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ָמה ָיֶפה ֶשָבאתָ , ָאה ן. ֲאדֹוִני, כַּ י ְכָלל, ִאם כֵּ ס ָעלַּ יְנָך כֹועֵּ ֲאִני ָכל ? גַּם לֹא ְקָצת... ?אֵּ ְשִתיוַּ  ...ָכְך ָחשַּ

ָפה סַּ ל הַּ ְצָמּה ְבִרּׁשּול עַּ ָיָפה ִהְשִליָכה ֶאת עַּ ְגֶבֶרת הַּ  .הַּ

ָקָשה – ב ְבבַּ ָפן, שֵּ יתָ . ָאדֹון ְסטֵּ נֵּ ֲאִני... ִבְכָלל לֹא... ִבְכָלל לֹא ִהְשתַּ  ?וַּ

ְת ָיפָ  – ָמש ְכמֹו ֶשָהִייתאַּ  .ְגִבְרִתי, ה מַּ

ק, ָאה – ם הַּ ָנהגַּ ָצלּול. ֹול ֶשְלָך לֹא ִהְשתַּ קֹול הַּ חֹוְלָמִני, אֹותֹו הַּ ר. הַּ בֵּ ְמִשיְך ְלדַּ ָקָשה, תַּ ִּׁשיר. ְבבַּ ְשִמיעַּ ִלי ֶאת הַּ ָתה , תַּ אַּ
יֶזה עַּ אֵּ  ...יֹודֵּ

ָפן ִחְּוִרים ֶשל ְסטֵּ  .ֹסֶמק ִכָסה ֶאת ָפָניו הַּ

ח ְבֶעֶצב , ְגֶבֶרת ָמִרָיה – ְסִביִרי לִ  –ָפתַּ ְבתתַּ ָקָשה ָלָמה ָכתַּ ִמְכָתבִלי ֶא  י ְבבַּ ּדּועַּ ָקָראת, ת הַּ ִיְך מַּ לַּ  ?ִלי ָלבֹוא אֵּ

ְסִביר, הֹו – יְך ֲאִני ְיכֹוָלה ְלהַּ ִבין? אֵּ ָתה מֵּ ְחנּו, אַּ ָנִשים, ֲאנַּ ְצָבִניֹות , הַּ ְחנּו עַּ ִאיִתי אֹוְתָך ָר . יֵּש ָלנּו ִשְגעֹונֹות ִפְתאֹוִמִיים, ֲאנַּ
רֹות  ְשדֵּ יְנָך רֹוֶאה אֹוִתיְד מַּ עֶ הֵּ )בַּ ְיָלִדים(. ת ָפִנים ֶשאֵּ ְכָת ִעם ִאְשְתָך ְוִעם הַּ ָתה רֹוֶאה... ָהלַּ ְנִתי ְבָך, אַּ ְניַּ ת : ִהְתעַּ עַּ ֲאִני יֹודַּ

ָתה ָנׂשּוי ְקִסיִמים, ֶשאַּ ָתה פָ , ֶשיֵּש ְלָך ְשלֹוָשה ְיָלִדים מַּ י, ִקידֶשאַּ ְמרֵּ ְחָת אֹוִתי ְלגַּ ֹכל, ֶשָּׁשכַּ ת הַּ עַּ ן. ֲאִני יֹודַּ ָאדֹון , ּוְבכֵּ
ָפן ָתה ֶבֱאֶמת ְמֻאָּׁשר ְוָרִציִתי ִלְשֹמעַּ ִאּׁשּור ְלָכְך ִמִפיָך, ְסטֵּ י אַּ ע ֶשאּולַּ ְבִתי ְבאֹותֹו ֶרגַּ ן ִלי... ָחשַּ ֲאמֵּ ְבִתי ָעֶליָך , הַּ ָחשַּ

