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éִיא ֹלאäִילּו הîְאäֶה ּכóִראûֶל אֹוָרה, נòִיּפּור שéַסöִי הïְפל

ïָּהìָה לéָיûֶהôִיָקִרי שéָעüַפִקיד הéַתäֶת הïֵאת עֹוד אñַלñְממ

éִיאìָה הôָיãְעéַּבûֶהãֶת שûֶבóִי חֹושäֲנîֵן אïָכãִישּול. לéַּבëָה – הöָחñִשּפãַמּב

ãְִריאּותéַּבîֶל הãְאֹוכòֵר, אֹו ּבëָסûֶחûָל שñְבּושéַמîֶל הãָאֹוכלא ַרק ּב

äֵם.éָאûֶל הüַפִקיד שéַתûִינּוי הãְשïָא ּבäֶלëָָדש, אéֶחה

ãִיםãְבãִיבֹו סֹובòְבûֶסîָז שñֶרּכéֵן מäֲרּוחֹות הéָאãִים, הüִים ַרּבãָתãְבּב

ãַיֹום.ìִים ּבñַיôֲמöַעôַם אֹו ּפöַעûִים ּפåָשóִפגëָן נéַשּולחãִיב הòְבìִים. סëַיéַחה

óֵיãְנñִּבëָד מäֶחïְכֹל אñַה קֹוֶרה לôַ מïִשמֹועèְלöֵר וòַּפïְסñְנּות לéִזַדמזֹו ה

äֲרּוחֹותéָאäֶת הîִין אéָכïְהñְאֹוד לõֶת מñֶצäַמñִתאäֵם מéָאëָה. הöָחñִשּפéַמה

ãָןêֶה מּובëָה זöָחñִשּפéַמóֵי הãְנïִבãָל לäֲבïֶה, אäֵלéָאôִימֹות הíְעéַטה

ãֵל ּכֹל יֹום.ïְַקּבïִים לåִילéֵם ְרגûֶהñַה שêֶה מïָיו; זäֵלñֵאמ

ûֶה ûֶָקשåָדֹול, שûִינּוי גש
ïָיו äֵלåֵל אéִתַרגïְהל

ïָּה.ûֶלüַפִקיד שãַתñְאֹוד ּבäָה מåֵאäֵם גéָאåַם הöָחֹות, גñִשּפãֵה מéַרּבãְהּב

ëָהöָחñִשּפéַמóֵי הãְנûֶל ּבóִים שöָנéַּפôַל הëָה עûִמחãְׂשïֶת ּבîֶלüַּכñִסתéִיא מה

îָהëַּכñְחéִיא מïָה. הûְלãִישéִיא ּבûֶהîֶל שéָאֹוכäֶת הäָה אóָאéֲנãַהïִים ּבîְלéָאֹוכה

