ְּכלָ לֵ י ַהּזָ ָהב ֶׁשּיִ ְׁש ְמרּו ָעלֵ ינּו
ש ָח ִקים ִעם ַּכ ָּמה
יתי ְ ּב ִג ַ ּנת ַה ִּמ ְ ׂ
ָה ַרב יוֹ ִניָ ,ק ָרה ִלי ִמ ּק ֶֹדם ָּד ָבר מו ָּזר
ָה ִי ִ
ֲח ֵברוֹ תַ .א ֲח ֵרי ְ ּב ֵע ֶר ְך ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ּ ִ ׂ
ש ַח ְקנ ּו ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ְצ ֵמ ָאהָ ,אז ִנ ַ ּג ׁ ְש ִּתי ֶאל ַה ִ ּב ְר ִז ָ ּיה
"ח ִ ּניַ ,א ְּת ְיכוֹ ָלה
יע ָא ָדם ׁ ֶש ֲא ִני ל ֹא ַמ ִּכ ָירהְ ,ו ָא ַמר ִליַ :
ְּכ ֵדי ִל ׁ ְש ּתוֹ תִ ּ .פ ְתאוֹ ם הוֹ ִפ ַ
ָלבוֹ א ֶר ַגע?" ל ֹא ֵה ַב ְנ ִּתי ֵמ ֵאיפֹה הוּא יוֹ ֵד ַע ֶאת ַה ׁ ּ ֵשם ׁ ֶש ִּליָ ׁ .ש ַא ְל ִּתי אוֹ תוֹ :
יע ֶאל ׁשו ַּרת ַה ְּמכוֹ ִנ ּיוֹ ת ַ ּב ַצּ ד ַה ׁ ּ ֵש ִני ׁ ֶשל ַה ְּכ ִב ׁיש
"לבוֹ א ְל ָאן? ָל ָּמה?" הוּא ִה ְצ ִ ּב ַ
ָ
ְו ָא ַמר" :בּ וֹ ִאיַּ ,ת ַע ְז ִרי ִלי ֶר ַגע ִעם ַה ֵ ּבן ַה ָּק ָטן ׁ ֶש ִּלי .הוּא ִנ ְר ַּדם ָ ּבאוֹ טוֹ ַ ,ו ֲא ִני ָצ ִריךְ
ְל ַה ֲעלוֹ ת ַה ַ ּב ְי ָתה ֶאת ַה ּ ַ ׂ
ש ִּק ּיוֹ ת ֵמ ַה ְּק ִנ ּיוֹ תַ .רק ַּת ַע ְמ ִדי ְל ָידוֹ ׁ ְש ֵּתי ַּד ּקוֹ תֶ ׁ .ש ִאם
ִי ְתעוֹ ֵרר ׁ ֶשלּ ֹא ִי ְפ ַחד ׁ ֶשהוּא ְל ַבד".
שית?
ָמה ָע ִ ׂ
ַא ָ ּבא ָּת ִמיד אוֹ ֵמר ַּכ ָּמה ָח ׁשוּב ַל ֲעשׂוֹ ת ֶח ֶסד ְו ַל ֲעזֹר ְל ִמי ׁ ֶש ָצּ ִר ְ
יך.
ִה ְת ַל ַ ּב ְט ִּתי
ְ
ַ ּגם ְ ּב ׁ ִשעוּר ּתוֹ ָרה ָל ַמ ְדנ ּו ֵאיך ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ִה ְכ ִניס אוֹ ְר ִחים ַה ַ ּב ְי ָתה ְו ִכ ֵ ּבד
ישה ּו ְמ ַב ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ִ ּני ִל ׁ ְשמֹר ַעל
אוֹ ָתםֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּביוֹ ם ׁ ֶש ָה ָיה ַמ ָּמ ׁש חוֹ ֶלהְ .ו ִה ֵ ּנה ִמ ׁ ֶ
ֶי ֶלד ָק ָטן ׁ ֶשלּ ֹא ִי ְפ ַחדֶ .זה ִנ ְר ֶאה ַמ ָּמ ׁש ִמ ְצ ָוה ,ל ֹא?
