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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 ֶח ¿ֹל˜וֹ ָה ַקא ֲקחרוֹ ן
ֶׁ˘ֹל ַקה ַּקמ ָ ּסעַ ,קה ¿פ ָֹל ָגה ƒמ ¿ ֹּל ָבנוֹ ן(
ָׁ˘ ַקמ ¿ע ˙ּƒי ֶׁ˘ ַקא ֶּ˙ם
יגים ַקה ּיוֹ ם ¿ֹל ַקﬠ ּכוֹ !
ַקמ ¿פ ֹƒל ƒ

יסה ֹלְ בֵ ית ִמ ְִד ָרשׁ ֹו ֶשֹׁל
 הָ רו ְֹפ ִאים נ ְֶח ָס ִמים בַּק כְּ נִ ָ
ַקר ִבּי צָ ִדוֱֹק – הַק ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים חו ְֹשׁ ִשׁים ִמ ְפּנֵיהֶ ם .וְ אָז פּו ֵֹת ַקח
יוֹּלְ יוּס אֶ ת ִפּיו..

94

יוֹּלְ יוּס ֵמ ִעיִד

יסר",
יִיתי נ ֹוכ ַקֵח ְבּאָהֳ ֹל ֹו ֶשֹׁל הַק ֵקּ ָ
"אֲק נִי הָ ִ
פָּ ַקתח יוֹּלְ יוּס ְבּעֵ ִדוּתוֹ ,וְ הַק ס הֻק ְשֹׁלַק 7בַּק ָקּהָ ֹל" .ז ֹו
יסר
אַספַּק ְסיָנוּס הַק ֵקּ ָ
גִישׁה מוּז ָָרה בֵּ ין ְ
יְתה ְפּ ָ
הָ ָ
יְּרוּשֹׁלַקיִם
יְהוִּדי אֶ ָחִדֶ ,שׁיָּצָ א ִמ ָ
ִ
ֹלְ בֵ ין ָחכָם
ְבִּדֶ ֶרִ 7מ ְסתּו ִֹרית וְ ִהגִּיעַק ֹלְ ַקמחֲק נֵנוּ"...
"זֶהוּ ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן בֶּ ן ַקזכַּקאי!" ,צָ עֲק ֱקוּ
הַק ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים ְבּגִ יֹל ,וְ ִשׂ ְמ ָחה ִה ְתפַּק ְשּׁ ָטה
ישׁת הַק ָשֹּׁלוֹם הָ ִראשׁ ֹונָה
בַּק ָקּהָ ֹל .ז ֹו הָ י ְָתה ְדּ ִר ַק
מֵ ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן בֶּ ן ַקזכַּקאי ,מֵ אָז ִה ְס ַקתּנֵּן ִמחוּץ
ֹלַקחוֹמוֹת ֹלִ ְפנֵי כּ ַָקמּה וְ כ ַָקמּה י ִָמים ,וּמֵ אָז
ִע ְֱקבו ָֹתיו )א נו ְִֹדעוִּ .אישׁ )א י ַקִָדע ִאם עָ ֹלָה
יסר,
יח ֹלִ ְפגֹּ שׁ אֶ ת הַק ֵקּ ָ
חֶ ְפצ ֹו ְבּיִָד ֹו וְ הוּא ִה ְצֹלִ ַק
א ֹו ֶשׁ ָמּאָ ,חס וְ ָחֹלִ יֹלָהֱָ ,ק ָרה אַחֶ ֶרת..
"רגַקע" ,עֲק צָ ר ֹו ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס ְבּ ִה ְת ַקרגְּ שׁוּת.
ֶ
ית
"הַק ִאם בָּ ִריא הָ יָה ,הֶ ָחכָם ,כַּקאֲק ֶשׁר ָר ִא ָ
אוֹתוֹ?" ,בֵּ ֵרר ִבּ ְִדאָגָה ,וְ יוֹּלְ יוּס ִמהֵ ר ֹלְ הָ ִשׁיב:
"כֵּן ,הוּא נִ ְראָה בָּ ִריא ֹלְ ג ְַקמ ֵרי וְ ִִדבֵּ ר ֹלִ ְפנֵי
רוּח .הֶ ָחכָם הַק זֶּה ,הוּא אֲק ֶשׁר
יסר ְבּעֹז ַק
הַק ֵקּ ָ
)ח רו ְֹפ ִאים ֹלְ ַקרפֵּ א אֶ ת
יסר ֹלִ ְשׁ ַק
ִבּ ֵקּשׁ ִמן הַק ֵקּ ָ
ירוּשׁ ַקֹליִםְ .בּמ ֹו ְשׁ ֵתּי אָזְ נַקי
ְהוִּדי ִבּ ָ
הָ ַקרב הַק יּ ִ
יסר – נֵאוֹת!".
אֵ לֶּה ָשׁ ַקמ ְע ִתּי זֹאת .וְ הַק ֵקּ ָ
נִכָּרים הָ יוּ
אַנְחת ְרוָ ָחה פָּ ְשׁ ָטה בַּק ָקּהָ ֹלִ .
ַק
וּבכֵן ,אֵ ין כָֹּל ְמנִיעָ ה ֹלְ הַק כְ נִיס אֶ ת
ִדּ ְב ֵרי אֱ מֶ תְ .
נִימה .אֶ לָּא ֶשׁ ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס
הָ רו ְֹפ ִאים הַק לָֹּלוּ ְפּ ָ
ָחשׁ עֲק ַקִדיִן ֶשׁ:א הַק כֹֹּל בָּ רוּר בַּק פָּ ָר ָשׁה הַק זּוֹ" .אֲק נִי
רוֹצֶ ה ֹלְ הָ ִבין" ,פָּ נָה שׁוּב אֶ ֹל הָ רוֹפֵ א ֶשׁמּוֹּלוֹ.
יחה בֵּ ין הַק ְשּׁנַקיִם;
"א ָתּה ָשׁ ַקמ ְע ָתּ אֶ ת כָֹּל הַק ִשּׂ ָ
ַק
הֶ ָחכָם ִבּ ֵקּשׁ ַקרֱק עַק ֹל ַקר ִבּי צָ ִדוֱֹק? הוּא )א
טוּח?".
יְרוּשֹׁלַקיִם?! ַקא ָתּה בָּ ַק
ָ
ִבּ ֵקּשׁ עַק ֹל
")א"ֱָ ,קבַק ע יוֹּלְ יוּס ְבּפַק ְס ֱָקנוּת" .הוּא ִבּ ֵקּשׁ
עַק ֹל ַקר ִבּי צָ ִדוֱֹק זֶה ֶשׁ ִהזְ כּ ְַקר ֶתּם ,וְ גַקם עַק ֹל ִעיר
כָֹּלְ ֶשׁ ִהיִ ..עיר ֶשֹׁל חֲק כ ִָמים"...
"י ְַקבנֶה?"ֱָ ,ק ָרא ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס ,וְ יוֹּלְ יוּס ִא ֵשּׁר:
אָמר
"כֵּןֵ .תּן ֹלִ י י ְַקבנֶה וַק חֲק כָמֶ יהָ ָ ,כּכָה הוּא ַק
יסר ִה ְסכִּ ים גַּקם ַקֹלזֹּאת".
וְ הַק ֵקּ ָ
הַק ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים ָח ְשֱׁקוּ אֶ ת ִשׂ ְפתו ֵֹתיהֶ ם
וּבכֵן) ,א ִבּ ֵקּשׁ ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן עַק ֹל
ִבּכְ אֵ בְ .

ָׁ˘ ַקמ ¿ע ָּ˙ נָ כוֹ ןֲ .קא ָבֹל ֲקאנַק ¿חנ ּו
ֹלֹא ֹלוֹ ¿˜ ƒחים נוֹ ¿ס ƒעים!

