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ר זְּ ׁשֹוֵרר ָיַׁשב בִּ לּובֹות ַעל ָחֵזהּוַהמְּ ֵּור, ֹועֹות ׁשְּ ֻעָנה, חִּ ָלה. חֹוֶלה, מְּ פִּ ָפָתיו ָלֲחׁשּו תְּ . ֵעיָניו ָהיּו ֲעצּומֹות ּושְּ

ָסה ית ֶׁשל ַהֻכרְּ ּסּוי ַהַשֲעָונִּ ָערֹו ַהָלָבן ָנַפל ַעל כִּ חֹו. שְּ צְּ ֵאב ֶאת מִּ יֵצי כְּ ּסּו ַבֲחרִּ ים כִּ ים ֲעֻמקִּ ָמטִּ  .קְּ

ֵני ֶׁשֶמׁש ַבַעד ַהַחלֹון ַהָפתּוחַ  ַקרְּ מּו מִּ ירּות ָזרְּ הִּ ים ַרבֹות. בְּ פֹורִּ תֹוָכם ָׁשרּו צִּ יקּו ּומִּ ים הֹורִּ  .ֲעֵלי ָהֵעצִּ

ֹׁשם נְּ יׁש לֹא ֵהֵעז לִּ אִּ ׁשֹוֵרר, וְּ ים ֶׁשל ַהמְּ ָגָעיו ָהַאֲחרֹונִּ עּו ֶׁשֵאֶלה רְּ יָדיו ָידְּ ידִּ יָדיו וִּ מִּ ֵני ֶׁשַתלְּ פְּ ים , מִּ לִּ ׁשְּ ֶׁשהִּ

ם   .ֱאֹלָהיועִּ

יד סִּ ים כְּ רִּ ּוְּ ָפָניו ַהחִּ ֵכֶלת ֶׁשָלֶהן ָבַלט בְּ גֹון ַהתְּ ים ֶאת ֵעיָניו וְּ יׁש ֵהרִּ ים ֶאת ֵעיָניו. ַהָיׁשִּ ַתֵכל , הּוא ֵהרִּ סְּ הִּ

ַמת ַהֹבַהק ֵור ֵמָעצְּ ַתנְּ סְּ לֹא הִּ ירֹות ַלֶשֶמׁש וְּ ׁשִּ  .יְּ

ַגל ַהֶשֶמׁש ַהלֹו ַגלְּ בֹוֵנן בְּ תְּ ַמן ַרב הִּ יםזְּ הּורִּ רְּ הִּ לֹא ָסֵפק ּוַמֲאָמץ . ֵהט ָׁשקּוַע בְּ בֹוָתיו ָהיּו ֲחׁשּובֹות לְּ ׁשְּ ַמחְּ

תֹו ַרב ים, ַמֲחַׁשבְּ קִּ טּו ָהעֹורְּ חֹו ָבלְּ צְּ ֵטי מִּ מְּ ֵני ֶׁשֵבין קִּ פְּ ֻאָמץ , מִּ כּוז מְּ ָפָניו ַהָבַעת רִּ נּו לְּ קְּ הִּ טּו וְּ ַבלְּ תְּ הִּ

ֹכֶבד־ֳֵאׁש  .וְּ

ים ָנַדמּו וַ  פֹורִּ ָמָמהַהצִּ יַע ֶאת ַהדְּ רִּ פְּ ים לֹא הִּ לּו ַרַחׁש ֶהָעלִּ ינּו. ֲאפִּ תִּ מְּ ׁשֹוֵרר הִּ יָדיו ֶׁשל ַהמְּ ידִּ יָדיו וִּ מִּ , ַתלְּ

עּו ֶׁשהּוא עֹוֵמד לֹוַמר ַמֶשהּו ָגדֹול ָכל , ֵהם ָידְּ ָפט ֶאָחד ָכל ֹתֶכן ַחָייו וְּ ׁשְּ מִּ מּו בְּ צְּ ַטמְּ צְּ לּו הִּ אִּ ָגדֹול ָכל ָכְך כְּ

