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 ... �ְּכֵדי לֹא , ֵמָרחֹוק, אֹו אּוַלי טֹוב יֹוֵתר ָּבֶעֶרב –ֲאִי ְמֶַּסה ְלׂשֹוֵחַח ֶחֶרׁש ְּכֶׁשָּיִדי ֻמַּנַחת ַעל ְּכֵתְפ

ְּכמֹו ְּבֶקֶרן ֶׁשֶמׁש , ּוְלַהְקִּביל אֹוְת� ַרק ַּבֲחִמימּות ַהְּנִׁשיָמה, ְולֹא ִלְבֹחן ֶאת ָהֹרֶׁשם, ְלַהְבִריַח ֲאִפּלּו ְּבַמָּבט

ִיצֹוץ ֶאָחד לֹא ְלַהְקִּביל אֹוְת� ְּבֵּזר ִיצֹוצֹות ֶאָּלא ּבְ  –ֲאֶׁשר ִּביֵמי ַהְּסָתיו ַהְּמֻאָחִרים ְּכָבר ֵאיָּה ְמַחֶּמֶמת 

  .ָזִעיר

  )ַהִּמְׁשָּפט ִהְׁשַּתֵּבׁש ׁשּוב(

ֲהֵרי ֲאִפּלּו ; ַוֲהֵרי ֶזה קֹוֶרה ְּכֶׁשַהַחִּיים ֵהם ְרחֹוב ִּבְלִּתי ֻמָּכר, ָסִטיָת ַאָּתה ִמַּדְרְּכ�: ִאם ֵּכן אּוַלי ָּכ?

  .ִביִלים ּוְִתיִבים ֱֶעָלִמים ֵמֵאֶּלהְׁש , ַּבֲאָרצֹות ְרחֹוקֹות ֵאין ְּדָרִכים ְסבּוכֹות ְוָזרֹות יֹוֵתר

� ַּבֶּדֶר? ִמַּפַעם ְלַפַעם ָעַצר אֹוְת� עֹוֵבר ֹאַרח  ֶזה אֹו ַאֵחר ְוִדֵּבר ַעל ִלְּב� ְועֹוֵרר ְּב� ִּתְקוֹות ָׁשְוא ֶׁשּיֹוִביְל

  .ֶּדֶר? ַהּזֹאת אֹו ָּבַחן ֶאת ַמַּפת ָהִעירָעַבר ּבַ , ִמְּפֵי ֶׁשהּוא ַמִּכיר ְויֹוֵדַע ּוְכָבר ָהָיה ָּכאן, ַהְּנכֹוָה

�ְעֹוֵרר ֶאת ֱאמּו.  

  .ּתֹוִביל אֹוִתי, טֹוב  -

  .ְוָהֵרי ה מֹוֵׁש? ּוְמעֹוֵרר יֹוֵתר ְּכֶׁשֶּנֱהִים ְמִׁשיָחה ּוִמיֶׁשהּו ַמְרֶאה ְל� ָּכל ָמה ֶׁשָראּוי ִלְתׂשּוֶמת ֵלב

ַאל . ִּתְסַּתֵּכל ְלַמְעָלה, יֹוֵתר ָּגבֹוּהַ , ַּתֲעֹמד ָּכאן. ַּכָּמה ֶׁשֶּזה ַמְצִחיק, ַּתִּביט, ִּתְרֶאה ַּכָּמה ֶׁשֶּזה ְמַעְֵין  -

ַהְּׁשַמְַמן : ִּתְרֶאה ַּכָּמה ֶׁשֵהם ַמְצִחיִקים. ַּפַעם ִקַּבְלִּתי ִמֶּמָּנה ְּכֵאב ֶּבֶטן, ִּתְׁשֶּתה ֶאת ַהִּלימֹוָָדה ַהּזֹאת

טֹוב . ִּתְרֶאה ֶאת ַהַּבְרָׁש ִעם ַהַּבְרִָׁשית. הֹוֵל? ָּכאן ֶּגֶָראל, ִּתְרֶאה, ַהחֲִזיר ַהֶּזה, ַהּקֹוף ַהֶּזה, ַהֶּזה

ִהֵּנה הֹוֵל? . ְמׁשֹוֵרר ְמֻפְרָסם -ִהְׁשַּתֲחֵוה . ִׁשְלטֹון, ֲחִׁשיבּות, ַאֲהָבה. טֹוב ָלֶהם –ְוֵאֶּלה . ְלֶאָחד ּכֶָזה

ֲאִי ַמִּכיר ֶאת . ַקְּבָצן ְמֶַּסה ְלִהָּטֵפל ֵאֵליּו –ּבֹוא יֹוֵתר ַמֵהר . ֲאָלִפיםְיַדֵּבר ֶאל . ֹוֵאם ַלֲאֵסָפה

ִָעים . ַמְלִׁשין ֶאָחד ְמַרֵּגל ַאֲחֵריּו ּוְמֶַּסה ְלַהֲאִזין ְלִׂשיָחֵתּו -ּבֹוא ֲַעֹבר ַלַּצד ַהֵּׁשִי . ַהִּפְרָחח ַהֶּזה

