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ַקּ˙ ¿˜ ˆƒיר :ר' י¿ ַׁק˘ ¿עיָ ה ּו ¿ ּברוֹ ¿ִד ˜ƒיַ ,קא ¿ֹל ָמן ַקה ּ¿מ ֻקט ָּפֹל ּ ƒב ׁ¿˘נֵ י י¿ ָֹל ִƒדים ,יָ ָˆא ¿ֹל ַקמ ָ ּסע ¿ֹל ֵﬠ ֶבר ֶא ֶרַ ıקה ּ˜ ִֶֹד ׁ˘ּ ¿ ,ביָ ƒמים
ָ ּב ֶהם ִֶדּ ֶר ¿ך ָ ּכזוֹ ָהי¿ ָ˙ה ֲקא ֻקר ָ ּכה ו ¿ּמ ֵֹל ַקא˙ ƒמ ¿כ ׁ˘וֹ ֹƒליםֹ¿ .ל ַקא ַקחר ֳח ִָד ׁ˘ƒים ƒה ּ ƒגיע ּו ¿ֹל ֵבירוּ˙ ֶׁ˘ ּ ƒב ¿ֹל ָבנוֹ ן"

 הַק ְמּפַק ֵקִּד הָ רו ָֹמ ִאי הַק מֻּק ָדּח ִמ ְסתּוֹבֵ ב כְּ ֶכֹלֶב
ימה.
יח ֹל ְַקחדֹּר ְפּנִ ָ
ְרוּשׁ ַקֹליִם וְא ַקמ ְצֹלִ ַק
ֹלְ ַקמ ְרגְּ ֹלוֹת חוֹמוֹת י ָ
ִמ ְשֹׁל ַקַקחת בַּק חֲק ִ
ֹלוֱּקים ֹלְ בָ נִ ים נִ ְראֵ ית בָּ אֹפֶ ֱק...
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'דּוֱֹקטוֹר' יוֹּלְ יוּס
ְ

יוֹּלְ יוּס ִאמֵּ ץ אֶ ת עֵ ינָיוְ ,מנַקסֶּ ה ֹלְ הָ ִבין ֹלְ אָן
מוּעָ ִדוֹת פָּ נֶיהָ ֶשֹׁל הַק ִמּ ְשֹׁל ַקַקחת הַק 'לְּ בָ נָה',
וְ נִ ְִדהַק ם ֹלִ ְראוֹת כִּ י הֵ ם צוֹעֲק ִִדים ְבּ ִב ְט ָחה
הַק י ֵ
ְשׁר ֹלְ עֵ בֶ ר ַקשׁעַק ר הַק חו ָֹמה! וְ כִ י ָמה חו ְֹשׁ ִבים
ישׁהוּ י ְַקסכִּ ים
הֵ ם ֹלְ עַק ְצ ָמםָ ,תּהָ ה ְבֹּלִ בּוֹ :וְ כִ י ִמ ֶ
ֹלִ ְפתּ ַקֹח ֹלָהֶ ם אֶ ת הַק ַקשּׁעַק ר? הֲק ֹלוֹא עוִֹד ֶרגַקע
ְינ ְֻקקּבוּ כִּ כְ בָ ָרה ְבּ ִחצֵּ י הַק ְמּגִ נִּ ים!
כַּקנִּראֶ ה רֹאשׁ הַק ִמּ ְשֹׁל ַקַקחת,
אֶ ָחִד ִמן הַק ְקּ ֵר ִביםְ ,
עָ ָשׂה כַּקפּוֹת י ִָָדיו כַּקאֲק פַק ְרכֶּסֶ תִ ,ה ָטּה רֹאשׁ ֹו
ֹלְ אָחוֹר וְ צָ עַק ֱק ִבּ ְמֹלוֹא גְּרוֹנוֹ" :רו ְֹפ ִאים
נִשֹׁל ְַקחנוּ; כָּ/
אֲק נ ְַקחנוּ! ֹלְ ַקרפֵּ א אֶ ת ַקר ִבּי צָ ִדוֱֹק ְ
אַספַּק ְסיָנוּס..
ְ
ִבּ ֵקּשׁ ַקר ְבּכֶם ִמן הַק מֶּ ֹלֶ/
הַק כְ נִיסוּנוּ!".
אָה ,נִ זְ כַּקר יוֹּלְ יוּס ְבּאוֹת ֹו ַקמעֲק ָמִד ,בּ ֹו נִ ְפגַּקשׁ
אַספַּק ְסיָנוּס .נָכוֹן ,הוּא
ְהוִּדי ִעם ְ
הֶ ָחכָם הַק יּ ִ
אַחת מֵ הֶ ן הָ י ְָתה,
ִבּ ֵקּשׁ אָז ָשֹׁלוֹשׁ בַּק ָקּשׁוֹת וְ ַק
ְהוִּדי
אָכֵןֶ ,שׁיּ ִָשֹּׁלְ חוּ רו ְֹפ ִאים ֹלְ ַקרפֵּ א ָחכָם י ִ
ח ֹוֹלֶהְ .
וּבכֵן ,אֵ לֶּה עו ְֹמ ִִדים כָּעֵ ת ֹלִ ְהיוֹת
ימהְ ,בּעוִֹד הוּא
אַחר כָּבוִֹד ְפּנִ ָ
מֻק כְ נ ִָסים ַק
י ִָשּׁאֵ ר בַּק חוּץ ,כַּקאֲק ֶשׁר כָֹּל חֶ ְטא ֹו הוּא –
ֶשׁאֵ ינֶנּוּ רוֹפֵ א..
"רגַקע! ִמי ַק
ֶ
אָמר ֶשׁאֵ ינֶנִּ י רוֹפֵ א?"ִ ,ה ְבזִ יֱק
ַקר ְעיוֹן פָּ רוּעַק ְבּמוֹחוֹ .הוּא ֹלִ כְ סֵ ן ַקמבָּ ט אֶ ֹל
הָ אֲק נ ִָשׁים ,וְ אָזְ ,בּהַק ְחֹל ָָטה ֶשֹׁל פֶּ ַקתע ,הֵ חֵ ֹל
ֹלָרוּץ ֹלְ עֶ ְב ָרם ְבּכָֹל כּוֹחוֹ...
ִ
"שׁ ְמעוּ נָא" ,הוּא עָ צַק ר או ָֹתם ְבּ ִהלּוּכָם
וְ הֵ ם ִה ִבּיטוּ בּ ֹו ִבּ ְפ ִתיעָ ה .הוּא א הָ יָה מֻק כָּר
אָמר ֹלָהֶ ם
ַק
ֹלָהֶ ם" .אֲק נִי ְמפַק ֵקִּד רו ָֹמ ִאי",
נִמנָע ְבּכַקוָּ נָה ִמלְּ הו ִֹסיף אֶ ת הַק ִמּלָּה:
ִבּ ְב ִהיֹלוּתְ ,
'ֹלְ ֶשׁעָ בַק ר' ..וַקאֲק נִי כָּאן ְבּ ַקת ְפ ֱִקיִד סו ִִֹדי .יֵשׁ ָֹלכֶם
ָחֹלוֱּק ֹלָבָ ן נו ָֹסף? ָחֹלוֱּק אֶ ָחִד י ְַקס ִפּיֱק"...
יְתה ְרחו ֱָֹקה מֵ הֶ ם וְ יוֹּלְ יוּס
הַק חו ָֹמה עוִֹד הָ ָ
ִה ְשׁ ַקתּדֵּ ֹל ֹלְ ִה ְס ַקתּ ֵתּר מֵ אֲק חו ֵֹרי הַק ְקּבוּצָ ה ,כַּקאֲק ֶשׁר
וּבכֵן,
עָ ָטה עַק ֹל גּוּפ ֹו אֶ ת הַק ַקתּ ְחפֹּ ֶשׂת הַק חֲק ִָד ָשׁהְ ..
גַּקם אֲק נִי ָחכָם אֲק נִי; צָ הַק ֹל ְבֹּלִ בּוֹ ,כְּ ֶשׁ ִה ְצ ָט ֵרף
ִר ְשׁ ִמית ֹל ִַקמּ ְשֹׁל ַקַקחת הָ ְר ִ
פוּאית .כַּקעֲק בֹר ַקדּקּוֹת
נִּפ ַקתּח ַקשׁעַק ר הַק בַּק ְרזֶֹל ִבּ ְפנֵי ַקח ְב ֵרי
ְספוּרוֹת ,כְּ ֶשׁ ְ
הַק ִמּ ְשֹׁל ַקַקחת ,הָ יָה גַּקם דּו ְֱֹקטוֹר יוֹּלְ יוּס ִבּ ְפנִים...

