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 .ָהָאָדם ַהָשקּול ּדֹוֶמה ְלֵבית ָקֶפה

, ַהַמְצִהיר ְבֶהְחֵלִטּיּות, ָפחֹות אֹו יֹוֵתר, ָתלּוי ֶשֶלט ִצְבעֹוִני, ְכמֹו ֵמַעל ֵבית ָקֶפה, ֵמַעל ָהָאָדם ַהָשקּול

 :ְללֹא ִפְקפּוִקים, ְללֹא ִהּסּוִסים

 ".עּוגֹות, ְגִליָדה, ֶתה, ָקֶפה. ת ָקֶפהֵבי"

 .ְוָכל ֶאָחד יֹוֵדַע ִמָּיד ִעם ָמה ֵיש לֹו ֵעֶסק

ֵאין בֹו שּום ָּדָבר . ְוִהּדּור ָכְלֶשהּו, הּוא ַבַעל ָחזּות ְנִעיָמה ְלַמַּדי, ְבדֹוֶמה ְלֵבית ָקֶפה, ָהָאָדם ַהָשקּול

ָהִעָקרֹון ֶשלֹא ; ַוֲהֵרי ִאיש ֵאינֹו ּדֹוֵרש זֹאת, ּו ַהּנֹוֵגַע ְקָצת יֹוֵתר ָעֹמק ַלֵלבַמֶשה, ַהְמַרֵתק ֶאת ַהַמָבט

 . ִיְהֶיה שּום ָּדָבר ּדֹוֶחה אֹו ַמְרִתיַע ֶאת ַהַמָבט אֹו ֶאת חּוש ָהֵריחַ 

ְכָרח ִלְהיֹות, ִלְכלּוְךֵיש ְקָצת  –ַבִמְטָבח ֶשל ֵבית ַהָקֶפה ְוַגם ֵאֶצל ָהָאָדם ַהָשקּול  ַאְך . ִמְפֵני ֶשמֻּ

ָּדִרים הּוא ָּדָבר ּדֹוֶחה ? ּוְלֵשם ָמה ְלַהְראֹות. ַמְקִפיִדים ְלַהְסִתיר אֹותֹו ַמְרֶאה ִלְכלּוְך ְבֵעיֵני ֲאָנִשים ְמהֻּ

 . ַהְמַקְלֵקל ֶאת ַהֵתָאבֹון

ֵאין ֵאֶלה ִבלּוִיים ַמְשִכיִלים ִבְמיָֻּחד אֹו . ָמט ְוִלְקרֹא ִעתֹוִניםַשְח , ְבֵבית ָקֶפה ֶאְפָשר ְלַשֵחק ִביְלָיאְרד

. ִאם לֹא ִמְתַיֲחִסים ֲאֵליֶהם יֹוֵתר ִמַּדי ִבְרִצינּות ְולֹא ַמְקִּדיִשים  ָלֶהם יֹוֵתר ִמַּדי ְזַמן, ַמִזיִקים ִבְמיָֻּחד

ַוֲהֵרי ָכל , ּוַמְרִגיָעה, ְמִביָאה תֹוֶעֶלת ָמה, ְמַבֶלה ְמַמֵלאת ֶאת ְזַמּנֹו ְכמֹו־ֵכן ַהֶחְבָרה ֶשָבּה ָהָאָדם ַהָשקּול

 .ֶזה ַרק ְלטֹוָבה

ִמְפֵני ֶשִאם ָהָיה רֹוֶצה ְלַהְשִביַע ָשם ֶאת ַרֲעבֹונֹו ָהָיה ַרק ְמַקֵבל , ָאָדם ָרֵעב ְמאֹוד לֹא ֵיֵלְך ְלֵבית ָקֶפה

ַוֲהֵרי ְלֵשם ָכְך ָתלּוי , ֵבית ַהָקֶפה ַגם לֹא ְיַסֵפק לֹו ִהְתַרְגשּויֹות ַעזֹות. קֹות ִמַּדיָהעּוגֹות ְמתּו: ְבִחיָלה

 . ַגם ָהָאָדם ַהָשקּול –אֹותֹו ָּדָבר .  ַהֶשֶלט ַהפֹוֵסל ֵמרֹאש ָכל ֶאְפָשרּות ָכזֹאת

ַגם ֶזה ְוַגם ֶזה , ָאָדם ָשקּול ְלֵבית ָקֶפה ִמְסַתֵתר עֹוד ַמֶשהּו ֲאָבל ַבַהְקָבָלה ָהֲאִמִתית ְוַהַמֲעִמיָקה ֵבין

