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ֶּפרֶק 1

ִיץ? ֵהן הֹוְלכֹות  ת ַהּקַ ֻחְפׁשַ פֹות ְצִעירֹות ּבְ ֵ ְלָאן הֹוְלכֹות ְמַכּשׁ

ת  ּבַ הֹוֶלֶכת  ם  ְלׁשָ ֶפן,  אֹ ָכל  ּבְ אֹו  פֹות.  ֵ ִלְמַכּשׁ ַקִיץ  ְלַמֲחֵנה 

ֶלת  ְמֻסּגֶ ִהיא  ׁשֶ ִחיד  ַהּיָ ָבר  ַהּדָ ֵעֶרְך  ּבְ ְוֶזה   – ֶוִריִטי  ּדֹוָדִתי 

ר ָעָליו! ְלַדּבֵ

ֵמָאה  ְמַעט  ּכִ ָבר  ּכְ ִמְתַנֵהל  פֹות  ֵ ַהְמַכּשׁ ֲחֵנה  ּמַ ׁשֶ "ָיַדְעּתְ   

ּוף  ּשׁ ַהּכִ עּור  ְלׁשִ ֶלת  ּדֶ ּבַ ְכְנָסה  ּנִ ׁשֶ ֶרַגע  ּבְ ָאְמָרה  ִהיא  ִנים?"  ׁשָ

ֶקר. ּבֹ ת ּבַ ּבָ ׁשַ נּו ּבְ ּלָ בּוִעי ׁשֶ ְ ַהּשׁ

ֶאת  ָמה  ִקּדְ ָגאָתה,  ּפֶ י,  ּלִ ׁשֶ ֶסת  ַהְמֻפְסּפֶ ָרה  ָהֲאפֹ ַהֲחתּוָלה   

ְמֻיָחד. יַפת ֵאיָבה. ִהיא לֹא אֹוֶהֶבת אֹוָתּה ּבִ ְנׁשִ ֶוִריִטי ּבִ
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לֹא  ֶוִריִטי  ַאְך  י,  ָאַמְרּתִ ֲעַמִים,"  ּפַ  – ִלי  ְרּתְ  ִסּפַ ָבר  ּכְ ן,  "ּכֵ  

יָבה. ִהְקׁשִ

יּוִלי,"  ּבְ  31 - ּבִ  – ִציר  ַהּקָ ַחג  ֶעֶרב  ּבְ ִמיד  ּתָ ַמְתִחיל  "ֶזה   

יָכה. ִהיא ִהְמׁשִ

ֶאת  ג  ַלְחּגֹ ָנה,  ׁשָ ל  ּכָ אֹוגּוְסט  ּבְ ֶאָחד  ּבְ ָחל  ִציר  ַהּקָ ַחג   

ֵרַח  ַהּיָ ַחג  ָחל  ַאֲחָריו  בּועֹות  ׁשָ ה  ְוַכּמָ ָהִראׁשֹוִנים,  ַהְיבּוִלים 

ים  ַחּגִ מֹוָנה  ׁשְ ֵיׁש  פֹות  ֵ ִלְמַכּשׁ א.  ַהּבָ ֵלא  ַהּמָ ֵרַח  ַהּיָ ֵעת  ּבְ

ם.  ּלָ ּכֻ ֲאַנְחנּו חֹוְגִגים ֶאת  ּוְבִסְמַטת קֹוֶבן  ָנה,  ׁשָ ל  ּכָ דֹוִלים  ּגְ

ל  ּכָ ּוְמִסּבֹות ֲאֵחרֹות ְלֶרֶגל  ֵיׁש ָלנּו ֲהמֹון ֲחִגיגֹות  ה,  חּוץ ִמּזֶ

ג. פֹות אֹוֲהִבים ַלְחּגֹ ֵ ִפים ּוְמַכּשׁ ְ ָבִרים ֲאֵחִרים. ְמַכּשׁ ִמיֵני ּדְ

פֹות  ֵ ַהְמַכּשׁ ַמֲחֵנה  ל  ׁשֶ יָדע  ַהּמֵ ֲעלֹון  י  ַדּפֵ ּבְ ִעְלֲעָלה  ֶוִריִטי   

ּה. ֵהִביָאה ִאּתָ ׁשֶ

״ְׁשֹלָשה-ָעָׂשר ֲחנִיכֵי ּכִּׁשּוף ֻמזְָמנִים ּכָל ָׁשנָה,״ ִהיא ָקְרָאה.   