ְרוּשׁ ַקֹליִםַ ..קמדּוּעַק ? הַק ִאם הֵ ִבין ֶשׁכְּ בָ ר נִ גְ זְ ָרה
י ָ
גְּ ז ֵָרהָ ,חֹלִ יֹלָה ,וְ אֵ ין ֹלְ הָ ִשׁיב?
"וְ הֵ יכָן הוּא עַק כְ ָשׁו ,הָ ַקרב הַק זֶּה ֶשׁ ִסּפַּק ְר ָתּ
עָ ֹלָיו?"ָ ,ח ַקֱקר ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס אֶ ת הָ רו ָֹמ ִאי ,אֲק בָ ֹל
יוֹּלְ יוּס )א י ַקִָדע" .אוּכַקֹל ַקרֱק ֹלְ ַקספֵּ ר ָֹלכֶם ֶשׁיּוֹם
ֹלְ ָמחֳ ָרת נ ְֶעֹלַקם ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן ִמן הַק ַקמּחֲק נֶה ,הוּא
וּשׁנֵי נְ עָ ָריו ִעמּוֹ"...
ְ

י¿ ָֹל ִƒדים? ¿טפוּ! ָמה
ֶא ¡ﬠ ֶׂ˘ה ƒעם ˙ּƒינוֹ ˜וֹ ˙
ַקﬠֹל ַקה ּ ƒס ּפוּן?

ֶזה ַקר˜ ֲקאנ ƒי ו ׁ¿ּ˘נֵ י י¿ ָֹל ִƒדים ֶׁ˘ ƒא ˙ּƒי..
ֹלֹא נָ ˆ¿ ƒט ֵר ¿ך ¿ ּכֹלוּםַ ,קר˜ ּƒפ ָ ּנה
ָֹל ֶׁ˘ ֶב˙ ו ¿ֹּל ƒה ¿ˆטוֹ ֵפף ָ ּב ּה.

ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס עָ נָה ֹל ֹו ִבּ ְֱק ִרירוּת" .אֵ ין צ ֶֹר,7
זֶה ְבּסֵ ִדֶ רָ .מה ֶשׁ ָחשׁוּב כּ ֶָרגַקע ז ֹו ְרפוּאָת ֹו ֶשֹׁל
ימהַ .קרבֵּ נוּ י ַקְֱקבֵּ ֹל
ַקר ִבּי צָ ִדוֱֹק!ִ ..הכָּנְ סוּ ְפּנִ ָ
אֶ ְתכֶם עַק כְ ָשׁו".
נִיסה.
וּפנּוּ אֶ ת הַק כְּ ָ
נִצ ַקט ְדִּדוּ ִ
הַק ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים ְ
אַחר זֶה ֹלְ בֵ ית הַק ִמּ ְִד ָרשׁ,
הָ רו ְֹפ ִאים נִכְ נְסוּ בָּ זֶה ַק
יְּהוִּדיֹ ,לְ ַקמעֲק נ ֹו
ַקס ְֱק ָרנִים ֹלִ ְראוֹת אֶ ת הֶ ָחכָם הַק ִ
כִּ ְתּתוּ אֶ ת ַקרגְ ֹלֵיהֶ ם עַק ִד הֵ נָּה .יוֹּלְ יוּס ִבּ ֵקּשׁ אַף
הוּא ֹלְ ִהכָּ נֵס וְ אָז עֲק צָ ר ֹו ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס..
המשך יבוא

¿ ּכ ָבר ָא ַקמ ¿ר ˙ּƒי ¿ֹל ָךֲ ,קאנ ƒי
מוֹ ƒביֹל ַקר˜ ּ ƒג ¿ז ֵרי ֵﬠ ˆƒים!
יﬠה
ָׁ˘וֶ ה ¿ֹל ַקה ¿˜ ƒריב ֲקﬠבוּר ַקה ¿ ּנ ƒס ָ
ַקה ּזֹא˙ֶ ,א ָחִד ƒמן ַקה ַּקמ ¿ט ¿ ּבעוֹ ˙
ַקה ¿ ּי ָ˜ ƒרים ֶׁ˘עוֹ ִד נוֹ ¿˙ר ּו ֹƒלי.
נוּ ,טוֹ בֲ .קאנ ƒי רוֹ ֶאה
ֶׁ˘ ַקא ָּ˙ה ƒמ ¿˙ ַקﬠ ֵּ˜ ׁ˘..

"א ָתּה אֲק ִביהֶ ם?") ,א ִה ְת ַקאפֵּ ֱק יוֹּלְ יוּס
ַק
חוּשׁה )א
ִמלִּ ְשׁאוֹֹל וְ ַקרב הָ ְרכִּ ינַקסִ ,מתּוְֹ 7תּ ָ
רוּרה ֶשֹׁל צ ֶֹרֹ 7לְ הָ גֵן עַק ֹל הַק ְיֹּל ִִָדים ,עָ נָה
ְבּ ָ
הוּרמוּ
ְבּ ִב ָטּחוֹן" :הֵ ן" .גַּקבּוֹת הַק ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים ְ
ִבּ ְת ִמיהָ ה ,אַקִ 7אישׁ )א הֵ ִהין ֹלִ ְסתֹּר אֶ ת
ְדּבָ ָריו" .כָֹּל הַק ְמֹּלַקמֵּ ִד אֶ ת בֶּ ן חֲק בֵ ר ֹו תּו ָֹרה
ַקמעֲק ֹלֶה עָ ֹלָיו הַק כָּתוּב כְּ ִאלּוּ ְיֹלִָדוֹ"ִ ,ה ְתֹלַקחֲק שׁוּ
הַק ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים בֵּ ינֵיהֶ ם.
ישׁת ָשֹׁלוֹם?",
"הֲק ִת ְרצֶ ה כִּ י אֶ ְמסֹר ֹלָהֶ ם ְדּ ִר ַק
נ ְֶחפַּק ז יוֹּלְ יוּס ֹלִ ְשׁאוֹֹל ְבּ ִה ְתֹלַקהֲק בוּת" ,כַּקמּוּבָ ן
ֹלוּ ַקרֱק ַקתּגִּ יִד ֹלִ י הֵ יכָן הֵ ם עַק כְ ָשׁו"...

צאת השבת

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

"גִּ ְִדעוֹן וּמוֹנְ בַּק ז!"ֱָ ,ק ָרא הַק ְמֹּלַקמֵּ ִד ַקרב
ית ִעמּ ֹו ְשׁנֵי
"א ָתּה ָר ִא ָ
אֹשׁרַ ,ק
הָ ְרכִּ ינַקס ְבּ ֶ
ְהוִּדים?".
נְ עָ ִרים י ִ
"בֶּ ַקטח!"ִ ,ה ְצ ִהיר ְבּ ָשׂשׂוֹן יוֹּלְ יוּס ,וְ נָעַק ץ
עֵ ינַקיִם ִמ ְשׁ ָתּאוֹת ְבּ ַקרב הָ ְרכִּ ינַקסֹ .לְ ִפי הַק ִשּׂ ְמ ָחה
ֶשֹׁל הָ ִאישׁ הַק זֶּהִ ,מ ְס ַקתּבֵּ ר כִּ י הוּא הוּא אֲק ִבי
הַק יְּ ֹל ִִָדים! זֶה הָ ִאישׁ אוֹת ֹו הוּא ִחפֵּ שׂ! עַק ָתּה
י ַקִֵדע ֹלְ הַק ִצּיֹל ִמ ִפּיו ְבּעָ ְר ָמה אֶ ת ְמֱקו ָֹמם ֶשֹׁל
הַק יְּ ֹל ִִָדיםִ .מכָּאן וָ אֵ יֹלָ ,7הוּא כְּ בָ ר )א צָ ִרי7
יִסּוּרים – כְּ ֹלו ַקֹמר
עֶ זְ ָרהְ .מֹל ָֻקמִּד הוּא יוֹּלְ יוּס ְבּ ִ
יִסּוּרים ֹלַקזּוֹּלָת ,כַּקמּוּבָ ן .וְ ִחיּוּ7
ִ
ימת
ִבּ ִגְר ַק
נִתפַּק ֵשּׁט ֹלוֹֹ ,לְ יוֹּלְ יוּס ,עַק ֹל ְשׂפָ ָתיו.
נְטן ְ
ְֱק ַקט ַק
ִחיּוֶּ 7שׁ:א נ ְֶעֹלַקם מֵ עֵ ינֵי ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס...

