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ים ַהּׁשֹוקֹו ק, ַהַחמִּ תָּ ַתקְּ ים ַמֲעֶלה ַהמְּ ים ֵאדִּ יחֹוַח  ַקלִּ נִּ ים, וְּ עִּ ה נָּ רּוסָּ ַהפְּ  וְּ
ה יָּ רִּ ה ַהטְּ רּוחָּ ה ַהמְּ ינָּ בִּ ה ַבגְּ ר ַהטֹובָּ בָּ ים כְּ ן. ַעל ֲערּוכִּ חָּ לְּ  ַהּׁשֻּׁ

ַתֶכֶלת יֹוֶשֶבת ֶנַטע סְּ ּה, רַהבֶֹּק  ֲארּוַחת ַעל ּומִּ ּה ֶשלָּ מֹותָּ יא ֶשכְּ  אֹוֶכֶלת הִּ
בֹון ֵתאָּ יד, לְּ מִּ ל תָּ ּה ַהיֹום ֲאבָּ ֶגֶלת ֵאינָּ סֻּׁ לּו מְּ גֹּם ֲאפִּ לְּ לּו לִּ ַעט וְּ ֹלא מְּ גֹּס וְּ נְּ  לִּ
 ַבֶלֶחם.

א, מָּ י "אִּ נִּ י, ֵיש ַמה יֹוַדַעת ֹלא אָּ י לִּ ה ֹלא ֲאנִּ כֹולָּ לּום. ֶלֱאכֹּל יְּ י ֵיש כְּ ין לִּ  ַלַחץ מִּ
י אּוַלי ַבֶבֶטן. ה? ֲאנִּ סֹּ נּוַכל ֹלא אּוַלי אֹוי, חֹולָּ נְּ ה, ַע לִּ יָּ לִּ גְּ ַאנְּ י לְּ ל ַוֲאנִּ ְך כָּ ל כָּ  כָּ

ְך ה כָּ סַֹּע! רֹוצָּ נְּ   "לִּ

א מָּ ה, אִּ יעָּ גִּ ה. ֹלא ַאתְּ  "ֹלא, ַמרְּ ַרֶגֶשת ַאתְּ  חֹולָּ תְּ אֹּד מִּ ֵני מְּ פְּ ה. לִּ יעָּ סִּ ה ַהנְּ כָּ  כָּ
נּו ַהגּוף יב ֶשלָּ ים ֵמגִּ מִּ עָּ פְּ ֶשֵיש לִּ שּות כְּ ַרגְּ תְּ ה. הִּ דֹולָּ י גְּ ל ַנסִּ כָּ  אֹו ֶלֱאכֹּל זֹּאת בְּ

תֹות שְּ ת." לִּ צָּ  קְּ

 

ה ֶנַטע ַנסָּ תֹות מְּ שְּ ת לִּ צָּ ל קְּ ֶשה ֲאבָּ ּה. קָּ יא לָּ ה הִּ ינָּ חִּ ֵתי ַמבְּ שְּ דֹות בִּ וָּ זְּ  ַהמִּ
דֹולֹות מּוסֹות ַהגְּ בֹות ֶהעָּ צָּ יַ  ַהנִּ ת ֶדֶלת דלְּ ַחכֹות ַהַביִּ מְּ ר כִּ בָּ ֵצאת. כְּ א לָּ מָּ  אִּ
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א ַאבָּ ר וְּ בָּ ינּו כְּ  ַהכֹּל. ֵהכִּ

י "ֶנַטע, חִּ יק ֶאת קְּ ְך ַהתִּ ֶאת ֶשלָּ יל, וְּ עִּ נּו ַהמְּ ים ֲאַנחְּ יכִּ רִּ ֵרז. צְּ דָּ זְּ הִּ יְך לְּ רִּ יַע  צָּ ַהגִּ  לְּ
ַמן ה", ַבזְּ יסָּ א. אֹוֶמֶרת ַלטִּ מָּ ַצֶיֶתת ֶנַטע אִּ חֹוֶזֶרת מְּ ּה וְּ דָּ יָּ ה ַגם ּובְּ בָּ ּה, ַהבֻּׁ  ֶשלָּ

