
ם חֹוִניָחד ִאיׁש אָהָיהָהֹיה  ׁשֵׁ .בְּ

ם  עַּ עַּ פַּ ָחד נֹוטֵׁ ָרָאה ִאיׁש אֶּ ְך וְּ רֶּ דֶּ ְך חֹוִני בַּ ת ָהלַּ חַּ אַּ

ץ ָחרּוב ל אֹותֹו חֹוִני. עֵׁ ה: "ָׁשאַּ ָתה עֹושֶּ "?ָמה אַּ

ץ ָחרּוב: "ָעָנה ָהִאיׁש עַּ עֵׁ ."נֹוטֵׁ

ר חֹוִני ה: "ָאמַּ ת זֶּה ֲאִני רֹואֶּ ָמה ָׁשִנים  .אֶּ תֹוְך כַּ בְּ

רֹות הֹוִציא פֵׁ ִחיל לְּ תְּ ָחרּוב מַּ ץ הֶּ "?עֵׁ

ר ָאמַּ ב ָהִאיׁש וְּ ָעִמים ": ָחׁשַּ ֲעֹבר ִלפְּ כֹולֹות לַּ ֲאִפּלּויְּ

רֹות הּוא מֹוִציא פֵׁ ד ׁשֶּ ִעים ָׁשָנה עַּ ."ִׁשבְּ



ֲאָמץ" מַּ ל הַּ ָך עַּ ר חֹוִני" ,ָאז ֲחָבל לְּ יָלא . "ָאמַּ ִאם ִממֵׁ

רֹות  פֵׁ הַּ ֹעם מֵׁ כֶּה ִלטְּ ָתה  –לֹא ִתזְּ ִביל ָמה אַּ ִבׁשְּ

ץ מֵׁ אַּ "?ִמתְּ

ִתי, ֲאִני": ענהָהִאיׁש  דְּ ּנֹולַּ ׁשֶּ י , כְּ ֲעצֵׁ יִתי מֵׁ ֱהנֵׁ נֶּ

לּו ָסִבי וֲַּאִבי ָשתְּ ָחרּוִבים ׁשֶּ ִאיר , ָסִבי-הֶּ ׁשְּ ם ֲאִני מַּ גַּ וְּ

י ָחרּוִבים ָבִאים ֲעצֵׁ דֹורֹות הַּ ִאיר  . לַּ ׁשְּ ָחד מַּ ָכל אֶּ

ָבִאים דֹורֹות הַּ הּו לַּ שֶּ ֲחָריו מַּ ."  אַּ



ָבִרים דְּ ל הַּ ָצת עַּ ב חֹוִני עֹוד קְּ ב  , ָחׁשַּ ִכי חֹוִני ָאהַּ

ֲחֹשב ב. לַּ יַּשֵׁ נֵׁם  ִהתְּ נַּמְּ ִהתְּ ע ָגדֹול וְּ לַּ ד סֶּ צַּ לְּ

ָמההַּ .לֹו דֵׁ רְּ ָתהתַּ אֹודָהיְּ ָדה מְּ בֵׁ ָדה וֲַּאֻרָכה, כְּ בֵׁ .כְּ

ָמתֹו דֵׁ רְּ ִעים ָׁשָנה ָקם חֹוִני ִמתַּ ֲעֹבר ִׁשבְּ ת  , כַּ ר אֶּ ִנעֵׁ

ְך רֶּ דֶּ ִׁשיְך בַּ מְּ הַּ ָרָצה לְּ ָגָדיו וְּ הּוא ָרָאה מּולֹו ִאיׁש . בְּ

ָחד י ֻמָכרֹות לֹו, אֶּ ץ, ּוָפָניו דֵׁ ָהעֵׁ ט ָחרּוִבים מֵׁ קֵׁ לַּ .מְּ



יְך ", חֹוִנישאל  ץאֵׁ ת ָהעֵׁ ָת אֶּ עְּ ם ָנטַּ ִמֹקדֶּ ,  זֶּה ׁשֶּ

ָחרּוִבים ת הֶּ ט אֶּ קֵׁ לַּ ָתה מְּ ָבר אַּ "?ּוכְּ

לֲאִני ":  ָהִאיׁשִחיְֵׁך בֵׁ לְּ בַּ ָצת ִמתְּ ָתה קְּ אַּ ב ׁשֶּ . חֹוׁשֵׁ

ץ ָחרּוִבים  חַּ עֵׁ ינֹו צֹומֵׁ יֹוםאֵׁ הַּ יֹום לְּ הַּ לֹא ֲאִני  . מֵׁ

ה זֶּ ץ הַּ ת ָהעֵׁ ִתי אֶּ עְּ ."ָנטַּ

ל חֹוִני ץ: "ָׁשאַּ ת ָהעֵׁ ע אֶּ "?ָאז ִמי ָנטַּ



ִּלי" ָבא ׁשֶּ ָרָכה, סַּ רֹונֹו ִלבְּ ָחרּוב , ִזכְּ ת הֶּ ע אֶּ ה  ָנטַּ זֶּ הַּ

ִצים ִמָסִביב ת ָכל ָהעֵׁ אֶּ ִׁשיב ָהִאיׁש –" וְּ ֲאִני  "–הֵׁ

ט  קֵׁ לַּ ָשומְּ כְּ ע  עַּ הּוא ָנטַּ ץ ׁשֶּ ָהעֵׁ רֹות מֵׁ פֵׁ ת הַּ אֶּ

נּו ִבילֵׁ י ָחרּוִבים  . ִבׁשְּ ֹטעַּ ֲעצֵׁ ְך ִלנְּ לֵׁ ט אֵׁ עַּ עֹוד מְּ

ָבִאים דֹורֹות הַּ ִביל הַּ ף. ִבׁשְּ ָטרֵׁ ִהצְּ ה לְּ "?רֹוצֶּ

מֹוִחיְֵׁך צְּ עַּ אֹוד , נּו: " חֹוִני לְּ ה ָהִייִתי מְּ אֶּ ִּנרְּ . ָעיֵׁףכַּ

י  דֵׁ ק כְּ ִציפּות רַּ ִעים ָׁשָנה ִברְּ ִתי ִׁשבְּ נְּ להבין שָכל ָיׁשַּ

ָחד ָצִריְך  ֹאגאֶּ דֹורֹות ִלדְּ ם לַּ ָבִאיםגַּ ."הַּ


