ֶּפ ֶרק א'
ַהל ִהיא לֹא י ְָד ָעהִ ,היא ְּת ָב ֵרר,
ׁשל ַה ְמנ ֵ
ׁשם ִמ ְׁש ַּפ ְח ּתוֹ ֶ
ֶאת ֵ
ׁשר ְל ִה ְס ַּת ֵּדר
ְוגַם ִעם ַה ְּכת ֶֹבת ֶא ְפ ָ

לִ ְמנַ ֵהל ִ'מ ְט ְ ּב ֵחי לְ וִ ָיתן'ָ ׁ ,שלוֹ ם ו ְּב ָר ָכה!
ָר ִצ ִיתי לְ ַב ֵ ּק ׁש ַמ ּׁ ֶשה ּו ִמ ּ ְמ ָך ו ִּמ ָּכל ָהעוֹ ְב ִדים
ַ ּב ּ ִמ ְפ ָעל ׁ ֶש ְּל ָך.
ֲא ָבל לִ ְפנֵ י ֵכן ָר ִצ ִיתי לְ הוֹ דוֹ ת.
ָאז ק ֶֹדם כּ ֹלּ ,תוֹ ָדהַ .על ַה ּ ִמ ְט ָ ּבח ַה ָיּ ֶפה
ׁ ֶש ִע ַ ּצ ְב ֶּתם ו ְּבנִ ֶיתם ָלנוּּ ַ ,ב ְ ּצ ָב ִעים ׁ ֶש ַההוֹ ִרים
ׁ ֶש ִּלי ָא ֲהב ּו ְמאֹד( .זֶ ה ָהיָ ה ִמ ְּז ַמן ,עוֹ ד לִ ְפנֵ י
ׁ ֶשנּוֹ ַל ְד ִּתי)ִ .א ּ ָמא אוֹ ֶמ ֶרת ׁ ֶש ֶּזה ּו ַה ּ ִמ ְט ָ ּבח ֲה ִכי
ֵאיכו ִּתי וְ ָחזָ ק.
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ַה ּ ְמ ִסלּ וֹ ת לֹא זָ זוֹ ת ֵמ ַה ּ ָמקוֹ ם ,וְ ַגם ַהדְּ ָלתוֹ ת,
ַל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ָה ַא ִחים ַה ּׁשוֹ ָב ִבים ׁ ֶש ִּלי ְמנַ ִּסים ְמאֹד
לְ ָהזִ יז אוֹ ָתם.
הוּא ַ ּגם ִמ ְט ָ ּבח ְּפ ַר ְק ִטיָּ ,כ ָכה ִא ּ ָמא אוֹ ֶמ ֶרת,
וְ יֵ ׁש בּ וֹ ָמקוֹ ם לְ ָכל ַה ֵּכלִ ים וּלְ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָ ּצ ִר ְיך.
ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ִה ְס ַ ּב ְר ִּתי ַעד ַּכ ּ ָמה ָחזָ ק ,טוֹ בֵ ,איכו ִּתי
וְ יָ ֶפה ַה ּ ִמ ְט ָ ּבחֶ ׁ ,ש ַעל ַהדְּ ָלתוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ ָּכתוּב:
ִ'מ ְט ְ ּב ֵחי לְ וִ ָיתן'( ,ו ִּמ ּׁ ָשם ִה ּ ַ ׂ
ש ְג ִּתי ֶאת ַה ְּכת ֶֹבת
ׁ ֶש ָּל ֶכם) ,או ַּכל ָל ֶג ׁ ֶשת לְ ֶע ֶצם ָה ִענְ יָ ן:
ו ְּב ֵכןַ ,ה ּ ִמ ְט ָ ּבח ַה ֶּזה ,כּ וֹ ֵלל ַה ּׁ ַשיִ ׁשָ ,ה ֲאר ֹונוֹ ת
וְ ָכל ַמה ּׁ ֶש ֵיּ ׁש בּ וֹ  ,וְ ָכל ַה ּ ַמדָּ ִפים ַה ּ ֻמ ְצ ָל ִחים,
נוֹ ַצר ַא ְך וְ ַרק ַל ֲאנָ ׁ ִשים ְ ּגבוֹ ִהיםּ ְ ,גבוֹ ִהים ְמאֹד!
וַ ֲאנִ י ַמ ִּכ ָירה ֲאנָ ׁ ִשים ְ ּגדוֹ לִ ים ׁ ֶש ֵהם לֹא
ְ ּגבוֹ ִהים ִ ּב ְכ ָללָ .ל ֲאנָ ׁ ִשים ָה ֵא ֶּלהֶ ׁ ,ש ֲאנִ י ַמ ִּכ ָירה,
ָק ׁ ֶשה ְמאֹד לְ ַת ְפ ֵקד ַ ּב ּ ִמ ְט ָ ּבח ַה ֶּזה ,לְ ָמ ׁ ָשל:
לְ ַט ֵ ּגן ֲח ִביתוֹ ת ,לְ נַ ֵ ּגב ֶאת ַה ּׁ ַשיִ ׁש אוֹ לְ ַסדֵּ ר ֶאת
ַה ַ ּצ ָּלחוֹ ת ַעל ַה ְמיַ ֵ ּב ׁשֵ .הם ְצ ִר ִיכים ֻס ָּלם ְּכ ֵדי
ַל ֲעשׂ וֹ ת ֶאת ָּכל ַה ְּפ ֻעלּ ֹות ָה ֵא ֶּלה ,ו ַּמ ּ ָמ ׁש לֹא
נוֹ ַח ַל ֲעבֹד ַ ּב ּ ִמ ְט ָ ּבח ִעם ֻס ָּלם.

ִמ ֶּכם ַ ּב ָ ּק ׁ ָשה:
ֵמ ַהיּוֹ ם ְּתיַ ְ ּצר ּו ִמ ְט ָ ּב ִחים ֵאיכו ִּת ִיּים וְ יָ ִפיםְּ ,כמוֹ
ַעד ַהיּוֹ םֲ ,א ָבל ְק ָצת נְ מו ִּכים יוֹ ֵתר.
נ.ב.
 .1זֶ ה יִ ׁ ְש ַּת ֵּלם ָל ֶכם ְמאֹד! ַס ְך ַהכּ ֹלַּ ,ת ְח ְסכ ּו
ַה ְר ֵ ּבה ֳח ָמ ִרים ׁ ֶשל ֵעץ וּפוֹ ְר ַמיְ ָקה וְ ׁ ַשיִ ׁש וְ ָכל
זֶ ה ,וְ תו ְּכל ּו ָל ַק ַחת אוֹ תוֹ ְמ ִחיר.
ּ ַ .2גם ֲאנָ ׁ ִשים ְ ּגבוֹ ִהים יִ ְס ַּתדְּ ר ּו ִעם ִמ ְט ָ ּבח
ָּכזֶ הַ .מ ְק ִסימוּםּ ִ ,ב ְמקוֹ ם לַ ֲעמֹדֵ ,הם יֵ ׁ ְשבוּ!
אתם ֶאת ִמ ְכ ָּת ִבי ַעד ַה ּסוֹ ף,
ּתוֹ ָדה ׁ ֶש ְּק ָר ֶ
ו ְּמ ַק ָ ּוה לִ ְת ׁשו ָּבה ְ ּב ֶה ְקדֵּ ם,
ֶא ְפ ָרת ַ ּגנְ ץ,
נְ ִתיב דַּ ַעת  ,1מוֹ ׁ ַשב ִצ ְד ִק ָיּהוּ.

