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ֲאָבל , ֵאין ִאיׁש יֹוֵדַע אֹו זֹוֵכר ֶמה ָהיּו ַמֲעָׂשיו ָהָרִעים. ִּבְכָפר ֶאָחד ָּגר ִאיׁש שָּכל ָהֲאִָׁשים ֲחָׁשבּוהּו ְלַרע
. ָּפְרׁשּו ִמֶּמּנּו ְוהּוא ֱֶאַלץ ְלַהְרִחיק ֶאת ֵּביתֹו ִמחּוץ ִלְתחּוֵמי ַהְּכָפר, ַאְֵׁשי ַהְּכָפר ִהְתַיֲחסּו ֵאָליו ְּבבּוזָּכל 

  .ָהֲאִָׁשים ָׂשְאּו אֹותֹו ְולֹא ָּבאּו ְּבַמָּגע ִאּתֹו

. ֲאֶׁשר ִּבְפִים ַהַּבִית" ֵׁשד"ן ִיַּפְּגעּו ַעל ְיֵדי הַ ּפֶ , ֵאָליו ָהעֹוְבִרים ְלַיד ֵּביתֹו ָּפֲחדּו ְלִהְתָקֵרב. ַרע ָהָיה ָהִאיׁש
  .ִאם לֹא ִיְתֲַהגּו ַּכֲהָלָכה, ִיְתֹּפׂש אֹוָתם" ֵׁשד"ָהִאָּמהֹות ָהיּו ַמְפִחידֹות ֶאת ַיְלֵדיֶהן ֶׂשה

ׁש ַהּנֹוָרא רֹוֶצה ַלֲחֹטף אֹותֹו ִמֵּביתֹו ְוָהָיה ֶׁשָהִאי, לֹא ֶיֶלד ֶאָחד ָהָיה חֹוֵלם ַּבַּלְיָלה. ַרע ְוֹוָרא ָהָיה ָהִאיׁש
ָאֹים , ִּכי ַרע –ַאף ַַער ֵמַהּׁשֹוָבִבים ַהְּגדֹוִלים ְּביֹוֵתר לֹא ֵהֵעז ְלָהִציץ ֲאִפּלּו ַלֲחֵצרֹו . ִמְתעֹוֵרר ִּבְצָעקֹות
  .ְוֹוָרא ָהָיה ָהִאיׁש

ַהְּגדֹוִלים , ַהַחּׁשּוִבים ְוַהְּפׁשּוִטים, ָהֲעִׁשיִרים ְוָהֲעִִּיים: ַהֹּכל ֻהְזְמּו. רֹאׁש ַהְּכָפר עֹוֵר= ֵּכָרה. ְוִהֵּנה ֲחִגיָגה
  . לֹא ֻהְזַמן ַלֲחִגיָגה, ָהִאיׁש ָהַרע, ְוַרק הּוא. ֲאִָׁשים ִָׁשים ָוַטף –ְוַהְּקַטִּנים 

  .ֹוא ֵּבין ַהָּקָהלָאסּור ָהָיה ָלב לֹו. הּוא ַהָּיִחיד ָהָיה ָצִרי= ְלִהָּׁשֵאר ַּבַּבִית

  .ּוָמה ָּגדֹול ָהָיה ִּתְמהֹוָם ֶׁשל ַהֻּמְזָמִים ִּבְראּוָתם אֹותֹו ָּבא ְוְִכָס ַלֲחַצר רֹאׁש ַהְּכָפר

  !ָּבא" הּוא! "הֹוֵל=" הּוא"! "הּוא"ֶזה   -

  ?ָמה הּוא עֹוֶׂשה ֹּפה? ָמה הּוא רֹוֶצה  -

  !ֵיֵל= ִמָּכאן? ִמי ִהְזִמין אֹותֹו  -

  .ֶהֶגה ֵאיֹו מֹוִציא ִמִּפיו. הּוא יֹוֵׁשב ַעל ַיד ַהֻּׁשְלָחן –? ּואְוה

 ִ ֵאָליו רֹאׁש ַהְּכָפר ְוִצָּוה ַגׁשְוִהֵּנה :  

  !ֵצא ִמֵּביִתי  -

  .ִיִיחֵ הֲ  –הֹוִאיל ּוָבאִתי  –ָהִאיׁש  ָעָה –ֲאַׁשֵּלם ְּתמּוַרת ַהָּמָה ֶׁשִּלי   -

-   Cה רֹאׁש ַהְּכָפר –ַהָּטֵמא ֵאין ִלי ֹצֶר= ְּבַכְסְּפָָע.  