יזה י ֹƒפי!
ֵא ֶ
י˙ ֶא˙ ֶה ָח ֵˆר,
ָר ƒא ָ
ו¿ ֶא˙ ַקהגָּ ִֵדר ַקה ָ ּי ָפה?

מוּשׁה ָס ְבבָ ה אֶ ת
חֻק ֹלְ יַקת שׁו ְֹמ ִרים חֲק ָ
הָ או ְֹר ִחים .רו ְֹפ ִאים א ֹו אְ ,בּכָֹל ִמ ְֱק ֶרה
ְטעוּנִ ים הֵ ם אֵ לֶּה ְשׁ ִמ ָירה ְמעֻק לָּה .עֲק ַקִדיִן א
ְהוִּדים ֹלְ הָ ִבין ָמה גּ ַקָרם
ִה ְצֹלִ יחוּ הַק יּ ִ
אַספַּק ְסיָנוּס ֹלִ ְרצוֹת ֹלְ ַקטפֵּ ֹל ִבּ ְב ִריאוּת ֹו ֶשֹׁל
ֹלְ ְ
הַק ַקתּנָּא הַק ָקִּדוֹשׁ ַקר ִבּי צָ ִדוֱֹק; הֵ ן הֵ ם א י ְִָדעוּ
יסטו ִֹרית בֵּ ין ַקרבָּ ן
ישׁה הַק ִה ְ
עַק ֹל אֵ רוּעֵ י הַק ְפּגִ ָ
יו ָֹחנָן ֹלַקמֶּ ֹלֶ /הָ רו ָֹמ ִאי..
יוֹּלְ יוּס ִה ְֱק ִפּיִד ֹלִ ְצעִֹד ְבּאֶ ְמצַק ע הַק ְקּבוּצָ ה,
עַק ֹל ְמנָת ֶשׁ1א ֹלְ ִה ְתבַּק לֵּטְ .בֹּלִ בּ ֹו ֱִקוָּ ה ֶשׁ1א
פוּאי ִמ ְֱקצו ִֹעי ,עַק ֹל ְמנָת ֶשׁ1א
י ְִתפַּק ֵתּ ַקח ִדּיּוּן ְר ִ
פוּאיּוֹת ֹלְ עֵ ינֵי ֻקכּלָּם...
י ֵָח ְשׂפוּ 'י ְִִדיעו ָֹתיו' הָ ְר ִ
ְרוּשׁ ַקֹליִם בַּק דֶּ ֶר/
הוּא צָ עַק ִד ַקס ְֱק ָרן ְבּ ִמ ְשׁע ֹוֹלֵי י ָ
ֹלְ בֵ ית הַק ִמּ ְִד ָרשׁ הַק גִָּדוֹֹלָ ,שׁם ֱָקבַק ע ַקר ִבּי צָ ִדוֱֹק
הַק יּ ִָשׁישׁ אֶ ת ִמ ְשׁכָּנוֹ .הָ רו ְֹפ ִאים ֶשׁ ִה ְתעַק נְ יְנוּ
בַּק דֶּ ֶרֹ /לְ פֵ ֶשׁר ַקמחֲק ֹלָת ֹו ֶשֹׁל הַק צַּק ִדּיֱקִ ,ה ְתפַּק לְּ אוּ
ֹלִ ְשׁמֹ עַק כִּ י אֵ ין ז ֹו ַקמחֲק ֹלָה כְּ כָֹל הַק ַקמּחֲק ֹלוֹת.
"אַרבָּ ִעים ָשׁנָה ֶשׁהוּא צָ םַ ,קר ִבּי צָ ִדוֱֹק ,עַק ֹל
ְ
ְרוּשׁ ַקֹליִם,
ְמנָת ֹלְ עו ֵֹרר ַקרחֲק מֵ י ָשׁ ַקמיִם עַק ֹל י ָ
וְ עַק כְ ָשׁו אֵ ינֶנּוּ ְמסֻק גָֹּל ֹלֶאֱ כֹֹל כְּ ֹלָֹל ..מֵ רֹב ְרזוֹן
גּוּפ ֹו כִּ ְמעַק ט הָ פַקָ /שֱׁקוּףַ .קרֱק רו ְֹפ ִאים
מֻק ְמ ִחים י ְִֵדעוּ ֹלָעוּץ אֶ ת הָ עֵ צָ ה הַק נְּ כ ֹונָה,
כֵּיצַק ִד ֹלְ הָ ִשׁיב ֹל ֹו אֶ ת הַק ְיּ ֹכֹלֶת ֹלִ ְבעַק וֹּלְ עַק כֵֹּל.
ַקא ֶתּם מֻק ְמ ִחים?".
ֹאשׁם ְבּ ִב ָטּחוֹן וְ ַקרֱק
הָ רו ְֹפ ִאים ִהנְ הֲק נוּ ְבּר ָ
"מה הַק ְשּׁאֵ ֹלָה"ֱָ ,ק ָרא כְּ ֶשׁהוּא
יוֹּלְ יוּס נִ ְבהַק ֹלָ .
בּ ֹוֹלֵעַק אֶ ת רֻק קּוֹ" ,מֻק ְמ ִחים ֹלְ ג ְַקמ ֵרי! ז ֹו ִבּכְ ֹלָֹל
א ְבּעָ יָה ...כּ ַָקמּה ִטפּוֹת ֶשֹׁלֶ ..שֹׁל" ...הוּא
נִ ָסּה ֹלְ ִה ָזּכֵר ְבּ ֵשׁם ֶשֹׁל ְתּרוּפָ ה כָֹּלְ ֶשׁ ִהי
יח" .כּ ַָקמּה ִטפּוֹת ֶשֹׁל יֵין
ִמיַּקֹלְ ִדוּת ֹו וְא ִה ְצֹלִ ַק
ָשׂ ָרףְ ,בּכָֹל ִמ ְֱק ֶרה ,א יְכוֹֹלוֹת ֹלְ הַק זִּ יֱק,
בַּק ִמּ ְֱק ֶרה הַק זֶּה ..נָכוֹן?" .הוּא הֵ ִעיף ַקמבָּ ט
ֹאשׁם
יתיו ,אַק /אֵ לֶּה הֵ נִ יִדוּ ְבּר ָ
ִמ ְת ַקחנֵּן אֶ ֹל עֲק ִמ ָ
יִדה" ..ז ֹו הָ י ְָתה ָטעוּת" ,נ ַקָשׁ /יוֹּלְ יוּס
ִבּ ְסֹלִ ָ
אֶ ת ְשׂפָ ָתיו ְבּכַקעַק ס .הוּא ִה ְב ִחין כִּ י
שׁו ְֹמ ֵריהֶ ם נ ְָתנוּ בּ ֹו ַקמבָּ ט בּוֹחֵ ן..
אַחִד הַק שּׁו ְֹמ ִרים ְבּיֹבֶ שׁ" .זֶה
אָמר ַק
"הגּ ְַקענוּ"ַ ,ק
ִ
בֵּ ית הַק ִמּ ְִד ָרשׁ ֶשֹׁל ַקר ִבּי צָ ִדוֱֹק" ,הו ִֹסיף,
ְהוִּדיִּים
וְ יוֹּלְ יוּס ָתּהָ ה ִאם בֵּ ין הַק חֲק כ ִָמים הַק יּ ִ
ישׁהוּ מֵ הו ֵֹרי הַק ְיֹּל ִִָדים.
ֶשׁ ִבּ ְפנִ ים י ִָמּצֵ א גַּקם ִמ ֶ
הוּא א ָזנַקח ֹלְ ֶרגַקע אֶ ת ָתּכְ נִ ית ֹו הָ ָרעָ ה..
המשך יבוא

י˙ ֶא˙ ִֶדּ ֶֹל˙
ָר ƒא ָ
ַקה ַק ּביַ ˙ ƒקה ּ¿מ ֻק˜ ּ ֶׁ˘ ֶט˙?

