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י ְבנִּ י לִּ  :ָאַמְרתִּ

ן ָאָדם ָזקּוק ְלַהְשָכָלה – י, בֶּ ירִּ  .ַיקִּ

י לְ  יָאַמְרתִּ תִּ  :בִּ

ָשה ְזקּוָקה ְלַהְשָכָלה – י, ַגם ָהאִּ יָרתִּ  .ַיקִּ

ם ְשֵניהֶּ י לִּ  :ָאַמְרתִּ

ים – ְלֹמד, ְיָלדִּ ם לִּ  !ֲעֵליכֶּ

י מֹוָדָעה ְרַסְמתִּ  :ּופִּ

ְקצֹועֹות ְיסֹוד" ה ְלמִּ ת מֹורֶּ שֶּ ישֹות ְצנּועֹות, ְמֻבקֶּ ּיּות ְשֵקָטה אֹו ְלָאָדם . ַבֲעַלת ְדרִּ ישִּ ם ָסמֹוָבר ְלאִּ ר עִּ דֶּ חֶּ
ית  . ַבַעל ָרָמה מּוָסרִּ

ה יָעה מֹורֶּ גִּ  .הִּ

ישֹות ְצנּועֹות –  ?ְדרִּ

 .ֵכן –

ְקצֹועֹות ְיסֹוד –  ?מִּ

 .ֵכן –

 ?ַכָמה –

 .ֲעָשָרה –

ָשה –  .שִּ

ַדי –  .ְשמֹוָנה: ְמַעט מִּ

ַדי – ְבָעה: יֹוֵתר מִּ  ?שִּ

ָמַתי. טֹוב –  ?מִּ

ָמָחר –  .מִּ

ְלֹמד ילּו לִּ ְתחִּ י הִּ לִּ ים שֶּ  ...ַהְּיָלדִּ

אשֹון ש רִּ ימּו: ֹחדֶּ ְחכִּ ן לֹא הֶּ  .ֲעַדיִּ

י ש ֵשנִּ ים: ֹחדֶּ ן ַהְסָפרִּ ים מִּ  .בֹוְרחִּ

י ישִּ ש ְשלִּ ים מַ : ֹחדֶּ  .כֹותְמַקְבלִּ

י יעִּ ש ְרבִּ ת ַהֵתָאבֹון: ֹחדֶּ ְבדּו אֶּ  . אִּ

י ישִּ ש ֲחמִּ ים: ֹחדֶּ ְּורִּ י, חִּ כִּ בֶּ ם ְנפּוחֹות מִּ ים ְלַגְמֵרי, ֵעיַניִּ  .ְכָבר ְמֻטְמָטמִּ

ים ָשה רּוָבלִּ ים ַוֲחמִּ ה ְשלֹושִּ ים ָשוֶּ ְבָעה רּוָבלִּ ים שִּ  ...ָחֵמש ְפָעמִּ

י – י לִּ י, ֲהַתְרשִּ ְרתִּ תלָ , ְגבִּ דֶּ ְשֹמַע ָמה ַאְת ְמַלמֶּ עּור ְולִּ ת ַבשִּ בֶּ  ...?שֶּ

 .ְבַבָקָשה –

יב – י יֹוֵשב ּוַמְקשִּ  ֲאנִּ

ים – ְכֹתב ַהְכָתָבה. ְקחּו ַמְחָברֹות, ְיָלדִּ יָלה. נִּ י ַמְתחִּ  :ֲאנִּ
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ְצַפת ָהאּוָלם" ת רִּ ל שֹוֵרר ָבעֹוָלם, ָסְבָתא ְמַטְאְטָאה ְבַמְטֲאֵטא אֶּ יחַ  ֲאָבל ֵאבֶּ ְגַלל ָהַעְרפִּ ְשַמע , בִּ ְולֹא נִּ
ָנה. שּום קֹול ת ָהֵעט ְבֵאת ְוָיְצָאה ַלֲעֹבד ַבגִּ יב אֶּ יָרה ָבָאבִּ ית ֵהמִּ ְתעֹוֵפף ֵמַעל ַהַמָלח . ַהדֹוָדנִּ ַהַמְלָאְך הִּ

ְך לֶּ ל ַהמֶּ ַלח ְבַצַלְחתֹו שֶּ ֵזר מֶּ פִּ ְפָסה ְבָטעּות עַ . שֶּ יםָסְבָתא ָתֲעָתה ְוטִּ יר ָמֵלא קֹוצִּ ָבא ְזֵאב . ל ָעמִּ ּוְכשֶּ
ירֹו ְפָסה ַלֲאמִּ ל ֵעץ ְוטִּ ל, ָאְמָרה, ַלֲעָזאֵזל. ָתְפָסה ְבָעָנף שֶּ גֶּ ְתַחְלָקה ְוָנְפָלה ָיָשר ַעל ַכדּורֶּ  ".הִּ

