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  אבלס. ג/  ַרְגַלִים ֵאין ֶקרּׁשֶ לַ 

 ִהִּכירּוהּו יוינָ ִת נְ  לּכָ ׁשֶ , טֹובוָ  ָחׁשּוב ֶמֶל ַחי םּיָ לַ  רבֶ עֵ מֵ  ְרחֹוָקה ִּבְמִדיָנה

ך ִמי ּמְטָרד היָ הָ וְ , ַּבָּיִמים ָּבא ןָזֶק  ָהָיה ַהֶּמֶל. הּובּוהָ אֲ וַ   המֶ . ַּתְחָּתיו ִיְמ

 ,ֵעיָניו ְראּות ֶׁשְּלִפי, ֲאהּוִבים ֲאָנִׁשים יוינָ ִת נְ  יןּבֵ ִמ  רחֹ בְ לִ  ֶהְחִליט? ָעָׂשה

 ִּכֵּסא ֶאת ֶׁשִּייַרׁש ֹיָעדַהְּמ  ַהֶּמֶל תֶא  ִיְבַחר ּוִמּתֹוָכם, ְמלּוָכהלִ  ְראּוִיים

  .תֹוכּולְ מַ 

. ְוֵריָחִני ָיֶפה ֶּפַרח ֶׁשל ַרעזֶ  םהֶ מֵ  ֶאָחד ְלָכל ְוָנַתן ֲאָנִׁשים ֲעָׂשָרה ַהֶּמֶל ִמיןזְ ִה 

 ַּכֲעֹבר יצֹוצִ עֲ  ִעם ֵאָליו ְוַלֲחֹזר יצֹוצִ עֲ ּבַ  ַהֶּזַרע ֶאת לּתֹ ְלְׁש  ֶאָחד ִמָּכל ִּבֵּקׁש

  .ָיִמים ְּכֹחֶדׁש

ך ְּביֹוֵתר ַהָּיֶפה ַהֶּפַרח לֹו ֶׁשִּיְהֶיה ִמי"  ְּזרּוִהְתּפַ . ַהֶּמֶל ִהְכִריז!" ַּתְחַּתי ִיְמ

  .ְוַהַהְׁשָקָיה ַהִּטּפּוחַ  ְמֶלאֶכתּבִ  ְוֵהֵחּלּו ְלָבֵּתיֶהם ָּלםּכֻ 

. ְּכָלל ִיְצְמחּו ֶׁשּלֹא ּוִביםְרק ְזָרִעים ָלֶהם ָנַתן ַהֶּמֶל: ָיְדעּו לֹא ָקט ֶאָחד ָּדָבר

 ָיִמיר ִאם ְוִלְראֹות, ָהֲאָנִׁשים ֶׁשל םָת ינּוגִ הֲ ֶאת וְ  םָר ְׁש יָ  ֶאת ִלְבֹחן ַהֶּמֶל ָרָצה

  .ַאֵחרּבְ  ,לֹו ןַּת ֶׁשּנִ  ַהֶּזַרע ֶאת ֶׁשהּויִמ 

 לכָ וְ , ִּביֵדיֶהם יםִח ְר ּפֹו ֲעִציִציםׁשֶ  ,יםכִ ּיָ חֻ ְמ  ֲאָנִׁשים העָ ְׁש ִּת  בֹוׁשָ  ֹחֶדׁש ַּכֲעֹבר

  .ְּביֹוֵתר ַהָּיֶפה הּוא ֶׁשּלֹו ַהְּׁשִתיל ִּכי, ִמְתָּגֶאה ֶאָחד

 ִמָּיד. ְוׁשֹוֵמם לּכֹ ִמ  ֵריק ָהָיה יצֹוצִ עֲ . ְוָנבֹו ָּיׁשְמבֻ  דּצַ ּבַ  םׁשָ  לֹו ָעַמד ֶאָחד ְוַרק

ֶאת  ָּפַתח ַהָּנבֹו ָהִאיׁשוְ . ּוָבִאיׁש ֶּבָעִציץ ֲחִליפֹות ִהִּביט ,ֵעיָניו ַהֶּמֶל ָנָׂשא

 ִתימָ ְׁש נִ  לּכָ  ֶאת, ַמּדּועַ  יֹוֵדעַ  ֵאיִני. אּוָמהְמ  ָּגַדל לֹא ִלי ַרק: "ָאַמר ְוֹכה ִּפיו

: ְוָעָנה ָרָחב ִחּיּו ַהֶּמֶל ִחֵּי" .ּתֹוָצאֹות ְללֹא ַא, ִלי ֶׁשִּנֵּתן ַּבֶּזַרע ִהְׁשַקְעִּתי

: ַהֶּמֶל ִהְסִּביר ַוֲאַזי, ַתְדֵהָמהּבְ  ִּפיֶהם ֶאת ָּפֲערּו ָּלםּכֻ  !"ְלֶמֶל ֶאְבַחר ְּב"

 לֹא ְּלֶכםּכֻ . ְלַהְצִמיחַ  ְּכָלל ְראּוִיים ֶׁשֵאיָנם ְזָרִעים, ָלֶכם ָטַמְנִּתי ַמְלֹּכֶדת"

ֹ  יצֹוצִ עֲ ּבַ ִׁש  ְלהֹודֹות ֹוּיּדַ  ַאִּמיץ ֶׁשְּיֵהא ֶזה ִמי ִלְראֹות ָרִציִתי, ְיָׁשִרים  ָּגַדל אל

! ִלמּוְוִהּכָ  ּבֹוׁשּו .ַהְּזָרִעים ֶאת ַלְפֶּתםְוֶהְח  ַּבִּפּתּוי ֲעַמְדֶּתם לֹא ַאֶּתם. ָּדָבר

. ָּדָבר ַמְרִויִחים לֹא ִמֶּׁשֶקר, ָהֶאָחד: ֲחׁשּוִבים ְּכָלִלים ְׁשֵני ִּתְלְמדּו ֵמַהּיֹום

 ְוָהַאִּמיץ ַהָּיָׁשר ָהִאיׁש. סֹופְ ְלָת  דֹוְמא ְוַקל םיִ לַ גְ ַר  ֵאין ֶקרּׁשֶ לַ , ְוַהֵּׁשִני

ך ֶׁשִּלְפֵניֶכם   !"מֹוִתי ַאֲחֵרי ַּתְחַּתי ִיְמ

  .ְלָבֵּתיֶהם ִנְכָלִמים ְוָנסֹוגּו ָהֲאָנִׁשים ְּפֵני ָחפּו
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