כניסת החג
צאת השבת

6:20 6:09 6:18 6:03
7:13 7:12 7:13 7:11

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

ַקאבָּ א ֶשׁלִּ י ֱָקנָה ֹלִ י שׁוֹפָ ר! אֲק ִמ ִתּי
ַקמ ָמּשׁ! כְּ ֶשׁ ִהגּ ְַקע ִתּי ֹלַקכִּ ָתּה ,זֶה
הַק ָדּבָ ר הָ ִראשׁוֹן ֶשׁ ִסּפַּק ְר ִתּי ֹלַקחֲק בֵ ִרים
ִ
וּמיִָּד הָ ְפכוּ הַק שּׁוֹפָ רוֹת ֹלַקנּו ֵֹשׂא הַק מֶּ ְרכָּזִ י.
ƒה ֵ ּנהֶ ,זה ַקה ֶח ִֶדר ֶׁ˘ ָ ֹּל ֶכם!
ƒה ָ ּכנ¿ ס ּו ו¿ נוּחוַּ .קה ּ¿מ ָׁ˘ ֵר˙ עוֹ ִד ¿מ ַקﬠט
יָ ˜¿ ƒרא ָֹל ֶכם ַקֹל ֲקארו ָּחה ַק ּב ֲקח ַקִדר ָהא ֶֹכֹל.

י˙ם
ֶא˙ ָ ּכֹל ַקה ַּקמ ָ ּסע ֶה ָﬠˆוּם ַקה ֶ ּזה ֲקﬠ ֶׂ ˘ƒ
¿ ּכ ִֵדי ֹƒל ¿ז ּכוֹ ˙ ֹƒל ¿חיוֹ ˙ ¿ ּב ֶא ֶרַ ıקה ּ˜ ִֶֹד ׁ˘? ֵאיזוֹ
יֹלי ¿ֹל ָא ֵר ַקח ֶא ¿˙ ֶכם"
¿זכוּ˙ זוֹ ּ ƒב ׁ¿˘ ƒב ƒ

ַקה ּ ׁ˘ƒעוֹּל ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָך ֵאינוֹ מוֹ ֵˆא ֵחן ¿ ּב ֵﬠינַק י..
י˙ ֶא˙ ַקה ¿ ּי ָֹל ִƒדים
ֶ ּב ַקטח ַק ּב ֵ ֹּליֹלוֹ ˙ ַקה ָּ˜ ƒרים ּ ƒכ ּ ƒס ָ
ƒעם ַקה ּ¿מ ƒעיֹל ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךָ ,הא? ֲקאנ ƒי ¿מאוֹ ִד
¿מ ַקב ֵּ˜ ׁ˘ַ ,קאֹל ¿ּ˙ ַקמ ֲקהר ּו ַקֹל ֲקﬠזֹב..

ƒה ּ ָׁ˘ ֲקאר ּו ֶא ¿ˆ ֵֹלנוֹּ¿ ,לח ִֶֹד ׁ˘ ַקה ַקחגּ ƒים.
ƒה ¿˙אוֹ ׁ¿˘ ׁ˘ ּו ו¿ נוּחוּּ ָ ,כ ¿ך ּ˙ו ¿ּכֹל ּו ¿ֹל ַקה ¿˙ ƒחיֹל ֶא˙
ַקח ֵ ּי ֶ
י˙נָ ה.
יכם ַקה ֲקח ִָד ׁ˘ƒיםƒ ,מ ּ˙וֹ ¿ך ¿ ּב ƒריאוּ˙ ֵא ָ

יבה ¿מאוֹ ִדֲ .קאנ ƒי חוֹ ֵׁ˘ב ֶׁ˘ ָא ֵכן
ַקה ָ ּˆ ָﬠ ¿˙ ָך נ¿ ִƒד ָ
נ¿ ַק˜ ֵ ּבֹל אוֹ ָ˙ ּהּ ¿ .ב ƒע ָּ˜ר ּ ƒב ¿ג ַקֹלֹל ¿ ּב ƒריאו ָּ˙ם ו ׁ¿ּ˘ֹלוֹ ָמם ֶׁ˘ֹל
יהם ¿ֹל ƒה ¿˙אוֹ ֵׁ˘ ׁ˘ ƒמן ַקה ִֶדּ ֶר ¿ך.
ַקה ¿ ּי ָֹל ִƒדיםֲ ,קﬠ ֵֹל ֶ

נֵ ˘ָׁ ּ ƒאר ָ ּכאן ַקﬠִד
¿ֹל ַקא ַקחר יוֹ ם ַקה ּ ƒכ ּפו ּƒרים,
ו¿ ָאז נֵ ֵˆא ַקֹל ַקה ¿פ ָֹל ָגה ַקה ּ¿˜ ָˆ ָרה
ֶׁ˘ ָּ˙ ƒביא אוֹ ָ˙נ ּו ¿ֹל ֶא ֶרı
יָ ˘¿ׂ ƒר ֵאֹלַ .קﬠז ¿רˆוֹ נ ƒי ֹƒל ּטוֹ ֹל ֶא˙
ַקא ¿ר ַק ּב ַקﬠ˙ ַקה ּƒמינ ƒים ¿ ּכ ָבר
ּ ƒבירו ָּׁ˘ ַקֹלי ƒםֹ¿ ,ליַק ִד ׂ¿˘ ƒריִד
ֵ ּבי˙ ƒמ ¿˜ ִָדּ ֵׁ˘נוּ.

טוּח אֶ הֱ יֶה 'בַּק עַק ֹל
"כְּ ֶשׁאֲק נִ י אֶ גְ ַקדֹּל ,אֲק נִ י בָּ ַק
תּו ֱֵֹקעַק ' מֻק ְמחֶ ה ,כִּ י ֻקכּלָּם אֶ ְצֹלֵנוּ בַּק בַּק יִת יו ְִֹד ִעים
ֹלִ ְתֱקֹעַק ְבּשׁוֹפָ ר!"ִ ,ספֵּ ר י ְִצ ָח ֱִקי ְבּגַקאֲק וָ ה ִבֹּלְ ִתּי
"אבָּ א ֶשׁלִּ י הוּא בַּק עַק ֹל הַק תּו ֱֵֹקעַק
מֻק ְס ֶתּ ֶרתַ .ק
אַחים
שׁת הָ ִ
ְבּבֵ ית הַק כְּ נֶסֶ ת ,וְ גַקם ְשׁ ֶ
הַק גְּ ִדוֹֹלִ ים ֶשׁלִּ י יו ְִֹד ִעים ֹלִ ְתֱקֹעַק ְמצֻק יָּן ,וֹּלְ כָֹל
אֶ ָחִד מֵ הֶ ם יֵשׁ שׁוֹפָ ר ִמ ֶשּׁלּוֹ .הֵ ם ְצ ִריכִ ים
אַחר
ַק
אֶ ת זֶה ִבּ ְשׁ ִביֹל ְתּ ֱִקיעוֹת הַק שּׁוֹפָ ר
הַק צָּ הֳ ַקריִם".
אַחר הַק צָּ הֳ ַקריִם?? י ְִצ ָח ֱִקי
ְתּ ֱִקיעוֹת ֶשֹׁל ַק
ָראָה ֶשׁאֲק נ ְַקחנוּ א ְמ ִבינִ ים ,אָז הוּא ִה ְס ִבּיר:
אַחר הַק צָּ הֳ ַקריִםַ ,קאבָּ א ֶשׁלִּ י
"בּרֹאשׁ הַק ָשּׁנָה ַק
ְ
ְהוִּדים
אַחים ֶשׁלִּ י יו ְֹצ ִאים ֹלְ ַקחפֵּ שׂ י ִ
וְ הָ ִ
ֶשׁעֲק ַקִדיִן א ֱִקיְּמוּ אֶ ת ִמ ְצוַק ת ְשׁ ִמיעַק ת הַק שּׁוֹפָ ר,
כְּ ִדֵ י ֹלִ ְתֱקֹעַק ֹלָהֶ ם ְשֹׁלו ִֹשׁים ְתּ ֱִקיעוֹת .זֶה
ַקמ ָמּשׁ א ַקֱקֹלָֹ ,ל ֶֹלכֶת וְ ֹלִ ְתֱקֹעַק שׁוּב וָ שׁוּב,
אֲק בָ ֹל הֵ ם ָתּ ִמיִד חוֹזְ ִרים ְמרֻק ִצּים ְמאוִֹד!".
"אֵ יזֶה י ִֹפי!"ִ ,ה ְתפַּק עַק ֹלְ נוּ ֻקכּלָּנוּ" .הֵ ם בֶּ ַקטח
יחים ֹלְ הַק גִּ יעַק ֹלַקהֲק מ ֹונֵי אֲק נ ִָשׁים! בֶּ ַקטח כָֹּל
ַקמ ְצֹלִ ִ
כוּתם!".
הָ ִעיר שׁו ַקֹמעַק ת ֱקוֹֹל שׁוֹפָ ר ִבּזְ ָ
"דּוְ ֱָקא א"ִ ,חיֵּ /י ְִצ ָח ֱִקיֹ" .לִ ְפעָ ִמים הֵ ם
ַק
עו ְֹמ ִִדים וְ תו ְֱֹק ִעים אֶ ת כָֹּל ְשֹׁלו ִֹשׁים
ישׁים ,בָּ חוּר
הַק ְתּ ֱִקיעוֹתַ ,קרֱק ִבּ ְשׁ ִביֹל זוּג ְֱק ִשׁ ִ
וּבכָֹל זֹאת הֵ ם
בּוִֹדֵ ִד ,א ֹו ִמ ְשׁפָּ ָחה ְֱק ַקטנָּהְ ...
חוֹזְ ִרים ְמרֻק ִצּים .כִּ י ַקדּוְ ֱָקא ְבּרֹאשׁ הַק ָשּׁנָה ,יֵשׁ
ְהוִּדית
רוּרה ֶשׁכָֹּל נְ ָשׁ ָמה י ִ
הַק ְרגּ ָָשׁה ְבּ ָ
ֶשׁ ִמּ ְתעו ֶֹר ֶרתִ ,היא ע ֹוֹלָם ָמֹלֵא ַקמ ָמּשׁ".
ימה טוֹבָ ה
ֶשׁנִּ כּ ֵָתב ֻקכּלָּנוּ ִבּכְ ִתיבָ ה וַק חֲק ִת ָ
תוֱּקה!
וּמ ָ
ֹלְ ָשׁנָה טוֹבָ ה ְ
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

