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ְנִסּיֹון ְלָחן ְבפֶׂ ה ִמְתַרֵחׁש ְלַיד ַהשֻּׁ ָגִריםָעָשר -ַאַחד. ִבְׁשַעת ֲארּוַחת ַהָצֳהַרִים, ִסּפּור ַהַמֲעשֶׂ ִמּתֹוָכם : ְמבֻּׁ

ְבָרה ַמָמׁש ַמְתִאיָמה. )ָכָכה ָכָכה –ּוְׁשַנִים , ִּתְׁשָעה ִמְתַקְבִלים ַעל ַהַדַעת  ...(ִמְתַקִשים ְלַכֵנס ַבְכָפר חֶׂ

ת ַאַחת ַהְגָברֹות –ַהְּיָלִדים ֵהם ֲעִתיד ָהָעם -  רֶׂ ל ִּפיָה ַכּפִ , אֹומֶׂ ִהיא ַמֲעָלה אֶׂ ל ִלְפָּתן ְבָׁשָעה ׁשֶׂ ַגע ִלְפֵני ֵכן )ית ׁשֶׂ רֶׂ

 (.ָנְסָבה ַהִשיָחה ַעל ְיָלִדים

ָהְגָתה ִמְׁשָּפט כֹּה ַמֲעִמיק . ִהְשָּתְרָרה ְדָמָמה -ְבָנּה ָלַמד ַבִכָּתה ָהִראׁשֹוָנה ְבֵבית)ַהכֹּל ִהִביטּו ְבַהֲעָרָכה ָבִאָשה ׁשֶׂ

ל ְכבֹוד ָהָאדֹון רֹוְנְטלֶׂ  ת"ְוַהַבת , ר ִסְפרֹו ׁשֶׂ כֶׂ ת טֹוְלִביְנְסָקה  " הֹולֶׂ רֶׂ ם ִאָמא  –ִלְגבֶׂ ֵּיׁש ָלהֶׂ ָשִרים ׁשֶׂ ְיָלִדים ְמאֻּׁ

ְנִטית ָכל  (. ָכְך-ִאיְנֵטִליגֶׂ

ת ַהְדָמָמה ַהֲחִגיִגית חַ ַטע ַא ָק  –ָאְמָנם ֵכן -   .ַהְּיָלִדים ֵהם ֲעִתיד ָהָעם –ד ָהֲאדֹוִנים אֶׂ

צֶׂ  ת ֲאפּוָיהְוִהְתִחיל ְלַכְרֵסם עֶׂ ל ַּתְרְנגֹּלֶׂ  . ם ׁשֶׂ

ל ָאָדם ָנבֹון ְמאֹוד  ת ָהֲאפּוָיה ָיָצא ֵׁשם ׁשֶׂ ם ַהַּתְרְנגֹּלֶׂ צֶׂ ת עֶׂ ִכְרֵסם אֶׂ ת)ָלָאדֹון ׁשֶׂ ת ֲאָלִפים ְלָׁשָנה ַרק ֵמַהַמְשכֹּרֶׂ ( ֲחֵמׁשֶׂ

ת הַ  –ּוְׁשֵני ָבִנים ַבִּתיכֹון ַהֲחִמיִׁשי  ְדָבָריו ָזכּו ִלְתשּומֶׂ  .ֵלב ָהְראּוָיהָכְך ׁשֶׂ

ת ַהְשנִ  –ַהְּיָלִדים ֵהם ֲעִתיד ָהָעם -  רֶׂ ִהיא שַ , ָּיה ַבֲאָנָחהָאְמָרה ַהְגבֶׂ ר ִעם ֲאפּוָנהְכׁשֶׂ זֶׂ  .  ָמּה ְבַצַלְחָּתּה גֶׂ

ָהְיָתה ִבְמקֹוָמּה, ָהֲאָנָחה ת, ׁשֶׂ מֶׂ  . ִהְתַקְבָלה ְבהֹוָקָרה הֹולֶׂ

ִצים ִמּתֹוצְ  ְנִטיתכָֻּׁלם ָהיּו ְמרֻּׁ ֹּא ִהְתָאְרָכה ַעד ְכֵדי ִׁשֲעמּום, אֹות ַהִשיָחה ָהִאיְנֵטִליגֶׂ ל ִּיְתרֹוָנּה ָהָיה ְבָכְך ׁשֶׂ , ׁשֶׂ

