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ת  - יִּ בַּ ֵאר בַּ שָּׁ א –תִּ מָּׁ ֵעל –. אֹוֶמֶרת אִּ תַּ שְׁ ה מִּ תָּׁ ה יֹוֵדעַּ ֶשאַּ תָּׁ ֵנד, אַּ דְׁ נַּ ם לְׁ תָּׁ ָך סְׁ ה לְׁ מָּׁ ז לָּׁ  ?אָּׁ

ֵעל - תַּ שְׁ י לֹא מִּ  ֲאנִּ

שְׁ  - ה מִּ תָּׁ ֵעלאַּ ָך אִּ , תַּ ח אֹותְׁ לֹא ֶאקַּ ֵני ֶשקָּׁ וְׁ פְׁ י מִּ חּוץ תִּ ּיּות –ר בַּ ֵלטִּ ֶהחְׁ א בְׁ מָּׁ  . אֹוֶמֶרת אִּ

ט זֹוֵעף בָּׁ ֵקש יֹוֵתר, יּוֶרק שֹוֵלחַּ מַּ עַּ תְׁ ְך הּוא לֹא מִּ מֹו לֹא . אַּ ם אִּ עַּ פַּ ין ֶשהַּ ּה ֵהבִּ ֶון קֹולָּׁ גָּׁ ֶניהָּׁ וְׁ ת פָּׁ עַּ בָּׁ ֵמהַּ
ֵתר וַּ  .תְׁ

ּיָּׁד  - י חֹוֶזֶרת מִּ א ֲאנִּ ֵמילָּׁ ֻפֶּיסֶ  –מִּ ה מְׁ ימָּׁ נִּ ה בְׁ יפָּׁ יא מֹוסִּ הֶא  –. תהִּ ָך עּוגָּׁ ֶנה לְׁ ה . קְׁ ֵאיֶזה עּוגָּׁ
יא בִּ הָּׁ  ?לְׁ

יְך עּוגָּׁה - רִּ י לֹא צָּׁ  .ֲאנִּ

ז לֹא - ָך רֹוֶצה אָּׁ  .ֵאינְׁ

ֶגֶרת סְׁ ֶדֶלת נִּ ד; הַּ בַּ ר לְׁ אַּ שְׁ  . יּוֶרק נִּ

א, יּוֶרק ּכֹוֵעס ה. ּכֹוֵעס נֹורָּׁ יא עּוגָּׁ בִּ א תָּׁ מָּׁ ְך בְׁ , אִּ ה ּכָּׁ רָּׁ מְׁ האָּׁ נָּׁ ּוָּׁ ח לֹא ּכַּ ;  כַּ ל ֶבטַּ ֶחֶרת, זֹאתֲאבָּׁ א אַּ , ֶאלָּׁ
ֶחֶרת הּוא לֹא רֹוֶצה אַּ  .וְׁ

ה יא עּוגָּׁ בִּ א לֹא תָּׁ מָּׁ י אִּ אּולַּ  ?וְׁ

ללֹא אֹו" לָּׁ כְׁ ּה בִּ ל אֹותָּׁ ְך הּו; חֹוֵשב יּוֶרק -" כַּ א  אאַּ מָּׁ ֵני ֶשאִּ פְׁ ה מִּ עּוגָּׁ ל ֶאת הָּׁ ל זֹאת יֹאכַּ כָּׁ יש ֶשבְׁ גִּ רְׁ מַּ
יא בִּ ח תָּׁ ֵעל, ֶבטַּ תַּ שְׁ ֵני ֶשהּוא מִּ פְׁ א, ק ּכֹוֵעסיּוֶר ... מִּ  .ּכֹוֵעס נֹורָּׁ

צּו עָּׁ ים ֵריק וְׁ דִּ לָּׁ ּיְׁ ר הַּ ֲחדַּ יֹו. בבַּ זְׁ ֵסֶפר קָּׁ ֵבית הַּ ּיָּׁהזֹו. בְׁ ימִּ נִּ פְׁ יָּׁה בַּ הַּ . שְׁ ּיֹות לְׁ ק ֻקבִּ חַּ שְׁ ת יּוֶרק לֹוֵקחַּ מִּ בַּ ּכָּׁ רְׁ
ה מּונָּׁ יב חֲ , תְׁ ּכִּ רְׁ ּיֹותמַּ ֻקבִּ ֵזר ֶאת הַּ פַּ ה ּומְׁ מּונָּׁ י תְׁ ה . צִּ לָּׁ פְׁ ת נָּׁ חַּ ּיָּׁה אַּ הֻקבִּ פָּׁ צְׁ רִּ ל הָּׁ ם: עַּ ּה שָּׁ ר לָּׁ אַּ שְׁ הּוא . ֶשתִּ

