ַעל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ְּפ ִת ָיחה ְּדגּולִ ים

צוּפים ְמ ַע ְצ ְּבנִ ים
ַה ּכֹל ִה ְת ִחיל ִּבגְ לַ ל ָה ַר ַע ׁש .לְ יֶ ֶתר דִּ ּיוּקִּ ,בגְ לַ ל ִצ ְפ ִ
ׁ ֶשל צוֹ ַפר ְמכוֹ נִ ית .זֶ ה ָק ָרה ְּכ ׁ ֶש ִּמ ַה ְר ִּתי ַל ְחזֹר ַה ַּביְ ָתה ֵמ ָה ֲעבוֹ ָדה.
רוּח טוֹ ב וְ ֶה ְח ַל ְט ִּתי ׁ ֶש ֶ ּזה ַה ְ ּז ַמן ִל ׁ ְשמ ַֹע ִמ ּי ַוּבל ֶאת
ָהיָ ה ִלי ַמ ַ ּצב ַ
ַה ִּס ּפוּר ׁ ֶש ִה ְב ִט ַיח לִ י ַעל ַה ְר ּ ַפ ְת ְקאוֹ ת ג'וּנְ יוֹ ר ְּב ִסין .אוֹ ְּבמוֹ נְ גוֹ לְ יָ ה.
יבטָ .מה ׁ ֶש ַ ּי ְח ִליטַּ .ב ֶּד ֶר ְך ַל ֲחנָ יָ ה ִּת ְכנַ נְ ִּתי ֵא ְ
ֹאכל
יך נ ַ
אוֹ ְּב ִט ֶּ
וּכן ׁ ֶש ּי ַוּבל אוֹ ֵהב וְ נִ ׁ ְש ַמע ִס ּפוּרָ .מה ַרע?
אפל ֵמ ַהדּ ָ
ָפ ָל ֶ
יתי ֶאת קוֹ ִּבי ֵמ ָה ֲעבוֹ ָדה
ְּב ִד ּיוּ ק ְּכ ׁ ֶש ִה ְתנַ ְע ִּתי ֶאת ַה ְּמכוֹ נִ ית ָר ִא ִ
ׁ ֶש ִּלי .הוּ א נִ ְפנֵ ף ְּב ִה ְת ַל ֲהבוּ ת ְּביָ ָדיו ִמ ְ ּק ֵצה ַה ַחנְ יוֹ ןָ ּ .פ ַת ְח ִּתי ֶאת
ַה ַח ּלוֹ ן וְ ִה ְת ָק ַר ְב ִּתי ִל ְפנֵ י ׁ ֶש ַ ּי ְת ִחיל ִל ְק ּפֹץ ֵמרֹב ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּ ת.
"לֹא ַּת ֲא ִמין ָמה ָק ָרה .רוֹ ֶצה ִל ׁ ְשמ ַֹע?" הוּ א ָא ַמרְ .לקוֹ ִּבי יֵ ׁש
יחה ְקבוּ ָעה .הוּ א ָּת ִמיד אוֹ ֵמר ׁ ֶש ֲאנִ י לֹא ַא ֲא ִמיןׁ ,שוֹ ֵאל ִאם
ּ ְפ ִת ָ
ֲאנִ י רוֹ ֶצה ִל ׁ ְשמ ַֹע וּ ְמ ַס ּ ֵפר ְּב ִלי ְל ַח ּכוֹ ת ִל ְת ׁש ָוּבהְ .מ ַע ְצ ֵּבן ְק ָצת,
לֹא? ָל ָּמה ׁ ֶש ּלֹא ַא ֲא ִמין? ֵא ְ
יך ֶא ְפ ׁ ָשר לֹא ְל ַה ֲא ִמין ַל ִּס ּפוּ ִרים
יליםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִּכ ְמ ַעט ַמ ֲע ִליב.