ם." ים ֲאֵחִרים רֹוִצים ָלבֹוא, ַאְך ֵאין ָמקֹום ְלֻכּלָ "עֹוד ַרּבִ

ל  ּכָ ִלי  ָהְיָתה  לֹא  ָלּה.  י  ְרּתִ ּכַ ִהְז ָלֶלֶכת,"  רֹוָצה  לֹא  "ֲאִני   

פֹות. ֵ ָנה ָלֶלֶכת ְלַמֲחֵנה ַהְמַכּשׁ ּוָ ּכַ

ְיכֹוָלה  לֹא  "ַאּתְ  ַני.  ּפָ מּול  חֹוֶבֶרת  ּבַ נֹוְפָפה  ֶוִריִטי  ֲאָבל   

ָלה," ָאְמָרה  ה ִנְפָלא ֶזה ִיְהֶיה, ּבֶ ּמָ ְלַהְתִחיל ְלַדְמֵין ְלַעְצֵמְך ּכַ
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יֹום  ל  ּכָ ָלֶלֶכת  מֹו  ּכְ ֶזה  פֹות  ֵ ְמַכּשׁ "ַמֲחֵנה  ּבֹוְרקֹות.  ֵעיַנִים  ּבְ

קֹום  ַהּמָ ֶזה  יף!  ּכֵ יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ַרק  קֹוֶבן,  ִסְמַטת  ּבְ ה  ִלְמִסּבָ

עֹוָלם." יֹוֵתר ּבָ סּום ּבְ ַהּקָ

י  ּבִ ְלעֹוֵרר  ֵדי  ּכְ ַרק  ָבִרים  ּדְ אֹוֶמֶרת  ֶוִריִטי  ִלְפָעִמים   

ְלַמֲחֵנה  ר  ֶקׁשֶ ּבְ ַמְגִזיָמה  אי  ַוּדַ ִהיא  ׁשֶ י  ְבּתִ ָחׁשַ ְוָלֵכן  ִקְנָאה, 

ה ָהָיה ִלי ְלַדְמֵין ְלַעְצִמי ָמקֹום ָקסּום יֹוֵתר  פֹות. ָקׁשֶ ֵ ַהְמַכּשׁ

ְמַטת קֹוֶבן. ִמּסִ
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ית ְיתֹוִמים  ְלטֹון, ּבֵ ְמעֹון ֶטְמּפְ אן ָחִייִתי ּבִ י ּכָ ְרּתִ ּגַ ִלְפֵני ׁשֶ  

יָעה  יֹום ִנְפָלא ֶאָחד, ִהּגִ ָלל ּוְכָלל. ֲאָבל ָאז, ּבְ ֵאינֹו ָקסּום ּכְ ׁשֶ

ִהיא  ׁשֶ ַהְתָחָלה  ּבַ י  ָיַדְעּתִ לֹא  אֹוִתי.  ָצה  ְוִאּמְ ִליִלית  ם  ְלׁשָ

ִפים  ְ ְמַכּשׁ ַרק  ׁשֶ ָמקֹום  ִהיא  קֹוֶבן  ְמַטת  ּסִ ׁשֶ אֹו  ָפה,  ֵ ְמַכּשׁ

אי  ְלַוּדַ ָקרֹוב  ָהִייִתי  יֹוַדַעת,  ָהִייִתי  לּו  ּבֹו.  ים  ַחּיִ פֹות  ֵ ּוְמַכּשׁ

