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ד רָׁ ִמשְּ ס לַׁ נָׁ יָׁה ִנכְּ ע הָׁ שַׁ ה תֵּ עָׁ שָׁ נֹוִמ , בְּ חָׁ לְּ ד שֻׁ יַׁ ב לְּ יַׁשֵּ תֹּב, תְּ ִחיל ִלכְּ תְּ יָׁה מַׁ הָׁ יָׁרֹות וְּ ת נְּ מַׁ יָׁדֹו ֲערֵּ ל לְּ . נֹוטֵּ

ֹּא ִשיחֹות חֹוב, ל ת רְּ לַׁ ֹּא ֲהמֻׁ ֹּא , ל ל ֹּא חֹּם וְּ ִריד אֹותֹו שּום –קֹּר ל ֹּא ִהטְּ ר ל בָׁ סּוף. דָׁ ר־כְּ עָׁ פּוף, שֵּ ל , כָׁ עַׁ בַׁ

ִבים הֻׁ ִטים ּוצְּ מָׁ קֻׁ ִנים מְּ דּום, פָׁ ִאלּו רָׁ תֹו, כְּ ֲעבֹודָׁ ז בַׁ כָׁ רֻׁ ֹּאת מְּ ל ז כָׁ ל  .ּובְּ ב עַׁ ינֹו חֹושֵּ אֵּ ם שֶׁ דָׁ ל אָׁ ם שֶׁ ה רֹּשֶׁ שָׁ עָׁ

ר בָׁ ר, שּום דָׁ בַׁ ִתיר דְּ סְּ הּוא מַׁ ה בְּ ־אֹו שֶׁ ר, ִלבֹומָׁ בַׁ לֹות־דְּ גַׁ ה לְּ ינֹו רֹוצֶׁ אֵּ ה שֶׁ ִאיב – מָׁ כְּ הּו מַׁ שֶׁ ם, מַׁ סֵּ רְּ כַׁ , מְּ

ֲחֹלק ִעם ש ן לַׁ יָׁ נְּ עֻׁ ינֹו מְּ אֵּ הּו שֶׁ שֶׁ םמַׁ דָׁ ֹּא הֹוִציאֹו. ּום אָׁ ר ל בָׁ לֹו דָׁ קָׁ ת, ִמִשּוּוי ִמשְּ נֶׁ בֶׁ אֻׁ מְּ תֹו הַׁ וָׁ לְּ  .ִמשַׁ

ה ִהנֵּ ד, וְּ חָׁ ה, יֹום אֶׁ שָׁ פְּ ש חֻׁ ם, ִבקֵּ דָׁ אָׁ ט־הָׁ ן, עֵּ קֵּ זָׁ ה־הַׁ כֹונָׁ ה . מְּ דּוקָׁ סְּ ה הַׁ רָׁ ִתקְּ אֹום הַׁ ה ִפתְּ טָׁ מֹוטְּ ִאלּו ִהתְּ
ִדים עֹובְּ י הָׁ אשֵּ ל רָׁ ִנים עַׁ ה שָׁ חֹות, ִמזֶׁ ִמים פָׁ הָׁ יּו ִנדְּ ם הָׁ  .הֵּ

סֹּעַׁ -  ה ִלנְּ ה רֹוצֶׁ תָׁ ן אַׁ מַׁ ה זְּ מָׁ כַׁ ל –? ֲאדֹוִני, ּולְּ הֵּ נַׁ מְּ ל הַׁ אַׁ  שָׁ

ִים-  יֹומַׁ  ...לְּ

ִים-  יֹומַׁ ק לְּ ןּו? רַׁ אָׁ  ?לְּ

ִבקּור-  ל, לְּ הֵּ נַׁ מְּ  .ֲאדֹוִני הַׁ

ה רָׁ בְּ גָׁ ה וְּ כָׁ ה ֲהלָׁ מָׁ הֵּ דְּ תַׁ ִבקּור. הַׁ עַׁ לְּ  ?הּוא נֹוסֵּ

