
 

  ביאליק ַנְחָמן ַחִּיים  / ַהֵּביָצה ִמְׁשָּפט

ַוּיֹאְכלּו ִמן ַהֵּציָדה ֲאֶׁשר ָלְקחּו ִאָּתם   ַוְיִהי ַהּיֹום ַוֵּיְׁשבּו רֹוֵעי ָדִוד ּבּׂשֶדה ִלְסֹעד ִלָּבם,

. ְוֶאָחד ִמן ָהרֹוִעים לֹא ָמָצא לֹו ְכֵדי ָׂשְבעֹו, ַוְיַבֵּקׁש ְּׁשלֹותְמבֻ ַיְלקּוָטם, ֶלֶחם ּוֵביִצים ּבְ 

 ַאַחת, ְלַמֵּלא ַנְפׁשֹו, ַוּיֹאֶמר לֹו ֵרֵעהּו: ֶּׁשֶלתְמבֻ ֵמֵרֵעהּו ְלַהְׁשִאילֹו ֵּביָצה 

, ּוִבְפֵני - ִלי ֶאת-ֵעִדים, ִּכי ָהֵׁשב ָּתֶׁשב "לֹא ַאְׁשִאיְל ַעד ִאם ָנַדְרָּת ְּבִפי

ְּתבּוָאָתּה ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵּביָצה ִלְבָעֶליָה ַעד ַהּמֹוֵעד -ַלּמֹוֵעד, אֹוָתּה ְוַעל ָּכל  הֵּביָצה

  ַההּוא."

ּתֹוִסיף ֵּביָצה -ָּתִביא ּוַמה-ַוֵּיַקל ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהְמַבֵּקׁש ְולֹא ֲחָׁשבֹו, ִּכי ָאַמר: ַמה

  ַוֵּיאֹות ַוּיֹאַמר: –ֶליָה? ִלְבעָ 

".   "ֵהן, לּו ְיִהי ִכְדָבֶרי

  ְוָהִאיׁש ִהְׁשִאילֹו ֵביָצה ַוָּיַעד ֵעִדים.

  :ַהּׁשֹוֵאלַויֹאֶמר לֹו   ַוְיִהי ִמֵּקץ ָיִמים ַרִּבים ַוָּיבֹוא ַהַּמְׁשִאיל ִלְדֹרׁש ֶאת ִנְׁשיֹו.

  .""ֵאין ְל ְּבָיִדי ִּבְלִּתי ִאם ֵּביָצה ֶאָחת

  ַהַּמְׁשִאיל: ַוּיֹאֶמר

  "ָׁשִגיָת, ָאִחי, ְלִפי ֶחְׁשּבֹוִני ָאִני ָעֶלי ְלַׁשֵּלם ִלי ָכֹזה ְוָכֶזה."

  ַיד ַהִּנְתָּבע. ַּתִּׂשיגד ֵמֲאֶׁשר ֹוִמְכַסת ַהֶּכֶסף, ִמְסָּפר ָעצּום, ַרב ְמא-ַוִּיֹּקב לֹו ֶאת

  ַוִּיְרַּגז ָהִאיׁש ַוּיֹאַמר:

ָעה? ִמי ָרָאה אֹו ִמי ָׁשַמע ֵמעֹודֹו, ִּכי ְיֻׁשַּלם הֹון ַרב ַּכֲאֶׁשר ָנַקְבָּת ֵחֶלף ַּבּלָ "ֲהַדְעְּת ִהְת 

  ֵּביָצה ֶאַחת? ֵאין זֹאת ִּכי ִאם ְמַתְעֵּתַע ַאָּתה ִבי."

ְּבָחְזָקה,  םַהְּׁשַניִ ְואּוָלם ַהַּמְׁשִאיל ִהְקָׁשה ִלְדֹרׁש ַּכֲאֶׁשר ָנַקב, לֹא ָגַרע ְּפרּוָטה. ַוָּיִריבּו 

  ְוַהָּדָבר הּוָבא ִלְפֵני ַהֶּמֶל ָּדִוד. –ֶזה ְּבֹכה ְוֶזה ְּבֹכה 

ִּדְבֵרי ָהֵעִדים ָׁשַמע, ַוּיֹוֵצא ִמְׁשָּפט - ָהִריב ְוַגם ֶאת-ִּדְבֵרי ַּבֲעֵלי-ִּכְׁשֹמע ַהֶּמֶל ֶאת  ַוְיִהי

  ֵלאֹמר:

    ֶּפה." ֲאֶׁשר ָּפִציָת -ְּדָבֶרי ַהַּמְׁשִאיל ְּכָכל-ַבַעלם ְּתַׁשֵּלם לְ ַהֵּביָצה, ַׁשּלֵ  ׁשֹוֵאל, ַאָּתה"

  ַוִּיְצַעק ָהִאיׁש:

