
סופרר

בביתקיפדו
פרנקלזיגמונט
בן-עמיעפרה :מאנגלית

הנוהגאתואניקוביהזקן,כהןלנוסיגלנובמפעל,מזנוןשהיהמרותל
שלבקצהושנמצאהקטנה,במסעדת-דרכיםצהרייםלאכוללצאת
היההתפריטהמעבדות.מאחורי-פתוחשדהמעין-ריקמגרש

ושיחיוהספוריםעציועלבשדהוהדרךיותר,טובהאוכליותר,מגוון
אתניהלהוא ;ותיקיםידידיםהיינוואניקוביהיא.אףנעימהחיתההמעטים
לפרושעמדשלנו,הבוסהזקן,כהןההנדסה.אתואניהמחשביםמחלקת
היהיכולכלשהוצפויבלתיאורעורקתקין'היהבריאותומצב .הבאהבשנה
נתחבבהשכהשלוהקטנההיאכטהאלמלאבעבודה,מלהמשיךבעדולמנוע
אלהשניבגללהתל-אביבית.המאריכהאלסמוכיםכהשהיויווןואייעליו

אתהנראה,ככלמותיר,כשהואוחמש,השישיםהולדתוביוםלפרושהחליט
מיברביםהודיעלאפנים'כלעלבחר'טרםהוא .משנינולאחדכמנהלתפקידו

קבלתלקראתשנינואתמטפחהואכיהיהנראהזאתתחת ;יורשויהיה
כמישרה.כלוליםשהיוהציבורויחסיהידעהנוספת,האחריות

היה ,מחשביםשלו,ההתמחותתחום .עלימהיתרוןלקונישהיהיתכן
 ,נדירהמעלהגםלוחיתהשלי.מזהולתכנוןלניהוליותרמקורבכשלעצמו

יכולאנושבןאשרביותרהמושלםהמושלםהזיכרוןכושר :והיאאלוה,מתת
מידנחרתקראאושמע,ראה,שאי-פעםדברכלכמעטבו.להתברךהיה

מספרימאותזכרהואמיידי.לשימושומוכןעומדשם,ונשארבמוחו
כלנפוליון'שלואחיותיואחיושלשמותיהםאתנוסחאות,לפיטלפונים,
לטינייםשמותלזו,זוקשורותהיושבהוהדרךהיווניתבמיתולוגיההדמויות

ביןהבדלאיןמבחינתוכיהיהנראה .הלאהוכןטרופייםוצמחיםציפוריםשל
מובן .זכר-ראהאשר;אשרעניינוהושלאאלהוביןאותוש~ניינוהנושאים

 .מעוליםובציוניםמאמץכלללאוהאוניברסיטההספרביתאתשסייםמאליו,
לאבכךאךממני,יצירתיפחותקצתשהיהיתכןהמושלםזכרונוכושראףעל
בעיקרה.מנהליתשחיתהבמשרהחיסרוןמשוםהיה
הצהרייםלקראתאךבבוקר,גשםירדהקטניםהקיפודיםאתמצאנובוביום

מעטנרטביםמכנסינושוליבעודהשדהאתחצינוואניוקוביהשמייםהתבהרו
חשבתיתחילהכלשהי).לישיבההעירהנסעהזקן(כהןהלח.העשבמן

צעירקיפודשזההבחנתיאחר-כךאבלהגדר,תחתמרחרחעכברשראיתי
 "!ראשוןאותוראיתיאני !זוכה"ראשון :בקריאהבעלותיעלוהכרזתימאד,

כיהיהשניכרכיווןאולםסנטימטרים,עשרחמישהאוליקטנטן'היההקיפוד
קובי .הביתהלקחתוואפשרנגמלשכברלהניחהיהסביראוכל,מחפשהוא
וקללילדיםנפלאהמתנההואכזהקטנטןקיפודשכןלמדי,מאוכזבשם,עמד
 .אדםלמגורילהרגילומאד
קיפודים,כמהישנםהמלטה"בכללו.אמרתימהר,"כל-כךתתיאש"אל

