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ִדיָרה - ר הַׁ כַׁ ם ִלי שְּ לֵּ שַׁ ן לֹא תְּ  ?ִאם כֵּ

ִני ָיכֹולֱאֹלִהים עֵּ , ֲאדֹוִני - ינֶׁ אֵּ  .ִדי שֶׁ

ָתה לֹא ָיכֹול - ם... ?ָלָמה אַׁ כֶׁ תְּ ִכיר אֶׁ ב, ֲאִני מַׁ יטֵּ ִכיר הֵּ ל . מַׁ בֵּ קַׁ ָלנּו לֹא ָשש לְּ ָלאָכה שֶׁ מְּ ל הַׁ עַׁ  בַׁ

ה; ָכל ֲעבֹוָדה ת הּוא לֹא רֹוצֶׁ חַׁ ת ִהיא לֹא , ֲעבֹוָדה אַׁ רֶׁ חֶׁ בֹודֹולְּ ֲעבֹוָדה אַׁ ִליִשית , ִפי כְּ שְּ  הַׁ

ת מֶׁ לֶׁ תַׁ ָלִנים   . לֹא ִמשְּ צְּ םעַׁ תֶׁ  !.. אַׁ

ִויחַׁ רּוָבל רְּ ָלנּו מַׁ ָלאָכה שֶׁ מְּ ל הַׁ עַׁ ִאם בַׁ ֹמר ָעָליוָלָמה יִ , וְּ ָשלֹום, שְּ ת ָצָרה, ָחס וְּ עֵּ ֲעֹרְך : לְּ יַׁ

יַׁד, ָבהיִס מְּ  ָבא לְּ ה ִמָכל הַׁ נֶׁ םֲאִני . ִיקְּ כֶׁ תְּ ִכיר אֶׁ ָלִנים פַׁ , מַׁ צְּ םעַׁ תֶׁ ָרִנים אַׁ ָיב . זְּ ָלאָכה חַׁ ל מְּ עַׁ בַׁ

ל כָ  בֵּ קַׁ ִציִעים לֹולְּ מַׁ ה ָלמּו, ל ֲעבֹוָדה שֶׁ ינֹו רֹוצֶׁ ָפָחה תִאם אֵּ ִמשְּ ת הַׁ ֲהֹרס אֶׁ לַׁ ָרָעב וְּ  , מֵּ

חֲ  ָעָליו לַׁ  ... ְךסֹ וְּ

הלְּ ֲאָבל לֹא ִת  ת זֶׁ דּו אֶׁ ם. מְּ תֶׁ ָתִנים אַׁ וְּ אַׁ ִית , גַׁ בַׁ ל הַׁ עַׁ בַׁ ם לְּ לֵּ שַׁ לֹא לְּ ֲעִדיפּות ָהִראשֹוָנה –וְּ  . בַׁ

ָבה פְּ  נֵּ י זֹאת גְּ ֲהרֵּ  .שּוָטהוַׁ

ה, ֲאדֹוִני - ק לֹא זֶׁ ש ֲאִני  !רַׁ קֵּ בַׁ ָךמְּ ל, ִממְּ שְּ ת ֲהתַׁ ה ִלי אֶׁ חֶׁ ִתדְּ שם לְּ ּושֶׁ ֲאִני ָעִני, ֹחדֶׁ י שֶׁ נֵּ  , ִמפְּ
ָלִדים יֵּש ִלי ֲחִמָשה יְּ י שֶׁ נֵּ ָתה, ִמפְּ אַׁ ִים, ֲאדֹוִני, וְּ נַׁ ק שְּ ָך רַׁ יֵּש לְּ  .ָעִשיר וְּ

ר - קֵּ שַׁ ָתה מְּ ין ִלי . אַׁ ָלִדיםאֵּ ל יְּ לַׁ ם. ִבכְּ ִכיר ָבהֶׁ נָֻּוִלים. ֲאִני לֹא מַׁ ָרִטים ּומְּ נֵּ גֵּ  .דֵּ

