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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 ƒ ,ב ¿ס ƒפינַק ˙ ַקמ ּ ָ ׂ˘א ¿˜ ַקט ָ ּנה ֲקﬠמו ָּסה ֵﬠ ˆƒים.
יﬠ ¿ֹל ָך ֶׁ˘ ַקה ּסו ָּפה
ֲקאנ ƒי ַקר˜ מוֹ ִƒד ַק
י˜ה אוֹ ָ˙נ ּו ¿מאוֹ ִד
ƒה ¿ר ƒח ָ
ƒמ ¿ ּנ ˙ƒיב ַקה ַקה ¿פ ָֹל ָגה ֶׁ˘ ָ ֹּלנוּ.

ָ ּברו ¿ּך ַקה ּ ֵׁ˘םָ ,ח ¿ֹל ָפה ַקה ¿ ּס ָﬠ ָרה.
ַקה ָ ּים נ¿ ƒר ֶאה ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ך ָרגו ַקּﬠ

 ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס ְמעַק כֵּב אֶ ת יוֹּלְ יוּס ֹלַקחֲק ֱִק ָירה ְֱקצָ ָרה,
יּוּמהּ חֲק ָשִׁד ֹו גּוֹבֵ רִ .אישׁ זֶה #א בָּ א ֹלְ ַקרפֵּ א אֶ ת ַקר ִבּי
וּב ִס ָ
ְ
צָ ִדוֱֹק; ַקמ ָטּ ָרה אַחֶ ֶרת ֹלוֹ..
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עוִֹד גִּ ְִדעוֹן ַקחי!

