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ל י ֻמְבטָּ ים ֲאנִׁ שִׁ ה ֳחדָּ עָּ  .ֶזה ַאְרבָּ

י – ְכַפת לִׁ ה ֶזה אִׁ יש –? ּומָּ דִׁ אָּ ְשַאל ַהּקֹוֵרא הָּ  .יִׁ

ְשַתֵתף ְבַצעֲ  ּדּוי ַהֶזה יּוַכל ְלהִׁ יַאת ַהּוִׁ י יֹוֵדַע ֶשַאֲחֵרי ְקרִׁ ה ַאֲחֵרי ֲאנִׁ נָּ ים שָּ ב ֶשל ְתאֹומִׁ יָּה ְלאָּ י ֶשהָּ י ַרק מִׁ רִׁ
ה  יָּה)ַהֲחֻתנָּ ישִׁ ֹּא ְשלִׁ ל ֶשל יָּה ַבַעל ֵאיֶזֶשהּו ; (ַמזָּ בֹו ְוהָּ ה ְללִׁ רָּ יָּה ַמְזֶכֶרת ְיקָּ ֹּא הָּ ר ֶשל בָּ ל ּדָּ ַכר כָּ י ֶשמָּ מִׁ

ְמחַ ; ֵעֶרְך ּוּוְך לִׁ ְשַרד תִׁ ְזעֹּק ְבמִׁ י ֶשֶנֱאַלץ לִׁ המִׁ ים: "ְפֵשי ֲעבֹודָּ בִׁ ים ֶכֶסף , ַגנָּ ים ַאֶתם לֹוְקחִׁ יחִׁ ְוֵאיְנֶכם ַמְבטִׁ
ה ְשרָּ י מִׁ ה ְיַקֵבל ֵאיזֹוֶשהִׁ מָּ ֶכם ֶשַאֲחֵרי ַהַהְרשָּ קֹוַח ֶשלָּ ה ְביֹוֵתר, ַללָּ לּו ַהְּקַטנָּ יבּו ; "ֲאפִׁ י ֶשֵהשִׁ ּוְלמִׁ

ֶזה ד כָּ ְשרָּ ַגע א: "ְבמִׁ ה ְלֵהרָּ שָּ ֵדנּוְבַבּקָּ ְשרָּ דֹון ַלֲעזֹּב ֶאת מִׁ אָּ ֵלץ ְלַבֵּקש ֶאת הָּ ֶהם; "ֹו ֶשֵנאָּ יב לָּ י ֶשֵהשִׁ : ּומִׁ
ד" ְשרָּ ֹּא מִׁ ה, ֶזה ל א ְמאּורָּ ה, חֹור, ֶאלָּ רָּ ַמר לֹו; "ְמעָּ יו ַהּׁשֹוֵמר ְואָּ ַגש ֵאלָּ י ֶשְלַבּסֹוף נִׁ ה : "ּוְלמִׁ שָּ ְבַבּקָּ

אן כָּ ֵצאת מִׁ י, לָּ ְשַתֵת ". ֲאדֹונִׁ עֹות ְלהִׁ עֹות ְלַיד לּוַח ַהמֹודָּ לֹוש שָּ ל יֹום שָּ י ֶשעֹוֵמד ְבכָּ י יָּכֹול ַרק מִׁ ף ְבַצֲערִׁ
תֹון עִׁ ים , רֶֹּשם ְכתֹובֹות, ֶשל הָּ מִׁ ְך ֲחֵמש־ֶעְשֵרה ְפעָּ ְשמַֹּע ַאַחר־כָּ ה"ְכֵדי לִׁ ר ְתפּוסָּ ה ְכבָּ ְשרָּ אֹו , "ַהמִׁ

י, ְתַקֵבל" ים, ֲאדֹונִׁ לִׁ ה רּובָּ יֹות ֵמאָּ פֹות ֵאירֹופִׁ ה שֹוֵלט ְבֶשַבע שָּ ְתַנאי ֶשַאתָּ ה בִׁ נָּ יֹות, ְלשָּ נִׁ לֹוש ַאְסיָּ , ְבשָּ
יֹות נִׁ יקָּ ם ַאְפרִׁ ְשַתיִׁ נּות, בִׁ ה יֹוֵדַע ַקְצרָּ ְתַנאי ֶשַאתָּ ים, ּובִׁ יקִׁ ם ְטרִׁ ה עִׁ ַלת ֶחְשבֹונֹות ְכפּולָּ אֹו ְמֻשֶלֶשת , ַהְנהָּ