יחַ  – ה ַעְרפִּ  ?ָמה זֶּ

י לֹא יֹוֵדעַ  –  .ֲאנִּ

יְדיֹוט, ְמֻטְמָטם, ֲחמֹור – ץבּור וְ , מּוְקיֹון, אִּ יחַ . ַעם ָהָארֶּ ל ּופִּ  . ֲעָרפֶּ

 ?ָלָמה ַלֲעָזאֵזל –

י לֹא יֹוַדַעת –  .ֲאנִּ

 .ַעז־ָאַזל –

ים ְוהּוא לֹא אֹוֵזל – ל. ַעז שֹוֲחטִּ גֶּ  ?ָלָמה ַכדּורֶּ

ְשָחק – ְגַלל ַהמִּ  .בִּ

ָעָבר. ְלַלֵמד: ַהֹפַעל. לֹא ָחשּוב, טֹוב –  .ְבַבָקָשה, בֶּ

יָך ַמְדתִּ יְך, לִּ ַמְדתִּ יו, לִּ  .ְלַמְדתִּ

יב – יְדיֹוט, ְמֻטְמָטם, ֲחמֹור, ֹשּוב ַאָתה לֹא ַמְקשִּ ץ, מּוְקיֹון, אִּ י שֹוַמַעת. בּור ְוַעם  ָהָארֶּ  ?ָמה ֲאנִּ

י לֹא יֹוֵדעַ  –  .ֲאנִּ

 ?ֵאיְך ַאָתה לֹא יֹוֵדעַ  –

י – י, ָשַמְעְת אֹותִּ ְרתִּ  .ְגבִּ

ְגרֹו  .ף ַבֻשְלָחןֲהָטַחת אֶּ

י שֹוַמַעת – ָעָבר? ָמה ֲאנִּ ת ַהפֹוֵעל ְלַלֵמד בֶּ י שֹוַמַעת אֶּ ילּו ְלַלֵמד. ֲאנִּ ָעָבר, ַתְתחִּ ן ַהַהְתָחָלה, בֶּ ילּו מִּ  ,ַתְתחִּ

יָך ַמְדתִּ ים, לִּ ַמְדתִּ ין, לִּ ַמְדתִּ  ...לִּ

 . ְדָמעֹות

 ?ָמה ַאָתה ְמַיֵלל –

י ְמַפֵחד –  . ֲאנִּ

יָך. ַבְכָיןַאָתה  – ַמְדתִּ יְך, לִּ ַמְדתִּ יו, לִּ ַמְדתִּ ְלֹמד. לִּ ה לִּ יהּו: ֵאיְנָך רֹוצֶּ ַמְדתִּ יהָ , לִּ ַמְדתִּ ְהיֶּה בּור ְוַעם  –. לִּ תִּ
ץ ם: ָהָארֶּ יכֶּ ַמְדתִּ ן, לִּ יכֶּ ַמְדתִּ ים, לִּ ַמְדתִּ ְלזּול,  לִּ יָך ְבזִּ ְתַיֵחס ֵאלֶּ ין: ־ ָהעֹוָלם יִּ ַמְדתִּ  .לִּ

 .ְדָמעֹות

ה ֵעז – י ָמה זֶּ ידּו לִּ  ?ַעְכָשו  ַתגִּ

ים – י, ַבַעל ַחּיִּ ְרתִּ  .ְגבִּ

י. לֹא יֹוֵדַע שּום ָדָבר: ַאָתה ְמֻטְמָטם – י לִּ ידִּ ה ֵעז: ְוַאְת ַתגִּ  ?ָמה זֶּ

פֹור – י, צִּ ְרתִּ  .ְגבִּ

ם. ַאְת ֲחמּוָרה – צֶּ הּו ֵשם עֶּ ם. ֵעז זֶּ צֶּ ה ֵשם עֶּ  ?ּוָמה זֶּ

ְלֵקי – ָחד ֵמחֶּ בּור אֶּ  .ַהדִּ

הּו ָברֹאש ַהְמֻטְמָטם. ָנכֹון – ם ַמשֶּ יס ָלכֶּ י ְלַהְכנִּ ְצַלְחתִּ ת ַהַמְחָברֹות. סֹוף סֹוף הִּ יסּו אֶּ ַעְכָשו . ַתְכנִּ
ְשבֹון  .חֶּ

