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חֹוב שֹוֵמם רְׁ ֻאֶחֶרת בִּ ה מְׁ עָּ שָּ י אֹותֹו בְׁ תִּ ַגשְׁ  .פָּ

ַאל שָּ ֵרב ֵאַלי וְׁ קָּ תְׁ  :הּוא הִּ

ה – עָּ ה ַהשָּ ד, מָּ מָּ דֹון ֶנחְׁ ה אֹוֵמר הַ , אָּ ל"מָּ צָּ יס" ]בָּ עֹון ַהכִּ ָך[ שְׁ  ?ֶשלְׁ

ַוַדאי – ָך בְׁ ֶיֶנת אֹותְׁ ַענְׁ ה מְׁ עָּ עֹון, לֹא ַהשָּ א ַהשָּ ַחֶמֶקת –? ֶאלָּ תְׁ ה מִּ שּובָּ י תְׁ תִּ ַעט ֶאת , ֵהַשבְׁ ים מְׁ ֵמרִּ
ה כָּ רָּ בְׁ י לִּ תִּ ַבעְׁ גְׁ  .מִּ

ם – י עִּ דְׁ ֹו דֹון יֶָּפה, י ֵזר... אָּ ה ַממְׁ  .ַאתָּ

י ֶלֶחם – תִּ ַכלְׁ ד אָּ ַתּנּור ֶאחָּ ר, לֹא מִּ י ַהיָּקָּ  .ֲאדֹונִּ

םמְׁ  – י נִּ י ים. בִּ בּורִּ דִּ ל סֹוף לְׁ ל. ֲאבָּ צָּ א ֶאת ַהבָּ יא ֶאחָּ בִּ לֹא , תָּ רֹאש –וָּ ָך ֶאת הָּ ֹבר לְׁ שְׁ  .  נִּ

טַ  ה לְׁ יחָּ לִּ צְׁ ֶעֶרב לֹא הִּ ַכת הָּ לּו ֶחשְׁ ְך ֶשֲאפִּ ֵדי כָּ ה ַעד כְׁ ימָּ שִּ ה ַמרְׁ יָּה ַבַעל צּורָּ י הָּ י ֶשלִּ רִּ קְׁ ר ַהמִּ ֵטש ַהַמכָּ שְׁ
מּות ֵרי ֶאת דְׁ ַגמְׁ הלְׁ ימָּ הִּ י. ֹו ַהַמדְׁ תִּ ֹכלְׁ ֵמיַטב יָּ יֹות נֹוֵגַע ַלֵלב כְׁ הְׁ י לִּ תִּ ַלטְׁ ְך ֶהחְׁ שּום כָּ ה , מִּ עָּ מְׁ שְׁ חּוד ֶשּנִּ יִּ בְׁ

נּות לָּ ַדן ַסבְׁ בְׁ ה ֶשל אָּ אשֹונָּ ה רִּ ימָּ ם נִּ יֹות עִּ ֵלטִּ קֹולֹו ֶהחְׁ  .בְׁ

ד – בָּ כְׁ ַהּנִּ ר וְׁ קָּ י ַהיָּ י –... ֲאדֹונִּ תִּ ַתחְׁ  .פָּ

בָּ  – כְׁ נָּקֶאת ַהּנִּ ַארְׁ ָך לָּ יס לְׁ נִּ ּה ; דּות ַתכְׁ יְך אֹותָּ רִּ י לֹא צָּ ַרי –ֲאנִּ בָּ תֹוְך דְׁ ֵרץ לְׁ פָּ תְׁ  .הִּ

