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ן , ַרּבֹוַתי, ֲאִני י ָרִציִתי –ָאְמָנם כֵּ ְוֹקֶדם ֹכל לֹא , לֹא יָֹכְלִּתי, ֲאָבל לֹא יַָדְעִּתי; ִהְשּתֹוַקְקִּתי ְּבָכל ִלִּבי, ֲהרֵּ
יְך  ...ָהָיה ִלי ֻמָשג אֵּ

ר ָחְדַשִים ֲאֻרִכים , ִאְשִּתי נֹוַסַעת ָמָחר ְלָכל ַהַקִיץ, ַהִמְזָודֹות ֲארּוזֹות: ְלַעְצְמֶכםַרק ָּתֲארּו  ָעדֵּ י  –ּתֵּ ֲהרֵּ
י ְצִריִכים, ִמן ָהָראּוי ב. ֶעֶצם ַהֲהִגינּות ְמַחיֶֶבת, ֻמְכָרִחים, ֲהרֵּ יטֵּ ַבְנִּתי הֵּ ַבְנִּתי ְּבִדיּוק ְולֹא ָיֹכְלִּתי, הֵּ , הֵּ

יְך ְלַהְתִחיל, כֹל לֹא יַָדְעִּתי ְוֹקֶדם  .אֵּ

 .ַאְך זֹוִהי ָהֱאֶמת ָהֲעצּוָבה, ַמְצִחיק

יְכֶשהּו  ְך אֵּ יְך ְלַהְתִחיל –ִאם ָהִייִתי ַמְתִחיל ֶזה ְכָבר ָהָיה הֹולֵּ  .ֲאָבל לֹא יַָדְעִּתי אֵּ

ִביָנה ֶשָכְך ָצִריְך –ַגם ִהיא ָרְצָתה , ַרּבֹוַתי, ְוִהיא יְך ְלַהְתִחיל –ִלְהיֹות  ַגם ִהיא הֵּ  .ְוַגם ִהיא לֹא ָיְדָעה אֵּ

ין ָדָבר ַקל ִמֶזה ָּבעֹוָלם, ִנְדֶמה  ...ִּבְכָלל לֹא ְמֻסָּבְך, ָכל ָכְך ָּברּור, ָכל ָכְך ָפשּוט, ְכִאּלּו אֵּ

 .ַהְיָלִדים ְכָבר ָיְשנּו

ק ָּבּהַהְמנֹוָרה ְּתלּוָיה ִמ . ָיַשְבנּו ְלַיד ַהֻשְלָחן ְפט דֹולֵּ ַרק ַמֲחִצית ַהֻשְלָחן ָהְיָתה ְמכֶֻסה . ן ַהִּתְקָרה ְוַהנֵּ
 ַמָפה

 : ָאַמְרִּתי

 .ֹמֶתק  –

יְך ְלַהְמִשיְך –" ֹמֶתק: "ָאַמְרִּתי  .ְולֹא יַָדְעִּתי אֵּ

ִציָצה ִּבי ְוָשֲאָלה  :ִהיא הֵּ

 ?ֲחמּוִדי, ָמה –

ַשְבִּתי  :ַעל ָכְך הֵּ

א  – צֵּ  ?ְלַטיֵּלאּוַלי נֵּ

ִשיָבה  :ִאְשִּתי הֵּ

 .ְּבָרצֹון –

 .ַקְמנּו ְוָיָצאנּו

ר. ָהִייִתי ְמֻרֶצה רֹות. ָכְך ִיְהֶיה טֹוב יֹותֵּ יֶזה ַסְפָסל , ִנַסע ִּבְשדֵּ ב ַעל אֵּ ר  –נֵּשֵּ אּוַלי ָשם ֶזה יָבֹוא ַמהֵּ
ר ַהְשָפַעת ַמָשָבּה ַהַחִמים ֶשל רּוַח , ְמַקָּוה ֶשאּוַלי ָשםַגם ִהיא , ַחְשִּתי ֶשַגם ִהיא ִהְסִכיָמה ְּבָרצֹון... יֹותֵּ

יִצית ַקָּלה י ַהיֹוִמין, קֵּ ִצים ַעִּתיקֵּ יְכֶשהּו ,  ְכֶשָּבֶרַקע ִנְשָמע ַרֲחָשן ַהַמְרִגיַע ֶשל ַצְמרֹות ָהעֵּ אּוַלי ָשם אֵּ
ר  .ַנְצִליַח יֹותֵּ

