רּותיָ ,מה יִ ְהיֶ ה?
רּותיִ ,
אֹויִ ,

יוֹ ם ֶא ָחד ָחזַ ְר ִּתי ֵמ ָה ֲעבוֹ ָדה ֻמ ְקדָּ ם ֵמ ָה ָר ִגילָ .ע ַבר דֵּ י ַה ְר ֵּבה זְ ַמן
ֵמ ַה ּ ַפ ַעם ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ׁ ֶש ָחזַ ְר ִּתי ַה ַּביְ ָתה ֻמ ְקדָּ ם ָּכל ָּכ ְךָ ,ל ֵכן ֶה ְח ַל ְט ִּתי
יוּבלַּ .ב ָ ּיד ֶה ְחזַ ְק ִּתי שַׂ ִ ּקית ְ ּגדוֹ ָלה ֵמ ַה ּסוּ ּ ֶפ ְר ַמ ְר ֶקט,
ְל ַפ ֵּנק ֶאת ַ
וּב ְק ּבוּ ק קוֹ ָלהֵ .מ ֲאחוֹ ֵרי
וּב ּה ַּת ּפוּ ֵחי ֲא ָד ָמהַּ ,ב ְק ּבוּ ק ׁ ֶש ֶמן ַ
ָ
ַה ֶּד ֶלת ׁ ָש ַמ ְע ִּתי קוֹ לוֹ ת נִ ְר ָ ּג ׁ ִשים ,וְ ִל ְפנֵ י ׁ ֶש ִה ְצ ַל ְח ִּתי ְל ַה ְכנִ יס
יסה ַל ַּביִ ת ְּכ ָבר נִ ְפ ְּת ָחה
ֶאת ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח ְלחֹר ַה ַּמנְ עוּ ל ,דֶּ ֶלת ַה ְּכנִ ָ
יוּבל ,וְ ָכ ְך הוּ א ָא ַמר:
ִּב ְתנוּ ָפה ִמ ִּב ְפנִ יםַּ .ב ּ ֶפ ַתח ָע ַמד ַ
"א ַמ ְר ִּתי ָל ְך ׁ ֶש ֶ ּזה הוּ א! יָ ַד ְע ִּתי ׁ ֶשהוּ א יַ ְחזֹר ֻמ ְקדָּ ם ַה ּיוֹ ם!
ָ
יָ ַד ְע ִּתי! ַע ְכ ׁ ָשו הוּ א יַ ְמ ׁ ִש ְ
יך ָלנוּ ֶאת ַה ִּס ּפוּ ר .נָ כוֹ ןַ ,א ָּבא?"
"ב ִד ּיוּ ק ַע ְכ ׁ ָשו ָ ּג ַמ ְר ִּתי ְל ַס ּ ֵפר ְלרוּ ִתי ַעל
ׁ ָש ַאל וּ ִמ ֵהר ְל ַה ְס ִּבירְּ ,
יטה".
וּב ִר ִיג ָ
יס ְטיָ אנוֹ ְּ
ְּכ ִר ְ
יוּבל ָהיָ ה שָׂ ֵמ ַח וְ נִ ְר ָ ּג ׁשֲ ,א ָבל
ֲאנִ י יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ָמע ָל ֶכם ְּכ ִא ּלוּ ַ
ימה לֹא ְמ ַע ָּטה ׁ ֶשל יֵ אוּ ׁש .הוּ א נָ ַעץ ִּבי
ְּב ֶע ֶצם ְּבקוֹ לוֹ ָהיְ ָתה נִ ָ
ילים אוֹ ָתן
ַמ ָּבט ֵמ ַה ּסוּג ׁ ֶש ְּנ ִסיכוֹ ת ׁשוֹ ְלחוֹ ת ְּב ַא ִּב ִירים ׁ ֶש ַּמ ִ ּצ ִ
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ִמדְּ ָרקוֹ נִ ים רוֹ ׁ ְש ֵפי ֵא ׁשָ .ל ָּמהַ ,א ֶּתם ׁשוֹ ֲא ִלים? ַה ִּס ָּבה ּ ְפ ׁשוּ ָטה
ְמאוֹ דְ :ליָ דוֹ ָע ְמ ָדה רוּ ִתי וְ ִח ְ ּי ָכה ֶאת ַה ִח ּיוּ ְך ַה ַּמ ְל ָא ִכי ׁ ֶש ָּל ּה.
