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ן ַרח ַהּבֹוֵקַע ִמִנצָּ מֹו פֶּ ה, כְּ ל ַהּבֹוֵקַע ִמֵּביצָּ מֹו ּגֹוזָּ ִאּטֹו ַהַּבִית ֵמֲאחֹוֵרי ַהִפּגּוִמים, כְּ רֹוֵמם לְּ ְך ִמתְּ ; כָּ
ִאּטֹו ּבֵ  רֹוֵמם לְּ ֵבִנים ֲאֻדּמֹותִמתְּ בֵ , ית לְּ ה לְּ בֵ  ַאַחרנָּ הלְּ ה, נָּ ה ַאֲחֵרי קֹומָּ צֹות . קֹומָּ יו פֹורְּ ֲאֻרּבֹותָּ

ַמִים ן; ַלשָּ מֹו ֲעֵלי ַהִנצָּ ִרים כְּ ה, ַהִפּגּוִמים מּוסָּ ִלַפת ַהֵּביצָּ ן, אֹו קְּ ַהַּבִית מּוכָּ ה, וְּ מָּ ַתיְּ ה ִהסְּ ֲעבֹודָּ  .הָּ

ַלם ַהַּגג רּו! ֻהשְּ שְּ רּו . ַהּקֹורֹות ִנקְּ ה ֻסּמְּ בֹוהָּ ה ּגְּ ִפנָּ סֹוּבְּ קַיַחד מָּ יֶּרֶּ טּו ּבְּ ֻקשְּ ב וְּ לָּ צּוַרת צְּ ן ּבְּ זֶּ ַגרְּ ֲחנַֻכת . ר וְּ
ה, ַחג ַהפֹוֲעִלים, ַהַּבִית שָּ ה ַהּקָּ ֲעבֹודָּ ה ַאֲחֵרי הָּ נּוחָּ כּו. מְּ סְּ חָּ רּוטֹות שֶּ ה ִעם ַהפְּ תָּ רּו ַהַּביְּ זְּ ם ַיחְּ תָּ צָּ , ִמקְּ

ת רֶּ ה ַאחֶּ סָּ נָּ ׂשּו ַפרְּ ַחפְּ רּו . ֲאֵחִרים יְּ ַפזְּ תֵהם ִיתְּ פֶּ ֻשתֶּ ם ַהּמְּ תָּ ֵעי ֲעבֹודָּ ת ִרגְּ חּו אֶּ כְּ ִישְּ ַדאי ־ִמשּום. וְּ ְך כְּ כָּ
ַאֲחרֹון ב הָּ רֶּ עֶּ ת הָּ ַבּלֹות ַיַחד אֶּ ה, לְּ ל זֶּ ת יָּדֹו שֶּ ה אֶּ ה זֶּ ַאֲחרֹונָּ ֹחץ  ַּבַפַעם הָּ ה , ִללְּ ַאֲחרֹונָּ לֹוַמר ַּבַפַעם הָּ

ָך" רְּ זְּ עֶּ יֶּה ּבְּ ֱאֹלִהים ִיהְּ שֶּ ִריא וְּ יֶּה ּבָּ נּות". ִתהְּ ַדּמְּ ּה ִהזְּ אֹותָּ ת יֹוֵתר ִמַדי ּבְּ צָּ ה קְּ תֶּ ה אֹו ַאֵחר ִישְּ , ִאם זֶּ
ה וָּ עּוַדת ַאחְּ קֹום סְּ טֹות ִּבמְּ טָּ רֹות ּוקְּ ב ִתגְּ רֶּ עֶּ ה לְּ ֵרדָּ ב ַהפְּ רֶּ ֵפְך עֶּ רֹובֹות, ֵיהָּ ִעִתים קְּ ה לְּ ה קֹורֶּ זֶּ מֹו שֶּ , כְּ

ְך ִסּבֹות ַרּבֹות כָּ ֵיש לְּ ִעּקָּ , וְּ יָּה הָּ עָּ ל ַהּבְּ ה ַּבִחנּוְךֲאבָּ עּוצָּ  .ִרית נְּ

ִתיָּה ִסַּבת שְּ ֵלק ִלמְּ ת וָּ יָּה ֵמִביא אֶּ ל הָּ לָּ ל, ִמי ִּבכְּ ִעיר כָּ ַנַער צָּ ן־אֹו ַמִניַח לְּ חָּ ֵרף ַלֻשלְּ טָּ ִהצְּ ְך לְּ הּוא לֹא ? כָּ
לֹא ֵרעַ  ם וְּ הֶּ ֵבר לָּ יָּה חָּ ִסיד. הָּ ַשת חֹול וָּ ַהּגָּ יָּה מֹוִעיל לְּ ר, הָּ ִחיַשת ַהֹחמֶּ ֹ , ִלבְּ ל ל  .א ִליִדידּותֲאבָּ

