הַ ַמּ ְסמֵ ר
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סוֹחֵ ר ֶאחָ ד עָ שָׂ ה עִ ְס ָקאוֹת טוֹבוֹת ַרבּוֹת ,מָ ַכר וְ ָק ָה וְ ִה ְתעַ שֵּׁ ר ְמאוֹד .ל ְַאחַ ר ִמכֵּן
ָרצָ ה לָשׁוּב הַ בַּ י ְָתה וּלְהַ גִּ יעַ לִפְ ֵי ֶרדֶ ת הַ לַּ ְילָה .הוּא ל ַָקח ֶאת הַ שַּׂ ק ַהמָּ לֵא בְּ כֶסֶ ף,
ֶהע ֱִמיס אוֹתוֹ עַ ל סוּסוֹ ,וְ ָרכַב ִמשָּׁ ם.
הוֹציא
ִ
בִּ ְשׁעַ ת צָ הֳ ַריִים ִהגִּ יעַ ֶאל עִ יר ַאחַ ת וְ ָח בָּ הּ .כְּ שֶׁ ָרצָ ה לְהַ ְמ ִשׁי ַהל ְָאה,
חוֹרית
ְמשָׁ ֵרת הַ בַּ יִת ֶאת סוּסוֹ ,הֵ בִ יא אוֹתוֹ ֵאלָיו ,וְ ָאמַ ר" :אֲ דוֹ ִי ,בָּ ֶרגֶל הָ אֲ ִ
הַ ְשּׂמָ אלִית של הַ סּוּס חָ סֵ ר מַ ְסמֵ ר בַּ פַּ ְרסָ ה".
וֹתרוּ לִי ל ְִרכֹּבַ ,תּחֲ זִ יק
"שֶׁ יּ ְֶחסַ ר" ,הֵ ִשׁיב לוֹ הַ סּוֹחֵ ר" ,בְּ ֵשׁשׁ הַ ָשּׁעוֹת שֶׁ עוֹד ְ
~
הַ פּ ְַרסָ ה מַ עֲמָ ד".
ַאחַ ר הַ צָּ הֳ ַריִיםַ ,אחֲ ֵרי שֶׁ יּ ַָרד שׁוּב ִמגַּב סוּסוֹ בְּ ֻפ ְ דָּ ק ַאחֵ ר ,וְ ַָתן לוֹ לֶחֶ ם לֶאֱ כֹל,
ִכְ ַס עוֹזֵר *הַ סַּ יָּס לַחֶ דֶ ר וְ ָאמַ ר" :אֲ דוֹ ִי ,לַסוּס שֶׁ לְּ חֲ סֵ ָרה פּ ְַרסָ ה בָּ ֶרגֶל
*הנַּפָּח?"
לָקחַ ת אוֹתוֹ ֶאל ַ
חוֹרית .הַ ִאם ַ
הַ ְשּׂמָ אלִית הָ אֲ ִ
נּוֹתרוּ לִי ל ְִרכֹּב ,יוּכַל ַהסּוּס
"שֶׁ ֶתּ ְחסַ ר" ,הֵ ִשׁיב לוֹ הָ ָאדוֹן" ,בַּ שָּׁ עוֹת הָ אֲ חָ דוֹת שֶׁ ְ
ל ְַה ְחזִ יק מַ ע ֲָמד .אֲ ִי ְממַ הֵ ר".
הוּא ָרכַב ִמשָּׁ ם ,אֲ בָ ל ַאחֲ ֵרי זְ מַ ן ל ֹא ַרב ִה ְת ִחיל הַ סּוּס לִצְ עַ  .הוּא צָ לַ ע זְ ַמן-מָ ה
וְ ְה ְת ִחיל ל ְִמעֹד ,וּל ְַא ַחר זְ ַמן ָקצָ ר צָ ַח ל ָָא ֶרץ וְ ַרגְ לוֹ ִ ְשׁבְּ ָרה.
הַ סּוֹחֵ ר ֶאֱ לַץ לְהַ ְשׁ ִאיר ֶאת ַהסּוּס שׁוֹכֵב ,לְ פ ֵָרק מֵ עָ לָיו ֶאת ַהשַּׂ ק ,לְהַ ע ֲִמיס אוֹתוֹ
עַ ל כְּ ֵתפָיו ,וְ ָל ֶלכֶת בָּ ֶרגֶל לְבֵ יתוֹ ֶשׁ ֵאלָיו הוּא ִהגִּ יעַ ַרק בְּ שָׁ עָ ה ְמאֻ חֶ ֶרת בַּ לַּ ְילָה.
"א ֵשׁם הַ מַּ ְסמֵ ר".
"בְּ כָל ַהצָּ רוֹת הָ ֵאלֶּה" ָאמַ ר לְעַ צְ מוָֹ ,
קוֹר ִאים י ְָק ִריםִ ,מי ְלדַ עְ ְתּכֶם ָאשֵׁ ם?
וְ ַא ֶתּםְ ,



סַ יָּס – מטפל בסוסים.
ַפָּח – בעל מקצוע העוסק במתכות.