ם ַתְחבּולֹות ים . ְוַכּדֹוֶמה ,"עִׁ מִׁ לֹוש ְוַאְרַבע ְפעָּ צֹות שָּ ְמרָּ לֹות נִׁ י יָּכֹול ַרק ֶזה ֶשְיַקֵלל ְקלָּ ְשַתֵתף ְבַצֲערִׁ ְלהִׁ
ֲעבֹוט ֵתי הָּ ל בָּ יקֹות, ֶאת כָּ ַרת ֵמינִׁ ים ְלַהְשכָּ דִׁ ְשרָּ יְסיֹון, ֶאת ַהמִׁ ה ְבקֹומִׁ ירָּ ְמכִׁ ים , ַהֲחנּויֹות לִׁ חִׁ ְטבָּ ַהמִׁ

יִׁ  מִׁ ֲעמָּ ם , יםהָּ אֹות עִׁ ים ַהְלוָּ יקִׁ דֹות ַהַמֲענִׁ ם מֹוסָּ ל אֹותָּ ְטחֹונֹות"ֶאת כָּ רֹות, בִׁ ים ְוַאְזהָּ ַמר , "ֲעֵרבִׁ י ֶשאָּ מִׁ
ם"ַעְצמֹו לְ  עֹולָּ ידּות בָּ ים; ֵאין ְידִׁ דִׁ ילּות ֲחסָּ ם ְזֵאב, ֵאין ְגמִׁ דָּ ם ְלאָּ דָּ  ".ֵאין טּוב ֵלב ְוַרק אָּ

ַמְדתִׁ  ר עָּ י ּוְכבָּ י ֲאנִׁ ַבְרתִׁ ְך ּדִׁ ְפתַֹּח ַמֶּׁשהּו בְ כָּ ית"י לִׁ טִׁ ּה ְפרָּ ְשרֹות, "יֹוְזמָּ ְמַחְפֵשי מִׁ ּוּוְך לִׁ ד ְלתִׁ ְשרָּ לּו , מִׁ ֲאפִׁ
ֵעט ְבֶקֶסת ַהְּדיֹו י ֶאת הָּ ַבְלתִׁ ר טָּ ה, ְכבָּ שָּ ְכתֹּב ַבּקָּ י ְוַלֶּדק, ְכֵדי לִׁ ַרץ ְלַחְדרִׁ ְתאֹום פָּ ם , זֹוֵרַח ֻכלֹו, ְכֶשפִׁ עִׁ

 .יָּדַבְקבּוק בַ 

 !ַרבֹוַתי, בֶֹּקר טֹוב –

אֵזל, ֶשֶקט – ים. ַלֲעזָּ דִׁ יר ֶאת ַהְילָּ עִׁ  . עֹוד תָּ

י מִׁ יַח ֶאת ּדָּ ְרתִׁ  .ַההּומֹור ֶשלֹו הִׁ

י –־ֶשֶקט ר בְ ־ֶת יֹו – ְשתִׁ ה אִׁ ֲחשָּ  .לָּ

ים! ט־ֶק שֶ  – ם ֶשל ַהְתאֹומִׁ מָּ ֶניהָּ אִׁ ֵבין שִׁ ה מִׁ ְננָּ  .סִׁ

ְניָּן הּוא , ּוְבֵכן – עִׁ יְלָךהָּ ְשבִׁ ה בִׁ ְשרָּ י מִׁ  .ְבֶזה ֶשֵיש לִׁ

ֵמַח  – י שָּ צֹון –ֲאנִׁ י רָּ י ְבאִׁ  .ֵהַשְבתִׁ

שֹון  ְוַלֶּדק ם ַהלָּ ה עִׁ ֲעבֹודָּ ְתרֹוֵצץ ַאֲחֵרי ְשעֹות הָּ בֹו ֶבֱאֶמת ְוהּוא הִׁ ַגע ְללִׁ י נָּ לִׁ יד ֶשגֹורָּ חִׁ יב הּוא ַהיָּ בִׁ ֶהחָּ
יר עִׁ ל הָּ ל ֶא , ַבחּוץ ְבכָּ ֵפר ְלכָּ ד ַעל סִׁ ים"חָּ מּודִׁ ַּסְפַסל ַהלִׁ ידֹו מִׁ ש ֶשל ְידִׁ בֹו ַהנֹואָּ ֵּדי " ַמצָּ יעּות מִׁ ְקבִׁ יַע בִׁ ְוהֹופִׁ

