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            הודה ויזןהודה ויזןהודה ויזןהודה ויזןיייי

        

        

        עכשוויתעכשוויתעכשוויתעכשווית    אפיקהאפיקהאפיקהאפיקה
        
        

 ְּבַצַעד ּבֹוֵטַח  , ָּפִקיד־זּוָטר, ָאז ִמֵּביתֹו הּוא ָיָצא

 ,ְּבֶחְבַרת־ַהִּבּטּוַח עֹוֵבד הּוא ִמֶּזה ֵׁשׁש ָׁשִנים(

 ,ָּכל ֲחֵבָריו ַלִּמְׂשָרד ְמַׁשְּבִחים ֶאת ָאְפיֹו ַהִּנּנֹוחַ 

 , ּוְׁשִתָּיה ְלָכל ְיִׁשיָבהֵאי ֵהִביא עּוִגּיֹות 

 ֵאי ָהָיה ָהִראׁשֹון ַלֲעלֹות ַעל ָּבָנָנה ְּביֹום 

 ִהיא, ַהִּגּבּוׁש ֶׁשָעְרכּו ָאז ַיְחָּדו ְּבֵאיַלת

 ,ְמקֹום מֹוָׁשָבּה ֶׁשל ַהֶּׁשֶמׁש, ָהִעיר ַהְּדרֹוִמית

 .ָּבּה ִנְמָּכר ָהִעּתֹון ְּבִלי ַמס־ֵעֶר־מּוָסף

 ,ַעל ַהֶחֶׁשב ַאְחַרִאיתִהיא ,  ֶאת ָּגִליתָׁשָּמה ָיַדע

 ,ָּכל ֶחְמָּדתֹו ִנְתָעְרָבה ְּבֶׁשָּלּה ַּבְּבֵרָכה ִעם ּבֹוא ֶעֶרב

 .ִּבְׁשַעת ֲחֻלַּקת ַמְׁשָקאֹות ְּבִחָּנם ְלאֹוְרֵחי ַהָּמלֹון

  

 , ֵהָּמה ָׁשתּו ִּבְפָראּות ְוֵהִריקּו ֹרב ֵסֶפל

 .ֵדיֶהם ְּבִזָּמהאֹו ָאז ֵהֵחּלּו ׁשֹוְלִחים יְ 

  

 ,ְצִביָקה רֹוֵאה ַהֶחְׁשּבֹון ֲעִמיָתּה ֶׁשל ָּגִלית הּוא

 –ִמן ַהּמֹוָׁשב ֲאֶׁשר לֹו ַעל ְׂשַפת ַהְּבֵרָכה 

  –ְסִביב ַטּבּורֹו ְמֵלא ַהּמֹו ֹרב ְּפלּוָמה ֲאַפְרֶּפֶרת 

 .ִהִּביט ִּבְמחֹול ַהִּמינּות ֶׁשל ֻׁשַּתְפּתֹו ַלִּמְׂשָרד

 ,ָׁשָקיו ַהְּכמּוִסים ִנְתַּגּלּו לֹו ְלֶפַתעָּכל חֲ 

 ,ְּכַבַעל ַקַּנאי ְּבֵבית ִּדין ְּביֹום ֵּגרּוָׁשיו

 ִהיא, הּוא א ָחַׁשב ֶׁשָּגִלית ִהיא ָּכֹזאת

 א , ֵמעֹוָלם א ָלְבָׁשה ֲחָצִאית ַלִּמְׂשָרד

 .ִהִּתיָרה ַּכְפּתֹור ְּבַמְחׂשֹוף ֻחְלָצָתּה ָהַרָּכה

 ,ּור ֵמעֹוָלם א ִעֵּטר ֶאת ָּפֶניהָ ַּגם ִאּפ

 .ֵריַח ֹּבֶׂשם ָעֹנג א ִמֵּלא ִמְׂשָרדֹו ִעם ּבֹוָאּה
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 ,עֹוד הּוא הֹוֶגה ְנָכִאים ֲחָמתֹו ִנְתַּכְּפָלה ּבוֹ 

