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אשֹון יֹום רִּ ֵדר בְּ ֵהעָׁ שּות לְּ ֵקש רְּ י בִּ לִּ ֵרת שֶׁ שָׁ ּה; ַהמְּ לָׁ צְּ ַבֵקר אֶׁ ַלְך לְּ הּוא הָׁ ר וְּ פָׁ ן ַהכְּ ה מִּ יעָׁ גִּ מֹו הִּ אּוַלי . אִּ וְּ

ה ַרק ֵתרּוץ  ?זֶׁ

ַבד י לְּ יאּות, ֲאנִּ רִּ ַקו ַהבְּ ת, לֹא בְּ ת ַבַביִּ בֶׁ שֶׁ ַלי לָׁ ְך עָׁ ּׁשּום כָׁ ַבח, מִּ רֹות שֶׁ ת ַלמְּ ֵכלֶׁ ֵמי תְּ שְּ ש בִּ מֶׁ ּוץ זֹוַרַחת שֶׁ

יר ֲאוִּ יב עֹוֵמד בָׁ בִּ ֵריַח אָׁ ים וְּ ירִּ הִּ  .בְּ

חֹוב רְּ ת ַהַחלֹון לָׁ י אֶׁ תִּ ַתחְּ ה, פָׁ ה ַרכָׁ סָׁ ֻכרְּ י בְּ תִּ ַשבְּ ן, יָׁ טָׁ ן קָׁ חָׁ ר ַעל ֻשלְּ י ֵספֶׁ דִּ יָׁ י לְּ תִּ ַנחְּ ר , הִּ יגָׁ י סִּ מִּ ַעצְּ י לְּ תִּ ַטלְּ נָׁ

בֹוֵנן ַבֲהמֹון הַ  תְּ י מִּ חֹובַוֲאנִּ רְּ ים בָׁ כִּ ַהלְּ תְּ ים ַהמִּ לִּ ַטיְּ  .מְּ

י צּוב לִּ ה עָׁ ּׁשּום מָׁ י, מִּ ל ֵישּותִּ כָׁ ַשט בְּ ים ּוֵמֵעין ַצַער פָׁ גּועִּ י ַגעְּ פּו אֹותִּ קְּ טּו ַעל , תָׁ ַתלְּ שְּ ֵהם הִּ שֶׁ לְּ רֹונֹות כָׁ כְּ זִּ

בֹוַתי שְּ ד ֵעיַני, ַמחְּ גֶׁ נֶׁ רֹות לְּ רֹות עֹובְּ מּונֹות ֻמכָׁ ים ֻמכָׁ , תְּ נִּ יֹון, רֹותפָׁ מְּ כֹוַח ַהדִּ ר בְּ בָׁ עָׁ ן הֶׁ פּו מִּ לְּ שְּ נִּ ים , שֶׁ נִּ רֹוכְּ

בֹות. ֵאַלי כָׁ רְּ ַגֵלי ַהמֶׁ שּוק ַגלְּ קְּ שִּ יָׁה וְּ חִּ תְּ ים לִּ מִּ עּו קָׁ וְּ גָׁ גָׁשֹות שֶׁ חֹוב, רְּ רְּ ים בָׁ שִּ ֲאנָׁ ַחש ַצֲעֵדי הָׁ ם , רָׁ בּושָׁ לְּ

ם  הֶׁ לָׁ ים שֶׁ ַחת ַהַחיִּ מְּ שִּ ר וְּ ֻהדָׁ ים –ַהמְּ ילִּ טִּ ים מְּ ֲעַצבִּ י ַעל הָׁ ים לִּ עֹולִּ ֲעמּום וְּ ַלי שִּ  .עָׁ

ֵבד עֹוד יֹוֵתר ן כָׁ נָׁ עָׁ י בְּ חִּ צְּ ת מִּ ה אֶׁ ַכסֶׁ תְּ ה שֶׁ ֵאלָׁ י שְּ תִּ ַדעְּ ה בְּ ַגע ַתֲעלֶׁ עֹוד רֶׁ בְּ ש שֶׁ י חָׁ י ; ֲאנִּ ּזֹוהִּ ש שֶׁ י חָׁ ֲאנִּ

