ָאז ָמה ָק ָרה ָׁשם ָּב ֶא ְמ ַצע?

יוּבל ְּכ ׁ ֶשהוּ א נִ ְכנַ ס
יכים ִל ְראוֹ ת ֶאת ַה ּ ַפ ְרצוּ ף ׁ ֶשל ַ
יתם ְצ ִר ִ
ֲהיִ ֶ
"חמוּ ץ" ִהיא ִמ ָּלה ֲע ִדינָ ה ִמ ַּדי
ַה ַּביְ ָתה ֵמחוּג ַה ַּכ ּדוּ ְר ַסלָ .
ַל ּ ַפ ְרצוּ ף ׁ ֶש ּלוֹ ִּ .ת ׁ ְש ָעה ְּב ָאב .יוֹ ְד ִעים ָמה? יוֹ ם ִּכ ּפוּ ר וְ ִת ׁ ְש ָעה
ְּב ָאבְּ ,ב ׁ ִש ּלוּב ְמ ָל ְפפוֹ ן ָחמוּ ץ ִּב ְמיֻ ָחדִּ .כ ְמ ַעט ָח ׁ ַש ְב ִּתי ׁ ֶשהוּ א
יוּבל.
יַ ְת ִחיל ִל ְב ּכוֹ תַ ,ל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּזה ַמ ָּמ ׁש לֹא ַמ ְת ִאים ְל ַ
"מה ָק ָרה? ָמה ַה ּ ָפנִ ים ָה ֵא ֶּלה?" ִא ָּמא ׁ ָש ֲא ָלהְ ׁ .שנֵ ינוּ יָ ׁ ַש ְבנוּ
ָ
ַּב ִּמ ְט ָּבח וְ ִח ִּכינוּ ׁ ֶש ּי ַוּבל יַ ְחזֹר ,יִ ְת ַר ֵחץ וְ יִ ְצ ָט ֵרף ֵא ֵלינוּ ַל ֲארוּ ַחת
ָה ֶע ֶרב.
"ה ְפ ַס ְדנוּ  ",הוּ א ָא ַמר ְּב ָפנִ ים נְ פוּ לוֹ ת.
ִ
"נוּ ָ ,אז ִה ְפ ַס ְד ֶּתםַ ּ .פ ַעם ַמ ְפ ִס ִידיםַ ּ ,פ ַעם ְמנַ ְ ּצ ִחיםָ ",א ַמ ְר ִּתי,
יתי יֶ ֶלד.
חוֹ זֵ ר ַעל ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ֶש ַא ָּבא ׁ ֶש ִּלי נָ ַהג ְל ַה ִ ּגיד ִלי ְּכ ׁ ֶש ָהיִ ִ
רוּח ׁ ֶש ִּליֲ ,א ָבל ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה.
י־פ ַעם ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ִש ּ ֵפר ֶאת ַמ ַ ּצב ָה ַ
לֹא ׁ ֶש ֵא ּ ַ
יוּבל לֹא ְמ ַח ֵּבב ַה ָּטפוֹ ת מוּ ָסר.
"האָ ,האַ ",
ָ
"הא?"
יפהָ ,
וּליֶ ֶתר ִּב ּ ָטחוֹ ן הוֹ ִס ָ
"מה ָ׳האָ ,הא׳?" ִא ָּמא ׁ ָש ֲא ָלהְ ,
ָ
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"ב ָכל ִמ ְק ֶרה ַא ֶּתם
יוּבלְּ ,
"ת ַעזְ בוּ  ,לֹא רוֹ ֶצה ְל ַס ּ ֵפרָ ",א ַמר ַ
ַּ
ִּת ְצ ֲחקוּ ָע ַלי".
"מה יֵ ׁש ִל ְצחֹק?" ִא ָּמא לֹא ֵה ִבינָ ה" .זֶ ה ַרק ַּכדּ וּ ְר ַסל ,לֹא?
ָ
לֹא סוֹ ף ָהעוֹ ָלם".
יוּבל ,וַ ֲאנַ ְחנוּ נִ ְר ַ ּג ְענוּ ְק ָצת.
