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בוֹרה ע ֶֹמר
חד ְ /דּ ָ
ֶא ָ

יתי ָאז בַּ ת ְשׁמוֹ ֶ ה אוֹ ֵתּשַׁ ע; ֵאי ִ י זוֹכֶ ֶרת בְּ ִדיּוּק ,כִּ י זֶ ה הָ ָיה ִמזְּ מַ ןַ .א אֲ ִ י
הָ יִ ִ
זוֹכֶ ֶרת כִּ י הָ ָיה זֶ ה לִ פְ ֵ י פּוּ ִרים וַ אֲ ִ י הֶ ְחלַ ְט ִתּי לְ ִה ְתחַ פֵּ שׂ לְ מַ לְ כָּ ה .כֵּ ן ,כֵּ ן ,מָ ה ֵישׁ?
יתי בְּ טוּחָ ה ָאזִ .אישׁ ל ֹא י ֹאמַ ר לָ :
אפֶ ן ,הָ יִ ִ
זֶ ה ִ פְ לָ א לִ ְהיוֹת ַמלְ כָּה .כָּ  ,בְּ כָ ל ֹ
מר 'חַ ת ְשׁ ַתּיִ ם ֶאת הַ מָּ ָרק!"
עוּרים?" אוֹ" :לִ ְג ֹ
שׁן! מָ ה עִ ם הַ ִשּׁ ִ
"לְ כִ י לִ י ֹ
כָּ ֵאין ְמדַ בְּ ִרים ֶאל מַ לְכָּהַ .מלְ כָּה ,אֲ פִ לּוּ ִהיא ַילְ דָּ ה ,יְ כוֹלָ ה לְ צַ וּוֹת עַ ל אֲ חֵ ִרים.
ִהיא אוֹכֶ לֶ ת ַרק מָ ה שֶׁ ִהיא אוֹהֶ בֶ תֵ ,ישׁ לָ הּ מוֹ ֶרה פְּ ָר ִטי שֶׁ לָּ הָּ ,אז מוּבָ ן שֶׁ לּ ֹא
יָעֵ זּוּ לוֹמַ ר לָ הּ" :לְ רוּ ִתי ֵישׁ כְּ ָתב ָיפֶ ה ,וְ ִת ְר ִאי ֶאת שֶׁ לָּ  ".פָּשׁוּט ִאיֶ -אפְ שָׁ ר
לְ הַ ְשׁווֹת ַמלְ כָּה לַאֲ ִָשׁים פְּ שׁוּ ִטים .ל ֹא עוֹ ִשׂים ז ֹאת ,כִּ י ַמלְ כָּה ִהיא מַ לְ כָּה וְ זֶ הוּ
מעַ בְּ קוֹל אֲ חֵ ִרים
מעַ בְּ קוֹלָהּ ,ל ֹא ָכּמוֹ ִ י ,שֶׁ ָתּ ִמיד צְ ִריכָ ה לִ ְשׁ ֹ
זֶ ה .הַ כֹּל חַ ָיּבִ ים לִ ְשׁ ֹ
יוֹרםָ ,א ִחי הַ בְּ כוֹר ,חוֹשֵׁ ב שֶׁ מֻּ ָתּר לוֹ
– בְּ קוֹל ַאבָּ אִ ,אמָּ א ,הַ מּוֹ ִרים; וַ אֲ פִ לּוּ ָ
לְ צַ וּוֹת עָ לַ י .לִ ְהיוֹת ַמלְ כָּה זֶ ה ִשׂיא הַ ַתּ ֲע וּג.
