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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 ןּ ¿ .ב ֵֹלי˙ ¿ ּב ֵר ָרה ָﬠֹל ּו ַקﬠֹל ¿ס ƒפינַק ˙ ַקמ ּ ָ ׂ˘א ¿˜ ַקט ָ ּנה¿ ,טעוּנָ ה ¿ ּב ֵﬠ ˆƒים.

כניסת השבת

ַקשּׁוּרה .הַק ִאם
 ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס ָחשׁ כִּ י ַקמ ֶשּׁהוּ אֵ ינ ֹו כּ ָ
הָ רוֹפֵ א הַק זֶּה ,יוֹּלְ יוּס ,הוּא אָכֵן רוֹפֵ א? הוּא ַקמ ְחֹלִ יט ֹלְ עַק כֵּב
אוֹת ֹו ֹלְ בֵ רוּר ֱָקצָ ר.
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ֲק'אנִ י ַקמ ֲקא ִמין ֹלְ '...

פוּאית כְּ בָ ר נִ כְ נְ סוּ
ַקח ְב ֵרי הַק ִמּ ְשֹׁל ַקַקחת הָ ְר ִ
ימהֹ ,לְ הֵ יכַקֹל ִמ ְִד ָרשׁ ֹו ֶשֹׁל ַקר ִבּי צָ ִדוֱֹק ,וְ ַקרֱק
ְפּנִ ָ
יסה ..הוּא ִה ִבּיט ְבּ ַקרב
יוֹּלְ יוּס ָתֱּקוּעַק בַּק כְּ נִ ָ
הָ ְרכִּ ינַקס ְבּכַקעַק סֹ .לוּ הָ יִינוּ ִמחוּץ ֹלַקחו ָֹמה,
ִיתי ְמ ַקשׁ ְסּע ֹו ֹלִ גְ ז ִָרים .אֲק בָ ֹל
ִה ְרהֵ ר ְבּזַקעַק ם ,הָ י ִ
ְרוּשׁ ַקֹליִם ,אֲק נִ י בַּק יּ ַקִָדיִם ֶשׁלּוֹ..
כָּאןְ ,בּתוֹכְ כֵי י ָ
ָמה גַּקם ֶשׁהוּא אֲק ִביהֶ ם ֶשֹׁל ְשׁנֵי הַק ְיֹּל ִִָדים
הָ הֵ ם ...אֲק נִ י ַקחיָּב ֹלְ ַקרצּוֹת אוֹתוֹ!
"5א הֵ בַק נְ ִתּי" ,פָּ ַקתח ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס תּוֹ) ֶשׁהוּא
נוֹעֵ ץ עֵ י ַקניִם חו ְִֹדרוֹת בָּ רו ָֹמ ִאי ֹלָבוּשׁ הַק לָּבָ ן
"מה הֵ ִביא או ְֹתֹ 0לִ ְהיוֹת נ ֹוכ ַקֵח
ֶשׁמּוֹּלוָֹ ,
ישׁה חֲק שׁוּבָ ה
יסר ְבּעֵ ת או ָֹתהּ ְפּגִ ָ
ְבּאֹהֶ ֹל הַק ֵקּ ָ
ִית ַקשׂר א ֹו ְמפַק ֵקִּד בָּ כִ יר,
אַר ָתּ ֱקִֹדֶ םֹ .לוּ הָ י ָ
ֶשׁ ֵתּ ְ
יחא .אֲק בָ ֹלֹ ,לִ ְִדבָ ֶרי ,0אֵ ינְ 0אֶ לָּא רוֹפֵ א – ָמה
נִ ָ
ישׁה ְמ ִִדינִ ית?
יסר ְבּעֵ ת ְפּגִ ָ
ֹלְ רוֹפֵ א ְבּאֹהֶ ֹל הַק ֵקּ ָ
וַק הֲק ֵרי אֵ ינְ 0טוֹעֵ ן כִּ י ִהנְּ 0רו ְֹפא ֹו הַק צָּ מוִּד ֶשֹׁל
יסר"...
הַק ֵקּ ָ
יוֹּלְ יוּס 5א ִה ְתכּ ֹונֵן ֹלַקחֲק ֱִק ָירה ֶשׁכָּזוֹ .הוּא
ֹל ַקָטשׁ עֵ י ַקניִם זוֹעֲק מוֹת ְבּפָ נָיו הַק ְשֹּׁלֵווֹת ֶשֹׁל
ְהוִּדי ,תּוֹ) ֶשׁהוּא ְמנַקסֶּ ה ֹלְ הַק ְמ ִציא
הֶ ָחכָם הַק יּ ִ
ֵתּרוּץ נָאוֹת..
יסר" ,הו ִָֹדה
ישׁי ֶשֹׁל הַק ֵקּ ָ
"אֵ ינֶנִּ י רו ְֹפא ֹו הָ ִא ִ
יוֹּלְ יוּס ְבּ ֵשׁפֶ ֹל ֱקוֹֹל" ,אֲק בָ ֹל ..אֲק בָ ֹל ִהזְ ִעיֱקוּ
יסר ֱִקבֵּ ֹל
או ִֹתי ְבּאֹפֶ ן ַקחִד פַּק עֲק ִמי ִמ ְפּנֵי ֶשׁהַק ֵקּ ָ
כְּ אֵ ב רֹאשׁ ..כֵּן ,כְּ אֵ ב רֹאשׁ נו ָֹר ִאי ֶשׁ ָכּזֶה,
ֶשׁהָ יוּ ַקחיּ ִָבים ֹלִ ְֱקרֹא ֹלִ י"...
"וּמה נ ַקָת ָתּ ֹלוֹ?"ָ ,שׁאַֹל ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס
ָ
יחוּתא.
ָ
ְבּנִ
"אָה ..בַּק ִמּ ְֱק ֶרה ֶשׁלּוָֹ ,סבַק ְר ִתּי ֶשׁהֲק כִ י
ַקמ ְת ִאים הָ יָה ֹלְ ִה ְשׁ ַקתּמֵּ שׁ ְבְּ ..בְּ ..בּכ ַָקמּה ִטפּוֹת
ֶשֹׁל יֵין ָשׂ ָרף"...
ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס גִּ חֵ)" .עוִֹד פַּק עַק ם יֵין ָשׂ ָרף?..
וַק אֲק נִ י ָשׁ ַקמ ְע ִתּי כִּ י יֵין ָשׂ ָרף גּו ֵֹרם ֹלִ כְ אֵ ב
הָ רֹאשׁ!".
'דּו ְֱֹקטוֹר' יוֹּלְ יוּס בָּ א ְבּמֵ צַק ר .הוּא ִה ִבּיט
אָנֶה וָ אָנָה כִּ ְמ ַקחפֵּ שׂ יְשׁוּעָ ה וְ אָז הֶ ְחֹלִ יט

