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ְפַחד ְמָך! ַאל תִּ ה ּפֹוֵחד לֹא. לֹא ֶאְמֹסר ֶאת שִּ ה ַאתָּ מָּ ל זֹאת ֵכן. מִּ ַכְחתָּ ֵאיְך ֶזה . ַחֵכה ֶרַגע? ְבכָּ אֹו ֶששָּ
יָּה ֶבֱאֶמת ים , הָּ עִּ ְתַבֵיש ְלהֹודֹות –אֹו ֶשלֹא נָּ ה מִּ ין, ַאתָּ ה ֵמבִּ ֻעְבּדֹות ְמַדבְ . ֵאיְנָך ְבֵסֶדר, ֶשֲהֵרי ַאתָּ רֹות הָּ
ן ה לֹא ְבֵסֶדר –לֹא , לֹא, לֹא. ְבַעד ַעְצמָּ  . ַאתָּ

ים כִּ יּו ְלָך ְשֵתי ְּדרָּ יטֹות, הָּ ֵתן, ְלַבֵקש: ְשֵתי שִּ ה לֹא רֹוֶצה . ְלַשְכֵנַע ֶשיִּ ל ְשטּות" ְלַבֵקש"ַאתָּ ֶאה , כָּ לֹא נָּ
יָּה. טֹוב? ְלָך ְפנֹות ֶאל ַנַער ַאֵחר :  ֵיש ַהֶּדֶרְך ַהְשנִּ ֵבר)לִּ ּפָּ (. חָּ יד ֶשֵיש לֹו עִּ הֲהֵרי הּוא לֹא ַהיָּחִּ תָּ . רֹון ַבכִּ

רֹוב יָּה קָּ ל הּוא הָּ ז ֵתן, ַעל ַיד, יֹוֵתר נֹוחַ , ֲאבָּ  !אָּ

יְך רִּ יתָּ צָּ יִּ ַהְרתָּ ְוהָּ ה אֹוֵמר ֶשמִּ ין. ַאתָּ י ַמֲאמִּ יפּות ֶשְלָך. ֲאנִּ ירּות ְוַהְּדחִּ ה ַהְמהִּ ְיתָּ י יֹוֵדַע ֶמה הָּ ל , ֵאיֶננִּ ֲאבָּ
ה ְלָך שּום ְזכּות ל־ ְיתָּ ֹ , !"ֵתן"לֹא הָּ ַתַחת ַליָּדְול ה . א ַלֲחֹטף לֹו מִּ ם ַאתָּ אתָּ ֶשאִּ רָּ ַמְעתָּ ְוֵאיֹפה קָּ ֵאיֹפה שָּ

יְך  רִּ י ְרשּות –ְמַמֵהר ְוצָּ ַקַחת ְבלִּ ר ְלָך לָּ ים, ֶאְצֵלנּו? ְבכֹוחַ , ֻמתָּ רִּ זֹאת ֹשד, ַהְמֻבגָּ ְתַנֲהגּות כָּ ים הִּ . ְמַכנִּ
יֶשהּו  מִּ ה גֹוֵזל מִּ ז ַאתָּ ק אָּ זָּ ה חָּ ל ַהֵּדעֹותַאתָּ ה ַהַשיְָּך לֹו ְלכָּ ש ְּדַבר מָּ ים! )=O mores. ַחלָּ גִּ ְנהָּ !( ֵאילּו מִּ

י אִּ רֹומָּ ים. קֹוֵרא ַהנֹוֵאם הָּ גִּ ְנהָּ ה, ְלאֹור ַהיֹום? !ֵאיֶזה מִּ תָּ ל ַהכִּ ְתַרֵחש, ְלֵעיֵני כָּ ה ַבמִּ  ?ַהנֹוַכַחת ְוַהּצֹופָּ