ַסֵים  – י לְׁ ֵשה לִּ ל ַהרְׁ ימּוס  –ֲאבָּ נִּ י בְׁ תִּ ַקשְׁ ָך –בִּ יר לְׁ הִּ ַהבְׁ ַבֵקש לְׁ י מְׁ עֹון, ֲאנִּ י שָּ יר. ֶשֵאין לִּ תִּ י ַמסְׁ , ֵאינִּ
ֶרה ֶשל ֵצרּוף מִּ  קְׁ מִּ לּו בְׁ יֶשֲאפִּ לִּ יֵדאָּ ים אִּ רִּ יר ַבַעל , זֹאת אֹוֶמֶרת, קְׁ שִּ יו ֶשל ַמכְׁ לָּ עָּ י בְׁ יתִּ יִּ ֶרה הָּ קְׁ מִּ ם בְׁ אִּ

ֶזה ֵעיֵני ַהֹכל, ֵעֶרְך כָּ ב בְׁ י ֶשהּוא ֶנֱחשָּ פִּ ֵאזֹור , כְׁ י לָּ ֵצאתִּ י בְׁ תִּ לֹא לֹוֵקַח אֹותֹו אִּ ת וְׁ יר אֹותֹו ַבַביִּ אִּ י ַמשְׁ יתִּ יִּ הָּ
י הָּ , ַהֶזה הֶשבֹו ֵיש לִּ ימָּ עִּ ְך נְׁ ל כָּ ה כָּ יחָּ ַנֵהל שִּ ֶרַגע ֶזה לְׁ  . ֹעֶנג בְׁ

הּום מְׁ הִּ ה ַמֶשהּו ַהדֹוֶמה לְׁ בָּ רְׁ קִּ ה מִּ יאָּ ה הֹוצִּ ימָּ שִּ מּות ַהַמרְׁ מּות . ַהדְׁ י ֶשל ַהדְׁ עִּ גְׁ רִּ ּסּוס הָּ י ֶאת ַההִּ תִּ ַצלְׁ נִּ
ה אָּ לְׁ י הָּ תִּ ַשכְׁ מְׁ הִּ ה וְׁ ימָּ שִּ  : ַהַמרְׁ

הֹו – ַלי לְׁ ַדֵיק עָּ ֵדי לְׁ ֹחֶשת, דֹותכְׁ ַית נְׁ ירִּ י ֲעשִּ נִּ מָּ יס ַהיְׁ י ַבכִּ יַחת , ֶשֵיש לִּ תִּ ַעד פְׁ לּום בְׁ ַתשְׁ ֹיֶעֶדת ַלשֹוֵער כְׁ ַהמְׁ
ה לָּ ֶצה. ַהַשַער ַבַליְׁ רְׁ י חֹוֵשב ֶשלֹא תִּ י, ֲאנִּ ֶצֶדק, ֲאדֹונִּ יַע לֹו בְׁ מּול ַהַמגִּ ֶשה ֶאת ַהַתגְׁ ם ֶשעֹוֵבד קָּ דָּ ֹנַע ֵמאָּ מְׁ ; לִּ

ְך ַדֵבר ַעל כָּ צֹוַע , ֶשלֹא לְׁ קְׁ בֹוד ַהמִּ כָּ גֹוֵרַע מִּ ית וְׁ מִּ ַעצְׁ ָך הָּ תְׁ כָּ ַהֲערָּ יָּה פֹוֵגַע בְׁ ְך הָּ ל כָּ עּוט כָּ כּום פָּ יג סְׁ ַהשִּ ֶשלְׁ
יו לָּ עָּ בְׁ ד מִּ ה ֶאחָּ ל ֶשַאתָּ ין, ַהֶּנֱאצָּ י ֵמבִּ י ֶשֲאנִּ פִּ  .כְׁ

