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חֹוִקים ָיִמים רְּ ַמן, ֶזה ָקָרה בְּ אֹוד זְּ ֵבה מְּ ֵני ַהרְּ ַסֶפֶרת ַעל ַהָיִמים ַהֵהם. ִלפְּ ַבָמקֹום . ֵאין ָכל ִתעּוד ַאף לֹא ַאָגָדה ַהמְּ
ָיאנֹוִסים ִעים ַהיֹום ָהאֹוקְּ ָתרְּ ַנֵשא , ָהיּו ָאז ַיָבשֹות, ָשם ִמשְּ ָיה ּוַבָמקֹום ֶשבֹו ִמתְּ מֹונְּ ַהרְּ ַין ַהִפילְּ ַגֲאָוה ִבנְּ  –בְּ
ִריִשים קּו ָלֶהם ַלֲהָנָאָתם כְּ שְּ ַתקְּ ָנִשים. ִהשְּ ָחִרִיים לְּ ִנית ַלֲהָקַמת ַהֶגֶשר , לֹא ָהיּו ָאז ָבֵתי־ֵסֶפר ִמסְּ לֹא ָתכְּ לֹא ָעִרים וְּ וְּ

ָלה ִליִשי ֵמַעל ֲהִויסְּ ִגּדּול שֵ , ַהשְּ ִשיִרים לְּ לֹא ַתכְּ ם, ָערוְּ ִניזְּ ַגם לֹא מֹוֶדרְּ  .וְּ

תֹוְך ַיֲערֹות ָהַעד ִכיָרה ִביֵדי ַאִציִלים, בְּ עּו ִלמְּ ֵני ֶשֵהם ֲעַדִין לֹא ָהיּו ַקָיִמים, ֶשעֹוד לֹא ֻהצְּ ָחר עֹוד לֹא , ִמפְּ ַגם ַהִמסְּ וְּ
לֹא ִביֵדי. ָהָיה ַקָים הּוִדים וְּ תּו ִביֵדי ַהיְּ רְּ ָמִנים ִביָערֹות ֶשלֹא ִנכְּ ֵאֶלה ֲעַדִין לֹא ָהיּו ָבעֹוָלם, ַהֶגרְּ ֵני ֶשַגם ֵאֶלה וְּ נּו , ִמפְּ ָשכְּ

ַטִנים ָפִרים קְּ ַטָנה. ֹפה ָוָשם כְּ ָתה קְּ ָתה ִבקְּ ָכל ַּדָיר ָהיְּ ַחב ָיַדִים, לְּ ָלה ֶחֶדר ֶאָחד מּוָאר ּורְּ ִעבּוד , ֶשָכלְּ ַקת ָשֶדה לְּ ֶחלְּ
ֵהמֹות ֲאָחדֹות ָפר. ּובְּ מֹות ַהכְּ ִקים ֵמָחָדש ֶאת ַאדְּ ַחלְּ ָשָנה ָהיּו מְּ דֹוָלה יֹוֵתר ָהָיה ָזקּוק , ַפַעם בְּ ָפָחה גְּ ֵני ֶשַבַעל ִמשְּ ִמפְּ

ָמקֹום ָגדֹול יֹוֵתר ַקֵבל ֶחֶדר ָגדֹול יֹוֵתר, לְּ ַחֵתן ִאיש ָצִעיר. הּוא ָהָיה מְּ גַ , ַכֲאֶשר ִהתְּ ָפר ִמתְּ יֹום ֲעבֹוָדה ָהָיה ָכל ַהכְּ ֵיס לְּ
ָהִכין לֹו ֶמֶשק, ֶאָחד ֵדי לְּ ָכל ָשָנה. כְּ ִרים בְּ ֵעֶרְך ֶעשְּ ָהיּו ָכֵאֶלה בְּ עּו ֵמרֹאש וְּ בְּ ַבד זֹאת. ָיִמים ָכֵאֶלה ִנקְּ ִאיש לֹא ָעַזר , ִמלְּ

