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יּו יֹוְרק?" ֶרְך ְנּ "ְלּבֹוְסטֹון? ּדֶ

ָרָצה  ֶהְחֵלט  ּבְ הּוא  ֻרּיֹות.  ָהֶאְפׁשָ ֶאת  ָפָניו  ּלְ ׁשֶ ב  ְחׁשֵ ּמַ ּבַ ַדק  ּבָ ִסיעֹות  ַהּנְ סֹוֵכן 

ַלֲעֹזר.

ֶגת.  ה ְמַעּנֶ ִטיָסה ְלֻחְפׁשָ ּבְ ר  ַעם ֵאין ְמֻדּבָ ַהּפַ ׁשֶ ל ַהּדֹוֵבר  קֹולֹו ׁשֶ ּבְ יׁש  ִהְרּגִ הּוא 

ַנת  ַסּכָ י ּבְ ה  ּכִ חּוׁשָ ּום ַמה, ָהְיָתה לֹו ּתְ ְגָרִתית. ִמּשׁ ְנִסיַעת ֲעָסִקים ׁשִ ם ֹלא ּבִ ּגַ

ּקּוַח ֶנֶפׁש. ר. ּפִ ים ְמֻדּבָ ַחּיִ

נּוִיים. ה ְמקֹומֹות ּפְ לֹוׁשָ ּה ׁשְ ׁש ּבָ ּיֵ ׂש ִטיָסה ׁשֶ ַהּסֹוֵכן ִחּפֵ

יֹוְרק.  ִלְניּו  ְקִסיקֹו  ִמּמֶ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ ּיֹוֵצאת  ׁשֶ ִטיָסה  אן  ּכָ ִלי  ֵיׁש  ן.  ְמֻצּיָ "אֹו, 

יְך ְלּבֹוְסטֹון?" ה רֹוֶצה ְלַהְמׁשִ ָמַתי ַאּתָ
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ָבר? הּו ֵמִציק לֹו ְמֹאד. ָמה ַהּדָ ֶ ּבֹוֶקר". ָהִאיׁש ָהָיה ָלחּוץ. ַמּשׁ "ְלָמֳחָרת ּבַ

ן ִלי ִלְבּדֹק". "אֹו-ֵקי. ּתֵ

ָנה ְמתּוָחה ָחְלָפה. ל ַהְמּתָ ה ׁשֶ ּקָ ּדַ

ה ְמקֹומֹות  לֹוׁשָ ּבֹוֶקר ְלָמֳחָרת. ִמְניּו יֹוְרק ְלּבֹוְסטֹון. ׁשְ ר ּבַ ֶעׂשֶ "ֵיׁש! ָמָצאִתי. ּבְ

ה. ְלּדָ ָך ְוַהּיַ ּתְ ה, ִאׁשְ ן? ַאּתָ , ּכֵ ָאַמְרּתָ

ב ְלַיד ַהַחּלֹון?" ׁשֵ ה ּתֵ ְלּדָ ַהּיַ ְרֶצה ׁשֶ ּתִ

ָהִאיׁש ֶנֱאַנח.

ָעָיה. ִדּיּוק ַהּבְ "ֹלא. זֹו ּבְ

ה". ָדה ֶאת חּוׁש ָהְרִאּיָ נּו ִאּבְ ּלָ ה ׁשֶ ְלּדָ ַהּיַ

ָאה.

ֶרת. ת ָחֵמׁש, ִעּוֶ ב. ָיְלָדה ּבַ ָנה, הּוא ָחׁשַ ַהּסֹוֵכן ֶנֱאַלם ּדֹם. ִמְסּכֵ

ְרִטיס. רּוׁשֹות ְלַהְזָמַנת ַהּכַ ֻעּלֹות ָהַאֲחרֹונֹות ַהּדְ ם ֶאת ַהּפְ ִתיָקה הּוא ִסּיֵ ׁשְ ּבִ

ְפַרד ִמן  ּנִ ׁשֶ ִלְפֵני  ְמַעט ָלַחׁש  ּכִ ּבֹוְסטֹון", הּוא  ּבְ ׂשֹורֹות טֹובֹות  ּבְ ְהיּו ָלֶכם  ּיִ "ׁשֶ

לֹום. קֹוַח ְלׁשָ ַהּלָ

 	

ּבֹוְסטֹון? ַהְלַואי. ׂשֹורֹות טֹובֹות ּבְ ּבְ
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ְוָקא ִמְניּו יֹוְרק. יַע ּדַ ׂשֹורֹות ַהּטֹובֹות ֲאמּורֹות ְלַהּגִ ִאם ָהַרב ֲאזּוַלאי  צֹוֵדק, ַהּבְ