מּונֹות דּור: פֹוֵתחַּ ֵסֶפר תְׁ כַּ ים בְׁ דִּ לָּׁ ים יְׁ ֲחקִּ שַּ אשֹון מְׁ רִּ מּוד הָּׁ עַּ  .בָּׁ

ֵעל" תַּ שְׁ ה מִּ תָּׁ נּו -... אַּ רְׁ מַּ גָּׁ ֵעל וְׁ תַּ שְׁ י לֹא מִּ א ֲאנִּ קָּׁ וְׁ  ".דַּ

ֵסֶפר לֹון, הּוא סֹוֵגר ֶאת הַּ חַּ ֵסא לַּ ּכִּ ֵרב ֶאת הַּ קָּׁ ית. מְׁ לִּ מַּ שְׁ ה, חַּ רָּׁ ּכָּׁ רְׁ ה, ּכִּ רָּׁ ּכָּׁ רְׁ דֹול, שּוב ּכִּ ית, ֶּכֶלב גָּׁ לִּ מַּ שְׁ  .חַּ

ל ֶאדֶ  יס יּוֶרק יֹוֵשב עַּ עִּ כְׁ הַּ ֵדי לְׁ לֹוןּכְׁ חַּ ֵני ֶשּנֹושֵ , ן הַּ פְׁ ם ֹקרמִּ שָּׁ ֹרק ּומֹוֵרחַּ ֶאת ; ב מִּ עֹו בְׁ בָּׁ יב ֶאת ֶאצְׁ טִּ רְׁ הִּ
ה שָּׁ מְׁ שִּ ח  .הַּ אֹוד. ֶנֱאנַּ ל מְׁ לָּׁ  .הּוא ֻאמְׁ

יםַּ הָּׁ  דִּ ת שֹוקֹולָּׁ סַּ ה לֹו ֻקפְׁ תָּׁ צ יְׁ יָּׁה. תֶר יֵ ּומְׁ ה זֹושְׁ רָּׁ מְׁ ה, אָּׁ נָּׁ תָּׁ מַּ ּה בְׁ ֵתן לָּׁ ֵקל, ֶשּיֹוֵתר טֹוב ֶשּיִּ לְׁ קַּ ן . ֶשֲהֵרי יְׁ תַּ נָּׁ
ּה י . לָּׁ יָּׁהאּולַּ תּוחַּ  זֹושְׁ רֹון פָּׁ אָּׁ ה ֶאת הָּׁ ירָּׁ אִּ שְׁ ּה, הִּ ע אֹותָּׁ רַּ קְׁ יִּ ה וְׁ סָּׁ ֻקפְׁ ח ֶאת הַּ קַּ ר. יִּ אָּׁ , ֹוןהּוא הֹוֵלְך ֶאל הָּׁ

ה טָּׁ מִּ ת לַּ חַּ תַּ ֶגֶלת ֶאל מִּ לְׁ גַּ תְׁ יא מִּ הִּ ּיָּׁה וְׁ ֻקבִּ ֶדֶרְך בֹוֵעט בְׁ  .בַּ

אֹום תְׁ ל: ּופִּ טָּׁ רְׁ ֲאגַּ  !הָּׁ

בֹוּהַּ  גָּׁ ף הַּ דָּׁ מַּ ל הַּ יו עַּ ה ֶשל הֹורָּׁ ֵשנָּׁ ר הַּ ֲחדַּ ל עֹוֵמד בַּ טָּׁ רְׁ ֲאגַּ בֹוּהַּ . הָּׁ ְך גָּׁ ל ּכָּׁ ה ּכָּׁ נָּׁ ּוָּׁ כַּ ה אֹותֹו בְׁ ידָּׁ א ֶהֱעמִּ מָּׁ ֵדי , אִּ ּכְׁ
ֹבר שֶ  שְׁ ים לֹא יִּ דִּ לָּׁ ּיְׁ ד הַּ א מְׁ . אֹותֹוֶאחָּׁ מָּׁ לבֶ גֶ ּנַּ אִּ טָּׁ רְׁ ֲאגַּ ן הָּׁ ק מִּ בָּׁ אָּׁ ּה ֶאת הָּׁ מָּׁ צְׁ עַּ  .ת בְׁ

