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יֹלנָ ה ¿ ּב ַקֹל ¿מ ִָדנוּ˙וֹ ו¿ יָ ׁ¿˘רוֹ ַ ,קמ ֲקﬠנ ƒי˜ ¿ֹלר' יוֹ ¿סֹל ַקה ¿ֹלוָ ָאה גּ¿ ִדוֹ ָֹלה ƒמ ֻּק˜ ַקּפ˙ 'גּ¿ ƒמיֹלוּ˙
ַקּ˙ ¿˜ ˆƒירָ :ה ַקרב ׁ¿˘מו ֵּאֹלַ ,קה ָ ּיִדו ַקּﬠ ¿ ּב ָכֹל ו¿ ƒ
ֲקח ָס ִƒדים' ֶׁ˘ ֹּלוֹ ַ .ק ּב ַקּ˙ ֲקא ƒר ¿
ומ ֲקﬠ ֶט ֶפ˙ ַקה ֶ ּכ ֶסף
יך ַקה ֻּקמ ¿ס ָ ּכםַ ,קמ ¿ח ƒזיר ר' יוֹ ¿סֹל ֶא˙ חוֹ בוֹ ַ ,קא ¿ך ָה ַקרב ׁ¿˘מו ֵּאֹל ֵאינוֹ זוֹ ֵכר זֹא˙ ַק
ƒמ ¿ס ַקּ˙ ֶּ˙ ֶר˙ ֵ ּבין ַקִדּ ֵּפי ַקהגּ¿ ָמ ָרא( ַקר˜ ¿ֹל ַקא ַקחר ֶׁ˘ ¿ ּב ִƒדין ּ˙וֹ ָרה ƒמ ¿˙ ַק ּב ֵּ˜ ׁ˘ ר' יוֹ ¿סֹל ¿ֹל ַקה ¿ח ƒזיר ֶא˙ ַקה ֶ ּכ ֶסף ,וּבו ָּׁ˘˙וֹ גּ¿ ִדוֹ ָֹלה,
¿מ ַקג ֶ ֹּלה ָה ַקרב ׁ¿˘מו ֵּאֹל ¿ ּב ַקא ¿˜ ַקראי ֶא˙ ַקה ַּקמ ֲקﬠ ָט ָפה(.

רוּח
ַק
אַספַּק ְסיָנוּס חֲק ֹלוּץ הַק נַּקעַק ֹל ַקמ ְמ ִתּין ְבֱּקֹצֶ ר
 ְ
יח ֹלִ נְ עֹֹל אֶ ת
ישׁהוּ ֶשׁיּ ְַקרגִּ יז אוֹת ֹו ַקכּ ֹהגֶן ,כִּ י אָז ,י ְַקצֹלִ ַק
ֹלְ ִמ ֶ
נַקעֲק ֹלוֹ...

88

ַקצ ִדּיֱק ִמ ָצּ ָרה נֶ ֱחֹלָ ץ

הוּרם כְּ נַקף הָ אֹהֶ ֹל ְבּהַק ְפ ָתּעָ הְ .שׁנֵי
ְבּ ֶרגַקע זֶה ַק
הַק נְּ עָ ִרים ִה ְתרו ְֹממוּ מֵ ִר ְבצָ ם וְ ִה ְתי ְַקצּבוּ ְבּאֹמֶ ץ
מוֹּל ְ
"שׁ ַקמ ְענוּ כִּ י ִחפַּק ְשׂ ָתּ או ָֹתנוּ,
אַספַּק ְסיָנוּסָ .
הַק מֶּ ֹלֶ ,"!$פָּ ַקתח גִּ ְִדעוֹן ְבֱּקוֹֹל צָ ֹלוֹּלֹ ,ל ְַקמרוֹת
ית
"ר ִצ ָ
ימהָ ,
ימה ֹל ְָפ ָתה אֵ ָ
ֶשׁאֶ ת ֹלִ בּ ֹו ְפּנִ ָ
ישׁהוּ ֶשׁיּ ְַקרגִּ יז או ְֹת..."C
ֹלִ ְמצֹא ִמ ֶ
הַק מֶּ ֹלִֶ $ה ִבּיט בָּ הֶ ם ְבּ ַקת ְִדהֵ ָמה .מֵ הֵ יכָן צָ צוּ
צּוּרה הַק זּוֹ ,בָּ הּ הֵ ם
ְשׁנֵי הַק ְצּ ִע ִירים הַק לָֹּלוּ? וְ הַק ָ
ְמ ִעזִּ ים ֹלִ ְפנוֹת אֵ ֹלָיו ֹלְ/א נְ ִטיֹלַקת ְרשׁוּת..
רוּחם ֶשֹׁל הַק ְשּׁ ַקניִם ַקדּוְ ֱָקא ָמצָ א חֵ ן
אֶ לָּא ֶשׁעֹז ָ
יח
ְבּעֵ ינָיו וְ הוּא ָחשׁ כִּ י אֵ ין הוּא ַקמ ְצֹלִ ַק
ֹלְ ִה ְת ַקרגֵּז עֲק ֹלֵיהֶ ם בֶּ אֱ מֶ ת ...אוּף! כּ ַָקמּה ַקמ ְרגִּ יז..
אָמר ֹלִ ְֱקרֹא ֹלִ ְשׁנֵיכֶם!"ִ ,ה ְפנָה
"זֶה הוּא ֶשׁ ַק
הַק מֶּ ֹלֶַ $קמבָּ ט ָמֹלֵא ָחרוֹן אֶ ֹל הַק ְמּפַק ֵקִּד הָ רו ָֹמ ִאי.
"יוֹּלְ יוּסַ ,קא ָתּה ַקמ ְת ִחיֹל ֹלְ הַק ְרגִּ יז או ִֹתי ַקמ ָמּשׁ
הַק יּוֹם"...
זֶה הָ יָה הָ ֶרגַקע הַק נָּכוֹן .גִּ ְִדעוֹן נ ַקָשׁם
עֲק מֻק קּוֹת,הֵ ִעיף ַקמבָּ ט אֶ ֹל ְדּמוּת ֹו הַק קּו ֶֹרנֶת ֶשֹׁל
ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן בֶּ ן ַקזכַּקאיֶ ,שׁעָ ַקמִד ָשֹׁלֵו כָֹּל הָ עֵ ת,
ַקמ ְֱק ִרין ִבּ ָטּחוֹן וְ ֹרגַקע ,כְּ ִאלּוּ יוִֹדֵ עַק הוּא מֵ רֹאשׁ
ֶשׁבַּק סּוֹף הַק כֹֹּל י ְִהיֶה ֹלְ טוֹבָ ה ..וְ אָז ָשׁב וּפָ נָה
אַספַּק ְסיָנוּס.
אֶ ֹל ְ
"אֲק נ ְַקחנוּ חו ְֹשׁ ִבים ֶשׁאֲק נ ְַקחנוּ יְכוֹֹלִ ים ֹלַקעֲק זֹר ֹלְC
אָמר.
ֹלִ ְמצֹא אֶ ת הָ ִאישׁ ֶשׁיּ ְַקרגִּיז או ְֹת Cכַּקהֹ גֶן"ַ ...ק
ַק
"דּבֵּ ר!" ,פָּ ַקֱקִד הַק מֶּ ֹלְֶ $בֱּקֹצֶ ר
ַק
רוּח וְ גִ ְִדעוֹן
אָמר:
ַק
"גָּיוּס סו ְֹר ָחנוּס ,שׁוֹמֵ ר הַק ַקמּ ְח ָסן ֶשׁלּ ַקֱָקח
צוּמה ֶשֹׁל
יְרוּשֹׁלַקיִם כַּקמּוּת עֲק ָ
ָ
ִעמּ ֹו הַק בּ ֱֶֹקר אֶ ֹל
ִדּ ְב ֵרי ַקמאֲק כָֹל ,עָ ָשׂה זֹאת כִּ י ִה ְשׁ ַקתּכֵּר ...דּו ַקֹמנִי
כִּ י ָראוּי ֹלְ בָ ֵרר ִמי הָ ִאישׁ ֶשׁהֶ ְחֹלִ יט ֹלְ ַקמנּוֹת
אִָדם כְּ מ ֹו גָּיוּס ,הַק ְמּ ַקחבֵּ ב כָֹּל כָּ $אֶ ת ְפּ ִרי הַק גֶּפֶ ן,
ָ
נְֱקנֵּי הַק יַּקיִן?!".
ֹלִ ְשׁמֹר עַק ֹל ַקמ ְח ַקסן הָ אֹ כֶֹל וְ ַקֱק ַק
הָ יָה בָּ רוּר ֹלְ ִמי הַק כַּקוָּ נָה .יוֹּלְ יוּס הַק ְמּפַק ֵקִּד,
הוּא הַק נּו ֵֹשׂא ְבּעֹֹל הָ אַחֲק ָריוּת ֹל ִַקמּ ְשׁגֶּה
הֶ ָחמוּר .הַק כֹֹּל ִה ִבּיטוּ בּוֹ .גַּקם פָּ נָיו ֶשֹׁל
ְ
אַספַּק ְסיָנוּס ֱָק ְִדרוּ .אַק $גִּ ְִדעוֹן /א ִה ְרפָּ ה:
מוּרה ִבּ ְִדבַק ר
"הַק בּ ֱֶֹקרְ ,בּ ִהוָּ ַקִדע הַק ָטּעוּת הַק חֲק ָ
הַק הַק ְפ ָגּזָה ,נִ ֹלְ ַקֱק ְחנוּ ,חֲק בֵ ִרי וַק אֲק נִ י" ,גִּ ְִדעוֹן

