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ֶפר ית סֵּ אֹותֹו בֵּ י ָיֶנִקים, בְּ נֵּ ִדים שְּ אֹוָתּה ִכָתה לֹומְּ  ָהִראשֹון . ַוֲאִפּלּו בְּ

ָפר ר ָבִעיר, ִיַסע ַבֹחֶפש ַלכְּ ִני ִיָשאֵּ ָרה ַעִּליָזה . ַהשֵּ ֶחבְּ ַבֶּלה ֶאת ַהַקִיץ בְּ ָהִראשֹון יְּ

ּפּוט ַרֲעָשִני ִפטְּ ָחִקים ּובְּ ִמשְּ י ִגּלּו בְּ נֵּ ֶפר. ֶשל בְּ ְך ָכל יֹום ַלַגן ִעם סֵּ ִני יֵּלֵּ  . ַהשֵּ

ָפִרים שֹוִנים יּו לֹו סְּ יְּ : ִיהְּ ַענְּ ָהִבין , ִנים ּומּוָבִנים אֹו ָקִשיםמְּ ִליַח לְּ  ֶשּלֹא ַיצְּ

ָנם  ִריָאה -ֶאת תֹוכְּ ַעת ַהקְּ ַמֲחָשבֹות ִבשְּ ַקע בְּ ִישְּ ַאּלֹון ָעבֹות. וְּ ב לְּ ָיִשים לֵּ , וְּ

ן, ָגדֹול ם, ָזקֵּ דֹומֵּ ָדן וְּ ץ ַהֶזה. ַחשְּ ב מּול ָהעֵּ ָבר ָתִמיד יֵּשֵּ ָאז כְּ ץ , וְּ  ". ֶשּלֹו"ָהעֵּ

ץ ֶשּלֹוזֶ  ָהעֵּ ָסל ֶשּלֹו וְּ ֶיה ַהַספְּ קֹומֹו ַבַגן, ה ִיהְּ  . ּומְּ

ַח ַאּלֹון ָקָטן ַיד ָהַאּלֹון ָהַעִתיק צֹומֵּ ַגֶּלה ֶשּלְּ אֹום יְּ רּו ָיִמים ַרִבים ּוִפתְּ ֹקֶדם . ַיַעבְּ

ב ָליו לֵּ ן לֹא ָשם אֵּ ִצים. ָלכֵּ י עֵּ נֵּ ָבר שְּ יּו לֹו כְּ ָשו ִיהְּ ָקטָ : ַעכְּ  . ןָגדֹול וְּ

ִרים ַהָיִמים  שּוב עֹובְּ ַתיֵּם  -וְּ ִהסְּ ד לְּ ָפִרים  -ַהֹחֶפש עֹומֵּ ה סְּ בֵּ ה  -ַהרְּ בֵּ ַהרְּ

ּנֹות שֻׁ ָשבֹות שֹונֹות ּומְּ נֹות, ַמחְּ קֹורְּ רֹות וְּ תֹו ֶשל . קֹודְּ ַדעְּ ַעד ֶשַּפַעם ַאַחת עֹוֶלה בְּ

 :ָיֶנק

ש ֶאת שֹוָרשָ " ַוַדאי ּפֹורֵּ ן בְּ צּוָרה ָכזֹאת ָהַאּלֹון ַהָזקֵּ י ָהֲאָדָמה בְּ ַמֲעַמקֵּ יו בְּ

ץ ַהָקָטן ָהעֵּ ֹזל ִמיִצים מֵּ ש, ֶשּלֹא ִלגְּ ַיבֵּ י ֶשּלֹא ִיתְּ דֵּ ַדל, כְּ י ֶשִיגְּ דֵּ הּוא טֹוב . כְּ

ָחָכם ן, וְּ  .ָהַאּלֹון ַהָזקֵּ

ָמֳחָרת ן , ּולְּ בֹונֵּ י ֶשִהתְּ י ָהעֵּ ַאֲחרֵּ נֵּ ַמן ַרב ִבשְּ ַדַעתהּוא רֹו, םיצִ ָיֶנק זְּ  , ֶצה לְּ

כֹוָנה ָשָבה ֶשּלֹו ֶבֱאֶמת נְּ ִחיר ַהִאם ַהַמחְּ ָכל מְּ ֶמה , רֹוֶצה ָלַדַעת בְּ אֹו ֶשֶזה ַרק ִנדְּ

 .לֹו

רּו ָשִנים ַרבֹות ָרה; ַיַעבְּ דֵּ נֹו ַבשְּ י ָהַאּלֹוִנים, ַבַגן, ָיֶנק ַיֲעֹבר ִעם בְּ נֵּ ַיד שְּ  . לְּ

ָבר ָפִרים. ָהַאּלֹון ַהָקָטן ָגַדל כְּ אֹותֹו ַקִיץ ּוַבסְּ ר ָיֶנק בְּ ן ָבֶהם ִיָזכֵּ בֹונֵּ ֶשִיתְּ , כְּ

בֹוָתיו שְּ ַמחְּ ר בְּ ִיָזכֵּ  .וְּ