ׁ ֶש ּלוֹ ? ֵהם ָּכל ָּכ ְך ְר ִג ִ
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גוּבה
וּב ִלי ְל ַח ּכוֹ ת ִל ְת ָ
"זוֹ ֵכר ֶאת ְצ ִב ָיקה?" ׁ ָש ַאל קוֹ ִּביְ ,
ִה ְמ ׁ ִש ְ
"ל ְפנֵ י ׁ ָשבוּ ַע הוּ א ִט ֵ ּיל ְּבלוֹ נְ דוֹ ן ,וּ ְכ ׁ ֶש ִה ְס ַּת ֵּכל
יך וְ ָא ַמרִ ,
ְל ַמ ְע ָלה ְּכ ֵדי ִל ְראוֹ ת ֶאת ׁ ֵשם ָה ְרחוֹ ב ,הוּ א לֹא שָׂ ם ֵלב ְלבוֹ ר
ֲענָ ִקי ַּב ִּמ ְד ָר ָכה .וְ ָאז הוּ א"...
ֶאת ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט לֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתיְ .צ ִפ ַירת ְמכוֹ נִ ית ָק ְט ָעה
ֶאת דְּ ָב ָריוַ .ה ַּנ ָהג ֵמ ֲאחוֹ ַרי ִה ְת ַע ְצ ֵּבן ׁ ֶש ֲאנִ י עוֹ ֵמד ַּב ָּמקוֹ ם וְ ָצ ַפר
ֲא ֻר ּכוֹ ת .קוֹ ִּבי ָא ַמר ַמ ּׁ ֶשהוֲּ ,א ָבל לֹא ִה ְצ ַל ְח ִּתי ְל ָה ִבין ָמהָ .ר ִא ִיתי
ֶאת ַה ּ ֶפה ׁ ֶש ּלוֹ נִ ְפ ָּתח וְ נִ ְס ָ ּגרֲ ,א ָבל ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ַרק ְצ ִפ ַירת ְמכוֹ נִ ית
יתי ֻמ ְכ ָרח ִלנְ ס ַֹע.
ֵאינְ סוֹ ִפיתָ .היִ ִ
"נַ ְמ ׁ ִש ְ
יך ָמ ָחר ,קוֹ ִּביָ ",א ַמ ְר ִּתי.
קוֹ ִּבי ָעשָׂ ה ּ ַפ ְרצוּ ף ֻא ְמ ָללָ .ראוּ ׁ ֶשהוּ א רוֹ ֶצה ְמאוֹ ד ְל ַס ֵ ּים ֶאת
ַה ִּס ּפוּ רֲ ,א ָבל — ֵאיזוֹ ְּב ֵר ָרה ָהיְ ָתה ִלי?
"ל ְפנֵ י
ָּכל ַהדֶּ ֶר ְך ַה ַּביְ ָתה ָח ׁ ַש ְב ִּתי ַעל ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ֶ ּזה ׁ ֶשל קוֹ ִּביִ .
ׁ ָשבוּ ַע ְצ ִב ָיקה ִט ֵ ּיל ְּבלוֹ נְ דוֹ ן ,וּ ְכ ׁ ֶש ִה ְס ַּת ֵּכל ְל ַמ ְע ָלה ְּכ ֵדי ִל ְראוֹ ת
ֶאת ׁ ֵשם ָה ְרחוֹ ב ,הוּ א לֹא שָׂ ם ֵלב ְלבוֹ ר ֲענָ ִקי ַּב ִּמ ְד ָר ָכה ".זֶ ה
ִמ ׁ ְש ּ ָפט ַמ ָּמ ׁש ְמ ֻצ ָ ּין ְל ַה ְת ָח ַלת ִס ּפוּ ר.