אתי בַּ ְסּפָ ִרים
אֲ בָ ל ֵאי ַ ֲעשֵׂ ית ַילְ דָּ ה כָּ מוֹ ִ י לְ ַמלְ כָּה? ְתּשׁוּבָ ה עַ ל כָּ ל ֹא מָ צָ ִ
אלָ .ידַ עְ ִתּי בְּ ִדיּוּק
יתי לִ ְשׁ ֹ
אתי ָאזֶ .את הַ ְמּ ֻב ָגּ ִרים ל ֹא ָרצִ ִ
הָ ַרבִּ ים עַ ל ְמלָ כִ ים שֶׁ ָקּ ָר ִ
מָ ה ִתּ ְה ֶיה הַ ְתּשׁוּבָ הַ " :מלְ כָּה? ָמה פִּ ְתאוֹם ַמלְ כָּה? ַליַּלְדָּ ה הַ זּ ֹאת ֵישׁ ַרעְ יוֹ וֹת
ילוּ בְּ שַׁ בָּ ת
ישׁיַ ,ואֲ פִ ּ
ִטפְּ ִשׁיִּ ים כָּ ֵאלֶּ ה!" הָ ָיה בָּ רוּר לִ י כִּ י בְּ יוֹם ְרבִ יעִ י ,אוֹ בְּ יוֹם חֲ ִמ ִ
ֵאין לִ י ִסכּוּיִ ים לִ ְהיוֹת ַמלְ כָּה; אֲ פִ לּוּ בַּ הַ צָּ גוֹת שֶׁ ל בֵּ ית הַ סֵּ פֶ ר .בְּ הַ צָּ גוֹת ֵאלּוּ
ָתּ ִמיד רוּ ִתי ִהיא הַ מַּ ְלכָּהָ .תּ ִמיד .וְ ל ֹא בַּ הַ צָּ גוֹתַ ,גּם בַּ כִּ ָתּה ִהיא הָ יְ ָתה ַמלְ כָּה.
יתי לִ ְהיוֹת ַמלְ כָּה! לָ כֵ ן הֶ ְחלַ ְט ִתּי לְ ִה ְתחַ פֵּ שׂ בְּ פוּ ִרים
יתי ,כָּ ל כָּ ָרצִ ִ
וְ ַגם אֲ ִ י ָרצִ ִ
'קה הָ יְ ָתה בַּ שָּׁ ָה שֶׁ עָ בְ ָרה ,עִ ם
לְ ַמלְ כָּה .אֲ בָ ל ל ֹא ְס ָתם ַמלְ כָּה ,כְּ מוֹ שֶׁ ֶא ְס ֵתּ ְר ֶ
ת ֶ ת לַ יְ לָ ה וְ כֶ ֶתר ְ ָירִ .אם כְּ בָ ר ַמלְ כָּה – ָאז מַ לְ כָּה מַ מָּ שׁ ,עִ ם ִשׂ ְמלָ ה ְמ ֹפ ֶא ֶרת,
כְּ ֹ
כֶּ ֶתר זָ הָ בֲ ַ ,עלֵ י זָ הָ ב ,שַׁ ְרבִ יט – הַ ֹכּל כְּ מוֹ שֶׁ כָּ תוּב.
הָ ָיה זֶ ה שָׁ בוּעַ לִ פְ ֵ י פּוּ ִריםֻ .כּלָּ ם ִדּבְּ רוּ ַרק עַ ל לְמָ ה יִּ ְתחַ פְּ שׂוּ בְּ פוּ ִרים .רוּ ִתי
הֶ ְחלִ יטָ ה לִ ְהיוֹת ָאחוֹת ַרחֲ מָ ִ ָיּה וְ ִהכְ ִריזָ ה שֶׁ ֵיּשׁ לָ הּ כְּ בָ ר חָ לוּק לָ בָ ן שֶׁ ל ָאחוֹת
וְ ַגם כּוֹבַ ע .חַ ָגּי ָרצָ ה לִ ְהיוֹת כַּ בַּ אי וְ שָׁ ַאל כָּ ל ֶאחָ ד ִאם ֵישׁ לוֹ ִתּלְ ֹבּשֶׁ ת מַ ְת ִאימָ ה
לְ הַ ְשׁ ָאלָ ה .דָּ ִ י ִה ִשּׂיג כְּ בַ ר כּוֹבַ ע שֶׁ ל שׁוֹטֵ ר וְ ָא ַמר שֶׁ ֶאת כָּ ל הַ בְּ ָג ִדים ִתּ ְת ֹפּר לוֹ ִאמּוֹ
הַ תּוֹפֶ ֶרתָ .יעֵ ל הֶ ְחלִ יטָ ה לִ ְהיוֹת פֶּ ַרח ,חָ ָ ן – לֵ צָ ןִ ,דּי ָ ה – דָּ ג .וְ ָכּ ַגּם הָ אֲ חֵ ִרים.
