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ד ְבִמינֹו ִדים יֹוֵבל ְמיֻחָּ ִמים ֲאחָּ ה ִלְפֵני יָּ ְגגָּ נּו חָּ ִקַבְלנּו ֶאת ִמְכַתב ַהִמיְליֹון ִעם ְתלּונֹות ַעל : ַהַמֲעֶרֶכת ֶשלָּ

בֹות-ִאי ַרכָּ ִרים ְבַמֲעֶרֶכת הָּ ד ְלֵשם כָּ .  ְסדָּ ִנים ֶשִנְשְכרּו ִבְמיֻחָּ ִנים ַבַמְחסָּ ִבים ְמֻאְחסָּ ַאֲחֵרי , ְךַהִמְכתָּ

ם תָּ עָּ ה ַתַחת ַהֵשם , ֶשֻמְסְפרּו ְלִפי ֵסֶדר ַהגָּ ֵרְך ַתֲערּוכָּ ה ֵתעָּ נָּ יו ַהשָּ ַרֶכֶבת"ּוַבְסתָּ ֵרַע ַעל ְשֵנים, "הָּ -ֶשִתְשתָּ

ר אּוַלמֹות שָּ  . עָּ

ִבים ִצים שֹוִנים, ִמְלַבד ַהִמְכתָּ ם ַגם ֲחפָּ ל, יְֻצגּו שָּ שָּ ְטִרּיֹות ּוַמְקלֹות ִטּיּוִלים ֶשִנְשְברּו ֵמֲחַמת ִמ : ְכמֹו ְלמָּ

לֹות ּוְמִעיִלים ְקרּוִעים, ַהדַֹּחק עֹות ְמעּוכֹות, ְשמָּ ִדים ֲחנּוִקים, ִמְגבָּ ֹּא , ְילָּ ם ל ִמים ֶשל נֹוְסִעים ֶשֵמעֹולָּ ְדגָּ

ם , ִשְלמּו ַכְרִטיס ִרים ֶשֵמעֹולָּ ֵגי ַקטָּ הְדיּוְקנָּאֹות ֶשל ַנהָּ ַרֶכֶבת ַבְזַמן ְלַתֲחַנת ַהְּיִציאָּ ֹּא ֵהִביאּו ֶאת הָּ ; ל

ם נֹוְתִנים עֶֹּדף ִאים ֶשֵאינָּ תֹו ַהְכתֶֹּבת, ֻקפָּ ה ִבְשעָּ ֶהם ִהְתנֹוְססָּ ִאים ִבְקרֹונֹות בָּ פּוס:  "ִצלּוֵמי תָּ ַרק " )תָּ

ִרים ִגים ְמַעְנְיִנים ַרִבים ֲאֵחִרים( ִלְמֻבגָּ ִפים . ּוֻמצָּ ִניםֳאסָּ ֵמש שָּ ִלי ּוַמֲאַמַצי ְבֶמֶשְך חָּ . ֵאֶלה ֵהם ְפִרי ֲעמָּ

ִשים  ְמֻשתָּ  ה ְלטֹוַבת מֹוְסדֹות ַהְמַטְפִלים ַבֲאנָּ סֹות ֵמַהַתֲערּוכָּ ל ַהַהְכנָּ נּו ְמַיֲעִדים ֶאת כָּ ן ֶשאָּ ִקים ַכמּובָּ

ִנים... ו ִשים ַהמּוכָּ ם ַהטֹוב, ְלטֹוַבת ֲאנָּ ֶהם ְכמֹו ִבְמִליִחיםשֶ , ֵמְרצֹונָּ ְכמֹו ִבְמִליִחים : ֶיֶתר ַעל ֵכן, ִּיְנֲהגּו בָּ

ִבית ְמֻפְרֶזֶלת ְבִחשּוֵקי ַבְרֶזל, ֵמִתים, ַחְסֵרי ַחִּיים ִסים ִבְכִפּיָּה ְלתֹוְך חָּ ִחים ּוֻמְכנָּ ְך ַגם ֻמְמלָּ ף ְלכָּ  .ּוְבנֹוסָּ

ץ ַרֲעיֹון נֹועָּ , ַהּקֹוֵרא, ִתְשַאל לֵאיְך צָּ ה-ז כָּ ֹּאשֹו ֶשל תֹוַשב ַוְרשָּ ְך ְבר ִשיב , ִאם ִתְרֶצה ִלְשמֹּעַ ? כָּ אָּ