יל ְתחִּ ה אֹוֵמר ֶשהּוא הִּ ה, לֹא? ַאתָּ ְתַחְלתָּ  ַאתָּ ַעק. הִּ ְתַעְצֵבן ְוצָּ ז הִּ יר: "ְוַרק אָּ ד, ַתֲחזִּ ב ֶאחָּ . ֶעְלבֹון!" ַגנָּ
אשֹון ְלַהכֹות. ֶנֱעֶלֶבת יתָּ רִּ יִּ ֵגן ַעל ְכבֹוְדָך שּוב הָּ ה ו; ּוְכֵדי ְלהָּ ְצּפָּ רִּ ַרְקתָּ ַעל הָּ רֹון זָּ ּפָּ עִּ ד: "ֶאת הָּ ן ֶאחָּ , ַקְמצָּ

רֹון שֶ , ֻטְמטּום ּפָּ עִּ ֵנק בָּ ה אֹוֵמר!" ְלָךֵתחָּ כֹון: ּוְמַתֵקן". לֹא: "ַאתָּ י , לֹא נָּ ַמְרתִּ א " ֻטְמטּום"לֹא אָּ ֶאלָּ
ם" ה, ְבֵסֶדר". ְמֻטְמטָּ מָּ ל לָּ ְצֵבן אֹוְתָך? ֲאבָּ ְּפֵני ֶשעִּ ְצַבְנתָּ אֹותֹו. מִּ ה עִּ ל ַגם ַאתָּ יָּה . ֲאבָּ ה ַהְשנִּ טָּ ְוזֹו ַהְקטָּ

בּועַ  ןֶאְתמֹול עִּ . ֶשְלָך ַהשָּ תֹו, ם ַהתֹורָּ ְשַּפְך ַהְּדיֹו. ַהיֹום אִּ ְתָך: ְמַעְנֵין. ְונִּ ה טֹוֵען ֶשַהֶּצֶדק אִּ ְגעּו ְבָך. ַאתָּ , ּפָּ
יבּו ה ֶיֶלד טֹוב. ֶהֱעלִּ ים, ַאתָּ מִּ ה. תָּ ימָּ ה ְתמִּ ְבשָּ ד, כִּ יק ְלַאף ֶאחָּ  !לֹא ַמזִּ

תִּ  ה רֹוֶצה ְלַדֵבר אִּ ם ַאתָּ י שֹוֵאל אִּ ְך ֲאנִּ ימּוס. יַאַחר כָּ י ְבנִּ ה, ֲאנִּ יעָּ ה ַמְרגִּ ימָּ י, ְבנִּ ה זֹוֵרק לִּ ה: "ְוַאתָּ , אָּ
ה יל מָּ ְשבִּ ְך –" ?בִּ י: "ְוַאַחר כָּ ה ְלַדֵבר"וְ , "לֹא ְמַשֶנה לִּ יק ֶאת ַעְצְמָך". ֵאין ַעל מָּ : ּוַבּסֹוף ְכֵדי ְלַהְצּדִּ

ְצַעק" ַלי ְושּוב תִּ ְכַעס עָּ י ֶשתִּ ַשְבתִּ י, חָּ  "ֲאדֹונִּ

ְצֹעק  ְכֹעס ְולִּ ר –לִּ בָּ י ְבָך . ֶזה לֹא אֹותֹו ַהּדָּ ַזְפתִּ יָּד ְוַעל ַחם  –נָּ יב מִּ גִּ ב ְלהָּ י ַחיָּ יתִּ יִּ ְּפֵני ֶשהָּ ֶלַקח  –מִּ
ים ְפַגע, ַלֲאֵחרִּ יו ַמכֹות, ְגמּול ַלֶיֶלד ֶשנִּ לָּ יתָּ עָּ פִּ ְּפֵני ֶשכָּ עִּ , מִּ ַבְרתָּ ֶאת הָּ ה ְושָּ טָּ ְקטָּ ַבְכתָּ אֹותֹו בִּ רֹוןסִּ ז . ּפָּ ְואָּ