ֹכל  ּיָ ׁשֶ י הּוא  ָהַרּבִ ה. "ַרק  ִצּוָ ְמַעט  ּכִ אוִויְטׁש", הּוא  י ִמְליּוּבַ ָהַרּבִ ֶרְך  ּדֶ ַעְברּו  "ּתַ

יַע ֶאְתֶכם, הּוא ְוֹלא ַאֵחר." ְלהֹוׁשִ

ת ָחֵמׁש,  ִטי, ְוִהיא ַרק ּבַ ל ּבֶ ְזָוָדה. ַרק ֹלא ָהֵעיַנִים ׁשֶ ֶרת, ְוַגם ַהּמִ יָסה ְמֻסּדֶ ַהּטִ

ה. ְלּדָ ַהּיַ

ין ֵיאּוׁש ְלִתְקָוה.  ִטים  ּבֵ ֶרְך, ִמְתַלּבְ ֵני ַהּזּוג ִליֶבְרט יֹוְצִאים ַלּדֶ ּבְ

ֲחָנָתם ָהִראׁשֹוָנה. ְברּוְקִלין הּוא ּתַ י ּבִ ל ָהַרּבִ ית ִמְדָרׁשֹו ׁשֶ ּבֵ

ִהיר ֶאָחד. ָצֳהֵרי יֹום ּבָ י ּבְ ירּות ָהַרּבִ יעּו ְלַמְזּכִ ֵהם ִהּגִ

ִרי. ֹלא ָהיּו ֵאּלּו  ָבר ֹלא ָהָיה ֶאְפׁשָ י, ַאְך ַהּדָ ֵנס ֶאל ָהַרּבִ ֵהם ָאְמָנם ָרצּו ְלִהּכָ

ְתִאימֹות. עֹות ַהּמַ ָ ַהּשׁ

ִסּפּוָרם  ֶאת  ָתב  ַהּכְ ַעל  ְוֶהֱעָלה  ם  ִאּתָ ב  ָיׁשַ ְגרֹוֶנר,  ֵלייּב  ְיהּוָדה  ר'  יר,  ְזּכִ ַהּמַ

ֶהָעצּוב.

ָבר, ְוִאּלּו ַהּיֹום - ִהיא  ֵלָמה ַעד ֹלא ִמּכְ ִריָאה ּוׁשְ ת ֶהָחֵמׁש, ָהְיָתה ּבְ ִטי ּבַ ם, ּבֶ ּתָ ּבִ

ָבר! ה רֹוָאה ּדָ ֵאיֶנּנָ

ּזֹו  ֵרר ׁשֶ ׂשּוַמת ֵלב. ַאְך ִהְתּבָ ת ּתְ ׂשֶ ַחת, אּוַלי ְמַחּפֶ ּדַ ִהיא ִמְתּבַ בּו ׁשֶ ה ָחׁשְ ִחּלָ ּתְ ּבַ

ִטי ֵאיָנּה רֹוָאה. ִדּיּוק ָהֱאֶמת; ּבֶ ּבְ
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ִרי. ַאף ֶאָחד ֹלא ָיֹכל נּו ְלָכל רֹוֵפא ֶאְפׁשָ ֶמְקִסיקֹו ֵהם ּפָ ְמקֹום ְמגּוֵריֶהם ּבְ ּבִ

יַע ַאַחד ָהרֹוְפִאים.  יר ֶאת ַהּתֹוָפָעה. "ְסעּו ְלּבֹוְסטֹון", ִהּצִ ָהָיה ַלֲעֹזר אֹו ְלַהְסּבִ

ָתּה". ִמים ֵמְרִאּיָ טּוַח, ְיכֹוִלים ְלַהְחִזיר ֲאחּוִזים ְמֻסּיָ ם ֶזה ֹלא ּבָ ם, אּוַלי, ּגַ "ׁשָ

ֲעבּור ִסּכּוי ָקלּוׁש ַלֲהָטָבה? ְלִתְקָוה? ים הֹוִרים ְמסּוִרים, ֲאִפּלּו ּבַ ַמה ּלֹא עֹוׂשִ

ִנּתּוַח  ַלֲעֹבר  ָאֵלץ  ּתֵ ִטי  ּבֶ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ ּבֹוְסטֹון.  ּבְ ָהְרפּוִאי  ז  ְרּכָ ַלּמֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ֵהם  ֵעת  ּכָ

