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ֵבי־ֵעת מֹות ַעל ִכתְּ תֹות ֵאיָנן חֹותְּ ָשרְּ ַהמְּ ַאֲהָדָתם שֶׁ , ִמּתֹוְך ַהֲהָנָחה שֶׁ ה לְּ כֶׁ ָלנּו ִיזְּ ַתב־ָהֵעת שֶׁ כְּ ֵדי שֶׁ ָברֹות ּוכְּ ל ַהגְּ
ָהֲאדֹוִנים ַבד, וְּ ָיאִלִיים ָלַאֲחרֹוִנים ִבלְּ ָיִנים סֹוצְּ ַמָסה זֹו ַעל ִענְּ ַהָלן בְּ ַיֵחס לְּ תְּ ַוַדאי , אֶׁ ִליא ּובְּ ַהפְּ ִריָכה לְּ ֹּא צְּ ל ָדה שֶׁ ֻעבְּ

ִעיס ִאיש ַהכְּ ֹּא לְּ  .ל

ֵכן  :ּובְּ

יֹות ִליצֹּר ִטּפּוס אֹו ת ִלהְּ בֶׁ ָלנּו ַחיֶׁ ִאיָפה שֶׁ צּוִרים ִאיֵדָאִלִיים ַהשְּ ל יְּ ָלָבה, סּוג שֶׁ ל ַהצְּ ְך שֶׁ רֶׁ דֶׁ ֵרָרה , ִאם בְּ ְך ַהבְּ רֶׁ אֹו ַבדֶׁ
ִעית לּות , ַהִטבְּ ַּתגְּ ָצעּות ֻחֵקי ַהִהסְּ מְּ אֶׁ יֹולֹוִגִיים –אֹו בְּ ָרִכים ַהִפיזְּ ֵלמּות ַעל ַהצְּ ִסיכֹולֹוִגִיים, ָהעֹוִנים ִבשְּ , ַהּפְּ

ֵּתִטִייםהָ , ָהָאָמנּוִתִיים סְּ ָרִפִיים, אֶׁ נֹוגְּ ִרִיים, ַהּפֹורְּ ָלנּו, ַהָחמְּ ָהָאנֹוִכִיים שֶׁ בּוִתִיים וְּ אֹּף . ַהַּתרְּ ָעֵלינּו ִלשְּ הּו ִאיֵדָאל שֶׁ זֶׁ
ַבע דּוִעים ָלנּו ַבטֶׁ ַרת כֹוחֹות ֲאֵחִרים ַהיְּ זְּ עֶׁ ַמל ּובְּ ַהַחשְּ ָכל כֹוַח ַהִקיטֹור וְּ ֲעַדיִ , ֵאָליו בְּ דּוִעיםאֹו שֶׁ  .ן ֵאיָנם יְּ

גּוִרים ַין מְּ יֹות ִבנְּ הּוא ָיכֹול ִלהְּ מֹו שֶׁ ָנַסִים כְּ ִמָדה ָשָוה זּוג ִמכְּ יֹות בְּ ט, ָהִאיֵדָאל ָיכֹול ִלהְּ טּוֵדנְּ ַרח, סְּ ל קֶׁ , ַמֲחִליַקִים שֶׁ
ׂש, ִסיָגר ָהָואָנה בֶׁ ל כֶׁ ָרִטי–ֵבית , שֹוק שֶׁ ַקַחת ּפְּ צֵ , ִמרְּ ב ִּפינְּ לֶׁ ִשיָקה, ֹוּפֹולמֹונ, ר'כֶׁ ָרָלה, נְּ ָרס ָהִראשֹון ַבַהגְּ ִלי , ַהּפְּ ָבָׂשר בְּ

ל ָהִאיֵדָאל ָקָשה. ֲעָצמֹות אֹו ִאָשה ֲעִשיָרה ְך אֶׁ רֶׁ צּוָפה ִנגּוִדים, ֲאָבל ַהדֶׁ  .ָהִייִתי אֹוֵמר ֲאִפלּו רְּ

ת ָיֵדינּו ַרּפֹות אֶׁ ה ֵאינֹו ָצִריְך לְּ ת לָ , ַאְך זֶׁ שֶׁ ָעֵלינּו ָלגֶׁ ָפֵנינּו ִהיא טֹוַבת ַהדֹורֹות , ֲעבֹוָדהוְּ ת בְּ דֶׁ ֲהֵרי ַהַמָטָרה ָהעֹומֶׁ שֶׁ
ָשה שֹות ַורְּ ה יֹוֵתר ָבעֹוָלם ִמנְּ ֵאין ָדָבר ָיפֶׁ ַמַען ַהדֹורֹות ַהָבִאים, ַהָבִאים וְּ ִטִיים ַוֲעבֹוָדה לְּ ִטים ִמיסְּ רְּ צֶׁ יּו . קֹונְּ ֵהם ִיהְּ