י ִמָצפֹוןְלִעִתים ְקרֹובֹות ְוהָ  י ש, יּו ִלי ִיסּורֵּ ֲהִגינּות... ִמְפנֵּ ְגִתי ָאז בַּ י ֶשלֹא ָנהַּ ִבין. ִמְפנֵּ ָתה מֵּ ע: ֲאָבל אַּ ת ְשבַּ -ָהִייִתי בַּ
ה ת ְמֻפֶנֶקת, ֶעְׂשרֵּ ְנט ָשָנה ְשִליִשית, ְיִחיָדה ְלהֹוִרים ֲעִשיִרים, בַּ ָתה ָהִייָת ְסטּודֵּ ִּד  –ְמֹאָהב , ְואַּ ְטָת . ים ְמהּוִהיםְבמַּ ָשפַּ

ָרה ָפן, אֹוִתי ְבֻחְמָרה ְיתֵּ ְרִשיִמים א... ָאדֹון ְסטֵּ יֹום ְכָבר לֹא מַּ ְּׁשֹחִריםֹוִתי אֹוָתם ֲאדֹוִנים ְבִמְקטֹ הַּ ָכה, ְרִנים הַּ י לַּ ֲעלֵּ , נַּ
ְנְגִלית ְר , נֹותבָ ִבְכָפפֹות לְ  ְבִרים אַּ ְמדַּ ְנִטִיים הַּ גַּ לֵּ קֹוְרִאים רֹוָמִנים ָצְרָפִתִיים, הּוָטהאֹוָתם ֲאדֹוִנים אֵּ ְמׂשֹוֲחִחים , הַּ הַּ

ֲחוֹות. ְבָחְפִשיּות ְושֹוְפִעים הּומֹור ְעָת ְלִהְשתַּ ָתה לֹא ָידַּ ל ְכמֹוֶהם, אַּ כֵּ ְעָת ְלִהְסתַּ מּוֶשֶטת , לֹא ָידַּ ָיד הַּ לֹא ֶלֱאֹחז ְכמֹוֶהם בַּ
ת ְפִגיָשה ָתה. ִבְשעַּ ִציל ֶנֶפש, ִניֲאדֹו, אַּ ָאִליְסט אַּ ִרים, ָהִייָת ִאידֵּ ל ָכל ָהֲאחֵּ ָאה מֹוִנים עַּ ְבָת אֹוִתי ֶבֱאֶמת, עֹוֶלה מֵּ , ָאהַּ

ֲחָשָבה, ְבֹחם ר ִבי מַּ ְלָת ְלעֹורֵּ ּדַּ יֹום –ְלָהִעיר ֶאת ִנְשָמִתי , ִהְשתַּ ת ָכל זֹאת הַּ עַּ י מֹוֶר , ֲאִני יֹודַּ ינֵּ ה ְפָרִטי ֲאָבל ָאז ָהִייָת ְבעֵּ
ר, ְמֻהָגן ְצִחיק ְקָצת ְולֹא יֹותֵּ ת ִנָסיֹון ָהִייִתי ָאז... מַּ ְסרַּ ק חַּ ם יְַּלדּוִתית ִויִהיָרה, לֹא רַּ ְמָת אֹוִתי , ְוָכְך. ֶאָלא גַּ ֲאֶשר ֶהֱאשַּ כַּ

ֲאִטימּות ּוְבֹחֶסר ֶרֶגש ְסִתי, בַּ ה ִמִלים ֲחִריפֹות ּוִמ , ָכעַּ ְרבֵּ ְרִתי ָלְך הַּ ל ָכְךָאמַּ ְרִתי עַּ עַּ ֲחֹזר ִבי. ָיד ִהְצטַּ ְחתָ , ָרִציִתי לַּ , ֲאָבל ָברַּ
חַּ ִלי... תָ עְ גַּ פְ נִ  ָתה סֹולֵּ ִאם אַּ ֶקֶשת ֶאת ְסִליָחְתָך? הַּ ֶקֶשת ְמאֹוד, ֲאִני ְמבַּ  .ְמבַּ

