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ֶרק י"א ּפֶ

ַעת ַיֲהלֹום ִסּפּור ִעם נֶֹפְך ַעל ַטּבַ

ֶרק  1 ּפֶ

ֶאְקָּדח  ָנעּוץ  ָהָיה  ִּבְׁשִליחּות"  "ַיֲהלֹוִמים  ֶחְבַרת  ֶׁשל  ַלּסֹוֵכן 

ַּבֲחגֹוָרה, ְוִנְרַּתְענּו ְּכֶׁשהּוא ִנְכַנס ִעם ָּכל ַהִּמְזָודֹות ַהְּנעּולֹות ְלָסלֹון 

ַהַּבִית.

ִאָּמא ֶׁשל ּדּוִדי ָרְצָתה ֶׁשֶּדִּבי ַהַּכָּלה ִּתְבַחר ֶאת ַהֻּדְגָמה ֶׁשל ַטַּבַעת 

ַהַּיֲהלֹום ֶׁשּמֹוֵצאת ֵחן ְּבֵעיֶניָה, "ֲאִני רֹוָצה ֶׁשֹּתאֲהִבי ֶאת ַהַּטַּבַעת, 

ַלַּטַעם  ִּתְקַלע  ֶׁשִהיא  ִלי  ְוָחׁשּוב  ַהְרֵּבה,  ָּבּה  ַמְׁשִקיִעים  ֲאַנְחנּו 

ֶׁשָּלְך", ִהיא ָאֲהָבה ֶאת ֶּדִּבי ֵמָהֶרַגע ָהִראׁשֹון, ְמַפֶּנֶקת אֹוָתּה ְּבִלי 

סֹוף ְוַגם חֹוֶׁשֶבת ַעל ַהְּפָרִטים ַהְּקַטִּנים.

ֶאת ַטַּבַעת ַהִּנּׂשּוִאין ֶׁשִאָּתּה ּדּוִדי ְיַקֵּדׁש אֹוָתּה ַּבֻחָּפה, ָּבֲחָרה ֶּדִּבי 

ְוֶהָחָתן. ֶּדִּבי ִסְּפָרה ִלי ֶׁשָאַרְך  ִנְפְּגׁשּו, ִהיא  ְּבַאַחד ָהֲעָרִבים ֶׁשֵהם 

ַהִּמְנָהג  ֶזה  ֲהֵרי  ֲחָלָקה,  "ַטַּבַעת  אֹוָתּה,  ִלְבֹחר  ַּדּקֹות  ָחֵמׁש  ָלּה 

ֶׁשָּלנּו, ְּבִלי ִקּׁשּוִטים ְותֹוָספֹות, ָמה ֵיׁש ִלי ְלִהְתַלֵּבט, ִמיִמי?"
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ֲאִני ֹלא ֵהַבְנִּתי ָמה ָּפׁשּוט ָּכל ָּכְך, ַּגם ְּבַטַּבַעת ֲחָלָקה ֵיׁש ֶאְפָׁשֻרּיֹות, 

ָזָהב ָלָבן אֹו ָאֹדם, ָעָבה אֹו ַּדָּקה. ֲאָבל ֶּדִּבי, ִטּפּוס ֶׁשַּמְחִליט ַהֹּכל 

ֶלָעִתיד, ֹלא  ֲחמֹוִתי  ֶאת  ְלָהִכין  ְצִריָכה  ֲאִני, אּוַלי  ּוְבַקּלּות,  ַמֵהר 

ִלְנֹעל ַנֲעֵלי ֲעֵקִבים ְּביֹום ֶׁשֲאַנְחנּו יֹוְצאֹות ִלְקִנּיֹות.

ִמַּדי,  יֹוֵתר  ּוְמֻעֶּטֶרת  ְמֻקֶּׁשֶטת  ֶׁשֵאיָנּה  ַהִּנּׂשּוִאין,  ְלַטַּבַעת  ְּבנֹוָסף 

ְיָקָרה  ַטַּבַעת  ֶׁשִהיא  ַיֲהלֹום  ַטַּבַעת  ְלֶדִּבי  ֶׁשָּלנּו  ַהְּמֻחָּתִנים  קֹוִנים 

ַאֶּתם  ַּגם  ְלַמְדֶּתם  ִאם  ַיֲהלֹום,  ֲאִמִּתי.  ַיֲהלֹום  ְמֻׁשֶּבֶצת  ְמאֹוד, 

ָהֲאָדָמה.  ְּבֶבֶטן  ָעֹמק  ַהּנֹוֶצֶרת  ֵחן  ֶאֶבן  הּוא  ִּבּיֹולֹוְגָיה  ְּבִׁשעּוֵרי 

ִלּטּוׁש  ְמאֹוד, הּוא עֹוֵבר  ְּגדֹוָלה  ְּבַהְׁשָקָעה  ֶׁשּכֹוִרים אֹותֹו  ַאֲחֵרי 

ְוֵאינֹו  ְמקֹוִרי,  ַיֲהלֹום  הּוא  ִּכי  ַהְּמִעיָדה  ְּתעּוָדה  ּוְמַקֵּבל  ְוִנָּקיֹון 

ְוֹזאת  ְמִחירֹו,  ֶאת  ְמַיְּקִרים  ְלַהִּׂשיגֹו  ַהְּגדֹוִלים  ַהַּמֲאַמִּצים  ִחּקּוי. 

