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ן ֶרק ִראׁשֹו ֶפּ
ּובֹו ִּתְקְראּו ַעל ְּפִעילּות ְׁשֵקָטה 

ְרָחה ֵמַהֶחֶדר ֶׁשָבּ

ֶאל  ָבר,  ּכְ ָמה  ְרּדְ ּנִ ׁשֶ יֹנֶקת  ַהּתִ ִציִרי  ַבד  ִמּלְ נּו,  ּלָ ּכֻ ֶנֱאַסְפנּו 
ָכל ֶעֶרב.  מֹו ּבְ ח ַלֲארּוַחת ָהֶעֶרב, ּכְ ְטּבָ ַהּמִ

הּו  ֶ ּטֹל ָיַדִים ִהיא רֹוָצה לֹוַמר ָלנּו ַמּשׁ ּנִ ְפֵני ׁשֶ ּלִ א ָאְמָרה ׁשֶ ִאּמָ
ָחׁשּוב.

ְמקֹום ִמיְקרֹופֹון ִהיא ֵקְרָבה ֶאל  ְלָחן. ּבִ ֻ ה ְלֹראׁש ַהּשׁ ׁשָ ִהיא ִנּגְ
ל ַמְרִצים ֲחׁשּוִבים. קֹול ׁשֶ ה ְמָלְפפֹון, ְוִהְתִחיָלה לֹוַמר ּבְ ַהּפֶ

נּו ֲחׁשּוִבים  ׁשְ "ְיָלִדים ְיָקִרים", ִהיא ָאְמָרה. ּוְבאֹותֹו ֶרַגע ִהְרּגַ
ה ֲחׁשּוָבה! ֶנת אֹוָתנּו ִלְפִגיׁשָ א ְמַזּמֶ ה ִאּמָ ְמֹאד ִויָקִרים ְמֹאד. ִהּנֵ

ר,  יָכה ְלַדּבֵ ְהֶייָנה יֹוֵתר ֲחִגיגֹות!" ִהְמׁשִ "ָהֵחל ֵמָהֶעֶרב ֹלא ּתִ
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ֶאְתֶכם,  ְוֹלא  אֹוִתי  חּו  ּמְ ׂשִ ֹלא  ַהּיֹום  ַעד  ָהיּו  ׁשֶ ַהֲחִגיגֹות  י  "ּכִ
ֶכם". ּלָ ִדים ׁשֶ אי ֹלא ֶאת ַהְמַלּמְ ַוּדַ

לֹוַמר ֲאִני( ּוְצִביִקי  ם, ֲאָבל ֲאַנְחנּו, ׁשּוִקי )ּכְ אּוַלי ֹלא ֲהַבְנּתֶ
א. ל ִאּמָ ָנָתּה ׁשֶ ּוָ ן ֶאת ּכַ ְיִקי, ֵהַבּנּו ְמֻצּיָ ְוִריִקי ְוׁשַ

ּטֹות,  א ְמָזֶרֶזת אֹוָתנּו ַלּמִ הּו מּוָזר. ִאּמָ ֶ ָכל ֶעֶרב קֹוֶרה ָלנּו ַמּשׁ ּבְ
ְתאֹום ְמֵלֵאי ּכַֹח. ים ּפִ יׁשִ ַוֲאַנְחנּו ַמְרּגִ

ַמה  ָכל  ּבְ ִרים  ִנְזּכָ ַוֲאַנְחנּו  ִליׁשֹן!  ָלֶלֶכת  ָלנּו  ק  ֵ ִמְתַחּשׁ ֹלא 
ל  ּכָ ָלנּו  ְועֹוִלים  ְקנּו,  ִהְסּפַ ְוֹלא  ַהּיֹום  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ַלֲעׂשֹות  ָרִצינּו  ֶ ּשׁ

ים... ִמיֵני ַרֲעיֹונֹות ֲחָדׁשִ

ָלִדים  ּיְ ִפים, ְוֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ֵאּלּו ּכֹחֹות ְמֻזּיָ א טֹוֶעֶנת ׁשֶ ִאּמָ
ְך ַהּיֹום ֹלא ִיְהיּו ֲעֵיִפים. ֶמׁשֶ ה ֶמֶרץ ּבְ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ הֹוִציאּו ּכָ ׁשֶ

ד  ַהְמַלּמֵ ַעם ַהִהיא ׁשֶ ח ֶאת ַהּפַ ּכַ א ָצְדָקה. ֹלא ֶאׁשְ ִאּמָ ָהֱאֶמת ׁשֶ
ֶאְמַצע  ּבְ ָמתֹוק  ֲחלֹום  ִמּתֹוְך  אֹוִתי  ֵהִעיר  ֳהַרִים  ַהּצָ ַאֲחֵרי  ל  ׁשֶ
ִאּלּו ָצְנחּו ֵאַלי  י ָעָליו ְוַעל ַהֲחֵבִרים ּכְ ְלּתִ ּכַ ּבֹון. ִהְסּתַ יל ֶחׁשְ ְרּגִ ּתַ

