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ֹעׁש ָבֶעֶרב יֹוֵתר ִלרְּ ִמּטֹות, ָנִעים בְּ ָבר בַּ ִבים כְּ ֲאֶׁשר ׁשֹוכְּ י ֲאִפּלּו לֹא ָנִעים. כַּ ָבר ִליֹׁשןִכי רֹוִצים , אּולַּ , כְּ
ֵׁשָנה ָבקֹות לְּ ִנדְּ ִים ֶנֱעָצמֹות וְּ נַּּסֹות. ָהֵעינַּ ּדּועַּ לֹא לְּ ָּדָבר ָאסּור, ֲאָבל מַּ ֲאֶׁשר הַּ  ?כַּ

ָלט ֲאֶׁשר ֵיׁש ִאּסּור ֻמחְּ ֹרק ָחָזק, כַּ ֲאִני ֶאׁשְּ ק, וַּ עַּ גֹול, ֶאצְּ נְּ רְּ תַּ ָרא כְּ ָחתּול אֹו ֶאקְּ ֵּלל כְּ ֵגז , ֲאיַּ רַּ ִריְך ִיתְּ דְּ מַּ הַּ
ֲחקּו ֻכָּלם ִיצְּ מֹוֶנה –ִמּטֹות . ָבאּוָלם ֹחֶׁשְך. ָהאּוָלם ָגדֹול. וְּ לֹוִׁשים ּוׁשְּ ע ִמ . ֵיׁש ׁשְּ ִריְך לֹא ֵידַּ דְּ מַּ קהַּ .  י ָׁשרַּ

ָפֵאר ָבזֹאת ָמֳחָרת ֶאתְּ ֲאִני לְּ ָחָכם. וַּ ִמיץ וְּ אּו ֶׁשֲאִני אַּ הּוא ; ֻכָּלם ִירְּ ִתי יֹוֵתר ִמֻכָּלם וְּ ׁשְּ עַּ ס  –ִהרְּ לֹא ָתפַּ
 .  אֹוִתי

ָעִרים נְּ ִבים הַּ ם, ָכְך חֹוׁשְּ עַּ ף פַּ ִריְך ֵאינֹו כֹוֵעס אַּ דְּ מַּ חּו ֶׁשהַּ כְּ וַּ ד ֶׁשיְּ ָלל, עַּ ֲחֹקר ִמי ֵהִקים  ֶׁשִבכְּ ֶצה לַּ לֹא ִירְּ
ׁש עַּ ֹעׁש ָבֶעֶרב. רַּ ִּליִזים, הּוא אֹוֵסר ִלרְּ עַּ ִנים וְּ ֲענַּ ֹבֶקר רַּ ֵׁשׁש בַּ ֵדי ָלקּום בְּ ע ָׁשעֹות כְּ ָרִחים ִליֹׁשן ֵתׁשַּ  .ִכי ֻמכְּ

ֵשָנה ם הַּ אּולַּ ׁש בְּ עַּ ִמ . ֶאֶמׁש ָהָיה רַּ ֵני ֵבית הַּ ֲעֹמד ָכל ֶאָחד ִבפְּ יֹום יַּ ָפטהַּ ֵאָלה, ׁשְּ שְּ ֲענֹות לַּ ֵדי לַּ ִאם , כְּ הַּ
ק גֹול, ָצעַּ נְּ רְּ תַּ ח, ָקָרא כְּ ף, ָנבַּ  .ִיֵּלל אֹו ָמָחא כַּ

ִליָלה ִחיִׁשים, ֻכָּלם עֹוִנים  ִבׁשְּ כְּ ֲעֶשה. ֻכָּלם מַּ ת מַּ עַּ ִריְך ִבׁשְּ דְּ מַּ ס ֶאֶמׁש הַּ ִים ֵמֶהם ָתפַּ נַּ ק ׁשְּ ִים , רַּ נַּ שְּ הַּ  –וְּ
ֶגר  ץ ּוֶפרְּ יְּ ֶנֱאָׁשִמיםוַּ ל הַּ סַּ פְּ ל סַּ ִבים עַּ  .יֹוׁשְּ