כניסת השבת

6:00 5:48 5:57 5:42
6:56 6:54 6:55 6:53

ימהֵֹ ,ל ¿ך ָה ֵבא
ָ˜ ִƒד ָ
ֶא˙ ַקה ˙ּƒינוֹ ˜וֹ ˙ ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָך ,ו ּƒמ ¿ˆא ּו
ָֹל ֶכם ֵאיזוֹ ּƒפ ָ ּנהֹּ ˘ֶׁ .לֹא נ¿ ƒר ֶאה
ֶא ¿˙ ֶכם ƒמ ¿ס ּ˙וֹ ¿ב ƒבים ָ ּכאן
יוֹ ֵ˙ר ƒמ ַקִדּ י!

ֵהיַ ,קא ָ ּבא! ֵאיפֹה ַקהנּ וֹ ¿ס ƒעים
ָה ֲקא ֵח ƒרים? ָֹל ָּמה יֵ ׁ˘ ָ ּכאן ַקר˜
ַקס ָּפנ ƒים?

אָמר ֹלִ י ְבּגִ לּוּי
הַק יּוֹם נ ְַקפ ָתֹּלִ י ַק
יעים ֹלִ י הַק ִדּלּוּגִ ים
"מ ְפ ִר ִ
ֹלֵבַ :ק
פּוּרים,
מֵ רֹאשׁ הַק ָשּׁנָה ֹלְ יוֹם הַק כִּ ִ
וּמ ָשּׁם –
פּוּרים ֹלְ ַקחג סֻק כּוֹתִ ,
וּמיּוֹם הַק כִּ ִ
ִ
ֹלְ ִשׂ ְמ ַקחת תּו ָֹרה ...הַק נֶּפֶ שׁ ֶשׁלִּ י פָּ שׁוּט
ִמ ְתבַּק ֹלְ בֶּ ֹלֶת .הָ יָה הַק ְרבֵּ ה יו ֵֹתר נו ַקֹח ִאם ְבּכָֹל
חִֹדֶ שׁ הָ יָה מו ִֹפיעַק ַקחג אֶ ָחִד ִמתּוֹ 7כָֹּל
אֵ לּוּ!".

ַקה ּיוֹ ם ָ ּכֹל ַקה ּיוֹ ם ֶׁ˘ ֹּ ƒלי
ָה ַקֹל ¿ך ַקﬠֹל ַקˆִד ׂ¿˘מֹאֹל!

"זֶה אוֹּלַקי הָ יָה יָכוֹֹל ֹלִ ְהיוֹת ַקר ְעיוֹן טוֹב",
אָמ ְר ִתּי ֹלוֹ" .אֲק בָ ֹל נִ ְראֶ ה ֹלִ י ֶשׁכָֹּל הַק ַקחגִּ ים
ַק
הָ אֵ לּוּ הֵ ם ְבּעֶ צֶ ם הֶ ְמשֵֶׁ 7שֹׁל ָדּבָ ר אֶ ָחִד".
נִ גּ ְַקשׁנוּ ֹלִ ְשׁאוֹֹל אֶ ת ַקאבָּ א ֶשׁלִּ י ,וְ ִה ְתבָּ ֵרר
ֶשׁצָּ ַקִד ְֱק ִתּיַ .קאבָּ א ֶשׁלִּ י ִה ְס ִבּיר ֶשׁהַק ַקמּ ָטּ ָרה
ֶשֹׁל כָֹּל הַק ַקחגִּ ים ִהיא ֹלְ ַקחבֵּ ר אֶ ת עַק ם י ְִשׂ ָראֵ ֹל
ִעם הַק ָקִּדוֹשׁ בָּ רוּ 7הוּא .בַּק הַק ְת ָחֹלָה,
ְמ ַקֱק ְבֹּלִ ים עֹֹל ַקמֹלְ כוּת ָשׁ ַקמיִםְ ,בּרֹאשׁ
וּמ ַקטּהֲק ִרים,
אַחר כִָּ 7מ ְתנ ִַקקּים ִ
הַק ָשּׁנָהַ .ק
פּוּרים .א ֹו אָזִ ,מ ְתעַק ְטּ ִפים
ְבּיוֹם הַק כִּ ִ
יסים אֶ ת
ְבּ ֱִק ְרבַק ת הַק ֵשּׁם ,בַּק סֻּק כָּה ,וְ גַקם ַקמכְ נִ ִ
אַרבַּק עַק ת
הַק ְקִּדֻק ָשּׁה ֹלְ תוֹ 7הָ ע ֹוֹלָםְ ,בּעֶ זְ ַקרת ְ
הַק ִמּינִ ים ...וֹּלְ בַק סּוֹף – הַק ֵשּׁם נו ֵֹתן ֹלָנוּ אֶ ת
עַק ְצמוֹ ,אֶ ת ָחכְ ָמתוְֹ ,בּתוֹ 7הַק תּו ָֹרה ,וְ עַק ֹל זֶה
אֲק נ ְַקחנוּ ְשׂמֵ ִחים ִשׂ ְמ ָחה גְּ ִד ֹוֹלָה .כִּ י
יאהּ.
הַק ִה ְת ַקֱק ְשּׁרוּת ִעם הַק ֵשּׁם ַקמגִּ יעָ ה ֹלְ ִשׂ ָ

ָֹל ָּמה? ֲקה ֵרי ַקה ּיוֹ ם ָ ּבנ ƒינ ּו ֶא˙ ַקה ֻק ּס ָ ּכה,
ו ָּפ ַקר ׂ¿˘נ ּו ֶא˙ ַקה ¿ ּס ָכ ¿ך ..ו¿ ָ˜נ ƒינ ּו ַקא ¿ר ָ ּב ָﬠה
ƒמינ ƒים ,ו ¿ִּד ָג ֹƒלים ¿ֹל ׂ¿ ˘ƒמ ַקח˙ ּ˙וֹ ָרה..

אָמר" :עֲק ַקִדיִן ְמבַק ֹלְ בֵּ ֹל ֶשׁיֵּשׁ
נ ְַקפ ָתֹּלִ י ָשׁ ַקמע וְ ַק
ִשׁנּוּי כָֹּל כָּ 7גִָּדוֹֹל בֵּ ין הָ ְר ִצינוּת ֶשֹׁל ְתּ ִחלַּקת
ִתּ ְשׁ ֵרי וְ הַק ִשּׂ ְמ ָחה ֶשֹׁל סוֹף הַק ַקחגִּ ים"...

ֵאיזוֹ ¿ס ƒפינָ ה ¿˜ ַקט ָ ּנה..

ָאנ ּו ƒמ ¿ˆ ָט ¿ר ƒפים ֹƒל ¿ס ƒפינַק ˙ ַקמ ּ ָ ׂ˘א.
ֵאין ָ ּכאן עוֹ ִד נוֹ ¿ס ƒעיםֶ .זה ֹלֹא י¿ ƒהיֶ ה
נוֹ ַקחֲ ,קא ָבֹל ַקאֹל ¿ִדּ ָא ָגה .זוֹ ֲקאמו ָּרה
ֹƒל ¿היוֹ ˙ ַקה ¿פ ָֹל ָגה ¿˜ ָˆ ָרה.