ַקר ִבּי צָ ִדוֱֹק יָשׁוּב הָ יָה עַק ֹל כִּ ְסּא ֹו וְ הָ גָה
ִבּ ְמגִ לַּקת ְֱקֹלָף .הוּא הָ יָה ַקדֹּל וְ כָחוּשׁ וּפָ נָיו
בָּ ֹלְ טוּ ְבּ ִחוְ ר ֹונָן ,אַק 8פָּ נָיו הָ יוּ ְמ ִאירוֹת.
"יְכוֹֹלִ ים ִהנְּ כֶם ָֹלג ֶֶשׁת"ִ ,ה ִתּירוּ הַק ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים
וְ הָ רו ְֹפ ִאים נִגְּשׁוּ וּבָ ְִדֱקוּ ִבּזְ ִהירוּת אֶ ת
הֶ ָחכָם הַק גִָּדוֹֹלָ .שׁאֲק ֹלוּ ְשׁאֵ ֹלוֹתִ ,ה ְתיַקעֲק צוּ
בֵּ ינֵיהֶ ם .כָֹּל אֶ ָחִד ִחוָּ ה אֶ ת ַקדּ ְעתּוֹ ,וְ ַקרֱק
יוֹּלְ יוּסֶ ,שׁעֲק ַקִדיִן הָ יָה נָתוּן ַקתּ ַקחת ר ֶֹשׁם
יֱקה ,נָצַק ר אֶ ת ֹלְ שׁוֹנ ֹו ְבּת ֱֶֹקף,
הַק חֲק ֱִק ָירה הַק ְמּ ִצ ָ
יְט ְפ ְטפוּ ִממֶּ נָּה שׁוּבִ ,טפּוֹת ֶשֹׁל יֵין
ֹלְ בַק ֹל ַק
ָשׂ ָרף..
נִשׁ ַקמע ִפּ ְתאוֹם,
ֱקוֹֹל ֹו ֶשֹׁל ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס ְ
"וּמדּוּעַק שׁו ֵֹתֱק ִהנְּ ,7רוֹפֵ א
ֱָקרוֹב ֹלְ אָזְ נוַֹ :ק
יסר?"ָ ,סנַקט בּוֹ ,וְ יוֹּלְ יוּס ֹל ַקָטשׁ עָ ֹלָיו
הַק ֵקּ ָ
עֵ ינַקיִם ַקר ְצ ָחנִיּוֹת .הוּא #א יָכוֹֹל הָ יָה ֹלְ הַק אֲק ִמין
נִּמצָ ִאים
כָמים הַק ְ
"מכָֹּל הַק חֲק ִ
ֹלְ ַקמזָֹּל ֹו הָ ַקרעִ ..
פֹּ הִ ,ה ְצֹל ְַקח ִתּי ֹלְ עו ֵֹרר עָ ֹלַקי ַקדּוְ ֱָקא אֶ ת חֲק ָשִׁד ֹו
ֶשֹׁל אֲק ִבי הַק יְּ ֹל ִִָדים! אֵ י ,"!?8כָּעַק ס עַק ֹל עַק ְצמוֹ.
נִס ַקתּיֵּם ְבּהַק ְחֹל ָָטה עַק ֹל
הַק ִדּיּוּן בֵּ ין הָ רו ְֹפ ִאים ְ
ִדּיאֶ ָטה זְ ִה ָירה עַק ִד ְמאוִֹדֶ ,שׁ ְתּ ִחלּ ָָתהּ
"אם אֶ ת ִמיץ הַק ְתּאֵ נָה
ִבּ ְמ ִציצַק ת ְתּאֵ נִיםִ .
יִהיֶה
נִתּן ְ
יח הֶ ָחכָם ֹלְ עַק כֵֹּל כַּק יָּאוּתָ ,
י ְַקצֹלִ ַק
ֹלְ ִה ְת ַקֱקדֵּ ם אַט אַט ֹלְ ַקמאֲק כָֹלִ ים ַקרכִּ ים וַק עֲק ִִדינִים
נו ָֹס ִפים" ,פָּ ְסֱקוּ הָ רו ְֹפ ִאים ,וְ יוֹּלְ יוּס ִמהֵ ר
אַף הוּא ֹלְ הַק ְצ ִהיר ְבֱּקוֹֹל" :כֵּןַ ,קרֱק ִמיץ
אַחר כְָּ ,8נִראֶ ה" ,וְ נ ַקָשׁ 8אֶ ת ְשׂפָ ָתיו
ְתּאֵ נִיםַ .ק
כְּ ֶשׁ ָראָה אֶ ת ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס ְמ ַקחיֵֹּ 8לְ עַק ְצמוֹ.
הַק פַּק עַק ם ֹלִ וּוּ הַק ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים אֶ ת הָ רו ְֹפ ִאים
אַנְשׁי
ְבּי ֶֶתר כָּבוִֹד .חֲק ָשׁ ִָדם פָּ ג וְ הֵ ם נ ְָטֹלוּ אֶ ת ֵ
הַק ִמּ ְשֹׁל ַקַקחת ֹל ִַקדּ ָירה בָּ הּ יָֹלִ ינוּ ,בַּק יּ ִָמים בָּ הֶ ם
ירוּשֹׁלַקיִם ,עַק ִד כַּקלּו ָֹתם ֹלְ ַקרפֵּ א אֶ ת ַקר ִבּי
יִשׁהוּ ִבּ ָ
ְ
צָ ִדוֱֹק.
ַקיְִד ְעיָה י ַקָשׁב ְבּ ַקנגּ ִָריָּת ֹו הַק שּׁוֹמֵ ָמה וְ ִה ִבּיט
ְס ִביב ֹו ְֱקִדו ַקֹרנִּית .כִּ ְמעַק ט #א נו ְֹתרוּ עֵ ִצים
ירוּשֹׁלַקיִם .אֵ ין עֲק בו ִָֹדה וְ כִ ְמעַק ט ֶשׁאֵ ין אֹ כֶֹל,
ִבּ ָ

כניסת השבת
צאת השבת

גִִּדעוֹן?!
וְ הָ ִע ָקּר ,הֵ יכָן ְ
יְּרוּשֹׁלַקיִם ִעם מוֹנְבַּק ז
גִִּדעוֹן ִמ ָ
מֵ אָז נֶעֱ ֹלַקם ְ
ישׁת
חֲק בֵ רוֹ ,עֲק ַקִדיִן #א ִהגִּיעָ ה מֵ הֶ ם כָֹּל ְדּ ִר ַק
ָשֹׁלוֹם .הַק ְדּאָגָה אָכְ ֹלָה אֶ ת ֹלִ בּוֹ ..וְ אוֹּלַקי #א
ִה ְצֹלִ יחוּ ֹל ְַקחבֹּר ֹלְ ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן בֶּ ן זַקכַּקאי .וַק הֲק ֹלוֹא
יִשׂ ָראֵ ֹל ְמצוּיִים הֵ ם!
בֵּ ין רו ָֹמ ִאים שׂוֹנְאֵ י ְ