לֹוש ן שְּ ֵלק הּוא ּבֶּ ֵרה־וָּ ׂשְּ ם. עֶּ ַאי, ַרִּבים ִמֵּביֵניכֶּ ה, קֹורְּ תָּ ה ַהַּביְּ ֲעבֹודָּ ַוַדאי חֹוֵזר ִמן הָּ אּו אֹותֹו ּבְּ ֵיש . רָּ
ִהיר ר ּבָּ זּוף, לֹו ֵׂשעָּ ֻחּלֹות, ַמִּביַע ֵכנּות, ֵמַצח שָּ ִדיל ֵּבינ, לֹא... ֵעיַנִים כְּ ַהבְּ לּו לְּ ֹו ּוֵבין ַרִּבים לֹא תּוכְּ

מֹוהּו שּוט. ֲאֵחִרים כָּ לֹא יֹוֵתר, פָּ ִאים וְּ ַית ַּבנָּ ַדי, שּולְּ חֹוב יָּתֹום וְּ ד רְּ  .יֶּלֶּ

ֵלק ת וָּ ד? ִמי ִחֵנְך אֶּ חָּ ַאף אֶּ ם וְּ ֵנִסיָּה. ֻכּלָּ ר ַּבכְּ ת ַהֹכמֶּ צָּ ה, קְּ ֲעבֹודָּ ַנֵהל הָּ ת מְּ צָּ ה , קְּ לָּ ַהר ֲהִויסְּ ת נְּ צָּ קְּ
ּבֹו יָּה ִמתְּ ֵלק הָּ וָּ יָּה שֹוֵכב ַעל ַהחֹול, ֵנן ּבֹו ִּביֵמי ַחגשֶּ הָּ שֶּ פֹות, כְּ עֹופְּ נּוִניֹות ַהּמְּ ת  ַהסְּ צָּ ת , קְּ צָּ קְּ

ֵמי ִבים־שְּ ּבֹו, ַהכֹוכָּ ִקרְּ ַכן ּבְּ שָּ הּו שֶּ ל ִחֵנְך אֹותֹו ַמשֶּ ל יֹוֵתר ִמכָּ ִמיד, ֲאבָּ ַמר לֹו תָּ אָּ הּו שֶּ ה טֹוב: "ַהַּמשֶּ , זֶּ
ה ַרע הּומַ "ַמהּו הַ ". זֶּ ה" שֶּ פּון? ַהזֶּ הּו ַאֵחר, אּוַלי ַהַּמצְּ יֹות ַמשֶּ פּון, לֹא יָּכֹול ִלהְּ  .ַרק ַהַּמצְּ

ֵלק" ִמים   -ַאל ַתֲאִמין לֹו , ֵהי וָּ עָּ פּון ִלפְּ יָּה אֹוֵמר ַהַּמצְּ ה –הָּ ַרע ַהזֶּ ִאיש הָּ ֵרי הָּ ִדבְּ ֵני , ַאל ַתֲאִמין לְּ ִמפְּ
ָך נְּ דָּ בְּ אָּ ִביא לְּ הָּ ה לְּ הּוא רֹוצֶּ ַנֵצחַ  שֶּ  ".לְּ

ֵלק, ֵהי" ָך, וָּ רֹאשְּ עֹות עֹולֹות ּבְּ בֹות רָּ ָך, ַמֲחשָּ מְּ ֹמר ַעל ַעצְּ  ".שְּ

ַשב ֵלק חָּ ה, וְּ נָּ קָּ יָּה ַמִּגיַע ַלַּמסְּ ַבסֹוף הָּ ַשב ּולְּ אֹותֹו , חָּ הּו"שֶּ ה , "ַמשֶּ פּון ַהזֶּ ת  –ַהַּמצְּ ִמיד אֹוֵמר אֶּ תָּ
מֹו הַ  ִדיּוק כְּ ַיֵעץ לֹו ּבְּ ת ּומְּ ֱאמֶּ ההָּ זֶּ ַיֵעץ כָּ ר מְּ תֹוכֹו ֵמֵעין ֹכמֶּ יָּה לֹו ּבְּ ִמיד הָּ תָּ ֵמַח שֶּ הּוא ׂשָּ ר וְּ  .ֹכמֶּ