יע ָל ֶכם ַה ָ ּצ ָעה ,אוֹ או ַּלי לְ ַב ֵ ּק ׁש
ָר ִצ ִיתי לְ ַה ִ ּצ ַ
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ֶא ְפ ָרת ָּב ֲחנָ ה ֶאת נְ יַ ר ַה ִּמ ְכ ָּת ִבים ְּב ִח ּיוּ ְך ְמ ֻר ֶ ּצהַ .ע ְכ ׁ ָשו ִהיא
ִּת ְק ָרא ֶאת ַה ִּמ ְכ ָּתב עוֹ ד ּ ַפ ַעם ַא ַחת וְ ַדיְּ ,כ ֵדי ִל ְראוֹ ת ׁ ֶש ּלֹא
ָּכ ְת ָבה ׁ ְש ֻט ּיוֹ תַ .ה ּמוֹ ָרה ׁשוֹ ׁ ַש ָּנה אוֹ ֶמ ֶרתֶ ׁ ,ש ִאם רוֹ ִצים ְל ָה ִעיר
ֶה ָערוֹ תֲ ,ה ִכי טוֹ ב ַל ֲעטֹף אוֹ ָתן ְּב ַמ ְח ָמאוֹ תִ .היא ְּב ַע ְצ ָמ ּה
ֶּב ֱא ֶמת עוֹ שָׂ ה ֶאת זֶ הֶ .א ְצ ָל ּ,ה ָּכל ֶה ָע ָרה ִהיא ְּכמוֹ ַה ִּמ ּלוּ י ׁ ֶשל
ַה ֶּסנְ דְּ וִ יץ ,וְ אוּ ַלי ָל ֵכן ֶא ְפ ָרת ָּכל ָּכ ְך ְמ ַח ֶּב ֶבת אוֹ ָת ּה.
ַה ַּמ ְח ָמאוֹ ת ְצ ִריכוֹ ת ִל ְהיוֹ ת נְ כוֹ נוֹ ת ,אוֹ ֶמ ֶרת ָּת ִמיד ַה ּמוֹ ָרה
ׁשוֹ ׁ ַש ָּנהִ .ה ֵּנהִ ,היא ָּכ ְת ָבה ָּכאן ׁ ֶש ַה ִּמ ְט ָּבח יָ ֶפה וְ ָחזָ ק .זֶ ה נָ כוֹ ן!
יציק ִט ּ ֵפס ַעל ַא ַחת
ִהיא לֹא ִּת ׁ ְש ַּכח ֶאת ַה ּ ַפ ַעם ַה ִהיאֶ ׁ ,ש ִא ִ
ַה ְּמ ֵגרוֹ ת ְּכ ֵדי ְל ַה ִ ּציל ֶאת ַה ַּכדּ וּ ר ׁ ֶש ִּנ ְת ַקע ַעל ַ ּגג ָה ֲארוֹ נוֹ ת.
ִא ָּמא ׁ ֶש ָּל ּה לֹא ָהיְ ָתה ָאז ַּב ּׁ ֶש ַטחִ ,היא דִּ ְּב ָרה ַּבדֶּ ֶלת ִעם
ימה
ׁ ְש ֵכנָ הֲ ,א ָבל ִהיאֶ ,א ְפ ָרתֶ ׁ ,ש ֵּכן ָהיְ ָתה ָאז ַּב ּׁ ֶש ַטחֵ ,ה ִק ָ
יציק ִּכ ְמ ַעט נָ ַפלַ .א ְך ַה ְּמ ֵג ָרה  -נִ ׁ ְש ֲא ָרה
ָּכזוֹ ְצ ָר ָחהֶ ׁ ,ש ִא ִ
ַעל עוֹ ְמ ָדהַּ .ה ְּמ ִס ָּלה לֹא זָ זָ ה ֵמ ַה ָּמקוֹ םְּ ,כ ִא ּלוּ יָ ְצקוּ אוֹ ָת ּה
ִמ ּ ְפ ָל ָדה.
ַ ּגם דַּ ְלתוֹ ת ָה ֲארוֹ נוֹ ת ֲחזָ קוֹ ת ְמאֹדִ .היא זוֹ ֶכ ֶרת ֶאת ַה ּ ַפ ַעם
יכן ׁ ֶש ּ ָׂש ִמים ֶאת ַה ּׁ ְש ִת ָ ּיה
ַה ִהיאֶ ׁ ,ש ּיוֹ ִסי ָר ַכב ַעל דֶּ ֶלת ָה ָארוֹ ןֵ ,ה ָ
ימה וְ ָאחוֹ ר(ּ ַ .גם ָאז ִא ָּמא
ַה ְּמתוּ ָקה ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבת ,וְ ִה ְתנַ ְדנֵ ד ָק ִד ָ
לֹא ָהיְ ָתה ַּב ּׁ ֶש ַטחַ ,א ֶח ֶרת זֶ ה לֹא ָהיָ ה קוֹ ֶרהְ )...ל ַב ּסוֹ ף הוּ א
ב-קרוֹ ב
נָ ַפל וְ ִק ֵּבל ֲח ָב ָטה ֲהגוּ נָ ה וּ ָפנָ ס ָּכחֹל ַּב ֵּמ ַצחָ ,קרוֹ ָ
ָל ַעיִ ן .נֵ ס ׁ ֶש ּלֹא ְּבתוֹ ָכ ּה! ָּכ ָכה זֶ ה ַה ָּבנִ יםַ ,ח ִ ּיים ַעל נִ ִּסים.
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יוֹ ִסי נָ ַפל ,וְ ַהדֶּ ֶלת נִ ׁ ְש ֲא ָרה ַעל עוֹ ְמ ָדהֲּ .א ִפ ּלוּ לֹא ִה ְת ַע ְ ּק ָמה.
ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ִה ְס ִּב ָירה ֶא ְפ ָרת ַּכ ָּמה טוֹ ב ַה ִּמ ְט ָּבח ׁ ֶש ָּל ֶהם וְ ַעד
ַּכ ָּמה הוּ א ֶּב ֱא ֶמת ֵאיכוּ ִתיַ ,ה ְמנַ ֵהל ַה ִּנ ְכ ָּבד ַההוּ א ְּבוַ דַּ אי יְ ַק ֵּבל
ֶאת ַה ֶה ָע ָרה ַה ְ ּק ַט ָּנה ׁ ֶש ּׁ ָש ְל ָחה לוֹ .
וְ חוּ ְצ ִמיזֶ ה ,זֶ ה וַ דַּ אי יִ ׁ ְש ַּת ֵּלם לוְֹּ ,כמוֹ ׁ ֶש ִהיא ָּכ ְת ָבה ,וְ יַ ְחס ְֹך
לוֹ ַה ְר ֵּבה ֳח ָמ ִרים.
ֶא ְפ ָרת ִל ְּט ָפה ֶאת נְ יַ ר ַה ִּמ ְכ ָּת ִביםִ .ה ְס ַּת ְּכ ָלה ׁשוּב ַעל
יח ַה ּ ְפ ָר ִחים
יחה ֶאת ֵר ַ
ימים ׁ ֶש ִ ּק ּׁ ְשטוּ אוֹ תוֹ ,וְ ֵה ִר ָ
ַה ּ ְפ ָר ִחים ַה ְּנ ִע ִ
ׁ ֶש ָע ָליוֶ .את ׁ ֵשם ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ׁ ֶשל ַה ְמנַ ֵהל ִהיא לֹא יָ ְד ָעה,
ילאִ ,עם זֶ ה ִהיא ְּכ ָבר
ְוּבוַ דַּ אי ׁ ֶש ּלֹא ֶאת ׁ ְשמוֹ ַה ּ ְפ ָר ִטיֲ .א ָבל ֵמ ָ
ִּת ְס ַּתדֵּ רָ .ה ִע ָ ּקר ׁ ֶש ִה ּ ִׂש ָיגה ֶאת ַה ְּכת ֶֹבת.
ֶא ְפ ָרת ִק ּ ְפ ָלה ֶאת ַהדַּ ף ְל ַא ְר ָּב ָעה ִק ּפוּ ִלים ְמ ֻד ָ ּי ִקיםִ .אם
ִּת ְק ָרא אוֹ תוֹ ׁשוּבִ ,היא ִּת ְמ ַחק ֵח ִצי ִמ ַּמה ּׁ ֶש ָּכ ְת ָבה ,וַ ֲח ָבל.
אוּ ַלי ִּב ְכ ָלל ִּת ְת ָח ֵרט.
ַה ּמוֹ ָרה ׁשוֹ ׁ ַש ָּנה אוֹ ֶמ ֶרת ָל ּה ְּב ָכל ִהזְ דַּ ְּמנוּ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ּה ִּכ ׁ ְשרוֹ ן
יבה ַוּב ּסוֹ ף ִּת ְגדַּ ל ִל ְהיוֹ ת סוֹ ֶפ ֶרתַ ,ה ְלוַ אי ָא ֵמןִ .היא ַ ּגם
ְּכ ִת ָ
ִה ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ָשה ָּב ֵע ָצה ׁ ֶש ָּל ּה.
זֶ הוִּ .היא ַח ֶ ּי ֶבת ָל ַק ַחת ַע ְכ ׁ ָשו ֶאת ַה ִּמ ְכ ָּתבְ ,ל ַה ְכנִ יס
ְל ַמ ֲע ָט ָפהִ ,ל ְר ׁשֹם ְּכת ֶֹבת וְ ָלרוּ ץ ִלזְ רֹק אוֹ תוֹ ְּב ֵת ַבת ַהדּ ַֹאר.
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יעה ְל ִא ָּמא ׁ ֶש ִהיא יוֹ ֶר ֶדת ְל ַסדֵּ ר ַמ ּׁ ֶשהוּ ְל ַמ ָּטה,
ִהיא הוֹ ִד ָ
ׁ ְש ֵּתי דַּ ּקוֹ ת וְ ִהיא חוֹ זֶ ֶרת.
ֶא ְפ ָרת ּ ָפ ְת ָחה ֶאת ַהדֶּ ֶלתָ ,וּב ֶר ַגע ָה ַא ֲחרוֹ ן נִ זְ ְּכ ָרה ָל ַק ַחת
ִא ָּת ּה ֶאת יְ ִד ָיד ּה ַה ּטוֹ בַ ,ה ּׁ ְש ַר ְפ ַרף.

