
אֹוי, רּוִתי, רּוִתי, ָמה ִיְהֶיה?

ה ְזַמן  י ַהְרּבֵ ם ֵמָהָרִגיל. ָעַבר ּדֵ י ֵמָהֲעבֹוָדה ֻמְקּדָ יֹום ֶאָחד ָחַזְרּתִ
י  ְך, ָלֵכן ֶהְחַלְטּתִ ל ּכָ ם ּכָ ְיָתה ֻמְקּדָ י ַהּבַ ָחַזְרּתִ ַעם ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ֵמַהּפַ
ְרַמְרֶקט,  דֹוָלה ֵמַהּסּוּפֶ ית ּגְ ּקִ י ׂשַ ד ֶהְחַזְקּתִ ּיָ ק ֶאת יּוַבל. ּבַ ְלַפּנֵ
ּוַבְקּבּוק קֹוָלה. ֵמֲאחֹוֵרי  ֶמן  ְקּבּוק ׁשֶ ּבַ ּפּוֵחי ֲאָדָמה,  ּתַ ּוָבּה 
י ְלַהְכִניס  ִהְצַלְחּתִ ְוִלְפֵני ׁשֶ ים,  ׁשִ ִנְרּגָ י קֹולֹות  ַמְעּתִ ֶלת ׁשָ ַהּדֶ
ָחה  ָבר ִנְפּתְ ִית ּכְ ִניָסה ַלּבַ ֶלת ַהּכְ ְנעּול, ּדֶ ַח ְלֹחר ַהּמַ ְפּתֵ ֶאת ַהּמַ

ַתח ָעַמד יּוַבל, ְוָכְך הּוא ָאַמר: ּפֶ ְפִנים. ּבַ ְתנּוָפה ִמּבִ ּבִ
ם ַהּיֹום!  הּוא ַיְחֹזר ֻמְקּדָ י ׁשֶ ה הּוא! ָיַדְעּתִ ּזֶ י ָלְך ׁשֶ "ָאַמְרּתִ
א?"  ּפּור. ָנכֹון, ַאּבָ יְך ָלנּו ֶאת ַהּסִ ַיְמׁשִ ו הּוא  י! ַעְכׁשָ ָיַדְעּתִ
ר ְלרּוִתי ַעל  י ְלַסּפֵ ַמְרּתִ ו ּגָ ִדּיּוק ַעְכׁשָ יר, "ּבְ ַאל ּוִמֵהר ְלַהְסּבִ ׁשָ

ִריִגיָטה."  ִריְסְטָיאנֹו ּוּבְ ּכְ
ׁש, ֲאָבל  ֵמַח ְוִנְרּגָ ִאּלּו יּוַבל ָהָיה ׂשָ ָמע ָלֶכם ּכְ ׁשְ ּנִ ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ
י  ל ֵיאּוׁש. הּוא ָנַעץ ּבִ ה ׁשֶ קֹולֹו ָהְיָתה ִניָמה ֹלא ְמַעּטָ ֶעֶצם ּבְ ּבְ
יִלים אֹוָתן  ּצִ ּמַ יִרים ׁשֶ ַאּבִ ּבְ ִסיכֹות ׁשֹוְלחֹות  ּנְ ט ֵמַהּסּוג ׁשֶ ַמּבָ
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ׁשּוָטה  ה ּפְ ּבָ ם ׁשֹוֲאִלים? ַהּסִ ה, ַאּתֶ ֵפי ֵאׁש. ָלּמָ ָרקֹוִנים רֹוׁשְ ִמּדְ
ּה. ּלָ ְלָאִכי ׁשֶ ָכה ֶאת ַהִחּיּוְך ַהּמַ ְמאֹוד: ְלָידֹו ָעְמָדה רּוִתי ְוִחּיְ

