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ֵסֶדר, ּכֹוִסית ַאַחת עֹוד, נּו -  ?בְּ

ֵסֶדר - ר זּוִגי, בְּ פָּ ֶיה ִמסְּ  .ֶשִיהְּ

ַרֶנק הֹוִשיט ַהֲחִזיק בַ  ֲאדֹון פְּ ֵדי לְּ ַמר, ֹוִסיתּכֶאת יָּדֹו ּכְּ אָּ אֹום וְּ סֹוג ִפתְּ  :ַאְך נָּ

ֶתה יֹוֵתר. ַדי, ֲאדֹוִני, לֹא -  ...לֹא ֶאשְּ

ה - מָּ ה -? לָּ ִליאָּ ִתי ִבפְּ ַאלְּ  .שָּ

ִפַנת ַהֶחֶדר, ֲאדֹוִני, ַתִביט ֶרַגע - ר. לְּ בָּ ה לֹא רֹוֶאה שּום דָּ כֹון ֶשַאתָּ ל ? נָּ ֲאבָּ

ה: ֲאִני רֹוֶאה תֹוֵכחָּ ַלי בְּ ַתֶּכֶלת עָּ ה ַהִמסְּ ִשישָּ ה קְּ בָּ , ֲאִני רֹואָּ ֶאצְּ ַאֶיֶמת בְּ ּה מְּ עָּ

לֹוֶחֶשת ַרֶנק: " וְּ ֹכר, פְּ ַרֶנק, זְּ  ".פְּ

תֹוִרית ַהזֹאת - ה ַהִמסְּ ִגיחָּ ִחיּוְך -? ִמי ִהיא ַהַמשְּ ִתי בְּ ַקרְּ  .חָּ

ַחק - ִצינּות -ֲאדֹוִני , ַאל ִתצְּ ַמר ִברְּ ּה ֵעֶדן -. אָּ תָּ נּוחָּ  .זֹו ֲחמֹוִתי מְּ

ן - יָּ ִענְּ ו שּוב ֵאיֶנִני ִמתְּ , נּו? ֶזה הָּ שָּ ה ַּכֹהֶגן ִאם . ַפֵלאַעכְּ תָּ ִמֶמנָּ ַחדְּ ֶאה ֶשפָּ ַּכִנרְּ

ְך ל ּכָּ ָך ּכָּ ה אֹותְּ ִחידָּ ּה ִהיא ֲעַדִין ַמפְּ  . ַאֲחֵרי מֹותָּ

לֹוֵצץ - ִביִלי , ֲאדֹוִני, ַאל ִתתְּ ֶשה ִבשְּ ר ַהֶזה קָּ בָּ ַמר -ַהדָּ אָּ ַזר וְּ  .חָּ

ה  דָּ עָּ ִדי ַבִמסְּ דָּ ן צְּ חָּ לְּ ַיד שֻׁ נּו לְּ דֹון יַָּשבְּ ֹרְך ֶשל דּוִמיָּה ִסֵפר ִלי אָּ ַכֲעֹבר ֶרַגע אָּ וְּ

יו רֹות ֶאת ִספּור ַחיָּ צָּ ִמִלים קְּ ַרֶנק בְּ  .פְּ

ה ֵמִבין - ה, ֲאדֹוִני, ַאתָּ נָּ לֹא ַתקָּ ן לְּ יָּ ִייִתי ַשתְּ ִעיר הָּ ִייִתי צָּ ֶשהָּ הֹודֹות . ּכְּ

ִתי לֹא ַרע ַוחְּ רֹונֹוַתי ִהרְּ ִכשְּ ִת , לְּ ַבזְּ ל ִבזְּ ִתיָּה ֲאבָּ יָּה י ַהֹּכל ַעל שְּ ל ֶעֶרב הָּ כָּ ּובְּ

ד ֵמַחבֵ  הַר ֶאחָּ רָּ ַדן ַהַהּכָּ בְּ תּוי ַעד אָּ ה שָּ תָּ ה  - י ַמֲחִזיר אֹוִתי ַהַביְּ רּוטָּ ִלי פְּ . ּובְּ

ִייִתי , ַתֲאִמין ִלי ד הָּ ֶרה ֶאחָּ ֵלא ִמקְּ מָּ ִאלְּ ה וְּ ֵרגָּ ִתי ַלֵשֶפל ַהַמדְּ ַדרְּ ש ִהַדרְּ ַממָּ

ִעים, ִמי יֹוֵדעַ ,  ַהיֹום גָּ שֻׁ ֵבית מְּ ֵבית ַהֹסַהר, אּוַלי בְּ ִקּצּור... אּוַלי בְּ , בְּ