ֶּפ ֶרק ב'
ישִ ,היא לֹא י ְַל ָּדה ְק ַט ּנָה,
ירה ֶאת ַה ְּכ ִב ׁ
ֲב ָ
ֶא ְפ ָרת ַמע ִ
יע ֶאל ַה ְּׁשכ ּונָה
ְה ַּד ּוָר ִה ִּג ַ
וַ
"ח ָבל לֹא ְלנַ ֵ ּצל ֶאת ַה ּיוֹ ם ַה ָ ּי ֶפה ַה ֶ ּזה"ָ ,א ְמ ָרה ִא ָּמא,
ֲ
"כ ַדאי
וְ ִה ְס ַּת ְּכ ָלה ַעל ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַה ְ ּצ ֻה ָּבה ׁ ֶש ָ ּז ְר ָחה ֵמ ַה ַח ּלוֹ ןְּ ,
ָל ֶר ֶדת ַל ִ ּג ָּנה".
ֶא ְפ ָרת ָעזְ ָבה ֶאת ַה ֵּס ֶפרִ .היא ָק ְר ָאה אוֹ תוֹ ְּכ ָבר ֶעשְׂ ִרים
ֶא ֶלף ּ ַפ ַעםֲ ,א ָבל לֹא ָהיָ ה ָל ּה ַמ ּׁ ֶשהוּ טוֹ ב יוֹ ֵתר ִל ְקרֹאָ .ל ֶר ֶדת
ַל ִ ּג ָּנה? זֶ ה ַר ְעיוֹ ן .אוּ ַלי ֲא ִפ ּלוּ ִּת ְפגּ ֹׁש ָּב ּה ֲח ֵברוֹ ת.
יצ'ים
"ה ְּב ָעיָ ה ִהיאֶ ׁ ,ש ַעד ׁ ֶש ֲאנִ י ִמ ְת ַא ְר ֶ ּגנֶ ת ִעם ַה ֶּסנְ דְּ וִ ִ
ַ
וְ ַה ִּתינוֹ קְּ ,כ ָבר ַמ ְח ׁ ִש ְ
יך וּ ִמ ְת ָק ֵרר ,וְ ֵאין ִענְ יָ ן ָל ֶר ֶדת".
"אנִ י יְ כוֹ ָלה ָל ֶר ֶדת
ֶא ְפ ָרת ָח ׁ ְש ָבה ׁ ֶש ִהיא יְ כוֹ ָלה ַל ֲעזֹרֲ .
יצ'ים".
ֵּבינְ ַתיִ ם ִעם ֻּכ ָּלם ,וְ ַא ְּת ִּת ְת ַא ְר ְ ּגנִ י ִעם ַה ֶּסנְ דְּ וִ ִ
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"א ְּת ְּבטוּ ָחה ׁ ֶש ּלֹא יִ ְהיֶ ה ָל ְך
ָה ֵעינַ יִ ם ׁ ֶשל ִא ָּמא נִ ְד ְלקוּ ַ :
ָק ׁ ֶשה? ִאם ֵּכן ,זֶ ה ֶּב ֱא ֶמת יַ ֲעזֹרַ .א ְּת נֶ ֱה ֶד ֶרת!"
"אנִ י ַּבת ֵּת ׁ ַשע וָ ֵח ִצי,
ֶא ְפ ָרת נֶ ֶע ְמ ָדה ַעל ְקצוֹ ת ַה ְּבהוֹ נוֹ תֲ .
"צ'יק ַצ'ק,
ישהוּ ָּכאן ׁ ָש ַכח"ִ ,היא ָא ְמ ָרה וְ ָצ ֲח ָקהִ ,
ִאם ִמ ׁ ֶ
יציק ,יָ ד שְׂ מֹאל ְליוֹ ִסי.
יוֹ ְר ִדים!" נָ ְתנָ ה יָ ד יָ ִמין ְל ִא ִ
יתיַ ,א ְּת ֵּת ְל ִכי ַא ֲח ַרי ,וּ ְכ ׁ ֶשחוֹ ִצים ֶאת ַה ְּכ ִב ׁיש,
ׁ"שוּ ַל ִּמ ִ
יצ'ים,
ַּת ֲחזִ ִיקי ַּב ֲח ָצ ִאית ׁ ֶש ִּלי"ִ .א ָּמא ִמ ֲה ָרה ִל ְמר ַֹח ֶסנְ דְּ וִ ִ
וְ ַא ְר ָּב ָעה זוּגוֹ ת נַ ֲע ֵלי ח ֶֹרף טוֹ ְפפוּ ְּבמוֹ ַרד ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת.
"ת ֲחזִ יקוּ יָ ַדיִ ם ָחזָ קֵּ ,כן? יֵ ׁש ַה ְר ֵּבה ְמכוֹ נִ ּיוֹ ת ַּב ְּכ ִב ׁיש ַה ֶ ּזה",
ַּ
ִהזְ ִּכ ָירה ָל ֶהם ֶא ְפ ָרת ְּכמוֹ ְּבכוֹ ָרה ַא ְח ָר ִאית" .יֵ ׁש ַה ְר ֵּבה
יה ִא ּׁ ָשה זָ ָרהִ .היא
ְמכוֹ נִ ּיוֹ ת ַּב ְּכ ִב ׁיש ַה ֶ ּזה"ָ ,א ְמ ָרה ַא ֲח ֶר ָ
יטה ַעל ֶא ְפ ָרת ִמ ְּמרוֹ ֵמי גּ וֹ ְב ָהה וְ ָא ְמ ָרה ְּבקוֹ ל ַר ְךְּ ,כ ִא ּלוּ
ִה ִּב ָ
ָהיְ ָתה ַּבת ָח ֵמ ׁש" :רוֹ ָצה ׁ ֶש ֶא ֱעזֹר ָל ְך ַל ֲעבֹר ֶאת ַה ְּכ ִב ׁיש,
יַ ְלדָּ ה?"
"לֹאּ ,תוֹ ָדהֲ .אנִ י ִמ ְס ַּתדֶּ ֶרת ְל ַבד"ָ ,ענְ ָתה ֶא ְפ ָרתֲ .א ָבל
"ל ָּמה לֹא? זֶ הוּ
ָה ִא ּׁ ָשה ִ ּג ְּל ָתה ַא ֲח ָריוּ ת ַע ְק ׁ ָשנִ ית ִּב ְמיֻ ָחדָ .
ְּכ ִב ׁיש ָעמוּ ס ,זֶ ה לֹא ְּב ִטיחוּ ִתי ַל ֲעבֹר ָּכאן ְל ַבד ,וּ ְל ַה ֲע ִביר
ֲחבוּ ָרה ׁ ֶשל יְ ָל ִדיםּ ...בוֹ ִאיּ ,בוֹ ִאיְּ ,תנִ י ִלי יָ ד".