ְתָך  :ִלְשֵאלָּ

ְרִגיִלים ֶשִלי ד ִמַמְסעֹות ַהַּקִיץ הָּ ַרְכִתי ֶאת ֶאחָּ ִנים עָּ ֵמש שָּ ַחְרִתי ַהַפַעם . ִלְפֵני חָּ ֹּא בָּ ִעי ל ְכַיַעד ְלַמסָּ

ה אֹו אֹוְסְטַרלְ  ש, יָּהְבַאְפִריקָּ דָּ ר חָּ בָּ ם שּום דָּ אִתי שָּ צָּ ֹּא מָּ ַלי ִשֲעמּום ּוְלַמֲעֶשה שּוב ל ר ֵהִטילּו עָּ , ֶשְכבָּ

ה ֵמִריקָּ ַחְרִתי ְבאָּ א בָּ ה ְלַרֲעֵנן ֶאת . ֶאלָּ נָּ חֹות ַפַעם ְבשָּ ם כֹוֵתב ַחּיָּב ְלפָּ דָּ ה ֶשאָּ ִמיד ֶהֱחַזְקִתי ַבֵדעָּ תָּ

יו ִשים ַלֲחוֹות ֲחוָּ , ַמְחְשבֹותָּ ַאֶחֶרת ַיֲהפְֹּך ִלְכִלי ֵריק ְוִיְהֶיה דֹוֶמה  –יֹות ְוֶלֱאסֹּף ִהְתַרְשמּויֹות ְוֶיַדע ֲחדָּ

ל  ִאים ְמֻסּיִָּמים ּוְלכָּ  ". סֹוְפֵגי ַהנֹוְזִלים"ְלִעתֹונָּ

ה קֹוֵלט" ה ַאתָּ ה –? מָּ ה פֹוֵלט. וֹוְדקָּ ה ַאתָּ  "...ַמִים –? מָּ

ה ִבְמלֹוא ֲהרָּ ַרֶכֶבת דָּ ִעיר בֹוְסטֹון הָּ ּה ְמַחֶּיֶבת ִכשּוִרים ) ַהִּקיטֹור ְבִכּוּון הָּ ן ֶשְּקִנַּית ְכַתב ֵעת ֵאינָּ ִמֵכיוָּ

ִנִּיים א ַרק ְסכּום ֶכֶסף ְמֻסּיָּם, רּוחָּ ל, ֶאלָּ ם כָּ ְך ִמְתַמְצִאים -אֹוִסיף ַעל ֵכן ְלַמַען ַהּקֹוְרִאים ֶשֵאינָּ כָּ

ֶרץ ֶשבֹו-ִביִדיַעת אָּ ה-ַאְרצֹות, ַהְבִרית-ְסטֹון ִנְמֵצאת ְבַאְרצֹותהָּ ֵמִריקָּ ה , ַהְבִרית ִנְמֵצאת ְבאָּ ַאֲחרֹונָּ ְוזֹו הָּ

ה ַעל ְיֵדי קֹולּוְמבּוס ן, ִהְתַגְלתָּ ִעְניָּ ר ֵאינֹו ַשּיְָּך לָּ  .(ַאְך ֶזה ְכבָּ

ֹּא ַהִּקיטֹור ְבִכּוּון בֹוְסטֹון ַהְרנּו ִבְמל ל ַאְרצֹות ַהְבִריתיֹום קֹּדֶ . ִאם ֵכן דָּ א ְבכָּ ן נֹורָּ ַבר הֹוִריקָּ ֵכן עָּ , ם לָּ

ה ה ֲהרּוסָּ לֹוש ְויֹוְרְסטֹות ֶשל ְמִסלָּ ִצים ְושָּ ִרים ְמנֻתָּ יּו ְבַדְרֵכנּו ְשֵני ְגשָּ ֵכן הָּ ה. ְולָּ ה ֲאיֻמָּ ְיתָּ ה הָּ , ַהְנִסיעָּ