  .ֲאַׁשֵּלם ָל= ַמֲחִצית ַההֹוָצאֹות ֶׁשל ַהֲחִגיָגה ְוַאל ְּתַגְרֵׁשִי ִמֵּביְּתC –ִהְתַחֵּנן ָהִאיׁש  –ַאל ְּתַבֵּיׁש אֹוִתי   -

  .ָצַעק רֹאׁש ַהְּכָפר! ָָבל, ֵצא  -

  .ָהִאיׁש לֹא ָזז

  .ַהְּכָפר ְוָסַטר ַעל ֶלְחיֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ָּכאן ָּפְקָעה ַסְבָלּותֹו ֶׁשל רֹאׁש

  .ָהִאיׁש לֹא ָע ְולֹא ָזע

  . ְוַהָּלה לֹא ָאַמר ְולֹא ְּכלּום –רֹאׁש ַהְכפר ָסַטר לֹו ֵׁשִית 

תֹו ְּבָחְזָקה ִּכי ִאם ֵהִרים ֶאת ַהַּמֵּקל ֶׁשְּבָידֹו ְוהֹוִריד אֹו, ְוַהָּלה לֹא ָאַמר ְולֹא ְּכלּום –ָסַטר לֹו ַּבְּׁשִליִׁשית 
  .רֹאׁש ַהְּכָפר ַָפל ִמְתּבֹוֵסס ְּבָדמֹו. ַעל רֹאׁש ַהַּמֶּכה אֹותֹו

  .ַצֲעקֹות ָזַעם ִמְלאּו ֶאת ֶהָחֵצר

  !ְלָהְרגֹו ַּבָּמקֹום! רֹוֵצחַ   -

  , ְּבעֹוד ְַפׁשֹו ּבֹו, ִציאֹוְּבֹקִׁשי ָעָלה ִּביֵדי ַהּׁשֹוְטִרים ְלהֹו. ָהֲאִָׁשים ִהְתְַּפלּו ָעָליו ְוָרצּו ְלַרְּצחֹו ֶֶפׁש
  . ִמָּיד ָהֲאִָׁשים ּוְלהֹוִׁשיבֹו ַּבֶּכֶלא

    .רֹאׁש ַהְּכָפר ֵמת
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  .ַהַּפַעם ִָּפֵטר ֵמָהִאיׁש – ִּכי ָאְמרּו ְּבִלָּבם, ֶׁשָּׂשְמחּו ַלִּמְקֶרה ֶהָעצּוב, ָהיּו ֲאִפּלּו ֲאִָׁשים
  .ִּדין ָמֶות –ט ְוִדיֹו ִּכי ֵאין ָסֵפק ֶׁשֵּיֶצא ַחָּיב ְּבִמְׁשּפָ 

  .יֹום ַהִּמְׁשָּפט

  . ֶאת ָהרֹוֵצַח ֶׁשָרַצח ֶאת רֹאׁש ַהְּכָפר, ָעה ַּדָּיִים ָיְׁשבּו ַּבִּדין ִלְׁשֹּפט ֶאת ַהּפֹוֵׁשעַ בְ ִׁש 
  . ַהּׁשֹוְפִטים-ןקַ ְׁשלֹוָׁשה ְזֵקִים ְוזְ , יִריםְׁשלֹוָׁשה ְצעִ : ְוַהַּדָּיִים

  :ָלַחׁש ֵּבין ַהָּקָהל-ְוׁשּוב ָעַבר ַרַחׁש. ֵׁשַע ָּכבּול ַּבֲאִזִּקיםֵהִביאּו ֶאת ַהּפֹו

  .א ָחְפִׁשיצֶ ִמָּכאן לֹא יֵ ! בֹוא ַּגם סֹופֹוסֹוף סֹוף יָ ! ֶזהּו  -

  . ְוִהֵּנה מֹוִפיַע ַהָּקֵטגֹור

  ָּכל ַאְֵׁשי  ַהְּכָפר ָראּו . ַרִּבים ֵהם ָהֵעִדים –ָאַמר ַהָּקֵטגֹור  –לֹא ַאְרֶּבה ַהַּפַעם ַּבִּמִּלים   -
  . ֶׁשָהָיה ָידּוַע ְלֻכָּלּו ְּבטֹוב ִלּבֹו ּוְבַדֲאָגתֹו ַהָרָּבה ִלְכָפֵרּו, ִּכי ַהֶּנֱאָׁשם ָרַצח ֶאת רֹאׁש ַהְּכָפר