 .ִמְּפֵני ָהֵערּוב ָהָאסּור ֵּבין ְּבִכיָרה ְלזּוָטר

 ָׁשעֹות ֶׁשִּבָּלה ָרכּון ֲעֵלי ֵסֶפר ְּבֶטֶרם 

 ,א ִמְבָחִנים ְּבַדְרּכֹו ִלְתעּוַדת ַהֻּמְסָמִרּבוֹ 

 ְּכִמין ֶּפַׁשע, ִנְדמּו לֹו ַעָּתה ְּכֶהֶבל ֻמְחָלט

 . ְּכֶנֶגד ַעְצמֹו ְּבׁשֹוֵגגִּבַּצעאֹו ֵחְטא ׁשֶ 

 :ְּבִאּמֹו ּוְבָאִביו ַאף ָּתָלה ָהָאָׁשם ִּכי ִׁשְּדלּוהּו

  ִּכילּו ָיְדעּו, "ֵצא ּוְלַמד ְוָהִייָת ְלִאיׁש"

 ,ֵאין ִאיׁש ִנְמָּדד ְּבִׂשְכלֹו ְלִדיָדּה ֶׁשל ָּגִלית

 .ֵיׁש ֶׁשָהיּו ַמִּׂשיִאים לֹו ֵעָצה ִׁשּמּוִׁשית

  

 ,ְצִביָקה, ֶטֶרם ִּכָּלה ַמְחַׁשְבּתֹו ַהּנֹוֶאֶלת

 ,ָחׁש ְּבָיָדּה ֶׁשל ִליָל ִמֹּכַח־ָאָדם ַעל ְּכֵתפוֹ 

 ִהיא, " ֶׁשָּכֹזאתא ֵיָאֵמן ֶׁשָּׂשַכְרִּתי זֹוָנה"

 .ָאְמָרה לֹו ְּכִמי ֶׁשּקֹוֵראת ְצפּונֹות־ֵלב־ָאָדם ִנְסָּתרֹות

 ,ְצִביָקה ֵהִסיר ֵמָעָליו ֶאת זּוג ִמְׁשְקֵפי ַהֶּׁשֶמׁש

 :ְוִהִּביט ְּבִליָל ְּבֵעיַנִים רֹוְׁשפֹות ְוָאַמר

 ן הֵ –ִּדּבּוֵר הּוא ִּדּבּור ַהָׁשמּור ִלְׁשֵמנֹות ַרָּוקֹות "

 ."ֶׁשֹרַחב ּגּוָפן ֵהֵצר ֵעיֵניֶהן ְוָזַרע ָּבן ַיְרקּות ַמְמִאיָרה

  

 ,עֹוד ְמַיֶּדה הּוא ְּדָבָריו ַהָּקִׁשים ַּבְּבִרָּיה ַהִּנְלֶעֶגת

 :ל ִהְרִעים ְּבקֹולֹו ַּבְּכִריָזה"ִאיִציק עֹוֵזר ַהַּמְנּכָ 

 ,ְלכּו ִליֹׁשן ֲחֵבִרים ִּכי ָמָחר יֹום ָאֹר הּוא"

 , ִריף ַהּדֹוְלִפיִנים ִנְפֹקד ּוִמָּׁשם ַלַּגְלַּגל ָהֲעָנקֶאת 

 ."ּוִמָּׁשם אֹוטֹוּבּוִסים ִיְקחּונּו ַהַּבְיָתה

  