"טוֹ בָ ,מה יֵ ׁש ֶל ֱאכֹל?" ׁ ָש ַאל ַ
ימן ׁ ֶש ַה ּכֹל ְּב ֵס ֶדר.
ְּכ ׁ ֶש ּי ַוּבל ִמ ְת ַענְ יֵ ן ְּבא ֶֹכלִ ,ס ָ
"חםָ ,ט ִרי,
"ס ּ ָפ ֵג ִטי ּבוֹ לוֹ נֵ זְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ַא ָּתה אוֹ ֵהבָ ",א ַמ ְר ִּתיַ .
ְ
ְמ ַב ְע ֵּב ַעָ ,ט ִעיםםם"...
יוּבל .וְ ָא ֵכן ,הוּ א נֶ ֱע ַלם
"ה ַבנְ ִּתיֲ ,אנִ י ֶּת ֶכף חוֹ זֵ רָ ",א ַמר ַ
ֵ
ְוּבתוֹ ְך ׁ ָשלוֹ ׁש דַּ ּקוֹ ת יָ ָצא ֵמ ַה ִּמ ְק ַל ַחתַ ,מ ׁ ְש ִאיר ַא ֲח ָריו ׁש ֶֹבל
ילים הוּ א יָ כוֹ ל ְל ִה ְת ַר ֵחץ ֲח ִצי
טוּביםְּ .ביָ ִמים ְר ִג ִ
ׁ ֶשל ְצ ָע ִדים ְר ִ
ׁ ָש ָעה ְּב ַמיִ ם רוֹ ְת ִחיםֲ ,א ָבל ְּכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְס ּ ָפ ֵג ִטי ּבוֹ לוֹ נֵ ז ָט ִריַ ,א ֲח ֵרי
ִא ּמוּ ן ַּכדּ וּ ְר ַסלָ ׁ ,שלוֹ ׁש דַּ ּקוֹ ת ְל ַג ְמ ֵרי ַמ ְס ּ ִפיקוֹ ת לוֹ .
ַ"רק ַע ְכ ׁ ָשו ִט ְא ֵטאנוּ !" נָ זַ ְפ ִּתי.
יוּבל ֵה ִביא ְס ַמ ְרטוּ ט וְ נִ ֵ ּגב ֶאת ַה ּׁ ְש ִביל
יחהַ ",
"טוֹ בְ ,ס ִל ָ
ׁ ֶש ִּנ ְמ ׁ ַש ְך ֵמ ָה ַא ְמ ַּב ְטיָ ה וְ ַעד ַל ִּמ ְט ָּבח .טוֹ בָ ,מה ַל ֲעשׂ וֹ ת? ְּכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
ּבוֹ לוֹ נֵ ז ָט ִריְּ ...כ ָבר ָא ַמ ְר ִּתי ,לֹא?
"אז ַע ְכ ׁ ָשו יֵ ׁש ִס ּכוּ י ִל ׁ ְשמ ַֹע ָמה ָהיָ ה ָּכל ָּכ ְך ְּב ָעיָ ִתי ַה ּיוֹ ם
ָ
אשוֹ נָ ה
ַּבחוּג?" ׁ ָש ַא ְל ִּתי ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ּי ַוּבל ִס ֵ ּים ִל ְטרֹף ֶאת ַה ְ ּק ָע ָרה ָה ִר ׁ
וְ ָקם ְל ַמ ֵּלא ְל ַע ְצמוֹ ְק ָע ָרה נוֹ ֶס ֶפת.

ַה ִּסּפּור ַה ֻּמ ְׁשלָ ם — וְ עִ ַידת ַה ָשּׁלוֹם  9

ית ּיוּ ת.
יוּבל ְּב ַת ְמ ִצ ִ
"ה ְפ ַס ְדנוּ ָ ",ענָ ה ַ
ִ
"א ָבל ָמה ָהיָ ה ָּכל ָּכ ְך
"את זֶ ה ֵה ַבנּ וּ עוֹ ד ק ֶֹדםִ ",ה ְת ַר ַ ּגזְ ִּתיֲ ,
ֶ
נוֹ ָרא ַּב ֶה ְפ ֵסד? וְ ָל ָּמה ׁ ֶש ִּנ ְצ ַחק?"