  . ִּכי ַהּלֹא ֻּכָּלם ַמִּכיִרים ֶאת ַהֶּנֱאָׁשם ְויֹוְדִעים ִּכי ִאיׁש ֻמְׁשָחת הּוא ,ֵאין ְלָהֵקל ְּבִדיֹו 
  . ַהּלֹא ַא= ָקלֹון הּוא ֵמִמיט ָעֵליּו, א ִאיׁש ָּכמֹוהּוצָ ְמ ִּכי ְּבתֹוֵכּו ִ , ַהּלֹא ְלֶחְרָּפה הּוא ָלּו ַהָּדָבר

  . קֹום ִּבְׁשִבילֹו ַּגם ִּבְמקֹומֹות ֲאֵחִריםֵאין מָ , ִאיׁש ָּכֶזה ְּבתֹוֵכּוֵאין ָמקֹום לְ 
  ..."ַהָּדָבר ַהָּיִחיד ָהָראּוי לֹו הּוא

  .ְִׁשְמעּו ְצָעקֹות ְּבאּוַלם ֵּבית ַהִּמְׁשָּפט –! ְלַסְּקלֹו ַּבֲאָבִים! ת אֹותֹולֹוְת לִ ! ָמֶות ָלרֹוֵצחַ   -

  , ָעָה ַהָּקֵטגֹור, ְּכֶׁשָּפָה ַלָּקֵטגֹור ֶׁשַּיְמִׁשי=. לַהּׁשֹוְפִטים ִהְׁשִּתיק ְוִהְרִּגיַע ֶאת ַהָּקהָ -ְזַקן
  .ֶׁשַהִּצּבּור ְּכָבר ָאַמר ֶאת ָאֵׁשר ָרָצה ְלהֹוִסיף ְוֵאין ִּבְכָלל ֹצֶר= ְּבִדּבּוִרים ְיֵתִרים

  .ַהּׁשֹוְפִטים ּוָפָה ַלֶּנֱאָׁשם-ָאז ָקם ְזַקן

  ?יק ֶאת ַמֲעֶׂשיCֵאי= ַתְצִּד ? ָמה ִּבְרצֹוCְ ְלַהִּגיד  -

  . ֵאין ְּתׁשּוָבה

  .ַהּׁשֹוְפִטים-ָׁשַאל ֵׁשִית ְזַקן – ?ֶּצה ְלַהִּגיד ְּדַבר ָמהִתְר הַ   -

  .ְּדָמָמה ָּבאּוָלם  ְוָכל ְּתׁשּוָבה לֹא ָּבָאה

  . לֹא ָעָה ָּדָברֲאָבל ַּגם ַהַּפַעם , ִאם ִּבְרצֹוֹו ְלָהֵגן ַעל ַעְצמֹו, ּוַבְּׁשִליִׁשית ְִׁשַאל ַהֶּנֱאָׁשם

    . ַהּׁשֹוְפִטים-ָאַמר ְזַקן –ִַּגׁש ְלַהְצָּבָעה   -

ְוִאם ִּכי ַהֹּכל ָהיּו ְּבטּוִחים . ָּכל ָהֵעיִַים ָהיּו ֻמְפֹות ַלּׁשֹוְפִטים ַהּיֹוְׁשִבים ַעל ַהָּבָמה. ָּבאּוָלם ֻהְׁשַל= ַהס
  .ֶׁשּבֹו יְֻכַרע ּגֹוָרלֹו ֶׁשל ַהֶּנֱאָׁשםִחּכּו ְוִצפּו ָלֶרַגע , ְּבתֹוָצאֹות ַהַהְצָּבָעה

  .ַהּׁשֹוְפִטים-ָׁשַאל ְזַקן –? ִמי ּתֹוֵמ= ִּבְדִריָׁשתֹו ֶׁשל ַהָּקֵטגֹור  -

   – ּׁשֹוְפִטיםְוַרק ֶאָחד הַ , ִׁשָּׁשה ִמֵּבין ִׁשְבַעת ַהַּדָּיִים ֱהִרימּו ֶאת ְיֵדיֶהם ְוִהְפּו ֶאת ָהֲאגּוָדל ְלַמָּטה
  .לֹא ִהְפָה ֶאת ֲאגּוָדלֹו ְלַמָּטה, ֶׁשֵהִרים ַּגם הּוא ֶאת ָידֹו –ֻמְפָלג ָזֵקן 