ֲעִניׁש אֹוָתם-  הַּ ִטים, ֵאיְך לְּ שֹופְּ י הַּ בֹותַּ יֹות ָחמּור? רַּ ָרח ִלהְּ ק . ָהֹעֶנׁש ֻמכְּ ָעִרים ָכֵאֶּלה לֹא רַּ ֵני נְּ ׁשְּ
ָמם צְּ עּו ֵׁשָנה ֵמעַּ ִריעּו ִליֹׁשן, ָמנְּ ֲאֵחִרים ִהפְּ ם לַּ דֹוָלה. ִכי ִאם גַּ ָמָתם גְּ ׁשְּ אֹוד ֲאפִ , אַּ דֹוָלה מְּ  –ּלּו גְּ

ֵכן ֲעִניׁש אֹוָתם, ּובְּ ֵאָלה זֹו? ֵאיְך נַּ ל ׁשְּ ֲעָנה עַּ ֵני ֶׁשנַּ ֶחֶרת, ִלפְּ ֵאָלה אַּ ֹאל ׁשְּ ָרִחים ָאנּו ִלׁשְּ ֲחׁשּוָבה , ֻמכְּ
ִים : יֹוֵתר נַּ שְּ ק ֵאֶּלה הַּ ֵשָנה ָרֲעׁשּו רַּ ם הַּ אּולַּ מֹול בְּ ִאם ֶאתְּ ֶגר –הַּ ץ ּוֶפרְּ יְּ ֵבה יֹוֵתרָהיּו , לֹא? וַּ רְּ  . הַּ

ט אַּ ר לְּ ָאמַּ ֵשָנה וְּ ִׁשים ֶׁשל אּוָלם הַּ רְּ תַּ ָחן ֶאת הַּ ֻשלְּ ל הַּ ש עַּ ָקֵטגֹור ָפרַּ ט, הַּ אַּ  :לְּ

ּלֹון-  חַּ ל יַּד הַּ ׁש ָהָיה עַּ עַּ ָלן, ָהרַּ פְּ ִמּטֹות ֶׁשל קַּ דֹות הַּ ָמקֹום ֶׁשבֹו עֹומְּ ָיָדּה, בְּ ִקי, בְּ סְּ לֹובְּ ִׁשידְּ ִקי וְּ לֹוצְּ . פְּ
ׁש עַּ ָכז ָהרַּ ֶמרְּ שּורֹות בַּ ִבים, ָבא ֵמהַּ ָמקֹום ֶׁשבֹו ׁשֹוכְּ ָראּוְך: בַּ ינְּ ִקי, וַּ סְּ רֹוזֹובְּ ִריק, גְּ טְּ רֹום , סְּ פְּ

ָזָוזְּ   .ִניק'וְּ

שּוָרה ָהִראׁשֹוָנה-  ּלֹון בַּ חַּ ל יַּד הַּ ׁש ָהָיה עַּ עַּ ִבים, ָהרַּ ָמקֹום ֶׁשבֹו ׁשֹוכְּ ִׁש , בַּ רְּ תַּ ִפי ֶׁשָאנּו רֹוִאים בַּ : יםכְּ
ג ֵברְּ נְּ ׁשְּ לַּ ן, פְּ יְּ בַּ ֵבק, ִפיׁשְּ ֵליְּ ל ּופְּ קַּ ף. רֹוטְּ ָמן, ָצֲחקּו ּוָמֲחאּו כַּ ָּלטְּ ִמּטֹות ֶׁשל אַּ דֹות הַּ ָמקֹום ֶׁשבֹו עֹומְּ , בַּ

ִקי, ֵלב ּסְּ מַּ ּדְּ אַּ ג וְּ ֵברְּ ֵטר, וֹולְּ סְּ יְּ מַּ ִבים ֵניְּ ָמקֹום ֶׁשבֹו ׁשֹוכְּ ק ִמי ֶׁשהּוא בַּ ּסֹוף ָׁשרַּ בַּ סְּ , ּולְּ קְּ ג זַּ ֵברְּ נְּ
ָמן ֶרסְּ נּו ֶאת ֻכָּלם. ּופְּ לְּ  . ִאיׁש לֹא הֹוָדה, ָׁשאַּ