פּון ת קֹול ַהַּמצְּ ֵברּור אֶּ ַמע ּבְּ ַהיֹום הּוא שָּ  :וְּ

ָך" ֵלק, ֵיש לְּ ִלים, וְּ ֵני רּוּבָּ ף. שְּ סֶּ כֶּ קּוק לְּ יָּתֹום זָּ ֵני שֶּ ם ִמפְּ ַמע וְּ  ".ַאל תֹוִציא אֹותָּ קֹול ַּגם ַהַפַעם שָּ ֵלק ּבְּ
פּונֹו ה, יֹוֲעצֹו־ַמצְּ זֶּ חָּ ַׂשִּקית ַעל הֶּ ֱחִזיק ּבְּ הֶּ ִלים שֶּ רּוּבָּ ֵני הָּ ה ִמשְּ רּוטָּ הֹוִציא ַאף פְּ ִליט לֹא לְּ חְּ  .הֶּ

ת" צָּ ֵצאת קְּ ל ֲהֵרי ֲאִני יָּכֹול לָּ מֹו –" ֲאבָּ ַעצְּ ַשב לְּ  .חָּ

ן" אָּ ּלֹו –" ?לְּ ִניִמי שֶּ ד ַהּקֹול ַהפְּ ַאל ַּבֲחשָּ  .שָּ

ִניִתילְּ , נּו" ּבָּ ִציץ ַעל ַהַּבִית שֶּ הָּ חֹות לְּ  ".פָּ
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ִׂשיתָּ  ְךלֵ , טֹוב" עָּ ה שֶּ ַתֵכל ַעל מָּ ִהסְּ  ".לְּ

ת  ַטנֹות אֹו אֶּ גֹות ַּבֲחנּויֹות ַהּקְּ ִריֹות ַהֻּמצָּ ת ַהֻסכָּ אֹות אֶּ ֵדי לֹא ִלרְּ ִהיִרים כְּ ִדים מְּ עָּ ַלְך ִּבצְּ ֵלק הָּ וָּ
דֹוִלים ִעם ֵמי  ת ַהּגְּ ֹחשֶּ הַכֵדי ַהנְּ לֹות, ַהסֹודָּ רֹוכְּ ַסֵּלי הָּ ּבְּ ִעימֹות שֶּ עּוִגיֹות ַהּטְּ ת הָּ אֶּ  .וְּ

ִהֵנה ַהַּבִית ּה. וְּ ּה! הָּ ו! הָּ שָּ דֹול ַעכְּ הּוא ּגָּ ה שֶּ ִני, ַכּמָּ ן ִמּמֶּ טָּ יָּה קָּ ם הָּ ֹקדֶּ ִחיּוְך ַעל . וְּ ַפח ּבְּ הּוא טָּ
ֲאֻדּמֹות ֵבִנים הָּ ב, ַהּלְּ לֶּ ַלֵּטף סּוס אֹו כֶּ ִאּלּו הּוא מְּ ֱאַמן כְּ נֶּ  .טֹוב וְּ

ה-  ָך, נּו מָּ ל? ֵכן, טֹוב לְּ יָך כָּ לֶּ ִתי עָּ ַבדְּ ֵּבה־עָּ ְך ַהרְּ ִתי . כָּ ַטפְּ רֹוִפים חָּ גְּ אֶּ ִחיפּות וְּ ה דְּ ַכּמָּ הֹוִסיף  –וְּ
ַלַחש ר –. ּבְּ בָּ ה, ֵאין דָּ ִשיקָּ  . ֵתן נְּ

ִביעּות ן ׂשְּ טָּ מּו ַליָּתֹום ַהּקָּ רְּ ה ּגָּ צֹון ־ִפנּוִקים ֵאּלֶּ הרָּ ֻשנָּ ה, מְּ ן , ַהִשיחָּ יָּ ל ַהִּבנְּ רֹוִנית אֶּ ה ַהַפטְּ אּום ַּבִנימָּ ַהנְּ
ק ֲענָּ  .הָּ

ּה-  קָּ יֶּלְּ חֹוב וְּ רְּ מֹו ַהַּבִית ּבָּ ִקים כְּ דָּ ַקֵּבל סְּ ּלֹא תְּ ֹכר שֶּ ֹכר, ּוזְּ ה ִלי ּבּושֹות, זְּ ּלֹא ַתֲעׂשֶּ  .שֶּ

