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מגילה

ל ַרע. ה ֹלא יֹוֵדַע ּכָ ָך. ַאּתָ ּלְ ה ׁשֶ ּפֶ ים ּבַ ֶלְך. ִנְתֵחי ַאִיל ְנַמּסִ ן ְלַרְגֵלי ַהּמֶ ה ָיׁשֵ ַאּתָ
ֲעָגלֹות.  ִתים ַהּמּוָבִלים ּבַ ל ָהָעם. ֶאת ַהּמֵ ה ֹלא רֹוֶאה ֶאת ָעְניֹו ׁשֶ ַאּתָ

ם אֹוִתי. ַכְחּתָ ּגַ ֶלב ֶנֱאָמן. ׁשָ מֹו ּכֶ ֶלְך ּכְ ם ְלַרְגֵלי ַהּמֶ ה ִנְרּדָ ה ֹלא רֹוֶאה. ַאּתָ ַאּתָ
ַמִים  ּבֹוַלַעת  ֲעָגָלה.  ּבַ ָתה  ַהּמֵ י  ִאּמִ ֶאת  מֹוִביָלה  ֲעָגָלה.  ּבַ י  ִאּמִ ֶאת  מֹוִביָלה  ֲאִני 

ְרקּוִבים.
ָבר. רֹוְנָך ְוֹלא יֹוֵדַע ּדָ ה ַמְכִניס ֵנַתח ַאִיל ֲעִסיִסי ֶאל ּגְ ְוַאּתָ

ַכְחּתָ ְוטֹוב ְלָך? טֹוב ְלָך, ֲאהּוִבי? טֹוב ְלָך? אֹוִתי ׁשָ
י. ּלִ ִתים ׁשֶ ם ּומֹוִביָלה ֲעָגָלה ִעם ֵמִתים. ַהּמֵ ׁשֶ ֲאִני ׁשֹוָתה ִמי ּגֶ

עּור. יָך ַהּפָ ת ָהאֹור נֹוֶפֶלת ָעֶליָך ּוָבּה ּפִ ית, ֵאין ְלָך ַאֲחִרית. ַרק ֲאֻלּמַ ֵאין ְלָך ֵראׁשִ
יָך. ְרּכֶ אֹות ַמְעָלה ְוָיֶדיָך חֹוְבקֹות ֶאת ּבִ ֵלוֹות ִנּשָׂ ְ ֶניָך ַהּשׁ ּפָ

ְפָחה ַלֲעָבִרי ַוֲעִתיִדי. יֹום ָאֹפר ְלָפַני, יֹום ָאֹפר ַאֲחַרי.  ַוֲאִני ׁשִ
ה ְלָך.  ֲאִני ְמַחּכָ

ם ִאם ֵאין ְלָך ֶצֶלם ֱאנֹוׁש. . ּגַ ְתַמְהֵמהַּ ם ִאם ּתִ ּגַ
ה ְלָך. ֲאַחּכֶ

ַמִים ָקִרים. ֹטף ֶאת ּגּוְפָך ּבְ ם, ֶאׁשְ ׁשֶ ֶקה אֹוְתָך ֵמי ּגֶ ַאׁשְ
יר ְלָך ֶאת ֵמַתי. ֹלא ַאְזּכִ

ה יֹוֵדַע ְלֵהָעֵלם. ַאּתָ מֹו ׁשֶ ֲאִני יֹוַדַעת ְלַחּכֹות. ּכְ
עֹורֹו. ֵדי ַלֲעֹטף אֹוְתָך ּבְ י ַאִיל ּכְ ָהַרְגּתִ

י. י ְלֹראׁשִ ְמּתִ ְוַקְרַנִים ׂשַ
בֹוא ַמֵהר.  ּתָ

ֶות. ּמָ ֹחָרה ּכַ ְרַנִים, ׁשְ את ַהּקַ ֲאִני ֲאהּוָבְתָך נֹוׂשֵ
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שמלתו של אהרון

ְמָלה ְוָאַמר: ַבׁש ׂשִ ּלָ ֶבר ָהִראׁשֹון ׁשֶ  ֶזה ָהָיה ַהּגֶ
ר. ׂשָ ַאֲהָבה ּדֹוֶחֶקת ּבָ