רוּ ִתי ִהיא ַּבת ֵּת ׁ ַשע ,יֵ ׁש ָל ּה ֲהמוֹ ן נְ ָמ ׁ ִשים ַעל ָה ַאף ,וְ ִהיא
יעיתָ ׁ ,שלוֹ ׁש
יוּבל ִמדַּ ְע ּתוֹ ִ .היא ָ ּג ָרה ְּבקוֹ ָמה ְר ִב ִ
יאה ֶאת ַ
מוֹ ִצ ָ
ילה ָל ֶל ֶכת ְל ִכ ָּתה ָּד ֶלת,
קוֹ מוֹ ת ִמ ַּת ְח ֵּתנוּ  .לֹא ִמ ְ ּז ַמן ִה ְת ִח ָ
ִוּב ְג ַלל ׁ ֶש ִהיא ְּכ ָבר ְ ּגדוֹ ָלהַ ,ההוֹ ִרים ׁ ֶש ָּל ּה ַמ ְר ׁ ִשים ָל ּה ַל ְחזֹר
ְל ַבד ִמ ֵּבית ַה ֵּס ֶפר וּ ְל ַח ּכוֹ ת ַּב ַּביִ ת ַעד ׁ ֶש ֵהם חוֹ זְ ִריםַ .ה ְּב ָעיָ ה
יוּבל
ִהיא ׁ ֶשרוּ ִתי ָּכל ַה ְ ּז ַמן ׁשוֹ ַכ ַחת ֶאת ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח ׁ ֶש ָּל ּה ,וְ ָאז ַ
ָצ ִר ְ
יך ְל ָא ֵר ַח אוֹ ָת ּה ַּב ַּביִ ת ׁ ֶש ָּלנוּ ַעד ׁ ֶש ַההוֹ ִרים ׁ ֶש ָּל ּה חוֹ זְ ִרים.
יעה ְּכ ׁ ֶש ּי ַוּבל ְמשַׂ ֵחק
ַה ֵח ֶלק ֲה ִכי ָ ּגרוּ ַע הוּ א ׁ ֶשרוּ ִתי ָּת ִמיד מוֹ ִפ ָ
יוּבל ְמנַ ֶּסה ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך
ַּב ַּמ ְח ׁ ֵשב ,וְ זֶ ה מוֹ ִציא אוֹ תוֹ ִמ ַּד ְע ּתוֹ ַ .
יוּבל שׂ וֹ נֵ א
ְלשַׂ ֵחק ,וְ רוּ ִתי עוֹ ֶמ ֶדת ְּב ֶפה ּ ָפעוּ ר ְּב ׁ ֶש ֶקט ֵמ ֲאחוֹ ָריוַ .
ׁ ֶשעוֹ ְמ ִדים ֵמ ֲאחוֹ ָריו ְּכ ׁ ֶשהוּ א ְמשַׂ ֵחקַ .אף ֶא ָחד לֹא אוֹ ֵהב ֶאת
זֶ ה .נוֹ ָרא ְמ ַע ְצ ֵּבן ְּכ ׁ ֶש ִּמ ְס ַּת ְּכ ִלים ֵא ְ
יך ׁ ֶש ַא ָּתה ְמשַׂ ֵחקִ ּ .פ ְתאוֹ ם
ֲא ִפ ּלוּ ַהדְּ ָב ִרים ֲה ִכי ּ ְפ ׁשוּ ִטיםֶ ׁ ,ש ָּת ִמיד עוֹ שִׂ ים ְּב ִלי ְּב ָעיוֹ ת ,לֹא
יחים ,וְ נִ ׁ ְש ָא ִרים ָּכל ַה ְ ּז ַמן ְּבאוֹ תוֹ ַה ּׁ ָש ָלב וְ לֹא ִמ ְת ַקדְּ ִמים
ַמ ְצ ִל ִ
ִּב ְכ ָלל.