צאת השבת

ְבּיֵאוּשׁ ֹו כִּ י אֵ ין טוֹב ִמן הָ אֱ מֶ ת ,אוֹֹ ,לְ פָ חוֹת,
חֵ ֹלֱֶק ִמן הָ אֱ מֶ ת"...
"וּבכֵן" ,כִּ ְחכּ ַקֵח ִבּגְ רוֹנוֹ" ,הָ אֱ מֶ ת ִהיא,
ְ
ישׁיִּים
ֶשׁאָסוּר הָ יָה ֹלִ י ֹלְ גַקלּוֹת ,יַקעַק ן ְפּ ָר ִטים ִא ִ
יתי ֹלְ ַקט ְשׁטֵ שׁ ..אֲק בָ ֹל
ֶשֹׁל הַק מֶּ ֹלֶ) אֵ לֶּה ,וְ ָֹלכֵן נִ ִסּ ִ
ִאם כָֹּל כָּ) ָחשׁוּב ֹלְֹ 0ל ַקִָדעַק ת ,אָז ִהנֵּה הָ אֱ מֶ ת
ֻקכּלָּהּ :הַק מֶּ ֹלֶ) ָסבַק ֹל ִמ ַקמּחֲק ֹלָה ִפּ ְתאו ִֹמית
וּנְ ִִד ָירה ְבּיו ֵֹתר .בָּ ֶרגַקע בּ ֹו נו ַקִֹדע ֹל ֹו כִּ י מֻק נָּה
יסרִ ,ה ְת ַקרחֲק בָ ה ַקרגְ ֹל ֹו ִמשּׁוּם ָמה ְבּבַק ת
ֹלְ ֱֵק ָ
יח ֹל ְַקח5ץ אֶ ת נַקעֲק ֹל ֹו מֵ עַק ֹל
אַחת וְ הוּא 5א ִה ְצֹלִ ַק
ַק
יתי זֹאת וַק אֲק נִ י מוּכָן
ַקרגְ ֹלוֹ! ְבּמ ֹו עֵ ינַקי ָר ִא ִ
ֹלְ ִה ָשּׁבַק ע עַק ֹל כָּ)!".

יגים י¿ ָֹל ִƒדים!
ƒה ֵ ּנהָ ,אנ ּו ַקמ ¿פ ֹƒל ƒ
ַקה ¿ ּס ƒפינָ ה יוֹ ֵˆא˙ ֶאֹל ַקה ָ ּים ַקה ָּפ˙ו ַקּח.
ַקה ָ ּים נ¿ ƒר ֶאה ָרגו ַקּﬠ ,נ¿ ƒר ֶאה
יﬠה ַק˜ ָ ֹּלה ו ¿ּ˜ ָˆ ָרה ַקמ ¿מ ˙ּƒינָ ה ָֹלנוּ,
ֶׁ˘ ¿ ּנ ƒס ָ
יה סוֹ ף סוֹ ף ¿ ּב ֶﬠ ¿ז ַקר˙ ַקה ּ ֵׁ˘ם,
ו¿ ַקא ֲקח ֶר ָ
יֻק ¿ג ַׁק˘ם ַקה ֲקחֹלוֹ ם

יﬠ
י¿ ֵׁ˘נ ƒים ַקה ¿ ּי ָֹל ִƒדיםƒ ,ה ּ ƒג ַק
ַקה ¿ ּז ַקמן ¿ֹל ˜ּ ˙ƒוּן ֲקחˆוֹ ˙

"אֵ ין צ ֶֹר) ִבּ ְשׁבוּעָ ה" ,הֵ גִ יב ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס
חוּשׁיו הַק ְמּחֻק ָדּ ִִדים ָחשׁ כִּ י הַק פַּק עַק ם
ִבּ ְֱק ִרירוּתְ .בּ ָ
"וּמה נ ַקָת ָתּ ֹלוֹ?".
דּוֹבֵ ר אֱ מֶ ת הָ ִאישָׁ .
גַּקם הַק פַּק עַק ם 5א הָ יָה ֹלְ יוֹּלְ יוּס כְּ ֹלוּם בָּ רֹאשׁ
ִמחוּץ ֹלְ יֵין ָשׂ ָרף ..אַק) הוּא 5א הֵ עֵ ז ֹלְ הַק ִצּיעַק
זֹאת שׁוּב5" .א ַקמ ָמּשׁ נ ַקָת ִתּי ֹל ֹו ְתּרוּפָ ה",
אתי אוֹתוֹ! הַק בֵּ ן
הו ִָֹדה ִבּזְ ִהירוּת" ,אַק) אֲק נִ י ִרפֵּ ִ
חוּתי
יסר ,כִּ י עֶ צֶ ם נוֹכְ ִ
אָמר ֹל ֵַקקּ ָ
ֶשׁלְְּ 0בּעַק ְצמ ֹו ַק
ִתּגְ רֹם ֹלְ כַקף ַקרגְ ֹל ֹו ֹלְ ִה ְצ ַקטמֵּ ֱק בַּק חֲק ז ָָרה!".
ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס נ ַקָתן בּ ֹו עֵ ינַקיִם בּוֹחֲק נוֹת ,וְ ָשׁ ַקֱקע
ְבּ ַקמ ְח ָשׁבוֹת ֹלְ ֶרגַקע .הוּא זָכַקר אֶ ת הַק פָּ סוֱּק
"שׁמוּעָ ה טוֹבָ ה ְתּ ַקִד ֶשּׁן עָ צֶ ם" וְ הֵ ִבין ִמיִָּד ָמה
ְ
יסר הֶ ָח ִָדשׁ ..הוּא
ִה ְת ַקרחֵ שׁ ָשׁםְ ,בּאֹהֶ ֹל הַק ֵקּ ָ
אָמר ְבּ ֶשׁ ֱֶקט" :אֲק נִי ַקמאֲק ִמין ֹלְ "!0וְ יוֹּלְ יוּס נ ַקָשׁם
ַק
ֹלִ ְרוָ ָחה .אַק) ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס ִה ְמ ִשׁי)" :אֲק נִי מֵ ִבין
יסר
כִּ י ַקדּוְ ֱָקא ַקא ָתּה ִה ְצֹל ְַקח ָתּ ֹלְ הַק ְרגִּיז אֶ ת הַק ֵקּ ָ
צוּרה יוֹצֵ את ִמן הַק כְּ ֹלָֹל .הַק ְשּׁאֵ ֹלָה ֶשׁלִּ י ִהיא,
ְבּ ָ
יסרֱָ ,קשׁוּר
ִאם הַק ַקמּעֲק ֶשׂה בּ ֹו ִהכְ עַק ְס ָתּ אֶ ת הַק ֵקּ ָ
צוּרה כָֹּלְ ֶשׁ ִהי ֹלַקיְּ ֹל ִִָדים? ֹלַקיְּ ֹל ִִָדים ֶשׁלִּ י?"
ְבּ ָ
אַחת וְ גוּפ ֹו
וּפָ נָיו ֶשֹׁל יוֹּלְ יוּס ִהֹלְ ִבּינוּ ְבּבַק ת ַק
ימה .הוּא ָחשׁ כְּ ַקחיָּה ְבּ ַקמֹלְ כּ ִֶֹדת.
נִת ַקרעֵ ִד מֵ אֵ ָ
ְ
כַּקמּה ְשׁאֵ ֹלוֹת וְ זֶהוּת ֹו נ ְֶח ֶשׂפֶ ת וְ אָז...
עוִֹד ָ
"הַק נַּקח ֹלִ י!"ִ ,ה ְצ ָט ֵר ַקח ְבֱּקוֹֹל ְמשֻׁק נֶּה" ,אֵ ינְ0
פוּאית? הָ ַקרב
ימה ְר ִ
מֵ ִבין ֶשׁאֲק נִ י ְבּאֶ ְמצַק ע ְמ ִשׂ ָ
ֶשׁ ָלּכֶם זֱָקוֱּק ֹלִ י! ֵתּן ֹלִ י ֹלְ ִה ָכּנֵס!".
וּפנָּה ֹל ִָאישׁ בֶּ ָחֹלוֱּק
ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס נִ ְצ ַקטדֵּ ִדִ ,
הַק לָּבָ ן אֶ ת הַק דֶּ ֶר) .כָּעֵ ת ָחשׁ ְבּבֵ רוּר כִּ י טוֹב
עָ ָשׂה ,כַּקאֲק ֶשׁר הֶ עֱֹלִ ים מֵ אָזְ נֵי הָ ִאישׁ הַק לָּז אֶ ת
זֶהוּת ֹו ֶשֹׁל י ַקְִד ְעיָה...
המשך יבוא