ו ְּב ָכל זֹאתִ ,מ ָּמה ָח ׁ ַש ׁ ְש ְּת?
ַא ָ ּבא ְו ִא ָּמא ִל ְּמד ּו אוֹ ִתי ׁ ֶש ַאף ּ ַפ ַעם ָאסוּר ָל ֶל ֶכת ִעם ְמ ֻב ָ ּגר ְ ּב ִלי ְר ׁשוּת ֵמ ַההוֹ ִרים.
ֲא ָבל ֶזה ָה ָיה ִלי מו ָּזר – ֵא ְ
יך הוּא ָי ַדע ֶאת ַה ׁ ּ ֵשם ׁ ֶש ִּלי ַל ְמרוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא ִה ַּכ ְר ִּתי
אוֹ תוֹ ִ ּב ְכ ָלל?
"ח ִ ּני".
ָיכוֹ ל ִל ְהיוֹ ת ׁ ֶשהוּא ָע ַמד ִמן ַה ַצּ דְ ,ו ׁ ָש ַמע ֶאת ַה ֲח ֵברוֹ ת ׁ ֶש ָּל ְך קוֹ ְראוֹ ת ָל ְך ַ
ְ ּב ָכל א ֶֹפןַ ,ה ְּכ ָלל ׁ ֶש ַההוֹ ִרים ִל ְּמד ּו אוֹ ָת ְך ָנכוֹ ן ְמאוֹ דּ ַ .גם ִאם ְמ ֻד ָ ּבר ְ ּב ָא ָדם ׁ ֶש ַא ְּת
ַמ ִּכ ָירהְּ ,כמוֹ ׁ ָש ֵכן אוֹ ְקרוֹ ב ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחהַ ,אף ּ ַפ ַעם ל ֹא הוֹ ְל ִכים ְ ּב ִלי ְר ׁשוּת ׁ ֶשל ַא ָ ּבא
אוֹ ִא ָּמא .חוּץ ִמ ֶּזהַ ,ח ִ ּניָּ ,כל ַה ָּכבוֹ ד ׁ ֶש ַא ְּת רוֹ ָצה ַל ֲעשׂוֹ ת ִמ ְצ ָוה ְו ִל ְגמֹל ֶח ֶסדֲ ,א ָבל
ְּד ִעי ׁ ֶש ָא ָדם ְמ ֻב ָ ּגר ׁ ֶש ָצּ ִר ְ
יך ֶע ְז ָרה – ּפוֹ ֶנה ְ ּב ֶד ֶר ְך ְּכ ָלל ִל ְמ ֻב ָ ּגרְ ,ול ֹא ְל ֶי ֶלד אוֹ ַי ְל ָּדה.
שית?
ִאם הוּא ִ ּב ֵּק ׁש ַּד ְו ָקא ִמ ֵּמ ְך ָל ֶל ֶכת ִא ּתוֹ ֶ ,זה ָח ׁשוּדָ .אז ָמה ָע ִ ׂ
"מ ְצ ַט ֶע ֶרתֲ ,א ָבל ַההוֹ ִרים ל ֹא ַמ ְר ׁ ִשים ִלי ָל ֶל ֶכת ְ ּב ִלי ְר ׁשוּת"ָ .אז
ָא ַמ ְר ִּתי לוֹ ִ :
ְ
"מהַ ,א ְּת ְמ ַפ ֶח ֶדת ִמ ֶּמ ִ ּני? ַההוֹ ִרים ׁ ֶש ָּלך ַמ ִּכ ִירים אוֹ ִתיַ .רק
הוּא ָצ ַחק ְו ָא ַמרָ :
ְ
ְ
ש ִרים ׁ ְש ָק ִלים ׁ ָש ֶוה ָלך".