ת ֵּפרֹו פּו אֶׁ טְּ ִיקְּ ה שֶׁ ִשִיים, ת ַמֲאַמֵצינּוֵאלֶׁ ָחֵפינּו ַהַנפְּ ל דְּ ת ֵמי ַהַמֲעָינֹות שֶׁ ּתּו אֶׁ ֵשֵגי , ִישְּ ל הֶׁ ָנה שֶׁ ָינּוחּו ַעל ֵזֵרי ַהַדפְּ וְּ
בּוָנֵתנּו  . ּתְּ

ָסִטיִתי ִמן ַהנֹוֵׂשא ֲעסּו ַעל ָכְך שֶׁ מּוס ִלנְּ . ַאל ִּתכְּ ָקף ֻבלְּ ֲאִני ִנתְּ שֶׁ ה ִלי ָּתִמיד כְּ ה קֹורֶׁ ִלִביזֶׁ אֹו , אֹּם ַעל נֹוֵׂשא ַהָקרֹוב לְּ
ֹּאש ֻשָלם ֵמר ִעִּתים ַגם מְּ ָדרֹות ּולְּ ַּפר שּורֹות ֻמגְּ ּתֹּב ִמסְּ ר ֵמִביא אּוַלי ִליֵדי ָכְך ַהכַֹּרח ִלכְּ  ...ַכֲאשֶׁ

ָין ם ָהִענְּ צֶׁ עֶׁ  .לְּ

ֵמיִמי צּור שְּ יֹות יְּ ת ִלהְּ ת ִאיֵדָאִלית ַחיֶׁבֶׁ תֶׁ ָשרֶׁ נִ . מְּ צּוָרה, י חֹוֵשב ַכמּוָבןֲאָבל ֵאינֶׁ ַרת גּוף וְּ ִגָיה ַחסְּ רְּ יֹות ֵאנֶׁ יָה ִלהְּ ָעלֶׁ . שֶׁ
ָהֲעָלִמים ל ָהֲאדֹוִנים וְּ ִטיֹות ִלָבם שֶׁ ת נְּ ר , ֲאִני ַמֲעִריְך יֹוֵתר ִמַדי אֶׁ כּויֹות ַהיֶׁתֶׁ ם ּוִבזְּ כּויֹוֵתיהֶׁ ַגסּות ִבזְּ ַגע בְּ פְּ אֶׁ ֵדי שֶׁ ִמכְּ

ָשכ ם ַהִנמְּ ָלהֶׁ ה דֹורֹות ַרִביםשֶׁ ת. ֹות זֶׁ ֻדיֶׁקֶׁ צּוָרה מְּ ַבֵטאִתי בְּ ֹּא ִהתְּ יּו : אּוַלי ל ֹּא ִיהְּ ת ל תֶׁ ָשרֶׁ ַלמְּ ַרק שֶׁ ֲאִני דֹוֵרש ַאְך וְּ
ָּפָחה רֹוֵבי ִמשְּ ם, קְּ ִמיֵניהֶׁ ִדיִדים לְּ ַכמּוָבן יְּ ֹּא ַמָכִרים וְּ ֻכִנים . ל ָּפָחה מְּ ֵרי ִמשְּ ָשִרים"ָכל ִקשְּ ִרים ִמשּו" קְּ ֵהם קֹושְּ ם שֶׁ

יהָ  ַלּפֶׁ לֹוִנית ַלֲאָנִשים ָהֲאִדיִשים כְּ ת ַהּפְּ עֹּל. אֶׁ ֵלָאה ִלפְּ כּות מְּ ִגיש, ַלֲחשֹּב, ַוֲהֵרי ֵיש ָלּה זְּ ַהרְּ גֹוָרָלּה, לְּ ָלּה , ַלֲעׂשֹות בְּ ַרגְּ בְּ
ִעילּות בְּ  ָכל ּפְּ ִעילּות ַיַחד אֹו לְּ ָכל ַהּפְּ ָכר לְּ ָכל גּוָפּה ַהֻמׂשְּ ה ַעל ּובְּ ָכל ָהעֹולֶׁ ק ַהַבִית כְּ שֶׁ ל מֶׁ ֻסָבְך שֶׁ חּום ַהמְּ ָרד ַבּתְּ ִנפְּ