ה קָּ ם ַהְצעָּ ם עִׁ   :יֹוַמיִׁ

יְלָך – ְשבִׁ ה ֶנְהֶּדֶרת בִׁ ְשרָּ י מִׁ ה: ֵיש לִׁ נָּ ֵמש ֵמאֹות ְלשָּ ה, ֶאֶלף חָּ ירָּ ה, ּדִׁ קָּ ְמֵרי ַהּסָּ אֹור, חָּ י אֹוֵמר ְלָך. מָּ : ֲאנִׁ
 . סנֵ 

ה ְיתָּ ה הָּ אָּ ים, ַהתֹוצָּ דִׁ יר ֶאת ַהְילָּ עִׁ ל ַפַעם הָּ אֹון עֹוד , ֶשְבכָּ כָּ נּו ְבדִׁ יַע אֹותָּ ְשקִׁ ים ְוהִׁ ן ַהֵכלִׁ נּו מִׁ יא אֹותָּ הֹוצִׁ
מֹּק ארֹו. יֹוֵתר עָּ י נֹוֵפל ַעל ַצּוָּ יתִׁ יִׁ ה הָּ לָּ ֶּקֶרב ֵלב, ְתחִׁ י מֹוֶדה לֹו מִׁ יתִׁ יִׁ ְך הָּ י, ַאַחר־כָּ יִׁ י אֹוֵמרּוְלַבּסֹוף הָּ  :תִׁ

ְרֶאה – ְחֶיה ְונִׁ  .נִׁ

יד לֹו דֹול ְלַהגִׁ י ֵחֶשק גָּ יָּה לִׁ  :ַהיֹום הָּ

רּוחֹות – ל הָּ י, ֵלְך ְלכָּ ירִׁ ים, ַיּקִׁ נּו ֶאת ַהְּקַטנִׁ יר לָּ עִׁ  .ְוַאל תָּ
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צֹות ֶשל  ים ַהַהְמלָּ ה ְוֶעְשרִׁ ל ֵמאָּ ְפֵני ֶשכָּ ַרח ְוַלֶּדקמִׁ א פָּ יּו עֹוְרבָּ  .הָּ

י  – ין לִׁ ֹּא ַמֲאמִׁ ה ל י יֹוֵדַע ֶשַאתָּ יב ְבֶעֶצב  –ֲאנִׁ ְרֶאה –ֵהשִׁ ל תִׁ ַכח, ֲאבָּ ּוָּ   .עֹוד תִׁ

ן ַהַבְקבּוק יר ֶאת ַהְניָּר מִׁ ים, הּוא ֵהסִׁ קִׁ ֵּקש חֹוֵלץ ְפקָּ ַתח, בִׁ י . פָּ ה לִׁ ְיתָּ ֹּא הָּ ן ֶשל ֵכיוָּ ית ּומִׁ ֵּקש כֹוסִׁ בִׁ
ית ֵלא א, כֹוסִׁ ַקח כֹוס ּומִׁ הלָּ ּה ְבוֹוְדקָּ ּה" מֹונֹופֹול"ה נָּ ּוַהְמכ, ֹותָּ יתָּ  .ַעד ַמֲחצִׁ

 .הֵת ַקח ְש  –

ַּדְעְתָך – אתָּ מִׁ  ?יָּצָּ

ְמ  – י ְמַבֵּקש מִׁ  !ְשֵתה,ָךֲאנִׁ

י, ְוַלֶּדק – יז אֹותִׁ י ְבַזַעם –!  ַאל ַתְרגִׁ ַעְקתִׁ  .צָּ

ֶניָך – ְתַחֵנן ְלפָּ י מִׁ ע ְלָך ְבכָּ ; ְשֵתה, ֲאנִׁ ְשבָּ י נִׁ יֲאנִׁ דֹוש לִׁ ְשַפְחְתָך, ל ַהּקָּ יד מִׁ לּוי ֲעתִׁ ְך תָּ  .ֶשְבכָּ

