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ָתה ֹּא ָעָלה כִּ ל ּמּוָבן שֶׁ יק. כַּ פִּ סְּ י מַּ תִּ לְּ יד בִּ ל ָתמִּ בֵּ ית קִּ ָונִּ יְּ ים מִּ גּומִּ רְּ תַּ ם בְּ ָשָנה , גַּ ְך ָכל הַּ שֶׁ מֶׁ  ּובְּ

ָתה יל כִּ גִּ רְּ ר תַּ ת ָפתַּ חַּ ם אַּ עַּ ק פַּ ָתה, רָחמֹו. רַּ כִּ ֲחרֹון בַּ  .ָהאַּ

דֶׁ  לַּ ֹּא ָבָכהוְּ לֹו. ק ל עּוָדה שֶׁ תְּ ת הַּ ח אֶׁ ר ָלקַּ פֶׁ סֵּ ית הַּ ן בֵּ יַּ נְּ ת בִּ י אֶׁ טִּ ד אִּ עַּ צַּ ב בְּ ָעזַּ  .וְּ

ל ָפָניו ים עַּ יזִּ לִּ רּו עַּ ָריו ָעבְּ ים, ֲחבֵּ צֹוֲחקִּ קֹול וְּ ים בְּ טִּ פְּ טְּ פַּ ם מְּ יהֶׁ ָבתֵּ ֲהרּו לְּ  . מִּ

י -  י פֹונִּ ה לִּ נֶׁ קְּ ָבא יִּ יד –אַּ מִּ לְּ ר תַּ שֵּ , ָאמַּ ָתההַּ כִּ י בַּ ָרס תַּ , נִּ פְּ ת הַּ א אֶׁ הּוא נֹושֵּ שֶׁ רֹועֹוכְּ ת זְּ  .חַּ

י-  דֹוָדתִּ עַּ לְּ י נֹוסֵּ י ָיפָ . ֲאנִּ ת דֹוָדתִּ ה ּובַּ הפֶׁ פֵּ ן יְּ ר יֵּש ָלּה גַּ י  –ה עֹוד יֹותֵּ ינִּ דִּ לֹונְּ ר בְּ עַּ ר נַּ  ָאמַּ

ע בַּ רְּ ן אַּ ה-בֶׁ רֵּ שְּ ָצה ֲחָדָשה, עֶׁ בּוש ֻחלְּ ג, לְּ לֶׁ שֶׁ ָּוארֹון ָצחֹור כְּ צַּ יָקה וְּ הִּ בְּ ם ֲחגֹוָרה מַּ  .עִּ

ָּמא -  ל אִּ ד שֶׁ דֶׁ  –יֶׁלֶׁ לַּ ש וְּ חֹובָלחַּ ל ָהרְּ י שֶׁ ָשנִּ דֹו הַּ צִּ ר לְּ ָעבַּ  . ק וְּ

ת כֶׁ יְך ָללֶׁ שִּ מְּ ָלה; הּוא הִּ יסְּ ר ֲהוִּ הַּ נְּ יל לִּ הֹובִּ חֹוב שֶׁ ים, ָפָנה ָלרְּ ָשבִּ ים וְּ רִּ עֹובְּ תֹו בְּ כְּ לֶׁ ן בְּ בֹונֵּ תְּ  . הִּ

ים ָכאן חִּ מֵּ ֻכָלם שְּ ָּמה שֶׁ דֶׁ .  כַּ לַּ מְּ וְּ הִּ ֹּאשֹו וְּ ת ר ין אֶׁ כִּ רְּ כֹוק הִּ רְּ דַּ יְך בְּ  .שִּ

ָּמא ר אִּ ֹּאמַּ ָבא? ָמה ת לּו ָהָיה לֹו אַּ ק ָעָליו, אִּ ָבא ָהָיה צֹועֵּ לּו אַּ יץ לֹו, אִּ בִּ רְּ ם ָהָיה מַּ לּו אִּ  , ֲאפִּ
ָשו כְּ ג עַּ ֹּא ָהָיה דֹואֵּ ל. ל בֵּ קַּ ים לְּ כִּ סְּ ֹּא ָהָיה מַּ כֹות ל בַּ . ֲאָבל מַּ הַּ חַּ מֵּ ָּמא. ָהעֹוָלם ָגדֹול .יתָהָיה בֹורֵּ אִּ  ... וְּ