ָּתבוֹ ִאי ִל ׁ ְש ֵּתי ַּד ּקוֹ תֲ .א ִני ֲא ׁ ַש ֵּלם ָלך ֶע ְ ׂ
ָא ַמ ְר ִּתי לוֹ ׁ ֶש ִא ָּמא ִל ְּמ ָדה אוֹ ִתי ׁ ֶשלּ ֹא לוֹ ְק ִחים ֶּכ ֶסף ַעל ֲע ִ ׂ
ש ַ ּית ִמ ְצ ָוהְ ,ו ׁ ֶש ְ ּי ַח ֶּכה
ַו ֲא ִני ָארוּץ ַה ַ ּב ְי ָתה ְל ַב ֵּק ׁש ְר ׁשוּת ֵמ ִא ָּמא ָלבוֹ א ִא ּתוֹ ָ .אז הוּא ִע ֵּקם ֶאת ַה ּ ַפ ְרצוּף
ְו ָא ַמר" :ל ֹא ְמ ׁ ַש ֶ ּנה"ְ ,ו ָה ַל ְך ִמ ׁ ּ ָשם.
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ְמ ֻע ֶּלהַ ,ח ִ ּני! ִה ְת ַנ ַה ְג ְּת ְ ּבצו ָּרה בּ וֹ ֶג ֶרת ַו ֲח ָכ ָמה .טוֹ ב ְמאוֹ ד ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְס ַּכ ְמ ְּת ָל ֶל ֶכת
ַרק ִּכי ִה ִצּ יע ּו ָל ְך ֶּכ ֶסף אוֹ ַמ ְמ ָּתקֵ .י ׁש ָ ּבעוֹ ָלם ַה ְר ֵ ּבה ֲא ָנ ׁ ִשים טוֹ ִבים ְו ִנ ְפ ָל ִאים
ַו ֲא ַנ ְחנ ּו רוֹ ִצים ַל ֲעזֹר ְל ִמי ׁ ֶש ָצּ ִר ְ
יךֲ ,א ָבל ָח ׁשוּב ְמאוֹ ד ִל ׁ ְשמֹר ַעל ַה ְּכ ָל ִליםְּ ,כ ֵדי
ׁ ֶשלּ ֹא ִנ ּ ָפ ַגע ֵמ ֲא ָנ ׁ ִשים ל ֹא טוֹ ִבים.
ָה ַרבִּ ,ת ׁ ְש ַמע ִס ּפוּר ַמ ְפ ִחידַ ּ :פ ַעם ֲח ֵב ָרה ׁ ֶש ִּליַ ׁ ,ש ַחרָ ,י ׁ ְש ָבה ַעל ַס ְפ ָסל ַ ּב ִ ּג ָ ּנה
ְו ָק ְר ָאה ֵס ֶפרִ ּ .פ ְתאוֹ ם ִה ְת ַי ׁ ּ ֵשב ְל ָי ָד ּה ָא ָדם ׁ ֶש ִהיא ל ֹא ַמ ִּכ ָירהְ ,ו ִה ְת ִחיל ְל ַל ֵּטף
אשוֹ ן ִהיא ִה ְת ַ ּב ְל ְ ּב ָלה ְול ֹא ָי ְד ָעה ֵא ְ
ַא ֲח ֵרי
יך ְל ָה ִגיב
ש ָערּ ָ .ב ֶר ַגע ָה ִר ׁ
ָל ּה ֶאת ַה ּ ֵ ׂ
ְ
"אל ִּת ַ ּגע ִ ּבי".
ַּכ ָּמה ׁ ְש ִנ ּיוֹ ת ִהיא ִנ ְז ְּכ ָרה ָמה ָצ ִריך ַל ֲעשׂוֹ ת ו ָּפ ׁשוּט ָצ ְר ָחה ָע ָליוַ :
יבהְ ,ו ָה ִא ׁיש ַה ֶּזה ּ ָפ ׁשוּט ָ ּב ַרח...
