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ין ַמּדּוַע ֶזה י ְלָהבִּ יב, לֹא ָיֹכְלתִּ ָסבִּ יַע ַגם ְלָיַדי רּוָבל ָשֵלם אֹו , ְכֶשָנְתנּו ְלֻכָלם מִּ גִּ ים ְרחֹוקֹות הִּ תִּ ַרק ְלעִּ

יתֹו ים . ַמֲחצִּ ינּו יֹוֵתר ֵמֶעְשרִּ יר ְביֹוֵתרָהיִּ י ַהָצעִּ יתִּ י ָהיִּ ים ַוֲאנִּ ידִּ י. ְפקִּ ְתַפֵלאתִּ ָלה הִּ ַאַחר ָכְך , ְתחִּ

ְדֹאג י לִּ ְתַחְלתִּ י ַכַעס, הִּ ְתַמֵלאתִּ יָלה  –ְלַבסֹוף , ַאֲחֵרי ֶזה הִּ י ְרגִּ ְלתִּ ְבֹּדק ָמה ְמקֹור ַהתֹוָפָעה ַהבִּ י לִּ ְתַחְלתִּ הִּ

יבִּ . ַהזֹאת ים ְלֻכָלם ְסבִּ ים, ינֹוְתנִּ י לֹא נֹוְתנִּ  ...ְולִּ

ַּדי יר מִּ ם ַמְרֶאה ָפַני ָצעִּ י ָזָקן  –? ַהאִּ ַּדְלתִּ ַּדי .  ְושּום ָּדָבר –גִּ ם ַהָלקֹוחֹות יֹוֵתר מִּ י ְמשֹוֵחַח עִּ אּוַלי ֲאנִּ

ימּוס ְהיֹות ַגס רּוַח  –? ְבנִּ י לִּ ְתַחְלתִּ ינּות ֶשכְ  –. ְושּום ָּדָבר –הִּ ְרֹמז ַבֲעדִּ י ַמֶשהּו ַעל אּוַלי לִּ יַע לִּ לּו ַמגִּ אִּ

ְרָחה י –? ַהטִּ יתִּ סִּ ינּו. נִּ  . לֹא ֵהבִּ

יד ְמנֶֻסה ֶאָחד ֻכָלם ְוהּוא , ַבָמדֹור ֶשָלנּו ָהָיה ָפקִּ ֵבל"ָשֵקט מִּ ָכל ֶאָחד ַאֵחר" קִּ  .יֹוֵתר מִּ

י ֵאָליו ְלַקֵבל ֵעָצה ַגְשתִּ  .נִּ

י-  ְכַעס ָעלִּ יָכאּו ְפיֹוְטר בֶ , ַאל תִּ ָסיֹון –ן מִּ יר ֲחַסר נִּ י ָצעִּ ְלֹמד. ֲאנִּ י ְמַבֵקש לִּ  .ֲאנִּ

מּוד ְמֻמָשְך-  ְדַרש ָכאן לִּ י... נִּ י... ַנֲערִּ ינִּ ְלַמד זֹאת ַגם ְבֵבית ַהֵסֶפר... ְוָקֶשה... ְרצִּ ְבשּום ֵבית ... ְולֹא תִּ

י... ֵסֶפר יְבֹאֶפן פְ , ֵכן.... ַרק ְבֹאֶפן ְפָרטִּ  .ָרטִּ

אשֹונֹות  ּיֹות  –ָחֵמש ָשעֹות רִּ יא אֹוָתן  –ֵאֶלה ָהיּו ַהְרָצאֹות ֵתיאֹוֶרטִּ ימֹות ְואּוַלי ַפַעם אֹוצִּ י ְרשִּ ָרַשְמתִּ

יָחה"ְלאֹור כְ  ְלקִּ י בִּ מּוד ַעְצמִּ ּיֹות -ַאְרַבע ַהַהְרָצאֹות ַהָבאֹות  –". לִּ י –ַהָשָעה ָהַאֲחרֹוָנה . ַמֲעשִּ  . ָנהְבחִּ

