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 םה "?הריד אצמת ילוא" ,"?דומלל ןנכתמ התא" .הנשב ךורא יכה ברעה היה וליאכ המדנש ברעה .חספ ברע
 תודובעל םדאה ינב תא דבעשל ידכ ורצונש םייטסילטיפק תונורקע םתס םה ?םידומיל ?הדובע .ותוא וניבה אל
 הנשהש חמש אקווד אוהו םירוהה ןובשח לע לכה ,תוביסמו םילויט וללכ וייח .םיסימ ימולשתלו תוילאנב דרשמ
 ןינהש וא ,ןוינכטל הלבקתה הרובד לש הדכנהש ול רפסל ידכ םש ויהי אל ןתיא לש אתבסו אבס .הככ אצי גחה
  .עבצאה לע בבוסל ךישמה אוה ולש אמא תא לבא ,וייח חרואמ סאמיהל ליחתה ןתיא לש אבאל .אפור בקעי לש
 תיאמדקא הלכשה התייה וירוה ינשל .הפיו לודג תיבב וררוגתה םה .ןתיא לש אמא הלאש ,"לוכאל רשפא ,בוט"
 הנע אוה ,"?יל תפכאש ךל הארנ " .ותוחא הלאש "?הנשה ןמוקיפאה תא אצמא ינאש ברעתנ" .הבוט הדובעו

 והשמ שי ,ןתיא" .לכואל עגונב ןררב םג היה אוה לכהל ףסונב .ונממ קחרה רורמה תא ףחד אוה .לוזלזב
 אצמת אל םאש ...ונטלחה" .ןתיא בישה "?ונ" .תויתוכמסב ןתיא לש אבא רמא ,"ךל רמול םיכירצ ונחנאש
 תעבה לע ורמש וירוה ךא ,קוחצב ץרפ ןתיא ".ךתוא ןממל קיספהל ץלאינ ונחנא ,םישדוח השולש ךות הדובע
 .סעכב ןתיא רמא "!?םייניצר אל םתא" .ומיא הפיסוה ,"השוריהמ ךתוא לשנל םג ךרטצנו" .תיניצר םינפ
 .דמענו ןתיא רמא ,"הצוחה אצוי ינאו םינבצעמ םתא" .ומיא הרמא "!לובג לכ רבע רבכ הז .ירמגל םייניצר"
  .ןיי סוכ ותיא חקלו סעכב ןתיא עבק "!תספרמל אצוי ינא ...זא ...זא ,בוט" .ויבא ריכזה "!ץוחב רצוע שי"
 "?תא ימ .ןכ" .דילש תספרמהמ רז לוק עמשנ ,"תוקעצ יתעמש ?רדסב לכה" .הנועל האיכ ,םיענ היה ץוחב
 .הנכשה תספרמהמ הריעצה השיאה הרמא ,"...בצמה לכ ללגב לבא ,םייעובש ינפל הפל יתרבע" .ןתיא לאש
 ןתיא ".ותוא יתינק" ,הרמא "ותוא תרכוש אל ינא" .האילפב ןתיא רמא ,"ונדיל תיבה תא םיריכשמש יתעדי אל"
 ליגב דובעל יתלחתהו שולשו םירשע ,שולשו" .לוזלזב בישה ,"םירשע תב תיארנ תא ?תיב תונקל ?תא" .ךחיג
 אל וליפא !אל !?המ" .לאש ,"?והשמ וא 8 ליגב ןוכית תמייס ?הנואג לש גוס תא זא" .הריבסה ,"ריעצ דואמ
 רכמ ברל ךפה ןוכיתב יתבתכש רפסה" .תונרקסב לאש אוה ,"?ךיא ...זא" .הקחצ ,"הטיסרבינואב יתדמל
 םסרופמ אוה ,ארוק תייה םא םג" .בישה ,"ארוק שממ אל ינא ,הא" .השחל ,"ךשמהה ירפס ינש םג ךכו ימלוע
 יתוא לשנל םימייאמ ילש םירוהה" ."?לואשל רשפא םא ,םש הרק םצעב המ זא ...עגר" ,התנע "טע םש תחת
 ןכ המ" .רמא ,"ןוכיתב רכמ יבר יתבתכ אל ,ךיילא דוגינב .ילש םייחה םע םולכ השוע אל ינא יכ השוריהמ
 המכ" .ותיא חקלש ןייה תא התשו רמא ,"יתקספה 'ח התיכב לבא ,םיפוצב יתייה" .הלאש ,"?דלי רותב תישע
 תא החקלו הרמא איה ,"הז תא יל איבת" .הכובמב רמא ,"...תישימחה סוכה וז" .הגאדב הלאש ,"?תיתש רבכ
 םישוע ךיא בושחל ליחתת םויה לכ תותשל םוקמב ילוא !ךליבשב בוט אל הז" .תינדאל התוא הכפשו סוכה
 ןויסינב רמא ,"הצמ לש םעט שי ילש םייחל" .הרמא "!םייחב םעט תצק ךירצ התא .הזה ןומילהמ הדנומיל
 .תוירחאה ,תובדנתהה .ילש הדובעה רסומ תא תונבל יל רזע הזש תבשוח ינא .םיפוצב יתייה ינא םג" .קיחצהל
 דבוע ילש דוד" .רמא ,"םילויט ךירדהל יתיצר דימת .לייטל ...בהוא ינא" .הלאש ,?תושעל בהוא ןכ התא המ זא
 ךיא ,עגר" .הכלהו הרמא ,"ןתיא ,בוט הליל ...הדובע ןויאר ךל רדסל הסנא ינא ילוא ,םילויט תנגראמש הרבחב
 םירוהה ינפב לצנתתו" .ומצעל בשח "רחמ" .המינפ הסנכנ רבכ איה לבא ,לואשל הסינ אוה "...ל םיארוק
 .הפיסומ התוא עומשל קיפסה אוה "!ךלש


