
 רֹוֶּבְרטֹו, אֹוְסַבְלדֹו, ַקְרלֹו 
ְוָכל ַהְּׂשָפִמים ֶׁשָּלֶהם

י  ִית ְוֹלא ָיֹכְלּתִ ּבַ י ּבַ ַאְרּתִ ַמן ָהִייִתי חֹוֶלה. קֹוֶרה, ֹלא? ִנׁשְ ֹלא ִמּזְ
ְוָכַאב ִלי  י  ּתִ ׁשְ י, ִהְתַעּטַ ַעְלּתִ ַתּ ַמן ִהׁשְ ַהּזְ ל  ּכָ לּום.  ּכְ ַלֲעׂשֹות 
ֶהן  ּבָ ָיר ׁשֶ ַלׁש ֵמרֹב ִמְמֲחטֹות ַהּנְ ּגָ ָטן  ה ַהּקָ ּפָ ח ָהַאׁשְ רֹון. ַפּ ַהּגָ
ֶפר.  ם ָהְלכּו ָלֲעבֹוָדה אֹו ְלֵבית ַהּסֵ ּלָ ל. ּכֻ ֻנּזָ י ַהּמְ ָמִחיִתי ֶאת ַאּפִ
ֲאִני  מֹו ׁשֶ י ּכְ ן ְוֻאְמָלל. ֶנֱאַנְחּתִ י ִמְסּכֵ ּתִ ׁשְ לֹון ְוִהְרּגַ ּסָ י ּבַ ְבּתִ ּכַ ִנׁשְ
ם ִאם ַאף ֶאָחד ֹלא ׁשֹוֵמַע אֹוִתי.  ֲאִני חֹוֶלה, ּגַ ׁשֶ אֹוֵהב ְלֵהָאַנח ּכְ
ִחיִדים  ַהּקֹולֹות ַהּיְ ׁשֶ ּלֹא ֶנְחָמד ּכְ י. ּתֹודּו ׁשֶ ֵקט ִמּדַ ִית ָהָיה ׁשָ ַהּבַ
ֶכם.  ּלָ ם ִאם ֵהם ׁשֶ עּוִלים, ּגַ ים ְוׁשִ ִביְבֶכם ֵהם ֲאָנחֹות, ִעּטּוׁשִ ִמּסְ
י  ְעּתִ ִהּגַ י ֲערּוִצים, ַעד ׁשֶ ֵלִויְזָיה ְוֶהְחַלְפּתִ י ֶאת ַהּטֵ ָאז ִהְפַעְלּתִ

ִכיָבה ּוָבִהיִתי.  נּוַחת ׁשְ יִתי ּתְ ּנִ י, ׁשִ ַנְחּתִ ֶרת. ּגָ ְלַתֲחָנה ֹלא ֻמּכֶ
רֹוִנית.  ּגְ ָפה  ׂשָ ּבְ רּו  ּבְ ּדִ ְחָקִנים  ְכִנית ָהְיָתה מּוָזָרה. ַהּשַׂ ַהּתָ
ְכִנית  י ּתָ ּלִ ים ׁשֶ ַחּיִ ּבַ טּוַח. ֹלא ָרִאיִתי  ְמַעט ּבָ ית, ֲאִני ּכִ ְסָפַרּדִ
ם ִאיׁש ֶאָחד  הּו. ָהָיה ׁשָ ֶ ה ֶמַתח ּוְרָגׁשֹות. ַמּשׁ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ּדֹוָמה. ּכָ



