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א ַאַחת ה ֵאַלי ַפַעם ִאמָּ אָּ ִנים: בָּ ה בָּ לֹוׁשָּ ּה ׁשְׁ ה. ֵיׁש לָּ ה טֹובָּ מָּ ׁשָּ ל ַנַער נְׁ הֹור, כָּ ב טָּ הָּ ִביל , זָּ כּו ֶאַחד ִבשְׁ ֵילְׁ
ה. ַמִיםֵאׁש ּובָּ בַ  ינִ ׁשֵ הַ  הֶפַצע ַוֲחב –? ּומָּ רּוט ֵשַער, ּורָּ ַעִין, מָּ ס בְׁ נָּ אֹות, פָּ ִפים ִכסְׁ עֹופְׁ ֵכִנים ֵאֶצל וְׁ ; ִמתְׁ  –ַהשְׁ

ה רָּ ה) רֹוֵעֶדת ַהִתקְׁ לּונָּ ר ִהִגיׁשּו תְׁ בָּ ה כְׁ ַטרָּ ֶהם  –(. ַבִמׁשְׁ א ֶׁשלָּ ִאמָּ ִסיכֹולֹוגהַ  ַאדֹוִני:"אֹוֶבֶדת ֵעצֹותוְׁ   - פְׁ
נּו ַתִציל  ". !אֹותָּ

ם תָּ ׁשְׁ לָּ ִתי ֶאת ׁשְׁ ה ֶהֱעַמדְׁ ׁשּורָּ ֵהם עֹוִניםֲאִני  .בְׁ ִחילהּוא ֶזה " :ׁשֹוֵאל וְׁ ַוֵתר", !"ַמתְׁ ִריְך לְׁ ה ֲאִני צָּ  -? מָּ
ִמיד ִראׁשֹון  ". !הּוא תָּ

בּועַ " : ֲאִני ׁשֹוֵאל ׁשָּ ִביִצים ַמכֹות בְׁ ִמים ַמרְׁ עָּ ה פְׁ  "?ַכמָּ
ִעים ִרים, לֹא יֹודְׁ  .לֹא סֹופְׁ

ִריך  .ֶזה לֹא טֹוב ֹפר צָּ בֹועַ  ִלסְׁ ִלקְׁ ה. ִנּקּוד וְׁ ַטטָּ ה  קְׁ ַטנָּ ה ַאַחת –קְׁ ֻקדָּ ה .נְׁ ַטטָּ ֻקדֹות –ֵבינֹוִנית  קְׁ ֵתי נְׁ , ׁשְׁ
ה ַטטָּ ה  קְׁ לֹוׁש –ֲחמּורָּ   . ׁשָּ

קּוִקים ִמּיֹום ִראׁשֹון ַעד יֹום ִראׁשֹון ה ַאֶתם זְׁ ַכמָּ ִריך  –? לְׁ ֹפרצָּ ִלסְׁ ֹׁשם וְׁ  .ִלרְׁ

ֹכל ֶאַחד ַמִגיעֹות  ִאם ֻקדֹותלְׁ ֵמׁש , ֶעֶשר נְׁ טֹותחָּ טָּ ה –. ֵבינֹוִנּיֹות קְׁ ז מָּ ת ַא  –? אָּ צָּ ַהֲחִטיף קְׁ ה רֹוֶצה לְׁ תָּ
ַׁשיו ּוִמַיד -ַמכֹות   ָך – ַעכְׁ ה חֹוֵׁשב לְׁ ל ַאתָּ ל ,לֹא": ֲאבָּ ִחיל !ֲחבָּ בּוַע ַרק ַמתְׁ ה .ַהשָּ ֻקדָּ ֹמר, ֶאֱחֹסְך נְׁ  ֶאׁשְׁ
ה ַעת ֵחרּום אֹותָּ ָך. "ִלׁשְׁ מְׁ ַעצְׁ ה אֹוֵמר לְׁ ִטיף לֹו, לֹא ַהּיֹום: "ַאתָּ ר ַאחְׁ חָּ  ". מָּ

ָך  ִניס לֹוֵיׁש לְׁ ַהכְׁ דֹול לְׁ ה דֹוֶחה , ֵחֶׁשק גָּ ל ַאתָּ תָּ  ִכי)ֲאבָּ ַפרְׁ ה לֹאסָּ ַאתָּ ִציבמֵ  ַלֲחרֹוגרֹוֶצה  וְׁ עֹוד לֹא (. ַהַתקְׁ
בּועַ  תָּ ַמכֹות ַהשָּ ַבצְׁ ָך רֹוֶצה  ַאַחת ַאף ַפַעם ִהרְׁ ֵני ֶׁשֵאינְׁ צּוַקתִמפְׁ ַראי ִלצֹור מְׁ ִהֵנה. ַאׁשְׁ ִביִעי: וְׁ ר יֹום רְׁ בָּ , כְׁ

