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-   �  ...ְוֶאת ַּדֲאָגְת� ְלטֹוַבת ַהִּצּבּור, ֲאדֹוִי, ְּבַהִּכיִרי ֶאת ְִדיבּוְת

  ?ַּבֶּמה ָהִעְָין, טֹוב, טֹוב   -

  ...ַהֵּלבֲאִי ְמַבֵּקׁש ְלַהְמִליץ ִלְפֵי ְּכבֹודֹו ַהָּנִדיב ְרַחב    -

  .ַאְֵׁשי ַמֲעֶׂשה לֹא אֹוֲהִבים ְאּוִמים ַארּוִכים, ֲאדֹוִי   -

ָחרּוץ , ֻמְכָׁשר ְּבֹאֶפן יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל, ָצִעיר ֶּבן ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש: ַאִּציג ֶאת ָהִעְָין ְּבִקּצּור, ִאם ֵּכן   -

  ...ֶרץ ְּכֵדיֵאין לֹו ֶאְמָצִעים ְּכֵדי ִלְֹסַע ְלחּוץ ָלאָ , ִּכְַמָּלה

ַא> , ֵאיִֶּני ִמְתַחֵּיב ִלְדָבִרים ְּגדֹוִלים. ֲאִי ַמְבִטיחַ . ִאם ָאְמָם ֶזה ָּכ> ַאָּתה ָיכֹול ִלְסֹמ> ַעל ֶעְזָרִתי   -

  ?ִּפּסּול, ִצּיּור? ָמה ַהְּתחּום ֶׁשּלֹו. ֲאַאְפֵׁשר לֹו ְּתִָאים ְלִהְׁשַּתֵּלם

  ...ְפֵי ְׁשַָתִיםלִ . הּוא רֹוֵפא, ֲאדֹוִי, לֹא   -

  ...ָחַׁשְבִּתי... ָּכאן ֲאִי, לֹא. ֶזה ְּכָבר ִעְָין ַאֵחר, ַאָּתה ֵמִבין, ּו? רֹוֵפא! ָאה   -
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  .ַהּלֹא ַמְרִׁשים ְוַהַּבְיָׁשן ַהֶּזה ִהּנֹו ֶיֶלד ֶּפֶלא, ַהֶּיֶלד ַהָּקָטן. ֲאִי ָּבא ֵאֶלי� ִּבְתחּוַׁשת ַּגֲאָוה ַרָּבה, ֲאדֹוִי   -

ִמּתֹו> ֶהֵּכרּוִתי ִעם ִמי ֶׁשִהִּציג אֹוְת� ֲאִי יֹוֵדַע ? ָמה ִׁשְמ�, ּבֹוא ֵהָּנה... ְמַעְֵין ְמאֹוד.... ְּבַבָּקָׁשה, ֵּכן   -

  .ֶׁשֵאיֹו ְמַפֵּזר ִמִּלים ָלרּוחַ 

  .ָיבֹוא יֹום ְוהּוא ִיְהֶיה ַּגֲאָוֵתּו   -

  ?ִּכּנֹור, ְּפַסְֵּתר? ַעל ָמה הּוא, ַעל ָמה   -

  ָּבָה , ְללֹא ׁשּום ֶיַדע ְּבִסיִסי, ִלְכֹּתב ְוֶחְׁשּבֹון, ֶׁשּלֹא ְלַדֵּבר ַעל ָּכ> ֶׁשָּלַמד ְלַבד ִלְקרֹא, ַהֶּיֶלד ַהֶּזה, לֹא   -

  .ֹוִיִּתְרֶאה ֲאד, ְּבַבָּקָׁשה; ִהֵּנה ָהֲעבֹוָדה ֶׁשּלֹו... ְּבַעְצמֹו ִמּתֹו> ִאיְטּוִאיְצָיה ְמֹוַע ִקיטֹור  

  ....אּוַלי ּתּוַכל. ֲאדֹוִי, ֲאִי לֹא ֵמִבין ְּבֶזה, ַהְּמַממ? ָמה, זֹאת אֹוֶמֶרת ְּכִאּלּו ֶטְכַאי. ֵּכן, ָאה   -
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ֲאִי יֹוֵדַע ֶׁשַהְרֵּבה יֹוֵתר ְּפרֹודּוְקִטיִבי ַּכֲאֶׁשר ַהֶחְבָרה ַמִּגיָׁשה ֶאת ֶעְזָרָתּה ַלֲאִָׁשים . ֲאדֹוִי ַהָּנִׂשיא   -

  . ִלְפָעִמים ָצִרי> ִלְסטֹות ֵמָהִעָּקרֹון ַהֶּזה, ְּבָכל זֹאת, ְצִעיִרים

ּגֹוֵוַע ְּבָרָעב ְוָהִייָת רֹוֶצה ְלַהְבִטיַח לֹו ֶאת ְיֵמי , ל עֹוֵבד ֻמָּתׁשְּבַוַּדאי ַאָּתה ֵמִביא ְלָפַי ִמְקֶרה ׁשֶ , ָאה -   -

  .ִזְקָתֹו

  .זֹאת עֹוֶבֶדת, ֲאדֹוִי, ֵּכן   -

  ?סֹוֶפֶרת, ַׂשְחָקִית, ַזֶּמֶרת? ִמי זֹאת. ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה   -

  .מֹוָרה, ְּכבֹוד ַהָּנִׂשיא, לֹא   -

  ?אּוַלי ֶׁשל מֹוְיֹוְׁשקֹו? ֶׁשל ִמי: עֹוד יֹוֵתר טֹוב   -

  .מֹוָרה ְרִגיָלה ֶׁשל ָּבֵּתי ֵסֶפר ֲעָמִמִּיים ּוִמְקצֹוִעִּיים, לֹא   -

ֲהֵרי ֵיׁש ָלֶהן ... ָהִייָת ָצִרי> ִלְפֹות ְלָתְכִית ַהַהְלָוָאה ְוִחָּסכֹון אֹו ַלִּמְׂשָרד. ַמָּמׁש ִהְכְַסָּת ִלי! אֹוֹוֹו   -

  ...י ֶׁשֲאִיִמְּפֵ , ַמֶּׁשהּו ָּכֶזה
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 .ֶזה ַהֹּכל... ֲאִי ִמְתַּפֵּלא, ָּכל ֵאיַמת ֶׁשֲאִי ְִזָּכר ִּבְׁשHֶׁשת ַהִּבּקּוִרים ָהֵאֶּלה -


