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ִמיֶׁשהּו ִהְׁשִאיר ֶאת ֶּדלֶת ַהַּמְעָּבָדה ְּפתּוָחה.

ַהּכֶלֶב ַהָּקָטן, ֶׁשֵּקֵרב ְּבאֹותֹו ָהֶרגַע ֶאת ָהַאף ֶׁשּלֹו ֶאל ַקֲעִרית 

ַהֶּדלֶת  לְכִּוּון  ֶׁשּלֹו  ַהְּׁשמּוטֹות  לָָאזְנַיִם  ִמַּתַחת  ָּפזַל  ַהַּמיִם, 

ַהְּפתּוָחה.

הּוא לֹא יַָדע ָמה נְִמָצא ֵמֲאחֹוֵרי ַהֶּדלֶת ַהּזֹאת.

ֲאָבל הּוא ּכֵן יַָדע:

ֶּדֶרךְ ֶּדלֶת ְּפתּוָחה יָכֹול ִמיֶׁשהּו לְִהּכָנֵס.

ֶּדֶרךְ ֶּדלֶת ְּפתּוָחה יָכֹול ִמיֶׁשהּו ּגַם לֵָצאת.

ַהִּמיֶׁשהּו ֶׁשּיֹוֵצא ֶּדֶרךְ ֶּפַתח ַהֶּדלֶת יָכֹול לְִהיֹות, לְָמָׁשל, ּגַם 

ּכֶלֶב. ּכֶלֶב ָקָטן, ֶׁשַאף ֶאָחד לֹא ַמְׁשּגִיַח ָעלָיו ְּבאֹותֹו ָהֶרגַע.

ּכֶלֶב ָצִעיר.

ּכֶלֶב ַסְקָרן.

ּכֶלֶב ֶׁשּנְִרֶאה ֵּדי ְמֻמָּצע, ּוְבכָל זֹאת הּוא ְמיָֻחד.

ּכֶלֶב ֶׁשַּמְרּגִיׁש ּבֹוֵדד ְמאֹוד־ְמאֹוד.

ּכֵן, ּכֶלֶב ְּבִדּיּוק ּכְמֹו חֹוֶט"ם.
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חֹוֶט"ם ִהְרּגִיׁש ּבֹוֵדד ּכְָבר ַהְרֵּבה ְמאֹוד זְַמן. 

ְׁשֵּתי  ַחי ִעם  ֶּבֳחָדִׁשים ָהִראׁשֹונִים ַאֲחֵרי ֶׁשּנֹולַד הּוא עֹוד 

זֹאת  ַהֶחֶדר.  ְּבאֹותֹו  ֶׁשּלֹו  ִאָּמא  וְִעם  ָאִחיו  ִעם  ֶׁשּלֹו,  ָהֲאָחיֹות 

ָהיְָתה ְּתקּוָפה ִמְׁשַּפְחִּתית וֲַחִמיָמה, ִעם ֵריַח נִָעים. ָּתִמיד ָהיָה 

ְּבֶצבַע  ַּבֲחלּוִקים  ָהֲאנִָׁשים  לְִהְתּכְַרֵּבל.  אֹו  לְַׂשֵחק  ִמי  ִעם  לֹו 

ָמְדדּו אֹוָתם,  ֵהם  ַהּכְלִָבים:  ּגּוֵרי  ְסִביב  ַהּזְַמן  ּכָל  ָטְרחּו  ְּתכֵלֶת 

לְִפָעִמים  אֹוָתם.  וְִצּלְמּו  אֹוָתם  ָּבְדקּו  ָּבֶהם,  ָצפּו  אֹוָתם,  ָׁשְקלּו 

ִמיֶׁשהּו ֵמֶהם ּגַם לִֵּטף ֶאת ַהּכְלִָבים, ֲאָבל ַרק ּכְֶׁשַאף ֶאָחד לֹא 

ָרָאה.

ּכָל ַאְרַּבַעת ַהּגּוִרים ָּדמּו זֶה לָזֶה ּכְמֹו ַאְרַּבע ִטּפֹות ַמיִם.

ֲאָבל ּגַם ִטּפֹות ַמיִם יְכֹולֹות לְִהיֹות ׁשֹונֹות ְקָצת זֹו ִמּזֹו.

לְִׁשֵּתי ָהֲאָחיֹות ָהיּו ּכַָּמה ְׂשָערֹות חּומֹות ִּבְקֵצה ַהּזָנָב, ּכְמֹו 

לְִאָּמא ֶׁשּלֶָהן.