יוּבל ִמ ְל ֵמל וּ ִמ ֵהר ִל ְדחֹס ַמזְ ֵלג ֲעמוּ ס ְס ּ ָפ ֵג ִטי
"ל ָּבנוֹ תַ ",
ַ
ּבוֹ לוֹ נֵ ז ַל ּ ֶפה.
יחה?" ׁ ָש ֲא ָלה ִא ָּמא.
"ס ִל ָ
ְ
"ב ְר ְררְ ...ג ְר ְר ְררְ ...ד ְר ְר ְר ְררָּ "...כ ָכה נִ ׁ ְש ָמע יֶ ֶלד ׁ ֶשעוֹ נֶ ה
ְּ
ְּב ֶפה ָמ ֵלא ּבוֹ לוֹ נֵ ז.
"לֹא ֵה ַבנּ וּ ָ .מה ָק ָרה?" ׁ ָש ַא ְל ִּתי.
יוּבל ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך.
"ח ְר ְר ְררְ ...ד ְמזְ ְר ְר ְר ְררַ "...
ְ
"טוֹ בֲ ,אנִ י הוֹ ֵל ְך ַל ָּסלוֹ ן ִל ְקרֹא ִע ּתוֹ ןָ ",א ַמ ְר ִּתי ְל ִא ָּמא ׁ ֶשל
"ת ְק ְר ִאי ִלי ְּכ ׁ ֶש ַה ֵּבן ׁ ֶש ָּל ְך יַ ְח ִליט ְל ַד ֵּבר ְּכמוֹ ֶּבן ָא ָדם".
יוּבלִּ .
ַ
יוּבל ָא ַמר ִמ ׁ ְש ּ ָפט ֵמ ַה ַה ְת ָח ָלה וְ ַעד
ׁ"שוּב ִה ְפ ַס ְדנוּ ַל ָּבנוֹ תַ ",
ַה ּסוֹ ף.
־קיִ ,ה ְפ ַס ְד ֶּתם ַל ָּבנוֹ ת ְּב ַכדּ וּ ְר ַסלָ .מהָ ,היָ ה ִמשְׂ ָחק ׁ ֶשל
"אוֹ ֵ
ַה ָּבנִ ים נֶ ֶגד ַה ָּבנוֹ ת?"
יוּבל ִהנְ ֵהן.
ַ
"ה ַבנְ ִּתיֵ .א ְ
יך זֶ ה ָק ָרה?"
ֵ
יח
"אף ֶא ָחד לֹא ַמ ְצ ִל ַ
יוּבלַ ,
ע־ת ֶֹרןָ ",א ַמר ַ
"יֵ ׁש ָל ֶהן ֶאת נֶ ַט ּ
ַל ֲעצֹר אוֹ ָת ּה ַּבדֶּ ֶר ְך ַל ַּסל".
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משה ּת ֶֹרן?"
"נֶ ַטע ּת ֶֹרן? ַה ַּבת ׁ ֶשל ׁ ֶ
"ה ּׁ ֵשם
נוּעת יָ ד ׁ ֶשל ִּב ּטוּל ִל ְת ׁש ָוּבתוֹ ַ .
יוּבל הוֹ ִסיף ְּת ַ
"מ ָּמ ׁש!" ַ
ַ
ׁ ֶש ָּל ּה הוּ א נֶ ַטע גּ ֶֹרןֲ ,א ָבל ֻּכ ָּלם קוֹ ְר ִאים ָל ּה ׳נֶ ַטע ּת ֶֹרן׳ ִּכי ִהיא
ֲה ִכי ְ ּגבוֹ ָהה ַּב ּׁ ִש ְכ ָבה".
"ל ָּמהָ ,מה ַהגּ ַֹב ּה ׁ ֶש ָּל ּה?" ִה ְת ַענְ יַ נְ ִּתי.
ָ
ֹאשוֹ .