ְך ַמְצִחיק. ל ּכָ י ַמה ּכָ ֵרַח, ְוֹלא ֵהַבְנּתִ ר ֵמַהּיָ ָיׁשָ

ה  ּפָ ַהּכִ ְוֶאת  י  ּלִ ׁשֶ ִביקֹות  ַהּדְ ִנים  ַהּפָ ֶאת  רֹוֶאה  ָהִייִתי  ִאם 
ם ֲאִני ָהִייִתי  אי ּגַ ָצ'ה ִלי ַעל ָהַאף, ַוּדַ ּלְ ְמַעט ִהְתּגַ ּכִ מּוָטה ׁשֶ ַהּקְ

צֹוֵחק.
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ָרפֹות  ִנׂשְ ִאּלּו  ּכְ י  ּלִ ׁשֶ ִנים  ַהּפָ ׁשֶ י  ּתִ ׁשְ ְוִהְרּגַ ָרִאיִתי,  ֹלא  ֲאָבל 
ה. ִמּבּוׁשָ

ם ָהֲעֵיפּות  עּור ָהָיה ֹלא ָנִעים. זֹו ּגַ ֶאְמַצע ׁשִ ֹלא ַרק ְלֵהָרֵדם ּבְ
לּו ּוָבְרחּו  ְלּבְ ִהְתּבַ בֹות ׁשֶ ְחׁשָ ל ַהּיֹום, ְוַהּמַ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ָתה אֹוִתי ּבְ ּוְ ּלִ ׁשֶ
ּקֹוֶרה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִריְך,  ּצָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ז  ְלִהְתַרּכֵ ִהְצִליחּו  ְוֹלא  ּוּון  ּכִ ְלָכל 

ָנה. ֲחֵסָרה ָלֶהם ׁשֵ ים ׁשֶ ַלֲאָנׁשִ

ְרֶצה ֶהָחׁשּוב  ל ַהּמַ יְך ַהּקֹול ׁשֶ נּו!" ִהְמׁשִ ּלָ "ֵמָהֶעֶרב, ְלטֹוַבת ּכֻ
יְקרֹופֹון – ְמָלְפפֹון  א ֶאל ּתֹוְך ַהּמִ ל ִאּמָ ה ׁשֶ ל ִמּתֹוְך ַהּפֶ ְלּגֵ ְלִהְתּגַ
ּטֹות  ּמִ ּבַ ם  ּלָ ּכֻ "ֵמָהֶעֶרב  דֹול,  ּגָ ַהּלֹא  ח  ְטּבָ ַהּמִ ַרֲחֵבי  ּבְ ר  ּזֵ ְוִהְתּפַ

ַבע!" ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ָעה  ׁשָ זֹו  ַבע  ְצִביִקי. "ׁשֶ ִריִקי -  ֲאלּו  ׁשָ ם???"  ֻמְקּדָ ְך  ּכָ ל  "ּכָ
ָעה ִנְבֲהָלה  ְיִקי, ּוֵמרֹב ְקִפיַצת ַהַהְפּתָ ם ׁשַ ינֹוקֹות!" ָקַפץ ּגַ ל ּתִ ׁשֶ
ִביל חּום  ִים ַאְרָצה, יֹוֶצֶרת ׁשְ ָכה ַאּפַ ּלֹו ְוִהְתַהּפְ ֹוקֹו ׁשֶ ּכֹוס ַהּשׁ

ה.  ִביק ַעל ָהִרְצּפָ ּדָ

אי ֹלא  א, ַוּדַ ִרים ְלִאּמָ ְך ֹלא ְמַדּבְ ּכָ י ׁשֶ י. ָיַדְעּתִ ַתְקּתִ ַרק ֲאִני ׁשָ
ְך צֹוֶדֶקת. ל ּכָ ִהיא ּכָ ׁשֶ ּכְ

ֹלא  ַהּיֹום.  ַעד  עֹוַלְלנּו  ׁשֶ ֲעלּוִלים  ֵמַהּתַ ֲעֵיָפה  ְך  ּכָ ל  ּכָ ִהיא 
ַרק  ַרֲעיֹונֹות.  ָלֶכם  ָלֵתת  רֹוֶצה  י  ֵאיֶנּנִ י  ּכִ אֹוָתם,  ָלֶכם  ֲאָפֵרט 



|  חכמים בלילה   12

ָרה  ְ ִהְתַקּשׁ ֶאָחד  ֶעֶרב  ׁשֶ ָלֶכם,  ר  ֲאַסּפֵ ָאְזְנֶכם  ֶאת  ר  ְלַסּבֵ ֵדי  ּכְ
ם יֹוֵתר  ֲאָלה אֹותֹו ִאם יּוַכל ַלֲחֹזר ַהּיֹום ֻמְקּדָ א ְוׁשָ א ְלַאּבָ ִאּמָ