ר' יוֹ ¿סֹלַ ,קמ ֵהר!
ַקר ּ ƒבי ׁ¿˘מו ֵּאֹל ˜וֹ ֵרא ¿ֹל ָך!
הוּא ¿מ ַקב ֵּ˜ ׁ˘ ֶׁ˘ ָּ˙בוֹ א ֵא ָֹליו ƒמ ָ ּיִד!

ִה ְצ ִבּיעַק עַק ֹל חֲק בֵ ר ֹו מוֹנְ בַּק ז" ,וְ הָ עֳ ַקמ ְִדנוּ ַקתּ ַקחת
ִמ ְשׁ ָמר ,כְּ ִאלּוּ ֶשׁאֲק נ ְַקחנוּ אֲק ֵשׁ ִמים ...וְ גַקם
עַק כְ ָשׁו ,כְּ ֶשׁצָּ ִריֹ $לִ ְמצֹא ֹלַקמֶּ ֹלִֶ $אישׁ ֶשׁעָ שׂוּי
ֹלְ הַק כְ ִעיסוֹ ,הוּא ָשֹׁלַקח ֹלִ ְֱקרֹא ֹלָנוִּ ,בּ ְמֱקוֹם
ֹלְ הוִֹדוֹת ֶשׁהוּא הוּא הָ ִאישׁ הַק ַקמּ ְת ִאים"...
ימה ְֱקצָ ָרה ,אַק$
גִּ ְִדעוֹן עָ צַק ר ִבּ ְִדבָ ָריו ֹלִ נְ ִשׁ ָ
"דּי,
הוּא /א הָ יָה צָ ִריֹ $לְ הַק ְמ ִשׁי $עוִֹדַ .ק
הַק נַּקעַק ר!" ,עָ צַק ר אוֹת ֹו הַק מֶּ ֹלֶ ,$וּפָ נָה וְ ָת ַקֱקע
עֵ י ַקניִם זוֹעֲק מוֹת בַּק ְמּפַק ֵקִּד" .עַק ֹל ָטעֻקיּוֹת
ְמ ַקשׁלְּ ִמים ,יוֹּלְ יוּס .אֲק בָ ֹל עַק ֹל ָטעֻקיּוֹת ֶשׁ ְמּנ ִַקסּים
ֹלְ ִה ְת ַקחמֵּ ֱק וְ/א ֹל ֵָשׂאת ְבּאַחֲק ָר ָ
יוּתןְ ,מ ַקשׁלְּ ִמים
יו ֵֹתר"..
וּבחֵ ָמה
הַק מֶּ ֹלֶָ $ח ַקרץ אֶ ת ְדּבָ ָריו ְבּ ִא ִטּיּוּת ְ
בוּשׁה ,כְּ ֶשׁהוּא אֵ ינ ֹו מֵ ִסיר אֶ ת עֵ ינָיו
כְּ ָ
הַק זּוֹעֲק מוֹת מֵ הַק ְמּפַק ֵקִּד הָ רו ָֹמ ִאי הַק מּוּבָ ס...
מוֹנְ בַּק ז הֵ ִציץ בַּק חֲק בֵ ר ֹו ְבּהַק עֲק ָרצָ ה .אֵ יזֶה גָּאוֹן!
הוּא הֵ ִרים אֶ ת יִָד ֹו כִּ ְמבַק ֵקּשׁ ֹלָצוִּד אֶ ת ַקמבָּ ט ֹו
אַספַּק ְסיָנוּס ָשׂם ֹלֵב ֹל ְַקתּנוּעָ ה
ֶשֹׁל הַק מֶּ ֹלְֶ .$
וְ ִה ְפנָה אֶ ת עֵ ינָיו אֶ ֹל עֶ ְבר ֹו ֶשֹׁל מוֹנְ בַּק ז.
"כֵּן?!" ,נָבַק ח ְבּ ֹרגֶז .מוֹנְ בַּק ז ִה ְצ ִבּיעַק עַק ֹל נַקעֲק ֹל ֹו
אַספַּק ְסיָנוּס ֶשׁ ִה ְמ ִתּינָה ְמי ֶֻקתּמֶ ת עַק ֹל
ֶשֹׁל ְ
הַק ַקקּ ְר ַקֱקע ..כְּ אוֹמֵ ר" :נַקסֵּ ה עַק כְ ָשׁו!".
רוּח,
ַק
אַספַּק ְסיָנוּס הַק זּוֹעֵ ם נ ַקָטֹל ְבּמו ַקֹרת
ְ
ישׁית ,אֶ ת הַק נַּקעַק ֹלִ ,הכְ נִ יס בָּ הּ אֶ ת
בַּק פַּק עַק ם הַק ְשֹּׁלִ ִ
יֱקה
כַּקף ַקרגְ ֹל ֹו וְ ְ ..ראֵ ה זֶה פֶּ ֹלֶא :הָ ֶרגֶֹל הֶ ְחֹלִ ָ
ימה ,כְּ ִאלּוּ נִ ְמ ְשׁ ָחה ְבּ ֶשׁמֶ ן!
הַק פַּק עַק ם ְפּנִ ָ
הַק מֶּ ֹלֶ $הֵ ִרים עֵ ינָיו ִבּ ְפֹלִ יאָה וְ אַט אַט
ִה ְתפַּק ֵשּׁט ִחיּוָּ $ר ָחב עַק ֹל ְשׂפָ ָתיו .הוּא פָּ נָה אֶ ֹל
ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן בֶּ ן ַקזכַּקאי" :צָ ְִד ֱָקה עֲק צָ ְת ,Cהֶ ָחכָם
ְהוִּדי! אֱ מֹ ר ֹלִ י ָמה בַּק ָקּ ָשׁ ְת Cוְ ֵתעָ שׂ!".
הַק יּ ִ
גִּ ְִדעוֹן וּמוֹנְ בַּק ז ָתֹּלוּ עֵ ינֵיהֶ ם ְבּ ַקרבָּ ם ְבּ ִצ ִפּיָּה
ְדּרוּכָהֹ .לְ ֻקכלָּם הָ יָה בָּ רוּר ָמה ַקמ ְשׂאַת נ ְַקפשׁ ֹו
הָ אֲק ִמ ִתּית ֶשֹׁל ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן – ֹלְ הַק ִצּיֹל אֶ ת
ְרוּשׁ ַקֹליִם ,כַּקמּוּבָ ן!
י ָ
ֵ
אָמר ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן בֶּ ן
"תּן ֹלִ י י ְַקבנֶה וַק חֲק כָמֶ יהָ !"ַ ,ק
צוּמה ֶשֹׁל הַק ְשּׁ ַקניִם .הֵ ם
ַקזכַּקאיֹ ,לְ הַק ְפ ָתּעָ ָתם הָ עֲק ָ
ִה ִבּיטוּ זֶה בָּ זֶה ִבּ ְפֹלִ יאָה וְ צַק עַק רֹ" .ל ָָמּה? ֹל ָָמּה
ְרוּשׁ ַקֹליִם?!".
/א ִבּ ֵקּשׁ ַקרבֵּ נוּ עַק ֹל י ָ
ְגִִּדעוֹן ִה ִבּיט ְבּפָ נָיו הַק ְמּ ִאירוֹת ֶשֹׁל ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן
וְ ֹל ַקָחשׁ ֹלְ מוֹנְבַּק ז" :אוֹּלַקי אֵ ינֶנּוּ ְמ ִבינִים ,אַק$
וַק ַקדּאי הוּא ֹלִ י כִּ י יוִֹדֵ עַק ַקרבֵּ נוּ אֶ ת אֲק ֶשׁר ֹלְ פָ נָיו"...
המשך יבוא
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˜וֹ ֵרא ֹƒלי? או ַקֹּלי יֵ ׁ˘
עוֹ ִד ֶ ּכ ֶסף ֶׁ˘ ֲקאנ ƒי ּƒפ ¿˙אוֹ ם
ַקח ָ ּיב? ָאה?