ֵמׁש  חָּ כּות לְׁ ָך ֲעַדִין זְׁ ֵיׁש לְׁ טֹותוְׁ טָּ  . ֵבינֹוִנּיֹות קְׁ

ׁשּוב  ִחיל ִראׁשֹון –וְׁ ִריעַ , הּוא ִהתְׁ ֶדֶגת , ֶהֱעִליב, ִהפְׁ ַדגְׁ ִייתָּ  -ַהּיָּד מְׁ ר , סֹוֵפרִאם לֹא הָּ בָּ ִייתָּ כְׁ ִניס לֹוהָּ   .ַמכְׁ
ה ֵיׁש ַוֵתר ,מָּ ה ֶׁשתְׁ מָּ  !?לָּ

ַחֵשב ה מְׁ ל ַאתָּ ַוֵתר ַקל י: ֲאבָּ בּועֹוֵתר לְׁ ַצע ַהׁשָּ ֶאמְׁ ֶׁשָּ  – בְׁ בֵ כְׁ ה הֹוֵלְך לְׁ סּוקַאתָּ ה עָּ א ַאתָּ . ית ַהֵסֶפר ּוִמֵמילָּ
בֹון ל ַהֶחׁשְׁ ֹגר ֶאת כָּ ִנסְׁ יֹום ִראׁשֹון ֵנֵלְך ַמכֹות וְׁ ַצע –. בְׁ ֶאמְׁ ר בָּ בָּ ה כְׁ ה אֹו ֶׁשַאתָּ טָּ טָּ אֹום  – קְׁ ה ּוִפתְׁ ַאתָּ

ִסיק ֵדי  ַמפְׁ הכְׁ טָּ טָּ ה, ֵבינֹוִניתֶׁשב ֵתחַ  ֶׁשַהקְׁ  . לֹא ֲחמּורָּ

ָך ה חֹוֵׁשב לְׁ ַאתָּ ַלל: "אֹו ֶׁשַמִגיַע יֹום ִראׁשֹון וְׁ ִריְך ֶאת ֶזה בכְׁ ה ֲאִני צָּ ִביל מָּ ָך" ?ִבׁשְׁ מְׁ ה בֹוֵלם ֶאת ַעצְׁ , ַאתָּ
ַרֵסן ַגֵבר, מְׁ חַ , ִמתְׁ ֶאת   -. ֶזקִמתְׁ טֹותוְׁ טָּ לֹות ַא  ַהקְׁ נֻצָּ ִקידַהלֹא מְׁ ה ַמפְׁ מֹו , תָּ כֹון כְׁ ִחיסָּ ִקיִדים ֶכֶסף לְׁ ַמפְׁ ֶ שְׁ

ק בֹון ַבנְׁ ֶחׁשְׁ ה .בְׁ ָך ַאתָּ קּודֹות צֹוֵבר לְׁ ִרִבית  ,נְׁ כּות ׁשֹוֵמרוְׁ ַחי ֵמהָּ ָך ֶאת ַהזְׁ ה יֹוֵתר לְׁ נּות טֹובָּ ַדמְׁ ִהזְׁ  . לְׁ

ָך מְׁ ַעצְׁ ה חֹוֵׁשב לְׁ ִציִניֹותיֹוֵתר טֹוב ַמכֹות : "ַאתָּ לֹוׁש  רְׁ טֹותַפַעם ַאַחת ִמשָּ טָּ ה  –". ֲעלּובֹות קְׁ ַאתָּ
ַתֲעֵׁשַע ּו ֵצל ִמׁשְׁ ַצלְׁ עֹות "בְׁ מְׁ בְׁ טֹותַמטְׁ טָּ לּו  "ַהקְׁ ִאילּו ֵהןֶׁשלֹא נֻצְׁ ב ֶׁשל ִׁשּקּול ַדַעת  כְׁ הָּ עֹות זָּ בְׁ הַמטְׁ ִליטָּ  ּוׁשְׁ

ִמי  . תַעצְׁ

ֹרק ָך הָּ ה לְׁ ר עֹולָּ בָּ ִאם כְׁ ַמכ, וְׁ ה ֲחמּום ֹמחַ יָּדּוע ׁשֶ ֲהֵרי )ֹות ֵמֹרב ֵחֶׁשק לְׁ אֹוֵמר , (ַאתָּ ה עֹוֵצר וְׁ ִמַיד ַאתָּ
ֵמָך ַעצְׁ ֹ : "לְׁ ָך ִמֶזה ִכי – "!אל ר ֵיֵצא לְׁ בָּ ּה כְׁ כֹון ?מָּ ַקֵבל , נָּ ֶרַוח ַהּיִָּחידֶזה  –הּוא יְׁ ָך ִמֶזהׁשֶ  הָּ ֶׁשַגם  - ֵיֵצא לְׁ

ַקֵבל הּוא ה , יְׁ ל ַגם ַאתָּ ה  –ֲאבָּ ַקֵבלַגם ַאתָּ   ...תְׁ