 . רּוָחּה

יֹות ֵאם ִריכֹות ִלהְּ ֹּא צְּ ת ל תֶׁ ָשרֶׁ נֹות דֹוָדה, ֲאָחיֹות, ַלמְּ נֹות דֹוד, בְּ ָיִניֹות, בְּ צֹות , ַאחְּ כֹוָלה אֹו ֲעלּוָלה ִלרְּ ִהיא יְּ ִהי שֶׁ ִמישֶׁ
הּו ִמנְּ  ָמּהָלֵתת ָלּה ַמשֶׁ ֵני ַלחְּ ל נֹותְּ יָה אֹו ִמן ַהטּוִבין שֶׁ הֹוָנּה. ָכסֶׁ גֹּס בְּ ָכל ַמַּתת ָעלּול ִלנְּ ֵני שֶׁ ת , ִמּפְּ ָשֵרת אֶׁ ָהָאמּור לְּ

ַבד יָה ִבלְּ ָרכֶׁ ַנַחת, צְּ ת אֹו ֻמזְּ כֶׁ לֶׁ ֻלכְּ ַהֵלְך מְּ ֹּא ִּתתְּ ל ֵמיָטָבּה , שֶׁ ה בְּ ֵתָראֶׁ ִקָיה וְּ יֶׁה ָּתִמיד נְּ ָלא ִּתהְּ ָלליֹוצֵ )אֶׁ ר : א ִמן ַהכְּ ַכֲאשֶׁ
ָאּה ַקנְּ  (.ַבֲעַלת ַהַבִית מְּ

ֵני דֹוד, ַאִחים, ָאב ַמן, בְּ ת רּוַח ַהזְּ אֶׁ קּוָפה וְּ ֵגי ַהּתְּ ת ֻמשְּ ִחיַנת ָחִריג ַהנֹוֵגד אֶׁ ָיִנים ֵהם ִבבְּ נֹות דֹודֹות אֹו ַאחְּ ַעד ַכָמה . בְּ
ם  צֶׁ יֹות ִקיּוָמם ֵמִעיד עֶׁ ָדהצֹוֵרם ָעלּול ִלהְּ רֹובֹות, ָהֻעבְּ ִעִּתים קְּ ָרה לְּ ֻאשְּ ִקיּוָמם , שֶׁ ָמן ֵאיָנן מֹודֹות בְּ תֹות ַעצְּ ָשרְּ ַהמְּ שֶׁ

ָלט ן ֻמחְּ פֶׁ אֹּ ם בְּ ַכֲחשֹות ָלהֶׁ  .ּוִמתְּ

ל ִּפּתּוִיים סֹוִפית שֶׁ רֹות שּוָרה ֵאינְּ ן יֹוצְּ ִמיֵניהֶׁ ֵכרּויֹות לְּ ִדידּויֹות אֹו הֶׁ ת הֲ , יְּ תֹות ֵהיֵטב אֶׁ ָשרְּ ִכילּותמְּ ִהיא , ָפַצת ָהרְּ שֶׁ
ָמן ֵני ַלחְּ נֹותְּ תֹות ּולְּ ָשרְּ ִמָדה ָשָוה ַלמְּ ת בְּ נֶׁ ֻסכֶׁ ֵמיִמִיים; מְּ יֹוָתן ָזרֹות ִליצּוִרים שְּ כּות ִקיּום ִבהְּ ן שּום זְּ  .ֵאין ָלהֶׁ

ִמי חֹוק ֵמַעצְּ ה ַלֲעׂשֹות צְּ ֵאיִני רֹוצֶׁ ִכיר אֶׁ , ֵמַאַחר שֶׁ ַהזְּ ִהָמַנע ִמלְּ יּו ָעַלי לְּ ֹּא ִיהְּ ֵמיִמִיים ל ָלִאיֵדָאִלים ַהשְּ ִּתי שֶׁ ַאלְּ ת ִמשְּ
ַמָנם ת זְּ ָמם אֶׁ ַעצְּ ִעים לְּ ַהנְּ ִאיפֹות לְּ ת ִקיּוָמם, שּום שְּ ַשֵּפר אֶׁ ַבֵסס אֹו לְּ ָמָשל. לְּ ָחָתן, לְּ קּוִקים לְּ ַחֵּתן זְּ ִהתְּ ֵדי לְּ ֵדי ; כְּ כְּ