לְָאִחיו ֶׁשל חֹוֶט"ם ָהיּו ּכַָּמה ְׂשָערֹות חּומֹות ַעל ַהֶּבֶטן.

לְחֹוֶט"ם ַעְצמֹו ָהיּו ּכַָּמה ְׂשָערֹות חּומֹות ַעל ַהֵּמַצח.
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ֶהֱעִבירּו  ִּפְתאֹום  נֹוָרא.  ָּדָבר  ָקָרה  ָׁשבּועֹות  ְׁשמֹונָה  ַאֲחֵרי 

ֶאת חֹוֶט"ם לְֶחֶדר ַאֵחר, וְָׁשם הּוא ָהיָה לְגְַמֵרי לְַבּדֹו. הּוא ָּבכָה 

נֲִחמּו  ַמָּמׁש  לֹא  ְסִביבֹו  ֶׁשָּטְרחּו  וְָהֲאנִָׁשים  זְַמן,  ְמאֹוד  ַהְרֵּבה 

אֹותֹו.

ָהיּו  ֶׁשּלֹא  נְִרֶאה  ֲאָבל  ִּפְּקִחים,  ֵּדי  ָאְמנָם  נְִראּו  ָהֲאנִָׁשים 

ְמֻסּגָלִים לִלְמֹוד ֶאת ְׂשַפת ַהּכְלִָבים. לָכֵן ֵהם ּכְָרכּו ְסִביב ַצּוָארֹו 

ֶׁשל חֹוֶט"ם ֶהְתֵקן, ֶׁשִּתְרּגֵם ֶאת ִמּלֹות ַהּכֶלֶב ָהַרּכֹות ֶׁשּלֹו לְִמּלִים 

רֹוֲעׁשֹות וְנְֻקׁשֹות ֶׁשל ְּבנֵי־ָאָדם, ּולְֵהֶפךְ.

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהִּמּלִים ֶׁשּלֶָהם ֻּתְרּגְמּו, ָהיָה לֹו ָקֶׁשה ְּבִמְקִרים 

ַרִּבים לְָהִבין ָמה ָאְמרּו ְּבנֵי־ָהָאָדם. וְנְִרָאה ֶׁשּגַם ֵהם לֹא ַמָּמׁש 

ֵהִבינּו ֶאת ָמה ֶׁשהּוא ָאַמר, ּכִי ִאם ָהיּו ְמִבינִים, ֵהם ָהיּו ְּבוַַּדאי 

ַמְחזִיִרים אֹותֹו לִַּמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹו - ֲהֵרי זֶה ּכָל ָמה ֶׁשחֹוֶט"ם ָרָצה.
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"ַאָּתה ָצִריךְ לְִׂשמֹוַח," ֵהם ָאְמרּו לֹו ִּבְמקֹום זֶה. "ֲהֵרי ַאָּתה 

ַחּיָה  ּכְלֹוַמר:  חֹוֶט"ם,  ַאָּתה  ָּבעֹולָם.  ָהִראׁשֹון  ַהֻּמְׁשלָם  ַהּכֶלֶב 

ֶׁשְּמֻסּגָל  ָהִראׁשֹון  ַהּכֶלֶב  ַאָּתה  ֻמְׁשלֶֶמת.  ִטיּפּוִסית  וְֶרָּבלִית 

לְׂשֹוֵחַח ִעם ְּבנֵי־ָהָאָדם. ֲאנְַחנּו ְמַאְפְׁשִרים לְךָ לְנַּסֹות ֶאת קֹולַר־

ַהָּׂשָפה ֶׁשִהְמֵצאנּו ַמָּמׁש ַעכְָׁשיו."

ֲאָבל זֶה לֹא נִֵחם ֶאת חֹוֶט"ם.

"ֲאנִי ּבֹוֵדד, ַאֶּתם לֹא רֹוִאים ֶאת זֶה?" הּוא יִֵּבב ׁשּוב וָׁשּוב. 

ֶׁשּלֹו.  לַּלֲַהָקה  ַׁשּיָךְ  הּוא  ִאם  ַרק  ֻמְׁשלִָמים  ַחּיִים  יֵׁש  "לְכֶלֶב 

לֲַהָקה יְכֹולָה לְִהיֹות ֻמְרּכֶֶבת ִמּכְלִָבים אֹו ִמְּבנֵי־ָאָדם אֹו, ֲהכִי 

טֹוב, ִמְּׁשנֵיֶהם. ְּבַבָּקָׁשה, ְּתנּו לִי לְַחזֹור לַּלֲַהָקה ֶׁשּלִי."