ה.  ֲחמּודָּ

ַקַחת נּוַכל ֹלא "ֹלא, ה. ֶאת לָּ נּו ֵאין ֲחמּודָּ קֹום לָּ ה", מָּ דָּ וָּ זְּ א. אֹוֶמֶרת ַבמִּ מָּ  אִּ

אֹום "ַמה תְּ ה. פִּ דָּ וָּ זְּ ם ַבמִּ ה אִּ יָּ ֶכם הָּ ינֹוק לָּ יֶתם תִּ ים ֱהיִּ מִּ ה?! אֹותֹו שָּ דָּ וָּ זְּ  ַבמִּ
ה ם ַעל נֹוַסַעת ֲחמּודָּ ַדיִּ י. ַהיָּ י ֶשלִּ ה ֲאנִּ יא ֶשַגם רֹוצָּ ֶאה הִּ רְּ ה. ֶאת תִּ יָּ לִּ גְּ ֶיה ַאנְּ הְּ  יִּ

נּו ֵבה לָּ ַדֵבר" ַמה ַעל ַהרְּ  .לְּ

א א ַאבָּ מָּ אִּ יםַמֲח  וְּ יפִּ ים, לִּ טִּ ֵסֶדר, ַמבָּ י "בְּ יקִּ ּה ַהֲחזִּ ק אֹותָּ זָּ רּו חָּ מְּ שִּ  ַעל ַאַחת וְּ
ה" יָּ נִּ  .ַהּׁשְּ

 

יל ַרק ַהיֹום ַבחּוץ חִּ תְּ יר, הִּ אִּ הָּ ץ לְּ רָּ פְּ מִּ ה ּובְּ יָּ ר ַהֲחנִּ בָּ ה כְּ תָּ כְּ ית. חִּ ג מֹונִּ  ַהֶנהָּ
א צָּ ם יָּ תָּ אָּ רָּ קְּ יּוְך, לִּ חִּ י טֹוב, ר"בֶֹּק  בְּ ין ֲאנִּ ֶתם ֶשַאֶתם ֵמבִּ ַמנְּ זְּ ית, הִּ ה מֹונִּ שָּ ַבקָּ  בְּ

ֵנס כָּ הִּ  ".לְּ

א מָּ ה אִּ תָּ ֶנַטע הֹורְּ ֵנס לְּ כָּ הִּ ב לְּ י ַלמֹושָּ ֲאחֹורִּ בָּ  הָּ ַיּׁשְּ תְּ הִּ ה. הוְּ דָּ יָּ א לְּ ֵיַע  ַאבָּ ג סִּ  ַלֶנהָּ
יס ַהֲעמִּ ודֹות ֶאת לְּ זְָּּ א ַהמִּ תָּ ן בְּ עָּ טְּ ז ַהמִּ אָּ סּו וְּ פְּ ם, ֶאת תָּ קֹומָּ ג מְּ  מּול ַהֶנהָּ

א ַהֶהֶגה בָּ ַאָּ בַבמֹו וְּ דֹו. שָּ צִּ  ֶשלְּ

ן אָּ ים?", "לְּ עִּ ַאל נֹוסְּ ג, שָּ א ַהֶנהָּ ַאבָּ יב: וְּ "ג ֵהשִּ בָּ ַנתְּ  "."לְּ

ה אֹום "מָּ תְּ ... פִּ .. ַנתְּ ים ַנתְּ עִּ ה", נֹוסְּ יָּ לִּ גְּ ַאנְּ ה לְּ ֲהרָּ ַתֵקן ֶנַטע מִּ קֹול לְּ ם לְּ חֹוקָּ  צְּ
. ֶשל  הֹוֶריהָּ

