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ֶ ּפ ֶר ק ִר אׁש ֹון

ּובֹו ִּת ְקרְ אּו ַעל ְּפ ִעילּות ְׁש ֵק ָטה
ֶׁש ָבּרְ ָחה ֵמ ַה ֶח ֶדר
נֶ ֱא ַס ְפנוּ ֻּכ ָּלנוּ ִ ,מ ְּל ַבד ִצ ִירי ַה ִּתינ ֶֹקת ׁ ֶש ִּנ ְרדְּ ָמה ְּכ ָברֶ ,אל
ַה ִּמ ְט ָּבח ַל ֲארוּ ַחת ָה ֶע ֶרבְּ ,כמוֹ ְּב ָכל ֶע ֶרב.
ִא ָּמא ָא ְמ ָרה ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י ׁ ֶש ִּנ ּטֹל יָ ַדיִ ם ִהיא רוֹ ָצה לוֹ ַמר ָלנוּ ַמ ּׁ ֶשהוּ
ָח ׁשוּב.
ֹאש ַה ּׁ ֻש ְל ָחןִּ .ב ְמקוֹ ם ִמ ְיקרוֹ פוֹ ן ִהיא ֵק ְר ָבה ֶאל
ִהיא נִ ְ ּג ׁ ָשה ְלר ׁ
ילה לוֹ ַמר ְּבקוֹ ל ׁ ֶשל ַמ ְר ִצים ֲח ׁש ִוּבים.
ַה ּ ֶפה ְמ ָל ְפפוֹ ן ,וְ ִה ְת ִח ָ
"יְ ָל ִדים יְ ָק ִרים"ִ ,היא ָא ְמ ָרהְ .וּבאוֹ תוֹ ֶר ַגע ִה ְר ַ ּג ׁ ְשנוּ ֲח ׁש ִוּבים
ישה ֲח ׁש ָוּבה!
ְמאֹד וִ ָיק ִרים ְמאֹדִ .ה ֵּנה ִא ָּמא ְמזַ ֶּמנֶ ת אוֹ ָתנוּ ִל ְפ ִג ׁ ָ
יכה ְל ַד ֵּבר,
"ה ֵחל ֵמ ָה ֶע ֶרב לֹא ִּת ְהיֶ ינָ ה יוֹ ֵתר ֲח ִגיגוֹ ת!" ִה ְמ ׁ ִש ָ
ָ
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"כי ַה ֲח ִגיגוֹ ת ׁ ֶש ָהיוּ ַעד ַה ּיוֹ ם לֹא שִׂ ְּמחוּ אוֹ ִתי וְ לֹא ֶא ְת ֶכם,
ִּ
וַ דַּ אי לֹא ֶאת ַה ְמ ַל ְּמ ִדים ׁ ֶש ָּל ֶכם".
(כלוֹ ַמר ֲאנִ י) וּ ְצ ִב ִיקי
אוּ ַלי לֹא ֲה ַבנְ ֶּתםֲ ,א ָבל ֲאנַ ְחנוּ ׁ ,שוּ ִקי ְּ
וְ ִר ִיקי וְ ׁ ַשיְ ִקיֵ ,ה ַבנּ וּ ְמ ֻצ ָ ּין ֶאת ַּכ ָ ּונָ ָת ּה ׁ ֶשל ִא ָּמא.
ְּב ָכל ֶע ֶרב קוֹ ֶרה ָלנוּ ַמ ּׁ ֶשהוּ מוּ זָ רִ .א ָּמא ְמזָ ֶרזֶ ת אוֹ ָתנוּ ַל ִּמ ּטוֹ ת,
ישים ּ ִפ ְתאוֹ ם ְמ ֵל ֵאי ּכ ַֹח.
וַ ֲאנַ ְחנוּ ַמ ְר ִ ּג ׁ ִ
לֹא ִמ ְת ַח ּׁ ֵשק ָלנוּ ָל ֶל ֶכת ִל ׁישֹן! וַ ֲאנַ ְחנוּ נִ זְ ָּכ ִרים ְּב ָכל ַמה
ּׁ ֶש ָר ִצינוּ ַל ֲעשׂ וֹ ת ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ּיוֹ ם וְ לֹא ִה ְס ּ ַפ ְקנוּ  ,וְ עוֹ ִלים ָלנוּ ָּכל
ִמינֵ י ַר ֲעיוֹ נוֹ ת ֲח ָד ׁ ִשים...
ִא ָּמא טוֹ ֶענֶ ת ׁ ֶש ֵא ּלוּ ּכֹחוֹ ת ְמזֻ ָ ּי ִפים ,וְ לֹא יָ כוֹ ל ִל ְהיוֹ ת ׁ ֶש ְ ּי ָל ִדים
ׁ ֶשהוֹ ִציאוּ ָּכל ָּכ ְך ַה ְר ֵּבה ֶמ ֶרץ ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ּיוֹ ם לֹא יִ ְהיוּ ֲעיֵ ִפים.
ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ִא ָּמא ָצ ְד ָקה .לֹא ֶא ׁ ְש ַּכח ֶאת ַה ּ ַפ ַעם ַה ִהיא ׁ ֶש ַה ְמ ַל ֵּמד
ׁ ֶשל ַא ֲח ֵרי ַה ָ ּצ ֳה ַריִ ם ֵה ִעיר אוֹ ִתי ִמ ּתוֹ ְך ֲחלוֹ ם ָמתוֹ ק ְּב ֶא ְמ ַצע
ַּת ְר ִ ּגיל ֶח ׁ ְש ּבוֹ ןִ .ה ְס ַּת ַּכ ְל ִּתי ָע ָליו וְ ַעל ַה ֲח ֵב ִרים ְּכ ִא ּלוּ ָצנְ חוּ ֵא ַלי
יָ ׁ ָשר ֵמ ַה ָ ּי ֵר ַח ,וְ לֹא ֵה ַבנְ ִּתי ַמה ָּכל ָּכ ְך ַמ ְצ ִחיק.
יתי רוֹ ֶאה ֶאת ַה ּ ָפנִ ים ַהדְּ ִביקוֹ ת ׁ ֶש ִּלי וְ ֶאת ַה ִּכ ּ ָפה
ִאם ָהיִ ִ
יתי
ַה ְ ּקמוּ ָטה ׁ ֶש ִּכ ְמ ַעט ִה ְת ַ ּג ְּל ָצ'ה ִלי ַעל ָה ַאף ,וַ דַּ אי ַ ּגם ֲאנִ י ָהיִ ִ
צוֹ ֵחק.
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יתי ,וְ ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ׁ ֶש ַה ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ִּלי ְּכ ִא ּלוּ נִ שְׂ ָרפוֹ ת
ֲא ָבל לֹא ָר ִא ִ
ִמ ּבוּ ׁ ָשה.
לֹא ַרק ְל ֵה ָר ֵדם ְּב ֶא ְמ ַצע ׁ ִשעוּ ר ָהיָ ה לֹא נָ ִעים .זוֹ ַ ּגם ָה ֲעיֵ פוּ ת
ׁ ֶש ִּל ְ ּו ָתה אוֹ ִתי ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ָּכל ַה ּיוֹ ם ,וְ ַה ַּמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ׁ ֶש ִה ְת ַּב ְל ְּבלוּ ָוּב ְרחוּ
ְל ָכל ִּכוּ וּ ן וְ לֹא ִה ְצ ִליחוּ ְל ִה ְת ַר ֵּכז ְּכמוֹ ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יךְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּקוֹ ֶרה
ַל ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ֲח ֵס ָרה ָל ֶהם ׁ ֵשנָ ה.
"מ ָה ֶע ֶרבְ ,לטוֹ ַבת ֻּכ ָּלנוּ !" ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ּקוֹ ל ׁ ֶשל ַה ַּמ ְר ֶצה ֶה ָח ׁשוּב
ֵ
ְל ִה ְת ַ ּג ְל ֵ ּגל ִמ ּתוֹ ְך ַה ּ ֶפה ׁ ֶשל ִא ָּמא ֶאל ּתוֹ ְך ַה ִּמ ְיקרוֹ פוֹ ן – ְמ ָל ְפפוֹ ן
"מ ָה ֶע ֶרב ֻּכ ָּלם ַּב ִּמ ּטוֹ ת
וְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּזר ְּב ַר ֲח ֵבי ַה ִּמ ְט ָּבח ַה ּלֹא ָ ּגדוֹ לֵ ,
ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַבע!"
"ש ַבע זוֹ ׁ ָש ָעה
"כל ָּכ ְך ֻמ ְקדָּ ם???" ׁ ָש ֲאלוּ ִר ִיקי ְ -צ ִב ִיקיֶ ׁ .
ָּ
יצת ַה ַה ְפ ָּת ָעה נִ ְב ֲה ָלה
ׁ ֶשל ִּתינוֹ קוֹ ת!" ָק ַפץ ַ ּגם ׁ ַשיְ ִקי ,וּ ֵמרֹב ְק ִפ ַ
ּכוֹ ס ַה ּׁשוֹ קוֹ ׁ ֶש ּלוֹ וְ ִה ְת ַה ּ ְפ ָכה ַא ּ ַפיִ ם ַא ְר ָצה ,יוֹ ֶצ ֶרת ׁ ְש ִביל חוּ ם
דָּ ִביק ַעל ָה ִר ְצ ּ ָפה.
ַרק ֲאנִ י ׁ ָש ַת ְק ִּתי .יָ ַד ְע ִּתי ׁ ֶש ָּכ ְך לֹא ְמ ַד ְּב ִרים ְל ִא ָּמא ,וַ דַּ אי לֹא
ְּכ ׁ ֶש ִהיא ָּכל ָּכ ְך צוֹ ֶד ֶקת.
ִהיא ָּכל ָּכ ְך ֲעיֵ ָפה ֵמ ַה ַּת ֲעלוּ ִלים ׁ ֶשעוֹ ַל ְלנוּ ַעד ַה ּיוֹ ם .לֹא
ֲא ָפ ֵרט ָל ֶכם אוֹ ָתםִּ ,כי ֵאינֶ ִּני רוֹ ֶצה ָל ֵתת ָל ֶכם ַר ֲעיוֹ נוֹ תַ .רק
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ְּכ ֵדי ְל ַס ֵּבר ֶאת ָאזְ נְ ֶכם ֲא ַס ּ ֵפר ָל ֶכםֶ ׁ ,ש ֶע ֶרב ֶא ָחד ִה ְת ַק ּׁ ְש ָרה
ִא ָּמא ְל ַא ָּבא וְ ׁ ָש ֲא ָלה אוֹ תוֹ ִאם יוּ ַכל ַל ֲחזֹר ַה ּיוֹ ם ֻמ ְקדָּ ם יוֹ ֵתר
יע ִעם ּכוֹ ַבע ׁשוֹ ֵטר...