"א ְ
יך ָהיָ ה ָּב ֲעבוֹ ָדה?" ׁ ָש ֲא ָלה רוּ ִתי.
ֵ
"כי דַּ וְ ָקא ַה ּיוֹ ם
ֹאש ּהִּ ,
"תוֹ ָדה ׁ ֶש ַא ְּת ׁשוֹ ֶא ֶלתִ ",ל ַּט ְפ ִּתי ֶאת ר ׁ ָ
ּ
ִע ְצ ְּבנוּ אוֹ ִתי ָּב ֲעבוֹ ָדה".
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"מי ִע ְצ ֵּבן אוֹ ְת ָך?"
ִ
"ח ֵבר ׁ ֶש ִּלי".
ָ
"אם הוּ א ָח ֵבר ׁ ֶש ְּל ָךֵ ,א ְ
יך זֶ ה ׁ ֶשהוּ א ִע ְצ ֵּבן אוֹ ְת ָך?" ׁ ָש ֲא ָלה
ִ
רוּ ִתי.
"עזְ בוּ  ".לֹא ָּבא ִלי ְל ַה ְס ִּבירַ .ה ְר ֵּבה ּ ְפ ָע ִמיםְּ ,כ ׁ ֶש ְּמ ַס ּ ְפ ִרים
ִ
ישהוּ ַמ ּׁ ֶשהוּ ׁ ֶש ִע ְצ ֵּבןִ ,מ ְת ַע ְצ ְּבנִ ים ׁשוּבִ .ל ְפ ָע ִמים ֲא ִפ ּלוּ יוֹ ֵתר
ְל ִמ ׁ ֶ
יתי ָצ ִר ְ
יך ִל ְכ ּתֹב ֵאיזֶ ה ִמ ְס ָמ ְך ,וְ ָח ֵבר
"היִ ִ
אשוֹ נָ הָ .
ֵמ ַה ּ ַפ ַעם ָה ִר ׁ
ׁ ֶש ִּלי לֹא ָעזַ ר ִלי ְּכ ׁ ֶש ִּב ַ ּק ׁ ְש ִּתי ",לֹא יָ כ ְֹל ִּתי ְל ִה ְת ַא ּ ֵפק ַוּב ּסוֹ ף ֵּכן
ִה ְס ַּב ְר ִּתי.
"ה ִכי ַה ְר ֵּבה — ׁ ֵש ׁש
יוּבל ִצ ּיוּ ן ֲע ַצ ִּביםֲ ,
"ש ׁש ",נָ ַתן ִלי ַ
ֵׁ
וָ ֵח ִצי".
יוּבל
ָמה זֶ ה ִצ ּיוּ ן ֲע ַצ ִּבים ַא ֶּתם ׁשוֹ ֲא ִלים? ָאז ֲאנִ י ַא ְס ִּבירַ .