ה כֶׁ בְּ ק תִּ יא רַּ מֹּד םם הּוא ֲאשֶׁ ָהאִּ ... הִּ לְּ יב לִּ יטִּ ינֹו מֵּ אֵּ ת? שֶׁ קֶׁ פֶׁ סַּ ֹּא ֲהָכָנה מְּ ל ר לְּ פֶׁ סֵּ ית הַּ בֵּ ס לְּ נַּ כְּ  . נִּ
ה יו חֹולֶׁ ב ָאבִּ ר ָשכַּ פֶׁ סֵּ ית הַּ י בֵּ ּמּודֵּ ל לִּ אשֹונֹות שֶׁ ם ָהרִּ יִּ ָנתַּ שְּ ְך הַּ שֶׁ מֶׁ פְּ . בְּ א ָאדֹון הּוא ָהָיה מַּ ָמלֵּ לְּ ּמּוָדיו אִּ ת לִּ יק אֶׁ סִּ

י קִּ סְּ ְך , אֹוקֹולְּ נֵּ חַּ ּמְּ הַּ יָקה וְּ ָמטִּ ָּמתֵּ ה לַּ ּמֹורֶׁ יד  –הַּ ב ָתמִּ ָערֵּ תְּ ֲעָרָכה הִּ יבֹות הַּ ישִּ ה ּובִּ ָקשֶׁ ָצבֹו הַּ ת מַּ ע אֶׁ הּוא ָידַּ
טֹוָבתֹו טֹוב... לְּ י הַּ קִּ סְּ ָנה, ֲאדֹון אֹוקֹולְּ כֵּ סְּ ּמִּ ָּמא הַּ ת כָ ... אִּ דֶׁ יא עֹובֶׁ  ... ל ָכְך ָקָשההִּ

יל גִּ רְּ תַּ ת הַּ תֹּר אֶׁ פְּ יְך לִּ ָחיֹות אֵּ נְּ י הַּ קִּ סְּ ן לֹו ָאדֹון אֹוקֹולְּ יָנה ָנתַּ חִּ בְּ לּו בַּ ה. ֲאפִּ ל פֶׁ עַּ יָנה בְּ חִּ בְּ  ֲאָבל בַּ

ָלל ר לֹו כְּ ֲעזֹּ ֹּא ָיכֹול לַּ  .ל

ָלה יסְּ ת ֲהוִּ דַּ ל גְּ ר עַּ ֱעצַּ ָדק נֶׁ לַּ ָגאֹון. וְּ יָמיו בְּ ת מֵּ ָנָהר ָנָשא אֶׁ ירֹות .הַּ הִּ ם בְּ יִּ נַּ רְּ ים  קַּ צִּ ָהעֵּ ָלה וְּ עְּ מַּ לְּ ם מִּ יִּ ּמַּ ת הַּ ירּו אֶׁ אִּ הֵּ
ָרחֹוק יקּו מֵּ חֹוף. הֹורִּ ְך הַּ אֹּרֶׁ ת לְּ כֶׁ יְך ָללֶׁ שִּ מְּ  . הּוא הִּ

י" תִּ רְּ ֹּא ָעבַּ ל י שֶׁ ָמתִּ שְּ ֹּאת אַּ י ז י. אּולַּ דַּ ט מִּ עַּ י מְּ תִּ דְּ י ָלמַּ ן. אּולַּ ן, כֵּ י , כֵּ פִּ י ֲעבֹוָדה כְּ תִּ עְּ קַּ שְּ ֹּא הִּ יְךל י ָצרִּ יתִּ ָהיִּ י , שֶׁ ֲהרֵּ
יעַּ יֹו קִּ שְּ הַּ י לְּ תִּ נָֻּול. רתֵּ ָיכֹּלְּ י מְּ  ".ֲאנִּ