ַהִּסָּבה ַלָּכבֹוד ְוַלִהָּלה ֶׁשִּנְכָרִכים ְסִביב ַּתְכִׁשיֵטי ַיֲהלֹוִמים.

"ַמִּניַח ָּכאן", ַהָּנִציג ָּפַתח ֶאת ַהַּׁשְרְׁשָראֹות ֶׁשָּנֲעלּו ֶאת ַהִּמְזָודֹות, 

ֶאת  ָּכאן  ַּבִּפְתִקית  ָלְך  ְוִתְרְׁשִמי  ִּתְבֲחִרי  ָלֶרֶכב.  ְלַמָּטה  "ְויֹוֵרד 

ֹלא  ַהּכֹול,  ֶלֱאֹרז  ָאבֹוא  ְּכָבר  ֲאִני  ַהְּפִריט,  ֶׁשל  ַהִּסּדּוִרי  ַהִּמְסָּפר 

ְלִמְקֶרה  ּפֹוֲעלֹות,  ָהַאְבָטָחה  ַמְצֵלמֹות  ָּדָבר,  ְּבׁשּום  ְלַבד  ָלַגַעת 

ֶׁשֹּלא ָּתִבינּו ָמה ֵהם ַהִּזְמזּוִמים".

ְוָיָצא ֶאת ַהַּבִית, ְּכֶׁשָהֶאְקָּדח ׁשּוב ֵמִציץ ָעֵלינּו  ָאַמר ֶאת ֶׁשָאַמר, 

ֵמֲחגֹוָרתֹו.

ְּכָפפֹות.  עֹוטֹות  ְּכֶׁשְּׁשֵּתיֶהן  ַּבָּסלֹון,  ֶּדִּבי  ִעם  ִהְסַּתְּגָרה  ִאָּמא 

ַהַּתְכִׁשיִטים ֵהם ֹּכה ְיָקִרים, ֶׁשָּצִריְך ִלְנֹהג ָּבֶהם ַּבֲעִדינּות.
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ְּבֵסֶפר  ּוְמַעֵּין  ֻסָּכר,  ְלֹלא  ָיֹרק  ֵּתה  ַּבִּמְטָּבח, לֹוֵגם ּכֹוס  ָיַׁשב  ַאָּבא 

"ַיֲערֹות ְּדַבׁש" ֶׁשָּכַתב ַהַּצִּדיק ר' ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ ַזַצ"ל.

ְּכֶׁשָהִייִתי ְקַטָּנה ָׁשַאְלִּתי ֶאת ַאָּבא ִאם הּוא ְּבַכָּוָנה לֹוֵמד ֵמַהֵּסֶפר 

ֶׁשַּיֲערֹות  ְּכֵדי  ֻסָּכר,  ְלֹלא  ַחָּמה  ְׁשִתָּיה  ׁשֹוֶתה  ֶׁשהּוא  ִּבְזַמן  ַהֶּזה 

ַהְּדַבׁש, ַיֲעׂשּו לֹו ָמתֹוק ַּבֶּפה.

ַאָּבא ָהָיה ֵמִרים אֹוִתי ַעל ִּבְרָּכיו, נֹוֵׁשק ְלַצָּואִרי ְואֹוֵמר: "ַהְרֵּבה 

ֶזה  ָמה  ֶׁשִּלי,  ַצִּדיָקה  ַיְלָּדה  ָיַדְעְּת,  ַהֶּזה,  ַהֵּסֶפר  ִלי  עֹוֶׂשה  ָמתֹוק 

ָמתֹוק ֲאִמִּתי".