ְך. ְמֻסּבָ

ָרָכה. ים ּבְ ׁשִ ֵהם ְמַבּקְ

ֶתק. י ִעם ַהּפֶ רֹוֶנר ִנְכַנס ֶאל ָהַרּבִ ָהַרב ּגְ

ָידֹו. ה ּבְ ית ְקַטּנָ ּקִ ר ָחְלפּו, ְוהּוא ָיָצא ֶאל ַההֹוִרים ִעם ׂשַ ּקֹות ִמְסּפָ ּדַ

יָמה". ָרָכה ְוַגם ְמׂשִ ְמָחה, "ּבְ ׂשִ ר ָלֶהם ּבְ ָרָכה!" ִסּפֵ "ֵיׁש ָלֶכם ּבְ

ה ֶסְנִטים.   ָ ל ֲחִמּשׁ עֹות ׁשֶ ית ּוָבּה ַמְטּבְ ּקִ ַלח ָלֶהם ׂשַ י ׁשָ ָהַרּבִ

יר, "ֲעֵליֶכם ַלֲעֹזר  ְזּכִ יר ָלֶהם ַהּמַ ֵבית ָהְרפּוָאה", ִהְסּבִ הּו ּבְ ׁשְ ּבֹו ּתִ ָכל יֹום ׁשֶ "ּבְ

ַע  ּבֶֹקר, ּוַמְטּבֵ ַע ַאַחת ּבַ ית. ַמְטּבֵ ּקִ עֹות ִמן ַהּשַׂ י ַמְטּבְ ּתֵ ה ָלֵתת ְצָדָקה, ׁשְ ְלּדָ ַלּיַ

ֶעֶרב." ַאַחת ּבָ

יכּו ַההֹוִרים ּוֶבִטי  עֹות ְקדֹוׁשֹות, ִהְמׁשִ ת ַמְטּבְ דּוׁשַ ית ּגְ ּקִ ְבָרָכה ּוְבׂשַ ִדים ּבִ ְמֻצּיָ

ַעד: ּבֹוְסטֹון. ע. ַהּיַ ּסָ ּמַ ם ּבַ ּתָ ּבִ
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יִרים. ִדיקֹות ְוִטּפֹות ְוַזְרקֹוִרים. ׁשּוב ִריצֹות ְוִצּלּוִמים ּוַמְכׁשִ ׁשּוב ּבְ

ה  ְלּדָ ים ְמֹאד. ֵהם 'ִטְרְטרּו'  ֶאת ַההֹוִרים ְוֶאת ַהּיַ ּבֹוְסטֹון ִמְקצֹוִעּיִ ָהרֹוְפִאים ּבְ

ֹהֶגן. ּכַ

ִסּכוּי  ֵיׁש  טּוַח,  ּבָ ׁש  ַמּמָ ֹלא  ֵכן,  ִיּתָ אּוַלי,  ת.  ֶטׁשֶ ְמֻטׁשְ ְמַעט  ָהְיָתה  ַמְסְקָנָתם 

ָכל  ִטי. ּבְ ל ּבֶ ָתּה ׁשֶ יׁשּו( ֵמְרִאּיָ ָאֵכן ַיְצִליחּו ְלַהְחִזיר ֵחֶלק ָקָטן )ָקָטן, ֵהם ִהְדּגִ ׁשֶ

רּוׁש ִנּתּוַח. ִמְקֶרה, ּדָ

ּתּוַח. יִנים ַלּנִ ּבֹוְסטֹון. ַמְמּתִ ֵבית ָהְרפּוָאה ּבְ אן. ּבְ ה, ֵהם ּכָ ִהּנֵ

"ֲעֵליֶכם  י.  ְלַמּדַ ַרב  ְזַמן  ְך  ׁשֵ ְלִהּמָ ֲעׂשּוָיה  ָנה  ַהַהְמּתָ י  ּכִ ָלֶהם  ִהְבִהירּו  ֵמֹראׁש 

ַסְבָלנּות!" ָהְיָתה ַההֹוָרָאה. ר ּבְ ְלִהְתַאּזֵ

ה רֹוָאה! ִטי ֲהֵרי ֵאיֶנּנָ ְכָלל? ּבֶ ה ּבִ ַסְבָלנּות? ַמה ּזֶ

ַע  ִטי ַמְטּבֵ י ּבֶֹקר הֹוִציָאה ּבֶ ַדְיָקנּות. ִמּדֵ מּו ּבְ י ֵהם ִקּיְ יְנַתִים, ֶאת הֹוָרַאת ָהַרּבִ ּבֵ

