יטים אֲ רֻ כָ הַ .ה ַשק ִּׁהכְ ִּׁביד עַ ל גַבָ ה,
ַאחֲ ֵרי הַ ִּׁש ְחרּור ָה ְלכָה רוחלה בָ ֶרגֶל חֲ ז ָָרה הַ בַ ְי ָתה .זֹו הָ י ְָתה שַ י ֶֶרת פְ לִּׁ ִּׁ
זָר ָקה ֶאת
ידים .קֹדֶ ם ָז ְר ָקה רוחלה ֶאת ַה ְבג ִָּׁדים ֶשלָּה וְ ַא ַחר כְָך ְ
וַאֲ נ ִָּׁשים ִּׁהצִּׁ יעּו לָּה ל ְִּׁהפָטֵ ר ֵמהַ חֲ ָפצִּׁ ים הַ מַ כְ בִּׁ ִּׁ
רֹוקןַ .הכֹל ִּׁהיא זָ ְר ָקה -
ִּׁסיר הַ בִּׁ שּול שֶ ל שֶ ִּׁנ ְדלֶה וְ ֶאת כְ לֵי הַ גִּׁ לּוף שֶ ל ַאבָ א שֶ ָלּה הַ ַנגָר ,עַ ד ֶש ַה ַשק כִּׁ ְמעַ ט ִּׁה ְת ֵ
מֹוטים.
ִּׁמלְבַ ד הַ ָפ ִּׁ
ירה ִּׁהיא
ִּׁיטים בַ ִּׁש ָ
נֹוד ִּׁדים עַ ל גַבָ ה .בֵ ין ַהפְ ל ִּׁ
אֹותם ִּׁמ ְת ְ
"אֲ נִּׁי ָת ִּׁמיד זֹוכ ֶֶרת ֶא ְת ֶכם " ,לָ חֲ שָ ה ,וְ כָל הַ דֶ ֶרְך הָ ְרגִּׁ ישָ ה ָ
יה ִּׁחיּוכִּׁ ים ְק ַטנִּׁים ְלא ֶֹרְך כָל
פָגְ שָ ה ִּׁאיש צָ עִּׁ יר שֶ ָרצָ ה ַל ֲעזֹר לָּה .הּוא הֶ ע ֱִּׁמיס ֶאת הַ שַ ק עַ ל ִּׁשכְ מֹו וְ ָשלַ ח ֵאלֶ ָ
הַ דֶ ֶרְך.
לִּׁיקה
בְ לֵיל הַ שַ בָ ת הָ ִּׁראשֹון שֶ לָהֶ ם יַחַ ד ,לִּׁפְ נֵי שֶ חָ צּו ֶאת ַהנָהָ ר בַ חֲ ז ָָרה ,הּוא ל ִֵּׁקט ִּׁב ְש ִּׁבילָּה זְ ָר ִּׁדים ,וְ ִּׁהיא ִּׁה ְד ָ
מֹוטים שֶ ל ש ְינְדָ לֶ ה בִּׁ ְמקֹום נֵרֹות.
אֹותם בַ ָפ ִּׁ
ָ
הַ שַ לְהָ בֹות הָ יּו ע ֲֻקמֹות ְלג ְַמ ֵרי ,אֲ בָ ל הָ אֹור ִּׁהבְ הֵ ב חָ זָקַ " .כ ָמה הֵ ם יָפִּׁ יםָ ",א ַמר ָה ִּׁאיש ַהצָ עִּׁ יר ,וְ ִּׁהיא ִּׁה ְת ַאהֲ בָ ה
יתי ַקיֶמֶ תִּׁ .היא ָהי ְָתה סָ בְ ָתא ֶשלִּׁי.
בֹוִּׁ .אלְמָ ֵלא רוחלה שֶ שָ ְרדָ ה ,ל ֹא הָ יִּׁ ִּׁ