  .ְּתִמיָהה ָּבאּוָלם

  :ַהּׁשֹוְפִטים ָּפָה ַלָּזֵקן ְוָאַמר-ְזַקן

ָעֶליC ְלַהְפֹות ֶאת  –ּוָבֶזה ֵאין ָסֵפק  –ִאם ַאָּתה ְמַחְּיבֹו , ַוַּדאי ָׁשַכְחָּת ְּכָבר ֶאת ִמְֲהֵגי ְמקֹוֵמּו -
  . ֲהֵרי ַאָּתה ְמַזֶּכה ֶאת ַהֶּנֱאָׁשם, ִּכי ִאם ֵאיCְ ַמְפֶה ֶאת ָהֲאגּוָדל ְלַמָּטה, ָהֲאגּוָדל ְלַמָּטה

  .ר ַעל ַהַהְצָּבָעהְוָזֵקן ַהּׁשֹוְפִטים ָחזַ 

  , ָאְמָם ֵהִרים ֶאת ָידֹו –ַרק ִׁשָּׁשה ׁשֹוְפִטים ִהְפּו ֶאת ָהֲאגּוָדל ְלַמָּטה ְוַהָּזֵקן ְּבֶׁשּלֹו , ֲאָבל ַּגם ַהַּפַעם
  .ַא= לֹא ִהְפָה ֶאת ֲאגּוָדלֹו ְלַמָּטה

  . ה עֹודזֹאת לֹא ָקָר ּכַ . ִּדְמַמת ָמֶות, ה ְּבאּוָלםְּדָמָמה ִהְׂשָּתְרָר 
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   –הֹוִציא ִמֶּמָּנה ַקׁש ָזָהב ָטהֹור , ָּפְתָחה, הֹוִציא ִמִּכיסֹו ֻקְפַסת ֶּכֶסף, ְוַהָּזֵקן ְּבִלי ֹאֶמר ּוְדָבִרים
  .ּוַבֻּקְפָסה ַסּבֹון

  .ְוִהֵּנה ִהְתִחיל ַהָּזֵקן ְלַהְפִריַח ּבּועֹות

ַהְּׁשִליִׁשית . ַּגם ִהיא ֶֶעְלָמה –ַהְּׁשִָּיה ָהְיָתה ְּגדֹוָלה יֹוֵתר . ַהּבּוָעה ָהִראׁשֹוָה ָהְיָתה ְקַטָּנה ְוֵתֶכף ָּפְקָעה
ִאם ִּכי , ַהֲחִמיִׁשית ְוַהִּׁשִּׁשית, ָּכ= ַּגם ָהְרִביִעית. ַּגם ִהיא לֹא ֶהֱחִזיָקה ַמֲעָמד -, ָהְיָתה ְּכָבר ְּכַכּדּור ֵטִיס

ְִׁשֲאָרה , ֶׁשָהְיָתה ְּגדֹוָלה ְּכַכּדּוֶרֶגל, ְוַרק ַהְּׁשִביִעית. ַּפְּקעּוִהְת  –ה ָלּה ָּכל ַאַחת ָהְיָתה ְּגדֹוָלה ִמּזֹו ֶׁשָּקְדמָ 
  .עֹוֶמֶדת ַעל ֻׁשְלַחן ַהּׁשֹוְפִטים ְולֹא ָּפְקָעה

  .ּוָעהּבַהֹּכל ִהְסַּתְּכלּו ּבַ 

  ?ּוָמה ָראּו

ַהְּיָלִדים ָרִצים ַאֲחָריו . ִמְסּתֹוֵבב ְמֻׁשָּגע –ְּבֹאֶפן ָּברּור ַהֹּכל ָראּוהּו , ֶזה ְּכָפָרם, ֵּכן –ִהֵּנה ַּבְּכָפר ֶׁשָּלֶהם 
ְורֹאׁש ַהְּכָפר ׁשֹוֵלַח ֶאת ַּכְלּבֹו , ְּכֶׁשהּוא עֹוֵבר ְלַיד ֵּבית רֹאׁש ַהְּכָפר ְִפַּתח ִּפְׁשֵּפׁש. ְורֹוְגִמים אֹותֹו ַּבֲאָבִים