ה נָׁ לֹוִשים שָׁ ה שְּ ה ִמזֶׁ ִראשֹונָׁ ִים לָׁ יֹומַׁ ת ִעסּוקֹו לְּ ב אֶׁ זַׁ יִָׁשיש עָׁ הַׁ ּה. וְּ נָׁ שֻׁ ה מְּ שָׁ גָׁ רְּ פּו הַׁ קְּ יו ִנתְּ רָׁ ִגיִלים . ֲחבֵּ רְּ

חּותֹו  נֹוכְּ יּו לְּ ֲחזֹּרהָׁ יַׁ שֶׁ ר כְּ פֵּ סַׁ ה יְּ מֹּעַׁ מָׁ נּות ִלשְּ לָׁ בְּ ר סַׁ חֹּסֶׁ ִתינּו בְּ ִהמְּ ן וְּ קָׁ תְּ שַׁ ם הַׁ רָׁ ל ֲחבֵּ  .שֶׁ

ִים י יֹומַׁ ֲחרֵּ ר אַׁ זַׁ נֹו, הּוא חָׁ חָׁ לְּ יַׁד שֻׁ לֹו לְּ גֵּ רְּ הֶׁ ב כְּ יַׁשֵּ ִתיק, ִהתְּ עְּ הַׁ ִחיל לְּ ִהתְּ יָׁרֹות וְּ נְּ ת הַׁ מַׁ ת ֲערֵּ דֹו אֶׁ יָׁ ל בְּ טַׁ , נָׁ

שֹּם ן, ִלרְּ מֵּ סַׁ  .לְּ

ר טֹוב , אֹו-  סֹו  –בֹּקֶׁ נְּ ִהכָׁ ל בְּ הֵּ נַׁ מְּ ר הַׁ מַׁ ָך –אָׁ רְּ כָׁ לֹום מַׁ ה שָׁ  ?ּומָׁ

ִריא-  ל, בָׁ הֵּ נַׁ מְּ  .ֲאדֹוִני הַׁ

א-  דָׁ וַׁ ר יבְּ דּות־ֲחבֵּ לְּ ָך, יַׁ ן ִגילְּ  ?בֶׁ

ן-  ל, כֵּ הֵּ נַׁ מְּ ר, ֲאדֹוִני הַׁ דּות־ֲחבֵּ ן ִגיִלי, יַׁלְּ ֹּא בֶׁ ְך ל נִ ; אַׁ ר ִממֶׁ גָׁ בֻׁ ר מְּ ה יֹותֵּ בֵּ רְּ  .יהּוא הַׁ

ר-  גָׁ בֻׁ ר מְּ ה יֹותֵּ בֵּ רְּ  ?הַׁ

ֹּא שָׁ  ל ר ֲאלּווְּ  .אֹותֹו יֹותֵּ

ף יֹום דַׁ שּוב יֹום רָׁ דַׁ , וְּ בּועַׁ רָׁ בּועַׁ שָׁ תַׁ , ף שָׁ כָׁ ב וְּ הּוא יָׁשַׁ ע .בוְּ שַׁ ה תֵּ עָׁ שָׁ ִגיעַׁ בְּ ת, מַׁ חַׁ אַׁ א בְּ לֹוש, יֹוצֵּ שָׁ ר בְּ , חֹוזֵּ

ה מֹונֶׁ ד ִבשְּ רָׁ ִמשְּ ת הַׁ ב אֶׁ ֲעבֹּר שָׁ . עֹוזֵּ שּוב כַׁ ִיםוְּ יֹומַׁ ה לְּ שָׁ פְּ ש חֻׁ ה ִבקֵּ ה , נָׁ קָׁ לָׁ חְּ מַׁ ל הַׁ ם שֶׁ ִטיס ִחנָׁ רְּ ח כַׁ קַׁ לָׁ

ע סַׁ נָׁ ִליִשית  וְּ שְּ  . הַׁ

ת פֶׁ ה נֹוסֶׁ נָׁ ה שָׁ פָׁ לְּ ִים, חָׁ תַׁ נָׁ פּו שְּ לְּ ִנים, חָׁ ש שָׁ ה, שֵּ נָׁ י שָׁ ם ִמדֵּ ֱעלָׁ יָׁה נֶׁ הּוא הָׁ ש יּוִני, וְּ ת חֹּדֶׁ ִחלַׁ ִים , ִבתְּ יֹומַׁ לְּ