ל ַאֲהָבה. ים ַוֲאָבִנים ׁשֶ ים ַרּכִ ּדִ פּוָחה, ְמֵלָאה ּבַ ְמָלה ּתְ ׂשִ
ֶמן ַהּנֹוֵטף? ֶ ה ְוָכל ַהּשׁ ד ַהּזֶ ל ַהּבַ יַע ֶלֱאֹלִהים ִעם ּכָ ֵאיְך ַאֲהֹרן ַיִגּ

ר. ׂשָ ַאֲהָבה ּדֹוֶחֶקת ּבָ
ֵמָנה ְוטֹוָבה. א ׁשְ מֹו ַעל ִאּמָ ֱאֹלִהים נֹוֵפל ַעל ַאֲהֹרן ּכְ ֵאיְך ׁשֶ

א. ֱאֹלִהים ָצִריְך ִאּמָ ֵאיְך ׁשֶ
כּוִכית ינֹוק ְוָאַכל ֶאת ַעְנֵני ַהּזְ הּוא ָהָיה ּתִ ׁשֶ ּכְ

ִנְכַנס ּבֹו ַרְעיֹון
הּוִדים. א ֵמַהּיְ ָלַקַחת ִאּמָ

ֹלט ר ָרצֹון ִלׁשְ ֶבר טֹוב, ְמֻחּסַ ּגֶ
א. ְהֶיה לֹו ִאּמָ ּיִ ׁשֶ

ק ַעל ַאֲהֹרן.  ֱאֹלִהים ִמְתַרּפֵ ֵאיְך ׁשֶ
יֹום ֲעַמִים ּבְ ְקֹטֶרת ּפַ

ל ַלְיָלה ִריְך ְלַהְדִליק ּכָ ּצָ ל ׁשֶ ֵנר ּבֹוֵער ְוֹלא ֻאּכַ
ֶמן ְמֻיָחד ְלֹראׁשֹו  ְוׁשֶ

ָטׁש ֻטׁשְ ג, ַהּמְ ֻעּנָ ק, ַהּמְ ָ ֻנּשׁ ֹראׁשֹו ַהּמְ
ל ַאֲהֹרן. ׁשֶ

תבוסה

ֲאִני מּוָכָנה ִלְתבּוָסה ֻמְחֶלֶטת. 
ַחת ֶרֶגל ָיִמין.  ְרֶזל ּתַ ֵאר ַרק מֹוט ּבַ ָ ַהּכֹל ִיְקֹרס ְוִיּשׁ ׁשֶ

ֵעיַני.  הֹום ְוֵאיָמה ּבְ ֶאְתַנְדֵנד ֵמַעל ַהּתְ
ְואֹוְיַבי ַעל ַקְרַקע מּוָצָקה, 

ֵני ֹעֶנג.  ְ ֵבִעים ּוְמֻדּשׁ ׂשְ
הֹום.  ֲעֶלה ֵמַהּתְ ֲאִני יֹוַדַעת, ִעיר ּתַ

י ְלַבד.  ַחְרּתִ ּבָ ִעיר ׁשֶ
ית מּוַדַעת.  ִחיָרה ִאיׁשִ ּבְ

ֲעֶלה ְוִתְהֶיה ִלי ִמְקָלט.  ִעיר ּתַ
ת עֹוָלם.  י אֹוְיִבים ּוִמּבֹׁשֶ ֵמִחּצֵ
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ם.  ב ֱאֹלִהים ְוִיְזֹרק ָעַלי ּדָ ִעיר ֵיׁשֵ ּבָ
ִיְך.  ְחּתַ ב ּתַ ּכַ ֶבר ֵסַרב ִלׁשְ ה אֹוָתְך, ּגֶ ה ָנְטׁשָ ָ הּוא ֹיאַמר ִלי: ִאּשׁ

ם  ַוֲאִני זֹוֵרק ָעַלִיְך ּדָ
ְדִעי ֶאת ַטֲעמֹו.  ּתֵ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ר.  ּתְ ַרק ֶאת ָהֱאֶמת, ֹלא ַאֲהָבה ְוֹלא ֹעׁשֶ ׁשְ ּקַ י ּבִ ַעל ּכִ
ן  ַעל ּכֵ

ֲאִני נֹוֵתן ָלְך 
ה ְוֶגֶבר.  ָ ֱאֶמת, ִאּשׁ

ִמיד ַעל ְלׁשֹוֵנְך,  ְוָדם ִיְהֶיה ּתָ
ְהֶיה ַאֲחרֹוָנה. ְך ּתִ ּלָ יָקה ׁשֶ ׁשִ ְוַהּנְ


