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ֶּפֶרק א

ֵקן ַהּמּוָזר ַהּזָ

ְסּתֹוִרי.  ֲעָבר ַהּמִ ּמַ ר ּבַ ִצּיֹון ִצּיֹון ִצּיֹון. ֲאִני ִנְזּכָ
ִנְמָצא.  הּוא  ֵאיֹפה  יֹוֵדַע  ּלֹא  ׁשֶ ָזֵקן  ִאיׁש 

אּבּול? ֵאיֹפה ֶזה ּכָ

ָרה  לֹום ֲאִסיַרִיְך“, ׁשָ ֲאִלי ִלׁשְ ֲאִלי, ֲהלֹוא ִתׁשְ “ִצּיֹון ִצּיֹון ִצּיֹון ֲהלֹוא ִתׁשְ

יק  ן, ָזְרָקה ֶאת ַהּתִ ְיָתה ֵמַהּגַ קֹוֵלי קֹולֹות. ִהיא ִנְכְנָסה ַהּבַ ָמר ֲאחֹוִתי ּבְ ּתָ

ַעל  ָוׁשּוב  ׁשּוב  חֹוֶזֶרת  ִהיא  ׁשֶ ּכְ ִית,  ַהּבַ ַרֲחֵבי  ּבְ ָלּה  ְוִהְסּתֹוְבָבה  ה,  ּנָ ּפִ ַבּ

רֹות. ּכָ ים ַהּמֻ ּלִ ַהּמִ

ה ְוָקְרָאה ֵסֶפר. ּפָ ָבה ַעל ַהּסַ ָיֵעל ָיׁשְ

ל ֲאחֹוִתי ָעְזָרה ִלי ִלְמׁשְֹך  ֵתף ׁשֶ ה ַעל ַהּכָ ִפיָקה ַקּלָ יִדי, ָיֵעל“, ּדְ ּגִ “ּתַ

ָרִאינּו ֵמֲאחֹוֵרי  ה ׁשֶ ֲעָבר ַהּמּוָזר ַהּזֶ ּה, “ַאּתְ זֹוֶכֶרת ֶאת ַהּמַ ׂשּוַמת ִלּבָ ֶאת ּתְ

ה?“ ְפִרּיָ ּסִ ָהָארֹון ּבַ

קֹול  ּבְ ְוָאְמָרה  ָעַלי,  ָלה  ּכְ ִהְסּתַ ֶפר,  ֵמַהּסֵ ֵעיֶניָה  ֶאת  ֵהִריָמה  ָיֵעל 

ְתּבֹוֵנן  ּנִ ר ַאֲהרֹוִני לֹא ָרָצה ׁשֶ ּמַ ֲאחֹוֵרי ָהָארֹון? ֶזה ׁשֶ ּמֵ ְמֻהְרָהר: “ָהֶרָוח ׁשֶ

י?“ ּבֹו יֹוֵתר ִמּדַ
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ֶצב. ְלָחן ְלִפי ַהּקֶ ֻ ָמר ְוָדְפָקה ַעל ַהּשׁ “ַאי ַאי ַאי ַאי ִצּיֹון!“, ָצְרָחה ּתָ

מַֹע אֹוִתי, “ְוַאּתְ  ְצִליַח ִלׁשְ ֵעל ּתַ ּיָ ֵדי ׁשֶ קֹול ָרם, ּכְ י ּבְ ִדּיּוק!“ ָאַמְרּתִ “ּבְ

ל  ּכֵ ַרק ֵהַעְזנּו ְלִהְסּתַ ׁשֶ ה, ּכְ ְפִרּיָ זֹוֶכֶרת ֵאיְך ַמר ַאֲהרֹוִני ֵהִעיף אֹוָתנּו ֵמַהּסִ

ה?“ ֲעָבר ַהּזֶ ַעל ַהּמַ

ו?“ ְרּתָ ּבֹו ַעְכׁשָ ְזּכַ “ֲאָהּה...“ ִמְלְמָלה ָיֵעל, “נּו, ָאז ַמה ּנִ

“ַאי ַאי ַאי ַאי ִצּיֹון“.

ה הּוא לֹא  ם! ְוָלּמָ יא ׁשָ ָבר ַמה הּוא ַמְחּבִ ִבין ּכְ ּנָ ַמן ׁשֶ יַע ַהּזְ “ָאז ֶזהּו! ִהּגִ

ָבר ָיכֹול ִלְהיֹות ֵמֲאחֹוֵרי ָהָארֹון?“ ה? ּוַמה ּכְ ל ַעל ַהחֹר ַהּזֶ ּכֵ ְסּתַ ּנִ רֹוֶצה ׁשֶ

***

ָקְראּו  עֹוד לֹא  ׁשֶ ְיָלִדים  ֵיׁש  ְואּוַלי  ֵמָהֶאְמַצע,  ר  ָיׁשָ י  ִהְתַחְלּתִ ׁשֶ ָהֱאֶמת 

ֵדי ְלַהְכִניס  ֶאֱעצֹר ְלֶרַגע ּכְ ַדאי ׁשֶ ְדָרה, ָאז ּכְ ּסִ ָפִרים ַהּקֹוְדִמים ּבַ ֶאת ַהּסְ

ם אֹוָתם ָלִעְנָיִנים... ּגַ

ִעם  ִרּמֹוִנים  ַפר  ּכְ ב  מֹוׁשַ ּבְ ר  ּגָ ַוֲאִני  ע,  ׁשַ ּתֵ ן  ּבֶ ֲאִני  אּוִרי.  ִמי  ׁשְ

ב  ַהּמֹוׁשָ ז  ֶמְרּכַ ּבְ ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָאר  ּוׁשְ ֵרה  ֶעׂשְ ָהַאַחת  ת  ּבַ ָיֵעל  ֲאחֹוִתי 

ִנְכָנִסים  ּבֹוְדִדים  ים  ֲאָנׁשִ ַרק  ׁשֶ ּומּוָזָרה,  דֹוָלה  ּגְ ה  ִסְפִרּיָ עֹוֶמֶדת  נּו  ּלָ ׁשֶ

ַהּזֹאת  ה  ְפִרּיָ ַהּסִ ׁשֶ ַוֲאִני,  ָיֵעל  ינּו,  ּלִ ּגִ ֶאָחד  יֹום  ּה.  ּבָ ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ּוִמׁשְ ֵאֶליָה 

ֶאל  ִהי  ְלׁשֶ ּכָ ֶדֶרְך  ּבְ ַהּקֹוֵרא  ֶאת  ְלַהֲעִביר  ֶלת  ֻסּגֶ ּמְ ׁשֶ ֶקֶסם,  ת  ִסְפִרּיַ ִהיא 

ְמאָֹרעֹות  ֶאל  אֹו  ַרּבֹות,  ִנים  ׁשָ ִלְפֵני  ָחיּו  ׁשֶ ָפִרים,  ַהּסְ ל  ׁשֶ ִרים  ַהְמַחּבְ

ְקנּו ִלְפּגֹׁש ֶאת  ָבר ִהְסּפַ ה ּכְ ְפִרּיָ ל ַהּסִ ֶסם ׁשֶ ְזכּות ַהּקֶ ֶהם. ּבִ תָֹאִרים ּבָ ּמְ ׁשֶ