י דּותִּ ַילְּ ה ַהנֹוַגַעת לְּ ֵאלָׁ י, שְּ רִּ ַחַיי, ַלֲעבָׁ לֹא; לְּ ש שֶׁ י חָׁ ה ֲאנִּ שּובָׁ יב תְּ שִּ הָׁ ה , אּוַכל לְּ י רֹוצֶׁ ל זֹאת ֲאנִּ כָׁ ּובְּ

י ֹמחִּ יק בְּ זִּ ה ַתבְּ ֵאלָׁ ַהּׁשְּ  .שֶׁ

ֵצר חָׁ ף לֶׁ קָׁ שְּ ַחלֹונֹו נִּ ר שֶׁ דֶׁ י עֹוֵבר ַלחֶׁ ֵקט יֹוֵתר. ֲאנִּ אן שָׁ הּוַרי, כָׁ רְּ הִּ חֹוב לְּ רְּ אֹון הָׁ יַע שְּ רִּ אן לֹא ַיפְּ ה. כָׁ מָׁ מָׁ . דְּ

ים תּוחִּ יּולַהַדיָׁ , ַחלֹונֹות פְּ טִּ אּו לְּ צְּ ים יָׁ ַכף ַהיָׁד. רִּ י בְּ חִּ צְּ ת מִּ ַחֵכְך אֶׁ י עֹוֵמד ּומְּ  .ֲאנִּ

ַגע" ֵני רֶׁ פְּ י לִּ תִּ ַשבְּ ה חָׁ  "?ַעל מָׁ

ַחש י לָׁ תִּ ַמעְּ י. שָׁ ישִּ ה ֲחרִּ לָׁ חִּ ם יֹוֵתר, תְּ ְך רָׁ ם. ַאַחר־כָׁ ַמיִּ שּואֹות ַלּׁשָׁ יו נְּ ֵעינָׁ שֶׁ ַפֵלל כְּ תְּ ד ַהמִּ לֶׁ הּו יֶׁ ה . זֶׁ ימָׁ עִּ נְּ בִּ

םמ ַמיִּ ד ַלּׁשָׁ ל ַהיֶׁלֶׁ ה שֶׁ תֹו ַהנּוגָׁ לָׁ פִּ ה תְּ ה עֹולָׁ רָׁ  :ּוזָׁ

י ַהּטֹוב - י, ֵאלִּ שִּ ל ַנפְּ כָׁ ָך בְּ י אֹוֵהב אֹותְּ ם, ֲאנִּ ֻכלָׁ ה טֹוב לְּ ַאתָׁ ֵני שֶׁ פְּ י. מִּ ַתתָׁ לִּ נָׁ ים שֶׁ ת ַההֹורִּ י אֹוֵהב אֶׁ , ֲאנִּ

אֹוד י מְּ ים אֹותִּ ַגם ֵהם אֹוֲהבִּ ֵני שֶׁ פְּ ה. מִּ י רֹוצֶׁ ים ,ֲאנִּ ַלי ַאף ַפַעם, ֱאֹלהִּ ַעס עָׁ כְּ לֹא תִּ י לֹא , שֶׁ לִּ ים שֶׁ ַלהֹורִּ שֶׁ

י לִּ לָׁ גְּ רֹות בִּ יּו ַאף ַפַעם צָׁ הְּ י, יִּ נִּ מֶׁ ים מִּ ֻרצִּ יּו מְּ הְּ י יִּ ים אֹותִּ ירִּ ַמכִּ ים שֶׁ שִּ ֲאנָׁ ל הָׁ כָׁ שֶׁ יאּות . וְּ רִּ הֹוַרי בְּ ֵתן לְּ

ים דִּ לָׁ ל ַהיְּ כָׁ ים ַוֲעֵשה שֶׁ ים ֲאֻרכִּ ַחיִּ ים וְּ רִּ ֻאּׁשָׁ ים ּומְּ יּו טֹובִּ הְּ  .יִּ

ה ֵאלֶׁ ים הָׁ לִּ ת ַהמִּ ֵּטא אֶׁ ר בִּ ד ַכֲאשֶׁ ל ַהיֶׁלֶׁ ֵעינֹו שֶׁ ה בְּ צָׁ נְּ צְּ ה נִּ אָׁ לָׁ ה ֻמפְּ עָׁ מְּ ה , דִּ יפָׁ קִּ ה הִּ ירָׁ הִּ ים בְּ כִּ אָׁ ַלת ַמלְּ הִּ