ֵר  ַגמְּ ת לְּ מֶּ ו דֹומֶּ שָּ ה ַעכְּ תָּ יְּ הָּ ֵצר שֶּ חָּ ַנס לֶּ ה . יהּוא ִנכְּ ִשים ַּבחֹול ֵהִעידּו ַעל ַהֲהֻמּלָּ ֲאנָּ ֵלי הָּ בֹות ַרגְּ ַרק ִעקְּ
ַמן לֹא ַרב ֵני זְּ אן ַעד ִלפְּ ה כָּ רָּ רְּ שָּ  .שֶּ

ֵלק יַָּשב לֹו ַּבִפנָּה ֵזהּו, וָּ ה ֲחבּויָּה ַעל חָּ תָּ יְּ הָּ ת ַהַשִּקית שֶּ ף ַפַעם ּוַפֲעַמִים, הֹוִציא אֶּ סֶּ ת ַהכֶּ ַפר אֶּ , סָּ
ק ה ִלמְּ ֱחִזירָּ ּההֶּ מֹו, ֹומָּ ַעצְּ ם, ִחֵיְך לְּ שָּ אן ּולְּ כָּ א, ִפֵהק, ֵהִציץ לְּ ַעל הָּ א וְּ ֵהר ַעל דָּ הּוא , ִהרְּ ַנח וְּ רֹאשֹו צָּ

ַדם  .ִנרְּ

ר ַלם ֲחלֹום מּוזָּ ַלם. הּוא חָּ ד , הּוא חָּ חָּ אֶּ ל ַפַעם שֶּ כָּ ִצים ּובְּ לֹות ַרּבֹות ִעם ֲחפָּ סּו ֲעגָּ נְּ ַּלֲחַצר ַהַּבִית ִנכְּ שֶּ
ִבים ִהּגִ  כָּ רְּ אֹוֵמר, יעַ הָּ ִביבֹו וְּ יָּה ַמִּביט סְּ  : הּוא הָּ

אּו-  תֹו שֶּ ִמ , ִתרְּ ַדעְּ ה ּבְּ יָּה ַמֲעלֶּ לי הָּ ה כָּ ה ַּבִית יָּפֶּ נֶּ ֵלק ִיבְּ ְך־וָּ ֵלק. כָּ וָּ בֹוד לְּ ל ַהכָּ  .כָּ

ת צָּ בֹוְך קְּ ֵלק נָּ ַבדֹו. וָּ ת ַהַּבִית לְּ ה אֶּ נָּ  .ֲהֵרי הּוא לֹא ּבָּ

ל-  ַמר  –ֲאדֹוִני , ֲאבָּ ִתי ִסיד ֲאִני ַרק –אָּ ִתי חֹול ּוַבֲחשָּ  . ִהַּגשְּ

ה-  ֵלק, אָּ דֹון וָּ ה הּוא אָּ תֹו –? ִאם ֵכן ַאתָּ שּובָּ ת תְּ ַמע אֶּ ִאּלּו לֹא שָּ ה כְּ ִליאָּ ר ִּבפְּ ַאל ַהזָּ ה  –.  שָּ ַכּמָּ
ה ת ַהַּבִית ַהזֶּ ִניתָּ אֶּ ּבָּ י, טֹוב שֶּ ִעם יְּ . ֲאֹדנָּ ִתי וְּ ר ִעם ִאשְּ ִייִתי ּגָּ ת ֵאיֹפה הָּ רֶּ ַדיַאחֶּ  ?לָּ

ל ה ַּבִית כָּ נָּ ּבָּ ֵלק ַעל שֶּ וָּ הֹודֹות לְּ ם לְּ הֶּ ה לָּ הֹורָּ יו וְּ דָּ ִלילָּ תֹו וְּ ִאשְּ א לְּ רָּ ר קָּ ַהזָּ דֹול־וְּ ְך ּגָּ ִשים ַרִּבים . כָּ ֲאנָּ
דֹול ת ַהַּבִית ַהּגָּ ה אֶּ נָּ ּבָּ ם הֹודּו לֹו ַעל שֶּ ֻכּלָּ ֵלק וְּ ת וָּ  .ִהִּקיפּו אֶּ

רֹות  בָּ ּגְּ ת שֶּ צָּ ַּבֵיש קְּ ֵלק ִהתְּ ם מֹוִדים לֹווָּ ֵדיהֶּ ַילְּ ִהדּור וְּ בּוִשים ּבְּ ה ַוֲאדֹוִנים ַהּלְּ ֵאּלֶּ טֹות כָּ ֻקשָּ ַאְך , מְּ
אֹוד ר מְּ ֻאשָּ יָּה מְּ  .ַיַחד ִעם זֹאת הָּ