י ַמְרתִּ ְריֹונּות: "ֶבֱאֶמת אָּ ְפרֹונֹות, בִּ טִּ יְזם, חָּ ֶרֶגל, ֵכן. ַגְנְגְסֶטרִּ י בָּ ַקְעתִּ ן, רָּ י ַבֻשְלחָּ י ֶאְגרֹופִּ י , ֵהַטְחתִּ ֵלאתִּ מִּ
י  ידִּ ים ֵלב  –ֶאת ַתְפקִּ י –שִּ לִּ ְנהָּ ֶליָך. ַהמִּ י עָּ ַעְקתִּ ְכֹעס. צָּ ל לִּ ְתָך? ֲאבָּ ה אִּ י ֶאת לֹא ? מָּ י ְלַעְצמִּ ַרְעתִּ ַּדי ֶשקָּ

ים ֲעַצבִּ י ֶאת הָּ ְמֹרט ְלַעְצמִּ יְך עֹוד לִּ רִּ י צָּ רֹון ֲאנִּ י? ַהגָּ ְגַלל מִּ חּור טֹוב? ַכַעס? ּובִּ ה בָּ י . ַאתָּ ְוֶאת ַהַכַעס ֲאנִּ
ים יֹוֵתר ים ֲחשּובִּ נִּ ְניָּ י. חֹוֵסְך ְלעִּ ַהְרתִּ ְּפֵני ֶשמִּ י אֹוְתָך מִּ ַמְרתִּ . ֶהֱעַלְבתִּ ה"י אָּ ד, אָּ  –היֶצל !" ]היֶצל ֶאחָּ

נּוי ְגַנאי ה,  [כִּ ז מָּ יָּה? אָּ ירִּ יר. הֵהיֶצלים ֵהם עֹוְבֵדי עִּ עִּ ים ֶאת הָּ ים : ֵהם ְמַנקִּ ים ְמשֹוְטטִּ בִּ ים ְכלָּ תֹוְפסִּ
בֹוד –ֶנֱעַלְבתָּ . ְולֹא ֶעְפרֹונֹות ם כָּ חּור עִּ ְזכֹות! בָּ יְך לִּ רִּ בֹוד צָּ ל ְבכָּ ים לִּ , ֲאבָּ יכִּ ים ְצרִּ זֹאת לֹא )ְהיֹות ְראּויִּ

יָּה רִּ בֹוד( ֻסכָּ ה . ְלכָּ ה –ְוַאתָּ תָּ יס אֹוְתָך ַלכִּ ְכנִּ ן לֹא הִּ ְּפֵני ֶשַהתֹורָּ ַתן  –ַהיֹום  , ֶאְתמֹול ַמכֹות מִּ יֶשהּו לֹא נָּ מִּ
רֹון ּפָּ יּוק. ְלָך עִּ  .ְועֹוד ַהְּדיֹו. ְבדִּ

א ְמַבֵקש ַלֲעֹזר י לֹא כֹוֵעס ֶאלָּ ְש , ֲאנִּ ֵרר, ַתֵתףמִּ ַמְרתָּ ! ֶזהּו ֶזה –ְלַיֵעץ , ְמַנֶּסה ְלבָּ ְגַלל : "אָּ י בִּ ְכֶשַרע לִּ
יֶשהּו ַאֵחר יא ֶאת ֶזה ַעל מִּ י מֹוצִּ יֶשהּו ֲאנִּ ה". מִּ חּות ַבַחּוָּ ְתַנֵהג ּפֹוֵעל נָּ ְך מִּ ְּפֵני : כָּ ְתַנֵקם ְבסּוס מִּ מִּ

ה ַהּסּוס אָּ . ֶשַהְמַנֵהל יֹוֵרד ְלַחיָּיו ְגַמת ֶנֶפש ? ֵשםּומָּ  .ֲאַנֶּסה ַלֲעֹזר –ֵיש ְלָך עָּ