 .ְדָמעֹות

ים – ם ְכָבר בֹוכִּ ים? ַאתֶּ ָשה ָבנִּ ָחד ָהיּו שִּ ים ַיַחד ָהיּו ְבֵני . ְלָאב אֶּ ְשֵרה ָכל ַהָבנִּ ְשלֹוש ֵמאֹות ַוֲחֵמש־עֶּ
אשֹון. ָשָנה ן ַהֵבן ָהרִּ ם מִּ ְפַליִּ י ָהָיה ְמֻבָגר כִּ י , ַהֵבן ַהֵשנִּ ישִּ י –ַהְשלִּ ן ַהֵשנִּ ם מִּ ְפַליִּ י , ָהָיה ְמֻבָגר כִּ יעִּ  –ָהְרבִּ
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י ְוֵכן ָהְלָאה ישִּ ן ַהְשלִּ ם מִּ ְפַליִּ ן ַכָמה ָהָיה . ָהָיה ְמֻבָגר כִּ יםבֶּ ן ַהָבנִּ ָחד מִּ ים ? ָכל אֶּ ה ְמַקְבלִּ ים ָכֵאלֶּ ילִּ ַתְרגִּ
ינֹות ים ְקרֹובֹות ַבְבחִּ תִּ  ?נּו. ְלעִּ

יָקה ָּיה ְמעִּ  .דּומִּ

אשֹון, נּו – ים ָהיּו ַלֵבן ָהרִּ  .ַמֵהר? ַכָמה ֲחָלקִּ

בּור – ְלֵקי דִּ י, חֶּ ְרתִּ  .ְגבִּ

 ?ְוַאְת . ַאָתה לֹא יֹוֵדַע שּום ָדָבר. ַאָתה ֲחמֹור –

ם – צֶּ י, ֵשם עֶּ ְרתִּ  .ְגבִּ

ים. ַאְת ֲחמֹוָרה – ל ַהָשנִּ ָחד שֶּ ק אֶּ אשֹון ָהָיה ֵחלֶּ ָחד. ַלֵבן ָהרִּ ם. ָכְתבּו אֶּ ים ֵעיַניִּ ם לֹוְטשִּ ם ? ָמה ַאתֶּ ֵאיְנכֶּ
ְפָרה ַאַחת ת ַהסִּ ְכֹתב אֶּ ים לִּ  ?יֹוְדעִּ

 .ְדָמעֹות, ְדָמעֹות, ָמעֹותְד 

ם – ְפַליִּ י ָהָיה ְמֻבָגר כִּ ים ָהיּו לֹו. ְוַהֵבן ַהֵשנִּ ת ַכָמה ֲחָלקִּ רֶּ  ?זֹאת אֹומֶּ

 .ְשלֹוָשה –

ת, נּו. לֹא ָנכֹון – רֶּ  ?ּוָמה ַאְת אֹומֶּ

ם – י, ְשַניִּ ְרתִּ  .ְגבִּ

אֲ ? ָמה ָקָרה. ָנכֹון – יָנה ָלָמה שֶּ י לֹא ַמֲאמִּ י שֹוַמַעתֲאנִּ  .נִּ

י, דֹוָדה – ְרתִּ  .ְגבִּ

ט – קֶּ ת ְבשֶּ בֶּ יָת יֹושֶּ ָהיִּ ְמקֹום ְלַדֵבר ְשטּויֹות יֹוֵתר טֹוב שֶּ ְתבּו. בִּ ים: כִּ ְפָרה , נּו. ְשֵני ֲחָלקִּ ת ַהסִּ ְתבּו אֶּ כִּ
ם ים , יֹוֵתר ַמֵהר ְשמֹוָנה, ָוָהְלָאה ַאְרַבע. ְשַתיִּ ְשֵרה ְוְשלֹושִּ םֵשש־עֶּ יְך ְלַחֵבר. ּוְשַתיִּ  –ְלַחֵלק , ַעְכָשו ָצרִּ

ים שִּ ן ֵמָאה ְושִּ ן ָחֵמש ְוַהְמֻבָגר ְביֹוֵתר בֶּ אשֹון ָהָיה בֶּ ַהֵבן ָהרִּ  .ְויֹוֵצא שֶּ

