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ְשִליִשי ְפָסל הַּ סַּ ב בַּ ד. ֲאִני יֹושֵׁ ְחנּו יֹוְשִבים יַּחַּ חַּ ְמאֹוד. שּוב ֲאנַּ ְבִתי . ֲאִני ָשמֵׁ ִמָטה ְוָחשַּ ְבִתי ֶאְתמֹול בַּ ָשכַּ

ה ְרבֵׁ ָקָטן: מּוָזר. הַּ ּיּוש הַּ צֵׁ ִית ֲאִני ֶבֱאֶמת מַּ בַּ ּיּוש ּובַּ צֵׁ פֶ ; קֹוְרִאים ִלי מַּ סֵׁ ית הַּ ְלִמיד ֲאָבל ְבבֵׁ ר ֲאִני  תַּ

ִמָטה, ּוָבֶעֶרב ב בַּ י ְדָבִרים, ְכֶשֲאִני שֹוכֵׁ ל ָכל ִמינֵׁ ב עַּ ֲאִני חֹושֵׁ י וַּ ְמרֵׁ ר ְלגַּ חֵׁ  . ֲאִני ִמיֶשהּו אַּ

ֶשֶמש  ב ְסִביב הַּ דּור ָהָאֶרץ סֹובֵׁ יְך ֶזה –כַּ ִסים? אֵׁ ב ְכֶשטַּ דּור ָהָאֶרץ ִמְסתֹובֵׁ יְך כַּ ִאם רֹוִאים אֵׁ ? ָבֲאִוירֹון הַּ

ֶשֶמש ְביֹום ֶאָחד ב ֶאת הַּ דּור ָהָאֶרץ ֶשְּיסֹובֵׁ ר ְבָשָנה, ְוִאם ֶאְפָשר ָהָיה ִלְדֹחף ֶאת כַּ גֵׁ ? ָהִאם ָהִייִתי ִמְתבַּ

עַּ  דּור ָהָאֶרץ ָהָיה ָטס ִבְמִהירּות ָכזֹאת, ֶשֶזה ִבְלִתי ֶאְפָשִרי, ֲאִני יֹודֵׁ י ֶשִאם כַּ  ָהְיָתה נֹוֶצֶרת רּוחַּ , ִמְפנֵׁ

ח ָכל ָהֲאָנִשים ָהיּו נֹוְשִרים ְלדּוִתּיֹות. ָכל ָכְך ֲחָזָקה ֶשֶבטַּ ְחָשבֹות יַּ ֶלה מַּ ִאם אֵׁ ן? הַּ , ִלְפָעִמים ִנְדֶמה ִלי ֶשכֵׁ

ת ָמה ִיְקֶרה עַּ י ִאיש לֹא ָיכֹול ָלדַּ זֹאת. ֲאָבל ֲהרֵׁ ָשָנה הַּ עַּ שֶ . אֹו ָכל הַּ ה ְדָאגֹות ְוָצרֹותֲאִני יֹודֵׁ ְרבֵׁ . ִּיְהיּו ִלי הַּ

ְרִגיל יֶזה תַּ ְכָתָבה, אֹו ֶשלֹא ָאִכין אֵׁ ע ְלָהִשיב ָנכֹון, אֹו ֶשִּיְהיּו ִלי ְשִגיאֹות ְבהַּ דַּ  . אֹו ֶשלֹא אֵׁ

ְצִמי ֹכל ָתלּוי ִבי ְבעַּ עַּ ֶשהַּ ד  : ֲאִני יֹודֵׁ ע -ִאם ֶאְלמַּ דַּ  . אֵׁ

ֶשהּו ֲאָבל ָכל ֶאָחד ִנכְ  ל ְבמַּ ִכָתה –שַּ ְלִמיד ָהִראשֹון בַּ תַּ ִאם ָכְך ֶזה ֻמְכָרח ִלְהיֹות. ֲאִפלּו הַּ  ?הַּ

ת ָמה ִיְהֶיה עַּ רֹאש, ִאם ָהָאָדם ָיכֹול ָהָיה ָלדַּ ִאם ִבְכָלל לֹא ָהיּו  –ְלָהִכין , ָהָיה ָיכֹול ִלְלֹמד ָתִמיד מֵׁ ְוָאז הַּ

דּועַּ ֶזה צָ ? לֹו ְבָעיֹות רּומַּ חֵׁ ל ָאָדם אַּ ל ִבְגלַּ ְנִתי ְלִשעּור –? ִריְך ִלְהיֹות ֶשָאָדם ֶאָחד סֹובֵׁ ִניחַּ ֶשלֹא ִהְתכֹונַּ , נַּ

ת ֶנֶפש, ְוִיְהיּו ִלי ְבָעיֹות ם ָעְגמַּ ָבא ִתָגרֵׁ ם ְלִאָמא ּוְלאַּ ע –? ֲאָבל ָלָמה גַּ ם לֹא ָעשּו ָשם ָדָבר רַּ י הֵׁ  . ֲהרֵׁ