יהֵ .הם ִה ִ ּגיעוּ ְּביַ ַחד ַל ַ ּצד ַה ּׁ ֵשנִ י ׁ ֶשל
ָה ִא ּׁ ָשה ָמ ׁ ְש ָכה ִּב ְכ ֵת ֶפ ָ
"א ְּת נִ ְר ֵאית דַּ וְ ָקא ַא ְח ָר ִאית ְמאֹד"ָ ,א ְמ ָרה ָה ִא ּׁ ָשה
ַה ְּכ ִב ׁישַ .
"בת ַּכ ָּמה ַא ְּת ,יַ ְלדָּ ה?"
ַל ּ ָפנִ ים ָה ֲעצוּבוֹ ת ׁ ֶשל ֶא ְפ ָרתַּ ,
יתי ִּב ְמקוֹ ָמ ּהֶ .א ְפ ָרת
"היא ַּבת ֵּת ׁ ַשע וָ ֵח ִצי!" ָענְ ָתה ׁשוּ ַל ִּמ ִ
ִ
ְּכ ָבר ָהיְ ָתה ְּבע ֶֹמק ַה ִ ּג ָּנהִ ,מ ְס ַּת ֶּת ֶרת ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ִמ ְת ַקן ָאדֹם,
יה ֲא ֻד ּמוֹ ת ָּכמוֹ הוּ .
וּ ָפנֶ ָ
יציק,
"היִ ,ה ֵּנה ָהאוֹ טוֹ ָה ָאדֹם ׁ ֶשל ַהדּ ַֹאר!" ִה ְכ ִריז ִא ִ
ֵ
ִל ְפנֵ י ׁ ֶש ִּט ּ ֵפס ִּב ְמ ֻה ּ ָפ ְך ַעל ַה ַּמ ְג ֵל ׁ ָשה ַה ְ ּגבוֹ ָההֶ .א ְפ ָרת יָ ְצ ָאה
ֵמ ַה ַּמ ְח ּבוֹ א .הוּ א ֶּב ֱא ֶמת ָהיָ ה ׁ ָשםָ ,ה'אוֹ טוֹ דּ ַֹאר'ּ ַ .גם ִא ָּמא
יצ'ים.
ה'לה ָּב ֲע ָג ָלה וְ ַה ֶּסנְ דְּ וִ ִ
ְּכ ָבר ָהיְ ָתה ׁ ָשם ִעם ֵל ָא ֶ
ַהדַּ ָ ּור יָ ָצא ְל ִכוּ וּ ן ַה ִּבנְ יָ ן ׁ ֶש ָּל ֶהםִ .היא ַח ֶ ּי ֶבת ִל ְראוֹ ת ַמה הוּ א
יח ַּב ֵּת ָבה.
ַמ ִּנ ַ
"א ְּת ְמ ׁ ֻש ְח ֶר ֶרת"ָ ,א ְמ ָרה ָל ּה ִא ָּמא ,וְ ֶא ְפ ָרת ָר ָצה ַל ַ ּצד ַה ּׁ ֵשנִ י
ַ
ׁ ֶשל ַה ְּכ ִב ׁיש.

יציק וְ יוֹ ִסי.
יהם ׁ ֶשל ִא ִ
יה ִּב ֵיד ֶ
ֶא ְפ ָרת ָק ְמ ָצה ֶאת יָ ֶד ָ
יתיַ ,א ְּת יְ כוֹ ָלה ָל ֵתת ָל ִא ּׁ ָשה ַה ּזוֹ יָ ד וְ ַל ֲעבֹר ִא ָּת ּה,
ׁ"שוּ ַל ִּמ ִ
ֲאנִ י ִמ ְס ַּתדֶּ ֶרת ְל ַבד".
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ְל ֶא ְפ ָרת ַה ֲחמוּ ָדהָ ׁ ,שלוֹ ם ַרב!
ֲאנִ י יוֹ ַד ַעת ׁ ֶש ַא ְּת ֲחמוּ ָדהֲ ,א ִפ ּלוּ ׁ ֶשעוֹ ד לֹא
יתי אוֹ ָת ְך .יֵ ׁש ָל ְך ְּכ ָתב ָּכזֶ ה ָעגֹל וְ יָ ֶפה! ַח ָ ּיב
ָר ִא ִ
ִל ְהיוֹ ת ׁ ֶש ַא ְּת ְ ּגאוֹ נִ ית!
ילי.
ְל ִפי ַה ְּכ ָתב נִ ַח ׁ ְש ִּתי ׁ ֶש ַא ְּת ַּכ ִּנ ְר ֶאה ַּבת ִ ּג ִ
יאת
אתי ׁ ְש ִג ַ
ִח ּ ַפשְׂ ִּתי ְּב ָכל ַה ִּמ ְכ ָּתב ׁ ֶש ָּל ְך ,וְ לֹא ָמ ָצ ִ
ְּכ ִתיב ַא ַחת! ִלי ָהיוּ ָהמוֹ ן! נָ ַת ִּתי ְל ִא ָּמא ׁ ֶש ִּלי
ְל ַת ֵ ּקן אוֹ ָתם ,וְ ֶה ְע ַּת ְק ִּתי ֶאת ַה ִּמ ְכ ָּתב ׁ ָשלוֹ ׁש
ּ ְפ ָע ִמים ַעד ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִלי ַמ ּׁ ֶשהוּ נוֹ ְר ָמ ִלי.
ַמ ְצ ִח ָיקה ֲאנִ י! עוֹ ד לֹא ִה ַ ּצ ְג ִּתי ֶאת ַע ְצ ִמי.
(ה ּׁ ֵשם ַה ָּמ ֵלא ׁ ֶש ִּלי הוּ א ׁשוֹ ׁ ַש ָּנה),
ׁ ְש ִמי ׁ ַש ִּני ַלייןַ ,
יתן' .אוֹ יְ ׁשְ ,ל ִמ ְט ָּבח
ֲאנִ י ַה ַּבת ׁ ֶשל ִ'מ ְט ְּב ֵחי ְלוִ ָ
ֵאין יְ ָל ִדים ,וְ ַא ְּת ְמ ִבינָ ה ְל ַבד ׁ ֶש ִה ְת ַּכ ַ ּונְ ִּתי ְל ַא ָּבא
ׁ ֶש ִּליֶ ׁ ,שהוּ א ַה ַּמנְ ָּכ"ל ׁ ֶשל ֶח ְב ַרת ַה ִּמ ְט ָּב ִחים
ַה ּזֹאתֲ .אנִ י ְמ ַק ָ ּוה ׁ ֶש ַא ְּת ְמ ִבינָ ה ֶאת ַה ִּמ ְכ ָּתב
ַה ְמ ֻב ְל ָּבל ׁ ֶש ִּליַּ .כ ִּנ ְר ֶאה ֵאין ִלי ִּכ ּׁ ָשרוֹ ן ְּכמוֹ
ׁ ֶש ָּל ְך ְ -ל ַסדֵּ ר ִמ ְכ ָּת ִבים וְ ִל ְכ ּתֹב אוֹ ָתם ְּבצוּ ָרה
ְמ ֻא ְר ֶ ּגנֶ ת .אוּ ַלי ּ ַפ ַעם ְּת ַל ְּמ ִדי אוֹ ִתי?