ע - רַׁ ה וְּ ָתה ָאָדם ָקשֶׁ ֹנב. ֲאדֹוִני, אַׁ לֹא ִלגְּ ָך וְּ ש ִממְּ קֵּ בַׁ ָנב, ָבאִתי לְּ ָרא ִלי גַׁ ל ִתקְּ  ; ָאז אַׁ
ר ש יֹותֵּ קֵּ ָשו ֲאִפלּו לֹא ֲאבַׁ כְּ עַׁ ר. וְּ בֵּ דַׁ ין ָמה לְּ  .ִניָשלֹום ֲאדֹו, אֵּ

ִדיָרה - ר הַׁ כַׁ  ?ּושְּ

ף - סֶׁ ין ִלי כֶׁ  .אֵּ

ָך - צֹונְּ  ...ִכרְּ

זֶׁ  ָער' גֹוז'ָאדֹון גְּ רֹו .ָיָצא ִנסְּ דְּ חַׁ ר לְּ ל ִמָטתֹו, ָחזַׁ ב עַׁ ִכי, ָישַׁ ץ ִבבְּ רֶׁ פֹות ָיָדיו ּופֶׁ כַׁ ת ָפָניו בְּ  .ִכָסה אֶׁ

ִית - בַׁ ל הַׁ עַׁ ר בַׁ תֹו? ָמה ָאמַׁ  .ָשֲאָלה ִאשְּ

ָנב -  .ָקָרא ִלי גַׁ

מּולֹו - ם לֹו ִכגְּ לֵּ שַׁ  .ֱאֹלִהים יְּ

ת לֶׁ דֶׁ הּו בַׁ ע ִהִקיש ִמישֶׁ גַׁ ֲעֹבר רֶׁ ר. כַׁ ָאמַׁ ר וְּ שֹועֵּ ס הַׁ נַׁ בַׁ , ִנכְּ ל הַׁ עַׁ בְּ זֶׁ שֶׁ ת ֲאדֹון גְּ ָליו אֶׁ א אֵּ   . 'גֹוז'ִית קֹורֵּ

ן ָאָדם - ְך, בֶׁ רֵּ מְּ פּון, ֱאֹלִהים ִישְּ צְּ ִקיפֹות מַׁ ל נְּ ִית ִקבֵּ בַׁ ל הַׁ עַׁ י בַׁ תָ . אּולַׁ ת אַׁ כֶׁ ָיב ָללֶׁ ָשה  –ה חַׁ ִבקְּ
 .ָהִאָשה

ְך  - לֵּ ִטיּות –לֹא אֵּ לֵּ חְּ הֶׁ ָפד בְּ ר ָהרַׁ  .ָחזַׁ

ְך - לֵּ ָליו, ָאז ֲאִני אֵּ גְּ רַׁ ִמי לְּ צְּ ת עַׁ ִפיל אֶׁ ֲחֹשב. אַׁ ק תַׁ ָלִדים: רַׁ י יֵּש ָלנּו יְּ  . ֲהרֵּ

ֲעֹבד - עַׁ לַׁ ִלי ֲאִני יֹודֵּ ָלִדים שֶׁ יְּ ן הַׁ עַׁ מַׁ בֹונֹות לֹא , לְּ לְּ ָחד ֲאָבל עֶׁ ף אֶׁ אַׁ ֹבל מֵּ סְּ ר –אֶׁ קֹול קֹודֵּ ִשיב בְּ  .הֵּ

ְך - לֵּ ן ֲאִני אֵּ  .ִאם כֵּ

תְּ רֹוָצה - אַׁ ֲעִשי ָמה שֶׁ  .תַׁ
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ת  רֶׁ בֶׁ זֶׁ גְּ ן 'גֹוז'גְּ ָזקֵּ ל הַׁ ָצָרה שֶׁ ִדיָרתֹו הַׁ ד לְּ ב רֹועֵּ לֵּ ָסה בְּ נְּ הֹוִניֹוָבה ִנכְּ ב . הִתמְּ ִית ָישַׁ בַׁ ל הַׁ עַׁ בַׁ
ִכיב  רְּ ָשָנה מַׁ ָסה יְּ ֻכרְּ ִהיםבְּ ִים כֵּ ָקפַׁ ָקָרא ִעתֹון, ִמשְּ  .ָלבּוש ָחלּוק ָדהּוי וְּ