ים ַעל ָהַאף, ְוִהיא  ע, ֵיׁש ָלּה ֲהמֹון ְנָמׁשִ ׁשַ ת ּתֵ רּוִתי ִהיא ּבַ
לֹוׁש  קֹוָמה ְרִביִעית, ׁשָ ָרה ּבְ ְעּתֹו. ִהיא ּגָ מֹוִציָאה ֶאת יּוַבל ִמּדַ
ֶלת,  ּדָ ה  ְלִכּתָ ַמן ִהְתִחיָלה ָלֶלֶכת  ִמּזְ נּו. ֹלא  ְחּתֵ ִמּתַ קֹומֹות 
ים ָלּה ַלְחֹזר  ּה ַמְרׁשִ ּלָ דֹוָלה, ַההֹוִרים ׁשֶ ָבר ּגְ ִהיא ּכְ ּוִבְגַלל ׁשֶ
ָעָיה  ֵהם חֹוְזִרים. ַהּבְ ִית ַעד ׁשֶ ּבַ ֶפר ּוְלַחּכֹות ּבַ ית ַהּסֵ ְלַבד ִמּבֵ
ּה, ְוָאז יּוַבל  ּלָ ַח ׁשֶ ְפּתֵ ַמן ׁשֹוַכַחת ֶאת ַהּמַ ל ַהּזְ רּוִתי ּכָ ִהיא ׁשֶ
ּה חֹוְזִרים.  ּלָ ַההֹוִרים ׁשֶ נּו ַעד ׁשֶ ּלָ ִית ׁשֶ ּבַ ָצִריְך ְלָאֵרַח אֹוָתּה ּבַ
ֵחק  ּיּוַבל ְמׂשַ ׁשֶ ִמיד מֹוִפיָעה ּכְ רּוִתי ּתָ רּוַע הּוא ׁשֶ ַהֵחֶלק ֲהִכי ּגָ
יְך  ה ְלַהְמׁשִ ְעּתֹו. יּוַבל ְמַנּסֶ ִמּדַ ְוֶזה מֹוִציא אֹותֹו  ב,  ְחׁשֵ ּמַ ּבַ
ֶקט ֵמֲאחֹוָריו. יּוַבל ׂשֹוֵנא  ׁשֶ עּור ּבְ ֶפה ּפָ ֵחק, ְורּוִתי עֹוֶמֶדת ּבְ ְלׂשַ
ֵחק. ַאף ֶאָחד ֹלא אֹוֵהב ֶאת  הּוא ְמׂשַ ׁשֶ עֹוְמִדים ֵמֲאחֹוָריו ּכְ ׁשֶ
ְתאֹום  ֵחק. ּפִ ה ְמׂשַ ַאּתָ ִלים ֵאיְך ׁשֶ ּכְ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ן ּכְ ֶזה. נֹוָרא ְמַעְצּבֵ
ָעיֹות, ֹלא  ִלי ּבְ ים ּבְ ִמיד עֹוׂשִ ּתָ ׁשּוִטים, ׁשֶ ָבִרים ֲהִכי ּפְ ֲאִפּלּו ַהּדְ
ִמים  ָלב ְוֹלא ִמְתַקּדְ ָ אֹותֹו ַהּשׁ ַמן ּבְ ל ַהּזְ ָאִרים ּכָ ַמְצִליִחים, ְוִנׁשְ

ְכָלל. ּבִ
ֲאָלה רּוִתי.  ֲעבֹוָדה?" ׁשָ "ֵאיְך ָהָיה ּבָ

ְוָקא ַהּיֹום  י ּדַ ּה, "ּכִ י ֶאת ֹראׁשָ ְפּתִ ַאּתְ ׁשֹוֶאֶלת," ִלּטַ "ּתֹוָדה ׁשֶ
ֲעבֹוָדה." נּו אֹוִתי ּבָ ִעְצּבְ
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ן אֹוְתָך?" "ִמי ִעְצּבֵ
י." ּלִ "ָחֵבר ׁשֶ

ֲאָלה  ן אֹוְתָך?" ׁשָ הּוא ִעְצּבֵ ָך, ֵאיְך ֶזה ׁשֶ ּלְ "ִאם הּוא ָחֵבר ׁשֶ
רּוִתי. 