ימ ְט ִרים ֵמ ַעל ר ׁ
יוּבל ִס ֵּמן ְּב ֵע ֶר ְך ֶעשְׂ ִרים ֶסנְ ִט ֶ
"כ ָכהַ ".
ָּ
יחים
"זֶ ה לֹא ָ ּגבוֹ ַּה ִּב ְכ ָללָּ .כזֹאת נְ מוּ ָכה וְ ַא ֶּתם לֹא ַמ ְצ ִל ִ
ַל ֲעצֹר אוֹ ָת ּה?"
יוּבל נֶ ֱע ַמד ,וְ ָאז ָחזַ ר וְ ִס ֵּמן ִעם ַה ָ ּיד ֶעשְׂ ִרים
"נוּ ֶּ ,ב ֱא ֶמתַ ",
"ע ְכ ׁ ָשו ַא ָּתה ֵמ ִבין ַּכ ָּמה ִהיא ְ ּגבוֹ ָהה?"
ֹאשוֹ ַ .
ימ ְט ִרים ֵמ ַעל ר ׁ
ֶסנְ ִט ֶ
"א ָהאֶ ".ה ֱעוֵ ִיתי ֶאת ּ ָפנַ י ְּב ַה ֲע ָר ָכה וְ ָחזַ ְר ִּתי ַל ּבוֹ לוֹ נֵ ז ׁ ֶש ִּלי.
ָ
יוּבל ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך,
"היא ִּב ְכ ָלל ְמ ַע ְצ ֶּבנֶ תַ ,ה ֶּנ ַטע ּת ֶֹרן ַה ּזֹאתַ ",
ִ
יכים ִל ְראוֹ ת אוֹ ָת ּה ְּב ׁ ִשעוּ ר ַמ ְכ ׁ ִש ִירים ְּב ִה ְת ַע ְּמלוּ ת.
"א ֶּתם ְצ ִר ִ
ַ
ִהיא ַ ּגם ְ ּגבוֹ ָהה וְ ַגם ֲחזָ ָקה ,וּ ְמ ַט ּ ֶפ ֶסת ֲה ִכי ַמ ֵהר ַעל ַה ֶח ֶבלַ .אף
יח ְלנַ ֵ ּצ ַח אוֹ ָת ּה".
ֶא ָחד לֹא ַמ ְצ ִל ַ
יתי ְלוַ דֵּ א ֶאת ֶה ֵ ּקף ַה ְּב ָעיָ ה.
"אף ֶא ָחד ַּב ּׁ ִש ְכ ָבה?" ָר ִצ ִ
ַ
יכה ַעל קוֹ ָרהּ ְ .גבוֹ ָהה
"היְ ָתה ָלנוּ ַּת ֲחרוּ ת ִעם ִּכ ָּתה ה׳ ַּב ֲה ִל ָ
ָ
יה"...
ָּכזֹאתַ .מ ָּמ ׁש ַמ ְפ ִחיד ַל ֲעלוֹ ת ָע ֶל ָ
"כמוֹ ֶ ּג ׁ ֶשר ַה ֲח ָב ִלים ַה ָ ּגבוֹ ַּה ַההוּ אַּ ,ב ִּט ּיוּ ל ְלמוֹ נְ ֵטנֶ ְגרוֹ ",
ְּ
ָא ְמ ָרה ִא ָּמא.
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"אז ַ ּגם ֶאת ַה ּׁ ִש ְכ ָבה ֵמ ָע ֵלינוּ ִהיא נִ ְ ּצ ָחה.
יוּבלָ ,
"כןִ ",א ּׁ ֵשר ַ
ֵּ
וְ ִאם ָהיוּ נוֹ ְתנִ ים ָלנוּ ְל ִה ְת ָחרוֹ ת ִעם ִּכ ּתוֹ ת ו׳ֲ ,אנִ י ָּבטוּ ַח ׁ ֶש ַ ּגם
אוֹ ָתם ִהיא ָהיְ ָתה ְמנַ ַ ּצ ַחת".
"כל ַה ָּכבוֹ ד ָל ּה".
