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ְשנּו ִבְשֵדָרה מ...  ֶכֶלב ְליִָדי ּוֶבן ֶהָחֵמש, ֲאִני הֹוֵלְך(. ִלְבנֶה אֹו הִנְדֶמה ִלי ֲעֵצי ֵאלָ )ּוֶצֶלת ִנְפגַּ  : ִהִשיג אֹוִתי ְושֹוֵאל. הַּ

 "?ֲאדֹוִני, ֵיש ְלָך אֹוָלר" –

 ". לֹא"  –

 "?ְוֵעט נֹוֵבעַּ " –

 ". לֹא" –

 .ְדָמָמה

ֶכֶלב ע , ִמְשמֹאל הַּ ֲאִני ָבֶאְמצַּ ּמּוֶצֶלת)הּוא ִמָיִמין וַּ ְשֵדָרה הַּ ל ֶהָעִלים ְואֹוֵמרהּוא מַּ (. ְוהַּ ְקלֹו עַּ  : ְצִליף ְבמַּ

ָיד"  – ְלֵקל ָכל ָדָבר ֶשֲאִני לֹוֵקחַּ בַּ  ". ֲאִני ְמקַּ

 ". ִיָתֵכן ְמאֹוד"  –

ֶכֶלב, ְדָמָמה  . הּוא, ֲאִני, הַּ

 " ?ֲאִני יֶֶלד טֹוב"  –

ִכיר אֹוְתָך, ֵאיֶנִני יֹוֵדעַּ " –: ֲאִני ָתה ֶבן ָאָדם ָזר. ֲאִני לֹא מַּ  ". אַּ

ֵלא  "?ֲאִני ֶבן ָאָדם" –: הּוא ִמְתפַּ

ִים, נּו" - ְגלַּ  ". ֵיש ְלָך ְשֵתי רַּ

 . ְדָמָמה

ִים"  – ְגלַּ ְרְנֹגֶלת יֵש ְשֵתי רַּ ם ְלתַּ  ". גַּ

ִים"  – ְרְנֹגֶלת, ֲאָבל ֵאין ָלּה יָדַּ  ". ֵיש נֹוצֹות ּוָמקֹור ְלתַּ

ְסִכים". ָנכֹון"  –  . מַּ

ְכָפר ת ֶעֶרב בַּ ֶכֶלב , ִדְממַּ ָזֵקן)הַּ ָשֹחר, הַּ ְלָבִנים, הַּ ְכָתִמים הַּ ֲאִני, (ִעם הַּ  . וַּ

 " ?ֲאִני ֶיֶלד טֹוב" –: ְוהּוא שּוב

ד רֹאש ף ֶרֶגל ְועַּ ְרִתי אֹותֹו ִמכַּ ְרִתי ְוָסקַּ ע. ָעצַּ ְבִתי ֶרגַּ  : ָארְֹך ו ָחשַּ

ְרִתי אֹוְתָך. ֵאיֶנִני יֹוֵדעַּ "  –  ". עֹוד לֹא ִהכַּ

ִכיר אֹוִתי"  – ִקיר; ֵמִציק ְלכָֻלם, ֲאִני ִבְלבּול מֹוחַּ . עֹוד תַּ ֵבר ֶאל הַּ י ֶזה ְכמֹו ְלדַּ ֵבר ֵאלַּ ל. ְלדַּ -ָצִריְך ִבְשִביִלי כֹוחֹות עַּ
 ". ֱאנֹוִשִיים

 . "אֹוהֹו"  –

ר ְמנּוָחה ְוָצָרה ְצרּוָרהֲאנִ : ֵכן"  – ע. י ֲחסַּ ע רַּ ר ְמנּוָחה ְויֶֶלד ָקֶשה ּוֶפגַּ ָבא ֶשִלי. ֲחסַּ ֲאִני ֶהְעֵתק ְמֻדיָק ֶשל אַּ  ". וַּ