"יֵׁש  ְּבנֵי־ָהָאָדם.  ִהכְִריזּו  ָחׁשּוב,"  ּכָךְ  ּכָל  לֹא  זֶה  "לֹא, 

לְִעִּתים  לֹא  ֲאָבל  ַמְסִּפיק  נֹוֵבַח  ַאָּתה  ַהּכְלָל,  ִמן  יֹוֵצא  ַאף  לְךָ 

ְקרֹובֹות ִמַּדי, ַאָּתה ְמַצּיֵת ְּבֶדֶרךְ ּכְלָל, ַאָּתה יָכֹול לְַבֵּצַע ֶאת ּכָל 

ַהְּמִׂשימֹות ֶׁשַּמִּציִבים ִּבְפנֵי ּכְלִָבים, ַאָּתה ּכֶלֶב ַציִד, ּכֶלֶב נְִחּיָה 

ְּבכֶלֶב  ֻּכּלָם   - וְַהָּצלָה  ִחּלּוץ  ּגִּׁשּוׁש,  וְכֶלֶב  ֲהגַּנָה  ּכֶלֶב  לְִעוְִרים, 

ֶאָחד. ְּבִקּצּור, ַאָּתה ַהּכֶלֶב ָהִראׁשֹון ָּבעֹולָם ֶׁשּכָל ְּבנֵי־ָהָאָדם ָהיּו 

רֹוִצים."

לְִהיֹות  ָצִריךְ  "וְַאָּתה  ַהֵּׁשנִי.  ִהְסִּביר  אֹוְתךָ,"  ּגִַּדלְנּו  "ּכָכָה 

ְמֻרֶּצה." 

"זֶה ֶהגְיֹונִי," ָאַמר ַהְּׁשלִיִׁשי.

ִּבְׂשַפת  ּכִי  ֶהגְיֹונִי,  ַהִּמּלָה  ֵּפרּוׁש  ָמה  יַָדע  לֹא  ֲאָבל חֹוֶט"ם 
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ַהּכְלִָבים לֹא ָהיְָתה ַקּיֶֶמת ִמּלָה ּכָזֹאת.

ַהּלְבּוִׁשים  וְָהֲאנִָׁשים  ְמֻרֶּצה,  ָהיָה  לֹא  הּוא  ִמְקֶרה,  ּוְבכָל 

ִּבְתכֵלֶת נְִראּו לֹו ִמּיֹום לְיֹום יֹוֵתר וְיֹוֵתר ַמְפִחיִדים.

ֵהם ִּדְּברּו ִאּתֹו, ֲאָבל ּכְֶׁשִּדְּברּו ֵּבינֵיֶהם הּוא ֵהִבין ַרק ְמַעט 

ּוְמֻׁשּנֹות,  ָקרֹות  ְּבִמּלִים  ִהְׁשַּתְּמׁשּו  ֵהם  ֶׁשָאְמרּו.  ִמָּמה  ְמאֹוד 

ַהְּמִדיָדה  ִּבכְלֵי  ֶׁשִהִּביטּו  ּכְמֹו  ַמָּמׁש  ַּבֲאִדיׁשּות,  ּבֹו  וְִהִּביטּו 

ּוְבָמַסּכֵי ַהַּמְחֵׁשִבים ֶׁשּלֶָהם. לְִפָעִמים ָהיְָתה לְחֹוֶט"ם ַהְרּגָָׁשה 

ֶׁשָהֲאנִָׁשים ָהֵאּלֶה ִּבכְלָל לֹא אֹוֲהִבים ּכְלִָבים.

וְִרְחֵרַח.  ַהַּמיִם,  ִמַּקֲעִרית  ָהַאף  ֶאת  לְַאט־לְַאט  ֵהִרים  חֹוֶט"ם 

נְִרֶאה ֶׁשּׁשּום ַסּכָנָה ֵאינָּה אֹוֶרֶבת ֵמֲאחֹוֵרי ַהֶּדלֶת ַהְּפתּוָחה.

ָמה ַּדְעְּתךָ, חֹוֶט"ם? הּוא ָׁשַאל ֶאת ַעְצמֹו.