ֵמ ַה ּכוֹ ֵלל ֶע ֶרב ,וְ ָע ִדיף ׁ ֶש ּי ִ ַּג ַ
ִא ָּמא ִה ְת ּכוֹ ְפ ָפה ַּב ֲאנָ ָחה ְלנַ ֵ ּגב ֶאת ַה ּׁ ְשלוּ ִלית ַהחוּ ָמה,
"ש ָעה ׁ ֶשל ִּתינוֹ קוֹ ת?"
ׁ ֶש ֵה ֵח ָּלה ִל ְגל ֹׁש ְל ִכוּ וּ ן ֲאחוֹ ֵרי ַה ְמ ָק ֵררָ ׁ .
ִהיא ׁ ָש ֲא ָלה וְ ָח ׁ ְש ָבה.
"א ֶּתם ִּת ְהיוּ ַּב ִּמ ּטוֹ ת ְּב ׁ ֶש ַבע ,מוּ ָכנִ ים
ימהַ ,
"ב ֵס ֶדר"ִ ,ה ְס ִּכ ָ
ְּ
ְל ׁ ֵשנָ ה ,וְ ַעד ׁ ֶש ַבע וָ ֵח ִצי ּתוּ ְכלוּ ְל ִה ְת ַע ֵּסק ַּב ֶח ֶדר ִּב ְפ ִעילוּ ת
ׁ ְש ֵק ָטהְּ .ב ׁ ֶש ַבע וָ ֵח ִצי – ִּכ ּבוּ י אוֹ רוֹ תִ .ס ַּכ ְמנוּ ?"
ִס ַּכ ְמנוּ .
ִא ָּמא ִח ְ ּי ָכה ְּב ִס ּפוּ ק וְ ֵה ֵח ָּלה ְמ ַח ֶּל ֶקת ֲח ִביתוֹ ת ֶאל ּתוֹ ְך
ַה ַ ּצ ָּלחוֹ ת ׁ ֶש ָּלנוּ  .נָ ַט ְלנוּ יָ ַדיִ ם וְ ָא ַכ ְלנוּ ְּב ׁ ֶש ֶקט יַ ֲח ִסיְ ׁ ,שקוּ ִעים
ִא ׁיש ִא ׁיש ְּב ִה ְרהוּ ָריו.
ַּב ְּת ִח ָּלה זֶ ה ָה ַל ְך ְּב ִד ּיוּ ק ְּכמוֹ ַּב ָּת ְכנִ ית.
ְּב ׁ ֶש ַבע וְ ָח ֵמ ׁש דַּ ּקוֹ ת ָהיִ ינוּ ֻּכ ָּלנוּ ְמ ֻפ ָ ּג ִ'מים וּ ׁ ְשטוּ ִפיםֲ ,א ָבל
ִּב ְכ ָלל לֹא ֲעיֵ ִפיםְּ ,בתוֹ ְך ַה ִּמ ּטוֹ ת.
"א ְפ ׁ ָשר ִל ְקרֹא
"א ֶּתם נֶ ְהדָּ ִרים!" ָא ְמ ָרה ָלנוּ ִא ָּמא וְ ִח ְ ּי ָכהֶ .
ַ
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ְלזֶ ה ַמ ָּמ ׁש ִמ ְב ָצעִ .אם ַּת ְמ ׁ ִשיכוּ ָּכ ְך ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשבוּ ַעֶ ,א ְקנֶ ה ָל ֶכם,
ְּב ֶעזְ ַרת ַה ּׁ ֵשםְ ּ ,פ ָרס".
"עוֹ ד ֶעשְׂ ִרים וְ ָח ֵמ ׁש דַּ ּקוֹ ת ְּב ִד ּיוּ ק ֲאנִ י ָּב ָאה ְל ַכ ּבוֹ ת ֶאת
יה,
ָהאוֹ ר"ִ ,הזְ ִּכ ָירה ָלנוּ ָ .ס ְג ָרה ֶאת ַהדֶּ ֶלת וְ ָה ְל ָכה ָל ּה ְל ִענְ יָ נֶ ָ
וְ נִ ׁ ְש ַא ְרנוּ ֲאנַ ְחנוּ וְ ִענְ יָ נֵ ינוּ .
ַּב ְּת ִח ָּלה ִה ְת ַע ַּס ְקנוּ ִּב ְפ ִעילוּ ת ׁ ְש ֵק ָטה ׁ ֶש ּקוֹ ְר ִאים ָל ּה ּ ִפ ְט ּפוּ ט.
ִר ִיקי ִס ּ ְפ ָרה ָלנוּ ַעל ַה ַ ּג ֶּננֶ ת ַצ ְפ ִר ָירה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ַה ּיוֹ ם ַּב ַ ּגן וְ ָעשְׂ ָתה
(צ ְפ ִר ָירה – ׁ ֵשם ָּבדוּ י ,וְ ֵת ֶכף ָּת ִבינוּ
ילי ִה ְת ַע ְּמלוּ תַ .