ֶסם  ח. ַלּקֶ ָרָכה ְוָהַרב יֹוֵסף ַקאּפַ ִנית ּבְ ְרֵאִלי ְוַגם ֶאת ָהַרּבָ אּול ִיׂשְ ָהַרב ׁשָ

ין  ִאים ּבֵ ה סֹודֹות ִמְתַחּבְ ָלִלים, ְוַהְרּבֵ ה ּכְ ה ֵיׁש ַהְרּבֵ ְפִרּיָ ְפִעיל ֶאת ַהּסִ ּמַ ׁשֶ

ּוִמְסּתֹוְבִבים  ּוִמְסּתֹוִרי,  ּה. ִהיא ָמקֹום ָחׁשּוְך, ֻמְזָנח  ּלָ ׁשֶ ָפִרים  טּוֵרי ַהּסְ

ׁשּום ָמקֹום ַאֵחר. ם לֹא ְרִגיִלים ִלְפּגֹׁש ּבְ ַאּתֶ ל ִמיֵני “ִטּפּוִסים“ ׁשֶ ּה ּכָ ּבָ

יִרים ֶאת ַהּסֹוד  ּכִ ים ַהּמַ ים ְמַעּטִ ה ֲאָנׁשִ ּמָ הּו ָחׁשּוב, ֵיׁש ַרק ּכַ ֶ ְועֹוד ַמּשׁ

ָאסּור  ׁשֶ ָלנּו  יׁש  ִהְדּגִ ַאֲהרֹוִני,  ַמר  ְפָרן,  ַהּסַ ִרּמֹוִנים.  ַפר  ּכְ ת  ִסְפִרּיַ ל  ׁשֶ

ַעל  ְתַגּלּו  ּלֹא  ׁשֶ ם  ִמּכֶ ׁש  ְמַבּקֵ ׁש  ַמּמָ ֲאִני  ָאז  ֶאָחד.  ְלַאף  ָעֶליָה  ר  ְלַסּפֵ

יֵנינּו... ֵאר ַרק ּבֵ ָ ב ְלִהּשׁ ה ַהּזֹאת ַלֲאֵחִרים! ַהּסֹוד ַחּיָ ְפִרּיָ ַהּסִ

ל  ינּו ִמְרָוח ַצר ֵמֲאחֹוֵרי ָהָארֹון ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ּלִ ִלְפֵני ְזַמן ָמה ָיֵעל ַוֲאִני ּגִ

הֹוִביל  לֹא  ְוַגם  נֹוחּות,  ּבְ ּבֹו  ַלֲעבֹר  ֵדי  ִמּכְ ְוַצר  ָקָטן  ָהָיה  הּוא  ה.  ְפִרּיָ ַהּסִ

ָכל זֹאת ִנְראּו ּבֹו לֹא ְמַעט ֲעֵקבֹות ְוִסיָמֵני ְדִריָכה  ְלׁשּום ָמקֹום, ֲאָבל ּבְ

קֹום  ְקנּו ַלְחקֹר ֶאת ַהּמָ קֹום. ֶזה ָהָיה מּוָזר, ֲאָבל עֹוד לֹא ִהְסּפַ ּמָ ּבַ ָאָבק ׁשֶ ּבָ

ׁש  ְפָרן ַמּמָ ׁשּוט. ַהּסַ ָבר ּפָ ַהֲחִקיָרה ַהּזֹאת ִהיא ּדָ בּו ׁשֶ ְחׁשְ ְרִצינּות. ְוַאל ּתַ ּבִ

ה, ְוִאם ָאנּו ַרק ִמְתָקְרִבים  ְפִרּיָ ל ַהּסִ ה ׁשֶ ֵאזֹור ַהּזֶ ְסּתֹוֵבב ּבָ ּנִ לֹא רֹוֶצה ׁשֶ

ה ֵיׁש  ְרָוח ַהּזֶ ּמִ ּלַ ה ֲחָזָקה ׁשֶ ׁשָ ד. ֵיׁש ִלי ַהְרּגָ ם הּוא ְמָגֵרׁש אֹוָתנּו ִמּיָ ְלׁשָ

ר? ֶאת ֶזה עֹוד לֹא  ה, ֲאָבל ֵאיֶזה ֶקׁשֶ ְפִרּיָ ל ַהּסִ הּו ַלּסֹודֹות ׁשֶ ְלׁשֶ ר ּכָ ֶקׁשֶ

ינּו... ּלִ ּגִ

***

ָבר ָיָצאנּו ָיֵעל ַוֲאִני  ל ּדָ ְבנּו עֹוד ְקָצת, ּוְבסֹופֹו ׁשֶ ּבֹות ׁשֹונֹות ִהְתַעּכַ ִמּסִ

ְלַלּוֹות  יָכה  ַמְמׁשִ ִצּיֹון“  יַרת “ִצּיֹון  ִ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ֶמת,  ֻמְקּדֶ ַעת ֶעֶרב  ׁשְ ּבִ ִית  ֵמַהּבַ

ל ָהְרחֹוב... אֹוָתנּו ְלאֶֹרְך ּכָ

י  ְכּתִ ַבת ַאַחת ּוָמׁשַ י ּבְ ה, ָעַצְרּתִ ְפִרּיָ ִנינּו ָיִמיָנה ְלִכּוּון ַהּסִ ּפָ ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ ּבְ

ם ִהיא. ֲעצֹר ּגַ ּתַ ָיָדּה, ׁשֶ ֶאת ָיֵעל ּבְ
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ב.  ר ָלנּו ֵמַהּמֹוׁשָ ּלֹא ָהָיה ֻמּכָ ְמַעט ָזֵקן, ׁשֶ ר, ּכִ מּוֵלנּו ָצַעד ָאָדם ְמֻבּגָ

ְלׁשּו ַעל ְקֵצה ַאּפֹו,  ים ּגָ ָקַפִים ֲעֻקּמִ רּוַע. ִמׁשְ ֶלג ָהָיה ּפָ ֶ ּשׁ ָבן ּכַ ָערֹו ַהּלָ ׂשְ

ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ יק ָקָטן,  ּתִ ָידֹו  ּבְ ר ְמאֹד. הּוא ֶהֱחִזיק  ָלִלי ָהָיה ְמֻפּזָ ַהּכְ ּוַמְרֵאהּו 

ָדִדים. נּות ְלָכל ַהּצְ ַעְצּבָ ְלטּו ְסָפִרים ּוְקָלֶסִרים, ְוִהְתּבֹוֵנן ּבְ ּבָ

ָנַפל  יק  ְוַהּתִ ַמל,  ַחׁשְ ַעּמּוד  ּבְ ִנְתַקל  ְלֶפַתע  ַאְך  ַדְרּכֹו,  ּבְ ִמֵהר  ָהִאיׁש 

ִטים, ֵעִטים, ֲעִטיפֹות  ים ְמֻקּמָ ּפִ ְקָלֶסִרים, ּדַ ָתה ּבִ ּסְ ְדָרָכה ִהְתּכַ דֹו. ַהּמִ ִמּיָ

ים. הּוא ִמְלֵמל “ְסִליָחה“ ְלֵעֶבר ָהַעּמּוד,  ּנִ ַלל ֲחָפִצים ְמׁשֻ ׁשֹוקֹוָלִדים ּוׁשְ