מֹו ַעצְּ ָכל ֶאָחד ָעָשה ֶאת ַהֹכל לְּ זּוָלתֹו וְּ ָלִאי: לְּ ַנָפח, ַחָיטַגם , ָהָיה ַגם ַחקְּ ָלר וְּ ּדְּ ַגִלים ָלֲעָגלֹות , ַגם ַסנְּ עֹוֶשה ַגלְּ  –וְּ
ִקצּור ֵני ָהָאָדם, בְּ ִריבֹות ֵבין בְּ ַאף ַפַעם לֹא ָהיּו מְּ ָכל ָּדָבר וְּ  .ָעַסק בְּ

שֹוחֲ , ַאֲחֵרי ָהֲעבֹוָדה, ַבַקִיץ, ָבֶעֶרב ָקַרַחת ַיַער ּומְּ ִפים בְּ ַאסְּ ַבר ָמה: ִחיםַהיֹום ֻכָלם ִמתְּ ֵקל ּדְּ ַקלְּ ֶאָחד ִהתְּ ַלֵשִני , לְּ
ֵקל ַמֶשהּו ַאֵחר ַקלְּ ָלָטה; ִהתְּ ַהמְּ ֵלָדה, ֶאָחד ִצָפה לְּ ַתֲאִריְך ֶזה אֹו ַאֵחר, אֹו לְּ ַדֵבר . בְּ עּו לְּ ֵני ָאָדם ֶשָידְּ ֲאָבל ַהיֹום ַגם בְּ

ִשיבּו ָלֶהם ָבָרצֹון ַהֹכל ִהקְּ ִשיבּו בְּ , ָיֶפה וְּ ַחקֹות ֶאת ִשיַרת ִצפֹוֵרי ַהַיַערִהקְּ ִמי ֶשָיַדע לְּ ָבִרים . ָרצֹון ַגם לְּ רּו ּדְּ ֲאֵחִרים ִספְּ
ִנים יְּ ַענְּ ָמָשל: מְּ ֵאֵבי ֶבֶטן, לְּ ֵרָשה חֹוֶדֶרת יֹוֵתר ָעֹמק ָלֲאָדָמה , ִמיץ ַהמּוָפק ִמֶצַמח ֶזה אֹו ַאֵחר עֹוֵזר ִלכְּ אֹו ֶשַהַמחְּ

פִ  כֹופְּ ֵצה ַהַלַהבַכֲאֶשר מְּ צּוָרה ַאֶחֶרת, ים ֶאת קְּ צּוָרה ָכזֹאת אֹו בְּ צּוָרה . אֹו ֶשּטֹוב ַלֲחֹלב ָפָרה בְּ ִציא ִּדֵבר בְּ ַהַממְּ
 :ָכזֹאת

ִתי – ַדעְּ ָיָצא טֹוב, ָהַרֲעיֹון ָעָלה בְּ  . אּוַלי ֶזה ָשֶוה ַמֶשהּו. ִנִסיִתי וְּ

ַנסֹות , טֹוב – ָשר לְּ  .ָהיּו עֹוִנים לֹו –ֶאפְּ

ָחה ַקֵבל ַמֶשהּו ָחָדש אֹו ֶשהּוא ִנדְּ ַמן ָמה ִהתְּ ַכֲעֹבר זְּ  .וְּ

ַאֵסף ָבּה ַבֹחֶרף ִהתְּ ֶיה לְּ ָשר ִיהְּ ֵדי ֶשֶאפְּ ָתה ַרֲחַבת ָיַדִים כְּ ָתה ִבקְּ נְּ סּו ִשפּוִרים ש. ַאַחר־ָכְך ִנבְּ נְּ ַאט ֻהכְּ ַאט לְּ ֹוִנים ֹפה לְּ
 ...ָוָשם