יַע ִעם ּכֹוַבע ׁשֹוֵטר... ּגִ ּיַ ֵמַהּכֹוֵלל ֶעֶרב, ְוָעִדיף ׁשֶ

ַהחּוָמה,  לּוִלית  ְ ַהּשׁ ֶאת  ב  ְלַנּגֵ ֲאָנָחה  ּבַ ִהְתּכֹוְפָפה  א  ִאּמָ
ינֹוקֹות?"  ל ּתִ ָעה ׁשֶ ה ִלְגֹלׁש ְלִכּוּון ֲאחֹוֵרי ַהְמָקֵרר. "ׁשָ ֵהֵחּלָ ׁשֶ

ָבה. ֲאָלה ְוָחׁשְ ִהיא ׁשָ

מּוָכִנים  ַבע,  ׁשֶ ּבְ ּטֹות  ּמִ ּבַ ְהיּו  ּתִ ם  "ַאּתֶ יָמה,  ִהְסּכִ ֵסֶדר",  "ּבְ
ְפִעילּות  ּבִ ֶחֶדר  ּבַ ק  ְלִהְתַעּסֵ ּתּוְכלּו  ָוֵחִצי  ַבע  ׁשֶ ְוַעד  ָנה,  ְלׁשֵ

ְמנּו?" ּבּוי אֹורֹות. ִסּכַ ַבע ָוֵחִצי – ּכִ ׁשֶ ֵקָטה. ּבְ ׁשְ

ְמנּו. ִסּכַ

ּתֹוְך  ֶאל  ֲחִביתֹות  ֶקת  ְמַחּלֶ ה  ְוֵהֵחּלָ ִסּפּוק  ּבְ ָכה  ִחּיְ א  ִאּמָ
קּוִעים  ׁשְ ַיֲחִסי,  ֶקט  ׁשֶ ּבְ ְוָאַכְלנּו  ָיַדִים  ָנַטְלנּו  נּו.  ּלָ ׁשֶ חֹות  ּלָ ַהּצַ

ִהְרהּוָריו. ִאיׁש ִאיׁש ּבְ

ְכִנית. ּתָ מֹו ּבַ ִדּיּוק ּכְ ה ֶזה ָהַלְך ּבְ ִחּלָ ּתְ ּבַ

ֲאָבל  טּוִפים,  ּוׁשְ 'ִמים  ְמֻפּגָ נּו  ּלָ ּכֻ ָהִיינּו  ּקֹות  ּדַ ְוָחֵמׁש  ַבע  ׁשֶ ּבְ
ּטֹות. תֹוְך ַהּמִ ְכָלל ֹלא ֲעֵיִפים, ּבְ ּבִ

ִלְקֹרא  ר  "ֶאְפׁשָ ָכה.  ְוִחּיְ א  ִאּמָ ָלנּו  ָאְמָרה  ִרים!"  ֶנְהּדָ ם  "ַאּתֶ
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בּוַע, ֶאְקֶנה ָלֶכם,  ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ְך ּבְ יכּו ּכָ ְמׁשִ ׁש ִמְבָצע. ִאם ּתַ ְלֶזה ַמּמָ
ָרס". ם, ּפְ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ֶאת  ְלַכּבֹות  ָאה  ּבָ ֲאִני  ִדּיּוק  ּבְ ּקֹות  ּדַ ְוָחֵמׁש  ִרים  ֶעׂשְ "עֹוד   
ֶלת ְוָהְלָכה ָלּה ְלִעְנָיֶניָה, יָרה ָלנּו. ָסְגָרה ֶאת ַהּדֶ ָהאֹור", ִהְזּכִ

ַאְרנּו ֲאַנְחנּו ְוִעְנָיֵנינּו. ְוִנׁשְ

ְטּפּוט.  ּקֹוְרִאים ָלּה ּפִ ֵקָטה ׁשֶ ְפִעילּות ׁשְ ְקנּו ּבִ ה ִהְתַעּסַ ִחּלָ ּתְ ּבַ
ָתה  ן ְוָעׂשְ ּגַ ָהְיָתה ַהּיֹום ּבַ ֶנת ַצְפִריָרה ׁשֶ ּנֶ ָרה ָלנּו ַעל ַהּגַ ִריִקי ִסּפְ
ִבינּו  ּתָ ְוֵתֶכף  דּוי,  ּבָ ם  ׁשֵ )ַצְפִריָרה –  לּות.  ִהְתַעּמְ יֵלי  ְרּגִ ּתַ ָלֶהן 