ִלי  יְך ָהְלָאה, ּבְ ָנה ְלַהְמׁשִ ד ּפָ ְמִהירּות, ּוִמּיָ ִהְתּכֹוֵפף ֶלֱאסֹף ֶאת ֲחָפָציו ּבִ

ַמל! ָהָיה ֶזה ַרק ַעּמּוד ַחׁשְ ים ֵלב ׁשֶ ָלׂשִ

ִפְתאֹוִמּיּות. ָנה ֵאֵלינּו ָהִאיׁש ַהּמּוָזר ּבְ לֹום ְיָלִדים!“ ּפָ “הֹו, ׁשָ

ִנימּוס. יָבה ָיֵעל ּבְ לֹום, ֲאדִֹני“, ֵהׁשִ “ׁשָ

“ָאז  ִלְתׁשּוָבה,  ְלַחּכֹות  ִלי  ּבְ ד  ִמּיָ יְך  ְוִהְמׁשִ ַאל,  ׁשָ אן?“  ִמּכָ ם  “ַאּתֶ

ִוי!“ י ְיהּוָדה ַהּלֵ יִרים ֶאת ַרּבִ ם ַמּכִ אי ַאּתֶ ַוּדַ ּבְ

הּו“, ָעִניִתי. ֶ ֶמׁש, ְולֹא ְיהּוָדה ַמּשׁ ב הּוא ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ל ַהּמֹוׁשָ “ָהַרב ׁשֶ

ִבּטּול,  ּבְ ָידֹו  ֵקן ֶאת  ַהּזָ ֵהִניף  ב“,  ַהּמֹוׁשָ ל  ׁשֶ ָהַרב  “לֹא, לֹא, לֹא. לֹא 

ֲהלֹוא  ‘ִצּיֹון  ֶאת  ר  ִחּבֵ ׁשֶ ִמי  ְסָפַרד,  ְמׁשֹוְרֵרי  דֹול  ּגְ ִוי!  ַהּלֵ ְיהּוָדה  י  “ַרּבִ

ַמּבּול‘  ‘ֲהָבא  ֶאת  ָמעֹות‘,  ַהּדְ ‘ֲהֵיְדעּו  ֶאת  ִמְזָרח‘,  ּבְ י  ‘ִלּבִ ֶאת  ֲאִלי‘,  ִתׁשְ

ַען  ּטָ ׁשֶ ה,  ּלָ ַהּמִ נּות  ַדע ֶאת ָאּמָ ּיָ ׁשֶ ִנְפָלִאים! ָהִאיׁש  יִרים  ְועֹוד ֵמאֹות ׁשִ

תּוָבה...“ ה ַהּכְ ּלָ ל ַהּמִ מּוִסים ֶאל ּתֹוְך ּתֹוָכּה ׁשֶ ֶאת עֹוָלמֹות ָהֶרֶגׁש ַהּכְ

ר,  ֵקן ַהּזָ ל ַהּזָ ים ׁשֶ ּנִ ָבָריו ַהְמׁשֻ ה ִמּדְ י ִמּלָ י. לֹא ֵהַבְנּתִ ַאְלּתִ “ִמי?!“ ׁשָ

ִדּיּוק ַעל ָמה ְוַעל  ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ּבְ רּור ׁשֶ ְוָקא ָהָיה ּבָ ֵעיָניו ּדַ ּבְ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ר. ִמי הּוא ְמַדּבֵ

ים  יִרים אֹותֹו, לֹא? ֲהֵרי ֵיׁש ַרּבִ אי ַמּכִ ַוּדַ ם ּבְ ִוי! נּו, ַאּתֶ י ְיהּוָדה ַהּלֵ “ַרּבִ
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אּבּול“. ְכַפר ּכָ אן, ּבִ ְברֹו ִנְמָצא ּכָ ּקִ בּוִרים ׁשֶ ַהּסְ

ְכָלל  ּבִ ֶזה  ּפֹה  אּבּול?  ּכָ ַפר  ּכְ ה  ּזֶ ָיֵעל, “ַמה  ֲאָלה  ׁשָ אּבּול??“  ּכָ ַפר  “ּכְ

ַפר ִרּמֹוִנים!“ ּכְ

י?“ ַדְרּכִ ֵקן, “ׁשּוב ָטִעיִתי ּבְ א ַהּזָ ּלֵ ֱאֶמת?“ ִהְתּפַ “ָאה, ּבֶ

ָבר  ּכְ חֹוֵקר  “ֲאִני  ר:  ְוִסּפֵ ְצחֹו,  ִמּמִ ָעה  ַהּזֵ ֶאת  ב  ִנּגֵ ֶרַגע,  ין  ִהְמּתִ הּוא 

ּתֹוֵקק ַלְחקֹר  ִוי. ֲאִני ִמׁשְ י ְיהּוָדה ַהּלֵ ל ַרּבִ יו ּומֹותֹו ׁשֶ ִנים ֶאת ִחיַדת ַחּיָ ׁשָ

ֶעֶצם, ִאם  אּבּול. ֲאָבל ּבְ ְכַפר ּכָ אן, ּבִ ּלֹו, ּכָ ֶקֶבר ׁשֶ ב ּכְ ְחׁשָ ּנֶ קֹום ׁשֶ ם ֶאת ַהּמָ ּגַ

ף ֶאת ַסְנֵטרֹו  ְפׁשֵ ַתק ְלֶרַגע, ׁשִ אן...“ ָהִאיׁש ׁשָ ה לֹא ּכָ ּזֶ ם אֹוְמִרים ׁשֶ ַאּתֶ

אּבּול? ֶזה  ם יֹוְדִעים ֵאיפֹה ֶזה ּכָ ֶעֶצם ַאּתֶ ָידֹו, ְוָאז הֹוִסיף: “ָאז אּוַלי ּבְ ּבְ

ִביָבה“. ּסְ הּוא ּבַ ב ִלְהיֹות ֵאיפֹה ׁשֶ ַחּיָ

ִהְפָנה  ׁשֶ ָרִכים,  ּדְ ּבַ ֶלט  ׁשֶ ֵאיֶזה  ַעם  ּפַ ָרִאיִתי  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ י  ְרּתִ ִנְזּכַ ו  ַעְכׁשָ

ֶזה  ֵאיפֹה  ֵכר  ְלִהּזָ י  ִהְצַלְחּתִ לֹא  ׁש  ַמּמָ ֲאָבל  אּבּול“,  “ּכָ ְקָרא:  ַהּנִ ְלָמקֹום 

ָהָיה.

