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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 ,ו¿ ָזכ ּו
¿ֹל ַקה ¿כנָ ַקס˙ אוֹ ¿ר ƒחים נ¿ ƒפ ָֹל ָאה.

כניסת השבת

וּמ ְצ ָט ֵרף
 יוֹּלְ יוּס הָ רו ָֹמ ִאי ִמ ְת ַקחפֵּ שׂ ֹלְ רוֹפֵ א ִ
פוּאית הַק נִּ כְ נֶסֶ ת
יסט' ָסמוּי ֹל ִַקמּ ְשֹׁל ַקַקחת הָ ְר ִ
כִּ ְ'ט ֶר ְמ ִפּ ְ
ְרוּשׁ ַקֹליִם..
ְבּ ַקשׁעֲק ֵרי י ָ
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הוּמה ְבּ ֶפ ַקתח ֵבּית ַקה ִמּ ְִד ָרשׁ
ְמ ָ

אָמרוּ
"זֶה בֵּ ית הַק ִמּ ְִד ָרשׁ ֶשֹׁל ַקר ִבּי צָ ִדוֱֹק"ְ ,
אַפ ֵשׁר ֹלָהֶ ם ֹלְ ִהכָּ נֵס
הַק שּׁו ְֹמ ִרים וְ ִה ְתכַּקוְּ נוּ ֹלְ ְ
כַּקמּה ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים ִה ְב ִחינוּ ִמ ִבּ ְפנִים כִּ י
נִימהָ .
ְפּ ָ
או ְֹר ִחים ִבֹּלְ ִתּי ְמז ִֹהים ַקמ ִ
גִּיעים וְ הֵ ם ִמהֲק רוּ
נִיסה.
וְ י ְָצאוּ הַק חוּצָ ה ,חו ְֹס ִמים ְבּגוּפָ ם אֶ ת הַק כְּ ָ
"מי הֵ ם אֵ לֶּה?"ָ ,דּ ְרשׁוּ הַק ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים ֹל ַקִָדעַק ת
ִ
ִמ ִפּי הַק שּׁו ְֹמ ִרים" .גַּקם אֲק נ ְַקחנוּ ;א י ַקִָד ְענוּ ִמי
הֵ ָמּה" ,עָ נוּ הַק שּׁו ְֹמ ִרים" ,אַק 1או ְֹמ ִרים הֵ ם כִּ י
אַספַּק ְסיָנוּס ֹלְ ַקרפֵּ א אֶ ת ַקר ִבּי
נִ ְשֹׁלְ חוּ עַק ֹל יְִדֵ י ְ
צָ ִדוֱֹק"...
אַחִד
ַק
אָמר
ַק
"זֶה נִ ְשׁ ָמע מוּזָר ֹלְ ג ְַקמ ֵרי",
הַק ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים וְ ֱִקמֵּ ט אֶ ת גַּקבּו ָֹתיו ,כִּ ְמעַק יֵן
מוּרה" .וְ כִ י ַקמדּוּעַק זֶה י ְַקחפֹּ ץ הַק צּו ֵֹרר
ְבּסוּגְ יָה חֲק ָ
ֹלְ ַקרפֵּ א אֶ ת ַקר ִבּי צָ ִדוֱֹק? אֵ ין זֹאת אֶ לָּא כִּ י
ְר ִמיָּה יֵשׁ בַּק ָדּבָ ר"..
"וּבכְ ֹלָֹלִ ,מ ַקנּיִן ֹל ֹו ֹל ָָר ָשׁע הַק יּ ְִִדיעָ ה עַק ֹל ַקר ִבּי
ִ
צָ ִדוֱֹק וְ עַק ֹל ַקמחֲק ֹלָתוֹ?!"ִ ,ה ְת ַקרגֵּשׁ ַקתֹּלְ ִמיִד אַחֵ ר.
ִ
"מי יוִֹדֵ עַק ִאם ;א יַקִד הַק ִבּ ְריוֹנִ ים בּוֹחֶ ֶשׁת
;ח זְ רוֹעָ ם ְבּ ַקחכְ מֵ י י ְִשׂ ָראֵ ֹל..
בַּק ָדּבָ רֹ ,לִ ְשׁ ַק
ֹלְ ַקִד ְע ִתּי ,בָּ רוּר כִּ י ְמזִ ָמּה ֹלְ פָ נֵינוּ! רו ִֹצים הֵ ם
ֹלְ הַק גִּ יעַק אֶ ֹל ַקרבֵּ נוּ וְ אָזָ ,חֹלִ יֹלָה ..הֵ ם עֲק ֹלוֹּלִ ים...
;א ,חֲק בֵ ִרים! ;א נִ ֵתּן ֹלָהֶ ם ֹלְ ִה ָכּנֵס! חוּשׁוּ
אֵ ֹלַקי כֻּקלְּ כֶםִ ,עזְ רוּ ֹלָנוּ! ֻקכּלָּנוּ עו ְֹצ ִרים ְבּגוּפֵ נוּ
אֶ ת הָ אֲק נ ִָשׁים הָ אֵ לֶּה!".
הוּמה .הָ רו ְֹפ ִאים
נִתחוֹֹלְ ֹלָה ְמ ָ
ִחישׁ ַקמהֵ ר ְ
יסרִ ,אם
נִישׁם הַק ֵקּ ָ
ָדּ ְרשׁוּ ֹלְ ִהכָּ נֵס; ָח ְשׁשׁוּ פֶּ ן יַקעֲק ֵ
יְמלְּ אוּ אֶ ת ְפֱּקֻק ָדּתוֹֹ ,לְ ַקרפֵּ א אֶ ת הָ ַקרב
;א ַק
יְּהוִּדי .הַק שּׁו ְֹמ ִרים כָּעֲק סוּ עַק ֹל חֻק ְצפַּק ת
הַק ִ
הַק ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים וְ הו ִִֹדיעוּ ֹלָהֶ ם כִּ י הֵ ם ,הַק ִבּ ְריוֹנִים,
יטים בָּ ִעיר הַק זּ ֹו
הֵ ם הַק שּׁוֹֹלְ ִטים וְ הַק ַקמּ ְחֹלִ ִ
יִשׁ ַקתּ ְמּשׁוּ
וַקעֲק ֹלֵיהֶ ם ֹלָסוּר ִמן הַק ַקשּׁעַק ר פֶּ ן ְ
ְבּ ְ
נִשׁ ֱָקם ..וְ הַק ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים ,עו ְֹמ ִִדים הָ יוּ כְּ חו ָֹמה
צוּרה ֹלִ ְפנֵי פֶּ ַקתח בֵּ ית הַק ִמּ ְִד ָרשׁ ,וְ הֵ ִטיחוּ
ְבּ ָ
"וּמדּוּעַק זֶה ִהכְ נ ְַקס ֶתּם
ִבּ ְמ ִרירוּת בַּק שּׁו ְֹמ ִריםַ :ק
או ָֹתם ִבּכְ ֹלָֹל ְבּ ַקשׁעֲק ֵרי הָ ִעיר?! ֹל ָָמּה ;א
כָמים? הֲק ֹלוֹא ז ֹו ַקדּ ְרכְּ כֶם
נוֹעַק ְצ ֶתּם ְתּ ִחלָּה בַּק חֲק ִ
הַק נְֹּל ֹוזָה מֵ אָז – ֹלְ הַק ְחֹלִ יט עַק ֹל ַקדּ ְרכְּ כֶם ֹלְ ִפי
ְשׁ ִרירוּת ֹלִ ְבּכֶם" ...עוִֹד ְמעַק ט וְ ִת ָגְרה ֶשֹׁל ַקמ ָמּשׁ