ֹּא ָהְיָתה ִּפְטּפּוט ִׁשְטִחי ְוָנדֹוׁש ֹּאת ל  . ְוַלְמרֹות ז

ָחד ה, ַרק ָאָדם אֶׂ ה, ָכְך ִנְדמֶׂ צֶׂ ֹּא ָהָיה ְמרֻּׁ ה ִעם ה. ל ה ִנְמנֶׂ ה: ָכָכה-הָככָ -ָהָאָדם ַהזֶׂ ה, מֹורֶׂ הּו דֹומֶׂ ִהְׁשַּתֵעל , אֹו ַמשֶׂ ׁשֶׂ

 . ְמַׁשֲעֵמם ְועֹוְקָצִני  –ְבֵלילֹות 

ִהְתַבֵקׁש ְכָלל, נֹוחּות-ִאיְתנֹוֵעַע ַּפַעם ּוַפֲעַמִים בְ הּוא ִה  ת ַדְעּתֹו ְבִלי ׁשֶׂ ר ָרָצה ְלַהִביַע אֶׂ ָנַהג ָּתִמיד ַכֲאׁשֶׂ , ְכִפי ׁשֶׂ

ל ְדָמָמהְוִהְתָּפֵר  ַגע ׁשֶׂ  :ץ ִּפְתאֹום ְברֶׂ

ם צֹוְדִקים ְלַגְמֵרי-  ֹּאת ֵהיֵטב –ַרבֹוַתי , ַאּתֶׂ ֹּא ְלַדֵבר , ָצִריְך ְלָהִבין ֵהיֵטב, ְוַרק ָצִריְך ְלָהִבין ז ת יֹוֵתר טֹוב ל רֶׂ ַאחֶׂ

ֹּא ְלִהְסַּתֵכן ְוִלְהיֹות ִלְצחֹּק  ֹּא ַמצְ  –ִבְכָלל ְול ה ִבְכָלל ל זֶׂ  . ִחיקַלְמרֹות ׁשֶׂ

ִבים  ל קֹולֹות ְמָחָאה ָעַבר ֵבין ַהְמסֻּׁ ל ַהדֹוֵבר –ָהַלְך ְוָגַבר  –ַרַחׁש ׁשֶׂ ְפנּו אֶׂ  .ַמָבִטים ֲאַלְכסֹוִנִּיים ְוִחּיּוִכים הֻּׁ

ת  –ֲאדֹוִני ַהְּפרֹוֵפסֹור , ֲאַנְחנּו ְמִביִנים-  צֶׂ ֱחרֶׂ ת ֲאָלִפים רּוָבִלים ַהְכָנָסה )ֵהִׁשיב ַהָנבֹון ְבקֹול ִאִטי ּוְבִניָמה נֶׂ ֲחֵמׁשֶׂ

ת ָהֲאפּוָיה, (ְׁשָנִתית ם ַהַּתְרְנגֹּלֶׂ צֶׂ  . ּתֹוְך ְכֵדי ִכְרסּום עֶׂ

ֹּא -  ת-ָרַעם ַהָכָכה  –ל נּו ִבְתנּוָפה ָכָכה ְוִהְרִחיק אֶׂ  . ַצַלְחּתֹו ִממֶׂ

ת ְׁשֵּתי ַהְּפִעילּויֹות ָגל ְלַׁשֵלב אֶׂ ֹּא ָהָיה ְמסֻּׁ ְחֵלט ל ה ְבהֶׂ  . ִדבּור ַוֲאִכיָלה: ָאָדם זֶׂ

ל ְבֵני ָאָדם ַהְמכִֻּׁנים ִמּתֹוְך ִנימּוס  . 'ַרְגָׁשִנִּיים ִמַדי'אֹו ', ְרִגיִׁשים ִמַדי'ַבְזַמן ָהַאֲחרֹון ִהְתַרָבה סּוג ָמאּוס ׁשֶׂ

