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 ?ְּבֵסֶדר, ּכֹוִסית ַאַחת עֹוד, ּו -

 .ֶׁשִּיְהֶיה ִמְסָּפר זּוִגי, ְּבֵסֶדר -

 :ַאָ 2סֹוג ִּפְתאֹום ְוָאַמר, ֹוִסיתּכֶאת ָידֹו ְּכֵדי ְלַהֲחִזיק ּבַ  ֲאדֹון ְפַרֶק הֹוִׁשיט

 ...לֹא ֶאְׁשֶּתה יֹוֵתר. ַּדי, ֲאדֹוִי, לֹא -

 .ָׁשַאְלִּתי ִּבְפִליָאה -? ָלָּמה -

ֲאָבל ? ָכֹון ֶׁשַאָּתה לֹא רֹוֶאה ׁשּום ָּדָבר. ְלִפַּנת ַהֶחֶדר, ֲאדֹוִי, ַּתִּביט ֶרַגע -

ָעּה ְמַאֶּיֶמת ְּבֶאְצּבָ , ֲאִי רֹוָאה ְקִׁשיָׁשה ַהִּמְסַּתֶּכֶלת ָעַלי ְּבתֹוֵכָחה: ֲאִי רֹוֶאה

 ".ְפַרֶק, ְזֹכר, ְפַרֶק: " ְולֹוֶחֶׁשת

 .ָחַקְרִּתי ְּבִחּיּו2 - ? ִמי ִהיא ַהַּמְׁשִּגיָחה ַהִּמְסּתֹוִרית ַהּזֹאת -

 .זֹו ֲחמֹוִתי ְמּוָחָתּה ֵעֶדן -. ָאַמר ִּבְרִציּות -ֲאדֹוִי , ַאל ִּתְצַחק -

ַּכִּנְרֶאה ֶׁשָּפַחְדָּת ִמֶּמָּנה ַּכֹהֶגן ִאם . ַּפֵּלאַעְכָׁשו ׁשּוב ֵאיִֶּני ִמְת , ּו? ֶזה ָהִעְָין -

 . ַאֲחֵרי מֹוָתּה ִהיא ֲעַדִין ַמְפִחיָדה אֹוְת= ָּכל ָּכ2

 .ָחַזר ְוָאַמר -ַהָּדָבר ַהֶּזה ָקֶׁשה ִּבְׁשִביִלי , ֲאדֹוִי, ַאל ִּתְתלֹוֵצץ -

ְוַכֲעֹבר ֶרַגע ָאֹר2 ֶׁשל ּדּוִמָּיה ִסֵּפר ִלי ָאדֹון ָיַׁשְבּו ְלַיד ֻׁשְלָחן ְצָדִדי ַּבִּמְסָעָדה 

 .ְפַרֶק ְּבִמִּלים ְקָצרֹות ֶאת ִסּפּור ַחָּייו

הֹודֹות . ְּכֶׁשָהִייִתי ָצִעיר ָהִייִתי ַׁשְתָין ְללֹא ַּתָּקָה, ֲאדֹוִי, ַאָּתה ֵמִבין -

ּוְבָכל ֶעֶרב ָהָיה י ַהֹּכל ַעל ְׁשִתָּיה ֲאָבל ִּבְזַּבְזִּת , ְלִכְׁשרֹוֹוַתי ִהְרַוְחִּתי לֹא ַרע

. ּוְבִלי ְּפרּוָטה -י ַמֲחִזיר אֹוִתי ַהַּבְיָתה ָׁשתּוי ַעד ָאְבַדן ַהַהָּכָרה ַר ֶאָחד ֵמַחבֵ 

ַמָּמׁש ִהַּדְרַּדְרִּתי ַלֵּׁשֶפל ַהַּמְדֵרָגה ְוִאְלָמֵלא ִמְקֶרה ֶאָחד ָהִייִתי , ַּתֲאִמין ִלי

, ְּבִקּצּור... אּוַלי ְּבֵבית ַהֹּסַהר, אּוַלי ְּבֵבית ְמֻׁשָּגִעים, ִמי יֹוֵדעַ ,  ַהּיֹום