 ֶאְלָּדד ִאיָלִני �  8

ָפם  ְרטֹו ֵדל מֹוְנֶטְסְקֶיה, ְוָהָיה לֹו ׂשָ ם ָקְראּו לֹו דֹון רֹוּבֶ ּלָ ּכֻ ׁשֶ
ר דֹון ַקְרלֹו ֵדל מֹוְנֵטזּוָמה.  ּבֹו ּגָ ֹחר. הּוא ִנְכַנס ְלַבִית ֲעָנִקי ׁשֶ ׁשָ
ר  ְרטֹו ִנְכַנס, ַקְרלֹו ָעַמד ְוִדּבֵ רֹוּבֶ ׁשֶ ֹחר. ּכְ ָפם ׁשָ ם לֹו ָהָיה ׂשָ ּגַ
נּוֵאל ֵדל חּוַאְנֶטס. הּוא ָהָיה ׁשֹוֶנה  מֹו דֹון ִעּמָ ְ ּשׁ הּו ׁשֶ ִעם ִמיׁשֶ
נּוֵאל לֹא ִזהּו  ָפם ָאפֹר! ַקְרלֹו ְוִעּמָ ֵני ַהּקֹוְדִמים — לֹו ָהָיה ׂשָ ְ ִמּשׁ
ל דֹון  ִעיר ׁשֶ ְרטֹו, ָהָאח ַהּצָ הּוא רֹוּבֶ יר ׁשֶ אֹותֹו, ָאז הּוא ִהְסּבִ
דּו־ְקָרב ִעם ָסאִליָנס ָהרֹוֵצַח  ַמן, ּבְ ֱהַרג ִמּזְ ּנֶ יץ ׁשֶ אֹוְסַבְלדֹו ָהַאּמִ
ַאל אֹותֹו, "?דֹון  ַער ֵעיַנִים ִלְרָוָחה ְוׁשָ ַקר ָהרּוַח. ַקְרלֹו ִנְדַהם, ּפָ
ּבֹור? דֹון אֹוְסַבְלדֹו ִעם  אֹוְסַבְלדֹו ֵאל ְגָרן? דֹון אֹוְסַבְלדֹו ַהּגִ
ְלטּו  ּלֹו ּבָ ם ָהֵעיַנִים ׁשֶ ּגַ נּוֵאל, ׁשֶ ְרטֹו ִהְנֵהן. ִעּמָ ָפם?" ְורֹוּבֶ ַהּשָׂ
ַאל, "?אֹוְסַבְלדֹו ִעם  יֶהן(, ׁשָ ּתֵ ָהָלה אֹו ַהֲעָרָצה )אֹו ׁשְ ֵמרֹב ּבֶ
ם  ּתָ ָלׁשְ ְרטֹו ׁשּוב ָחַזר ַעל ַהִהְנהּון. ׁשְ חֹר?" ְורֹוּבֶ ָפם ֶנְגרֹו? ַהׁשָּ ַהּשָׂ

קּו.  ַיַחד, "!ֶאה!" ְוִהְתַחּבְ ָאְמרּו ּבְ
ְראּו  ּקָ ׁשֶ ָאֹרְך,  חֹר  ׁשָ ָער  ׂשֵ ַאַחת, ִעם  ה  ָ ִאּשׁ ִנְכְנָסה  ְוָאז 
ָפם. ִהיא  ָלּה דֹוָנה קֹוְנִצ'יָטה ֵדל חּוָאִניָטה. ָלּה ֹלא ָהָיה ׂשָ
ה,  ְרטֹו ַהּזֶ ֵעיַנִים ֲעָנִקּיֹות ַעל רֹוּבֶ ָלה ּבְ ּכְ ַתח, ִהְסּתַ ּפֶ ֶנֶעְצָרה ּבַ
ְפָסה ֶאת  ּתָ ֶרֶגׁש,  ְמֵלֵאי  ָרה ִעְפעּוִפים  ֲעׂשָ ִעְפֲעָפה ְלָפחֹות 
ה,  ֶלה! ֲאִני ֹלא ַמֲאִמיָנה. ֶזה ַאּתָ ָהֹראׁש ְוָצֲעָקה, "!ִאיְנְקֵרִיּבְ
ּלֹא,  ּבֹור?!" ָאז ַקְרלֹו ָאַמר ָלּה ׁשֶ יץ ְוַהּגִ אֹוְסַבְלדֹו ֵאל ְגָרן ָהַאּמִ
ל אֹוְסַבְלדֹו. ִהיא ִטְלְטָלה ֶאת  ִעיר ׁשֶ ַהּצָ ְרטֹו, ָהָאח  ֶזה רֹוּבֶ
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ֵעיַנִים,  ָמעֹות ּבָ ֹמאָלה, ָהיּו ָלּה ּדְ ְפָראּות ָיִמיָנה ּוׂשְ ָהֹראׁש ּבִ
ִלְהיֹות!  ָיכֹול  ר! ֶזה ֹלא  ַהּבֵ ּפּוֵאֶדה  ְוִהיא ָאְמָרה, "!נֹו! נֹו 
יל  ה ְלַהּצִ ּסָ ּנִ ׁשֶ ל וֹוְלָקן, ּכְ דֹוָלה ׁשֶ ְרצּות ַהּגְ ִהְתּפָ ְרטֹו ֶנֱהַרג ּבַ רֹוּבֶ
אֹוִמים  ַהּתְ ּוָמנּוֵאל,  ְנֶטה  ָפִרּיֶ ַהּלֹוֶהֶטת ֶאת  ָבה  ַהּלָ ּפֶֹלת  ִמּמַ