ילֹות אֹות מֹועִּ י טֹובֹות ְוַההֹורָּ ֵעצֹות ֶשלִּ ַדַעת ֶשהָּ ר נֹוַכַחת לָּ ם ְכבָּ ְצַטֵער? ַהאִּ י לֹא הִּ ַמע ְבקֹולִּ י ֶששָּ ? ּומִּ
יָּה טֹוב ה לֹא הָּ גָּ ה ַלַהּצָּ נָּ י ַהשָּ יתִּ שִּ ים ֶשעָּ כִּ ְתַרְבֵרב? ְואּוַלי ֶכֶתר ַהְמלָּ י לֹא מִּ ה , ֲאנִּ ְברָּ ה ֶשעָּ נָּ ל ְבשָּ ֲאבָּ

ַחק ֵמַהֶמֶלְך ל צָּ הָּ ן ְוַהקָּ ַפל ֵמרֹאשֹו ֶשל ַהַשְחקָּ ם ַבְרבּור... ַהֶכֶתר נָּ י ֶשֵאין בּול עִּ ְמרּו לִּ ם ? אֹו ֶשאָּ ְוַהַקַביִּ
ְגְררֹות ֶשֶלג י ְלַתֲחרּות אֹו מִּ יתִּ שִּ ֶכם?אֹו בּועֹות ַסבֹון ? ֶשעָּ יּו ַהבּועֹות ֶשלָּ ים , ְקַטנֹות? ֵאיְך הָּ עִּ י ְצבָּ ְבלִּ

יָּד ְתּפֹוְצצּו מִּ ית. ְוהִּ ישִּ ה ַהְשלִּ יעּו ַעד ְלקֹומָּ גִּ י הִּ ה. ְוֶשלִּ ר ַהְרֵבה ְזַמן? מָּ י ַחי ְכבָּ ים , ֲאנִּ כִּ ְתֵרי ְמלָּ י כִּ יתִּ אִּ רָּ
ים ְוַגם בּועֹות ַסבֹון ה לֹא רֹוֶצה . ַרבִּ יְךלֹא צָּ  –ַאתָּ ֵפל ּוְלַנְדֵנד. רִּ טָּ ְתַכֵּון ְלהִּ י לֹא מִּ  .ֶבֱאֶמת. ֲאנִּ
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ל תֹו... ֲאבָּ י אִּ ַבְרתִּ י יֹוֵדעַ . ּדִּ ְכַּפת ְלָך, ֲאנִּ ם לֹא אִּ יר ְלָך. אִּ י יֹוֵדַע ְוַאְזכִּ ו ֲאנִּ ד . ַעְכשָּ ר ֶאחָּ בָּ יָּה ּדָּ ְּפֵני ֶשהָּ מִּ
ּפּור ַהֶזה ל ַהּסִּ כָּ י מִּ רֹון ַמּדּועַ . ֶשלֹא ֵהַבְנתִּ ּפָּ עִּ ֵתת ְלָך ְלֶרַגע ֶאת הָּ יר אֹותֹו? הּוא ֵסֵרב לָּ י ַמכִּ : ֲהֵרי ֲאנִּ

גּון ֵבר טֹוב, ַנַער הָּ ה. חָּ מָּ ז לָּ ה? אָּ ים ! אָּ ְפֵני ַהַחגִּ ֵרר ֶשלִּ ְתבָּ ה זֹוֵכר)מִּ ַחק( ?ַאתָּ יל ְלָך מָּ ְשאִּ ז . הִּ ַגם אָּ
יְך רִּ יתָּ צָּ יִּ יָּה ְלָך ְוהָּ יל. לֹא הָּ ְשאִּ ז הִּ ן. אָּ תָּ ה. ֵכן .נָּ ה ַאתָּ  ?ּומָּ