ר ים יֹותֵּ יִּ ֲענִּ ים וַּ נִּ טַּ ָשו קְּ כְּ ָנָהר ָהיּו עַּ ת הַּ פַּ ל שְּ ים עַּ ָבתִּ חֹוף. הַּ ן הַּ ֲחקּו מִּ רַּ תְּ הִּ ה שֶׁ לֶׁ  , ָהיּו ָכאֵּ

ם יִּ ּמַּ ד הַּ ָּמש עַּ ֲחקּו מַּ דְּ ים נִּ רִּ תֹוְך חֵּ , ֲאחֵּ ים לְּ יצִּ צִּ ָנָהרמְּ ל הַּ יָרה בְּ . יקֹו שֶׁ אִּ ש הֵּ מֶׁ שֶׁ ר הַּ ה יֹותֵּ  אֹור ָיפֶׁ
ָנָהר ז הַּ כַּ רְּ מֶׁ יָנה בְּ פִּ ָרה סְּ ר ָעבְּ ֲאשֶׁ כַּ ע וְּ גַּ רֶׁ ע לְּ גַּ רֶׁ צּועֹות ָזָהב,מֵּ יָה רְּ ֲחרֶׁ רּו אַּ  .נֹוצְּ

ר" פֶׁ סֵּ ית הַּ בֵּ ת לְּ כֶׁ יְך ָללֶׁ שִּ מְּ ם אַּ אִּ י? הַּ מֵּ ל דְּ י עַּ רּו לִּ תְּ ָיה וִּ נִּ שְּ ית הַּ ֲחצִּ ּמַּ ָּמא  בַּ ל אִּ יָה שֶׁ ָקשֹותֶׁ ל בַּ לַּ גְּ ק בִּ רַּ ְך וְּ שּום אַּ ָהרִּ
י קִּ סְּ ל ָאדֹון אֹוקֹולְּ ָרתֹו שֶׁ זְּ עֶׁ יבַּ . וְּ רּו לִּ תְּ וַּ ֹּא יְּ ָבָאה ל ר. ָשָנה הַּ מַּ גְּ כֹּל נִּ  . הַּ

ָשו כְּ ה עַּ ֱעשֶׁ א? ָמה אֶׁ יֶׁה רֹופֵּ הְּ אֶׁ ֲחלֹומֹות שֶׁ יפֹּה הַּ ָנה, אֵּ קְּ ת זִּ עֵּ ָּמא לְּ אִּ ל בְּ פֵּ דֵּ , ֲאטַּ ָתנּוחַּ כְּ  י שֶׁ

ל ֲעבֹוָדה ָקָשה בֹות שֶׁ ים רַּ י ָשנִּ ֲחרֵּ ת, אַּ חַּ רֹּם ָלּה נַּ גְּ אֶׁ בְּ , וְּ ָיה מִּ ָמָנה ֲענִּ לְּ אַּ יעַּ לְּ גִּ ּמַּ ָכל שֶׁ יָדהנָ כְּ חִּ  ."?ה יְּ

ָגאֹון יָה בְּ ימֶׁ ת מֵּ את אֶׁ ָלה נֹושֵּ יסְּ ש. ֲהוִּ רֶׁ ים חֶׁ שִּ רְּ שְּ רַּ ק מְּ ים רַּ צִּ חֹוף ָהעֵּ ל הַּ ָשו עַּ כְּ  . עַּ

יר הֹו ָרחֹוקמָ ָהעִּ ָריו, ה מֵּ חֹוק ֲחבֵּ ָמע צְּ שְּ ָתה, ָשם נִּ כִּ ֲחרֹון בַּ ל ָהאַּ ים עַּ ּמֹורִּ ג הַּ עַּ לַּ ָּמה טֹוב ָכאן. וְּ  .כַּ

