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ָכֹון ֶׁשַּגם ַהַּפַעם לֹא ְּתָסֵרב . ֲאִי ִמְתֶַּצֶלת ַעל ַהַהְטָרָדה ַא- ֲאִי ְזקּוָקה ׁשּוב ְלֶעְזָרְת), ֶּבן ּדֹוִדי ַהָּיָקר"

  ?ְּבָׁשָעה ַאַחת ְּבִדּיּוק –ְוִתְתַיֵּצב ַהּיֹום ְלַבֵּטַח 

  "ִליְדָיה –ֶׁשְּל) ְּבהֹוָקָרה 

  

  .ָּכ- ֶׁשֲאִי ְִכַע ְלָכל ַהַּקְּפִריזֹות ֶׁשָּלּה. ֶאָּלא ַּגם ִאָּׁשה ְמֵלַאת ֶמֶרץ, ָהַעְלָמה ִליְדָיה ִהיא לֹא ַרק ַמְקִסיָמה

ִהיא ָיְצָאה ִלְקָראִתי ְסמּוָקה ִעם . ׁש ַהּמֹוִליכֹות ְלִדיָרָתּהְּבָׁשָעה ַאַחת ְוֶעְׂשִרים ָעִליִתי ְּבַמְדֵרגֹות ַהַּׁשיִ 

  .ִיצֹוצֹות ֶׁשל ַּכַעס ְּבֵעיֶיָה ַהָּיפֹות

  .ַהּסּוִסים ְּכָבר ְרתּוִמים ְׁשFֶׁשת ִרְבִעי ַהָּׁשָעה. ַאָּתה ַאף ַּפַעם לֹא ַמִּגיַע ַּבְּזַמן, ֶּבן ּדֹוִדי  -

  ...ֲאִי ִמְתֵַּצל  -

לֹא ָהִייִתי . ֶאָּלא ַהָּגַׁשת ֶעְזָרה ְלִמְׁשָּפָחה ִּבְמצּוָקה, ִמְּפֵי ֶׁשּזֹאת לֹא ְּפִתיָחה ֲחִגיִגית, ן ָמה ְלִהְתֵַּצלֵאי  -

  .ִַּסע, לֹא ָחׁשּוב.. ַמְטִריָחה אֹוְת) ִאם ֶזה ָהָיה ַמֶּׁשהּו ִּבְׁשִביִלי

  .ֶבת ֶׁשָּמְסָרה ְלֶרֶכבַׂשֲערֹוַתי ָסְמרּו ְּכֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֶאת ַהְּכתֹ 

ֲאִי ְמָתֵאר ? ַהִאם לֹא ָיֹכְלְּת ָלַקַחת ַּתַחת ְּכַָפִי- ֵאיזֹו ִמְׁשָּפָחה ַהָּגָרה ְקָצת יֹוֵתר ָקרֹוב, ַּבת ּדֹוָדִתי  -

ְוַכָּמה ִמְׁשָּפחֹות ְִזָקקֹות ֶאְפָׁשר ִלְמצֹא ַּכָּמה , ְלַעְצִמי ֶׁשְּבַרְדיּוס ֶׁשל ְׁשלֹוָׁשה ִקילֹוֶמְטִרים ֶׁשָעֵליּו ַלֲעֹבר

  .לֹא ָּפחֹות

  ...ָרוּוי ַּכַעס ְוִזְלזּול, ִהיא ָמְדָדה אֹוִתי ְּבַמָּבט רֹוֵעם

  .ָיָצאּו ַלֶּדֶר- ֶׁשּלֹא ָהָיה ָלּה סֹוף

  . ֲאְַחּו יֹוְצִאים. ַקח ְּבַבָּקָׁשה ֶאת ַהֲחִבָלה, ֶּבן דֹוִדי. ִהֵּנה ִהַּגְעּו  -

  .ּוְלַמְרֵאּו –ָהַרָּכב ַהְּלבּוׁש ַמֵּדי ְׂשָרד , ֵבי ָהְרחֹוב ֲָהרּו ַהחּוָצה ְלַמְרֶאה ַהֶּמְרָּכָבה ַהְּמֹפֶאֶרתָּכל ּתֹוׁשָ 