ִריָאה,  הֹוָרה ִלְהיֹות ּבְ ְלדּוִתית ְוַהּטְ ְלׁשֹוָנּה ַהּיַ ה ֵמה' ּבִ ׁשָ ּקְ ית, ּבִ ּקִ ה ִמן ַהּשַׂ ְקַטּנָ

ה. ּפָ ַע ֶאל ּתֹוְך ַהּקֻ ְטּבֵ ָלה ֶאת ַהּמַ ְלׁשְ ִלְהיֹות רֹוָאה, ְוׁשִ

ה.  ה, ֻקּפָ ִפּלָ ַע, ּתְ ָבר. ַמְטּבֵ ִדּיּוק אֹותֹו ַהּדָ י ֶעֶרב, ּבְ ְוַגם ִמּדֵ

ִלי ְלַהְחִסיר. יֹום יֹום, ּבְ

ִעיָמה. ל ַההֹוִרים ּפְ ם ׁשֶ ּבֶֹקר ֶאָחד ֶהְחִסיר ִלּבָ

ָצה  ִהְתַאּמְ ֵעיֶניָה,  ֶאת  ָצה  ִאּמְ ִהיא  ְוִהְתּבֹוְנָנה.  ַע  ְטּבֵ ּמַ ּבַ ֶהְחִזיָקה  ה  ַטּנָ ַהּקְ ִטי  ּבֶ
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הּו ִהיא רֹוָאה. ֶ ָפחֹות ַמּשׁ ּלְ ְמֹאד ְמֹאד, ְו... ָהָיה ִנְדֶמה ׁשֶ

ַהִחּדּוׁש  ֶאת  ְמרּו  ׁשָ ֲעַדִין  ַההֹוִרים  ָהֶעֶרב.  אֹותֹו  ּבְ ם  ּגַ ה  ּפָ ַלּקֻ ֻהְכְנָסה   ַע  ְטּבֵ ַהּמַ

ם. ֶנֶגד ַעִין ָהַרע. ִלּבָ ּבְ

דֹוִלים ּוְקרֹוִבים. ִטי ִהְצִליָחה ִלְראֹות ֲעָצִמים ּגְ ּפּור נֹוָסף. ּבֶ ְלָמֳחָרת ָחל ׁשִ

את. ְתַמּלֵ ה ַהּמִ ּפָ עֹות ִהְצָטְרפּו ֶאל ַהּקֻ י ַמְטּבְ ּתֵ עֹוד ׁשְ

עֹות נֹוָספֹות. י ַמְטּבְ ּתֵ ָבר ְלַזהֹות ֶאת הֹוֶריָה! ׁשְ ִטי ְיכֹוָלה ּכְ ּבֶ

ל  ָתּה ׁשֶ ְרִאּיָ ְלִאי ּבִ ּפּור ּפִ ְתְרָמה, ָחל עֹוד ׁשִ ּנִ ַע ׁשֶ ל ַמְטּבֵ ָחַלף, ִעם ּכָ ָכל יֹום ׁשֶ ּבְ

ה ְוֵעיַנִים מּול  עּוֵרי ּפֶ ם ֵהם ָעְמדּו ּפְ ִפים. ּגַ ּתָ ָבר ָהיּו ָהרֹוְפִאים ׁשֻ ֵעת ּכְ ִטי. ּכָ ּבֶ

ֶלא. ַהּפֶ

ָנה. ַאְך ָהֻעְבּדֹות ָהיּו ֲאֵחרֹות, ְוִעם  ּקָ ּתַ רֹון הּוא ְלֹלא  ָהִעּוָ ׁשֶ ִדיקֹות הֹוִכיחּו  ַהּבְ

ִחים. ֻעְבּדֹות ֵאין ִמְתַוּכְ

ֵני  ַע ָהַאֲחרֹוָנה, ָעְזבּו ּבְ ְטּבֵ ר ִנְתְרָמה ַהּמַ ֲאׁשֶ ּה, ּכַ ּמָ ית ַעד ּתֻ ּקִ ִהְתרֹוְקָנה ַהּשַׂ ׁשֶ ּכְ

ית ָהְרפּוָאה. ַחת ִליֶבְרט ֶאת ּבֵ ּפַ ִמׁשְ

ם עֹוד. ֲעׂשֹות ׁשָ ֹלא ָהָיה ָלֶהם ַמה ּלַ

ָקַפִים ִהיא ֵאיָנּה ְזקּוָקה. ן. ֲאִפּלּו ְלִמׁשְ ִטי רֹוָאה ְמֻצּיָ ּבֶ


