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תֹות ָחָלב ֵבית ַהָקֶפה ַהֶזה ִלשְּ ִתי לְּ ֶשָהַלכְּ ַצר. עֹוד ָהִייִתי ֶיֶלד כְּ ָתִמיד ֵשֵרת אֹוִתי אֹותֹו ֶמלְּ ַבַעל ָשָפם , חַ ֵקֵר , וְּ
ַתֵפל שֹוֵתק ָתִמיד, ָנמּוְך, ִמשְּ ִפיו וְּ לֹא ֶשֶמץ ַהָבָעה בְּ בּויֹות, לְּ ָצמֹות ּוכְּ ֻצמְּ ָצִרים ֵהם ֲאָנִשים . ַבַעל ֵעיַנִים מְּ ַהֶמלְּ
 .ּומּוָזר ַיַחס ַהִצבּור ֲאֵליֶהם, מּוָזִרים

ֵעיֵני הָ  ָפָחה, ָאָדםנֹוֵתן ֵשרּות ֶזה ֵאינֹו " אֹוֵרחַ "בְּ ָשה אֹו ִפזּור , לֹא ִאיש ֲעבֹוָדה, לֹא ָאב ֶשל ִמשְּ ַגּלֹות ֻחלְּ ָאסּור לֹו לְּ
ָהר, ַדַעת ֻהרְּ יֹות מְּ ָאג , אֹו ִלהְּ ֶצר –אֹו ֻמדְּ ַמֵהר" אֹוֵרחַ "לְּ . הּוא ֶמלְּ כּות לְּ יֹות ָעסּוק, ַהזְּ ֵאלֹות , ִלהְּ לֹא ָלִשים ֵלב ַלשְּ

נֹות ֵאָליו יֹות ָכעּוס ֵיש. ַהֻמפְּ כּות ִלהְּ ָלנּות, לֹו ַהזְּ ָבן, ֲחַסר ַסבְּ ֻעצְּ ַצר, ֵכן. לֹא צֹוֵדק, מְּ  .ֲאָבל לֹא ַלֶמלְּ

ֶשהּו ֶזה ָלֶזה נּו ֵאיכְּ ָקַרבְּ ֶשִהתְּ ָכְך ָקָרה ַהָדָבר. ָהִייִתי ֶבן ֶעֶשר כְּ  :וְּ

ָעָרה רּוַח סְּ ַנס ָאדֹון ֶאָחד כְּ ֵבית ַהָקֶפה ִנכְּ רֹועֹוִתיק ָעבֶ , לְּ ַוַדאי עֹוֵרְך־ִדין, ה ַתַחת זְּ ַמֵקל . בְּ הּוא ִהִקיש ַפַעם ַאַחת בְּ
ָפה ַאֲחֵרי ֶרַגע , ַהִטּיּוִלים ֶשּלֹו ַעל ָהִרצְּ ָעִמים –וְּ ַצר הֹוִפיעַ . ָשלֹוש פְּ  .ַהֶמלְּ

ֵלָמה – ֹפק ָשָעה שְּ ָחָלב. ָצִריְך ִלדְּ  .ֵתן ֶאת ָהִעתֹון ֶשל ַהּיֹום וְּ

 ?ָחָלב ָחמּוץ –

 .ֵכן –

ַצר ָחַזר ַכֲעֹבר ֶרַגע ִעם ָחָלב ָחמּוץ  . ַהֶמלְּ

 ?ּוָמָחר ַגם ָהִעתֹון –

ִריָאה –  .ָהִעתֹון ִבקְּ

ִתי ָחָלב ָמתֹוק –  .ִבַקשְּ

 .ֲאדֹוִני ִבֵקש ָחָלב ָחמּוץ –

ִמיָעה – ֵנה שְּ ָך קְּ ָך, ָקָנה לְּ ִרים לְּ ַמע ָמה ֶשאֹומְּ ָאז ִתשְּ ָבר ָכל ַהָשבּוַע יֹום יֹום. וְּ ָכאן כְּ . ַקח ֶאת ֶזה ֲחָזָרה. ֲאִני ָבא לְּ
ֵהמֹות  !בְּ

ָמעֹות ַעט ִבדְּ ָקָראִתי ִכמְּ ָחִני וְּ ִתי  ֵמֲאחֹוֵרי ֻשלְּ  :ַקמְּ

ִתי ֵאיְך ֶשָהָאדֹון ִבֵקש ָחָלב ָחמּוץ – ִמי ָשַמעְּ ַעצְּ  .בְּ

ִהים ַצר פָ . ָהֹרֶשם ָהָיה ַמדְּ ִאי־ָרצֹוןַהֶמלְּ ֵמל ַמֶשהּו בְּ ָהָאדֹון עֹוֵרְך־ַהִדין ִמלְּ ִליָאה וְּ  .ַתח ֶאת ִפיו ִבפְּ