ף ָידֹו  .ִהיא הֹוִשיָטה לֹו ֶאת ָיָדּה ְולֹא ִהְרְפָתה ִמכַּ

יֶנִני ְמֻאֶּׁשֶרת – ָתהוְ , אֵּ יְנָך עֹוֶנה... ?אַּ ּדּועַּ אֵּ ן אֹו לֹא? מַּ יְנָך עֹוֶנה? כֵּ י? ָלָמה אֵּ ְך ָעלַּ יְנָך סֹומֵּ י אֵּ  ?אּולַּ

ן ָכמֹוָך – י ִלְהיֹות כֵּ ִאם ָעלַּ  ?ְגִבְרִתי, הַּ

ֶקֶשת ְמאֹוד –  . ֲאִני ְמבַּ

ן – ע , ָאז: ּוְבכֵּ ְרבַּ י אַּ ה ָשָנה –זֹאת אֹוֶמֶרת ִלְפנֵּ הַּ , ֶעְׂשרֵּ הִפָיה ּוְמֻפֶנֶקת ֶאל ִהְתנַּ ֲעָרה ְיפֵּ ֶהֶגת ָכל נַּ ְגְת ְבִדיּוק ְכמֹו ֶשָהְיָתה ִמְתנַּ
ְפָרִטי ֶשָלּה  מֹוֶרה הַּ ע ָישַּ , "הּוּהַּ ִבְמִעיל מָ "הַּ ש כֹובַּ חֹובֵּ ד ְכלֹות ִנְשָמתֹו, ן ּוָבלּויהַּ ְמֹאָהב ָבּה עַּ ְגִתי ְבִדיּוק ְכמֹו . הַּ ֲאִני ָנהַּ

ֲהָבה ִנְכֶזֶבתשֶ  ג ָכל ָצִעיר ֶשָחָוה אַּ ְבִתי ֶאת ָהאּוִניֶבְרִסיָטה: ָהָיה נֹוהֵּ ל ְבִכיִסי, ָעזַּ עַּ ְכִתי ִעם רַּ לַּ ם ִהְתהַּ ְביֹום , ָשבּועַּ ָשלֵּ
ָנָהר ְלִתי ְלֹאֶרְך הַּ ִיְך ִטיַּ ית ֲאֻחזָ , ִנשּואַּ ְלִתי ְכמֹוֶרה ְפָרִטי ְבבֵּ בַּ ר ָכְך ִהְתקַּ חַּ ְכָפר. האַּ ְעִתי לַּ ְלִתי , ָנסַּ י ָשלֹוש ָשִנים ִקבַּ ֲחרֵּ אַּ

ִנית, ִמְׂשָרה ְבִתי שֵּ הַּ ת ֲעִשיִרים ְיִחיָדה, ִהְתאַּ ֲעִנָיה , ְכָבר לֹא ְבבַּ ֲעָרה ְצנּוָעה וַּ ְנִתי ְויֵּש ִלי ְשלֹוָשה , ְיתֹוָמה –ֶאָלא ְבנַּ תַּ ִהְתחַּ
ְקִסיִמים"ְיָלִדים  ין ָמקֹום ְלשּום ְטָענֹות ֲהָדִדיֹות. ְגִבְרִתי, ְת אֹוֶמֶרתְכִפי ֶשאַּ " מַּ ְת ְגֶבֶרת . ָכְך ֶשאֵּ ְצָבִנית"אַּ ְרֶבה " עַּ מַּ הַּ

ִכְרָכרֹות ץ בַּ ֲאִני , ְלִהְתרֹוצֵּ ן. ָפִקיד ָצנּועַּ  –וַּ ְחנּו ְכָבר ִמְזמַּ ינּו ָשכַּ ְמִתי בְ , ְשנֵּ ִּׁשיִרים ֶשִּדְקלַּ ִיְך ְבקֹול ָאְזנַּ ֲאִני ֶאת הַּ
 ...ְגִבְרִתי ,תְואַּ , "חֹוְלָמִני"