לּו ֶשֶזה  –ְנָיר , ַמֵקל ַשֲעָוה, כֹוס ֶתה, ֵעט, ַעל ַהֻשְלָחן ְּדיֹוָתה; ֶהֱעַמְדנּו ֻשְלָחן ְבַחְדרֹו ֶשל ַהמֹוֶרה ְכאִּ

י יָבה ֶשלִּ י יֹוֵשב ְלָידֹו.  ֻשְלַחן ַהְכתִּ ַגש ֵאַלי. ֲאנִּ לּו ָלקֹוחַ , הּוא נִּ ְתרֹוֵמם ְבאֹו. ְכאִּ י מִּ ַגש ֶאל ֲאנִּ תֹו ֶרַגע ְונִּ

לּו ְמַחֵפש ַמֶשהּו -ְמַדְפֵּדף ְבֶכֶרְך ָעֶבה , ֶאֶדן ַהַחלֹון יץ , הּוא עֹוֵבר ְבֹחֶסר ַסְבָלנּות  ֵמֶרֶגל ְלֶרֶגל. ְכאִּ ֵמצִּ

ְגרֹונֹו, ַבָשעֹון  .ְמַכְחֵכַח בִּ

ּיּוק ַהְזַמן ַהְמַאְפשֵ  –עֹוְברֹות ָחֵמש ַּדקֹות  ְשַתֵּיְךְבדִּ ְתָקֵרב ַלֻשְלָחן. ר ְלַאְבֵחן ְלֵאיֶזה סּוג ַהָלקֹוַח מִּ י מִּ , ֲאנִּ

ָפרֹון ַהָכֹחל, נֹוֵטל ְנָיר, פֹוֵתַח ֶאת ַהְמֵגָרה  . רֹוֵשם ָעָליו ַמֶשהּו ָבעִּ

אשֹון  י חֹוֵזר ֶאל ַהַחלֹון ָהרִּ ס -ַאֲחֵרי ָחֵמש ַּדקֹות ֲאנִּ י ָשקּוַע ְבעִּ ְשַמְרתֹו ֲאנִּ  –ּוַקי ְכמֹו ַחָּיל ַהצֹוֵעד ַעל מִּ

יש  ם אִּ י ְלַדֵבר עִּ י –ָאסּור לִּ יָמתִּ ְמשִּ ְתַרֵכז בִּ י.  ָעַלי ְלהִּ יָטתִּ יד ָחרּוץ ְושִּ י ָפקִּ יד ֶשלֹא עֹוֶשה ְשֵני , ֲאנִּ ָפקִּ

ים ְבַבת ַאַחת ְפֵני ֶשסִּ , ְּדָברִּ יָמה ֲחָדָשה לִּ ְמשִּ ַגש לִּ י ַהתֹורֶשלֹא נִּ יָמתֹו ָהַאֲחרֹוָנה ְלפִּ  . ֵּים ֶאת ְמשִּ

ָגש ַלֻשְלָחן י נִּ ְלַבד, ֲאנִּ יַמת ֶתה ַאַחת בִּ ְלגִּ יב ֶאת ְשָפַתי בִּ  .ַמְרטִּ

יָחה-  י ַרַשאי, ְסלִּ ם ֲאנִּ  ...ַהאִּ

י ְנָיר ֶשֻהַגש לִּ יץ בִּ י ֵמצִּ ְלַבד, ֲאנִּ לּו ֶשַמְחְש , ֲהָצָצה ֲחטּוָפה בִּ ַמֶשהּו ָרחֹוק  –בֹוַתי ְנתּונֹות ְלַמֶשהּו ַאֵחר ְכאִּ

י ְסתֹורִּ ְנָין ּופֹוֵעל ְבֶהְתֵאם ֶאת ְפֻעלֹוַתי ַהָבאֹות. ֲאָבל ָחשּוב, ּומִּ י ְכָבר יֹוֵדַע ַבֶמה ָהעִּ  . ַעְכָשו ֲאנִּ

 .ְבַבָקָשה ָלֶשֶבת, ֶתֶכף- 

אשֹוָנה  ָלה ָהרִּ ְנָין: "ְשֵאָלה ַהָבָאה ַאֲחֶריהָ ְוהַ " ֶתֶכף"ֵבין ַהמִּ יד ְלֵהָעֵלם ַבֶחֶדר  –" ?ָמה ָהעִּ ַעל ַהָפקִּ

