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ֶע ֶרב ֶע ֶרב ֲאנִ י ְמ ַס ּ ֵפר ַל ְ ּי ָל ִדים ַעל ָהאוֹ ְריֶ נְ ט ֶא ְק ְס ּ ְפ ֶרס .לֹא ַעל
ָה ֶר ַצח ֶא ָּלא ַעל ַה ּסוֹ דָ .מה ִמ ְס ַּת ֵּתר ֵמ ֲאחוֹ ֵרי דַּ ְלתוֹ ת ַה ָ ּקרוֹ ן ַה ְּסגוּ רוֹ תִ ,מי
ימת
ְמ ַה ְד ֵהד ֶאת ְצ ָע ָדיו ַּב ֵּלילוֹ ת ָה ֲא ֻר ִּכים ְלא ֶֹר ְך ִמ ְסדְּ רוֹ ן ָא ֵפלָ ,עטוּ י ְ ּג ִל ַ
ֶמ ׁ ִשי ֵּכ ָההּ ,בוֹ ֶה ֶקת ְלאוֹ ר ַה ּׁ ֶש ֶלג ַה ֶּנ ֱע ָרם ִמחוּ ץ ַל ַח ּלוֹ ן? ַה ֵּלילוֹ ת ׁ ֶש ָּלנוּ
ֲא ֻר ִּכיםְ ,מ ֵל ֵאי ַּת ֲענוּגוֹ ת ְמ ֻפ ְק ּ ָפ ִקים ׁ ֶשל ְּתנוּ ַעת ְקרוֹ נוֹ תְ ,מ ִס ּלוֹ ת ֲחלוּ דוֹ ת
וְ ַד ְלתוֹ ת ַּב ְרזֶ ל חוֹ ְרקוֹ תֲ .הזֶ הוּ ָהאוֹ ר ׁ ֶש ָ ּצץ ְּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש ְּכ ׁ ֶש ַּמ ְד ִל ִיקים
ית ָמר ִל ְפנֵ י
יכ ֵאל וּ ְל ִא ָ
ֶאת ַהח ׁ ֶֹש ְך? ְּב ָכל ֵה ָר ְדמוּ ת יֵ ׁש סוֹ דֲ ,אנִ י אוֹ ֵמר ְל ִמ ָ
ַה ּׁ ֵשנָ ה ,נַ ּסוּ ְל ַה ְק ׁ ִשיבְ :צ ִליל ָצפוּ ף ְמאוֹ דּ ,תוֹ ֵסס ִמ ִּלים ְקלוּ עוֹ ת ְּב ֶר ׁ ֶשת.
ְּתנוּ ָל ֶהן ֲאוִ יר וְ ֵהן יְ ַד ְמיְ נוּ ָמעוֹ ףְּ .תנוּ ָל ֶהן ִ ּג ְבעוֹ ל וְ ֵהן יְ ַד ְמיְ נוּ ַצ ֶּמ ֶרת.
ַה ִאם ֵאינְ ֶכם ׁשוֹ ְמ ִעים ֶאת ֶאנְ ַקת ַה ָּכנָ ף? זֶ הוּ ְק ֵצה ַה ּסוֹ דַ .ה ּׁ ִשירָ .ה ַר ֶּכ ֶבת
ׁ ֶש ָּלנוּ דּ וֹ ֶה ֶרת ְלתוֹ ְך ַה ַּליְ ָלה ְּב ִלי ַמ ֲעצוֹ רֶ ,ע ֶרב ֶע ֶרב.
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ַא ָּבאָ ,ל ָּמה ִמ ֶּ
יכ ְל ַאנְ ֶג'לוֹ לֹא ָצ ַבע ֶאת ַה ּ ְפ ָס ִליםָ ׁ ,ש ַאל ְל ֶפ ַתע
יח ֲח ַדר ַה ְ ּי ָל ִדיםְ ,מנַ ּ ְפ ִחים
ית ָמרַ ׁ .ש ָּבת ַּב ּב ֶֹקרְ ׁ ,שנֵ ינוּ יוֹ ׁ ְש ִבים ַעל ׁ ְש ִט ַ
ִא ָ
יאה ַל ְּב ֵר ָכהָ .ל ָּמה הוּ א ִה ׁ ְש ִאיר ֶאת ָה ֶא ֶבן ׁ ֶש ּלוֹ ָּכ ָכה
ְמצוֹ ִפים ִל ְפנֵ י ַה ְ ּי ִצ ָ
ְמ ֻל ְכ ֶל ֶכת ׁ ֶש ֻּכ ָּלם רוֹ ִאים? ִה ַּב ְט ִּתי ִּב ְבנִ י ֶּבן ַה ּׁ ֵש ׁשֶ ּ ,פ ַרח ָא ָּמנוּ ת ָק ָטן ׁ ֶש ִּלי.
יכ ְל ַאנְ ֶג'לוֹ ָא ַהב ִל ְראוֹ ת ֶאת ָה ֶא ֶבן ׁ ֶש ּלוֹ
יתיִ .מ ֶּ
זֶ ה ַה ּכֹל ִּב ְג ַלל ָה ַא ֲה ָבהָ ,ענִ ִ
ֲע ֻר ָּמהְּ ,ב ִלי ְּב ָג ִדיםְּ ,ב ִלי ִא ּפוּ רְ ,מנַ ְמנֶ ֶמת ַּב ֶּט ַבע וּ ִמזְ דַּ ֶ ּקנֶ ת ְּב ִא ִּט ּיוּ ת.