"וּ וָ אאוּ ִ ",ה ְת ּ ַפ ֲע ָלה ִא ָּמאָּ ,
יוּבל
"א ְּת אוֹ ֶמ ֶרת ֶאת זֶ ה ַרק ִּב ְג ַלל ׁ ֶש ַא ְּת ְּב ַע ְצ ֵמ ְך ַּבתַ ",
ַ
"אם ָהיִ ית ַּב ְ ּקבוּ ָצה ׁ ֶש ָּלנוּ ַה ּיוֹ םַ ,א ֲח ֵרי ַה ֶה ְפ ֵסד ,לֹא ָהיִ ית
ָר ַטןִ .
ְמ ַד ֶּב ֶרת ָּכ ָכה ".הוּ א ָל ַקח עוֹ ד ַמזְ ֵלג ַל ּ ֶפה וְ ִה ׁ ְש ִלים ְּבנֶ ְח ָרצוּ ת,
"בטוּ ַח" ְּב ֶפה
"מלוּ ַח!״ ׁ ֶש ֶ ּזה ָמה ׁ ֶש ּיוֹ ֵצא ְּכ ׁ ֶש ְּמנַ ִּסים ְל ַה ִ ּגיד ָּ
ָ
ָמ ֵלא ּבוֹ לוֹ נֵ ז.
ימי ַה ֵּבינַ יִ ם,
ׁ ָש ַת ְקנוּ ָ .ר ִצינוּ ְל ַה ִ ּגיד לוֹ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנוּ לֹא ִּב ֵ
וְ ׁ ֶש ְּל ַה ְפ ִסיד ְלנִ ְב ֶח ֶרת ָּבנוֹ ת זֶ ה לֹא נוֹ ָרא ִּב ְכ ָללָ .ר ִצינוּ ְל ַה ִ ּגיד
וּמ ְכ ׁ ֶש ֶרתָ ,אז לֹא יַ ִ ּזיק לוֹ ִלזְ רֹק
לוֹ ׁ ֶש ִאם ֶּב ֱא ֶמת יֵ ׁש יַ ְלדָּ ה ְ ּגבוֹ ָהה ֻ
ָל ּה ִמ ָּלה טוֹ ָבהָ .ר ִצינוּ ְל ַה ִ ּגיד לוֹ ׁ ֶש ָּבנוֹ ת ֻמ ְכ ׁ ָשרוֹ ת ִּב ְס ּפוֹ ְרט זֶ ה
ַמ ְגנִ יבֲ .א ָבל ְּכ ׁ ֶש ּי ַוּבל ַע ְצ ָּבנִ י ַא ֲח ֵרי ִמשְׂ ָחק — ָע ִדיף ִל ׁ ְש ּתֹק.
ַּב ּסוֹ ף ׁ ָש ַא ְל ִּתי" ,וְ חוּ ץ ִמ ֶ ּזהֵ ,א ְ
יך ָהיָ ה ַה ּיוֹ ם?"
"דוֹ ִרי ַה ְּמ ַא ֵּמן ֵה ִביא ָח ֵבר ׁ ֶש ּלוֹ ִל ׁ ְש ּפֹט ַּב ִּמשְׂ ָחקֶ .ט ְמ ֶּבל
ּ
ֶא ָחדִ .ע ֵ ּור ִא ְידיוֹ ט!"
"ה ְּמ ַא ֵּמן ֵה ִביא ִע ֵ ּור ִל ׁ ְש ּפֹט ַּב ִּמשְׂ ָחק?" ׁ ָש ֲא ָלה ִא ָּמא.
ַ
"ס ָתם ׁשוֹ ֵפט מוּ ָצל".
יוּבל ִה ְת ַר ָ ּצהְ ,
"טוֹ ב ,לֹא ַמ ָּמ ׁש ִע ֵ ּורַ ",
"מוּ ָצל?" ִא ָּמא וַ ֲאנִ י ֶה ְח ַל ְפנוּ ַמ ָּב ִטים ְּת ֵמ ִהים.