ָאז ֶ ּב ַקטח עוֹ ִד ¿מ ַקﬠט
יﬠ ֹƒלנ¿ ַקמֹל ַקﬠ ּכוֹ !
נַק ּ ƒג ַק

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

ְדּ ִפיֱקוֹת ְבִּדֶ ֹלֶת הֶ ָחצֵ ר ִשׁ ְסּעוּ אֶ ת
ַקמ ְח ְשׁבו ָֹתיו ,וְ הוּא ִהזְ ַקדּ ֵקּף ִבּ ְפֹלִ יאָהִ .מי זֶה
הַק ְמּ ַקחפֵּ שׂ או ִֹתי עַק כְ ָשׁו?
"פּ ַקתח ֹלָנוּ ַקשׁעַק ר!"ֱָ ,ק ָרא אֵ ֹלָיו ֱקוֹֹל ָשׂמֵ ַקח
ְ
ִמבַּק חוּץ וִ ַקיִד ְעיָה זִ הָ ה אֶ ת ֱקוֹֹל ֹו ֶשֹׁל ַקרב
הָ ְרכִּ ינַקס ..הוּא ָרץ ֹלִ ְפתּ ַקֹח ,כְּ ֶשׁלִּ בּ ֹו דּוֹפֵ ֱק
ְבּ ִה ְת ַקרגְּשׁוּת .הַק ִאם יֵשׁ ָח ִָדשׁ ִמן הַק יְּ ֹל ִִָדים?

ּ˙וֹ ¿ך ַק ּכ ָּמה ¿ז ַקמן ַקא ָּ˙ה
יﬠ ¿ֹל ַקﬠ ּכוֹ ?
חוֹ ֵׁ˘ב ֶׁ˘ ַק ּנ ּ ƒג ַק

"זֹאת #א י ַקִָדע ֹלְ ַקספֵּ ר"ִ ,ה ְצ ַקטעֵ ר ַקרב
הָ ְרכִּ ינַקס" ,אַקִ 8מתּוְֹ 8דּבָ ָריו אֲק נִי מֵ ִבין כִּ י
ֹלְ י ְַקבנֶה מוּעָ ִדוֹת פָּ נָיו .עֵ ִד זֶה ִספֵּ ר כִּ י ַקרבָּ ן
יסר הַק ְב ָט ָחה ,כִּ י
יו ָֹחנָן ִבּ ֵקּשׁ וְ גַקם ֱִקבֵּ ֹל ִמן הַק ֵקּ ָ
כַּקנִּראֶ ה
יִפגַּקע ְבּי ְַקבנֶה וַק חֲק כָמֶ יהָ ִ .אם כֵּןְ ,
#א ְ
ֶשׁלְּ ָשׁם מוּעָ ִדוֹת פָּ נָיו .עַק כְ ָשׁוַ ,קיְִד ְעיָה ,רוּץ
וְ ַקספֵּ ר ֹלְ ִא ְשׁ ְתּ 7וְ ַקשׂ ַקמּח אֶ ת ֹלִ בָּ הּ ,וֶאֱ מֹר ֹלָהּ כִּ י
ֵתֹּלֵ 8וְ תו ִִֹדיעַק גַּקם ֹלְ ִאמּ ֹו ֶשֹׁל מוֹנְבַּק ז .אֲק נִי אֵ ֹלֵ8
ֹלְ ַקִד ְרכִּ י; ְמ ַקחכִּ ים ֹלִ י ְבּבֵ ית הַק ִמּ ְִד ָרשׁ!" וְ ַקרב
וּמהֵ ר ֹלָצֵ אתְ ,בּטֶ ֶרם
הָ ְרכִּ ינַקס פָּ נָה ֹלַקאֲק חו ָֹריו ִ
י ְַקחֱקֹר אוֹת ֹו ַקיְִד ְעיָה עַק ֹל הָ ִאישׁ הַק מֵּ ִעיִד .כִּ י עַק ֹל
יְתה הַק ְחֹל ָָטת ֹו ֶשֹׁל ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס,
יתנָה הָ ָ
כֵּן אֵ ָ
יִפגֹּשׁ הָ ִאישׁ הַק לָּז אֶ ת ַקיְִד ְעיָה.
ֹלְ ִה ָשּׁמֵ ר ֹלְ בַק ֹל ְ
"רגַקע!"ִ ,ה ִשּׂיג ֹו מֵ אָחוֹר ֱקוֹֹל ֹו ֶשֹׁל הָ אָב
ֶ
הַק ְמּאֻק ָשּׁר...
המשך יבוא

