
ָאז ָמה ָקָרה ָׁשם ָּבֶאְמַצע?

הּוא ִנְכַנס  ׁשֶ ל יּוַבל ּכְ ְרצּוף ׁשֶ ֲהִייֶתם ְצִריִכים ִלְראֹות ֶאת ַהּפַ
י  ִמּדַ ה ֲעִדיָנה  ּדּוְרַסל. "ָחמּוץ" ִהיא ִמּלָ ַהּכַ ְיָתה ֵמחּוג  ַהּבַ
ָעה  ּפּור ְוִתׁשְ ָאב. יֹוְדִעים ָמה? יֹום ּכִ ָעה ּבְ ׁשְ ּלֹו. ּתִ ְרצּוף ׁשֶ ַלּפַ
הּוא  י ׁשֶ ְבּתִ ְמַעט ָחׁשַ ְמֻיָחד. ּכִ ּלּוב ְמָלְפפֹון ָחמּוץ ּבִ ׁשִ ָאב, ּבְ ּבְ

ׁש ֹלא ַמְתִאים ְליּוַבל. ה ַמּמָ ּזֶ ַיְתִחיל ִלְבּכֹות, ַלְמרֹות ׁשֶ
ְבנּו  ֵנינּו ָיׁשַ ֲאָלה. ׁשְ א ׁשָ ה?" ִאּמָ ִנים ָהֵאּלֶ "ָמה ָקָרה? ָמה ַהּפָ
ּיּוַבל ַיְחֹזר, ִיְתַרֵחץ ְוִיְצָטֵרף ֵאֵלינּו ַלֲארּוַחת  ינּו ׁשֶ ח ְוִחּכִ ְטּבָ ּמִ ּבַ

ָהֶעֶרב.
ָפִנים ְנפּולֹות. "ִהְפַסְדנּו," הּוא ָאַמר ּבְ

י,  ִחים," ָאַמְרּתִ ַעם ְמַנּצְ ַעם ַמְפִסיִדים, ּפַ ם. ּפַ "נּו, ָאז ִהְפַסְדּתֶ
ָהִייִתי ֶיֶלד.  ׁשֶ יד ִלי ּכְ י ָנַהג ְלַהּגִ ּלִ א ׁשֶ ַאּבָ ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ חֹוֵזר ַעל ַהּמִ
ְהֶיה. ּיִ י, ֲאָבל ׁשֶ ּלִ ב ָהרּוַח ׁשֶ ר ֶאת ַמּצַ ּפֵ ט ׁשִ ּפָ ׁשְ ַעם ַהּמִ ֵאי־ּפַ לֹא ׁשֶ

פֹות מּוָסר. ב ַהּטָ "ָהא, ָהא," יּוַבל ֹלא ְמַחּבֵ
חֹון הֹוִסיָפה, "ָהא?" ּטָ ֲאָלה, ּוְלֶיֶתר ּבִ א ׁשָ "ָמה ׳ָהא, ָהא׳?" ִאּמָ
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ַתְמִציִתּיּות. "ִהְפַסְדנּו," ָעָנה יּוַבל ּבְ
ְך  ל ּכָ י, "ֲאָבל ָמה ָהָיה ּכָ ְזּתִ "ֶאת ֶזה ֵהַבּנּו עֹוד ֹקֶדם," ִהְתַרּגַ

ְצַחק?" ּנִ ה ׁשֶ ֶהְפֵסד? ְוָלּמָ נֹוָרא ּבַ
ֵגִטי  נֹות," יּוַבל ִמְלֵמל ּוִמֵהר ִלְדֹחס ַמְזֵלג ֲעמּוס ְסּפָ "ַלּבָ

ה. ּבֹולֹוֵנז ַלּפֶ
א. ֲאָלה ִאּמָ "ְסִליָחה?" ׁשָ

עֹוֶנה  ָמע ֶיֶלד ׁשֶ ָכה ִנׁשְ ְרְרר... ְגְרְרְרר... ְדְרְרְרְרר..." ּכָ "ּבְ
ֶפה ָמֵלא ּבֹולֹוֵנז. ּבְ