 ז ָאז ָּפָרצּו"עֹוד הּוא ַמְכִריז ֶאת ַהּלּו

 ".ֵל ִּתְזַּדֵּין: "ִמַע ִליָל ַזֲעקֹות־ֶׁשֶבר

 ה ֶאת ֹּכה ִקְּלָסה ִהיא ִּבְצִביָקה ְוֵתֶכף ָנְׂשָא

 , ַרְגָלּה ֶאל ַהָּבר ְוִהְזִמיָנה ָׁשם ִּפיָנה־קֹוָלָדה ְּכפּוָלה

 –הּוא , ָּכ ָּפְצָרה ַּבּמֹוֵזג ַהָּצִעיר, "ַאל ִּתְתַקְמֵצן"
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 –ֶׁשָּיַדע ְלַהְבִחין ְּבקֹול ָּכל ַעְלָמה ְּבֵיאּוָׁשּה 

 ֵהִריק ְלכֹוָסּה ִּבְנִדיבּות ֵמִעם ַהֶּנְקָטר ַהָּלָבן

 ַעץ ְלִקּׁשּוט ִמְטִרָּיה ַנָּנִסית ּוְׂשֵמָחהְונָ 

 .ָעֶליָה ֻמְדָּפס ְּבָגאֹון ַהַּסְמִליל ֲאֶׁשר ַלָּמלֹון

  

 ,ְצִביָקה הֹוִסיף ְלַהִּביט ַּכֲאִרי ִמְזַּדֵּקן ּוְגזּול־ֶטֶרף

 ,ִהיא ָּגִלית ַהָּיָפה, ֵאי ֻׁשַּתְפּתֹו ַלִּמְׂשָרד

  ַהָּפִקיד ֶׁשְׂשָכרֹו א ָיֶאה ְל ַּבְּבֵרָכה ִּבְזרֹועֹות ְנֵמָסה

 ִאָּׁשה אֹו ְלַנַער ֶׁשֶּטֶרם ִצַּמח ַעל ַסְנֵטר ֶאת

 ֶאֶפס ֶאְפָׁשר ֶׁשַעל ֵּכן, ִזיפֹו ַהּנְֻקֶׁשה ֶׁשל ַהֶּגֶבר

 ּוְבִגילֹו ָהֲעֶׁשֶׁשת, ָנִעים ְלַנֵּׁשק ֶאת ָּפָניו

 ָהבעֹוד ֶטֶרם ָקְבָעה ָלּה מֹוָׁשב ְּבׁשּורֹות ַהֶּׁשנְ 

 ּוְבִפיו, ַהְּסדּורֹות ְּבעֹו ִּכְפִניִנים ַעל ַצָּואר

 .ֵאין ָּכל ֶהֶבל נֹוָרא ֶׁשל ִרְקבֹון ֲחִניַכִים

  

 ָּכָכה ָחַׁשב ְלַעְצמֹו אֹותֹו ְצִביָקה ֲאֶׁשר ַעל

 ,ְׂשַפת ַהְּבֵרָכה ִהְתּבֹוֵסס ְּבֵזָעה ּוְבָיגֹון

 –ק לֹו  ַהַּמָּזל ְמַׂשחֵ –ֵעת ַהָּפִקיד ַהּזּוָטר 

 .ָׁשָלה ִּבְלׁשֹונֹו ַמְטַעִּמים ִמִּפי ֵאֶׁשת־ֵחיק ִנְלָהָבה

  

 ,ֵהָּמה א ָׂשמּו ִלָּבם ְלעֹוְבֵדי ַהֶחְבָרה ֶׁשָּצפּו ָּבם

 –ְצֵמִאים ֶזה ָלזֹו ִנְתַמְּסרּו ְלַגְמֵרי ְלִחְׁשָקם 

 –הּוא ְוָגִלית ֲאֶׁשר ֲאמּוָנה ַעל ַהֶחֶׁשב  

 –יִטיב ֶאת ְׂשָכרֹו לּו ֶּתְחַּפץ ֶׁשֵּיׁש ְּבֹכָחּה ְלהֵ 

 , ְלמּול ָהֵעָדה ַהּלֹוֶצֶצת, ְּבַסַער ִרְגָעם

 ,ִּכְכִריִׁשים ֲעֵלי ֶטֶרף, ֵהִרימּו ַּגִּלים ְּבתֹו ַהְּבֵרָכה

 ,ָּפְׁשטּו ֶאת ְמַעט ַהְּבָגִדים ֶׁשָהיּו ְלגּוָפם

 ,  ּוְלֶהֶפ–ְקָרעּום ֶזה ִמּזֹו 

 . ְוַנֲהמֹות־ֲהָנָאה ְּבֹרב קֹולָּפְלטּו ִצְחקּוִקים 

  