נִתפָּ ְרצָ ה ָשׁם ,אֲק בָ ֹל אָז יָצָ א ִמבֵּ ית הַק ִמּ ְִד ָרשׁ ַקרב
ְ
נִסּה ֹלְ הָ ִבין ָמה ֱקו ֶֹרה פֹּ ה.
הָ ְרכִּ ינַקס וְ ָ
ִאישׁ ָחכָם וְ נָבוֹן הָ יָה ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס ,וּמֵ אָז
ְרוּשׁ ַקֹליִם ,גַּקם
הֱ יוֹת ֹו ְמֹלַקמֵּ ִד ָמסוּר ֹלְ יַקֹלְ ִדֵ י י ָ
ָרכַקשׁ ֹל ֹו נִ ָסּיוֹן ְבּ ִה ְתמו ְִֹדִדוּת ִעם ְמ ִריבוֹת בֵּ ין
ְשׁנֵי ְצ ִָד ִִדים .הוּא הֶ אֱ זִ ין ֹלָרו ְֹפ ִאים,
ֹלַקשּׁו ְֹמ ִרים וְ ֹל ַקַקתֹּלְ ִמ ִיִדים ,וְ ָחשׁ אֶ ת כֹּבֶ ִד
הָ אַחֲק ָריוּת הַק מֻּק טֶּ ֹלֶת עַק ֹל כְּ ֵתפָ יו .מֵ ַקחִד,
עֲק ֹלוֹּלִ ים הֵ ם אֵ לֶּה ֹלִ ְפגֹּ עַק ְבּ ַקר ִבּי צָ ִדוֱֹקָ ,חֹלִ יֹלָה,
מֵ ִאיִדָ ,1י ִָתּכֵן ֶשׁהֵ ם בֶּ אֱ מֶ ת ְשֹׁלוּחֵ י ְרפוּאָה
יח?
עֲק בוּרוִֹ ...מי יוֹכִ ַק
אַחִד הָ רו ְֹפ ִאים ֱָק ַקרב אֶ ֹל ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס וּפָ ַקתח
ַק
יְּהוִּדיַ .קרֱק ְמ ָשׁחוֹת
אֶ ת ִתּיֱקוֹ"ְ .ראֵ ה נָא ,הַק ִ
ֹלוּגְמא,
וּמינֵי ְמ ָ
פֹּ ה! ְר ִטיּוֹתִ ,א ְס ְפֹּלָנִיּוֹת ִ
אֵ זו ְֹביוֹן ֹלַקמֵּ עַק יִם ,יַקיִן ֹל ַָקמּ ְתנַקיִםֱִ ,קיֹלו ִֹרין ֹלָעֵ ינַקיִם
וְ חֹמֶ ץ ֹל ִַקשּׁנַּקיִםֹ ..לְ ִחנָּם ַקתּ ְח ְשִׁדוּנוֹּ .לְ ִחנָּם!".
"וְ אוֹּלַקי ַקסם ְמסֻק כָּן יֵשׁ כָּאן?"ֱָ ,ק ְפצוּ כּ ַָקמּה
עֻקמּ ָתם ִה ְרהֲק רוּ אֲק חֵ ִרים" :וַק הֲק ֹלוֹא
ַקתֹּלְ ִמ ִיִדיםֹ .לְ ָ
גַּקם כַָּ 1קס ָכּנָה נִ ְשׁ ֱֶקפֶ ת ֹלְ ַקחיֵּי ַקרבֵּ נוּ"..
ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס נ ַקָתן אֶ ת עֵ ינָיו בָּ רוֹפֵ א הַק דּוֹבֵ ר.
הוּא ;א ְנִראָה ַקשׁ ְֱק ָרן .הוּא הֵ ִרים אֶ ת יִָד ֹו
"מבַק ֵקּשׁ אֲק נִי ֹל ַקִָדעַק ת" ,פָּ ַקתח
וְ הַק ס הֻק ְשֹׁלַק 1בַּק ָקּהָ ֹלְ .
"מי ִמכֶּם ,הַק זּ ִָרים,
נִיחוּתאִ ,
ָ
ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס ְבּ
אַספַּק ְסיָנוּס
יוִֹדֵ עַק עַק ֹל שׁוּם ָמה פָּ ַקֱקִד עֲק ֹלֵיכֶם ְ
ירוּשֹׁלַקיִם וֹּלְ ַקרפֵּ א אֶ ת ַקרבֵּ נוּ?".
ֹלְ ִהכָּ נֵס ֹלִ ָ
ְדּ ָמ ָמה .הָ רו ְֹפ ִאים בֶּ אֱ מֶ ת ;א י ְִָדעוּ אֶ ת
יסר
יח ִהגִּ יעַק אֵ ֹלֵינוּ ְבּ ֵשׁם הַק ֵקּ ָ
"שֹׁלִ ַק
הַק ְתּשׁוּבָ הָ .
ְהוִּדי .יו ֵֹתר ִמזֶּה
וּפָ ַקֱקִד עָ ֹלֵינוּ ֹלְ ַקטפֵּ ֹל בָּ ַקרב הַק יּ ִ
אֵ ין אָנוּ יו ְִֹד ִעים" .וְ ַקרב הָ ְרכִּ ינַקסֶ ,שׁ ָחשׁ כִּ י
ֹלוּמה יֵשׁ בַּק ָדּבָ רִ ,ה ְתֹלַקבֵּ ט ֱָקשׁוֹת וְ;א י ַקִָדע
ַקתּעֲק ָ
ָמה ֹלְ הַק ְחֹלִ יט.
אַחִד
ַק
הוּר ָמה ְבּ ִהסּוּס יִָד ֹו ֶשֹׁל
ְ
וְ אָז
הָ רו ְֹפ ִאים ...זֶה הָ יָה יוֹּלְ יוּס הָ רו ָֹמ ִאיֶ ,שׁעָ ַקֱקב
כּוּח .כֵּן ,אַחֲק ֵרי הַק ְשּׁטֻק יּוֹת
אַחר הַק וִּ ַק
בַּק חֲק ָר ִָדה ַק
ֶשׁפָּ ֹלַקט ֱקִֹדֶ ם ,הֶ ְחֹלִ יט ֶשׁהוּא נוֹצֵ ר אֶ ת ֹלְ שׁוֹנוֹ,
אֶ לָּא ֶשׁ>א הָ י ְָתה ְבּ ֵר ָרהִ .אם ;א י ַקְִדבֵּ ר,
ְהוִּדי עָ ֹלוֹּל ֹלְ ַקשׁלּ ַקֵח או ָֹתם בַּק חֲק ז ָָרה
הֶ ָחכָם הַק יּ ִ
עֻקמּת ֶשׁבָּ אוּ!
אֶ ֹל ִמחוּץ ֹלַקחו ָֹמה כִּ ֹלְ ַק
"אֲק נִ י יוִֹדֵ עַק אֶ ת הַק ְתּשׁוּבָ ה!"ֱָ ,ק ָרא יוֹּלְ יוּס
בֶּ ָחֹלוֱּק הַק לָּבָ ן ,וְ עֵ ינֵי ֻקכּלָּם הֻק ְפנוּ אֵ ֹלָיו
ְבּהַק ְפ ָתּעָ ה..
המשך יבוא
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ƒה ֵ ּנה ָּפנָ ה ַקה ּיוֹ ם,
מוֹ ָˆ ֵאי ַקה ּיוֹ ם ַקה ָּ˜ִדוֹ ׁ˘ָ .מ ָחר
ƒעם ַׁק˘ ַקחר ¿ ּב ֶﬠ ¿ז ַקר˙ ַקה ּ ֵׁ˘ם,
נֵ ֵˆא ֶאֹל ַקה ֵח ֶֹל˜ ָה ַקא ֲקחרוֹ ן
ֶׁ˘ֹל ַקמ ָ ּס ֵﬠנ ּו ָה ָאר ¿ֹך.

