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  ֹעֶמר ְּדבֹוָרה/  דחָ ים ֶא ִר פּוה לְ ּכָ לְ מַ 

י נִ אֲ  ן. ַא מַ ּזְ ה ִמ יָ ה הָ י זֶ ק, ּכִ ּוּיִד ת ּבְ ֶר כֶ י זֹוינִ ע; ֵא ׁשַ ֵּת  ה אֹונֶ מֹות ְׁש ז ּבַ י ָא יִת יִ הָ 

? ׁשיֵ  ָמהן, ן, ּכֵ ה. ּכֵ ּכָ לְ מַ לְ  ׂשּפֵ חַ ְת ִה י לְ ִּת ְט לַ ְח י הֶ נִ אֲ וַ ם יִר ּוי ּפנֵ פְ ה לִ ה זֶ יָ י הָ ת ּכִ ֶר כֶ זֹו

ֹ  יׁשז. ִא ה ָא חָ טּוי ּבְ יִת יִ ן, הָ פֶ ל אֹ כָ , ּבְ . ּכָ ַמְלָּכהת יֹוְה א לִ לָ פְ ה נִ זֶ  ֹ ל : ר לָ אמַ א י

  ק!"ָר ּמָ ת הַ ם ֶא יִ ַּת ת ְׁש ר 'חַ גמֹ : "ִלְ ?" אֹוַהִּׁשעּוִריםם ה עִ ן! מָ יׁשֹ י לִ כִ "לְ 

ים. ִר חֵ ל אֲ ת עַ ֹוּוצַ ה לְ לָ כֹוה, יְ ּדָ לְ יא יַ ִה  ּוּלפִ , אֲ ַמְלָּכה. ַמְלָּכהל ים ֶא ִר ּבְ דַ ין ְמ ֵא  ּכָ 

ֹ ן ׁשֶ בָ ז מּו, ָא ּהּלָ י ׁשֶ ִט ָר ה ּפְ ֶר מֹו ּהלָ  ׁשת, יֵ בֶ הֶ יא אֹוִה ׁשֶ  ָמהק ת ַר לֶ כֶ יא אֹוִה  א ּל

ר ׁשָ פְ ֶא -יִא  ָּפׁשּוט." ּלָ ת ׁשֶ י ֶא ִא ְר ִת ה, וְ פֶ ב יָ ָת ּכְ  ׁשי יֵ ִת רּו: "לְ ּהר לָ מַ לֹו ָיֵעּזּו

ֹ ִט ּוׁשּפְ  ַלֲאָנִׁשים ַמְלָּכהת וֹוְׁש הַ לְ  ֹ ִׂש א עֹוים. ל  הּוזֶ וְ  ַמְלָּכהיא ִה  ַמְלָּכהי את, ּכִ ים ז

ֹ ְּבקֹוָלּה עַ מֹ ְׁש ים לִ בִ ּיָ חַ  ַהֹּכלה. זֶ  ים ִר חֵ ל אֲ קֹוּבְ  עַ מֹ ְׁש ה לִ יכָ ִר יד צְ ִמ ּתָ י, ׁשֶ נִ מֹוא ּכָ , ל

 ר לֹוָּת ּמֻ ב ׁשֶ ׁשֵ ר, חֹוכֹוּבְ י הַ ִח , ָא יֹוָרם ּוּלפִ אֲ ים; וַ ִר ֹוּמא, הַ ּמָ א, ִא ּבָ ַא ל קֹוּבְ  –

  ג.נּועֲ ַּת יא הַ ה ִׂש זֶ  ַמְלָּכהת יֹוְה י. לִ לַ ת עָ ֹוּוצַ לְ 

ֹ  ל ּכָ ה עַ בָ ּוׁש? ְּת ַמְלָּכהי לְ נִ מֹוה ּכָ ּדָ לְ ית יַ ׂשֵ עֲ נַ  יל ֵא בָ אֲ  ים ִר פָ ְּס י ּבַ אִת צָ א מָ ל

ֹ ִר ּגָ בֻ ְּמ ת הַ ז. ֶא י ָא אִת ָר ָּק ים ׁשֶ כִ לָ ל ְמ ים עַ ּבִ ַר הָ  ק ּוּיִד י ּבְ ִּת עְ דַ ל. יָ אֹ ְׁש י לִ יִת צִ א ָר ים ל

