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ַלֶּדֶלת ְּכֵדי ִלְבֹּדק ִאם ִמיֶׁשהּו ִהְתָקֵרב , ָסַקר ֶאת ַהֶחֶדר ְּבֵעיָיו, ַּכֲאֶׁשר ָיַרד ָהֶעֶרב ָקם ַאְֶטק ִמִּמָּטתֹו

. ָּפַתח ֶאת ַהַחּלֹון ּוִבְקִפיָצה ַאַחת ָהָיה ַּבַּגן, ַאַחר ָּכ/ ָלַבׁש ֶאת ַהְּמִעיל. ֵמִציץ ֶּדֶר/ חֹור ַהַּמְעּול

. ֲעָָפיו ֵמַעל ַהחֹוָמה ֵעץ ַאָּגס ָרָחב ַצֶּמֶרת ָׁשַלח ֶאת; ִּבְמִהירּות ָעַבר ֶאת ַהֶּמְרָחק ֵּבין ַהַּבִית ַלחֹוָמה

 .ֱֶאַחז ֶּבָעָף ָהִראׁשֹון ְוָאז ָחׁש ְּבַכף ָיד ֶׁשל ִמיֶׁשהּו ַעל ְּכֵתפֹו, ַאְֶטק ְּכָבר ָעָלה ַעל ַסְפָסל

 .ָעזֹוב אֹוִתי? ָמה ַאָּתה רֹוֶצה -

ַאְֶטק לֹא ִהְפִסיק . ֵּבר ְזַמן ַרב ּוַבֶּׁשֶטףהּוא ִּד . ַזרּוְצִקי הֹוִׁשיב אֹותֹו ַּבֲעִדיּות ַעל ִּבְרָּכיו ְוֵהֵחל ְלַדֵּבר

ָהֵעץ ִהְׁשִמיַע קֹולֹות ַרַחׁש ַּבֲעָָפיו . ַזרּוְצִקי ִהְגִּביר ֶאת ֶקֶצב ִּדּבּורֹו. ֶאת ְּדָבָריו ֲאִפּלּו ַּפַעם ַאַחת

 :ַאֲחֵרי ֶרַגע ָאֹר/ ֶׁשל ְׁשִתיָקה, ַאְֶטקַּכֲאֶׁשר ִסֵּים ָהרֹוֵזן ֶאת ְּדָבָריו ָׁשַאל . רּוַח ָקָרה ְָׁשָבה. ָהֵעיֻרִּמים

 ?ֲאדֹוִי, ָלָּמה ַאָּתה ְמַקְׁשֵקׁש ַעל ְּדָבִרים ֶׁשַאָּתה לֹא ֵמִבין ָּבֶהם ׁשּום ָּדָבר -

 .ַעְכָׁשו ִהְתִחיל ַאְֶטק ְלַדֵּבר

 ".ַיְלֵדי ָהְרחֹוב"ֹוֵׂשא ִׂשיָחָתם ָהיּו 

ִמְּפֵי ֶׁשַאֶּתם , ַרק ֶׁשֵּיׁש ָלּו טּוב ַאֵחר ְוֵׂשֶכל ַאֵחר, ְולֹא ְמֻטְמָטִמים ֲאְַחּו ִּבְכָלל לֹא ָרִעים, לֹא -

 ...ֲאִי ְּבַעְצִמי ֵאיִֶּני יֹוֵדעַ  ...אֹוָתּו ְמַלֵּמד. לֹוְמִדים ִמן ַהְּסָפִרים ַוֲאְַחּו לֹוְמִדים ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי

 .ָזַרק ַזרּוְצִקי -ֲאִָׁשים , ַהַחִּיים -

 ָּו ֵיׁש ֵמָאה. כֹוןֲאָבל ָמה ֵיׁש ָּכאן ְלַדֵּבר. ָלֶכם ֵיׁש מֹוֶרה ֶאָחד ְוָל .Dי ָיכֹול ְלַהִּגיד ְלִָאדֹון, ַרק ֲא ,

 .ֶׁשַאֶּתם לֹא יֹוְדִעים ָעֵליּו ׁשּום ָּדָבר ְוֶזהּו

 .ֵרׁש ַּבֲעָָפיו ָהֵעיֻרִּמיםַהִּׂשיָחה ַהּזֹאת ִהְתֲַהָלה ְּבֶמֶׁש/ ְזַמן ַרב ְוָהֵעץ ִהְמִׁשי/ ְלַרְׁש 