ת ַהכֹּל יֹוֵתר ִמַדי ִבְרִצינּות ם. ְוָכל ָדָבר ַמְרִגיז אֹוָתם, ָהֲאָנִׁשים ַהָללּו לֹוְקִחים אֶׂ ה ָלהֶׂ ָאסּור ְלַדֵבר ַעל , ִנְדמֶׂ ׁשֶׂ

 .אֹו ַעל גֹוַרל ַהִּתינֹוקֹות ַהְנטּוִׁשים ַבקֹוְנֵצְרט, ִׁשָטפֹון ְלַיד ַהָמיֹוֵנז

ֱאָצִאים'ְׁשִביִלי ַהִמָלה בִ -  ת ִלְתמּוָנה ִויזּוָאִלית –' צֶׂ כֶׂ ְהּפֶׂ ת ֲאִני רֹואֶׂ . ֹוִניֲאד, נֶׂ רֶׂ ֹּאת אֹומֶׂ ת ַעְצִמי ִמְתּפֹוֵרר ז ה אֶׂ

ר בֶׂ  .ֱאכֹּל ּתֹוָלִעים, ְוִנְרָקב ְבקֶׂ

ה ַמְתִחיל -  הּו ְבִניָמה ַחְסַרת –זֶׂ ל ִמיׁשֶׂ  .ַסְבָלנּות-ִנְׁשָמע קֹולֹו ׁשֶׂ

ָגִרים ְואֶׂ -  ה ִכְגָבִרים ְמבֻּׁ ָגרֹות , ָאבֹות –ת ַהְּיָלִדים ְבֵני ָׁשָנה ְוָׁשלֹוׁש ֲאִני רֹואֶׂ  .  ִאָמהֹות -ְוַכָנִׁשים ְמבֻּׁ
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ת ַהֵּתָאבֹון-  ה ְמַקְלֵקל ְלָך אֶׂ הּו ְבִלְגלּוג –? ְוזֶׂ  . ָהִעיר ִמיׁשֶׂ

ֹּאְכלּו ַּתְרְנגֹולֹות-  ל ְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה י ה ֵאיְך ַכֲעבֹּר ְזַמן ָקָצר ׁשֶׂ ִיְתְּפסּו , ַיַעְסקּו ַבֲאַהְבַהִבים, ַוֲאִני רֹואֶׂ

ְרִטים, ִסינֶׂקּורֹות ְקְראּו יִ ; ִיְלְבׁשּו ְשָמלֹות ַמְלָמָלה ַבֲעלֹות ַמְחשֹוִפים ִדיְסְקֵרִטִּיים, ַיַעְרכּו ְנָׁשִפים ְוקֹוְנצֶׂ

ָּפִׁשים ִויַנֲהלּו ִשיחֹות ִׁשְטִחּיֹות ן ַהְשָנַתִים אֹו ַיְׁשיֹו ְיַרְחֵרַח ַאֲחֵרי ... ִעּתֹוִנים ְורֹוָמִנים ְמטֻּׁ אֹותֹו ַקְזיֹו בֶׂ

ְניֹות ְׁשֵמנֹות ְצָיה ִּתְׁשַּתֵדל לָ 'ַיְדזְ , אֹו זֹוְׁשָיה, ּוַמְנָיה ַבת ַהְשָנַתִים, ְנדֻּׁ יָה -דּוג ְבַחַכתָיה אֹו ַהלֶׂ -ַבַעל ֵמִניב –ְקָסמֶׂ

ן ַהָשָנה... ְשָמלֹות ַדַעת אֹו ִיְרדֹּף ָמֵלא ְּתׁשּוָקה -ְסַטְׁשיֹו אֹו ְוַלְדְזיֹו ִיְתַחְנֵחן ְלָנִׁשים ְנשּואֹות ַקלֹות, אֹותֹו יּוְזיֹו בֶׂ

ַהִמְׁשַּתֲעַׁשַעת ַהּיֹום , ַהְנָיה אֹו ְברֹוְנָיה ְזהּוַבת ַהֵשָער, ַיְנָיהוְ , ַאֲחֵרי ִכבּוִׁשים ַקִלים ְבִסְמָטאֹות ָהִעיר ַהְגדֹוָלה