י. ַאְלּתִ "ֹלא ֵהַבּנּו. ָמה ָקָרה?" ׁשָ
יְך. "ְחְרְרְרר... ְדְמְזְרְרְרְרר..." יּוַבל ִהְמׁשִ

ל  א ׁשֶ י ְלִאּמָ לֹון ִלְקֹרא ִעּתֹון," ָאַמְרּתִ "טֹוב, ֲאִני הֹוֵלְך ַלּסָ
ן ָאָדם." מֹו ּבֶ ר ּכְ ְך ַיְחִליט ְלַדּבֵ ּלָ ן ׁשֶ ַהּבֵ ׁשֶ ְקְרִאי ִלי ּכְ יּוַבל. "ּתִ
ט ֵמַהַהְתָחָלה ְוַעד  ּפָ נֹות," יּוַבל ָאַמר ִמׁשְ "ׁשּוב ִהְפַסְדנּו ַלּבָ

ַהּסֹוף.
ל  ָחק ׁשֶ ַכּדּוְרַסל. ָמה, ָהָיה ִמׂשְ נֹות ּבְ ם ַלּבָ "אֹו־ֵקי, ִהְפַסְדּתֶ

נֹות?" ִנים ֶנֶגד ַהּבָ ַהּבָ
יּוַבל ִהְנֵהן.

י. ֵאיְך ֶזה ָקָרה?" "ֵהַבְנּתִ
"ֵיׁש ָלֶהן ֶאת ֶנַטע־ּתֶֹרן," ָאַמר יּוַבל, "ַאף ֶאָחד ֹלא ַמְצִליַח 

ל." ֶרְך ַלּסַ ּדֶ ַלֲעֹצר אֹוָתּה ּבַ

ם  ָכל ִמְקֶרה ַאּתֶ ר," ָאַמר יּוַבל, "ּבְ ַעְזבּו, ֹלא רֹוֶצה ְלַסּפֵ "ּתַ
ְצֲחקּו ָעַלי." ּתִ

ּדּוְרַסל, ֹלא?  א ֹלא ֵהִביָנה. "ֶזה ַרק ּכַ "ָמה ֵיׁש ִלְצֹחק?" ִאּמָ
ֹלא סֹוף ָהעֹוָלם."

ְענּו ְקָצת.  ַאל יּוַבל, ַוֲאַנְחנּו ִנְרּגַ "טֹוב, ָמה ֵיׁש ֶלֱאֹכל?" ׁשָ
ֵסֶדר. ַהּכֹל ּבְ ֹאֶכל, ִסיָמן ׁשֶ ּיּוַבל ִמְתַעְנֵין ּבְ ׁשֶ ּכְ

י. "ַחם, ָטִרי,  ה אֹוֵהב," ָאַמְרּתִ ַאּתָ מֹו ׁשֶ ֵגִטי ּבֹולֹוֵנז, ּכְ "ְסּפָ
ַע, ָטִעיםםם..." ְמַבְעּבֵ

ֶכף חֹוֵזר," ָאַמר יּוַבל. ְוָאֵכן, הּוא ֶנֱעַלם  י, ֲאִני ּתֶ "ֵהַבְנּתִ
ִאיר ַאֲחָריו ׁשֶֹבל  ְקַלַחת, ַמׁשְ ּקֹות ָיָצא ֵמַהּמִ ּדַ לֹוׁש  ּוְבתֹוְך ׁשָ
ָיִמים ְרִגיִלים הּוא ָיכֹול ְלִהְתַרֵחץ ֲחִצי  ל ְצָעִדים ְרטּוִבים. ּבְ ׁשֶ
ֵגִטי ּבֹולֹוֵנז ָטִרי, ַאֲחֵרי  ׁש ְסּפָ ּיֵ ׁשֶ ַמִים רֹוְתִחים, ֲאָבל ּכְ ָעה ּבְ ׁשָ