ָך - לֹא לְּ ְך וְּ ֲעלֵּ בַׁ  .ָקָראִתי לְּ

ִליָחה ֲאדֹוִני -  ...ֲאָבל, סְּ

עַׁ  - עַׁ , ֲאִני יֹודֵּ ב, לֹא ָרָצה ָלבֹוא, ֲאִני יֹודֵּ ֱעלַׁ ן... נֶׁ ם, כֵּ כֶׁ תְּ ִכיר אֶׁ ת לֹו ֲעבֹוָדה... ֲאִני מַׁ  , ָרִציִתי ָלתֵּ
ה לבָ אֲ   . לֹא ָצִריְך, ִאם הּוא לֹא רֹוצֶׁ

מּוָבן - ָקָשה. ֲאָבל כַׁ בַׁ ֲעִלי, ֲאדֹוִני, בְּ ל בַׁ ס עַׁ עַׁ ל ִתכְּ ןסְּ ָכל ָכְך ִמ , ָללהּוא ָכל ָכְך ֻאמְּ ; אַׁ  .כֵּ

ן - עַׁ , כֵּ עַׁ , ֲאִני יֹודֵּ דֵּ . ֲאִני יֹודֵּ חַׁ ִאם יְּ ָקָשה שֶׁ בַׁ ִגיִדי לֹו בְּ ת ָכל ָהָרִהיִטיםתַׁ  , ש ִלי אֶׁ
שאֵּ  עֹוד ֹחדֶׁ לּום לְּ שְּ תַׁ ת הַׁ ה לֹו אֶׁ חֶׁ  .דְּ

ד - סֶׁ ה חֶׁ ֲעשֵּ יֶׁה מַׁ ה ִיהְּ נּו, זֶׁ ִבילֵּ ָזל ָגדֹול ִבשְּ  .מַׁ

ד - סֶׁ ה חֶׁ ֲעשֵּ ה לֹא מַׁ ָחד. זֶׁ ף אֶׁ ה ֲחָסִדים ִעם אַׁ ה, ֲאִני לֹא עֹושֶׁ ת זֶׁ י ָהָאָדם לֹא ָשִוים אֶׁ נֵּ בְּ י שֶׁ נֵּ  , ִמפְּ
ִביָנהאַׁ  ת, ת מְּ רֶׁ בֶׁ  ?גְּ

ן - תָ , כֵּ דאַׁ סֶׁ ה חֶׁ ֲעשֵּ הּו מַׁ זֶׁ ע שֶׁ דַׁ נֵּ ה שֶׁ ָך רֹוצֶׁ ינְּ ת. ה ֲאדֹוִני אֵּ עַׁ ָך: ֲאָבל ֲאִני יֹודַׁ י יֵּש לְּ  , ֲאדֹוִני, ֲהרֵּ
ש אֹוָתם דֵּ חַׁ ָך לְּ ָלל לֹא ָחשּוב לְּ ת ִבכְּ ֱאמֶׁ ָשִנים ּובֶׁ ק, ָרִהיִטים ָכל ָכְך יְּ רַׁ  ...וְּ

ָך - ת לְּ פַׁ ת, ּוָמה ִאכְּ רֶׁ בֶׁ לִ , גְּ ָהָרִהיִטים שֶׁ נּו? ימֵּ רְּ ָגמַׁ ש אֹוָתם וְּ דֵּ חַׁ ה לְּ  . ֲאִני רֹוצֶׁ
ְך, נּו ֲעלֵּ ל בַׁ ת אֶׁ רֶׁ בֶׁ ִכי גְּ  .לְּ