ּתוֹ ְך ׁ ְש ִנ ָ ּיה ִה ִ ּגיע ּו ְל ׁ ָשם ַּכ ָּמה ֲא ָנ ׁ ִשים ׁ ֶש ָהי ּו ַ ּב ְּס ִב ָ
"הגּ וּף ׁ ֶש ִּלי הוּא ַרק ׁ ֶש ִּלי ,ו ְּל ַאף ֶא ָחד
ָּכל ַה ָּכבוֹ ד ְל ׁ ַש ַחרֵ .י ׁש ִמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ֶשאוֹ ֵמרַ :
ֵאין ְזכוּת ָל ַג ַעת בּ וֹ ְלל ֹא ְר ׁשו ִּתי"ּ ַ .גם ִאם ֶזה ָא ָדם ְמ ֻכ ָ ּבד ְּכמוֹ ַרב ,מוֹ ֶרה ַו ֲא ִפלּ ּו
ִאם ֶזה ְקרוֹ ב ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחהַ .ה ֲח ֵב ָרה ׁ ֶש ָּל ְךַ ׁ ,ש ַחרָ ּ ,פ ֲע ָלה ַמ ָּמ ׁש ְל ִפי ַה ְּכ ָלל ׁ ֶשל ׁ ְשלוֹ ׁש
ַה ָ'ל ֶמ ִדים'ַ .מ ִּכ ָירה?
שה ְל ָך ָּד ָבר
ישה ּו עוֹ ֶ ׂ
ֶ ּב ַטחִ .אם ִמ ׁ ֶ
ָ
יב ִרים
ל ֹא ָנ ִעים אוֹ נוֹ ֵג ַע ְלך ָ ּב ֵא ָ
ַה ּ ְפ ָר ִט ִ ּיים ַא ָּתה ָצ ִר ְ
יךְ :ל ַה ִ ּגיד
"ל ֹא"ִ ,ל ְבר ַֹח ו ְּל ַס ּ ֵפר ַלהוֹ ִרים
אוֹ ִל ְמ ֻב ָ ּגר ׁ ֶש ַא ָּתה סוֹ ֵמ ְך ָע ָליו.
ָנכוֹ ן ְמאוֹ ד .ו ָּמה קוֹ ֶרה ִאם
ש ה ָל ְך ַמ ׁ ּ ֶש ה ּו
יש ה ּו עוֹ ֶ ׂ
ִמ ׁ ֶ
ֲא ָבל אוֹ ֵמר"ֶ :זה סוֹ ד ֵ ּב ֵינינוּ.
ַאל ְּת ַס ּ ְפ ִרי ְל ַאף ֶא ָחד"?

ַה ִאם ּ ַפ ַעם ָק ָרה ָל ֶכם
ישה ּו ֵמ ַה ֲח ֵב ִרים ׁ ֶש ָּל ֶכם ָּד ָבר
אוֹ ְל ִמ ׁ ֶ
דּ וֹ ֶמה ְל ָמה ׁ ֶש ָּק ָרה ְל ַח ִ ּני אוֹ ַל ֲח ֶב ְר ָּת ּה?
שוּ?
יתם ,אוֹ ָמה ַה ֲח ֵב ִרים ׁ ֶש ָּל ֶכם ָע ׂ
ָמה ֲע ִ ׂ
ש ֶ
ְל ִמי ַא ֶּתם ּפוֹ ִנים ְּכ ׁ ֶש ּקוֹ ֶרה ָל ֶכם ָּד ָבר ל ֹא
ישהוּ?
ָנ ִעים ְו ַא ֶּתם רוֹ ִצים ְל ַס ּ ֵפר ָע ָליו ְל ִמ ׁ ֶ
ַה ִאם ֵי ׁש סוֹ ד ׁ ֶש ַא ֶּתם ַמ ְס ִּת ִירים?