יקֹות לֹו. ּקֹות ְלַגְמֵרי ַמְסּפִ לֹוׁש ּדַ ּדּוְרַסל, ׁשָ ִאּמּון ּכַ
י.  ו ִטְאֵטאנּו!" ָנַזְפּתִ "ַרק ַעְכׁשָ

ִביל  ְ ב ֶאת ַהּשׁ ְוִנּגֵ "טֹוב, ְסִליָחה," יּוַבל ֵהִביא ְסַמְרטּוט 
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ח. טֹוב, ָמה ַלֲעׂשֹות? ּכְ ְטּבָ ְטָיה ְוַעד ַלּמִ ְך ֵמָהַאְמּבַ ְמׁשַ ּנִ ׁשֶ

י, ֹלא? ָבר ָאַמְרּתִ ּבֹולֹוֵנז ָטִרי... ּכְ
ָעָיִתי ַהּיֹום  ְך ּבְ ל ּכָ ֹמַע ָמה ָהָיה ּכָ ו ֵיׁש ִסּכּוי ִלׁשְ "ָאז ַעְכׁשָ
ָעָרה ָהִראׁשֹוָנה  ם ִלְטרֹף ֶאת ַהּקְ ּיּוַבל ִסּיֵ י ַאֲחֵרי ׁשֶ ַאְלּתִ חּוג?" ׁשָ ּבַ

א ְלַעְצמֹו ְקָעָרה נֹוֶסֶפת. ְוָקם ְלַמּלֵ
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ה ּתֶֹרן?" ל מׁשֶ ת ׁשֶ "ֶנַטע ּתֶֹרן? ַהּבַ
ם  ֵ ּטּול ִלְתׁשּוָבתֹו. "ַהּשׁ ל ּבִ נּוַעת ָיד ׁשֶ ׁש!" יּוַבל הֹוִסיף ּתְ "ַמּמָ
י ִהיא  ם קֹוְרִאים ָלּה ׳ֶנַטע ּתֶֹרן׳ ּכִ ּלָ ּה הּוא ֶנַטע ּגֶֹרן, ֲאָבל ּכֻ ּלָ ׁשֶ

ְכָבה." ִ ּשׁ בֹוָהה ּבַ ֲהִכי ּגְ
י. ּה?" ִהְתַעְנַיְנּתִ ּלָ ה, ָמה ַהּגַֹבּה ׁשֶ "ָלּמָ

ִרים ֶסְנִטיֶמְטִרים ֵמַעל ֹראׁשֹו. ֵעֶרְך ֶעׂשְ ן ּבְ ָכה." יּוַבל ִסּמֵ "ּכָ
ם ֹלא ַמְצִליִחים  ֹזאת ְנמּוָכה ְוַאּתֶ ְכָלל. ּכָ ּבִ בֹוהַּ  ּגָ "ֶזה ֹלא 

ַלֲעֹצר אֹוָתּה?"
ִרים  ד ֶעׂשְ ן ִעם ַהּיָ ֱאֶמת," יּוַבל ֶנֱעַמד, ְוָאז ָחַזר ְוִסּמֵ "נּו, ּבֶ
בֹוָהה?" ה ִהיא ּגְ ּמָ ה ֵמִבין ּכַ ו ַאּתָ ֶסְנִטיֶמְטִרים ֵמַעל רֹאׁשֹו. "ַעְכׁשָ

י. ּלִ י ַלּבֹולֹוֵנז ׁשֶ ַהֲעָרָכה ְוָחַזְרּתִ ַני ּבְ "ָאָהא." ֶהֱעֵויִתי ֶאת ּפָ
יְך,  ַטע ּתֶֹרן ַהּזֹאת," יּוַבל ִהְמׁשִ ֶנת, ַהּנֶ ְכָלל ְמַעְצּבֶ "ִהיא ּבִ
לּות.  ִהְתַעּמְ יִרים ּבְ עּור ַמְכׁשִ ׁשִ ם ְצִריִכים ִלְראֹות אֹוָתּה ּבְ "ַאּתֶ
ֶסת ֲהִכי ַמֵהר ַעל ַהֶחֶבל. ַאף  בֹוָהה ְוַגם ֲחָזָקה, ּוְמַטּפֶ ם ּגְ ִהיא ּגַ

