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ָחד ְפֵני ְזַמן ָמה ְבאֶׁ ְתַנֲהלּו לִּ הִּ ים שֶׁ יִּ ָיתִּ ים ַהַשֲערּורִּ ְשָפטִּ תֹוְך ַזֲעזּוַע ָעֹמק ַאֲחֵרי ַהמִּ י מִּ ָבֵתי  ָעַקְבתִּ מִּ

ָלנּו ְשָפט שֶׁ  .ַהמִּ

ל  ה שֶׁ ְקרֶׁ הּו מִּ ָשהזֶׁ ל ְמַנֵהל ֵבית-ַכֲחמִּ ָפנּו ַבְתלּוָנה אֶׁ ים שֶׁ ר ַעל ֲהָלַנת ְשָכָרם-ָעָשר מֹורִּ  . ַהֵספֶׁ

ית ְקצֹועִּ יָקה ַהמִּ ה ָבֵאתִּ ְלזּול ֵמֵעין זֶׁ יד ְלזִּ ָעתִּ ים ֵקץ בֶׁ י , ְכֵדי ָלשִּ ָחָאתִּ ת מֶׁ יַע אֶׁ י ְלַהבִּ ְחַלְטתִּ ְמ הֶׁ ּוְלַגנֹות  תצֶׁ רֶׁ ַהנִּ

יפּות  ה ַהָנדֹוןַבֲחרִּ ת ַהַמֲעשֶׁ  .אֶׁ

ית ת ַהֲהָנָאה ַהמּוָסרִּ ְשֹאב ְמלֹוא ֵראֹוָתיו ַאְך ְוַרק אֶׁ יבּות ַלָשָכר ְוָעָליו לִּ ה ְיַיֵחס ֲחשִּ מֹורֶׁ ָתֵכן שֶׁ ת  לֹא יִּ לֶׁ ַהנֹופֶׁ

ְלקֹו ַבֲעבֹוָדתֹו  .ְבחֶׁ

ים ים ְבלּויִּ ְבָגדִּ ְתַהֵלְך בִּ ה ְלהִּ ל ַהְקָרָבה , שּוָמה ַעל ַהמֹורֶׁ ְגָמה שֶׁ ם ְכֵדי ְלַהּוֹות דֻּ ַפת ַהָשַמיִּ יֹשן ַתַחת כִּ ְרֹעב ְולִּ לִּ

ית ְקצֹועַ , ַעְצמִּ יד, ַסְגָפנּות ְוַאֲהַבת ַהמִּ ָעתִּ יַח לֹו בֶׁ יק לֹו אֹו ַמְבטִּ ְקצֹועֹו ַמֲענִּ מִּ ר ְלטֹובֹות ַהֲהָנָאה שֶׁ שֶׁ  .ְללֹא שּום קֶׁ

יבּות ְמַנֵהל ֵבית , ְלעַֻּמת זֹאת ים ְוֵכן ְלַשֵמש מֹוֵפת ְלַיצִּ יִּ טִּ ְסתֶׁ ים ְואֶׁ יִּ יְגֵינִּ ים הִּ ל ַחיִּ ְגָמה שֶׁ ר ַחָיב ָלֵתת דֻּ ַהֵספֶׁ

ית ים ֲאֵחרֹות.  ַנְפשִּ לִּ ְסָעדֹות יְֻּקָרה, ְבמִּ ַפע ְוַרק ְבמִּ ְשתֹות ְבשֶׁ ֱאֹכל ְולִּ ְלֹבש , ָעָליו לֶׁ ירֹות ְפֵאר ְולִּ ָעָליו ָלגּור ְבדִּ

ים ל טֹוֵבי ַהֲחָיטִּ יפֹות ַהְתפּורֹות ֵאצֶׁ ים ְקרֹובֹות ַבֵתַאְטרֹון, ֲחלִּ תִּ ַמְנַעֵמי , ְלַבֵקר ְלעִּ ים ְוֵלָהנֹות מִּ ְלַשֵחק ְקָלפִּ

ים יעּות ָרצֹון, ַהַחיִּ ל ְשבִּ יּוְך ְוַהָבָעה שֶׁ יד ַעל ָפָניו חִּ ְראּו ָתמִּ ים יִּ יכִּ ַהֲחנִּ  .ְכֵדי שֶׁ

ָתכֵ  ה יִּ יעַ ָכל זֶׁ ר יּוַכל ְלַהְשפִּ ֵבית ַהֵספֶׁ ְתַמחּות ָכזֹאת ְכֵדי שֶׁ ְכֵרַח ְבהִּ ת ַההֶׁ ין אֶׁ ה ֵיאֹות ְלָהבִּ ם ַהמֹורֶׁ ַעל  ן ַאְך ְוַרק אִּ

ְתַבֵגר ינּו ְבַהָגַשת ְתבִּ , ַהדֹור ַהמִּ ָראִּ ה שֶׁ ית ְכגֹון ֵאלֶׁ ַדְרְדרּות מּוָסרִּ ל הִּ ית ַעל ְיֵדי ְולֹא ַיְחְזרּו תֹוָפעֹות שֶׁ ְשָפטִּ יָעה מִּ

ים ל ַהקֹוְנַאְרְסקִּ י שֶׁ קִּ ד יֹוְרשֹו ַהחֻּ גֶׁ ים ְכנֶׁ ָלנּו (מפיץ ההשכלה)ַהמֹורִּ  .שֶׁ
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