ִא ָּמא ִל ְּמ ָדה אוֹ ִתי ׁ ֶש ֵאין סוֹ דוֹ ת ֵמ ַא ָ ּבא
ישה ּו אוֹ ֵמר ִלי ְל ַה ְס ִּתיר
ְו ִא ָּמא
ִאם ִמ ׁ ֶ
ימן ׁ ֶש ֶּזה סוֹ ד ַרע ְו ַח ָ ּי ִבים ָל ֶל ֶכת
ֵמ ֶהם ַמ ׁ ּ ֶשהוִּ ,ס ָ
ו ְּל ַס ּ ֵפר.
ְמ ֻע ֶּלהֵ .י ׁש סוֹ דוֹ ת טוֹ ִבים – ְל ָמ ׁ ָשלְּ ,כ ׁ ֶשרוֹ ִצים ְל ַא ְר ֵ ּגן יוֹ ם ֻה ֶּל ֶדת
ַה ְפ ָּת ָעה ְל ַא ַחד ָה ַא ִחים ַ ּב ַ ּב ִית אוֹ ַל ֲח ֵב ָרה ,ו ַּמ ְס ִּת ִירים ֵמ ֶהם ֶאת ָה ִע ְנ ָין ֵ ּב ְינ ַת ִים
ש ְמח ּו ִמ ֶּזה.
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַ ּב ּסוֹ ף ְי ַגלּ ּו ְו ִי ְ ׂ
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ישה ּו רוֹ ֶצה ׁ ֶש ַּת ְס ִּת ִירי ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ֵמ ַההוֹ ִריםֶ ,זה סוֹ ד ַרעַ ,ו ֲא ִפלּ ּו ִאם
ֲא ָבל ִאם ִמ ׁ ֶ
יכה ְל ׁ ַש ֵּתף אוֹ ָתם .ו ְּב ָכל ִמ ְק ֶרהַ ,ח ִ ּניִּ ,ת ְז ְּכ ִרי ָּת ִמיד
ִה ְב ַט ְח ְּת ל ֹא ְל ַס ּ ֵפר – ַא ְּת ְצ ִר ָ
ילה ָק ָרה ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ל ֹא טוֹ ב ֵ ּבין ָא ָדם ְמ ֻב ָ ּגר ְל ֶי ֶלד – ִמי ׁ ֶש ַא ְח ַראי ַעל
ׁ ֶש ַ ּגם ִאם ָח ִל ָ
ּ
ָּכ ְך הוּא ַה ְּמ ֻב ָ ּגרְ ,ו ַה ֶי ֶלד ֵאינוֹ ָא ׁ ֵשםּ ַ .גם ִאם הוּא ִה ְס ִּכים ָל ֶל ֶכת ִעם ַה ְּמ ֻב ָ ּגר אוֹ
ׁ ֶש ִה ְר ִ ּג ׁיש ְמ ֻב ְל ָ ּבל ְול ֹא ִה ְת ַנ ֵ ּגדַ ,ו ֲא ִפלּ ּו ִאם ִק ֵ ּבל ַמ ְמ ָּתק אוֹ ֶּכ ֶסף – ֶזה ל ֹא ְמ ׁ ַש ֶ ּנה,
ו ָּמה ׁ ֶש ָּק ָרה הוּא ל ֹא ְ ּב ַא ׁ ְש ָמתוֹ ָ .ע ָליו ְל ׁ ַש ֵּתף ֶאת ַא ַחד ַההוֹ ִרים אוֹ ְמ ֻב ָ ּגר ַא ֵחר
ׁ ֶשהוּא סוֹ ֵמ ְך ָע ָליו – ְו ַי ַע ְזר ּו לוֹ .