ֶאָחד  ַאף  ָׁשם  נְִמָצא  לֹא  ּכָךְ  ּכָל  ְקרֹובֹות  ֶׁשּלְִעִּתים  ֵמַאַחר 

ֶׁשהּוא ָהיָה יָכֹול לְַדֵּבר ִאּתֹו, חֹוֶט"ם נָָטה לְַדֵּבר ִעם ַעְצמֹו.

ֲאנִי לֹא יֹוֵדַע, הּוא ָענָה לְַעְצמֹו.

הּוא ִהֵּסס וְִהִּביט ִּבזְִהירּות לְכָל ַהְּצָדִדים, ֲאָבל ַאף ֶאָחד לֹא 

ִהְבִחין ּבֹו.

הּוא ָאזַר עֹז, ָרץ ִּבְמִהירּות ֶאל ֵמֵעֶבר לְֶפַתח ַהֶּדלֶת וְִהּגִיַע 

ֶאל ַהֶחֶדר ַהָּסמּוךְ, ֶׁשאֹור ָּבִהיר וְַקר ֵהִאיר אֹותֹו. ָהיָה ָׁשם ֵריַח 

ֶׁשל ַמֶּתכֶת, ֶׁשל ַמכְִׁשיִרים ַחְׁשַמּלִּיִים וְֶׁשל ּגִָביַע ֵריק ֶׁשל יֹוגּוְרט 

ְּבַטַעם וָנִיל.
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לִּבֹו ֶׁשל חֹוֶט"ם ָהלַם ִּבְפָראּות ּכְֶׁשּנְִמלַט ִמַּבַעד לְֶדלֶת ְּפתּוָחה 

ּכָךְ,  ּכָל  ּגְדֹולָה  ִּבְמִהירּות  לִַּפּנָה  ֵמֵעֶבר  ֶאל  ָרץ  הּוא  נֹוֶסֶפת. 

ּכְִמַעט  וְהּוא  ָהִרְצָּפה  ַעל  ֶהְחלִיקּו  ֶׁשּלֹו  ָהֲאחֹוִרּיֹות  ֶׁשָהַרגְלַיִם 

נַָפל ַעל חֹוְטמֹו. וְָאז הּוא ָמָצא ֶאת ַעְצמֹו ְּבֶחֶדר נֹוָסף, ֶׁשאֹור 

וְִהִּביט ּבֹו  לְֶעְברֹו  ָּפנָה  ְּבכָחֹול  ֵהִציף אֹותֹו. ִאיׁש לָבּוׁש  ָּבִהיר 

ְּבַתְדֵהָמה.

ַהּכֶלֶב ִהּכִיר ֶאת ָהִאיׁש. הּוא ָהיָה ָּבחּור ָצִעיר, ּוְׁשמֹו ָהיָה 

ָהֲאנִָׁשים  ִעם  יַַחד  ְּבֶמְחָקר  ָעַסק  הּוא  ַהּיֹום  ְּבֶמֶׁשךְ  ִמיכֵָאל. 

ַּבֲחלּוִקים ַהְּתֻכּלִים, ּובֶָעֶרב הּוא נַָהג לְַבֵּקר ֶאת חֹוֶט"ם.

ַהָּצִעיר  ָהִאיׁש  ֶאת  ְמאֹוד  ָאַהב  הּוא  לְֶרגַע.  ִהֵּסס  ַהּכֶלֶב 

ַהּזֶה. ִמיכֵָאל ִּדֵּבר ָּתִמיד ַּבֲחִביבּות, וְלִֵּטף ֶאת חֹוֶט"ם ַּבֲעִדינּות 

ֵמֲאחֹוֵרי ָהָאזְנַיִם. 
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ַעכְָׁשיו ִהִּביט ִמיכֵָאל ְּבחֹוֶט"ם ְּבַתְדֵהָמה. ַהּכֶלֶב ִהְרּכִין ֶאת 

רֹאׁשֹו, ְמֻבּיָׁש: ַהְּבִריָחה ֶׁשּלֹו נְֶחְׂשָפה. הּוא ָּדַחק ֶאת זְנָבֹו ֵּבין 

ַרגְלָיו ָהֲאחֹוִרּיֹות, וְִהְתַקֵּדם לְִאּטֹו לְֵעֶבר ִמיכֵָאל. 

ֲאָבל ָהִאיׁש ַהָּצִעיר ַרק ָאַמר ְּבֶׁשֶקט: "ָקִדיָמה, רּוץ."