  .ָמה ָהֵעֶר? ֶׁשָּלּו ְּבָכל ֶהָהמֹון ַהֶּזה, ְוָכָכה –. ְּכֶׁשֵּיׁש ְל� ְמכֹוִית ְּפָרִטית

יֹוֵתר ַעִּליז ּוַמֵהר ְואּוַלי ַּגם , הֹוְלִכים ָלֶכם ִּבְׁשִַים ְוָכ? ֶזה ַקל יֹוֵתר, ְוַאֶּתם הֹוְלִכים ָלֶכם ּוְמׂשֹוֲחִחים  -

  . ָּבטּוַח יֹוֵתר

  : ְמַבְצֶּבֶצת ְׁשֵאָלה ָקָׁשה, ה ָמקֹוםְוַרק ֹּפה ָוָׁשם ַמִּגיַע קֹול ַאֵחר ֵמֵאיזֶ   -

ַהִּפְטּפּוט ֶׁשּלֹו לֹא , ַהִאם ַהֵּצל ֶׁשּלֹו לֹא ַמְסִּתיר ִלי ַמֶּׁשהּו? ַמּדּוַע ֲאִי ַחָּיב ָלֶלֶכת ַּדְוָקא ִּבְרחֹוב ַהֶּזה   -

, ֲאָוה ַהֶּזה ּוְלַהְצִּדיַע ַלֶּגֶָראִלים ֶׁשּלֹוָהָאְמָם ְּכַדאי ַלֲעֹצר ַּדְוָקא ְלַיד ַחּלֹון ָהַר ? ַמֲחִריׁש קֹולֹות ֲאֵחִרים

  ?ַלְּסָפִרים ְוַלִּצּיּוִרים ֶׁשּלֹו, אֹותֹות ַהִהְצַטְּיּות

ַהְּגדֹוִלים , ֶׁשל ְזֵקִים ּוְצִעיִרים –' ַּבאְרְטְקֵייִביץ, ִליֶסל, ֹוזֹוְבְסִקי'ְּבז, ַהִאם ֶזה ֶׁשִּלי אֹו ֶׁשל ַּבְרֶט  -

  .ֵּביֹוִִּייםְּביֹוֵתר ְוהַ 

  ?ְּבֶעֶצם ְלָאן ֲאְַחּו הֹוְלִכים  -

  ?ַהִאם לֹא ָסִטיִתי ִמן ַהֶּדֶר?  -

  ?ַהִאם לֹא ֶאְטֶעה  -

  ?ַּכָּמה ְזַמן ֲאְַחּו ְּכָבר ַיַחד  -

ַהִאם זֹו צּוַרת , ַהִאם הּוא ָּבַחר ֶאת ַהִּכּוּון, ַהִאם ֶזהּו ֶקֶצב ְצָעָדיו? ַהִאם זֹו ְׁשָעתֹו אֹו ְׁשָעִתי  -

ְואּוַלי ַלחֲֹזר . ַצד ְׂשמֹאל אֹו ַצד ָיִמין ֶׁשל ַהָּנִתיב, ָהָאְזִַים ְוָהֵעיִַים ֶׁשּלֹו, ַהּנֹוְׂשִאים ֶׁשּלֹו, ִהְסַּתְּכלּותֹו
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ַהִאם הּוא ַמִּזיק , ַהִאם הּוא עֹוֵזר ִלי? אֹו אּוַלי ְּבֶדֶר? ַאֶחֶרת, ְּבאֹוָתּה ַהֶּדֶר?, ם ָלֶלֶכת ַאֶחֶרתְוַהַּפעַ 

  ?ֵמֵקל אֹו ַמְקֶׁשה ָעַלי ֶאת ְמִׂשיָמִתי, ּוַמְפִריעַ 

  ?ָיִדיד? אֹו ְלַהְמִעיט, ֶׁשָּמא ְלַבּלֹות יֹוֵתר ְּבֶחְבָרתֹו  -

ָמה ֲאִי , אֹו ֶׁשַהֶּיֶלד ּבֹוֶכה, ְּכִפי ֶׁשהּוא אֹוֵמר, ַהִאם ַהֶּיֶלד ַרק צֹוֵרחַ ? ה ֶּבֱאֶמת ִּפְרָחחַהִאם ַהַּקְּבָצן ַהּזֶ   -

  ?חֹוֵׁשב ּוַמְרִּגיׁש

יו אּוַלי ָאבִ ? אּוַלי ֵמִציק לֹו ַמְסֵמר ַּבַּנַעל, אּוַלי ָאְבדּו לֹו ֲחִמָּׁשה ְּגרּוִׁשי? אּוַלי ְּכַדאי ַלֲעֹצר ְוִלְׁשֹאל  -

אּוַלי  ָקַרע ֶאת , אּוַלי ָצֵמא, אּוַלי ַהֶּיֶלד ָרֵעב. ָהַל? ְלֵבית חֹוִלים ְלַבֵּקר ֶאת ִאּמֹו ְוֵסֵרב ָלַקַחת אֹותֹו 

  ?ִמְכָָסיו ַהֲחָדִׁשים ּופֹוֵחד ַלחֲֹזר ַהַּבְיָתה

  ?ְלַיֵעץ ְוַלעֲֹזר, אּוַלי ְּכַדאי ַלֲעֹצר ְוִלְׁשֹאל  -