ׁשֹואלִ ים
עֹוד יְ לָ ִדים ֲ
קוֹ ְר ִאים ִלי ֵנ ִר ָ ּיהַ ,ו ֲא ִני ֶ ּבן ׁ ֵש ׁשִ .ל ְפ ָע ִמים ֲא ִני הוֹ ֵל ְך ִעם ַההוֹ ִרים
ִל ְק ִנ ּיוֹ ת ,ו ִּפ ְתאוֹ ם ְמ ַג ֶּלה ׁ ֶש ָה ַל ְכ ִּתי ְל ִאבּ וּד ַו ֲא ִני ל ֹא מוֹ ֵצא אוֹ ָתם...
ָמה ֶא ְפ ׁ ָשר ַל ֲעשׂוֹ ת ִאם ֵא ֵל ְך ׁשוּב ְל ִאבּ וּד? ֶזה ַמ ָּמ ׁש ַמ ְפ ִחיד...
ֵנ ִר ָ ּיה ַה ָ ּי ָקר ,ל ֹא ָצ ִר ְ
ש ִא ׁ ּ ָשה ִעם ְי ָל ִדים ,ו ַּב ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ָ ּנה
יך ְל ִה ָ ּב ֵהלַ .ח ּ ֵפ ׂ
ל־פה ֶאת ִמ ְס ּ ַפר
ְל ִה ְת ַק ׁ ּ ֵשר ְל ַא ָ ּבא אוֹ ְל ִא ָּמאְּ .כ ַדאי ׁ ֶש ִּת ְל ַמד ְ ּב ַע ּ ֶ
ַה ֶּט ֶלפוֹ ן ׁ ֶשל ַא ַחד ַההוֹ ִריםְ ,ו ִאם ָק ׁ ֶשה ְל ָך ִל ְזכּ ֹר – ָאז ְּכ ַדאי ׁ ֶש ֵהם
ִי ְר ׁ ְשמ ּו ְל ָך ְ ּב ֵעט ַעל ַה ָ ּיד ֶאת ַה ִּמ ְס ּ ָפר ִל ְפ ֵני ׁ ֶש ַא ֶּתם יוֹ ְצ ִאים ֵמ ַה ַ ּב ִית.
ל־פה ֶאת ְּכת ֶֹבת ַה ַ ּב ִית ׁ ֶש ְּל ָךָּ ,כ ְך ׁ ֶש ִאם ֵּת ֵל ְך
ְּכ ַדאי ַ ּגם ִל ְלמֹד ְ ּב ַע ּ ֶ
ְל ִאבּ וּד יו ְּכל ּו ְל ַה ְח ִזיר אוֹ ְתךָ.
***

יל ִדיםְ ,לנ ַֹער ו ְּלהוֹ ִרים,
ִל ְצ ִפ ָ ּיה ְ ּב ִס ְרטוֹ ִנים ַ ּבנּוֹ ֵ ׂ
שא – ִל ָ
"ל ִה ָּז ֵהר ִמ ָּז ִרים",
ִּכ ְתב ּו ַ ּב ֲא ַתר ִמ ָּלה טוֹ ָבהְ :
אוֹ ִס ְרק ּו ֶאת ַה ַ ּב ְרקוֹ ד:

ש ֲח ִקים
קוֹ ְר ִאים ִלי ֲא ִב ַיג ִילַ ,ו ֲא ִני ַ ּבת ָח ֵמ ׁשִ .ל ְפ ָע ִמים ַ ּב ַ ּגן ֲא ַנ ְחנ ּו ְמ ַ ׂ
ְ ּב"רוֹ ֵפא ְוחוֹ ֶלה"ְ ,ו ַה ֶ ּי ֶלד ׁ ֶשהוּא ָהרוֹ ֵפא בּ וֹ ֵדק ֶאת ַה ֶ ּי ֶלד ַהחוֹ ֶלה
ש ָחק טוֹ ב?