ָל ֶהן ַּת ְר ִ ּג ֵ
ַ ּגם ָל ָּמה).
ילים
ַא ַחר ָּכ ְך ֶה ְח ַל ְטנוּ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנוּ ַח ָ ּי ִבים ִל ְראוֹ ת ֶאת ַה ַּת ְר ִ ּג ִ
ָה ֵא ֶּלה ְּבמוֹ ֵעינֵ ינוּ ְּכ ֵדי ְל ָה ִבין ֵא ְ
יך ְמ ַב ְ ּצ ִעים אוֹ ָתם.
"חוּ ְצ ִמ ֶ ּזהָּ ,ב ִריא ְמאֹד ַל ֲעשׂ וֹ ת ּ ְפ ִעילוּ ת גּ וּ ָפנִ ית ִל ְפנֵ י ַה ּׁ ֵשנָ ה,
זֶ ה עוֹ זֵ ר ְל ֵה ָר ֵדם ַמ ֵהר יוֹ ֵתר"ָ ,א ַמ ְר ִּתי ֲאנִ יְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ַּת ְח ׁ ְשבוּ
ׁ ֶש ֲאנִ י ׁ ַש ְת ָקן ָ ּגדוֹ ל אוֹ ַמ ּׁ ֶשהוּ .
יהְ .ק ִפיצוֹ ת ְּב ֶר ֶגל יָ ִמין,
ימה ָלנוּ  ,וְ ֻכ ָּלנוּ ָעשִׂ ינוּ ַא ֲח ֶר ָ
ִר ִיקי ִה ְד ִ ּג ָ
יצה ְּב ֶר ֶגל שְׂ מֹאלִ ,סיבוּבָ .עשִׂ ינוּ ֶאת ַה ּ ְפ ִעילוּ ת
יבוּביםְ ,ק ִפ ָ
ִס ִ
ַה ּזוֹ ַמ ָּמ ׁש ְּב ׁ ֶש ֶקט.
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"זֶ ה ַּת ְר ִ ּגיל ׁ ֶשל ׁ ִשוּ וּ י ִמ ׁ ְש ָקל"ָ ,א ְמ ָרה ָלנוּ ִר ִיקי ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ָ ּג ַמ ְרנוּ
יבוּבים
ִל ְק ּפֹץ ֵמ ָאה ּ ְפ ָע ִמים ְּב ָכל ֶר ֶגל וּ ְל ִה ְס ּתוֹ ֵבב עוֹ ד ֲח ִמ ּׁ ִשים ִס ִ
יה ַל ְ ּצ ָד ִדים וְ ָע ְמ ָדה ַעל ֶר ֶגל
ְל ָכל ַצדִ .היא ָמ ְת ָחה ֶאת ׁ ְש ֵּתי יָ ֶד ָ
ַא ַחת ְּב ִלי ָלזוּ ז.
"אם ִּת ְס ַּת ְּכלוּ ַעל נְ ֻקדָּ ה ַא ַחת ַּב ִ ּקיר ׁ ֶש ִּמ ּמוּ ל ,יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם ַקל
ִ
יוֹ ֵתר לֹא ִל ּפֹל"ָ ,א ְמ ָרה ִר ִיקי.
וּ ָמ ַת ְחנוּ יָ ֵדינוּ ַל ְ ּצ ָד ִדים,
וְ ָע ַמ ְדנוּ ַעל ֶר ֶגל ַא ַחת.
ַּב ַה ְת ָח ָלה ְק ָצת ִה ְתנַ ְדנַ ְדנוּ ֲ ,א ָבל ְל ַאט ְל ַאט ָמ ָצאנוּ נְ ֻקדָּ ---
אתי נְ ֻקדָּ הִ .א ַּב ְד ִּתי ֶאת ׁ ִשוּ וּ י ַה ִּמ ׁ ְש ָקל
זֶ ה ֲאנִ י ׁ ֶש ַּכ ִּנ ְר ֶאה לֹא ָמ ָצ ִ
וְ נָ ַפ ְל ִּתי ַעל ׁ ַשיְ ִקיֶ ׁ ,ש ָּנ ַפל ַעל ְצ ִב ִיקי ׁ ֶש ִה ּ ִפיל ֶאת ִר ִיקי ׁ ֶש ָע ְמ ָדה
אשוֹ נָ הַּ ,ב ָ ּק ֶצה ׁ ֶשל ַה ִּמ ָּטה.
ִר ׁ
ִקירוֹ ת ַה ַּביִ ת ָר ֲעדוּ ֵמ ָע ְצ ַמת ַה ּ'בוּ ם' ,וְ ַה ְ ּצוָ ָחה ׁ ֶש ִר ִיקי
יעה ֵ ּג ְר ׁ ָשה ְל ַג ְמ ֵרי ֶאת ַה ּ ְפ ִעילוּ ת ַה ּׁ ְש ֵק ָטה ֵמ ַה ֶח ֶדר.
