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ַמן ָחָמה ַהּקֹוֶדֶמת, ֶזה ָקָרה ִמזְּ  .ִביֵמי ַהִמלְּ

ַמִלית ִתי ַבַחשְּ ִפיפּות ֲאיָֻמה. ָנַסעְּ אֹוד ּוצְּ עּו . ָהָיה ַקר מְּ ִלי ֶשָּקנּו ַמֲחִצית ָהֲאָנִשים ָנסְּ בְּ
ַהִגיַע ֲאֵליֶהם ִליַח לְּ ִטיָסן לֹא ִהצְּ ֵני ֶשַהַכרְּ ִטיִסים ִמפְּ ִעים ֲחָדִשים . ַכרְּ ָכל ַתֲחָנה ָעלּו נֹוסְּ בְּ

ֵעי ַהִחָנם דּו נֹוסְּ ָירְּ  .וְּ

ָפִרים קּוט סְּ ָידֹו ַילְּ ֵבית ַהֵסֶפר. ֵמֲאחֹוַרי ָעַמד ַנַער ָצִעיר ּובְּ  אֹוִתי הּוא ָדַחף . ָנַסע לְּ

ִתי ַמָכה ִמָידֹו ֶשֶהֱחִזיק ָבּה ֶאת ַהֶכֶסף ָכל ַפַעם ִקַבלְּ ָבָנה ִמּקֹור, ּובְּ ָתה לְּ ַהָיד ָהיְּ  . וְּ

ֶשֶקט: "ֲאִני אֹוֵמר לֹו חֹוף, ָעמֹוד בְּ  ."ַאל ִתדְּ

הּוא ִטיס: "וְּ  ."ֲאָבל ֵאין ִלי ַכרְּ

ַשֵלם ַאַחר ָכְך, ַחֵכה: "ֲאִני אֹוֵמר לֹו  ."תְּ

הּוא  ."ֲאָבל ֲאִני ֶתֶכף יֹוֵרד: "וְּ

ִניס ֶאת ַהָיד: "ֲאִני אֹוֵמר לֹו ָך, ַתכְּ ָפא לְּ  ."ִהיא ִתקְּ

הּוא  ."ֶשַיִניַח ִלי ֲאדֹוִני ַלֲעֹבר: "וְּ

ָכל כֹוחֹו ָדַחף אֹוִתי ַהִצָדה ֹעק ָעָליו ֲאָבל הּוא ִפֵלס לֹו ֶדֶרְך. ּובְּ ִחילּו ִלצְּ ֶשָידֹו , ַהֹכל ִהתְּ כְּ
ָלה ַמעְּ ִטיָסן, מּוֶרֶמת לְּ ִטיס , ִשֵלם, ִהִגיַע ֶאל ַהַכרְּ ַרק ָאז הֹוִריד ֶאת ַהָיד  –ָלַקח ַכרְּ וְּ

ִציָאה ִכּוּון ַהיְּ ֵפָקיו בְּ ַרת ַמרְּ ֶעזְּ ַפֵלס לֹו ֶדֶרְך בְּ ִחיל לְּ ִהתְּ  .וְּ

ָרִאיִתי ַרק ֶאת ַכף ָידֹו . ָרִאיִתי ֶאת ָפָניוֲאִפלּו לֹא . ֵאיֶנִני יֹוֵדַע ֵאיֶזה ִמין ַנַער ֶזה ָהָיה
ַטָנה ָלה, ַהּקְּ ַמעְּ פּוָאה ַהמּוֶשֶטת לְּ קֹולֹו , ַהּקְּ ָלנּות וְּ ַרת ַהַסבְּ ַנֲהגּותֹו ַחסְּ רֹוִני ִהתְּ ִזכְּ טּו בְּ רְּ ֶנחְּ וְּ
 :ֶשָאַמר

ִטיס" ַעד ַהַכרְּ ַשֵלם בְּ ָרח לְּ  ."ֲאִני ֻמכְּ

ִר  ֶמֶשְך ֶעשְּ לֹא ֲהגּוִנים, ים ָשָנהַאַחר ָכְך בְּ ִתי ַעל ֲאָנִשים ֲהגּוִנים וְּ ָכל ַפַעם ֶשָחַשבְּ  , בְּ

ִכיר אֹותֹו ַבֲאֵספֹות ָצאֹות, ָתִמיד ָהִייִתי ַמזְּ ַהרְּ ִכים ּובְּ ַחנְּ  :ִביִשיבֹות מְּ

ָמה ֶשל ָאָדם ָהגּון ִטיָסן . זֹאת ֻדגְּ לֹא ֶשַהַכרְּ ִמים וְּ ַשלְּ ַפת ֶשֵאין ָהֲאֵחִרים מְּ  לֹא ָהָיה לֹו ִאכְּ

פֹו ַכסְּ ָלל בְּ ֵין ִבכְּ ַענְּ לֹא ֶשִאי, ֵאינֹו ִמתְּ ַהִגיַע ֵאָליו-וְּ ָשר לְּ לֹא ַהֹּקר, ֶאפְּ ִפיפּות וְּ  . לֹא ַהצְּ

ִסיָעהשֶ : הּוא ָיַדע ַרק ָדָבר ֶאָחד מּוַרת ַהנְּ ַשֵלם תְּ ַהֶכֶסף ֵאיֶננּו ֶשלֹו ּוֵמחֹוָבתֹו , ָצִריְך לְּ
ַשֵלם  .לְּ
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