בדיוקנוסף'קיפודמצאנודקותמספרתוךואכן' ,, .רחוקיםאינםודאיוהשאר

ארוחתלמשךעץבקופסתאותםהטמנו .סמוךשיחבתוךגודל,באותו
הםבמטבח.עבורםשליקטנופירוריםכמהעםלעבודהוחזרנושלנו,הצהריים
כשהםבקולניותבשפתיהםוקשקשובקופסהשהנחנוהפירוריםעלהתנפלו
תחתאותהושמנולמשרדיהקופסהאתהבאנוכראוי.נגמלוכימוכיחים
ומחציתבמפעלהשמועההתגלגלהזאת,בכלהעבודה.סיוםשעתעדהשולחן
ולשאולהקטניםבקיפודיםלהציץכדיהצהרייםאחרבמהלךנכנסוהעובדים
התכווןובהגינהעםבקוטג'התגוררקובילגידולם.בקשרמעשיותשאלות
שהואהיכןאותולהחזיקהתכוונתיואנידירהחיתהלנו .שלוהקיפודאתלשכן

ויתנהגבמידהמלאהתרוצצותחופשלוולהניקהמיטה'תחתאובמרפסת
יפה.

עדבמפעלנשארקובימחוררת.קרטוןבקופסתהביתההקיפודאתלקחתי
 .כלשהידחופהעבודהלסייםכדייותרמאוחרתשעה
כאשרהקטניםורפיגלישלמפיהםפרצוהידדוקריאותגדולהtקמחהחיתה

בשאלהשהסתפקהאשתישלמצידהאדיבהוסובלנותהקופסה,אתפתחתי
לחיותתוכלהסיאמית,החתולהפוסי,ואםמיטותעללטפסעתידהקיפודאם
היצורכיגילינומכןלאחרומידהנושאים,בשניאותההרגעתי .לום ,,u ·כעמו

שכןבעיההיווהלאבכללזהאולםבפשפשים.כולומכוסההיההפעוט
פיזרנו .לכךתזדקקשפרסילמקרהפשפשיםנגדאבקהפחיתבביתהחזקנו
לאשזווהקפדנו-בשםזכהכברהוא-קיפיעלהאבקהאתבנדיבות
נשארוהואפעלההאבקהכילגלותמעטמופתעיםהיינו .ולפיולעיניותחדור
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 .אצלנושהותוזמןכלמפשפשיםנקי
מידתואתלהוציא-הדימיוןאחתלאנו ?7הדהילהנאתנו,בוצפינוכאשר
אותה ;וחוטם'ראשגוףצורתאותה :הברחזירלביןבינו-שלוהקוציםואת

בלשונומצליףהיההואנימוס.וחוסרעקשנותהתמדה,אותה ;גסהפרווה
שללמדיומסריחותקטנותערימותאחריוהותירשאכל,בשעהבקולניות

ותוךוקיצפיירקרקרוקמפרישהיהלפעםמפעם .לושהתחשקעתבכלצואה
שלבהתנהגותופרט ;קוציועלאותומפזרהיהרחמיםמעוררותעוויתותכדי

tקמשוהולאוקוציוהסבר.להנמצאטרםידיעתימיטבלפיאשרהקיפוד
נותןהיהבולנגועשניסיתברגע .לחשובהיהשניתןכשםבלבד,הגנהלצוני
שהתביית.(לאחרבידךקוציואתנועץכשהואמעלהכלפיוקצרצרמהירזינוק
אםוגם ).בהתחלהזאתשעשהתכיפותבאותהככדורלהצטנףחדלמעט

פעםובכלאוכל,אחרבחיפושקבועבאופןעסקרציניות,היולאנשיכותיו
בשיניועדינהבנגיסהממשיךכךואחרבריחרוr::זפותחהיהאצבע,לושהוגשה
שהייתהמתרפקתהשעשועיםחייתהיהלאבפירושהואוהחדות.הקטנות

 .למיטהאיתןלוקח
ונוצצות,שחורותעינייםלוהיו .וחביבחמודיצורבוראינואלהכלולמרות
קיפודיםנוהגיםהטבעית,שבסביבתםלכךתיזכורת ;וזריזותשובב,פרצוף
לבטלנים.מלאכהאינהוזועכברים,ואפילונחשיםצפרדעים,לפעמיםלצוד
החדר,קירותלאורךלחושהעדיףהמקריםוברובהחדר,אתלחצותנהגהוא
מטרה:~-ותומנחהתמידכיהיהשנדמהעדשכאלהוהחלטיותריכוזבמין