5:51 5:39 5:48 5:34
6:48 6:45 6:47 6:45

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

אשׁית'
'שׁבַּק ת ְבּ ֵר ִ
ַק
ְבּעֶ ֶרב
פָּ ג ְַקשׁ ִתּי אֶ ת נַקחוּם ֶשׁיּו ֵֹשׁב ֹלְ ִצ ִדּי
ְבּכָֹל ַקשׁבָּ ת בַּק בּ ֱֶֹקר ְבּבֵ ית הַק כְּ נֶסֶ ת.
"תּ ְשׁ ַקמע ,אֲק נִ י ַקחיָּב ֹלו ַקֹמר ֹלְַ 0קמ ֶשּׁהוּ
ִ
ֶשׁ ָח ַקשׁ ְב ִתּי עָ ֹלָיוִ ,"...ה ְת ַקחֹלְ ִתּי ֹלו ַקֹמר ֹלוֹ.
אֹמר ֹלְַ 0קמ ֶשּׁהוּ ֶשׁאֲק נִ י
"רגַקעֱ ,קִֹדֶ ם אֲק נִ י ַק
ֶ
הֶ ְחֹל ְַקט ִתּי ,"...עָ צַק ר או ִֹתי נַקחוּם.
"אֲק בָ ֹל הַק ָדּבָ ר ֶשׁאֲק נִ י ָח ַקשׁ ְב ִתּי עָ ֹלָיו ,הוּא
יתי
ְר ִצינִ יַ ,קמ ֶשּׁהוּ ָחשׁוּב בֶּ אֱ מֶ ת" ,נִ ִסּ ִ
ֹלו ַקֹמר ֹלוֹ.
"גַּקם הַק ָדּבָ ר ֶשׁאֲק נִ י רוֹצֶ ה ֹלו ַקֹמר הוּא
ָחשׁוּב ,אֲק ִפלּוּ ֱָקִדוֹשׁ" ,הֵ גִ יב נַקחוּם.
"רגַקע ,יָכוֹֹל ֹלִ ְהיוֹת ֶשׁ ְשּׁנֵינוּ ָח ַקשׁ ְבנוּ
ֶ
יֱקה ֹלִ י
ְבּ ִִדיּוֱּק עַק ֹל אוֹת ֹו ָדּבָ ר?"ִ ,ה ְב ִר ָ
ִפּ ְתאוֹם ַקמ ְח ָשׁבָ ה ְמעַק נְ ֶינֶת" .גַּקם ַקא ָתּה
ֱִקבַּק ֹלְ ָתּ הַק ְחֹל ָָטהֹ ,לְ הַק ְפ ִסיֱק אֶ ת
הַק ִפּ ְט ִ
פּוּטים הַק ְקּ ַקטנִּ ים בֵּ ינֵינוּ ִבּ ְשׁעַק ת
ְֱק ִריאַת הַק תּו ָֹרה?".

ַקמִדּ ו ַקּﬠ ֵהם ֻק ּכ ָ ֹּלם
ƒה ¿˙ ƒחיֹל ּו ¿ֹל ƒה ¿˙רוֹ ֵˆַ ıקﬠֹל
ַקה ּ ƒס ּפוּן? ֲקא ָה ּה ,זוֹ ƒהי
רו ַקּח ֲקח ָז ָ˜ה.

יזה ּ ƒכנּ וּס ¿מיֻק ָחִד!
ֵא ֶ
י˙י!
ַקמ ָּמ ׁ˘ נֶ ¡הנֵ ƒ

י˙י!
ַק ּגם ֲקאנ ƒי ¿מאוֹ ִד נֶ ¡הנֵ ƒ

"בּ ִִדיּוֱּק!" ,צָ ַקחֱק נַקחוּם" .אֵ י) י ַקִָד ְע ָתּ?".
ְ
ֹƒל ¿˜ ׁ˘ֹר ֶא˙ ַקה ּƒמ ¿פ ָר ׂ˘ƒים!
ַקה ּסו ָּפה ַקה ּזֹא˙ ֹלֹא
יאה ַקֹל ¿ ּס ƒפינֹנֶ ˙ ֶׁ˘ ָ ֹּלנוּ.
¿ ּב ƒר ָ

¿ֹל ַק˜ ֵּפֹל!

˙ ַקח!
ֹƒל ¿מ ּ ֹ

ַקה ּ ֵׁ˘ם ƒא ָּ˙נ ּו י¿ ָֹל ַקִדי ַקה ¿ ּי ָ˜ ƒרים,
ַקמ ּ ƒביט ָﬠ ֵֹלינ ּו ו¿ ׁ˘וֹ ֵמר.

"5א י ַקִָד ְע ִתּי"ִ ,ה ְסבַּק ְר ִתּי ֹלוֹ" .אֲק בָ ֹל
ְבּ ִשׂ ְמ ַקחת תּו ָֹרה ,כְּ ֶשׁ ָר ַקֱק ְִדנוּ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה
גְּ ִד ֹוֹלָה ִעם ִס ְפ ֵרי הַק תּו ָֹרהָ ,ח ַקשׁ ְב ִתּי
ֹלְ עַק ְצ ִמי ֶשׁ ִאם הַק תּו ָֹרה ְמ ַקשׂ ַקמּ ַקחת או ִֹתי
בֶּ אֱ מֶ ת ,אֲק נִ י צָ ִרי) ֹלְ הַק ְֱק ִשׁיב יו ֵֹתר
ִבּ ְר ִצינוּת ֹלְ ָמה ֶשׁ ִהיא אוֹמֶ ֶרת ֹלִ י ְבּכָֹל
ָשׁבוּעַק מֵ ָח ִָדשׁ".

י˙ ּ ƒב ¿מיֻק ָחִד?
ƒמ ָּמה נֶ ¡הנֵ ָ

"מצֻק יָּן ,טוֹב ֶשׁזּ ֹו הַק ְחֹל ָָטה ְמשֻׁק ֶתּפֶ ת
ְ
ֶשֹׁל ְשׁנֵינוּ .כָּ) יֵשׁ ֹלָנוּ יו ֵֹתר ִסכּוּי ֹלַקעֲק מֹ ִד
יח בַּק ַקשּׁבָּ ת
בָּ הּ"ָ ,שׂ ַקמח נַקחוּם" .וְ ִאם נ ְַקצֹלִ ַק
אשׁית' ,בֶּ ַקטח י ְִהיֶה
'שׁבַּק ת ְבּ ֵר ִ
הַק ְקּרוֹבָ הַ ,ק
אַחר כָּ) יו ֵֹתר ַקֱקֹלְ ,בּהֶ ְמשֵׁ) הַק ָשּׁנָה".
ֹלָנוּ ַק
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

ֵמ ַקה ּ ƒכ ֵ ּסא ַקה ּ¿מיֻק ָחִד
ֶׁ˘ ּƒמ ¿˙ ַק˜ ֵּפֹל ָ ּכֹל ַקה ¿ ּז ַקמן!

גוּרים ֶשֹׁל
ֹלְ ַקחפֵּ שׂ ֹלְ עַק ְצ ָמם ְמֱקוֹמוֹת ְמ ִ
ֱֶקבַק ע וֹּלְ הָ ִפיץ ִאישִׁ -אישׁ ְבּ ִעיר ֹו אֶ ת
דֶּ ֶר) הַק חֲק ִסיִדוּת.