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

הַק מּו ֶֹרה ִספֵּ ר ֹלָנוּ ִספּוּר ְמעַק נְ יֵן
וֱּקצָ ת ַקמ ְצ ִחיֱק עַק ֹל ִ'מ ְתפַּק לֵֹּל' ָח ִָדשׁ
ְ
ֶשׁנִּ כְ נַקס ֹלְ אֶ ָחִד ִמבָּ ֵתּי הַק כְּ נֶסֶ ת
אַחר כּ ַָקמּה י ִָמים ,הו ָֹרה
בַּק דּוֹר הַק קּוִֹדֵ םֹ .לְ ַק
הָ ַקרב ֹלַקעֲק ֱקֹב אַחֲק ָריו ,כֵּיוָ ן ֶשׁלְּ ַקִד ְעתּ ֹו הוּא
חו ֵֹרשׁ ַקרע .עָ ְֱקבוּ אַחֲק ָריו וְ אָכֵן ִה ְתבָּ ֵרר
ֶשׁהָ יָה זֶה גּוֹי ֶשׁ ִבּ ֵקּשׁ ֹלִ ְרֱקֹם עֲק ֹלִ יֹלָה.

י˙י ָׂ˘ ֵמ ַקח
נ¿ ַקﬠ ¿מ ֶּ˙ם ֹƒלי ¿מאוֹ ִדָ .היƒ ƒ
¿ֹל ַקה ¿מ ׁ¿ ˘ƒ
יך ו ¿ֹּל ָא ֵר ַקח ֶא ¿˙ ֶכם עוֹ ִדֲ ,קא ָבֹל ֹלֹא
ֶא ¡ﬠמִֹד ¿ ּב ַקִד ¿ר ¿ ּכ ֶכם¿ .סע ּו ו¿ ַקה ¿ˆ ֹƒליחוּ.

¿ֹלעוֹ ָֹלם נ¿ ƒז ּכֹר ֶא˙
טו ¿ּב ָך ו¿ ַקח ¿ס ¿ִדּ ָך.

ֵאיזוֹ ֲקה ֻקמ ָ ֹּלהֵ ..איפֹה
נ¿ ƒמ ָˆא ַק ּב ָ ּנ ֵמֹל ַקה ָ ּגִדוֹ ֹל ַקה ֶ ּזה
¿ס ƒפינָ ה ֶׁ˘ ַקּ˙ ¿˙ ƒאים ָֹלנוּ?
ׁ¿˘ב ּו ו¿ ַקח ּכ ּו ֹƒלי ָ ּכאן,
ֲקאנ ƒי ֵא ֵֹל ¿ך ֹƒל ¿בִדּ ֹ˜ ¿ֹל ֵאיזוֹ
¿ס ƒפינָ ה נו ַקּכֹל ַקֹל ֲקﬠֹלוֹ ˙.

הָ ַקרב ִה ְס ִבּיר ֶשׁחֲק ָשִׁד ֹו ִה ְתעו ֵֹרר כֵּיוָ ן
אָמנָם הוּא
ֶשׁ ָראָה אֶ ת הָ ִאישׁ בַּק ְתּ ִפלָּהְ ,
הָ יָה ִעם ִסדּוּר וְ ַקטלִּ ית – אֲק בָ ֹל עָ ַקמִד כְּ בוֹּל
וּשׂפָ ָתיו אֵ ינָן
עֵ ץְ ,בֹּלִ י שׁוּם נִ ְענוּעַק ְ ,
נָעוֹת...

ֲקאנ ƒי רוֹ ֶאה ֲקאנָ ׁ˘ƒים עוֹ ֹƒלים
ֹƒל ¿ס ƒפינָ ¿˙ ָך ַקה ָ ּי ָפה ו¿ ַקה ¿ ּגִדוֹ ָֹלהַ .קה ƒאם
ּפוֹ נָ ה ¿ס ƒפינָ ¿˙ ָך ¿ֹל ƒכ ּווּן ַקﬠ ּכוֹ
ֶׁ˘ ¿ ּב ֶא ֶר ıיָ ˘¿ׂ ƒר ֵאֹל?

יﬠ ˙ƒי ֵאין ָ ּכאן ַקאף
ֹלֹא .ו ¿ֹּל ƒפי י¿ ִƒד ָ
יגה
¿ס ƒפינַק ˙ נוֹ ¿ס ƒעים ַקה ַּקמ ¿פ ֹƒל ָ
ַקה ּיוֹ ם ¿ֹל ַקﬠ ּכוֹ .
טוֹ בƒ ,אם ֶזה ַקמ ָּמ ׁ˘ ָח ׁ˘וּב ¿ֹל ָךָ ,אז
ƒה ֵ ּנה ָׁ˘ם ,יֵ ׁ˘ ¿ס ƒפינַק ˙ ַקמ ּ ָ ׂ˘א ¿˜ ַקט ָ ּנה ַקהנּ וֹ ַקס ַקﬠ˙
¿ֹל ַקﬠ ּכוֹ ֲ .קא ָבֹל ƒהיא ֹלֹא ¿מי ֶֹﬠ ִֶד˙ ¿ֹלנוֹ ¿ס ƒעים,
ֶא ָ ֹּלא ¿ֹלהוֹ ָב ַקֹל˙ ֵﬠ ˆƒים)

ִ
"אם כָּ ,1הַק ַקמּ ְס ֱָקנָה ִהיא ֶשׁמֻּק כְ ָר ִחים
אַחִד
ַק
ֹלְ ִה ְתנ ְַקענֵעַק בַּק ְתּ ִפלָּה?"ָ ,שׁאַֹל
הַק חֲק בֵ ִרים.
"הַק ַקמּ ְס ֱָקנָה ִהיא ;א הַק נִּ ְענוּעַק  ,אֶ לָּא
הָ עֲק ִמ ָ
יִדה ֹל ְַקתּ ִפלָּה ִמתּוֹ 1הַק ְרגּ ָָשׁה
ֶשׁבֶּ אֱ מֶ ת ְ'מ ַקִד ְבּ ִרים' ִעם הַק ֵשּׁם" ,עָ נָה
"בֹּלֵב כָֹּל אֶ ָחִד מֵ ִא ָתּנוָּ ,טבוּעַק
הַק מּו ֶֹרהְ .
ְהוִּדי
ֶרגֶשׁ ָחזֱָק ֶשֹׁל ֱֶק ֶשׁר אֶ ֹל הַק ֵשּׁם .כְּ ֶשׁיּ ִ
נו ֵֹשׂא ְתּ ִפלָּה ,גַּקם ִאם אֵ ינ ֹו יוִֹדֵ עַק
ֹלְ ִה ְתפַּק לֵֹּל אֶ לָּא ַקרֱק ֹלְ ַקִדבֵּ ר ִמתּוֹ 1הַק לֵּב,
הוּא ַקמ ְרגִּ ישׁ ֶשׁיֵּשׁ ֱֶק ֶשׁר בֵּ ינ ֹו ֹלְ בֵ ין הַק ֵשּׁם.
הַק ֵשּׁם ַקמאֲק זִ ין ֹלִ ְת ִפלָּתוֹ ,יֵשׁ ֹל ֹו ְי ֹכֹלֶת
יח ,כִּ י
ֹלְ ַקִדבֵּ רֹ ,לְ בַק ֵקּשֹׁ ,לְ ִה ְת ָח ֵרטֹ ,לְ הַק ְב ִט ַק
יֵשׁ ִמי ֶשׁ ַקמּאֲק זִ ין ֹלוֹ...
"הַק הַק ְרגּ ָָשׁה הַק זֹּאת בָּ אָה ֹלִ יִדֵ י ִבּטּוּי
פּוּרים .הַק חֵ ֹלֱֶק
ִבּ ְמי ָֻקחִד ִבּ ְת ִפלּוֹת יוֹם הַק כִּ ִ
וּמכּו ַקֹח
וּמ ְתעו ֵֹררִ ,
ְהוִּדי ֶשׁלָּנוּ ַקחי ִ
הַק יּ ִ
יחים ֹלִ זְ כֹּר
הַק יּ ִָמים הָ אֵ לּוּ ,אֲק נ ְַקחנוּ ַקמ ְצֹלִ ִ
אַחר כָּ 1אֶ ת הַק ֶקּ ֶשׁר הַק ְמּי ָֻקחִד ֶשׁלָּנוּ ִעם
ַק
הַק בּו ֵֹראְ ,בּמֶ ֶשׁ 1כָֹּל יְמוֹת הַק ָשּׁנָה".
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