ם  – י עִּ דְׁ ֹו ַנב. י י גָּ ה חֹוֵשב ֶשֲאנִּ ה, ַאתָּ  ?מָּ

י  – שּות   –ֲאדֹונִּ ַרגְׁ תְׁ הִּ יו בְׁ רָּ בָּ דְׁ י לִּ תִּ ַנסְׁ כְׁ ְך  –נִּ ל כָּ ית כָּ יצֹונִּ ה קִּ צּורָּ ים בְׁ רִּ בָּ יר ֶאת ַהדְׁ דִּ ַהגְׁ נּו לְׁ ה . ַאל לָּ פָּ ַהשָּ
ה זֹו אֹו ַאֶחֶרת ֲעלּולִּ  בָּ ּסִּ ים ֶשמִּ רִּ בָּ דְׁ דּון בִּ ֶיה לָּ הְׁ ר יִּ שָּ ֵדי ֶשֶאפְׁ ה ַדיָּה כְׁ ישָּ מִּ נּו גְׁ יםֶשלָּ יזִּ גִּ יֹות ַמרְׁ הְׁ י . ים לִּ ֲאנִּ

ט יסְׁ לִּ ידּואָּ יוִּ דִּ ינְׁ ָך אִּ ה. רֹוֶאה בְׁ ים ַקלָּ ַשת ֲעַצבִּ ַוַדאי ֵמֻחלְׁ ה סֹוֵבל בְׁ ְך. ַאתָּ כָּ טּוַח בְׁ י בָּ י צֹוֵדק. ֲאנִּ ם ֲאנִּ ? ַהאִּ
ָך מְׁ ַעצְׁ ֹפט בְׁ שְׁ  .תִּ

ב – ֹו ה. ט כָּ ם כָּ תָּ י ַרק סְׁ ָך ֶשֲאנִּ ֶמה לְׁ דְׁ ם נִּ  !הֹו! הֹו... אִּ

ן – ה. ֲהֵרי ֶזה מּובָּ רָּ ְך מּוזָּ ל כָּ ה כָּ צּורָּ ים בְׁ תִּ עִּ רֹות לְׁ ַתדְׁ סְׁ ים מִּ בֹות ַהַחיִּ סִּ ַמֵצא , נְׁ תְׁ מֹו מִּ ם ַעצְׁ דָּ אָּ ַעד ֶשהָּ
ים עֹות ַהַחיִּ ֹארְׁ ֵבש מְׁ תֹוְך ַמכְׁ ים אֹותֹו לְׁ רִּ ים ֶשגֹורְׁ גּודִּ בֹוְך ַהֶזה ֶשל נִּ י ַבמָּ ֹקשִּ ם ַבַעל שְׁ . ַרק בְׁ דָּ יפֹות אָּ אִּ

רּויֹות שֹונֹות שָּ יּות ֶשל ֶאפְׁ ַרב־גֹונִּ ד בָּ יָּ ַתֵכן מִּ סְׁ  .מִּ

ַוַדאי – ֶליהָּ . בְׁ ַדֵבר עָּ ה מְׁ ה ֶשַאתָּ יטָּ ּה שִּ יּוק אֹותָּ דִּ י נֹוֵקט בְׁ י. ֲאנִּ תִּ ֹכלְׁ ה ֶשיָּ י ַכמָּ תִּ ַתַדלְׁ שְׁ יאּות . הִּ רִּ ל ַהבְׁ ֲאבָּ
ה ְך טֹובָּ ל כָּ י לֹא כָּ ֵאי, ֶשלִּ ים אֹו ֶכֶסףוְׁ רִּ שָּ י קְׁ ֶכֶסף ֶזה ֶכֶסף. ן לִּ ָך; וְׁ ֶשֵאין לְׁ ה ַתֲעֶשה כְׁ ה ? מָּ י מָּ יתִּ שִּ עָּ
י יתִּ לִּ י ַעד ֶשחָּ יתִּ שִּ ד . ֶשעָּ רֹוֵפא ֶאחָּ י לְׁ תִּ ַלכְׁ פֹות –הָּ י טִּ ַשם לִּ הּוא רָּ ל. וְׁ לָּ רּו כְׁ זְׁ רֹוֵפא ַאֵחר . לֹא עָּ י לְׁ תִּ ַלכְׁ  –הָּ