ָרִציִתי  ַעְצִמי  ֶאת  זֹוֶכֶרת  ֲאִני  ׁשֶ ֵמָאז  ֶשר!  ֵמאֹ ִמְתּפֹוֶצֶצת 

 – ֹזאת  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ֲאִני  ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ לֹא  י  ּכִ ִאם  ָפה,  ֵ ְמַכּשׁ ִלְהיֹות 

ַעד   – ָפה  ֵ ְמַכּשׁ ִלְהיֹות  ּפֹוֶטְנְצָיאל  ֲעַלת  ּבַ ּיּוק,  ּדִ ְלֶיֶתר   , אֹו

ָתה ִלי. ּלְ ּגִ יִלית  ּלִ ׁשֶ

ם  ׁשָ ח,  ְטּבָ ַהּמִ יֹוֵצאת ִמן  ִליִלית,  ֶוִריִטי," ָאְמָרה  לֹום,  "ׁשָ  

נּו. ּלָ עּור ׁשֶ ִ ֵדָרה ַלּשׁ ֵהִכיָנה ֶאת ַהּקְ

ַמֲחֵנה  ּבְ ה  ׂשֶ ֶאֱע ָלִאים  ְפ ִנ ָבִרים  ּדְ ֵאילּו  ִאי  ְר "ּתִ  

ַעל  יָעה  ּבִ ְצ ַמ  , יִטי ִר ֶו ָאְמָרה  יִלית,"  ִל ָדה  ֹו ּד פֹות,  ֵ ּשׁ ַכ ַהְמ

ָמֵלא  ד  ּגָ ְר ַמ ְז ִא ֵדה  ׂשְ ּבִ ִצים  ָר ף  ּו ּשׁ ּכִ י  יֵכ ִנ ֲח ֶהְרָאה  ׁשֶ ד  ּמּו ַע

יַע  ּגִ ַה ְל ֵמָתה  ָבר  ּכְ י  ִנ "ֲא ן.  ִי ַע י  ִהיֵב ַמְר ִרים  ּפָ ְר ַפ ּו ָרִחים  ּפְ

" ם. ׁשָ ְל

ֶוִריִטי  ִמיֵדי  ַהחֹוֶבֶרת  ֶאת  ְקָחה  ּלָ ׁשֶ ִליִלית  ּבְ י  ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ  

ּיּות. ִאּטִ ּה ּבְ ְוִעְלֲעָלה ּבָ
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ּוף  ּשׁ ָהִייִתי ֲחִניַכת ּכִ ׁשֶ "ּכְ  