הרבהיודעהשועלכימקוםבאיזה-שהואכתבטולסטוי .מאדוחשובהברורה
 .גדולאחדדבריודעהקיפודאבלקטנים,דברים
מפליאהבבהירותהוגדרוהסיאמיתהחתולהפוסי,עםהקטןהקיפודשליחסיו
בקיומה,להכירסירבלחלוטין,ממנההתעלםהקיפוד :הראשוןהרגעמןכבר

עוררשהדברכךכדיעד ;בביתחתולהחיתהלאכללכאילופניםהעמיד
עיווריהםשקיפודיםהדבריתכןאםשתהוהילדיםבקרבמדעיותהשערות
מעטלחקור ,הפחותלכלאולהתיידדפוסישלהראשונייםהנסיונותחתולים.

ולאחר ,מצידובאווירקטניםזינוקיםלאותםהובילוהצעירהקיפודאת
בהיסוס,מאחוריוולהתגנבמפניולפחדהחלהבאפה,פעמיםמספרשנדקרה

כאשרנוגהבהשלמהבוצופהחיתההיא .ביטחוןמירורהביניהםבהשאירה
בלגימהעצמואתומכבדהמטבחקירלאורךהגדולותרגליואתגוררהיה

בפינה,שעמדהשלההחתוליםומזוןהשייריםמצלחתובאכילההחלבמקערת
פעולתםכוחשלהזיכרוןאולםדרוכים,בלתיכשקוציוסליחה,לבקשמבלי
 .נעיםובלתיער
 :הקטןוהקיפודפוסישביןביחסיםסמליותלגלותיכולתבכך,רציתאם

הכהההבוכריוהגס,הדוקרניהאלים,הזכרלעומתוהעדינההרכההנקבה
שלקטןמבנהוהקימושניהם,אתאהבוהילדיםהיער.מןשבאהרגישותוחסר
בהרבהאותוכיסואףהםהיום.במשךבמרפסתלשינהקיפיעבורדיקט

 .הרצפהזיהוםאתהאפשרככללצמצםכדיישניםעיתונים
כיקוביליאמרהקטנים,הקיפודיםאתמצאנובוהיוםשלמחרתבבוקר
גדרעלוסמךהביתבגינתאותושחררהואלילה.באותועודברחשלוהקיפוד
ידיעלאםהקיפוד,נעלםבבוקראולםמלצאת,בעדושתמנעהנמוכההלבנים
 .למחיצהמעברלטפסהצליחזאתשבכלאורהשערתחתחפירה
לשיחהנעצרתיהקטנה'הדרכיםממסעדתחזרהבדרכימכן'לאחרימיםכמה
 .הריקבמגרששהחזיקהכוורותמשתיאחתעםשהתעסקהזקן'יענקלעם

מחלתגושליהציעיענקל.בעירלישיבהנסעוהזקןוכהןקובישכןלבדיהייתי
שלהאחוריותהמדרגותעלישבנוושנינוהכוורת,מןעתהזהשרדהדבש

ואנוהדבש,מןדביקותאצבעותינוהדונג,אתרוקקיםלועסים,המעבדה,
 .בכללהטבעועלדבוריםעלמשוחחים

אולתקןדולף,צינורלסתוםידעהוא .במפעלשלנוהתיקוניםאישהיהיענקל
שלהפשוטיםהציודמאביזריבכמהלטפלואפילודלת,שלמנעוללהחליף
חיתההרשונהואהבתורב)זמן(לפניבאוקראינהבכפרגדלהואאך .המעבדה
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אתבאהבהטיפחגםהואשביצע,השונותהטכניותלעבודותבנוסףהאדמה.
לאשבהןבשעותנאות.פרחיםערוגותכמהשםושתלהמפעל,בחזיתהדשא

תקועהמקטרתוהריק,במגרשאותולמצואיכולתתחזוקהבעבודותעסוקהיה
גשמילאחראושם,שהקיםהכוורותלשתיעצמואתמקדישוהואשיניובין