  ?ֵהיָכן ָּגָרה ָּכאן ָהִאָּׁשה ָהֲעִָּיה, ֲאִָׁשים טֹוִבים, ִאְמרּו ִלי  -

  .ְּגִבְרִּתי, ֵיׁש ָּכאן ַהְרֵּבה ִָׁשים ֲעִּיֹות, ָאה  -

  .ֲאָבל ֲאִי ׁשֹוֶאֶלת ַעל ָהִאָּׁשה ֶׁשָּלְקחּו ֶאת ַּבֲעָלּה ְלֵבית חֹוִלים  -

  . ְִׁשָמע קֹול ַּבָּקָהל –ֲאִי ָאִביא אֹוְת) ְּגֶבֶרת , ְּבַבָּקָׁשה. ַמְרִציֹוָבה, ֵּכן  -

  ?ַּכָּמה ְיָלִדים ֵיׁש ָלּה  -

  .ְׁשמֹוָה  -

  .ָהִאָּׁשה ֶׁשָּבאִתי ֵאֶליָה ֵיׁש ָלּה ַרק ֲחִמָּׁשה ְיָלִדים. ְּבקֹול ְִמָרץָמֲחָתה ִליְדָיה  –זֹאת לֹא ִהיא , לֹא  -

  .ְִׁשַמע קֹול ֶׁשל ֶיֶלד –זֹאת ֶּבַטח ִאָּמא ֶׁשָּלּו   -

  .ַּבת ּדֹוָדִתי ִוְּדָאה ִאם ַהְּפָרִטים ֵזִהים ְוָיַרְדּו ַלַּמְרֵּתף

ְוָכאן ֵיׁש עּוגֹות ְקֵרם ַּבֻּקְפָסה ְלָכל . ֵּנה ֵהֵבאִתי ְל) ֲחִמָּׁשה רּוָּבִליםִה . ִאָּׁשה טֹוָבה, ִהְמִליצּו ִלי ָעַלִי-  -

  .ַּכָּמה ֶׁשַהָּיַדִים ֶׁשְּל) ָקרֹות, ִמְסֵּכן, ָאה. ַקח עּוָגה, ָקָטן, ּבֹוא ִהֵּנה... ְיָלַדִי-

  .ְּגִבְרִּתי, ִמְּפֵי ֶׁשִּמְתרֹוֵצץ ַּבחּוץ  -

  .ִׁשֲעָרה ַּבת ּדֹוָדִתי ַּבֲחָרָדה? ָפפֹותְואּוַלי ֵאין לֹו ּכְ   -
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  :ָרַכְִּתי ַעל ָאְזָּה ְוָלַחְׁשִּתי ַּבֲחַׁשאי

  .ַּבת ּדֹוָדִתי, ַהְּיָלִדים ְיֵחִפים  -

  ?ַהִאם ַאֶּתם ִמְצַטֲעִרים ֶׁשַאָּבא חֹוֶלה. ְיָלִדים ִמְסֵּכִים, ָכֹון, ָאה  -

  .לֹא  -

  ?ִמְצַטֲעִריםֵאיְֶכם ? ָמה זֹאת אֹוֶמֶרת  -

ְוַעְכָׁשו ְמִביאֹות ָלּו ְּגִבירֹות ִמְּגִמילֹות ֲחָסִדים עּוגֹות .  ְּכֶׁשַאָּבא ָהָיה ָּבִריא לֹא ָהָיה ָלּו ֶלֶחם  -

  .ְוֻסָּכִרּיֹות

  . ָּפֶיָה ֶׁשל ַּבת ּדֹוָדִתי ְָפלּו ּוְמַלָּוה ִּבְבָרכֹות ָיְצָאה ַיַחד ִאִּתי

  .הַעִּליּו ַלֶּמְרָּכבָ 

  ?אּוַלי ֵֵל- ַּגם ְלאֹוָתּה ִמְׁשָּפָחה ִעם ְׁשמֹוָה ְיָלִדים –ָלַחְׁשִּתי  –ַּבת ּדֹוָדִתי   -