ל ַבֲעָלּה, ְבִפְטּפּוָטּה ַהִחָנִני ת ְמִחיר ֲחָטֵאי ְׁשנֹות ַרָּוקּותֹו ׁשֶׂ  . ְּתַׁשֵלם אּוַלי אֶׂ

ה ְכָבר יֹוֵתר ִמַדי, ֲאדֹוִני-   !זֶׂ

ִבים ִהבִ  ְלָחןִׁשָשה ֵמִבין ַהְמסֻּׁ ת מַֹּרת רּוָחם ְבִהְסַּתְלקּות ִמן ַהשֻּׁ  .יעּו אֶׂ

ם ָכל, ַרבֹוַתי-  ם ִלי ? ָכְך כֹוֲעִסים-ַמדּוַע ַאּתֶׂ ה ִאְלָמֵלא ִהְבַטְחּתֶׂ ת ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאלֶׂ ם אֶׂ ֹּא ָהִייִתי אֹוֵמר ָלכֶׂ ל

ם ָלכֶׂ ת ַמְׁשָמעּות ַהַהְצָהָרה ׁשֶׂ ם ְמִביִנים ֵהיֵטב אֶׂ ַאּתֶׂ ְשִרים ָׁשָנה . ַהְזַמן עֹוֵבר ַמֵהר... ֲעִתיד ָהָעם –ְיָלִדים : ׁשֶׂ  –עֶׂ

ת ַהְשָמלֹות ַעד ַהִבְרַכִים... ְּתקּוָפה ְקָצָרה ְלַמַדי ָלנּו ְואֶׂ ת ַהִמְכָנַסִים ַהְקָצִרים ׁשֶׂ . ֲהֵרי כָֻּׁלנּו ֲעַדִין זֹוְכִרים ֵהיֵטב אֶׂ

ָבה , ַמְקלֹון ם ֲהֵרי –ָנכֹון  –בֻּׁ ְתמֹול עֹוד ִשַחְקנּו ָבהֶׂ ַרק אֶׂ ה ׁשֶׂ  ...?ִנְדמֶׂ

ְלָחן ת ַהשֻּׁ ם ְוָעְזבּו אֶׂ ת ַהְצָלחֹות ִבְתחּוַׁשת , עֹוד ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ָקמּו ִמְמקֹומֹוֵתיהֶׂ ם אֶׂ ְוַהנֹוָתִרים ִהְרִחיקּו ֵמֲעֵליהֶׂ

 . ְסִליָדה

ִני סֹוֵבל ְמִליצֹות-  ם, ַהְּתלּוִיים ְכמֹו ְׁשָלִטים ִצְבעֹוִנִּייםִמְׁשָּפִטים ְמנָֻּׁכִרים , ֵאינֶׂ ֹּא ַמְׁשִגיַח ָבהֶׂ ִאיׁש ל ִמְּפֵני , ׁשֶׂ

ר ְּפָעִמים ִביָמָמה שֶׂ הּוא עֹוֵבר ְלָיָדם עֶׂ ֲאִני ִמְתַרֵחץ ָבּה; ׁשֶׂ אֹו , ִמְׁשָּפִטים ַהַמְזִכיִרים ִלי ִצּיּור ְבַתְחִּתית ַהְקָעָרה ׁשֶׂ

ָּיר ַעל ַרח ַהְמצֻּׁ  ...ַכד ַמִים אֹו ַעל ְכִלי ַאֵחר ּפֶׂ

ה ְכָבר יֹוֵתר ִמַדי-  ת ֲאָלִפים ְלָׁשָנה)ָמָחה זֹו ַהַּפַעם ַהְשִנָּיה ַהְמכָֻּׁבד ַעל כָֻּׁלם   –ָאדֹון ְּפרֹוֵפסֹור , זֶׂ ֹּא (.  ֲחֵמׁשֶׂ ל

 .ַחָּיִבים לֹוַמר ָכל ָדָבר

ר , ְסִליָחה-  ֹּא ָאַמְרִּתי ׁשּום ָדָבר ֵמֵעבֶׂ ִהְתַקֵבל ְבָכבֹוד ָגדֹול ָכלל ִנְכַלל ַבִמְׁשָּפט ׁשֶׂ ם-ָלָמה ׁשֶׂ  –ְיָלִדים : ָכְך ַעל ְיֵדכֶׂ