ה(. ם ָלּמָ ּגַ

יִלים  ְרּגִ ַהּתַ ֶאת  ִלְראֹות  ִבים  ַחּיָ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ֶהְחַלְטנּו  ְך  ּכָ ַאַחר 
ִעים אֹוָתם. ֵדי ְלָהִבין ֵאיְך ְמַבּצְ מֹו ֵעיֵנינּו ּכְ ה ּבְ ָהֵאּלֶ

ָנה,  ֵ ִעילּות ּגּוָפִנית ִלְפֵני ַהּשׁ ִריא ְמֹאד ַלֲעׂשֹות ּפְ ה, ּבָ "חּוְצִמּזֶ
בּו  ְחׁשְ ּלֹא ּתַ ֵדי ׁשֶ י ֲאִני, ּכְ ֶזה עֹוֵזר ְלֵהָרֵדם ַמֵהר יֹוֵתר", ָאַמְרּתִ

הּו. ֶ דֹול אֹו ַמּשׁ ְתָקן ּגָ ֲאִני ׁשַ ׁשֶ

ֶרֶגל ָיִמין,  ינּו ַאֲחֶריָה. ְקִפיצֹות ּבְ נּו ָעׂשִ יָמה ָלנּו, ְוֻכּלָ ִריִקי ִהְדּגִ
ִעילּות  ינּו ֶאת ַהּפְ ֹמאל, ִסיבּוב. ָעׂשִ ֶרֶגל ׂשְ ִסיבּוִבים, ְקִפיָצה ּבְ

ֶקט. ׁשֶ ׁש ּבְ ַהּזֹו ַמּמָ
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ַמְרנּו  ּגָ ָקל", ָאְמָרה ָלנּו ִריִקי ַאֲחֵרי ׁשֶ ּוּוי ִמׁשְ ל ׁשִ יל ׁשֶ ְרּגִ "ֶזה ּתַ
ים ִסיבּוִבים  ִ ָכל ֶרֶגל ּוְלִהְסּתֹוֵבב עֹוד ֲחִמּשׁ ָעִמים ּבְ ִלְקּפֹץ ֵמָאה ּפְ
ָדִדים ְוָעְמָדה ַעל ֶרֶגל  י ָיֶדיָה ַלּצְ ּתֵ ְלָכל ַצד. ִהיא ָמְתָחה ֶאת ׁשְ

ִלי ָלזּוז. ַאַחת ּבְ

ּמּול, ִיְהֶיה ָלֶכם ַקל  ּמִ יר ׁשֶ ּקִ ה ַאַחת ּבַ לּו ַעל ְנֻקּדָ ּכְ ְסּתַ "ִאם ּתִ
יֹוֵתר ֹלא ִלּפֹל", ָאְמָרה ִריִקי.

ָדִדים, ּוָמַתְחנּו ָיֵדינּו ַלּצְ

ְוָעַמְדנּו ַעל ֶרֶגל ַאַחת.

ַהְתָחָלה ְקָצת ִהְתַנְדַנְדנּו, ֲאָבל ְלַאט ְלַאט ָמָצאנּו ְנֻקּדָ --- ּבַ

ָקל  ׁשְ ּוּוי ַהּמִ י ֶאת ׁשִ ְדּתִ ה. ִאּבַ ְרֶאה ֹלא ָמָצאִתי ְנֻקּדָ ּנִ ּכַ ֶזה ֲאִני ׁשֶ
ָעְמָדה  יל ֶאת ִריִקי ׁשֶ ִהּפִ ַפל ַעל ְצִביִקי ׁשֶ ּנָ ְיִקי, ׁשֶ י ַעל ׁשַ ְוָנַפְלּתִ

ה. ּטָ ל ַהּמִ ֶצה ׁשֶ ּקָ ִראׁשֹוָנה, ּבַ

ִריִקי  ׁשֶ ָוָחה  ְוַהּצְ ַה'ּבּום',  ֵמָעְצַמת  ָרֲעדּו  ִית  ַהּבַ ִקירֹות 
ֵקָטה ֵמַהֶחֶדר. ְ ִעילּות ַהּשׁ ה ְלַגְמֵרי ֶאת ַהּפְ ְרׁשָ ִמיָעה ּגֵ ִהׁשְ
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ב' ֶרק  ֶּפ
ּובֹו ִּתְקְראּו ַעל ַּכְפַּכִּפים 
ֶׁשִהִּגיעּו ְוֻסָּכִרּיֹות ֶמְנָטה