ָעָקה ֵהִרימּו קֹול זְּ פּו ַהֵשִדים  וְּ ַאסְּ ִחים: ַעד ֶשִהתְּ ַפתְּ ִמים ּוִמתְּ ַקּדְּ ֵני ָהָאָדם ִמתְּ אּו ַלֲאֵסָפה , ֵאיְך ֶזה ֶשבְּ ֵהם ָקרְּ וְּ
דֹוָלה  .גְּ

רּו  –ָמה ַלֲעשֹות  – ֵני ָהָאדָ  –ָאמְּ ֵקל ֶאת ָכל ָמה ֶשָעשּו בְּ ַקלְּ ֵדי לְּ  ?םכְּ

ִפיק טֹוב, ֵשִני ִהִציַע ַמֶשהּו ַאֵחר, ֶאָחד ִהִציַע ָּדָבר ֶאָחד ֶאה ָלֶהם ַמסְּ גּוץ , ַעד ֶשָקם ֵשד ֶאָחד. ֲאָבל ַהֹכל לֹא ִנרְּ
ֻטָפש ַנִים ֲעָנִקיֹות, ּומְּ ָאַמר,  ִעם ָאזְּ  :וְּ

חּו אֹוִתי ָלָאֶרץ – ֵקל ָלֶהם ֶאת ַהכֹ . ִשלְּ אּו ֶשֲאַקלְּ  . לִתרְּ

חֹוק צּו ִבצְּ רֹון, ַהֵשִדים ָפרְּ מֹו ָהָיה ֶאפְּ יֹוֵתר ּושְּ ֵני ֶשֶזה ָהָיה ַהֵשד ַהִּטֵפש בְּ  .ִמפְּ

ִרים  –נּו  – ָך, ֵלְך –ֵהם אֹומְּ ָך ָשם ֶאת עֹורְּ טּו ִממְּ שְּ ֶשִיפְּ  .וְּ

ִליטָ  ֵשִדים שְּ ָתה לְּ אֹוָתם ַהָיִמים לֹא ָהיְּ ָצִריְך ָלַדַעת ֶשבְּ ֵני ָהָאָדםוְּ ֶשִהי ַעל בְּ ָפר. ה ָכלְּ  .ָיַרד אֹותֹו ֵשד ָלֲאָדָמה ּוָבא ַלכְּ

ֶכם –ָאַמר  –ָבאִתי  – יֹות ַיַחד ִאתְּ  .ֵמָרחֹוק ַוֲאִני רֹוֶצה ִלהְּ

ָנִתית ֶשל ָהֲאָדָמה ָמֳחָרת ַהֲחֻלָקה ַהשְּ ָכה לְּ ֶרה ֶנֶערְּ ִמקְּ ָתה ֶשל . בְּ נּו לֹו ִבקְּ ִפיָכְך ָנתְּ ִחיל לְּ רֹון ִהתְּ ֶאפְּ ַקת ָשֶדה וְּ ֶחלְּ ֶחֶדר וְּ
ַפר ָשבּועֹות. ַלֲעֹבד ָשְך ִמסְּ  .ָכְך ֶזה ִנמְּ
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רֹון ָבֲאֵסָפה  :ַעד ֶשֶעֶרב ֶאָחד ָאַמר ֶאפְּ

נֹות ִלי ֶחֶדר נֹוָסף – ֵני ֶשֲאִני רֹוֶצה ִלבְּ ָבר לֹא ָאבֹוא ָלֲאֵסָפה ָבֶעֶרב ִמפְּ  .ָמָחר כְּ