ַקא ָּ˙ה ֹלֹא ֵמ ƒבין? ַקר ּ ƒבי ׁ¿˘מו ֵּאֹל
ָמ ָˆא ֶא˙ ַקה ַּקמ ֲקﬠ ָט ָפה!! ַקא ָּ˙ה ֶ ּב ¡א ֶמ˙
נָ ַק˙ ָּ˙ ֹלוֹ ֶא˙ ַקה ֶ ּכ ֶסף!!

ָׁ˘ֹלוֹ ם ¿ֹל ָך יוֹ ָמ ƒני ַקה ָ ּי ָ˜ר,

הַק ִאם ָשׁ ַקמ ְע ָתּ הַק יּוֹם אַזְ עָ ֱקוֹת
עוֹֹלוֹת וְ יו ְֹרִדוֹת? /א ,אַֹל ִתּ ְִדאַג,
אַחת
/א פָּ ְרצָ ה ִמֹלְ ָח ָמה .פָּ שׁוּטְ ,בּ ַק
הַק הַק ְפ ָסֱקוֹת ,כְּ ֶשׁ ֻקכּלָּנוּ ז ַקָר ְמנוּ ֹלְ כִ וּוּן הַק כִּ ָתּה,
י ְִצ ָח ֱִקי עָ ַקמִד ֹלְ יַקִד הַק דֶּ ֹלֶת וְ כִ וֵּן אֶ ת
הַק ְתּנוּעָ הֹ" :ל ִַקמּ ְֱקֹלָט! ֹל ִַקמּ ְֱקֹלָט!".

ֵאין ֹƒלי ƒמ ֹּ ƒלים ¿ֹל ƒה ¿˙נַק ֵ ּˆֹל!
י˙י ָאז ¿מאוֹ ִד ָטרוִּד
ַק ּכ ּ ƒנ ¿ר ֶאה ָהיƒ ƒ
¿ ּב ֹƒל ּמו ִּƒדיַ ,קה ַּקמ ֲקﬠ ָט ָפה נֲ ˘¿ׁ ƒקא ָרה ¿ ּב˙וֹ ¿ך
ַקה ¿ ּג ָמ ָרא ,וַק ֲקא ƒפ ֹּל ּו ֹלֹא ַׂק˘ ¿מ ˙ּƒי ֵֹלב!

ֲקאנ ƒי ֵמ ƒבין..

אָמר ֶשׁ ַקדּוְ ֱָקא
צָ ַקח ְֱקנוּ .אֲק בָ ֹל אָז הַק מּו ֶֹרה ַק
נָכוֹן ֹלִ ְֱקרֹא ֹלַקכִּ ָתּה – ִמ ְֱקֹלָט .הוּא ִה ְס ִבּיר
ֹלָנוּ כָּ:$
הוֱּקמוּ ְבּאֶ ֶרץ
"אֶ ֹל עָ ֵרי הַק ִמּ ְֱקֹלָט ֶשׁ ְ
י ְִשׂ ָראֵ ֹל הָ יוּ בּו ְֹר ִחים כָֹּל הַק הו ְֹרגִ ים נֶפֶ שׁ
)בּ ָטעוּת(ְ .בּ ִעיר הַק ִמּ ְֱקֹלָט הֵ ם הָ יוּ
ִבּ ְשׁ ָגגָה ְ
יְכוֹֹלִ ים ֹלְ ִה ְת ֱָק ֵרב אֶ ֹל הַק ֵשּׁם בַּק חֲק ז ָָרה.

ֲקאנ ƒי רוֹ ֶאה ֶׁ˘ ַקא ָּ˙ה ֲקﬠ ַקִדי ƒן ֻקמ ¿ט ָרִד(
יﬠ
ַקה ƒאם ַקה ַקה ָ ּˆ ָﬠה ֶׁ˘ ֹּ ƒליֹ¿ ,להוֹ ִƒד ַק
¿ֹל ֻקכ ָ ֹּלם ֶׁ˘ ָהי¿ ָ˙ה ָ ּכאן ָטעוּ˙ƒ ,היא
י˜ה?
ֹלֹא ַקמ ¿ס ּƒפ ָ

יח ¿˙ ָך,
ֲקאנ ƒי ¿מ ַקב ֵּ˜ ׁ˘ ֶא˙ ¿ס ֹƒל ָ
ר' יוֹ ¿סֹלַ .קﬠֹל ָ ּכֹל ַקה ַק ּˆ ַקﬠר ו¿ ָﬠ ¿ג ַקמ˙
ַקה ֶ ּנ ֶפ ׁ˘ּ ¿ .ב ֶﬠ ¿ז ַקר˙ ַקה ּ ֵׁ˘ם ¿ ּב ַׁק˘ ָ ּב˙,
¿ ּב ֵבי˙ ַקה ¿ ּכנֶ ֶס˙ ַקה ָ ּגִדוֹ ֹלֶ ,א ¡ﬠמִֹד
ֹƒל ¿פנֵ י ָ ּכֹל ַקה ָּ˜ ָהֹל ,וַק ֲקא ַקס ֵּפר
¿ ּב ִƒד ּיוּ˜ ָמה ֶׁ˘ ָּ˜ ָרה ָ ּכאן! ֶׁ˘ ֻק ּכ ָ ֹּלם
יֵ ¿ִדע ּו ֶׁ˘ ּזוֹ ָהי¿ ָ˙ה ָטעוּ˙ּ ¿ .ב ֵס ִֶדר?

ֲקאנ ƒי ָּפ ׁ˘וּט יוֹ ִֵד ַקﬠ( ֶזה ֹלֹא
ֶ ּב ¡א ֶמ˙ יַק ֲקﬠזֹרָ .ה ֲקאנָ ׁ˘ƒים יַק ּ ƒגיִד ּו
ֶׁ˘ ַקר ּ ƒבי ׁ¿˘מו ֵּאֹל ƒר ֵחם ַקﬠֹל יוֹ ¿סֹל
ַקה ּ ַׁק˘ ¿˜ ָרן ֶה ָﬠֹלוּב ,ו¿ ֶה ¿ח ֹƒליט ¿ֹל ַקס ֵ ּים
ֲקﬠבוּרוֹ ֶא˙ ַקה ָּפ ָר ָׁ˘ה(