כֹון נּו ֶנַטע, "נָּ יָּ  ַבֶדֶרְך ֲאַנחְּ לִּ גְּ ַאנְּ ל ה,לְּ ה ֲאבָּ יָּ לִּ גְּ ה, ַאנְּ חֹוקָּ יְך ֵאֶליהָּ  רְּ רִּ טּוס. צָּ  לָּ
ַסע קֶֹּדם ַמל נִּ נְּ ה, לִּ עּופָּ קֹום ֶשהּוא ַהתְּ ֶמנּו ַהמָּ ים ֶשמִּ אִּ ים יֹוצְּ סִּ נָּ כְּ נִּ ים וְּ טֹוסִּ  ַהמְּ
ל כָּ ם מִּ עֹולָּ ם הָּ ּׁשָּ טּוס ּומִּ ה. נָּ יָּ לִּ גְּ ַאנְּ "ג לְּ בָּ ר ַהֵּׁשם הּוא ַנתְּ צָּ ַמל ַהקָּ נְּ ה לִּ עּופָּ  ַהתְּ
יֹון,-ֶבן ֵשם ַעל ה רֹּאש גּורְּ לָּ שָּ אשֹון ַהֶממְּ רִּ יַנת ֶשל הָּ דִּ ֵאל." מְּ רָּ שְּ  יִּ

ה בָּ ה "בֻּׁ ה ,ְךלָּ  ֵיש ֲחמּודָּ דָּ ים ֵאיְך .ַילְּ אִּ ּה?", קֹורְּ ַאל לָּ ג שָּ ַתֵכל ַהֶנהָּ סְּ ה מִּ אָּ  ַבַמרְּ

 רֹּאשֹו. ֶשֵמַעל
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? "ֵאיְך תָּ ַדעְּ ים ֶבֱאֶמת יָּ אִּ ּה קֹורְּ ה' לָּ י 'ֲחמּודָּ לִּ ים וְּ אִּ א ֶנַטע קֹורְּ מָּ אִּ י ּולְּ  ֶשלִּ

ים אִּ ה קֹורְּ לָּ א הִּ ַאבָּ י", - ּולְּ בִּ ה אָּ יבָּ  ֶנַטע. ֵהשִּ

ים עִּ אֹּד, "נָּ י מְּ ַמר עֹוֵדד", ֲאנִּ ג. אָּ  ַהֶנהָּ

תֹוְך ַמן בְּ ה ַרב ֹלא זְּ רָּ צְּ ית. עָּ א ַהמֹונִּ ֵלם ַאבָּ ג, שִּ ַרד ַלֶנהָּ ית יָּ ה ֵמַהמֹונִּ נָּ  ּופָּ
יא בִּ הָּ ה לְּ לָּ ֶחֶדת ֲעגָּ יֻּׁ דֹות מְּ וָּ זְּ יא ַלמִּ ג ֶשהֹוצִּ א ַהֶנהָּ תָּ ן מִּ עָּ טְּ   .ַהמִּ

ה יעָּ סִּ ה, "נְּ עּו טֹובָּ לֹום", סְּ שָּ ַמר לְּ ג עֹוֵדד אָּ ר ַהֶנהָּ בָּ ה ּוכְּ נָּ כֹו פָּ ַדרְּ  ֶלֱאסֹּף לְּ
ים עִּ ים נֹוסְּ שִּ  .ֲחדָּ

ה ַעל לָּ ֲעגָּ יס הָּ א ֶהֱעמִּ ֵתי ֶאת ַאבָּ דֹות, שְּ וָּ זְּ יב ּוֵמֲעֵליֶהן ַהמִּ א הֹושִּ  ֶנַטע ֶאת ַאבָּ
ֶגֶשת רְּ חֻּׁ  ַהנִּ ַהמְּ  ֶכת.יֶ וְּ

 