ֹ הַ  ַלַּיְלָּדה? ַמְלָּכהם ֹואְת ּפִ  ָמה? ַמְלָּכהה: "בָ ּוׁשְּת ה הַ יֶ ְה ִּת  ָמה ת נֹויֹועְ ַר  ׁשאת יֵ ּז

ת ּבָ ׁשַ ּבְ  ּילּופִ אֲ י, וַ יִׁש ִמ ם חֲ יֹוּבְ  י, אֹויעִ בִ ם ְר יֹוי ּבְ י ּכִ ר לִ רּוה ּבָ יָ ה!" הָ ּלֶ ֵא ים ּכָ ּיִ ִׁש ּפְ ִט 

 ּוּלת ֵא גֹוּצָ הַ ר. ּבְ פֶ ּסֵ ית הַ ל ּבֵ ׁשֶ  ַּבַהָּצגֹות ּוּלפִ ; אֲ ַמְלָּכהת יֹוְה ים לִ יִ ּוּכי ִס ין לִ ֵא 

ֹ יד. וְ ִמ . ָּת ַהַּמְלָּכהיא י ִה ִת יד רּוִמ ָּת  . ַמְלָּכהה ָת יְ יא הָ ה ִה ָּת ּכִ ם ּבַ , ּגַ ַּבַהָּצגֹותא ל

ים ִר פּוּבְ  ׂשּפֵ חַ ְת ִה י לְ ִּת ְט לַ ְח ן הֶ כֵ ! לָ ַמְלָּכהת יֹוְה י לִ יִת צִ ָר  ל ּכָ י, ּכָ יִת צִ י ָר נִ ם אֲ גַ וְ 

ֹ בָ . אֲ ַמְלָּכהלְ  ם ה, עִ ָר בְ עָ ׁשֶ  ַּבָּׁשָנהה ָת יְ ה הָ 'ֶק ְר ּתֵ ְס ֶא ׁשֶ  מֹו, ּכְ ַמְלָּכהם ָת א ְס ל ל

ת, ֶר ֶא פֹ ה ְמ לָ ְמ ם ִׂש , עִ ַמָּמׁש ַמְלָּכה זָא  – ַמְלָּכהר בָ ם ּכְ ר. ִא יָ ר נְ ֶת כֶ ה וְ לָ יְ ת לַ נֶ תֹ ּכְ 

  ב.תּוּכָ ׁשֶ  מֹול ּכְ ּכֹ הַ  –יט בִ ְר ב, ׁשַ הָ י זָ לֵ עֲ ב, נַ הָ ר זָ ֶת ּכֶ 

י ִת ים. רּוִר פּוּבְ  ּוׂשּפְ חַ ְת ּיִ  ְלָמהל ק עַ ַר  רּוּבְ ם ִּד ּלָ ים. ּכֻ ִר ּוי ּפנֵ פְ לִ  עַ בּוה ׁשָ ה זֶ יָ הָ 

ת חֹול ָא ן ׁשֶ בָ ק לָ לּוחָ  ְּכָבר ּהלָ  ׁשּיֵ ה ׁשֶ יזָ ִר כְ ִה ה וְ ּיָ נִ מָ חֲ ת ַר חֹות ָא יֹוְה לִ ה יטָ לִ ְח הֶ 

ה ימָ ִא ְת ת מַ ׁשֶ ּבֹ לְ ִּת  לֹו ׁשם יֵ ד ִא חָ ל אֶ ל ּכָ ַא ׁשָ אי וְ ּבַ ת ּכַ יֹוְה ה לִ צָ י ָר ּגָ ע. חַ בַ ֹום ּכגַ וְ 

 ֹוּמִא  ר לֹוּפֹ ְת ים ִּת ִד גָ ּבְ ל הַ ת ּכָ ֶא ׁשֶ  ְוָאַמרר טֵ ֹול ׁשע ׁשֶ בַ ֹור ּכבַ יג ּכְ ִּׂש י ִה נִ ה. ּדָ לָ ָא ְׁש הַ לְ 

  ים.ִר חֵ אֲ ם הָ ּגַ  ּכָ ג. וְ ּדָ  –ה ינָ ן, ִּד צָ לֵ  –ן נָ ח, חָ ַר ת ּפֶ יֹוְה ה לִ יטָ לִ ְח ל הֶ עֵ ת. יָ ֶר פֶ ֹוּתהַ 

5 

10 

15 

20 

25 

 



74 

 