עֹות ֶנֱאַלְצנּו ַלֲעבֹּר ְלַרֶכֶבת ַאֶחֶר  ִשינּו ַעל ַגֵבי ַמעֲ ת ְוֵחֶלק ֵמַהדֶ ִמיֵדי ִמְסַפר שָּ ַעל ְפֵני ְמִסלֹות , בֹורֹותֶרְך עָּ

ִעי ֶפן ֲארָּ ִדּיֹות ֶשִנְבנּו ְבאֹּ  ...ַהנֹוְסִעים ִקְטרּו. ְצדָּ

ק זָּ ה ִבְמִהירּות ַהבָּ ֲהרָּ ַרֶכֶבת דָּ ה ַרק ְמַעט ְוהָּ ה ִנְפְגמָּ ֹּ . ְבֵאזֹור בֹוְסטֹון ַהְמִסלָּ ֹּאתִמי ֶשל ז יָּה כָּ ַבר ֲחוָּ , א עָּ

ל ה ְמטֶֹּרֶפת כָּ ֵאר ְלַעְצמֹו ְנִסיעָּ ֹּא יּוַכל ְלתָּ ְך-ל ַהְּקרֹונֹות ִקְפצּו ְקִפיצֹות , ַהְזגּוִגּיֹות ִצְלְצלּו ְבַחלֹונֹות. כָּ

ה ד ַהנֹוְסִעים ַהִבְלִתי ְזִהיִרים, ְבגַֹּבּה ַאמָּ עֹות  ,ֶשהֹוִציא ֶאת ַהּיָּד ֵמַהַחלֹון, ּוְלֶאחָּ לֹוש ֶאְצבָּ רּוַח שָּ ה הָּ ְלשָּ תָּ

ִשים רָּ  .ִעם ַהשָּ

ֵרב ֵביֵניֶהם  .ֵביְנַתִים ִהְתִחילּו ַהנֹוְסִעים ְלִהְתעָּ

ר ֶשֶנֱאַחר-   ֶאֶלף דֹולָּ

 .ֲאִני ְמַקֵבל- 

ר ֶשַנִגיַע ַבְזַמן-  ִפים דֹולָּ  .ֲחֵמֶשת ֲאלָּ

ִרי-   .ִבְלִתי ֶאְפשָּ

ֵרב, ֵכן-ִאם-   .ִתְתעָּ

 .טֹוב- 
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ַעְדִתי ְכמֹו ְבַקַדַחת ִרים. רָּ ַרְבִתי ַעל ֲחֵמֶשת ַאְלֵפי דֹולָּ יָּה ִבְרשּוִתי, ִהְתעָּ ה ֶשהָּ ל מָּ ה . כָּ ה ְזַמן ִנְמְשכָּ ַכמָּ

ֹּאת  ה ַהז ְזַנִים. ֵאיֶנִני יֹוֵדעַ  –ַהְנִסיעָּ ַמְעִתי ַרַעש ַמֲחִריש אָּ ַפְלִת . ִפְתאֹום שָּ לנָּ ה ַעל ַהַסְפסָּ רָּ  .י ֲחַסר ַהכָּ

כַ  ה ֵאַלי הָּ ְזרָּ ִד ַכֲאֶשר חָּ ַקע ִמיֶשהּו ְביָּ ר םיפִ לָּ י ֲחֵמֶשת אֲ ְרִתי תָּ רֹות ֶשל דֹולָּ ִמיֶשהּו ַאֵחר ֶהֱחִזיק . ְשטָּ

ַשְך אֹוִתי ְבַצְּוארֹוִני. ֶאת ִמְזַוְדִתי ם ְשִליִשי מָּ דָּ ִלי. אָּ ה ַהְכלָּ הּוֵמַעל ַהֲהֻמלָּ קָּ ה ְצעָּ  :ת ִנְשְמעָּ

ֵמש ַדּקֹות ְוֵשש-   !ֶעְשֵרה ְשִנּיֹות-ִאחּור ֶשל חָּ

ה קֹוַרַעת ֵלב קָּ ר ִבְצעָּ ם זָּ דָּ אִרי אָּ ַלי ִזֵנק ַעל ַצּוָּ ַבר עָּ ה ֶשעָּ ִחי: "עֹוד ִלְפֵני ֶשִנְרַגְעִתי ִממָּ ה ַחי, אָּ ַפל !" ַאתָּ ְונָּ