 הּוא, ְצִביָקה א ָמׁש ִמִּכְּסאֹו ָּכל ָהֵעת

 ִצֵּלם ֶאת ֲאֶׁשר ִמְתַרֵחׁש ַּבַּמְכִׁשיר ֶהָחָכם ֲאֶׁשר לוֹ 
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 ,   ֶזה ַהְּכִלי ַהִּפְלִאי ֶׁשָרַכׁש ְּבִמְבָצע ָאז ְּבֶׁשֶקם ֵאֶלְקְטִריק–

 –ַדאי לֹו ִלְנֹהג  ֶׁשָּיכֹול ְלַסֵּפר ַּגם ִמַּנִין ּכְ 

 ,ֶאת ַהֹּכל הּוא ָּתַפס ְּבֵאיכּות ְמֻצֶּיֶנת

 ,אֹו ָהֹאחַ , ְּכזֹו ַהְּׁשמּוָרה ְלֵעינֹו ֶׁשל ַהַּבז

 .ַהָּצד ַּבֵּלילֹות ֶאת ַחַּית ַהָּׂשֶדה ִּבְמרּוָצּה

  

 אֹו ָאז ָסַפק רֹוֵאה־ַהֶחְׁשּבֹון ֶאת ַּכָּפיו ְּבִׂשְמָחה ִּכי

 – ֻּפְמִּביעּוד ֶׁשל ִּבּזּוי ַהֶחְבָרה ּבְ ֵיׁש ְּבָידֹו ּתֵ 

 , ַמְלִּכיֵאל ְראּוֵבִני, ל"אֹותֹו הּוא ַיִּציג ִלְפֵני ַהַּמְנּכָ 

 .ָהָאח ַהָּצִעיר ֶׁשל ִאּמוֹ ,  ֶהָאהּובֶזה ּדֹודוֹ 

 ַאף, ֶזה ָהָאח ֶׁשִחְּתָלה ְוִנְּגָבה צֹוָאתוֹ 

  .ִּפְּדָרה ִהיא ְּבֹר ַיְׁשָבנֹו ֶׁשל ַהָּלז

  

 ֵעת, ְצִביָקה ָהַל ְלַחְדרֹו ְוָעַזב ֶאת ַהּזּוג

 .הֹוִסיפּו ַהָּללּו ִלְסֹער ְּבֵמיֵמי ַהְּבֵרָכה

  –א ָעַצם הּוא ַאף ַעִין , ָּכל ַהֵּליל הּוא ָׁשַכב

  –א ָעְצָמה , ַּבֲחַדר ַהָּפִקיד, ַאף ָּגִלית

  ַהְּׁשַנִיםַּבַּצְלִמית ַהְּׁשמּוָרה ֶׁשל, ַרק ָהָגה ַּבָּנָקם

 .ַהַּמְכִׁשיר ֶׁשָרַכׁש ְּבָחְכָמה, ֶאְצלֹו ַּבַּמְכִׁשיר ֶהָחָכם

  