ֹ נִ אֲ  ֹ  לּוּלָ ת הַ ֹוׂשֹוּפְח ַּת ל הַ ּכָ י ׁשֵ ּבִ לִ י ּבְ ִּת בְ ׁשַ ק חָ ם: ַר לּוי ּכְ ִּת ְר מַ א ָא י ל ת: וֹוא ׁשָ ל

ת אֶ  אּוְר ִּת ד ׁשֶ , עַ ּוּכחַ  ּוּכן? חַ צָ ר? לֵ טֵ ֹו. ׁשהּוּׁשֶ ן מַ ם ּכֵ ת. ּגַ חֹול ָא ן ׁשֶ בָ ק לָ לּוחָ 

י. ִת י רּונֵ זְ אָ י ּבְ ִד ת סֹוי ֶא ִּת ְׁש חַ ית," לָ ִּת ִמ אֲ  ַמְלָּכהה יֶ ְה י ֶא נִ י! "אֲ ּלִ ת ׁשֶ ׂשֶ ּפֹ ְח ַּת הַ 

ֹ ּוׁשּפָ  ן יִ ַא ? מֵ ׁשּמָ מַ  ַמְלָּכהן: "מּואֵ -יִא י ּבְ ה ּבִ יטָ ּבִ י ִה ִת ק. רּוּפֵ ַא ְת ִה י לְ ִּת לְ כֹ א יָ ט, ל

  "ית?ִּת ִמ אֲ  ַמְלָּכהל ים ׁשֶ ִד גָ י ּבְ ִח ְק ִּת 

 ֹ ֹ  יׁשִא . לְ ּהלָ  ָּגִליִתיא ל ה, ּלֶ ֵא ים ּכָ ִד גָ י ּבְ לִ  יּוְה י יִ י ּכִ ִּת עְ דַ יָ  י. ַא ִד ת סֹוֶא  ָּגִליִתיא ל

 ן אֹוצָ ּלֵ י הַ דֵ גְ ּבִ ִמ ת, חֹוָא ק הָ לּוחֲ ים מֵ פִ ר יָ ֵת ה יֹוּבֵ ְר הַ  יּוְה י יִ ה ּכִ חָ טּוי ּבְ יִת יִ הָ וְ 

ֹ טֵ ֹוּׁשי הַ ּדֵ ּמַ ִמ  י י ּכִ יִת צִ י. ָר ּלִ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ י הַ דֵ גְ ת ּבִ ל ֶא ּבֵ קַ ן אֲ יִ ַא מֵ  יׁשִא לְ  ָּגִליִתיא ר. ל

ֹ ֹוּלגַ ה לְ לָ כֹוי יְ נִ ם אֲ כֶ לָ  ה. ַא עָ ָּת פְ הַ  ה זֹויֶ ְה ִּת  ן, רֹוְט ַא ֵּת ן ּבַ ָק חֲ ה ׂשַ יָ הָ  ּדֹוִדיאת. ת ז

 ָמהל כָ ר וְ ֶת ים, ּכֶ ִד גָ י ּבְ יא לִ בִ יָ ת וְ ֹוׁשֹוּבלְ ִּת הַ ן סַ ְח מַ ּבְ  ׂשּפֵ חַ י יְ י ּכִ לִ  יחַ ִט בְ א ִה הּווְ 

ה ילָ בִ חֲ ת הַ י ֶא יא לִ בִ ר הֵ ׁשֶ אֲ כַ , וְ ַהָּללּוים ִד גָ ּבְ לַ  חַ ר רּוצֶ קֹ י ּבְ יִת ּכִ ה. ִח יכָ ִר צְ  ֶׁשַּמְלָּכה

  ת.דֹועֲ ם רֹויִ דַ יָ ּבְ  אֹוָתּהי ִּת ְח ַת ל, ּפָ בֶ חֶ ה ּבְ ָר ּוׁשְק ב ּוהֹ ר צָ יָ נְ ּבִ  ָהֲעטּוָפהה, לָ דּוּגְ הַ 

ה! לָ ְמ ִׂש  יזֹוים: ֵא נִ פְ ּבִ ת ׁשֶ רֹוצָ אֹות הָ י ֶא יִת ִא ָר ׁשֶ י ּכְ ּפִ ה ִמ קָ ְּת עְ י נֶ ִת מָ ְׁש נִ  –א! יָ  –