 . ִּדלּוִגים אֹו  ֲחִריגֹות, ְללֹא ִהּסּוִסים, ְללֹא ַגְחמֹות, ְבֹאֶפן ָסִדיר, פֹוֲעִלים ַכֲהָלָכה

לֹא ְתנּוָעה ַקַּדְחָתִנית , ֵיש ְתנּוָעה. ְכָנִסיםנִ , יֹוְצִאים –יֹוְצִאים , ִנְכָנִסים.  ֵבית ַהָקֶפה ָפתּוחַ ! ִּדין, ִּדין

ְרָכִבים , ְללֹא ִהְתַרְגשּויֹות –ְסִדיָרה , ְתנּוָעה ְרִגיָלה –ָאְמָנם  אֹו , ְללֹא ֶמַתח אֹו ַהְשָרָאה –אֹו ִסבּוִכים מֻּ

. ַאְך ַגם לֹא ְבַצַער, ֵבית ַהָקֶפה לֹא ְבֶחְדָוהָהאֹוְרִחים עֹוְזִבים ֶאת ! ִּדין, ִּדין. ִרּטּוִטים רּוָחִנִּיים ֲחָזִקים

 . ְוַהמֹוָסד ִנְסַגר ַעד ְליֹום ַהָמֳחָרת

ַאְך יֹום ֶאָחד . ְפִעילּותֹו ַהְצנּוָעה הֹוֶלֶכת ּוִמְתַרֶחֶבת, חּוג ֲחִסיָדיו ָגַדל ְוהֹוֵלְך. ָהֵעֶסק ַקָּים ָשִנים ַרבֹות

ָלקֹוַח אֹוֵהד , ֶזה ְוַאַחר ָיִניד ְברֹאשֹו. ָהֵעֶסק ִיָּסֵגר אֹו ִיָמֵכר –ֹו ִיְשַתּנּו ַהְתָנִאים א, ִמיֶשהּו ָיִשים ֶרֶגל

ְפָגִנּיֹות ֶשָלּה אֹו ֶאת עּוגֹות ַהַקֶצֶפת , יֹוֵתר ֵיָאַנח  . ְוָהֲאָנִשים ִיָשְכחּו, ְוֶזהּו –ַיְזִכיר ְבִמָלה טֹוָבה ֶאת ַהּסֻּ

ְוַרק ְלִעִתים ְרחֹוקֹות ִיְרֹטן ִמיֶשהּו ַעל ַהְמִחיר ַהְמפְֻּלָפל אֹו ַעל , ינֹו ְמַקֵלל ְוֵאינֹו ִמְתַרֵגז ִבְמיָֻּחדִאיש ֵא 

 .ַהֵשרּות ָהַרְשָלִני

 ִהַכְרִתי ָאָדם ָשקּול

ֶפֶשת יק ֶאת ַתְרִכיב ָהִאיֵדָאִלים ֶשְלָך ַעל ָיִמין ְוַעל ַכֲאֶשר ַאָתה ְמַבֵקש ְלַהְזִר , ֶזה ָהָיה ִבְתקּוַפת ַחַּיי ַהְמטֻּ

לֹא : "ַכֲאֶשר ְמַקְמִצים ְבַזַעם ֶאת ָהֶאְגרֹוִפים ְכֶשִמיֶשהּו אֹוֵמר, ְלכָֻּלם ַיַחד ּוְלָכל ֶאָחד ְלחּוד, ְשמֹאל

 ". ְכָבר ִנּסּו; דֹון ָיָקרָא , ֶזה לֹא ִנְקַלט ֶאְצִלי: "אֹו, "ְכָבר ִחְּסנּו אֹוִתי: "אֹו, "רֹוֶצה

 .לֹא ֶפֶלא ֶשָהָאָדם ַהָשקּול עֹוֵרר ִמָּיד ֶאת ְסִליָדִתי
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ִתֵתן ְלָך ַטַעם , ֲאִני ַמְבִטיַח ְלָך ֶשַהָפֵרנֹולֹוְגָיה ְתַחֵזק ֶאת רּוֲחָך? ֵאיְך ַאָתה ָיכֹול ִלְחיֹות ְבצּוָרה ָכזֹאת –

 ?ָמה ִאְכַפת ְלָך? ֲאדֹוִני, ַמּדּוַע ַאָתה ְמָסֵרב. ָתֵסב ְלָך ֹאֶשר –ַלֲחֹשב  ְתַלֵמד אֹוְתָך, ַבַחִּיים

