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ט .ברטוב

יוֹתר עַ ל פְּ ֵי הַ יַּבָּ שָׁ ה .הַ פִּ יל הוּא בַּ עַ ל
יְּצוּרים הַ חַ יִּים הַ גְּ דוֹלִים בְּ ֵ
הַ פִּ ילִים הֵ ם ַה ִ
חַ יִּים צִ ְמחוֹ ִי הָ אֹכֶל ִמגְ וָן ָרחָ ב שֶׁ ל צְ מַ ִחים.
יוֹתר
אוֹתם מַ ְִהיגוֹת הַ פִּ ילוֹת .הַ פִּ ילָה הַ ְמּ ֻבגּ ֶֶרת בְּ ֵ
הַ פִּ ילִים ָעִ ים בַּ עֲדָ ִרים ,שֶׁ ָ
לְא ֵתּר ִמקּוֹרוֹת מַ יִם
מוֹבִ ילָה ֶאת כָּל הָ עֵ ֶדר וְ ֶ ֱעז ֶֶרת בְּ זִ יכְ רוֹ ָהּ הַ ְמּ ֻעלֶּה עַ ל ְמ ַת ַ
אוֹתהּ
ָ
לְמ ְחיָה ,כָּל ז ֹאתִ ,משּׁוּם שֶׁ ִהיא זוֹכ ֶֶרת שֶׁ כְּ שֶׁ הָ י ְָתה בְּ גִ יל צָ עִ יר הוֹבִ ילָה
ִ
מַ ְִהיגַת הָ עֵ ֶדר שֶׁ לָּהּ.
הַ פִּ ילוֹן ְִשׁ ָאר ְבּחֲ סוֹת ִאמּוֹ שָׁ ִים אֲ רֻ כּוֹת ,מַ מָּ שׁ כְּ מוֹ ֵאצֶ ל בְּ ֵי הָ ָאדָ ם.
הַ פִּ ילוֹ ִים ְִשׁ ָא ִרים עִ ם ִאמָּ א עַ ד גִּ יל ְשׁלוֹשׁ עֶ ְשׂ ֵרה ,וְ הַ פִּ ילוֹ ִיּוֹת ְִשׁ ָארוֹת לְצִ דָּ הּ
כָּל ַהחַ יִּים.
בִּ ְשׁלוֹשׁ עֶ ְשׂ ֵרה ְשׁ וֹת הַ ִה ְתבַּ גְּ רוּת ְמלַמֶּ דֶ ת ִאמָּ א פִּ ילָה ֶאת בְּ ָהּ אוֹ ֶאת בִּ ָתּהּ הַ כֹּל:
שׁוֹתיםֵ ,אי חוֹצִ ים ָהָ ר ,בְּ ֶאיזֶה בֹּץ ָעִ ים ל ְִהמָּ ַרחִ ,מ ִמּי צָ ִרי ל ְִהזָּהֵ ר ,וּמָ ה
ִ
ֵאי
ָטעִ ים ל ְַמאֲ כָל.
יוֹתר מֵ אֲ שֶׁ ר הַ פִּ יל הַ בּוֹגֵר .הַ פִּ ילוֹת
הַ פִּ ילוֹ ִים הַ ְקּטַ נִּים חֲ שׂוּפִ ים לְ סַ כָּ ַת ְט ִריפָהֵ ,
פּוֹקחוֹת ֲעלֵיהֶ ם עַ יִן מַ מָּ שׁ כְּ מוֹ
ְ
ירי הַ ִמּ ְשׁפָּחָ ה ִמכָּל ִמ ְשׁמָ ר,
שׁוֹמרוֹת עַ ל צְ עִ ֵ
ְ
יאה ְרעֵ בָ ה אוֹ לַהֲ ַקת צָ בוֹעִ ים ִמ ְת ָק ֶרבֶ ת
וֹשׁיּוֹת* דַ אֲ ָג ִיּוֹתִ .אם לְבִ ָ
ִאמָּ הוֹת אֱ ִ
וק ִריאוֹת ַאזְ עָ ָקה ,וְ כָל הַ פִּ ילוֹת
וּמ ַאיֶּמֶ ת עַ ל פִּ ילוֹןִ ,מיָּד ִ ְשׁמָ עוֹת בַּ יַּעַ ר ְשׁ ָאגוֹת ְ
ְ
טּוֹרף.
יוֹצְ אוֹת ל ְִמ ְת ָקפָה עַ ל הַ ֵ
* אֱ וֹשׁ – ְבּ ֵי ָאדָ ם.