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אֲ ִ י ל ֹא ָאמַ ְר ִתּי כְּ לוּםַ :רק חָ שַׁ בְ ִתּי בְּ לִ בִּ י שֵׁ ָכּל הַ ַתּ ְחפּוֹשׂוֹת הַ לָּ לוּ ל ֹא שָׁ ווֹת:
חָ לוּק לָ בָ ן שֶׁ ל ָאחוֹתַ .גּם כֵּ ן מַ שֶּׁ הוּ .שׁוֹטֵ ר? לֵ צָ ן? חַ כּוּ חַ כּוּ ,עַ ד שֶׁ ִתּ ְראוּ ֶאת
הַ ַתּ ְח ֹפּשֶׂ ת שֶׁ לִּ י! "אֲ ִ י ֶא ְה ֶיה ַמלְ כָּה אֲ ִמ ִתּית ",לָ חַ ְשׁ ִתּי ֶאת סוֹ ִדי בְּ ָאזְ ֵ י רוּ ִתי.
פָּ שׁוּט ,ל ֹא ָי ֹכלְ ִתּי לְ ִה ְת ַאפֵּ ק .רוּ ִתי ִהבִּ יטָ ה בִּ י בְּ ִאיֵ -אמוּןַ " :מלְ כָּה מַ מָּ שׁ? מֵ ַא ִין
ִתּ ְק ִחי בְּ ָג ִדים שֶׁ ל מַ ְלכָּה אֲ ִמ ִתּית?"
ָלִיתי ֶאת סוֹ ִדיַ .א ָידַ עְ ִתּי כִּ י יִ ְהיוּ לִ י בְּ ָג ִדים כָּ ֵאלֶּ ה,
ָלִיתי לָ הּ .לְ ִאישׁ ל ֹא גּ ִ
ל ֹא גּ ִ
יתי בְּ טוּחָ ה כִּ י יִ ְהיוּ הַ ְרבֵּ ה יוֹ ֵתר ָיפִ ים מֵ חֲ לוּק הָ ָאחוֹתִ ,מבִּ גְ דֵ י הַ לֵּ צָ ן אוֹ
וְ הָ יִ ִ
יתי כִּ י
ָלִיתי לְ ִאישׁ מֵ ַאיִ ן אֲ ַקבֵּ ל ֶאת בִּ גְ דֵ י הַ מַּ לְ כוּת שֶׁ לִּ יָ .רצִ ִ
ִממַּ דֵּ י הַ שּׁוֹטֵ ר .ל ֹא גּ ִ
דּוֹדי הָ ָיה שַׂ חֲ ָקן בַּ ֵתּ ַא ְטרוֹן,
ִתּ ְה ֶיה זוֹ הַ פְ ָתּעָ הַ .א לָ כֶ ם אֲ ִ י ְיכוֹלָ ה לְ ַגלּוֹת ז ֹאתִ .
וְ הוּא ִהבְ ִטיחַ לִ י כִּ י יְ חַ פֵּ שׂ בְּ מַ ְחסַ ן הַ ִתּלְ בּוֹשׁוֹת וְ ָיבִ יא לִ י בְּ ָג ִדים ,כֶּ ֶתר וְ כָ ל ָמה
קצֶ ר רוּחַ לַ בְּ ָג ִדים הַ לָּלוּ ,וְ כַ אֲ שֶׁ ר הֵ בִ יא לִ י ֶאת הַ חֲ בִ ילָ ה
יתי בְּ ֹ
שֶׁ ַמּלְ כָּה צְ ִריכָ הִ .חכִּ ִ
אוֹתהּ בְּ ָידַ יִ ם רוֹ ֲעדוֹת.
הב וּ ְקשׁוּ ָרה בְּ חֶ בֶ לָ ,פּ ַת ְח ִתּי ָ
הַ גְּ דוּלָ ה ,הָ עֲטוּפָה בִּ ְ ָיר צָ ֹ
יתי ֶאת הָ אוֹצָ רוֹת שֶׁ בִּ פְ ִ יםֵ :איזוֹ ִשׂ ְמלָ ה!