דֶׁ  לַּ יָבתֹווְּ בִּ ת סְּ ר אֶׁ ן. ק ָסקַּ ם ָלכֵּ ֹּא ָהָיה ָכאן קֹּדֶׁ עֹוָלם ל ב. מֵּ ן רַּ מַּ ְך זְּ ָהלַּ ה שֶׁ אֶׁ רְּ נִּ ה , כַּ אֶׁ רְּ נִּ כַּ יֵּף וְּ עַּ תְּ הִּ י שֶׁ נֵּ פְּ ר  מִּ ָעבַּ
ְך ֲאֻרָכה רֶׁ ְך. דֶׁ ב רַּ שֶׁ י עֵּ בֵּ ל גַּ ָשו עַּ כְּ ד עַּ ב אֶׁ , הּוא ָצעַּ הּוא אֹוהֵּ ָּמה שֶׁ ָפר תכַּ כְּ  . הַּ

ָפר כְּ ל דֹודֹו בַּ עַּ אֶׁ י נֹוסֵּ קִּ צְּ יקַּ ָטנִּ יץ. סְּ דֹובִּ לֹו' רַּ ָבא שֶׁ אַּ י מֵּ ל פֹונִּ בֵּ קַּ ָתָנה. יְּ מַּ ים בְּ ָבעִּ ן לֹו צְּ הּו ָהָיה נֹותֵּ ישֶׁ לּו מִּ  .אִּ

ילהּוא פ מִּ רְּ תַּ ת הַּ חַּ אֶׁ ית, ֹותֵּ גֹוָרלִּ עּוָדה הַּ תְּ ת הַּ יא אֶׁ ב, מֹוצִּ יֵּר, יֹושֵּ צַּ יל לְּ חִּ תְּ ם ּומַּ יִּ נַּ שְּ ף לִּ ל דַּ פֵּ קַּ  .מְּ
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ָנָהר" ה ָכאן הַּ נֵּ ר, טֹוב, הִּ ה ָגבֹוּהַּ יֹותֵּ ֱעשֶׁ ּמּול אֶׁ חֹוף מִּ ת הַּ ְך אֶׁ ר, אַּ ה יֹותֵּ יֶׁה ָיפֶׁ הְּ ָיה . ָכְך יִּ סִּ נֵּ כְּ ת הַּ ָשו אֶׁ כְּ עַּ
ָרחֹוקהַּ  ת מֵּ פֶׁ קֶׁ שְּ ר ָגבֹוּהַּ ". נִּ ָיה עֹוד יֹותֵּ סִּ נֵּ כְּ ת הַּ ם אֶׁ קֵּ מַּ ר. הּוא מְּ ה יֹותֵּ יֶׁה ָיפֶׁ הְּ ף . ָכְך יִּ טֹופֵּ צְּ הִּ יְך לְּ ָפר ָצרִּ כְּ הַּ

ָיה סִּ נֵּ כְּ יב הַּ בִּ יל, סְּ צִּ ת ָהאַּ ירַּ יב טִּ בִּ ם סְּ עַּ מֹו פַּ ים. כְּ ירִּ בִּ ת אַּ ירַּ יֵּר טִּ צַּ ר לְּ י טֹוב יֹותֵּ ֹּא? אֹו אּולַּ ר טֹוב יֹו, ל תֵּ
ָיה סִּ נֵּ ֹּא ָנכֹון. כְּ יֵּר אֹוָתן ל צַּ יְּ ָשר שֶׁ פְּ אֶׁ ם וְּ עַּ ף פַּ ֹּא ָרָאה אַּ יקֹות ל תִּ ירֹות עַּ  . טִּ

ָקתֹות בְּ ת הַּ ָשו אֶׁ כְּ עַּ ת ָבָרק... וְּ כַּ ּמַּ רּוָפה מִּ ָיה שְּ הִּ ת תְּ חַּ ָתה אַּ קְּ ָתה כַּ  .בִּ קְּ ם בִּ עַּ ֹּאתהּוא ָרָאה פַּ ת . ז יֵּר אֶׁ צַּ י יְּ אֹו אּולַּ
הּוא ָשרּוףָכל  שֶׁ ָפר כְּ כְּ רַּ , הַּ לֵּ וְּ ר שְּ ָשאֵּ ָיה תִּ סִּ נֵּ כְּ ֹּא? המָֹּ ק הַּ ֹּא טֹוב, ל ת . ל ֲהרֹּס אֶׁ יַּ ֲחָלתֹו וְּ ל נַּ מֹּר עַּ שְּ ים יִּ ֱאֹלהִּ ָלָּמה שֶׁ