עו ַקּג˙ ַק˜ ֶ ּˆ ֶפ˙ – ֶׁ˘ ּ ƒי ¿˜ˆֹף
ַקה ּ ֵׁ˘ם ַקﬠֹל אוֹ י¿ ֵבינוּ!

ַקח ָ ֹּלה – ֶׁ˘ ¿ ּי ַק˜ ¿ ּבֹל ּו אוֹ י¿ ֵבינ ּו
ַקמ ֲקח ָֹלה!

ַקס ¿ר ִƒדּ ין – ֶׁ˘ ָ ּיסוּר ּו ֵמ ָﬠ ֵֹלינ ּו
ָ ּכֹל ַקה ִƒדּ ינ ƒים!

ו ׁ¿ּ˘עו ּƒעי˙ – ֶׁ˘ ּ ƒי ׁ¿˘ ֶﬠה ַקה ּ ֵׁ˘ם
ֹƒל ¿˙ ƒפ ֹּלוֹ ֵ˙ינוּ!

עַק ֹל ֱקוֹֹל ֹו הַק מֻּק ְפֹלָא ֶשֹׁל הַק ֶיֹּלִֶד הַק צָּ ִעיר,
וְ צֵ ְרפ ֹו ֹלְ ַקמ ְֱקהֵ ֹלָתוֹ.

ֲקה ֵבן יַק ִקּיר ֹלִ י ֶא ְפ ַקריִ ם
ר' מ ֶֹשׁה ַקהנַּק ָהג
הָ אוֹטוֹבּוּס הַק בֵּ ינְ ִעירוֹנִ י עָ צַק ר
בַּק ַקתּחֲק נָה הָ אַחֲק ר ֹונָה ֶשֹׁל הָ ִעיר
וֱּקבוּצַק ת נְ עָ ִרים הַק לּו ְֹמ ִִדים
הַק גְּ ִד ֹוֹלָה ְ
בָּ ִעיר עָ ֹלוּ כְּ ִדֵ י ֹלִ נְ סֹעַק אֶ ֹל הַק יִּשּׁוּב בּ ֹו
הֵ ם ִמ ְתגּו ְֹר ִרים.
אַחִד הַק נְּ עָ ִרים ,נִ ְראֶ ה ֹלִ י
ַק
ֶשׁהַק חֲק בֵ ִרים ֶשׁלּ ֹו ֱקו ְֹר ִאים ֹל ֹו יוֹנִ י,
הו ִֹציא ַקשׂ ִקּית ְמֹלֵאָה ַקמ ְט ְבּעוֹת כְּ ִדֵ י
ֹלְ ַקשׁלֵּם עַק ֹל הַק נְּ ִסיעָ ה.
"אֵ ין ֹלְ Hכֶּסֶ ף גִָּדוֹֹל?!"ָ ,שׁאַֹלְ ִתּי
עוּסה" .זֶה ַקמ ָמּשׁ
ימה כְּ ִאלּוּ כְּ ָ
ְבּנִ ָ
ֱָק ֶשׁה ֹלִ ְספֹּ ר אֶ ת כָֹּל הַק ַקמּ ְט ְבּעוֹת
וְ ֹלִ ְראוֹת ֶשׁיֵּשׁ ַקמ ְס ִפּיֱק כֶּסֶ ף
ֹלַקנְּ ִסיעָ הֹ .ל ָָמּה א פָּ ַקר ְט ָתּ אֶ ת זֶה
ֹלִ ְשׁ ָטר גִָּדוֹֹל ֹלִ ְפנֵי כֵן? הַק ְרבֵּ ה יו ֵֹתר
ַקֱקֹל ֹלְ ִה ְתנַקהֵ ֹל ִעם ְשׁ ָטרוֹת גְּ ִדוֹֹלִ ים
מֵ אֲק ֶשׁר כֶּסֶ ף ֱָק ָטן"...
"מה ֱָק ָרהַ ,קר ִבּי מֹ ֶשׁה?"ָ ,שׁאַֹל
ָ
יוֹנִ י .הֵ בַק נְ ִתּי אֶ ת ְשׁאֵ ֹלָתוְֹ .בִּדֶ ֶר/
כְּ ֹלָֹל אֲק נִ י ְמאוִֹד נ ְֶח ָמִד .א ַקמ ְת ִאים
ֹלִ י ֹלְ ִה ְת ַקרגֵּז כִָּ /בּגְ ֹלַקֹל כּ ַָקמּה
ַקמ ְט ְבּעוֹת .אֲק בָ ֹל ֹלִ י הָ י ְָתה כַּקוָּ נָה
נִ ְס ֶתּ ֶרת...
"זֶה ָמה ֶשׁכָּתוּב ְבּפָ ָר ַקשׁת הַק אֲק זִ ינוּ
'יַקעֲק רֹף כּ ַָקמּ ָטר ֹלִ ְֱק ִחי'"ִ ,ה ְסבַּק ְר ִתּי ֹל ֹו
"דּ ְב ֵרי הַק תּו ָֹרה יו ְֹר ִִדים
וְ ֹלַקחֲק בֵ ָריוִ .
כְּ מ ֹו ָמ ָטר – הֵ ם ְמֹל ִֵאים ְבּהַק ְרבֵּ ה
אִָדם ָחכָם
ְפּ ָר ִטים ְֱק ַקטנִּ ים .אַקָ /
א ֹוגֵר אֶ ת הַק ָמּ ָטר ֹלְ ַקמאֲק גַקר ַקמיִם ,בּוֹר
א ֹו ְבּאֵ ר.
"כָּ /גַּקם אֶ ת ִדּ ְב ֵרי הַק תּו ָֹרה
ְצ ִריכִ ים ֹלְ ַקסכֵּם וְ ֹלִ זְ כֹּר אֶ ת הַק כְּ ֹלָֹלִ ים
עוּתם זוֹכְ ִרים גַּקם אֶ ת כָֹּל
וּבאֶ ְמצָ ָ
– ְ
הַק ְפּ ָר ִטים .כְּ מ ֹו בּוֹר הַק מֵּ כִ יֹל ִטפּוֹת
ַקמיִם ַקרבּוֹת ,וּכְ מ ֹו ְשׁ ָטר גִָּדוֹֹל
ֶשׁכּ ֹוֹלֵֹל ְבּתוֹכ ֹו הַק ְרבֵּ ה ַקמ ְט ְבּעוֹת"...

