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יש ל ַהָישִׁ יק"ְשכּוָנה ַבֵשם , מּוָזר ָהָיה ַמְרֵאה ַחְדרֹו שֶׁ ֹּא ַמזִׁ ָגע ַהל ל ְנָירֹות". ַהְמשֻׁ ים, ֲעֵרמֹות ְגדֹולֹות שֶׁ , חֹוזִׁ

ים ּתֹונִׁ ימֹות, עִׁ ים ּוְרשִׁ ְכָּתבִׁ  .מִׁ

ה-  ים ָהֵאלֶׁ ת ָכל ַהְדָברִׁ ף אֶׁ  .ָשֲאלּו אֹותֹו –? ָלָמה ַאָּתה אֹּסֶׁ

ֹּאת יב ַעל ַהְשֵאָלה ַהז ֹּא ֵהשִׁ  .הּוא ֵמעֹוָלם ל

ת ֱאמּונֹו ְרכֹּש אֶׁ י לִׁ ְצַלְחּתִׁ  .הִׁ

ה ָלַדַעת-  י, ַאָּתה רֹוצֶׁ י, ֲאדֹונִׁ לִׁ ים שֶׁ י, טֹוב? ְלֵשם ָמה ָהֳאָספִׁ ְצלִׁ יְך ָללּון אֶׁ ָגע , ָמה. ֲאָבל ַאָּתה ָצרִׁ ַהְמשֻׁ ֵאיְנָך ּפֹוֵחד שֶׁ
י ? ַיֲחנֹּק אֹוְתָך ַבַלְיָלה ים אֹותִׁ ָגע"ֲהֵרי ְמַכנִׁ י יֹוֵדַע , "ְמשֻׁ ְרָגז –ֲאנִׁ יְך נִׁ ְמשִׁ י –. הִׁ ְכַּפת לִׁ  .ֲאָבל ָמה אִׁ

ל י ְלַחְדרֹו שֶׁ ְכַנְסּתִׁ ְקְבָעה נִׁ נִׁ ה ְבָשָעה שֶׁ יש ַהחֹולֶׁ ם ֲעצּומֹות. ַהָישִׁ  . הּוא ָיַשב ַבכְֻׁרָסה ְבֵעיַניִׁ

ב טֹוב-  רֶׁ  .עֶׁ

יעַ -  י , ַאל ַּתְפרִׁ  ָאַמר ְבַזַעם –ֲאדֹונִׁ

ת ְמַהֵסס לֶׁ י ַבדֶׁ י ָלַדַעת ָמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות, ָעַצְרּתִׁ  .ְבלִׁ

ם , טֹוב-  ַגע –ַדי ֵביְנַתיִׁ י ַאַחר ָכְך – .ָאַמר ְבקֹול ָרם ַכֲעבֹּר רֶׁ ת ָכל ַהְשָאר ְּתַסְּפרּו לִׁ י, ָמה ְשלֹוְמָך... אֶׁ ַרק ... ? ֲאדֹונִׁ
ַגע יב אֹוְתָך, רֶׁ  ?ֵאיפֹּה אֹושִׁ

ת ַעל ֲעֵרַמת ְנָירֹות בֶׁ י ָלשֶׁ יתִׁ  .ָרצִׁ

ֹּא-  ְלָך . ָאסּור, ל ֹּא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ָכאן ְכמֹו ְבשֶׁ י –ַאָּתה ל  .ָנַזף בִׁ

ְלָחן ַּתַחת ַלשֻׁ  .הּוא ָשַלף ַאְרַגז מִׁ

י, ֵשב-  י ֵאֵשב ָכאן, ֲאדֹונִׁ ים. ַעל ַהכְֻׁרָסה ַוֲאנִׁ יל ְלאֹוְרחִׁ ֹּא ָרגִׁ י ל ה... ֲאנִׁ ה ָלַדַעת ָלָמה ָכל ַהְנָירֹות ָהֵאלֶׁ ... ?ַאָּתה רֹוצֶׁ
ין ָיד ָּתבִׁ יָך ָלַדַעת... מִׁ י, ָעלֶׁ ַהְנָירֹות ָהֵאלֶׁ , ֲאדֹונִׁ יםשֶׁ  . ה ְמַדְברִׁ

ים-   ?ְמַדְברִׁ

יּוק, ֵכן-  ָּוַכח ְבָכְך, ְבדִׁ ָיד ּתִׁ ים. מִׁ ים ֲחָדשִׁ ְסָמכִׁ י ַהיֹום ַאְרָבָעה מִׁ ַבְלּתִׁ יָרה, ַקָבָלה ַעל ַמְשכֹון: קִׁ יַמת , ְּתעּוַדת ְּפטִׁ ְרשִׁ
ה לִׁ  ל חֹוזֶׁ ְעֵּתק שֶׁ ית ְוהֶׁ יָרה ּפְֻׁמבִׁ ְמכִׁ ים לִׁ ים ַהְמיָֹּעדִׁ יטִׁ יַרת ְכַפרָרהִׁ יָך ְלַדַעת. ְמכִׁ י, ָעלֶׁ ים, ֲאדֹונִׁ י ַסָּפקִׁ ֵיש לִׁ ים, שֶׁ ידִׁ . ְּפקִׁ