. ֲאַבֵּקר ֶאְצָלם ׁשּוב ָמָחר... יֹוֵתר טֹוב ְלַטֵּפל ְּבצּוָרה ַמֲעִמיָקה ְוִׁשִּטיָת ְּבִמְׁשָּפָחה ַאַחת ֵמֲאֶׁשר ְּבֶעֶׂשר  -

  ...ְּבַבָּקָׁשה ָלבֹוא ֵאַלי ָמָחר ְּבָׁשָעה ַאַחת? ֶׁשָראּוי ַלֲעֹזר ָלֶהם, ֶּבן ּדֹוִדי, ַעְכָׁשו ַאָּתה ַמֲאִמין

, )ָׁשְכָחה ֶאת ַהַּנֲעָלִים(ָהַעְלָמה ִליְדָיה ֵהִביָאה ָלֶהם ֲחִמָּׁשה זּוגֹות ְּכָפפֹות . ְלָמֳחָרת ׁשּוב ָיָצאּו ְלַמָּסע

ְׁשֵי ִּפְסלֹוִים ִמֵּׁשן ִּפיל , ַאְלּבֹום ִלְגלּויֹות, ֵי פֹוְִטים ֶׁשל ֻסָּכִרּיֹות ְמֻמָּלאֹותְׁש , ּכֹוַבע ַקׁש ְלַיְלָּדה ַהְּבכֹוָרה

ֵסֶפר ִׁשיִרים ֶׁשל ֶטְטַמֶיר ָלֵאם ּוְגִליַמת ֶֶׁשף , ֻּבָּבה ִּבְלבּוׁש ֲעָמִמי, ֶׁשָּלְקָחה ִמֻּׁשְלַחן ַהַּתְמרּוִקים ֶׁשָּלּה

 ֹוצֹותַקָּלה ִעם ַצְּוארֹון.  

  .ֶאָחד ַהְּיָלִדים ָׁשַכב חֹוֶלה

  .ַהְּיָלִדים לֹא ְרִגיִלים ְלֹאֶכל ָּכֶזה, ְּגִבְרִּתי ַהִּנְכָּבָדה, ֶזה ֵמעּוגֹות ַהְּקֵרם ָהֵאֶּלה  -

ָלֵתת ַלְּיָלִדים ֵאי- ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ָּכל ָּכ- ַקַּלת ַּדַעת וְ . ֶזה ָמקֹור –ָמֲחָתה ַּבת ּדֹוָדִתי  –לֹא ָיכֹול ִלְהיֹות   -

  .ְלִהְתרֹוֵצץ ְּבִלי ְּכַכּפֹות

  :ַּבֶּדֶר- ֲחָזָרה ָאְמָרה ִלי ַּבת ּדֹוָדִתי

ִמְּלַבד ָהֶעְזָרה ֵהם ְמַקְּבִלים ַּגם הֹוָראֹות ִּבְתחּום ַהִהיְגֵיָה , ַעד ַּכָּמה ֶׁשֶּזה ָחׁשּוב, ַאָּתה רֹוֶאה  -

  . ּוְמַפְּתִחים ְרִגיׁשּות ַלֹּיִפי

  ?ֶׁשל ַיְסָקה" ב-א"אּוַלי ִּבְמקֹום ַאְלּבֹום ִלְגלּויֹות יֹוֵתר טֹוב ְלָהִביא ָלֶהם ֶאת הַ , ַּבת ּדֹוָדִתי  -

  .ֶּבן ּדֹוִדי, טֹוב ֶׁשִהְזַּכְרָּת ִלי. ֶאֱחֹׁשב ַּגם ַעל ָּכ-  -

  .ָאָָס ּוְפַסְֵּתר, ָחרְלָמֳחָרת ֵהִביָאה ָלֶהם ַּבת ּדֹוָדִתי ְׁשֵי ַּבְקּבּוקֹוִים ֶׁשל ֹּבֶׂשם ֻמבְ 