ָנַתִים..." ְ ֵני ַהּשׁ ָהֲאהּוִבים ּבְ
ְרטֹו, ִנְכְנָסה דֹוָנה  ק ִעם רֹוּבֶ ּקֹוְנִצ'יָטה ִהְתִחיָלה ְלִהְתַחּבֵ ׁשֶ ּכְ
ם  ָער ָאֹרְך, ֲאָבל חּום. ּגַ ם ָלּה ָהָיה ׂשֵ ָלה ֵדל ּפּוֶאְנֶטס. ּגַ ִאיַזּבֵ
ְמקֹום ֶזה  ֹחר, ֹלא ָאֹפר ְוֹלא חּום. ּבִ ָפם. ֹלא ׁשָ ָלּה ֹלא ָהָיה ׂשָ
ֵעיַנִים. ִהיא ָרָצה ְלֵעֶבר קֹוְנִצ'יָטה  ד ְוַזַעם ּבָ ּיָ ין ּבַ ָהיּו ָלּה ַסּכִ
י, ֲאִני ַאְרֶאה  י, ַחּכִ ָרה! ַחּכִ ! ֶאְסּפֵ ! ַאּתְ ְוָצְרָחה ׁשּוב ָוׁשּוב, "!ַאּתְ

ֶקט!" ׁשֶ ָלְך! ֶזה ֹלא ַיֲעֹבר ָלְך ּבְ
י. ָרִציִתי  ְקּתִ ֵהר, ֲאָבל ִהְתַאּפַ ָרִציִתי ִלְצֹעק ְלקֹוְנִצ'יָטה ְלִהּזָ
י  ָהִייִתי חֹוֶלה, ֵהַבְנּתִ ה, ַלְמרֹות ׁשֶ ִלְראֹות ָמה ִיְקֶרה. חּוץ ִמּזֶ
ֱאֶמת  ֵלִויְזָיה. ַהּקֹוְנִצ'יָטה ַהּזֹאת לֹא ּבֶ ׁש ִלְצעֹק ַעל ַהּטֵ ה ְמֻטּפָ ּזֶ ׁשֶ

ֹמַע אֹוִתי, ָנכֹון? ְיכֹוָלה ִלׁשְ
ֶפר. הּוא ָרָאה  ית ַהּסֵ ה ָחַזר יּוַבל ִמּבֵ ֶרַגע ַהּמֹוֵתַח ַהּזֶ ִדּיּוק ּבָ ּבְ
י  ה ִעם ִלימֹון. ִהְנַהְנּתִ יַע ְלָהִכין ִלי ּתֶ ן ְוִהּצִ ֲאִני חֹוֶלה ּוִמְסּכֵ ׁשֶ
ב ְלָאֵרַח ִלי  ֵ ְוִהְתַיּשׁ ה  ֲעֹבר ֶרַגע הּוא ָחַזר ִעם ַהּתֶ ּכַ תֹוָדה.  ּבְ
ם הּוא לֹא ָרָאה  ּגַ ה, ׁשֶ ּנָ ׁשֻ ְכִנית ַהּמְ ּתָ הֹון ּבַ ִתּמָ ֶחְבָרה. הּוא ָצָפה ּבְ
ַרק  ְך ׁשֶ ל ּכָ ק ּכָ ּה. ָהִייִתי ְמֻרּתָ ַאל אֹוִתי ָמה קֹוֶרה ּבָ ֵמעֹודֹו, ְוׁשָ
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ְכנּו  ו", ְוִהְמׁשַ ָאְמָרה "ֹלא ַעְכׁשָ נּוָעה ׁשֶ יִתי ִעם ָהֹראׁש ּתְ ָעׂשִ
ְתַרֵחׁש. ַלֲעֹקב ַאֲחֵרי ַהּמִ