ּ'תי .הוּ א שָׂ ם ֵלב
ִה ְמ ִציא ּ ַפ ַעם ִמשְׂ ָחק ׁ ֶש ּקוֹ ְר ִאים לוֹ ִע ְצ ְּבנו ִ
ישהוּ
ׁ ֶש ָה ֲאנָ ׁ ִשים ֲה ִכי ְמ ַע ְצ ְּבנִ ים ֵהם ֵא ֶּלה ׁ ֶש ּלֹא נוֹ ְתנִ ים ְל ִמ ׁ ֶ
ְל ַס ּ ֵפר ַמ ּׁ ֶשהוּ ַרע ׁ ֶש ָ ּק ָרה לוֹ ְּב ִלי ָל ֵתת דֻּ ְג ָמה יוֹ ֵתר ִקיצוֹ נִ ית
ישהוּ ֻא ְמ ָללָ ,ל ֶהם יֵ ׁש ִס ּפוּ ר ַעל ַּכ ָּמה
ֵמ ַה ַח ִ ּיים ׁ ֶש ָּל ֶהםִ .אם ִמ ׁ ֶ
ׁ ֶש ֵהם ּ ַפ ַעם ָהיוּ ָּכל ָּכ ְך ֻא ְמ ָל ִליםֶ ׁ ,ש ֲאנָ ׁ ִשים ָּב ְרחוֹ ב ָע ְצרוּ אוֹ ָתם
ישהוּ ּ ֶפ ַצע ַּב ֶּב ֶטןָ ,ל ֶהם
וְ ִה ְת ִחילוּ ִל ְב ּכוֹ ת ֵמרֹב ַצ ַערִ .אם יֵ ׁש ְל ִמ ׁ ֶ
ָהיָ ה ּ ֶפ ַצע ָּכל ָּכ ְך נוֹ ָרא ּכוֹ ֵאבֶ ׁ ,ש ִּכ ְמ ַעט ָּכ ְרתוּ ָל ֶהם ֶאת ַה ֶּב ֶטן.
ישהוּ ָהיָ ה חוֹ ֶלה ְּב ׁ ַש ּ ַפ ַעתֵ ,הם ִּכ ְמ ַעט ֵמת ּו ֵמ ִה ְצ ַט ְּננוּ ת.
ִאם ִמ ׁ ֶ
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ישהוּ ְמ ַס ּ ֵפר
ּ'תי ׁ ֶש ּי ַוּבל ִה ְמ ִציאִ ,אם ׁשוֹ ְמ ִעים ִמ ׁ ֶ
ַּב ִּמשְׂ ָחק ִע ְצ ְּבנו ִ
ַעל ַמ ּׁ ֶשהוּ ׁ ֶש ִה ְר ִ ּגיז אוֹ תוֹ ָ ,צ ִר ְ
יך ְל ַה ְק ׁ ִשיב ַמ ָּמ ׁש טוֹ בַ .א ַחר ָּכ ְך
ָצ ִר ְ
יך ַל ְח ׁשֹב טוֹ ב־טוֹ ב ,וְ ַרק ִאם יֵ ׁש ַמ ּׁ ֶשהוּ ֶּב ֱא ֶמת ַמ ְר ִ ּגיז יוֹ ֵתר
אשוֹ ן ִצ ּיוּ ן ֲע ַצ ִּבים נָ מוּ ְך.
ְל ַס ּ ֵפר ,נוֹ ְתנִ ים ָלזֶ ה ׁ ֶש ִּס ּ ֵפר ִר ׁ
"ל ָּמהָ ,מה ָק ָרה ְל ָך?" נִ ְב ַה ְל ִּתי.