ה ִלְדחֹף  הּוא ְמַנּסֶ ֵדי ׁשֶ ר, ּתֹוְך ּכְ יְך ַהּזָ ֵני ָהֵאזֹור“, ִהְמׁשִ ם ֲהֵרי ּבְ “ַאּתֶ

ַלֲעזֹר לֹו, “ֵאין  ה  ְמַנּסָ ְוָיֵעל  ְתּפֹוֵצץ,  ַהּמִ יק  ַלּתִ ּלֹו  ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ כַֹח ֶאת  ּבְ

ה! ֲהֵרי לֹא ָרחֹוק  יִרים ֶאת ּתֹוְלדֹות ָהֵאזֹור ַהְמֻיָחד ַהּזֶ ם ַמּכִ ַאּתֶ ָסֵפק ׁשֶ

ָעִרים!  ׁשְ ית  ּבֵ ֲעִטיָרה!  ַהּמַ ַפְרָעם  ׁשְ יָקה!  ָהַעּתִ א  אּוׁשָ ָהְיָתה  אן  ִמּכָ

יַע  ֲאִני ַמּגִ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ׁשּות ַמְפִעים ֶאת רּוִחי ּבְ ל ִהְתַרּגְ אּבּול! ֶרֶטט ׁשֶ ּכָ

ם יֹוְדִעים!“ אי ַאּתֶ ַוּדַ ָלֵאזֹור ְלֶרֶגל ֶמְחָקַרי. ּבְ

ֲאַנְחנּו  ַדְענּו הּוא ׁשֶ ּיָ ִחיד ׁשֶ ָבר ַהּיָ ָלה ָעַלי ַוֲאִני ָעֶליָה. ַהּדָ ּכְ ָיֵעל ִהְסּתַ

ִהיא  ּוַמה  ִמי הּוא?  ְמַעְנֵין  ה.  ַהּזֶ ָהָאדֹון  ל  ׁשֶ ָבָריו  ִמּדְ לּום  ּכְ ְמִביִנים  לֹא 

ה  ּמָ ּכַ אֹוָתּה  יר  ִהְזּכִ ְפָרן  ַהּסַ ַאֲהרֹוִני  ַמר  ם  ּגַ ְדָבָריו?  ּבִ יר  ִהְזּכִ ׁשֶ א  אּוׁשָ

ָבָריו! יר ֶאת ּדְ ִלי ְלַהְסּבִ אֶֹפן ִמְסּתֹוִרי ּוִמּבְ ָעָבר ּבְ ָעִמים ּבֶ ּפְ

ָהִאיׁש  הּוא  ַאֲהרֹוִני  ַמר  ן!  “ּכֵ ָיֵעל,  ְתאֹם  ּפִ ָאְמָרה  ַאֲהרֹוִני!“  “ַמר 

ִקי  ַהּבָ ָחָכם  ִאיׁש  ְוהּוא  נּו,  ּלָ ׁשֶ ָפר  ַהּכְ ל  ׁשֶ ְפָרן  ַהּסַ ֶזה  ְלָך!  ַלֲעזֹר  ּיּוַכל  ׁשֶ

קֹומֹות  יַע ַלּמְ אי ֵיַדע ְלַהְדִריְך אֹוְתָך ֵאיְך ְלַהּגִ ַוּדַ ים, הּוא ּבְ ְתחּוִמים ַרּבִ ּבִ

ה“. ָהֵאּלֶ

ה, “ֲחֵבִרי  ָעִתי ָהַרּבָ ֵקן אֹורּו ְלַהְפּתָ ל ַהּזָ ָניו ׁשֶ “ְיקּוִתיֵאל ַאֲהרֹוִני?“ ּפָ

ה  ְפִרּיָ ַהּסִ לֹו  ֵיׁש  ַוֲהֵרי  ִאּתֹו.  ר  ְלַדּבֵ ַמח  ֶאׂשְ אי  ַוּדַ ּבְ ן,  ּכֵ הֹו,  ִתיק!  ַהּוָ

ּלֹו!“ ַהְמֻפְרֶסֶמת ַהּזֹאת ׁשֶ

ה?  ְפִרּיָ ַהּסִ ְלֵאי  ּפִ ֶאת  יר  ַמּכִ ה  ַהּזֶ ַהּמּוָזר  ָהָאדֹון  ם  ּגַ ַהִאם  י.  ִנְדַהְמּתִ

עֹות  ַהְפּתָ עֹוד  ֵיׁש  ְוַהִאם  ם?  ׁשָ ִנְמָצא  דֶֹפן  יֹוְצֵאי  ִטּפּוִסים  עֹוד  ֵאילּו 

ה ַהּזֹאת? ְפִרּיָ ּסִ ַצּפֹות ָלנּו ּבַ ּמְ ׁשֶ
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ֶּפֶרק ב

קֹוְרדֹוָבה

ַהִאם  ֵעיָלם!  ְזבּולּון  רֹוֶפסֹור  ּפְ יר ֶאת  ְלַהּכִ ָנא 
יק  ר נֹוף אֹו ַלְחֹקר ֶאת ֶהָעָבר? ְרחֹוב ַעּתִ ְלַצּיֵ

ִרים ּבֹוִכים? ים ַהְמֻבּגָ ּוְמפָֹאר. ָלָמה ָהֲאָנׁשִ

ר  יְך ְלַדּבֵ ֶרְך הּוא ִהְמׁשִ ל ַהּדֶ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ה. ּבְ ְפִרּיָ הֹוַבְלנּו ֶאת ָהִאיׁש ְלִכּוּון ַהּסִ

ֲאַנְחנּו  ם ֵלב ׁשֶ ה ָעָליו ֶמְחָקר, ְולֹא ׂשָ הּוא עֹוׂשֶ ה ׁשֶ י ְיהּוָדה ַהּזֶ ַעל ָהַרּבִ

ְלּבּוִלים  ַהּבִ ן, ַלְמרֹות  ּכֵ ֶ ּשׁ ר... ַמה  ְמַדּבֵ ִדּיּוק ְמִביִנים ַעל ָמה הּוא  ּבְ לֹא 

ֵברּור – הּוא ָאָדם  ר ָהָיה ִלְראֹות ּבְ ּנּו, ֶאְפׁשָ ְצאּו ִמּמֶ ּיָ י ּפֹוְסִקים ׁשֶ ְלּתִ ַהּבִ

ַהּיֹוֵדַע ָהמֹון!

ַמּקֹוׁש  יׁש ּבְ ה ָהְיָתה ְסגּוָרה, ְוָהִיינּו ְצִריִכים ְלַהּקִ ְפִרּיָ ֶלת ַהּסִ ָרִגיל, ּדֶ ּכָ

ה אֹו  ּקָ ְפָרן, ְוַכֲעבֹר ּדַ ְתָקן ָעֶליָה. “ַרק ֶרַגע!“ ִהְכִריז ַהּסַ ּמֻ ר ַהּמּוָזר ׁשֶ ׁשֶ ַהּנֶ

ט ֶהָעֵיף  ּבָ ּמַ ל ָעֵלינּו ּבַ ּכֵ ּיּות. ַמר ַאֲהרֹוִני ִהְסּתַ ִאּטִ ֶלת ּבְ ָחה ַהּדֶ ִים ִנְפּתְ ּתַ ׁשְ

ַבת ַאַחת  ָרָאה ִמי עֹוֵמד ֵמֲאחֹוֵרינּו הּוא ִהְתעֹוֵרר ּבְ ׁשֶ ּלֹו, ֲאָבל ּכְ בּוַע ׁשֶ ַהּקָ

ים. ְלַחּיִ

ְרּתָ  ּקַ ּבִ לֹא  ַרב  ְזַמן  ה  ִמּזֶ ֵאיֶזה אֹוֵרַח!  ֵעיָלם!  ְזבּולּון  רֹוֶפסֹור  ּפְ “הֹו, 