בושצצוהבודדותהפטריותאתומלקטבמגרשמשוטטלראותויכולתחורף,
הלחה.בעונה
 .בספקנותבראשונדוהואשליהקטןהקיפודעללוסיפרתי
מה-מחלותפשפשים,"פרעושים, .אמרבבית,"מחזיקיםלאכאלה"דברים
יחדמהביתאותיזורקתחיתהשלי ?אשתךזהעלאמרהמה .רוצהלאשאתה

הקיפוד."עם

אבלאחד,היהלקרביגם .בסדרוהואפרעושיםנגדאבקהעליופיזרנו"אנחנו
ברח."הוא

 .בשלילהראשוהניעיענקל
כמעטהיההביתה.שהלךלפניבדיוקהזה,במגרשאותושחררהוא .ברחלא

אזהמגרששלהשניבקצההייתיאנימאוחר.לעבודנשאבטחהוא ;חושך
והקיפודהצ,דעלאותהשםההיא,העץקופסתעםיצאהוא .אותיראהלאהוא
 ".השיחיםביןונעלםהחוצהזחל

טיוחהשזווהחליט ,האחרוןברגעדעתואתשינהשקרבילעצמיתיארתי
בןפעוטנולד,עתהשזהתינוקעםביחדקיפודבביתלהחזיקמדיגדולה
בטבעלחייםלמדיואדישהטיפוסיתעירוניתבחורהשהיאואשתושנתיים
שברחהקיפודאודותהקטןהשקר .הפסנתרתחתבקיפודמתגלמיםכשהם
שיניתינוסף.קיפודשרציתילמקרהתרעומתממנילחסוךכדיבוודאינאמר
 .יענקלשלסיפורואתבלביושמרתיהשיחהנושאאת
ובדקשטלפןלאחרקפה,לכוסאלינונכנסגולדמן(מאביק)מוריסאחד,ערב
ידידות;בזכותדודמעיןהואמאביק .לנומפריעהואאיןואםבביתנהיהאם

רצויאורחתמידהואניננוהגיליםפערולמר;תהורי,עםארוכת-השנים
שלכמחברםמוניטיןלויצאואולםבעירייה'כפקידעובדהוא .ומעניין
המלחמה,ובזמןלפניפוליןיהודיעלהיטבכתוביםריאליסטייםסיפורים
אלהואתבפוליןשנשארואלהאת :ההווהתוךאלאותםליווהאףולעיתים
אךיהודי,לרובבפולקלור,התענייןומתמידמאזלכך,נוסףלישראל.שעלו
הטבחאתרקזוכראינוהואהיהודיםלרובבניגוד .צועניגםרבהבמידה
חצישלזהאתגזעניות,סיבותאותןומשוםגם,אלאעמנו,בנישלהאכזרי
 .צועניםמליון
ברגע .שוקולדחפיסתלישון'ללכתשעמדולילדים,הגישהגיעועםמיד

הופיעהמגוריםבחדרהתרווחנוואנוהאשעלהקומקוםאתהעמידהשאשתי
אתלהריחמנתעלהשטיחלאורךדרכואתועשהלספהמתחתהקטןהקיפוד

 .גולדמןשלנעליו
כיווידאשהציץלאחרואז,בא."מי"תראוגולדמן,אמרתראו,""תראו,
כאןשאין"מזלך :הק"טןלקיפודאמרשמיעה,בטווחנמצאיםאינםהילדים
קיפודים."אוכליםהםיודעאתה ;צוענים
 .אשתישאלה "?באמת"מה
מסעדהפעםחיתהאו 'ישנהאפילו .תאווהלמאכלנחשביםקיפודים ;"כן

 ".צלויקיפודלהזמיןיכולתשבהבפאריזצוענית
סיפוריםלגולדמןהיותמידבואשר ,הצועניםלנושאהשיחהעברהזהבשלב

מעניינים.