לּולֹות ַשם גְׁ בָּ . רָּ י. רשּום דָּ ישִּ לִּ שְׁ י לִּ תִּ ַלכְׁ ם. הָּ דָּ יָּה ֶבן אָּ י. הָּ ַמר לִּ ר: "אָּ י ַהיָּקָּ ידִּ דִּ ה , יְׁ יְך ַתֲעסּוקָּ רִּ ה צָּ ַאתָּ
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ה נּועָּ ֵבה תְׁ ם ַהרְׁ עִּ יר ַהַצח וְׁ ֲאוִּ חּו". בָּ קֹומֹות ֹנֶפש בְׁ מְׁ קֹור]ל "לִּ ה: ַבמָּ ַבייצָּ , לֹא ֶאַּסע( למֶאראן אֹו ליָּ
י ֶכֶסף ֵני ֶשֵאין לִּ פְׁ האָּ ; מִּ יקָּ זֹאת לֹא ַמזִּ ה כָּ י ֲעבֹודָּ י לִּ ֵצאתִּ מְׁ ד. ז הִּ ל ֶאחָּ כָּ ה לְׁ יאּות ֲחשּובָּ רִּ  .ַהבְׁ

ּה – י, הָּ יבִּ יאּות , ֲחבִּ רִּ ן ַהבְׁ ר יֹוֵתר מִּ ר יָּקָּ בָּ רֹועֹו )ֵאין דָּ זְׁ י בִּ רֹועִּ ית ֶאת זְׁ ידּותִּ דִּ ה יְׁ נּועָּ תְׁ י בִּ תִּ ַלבְׁ שִּ
רְׁ  ֹאֶרְך הָּ ים לְׁ דּודִּ ים מְׁ דִּ עָּ צְׁ נּו בִּ ַעדְׁ צָּ ָך(. חֹובוְׁ לְׁ יְך ֶאצְׁ י ַמֲערִּ ר ֶשֲאנִּ בָּ י, ֶזהּו ַהדָּ ד, ֲאדֹונִּ יֻחָּ מְׁ ה , בִּ ֶשַאתָּ

ין ֶאת ֶזה יר ַצח . ֵמבִּ ה ַוֲאוִּ נּועָּ ז –תְׁ אּו ַבפָּ ֻסלְׁ רֹות ֶשלֹא יְׁ  . ֵאֶלה ֵהם אֹוצָּ

ם – י עִּ דְׁ ֹו ים. י ֵבית־חֹולִּ ַכב בְׁ שְׁ מֹו לִּ דֹון, ֵאין כְׁ ֵלנּו בְׁ . אָּ ם ַרק ֶאצְׁ ל אִּ כָּ ֶזה וְׁ יר כָּ יָּה ֲאוִּ ה הָּ אכָּ לָּ ֵבית־ַהמְׁ
ֵבה אֹור ְך ַהרְׁ ַרֵפא, כָּ תְׁ הִּ ו לְׁ שָּ יְך ַעכְׁ רִּ י צָּ יתִּ יִּ  . לֹא הָּ

י ֶמּנִּ ַרֵחק מִּ תְׁ אֹום הִּ תְׁ ה, פִּ רָּ ֻחמְׁ ַאל בְׁ שָּ ט חֹוֵדר וְׁ ַמבָּ י בְׁ ַחן אֹותִּ  :בָּ

ה  – דֹון, ַאתָּ ה רֹוֶצה, אָּ ה ֶשַאתָּ יד מָּ ה ח: ַתגִּ ל ַאתָּ ַנבֲאבָּ י גָּ  .ֹוֵשב ֶשֲאנִּ