אּו ַפלְּ אֹוד ֻכָלם ִהתְּ  .מְּ

ֶחֶדר נֹוָסף –  .ָשֲאלּו –? ָלָמה ַאָתה ָזקּוק לְּ

ֶשֲאַסֵים – אּו כְּ  .ִתרְּ

ָרנּות אּו ַסקְּ לְּ  ֻכָלם ִנמְּ

ֶמֶרץ רֹון ִנַגש ַלֲעבֹוָדה בְּ חֹו, ִנֵסר, ִבֵקעַ , הּוא ָחַטב ֵעִצים. ֶאפְּ ָפה ִמִמצְּ אּו ָהֲאָנִשים שֶ . ַעד ֶשַהֵזָעה ָנטְּ ַפלְּ ָטֵרף ִהתְּ ַהִמצְּ
קֹום ָלנּוַח ַיַחד ִעם ֻכָלם מֹו ִבמְּ ַעצְּ נֹות ֶחֶדר ֵשִני לְּ מֹו ֻכָלם. ֶהָחָדש טֹוֵרַח ִלבְּ אּו ַגם ֶשֶהָחֵבר ֶהָחָדש ֵאינֹו ֹאֶכל כְּ ַפלְּ , ִהתְּ

מֹו ִמָּדה ַאַחת שֶ  ַעצְּ שֹוֵפְך לְּ ִביָנה ֶאָחד וְּ ַרק ָשם ַבַצד ָכל יֹום ֲחִריץ גְּ  .ֲאָבל לֹא ֹאֶפה ִמֶמנּו ֶלֶחם, ל ֶקַמחוְּ

ַבסֹוף הּוַקם ַהֶחֶדר ַהָגדֹול ַהנֹוָסף ָסִלים ַרִבים, ָהָיה בֹו ָמקֹום ַלֲאָנִשים ַרִבים. לְּ דּו בֹו ַספְּ ָעמְּ  .וְּ

 ?ָמה ֵיֵצא ִמֶזה –

ָאז ֵיָראּו –  .ֶשָיבֹואּו ֵאַלי ָמָחר ֻכָלם וְּ

פּו ֻכָלם מְּ  ַאסְּ ָרנּותִהתְּ רֹות ַהֶלֶחם ָהַרִבים ָשֲאָפה ִמן ַהֶקַמח . ֵלֵאי ַסקְּ ֶאת ִככְּ ִבינֹות וְּ ָחן ֶאת ָכל ַהגְּ רֹון ָעַרְך ַעל ַהֻשלְּ ֶאפְּ
ָאַמר  :ֶשָחַסְך וְּ

ֶכם, ַאֶתם רֹוִאים – ָאֵרַח ֶאתְּ ֵדי לְּ  .ָבִניִתי ֶאת ַהֶחֶדר ַהֶזה כְּ

ִליָאה ַרבָ  אּו ֻכָלם פְּ ַפלְּ ָגָשה לֹא נֹוָחהִהתְּ פּו ַהרְּ קְּ ִנתְּ  .ה וְּ

ֵבה – ָרָעב, ַהִאם הּוא ָטַרח ָכל ָכְך ַהרְּ טּות ַהזֹאת, ָחַרש וְּ ִביל ַהשְּ  ?ַרק ִבשְּ

ֶאת ַהֶלֶחם ֶשָלנּו  – ָקתֹות ֶשָלנּו וְּ רּו –ֲהֵרי ֵיש ָלנּו ֶאת ַהבְּ  .ָאמְּ

ֶכם ַוֲאִני רֹוֶצה  – ִליֲאָבל ֲאִני אֹוֵהב ֶאתְּ ֶכם ֶאצְּ ָאֵרַח ֶאתְּ  .לְּ

הּו ֻכָלם בֹוִכים. ָתמְּ בּו נְּ ָצת. ָישְּ לּו קְּ ָלם ָכל ָכְך ַעד ֶשָאכְּ ָאֵרַח ִשּדְּ ַהמְּ ָרצֹון, וְּ ִרי . ִאם ַגם לֹא בְּ ֶלֱאֹכל ַמֶשהּו ֶשלֹא ָהָיה פְּ
חּוָשה מּוָזָרה  .ֲעָמָלם עֹוֵרר ָבֶהם תְּ

ִלין ָהִראשֹון ַרקְּ רֹון ָהָיה ַהּטְּ רֹות ַהֶלֶחם , ַהֶחֶדר ֶשָבָנה ֶאפְּ ִככְּ ִבינֹות וְּ ַהגְּ  .ַהִכבּוד ָהִראשֹון –וְּ