üַפִקיָדּה.äֶת תäָה אïְאñִילûֶמûָה שåִישñַרגñָאֹות ּומñַחמïְמל

ìִת.ãַיãַּבìִים ּבëַיéַחäֶת ּכֹל הüָה אóְתûִינèְשñָה אֹוָרה וóֵה ָקמéִנèְהו

îֶםïָכüִי לûַלתãִישéַיֹום ּבôַד הñֶֶרת: עäִילּו אֹומîְאõֶם, אֹוָרה ּכôֶצãְעּב

õָהóִי רֹוצäֲנûֶאñַה שîְלּו מûָיו תֹאכôַכשñֵעüֶם; מõִיתûְֶרצñַה שּכֹל מ

îֶם.ãָכóִי ּבäֲנãִי, לא ַרק אûְבּו ּבëַשüִתחüֶם תäַתûָיו אôַכשñֵעûֵל. מãַשïְבל

ûָרäֶפשîֵן אïָכöָשּוט; לèְלא ּפóִי וêֶה הּוא ִקיצֹונîָזûִינּוי ּכש

ëַד:öַחéַּפåַם הìָם גïַי ַקייöְשּוטֹות. אּולüְגּובֹות לא ּפïִתõַּפֹות לïְצל

ñַהïֶת ַרק מûֶלãַשñְבñָא מäִמûָיו אôַכשäָה? עïְאéָלìֶה הìִהיñַה יôַ מñִי יֹוֵדעמ

äֶתòֵַדר אïְסõֶה לüִרצéִיא ֹלא תëָר הñָחïַי מõָה; אּולéִיא רֹוצûֶהש

åִָדים?ãְגéַּבäֶת הïָנּו אîִין לéָכïְהìִת אֹו לãַיéַּבה

ïִים – ãִישּולéַּבûֵך הéֶמשה
íָה? ìֶאטéִַדיûֵך הéֶמשאֹו ה

ìִים –ñַיôֲמöַעûֵל ּפãַשïְבïֶת לåֶלñְסּוגûֶאֹוָרה ֹלא מóָה שãִינñְבóִי מäֲנא

îֶלéָאֹוכäֶת הåַם אèְגíָה וìֶאטïִַדיîָה לõְִריכéִיא צûֶהîֶל שéָאֹוכäֶת הåַם אג

îָהõְִריכéִיא צîֵן הïָכäֱכֹול (לïֶאãֶת לéֶבñָּה אֹוהôַצמãְעéַקֹוֵדם. אֹוָרה ּבה

äֲרּוחֹותéָאäֶת ּכֹל הûֵל אãַשüְבäִם תûֶאïִהיֹות שìָכֹול לèְיíָה), וäֶטִדיא

éֶן,ñֵהïִטעֹום מëִיל קֹוֶדם לüַתחéִיא תåַם הñִינֹות, גñַשמéַמה

íָה.ìֶאטïִַדיûָלֹום לãַסֹוף – שïְבõָת, ּולäֱכֹול ַרק ְקצïֶאîָך לëַרַײּכäַחא

ôַלãַעïַּבåַם לãִָריא טֹוב גéַּבîֶל הéָאֹוכûֶהóָה שñִינäֲמñַאאֹוָרה מ

ûִיתóַפשèְנóִית וöָנûָה גּופåָשéַרגïְהêֶה גֹוֵרם לîֶל זûֶאֹוכïִָדים; שìְלïַיèְלו

ûֶלìָה שôָיãְעüִיד ּבôָתãֶעôַ ּבïִמנֹועïָה לìְכֹולéִיא יîָך הüֵר. ּכãָה יֹותטֹוב

ìָכֹולôַל יãַעéַּבåַם הèְגïָּה, וûֶלïִָדים שìְלéַיõֶל הäֵצóָה אñָנéַשמה

ûֶלֹו.îֶֶרס שéַּכñֵהíֵר מöָטéִיּפïְהñְנּות זֹו לéִזַדמãְהּב

íָהïָטéַחלéַהüֵר – הêָק יֹותëָזéִיא: מה חïָה הäֵלûְאéַשêֶה, הîָזõָב ּכñַצãְמּב

éָָרצֹוןìִים, אֹו הûָיéְַקשäַף ּכֹל הôַל אíָה, עìֶאטôֲׂשֹות ִדיïַעל

ûָה, ֶדֶרךûֶעֹוׂשãָה שéַטֹובûָה הäִשéָאèְהäֵם וéָאïִהיֹות הûִיך לéַמשïְהל

õָה.ëָה רֹוצöָחñִשּפéַמûֶהñַה שîֶל, מéָאֹוכה

ëָה öָחñִשּפéַמóֵי הãְנäֶת ּבüֵף אûַתïְשõִָריך לצ
ïָּהãָה לëֲשּובíָה חìֶאטéִַדיûֶהäֶה שóִראûֶל אֹוָרה, נñִקֶרה שãַמּב