ים זִ רּות חֲ צֶ ּבֶ ׁשֻ ה, ְמ ּמָ דֻ ה אֲ יפָ ִט ת ְק לַ ְמ יק. ִׂש ִה בְ ִה ץ וְ צַ ל נָ ּכֹ ר! הַ ֶת ה ּכֶ יזֶ ֵא 

 ֶּכֶתר –ר תֶ כֶ . וְ ּהבֹוב ּגָ ֵק ל עָ ף עַ סֶ י ּכֶ לֵ ְּד נְ ים. סַ ִמ לֹוהֲ יַ ה וְ ינָ נִ י ּפְ יֵ מּוים, ְּד יִק ִה בְ מַ 

ֹ ׁשּמָ מַ  יו לָ עָ ב, וְ הָ זְ ד, מֻ בֵ ר ּכָ ֶת ה ּכֶ ה זֶ יָ ים. הָ ִר ּול ּפכָ ים ּבְ ִא רֹוט, ׁשֶ ּוׁשּפָ  ֶּכֶתרא ! ל

  ת.ֹוּבהֻ זְ ת וְ ֹוּקרֻ ת, יְ ֹוּמדֻ ת, אֲ ֹוּלכֻ ְּת  –ים עִ בָ ּצְ ל הַ כָ ת ּבְ בֹוים טֹונִ בָ אֲ 

  ת.ׁשֶ ּגֶ ְר י נִ ִּת לְ ַא ת?" ׁשָ מֶ אֱ ת ּבֶ בֹוים טֹונִ בָ ן אֲ הֵ  ּוּל"ֵא 

  .ּוּיִח ד ּבְ ֹוּדי הַ ה לִ נָ ?" עָ ֵּת עְ ה ּדַ "מַ 

ֹ י, וְ ִּת ְר מַ אָ  –י" ִת ִמ אֵ  מֹוה ּכְ ֶא ְר ה נִ "זֶ  ין ִמ אֲ הַ י לְ יִת צִ ד. ָר ל עֹואֹ ְׁש י לִ יִת צִ א ָר ל

ֹ ּכֹ ים, הַ לִ ּדָ נְ ּסַ ר, הַ ֶת ּכֶ יט, הַ בִ ְר ּׁשַ ית: הַ ִת כּולְ יא מַ ת ִה ׁשֶ ּבֹ לְ ִּת הַ ׁשֶ  ת י אֶ ִּת לְ ַא א ׁשָ ל. ל

ֹ ד, ּכִ ֹוּדהַ  ה ֶא ְר ה נִ י. זֶ ִת ִמ ה אֲ ה. זֶ חָ ְמ ִּׂש ת הַ אֶ  לֹות ׁשֶ נּוָק פְ ּסַ ל ּבַ ֵק לְ ַק ּיְ י ׁשֶ יִת צִ א ָר י ל

ֹ יד ׁשֶ ּגִ הַ ים לְ ִד לָ ּיְ הַ  ּוּסנַ ּיְ ׁשֶ י, וְ ִת ִמ אֲ    א...ל

א, ּמָ ה ִא נָ ְּק ה ִּת לָ ְמ ִּׂש ת הַ ה. ֶא לָ ְמ ִּׂש ם הַ גַ ט וְ עַ ְמ י לַ ים עָ לִ דֹוגְ  יּוף הָ סֶ ּכֶ י הַ לֵ ְּד נְ סַ 

ֹ לִ ּדָ נְ ּסַ ת הַ . ֶא ּהָת ה אֹוָר צֵ הֵ ה וְ ָר ּצְ ִק  ב? ּוׁשחָ  ָמהל בָ ין, אֲ ִט ְק הַ ר לְ ׁשָ פְ ה ֶא יָ א הָ ים ל

ֹ ּדָ ְה נֶ  אּוְר נִ ים וְ ִה בֹוים ּגְ בִ ֵק ם עֲ ף עִ סֶ ים ּכֶ יִ ּוׂשעֲ  יּוהָ ר ׁשֶ ָּק עִ הָ  י ת לִ ּפַ כְ ה ִא יָ א הָ ר. ל

  ?ׁשיֵ  ָמהט. עַ ים ְמ לִ דֹום ּגְ הֵ ל ׁשֶ לָ ּכְ 
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ל כָ ּבְ  ּכָ - רחַ ַא ב, וְ ֶר עֶ  תֹוים אֹוִמ עָ ּפְ  ׁשֹולד ׁשָ ֹוּדי הַ יר לִ ּכִ זְ ל!" ִה ּכָ ל הַ י עַ ִר ְמ ְׁש ִּת "ׁשֶ 