ַח אֹוָתּה." ֶאָחד ֹלא ַמְצִליַח ְלַנּצֵ
ָעָיה. ף ַהּבְ א ֶאת ֶהּקֵ ְכָבה?" ָרִציִתי ְלַוּדֵ ִ ּשׁ "ַאף ֶאָחד ּבַ

בֹוָהה  ֲהִליָכה ַעל קֹוָרה. ּגְ ה ה׳ ּבַ ּתָ ֲחרּות ִעם ּכִ "ָהְיָתה ָלנּו ּתַ
ׁש ַמְפִחיד ַלֲעלֹות ָעֶליָה..." ֹזאת. ַמּמָ ּכָ

ּיּול ְלמֹוְנֵטֶנְגרֹו,"  ּטִ ּבַ בֹוהַּ ַההּוא,  ר ַהֲחָבִלים ַהּגָ ׁשֶ ּגֶ מֹו  "ּכְ
א. ָאְמָרה ִאּמָ
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ָערֹות  ה ׂשְ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ּבֹות," יּוַבל ָעָנה. "ָהיּו לֹו ּכָ "מּוַצל ּגַ
ִריָקה  ְ ַהּשׁ יד ׁשֶ ה ְלַהּגִ הּו ִנּסָ יׁשֶ ּמִ ׁשֶ ּכְ ים, ׁשֶ ּלִ ְלּתַ ל ּתַ ּבֹות, ַהר ׁשֶ ּגַ ּבַ
ל.  ּכֵ ר ִלְראֹות ְלָאן הּוא ִמְסּתַ ּלֹו לֹא ָהְיָתה הֹוֶגֶנת, לֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ ׁשֶ
ל  י הּוא ָהָיה ֲעַגְלּגַ יק ַמֵהר, ּכִ ם ֹלא ִהְצִליַח ָלרּוץ ַמְסּפִ ְוהּוא ּגַ

ָרעֹות." ַרח ֵמַהּצְ י ּבָ קׁשִ ֶזה. ּגּוץ. ּבְ ּכָ
ּדּוְרַסל? ֵאיֶזה ִמין  חּוג ּכַ י, "ּבְ ָרעֹות?" ֹלא ֵהַבְנּתִ ַרח ֵמַהּצְ "ּבָ

יֹום ָעַבר ָעֶליָך?"
ם  יַח, ְוהּוא ָהַלְך ִלְמֹצא אֹותֹו. ָהָיה ׁשָ ּדּור ָעף ְלתֹוְך ׂשִ "ַהּכַ

י."  קׁשִ ַרח ּבְ ֵקן ְצָרעֹות, ְוהּוא ּבָ
ה. "ָאז  ָאֵכן ָעַבר ַעל יּוַבל יֹום ָקׁשֶ י ׁשֶ ְמּתִ ַ ֵסֶדר," ִהְתַרּשׁ "ּבְ

ָך?" ּלְ ב ָהרּוַח ׁשֶ ר ֶאת ַמּצַ ּפֵ ֵאיְך ְנׁשַ
ְדָהם  ְרצּוף ַהּנִ ַלט ֶאת ַהּפַ ּקָ ׁשֶ ד ּכְ ִליְנֶצ׳ס!" ָאַמר יּוַבל, ּוִמּיָ "ּבְ
ה, הֹוִסיף  ל ַהּבֹולֹוֵנז ַהּזֶ ִליְנֶצ׳ס ַאֲחֵרי ּכָ י ַעל ְיָכְלּתֹו ֶלֱאכֹל ּבְ ּלִ ׁשֶ