ה ירָׁ עִּ מּותֹו ַהּזְּ ת דְּ  .אֶׁ

י שִּ ת ַנפְּ יר אֶׁ ֱעכִּ ים הֶׁ גָׁשֹות ֲעצּובִּ ל רְּ דַגם אֲ ... ַגל שֶׁ י יֶׁלֶׁ יתִּ יִּ י הָׁ י , נִּ לִּ ה ַאַחת שֶׁ לָׁ פִּ תְּ ְך שֶׁ כָׁ י בְּ תִּ ֱאַמנְּ י הֶׁ ַגם ֲאנִּ

ר ּה ֹאשֶׁ יא לָׁ בִּ הָׁ ֱאנֹושּות ּולְּ ת הָׁ ַזֵכְך אֶׁ ת לְּ לֶׁ ֻסגֶׁ יו , מְּ לָׁ ים ַהיֹום עָׁ רִּ עֹובְּ ים הָׁ רִּ בָׁ ם ַהדְּ ל אֹותָׁ רּו כָׁ בְּ ַלי עָׁ ַגם עָׁ

הְּ  יִּ יו ַעד שֶׁ נָׁ פָׁ עֹוד עֹוֵמד לְּ ה שֶׁ ל מָׁ כָׁ יוְּ מֹונִּ ם כָׁ דָׁ אָׁ  . יֶׁה לְּ

י לִּ דּות שֶׁ ם ַהַילְּ י עִּ יתִּ שִּ ה עָׁ עּוַרי, מָׁ ם נְּ י עִּ יתִּ שִּ ה עָׁ  ?מָׁ

ֵעיַני ֵנץ בְּ ַנצְּ ה ַאַחת תְּ עָׁ מְּ חֹות דִּ פָׁ לְּ י שֶׁ תִּ תֹוַקקְּ שְּ ְך הִּ ל כָׁ ה, כָׁ כֶׁ בְּ לֹא אֶׁ י שֶׁ תִּ ם ַגם ֵהַבנְּ קּוק . אִּ י זָׁ ֲאנִּ

ה יֹוֵתר  דֹולָׁ שּות גְּ ַרגְּ תְּ הִּ כֹותלְּ בְּ ֵדי לִּ רֹועֹוַתי! כְּ זְּ ה בִּ ד ַהּזֶׁ ת ַהיֶׁלֶׁ ַחֵבק אֶׁ י לְּ תִּ ַקשְּ ְך בִּ יכָׁ פִּ יד אֹותֹו , לְּ מִּ ַהצְּ לְּ

ַלי רּו עָׁ בְּ עָׁ ים שֶׁ רִּ בָׁ ל ַהדְּ כֹות ַעל כָׁ בְּ לִּ י וְּ זִּ ל חָׁ ַרי . אֶׁ בָׁ דְּ ד ַעד שֶׁ לֶׁ ל אֹותֹו יֶׁ בֹו שֶׁ ַדֵבר ֲאֻרכֹות ַעל לִּ י לְּ יתִּ צִּ רָׁ וְּ

מֹ  רּו עָׁ דְּ ת ַיחְּ ֵטש אֹו ַלֲעֹקר אֶׁ ַטשְּ ים לֹא יּוַכל לְּ יֹון ַחיִּ סְּ ּׁשּום נִּ יו שֶׁ שֹותָׁ גְּ רִּ יו וְּ בֹותָׁ שְּ תֹוְך ַמחְּ ְך לְּ ל כָׁ ק כָׁ

לֹוַתי ין. מִּ בִּ הָׁ ל לְּ ֻסגָׁ יָׁה מְּ ן לֹא הָׁ ֲעַדיִּ ים שֶׁ לִּ עּות ַהמִּ מָׁ ת ַמשְּ יר לֹו אֶׁ בִּ ַהסְּ י לְּ תִּ תֹוַקקְּ שְּ תֹוְך , הִּ ֵּטא מִּ ר בִּ ַוֲאשֶׁ

רֵא  ַרת ֵפשֶׁ בּוַאת ֵלב ַחסְּ ה נְּ  .יזֶׁ
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ים רִּ ֻאּׁשָׁ ים ּומְּ יּו טֹובִּ הְּ ם יִּ עֹולָׁ ל הָׁ כָׁ ים בְּ שִּ ֲאנָׁ ל הָׁ כָׁ ים וְּ דִּ לָׁ ל ַהיְּ כָׁ ה שֶׁ שָׁ  . ־ עָׁ