, ְוָאֹנִכי לֹא ֵאַדע ַּכָּמה?"   "ֲאָהה, ֲאדֹוִני ַהֶּמֶל

    ָּפָרַׁשת ַהֶחְׁשּבֹון ֵלאֹמר:-ַוּיֹוֶׁשט לֹו ִאיׁש ִריבֹו ֶאת

ָעָׂשר -ָיִביא ִּבְׁשָנתֹו ַהּׁשִנָּיה ְׁשמֹוָנה  ֶאְפרֹוחַ הָ . ֵּביָצה ַאַחת ִּתָּבַקע ֶאְפרֹוַח ֶאָחד"

ָעָׂשר -ֶאָחד ְׁשמֹוָנה-ֵאֶּלה ָהֶאְפרֹוִחים ָיִביאּו ַגם ֵהם ָּכל ה.ֶאְפרֹוִחים, ְוֵכן ְּבָכל ָׁשנָ 
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  ִמּיֹום ָהְׁשֲאָלה ַהֵּביָצה ְוַעד ַהּיֹום ָעְברּו ַאְרַּבע ָׁשִנים..."  ְלָׁשָנה. ֶאְפרֹוִחים

, ָעצּום ְמאֹודּוַמת ַהֵּביָצה, ָעצּום ר, ַהֶחְׁשּבֹון, ֶחְׁשּבֹון ָנכֹון, ְוֹתֶכן ַהֶּכֶסף, ִׁשּלסֹוף ָּדבָ 

   ָנֶפׁש.- ַוֵּיֵצא ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶל ְּבַפֵחי  ִמֵּדי ַהֵּׂשג ַיד ַהִּנְתָּבע.

ֹמה ֶבן , ּוְׁש ר ָקָטן ָּבֵעת ַהִהיא, ָּבא ַהֶּמֶל ,עֹוֶדנּו ַנעַ - הּוא ָיָצא ִמֶּפַתח ֵּבית ַהֶּמֶל

לֹו ָהִאיׁש -ַוְיַסֵּפר  ְּפֵני ָהִאיׁש ְוִהָּנם זֹוֲעִפים, ַוִּיְׁשָאֵלהּו ַעל ָּכָכה.-ֶאת ְראִלְקָראתֹו, ַוּיַ 

ְּדָבָריו ֵחֶלף ֵּביָצה ְמגְֻלֶּגֶלת - ֶאת ֲאֶׁשר ָקָרהּו ְוֶאת ֲאֶׁשר ְׁשָפטֹו ַהֶּמֶלך ְלַׁשֵּלם ְלַבַעל

  ם, ִמְרֶּבה ִמַּמַּׂשג ָידֹו.ָעצּוַאַחת הֹון 

ֹמה ְּבָצַרת ֶנֶפׁש ָהִאיׁש ַוַּיְחֹמל ָעָליו ַוּיֹאַמר:ַוּיַ    ְרא ְׁש

, זֹאת ֲעֵׂשה, ְוֶנֱחַלְצָּת ִמן ַהָּצָרה ַהָּבָאה ָעֶלי ִּבְגַלל ַהֵּביָצה. ְּביֹום ּפלֹוִני   "ְׁשַמע ִאיָעְצ

ְוָׁשִמְרָּת ַלּמֹוֵעד, ְוָיָצאָת   ְּגדּוֵדי ְצָבאֹו ַּבּׂשֶדה.-ְפֹקד ֶאתַלּמֹוֵעד ֵיֵצא ַהֶּמֶל ָאִבי לִ 

ַיַעְברּו ָׁשָּמה ְּגדּוֵדי  ְוִנְקַרְבָּת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְצְּבאּו ַוֲאֶׁשר   ַּגם ָאָּתה. ַהָּׂשֶדה

.  ּפֹוִלים ְמֻבּׁשִלים, ֵמֲאֶׁשר ָחְפֶני-אָת ֶאתְוָהָיה ִמֵּדי ֶלְכָּתם ּוִמֵּדי בֹוָאם, ּוִמּלֵ    ַהֶּמֶל

ְּפֵני ַהּׂשֶדה ֶהָחרּוׁש ָהֵפץ - ָּתִכין ְלּך ַוֲהִפיצֹוָתם ְלֵעיֵני ַהֶּמֶל ּוְלֵעיֵני ִצְבאֹוָתיו ַעל

? ְוָאַמְרָּת:  ְוָזֹרַע, : ָמה ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ָל ָהֵפץ ְוָזֹרַע. ְוָהָיה ִּכי ִיְׁשָאלּו ָהעֹוְבִרים ָעֶלי

ְוִכי ִיְתְמהּו ָעֶלי ְוָאָמרּו: ִמי ָרָאה ּפֹוִלים ְמֻבּׁשִלים   ֹוִלים ְמֻבּׁשִלים ָאֹנִכי זֹוֵרַע.ּפ

ֹּכה ַּתֲעֶׂשה  –ִּתָּבַקְעָנה ֶאְפרֹוִחים?  ְּׁשלֹותְמבֻ ְוּאַמְרָּת: ּוְמי ָרָאה ִּכי ֵּביִצים  –ִנְזָרִעים? 