éִיאûֶהïָעּובָדה שôַת לïִהיֹות מּוַדעîָה לõְִריכéִיא צãָל הäֲבñְאֹוד. אמ

ìִת.ãַיéַּבóֵי הãְנïְכֹל ּבóֶה לìִים שֹונëַיòִגנֹון חïְסñֶת לגֹוֶרמ

ôַלãְִרים עñְַדּבûֶמóֵי שïִפנûִים לêֶה ֹלא עֹוׂשîָזûִינּוי ּכüִי, שïְַדעתל

ïִקַראתüָם לîִין אֹותéָכïְהõִָריך לëָה. צöָחñִשּפéַמóֵי הãְנôִם ּבîָך עּכ

îָזñֶרּכãַמñֵד ּבîֶל לא עֹומéָאֹוכûֶהìִים שëַיûִים – חëֲָדשéַחìִים הëַיéַחה

óָהîָנñִיד מּוכüָמñָא ֹלא תäִמûֶאñְִרים שéָאֹומìִים הëַיéֶם; חïָהûֶלש

ñָאäִמïְאûֶלñְִרים שéָאֹומìִים הëַיóָה; חñֶנñִמûִים מãְַקשñְבûֶמñַה שôֲׂשֹות מïַעל

ñָּה.ôַצמïְעåַם לåֶת גäֶגéִיא דֹואûֶהèְשóֶה, וôֲִדיפּויֹות שֹונïַם עìֵש סּולי

íָהìֶאטéִַדיôִם הòִיק עüַפסûֶאֹוָרה תãָה שòִיּבäֵין סüִי, אöִי ַדעתïְפל

ïָהäֵלûְאéַשîָך טֹובֹות. הõָאֹות ּכֹלַײּכéַתֹוצûֶהîְשëָד ּכñְיּוחãִמéַזֹו, ּבה

ìָכֹולêֶה. יõָב זñַצãְמëָה ּבöָחñִשּפéַמóֵי הãְנôִם ּבûִים עñָה עֹוׂשéִיא, מה

íִי,íֶטìֶאטéִַדיîֶל הïָאֹוכåְלּו לìִתַרגéֵם יñַן הêְמéַזûֶך הñֶשãְמûֶּבïִהיֹות של

åְלּו.ìִתַרגéֵם ֹלא יïַי הäַך אּולìָה. אôָיãְעìֶה ּבüִהיäָז ֹלא תèְאו

ôֲבֹורìַעãִישּול יéַּבüַפִקיד הïַי תאּול
ëָהöָ ëחñִשּפãַמëֵר ּבäַחûֶהּו אñִישïְמל