ָר ַד ְפנוּ ַא ֲח ֵרי ֲע ִפיפוֹ ן ְמיֻ ָחד ׁ ֶש ַא ָּבא ׁ ֶש ִּלי ָקנָ ה
ָלנוּ ְ ,ל ִמ ְק ֶרה ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַּת ֲע ֵמםִ ּ .פ ְתאֹם ָּב ָאה ַה ְּמכוֹ נִ ית
ׁ ֶשל ַא ָּבא ׁ ֶש ִּלי וְ ִה ְת ַ ּג ְּל ׁ ָשה ָל ּה ֶאל ּתוֹ ְך ַה ֲחנִ ָ ּיה.
הוּ א יָ ָצא ִמ ֶּמ ָּנהַּ ,כ ּמ ָוּבן ,וּ ִמ ּתוֹ ְך ַה ִּתיק ׁ ֶש ּלוֹ
ֵה ִציצוּ נְ יָ רוֹ ת.
נְ יָ ר ֶא ָחד נָ ַפלָּ .ת ַפ ְס ִּתי אוֹ תוֹ  .הוּ א ָהיָ ה ָחמוּ ד
ָּכזֶ ה וּ ְמ ֻק ּׁ ָשט ִּב ְפ ָר ִחיםַ .א ָּבא ׁ ֶש ִּלי ָהיָ ה ָטרוּ ד
ְמאֹד ְּב ִענְ יְ נֵ י ָה ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ּלוֹ ָ ,אז הוּ א ָא ַמר ׁ ֶש ֲאנִ י
יְ כוֹ ָלה ִל ְקרֹא ֶאת ַה ִּמ ְכ ָּתב ַה ֶ ּזה וּ ְל ַה ְחזִ יר לוֹ
ְּת ׁש ָוּבה.
ִה ְת ַר ּׁ ַש ְמ ִּתי ֵמ ָהא ֶֹמץ ׁ ֶש ָּל ְךֶ ,א ְפ ָרתְ ,וּב ִע ָ ּקר
ֵמ ַה ֵּלב ַה ָ ּז ָהב ׁ ֶש ָּל ְךֵ :א ְ
יחה ַל ְח ׁשֹב
יך ַא ְּת ַמ ְצ ִל ָ
ַעל ֲא ֵח ִרים ,וַ ֲא ִפ ּלוּ ִל ְכ ּתֹב ֲעבוּ ָרם ִמ ְכ ָּתב!
ָח ׁ ַש ְב ִּתי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נֶ ְח ָמד ְל ַה ִּכיר אוֹ ָת ְךִ .אם
ימיַּ ,כ ּמ ָוּבן.
ַּת ְס ִּכ ִ
ׁ ֶש ָּל ְך,
יפה.
ׁ ַש ִּני ַלייןֵ ,ח ָ

ָאז ָּכ ָכהְּ :באוֹ תוֹ ֶע ֶרב שִׂ ַח ְק ִּתי ִלי ְּב ִג ְב ַעת
יפיָ ,ה ַא ְחיָ נִ ים
ַהדֶּ ׁ ֶשא ׁ ֶש ְּליַ ד ַה ַּביִ ת ִעם ֶא ִפי וְ ִצ ּ ִ
(אנִ י ַה ַּבת ַה ְ ּק ַט ָּנה ַּב ַּביִ ת).
ֲה ִכי ְמתוּ ִקים ׁ ֶש ִּליֲ .
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"היֶ ,א ִפיֶ ׁ ,ש ּלֹא ָּת ֵעז ָל ַג ַעת ַּב ּׁ ְש ָב ִריםַ ,א ָּתה יָ כוֹ ל ְל ִה ּ ָפ ַצע!
ֵ
ַרק זֶ ה ָח ֵסר ִליַ ׁ "...ש ִּני ָר ָצה ְל ָה ִביא ַמ ְט ֲא ֵטא וְ יָ ֶעהָ .חזְ ָרה
וְ ִה ְת ּכוֹ ְפ ָפה ְּכ ֵדי ֶל ֱאסֹף.
"אז ְּתנִ י ִלי ַמ ָּתנָ ה ַא ֶח ֶרת
ֶא ִפי ׁ ָש ַלח ֶאת יָ דוֹ ֶאל ַה ַּמדָּ ףָ .
ֵמ ַה ַּמדָּ ף ׁ ֶש ָּל ְך! יֵ ׁש ָל ְך ַה ְר ֵּבה!"