ִשים ֲאֶשר , ַגעְלַרְגַלי ְכֵדי ְלַזֵנק ַכֲעבֹּר ֶר  ֲאנָּ ס ְוִלְרשֹּם ֶאת ְשמֹוֵתיֶהם ְוֶאת ְכתֹובֹוֵתיֶהם ֶשל הָּ ִלְשֹלף ִפְנקָּ

אּו ֶאת ַהַמֲחֶזה א ִלי , רָּ רָּ  .ְוִהְתַעֵלף ְלַמְרִאי, "ֲאִחי"ֶשהּוא קָּ

ה ַאל ְבֻחְמרָּ ִקיד ְושָּ  :ְבאֹותֹו ֶרַגע ִנַגש ֵאַלי פָּ

ֵמש ַדּקֹות ְוֵששַהִאם ֵיש ְלָך ְתִביעֹו-  ִאחּור ֶשל חָּ בֹות ִבְגַלל הָּ ַרכָּ ְלֶשֵהן ְלֶחְבַרת הָּ  ?ֶעְשֵרה ְשִנּיֹות-ת כָּ

ֹּא ִהְספַ  נֹותְקִתי ִלְפתַֹּח ֶאת ִפי ְכדֵ ל ל ְטעָּ ֹּא ַרק ֶשֵאין ִלי כָּ ִשיב ֶשל א ְלֶהֶפְך , י ְלהָּ ֵלא ִהְתַפֲעלּות  –ֶאלָּ ֲאִני מָּ

לֶשַלְמרֹות  ל ַהִמְכשֹוִלים ִאַחְרנּו כָּ ְך ְמַעט -כָּ  :ִהְכִריז ְבִלי ֶשֶמץ ֶשל ִגְמגּום ,ִכְביָּכֹול ,ַאְך ֲאִחי –כָּ

ִרים-  ה ְוֶעְשִרים ֶאֶלף דֹולָּ ִחי ִמְסַתְכִמים ְבֵמאָּ יו ֶשל אָּ  .ֶהְפֵסַדי ְוֶהְפֵסדָּ

ִקיד ְבִאּיּום  –ַאל ְתַשֵּקר -  א ַהפָּ רָּ ִחיו ֶשל ַהנֹוֵסַע ַהֶזהֵאינְ  –קָּ  .ָך אָּ

ְך חֲ -  ה ֵעִדיםֵיש ִלי ְלכָּ ֶהםִהֵנה ַהְכתֹו. ִמשָּ  .בֹות ֶשלָּ

ה, טֹוב-  שָּ ד, ְבַבּקָּ  .ֵנֵלְך ַלִמְשרָּ

ֹּא ְתתַֹּאר ה ְצִפיפּות ֶשל ְררָּ ד שָּ ַרֶכֶבת בְ . ַבִמְשרָּ ַלת הָּ ְבעּו ַהנֹוְסִעים ֵמַהְנהָּ ִאחּור ֶשל ַהְתִביעֹות ֶשתָּ ִגין הָּ

ֵמש ַדּקֹות ְוֵשש ר-חָּ ה ִמיְליֹון דֹולָּ ר ִבְשלֹושָּ ַהְסכּוִמים ַהְּקַטִנים ֻשְלמּו בֹו . ֶעְשֵרה ְשִנּיֹות ִהְסַתְכמּו ְכבָּ

קֹום ה . ַבמָּ ר ִמְפֵני ֶשֶנֱאַלץ ִלישֹּן ֶאת ַהַלְילָּ ה דֹולָּ ַרש ֵמאָּ ד ַהנֹוְסִעים דָּ ְבבֹוְסטֹון ַאֲחֵרי ֶשִאֵחר ֶאת ֶאחָּ

ִליפֹוְרִנּיָּה  ַרֶכֶבת ְלקָּ ה –הָּ ר ֲעבּור ַמֵּקל . הּוא ִקֵבל ֶאת ַהֶכֶסף ְבִלי ַאף ִמלָּ ַלֵשִני ִשְלמּו ֲחִמִשים דֹולָּ

ַבד ִבְצִפיפּות ֶרֶכבְלנֹוֵסַע ְשִליִשי ִנְקְרעּו ַהַנֲעַלִים ִבְש . ַהִטּיּוִלים ֶשלֹו ֶשאָּ ר ֵמַהַמְעבֶֹּרת לָּ ר : ַעת ַהַמֲעבָּ ַסְנְדלָּ