üַפִקידäֶת תãִיר אôֲבéַעïְהöָשּוט לõִָריך ּפêֶה, צîָזõָב ּכñַצãְמּב

óֵיãְנïַי ּבëָה. אּולöָחñִשּפéַמóֵי הãְנñִּבëָד מäֶחïְאäֵם לéָאñֵהãִישּול מéַּבה

ïָהìְכֹולéֶם. אֹוָרה יóֵיהãֵינïֵק ּבëַלéִתחïְהïִים לìְכֹולëָה יöָחñִשּפéַמה

ìָכֹולïִָדים יìְלéַיëַד הäַחñִים. אäִימñַתאãִישּול מòִפֵרי ּבéֶם סïָהïִקנֹות לל

ïְעּוגֹות,ëֶה לëֵר מּומחäַחïֶד אìֶלíִידֹות, יöַשטïְפëֶה לïִהיֹות מּומחל

ãְשּוםëַת. ּבäַחûָרּות אäֶפשûָֹר. זֹאת אãָשïְבëֶה לïַי מּומחôַל אּולãַעéַּבה

ûֵל.ãַשïְבãֶת לìֶבëַייûֶחéִיא זֹאת שñָא הäִמûֶאîָתּוב שñָקֹום ֹלא ּכמ

îֶלìַת אֹוכóִייìְֵדי ְקנôַלַײיåַם עûָָרה גöְשïִמצֹוא ּפûָר לäֶפשא

îֶלñְקֹומֹות אֹוכñְאֹוד מãֵה מéַרּבãְהîְִרים ּבîַיֹום מֹוכîָן. ּכמּוכ

ãָל זֹוäֲבüֵר, אìָָקר יֹותïַי יêֶה אּולíִים. זñַרֶקטöֶרמãַסּוּפåַם ּבîָן, גמּוכ

ôֲִדיפּויֹות.òֵֶדר עûֶל סïָה שäֵלûְאשּוב ש

ñַןêְמéַזãֵר ּכֹל הïְַדּבêֶה, ָרצּוי לìָן זôִנייãְעûִים ּבûֶֹלא עֹוׂשñַה שמ

ìָםñְסּויöִתרֹון מäִם ּפïִבדֹוק אèְלõָב וñַצéַמôַל הèְעöִתרֹונֹות וéַּפôַל הע

ëֵר.äַחöִתרֹון אñִּפüֵר מטֹוב יֹות

éִיא ûֶֶרת הñְאּושñָא מäִמא
üֵר ãָה יֹותñָא טֹובäִמא

ìֵשûֶיëִים שñֵחûְמïִָדים ׂשìְלéַיåַם הèְגôַל וãַעéַּבåַם הûֶגëָה שãְטּוחóִי ּבäֲנא

ñָאäִמûֶר אäֲשîַאñָּה. ּכôַצמñֵעõָה מñְרּוצûֶמîָה", שüִיכëֲתñָא "חäִמéֶם אïָהל

üֵרãָה יֹותñָא טֹובäִמïִהיֹות אïָה לìְכֹולéִיא יñָּה, הôַצמñֵעõָה מñְרּוצמ

ïָּה.ôֲלãַעïְבüֵר לãָה יֹותûָה טֹובäִשèְאéָ וïֶָדיהïִילל

íַלóָת טôֲנע

ëָה?öָחñִשּפéַמûָה ּכֹל הñָה עֹוׂשíָה; מìֶאטãְִדיñָא ּבäִמא
óִיäֲנóָה אûָנãָר שîְבüָה קֹוֶדם. ּכìְתéָיûֶֹלא הëָה, שöָחñִשּפãַמëֶֶדת ּבñְיּוחìָה מôָיãְעïָנּו ּבìֵש לóָה יëֲרֹונäַחéָאóָה הûָנãַש: ּבöֶֶרתòַּפñְסאֹוָרה מ

íָהìֶאטéִַדיöִי הïְפôֶׂשִרים ק"ג (!). לîְעüִי ּכìַָרדתóָה יëֲרֹונäַחéָאóָה הûָנãַשëֶֶדת. ּבñְיּוחõָה מåֶֶרת ְקבּוצñִסגãְמíָה, ּבìֶאטûָה ִדיעֹוׂש

íָהìֶאטéִַדיïָנּו. הäָסּור לëִֵרים אäֲחãִָרים אäֱכֹול, ּוְדבïֶאïָנּו לüָר לûֶמּותñִים שìָמñְסּויãִָרים מìֵש ַרק ְדבïִים, יãְלñְַקּבóַחנּו מäֲנûֶאש

äָסּורéַזֹאת, אíָה הìֶאטéִַדיöִי הïְפñָזֹון. לéַמìְסֹודֹות הèְכֹל יóִים וñִינíָמèִיטìֵש ּבֹו וûֶיãִָריא, שîֶל ּבôַל אֹוכòֶת עòֶסñְבּוסéַזֹאת מה

ìֵשûֶיïִים שîָלäֲכñַאñֶן, מûֶמéֶם שãָהìֵש ּבûֶיïִים שîָלäֲכñַאãָן, מïָבñַח לéֶם ֶקמãָהìֵש ּבûֶיïִים שîָלäֲכñַאóִים, מåָנñְטּוגïִים מîָלäֲכñַאäֱכֹול מïֶאל

óִית.íִבעֹונíָה טìֶאטûֶה, זֹו ִדיôֲׂשñַעïְמûָר. לãָׂשåַם לא ּבèְגîָר, וéֶם סּוּכãָהּב