ַקמ ְט ְבּעוֹת ֶשֹׁל זָ ָהב
ישֹׁלֶ ה ַקה ַקדּיָּ ג
ִפ ֶ
ישׁי בַּק בּ ֱֶֹקר בַּק חֲק נוּת.
יוֹם חֲק ִמ ִ
עַק ְֱקרוֹת בַּק יִת ָחרוּצוֹת כְּ בָ ר בָּ אוֹת
ֹלִ ְֱקנוֹת אֶ ת הַק ָדּגִ ים ֹלְ עַק נֵּג בָּ הֶ ם אֶ ת
שֻׁק ֹלְ ַקחן הַק ַקשּׁבָּ ת ,וְ י ַקִָדי עֲק מוּסוֹת
וּמנ ֶַקקּהְ ,מפַק לֵּט
עֲק בו ִָֹדה :פּו ֵֹרס ְ
"מה ְמ ִחיר הַק ַקסֹּלְ מוֹן?",
וְ או ֵֹרזָ .
ְמבָ ֵרר ַקֱקֹלְ ָמןֱ ,ק ֹונֶה ִצ ְבעוֹנִ י.
ִה ְצבַּק ְע ִתּי ֹל ֹו ֹלְ תוֹ) הַק ְמּ ֱָק ֵרר בַּק עַק ֹל
הַק ְדּפָ נוֹת הַק ְשֱּׁקוּפוֹת" .זֶהוּ הַק ַקסֹּלְ מוֹן
הַק נּו ְֹרבֶ גִ יְ .מ ִחיר ֹו הוּא ִשׁ ְב ִעים
ְשׁ ֱָקֹלִ ים ֹלְ ֱִקיֹלוִֹ ,בּ ְֱקנִ יַּקת ָדּג ָשֹׁלֵם.
הַק ַקסֹּלְ מוֹן הַק ָקּנ ִִָדי הוּא זוֹֹל יו ֵֹתר,
אַרבָּ ִעים ְשׁ ֱָקֹלִ ים
וּמ ִחיר ֹו הוּא ְ
ְ
ֹלְ ֱִקיֹל ֹו ִבֹּלְ בַק ִד"...
"אֵ י) ַקא ָתּה ַקמ ְס ִבּיר אֶ ת זֶה?",
נִ ְשׁעַק ן ַקֱקֹלְ ָמן עַק ֹל הַק דֶּ ֹלְ פֵּ ֱק" .הַק ַקסֹּלְ מוֹן
אוֹת ֹו ַקסֹלְ מוֹן! ָמה יֵשֹׁ ,ל ַָקדּגִ ים
ִמנּו ְֹרבֶ גְ יָה ְצ ִריכִ ים ֹלְ הַק נְ ִפּיֱק ַקדּ ְרכּוֹן
וּוִ יזָה וְ זֶה ע ֹוֹלֶה ֹלָהֶ ם יו ֵֹתר?".
"כַּקמּוּבָ ן ֶשׁIא" ,צָ ַקח ְֱק ִתּי" .אַק) כָֹּל
יָם ַקמעֲק נִ יֱק ֹל ַָקדּג ַקטעַק ם אַחֵ ר!".
"בּ ִִדיּוֱּק" ,נֶהֱ נָה ַקֱקֹלְ ָמן" .זֶה ָמה
ְ
אשׁית
ְבּ ֵר ִ
ְבּפָ ָר ַקשׁת
ֶשׁכָּתוּב
'וֹּלְ ִמ ְֱקוֵה הַק ַקמּיִם ֱָק ָרא י ִַקמּים'ַ .קמדּוּעַק
י ִַקמּים? הֲק ֵרי הַק יּ ִַקמּים ִמ ְת ַקח ְבּ ִרים ֹלְ יָם
אֶ ָחִד! אֶ לָּא ֶשׁלְּ כָֹל יָם יֵשׁ ְתּכוּנוֹת
שׁוֹנוֹת ,עַק ִד כְּ ִדֵ י כָּ) ֶשׁהַק ָדּבָ ר
ַקמ ְשׁ ִפּיעַק עַק ֹל הַק ָדּגִ ים הָ עוֹֹלִ ים ִממֶּ נּוּ!
ֹל ְַקמרוֹת ֶשׁהָ או ְֱֹקיָנוֹס ֶשֹׁל נו ְֹרבֶ גְ יָה
ִמ ְת ַקחבֵּ ר ֹלְ זֶה ֶשֹׁל ֱָקנ ִָָדה"...
נִ זְ כּ ְַקר ִתּי גַּקם בַּק ִמּ ְפגָּשׁ הַק ְמּפ ְֻקר ָסם
בֵּ ין הָ או ְֱֹקיָנוֹס הַק ה ִֹדּי ֹלָאו ְֱֹקיָנוֹס
אַטֹלַקנְ ִטי ,בּ ֹו נִ ָתּן ֹלִ ְראוֹת ְבּבֵ רוּר
הָ ְ
אַטֹלַקנְ ִטי
כִּ י ִצ ְבע ֹו ֶשֹׁל הַק ה ִֹדּי ָירֱֹק וְ הָ ְ
ָכּחֹֹל ,וְ הֵ ם אֵ ינָם ִמ ְתעָ ְר ִבים זֶה
בָּ זֶה! אָכֵן ,הָ ע ֹוֹלָם וְ הַק טֶּ בַק ע כֻּקלּ ֹו
ִמ ְתנַקהֵ ג עַק ֹל ִפּי תּו ָֹר ֵתנוּ הַק ְקִּדו ָֹשׁה...

)מלִּ יזֶ'נְ ְסֱק(
יֱקים ַקר ִבּי אֱ ֹלִ ימֶ ֹלֶ) ִ
אַחים הַק צַּק ִדּ ִ
הָ ִ
זוּשׁא )מֵ אַנִ יפּוֹֹלִ י( הֶ ע ֱִמיסוּ ַקתּ ְר ִמיֹלִ ים עַק ֹל
וְ ַקר ִבּי ָ
כִּ ְתפֵ יהֶ ם וְ י ְָצאוּ ֹלִ נְ דִֹּד בַּק ְדּ ָרכִ ים .הֵ ם ֱִק ְבֹּלוּ עֲק ֹלֵיהֶ ם
ֹלַקעֲק רֹ) ָחמֵ שׁ ְשׁנוֹת גָֹּלוּת ,כְּ ִדֵ י ֹלְ ַקזכֵּ) אֶ ת נ ְַקפ ָשׁם.
ִבּ ְמי ָֻקחִד ִבּ ְקּשׁוּ ֹלַקעֲק ֱקֹר ִמלִּ בָּ ם כָֹּל ֶשׁמֶ ץ ֶשֹׁל הַק ְרגּ ַקָשׁת
וּמה טוֹב ֹלְ כָ) מֵ הַק גָֹּלוּת,
יֵשׁוּת עַק ְצ ִמית וְ גַקאֲק וָ הָ .
וּמ ַקמעֶ טֶ ת אֶ ת הַק ֵשּׁם".
"מּ ַקמעֶ טֶ ת אֶ ת הַק ָמּמוֹן ְ
הַק ְ

ְבּאו ָֹתהּ ָשׁעָ ה ִהזְ ַקדּ ְמּנוּ ֹל ִָעיר
אַת ָרא
יס ֱָקהֶ ,שׁבָּ הּ כִּ הֵ ן כְּ ָמ ָרא ְדּ ְ
ֹלִ ְ
הַק גָּאוֹן ַקר ִבּי ְמנַקחֵ ם-מֶ ענְ דֶּ ֹל הו ְֹר ִביץ,
וּמי ָֻקחס כְּ אֶ ָחִדִ .מכֵּיוָ ן
גִָּדוֹֹל בַּק תּו ָֹרה ְ
ָֹלוּתם ֹלִ ְֱק ַקראת
ֶשׁ ִמּמֵּ יֹלָא עָ ְמ ִָדה גּ ָ
יּוּמהּ וּכְ בָ ר נִ ְת ַקֱק ְבֹּלָה ְבֹּלִ בָּ ם
ִס ָ
הַק הַק ְחֹל ָָטה ֹל ְַקחדֹֹּל ִמלִּ ְהיוֹת נ ְֶחבָּ ִאים
אֶ ֹל הַק כֵֹּלִ ים וֹּלְ הַק ְת ִחיֹל ֹלְ הָ ִפיץ אֶ ת
הַק חֲק ִסיִדוּת ְבּגָֹלוּי ,נִ ְתעו ֵֹרר ְבֹּלִ בָּ ם
חֵ ֶשֱׁק ֹלָסוּר ֹלְ בֵ ית הָ ַקרב ,הַק מֻּק ְפֹלָג ְבּתו ָֹרה וְ י ְִראַת-
ָשׁ ַקמיִםָ .ח ְשׁבוּ ,אוֹּלַקי י ְִשׁ ְמעוּ ִמ ִפּיו ְדּבַק ר תּו ָֹרה
ַקמ ְרנִ יןֹ-לֵב א ֹו ִא ְמ ָרה ְמעו ֶֹר ֶרת ֶשׁ ְתּ ַקחמֵּ ם אֶ ת
ֹלִ בָּ ם.