ִרים  ַסּפְ ְמּ ׁשֶ ָעִמים, ּכְ ה ּפְ יר. ַהְרּבֵ א ִלי ְלַהְסּבִ "ִעְזבּו." ֹלא ּבָ
ִנים ׁשּוב. ִלְפָעִמים ֲאִפּלּו יֹוֵתר  ן, ִמְתַעְצּבְ ִעְצּבֵ הּו ׁשֶ ֶ הּו ַמּשׁ ְלִמיׁשֶ
ַעם ָהִראׁשֹוָנה. "ָהִייִתי ָצִריְך ִלְכּתֹב ֵאיֶזה ִמְסָמְך, ְוָחֵבר  ֵמַהּפַ
ן  ק ּוַבּסֹוף ּכֵ י ְלִהְתַאּפֵ י," ֹלא ָיכְֹלּתִ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ׁשֶ י ֹלא ָעַזר ִלי ּכְ ּלִ ׁשֶ

י. ְרּתִ ִהְסּבַ
ׁש  ׁשֵ ה —  ַהְרּבֵ ים, "ֲהִכי  ֲעַצּבִ ִצּיּון  יּוַבל  ִלי  ָנַתן  ׁש,"  "ׁשֵ

ָוֵחִצי."
יר. יּוַבל  ם ׁשֹוֲאִלים? ָאז ֲאִני ַאְסּבִ ים ַאּתֶ ָמה ֶזה ִצּיּון ֲעַצּבִ
ם ֵלב  נּו'ִתי. הּוא ׂשָ ּקֹוְרִאים לֹו ִעְצּבְ ָחק ׁשֶ ַעם ִמׂשְ ִהְמִציא ּפַ
הּו  ּלֹא נֹוְתִנים ְלִמיׁשֶ ה ׁשֶ ִנים ֵהם ֵאּלֶ ים ֲהִכי ְמַעְצּבְ ָהֲאָנׁשִ ׁשֶ
ְגָמה יֹוֵתר ִקיצֹוִנית  ּדֻ ִלי ָלֵתת  ָרה לֹו ּבְ ּקָ הּו ַרע ׁשֶ ֶ ר ַמּשׁ ְלַסּפֵ
ה  ּמָ הּו ֻאְמָלל, ָלֶהם ֵיׁש ִסּפּור ַעל ּכַ ֶהם. ִאם ִמיׁשֶ ּלָ ים ׁשֶ ֵמַהַחּיִ
ְרחֹוב ָעְצרּו אֹוָתם  ים ּבָ ֲאָנׁשִ ְך ֻאְמָלִלים, ׁשֶ ל ּכָ ַעם ָהיּו ּכָ ֵהם ּפַ ׁשֶ
ֶטן, ָלֶהם  ּבֶ ַצע ּבַ הּו ּפֶ ְוִהְתִחילּו ִלְבּכֹות ֵמרֹב ַצַער. ִאם ֵיׁש ְלִמיׁשֶ
ֶטן.  ְרתּו ָלֶהם ֶאת ַהּבֶ ְמַעט ּכָ ּכִ ְך נֹוָרא ּכֹוֵאב, ׁשֶ ל ּכָ ַצע ּכָ ָהָיה ּפֶ
נּות.  ְמַעט ֵמתּו ֵמִהְצַטּנְ ַעת, ֵהם ּכִ ּפַ ׁשַ הּו ָהָיה חֹוֶלה ּבְ ִאם ִמיׁשֶ
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ר  הּו ְמַסּפֵ ּיּוַבל ִהְמִציא, ִאם ׁשֹוְמִעים ִמיׁשֶ נּו'ִתי ׁשֶ ָחק ִעְצּבְ ׂשְ ּמִ ּבַ
ְך  ׁש טֹוב. ַאַחר ּכָ יב ַמּמָ יז אֹותֹו, ָצִריְך ְלַהְקׁשִ ִהְרּגִ הּו ׁשֶ ֶ ַעל ַמּשׁ
יז יֹוֵתר  ֱאֶמת ַמְרּגִ הּו ּבֶ ֶ ָצִריְך ַלְחׁשֹב טֹוב־טֹוב, ְוַרק ִאם ֵיׁש ַמּשׁ

ים ָנמּוְך. ר ִראׁשֹון ִצּיּון ֲעַצּבִ ּפֵ ּסִ ר, נֹוְתִנים ָלֶזה ׁשֶ ְלַסּפֵ
י. ה, ָמה ָקָרה ְלָך?" ִנְבַהְלּתִ "ָלּמָ