ְסָמְך ה מִׁ י ֵאיזֶׁ ים לִׁ ְתנִׁ ים ֵהם נֹּ ְפָעמִׁ יק אֹותֹו, לִׁ י קֹונֶׁה אֹו ַמְעּתִׁ ים ֲאנִׁ ְפָעמִׁ יב. ְולִׁ ְסַּפר : "ְוַעְכָשו ַּתְקשִׁ  825.07ַקָבַלת ַמְשכֹון מִׁ
שֶׁ  ן לֶׁ בֶׁ ם אֶׁ ים. םַטַבַעת עִׁ ְּתנּו ְשֵני רּוָבלִׁ ם. ְּתמּוָרתֹו נִׁ ְך ְשָנַתיִׁ שֶׁ ְלָמה ְבמֶׁ ית שֻׁ בִׁ י". ָהרִׁ ה ֲאדֹונִׁ ְראֶׁ  .ּתִׁ

יב י ְנָיר ַמְצהִׁ ְרָאה לִׁ ְדָבק, ָקרּועַ , הּוא הֶׁ ְכָּתם, מֻׁ  .מֻׁ

יב ֵהיֵטב-  י, ְוַעְכָשו ַּתְקשִׁ  . ֲאדֹונִׁ

ָיה י ָחֵמש ַדּקֹות ְבדּומִׁ ם ֲעצּומֹותהַ . ָיַשְבּתִׁ יש ָיַשב ְבֵעיַניִׁ  .ָישִׁ

ה-  י ָמה ָאַמר ַהְנָיר ַהזֶׁ  ?ָשַמְעּתִׁ

ָלה-   .ַאף מִׁ

ֵּפש-  ַאָּתה טִׁ ְּפֵני שֶׁ י, מִׁ הּוא ַשָיְך ָלּה. ֲאדֹונִׁ ְשָּפָחה שֶׁ ּפּור ַהמִׁ ת ָכל סִׁ י אֶׁ ֵּפר לִׁ ְסֵכָנה ָהְיָתה . הּוא סִׁ ֹּא ָשַמְעָּת ֵאיְך ַהמִׁ ל
כֶׁ  תחֹוסֶׁ רֶׁ ת ַהַמְזכֶׁ יל אֶׁ ים ּוְלַהצִׁ ת ָהֲאחּוזִׁ יָה ְכֵדי ְלַשֵלם אֶׁ ּפִׁ ל מִׁ ְּתָך... ָאה... ת אֹּכֶׁ י, ָמה ֵיש ְלַדֵבר אִׁ  .ֲאדֹונִׁ

יב ְלָך-  י ַקְמשִׁ  .ֲאָבל ֲאנִׁ

י-  ְסָמְך ַהֵשנִׁ ת ַהמִׁ ְקָרא ְלָך אֶׁ ים. אֶׁ ָשָרת ֵבית חֹולִׁ י אֹותֹו מִׁ ַבְלּתִׁ  . קִׁ

י" יקַאְנטֹונִׁ ְרנִׁ ת, ָנה דֶׁ רֶׁ ים,  ּתֹופֶׁ ה ְוַעל ְקָשֵיי . ַאְלָמָנה, ַאְרָבָעה ְיָלדִׁ ָחזֶׁ ים בֶׁ ְתלֹוְנָנה ַעל ְכֵאבִׁ ים הִׁ יָעה ְלֵבית ַהחֹולִׁ גִׁ הִׁ ְכשֶׁ
יָמה ָלּה. ְנשִׁ ם. ְלָמֳחָרת ָעָלה ַהחֹּם שֶׁ ים ַבָמְתַניִׁ ים. ְכֵאבִׁ ְרָחבִׁ ים מֻׁ ישֹונִׁ  ...".אִׁ

ּפּו ָליֹוןהּוא ָקָרא סִׁ ים ְבשּוֵלי ַהגִׁ ָרְשמּו ָהרֹוְפאִׁ ְרְשֵמי ְּתרּופֹות שֶׁ ְפסַֹּח ַעל מִׁ י לִׁ ת , ר ָארְֹּך ְלַמַדי ַעל ַמֲחָלָתּה ְבלִׁ ְתׂשּומֶׁ ָקָרא בִׁ
יַמת ָהרֹוֵפא, ֵלב יָרה ּוַבֲחתִׁ יְך ַהְּפטִׁ ֵים ְבַתֲארִׁ  .סִׁ
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ֹּאשֹווְָ  ת ר ין אֶׁ ְרכִׁ ת ֵעיָניו ְוהִׁ , שּוב הִׁ ב ַרב ְלקֹול ַהְדָמָמהָעַצם אֶׁ שֶׁ יב קֶׁ ְמיָֻׁחד עֹוְרָרה ְדמּותֹו . ְקשִׁ ם ָעגּום בִׁ רֹּשֶׁ
יש ל ַהָישִׁ ל ַהְנָיר, ַהְשחּוָחה שֶׁ ת קֹול ַנְפשֹו ְכקֹולֹו שֶׁ ל מֹוחֹו ֵּפֵרש אֶׁ ת שֶׁ רֶׁ ְסבֶׁ ֹּא מֻׁ ָיה ל ְקבֹות ְסטִׁ ְבעִׁ  . שֶׁ