רֹות ְוָיַשְבנּו  .ַעל ַסְפָסל ָנַסְענּו ִּבְשדֵּ

 .ָיַשְבנּו ְּבדּוִמָיה

 .ָפַתְחִּתי –ֶעֶרב ַמְקִסים  –

 .ַהִשיָבה –ֶמֶזג ֲאִויר ִנְפָלא , ֶּבֱאֶמת –

ה ָיִמים ָיִפים ְּביּוִלי  –  .ִהְמַשְכִּתי –ֶשַרק ִיְהיּו ָלֶכם ַהְרּבֵּ

 .ַהִשיָבה –ְּביּוִלי ִיְהיֶה ְּבַוַדאי ָיֶפה , ָאה –
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 .ָפַלְטִּתי ְּבַמֲאָמץ –ּלֹא ִיְהיֶה ָּתנּוִחי ְלָך ְקָצת ַּבְכָפר ָמה שֶ  –

 .ִפְקְפָקה –ַכֲאֶשר נֹוְסִעים ִעם ְיָלִדים , ְּבִעְנַין ַהְמנּוָחה –

 .ְוִהְשַּתַּתְקנּו

ש ַדקֹות  .ָכְך ָשַתְקנּו ָחמֵּ

ַחְמִדי  –  .ָלֲחָשה ֶחֶרש –ְשַמע מֵּ

 .ַאְלִּתישָ  –? ָמה ְנָשָמה –

 .ַכֲאֶשר ִיְתַלְכְלכּו ִּתְמֹסר אֹוָתם ִלְכִביָסה –ִהְמִשיָכה ִאְשִּתי  –ִהְשַאְרִּתי ְלָך ַרק ִשָשה זּוגֹות ַגְרַּבִים  –

 .טֹוב –

 ?לֹא ִּתְשַכח –

 ?ת ַמְסִפיק ְלָבִניםָלַקְח . לֹא ֶאְשַכח, לֹא –

ן –  .ַמְסִפיק, כֵּ

י ֶשִאם –  . ִכְתִבי ְוֶאְשַלח ָלְך ִמָיד: ַאל ְּתַהְסִסי, ִּתְזַדְקִקי ְלַמֶשהּו ִמְפנֵּ

 ?ֲאָבל ָלָמה ֶשַאְטִריד אֹוְתָך –

 .ִּבְכָלל לֹא ְמַשֶנה ִלי... ֲאִני ְּבָרצֹון ַרב. ְנָשָמה, לֹא –

ֶלק , ִנְדֶמה ָהָיה ִלי ֶשַהַהְתָחָלה טֹוָבה ְך חֵּ לֵּ  .ְושּוב ַהכֹל ַלָשְוא –ְוַעְכָשו ַהֹכל יֵּ

 ?ְךלֹא ַקר לַ  –

 .אּוַלי ְקָצת –

 ?אּוַלי ַנֲחזֹר ְכָבר –

 .ַאַחר־ָכְך לֹא ִיְהֶיה ָלנּו ְּבָמה ַלְחזֹר, ְכַדאי –

ן ּבֹוִאי –  . ִאם כֵּ

 .ָעִלינּו ִלְקרֹון ַהנֹוְסִעים ָהִעירֹוִני

ר . לֹא ט טֹוב יֹותֵּ ן –ָחַשְבִּתי ַעְכָשו  –ַּבַּבִית ִיְהֶיה ְּבֶהְחלֵּ יֶננּו זּוג ֶנֱאָהִבים , ַּבַּבִית מּוָבן ֶשֶזה ַּבִית, כֵּ י אֵּ ֲהרֵּ
חַ  י ָירֵּ  .ָכל ַהִטיּול ַהֶזה –ֶזה ָהָיה ַרֲעיֹון ֲחַסר ַשַחר . אֹו ְצִעיִרים ִשכֹורֵּ

 .ָחַזְרנּו ַהַּבְיָתה

 .ָשַאְלִּתי –? ַאְּת רֹוָצה ָלֶשֶבת עֹוד ְקָצת –

 .ַהִשיָבה ִאְשִּתי –ְּבָרצֹון  –

 .ַאְּת ְצִריָכה ָלקּום ָמָחר ֻמְקָדם? אֹו אּוַלי ַאְּת ַמֲעִדיָפה ָלֶלֶכת ִלישֹן –

 .נּוַכל ָלֶשֶבת עֹוד ְקָצת, ִאם ַאָּתה רֹוֶצה, לֹא –

 .ָיַשְבנּו ַעל ַהַסָפה

 : ִהיא ִחְיָכה ְוָאְמָרה

י עֹוד לֹא ָקָראָת  –  .ֶאת ָהִעּתֹוןֲהרֵּ

ַנְפִּתי ֶאת ָיִדי ְּבִזְלזּול  :הֵּ

י ֶזהּו ָהֶעֶרב ָהַאֲחרֹון ֶשָּלנּו. ִיְהֶיה ִלי ְזַמן ִלְקרֹא ָמָחר –  .ֲהרֵּ

עַ  –  .ָשֲאָלה –? ִּתְתַגְעגֵּ

ַשְבִּתי –ַכמּוָבן ֶשִיְהיֶה ִלי ָעצּוב  –  .הֵּ
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 .ַוֲאִפּלּו ֶנֱאַנְחִּתי