ָך, טֹוב – שּוב לְׁ ְך חָּ ל כָּ ם ֶזה כָּ י ֵכן, אִּ הִּ ר. יְׁ בָּ יַח שּום דָּ מֹו עֹוד לֹא מֹוכִּ ַעצְׁ ֶשלְׁ ּנּוי כְׁ ל ֲהֵרי ַהכִּ ל . ֲאבָּ כָּ בְׁ
ים ם שֹונִּ דָּ ֵני אָּ ַלח־יָּד ֵיש בְׁ שְׁ צֹוַע אֹו מִּ קְׁ ים: מִּ רּועִּ ים יֹוֵתר, גְׁ רּועִּ י, גְׁ רּועִּ י גְׁ ים; םֲהכִּ ים יֹוֵתר, טֹובִּ , טֹובִּ

ים י טֹובִּ  . ֲהכִּ

ם – י נִּ י בִּ  .מְׁ

ַלח־יָּד ַאֵחר – שְׁ ל מִּ כָּ רּוַע יֹוֵתר מִּ יֹות גָּ הְׁ יְך לִּ רִּ ָך  צָּ ַלח־ַהיָּד ֶשלְׁ שְׁ ה מִּ מָּ לָּ ַאֵמץ? וְׁ תְׁ הִּ יְך לְׁ רִּ אן צָּ , ַגם כָּ
יזּות רִּ ים זְׁ רּושִּ רֹון, דְׁ שָּ מּון, כִּ ה ַר , אִּ לָּ כָּ לּו ַהשְׁ הַוֲאפִּ כּון, בָּ אן ֵיש סִּ ַגם כָּ  .וְׁ

ה – עֹוד ֵאיְך, אָּ כּון וְׁ  . סִּ

ן – ה ַאְך . ַכמּובָּ חָּ לָּ ים ֶאת ַהַהצְׁ יחִּ טִּ אן ַמבְׁ ן ֶשכָּ ֵכיוָּ ים מִּ ֲאֵחרִּ ָך עֹוֶלה ַעל הָּ ַלח־ַהיָּד ֶשלְׁ שְׁ לּו ֶשמִּ ֹאַמר ֲאפִּ
ים יִּ ישִּ אִּ רֹונֹות הָּ שְׁ ַרק ַהכִּ ר, וְׁ לֹא ֶהֵכרּויֹות ּופְׁ יֹותוְׁ צִּ  . ֹוֶטקְׁ

ם – י עִּ דְׁ ֹו  .י

ים – יַמת ֶנֶזק ַלֲאֵחרִּ רִּ גְׁ ֵתק בִּ ּנָּ ה ֶקֶשר ַבל יִּ שּורָּ ָך קְׁ ה ֶשלְׁ חָּ לָּ יֶשהּו יֹאַמר ֶשַהַהצְׁ ְך . אּוַלי  מִּ ל ַגם ַעל כָּ ֲאבָּ
ַוֵכחַ  תְׁ הִּ ר לְׁ שָּ ֵמש. ֶאפְׁ מּוַרת חָּ רֹון תְׁ ַאֲחרֹון ַבקָּ קֹום הָּ י תֹוֵפס ֶאת ַהמָּ ם ֲאנִּ י , קּוֵפייקֹות אִּ ְך ֲאנִּ כָּ ֲהֵרי בְׁ

ֹקר יֹשֶרת בְׁ ֵתי קּוֵפייקֹות יֹוֵתר אֹו ַלֲעֹמד ַעל ַהמִּ ַשֵלם שְׁ י ֶשעֹוֶלה ַאֲחַרי לְׁ יַח ֶאת מִּ רִּ לֹוַמר. ַמכְׁ ים , כְׁ לִּ מִּ בְׁ
יּו, ֲאֵחרֹות נֹוחִּ ֶשֶבת בְׁ קֹום לָּ ֵתי קּוֵפייקֹות אֹו מָּ י שְׁ לִּ לָּ גְׁ יד בִּ סִּ לֹוֵקַח ַעל . תהּוא ַמפְׁ ין וְׁ י עֹוֵרְך־דִּ ם ֲאנִּ אִּ