"אֲק נ ְַקחנוּ ,בָּ רוּ $הַק ֵשּׁם/ ,א הָ ַקרגְ נוּ אַף
אֶ ָחִד .אֲק בָ ֹל ְבּמֶ ֶשָׁ $שׁנָה ְשֹׁל ֵָמה ,נִ כְ ַקשֹׁלְ נוּ
ִמדֵּ י פַּק עַק ם בַּק עֲק ווֹנוֹת שׁוֹנִ ים ֶשׁ ִה ְר ִחיֱקוּ
או ָֹתנוּ מֵ הַק ֵשּׁםָ .מה נוּכַקֹל ֹלַקעֲק שׂוֹת ְבּחִֹדֶ שׁ
אֱ ֹלוֹּל ,כְּ ֶשׁאֲק נ ְַקחנוּ רו ִֹצים ֹל ְַקחזֹר ִבּ ְתשׁוּבָ ה
וֹּלְ ִה ְת ֱָק ֵרב בַּק חֲק ז ָָרה אֶ ֹל הַק ֵשּׁם? אֲק נ ְַקחנוּ
יְכוֹֹלִ ים ֹלְ ִה ָכּנֵס אֶ ֹל הַק ִמּ ְֱקֹלָט! חֲק כָמֵ ינוּ
זִ כְ ר ֹונָם ֹלִ ְב ָרכָה או ְֹמ ִרים ֶשׁ ִ'דּ ְב ֵרי תּו ָֹרה
אִָדם
ֱקוֹֹלְ ִטים'ֹ .לִ מּוִּד הַק תּו ָֹרה עוֹטֵ ף אֶ ת הָ ָ
אַפ ֵשׁר ֹל ֹו ֹלְ ִה ְשׁ ַקתּפֵּ ר
וּמ ְ
כְּ ִמ ְֱקֹלָט ְממֻק גָּן ְ
וְ ֹלִ ְהיוֹת טוֹב יו ֵֹתרָֹ .לכֵןַ ,קדּוְ ֱָקא בַּק ְתֱּקוּפָ ה
הַק זֹּאת ,כְּ ַקִדאי ֹלְ הַק ְשׁ ֱִקיעַק ִבּ ְמי ָֻקחִד ְבֹּלִ מּוִּד
הַק תּו ָֹרה".
הַק מּו ֶֹרה ִסיֵּם אֶ ת הַק הֶ ְסבֵּ ר וְ הו ִֹסיף ַקרֱק
"תּ ְח ְשׁבוּ כּ ַָקמּה כּו ַקֹח
עוִֹד ִמ ְשׁפָּ ט אֶ ָחִדַ :ק
וּמֶ ֶרץ הָ יָה צָ ִרי $הַק הו ֵֹרג ִבּ ְשׁ ָגגָה כְּ ִדֵ י ֹלָרוּץ
ִבּ ְמ ִהירוּת אֶ ֹל ִעיר הַק ִמּ ְֱקֹלָט .גַּקם אֲק נ ְַקחנוּ,
נִ ָכּנֵס אֶ ֹל ִ'ס ְפ ֵרי הַק ִמּ ְֱקֹלָט' ֶשׁלְּ פָ נֵינוּ ִעם כָֹּל
הַק כּו ַקֹח וְ הַק מֶּ ֶרץ הָ אֶ ְפ ָשׁ ִריִּים".
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

ָמה ַקא ָּ˙ה עוֹ ֶׂ˘ה?

ַקא ָּ˙ה ֹלֹא רוֹ ֶאה? ּ˙וֹ ֵ˜ ַקﬠ
¿ ּב ׁ˘וֹ ָפר!

ֵ ּכןֲ ,קא ָבֹל ָֹל ָּמה מוֹּל ַקה ַּקמ ¿ר ָאה?

יכים ֹƒל ¿˙˜ ַקֹﬠ
ָֹל ַקמ ¿ִדנ ּו ַק ּב ּ ƒכ ָּ˙ה ֶׁ˘ ¿ ּˆ ƒר ƒ
ַקﬠִד ֶׁ˘ ַקה ָּפנ ƒים נ¿ ƒהי ƒים ֲקא ֻקִד ּƒמים ,וַק ֲקאנ ƒי רוֹ ֶˆה
יח(
ֹƒל ¿ב ִּדֹ˜ ƒאם ֲקאנ ƒי ַקמ ¿ˆ ֹƒל ַק

ְבּ ָרכוֹת ֶשֹׁל ִמי
סּוּסים
ַקפּ ְרנָ  מוֹכֵ ר ַקה ִ
ִמדֵּ י יוֹם ְבּיוֹמ ֹו ַקמגִּ יעוֹת ֹלְ כָאן
ִמ ְשֹׁלָחוֹת ִמכָֹּל הָ ע ֹוֹלָםֹ ,לִ ְֱקנוֹת
סוּסים ֹלִ ְמֹלָכִ ים וּמו ְֹשֹׁלִ ים ִמכָֹּל
ִ
ַקרחֲק בֵ י ֵתּבֵ ֹל .וַק אֲק נִ י ,הַק סּוֹחֵ ר הַק גִָּדוֹֹל
סּוּסים
ְבּיו ֵֹתר ְבּכָֹל שׁוֱּק הַק ִ
כוּמים
יח ְס ִ
ְבּאָֹלֶכְּ ַקסנְ ְדּ ִריָּהַ ,קמ ְרוִ ַק
נ ִָאים ְמאוִֹד!
סוּסים הֵ ם ֱקוֹנִ ים? זֶה
ִ
כּ ַָקמּה
ָתֹּלוּי ְבּ ִע ָקּר כּ ַָקמּה כֶּסֶ ף יֵשׁ ֹלַקמֶּ ֹלֶ.$
ְמֹלָכִ ים עֲק ִשׁ ִירים רוֹכְ ִשׁים גַּקם
אַחת!
סוּסים ְבּפַק עַק ם ַק
חֲק מֵ שׁ-מֵ אוֹת ִ
ַקסּוּסים הַק ִמּ ְצ ִריִּים הַק ְמּג ָֻקדֹּלִ ים יֵשׁ
ֹל ִ
ֵשׁם טוֹב ְבּכָֹל הָ ע ֹוֹלָם .הֵ ם אַף
פַּק עַק ם /א ִאכְ זְ בוּ .חוּץ מֵ או ָֹתהּ
פַּק עַק ם ֶשׁהֵ ם ָט ְבעוּ י ַקַקחִד ִעם
הָ רוֹכְ ִבים ֶשׁלָּהֶ ם ְבּיַקם-סוּף ,אֲק בָ ֹל
זֶה כְּ בָ ר /א הָ יָה ְבּ ַקא ְשׁ ָמ ָתם...
אַחת /א ִהגִּ יעוּ אֵ ֹלַקי
ַקרֱק ִמ ְמּ ִִדינָה ַק
ִמ ְשֹׁלָחוֹת .וְ ִהיא ַקדּוְ ֱָקא ְֱקרוֹבָ ה
ְהוִּדה הַק ְסּמוּכָה,
ְמאוִֹדַ :קמ ְמ ֶֹלכֶת י ָ
ְרוּשׁ ַקֹליִם.
ֶשׁ ִבּ ָיר ָתהּ י ָ
"הַק מֶּ ֹלֶֶ $שׁלָּהֶ ם /א ִמ ְשׁ ַקתּמֵּ שׁ
ְבּ ִ
סוּסים?"ָ ,שׁאַֹלְ ִתּי פַּק עַק ם אֵ יזֶה
ֶשׁהָ ֹלַקֹ $לְ בַק ֵקּר ְבּבֵ ית-
ִמ ְצ ִרי
הַק ִמּ ְֱק ָדּשׁ ,וֹּלְ ַקמ ְרבֵּ ה הַק הַק ְפ ָתּעָ ה גַּקם
ָחזַקר/ .א כְּ מ ֹו הַק ְרבֵּ ה אֲק חֵ ִרים
ֶשׁנִּ ְשׁאֲק רוּ ָשׁם וְ ִה ְת ַקגּיְּרוּ...
ֹאשׁיָּהוּ שׁוֹמֵ ר עַק ֹל
"הַק מֶּ ֹלֶ $י ִ
הַק תּו ָֹרה"ִ ,ספֵּ ר ֹלִ י הַק ַקתּיָּר הַק ִמּ ְצ ִרי.
"בַּק תּו ָֹרה נֶאֱ ַקמר ֶשׁאָסוּר ֹלַקמֶּ ֹלֶ$
סוּסים כְּ ִמנְ הַק ג
ִ
ֹלְ הַק ְרבּוֹת ֹל ֹו
ְהוִּדים
הַק ְמֹּלָכִ ים ,כְּ ִדֵ י ֶשׁJא יִגְ רֹם ַקֹליּ ִ
ֹל ְַקחזֹר ֹלְ ִמ ְצ ַקריִםֶ ,שׁ ִהיא מֶ ְרכַּקז
סּוּסים! וּבֶ אֱ מֶ תְ ,בּאֻק ְרוַק ת
ִמ ְס ַקחר הַק ִ
ֹאשׁיָּהוּ יֵשׁ ַקרֱק ְמעַק ט
הַק מֶּ ֹלֶ $י ִ
ִ
סוּסים ,כְּ ִפי הַק צּ ֶֹרֶ $שֹׁל ִמ ְרכּ ְַקבתּוֹ"...