ָ
יוּבל" ,וּ ִמי
"ה ּמוֹ ָרה ְל ַאנְ ְג ִלית ׁ ָש ְל ָחה אוֹ ִתי ַל ְּמנַ ֵהלִ ",ס ּ ֵפר ַ
ַ
ׁ ֶשדִּ ֵּבר ָהיָ ה ִּב ְכ ָלל יָ רוֹ ןַ .א ָּתה קוֹ ֵלט? יָ רוֹ ן דִּ ֵּבר ,וְ אוֹ ִתי ׁשוֹ ְל ִחים
ַל ְּמנַ ֵהלַ ".מ ָּב ָט ּה ׁ ֶשל רוּ ִתי ָהיָ ה ְמ ֵלא ֲה ָבנָ ה" .וּ ְכ ָבר יֵ ׁש ִלי ֵא ֶצל
ַה ְּמנַ ֵהל ַאזְ ָה ָרה ַא ַחתַ ,ל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ַ ּגם ִהיא לֹא ְּב ַא ׁ ְש ָמ ִתיַ .ה ֵּט ֵלפוֹ ן
ילה ִצ ְל ֵצל ַּב ּׁ ִשעוּ ר ,וְ ַה ּמוֹ ֶרה ְל ִה ְת ַע ְּמלוּ ת ָח ׁ ַשב
ׁ ֶשל ֵע ֶדן ַה ַּמ ְג ִע ָ
ׁ ֶש ֶ ּזה ַה ֵּט ֵלפוֹ ן ׁ ֶש ִּליָּ .כל ַה ְ ּז ַמן נִ ְט ּ ָפ ִלים ֵא ַליָ .אז ַה ְּמנַ ֵהל ָא ַמר
ׁ ֶש ֵ ּי ֵרד ִלי ִצ ּיוּ ן ׁ ָש ֵלם ְּב ַאנְ גְ ִלית ,וְ ׁ ֶשהוּ א יַ ְחזִ יר ִלי אוֹ תוֹ ַרק ַא ֲח ֵרי
ׁ ֶש ֶא ֱעשֶׂ ה ֲעבוֹ ָדה ֲענָ ִקית".
ָה ֱא ֶמת? ִּב ְג ַלל ֵע ֶדן וְ יָ רוֹ ן ָה ֵא ֶּלה ִוּב ְג ַלל ָהעֹנֶ ׁש ַה ִּס ּפוּ ר ׁ ֶשל
יוּבל ָהיָ ה ֶּב ֱא ֶמת ׁ ְשמוֹ נֶ ה וָ ֵח ִצי ִע ְצ ְּבנוּ ִ'תיְ .ל ָפחוֹ ת.
ַ
"טוֹ בַ ,ה ִ ּצ ּיוּן ׁ ֶש ְּל ָך ֶּב ֱא ֶמת ֵּת ׁ ַשעָ ",א ַמ ְר ִּתי" .וְ ִה ְת ַח ְל ָּת ַל ֲעשׂ וֹ ת
ֶאת ָה ֲעבוֹ ָדה ְּב ַאנְ ְג ִלית?"
"ב ַח ֶ ּי ָ
יוּבל ּ ַפ ְרצוּ ף ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַ ּג ָּב ּה ׁ ֶשל רוּ ִתי,
יךַ ,א ָּבאָ ",עשָׂ ה ַ
ְּ
ְּכ ִא ּלוּ ָא ַמרַ :א ָּתה לֹא רוֹ ֶאה ׁ ֶשרוּ ִתי ּפֹה? ֵמ ֵאיפֹה ָהיָ ה ִלי זְ ַמן
ַל ֲעשׂ וֹ ת ַמ ּׁ ֶשהוּ ִּב ְכ ָלל?

ֶ  12אלְ ָּדד ִאילָ נִ י

"וְ ַע ְכ ׁ ָשו ַּת ְמ ׁ ִש ְ
יך ָלנוּ ֶאת ַה ִּס ּפוּ ר?" ׁ ָש ֲא ָלה רוּ ִתי.
יוּבל ָהיוּ ֶּב ֱא ֶמת ֲחמוּ ִדים ,וְ יוֹ ם ׁ ֶשחוֹ זְ ִרים ּבוֹ ֻמ ְקדָּ ם
רוּ ִתי וְ ַ
"ב ַטח ׁ ֶש ֲאנִ י ֲא ַס ּ ֵפר.
ֵמ ָה ֲעבוֹ ָדה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַבזְ ֵּבזָ ,ל ֵכן ָא ַמ ְר ִּתיֶּ ,
ֵאיפֹה ָהיִ ינוּ ? ּבוֹ אוּ נִ ְר ֶאה ִאם ֲאנִ י זוֹ ֵכר"...