ֵאִבים ֲאֹפִרים  ד ָקְפצּו ָלּה ּכְ ל ִריִקי ָהיּו ְלָבנֹות, ּוַבּיָ ִנים ׁשֶ ַהּפָ
ַהַהְפָרָדה  ֶדר  ּגֶ ַיד  ּלְ ׁשֶ ִיל  ַהּתַ ֶדר  ּגֶ ֶאת  ירּו  ִהְזּכִ ֵהם  ְודֹוְקִרים. 
ֵסֶדר,  ּבְ ֶזה  ה?  ַהּזֶ ִיל  ַהּתַ ֶאת  יִרים  ַמּכִ נּו.  ּלָ ׁשֶ כּוָנה  ְ ַלּשׁ חּוץ  ּמִ ׁשֶ
ה  ָלָדה ָהֵאּלֶ ה קֹוֵצי ַהּפְ ּמָ י ּכַ ַמְעּתִ ָ ּשׁ יק ׁשֶ יר. ַמְסּפִ ם ֲאִני ֹלא ַמּכִ ּגַ

ְרּכֹו. ן ּדַ ּנֵ ּום ֲעָרִבי ֵאינֹו ֵמֵעז ְלַנּסֹות ְלִהְסּתַ ּשׁ ּדֹוְקִרים, ַעד ׁשֶ

ַעְצָמּה  ָרה ִלי - ִריִקי ּבְ ד, ְוֶאת ֶזה ִהיא ִסּפְ ֲאָבה ָלּה ַהּיָ ָכה ּכָ ּכָ
ּבּור. ָחְזָרה ָלּה ְיֹכֶלת ַהּדִ ּוִבְכבֹוָדּה, ַאֲחֵרי ׁשֶ

ה ּוְבָפִנים ָרעֹות. ּנָ ְתנּוָחה ְמׁשֻ ְכָבה ּבִ ו ִהיא ַרק ׁשָ ַעְכׁשָ

ְלָהִזיז  ֲחָדה  ּפָ ׁשֶ ִריִקי,  ֶאת  ְדָקה  ּבָ ִהיא  ַלֶחֶדר.  ִנְזֲעָקה  א  ִאּמָ
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ְצָוָחה  יָצה אֹוָתּה ּבִ ִהְקּפִ ְתנּוַעת ִלּטּוף ׁשֶ ּה ּבִ ד, ְוָנְגָעה ּבָ ֶאת ַהּיָ
ה.  ֲחָדׁשָ

"רֹוֵפא  ְוֶנֶאְנָחה.  א  ִאּמָ ִהְמֲהָמה  ְך",  ּלָ ׁשֶ ד  ַלּיָ ָקָרה  הּו  ֶ "ַמּשׁ
ָעה  ׁשָ ּבְ ָרה  ִנְסּגְ ָבר  ּכְ אן  ּכָ ָאה  ְרּפָ ְוַהּמִ אֹוָתּה...  ִלְראֹות  ָצִריְך 

אן ַעל ַהְיָלִדים?" ֹמר ּכָ ַבע. ִנְצָטֵרְך ִלְנֹסַע ְלֶטֶר"ם, ּוִמי ִיׁשְ ׁשֶ

ָרִציִתי  ָהֵעצֹות.  ָלּה  ָאְבדּו  ׁשֶ ִנְרָאה  א  ִאּמָ ל  ׁשֶ ִנים  ַהּפָ ַעל 
ם  ּלָ אן ִעם ּכֻ ֵאר ּכָ ָ ָחה ֲאִני ָיכֹול ְלִהּשׁ ּפָ ׁשְ ְבכֹור ַהּמִ ּכִ יַע ָלּה ׁשֶ ְלַהּצִ
ן. ּכֵ ִלי ְלִהְסּתַ ּטֹות ּבְ ּמִ ֵקָטה ּבַ ִעילּות ׁשְ ֲעׂשּו ּפְ ּיַ ֹמר ֲעֵליֶהם ׁשֶ ְוִלׁשְ

ב.  י קֹול ַלֲעָגִני ִמּתֹוְך ַהּלֵ ַמְעּתִ חּור ַאְחָרִאי", ׁשָ ׁש ּבָ ה ַמּמָ "ַאּתָ
ֹלא  ִלי  ְוִהְמִליץ  ּלֹו  ׁשֶ ה  ָהַרּקָ ְסִביב  ע  ֶאְצּבַ סֹוֵבב  ה  ַהּזֶ ַהּקֹול 
אן  ּכָ י  ְעּתִ ּצַ ּבִ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ד  ִמּיָ ֹלא  ה,  ֵאּלֶ ּכָ עֹות  ַהּצָ א  ְלִאּמָ יַע  ְלַהּצִ