יˆיַ ,קא ָּ˙ה יָ כוֹ ֹל ¿ֹל ָה ƒביא ֹƒלי
ƒא ƒ
ֵמ ָהעו ָּגה ֶׁ˘ ƒא ָּמא ֵה ƒכינָ ה?

ָֹל ָּמה ַקא ָּ˙ה ֹלֹא ֹלוֹ ֵ˜ ַקח
¿ ּב ַקﬠ ¿ˆ ¿מ ָך?

ּ ƒכי ֲקאנ ƒי ֹלֹא יוֹ ִֵד ַקﬠ ƒאם ƒא ָּמא
ַקמ ¿ר ָׁ˘ה)

י˙י ַק ּכ ָּפרוֹ ˙,
וַק ֲקאנ ƒי ¿ ּכ ָבר ָﬠ ׂƒ ˘ƒ
ֲקא ָבֹל ַקא ָּ˙ה ַקּ˙ ֲקﬠ ֶׂ˘ה ַק ּכ ָּפרוֹ ˙
ַקר˜ ַק ּב ַק ֹּלי¿ ָֹלה)

הוִּדי ִמ ְתגַּק ֹלְ גֵּ ֹל
ֵאי יְ ִ
ִשׁ ִימי ַקה ַקמּנְ עוֹּלָ ן
יחה ,ז ֹו חֲק נוּת ַקמנְ עוֹּלִ ים?",
"סֹלִ ָ
ְ
ָשׁאַֹל הָ ִאישׁ ,וַק אֲק נִ י ִחיַּקכְ ִתּי.
ֹל ָָמּה ִחיַּקכְ ִתּי? כִּ י אֲק נִ י כְּ בָ ר ָרגִ יֹל
ֹל ְַקשּׁאֵ ֹלָה הַק זּוֹ .אֲק נ ִָשׁים נִ כְ נ ִָסים
מוּמים ֹלְ ֶרגַקע.
ֹלַקחֲק נוּת ,וְ עו ְֹמ ִִדים הֲק ִ
ִמצַּק ִד י ִָמין – ֱקֻק פַּק ת ְצ ִָד ֱָקה גְּ ִד ֹוֹלָה.
עַק ֹל הַק דֶּ ֹלְ פֵּ ֱק – ִמ ְת ֱָקן ְמהֻק ָדּר וּב ֹו
ֶשׁפַק ע עֲק ֹל ֹונֵי תּו ָֹרה ֹלְ פָ ָר ַקשׁת
ֱקֹשׁי רו ִֹאים אֶ ת
הַק ָשּׁבוּעַק  ,וָ עוִֹדְ .בּ ִ
הַק ַקמּ ְפ ְתּחוֹת וְ הַק ַקמּנְ עוֹּלִ ים בֵּ ין כָֹּל
הַק ְדּבָ ִרים הַק לָֹּלוּ...
ְהוִּדי ִעם ז ֱָָקן
הַק פַּק עַק ם זֶה הָ יָה י ִ
אָרֹ 1וּפֵ אוֹת ְמסֻק ֹלְ ָסֹלוֹת .הוּא
ַקדּוְ ֱָקא נֶהֱ נָה ֹל ַקַקמּ ְראֶ ה הַק ִבֹּלְ ִתּי צָ פוּי
ְבּאֶ ְמצַק ע חֲק נוּת ַקמנְ עוֹּלִ ים.
"ֱקו ְֹר ִאים ֹלְ Eזְ בוֹּלוּן אוֹּלַקי?",
ָשׁאַֹל או ִֹתי הָ ִאישׁ ְבּ ִחיּוּ ,1וַק אֲק נִ י
הֵ ַקשׁ ְב ִתּי ְבּ ִת ָמּהוֹן;" :אֱ ,קו ְֹר ִאים
ימי!".
ֹלִ י ִשׁ ִ
יֱִּק ְראוּ ֹלְE
"הָ יָה ַקמ ְת ִאים ֶשׁ ְ
זְ בוֹּלוּן"ִ ,ה ְמ ִשׁי 1הָ ִאישׁ ְבּאוֹת ֹו
ִחיּוּ" .1כִּ י ְבּפָ ָר ַקשׁת הַק אֲק זִ ינוֶּ ,שׁזֶּה
;א ִמכְּ בָ ר ֱָק ָראנוְּ ,מסֻק פָּ ר עַק ֹל
זְ בוֹּלוּןֶ ,שׁהָ יָה עוֹסֵ ֱק ְבּ ִמ ְס ָחר.
הַק גּוֹיִים הָ יוּ ַקמ ִ
גִּיעים ֹלִ ְסחֹר ִאתּ ֹו
נְמֹל חֵ יפָ ה
ְבּנַקחֲק ֹלַקת זְ בוֹּלוּןִ ,בּ ַק
אָרץ ,אַק 1הֵ ם הָ יוּ
ֶשׁ ִבּ ְֱקצֵ ה הָ ֶ
או ְֹמ ִריםִ :אם כְּ בָ ר ִהגּ ְַקענוּ עַק ִד
ירוּשֹׁלַקיִם ֹלִ ְראוֹת
ָ
ֹלְ כָאן; ,א נַקעֲק ֹלֶה ֹלִ
אֶ ת בֵּ ית הַק ִמּ ְֱק ָדּשׁ? הֵ ם הָ יוּ עוֹֹלִ ים
יטים
וּמ ְחֹלִ ִ
ירוּשֹׁלַקיִםִ ,מ ְתפַּק עֲק ֹלִ ים ַק
ָ
ֹלִ
יְּהוִּדי.
ֹלְ ִה ְת ַקגּיֵּר וֹּלְ ִה ְצ ָט ֵרף ֹלָעָ ם הַק ִ
כָֹּל זֶה ִבּזְ כוּת ֹו ֶשֹׁל זְ בוֹּלוּן!".
"כָּ 1גַּקם ַקא ָתּה"ִ ,סיֵּם הָ ִאישׁ" ,דֶּ ֶר1
ְהוִּדים
הַק ִמּ ְס ָחר – ְמ ֱָק ֵרב י ִ
ֹלַקאֲק ִביהֶ ם ֶשׁבַּק ָשּׁ ַקמיִם!".