"זֶה )א ַקחיָּב ֹלִ ְהיוֹת כִָּ ,"7ה ְס ִבּיר ַקאבָּ א
ֶשׁלִּ י" .כְּ בָ ר ֹלִ ְפנֵי רֹאשׁ הַק ָשּׁנָה י ַקַקחִד ִעם
ְהוִּדי צָ ִריֹ 7לִ ְשׂמֹ ַקח ,כִּ י ִהנֵּה
הָ ְר ִצינוּת ,י ִ
הוּא נִ ְמצָ א ְבּ ַקתהֲק ֹלִ יֶ ,7שׁ ְבּסוֹפ ֹו יַקגִּ יעַק
'אָבינוּ
ִ
ֹלְ ִה ְתאַחֲק ִדוּת מֻק ְחֹלֶטֶ ת ִעם
ַקמֹלְ כֵּנוּ'".
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

אֹליָ ,אז ֶזה
נָ כוֹ ן! וַק ֲקאנ ƒי ׂ¿˘ ָמ ƒ
ַקה ַק ּˆִד ַקה ּטוֹ ב ֶׁ˘ ֹּ ƒלי(

ֹלְ בָ ֵר 7עָ ֹלָיו ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְשֹׁל ֵָמה".

ָה ֶא ְתרוֹג וְ ַקהלֵּ ב
יטא
טוּביָ ה ִמלִּ ָ
ְ
עַק ְשׂרוֹת אֲק נ ִָשׁים עָ ְמִדוּ בָּ ְרחוֹבוֹת
וְ נו ְֹפפוּ ִבּ ְִדגָֹלִ ים .הָ יָה זֶה ֹלִ כְ בוִֹד
הֶ ְסכֵּם ְצבָ ִאי ָחשׁוּב ֶשׁמֶּ ְמ ֶשֹׁלֶת
יטא ָח ְת ָמה ,וְ ֹלִ כְ בוִֹד ֹו יָצָ א כָֹּל
ֹלִ ָ
יטא ֹלְ ַקתהֲק ֹלוּכָה בָּ ְרחוֹב
ְצבָ א ֹלִ ָ
אשׁי ֶשֹׁל הַק ִבּ ָירה .הָ יוּ ָשׁם ְשׁנֵי
הָ ָר ִ
ַקטנְ ֱִקים ְֱק ַקטנְ ַקטנִּ ים ,עֲק ָשׂ ָרה רוֹכְ בֵ י
אוֹפַק ַקנּיִם ֶשׁעֲק ֹלֵיהֶ ם ְמכוֹנוֹת י ְִריָּה,
וְ עוִֹד כּ ַָקמּה ְמאוֹת ַקחיָֹּלִ ים הַק צּוֹעֲק ִִדים
יטא!
ַקרגְ ֹלִ ית .זֶה הָ יָה כָֹּל ְצבָ א ֹלִ ָ
אָכֵןְ ,מ ִִדינָה ְֱק ַקטנָּה ִעם צָ בָ א ֱָק ָטן
ִבּ ְמי ָֻקחִד...
יתי גַּקם אֶ ת ַקר ִבּי
ְבּתוֹ 7הַק ָקּהָ ֹל זִ ִה ִ
ַקאבּוּשׁ הַק ָקּ ִשׁישׁ ,הַק ְמּפַק לֵּס אֶ ת ַקדּ ְרכּ ֹו
"ר ִבּי ַקאבּוּשׁ"ִ ,חיַּקכְ ִתּי
ֹלְ בֵ ית הַק כְּ נֶסֶ תַ .ק
"א ָתּה יוִֹדֵ עַק ַקמדּוּעַק עַק ֹל הַק ֶדּגֶֹל
ֹלְ עֶ ְברוַֹ ,ק
יטא מו ִֹפיעַק סוּס הָ עוֹמֵ ִד עַק ֹל
ֶשֹׁל ֹלִ ָ
ְשׁ ֵתּי ַקרגְ ֹלָיו הָ אֲק חו ִֹריּוֹת?".
"מדּוּעַק ?"ָ ,שׁאַֹל ַקר ִבּי ַקאבּוּשׁ.
ַק
"משּׁוּם ֶשׁ ִאם הוּא יו ִֹריִד אֶ ת
ִ
ַקרגְ ֹלָיו הַק ִקּ ְִד ִמיּוֹת – הֵ ן כְּ בָ ר ִתּ ְהיֶינָה
יטא!".
ִמחוּץ ֹלְ ֹלִ ָ
נְעימוּת" .נ ְֶח ָמִד
ַקר ִבּי ַקאבּוּשׁ ִחיִֵּ 7בּ ִ
אָמר" .אַקִ 7שׂים ֹלֵב ֹלְ ַקמ ֶשּׁהוּ
ְמאוִֹד"ַ ,ק
אָתה
אַחֵ ר .נֶאֱ ַקמר ְבּפָ ָר ַקשׁת ְבּ ָרכָה' :וְ ָ
ֱקִֹדשׁ' .הַק ָקִּדוֹשׁ בָּ רוּ 7הוּא
מֵ ִר ְבבֹת ֶ
הֵ ִביא ִעמּ ֹו ֹלְ הַק ר ִסינַקי ַקרֱק ְמעַק ט
מֵ ִר ְבבוֹת הַק ַקמֹּלְ אָכִ ים ֶשׁלּוֹ .בָּ ָשׂר
וָ ִָדם ַקמ ִצּיג אֶ ת כָֹּל יְכוֹֹלו ָֹתיו וְ אֶ ת כָֹּל
יטא ֶשׁהו ִֹציאָה ֹלְ כָאן
ְצבָ אוֹ ,כְּ מ ֹו ֹלִ ָ
אֶ ת כָֹּל הַק צָּ בָ א ֶשׁלָּהּ – אַק 7הַק ָקִּדוֹשׁ
בָּ רוּ 7הוּא הוּא עָ נָו ,וְ הוּא ַקמ ִצּיג ַקרֱק
חֵ ֹלֱֶק ֱָק ָטן ִמתּוֹ 7הַק ַקמֹּלְ אָכִ ים ֶשׁלּוֹ...
"עָ ֹלֵינוּ ֹלִ ֹלְ מֹ ִד ִמכָֹּ 7לִ נְ הֹג גַּקם
אֲק נ ְַקחנוּ בַּק עֲק נָוָ ה ,הַק טּוֹבָ ה ֹל ַָקשּׁ ַקמיִם
וְ טוֹבָ ה ֹל ְַקבּ ִריּוֹת".