רֹון ָיַדע ָמה הּוא עֹוֶשה ֵזר, ֶאפְּ  . ֵהיֵטב ָיַדע ַהַממְּ

ַחקֹותֹו ִמָיד רּו ֵביֵניֶהם וְּ , ָהֲאָנִשים לֹא ֵהֵחלּו לְּ בּו ַעל ָכְךֲאָבל ֵהם ִּדבְּ ַפַעם . ָחשְּ ִמין אֹוָתם ֵאָליו בְּ ָבר ִהזְּ ִאלּו ַהֵשד כְּ וְּ
ַדעְּ  ָתה בְּ ֶאת ַהֶלֶחם ֶשלֹו ַעד ֶשָעלְּ ִבינֹות וְּ לּו ֶאת ַהגְּ ֶשָאכְּ ָכל ָכְך ָשֵמַח כְּ ִליִשית וְּ ַהשְּ ִנָיה וְּ  :ָתם ַהַמֲחָשָבהַהשְּ

דֹולָ " ַוַּדאי ֲהָנָאה גְּ  ".ה ַכֲאֶשר ִמיֶשהּו אֹוֵכל ִמן ַהֶלֶחם ֶשִליזֹאת בְּ

ָמם ֵבין ַעצְּ ֹחן ֶאת ַהָּדָבר ֵביָנם לְּ ִחילּו ִלבְּ ֵהם ִהתְּ  :וְּ

ַשֵמַח אֹוִתי, תֹאַכל, ַקח, בֹוא – ֶאה ִאם ֶזה יְּ  .ִנרְּ

ַגם לֹא ֶזה ֶשָנַתן ֶשיֹאכְּ , ֲאָבל ֵהם לֹא ָחשּו ָכל ֲהָנָאה ָצת יֹוֵתר; לּו ִמֶשלֹולֹא ֶזה ֶשָאַכל וְּ ָנם ָהִראשֹון ֶנֱהֶנה קְּ ֲאָבל , ָאמְּ
ָצת ַבֵיש קְּ  .ַגם ִהתְּ

ַמן ֵבה זְּ כּו ָכל ָכְך ַהרְּ שְּ יֹונֹות ָהֵאֶלה ִנמְּ לּו יֹוֵתר, ַהִנסְּ מֹו ֶשל ִמי ָאכְּ ַבסֹוף ֶאת ַלחְּ רֹות ֶשלֹא . ַעד ֶשִאיש לֹא ָיַדע לְּ ַלמְּ וְּ
ִריבֹו צּו מְּ ֶשל ָכְךָפרְּ ֹעֶמת ֲחִריִשית, ת בְּ ָפר ֲאִויָרה ֶשל ַתרְּ ָכל ַהכְּ ָטה בְּ ָכל זֹאת ָפשְּ  .בְּ

רֹון עּו ָמה ַלֲעשֹות ִעם ֶאפְּ סֹוף ַהָשָנה ֶאת ָהֲאָדָמה לֹא ָידְּ קּו ֵמָחָדש בְּ ֵני ֲחָדִרים: ַכֲאֶשר ִחלְּ רֹון . ֲהֵרי ָהיּו לֹו שְּ ֲאָבל ֶאפְּ
 ֹ ָללֹוִבֵקש ֶשל ֲאגּו ִבגְּ ָקּה ַהֲחָדָשה, א ִידְּ ֶחלְּ ִלין ֶשלֹו בְּ ַרקְּ ֶנה ָבָרצֹון ֶאת ַהּטְּ ָקה ִעם . ֶשהּוא ִיבְּ ִמי ָלֵתת ֶאת ַהֶחלְּ ָאז לְּ