ִחּיּוְך, "ְסָתאאאאם. ִסּפּור." ּבְ
ל  א ׁשֶ י ֶאת ִאּמָ ַאְלּתִ י?" ׁשָ ּנִ "ֵאיֶזה ִסּפּור? ָמה הּוא רֹוֶצה ִמּמֶ

יּוַבל.
אִצ׳יָנה," ָעָנה  ִריְסְטָיאנֹו, ג׳ּוְניֹוִריָנה ּוּפָ נּו, ַעל ּכְ ּלָ ּפּור ׁשֶ  "ַהּסִ

יּוַבל.
ָבר רּוחֹות ְרָפִאים!"  ר אֹותֹו, לֹא? ֵהם ּכְ י ְלַסּפֵ ַמְרּתִ ָבר ּגָ "ֲאָבל ּכְ

י.  ְקּתִ ִהְתַחּמַ

ָחה.  ְכָבה ֵמָעֵלינּו ִהיא ִנּצְ ִ ם ֶאת ַהּשׁ ר יּוַבל, "ָאז ּגַ ֵ ן," ִאּשׁ "ּכֵ
ם  ּגַ טּוַח ׁשֶ ּתֹות ו׳, ֲאִני ּבָ ְוִאם ָהיּו נֹוְתִנים ָלנּו ְלִהְתָחרֹות ִעם ּכִ

ַחת." אֹוָתם ִהיא ָהְיָתה ְמַנּצַ
בֹוד ָלּה." ל ַהּכָ א, "ּכָ ֲעָלה ִאּמָ "ּוָואאּו," ִהְתּפַ

ת," יּוַבל  ַעְצֵמְך ּבַ ּבְ ַאּתְ  ְגַלל ׁשֶ ּבִ "ַאּתְ אֹוֶמֶרת ֶאת ֶזה ַרק 
נּו ַהּיֹום, ַאֲחֵרי ַהֶהְפֵסד, לֹא ָהִיית  ּלָ בּוָצה ׁשֶ ּקְ ָרַטן. "ִאם ָהִיית ּבַ
ֶנְחָרצּות,  ִלים ּבְ ה ְוִהׁשְ ָכה." הּוא ָלַקח עֹוד ַמְזֵלג ַלּפֶ ֶרת ּכָ ְמַדּבֶ
ֶפה  טּוַח" ּבְ יד "ּבָ ים ְלַהּגִ ַנּסִ ּמְ ׁשֶ ּכְ ּיֹוֵצא  ה ָמה ׁשֶ ּזֶ "ָמלּוַח!״ ׁשֶ

ָמֵלא ּבֹולֹוֵנז. 
יַנִים,  ַהּבֵ יֵמי  ּבִ ֹלא  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ לֹו  יד  ְלַהּגִ ָרִצינּו  ַתְקנּו.  ׁשָ
יד  ְכָלל. ָרִצינּו ְלַהּגִ נֹות ֶזה ֹלא נֹוָרא ּבִ ַהְפִסיד ְלִנְבֶחֶרת ּבָ ּלְ ְוׁשֶ
יק לֹו ִלְזרֹק  ֶרת, ָאז לֹא ַיּזִ בֹוָהה ּוֻמְכׁשֶ ה ּגְ ֱאֶמת ֵיׁש ַיְלּדָ ִאם ּבֶ לֹו ׁשֶ
ְסּפֹוְרט ֶזה  רֹות ּבִ נֹות ֻמְכׁשָ ּבָ יד לֹו ׁשֶ ה טֹוָבה. ָרִצינּו ְלַהּגִ ָלּה ִמּלָ
ּתֹק.  ָחק — ָעִדיף ִלׁשְ ִני ַאֲחֵרי ִמׂשְ ּיּוַבל ַעְצּבָ ׁשֶ ַמְגִניב. ֲאָבל ּכְ