הָ יָה ִמדֵּ י ָשׁנָה ְבּ ָשׁנָהְ ,בּ ִה ְת ֱָק ֵרב ַקחג הַק סֻּק כּוֹת,
נוֹהֵ ג הָ יָה הַק גָּאוֹן ִמ ְפּי ְֶט ָרֱקוֹבַ ,קר ִבּי ַקחיִּים-אֱ ֹלְ עָ זָר
ָאִַדמוֹ"ר ַקר ִבּי
אֱקסֹ ,לְ ַקשׁגֵּר אֶ ְתרוֹג מֻק ְב ָחר ֹל ְ
וַק ְ
י ְִחיאֵ ֹל מֵ אֲק ֹלֶכְּ ַקסנְ דֶּ ר.
ְבּ ִח ַקירת הָ אֶ ְתרוֹג בַּק עֲק בוּר הָ ַקר ִבּי מֵ אֲק ֹלֶכְּ ַקסנְדֶּ ר )א
יְתה ִענְ יָן ֶשֹׁל ָמה ְבּכָ .7הָ ַקרב ִמ ְפּי ְֶט ָרֱקוֹב הָ יָה
הָ ָ
וּמתּוֹכָם
ְמ ַקֱקבֵּ ֹל ֹלְ י ִָָדיו ִמ ְב ָחר גִָּדוֹֹל ֶשֹׁל אֶ ְתרוֹגִיםִ ,
בָּ ַקרר אֶ ת הַק נּ ִָאים וְ הַק ְמּהֻק ָדּ ִרים ְבּיו ֵֹתר .הוּא הָ יָה
ִמ ְס ַקתּגֵּר ְבּ ַקח ְִדר ֹו ִעם הָ אֶ ְתרוֹגִים וּבוֹחֲק נָם ִבּ ְֱק ִפ ָיִדה.
ַקרֱק כְּ ֶשׁ ָחשׁ ָשֹׁלֵם ֹלְ ג ְַקמ ֵרי ִעם ְבּ ִח ָירתוֹ ,או ֵֹרז הָ יָה
אֶ ת הָ אֶ ְתרוֹג בַּק ר-הַק ַקמּזָֹּל ִבּ ְר ִפ ַקיִדת ִפּ ְשׁ ָתּן ,וְ שׁוֹֹלְ ח ֹו
ִבּיִדֵ י ַקשׁ ָמּשׁ ֹו אֶ ֹל חֲק צַק ר הָ ַקר ִבּי בַּק אֲק ֹלֶכְּ ַקסנְדֶּ ר.
הָ ַקר ִבּי מֵ אֲק ֹלֶכְּ ַקסנְ דֶּ רִ ,מ ִצּדּוֹ ,הֶ ע ֱִרי 7עַק ִד ְמאוִֹד אֶ ת
שׂוּמת-הַק לֵּב ֶשֹׁל הַק גָּאוֹן ִמ ְפּי ְֶט ָרֱקוֹב.
וּת ַק
הַק ִטּ ְר ָחה ְ
ְבּכָֹל פַּק עַק ם ֶשׁהָ יָה ַקשׁ ָמּשׁ ֹו ֶשֹׁל הָ ַקרב מו ִֹפיעַק ְבּפֶ ַקתח
בֵּ ית ֹו וְ הָ אֶ ְתרוֹג ְבּי ִָָדיו ,הָ יָה הַק צַּק ִדּיֱק ְמ ַקֱקבֵּ ֹל אֶ ת
וּב ְמאוֹרְ -פּנִ ים נ ִִָדיר.
פָּ נָיו ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַקרבָּ ה ִ
נְדּר
גַּקם ְבּאו ָֹתהּ ָשׁנָה )א ִשׁנָּה הָ ַקר ִבּי מֵ אֲק ֹלֶכְּ ַקס ֶ
ִמ ִמּנְהָ ג ֹו זֶה ,וְ ִה ְר ִעיף עַק ֹל ְשֹׁלִ יח ֹו ֶשֹׁל הָ ַקרב
ִמ ְפּי ְֶט ָרֱקוֹב ִחבָּ ה וְ אַהֲק בָ ה .הַק ִשּׁנּוּי בָּ א ֹלְ ָמחֳ ָרת.
אָמר ֹלוֹ:
ישׁי וְ ַק
הָ ַקר ִבּי ֱָק ָרא אֵ ֹלָיו אֶ ת ַקשׁ ָמּשׁ ֹו הָ ִא ִ
נִמּוֱּקי ,אַק 7הָ אֶ ְתרוֹג הַק נָּאֶ ה
ַק
")א אֲק פָ ֵרט ְבּאָזְ נֶי Iאֶ ת
ֶשׁ ִשּׁגֵּר ֹלִ י הַק ָשּׁנָה הַק גָּאוֹן ִמ ְפּי ְֶט ָרֱקוֹב ,אֵ ינ ֹו ְנִראֶ ה ֹלִ י
יִיתי רוֹצֶ ה אֶ ְתרוֹג אַחֵ ר .אֲק בַק ֶקּ ְשׁ Iאֵ פוֹא ֹלָחוּשׁ
וְ הָ ִ
אֶ ֹל הַק גָּאוֹןֹ ,לְ הָ ִשׁיב ֹל ֹו אֶ ת הָ אֶ ְתרוֹג הַק זֶּה וֹּלְ בַק ְקּשׁ ֹו
)ח ֹלִ י אֶ ְתרוֹג אַחֵ ר ,כְּ ִדֵ י ֶשׁאוּכַקֹל
ֹלְ הו ִֹאיֹל וְ ֹלִ ְשׁ ַק

"וּבכֵןַ ,קסע ֹלְ אוֹת ֹו ַקרב וְ הָ ֵשׁב ֹל ֹו אֶ ת
ְ
אֶ ְתרוֹגוֶֹ .שׁלּ ֹו הוּא) .א אֲק בָ ֵר 7עַק ֹל
אֶ ְתרוֹג ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו ַקֱק ְמצוּץ ֶשֹׁל עָ גְ ַקמת-
אִָדם כָֹּלְ ֶשׁהוּ ִמיּ ְִשׂ ָראֵ ֹל".
נֶפֶ שׁ ֹלְ ָ

גְּ ִד ֹוֹלָה הָ י ְָתה ְמבוּכַקת הַק ַקשּׁ ָמּשׁ נֹ כַקח
ימה ֶשׁ ִה ִטּיֹל
ימה הַק ִבֹּלְ ִתּי-נְ ִע ָ
הַק ְמּ ִשׂ ָ
עָ ֹלָיו ַקרבּוֹ .אֵ י 7יָבוֹא אֶ ֹל הָ ַקרב
ִמ ְפּי ְֶט ָרֱקוֹב וְ י ְַקחזִ יר ֹל ֹו אֶ ת הָ אֶ ְתרוֹג
ֹאמר ֹלוֹ?
וּמה י ַק
הַק נָּאֶ ה ֶשׁ ִשּׁגֵּר? ָ
וּבכְ ֹלָֹל) ,א נָאֶ ה ֹלְ הָ ִשׁיב ַקמ ָתּנָה וְ עוִֹד
ִ
ֹלְ בַק ֵקּשׁ אַחֶ ֶרת ִבּ ְמֱקו ָֹמהּ...
אַק 7חֲק ז ֱָָקה עָ ֹלָיו ִמ ְצוַק ת ַקרבּוֱָֹ ,קם
הַק ַקשּׁ ָמּשׁ וְ נ ַקָסע ֹלִ ְפּי ְֶט ָרֱקוֹב .כְּ ִמי
ֶשׁכְּ פָ א ֹו ֵשִׁדָ ,מ ַקסר אֶ ת ִדּ ְב ֵרי הָ ַקר ִבּי
ַקֹלגָּאוֹןַ ,קמ ְמ ִתּין בַּק חֲק ָשׁשׁ ֹלִ ְתגוּבָ תוֹ.
ִה ְתעַק טֵּ ף הָ ַקרב ִמ ְפּי ְֶט ָרֱקוֹב ְבּ ַקמ ְח ְשׁבו ָֹתיו,
אַחר מוֹצָ א ֶשֹׁל כָּבוִֹד מֵ הָ ִענְ יָןֹ .לְ פֶ ַקתע
כִּ ְמ ַקחפֵּ שׂ ַק
אָמר.
עָ ֹלָה עַק ֹל ְשׂפָ ָתיו ִחיּוַּ 7קדֱּק" .יֵשׁ ֹלִ י ַקר ְעיוֹן"ַ ,ק
"הַק בּ ֱֶֹקר ָשֹׁל ְַקח ִתּי אֶ ְתרוֹג ְמהֻק ָדּר ֹלְ ַקרב ְפֹּלוֹנִ י,
אָמנָם
אַחת הָ עֲק יָרוֹת הַק ְסּמוּכוֹתְ .
הַק ִמּ ְתגּו ֵֹרר ְבּ ַק
ֹלַקעֲק נִ יּוּת ַקדּ ְע ִתּי הָ אֶ ְתרוֹג ֶשׁ ְבּי ְִָד Iע ֹוֹלֶה עָ ֹלָיו
בַּק הֲק ִָדרוֹ ,אַק 7רוֹאֶ ה אֲק נִ י כִּ י ')א ַקמ ְח ְשׁבו ַקֹתי
ַקמ ְח ְשׁבו ֵֹתיכֶם' .אֵ ין ֹלִ י אֵ פוֹא ְבּ ֵר ָרה אֶ לָּא ֹלִ נְ סֹעַק
ֹלְ אוֹת ֹו ַקרב וֹּלְ בַק ֵקּשׁ ִממֶּ נּוּ ֹלְ הַק ְחֹלִ יף אֶ ת אֶ ְתרוֹג ֹו
בָּ אֶ ְתרוֹג ֶשׁ ְבּי ְִָד .Iאוֹּלַקי ַקדּוְ ֱָקא הוּא י ְַקשׂ ִבּיעַק אֶ ת
ְרצוֹנ ֹו ֶשֹׁל הָ ַקר ִבּי מֵ אֲק ֹלֶכְּ ַקסנְ דֶּ ר".
כְּ ֶשׁ ִהגִּ יעוּ הַק ְשּׁ ַקניִם ֹלְ בֵ ית ֹו ֶשֹׁל הָ ַקרב בָּ עֲק י ָָרה
הַק ְסּמוּכָה ,כְּ בָ ר הָ י ְָתה הַק ָשּׁעָ ה ְשׁעַק ת ַקֹל ְיֹלָה.
הוֹפָ עָ ָתם ֶשֹׁל הַק גָּאוֹן ִמ ְפּי ְֶט ָרֱקוֹב וְ ַקשׁ ָמּשׁ ֹו ֶשֹׁל
הָ ַקר ִבּי מֵ אֲק ֹלֶכְּ ַקסנְ דֶּ ר ְבּ ָשׁעָ ה כֹּה ְמאֻק חֶ ֶרת ְבּבֵ יתוֹ,
ִה ְב ִהיֹלָה ְמעַק ט אֶ ת הָ ַקרב.
אַק 7כְּ ֶשׁ ָשּׁ ַקמע אֶ ת בַּק ָקּ ָשׁת ֹו יוֹצֵ את-הַק דֹּפֶ ן ֶשֹׁל
הַק גָּאוֹן ִמ ְפּי ְֶט ָרֱקוֹבִ ,ה ְת ַקחלְּ פָ ה הַק בֶּ הָ ֹלָה ְבּצַק עַק ר.
בַּק ָשּׁעוֹת ֶשׁהֶ ְחזִ יֱק בָּ אֶ ְתרוֹג ,מֵ אָז הַק בּ ֱֶֹקר ,כְּ בָ ר
נִ ְֱק ַקשׁר אֵ ֹלָיו נ ְַקפ ִשׁית וְ הֵ חֵ ֹל ֹלְ ַקח ְבּבוֱָֹ .ק ֶשׁה הָ יָה ֹל ֹו
מוּרת
ֹלְ הַק ְשֹׁלִ ים ִעם ְמ ִס ַקירת הָ אֶ ְתרוֹג ,גַּקם ְתּ ַק