ֲאָבל . ַלְמרֹות ֶׁשַעְכָׁשו הּוא ְּכָבר ַׁשְתָין, "ֶחְבֵרָמן"ֲאְַחּו קֹוְרִאים לֹו . ֵיׁש ֶאְצֵלּו ַקְּבָצן ְוַגָּנב ֶאָחד -

ָאֵבק ִעם ֶאָחד ַהִּמְתַאְגְרִפים ִׁשְּלמּו לֹו ַּבִּקְרָקס ֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה רּוָּבִלים ְּכֵדי ֶׁשּיֵ . ַּפַעם ָהָיה ֹוָרא ָחָזק

ְיַקֵּבל , ְׁשִמי ֵמַהָּקָהל ֶׁשַּיְכִיַע ֶאת ַהִּמְתַאֵּבק, ַהּמֹוָדעֹות ִהְכִריזּו. ֶׁשל ַהִּקְרָקס ְוַיִּניַח לֹו ְלֵַּצַח אֹותֹו

ּוַפַעם ַאַחת ִהִּפיל ֶאת , ִּנְמַאס לֹוַעד ׁשֶ , הּוא ָהָיה ֹוֵתן ֶׁשַּיִּפילּו אֹותֹו ַּכָּמה ְּפָעִמים. ֲחֵמׁש ֵמאֹות רּוָּבל

ַהֶהְסֵּכם ָהָיה ", ָאַמר, "לֹא"? ֶׁשָּלַקח ֶאת ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָהרּוָּבִלים, ֲאדֹוִי, ְוַאָּתה חֹוֵׁשב. ַהִּמְתַאֵּבק

. ֹוד ִּבֵּקׁש ְסִליָחהְוע". ֲאִי ֵהַפְרִּתי ֶאת ַהֶהְסֵּכם ְולֹא רֹוֶצה ֶאת ַהֶּכֶסף; ֶׁשֲאִי ֶאֵּתן ְלֵַּצַח אֹוִתי

ֶאָחד ָּכֶזה ּגֹוֵב . ְלָמָׁשל ֵיׁש ֶאְצֵלּו ַּגָּנִבים ְקַטִּנים, אֹו. ּוְלָמֳחָרת ָּתְפסּו אֹותֹו ִמְּפֵי ֶׁשָּגַב ִמִּמיֶׁשהּו ָׁשעֹון

 - הּוא אֹוֵמר  -/ / ְוכָ ֵּתן ּכָ . "םַמֶּׁשהּו ְוֶאָחד ַאַחר ַמֲחִזיר ֶאת ַהְּגֵָבה ְלַבַעל ַהֵחֶפץ ַהָּגּוב ְּתמּוַרת ַּתְׁשלּו

 .ֵיׁש ָלּו ָּכבֹוד, ִמְּפֵי ֶׁשֲאדֹוִי. ְולֹא ָהָיה ִמְקֶרה ֶׁשְּיַרֶּמה". קֹום ֶזה ְוֶזהֶיה ֻמָּנח ּבמץ ֶׁשְּלD ִיְה חפְוה

לֹא הּוא , ֶׁשּלֹא ָיַדע ַעל ִקּיּומֹוָהרֹוֵזן ִהְקִׁשיב ְוִהְרִּגיׁש ֶׁשַהֶּיֶלד ַהֶּזה ּפֹוֵקַח ֶאת ֵעיָיו ֶאל עֹוָלם ָׁשֵלם 

ּוִמָּכאן ָּכל אֹוָתן  -" ֶיֶלד ְרחֹוב"ְולֹא ָּכל אֹוָתם סֹוְפִרים ֶׁשְּלִפי ִסְפֵריֶהם ִָּסה ִלְלֹמד ַעל ְַפׁשֹו ֶׁשל 

 .ָטעּויֹות ַּבִּגיָׁשה ִליָלִדים ָּכֵאֶּלה ּוִבְפִעילּות ַהִפיַלְְּתרֹוִּפים ְלַמֲעָם
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הּוא ָחׁש ֶׁשִהְרִׁשים ֶאת ָהַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ַהָּזר ְוֶׁשַעְכָׁשו ָידֹו ַעל ; ִּדֵּבר ַעְכָׁשו ְוֵעיָיו ִהְבִריקּוַאְֶטק 

