ַה ֶ ֶל ְ ְוַהחְלָצה
ֶמֶל ְ ֶאָחד ָחָלה ְַמֲחָלה ֲאנ ָה .הא ָקָרא ְליֲעָציו ַהֲחָכִמי ְוָאַמר
ָלֶהִ" :מי ְֶַ%צִליַח לַר ֵ$א אִתי ִמַמֲחָלִתי ַ #עד ֲחִצי ַה ַ ְלכת ֶא ֵ 
ל!"
ָי ְב ַהֲ%עִצי ֶל ַה ֶ ֶל ְ ָ,ל ַהְ %וָכל ַה ְַ+יָלהָ ,ח ְב ְוָח ְב,
ְולֹא ָמְצא ְ רָפהְ .לַבָ /0ק יֵעֶ .אָחד ְוָאַמרָ" :מָצאִתי ְ רָפה
לַמֲחָלתו ֶל ַה ֶ ֶל ְ ! ִא ִנְמָצא ָאָד ְמא ָ3ר ֶ ֵָ2מַח ְֶחְלק,
נִריד ִמ ֶ ֶ 7את חְלָצתְ ,וַנְל ִי אָתַ 6על גפ ֶל ַה ֶ ֶל ְ –
ַה ֶ ֶל ְ ַיְבִריא ִמָיד!"
ַָמע ַה ֶ ֶל ְ ֶאת ֲעָצת ֶל ַהֵ%עֶ .הָחָכִ ,בִֵ 8ל ְלַֹח ְִליִחי
ְלָאְר ָ6,
ְלָרְח ֶָ 6ל ַה ַ ְמָלָכהִ" .מְצא ָאָד ְמא ָ3ר" ָאַמר ַה ֶ ֶל ְ
ַל ְִ3ליִחי "ָהִסיר ִמ ֶ ֶ 7את חְלָצתְַ ,למ ל ַ ָ ,ה ְֶַ%בֵ8
ְוָהִביא אָתֵ 6אַלי".
ָיְצא ַה ְִ3ליִחי ַלֶ;ֶר ְ ִ ,ח ְְ :$וִח ְֲ ,:$אָבל לֹא ִהְצִליח ִלְמֹצא
ְָכל ַה ַ ְמָלָכה ִ 6+ָ ,אי ְמא ָ3ר ֶ ֵָ2מַח ְֶחְלקָ .הֶאָחד ָע ִירַ ,א ְ
ִמְתלֵנ ֵֶאיֶנִָ 7ריאַ .ה ִֵ3ני ִָריאֲ ,אָבל ִמְתלֵנ ֶהא ָעִני ְמאד.
ַה ְִ3לי ִי ָאְמָנ ִָריא ְוָע ִירֲ ,אָבל ִמְתלֵנ שִא ְת ֲַ,עָסִנית ְוָרָעה.
ָהַאֵחר ִא ְ  טָבהֲ ,אָבל הא ִמְתלֵנ ֶ ַָניו ָחצִפי ַוֲעֵצִלי,ָ .ל
ֶאָחד ִמְתלֵנִ ...אי ֵאינ ְמא ָ3ר.
ְִ,מַעט ָחְזר ַה ְִ3ליִחי ֶאל ַאְרמ ַה ֶ ֶל ְ ְָיַדִי ֵריקתְ .וִהֵ7ה
ְַדְר ֲָ ,חָזָרה ֶאל ָהַאְרמָ ,עְבר ַעל ְֵ$ני ְצִריָ /י ָ ֶ8ל ַע ִ+יז
ַ .הְֵ %מא ָ3ר
ָעָלה ִמ כָ" :עַבְד ִ יַ:ָ ,בְע ִ י ְוַעְכ ָיו ֶא ְ ַ,ב ִלי ֹ
ִמ ֶ ִ7י?"
ְָ:מח ַה ְִ3ליִחי ֶשסו /סָ /מְצא ָאָד ְמא ָ3רֶ ,חְלָצת ְתַר ֵ$א
ֶאת ַה ֶ ֶל ְ ִמ ַ ֲחָלת ַהָָ 8הֵ .ה ָנְק ַעל ֶ;ֶלת ַה ְ@ִריֵ,ְ /די ְלַבֵ8
ֶאת ַהחְלָצהֲ ,אָבל ָהִאי ֶ ַָ$תח ִלְפֵניֶה ֶאת ַהֶ;ֶלתָ ,הָיה ָעִני ָ,ל
ֲֶָ , ְ ,אִפיל חְלָצה לֹא ָהְיָתה ל.
ַעל ִ$י ִס$ר ֶל ל .נ .טְלְסטי