יַּ ƒק˜ח ¿ז ַקמן ¿ֹל ƒה ¿˙ ָ˜ ֵרב
ֲקח ָז ָרה ַקֹל ָּמ˜וֹ ם ֶׁ˘ ּבוֹ ָהי ƒינוּ.
ַק ּכ ָּמה יָ ƒמים .זוֹ ¿ ּכ ָבר ֹלֹא
יﬠה ֶׁ˘ֹל יוֹ ם אוֹ יוֹ ַקמי ƒם
נ¿ ƒס ָ
¿ ּכמוֹ ֶׁ˘ ָח ַׁק˘ ¿בנ ּו ֵמר ׁ
ֹא˘.

"אישׁ ְבּשׂו ָֹרה אֲק נִי הַק יּוֹם!"ִ ,הכְ ִריז הַק ְמֹּלַקמֵּ ִד
ִ
נִמצָ א
גִִּדעוֹן ַקחי וְ כִ י ְ
ְבּ ָשׂשׂוֹן" ,כִּ י עוִֹד ִבּנְְ 7
הוּאְ ,בּי ַקַקחִד ִעם חֲק בֵ ר ֹו מוֹנְבַּק זִ ,עם ַקרבֵּ נוַּ ,קרבָּ ן
יו ָֹחנָן בֶּ ן זַקכַּקאי וְ ה ֹוֹלִֵ 8עמּ ֹו ְבּכָֹל אֲק ֶשׁר ֵיֹלֵ– 8
וּמהַק ְר ִתּי
כָָּ 8שׁ ַקמ ְע ִתּי ֱקִֹדֶ ם ִמ ִפּי עֵ ִד ְר ִאיָּה ִ
ֹלָבוֹא אֵ ֹלֶי 7וֹּלְ ַקשׂמֵּ ַקח אֶ ת ֹלִ בְּ .7הָ סֵ ר ְדּאָגָה
ִמלִּ בְַּ ,7קיְִד ְעיָה ,כִּ י ָרצָ ה הַק ֵשּׁם אֶ ת ַקמעֲק ֶשׂי ;7כִּ י
ָשׁ ַקמר הַק ֵשּׁם עַק ֹל יַקֹלְ ְדּ."7
בֹרִ 8מ ִפּי
"תּ ַק
ַקיְִד ְעיָה נִ גֵּב אֶ ת ִדּ ְמעו ָֹתיוְ .
עֶ ֹלְ יוֹןַ ,קרב הָ ְרכִּ ינַקס ,כִּ י ִשׂ ַקמּ ְח ַקתּנִי הַק יּוֹם הַק זֶּה.
אָמר הָ ִאישׁ ֹלְ אָן ֵיֹלֵ,8
ַקרֱק ,אֱ מֹר נָאֶ ,שׁ ָמּא ַק
ַקר ִבּי יו ָֹחנָן?".
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ֲקאנַק ¿חנ ּו ¿רחוֹ ˜ƒיםַ ,קה ַק ּס ָּפנ ƒים
ֲקﬠיֵ ƒפיםֲ .קאנַק ¿חנ ּו ƒמ ¿˙ ַק˜ ¿ִדּ ƒמים ַקﬠ ¿כ ָׁ˘ו
¿ ּב ֶ˜ ֶˆב ƒא ּƒטי.

ַקא ָ ּבאָֹ ,ל ָּמה ַקא ָּ˙ה ֻקמ ¿ִד ָאג?
ƒה ֵ ּנה ָח ¿ֹל ָפה ַקה ¿ ּס ָﬠ ָרה
יﬠ
ו ¿ּבעוֹ ִד ַק ּכ ָּמה יָ ƒמים נַק ּ ƒג ַק
¿ֹל ֶא ֶר ıיָ ˘¿ׂ ƒר ֵאֹל.