קֹוֵרַע ֶאת ְּבלּוֵיי ַהְּסָחבֹות ֲאֶׁשר ַעל ּגּופֹו , עְתֵַּפל ְּבֶקֶצף ַעל ַהְּמֻׁשּגָ ֶלב ִמ ַהּכֶ . ַּבְמֻׁשָּגע תֹוַהָּגדֹול ּוְמַׁשָּסה אֹו
יֹוֵתר ֵמַהֹּכל צֹוֵחק וְ . ִקיםחֲ צֹוַהְּמֻׁשָּגע צֹוֵעק ְוצֹוֵרַח ְוַאְֵׁשי ַהְּכָפר ִמְסַּתְּכִלים וְ . ְותֹוֵקַע ֶאת ִׁשָּניו ִּבְבָׂשרֹו

  .ָרץ הְמֻׁשָּגע ְועֹוֵבר ַעל ָּכל ָּבֵּתי ַהְּכָפר ְוַהֶּכֶלב ַאֲחָריו ָּכ=. רֹאׁש ַהְּכָפר

ַמִּצילֹו ִמִּׁשָּניו ַהַחּדֹות ֶׁשל , יֹוֵצא ִלְקָראתֹו ַהֶּנֱאָׁשם, ִּבְקֵצה ַהְּכָפר, ְוַרק ְּכֶׁשִהִּגיַע ַהְּמֻׁשָּגע ְלֵבית ַהֶּנֱאָׁשם
  .ַמֲאִכילֹו ּוְמַלֶּוה אֹותֹו ְלַדְרּכֹו ַהַּבְיָתה, ַטֵּפל ַהֶּנֱאָׁשם ִּבְפָצָעיוְּבֵביתֹו ְמ . ַהֶּכֶלב ּוַמְכִיסֹו ְלֵביתֹו

    .ְוַהּבּוָעה ָּפְקָעה –זֹאת ָראּו ַהּׁשֹוְפִטים ְּבבּוַעת ַהַּסּבֹון ַהִּנְפָלָאה 

ָּפְקָעה ֵּתֶכף ְוָכ= ַּגם ַהְּׁשִָּיה , הֶׁשָהְיָתה ְקַטּנָ , ָהִראׁשֹוָה. ְוׁשּוב ִהְתִחיל ַהָּזֵקן ְלַהְפִריַח ּבּועֹות ַסּבֹון
  , ֲאָבל ַּגם ִהיא לֹא ֶהֱחִזיָקה ַמֲעָמד, ָהְרִביִעית ָהְיָתה ְּכָבר ְּגדֹוָלה ְּכַכּדּור ּגּוִמי. ְוַהְּׁשִליִׁשית

ְפִטים ְוִהיא ְּגדֹוָלה ְּכַכּדּוֶרֶגל ַרק ַהְּׁשִביִעית ְִׁשֲאָרה ַעל ֻׁשְלַחן ַהּׁשֹו. ְוַאֲחֶריָה ַּגם ַהֲחִמיִׁשית ְוַהִּׁשִּׁשית
  ?ּוָמה ָראּו ָּבּה ַהּׁשֹוְפִטים. ָּגדֹול

. ָהעֹוֵבר ַעל ַיד ַהְּכָפר, ַחלּנַ ְּבַדְרָּכם לַ ַאְרָּבָעה ֲאִָׁשים ְֶחָּפִזים ). ֵהם ַמִּכיִרים אֹותֹו ֵהיֵטב(ִהֵּנה ְּכָפָרם 
  . ְוָזְרקּו אֹותֹו ַלַּנַחל, ֶׁשֵהִביאּו ִאָּתם ַּׂשקיָעם ַלַּנַחל ָקְׁשרּו ֶאֶבן לַ ּוְבַהּגִ 

  ְוִהֵּנה יֹוֵצא ַהֶּנֱאָׁשם ֵמֲאחֹוֵרי ַהִּׂשיִחים . ְּבִׂשְמָחה ְוָצֲהָלה חֹוְזִרים ֵהם ַּבֶּדֶר= ַהּמֹוִביָלה ַלְּכָפר
ַאֲחֵרי ֶרַגע הּוא יֹוֵצא . ָדיו ַלַּנַחלהּוא ִמְתָקֵרב ַלָּמקֹום ֶׁשָּזְרקּו ֶאת ַהַּׂשק ְוקֹוֵפץ ִּבְבגָ . ֶׁשַעל ַיד ַהַּנַחל