 : ְוהּוא ֵהִשיב ְבַשְלָוה

 ? ָמה ֵיש ֹפה ְלַדֵבר –ָכל ָאָדם יֹוֵדַע ָמה ֶשהּוא יֹוֵדַע , ֲאדֹוִני ַהָּיָקר –

 . ְוֵסֵרב

 . ַאֲחֵרי ִמְסַפר ָשִנים ִבַקְשִתי ְלַגְּיסֹו ַלֲאגַֻּּדת ִגּדּול ֶתֶרד ְבֶדֶרְך ַרְציֹוָנִלית

ַהֶתֶרד ַיֲחִליף ְבבֹוא ַהּיֹום ֶאת ַתפּוֵחי . ְבֶתֶרד ֲחבּוִיים ְמקֹורֹות ֶשל ְבִריאּות ָלָעם, ַהֶתֶרד ֵמִכיל ַבְרֶזל –

ִיְפֹתר ֶאת ָכל ַהְבָעיֹות , ַהֶתֶרד ַיְכִריַע ֶאת ַהַשֶחֶפת. ְוֶאת ַהָבָשר, ים ְוֶאת ַהְתבּוָאהָהֲאָדָמה ַהֲהַפְכַפכִ 

 !ֲאדֹוִני, ֲהֵבן זֹאת... ָבִתים ִמֶתֶרד, ְבָגִדים ִמֶתֶרד, ַלְחָמִנּיֹות ִמֶתֶרד. ַהּסֹוְצָיאִלּיֹות

 : ְוהּוא ֵהִשיב ְבַשְלָוה

 . ֶתֶרד הּוא ֶתֶרד ְוֶזהּו –ָקר ֲאדֹוִני ַהּיָ  –

 . לֹא ָהָיה ָחֵסר ַהְרֵבה ְכֵדי ֶשִאיֶרה בֹו

 . ָפַגְשִתי אֹותֹו ְבַהְלָוָיָתּה ֶשל ִאְשִתי ַהְמנּוָחה. שּוב ָעְברּו ִמְסַפר ָשִנים

 . ִבְלָבִבּיּות ְוָלַחץ ֶאת ָיִדי –ֵהם ַאְך ְוַרק ַחִּיים , ֲאדֹוִני ַהָּיָקר, ַהַחִּיים –

 .ָהְיָתה בֹו ָכל ָכְך ַהְרֵבה ֲחִמימּות, ַהִמְשָפט ַהָפשּוט ַהֶזה ֶנֱאַמר ְבַאֲהָדה ָכזֹאת. ָנַשְקִתי לֹו

ר אֹוִתי ֵאָליו ַאַחר ָכְך ָקשַ , ְתִחָלה הּוא ִסְקֵרן אֹוִתי ְכנֹוֵשא. ֶהְחַלְטִתי ְלִהָפֵגש ִאתֹו ְלִעִתים יֹוֵתר ְקרֹובֹות

ָבַחְנִתי ֶאת . שֹוַחְחִתי ִאתֹו ַפַעם ַעל ֱאמּוָנה, ֲאִני זֹוֵכר. ְלַבּסֹוף ִנְקַשְרִתי ֵאָליו ְכמֹו ְלֵבית ָקֶפה, ַהֶהְרֵגל

ַּדת ַמָבט ִהיְסטֹוִרית , אִליתָמֶטְריָ , ֵמָטִפיִזית, ִפילֹוסֹוִפית, ֶחְבָרִתית, ָהֱאמּוָנה ְוֶאת ַהָּדת ִמְּנקֻּ

 . ֶאְתנֹוְגָרִפית

ָתש, הּוא ִהְקִשיב ִבְתשּוֶמת ֵלב ִחֵּיְך , ַמָבטֹו עֹוֵקב ְבִרכּוז ַאֲחֵרי ְתנּועֹות ְשָפַתי ְוַכֲאֶשר ִסַּיְמִתי ִחֵּור ּומֻּ

 : ִחּיּוְך ֲחַסר ָגֶון ְוָאַמר

 . ְוֶזהּו... זֹאת ֱאמּוָנה –ֱאמּוָנה ! ֲאדֹוִני ַהָּיָקר –

 . ַעם ִנְסַעְרִתי כִֻּלי ְלֹנַכח ִמְקֶרה ָכְלֶשהּו ֶשל ִנְבזּות ֱאנֹוִשיתפַ 

ְלָכל ַבַעל ַחִּיים ֵיש ֵאיזֹו . ָהָאָדם הּוא ְיצּור ִנְבִזי עֹוד יֹוֵתר. ֵהם ְכמֹו ַתִּנים –ָקָראִתי  –ָהֲאָנִשים  –