– ָיא! – ִ ְשׁמָ ִתי ֶ עְ ְתּ ָקה ִמפִּ י כְּ שֶׁ ָר ִא ִ
ֵאיזֶ ה כֶּ ֶתר! הַ ֹכּל ָ צַ ץ וְ ִהבְ ִהיקִ .שׂ ְמלַ ת ְק ִטיפָ ה אֲ דֻ מָּ הְ ,משֻׁ בֶּ צֶ ת חֲ רוּזִ ים
כֶּתר
יקיםְ ,דּמוּ ֵיי פְּ ִ י ָ ה וְ ַיהֲ לוֹ ִמים .סַ ְ ְדּלֵ י ֶכּסֶ ף עַ ל עָ ֵקב ָגּבוֹהּ .וְ כֶ ֶתר – ֶ
מַ בְ ִה ִ
מַ מָּ שׁ! ל ֹא כּ ֶֶתר פָּ שׁוּט ,שֶׁ רוֹ ִאים בְּ כָ ל פּוּ ִרים .הָ ָיה זֶ ה כֶּ ֶתר כָּ בֵ ד ,מֻ זְ הָ ב ,וְ עָ לָ יו
אֲ בָ ִ ים טוֹבוֹת בְּ כָ ל הַ צְּ בָ עִ ים – ְתּ ֻכלּוֹת ,אֲ דֻ מּוֹת ,יְ רֻ קּוֹת וְ זְ הֻ בּוֹת.
"אלּוּ הֵ ן אֲ בָ ִ ים טוֹבוֹת בֶּ אֱ מֶ ת?" שָׁ ַאלְ ִתּי ִ ְר ֶגּשֶׁ ת.
ֵ
"מַ ה דַּ עְ ֵתּ ?" עָ ָ ה לִ י הַ דּוֹד בְּ ִחיּוּ .
יתי לְ הַ אֲ ִמין
אל עוֹדָ .רצִ ִ
יתי לִ ְשׁ ֹ
"זֶ ה ִ ְר ֶאה כְּ מוֹ ֵא ִמ ִתי" – ָאמַ ְר ִתּי ,וְ ל ֹא ָרצִ ִ
שֶׁ הַ ִתּלְ ֹבּשֶׁ ת ִהיא מַ לְ כוּ ִתית :הַ שַּׁ ְרבִ יט ,הַ כֶּ ֶתר ,הַ סַּ ְ דָּ לִ ים ,הַ ֹכּל .ל ֹא ָשׁ ַאלְ ִתּי ֶאת
יתי שֶׁ יְּ ַקלְ ֵקל בַּ סַּ פְ ָק וּת שֶׁ לוֹ ֶאת הַ ִשּׂ ְמחָ ה .זֶ ה אֲ ִמ ִתי .זֶ ה ִ ְר ֶאה
הַ דּוֹד ,כִּ י ל ֹא ָרצִ ִ
אֲ ִמ ִתי ,וְ שֶׁ יְּ ַ סּוּ הַ יְּ לָ ִדים לְ הַ גִּ יד שֶׁ ל ֹא...
סַ ְ ְדּלֵ י הַ כֶּ סֶ ף הָ יוּ גְ דוֹלִ ים עָ לַ י ְמעַ ט וְ ַגם הַ ִשּׂ ְמלָ הֶ .את הַ ִשּׂ ְמלָ ה ִתּ ְקּ ָ ה ִאמָּ א,
ִקצְּ ָרה וְ הֵ צֵ ָרה אוֹ ָתהֶּ .את הַ סַּ ְ דָּ לִ ים ל ֹא הָ ָיה ֶאפְ שָׁ ר לְ הַ ְק ִטין ,אֲ בָ ל מָ ה חָ שׁוּב?
הָ עִ ָקּר שֶׁ הָ יוּ ֲעשׂוּיִ ים כֶּ סֶ ף עִ ם ֲע ֵקבִ ים גְּ בוֹ ִהים וְ ִ ְראוּ ֶ ְהדָּ ר .ל ֹא הָ ָיה ִאכְ פַּ ת לִ י
כְּ לָ ל שֶׁ הֵ ם גְּ דוֹלִ ים ְמעַ ט .מָ ה ֵישׁ?