ל טָּׁ רְׁ ֲאגַּ ת. הָּׁ חַּ ם אַּ עַּ ק פַּ ה אֹותֹו רַּ אָּׁ ה, יּוֶרק רָּׁ יזָּׁ ֲארִּ ן הָּׁ ה אֹותֹו מִּ יאָּׁ א הֹוצִּ מָּׁ ֲאֶשר אִּ  .ּכַּ

י - א -? ֶאת ֶזה יְךרִּ צָּׁ  מִּ בָּׁ אַּ א לְׁ מָּׁ ה אִּ רָּׁ מְׁ הּכְׁ  -. אָּׁ נָּׁ ֵרי לִּ תַּ יּומְׁ . ֶשּיָּׁבֹוא ֶאֵתן לֹו מָּׁ מְׁ גַּ נֹות ר לְׁ תָּׁ ֹלחַּ מַּ שְׁ
ְך יְׁ  ל ּכָּׁ  .תרֹוקָּׁ ּכָּׁ

ים עִּ ֶשהּו טָּׁ ֲעצּועַּ אֹו מַּ יד צַּ מִּ יא תָּׁ דֹוד ֶשֵהבִּ יֹות עֹוד יֹו. יּוֶרק אֹוֵהב ֶאת הַּ הְׁ יְך לִּ רִּ ל צָּׁ טָּׁ רְׁ ֲאגַּ ֵתר יֶָּׁפה הָּׁ
ם הּוא  ֵין אִּ נְׁ עַּ ְך עּומְׁ ל ּכָּׁ ּהֹוֵמד ּכָּׁ מָּׁ צְׁ עַּ ק בְׁ בָּׁ אָּׁ ֶמּנּו ֶאת הָּׁ ֶגֶבת מִּ נַּ א מְׁ מָּׁ אִּ בֹוּהַּ וְׁ  .גָּׁ
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חֹוק ה אֹותֹו ֵמרָּׁ אָּׁ ת רָּׁ חַּ ם אַּ עַּ ק פַּ רֹוב, רַּ קָּׁ בֹוֵנן בֹו מִּ תְׁ הִּ ֵקש לְׁ ֲאֶשר בִּ כַּ ֵין , וְׁ נְׁ עַּ ה ֶשֶזה לֹא מְׁ רָּׁ מְׁ א אָּׁ מָּׁ אִּ
ילֹו בִּ שְׁ ו. בִּ שָּׁ כְׁ ל עַּ  ...ֲאבָּׁ

הֲ  יל לַּ חִּ תְׁ בֹו ֶשל יּוֶרק מַּ יֹוֵתר -ֹלם לִּ ק יֹוֵתר וְׁ זָּׁ בֹוֵנן בֹו . חָּׁ תְׁ הִּ יו ּולְׁ דָּׁ יָּׁ ל בְׁ טָּׁ רְׁ ֲאגַּ ת ֶאת הָּׁ חַּ קַּ ח לָּׁ רָּׁ  -הּוא ֻמכְׁ
ח רָּׁ א. הּוא ֻמכְׁ ֲעֶשה נֹורָּׁ ֲעשֹות מַּ יש ֶשהּוא עֹוֵמד לַּ גִּ רְׁ ֶחֶרת, יּוֶרק מַּ ְך ֵאינֹו יָּׁכֹול אַּ  .אַּ

ּכֵ  תַּ סְׁ ֶדֶשא יּוֶרק מִּ ל הַּ דּור נֹוֵפל עַּ ּכַּ ֶשהַּ ֵרב ּכְׁ קָּׁ תְׁ ן לֹא מִּ ּנָּׁ גַּ ם הַּ יב אִּ בִּ סָּׁ ץ -ל מִּ דּור , רָּׁ ּכַּ ֵהר ֶאת הַּ ים מַּ ֵמרִּ
שֶ . ּובֹוֵרחַּ  ל ֶזה מָּׁ ֵריהֲאבָּׁ מְׁ גַּ ֵחר לְׁ  .ּו אַּ