ר בֶׁ ַהִכיר גֶׁ ָחָתן ָצִריְך לְּ כֹות בְּ הּו ָמקֹוםּו, ִלזְּ שֶׁ ֵאיזֶׁ גֹּש אֹותֹו בְּ ִריִכים ִלפְּ ַהִכירֹו צְּ ֵדי לְּ הּו, כְּ ל ִמישֶׁ ַפַעם , ֵאצֶׁ ׂשֹוֵחַח ִאּתֹו בְּ לְּ
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יהָ ! אֹוי... ָהִראשֹוָנה ִגיַע ַכּפֶׁ ָכה אֹותֹו ִמיְּ ָחסְּ ֵכָנה שֶׁ ל ַהִמסְּ ָּפּה שֶׁ ת ַכסְּ ָמה אֶׁ ִמרְּ ה ָנָבל בְּ ָעִמים הֹוִציא ֵאיזֶׁ . ַכָמה ּפְּ
נֹּב! ַוי! אֹוי רֹות ִנָסיֹון ִלגְּ ַחסְּ שּוטֹות וְּ ָערֹות ּפְּ ִעים נְּ נְּ ַשכְּ ַפִּתים ּומְּ ֵהם ֲאִפלּו מְּ ֹּא ָקָראנּו שֶׁ , ַוי, ַאי, אֹוי; ַהִאם ל

ַשע –! ֲאבֹוי ַבֵצַע ּפֶׁ ל! ֲאִפלּו לְּ ֵני ֲארּוָסּה שֶׁ ָתִמיד ִבפְּ יֹות ָסגּור ַאַחת ּולְּ ָבח ָצִריְך ִלהְּ ֵמיִמית  ַהִמטְּ ת שְּ תֶׁ ָשרֶׁ  –מְּ
ָדש ַהֵביִתי ל ַהִמקְּ ָיה שֶׁ ַטלְּ סְּ  .וֶׁ

ִּתי ָיה: ָאַמרְּ ַטלְּ סְּ  !וֶׁ

ש! ֵכן פֶׁ ֵכי ַהנֶׁ ָצרְּ ר לְּ צּוַח ָיִדיֹות, ִבשּול: ֵמֵעבֶׁ ִביָסה, ִצחְּ ִחיַצת ִסיִרים, ִנגּוב ָאָבק, כְּ ַבִים, רְּ , ִסדּור ִמטֹות, ִּתקּון ַגרְּ
ָחן, ִריםַהָסַקת ַּתנּו ַיד ַהֻשלְּ ָרִכים רּוָחִנִיים , ֵשרּות לְּ שּום צְּ קּוָקה לְּ ת ֵאיָנּה זְּ תֶׁ ָשרֶׁ ה ַהמְּ ַבד ַּתֲענּוגֹות רּוָחִנִיים ֵאלֶׁ ִמלְּ

ַכָמה , ֲאֵחִרים ַעל ַאַחת ַכָמה וְּ ַיֵקר ָּתִמיד. גּוָפִנִיים –וְּ ִהתְּ ִשיְך לְּ הּוא ַימְּ ַיֵקר וְּ ָיה ֵּת . ַהָמזֹון ִמתְּ ַטלְּ סְּ ל הוֶׁ ַאבֹוָנה שֶׁ
יֹוֵתר ֵצם יֹוֵתר וְּ ַטמְּ ִהצְּ ֵמיִמית ַחָיב לְּ ה. ַהשְּ ַיַחס דֹומֶׁ ָאר בְּ ָכל ַהשְּ  . וְּ

ִריָאה  יֹות בְּ יָה ִלהְּ ה ָהִעָקר –ָעלֶׁ ִריָזה, ֲחָזָקה. זֶׁ בֹוָנה, זְּ ִעיָרה, ַעִליָזה, נְּ ִמיָמה, ָיָפה, צְּ ֹּאת ִאם ֵּת , ּתְּ ִהָיה ָכז ִהיא ּתְּ אֹות וְּ
ָלנּו ִהָשַמע ָלֵעצֹות שֶׁ  .לְּ

ִּתי ִמיָמה, ָאַמרְּ יֹות ּתְּ יָה ִלהְּ ָעלֶׁ ָמּה, שֶׁ ֵני ַלחְּ צֹון נֹותְּ ַנַעת ִלרְּ בֹּט ! ַאְך ַגם ִנכְּ שֹות ַלַקָצב ִלצְּ ַהרְּ כֹוָלה לְּ ה ִהיא יְּ חּוץ ִמזֶׁ
ת ַהֲחִתיָכה ָהִראשֹו מּוָרה הּוא ִיֵּתן ָלּה אֶׁ ָיּה ִאם ִבתְּ חְּ לֶׁ תבְּ פֶׁ תֹוסֶׁ ם כְּ צֶׁ עֹוד עֶׁ ֹּא ִמַצד ַהָזָנב וְּ  . ָנה ל