ט פָּ שְׁ ַנֵהל מִּ י לְׁ מִּ ה ֵאַלי, ַעצְׁ נָּ ֵלא פָּ מָּ לְׁ יו אִּ יָּה פֹוֶנה ֵאלָּ י הָּ קֹוַח ֶשלִּ י ֶשַהלָּ מִּ ְך ֶנֶזק לְׁ כָּ י גֹוֵרם בְׁ ם . ֲהֵרי ֲאנִּ אִּ וְׁ
י רֹוֵפא ֶאת הָּ , ֲאנִּ ים וְׁ י ֶאת ַהחֹולִּ ן ַהקֹוֵלגֹות ֶשלִּ י גֹוֵנב מִּ ֶהםֲאנִּ ים ֶשלָּ לִּ י גֹוֵנב . רּובָּ תֹוַנאי ֲאנִּ י עִּ ם ֲאנִּ אִּ

י ר ֶשלִּ י ֶאל ַהַמֲאמָּ ים לִּ מִּ ַשלְׁ כּום ַהקּוֵפייקֹות ֶשמְׁ יַתי ֶאת סְׁ ים . ֵמֲעמִּ דִּ ם ֶשעֹובְׁ דָּ ֵני אָּ ְך בְׁ שּום כָּ מִּ
מֹו ַעל פ ים ֶזה ַעל ֶזה כְׁ לִּ ַתכְׁ סְׁ חּום מִּ אֹותֹו תְׁ ים בְׁ סִּ נְׁ ַפרְׁ תְׁ יםּומִּ עִּ ה ַלֲעשֹות. ֹושְׁ יד : מָּ מִּ יַע תָּ רִּ ם ַמפְׁ דָּ ל אָּ כָּ

ם ַאֵחר דָּ אָּ  .לְׁ

ַתח ַמֹכֶלת? אּוַלי לֹא – י פָּ ד ֶשלִּ ֵבר ֶאחָּ יָּדֹו,  ַכֲאֶשר חָּ חּו לְׁ תְׁ ם פָּ ַניִּ  .ֶתֶכף עֹוד שְׁ

ָך – מְׁ ַעצְׁ ה רֹוֶאה בְׁ י. ַאתָּ מִּ ֶרַגע ַעל ַעצְׁ ַדֵבר כְׁ י לֹא מְׁ ַרק , ֲאנִּ אן ַאְך וְׁ נּו כָּ ים ֵיש לָּ ים ֲהגּונִּ שִּ ה ֲאנָּ ל ַכמָּ ֲאבָּ
ים שּום ֶשֵהם פֹוֲחדִּ  ?מִּ

ם – י עִּ דְׁ ֹו  .י

ֶזה – ד כָּ ַאל ֶאחָּ שְׁ ים: "תִּ יחִּ יתָּ מֹוֵצא ֵבין ַהשִּ יִּ ם הָּ ה אִּ יתָּ עֹושָּ יִּ ה הָּ יֹות מָּ נָּ מְׁ ים בִּ לִּ י " –" ?ֶאֶלף רּובָּ יתִּ יִּ הָּ
יָּד יר מִּ ּסּוס –" ַמֲחזִּ לֹא הִּ ָך לְׁ יב לְׁ ה" –. יָּשִּ רֹות ֶשל ֵמאָּ טָּ שְׁ ים בִּ לִּ ים רּובָּ פִּ יתָּ מֹוֵצא ֲחֵמֶשת ֲאלָּ יִּ ם הָּ אִּ " ?וְׁ

יר" – י ַמֲחזִּ יתִּ יִּ ן, הָּ ֶעֶצב –" ַכמּובָּ ָך בְׁ יב לְׁ בֹו; יָּשִּ לִּ חֹוֵשב בְׁ פְׁ : "וְׁ ים מִּ רִּ פָּ סְׁ ַכר ֶאת ַהמִּ ים זָּ לִּ עָּ ֵני ֶשאּוַלי ַהבְׁ
ה רָּ הָּ ַשם ַאזְׁ רָּ ב" –". וְׁ הָּ זָּ ים בְׁ פִּ יתָּ מֹוֵצא ֲעֶשֶרת ֲאלָּ יִּ ם הָּ אִּ ַוַדאי –" ?וְׁ יב בְׁ גּון יָּשִּ יש ֶההָּ אִּ הָּ ה ֵיש : "וְׁ מָּ