אִָדם הַק ִמּ ְתנ ְַקענֵעַק תּוֹ 7כְּ ִדֵ י הַק ְתּ ִפלָּה? אָכֵן ,הַק ְתּנוּעָ ה
יתם ָ
הַק ִאם ְר ִא ֶ
'שׂפָ ה'
ְמ ַקסיַּקעַק ת ֹלְ בַק טֵּ א ,אֶ ת ָמה ֶשׁמֵּ עֵ בֶ ר ֹל ִַקמּלִּ ים ..כְּ ַקִדאי ֹל ַקִָדעַק תֶ ,שׁיּ ְֶשׁנָהּ ָ
וּתנוּחוֹת הַק גּוּף.
וּמ ְשׁפָּ ִטים ,אֶ לָּא ַקרֱק ְתּנוּעוֹת ְ
ְשֹׁל ֵָמהֶ ,שׁאֵ ין בָּ הּ ִמלִּ ים ִ
יחה פָּ נִ ים מוֹּל פָּ נִ ים ,חֵ ֹלֱֶק גִָּדוֹֹל מֵ הַק ְמּ ָס ִרים ֶשׁאָנוּ ְמ ַקשׁ ְדּ ִרים וְ ֱקוֹֹלְ ִטים הֵ ם ְמ ָס ִרים
ְבּ ִשׂ ָ
)א ִמלּוֹּלִ יִּים .כְּ ֹלו ַקֹמר ,אֵ ינָם ְמב ָֻקטּ ִאים עַק ֹל יְִדֵ י ִדּבּוּר ,אֶ לָּא עַק ֹל יְִדֵ י ְשׂפַק ת הַק גּוּף ְבּאֶ ְמצָ עוּת:
יִדה ,מֶ חֱ ווֹת הַק יּ ַקִָדיִם וְ גַקם עָ ְצ ַקמת הַק קּוֹֹל ֶשׁלָּנוּ.
צוּרת הָ עֲק ִמ ָ
הַק בָּ עוֹת הַק פָּ נִ יםַ ,ק
אִָדם ִאתּ ֹו אָנוּ
ְשׂפַק ת הַק גּוּף ְמ ַקשׁ ֶקּפֶ ת ְבּ ִע ָקּר ְרגָשׁוֹת ,כְּ מוִֹ :ענְ יָן א ֹו חֹסֶ ר ִענְ יָן בָּ ָ
ְמשׂוֹחֲק ִחים ,הַק ְרגּ ָָשׁ ֵתנוּ ֹלְ גַקבֵּ י ָמה ֶשׁאָנוּ שׁו ְֹמ ִעים ,וְ כַקדּוֹמֶ ה .כָֹּל אֶ ָחִד יָכוֹֹל
ֹלְ פַק ְענ ַקֵח אֶ ת הַק ָשּׂפָ ה הַק ְמּיֻקחֶ ִדֶ ת הַק זּוֹ ,אֲק בָ ֹל ...נִ ְִד ֶר ֶשׁת זְ ִהירוּת בַּק ִתּ ְרגּוּםְ .תּנוּעָ ה
ְמסֻק יֶּמֶ ת א ֹו הַק בָּ עַק ת פָּ נִ ים יְכ ֹוֹלָה ֹלִ ְהיוֹת בַּק עֲק ֹלַקת ַקמ ְשׁ ָמעוּת שׁ ֹונָה ְבּכָֹל ִמינֵי ַקמצָּ ִבים.