ֵמַאַחר ֶׁשחֹוֶט"ם נָָׂשא ֶאת קֹולַר־ַהָּׂשָפה ֶׁשּלֹו, הּוא ִהְצלִיַח 

ּכְִׁשּכֵׁש  ָהרֹאׁש,  ֶאת  ֵהִרים  הּוא  ָאַמר.  ֶׁשִמיכֵָאל  ָמה  לְָהִבין 

ּוִמּיָד  ְּבַהּכַָרת ּתֹוָדה,  ִמיכֵָאל  ְּבִבְרּכֹו ֶׁשל  ֶאת ַאּפֹו  ִחּכֵךְ  ִּבזְנָבֹו, 

לְַאַחר ִמּכֵן ִהְמִׁשיךְ לָרּוץ. הּוא ָּדַהר לְאֶֹרךְ ִמְסְּדרֹון ָארֹךְ, ָחׁשּוךְ 

וְַצר, ֶׁשהֹוִביל לְַמְעלָה.

ֶאת  וְֵהֵאט  ָׁשב  וְהּוא  אֹותֹו,  ִהְפִחידּו  ַהַּצר  וְֶהָחלָל  ַהחֶֹׁשךְ 

ְמִהירּות ַהִהְתַקְּדמּות ֶׁשּלֹו, נֱֶעַצר ִּבְמקֹומֹו וְִהִּביט ְסִביבֹו. ִאָּמא, 

הּוא ָחַׁשב. ַאְּת ּפֹה, ֵאיְפֶׁשהּו? ֲאנִי יָכֹול לְִמצֹוא אֹוָתךְ ּכָאן?

ֶׁשל  ָהֵריַח  ֶאת  ָמקֹום  ְּבׁשּום  לְזַהֹות  ִהְצלִיַח  לֹא  הּוא  ֲאָבל 

ִאּמֹו, וְגַם לֹא ֶאת ָהֵריַח ֶׁשל ַאְחיֹוָתיו וְֶׁשל ָאִחיו.

לְֻעַּמת זֹאת ָחְדרּו ַעכְָׁשיו לְַאּפֹו ֵריחֹות ֲחָדִׁשים לְגְַמֵרי. ֵריחֹות 

לֹא  חֹוֶט"ם  ֶׁשל...  ֶׁשל...  ֵריַח  ָׁשם  ָהיָה  ְמַרּגְִׁשים.  ֻמּכִָרים,  לֹא 

יַָדע. הּוא ָרץ וְָרץ. ֵמֲאחֹוָריו ָקָרא קֹול ֶׁשל ִאָּׁשה ִמּלִים רֹוֲעׁשֹות 

וְנְִסָערֹות, ּוְצָעִדים ּכְֵבִדים ֶׁשל ֲאנִָׁשים ִהְדֲהדּו לְאֶֹרךְ ַהִּמְסְּדרֹון. 

"ּבֹוא־ ֶׁשל  ַהַּמְׁשרֹוִקית  ָהיְָתה  זֹאת  ְּבַמְׁשרֹוִקית.  ָׁשַרק  ִמיֶׁשהּו 

לְכָאן־ִמּיָד", וְחֹוֶט"ם ָעַצר ְּבלִי לְַחׁשֹוב, ַּבַּפַעם ָהַאֲחרֹונָה.
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ְּבאֹותֹו ֶרגַע הּוא ִהְרּגִיׁש ַמַּׁשב רּוַח ֶׁשָחַדר לְתֹוךְ ַהִּמְסְּדרֹון, 

ּוַמֶּׁשהּו ַמְסִעיר נַָׁשב ְסִביב ָהַאף ָהָרגִיׁש ֶׁשּלֹו: ֲאוִיר ַצח.

לֹא  ֵריחֹות  ְמַרּגְִׁשים,  ֵריחֹות  ֶאלֶף  ִעּמֹו  ֶׁשּנָָׂשא  רּוַח  ַמַּׁשב 

ֶׁשל  זֶה  ּכְמֹו  ֻמְׁשלָם  ֵריַח  חּוׁש  ִעם  ּכֶלֶב  ֶׁשַרק  ֵריחֹות  ֻמּכִָרים. 