יד ְברֹאשֹו ֶשל ַהָלקֹוַח ֶאת ַהַמְחָשָבה ֶשַאָתה ָעלּול ָלֵצאת. ַהָסמּוְך  –ְלֵהָעֵלם , ַהַמָצב ַהֶזה ַמֲעֶלה ָתמִּ

יר אֹותֹו ְלַבד ים, ָיתֹום, ְלַהְשאִּ  .ֲחַסר אֹונִּ

 . ַאָתה חֹוֵזר

ַגש ֶאל ֻשְלָחְנָך  .הּוא נִּ

יָחה-  י ַרַשאי, ְסלִּ ם ֲאנִּ  ....ַהאִּ

ְנָין  ?ָמה ָהעִּ
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יב ַרב ֶקֶשב ְתאֹום ְבַמֶשהּו ָחשּוב ְביֹוֵתר, ַאָתה ַמְקשִּ ְזָכר פִּ ְנֻקָּדה ַאַחת ַאָתה נִּ ַאָתה פֹוֵתַח ֶאת , ַאְך בִּ

יא , ַהְמֵגָרה ְליֹונֹות ְנָיר ּוְמַשְרֵבט ַעל ֶאָחד ֵמֶהם ֶהָעָרה ְבֶצַבע ָאֹדםמֹוצִּ ָשה גִּ  .ֲחמִּ

ְבֵרי ַהָלקֹוחַ  –עֹוד ֶרַגע -  ן , ַאָתה קֹוֵטַע ֶאת ּדִּ ּיּון ְבֶכֶרְך ָעֶבה מִּ ַגש ֶאל ַהֻשְלָחן ַהָסמּוְך ְושֹוֵקַע ְבעִּ נִּ

אשֹון  .ָהרִּ

ם ַהָלקֹוַח ַיֲעֹמד ַגם בְ  ְנָין , לֹא ְמֻדָּיק ְכָכל ָהֶאְפָשר, ַאָתה מֹוֵסר לֹו ֵמיָדע –ֶזה אִּ ין ֶשָהעִּ ֶשנֹוֵתן לֹו ְלָהבִּ

ְתַמֵשְך ַהְרֵבה שּום ָכְך הּוא ָעלּול ְלהִּ ין שּום ָרצֹון ְלָהֵקל ָעָליו . ַהְרֵבה ְזַמן, ְמֻסָבְך ְמאֹוד ּומִּ ֵאיְנָך ַמְפגִּ

ְר   .ֹמז ַעל ַמָתתְוָחס ְוָשלֹום לִּ

ין שּום ֶשלֹא ָיְדעּו ְלַהְמתִּ ְקצֹוַע ַרק מִּ ֵבין ַאֵחינּו ַלמִּ ְמיֹון מִּ ים ָהְלכּו ְלטִּ  !ֹכה ַרבִּ

ם , ַיֲחֹזר ָמָחר –ַהָלקֹוַח הֹוֵלְך לֹו  ם ֵאינֹו יֹוֵדַע ְבַעְצמֹו, ְבֶמֶשְך ַהְזַמן ַהֶזה –ְבעֹוד ָשבּוַע  –ָמֳחָרַתיִּ ר ְכבָ , אִּ

יֶשהּו יֹאַמר לֹו  ".ֵתן: "מִּ

יְסָמה  ים" ֵתן"ַהסִּ ֵבין ַמָכָריו ֶשל ַהָלקֹוחַ , ַחֶּיֶבת ָלֵצאת ֵמחּוג ֶשל ְמֹקָרבִּ ים אֹו מִּ ידִּ יו , ְידִּ פִּ ְלעֹוָלם לֹא מִּ

יד ית. ֶשל ַהָפקִּ ן ְבֵהָמה ְקַטָנה ַבֲעַלת ְנָשָמה ַחְדגֹונִּ יד הּוא ָת : ַהָלקֹוַח הּוא מִּ יד ֲחַסר ַסְבָלנּות ְוָתמִּ מִּ