ר ְלָך"  –  " ?ִמי ָאמַּ

ֲאִמין; ִמְפֵני ֶשָהרֹאש ֶשָלּה ִמְתפֹוֵצץ. ִאָּמא ֶשִלי, ִאָּמא"  – ָתה לֹא מַּ  " ?אַּ
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ֲאִמיןאֲ ? ָלָּמה לֹא"  –  ". ִני מַּ

ָבא אֹוֵמר , ֲאִני אֹוִריד ֵאת ִאָּמא ֶשִלי ְבָיגֹון ְשאֹוָלה"  – ָבא ֶשִלי)ְואַּ  ". ֶשֲאִני ִמְסָפר ָחָזק ְוָיִחיד ְבִמינֹו, (אַּ

ָתה ֶבֱאֶמת ִמְסָפר ָחָזק"  – ִניחַּ ֶשאַּ ְצִמי ְלהַּ ְרֶשה ְלעַּ יִָחיד ְבִמינֹו, ֲאִני מַּ ֲעִרי, ֲאָבל לֹא הַּ  ".ְלצַּ

ְצבּות ְשֵפָלה ֶשִלי ְוִהְמִשיְך ָהְלָאה ְבִניָמה ֶשל עַּ ֶהָעָרה ָהעֹוְקָצִנית ְוהַּ ֵחס ְבִזְלזּול לַּ  : הּוא ִהְתיַּ

ח ִמֶּמִני"  – ק פֹוֵשעַּ אֹו ִפְרָחח ְרחֹוב; שּום ָדָבר טֹוב לֹא ִיְצמַּ  ". רַּ

ר ְלָך ֶאת ֶזה? ֶבֱאֶמת"  –  " ?ִמי ָאמַּ

ֵשל; ִבְגָלִלי ְכָבר ָשלֹוש עֹוְזרֹות ָעְזבּו: ָהעֹוֶזֶרת"  – ת ִמְפֵני ֶשָיְדָעה טֹוב ְלבַּ חַּ ל אַּ ק עַּ ֶעֶרת רַּ ָדם : ֲאָבל ִאָּמא ִמְצטַּ הַּ
 ". ָעָלה ָלּה ָלרֹאש

 " ?ִבְגָלְלָך"  –

ְעִתי ָכאן ֶאְתמֹול: ִתְרֶאה, ִהֵנה... ?ֲאִני יֹוֵדעַּ "  – ל ֶכֶלב ְוָהָרִעים לֹא ֵמִתים ָכל ֲאָבל; ִנְפצַּ ֹכל ְכמֹו עַּ י ִמְתיֵַּבש הַּ ָכְך -ָעלַּ
ֵהר ִגיד ָכָכה. מַּ  " ?ֶזה ָיֶפה ְלהַּ

ֵבר ְבצּוָרה ָכזֹאת"  –  " ?ּוִמי ְמדַּ

ֶהְעֵתק ֶשִלי"  – ָבא הַּ  " ?נָכֹון ֶשֵיש ִלי ֵעינִַּים ָיפֹות. אַּ

אי, ֲאִני לֹא יֹוֵדעַּ "  –  ". ֵאיֶנִני אֹוְפִטיקַּ

דֹודֹות אֹוְמרֹות ִלי כָ "  –  ". ֶשֲאִני ֶאְהֶיה שֹוֵבר ְלָבבֹות ...ל הַּ

 ". ֵאיֶנִני ֵמִבין"  –

ם ֲאִני לֹא ֵמִבין"  – ק ֵנס שֶ , גַּ גַּג ְורַּ ל הַּ ם עֹוֶלה עַּ ף ֶשִלי ְלָכל ָמקֹום ְוגַּ ְגִתיֲאָבל ֲאִני דֹוֵחף ֶאת ָהאַּ ִין לֹא ֶנֱהרַּ ֲאִני . עֲדַּ
ֹכל ָתה. יֹוֵדעַּ הַּ כֹל, דֹוְקטֹור, ְואַּ ָתה יֹוֵדעַּ הַּ   ... "?גַּם אַּ