ש ָאדֹון  ָמֳחָרת ִנגַׁ זֶׁ לְּ ֲעבֹוָדה 'גֹוז'גְּ ָפד לַׁ ָפה. ָהרַׁ סַׁ ת הַׁ ש אֶׁ נֹות, ִחדֵּ טַׁ ָסאֹות קְּ י ֻכרְּ תֵּ  , שְּ
ָשָנה יְּ ָסה הַׁ ֻכרְּ ל הַׁ סֹוף ִהִגיעַׁ תֹוָרה שֶׁ בַׁ ִסיר ָאדֹון  . לְּ ר הֵּ ֲאשֶׁ זֶׁ כַׁ ֲעָוִנית  'גֹוז'גְּ שַׁ ת הַׁ ָפד אֶׁ  ָהרַׁ

ִמלּוי ת הַׁ ִזיז אֶׁ הֵּ ָטרֹות ֲעטּוָפה ָבִעתֹון, וְּ ת שְּ ָתיו ֲחִבילַׁ חְּ   .הּוא ָמָצא ִמתַׁ
ֱחִויר ה ִמִפיו. יו ָרֲעדּותַׁ פָ שְּ , הּוא הֶׁ גֶׁ הֹוִציא הֶׁ ִליחַׁ לְּ  . לֹא ִהצְּ

ר -!  ִהיםֱאֹל! ֱאֹלִהים! ֱאֹלִהים-  ָאמַׁ ר וְּ  .ָחזַׁ

ָך, ָמה-   ?ָמה ָקָרה לְּ

ִאי-   !ִתרְּ

ף סֶׁ כֶׁ ת הַׁ תֹו אֶׁ ִאשְּ ָאה לְּ רְּ  .הּוא הֶׁ

ם ִמָלה הֹוִציא ִמִפיהֶׁ ִלי לְּ ה ָבזֹו בְּ ִביִטים זֶׁ ע מַׁ גַׁ דּו רֶׁ ם ָעמְּ יהֶׁ נֵּ ֹקִשי, שְּ ְך בְּ ִמים אַׁ  . נֹושְּ
ח הַׁ  ֹנכַׁ ֲהלּו לְּ ָלִדים ִנבְּ יְּ ה ָהִאלֵּ הַׁ ֲחזֶׁ לּו לִ מַׁ חֵּ הֵּ ִנים. תכֹובְּ ם וְּ כֵּ ִמסְּ בּו הַׁ ם , ָחשְּ יהֶׁ ל הֹורֵּ ת עַׁ שּוב ָנחַׁ שֶׁ

ה ָאסֹון יזֶׁ ֲחרֹון. אֵּ ן ָהאַׁ מַׁ זְּ ָצרֹות בַׁ לּו לְּ גְּ רַׁ תַׁ . ָכל ָכְך ִהתְּ הֹוִרים ִהסְּ הַׁ הוְּ ה ָבזֶׁ לּו זֶׁ ף, כְּ סֶׁ כֶׁ  .ָלִדיםיְּ בַׁ , בְּ

ף ָאדֹון  סֹוף ָעטַׁ בַׁ זֶׁ לְּ ף ָבִעתֹון 'גֹוז'גְּ סֶׁ כֶׁ ת הַׁ ָפד אֶׁ ִכיסֹו, ָהרַׁ ֲחִביָלה לְּ ת הַׁ ִניס אֶׁ ל , ִהכְּ ל רֹאשֹו שֶׁ ק עַׁ ָנשַׁ
יֶׁ  רלֶׁ הַׁ יֹותֵּ ָליו בְּ ָקרֹוב אֵּ ָיָצא, ד הַׁ ת כֹוָבעֹו וְּ ל אֶׁ ֲחִגיִגי.  ָנטַׁ ע ָגדֹול וַׁ גַׁ ה רֶׁ   .ָהָיה זֶׁ