נְֱקֹל וְ גַקם ָח ִסיִד ְבּכָֹל נִימֵ י
בַּק עַק ֹלְ -תּ ִפלָּה הָ יָה ר' י ְַקע ֶ
יְתה
נ ְַקפשׁ ֹו – חֲק ִסיִד טוֹֹלְ נָהְ .תּ ִפלָּת ֹו עֲק שׂוּיָה הָ ָ
ֹלְ הַק ְפ ִשׁיר ִמ ְקּ ִרירוּת ֹו גַּקם ֹלֵב-אֶ בֶ ן .הוּא נ ַקֵחן ְבֱּקוֹֹל
וּב ִע ָקּר ְבּ ֶרגֶשׁ ֶשׁ ִה ְר ִעיִד אֶ ת הַק לְּ בָ בוֹת.
עָ ֵרב וְ עָ מֱֹקְ ,
ִבּ ְמי ָֻקחִד ַקמ ְפֹלִ יא הָ יָה ִבּ ְת ִפלָּת ֹו אֵ צֶ ֹל הַק צַּק ִדּיֱק ַקר ִבּי
ָדּוִ ְִד'ֹל ,אֵ ֹלָיו הָ יָה נוֹסֵ עַק ִמדֵּ י ָשׁנָה ַקֹליּ ִָמים
וּבֹלֵב ֹלוֹהֵ ט,
צוּמה ְ
הַק נּו ָֹר ִאיםָ .שׁםִ ,בּ ְִדבֵ ֱקוּת עֲק ָ
רוּח
הָ י ְָתה ִמ ְשׁ ַקתּפֶּ כֶת ְתּ ִפלָּת ֹו וְ גו ֶֹרמֶ ת נ ַקַקחתַ -ק
ִעלּ ִָאית ֹלְ ַקרבּוֹ.
נְֱקֹל כַּקאֲק ֶשׁר ָחֹלָה ְבּ ַקִדלּ ֱֶֶקת-
צָ ִעיר ֹלְ י ִָמים הָ יָה ר' י ְַקע ֶ
ישׁה אֶ ת כּוֹחו ָֹתיו ,אַק/
ֵראוֹת ֱָק ָשׁה .הַק ַקמּחֲק ֹלָה ִה ִתּ ָ
נִסּה ְבּכָֹל זֹאת ֹלְ הָ כִ ין
כְּ ֶשׁ ָקּ ְרבוּ הַק יּ ִָמים הַק נּו ָֹר ִאים ָ
אֶ ת עַק ְצמ ֹו ֹלִ ְֱק ַקראת ְתּ ִפלָּת ֹו אֵ צֶ ֹל הָ ַקר ִבּי .יו ֵֹשׁב הָ יָה
ְ
וּמ ַקסֹלְ סֵ ֹל ְבֱּקוֹֹל ָשׁבוּר "הֲק בֵ ן י ִַקקּיר ֹלִ י אֶ ְפ ַקריִם".
אַקְ /בּאו ָֹתהּ ָשׁנָה כְּ בָ ר א ִהגִּ יעַק אֶ ֹל הָ ַקר ִבּי .י ִָמים
יח בֵּ ן ֱָק ָטן,
ִמ ְספָּ ר ֹלִ ְפנֵי רֹאשׁ-הַק ָשּׁנָה נִ ְפ ַקטר וְ ִהנִּ ַק
מֹ ֶשׁה'ֹלֶה ְשׁמוֹ .הַק כֹֹּל כִּ נּוּהוּ "בַּק עַק ֹל ֱקוֹֹל הַק כִּ נּוֹר".
וּמאֲק זִ ין ֹלְ ַקמנְ גִּ ינו ָֹתיו ֶשֹׁל
כְּ ֶיֹלִֶד פָּ עוֹט הָ יָה יו ֵֹשׁב ַק
אָביו וְ ֱק ֹוֹלֵט או ָֹתן ְבּ ַקִדי ְֱָקנוּת ַקמ ְפֹלִ יאָה.
ִ
רוּח-
שׁוֹבָ ב א ֱָק ָטן הָ יָה הַק ֶיֹּלִֶדָ .מֹלֵא מֶ ֶרץ וְ ַק
עוּרים .הַק ְמּ ֻקבגּ ִָרים א פָּ ְסֱקוּ ִמלְּ יַקסֵּ ר אֶ ת הַק יָּתוֹם
נְ ִ
הַק ָקּ ָטן ְבּ ִִד ְב ֵרי תּ ֹוכ ָָחה ,אַק /הַק ָדּבָ ר א ָמנַקע ִממֶּ נּוּ
וּמשֻׁק נִּ ים.
ֹלַקעֲק שׂוֹת ִמדֵּ י פַּק עַק ם ַקמעֲק ֵשׂי ֱקוּנְ דֵּ ס שׁוֹנִ ים ְ
ְמ ַקא ְמּצ ֹו הָ ִע ָקּ ִרי הָ יָה ַקחזַּקן הָ עֲק י ָָרהֹ .ל ְַקמרוֹת
ְמשׁוּבו ָֹתיו וְ ַקתעֲק ֹלוֹּלָיו ,א הָ יָה הַק ַקחזָּן יָכוֹֹל ֹלְ וַק ֵתּר

בַּק ְֱקבּוֱּק הַק ַקמּ ְשׁ ֱֶקה הֶ ָח ִריף ֶשׁנּ ַקָטֹל ְבּאוֹת ֹו
ִסּוּרי ַקמ ְצפּוּנ ֹו א
יוֹם כְּ ִדֵ י ֹלְ ַקסלֱֵּק אֶ ת י ֵ
הו ִֹעיֹל.

ִבּ ְפרוֹס הַק יּ ִָמים הַק נּו ָֹר ִאים ,כְּ ֶשׁנּ ְָסעוּ
וּמ ְֱקהֵ ֹלָת ֹו ֹלְ טוֹֹלְ נָה ,נ ַקָסע ִע ָמּם
הַק ַקחזָּן ַק
גַּקם מֹ ֶשׁה'ֹלֶהַ .קתּ ְפ ֱִקיִד הַק סּ ֹוֹלָן יֹעַק ִד ֹלוֹ,
כְּ ִָדבָ ר הַק מּוּבָ ן מֵ אֵ ֹלָיו.
ְבּעָ ְמ ִָדם ֹלִ ְפנֵי הָ ַקר ִבּי ,נִ ְרגּ ִָשׁים
וִ ֵיר ִאיםִ ,סמֵּ ן הַק ַקחזָּן ֹלְ מֹ ֶשׁה'ֹלֶה ֹלִ ְפצ ַקֹח
בַּק נִּ גּוּן הֶ ָח ִָדשׁ ֶשׁהֻק ֹלְ ַקחן ִבּ ְמי ָֻקחִד ַקֹליּ ִָמים
הַק נּו ָֹר ִאים – "כְּ בַק ָקּ ַקרת רוֹעֶ ה עֶ ְִדרוֹ".
מֹ ֶשׁה'ֹלֶה פָּ ַקסע ְבּטוּחוֹתֶ ,נע ַקֱמִד וּפָ ַקתח
ְבּ" ...הֲק בֵ ן י ִַקקּיר ֹלִ י אֶ ְפ ַקריִם".