 .ְוַהְרָּגָׁשה זֹו ָּגְרָמה לֹו ֲהָָאה ְּגדֹוָלה, ָהֶעְליֹוָה

ִמְּפֵי ֶׁשֲאְַחּו יֹוְדִעים , ֵהג ִאָּתּו ַּבֲעִדיּותֲאָבל ָצִרי/ ְלִהְתַ , ֲאְַחּו יֹוְדִעים ִלְהיֹות טֹוִבים ּוְמָֻּמִסים -

ִאם ִמיֶׁשהּו ְִתָקל ּבֹו ְּבִמְקֶרה , ֲאִפּלּו ַּכֲאֶׁשר ֶאָחד ֵמִאָּתּו ָׁשתּוי ְלַגְמֵרי ּוְמֻעְצָּבן ַּכֹהֶגן. ְלָהֵגן ַעל ְּכבֹוֵדּו

ֲאְַחּו לֹא ּגֹוְִבים . אֹוי ַוֲאבֹוי לֹו, ֲאָבל ִאם לֹא ְיַבֵּקׁש; הּוא לֹא ַיִּגיד לֹו ׁשּום ָּדָבר, ּוְמַבֵּקׁש ְסִליָחה

ֲאָבל ִאם ִמיֶׁשהּו ְיֶַּסה . ֵיׁש ֶאְצֵלּו רֹוֵפא ֶאָחד ֶׁשַאף ַּפַעם לֹא ֹוֵעל ֶאת ֶּדֶלת ַהִּדיָרה ֶׁשּלֹו. ִמָּכל ֶאָחד

ִמְּפֵי ֶׁשָהרֹוֵפא ַהֶּזה טֹוב ֵאֵליּו ּוַמִּכיר אֹוָתּו , ת לֹוֲאְַחּו ְּכָבר ֵַדע ָמה ַלֲעׂשֹו, ָלַגַעת ָׁשם ְּבַמֶּׁשהּו

ְוִאם ִמיֶׁשהּו רֹוֶצה ִלְהיֹות . ְויֹוֵדַע ֶׁשֲאְַחּו לֹא ָּכל ָּכ/ ָרִעים ְולֹא ָּכל ָּכ/ ִטְּפִׁשים ְּכמֹו  ֶׁשַאֶּתם חֹוְׁשִבים

ֲאִי יֹוֵדַע ֶׁשַהְּתמּוֹות .  ְמַרִּמים, אֹותֹו" ְמַסְּדִרים"ּו ָאז ֲאְַח , ֲאָבל לֹא ַמִּכיר אֹוָתּו, טֹוב ֵאֵליּו

ֲאָבל ֲאִי יֹוֵדַע . ְוִתְהֶיה טֹוָבה, ֶׁשָּלֶכם ָמְצאּו ֵחן ְּבֵעיֵי ַמְָיה ְוַעְכָׁשו ִהיא ֶּבַטח ְמַיֶּלֶלת ְוִהיא ִּתְלַמד

ב ֶׁשִאם ַהַּקְּבָצִית ַהּזֹאת ִמְׁשַּתֶּכֶרת ְורֹוֶקֶדת ְואֹוֶמֶרת ַאָּתה חֹוׁשֵ . ֶׁשַהְּתמּוֹות ָהֵאֶּלה ֶזה ְׁשטּות ְוֶׁשֶקר

ִהיא יֹוַדַעת ֶׁשַּפַעם ָהָיה ָלּה יֹוֵתר טֹוב ְוַעְכָׁשו ַרע . ְׂשֵמָחה, ֶּבַטח? ָּכל ִמיֵי ִּדּבּוִרים ִהיא ֶּבֱאֶמת ְׂשֵמָחה

. ה ְורֹוֶקֶדת ְּכֵדי ֶׁשַאף ֶאָחד לֹא ֵיַדע ַּכָּמה ֶּבֱאֶמת ַרע ָלּהָאז ִהיא ָׁשָרה ְּבַכָּוָ , ָלּה ְוִהיא ָּתמּות עֹוד ְמַעט

ַוֲאִי , ּו!... ?ָלָּמה ֶׁשָהֲאֵחִרים ֵיְדעּו ֶׁשַרע ִלי. ִמְּפֵי ֶׁשֶּזה לֹא ְמֻכָּבד ֶאְצֵלּו ְלִהְצַטֵער ּוְלִהְתַאֵּבל ְוֶזהּו