ן ְויָּ ִאחּור ִקֵבל ֶאת שָּ ְרַבן הָּ ַתִים ְוקָּ ַבע ֶשַהַנֲעַלִים ִנְקְרעּו ִלְפֵני ְשעָּ  .ֻמְמֵחה קָּ

ל יָּה ְבֵעיַני כָּ ל ֶזה הָּ ן-כָּ ש ּוִבְלִתי מּובָּ דָּ ְך חָּ ִתי, כָּ ַכְחִתי  ֶאת ְתלּונָּ תֹו ֶשל אֹו ְליֶ , ֶששָּ ֶתר ִדּיּוק ֶאת ְתלּונָּ

ַאְקַראי ְתבּו, ִהְתַפְלְמסּו, ִדְברּו ַעל ַמֶשהּו. ְמַאְמִצי הָּ ְראּו, כָּ ר, קָּ ַתְמִתי ַעל ֵאיֶזה ְניָּ ְך חָּ ְלַבסֹוף . ַאַחר כָּ

ה ר ֶשִלְפֵני ַהַתֲחנָּ אִתי ַלִככָּ ֲאִויר ַהַצח, ֶנֱחַלְצִתי ְויָּצָּ  .לָּ

ַמר ֲאִחי ִכְביָּכֹול  –ְלַהִציג ֶאת ַעְצִמי , ֲאדֹוִני, יַהְרֵשה לִ -  רֹוֶכֶשת ֶאת  –אָּ ה הָּ ֲאִני סֹוֵכן ֶשל ֶחְברָּ

בֹות ַרכָּ ֵדנּו. ְתלּונֹוֵתיֶהם ֶשל נֹוְסִעים ְלֶחְבַרת הָּ בֹוא ִעִמי ְלִמְשרָּ א לָּ ר . הֹוֵאל נָּ ה זָּ ְכִפי ֶשֲאִני רֹוֶאה ַאתָּ

אן ּוַמִגיִעים לְ  ִדיםכָּ  . ָך ֶהְסֵבִרים ֲאחָּ

ֵמש קֹומֹות ן ֶבן חָּ ַמד ִבְניָּ ַרֶכֶבת עָּ ִטים, מּול ַתֲחַנת הָּ ט ִבְשלָּ ה ֵביְנְלֻאִמית ִלְרִכיַשת ְתלּונֹות : "ְמֻקשָּ ֶחְברָּ

בֹות ַרכָּ ד ִפיַלְנְתרֹוִפי". "ַהנֹוְסִעים ֶאל ֶחְבַרת הָּ ה מֹוסָּ ַרֶכֶבת ֵאיֶננָּ א , הָּ לֶאלָּ , ְוַהנֹוֵסַע ֵאיֶננּו ִגְמַלאי, ִמְפעָּ

קֹוחַ  א לָּ ֵגנּו ַעל ְזכּויֹוֵתיֶכם, נֹוְסִעים". "ֶאלָּ  !"הָּ

א ֶאת ַהְכתֶֹּבת. ְכתֹובֹות דֹומֹות ִהְתנֹוְססּו ַבכֹּל שָּ ק ֶשנָּ  : ַעל ַהַגג ִהְתנֹוֵפף ֶדֶגל ֲענָּ

ֵמש ַדּקֹות ְוֵשש" ה חָּ ַרֶכֶבת ִאֲחרָּ  !"ה ְשִנּיֹותֶעְשֵר -הָּ

ד ִתי ְתמּוַרת ֶעְשִרים . ַהסֹוֵכן הֹוִביל אֹוִתי ֶאל אֹותֹו ִמְשרָּ ם ֻהְבַהר ִלי ֶשֲאִני יָּכֹול ִלְמכֹּר ִמּיָּד ֶאת ְתלּונָּ שָּ

ֵמש ְוַאְרַבע ַדּקֹות ח ה חָּ עָּ ב ּוְלַהְזִמין ְלשָּ ַלי ִלְכתֹּב ִמּיָּד ִמְכתָּ ה עָּ ר ּוִבְתמּורָּ -הֵזה ְקִנַּית ִמְכֶר ֹוֶאֶלף דֹולָּ