ָּכֵעת, ָסַגר ַאָּבא ֶאת ַהֵּסֶפר, ִהִּביט ַּבָּׁשעֹון, ָנַטל ֶאת ֲחִליָפתֹו ְוִׁשֵּגר 

ִחּיּוְך ְלִכּוּוִני, "נּו ִמימּוׁש, ַאְּת ְּכָבר ַמְתִחיָלה ְלַעֵּצב ֶאת ַהַּיֲהלֹום 

ֶׁשָּלְך?" ָטַפח ַעל ִׁשְכִמי, ַּבת ְזקּוִנים ֶׁשְּכמֹוִתי. "ַהַּיֲהלֹום ָהֲאִמִּתי 

הּוא ֶהָחָתן ֶׁשד' ִיְתָּבַרְך הֹוִעיד ָלְך עֹוד ִלְפֵני ֶׁשּנֹוַלְדְּת", הּוא ָׂשם 

ֶאת ַהֵּסֶפר ַּתַחת ִׁשְכמֹו ְוִהִּניַח ֶאת ֵסֶפל ַהֵּתה ַּבִּכּיֹור.

ָחַׁשְׁשִּתי  ְּכמֹו  ְּבֶׁשֶקט,  ָּתַמְהִּתי  ֶאְקָּדח?"  לֹו  ֵיׁש  ָלָּמה  "ַאָּבא, 

ִעם  עֹוֵבד  הּוא  ַאָּבא,  ִהְתַרֵּגׁש  ֹלא  "ָאּה"  אֹוִתי.  ִיְׁשַמע  ֶׁשַהּסֹוֵכן 

ְיָקָרה, ְוהּוא נֹוֵסַע ַּבְּדָרִכים, ַהִּבּטּוַח  ֶחְברֹות ַּתְכִׁשיִטים, ַהְּסחֹוָרה 

ְמַחֵּיב אֹוָתם ָלֵׂשאת ֶנֶׁשק ְלָכל ִמְקֶרה ֶׁשל ִנְסיֹון ְּגֵנָבה, ָחִליָלה".

ִאם  ָהֶאְקָּדח  יֹוִעיל  ּוָמה  ְלַחֵּיב,  ָיכֹול  ִּבּטּוַח  ֵאיְך  ָיַדְעִּתי  ֹלא 

ְוהּוא  ּפֹוֶרה  ִלּמּוד  ְלַאָּבא,  ִאַחְלִּתי  ֲאָבל  ֶנֶׁשק,  ַּגם  ֵיׁש  ַלּׁשֹוְדִדים 

ָיָצא ַל"ּכֹוֵלל ֶעֶרב".
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ֶרק  2 ּפֶ

ָנַקְׁשִּתי ַעל ֶּדֶלת ַהָּסלֹון, "ֹלא נֹוַגַעת, ַמְבִטיָחה" ֵהַצְצִּתי ֵמַהֶּפַתח.

"ִמיִמי, ַּתַעְמִדי ֵמָרחֹוק, ֲאִני רֹוָצה ְלַהְראֹות ָלְך ֶאת ַהַּטָּבעֹות ֶׁשֲאִני 

אֹוֶהֶבת", ֶּדִּבי ָהְיָתה ְרכּוָנה ְּבִרּכּוז ַעל ַהֶהֵּצַע.

"ַטָּבעֹות? ֶּדִּבי, ֹלא ִהְגַזְמְּת? ֲחמֹוֵתְך ֹלא ָׁשְדָדה ַּבְנק!" ֻהְׁשַּפְעִּתי 

ֵמַהֶהְסֵּבר ֶׁשל ַאָּבא, "ַאְּת ְיכֹוָלה ָלַקַחת ַרק ַטַּבַעת ַאַחת".

ַוֲאִני,  ָעַלי,  ִהְתַעְצְּבָנה  ֶּדִּבי  ַּתְקִׁשיִבי",  ֹקֶדם  ִמיִמי,  "אּוף, 

ֶׁשִהְבַטְחִּתי ִלְהיֹות ַיְלָּדה טֹוָבה, ֶהְחַלְטִּתי ִלְׁשֹּתק.

ְוָעֶליָה  ִהיא ִהִּניָחה ְּבִקְדַמת ַהֻּׁשְלָחן ָּכִרית ְקִטיָפה ֲאֻדָּמה ְּגדֹוָלה 

ֻמָּנחֹות ָׁשלֹוׁש ַטְּבעֹות ַיֲהלֹום ְיֵפיִפּיֹות, נֹוְצצֹות ִּכְבֹדַלח, ַאַחת ִעם 

ַיֲהלֹום ָעֹגל, ַהְּׁשִנָּיה ָרבּוַע ְוַהְּׁשִליִׁשית ְּבצּוָרה אֹוָבִלית, ֶׁשֶּזה אֹוֵמר 

ֶאִליְּפָסה, ְּכֵביָצה.

ָהֱאֶמת, ֶׁשֶּדִּבי צֹוֶדֶקת, ְּכַדאי ָלַקַחת ֶאת ֻּכָּלן, ִאי ֶאְפָׁשר ִלְבֹחר.