ת ָהֲאפּוָיה, ֲאדֹוִני, ִאם ָהִייָת אֹוֵמר. ֲעִתיד ָהָעם ם ַהַּתְרְנגֹּלֶׂ צֶׂ ת עֶׂ ִכְרַסְמָּת אֶׂ ד : "ָׁשָעה ׁשֶׂ הּו ַׁשֲעׁשּוַע  ָיָקר  –יֶׂלֶׂ זֶׂ

ֵיׁש ָלנּו ְיָלִדים ִמְּפֵני : "ִאם ָהִייָת אֹוֵמר. ֲאָבל ָהִייִתי ׁשֹוֵתק ְכמֹו ָדג, ָהִייִתי ַמְרִגיׁש ַרע ְמאֹוד –" םַאְך ָנִעי, ְמאֹוד

ְך ְכָלל ֵיׁש לֹו ְיָלִדים רֶׂ ָאָדם ָנשּוי ְבדֶׂ ה ֵמַעְצמֹו, ׁשֶׂ ה קֹורֶׂ הּו ָכְך זֶׂ ָבל ְוֵאיְכׁשֶׂ ֹּא ָהִייִתי ֵמֵפר אֶׂ  –" ָכְך ְמקֻּׁ ת ַהְדָמָמה ל

 .ֲאִפלּו ַבֲאָנָחה ַאַחת

 .ַאָּתה ָאָדם ִקיצֹוִני ְמאֹוד- 

ם ת ְמקֹומֹוֵתיהֶׂ ְלָחן ָעְזבּו אֶׂ ֲעַדִין ָיְׁשבּו ְלַיד ַהשֻּׁ ִבים ׁשֶׂ  . ַהְמסֻּׁ

ה ִנַגׁש ָכָכה ל ַהמֹורֶׂ ת ָידֹו ַעל ְכֵתפֹו-אֶׂ  .ָכָכה ַאֵחר ְוִהִניַח ַבֲעִדינּות אֶׂ

ָחד. ָאַמר –ֲאדֹוִני , ָך ַאָגָדהֲאַסֵּפר לְ -  ְפָלא, ָהָיה ְבָאֵמִריָקה ַמִטיף ָגדֹול אֶׂ ָלה ִבְניּו יֹוְרק ִבְקָׁשה . נֹוֵאם מֻּׁ ָהֲאצֻּׁ

ת ְדָרָׁשתֹו ַבֵהיָכל ַהְמפָֹּאר ְביֹוֵתר ַבִביָרה ַּיְׁשִמיַע אֶׂ ָדרֹו: ִהִגיעּו ָכל ִנְכְבֵדי ָהִעיר. ׁשֶׂ ֲאדֹוִנים ְלבּוִׁשים , תְגָברֹות ְמהֻּׁ

ף ׁשֶׂ ֹּאׁש ִלְקַראת ָהֵארּועַ . ָהֲאִויָרה ָהְיָתה ָחְפִׁשית ְמאֹוד, ְכמֹו ְלנֶׂ ַהִנְכָבד  . ַהכֹּל ָשְמחּו ְכָבר ֵמר ַהכֹּל ִהִניחּו ׁשֶׂ

: ְוהּוא ָאַמר ַרק. ַהכֹּל ַמְמִּתיִנים. הְדָממָ . הּוא הֹוִפיַע ְלַבּסֹוף. ַהְמפְֻּׁרָסם ִיְתַאֵמץ ִלְׁשבֹות אֹוָתם ְבִקְסֵמי ְנאּומֹו

ם ִלְנהֹּג! ַׁשְבִריִרּיּות ַוֲעלּובֹות, ִכְבשֹוַתי ַהִמְסֵכנּות" ם ֵכיַצד ֲעֵליהֶׂ ם יֹוְדִעים? ְלֵׁשם ָמה ְלַהִטיף ָלכֶׂ ם , ֲהֵרי ַאּתֶׂ ַאּתֶׂ

ם רֹוִצים! ַבְלָעַדי, יֹוְדִעים ֵהיֵטב  .ְוָהַלְך לֹו". ן ֲחָבל ַעל ָכל ִמָלהִאם כֵ , ְיִקיַרי, ְוַרק ֵאיְנכֶׂ