ְחיֹות ָכל ָכְך ַהְרֵבה ְזַמן – ְפָשר לִּ י, אֶּ ְרתִּ  ?ְגבִּ

יד  – ְשֹאל ְשֵאלֹות ְמֻטְמָטמֹות ַאָתה ָתמִּ אשֹוןלִּ ְכַנס ְלָך ָלרֹאש, רִּ ים שּום ָדָבר לֹא נִּ מּודִּ זֹאת . ֲאָבל ֵמַהלִּ
ְשֵרה. ָהְיָתה ַרק ֻדְגָמה ם־עֶּ ְשֵרה ָכפּול ְשַתיִּ ם־עֶּ ה ְשַתיִּ  ?ַכָמה זֶּ

 .ְשלֹוש ֵמאֹות –

 .לֹא ָנכֹון –

י, זֹאת ָהְיָתה ַרק ֻדְגָמה – ְרתִּ  . ְגבִּ

י צְ  – נִּ מֶּ ה מִּ ְרָחח, חֹוקַתֲעשֶּ ר? פִּ ן ַהֵספֶּ ים מִּ יק ְלָמָחר ַאְרָבָעה ַעמּודִּ ש ַתְעתִּ ת. ַבתֹור ֹענֶּ רֶּ  ?ּוָמה ַאְת אֹומֶּ

ייי –  ?ֲאנִּ

ת, ֵכן – ְשֵרה. אֶּ ם־עֶּ ְשֵרה ָכפּול ְשַתיִּ ם־עֶּ ה ְשַתיִּ  ?ַכָמה זֶּ

 .ַאְרַבע –

ם – ם ְכפּול ְשַתיִּ  ?ּוְשַתיִּ

 .עַגם ֵכן ַאְרבַ  –

י ְלָמָחר. טֹוב ְמאֹוד – ילִּ ש ַתְכפִּ ְשָעה : ְבתֹור ֹענֶּ ים ְותִּ ְשעִּ ים ְוֵתַשע ְבתִּ ְשעִּ ף תִּ לֶּ ְשָעה אֶּ ים ְותִּ ְשעִּ תִּ
ים ְוֵתַשע ְשעִּ ף ְתַשע ֵמאֹות תִּ לֶּ ְשָעה אֶּ ים ְותִּ ְשעִּ ים ְתַשע ֵמאֹות תִּ יְליֹונִּ  .מִּ

י. ַהמֹוָרה ָקָמה ים בֹוכִּ  . םַהְּיָלדִּ

י – ה ֲאדֹונִּ ְסֹבל ּוְלַדֵבר, ַאָתה רֹואֶּ י ַבָגרֹון, ַכָמה ָעַלי לִּ ְכָבר ָיֵבש לִּ  .ַעד שֶּ

יָך: ַכמּוָבן, ֵכן – ַמְדתִּ יְך, לִּ י. ְלַמְדתִּ י, ֲאָבל ַאְת יֹוַדַעת. דֹוָדתִּ ְרתִּ יו: ְגבִּ ַמְדתִּ יהּו, לִּ ַמְדתִּ יהָ , לִּ ַמְדתִּ ... לִּ
ה ים ָהֵאלֶּ מּודִּ ְגַלל ַהלִּ ם: בִּ יכֶּ ַמְדתִּ ן, לִּ יכֶּ ַמְדתִּ ים... לִּ ת ַהַחּיִּ יָלַדי אֶּ ת לִּ רֶּ מַ ... ַאְת ְמַקצֶּ יםלִּ ין, ְדתִּ ַמְדתִּ  .לִּ

י, ּוָמה ָחַשְבָת  – ים, ֲאדֹונִּ מּודִּ ה לִּ יְך? ָמה זֶּ ָצרִּ ת ְכמֹו שֶּ דֶּ י ְמַלמֶּ י . ֲאנִּ ֲאנִּ ָמה ַאָתה חֹוֵשב  –ַאָתה חֹוֵשב שֶּ
י ֲאנִּ  ?שֶּ
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ם – צֶּ ה ֵשם עֶּ ְראֶּ י, ַכנִּ ְרתִּ  .ְגבִּ

ת ְוָיְצָאה לֶּ ת ַהדֶּ  .ָטְרָקה אֶּ

י  י ָאַמְרתִּ יםַוֲאנִּ  :ַלְּיָלדִּ

ר ַבָּיד – ַקח ֵספֶּ ם יִּ כֶּ הּו מִּ ישֶּ ם מִּ ת ָהֲעָצמֹות, אִּ ְשֹבר לֹו אֶּ  .אֶּ

י ָאְמָנם ָאָדם ָפשּוט ֲאנִּ ְפֵני שֶּ ל ָיָשר, מִּ י ְקָצת ֵשכֶּ  .ֲאָבל ְבָכל זֹאת ֵיש לִּ