ַּבַּמְרֵּתף ָׁשם . יֹוֵתר טֹוב ְלהֹוִציא ֶאת ַהֶּכֶסף ַהֶּזה ִלְׂשַכר ִּדיָרה יֹוֵתר טֹוָבה –ָמִחיִתי  –ַּבת ּדֹוָדִתי   -

  .ַצֲחָה ְוֹקר, ַלחּות

  ?ּוְגִליַמת ַהֶּנֶׁשף, ְוַהְּכָפפֹות? ֹקר. ִיְהֶיה ָלֶהם ַעְכָׁשו ֹּבֶׂשם? ַצֲחָה  -

ֲאִבי ַהִּמְׁשָּפָחה : ְוָכ- ֶזה ָהָיה ְִמָׁש- עֹוד יֹוֵתר ִאְלָמֵלא ֻעְבָּדה ִּבְלִּתי ְצפּוָיה. ָּכ- ֶזה ְִמַׁש- ְּבֶמֶׁש- ְׁשבּוַעִים

ֶאת , ֵּתרָמַכר ְלסֹוֲחִרים ְּבִזיל ַהּזֹול ֶאת ַהְּפַסְ  –ְמאֹוד לֹא ָיֶפה ִמִּצּדֹו  –ָחַזר ַהַּבְיָתה ִמֵּבית ַהחֹוִלים 

ָקָה ִליָלִדים ֲַעָלִים ּוְבָגִדים , ֶאת ַהְּבָׂשִמים, ֶאת ְּגִליַמת ַהֶּנֶׁשף, ֶאת ִּפְסלֹוֵי ֵׁשן ַהִּפיל, ַאְלּבֹום ַהְּגלּויֹו

  .ַחִּמים ּוָפַתח ְלַעְצמֹו ַסְְּדָלִרָּיה ְקַטָּנה

  .ִליְדָיה ֶׁשִּלי ָׁשְקָעה ְּבֵיאּוׁש

ְּתִהָּיה . ֲאָבל ֲאִי לֹא ִמְתַּכֶּוֶת ְלִהָּכַע. ֶאָּלא ַּגם ְּבבֹורֹות, ָאֵבק לֹא ַרק ְּבֻאְמָללּותָעֵליּו ְלהֵ , ְרֵאה  -

  . ָּפְָתה ְלַסְְּדָלר ֶׁשִהְתּבֹוֵן ָּבּה ִּבְפִליָאה –ָאָדם ַרע ּוְכפּוי טֹוָבה , ָּבִריא
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  . הּוא ִּבֵּקר ֶאְצִלי ַּכֲעֹבר ָיִמים ֲאָחִדים

-   ִי ֶּבֱאֶמת ִמְצַטֵער ֶׁשָּכ- ֶזה ָקָרה –ָאַמר  –י ֲאדֹוִי ֶּבֱאֶמת ְּכפּוי טֹוָבה. ֲאְִרֶאה ְּכִאּלּו ֶׁשֲאִ י ֶׁשֶּזהִֵמְּפ .

. םֲאָבל ֵהן ּגֹוְרמֹות ַהְרֵּבה ָעֶול ַלֲאִָׁשי, ַהְּגָברֹות ָהֵאֶּלה ֶּבֱאֶמת טֹובֹות. ֲאָבל ֲאִי ַאְסִּביר ְל) ְוַאָּתה ָּתִבין

ַהְּגֶבֶרת ַהּזֹאת ָהְיָתה הֹוֶפֶכת אֹוָתּו ְלִמְׁשָּפָחה , ֲאדֹוִי, ַּתֲאִמין ִלי, ַאֶחֶרת. טֹוב ֶׁשִהְבֵראִתי ְוָעִׂשיִתי ֵסֶדר

ֶהם ְולֹוְמִדים ִּבְגַלל ַהֻּסָּכִרּיֹות ְוָהעּוִגּיֹות ַהְּיָלִדים ִמְתַרֲחִקים ֵמהֹוֵרי. ְואּוַלי ַּגם ָּגרּוַע יֹוֵתר,ֶׁשל ַקְּבָצִים 