יתי ְל ִה ְת ַר ֵּכז ַּב ְּנ ִה ָיגה ְּבעוֹ ִדי ְמ ַד ְמיֵ ן ָמה ִה ְפ ַס ְד ִּתיְ .צ ִב ָיקה
נִ ִּס ִ
ֶּב ַטח נָ ַפל ְלבוֹ ר ָעמֹק וְ ָח ׁשוּ ְך נוֹ ָראְ .ל ַמ ָ ּזלוֹ ָ ,היְ ָתה לוֹ ִמ ְט ִר ָ ּיה
יח ִל ְצנ ַֹח ְל ַת ְח ִּתית ַה ּבוֹ ר
ֲענָ ִקית .הוּ א ּ ָפ ַתח אוֹ ָת ּה וְ ָכ ְך ִה ְצ ִל ַ
ְּב ִלי ְל ִה ְת ַר ֵּסק .הוּא ֶּב ַטח נָ ַחת ַעל ֲע ֵר ַמת ַמ ְט ְּבעוֹ ת ַע ִּת ִיקים ׁ ֶשל
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ֵאיזֶ ה ֶמ ֶל ְך ַאנְ ְ ּג ִליְ .וּב ִד ּיוּ ק ְּכ ׁ ֶשהוּ א נִ ָּסה ְל ַה ְכנִ יס ֶאת ַה ַּמ ְט ְּבעוֹ ת
ֲה ִכי ׁ ָשוִ ים ַל ִּתיק ׁ ֶש ּלוֹ ִ ,ה ְס ַּת ֲע ָרה ָע ָליו ֲחבוּ ַרת ׁשוֹ ְד ִדים ִעם
ַה ַּמנְ ִהיג ָה ֲענָ ק ׁ ֶש ָּל ֶהם ,מוּג'וֹ מוּ ׁ ְשתוּ ם ָה ַעיִ ןְ .צ ִב ָיקה נִ ְל ַחם
ָּב ֶהם ִעם ַה ִּמ ְט ִר ָ ּיה ׁ ֶש ּלוֹ ֶ ׁ ,שהוֹ ֶפ ֶכת ְלרוֹ ֵבה ֵליְ זֶ ר ְּב ִע ּתוֹ ת ַס ָּכנָ ה.
יח ֶאת ַה ּׁשוֹ ְד ִדים ,וְ ָאז...
יח ְל ַה ְב ִר ַ
הוּ א ִּכ ְמ ַעט ִה ְצ ִל ַ
ַה ִּס ּפוּ ר ָּכל ָּכ ְך ִר ֵּתק אוֹ ִתי ַעד ׁ ֶש ַרק ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ָע ַב ְר ִּתי ֶאת ּ ִפ ַּנת
אפלָ .חזַ ְר ִּתי
ָה ְרחוֹ ב ,שַׂ ְמ ִּתי ֵלב ׁ ֶש ּׁ ָש ַכ ְח ִּתי ַל ֲעצֹר ְּבדוּ ַכן ַה ָפ ָל ֶ
יוּבל ,וְ עוֹ ד ׁ ָשלוֹ ׁש ּ ִפ ּתוֹ ת וְ ֶעשְׂ ִרים
יתי ׁ ְש ֵּתי ָמנוֹ תִ ,לי וּ ְל ַ
וְ ָקנִ ִ
ַּכדּ ִוּריםְ ,ליֶ ֶתר ִּב ָּטחוֹ ןַ .אף ּ ַפ ַעם ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ָל ַד ַעת ָמ ַתי יִ ְהיוּ ֵא ֶצל
אפל,
יוּבל ָח ֵבר אוֹ ׁ ְשנַ יִ םְּ .כ ׁ ֶש ַה ּמוֹ ֵכר נָ ַתן ִלי ֶאת ְמנוֹ ת ַה ָפ ָל ֶ
ַ
יוּבלֲ .אנִ י יוֹ ֵד ַע
ֶה ֱע ָלה ִּבי ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ֶשל קוֹ ִּבי ַר ְעיוֹ ן ְמ ֻע ֶּלה ְל ַ
ָמה ֲאנִ י ַא ִ ּגיד לוֹ ָ ,ח ׁ ַש ְב ִּתי וּ ִמ ַה ְר ִּתי ַה ַּביְ ָתה.
ֵהם ֶּב ֱא ֶמת ָהיוּ ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה .רוּ ִתי ׁשוּב ׁ ָש ְכ ָחה ֶאת ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח ׁ ֶש ָּל ּה,
יוּבל ֶאת ַה ּׁ ִשיר
יע ְל ַ
יע ִּכי ָהיָ ה ֻמ ְכ ָרח ְל ַה ׁ ְש ִמ ַ
וְ ָדנִ ֵ ּיאל ׁשוּב ִה ִ ּג ַ
ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶש ִה ְל ִחין ַל ַּל ֲה ָקה ׁ ֶש ָּל ֶהם .וּ ׁ ְשנֵ י ָהאוֹ ְר ִחים ָה ֵא ֶּלה לֹא
אפל ְל ָפחוֹ ת.