נְשׂאוּהוּ הַק ְרחֵ ֱק .אֶ ֹל יְמֵ י
ַקמ ְח ְשׁבו ָֹתיו ָ
ֹלִ ָ
מּוִּדיו בַּק 'חֶ ִֶדר' .אֶ ֹל הַק חֲק זָרוֹת אֵ צֶ ֹל ַקחזַּקן
הָ עֲק י ָָרה .וְ ִהנֵּה הוּא רוֹאֶ ה אֶ ת עַק ְצמ ֹו
אֵ צֶ ֹל הָ ַקר ִבּי הַק ָקִּדוֹשׁ .הַק ַקחזָּן ַקמזְ ִמינ ֹו ָֹלג ֶֶשׁת
וְ ֹל ִָשׁיר 'כְּ בַק ָקּ ַקרת' ,אַק /הוּא חוֹמֵ ִד ֹלָצוֹן
וְ ָשׁר ַקדּוְ ֱָקא 'הֲק בֵ ן י ִַקקּיר' .וְ הָ ַקר ִבּי ְמבַק ְקּשׁ ֹו
ישׁית אֶ ת הַק נִּגּוּן...
ֹל ִָשׁיר בַּק ֵשּׁנִית וּבַק ְשֹּׁלִ ִ

הַק ַקחזָּן נִ ְִדהַק ם .נִ ָסּה 'ֹלְ הַק זְ כִּ יר' ַקֹל ֶיֹּלִֶד כִּ י הַק ֶקּ ַקטע
הוּא "כְּ בַק ָקּ ַקרת" אַק /מֹ ֶשׁה'ֹלֶה ֹלִ כְ סֵ ן אֵ ֹלָיו ַקמבָּ ט
ִמ ַקתּמֵּ ם ,עָ צַק ם אֶ ת עֵ ינָיו וְ ִה ְמ ִשׁיְ /בּ ִשׁ ַקירת "הֲק בֵ ן
אָביו ְבּי ָָמיו
ִ
י ִַקקּיר" ,אוֹת ֹו נִ גּוּן ֶשׁ ִהֹלְ ִחין
הָ אַחֲק רוֹנִ ים.

אָרז מֹ ֶשׁה'ֹלֶה אֶ ת חֲק פָ צָ יו
יוֹם בָּ ִהיר אֶ ָחִד ַק
בוּרה
וְ הו ִִֹדיעַק ֹלְ ִאמּ ֹו עַק ֹל הַק ְחֹל ָָטתוֹ .הָ אֵ ם הַק ְשּׁ ָ
יתן
וְ הַק נִּ ְִדהֶ מֶ ת פָּ ְרצָ ה ִבּ ְבכִ י ַקמר ,אַק /הַק נַּקעַק ר הָ יָה אֵ ָ
ְבּהַק ְחֹל ָָטתוֹ" .אַֹל ְתּבַק יֵּשׁ אֶ ת ַקאבָּ א עָ ֹלָיו-
הַק ָשֹּׁלוֹם"ִ ,ה ְִדהֲק ִָדה זַקעֲק ַקֱקת הָ אֵ ם אַחֲק ֵרי הַק בֵּ ן
הַק ִמּ ְת ַקרחֵ ֱק.

הַק ַקחזָּן ָר ַקתח ִמזַּקעַק ם ,אַק /כַּקאֲק ֶשׁר ִסיֵּם מֹ ֶשׁה'ֹלֶה
וּב ְקּשׁ ֹו ֹל ְַקחזֹר עַק ֹל הַק נִּ גּוּן.
ֹל ִָשׁיר ,פָּ נָה אֵ ֹלָיו הָ ַקר ִבּי ִ
צוּמה
עָ צַק ם הָ ַקר ִבּי אֶ ת עֵ ינָיו וְ הֶ אֱ זִ ין ִבּ ְִדבֵ ֱקוּת עֲק ָ
ֹלְ ִשׁ ַקירת הַק ֶיֹּלִֶד .כְּ ֶשׁ ִסּיֵּםִ ,בּ ְקּשׁ ֹו ֹל ְַקחזֹר עַק ֹל הַק נִּ גּוּן
ישׁית.
בַּק ְשֹּׁלִ ִ

הַק נַּקעַק ר ִהגִּ יעַק אֶ ֹל הָ ִעיר הַק גְּ ִד ֹוֹלָהְ .בּתוֹ /זְ ַקמן ֱָקצָ ר
יֱקה
מּוּס ָ
ְבּיו ֵֹתר ִה ְתפַּק ְרסֵ ם ְשׁמ ֹו ְבּ ֱֶק ֶרב חוּגֵי הַק ִ
בָּ ִעיר ,וְ הַק נַּקעַק ר הַק זָּר הָ יָה ֹלְ 'כ ֹוכָב'ִ .מכָֹּל ְֱקצוֹת
הָ ִעיר נָהֲק רוּ אֲק נ ִָשׁים ַקר ִבּים כְּ ִדֵ י ֹל ְַקחזוֹת בַּק נַּקעַק ר,
ישׁה אֶ ת הָ ִעיר.
בַּק עַק ֹל ֱקוֹֹל הַק כִּ נּוֹרֶ ,שׁהוֹפָ עָ ת ֹו ִה ְר ִע ָ

עֵ ינָיו ֶשֹׁל הָ ַקר ִבּי הָ יוּ ְרטֻק בּוֹת ִמ ְדּ ָמעוֹת .הוּא
אָמר" :י ְִהי ָרצוֹן
ִה ִבּיט ְבּמֹ ֶשׁה'ֹלֶה ְבּ ַקמבָּ ט חוִֹדֵ ר וְ ַק
ימית ,י ְֵצאוּ ִמ ִפּי Hאַק /וְ ַקרֱק
ֶשׁ ִבּזְ כוּת נְ גִ ינ ְָת Hהַק ְשּׁמֵ ִ
נִ גּוּנֵי ֱקִֹדֶ שׁ וְ ֶשׁ1א ִתּ ָלּכִֵד ְבּפַק ח-יו ְֱֹק ִשׁים".

ְהוִּדי
אַק /מֵ אֲק חו ֵֹרי הַק ְפּאֵ ר ,נִ ְשׁאַר מֹ ֶשׁה'ֹלֶה י ִ
ְמי ָֻקסּרַ .קמ ְצפּוּנ ֹו א נ ַקָתן ֹל ֹו ָמנו ַקֹח .בַּק לֵּיֹלוֹת הָ יָה
וּמ ִפּיֹל אֶ ת
מו ִֹפיעַק בַּק חֲק ֹלוֹמו ָֹתיו הָ אָב הַק דּוֹאֵ בַ ,ק
ַקתּחֲק נוּנָיו ֹלְ פָ נָיו ֶשׁיָּשׁוּב ִמ ַקדּ ְרכּ ֹו הַק נְּ ֹל ֹוזָה.

ְהוִּדי ִה ְשׁתּוֹֹלְ ֹלָה
ָחֹלְ פוּ הַק יּ ִָמים .בָּ ְרחוֹב הַק יּ ִ
ִמֹלְ חֶ מֶ ת ַקתּ ְרבּוּת – אַנְ ֵשׁי הַק הַק ְשׂ ָכֹּלָה ִמזֶּה וִ ֵיראֵ י-
הַק ֵשּׁם ִמזֶּה .הַק ַקמּ ְשׂכִּ יֹלִ ים ָשׂמוּ עֵ ינָם בַּק נַּקעַק ר הַק ִפּ ֵקּ ַקח
וּבַק עַק ֹל הַק קּוֹֹל הַק מֻּק ְפֹלָא .הֵ ם פָּ ְרשׂוּ ֹלְ פָ נָיו אֶ ת הַק טּוֹב
ְהוִּדית
הַק גִָּדוֹֹל הַק צָּ פוּי ֹל ֹו ִאם יֵצֵ א ִמן הָ עֲק י ָָרה הַק יּ ִ
אֶ ֹל הָ ע ֹוֹלָם הַק גִָּדוֹֹל.

הָ יָה זֶה עֶ ֶרב אֶ ָחִד .אוֹּלַקם הָ אוֹפֶּ ָרה הָ יָה ָמֹלֵא
יצים ְמשֻׁק ֹלְ הָ ִבים .הַק ִתּזְ מֹ ֶרת פָּ ְצ ָחה
וְ גִָדוּשׁ ַקמעֲק ִר ִ
ימה
ימה ,וְ הַק כֹֹּל ִצפּוּ ַקֹלזּ ַָקמּר ֶשׁיַּקעֲק ֹלֶה עַק ֹל הַק ִבּ ָ
ִבּנְ ִע ָ
וְ י ְִצ ָט ֵרף אֵ ֹלֶיהָ ְבּ ִשׁ ָירתוֹ.