ְמָחה. ׂשִ ֶאְצֵלנּו!“ ָקָרא ַמר ַאֲהרֹוִני ּבְ

ד  ה, ּוִמּיָ ְפִרּיָ ִניָמה ְלתֹוְך ַהּסִ ִהְתַלֲהבּות, ִנְכְנסּו ּפְ ַנִים ָלֲחצּו ָיַדִים ּבְ ְ ַהּשׁ

ה  ּמָ ּכַ י  ָקַלְטּתִ ֲאָבל  לּום,  ּכְ י  ֵהַבְנּתִ לֹא  פּוי,  ּצָ ּכַ ֵעָרִנית.  יָחה  ׂשִ ּבְ ְקעּו  ׁשָ

ַפר  ּכְ ֲאִלי,  ִצּיֹון ֲהלֹא ִתׁשְ ּיּוִטים,  ּפִ ִוי, ֶקֶבר,  ַהּלֵ י ְיהּוָדה  ַרּבִ מֹו:  ּכְ ים,  ִמּלִ

אּבּול... ּכָ

ָפִרים,  ַהּסְ ֲארֹונֹות  ין  ִמּבֵ ר  ֻמּכָ קֹול  ְתאֹם  ּפִ ַמע  ִנׁשְ אּבּול?!“  ּכָ ַפר  “ּכְ

ם ְוִהְצָטְרָפה ֵאֵלינּו. ָ ּוְדמּות ִצְבעֹוִנית ְמאֹד ָיְצָאה ִמּשׁ

ר  ּיָ ֵיר, ַהּצַ ַאל ּפְ אּבּול?“ ׁשָ ַפר ּכָ ה רֹוֶצה ָלֶלֶכת ּכְ מַֹע ַאּתָ “ַהִאם ֲאִני ִלׁשְ

ָעָבר. ה ּבֶ ְפִרּיָ ּסִ נּו ּבַ ַגׁשְ ָבר ּפָ אֹותֹו ּכְ ְרָפִתי, ׁשֶ ַהּצָ

ְמָחה,  ׂשִ ּבְ רֹוֶפסֹור  ַהּפְ ַאל  ׁשָ אּבּול?“  ּכָ ַפר  ּכְ ֶאת  יר  ַמּכִ ֲאדִֹני  “ַהִאם 

ֹוֵכן  ִוי ַהּשׁ י ְיהּוָדה ַהּלֵ ל ַרּבִ ה ַעל ִקְברֹו ַהְמֻפְרָסם ׁשֶ אי יֹוֵדַע ַאּתָ ַוּדַ “ֲהֵרי ּבְ

ְכָפר ֶזה!“ ּבִ

ה!  ָפר ַהּזֶ ּכְ ל נֹוף ּבַ ה. ֲאָבל ֲאִני ִצּיּור ׁשֶ יר ֶקֶבר ַהּזֶ “לֹא. ֲאִני לֹא ְלַהּכִ

ֵיר. אּבּול?“ ָאַמר ּפְ ה יֹוֵדַע ּכָ ָפר ָיֶפה ֶזה! ַאּתָ אּוַלַלה, ּכְ

ּלֹו ְמַעְנֵין אֹוִתי“,  אּבּול, ֲאָבל לֹא ַהּנֹוף ׁשֶ ַפר ּכָ ׂש ֶאת ּכְ ן, ֲאִני ְמַחּפֵ “ּכֵ

קֹול  ּבְ ְוהֹוִסיף  ֵעיָלם,  רֹוֶפסֹור  ּפְ מֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ ָיַדְענּו  ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ָהִאיׁש,  יר  ִהְסּבִ

ל  ֵתאּור ִצְבעֹוִני ׁשֶ ַמְרֶאה ִחיצֹוִני, ּבְ ִצּיּור, ּבְ ָמֵלא ַגֲאָוה: “ֲאִני לֹא עֹוֵסק ּבְ

נּוז  ים, ֶאת ֶהָעָבר ַהּגָ ָרׁשִ ֳ ׂש ֶאת ָהעֶֹמק, ֶאת ַהּשׁ חּוץ! ֲאִני ְמַחּפֵ ים ִמּבַ ַהַחּיִ

ם!“ ׁשָ

י  ַרּבִ ה  ּזֶ ַמה  יֹוְדִעים  ֵהם  ם  ׁשָ ִרים  ּגָ ׁשֶ ָהֲעָרִבים  טּוַח  ּבָ לֹא  “ֲאִני 

ָבר  ים ְוָכל ּדָ ָרׁשִ ֳ ם ֲאִני לֹא יֹוֵדַע ַמה ּשׁ ּלֹו... ּגַ ה אֹוֵמר ֶקֶבר ׁשֶ ְיהּוָדה ַאּתָ

אּבּול... ֶקֶבר ֵאיפֹה ֲאִני לֹא יֹוֵדַע,  ּכָ ל  ר נֹוף ׁשֶ ְלַצּיֵ ... ֲאִני ַרק  ָאַמְרּתָ ׁשֶ

ם. ֵיר ְלַגְמּגֵ ְוַגם ִמי ֶזה ְיהּוָדה...“ ִהְתִחיל ּפְ
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ָלַדַעת  ַמן  ַהּזְ יַע  ִהּגִ ּוְבֵכן,  ִוי?!  ַהּלֵ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָהָיה  ִמי  יֹוֵדַע  “ַהֵאיְנָך 

ׁש  יפּות. הּוא ִנּגַ ַתּקִ רֹוֶפסֹור ּבְ נּו!“ ָאַמר ַהּפְ ּלָ ה ׁשֶ דֹוֵלי ָהֻאּמָ הּו ַעל ּגְ ֶ ַמּשׁ

ָיַדע  יַצד  ּכֵ י  ַעְלּתִ ִהְתּפַ ֵסֶפר.  ם  ָ ִמּשׁ ַלף  ְוׁשָ ָפִרים  ַהּסְ ֵמֲארֹונֹות  ְלֶאָחד 

ה ְרָגִעים הּוא  ּמָ ָרָצה. ֲהֵרי ַעד ִלְפֵני ּכַ ֶפר ׁשֶ זֹאת ִלְמצֹא ֶאת ַהּסֵ ַקּלּות ּכָ ּבְ

ָפר  ְכָלל ּכְ ַפר ִרּמֹוִנים הּוא ּבִ ּכְ ב ׁשֶ ְך, ַוֲאִפּלּו ָחׁשַ ל ּכָ ל ּכָ ר ּוְמֻבְלּבָ ָהָיה ְמֻפּזָ

ל  ְעּגָ ּיֹום ֲעָרִבים... הּוא ָחַזר ֶאל ַהּמַ ִרים ּבֹו ּכַ ְרֶאה ּגָ ִפי ַהּנִ ּכְ ָפר ׁשֶ ַאֵחר, ּכְ

ב  ֵ ְוִהְתַיּשׁ ָחַזר  ַאֲהרֹוִני  )ַמר  ַוֲאִני  ָיֵעל  ר,  ּיָ ַהּצַ ֵיר  ּפְ  – ָעַמְדנּו  ּבֹו  ׁשֶ ָטן  ַהּקָ

יִרים  ׁשִ  – ִוי  ַהּלֵ “ְיהּוָדה  ֶפר:  ַהּסֵ ֶאת  ָלנּו  ְוֶהְרָאה  ּלֹו(,  ׁשֶ ְפָרן  ַהּסַ א  ִכּסֵ ּבְ

ָמקֹום  ֶפר ּבְ ַתח ֶאת ַהּסֵ הּו, הּוא ּפָ ֶ יד ַמּשׁ ְקנּו ְלַהּגִ ִהְסּפַ ִנְבָחִרים“. ִלְפֵני ׁשֶ

הּו... ְלׁשֶ ּכָ

ְוָאז ֶזה ָקָרה.