ָך-  עַׁ אֹותְּ נֵּ כְּ שַׁ ִני , ֲאדֹוִני, ָבאִתי לְּ ינֶׁ אֵּ ש ָאדֹון  –ב נַׁ גָ שֶׁ זֶׁ ָלחַׁ ָטרֹות  'גֹוז'גְּ שְּ ת הַׁ ת ֲחִבילַׁ ֲהִניחֹו אֶׁ  בַׁ
ִית בַׁ ל הַׁ עַׁ י בַׁ נֵּ   .ִלפְּ

ֲאִדישּות? ָמה יֵּש ָשם-  ן בַׁ ָזקֵּ ל הַׁ  ָשאַׁ

ף-  סֶׁ  .כֶׁ

ִדיָרה-  ר הַׁ כַׁ לּום שְּ שְּ  ?תַׁ

ָסה ֹותָמָצאִתי אֹו, לֹא-  ֻכרְּ  .בַׁ
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ָסה-  ֻכרְּ ת בְּ רֶׁ  ?ָמה זֹאת אֹומֶׁ

ִפיִציםָהיָ -  קְּ ין הַׁ  .ה בֵּ

ָקס ן הֹוִציא ִמִכיסֹו ִפנְּ ָזקֵּ ב, הַׁ ן רַׁ מַׁ ש זְּ ָוה, ִחפֵּ לְּ שַׁ ר בְּ סֹוף ָאמַׁ בַׁ  :לְּ

ן, ָאה-  ָשו, כֵּ כְּ ר עַׁ ָמה יֵּש ָכאן. ֲאִני זֹוכֵּ  ?כַׁ

עַׁ -   .ִתירְּ פַׁ לֹא סָ , ֲאִני לֹא יֹודֵּ

ֹפר, טֹוב-  סְּ  .ֲאִני אֶׁ

ן רַׁ  מַׁ ף זְּ סֶׁ כֶׁ ת הַׁ ָחן, בהּוא ָמָנה אֶׁ ֻשלְּ ל הַׁ ֲחִבילֹות עַׁ ת הַׁ ִניחַׁ אֶׁ  .מַׁ

ִעים-  אֹות ִתשְּ ע מֵּ בַׁ רְּ ת ֲאָלִפים אַׁ שֶׁ ק ֲחמֵּ ִרים ֲעָשָרה רּוָבִלים. יֵּש ָכאן רַׁ  ֲחסֵּ

ִתי אֹוָתם -  חְּ ִסיד –ֲאִני לֹא ָלקַׁ ר כַׁ ָפד ִחּוֵּ ר ָהרַׁ  .ָאמַׁ

ר לִ  ן ָחזַׁ ָזקֵּ ָרה לְּ , נֹותמְּ הַׁ תֵּ ָפָדה יְּ קְּ ִפיד הַׁ ָטרִהקְּ שְּ ָטר לַׁ ין שְּ עֹוָתיו בֵּ בְּ צְּ ת אֶׁ ק אֶׁ קֵּ  .לַׁ

ק-  ָתה צֹודֵּ כֹ . אַׁ רהַׁ דֶׁ סֵּ ש פְּ . ל בְּ ָתה דֹורֵּ  ?סרַׁ אַׁ

ש-   .ֲאִני לֹא דֹורֵּ

צֹוִני-  רְּ ָך מֵּ ן לְּ תֵּ ל ִאם אֶׁ בֵּ קַׁ  ?ּותְּ

ל-  בֵּ  .ֲאדֹוִניָשלֹום  .לֹא ֲאקַׁ

  .ָשלֹום- 

פּו ָשלֹוש ָשִנים ל ָאדֹון  ָצבֹומַׁ . ָחלְּ זֶׁ שֶׁ ע ֲעִליֹות ִויִרידֹות  'גֹוז'גְּ ר . ָידַׁ ָעִמים ִאחֵּ ר ִלפְּ כַׁ לּום שְּ שְּ תַׁ בְּ
ִדיָרה ח ִיםֹוהַׁ שַׁ לֹוָשה, דְּ ל. שְּ ִית ִקלֵּ בַׁ ל הַׁ עַׁ ז, בַׁ גֵּ רַׁ תֹו , ִהתְּ חְּ פַׁ ת ִמשְּ אֶׁ ִליְך אֹותֹו וְּ ֲאָבל לֹא ִהשְּ
 .ִמִדיָרָתם