ים יִּ ים ֲענִּ ל ֲאָנשִּ ים שֶׁ גּורִּ  ?מְּ

ל  דֶׁ מֹוחֹו שֶׁ לַּ ָתנּותק וְּ חְּ דַּ קַּ ד בְּ ָנָהר. עֹובֵּ ן בַּ בֹונֵּ תְּ דבַּ , הּוא מִּ גֶׁ נֶׁ ָצָפה, חֹוף מִּ פְּ צַּ י ֲעָרָבה וְּ ים ֲעצֵּ לִּ דֵּ  . ָשם גְּ
חֹוף  ֲאָבל  ל הַּ ה עַּ י רּוחֹו הּוא רֹואֶׁ ינֵּ עֵּ ד ָכלמִּ בְּ גֶׁ יםבֶׁ רְּ ָכְך הָ -נֶׁ ָברִּ ָפר ָשרּוף. ה דְּ ים, כְּ ה צֹוֲענִּ ֲחנֵּ ים, מַּ ָשאִּ ים נִּ , ָהרִּ

ָרב ה קְּ דֵּ ים, שְּ ָיגִּ ת דַּ תַּ קְּ ָברֹות ּובִּ ית קְּ ירַּ , בֵּ טִּ םוְּ יִּ ינַּ בֵּ י הַּ מֵּ יְּ ים מִּ ירִּ בִּ  .ת אַּ

ָתה כִּ ֲחרֹון בַּ ית, ָהאַּ ָונִּ יְּ גּום מִּ רְּ ל תַּ יק עַּ פִּ סְּ ל מַּ בֵּ קַּ י לְּ דֵּ ז כְּ כֵּ רַּ תְּ הִּ ֻסָגל לְּ ֹּא ָהָיה מְּ ל שּות כָ ָחשַּ , שֶׁ גְּ רַּ תְּ הִּ ָשו בְּ כְּ ֹּ ב עַּ את ז
קֹוָתיו רַּ חּו בְּ ים ָתפְּ ידִּ רִּ ּוְּ הַּ ד שֶׁ  .עַּ

יּור ָהָיה מּו צִּ ָנָהר. ָכןהַּ ל הַּ עַּ ו מֵּ ר ָשלֵּ פַּ ם כְּ קֵּ  .הּוא מִּ

ָשָבה מּוָזָרה חְּ תֹו מַּ עְּ דַּ ָתה בְּ אֹום ָעלְּ תְּ יֵּר עֹוד: פִּ צַּ ם ָהָיה מְּ ָמָשל, אִּ ָנָהר, לְּ ע הַּ צַּ מְּ אֶׁ ָיה ָצָפה בְּ וִּ  . גְּ

גּוד ה נִּ יזֶׁ אֵּ י וְּ קֹורִּ ה ָהָיה מְּ זֶׁ ָּמה שֶׁ סְּ : כַּ ּמִּ ת הַּ ָּמוֶׁ הַּ ו וְּ ָשלֵּ ָפר הַּ כְּ יהַּ  .תֹורִּ

יֵּם  ...הּוא סִּ

הֹודִּ  ָבר לְּ ָדה כְּ ָעמְּ ת ָכל ָכְך שֶׁ גֶׁ אֶׁ ָתה ֻמדְּ ּמֹו ָהיְּ מֹואִּ ָעלְּ ל הֵּ ָטָרה עַּ שְּ ּמִּ נָ  יעַּ לַּ ל בְּ ָדָעּה שֶׁ . ּהשֶׁ יא יְּ דֶׁ הִּ לַּ ים  קוְּ תִּ עִּ ְך לְּ הֹולֵּ
ָנָהר ת הַּ דַּ ל גְּ יֵּל עַּ טַּ תֹו: לְּ עְּ ל דַּ ֲעלֹות עַּ עַּ ָמה ָיכֹול ָהָיה לַּ י יֹודֵּ ית. מִּ בֵּ ָרה בְּ קְּ יא בִּ ֹּא -הִּ הּוא ל ע ָלּה ָשם שֶׁ נֹודַּ ר וְּ פֶׁ סֵּ הַּ