ֶּפ ֶרק ג'
ֻּבת ַה ַח ְר ִסינָה נִ ְׁש ְּב ָרהֵ ,איזֶה י ִֹפי!
ב ַּ
ֻכ ִר ּיוֹת טו ִֹפי
ׁשבוֹת ַּב ִּמ ְט ָּבח ְוס ָּ
ַמ ְח ָ
ׁ ַש ִּני נֶ ֶע ְמ ָדה ַעל ִמ ְפ ַּתן ַהדֶּ ֶלתְּ .תכוּ ַלת ַה ַּמדָּ ף ׁ ֶש ָּל ּה ָהיְ ָתה
ילת ַה ּלוֹ ְר ִדים ֲה ִכי ׁ ְשמוּ ִרים
יפי ֶה ֱחזִ ָיקה ַּב ֲח ִב ַ
ְמ ֻפ ֶ ּז ֶרת ,וְ ִצ ּ ִ
ׁ ֶש ָּל ּ,ה וְ ִה ְת ּכוֹ נְ נָ ה ְל ַצ ֵ ּיר ַעל ַה ִּמ ְכ ָּת ָבה.
"אנִ י יְ כוֹ ָלה ְל ָה ִבין ַמה הוֹ ֵל ְך ָּכאן?" ָא ְמ ָרה ׁ ַש ִּני ְּבקוֹ ל לֹא
ֲ
נָ מוּ ְךֵ .הם ָק ְפצוּ ְּב ֶב ָה ָלהֶ .א ִפי ׁ ָש ַמט ֶאת ֻּב ַּבת ַה ַח ְר ִסינָ ה ַעל
ָה ִר ְצ ּ ָפה ,וְ זוֹ ִה ְתנַ ּ ְפ ָצה ְּבקוֹ ל ַר ַע ׁש ָ ּגדוֹ ל.
יַ ְלדָּ ה ַּבת ֶעשֶׂ ר לֹא ֲאמוּ ָרה ְל ִה ְצ ַט ֵער ִמ ֻּב ַּבת ַח ְר ִסינָ ה
ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְּב ָרהֲ .א ָבל ִהיא ֵּ -כןַ .ה ֶח ֶדר ַה ֶ ּזה הוּ א ׁ ֶש ָּלהּ! וְ ֵרעוּ ת
ְּבטוּ ָחהֶ ׁ ,ש ֲאחוֹ ָת ּה ַה ְ ּק ַט ָּנה נוֹ ְל ָדה ַרק ְּכ ֵדי ִל ׁ ְשמֹר ַעל ַהיְ ָל ִדים
ׁ ֶש ָּל ּה ְּב ָכל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ִּמ ְת ַח ּׁ ֵשק ָל ּה.
ֶא ִפי ִה ְת ּכוֹ ֵפף.
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יאה ְל ָך ׁשוּ ם ַמ ָּתנָ ה! וְ ׁ ֶש ּלֹא ָּת ֵעז ָל ַג ַעת ַּבדְּ ָב ִרים
"לֹא ְמ ִב ָ
ׁ ֶש ִּלי!"
יפי ָּת ֲח ָבה ׁ ָשלוֹ ׁש ֶא ְצ ָּבעוֹ ת ַל ּ ֶפה וּ ָפ ְר ָצה ְּב ֶב ִכיֶ .א ִפי
ִצ ּ ִ
ִה ְת ָק ֵרב ֵא ֶליהָ" .דּ וֹ ָדה ׁ ַש ִּניַ ,א ְּת ְּכ ָבר לֹא אוֹ ֶה ֶבת אוֹ ָתנוּ,
נָ כוֹ ן?" ׁ ַש ִּני נָ ׁ ְש ָכה ֶאת שְׂ ָפ ֶתיהָ.
יפי וְ ֶא ִפי ֵהם ָה ַא ְחיָ נִ ים ֲה ִכי ְמתוּ ִקיםֲ ,א ָבל ִל ְפ ָע ִמים ֵהם
ִצ ּ ִ
יחים ְל ַה ְר ִ ּגיז אוֹ ָת ּה.
ַמ ְצ ִל ִ
ׁ ַש ִּני ָ ּג ְמ ָרה ֶל ֱאסֹף ֶאת ַמה ּׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַאר ֵמ ַה ֻּב ָּבה ַה ָ ּי ָפה ,זִ ְכרוֹ נָ ּה
ִל ְב ָר ָכהִ .היא ַח ֶ ּי ֶבת ְל ַפ ֵ ּיס אוֹ ָתםָ .ה ַא ְחיָ נִ ים ָה ֵא ֶּלה ׁ ָשוִ ים
"אנִ י ֵּכן אוֹ ֶה ֶבת ֶא ְת ֶכם ,וְ ֵכן אוֹ ֶה ֶבת
יוֹ ֵתר ִמ ֻּב ַּבת ַח ְר ִסינָ הֲ .
"מי רוֹ ֶצה ֻס ָּכ ִר ַ ּית טוֹ ִפי?" ֵהם
יהִ .
ֶא ְת ֶכם!" ִח ְּב ָקה אוֹ ָתם ֵא ֶל ָ
ָה ְלכוּ ַא ֲח ֶריהָ.
ַה ִּמ ְט ָּבח ִה ְמ ִּתין ָל ּ,ה ְר ַחב יָ ַדיִ םִ ,עם ַקו נָ ִקי וְ נוֹ ֵצץ ׁ ֶש ַּמ ֲח ִביא
ֵמ ֲאחוֹ ָריו ֶאת ָּכל ַה ּׁ ִש ְכלוּ ִלים ֵמ ַה ִּמ ְפ ָעל ׁ ֶשל ַא ָּבאָ .ל ֲח ָצה
(א ָּבא ִה ְת ִקין ַמנְ עוּ ל ֶא ֶל ְק ְטרוֹ נִ י ְּכ ׁ ֶש ֶא ִפי
ֶאת קוֹ ד ָה ַא ְב ָט ָחה ַ

21

יפי ָהיוּ ְק ַט ִּנים ,וּ ָפ ְתחוּ וְ ׁ ָש ְפכוּ ָּכל ָארוֹ ן ֶא ְפ ׁ ָש ִריָ .ה ֱא ֶמת
וְ ִצ ּ ִ
ִהיאֶ ׁ ,ש ַ ּגם ַה ּיוֹ ם ֵהם ֲע ַדיִ ן ְק ַט ִּנים .יוּ! ָצ ִר ְ
יך ְל ַב ֵ ּק ׁש ֵמ ַא ָּבא
ׁ ֶש ַ ּי ְת ִקין ַ ּגם ָל ּה קוֹ ד ַא ְב ָט ָחהִ ,ל ְמ ֵג ַרת ָהאוֹ ָצרוֹ ת ׁ ֶש ָּל ּה!),
וְ ַה ְּמ ֵג ָרה נִ ְפ ְּת ָחה אוֹ טוֹ ָמ ִטית ְּבקוֹ ל זִ ְמזוּ ם דַּ ק.
"טוֹ ִפי וָ רֹד ְּב ִמ ּלוּ י ֶ ּג ִ'לי ּתוּ תָ ,ל ַא ְחיָ נִ ים ֲה ִכי ְמתוּ ִקים!"
ִה ְכ ִריזָ הַ .ה ְ ּק ַט ִּנים דָּ ֲחפוּ יָ ַדיִ ם ְלתוֹ ְך ַה ְּמ ֵג ָרה וְ ָרצוּ 'עוֹ ד טוֹ ִפי
ֶא ָחד וְ ַדי'ֲ ,א ָבל ַה ְּמ ֵג ָרה ְּכ ָבר נִ נְ ֲע ָלה אוֹ טוֹ ָמ ִטית.

"זֶ ה ִּב ְג ַלל ׁ ֶש ַּס ָּבא הוּ א ַה ְמנַ ֵהל ׁ ֶשל ַה ִּמ ְט ָּב ִחים"ִ ,ה ְס ִּביר
ָל ּה ֶא ִפי.
ישהוּ דִּ ֵּבר ִא ָּת ּה ַעל ִמ ְט ָּב ִחיםִ ...מי זֶ ה ָהיָ ה?
הוֹ ּ ָפה! עוֹ ד ִמ ׁ ֶ
דְּ ִפ ָיקה ַא ַחת ַעל ַה ֵּמ ַצח וְ ׁ ַש ִּני נִ זְ ְּכ ָרהֶ .א ְפ ָרת ָה ַא ְלמוֹ נִ ית!
ִהיא ׁ ָש ְל ָחה ִלי ִמ ְכ ָּתב וְ ׁ ָש ַכ ְח ִּתי!
ׁ ַש ִּני ָר ָצה ְלהוֹ ִציא אוֹ תוֹ ִמ ִּכיס ַה ְּמ ִעיל ׁ ֶש ָּל ּ,ה ֵמ ֶא ְתמוֹ ל הוּ א
יאה:
נָ ח ׁ ָשםָ .ק ְר ָעה ֶאת ַה ַּמ ֲע ָט ָפה וְ ׁ ָש ְק ָעה ִּב ְק ִר ָ