ֱֶקֹלְ ן ֶשׁ ְבּג ְֶר ַקמנְ יָה .עֶ ֶרב הַק שּׁוֹאָה .יְחֶ זְ ֱֵקאֹל
יְּהוִּדי הֶ עָ ִשׁירָ ,חשׁ הֵ יטֵ ב אֶ ת
נְֱקאי הַק ִ
אַנְסבַּק כֶר ,הַק בַּק ַק
ְ
ישׁ ִמית ֶשׁ ִה ְתפַּק ְשּׁ ָטה ִבּ ְמ ִהירוּת,
אַנְט ֵ
הָ אֲק וִ ָירה הָ ִ
כְּ ֶנגַקע ַקמ ְמ ִאירַ .קר ִבּים מֵ חֲק בֵ ָריוֶ ,שׁעַק ִד ְתּמוֹֹל
ִשֹׁלְ שׁוֹם ִחיְּכוּ אֵ ֹלָיו ִבּ ִיִדיִדוּתִ ,מתּוִֹ 1תּ ְֱקוָ ה ֹלְ הַק ִשּׂיג
ַקא ְשׁ ַקראי טוֹב יו ֵֹתרִ ,ה ְפנוּ אֵ ֹלָיו ע ֶֹרףֹ .לֱָקוֹחוֹת
כַּקספֵּ יהֶ ם מֵ הַק בַּק נְֱק ,א ֹו ָחמוּר
ַקר ִבּים ָמ ְשׁכוּ אֶ ת ְ
חוּשׁת
ִמזֶּהִ ,ה ְשׁ ַקתּ ְמּטוּ ִמכִּ סּוּי חוֹבו ֵֹתיהֶ םְ .תּ ַק
ָ
רוּרה
יְתה ְבּ ָ
הָ אָסוֹן הַק ִמּ ְת ֱָק ֵרב הָ ָ
וּמוּח ִשׁית.
יוֹצֵ א ִמן הַק כְּ ֹלָֹל הָ יָה ְבּרוּנ ֹו אֶ ְס ְט ַקר ְיכֶר ,גּ ְֶר ָמנִ י
כוּרה ֹלִ ְמחֱֹק
יח ֹלָאֲק וִ ָירה הָ עֲק ָ
אָמיִדֶ ,שׁ>א הֵ נִ ַק
ִ
ְהוִּדי .בֵּ ין
י ְִִדיִדוּת ַקרבַּק ת ָשׁנִ ים בֵּ ינ ֹו וּבֵ ין חֲק בֵ ר ֹו הַק יּ ִ
אַחת גִּ לָּה
ַק
הַק ְשּׁ ַקניִם ָשׂ ַקרר אֵ מוּן ָמֹלֵא וְ;א
אֶ ְס ְט ַקר ְיכֶר ְבּאָזְ נֵי ֵרעֵ הוּ הַק בַּק נְ ַקֱקאי אֶ ת ַקדּ ְעתּ ֹו
הָ אֲק ִמ ִתּית עַק ֹל הַק ַקמּנְ ִהיג הַק ְמּט ָֹרף ,הַק ַקמּ ְצֹלִ ַק
יח ֹלִ ְסחֹף
אַחֲק ָריו הָ מוֹן ְמשֻׁק ֹלְ הָ ב.
ְבּאוֹת ֹו עֶ ֶרב ָח ְר ִפּי גָּשׁוּם ,כְּ ֶשׁיּ ַקָשׁב ְבּבֵ ית חֲק בֵ ר ֹו
הַק יּ ִ
ימה .עֶ צֶ ב ַקרב
ְהוִּדיִ ,דּבֵּ ר אֶ ְס ְט ַקר ְיכֶר ְבּאו ָֹתהּ נִ ָ
נִ כַּקר ְבֱּקוֹֹל ֹו כְּ ֶשׁ ִהזְ כִּ יר אֶ ת ְבּנ ֹו רוִּדוֹֹלְ ף ,אֲק ֶשׁר ִאמֵּ ץ
ָאצית וְ אַף
ְבּחֹם אֶ ת ִאיִדֵ אוֹֹלוֹגְ יַקת הַק ִמּ ְפ ָֹלגָה הַק נּ ִ
נִ ְמנָה ִעם ַקמנְ ִהיגֶיהָ הַק ְצּ ִע ִיריםֹ .לְ פֶ ַקתע ִה ְשׁ ַקתּ ֵתֱּק
יח עַק ֹל
יחה עֲק מֻק ָקּה וְ ִהנִּ ַק
אֶ ְס ְט ַקר ְיכֶר .הוּא ָגּנַקח גְּ נִ ָ
הַק שֻּׁק ֹלְ ָחן חֲק ִביֹלָה עֲק טוּפָ ה.
אָמר" .ז ֹוכֵר
"יוִֹדֵ עַק אֲק נִ י כִּ י בְּ Eאוּכַקֹל ֹלִ ְבט ַקֹח"ַ ,ק
עוּריֶ ,שׁאַק1
ַקא ָתּה ִמן הַק ְסּ ָתם אֶ ת ַקמ ְר ָתּה ,אֵ ֶשׁת נְ ַק
ֹלִ ְפנֵי חֳ ִָד ִשׁים ֹלִ וִּ ינוּ או ָֹתהּ ֹלִ ְמנוּחוֹת".

אַנְ ְסבַּק כֶר ִהנְ הֵ ן ְבּרֹאשׁוֹ .הוּא ָזכַקר
הֵ יטֵ ב אֶ ת ִא ְשׁתּ ֹו טוֹבַק ת-הַק לֵּב ֶשֹׁל
"וּבכֵן"ִ ,ה ְמ ִשׁי 1אֶ ְס ְט ַקר ְיכֶר,
ְ
חֲק בֵ רוֹ.
ימת ֹו נֶעֶ ְשׂ ָתה כְּ בֵ ִָדה יו ֵֹתר,
וּנְ ִשׁ ָ
ִמ ְשׁ ְפּחו ֵֹתינוּ
הָ י ְָתה.
ְהוִּדיָּה
"י ִ
ִה ְתגּו ְֹררוּ ִבּ ְשׁכֵנוּת וְ כָ 1נוֹצַק ר הַק ֶקּ ֶשׁר
אָמנָם ָחיִינוּ כְּ ג ְֶר ָמנִ ים ֹלְ כָֹל
בֵּ ינֵינוְּ .
ָדּבָ ר ,אֲק בָ ֹל בֵּ ינָהּ ֹלְ בֵ ין עַק ְצ ָמהּ ִה ְתיַקחֲק ָסה
ְהוִּדי ְבּגָאוֹן".
ַקמ ְר ָתּה ֹלְ מוֹצָ ָאהּ הַק יּ ִ
אַנְ ְסבַּק כֶר הָ יָה הָ מוּם מֵ הַק ַקתּגְ ֹלִ ית .וְ אָז
הֵ ִסיר אֶ ְס ְט ַקר ְיכֶר אֶ ת הָ עֲק ִטיפָ ה
מֵ הַק חֲק ִביֹלָה ֶשׁהֵ ִביא .זֶה הָ יָה סֵ פֶ ר" .אֵ ינֶנִּ י יוִֹדֵ עַק
ַקמהוּ הַק סֵּ פֶ ר הַק זֶּהַ .קמ ְר ָתּה ֱִק ְבֹּלָה אוֹת ֹו ִמיְִּדֵ י
הו ֶֹריהָ ֹ ,לִ ְפנֵי מו ָֹתם ,וְ ִהיא ָשׁ ְמ ָרה עָ ֹלָיו ִמכָֹּל
ִמ ְשׁ ָמר".
ימה
הוּא פָּ ַקתח אֶ ת הַק סֵּ פֶ ר וְ ִה ְצ ִבּיעַק עַק ֹל ְר ִשׁ ָ
"הנֵּה,
ִבּכְ ַקתב-יִָד ֶשׁהו ִֹפיעָ ה ְבּעַק מּוִּד ֹו הָ ִראשׁוֹןִ .
שׁוּמים ְשׁמו ֵֹתיהֶ ם וְ ַקתאֲק ִריכֵי ֹל ִֵָד ָתם ֶשֹׁל
כָּאן ְר ִ
כּ ַָקמּה דּוֹרוֹת ְבּ ִמ ְשׁפַּק ְח ָתּהּ ֶשֹׁל ַקמ ְר ָתּהִ .היא ָר ְשׁ ָמה
כָּאן גַּקם אֶ ת ְשׁמ ֹו וְ ַקתאֲק ִריֹ 1ל ִֵָדת ֹו ֶשֹׁל רוִּדוֹֹלְ ף"...
אַנְ ְסבַּק כֶר נ ַקָטֹל אֶ ת הַק סֵּ פֶ ר וְ ִה ְת ַקרגֵּשׁ ֹלְ גַקלּוֹת כִּ י
זֶה ַקמחֲק זוֹר עַק ִתּיֱק ַקֹליּ ִָמים-הַק נּו ָֹר ִאים" .זֶה סֵ פֶ ר
ְתּ ִפלּוֹת ֶשׁאָנוּ ִמ ְתפַּק לְּ ֹלִ ים בּ ֹו בַּק יּ ִָמים הַק ְקִּדו ִֹשׁים
ְבּיו ֵֹתר ֶשׁלָּנוּ"ִ ,ה ְס ִבּיר ֹלַקחֲק בֵ ר ֹו הַק גּ ְֶר ָמנִ יְ .בּרוּנ ֹו
אַחר
ָשֹׁלַקף עֵ ט וְ ָר ַקשׁם בַּק סֵּ פֶ ר כּ ַָקמּה שׁוּרוֹתַ .ק
"ֱקח אֶ ת הַק סֵּ פֶ ר הַק זֶּה כְּ זִ כְ רוֹן-
הֶ ְחזִ יר ֹו ֹלְ אַנְ ְסבַּק כֶרַ .ק
אָמר.
נֶצַק ח ַקֹליּ ְִִדיִדוּת הָ עֲק מֻק ָקּה ֶשׁלָּנוּ"ַ ,ק
ישׁה מֵ ת ְבּרוּנ ֹו
אַחר או ָֹתהּ ְפּגִ ָ
זְ ַקמן ;אַ -קרב ֹלְ ַק
אֶ ְס ְט ַקר ְיכֶר ִמ ַק
יתת פֶּ ַקתע.
עַק זְ ִריאֵ ֹל ֹלְ וִ ינְ ְשׁטֵ יְן ,חֲק ָתנ ֹו ֶשֹׁל הַק בַּק נְ ַקֱקאי
ְהוִּדים הָ עַק ְֱק ָשׁן
אַנְ ְסבַּק כֶר ,נִ ְמנָה ִעם ֱקֹמֶ ץ הַק יּ ִ
יטת בֶּ ְרֹלִ ין ,גַּקם
ֶשׁמֵּ אֵ ן ֹלַקעֲק זֹב אֶ ת ְתּחוּם אוּנִ יבֶ ְר ִס ַק
יטה נֶעֶ ְשׂ ָתה יו ֵֹתר
כַּקאֲק ֶשׁר הָ אֲק וִ ָירה בָּ אוּנִ יבֶ ְר ִס ָ