ה – ֹּא שֹוֶתה  וֹוְדקָּ י ל ל ֲאנִׁ  .ֲאבָּ

ֹּאת – ה ַחיָּב ַרק ַהַפַעם ַהז  .ַאתָּ

ן – ְניָּ עִׁ ה הָּ  ?מָּ

ַכח – ּוָּ ְרֶאה ְותִׁ ְמָך, ְשַמע: תִׁ י מִׁ ְכַפת לִׁ ה יֹוֵדַע ֶשאִׁ י ְוַאתָּ יר אֹותִׁ ה ַמכִׁ  . ֲהֵרי ַאתָּ

ה, טֹוב – י מָּ יהִׁ ים : ֶאְשַתֵכר וִׁ יָּה ַכֲאֶשר ַהַחיִׁ ים ֶאת ַהְּׁשתִׁ יקִׁ ים ְכֶשֵהם ַמְצּדִׁ ים צֹוְדקִׁ נִׁ אּוַלי ַהַּׁשְתיָּ
ְך ל כָּ ים כָּ  .ֲעלּובִׁ

ְלגּו ֵמֵעיֵני עֹות זָּ ה ַעד ֶשְּדמָּ י ְבַבת ַאַחת ֶאת ֲהוֹוְדקָּ ַגְמתִׁ  .לָּ

ל – ן ַהְכלָּ ֵבק –! יֹוֵצא מִׁ ם ְמאֹוד הּוא חִׁ כָּ י ַמֶּׁשהּו חָּ יתִׁ שִׁ לּו עָּ י ְכאִׁ ֵּׁשק אֹותִׁ ְתַלֵבש –. ְונִׁ ו תִׁ ַקח ֶאת . ְוַעְכשָּ
ם ַהְּקרּועֹות ּובֹוא ן ֶשְלָך ְוֶאת ַהַנֲעַליִׁ שָּ יל ַהיָּ  .ַהְמעִׁ

ְתבֹוֶנֶנת ַבַמֲחֶזה יא מִׁ עֹות ְכֶשהִׁ ה ֶאְצבָּ ְכרָּ י פָּ ְשתִׁ  .אִׁ

אנּו י . יָּצָּ ְרֵאיתִׁ יקּו ֵמַרְגַלינִׁ ם ֶשֶהֱחלִׁ א ְבַנֲעַליִׁ ה, נֹורָּ ְגַבַעת ְמעּוכָּ י מִׁ ֹּאשִׁ ים ְוַעל ר ם ְקרּועִׁ ַסיִׁ ְכנָּ  .ְבמִׁ

ה ְוַלֶּדק רָּ ְרכָּ ַצר כִׁ ינּו .עָּ לִׁ  .עָּ

ֹּאש – ר ְסתֹוֵבב ְלָך הָּ  ?מִׁ

ְסתֹוֵבב –  .מִׁ

ר –  .ֶנֱהדָּ

ְפֵני בִׁ  ְסַפר ַּדּקֹות ֶנֱעַצְרנּו לִׁ ה ֶשל מִׁ יעָּ ינּו בְ . דֹולְנַין גָּ ַאֲחֵרי ְנסִׁ לִׁ ְכַנְסנּו ְועָּ ש ְגבֹוהֹותנִׁ י , ַמְדֵרגֹות ַשיִׁ ֵאיֶננִׁ
ה יָּה עֹוד ַמֶּׁשהּו, זֹוֵכר ְלֵאיזֹו קֹומָּ ְך הָּ ה, ַאַחר כָּ י זֹוֵכר מָּ י , ֵאיֶננִׁ ַמְעתִׁ ה ְושָּ ה ַרכָּ י ְבֻכְרסָּ ַשְבתִׁ ְך יָּ ַאַחר כָּ

 :אֹוֵמר ְוַלֶּדקְכמֹו ַבֲחלֹום ֶאת קֹולֹו ֶשל 

ֵנה הּוא – י ַהְמַנֵהל, הִׁ ים. ֲאדֹונִׁ נִׁ יו ַהַּׁשְתיָּ ם ֲחֵברָּ ה עִׁ תָּ ם שָּ ֵבית ַמְרֵזַח שָּ י אֹותֹו מִׁ ַלְפתִׁ ְסַתֵכל. שָּ , ַרק תִׁ
י ַהְמַנֵהל ם, ֲאדֹונִׁ דָּ ְגרֹּם ֲאסֹונֹות ְלֶבן אָּ ים לִׁ ה ְיכֹולִׁ ֵאלֶ . מָּ ים כָּ ם ֶשל ַחיִׁ בּוַע־ְשבּוַעיִׁ ְהֶיה עֹוד שָּ ה ְוהּוא יִׁ

