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ְתמֹול ַבְמִכיָרה ַהפְֻּמִבית הּוָצא ִמן ַהַבִיתָהָרִהיט ָהַאֲחר ִנְמַכר אֶׁ ם ַרק ִמּטֹות; ֹון שֶׁ ֲעִריַסת , ִנְשֲארּו ָלהֶׁ
ָחד ָקָטן, ַהִתינֹוק ְלָחן אֶׁ ל ְפִקיד ַההֹוָצָאה ַלפַֹּעל, שֻּ ֹּא ָהָיה ָרשּום ִבְרִשימֹוָתיו שֶׁ ל  .ףְשַרְפַרף ָלָבן ַבִמְטָבח ּוַמדָ , שֶׁ

ה ְכָבר ִנְגַמר זֶׁ ר ֵריק. טֹוב שֶׁ דֶׁ ֹּא ָיבֹוא ֵהָנה, ִהיא ִנְשֲאָרה ְבחֶׁ ָחד ל ַאף אֶׁ ִהיא ִנְמֵצאת שּוב , ַאְך ַעָתה ִהיא יֹוַדַעת שֶׁ שֶׁ
ָלּה ְתמֹול ִנְכְנסּו ְלָכאן ָכל ָכְך ַהְרֵבה ֲאָנִשים ָזִרים. ְבִדיָרָתּה שֶׁ ָבאּו ִעם , ָבאּו ִלְקנֹות, ןכֵ , ָאה? ְבֵאיזֹו  ְזכּות, אֶׁ

ף סֶׁ ם, ִשְלמּו, ָקנּו, כֶׁ ֱעִבירּו אֹוָתם ְלִדירֹוֵתיהֶׁ ת ַהֲחֵפִצים ְוהֶׁ ם ְבָכל ִמיֵני . ָלְקחּו אֶׁ ַעְכָשו שֹוְכִנים ִמַּטְלְטֵליהֶׁ
 . ְמקֹומֹות

ה ָלנּו ּׁשּום ָדָבר ֵאינֹו קֹוֵשר אֹוָתנּו ִעם ָרִהיֵטינּו, ִנְדמֶׁ ְפָשר ְלַחֵבב ָארֹון, שֶׁ ִאי אֶׁ ְלָחן , ִכֵסא, שֶׁ ה ֵהם ַרק  –שֻּ ֲהֵרי ֵאלֶׁ
ֹּא. ֲחָפִצים דֹוְמִמים ָלנּו, ל ָעָבר שֶׁ ת ִספּור הֶׁ ל ְרָגִעים , יםֲחבּוִיים ְבתֹוָכם ִזְכרֹונֹות ְנִעיִמ , ֵהם ְמִכיִלים אֶׁ ִזְכרֹונֹות שֶׁ

ֹּא ָישּובּו ְלעֹוָלם ל  .שֶׁ

ם ת ַבד ָהִרפּוד ְלָרִהיֵטיהֶׁ ם . ִלְפֵני ָשלֹוש ָשִנים ָבֲחרּו הּוא ְוִהיא ַיַחד אֶׁ ְמְצֵעיהֶׁ ָהָיה ָיָקר ִמַדי ְלאֶׁ ִהיא ָאֲהָבה ַבד שֶׁ
הּו ַאֵחר ָפִדים ָמה ַרָבה ָהְיָת . ַהְצנּוִעים ָבֲחרּו ַמּׁשֶׁ ר הּוְבאּו  ַכֲעבֹּר ָשבּוַע ָהָרִהיִטים ִמן ַהַנָגר ְמרֻּ ה ַהְפָתָעָתּה ַכֲאשֶׁ

יהָ  ָכל ָכְך ָמָצא ֵחן ְבֵעינֶׁ ִּׁשֵלם ָכל ָכְך ַהְרֵבה. ְבַבד שֶׁ הּוא ִהְתַנֵצל ְברְֹּך . ִהיא הֹוְדָתה ְלַבֲעָלּה ְוִהִּטיָפה לֹו מּוָסר שֶׁ
 :ְוָאַמר