ר יּוַבל, "ּוִמי  ַנֵהל," ִסּפֵ ְלָחה אֹוִתי ַלּמְ "ַהּמֹוָרה ְלַאְנְגִלית ׁשָ
ר, ְואֹוִתי ׁשֹוְלִחים  ּבֵ ה קֹוֵלט? ָירֹון ּדִ ְכָלל ָירֹון. ַאּתָ ר ָהָיה ּבִ ּבֵ ּדִ ׁשֶ
ל רּוִתי ָהָיה ְמֵלא ֲהָבָנה. "ּוְכָבר ֵיׁש ִלי ֵאֶצל  ָטּה ׁשֶ ַנֵהל." ַמּבָ ַלּמְ
ֵלפֹון  ָמִתי. ַהּטֵ ַאׁשְ ם ִהיא לֹא ּבְ ּגַ ַנֵהל ַאְזָהָרה ַאַחת, ַלְמרֹות ׁשֶ ַהּמְ
ב  לּות ָחׁשַ עּור, ְוַהּמֹוֶרה ְלִהְתַעּמְ ִ ּשׁ ְגִעיָלה ִצְלֵצל ּבַ ל ֵעֶדן ַהּמַ ׁשֶ
ַנֵהל ָאַמר  ִלים ֵאַלי. ָאז ַהּמְ ַמן ִנְטּפָ ל ַהּזְ י. ּכָ ּלִ ֵלפֹון ׁשֶ ה ַהּטֵ ּזֶ ׁשֶ
הּוא ַיְחִזיר ִלי אֹותֹו ַרק ַאֲחֵרי  ַאְנְגִלית, ְוׁשֶ ֵלם ּבְ ֵרד ִלי ִצּיּון ׁשָ ּיֵ ׁשֶ

ה ֲעבֹוָדה ֲעָנִקית." ֶאֱעׂשֶ ׁשֶ
ל  ּפּור ׁשֶ ה ּוִבְגַלל ָהֹעֶנׁש ַהּסִ ְגַלל ֵעֶדן ְוָירֹון ָהֵאּלֶ ָהֱאֶמת? ּבִ

נּו'ִתי. ְלָפחֹות. מֹוֶנה ָוֵחִצי ִעְצּבְ ֱאֶמת ׁשְ יּוַבל ָהָיה ּבֶ
י. "ְוִהְתַחְלּתָ ַלֲעׂשֹות  ע," ָאַמְרּתִ ׁשַ ֱאֶמת ּתֵ ָך ּבֶ ּלְ ּיּון ׁשֶ "טֹוב, ַהּצִ

ַאְנְגִלית?" ֶאת ָהֲעבֹוָדה ּבְ
ל רּוִתי,  ּה ׁשֶ ּבָ ְרצּוף ֵמֲאחֹוֵרי ּגַ ה יּוַבל ּפַ א," ָעׂשָ יָך, ַאּבָ ַחּיֶ "ּבְ
רּוִתי ּפֹה? ֵמֵאיֹפה ָהָיה ִלי ְזַמן  ה ֹלא רֹוֶאה ׁשֶ ִאּלּו ָאַמר: ַאּתָ ּכְ

ְכָלל? הּו ּבִ ֶ ַלֲעׂשֹות ַמּשׁ
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ֲאָלה רּוִתי.  ּפּור?" ׁשָ יְך ָלנּו ֶאת ַהּסִ ְמׁשִ ו ּתַ "ְוַעְכׁשָ
ם  חֹוְזִרים ּבֹו ֻמְקּדָ ֱאֶמת ֲחמּוִדים, ְויֹום ׁשֶ רּוִתי ְויּוַבל ָהיּו ּבֶ
ר.  ֲאִני ֲאַסּפֵ ַטח ׁשֶ י, "ּבֶ ז, ָלֵכן ָאַמְרּתִ ר ְלַבְזּבֵ ֵמָהֲעבֹוָדה ִאי ֶאְפׁשָ

ֵאיֹפה ָהִיינּו? ּבֹואּו ִנְרֶאה ִאם ֲאִני זֹוֵכר..."