נִ ְר ָ ּג ִעים ַעד ׁ ֶש ֵהם ְמ ַח ְּס ִלים ֲעשָׂ ָרה ַּכדּ וּ ֵרי ָפ ָל ֶ
יוּבל ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ָא ַכ ְלנוּ " ,יֵ ׁש ִלי ַר ְעיוֹ ן".
"ש ַמעָ ",א ַמ ְר ִּתי ְל ַ
ְׁ
אפל,
יוּבל לֹא ָענָ הַ ,רק ִהנְ ֵהן וּ ִמ ֵהר ָל ַק ַחת עוֹ ד ִּביס ֵמ ַה ָפ ָל ֶ
ַ
וְ ַא ְר ַּב ְע ֵּתנוּ ִה ְמ ׁ ַש ְכנוּ ֶל ֱאכֹל ְּב ׁ ֶש ֶקט.
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יוּבל וְ ִח ֵּלץ ׁ ְש ֵא ִר ּיוֹ ת ְּכרוּב סוֹ ֵרר
"טוֹ בֲ ,אנִ י ָ ּג ַמ ְר ִּתיָ ",א ַמר ַ
ִמ ֵּבין ַה ּׁ ִש ַּניִ ם.
"גם ֲאנִ יָ ".ק ׁ ֶשה
דָּ נִ ֵ ּיאל וְ רוּ ִתי ָא ְמרוּ ַמ ּׁ ֶשהוּ ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַמע ְּכמוֹ ּ ַ ,
אפל.
ְל ָה ִבין יְ ָל ִדים ׁ ֶש ְּמ ַד ְּב ִרים ְּב ִפ ּיוֹ ת ְמ ֵל ִאים ְּב ִפ ּתוֹ ת ְוּב ָפ ָל ֶ
יוּבל.
"נוּ ָ ,מה ָה ַר ְעיוֹ ן?" ׁ ָש ַאל ַ
יוּבל ַח ָ ּיב ָלנוּ
"כמוֹ ׁ ֶש ֻּכ ָּלנוּ יוֹ ְד ִעיםַ ,
"אז ָּכ ָכהָ ",א ַמ ְר ִּתיְּ ,
ָ
ֶאת ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ַה ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ ת ׁ ֶשל ג'וּ נְ יוֹ ר".
יה
"נָ כוֹ ןָ ",א ְמ ָרה רוּ ִתי וְ נִ ְ ּק ָתה ֶאת ָה ֲע ָד ׁשוֹ ת ׁ ֶשל ִמ ׁ ְש ָק ֶפ ָ
אפל ָהרוֹ ְת ִחיםִ .מ ְת ָּב ֵרר ׁ ֶש ּי ַוּבל
ִמ ּׁ ְש ֵא ִר ּיוֹ ת ָה ֵא ִדים ׁ ֶשל ַּכדּ ֵוּרי ַה ָפלָ ֶ
יע ִעם ג'וּ נְ יוֹ ר
וְ ָדנִ ֵ ּיאל ְּכ ָבר ִס ּ ְפרוּ ָל ּה ַעל ַה ִּסינִ ים ׁ ֶש ִּנ ּסוּ ְל ַה ִ ּג ַ
יסר ,וְ ַעל ַה ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם ְּב ֵבית
ְל ִסין ְּכ ֵדי ְל ַהזְ ִהיר ֶאת ַה ֵ ּק ָ
ַה ֶּכ ֶלא ׁ ֶשל אוּ ְמ ְּב ִר ּיוֹ ָה ָר ׁ ָשעִ .היא ַ ּגם יוֹ ַד ַעת ׁ ֶש ִה ְס ַּכ ְמנוּ ׁ ֶש ּי ַוּבל
יַ ְמ ׁ ִש ְ
יך ֶאת ַה ִּס ּפוּ רֵ .אין ָמה לוֹ ַמרַ ,ה ַּבחוּ ָרה ְמ ֻע ְד ֶּכנֶ ת.