  .הּוא ַמִּתיר ֶאת ַהַּׂשק ּוְמַׁשֵּלַח ַלָחְפִׁשי ָחתּול ֶׁשָהָיה ְּבתֹוכֹו. ֵמַהַּמִים ְוַהֵּׁשק ִאּתֹו

    .ְוַהּבּוָעה ֶֶעְלָמה

ֶעְלמּו ְוַרק ַהְּׁשִביִעית ְִׁשֲאָרה עֹוֶמֶדת ַעל ָּכל ֵׁשׁש ָהִראׁשֹוּות ָּפְקעּו ְוֶ . ְוׁשּוב ִהְתִחיל ַהָּזֵקן ְלַהְפִריַח ּבּועֹות
  . ֻׁשְלַחן ַהּׁשֹוְפִטים

  ?ּוָמה ָראּו ָּבּה ַהּׁשֹוְפִטים

  . ְׁשלּוִלּיֹות ְּבָכל ַהֲחֵצרֹות. ָּכל ַהְּׁשִביִלים ְוַהְּדָרִכים מּוָצִפים ַמִים. ְּגָׁשִמים ַעִּזים יֹוְרִדים. ְסָתיו
, "ְיתֹוַמת ַהְּכָפר", ַרק ַהְּיתֹוָמה. ַּגם ַהְּכָלִבים ִמְסַּתְּתִרים ִּבְמאֹורֹוֵתיֶהם. ִּבְרחֹובֹות ַהְּכָפרֵאין ֶֶפׁש ַחָּיה 

יֹוֵצאת ְלקֹוֵׁשׁש ֵעִצים  –ֶׁשָאַסף אֹוָתּה ְלֵביתֹו ַאֲחֵרי מֹות הֹוֶריָה  –יֹוֵצאת ְיֵחָפה ִמֵּבית רֹאׁש ַהְּכָפר 
ַרְגֶליָה ַהְּיֵחפֹות ּבֹוְססֹות ְּבֹבץ ּוָבֶרֶפׁש ּוִמַּבַעד . ָהֲעבֹוָדה ַהּזֹאת ִּביֵמי ַהְּגָׁשִמים ָעֶליָה ֻהְּטָלה. ַּבַּיַער

  . לֹוֲעִגים ְלֻאְמָלָלהוְ ַהְּכָפר ְמִציִצים ָראִׁשים ְוצֹוֲחִקים  ַבֵתיַלַחּלֹוֹות ּבְ 
, )ִּכי ִהיא ְמַפֶחֶדת ִמָּפָיו(ִלְקָראָתּה ּוַמְכִיס אֹוָתּה ְּבָחְזָקה יֹוֵצא הּוא  –ְבָרּה ְלַיד ֵּביתֹו ֶׁשל ָהרֹוֵצַח ּוְבעֹ 

ַּגם ֹאֶכל הּוא ַמִּגיׁש ָלּה . הּוא ַמְפִׁשיט ֶאת ְּבָגֶדיָה ָהְרטּוִבים ּוַמְׁשִּכיָבה ַּבִּמָּטה ֶׁשִּתְתַחֵּמם. ְלֵביתֹו
הּוא . ְוהּוא ְּבַעְצמֹו יֹוֵצא ַּבֶּגֶׁשם ַהּׁשֹוֵטף ַהַּיֲעָרה. ְּבֶׁשֶקט בּכַ ְׁש ָׁשה ֶׁשִּת ַּבְּק ה ּוְמ ָת ַמְׁשִקיט אֹו. ּוַמְׁשֶקה

  ַהְּיתֹוָמה חֹוֶזֶרת ְלֵבית רֹאׁש ַהְּכָפר ּוְצרֹור ָהֵעִצים . ְמקֹוֵׁשׁש ֵעִצים ִּבְׁשִביל ַהְּיתֹוָמה ּוְמִביָאם ְלֵביתֹו
  . ְוַהּבּוָעה ֶֶעְלָמה. ָמהכְ ִׁש  לעַ 

  .ְוַרק ַהְּׁשִביִעית ְִׁשֶאֶרת עֹוֶמֶדת ַעל ֻׁשְלַחן ַהּׁשֹוְפִטים –ִריַח ַהָּזֵקן ּבּוַעת ַסּבֹון ְועֹוד ַּפַעם ַמפְ 

    ?ה ָראּו ָּבּהּומָ 



 