אֶ ְתרוֹג אַחֵ ר ,נָאֶ ה )א פָּ חוֹת .אַף-עַק ֹלִ -פּי-כֵן )א
עָ ֹלָה עַק ֹל ַקדּ ְעתּ ֹו ֹלְ ָס ֵרב ַקֹלגָּאוֹן ִמ ְפּי ְֶט ָרֱקוֹב ,עַק ֹל-
אַחת-כּ ַָקמּה-וְ כ ַָקמּה ְבּי ְִָדע ֹו ֹלְ ִמי ְמיֹעָ ִד הָ אֶ ְתרוֹג.
ַק
ְבֹּלֵב כָּבֵ ִד ָמ ַקסר אֵ פוֹא הָ ַקרב אֶ ת אֶ ְתרוֹג ֹו ֹלִ יִדֵ י
ַקשׁ ָמּשׁ ֹו ֶשֹׁל הָ ַקר ִבּי מֵ אֲק ֹלֶכְּ ַקסנְ דֶּ ר ,וְ ַקת ְח ָתּיו ֱִקבֵּ ֹל אֶ ת
הָ אֶ ְתרוֹג ֶשׁ ָחזַקר מֵ אֲק ֹלֶכְּ ַקסנְ דֶּ ר.
ָשׂ ַקמח הַק ַקשּׁ ָמּשׁ ִשׂ ְמ ָחה ַקרבָּ ה ,עַק ֹל ֶשׁעָ ֹלָה ְבּיִָד ֹו
ֹלְ הַק ִשּׂיג בּ ֹו-בַּק יּוֹם אֶ ְתרוֹג אַחֵ רְ ,מהֻק ָדּר גַּקם-כֵּן.
ְבּכָֹל ֹלִ בּ ֹו ֱִקוָּ ה כִּ י הָ אֶ ְתרוֹג הַק זֶּה י ְִמצָ א חֵ ן ְבּעֵ ינֵי
הָ ַקר ִבּי.
ִעם ַקשׁ ַקחר נִ כְ נַקס הַק ַקשּׁ ָמּשׁ אֶ ֹל הָ ַקר ִבּי וְ ִה ִצּיג ֹלְ פָ נָיו
שׁוּפ ָרא
ְ
"מ ָמּשׁ
אֶ ת הָ אֶ ְתרוֹג הֶ ָח ִָדשׁ וְ הַק ְמּהֻק ָדּרַ .ק
שׁוּפ ָרא") ,א הָ יָה הַק ַקשּׁ ָמּשׁ יָכוֹֹל ֹלְ ִה ְת ַקאפֵּ ֱק
ְִד ְ
ִמלְּ ַקחוּוֹת אֶ ת ַקדּ ְעתּוֹ.
הֱרימ ֹו אֶ ֹל הָ אוֹר
הָ ַקר ִבּי נ ַקָטֹל אֶ ת הָ אֶ ְתרוֹג ְבּי ִָָדיוִ ,
כַּקרכְּ מוּ
נִת ְ
וְ ִה ִבּיט בּ ֹו ִמכָֹּל צַק ִד וָ עֵ בֶ ר .כַּקעֲק בֹר ֶרגַקע ְ
גְמת-נֶפֶ שׁ
פָּ נָיו וְ ִהנִּיחוֹ" .אֶ ְתרוֹג ֶשֹׁל עַק ְצבוּת וְ עָ ַק
גְמת-נֶפֶ שׁ",
אָמר ֹל ַקַקשּׁ ָמּשׁ הַק ְנִִּדהָ ם" .עָ ַק
את ֹלִ י"ַ ,ק
הֵ בֵ ָ
גְמת-נֶפֶ שׁ"...
וּמֹלְ מֵ ֹל ֹלְ עַק ְצמוֹ" ,עָ ַק
הו ִֹסיף ִ
ִבּ ֵקּשׁ הָ ַקר ִבּי מֵ הַק ַקשּׁ ָמּשׁ ֹלְ ַקספֵּ ר ֹל ֹו כֵּיצַק ִד ִה ִשּׂיג אֶ ת
הָ אֶ ְתרוֹג .הַק ַקשּׁ ָמּשׁ ִספֵּ ר וּפָ נָיו ֶשֹׁל הָ ַקר ִבּי נִ ְח ְמצוּ.

ַקחג הַק סֻּק כּוֹת כְּ בָ ר בַּק פֶּ ַקתח וְ ֹל ַקָר ִבּי
מֵ אֲק ֹלֶכְּ ַקסנְ דֶּ ר עֲק ַקִדיִן אֵ ין אֶ ְתרוֹג .יו ַקֹמיִם
אָמר:
ֹלִ ְפנֵי הַק ַקחג פָּ נָה אֶ ֹל ַקשׁ ָמּשׁ ֹו וְ ַק
"הֲק ֹלוֹא הָ ַקרב ִמ ְפּי ְֶט ָרֱקוֹב שׁ ֹוֹל ַקֵח ֹלִ י
ְבּכָֹל ָשׁנָה ֵתּבָ ה ֶשֹׁל אֶ ְתרוֹגִ ים
שׁוּטים ,כְּ ִדֵ י ֹלִ ְתֹלו ָֹתם ֹלְ נוֹי סֻק כָּה.
ְפּ ִ
הָ בָ ה נִ ְפ ַקתּח אֶ ת הַק ֵתּבָ ה ,אוֹּלַקי נִ ְמצָ א
בָּ הּ אֶ ְתרוֹג נָאֶ ה ֹלִ ְב ָרכָה".
ִמ ְשׁתּוֹמֵ ם נ ָָשׂא הַק ַקשּׁ ָמּשׁ אֶ ת הַק ֵתּבָ ה אֶ ֹל הָ ַקר ִבּי
וּפ ָת ָחהּ .הֵ חֵ ֹל הָ ַקר ִבּי ֹלִ ְברֹר בֵּ ין הָ אֶ ְתרוֹגִ ים עַק ִד
ְ
יח יִָד ֹו עַק ֹל אֶ ָחִד מֵ הֶ ם וְ ִחיּוֶּ 7שֹׁל ְשׂ ִביעוּת-
ֶשׁ ִהנִּ ַק
"הנֵּה אֶ ְתרוֹג ֹלְ ִת ְפאֶ ֶרת",
ָרצוֹן עָ ֹלָה עַק ֹל פָּ נָיוִ .
אָמר'" ,הָ ִָדר' אֲק ִמ ִתּי" .עוִֹד ַקדּקּוֹת ַקרבּוֹת הו ִֹסיף
ַק
וּשׁ ֵתּי עֵ ינָיו
וּמכָּאןְ ,
הָ ַקר ִבּי ֹלְ הַק ִבּיט בָּ אֶ ְתרוֹג ִמכָּאן ִ
נו ְֹצצוֹת ,כְּ מוֹצֵ א ָשֹׁלָֹל ָרב.
ִפּ ְתאוֹם ִה ְב ִחין בַּק ַקשּׁ ָמּשׁ הַק ִמּ ְתבּ ֹונֵן בּוֹ" .אָה!",
הֵ נִ יף הָ ַקר ִבּי אֶ ת יִָד ֹו ְבּ ִבטּוֹּלֱ ,קו ֵֹרא אֶ ת
ַקמ ְח ְשׁבו ָֹתיו" .כְּ ֹלוּם מֵ ִבין ַקא ָתּה ְבּאֶ ְתרוֹגִ ים?
הֲק ֹלוֹא הָ אֶ ְתרוֹג ָמשׁוֹּל הוּא ַקֹללֵּב ,וְ אֵ יז ֹו הַק ָשּׂגָה יֵשׁ
ֹלְִ Iבֹּלְ בָ בוֹת?"...
ְבּאו ָֹתהּ ָשׁנָה )א ָח ַקִדֹל הָ ַקר ִבּי מֵ אֲק ֹלֶכְּ ַקסנְ דֶּ ר
ִמלְּ ִה ְשׁ ַקתּבֵּ ַקח ְבּאֶ ְתרוֹגוְֹ .
וּבאֶ ָחִד ִמיְּמֵ י הַק ַקחג אַף
יִדיוֹ" :לִ י יֵשׁ הַק ְצֹל ָָחה ,בָּ רוּ7
אָמר ֹלַקחֲק ִס ָ
הו ִֹסיף וְ ַק
הַק ֵשּׁםֶ ,שׁאֲק נִ י ז ֹוכֶה ָתּ ִמיִד ֹלְ אֶ ְתרוֹגִ ים ְמהֻק ָדּ ִרים.
יאים ֹלִ י
אוֹּלָם ְדּעוּ ָֹלכֶם ָדּבָ ר אֶ ָחִד – כְּ ֶשׁ ְמּ ִב ִ
אַחר הַק ְסֹּלִ יחוֹת ֶשֹׁל
אֶ ְתרוֹג ,אֵ ינֶנִּ י ַקמ ִבּיט בּ ֹו עַק ִד ֹלְ ַק
ְשֹׁלוֹשׁ-עֶ ְשׂ ֵרה ִמדּוֹת .כִּ י אָז ,בַּק ְדּ ָמעוֹת הַק זּוֹֹלְ גוֹת
בַּק אֲק ִמ ַקירת הַק ְסֹּלִ יחוֹתִ ,מ ְתכּ ְַקבּ ִסים כָֹּל כִּ ְתמֵ י
הָ אֶ ְתרוֹג וְ הוּא נֶהֱ פָֹ 7לִ ְהיוֹת נ ֱִָקי וְ זַקִ 7מכָֹּל ְרבָ ב"...