ף דָּׁ מַּ ת הַּ חַּ ֵסא תַּ יד ּכִּ ֲעמִּ ֵסא. יּוֶרק מַּ ּכִּ ל הַּ ר עֹוֵמד עַּ בָּׁ יט ֶאת , הּוא ּכְׁ ר מֹושִּ בָּׁ יו ּכְׁ דָּׁ ירּות -יָּׁ הִּ זְׁ ט, בִּ אַּ , לְׁ
ים לְׁ מֵ  לרִּ טָּׁ רְׁ ֲאגַּ אֹוד ֶאת הָּׁ ט מְׁ  .אַּ

ֵבד ֶיה ּכָּׁ הְׁ ב  ֶשהּוא יִּ שַּ ְך, חָּׁ ל ּכָּׁ ל ּכָּׁ ְך קַּ ֹשם. אַּ נְׁ ֶשה לִּ קַּ תְׁ רֹות זֹאת הּוא מִּ מְׁ לַּ  . וְׁ

ֵדי ֶשֶאחָּׁ  בֹוּהַּ ּכְׁ ְך גָּׁ ל ּכָּׁ ה ּכָּׁ נָּׁ ּוָּׁ כַּ ה אֹותֹו בְׁ ידָּׁ א ֶהֱעמִּ מָּׁ ֹבר אאִּ שְׁ ים לֹא יִּ דִּ לָּׁ ּיְׁ ה ֶשיּוֶרק עֹוֶשה . ֹותֹוד הַּ ו מָּׁ שָּׁ כְׁ עַּ
א ֲעֶשה נֹורָּׁ  .ֶזהּו מַּ

ם ֶאת יּוֶרק עַּ ר פַּ בַּ ה ֶשל בֻ  שָּׁ ינָּׁ סִּ רְׁ חַּ ת הַּ יָּׁהבַּ יָּׁה אָּׁ . זֹושְׁ יו, םּיֹוֶזה הָּׁ ּיָּׁ חַּ ה בְׁ רָּׁ יֹוֵתר ֶשקָּׁ א בְׁ ּנֹורָּׁ ר הַּ בָּׁ דָּׁ . הַּ
ֶניהָּׁ הָּׁ  ֶרץ ּופָּׁ אָּׁ ל הָּׁ ה עַּ בָּׁ כְׁ ה שָּׁ ֻבבָּׁ בֶ הַּ רְׁ הַּ כּו לְׁ ים ֶנֶהפְׁ יכֹות  הֲעגֻלִּ זֹאת ֲחתִּ ה הַּ ֻבבָּׁ ין ֶשהַּ יּוֶרק ֵהבִּ ּנֹות וְׁ טַּ קְׁ

ה יֹוֵתר ֶיה ֻבבָּׁ הְׁ ם לֹא תִּ עֹולָּׁ יָּׁה  .לְׁ ל זֹושְׁ לָּׁ ְך ֻאמְׁ ל ּכָּׁ יָּׁה ּכָּׁ הּוא הָּׁ ן וְׁ מַּ ֵבה זְׁ רְׁ ה הַּ תָּׁ כְׁ  .בָּׁ

ל טָּׁ רְׁ ֲאגַּ ל הָּׁ  ...ֲאבָּׁ

דֹול יצּוץ גָּׁ ֶיה פִּ הְׁ ְך ֵאש, ֹקֶדם יִּ ר ּכָּׁ חַּ ֵזר עַּ . אַּ פַּ תְׁ ֹּכל יִּ ְך הַּ ר ּכָּׁ חַּ ֶרץאַּ אָּׁ טֹות, ל הָּׁ אֹות, מִּ סְׁ ה, ּכִּ לָּׁ סְׁ ּיֹור, אַּ , ּכִּ
בּור ֹּכל שָּׁ יכֹות הַּ ֲחתִּ א, הּוא. לַּ מָּׁ יֹו, אִּ זְׁ א, היָּׁ שְׁ זֹו, קָּׁ בָּׁ אַּ דֹוד וְׁ טֹונִּ , הַּ נְׁ ל יאַּ כָּׁ ה וְׁ פָּׁ צְׁ רִּ ל הָּׁ בּו עַּ ּכְׁ שְׁ ם יִּ ֻכלָּׁ ה וְׁ נָּׁ