י ִּת ְח ַק לָ  ֹוּבב ׁשֶ ּצָ מַ  תֹואֹון ּבְ סָ ְח ּמַ ר לַ זֹ חֲ לַ  יִר צָ ן, וְ רֹוְט ַא ֵּת לַ  ּיָ ה ׁשַ ת: "זֶ נּוְּמ ּדַ זְ ִה 

 ֹ ק ַר ר; ׁשֶ מֹ ְׁש לִ ר וְ מֹ ְׁש לִ  ַּבֲחִגיִגּיּות ִהְבַטְחִּתיי. ִּת נְ בָ הֵ ן ׁשֶ בָ ה?" מּוינָ בִ ְמ  ְּת את. אַ ז

י ִת רּוי ַמְלָּכה, וְ דֵ גְ ּבִ  ְּכָברי לִ  ׁשּיֵ ד ׁשֶ סֹוי ּבְ ִּת ְר ּפַ י ִס ִת רּוים. לְ ִר ּוג ּפחַ  ְּכָברא בֹויָ 

ֹ ָר ּפְ ִס  ל ים ׁשֶ ִד גָ בְ י ּבִ ִת ת אֹואֹוְר לִ  חַ ר רּוצֶ קֹ ּבְ  ּוּכים ִח ִד לָ ּיְ ל הַ ם. ּכָ ּלָ כֻ ד לְ סֹואת ּבְ ה ז

  ם.ּלָ ּכֻ ִמ ר ֵת ה יֹוּזֶ ם הַ ֹוּיא הַ בֹוי לְ יִת ּפִ י צִ נִ אֲ וַ  ׁשּמָ ַמְלָּכה מַ 

ה יָר ִּת א ִה ּמָ י. ִא ִת מּוְד י ּבִ ִּת ְט ּבַ ִה י וְ ִא ְר י הָ נֵ פְ י לִ ִּת ְד מַ ים. עָ ִר ּוג ּפחַ  יעַ ּגִ ף ִה ף סֹוסֹו

ר תֶ ת ּכֶ ה ֶא ׁשָ בְ ה חָ הֶ ּכֵ י הַ ִר עָ ל ְׂש ם. עַ יִ פַ ֵת ּכְ ל הַ י עַ ִר עָ ת ְׂש ה ֶא ָר ּזְ פִ י ּוַת ֹוּמצַ י ֵּת ת ְׁש ֶא 

 ֶׁשַּמְלָּכהר מַ א ָא ּבָ ד. אַ בֵ ל ּכָ בָ ה, אֲ פֶ י! יָ ים לִ ִא ְת מַ ּו ל ּכָ ה ּכָ פֶ ה יָ יָ ה הָ זֶ ב, וְ הָ ּזָ הַ 

י ִּת פְ ַק ה. זָ יֶ ְה ּיִ ל ׁשֶ כָ ד ּכְ בֵ ה ּכָ יֶ ְה יִ ר, וְ ֶת ּכֶ ת הַ ה ֶא וָ אֲ גַ ּבְ  ָלֵׂשאתת עַ דַ ה לָ יכָ ִר ית צְ ִת ִמ אֲ 

ֹ ֶא  ה ָא צְ יָ  ּוּלִא י ּכְ ה לִ ָת אֲ ְר י נִ לִ ה מּופָ ְּק ַּת ְׁש ִה ת ׁשֶ מּוְּד י. הַ ִא ְר י ּבָ ִּת ְט ּבַ ִה י וְ אִׁש ת ר

ת לַ ְמ ִׂש ים, ּבְ פִ סּוּכְ ב הַ ֵק עָ י הֶ לֵ ְּד נְ סַ ּבְ  –ַמְלָּכה ּכְ  ׁשּמָ י מַ יִת ֵא ְר ת. נִ דֹוּגָ ַא ר הָ פֶ ּסֵ ִמ 

  ם.לֹוהֲ יַ ת ּכְ צֶ צֶ ן נֹובֶ ל ֶא ר עַ ֶת ּכֶ הַ יט וְ בִ ְר ּׁשַ ם הַ ת, עִ צֶ צֶ ֹוּנית הַ ִת יפָ ִט ְּק ן הַ מָ ּגָ ְר ַא הָ 