ה ֶנֶעְלָמה  ְפִרּיָ נּו ֶאת ָהָאְזַנִים. ַהּסִ ִאיָבה ֲחָזִקים ֶהְחִריׁשּו ְלֻכּלָ קֹולֹות ׁשְ

ַעם  נּו. ַהּפַ ְעּתֵ ה ִהְתעֹוַפְפנּו ַאְרּבַ ִנּיָ ִסיבּוִבים ְמִהיִרים, ְותֹוְך ׁשְ ֵמֵעיֵנינּו ּבְ

ָנַחְתנּו  ַבּסֹוף  ּלְ ׁשֶ ַעד  ֵמָהָרִגיל,  ָארְֹך  ְזַמן  ֲאִויר  ּבָ ָהִיינּו  ִלי –  ִנְדֶמה  ְך  ּכָ  –

יק. ַעל ַמְרֶאה ַעּתִ ְרחֹוב ּבַ ּבִ

ֶצַבע ּבֹוְרדֹו-ָסגֹל ִעם  ְמָלה ְרָחָבה ּבְ ָפה ְלׂשִ ל ָיֵעל ִהְתַחּלְ ְמָלָתּה ׁשֶ ׂשִ

ּנּו  ּה ּוְכֵתֶפיָה, ּוִמּמֶ ל ַעל רֹאׁשָ דֹול ָהָיה ֻמּטָ ים. ָצִעיף ּגָ ִעּטּוִרים ְקַטְנַטּנִ

ָהיּו  ֵעיָלם  ּוְפרֹוֶפסֹור  ָלמּון  ּדֶ ֵיר  ּפְ ֵהיֵטב.  ְקלּועֹות  ַצּמֹות  זּוג  צּו  ְצּבְ ּבִ

ּסּו ּכֹוָבִעים  ם ּכִ חֹר ְוֶאת רֹאׁשָ חֹל-ׁשָ ִצְבֵעי ּכָ ְגִלימֹות ּבְ ו ּבִ ים ַעְכׁשָ ְלבּוׁשִ

יִרים ְקָצת ּכֹוַבע-ַקּפּוצ‘ֹון.  ִליָמה ֵמָאחֹור ּוַמְזּכִ ִרים ֶאל ַהּגְ מּוָזִרים ַהְמֻחּבָ

ֲחגֹוָרה  ַנִים ִמְכָנַסִים ְרָחִבים ְמאֹד ַהֲחגּוִרים ּבַ ְ ִליָמה ָלְבׁשּו ַהּשׁ ַחת ַלּגְ ִמּתַ

ִים,  ְרּכַ יִעים ַעד ַהּבִ ּגִ י ִמְכָנַסִים ְרָחִבים ַהּמַ ּתִ ִצְבעֹוִנית. ֲאִני ַעְצִמי ָלַבׁשְ

ל  ֲעַגְלּגַ ְוכֹוַבע  ִהיר,  ּבָ חּום  ֶצַבע  ּבְ ִליָמה,  ּגְ אּוַלי  אֹו  ָחלּוק,  ֵמֲעֵליֶהם 

י. ָחבּוׁש ַעל רֹאׁשִ

ל  ָרֵאל? ִמי ֵהם ּכָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְכָלל ּבְ ְענּו? ַהִאם ֲאַנְחנּו ּבִ קּוָפה ִהּגַ ְלֵאיזֹו ּתְ

י  ַרּבִ ו ֶאת  ִלְפּגֹׁש ַעְכׁשָ ֲאַנְחנּו ֲאמּוִרים  ְוַהִאם  ִביב?  ה ִמּסָ ים ָהֵאּלֶ ָהֲאָנׁשִ

ה? ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ רֹוֶפסֹור ֵעיָלם ּכָ ר ּפְ ּבֵ ָעָליו ּדִ ִוי ׁשֶ ְיהּוָדה ַהּלֵ

ִאים  ַהּבָ רּוִכים  “ּבְ ט.  ְלִהְתַלּבֵ ְזַמן  ה  ַהְרּבֵ ָלנּו  ִאיר  ִהׁשְ רֹוֶפסֹור לֹא  ַהּפְ

יֹוֵדַע?(,  הּוא  )ֵמֵאיפֹה  ָרָמִטי  ּדְ קֹול  ּבְ ִהְכִריז  ְסָפַרד!“  ּבִ ׁשֶ ְלקֹוְרדֹוָבה 

ל  ׁשֶ ִעּצּוָמּה  ּבְ ְמצּוִיים  “ָאנּו  אּוִניֶבְרִסיָטה:  ּבְ ַמְרֶצה  ל  ׁשֶ קֹול  ּבְ יְך  ְוִהְמׁשִ

ָהִעיר  ָאנּו.  נּו  ְזַמּנֵ ִלְפֵני  ָנה  ׁשָ ֵמאֹות  ע  ְתׁשַ ּכִ ֵרה,  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ַהׁשְ ָאה  ַהּמֵ

ים, ַהּזֹוֶכה ְלַהֲעָרָכה...“ ז ְיהּוִדי ָחׁשּוב ְוׁשֹוֵקק ַחּיִ ה ֶמְרּכָ קֹוְרדֹוָבה ְמַהּוָ

ָבה ְמפֶֹאֶרת,  יַע ַעל ֶמְרּכָ ֵיר, ְוִהְצּבִ ה!“ ָקַטע אֹותֹו ּפְ ְראּו ַמה ּזֶ “יּואּוּו! ּתִ

ֵעל  ְלִהְתּפַ ְקנּו  ִהְסּפַ לֹא  עֹוד  ְיָקרֹות.  ַוֲאָבִנים  ָזָהב  ּוֵטי  ּשׁ ִמּקִ ַהּנֹוֶצֶצת 

ִית  ּבַ ְראּו  ּתִ “אּוַלַלה!  ַאֵחר:  ְלִכּוּון  יַע  ִהְצּבִ ְוהּוא  ְקָרִתית,  ַהּיָ ָבה  ְרּכָ ֵמַהּמֶ

ם  ִיׁש ָלָבן, ּופֹה ָוׁשָ ַ ּלֹו ִמּשׁ נּוי ּכֻ ֵיר ָהָיה ּבָ יַע ּפְ ָעָליו ִהְצּבִ ְנָין ׁשֶ ֶזה ָיֶפה!“ ַהּבִ

ֱאֶמת ַמְדִהים. ְרֶאה ָהָיה ּבֶ חֹל. ַהּמַ ִיׁש ּכָ ַ צּו ּבֹו ְלֵבִנים ִמּשׁ ּבְ ׁשֻ