 ֶזה, ֵאי ִיְמֹסר ֵעדּותֹו ְלדֹודֹו ַהָּבִכיר! הוֹ 

 ,ִהיא ֵלָאה ֶּבן־יֹוֵסף, ָהָאח ָהָאהּוב ַעל ִאּמוֹ 

 .ָסבֹו ֶׁשַעל ְׁשמֹו הּוא ִנְקָרא, ַּבת ָרֵחל ֵאֶׁשת ְצִביָקה

 ,ֶׁשִּׁשֵּמׁש ְּכַּגַּבאי ֶנֱאָמן ְּבֵבית־ְּכֶנֶסת ִּבְטֶבְרָיהֶזה ַהָּסב 

 קֹוֵׁשׁש ְנָדבֹות , ְׁשלֹוָׁשה ֲעׂשֹוִרים הּוא ָעַסק ָׁשם ַּבֹּקֶדׁש

 ,ַהּנּורֹות, ַהַּסְפָסל, ַהֵּמַחם, ְלִתּקּון ָהַאְסָלה

 , ְלַהְטִליא ׁשּוב ָוׁשּוב ֶאת ִקְרֵעי ַהָּפֹרֶכת

 , ִנים ְלֶעְזַרת ַהָּנִׁשים ַהַּצָּדקֹותִלְרִכיַׁשת ַמְזּגָ 

 ַאף ִהְׁשִקיַע ָנכֹון ְּבֻסָּכה־ַרב־ַּפֲעִמית ִמַּמֶּתֶכת

 ְמַׁשֶּמֶׁשת , ִהיא ַּטּבּורֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֶׁשִּבְטֶבְרָיה

 .ֵהיֵטב ַּגם ַּכּיֹום ֶאת ָּבָאיו ֶׁשל ִמְקָּדׁש ַהְּמַעט
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 –ָיצּוַע ָׁשכּוב ַעל , ֹּכה ָהָגה ָאז ַהֶּנֶכד

 –ְּבֵאיַלת , ְּבֵבית ַהָּמלֹון ֶׁשַהֹּכל ּבֹו ָּכלּול

 . זּוַלת ַּבֶּקְניֹון, ֶׁשֵאין ָּבּה ִמְקָלט ִמן ַהֹחם

 ֶזה, זֹו ֶעְציֹון ָּגֶבר, זֹו ָהִעיר ֶׁשָּבָנה ֲעַזְרָיה

 זֹו ָהִעיר ֶׁשָּדִוד, מֹוָצא ֶאל ַהָּים ָהָאֹדם

 . ל ֶׁשֵהִׁשיבָהִעיר ֶׁשֲחבָ , ֵהִׁשיב ֶמֱאדֹום

  

 ְּכֵדי ַלְחֹּגג ִנְצחֹונֹו הּוא ִטְלֵּפן ְלֵׁשרּות ֲחָדִרים

 ,ֵׁשָכר ִמּתֹוֶצֶרת ָצְרַפת, ַעל ֶחְׁשּבֹון ַהֶחְבָרה, ְוִהְזִמין

 ,ֵיין ְנָתִזים ַהָּיֶאה ְלִׂשְמַחת ַהָּנָבל

 –ּוַבְקּבּוק לֹו , מּוָגז ְּבִמָּדה ּוְבִמָּדה ְמֻתָּבל

 ּה ֶׁשל ָּגִלית ֶׁשֻלְסַטםָקמּור ְּכגּופָ 

 אֹותֹו ַנַער ַּדְלפֹון, ִּביֵדי ַהָּפִקיד ָהָארּור

 ,ֶׁשַּמִּגיַע ָּכל יֹום ַלִּמְׂשָרד ְּבמֹוִנית ַהֵּׁשרּות

 .ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ֶׁשֵאיָנּה ַמְצִריָכה ֶּבן ָאָדם

 .ָׁשכּוב ַעל ָיצּועַ , ֹּכה ָהָגה ַהָּנָבל ַהְּמֻבָּסם

  