ם חֹור. ֶפחָּ ִריְך ְלַתֲאֵרְך יֹוַמִים ְלאָּ ב צָּ ד ַעל ַעְצמֹו. ֶאת ַהִמְכתָּ ר לֹוֵקַח ַהִמְשרָּ ל ַהְשאָּ  .ֶאת כָּ

ה ִלְקנֹות ִמְכֶרה-  נָּ ה ִלי שּום ַכּוָּ ְיתָּ ֹּא הָּ ל ל ם-ֲאבָּ  .ֶפחָּ
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ֹּא-  ז ה כָּ נָּ ה ִלְהיֹות ְלָך ַכּוָּ ה ְיכֹולָּ ְיתָּ ל הָּ ִייתָּ ַמִגיַע ַבְזַמן, תֲאבָּ ֹּא הָּ ַרֶכֶבת ל , ֲאדֹוִני, ּוְבִעְקבֹות ִאחּור הָּ

יּו ִמְסַתְכִמים  יָּה קֹוֶנה ִמיֶשהּו ַאֵחר ְוֶהְפֵסֶדיָך הָּ ה ִמְתַבֶטֶלת ְוֶאת ַהִמְכֶרה הָּ ְיתָּ ַוֲחִתיַמת ַהחֹוֶזה הָּ

ה ֶעְשִרים ֶאלֶ  ר ףְבֵמאָּ  .דֹולָּ

ֶכם-   ?ַרבֹוַתי ,ּוִמי ַיֲאִמין לָּ

נּו-  ן ֶשלָּ ִעְניָּ ר הָּ נּו ַעל ְסכּום נָּמּוְך יֹוֵתר. ֶזה ְכבָּ ַרֶכֶבת ִתְתַפֵשר ִאתָּ ַלת הָּ ם ַהְנהָּ ע , ִמן ַהְסתָּ ַאֶחֶרת ִנְתבָּ

ּה  .אֹותָּ

אּות-  ֹּאת ַרמָּ  !ֲהֵרי ז

ֹּא-  ל ַהֻמְתֶנה ְבִדּיּוק ּוְבנֹוִחּיּו, ֲאדֹוִני, ל ַרֶכֶבת ִהיא ִמְפעָּ ההָּ ה . ת ַהְנִסיעָּ ֵאין שּום ֶדֶרְך ַאֶחֶרת ְכֶנֶגד ֶחְברָּ

ה ּה מֹונֹופֹול ַעל ַהַתֲעבּורָּ ֵעט... ֶשֵּיש לָּ ְך ְוהָּ ר ּוְתַקֵבל: ִהֵנה ַהִמְסמָּ צָּ ב קָּ ה ִמְכתָּ שָּ , ֶשִּיְהֶיה, נּו טֹוב, ְבַבּקָּ

ר ה ֶאֶלף דֹולָּ זֶ -ְשַכר. ֶעְשִרים ַוֲחִמשָּ ֹּא ִק סֹוְפִרים כָּ דֹול, ֲאדֹוִני. 'ֵבל ֲאִפלּו ִסיְנֶקִביץה ל ַאֶתם ; הּוא סֹוֵפר גָּ

ר, נּו... ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ֵגִאים בֹו ר, טֹוב. ַמֵהר, ֲאדֹוִני, ִתְכתֹּב ְכבָּ ל יֹוֵתר , ֶשִּיְהֶיה ְשלֹוִשים ֶאֶלף דֹולָּ ֲאבָּ

ר-ִמֶזה ֶבֱאֶמת ִאי  .ֶאְפשָּ

ר: "ֲאדֹוִניב תֹוכְ -  ִחי ַהּיָּקָּ ֵמש ְוַאְרַבע ַדּקֹות ַאֲחֵרי . ֶהְחַלְטִתי! אָּ ה חָּ עָּ ַהְזֵמן ֶאת ֲחִתיַמת ַהחֹוֶזה ְלשָּ

ֳהַרִים ְביֹום ֲחִמיִשי ַאֲחרֹון. ַהצָּ ֶרַגע הָּ ח ְוַאל ְתַוֵתר ַעד הָּ מֹוד ַעל ֲהֵמּקָּ ה-ַאְך ְקֵנה ְויִהי, עָּ ם , מָּ ִמְפֵני ֶשַהֶפחָּ