ֹ ַר "ׁשֶ    י.ה לִ ָר ְמ " ָא ,רבָ ם ּדָ ּוי ׁשִד ּבְ ַא א ְּת ק ל

י ִּת פְ פַ ת, טֹורֹוהָ זְ ַא ה ּבְ ּוָ לֻ , ְמ כָ א. וְ ּבָ י ַא יר לִ ּכִ זְ ן," ִה רֹוְט ַא ֵּת הַ  ְרכּוׁשל י עַ ִר ְמ ִׁש "וְ 

  ב.חֹוְר ל הָ ת ֶא גֹוְר ְד ּמַ י ּבַ אִת צָ יָ וְ 

  ל ַמְלָּכה."ׁשֶ  ׁשּמָ ר מַ ֶת ים! ּכֶ ִד גָ ּבְ  ילּוא, ֵא י!" "יָ פִ ה יֹ יזֶ א, ֵא "יָ 

  ב."ֶר עֶ ן הָ ֹואׁשס ִר ָר ל ּפְ ּבֵ ַק אי ְּת ּדַ יא וַ "ִה 

  ית.ִא ּנָ ַּק י הַ ִת רּו ּוּלפִ ם, אֲ ּלָ ּכֻ  לּועֲ ּפַ ְת ר!" ִה ּדָ ְה ית נֶ ֵא ְר נִ  ַאְּת "

ב, הָ ּזָ ל הַ מּו ֶׁשָּלּהים נִ בָ ּלְ ת הַ חֹוָא י הָ ּדֵ מַ ה ּבְ בָ לּוית עֲ ֵא ְר יא נִ ה ִה ּמָ י ּכַ ּבִ לִ ּבְ  יִּת בְ ׁשַ חָ 

  י.ּלִ ה ׁשֶ יפָ ִט ְּק הַ ף וְ סֶ ּכֶ הַ 

ר. ֵת יֹוה ּבְ פָ ּיָ ת הַ ׂשֶ ּפֹ ְח ַּת ל הַ ת עַ רּוחֲ ַּת לַ ר וְ פֶ ּסֵ ית הַ בֵ ה ּבְ ּבָ ִס ְּמ ב, לַ ֶר עֶ א הָ בֹוי לְ יִת ּכִ ִח 

ם י עִ ִּת בְ בַ ם סֹויִ ַת ינְ ך. ּבֵ ּכָ  בּוְׁש ים חָ ִד לָ ּיְ ל הַ ם ּכָ גַ , וְ ַּבְּפָרסה ּכֶ זְ י ֶא ּכִ ה חָ טּוי ּבְ יִת יִ הָ 

ת ֶר הֶ זֹוה וְ ָא ת, ּגֵ ֶר ּׁשֶ אֻ י ְמ יִת יִ ל. הָ י ּכֹ ינֵ עֵ י לְ ִמ צְ ת עַ ת ֶא אֹוְר הַ ת, לְ בֹוחֹוְר ם ּבָ ּלָ ּכֻ 

  ד.ֹואְמ 

ר תֶ ּכֶ ת הַ ן אֶ אֹוגָ את ּבְ ׂשֵ ל לָ לָ כְ ּו ללָ ל ּכְ ה ַק ין זֶ ֵא י ׁשֶ ר לִ ֵר ּבָ ְת ה ִה ָר הֵ ד ְמ ... עַ ַא 

ֹ ל הָ ד עַ בֵ ּכָ הַ  ֹ אׁשר ֹ אֹ כְ יל לִ ִח ְת י ִה אִׁש . ר  ּוּלִא י. וְ צִ פְ חֶ ּכְ  עַ עֵ נֹוְת ִה י לְ ִּת לְ כֹ א יָ ב, ל

ֹ ּהָת אֹו לֵ כְ לַ ה לְ יָ ר הָ סּוָא  –ית ִת כּולְ ּמַ הַ ה וְ ּמָ דֻ אֲ ה הָ יפָ ִט ְּק ת הַ לַ ְמ ה, ִׂש לָ ְמ ִּׂש הַ  א , ל
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ֹ חַ ה וְ לָ ילִ חָ ט, וְ ּמֵ ַק לְ  ֹ בֶ ׁשֶ לָ  ּוּלפִ אֲ ! ל ּכָ י ּכָ ִּת ְר הַ זְ . נִ עַ רֹ ְק א לִ ס ל י לַ גְ י. ַר ִּת זְ עַ א הֵ ת ל