הֲהֵר -   .ְלָכל ַהַחִיים, ְמתּוָקה, י זֶׁ

ת ַהכֹּל ֵיָאְלצּו ִלְמכֹּר אֶׁ ם ָאז שֶׁ ֹּא ִנֵבא ָלהֶׁ  .ִלָבם ל

יהָ , אֹו ְלָמָשל ָהָארֹון ת ָהָארֹון ָלֲעָגָלה ִנְפְתחּו ַהְדָלתֹות ְוָחְבטּו . ָהָארֹון ַהָקָטן ִמְיֵמי ְנעּורֶׁ ר ִהְכִניסּו אֶׁ ַכֲאשֶׁ
יהָ  יָה ְכמֹו ְתלּוָנהַהק. ְבַדְפנֹותֶׁ ה ִנְשַמע ְבָאְזנֶׁ  .ְכמֹו ְקִריַאת ְפֵרָדה, ֹול ַהזֶׁ

ד ל ַהיֶׁלֶׁ ֹּא ָחַזר ַהַבְיָתה. ַהכְֻּרָסה ַהְקַטָנה שֶׁ לּוש ֲעַדִין ל ל ַהדֹוָדה, פֶׁ ְתמֹול הּוא ִנְמָצא ֵאצֶׁ ן ָחֵמש. ֵמאֶׁ אּוַלי , הּוא בֶׁ
ִלי ,ִאָמא: "ִיְשַאל, ָיִבין ָמה ָקָרה  ?ָמה ָיִשיבּו לֹו" ?ֵאיפֹּה ַהכְֻּרָסה ַהְקַטָנה שֶׁ

ַלְדָתּה ת ָהְרִאי ָקָנה ָלּה ַבֲעָלּה ְליֹום הֻּ ל ֵעץ ָשחֹּר, אֶׁ ת שֶׁ פֶׁ ת ְמגֻּלֶׁ רֶׁ  .ֲחָבל. ִעם ַמֲעָמד ְוִעם ִמְסגֶׁ

ת ַהִּוילֹונֹות ת ִכסּוֵיי ַהַחלֹונֹות ַהִמְתַגְלגְ , ָלְקחּו ֲאִפלּו אֶׁ ם ִכְמַעט שּום . ִליםאֶׁ ֹּא ִהְכִניסּו ָלהֶׁ ה ל ֲחָפִצים ְקַטִנים ֵאלֶׁ
ת ַהַחלֹון ַבַלְיָלה ְבָצִעיף. ָדָבר  .ָצִריְך ְלַכסֹות אֶׁ

 .ָכל ָכְך ָעצּוב ְבִדיָרה ֵריָקה

ר ְכָבר ָסְטָשיו ַיֲחזֹּ הּוא ִיְצַטֵער, ִמְסֵכן. ד ָשָעהָישּוב ַהַבְיָתה ַרק ְבעֹו, הּוא ַבִמְשָרד. ַהְלַואי שֶׁ ֹּא , ַכָמה שֶׁ ל ַרק שֶׁ
ה ֱחלֶׁ  .יֶׁ

ל, ִהיא ִאָּׁשה ֹּא ָהָיה ִמְתַחֵתן ִאָתּה ָהָיה ַחי לֹו ְבַשְלָוה, ְסָטָשיו ַהִמְסֵכן. ֲעִמיָדה יֹוֵתר ַלֵסבֶׁ ִהְתַאֵהב ְבַנֲעָרה . ִאלּו ל
 . ִהֵנה ָכל ִפְשעֹו –בּות ַלֲחֵבר ָחַתם ַעְר . זֹו ָכל ַאְשָמתֹו. ֲעִנָיה

 .ְתחּוָשה מּוָזָרה. ִהיא ֵאיָנּה יֹוַדַעת? ָמה ִהיא ָהַאֲהָבה

ָאסּור ִלְמכֹּר ְיָלִדים ִבְמִכירֹות פְֻּמִביֹות ה ַמָזל שֶׁ , ַסַחר ִבְבֵני ָאָדם, ַוֲהֵרי ְבַאְפִריָקה ֲעַדִין ִמְתַנֵהל ַסַחר ֲעָבִדים. ֵאיזֶׁ
ה נֹוָראַכמָ  זֶׁ ן! ה שֶׁ ת ַיְלֵדיהֶׁ ֹּא? ַהִאם ַגם ָשם ָכל ָכְך אֹוֲהבֹות ָהִאָמהֹות אֶׁ ִהיא ָהְיָתה ֵמָתה ִאם ָהיּו לֹוְקִחים ָלּה , ל

לּוש ת פֶׁ ָחד ְוִהיא ְכָבר ִמְתַגְעַגַעת. אֶׁ ֹּא ָרֲאָתה אֹותֹו ַרק יֹום אֶׁ ָהָרִהיִטים ְוַהכְֻּרָסה . ל לֹו ַהִאם לֹוַמר לֹו שֶׁ ַהְקַטָנה שֶׁ
ת, ִהְתַקְלְקלּו ְוִנְמְסרּו ְלִתקּון ת ָהֱאמֶׁ  ?אֹו ְלַסֵפר לֹו אֶׁ