ִקים.  ָקל ְמֻפְקּפָ ּוּוי ִמׁשְ יֵלי ׁשִ ְרּגִ ם ּתַ ּלָ ַיַחד ִעם ּכֻ

ִלי ְלַרֵחם:  ַקר אֹוִתי ּבְ ְוַהּקֹול ַההּוא ּדָ

ָאְזַנִים,  ְגָלְלָך!" ָצַעק ִלי ּבָ ָרה, ֶזה ּבִ ּבְ ל ִריִקי ִנׁשְ ד ׁשֶ "ִאם ַהּיָ
רּו  ּדְ ְסּתַ ּיִ ה ַעד ׁשֶ ַחּכֶ ּיְ י ַלּקֹול ׁשֶ ֹכַח. ָאַמְרּתִ י אֹוָתן ּבְ ַתְמּתִ ּסָ ַעד ׁשֶ

יב לֹו. ְך ִיְהֶיה ִלי ְזַמן ְלַהְקׁשִ אן, ַאַחר ּכָ ָהִעְנָיִנים ּכָ

ַה'ּכֹוֵלל  ֶאְמַצע  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ א,  ַאּבָ ל  ׁשֶ ר  ְסּפָ ַהּמִ ֶאת  ָגה  ִחּיְ א  ִאּמָ
א ֹלא ָעָנה.  ל ַאּבָ ֵלפֹון ׁשֶ ֲעׂשֹות. ַהּטֵ ֶעֶרב', ְלִהְתַיֵעץ ִאּתֹו ַמה ּלַ
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ּלֹא  ׁשֶ ִמיד ּכְ ּקֹוֶרה לֹו ּתָ מֹו ׁשֶ ֵלפֹון, ּכְ ף. ַהּטֵ ְרֶאה הּוא ִהְתַעּלֵ ּנִ ּכַ
ם. ְטֵען, ִנְגָמִרים לֹו ַהּכֹחֹות ְוהּוא ִנְרּדָ ִרים אֹותֹו ַלּמַ ְמַחּבְ

ם ַעל ֶזה  ָכה? ּגַ ָנה ִנְרִאים ּכָ ֲחֵסָרה ָלֶהם ׁשֵ ם ְיָלִדים ׁשֶ אּוַלי ּגַ
ֶאֱחׁשֹב ְמֻאָחר יֹוֵתר.

א.  ַאּבָ ֶאת  יג  ְלַהּשִׂ ֶרְך  ּדֶ א  ְלִאּמָ ָהְיָתה  ֹלא  ו  ַעְכׁשָ ֹאֶפן,  ָכל  ּבְ
ה? ִעם  ֲעׂשֶ ֱאֶמת ִהיא ּתַ ל ִריִקי. ַמה ּבֶ ד ׁשֶ י ִלְדֹאג ָלּה ְוַלּיָ ִהְתַחְלּתִ

ר ִלְסֹמְך ֲעֵליֶהם? ִאי ֶאְפׁשָ ִאיר ֲחבּוַרת ׁשֹוָבִבים ׁשֶ ׁשְ ִמי ִהיא ּתַ

ֵכָנה רּוָחָמה  ְ ַהּשׁ ָרה  ּגָ ם  ׁשָ ֶלת ִמּמּול,  ּדֶ ּבַ ִלְדּפֹק  ָהְלָכה  א  ִאּמָ
מֹו  ִדּיּוק ּכְ ֵכָנה ִרֲחָמה ָעֶליָה ּבְ ְ א'ֶלה טֹוָבה. ַהּשׁ מֹו ַסְבּתָ ִהיא ּכְ ׁשֶ
ִהיא  ׁשֶ ַרֲחִמים  רֹב  ּבְ ְוָאְמָרה  ְוִהְנֲהָנה  יָבה  ְוִהְקׁשִ ּה,  ּלָ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ
ע  ּסַ ּתִ א  ִאּמָ ׁשֶ ַעד  ָעֵלינּו,  לֹוַמר  ּכְ ַהְיָלִדים,  ַעל  ֹמר  ִלׁשְ ְיכֹוָלה 

לֹום. ים ּוְלׁשָ ְלֶטֶר"ם ִעם ִריִקי ְוַתֲחֹזר ְלַחּיִ

ּוָבְדָקה  ָהַאְרָנק  ֶאת  ָלְקָחה  ְמִהירּות,  ּבִ מֹוִנית  ִהְזִמיָנה  א  ִאּמָ
ְפִנים. ים ּבִ ְגֵנִטּיִ ְרִטיִסים ַהּמַ ל ַהּכַ ִאם ּכָ