ִה ׁ ְש ִמ ָ
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ֶּפ ֶר ק ב'

ּובֹו ִּת ְקרְ אּו ַעל ַּכ ְפ ַּכ ִּפים
ֶׁש ִה ִּגיעּו וְ ֻס ָּכרִ ּיֹות ֶמנְ ָטה

ַה ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל ִר ִיקי ָהיוּ ְל ָבנוֹ תַ ,וּב ָ ּיד ָק ְפצוּ ָל ּה ְּכ ֵא ִבים ֲאפ ִֹרים
וְ דוֹ ְק ִריםֵ .הם ִהזְ ִּכירוּ ֶאת ֶ ּג ֶדר ַה ַּתיִ ל ׁ ֶש ְּליַ ד ֶ ּג ֶדר ַה ַה ְפ ָר ָדה
ׁ ֶש ִּמחוּ ץ ַל ּׁ ְשכוּ נָ ה ׁ ֶש ָּלנוּ ַ .מ ִּכ ִירים ֶאת ַה ַּתיִ ל ַה ֶ ּזה? זֶ ה ְּב ֵס ֶדר,
ַ ּגם ֲאנִ י לֹא ַמ ִּכירַ .מ ְס ּ ִפיק ׁ ֶש ּׁ ָש ַמ ְע ִּתי ַּכ ָּמה קוֹ ֵצי ַה ּ ְפ ָל ָדה ָה ֵא ֶּלה
דּ וֹ ְק ִריםַ ,עד ׁ ֶש ּׁשוּ ם ֲע ָר ִבי ֵאינוֹ ֵמ ֵעז ְלנַ ּסוֹ ת ְל ִה ְס ַּת ֵּנן דַּ ְר ּכוֹ .
ָּכ ָכה ָּכ ֲא ָבה ָל ּה ַה ָ ּיד ,וְ ֶאת זֶ ה ִהיא ִס ּ ְפ ָרה ִלי ִ -ר ִיקי ְּב ַע ְצ ָמ ּה
ִוּב ְכבוֹ ָד ּהַ ,א ֲח ֵרי ׁ ֶש ָחזְ ָרה ָל ּה יְ כ ֶֹלת ַהדִּ ּבוּ ר.
ַע ְכ ׁ ָשו ִהיא ַרק ׁ ָש ְכ ָבה ִּב ְתנוּ ָחה ְמ ׁ ֻש ָּנה ְוּב ָפנִ ים ָרעוֹ ת.
ִא ָּמא נִ זְ ֲע ָקה ַל ֶח ֶדרִ .היא ָּב ְד ָקה ֶאת ִר ִיקיֶ ׁ ,ש ּ ָפ ֲח ָדה ְל ָהזִ יז
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יצה אוֹ ָת ּה ִּב ְצוָ ָחה
ֶאת ַה ָ ּיד ,וְ נָ ְג ָעה ָּב ּה ִּב ְתנוּ ַעת ִל ּטוּ ף ׁ ֶש ִה ְק ּ ִפ ָ
ֲח ָד ׁ ָשה.
"מ ּׁ ֶשהוּ ָק ָרה ַל ָ ּיד ׁ ֶש ָּל ְך"ִ ,ה ְמ ֲה ָמה ִא ָּמא וְ נֶ ֶאנְ ָחה" .רוֹ ֵפא
ַ
ָצ ִר ְ
יך ִל ְראוֹ ת אוֹ ָת ּה ...וְ ַה ִּמ ְר ּ ָפ ָאה ָּכאן ְּכ ָבר נִ ְס ְ ּג ָרה ְּב ׁ ָש ָעה
ׁ ֶש ַבע .נִ ְצ ָט ֵר ְך ִלנְ ס ַֹע ְל ֶט ֶר"ם ,וּ ִמי יִ ׁ ְשמֹר ָּכאן ַעל ַהיְ ָל ִדים?"
יתי
ַעל ַה ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל ִא ָּמא נִ ְר ָאה ׁ ֶש ָא ְבדוּ ָל ּה ָה ֵעצוֹ תָ .ר ִצ ִ
יע ָל ּה ׁ ֶש ִּכ ְבכוֹ ר ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ֲאנִ י יָ כוֹ ל ְל ִה ּׁ ָש ֵאר ָּכאן ִעם ֻּכ ָּלם
ְל ַה ִ ּצ ַ
יהם ׁ ֶש ַ ּי ֲעשׂ וּ ּ ְפ ִעילוּ ת ׁ ְש ֵק ָטה ַּב ִּמ ּטוֹ ת ְּב ִלי ְל ִה ְס ַּת ֵּכן.
וְ ִל ׁ ְשמֹר ֲע ֵל ֶ
"א ָּתה ַמ ָּמ ׁש ָּבחוּ ר ַא ְח ָר ִאי"ָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי קוֹ ל ַל ֲע ָגנִ י ִמ ּתוֹ ְך ַה ֵּלב.
ַ
ַה ּקוֹ ל ַה ֶ ּזה סוֹ ֵבב ֶא ְצ ַּבע ְס ִביב ָה ַר ָ ּקה ׁ ֶש ּלוֹ וְ ִה ְמ ִליץ ִלי לֹא
יע ְל ִא ָּמא ַה ָ ּצעוֹ ת ָּכ ֵא ֶּלה ,לֹא ִמ ָ ּיד ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ִּב ַ ּצ ְע ִּתי ָּכאן
ְל ַה ִ ּצ ַ
ילי ׁ ִשוּ וּ י ִמ ׁ ְש ָקל ְמ ֻפ ְק ּ ָפ ִקים.