ְמָאה ְלַתפּוֵחי ָהֲאָדָמה ֹּא ָאַכל שּום ָדָבר ִמן . ָמה ֵיש ַלֲחסְֹּך. ִהיא ִנְכְנָסה ַלִמְטָבח ְוהֹוִסיָפה עֹוד ַכף חֶׁ ְסָטָשיו ל
ר ֹּא ָנגַ , ַהבֹּקֶׁ רְבַוַדאי ַגם ל שֶׁ ָאַכל, ע ַבֲארּוַחת עֶׁ ֹּא תּוַכל ִלְבדֹּק; ֲאָבל ַיִגיד ָלּה שֶׁ ֹּאַכל . ִהיא ל י ִהיא ַתְשִגיַח ָעָליו שֶׁ

 .ַבָצֳהַרִים

לּוש ת פֶׁ ב אֶׁ רֶׁ ת ָהִרְצפָ . אֹו אּוַלי ָמָחר. ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלְהיֹות יֹוֵתר ִבְלָעָדיו, ִהיא ִתַקח ְכָבר ָהעֶׁ ְתמֹול , הִתְרַחץ אֶׁ אֶׁ שֶׁ
ם ַלֲחסְֹּך. ִתְרַחץ ְבַעְצָמּה, ִלְכְלכּו אֹוָתּה ְבבֹּץ ת ְזלֹוִטי ֲאָבל ַעְכָשו ֲעֵליהֶׁ מֶׁ ת ָהְיָתה ְמַשלֶׁ רֶׁ ָהְרִטיבּות ֲעלּוָלה . ַלּׁשֹועֶׁ

ד ִיָּׁשֵאר ָשם ַעד ָמָחר. ְלַהִזיק ַליֶׁלֶׁ הא, ְואּוַלי הּוא ִמְתַגְעֵגַע ְמאֹוד. מּוָטב שֶׁ  ?ּוַלי הּוא בֹוכֶׁ
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ְלָחן ַהָקָטן ֱעִמיָדה ְשֵתי ַצָלחֹות, ִהיא ִהִניָחה ַמִפית ַעל ַהּׁשֻּ ה. הֶׁ ה ַהזֶׁ  .ָמה ָעצּוב ַהַמְראֶׁ

ֹּאָשּה ְבָצִעיף. ַרְעיֹון ָעָלה ְבַדְעָתּה. ְסָטָשיו ָיבֹוא ַרק ְבעֹוד ֲחִצי ָשָעה ת ר ת ַמֵהר , ִהיא ְמַכָסה אֶׁ דֶׁ יֹורֶׁ
ל ַהַגָנןבַ   .ַמְדֵרגֹות ְוָרָצה אֶׁ

 ?ַהִאם אּוַכל ְלַקֵבל ֲעִציץ ַיִקְנתֹון ִבְזלֹוִטי, ְבַבָקָשה ֲאדֹוִני- 

ה ַאְרָבִעים-  ה עֹולֶׁ  .זֶׁ

ֹּא-  ִני ְיכֹוָלה ָלֵתת יֹוֵתר, ל  .ֵאין ִלי... ֵאינֶׁ

ַרח ת ַהפֶׁ  .הּוא נֹוֵתן ָלּה אֶׁ

רֶׁ  ּׁשֶׁ ְלָקּהִהיא ָרָצה ָכל ָכְך ְמאֻּ ת ִכֵסא ִמְּׁשֵכָנה. ת ְכִאלּו ַמָזל ָגדֹול ָנַפל ְבחֶׁ לֶׁ אּוַלי ְסָטָשיו . ִלָבּה פֹוֵעם ְבָחְזָקה. שֹואֶׁ
ת ַהְזלֹוִטי? ִיְכַעס ת ָהִרְצָפה ְבַעְצָמּה ְוָכְך ַתְרִויַח אֶׁ  .ֲאָבל ִהיא ִתְרַחץ אֶׁ

יָה ְסִביב ַצָּוארֹו, ִבְמרּוָצה ִלְקָראתֹוִהיא יֹוֵצאת ... ִהֵנה ַמִגיָעה ַבֲעָלּה ת ְזרֹועֹותֶׁ ת אֶׁ כֶׁ  .כֹורֶׁ