ים ים שֹונִּ לִּ דָּׁ גְׁ ים בִּ דִּ ים חַּ רִּ בָּׁ שְׁ קּו לִּ סְׁ רַּ תְׁ ים יִּ אשִּ רָּׁ זּכְׁ , הָּׁ ה אָּׁ ֻבבָּׁ ֶניהָּׁ ֶשל הַּ ז יָּׁבֹואּו  חַּ . מֹו פָּׁ אָּׁ יםוְׁ ּכּו ֶאת , ּיָּׁלִּ יַּ
יִּ  ם וְׁ ֵבי ֵאש. רּוֻּכלָּׁ כַּ יָּׁבֹואּו מְׁ חּו וְׁ רְׁ בְׁ ֹּכל יִּ  .הַּ

ֵבי ֵאש כַּ ה מְׁ אָּׁ  .יּוֶרק רָּׁ

ת" צָּׁ ק עֹוד קְׁ ב יּוֶרק -" רַּ שַּ ֶזה. חָּׁ ל הַּ טָּׁ רְׁ ֲאגַּ יד ֶלֱאֹחז בָּׁ חִּ פְׁ ים ּומַּ עִּ ְך נָּׁ ל ּכָּׁ  .ּכָּׁ

שֶ  יםּכְׁ עִּ ֵאש נֹוסְׁ ֵבי הָּׁ כַּ ֵהר , מְׁ ְך מַּ ל ּכָּׁ ים ּכָּׁ עִּ ש -ֵהם נֹוסְׁ עַּ ֵאיֶזה רַּ ה ּומְׁ  - וְׁ רָּׁ ֲחצֹוצְׁ ים בַּ עִּ צֶ צַּ תֹוקְׁ ם ילִּ לְׁ
ֲעמֹון פַּ  .בַּ

ביּוֶרק חָּׁ  רָּׁ ֶשהּוא סַּ , שַּ לקְׁ טָּׁ רְׁ ֲאגַּ אֹות ֶאת הָּׁ רְׁ ל לֹא  , ן לִּ לָּׁ כְׁ יו הּוא בִּ דָּׁ יָּׁ רֹות ֶשהּוא אֹוֵחז בֹו בְׁ מְׁ ְך לַּ אַּ
ֶאה רְׁ ֵאינֹו יֹוֵדעַּ ֵאיְך הּוא נִּ בֹוֵנן בֹו וְׁ תְׁ יא ; מִּ הִּ ה הּוא עֹוֶשה וְׁ ל מָּׁ לָּׁ כְׁ ת בִּ עַּ א לֹא יֹודַּ מָּׁ ק חֹוֵשב ֶשאִּ הּוא רַּ

ל טָּׁ רְׁ ֲאגַּ ו בָּׁ שָּׁ כְׁ יק עַּ ֲחזִּ ת ֶשהּוא מַּ עַּ ב .לֹא יֹודַּ שַּ ֵבד, הּוא חָּׁ ל ּכָּׁ טָּׁ רְׁ ֲאגַּ ל, ֶשהָּׁ ְך קַּ ל ּכָּׁ ם הּוא ּכָּׁ יִּ תַּ  יּוֶרק; ּוֵבינְׁ
ֵאֶלה ים ּכָּׁ לִּ טָּׁ רְׁ ה ֲאגַּ ים ֵמאָּׁ רִּ הָּׁ  .יָּׁכֹול לְׁ

ר" בָּׁ י ּכְׁ ף  .חֹוֵשב יּוֶרק -" דַּ דָּׁ מַּ ל הַּ ל עַּ טָּׁ רְׁ ֲאגַּ יד ֶאת הָּׁ ֲעמִּ ר  דיֹוֵר , הּוא מַּ ֲחדַּ ֵסא ּומֹוֵשְך אֹותֹו לַּ ּכִּ ן הַּ מִּ
ים דִּ לָּׁ ּיְׁ ל. הַּ ה עַּ יטָּׁ רִּ ה סְׁ יעָּׁ ה מֹופִּ פָּׁ צְׁ רִּ ה ּומֹו. הָּׁ פָּׁ צְׁ רִּ ל הָּׁ ב עַּ ּכָּׁ שְׁ ֲחרֹון ֶשל פִּ ֵחק ֶא יּוֶרק נִּ אַּ ן הָּׁ ימָּׁ סִּ עֹות הַּ , שְׁ