ִבּ ְִד ִחיֹלוּ ְוּר ִחימוּ נִ כְ נַקס ר' י ְִצ ָחֱק אֶ ֹל ַקרבּוַֹ ,קר ִבּי
נ ְַקפ ָתֹּלִ י מֵ רו ְֹפּ ִשׁיץ ,וְ הו ִֹשׁיט אֶ ת פֶּ ֶתֱק בַּק ָקּ ַקשׁת
הַק ְבּ ָרכָהֶ ,שׁבּ ֹו הו ִֹפיעוּ ְשׁמוֹת ְבּנֵי ִמ ְשׁפַּק ְחתּוֹ.
אַחת הֻק ְשׁ ְמ ָטה ִממֶּ נּוִּ :בּתּ ֹו
בַּק ָקּ ָשׁה גְּ ִד ֹוֹלָה ַק
הַק ְבּכו ָֹרה ֶשֹׁל ר' י ְִצ ָחֱקֵ ,שׁיְנְ ִדֶ ֹלֶהִ ,הגִּ יעָ ה ֹלְ ִפ ְר ֱָקהּ,
וְ אֵ ין ִבּ ְרשׁוּת ֹו ְפּ ָ
רוּטה ֹלְ הוֹצָ אוֹת הַק חֲק תֻק נָּה .הוּא
/א ָרצָ ה ֹלִ ְפנוֹת אֶ ֹל הָ ַקר ִבּי ְבּבַק ָקּשׁוֹת גּ ְַקשׁ ִמיּוֹת,
וְ עַק ֹל-כֵּן /א כּ ַקָתב עַק ֹל כָָּ $דּבָ ר.
הָ ַקר ִבּי ִעיֵּן בַּק פֶּ ֶתֱקִ .
"בּ ְתּ Cהַק גְּ ִד ֹוֹלָהֵ ,שׁיְנְ ִדֶ ֹל ,כְּ בָ ר
ִהגִּ יעָ ה ֹלְ ִפ ְר ֱָקהָּ .מה ִבּ ְִדבַק ר חֲק תֻק נָּה?"ָ ,שׁאַֹל אֶ ת ר'
י ְִצ ָחֱק הַק נִּ ְִדהָ ם .הֶ ָח ִסיִד נִ ְענֵעַק ְבּרֹאשׁ ֹו ְבּעֶ צֶ ב.
"אם-כֵּן עֲק ֵשׂה כִּ ְִדבָ ַקרי" ,הו ָֹרה הָ ַקר ִבּיְ .
ִ
"בּיוֹם
ית Cוְ ַקסע אֶ ֹל עֲק י ַקָרת הַק ַקקּיִט
ישׁי עֲק זֹב אֶ ת בֵּ ְ
חֲק ִמ ִ
דּו ְֹרנָה .עֲק ֵשׂה ָשׁם אֶ ת הַק ַקשּׁבָּ ת".
ְבֹּלֵב ִמ ְתר ֹונֵן ָשׁב ר' י ְִצ ָחֱק ֹלְ בֵ יתוֹ .אַף-עַק ֹלִ -פּי
ֶשׁJא הֵ ִבין אֶ ת פֵּ ֶשׁר הו ָֹראַת הָ ַקר ִבּי ,י ַקִָדע ֶשׁבָּ הּ
ְטמוּנָה יְשׁוּעָ תוֹ.
הַק יּ ִָמים יְמֵ י ח ֶֹרף מֻק ְשֹׁלָג .דּו ְֹרנָה )וַק ְט ָרה דּו ְֹרנֵי,
ְצפוֹן רו ַקֹמנְ יָה(ֶ ,שׁ ִבּימֵ י הַק ַקקּיִץ שׁו ֱֶֹק ֱֶקת ַקתּיּ ִָרים
וְ נו ְֹפ ִשׁים ,נִ ְִד ְמ ָתה ֹלַקעֲק י ַקָרת ְרפָ ִאים .ר' י ְִצ ָחֱק צָ עַק ִד
ִבּ ְרחוֹבו ֶֹתיהָ  ,חוֹבֵ שׁ ְשׁ ְט ַקרי ְְמֹל ֶשֹׁל ַקשׁבָּ ת וְ ֹלוֹבֵ שׁ
יח ֹלַקהַק ְשׁגּ ָָחה הָ עֶ ֹלְ י ֹונָה
ִדוּרה ,מֵ נִ ַק
ֱָקפּו ָֹטה הֲק ָ
ֹלְ הַק נְ חוֹת אֶ ת ְצעָ ִָדיו.
יטה ִמבַּק עַק ִד ֹל ַקַקחלּוֹן וְ ִה ְב ִחינָה
ִא ָשּׁה ְמֱקו ִֹמית ִה ִבּ ָ
יתהּ"ְ .ראֵ ה"ֱָ ,ק ְראָה
בַּק הֵ ֹלֶ $הַק פּוֹסֵ עַק מוֹּל בֵּ ָ
ְבּ ִה ְת ַקרגְּ שׁוּת ֹלְ בַק עֲק ֹלָהּ" ,צַק ִדּיֱק בָּ א ֹלָעֲק י ָָרהַ .קמהֵ ר

יתנוּ".
אָר ַקח ְבּבֵ ֵ
וְ הַק זְ מֵ ן אוֹת ֹו ֹלְ ִה ְת ֵ
כַּקפ ִרי ִמהֵ ר ֹלַקעֲק שׂוֹת כִּ ְִדבָ ֶריהָ ְ .בּהַק ְִד ַקרת
הַק ְ
יִצ ָחֱק ֹלָבוֹא ְבּצֵ ֹל ֱקו ָֹר ָתם.
כָּבוִֹד ִבּ ֵקּשׁ מֵ ר' ְ
יִצ ָחֱק ָסבַק ר בַּק ְתּ ִחלָּה ֶשׁהָ ִאישׁ ְמהַק ֵתֹּל בּוֹ.
ר' ְ
"אֵ ינֶנִּי צַק ִדּיֱק"ָ ,דּ ָחה אֶ ת הַק כָּבוִֹד ֶשׁהֻק ְרעַק ף
יְהוִּדי פָּ שׁוּט ִהנְנִי".
"ס ָתם ִ
עָ ֹלָיוְ ,
הַק כּ ְַקפ ִרי ִה ְת ַקרגֵּשׁ .הָ או ֵֹר ַקח אֵ ינ ֹו צַק ִדּיֱק
ִבֹּלְ בַק ִד ,אֶ לָּא גַּקם עָ נָו .אָח ,צַק ִדּיֱק אֲק ִמ ִתּי!
/א הָ יָה ְמאֻק ָשּׁר ִממֶּ נּוּ כְּ ֶשׁר' י ְִצ ָחֱק נֵאוֹת
ֹלְ ִה ְת ֵ
אָר ַקח ְבּבֵ יתוְֹ .בּנֵי-הַק זּוּג הֶ עֱנִ יֱקוּ
ֹלָאו ֵֹר ַקח הַק מֻּק ְפ ָתּע כְּ בוִֹד ְמֹלָכִ ים.
ִבּ ְמהֵ ָרה פָּ ְשׁ ָטה הַק ְשּׁמוּעָ ה ְבִּדו ְֹרנָה :צַק ִדּיֱק
שׁוֹהֶ ה בָּ עֲק י ָָרהַ .קר ִבּים עָ ֹלוּ ֹל ֶָרגֶֹל ֹלְ בֵ ית הַק כּ ְַקפ ִרי.
ְמ ָחאו ָֹתיו ֶשֹׁל ר' י ְִצ ָחֱק /א עָ ְמִדוּ ֹלוֹֹ .לְ הֶ פֶ ,$הֵ ן
הָ יוּ כְּ ֶשׁמֶ ן ֶשׁ ִהגְ ִבּיר אֶ ת ֹלַקהֲק בוֹת הַק הַק עֲק ָרצָ ה.
תּוֹר אָרֶֹ $שֹׁל ְמבַק ְקּ ֵשׁי ְבּ ָרכָה ִה ְשׂ ָתּ ֵר $בַּק בַּק יִת.
נִ ְסיוֹנוֹת הַק סֵּ רוּב ֶשֹׁל ר' י ְִצ ָחֱק כּ ְָשֹׁלוּ ְבֹּל ַקַקחץ
אִַדמוֹ"רֹ ,לְ ַקֱקבֵּ ֹל
הֶ הָ מוֹן .הֶ ָח ִסיִד נֶאֱ ֹלַקץ ֹלְ ִה ְתנַקהֵ ג כְּ ְ
ְ'ֱקוִ ְ
יטֹלָֹ ,'$לְ בָ ֵר $אֶ ת הַק פּוֹנִ ים אֵ ֹלָיו ,וְ אֵ לֶּה
יבים .שׁוּב
ִה ְשׁ ִאירוּ עַק ֹל שֻׁק ֹלְ ָחנ ֹו ִ'פּ ְִדיוֹנוֹת' נְ ִִד ִ
וָ שׁוּב נִ ָסּה ֹלְ הַק עֲק ִמיִד אֶ ת תּו ָֹשׁבֵ י דּו ְֹרנָה עַק ֹל
עוּתם – ֹל ַָקשּׁוְ א.
ָט ָ
ֹלִ בּ ֹו ִה ְתפַּק לֵּץ ִמצַּק עַק ר ִ
וּמכְּ אֵ ב" .אֲק בוֹי ֹלְ נ ְַקפ ִשׁי",
"הֹלְ ִבּישׁוּ או ִֹתי ְבּ ִא ְצ ְטֹלָה /א ֹלִ י.
ָח ַקשׁב ֹלְ עַק ְצמוִֹ ,
צַק ִדּיֱק עָ שׂוּ ִממֶּ נִּ י .אֲק נִ י ְמ ַקרמֶּ ה אֶ ת הַק ְבּ ִריּוֹת!".
ִפּ ְתאוֹם נִ ְשׁ ְמעוּ זְ עָ ֱקוֹת ֹלְ יַקִד הַק בַּק יִת" .הָ נִ יחוּ ֹלִ י
ְהוִּדי,
ֹלְ ִה ָכּנֵס אֶ ֹל הַק צַּק ִדּיֱק!" .אֶ ֹל הַק חֶ ִדֶ ר ִה ְתפָּ ֵרץ י ִ
"ר ִבּיִ ,בּ ִתּי ח ֹוֹלָה אֲק נוּשׁוֹתִ ,היא
נִ ְסעָ ר כֻּקלּוַֹ :ק
ְמפַק ְרפֶּ ֶרת בֵּ ין ַקחיִּים ֹלְ ָמוֶתָ .אנָּא ַקר ִבּי ,הו ִֹשׁיעָ ה!".
ר' י ְִצ ָחֱק ָחשׁ ֶשׁ ְבּעוִֹד ֶרגַקע י ְִתעַק לֵּףַ .קחיֶּיהָ ֶשֹׁל
יַקֹלְ ָדּה מֻק נּ ִָחים עַק ָתּה עַק ֹל כְּ ֵתפָ יו! וְ כִ י ָמה ְבּכוֹח ֹו
"שׁ ִתּ ְהיֶה ֹלָהּ ְרפוּאָה ְשֹׁל ֵָמה"ִ ,אחֵ ֹל
ֹלַקעֲק שׂוֹת? ֶ
ִבּ ְשׂפָ ַקתיִם רוֹעֲק ִדוֹת.