ה, ֵאיְך ָהָיה ַהּיֹום?" י, "ְוחּוץ ִמּזֶ ַאְלּתִ ּסֹוף ׁשָ ּבַ
ל  ָחק. ֶטְמּבֶ ׂשְ ּמִ ּבַ ּפֹט  ּלֹו ִלׁשְ ן ֵהִביא ָחֵבר ׁשֶ ַאּמֵ "ּדֹוִרי ַהּמְ

ר ִאיְדיֹוט!" ֶאָחד. ִעּוֵ
א. ֲאָלה ִאּמָ ָחק?" ׁשָ ׂשְ ּמִ ּפֹט ּבַ ר ִלׁשְ ן ֵהִביא ִעּוֵ ַאּמֵ "ַהּמְ

ה, "ְסָתם ׁשֹוֵפט מּוָצל." ר," יּוַבל ִהְתַרּצָ ׁש ִעּוֵ "טֹוב, ֹלא ַמּמָ
ֵמִהים. ִטים ּתְ א ַוֲאִני ֶהְחַלְפנּו ַמּבָ "מּוָצל?" ִאּמָ
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אנֹו." ּה ַזְמּפָ ּלָ "ֶג׳ְלסֹוִמיָנה. ְוָהאֹוֵיב ׁשֶ
י. א־ִמי?" ֲעַדִין ֹלא ֵהַבְנּתִ "זֹוְמּפָ

ַסְבָלנּות ְמעֹוֶרֶרת ַהֲעָרָכה. אנֹו," יּוַבל ָחַזר ּבְ "ַזְמּפָ
י  ַתְחּתִ ִעּתֹון, ְוָאז ּפָ ט ַאֲחרֹון ּבָ י ַמּבָ ַלְחּתִ י. ׁשָ "טֹוב," ִנְכַנְעּתִ
ּה.  ּלָ ה ׁשֶ ּתָ ּכִ בֹוָהה ּבַ ה ֲהִכי ּגְ ְלּדָ י, "ֶג׳ְלסֹוִמיָנה ָהְיָתה ַהּיַ ְוָאַמְרּתִ
ִרים ֶסְנִטיֶמְטִרים  י ֶעׂשְ ְנּתִ י ְוִסּמַ ֶזה." ֶנֱעַמְדּתִ ּה ָהָיה ּכָ ּלָ ַהּגַֹבּה ׁשֶ
ּנֹוְלָדה,  ׁשֶ ּכְ ּום ׁשֶ ן ָלּה ִמּשׁ ִנּתַ ה  ם ַהּזֶ ֵ י. "ַהּשׁ ּלִ ֵמַעל ָהֹראׁש ׁשֶ
ְמיֹון ְלָסְבָתא  ד ִזֲהָתה ֶאת ַהּדִ ָלה ָעֶליָה ּוִמּיָ ּכְ ּה ִהְסּתַ ּלָ א ׁשֶ ִאּמָ
ינֶֹקת  ַרם ָלֵאם ְלַהְחִליט ָלֵתת ַלּתִ ְמיֹון ּגָ ּה. ַהּדִ ּלָ ִרּבּוַע ׁשֶ ָתא ּבָ ַרּבְ
ל  ָמּה ׁשֶ ְ ּשׁ אֹוִתּיֹות ׁשֶ ִדּיּוק ּבָ ּבְ ם  ּיֵ ְוִיְסּתַ ְתִחיל  ּיַ ם ׁשֶ ה ׁשֵ ַהֲחָדׁשָ
ְבָתא  ְוַלּסָ ֶהן.  ם ּבָ ּיֵ ִרּבּוַע ִהְתִחיל ְוִהְסּתַ ּבָ ָתא  אֹוָתּה ָסְבָתא ַרּבְ

ּה ֲהֵרי ָקְראּו ג׳ּוְנ..." ּלָ ׁשֶ
יְך  י ְלַהְמׁשִ ּלֹו, ַוֲאִני ָיכְֹלּתִ א ׁשֶ ִלימּו יּוַבל ְוִאּמָ "...יֹוִריָנה," ִהׁשְ