י ְָצאוּ אֵ פוֹא הַק ְשּׁ ַקניִם ֹלְ ַקִד ְרכָּם .הֵ ם הָ ֹלְ כוּ מֵ ִעיר
מוּתם הַק ִחיצוֹנִ ית
וּמכְּ פָ ר ֹלִ כְ פָ ר .עַק ֹלִ -פּי ְדּ ָ
ֹלְ ִעיר ִ
ֹלוּבים הַק ְמּ ַקחזְּ ִרים עַק ֹל
נִ ְראוּ כִּ ְשׁנֵי ַקֱק ְבּצָ נִ ים עֲק ִ
הַק ְפּ ָת ִחיםִ .בּ ְמרוּצַק ת הַק ָשּׁנִ ים הַק לָֹּלוּ י ְִָדעוּ ְשׁנֵי
צוֱּקה,
וּמ ָ
אַחים הַק ְקִּדו ִֹשׁים ִע ִתּים ֶשֹׁל ָרעָ ב ְ
הָ ִ
ָס ְפגוּ ִבּזְ יוֹנוֹת ָֹלרֹב ,וּפַק עַק ם אֵ ַקרע ֶשׁאַף ָס ְפגוּ
ַקמהֲק ֹלֻקמּוֹת ֶשֹׁל ַקמ ָמּשׁ .כָֹּל אֵ לֶּה 5א הֵ סֵ בּוּ ֹלָהֶ ם
ֱקֻק ְרטוֹב ֶשֹׁל צַק עַק רֹ .לְ הֶ פֶ)ְ ,שׂמֵ ִחים הָ יוּ עַק ֹל כָֹּל
ִבּזָּיוֹן וְ הַק ְשׁפָּ ֹלָה ֶשׁנּ ְָפֹלוּ ְבּחֶ ֹלְ ֱָקם ,כִּ י אָז י ְִָדעוּ
ָֹלוּתם ַקמ ִשּׂיגָה אֶ ת ַקמ ְטּ ָר ָתהּ.
ֶשׁגּ ָ

וּב ְקּשׁוּ
בָּ אוּ ֹלְ בֵ ית הָ ַקרב ,עָ ְמִדוּ כַּקעֲק נִ יִּים בַּק פֶּ ַקתח ִ
וּמיִָּד הו ִֹשׁיט
נְ ִָדבָ ה .נ ַקָתן בָּ הֶ ם הָ ַקרב ַקמבָּ ט בּוֹחֵ ן ִ
"שֹׁלוֹם
ֹלָהֶ ם יִָד ַקח ָמּה וּבֵ ְרכָם ִבּ ְמאוֹר-פָּ נִ ים ְבּ ָ
עֲק ֹלֵיכֶם ,י ִ
ְהוִּדים" .כַּקעֲק בֹר ֶרגַקע ָשֹׁלַקח יִָד ֹלְ כִ יס ֹו
וְ הו ִֹציא ִמתּוֹכ ֹו ְשׁנֵי ַקמ ְט ְבּעוֹתַ ,קמ ְטבֵּ עַק ֹלְ כָֹל אֶ ָחִד
אַחים ֹל ַקָרב עַק ֹל נְ ִִדיבוּת ֹלִ בּוֹ,
וְ אֶ ָחִד מֵ הֶ ם .הוִֹדוּ הָ ִ
וְ ֵשׂ ְרכוּ אֶ ת ַקרגְ ֹלֵיהֶ ם ִמ ָשּׁםְ ,מאֻק כְ ז ִָבים עַק ֹל ֶשׁIא
זָכוּ ֹלִ ְשׁמֹ עַק ְדּבַק ר תּו ָֹרה ִמ ִפּיו.

יֱקים –
אַחים הַק צַּק ִדּ ִ
כְּ ֹלָֹל הָ יָה נֱָקוּט ְבּי ִָָדם ֶשֹׁל הָ ִ
ֹלְ ִה ְת ַקרחֵ ֱק ִמן הָ עֲק ִשׁ ִירים וְ הַק ְמּי ָֻקח ִסים וְ אַף ִמן
הַק לּ ְַקמ ִָדנִ ים הַק גְּ ִדוֹֹלִ ים וְ הָ ַקרבָּ נִ ים הַק ְמּפ ְֻקר ָס ִמים" .כָֹּל
הַק ָדּבֵ ֱק בַּק כָּבוִֹד ,הַק כָּבוִֹד ָדּבֵ ֱק בּוֹ" ,הָ יוּ או ְֹמ ִרים.
ִמשּׁוּם כָּ) ִה ְֱק ִפּיִדוּ ָתּ ִמיִד ֹלְ ִה ָמּצֵ א אַק) וְ ַקרֱק
וּב ֱֶק ֶרב
שׁוּטים ְ
ְבּחֶ ְב ָר ָתם ֶשֹׁל הָ אֲק נ ִָשׁים הַק ְפּ ִ
ְמ ַקֱק ְבּצֵ י הַק נְּ ִָדבוֹת וְ סוֹעֲק ִדֵ י בָּ ֵתּי-הַק ַקתּ ְמחוּי.

אַחים ֹלְ ַקת ְִדהֵ ָמ ָתם
אתם ִמבֵּ ית הָ ַקרב גִּ לּוּ הָ ִ
ְבּצֵ ָ
כִּ י ְבּיַקִד כָֹּל אֶ ָחִד וְ אֶ ָחִד מֵ הֶ ם ִדּינַקר זָהָ בִ .ה ִבּיטוּ
אָחיו ְוִּדאָגָה עָ ֹלְ ָתה עַק ֹל ְפּנֵיהֶ ם .פָּ נָה ַקר ִבּי
ִאישׁ ְבּ ִ
אָמר" :אֱ ֹלִ ימֶ ֹלֶ) ְמפַק חֵ ִד
אָחיו וְ ַק
אֱ ֹלִ ימֶ ֹלֶ) ֹלְ ִ
ֹלְ הַק ְחזִ יֱק ְבּי ִָָדיו ִדּינַקר זָהָ ב זֶהֶ ,שׁ ָמּא ָטעָ ה הָ ַקרב
וְ נִ ְת ַקכּוֵּן ֹלְ ַקמ ְטבֵּ עַק נְ ח ֶֹשׁת ,וְ נִ ְמצָ א אֱ ֹלִ ימֶ ֹלֶ) נֶהֱ נֶה
ִמן הַק ֶגּזֶֹל".