ְכָלל. ָאְמָנם ִהיא ֹלא ִהְצִליָחה ִלְפּגַֹע  ָעה ּבִ ָלה ֹלא ִנְרּגְ ִאיַזּבֵ
ְרטֹו  ָערֹות. רֹוּבֶ ּשְׂ קֹוְנִצ'יָטה, ֲאָבל ִהיא ִהְתִחיָלה ִלְמׁשְֹך ָלּה ּבַ ּבְ
ָפִמים  ין ַהּשְׂ י ּבֵ ְלּתִ ְלּבַ ם ִהְתּבַ ָלב ְמֻסּיָ ׁשָ ְוַקְרלֹו ִנּסּו ְלַהְפִריד. ּבְ
ְרטֹו אֹו ַקְרלֹו. י ִמי ַמְחִזיק ֶאת קֹוְנִצ'יָטה — רֹוּבֶ ֶהם ְולֹא ָיַדְעּתִ ּלָ ׁשֶ

ין, ֵהִריָמה אֹותֹו  ּכִ ְפָסה ֶאת ַהּסַ ְתאֹום, קֹוְנִצ'יָטה ּתָ ְוָאז, ּפִ
ֶרַקע  ּבָ ָלה. ַהּמּוִזיָקה  ָנה ְלָהִטיל אֹותֹו ַעל ִאיַזּבֵ ּוְ בֹוהַּ ְוִהְתּכַ ּגָ
מּוָנה ָקְפָאה ְוִהְתַעְמֲעָמה  ָרָמִטית ְמאֹוד, ַהּתְ ָרה ְוָהְפָכה ּדְ ּבְ ִהְתּגַ
ּיּום. יּוַבל ַוֲאִני ֶנֱאַנְחנּו  ֶעְלָמה, ְוהֹוִפיעּו ּכֹוְתרֹות ַהּסִ ּנֶ ַעד ׁשֶ

ַאְכָזָבה. ּבְ
י  ּתִ ׁשְ ה," ִהְכִריז יּוַבל. ִהְתַעּטַ ים ָהֵאּלֶ ָפַרּדִ "ֵהם ֲחָזִקים, ַהּסְ
ַח ֶאת  עֹוד ֲאִני ְמַקּנֵ יְך, ּבְ יׁש ִלי ִמְמָחָטה ְוִהְמׁשִ ְלִחּיּוב. יּוַבל ִהּגִ
ִריְך." ּצָ מֹו ׁשֶ ָרָמִטי ּכְ ר ִסּפּור ּדְ רּוָעה, "יֹוְדִעים ְלַסּפֵ קֹול ּתְ ָהַאף ּבְ
י  ֶרְך ִהְצַלְחּתִ ִבּטּול, ּוַבּדֶ י ּבְ ְפּתִ ר יֹוֵתר טֹוב," ִאְנּפַ "ֲאִני ְמַסּפֵ

ח. ִלְדֹחס עֹוד ִמְמֶחֶטת ְנָיר ַלּפַ
"ֶאה!" יּוַבל ֵהִגיב.

יר טֹוב ְמאֹוד  י ָנכֹון. ֲאִני ַמּכִ ַמְעּתִ ָ ּשׁ א ׁשֶ "ֶאה??" ָרִציִתי ְלַוּדֵ
ּלֹו. ּטּול ׁשֶ ֶאת "ֶאה" ַהּבִ

ְלזּול ַהּקֹוֵדם.  "ֶאה!" ָחַזר יּוַבל ַעל "ֶאה" ַהּזִ
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ן,  ֲאִני חֹוֶלה ּוִמְסּכֵ י. ֹלא ַרק ׁשֶ ְנּתִ י. נֹוָרא ִהְתַעְצּבַ ְנּתִ ִהְתַעְצּבַ
יד ִלי "ֶאה!"??  הּוא עֹוד ַיּגִ

ִביא ִלי עֹוד ֻקְפַסת ִמְמָחטֹות,  י לֹו, "ּתָ ה יֹוֵדַע ָמה?" ָאַמְרּתִ "ַאּתָ
ָרָמִטי." ַוֲאִני ַאְרֶאה ְלָך ָמה ֶזה ִסּפּור ּדְ
ר אֹוִתי יּוַבל. ים?" ִאְתּגֵ "ִעם ְסָפַרּדִ

י. ים," ֹלא ִנְבַהְלּתִ ְהֶיה ִעם ְסָפַרּדִ ּיִ ה יֹוֵדַע ָמה? ׁשֶ "ַאּתָ
ְטָיה. ה ֵמַעְצמֹו ְוָהַלְך ָלַאְמּבַ יּוַבל ִנְרָאה ְמֻרּצֶ