ה נָּ ֹּא ַתּקָּ בּוד ְלל ם אָּ דָּ ים. אָּ דִׁ ילָּ ה וִׁ ּׁשָּ   !ְוֵיש לֹו אִׁ

ה חָּ ְרוָּ י ֶאת ֵעיַני לִׁ ַקְחתִׁ  .פָּ

ן  – ֹּא ַשְתיָּ י ל י ְמַזֵנק ַעל ַרְגַלי  –ֲאנִׁ י ְכֶשֲאנִׁ אתִׁ רָּ ים –קָּ דִׁ ילָּ ה וִׁ ּׁשָּ י אִׁ ל ֵיש לִׁ  .ֲאבָּ

ים י ַתְמרּורִׁ ְבכִׁ י בִׁ ַרְצתִׁ  .ּופָּ

י  – ל ֲאדֹונִׁ י  –ֲאבָּ יֵענִׁ ה ַהְמַנֵהל ְלַהְרגִׁ ּסָּ צֹות ֶשְלָך –נִׁ ים ְוַהַהְמלָּ כִׁ ְסמָּ ַני ֶאת ַהמִׁ יג ְלפָּ צִׁ יְדָך הִׁ ֵכיַצד . ְידִׁ
י יֶגְנטִׁ יְנֵטלִׁ ם אִׁ דָּ בֹון, קֹוֶרה ֶשאָּ ְך, נָּ ְשכַֹּח ֶאת ַעְצמֹו ַעד ְכֵדי כָּ ל לִׁ  ?ְמֻסגָּ

ְתג! ֶזה ֶשֶקר – י ְלהִׁ יתִׁ ּסִׁ  .ֹוֵנןנִׁ

י – ה ,ַהֵכיַצד ֲאדֹונִׁ הְמ בִׁ , ֶגֶבר, ַאתָּ נָּ ה ְבַסכָּ ְשַפְחְתָך ַהְנתּונָּ ַנת מִׁ ְתַיֵצב ַלֲהגָּ יָּה, קֹום ְלהִׁ ְשתִׁ ה שֹוֵקַע בִׁ ? ַאתָּ
ַלח ּסָּ ֹּא יִׁ א ֶשל  . ֲהֵרי ֶזה ַמֲעֶשה נֹורָּ
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י – יתִׁ תִׁ ֹּא שָּ  .ַאף ַפַעם ל

ְתַמְכרּו – י יֹוֵדַע ֶשַההִׁ ֶליָךֲאנִׁ ה עָּ ְשַתְלטָּ ֹּאת הִׁ ה ַהז ירָּ י, ת ַהַמְחפִׁ ר, ֲאדֹונִׁ צָּ ְפֵני ְזַמן קָּ ְקבֹות  ,לִׁ ְבעִׁ
רּו ְלָך ֲאסֹונֹות ֶשּקָּ ית. הָּ ְתַמְכרּות ְכרֹונִׁ ְהיֹות הִׁ לּול לִׁ ל ֶזה עָּ  .ֲאבָּ

ֹּא שֹוֶתה – י ל י ְבֵיאּוש –! ֲאנִׁ אתִׁ רָּ כְ , קָּ יר ַלְמַנֵהל ַהנִׁ ְשתֹוֵקק ְלַהְבהִׁ תֹו ֶשל מִׁ ד ֶשַהכֹּל ְבַאְשמָּ , ְוַלֶּדקבָּ
י פִׁ ה מִׁ לָּ יא מִׁ י ְלהֹוצִׁ ְצַלְחתִׁ ֹּא הִׁ י ְול ה לִׁ ְשְמעָּ ֹּא נִׁ י ל ל ְלשֹונִׁ  . ֲאבָּ

ה ֵיש ְלָך – י ֵאיזֹו צּורָּ ְרֶאה ֲאדֹונִׁ ים, תִׁ דִׁ ילָּ ב לִׁ ה אָּ  !ֲהֵרי ַאתָּ