יתיֲ .אנַ ְחנוּ ֶא ֶבן
יאהּ ַ ,גם ֲאנַ ְחנוּ ֶא ֶבן? ְק ָצתָ ,ענִ ִ
ית ָמר ִה ִּביט ִּבי ִּב ְפ ִל ָ
ִא ָ
ְמ ֻע ְר ֶּב ֶבת ְּב ׁ ֶש ֶמןְּ ,ב ׁ ֶש ֶמ ׁש ְוּביָ ֵר ַח ,יַ ַחד ִעם ִּת ׁ ְש ָעה ַקשְׂ ַק ּ ֵׂשי דָּ ִגיםֶ ׁ ,ש ַבע
יסים וְ ָח ֵמ ׁש ּבוּ עוֹ ת ְּכ ֵאבֻּ .כ ָּלנוּ ֲארוּ ָחה טוֹ ָבה
ׁ ִש ְכבוֹ ת ָא ָבקַ ,ק ְמצוּ ץ ִר ִ
ית ָמר לֹא ָא ַמר ִמ ָּלהִ ,ה ִּביט ִּבי ְּב ֶח ְמ ָלהַ ,על
ׁ ֶש ַּב ּסוֹ ף ִמ ְת ּפוֹ ֶר ֶרת ְל ַמיִ םִ .א ָ
ַא ָּבא ׁ ֶשנּ וֹ ׁ ֵשף ֲאוִ יר ְלתוֹ ְך ָּבלוֹ נֵ י גּ וּ ִמי ְּכ ֻת ִּמיםְ ,מצוֹ ֵפי יָ ם ׁ ֶש ּלֹא נִ ְג ָמ ִרים
ְלעוֹ ָלםֶּ .ת ֶכף הוֹ ְל ִכים ַל ְּב ֵר ָכהָ ּ ,פ ַל ְט ִּתי ׁ ְש ִר ָיקה ֵּבין ַה ּ ְׂש ָפ ַתיִ םִ ,ה ֵּנה ִּת ְר ֶאה,
יכ ֵאל ְמ ַח ִּכים ְל ַמ ָּטהּ ,בוֹ א נֵ ֵרדֲ .א ָבל
ַה ְּמצוֹ ִפים ִּכ ְמ ַעט ְמנֻ ּ ָפ ִחיםִ ,א ָּמא וּ ִמ ָ
ית ָמר לֹא ָהיָ ה ְמ ֻר ֶ ּצה .הוּ א ֶה ְר ָאה ִלי ׁ ֶש ּׁ ָש ַכ ְח ִּתי ְקוֻ ַ ּצת ֲאוִ יר ְרפוּ יָ ה
ִא ָ
ִּב ְק ֵצה ַה ָּמצוֹ ף ,וְ ׁ ָשב ֶאל ַהנּ וֹ שֵׂ אַ .א ָּבאִ ,אם ַה ַּנ ָ ּגר אוֹ ֵהב ֶאת ָה ֵעץ זֶ ה לֹא
יתיָ .ה ֵעץ ּפוֹ ֵחד
אוֹ ֵמר ׁ ֶש ָה ֵעץ אוֹ ֵהב ֶאת ַה ַּנ ָ ּגר ,נָ כוֹ ן? ֶּב ַטח ׁ ֶש ּלֹאָ ,ענִ ִ
ֵמ ַה ַּנ ָ ּגרֲ ,א ָבל אוֹ ֵהב ֶאת ָהרוּ ַח .זֶ הוּ  ,נִ ּ ַפ ְח ִּתי ֶאת ָּכל ַה ְּמצוֹ ִפיםִּ ,ת ְסגּ ֹר ֶאת
ית ָמר ֶה ְחזִ יק ֶאת ַה ּ ְפ ָקק ּ ָפתוּ ַח ,נוֹ ֵתן ָל ֲאוִ יר
ַה ּ ְפ ָקק וְ נִ ַּסע ַל ְּב ֵר ָכהֲ .א ָבל ִא ָ
ִלזְ רֹם ְל ָאחוֹ רְ ,מרוֹ ֵקן ֶאת ַה ְּמצוֹ ִפים ִמ ָּכל ָמה ׁ ֶש ָהיָ ה ִּביִ ,מ ָּכל ָמה ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה.
יכ ְל ַאנְ ֶג'לוֹ ֵּכן
ישהִ ,מ ֶּ
יתי ִּב ְל ִח ׁ ָ
ַק ְמ ִּתי וְ ִח ַּב ְק ִּתי ֶאת ְּבנִ יַ .א ָּתה צוֹ ֵדק ,הוֹ ֵד ִ
ָצ ַבע ֶאת ַה ּ ְפ ָס ִלים ,זֶ ה ֲאנַ ְחנוּ ָה ִע ְ ּו ִרים ָל ַא ֲה ָבה.
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