ִלי ֲארּוַחת ֹבֶקר , נּו – ָבר בְּ ַתֵבר ֶשֶאָשֵאר ַהּיֹום כְּ ָרץ ַהחּוָצה –ִאם ֵכן ִמסְּ  .ָאַמר וְּ

ַתֲחָוה ַאֲחָריו ַצר ִהשְּ פָ , ַהֶמלְּ ַתֲחָוה לְּ ִכין ֶאת רֹאשֹו ַאֲחֵרי ֶשִמיֶשהּו ָנַתן לֹו , ַניַאַחר־ָכְך ִהשְּ ַהרְּ מֹו  ֶשָנַהג לְּ ֵמי "כְּ דְּ
ִתָּיה ָאַמר, "שְּ  :וְּ

ָך –  .ָאדֹון ָצִעיר, ֲאִני מֹוֶדה לְּ

ָמע ֲאִמִתי" מֹוֶדה"ֲאָבל הַ  ֶשהּו ִנשְּ  .ַהֶזה ֵאיכְּ

ִתי לֹו ֲעבּור ֲארּוַחת ַהֹבֶקר ֶשִּלי הּוא ָשַאל  :ַכֲאֶשר ִשַּלמְּ

 ?ַהִאם ָהָאדֹון ַהֶזה ֶבֱאֶמת ִבֵקש ָחָלב ָחמּוץ –

ִתי, ֵכן – ִמי ָשַמעְּ ַעצְּ  .בְּ

ָבר לֹא ָהִייִתי ָבטּוחַ  – ִמי כְּ ַעצְּ ֵני ֶשֲאִני בְּ ָלל לֹא  ֵיש, ָאדֹון ָצִעיר, ַאָתה יֹוֵדעַ . ִמפְּ ָהרֹאש ֶשִּלי ִבכְּ ִלי ֶיֶלד חֹוֶלה ַבַבִית וְּ
 .ָכאן

ַצר ַהֶזה הּוא ָאב ִתי ָלַדַעת ֶשַהֶמלְּ ַחַּיי נֹוַכחְּ ֵדי , זֹו ַהַפַעם ָהִראשֹוָנה בְּ ַרק כְּ ָרה ַאְך וְּ ֶאת ַהָּיד ַהזֹאת ֶשדֹוֶמה ִכי נֹוצְּ וְּ
ִתָּיה ֵמי שְּ ַקֵבץ דְּ ָידֹו ֶשל ָאבֶאת ַהָּיד , לְּ ַנֵשק ִמיֶשהּו כְּ ָללֹו. ַהזֹאת מְּ ִתי ֶרֶגש ֶשל ַצַער ָעֹמק ִבגְּ ַקפְּ ַמן ָמה . ִנתְּ זְּ
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ַבֵקר ֶאת ַהֶּיֶלד ַהחֹוֶלה ִתי ִעם ַהַכָּוָנה לְּ ַהַּלכְּ ַלַעת ֶשִּלי, ִהתְּ ַמָתָנה ֶאת ַהִמקְּ ֲאָבל ַאַחר־ָכְך ָעָלה , ָלֵתת לֹו בְּ
ִתי ַדעְּ ָדהשֶ , בְּ ָלל ַילְּ אּוַלי זֹאת ִבכְּ אֹוד וְּ דּות, ָכָכה ֶזה. אּוַלי ֶזהּו ֶיֶלד ָקָטן מְּ קּוַפת ַהַּילְּ ! ִמי לֹא ַמִכיר ֶאת תְּ

ָטֲענּו ֵיָנה וְּ אּות ֶשל ִהיגְּ ֻקַדת רְּ ָין ִמנְּ ַיֲחסּו ָלִענְּ ֵהם ִהתְּ הֹוַרי וְּ ִתי ַמֶשהּו לְּ ַצר ָכֶזה עָ , ֲאִפּלּו ָאַמרְּ לּול ֶשֶמלְּ
ַמֲחָלה ִחים בְּ ִביק ֶאת ָהאֹורְּ ַהדְּ ַבּסֹוף. לְּ ֹאל, לְּ ִתי ִלשְּ ַלטְּ ַהִאם ַהֶּיֶלד ַהחֹוֶלה הּוא , ַכֲעֹבר ָשבּועַ , ַכֲאֶשר ֶהחְּ

