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י ִריב ּוָמדֹון שֵׁ לֹוִנים ַאנְּ גְּ ָהעֶׁ ֹכל שֶׁ ֻרָשִעים, כְּ ִטים, ַצֲעָקִנים ּומְּ קֵׁ שֹות נֹוִחים ּושְּ י ָהִריקְּ ן ַבֲעלֵׁ סּוִסים. כֵׁ , כְּ

ָוִרים  . ִכשְּ

בּוָצה ה ֲאִני קְּ נֹו רֹואֶׁ שְּ לאֶׁ ָנּה וְּ ן סֹולְּ רֶׁ קֶׁ ם ַבַעל, בְּ יָה הֵׁ פֶׁ ַתתְּ ִמשְּ ָשה -שֶׁ םִריקְּ ל פְּ , זֹועֵׁ ִדיִנית שֶׁ לֹונְּ ָלִטיָנה בְּ

לּוָה ַעד תְּ ִתלְּ ִלי-שֶׁ ר, ַדי-בְּ שֹוטֵׁ ָיכֹול, וְּ ַּה ִכבְּ ָזב, ָתמֵׁ ֻאכְּ ָעִדים ֲאָחִדים צֹוָפה בְּ . מְּ ַחק צְּ רְּ מֶׁ ִאיבְּ צֹון ָר ־ַמֲעָמד בְּ
ת רֶׁ ֻהדֶׁ ַצפָ . ִאָשה מְּ ָיןמְּ ם ָהִענְּ ַתיֵׁ יַצד ִיסְּ אֹות כֵׁ  .ה ִהיא ִלרְּ

ִליָדה ר ִבסְּ  :ָאַמר ַהשֹוטֵׁ

ר  – ַותֵׁ ת לַ ־תְּ רֶׁ בֶׁ יֹוןבִ ָנא ַהגְּ  .רְּ

טֹוִרית ָלה רֵׁ אֵׁ ָשה שְּ  :ָשַאל ַבַעל ָהִריקְּ

ם   – ַשלֵׁ ת זֹו לֹא רֹוָצה לְּ רֶׁ בֶׁ גְּ שֶׁ יֹון, ִליכְּ  ?ָאז ֲאִני ִברְּ

 :ִהיא

ֻהִבים  – י זְּ נֵׁ ָך שְּ ם לְּ  .ֲאָבל ַאָתה ָתִביא אֹוִתי ַעד ַהַשַער ַההּוא, ֲאַשלֵׁ

ֻהִבים  – לֹוָשה זְּ ַתִּוינּו ַעל שְּ פלה. ִהשְּ ן ציאֶׁ רֶׁ ַעד קֶׁ  .וְּ

ְך ָפָניו ק, הֹופֵׁ ַתלֵׁ ָשה ַבתֹור, ִמסְּ ת ָהִריקְּ  .ַמִציב אֶׁ

ל ת שֹואֵׁ רֶׁ ֻהדֶׁ ת ַהמְּ רֶׁ בֶׁ ת ַהגְּ גֶׁת, ֲאִני אֶׁ אֶׁ  :ַהֻמדְּ

ִתי, ַהִאם ַאתְּ יֹוַדַעת  – ִברְּ ש ָכאן, גְּ ַרחֵׁ  ?ָמה ִהתְּ

ִתי ִעָמּה. יֹוַדַעת ֲאִני  –  .ָנַסעְּ

ק ִעם ִמי  – דֶׁ ַהצֶׁ  ?וְּ

ִסיָעה . ִעמֹו  – ֻהִבים ַעל נְּ נֵׁי זְּ ִסיד שְּ ַהפְּ ָעִדיםֲאָבל ַמדּוַע הּוא ַמֲעִדיף לְּ ָאה צְּ ל עֹוד מֵׁ  ?שֶׁ

ש  – ַעקֵׁ  .ִהתְּ

ן  –  .רֹוָאּה ֲאִני, ָאכֵׁ

ָשה ת ַבַעל ָהִריקְּ ִתי אֶׁ  .ִנַגשְּ

 ?ָמה ָהָיה ָכאן  –

ֻהִבים. שּום ָדָבר  – י זְּ נֵׁ ִתי שְּ ַסדְּ ה? ָאז ָמה. ִהפְּ יֶׁ הְּ ר לֹא אֶׁ ין ָכְך, ָעִני יֹותֵׁ ָבר ֲאִני בֵׁ יֹון כְּ  .ּוִברְּ

ִתי קֹומֹות ִבַקרְּ לֹוָשה מְּ י ַמֲאִזיִנים, ִבשְּ תֵׁ לֹוָשה ִצוְּ ה ִבשְּ רֶׁ ר ַעל ַהִמקְּ ַספֵׁ ִתי לְּ ֱאַלצְּ נֶׁ ת. וְּ רֶׁ ִתי ַאחֶׁ . לֹא ָיֹכלְּ

 .ַחָיב ָהִייִתי