ֵאֶלה ים כָּ ְקרִּ הּוג לֹוַמר ְבמִּ ים נָּ רִּ ה: "ֶאְצֵלנּו ַהְמֻבגָּ ה לֹא". תֹודָּ י יֹוֵדעַ . ַאתָּ ר ַלֲחֹשב: "ֲאנִּ , ֶאְפשָּ
ל ְשטּות לּו  ֵאיֶזה ֶחֶסד, ְלהֹודֹות ַעל כָּ רֹון!" ְכאִּ ּפָּ א עִּ ַחק, לֹא ְשטּות ֶאלָּ יַ ; מָּ א ֲעשִּ הלֹא ֶחֶסד ֶאלָּ . ת טֹובָּ

ֶזה חֹות מִּ לּו ּפָּ ה. ֲאפִּ רָּ ה קָּ ה? ּומָּ רָּ ֵתת ַבֲחזָּ יְך לָּ רִּ יתָּ צָּ יִּ ַאְלתָּ הָּ ם שָּ ה ֶשאִּ רָּ יר ֶזה , ֵכן. קָּ ְשֹאל ְולֹא ְלַהֲחזִּ לִּ
ְגֹנב : ַמֶשהּו ֶשֵבין יף ְולִּ ל)ְלַהֲחלִּ ַתן ְלָך(. ַרַמאי, ְמנֻּוָּ ה. ֶבַטח, נָּ ְמָך, ְוַאתָּ ה מִּ שָּ לֹא ַרק ֶשלֹא ֶהֱחַזְרתָּ  ,ְבַבקָּ

ז ֶאת ַהַמַחק  ים)אָּ ְפֵני ַהַחגִּ יו ֶאת ַהֶּפה, (לִּ לָּ ַתְחתָּ עָּ א עֹוד ּפָּ  :ֶאלָּ

ה רֹוֶצה" ה ַאתָּ ַחק, מ־מָּ י יֹוֵדַע , ֵאיֶזה מָּ ה ֲאנִּ קֹום –מָּ י ְבֵאיֶזה מָּ י, ַשְמתִּ ַקח , ֵאין לִּ יֶשהּו לָּ ַחֵּפש  –מִּ
ל ה כָּ ם ַאתָּ ְך רֹוֶצה ְבַעְצְמָך אִּ ְדַבק ְכמֹו ַסַּפַחת". כָּ ה. נִּ ֵבד ֶאת ַהַמַחק . ַחֵכה ֶרַגע. טֹוב? ַסַּפַחת, אָּ אִּ

ְלָך ְגלָּ ְכַּפת לֹו. בִּ א אִּ ן ְולֹא ַסַּפַחת ֶאלָּ יק שֹוֵכחַ . הּוא לֹא ַקְמצָּ ְכַּפְתנִּ ד ֶשלֹא אִּ א לֹו ְבַקלּות , ְמַאֵבד, ֶאחָּ בָּ
יו עֹוֵבד: הּוא לֹא בִּ ה ,אָּ נָּ יָּה לֹו, קָּ ים, הָּ ְשֹאל ֵמֲאֵחרִּ ְהֶיה ְבֵסֶדר. לֹא אֹוֵהב לִּ . הּוא רֹוֶצה ֶשַהֹכל ֶאְצלֹו יִּ

ה ו שּוב ? ְוַאתָּ ַלְשתָּ ַכְפתֹור( ַהַמכֹות)ְוַעְכשָּ יס ְותָּ ַרְעְת לֹו כִּ ֵשם. קָּ י אָּ ה ? מִּ צָּ ה יֹוֵדַע ַמּדּוַע לֹא רָּ ו ַאתָּ ְוַעְכשָּ
ֵתת ְלָך ֶאת  רֹוןלָּ ּפָּ עִּ ה? הָּ  ...?מָּ

ן ם ַהתֹורָּ ה עִּ טָּ ה? ְוַהְקטָּ תָּ ֵנס ַלכִּ כָּ ה רֹוֶצה ְלהִּ ן לֹא ַמְרֶשה, ַאתָּ ית. ַהתֹורָּ דִּ ה ְמַטְלֵטל ֶאת ַהיָּ בֹוֵעט , ַאתָּ
ּה, ַבֶּדֶלת ְתָך –ֶנֱעֶלֶבת  –ְושּוב . יֹוֵרק ֶּדֶרְך חֹור ַהַמְנעּול, חֹוֵבט בָּ ְּפנֵ ! "ְוַהֶּצֶדק אִּ ה ַמְרֶשה מִּ מָּ י ֶשלָּ