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"שֶׁ ִתּ ְשׁ ְמ ִרי עַ ל הַ כָּ ל!" ִהזְ כִּ יר לִ י הַ דּוֹד שָׁ לוֹשׁ פְּ עָ ִמים אוֹתוֹ עֶ ֶרב ,וְ ַאחַ ר-כָּ בְּ כָ ל
ִהזְ דַּ ְמּ וּת" :זֶ ה שַׁ ָיּ לַ ֵתּ ַא ְטרוֹן ,וְ צָ ִרי לַ חֲ ֹזר לַ מַּ ְחסָ ן בְּ אוֹתוֹ מַ צָּ ב שֶׁ בּוֹ לָ ַק ְח ִתּי
מר; שֶׁ ַרק
מר וְ לִ ְשׁ ֹ
ז ֹאתַ .א ְתּ ְמבִ י ָ ה?" מוּבָ ן שֶׁ הֵ בָ ְ ִתּיִ .הבְ טַ ְח ִתּי בַּ חֲ גִ יגִ יּוּת לִ ְשׁ ֹ
ָיבוֹא כְּ בָ ר חַ ג פּוּ ִרים .לְ רוּ ִתי ִספַּ ְר ִתּי בְּ סוֹד שֶׁ ֵיּשׁ לִ י כְּ בָ ר בִּ גְ דֵ י מַ ְלכָּה ,וְ רוּ ִתי
קצֶ ר רוּחַ לִ ְראוֹת אוֹ ִתי בִּ בְ ָג ִדים שֶׁ ל
ִספְּ ָרה ז ֹאת בְּ סוֹד לְ ֻכלָּ ם .כָּ ל הַ יְּ לָ ִדים ִחכּוּ בְּ ֹ
יתי לְ בוֹא הַ יּוֹם הַ זֶּ ה יוֹ ֵתר ִמ ֻכּלָּ ם.
מַ לְ כָּה מַ מָּ שׁ ַואֲ ִ י צִ פִּ ִ
ירה
סוֹף סוֹף ִהגִּ יעַ חַ ג פּוּ ִרים .עָ מַ ְד ִתּי לִ פְ ֵ י הָ ְר ִאי וְ ִהבַּ ְט ִתּי בִּ ְדמוּ ִתיִ .אמָּ א ִה ִתּ ָ
ֶאת ְשׁ ֵתּי צַ מּוֹ ַתי וּפִ זְּ ָרה ֶאת ְשׂעָ ִרי עַ ל הַ כְּ ֵתפַ יִ ם .עַ ל ְשׂעָ ִרי הַ כֵּ הֶ ה חָ בְ שָׁ ה ֶאת כֶּ ֶתר
הַ זָּ הָ ב ,וְ זֶ ה הָ ָיה ָיפֶ ה כָּ ל כָּ וּמַ ְת ִאים לִ י! ָיפֶ ה ,אֲ בָ ל כָּ בֵ דַ .אבָּ א ָאמַ ר שֶׁ ַמּלְ כָּה
אֲ ִמ ִתית צְ ִריכָ ה לָ דַ עַ ת לָשֵׂ את בְּ ַגאֲ וָ ה ֶאת הַ ֶכּ ֶתר ,וְ יִ ְה ֶיה כָּ בֵ ד כְּ כָ ל שֶׁ יִּ ְה ֶיה .זָ ַקפְ ִתּי
אשׁי וְ ִהבַּ ְט ִתּי בָּ ְר ִאי .הַ ְדּמוּת שֶׁ ִה ְשׁ ַתּ ְקּ ָפה מוּלִ י ִ ְראֲ ָתה לִ י כְּ ִאלּוּ ָיצְ ָאה
ֶאת ר ֹ ִ
יתי מַ מָּ שׁ כְּ מַ לְ כָּה – בְּ סַ ְ ְדּלֵ י הֶ עָ ֵקב הַ כְּ סוּפִ ים ,בְּ ִשׂ ְמלַ ת
ִמסֵּ פֶ ר הָ ַא ָגּדוֹתְ ִ .ר ֵא ִ
הָ ַא ְר ָגּמָ ן הַ ְקּ ִטיפָ ִתית הַ נּוֹצֶ צֶ ת ,עִ ם הַ שַּׁ ְרבִ יט וְ הַ ֶכּ ֶתר עַ ל ֶאבֶ ן וֹצֶ צֶ ת כְּ ַיהֲ לוֹם.
"שֶׁ ַרק ל ֹא ְתּ ַאבְּ ִדי שׁוּם דָּ בָ רָ ",א ְמ ָרה לִ י.