ב ִלְמֹצא  ִתיָחה. ָהִייִתי ַחּיָ י ְלַתְכֵנן ֶאת ַהּפְ יְנַתִים ִהְתַחְלּתִ ּבֵ
ִמיד  ּקֹוֶרה ּתָ מֹו ׁשֶ ים. ֲאָבל ּכְ ִאיר ֶאת יּוַבל ְלֹלא ִמּלִ ׁשְ ּיַ הּו ׁשֶ ֶ ַמּשׁ
י ַלְחׁשֹב ַעל ׁשּום ַהְתָחָלה יֹוֵצאת  ה, ֹלא ִהְצַלְחּתִ ֵאּלֶ ִבים ּכָ ַמּצָ ּבְ

ּדֶֹפן.
ֵלִויְזָיה?"  ים ֵמַהּטֵ ֻעּלִ ים ַהּמְ ָפַרּדִ הּו ָקרֹוב ַלּסְ ֶ "נּו? ֵיׁש ְלָך ַמּשׁ

ה. ּפָ ה ְלַיד ַהּסַ ְמָחטֹות ַהֲחָדׁשָ יַח ֶאת ֲחִביַלת ַהּמִ יּוַבל ִהּנִ
ָנה?" ָהִייִתי ָזקּוק ְלעֹוד ִטּפֶֹנת  ׁשָ ְפָסה ַהּיְ ְזרֹק ֶאת ַהּקֻ "אּוַלי ּתִ

ְזַמן.
ח  ְפָסה ָהֵריָקה ְוָהַלְך ַלּפַ ֵסֶדר," ָעָנה יּוַבל, ָלַקח ֶאת ַהּקֻ "ּבְ
ׁש מֹוַתַחת.  י ֵאיְך ַמְתִחיִלים ֲעִליָלה ַמּמָ ְבּתִ יְנַתִים ָחׁשַ ח. ּבֵ ְטּבָ ּמִ ּבַ

ׁש ֹלא ָצפּוי. הּו ַמּמָ ֶ יַע. ַמְבִהיל. ַמּשׁ הּו ַמְפּתִ ֶ ָצִריְך ַמּשׁ
ָעה ּכֹוָבִעים,"  ָלִדים ְוַאְרּבָ ָעה ׁשְ ְתִחיל ִעם ַאְרּבָ ּמַ "ֶזה ִסּפּור ׁשֶ

יק טֹוב. ִתיָחה טֹוָבה. ֹלא. ֹלא ַמְסּפִ יִתי ְלַהְמִציא ּפְ ִנּסִ
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ֵני ּכֹוָבִעים."  ּוׁשְ ָלִדים  ָעה ׁשְ ְתִחיל ִעם ַאְרּבָ ּמַ "ֶזה ִסּפּור ׁשֶ
ָכה. ִתיָחה יֹוֵתר ְמַעְנֶיֶנת, ֹלא? אּוַלי ַאְתִחיל ּכָ ּפְ

ר. ַאְתִחיל ְלַסּפֵ ה ׁשֶ ִתיָקה ְוִחּכָ ׁשְ ב ְלָיִדי ּבִ ֵ יּוַבל ָחַזר, ִהְתַיּשׁ
ְגרֹוִני,  י ּבִ ְחּתִ ְחּכַ מֹוִחי ַרְעיֹון. "טֹוב... ַאְחְחְח..." ּכִ ְוָאז ָעָלה ּבְ
ָטּה ָהָיה ָנעּוץ  ָכה: ג'ּוְניֹוִריָנה ֹלא ָיְדָעה ָמה ַלֲעׂשֹות. ַמּבָ "ָאז ּכָ
בּו  ִדּיּוק מּוָלּה, ָיׁשְ ם, ּבְ ַחל ֶהָעֹמק. ׁשָ ל ֲערּוץ ַהּנַ ִני ׁשֶ ֵ ִצּדֹו ַהּשׁ ּבְ
ַנִים  חִֹרים, ּוׁשְ ַנִים ֵמֶהם ָחְבׁשּו ּכֹוְבֵעי ֲעָנק ׁשְ ָלִדים: ׁשְ ָעה ׁשְ ַאְרּבָ

לּוֵיי ֹראׁש." ָהיּו ּגְ