י ִיץ ָאַהְבּתִ י ְלַמֲחֵנה ַהּקַ ְוָהַלְכּתִ

ת," ָאְמָרה,  ׁשֶ ֶמלֹו ְסִביב ְמדּוַרת ַהּקֶ ִלְקלֹות ַמְרׁשְ

ר ַנַער ֶאָחד, ָחִניְך  ָעִמים ִסּפֵ ַאַחת ַהּפְ ָכה. "ּבְ ִחּיְ ְו

ֶעֶרב ֶאָחד.  ֶמלֹו ּבְ הּוא ָאַכל ֵמָאה ַמְרׁשְ ֲחֶנה, ׁשֶ ּמַ ּבַ

ֶהְחֵלט  ֲאִני לֹא יֹוַדַעת ִאם ֶזה ָנכֹון אֹו לֹא, ֲאָבל ּבְ

ֶטן ְלָמֳחַרת ַהּיֹום." ֵאב ּבֶ ָהָיה לֹו ּכְ

ָקִליִתי  אֹו  ת  ֶקׁשֶ ְמדּוַרת  ָרִאיִתי  לֹא  ֵמעֹוָלם   

לֹא  ֲאָבל  יף.  ּכֵ ָמע  ִנׁשְ ְוָקא  ּדַ ֶזה  ֶמלֹו.  ַמְרׁשְ ּה  ּבָ

ֲחֶנה. ֵדי ִלְגרֹם ִלי ִלְרצֹות ָלֶלֶכת ַלּמַ יק ּכְ ַמְסּפִ

ל  מּוָנה ׁשֶ חֹוֶבֶרת ּתְ "ֵיׁש ּבַ  

י, רֹוֶכֶנת  ַאְלּתִ ת?" ׁשָ ְמדּוַרת ֶקׁשֶ

אּוַכל ִלְראֹות. ְלָפִנים, ׁשֶ

ל  מּוָנה ׁשֶ "לֹא, ֲאָבל ֵיׁש ּתְ  

ּקּוִקים," ָאְמָרה ֶוִריִטי.  ַהּזִ

ד  ה ִלְלמֹ ל ֲאִני ְמַחּכָ "יֹוֵתר ִמּכֹ

ים, ּדֹוָדה  ִפים ֲחָדׁשִ ׁשָ ל ִמיֵני ּכְ ּכָ

ִליִלית."



רֹוָצה  ָהִייִתי  ֶזה  ֶאת  ם  ּגַ ָקָטן.  קֹול  ּבְ י  ָאַמְרּתִ "ָאה,"   

ִריִטי  ּוֶ ׁשֶ ים  ּוְמַהּנִ ִקים  ְמַרּתְ ְך  ּכָ ל  ּכָ ּוף  ּשׁ ַהּכִ עּוֵרי  ׁשִ ַלֲעׂשֹות. 

ה.  ֵאּלֶ ּכָ עּוִרים  ׁשִ יֹוֵתר  ָלנּו  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ד  ְמאֹ רֹוצֹות  ָהִיינּו  ַוֲאִני 

ֶקר,  ּבֹ ּבַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַע,  בּו ׁשָ ּבְ ֶאָחד  עּור  ׁשִ ל  ְלַקּבֵ ָלנּו  ר  ֻמּתָ ֲאָבל 

ְלַבד. ּוף ָחָדׁש ֶאָחד ּבִ ּשׁ ד ּכִ ר ָלנּו ִלְלמֹ עּור ֻמּתָ ּוְבָכל ׁשִ

ּוף ֲעלּולֹות ִלְהיֹות ּתֹוָצאֹות נֹוָראֹות,  ּשׁ ֲהָטַלת ּכִ ְלָטעּות ּבַ  

ּוף  ּשׁ ּכִ ל  ּכָ ְלַמד  ּנִ ׁשֶ א  ּדֵ ְלַו יֹוֵתר  ּבְ ַהּטֹוָבה  ֶרְך  ַהּדֶ ּזֹאת  ׁשֶ ְך  ּכָ

ֲהָלָכה. ּכַ

ּוף ֶאָחד  ּשׁ ּכִ ל  ׁשֶ ָלל  ַהּכְ פֹות  ֵ ַמֲחֵנה ַהְמַכּשׁ ּבְ ְלִפי ַהחֹוֶבֶרת,   

ית. ֶעה ְזַמּנִ בּוַע ֻמׁשְ ְלׁשָ
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ַמֲחֵנה  ּבְ י  ַמְדּתִ ּלָ ׁשֶ ּוִפים  ּשׁ ֵמַהּכִ ֶאָחד  ִלְלמֹד  רֹוצֹות  ן  "ַאּתֶ  

ֲאָלה ִליִלית. פֹות?" ׁשָ ֵ ַהְמַכּשׁ

ה ֶאָחד. ינּו ּפֶ ּתֵ ן!" ָקָראנּו ׁשְ "ּכֵ  

ָגאָתה. ִגים," ָאְמָרה ּפֶ "ּדָ  

ְרִגיָלה  ֲחתּוָלה  מֹו  ּכְ ִנְרֵאית  ָגאָתה  ּפֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ב  רֹ ֵעיֵני  ּבְ  

ִהיא  ינּו ׁשֶ ּלִ ּגִ ָבר, ֲאָבל ֶזה ְלַגְמֵרי לֹא ָנכֹון. ָלַאֲחרֹוָנה  ְלָכל ּדָ