ִמיָמה יֹות ּתְּ יָה ִלהְּ אֹוֵמר, ָעלֶׁ ב. ֲאִני חֹוֵזר וְּ רֶׁ ִאים ָבעֶׁ ר ַההֹוִרים יֹוצְּ ָלִדים ַכֲאשֶׁ ת ִעם ַהיְּ רֶׁ אֶׁ ֹּאת ַהִנשְּ . ֲהֵרי ִהיא ִהיא ז
ִניִמָיה ּוַבחֲ  ָמה ַלּפְּ ת ָהַעלְּ ַלָּוה אֶׁ ֹּאת ַהמְּ חּוג ָהִרקּוִדים אֹו ֵמחּוג ָהִרקּוִדים, ָזָרהֲהֵרי ִהיא ז ָלִדים אֹו ,  לְּ ִסַבת יְּ ִלמְּ

ָלִדים ִסַבת יְּ ָמּה ! אֹוֹוֹוֹו. ִממְּ ֵני ַלחְּ ה ֵאמּון ִהיא זֹוָכה ִמַצד נֹותְּ ֵאיזֶׁ ִפיִני  –לְּ ָטר ַאלְּ קְּ נֶׁ ְך לְּ ֵוה־ֵערֶׁ ה ֵאינֹו שְּ ַהִאם ֵאמּון זֶׁ
ר ַחשְּ  ַרִציֹות אֹּשֶׁ ל ִויבְּ ָכמֹוהָ שֶׁ ֵמיִמי שֶׁ  !?ַמִליֹות ִליצּור שְּ

ת  ַמע אֶׁ ִּתשְּ ֵדי ָכְך שֶׁ ֻעָדנֹות ַעד כְּ יֹות מְּ ִריכֹות ִלהְּ ֵמיִמית צְּ ת ַהשְּ תֶׁ ָשרֶׁ ל ַהמְּ ִאָיָתּה שֶׁ ִמיָעָתּה ּורְּ ֻקָדה ַהֲחִריִשית שְּ ַהּפְּ
יֹוֵתר יֹוֵתר ּפִ , בְּ ת ֵּפרּור ָהָאָבק ַהָקָטן בְּ ה אֶׁ אֶׁ ִתרְּ יֹוֵתר ִעם וְּ יֹוֵתר ַּתַחת ָהָארֹון ַהָגדֹול בְּ חֹוָקה בְּ ָהרְּ ָנה ַהֲחשּוָכה וְּ

ב רֶׁ דּוֵמי ָהעֶׁ ָמּה, ִדמְּ ֵני ַלחְּ ֵעיֵני נֹותְּ ִביעּות ָרצֹון בְּ ל ִאי־ׂשְּ יֹוֵתר שֶׁ ת ַהֵצל ַהַקל בְּ ֵכן אֶׁ ֹּאת. וְּ יֹות ,  ַיַחד ִעם ז ֲעִלָיה ִלהְּ
ָכל מָ  ת לְּ רֶׁ ִעּוֶׁ ת וְּ שֶׁ ֱחַשב סֹודֹות ַהַבִיתֵחרֶׁ נֶׁ יֹות ָּתִמיד. ה שֶׁ יָה ִלהְּ ת ָעלֶׁ מֶׁ ר ִבטּוי ָעִשיר ַבשּוק, ִאלֶׁ ַבַמֲאָבק , ַאְך ַבֲעַלת כֹּשֶׁ

חֹוב לּות ָברְּ  . ַהָקשּוַח ַבֲחנּויֹות אֹו ִעם ָהרֹוכְּ

ה ַהכֹּל –  ?ַהִאם זֶׁ

ֹּא  – ֹּא ִהסּוס –ל ל  .ֲאִני ֵמִשיב לְּ

ִּת  ַטטְּ קָֹּרב ַהדֹוֵרש ִשּפּוִריםִסרְּ ָאר מְּ גּויֹות, י ַרק ִמתְּ ַּתיְּ ִהסְּ ָלמֹות וְּ  ַהשְּ

ִּתי ָבר ָאַמרְּ כְּ ִפי שֶׁ ה ִליצֹּר ִאיֵדָאל , כְּ יֹון –ָקשֶׁ ה ֲאִפלּו ִליצֹּר אֹותֹו ַבִדמְּ  .ָקשֶׁ

הֹוִסיף, ִהֵנה ִּתי לְּ  :ָשַכחְּ

ת ָלדַ  בֶׁ ֵמיִמית ֵאיָנּה ַחיֶׁ ת ַהשְּ תֶׁ ָשרֶׁ ֹּאַהמְּ ר  .ַעת ִלקְּ