. ֶׁשָעְבָדה ָקֶׁשה ְּכֵדי ְלַפְרֵס ֶאת ִאָּמּה ַהְּזֵקָה, מֹוָרה, ִהְתַאַהְבִּתי ְּבֲַעָרה ֲעִָּיה

ים ְלִהְתַאֵהב ִאם ֲאִָׁשים ֹוְרָמאִלִּיים ְמֻסָּגלִ , ֲאדֹוִי, ֲאִי ֶּבֱאֶמת ֵאיִֶּני יֹוֵדעַ 

ַּפַעם . טֹוְרָדִית ּוְמֹטֶרֶפת, ָהְיָתה זֹאת ַאֲהַבת ִׁשּכֹוִרים ֲאִמִּתית: ַעד ְּכֵדי ָּכ2

ֲאָבל , ָהַלְכִּתי ֶאל ִאָּמּה. ְוִהיא ָּפְרָצה ִּבְבִכי, ְִטַּפְלִּתי ֶאת ַהַּנֲעָרה ֶׁשִּלי ָּבְרחֹוב

ֲאמּוָרה ְלַהְפִקיר ְלַחְסֵדי ַהּגֹוָרל ֶאת , ְמָרה ִליָא , ֲאִי: "זֹו ֲאִפּלּו ֵסְרָבה ִלְׁשֹמעַ 

 "?ֶאת ַהְּיתֹוָמה ַהִּמְסֵּכָה ֶׁשִּלי, ֶָחָמִתי ַהְּיִחיָדה
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לֹא . ָחַׁשְבִּתי ֶׁשַאְצִליַח ְלַׁשְכֵַע אֹוָתּה. ְׁשלֹוָׁשה ֳחָדִׁשים לֹא ָׁשִתיִתי ִטָּפה

ּוָמה . ֹוַבְבִּתי ֵלילֹות ְׁשֵלִמים ְלַיד ֵּביָתןֲאָבל ִהְסּת, ֵהַעְזִּתי ְלִהָּכֵס ְלִדיָרָתן

ַּפַעם ַאַחת ָקְרָאה ִלי ַהְּיִׁשיָׁשה ָלבֹוא ֵאֶליָה ְוִהְתִחיָלה ְלַדֵּבר , ֲאדֹוִי, ַאִּגיד ְל=

 . ַעל ָהַאֲהָבה ֶׁשִּלי

  .ְלעֹוָלםעֹוד ְׁשֶּתה י ְִׁשַּבע ָל2 ֶׁשּלֹא ֶא ֲאִ  -ִּבַּקְׁשִּתי  - ִאם ַאְּת רֹוָצה , ְּגִבְרִּתי -

ֲאָבל . ֲהֵרי ֶזה ֵחְטא? ָלָּמה ֶׁשָּתֵפר ֶאת ְׁשבּוָעְת=. ַאל ִּתָּׁשַבע, ֲאדֹוִי, לֹא -

ה ַחָּיב ְלַהִּניַח ֶאת ּיֶ ְה ִּת , ַעם ֶׁשֶאְקָרא ְּבִׁשְמ=ְּבָכל ּפַ : ַאִּציג ְל= ְּתַאי ֶאָחד

 .ַהּכֹוִסית

, ֵּכן. ַּכֲעֹבר ֲחִצי ָׁשָה ְּכָבר ָהִייּו ְׂשּוִאים. ַאי ַהֶּזהַּכּמּוָבן ֶׁשִהְסַּכְמִּתי ַלְּת 

ָהִייִתי ... ָהִייִתי ֻמְכָרח. ַהְּׁשבּוָעה לֹא ָהְיָתה מֹוִעיָלה. חֹוַתְִּתי ָצְדָקה, ֲאדֹוִי

ַיֶּצֶבת ִהיא ָהְיָתה ִמְת , ֲאָבל ְּכֶׁשָעַבְרִּתי ֶאל ַהְּגבּול. ֻמְכָרח ְלִהְׁשַּתֵּכר ִלְפָעִמים