ַהבְָטחֹות.  צֹוְפנֵי  ְמַפִּתים,  ֵריחֹות  לְִקלֹוט.  ְמֻסּגָל  ָהיָה  חֹוֶט"ם 

ִמַּבַעד  נְִדַחק  הּוא  לֲַעצֹור.  יָכֹול  ָהיָה  לֹא  ּכְָבר  הּוא  ַעכְָׁשיו 

לְֶאְׁשנָב, ֶׁשַּדְרּכֹו ִהְתַאְפֵׁשר לְכֶלֶב ְּבגֶֹדל ְמֻמָּצע ּכָמֹוהּו לֲַעבֹור.

הּוא ָרץ ֶּדֶרךְ ִּפיר נָמּוךְ, ַמְעלָה־ַמְעלָה, לְֵעֶבר ָהֲאוִיר ֶׁשּנָָׂשא 

ַהֲחֵׁשכָה  ִהְתּפֹוגְגָה  וְָאז  ּגְוָנִים.  ִּבְׁשלַל  ַסְסּגֹונִּיִים  ֵריחֹות  ִעּמֹו 

וְָהאֹור ָהיָה ְמַסנְוֵר ּכָל ּכָךְ ֶׁשּנְִדֶמה ּכְִאּלּו הּוא נִכְנַס לְתֹוךְ ְמנֹוָרה. 

עֹוד ְׁשלֹוָׁשה־ַאְרָּבָעה זִּנּוִקים, וְַהּכֶלֶב ָעַמד ָּבְרחֹוב ְּבלֵב ּפֹוֵעם 

ַהחּוִׁשים  ּכָל  ָּפֲעלּו  ַעכְָׁשיו  ּכִי  ָּפַחד,  לֹא  ּכְָבר  הּוא  ִּבְפָראּות. 

ֶׁשּלֹו ַעד ְקֵצה ּגְבּול ַהּיְכֹלֶת ֶׁשּלֶָהם: ָהַאף ֶׁשּלֹו, ֶׁשָהיָה ָרגִיׁש ִּפי 

ֶעְׂשִרים ִמּכָל ַאף ַאֵחר ֶׁשל ּכֶלֶב. ָהָאזְנַיִם ֶׁשּלֹו, ֶׁשּיָכְלּו לְִקלֹוט 

ֶאת ְצָעָדיו ֶׁשל ִמיכֵָאל ֶעֶׂשר ַּדּקֹות לְִפנֵי ֶׁשַהָּבחּור ַהָּצִעיר ַהּזֶה 

ִהּגִיַע. ָהֵעינַיִם ֶׁשּלֹו, ֶׁשָראּו ֶאת ּכָל ַהְּצבִָעים, ְּבֶהְבֵּדל ֵמֵעינֵיֶהם 

ָׁשַמע,  הּוא  ְּבַחּיָיו  ָהִראׁשֹונָה  ַּבַּפַעם  ָהֲאֵחִרים.  ַהּכְלִָבים  ֶׁשל 

ּולְָהִבין.  לְַעֵּבד  ְמֻסּגָל  ֶׁשָהיָה  ִמָּמה  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  וְָרָאה  ֵהִריַח 

ֶׁשִהִּקיף  ָמה  ִמּכָל  ְמאֹוד  ְמַעט  לְָהִבין  ִהְצלִיַח  הּוא  לְַמֲעֶׂשה, 

אֹותֹו.

לְָהִבין  ִהְתִחיל  הּוא  ְרחֹוב.  ַמהּו  ֻמָּׂשג  לֹו  ָהיָה  לֹא  לְָמָׁשל, 
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ָחלְָפה  ּוַמְסִריָחה  רֹוֶעֶׁשת  ֲענִָקית,  ּכְֶׁשִּמְפלֶֶצת  ַרק  ְרחֹוב  ַמהּו 

ִּבְמִהירּות ַהָּבזָק ְּבֶמְרָחק ֶׁשל ּכַָּמה ֶסנְִטיֶמְטִרים ֵמָהַאף ֶׁשּלֹו.

ִאם ּכָךְ, ְרחֹוב הּוא ַמֶּׁשהּו ֶׁשּדֹוֲהִרים ּבֹו. וְזֶה ְּבִדּיּוק ָמה ֶׁשּגַם 

הּוא ָרָצה לֲַעׂשֹות: ָּפׁשּוט לְִדהֹור ָהלְָאה. הּוא ָרץ וְָרץ, וְַרק ָרָצה 

לְַהְמִׁשיךְ לָרּוץ עֹוד וָעֹוד, וְלֹא לֲַעצֹור עֹוד ַהְרֵּבה ְמאֹוד זְַמן.