ָקֵטגֹור-  ֵתק הַּ תַּ ָכאן ִהׁשְּ ָפה. וְּ ֵטיֶהם ֶאל ָהִרצְּ בְּ ִפילּו ֶאת מַּ ָקָהל ִהׁשְּ ִבים ִמֵבין הַּ ִמיק ֲאִפּלּו . רַּ ִהסְּ
ִטים שֹופְּ ִדיקַּ , ֶאָחד הַּ ת בְּ עַּ מֹו ִבׁשְּ ע ֶאת ׁשְּ ֲאֶׁשר ָׁשמַּ ֵשָנהכַּ ִׁשים ֶׁשל אּוָלם הַּ רְּ תַּ  .ת הַּ

ֶגר-  ץ ּוֶפרְּ יְּ ק וַּ מֹול רַּ סּו ֶאתְּ פְּ ּדּועַּ ִנתְּ ֵתר? מַּ תַּ ִהסְּ ִליחּו לְּ ִים לֹא . ִכי לֹא ִהצְּ נַּ שְּ ק ֵאֶּלה הַּ ּדּועַּ רַּ מַּ
ִבים רּו ֹכה רַּ תְּ תַּ ָׁשָעה ֶׁשִהסְּ ֵתר בְּ תַּ ִהסְּ ִליחּו לְּ ִנים  ,ִכי ֵהם ֵאיָנם ׁשֹוָבִבים? ִהצְּ טַּ אֹו ֶׁשֵהם ׁשֹוָבִבים קְּ

ֵרי ִנָּסיֹון סְּ חַּ ֵשָנה, וְּ ם הַּ אּולַּ ָעקֹות ָבֶעֶרב בְּ צְּ ֵאיזֹו ִמָּדה ֲאסּורֹות הַּ ָמה ּובְּ ד כַּ עּו עַּ י לֹא ָידְּ אּולַּ ִאם . וְּ הַּ
ֲעִניׁש ֶאת ָהֲאֵׁשִמים ָפחֹות, ֵאפֹוא, ֻמָתר ָלנּו הַּ ָׁשָעה ֶׁשֵאֶּלה ֶׁשֵהם ֲאֵׁשִמ , לְּ ִכי ֵהם , ים יֹוֵתר ֵמֶהםבְּ

ִּדין  ֵני ֵבית הַּ רּו ִבפְּ ֵני ֶׁשִשקְּ דֹוָלה יֹוֵתר ִמפְּ ָמָתם גְּ ׁשְּ אַּ לֹא ֹעֶנׁש –ֲחָכִמים יֹוֵתר וְּ ֲאֵׁשִמים ? ִיָשֲארּו לְּ
ֹכל מֹוֶנה, ָכל ָהאּוָלם, הַּ לֹוִׁשים ּוׁשְּ שְּ ָשכֵ , ָכל הַּ עּו ֶאת הַּ ם ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׁשמְּ רּו לֹו ִכי גַּ לֹא ָאמְּ ן רֹוֵעׁש וְּ

ֹתק ִציעַּ ֲאִני. ֶׁשִיׁשְּ ִפיָכְך מַּ ִטים, לְּ שֹופְּ בֹוד הַּ בּוָצה, כְּ קְּ ֲעִניׁש ֶאת ָכל הַּ הַּ ֶגר ּולְּ ץ ּוֶפרְּ יְּ כֹות ֶאת וַּ זַּ : לְּ
ֵשָנה ֵני הַּ ל ִכנֹורֹו ָהֶעֶרב ִלפְּ ֵגן ָלֶכם עַּ נַּ ִקי לֹא יְּ סְּ רֹוזֹובְּ  . ֶׁשגְּ

ב ִהתְּ  ן רַּ מַּ ִּדין ָהָיהזְּ ק הַּ סַּ ִטים ּופְּ שֹופְּ  :יֲַּעצּו הַּ

ֶגר" ץ ּוֶפרְּ יְּ כֹות ֶאת וַּ זַּ ֵגן ָהֶעֶרב. לְּ נַּ ִקי יְּ סְּ רֹוזֹובְּ ֲחֹזר ֵׁשִנית, גְּ ׁש לֹא יַּ עַּ  ". ִכי ָהרַּ

ִטיחּו מּו ֶאת ָאֵׁשר ִהבְּ ִקיְּ  .וְּ