ת –עֹוד ַאל ִתָכֵנס -  שֶׁ  .ִהיא ְמַבקֶׁ

 ?ָלָמה- 

ת ָהֵעיַנִים. ִמָיד ֵתַדע-  ְקשֹּר ְלָך אֶׁ ת ַהִמְמָחָטה ְואֶׁ  .ֵתן ִלי אֶׁ

 ?ַהְפָתָעה- 

 .ַכמּוָבן- 

ר דֶׁ ת ֵעיָניו ּומֹוִליָכה אֹותֹו ַלחֶׁ  .ִהיא ְמַכָסה אֶׁ

 .ָקִנית ַיִקְנתֹון –אֹוֵמר סטשיו  –ֲאִני יֹוֵדַע , ָאה- 

ֲאִני ִטְפָשה -  ת שֶׁ ֱאמֶׁ ת  –בֶׁ קֶׁ ה ְלִפי ָהֵריחַ  –ִהיא צֹוחֶׁ ְתַגלֶׁ ם פֹוְרִצים ִבְצחֹוק ְלָבִבי. ָשַכְחִתי שֶׁ  .ְשֵניהֶׁ

לּוש ֵאינֶׁ -   ?נּופֶׁ

ֹּא-  ַקח אֹותֹו ָמָחר, ל  .אֶׁ

ת ֲארּוַחת ַהָצֳהַרִים א, ְוהּוא, ִהיא ַמִגיָשה ְלַסְטָשיו אֶׁ לֶׁ ל ְבֵתָאבֹון, ַהְפֵלא ָופֶׁ כֶׁ ְתמֹול. אֹּ ֹּא ְמַדְבִרים ַעל יֹום אֶׁ  . ל

ְך ְכָלל ִלישֹּן ַעל ַהַסָפה רֶׁ ֹּאתַעְכָשו ִמישֶׁ . ַאֲחֵרי ַהָצֳהַרִים הּוא ָנַהג ְבדֶׁ  .ָרחֹוק, ִאי ָשם, הּו ַאֵחר ָיֵשן ַעל ַהַסָפה ַהז

 .ְשַכב ַעל ַהִמָּטה, ְסָטָשיו- 

ֹּא-  ִני רֹוָצה ִלישֹּן, ל ה, ֲאִני ִמְתַבֵיש ְלהֹודֹות, ְמתּוָקה, ַאְת יֹוַדַעת. ֵאינֶׁ צֶׁ  .ֲאָבל ִמּׁשּום ָמה ֲאִני ַמָמש ְמרֻּ

 .ַגם ֲאִני- 

 . ִבְצחֹוק ְוֵהם פֹוְרִצים

ם ְלַיד ַהַחלֹון ְמדּו ְשֵניהֶׁ עֶׁ ַרח, נֶׁ ת ַהפֶׁ ֱעִמידּו אֶׁ ִפְזרּו ֵפרּוִרים ַלִצפֹוִרים, הֶׁ ש ְבִלי . ַאֲחֵרי שֶׁ מֶׁ ְזַמן ַרב ִהְתבֹוְננּו ַבּׁשֶׁ
 .ּוִפְתאֹום הּוא ִדֵבר, לֹוַמר ִמָלה

ְבַאהֲ , ְמתּוָקה, ַאְת יֹוַדַעת-  ָלנּוֲאִני חֹוֵשב שֶׁ ת ַהֵקן ַהָּׁשדּוד שֶׁ  ?ָמה, ָבה ּוַבֲעבֹוָדה ִנְבָנה ֵמָחָדש אֶׁ

ת כֶׁ ּׁשֶׁ  .ִהיא ֵהִשיָבה לֹו ִבְנִשיָקה ְממֻּ

ר ָהַלְך ְסָטָשיו ַלִמְשָרד ת ֲחָצִאיָתּה, ַכֲאשֶׁ ת ָהִרְצָפה, ָלְקָחה ְדִלי, ִהיא ֵהִסיָרה אֶׁ ת ְוֵהֵחָלה ִלְרחֹּץ אֶׁ שֶׁ ר ְוַכאֲ , ִמְברֶׁ שֶׁ
יָה ְנִשיָמָתּה ֵמרֹּב ַמֲאָמץ ת ֵזָעָתּה ֵמַעל ִמְצָחּה ְוָלֲחָשה, ַהְכִביָדה ָעלֶׁ  : ִנְגָבה אֶׁ

 !ְבַאֲהָבה ּוַבֲעבֹוָדה- 

ת ָהִרְצָפה  .ְוִהְמִשיָכה ִלְרחֹּץ אֶׁ