ַה ִּסּפּור ַה ֻּמ ְׁשלָ ם — וְ עִ ַידת ַה ָשּׁלוֹם  13

"היוּ לוֹ ָּכל ָּכ ְך ַה ְר ֵּבה שְׂ ָערוֹ ת
יוּבל ָענָ הָ .
"מוּ ַצל ַ ּג ּבוֹ תַ ",
ישהוּ נִ ָּסה ְל ַה ִ ּגיד ׁ ֶש ַה ּׁ ְש ִר ָיקה
ַּב ַ ּג ּבוֹ תַ ,הר ׁ ֶשל ַּת ְל ַּת ִּליםֶ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֶש ִּמ ׁ ֶ
ׁ ֶש ּלוֹ לֹא ָהיְ ָתה הוֹגֶ נֶ ת ,לֹא ָהיָ ה ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְראוֹ ת ְל ָאן הוּא ִמ ְס ַּת ֵּכל.
יח ָלרוּ ץ ַמ ְס ּ ִפיק ַמ ֵהרִּ ,כי הוּ א ָהיָ ה ֲע ַג ְל ַ ּגל
וְ הוּ א ַ ּגם לֹא ִה ְצ ִל ַ
קשי ָּב ַרח ֵמ ַה ְ ּצ ָרעוֹ ת".
ָּכזֶ ה .גּ וּ ץְּ .ב ׁ ִ
"בחוּג ַּכדּ וּ ְר ַסל? ֵאיזֶ ה ִמין
"ב ַרח ֵמ ַה ְ ּצ ָרעוֹ ת?" לֹא ֵה ַבנְ ִּתיְּ ,
ָּ
יוֹ ם ָע ַבר ָע ֶל ָ
יך?"
יח ,וְ הוּ א ָה ַל ְך ִל ְמצֹא אוֹ תוֹ ָ .היָ ה ׁ ָשם
"ה ַּכדּ וּ ר ָעף ְלתוֹ ְך שִׂ ַ
ַ
קשי".
ֵקן ְצ ָרעוֹ ת ,וְ הוּ א ָּב ַרח ְּב ׁ ִ
"אז
יוּבל יוֹ ם ָק ׁ ֶשהָ .
"ב ֵס ֶדרִ ",ה ְת ַר ּׁ ַש ְמ ִּתי ׁ ֶש ָא ֵכן ָע ַבר ַעל ַ
ְּ
ֵא ְ
יך נְ ׁ ַש ּ ֵפר ֶאת ַמ ַ ּצב ָהרוּ ַח ׁ ֶש ְּל ָך?"
יוּבל ,וּ ִמ ָ ּיד ְּכ ׁ ֶש ָ ּק ַלט ֶאת ַה ּ ַפ ְרצוּ ף ַה ִּנ ְד ָהם
"ב ִלינְ ֶצ׳ס!" ָא ַמר ַ
ְּ
ׁ ֶש ִּלי ַעל יְ ָכ ְל ּתוֹ ֶל ֱאכֹל ְּב ִלינְ ֶצ׳ס ַא ֲח ֵרי ָּכל ַה ּבוֹ לוֹ נֵ ז ַה ֶ ּזה ,הוֹ ִסיף
"ס ָתאאאאםִ .ס ּפוּ ר".
ְּב ִח ּיוּ ְךְ ,
"איזֶ ה ִס ּפוּ ר? ָמה הוּ א רוֹ ֶצה ִמ ֶּמ ִּני?" ׁ ָש ַא ְל ִּתי ֶאת ִא ָּמא ׁ ֶשל
ֵ
יוּבל.
ַ
אצ׳ינָ הָ ",ענָ ה
יס ְטיָ אנוֹ  ,ג׳וּ נְ יוֹ ִרינָ ה וּ ּ ָפ ִ
"ה ִּס ּפוּ ר ׁ ֶש ָּלנוּ ַ ,על ְּכ ִר ְ
ַ
יוּבל.
ַ
"א ָבל ְּכ ָבר ָ ּג ַמ ְר ִּתי לְ ַס ּ ֵפר אוֹ תוֹ  ,לֹא? ֵהם ְּכ ָבר רוּחוֹ ת ְר ָפ ִאים!"