ַצר, ֵבן  :ֵהִשיב ַהֶמלְּ

ָדה – ָתה ַילְּ זֹאת ָהיְּ ָבר ֵאיֶננּו וְּ ָשו הּוא כְּ  . ַעכְּ

ָשָנה ֶשל ֲאחֹוִתי ֲחָבל ֶשּלֹא ָנַתִתי ָלּה ֵאיזֹו ַשֵחק, ֻבָבה יְּ ָמה לְּ ָפחֹות בְּ  !ָהָיה ָלּה לְּ

ָמקֹום ַאֵחר ַמן ֶהֱעִבירּו ֶאת ַהִדיָרה ֶשָּלנּו לְּ אֹותֹו זְּ ִדיַרת ַהַקִיץ ּובְּ נּו לְּ ִתי ֵבית־ֵסֶפר, ַאַחר־ָכְך ָנַסעְּ ֵחֶלק . ַוֲאִני ָעַברְּ
ָשִמים ֲחָדִשים, ַאֵחר ֶשל ָהִעיר ָפר , רְּ ַשִים ַבכְּ ָכה  –ָחדְּ ָדתֹו ֶשָהלְּ ֶאת ַילְּ ַצר וְּ ֹכַח ֶאת ַהֶמלְּ ֵדי ִלשְּ ָכְך כְּ ַדי ָהָיה בְּ

עֹוָלָמּה  . לְּ

רּו ֶעֶשר ָשִנים ָת . ָעבְּ ִתי ָבּה ַגם ִהיא ָהיְּ ִביִבי  ּוֵמַאַחר ֶשָהִעיר ֶשַגרְּ ִצינּות ָבעֹוָלם סְּ בֹוֵנן ִברְּ ִהתְּ ִתי לְּ ַחלְּ ה ֵחֶלק ִמן ִהתְּ
ִתי ָכאן ֶאת ֲחִקירֹוַתי, ָהעֹוָלם ַחלְּ עֹות ָבֶהם. ִהתְּ ָכבֹות נֹוסְּ חֹובֹות ֶשֶמרְּ ִתי ָברְּ ַתַפקְּ ֵאה ; לֹא ִהסְּ ַמרְּ ָהִייִתי ָזקּוק לְּ

ֵפיֶהם  תְּ ַמרְּ חֹובֹות ֶשבְּ ֵהָחֵבא ָהֹעִני ִעם ַהֶפַשע"רְּ ִנים בְּ ָכְך, "שֹוכְּ ָמָצאִתי , ן ַהֶדֶרְך ּוִמן ַהֲחָויֹותָעֵיף ִמ , יֹום ֶאָחד, וְּ
ֵבית ַהָקֶפה  ִמי בְּ ַצר". ֶשִּלי"ֶאת ַעצְּ ָחן ִנַגש ֶמלְּ מּוְך קֹוָמה, ֵקֵרַח יֹוֵתר, ָקִשיש יֹוֵתר, ֶאל ַהֻשלְּ בּויֹות , נְּ ַבַעל ֵעיַנִים כְּ

 .ּוֶפה ֲחַסר ַהָבָעה

ָך ַמִכיר אֹוִתי – ִת  –? ֲאדֹוִני, ֵאינְּ  .יָשַאלְּ

 .ָאדֹון, לֹא –

 !לֹא ֶפֶלא –

ִתי ָעָליו ִכיר לֹו ֵאיְך ֵהַגנְּ ַהזְּ ֵדי לְּ ִקיַע ַמֲאָמץ ַרב כְּ ַהשְּ  .ָהָיה ָעַלי לְּ

ָכר, ֵכן, ֵכן – ָשו ֲאִני ִנזְּ ַתָנה, ֵכן. ַעכְּ ֵני ֶשֲאדֹוִני ֹכה ִהשְּ  .ִמפְּ