ם – י –! ְשַניִׁ  .הֹוַסְפתִׁ

י ְמַקֵבל אֹוְת , ְבֵסֶדר – ה ֶאל  –ָך ֲאנִׁ נָּ ְך פָּ ַמר ְוַאַחר כָּ ם ּוְלַקֵבל ֶאת  – ְוַלֶּדקאָּ ַתיִׁ ֳחרָּ בֹוא מָּ יְדָך יָּכֹול לָּ ְידִׁ
ה  ְשרָּ ים –ַהמִׁ ים ְידּועִׁ אִׁ ה. ַהְתנָּ ה ְוֶשַאתָּ נָּ ֹּא ַתּקָּ כּור ְלל ר מָּ ֵרר ֶשהּוא ְכבָּ ְתבָּ ם יִׁ ל אִׁ י, ֲאבָּ ֵאיְנָך , ֲאדֹונִׁ

יו לָּ ְשַתֵלט עָּ ל ְלהִׁ ץ, ְמֻסגָּ י, ֶאְהֶיה ֶנֱאלָּ   . ְלַפְטרֹו ַכֲעבֹּר חֶֹּדש, ְלַצֲערִׁ

אנּו ה. יָּצָּ רָּ ְרכָּ ַלְכנּו ַלכִׁ י זֹוֵכר. הָּ ְך ֵאיֶננִׁ יָּה ַאַחר כָּ  ...ֶמה הָּ

ֹּאש ם ְכֵאב ר י עִׁ ְתעֹוַרְרתִׁ ם ,ַכֲאֶשר הִׁ ַמיִׁ בֹוַּה ַבּׁשָּ ה גָּ ְמדָּ ר עָּ י ְוַלֶּדק. ַהֶּׁשֶמש ְכבָּ תִׁ טָּ ַמד ֵמַעל מִׁ  .עָּ

ה – יש ֵאיְך ַאתָּ   ?טֹוב ,ַמְרגִׁ

ה – כָּ  .כָּ

ימֹון ם לִׁ י ֶתה עִׁ ה לִׁ ישָּ גִׁ י הִׁ ְשתִׁ  .אִׁ

ד – ְשרָּ ְתַיֵצב ַבמִׁ ה מִׁ ר ְבֵתַשע ַאתָּ חָּ  .מָּ

 ?ֵאיפֹּה –

י – תִׁ בֹוא אִׁ ה. תָּ קָּ ּה ַמְחלָּ ק. ַנֲעבֹּד ְשֵנינּו ְבאֹותָּ ה ּוַמֲענָּ לָּ ים ַבַהְתחָּ לִׁ ם רּובָּ אַתיִׁ  . ֶאֶלף מָּ

ה רָּ ה ֶשּקָּ י ְבמָּ ְזַכְרתִׁ  .נִׁ

י – יד לִׁ ְהיֹות, ַתגִׁ יְך לִׁ רִׁ יָּה צָּ ה ֶזה הָּ  ?מָּ

יר ְלָך – ֶזה. ַאְסבִׁ ן כָּ ְניָּ יָּה עִׁ ֹּאת: ֶזה הָּ ה ַהז ְשרָּ ם ַלמִׁ ַדיִׁ ר ֻמֲעמָּ שָּ ם־עָּ יּו ְשַניִׁ ה , הָּ ְיתָּ ד ֵמֶהם הָּ ל ֶאחָּ ְלכָּ
ֹּאת אֹו ַאֶחֶרת ז יָּה כָּ יָּ . ְפרֹוֶטְקצִׁ ֹּא הָּ יָּהְלָך ל י ְפרֹוֶטְקצִׁ כּוי ְבלִׁ יא אֹוְתָך . ה שּום סִׁ בִׁ י ְלהָּ יתִׁ ּסִׁ ְפֵני ֶזה נִׁ מִׁ

יֹות ֱאנֹושִׁ י ְמַנֵצל ֶאת ַאַחת ַהֻחְלשֹות הָּ ה ְכֶשֲאנִׁ ימָּ ְרשִׁ ֹּאש הָּ ין. ְלר ה ֵמבִׁ ג , ַאתָּ ל ֻמשָּ נּו ֵאין כָּ ַלְמַנֵהל ֶשלָּ
י נִׁ ה ֶזה עֹּ ה ֶשהּוא יֹוֵדַע זֶ . מָּ ל מָּ ן ַהֵתַאְטרֹוןכָּ ים ּומִׁ נִׁ ל ְוֵיש לֹו . ה ַרק ֵמרֹומָּ יֶשהּו ֻמְבטָּ ֶזה ֶשמִׁ ט כָּ ְשפָּ מִׁ