ין ַחד מֹו ַסכִּ י כְּ בִּ ת לִּ ה אֶׁ חָׁ לְּ ה ַאַחת פִּ ֵאלָׁ  .ַאְך שְּ

ה" ה, ַאתָׁ ר ַהּזֶׁ ד ַהּזָׁ ָך ַעל ַהיֶׁלֶׁ כּות ֵיש לְּ  "?ֵאיזֹו זְּ

ה, ןכֵ  ר ַהּזֶׁ ד ַהּזָׁ י ַעל ַהיֶׁלֶׁ כּות ֵיש לִּ  ?ֵאיזֹו זְּ

י לִּ ּׁשֶׁ ד מִּ י יֶׁלֶׁ יָׁה לִּ לּו הָׁ אִּ בֹוַתי, וְּ שְּ ת ַמחְּ יק לֹו אֶׁ רֹועֹוַתי ּוַמֲענִּ זְּ ַחֵבק אֹותֹו בִּ י מְּ יתִּ יִּ יפֹוַתי, הָׁ אִּ ת שְּ ת , אֶׁ אֶׁ

יֹון ַחַיי סְּ ת נִּ אֶׁ י וְּ תִּ נָׁ ם ַאמֹות, ֲהבָׁ אִּ י יֹוֵדַע שֶׁ יתִּ יִּ הָׁ ַדי  ,וְּ ילָׁ יֹות בִּ חְּ בֹוַתי לִּ שְּ יכּו ַמחְּ שִּ ל זֹאת ַימְּ כָׁ לֹא , בְּ

י מּות ֻכלִּ ם. אָׁ עֹולָׁ ן הָׁ רּו מִּ בְּ עָׁ ת ַהדֹורֹות שֶׁ רֶׁ שֶׁ ַשרְּ יָׁה ַאַחת לְּ י עֹוד ֻחלְּ תִּ הֹוַספְּ י יֹוֵדַע שֶׁ יתִּ יִּ י חֹוֵשב , הָׁ יתִּ יִּ הָׁ וְּ

תֹו נָׁ שְּ ן בִּ טָׁ ד ַהקָׁ י ַביֶׁלֶׁ יטִּ ַהבִּ  :בְּ

ֵגן " יםלֹא אָׁ סּורִּ ֵני ַהיִּ פְּ יָך מִּ לֶׁ ם, עָׁ דָׁ אָׁ ת הָׁ ַזֵכְך אֶׁ ל מְּ ַהֵסבֶׁ ֵני שֶׁ פְּ י, מִּ ל ֵישּותִּ כָׁ יֹות בְּ טִּ סְּ יָך מִּ לֶׁ ֵגן עָׁ : ַאְך אָׁ

ַני שִּ י ּובְּ תִּ ַאֲהבָׁ ַני, בְּ רְּ פָׁ צִּ ש ּובְּ גֶׁ ֵלַאת רֶׁ ה מְּ גָׁ אָׁ דְּ יהָׁ , בִּ ה ַעל גּורֶׁ נָׁ גִּ ה מְּ יאָׁ בִּ לְּ מֹו שֶׁ יּוק כְּ דִּ  ".בְּ

הֵא , לֹא ד ַהּזֶׁ לֶׁ כּות ַעל ַהיֶׁ י שּום זְּ ַגע. ין לִּ ל רֶׁ כָׁ י בְּ ים לֹוַמר לִּ כֹולִּ יּו יְּ יו הָׁ  : הֹורָׁ

ְך – כָׁ ים בְּ נּו רֹוצִּ ים, ֵאינֶׁ שִּ נּו ַמרְּ  .ֵאינֶׁ

ים ר אֹונִּ ֹחסֶׁ טּו בְּ מְּ שְּ רֹועֹוַתי נִּ  .זְּ

ית ַחַיי" ֵארִּ שְּ ה בִּ ֱעשֶׁ ה אֶׁ  "?מָׁ

י בֹוֵדד ַבד, ֲאנִּ ם. לְּ דָׁ ֵני אָׁ רֹות ַוֲהֻמַלת קֹולֹות בְּ כָׁ רְּ ַגֵלי כִּ טּור ַגלְּ רְּ ה טִּ חֹוב עֹולֶׁ רְּ ן הָׁ ַבד. מִּ י לְּ  .ֲאנִּ