ִשירְבֵא  ץ עָּ ה ְוַהִמְרבָּ  ...".יכּות טֹובָּ

ר ַלֲחִתיכֹות ְקַטנֹות, ִפְתאֹום ִזַנְקִתי ַעל ַרְגַלי אִתי ֶאת ַהְניָּ רָּ ַעְכִתי ְוקָּ  . מָּ

ה-  ֹּא יֹוֵתר , זֹוִהי ְגֵנבָּ אּות ְול אִתי –ַרמָּ רָּ  .קָּ

אֵזל, ְוֶזה ִטְמטּום-   !ֵלְך ַלֲעזָּ

ש ְלַתֲחַנת ַזְרִתי ִנְרגָּ ִתי ְכִשְקִריתהָּ -חָּ  ...ַרֶכֶבת ּוִבַטְלִתי ֶאת ְתלּונָּ

ִאית ֵמִריקָּ אָּ עּות ַהּקֹוְנסּוְליָּה הָּ ַרֶכֶבת ְבֶאְמצָּ ַלת הָּ ב ֵמַהְנהָּ ה ִמְכתָּ ה ִקַבְלִתי ְבַוְרשָּ נָּ ה ַעל  ,ַכֲעבֹּר שָּ ּובֹו תֹודָּ

מֵ  ַרֶכֶבת ְבחָּ ל ַהַחִּיים  –ֶעְשֵרה ְשִנּיֹות -ש ַדּקֹות ְוֵששִהְתַנֲהגּוִתי ַהֶנֱאֶצֶלת ְבִעְנַין ִאחּור הָּ ם ְלכָּ ְוַכְרִטיס ִחנָּ

ה ַהְצפֹוִנית ֵמִריקָּ בֹות ְבאָּ ַרכָּ ל הָּ ה ֶאת : ְלכָּ ה ַאֲחֵרי ֶשֵתֲאמָּ ַלת ַהֶחְברָּ ה ַהְנהָּ ֶאת ַהַכְרִטיס ַהֶזה הֹוִציאָּ

ֲאֵחרֹות ְבאָּ  בֹות הָּ ַרכָּ רֹות הָּ ל ֲחבָּ ֶכיהָּ ִעם כָּ הַמֲהלָּ  ...ֵמִריקָּ

ַרְעיֹון ֶלֱאסֹּף ִמְכְתֵבי אֵשי הָּ ץ ְברָּ ז צָּ ה-אָּ נּו ְוַלֲערְֹּך ַתֲערּוכָּ ַרֶכֶבת ֶשלָּ ה ַעל הָּ ֹּאת . ְתלּונָּ ז ה כָּ אּוַלי ַתֲערּוכָּ

ֶליהָּ  ה ֶשֲאִני ַמְצִביַע עָּ ֻעְבדָּ ִשים ֵלב לָּ ה לָּ ְזמָּ ִשים ַבֲעֵלי יָּ ןְואּוַלי ַנְצִליַח , ְתעֹוֵרר ֲאנָּ טָּ ן קָּ ִקים ִביתָּ ם , ְלהָּ שָּ

עֹות ַעל ַמְדֵרגֹות ַהכְ  ה שָּ ְמדּו ַכמָּ ה ַהְשִנּיָּה ְועָּ קָּ נּו ַכְרִטיִסים ַלַמְחלָּ ה ִיְקנּו ְתלּונֹות ִמנֹוְסִעים ֶשּקָּ ִניסָּ

ה ְשִליִשית קָּ רֹון ֶשל ַמְחלָּ עֹומֶ , ְלקָּ ּה ֶשל ַהנֹוַסַעת הָּ תָּ ִזים ִבְזַנב ִשְמלָּ ה ַאַחת ֵמֲעֵליֶהם ֶנֱאחָּ ֶדת ַמְדֵרגָּ

לֹות ֶשל ֲעֶשֶרת ִמים ַעל ַהַּיבָּ ִשים ַהְמֻמּקָּ ה ֲאנָּ רָּ ם ֶשל ֲעשָּ לָּ ּה שֹוֶמֶרת ַעל ִשּוּוי ִמְשקָּ ְבהֹונֹות  ְכֶשִהיא ִמִצדָּ

 .ַגֶפיהָּ ַהַתְחתֹונֹות