ָתה  .ָעָלה כִּ

ים" ר, ֱאֹלהִּ ֲחזֹּ ק יַּ רַּ יד לֹו שּום ָדָבר, שֶׁ גִּ ֹּא אַּ ָבר ל ס ָעָליו, כְּ עַּ כְּ ֹּא אֶׁ ָלל ל כְּ  ".בִּ

ס נַּ כְּ הּו נִּ ישֶׁ ה ָהָיה . מִּ דֶׁ זֶׁ לַּ דֶׁ  ;קוְּ לַּ ָפנִּ ק וְּ ל הַּ יּוְך ָרָחב עַּ ם חִּ אֹּ  ,יםעִּ קֹות מְּ ם בֹורְּ יִּ ינַּ ם עֵּ  .רשֶׁ עִּ

י-  אִּ רְּ ָּמא, תִּ י, אִּ אִּ רְּ  .תִּ

ָיר ף נְּ יש ָלּה דַּ גִּ  .הּוא הִּ

ָיה ֲהָצָפה-  וִּ גְּ ת הַּ תְּ רֹוָאה אֶׁ ים? אַּ ָפנִּ ת הַּ ָבעַּ ת הַּ ים ָכאן אֶׁ רֹואִּ  .ָנכֹון שֶׁ

אֶׁ  ףהַּ דַּ ת הַּ ָכה אֶׁ ֻכָלם : ם ָהפְּ ים וְּ יּונִּ ת צִּ ָתה ָשם שּורַּ יק"ָהיְּ פִּ סְּ י מַּ תִּ לְּ ָטה ָהָיה ָכתּוב, "בִּ מַּ  : ּולְּ

ת" פֶׁ ר ָשָנה נֹוסֶׁ אַּ שְּ  ". נִּ

דֶׁ  לַּ  .ָנבֹוְךק וְּ

עּוָדה, ָאה-  תְּ י הַּ בֵּ ל גַּ י עַּ תִּ רְּ יַּ י. צִּ י לִּ ינִּ ֲאמִּ ָּמא, הַּ ָּוָנה, אִּ כַּ ֹּא בְּ תִּ . ל מְּ ֹּא שַּ בל  . י לֵּ

י  כִּ בְּ ָצה בִּ ָמָנה ָפרְּ לְּ דֶׁ ... ָהאַּ לַּ יָחהק וְּ לִּ ש סְּ קֵּ  .ָבָכה ּובִּ

ד טֹוב-  ָתה יֶׁלֶׁ ת, אַּ עַּ י יֹודַּ ָך, ֲאנִּ ּמְּ א מִּ ֹּא יֵּצֵּ  . שּום ָדָבר, ֲאָבל שּום ָדָבר ל

 

ל  רּו עַּ בֹות ָעבְּ ים רַּ דֶׁ ָשנִּ לַּ צּוָקה ּובְּ ק וְּ מְּ יבִּ נִּ יָ . עֹּ צַּ ָחד הַּ יֹום הּוא אֶׁ רהַּ יֹותֵּ ים בְּ ָסמִּ ֻפרְּ ּמְּ ים הַּ   . רִּ

ּמֹו  ָּמהֹות –אִּ ת ָהאִּ חַּ ר אַּ יֹותֵּ ֻאָשרֹות בְּ ּמְּ מַּ . הַּ םבֶׁ רְּ לְּ ל ָהאֵּ בּוָאָתּה שֶׁ מּו נְּ שְּ גַּ תְּ ֹּא הִּ ָזל ל ּמַּ  , ּה הַּ

ל  ה שֶׁ ּמֹורֶׁ בּואֹות הַּ ֹּא נְּ ל דֶׁ וְּ לַּ  .קוְּ