ים לִ ּדָ נְ ּסַ ל הַ לַ גְ ם ּבִ גַ ת, וְ בֶ ׁשֶ י לָ לִ ה ּבְ ּבֵ ְר הַ  ל ּכָ י ּכָ ִּת כְ לַ הָ י ׁשֶ נֵ ּפְ ם ִמ ּגַ  – בּואֲ ּכָ 

ת, דֶ עֶ מֹו ָהִייִתים עַ י ּפַ ּדֵ ִמ ם, ּויִ לַ גְ ַר הָ  ְּבַכּפֹותים" פִ ּוׁשפְ י "ִׁש ִּת ְׁש ּגַ ְר ים. ִה לִ דֹוּגְ הַ 

  ים.ִד ּדָ חֻ ְּמ הַ ים וְ ִה בֹוּגְ ים הַ בִ ֵק עֲ ל הָ לַ גְ ּבִ 

ט לֵ ְח הֶ ל ּבְ בַ ה, אֲ יבָ בִ ְּס ר ּבַ ֵת יֹות ּבְ ֶר ֶא פֹ ְּמ ת הַ ׁשֶ ּבֹ לְ ִּת ת הַ לַ עֲ י ּבַ יִת יִ הָ  –ק פֵ ין סָ ן, ֵא ּכֵ 

 ֹ ֹ ִּת ְׁש ּגַ ְר י. ִה לִ ב ַא ר. ּכָ ֵת יֹות ּבְ ֶר ּׁשֶ אֻ ְּמ הַ וְ  ַהְּׂשֵמָחהא ל ן ה ִמ פָ יֵ י עֲ יִת יִ הָ וְ  חַ נֹוא ּבְ י ל

ן צָ ּלֵ ן, הַ פָ ּׁשָ ת, הַ חֹוָא ר. הָ ַק  ַּגםי ה לִ יָ הָ  – כָ י ּבְ ין ּדַ ם ֵא ִא ים. וְ בִ ֵק עֲ ל הָ ה עַ יכָ לִ הֲ הַ 

ת כֶ לֶ י הֹונִ ל אֲ בָ ם; אֲ ׁשֶ ף ּגֶ טֵ פְ טַ ל לְ חֵ הֵ ׁשֶ ם ּכְ ׁשֶ ּגֶ יל הַ עִ ת ְמ אֶ  ּוׁשבְ לָ  ָּפׁשּוט ְוַהּׁשֹוֵטר

ן כֵ ת! לָ ֶר אֶ פֹ ְּמ ה הַ לָ ְמ ִּׂש ת הַ אֶ  ֹות ּבֹוּסכַ ר לְ ׁשַ פְ ֶא -יי ִא ֵר ר. הֲ פֶ ּסֵ ית הַ בֵ ם לְ ם יֹויֹו

ֹ מֶ י צֶ ּבֵ ְר ר. ּגַ ּקֹ י ִמ ִּת ְד עַ . ָר ב ּכָ בֵ ֹוּתְס ִה י לְ ִּת כְ ׁשַ ְמ ִה  ה י זֶ ֵר . הֲ ַּכּמּוָבןי, ִּת ְׁש בַ א לָ ר ל

ֹ קֹוְמ ים! ּבִ ּיִ ִת כּולְ ף מַ סֶ י ּכֶ לֵ ְּד נְ ם סַ ר עִ מֶ י צֶ ּבֵ ְר ּגַ  ׁשּבֹ לְ ן לִ עֹוּגָ ִׁש  ת י ֶא ִּת ְׁש בַ את לָ ם ז

ֹ וְ  כּוּבְ ַּת ְס ִה וְ  ּוׁשלְ גָ ים וְ ּכִ רֻ אֲ  יּום הָ הֵ א, וְ ּמָ ל ִא ם ׁשֶ יִ ּבַ ְר ּגַ הַ    .ְּכָלל מּוְּמ א ִח ל

ל ּבֵ ַק אֲ  ָּבּהה, ּבָ ִס ְּמ לַ  לֵ ּנֵ ׁשֶ  ַהִּׁשִּׁשית ְלָׁשָעהי יִת ּכִ ִח ה וְ עָ ּׁשָ ה הַ י מָ ִּת לְ ַא ן ׁשָ מַ ּזְ ל הַ ּכָ 

ל כַ אּוה, ׁשֶ עָ ּׁשָ הַ  יעַ ּגִ ַּת ק ׁשֶ . ַר תֹול אֹוּבֵ ַק אֲ ה ׁשֶ חָ טּוי ּבְ יִת יִ ֹון. הָ אשִר הָ  ַהְּפָרסת ֶא 

