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ִדי ֻמַנַחת ַעל ְכֵתְפָך ...  יָּ ׁש ְכׁשֶּ רֶּ ה ְלׂשֹוֵחַח חֶּ ב –ֲאִני ְמַנסֶּ רֶּ עֶּ חֹוק, אֹו אּוַלי טֹוב יֹוֵתר בָּ ְכֵדי לֹא , ֵמרָּ

ט ם, ְלַהְבִריַח ֲאִפּלּו ְבַמבָּ ֹרׁשֶּ ת הָּ ה, ְולֹא ִלְבֹחן אֶּ ׁש , ּוְלַהְקִביל אֹוְתָך ַרק ַבֲחִמימּות ַהְנִׁשימָּ מֶּ ן ׁשֶּ רֶּ ְכמֹו ְבקֶּ

ת  מֶּ ּה ְמַחמֶּ ר ֵאינָּ ִרים ְכבָּ יו ַהְמֻאחָּ ר ִביֵמי ַהְסתָּ א בְ  –ֲאׁשֶּ ּלָּ ד לֹא ְלַהְקִביל אֹוְתָך ְבֵזר ִניצֹוצֹות אֶּ חָּ ִניצֹוץ אֶּ

ִעיר  .זָּ

ט ִהְׁשַתֵבׁש ׁשּוב)  (ַהִמְׁשפָּ

ְך ה ִמַדְרְכָך: ִאם ֵכן אּוַלי כָּ ִטיתָּ ַאתָּ ר, סָּ ַהַחִיים ֵהם ְרחֹוב ִבְלִתי ֻמכָּ ה ְכׁשֶּ ה קֹורֶּ ֲהֵרי ֲאִפּלּו ; ַוֲהֵרי זֶּ

רֹות יֹוֵתר ִכים ְסבּוכֹות ְוזָּ צֹות ְרחֹוקֹות ֵאין ְדרָּ הְׁש , ַבֲארָּ ִמים ֵמֵאּלֶּ ֱעלָּ  .ִביִלים ּוְנִתיִבים נֶּ

ַצר אֹוְתָך עֹוֵבר ְך ֹוא ִמַפַעם ְלַפַעם עָּ רֶּ יֹוִביְלָך ַבדֶּ ְוא ׁשֶּ ה אֹו ַאֵחר ְוִדֵבר ַעל ִלְבָך ְועֹוֵרר ְבָך ִתְקוֹות ׁשָּ ַרח  זֶּ

ה אן, ַהְנכֹונָּ יָּה כָּ ר הָּ הּוא ַמִכיר ְויֹוֵדַע ּוְכבָּ ַבר בַ , ִמְפֵני ׁשֶּ ִעירעָּ ת ַמַפת הָּ ַחן אֶּ ְך ַהזֹאת אֹו בָּ רֶּ  .דֶּ

ת ֱאמּוְנָך  .עֹוֵרר אֶּ

 .תֹוִביל אֹוִתי, טֹוב- 

ֵרי  ת ֵלבזֶּ ְוהָּ אּוי ִלְתׂשּומֶּ רָּ ה ׁשֶּ ל מָּ ה ְלָך כָּ הּו ַמְראֶּ ה ּוִמיׁשֶּ ֱהִנים ְמִׁשיחָּ נֶּ  .ה מֹוֵׁשְך ּוְמעֹוֵרר יֹוֵתר ְכׁשֶּ

ה ְמַעְניֵ -  זֶּ ה ׁשֶּ ה ַכמָּ ה ַמְצִחיק, ַתִביט, ןִתְראֶּ זֶּ ה ׁשֶּ אן. ַכמָּ בֹוּהַ , ַתֲעֹמד כָּ ה, יֹוֵתר גָּ ַאל . ִתְסַתֵכל ְלַמְעלָּ