ֵני ַהֲחָדִרים ַתת שְּ ַדֵבר ָיֶפה? ִבקְּ ִמי ֶשמְּ רֹון ִהִציַע ָלֵתת אֹוָתּה לְּ ֶיה ָנִעים ָלבֹוא , ֶאפְּ ֵני ֶשִיהְּ לֹוִמפְּ ַבֵקר ֶאצְּ ִתי .  לְּ ָשַכחְּ
הֹוִסיף ִרים, לְּ שֹורְּ ַדֵבר ָיֶפה ָהָיה ֲאִבי ֲאבֹוֵתיֶהם ֶשל ַהמְּ ֵני ַהֲחָדִרים ֶשלֹו . ֶשִמי ֶשמְּ רֹון ַעל שְּ שּוב ַכֲעֹבר ָשָנה ִוֵתר ֶאפְּ וְּ

ֹנַע ֶא  ִציא ֶאת ַהִשיָטה ֵאיְך ִלמְּ ִמי ֶשִהמְּ ָיַעץ ָלֵתת אֹוָתם לְּ ָרסֹות ַהסּוִסיםוְּ קּות פְּ ָפר . ת ִהָסדְּ ָבר ָהיּו ַבכְּ ָנַתִים כְּ ַאַחר שְּ לְּ
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ָהִפיק ֶרַוח מֵ  ִרי ֲעָמָלם ּולְּ ַאט ֶלֱאֹכל ֶלֶחם ֶשלֹא ָהָיה פְּ ַאט לְּ לּו לְּ ַרגְּ ָהֲאָנִשים ִהתְּ ִליִנים וְּ ַרקְּ לֹוָשה טְּ ָלחֹוֵתיֶהם שְּ ַהצְּ
ַהמַ  שֹוֵרר וְּ ָכְך ֵהֵחלּו ַהמְּ ַנֵשא ֵמַעל ִצבּור ֲעִמיֵתיֶהםוְּ ִהתְּ ִציא לְּ ִאית ַעִין ָהָיה ָכל ָכְך . מְּ ַמרְּ רֹון לְּ ַוֲהֵרי ָמה ֶשָעָשה ֶאפְּ

 .ָתִמים

ִציא ִמ  ַהֲאִכיל ֶאת ַהַממְּ ַדאי ָלֶהם לְּ ֵנַע ֶאת ַהתֹוָשִבים ֶשכְּ ַשכְּ ִליַח לְּ רֹון ַעד ֶשִהצְּ ִרים ָשָנה ָעַבד ֶאפְּ ָמם ֶעשְּ הּוא ַלחְּ וְּ
לּוִלים ִציא ָכל ִמיֵני ִשכְּ  .ַרק ַימְּ

ַלֲחֹלב ָפרֹות ָכל ֶאָחד ֵמִאָתנּו יֹוֵדַע  – רֹון  –ַלֲחֹרש וְּ ָבִרים ָכֵאֶלה –ָאַמר ֶאפְּ ַמנֹו ַעל ּדְּ ֵבז ֶאת זְּ ַבזְּ . ִמָשם ָכְך ֲחָבל ֶשהּוא יְּ
ֵדי ֶשיּוכַ  ַנאי ַרב כְּ ֶיה לֹו פְּ לּוִלים ֲחָדִשיםיֹוֵתר טֹוב ֶשִיהְּ ֵבה ִשכְּ ִציא ַהרְּ ַהמְּ  .ל לְּ

יֹות ָפחֹות ֶשלֹא ָחָרש. ֻכָלם ֵהִבינּו ֶשָכְך ָצִריְך ִלהְּ ָפר ָאָדם ֶאָחד לְּ ָבר ַבכְּ ִפיָכְך ַכֲעֹבר ֲחִמִשים ָשָנה ָהָיה כְּ ַרק ָעַסק , לְּ וְּ
מּוָרה ִקֵבל ֶאת הַ  ֵלי ָהֲעבֹוָדה ּוִבתְּ לּול כְּ ִשכְּ מּוָרה ִקֵבל ֶאת ; ֹכל ִמן ַהמּוָכןבְּ ָאָדם ֵשִני ַרק ִרֵפא ָכל ִמיֵני ַתֲחלּוִאים ּוִבתְּ