יַ ַחד ִעם ֻּכ ָּלם ַּת ְר ִ ּג ֵ
וְ ַה ּקוֹ ל ַההוּ א דָּ ַקר אוֹ ִתי ְּב ִלי ְל ַר ֵחם:
"אם ַה ָ ּיד ׁ ֶשל ִר ִיקי נִ ׁ ְש ְּב ָרה ,זֶ ה ִּב ְג ָל ְל ָך!" ָצ ַעק ִלי ָּב ָאזְ נַ יִ ם,
ִ
ַעד ׁ ֶש ָּס ַת ְמ ִּתי אוֹ ָתן ְּבכ ַֹחָ .א ַמ ְר ִּתי ַל ּקוֹ ל ׁ ֶש ְ ּי ַח ֶּכה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ַּתדְּ רוּ
ָה ִענְ יָ נִ ים ָּכאןַ ,א ַחר ָּכ ְך יִ ְהיֶ ה ִלי זְ ַמן ְל ַה ְק ׁ ִשיב לוֹ .
ִא ָּמא ִח ּי ְָגה ֶאת ַה ִּמ ְס ּ ָפר ׁ ֶשל ַא ָּבאֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ּ'כוֹ ֵלל
ֶע ֶרב'ְ ,ל ִה ְתיַ ֵעץ ִא ּתוֹ ַמה ַּל ֲעשׂ וֹ תַ .ה ֵּט ֵלפוֹ ן ׁ ֶשל ַא ָּבא לֹא ָענָ ה.
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ַּכ ִּנ ְר ֶאה הוּ א ִה ְת ַע ֵּלףַ .ה ֵּט ֵלפוֹ ןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּקוֹ ֶרה לוֹ ָּת ִמיד ְּכ ׁ ֶש ּלֹא
ְמ ַח ְּב ִרים אוֹ תוֹ ַל ַּמ ְט ֵען ,נִ ְג ָמ ִרים לוֹ ַה ּכֹחוֹ ת וְ הוּ א נִ ְרדָּ ם.
אוּ ַלי ַ ּגם יְ ָל ִדים ׁ ֶש ֲח ֵס ָרה ָל ֶהם ׁ ֵשנָ ה נִ ְר ִאים ָּכ ָכה? ַ ּגם ַעל זֶ ה
ֶא ֱח ׁשֹב ְמ ֻא ָחר יוֹ ֵתר.
ְּב ָכל א ֶֹפןַ ,ע ְכ ׁ ָשו לֹא ָהיְ ָתה ְל ִא ָּמא דֶּ ֶר ְך ְל ַה ּ ִׂשיג ֶאת ַא ָּבא.
ִה ְת ַח ְל ִּתי ִל ְדאֹג ָל ּה וְ ַל ָ ּיד ׁ ֶשל ִר ִיקיַ .מה ֶּב ֱא ֶמת ִהיא ַּת ֲעשֶׂ ה? ִעם
יהם?
ִמי ִהיא ַּת ׁ ְש ִאיר ֲחבוּ ַרת ׁשוֹ ָב ִבים ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְסמ ְֹך ֲע ֵל ֶ
ִא ָּמא ָה ְל ָכה ִל ְד ּפֹק ַּבדֶּ ֶלת ִמ ּמוּ לָ ׁ ,שם ָ ּג ָרה ַה ּׁ ְש ֵכנָ ה רוּ ָח ָמה
יה ְּב ִד ּיוּ ק ְּכמוֹ
א'לה טוֹ ָבהַ .ה ּׁ ְש ֵכנָ ה ִר ֲח ָמה ָע ֶל ָ
ׁ ֶש ִהיא ְּכמוֹ ַס ְב ָּת ֶ
ַה ּׁ ֵשם ׁ ֶש ָּל ּה ,וְ ִה ְק ׁ ִש ָיבה וְ ִהנְ ֲהנָ ה וְ ָא ְמ ָרה ְּברֹב ַר ֲח ִמים ׁ ֶש ִהיא
יְ כוֹ ָלה ִל ׁ ְשמֹר ַעל ַהיְ ָל ִדיםְּ ,כלוֹ ַמר ָע ֵלינוּ ַ ,עד ׁ ֶש ִא ָּמא ִּת ַּסע
ְל ֶט ֶר"ם ִעם ִר ִיקי וְ ַת ֲחזֹר ְל ַח ִ ּיים וּ ְל ׁ ָשלוֹ ם.
ִא ָּמא ִהזְ ִמינָ ה מוֹ נִ ית ִּב ְמ ִהירוּ תָ ,ל ְק ָחה ֶאת ָה ַא ְרנָ ק ָוּב ְד ָקה
יסים ַה ַּמ ְגנֵ ִט ִ ּיים ִּב ְפנִ ים.
ִאם ָּכל ַה ַּכ ְר ִט ִ
ִהזְ ִמינָ ה ֶאת ִר ִיקי ָלקוּ ם ִמ ְּמקוֹ ָמ ּה וְ ָלבוֹ א ֶאל ַה ּמוֹ נִ יתִ ,ר ִיקי
ָא ְמ ָרה ׁ ֶש ִהיא לֹא ְמ ֻס ֶ ּג ֶלת.