יכים ִל ְהיוֹ ת ׁ ָשם מוֹ נְ גּ וֹ ִלים
יוּבל" ,וּ ְצ ִר ִ
"נָ כוֹ ןִ ",א ּׁ ֵשר ַ ּגם ַ
ְק ׁשוּ ִחים".
"אז יֵ ׁש ִלי ַר ְעיוֹ ן ֵא ְ
יך ְל ׁ ַש ּ ֵפר ֶאת ַה ִּס ּפוּ ר ׁ ֶש ּלוֹ ָ ",א ַמ ְר ִּתי.
ָ
"מי אוֹ ֵמר ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יוּבל ְּב ַכ ַעס.
יך ְל ׁ ַש ּ ֵפר ֶאת ַה ִּס ּפוּ ר?" ָא ַמר ַ
ִ
"לֹא רוֹ ֶצה ,לֹא ָצ ִר ְ
"אם ַא ָּתה חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ּלֹא
יך ",נֶ ֱע ַל ְב ִּתיִ .
ּתוּ ַכל ְל ִה ְתמוֹ ֵדד ִעם ָה ֶא ְת ָ ּגר ,נַ ֲעזֹב ֶאת זֶ ה".
"איזֶ ה ֶא ְת ָ ּגר?"
"א ְת ָ ּגר?" ִה ְת ַענְ יֵ ן דָּ נִ ֵ ּיאלֵ ,
ֶ
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יחהָ ",ענִ ִיתי ,שָׂ ֵמ ַח ַעל ַה ִה ְת ַענְ יְ נוּ ת ׁ ֶשל דָּ נִ ֵ ּיאל,
"מ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי ּ ְפ ִת ָ
ִ
"וְ אוּ ַלי ַ ּגם ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי ִס ּיוּ םָ .מה ׁ ֶש ּי ַוּבל יַ ְח ִליט".
"מה זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת?" ׁ ָש ֲא ָלה רוּ ִתי.
ָ
"ח ׁ ַש ְב ִּתי ִל ְכ ּתֹב ַּכ ָּמה ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי ַמ ַחץ
"אז ָּכ ָכהָ ",א ַמ ְר ִּתיָ ,
ָ
ָּכ ֵא ֶּלהֶ ׁ ,ש ּי ַוּבל יִ ְצ ָט ֵר ְך ְל ׁ ַש ֵּלב ַּב ִּס ּפוּ ר ׁ ֶשהוּ א ְמ ַס ּ ֵפר".
יוּבל.
"מה זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי ַמ ַחץ?" ָּת ָהה ַ
ָ
"ה ְת ָחלוֹ ת וְ סוֹ ִפים".
ַ
"ה ְת ָחלוֹ ת ׁ ֶשל ָמה?"
ַ
"ה ְת ָחלוֹ ת ׁ ֶשל ּ ְפ ָר ִקים".
ַ
"לֹא ֵה ַבנְ ִּתי".
"אנִ י ֶאכְ ּתֹב ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ,וְ ַא ָּתה ִּת ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָּב ֶהם ְּבתוֹ ר ַה ְת ָחלוֹ ת ׁ ֶשל
ֲ
ּ ְפ ָר ִקים ַּב ִּס ּפוּ ר ׁ ֶש ְּת ַס ּ ֵפר ִלי .אוֹ ְּבתוֹ ר סוֹ ִפיםָ .מה דַּ ְע ְּת ָך?"
"לֹא ֵמ ִביןֵּ .תן דֻּ ְג ָמה".
"ב ֵס ֶדרֶ ,ר ַגע ֶא ָחדָ ".ע ַצ ְמ ִּתי ֵעינַ יִ םָ ,ח ׁ ַש ְב ִּתי ֶר ַגע וְ ָא ַמ ְר ִּתי
ְּ
"מ ֲאחוֹ ֵרי ּ ִפ ּתוּ ל ַה ָּנ ָהרִ ,מ ַּב ַעד ָה ֲע ָר ֶפל ׁ ֶש ִּכ ָּסה
ְּבקוֹ ל דְּ ָר ָמ ִטיֵ ,
ֶאת ַה ַּמיִ םָ ,היָ ה ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְראוֹ ת גּ וּ ָפה ְ ּגדוֹ ָלה ָצ ָפה".