ב  ָקרֵּ ִהתְּ עַׁ בְּ ִית לַׁ יֹומֹו ִצָּוה בַׁ בַׁ פָ ל הַׁ ףרַׁ סֶׁ כֶׁ ת הַׁ ָבּה ָמָצא אֶׁ ָסה שֶׁ ֻכרְּ ת הַׁ ָהגּון אֶׁ ת . ד הֶׁ רֶׁ בֶׁ זֶׁ גְּ ָבה ֹו'גֹוז'גְּ
ָסה ֻכרְּ ף לַׁ סֶׁ אי כֶׁ דַׁ וַׁ ִניס בְּ הֹוִני ִהכְּ ִתמְּ ן הַׁ ָזקֵּ הַׁ זֶׁ ָאדֹון ; ָטֲעָנה שֶׁ ִסיר 'גֹוז'גְּ ִפי ֲעָצָתּה, הֵּ ת ,  לְּ אֶׁ

ה לֶׁ ִמִלים ָהאֵּ ק ִעם הַׁ תֶׁ ֲעָוִנית ּוָמָצא ָשם פֶׁ שַׁ  :הַׁ

זֹאת" ָסה הַׁ ֻכרְּ ת הַׁ ָך אֶׁ י. ֲאִני מֹוִריש לְּ ֲחרַׁ ר אַׁ יֹותֵּ ָיָקר בְּ ָך ָהִעָזבֹון הַׁ ִבילְּ יֹות ִבשְּ ִריָכה ִלהְּ  ; ִהיא צְּ
ָך לְּ ָלִדים שֶׁ יְּ נּו בַׁ , הַׁ בֹונְּ ִיתְּ ָסהשֶׁ ֲאָנִשים ֲהגּוִנים ָכמֹוְך, ֻכרְּ יּו לַׁ ֻאָשר, ִיהְּ ם מְּ ָאָדם ָהגּון הּוא גַׁ  . וְּ

ל כָ  שֶׁ י בְּ ם אֲהרֵּ ָך גַׁ ֲעִניק לְּ  ".רשֶׁ ֹוְך ֲאִני מַׁ

ָסה ֻכרְּ ף בְּ סֶׁ ָצא כֶׁ  .לֹא ִנמְּ

* 

ר ָשִנים שֶׁ ֲעֹבר עֶׁ ר שֶׁ , כַׁ חַׁ אַׁ ל ָאדֹוןלְּ ָלָדיו שֶׁ לּו יְּ זֶׁ  ָגדְּ הָ  'גֹוז'גְּ ֲאָנִשיםוְּ יֹון , יּו לַׁ רְּ ר לֹו נֹוטַׁ  12,222ָמסַׁ
הֹוִני, רּוָבִלים ִתמְּ ן הַׁ ָזקֵּ ל הַׁ ָּוָאתֹו שֶׁ צַׁ ִפי הֹוָרָאה בְּ  .  לְּ

זְּ  ל ָאדֹון גֶׁ ָבָניו שֶׁ ִליִחים' גֹוז'לְּ צְּ ָלאָכה מַׁ י מְּ יֹום ָבתֵּ ֲאָנִשים ֲהגּוִנים, יֵּש הַׁ ב לַׁ יטֵּ שּואֹות הֵּ נֹוָתיו נְּ  , בְּ
ֲאדֹון  זֶׁ וַׁ ָסתֹו 'גֹוז'גְּ נֹות ֲעָמלֹו  בֻכרְּ י שְּ ֲחרֵּ   .ָנח אַׁ