ר. י לֹא ָהָיה ַרע ָכל ָכְךַהִטיּול ַהֶזה אּולַ  ל טֹוב יֹותֵּ  . ַאֲחָריו אּוַלי ַהֹכל ִיְתַנהֵּ

 ?ָכל ַכָמה ְזַמן ִּתְכְּתִבי ִלי –

 .ָכל ָשבּועַ  –

ן –  .ָכל ָשבּועַ , ְנָשָמה, ַאְּת צֹוֶדֶקת, כֵּ

 ?ַמְחַמִדי, ְוַאָּתה –

 .ָכל ָשבּועַ  –ַגם ֲאִני  –

י ָשבּועַ , ִּבְקִביעּות, בֶזה ִיְהֶיה ֲהִכי טֹו –  .ִמדֵּ

ן –  .ַפַעם ְּבָשבּועַ : כֵּ

 .ִפַהְקִּתי

ק  .נּו ּוִפַהְקִּתי. עֲַדִין ָהָיה ֻמְקָדם ְוָיַשְנִּתי ַמְסִפיק. ֲאִני ֶּבֱאֶמת ָיכֹול ֲאִפּלּו ְלִהָשַבע ֶשּלֹא ָרִציִתי ְלַפהֵּ

 

 .ְתַחְלִּתיִה  –? ַהִאם ִיְהיֶה ָלֶכם ֶמֶזג ֲאִויר ָיֶפה –

 .ַהִשיָבה –ֲאִני חֹוֶשֶבת ֶשַהַקִיץ ִיְהֶיה ָיֶפה  –

ן – ְרדּו ְגָשִמים: כֵּ  .ְוַרק ֶשּלֹא יֵּ

י ֶשִּלְהיֹות ַּבְכָפר ְּבֶגֶשם לֹא ָכל ָכְך ָנִעים, ַכמּוָבן –  .ִמְפנֵּ

ָליו – אֵּ  .ֶזה לֹא ָנִעים. מּוָבן מֵּ

 .שּוב ִפַהְקִּתי

ְך ַמֶשהּו ֲאִני  – ש ִממֵּ  .ָלֲחָשה –רֹוָצה ְלַבקֵּ

עַ  –  .ְמתּוָקִתי, ֲאִני שֹומֵּ

ִבין. ִּתְרֹשם ֶאת ָמה ֶשַהְמַבֶשֶלת מֹוִציָאה –  . ִאם ִּתְרֹשם ֶזה ְקָצת ַיְגִּביל אֹוָתּה, ַאָּתה מֵּ

 .טֹוב ְמתּוָקִתי –

 .ִפַהְקִּתי ְּבַפַעם ַהְשִליִשית

 .ָשֲאָלה ִאְשִּתי –? ִליֹשן ַאָּתה רֹוֶצה –

 .־ ְקָצת

ן –  ...ָמָחר ָצִריְך ָלקּום ֻמְקָדם, כֵּ

יְך ִלְפֹּתַח ְּבִשיָחה ִעם ִאְשִּתי –ָרִציִתי ְוָיַדְעִּתי ֶשזֹאת חֹוָבִתי , ַרּבֹוַתי, ְּבַבָקָשה ִמֶכם ... ֲאָבל לֹא יַָדְעִּתי אֵּ
י נְ  ַעל ִמְכָּתִבים ְוַעל , ַעל ֶגֶשם, ַעל גְַרַּבִים, ִדַּבְרנּו ַעל ֶמֶזג ָהֲאִויר. ִסיָעָתּהִשיָחה ְלָבִבית ָכזֹאת ִלְפנֵּ

 .ַהְמַבֶשֶלת

יֶנִני ָאִליְסט, רֹוַמְנִטיָקן, ָחס ְוָשלֹום, ֲאִני אֵּ יֻרָמה , ִאידֵּ ר אֹו ְנָשָמה עֵּ ּוְבָכל זֹאת ִנְתַקְפִּתי  –ְמשֹורֵּ
 .ַהְרָגָשה ְמִעיָקה

י ְנִסיָעָתּה  .ְולֹא ָיָצא ִמֶזה ְכלּום –ֲאִפּלּו לֹא ָקָראִתי ֶאת ָהִעּתֹון  ; ְלָחְדַשִים; ִלְפנֵּ