תְּ  ר שַׁ יָׁה חֹוזֵּ הָׁ רוְּ צּוב יֹותֵּ עָׁ ן וְּ  .קָׁ

ד חָׁ ק ִשנּוי אֶׁ יָׁה רַׁ ד הָׁ רָׁ ִמשְּ ִקיד , בַׁ ּה פָׁ דָׁ יָׁ ב לְּ יָׁשַׁ ה שֶׁ ִתיבָׁ ת כְּ כֹונַׁ בּו ִבמְּ תְּ ר ִנכְּ ֲחשּוִבים יֹותֵּ ִכים הַׁ מָׁ ִמסְּ הַׁ

ר חֵּ ִליז, אַׁ עַׁ ִעיר וְּ רֶׁ . צָׁ יֶׁ נַׁ הַׁ ר וְּ ט יֹותֵּ אַׁ ב לְּ תַׁ כָׁ ר שֶׁ חַׁ אַׁ ה מֵּ י ֲעבֹודָׁ ה דֵּ תָׁ יְּ ִשיש הָׁ יָׁ ִקיד הַׁ פָׁ ם לַׁ ְך גַׁ ה אַׁ כָׁ ת ֲהלָׁ

ה תָׁ בְּ רָׁ  . וְּ

ן קֵּ זָׁ ע הַׁ סַׁ ן נָׁ אָׁ ם, לְּ ר שָׁ ת ִמי ִבקֵּ  ?אֶׁ

ת ֲחנַׁ אֹות ִמתַׁ טָׁ סְּ יֹורְּ לֹוש וְּ ק שָׁ חָׁ רְּ מֶׁ ר־בְּ פָׁ ן כְּ כַׁ ת שָׁ בֶׁ כֶׁ רַׁ ִכים , הָׁ יָׁ יּו שַׁ הָׁ ִרים שֶׁ פָׁ ת כְּ בּוצַׁ ר ִבקְּ בָׁ עָׁ ל בֶׁ לַׁ ִנכְּ שֶׁ

ד חָׁ זֹות אֶׁ ל ֲאחֻׁ עַׁ בַׁ ק בֵּ . לְּ לָׁ חֻׁ ר מְּ פָׁ כְּ יֹום הַׁ ִביםהַׁ ִבים רַׁ יַׁשְּ ית. ין ִמתְּ ִין ־בֵּ ן ֲעדַׁ שָׁ יָׁ ן הַׁ גַׁ הַׁ דֹול וְּ גָׁ ה הַׁ זָׁ ֲאחֻׁ הָׁ

דּו רְּ ִיץ. שָׁ י קַׁ ן ִמדֵּ קֵּ זָׁ ר הַׁ אֹותֹו ִבקֵּ ִדיד שֶׁ יָׁ ר הַׁ גֹורֵּ ן ִהתְּ גַׁ ִדיד . בַׁ ן –אֹותֹו יָׁ קֵּ לֹון זָׁ י , אַׁ ֲחקֵּ ר ִמשְּ יָׁה ֲחבֵּ הָׁ שֶׁ

עּו ֲחלֹומֹות נְּ ף לַׁ תָׁ שֻׁ דּותֹו וְּ יויַׁלְּ  .רָׁ
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ר בַׁ עָׁ שֶׁ יו לְּ לָׁ עָׁ ן בְּ גַׁ ס לַׁ נָׁ יָׁה ִנכְּ ב הָׁ רֶׁ נֹות עֶׁ ב, ִלפְּ נָׁ מֹו גַׁ ב כְּ נֵּ גַׁ ע . ִמתְּ זַׁ גֶׁ ת הַׁ ק אֶׁ בֵּ חַׁ יָׁה מְּ רֹועֹות רֹוֲעדֹות הָׁ ִבזְּ

ִריר קָׁ יָׁדֹו, הַׁ ְך לְּ רֶׁ עַׁ בֶׁ ה, כֹורֵּ ק לֹו ּובֹוכֶׁ יֻׁ . נֹושֵּ מְּ שֹו הַׁ פְּ גֹּר נַׁ ת סְּ חַׁ אֶׁ יָׁה פֹותֵּ יו הָׁ נָׁ פָׁ ק לְּ תרַׁ רֶׁ ל , סֶׁ ה עַׁ דָׁ וַׁ ִמתְּ

