
 !גיעֶ יגֶהתרֹואֶ ה
הֲֶענָּתֶשִּפיֵצן ה,ִֶעְבדָּ חֵֶאירֹוּפָּ לֶיְהּוֵדיִֶמְזר  םֶש    ִסּפּורֶע 

 

נָה. ים ְקטַּ ת יְהּודִּ לַּ ְכָפר נִָּדח ְברּוְסיָה ָחיְָתה ְקהִּ  בִּ

ג. חַּ ין ֶאְתרֹוג לַּ ְפנֵי ֻסּכֹות ָרצּו ְלָהכִּ ים לִּ בִּ ים רַּ  יָמִּ

יר ֶשָגר ְבעִּ  ָקָשה ְלסֹוֵחר ָעשִּ ח ָלֶהם ֶאְתרֹוג ָשְלחּו בַּ ֶמנּו ֶשיְִּשלַּ ְקשּו מִּ יר ְרחֹוָקה, ּובִּ

 ְלֻסּכֹות.

ּסֹוֵחר  ְּכָפר ֹלא ָדֲאגּו: הַּ ים בַּ יְהּודִּ , ֲאָבל הַּ גִּיעַּ ים, ָחְלפּו ָשבּועֹות וְָהֶאְתרֹוג ֹלא הִּ ָעְברּו יָמִּ

ֻמְבָטח. ח ֶאת ָהֶאְתרֹוג הַּ ח יְִּשלַּ  ֶבטַּ

 

ג  חַּ ְפנֵי הַּ גִּיעַּ ָהֶאְתרֹוג.ָשבּועַּ לִּ יִּן ֹלא הִּ  ֲעדַּ

ָלה: ְקהִּ ְבנֵי הַּ ב לִּ ר ָהרַּ  ָאמַּ

ָשם ֶאְתרֹוג."" יא מִּ יר ְלָהבִּ נְסֹעַּ ָלעִּ אי לִּ יִּן ֹלא ָּכאן. ְּכדַּ  ָהֶאְתרֹוג ֲעדַּ

ְזֵבז ְזָמן" ח ֶאת ָהֶאְתרֹוג, ֲחָבל ֶשנְבַּ ח יְִּשלַּ ּסֹוֵחר ֶבטַּ ים. "הַּ יְהּודִּ ְדַאג," ָאְמרּו הַּ  ַאל תִּ

יעֹות." נְסִּ  בִּ

 

                               

 

גִּיעַּ ָהֶאְתרֹוג. יִּן ֹלא הִּ ג ֲעדַּ חַּ ְפנֵי הַּ  יֹום ֶאָחד לִּ

יא אֹו נְסֹעַּ ְלָהבִּ ָלה לִּ ְקהִּ ים בַּ יְהּודִּ ד הַּ ֵקש ֵמַאחַּ ב ֹלא ָרָצה ְלבַּ ש ָהרַּ תו. הּוא ָחשַּ

ים ֵהם ְבנֵי  ְּכָפר )קֹוָזקִּ קֹוזָק ֶשָגר בַּ ְקרֹא לַּ יט לִּ ג ָלֵכן ֶהְחלִּ חַּ ְחזֹר לַּ יק לַּ יחַּ ֹלא יְַּספִּ ָשלִּ ֶשהַּ

יּוָתם(. ְגבּוָרָתם ּוְבַאְכזָרִּ ְרְסמּו בִּ ְתפַּ יִּים, ֶשהִּ ים רּוסִּ  ְשָבטִּ



קֹוזָק: ב לַּ ר ָהרַּ   ָאמַּ

ים ְלֶעזְ" יא ָלנּו ֶאְתרֹוג ָאנּו זְקּוקִּ ם ָתבִּ יבּות." -ָרְתָך. אִּ נְדִּ ֵלם ְלָך בִּ  נְשַּ

יא ָלֶכם ֶאְתרֹוג."" קֹוזָק, "ָאבִּ ח הַּ  ֵאין ְבָעיָה," ָשמַּ

ְפנֹות ֶעֶרב. " ְהיֹות ָּכאן לִּ יְך לִּ ב, "ָהֶאְתרֹוג ָצרִּ יָד," ָענָה לֹו ָהרַּ ְצָטֵרְך ָלֵצאת מִּ ֲאָבל תִּ