  ר.י ַק ה לִ יֶ ְה יִ  ְוֶׁשּלֹאת בֶ ׁשֶ ף לָ ף סֹוסֹו

ֹ ׁשה ׁשֵ עָ ּׁשָ ף הַ ף סֹוה סֹויעָ ּגִ ִה ׁשֶ ל ּכְ בָ אֲ  ת אֹולֵ ְמ  יּוהָ  ַרְגַלית ֹוּפת. ּכַ כֶ לֶ י לָ ִּת לְ כֹ א יָ , ל

ֹ פִ ּוׁשפְ ִּׁש ן הַ ת ִמ ֹוּיִק נָ ת עֲ ֹוּיִח ּוּפלְ ׁשַ  ים ִר ְׂש עֶ  ּוּלִא ר, ּכְ ֶת ּכֶ ל הַ לַ גְ ב ּבִ ַא י ּכָ אִש ים. ר

ם. י חֹ לִ  ׁשי יֵ ת ּכִ בֶ ׁשֶ יא חֹוִה ה ׁשֶ ָר ְמ ָא  ְוִאָּמא, ּוׁשְק נָ  ִׁשַּני. כֹותֹוּבְ  קּופְ ים ּדָ יִׁש ִּט ּפַ 

  ה.ּטָ ִּמ ר לַ ׁשָ י יָ ִּת ְס נַ כְ נִ וְ  ֶׁשִּלית כּולְ ּמַ י הַ דֵ גְ ת ּבִ י ֶא ִּת ְט ׁשַ ּפָ 

ַמְלָּכה לְ  ׂשּפֵ חַ ְת ִה י לְ יִת צִ ה ָר ּבָ ה ׁשֶ נָ רֹוחֲ ַא הָ ה וְ נָ ֹואׁשִר ם הָ עַ ּפַ הַ  ה זֹוָת יְ ה! הָ זֶ  הּוזֶ 

  ה...זֶ ר הַ ּמַ ח הַ ַק ּלֶ ת הַ ב ֶא ב טֹוי טֹוִּת ְד מַ ים. לָ ִר פּוּבְ 

ת נֶ ּוֶ ּכַ ְת י ִמ נִ ה אֲ מָ , לְ ינּובִ אי ּתָ ּדַ ה, וַ מֶ ֹון ּדיֹוּסָ נִ ם ּבְ עַ ּפַ -ים ֵא יֶת ּסֵ נַ ְת ם ִה ם, ִא ֶּת ַא וְ 

ֹ ִא ת. וְ ֶק דֶ י צֹונִ אֲ ׁשֶ  ימּוּכִ ְס ַּת וְ  ֹ ת ּכָ ׂשֶ ּפֹ ְח ַת ים ּבְ ִר פּון ּבְ יִ דַ ם עֲ ֶּת ְׂש ּפְ חַ ְת א ִה ם ל את, ז

י נִ אֲ  –ל ּבָ ְר סֻ ְמ ל ּודֹוד, ּגָ בֵ ל ּכָ ּכֹ הַ וְ  ּהָת אֹו לֵ כְ לַ ר לְ סּוָא וְ  ּהת ּבָ בֶ ׁשֶ ר לָ ׁשָ פְ ֶא -יִא ׁשֶ 

ֹ  ּוּלפִ ם אֲ כֶ לָ  ַמִּציָעה ר קֵ ֹוּב , אֹוֶּפַרח ן, אֹוצָ ת לֵ יֹוְה אי לִ דַ ר ּכְ ֵת ה יֹוּבֵ ְר . הַ ְלַנּסֹותא ל

, תֹואֹו ׁשּבֹ לְ ל לִ ַּק ר ׁשֶ בָ ל ּדָ ים ּכָ ִר פּות ּבְ יֹוְה אי לִ דַ ג. ּכְ הָ נֶ  ת אֹוחֹוָא  לּופִ אֲ אי, וַ ּבַ ּכַ  אֹו

  ן? כֹו. נָ ַהִּׂשְמָחהא ּוים הִר פּור ּבְ ָּק עִ . הָ ֹוּתל ִא לֵ ֹוּתְׁש ִה לְ , וְ תֹואֹו לֵ כְ לַ ר לְ ָּת מֻ 

  

85 

90 

95 

100 

105 

 