יאה"ָ ,א ְמ ָרה ׁ ַש ִּני.
"עוֹ ד ְמ ַעט נִ ֵּתן ָל ֶכם ֲארוּ ַחת ֶע ֶרב ְּב ִר ָ
ילה אוֹ ָתם ְּב ַמ ְמ ָּת ִקיםַּ .כ ָּמה
ֵרעוּ ת לֹא אוֹ ֶה ֶבת ׁ ֶש ִהיא ַמ ְר ִע ָ
טוֹ ב ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַמנְ עוּ ל.
ַמה ָּת ִכין ָל ֶהם ַל ֲארוּ ַחת ֶע ֶרב? נָ ְג ָעה ְּביָ ִדית ְמ ֵג ָרה ְר ָח ָבה
ישהׁ .שוּ רוֹ ת ְמ ֻסדָּ רוֹ ת ׁ ֶשל ִמ ְמ ָר ִחים ֵה ִציצוּ
וְ ִהיא נִ ְפ ְּת ָחה ִּב ְג ִל ׁ ָ
ִמ ּתוֹ ָכ ּה" .יוּ ! ֲאנִ י רוֹ ֶצה ִמ ְמ ַרח ַח ְל ָבה!" ִה ְת ַל ֵהב ֶא ִפי.
יפי.
"וַ ֲאנִ י רוֹ ָצה ֶאת ַה ַח ְל ָבה ַה ּׁ ְשח ָֹרה ַה ּזֹאת!" ָר ְצ ָתה ִצ ּ ִ
ֹאהב
ׁ ַש ִּני ָצ ֲח ָקה" .זֶ ה ׁשוֹ קוֹ ָלדֲ ,אנִ י לֹא ְּבטוּ ָחה ׁ ֶש ִא ָּמא ּת ַ
ֶאת זֶ ה!"
ֵהם ִה ְתיַ ּׁ ְשבוּ ְל ַצד ׁ ֻש ְל ַחן ַה ּׁ ַשיִ ׁ.ש ׁ ַש ִּני ָמ ְר ָחה ָל ֶהם ֶל ֶחם
ְּב ִמ ְמ ַרח ַח ְל ָבהַ .היְ ָל ִדים נָ ְגסוּ ְּב ֵת ָאבוֹ ן ,וְ ָהיָ ה ֶר ַגע ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶקט.
יפי ְּב ֶפה ָמ ֵלא
"יֵ ׁש ָל ֶכם ִמ ְט ָּבח ׁ ֶשל ַא ְרמוֹ ן"ָ ,א ְמ ָרה ִצ ּ ִ
יסים.
ִּב ִ
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לְ ׁ ַש ִ ּני ַליין ַהיְ ָק ָרהָ ׁ ,שלוֹ ם ַרב!
יע ֵא ַלי ִ ּבזְ ַמן ְמ ַענְ יֵ ן ְמאֹד.
ַה ּ ִמ ְכ ָּתב ׁ ֶש ָּל ְך ִה ִ ּג ַ
יש ִהיֶ ׁ ,ש ָ ּנ ְתנָ ה לִ י
ָהיִ ִיתי ַע ְצ ָ ּבנִ ית וְ נֶ ֱע ֶל ֶבת ִמ ּ ִמ ׁ ֶ
ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה ׁ ֶש ֲאנִ י ַמ ּ ָמ ׁש ְק ַט ָ ּנה וְ ִט ְּפ ׁ ָשהּ ְ .ב ֶא ְמ ַצע
יע ַהדַּ ָ ּור וְ ִא ּתוֹ
ַה ַה ְר ָ ּג ׁשוֹ ת ַהנּוֹ ָר ִאיּוֹ ת ָה ֵא ֶּלה ִה ִ ּג ַ
 ִמ ְּכ ָת ֵב ְך.ָ ּב ֶר ַגע ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ִה ְת ַא ְכזַ ְב ִּתיָ .ר ִצ ִיתי ְּת ׁשו ָּבה
ֵמ ַא ָ ּבא ׁ ֶש ָּל ְךָ .הי ּו לִ י עוֹ ד ַה ְר ֵ ּבה ַר ֲעיוֹ נוֹ ת ֵמ ָאז,
ֵא ְיך ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ׁ ַש ְכ ֵלל ֶאת ַה ּ ִמ ְט ָ ּבח ַה ָ ּק ָטן
וְ ַה ּקוֹ ְמ ַּפ ְק ִטי ׁ ֶש ָּלנוָּ ...ח ׁ ַש ְב ִּתי ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לְ יַ ֵ ּצר
ֲא ִפלּ ּו ִמ ְט ָ ּבח ִמ ְת ַק ֵּפל ,אוֹ ִמ ְת ַּכוְ נֵ ן אוֹ ֵא ְיך
ׁ ֶש ִּת ְר ִצי לִ ְקרֹא ָלזֶ ה.
ַה ּ ִמ ְט ָ ּבח ַה ֶּזה יָ כוֹ ל ָּכל ָּכ ְך לְ ַה ְצלִ ַיחֶ ׁ ,ש ַ ּב ּסוֹ ף
ַא ָ ּבא ׁ ֶש ָּל ְך יְ ׁ ַש ֵּלם לִ י ַעל ַה ָּפ ֶטנְ ט ַה ִ ּנ ְפ ָלא...
ַאל ִּת ָ ּב ֲהלִ י ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַח ְפ ִּתיֻּ .כ ָּלם יוֹ ְד ִעים ׁ ֶש ֵיּ ׁש
לִ י דִּ ְמיוֹ ן ְמ ֻפ ָּתח וְ ַה ּמוֹ ָרה ׁשוֹ ׁ ַש ָ ּנה אוֹ ֶמ ֶרת,
ׁ ֶש ּ ֵמ ַהדִּ ְמיוֹ ן ׁ ֶש ִּלי עוֹ ד יֵ ְצא ּו דְּ ָב ִרים טוֹ ִבים.

ְ ּב ָכל א ֶֹפןֶ ,א ְשׂ ַמח ִאם ְּת ׁ ַש ְכנְ ִעי אוֹ תוֹ .
נ.ב.
 .1או ַּלי ְ ּב ֶע ֶצם ָהיִ ִיתי ְצ ִר ָיכה לִ ְכ ּתֹב ֶאת
זֶ ה ִ ּב ְת ִח ַּלת ַה ּ ִמ ְכ ָּתבּ :תוֹ ָדה ַעל ַה ּ ַמ ְח ָמאוֹ ת
ׁ ֶש ָּכ ַת ְב ְּת ָע ַליֲ ,א ִפלּ ּו ׁ ֶש ַא ְּת לֹא ַמ ִּכ ָירה אוֹ ִתי
ִמ ּׁשוּם ָמקוֹ ם .זֶ ה יָ ֶפה ִמ ִ ּצדֵּ ְך ָּכ ָכה לְ ַח ֵּלק
ִמ ִּלים טוֹ בוֹ ת ְ ּבלִ י ַל ֲעשׂ וֹ ת ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ,וְ זֶ ה ַמ ְר ֶאה
ׁ ֶש ֵיּ ׁש לְ ָך ַעיִ ן טוֹ ָבהַ .הלְ וַ אי ׁ ֶש ֶאלְ ַמד ִמ ּ ֵמ ְך!
ֲא ָבלְ ,ס ָתם ַס ְק ָרנוּת ,עוֹ ד לֹא ֵה ַבנְ ִּתי ָל ּ ָמה
ֶה ְח ַל ְט ְּת ׁ ֶש ֵיּ ׁש לִ י ֵלב זָ ָהב? ְמ ַענְ יֵ ן אוֹ ִתי ֵא ְיך
ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְראוֹ ת ֶאת זֶ ה ִמ ּ ִמ ְכ ָּתב ֶא ָחד.
ְ .2ק ָצת ַמ ְצ ִחיק אוֹ ִתי ׁ ֶש ֲאנִ י ִמ ְת ַּכ ֶּת ֶבת ִעם
יש ִהי ׁ ֶש ֵאין לִ י ֻמ ּ ָ ׂ
שג ִמ ִיהי ו ַּמ ִהיֲ ,אנִ י ֲא ִפלּ ּו לֹא
ִמ ׁ ֶ
יוֹ ַד ַעת ַ ּבת ַּכ ּ ָמה ַא ְּת...
ִ ּב ְב ָר ָכה,
ֶא ְפ ָרת ַ ּגנְ ץ.