ה ֲעִניָּה ַנֲערָּ ִתי בְּ ַאַהבְּ ה, ִהתְּ ה, מֹורָּ ֵקנָּ ּה ַהזְּ ֵנס ֶאת ִאמָּ ַפרְּ ֵדי לְּ ֶשה ּכְּ ה קָּ דָּ בְּ . ֶשעָּ

לִ , ֲאדֹוִני, ֲאִני ֶבֱאֶמת ֵאיֶנִני יֹוֵדעַ  גָּ סֻׁ אִלִיים מְּ מָּ ִשים נֹורְּ ַאֵהב ִאם ֲאנָּ ִהתְּ ים לְּ

ְך ֵדי ּכָּ ה זֹאת ַאֲהַבת ִשּכֹוִרים ֲאִמִתית: ַעד ּכְּ תָּ יְּ ֹטֶרֶפת, הָּ ִנית ּומְּ דָּ ַפַעם . טֹורְּ

ִתי ֶא  ַפלְּ חֹוב לִנטְּ רְּ ה ֶשִלי בָּ ִכי, ַהַנֲערָּ ה ִבבְּ צָּ רְּ ִהיא פָּ ּה. וְּ ִתי ֶאל ִאמָּ ַלכְּ ל , הָּ ֲאבָּ

ֹמעַ  ה ִלשְּ בָּ ה ִליאָּ , ֲאִני: "זֹו ֲאִפלּו ֵסרְּ רָּ ֵדי, מְּ ַחסְּ ִקיר לְּ ַהפְּ ה לְּ ל ֶאת -ֲאמּורָּ ַהגֹורָּ

ה ִחידָּ ִתי ַהיְּ מָּ ה ֶשִלי, ֶנחָּ ֵּכנָּ ה ַהִמסְּ תֹומָּ  "?ֶאת ַהיְּ
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ה ִתיִתי ִטפָּ ִשים לֹא שָּ ה ֳחדָּ לֹושָּ ּה. שְּ ֵנַע אֹותָּ ַשכְּ ִליַח לְּ ִתי ֶשַאצְּ ַשבְּ לֹא . חָּ

ן תָּ ִדירָּ ֵנס לְּ ִהּכָּ ִתי לְּ ת, ֵהַעזְּ ל ִהסְּ ןֲאבָּ ַיד ֵביתָּ ֵלִמים לְּ ִתי ֵלילֹות שְּ ה . ֹוַבבְּ ּומָּ

ָך ַדֵבר , ֲאדֹוִני, ַאִגיד לְּ ה לְּ ִחילָּ ִהתְּ בֹוא ֵאֶליהָּ וְּ ה לָּ ִשישָּ ה ִלי ַהיְּ אָּ רְּ ַפַעם ַאַחת קָּ

ה ֶשִלי ַאֲהבָּ  . ַעל הָּ

ִתי - ִברְּ ה , גְּ ִתי  -ִאם ַאתְּ רֹוצָּ ְך ֶשלֹא ֶא ֲאנִ  -ִבַקשְּ ַבע לָּ ֶתה י ִנשְּ םעֹוד שְּ עֹולָּ   .לְּ

ַבע, ֲאדֹוִני, לֹא - ָך. ַאל ִתשָּ תְּ בּועָּ ֵפר ֶאת שְּ ה ֶשתָּ מָּ א? לָּ ל . ֲהֵרי ֶזה ֵחטְּ ֲאבָּ

ד ַנאי ֶאחָּ ָך תְּ ל פַ : ַאִּציג לְּ כָּ ָךבְּ ִשמְּ א בְּ רָּ ַהִניַח ֶאת יֶ הְּ ִת , ַעם ֶשֶאקְּ ה ַחיָּב לְּ

 .ַהּכֹוִסית

ִתי ַלתְּ  ַּכמְּ ן ֶשִהסְּ ׂשּוִאים. ַנאי ַהֶזהַּכמּובָּ ִיינּו נְּ ר הָּ בָּ ה ּכְּ נָּ , ֵּכן. ַּכֲעֹבר ֲחִצי שָּ

ה, ֲאדֹוִני קָּ דְּ ִתי צָּ ה. חֹוַתנְּ ה מֹוִעילָּ תָּ יְּ ה לֹא הָּ בּועָּ ח. ַהשְּ רָּ כְּ ִייִתי מֻׁ ִייִתי ... הָּ הָּ

ִמים עָּ ַתֵּכר ִלפְּ ִהשְּ ח לְּ רָּ כְּ ִתי ֶא . מֻׁ ַברְּ ֶשעָּ ל ּכְּ בּול תֲאבָּ ה ִמתְּ , ַהגְּ תָּ יְּ ַיֶּצֶבת ִהיא הָּ