לֹו  .ִסבְּ

י-  עּורַׁ ת נְּ ִתי אֶׁ זְּ בַׁ כּוִשי, ִבזְּ ת רְּ ִתי אֶׁ דְּ ִתי, ִאבַׁ רְּ כַׁ ָך מָׁ אֹותְּ ִתיק, וְּ ּוָׁ ִדיִדי הַׁ ְך . יְּ רֶׁ ת פֶׁ ֲעבֹודַׁ בַׁ ִתי שֶׁ בְּ שַׁ חָׁ

י אֵּ ל ֲחטָׁ ר עַׁ פֵּ נּות ֲאכַׁ כָׁ סְּ חַׁ רּוִעים־וְּ עּוִרים פְּ ֹּא. נְּ ְך ל שְּ . אַׁ י מַׁ ִייִתי דֵּ ֹּא הָׁ ר ל ִויחַׁ יֹותֵּ רְּ הַׁ ִתי לְּ חְּ לַׁ ֹּא ִהצְּ ל ִכיל וְּ

ֹּאש ר ל לָׁ עַׁ ג מֵּ גַׁ ם וְּ חֶׁ ת לֶׁ ר פַׁ ֲאשֶׁ ח ִלי. מֵּ לַׁ ח, סְּ לַׁ ר. סְּ עַׁ נַׁ ר אֹוִתי כְּ ה זֹוכֵּ תָׁ ה, אַׁ ר, מָׁ ה זֹוכֵּ תָׁ  ?אַׁ

ן בָׁ לָׁ ֹּאשֹו הַׁ ל ר עֹות עַׁ מָׁ ִניִני דְּ מֹו פְּ רּו כְּ שְּ ל נָׁ ִטפֹות טַׁ יו וְּ פָׁ ת ֲענָׁ ר אֶׁ לֹון ִנעֵּ אַׁ הָׁ יִָׁשיש וְּ ל הַׁ  .שֶׁ

ר-  עַׁ ִייִתי נַׁ הָׁ שֶׁ ר כְּ ה זֹוכֵּ תָׁ ִגיד, אַׁ ר, תַׁ ה זֹוכֵּ תָׁ ִאם אַׁ  ?הַׁ

יָׁה לֹו ה הָׁ מֶׁ ִנדְּ יִָׁשיש, וְּ ִלים, לְּ עָׁ ת הֶׁ שַׁ ִאוְּ עַׁ ִמִלים בְּ הּוא שֹומֵּ ר: "שֶׁ  ".ֲאִני זֹוכֵּ

ִתי-  בְּ זַׁ עָׁ י שֶׁ נֵּ ָך ִלפְּ ד ִממְּ רֵּ ִהפָׁ אִתי לְּ יְך בָׁ ר אֵּ ה זֹוכֵּ תָׁ אַׁ ר? וְּ יָׁקָׁ הַׁ ּטֹוב וְּ ִדיִדי הַׁ חַׁ ִלי, יְּ ה סֹולֵּ תָׁ אַׁ עַׁ שֶׁ . ֲאִני יֹודֵּ

ה נָׁ שָׁ ל הַׁ ְך כָׁ שֶׁ מֶׁ יָך בְּ לֶׁ עַׁ אֵּ גֵּ עְּ גַׁ ֲאִני ִמתְּ ה שֶׁ מָׁ ִתי, כַׁ ִמּטָׁ ִבי בְּ שֹוכְּ ל יֹום בְּ ה כָׁ לֶׁ אֵּ ִבקּוִרים הָׁ ל הַׁ ם עַׁ . חֹולֵּ

י לַׁ עַׁ אֵּ גֵּ עְּ גַׁ ה ִמתְּ תָׁ ִאם גַׁם אַׁ בִ ? הַׁ ה מֵּ תָׁ ָך, יןאַׁ דְּ בַׁ ם כֻׁלֹו ִמלְּ עֹולָׁ ד בָׁ חָׁ ף אֶׁ ין ִלי אַׁ  .אֵּ