 ,ִּגיעּו ַהְּׁשַנִים ַיְחָּדו ַלִּמְזנֹון ַההֹוֶמהַּבֹּבֶקר הִ 

 ,ּה ָּכל ַהַּלְיָלהֶׁשְּפָקָד ָּגִלית ְוִאיָׁשּה ַהָּפִקיד 

 ,ֵהָּמה ָּגְדׁשּו ַצָּלחֹות ְּבָדִגים ְמלּוִחים ּוְגִביָנה

 .ְוָיְׁשבּו ְּבָסמּו ַלַחּלֹון ַהַּמְׁשִקיף ֶאל ַהָּים

 ְּכחֹוֵלם ַהֵּנעֹור ִמןָׁשָּמה ִחְּיכּו ֶזה ֶאל זֹו 

 . ְמַעֵּנג ֶׁשְּפָקדֹו ֵּבין ְׂשִמיכֹות ְמַלְּטפֹותֶהְזיֹון

 , ֵהָּמה ָיְדעּו ִּכי ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ַאֲחרֹון הּוא

 ְוִכי ָׁשָּמה, ִּכי ָמָחר ַיְחְזרּו ַלִּמְׂשָרד

 ,א ֵּתָרֶאה ְּבִכיָרה ַמְנִעיָמה ֶאת ְזַמָּנּה ִעם ָּפִקיד

 ,ֹחז ְּבָידֹו ְּבִקְרַבת ְמכֹוַנת ַהִּצּלּוםא ֶּתאֱ 

 ,ֶאל ְמכֹוַנת ַהָּקֶפה א ִיְּגׁשּו ְּבאֹוָתּה ַהְּכִפיָפה

 –א ִּתָּׂשֵאם ְּבַצְוָּתא ַמֲעִלית ֵּבין קֹומֹות ַהִּבְנָין 

  

 ,אֹו ָאז ָנְׂשאּו ַמָּבָטם ַהּנּוֶגה ֶאל ָהֹאֶפק

 ,יֶהם ֶּבן ֱאנֹוׁשְּדָמעֹות ֶׁשָּדְמעּו א ָּדַמע ִלְפנֵ 
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 ,ָהיּו ִנְׁשָאִרים ְּבֵאיַלת, ִאּלּו ָהיּו ְיכֹוִלים

 .ְוֶעֶרׂש ְּכלּולֹות ְמִקיִמים ָׁשם ַעל ֶקֶרן ַחָּמה

 –ַא ְּבָקרֹוב ֲעֵליֶהם ָלׁשּוב ֲחָזָרה ַלִּמְׂשָרד 

 ,ִהיא ְּבָמטֹוס ְמֻרָּוח ַהָּׁשמּור ְלעֹוְבִדים ָרֵמי־ֶּדֶרג

 .ִעם ֶיֶתר עֹוְבֵדי ַהֶחְבָרה, ָעה ַּגְלַּגִּליםהּוא ַעל ַאְרּבָ 

 ,הּוא ִיָּכֵנס ְלֵביתֹו ַרק ִעם ֶרֶדת ַהַּלְיָלה

 .ִהיא ִּתְתַּפְרֵקד ַעל ַסַּפת ָסלֹוָנּה ּתֹו ָׁשָעה

 ,ֶאת ַמָּסעֹו א ַּתְנִעים ַאף ֻּכְרָסא ְמֻרֶּפֶדת

 . ֲחָזָרהֶׁשַפע ְּבִדיחֹות ְוִזְמָרה ְיַמְּלאּו ֶאת ׁשּובוֹ 

א ִיְפָסחּו ַּבֶּדֶר ַאף ִמְׂשֲחֵקי ַהֶחְבָרה ֵמָעָליו, 

 ,ֵהן הּוא ָיַדע ֶאל ָנכֹון ִּכי ִרּבֹוא ַמּדּוִחים ְלָפָניו

  – ְלָהִפיס ֶאת ַנְפׁשֹו ַהּדֹוֶאֶבת –ְוַעל ֵּכן הּוא ָּבַלע 

 .)זּוג ַּכּדּוֵרי־ַהְרָּגָעה ְלָבִנים ְוִנְׁשַען ְּבִכְּסאוֹ 

 .ִמְכַּתב ִּפּטּוִרים ַּבֵּתָבה, ִלי ֶׁשֵּיַדע ִּכי ַמְמִּתין לוֹ ִמּבְ 
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