ֲ
ִה ְת ַח ַּמ ְק ִּתי.
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"ב ּסוֹ ף ֵהם נִ ְהיוּ רוּ חוֹ ת ְר ָפ ִאיםֲ ,א ָבל ָמה ָהיָ ה ָּב ֶא ְמ ַצע? ֵּבין
ַּ
אצ׳ינָ ה ָהיוּ יְ ָלדוֹ ת וְ ָת ְפסוּ ֶאת ַה ְּס ָפ ַרדִּ ים
ָה ֶרגַ ע ׁ ֶשגּ ׳וּ נְ יוֹ ִרינָ ה וּ ּ ָפ ִ
ָה ָר ִעים ְל ֵבין ָה ֶר ַגע ׁ ֶש ֵהן ָהיוּ רוּ חוֹ ת ְר ָפ ִאים? ָע ְברוּ ֵאיזֶ ה ׁ ְש ַבע
ֵמאוֹ ת ׁ ָשנִ ים אוֹ יוֹ ֵתר .לֹא ָק ָרה ָּב ֶהן ְּכלוּ ם?"
"נוּ ָ ,מה ַא ָּתה רוֹ ֶצה ִמ ֶּמ ִּני?" ָה ִע ּתוֹ ן ׁ ָש ַלח ֵא ַלי ַמ ָּבט עוֹ ֵרג
ֵמ ַה ָּסלוֹ ן .חוּ ץ ִמ ֶ ּזהִ ,ה ְר ִ ּגיז אוֹ ִתי ׁ ֶש ּי ַוּבל ְמנַ ֵ ּצל ֶאת ָה ֻא ְמ ָללוֹ ת
ֵמחוּג ַה ַּכדּ וּ ְר ַסל וְ ֶאת נֶ ַטע ּת ֶֹרן וְ ֶאת ַה ּׁשוֹ ֵפט ׁ ֶש ּלֹא רוֹ ֶאה ְּכלוּ ם
ְּכ ֵדי ִל ְסחֹט ִס ּפוּ ר .וְ זֶ ה ׁ ֶש ִא ָּמא ׁ ֶש ּלוֹ ׁ ָש ְת ָקה וְ לֹא ִה ְת ָע ְר ָבה —
"הן
יתיֵ ,
"מה ְּכ ָבר ָהיָ ה יָ כוֹ ל ִל ְקרוֹ ת?" ָענִ ִ
זֶ ה ִּב ְכ ָלל ִה ְר ִ ּגיז! ָ
ִה ְת ַח ְּתנוּ  ,נוֹ ְלדוּ ָל ֶהן יְ ָל ִדיםֵ ,הן ִהזְ דַּ ְ ּקנוּ  ,נוֹ ְלדוּ ָל ֶהן נְ ָכ ִדיםֵ ,הן
ִהזְ דַּ ְ ּקנוּ עוֹ ד יוֹ ֵתרִ ,ה ִ ּגיעוּ ַה ִּנינִ ים וְ ָאז ֵהן ֵמתוּ וְ ָה ְפכוּ ְלרוּ חוֹ ת
ְר ָפ ִאים".
יוּבל ׁ ִש ָּנה ֶאת קוֹ לוֹ ַל ּטוֹ ן
"מ ְצ ִחיק ְמאוֹ ד .נוּ ַ ,א ָּבאֶּ ,ב ֱא ֶמתַ ",
ַ
"ס ּפוּ ר"...
ַה ְּמיֻ ָחד ׁ ֶשהוּ א יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ָ ּק ׁ ֶשה ִלי ְל ָס ֵרב לוֹ ִ ,
הוּ א שָׂ ם ֵלב ׁ ֶש ֲאנִ י ִמ ְת ַר ֵּכ ְךָ ,ל ֵכן הוֹ ִסיף ֶאת ִמ ַּלת ַה ַּמ ַחץ,
"ב ַב ָ ּק ׁ ָשה"...
ְּ
יתי דֵּ י ְמי ָֹא ׁש.