ַמן ַלֲחֹרש, ַהֹכל ִמן ָהֲאֵחִרים ֵני ֶשלֹא ָהָיה לֹו זְּ לֹא ֶלֱאפֹות, ִמפְּ ֹפר, וְּ לֹא ִלתְּ ִציעַ ,  וְּ ַהקְּ לֹא לְּ ִליִשי ַרק ִחָקה ; וְּ ָאָדם שְּ
ַהֵלְך ַבַיַערָיֶפה ֶאת קֹולֹו ֵלִמים ָהָיה ִמתְּ ָיִמים שְּ ָמם ֶשל , ת ַהִצפֹוִרים וְּ אֹוֵכל ֶאת ַלחְּ קֹולֹות ַהִצפֹוִרים וְּ ִשיב לְּ ַמקְּ

רֹות ֶלֶחם ִמָמה שֶ . ָהֲאֵחִרים ֶלֱאפֹות יֹוֵתר ִככְּ בּוָאה ִמן ָהֲאָדָמה וְּ ָהִפיק יֹוֵתר תְּ ָשו לְּ צּו ַעכְּ כּו ָכל ָהֲאֵחִרים ֶנֶאלְּ ָצרְּ
ָמם ַעצְּ  . בְּ

ִהירּות ַקֵּדם ִבמְּ ִהתְּ ַפֵתַח וְּ יָֻחד, ַכמּוָבן ֶשַהֹכל ִהתְּ ָשר ִבמְּ חּום ֶשבֹו ָהָיה ֻמכְּ ֵני ֶשָכל ֶאָחד ָעַסק ִבתְּ  .ִמפְּ

ֶשֶקט רֹון ָהָיה ָיכֹול ָלמּות בְּ לֹוַמר ַלֲחֹזר ֶאל ַהֵשִדים, ֶאפְּ נּותהּוא ַגם ִקֵבל אֹות ִהצְּ . כְּ  ... ַהָנָבל, ַטיְּ

ֵשְך ֶכם ָמה ָקָרה ַבֶהמְּ מְּ ַעצְּ ָבר בְּ ִביִנים כְּ ָשו ַאֶתם מְּ יֹות לֹא ֵמֲעַמל ַכָפיו. ַעכְּ ִחיל ִלחְּ ֵחי , ָכל ֶאָחד ִהתְּ ֶאָלא ֵמִרוְּ
רֹונֹוָתיו ַהִכבּוד. ִכשְּ ִלין וְּ ַרקְּ ָמֵלא ַהּטְּ דּו ֶאת ָהֲאָנִשיםשֶ , אּוַלי ֶזה לֹא ָהָיה ָכל ָכְך ַרע ִאלְּ ֵרי , ִלמְּ ַגם ֶאת ֵאֶלה ֶשָהיּו  ַחסְּ
ָתם ָכְך, ָכל ִכָשרֹון ִלי ַלֲעֹבד, ָפשּוט סְּ  .ֶלֱאֹכל בְּ

ִצי ִפי ַהֵסֶדר ֵאיְך ַהַממְּ ַאט ּולְּ ַסֵפר לְּ ִפיָקה ִלי ִאלּו ָרִציִתי לְּ ָתה ַמסְּ דֹוָלה לֹא ָהיְּ ָיר גְּ ִראשֹון ָהָיה א הָ ֲאִפלּו ֲעֵרַמת נְּ
סּוִמים לּוִלים ּוִפרְּ ִטים ֶשל ָכל ִמיֵני ִשכְּ ַרד ָפֶטנְּ ִמשְּ ָמִטים, לְּ ָצִעי ָבטּוַח ַלֲהָסַרת קְּ גֹון ֶאמְּ ֵאיְך ִמן ָהרֹוֵפא ָהִראשֹון ; כְּ