ית,  פֹות ֲאִמּתִ ֵ ֲחתּוַלת ְמַכּשׁ

ָבר ָנִדיר ְמאֹד.  ְוֶזה ּדָ

ים  ּיִ פֹות ֲאִמּתִ ֵ ֲחתּוֵלי ְמַכּשׁ

ר ֶאת  ְיכֹוִלים ִלְבחֹ

ָפה  ֵ ף אֹו ַהְמַכּשׁ ֵ ַהְמַכּשׁ

ֵהם רֹוִצים ִלְחיֹות  ׁשֶ

ָגאָתה  ּפֶ ֶאְצָלם, ּו

י! ֲחָרה ּבִ ּבָ

ֵיׁש ָלֶהם ּכֹחֹות ֶקֶסם   

ֶהם, ַאְך  ּלָ ֶ ְמֻיָחִדים ִמּשׁ

ְך  ִאיׁש ֵאינֹו יֹוֵדַע ַעל ּכָ

ה. ֶזה ְמאֹד ִמְסּתֹוִרי. ַהְרּבֵ
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פֹות  ֵ ָכְך ֵיׁש ִלי ֲחתּוַלת ְמַכּשׁ ְו  

ה  י, ַלְמרֹות ָהֻעְבּדָ ּלִ ֶ ְמֻיֶחֶדת ִמּשׁ

ֶדת  ּוף ִמְתַלּמֶ ּשׁ ֲאִני ֲעַדִין ֲחִניַכת ּכִ ׁשֶ

ִהיא  ׁשֶ י ֶאת ָהֱאֶמת ּכְ ּתִ ְלַבד. ִנַחׁשְ ּבִ

ר, ְוָנכֹון  ִהְתִחיָלה ְלַנּסֹות ְלַדּבֵ

ה  ו ִהיא יֹוַדַעת לֹוַמר ִמּלָ ְלַעְכׁשָ

ִגים"  ִהיא אֹוֶהֶבת לֹוַמר "ּדָ ֶבת ׁשֶ ׁשֶ ִגים". ֲאִני חֹו ַאַחת: "ּדָ

ֶכל ָהָאהּוב ָעֶליָה. י ֶזה ָהאֹ ּכִ

ָאֶמְלָקה,  ִמיְסִטיָקה,   – נּו  ּלָ ׁשֶ ָהֲאֵחִרים  ַהֲחתּוִלים   

 , נּו ּבָ ְוָצפּו  ָפִרים  ַהּסְ ֵפי  ַמּדְ ַעל  בּו  ָיׁשְ  – ִריַמְלִקין  ּבְ ּו ִזיָטה  ּבָ

ם  ְעּתָ ְיִנים. ַאְרּבַ ֱאֶמת ִמְתַעְנ ִאּלּו ֵהם לֹא ּבֶ ִנים ּכְ ַמֲעִמיִדים ּפָ

ְרִגיִלים,  ים  ִסיָאִמּיִ ֲחתּוִלים 

ֵמַעל  ֵהם  ִאּלּו  ּכְ ִמְתַנֲהִגים  ֲאָבל 

ַלֲאֵחִרים.

ֶאת  ק  ְמֻדּיָ ּבִ זֹוֶכֶרת  לֹא  "ֲאִני   

"ֵאֵלְך  ִליִלית.  ָאְמָרה  ּוף,"  ּשׁ ַהּכִ

י."  ּלִ ׁשֶ ִרימּוָאר  ַהּגְ ֶאת  ְלָהִביא 

ּבֹו  ׁשֶ ְמֻיָחד  ֵסֶפר  הּוא  ְגִרימּוָאר 
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ל  ִרימּוָאר ׁשֶ ֶהן. ַהּגְ ּלָ ּוִפים ׁשֶ ּשׁ ל ַהּכִ מֹות ֶאת ּכָ פֹות רֹוׁשְ ֵ ְמַכּשׁ

ַע. ּקֵ ִליִלית ָמֵלא ַעד ְלִהְתּפַ

פֹות," ָאְמָרה  ֵ יַע ׁשּוב ְלַמֲחֵנה ַהְמַכּשׁ "ֲאִני ִקְצַרת רּוַח ְלַהּגִ  

סֹוף  ּבְ ב  ַלֲעזֹ ָרָצה  לֹא  ֶאָחד  ַאף  ָעְבָרה  ׁשֶ ָנה  ָ ּשׁ "ּבַ ֶוִריִטי. 