ה לֹוַמר שֶּ ַשְך ַהֲחלֹום קָּ ַמן ִנמְּ ה זְּ ַפר ַדּקֹות, ַכּמָּ ּלֹא יֹוֵתר ִמִּמסְּ ה שֶּ אֶּ ֵלק ִדּמָּ , ַאְך ַכִנרְּ וָּ רֹות שֶּ ה ַלמְּ
ה ִהירּות ַרּבָּ ַמן ַרב  ּוִבבְּ ְך זְּ שֶּ מֶּ ה ַהֹכל ּבְּ הּוא רֹואֶּ מֹו שֶּ ַעצְּ  ...לְּ

ֵכן ל ַהַּבִית ַהשָּ ִחין ּבֹו ַהשֹוֵער שֶּ ַשַער ַהַּבִית ִהבְּ ֵלק ּבְּ ַנס וָּ ר ִנכְּ ם . ַכֲאשֶּ ַחֵפׂש שָּ ה מְּ ַפֵּלא מָּ ַהשֹוֵער ִהתְּ
ד שֶּ  יֻחָּ יֹום ִראשֹון ּוִבמְּ ַלםַהַנַער ּבְּ ַגּגֹו ֻהשְּ ר עֹוֵמד ַעל ִתּלֹו וְּ בָּ  . ַהַּבִית כְּ

ֱאֹסף ֲחִתיכֹות ֵעץ" ה לֶּ ֹנב. אּוַלי הּוא רֹוצֶּ ה ִלגְּ הּוא רֹוצֶּ ֵכִלים וְּ ם ֵמיִמיֹות וְּ ִאירּו שָּ . אּוַלי ַהפֹוֲעִלים ִהשְּ
יֹות, ֵכן  ".ַהֹכל יָּכֹול ִלהְּ

ַמן ַר  ם זְּ א ִמשָּ ַהַנַער לֹא יָּצָּ שֶּ ל כְּ יו ,בֲאבָּ ה ַמֲעׂשָּ אֹות מָּ ֵדי ִלרְּ ַנס כְּ ִנכְּ ה וְּ גָּ אָּ ף ַהשֹוֵער דְּ קָּ  .ִנתְּ
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ה ִמִּלים ֵאּלֶּ ה ּבְּ מָּ ַתיְּ ִהסְּ ֵלק שֶּ ל וָּ תֹו שֶּ ִפּלָּ ת תְּ ַמע אֶּ הּוא שָּ  :וְּ

ֵתן"...  גּורּו ַּבַּבִית , ֵאִלי ַהּטֹוב, וְּ יָּ ה שֶּ ל ֵאּלֶּ כָּ ם יל  ש  שֶּ עֹולָּ ּלְּ שֶּ ִרים וְּ ֻאשָּ יּו מְּ ם  ִיהְּ הֶּ ה לָּ רֶּ לֹא ִיקְּ
סֹון  ."שּום אָּ

ֵלק אֹו לֹא וָּ ת לְּ שֶּ גֶּ יו לָּ לָּ ַגע ִאם עָּ ַלֵּבט רֶּ ֵהר, ַהשֹוֵער ִהתְּ ִהרְּ  .וְּ

ר ַאִּגיד לֹו" בָּ ה כְּ טֹוב? מָּ בֹון וְּ תֹו, רֹוִאים ַנַער נָּ ַדעְּ ה עֹולֹות ּבְּ ֵאּלֶּ רֹות כָּ בֹות מּוזָּ ַּמֲחשָּ ֵני שֶּ הּוא ֵאינֹו . ִמפְּ
יַ  מֹו שּולְּ שּוטכְּ ִאים פָּ ם, ִמי יֹוֵדעַ ! ת ַּבנָּ עֹולָּ יֶּה לֹו טֹוב ּבָּ אּוַלי לֹא, אּוַלי ִיהְּ  ".וְּ

ל יָּה כָּ ֵלק הָּ ר־ּווָּ ֻאשָּ ְך מְּ יָּגּורּו ַּבַּבִית , כָּ ִשים שֶּ ֲאנָּ ל הָּ כָּ ה שֶּ ֵלמָּ ה שְּ ֱאמּונָּ ֱאִמין ּבֶּ הֶּ ִחים  ֹלוש  וְּ רָּ ֻמכְּ
אֹוד ִרים מְּ ֻאשָּ יֹות מְּ  .ִלהְּ