"וְ ִשׁ ְמ ִרי עַ ל ְרכוּשׁ הַ ֵתּ ַא ְטרוֹןִ ",הזְ כִּ יר לִ י ַאבָּ א .וְ כָ ְ ,מ ֻלוָּ ה בְּ ַאזְ הָ רוֹת ,טוֹפַ פְ ִתּי
אתי בַּ מַּ ְד ְרגוֹת ֶאל הָ ְרחוֹב.
וְ ָיצָ ִ
" ָיאֵ ,איזֶ ה ֹיפִ י!" " ָיאֵ ,אילוּ בְּ ָג ִדים! כֶּ ֶתר מַ מָּ שׁ שֶׁ ל מַ לְ כָּה".
"היא וַ דַּ אי ְתּ ַקבֵּ ל פְּ ָרס ִראשׁוֹן הָ עֶ ֶרב".
ִ
" ַא ְתּ ִ ְר ֵאית ֶ ְהדָּ ר!" ִה ְתפַּ ֲעלוּ ֻכּלָּ ם ,אֲ פִ לּוּ רוּ ִתי הַ ַקּ ָנּ ִאית.
חָ שַׁ בְ ִתּי בְּ לִ בִּ י ַכּמָּ ה ִהיא ִ ְר ֵאית ֲעלוּבָ ה בְּ מַ דֵּ י הָ ָאחוֹת הַ לְּ בָ ִ ים שֶׁ לָּהּ מוּל הַ זָּ הָ ב,
הַ כֶּ סֶ ף וְ הַ ְקּ ִטיפָ ה שֶׁ לִּ י.
יתי לְ בוֹא הָ עֶ ֶרב ,לַ ְמּ ִסבָּ ה בְּ בֵ ית הַ סֵּ פֶ ר וְ לַ ַתּחֲ רוּת עַ ל הַ ַתּ ְח ֹפּשֶׂ ת הַ ָיּפָ ה בְּ יוֹ ֵתר.
ִחכִּ ִ
יתי בְּ טוּחָ ה כִּ י ֶאזְ כֶּ ה בַּ פְּ ָרס ,וְ ַגם כָּ ל הַ יְּ לָ ִדים חָ ְשׁבוּ כָּ ך .בֵּ י ְ ַתיִ ם סוֹבַ בְ ִתּי עִ ם
הָ יִ ִ
יתי ְמאֻ שֶּׁ ֶרתֵ ,גּ ָאה וְ זוֹהֶ ֶרת
ֻכּלָּ ם בָּ ְרחוֹבוֹת ,לְ הַ ְראוֹת ֶאת עַ צְ ִמי לְ עֵ י ֵ י ֹכּל .הָ יִ ִ
ְמאוֹד.
ַא  ...עַ ד ְמהֵ ָרה ִה ְתבָּ ֵרר לִ י שֶׁ ֵאין זֶ ה ַקל כְּ לָ ל וּכְ לָ ל לָ שֵׂ את בְּ ָגאוֹן ֶאת הַ ֶכּ ֶתר
אב ,ל ֹא ָי ֹכלְ ִתּי לְ ִה ְת וֹעֵ עַ כְּ חֶ פְ צִ י .וְ ִאלּוּ
אשׁי ִה ְת ִחיל לִ כְ ֹ
הַ כָּ בֵ ד עַ ל הָ ר ֹאשׁ .ר ֹ ִ
הַ ִשּׂ ְמלָ הִ ,שׂ ְמלַ ת הַ ְקּ ִטיפָ ה הָ אֲ דֻ מָּ ה וְ הַ מַּ לְ כוּ ִתית – ָאסוּר הָ ָיה לְ לַ כְ לֵ אוֹ ָתהּ ,ל ֹא
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לְ ַקמֵּ ט ,וְ חָ לִ ילָ ה וְ חַ ס ל ֹא לִ ְק ֹרעַ  ִ .זְ הַ ְר ִתּי כָּ ל ָכּ ! אֲ פִ לּוּ לָ שֶׁ בֶ ת ל ֹא הֵ עַ זְ ִתּיַ .רגְ ַלי
כָּ אֲ בוּ – ַגּם ִמפְּ ֵ י שֶׁ הָ לַ כְ ִתּי כָּ ל כָּ הַ ְרבֵּ ה בְּ לִ י לָ שֶׁ בֶ ת ,וְ ַגם בִּ גְ לַ ל הַ סַּ ְ דָּ לִ ים
יִיתי מוֹעֶ דֶ ת,
"שׁפְ שׁוּפִ ים" בְּ כַפּוֹת הָ ַרגְ לַ יִ ם ,וּ ִמדֵּ י פַּ עַ ם הָ ִ
הַ גְּ דוֹלִ יםִ .ה ְר ַגּ ְשׁ ִתּי ִ
בִּ גְ לַ ל הָ ֲע ֵקבִ ים הַ גְּ בוֹ ִהים וְ הַ ְמּחֻ דָּ ִדים.