ה ַהזֹאת דָּ ת ַהִּלימֹונָּ ה אֶּ ן, ִתְׁשתֶּ טֶּ ה ְכֵאב בֶּ נָּ ֵהם ַמְצִחיִקים. ַפַעם ִקַבְלִתי ִממֶּ ה ׁשֶּ ה ַכמָּ ַהְשַמְנַמן : ִתְראֶּ

ה ה ֹדבהַ , הַהּקֹוף ַהזֶּ , ַהזֶּ ה .ַהזֶּ אל – ִתְראֶּ רָּ נֶּ אן גֶּ ִׁשית. הֹוֵלְך כָּ ׁש ִעם ַהַבְרנָּ ת ַהַבְרנָּ ה אֶּ  . ִתְראֶּ

ה זֶּ ד כָּ חָּ ה . טֹוב ְלאֶּ ם –ְוֵאּלֶּ הֶּ ה. טֹוב לָּ ם –ִהְׁשַתֲחֵוה . ִׁשְלטֹון, ֲחִׁשיבּות, ַאֲהבָּ ִהֵנה . ְמׁשֹוֵרר ְמֻפְרסָּ

ה ִפים. הֹוֵלְך נֹוֵאם ַלֲאֵספָּ ל ֲאלָּ ֵפל ֵאֵלינּו –בֹוא יֹוֵתר ַמֵהר . ְיַדֵבר אֶּ ה ְלִהטָּ ן ְמַנסֶּ ת . ַקְבצָּ ֲאִני ַמִכיר אֶּ

ה ח ַהזֶּ ה לְ  –בֹוא ַנֲעֹבר ַלַצד ַהֵשִני . ַהִפְרחָּ ד ְמַרֵגל ַאֲחֵרינּו ּוְמַנסֶּ חָּ ֵתנּוַמְלִׁשין אֶּ  . ַהֲאִזין ְלִׂשיחָּ

ִטית ֵיׁש ְלָך ְמכֹוִנית ְפרָּ ִעים ְכׁשֶּ ה –. נָּ כָּ ה, ְוכָּ מֹון ַהזֶּ הָּ ל הֶּ נּו ְבכָּ ּלָּ ְך ׁשֶּ ֵערֶּ ה הָּ  .מָּ

ם ּוְמׂשֹוֲחִחים כֶּ ם הֹוְלִכים לָּ ה ַקל יֹוֵתר, ְוַאתֶּ ְך זֶּ ם ִבְׁשַנִים ְוכָּ כֶּ ם יֹוֵתר ַעִּליז ּוַמֵהר ְואּוַלי גַ , הֹוְלִכים לָּ

טּוַח יֹוֵתר  . בָּ

קֹום ה מָּ ם ַמִגיַע קֹול ַאֵחר ֵמֵאיזֶּ ׁשָּ ה, ְוַרק ֹפה וָּ ׁשָּ ה קָּ ת ְׁשֵאלָּ צֶּ  : ְמַבְצבֶּ

א בַ ַמדּוַע אֲ  -  ת ַדְוקָּ כֶּ לֶּ הִני ַחיָּב לָּ הּו? ְרחֹוב ַהזֶּ ּלֹו לֹא ַמְסִתיר ִלי ַמשֶּ ּלֹו לֹא , ַהִאם ַהֵצל ׁשֶּ ַהִפְטפּוט ׁשֶּ

ּלֹו? ֹולֹות ֲאֵחִריםַמֲחִריׁש ק אִלים ׁשֶּ רָּ נֶּ ה ּוְלַהְצִדיַע ַלגֶּ ה ַהזֶּ ַרֲאוָּ א ְלַיד ַחּלֹון הָּ ם ְכַדאי ַלֲעֹצר ַדְוקָּ ְמנָּ אָּ , הָּ