לֹון אַׁ י הָׁ פֵּ נְּ ין עַׁ ה ִמבֵּ לָׁ צּוב עָׁ ש עָׁ חַׁ  .רַׁ

ב-  ה חֹושֵּ תָׁ ה אַׁ עַׁ מָׁ י: ֲאִני יֹודֵּ ל הֹורַׁ ִרים שֶׁ בָׁ קְּ ת הַׁ יֵּש ִלי אֶׁ ן. שֶׁ ִרים, כֵּ בָׁ קְּ ת הַׁ ר אֶׁ קֵּ בַׁ ְך לְּ לֵּ ל, אֵּ ה , ֲאבָׁ תָׁ אַׁ

ִבין ִתי כְּ , מֵּ עְּ שַׁ ֹלחַׁ ִליפָׁ לּו ִלסְּ יּוכְּ י שֶׁ דֵּ י ִמכְּ ר ִמדַׁ ם יֹותֵּ יהֶׁ פֵּ י. לַׁ לַׁ ִמים עָׁ יְּ אַׁ ם מְּ הֵּ ִגיעַׁ אֹוִתי וְּ רְּ ה מַׁ תָׁ . אַׁ

ע מַׁ ה, שְּ לֶׁ אֵּ ִרים הָׁ בָׁ קְּ ד ִמן הַׁ  .ֲאִני פֹוחֵּ

יִָׁשיש ל הַׁ ת אֶׁ עַׁ ה רֹוגַׁ שָׁ ִאוְּ לֹון בָׁ אַׁ ר הָׁ שּוב ִדבֵּ י, וְּ ת הֹורָׁ ִחילַׁ ת מְּ ִטיחַׁ לֹו אֶׁ סֹוִהבְּ יְּ פַׁ ה לְּ ִנסָׁ  . ו וְּ

 

ִאּטֹו ְך לְּ ן הֹולֵּ קֵּ זָׁ ִקיד הַׁ פָׁ ִמיד, הַׁ תְּ ר מַׁ ט יֹותֵּ אַׁ רֹובֹות, לְּ ִעִתים קְּ ְך לְּ רֶׁ דֶׁ ר בְּ ֱעצָׁ ִעִתי, נֶׁ ר לְּ רֹובֹות יֹותֵּ ם קְּ

ִמיד הּו עֹולָׁ חָׁ מֵּ . ִמתָׁ הזֵּ דָׁ בֵּ ה כְּ חָׁ ִמיד, ה ֲאנָׁ ר ִמתָׁ ה יֹותֵּ דָׁ בֵּ ְך. כְּ ְך, הֹולֵּ ל מַׁ , הֹולֵּ ן עַׁ עָׁ לֹוִנשְּ  .קְּ

י דּומֵּ ר־ִדמְּ כָׁ מֻׁ ר הַׁ עַׁ שַׁ ן בַׁ גַׁ ס לַׁ נַׁ ר ִנכְּ ֲאשֶׁ ץ כַׁ רֶׁ אָׁ ל הָׁ ן עַׁ מַׁ דּו ִמזְּ ר יָׁרְּ בָׁ ב כְּ רֶׁ עֶׁ  . הָׁ

יו לָׁ ה עָׁ טָׁ לְּ תַׁ ה ִהשְּ עָׁ ה רָׁ חּושָׁ כֹו: תְּ רְּ ת דַׁ סֹּם אֶׁ יַׁחְּ ק וְּ נֵּ זַׁ ב יְּ לֶׁ ה כֶׁ יזֶׁ י אֵּ ש , אּולַׁ רֶׁ גָׁ יְּ ן וַׁ נָׁ גַׁ ִחין בֹו הַׁ בְּ א יַׁ מָׁ אֹו שֶׁ

רֹות, ֹותֹוא דֵּ שְּ ת ִכּוּון הַׁ י ִשנּו אֶׁ ם, אֹו אּולַׁ עַׁ ר פַׁ בָׁ שּו כְּ עָׁ ִפי שֶׁ ת , כְּ א אֶׁ צָׁ ֹּא ִימְּ קּויָׁה ל לְּ ִאיָׁתֹו הַׁ ל רְּ לַׁ ּוִבגְּ