ָחמֵ שׁ ְשׁנוֹת הַק גָֹּלוּת ֶשׁ ִקּ ְבֹּלוּ עֲק ֹלֵיהֶ ם ִה ְת ֱָק ְרבוּ
זוּשׁא וְ ַקר ִבּי אֱ ֹלִ ימֶ ֹלֶ) ִסכְּ מוּ בֵּ ינֵיהֶ ם
ֹלְ ֱִקצָּ ןַ .קר ִבּי ָ

"זוּשׁא חו ֵֹשׁשׁ
ָ
אָמר:
זוּשׁא ְבּרֹאשׁ ֹו וְ ַק
ִהנְ הֵ ן ַקר ִבּי ָ
ֹלְ הַק ְחזִ יֱק ְבּי ִָָדיו ִדּינַקר זָהָ ב זֶהֶ ,שׁ ָמּא ָטעָ ה הָ ַקרב

'שׂפַק ת הַק גּוּף' ִהיא ְמ ַקר ֶתּ ֱֶקת .כְּ ֶשׁאָנוּ ְמאֻק ָשּׁ ִרים ,הַק פָּ נִ ים ֶשׁלָּנוּ 'עוֹֹלוֹת'
ְ
כְּ ֹלַקפֵּ י ַקמ ְעֹלָה ,הַק ְשּׂפָ ַקתיִם ,הַק ַקסּנְ טֵ ר .הָ עֵ י ַקניִם נִ ְפ ָתּחוֹת ֹלִ ְרוָ ָחה א ֹו ִמ ְצ ַקט ְמ ְצמוֹת
כְּ מ ֹו ְבּעֵ ת ִחיּוּ) וְ הָ ִאישׁוֹנִ ים ִמ ְת ַקרחֲק ִבים ְמאוִֹדֹ .לְ ִע ִתּים גַּקם צֶ בַק ע הָ עוֹר ִמ ְשׁ ַקתּנֶּה ֹלְ ָסמוֱּק וּבָ ִריא...
עֻקמּת זֹאת ,כְּ ֶשׁעֲק ִ
ֹלְ ַק
צוּבים ,הַק פֶּ ה מֻק טֶּ ה כְּ ֹלַקפֵּ י ַקמ ָטּה ,הָ עֵ י ַקניִם מֻק ְשׁפָּ ֹלוֹת וְ הַק פָּ נִ ים נְ מוּכוֹת.
יִדם ֶשֹׁל הַק מֵּ צַק ח וְ הַק גַּקבּוֹתִ ...בּ ְשׁעַק ת כַּקעַק סֹ ,לְ ָמ ָשֹׁלִ ,מ ְתכַּקוְּ צוֹת הַק גַּקבּוֹת וְ הַק ְשּׂפָ ַקתיִם
ִשׂימוּ ֹלֵב ֹלְ ַקת ְפ ֱִק ָ
ְֱקפוּצוֹת .הַק מֵּ צַק ח ִמ ְת ַקֱקמֵּ ט כְּ ֶשׁאָנוּ מֻק ְִדאָגִ ים ,א ֹו כַּקאֲק ֶשׁר ְמנ ִַקסּים ֹלְ ִה ְת ַקרכֵּז ְבּ ַקמ ֶשּׁהוּ.
ְבּ ִרגְ עֵ י פַּק ַקחִד וּבֶ הָ ֹלָה הָ עֵ י ַקניִם נִ ְפעָ רוֹת ֹלִ ְרוָ ָחה וֹּלְ ִע ִתּים גַּקם הַק פֶּ ה .גַּקם ְבּ ָשׁעָ ה
עֻקמּת זֹאת,
ֶשׁאָנוּ מֻק ְפ ָתּ ִעים נִ ְפעָ רוֹת הָ עֵ י ַקניִם וְ הַק גַּקבּוֹת ִמ ְתרו ְֹממוֹתֹ .לְ ַק
ַקח ְשׁ ִָדנוּת ִתּגְ רֹם ֹלָעֵ י ַקניִם ֹלְ ִה ְצ ַקט ְמצֵ םָ .
יח 5א נ ִָעים
וּמה ֱקו ֶֹרה כַּקאֲק ֶשׁר יֵשׁ ֵר ַק
בַּק ְסּ ִביבָ ה? הַק פֶּ ה נִ ְסגָּר ְבּאֹפֶ ן אוֹטו ָֹמ ִטי ,וְ הַק זָּוִ יּוֹת ִמ ְשּׁנֵי ִצדֵּ י הָ אַף ִמ ְתרו ְֹממוֹת.
בּוּשׁה ,גַּקם סֹמֶ ֱק בַּק לְּ ָח ַקייִם.
נְ ִשׁיכַקת הַק ָשּׂפָ ה הַק ַקתּ ְחתּ ֹונָה וְ ִהדּוֱּק הַק ְשּׂפָ ַקתיִם י ִָעיִדוּ עַק ֹל ָ

אַחים
אָמרוּ וְ עָ שׂוָּ .חזְ רוּ הָ ִ
ְ
יס ֱָקה
יֱקים ֹלְ בֵ ית הָ ַקרב ִמלִּ ְ
הַק צַּק ִדּ ִ
וְ הֵ ִטיֹלוּ עַק ֹל שֻׁק ֹלְ ָחנ ֹו אֶ ת ְשׁנֵי
הַק ִדּינ ִָרים" .אֵ ין ְרצ ֹונֵנוָּ ,חֹלִ יֹלָה,
"מן
אָמרוּ ַקֹלגָּאוֹןִ ,
ֹלֵהָ נוֹת ִמן הַק ֶגּזֶֹל"ְ ,
הַק ְסּ ָתם נִ ְת ַקחלֵּף ֹל ֹו ֹלִ כְ בוִֹד תּו ָֹרת ֹו
ַקמ ְטבֵּ עַק נְ ח ֶֹשׁת ְבּ ַקמ ְטבֵּ עַק ֶשֹׁל זָהָ ב,
ֶשׁהֲק ֵרי אֵ ין נו ְֹתנִ ים ֹלְ ַקֱק ְבּצָ נִ ים ִדּינְ ֵרי
זָהָ ב".