ָאז או ַּלי ַה ּ ִמ ְט ָ ּבח ַה ֶּזה ,יִ ְהיֶ ה ַהדָּ ָבר ָה ִר ׁ
אשוֹ ן?
ֵה ַבנְ ִּתי ׁ ֶש ְּל ַא ָ ּבא ׁ ֶש ָּל ְך לֹא ָהיָ ה זְ ַמן לְ ַע ֵיּן
ַ ּב ּ ִמ ְכ ָּתב .או ַּלי ַהיּוֹ ם ֵּכן יִ ְהיֶ ה לוֹ זְ ַמן?
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יס ִטינָ ה ֶא ָּלא ִא ָּמא ׁ ֶש ָּל ְך
"ב ָכל א ֶֹפןֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ֲאנִ י לֹא ְּכ ִר ְ
ְּ
ִּב ְכבוֹ ָד ּה ְוּב ַע ְצ ָמ ּהְ ,מ ַענְ יֵ ן אוֹ ִתי ְמאֹד ָל ַד ַעת ַמ ֵהם ָה ִע ּסוּ ִקים
יאה ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ַ ּגב".
ַה ּסוֹ ִד ִ ּיים ׁ ֶש ַא ְּת ַמ ְח ִּב ָ

ֶּפ ֶרק ד'
ֻר ֶּב ֶלת
יכה ְמכ ְ
ׂ ִמ ָ
ֶא ְפ ָרת ּדו ַֹמ ַעתִּ ,ב ְש
ֻל ֶּב ֶלת
ְש ִּני ּכו ֶֹת ֶבת ְּבצו ָּרה ְמב ְ
ׁ
וַ
"ב ֶּמה ַא ְּת ֲעסוּ ָקה ָּכל ָּכ ְך?" ֶא ְפ ָרת נִ ְב ֲה ָלה וְ ִה ְס ִּת ָירה ֶאת
ַּ
ַהדַּ ףָ .ר ֲא ָתה ׁ ֶש ּזוֹ ִא ָּמא ,וְ נִ ְר ְ ּג ָעה.
"א ּה ,זוֹ ַא ְּת"...
ָ
"א ָּלא ֶמה ָח ׁ ַש ְב ְּתֶ ׁ ,ש ֲאנִ י
ִא ָּמא ִה ְצ ָט ְר ָפה ִל ְצחוֹ ָק ּהֶ .
יס ִטינָ ה?"
ְּכ ִר ְ

יאה ֶאת ָ'ה ִע ּסוּ ק ַה ּסוֹ ִדי' ׁ ֶש ִה ְת ַח ֵּבא ָל ּה ֵמ ֲאחוֹ ֵרי
ֶא ְפ ָרת הוֹ ִצ ָ
ַה ַ ּגב .הוּ א ָהיָ ה דַּ ף ְמ ֻק ּׁ ָשט ִּב ְפ ָר ִחים ְוּב ַפ ְר ּ ַפ ִרים ְוּב ִמ ְט ָּבח ֶא ָחד
ָ ּגדוֹ ל וּ ְמ ֻא ְבזָ רְ .ל ַמ ְע ָלה ָהיָ ה לוֹ גוֹ ְמ ֻע ָ ּצב ֵמ ַה ִּמ ִּלים ִ'מ ְט ְּב ֵחי
יתן'.
ְלוִ ָ
"מה ֶ ּזהַ ,א ְּת ִמ ְת ַּכ ֶּת ֶבת ִעם ַה ִּמ ְט ָּב ִחים ׁ ֶשל ַה ִּלוְ יָ ָתן? לֹא
ַ
יָ ַד ְע ִּתי ׁ ֶש ִּלוְ יָ ָתן ּבוֹ נֶ ה ִמ ְט ָּב ִחים!" ֶא ְפ ָרת ִ ּג ֲח ָכה" .זוֹ ַה ַּבת ׁ ֶשל
ְמנַ ֵהל ַה ִּמ ְט ָּב ִחיםָ ׁ ...ש ַל ְח ִּתי ִמ ְכ ָּתב ְל ַא ָּבא ׁ ֶש ָּל ּה".
"א ְּת?! ׁ ָש ַל ְח ְּת ִמ ְכ ָּתב ַל ְמנַ ֵהל
ַה ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל ִא ָּמא ִה ְר ִצינוּ ַ .
יכן ָהיוּ ָל ְך ּבוּ ִלים? ַמ ֲע ָטפוֹ ת?
ׁ ֶש ִ ּי ֵ ּצר ָלנוּ ֶאת ַה ִּמ ְט ָּבח?! ֵמ ֵה ָ
ַוּב ֶּמה ָה ִענְ יָ ן?"

יס ִטינָ הִ ,מי זֹאת?"
"ח ָח ָח ָחֲ ...אנִ י לֹא ַמ ִּכ ָירה ֶאת ְּכ ִר ְ
ָ
יציק וְ יוֹ ִסי ,וּ ְכ ׁ ֶש ֵהם רוֹ ִאים
ַה ְ ּצחוֹ ק ׁ ֶשל ֶא ְפ ָרת ִה ְב ִהיל ֶאת ִא ִ
ֶאת ֲאחוֹ ָתם צוֹ ֶח ֶקתֵ ,הם ִמ ְצ ָט ְר ִפים.

ה'לה נָ ְתנָ ה ִלי ּ ַפ ַעם ְּב ַמ ָּתנָ ה.
"בוּ ִלים ָהיוּ ִלי ַּב ְּמ ֵג ָרה ,שָׂ ָר ֶ
ּ
וְ ָה ִענְ יָ ן הוּ א ַה ִּמ ְט ָּבח ַה ֻּמ ְצ ָלח ׁ ֶש ָּלנוּ ֶ ׁ ,ש ֲאנִ י לֹא יְ כוֹ ָלה ֵל ָהנוֹ ת
ִמ ֶּמנּ וּ !" ֶא ְפ ָרת לֹא ֵה ִבינָ ה ָל ָּמה ִהיא ּכוֹ ֶע ֶסת ָּכל ָּכ ְך ,וְ ַעל ִמי.
עוּג ּיוֹ ת ,לֹא יְ כוֹ ָלה ְל ַט ֵ ּגן ֲח ִביתוֹ ת ,לֹא
"לֹא יְ כוֹ ָלה ְל ָה ִכין ִ
יע אוֹ ָת ְך ,וַ ֲאנִ י אוֹ ֶה ֶבת
יְ כוֹ ָלה ִל ְרחֹץ ֵּכ ִלים ,לֹא יְ כוֹ ָלה ְל ַה ְפ ִּת ַ
ָּכל ָּכ ְך ְל ִה ְת ַע ֵּסק ַּב ִּמ ְט ָּבח! ַא ְּת ְּב ַע ְצ ֵמ ְך ָא ַמ ְר ָּת ִליֶ ׁ ,ש ָע ַב ְד ָּת
ילי".
ָהמוֹ ן ַּב ִּמ ְט ָּבח ְּכ ׁ ֶש ָהיִ ית ְּב ִג ִ
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"לֹא יוֹ ַד ַעת ְּב ַע ְצ ִמי"ָ ,א ְמ ָרה ִא ָּמא" ,זוֹ ָה ִא ּׁ ָשה ׁ ֶש ְּמנַ ָ ּקה ֶאת
ָה ַא ְרמוֹ ן ְּב ָכל ַה ַה ָ ּצגוֹ תֵ "...אילוּ ַר ֲעיוֹ נוֹ ת יֵ ׁש ְל ִא ָּמא!