אשׁי ֹלְ יִצּוּר ַקח ְשׁ ַקמֹל.
כָּאןְ ,בּי ְִשׂ ָראֵ ֹל ,הַק פֶּ ָחם ִהנּ ֹו חֹמֶ ר הַק דֶּ ֹלֱֶק הָ ָר ִ
הַק פֶּ ָחם ַקמגִּ יעַק ֹלְ י ְִשׂ ָראֵ ֹל בָּ אֳ נִ יּוֹת גְּ ִדוֹֹלוֹת כְּ ֶשׁהוּא ֹלַקח ,זֹאת כְּ ִדֵ י ֹלִ ְמנוֹעַק
יֱקה ְבֹּלֵב יָם
ִהוָּ ְצרוּת אֲק בַק ֱק פֶּ ָחם )הַק פּ ֹוגֵעַק ְבּאֵ יכוּת הַק ְסּ ִביבָ ה( .הָ אֳ נִ יּוֹת נִ ְֱק ָשׁרוֹת אֶ ֹל מֵ זַקח הַק ְפּ ִר ָ
וּשֹׁלו ָֹשׁה עֲק ָ
ְ
גוּרנֵי עֲק נֱָק ,הַק נִּ צָּ ִבים עַק ֹל הַק מֵּ זַקח ,פּו ְֹר ֱִקים אֶ ת הַק פֶּ ָחם ִמבֶּ טֶ ן הָ אֳ נִ יָּה אֶ ֹל ַקמסּוֹעַק ְמי ָֻקחִד
הַק נִּ ְמצָ א עַק ֹל הַק גּ ֶֶשׁרְ .בּאֶ ְמצָ עוּת הַק ַקמּסּוֹעַק  ,מוּבָ ֹל הַק פֶּ ָחם עַק ֹל גַּקבֵּ י סֶ ֶרט נָע ,אֶ ֹל אֲק ַקתר הָ ִא ְחסוּן.
אַב ֱָקה מֻק זְ ֶר ֱֶקת ֹלְ ִדוִּד ְבּתוֹסֶ פֶ ת אֲק וִ יר ,נִ ְשׂ ָרף
יֱקה .הָ ְ
אַב ֱָקה ְדּ ֱִק ָ
ֹלִ ְפנֵי הַק ִשּׁמּוּשׁ בּוֹ ,נִ ְט ָחן הַק פֶּ ָחם ֹלְ ְ
וּמֵ ִפיֱק חֹם ַקרב .דּוִּד הַק ְשּׂ ֵרפָ ה בָּ נוּי ִמ ִצּנּוֹרוֹת ְפֹּל ִָָדה ,אֲק ֶשׁר ְבּת ֹוכָם זו ְֹר ִמים ַקמיִםְ .שׂ ֵרפַק ת הַק דֶּ ֹלֱֶק
יוֹצֶ ֶרת בַּק חֲק ֹלַקֹל הַק דּוִּד חֹם גָּבוֹהַּק  ,וְ הַק ַקמּיִם ֶשׁבַּק ִצּנּוֹרוֹת הו ְֹפכִ ים ֹלְ ֱִקיטוֹר.
טּוּר ִבּינָה ,וְ אֶ ת גַּקֹלְ גַּקֹל הַק ֶגּנ ֶָרטוֹר ִבּ ְמ ִהירוּת
הַק ִקּיטוֹר ְמסוֹבֵ ב אֶ ת הַק ְ
בּוּבית יוֹצֶ ֶרת ַקח ְשׁ ַקמֹל ,הַק ָמּעֳ בָ ר ֹלְ ַקשׁנּ ִָאים
צוּמה .הַק ְתּנוּעָ ה הַק ִסּ ִ
עֲק ָ
גְּ ִדוֹֹלִ ים וּמֵ הֶ ם אֶ ֹל הָ ֶר ֶשׁת הָ ְ
אַר ִצית וְ אֶ ֹל הַק בַּק יִת ֶשׁלָּנוּ.