 .ְמַדֵּבר ּוְמַדֵּבר ְוָצִרי/ ָלֶלֶכת

 ,ְלָפחֹות ִּתְלַמד ִלְקרֹא, ַאְֶטק ִּתָּׁשֵאר -

ֲאָבל ֲאִי לֹא רֹוֶצה ֶׁשִּמיֶׁשהּו . ִמיֶׁשהּו ִיְצָטֵר/ ְלַלֵּמד אֹוִתי,  ִאם ֶאְלַמד ִלְקרֹא? ִּבְׁשִביל ָמה ִלי ִלְקרֹא -

 .ֲאדֹוִי, יםֲאְַחּו ֹוָרא ֵּגִא . ִמְּפֵי ֶׁשֲאִי רֹוֶצה ִלְהיֹות ָּתִמיד ַהּמֹוֶרה; ְיַלֵּמד אֹוִתי

 ?ּוִבְׁשִביל ָמה ַאֶּתם ְמַקְּבִצים ְָדבֹות -

ִאם ֲאִי אֹוֵמר ְלD ֶאת ָהֱאֶמת ְוַאָּתה ֹוֵתן ִלי . ֲאְַחּו ַרק ְמַרִּמים, ֲאְַחּו לֹא ְמַקְּבִצים ְָדבֹות -

ֶזה ְִקָרא ֶאְצֵלּו , ָּתה ֹוֵתן ִלי ַמֶּׁשהּוֲאָבל ִאם ֲאִי ְמַׁשֵּקר ְלD ְואַ . ֶזה ְִקָרא ְלַקֵּבל ְָדָבה, ֲעִׂשיִרָּיה

ִאם ֲאִי ְמַקֵּבל ַמֶּׁשהּו ֵמֶאָחד ִמֶּׁשָּלּו ֶזה אֹוֵמר ֶׁשהּוא ָעָׂשה ִלי . ָעֶליD ְולֹא ִּבַּקְׁשִּתי ְָדָבה" ָעַבְדִּתי"ׁשֶ 

 ...?ַאָּתה ֵמִבין. טֹוָבה

 .ִליָאה ֶׁשַעל ְּפֵי ָהרֹוֵזןַאְֶטק ָּפַרץ ִּבְצחֹוק ְלַמְרֶאה ַהָּבַעת ַהּפְ 

 ....ֲאְַחּו ֲאִָׁשים ֵּגִאים -

 . הֹוִסיף ָהרֹוֵזן ְמֻהְרָהר - ּוְמֻסָּגִרים  -

. ִּתְזֹרק ָעֶליD ֲאָבִים -" ָהַעְלָמה זֹוְׁשָיה"ֶׁשִאם ִּתְקָרא ָלּה . ֵיׁש ֶאְצֵלּו ְסַמְרטּוָטִרית ַאַחת. ֶזה ָכֹון -

ִהיא רֹוָצה ֶׁשִּיְקְראּו . ִמְּפֵי ֶׁשִהיא ִאָּׁשה ֹוָרא ַמְצִחיָקה, ַמְרִּגיִזים אֹוָתּה ְּבצּוָרה ָּכזֹאתֲאְַחּו ָּתִמיד 

ְוִהיא ָּכל ָּכ/ ֵּגָאה ַּבֲעבֹוָדה .  ְוִהיא ְּגֶבֶרת ִמיָכלֹוָבה ְּכמֹו ֶׁשֲאִי ֲאדֹון ִמיָכֵאל" ְּגֶבֶרת ִמיָכלֹוָבה"ָלּה 

ֲאָבל ַאֶּתם ָּתִמיד ִמְׁשַּתֲחִוים ִלְפֵי  , ֶׁשַאֶּתם לֹא ְמִביִים ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ֲאִי יֹוֵדעַ . הֶׁשָּלּה ָּבַאְׁשּפָ 

ַוֲאְַחּו ִּבְכָלל לֹא , ִמְּפֵי ֶׁשַאֶּתם ְמַפֲחִדים ִלְהיֹות ֲעִִּיים? ֲאדֹוִי, ְוַאָּתה יֹוֵדַע ָלָּמה. ַוֲאְַחּו לֹא, ִמיֶׁשהּו

  ...ֲאִי הֹוֵל/, טֹוב. ֲחִדים  ִמְּפֵי ָהֹעִיְמפַ 