סּום  ִפרְּ ִריזּוָתם ָזכּו לְּ ִאים ֶשהֹודֹות ִלזְּ רּו רֹופְּ ַמן הַ  –נֹוצְּ ֶמֶשְך ַהזְּ ֵני ֶשבְּ צּוָרה ָכזֹאת ַעד ֶשָאָדם ֶאָחד ִמפְּ ַפֵתַח בְּ ֹכל ִהתְּ
ָהִבין ֶאת ַמֲעָשיו ֶשל ָאָדם ַאֵחר ֻסָגל לְּ בּוָנתֹו, לֹא ָהָיה מְּ ַהֲעִריְך ֶאת תְּ רֹונֹו, לֹא ָהָיה ָיכֹול לְּ רֹו, אֹו ֶאת ִכשְּ ; אֹו ֶאת ָישְּ

ֵאיְך ִמן ָהָאָדם ָהִראשֹון ֶשָיַדע  ַדֵבר ָיפֶ "וְּ ִרים" הלְּ שֹורְּ חּו מְּ שּוָרה , ָצמְּ ֵיקֹות לְּ ָשלֹוש קֹופְּ רּוָעה בְּ ָרָאה גְּ ֶשֵיש ָלֶהם ַהשְּ
שּוָרה ֵיקֹות לְּ ֶעֶשר קֹופְּ ָרָאה טֹוָבה בְּ ַהשְּ ִרים, וְּ רּו סֹופְּ , תֹוָספֹות ִחָנם, מֹוִציִאים ָלאֹור, ַכָתִבים, ִעתֹוָנִאים, ֵאיְך נֹוצְּ

ֵבי ִבקֹורֹותַתֲחרּויֹות צִ  כֹותְּ ִטיִני ; בּוִריֹות וְּ דּו ָבִטיסְּ ָין ָהִראשֹון ֶשל ִשיַרת ַהִצפֹוִרים נֹולְּ ַזַמר אֹוֵפָרה ]ֵאיְך ִמן ַהַחקְּ
ִקי נֹוַדע ֵטִריֹות, [ָחִביב ַהפֹוָלִנים, ִאיַטלְּ רֹון ִהיסְּ ָחִניֹות ֵתַאטְּ ַצוְּ ַמחּות ִהִגיָעה ַעד כְּ ; וְּ ֵני ָאָדם ֵאיְך ַהִהתְּ ֵדי ָכְך ֶשבְּ

ִליִצִיים מּוַרת ִּדבּוִרים מְּ ָמם תְּ ִויִחים ֶאת ַלחְּ ִפיַסת ַגָנִבים אֹו ֲהַגָנה ֲעֵליֶהם, ַמרְּ ֵמיִניקֹות ִעם ָמזֹון טֹוב, תְּ ָסרּות בְּ , ַסרְּ
רֹון ִטיִסים ַבֲחִזית ַהֵתַאטְּ ִכיַרת ַכרְּ ֵקי ִפָתיֹון אֹו ִס , מְּ נְּ ֲחטֹות ַאףַהָנַחת ַארְּ  . מּון ִממְּ

ָחתֹו ֶשל ַהשָ  ִשמְּ חּו לְּ ִלין ָהִראשֹון ָצמְּ ַרקְּ ַלל ַהּטְּ ַסֵפר ֵאיְך ִבגְּ ֵדי לְּ ָרִכים ָעִבים כְּ חּוִצים ִלי כְּ יּו נְּ ָטן ָרִהיִטים ִיהְּ
ָנִתִיים ִטיִחים, ָאפְּ ָרשֹות, שְּ ִתים, ִנבְּ ָשרְּ ָקִלים, מְּ ִטים, ּדְּ ִלירְּ ָשִמים, פְּ ֵלי ֶלֶחם ֶחֶסדאֹו, בְּ ִריכֹות  , כְּ ֵצי ִשיָרה ִבכְּ ָקבְּ
ָהבֹות לּויֹות, ֻמזְּ בֹוֵמי גְּ ַחִיים, ַאלְּ ֵרִחִיים לְּ ָיֵמינּו חֹוֵשב ֶשֵהם ֶהכְּ ָבִרים ֶשָאָדם בְּ ַון ַהּדְּ ָכל ִמגְּ ִנים וְּ ָעִלים ִמקֹורְּ  .בְּ


