ַהשּׁוּעַ ל

ידה  /זא'ן דה לה פו טיין
וְ ַהחֲ ִס ָ

)תרגם משה בן שאול(

לִסעֻדָּ ה
יוֹם ֶאחָ ד שׁוּעָ ל חָ בִ יב ִהזְ ִמין ְ
ֶאת חֲ בֶ ְרתּוֹ הַ חֲ בִ יבָ ה ,גְּ בֶ ֶרת חֲ ִסידָ ה.
רוּחה
ָאז בְּ ַקלּוּת ַרבָּ ה ֶעֶ ְרכָה הָ אֲ ָ
בְּ ל ֹא הֲ כָ וֹת ַרבּוֹת ,בַּ כְּ לָל לְל ֹא ִט ְרחָ ה.

ְעוּדה
וּבַ שָּׁ עָ ה הַ יּ ָ
יתהּ שֶׁ ל חֲ ִסידָ ה.
בָּ א לְבֵ ָ
ֶאת סֵ בֶ ר הַ פָּ ֳים ִשׁבַּ ח הוּא עַ ד ְמאוֹד
בֶּאמֶ ת ָראוּי לִ ְשׁמוֹ.
וְ כֵן מָ צָ א שֶׁ הַ ַתּפְ ִריט ֶ

וּמ ֻדלְדֶּ לֶת
דַּ יְסָ ה צֶ חָ הְ ,דּלִילָה ְ
יָצַ ק שּוּעַ ל עָ רוּם יָשָׁ ר לְתוֹ צַ לַּחַ ת.
אֲ בָ ל מַ קּוֹר ָא ֹר לַחֲ ִסידָ ה אֻ ְמלָ לָה -
וְ כֵיצַ ד תּוּכַל כָּאן לֶאֱ כֹל בְּ ַַחת?

וְ ֵת ָאבוֹן?! שּוּעַ ל ז ֹאת ל ֹא י ְֶח ַסר.
ִמיָּד ְִמשַׁ ֶאל ֵריחַ הַ בָּ שָׂ ר,
אֲ שֶׁ ר ַֻתּח לִ ְָת ִחים  -הוֹי כַּמָּ ה מַ ר -
הוּשַׂ ם בִּ כְ לִי שֶׁ יֵּשׁ לוֹ פּ ֶַתח צַ ר!
ידה ִכְ ַס בּוֹ וְ ָבַ ר ,
מַ קּוֹר הַ חֲ ִס ָ
ַא ל ֹא חָ ְטמוֹ שֶׁ ל שׁוּעָ לֵ וּ הַ יּ ָָקר ...
יקה ָאז ֶאל בֵּ יתוֹ ָחזַ ר.
הוּא בְּ ֵקבָ ה ֵר ָ
זְ ָבוֹ ִקפֵּל ָ ,אזְ ָיו הָ יוּ ְשׁמוּטוֹת
כְּ מוֹ ִשׁטּוּ בּוֹ כָּל הַ ַתּ ְר ְגוֹלוֹת...

ָאז הַ שּׁוּעָ ל ,הוֹ לֵץ בֶּ ן לֵץֶ ,את כָּל ֻכּלָּהּ
בְּ מוֹ פִּ יו הָ ָא ֹר לְבַ דּוֹ לְבַ דּוֹ ִח ְסּלָהּ.
ידה,
לִ ְ קֹם ָָקם ָרצְ ָתה הַ חֲ ִס ָ
בִּ ְק ָשׁה ֶאת ַהשּוּעַ ל – יָבוֹא ָא ל ְִסעֻדָּ ה.
"בְּ ֹע ֶג ַרב – ",עָ ָה לָהּ הַ שּוּעַ ל,
ידים כָּמוֹ ל ֹא אֲ סָ ֵרב בִּ כְ לָל"...
ִיד ִ
"ל ִ

הוַֹ ,רמָּ ִאים ,לְמַ עַ ְ כֶם כּ ַָת ְב ִתּי ז ֹאת ,עַ ָתּה
חַ כּוּ ל ְִסעֻדָּ ה כָּז ֹאת וְ גַם ְלדֻגְ מָ ָתה ...
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