ִמי מֵ ִא ָתּנוּ ;א ָשׁ ַקמע עַק ֹל ַקרכָּבוֹת הֶ הָ ִרים הַק ְמּ ַקט ְפּסוֹת ֹלִ ְפ ָסגוֹת
וּמ ְתפַּק ְתֹּלוֹת בֵּ ין עֵ ִצים ְסבוּכִ ים? גַּקֹלְ גַּקלִּ ים ְמי ָֻקח ִִדים ,בַּק עֲק ֹלֵי
גְּ בוֹהוֹת ְבּיו ֵֹתר ִ
ִשׁ ַקנּיִם ַקחדּוֹת הַק נִּ ְמצָ ִאים בָּ ַקרכֶּבֶ תִ ,מ ְת ַקח ְבּ ִרים ֹלְ פַק ס ְמי ָֻקחִד ֶשֹׁל ִשׁ ַקנּיִם זֵהוֹת הַק ְמּחֻק בָּ רוֹת ֹל ְַקמּ ִסלָּה וְ כָ1
הָ ַקרכֶּבֶ ת נִ ְתפֶּ סֶ ת בַּק ְמּ ִסלָּה ְבּ ָחזְ ֱָקהֹ .ל ְַקמרוֹת הַק ִמּ ְשׁ ֱָקֹל הָ ַקרב ֶשׁ ִהיא סוֹחֶ בֶ תִ ,היא נו ַקֹסעַק ת ְבּ ִב ְט ָחה.
ְבּאו ָֹתהּ ָשׁעָ ה ַקמ ָמּשׁ יְכ ֹוֹלָה ַקרכֶּבֶ ת אַחֶ ֶרת ֹלַקעֲק בֹר ְבּתוֹ 1הָ הָ ר בַּק ִמּנְ הָ ָרה הַק חֲק צוּבָ ה
ְבּתוֹכוֹ .אֶ ת הָ ַקרכָּבוֹת הַק ַקתּ ְח ִתּיּוֹת אֲק נ ְַקחנוּ ַקמכִּ ִירים מֵ הֶ עָ ִרים הַק גְּ ִדוֹֹלוֹת כְּ מ ֹו נְ יוּ יו ְֹרֱק,
ֹלוֹנְ ִדוֹן ,טו ְֱֹקיוֹ ,מו ְֹס ְֱקבָ ה ,בּוּאֶ נוֹס אַי ְֶרסַ ,קמ ְִד ִריִד וְ עוִֹד עָ ִרים ְמפ ְֻקר ָסמוֹת ְבּג ְִָדֹלָן,
ישׁים ִבּ ְשׁעוֹת הַק יּוֹם.
בּוּרה וְ הָ עֹמֶ ס בַּק כְּ ִב ִ
בָּ הֶ ן רו ִֹצים ֹלְ ִה ְתגַּקבֵּ ר עַק ֹל ְבּעָ יַקת הַק ַקתּ ְח ָ
ָחשׁוּב ֹלִ זְ כֹּר ֶשׁכְּ ֵשׁם ֶשׁ ַקחיָּב ֹלִ ְהיוֹת ִחבּוּר ָחזֱָק בֵּ ין הַק ַקקּ ָטּר ֹל ְַקקּרוֹנוֹת ,כָּ1
אֱ;ֱקית
ְהוִּדי ַקחיָּב ֹלִ ְשׁמֹ ר עַק ֹל ֱֶק ֶשׁר בַּק ֹל ְינ ַקֻקתֱּק ֶשֹׁל הַק נֶּפֶ שׁ הָ ִ
ְבּ ִִדיּוֱּק כָֹּל י ִ
וְ כוֹחוֹת הַק טּוֹב ֶשׁבּ ֹו ֹלִ ְשׁאַר חֶ ֹלְ ֱֵקי הַק גּוּף.

הוּא הָ עוֹמֵ ִד מֵ אֲק חו ֵֹרי הַק ַקמּעֲק צָ ר.
ֹלְ פֶ ַקתע נִ ְצנֵץ ְבּמוֹח ֹו ַקר ְעיוֹן .רוִּדוֹֹלְ ף
אֶ ְס ְט ַקר ְיכֶר ִהכִּ יר הֵ יטֵ ב אֶ ת הַק בַּק נְ ַקֱקאי
אָביו
ִ
ְהוִּדי ,י ְִִדיִד ֹו הַק ָקּרוֹב ֶשֹׁל
הַק יּ ִ
הַק ָמּנו ַקֹחֶ ,שׁנִּ צַּק ב עַק כְ ָשׁו מוֹּלוְֹ .בּכָֹל זֹאת
"מה
ִה ִבּיט בּ ֹו ְבּעֵ י ַקניִם צוֹנְ נוֹת ֹלְ ג ְַקמ ֵריָ .
ְרצוֹנְָ ,"?Eשׁאַֹל ְבּיֹבֶ שׁ.