יוּבל.
"זֶ ה ִמ ׁ ְש ּ ַפט ַה ְת ָח ָלה ,נָ כוֹ ן?" ׁ ָש ַאל ַ
וּמ ַ ּצד
"מ ַ ּצד ֶא ָחדַ ,ה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ֶ ּזה יָ כוֹ ל ִל ְהיוֹ ת ַה ְת ָח ָלה ְמ ֻע ָּלהִ ,
ִ
ית קוֹ ֵרא ּ ֶפ ֶרק
ׁ ֵשנִ י ,הוּ א יָ כוֹ ל ִל ְהיוֹ ת ִס ּיוּ ם ַמ ָּמ ׁש ְמ ַענְ יֵ ןִ .אם ָהיִ ָ
וּמ ְמ ׁ ִש ְ
יך
גוּפה ׁ ֶש ָ ּצ ָפה ַּב ָּנ ָהר ,לֹא ָהיִ ָית הוֹ ֵפ ְך ִמ ָ ּיד דַּ ף ַ
ׁ ֶש ִּמ ְס ַּת ֵ ּים ְּב ָ
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יחה וְ ִס ּיוּ ם
ִל ְקרֹא ֶאת ַה ּ ֶפ ֶרק ַה ָּבא? זֶ ה ָּכל ָה ִענְ יָ ן ְּב ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי ּ ְפ ִת ָ
טוֹ ִביםֵ :הם ְמ ַח ְ ּי ִבים ֶאת ַה ּקוֹ ֵרא ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ִל ְקרֹא".
יוּבל.
"נִ ׁ ְש ָמע ַמ ְגנִ יבִ ",ה ְס ִּכים ַ
"א ֶּתם יוֹ ְד ִעים ָמה? ֲאנִ י ֶא ְכ ּתֹב ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטיםֵ ,וּבינְ ַתיִ ם ַא ֶּתם
ַ
ָּת ִכינוּ ִלי ָק ֶפה .הוֹ ֵל ְך?"
"הוֹ ֵל ְךָ ",א ְמרוּ ַה ּׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ּ ֶפה ֶא ָחד.
ֹאש
"תוֹ ָדהָ ",א ַמ ְר ִּתיִ .ה ְתיַ ּׁ ַש ְב ִּתיָ ,ל ַק ְח ִּתי ַּדףּ ֵ ,ג ַר ְד ִּתי ָּבר ׁ
ּ
וְ ִה ְת ַח ְל ִּתי ִל ְכ ּתֹב:
ה ַּדעַת.
העֲלֹות עַל ַ
פׁשָר ל ְ ַ
הכִי ְמׁשֻּנֶה ֶׁש ֶא ְ
ּדבָר ֲ
ה ָ
וְאָז ָקרָה ַ
ּדל ֶת
הּל ַיְל ָה וְלִרְאֹות אֶת ֶ
פחִיד ל ָקּום לַּׁשֵרּותִים ְּב ֶא ְמצַע ַ
הכִי ַמ ְ
ֲ
הּכְנִיסָה ּפְתּוחָה ְמעַט.
ַ
ַא ְר ָּבעָה מֹונְּגֹול ִים ַר ֲחבֵי ְּכ ֵתפַי ִם עָמְדּו ו ְ ֵהרִימּו אֶת ַחרְבֹותֵיהֶם
ּבְצּורָה ֶׁשאֵינָּה ִמ ְׁש ַּת ַּמעַת ל ִ ְׁשּתֵי ּפָנִים.
ה ְׁשאִיר מָקֹום ל ְ ָספֵק .צָרֹות
הּגָדֹול ָּבאֹפֶק ֹלא ִ
ה ָאבָק ַ
עֲנ ַן ָ
ּדרְֶך.
צְרּורֹות הָיּו ַּב ֶ
ד ָאגִיםַ .מּׁשֶהּו ָּבעֲל ִיל ָה ֹלא ָמצָא חֵן
ה ְחל ִיפּו ַמ ָּבטִים מֻ ְ
הּׁשְנ ַי ִם ֶ
ַ
ְּבעֵינֵיהֶם ְּכל ָל.
ּדל ֶת.
