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טוֹפּ יִ :א ָמּ אָ ,ל ָמּ ה ָה עוֹר ֶשׁ ִלּ י אָדֹם?
ִ
ִא ָמּ אִ :כּ י יֵשׁ ְל ָך עוֹר ָר גִ ישׁ יוֹ ֵת ר
ִמ ְיּ ָל ִד ים ֲא ֵח ִר יםֲ .א ָב ל אַל ִתּ ְד אַג,
ֶזה יַ ֲע בֹר ְל ָך.
טוֹפּ יִ :א ָמּ אָ ,מ ה זוֹ אָ ֶל ְר גְ יָה?
ִ
ִא ָמּ א :זוֹ ְר גִ ישׁוּת ְמ יֻ ֶח ֶד ת ֶשׁ ל ַה גּוּף ְל ָכ ל ִמ י ֵנ י
יב נוֶּ ,שׁ גּוֹ ְר ִמ ים ָל נוּ
ְדּ ָב ִר ים ֶשׁ נִּ ְמ ָצ ִא ים ִמ ְסּ ִב ֵ
ְל ָמ ָשׁ ל ְל ִה ְת ַע ֵטּ שׁ אוֹ ְל ִה ְת ָגּ ֵר ד...
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דּוֹמה ְל אַ ָבּ אֶ ,שׁ ִמּ ְת ַע ֵטּ שׁ
טוֹ ִפּ י :אָז ֲא נִ י ֶ
ִבּ גְ ַל ל אָ ָב ק?
ִא ָמּ אֵ :כּ ן ,טוֹ ִפּ י ,אַ ָתּה דּוֹ ֶמה ָבּ ֶז ה ְל אַ ָבּ א,
אַתּה דּוֹ ֶמ ה לוֹ ְבּ ֶצ ַב ע
ְכּמוֹ ֶשׁ ָ
ָה ֵע י ַנ ִי ם וּ ְב ֻג ַמּ ת ַה ֵח ן.
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יוֹת ר ְכּ ֶשׁ ַמּ ְת ִח יל
ָר ד ִל י ֵ
טוֹ ִפּ יִ :א ָמּ אָ ,ל ָמּ ה ְמ ג ֵ
ַה ח ֶֹרף?
ָב שׁ
הוֹפ ְך ַק ר ְוי ֵ
ִא ָמּ אִ :כּ י ַבּ ח ֶֹר ף ָה ֲא וִיר ֵ
ֶר ד ָבּ עוֹר.
ְגוֹר ם ְל י ֶֹב שׁ ְו ג ֶ
ו ֵ
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טוֹ ִפּ יִ :א ָמּ אָ ,מ ה ַנ ֲע ֶשׂה ְכּ ֵד י ֶשׁ ָה עוֹר לֹא ְי ָג ֵר ד
ְו לֹא ִי ְה יוּ ִל י ְפּ ָצ ִע ים?
ִא ָמּ א :נִ ֵתּ ן ָל עוֹר ֶשׁ ְלּ ָך ִל ְשׁ תּוֹת ַה ְר ֵבּה,
ִל ְפ ָע ִמ ים הוּא " ָצ ֵמ א" ְו יָ ֵב שׁ ְכּ מוֹ
ָגּ ָמ ל ַבּ ִמּ ְד ָבּ ר.
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טוֹפּ יֲ :א ָב ל ִא ָמּ אָ ,ל עוֹר ֵא ין ֶפּ ה.
ִ
יך הוּא יָכֹל ִל ְשׁ תּוֹת?
ֵא ְ
ִא ָמּ אֲ :א ַנ ְח נוּ נִ ְמ ַר ח ִמ ְשׁ ַח ת ַל חוּת ַע ל ָה עוֹר,
ְו ֶזה ִי ְה יֶה ְכּ מוֹ ְל ַה ְשׁ קוֹת אוֹתוֹ.
אַתּ
ָר ד ִל י ְכּ ֶשׁ ְ
טוֹפּ יָ :נ כוֹןִ ,א ָמּ אֶ ,בּ ֱא ֶמ ת ָפּ חוֹת ְמ ג ֵ
ִ
מוֹר ַח ת ִמ ְשׁ ָח ה ַע ל ָה עוֹר ֶשׁ ִלּ יֲ .א ָב ל ִל ְפ ָע ִמ ים
ַ
אַ ֲח ֵר י אַ ְמ ַבּ ְט יָה ְמ ָג ֵר ד ִל י נוֹ ָר א.
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נוֹס יף ְל ֵמ י ָה אַ ְמ ַבּ ְט יָה ֶשׁ ֶמ ן ֶשׁ ָה עוֹר
ִא ָמּ אִ :
אוֹ ֵה בְ ,ו אַ ֲח ֵר י ֶשׁ נִּ ְת ַנ ֵגּ ב ַבּ ֲע ִד ינוּת נִ ְמ ַר ח
שׁוּב ֶא ת ָה עוֹר.