לא"הםבצער.אמריודעים,"אתםקולקטיבי,בזיכרוןמצטייניםאינם"הם
לדורמדורבעל-פהשעברהמסורת;רקדברשוםזכרונות,אוהיסטוריהכתבו
בזמןיודע,אתההיהודים.מאיתנומאד;שוניםהשפהוכמובןעברו,השניםעל

"נכנסנו :שלוהןpליםבערךהיואלההמוות.מחנותעלשירלהםהיההמלחמה
שעליתילפניהמלחמה,לאחרשניםכמההארובה".דרךויצאנוהשער,דרך

אתלרשוםהשאר,ביןרציתי,הצוענים,ממחנותבכמההסתובבתילישראל,
הספיקוהמליםאבלהושר,עדייןהשיראזטוב, .השירשלהמדוייקותהמלים
הגירסהאתזכרלאואישרגיל,אסיריםשירשללאלהלהתחלףבינתיים

התחילההמוניוהטבחהנאציםענייןשכלאלאבלבד,זוולאהמקורית.
עלחושבכשאתהבמיוחדמוזר' .גדולהדיבמהירותכרונםבזלהיטשטש
שצריךמאיתנואחדכלעלההואהקטעאתפסחמדיהמדקלמיםהיהודים
שנה'מאותוחמשאלפיםשלושתלפניבמצריםעבדהיהכאילועצמולראות

בגללספרדאתלהחריםהזההיוםעדממשיכיםדתייםשיהודיםכךועל
שנים."מאותלפניבהשפעלההאינקויזיציה

היה .קוביאתלבקרנסעתי ,לביתנוהגיעשהקיפודלאחרכשבועייםאחד,ערב
קוביבבוקר.למחרתלהיערךשעמדהלישיבה,כהכנהמשהועללשוחחעלינו
כוסבינתייםליהכינהואשתובקרוב,לחזוראמורהיהאולםבבית,היהלא

היוביתםקירות ;ספריםבכמההצצתיבמטבח,חיתהשהיאבזמןקפה.

הבדיחהלמרותוזאתהתקרה'ועדהרצפהמןספריםעמוסיבמדפיםמכוסים
 .בעל-פההכלזוכרוכהכהביןשקונימשוםמיותריםהםכישאמרההקבועה

ומשהוחייםבעליועלצמחיםעלספריםמלאיםהיוארוכיםמדפיםשני
בשםספרלשלוףאותיהניעומחלותפשפשיםפרעושים,עליענקלשלבדבריו
הם .קיפודיםהערךאתבאינדקסולחפשחיים"בעלישלמדבקות"מחלות
מחלה;כירוt;כיס, 9ל~טועםאותםקישרהמתאיםוהעמודשם,הופיעובהחלט

והעלולהמסויימותביתחיותושלמכרסמיםשלשתןבאמצעותהמועברת
עשוייםהם ,חופשייםבהיותםשכןברשימהנכללוקיפודים .אדםבנילהדביק

 ,t 1982וייו-י-יtונוז,

להתקייםיכוליםהמחלהוחיידקיחיים'בעליאותםשלשתןעםבמגעלבוא
דרךהחיידקיםחודריםהאדםעוראלשבועות.מספרבמשךברטיבותאובמים

ואחריה ,כשבועהנמשכתדגירהתקופתישנהוהנחיריים.הפהדרךאושריטה

לעתיםמלווהזה'וכלהבטןובשריריבגב ,ברגלייםכאביםחולשה,חום,באים
אצללערךאחוז:שלושיםהתמותה"שיעור :האחרוןהמשפטבאואזבצהבת.
מעייןאותייראהשמישהולפנילמקומוהספראתהחזרתי ".אנושיםחולים

וכבדכפולחששאולם ;ערבאותוכל"קיפודים"המלהאתהזכרתיולאבו,
 .בימתפשטהחל

זוכילהניחהיהסבירלאאםגםהמחלה,מפניהפחדזההיהכמובן,ראשית,
חייתלאואףמכרסמיםמאדמעטהיושלנו.הקיפודבאמצעותלביתיתגיע
מאדצעירהיהשהקיפודוכיוון ;המעבדותשמאחורישדהבאותואחת,בית

 .כלשהיבמחלהלהידבקבידוהעתחיתהלאודאיהביתה,אותולקחתיכאשר
היהחבל .ושלםבריאנראהועדייןמשבועייםלמעלהעמנובילהכברהוא

במידהיועילולאאלהופעולותחולה,איננואםהכל,ולחטאאותולשחרר
היהביותרהנבוןהצעד .שלההדגירהבשלבונמצאתהועברהכברוהמחלה

מקוםלחפשהחלטתיואני ,מתאימהבמעבדהלבדיקהשלושתןדוגמתלתת
בבוקר.למחרתכזה

 .הקטןרפישלחומועלהבבוקרלמחרת
סיפרתילא .שגרתיתוהתנהגותיחתומיםהיופניאולםמאד,מבוהלהייתיאני