ן – ְחָת ֲאדֹוִני, כֵּ ֲאִמיָנה, ָשכַּ  .ֲאִני מַּ

 ?ת לֹאְואַּ  –

א – לֵּ ָתה ִמְתפַּ  .ּוְבָכל זֹאת ָכָכה ֶזה? ָנכֹון, אַּ

סֹוף – ד הַּ ן עַּ אי ִלְהיֹות כֵּ ּׁשַּ ִאם ֲאִני רַּ  ?ְגֶבֶרת ָמִרָיה, הַּ

קָ  –  .רבֵּ דָ , ָשהְבבַּ

ִמים – ֶטֶלת ָיִמים ְשלֵּ ְת ִמְתבַּ ד, אַּ ין ְלָך שּום ְּדָאגֹות; ֲאִני עֹובֵּ בֹות, אֵּ ף ֶאָחד; ִלי יֵּש ְּדָאגֹות רַּ ְת לֹא אֹוֶהֶבת אַּ ֲאִני , אַּ
יֶהם ֶלה ֶשֲאִני ָקשּור ֲאלֵּ ב ֶאת אֵּ ֲעֶמֶמת; אֹוהֵּ ְת ִמְשתַּ ם, אַּ ֲעמֵּ ן ְלִהְשתַּ ין ְזמַּ ְת . ִלי אֵּ ת אַּ חַּ ם אַּ עַּ עַּ ִבי עֹוד פַּ ֲעשֵּ ְשָת ְלִהְשתַּ , ִבקַּ
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ר ֲאָנִשים ל ִמְספַּ ְמלֵּ ֶזה שּוב ָיכֹול ְלאַּ ֲעשּועַּ הַּ ּׁשַּ ל ָכְך ֶשהַּ ֲחֹשב עַּ י ָחָכם ִמ , ְגִבְרִתי, ֲאָבל ֲאִני; ְבִלי לַּ תֹות ִבידֵּ י ְלִהְתפַּ ְכדֵּ
יַּת ר-פֵּ  ...יַּעַּ

ִיםיֵּש ָלְך ְּדָמעֹות בָ  – ינַּ ם ָלְך ִאי, ְגֶבֶרת ָמִרָיה, עֵּ י-ֲאִני גֹורֵּ ר ְלָך ֶאת ָהֱאֶמת, ְנִעימּות ִבְדָברַּ חֹוָבִתי לֹומַּ ְך מֵּ , אַּ
ְצִחיק ְקָצת מַּ ְמֻהָגן ְוהַּ ְפָרִטי הַּ מֹוֶרה הַּ ְפִקיד הַּ ת ֶאת תַּ חַּ ם אַּ עַּ ק עֹוד פַּ חֵּ  .ּוְלׂשַּ

ֶטֶלת – ר ֶשֲאִני ִמְתבַּ ָתה אֹומֵּ ֲעׂשֹותּו, אַּ  ?ָמה ֲאִני ְצִריָכה לַּ

ן – ֶּׁשהּו, כֵּ ְתִחיל ְבמַּ ָּוָנה ְלהַּ ין לֹו ָכל כַּ זֹאת ִסיָמן ֶשאֵּ ָלה הַּ ְּׁשאֵּ ל ֶאת הַּ ד ִמְמָך. ִמי ֶשּׁשֹואֵּ י ְלִהָפרֵּ ֶּוה . ְגֶבֶרת ָמִרָיה, ָעלַּ ֲאִני ְמקַּ
ל ִמְמָך שּום ִמְכָתב בֵּ ֲחִזיר ְלָךְוֶאת ֶזה אֲ . ֶשּׁשּוב לֹא ֲאקַּ  .ִני מַּ

ד ִקָּדה ְוָיָצא ִבְמִהירּות ָפן קַּ ח ִמְמעֹוָנּה ֶשל ְגֶבֶרת ָמִרָיה, ְסטֵּ ט ָברַּ רֹות. ִכְמעַּ ְשדֵּ ד ָבְרחֹוב ִבְצָעִדים ְמִהיִרים ְבִכּוּון הַּ . הּוא ָצעַּ
ִכְרָכָרה ן ְבָידֹו לַּ ְחתֹו ְלָלִזיְנִקי, ִסמֵּ ש ְלקַּ ְפָרִטי ֶשל ְגֶבֶרת ָמִרָיהִלָּוה אֹו. ִבקֵּ ְך . תֹו ִניחֹוחַּ ָחְדָרה הַּ ָגָעּה ָהרַּ ִין ָחש ֶאת מַּ ֲעדַּ