ּלֹו, אֹותֹות ַהִהְצַטְינּות ִרים ְוַלִציּוִרים ׁשֶּ  ?ַלְספָּ

ט ל ַבְרנֶּ ִּלי אֹו ׁשֶּ ה ׁשֶּ ל, ֹוזֹוְבְסִקי'ְבז, ַהִאם זֶּ ל ְזֵקִנים ּוְצִעיִרים –' ְטְקֵייִביץַבאְר , ִליסֶּ ַהְגדֹוִלים , ׁשֶּ

 ?ְביֹוֵתר ְוַהֵבינֹוִנִיים

ם צֶּ ן ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים ,ְבעֶּ  ?ְלאָּ

ְך רֶּ ִטיִתי ִמן ַהדֶּ  ?ַהִאם לֹא סָּ

ה ְטעֶּ  ?ַהִאם לֹא אֶּ

ר ַיַחד ה ְזַמן ֲאַנְחנּו ְכבָּ  ?ַכמָּ
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תֹו אֹו  ִתיַהִאם זֹו ְׁשעָּ יו? ְׁשעָּ דָּ ב ְצעָּ צֶּ הּו קֶּ ת ַהִכּוּון, ַהִאם זֶּ ַחר אֶּ ַהִאם זֹו צּוַרת  ?ַהִאם הּוא בָּ

ּלֹו, ִהְסַתְכלּותֹו ּלֹו, ַהנֹוְׂשִאים ׁשֶּ ֵעיַנִים ׁשֶּ ְזַנִים ְוהָּ אָּ ִתיב, הָּ ל ַהנָּ ִמין ׁשֶּ ְואּוַלי  ?ַצד ְׂשמֹאל אֹו ַצד יָּ

ת ,ַלֲחֹזר רֶּ ת ַאחֶּ כֶּ לֶּ ְךבְ , ְוַהַפַעם לָּ רֶּ ּה ַהדֶּ ת, אֹותָּ רֶּ ְך ַאחֶּ רֶּ ַהִאם , ַהִאם הּוא עֹוֵזר ִלי? אֹו אּוַלי ְבדֶּ

ִתי, הּוא ַמִזיק ּוַמְפִריעַ  ת ְמִׂשימָּ ַלי אֶּ ה עָּ  ?ֵמֵקל אֹו ַמְקׁשֶּ

תֹו ְברָּ א ְלַבּלֹות יֹוֵתר ְבחֶּ מָּ ִדיד? אֹו ְלַהְמִעיט, ׁשֶּ  ?יָּ

ח ת ִפְרחָּ ֱאמֶּ ה בֶּ ן ַהזֶּ ד ַרק צֹוֵרחַ  ?ַהִאם ַהַּקְבצָּ הּוא אֹוֵמר, ַהִאם ַהיֶּלֶּ ה, ְכִפי ׁשֶּ ד בֹוכֶּ ַהיֶּלֶּ ה ֲאִני , אֹו ׁשֶּ מָּ

 ?חֹוֵׁשב ּוַמְרִגיׁש

ה ְגרּוִׁשי? אּוַלי ְכַדאי ַלֲעֹצר ְוִלְׁשֹאל ְבדּו לֹו ֲחִמשָּ ִביו ? אּוַלי ֵמִציק לֹו ַמְסֵמר ַבַנַעל, אּוַלי אָּ אּוַלי אָּ

ַלְך ְלֵבית חֹולִ  ַקַחת אֹותֹו הָּ ת ִאמֹו ְוֵסֵרב לָּ ֵעב. ים ְלַבֵּקר אֶּ ד רָּ ֵמא, אּוַלי ַהיֶּלֶּ ת , אּוַלי צָּ ַרע אֶּ אּוַלי  קָּ

ה ִׁשים ּופֹוֵחד ַלֲחֹזר ַהַבְיתָּ יו ַהֲחדָּ סָּ  ?ִמְכנָּ

 ?ְלַיֵעץ ְוַלֲעֹזר, אּוַלי ְכַדאי ַלֲעֹצר ְוִלְׁשֹאל