ִה ַ ּצ ְע ִּתי ָל ּה ֶאת ַה ִּמ ְט ִר ָ ּיה ׁ ֶש ִּלי ,יֵ ׁש ָל ּה יָ ִדית ְמ ֻע ֶ ּג ֶלת ְּכמוֹ ַמ ֵ ּקל
ישה
ישה יְ ׁ ִש ׁ ָ
ימה ְלנַ ּסוֹ ת ,וְ ָכ ָכהְּ ,כמוֹ ְק ׁ ִש ׁ ָ
יכהִ .ר ִיקי ִה ְס ִּכ ָ
ֲה ִל ָ
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יאהִ ,ה ְת ַקדְּ ָמה ְל ִכוּ וּ ן ַהדֶּ ֶלת.
ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ֶענֶ ת ַעל ַמ ֵ ּקל ִעם יָ ָד ּה ַה ְּב ִר ָ
ֵהן נָ ְסעוּ ָל ֶהן ְל ַד ְר ָּכן ,וַ ֲאנַ ְחנוּ ִה ְת ַח ּ ַפ ְרנוּ ַּב ִּמ ּטוֹ ת וְ ִה ְת ַּכ ִּסינוּ
ֹאשְּ ,כ ִא ּלוּ יָ ַרד ָע ֵלינוּ ָּב ָרדַ ,רק
ַּב ּ ְׂש ִמיכוֹ ת ַעד ְל ַמ ְע ָלה ר ׁ
ַה ְּנ ִח ַיריִ ם ֵה ִציצוּ ְּכ ֵדי ִלנְ ׁשֹם .אוּ ַלי נִ ִּסינוּ ְל ַה ְראוֹ ת ַל ּׁ ְש ֵכנָ ה
רוּ ָח ָמה ׁ ֶש ֲאנַ ְחנוּ ְרגוּ ִעים ָּכ ֵא ֶּלה וְ ַצדִּ ִיקים ,אוּ ַלי ָח ׁ ַש ְבנוּ ׁ ֶש ָּכ ָכה
נוּ ַכל ְל ַכ ּ ֵפר ַעל ַה ּ ְפ ִעילוּ ת ַה ּלֹא ׁ ְש ֵק ָטה ׁ ֶשל ִמ ּק ֶֹדם.
ייקי ּ ְפ ִעילוּ ת ֶּב ֱא ֶמת –
"מה ֶ ּזה ִּב ְכ ָלל ֶט ֶר"ם?" ִה ְת ִחיל ׁ ַש ִ
ַ
ֶּב ֱא ֶמת ׁ ְש ֵק ָטה ׁ ֶש ּקוֹ ְר ִאים ָל ּהִ :ל ׁ ְשאֹל ׁ ְש ֵאלוֹ ת ֶאת ָה ַא ִחים ּתוֹ ְך
ְּכ ֵדי ׁ ְש ִכ ָיבה ַּב ִּמ ָּטה.
יתי ָעסוּ ק ְּב ַכ ָּמה וְ ַכ ָּמה דְּ ָב ִרים
יתי לוֹ ֵּבינְ ַתיִ םָ ,היִ ִ
לֹא ָענִ ִ
ֲח ׁש ִוּביםָ .א ֶלףַּ ,ב ּקוֹ ל ׁ ֶשדָּ ַקר ִלי ֶאת ַה ֵּלב וְ ָא ַמר ׁ ֶש ֲאנִ י זֶ ה
(אנִ י ָצ ִר ְ
יך ְל ָב ֵרר ֶאת ָה ִענְ יָ ן,
ׁ ֶש ָ ּג ַר ְמ ִּתי ַל ָ ּיד ׁ ֶשל ִר ִיקי ׁ ֶש ִּת ּ ָפ ַצע ֲ
אוּ ַלי ָע ִדיף ִעם ַא ָּבאִּ ,ב ְתנַ אי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ִּבי א ֶֹמץ)ֵּ .ביתַ ,ה ֲה ָבנָ ה
ֹאשִ ,עם ָה ֵאנֶ ְר ִ ּג ָ ּיה וְ ַה ִּמ ְט ָען וְ ח ֶֹסר ַה ּׁ ֵשנָ ה
ַה ִהיא ׁ ֶש ָ ּק ְפ ָצה ִלי ָלר ׁ
וְ ָכל זֶ ה.
אשי ֵּתבוֹ ת ׁ ֶשל ַמ ּׁ ֶשהוּ "ָ ,א ַמר ְצ ִב ִיקיּ ִ .ג ָּלה
"נִ ְד ֶמה ִלי ׁ ֶש ֶ ּזה ָר ׁ ֵ
ֶאת ָא ֵמ ִר ָיקה ְּכמוֹ ָח ָכם ַּב ַּליְ ָלה ְּב ִפ ָיג ָ'מהְּ ,ב ֶא ְמ ַצע ָה ִעיר ֵח ֶלם.
"ה ּׁ ְש ֵא ָלה
ייקיַ .
אשי ֵּתבוֹ תֶ ,א ָּלא ָמה?" ָענָ ה ׁ ַש ִ
"ברוּ ר ׁ ֶש ֶ ּזה ָר ׁ ֵ
ָּ
ִהיא – ֵאיזֶ ה?"