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טוֹפּ יָ ,ח שׁוּב
ִא ָמּ אִ :
ְל ַה ְק ִפּ יד ַע ל ָדּ ָב ר נוֹ ָסף...
טוֹפּ יַ :ע ל ָמהִ ,א ָמּ א?
ִ
ִא ָמּ אַ :ע ל גְּ זִ י ַר ת ִצ ָפּ ְר ַנ יִם...
טוֹפּ י :אוּףֲ ,א נִ י שׂוֹ ֵנ א ,לֹא רוֹ ֶצה...
ִ
ִא ָמּ אְ :כּ ֶשׁ יֵּשׁ ֵגּ רוּי ָק ֶשׁה ְל ִה ְת אַ ֵפּ ק
ְו לֹא ְל ָג ֵרדִ .א ם ְתּ ָג ֵר ד ִע ם ִצ ָפּ ְר ַנ ִים
ֲא ֻרכּוֹתִ ,תּ ְשׂ רֹט ֶא ת ַע ְצ ְמ ָך.
ְפּ ָצ ִע ים ְפּ תוּ ִח ים ֲע לוּ ִל ים ְל ַפ ֵתּ ַח זִ הוּם.
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טוֹפּ יָ :מ ה זֹאת ַה ִמּ ָלה ַה זּוֹ "זִ הוּם"?
ִ
ִא ָמּ אֶ :ז ה אוֹ ֵמ ר ֶשׁ ַח ְי ַד ִקּ ים ֲע לוּ ִל ים ָל בוֹא ְל ַב ֵקּ ר
ַבּ " ֶדּ ֶל ת" ֶשׁ ָפּ ַת ְח נוּ ָל ֶה ם ָבּ עוֹרַ .מ ָצּ ב ֶזה יַ ֲה פֹ ְך
ֶא ת ַה ֶפּ ַצ ע ְל ָע מֹק ְוכוֹ ֵא ב יוֹ ֵת ר.
יקה.
טוֹפּ יַ :ח ְי ַד ִקּ יםֵ ...א יזוֹ ִמ ָלּ ה ַמ ְצ ִח ָ
ִ
גִּ זְ ִר י ִל י ִצ ָפּ ְר ַניִםֲ ,א ָב ל אַ ַח ר ָכּ ְך ֲא נִ י רוֹ ֶצה
ְל ַשׂ ֵח ק ַכּ דוּ ֶר ֶג ל ַבּ ֶדּ ֶשׁ א ֶשׁ ל ַה ְשּׁ ֵכ נִ ים!
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ִא ָמּ א :טוֹבֵ ,א ין ְבּ ָע יָהַ ,ר ק ְכּ ַד אי ִל ְל בֹּש ִמ ְכ ָנ ַס ִי ם
ֲא ֻר ִכּ יםִ ,כּ י ַמ ַגּע ַה ֶדּ ֶשׁ א ָע לוּל ִל גְ רֹם ְל ָך ְל ֵג רוּי.
טוֹפּ יַ :גּ ם ְכּ ֶשׁ ַח ם ִל י ֲא נִ י ִמ ְת ָגּ ֵר ד
ִ
ִא ָמּ אָ :נ כוֹןַ ,ה חֹם ַמ גְ ִבּ יר ֶא ת ַה ֵגּ רוּי.
אַ ֲח ֵר י ֶשׁ ְתּ ַס יֵּם ְל ַשׂ ֵח ק ֵנ ֵל ְך ְל ִה ְת ָק ֵר ר
יד ִר יָּהָ ,מ ה ַדּ ְע ְתּ ָך ?
ַבּ גְּ ִל ֶ
ידה!
טוֹפּ י :י ִֹפ יֲ ,א נִ י ְמ אֹד אוֹ ֵה ב גְּ ִל ָ
ִ
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טוֹפּ יִ :תּ ְר ִא יִ ,א ָמּ אְ ,כּ ָב ר ִכּ ְמ ַע ט לֹא אָדֹם ִל י
ִ
וַ ֲא נִ י ִכּ ְמ ַע ט לֹא ְמ ָג ֵר ד.
ִא ָמּ אָ :נ כוֹןָ ,חמוּד ֶשׁ ִלּ יֲ ,א ָב ל ֵבּ ינְ ַת ִים
יך ִל ְמ רֹ ַח ְמ ָשׁ חוֹת ַע ל ָה עוֹר.
ְכּ ַד אי ֶשׁ ַנּ ְמ ִשׁ ְ
טוֹפּ יֲ :א נִ י ֵה ַב נְ ִתּ יִ ,א ָמּ א ,נִ ְמ ַר ח ְמ ָשׁ חוֹת
ִ
ְכּ ֵד י ֶשׁ אַף ַפּ ַע ם לֹא ְי ָג ֵר ד ִל י
ְו לֹא ִי ְה יֶה ִל י אָדֹם!
טוֹפּ י
ִא ָמּ אַ :כּ ָמּה ֶשׁ אַ ָתּה ָנבוֹן ְו ָח ָכ םִ ,
ָמ תוֹק ֶשׁ ִלּ י.
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