ים י לֹא? ַלֲאֵחרִּ ם ְוַרק אֹותִּ יס ֶאת ֻכלָּ ה". ַמְכנִּ מָּ ם: ַהְגזָּ יס ֶאת ֻכלָּ ְתַחֵשק לֹו. "לֹא ַמְכנִּ י ֶשמִּ ". ַמְרֶשה ְלמִּ
כֹון ְקַבע. נָּ ְלצּול: נִּ ם ַהּצִּ ה עִּ ְהיֹות ֵריקָּ ה ַחֶיֶבת לִּ תָּ נֵ . ַהכִּ כָּ יֶשהּו רֹוֶצה ְלהִּ ם מִּ ל אִּ ַכח ַמֶשהּו , ס ְלֶרַגעֲאבָּ שָּ

שּוב ֵרב. חָּ ים ְלסָּ עִּ ל . לֹא נָּ ן ַהְכלָּ ֵלם. ַרק ְלֶרַגע –ְבֹאֶפן יֹוֵצא מִּ ם ַמֶשהּו ֵיעָּ ל אִּ יּותֹו ֶשל , ֲאבָּ ֶזה ַעל ַאְחרָּ
ן ם ֵיש ַרַעש. ַהתֹורָּ י אִּ אִּ ה, הּוא ַאְחרָּ תָּ י ֵסֶדר ַבכִּ ֵנס ְוַאחַ . אִּ כָּ ם תִּ ה ַיֲעֶשה אִּ ֵצאתּומָּ ֵרב לָּ ְך ְתסָּ הּוא ? ר כָּ

ְבֹטַח ְבָך יְך לִּ רִּ יקֹות, צָּ ירִּ בֹוד ְולֹא ְתעֹוֵרר ֵאמּון ְבֶעְזַרת ַמֲהֻלמֹות ֶאְגרֹוף ּובִּ ְזֶכה ְבכָּ ה לֹא תִּ לֹא . ְוַאתָּ
יב רִּ ים לָּ עִּ י, נָּ ְשמִּ רִּ ידֹו הָּ ל הּוא ְמַמֵלא ֶאת ַתְפקִּ  . ֲאבָּ

יס אֹוְתָך יָּהשָּ ? הּוא ֵסֵרב ְלַהְכנִּ ל הּוא זֹוֵכר, ַכְחתָּ ֶמה הָּ יר ְלָך. ֲאבָּ ְשַלְכתָּ ְניָּר. ַאְזכִּ סּור . הִּ ַמר ְלָך ֶשאָּ אָּ
יתָּ . ְלַלְכֵלְך שִּ א? ּוֶמה עָּ אן: "לֹא ֵהַרְמתָּ ֶאת ַהְניָּר ֶאלָּ ה כָּ ה ַאתָּ יל מָּ ְשבִּ ים ֶשְלָך " ?ּובִּ ים ְוַהֻחקִּ ּדּורִּ י ַהּסִּ ְלפִּ

ים אִּ ם ַרשָּ ה ַרַשאי ְלַלְכֵלְך אֹו, ֻכלָּ ן ַחיָּב ֶלֱאֹסף, אּוַלי ַרק ַאתָּ ן. ְוַהתֹורָּ נּו ְמחֹוֵקק־ַלְכְלכָּ א לָּ ְמצָּ ר ! נִּ בָּ ּדָּ
ש דָּ י ַעל ַמֶשהּו ּדֹוֶמה. חָּ ַמְעתִּ י עֹוד לֹא שָּ ְּפֵני ֶשֲאנִּ  . מִּ