 .ָשַאל –? ָשַמְעּתָ - 

י -  ַגע –ָשַמְעּתִׁ ל רֶׁ סּוס שֶׁ י ַאֲחֵרי הִׁ  .ֵהַשְבּתִׁ

ֵנה-  ה, הִׁ ים? ַאָּתה רֹואֶׁ ַהְנָירֹות ְמַדְברִׁ ֹּא ָשַמְעּתָ . ַעְכָשו ַאָּתה יֹוֵדַע שֶׁ ם ל ה, קֹּדֶׁ ְתַרֵגל ָלזֶׁ יְך ְלהִׁ ָצרִׁ ְּפֵני שֶׁ ַרק ְבֵנס . מִׁ
ֹּאת ית ַהז י ְלַתְגלִׁ ַגְעּתִׁ ָלה ַרק ָלֲחשּו. הִׁ י קֹולַאֵחר כָ , ְּתחִׁ ְברּו ַבֲחצִׁ ין. ְכמֹו ְבֵני ָאָדם, ְוַעְכָשו ַמָמש ְבקֹול ָרם, ְך ְכָבר דִׁ , ַאָּתה ֵמבִׁ

ה יֹוֵתר ים ְבקֹול ָרפֶׁ ים ְמַדְברִׁ ּתֹונִׁ ים, ָהעִׁ ֵהם ְמַסְּפרִׁ ת ָמה שֶׁ ֹּא ָראּו ְבַעְצָמם אֶׁ ֵהם ל ְּפֵני שֶׁ י. מִׁ ין אֹותִׁ ים ? ָמה, ַאָּתה ֵמבִׁ ַהּטֹובִׁ
ין, יֹוֵתרבְ  ְנָין ַעל ַעְצְמָך. ֵהן ַהְּתעּודֹות ַעְצָמן, ַאָּתה ֵמבִׁ ת ָכל ָהעִׁ יָך ָלַקַחת אֶׁ י, ָעלֶׁ ין, ֲאנִׁ יק, ַאָּתה ֵמבִׁ ֹּא ַאְסּפִׁ ַאָּתה . אּוַלי ְכָבר ל

ין ְנָין, ֵמבִׁ ת ָכל ָהעִׁ יְך ְלַשְכֵלל אֶׁ י, ָצרִׁ יס ַמָדעִׁ ה ָבסִׁ יק ָלזֶׁ יר. ְלַהֲענִׁ ים , ְלָך יֹוֵתר כֹוחֹות ֵיש, ַאָּתה ָצעִׁ י ֵהם ְמַכנִׁ ה אֹותִׁ זֶׁ ְוחּוץ מִׁ
ָגע ים ֵלב. ְמשֻׁ ים, ׂשִׁ ית ַהְנָירֹות ַהְמַדְברִׁ ים , ַדע ְלָך. ַאל ְּתַזְלֵזל ְבַתְגלִׁ ם ָהיּו לֹוְמדִׁ ים אִׁ ים ָהיּו ַהְרֵבה יֹוֵתר טֹובִׁ ֲאָנשִׁ שֶׁ

ים ַהְנָירֹות ְמַדְברִׁ יב ָלָמה שֶׁ  .ְלַהְקשִׁ

ית-  יָרה ּפְֻׁמבִׁ ְמכִׁ יֲֹּעדּו לִׁ ים שֶׁ יטִׁ יַמת ָהָרהִׁ ת ְרשִׁ ן ַעְצמֹו ָקָראנּו אֶׁ י ְבֵברּור ֵאיְך ַהְנָיר , מּוָזר. ְבאֹותֹו אֹּפֶׁ ֲאָבל ָשַמְעּתִׁ
ְמָלָלה ְשָּפָחה ָהאֻׁ ל ַהמִׁ ּפּור ָעְנָיּה שֶׁ ת סִׁ י אֶׁ ֵּפר לִׁ  .סִׁ

י-  ינּו לִׁ ֱאמִׁ ק ְבדִׁ , הֶׁ דֶׁ יםָהָיה ַהְרֵבה צֶׁ ַהְנָירֹות ְמַדְברִׁ ָּטַען שֶׁ יש ְכשֶׁ  .ְבֵרי ַהָישִׁ