ּדפִיקֹות עַּזֹות ַּב ֶ
וְאָז נ ִ ְׁשמְעּו ְ
הּגָדֹול ׁשֶּלֹו.
ה ַּמּזָל ַ
הבִין ,וְזֶה הָי ָה ַ
ּבְאֹותֹו ֶרגַע הּוא ֵ
חבִיל ָה ּגְדֹול ָה קְׁשּורָה ְּב ֶסרֶט.
ּפתַח הֹוׁשִיט ֲ
הרִאׁשֹון ֶׁש ַּב ֶ
ה ַחּי ָל ָ
ַ
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יוּבל ָל ַקח ֶאת ַהדַּ ףִ ,ה ְס ַּת ֵּכל ּבוֹ וְ ׁ ָש ַאל,
ְּכ ׁ ֶש ַה ָ ּק ֶפה ָהיָ ה מוּ ָכןַ ,
יך ַמ ָּמ ׁש ְל ִפי ַה ֵּס ֶדר ,נָ כוֹ ן? וְ ֵא ְ
"לֹא ָצ ִר ְ
יך ׁ ֶש ֲאנִ י רוֹ ֶצהֶ ,א ְפ ׁ ָשר
ַה ְת ָח ָלה וְ ֶא ְפ ׁ ָשר סוֹ ף?"
"ח ּי ִוּבי".
ִ
יחה.
"יֵ ׁש ִלי עוֹ ד ַר ְעיוֹ ןִ ",ה ְת ָע ֵרב דָּ נִ ֵ ּיאל ַּב ּ ִׂש ָ
יוּבל.
"עוֹ ד ֶא ָחד?" ִה ְת ַע ְצ ֵּבן ַ
"פ ֶרק ַא ָּתה וּ ֶפ ֶרק ַא ָּבא ׁ ֶש ְּל ָךָ ",א ַמר דָּ נִ ֵ ּיאל.
ֶּ
יתי ׁ ֶשדֵּ י
יוּבל וְ ָר ִא ִ
"מ ְממַ ...א ָּתה יוֹ ֵד ַע ָמה? ַמ ְס ִּכיםָ ",ענָ ה ַ
ְ
הוּ ַקל לוֹ  .זֶ ה ֶא ְת ָ ּגר לֹא ּ ָפ ׁשוּ ט ְל ַס ּ ֵפר ִס ּפוּ ר ׁ ָש ֵלם.
"א ָבל ִמי ַמ ְת ִחיל?"
"גם ֲאנִ י ַמ ְס ִּכיםָ ",א ַמ ְר ִּתיֲ ,
ַּ
יוּבלָ ּ .פ ַת ְח ִּתי ֶאת יָ ִדיָ .היָ ה
"א ֶבן ,נְ יָ ר וּ ִמ ְס ּ ָפ ַריִ ם!" ִה ְכ ִריז ַ
ֶ
יוּבל ָהיְ ָתה ֶא ֶבן.
ִלי נְ יָ רְ .ל ַ
יצים
ִח ִּכ ִיתי ׁ ֶש ַה ְ ּי ָל ִדים יִ ׁ ְש ַּת ְּתקוּ ִ ,צ ְמ ַצ ְמ ִּתי ֶאת ֵעינַ י ִל ְכ ֵדי ֲח ִר ִ
וּב ּקוֹ ל ֲה ִכי ְּד ָר ָמ ִטי
ְק ַט ִּניםָ ׁ ,ש ַל ְח ִּתי ַמ ָּבט ָאר ְֹך ִּב ׁ ְש ָל ׁ ְש ָּתם ַ
ׁ ֶש ָ ּיכ ְֹל ִּתי ּ ָפ ַת ְח ִּתי:
"ה ִכי ַמ ְפ ִחיד ָלקוּ ם ַל ּׁ ֵשרוּ ִתים ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ַּליְ ָלה וְ ִל ְראוֹ ת ֶאת
ֲ
יסה ּ ְפתוּ ָחה ְמ ַעט".
דֶּ ֶלת ַה ְּכנִ ָ
ַּב ִּמ ְט ָּבח ִהשְׂ ָּת ֵרר ׁ ֶש ֶקט.