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"לֹא ַח ָ ּיב ִל ְהיוֹ ת ִּב ְכ ָלל"ָ ,א ַמ ְר ִּתי ֲאנִ יְ ,ס ָתם ְּכ ֵדי ְל ִה ְתוַ ֵּכ ַח.
"יָ כוֹ ל ִל ְהיוֹ תְ ...ל ָמ ׁ ָשלֲ :עצֹר ְּב ֶט ֶרם ִּת ׁ ְש ּבֹר".
"כי זֶ ה
ייקיִּ ,
"וְ ִלי נִ ׁ ְש ָמע דַּ וְ ָקא – ַט ַעם ַרע ַמ ָּמׁש"ָ ,א ַמר ׁ ַש ִ
ַמה ּׁ ֶש ֲאנִ י ַמ ְר ִג ׁיש ַע ְכ ׁ ָשו ַּב ּ ֶפה".
"מה ּׁ ְשלוֹ ְמ ֶכם?" ַה ַּכ ְפ ַּכ ּ ִפים ׁ ֶשל דּ וֹ ָדה רוּ ָח ָמה ֵמ ַהדֶּ ֶלת
ַ
ימהָּ ,באוּ ְל ַר ְח ֵר ַח ַמה ּקוֹ ֶרה ִעם ֲחבוּ ַרת
ִמ ּמוּ ל ָצ ֲעדוּ ְּבנַ ַחת ּ ְפנִ ָ
ימים.
"אנִ י רוֹ ָאה ׁ ֶש ַא ֶּתם ְמ ַפ ְט ּ ְפ ִטים ָל ֶכם ַּב ְּנ ִע ִ
ַה ּׁשוֹ ָב ִביםֲ .
ישהוּ ַט ַעם ַרע
יכים ַמ ּׁ ֶשהוּ ? ִאם יֵ ׁש ָּכאן ְל ִמ ׁ ֶ
ַה ּכֹל ְּב ֵס ֶדר? ְצ ִר ִ
ַמ ָּמ ׁש ,יֵ ׁש ִלי ֻס ָּכ ִר ּיוֹ ת ֶמנְ ָטה ִּב ׁ ְש ִבילוֹ ֲ .א ָבל ָאסוּ ר ִל ְמצֹץ אוֹ ָתן
ִּב ׁ ְש ִכ ָיבהִּ ,ת ְתיַ ּׁ ְשבוּ וְ ָא ִביא ָל ֶכם ֶאת ַה ֻּס ָּכ ִר ּיוֹ תֵ ,הם יְ ַר ַענְ נוּ
ָל ֶכם ֶאת ַה ּ ֶפה" .וּ ְכ ָבר ִּכ ְפ ְּכפוּ ַה ַּכ ְפ ַּכ ּ ִפים ְל ִכוּ וּ ן ַהדֶּ ֶלת ִמ ּמוּ ל.
ַעד ׁ ֶש ִהיא ָחזְ ָרה ִה ְס ּ ַפ ְקנוּ ְל ַה ֲעלוֹ ת עוֹ ד ַּכ ָּמה ַה ׁ ְש ָערוֹ ת ִּב ְד ַבר
'ט ֶרם'.
אשי ֵּתבוֹ ת אוֹ לֹא ׁ ֶשל ַה ִּמ ָּלה ֶ
ָר ׁ ֵ
יאה ֻס ָּכ ִר ּיוֹ ת ֲח ִריפוֹ ת ְּב ֶמנְ ָטאוּ ָתםֶ ׁ ,ש ֲאנַ ְחנוּ
ִהיא ָחזְ ָרה וְ ֵה ִב ָ
ִּב ְכ ָלל לֹא אוֹ ֲה ִביםְ ,וּב ָכל זֹאת ָא ַמ ְרנוּ ָל ּה יָ ֶפה ּתוֹ ָדה.
"וְ ָל ָּמה ַא ֶּתם ׁשוֹ ְכ ִבים ְּבאוֹ ר דָּ לוּ ק?" ִהיא ׁ ָש ֲא ָלה ֶר ַגע ִל ְפנֵ י
ׁ ֶש ַה ַּכ ְפ ַּכ ּ ִפים ֶה ֱחזִ ירוּ אוֹ ָת ּה ַה ַּביְ ָתה.
"ב ְג ַלל ׁ ֶש ִא ָּמא לֹא ִּכ ְּב ָתה ָלנוּ "ָ ,א ַמר ְצ ִב ִיקי.
ִּ
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ֲאנִ י ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ׁ ֶש ֲאנִ י ַח ָ ּיב ִל ְפ ּתֹר ֶאת ַה ְּס ֵפקוֹ תָ .אזַ ְר ִּתי ֶאת ָּכל
(כ ָכה ֲאנַ ְחנוּ
ָהא ֶֹמץ ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה ִלי וְ ׁ ָש ַא ְל ִּתי" :דּ וֹ ָדה רוּ ָח ָמה ָּ
קוֹ ְר ִאים ָל ּה) ,אוּ ַלי ַא ְּת יוֹ ַד ַעת ַמה ּ ֵפרוּ ׁש ַה ִּמ ָּלה ֶט ֶר"ם?"