ְהוִּדים.
וְ יו ֵֹתר ע ֹו ֶינֶת ַקֹליּ ִ
ַקמ ְר ִבּית הַק ְסּטוִּדֶ נְ ִטים נִ ְמנוּ ִעם הַק ִמּ ְפ ָֹלגָה
ָאציתְ ,בּהַק נְ הָ גָת ֹו הַק ְמֱּקו ִֹמית ֶשֹׁל רוִּדוֹֹלְ ף
הַק נּ ִ
אֶ ְס ְט ַקר ְיכֶר .הָ ְ
יטה
עֻקב ָדּה ֶשׁהַק נְ הָ ֹלַקת הָ אוּנִ יבֶ ְר ִס ָ
אֱָקִדֶ ִמית
ָ
יטה ֹלִ ְשׁמֹ ר עַק ֹל עַק ְצ ָמאוּת
הֶ ְחֹלִ ָ
וֹּלְ הַק ְשׁ ִאיר אֶ ת "הַק פָ ֱקוֹּלְ ָטה ֹלְ ֹלִ מּוִּדֵ י יַקהֲק ִדוּת",
הָ י ְָתה ֹלִ ְצנִ ינִ ים ְבּעֵ ינֵי רוִּדוֹֹלְ ף וַק חֲק בֵ ָריו.
יוֹם אֶ ָחִד ֱָק ָרה הַק ִבֹּלְ ִתּי-נִ ְמנָע .בֵּ ין ֱקֹמֶ ץ
ְהוִּדים וּבֵ ין ַקמנְ ִהיגֵי הַק ִמּ ְפ ָֹלגָה
הַק ְסּטוִּדֶ נְ ִטים הַק יּ ִ
הַק נּ ִ
ֹאשׁם,
יטה ,וְ אֶ ְס ְט ַקר ְיכֶר ְבּר ָ
ָאצית בָּ אוּנִ יבֶ ְר ִס ָ
ִה ְתפַּק ֵתּ ַקח ִעמּוּת ִמלּוֹּלִ י ָח ִריףֶ ,שׁאַף ִהגִּ יעַק
ֹלְ ִתגְ רוֹת-י ַקִָדיִם .הַק בּוֹטֶ ה וְ הַק נֶּחֱ ָרץ ְבּיו ֵֹתר ִמבֵּ ין
הַק יּ ִ
ְהוִּדים הָ יָה ֹלְ וִ ינְ ְשׁטֵ יְן .וְ כָ 1נוֹצַק ר ַקמצָּ ב
ֶשׁהַק ְשּׁ ַקניִם עָ ְמִדוּ זֶה מוֹּל זֶה – אֶ ְס ְט ַקר ְיכֶר
וֹּלְ וִ ינְ ְשׁטֵ יְן.
כַּקעֲק בֹר כּ ַָקמּה י ִָמים הו ִֹפיעוּ אַנְ ֵשׁי אֶ ס-אֶ ס ְבּבֵ ית

אַנְ ְסבַּק כֶר ;א ִדּבֵּ ר .הוּא הו ִֹציא
ִמ ִתּיֱק ֹו סֵ פֶ ר וְ ִהנִּ יח ֹו עַק ֹל הַק שֻּׁק ֹלְ ָחן" .זֶה
אָבי Eזְ ַקמן ֱָקצָ ר ֱקִֹדֶ ם
סֵ פֶ ר ֶשׁ ִקּבַּק ֹלְ ִתּי מֵ ִ
אָמרִ ,מ ְת ַקאמֵּ ץ ֹלְ ִה ְתגַּקבֵּ ר עַק ֹל
ֶשׁמֵּ ת"ַ ,ק
הָ ַקרעַק ִד ֶשׁ ְבֱּקוֹֹלוִֹ .
"הנֵּה ,כָּאן ָר ַקשׁם ֹלִ י הַק ְֱק ָדּ ָשׁה
אָמר וְ ֱֵק ֵרב אֶ ת הַק סֵּ פֶ ר אֶ ֹל רוִּדוֹֹלְ ף.
ישׁית"ַ ,ק
ִא ִ
וּפ ְתאוֹם נִ ְת ְֱקֹלוּ עֵ ינָיו
רוִּדוֹֹלְ ף ִה ִבּיט בַּק סֵּ פֶ רִ .
ִבּ ְשׁמ ֹו ְ
וּב ַקתאֲק ִריֹ 1ל ִֵָדתוֹ" .הֲק ֵת ַקִדע ַקמהוּ הַק סֵּ פֶ ר?",
וּב;א
ִמהֵ ר אַנְ ְסבַּק כֶר ֹלְ נַקצֵּ ֹל אֶ ת הַק ַקתּ ְִדהֵ ָמהְ .
ְהוִּדי
ֶשׁנִּ ְתבַּק ֵקּשׁ הֵ ִשׁיב" :זֶה ַקמחֲק זוֹר ְתּ ִפלּוֹת י ִ
ֶשׁ ִא ְמּ Eהַק ָמּנו ָֹחה ֱִק ְבֹּלָה ִבּירֻק ָשּׁה מֵ אֲק בו ֶֹתיהָ ,
ֶשׁ ִקּ ְבֹּלוּהוּ מֵ אֲק בו ֵֹתיהֶ ם"...
אַנְ ְסבַּק כֶר נִ ְמנַקע ִמלּו ַקֹמר אֶ ת הַק ְדּבָ ִרים ִבּ ְמפֹ ָרשׁ.
אוֹתוֹת הַק ְמּבוּכָה וְ הַק ַקתּ ְִדהֵ ָמה נִ כְּ רוּ הֵ יטֵ ב עַק ֹל פָּ נָיו
ָאצי הַק צָּ ִעיר; .א ,אֵ ין כָּאן ָטעוּת:
ֶשֹׁל הַק ַקמּנְ ִהיג הַק נּ ִ
אָביו,
ישׁית נִ ְר ְשׁ ָמה ִבּכְ ַקתב יִָד ֹו ֶשֹׁל ִ
הַק הַק ְֱק ָדּ ָשׁה הָ ִא ִ
וְ ִאלּוּ ְשׁמ ֹו וְ ַקתאֲק ִריֹ 1ל ִֵָדת ֹו נִ כְ ְתּבוּ ִבּכְ ַקתב י ִָָדהּ
הֶ עָ ִִדין ֶשֹׁל ִאמּוֹ.
אָביֹ Eלִ ְשׁמֹ ר" ,הו ִֹסיף
"אֶ ת הַק סּוִֹד הַק זֶּה ִבּ ְקּ ַקשׁנִ י ִ
ימה ַקמ ְרגִּ יעָ ה" ,וְ כָ 1אֶ ע ֱֶשׂה".
אַנְ ְסבַּק כֶר ְבּנִ ָ

ִמ ְשׁפַּק ַקחת ֹלְ וִ ינְ ְשׁטֵ יְן .הֵ ם נ ְָטֹלוּ אֶ ת רֹאשׁ
הַק ִמּ ְשׁפָּ ָחהַ ,קר ְעיָת ֹו וִ יֹל ִָָדיו הַק ְקּ ַקטנִּ ים וְ הו ִֹביֹלוּם
ֹלְ ָמֱקוֹם ִבֹּלְ ִתּי-נו ִָֹדע.