ַוֲאִי ". ְפַרֶק, ְזֹכר, ְפַרֶק: "ְמִיָחה ֶאת ֶאְצָּבָעּה ַעל ִּפיָה ְולֹוֶחֶׁשת, ְלָפַי

ִהיא ָיְדָעה : ֲאדֹוִי, ֵּכן. ִלְפָעִמים ְלָכל ַהֹחֶדׁש, ָחַדְלִּתי ִלְׁשּתֹות ְלֶמֶׁש2 ָׁשבּועַ 

ֵׂשָער ַהֵּׂשיָבה , ָתה ְִכֶֶסת ֶחֶרׁשָהיְ , ְּבָכל ֻּפְָּדק, ִלְמצֹא אֹוִתי ְּבָכל ִמְסָּבָאה

: ְוָהְיָתה אֹוֶמֶרת, ְׁשֵקָטהָּתִמיד , ָּתִמיד ִּנֹוָחה, ֶׁשָּלּה ַמְכִּתיר ֶאת רֹאָׁשּה

 .ַוֲאִי ָהִייִתי יֹוֵצא ַאֲחֶריָה ְּבַהְכָָעה!" ְפַרֶק"

ִחַּנְכִּתי , ְׁשִּתי ְּבָכל ִלִּביאֹוֵהב ֶאת ִא , ֲאִי ָאָדם ָאִמיד, ְּכִפי ֶׁשַאָּתה יֹוֵדעַ , ַהּיֹום

ָּכל , ֶׁשִּלי ָחְלפּו ֵּתַׁשע ָׁשִים" אֹוֶמֶת"ְוַלְמרֹות ֶׁשֵּמָאז מֹות  הָ , ֶאת ְיָלַדי ֵהיֵטב

ְּדמּוָתּה מֹוִפיָעה , ָׁשלֹוׁש ּכֹוִסּיֹות, ֵאיַמת ֶׁשֲאִי עֹוֵמד ִלְׁשּתֹות יֹוֵתר ִמְּׁשַּתִים

 ".ְפַרֶק, ְזֹכר, ְפַרֶק: " ְוִהיא לֹוֶחֶׁשת, ַּבַחִּיים ְּברּוָרה ְּכמֹו, ְלָפָי

ֶאְפָׁשר ִלְגֹמל ַׁשְתָין ִמן ַהִהְתַמְּכרּות  -ִסֵּים ֶאת ִוּדּויֹו  -ֲאדֹוִי , ַאָּתה ֵמִבין 

ִּבְתבּוָה ַרָּבה ּוְבִגיָׁשה , ֲאָבל ְלֵׁשם ָּכ2 ֵיׁש ֹצֶר2 ְּבֹאֶר2 רּוַח ּוְמִסירּות, ֶׁשּלֹו

ַרק ָהִאְזּכּור ַהֶּׁשֶקט ְוֶהָעִדין , לֹא ָהיּו עֹוְזִרים ָּכאן ִאּיּוִמים ּוְתִחּנֹות: ְמֻאֶּזֶת

ִמּׁשּום . ִמְּפֵי ֶׁשַהּוֹוְדָקה ֹוֶטֶלת ִמְּמ= ֹקֶדם ָּכל ֶאת ֹּכַח ָהָרצֹון. ְוַהִּבְלִּתי ּפֹוֵסק

ְּכמֹו , ִלְפֹעל ְּבַהְדָרָגה, ְמיָֻּמּותָּכ2 ָצִרי2 ָלַדַעת ֵאי2 ְלהֹוִביל ָאָדם ַחָּלׁש ּבִ 

ֶאָּלא ְּבִטְפטּוף , ַהִּטָּפה חֹוֶצֶבת ַּבֶּסַלע לֹא ְּבכֹוחַ : "ֶׁשאֹוֵמר ַהִּפְתָּגם ַהָּלִטיִי

 ".ַמְתִמיד

 .ְּכמֹו ַהחֹוֶתֶת ֶׁשִּלי, ַהְּלַואי ֶׁשָהיּו ַהְרֵּבה ִָׁשים ָּכֵאֶּלה

 