טוֹ ב ¿ֹל ָפחוֹ ˙ַ ˜ƒּ ˘ֶׁ ,ק ּב ¿ֹלנ ּו ֵמ ַקה ּ¿מ ָא ֵר ַקח
ַקה ָ ּנ ִƒדיב ֶא˙ ַקא ¿ר ַק ּב ַקﬠ˙ ַקה ּƒמינ ƒים.
יהם.
נו ַקּכֹל ¿ֹל ָב ֵר ¿ך ֲקﬠ ֵֹל ֶ

נָ כוֹ ןּ ָ .ברו ¿ּך ַקה ּ ֵׁ˘ם ַקﬠֹל ֶזה.
ֲקא ָבֹל ָמה י¿ ƒהיֶ ה ַקﬠֹל ֻקס ָ ּכה?

יﬠ ו ָּבא.
ֵ ּכן ֲקא ָבֹל ַקחג ַקה ֻק ּס ּכוֹ ˙ ַקמ ּ ƒג ַק
ֲקאנ ƒי ָח ַׁק˘ ¿ב ˙ּƒי ֶׁ˘ ¿ ּכ ָבר נ¿ ƒז ֶ ּכה ַקֹל ¿ח ּגֹג
ֶא˙ ַקה ַקחג ּ ƒבירו ָּׁ˘ ַקֹלי ƒם .ו¿ ַקﬠ ¿כ ָׁ˘וָ ,מה
נַק ֲקﬠ ֶׂ˘ה ָ ּכאן ¿ֹלֹלֹא ֻקס ָ ּכה?
ַקה ƒאם ֹלֹא נ¿ ַק˜ ֵ ּים ֶא˙ ַקה ּƒמ ¿ˆוָ ה
ַקה ֲקח ׁ˘ו ָּבהָֹ ,ל ֶׁ˘ ֶב˙ ו ¿ֹּל ָב ֵר ¿ך ַק ּב ֻק ּס ָ ּכה?

יֵ ׁ˘ ֹƒלי ַקר ¿עיוֹ ן!
ּƒפ ¿˙רוֹ ן ַקמ ָּמ ׁ˘ ¿מ ֻקˆ ָ ּין!!
ֹלֹא ¿ס ָ˙ם ָﬠ ֹƒלינ ּו ַקﬠֹל
יֹלה
¿ס ƒפינָ ה ַקה ּמוֹ ƒב ָ
ֵﬠ ˆƒים!

"הַק ְסּ ִפ ָירה ֹלְ אָחוֹר כְּ בָ ר
אֶ ת
ִתּ ְפ ְתּחוּ
ִה ְת ִחיֹלָה,
הַק ַקמּ ְצנְ ִחים :עֶ ֶשׂרֵ ,תּ ַקשׁעְ ,שׁמ ֹונֶה,
יעים וְ נו ְֹפֹלִ ים עַק ֹל
ֶשׁבַק עֵ ...תּכֶף ַקמגִּ ִ
ְהוִּדה ְבֱּקוֹֹל ֱקוִֹדֵ ר
אָמר ֹלָנוּ י ָ
הָ ִר ְצפָּ הַ ,"...ק
ֹלִ ְֱק ַקראת ִסיּוּם הַק הַק ְפ ָס ֱָקה.

¿ֹל ָאן הוֹ ¿ֹל ƒכים?