 ...ָכל ַמֲעֵשה ְנָבָלה, הּוא ִיְבַחן ָכל ִנְבזּות; יֹוֵדַע ַלֲחֹשב ָהָאָדם. ֶשָאְפָיִנית לֹו, ְתכּוָנה טֹוָבה ִמֵלָדה

 :ְבִניָמה ֲחִגיִגית, הּוא ִהִּניַח ֶאת ַכף ָידֹו ַעל ְכֵתִפי ְוָאַמר ְבקֹול ְרִציִני ְלַהְפִליא

 . ָהָאָדם הּוא ַרק ָאָדם –

 . ֵדיֶהםַפַעם ַאֶחֶרת ִהְתַרַעְמִתי ַעל ַיַחס ַההֹוִרים ֶאל ַילְ 

בֹות , ִמְמֲחטֹות ַאף ְנִקּיֹות, ָמה נֹוְתִנים ָאב אֹו ִאם ְלַיְלֵדיֶהם ִמְלַבד תּות ָשֶדה – מֹוֶרה ְפָרִטי ְוַנֲעַלִים ְצהֻּ

ַהִאם ֵהם ? ַלַמֲאָבק ַהָקֶשה ֶשל ַהַחִּיים –ַהִאם ֵהם ְמַנִּסים ְלָחֵמש ֶאת ַיְלֵדיֶהם ְבֶנֶשק ְמַחֵּסן ? 

ַהִאם ְביֹום ָהֵארּוִסין אֹו ְקִנַּית ַהְּנדּוְנָיה ֵהם ָחְשבּו ִאלּו ? ָהָאָדם –ַעְמִקים ָבֲאִני ַהַּנְפִשי ֶשל ַהֶּיֶלד ִמְת 

ָבה –ֶיֶלד  . לֹא? ְתכּונֹות גּוָפִנּיֹות ְוַנְפִשּיֹות ֵהם הֹוִרישּו לֹו ֶשל  ְפִליְרט, ַכּדּור ְבִמְשַחק ְקִריֵקט, הּוא בֻּ

 ?ֲעבּור ָמה ַמִגיָעה ָלֶהם ַהָכַרת תֹוָדה ...הֹוָריו

 .הּוא ֵהִניד ְברֹאשֹו

 ?ֲאדֹוִני, ַכמּוָבן ֶשַאָתה לֹא ַמְסִכים ִאִתי? ּוָמה –
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ָמה ֵיש ֹפה . ֶזה ֶיֶלד –ְוֶיֶלד , הֹוִרים –הֹוִרים ֵהם ... ֲאדֹוִני ַהָּיָקר, ֲאָבל ַאָתה ֵמִבין... ַכמּוָבן... ַכמּוָבן –

 ?ְלַדֵבר

 ...ִהְרִגיַע אֹוִתי ְכמֹו ְמַנת ְגִליַדת ַשֶמֶנת ְביֹום ַקִיץ לֹוֵהט, ְבֹאֶפן ֶשֶּנֱהָגה ּוְבִמְבֵנהּו, ְוַהִמְשָפט ַהָפשּוט ַהֶזה

ֹחֶסר  ַמְחָשָבה , ָדִשיםֹחֶסר ַרֲעיֹונֹות חֲ , ִכְמַעט ֶשָּיָצאִתי ִמַּדְעִתי ִבְרֹאִתי ְסִביִבי ֹחֶסר יֹוְזָמּה ְמָיֵאש ָכל ָכְך

ֵחֶרֶשת , ַמֲחִניָקה, ְמעֹוֶרֶרת ְבִחיָלה, ְרדּוָמה, ְמנֶֻּזֶלת, זֹוֶחֶלת ְכמֹו ָצב, ִשְגָרה ְמַטְמֶטֶמת, ֶחְבָרִתית

ִאיץ ָבּה ֲאִפלּו ְלהָ , ְלעֹוְרָרּה ְבִטיֵלי ַמְחָשָבה ָנֲעָלה, ֵיש ְלָהִניַע ֶאת ָהִעָּסה ַהְמַנְמֶנֶמת ַהזֹאת! ְוִאֶלֶמת

, ְלָכל ַהֵשִדים ְוָהרּוחֹות, ֶשַתְפִסיק ִלְזֹחל. ְבדֹוְרָבנֹות ְכֵדי ֶשַתֲעֹבר ִמן ַהִהלּוְך ַהָמדּוד ַהֶזה  ִלְדִהיָרה