יס ֱָקה ִבּ ְט ִביעַק ת עֵ ינוֹ ,וְ ָסבוּר הָ יָה כִּ י ְשׁנֵי
ִמלִּ ְ
הָ עֲק נִ יִּים ֶשׁלְּ פָ נָיו ַקתֹּלְ ִמיִדֵ י-חֲק כ ִָמים הֵ ם ,וְ נִ ְמצָ א
זוּשׁא גּ ֹונֵב ַקדּעַק ת הַק ְבּ ִריּוֹת".
ָ
אָמר:
אָחיו וְ ַק
נ ָָשׂא ַקר ִבּי אֱ ֹלִ ימֶ ֹלֶ) אֶ ת עֵ ינָיו אֶ ֹל ִ
"זוּשׁא י ִַקקּ ִיריִ ,אם ִמשּׁוּם כָּ) ,יָכוֹֹל ַקא ָתּה ֹלִ ְהיוֹת
ָ
ָרגוּעַק ֶ ,שׁהֲק ֹלוֹא ַקתֹּלְ ִמיִד ָחכָם ַקא ָתּה .אַק) אֱ ֹלִ ימֶ ֹלֶ)
אֵ ינֶנּוּ ָרגוּעַק ֶ ,שׁ ָמּא ָטעָ ה הָ ַקרב וְ5א נִ ְת ַקכּוֵּן ֹל ֵָתת ֹל ֹו
אֶ לָּא ַקמ ְטבֵּ עַק ֶשֹׁל נְ ח ֶֹשׁת".
אָמנָם
כַּקעֲק בֹר ֶרגַקע הו ִֹסיף ַקר ִבּי אֱ ֹלִ ימֶ ֹלֶ)" :וְ ִאם ְ
אַת ָרא ֹל ֵָתת ַקמ ְטבֵּ עַק ֶשֹׁל זָהָ ב,
ִה ְת ַקכּוֵּן הַק ָמּ ָרא ְדּ ְ
הֲק ֵרי הַק ַקמּצָּ ב ָחמוּר ִשׁ ְבעָ ַקתיִם .עֲק ֹלוֹּלָה ֹלְ ִה ָכּנֵס
אָמר ֹו ְבֹּלִ בּ ֹו – ִהנֵּה,
בֶּ אֱ ֹלִ ימֶ ֹלֶ) ִמ ַקדּת הַק גַּקאֲק וָ הְ ,בּ ְ
גַּקם כְּ ֶשׁלּוֹבֵ שׁ הוּא ִבּגְ ִדֵ י ַקֱק ְבּצָ ן עָ ֹלוּב ,נו ְֹתנִ ים ֹל ֹו
ִדּינָר ֶשֹׁל זָהָ ב ,כְּ ִדֶ ֶר) ֶשׁנּוֹהֲק גִ ים ְבּ ַקתֹלְ ִמיִדֵ י-
חֲק כ ִָמיםִ .מכָּאן ֶשׁהַק ְשּׁכִ ינָה שׁו ָֹרה עַק ֹל פָּ נָיו!".
הוּרים ,עַק ִד ֶשׁ ִה ְתעו ֵֹרר ַקר ִבּי
ָשׁ ְֱקעוּ הַק ְשּׁ ַקניִם ְבּ ִה ְר ִ
הוּבי ִמלְּ הָ ִטיֹל
אָחי אֲק ִ
"חֹלִ יֹלָה ֹלְִ 0
אָמרָ :
זוּשׁא וְ ַק
ָ
ימהּ ְבּכ ֶֶתם
דּ ִֹפי ְבּנִ ְשׁ ָמ ְת 0הַק ְטּהו ָֹרה וֹּלְ הַק כְ ִתּ ָ
הַק גַּקאֲק וָ ה .וְ אוֹּלָם בָּ רוּר כּ ֶַקשּׁמֶ שׁ כִּ י ָטעוּת הָ י ְָתה
כָּאן וְ כִ י ִדּינְ ֵרי הַק זָּהָ ב אֵ ינָם ֶשׁלָּנוּ .הָ בָ ה נָשׁוּב
אַת ָרא וְ נ ְַקחזִ ֵירם ֹלוֹ".
ֹלְ בֵ ית ֹו ֶשֹׁל הַק ָמּ ָרא ְדּ ְ

יס ֱָקה וְ ִחיּוּ)
ִה ִבּיט בָּ הֶ ם הָ ַקרב ִמלִּ ְ
ְבּעֵ ינָיו5" .אַ ,קרבּו ַקֹתי ,שׁוּם ָטעוּת 5א
נ ְָפֹלָה כָּאןִ .אישׁ אֵ ינ ֹו ַקמ ְחֹלִ יף נְ ח ֶֹשׁת
ְבּזָהָ ב .אֶ לָּא ָמה? בָּ רוּ) הַק ֵשּׁם יֵשׁ ֹלִ י ְט ִביעַק ת עַק יִן
טוֹבָ הִ .הכּ ְַקר ִתּי בָּ כֶם ֶשׁ ְראוּיִים ַקא ֶתּם ֹלִ נְ ִָדבָ ה
הֲק גוּנָה ,וְ עַק ֹל-כֵּן נ ַקָת ִתּי ָֹלכֶם כְּ ִפי ֶשׁנּ ַקָת ִתּיְֱ .קחוּ
בַּק חֲק ז ָָרה אֶ ת הַק ַקמּ ְט ְבּעוֹת כִּ י ֶשׁ ָלּכֶם הֵ ם".
יס ֱָקה
זוּשׁא וְ ַקר ִבּי אֱ ֹלִ ימֶ ֹלֶ) ִה ִבּיטוּ בָּ ַקרב ִמלִּ ְ
ַקר ִבּי ָ
נְ בוֹכִ ים וְ ִה ְסּסוּ ִאם ֹלְ הו ִֹשׁיט אֶ ת י ִָָדם אֶ ֹל
יס ֱָקה.
הַק ַקמּ ְט ְבּעוֹתֹ .לְ פֶ ַקתע ִה ְר ִצינוּ ְפּנֵי הָ ַקרב ִמלִּ ְ
אָמר" :נִ ְִדמֶ ה ֹלִ י,
אַחים עֵ י ַקניִם חו ְִֹדרוֹת וְ ַק
נ ַקָתן בָּ ִ
ְהוִּדים ֶשׁעָ ְרכוּ גָֹּלוּת ְבּמֶ ֶשׁ) כּ ַָקמּה ָשׁנִ ים
ֶשׁיּ ִ
ְרצוּפוֹתְ ,צ ִריכִ ים הָ יוּ ֹלְ הַק גִּ יעַק ֹלְ ַקמ ְִד ֵרגָה ֶשֹׁל ִבּטּוֹּל
גָּמוּרֹ .לְ הַק כְ נָעָ ה ַקמ ָמּשֹׁ ,לְ5א ֱקֻק ְרטוֹב ֶשֹׁל הַק ְח ָשׁבָ ה
ימים ַקמ ָמּשׁ וֹּלְ ַקֱקבֵּ ֹל ְבּהַק ְשֹׁל ָָמה
עַק ְצ ִמיתֹ .לִ ְהיוֹת ְתּ ִמ ִ
ְ
ִסּוּרים ,אֶ לָּא גַּקם טוֹב
וּבאַהֲק בָ ה 5א ַקרֱק ִבּזְ יוֹנוֹת וְ י ִ
וְ נ ַקַקחת".
זוּשׁא וְ ַקר ִבּי אֱ ֹלִ ימֶ ֹלֶ) עַק ִד ִע ְמ ֱֵקי
נִ זְ ַקדּ ְעזְ עוּ ַקר ִבּי ָ
נִ ְשׁ ָמ ָתם מֵ הַק ְדּבָ ִרים הַק נּו ְֱֹק ִביםִ .חישַׁ -קמהֵ ר נ ְָטֹלוּ
אֶ ת הַק ַקמּ ְט ְבּעוֹת וְ י ְָצאוּ ְשׁחוּחֵ י ֱקו ָֹמה וּמֻק ְשׁ ְפֹּלֵי
אַת ָרא.
עֵ י ַקניִם ִמבֵּ ית הַק ָמּ ָרא ְדּ ְ
אָכֵן ,הֵ ם זָכוּ ֹלִ ְשׁמֹ עַק אֶ ת אֲק ֶשׁר הָ יוּ ְצ ִריכִ ים
ֹלִ ְשׁמֹ עַק  .בּ ֹו בַּק ָמֱּקוֹם ֱִק ְבֹּלוּ עֲק ֹלֵיהֶ ם ְשׁנַקת גָֹּלוּת
נוֹסֶ פֶ ת.