ְבּאֶ ְמצַק ע ְתּ ִפלַּקת הַק ַקשּׁבָּ תֶ ,שׁבָּ הּ הָ עֳ נַקֱק ֹלְ ר' י ְִצ ָחֱק
הַק ָמֱּקוֹם הַק ְמּכֻקבָּ ִד ְבּיו ֵֹתרִ ,ה ְתפָּ ֵרץ הָ ִאישׁ אֶ ֹל בֵּ ית-
אֹשׁר,
"ר ִבּי ֱָקִדוֹשׁ!" ,גָּעָ ה ְבּבֶ כִ י ֶשֹׁל ֶ
הַק כְּ נֶסֶ תַ .ק
"הַק בַּק ת ִה ְב ִריאָה!".
הַק ָקּהָ ֹל הַק נִּ ְִדהָ ם ִה ְת ַקֱק ָשּׁה ֹלְ עַק כֵֹּל אֶ ת ֶשׁאֵ ַקרע.
יאים.
הַק הַק עֲק ָרצָ ה ֹלְ ר' י ְִצ ָחֱק ָשׁ ְב ָרה ִשׂ ִ
ְבּמוֹצָ אֵ י הַק ַקשּׁבָּ ת בָּ אוּ רֹאשׁ הַק ָקּהָ ֹל וְ ִא ְשׁתּ ֹו אֶ ֹל
הָ או ֵֹר ַקחְ .בּהַק כְ נָעָ ה ִבּ ְקּשׁוּ ֶשׁיְּבָ ְרכֵם ְבּבֵ ן" .אָנוּ
אָמרוּ
חֲק שׂוּכֵי ְיֹל ִִָדים כְּ בָ ר ְשׁבַק ע-עֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנִ ים"ְ ,
וּמהֵ ר
ֹלוֹ .ר' י ְִצ ָחֱק ִמֹלְ מֵ ֹל ְבּ ָרכָה ְבּ ֵשׁפֶ ֹל ֱקוֹֹלִ ,
ֹלְ ִה ָמֹּלֵט ִמן הָ עֲק י ָָרה כָֹּל עוִֹד רוּח ֹו בּוֹ.
ְבּעוִֹד ֹו פּוֹסֵ עַק בַּק דֶּ ֶר $הַק יּוֹצֵ את ִמדּו ְֹרנָה ָראָה
עֲק ָגֹלָה בָּ אָה ֹלִ ְֱק ָראתוֹ .עֵ ינָיו נִ ְפעֲק רוּ .זֶה הָ יָה ַקרבּ ֹו
הַק ָקִּדוֹשַׁ ,קר ִבּי נ ְַקפ ָתֹּלִ י מֵ רו ְֹפּ ִשׁיץ .הֶ ָח ִסיִד פָּ ַקרץ
יסיו אֶ ת כָֹּל
ְבּבֶ כִ י נִ ְסעָ ר .הוּא הו ִֹציא ִמכִּ ָ
וּמ ָס ָרם
ִפּ ְת ְֱקאוֹת הַק ְבּ ָרכָה וְ אֶ ת הַק כֶּסֶ ף ֶשׁ ִקּבֵּ ֹל ְ
ֹלִ יִדֵ י ַקרבּוֹ" .אֶ ת הַק ִפּ ְת ֱָקאוֹת אֶ ַקקּח" ,עָ נָה ֹל ֹו ַקרבּוֹ,
וּמצָ א ָח ָתן הָ גוּן ֹלְ ִב ְתּ."C
"אַק $אֶ ת הַק כֶּסֶ ף ַקֱקח ֹלְְ C
ָחֹלְ פָ ה ָשׁנָהִ .הגִּ יעַק זְ ַקמנָּהּ ֶשֹׁל ִבּתּ ֹו הַק ְשּׁנִ יָּה ֶשֹׁל
בוּרה.
ר' י ְִצ ָחֱק ,וְ שׁוּב עָ ַקמִד זֶה ֹלִ ְפנֵי שׁ ֱֶֹקת ְשׁ ָ
"סע שׁוּב ֹלְ ִדו ְֹרנָה" ,הו ָֹרה ֹל ֹו הָ ַקר ִבּי .ר' י ְִצ ָחֱק
ַק
ִה ְת ַקחֹלְ חֵ ֹל .הַק חֲק וָ יָה ֶשׁעָ בַק ר ָשׁם עֲק ַקִדיִן הָ י ְָתה ְט ִריָּה
ְבֹּלִ בּוֹ .אַק $הָ ַקר ִבּי הו ָֹרה וְ ר' י ְִצ ָחֱק ְמ ַקֱקיֵּם.

ְבּבוֹא ֹו ֹלְ ִדו ְֹרנָה נִ ְת ַקֱקבֵּ ֹל ר' י ְִצ ָחֱק
צוּמה .רֹאשׁ הַק ָקּהָ ֹל כִּ ְמעַק ט
ְבּ ִה ְת ַקרגְּ שׁוּת עֲק ָ
נִ ֵשֱּׁק אֶ ת כַּקפּוֹת ַקרגְ ֹלָיו" .הַק ָשּׁבוּעַק נ ֹוֹלַקִד ְבּנִ י,
וְ הָ ַקר ִבּי ְבּ ַק
רוּח ֱָק ְִדשׁ ֹו בָּ א ֹלְ ִה ְשׁ ַקתּ ֵתּף
אֹשׁר.
ְבּ ִשׂ ְמ ַקחת ְבּ ִרית הַק ִמּיֹלָה"ִ ,ה ְתמ ֹוגֵג מֵ ֶ
הָ ִעיר ֻקכּלָּהּ ָרעֲק ָשׁה וְ גָעֲק ָשׁה .הַק כֹֹּל בָּ אוּ
ֹל ְַקחזוֹת ִבּ ְפנֵי הַק 'צַּק ִדּיֱק' .ר' י ְִצ ָחֱק ִה ִבּיט
וּמ ְח ָשׁבָ ה ִה ְתגַּקנְּ בָ ה ֹלְ מוֹחוֹ" :אוֹּלַקי
בַּק ָקּהָ ֹל ַק
בֶּ אֱ מֶ ת הו ִֹעיֹלָה ִבּ ְרכּ ִָתי? אוֹּלַקי יֵשׁ ֹלִ י
זְ כֻקיּוֹת בַּק ָשּׁ ַקמיִם?".
רוּח.
הַק ַקשּׁבָּ ת עָ ְב ָרה עַק ֹל ר' י ְִצ ָחֱק ְבּ ִה ְתרו ְֹממוּת ַק
הַק כָּבוִֹד כְּ בָ ר /א הָ יָה ֹל ֹו ֹלְ ז ָָרא .הוּא ְבּהֶ ְחֹלֵט נֶהֱ נָה
ִמ ַקמּעֲק ָמִד ֹו הָ ָרם.
ְבּמוֹצָ אֵ י הַק ַקשּׁבָּ ת יָצָ א מֵ הָ ִעיר ִבּ ְשׂ ִביעוּת ָרצוֹן
וּב ֵקּשׁ
אַמ ַקתּ ְחתּ ֹו כֶּסֶ ף ַקרב .הוּא ִמהֵ ר ֹלְ רו ְֹפּ ִשׁיץ ִ
וּב ְ
ְ
ֹלְ ִה ָכּנֵס אֶ ֹל הָ ַקר ִבּי ,אֶ לָּא ֶשׁבַּק פַּק עַק ם הָ ִראשׁ ֹונָה
אָמר
גוּרה" .אֵ ינְַ Cקר ַקשּׁאי ֹלְ ִה ָכּנֵס"ַ ,ק
נִ ְת ַקֱקֹל ְבִּדֶ ֹלֶת ְס ָ
ֹל ֹו הַק גַּקבַּק אי ְבּיֹבֶ שׁ.
גַּקם בַּק יּ ִָמים הַק בָּ ִאים סֵ ֵרב הַק גַּקבַּק אי ֹלְ הַק כְ נִ יסוֹ.
אתי?",
"מה ָח ָט ִ
ע ֹוֹלָמ ֹו ֶשֹׁל ר' י ְִצ ָחֱק ָח ַקשׁ $בַּק עֲק ִדוָֹ .
ָתּהָ ה ְבֹּלִ בּוֹ .הוּא הֶ ְחֹלִ יט ֹלְ הַק ְמ ִתּין ֹלְ יַקִד ַקח ְִדר ֹו ֶשֹׁל
וּבצֵ את הַק צַּק ִדּיֱק ִמן הַק חֶ ִדֶ ר פָּ נָה אֵ ֹלָיו
הָ ַקר ִבּי ְ
"מדּוּעַק הֻק ְר ַקח ְֱק ִתּי?".
ְבּהַק כְ נָעָ ה וְ ָשׁאַֹלַ :ק
ַקר ִבּי נ ְַקפ ָתֹּלִ י ִה ִבּיט בּ ֹו וְ ֱָק ָרא" :הוִֹ ,הנֵּה הַק צַּק ִדּיֱק
הַק גִָּדוֹֹל ֶשׁיֵּשׁ ֹל ֹו זְ כֻקיּוֹת בַּק ָשּׁ ַקמיִם! יֵשׁ ֹלִ י כָּאן כּ ַָקמּה
חוֹֹלִ ים ,עֲק ֱָקרוֹתְֱ ,ק ֵשׁי יוֹם; ֶשׁ ָמּא תּוּכַקֹל ֹלְ בָ ְרכָם?
ְהוִּדים ְפּ ִ
אֲק נִ י ְמ ַקֱקבֵּ ֹל י ִ
יֱקים כָּמוֹ."C
שׁוּטים/ ,א צַק ִדּ ִ
ר' י ְִצ ָחֱק ֱָקֹלַקט ִמיִָּד כִּ י ַקרבּ ֹו יוִֹדֵ עַק אֶ ת ַקמ ְח ְשׁבוֹת
הַק ְשּׁטוּת ֶשׁלּ ֹו ִבּ ְהיוֹת ֹו ְבִּדו ְֹרנָה .הוּא ִסלֱֵּק אֶ ת
ִה ְר ֵ
הוּרי הַק הֶ בֶ ֹל ִמלִּ בּ ֹו וְ ָחזַקר ֹלִ ְהיוֹת ָח ִסיִד נֶאֱ ָמן.
הָ ַקר ִבּי ִה ְת ַקרצָּ ה .ר' י ְִצ ָחֱק ָשׁב ֹלְ בֵ יתוְֹ ,מצֻק יִָּד
ִבּ ְב ָרכָה ַקח ָמּה ,וְ ָחזַקר ֹלִ ְהיוֹת ָח ִסיִד נֶאֱ ָמן ֹלְ ַקרבּוֹ,
הַק יּוִֹדֵ עַק אֶ ת ְמֱקוֹמ ֹו הָ אֲק ִמ ִתּי.