ַני פָּ לֹוֶחֶשת, לְּ ּה ַעל ִפיהָּ וְּ עָּ בָּ ה ֶאת ֶאצְּ ִניחָּ ַרֶנק: "מְּ ֹכר, פְּ ַרֶנק, זְּ ַוֲאִני ". פְּ

בּועַ  ֶמֶשְך שָּ תֹות לְּ ִתי ִלשְּ ַדלְּ ל ַהֹחֶדש, חָּ כָּ ִמים לְּ עָּ ה : ֲאדֹוִני, ֵּכן. ִלפְּ עָּ דְּ ִהיא יָּ

ה אָּ בָּ ל ִמסְּ כָּ צֹא אֹוִתי בְּ ק, ִלמְּ דָּ ל פֻׁנְּ כָּ יְּ , בְּ ֶנֶסת ֶחֶרשהָּ ה ִנכְּ ה , תָּ ר ַהֵשיבָּ ֵׂשעָּ

ּה ִתיר ֶאת רֹאשָּ ּה ַמכְּ ה, ֶשלָּ ִמיד ִננֹוחָּ ִמיד , תָּ התָּ ֵקטָּ ה אֹוֶמֶרת, שְּ תָּ יְּ הָּ : וְּ

ַרֶנק" ה!" פְּ עָּ נָּ ַהכְּ ִייִתי יֹוֵצא ַאֲחֶריהָּ בְּ  .ַוֲאִני הָּ

ה יֹוֵדעַ , ַהיֹום ִפי ֶשַאתָּ ִמיד, ּכְּ ם אָּ דָּ ל ִלִביאֹוֵהב ֶאת ִא , ֲאִני אָּ כָּ ִתי בְּ ִתי , שְּ ִחַנכְּ

ַדי ֵהיֵטב לָּ ז מֹות  הָּ , ֶאת יְּ רֹות ֶשֵמאָּ ַלמְּ ִנים" אֹוֶמֶנת"וְּ פּו ֵתַשע שָּ לְּ ל , ֶשִלי חָּ ּכָּ

ַתִים תֹות יֹוֵתר ִמשְּ לֹוש ּכֹוִסי, ֵאיַמת ֶשֲאִני עֹוֵמד ִלשְּ ה , ֹותשָּ ּה מֹוִפיעָּ מּותָּ דְּ

נַ  פָּ מֹו, ילְּ ה ּכְּ רּורָּ ִהיא לֹוֶחֶשת, ַבַחִיים בְּ ַרֶנק: " וְּ ֹכר, פְּ ַרֶנק, זְּ  ".פְּ

ה ֵמִבין  רּות  -ִסֵים ֶאת ִודּויֹו  -ֲאדֹוִני , ַאתָּ ַמּכְּ ן ִמן ַהִהתְּ יָּ ֹמל ַשתְּ ר ִלגְּ שָּ ֶאפְּ

ִסירּות, ֶשלֹו ֹאֶרְך רּוַח ּומְּ ְך ֵיש ֹצֶרְך בְּ ֵשם ּכָּ ל לְּ ה , ֲאבָּ ִגישָּ ה ּובְּ ה ַרבָּ בּונָּ ִבתְּ

ֶזֶנת אֻׁ ִחנֹות: מְּ אן ִאיּוִמים ּותְּ ִרים ּכָּ יּו עֹוזְּ ִדין , לֹא הָּ ֶהעָּ ּכּור ַהֶשֶקט וְּ ִאזְּ ַרק הָּ

ִתי פֹוֵסק ַהִבלְּ צֹון. וְּ רָּ ל ֶאת ֹּכַח הָּ ָך ֹקֶדם ּכָּ ה נֹוֶטֶלת ִממְּ קָּ ֵני ֶשַהּוֹודְּ ִמשּום . ִמפְּ

ש בִ  ם ַחלָּ דָּ הֹוִביל אָּ ַדַעת ֵאיְך לְּ ִריְך לָּ ְך צָּ נּותּכָּ יֻׁמָּ ה, מְּ גָּ רָּ ַהדְּ ֹעל בְּ מֹו , ִלפְּ ּכְּ

ִטיִני ם ַהלָּ גָּ כֹוחַ : "ֶשאֹוֵמר ַהִפתְּ ה חֹוֶצֶבת ַבֶסַלע לֹא בְּ טּוף , ַהִטפָּ ִטפְּ א בְּ ֶאלָּ

ִמיד  ".ַמתְּ

ֵאֶלה ִשים ּכָּ ֵבה נָּ יּו ַהרְּ ַואי ֶשהָּ מֹו ַהחֹוֶתֶנת ֶשִלי, ַהלְּ  .ּכְּ

 