"א ָבל ֵאין ִלי ֻמ ּ ָׂשג ָמה ָהיָ ה ׁ ָשםָ ",היִ ִ
ֲ
יוּבל נִ ָּסה ַל ֲעזֹרֶ ..." ,ג ְ׳לסוֹ ִמינָ ה".
"אוּ ַלי ְּת ַס ּ ֵפר ַעלַ "...
־מה?" ׁ ָש ַא ְל ִּתיֵ .מ ֵאיפֹה ַה ֶ ּי ֶלד ַה ֶ ּזה ַמ ְמ ִציא ׁ ֵשמוֹ ת
"ג ְ׳לסוֹ ָ
ֶ
ָּכ ֵא ֶּלה?
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"ג ְ׳לסוֹ ִמינָ ה .וְ ָהאוֹ יֵ ב ׁ ֶש ָּל ּה זַ ְמ ּ ָפאנוֹ ".
ֶ
א־מי?" ֲע ַדיִ ן לֹא ֵה ַבנְ ִּתי.
"זוֹ ְמ ּ ָפ ִ
יוּבל ָחזַ ר ְּב ַס ְב ָלנוּ ת ְמעוֹ ֶר ֶרת ַה ֲע ָר ָכה.
"זַ ְמ ּ ָפאנוֹ ַ ",
"טוֹ ב ",נִ ְכנַ ְע ִּתיָ ׁ .ש ַל ְח ִּתי ַמ ָּבט ַא ֲחרוֹ ן ָּב ִע ּתוֹ ן ,וְ ָאז ּ ָפ ַת ְח ִּתי
"ג ְ׳לסוֹ ִמינָ ה ָהיְ ָתה ַה ַ ּי ְלדָּ ה ֲה ִכי ְ ּגבוֹ ָהה ַּב ִּכ ָּתה ׁ ֶש ָּל ּה.
וְ ָא ַמ ְר ִּתיֶ ,
ימ ְט ִרים
ַהגּ ַֹב ּה ׁ ֶש ָּל ּה ָהיָ ה ָּכזֶ ה ".נֶ ֱע ַמ ְד ִּתי וְ ִס ַּמנְ ִּתי ֶעשְׂ ִרים ֶסנְ ִט ֶ
"ה ּׁ ֵשם ַה ֶ ּזה נִ ַּתן ָל ּה ִמ ּׁשוּ ם ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶשנּ וֹ ְל ָדה,
ֹאש ׁ ֶש ִּליַ .
ֵמ ַעל ָהר ׁ
יה וּ ִמ ָ ּיד זִ ֲה ָתה ֶאת ַהדִּ ְמיוֹ ן ְל ָס ְב ָתא
ִא ָּמא ׁ ֶש ָּל ּה ִה ְס ַּת ְּכ ָלה ָע ֶל ָ
ַר ְּב ָתא ָּב ִר ּבוּ ַע ׁ ֶש ָּל ּהַ .הדִּ ְמיוֹ ן ָ ּג ַרם ָל ֵאם ְל ַה ְח ִליט ָל ֵתת ַל ִּתינ ֶֹקת
ַה ֲח ָד ׁ ָשה ׁ ֵשם ׁ ֶש ַ ּי ְת ִחיל וְ יִ ְס ַּת ֵ ּים ְּב ִד ּיוּ ק ָּבאוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֶש ּׁ ְש ָמ ּה ׁ ֶשל
אוֹ ָת ּה ָס ְב ָתא ַר ְּב ָתא ָּב ִר ּבוּ ַע ִה ְת ִחיל וְ ִה ְס ַּת ֵ ּים ָּב ֶהן .וְ ַל ָּס ְב ָתא
ׁ ֶש ָּל ּה ֲה ֵרי ָק ְראוּ ג׳וּ נְ "...
יוּבל וְ ִא ָּמא ׁ ֶש ּלוֹ  ,וַ ֲאנִ י יָ כ ְֹל ִּתי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך
"...יוֹ ִרינָ הִ ",ה ׁ ְש ִלימוּ ַ
ַּב ִּס ּפוּ ר.