נֹוָרה  ַהּמְ ֶאת  ְראּו  “ּתִ ָיֵעל,  ָאְמָרה  ֶנֶסת“,  ּכְ ית  ּבֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ֶבת  חֹוׁשֶ “ֲאִני 

ג“. ֶבת ַעל ַהּגַ ּצֶ ּנִ ִנים ׁשֶ ְבַעת ַהּקָ ֲעַלת ׁשִ ּבַ

ְיהּוִדי  ַסְמָמן  ָהיּו  “ְמנֹורֹות  נּו,  ּלָ ׁשֶ ְרֶצה“  ַה“ּמַ ר  ֵ ִאּשׁ ַרּבֹוַתי!“  “ָאֵכן, 

ָאנּו  ׁשֶ ֲאִריְך  ַהּתַ ִלְפֵני  ִנים  ָ ּשׁ ּבַ ֵמאֹות  ָבר  ּכְ ֶנֶסת  ּכְ י  ָבּתֵ ּבְ ּבֹוֵלט  ּומֹוִטיב 

ֵעת“. עֹוְמִדים ּבֹו ּכָ

ִהיא  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ָאַמר  ָטּה  ַמּבָ ֲאָבל  ְלָיֵעל,  י  ּתִ ָלַחׁשְ מֹוִטיב?“  ה  ּזֶ “ַמה 

רֹוֶפסֹור ֵעיָלם. אּוַלי הּוא  ל ּפְ בֹוָהה ׁשֶ לֹא ַמְצִליָחה ְלָהִבין ֶאת ְלׁשֹונֹו ַהּגְ

הּו  ֶ בֹוּהַ ּובֹוֵלט? ְואּוַלי מֹוִטיב ֶזה ַמּשׁ ּגָ ָבר  ּדָ נֹוָרה ִהיא ִמין  ַהּמְ ן ׁשֶ ּוֵ ִהְתּכַ

הּו טֹוב... ְואּוַלי לֹא  ֶ ֱאֶמת ַמּשׁ נֹוָרה ִהיא ּבֶ ָמע ֶהְגיֹוִני, ַהּמְ ן, ֶזה ִנׁשְ טֹוב? ּכֵ
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יר ָלנּו  ֱאֶמת ָיכֹול ְלַהְסּבִ ּבֶ ֶזה, ׁשֶ ׁש ָלנּו ַמְדִריְך ּכָ ּיֵ ָנה? אּוף! ַעד ׁשֶ ּוָ זֹו ַהּכַ

ְך ְרחֹוָקה ּוְגבֹוָהה! ל ּכָ ָפה ּכָ ׂשָ ר ּבְ ַמה הֹוֵלְך ּפֹה, הּוא ְמַדּבֵ

ַמה  ִלְראֹות  ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ ְלתֹוְך  ֵנס  ְלִהּכָ נּו  ּלָ ּכֻ ֶאת  ְך  ָמׁשַ ְלָהב  ַהּנִ ֵיר  ּפְ

תֹוכֹו. ּקֹוֶרה ּבְ

ית  ּבֵ ָצֳהַרִים,  ַעת  ׁשְ ָהְיָתה  ְמַעט  ּכִ ָבר  ּכְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ָעֵתנּו,  ְלַהְפּתָ

ים  ם ִנְרָאה מּוָזר. רֹב ָהֲאָנׁשִ הּו ׁשָ ֶ ה ְלֶפה. ֲאָבל ַמּשׁ ֶנֶסת ָהָיה ָמֵלא ִמּפֶ ַהּכְ

מֹו ְיָלָלה,  ְמַעט ּכְ יָנה ֲעצּוָבה, ּכִ ַמְנּגִ ה ֶנֶאְמָרה ּבְ ִפּלָ ה, ַהּתְ בּו ַעל ָהִרְצּפָ ָיׁשְ

ַעם  אן ֵאיֶזה ָאסֹון. ִמּפַ ִאּלּו ָקָרה ּכָ ׁש קֹוֶדֶרת, ּכְ ּה ָהְיָתה ַמּמָ ּלָ ְוָהֲאִויָרה ּכֻ

ִכי. ִמיַע קֹול ּבֶ הּו ִהׁשְ ְלַפַעם ִמיׁשֶ

קֹול  רֹוֶפסֹור ּבְ ַאל ַהּפְ ה?“ ׁשָ ר ָהֵאֶבל ַהּזֶ ׁשֶ אן? ָמה ּפֵ ְתַרֵחׁש ּכָ “ַמה ּמִ

ְמעּו אֹותֹו ֵהיֵטב. ִלים ׁשָ ּלְ ְתּפַ ים ֵמַהּמִ י, ַרּבִ י, ֲאָבל ְלַדְעּתִ ֲחִריׁשִ

ִלי  יר  ַמְזּכִ ׁש  ַמּמָ “ֶזה  ד:  ְכּבָ ַהּנִ רֹוֶפסֹור  ַלּפְ יב  ְלָהׁשִ ּתֹוִרי  ָהָיה  ַעם  ַהּפַ

ה,  ָהִרְצּפָ ִבים ַעל  יֹוׁשְ ם  ּלָ ּכֻ נּו.  ּלָ ׁשֶ ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ָאב  ּבְ ָעה  ׁשְ ּתִ ֶאת צֹום 

ָאב  ּבְ ָעה  ׁשְ ּתִ ּפֹה  ם  ּגַ ׁש... אּוַלי  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ּבֹוִכים ַעל  ִקינֹות,  אֹוְמִרים 

ו?“ ַעְכׁשָ

ִלים,  ּלְ ְתּפַ ֵמַהּמִ ֶאָחד  ֵאֵלינּו  ָנה  ּפָ ָבַרי,  ּדְ ֶאת  ִלים  ְלַהׁשְ מֹו  ּכְ ה,  ְוִהּנֵ

ִעּצּומֹו  יִעים ּבְ ם ַמּגִ ִאים ְיהּוִדים ְיָקִרים! ֵמֵאיפֹה ַאּתֶ רּוִכים ַהּבָ ְוָאַמר: “ּבְ

ֲאִמיַרת  סֹוף  ִלְקַראת  ָבר  ּכְ ֲאַנְחנּו  ֵאֵלינּו.  ִהְצָטְרפּו  ּבֹואּו,  ַהּצֹום?  ל  ׁשֶ

ָרִגיל,  ה ָעַזר ָלנּו, ּכָ ְפִרּיָ ל ַהּסִ ֶלא ׁשֶ ַעְרִבית, ֲאָבל ַהּפֶ ר ּבְ ּבֵ ינֹות“. הּוא ּדִ ַהּקִ

ָבָריו. ְלָהִבין ֵהיֵטב ֶאת ּדְ

ל  ְלנּו ֶאת ַהַהְזָמָנה ׁשֶ ְענּו... ֲאָבל ִקּבַ ּלֹא ַלֲענֹות ֵמֵאיפֹה ִהּגַ ֶהֱעַדְפנּו ׁשֶ

ה.  יָבה ַעל ָהִרְצּפָ ים ּוָמָצאנּו ָלנּו ְמקֹום ְיׁשִ ין ָהֲאָנׁשִ ל. ִנְדַחְקנּו ּבֵ ּלֵ ְתּפַ ַהּמִ