ִמ ַּת ַחת ַל ְ ּב ָג ִדיםֶ .זה ִמ ְ ׂ
ש ֶח ֶקת ִעם ֲח ֵב ִרים ַ ּב ַ ּגן" .רוֹ ֵפא ְוחוֹ ֶלה"
ׁ ָשלוֹ םֲ ,א ִב ַיג ִיל .י ִֹפי ׁ ֶש ַא ְּת ְמ ַ ׂ
הוּא ִמ ְ ׂ
ש ָחק ֶנ ְח ָמדְ ,ו ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ִּת ְב ְּדק ּו ֶזה ֶאת ֶזה – ֲא ָבל ְ ּב ִלי ְלהוֹ ִריד
ְ ּב ָג ִדים.
יב ִרים
ׁ ִש ְמר ּו ַ ּגם ַעל ַה ְּכ ָלל ַה ָ ּבא :ל ֹא נוֹ ְג ִעים ְול ֹא ִמ ְס ַּת ְּכ ִלים ָ ּב ֵא ָ
ישה ּו ַא ֵחר ׁ ֶש ִ ּי ַ ּגע אוֹ
ישה ּו ַא ֵחרְ ,ול ֹא נוֹ ְת ִנים ְל ִמ ׁ ֶ
ַה ּ ְפ ָר ִט ִ ּיים ׁ ֶשל ִמ ׁ ֶ
ָי ִציץ ְ ּב ׁ ֶש ָּלנוּ.
ַרק ְּכ ׁ ֶש ַא ָ ּבא ְו ִא ָּמא עוֹ ְז ִרים ַל ֶ ּי ֶלד ְל ִה ְת ַל ֵ ּב ׁש אוֹ ְל ִה ְת ַק ֵּל ַח אוֹ
יב ִרים ַה ּ ְפ ָר ִט ִ ּיים
ְּכ ׁ ֶשרוֹ ֵפא בּ וֹ ֵדק אוֹ תוֹ – ֵהם ְיכוֹ ִלים ָל ַג ַעת ָ ּב ֵא ָ
ש ֲח ִקים ַ ּב ַּמ ִים
ׁ ֶשלּ וֹ ּ ִ .ב ׁ ְש ַאר ַה ַּמ ָצּ ִביםַ ,ו ֲא ִפלּ ּו ְּכ ׁ ֶש ַא ִחים ְו ַא ֲחיוֹ ת ְמ ַ ׂ
יב ִרים ַה ּ ְפ ָר ִט ִ ּיים ֶזה ׁ ֶשל ֶזה.
ָ ּב ַא ְמ ַ ּב ְט ָיה ְ ּב ִגיל ָצ ִעיר ,ל ֹא נוֹ ְג ִעים ָ ּב ֵא ָ
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אֹור ַח ֶה ָחׁשּוד
ָה ֵ
ָא ָדם ל ֹא ֻמ ָּכר ָּד ַפק ַעל ַּד ְל ּתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ְיהוֹ ׁ ֻש ַע.
ש ָמקוֹ ם ִל ׁישֹןֶ .א ְפ ׁ ָשר
"שלוֹ םֲ .א ִני אוֹ ֵר ַח ָ ּב ִעיר ,ו ְּמ ַח ּ ֵפ ׂ
ָׁ
ְל ִה ְת ָא ֵר ַח ֶא ְצ ְל ֶכםּ ְ ,ב ַב ָּק ׁ ָשה?"

ֲח ָכ ֵמינ ּו ִז ְכרוֹ ָנם ִל ְב ָר ָכה ִל ְּמד ּו אוֹ ָתנ ּו ְּכ ָלל ָח ׁשוּבַּ :
"כ ְ ּב ֵדה ּו
ְו ָח ׁ ְש ֵדהוּ"ִ .מ ַצּ ד ֶא ָחדָ ,ראוּי ְל ִה ְת ַי ֵחס ְ ּב ָכבוֹ ד ְל ָכל ָא ָדםִ .מ ַצּ ד
ׁ ֵש ִניָּ ,כל עוֹ ד ֵא ֶינ ּנ ּו ַמ ִּכ ִירים ֶאת ָה ִא ׁיש ְו ֶאת ַּכ ָ ּונוֹ ָתיו – ֵי ׁש ִל ְנקֹט
ֶא ְמ ָצ ֵעי ְז ִהירוּת ְּכ ֵדי ִל ׁ ְשמֹר ַעל ַע ְצ ֵמנוּ.

ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ְ ּב ַמ ְר ֵאה ּו ׁ ֶשל ָה ִא ׁיש עוֹ ֵרר ֲח ׁ ָשדֲ ,א ָבל ַר ִ ּבי ְיהוֹ ׁ ֻש ַע
יקם .הוּא ִה ְכ ִניס ֶאת ָה ִא ׁיש ְל ֵביתוֹ ְ ,ו ָנ ַתן
ל ֹא ָר ָצה ְל ָה ׁ ִשיב ֶאת ּ ָפ ָניו ֵר ָ
ּ
לוֹ ֲארו ָּחה ְּכ ַיד ַה ֶּמ ֶל ְךְ .ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ֶה ֱע ָלה אוֹ תוֹ ַ ּב ֻּס ָּלם ֶאל ֲע ִל ַית ַה ַ ּגג,
"נ ּ ָפ ֵג ׁש ׁשוּב ָמ ָחר".
"ל ְי ָלה טוֹ ב"ָ ,א ַמר לוֹ ִ ,
יע ְל ָפ ָניו ֶאת ַה ִּמ ָּטהַ .
ְו ִה ִצּ ַ
ְל ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּי ַרד ַר ִ ּבי ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ִמן ַה ֻּס ָּלם ,הוּא ָנ ַטל אוֹ תוֹ ִע ּמוֹ .
שק
ְ ּב ֶא ְמ ַצע ַה ַּל ְי ָלה ִה ְתעוֹ ֵרר ָהאוֹ ֵר ַח ִמ ׁ ּ ְש ָנתוֹ ְ ,ו ִה ְת ִחיל ַמ ְכ ִניס ְלתוֹ ְך ַה ּ ַ ׂ
יטיםִ .מ ְת ָ ּב ֵרר ׁ ֶש ָה ִא ׁיש ָה ָיה ַ ּג ָ ּנבֶ ׁ ,ש ִ ּנ ֵצּ ל
ׁ ֶש ֵה ִביא ִא ּתוֹ ֶח ְפ ֵצי ֵע ֶר ְך ְו ַת ְכ ׁ ִש ִ
ֶאת ַה ְכ ָנ ַסת ָהאוֹ ְר ִחים ַה ָ ּי ָפה ְּכ ֵדי ִל ְגנֹב ֵמ ְרכו ּׁשוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ְיהוֹ ׁ ֻש ַע.
ש ּקוֹ ּ ָפ ָנה ָל ֶר ֶדת ְ ּב ֶע ְז ַרת ַה ֻּס ָּלם – ַא ְך ַ ּב ֲח ׁ ֵש ָכה ל ֹא
ְּכ ׁ ֶש ִּס ֵ ּים ְל ַמ ֵּלא ֶאת ַ ׂ
אשוֹ ָנה
ִה ְב ִחין ׁ ֶש ַה ֻּס ָּלם ְּכ ָבר ֵא ֶינ ּנוְּ ,ו ָל ֵכן ּ ָפ ׁשוּט ָצ ַנח ֶאל ַה ּקוֹ ָמה ָה ִר ׁ
ְו ֶנ ְח ַ ּבל.
ילה ֵה ִעיר ִמ ָ ּיד ֶאת ְ ּב ֵני ַה ַ ּב ִיתְ ,ו ֵהם ָּת ְפס ּו ֶאת ַה ַ ּג ָ ּנב ְו ָל ְקח ּו
ַר ַע ׁש ַה ְ ּנ ִפ ָ
אוֹ תוֹ ְל ַמ ֲע ָצר.

(על ּ ִפי דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץ ַר ָ ּבה ,ה)
ַ
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