צּוּרה בָּ הּ הֻק ְפעַק ֹל – ֱִקיטוֹר.
ַקֱק ַקטּר הָ ַקרכֶּבֶ ת הָ ִראשׁוֹן ֱִקבֵּ ֹל אֶ ת ְשׁמ ֹו מֵ הַק ָ
יצ ַקירת אֵ ִִדים רו ְֹת ִחים ְמאוִֹד הַק נִּ ְֱק ָר ִאים ִ'ֱקיטוֹר'
ְשׂ ֵרפַק ת פֶּ ָחםִ ,חמּוּם ַקמיִם וִ ִ
ִה ְפ ִעיֹלוּ אֶ ת הַק ַקמּעֲק ֶרכֶת הַק ְפּנִ ִ
ימית ֶשֹׁל הַק ַקקּ ָטּר וְ הו ִֹתירוּ אֶ ת ִרשּׁוּמ ֹו ְבּכָֹל ָמֱקוֹם ֶשׁעָ ְב ָרה הָ ַקרכֶּבֶ ת עַק ֹל
ימה בַּק נְּ ִסיעָ הִ .עם הַק ָשּׁנִ ים פּ ְֻקתּחוּ ַקֱק ָטּ ִרים
יְִדֵ י ְסֹלִ יֹלֵי הֶ עָ ָשׁן ֶשׁנִּ ְפֹלְ טוּ מֵ הָ אֲק רֻק בָּ ה וְ ֱקוֹֹל הַק ָשּׁאוֹן ֶשׁהֵ ֱִק ָ
ַקח ְשׁ ַקמלִּ יִּים ֶשׁ ָח ְסכוּ אֶ ת הַק לִּ כְ ֹלוּ ,/זִ הוּם הָ אֲק וִ יר וְ הָ ַקרעַק שׁ הָ ַקרב ֶשׁעָ שׂוּ ַקֱק ָטּ ֵרי הַק ִקּיטוֹר.
יִדם ַקרֱק ְבּ ָשׁעָ ה ֶשׁהֵ ם
הַק ַקקּ ָטּ ִרים הֵ ם ַקכּיִָּדוּעַק ִע ָקּ ָרם ֶשֹׁל הָ ַקרכָּבוֹת ,אֲק בָ ֹל הֵ ם ְמ ַקמלְּ ִאים אֶ ת ַקתּ ְפ ֱִק ָ
שׁוּטים
מו ְֹשׁכִ ים אַחֲק ֵריהֶ ם ְֱקרוֹנוֹת .הַק ְקּרוֹנוֹת הָ ִראשׁוֹנִ ים ֶשׁנִּ ְבנוּ הָ יוּ ְפּ ִ
צוּרה ֶשֹׁל כִּ ְרכָּרוֹת ,כְּ ִדֵ י ֹלְ ַקחבֵּ ב או ָֹתם עַק ֹל
ְמאוִֹד וְ עָ שׂוּ או ָֹתם ְבּ ָ
הַק נּו ְֹס ִעים ֶשׁפָּ חֲק ִדוּ ִמכְּ ֹלִ י הָ ֶרכֶב הָ עֲק נ ֱִָקי וְ הֶ ע ֱִִדיפוּ נְ ִסיעָ ה ְבּכִ ְרכָּרוֹת
צוּרת חֲק ִָד ִרים
סוּסים .הַק ְקּרוֹנוֹת ֶשֹׁל יָמֵ ינוּ ְבּנוּיִים ְבּ ַק
ְרתוּמוֹת ֹלְ ִ
ְמרֻק וָּ ִחים וְ הֵ ם ִמ ְצ ַקטיְּנִ ים ְבּ ִס ְִד ֵרי נו ִֹחיּוּת ְמשֻׁק כְ ֹלָֹלִ ים.

חוּח ֱִק ְמעָ ה.
ימה ָשׁ ַק
מֹ ֶשׁה'ֹלֶה עָ ַקמִד עַק ֹל הַק ִבּ ָ
רֹאשׁ ֹו הָ יָה מֻק ְשׁפָּ ֹל וְ עֵ ינָיו ִה ִבּיטוּ נִ כְ ָחן .גַּקם

ְבּעוִֹד ֹו ָשֱׁקוּעַק ְבּ ַקשׂ ְרעַק פָּ יו ִסמֵּ ן ֹל ֹו
הַק ְמּנַקצֵּ ַקח ֹלִ ְפצ ַקֹח ְבּ ִשׁ ָירתוֹ .הַק כֹֹּל ִה ְתבַּק ֹלְ בֵּ ֹל ְבּמוֹחוֹ.
הוּא ָשׁכַקח הֵ יכָן הוּא נִ ְמצָ א; נִ ְִדמֶ ה הָ יָה ֹל ֹו ֶשׁהוּא
עוֹמֵ ִד מוֹּל הָ ַקר ִבּיִ .מ ְבֹּלִ י מֵ ִשׂים פָּ צַק ח ְבּ ִשׁ ָירה
ַקא ִדּ ָירה" :הֲק בֵ ן י ִַקקּיר ֹלִ י אֶ ְפ ַקריִם".
הַק ָקּהָ ֹל נִ ְִדהַק ם .הַק ִתּזְ מֹ ֶרת פָּ ְס ֱָקה ִמנְּ גִ ינ ָָתהּ .א
וֱּק ִריאוֹת ֹלַקעַק ג נִ זְ עָ מוֹת
פוּרים ְ
ָחֹלְ פוּ ְרג ִָעים ְס ִ
הֵ חֵ לּוּ ֹלְ ִה ָשּׁ ַקמע .אַק /מֹ ֶשׁה'ֹלֶה א ָראָה וְא ָשׁ ַקמע
"רחֵ ם אֲק ַקרחֲק מֶ נּוּ נְ אֻק ם
אוּמהֱ .קוֹֹל ֹו ִה ְס ַקתֹּלְ סֵ ֹלַ :ק
ְמ ָ
הַק ֵשּׁם".
הַק ְמּנַקצֵּ ַקח ֱָק ַקרב אֵ ֹלָיו ְסמוֱּק-פָּ נִ ים וְ נָהַק ם ְבּאָזְ נוֹ:
ְ
"בּ ַקרח ִמכָּאןִ ,אם ַקחיֶּי Hי ְֱָק ִרים ֹלְִ ."Hבּ ְצעָ ִִדים
ימה
כּו ְֹשֹׁלִ ים ֵשׂ ַקר /הַק בָּ חוּר אֶ ת ַקרגְ ֹלָיו ִמן הַק ִבּ ָ
וְ ִה ְס ַקתּלֱֵּק ִמבַּק עַק ִד ֹלַקדֶּ ֹלֶת הָ אֲק חו ִֹרית.
כָֹּל עוִֹד רוּח ֹו בּ ֹו בָּ ַקרח מֵ ִעיר הַק חֲק ָט ִאים .י ִָמים
וּבעוִֹד ֹו בּו ֵֹר ַקח ,בָּ ַקרח גַּקם ִמדֶּ ֶר/
וְ ֹלֵיֹלוֹת הָ ֹלַקְ ,/
וּמ ַקמּעֲק ָשׂיו הָ ָר ִעים ֶשׁבָּ הֶ ם ָשׁ ַקֱקע
הַק ֶשּׁ ֱֶקר וְ הַק זִּ יּוּף ִ
ְבּמֶ ֶשָׁ /שׁנִ ים ַקרבּוֹת.
ישׁית ְבּבֵ ית-
עוִּדה הַק ְשֹּׁלִ ִ
הָ יָה זֶה ְבּעֵ ת הַק ְסּ ָ
ִמ ְִד ָרשׁ ֹו ֶשֹׁל הַק צַּק ִדּיֱק ר' ָדּוִ ְִד'ֹל .אֶ ֹל בֵּ ית-הַק ִמּ ְִד ָרשׁ
וּבֹלוּיִים אַק /פָּ נָיו
רוּעים ְ
נִ כְ נַקס צָ ִעירְ ,בּג ִָָדיו ְֱק ִ
זַקכּוֹת ְ
וּשֹׁלֵווֹת .הָ יָה זֶה מֹ ֶשׁה'ֹלֶה בַּק עַק ֹל הַק ְתּשׁוּבָ ה.