ָצִרי- ְלקֹוד ִקּדֹות ְמּוכֹות , ָצִרי- ְלֵַּׁשק אֹוָתּה ַהְרֵּבה, ַעד ֶׁשִּתֵּתן, ְוָיד ָזָרה. ְלַבֵּקׁש ַרק ִמָּיִדִּיים ָזרֹות

  ...ֲאִי ְּכָבר ָרִאיִתי ַמְסִּפיק ִמָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה. ֲאדֹוִי, ֶזה ַמְבִחיל. ְוִלְׁשֹּבר ֶאת ַהַּגב

  :ְּבַהְׁשָּפַעת ְּדָבָריו ַהְּפׁשּוִטים ָצָצה ְּברֹאִׁשי ַמְחָׁשָבה

ֲאִָׁשים לֹוְמִדים ָׁשִים  –ְללֹא ְּכֵאִבים ּוְבִלי ְּגִריַמת ֶֶזק , ְוַלֲעׂשֹות זֹאת ִּבְזִריזּות, ְּכֵדי ַלֲעֹקר ֵׁשן ּכֹוֶאֶבת

  .ַרּבֹות

  .ָצִרי- ִָּסיֹון ּוְמיָֻּמּות –ּוץ ְּכֵדי ְלַהְכִיס ְזגּוִגית ְּבַחּלֹון ָּפר

  . ַּדְרֵכי ֲעִׂשָּיה ְמֻסָּימֹות, ַּגם ְלָכ- ֵיׁש ֶעְקרֹוֹות ְמֻסָּיִמים –ְּכֵדי ְלַתֵּקן ֶּגֶרב 

, ֵאין ִׁשיָטה, ְּיִביםְִדֶמה ֶׁשֵאין ׁשּום ֶעְקרֹוֹות ְמחַ  –ְוִהֵּנה ְּבִעְָין ָּכל ָּכ- ָקֶׁשה ְּכמֹו ִרּפּוי ְּפָצִעים ֶחְבָרִתִּיים 

  .ֵאין ׁשּום ֵּבית ֵסֶפר

ֵׂשא ְוָכ- קֹוֶרה ֶׁשֲאִָׁשים ֶׁשֵאין ָלֶהם ׁשּום ֻמָּׂשג ְּבִפיַלְְּתרֹוְּפָיה ְמַדְּבִרים יֹוֵתר ִמָּכל ֶאָחד ַאֵחר ַעל ַהּנֹו

ַהִפיַלְְּתרֹוְּפָיה ֹוֶפֶלת אֹו ִּביֵדי ֲאִָׁשים . ָצִעיםְוָכ- ִמְתַּבְזְּבִזים ַהְרֵּבה ָרצֹון טֹוב ְוֶאְמ , ַוֲאִפּלּו עֹוְסִקים ּבֹו

  .לֹא ִמְקצֹוִעִּיים אֹו ִּביֵדי ַעְסָקִים ְּבַתְׁשלּום

דֹות ֶׁשּבֹו ִּתְׁשַּתֵּתְפָה ְּבֶמֶׁש- ָׁשִים ֲאחָ , ְּתִחָּלה ַרק ְלִָׁשים, ָלֵכן ֲאִי ַמִּציַע ְלַיֵּסד ֵּבית ֵסֶפר ְלִפיַלְְּתרֹוְּפָיה

ָמה ַלֲעׂשֹות ְוֵאי- ִלְפֹעל ְּכֵדי ְלַהְפֹות ֶאְמָצִעים ַלְּמקֹומֹות ַהְּנכֹוִים , ְּבַהְרָצאֹות ֵּתיאֹוֶרִטּיֹות ְוִעּסּוק ַמֲעִׂשי

  ...ּוְלָהִפיק ֵמֶהם ֶאת ֵמַרב ַהּתֹוֶעֶלת ְלטֹוַבת ַהִּצּבּור

ת ּדֹוָדִתי ׁשּוב ַמְזִעיָקה אֹוִתי ֵאֶליָה ְּבֶאְמָצעּות ַּכְרִטיס ַמִּדיף ָּכאן ֲאִי ְמַסֵּים ֶאת ַהִפילֹוטֹון ִמְּפֵי ְׁשּבָ 

 .ֵריַח ֹּבֶׂשם


