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ם ִלְקרֹא ה ְלַהְמִריץ ֶאת כֻּלָׁ ְפנָׁ אָׁ ו בָׁ ַסר ִלְקרֹא, ַעְכשָׁ ִאי אָׁ ל ֲאִני זֹוֵכר ֶאת ַהְזַמִנים ַכֲאֶשר ַהכֹוֵבש ַהַקנָׁ יָׁה , ֲאבָׁ ְוֵסֶפר הָׁ
ִדיר  .ַמֶשהּו נָׁ

דֹול ְבִכתָׁ  ִניםֲאִני זֹוֵכר ֶשַבֶחֶדר לֹא גָׁ ְמדּו ְשֵני ֲארֹונֹות ְישָׁ ה עָׁ יּו . ה ְמִכינָׁ ִרים הָׁ ל ַהְספָׁ יּו ֵריִקים ִמְפֵני ֶשכָׁ ֲארֹונֹות הָׁ הָׁ
ִבים ְוַדִקים: ֵאֶצל ַהקֹוְרִאים ִרים עָׁ ִנים, ִעם ְתמּונֹות ּוִבְלֲעֵדיֶהן, ְספָׁ ִשים ְוַהְרֵבה ְישָׁ ִרים ֲחדָׁ , ְבלּוִיים, ְמַעט ְספָׁ

כִ  ה אֹו ְבִלי סֹוף, יםְמלְֻּכלָׁ לָׁ ִרים ַעִליִזים ַוֲעצּוִבים, ְבִלי ַהְתחָׁ ִשים, ְספָׁ ִנים, ַקִלים ְוקָׁ ע, רֹומָׁ  .ִשיִרים ְוִסְפֵרי ַמדָׁ

בּו ַתְשלּום ֵאֶלה ֶשלֹא גָׁ ה ִסְפִרּיֹות כָׁ יּו ַכמָׁ ֶעֶרב ּוְביֹום ִראשֹו. הָׁ ת בָׁ ִרים ְבַשבָׁ ִיינּו שֹוֲאִלים ְספָׁ ֳהַרִיםהָׁ  .ן ַאֲחֵרי ַהצָׁ

ר ַבְפרֹוְזדֹור יּו ַהקֹוְרִאים ִמְתַאְסִפים ְכבָׁ ְרחֹוב, ַאְך ְזַמן ַרב ִלְפֵני ְפִתיַחת ַהִסְפִרּיָׁה הָׁ יּו . ַבֲחַדר ַהַמְדֵרגֹות ּובָׁ ֹרב הָׁ הָׁ
ִנים בֹוא ְלַבד, בָׁ נֹות לֹא ֵהֵעזּו לָׁ ַאִמיצֹו, ִמְפֵני ֶשַהבָׁ  .ת ְביֹוֵתראּוַלי ַרק הָׁ

ב ֶשל ַקִיץ ּוְבֹקר ַהַמְקִפיא ֶשל ַהֹחֶרף רָׁ ְמדּו ִביֵמי שָׁ ְך ֵהם עָׁ ל לֹא ִהְשַתְעְממּו. כָׁ ְך ִבְזבּוז ְזַמן ּוִבְכלָׁ אּו ְבכָׁ יּו : לֹא רָׁ הָׁ
ד ֵאֶצל ַהֵשִני ֶאחָׁ ִרים הָׁ  .ַמְזִמיִנים ְספָׁ

 .הּו ַאֵחר לֹא ִיַקחְשֹמר ֶשִמישֶ  –. ִתְזֹכר ֶשִהְזַמְנִתי –

ַבר: ַחֵכה – בּוַע ֶשעָׁ ר ִהְזִמין ְבשָׁ ד ְכבָׁ  .ֶיֶלד ֶאחָׁ

ז ִאם הּוא לֹא יָׁבֹוא –  .אָׁ

ם יּו ַמְזִמיִנים ְלַעְצמָׁ יֹות,ְלהֹוֵריֶהם, הָׁ ֲאחָׁ ַאִחים ְולָׁ ְרצּו ְמִריבֹות אֹו . לָׁ ִמיד ֶשַבֹדַחק ַהֶזה ַאף ַפַעם לֹא פָׁ ִהְתַפֵלאִתי תָׁ
טֹות ְמעּו ַרק. ְקטָׁ  :ּוְלִעִתים ְקרֹובֹות שָׁ

 .ִתְצַטֵער ַעל ֶזה, עֹוד ִתְרֶאה –

ִשים ַרִבים א ְוִקֵבל ֶאת ַהֵסֶפר ֶשִהְמִתין לֹו ֳחדָׁ צָׁ ֵזהּו, ְוֵאיֶזה ֹאֶשר ַכֲאֶשר סֹוף סֹוף מָׁ ה ֶאל חָׁ ְזקָׁ ַחץ אֹותֹו ְבחָׁ , ֵאיְך לָׁ
ַרח מֹון ּובָׁ  . ִנְדַחק ֶדֶרְך ֶההָׁ

ִרים מֹוִעיִלים ּיִָׁמים ִכְספָׁ ִרים ְמסֻּ ִרים ַמֲחִשיִבים ְספָׁ גָׁ ִמים ִמַדי. ִרים ְכַמִזיִקיםַוֲאחֵ , ַהְמבֻּ ֲאֵחִרים , ֵאֶלה ֲחכָׁ  –הָׁ
ִשים פָׁ ל ֵסֶפר –. ְמטֻּ ֵבא, ֲאִני ִהְרֵשיִתי ִלְקרֹא כָׁ ִרים  –. ִמְפֵני ֶשֵאיִני רֹוֶצה ֶשִּיְקְראּו ְבֵהחָׁ ְוַשְמִתי ֵלב ֶשֵּיש ְספָׁ

ה ְוֵיש ֶשַמְרִחיִקים  ִרים ְמַקְלְקִליםְולֹא הַ  –ַהְמעֹוְדִדים ְקִריאָׁ ִרים ֲהגּוִנים , ְספָׁ גּון ְמַחֵפש ְספָׁ א ֶשֶּיֶלד הָׁ ְבִדּיּוק  –ֶאלָׁ
 .ְכמֹו ֶשְמַחֵפש ֲחֵבִרים ְלִפי ַטְעמֹו

ה, ִיְטֶעה, טֹוב ֶשְּיַחֵפש ִרים טֹובָׁ א ֶחְבַרת ְספָׁ ִרים ְגרּוִעים ַרק , ִיְסַתֵבְך ַעד ֶשִּיְמצָׁ נּות ִמְפֵני ֶשְספָׁ מֹוְתִחים ֶאת ַסף ַהַסְבלָׁ
 .ּוַמְרִתיִעים

ִני ִרים טֹוִבים, ַהְמַחֵנְך ַחּיָׁב ִלְהיֹות ַסְבלָׁ ה ִלְספָׁ יו ְלַהְמִתין ַעד ֶשַּיְבִשילּו ַהִכְשרֹונֹות ְוִתְתַפֵתַח ַאֲהבָׁ לָׁ  .עָׁ