óִיöָנéַגּופõָב הñַצéַמûֶּכֹל הûָה שåִישñַרגóִי מäֲנñִשָקל, אãַמìְִריָדה ּבéַיãַד הïְבñִלéַזֹאת. מíָה הìֶאטéִַדיôִם הìָן עñְצּויûָה מåִישñַרגóִי מäֲנא

éָיּוíָה, הìֶאטãִַדיüִי ּבëַלתéִתחûֶהôַד שüַנּו. עéִשתïִי הûֶלìִים שëַיéַחûֶּכֹל הéִיא, שñֶת הäֱמéָאãָה. הïְטֹובóָה לüַנéִשתïִי הûֶלûִי שóַפשéַנèְהו

üָה,ãַיתéַּבóְסּו הóִכנûֶנîְשüִי, ּוכûַלתãִישûֶּבñַה שéֲבּו ּכֹל מäָהéֵם אïִי. הûֶלãִישּול שãַּבñְאֹוד ּבëִים מñֵחûְמïִי ׂשûֶלïִָדים שìְלéַיèְהïִי וôֲלãַעּב

ûָרãָׂשíִידֹות, עֹוף ּובöַשטïֶת ּפûֶלãַשñְבüִי מìִיתéָיäֱכֹול?". הïֶאéַיֹום לìֵש הñַה יñָא, מäִמüָה: "אìְתéָיéֶם הïָהûֶלóָה שéִָראשֹונïָה הäֵלûְאéַשה

ãֵה עּוגֹות.éַרּבüִי הöִיתäָפèְאöֶת, וõֶפôִם ַקצëֲרֹונֹות עäַחñָנֹות אóִים, מñִים שֹונôָמíְעãִטּב

ãָאûֶהּוא ּבîְשëָד ּכñְיּוחãִמãָא, ּובõָבãַצûָיו הּוא ּבôַכשãֵה סּפֹורט. עéַרּבûֶה הñֵן; הּוא עֹוׂשûָמãֵן ֹלא שéַּבãַת. הãֵן ּובïִי ּבìֵש לי

åְרּות,ãַגéִתּבéַהåִיל הãְגãַת ּבéַּבïִי. הûֶלãְִריאּות שéַּבíַת הìֶאטûָה, ִדיëֲָדשéַחíָה הìֶאטéִַדיäֶת הäֱכֹול אïֶאêֵב לäַכזñִתאûָה הּוא מïְחּופשל

ïִים,äֵלìִׂשְראéַיãִָרים הåְבéַגïְרֹוב הîְמֹו לîֶֶרס, ּכìֵש ּכïִי יôֲלãַעïְבïָּה. לöַת לäִיכּפîָך אêֶה ֹלא ּכֹלַײּכãָל זäֲבñִשָקל, אãַמüָה ּבïְתôָלéִיא עèְהו

óַחנּו לאäֲנûָיו אôַכשôָדֹות; עñִסעãְמãַלֹות ּבïְבãָר לôָבãֶעéַבנּו ּבäָהóִי אäֲנèַאïִי וôֲלãַעêָב. ּבñְאּוכזåַם הּוא מäֱכֹול. גïֶאéֵב לèְהּוא אֹוהו

ïִי.ûֶלíָה שìֶאטéִַדיïַל הãִגלüֵר, ּבûִים זֹאת יֹותעֹוׂש

îְֵדיíָה לא ַרק ּכìֶאטûֶזֹו ִדיôַת שóִי יֹוַדעäֲנîִי אéַזֹאת, ּכíָה הìֶאטéִַדיñֵהéָנּו מìֵיהëָה יöָחñִשּפéַמóֵי הãְנûֶּכֹל ּבñְאֹוד שõָה מóִי רֹוצäֲנא

íָהìֶאטéִַדיìַת הôָייãְעäֶת ּבïִפתֹור אäֵיך לôַת אóִי ֹלא יֹוַדעäֲנãְִריאּות. אûֶל ּבíָה שìֶאטïָא ִדיäֶלñִשָקל, אãַמïֶָרֶדת ּבל

ëָה.öָôחñִשּפéַמèְהו


