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ָאַמר ִלינֹו וְׁ ַרקְׁ ב ִבטְׁ ַיצֵּ ִהתְׁ ֹלֶשת ָבָניו לְׁ  :ָקָרא ָהָאב ֶאת שְׁ

ָנַתִתי ָלֶכם ִחּנּוְךָנַתִתי ָלֶכם שֵּ " ָבב וְׁ לֹא רְׁ ָפָחה לְׁ ם. ם ִמשְׁ ָעׂשּו ָלֶכם שֵּ כּו וְׁ ָשו לְׁ ֶכם ַעכְׁ מְׁ ַעצְׁ  ".בְׁ

י ָאִביו כֵּ ן ָהִראשֹון ָרַכן ֶאל ִברְׁ ֶזה ָאַמר לֹו ,ַהבֵּ  :וְׁ

ָך" ג לְׁ יֶנִּני ּדֹואֵּ לֹא ָאִעיר ֶהָערֹות; אֵּ צֹות וְׁ ָך עֵּ ן לְׁ ָך. לֹא ֶאתֵּ צֹונְׁ ה ִכרְׁ ַהג. ֲעׂשֵּ יַצד ִתנְׁ ַע כֵּ  ".ֲאִני יֹודֵּ

י ָאִביו כֵּ ִני ָרַכן ֶאל ִברְׁ ן ַהשֵּ ָאָגהַעל פְׁ . ַהבֵּ ָרה ַהָבַעת ּדְׁ ַטיְׁ י ָהָאב ִהצְׁ  .נֵּ

ִני" בּוָנה, בְׁ ֹכר, ָנַהג ִבתְׁ  ". זְׁ

ן ָקָרא ֶיה ָחָכם" :ַהבֵּ ָהָאב ִחיְֵּך! ֶאהְׁ שֹון ַהֶזה, וְׁ ב ֶאת ַהִטפְׁ י ֶשִחבֵּ נֵּ  ".ִמפְׁ

י ָאִביו כֵּ ִליִשי ָרַכן ֶאל ִברְׁ ן ַהשְׁ ם ֶאת ַגבֹוָתיו. ַהבֵּ צֵּ ַביֵּש אֹוִתי ַאל" .ָהָאב ִצמְׁ ַאֶיֶמת ,"תְׁ ִניָמה מְׁ , ָאַמר בְׁ
כ"  "...ַאֶחֶרת, רֹוזְׁ

 

* 

 

ה ָשָנה רֵּ ש ֶעׂשְׁ רּו ֲחמֵּ י ֲאָרִזי. ָעבְׁ ית ַהַחָּוה ַהָבנּוי ֲעצֵּ עֹוֶצֶרת ַבֲחִזית בֵּ ֹפֶאֶרת וְׁ ָכָבה מְׁ ָהָרה ֶמרְׁ . םַמִגיָעה ִבדְׁ
ִבירבִ  טּוִחים ָיַרד ִמֶמָּנה גְׁ ָעִדים בְׁ י ַהֶשֶמשלָ חְׁ ָלבּוש מַ  צְׁ נֵּ ַקרְׁ נֹוֶצֶצת בְׁ ֶשֶרת ָזָהב ִמתְׁ ד ַשרְׁ עֹונֵּ  . צֹות וְׁ

ֻהָּדר ָכל ָכְך נֹו מְׁ אֹותֹו ֶאת בְׁ ן ָאַמר. ָהָאב ַהָקִשיש ֶהֱחִויר ִברְׁ ָרץ " :ַאְך ַהבֵּ ם ֶשל ָחלּוץ ִנמְׁ שֵּ ָזִכיִתי בְׁ
רֹופ ַאִציל ֶנֶפש תְׁ ה הַ . ּוִפיַלנְׁ  ".הֹוָכחֹותִהּנֵּ

י ָאִביו נֵּ דֹוָלה ִלפְׁ י ָהָאב . הּוא ִהִּניַח ֲחִביַלת ִעתֹוִנים גְׁ נֵּ נּו פְׁ ַעּנְׁ  .ִהתְׁ

בּוש ֶשל ָאָדם ָאִמיד ק ֶגֶבר ִבלְׁ ָכָרה ּוִמתֹוָכּה ִזּנֵּ אֹותֹו ֶרַגע ִהִגיָעה ִכרְׁ  . בְׁ

ָשַאל ַאָתה" :ִחיְֵּך ָהָאב ַהָקִשיש וְׁ רָמה , שֹוָבב, וְׁ  "?ַאָתה אֹומֵּ

ַבָקָשה" רֹא, ַאָבא, בְׁ ה. ַאָתה ָיכֹול ִלקְׁ י ָלָבן, ִהּנֵּ ָקן ַהָידּוַע ֶשָלנּו: "ָשֹחר ַעל ַגבֵּ  ".ָהַעסְׁ

ִליָאה רֹאשֹו ִבפְׁ ִניד בְׁ הֵּ ִציץ ַהָיִשיש ָבִעתֹון וְׁ ָמָמה ֲאֻרָכה .הֵּ ָרה ּדְׁ ָתרְׁ ָיַרד ָהֶעֶרב, ִהׂשְׁ ה ָפַת . וְׁ ִהּנֵּ ח ִמיֶשהּו וְׁ
ר, ש ֶאת ַהֶּדֶלתֶר חֶ  ָרִעים, ּוַבֶפַתח ָעַמד ָאָדם ִחּוֵּ  .ָלבּוש קְׁ

ִני" ִני –ָקָרא ַהָיִשיש !  בְׁ ִהּסּוס". !בְׁ עּו ֲחָרָדה וְׁ מְׁ קֹולֹו ִנשְׁ  .בְׁ

ן  רּוִׂש ַהבֵּ ִעתֹוִנים ַהפְׁ ִציץ בְׁ ָאַמר ֶחֶרשהֵּ י ָהָאב וְׁ נֵּ  :ים ִלפְׁ

 ".ִבי ָאָדם ָיָשרֲאָנִשים רֹוִאים "

ָמעֹות ָלַחש ִבדְׁ ֹחם וְׁ ק אֹותֹו בְׁ  :ָהָאב ִחבֵּ

נִ " ָא , ָאהּובי הֵּ ָהִייָת בְׁ ָכְך ִנשְׁ  ".ַת רְׁ וְׁ