יתי בַּ ֲעלַ ת הַ ִתּלְ ֹבּשֶׁ ת הַ ְמּ ֹפ ֶא ֶרת בְּ יוֹ ֵתר בַּ ְסּבִ יבָ ה ,אֲ בַ ל בְּ הֶ ְחלֵ ט
כֵּ ןֵ ,אין סָ פֵ ק – הָ יִ ִ
יתי ֲע ֵיפָ ה ִמן
ל ֹא הַ ְשּׂ ֵמחָ ה וְ הַ ְמּאֻ שֶּׁ ֶרת בְּ יוֹ ֵתר .כָּ ַאב לִ יִ .ה ְר ַגּ ְשׁ ִתּי ל ֹא בְּ וֹחַ וְ הָ יִ ִ
הַ הֲ לִ יכָ ה עַ ל הָ ֲע ֵקבִ ים .וְ ִאם ֵאין דַּ י בְּ כָ – הָ ָיה לִ י גַּם ַקר .הָ ָאחוֹת ,הַ שָּׁ פָ ן ,הַ לֵּ צָ ן
וְ ַהשּׁוֹטֵ ר פָּשׁוּט לָ בְ שׁוּ ֶאת ְמעִ יל הַ ֶגּשֶׁ ם כְּ שֶׁ הֵ חֵ ל לְ טַ פְ טֵ ף ֶגּשֶׁ ם; אֲ בָ ל אֲ ִ י הוֹלֶ כֶ ת
יוֹם יוֹם לְ בֵ ית הַ סֵּ פֶ ר .הֲ ֵרי ִאיֶ -אפְ שַׁ ר לְ כַ סּוֹת בּוֹ ֶאת הַ ִשּׂ ְמלָ ה הַ ְמּ ֹפ ֶא ֶרת! לָ ֵכן
קּרַ .גּ ְרבֵּ י צֶ מֶ ר ל ֹא לָ בַ ְשׁ ִתּי ,כַּמּוּבָ ן .הֲ ֵרי זֶ ה
ִה ְמשַׁ כְ ִתּי לְ ִה ְסתּוֹבֵ ב כָּ ָ .רעַ ְד ִתּי ִמ ֹ
ִשׁ ָגּעוֹן לִ לְ ֹבּשׁ ַגּ ְרבֵּ י צֶ מֶ ר עִ ם סַ ְ ְדּלֵ י ֶכּסֶ ף מַ לְ כוּ ִתיִּ ים! בִּ ְמקוֹם ז ֹאת לָ בַ ְשׁ ִתּי ֶאת
הַ ַגּ ְרבַּ יִ ם שֶׁ ל ִאמָּ א ,וְ הֵ ם הָ יוּ אֲ רֻ כִּ ים וְ ָגלְ שׁוּ וְ ִה ְס ַתּבְּ כוּ וְ ל ֹא ִח ְמּמוּ כְּ לָל.
יתי לְ שָׁ עָ ה ַה ִשּׁ ִשּׁית שֶׁ ֵנּלֵ לַ ְמּ ִסבָּ ה ,בָּ הּ אֲ ַקבֵּ ל
כָּ ל הַ זְּ מַ ן שָׁ ַאלְ ִתּי מָ ה הַ שָּׁ עָ ה וְ ִחכִּ ִ
יתי בְּ טוּחָ ה שֶׁ אֲ ַקבֵּ ל אוֹתוַֹ .רק שֶׁ ַתּגִּ יעַ הַ שָּׁ עָ ה ,שֶׁ אוּכַ ל
ֶאת הַ פְּ ָרס הָ ִראשוֹן .הָ ִי ִ
סוֹף סוֹף לָ שֶׁ בֶ ת וְ ֶשׁלּ ֹא ִי ְה ֶיה לִ י ַקר.