ִבְרֵקי ַהְשָרָאה ... ֶזֶבלְכמֹו ֲחִזיר ְמפָֻּּטם ָהנֹוֶבר בַ , ּוִבְנִשימֹות שֹוְרָקִנּיֹות ַאְסְתָמִטּיֹות, ִבְכֵבדּות ָכזֹאת

קֹוְטִעים ְלָכל ַהּיֹוֵתר ִפהּוק ָרָחב , ְנבּוִאית ְוַרֲעֵמי ְּדָחִפים ֶחְבָרִתִּיים גֹוְרִמים ְלָכל ַהּיֹוֵתר ְלִמְצמּוץ ֵעיַנִים

 !...ַּדֵבר ְכָבר ֲאדֹוִני, נּו –ְוֵאיְך ֶאְפָשר ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ָכל ֶזה ... ֶאָחד

 :ִשְפֵשף ֶאת ִמְצחֹו ְוָאַמר? אְוהּו

 !ֵאין ָמה ַלֲעשֹות. ִאי ֶאְפָשר –ּוָמה ֶשִאי ֶאְפָשר , ֶאְפָשר –ָמה ֶשֶאְפָשר ! ֲאדֹוִני ַהָּיָקר –

 .ְוִנְמַנְעִתי ִמְלִהָפֵגש ִעמֹו ְבֶמֶשְך ְזַמן ָמה, ָחַטְפִתי ֶאת ִמְגַבְעִתי ּוָבַרְחִתי

ִהַּנְחִתי ֶשְבֵני ַהֹּנַער ְמַעְצְבִנים אֹותֹו . ָמה ַּדְעתֹו ֶשל אֹותֹו ָאָדם ַעל ְבֵני ַהְּנעּוִרים, י ַסְקָרן ָלַדַעתֲאָבל ָהִייִת 

 .ְבַקלּות ַּדְעָתם ַחְסַרת ַהִבֹקֶרת, ְבַחֵּייֶהם ַהְמֵלִאים

 :ְלַהְגִּדיר ְוִלְסֹלחַ , ָקה אֹותֹו ַלֲחלּוִטין ְכֵדי ְלָהִביןֶשִּספְ ,ַגם ָכאן ָהְיָתה ִעמֹו ַמֲחָשָבה מּוָכָנה! לֹא

 .ֲאדֹוִני ַהָּיָקר, לֹא ַיֲעֹזר ְלָך שּום ָּדָבר... ֵהם ְנעּוִרים –ְנעּוִרים , ָמה ַאָתה רֹוֶצה  ֲאדֹוִני –

 ". ֵהם ַרק ַחִּיים –ַחִּיים " –". זֹאת ֱאמּוָנה –ֱאמּוָנה " –". ָאָדם הּוא ָאָדם"

 :ּוְבֵבית ַהָקֶפה

ָפה" –".  ְבַבָקָשה לֹא ְלַעֵשן"  ". ְבַבָקָשה ְלַשֵלם ַבקֻּ

 ...מּוָבן, ַתְמִציִתי, ָקָצר

ָקף ִבְבֵני ִמְשַפְחתֹו, ָהִייִתי ְלָידֹו ַכֲאֶשר ָגַסס  .ָהָיה ָשֵקט ְוָרגּועַ . מֻּ

 .הּוא ֹיֶשר –ֹיֶשר ִהיא חֹוָבה וְ  –ִזְכרּו ֶשחֹוָבה , ְיָלִדים –

 :הֹוִשיט ִלי ֶאת ָידֹו. ִהְבִחין ִבי

, ֲהֵרי ֵיש ְלָך ָשם ְקָצת ַמָכִרים. ְלָפחֹות ַמֶשהּו, ִתְשַתֵּדל ֲאדֹוִני ְלַהִשיג ִקְצַבת ִגְמָלִאים ֲעבּור ִאְשִתי –

 .ְכמֹו ֶשֵהם, ֵכן –ַוֲהֵרי ֵהם 

ִּנים ָעָליוזֹאת ָהְיָתה ְתלּוָנתֹו הָ   .ַאֲחרֹוָנה ַעל ַהְממֻּ

 .ִנִּסיִתי ְלַהְבִטיַח לֹו –ֲאָבל ַאָתה ַתְמִשיְך ִלְחיֹות  –

 .ֵהִניף ְבָידֹו ְבִבּטּול

 . ֶזה ָמֶות –ָמֶות , ֲאדֹוִני, לֹא, ָאה –

 .ֵמתּו