יּון י צֹוֵדק. ֻסְגיָּה ְלדִּ ה אֹו הּוא –? מִּ ְפֶנה ֶאל ַהְמַחֵנְך? ַאתָּ ה .תִּ ה לֹא רֹוֶצה. לֹא: ַאתָּ לֹא אֹוֵהב , ַאתָּ
ְתלֹוֵנן רֹון יֶָּפה ְמאֹוד. ְלהִּ קָּ ם ֵכן ְתַוֵתר. עִּ יחַ : לֹא. אִּ ה רֹוֶצה ְלַהְכרִּ לֹא ְמַחְיבֹות אֹוְתָך , בֹוֵעט, חֹוֵבט. ַאתָּ
נֹות  ל יָּכֹול –ַהַתקָּ ה כָּ יַגְרְך, ַאתָּ ינֹו, אֹולִּ  ...ַיַחד ְבמִּ

ו לָּ  ןְוַעְכשָּ ְניָּ ר . עִּ בָּ יָּה ְועָּ ל ֶזה הָּ יָּה ּוַמּדּוַע  –כָּ ה הָּ שּוב מָּ ְהֶיה –חָּ ה יִּ שּוב מָּ ל יֹוֵתר חָּ ה ְמַבֶקֶשת . ֲאבָּ ְוַהמֹורָּ
ים ין ֶאת ַההֹורִּ  .ְלַהְזמִּ

צּוב ה עָּ י ֶשַאתָּ ְבַחְנתִּ ים ֵלב. הִּ צּוב, לֹא ַרע: שִּ א עָּ יק ְלָך. ֶאלָּ יג אֹוְתָך, ַמֶשהּו ֵמצִּ ים לֹוַמר. ַמְדאִּ : נֹוֲהגִּ
 .אֹוֵכל אֹוְתָך ַמֶשהּו

י יֹוֵדעַ  א? ְוֵאיְך ֲאנִּ ים לֹו, הָּ ה ֶשאֹוְמרִּ ם יֹוֵדַע ַרק מָּ דָּ אָּ לּו ֶשהָּ כֹון? ְכאִּ ם , נָּ ְזַניִּ י אָּ י שֹוֵמעַ   –ֵיש לִּ , ֲאנִּ
יב ם . יֹוֵדעַ , ַמְקשִּ י ַגם ֵעיַניִּ ל ֵיש לִּ י רֹוֶאה –ֲאבָּ יט. ֲאנִּ ְתבֹונֵ , ַמבִּ יֹות. ןמִּ יר אֹותִּ ה ַמכִּ ְקרֹא,  ַאתָּ , יֹוֵדַע לִּ

תּוב ַבֵּסֶפר ה כָּ ם? יֹוֵדַע מָּ דָּ ְקרֹא ְבאָּ ר לִּ ֵאֶלה ֶשֶאְפשָּ יֹות כָּ ל ֵיש אֹותִּ ֵנה, ֲאבָּ צּוב! הִּ ה עָּ ל ! ַאתָּ ַנַער טֹוב ֲאבָּ
צּוב  .ֵכן. עָּ

ַמְדתָּ ַּפַעם ַבְּפרֹוְזדֹור ְלַיד ַהַחלֹון קּוַע בְ , עָּ בֹות שָּ ַאף –ַמֲחשָּ ַטְטתָּ בָּ ַמְדתָּ ְוחִּ ַמְדְת ְועָּ ַאף . עָּ י בָּ נִּ טּוט ַעְקשָּ חִּ
ה – נָּ שּוב ַהְמַסֵיַע ַלַהְבחָּ ה חָּ צּוב. ֶמְחוָּ ה עֹוֵמד ְלָך עָּ ְך, ַאתָּ ס, ְמֻדְכּדָּ ק , מּובָּ ְשחָּ  .עֹוֵמד ְלַבד –ֵאיְנָך מִּ