אֲ בָ ל כְּ שֶׁ ִהגִּ יעָ ה סוֹף סוֹף הַ שָּׁ עָ ה שֵׁ שׁ ,ל ֹא ָי ֹכלְ ִתּי לָ לֶ כֶ ת .כַּ פּוֹת ַרגְ לַי הָ יוּ ְמלֵ אוֹת
אשי כָּ ַאב בִּ גְ לַ ל הַ כֶּ ֶתר ,כְּ ִאלּוּ עֶ ְשׂ ִרים
שַׁ לְ פּוּ ִחיּוֹת ֲע ָ ִקיּוֹת ִמן הַ ִשּׁפְ שׁוּפִ ים .ר ֹ ִ
חם.
ישׁים דָּ פְ קוּ בְּ תוֹכוִֹ .שׁנַּי ָ ְקשׁוּ ,וְ ִאמָּ א ָא ְמ ָרה שֶׁ ִהיא חוֹשֶׁ בֶ ת כִּ י ֵישׁ לִ י ֹ
פַּ ִטּ ִ
פָּ שַׁ ְט ִתּי ֶאת בִּ גְ דֵ י הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁלִּי וְ ִ כְ ַ ְס ִתּי ָישָׁ ר ַל ִמּטָּ ה.
יתי לְ ִה ְתחַ פֵּ שׂ לְ מַ ְלכָּה
זֶ הוּ זֶ ה! הָ יְ ָתה זוֹ הַ פַּ עַ ם הָ ִראשׁוֹ ָ ה וְ הָ ַאחֲ רוֹ ָ ה שֶׁ בָּ ה ָרצִ ִ
בְּ פוּ ִרים .לָ מַ ְד ִתּי טוֹב טוֹב ֶאת הַ לֶּ ַקח הַ מַּ ר הַ זֶ ה...
יתם ֵאי-פַּ עַ ם בְּ ִ סָּ יוֹן דּוֹמֶ ה ,וַ דַּ אי ָתּבִ י וּ ,לְ מָ ה אֲ ִ י ִמ ְתכַּ וֶּ ֶ ת
וְ ַא ֶתּםִ ,אם ִה ְת ַ סֵּ ֶ
וְ ַתּ ְסכִּ ימוּ שֶׁ אֲ ִ י צוֹדֶ ֶקת .וְ ִאם ל ֹא ִה ְתחַ פְּ ְשׂ ֶתּם ֲעדַ יִ ן בְּ פוּ ִרים בְּ ַת ְח ֹפּשֶׂ ת כָּ ז ֹאת,
שֶׁ ִאיֶ -אפְ שָׁ ר לָ שֶׁ בֶ ת בָּ הּ וְ ָאסוּר לְ לַ כְ לֵ אוֹ ָתהּ וְ הַ ֹכּל כָּ בֵ דָ ,גּדוֹל וּ ְמסֻ ְרבָּ ל – אֲ ִ י
פֶּרח ,אוֹ בּוֹ ֵקר
מַ צִּ יעָ ה לָ כֶ ם אֲ פִ לּוּ ל ֹא ְל ַסּוֹת .הַ ְרבֵּ ה יוֹ ֵתר כְּ דַ אי לִ ְהיוֹת לֵ צָ ן ,אוֹ ַ
אוֹ כַּ בַּ אי ,וַ אֲ פִ לוּ ָאחוֹת אוֹ ֶ הָ ג .כְּ דַ אי לִ ְהיוֹת בְּ פוּ ִרים כָּ ל דָּ בָ ר שֶׁ ַקּל לִ לְ ֹבּשׁ אוֹתוֹ,
מֻ ָתּר לְ לַ כְ לֵ אוֹתוֹ ,וְ לְ ִה ְשׁתּוֹלֵ ל ִאתּוֹ .הָ עִ ָקּר בְּ פוּ ִרים הוּא הַ ִשּׂ ְמחָ ה ָ .כוֹן?
76

