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ּקֹוְרִאים אֹותוֹ: שֶׁ ה ַהּנֹוֶצֶרת כְּ ּפּור ֶאל ַהַהְרגָּשָׁ ְמַתח ַקו ִמן ַהסִּ

דֹוָלה ֵהִכיָנה ָלנּו  רּוִתי ֲאחֹוֵתנּו ַהגְּ
יִצים  ָלה בֵּ שְּׁ ֲארּוַחת ֶעֶרב. ִהיא בִּ
לֹא  "ֲאִני  ָסָלט.  ְוָחְתָכה  ָקׁשֹות 

"ֲאִני  י,  ָאַמְרתִּ ה",  יָצה ָקשָׁ אֹוֵהב בֵּ
"ַהֲחִתיכֹות  ָאְמָר:  ְויוסי  ֲחִביָתה".  רֹוֶצה 
ְכָלל לֹא ָטִעים  דֹולֹות, ֶזה בִּ ָלט נֹוָרא גְּ סָּ בַּ

ָכה!" כָּ
ַסְך ַהּכֹל  ידּו ּתֹוָדה! בְּ גִּ ָזה. "תַּ רּותי ִהְתַרגְּ
ִלי  בְּ טּוִחים שֶׁ ְהיּו בְּ יִתי ָלֶכם טֹוָבה! תִּ ָעשִׂ
ֲארּוַחת  ָלֶכם  ְמִכיָנה  לֹא  ֲאִני  יֹוֵתר  ֶנֶדר 

ֶעֶרב!"

א  ְוַסְבתָּ א  ַסבָּ ֵאֶצל  ֶנֱהֵנינּו 
ְיָתה.  ַהבַּ ָלֶלֶכת  ַמן  ַהזְּ יַע  ְוִהגִּ
א: "ֱאמֹר  ַתח ָאְמָרה ִאמָּ ְלַיד ַהפֶּ

אי!",  א ַעל ַהּכֹל". "ַודַּ ּתֹוָדה ְלַסְבתָּ
ַעל  א  ַסְבתָּ "ּתֹוָדה  ְמָחה,  שִׂ בְּ י  ָאַמְרתִּ
ַעל  גַּם  ּוְבֶעֶצם  ִעיָמה.  ַהטְּ ָהֲארּוָחה 
ִנית  קָּ שֶׁ ֶפר  ַהסֵּ ַעל  ְוַגם  ֶאה,  ָהַאְרִטיק, 
ַעְנֵין, ְוַעל ַהשֹּׁוקוֹ..." ּפּור ַהמְּ ִלי, ְוַעל ַהסִּ

א,  ָבִרים ָנְתָנה ִלי ַסְבתָּ ה דְּ מָּ יף! כַּ ֵאיֶזה כֵּ
י  ְמתִּ י ּתֹוָדה ֲאִפּלּו לֹא שַׂ ּלֹא ָאַמְרתִּ ַעד שֶׁ

ֵלב!

הֹוֵלְך  ֲאִני  שֶׁ ָיִמים  ה  מָּ כַּ ָבר  כְּ
ְוָחָלב  ֶלֶחם  ִלְקנֹות  ּכֶֹלת  ַלמַּ
ְנָין  בִּ בַּ ֶרת  ֻבגֶּ ַהמְּ ֵכָנה  ַהשְּׁ ֲעבּור 

ֲחִפיַסת  ִלי  ֵהִביָאה  ִהיא  ֶאְתמֹול  נּו.  לָּ שֶׁ
ל  ָרָכה ָיָפה. ִהיא כָּ ׁשֹוקֹוָלד ְוַגם ֵצְרָפה בְּ
גַּם  שֶׁ ָלּה  יַע  ַאצִּ ֲאִני  אּוַלי  ֶנְחָמָדה,  ְך  כָּ
ּכֶֹלת. י ַלמַּ ַדְרכִּ ֶבל בְּ ֶאְזרֹק ֲעבּוָרּה ֶאת ַהזֶּ

ִלי  ּגֹוֶרֶמת  ּתֹוָדה 
עֹוד  ַלֲעשֹׂות  ִלְרצֹות 

יֹוֵתר

ִלי  אֹוְמִרים  ּלֹא  שֶׁ כְּ
ִלי  א  בָּ לֹא  ּתֹוָדה, 

לּום! ַלֲעשֹׂות כְּ

ּתֹוָדה  אֹוֵמר  ֲאִני  שֶׁ כְּ
ָבִרים  ַלדְּ ֵלב  ם  ֲאִני שָׂ
יֵּׁש ִלי ְוֶזה  ַהּטֹוִבים שֶׁ

ַח אֹוִתי מֵּ ְמשַׂ
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רֹב
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