י רִּ שָּ י ֶאפְׁ תִּ לְׁ ר ֶשהּוא בִּ בָּ ַדֵבר ַעל דָּ ל, נּו" –" ?לְׁ כָּ יַח בְׁ ם ַנּנִּ אִּ ה ֵמַעל  –..." זֹאת וְׁ ַנֵגב ֶאת ַהֵזעָּ גּון יְׁ יש ֶההָּ אִּ הָּ
ֹתק שְׁ יִּ חֹו וְׁ צְׁ  . מִּ

ַרת ֶדֶרְך בְׁ נּו כִּ ַברְׁ חֹוק. עָּ יעּו ֵמרָּ חֹוב הֹופִּ רְׁ ֵסי הָּ נָּ ים ֶשל פָּ ה. אֹורֹות ֲעמּומִּ יחָּ שִּ סּוק בְׁ יָּה עָּ י הָּ ידִּ דִּ ַעד , יְׁ
י מְׁ  ם ֵלב ֶשֵיש לִּ יָּה ֶשלֹא שָּ ֶמה הָּ דְׁ ֵלמֹותֶשּנִּ ם שְׁ ַנֲעַליִּ יל טֹוב וְׁ  .עִּ

ֶזה – ָך יֹוֵתר מִּ יד לְׁ ם. ַאגִּ דָּ ֵני אָּ בְׁ ים ֶנֶזק לִּ מִּ ים גֹורְׁ בִּ ֵפק ֶשַהַגּנָּ ַדן , ֵאין סָּ בְׁ ַלל אָּ גְׁ יש עֹוד לֹא ֵמת בִּ ל אִּ ֲאבָּ
עֹונֹו ֹרם ֶנֶזק בִּ , שְׁ גְׁ ק יָּכֹול לִּ נָּ ן ֶשל ַארְׁ דָּ בְׁ יֹוֵתר אָּ ים בְׁ ירִּ דִּ ים נְׁ רִּ קְׁ מִּ ַרק בְׁ ּה ֶשל וְׁ יבָּ צִּ ַתקְׁ יְך בְׁ פִּ י הָּ תִּ לְׁ
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ה חָּ פָּ שְׁ בּור. מִּ ה ַלצִּ ים תֹוֶעֶלת ַרבָּ יאִּ בִּ ל זֹאת ֵהם מְׁ כָּ  . בְׁ

ם – י נִּ י בִּ י  – מְׁ ַמר ֲחֵברִּ א, ֱאֹמר –אָּ ים, ֶאחָּ יאִּ בִּ נּו מְׁ  ?ֵאיזֹו תֹוֶעֶלת אָּ

ים ֵלב – שִּ ים לָּ שִּ ֲאנָּ ים ֶאת הָּ דִּ ַלמְׁ ֵהר, ַאֶתם מְׁ זָּ הִּ י, לְׁ פִּ ַהקְׁ ַכֵבד אֹותֹולְׁ ם ּולְׁ כּושָּ ֹמר ַעל רְׁ שְׁ ֵלא . ד לִּ מָּ לְׁ אִּ
מֹון, ַאֶתם הָּ ַהֵלְך לֹו בְׁ תְׁ יָּה מִּ ם הָּ דָּ ים, ֶבן אָּ הּורִּ רְׁ הִּ קּוַע בְׁ סּו אֹותֹו, שָּ רְׁ דְׁ ְך ֶשיִּ כָּ ַתֵכן בְׁ סְׁ יָּה מִּ הָּ , וְׁ