  ֶּמֶל ּוְצָבאֹו ַּבּׂשֶדה."ְוֹכה ְתַדֵּבר ִמֵּדי ֲעֹבר ַעל ָּפֶני הַ 

ֹמה, לֹא ִהִּפיל ָּדָבר. ֲאֶׁשרַוַּיַעׂש ָהִאיׁש ְּכֹכל  ַוְיִהי ְּבֵצאת ַהֶּמֶל ּוְצָבאֹו    הֹוָרהּו ְׁש

ְּפֵני ֶחְלַקת ֲאָדָמה ַאַחת, ַוִּיְמְצאּו ָׁשם ִאיׁש זֹוֵרַע ּפֹוִלים -ַהּׂשֶדה , ַוַּיַעְברּו ַהְּגדּוִדים ַעל

ֹאל ְוֵיׁש ֵמֶהם ֲאֶשר לֹא ִהְתִאְּפקּו ִמְּׁש    ָלִאיׁש ּוְלַמֲעֵׂשהּו. ְמאֹודִלים, ַוִּיְׁשָּתאּו ְמֻבּׁש

ָהִאיׁש ֵלאֹמר: ָמה ַהַּמֲעֶׂשה ַהָּזר ֲאֶשר ַאָּתה עֹוֶׂשה? ַוַּיֲעֵנם ָהִאיׁש ְּכֹכל ֲאֶשר ָׂשם -ֶאת

ֹמה ְּבִפיו, ַוְיִהי ְלִחיָדה.     ְׁש

, ַוִּיְזֹּכר ַהֶּמֶל ְּכֶרַגע ֶאתְוַהָּדָבר ִהּגִ  ִמְׁשַּפט הֵּביָצה, ַוְיַצו ְלָהִביא ְלָפָניו -יַע ַעד ַהֶּמֶל

    ָהִאיׁש, ַוִּיְׁשָאֵלהּו ַהֶּמֶל ֵלאֹמר:-ֶאת

ֹמה ַוֲעָצתֹו ְּבָכל- ִּגיָדה"הַ    ַהָּדָבר ַהֶּזה?"- ִלי, ָהִאיש, ַאל ְּתַכֵחד: ַהֵאין ַיד ְּבִני ְׁש

  ן ָהִאיש:ַוַּיעַ 

, ִאם לֹא , ַהֶּמֶל   הּוא."- ָאֵמְרָּת ֵּכן  ַּכֲאֶשר  "ֵחי ַנְפְׁש

ֹמה ְוֵאת ֲאֶשר הֹוָרהּו ַלֲעׂשֹות ּוְלַדֵּבר, לֹא ִכֵחד  ֲאֶׁשר-ָּכל- ֶּמֶלך ֶאתַוְיַסֵּפר לַ  ְיָעצֹו ְׁש

    ָּדָבר.

ֹמה. ּוְבִתּתֹו-ָאז ִיְׁשַלח ַהֶּמֶל ְלָהִביא ֵאָליו ֶאת      בֹו ֵעין ּתֹוֵכָחה ָאַמר ְּבַזַעף:ְׁש
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  ְּבִפי ַעל ַהָּדָבר ַהֶּזה?"-"ַמה

ֹמה לֹא ַחת ִמַּזַעף ָאִביו ִּבְלָבבֹו אֹותֹו ִמְּללּו ְׂשָפָתיו  ֲאֶׁשרְוֵאת    ְואּוָלם ַהַּנַער ַהָּקָטן ְׁש

    ָּברּור, ַוּיֹאַמר:

ְלֶּגֶלת ָלַקח ָהִאיׁש ֵמֵרֵעהּו. ֵּביָצה ֲאֶשר לֹא "ֲאדֹוִני ָאִבי ַהֶּמֶלך, ַהִאם לֹא ֵּביָצה ְמגֻ

ִתָּדֵגר ְולֹא ִתָּבַקע ֶאְפרֹוַח? ְוַעָּתה ָלָּמה ֶזה יּוַׁשת ָעָליו ְלָהִׁשיב ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה 

     ְתמּוָרָתּה?"

ֹמה, ִּכי ִהִּכיר ֵמֶהם ֶא -ְּכָׁשְמעֹו ֶאת ְמאֹודּוְפֵני ַהֶּמֶלך אֹורּו  טּוב ֵׂשֶכל -תִּדְבֵרי ְׁש

  ֹיֶׁשר ְלָבבֹו ְוֶאת ֹעז רּוחֹו, ַוִּיָּׁשֵקהּו ַעל ִמְצחֹו , ַוּיֹאַמר:- ַהַּנַער, ֶאת

ִהים ִּכי ְמַנְעָּתִני ֵמָעֶול."   "ָאֵכן ָצַדְקָּת, ְּבִני, ַהַּפַעם ִמֶּמִּני ְּבִמְׁשָּפֶטּך, ּוָברּו ַאָּתה ֵלא

  ּוִבְפנֹותֹו ֶאל ָהִאיׁש ָאַמר:

 ְוַׁשֵּלם ְלֵרֲע ֵּביָצה ֶאָחת.""ֵל 
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