הוֹסיף ֵח ְטא
א ֹלְ ִ
אָמר ֹל ֹו הַק ֵשּׁם:
אִָדםִ ,ה ְת ַקחבֵּ א ִמ ְפּנֵי הַק ֵשּׁם" :כִּ י עֵ ירֹם אָנֹ כִ י וָ אֵ ָחבֵ א"ַ .ק
אַחר ֶשׁ ָח ָטא הָ ָ
ֹלְ ַק
ִ
אִָדם ,אַֹל ֹל ֹו ֹלִ ְשֱׁקֹעַק
"מי ִהגִּ יִד ֹלְ 0כִּ י עֵ ירֹם ָא ָתּה" .פֵּ ְרשׁוּ זֹאת חֲק ִס ִיִדיםֶ ,שׁגַּקם ִאם ָח ָטא הָ ָ
עוִֹד בַּק חֵ ְטא ,אֶ לָּא עָ ֹלָיו ֹלְ ִה ְתיַקצֵּ ב ֹלִ ְפנֵי הַק ֵשּׁם וֹּלְ ִה ַקטּהֵ ר.
גְּשׁ ִרים
אַחת בַּק דֶּ ֶר)ְ .בּכָֹל הַק ָ
רוּסי ,נִיֱק ֹוֹלַקאי ,נ ַקָסע פַּק עַק ם ַק
וְ הֵ ִביאוּ עַק ֹל כָּ) ִספּוּר :הַק צָּ אר הָ ִ
אַחִד
יְהוִּדי ,הֻק ְפ ַקֱקִד עַק ֹל ַק
יִהיֶה פָּ נוּיַ .קחיָֹּל אֶ ָחִדִ ,
יח ֶשׁהַק נּ ִָתיב ְ
וְ הַק ְדּ ָרכִ ים הֻק ְצּבוּ שׁו ְֹמ ִריםֹ ,לְ הַק ְב ִט ַק
הַק ָ
כַּקנִּראֶ ה 5א יַקעֲק בֹר הַק צָּ אר
גְּשׁ ִרים .כְּ ֶשׁ ָחֹלְ פָ ה הַק ָשּׁעָ ה ֶשׁהַק צָּ אר הָ יָה אָמוּר ֹלַקעֲק בֹר בָּ הָּ ,ח ַקשׁב ֶשׁ ְ
הַק יּוֹם .פָּ ַקשׁט אֶ ת ְבּג ִָָדיו וְ י ַקָרִד ֹלִ ְרחֹץ בַּק נָּהָ רִ .פּ ְתאוֹם ָשׁ ַקמע אֶ ת ִשׁ ְֱקשׁוֱּק גַּקֹלְ ַקגלֵּי מֶ ְרכֶּבֶ ת הַק צָּ אר.
וּשׁאָֹל ֹו אֵ י) הֵ עֵ ז ֹלְ ִה ְתיַקצֵּ ב ֹלְ פָ נָיו
זִ נֱֵּק מֵ הַק ַקמּיִם עֵ ירֹם וְ ִסמֵּ ן ְבּיִָד ֹו ֶשׁהַק דֶּ ֶר) ְפּנוּיָהֱָ .ק ָרא ֹל ֹו הַק צָּ אר ְ
"אָמנָם ָח ָט ִ
יְּהוִּדיְ :
עֵ ירֹם .הֵ ִשׁיב הַק ִ
אתי ֶשׁעָ ז ְַקב ִתּי אֶ ת ִמ ְשׁ ַקמ ְר ִתּי ,אַק) הַק ִאם ְבּ ֶשֹׁל כָּ) או ִֹסיף
יסר?!".
ֹל ְַקחטֹא וַק אֲק עַק כֵּב אֶ ת ַקמ ָסּע ֹו ֶשֹׁל הַק ֵקּ ָ

י˜הƒ :א ָּמא¿ ,מ ַקׁ˘ ֲקﬠ ֵמם ֹƒלי!
¿ˆ ƒב ָ

ƒא ָּמאָ :אז ֵּ˙ ֵֹל ¿ך ¿ֹל ָה ƒכין
ָֹלנ ּו ַקמ ּ ֶׁ˘ה ּו ¿מ ַקﬠ ¿נ ֵין ¿ו ָח ִָד ׁ˘
ַקﬠֹל ָּפ ָר ַקׁ˘˙ ¿ ּב ֵר ׁƒ
א˘י˙,
ֹלוֹ ַקמר ּ ƒב ¿סעו ַקִּד˙ ַקׁ˘ ָ ּב˙.

י˜הֲ :קא ָבֹל ָּפ ָר ַקׁ˘˙ ¿ ּב ֵר ׁƒ
א˘י˙
¿ˆ ƒב ָ
¿
ּ
יזה ִָד ָבר ָח ִָד ׁ˘
ָ ּכֹל ָ ּכך ֻקמ ֶ ּכ ֶר˙! ֵא ֶ
ו ¿ּמ ַקﬠ ¿נ ֵין ֲקא ƒני ָיכוֹ ֹל ֹƒל ¿מˆֹא ָ ּב ּה?

ָׂ˘ ƒריֵ :אין ָּפ ָר ָׁ˘ה ַק ּב ּ˙וֹ ָרה ֶׁ˘ ƒאי
יה ƒח ִּדו ˘ּׁƒים!
ֶא ¿פ ָׁ˘ר ֹƒל ¿מˆֹא ָﬠ ֶֹל ָ
ֲקא ָבֹל ¿ ּב ָכֹל זֹא˙ַ ,קה ¿ֹל ַקואי
יﬠ¿ ,ו ƒי ¿˙ ַק˜ ¿ ּימ ּו
ֶׁ˘ ָּמ ַ ˘ׁƒק
יח ¿ ּכ ָבר ַקי ּ ƒג ַק
ִּ ƒד ¿ב ֵרי ֲקח ָכ ֵמינ ּו ƒז ¿כרוֹ ָנם
"˙וֹ ָרה ֲקח ִָד ָׁ˘ה
ֹƒל ¿ב ָר ָכהּ :
ֵמ ƒא ˙ּƒי ֵ˙ ֵˆא" – ּ˙וֹ ָר˙וֹ ֶׁ˘ֹל
יחָ .אז ƒי ¿הי ּו
ֶמ ֶֹל ¿ך ַקה ָּמ ַ ˘ׁƒק
ƒח ִּדו ˘ּׁƒים ֲקא ƒמ ּ ƒ ˙ּƒיים ¿ ּב ֶׁ˘ ַקפע

יח ָיבוֹ א הוּא
ַקאבָּ אָ :נכוֹ ןּ ¿ ,כ ֶׁ˘ ָּמ ַ ˘ׁƒק
¿י ַקג ֶ ֹּלה סוֹ ִדוֹ ˙ ֵאין סוֹ ף
ֶׁ˘ ּƒמ ¿ס ַקּ˙ ¿ּ˙ ƒרים ַק ּב ּ˙וֹ ָרה ֵמ ֲקאחוֹ ֵרי
ַקה ּƒמ ֹּ ƒליםָ ,האוֹ ּ ˙ƒיוֹ ˙ ַקו ֲקא ƒפ ֹּל ּו
ַקה ָּ˙ ƒגיםֲ .קא ָבֹל ƒאם ַקא ֶּ˙ם רוֹ ˆƒים,
ַקא ֶּ˙ם ¿ ּב ֶה ¿ח ֵֹלט ¿יכוֹ ֹƒלים ָֹל ֵ˙˙ ָֹלנ ּו
¿ו ָֹלאוֹ ¿ר ƒחים ֹƒל ¿טעֹם ֵמ ַקה ּ˙וֹ ָרה
יח.
ַקה ֲקח ִָד ָׁ˘ה ¿ו ַקה ּ¿מ ֻקי ֶח ִֶד˙ ֶׁ˘ֹל ַקה ָּמ ַ ˘ׁƒק
ימה ƒמן ַקה ַּקמ ¿ׁ˘ ָמעוּ˙
ּ ƒכי ¿ט ƒע ָ
ימי˙ ֶׁ˘ֹל ִּ ƒד ¿ב ֵרי
ָה ֲקﬠ ֻקמ ָּ˜ה ¿ו ַקה ¿ּפ ƒנ ƒ
ַקה ּ˙וֹ ָרה ¿ ּכ ָבר ƒה ¿˙ ַק ּג ¿ ֹּל ָ˙ה ָֹלנ ּו
¿ ּב˙וֹ ַקר˙ ַקה ֲקח ƒסיִדוּ˙.

ימהּƒ ,פ ¿˙ח ּו ¿ס ָפ ƒרים,
ƒא ָּמאִƒ ˜ָ :ד ָ
ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ¿מ ַקח ּ ƒכים ֹƒל ¿ׁ˘מ ַקֹﬠ