קֹוָמּה ְוָלבֹוא ֶאל ַהּמֹוִנית, ִריִקי  ִהְזִמיָנה ֶאת ִריִקי ָלקּום ִמּמְ
ֶלת. ִהיא ֹלא ְמֻסּגֶ ָאְמָרה ׁשֶ

ל  מֹו ַמּקֵ ֶלת ּכְ י, ֵיׁש ָלּה ָיִדית ְמֻעּגֶ ּלִ ה ׁשֶ ְטִרּיָ י ָלּה ֶאת ַהּמִ ְעּתִ ִהּצַ
ה  יׁשָ ְיׁשִ ה  יׁשָ ְקׁשִ מֹו  ּכְ ְוָכָכה,  ְלַנּסֹות,  יָמה  ִהְסּכִ ִריִקי  ֲהִליָכה. 
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ֶלת. ָמה ְלִכּוּון ַהּדֶ ִריָאה, ִהְתַקּדְ ל ִעם ָיָדּה ַהּבְ ֶעֶנת ַעל ַמּקֵ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ינּו  ּסִ ּטֹות ְוִהְתּכַ ּמִ ְרנּו ּבַ ן, ַוֲאַנְחנּו ִהְתַחּפַ ֵהן ָנְסעּו ָלֶהן ְלַדְרּכָ
ַרק  ָרד,  ּבָ ָעֵלינּו  ָיַרד  ִאּלּו  ּכְ ֹראׁש,  ְלַמְעָלה  ַעד  ִמיכֹות  ּשְׂ ּבַ
ֵכָנה  ְ ַלּשׁ ְלַהְראֹות  ינּו  ִנּסִ אּוַלי  ִלְנׁשֹם.  ֵדי  ּכְ ֵהִציצּו  ִחיַרִים  ַהּנְ
ָכה  ּכָ ְבנּו ׁשֶ יִקים, אּוַלי ָחׁשַ ה ְוַצּדִ ֵאּלֶ ֲאַנְחנּו ְרגּוִעים ּכָ רּוָחָמה ׁשֶ

ל ִמּקֶֹדם. ֵקָטה ׁשֶ ִעילּות ַהּלֹא ׁשְ ר ַעל ַהּפְ נּוַכל ְלַכּפֵ

 – ֱאֶמת  ּבֶ ִעילּות  ּפְ ייִקי  ׁשַ ִהְתִחיל  ֶטֶר"ם?"  ְכָלל  ּבִ ה  ּזֶ "ַמה 
ֵאלֹות ֶאת ָהַאִחים ּתֹוְך  ֹאל ׁשְ ּקֹוְרִאים ָלּה: ִלׁשְ ֵקָטה ׁשֶ ֱאֶמת ׁשְ ּבֶ

ה.  ּטָ ּמִ ִכיָבה ּבַ ֵדי ׁשְ ּכְ

ָבִרים  ּדְ ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ ָעסּוק  ָהִייִתי  יְנַתִים,  ּבֵ לֹו  ָעִניִתי  ֹלא 
ֶזה  ֲאִני  ׁשֶ ְוָאַמר  ב  ַהּלֵ ֶאת  ִלי  ַקר  ּדָ ׁשֶ ּקֹול  ּבַ ָאֶלף,  ֲחׁשּוִבים. 
ַצע )ֲאִני ָצִריְך ְלָבֵרר ֶאת ָהִעְנָין,  ּפָ ּתִ ל ִריִקי ׁשֶ ד ׁשֶ י ַלּיָ ַרְמּתִ ּגָ ׁשֶ
ית, ַהֲהָבָנה  י ֹאֶמץ(. ּבֵ ְהֶיה ּבִ ּיִ ְתַנאי ׁשֶ א, ּבִ אּוַלי ָעִדיף ִעם ַאּבָ
ָנה  ֵ ְטָען ְוֹחֶסר ַהּשׁ ה ְוַהּמִ ּיָ ְפָצה ִלי ָלֹראׁש, ִעם ָהֵאֶנְרּגִ ּקָ ַהִהיא ׁשֶ

ְוָכל ֶזה.

