
ֶות ְמחֹול   ַהמָּ

 

ף ׁש ַהמּונָּ מֵּ יָּדֹו ַהֶחרְּ י, בְּ יתִּ יַע ֶאל ֶפַתח בֵּ ֶות ַיגִּ  ,ַהמָּ

ן  טָּ יט ַהשָּ לִּ ַרקְּ ַדאי, ַהפְּ מְּ ּדֹו ַאׁשְּ צִּ טֹּל נִּ  -ּולְּ ףמָּ ׁשְּ לִּ י ַבֲחטָּ  .תִּ

ֶות ַבעַהמָּ ם- , שְּ ַניִּ ַּדד ַהַקרְּ חֻׁ י מְּ פִּ תָּ ֹּאַמר: "ׁשֻׁ י ק וְּ ַפהֵּ  ,יֹום, יְּ

ט  רֵּ ּדֹון פָּ ם ַלנִּ ַתיִּ ינְּ ת בֵּ צָּ נֵּם קְּ י ֲאַנמְּ יו, ַוֲאנִּ אָּ ַסת ֲחטָּ כְּ  ."ֶאת מִּ

ל  לָּ מְּ אֻׁ ר וְּ יֻׁסָּ יׁש מְּ ֲאֶרֶׁשת ֶׁשל אִּ יַני בָּ י ֶאֱעצֹּם ֶאת עֵּ  ַגם ֲאנִּ

יב בְּ  ׁשִּ ַאקְּ י וְּ נִּ זְּ ֶרה ֶאת אָּ לַאְך ֶאכְּ ַרת ַהגֹורָּ זֵּ גְּ ין לִּ תִּ  .רֹּב ֶקֶׁשב, ַממְּ

 

יו  נָּ תְּ ק ֶאת מָּ ַדי ֲאַחבֵּ יָּ י, בְּ עֹורִּ א מֵּ צֵּ אֵּ פֹּץ וְּ ֶפַתע ֶאקְּ  לְּ

יו  פָּ לָּ ה ֶאת טְּ בָּ רְֹּך ַבחִּ כְּ י יִּ ארִּ יב ַצּוָּ בִּ יף ּוסְּ נִּ בֹו הּוא יָּ נָּ  ֶאת זְּ

תַ  סְּ ים נִּ דִּ חֹול ֶׁשל ׁשֵּ מָּ גָּׁשֹות, בְּ ֲעַרת רְּ סְּ רֹּץ בִּ פְּ ה נִּ ר ַהחּוצָּ רֵּ  חְּ

ים   בִּ יַׁשת ֲעקֵּ קִּ הֹונֹות ּונְּ יַפת בְּ פִּ טְּ ר  -בִּ עֹורֵּ תְּ ם יִּ עֹולָּ ל הָּ  !ֶׁשכָּ

ַאי  ּיֹות ֲחטָּ לּולִּ ֹלל ֶאל תֹוְך ׁשְּ צְּ נִּ ק וְּ ַזנֵּ ה נְּ וָּ ה ֶׁשל ֶחדְּ חָּ וָּ צְּ  בִּ

ַדי ילָּ י וִּ תִּ ׁשְּ יֶהם ֶׁשל אִּ נֵּ ימּו פְּ תִּ ים ֶׁשל ֶרֶפׁש ַיכְּ יזִּ ים ַעלִּ זִּ תָּ  ,נְּ

נָּ  ה נֹוׁשָּ ּהֲאהּובָּ א בָּ צָּ ן עֹוד ֶאמְּ יָּ נְּ ן ֶׁשעִּ ַחנֵּ תְּ ה תִּ נָּ קְּ ה אֹו זָּ תָּ נְּ    ה ֶׁשזָּ

א ַאבָּ י מֵּ תִּ ַנבְּ עֹות ֶׁשגָּ רֹור מָּ ּה צְּ רָּ ֶעבְּ יְך לְּ לִּ ַאׁשְּ ַחק וְּ י ַרק ֶאצְּ  .ַאְך ֲאנִּ

ַלַהט  ינּו בְּ נֵּ ַעץ ֶאת ׁשִּ נְּ ה נִּ אָּ ן ַבֶחמְּ גָּ טֻׁ יר מְּ קֶֹּתל ֲחזִּ  בְּ

נִּ  בֹון וְּ י ֶחׁשְּ לִּ ק בְּ ַגהֵּ ה  נְּ י בּוׁשָּ לִּ ַפח בְּ ן ַהַּדַעת  -נְּ ם מִּ אּו נָּא כֻׁלָּ  !ֶׁשּיֵּצְּ

 

דֹּם  אָּ יד הָּ זִּ ין ַהמֵּ עֵּ יַח בְּ לִּ ֶפַתע ַיבְּ ה לְּ ׁשּוקָּ יצֹוץ ֶׁשל תְּ  נִּ

דֹום י ֶאת סְּ ׁש בִּ דֵּ ַחׁש: "בֹוא, קָּ לְּ יִּ יו וְּ בֹותָּ ק ַעגְּ ַפשֵּ יל, יְּ ׁשִּ יו הּוא ַיפְּ סָּ נָּ כְּ  "!מִּ

ַחק  ז ֶאצְּ תָּ אָּ ַמנְּ עּות: "הֹוי, ַבַפח ֶׁשטָּ ׁשְּ רִּ ל  -בְּ נֻּׁוָּ ן מְּ טָּ , שָּ תָּ ַפלְּ  !נָּ

תְּ   ַזלְּ ר גָּ בָּ ַמן כְּ זְּ י מִּ ֶמנִּ ן מִּ י הֵּ ל  -ֶאת אֹונִּ ּדָּ לְּ דֻׁ ר מְּ יבָּ ר ַרק אֵּ  ."נֹותָּ

 

ים  ַחי כֹוסֹוַתיִּ אֹורְּ ג לְּ זֹּ מְּ ק לִּ קָּ ֹלץ ֶאת ַהפְּ יׁש ֶאחְּ סּוַרי חִּ בּוק יִּ ַבקְּ  מִּ

ֶות,  ַהמָּ חַ וְּ י ַּדַעת "לֵּ לִּ בְּ ל מִּ מֵּ יַמלְּ יו וִּ ינָּ עֵּ ץ בְּ מֵּ ַמצְּ יֵּף, יְּ ים-עָּ  ..."יִּ

ַגֶנֶבת תְּ ֶקֶרן ֶׁשל אֹור מִּ אט וְּ יַע ַבלָּ צִּ ר ַיפְּ ּוֵּ  ַעד ֶׁשַשַחר חִּ

ֶקֶבת רְּ י ַהנִּ ּיָּתִּ וִּ רֹועֹות גְּ זְּ ים בִּ בֹוכִּ ים ּונְּ כֹורִּ יֶהם ׁשִּ נֵּ א ֶאת ׁשְּ צָּ מְּ  .תִּ