ַקתּ ֲקעֹלוֹּלֵ י כָּ בוִֹד
עֻקשּׂה ,כְּ ִאלּוּ אֵ ין הוּא ְמבַק ֵקּשׁ כָּבוִֹד ֹלְ עַק ְצמוֹ.
הָ יָה פַּק עַק ם עָ ִשׁיר אֶ ָחִד ֶשׁ ִה ְתנַקהֵ ג בַּק עֲק נָוָ ה ְמ ָ
י ְִָדעוּ הָ אֲק נ ִָשׁים ֶשׁאֵ ין תּוֹכ ֹו כְּ בָ ר ֹו וְ הָ יוּ ְמֹלַקגְ ֹלְ גִ ים עָ ֹלָיו.
אָמרוּ כִּ י
יס ָחה וְ ִה ְתֹל ֹונֵן" :הֲק ֵרי ְ
נִ כְ נַקס פַּק עַק ם הֶ עָ ִשׁיר אֶ ֹל ַקר ִבּי ִשׂ ְמ ָחה-בּוֹנְ ם ִמ ְפּ ִשׁ ְ
וּבכָֹל-זֹאת
הַק בּו ֵֹר ַקח ִמן הַק כָּבוִֹד ,הַק כָּבוִֹד רוִֹדֵ ף אַחֲק ָריו; וַק אֲק נִ י בּו ֵֹר ַקח זֶה ָשׁנִ ים ִמן הַק כָּבוִֹדְ ,
אֵ ין הַק כָּבוִֹד רוִֹדֵ ף אַחֲק ַקרי".
הֵ ִשׁיב ֹל ֹו ַקר ִבּי ִשׂ ְמ ָחה-בּוֹנְ ם" :הַק ִסּבָּ ה ֹלְ כִָ $היא ִמשּׁוּם ֶשׁ ִמּפַּק עַק ם ֹלְ פַק עַק ם ַקא ָתּה ַקמ ְפנֶה
אֶ ת ר ְ
ֹאשֹׁ Cלְ אָחוֹרֹ ,לִ ְראוֹת ִאם הַק כָּבוִֹד אָכֵן רוִֹדֵ ף אַחֲק ֶרי .Cחו ֵֹשׁב הַק כָּבוִֹד ֶשׁ ַקא ָתּה אוֹמֵ ר
ֹלְ ָת ְפס ֹו – וְ הוּא ְמ ַקמהֵ ר ֹלִ ְבר ַקֹח"...

יניֲ :קא ƒני חוֹ ֵׁ˘ב ֶׁ˘ ַק ּב ַקּפ ַקﬠם
ּƒפ ƒ
ַקה ָ ּב ָאה ָּפ ׁ˘וּט ƒנ ¿˜ ָרא
ַקֹל ּƒמ ¿ׁ˘ ָט ָרה! ַקה ¿ ּי ָֹל ִƒדים ֶׁ˘ֹל
ַקה ּ ¿ׁ˘ ֵכ ƒנים ָה ֵא ֹּלוַּ ,קמ ָּמ ׁ˘
ֲקחˆו ּƒפים! ָֹל ָּמה ֵהם ƒה ¿ר ƒע ׁ
י˘ ּו
ֶא ¿˙מוֹ ֹל ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ך? ֲקה ֵרי ֵי ׁ˘
ַק ּב ּ ƒב ¿נ ָין ֶׁ˘ ָ ֹּלנ ּו ַק ּגם ֲקא ָנ ˘ׁƒים
¿מ ֻקב ָ ּג ƒרים.

ָׂ˘ ƒריֹ¿ :ל ַקִד ¿ע ˙ּƒיֲ ,קא ƒפ ֹּל ּו
ƒמ ¿ׁ˘ ָט ָרה ֹלֹא ָה ¿י ָ˙ה עוֹ ֶז ֶר˙.
ֶר ַקגע ַקא ֲקח ֵרי ֶׁ˘ ַקה ּ ׁ˘וֹ ¿ט ƒרים ָהי ּו
עוֹ ¿ז ƒביםַ ,קה ּ ¿ׁ˘ ֵכ ƒנים ֶ ּב ַקטח ׁ˘וּב
ָהי ּו ַקמ ¿ר ƒע ׁƒ
י˘ים.

יני :או ַקֹּלי ָה ָיה ָˆ ƒר ¿
יך ¿ֹלהוֹ ˆƒיא
ּƒפ ƒ
ֶנ ¿ג ָ ִּדם ַקˆו ƒמ ֵ ּבי˙ ַקה ּƒמ ¿ׁ˘ ָּפט(

ƒא ָּמאֲ :קא ƒני חוֹ ֶׁ˘ ֶב˙ ֶׁ˘עוֹ ִד ֹלֹא
ƒנ ּ ƒסינ ּו ֹƒל ¿פעֹֹל ƒעם ַקה ּ ¿ׁ˘ ֵכ ƒנים,
¿ ּכמוֹ ֶׁ˘ ַּקמ ¿˙ ƒאים ֹƒל ¿ז ַקמן ַקה ¿ ּג ֻקא ָ ֹּלה.
ָ ּכ˙וּב ֶׁ˘ ֶ ֹּל ָﬠ ˙ƒיִד ָֹלבוֹ א ּ ƒב ¿מ˜וֹ ם
ׁ
"˘וֹ ¿ט ƒרים"ƒ ,י ¿הי ּו "יוֹ ֲקﬠ ˆƒים".
ּ ƒכי ֲקא ָנ ˘ׁƒים ƒי ¿רˆ ּו ַקֹל ֲקﬠ ׂ˘וֹ ˙ ַקר˜
טוֹ בֵ .הם ָּפ ׁ˘וּט ƒי ¿ˆ ָט ¿רכ ּו
ֶׁ˘ ַק ּי ¿ִד ƒריכ ּו אוֹ ָ˙ם ָמה ַקֹל ֲקﬠ ׂ˘וֹ ˙.
ּבוֹ א ּו ֵנ ֵׁ˘ב ƒעם ַקה ּ ¿ׁ˘ ֵכ ƒנים
¿ו ַקנ ¿ס ּ ƒביר ָֹל ֶהם ָי ֶפה'¿ ,נ ַקי ֵﬠ'ı
ָֹל ֶהם ֵא ¿
יך ָנכוֹ ן ֹƒל ¿נהֹג ¿ ּב ƒב ¿נ ָין
ֶׁ˘ ֵ ּי ׁ˘ ּבוֹ ¿˜ ׁƒ ˘ׁƒ
י˘ים ַקה ּסוֹ ¿ב ֹƒלים
ֵמ ָה ַקר ַקﬠ ׁ˘.

י˜הַ :קר ¿עיוֹ ן טוֹ ב!
¿ˆ ƒב ָ
נו ַקּכֹל ¿ֹל ַקה ¿˙ ƒחיֹל ֹƒל ¿טעֹם ƒמן
ַקה ¿ ּג ֻקא ָ ֹּלה¿ .נ ַקנ ֶ ּסה¿ ,ו ָיכוֹ ֹל
יח(
ֹƒל ¿היוֹ ˙ ֶׁ˘ ֶ ּב ¡א ֶמ˙ ַקנ ¿ˆ ֹƒל ַק