ל ֵלט ֶאְצלֹו ְכלָּ ּקָּ ֹּא יִׁ ים ל דִׁ ה ּוְשֵני ְילָּ ּׁשָּ ים. "אִׁ דִׁ ר ְשֵני ְילָּ ה ֶזה ְכבָּ ם ְשֵני ? מָּ ְסַתֵּדר עִׁ ד יָּכֹול ְלהִׁ ל ֶאחָּ כָּ
ים דִׁ חֹות. ְילָּ יּו לֹו ְלפָּ לּו הָּ ר אִׁ שָּ ה־עָּ ּׁשָּ ים..." ֲחמִׁ ד ַהְפרֹוְקַטְציֹוֵנרִׁ ה ְלֶאחָּ ְשרָּ יָּה מֹוֵסר ֶאת ַהמִׁ ל . ְוהָּ ֲאבָּ

י לֹו ַמְרתִׁ יו ְואָּ י אֹוְתָך ֵאלָּ יָּה ֵמרֹּב ֵיאּוש: "ַכֲאֶשר ֵהֵבאתִׁ ְשתִׁ ַקע בִׁ יעַ , "שָּ ְשפִׁ ם הִׁ ֵעיַניִׁ ַהַמְצפּון , ַמְרֵאה הָּ
ְתעֹוֵרר יף ֶחֶרש ְוַלֶּדק –. ֶשלֹו הִׁ ים –: הֹוסִׁ ְפשִׁ ים ְכמֹו ֶשֵהם טִׁ עִׁ ְך רָּ ל כָּ ם כָּ ים ֵאינָּ שִׁ ין, ֲאנָּ ה ֵמבִׁ  ?ַאתָּ

י ֵהיֵטב  .ֵהַבְנתִׁ

י ן ֶשלִׁ בּוַע ַלֻּׁשְלחָּ ל שָּ ַגש כָּ יָּה נִׁ ת ַהַמְרֵזַח , ַהְמַנֵהל הָּ ם ַביִׁ יָּה שֹוֵאל אִׁ ֹּא מֹוֵשְך"הָּ י" ל י . אֹותִׁ יתִׁ יִׁ ֹּא הָּ ל
יְך לְ  רִׁ י שֶ צָּ ַמְרתִׁ י חָּ "ַשֵּקר ְכֶשאָּ ה ַעל וֲאנִׁ בָּ יָּה ְלַמֲחשָּ הְד ֹוש ְּדחִׁ יָּה ֶבֱאֶמת, "ּקָּ ְך ֶזה הָּ ְפֵני ֶשכָּ  .מִׁ

ַדק   :ְוַלֶּדק צָּ

י( 0) לִׁ תֹו ַאְך ְוַרק ַכֲאֶשר הּוא ֵתַאְטרָּ ם נֹוֵגַע ְלזּולָּ דָּ י, ֲאסֹונֹו ֶשל אָּ טִׁ מָּ יֹות. ְּדרָּ ישִׁ עֹוְברֹות  ַהְמצּוקֹות ַהֲחרִׁ
ה ֹּא ְתגּובָּ  .ְלל

ים ְמאֹוד ְלַתֵּקן( 2) ם אֹוֲהבִׁ דָּ ְתַּדְרְּדרּות, ְלרֹוֵמם, ְבֵני אָּ יֶשהּו ֵמהִׁ ַע מִׁ ְמנֹּ חֹות לִׁ ל פָּ  .ֲאבָּ

ה( 3) מָּ ים ְּדרָּ ים אֹוֲהבִׁ שִׁ ים, ֲאנָּ ים! ֵכן, ֵאֶפְקטִׁ דִׁ ים ְכמֹו. ְכמֹו ְילָּ עִׁ ְך רָּ ל כָּ ֹּא כָּ ֶשֵהם ... אּוַלי ֶבֱאֶמת ֵהם ל
ים ַלֲחשֹּב ְך אֹוֲהבִׁ ל כָּ ֹּא כָּ  .ל

ְהֶיה ֹּא יִׁ ֵלא , ֵאיְך ֶשל ְלמָּ ר ֶשאִׁ ם ֻמְכשָּ דָּ ן ַהְתהֹום אָּ יַח ְלַחֵלץ מִׁ ְצלִׁ ה ְוַהְמַנֵהל ְמֻרֶצה ְמאֹוד ֶשהִׁ ְשרָּ י מִׁ ֵיש לִׁ
ְתַּדְרֵּדר ְבַוַּדאי ַלֲאַבּדֹון יָּה מִׁ  .ֶזה הָּ