ֻקא ְשׁ ִפּיזִ ין ַקמ ָמּשׁ
ְהוִּדי ֶשׁנִּ ְראֶ ה הָ יָה כְּ ִאישׁ פָּ שׁוּט ,אֲק בָ ֹל הָ יוּ ֶשׁ ָח ְשִׁדוּ בּ ֹו ֶשׁהוּא
בָּ ִעיר ַקחנְ ִטין ִה ְתגּו ֵֹרר י ִ
צַק ִדּיֱק נִ ְס ָתּר .פַּק עַק םְ ,בֹּלֵיֹל ַקחג הַק סֻּק כּוֹת ,הֶ ְחֹלִ יטוּ ֹלַקעֲק ֱקֹב אַחֲק ָריו וְ ֹלִ ְתהוֹת עַק ֹל ַקֱקנְ ַקֱקנּוֹ.
הָ ִאישׁ ִה ְתגּו ֵֹרר ִבּ ְֱקצֵ ה הָ ִעיר וְ סֻק כָּת ֹו עָ ְמ ִָדה בַּק ָשִּׂדֶ ה.
הָ עו ְֱֹק ִבים ָראוּ אֶ ת הַק יּ ִ
"מי יוִֹדֵ עַק ִאם י ְַקסכִּ ימוּ
ְהוִּדי נִ גַּקשׁ ֹלְ פֶ ַקתח הַק סֻּק כָּה וְ אוֹמֵ ר ֹלְ עַק ְצמוִֹ :
אָמר" :אֲק בָ ֹל ֹלוּ י ְִָדעוּ כּ ַָקמּה עָ ָמֹל
שׁוּטה" .הוּא פָּ ַקרץ ִבּ ְבכִ י וְ אָז ַק
ֹלְ ִה ָכּנֵס ֹלְ סֻק כָּה כֹּה ְפּ ָ
וִ יגִ יעָ ה ִה ְשׁ ַקֱק ְע ִתּי בַּק הֲק ֱָק ַקמת הַק סֻּק כָּה"...
אַב ָרהָ ם! בָּ רוּ 7הַק בָּ א ַקר ִבּי י ְִצ ָחֱק!" ,וְ כָ 7עָ ַקמִד
וּפ ְתאוֹם הֵ חֵ ֹל ֹלִ ְֱקרֹא" :בָּ רוּ 7הַק בָּ א ַקר ִבּי ְ
ִ
וְ ֱָק ָרא ִבּ ְשׁמוֹת כָֹּל הָ אֻק ְשׁ ִפּיזִ יןְ .בּאוֹת ֹו ֶרגַקע נָפַק ֹל פַּק ַקחִד עַק ֹל הָ עו ְֱֹק ִבים וְ הֵ ם נָסוּ ִמ ָשּׁם כָֹּל
רוּחם בָּ ם.
עוִֹד ָ

י˜הַ :קה ַקּפ ַקﬠםָ ,ה ֶא ¿˙רוֹ ג ֶׁ˘ֹל ַקא ָ ּבא
¿ˆ ƒב ָ
ֻקמ ¿ׁ˘ ָֹלם! ָּפ ׁ˘וּט ֻקמ ¿ׁ˘ ָֹלם! ַק ּגם ַקה ֹּלו ָֹּלב
ָז˜וּף ¿ו ָי ָׁ˘רַ ,קמ ָּמ ׁ˘ ¿מ ֻקה ָ ִּדר.

יח ַקה ֲקה ַקִד ּ ƒסים ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ך
ָׂ˘ ƒרי¿ :ו ֵר ַק
ָנ ƒעים! ¿ו ֶה ָﬠ ֹƒלים ֶׁ˘ ָ ֹּל ֶהם ¿מ ֻקס ָ ִּד ƒרים
¿ ּבˆו ָּרה ¿מ ֻקִד ֶ ּי ֶ˜˙ ּ ƒב ¿ׁ˘ ָֹל ׁ˘וֹ ˙.

יניָ :אז ֲקח ֵסרוֹ ˙ ַקר˜ ָה ֲקﬠ ָרבוֹ ˙,
ּƒפ ƒ
¿ ּכ ִֵדי ֶׁ˘נּ ו ַקּכֹל ֶֹל ¡אגִֹד ַקה ּכֹֹל ¿ ּב ַקי ַקחִד.
טוֹ בֹ ,לֹא נוֹ ָראֹ ,לֹא ַקי ¿ר ּ ƒג ׁ
י˘ ּו ֶׁ˘ ֵהן
ֲקח ֵסרוֹ ˙ ¿ ּב˙וֹ ¿ך ָ ּכֹל ֶה ָﬠ ֹƒלים ָה ֲקא ֵח ƒרים.

¿ˆ ƒב ָ
י˜הƒ :אי ֶא ¿פ ָׁ˘ר ¿ ּב ֹƒלי ֲקﬠ ָרבוֹ ˙(
ַקה ּƒמ ¿ˆ ָוה ֹלֹא ¿ ˙ּƒה ֶיה ¿ׁ˘ ֵֹל ָמה!

ּƒ ˆƒ
יפיַ :ק ּגם ƒאם נוֹ ƒסיף
ּ ƒב ¿מ˜וֹ ָמן עוֹ ִד ֲקה ַקִד ּ ƒסים?

ַקאבָּ א :עוֹ ִד ֲקה ַקִד ּ ƒסים ֹלֹא ַקי ַקﬠ ¿זרוּ.
ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ֻקמ ¿כ ָר ƒחים ֶֹל ¡אגִֹד ƒעם
ַקה ֹּלו ָֹּלבַ ,קה ֲקה ַקִד ּ ƒסים ¿ו ָה ֶא ¿˙רוֹ ג,
ַק ּגם ֲקﬠ ָנ ƒפים ֶׁ˘ֹל ֲקﬠ ָר ָבה ¿ּפ ׁ˘ו ָּטה.

ƒא ָּמאַ :קא ֶּ˙ם זוֹ ¿כ ƒרים ֶׁ˘ ָה ֲקﬠ ָר ָבה
¿מ ַקס ֶּמ ֶֹל˙ ֶא˙ ַקה ¿ ּיהו ִּƒדים
ַקה ¿ּפ ׁ˘ו ּƒטים ֶׁ˘ ֹּלֹא ƒמ ¿ˆ ַקט ¿ ּי ƒנים
¿ ּב ׁ˘וּם ָ ִּד ָבר ¿מ ֻקי ָחִד? ַקﬠם ƒי ׂ¿˘ ָר ֵאֹל
הוּא ַקﬠם ָׁ˘ ֵֹלםֶ .א ¿פ ָׁ˘ר ¿ֹל ƒה ¿˙ ָ˜ ֵרב
ֶאֹל ַקה ּ ֵׁ˘ם ¿ ּב ַקחג ַקה ֻק ּס ּכוֹ ˙ ַקר˜
¿ ּכ ֶׁ˘ ֻק ּכ ָ ֹּלם ¿ ּב ַקי ַקחִד¿ ,מ ֻקא ָח ִƒדים.

יח
יא˙ ַקה ָּמ ַ ˘ׁƒק
ַקאבָּ אַ :ק ּגם ¿ ּב ƒב ַק
¿י ֻקֹל ּ¿˜ט ּו ָ ּכֹל ַקﬠם ƒי ׂ¿˘ ָר ֵאֹלƒ ,מ ָ ּכֹל
ַקה ּסו ּƒגים¿ ,ו ַקר˜ ַקי ַקחִד ƒעם ַקה ¿ ּיהו ִּƒדים
'ﬠ ָרבוֹ ˙'ֹּ ˘ֶׁ ,לֹא
ַקה ¿ּפ ׁ˘ו ּƒטים – ָה ֲק
ƒמ ¿ˆ ַקט ¿ ּי ƒנים ¿ ּב˙וֹ ָרה ו ¿ּב ƒמ ¿ˆווֹ ˙,
ƒנ ¿ז ֶ ּכה ֻק ּכ ָ ֹּלנ ּו ַקֹל ֲקﬠֹלוֹ ˙ ֹƒלירו ָּׁ˘ ַקֹל ƒים,
¿ֹל ֵבי˙ ַקה ּƒמ ¿˜ ָ ִּד ׁ˘.