ף ָיָדּה ְּׁשֹחרֹות; ְוֶהָעִדין ֶשל כַּ יֶניָה הַּ ִציצּו ְבָפָניו עֵּ ִין הֵּ ָּׁשֹחר; ֲעדַּ ִין ָרָאה ֶאת ְׂשָעָרּה הַּ ִמְשִיי, ֲעדַּ ְבִהיק, הַּ מַּ רֹאשֹו ָהָיה . הַּ
ְרחַּ  ֹּדֶפקְסחַּ ת הַּ  . ר ְוהּוא ָחש ִבְצָדָעיו ֶאת ְפִעימַּ

ָמה ֶשִהיא ָיָפה"  !"כַּ

ְך ְבִעְקבֹותָ  ֶקֶסם ִהלֵּ ן ָמה ְולֹא ִה הַּ ֶמְרָחק גגֵּ ֹופְת יו ְבֶמֶשְך ְזמַּ ל הַּ  .ִבְגלַּ

ֲחשּו ֶחֶרש אְרק ִהְתלַּ פַּ י הַּ ָרה . ֲעצֵּ ְשדֵּ ס לַּ ִכְרָכָרה ְוִנְכנַּ ָביו. ְצָדִדיתהּוא ָיָצא ִמן הַּ ֲהִליָכה ִהְרִגיָעה ֶאת ֲעצַּ  .הַּ

י ְמרֵּ ְצמֹו ְלגַּ ט ְבעַּ ָּׁשָעה ְכָבר ָשלַּ ֲחִצית הַּ י ִטיּול ֶשל מַּ ֲחרֵּ ְיָתה, אַּ בַּ ר הַּ ק ְלִאְשתֹו ֶשִקְבָלה ֶאת ָפָניו, ּוְכֶשָחזַּ ֲאֶשר ָנשַּ ל , כַּ ב עַּ ָחשַּ
ֶחֶרת"הָ  ְגש, "אַּ  .ּותֲאָבל ְבִלי ָכל ִהְתרַּ

ֶלה" ָיפֹות ְוָהֲעִשירֹות ָהאֵּ ָמה תֹוֶעֶלת ָהיּו ְיכֹולֹות ְלָהִביא הַּ ב, כַּ  ".ִאלּו ָהָיה ָלֶהן לֵּ

יָחִני ְפָרִטי ָהרֵּ ְדָרּה הַּ ָפה ְבחַּ סַּ ל הַּ ב עַּ ן רַּ ָפן ָשְכָבה ְגֶבֶרת ָמִרָיה עֹוד ְזמַּ אתֹו ֶשל ְסטֵּ י צֵּ ֲחרֵּ  .אַּ

סֹוף ָקָמה ְתָחה, ְלבַּ ְדָרִנית, ִפֲהָקה, ִהְתמַּ חַּ ְזִעיק ֶאת הַּ ִכְרָכָרה ּוְלָהִביא ָלּה ֶאת , ִצְלְצָלה ְלהַּ סּוִסים לַּ הֹוְרָתה ִלְרֹתם ֶאת הַּ
ִטיּוִלים ת הַּ  .ִׂשְמלַּ

י רֹאָשּה ְוָחְשָבה, ִהיא ֶנֶעְצָרה ְליַּד ָהְרִאי ֲאחֹורֵּ ִריָמה ֶאת ְזרֹועֹוֶתיָה מֵּ  :הֵּ

ָנה! ן-ו-ד-י-ק-פ ,ְסָתם ֶאָחד" ָמה ֶשהּוא ִהְשתַּ  ".כַּ