דֹול גָׁ ק הַׁ ארְּ פַׁ תֹוְך הַׁ לֹון בְּ אַׁ  .הָׁ

ה רָׁ ה קָׁ אֹותֹו? מָׁ ִריְך ִלרְּ ר צָׁ בָׁ יָׁה כְּ אן הָׁ י ִמכָׁ י. ֲהרֵּ ינָׁ ת עֵּ ץ אֶׁ מֵּ אַׁ ִדים, והּוא מְּ ִדים ֲאחָׁ עָׁ ד עֹוד צְּ  . צֹועֵּ

נּו-  ינֶׁ  !אֵּ

ת כֶׁ לֶׁ ִשיְך לָׁ מְּ  ,הּוא מַׁ

ץ עֵּ ל הָׁ ם שֶׁ דֶׁ ק גֶׁ  .רַׁ

תּו אֹותֹו-  רְּ עּו, כָׁ דְּ  .גָׁ

ק מֶׁ ט בֹו נֶׁ שַׁ פָׁ ץ שֶׁ עֵּ ם הָׁ דֶׁ גֶׁ ה בְּ ע בֹוהֶׁ גַׁ ד רֶׁ מַׁ ב. הּוא עָׁ שֶׁ עֵּ ל הָׁ ל עַׁ פַׁ הּוא נָׁ יו וְּ תָׁ חְּ לּו תַׁ פְּ קַׁ יו ִהתְּ לָׁ גְּ ִעי, רַׁ ת ן אֶׁ ִהשְּ

חּו ה הַׁ ִלפָׁ קְּ ל הַׁ יו עַׁ נָׁ הפָׁ ה, מָׁ חָׁ לַׁ יו, הַׁ ינָׁ עֵּ גֹות מֵּ דֹולֹות זֹולְּ עֹות גְּ מָׁ דְּ שֶׁ ִכי כְּ ץ ִבבְּ רַׁ  .ּופָׁ

ין-  ין, אֵּ נּו, אֵּ ינֶׁ ד, אֵּ חָׁ ף אֶׁ ר אַׁ בָׁ ין כְּ ק ֲאִני, אֵּ ִדי, רַׁ בַׁ ין ִאיש ִמלְּ אֵּ ִלי. וְּ יָך, אֵּ לֶׁ ח אֹוִתי אֵּ כֹּל , קַׁ ת הַׁ אֶׁ

ִתי זְּ בַׁ  !ִבזְּ

להּו לֵּ פַׁ ר עֹוד, א ִהתְּ עֹורֵּ ִהתְּ ֹּא לְּ ל י שֶׁ דֵּ ם כְּ דַׁ ִנרְּ ה וְּ כָׁ ר. בָׁ בַׁ ֹּא , ִלבֹו ִנשְּ ל ִשיְך לְּ מְּ הַׁ יָׁה לְּ ֹּא יָׁכֹול הָׁ ל ב שֶׁ לֵּ הַׁ

ה ֲהבָׁ  .אַׁ
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קְּ  הֻׁ ִשים שֶׁ רָׁ ן ִמקְּ קַׁ תְּ הֻׁ רֹון שֶׁ אָׁ ר בָׁ בַׁ יִָׁשיש ִנקְּ הַׁ ה שֶׁ רָׁ ִרים מּוזָׁ לּות ִמקְּ שְּ לְּ תַׁ ֹּאת ִהשְּ ה ז תָׁ יְּ ע הָׁ זַׁ עּו ִמגֶׁ צְּ

לֹו לֹון שֶׁ אַׁ ה. הָׁ רֶׁ ְך ִיקְּ כָׁ יו שֶׁ יָׁ חַׁ ע בְּ דַׁ חֹות יָׁ פָׁ י . ִאלּו לְּ ֲחרֵּ ר אַׁ בָׁ תֹו כְּ ִטירָׁ ל פְּ ע עַׁ ד נֹודַׁ רָׁ ִמשְּ ל הַׁ הֵּ נַׁ ִלמְּ

יָׁה וָׁ לְּ הַׁ ִאיש. הַׁ ע לְּ ֹּא נֹודַׁ ִבקּוִרים ל ל סֹוד הַׁ  .ֲאבָׁ