ְתַקל ָבֶהם ים ֶשהּוא נִּ ים ַעל ְקָשיִּ יד . ְמַסֵפר ְלֵמָאה ֲאָנשִּ ית ֶשל ַהָפקִּ ְשֵתי ְתכּונֹות ֵאֶלה ֵהן ַבֲעלֹות ְברִּ

יָחה ְמֶלאֶכת ַהְלקִּ  .בִּ

ְרסּום ים ֵיְדעּו. אֹו ַבמֹוָדעֹות, ָכאן ֵאין ֹצֶרְך ְבפִּ ן ַהָלקֹוַח  ֵמָאה ֲאָנשִּ ְמַנַעת מִּ ים נִּ ֶשְתמּוַרת ְשלֹוָשה רּוָבלִּ

ים ים, שּוָרה ְשֵלָמה ֶשל ְקָשיִּ כּובִּ ְתרֹוְצצּויֹות ְוַכּדֹוֶמה, עִּ  .הִּ

ָקרֹון ָכאן נֹוֵבַע ָהעִּ ָנם שּום ָּדָבר ּוְלַאף ֶאָחד: מִּ  .חִּ

יַזְצָיה ְפֵני ֶשזֹאת ֵּדמֹוָרלִּ י ֶאָחד ֶשָזָכה שֵ . מִּ ֵבל ְבלִּ ים ֶשהּוא קִּ ָנם ְיַסֵפר ַעל ָכְך ְלָחֵמש ְמאֹוד ֲאֵחרִּ רּות חִּ

ְלבּול . ַתְשלּום ְגֹרם בִּ יחַ  –יִּ קּוי –ַיְרֶבה ֻחְצָפה  -ַיְברִּ ְנָאה ְוָרצֹון ְלחִּ  .ְיעֹוֵרר קִּ

יָחה י ָאמּור ַאְך ְוַרק ְלָתֵאר ֶאת, זֹאת ְכָבר ֵתאֹוְרָיה, ְסלִּ יתִּ יָנה ְוָהיִּ  .ַמֲהַלְך ַהְבחִּ

יָנה ֶאת ַהָלקֹוַח ַהָקֶשה ְביֹוֵתר, ּוְבֵכן ֵחק ַבְבחִּ י שִּ י ְוַרבִּ י ָצפּוי, מֹורִּ ְלתִּ ְתַעְצֵבן , זֹאת אֹוֶמֶרת ֶאָחד בִּ ַפַעם מִּ

ְתַנֵהג ְבַנַחת יד ֶאָחד ֶשֶבֱאֶמת ֵאיֶננּו יֹו –ַפַעם ְמַבֵקש ּוַפַעם ְמַאֵּים , ּוַפַעם מִּ ֵדַע ָלָמה ּוַמּדּוַע עֹוֶשה ַהָפקִּ

יר ְביֹוֵתר. ֶאת ָכל ָמה ֶשהּוא עֹוֶשה ְפֹגש ַגם ָכֵאֶלה, ֶזהּו ַזן ָנדִּ יֵדי ָלקֹוחֹות ֶשָעְברּו , ֲאָבל ֶאְפָשר לִּ ֵאֶלה ְשרִּ

ים ָעְברּו יֶצְזָיה ַבָשנִּ ים ַאֲחֵרי ְש , ֵּדמֹוְרלִּ ים ַהחֹוְזרִּ  . ל"הּות ְמֻמֶשֶכת ְבחּואֹו ֲאָנשִּ

ם ְמְשָכה ְשָעַתיִּ יָנה נִּ ידֹו ַעד ֶשְלַבסֹוף נֹוֵטף ֵזָעה. ַהְבחִּ ם ַתְפקִּ ְזַּדָהה עִּ יַח רּוָבל ַעל , ַהמֹוֶרה ָכל ָכְך הִּ נִּ הִּ

 . ַהֻשְלָחן

יד -  י עֹוֵמד ְלֵשרּוְתָך ָתמִּ י –ֲאנִּ  .ָקָראתִּ

י ֵבק אֹותִּ יַדנִּ , הּוא חִּ ְצמִּ ְתַרְגשּותהִּ ְדָמעֹות ֵמֹרב הִּ  .י ֶאל ָחֵזהּו פֹוֵרץ בִּ

ְצַטְּינּות י ְבהִּ  .ָעַבְרתִּ