     כל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאות ©

  ֵאין יֹוֵצא . ַהֲחֵצרֹות ְוַהְּׁשִביִלים ְמֻכִּסים ֶׁשֶלג, ָּכל ַּגּגֹות ַהָּבִּתים. ֶׁשֶלג ִּכָּסה ֶאת ְּפֵי ָהָאֶרץ. ֹחֶרף
  . ָּלּהּוּכם ׁשַ ַּגְלמּוָדה ְואֵ . ַאְלָמָה ִהיא ָהִאָּׁשה. ּוְבֶאָחד ַהָּבִּתים ַּבְּכָפר ׁשֹוֶכֶבת ִאָּׁשה ַּבִּמָּטה. אְוֵאין ּבָ 

ּה י ֶׁשַּיִּגיׁש לָ ֵאין ִמ . ם ָלּהחַ ֶׁשַּיִּסיק ֶאת ַהַּתּנּור ְויֵ  יֵאין ִמ . ְוָהִאָּׁשה חֹוָלה, התָ ָּכל ַהּׁשֹוְפִטים ַמִּכיִרים אֹו
מֹוִציא ִמַּתַחת ִלְמִעילֹו , ֶׁשָהַרג ֶאת רֹאׁש ַהְּכָפר, ְוִהֵּנה ִמְתַגֵב ְלתֹו= ַהַּבִית ַהֶּנֱאָׁשם. ּכֹוס ַמִים ַלִּמָּטה

. ָהִאָּׁשהּוְבקֹול לֹא לֹו ְמָבֵר= ֶאת , הּוא ְמַׁשֶּנה ֶאת קֹולֹו ֶׁשּלֹא ַּתִּכיֵרהּו. ם ְוָׂשם אֹוָתּה ַעל ַהֻּׁשְלָחןחֶ ִּכַּכר לֶ 
  .ְמַמֵהר הּוא ְלַהִּגיׁש ָלּה ּוִמְׁשַּתֵּדל ֶׁשּלֹא ִּתְרֶאה ֶאת ָּפָיו, ַּכֲאֶׁשר ָהִאָּׁשה ְמַבֶּקֶׁשת ַמִים

  .ִמי ָּתַמ= ַּבחֹוָלה ַּבֹחֶרף ַהָּקֶׁשה, ַרק ָּכֵעת ֻהְבַרר ַלּׁשֹוְפִטים ְוַגם ַלָּקָהל

    .ַהּבּוָעה ֶֶעְלָמה

ְּבָכל ַאַחת הֹוִפיַע ַהֶּנֱאָׁשם ְּכִאיׁש . עֹות ֶׁשּלֹו ִמַּמְראֹוָתיו ַהִּנְפָלִאיםּוּבִמים ֶהֱעָלה ַהָּזֵקן ּבַ עֹוד ָׁשלֹוׁש ְּפעָ 
  .ן ַהּׁשֹוְפִטים ְּבַהָּצָעה ֶׁשַּיְצִּביעּו עֹוד ַּפַעםזַק ְוָאז ָּפָה ַהָּזֵקן לִ . ב ֵלבטֹו

    ?ּוָמה ָהיּו ּתֹוְצאֹות ַהְצָּבָעה

  . הֲאגּוָדלֹו ַמּטָ  תֲאָבל ַאף ֶאָחד ֵמֶהם לֹא ִהְפָה אֶ , ְפִטים ֵהִרימּו ׁשּוב ֶאת ְיֵדיֶהםָּכל ַהּׁשֹו
  .ָהרֹוֵצַח ָיָצא ַזַּכאי

ת ַהָּיֶפה ֶׁשֶּנֱעַלם ֵמֵעיֵיֶהם ילּו ַאְֵׁשי ַהְּכָפר ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ְוִהִּכירּו ּבֹו ֶאת ַהּטֹוב ְוָראּו ּבֹו ֶא ּוֵמָאז ִהְתִח 
  . ל ַהְּזַמןּכָ 

  .ִחיל ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבַחֵּיי ַהֶחְבָרהְת ְוִה , ִּתיק ָהִאיׁש ַּגם ֶאת ֵּביתֹו ְלתֹו= ַהְּכָפרעֱ ַּכֲעֹבר ְזַמן הֶ 

  .לֹא ָעְברּו ָׁשִים ַרּבֹות ְוְִבַחר ְלרֹאׁש ַהְּכָפר

 