ָלל לֹא –  .ַאָתה ֲאדֹוִני ִבכְּ

ָבר ֶאשָ  – מֹו ֶשֲאִני ַעד יֹום מֹוִתיֲאִני כְּ  .ֵאר כְּ

ַסֵּים ָכאן – ֵאיֶזה ָשָעה תְּ  ?ֲאדֹוִני, בְּ

ֵרה ָוֵחִצי – ַאַחת־ֶעשְּ  .בְּ

תֹות ִביָרה, טֹוב – ֵנֵלְך ַיַחד ִלשְּ ָכאן וְּ  .ָאבֹוא לְּ

ִתי ַמרְּ ִתי ַעל ִמשְּ ַיַצבְּ ֵרה ָוֵחִצי ִהתְּ ַאַחת־ֶעשְּ  .בְּ

ִדיָחה. יֲאדֹונִ , ֶבֱאֶמת ָבאָת  – ִתי ֶשזֹאת בְּ  .ָחַשבְּ

ַהָבַעת ֹחֶסר ָהֵאמּון ָסנּות וְּ מּו ִמָפָניו ַהַהסְּ ַדֵבר. ַאֲחֵרי ַכָמה כֹוִסּיֹות ַיִין ֶנֶעלְּ ִחיל לְּ ֶמה ָהָיה. הּוא ִהתְּ ֶשהּוא , ִנדְּ
ַבת ַאַחת ָרה בְּ , זֹוֵרק ַכָמה ִמִּלים בְּ ַטבְּ ָשבֹות ָכזֹאת ִהצְּ ַמת ַמחְּ ִתיָקה ֶשּלֹוָעצְּ נֹות ַהשְּ ֶמֶשְך שְּ תֹו בְּ ָגלְּ  .גֻלְּ

ַדֵבר, ֲאדֹוִני, ַאָתה יֹוֵדעַ  – ִתי לְּ ַעט ָשַכחְּ ָפָחה... ִכמְּ ִמיֶשהּו  ֵיש ִמשְּ ֵני ֶשִאם לְּ ַאָתה ... ֲאָבל ִלי ֵאין ַאף ֶאָחד... ִמפְּ
 .ַהּיֹום ֶזה יֹום ַהּיֹוֵבל ֶשִּלי, ֲאדֹוִני, יֹוֵדעַ 

 ?ֵכיַצד ֶזה יֹוֵבל –

ַצר – ָבִעים ָשָנה ֶמלְּ ָרה אֹוִתי... ַארְּ ֵרה. ִאָמא ָמסְּ ַבע־ֶעשְּ ַכָמה ֵגֶאה ָהִייִתי ַכֲאֶשר ֵהֵבאִתי ֶאת ... ָהִייִתי ֶבן ַארְּ
לֹוִטי ָהִראשֹון  .ַהזְּ

ִדּיּוק ַהּיֹום, ִאם ֵכן ֶזה ַהּיֹום –  ?בְּ

ט. ֲאדֹוִני, ֵכן, ֵכן – אֹוגּוסְּ ִרים בְּ  .ָהֶעשְּ

 .מּוָזר –

 .מּוָזר, ֵכן –
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יֹום ַהֶזה ַעד יֹוֵבל ַהֲחִמִשים – ָשו ִנָפֵגש ָכל ָשָנה בְּ  .ֵמַעכְּ

ִבָטחֹון –ֲאדֹוִני , אֹו לֹא –  .ָאַמר בְּ

ֵני ָאָדם ַעל בְּ ָיִנים וְּ נּו ַעל ִענְּ ַמן ַרב שֹוַחחְּ ַצר ּוַבדֶ , זְּ ִשימֹוָתיו ֶשל ַהֶמלְּ ָנע ֶשרְּ ֻשכְּ ָתה ָהִייִתי מְּ ֶרְך ֲחָזָרה ַהַביְּ
צֹוִעי ִרי ֵעטֹו ֶשל סֹוֵפר ִמקְּ ֻפָנִקים ַרִבים ִמפְּ ֹבר ַעל רֹוָמִנים מְּ כֹולֹות ִלגְּ  .ַהֶזה ָהיּו יְּ

י יֹום ַהּיֹוֵבל ֶשל יּולְּ ָקִסי כְּ ִפנְּ ִתי ֶאת ַהּיֹום ַהֶזה בְּ  .ָאןִסַמנְּ

ֵבית ַהָקֶפה ַב־, ַכֲעֹבר ָשָנה ט 82ַכֲאֶשר ָבאִתי לְּ אֹוגּוסְּ ֵרה ָבֶעֶרב, בְּ ָשָעה ַאַחת־ֶעשְּ  .ָיָצא ַנַער ֵמַאַחת ַהִפנֹות, בְּ

ַצֶּוה ָאדֹון –  ?ָמה תְּ

יָאן – ֵאיֹפה יּולְּ ַבֶשֶרת ָרעֹות –? וְּ חּוָשה מְּ ִתי ִבתְּ  .ָשַאלְּ

ַטר –  .ֲאדֹוִני, ִנפְּ

ַמן, ָמַתי –  ?ִמזְּ

ֵני ֹחֶדש –  .ֲאדֹוִני, ִלפְּ

קֹומֹו, ָאה – ַמֵּלא ֶאת מְּ ַאָתה מְּ  ?וְּ

קֹומֹו –  .ֲאדֹוִני, ֶאת מְּ

ַטר –  ?ֵאיֹפה ִנפְּ

ֵבית־חֹוִלים –  .ֲאדֹוִני, בְּ

ִתי  .יֹוֵתר לֹא ָשַאלְּ