ּיֹום ָהַאֲחרֹון." ְך ֲעצּוִבים ּבַ ל ּכָ ם ָהיּו ּכָ ּלָ ֲחֶנה. ּכֻ ַהּמַ

ֶרת  ֶ ְמֻאּשׁ ָהִייִתי  ֲאִני  ׁשֶ טּוָחה  ּבְ ָהִייִתי  י  ּכִ י,  רֹאׁשִ ּבְ י  ַנְדּתִ  

ם,  ְלׁשָ ָלֶלֶכת  ה  ִחּלָ ַכּתְ ִמּלְ ָרִציִתי  לֹא  ֲחֶנה.  ַהּמַ ֶאת  ַלֲעזֹב 

ּוִפים  ּשׁ ּכִ ֵמָאה  ם  ׁשָ ִדים  ְמַלּמְ ִאם  ֲאִפּלּו  ְקָצת,  לֹא  ֲאִפּלּו 

ָגאָתה,  ּפֶ ֶאת  אֹו  ִליִלית,  ֶאת  ַלֲעזֹב  ָרִציִתי  לֹא  ים.  ֲחָדׁשִ
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ֲאִפּלּו  קֹוֶבן,  ִסְמַטת  ֶאת  אֹו  ָהֲאֵחִרים,  ַהֲחתּוִלים  ֶאת  אֹו 

בּוַעִים. ר ַעל ׁשְ ּלֹא ְלַדּבֵ ְליֹוַמִים, ׁשֶ

י  ּנִ ֶרת ִמּמֶ י. ִהיא ְמֻבּגֶ ּלִ ֶוִריִטי לֹא ָאֲהָבה ֶאת ִניד ָהרֹאׁש ׁשֶ  

ָבר. ָכל ּדָ ִהיא צֹוֶדֶקת ּבְ ִמיד ׁשֶ ֶבת ּתָ ִנים, ְוחֹוׁשֶ ה ׁשָ ַכּמָ ּבְ

ֲאָבל  רֹוָצה,  ִהיא  ׁשֶ ּכְ ֶנְחָמָדה,  ׁש  ַמּמָ ֶוִריִטי  ִלְפָעִמים   

ַעת. ַ ׁש ְמֻרּשׁ ִלְפָעִמים ִהיא ַמּמָ

רֹוָצה  ָהִיית  לֹא  ַאּתְ  ם  ּגַ פֹות,  ֵ ַהְמַכּשׁ ַמֲחֵנה  ּבְ ָהִיית  "לּו   

ָיֶדיָה  ֶאת  יָחה  ַמּנִ ּה,  ְעּתָ ּדַ ַעל  ָעְמָדה  דֹוָנה,"  ָלה  ּבֶ ב,  ַלֲעזֹ

ִנים  ּפָ ַמֲעִמיָדה  ְסָתם  "ַאּתְ  ה.  ִמּלָ ל  ּכָ ה  יׁשָ ּוַמְדּגִ ָמְתֶניָה  ַעל 

אֹוָתְך,  ְכחּו  ׁשָ אי  ַוּדַ  . ּתְ ֻהְזַמְנ לֹא  י  ּכִ ָלֶלֶכת,  רֹוָצה  לֹא  ַאּתְ  ׁשֶ

ֲחִניְך  ל  ּכָ ֲאָבל  פֹות.  ֵ ַהְמַכּשׁ עֹוַלם  ּבְ ה  ֲחָדׁשָ ְך  ּכָ ל  ּכָ ַאּתְ  י  ּכִ

לֹא  ֲחֶנה  ַלּמַ יַע  ִהּגִ ְו ַהְזָמָנה  ל  ְלַקּבֵ לֹו  ַמּזָ ל  ִהְתַמּזֵ ׁשֶ ּוף  ּשׁ ּכִ

ב ְלעֹוָלם..." רֹוֶצה ַלֲעזֹ