ֹלָ ַקמִד ִממּ ֶֹשׁה ַקר ֵבּנוּ
ַקאִדיֹ ,לִ ְהיוֹת הַק תּו ֱֵֹקעַק
יטשׁ ִבּ ֵקּשׁ פַּק עַק ם ִמ ַקתֹּלְ ִמיִד ֹו ַקר ִבּי ְשׁנֵיאוֹר-זַקֹלְ ָמן ִמלְּ י ִ
הַק ַקמּגִּ יִד ִממֶּ זְ ִר ְ
ְבּבֵ יתִ -מ ְִד ָרשׁ ֹו ְבּרֹאשׁ הַק ָשּׁנָהַ .קר ִבּי ְשׁנֵיאוֹר זַקֹלְ ָמן ִה ְסכִּ ים ֹלְ כִָ ,/בּ ְתנַקאי ֶשׁהַק ַקמּגִּ יִד ְיֹלַקמֵּ ִד
אוֹת ֹו אֶ ת כַּקוָּ נוֹת הַק ְתּ ֱִקיעוֹת עַק ֹלִ -פּי הַק ַקקּבָּ ֹלָה וְ הַק חֲק ִסיִדוּת.
אַחר ֶשׁלִּ מֵּ ִד אוֹתוֹ ,גִּ לָּה
הַק ַקמּגִּ יִד נַקעֲק נָה ֹל ְַקתּנַקאי וְ ֹלִ מֵּ ִד אוֹת ֹו אֶ ת הַק כַּקוָּ נוֹת הַק נִּ ְס ָתּרוֹתֹ .לְ ַק
ַקר ִבּי ְשׁנֵיאוֹר-זַקֹלְ ָמן ֹל ַקַקמּגִּ יִדֶ ,שׁאֵ ינֶנּוּ יוִֹדֵ עַק כְּ ֹלָֹל אֶ ת ְמֹלֶאכֶת הַק ְתּ ֱִקיעָ ה בַּק שּׁוֹפָ ר.
יתנִ י?".
אָמר ֹל ֹו הַק ַקמּגִּ יִדֹ" :ל ָָמּה ִר ִמּ ָ
ַק
הֵ ִשׁיב ֹל ֹו ַקר ִבּי ְשׁנֵיאוֹר-זַקֹלְ ָמן" :הֲק ֹלוֹא גַּקם מֹ ֶשׁה ַקרבֵּ נוּ נָהַק ג כֵּן – ִבּ ְת ִחלָּה ָשׁאַֹל אֶ ת
אַחר ֶשׁהַק ֵשּׁם גִּ לָּה ו זֹאתָ ,טעַק ן' :א ִאישׁ ְדּבָ ִרים
'מה ְשׁמוֹ' ,וֹּלְ ַק
הַק ָקִּדוֹשׁ-בָּ רוּ-/הוּא ָ
אָנֹ כִ י'"...

יני?!
י˜הָ :מה ָ˜ ָרה ¿ֹל ָךּƒ ,פ ƒ
¿ˆ ƒב ָ
ַקא ָּ˙ה ƒנ ¿ר ֶאה ƒמ ַק ִּדי ָׂ˘ ֵמ ַקחָֹ .ל ָּמה
ַקא ָּ˙ה ƒמ ¿ס ּ˙וֹ ֵבב ¿ו ָׁ˘ר? ¿ֹל ַקִד ¿ע ˙ּƒי
ֶזה ֹלֹא ַקמ ¿˙ ƒאים ¿ֹל ָׁ˘בו ַקּﬠ ָ ּכֹל ָ ּכך¿
יני ֶׁ˘ֹל ר ׁ
ֹא˘ ַקה ּ ָׁ˘ ָנה.
¿ר ƒ ˆƒ

יני :ר ׁ
ֹא˘ ַקה ּ ָׁ˘ ָנה הוּא ַקחג
ּƒפ ƒ
יני ּ ƒב ¿ֹל ַקבִדֶ ,זה ֹלֹא ַקחג
¿ר ƒ ˆƒ
ֶׁ˘הוּא ַק ּגם ָׂ˘ ֵמ ַקח?

יני ֹלֹא
י˜הֵ ˘ָׂ :מ ַקח ו ¿ּר ƒ ˆƒ
¿ˆ ƒב ָ
הוֹ ¿ֹל ƒכים ¿ ּב ַקי ַקחִד.

ƒא ָּמאַ :ק ִּד ¿ו ָ˜א ֵ ּכן .ר ׁ
ֹא˘ ַקה ּ ָׁ˘ ָנה
הוּא יוֹ ם ֶׁ˘ ּבוֹ ֲקא ַקנ ¿חנ ּו
יכים ֶא˙ ַקה ּ ֵׁ˘ם ¿ֹל ֶמ ֶֹלך¿
ַקמ ¿מ ֹƒל ƒ
ָﬠ ֵֹלינ ּו ו ַקּמ ¿ֹלכוּ˙וֹ ֻקמ ¿ר ֶ ּג ֶׁ˘˙
¿ ּב ָכֹל ָהעוֹ ָֹלםַ .ק ּכ ּמו ָּבן ֶׁ˘ ֶ ּזה
¿מ ַקמ ֵ ֹּלא ָֹלנ ּו ֶא˙ ַקה ֵ ֹּלב ¿ ּב ƒי ¿ר ַקא˙
ָ ּכבוֹ ִד ו ¿ּר ˆƒינוּ˙ֲ .קא ָבֹל ַקי ַקחִד ƒעם
ֶזה ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ַק ּגם ׂ¿˘ ֵמ ƒחים ƒמ ָ ּכ ¿ך
ֶׁ˘ ַקה ּ ֵׁ˘םƒ ,עם ָ ּכֹל ַק ּג ¿ִדֹלוּ˙וֹ ,
יוֹ ֵרִד ֶאֹל ָ ּכֹל ֶא ָחִד ֵמ ƒא ָּ˙נ ּו
"בוֹ ֵחן ¿ ּכ ָֹליוֹ ˙
¿ ּבא ֶֹפן ¿ּפ ָר ƒטיּ ,
יח ¿וִדוֹ ֵאג ָֹלנוּ!
ָו ֵֹלב" ו ַקּמ ¿ׁ˘ ּ ƒג ַק

ַקאבָּ אּ ¿ :כ ַקִדאי ֶׁ˘ ֵּ˙ ¿ִדע ּו ֶׁ˘ ַק ּב ָ ּי ƒמים
"˜ ָר ֻקאה ּו
יהם ָ ּכ˙וּב ¿
ָה ֵא ֹּל ּו ֶׁ˘ ֲקﬠ ֵֹל ֶ
ּ ƒב ¿היוֹ ˙וֹ ָ˜רוֹ ב"ַ ,קה ּ ֵׁ˘ם ƒמ ¿˙ ָ˜ ֵרב
¿וחוֹ ִֵדר יוֹ ֵ˙ר ָﬠמֹ˜ ¿ֹל ֹƒל ּבוֹ ֶׁ˘ֹל
ָ ּכֹל ¿יהו ִּƒדי¿ .וזוֹ ֶ ּב ¡א ֶמ˙ ƒס ָ ּבה
¿ֹל ׂ¿ ˘ƒמ ָחה ¿ ּגִדוֹ ָֹלה! ּ ƒכי ָ ּכ ¿ך ֲקא ַקנ ¿חנ ּו
¿יכוֹ ֹƒלים ֹƒל ¿טעֹם ֵמ ַקה ַקּט ַקﬠם
ַקה ּ¿מ ֻקי ָחִד ֶׁ˘ֹל ַקה ¿ ּג ֻקא ָ ֹּלהּ ¿ ,כ ֶׁ˘ ֻק ּכ ָ ֹּלם
ַקי ¿ר ּ ƒג ׁ
י˘ ּו ¿ ּבמו ָּח ׁ˘ ֶא˙ ¿ ˜ƒר ַקב˙
יהם.
ַקה ּ ֵׁ˘ם ֲקא ֵֹל ֶ

