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ית יר ָקָנה לֹו ְמכֹונִׁ ְלְקָלה. סֹוֵחר ָעשִׁ ְתקַּ ית הִׁ ְמכֹונִׁ ר הַּ ֲאשֶׁ ת ְכֵדי , כַּ ֲחֹרשֶׁ יָרה ְלֵבית הַּ ֱחזִׁ ּסֹוֵחר הֶׁ הַּ
ְקנּו אֹוָתּה ְיתַּ ים. שֶׁ ֲחָלקִׁ ְמכֹוָנה לַּ ת הַּ יהָ , ֵפְרקּו ָשם אֶׁ ְבָעלֶׁ ירּו לִׁ ְחזִׁ ם ְוהֶׁ יִׁ ְך ְשבּועַּ שֶׁ ְקנּו ְבמֶׁ ְך . תִׁ אַּ

ה קּון לֹא ָעָלה ָיפֶׁ תִׁ ֵחר. הַּ מּוָסְך אַּ ית לַּ ְמכֹונִׁ ת הַּ ר אֶׁ ֵגז ּוָמסַּ ְתרַּ ּסֹוֵחר הִׁ ֵלם ֲעבּור ָהֲעבֹוָדה . הַּ ְושּוב  -שִׁ
ר קּון לֹא ָעזַּ תִׁ  .הַּ

הּו ישֶׁ ר לֹו מִׁ  :ָאמַּ

עַּ  - יר בַּ כִׁ י מַּ ֵיש לֹו ֵבית ְמָלאָכה ְבכּוְך ָקָטןֲאנִׁ ָחד שֶׁ י אֶׁ ד. ל ְמָלאָכה ָענִׁ ְזָרה, הּוא עֹוֵבד ְלבַּ  . ְללֹא עֶׁ

ֵקן  ע ֵאיְך ְלתַּ ם לֹא ֵידַּ ת ָהֲעבֹוָדה -אִׁ ח אֶׁ קַּ יד, לֹא יִׁ גִׁ ם יַּ ֵקן: "אִׁ ְפָשר ְלתַּ קּון ֻמְבָטח -" אֶׁ תִׁ י . הַּ ֲאנִׁ
יר אֹותֹו כִׁ ל ְמָלאָכה טֹו. מַּ עַּ  .ב ְוָהגּוןבַּ

ְקרֹא לֹו ָּוה לִׁ יר צִׁ ָעשִׁ  .הֶׁ

ית ְמכֹונִׁ ת הַּ ק ֵהיֵטב אֶׁ ְמָלאָכה ָבדַּ ל הַּ עַּ יסֹו. בַּ כִׁ יש מִׁ טִׁ יא פַּ ר ָכְך הֹוצִׁ חַּ ם ֹפה ָוָשם , אַּ יִׁ ֲעמַּ יש פַּ קִׁ הִׁ
ר  :ְוָאמַּ

ר - ְהיֶׁה ְבֵסדֶׁ ֹכל יִׁ ְכָשו הַּ  .עַּ

ָיד ֵלם לֹו מִׁ יר לֹא שִׁ ָעשִׁ ית מִׁ , הֶׁ תֵראשִׁ ֱאמֶׁ יחַּ בֶׁ ְצלִׁ קּון הִׁ תִׁ הַּ ח שֶׁ ָּוכַּ ית ָרָצה ְלהִׁ ין ְוֵשנִׁ ֱאמִׁ לֹא הֶׁ  .ְפֵני שֶׁ

ר ָשבּועַּ  ם , ָעבַּ יִׁ ר -ְשבּועַּ ת ְבֵסדֶׁ ֱאמֶׁ ית בֶׁ ְמכֹונִׁ ָמש ֵנס. הַּ  !מַּ

ֵלם לֹו ְמָלאָכה ְכֵדי ְלשַּ ל הַּ עַּ יר ָקָרא ְלבַּ ָעשִׁ  .הֶׁ

קּון - תִׁ ל הַּ יעַּ ָלְך עַּ גִׁ ָמה מַּ  ?כַּ

י - ם ְזלֹוטִׁ יִׁ  .ֵמָאה ּוְשנַּ

י - ם ְזלֹוטִׁ יִׁ ְרֵבה? ֵמָאה ּוְשנַּ ה הַּ יש. זֶׁ טִׁ יקֹות ְבפַּ יל ְשֵתי ְדפִׁ ְשבִׁ ם ? בִׁ יִׁ ֵקש ֵמָאה ּוְשנַּ ָתה ְמבַּ ָלָמה אַּ
י ְולֹא ֵמָאה  ?ְזלֹוטִׁ

יב ְמֵלָאה ֵהשִׁ ל הַּ עַּ  :בַּ

ְד  - ל ְשֵתי הַּ י גֹועַּ יש ֲאנִׁ טִׁ יקֹות ְבפַּ יבֶׁ פִׁ י ְזלֹוטִׁ יָקה, ה ֵשנִׁ ל ָכל ְדפִׁ ָחד עַּ י אֶׁ ים . ְזלֹוטִׁ יעִׁ גִׁ י מַּ ּוֵמָאה ְזלֹוטִׁ
ית ְמכֹונִׁ ת הַּ ֵקן אֶׁ ְדֹפק ְכֵדי ְלתַּ י ֵאיְך ְוֵאיֹפה לִׁ ְעתִׁ ָידַּ ְפֵני שֶׁ י מִׁ  .לִׁ

פּור ּסִׁ ת הַּ י אֶׁ ְמֵצאתִׁ ָכר. לֹא הִׁ ל מַּ יו שֶׁ פִׁ י אֹותֹו מִׁ ְעתִׁ ל ְמָלאָכה, ָשמַּ עַּ יר בַּ  .ָצעִׁ

ק ֲעבּור ָהֲעבֹוָדה ֵלם רַּ ינּות, ֵאיְנָך ְמשַּ ֲהגִׁ ָּסיֹון ְוהַּ נִׁ ם ֲעבּור הַּ ָלא גַּ ְך , אֶׁ שֶׁ ים ְבמֶׁ ה רֹוְכשִׁ ת ְשֵני ֵאלֶׁ ְואֶׁ
ים ֲאֻרכֹות  .ָשנִׁ