חֹות ים לֹא פָּ שִּ ים קָּ עִּ גָּ פְׁ ֵמס אֹו בִּ יר ֶאת דֶ . ֶשֵירָּ אִּ יָּה ַמשְׁ ההּוא הָּ חָּ וָּ רְׁ ה לִּ תּוחָּ תֹו פְׁ ירָּ יָּה , ֶלת דִּ ר ֶשהָּ בָּ דָּ
ים שִּ ן ֶשל נָּ יּותָּ רִּ י ַעל מּוסָּ ילִּ לִּ ֹאֶפן שְׁ יַע בְׁ פִּ ַהשְׁ לּול לְׁ ַבּסֹוף. עָּ רּות, לְׁ גְׁ ל ֲעַנף ַהַמסְׁ ים , כָּ רִּ ַיצְׁ ֵתי־ֲחֹרֶשת ַהמְׁ בָּ

פֹות ים, ַכּסָּ עּולִּ ה , ַמנְׁ קָּ עָּ ֵני ַאזְׁ קְׁ תְׁ ל ֶזה לֹא  –מִּ ַקֵיםכָּ תְׁ הִּ יָּה יָּכֹול לְׁ  . הָּ

ה  רָּ טָּ שְׁ ַתֲחַנת מִּ ים מִּ דִּ עָּ רֹות צְׁ ה ֶעשְׁ נּו ַכמָּ אֹותֹו ֶרַגע ֶנֱעַצרְׁ  בְׁ

ה – ת, ּומָּ צָּ י עֹוד קְׁ ַלֶּוה אֹותִּ אֹום –?  תְׁ תְׁ י פִּ תִּ ַאלְׁ  .שָּ

ֹא – ל ֶש ם  י עִּ דְׁ ֹו  . י

י ילִּ עִּ מְׁ ַצַער בִּ יץ בְׁ בֹ , הּוא ֵהצִּ נּות ֶאת קִּ דָּ ַחשְׁ ת ַמַדד בְׁ צָּ ֶעֶצב ּוקְׁ ת בְׁ צָּ ַמר קְׁ אָּ י וְׁ ים ֶשלִּ יסִּ ֶלת ַהכִּ
ַפֲעלּות תְׁ הִּ  :בְׁ

ה, ַאי – ֵזר ַאתָּ א, ַממְׁ יאּות. ֶאחָּ רִּ בְׁ ָך לִּ ֶיה לְׁ הְׁ  !ֶשיִּ

ה ה ֲאֵפלָּ טָּ מְׁ סִּ ֶנֱעַלם בְׁ  .וְׁ

ֵרי ַגמְׁ רּור לְׁ אֹום בָּ תְׁ יָּה פִּ י הָּ ל לִּ ַק , ֲאבָּ תֹוֵקק לְׁ שְׁ ים מִּ לִּ בָּ ל ֶבן נְׁ בָּ לּו נָּ ים ֶשֲאפִּ יִּ זִּ בְׁ יו ַהּנִּ ַמֲעשָּ ה לְׁ קָּ דָּ ֵבל ַהצְׁ
ֶמּנּו ים מִּ דֹולִּ ֵבה יֹוֵתר גְׁ ים ַהרְׁ לִּ בָּ ב ֵיש נְׁ חָּ רָּ ם הָּ עֹולָּ ה ֶשבָּ בָּ יד ַבַמֲחשָּ מִּ ַנֵחם תָּ תְׁ יֹוֵתר ּומִּ ַבּסֹוף הּוא . בְׁ לְׁ

עֹון ָך ֶאת ַהשָּ יר לְׁ אִּ ַהשְׁ ן לְׁ ֵנַע אֹותֹו שֶ , מּוכָּ ַשכְׁ יַח לְׁ לִּ ם ַרק ַתצְׁ ים אֹו אִּ ילִּ עִּ יו ַהַמגְׁ ַמֲעשָּ ין בְׁ חִּ ָך ַמבְׁ ֵאינְׁ
ם יק אֹותָּ דִּ ה ַמצְׁ  .ֶשַאתָּ