לאורבמיוחדלהדאיגה,רציתישלאכיווןהלפטוספירוסיס,מחלתעללאשתי
החוםזאת,מלבדלבית.הקיפודבהכנסתהבלעדיהאשםהייתישאניהעובדה

 .נזלתקצתגםחיתהלילד ;רגילההצטננותשלהתחלהכמונראה
אקחשאנילהוהצעתידחופהעריכהעבודתלאשתיחיתהבוקראותוכיידעתי

 "היום,לעבודהקצתשאאחרלהםואודיעלמשרד"אצלצל .לרופאהילדאת
אתיחסוךולנו ,ביתביקורשלהטירחהאתלרופאיחסוךגם"זה .אמרתי
אחרשלהםהביתביקוריאתעורכיםכללבדרךהםשכןבטיפול,העיכוב

 .בשמחההסכימהאשתי ".דחוףמשהוזהכןאםאלאהצהריים,
עמוקותונשם"אהההה"אמרלרופא,לשונואתלהראות ,כהרגלונהנה,רפי

הסטטוסקופ.דרךלחזהוהאזיןהרופאכאשר
חמה,שתייההרבהבמיטה,ימים"כמההרופא. ,לבסוףהכריז"התקררנו,"

אבלשוקולד'מותר .לךרושםשאנישיעולנגדוסירופהאלההכדוריםוכמובן'
 ".השינייםרופאאומרמהתזכור
 "שיניים.כךאחרמצחצחתמיד"אני ;רפיאמרבסדר,'"זה

 :ושאלתילרגעלבדאותנושישאירמהילדביקשתימכןלאחרצחקנו.
לפטרעםקשרשוםלזהשאיןבטוחיםלהיותיכוליםאנחנוהאם"דוקטור,
 "?ספירוסיס

שגיליתיוהדבריםהקיפודאודותלוהסברתיואנימוזר'מבטבינתןהוא
 .בספר

 ,כלשהובקטעעייןספר,שלף ,ספרייתואלניגשלמדיספקנימבטעםעדיין
נוספות.שאלותכמהושאלעיניולתוךהסתכל ,לרפיקרא

 ".סימןכל"איןלבסוף,אמר ",אל"
 "?רגילהבבדיקהבהלהבחיןאפשראיקליםשבמקריםתופעהישנה"האם

 ,שלנובמעבדהכאןושתן,דםלבדיקתאותולשלוחיכול"אני ,אמר"תראה,"
זאתעושההייתיאבלבאצבעו'לדקירהלהסכיםאותולשכנעשתצליחבתנאי
 ".כלשהוממשיחשדמתוךולאשלךהנפשיהשקטלמעןפשוט
האשמה."אתעצמיעללוקחאני ;"בסדר

לוקניתי .בדקירהבגבורהעמדכךואחרקטנהצנצנתלתוךפיפיעשהרפי
אמורותהיוהבדיקהתוצאותלמיטה.אותווהכנסתיהביתהבדרךשוקולד
 .למחרתלהגיע
במשהו,שגיתיהאםהקטן.הקיפודעלחדשותבעינייםהסתכלתיערבאותו

להיותקטןקיפוד?היכולהביתהאותושהבאתיבכךכלשהואסורגבולחציתי
לדלתמבעדמהדברהגניבהטבעהאם ?המוותשלהמסיכותממאותאחד

העדיערותאתכרתנואנו ?בפניונעולהחיתההקיומיתזוכאשרהאחורית
עלגברנושטפונותיו,ואתברקיואתסירסנושלו,הברחיותאתרצחנושלו,
אחת .לתחלואיומרפאצורותועודעודמגליםאנוועדייןשלוהמשיכהכוח

אותנווהמובילבמוחנוחרתשהטבעמשהו'הואכךעללנוגמלשבהןהדרכים
אהבתניצולאולםהתאבדות.למעשיולעתיםדרכיםלתאונותלמלחמות,

כברזה-קטןקיפודבאמצעותהביתלתוךלפטוספירוסיס·להגניבכדיהטבע
אחר.משהו

 ?האומנם

בישפשטואפלכבדחששאותושלהשניהצדהיהזהושתק.ידע,קובישכן
בספר.ההואהקטעאתקראתימאז

אותילהרוגמוכןהיהשהואלו,חשובהכהחיתההזקןכהןשלמשרתוהאם
מוותידיעלהתחרותמןלסלקניהפחות,לכלאוישירה,בלתיבצורה