"ָחַׁשְבִּתי ַעל ַהּצּוָרה ָהאֹוָבִלית, ִהיא ְמקֹוִרית ַמָּמׁש ּוַמְתִאיָמה ִלי 

אֹוָתּה  ְלַלֵּטף  ָרִציִתי  ָּכְך  ָּכל  ָיָפה,  ֹּכה  ָהְיָתה  ַהַּטַּבַעת  ָלֶאְצַּבע". 

ֹזַהר  ְויֹוֵצר  ְלִנְבֶרֶׁשת ַהָּסלֹון, ֵלָהנֹות ִמִּזיו אֹוָרּה ַהִּנְׁשָּבר  ּוְלָקְרָבּה 

ַוֲאִני ֹלא רֹוָצה ִלְהיֹות ְמֹגֶרֶׁשת  ֻמְפָלא, ֲאָבל ַהְבָטָחה זֹו ַהְבָטָחה, 

ֵמַהָּסלֹון.
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ַהַּכָּלה,  ֲאחֹוִתי  ִעם  ִהְסַּכְמִּתי  ֶּדִּבי",  ָּכָכה,  חֹוֶׁשֶבת  ֲאִני  "ַּגם 

ַהְּמַהֶּלֶכת ָּכאן ֵּבין ַהִּמְזָודֹות ִּכְבֵבית אֹוְצרֹות ַהֶּמֶלְך.

ִאָּמא ָרְׁשָמה ֶאת ַהִּמְסָּפר ַהִּסּדּוִרי ַּבִּפְתִקית ַהְּקַטָּנה, ֶאת ַהּצּוָרה, 

ַיֲהלֹום ֵיׁש  ַהַּיֲהלֹום )ֵּכן, ֵּכן, ְלָכל  ַהִּנָּקיֹון ֶׁשל  ְוַדְרַּגת  ַהָּזָהב  ֶצַבע 

ַּדְרַּגת ִנָּקיֹון ֶׁשַּמֲעָלה אֹו מֹוִריָדה ֶאת ֶעְרּכֹו, ֹלא ָּתִמיד ַעִין ֱאנֹוִׁשית 

יֹוֵתר  ָנִקי –  ֶׁשּיֹוֵתר  ֶׁשַּכָּמה  ַּכּמּוָבן  ֲאָבל  ַּבִּנָּקיֹון,  ַּבֶהְבֵּדל  ַּתְבִחין 

ָיָקר( ְוִהְתַקְּׁשָרה ַלּסֹוֵכן ֶׁשִּסַּיְמנּו ִעם ַהְּבִחיָרה.

ּתֹוְך ָחֵמׁש ְׁשִנּיֹות, הּוא ִקֵּפל ַּבֲחָבָטה ֶאת ָּכל ַהִּמְזָודֹות ַהְּׁשחֹורֹות 

ַמְצֵלמֹות  ֶאת  ָסַגר  ְוַכִּנְרֶאה  ָּבַדק,  ָנַעל,  ַהְּׁשִנָּיה,  ְּבתֹוְך  ַאַחת 

ְלָהִבין  ִהְצַלְחִּתי  ְוֹלא  ָהֵעֶסק  ְּבָכל  ֻמְׁשָּתלֹות  ֶׁשָהיּו  ָהַאְבָטָחה 

ֵמֵאיֹפה ֵהן ְמַצְּלמֹות.

ַהַּטַּבַעת  ֲאֻדָּמה ּוְקַטָּנה ּוָבּה  ְקִטיָפה  ֻקְפַסת  ֶּדִּבי  ְּבַיד  הּוא הֹוִתיר 

ַהִּפְתִקית,  ִעם  ַיַחד  ַאְּת,  ִּתְׁשְמִרי  ֶזה  "ַעל  ְוהֹוָרה:  ָּבֲחָרה,  ֶׁשִהיא 

ַהַּיֲהלֹוִמים  ְלבּוְרַסת  ֶלֱאֹסף אֹוָתּה  ֶׁשָּלנּו  ָׁשִליַח  ַיִּגיַע  ַּבֹּבֶקר  ָמָחר 

ְלֶהְמֵׁשְך ִעּצּוב ְּכַבָּקָׁשֵתְך".

ְסִביב  ִּכְרַּכְרנּו  ְוֶדִּבי  ַוֲאִני  ֶׁשִהִּגיַע,  ְמִהירּות  ְּבאֹוָתּה  ֶנֱעַלם  הּוא 

ַהֻּקְפָסה ַהְּקַטָּנה, ְּבַחְדֵרנּו, ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ָהֶעֶרב.

ְּבָמה  ֶׁשִּלי,  ַּבֶחֶדר  ַיֲהלֹום  ְוַטַּבַעת  ַּכָּלה  ְּבֵעיֵניֶכם,  ִהיא  ֲהַקָּלה 

ָזִכיִתי?!