ים  ׁשִ ַהּנָ ִלְקבּוַצת  ְוִהְצָטְרָפה  ֶנֶסת,  ַהּכְ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ ְלִצּדֹו  ְנָתה  ּפָ ָיֵעל 
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ים“. ׁשִ “ֶעְזַרת ַהּנָ ָלה ּבְ ּלְ ִהְתּפַ ׁשֶ

ִלים  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ַאַחד  ְלֶפַתע  ָקם  ּיּוִטים,  ּפִ ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ֲאִמיַרת  ְלַאַחר 

ד. ם ִמּיָ ּלָ קּו ּכֻ ּתְ ּתַ ם ִהׁשְ ּקָ ד, ּוָבֶרַגע ׁשֶ ָאָדם ִנְכּבָ קֹומֹו. הּוא ִנְרָאה ּכְ ִמּמְ

יר ַעל  י, ׁשִ ְרּתִ ִחּבַ יר ָחָדׁש ׁשֶ ׁשִ ף ֶאְתֶכם ּבְ ּתֵ ׁש ְלׁשַ “ָקָהל ָיָקר, ֲאִני ְמַבּקֵ

ׁש, “ֵאין ַמְתִאים  קֹול ִנְרּגָ ֵתנּו“, ָאַמר ָהִאיׁש ּבְ ְעּגּוִעים ְלִצּיֹון ִעיר ֶחְמּדָ ַהּגַ

יר  ִ ַהּשׁ ֶאְמָצעּות  ּבְ ם  ּגַ ַלִים  ִוירּוׁשָ ִצּיֹון  ֶאת  ִלְזּכֹר  ֵדי  ּכְ ה  ַהּזֶ ָהֵאֶבל  ִמּיֹום 

ה  ת ְקָלף ְקַטּנָ ַלף ְמִגּלַ ד ׁשָ ְכּבָ ם. ָהִאיׁש ַהּנִ רֹאׁשָ ים ִהְנֲהנּו ּבְ ה“. ָהֲאָנׁשִ ַהּזֶ

ָרָמִטי ְוָעצּוב: קֹול ּדְ יר ּבְ ַתח אֹוָתּה, ְוִהְקִריא ִמּתֹוָכּה ׁשִ ִליָמתֹו, ּפָ יס ּגְ ִמּכִ

 

לֹום ֲאִסיַרִיְך, ֲאִלי ִלְשׁ “ִצּיֹון, ֲהלֹא ִתְשׁ

לֹוֵמְך ְוֵהם ֶיֶתר ֲעָדָרִיְך...“ י ְשׁ ּדֹוְרֵשׁ

ֵמָאז  אֹוָתּה  ִטְרְטָרה  ָמר  ּתָ ֲהֵרי  ד.  ִמּיָ ִזִהיִתי  ָהִראׁשֹוָנה  ּוָרה  ַהּשׁ ֶאת 

ְיָלִדים  יר  ׁשִ ּכְ אֹוָתּה  זֹוֵכר  עֹוד  ַעְצִמי  ֲאִני  ְוַגם  ְיָתה,  ַהּבַ ַהּיֹום  ְכְנָסה  ּנִ ׁשֶ

ֶזה ָארְֹך...  ְך ּכָ ה עֹוד ֶהְמׁשֵ יר ַהּזֶ ִ ׁש ַלּשׁ ּיֵ י ׁשֶ ַעם לֹא ָיַדְעּתִ ר – ֲאָבל ַאף ּפַ ֻמּכָ

ְבִעים ׁשּורֹות! ַהְמׁשֹוֵרר ִהְקִריא ֶאת  ים-ׁשִ ִ ּשׁ ָהיּו לֹו עֹוד ֵאיֶזה ׁשִ ִנְרֶאה ׁשֶ

ק. ָהל ָהָיה ְמֻרּתָ ּקֹות ֲאֻרּכֹות, ְוַהּקָ ְך ּדַ ֶמׁשֶ ירֹו ּבְ ׁשִ

ְלָאן  ֶיֶלד,  ֵמִבין,  ה  “ַאּתָ ָמעֹות.  ּדְ ַעד  ׁש  ִנְרּגָ ָהָיה  נּו  ּלָ ׁשֶ רֹוֶפסֹור  ַהּפְ

ה ֵמִבין ֶאת ּגֶֹדל ָהֶרַגע  קֹול רֹוֵעד, “ַהִאם ַאּתָ אֶֹזן ּבְ ְענּו?“ ָלַחׁש ִלי ּבָ ִהּגַ

דֹול ְמׁשֹוְרֵרי  חֹות ְולֹא יֹוֵתר, ֶאת ּגְ ו ֲאַנְחנּו רֹוִאים, לֹא ּפָ ה? ֲהֵרי ַעְכׁשָ ַהּזֶ

ֶרַגע  ִדּיּוק ּבָ ְענּו ּבְ ה ִהּגַ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו! ְוִהּנֵ ִוי ּבִ י ְיהּוָדה ַהּלֵ ְסָפַרד, ֶאת ַרּבִ

ִפי! ֵאין  ים ּבְ ּבּור!! ֵאין ִמּלִ יֹוֵתר ַלּצִ ירֹו ַהְמֻפְרָסם ּבְ יג ֶאת ׁשִ ּבֹו הּוא ַמּצִ ׁשֶ

ים!“ ִמּלִ

ר ִאיׁש ִאיׁש ְלֵביתֹו. ּזֵ קֹומֹו ּוְלִהְתּפַ ָהל ֵהֵחל ָלקּום ִמּמְ ַהּקָ

רֹוֶפסֹור  ַהּפְ ִלְפנֹות,  ְלָאן  י  ָיַדְעּתִ ְולֹא  ׁש  ְמֻבּיָ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ֲאִני  ׁשֶ עֹוד  ּבְ

ר  ַהְיׁשֵ אֹוִתי...  ְך  ּוָמׁשַ ָיִדי  ּבְ אֹוִתי  ַפס  ּתָ הּוא  ָלל.  ּכְ ׁש  ּיֵ ִהְתּבַ לֹא  ְוָקא  ּדַ

ַעד  ֵאֵלינּו  ִהְצָטְרפּו  ְוָיֵעל  ֵיר  ּפְ ַעְצמֹו!  ּבְ ִוי  ַהּלֵ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ְלִכּוּונֹו 

ל  ׁשֶ ֶרַגע  ֶזה  ָהָיה  ַהְמֻפְרָסם.  ַהְמׁשֹוֵרר  מּול  נּו  ּלָ ּכֻ ֶנֱעַמְדנּו  ְוָכְך  ְמֵהָרה, 

י  ְלַרּבִ רֹוֶפסֹור ֵעיָלם ָלֵתת  ּפְ ַיְתִחיל  ֶכף  ּתֵ ׁשֶ ה  ׁשָ ַהְרּגָ ִלי  ְוָהְיָתה  ְמבּוָכה, 

י ְיהּוָדה ַעְצמֹו! הּו, אּוַלי ֲאִפּלּו ַעל ַרּבִ ֶ ֵלָמה ַעל ַמּשׁ ְיהּוָדה ֵאיזֹו ַהְרָצָאה ׁשְ