ערבאותובמשךידעתי ?אשמתואתלהוכיחיהיהניתןלאעודכלבמשפחה,

באוזניהענייןאתאזכירלאלעולםיהיו'אשרהבדיקהתוצאותיהיוכיארוך'
הקטעאתקראשלאיתכןהכל'אחרי .הספקמןליהנותלוואניחאיש,

עמדתי .אותוזכרלאשבכך'הסבירותאיאףעל 'ואוליבספר'הזההמסויים
נישואיהם,למעןעושיםרביםשאנשיםהדבראותואתיחסינולמעןלעשות
לעולם.בולחקורמבליבגידהשלחשדמותיריםהםכאשר
 ~הצטננותזאתחיתהללפטוספירוסיס.זכרבהןהיהולאהבדיקהתוצאותהגיעו
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גםבטוח,לגמרילהיותכדיימים.מספרתוךהחליםורפינמוךחוםעםרגילה
אותהוהבאתיבשתןספוגהעיתוןפיסתהקיפודשלהקופסהמןלקחתי

הקטןהקיפוד ;שליליתתוצאההעלתהזובדיקהאףויטרינארית.למעבדה
 .לחלוטיןבריאהיה
כלבתיאבוןאכלהמלא,לגודלובמהרה'התפתחקץיאותוכלעמנונשארהוא

ביחסגדליםירוקההפרשהואותההסירחוןהצואה,השתן,כמותכאשרהזמן,
הביתה,אותושהבאתיבזמןשהיהמכפיבגודלוכפולהיהכאשרלמידתו.ישר
יותרהרבהשחיתהאשתי,גברה.חוצפתוואילוהחמודממראהומשהואיבד

מיוחדתהתלהבותלגלותשלאהמשיכהלו,מאשרלחתולהנאמנה
החידושאולםתמיד,כמואותואהבוהילדים .בביתהקיפודשלמהימצאותו

כלבאוספניילקרקר-כלבעלמדבריםהחלוכברוהםפוחת,החלשבדבר
אמרנוקצרות,שיחותבעזרתהדרגתי,באופןולקיפוד.לחתולהבנוסףתחש,

שאותוהמזוןוסוגטבעיתסביבהלודרושהכי ;התבגרהקיפודכילילדים
כיוגם ;העתבבואחורףלשיבתלהיכנסעשויהואכי ;בטבעקיפודיםמוצאים
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הדבר,יהיהכךאם .משפחהעמהולהקיםקיפודהלפגושירצהבוודאיהוא
.בסופומצאצאיואחדהקיץלמשךולשאולאותולכגושעשויאנילהם,אמרנו

משביעהבוקרארוחתלאחראחד,ובוקר ,אותושאשחררהסכימוהם ,דברשל
נולד.בוהשדהאלבחזרהקרטוןבקופסתאותולקחתיללב,נוגעתופרידה
הציפוריםלזמירותלהאזיןהחלכברוהקיפודבידי,הקופסהעםשםעמדתי
ואםילדותו,מימיאותםזוכרהואאכןאםתהיתיהחדשים.הריחותאתוהריח

צידהעלהקופסהאתהנחתימה.זמןשיחלוףלאחראצלנומשהותודבריזכור
בעליםרבבענייןבוחשכשחוטמושיח,תוךואלהחוצהפסעוהקיפוד
מחיינו,חלקיחדיובילינושכןמשורר,הייתישלאכךעלהצטערתי .היבשים
 .השראהרבנאוםהפחות,לכלאו ,פרידהשירהזמיןוהמאורע
הפשפשיםאלכעתחוזראתהקטן.קיפודלחופשי,"צא .אמרתי"בסדר,"

המלאלירחוגםהלילהלצינת ;לנקבותוגםלרעב ;הצידאלוגם ,והפרעושים
הגדולהדבראתתגלהשמאאוהצוענים,כמותשכח,האםהשיחים.מעל

שלום."היה ;טובכללךמאחלאנייהיה'שלאאיך ?טולסטוידיברשעליו
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