ּיָּׁד ף הַּ כַּ ה בְׁ לָּׁ חִּ וּול, תְׁ רְׁ שַּ ְך בַּ ר ּכָּׁ חַּ ח, אַּ בָּׁ טְׁ מִּ ְך הֹוֵלְך לַּ ר ּכָּׁ חַּ טֹו, אַּ נְׁ ל אַּ ינָּׁה אֹוֵמֶר ֲאבָּׁ בֶ  תנִּ גְׁ ֶרת לֹא ֶשהַּ
ה שָּׁ רְׁ ֵעל, מַּ תַּ שְׁ הּוא מִּ ם וְׁ ח חַּ בָּׁ טְׁ מִּ ֵני ֶשבַּ פְׁ ֵק  לֹאיּוֶרק . מִּ עַּ תְׁ לֹא ּכֹוֵעסמִּ ֶחֶדר. ש וְׁ  .הּוא חֹוֵזר לַּ

עֹו ֵבין הַּ  בָּׁ תֹוֵקעַּ ֶאת ֶאצְׁ ית וְׁ רִּ ּנָּׁ ּכַּ לּוב הַּ ש ֶאל ּכְׁ גַּ צֵ . יםגִּ רָּׁ סֹוהּוא נִּ יומִּ פָּׁ נָּׁ כְׁ ֵנף בִּ פְׁ נַּ ב ; ּיּוש פֹוֵחד ּומְׁ שַּ יּוֶרק חָּׁ
ֵקר אֹו ינַּ ֵמר וִּ תַּ סְׁ עֹו ֹותֶשהּוא יִּ בָּׁ ֶאצְׁ  .בְׁ

יֵפש  התָּׁ אַּ  -  .יּוֶרקאֹוֵמר  -טִּ

ה פָּׁ סַּ ל הַּ יו. הּוא שֹוֵכב עַּ לָּׁ ה נֹוֶפֶלת עָּׁ בָּׁ ישּות. ֲעֵיפּות רַּ ֲאדִּ ל בַּ טָּׁ רְׁ ֲאגַּ ל הָּׁ ו הּוא חֹוֵשב עַּ שָּׁ כְׁ ְך :  עַּ ל ּכָּׁ ּכָּׁ
ל ֵבד, קַּ ב ֶשהּוא ּכָּׁ שַּ חָּׁ י. וְׁ לָּׁ ְך פֹוֶחֶדת עָּׁ ל ּכָּׁ יא ּכָּׁ הִּ ק וְׁ בָּׁ אָּׁ ֶמּנּו ֶאת הָּׁ ֶגֶבת מִּ נַּ ּה מְׁ מָּׁ צְׁ עַּ א בְׁ מָּׁ ה אִּ מָּׁ ... ?ולָּׁ

אֹוד ֶזה מְׁ ל הַּ טָּׁ רְׁ ֲאגַּ ב ֶשהָּׁ שַּ אֹוד... יּוֶרק חָּׁ אֹוד... מְׁ ֵבד מְׁ ל ֶזה... ּכָּׁ טָּׁ רְׁ ֲאגַּ ֶשהָּׁ  ....וְׁ

ה - ב -נּו ? מָּׁ שַּ ה הּוא חָּׁ  ?מָּׁ
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 ...הּוא לֹא יֹוֵדעַּ  -

יו יּוֶרק - ם ֶאת ֵעינָּׁ צַּ ל. עָּׁ ְך קַּ ל ּכָּׁ יָּׁה ּכָּׁ ל הָּׁ טָּׁ רְׁ ֲאגַּ ֵּיף יּוֶרקוְׁ , הָּׁ עַּ תְׁ ְך הִּ ל ּכָּׁ  .ּכָּׁ

ר - ה... מּוזָּׁ יא לֹו עּוגָּׁ בִּ ם תָּׁ אִּ  ?הַּ

ם יּוֶרקוְׁ  - דַּ רְׁ  ...נִּ