 .לֹוָפעֳ 

ָסה ֶׁשָעֶליָה ָיַׁשב ַהגֹוֵסס ָגל ֶאת ַהֻכרְּ ַמעְּ יפּו בְּ קִּ  .ֵהם הִּ

יּוכֹו ָהָיה קֹוֵרן ָכל ָכְך חִּ ֵיְך וְּ ים ַכֶשֶמׁש, הּוא חִּ ָהָיה ַחמִּ ן ַהֶשֶמׁש וְּ לּו ָׁשַאל אֹותֹו מִּ אִּ כּו ָכל  –. כְּ יְּ יָכְך חִּ פִּ לְּ

ים חִּ לֵ , ַהנֹוכְּ רֹות ֶׁשֶעֶצב מִּ ָבםַלמְּ  . א ֶאת לִּ

ים ֶאת ַהֶשֶמׁש -  .ָׁשַאל –? ַאֶתם רֹואִּ

ים - נּו רֹואִּ  .ֲאַנחְּ

יא אֹוֶמֶרת - ים ָמה הִּ עִּ ם ַאֶתם ׁשֹומְּ  ?ַהאִּ

ים ָדָבר - עִּ  .ֵאיֶננּו ׁשֹומְּ

ים ָלמּות - כִּ ַדֶבֶרת ַרק ֶאל ַההֹולְּ יא מְּ ֵני ֶׁשהִּ פְּ עּו. מִּ מְּ י ֵאי: ׁשִּ ַלֶמֶדת אֹותִּ ְך ֶלֱאֹהב ֶאת ַהבֹוֵרא ַהֶשֶמׁש מְּ

י ָכמֹוָה ֵאָליו תִּ דֹוָלה ֶׁשֵמעֹוָלם לֹא ַחׁשְּ דֹוָלה ָכל ָכְך ֶׁשַהֵלב ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעֹמד : ַאֲהָבה גְּ ית גְּ ַאֲהָבה ַעל־ֱאנֹוׁשִּ

ַמן ַרב עֹוד. ָבּה זְּ ֵני ָהאֱ : וְּ בְּ ֵני ָהָאָדם כִּ י ֶלֱאֹהב ֶאת בְּ ַלֶמֶדת אֹותִּ יםַהֶשֶמׁש מְּ י , ֹלהִּ ָלָדיו ֶׁשל מִּ מֹו ֶאת יְּ כְּ

ים ָצרִּ לֹא מְּ ים ַאֲהָבה לְּ ֵאב, ֶׁשאֹוֲהבִּ ן ַהכְּ יא ֲחָזָקה מִּ ים . ַאֲהָבה ֶׁשהִּ ֵני ֶׁשֱאֹלהִּ פְּ ֵני ָהָאָדם מִּ י אֹוֵהב ֶאת בְּ ֲאנִּ

ָבם רְּ קִּ ֶאת ָהָאָדם ֶׁשֶבֱאֹלהִּ . ׁשֹוֵכן בְּ ֶבן ָהָאָדם וְּ ים ֶׁשבְּ י אֹוֵהב ֶאת ֱאֹלהִּ אּו. יםֲאנִּ אּו ַכָמה ֶׁשַהֶשֶמׁש , רְּ רְּ

דֹוָלה י ֵעט! ַהזֹאת גְּ נּו לִּ  .תְּ

טּוָחה ָיד בְּ ֹתב בְּ כְּ יל לִּ חִּ תְּ הִּ  :הּוא ָאַחז ָבֵעט וְּ

 .ָמה ֶׁשאֹוֶמֶרת ַהֶשֶמׁש"

ַאֲהָבה ָלה ו, ֱאמּוָנה וְּ פִּ  ..."תְּ

ים ַרת אֹונִּ ָחה ַחסְּ  .ָידֹו ָצנְּ

ַטר פְּ ׁשֹוֵרר נִּ  .ַהמְּ

 