עוִֹד ְבּאוֹת ֹו יוֹם שֻׁק ְח ְררוּ עַק זְ ִריאֵ ֹל ֹלְ וִ ינְ ְשׁטֵ יְן
וּבנֵי-בֵּ ית ֹו ִמ ַקמּעֲק צָ ָרם.
ְ

יְחֶ זְ ֱֵקאֹל אַנְ ְסבַּק כֶר ִה ְתרוֹצֵ ץ כַּקאֲק ִרי בַּק סּוּגַקר,
ְמ ַקחפֵּ שׂ ִפּ ְתרוֹן ָמ ִהיר ֹלְ הַק צָּ ֹלַקת ִבּתּוֹ ,חֲק ָתנ ֹו וּנְ כ ִָָדיו.
הָ יָה בָּ רוּר ֹלְ ג ְַקמ ֵרי כִּ י רוִּדוֹֹלְ ף ,בֶּ ן י ְִִדיִד ֹו הַק ָמּנו ַקֹח,

יחה כָֹּל ִמ ְשׁפַּק ַקחת
אַחר ִמכֵּן ִה ְצֹלִ ָ
זְ ַקמן ;א ַקרב ֹלְ ַק
אַנְ ְסבַּק כֶר ֹלַקעֲק זֹב אֶ ת גּ ְֶר ַקמנְ יָה וְ ֹלַקעֲק ֹלוֹת ֹלְ אֶ ֶרץ-
י ְִשׂ ָראֵ ֹל.

ִמ ָדּה כְּ נֶ גֶ ִד ִמ ָדּה
אִָדם ֱָק ֶשׁהֶ ,שׁנָּהַק ג ֹלְ הָ ִציֱק ֹל ֹו ְבּמֶ ֶשׁ1
ירוּשׁ ַקֹליִם הָ יָה ָ
ְשׁכֵנ ֹו ֶשֹׁל ַקתֹּלְ ִמיִדָ -חכָם יִָדוּעַק ִבּ ָ
הַק ָשּׁנָה.
אִָדם ֹלִ ְמחֹֹל ֹלַקחֲק בֵ ר ֹו וְ;א ֹלִ ְהיוֹת
ְבּי ְִָדע ֹו ֶשׁ ְשּׁכֵנ ֹו הֶ ָח ִסיִד נוֹהֵ ג עַק ֹלִ -פּי הַק הֲק ָֹלכָהֶ ,שׁצָּ ִריָ 1
אַחר-כָּ1
פּוּרים ֹלְ בַק ֵקּשׁ ְמ ִחיֹלָה ,וְ ַק
אַכְ זָר ִמלִּ ְמחֹֹל ,הָ יָה בָּ א אֵ ֹלָיו ִמדֵּ י ָשׁנָה ְבּעֶ ֶרב יוֹם-הַק כִּ ִ
ח ֹוזֵר ֹלְ סוּר ֹו וּמו ִֹסיף בַּק הֲק צָ ֱקו ָֹתיו.
ָשׁנָה ַק
אַחת ,כְּ ֶשׁבָּ א כְּ הֶ ְרגֵֹּל ֹו אֶ ֹל הַק ָשּׁכֵן ֹלְ בַק ֵקּשׁ ְמ ִחיֹלָה עַק ֹל כָֹּל ָמה ֶשׁעָ ָשׂה כְּ נֶגְ ִד ֹו ְבּמֶ ֶשׁ1
אָמר" :אֲק נִ י מוֹחֵ ֹל ֹלְְ Eבּ ִִדיּוֱּק ְבּאו ָֹתהּ
הַק ָשּׁנָה ֶשׁ ָחֹלְ פָ הִ ,ה ִבּיט בּ ֹו הֶ ָח ִסיִד ְבּעֵ י ַקניִם נוּגוֹת וְ ַק
ִמ ָדּה ֶשׁ ַקא ָתּה ְמבַק ֵקּשׁ ְמ ִחיֹלָה"...

א˙י ֶא˙
ƒא ָּמאƒ :ה ֵ ּנהָ ,מ ָˆ ƒ
ימה ַקה ¿ ִּדחו ָּפה ֶׁ˘ ֻק ּכ ָ ֹּלנ ּו
ָה ¿ר ָ ˘ׁƒ
ƒח ַקּפ ׂ¿˘נוֲּ :קח ƒמ ּ ˘ׁƒים ַקמ ¿חזוֹ ֵרי
¿ּ˙ ƒפ ָ ֹּלהַ ,קט ֹּ ƒלי˙וֹ ˙ּ ƒ ,כ ּפוֹ ˙)

י˜הֲ :קא ƒני ֹלֹא ֵמ ƒבין,
¿ˆ ƒב ָ
¿ֹל ƒמי ¿מי ָֹﬠ ִƒדים ָ ּכֹל ַקה ¿ ִּד ָב ƒרים
ימה? ֲקא ƒני עוֹ ִד ֹלֹא
ֶׁ˘ ָ ּב ¿ר ָ ˘ׁƒ
רוֹ ֶאה ֶא˙ ָ ּכֹל ַקה ּ ¿ׁ˘ ֵכ ƒנים
עוֹ ¿מ ִƒדים ו ¿ּמ ַקח ¿ּפ ׂ˘ƒים ּ ƒכ ָּפה
יﬠ
¿ו ַקט ֹּ ƒלי˙ .או ַקֹּלי ָמ ַ ˘ׁƒק
יח ƒה ּ ƒג ַק
¿וֹלֹא ָי ַקִד ¿ע ˙ּƒי?

ָׁ˘ ƒריָּ :פ ׁ˘וּט ¿מאוֹ ִדֶ ,זה
ֹלֹא ָ˜ ׁ˘וּר ֹƒלימוֹ ˙
יחֶ ,זה ֲקﬠבוּר יוֹ ם
ַקה ָּמ ַ ˘ׁƒק
ּ ƒכ ּפוּרּ ¿ .ביוֹ ם ַקה ּ ƒכ ּפו ּƒרים
ָ ּב ֵּ˙י ַקה ¿ ּכ ֶנ ֶס˙ ּƒפ ¿˙אוֹ ם
ƒמ ¿˙ ַקמ ¿ ֹּל ƒאים ַק ּב ֲקהמוֹ ֵני
יכים
¿יהו ִּƒדים טוֹ ƒבים ֶׁ˘ ¿ ּˆ ƒר ƒ
ַקמ ¿חזוֹ ֵרי ¿ּ˙ ƒפ ָ ֹּלה.

ַקאבָּ אֶ :זה ַק ִּד ¿ו ָ˜א ֵ ּכן ָ˜ ׁ˘וּר
יחּ ¿ .ביוֹ ם
ֹƒלימוֹ ˙ ַקה ָּמ ַ ˘ׁƒק
ַקה ּ ƒכ ּפו ּƒרים ƒמ ¿˙ ַק ּג ָ ֹּלה ֶה ָא ַקר˙
ָה ּ ׁ
"˘וֹ ָפר ָ ּגִדוֹ ֹל" ֶׁ˘ֹל ¿ימוֹ ˙
¿
ַקה ָּמ ַ ˘ׁƒק
יח! ָ ּכך ֶנ ¿ח ָׂ˘ף ַקה ֵח ֶֹל˜
ימי ֶׁ˘ ¿ ּב˙וֹ ך¿
ֲקה ƒכי ¿יהו ִּƒדי ו ¿ּפ ƒנ ƒ
ָ ּכֹל ֶא ָחִדַ ,קה ֵח ֶֹל˜ ֶׁ˘ ¿ ּב ֶﬠ ֶˆם
¿ ּכ ָבר ָ˜ ׁ˘וּר ו ¿ּמ ֻקח ָ ּבר
¿ֹל ַקה ּ ֵׁ˘םּ ¿ ,ב ֹƒלי ׁ˘וּם ַקה ¿ג ָ ּבֹלוֹ ˙,
ַקמ ָּמ ׁ˘ ¿ ּכ ƒפי ֶׁ˘ ּ ƒי ¿ה ֶיה ּ ƒבימוֹ ˙
יח.
ַקה ָּמ ַ ˘ׁƒק