ּפּור. ּסִ ּבַ

ין  ֶאְמַצע? ּבֵ ּסֹוף ֵהם ִנְהיּו רּוחֹות ְרָפִאים, ֲאָבל ָמה ָהָיה ּבָ "ּבַ
ים  ָפַרּדִ אִצ׳יָנה ָהיּו ְיָלדֹות ְוָתְפסּו ֶאת ַהּסְ ּג׳ּוְניֹוִריָנה ּוּפָ ָהֶרַגע ׁשֶ
ַבע  ֵהן ָהיּו רּוחֹות ְרָפִאים? ָעְברּו ֵאיֶזה ׁשְ ָהָרִעים ְלֵבין ָהֶרַגע ׁשֶ

לּום?" ֶהן ּכְ ִנים אֹו יֹוֵתר. ֹלא ָקָרה ּבָ ֵמאֹות ׁשָ
ט עֹוֵרג  ַלח ֵאַלי ַמּבָ י?" ָהִעּתֹון ׁשָ ּנִ ה רֹוֶצה ִמּמֶ "נּו, ָמה ַאּתָ
ל ֶאת ָהֻאְמָללֹות  ּיּוַבל ְמַנּצֵ יז אֹוִתי ׁשֶ ה, ִהְרּגִ לֹון. חּוץ ִמּזֶ ֵמַהּסָ
לּום  ּלֹא רֹוֶאה ּכְ ֹוֵפט ׁשֶ ּדּוְרַסל ְוֶאת ֶנַטע ּתֶֹרן ְוֶאת ַהּשׁ ֵמחּוג ַהּכַ
ְתָקה ְוֹלא ִהְתָעְרָבה —  ּלֹו ׁשָ א ׁשֶ ִאּמָ ֵדי ִלְסֹחט ִסּפּור. ְוֶזה ׁשֶ ּכְ
ָבר ָהָיה ָיכֹול ִלְקרֹות?" ָעִניִתי, "ֵהן  יז! "ָמה ּכְ ְכָלל ִהְרּגִ ֶזה ּבִ
נּו, נֹוְלדּו ָלֶהן ְנָכִדים, ֵהן  ּקְ נּו, נֹוְלדּו ָלֶהן ְיָלִדים, ֵהן ִהְזּדַ ִהְתַחּתְ
יִנים ְוָאז ֵהן ֵמתּו ְוָהְפכּו ְלרּוחֹות  יעּו ַהּנִ נּו עֹוד יֹוֵתר, ִהּגִ ּקְ ִהְזּדַ

ְרָפִאים."
ה ֶאת קֹולֹו ַלּטֹון  ּנָ ֱאֶמת," יּוַבל ׁשִ א, ּבֶ "ַמְצִחיק ְמאֹוד. נּו, ַאּבָ

ה ִלי ְלָסֵרב לֹו, "ִסּפּור..."  ׁשֶ ּקָ הּוא יֹוֵדַע ׁשֶ ֻיָחד ׁשֶ ַהּמְ
ַחץ,  ת ַהּמַ ְך, ָלֵכן הֹוִסיף ֶאת ִמּלַ ֲאִני ִמְתַרּכֵ ם ֵלב ׁשֶ הּוא ׂשָ

ה..."  ׁשָ ַבּקָ "ּבְ
י ְמֹיָאׁש. ם," ָהִייִתי ּדֵ ג ָמה ָהָיה ׁשָ "ֲאָבל ֵאין ִלי ֻמּשָׂ

ה ַלֲעֹזר, "... ֶג׳ְלסֹוִמיָנה." ר ַעל..." יּוַבל ִנּסָ ַסּפֵ "אּוַלי ּתְ
מֹות  ה ַמְמִציא ׁשֵ ֶלד ַהּזֶ י. ֵמֵאיֹפה ַהּיֶ ַאְלּתִ "ֶג׳ְלסֹו־ָמה?" ׁשָ

ה? ֵאּלֶ ּכָ