ה  ּלָ הּו", ָאַמר ְצִביִקי. ּגִ ֶ ל ַמּשׁ בֹות ׁשֶ י ּתֵ ה ָראׁשֵ ּזֶ "ִנְדֶמה ִלי ׁשֶ
ֶאְמַצע ָהִעיר ֵחֶלם. ִפיָג'ָמה, ּבְ ְיָלה ּבְ ּלַ מֹו ָחָכם ּבַ ֶאת ָאֵמִריָקה ּכְ

ֵאָלה  ְ ייִקי. "ַהּשׁ א ָמה?" ָעָנה ׁשַ בֹות, ֶאּלָ י ּתֵ ה ָראׁשֵ ּזֶ רּור ׁשֶ "ּבָ
ִהיא – ֵאיֶזה?"
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ַח. ֵדי ְלִהְתַוּכֵ י ֲאִני, ְסָתם ּכְ ְכָלל", ָאַמְרּתִ ב ִלְהיֹות ּבִ "ֹלא ַחּיָ

ּבֹר". ׁשְ ֶטֶרם ּתִ ל: ֲעֹצר ּבְ "ָיכֹול ִלְהיֹות... ְלָמׁשָ

י ֶזה  ייִקי, "ּכִ ׁש", ָאַמר ׁשַ ְוָקא  – ַטַעם ַרע ַממָּ ָמע ּדַ "ְוִלי ִנׁשְ
ה". ּפֶ ו ּבַ ֲאִני ַמְרִגיׁש ַעְכׁשָ ֶ ַמה ּשׁ

ֶלת  ֵמַהּדֶ רּוָחָמה  ּדֹוָדה  ל  ׁשֶ ים  ּפִ ְפּכַ ַהּכַ לֹוְמֶכם?"  ְ ּשׁ "ַמה 
אּו ְלַרְחֵרַח ַמה ּקֹוֶרה ִעם ֲחבּוַרת  ִניָמה, ּבָ ַנַחת ּפְ ִמּמּול ָצֲעדּו ּבְ
ִעיִמים.  ּנְ ּבַ ָלֶכם  ִטים  ְמַפְטּפְ ם  ַאּתֶ ׁשֶ רֹוָאה  "ֲאִני  ֹוָבִבים.  ַהּשׁ
הּו ַטַעם ַרע  אן ְלִמיׁשֶ הּו? ִאם ֵיׁש ּכָ ֶ ֵסֶדר? ְצִריִכים ַמּשׁ ַהּכֹל ּבְ
ִבילֹו. ֲאָבל ָאסּור ִלְמֹצץ אֹוָתן  ׁשְ ִרּיֹות ֶמְנָטה ּבִ ׁש, ֵיׁש ִלי ֻסּכָ ַמּמָ
ְיַרַעְננּו  ֵהם  ִרּיֹות,  ּכָ ַהּסֻ ֶאת  ָלֶכם  ְוָאִביא  בּו  ְ ְתַיּשׁ ּתִ ִכיָבה,  ׁשְ ּבִ
ֶלת ִמּמּול.  ים ְלִכּוּון ַהּדֶ ּפִ ְפּכַ פּו ַהּכַ ְפּכְ ה". ּוְכָבר ּכִ ָלֶכם ֶאת ַהּפֶ
ְדַבר  ָערֹות ּבִ ה ַהׁשְ ּמָ ְקנּו ְלַהֲעלֹות עֹוד ּכַ ִהיא ָחְזָרה ִהְסּפַ ַעד ׁשֶ

ה 'ֶטֶרם'. ּלָ ל ַהּמִ בֹות אֹו ֹלא ׁשֶ י ּתֵ ָראׁשֵ

ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ֶמְנָטאּוָתם,  ּבְ ִרּיֹות ֲחִריפֹות  ֻסּכָ ְוֵהִביָאה  ָחְזָרה  ִהיא 
ְכָלל ֹלא אֹוֲהִבים, ּוְבָכל ֹזאת ָאַמְרנּו ָלּה ָיֶפה ּתֹוָדה. ּבִ

ֲאָלה ֶרַגע ִלְפֵני  לּוק?" ִהיא ׁשָ אֹור ּדָ ם ׁשֹוְכִבים ּבְ ה ַאּתֶ "ְוָלּמָ
ְיָתה. ים ֶהֱחִזירּו אֹוָתּה ַהּבַ ּפִ ְפּכַ ַהּכַ ׁשֶ

ָתה ָלנּו", ָאַמר ְצִביִקי.  ּבְ א ֹלא ּכִ ִאּמָ ְגַלל ׁשֶ "ּבִ
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ל  י ֶאת ּכָ ֵפקֹות. ָאַזְרּתִ ב ִלְפּתֹר ֶאת ַהּסְ ֲאִני ַחּיָ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ֲאִני ִהְרּגַ
ֲאַנְחנּו  ָכה  )ּכָ רּוָחָמה  "ּדֹוָדה  י:  ַאְלּתִ ְוׁשָ ִלי  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ָהֹאֶמץ 

ה ֶטֶר"ם?" ּלָ רּוׁש ַהּמִ קֹוְרִאים ָלּה(, אּוַלי ַאּתְ יֹוַדַעת ַמה ּפֵ