ְשֹאל י לִּ ַקְשתִּ ז בִּ ר אָּ ילֹו ְכבָּ הלְ , ַאּפִּ יחָּ ין ַלשִּ י. ַהְזמִּ ַשְבתִּ ל חָּ ת, לֹא: ֲאבָּ ין עֹוד ְקצָּ ה . ַאְמתִּ ְּפֵני ֶשַאתָּ מִּ
ין גּור , ֵמבִּ ם סָּ דָּ ֶזה)אָּ יּוק כָּ ה ְבדִּ יו, לֹא אֹוֵהב, לֹא רֹוֶצה( ְוַאתָּ רֹותָּ יו ְוֶאת צָּ יר ֶאת ַּדֲאגֹותָּ ְסַתֵתר . ַמְסתִּ יִּ

יש לֹא יַ  ה ְכֵדי ֶשאִּ נָּ ין ְבַעְצבּותֹוְבֵאיֶזה ּפִּ יזֹות, ְבחִּ ים ַעלִּ נִּ יד ּפָּ לּו ַיֲעמִּ ְשַאל אֹותֹו . אֹו ֲאפִּ יֶשהּו עֹוד יִּ מִּ
ֹקם? ַמֶשהּו אֹו ְיַנֶּסה ְלַנֵחם ם ְבַפְרצּוף עָּ תָּ ְמחָּ ים ֶאת שִּ ר ּוְמֻעֶנה, לֹא רֹוֶצה ְלַקְלֵקל ַלֲאֵחרִּ  . ְמיֻּסָּ
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יצּות)...  י ַבֲעלִּ אִּ ְקֹּפץ לֹו ְסנָּ י ַהֶבֶטן, יִּ ּה ַהֶשֶמש, ַלְמרֹות ֶשכֹוֶאֶבת לִּ ְזַרח לָּ ה ְותִּ  ...(ֶתֱהֶמה ַהיֹונָּ

 .ֵכככן

יו עָּ ְסַתֵתר ַבְּסַבְך ְכֵדי ְלַלֵקק ֶאת ְּפצָּ ֶות יִּ ְצֵעי מָּ צּוַע ּפִּ מֹוהּו. ַאְרֵיה ּפָּ יּוק כָּ ה ְבדִּ ֶניָך. ַאתָּ ְניָּ  .ֶזה עִּ

ים ֵלב ְרשּו: שִּ י עֹוֵמד לִּ הֲאנִּ צֹון ְבַמֲעֶשה ּוְבֵעצָּ ין. ְתָך ְברָּ ה ֵמבִּ ְרשּוְתָך : ַאתָּ ה רֹוֶצה)עֹוֵמד לִּ ם ַאתָּ (. אִּ
ם דָּ ְשַעת ַכַעס, אָּ ְתַנֵקם , בִּ ם ּומִּ ים ֶאת ֻכלָּ ר –ַמֲאשִּ בָּ ם . ְולֹא לֹוֵמד שּום ּדָּ ים עִּ אִּ יֹון ְוַהַּדַעת בָּ ּסָּ ַאְך ַהנִּ

ֶעֶצב ַר . הָּ ְשתֹוֵלל ּוְלהָּ ְּפֵני ֶשַרע ְלָךְלהִּ ים מִּ ים ֲאֵחרִּ שִּ י יָּכֹול ְלַהְרשֹות זֹאת, לֹא? ע ַלֲאנָּ ל ַתֲחֹשב.  ֵאיֶננִּ : ֲאבָּ
צּוב א עָּ י ַמהּו ַהּסֹוד. ֵאיְנָך ַרע ֶאלָּ ְרֹמז לִּ ר. תִּ חָּ בֹוא מָּ א? ּוְתַסֵּפר, תָּ א ַיַחד מֹוצָּ ְמצָּ ְך נִּ . ֶאֱחֹשב ְוַאַחר כָּ
יְך ַלֲעש רִּ ל זֹאת צָּ ם ֶזה ַמֶשהּוְבכָּ  ....ֹות עִּ

ֵקן  ַהּדֹוְקטֹור ַהזָּ
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