ֵהר, ֶשֹּלא תְ  ְדָהר מַּ ָטם ֶשֹּלא תִּ פִּ ל הַּ ְמיָֻחד ְשמֹר עַּ ל ָהֶאְתרֹוג, ּובִּ ַאֵחר ּוְשמֹר ֵהיֵטב עַּ

ֶדֶרְך."  יִּנֵָזק בַּ

סֹוֵחר וְָקנָה  יר ָהְרחֹוָקה. ָשם ָמָצא ֶאת הַּ ְדָהָרה ָלעִּ ל סּוסֹו וְיָָצא בִּ יָד עַּ קֹוָזק זִּנֵק מִּ הַּ

ֶמנּו ֶאְתרֹוג ְמֻהָדר.  מִּ

יק לֹו ֲחָששֹות: ילּו ְלָהצִּ ְתחִּ ֶדֶרְך הִּ יסֹו ֲאָבל בַּ ל סּוסֹו וְֶאְתרֹוג ְבכִּ קֹוָזק שּוב ָעָלה עַּ  הַּ

יָָקר? ָטם הַּ פִּ יקּו לַּ ֶדֶרְך יַּזִּ ְלטּוֵלי הַּ ם טִּ  ּוָמה אִּ

ד? ָטם יִּנְשֹר וְיֹאבַּ פִּ ּסּוס וְהַּ ם יִּפֹל ֵמהַּ  ּוָמה אִּ

ְשמֹר ֲעשֹות ְּכֵדי לִּ ה לַּ יָָקר? מַּ ָטם הַּ פִּ ל הַּ  עַּ

 

ף  ָטם, ָעטַּ פִּ ְך ֶאת הַּ ּכִּיסֹו, ָחתַּ יא ֶאת ָהֶאְתרֹוג מִּ ֶמנּו. הֹוצִּ ד מִּ ּסּוס, יָרַּ קֹוָזק ֶאת הַּ ָעצַּר הַּ

ּסּוס  ל הַּ יסֹו ֶאת ָהֶאְתרֹוג ֶהָעטּוף, ָעָלה שּוב עַּ ְכנִּיס ְלכִּ ת, הִּ חַּ ְטפַּ ירּות ְבמִּ ְזהִּ אֹותֹו בִּ

ֶדֶרְך.  וְיָָצא לַּ

 

ים ְּכָבר צִּפּו ָלֶאְתרֹוג. יְהּודִּ  הַּ

ג? חַּ ד ֶשיִָּּכנֵס הַּ גִּיעַּ עַּ יק ְלהַּ ם יְַּספִּ אִּ  הַּ

ל ֶאְתרֹוג? ָשנָה עַּ ם יּוְכלּו ְלָבֵרְך הַּ אִּ  הַּ

ר  ף ֶאת ָהֶאְתרֹוג ּוָמסַּ ּסּוס, ָשלַּ ד ֵמהַּ קֹוָזק, יָרַּ גִּיעַּ הַּ ג הִּ חַּ ת הַּ ְפנֵי ְּכנִּיסַּ ָבֶרגַּע ָהַאֲחרֹון לִּ

ב.אֹותֹו   ָלרַּ

 

ב  ָטם? -ָהרַּ פִּ ם הַּ  ָחְשכּו ֵעינָיו. ָהֶאְתרֹוג ָפסּול! ְלָאן נֱֶעלַּ

יּוְך ָרָחב: קֹוזָק חִּ יְֵך הַּ  חִּ

ר ֵהיֵטב."" ָטם נְִּשמַּ פִּ ְדַאג, הַּ  ַאל תִּ

גִּיש אֹותֹו לָ  ָטם וְהִּ פִּ תֹוָכּה ֶאת הַּ ף מִּ ת, ָשלַּ חַּ ְטפַּ מִּ ּכִּיסֹו ֶאת הַּ יא מִּ ב!ּוְבגֲַּאוָה הֹוצִּ  רַּ
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