ּיּוש , טֹוב צֵׁ ת ִלי –ֶשִּיְקְראּו ִלי מַּ ל. ָמה ִאְכפַּ ֲענֹות ְכֶשֲאִני שֹואֵׁ יָנם רֹוִצים לַּ דּועַּ אֵׁ  ? ֲאָבל מַּ

מֹוחַּ : "אֹו אֹוְמִרים ל ֶאת הַּ ְלבֵׁ ל ְתבַּ ּיּוש . אֹו צֹוֲחִקים, "אַּ צֵׁ ר ֲאִני ָיכֹול . נּו טֹוב –מַּ חֵׁ יֶזה ָדָבר אַּ ֲאָבל אֵׁ

ֲעשֹות ֶשהֲ  ֶפרלַּ סֵׁ ית הַּ ְכָשו ְלבֵׁ ְך עַּ ק הֹולֵׁ י ֲאִני רַּ ִמְלָחָמה? רֵׁ ל הַּ ֶפר ְועַּ סֵׁ ית הַּ ל בֵׁ ב עַּ ן ֲאִני חֹושֵׁ   –. ְוָלכֵׁ

ִלמּוד ְיָקִרים ְמאֹוד י הַּ עַּ ֶשִסְפרֵׁ ִאם ֲאִני ָא , ֲאִני יֹודֵׁ ף ְד ֲאָבל הַּ ְפטֵׁ ם ִאם ִמיֶשהּו ְיטַּ ֶהםשֵׁ ל ֶאָחד מֵׁ  ? ּיֹו עַּ

כֹורֵׁ  ם ִיְתָפְרקּואֹו ֶשהַּ ְשָלנּות ְוהֵׁ ְך אֹוָתם ְברַּ ָמה ֶאְהֶיה ָזִהיר? ְך ָכרַּ ד כַּ ֶפר ֻמְכָרח ִלֹפל , לֹא ָחשּוב עַּ י סֵׁ ֲהרֵׁ

ת ְבָשבּועַּ  חַּ ם אַּ עַּ ל ָהָאֶרץ ְלָפחֹות פַּ ע. עַּ ֶבֶגד ִנְקרַּ ֶשהּו, אֹו הַּ  .אֹו מַּ

ֶפר סֵׁ ית הַּ ב ְמאֹוד ֶאת בֵׁ ְכָפר ְוִלְראֹות ֲאָבל ִאם ֶא , ֲאִני אֹוהֵׁ ְפָשר ָהָיה ְלָפחֹות ִלְנֹסעַּ יֹום ֶאָחד ְבֹחֶדש לַּ

ִים . ְקָצת ר טֹוב ְליֹומַּ י יֹותֵׁ ם ִליֹשן ָשם –אּולַּ אי גַּ  .ְכדַּ

ק ָמה ֲאִני רֹוֶצה ב רַּ י ֶשֲאִני לֹא ָאָדם טֹוב  ְוחֹושֵׁ ִרים ֲעִנִּיים, ֲאִני ֻמְדָאג ִמְפנֵׁ י רֹוֶצה ָהִייִת . ְויֵׁש ִלי ֲחבֵׁ

ִמיָצה רֹות ֲאִמִתית ְואַּ נּו ֲחבֵׁ ֲעשֹות זֹאת, ֶשִתְהֶיה ֶאְצלֵׁ יְך לַּ עַּ אֵׁ יֶנִני יֹודֵׁ ְך אֵׁ ֲעשֹות ִאם ֶאָחד . אַּ ָמה לַּ

ִרים לֹא ֶנְחָמד ֲחבֵׁ ל ָכל ְשטּות, הַּ ְך עַּ ְכסֵׁ ְצמֹו אֹו ִמְסתַּ ְמִאיס ֶאת עַּ עאֹו ֶאָחד ְכֶזה ֶשֲאִני לֹא , מַּ  . ָמה יֹודֵׁ

ֻשְלָחן ִרי לַּ ד ִעם ָכל ֶאָחד ְכמֹו ִעם ֲחבֵׁ ְך .  זֹאת ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ְיִדידּות ֲאִמִתית, ִאם ֶאְפָשר ָהָיה ְלִהְתיַּדֵׁ אַּ

ר חֵׁ ב ֶאת ֻכָלם. ָכל ֶאָחד הּוא אַּ בֵׁ יֶנִני ָיכֹול ְלחַּ ף ֶאָחד, ִאם אֵׁ כֹות ִעם אַּ ל ְלָפחֹות לֹא ָלֶלֶכת מַּ דֵׁ  . ֲאשַּ

ִאם ְצִליחַּ  הַּ  ? אַּ

כֹות ְבָשָנה ט ֶאְפָשר ָלֶלֶכת מַּ ָמה ְפָעִמים ֲהִכי ְמעַּ ֹכלֶאְרֹשם .  ֶאְרֹשם –? כַּ ּיֹוָמן ֶשִלי. ֶאת הַּ  .ֶזה ִיְהֶיה הַּ