ְהוִּדה ִמ ְת ַקכּוֵּן ,וְ הוּא
נִ ִסּינוּ ֹלְ הָ ִבין ֹלְ ָמה י ָ
ִמיִָּד ִה ְס ִבּיר אֶ ת עַק ְצמוֹֹ" :לִ פּוֹֹל ֹלְ תוֹ 8חִֹדֶ שׁ
אַפ ִ
חֶ ְשׁוָ ן הָ ְ
רוּרי ,אַחֲק ֵרי כָֹּל חִֹדֶ שׁ ִתּ ְשׁ ֵרי
הַק ְמּי ָֻקחִד וְ הַק ָשּׂמֵ ַקח ,זֶה פָּ שׁוּט הַק ְרגּ ָָשׁה ֶשֹׁל
יתה עַק ֹל הַק ַקקּ ְר ַקֱקע ִמגֹּ בַק הּ עָ צוּם .כְּ מ ֹו
נְ ִח ָ
צַק נְ ָחן ֶשׁ ֶרגַקע אֶ ָחִד הָ רֹאשׁ ֶשׁלּ ֹו בָּ עֲק נָנִ ים
וְ אַחֲק ֵרי כּ ַָקמּה ַקדּקּוֹת הוּא ִמ ְתגַּקֹלְ גֵֹּל עַק ֹל
הָ אֲק ִָד ָמהַ .קתּ ְח ְשׁבוּ ֹלְ אֵ יזֶה חִֹדֶ שׁ אֲק נ ְַקחנוּ
נִ כְ נ ִָסים ,חִֹדֶ שׁ ֶשׁבּ ֹו כָֹּל הַק יּ ִָמים דּו ִֹמים
אֶ ָחִד ֹל ֵַקשּׁנִ י כְּ מ ֹו ִטפּוֹת ֶשֹׁל גּ ֶֶשׁם"...

ַקֹל ¿ ּב ƒרי˙ ֶׁ˘ֹל ַקה ֵ ּבן
ֶׁ˘ֹל ִּדוֹ ִד ׁ¿˘מו ֵּאֹל!

ְהוִּדה,
כִּ ְמעַק ט נִ ְִדבַּק ְֱקנוּ ֻקכּלָּנוּ בָּ עֶ צֶ ב ֶשֹׁל י ָ
אֶ לָּא ֶשׁהַק מּו ֶֹרה ְבּ ִִדיּוֱּק נִ כְ נַקס ֹלַקכִּ ָתּה וְ ָשׁ ַקמע
אֶ ת הַק ְדּבָ ִרים.
אָמר
"ֹלְ הֶ פֶַ ,8קתֹּלְ ִמ ִיִדים י ְֱָק ִרים" ,הוּא ַק
'מ ְצנ ַקֵח
"בּחִֹדֶ שׁ הַק ַקחגִּ ים ַקדּוְ ֱָקא ֱִקבַּק ֹלְ נוּ ַק
ֹלָנוְּ .
הָ פוּ ,'8כְּ מ ֹו כְּ נָפַק יִם א ֹו סֻק לָּםֶ ,שׁיְּכוֹֹלִ ים
ֹלְ הָ ִרים או ָֹתנוּ ִמלְּ ַקמ ָטּה ֹלִ ֹלְ ַקמ ְעֹלָה .כָֹּל
הַק ְתּ ִפלּוֹת ,כָֹּל הַק ִשּׂ ְמ ָחה ,יְכוֹֹלוֹת ֹלְ הָ ִרים
גָּבוֹהַּק אֶ ת הַק יּ ִָמים הָ ְ'רגִ יֹלִ ים' ֶשׁלָּנוּ .ז ֹו
הַק ַקמּ ָטּ ָרה ֶשֹׁל חִֹדֶ שׁ ִתּ ְשׁ ֵרי – ֹלְ הַק זְ ִרים ַקחיִּים
ֹלְ תוְֹ 8שׁאַר הֶ חֳ ִָד ִשׁים.

ו¿ ֵא ¿
יך ˜וֹ ¿ר ƒאים ֹלוֹ ?

ֲקﬠ ַקִדי ƒן ֹלֹא ˜וֹ ¿ר ƒאים ֹלוֹ .
ַק ּב ¿ ּב ƒרי˙ י¿ ˜¿ ƒרא ּו ֹלוֹ ֵׁ˘ם.

"עַק כְ ָשׁו זֶה ָתֹּלוּי ַקרֱק בָּ נוִּ ,אם נִ ְת ַקרכֵּז
וְ נִ ַקקּח ִא ָתּנוּ מֵ חִֹדֶ שׁ ִתּ ְשׁ ֵרי ,אֶ ֹל תּוֹ 8חֶ ְשׁוָ ן,
אַחת ְֱק ַקטנָּהִ ,היא יְכ ֹוֹלָה
הַק ְחֹל ָָטה טוֹבָ ה ַק
ֹל ֵָתת ַקטעַק ם אַחֵ ר ֹלְ כָֹל יְמֵ י הַק ִשּׁגְ ָרה
ֶשׁלְּ פָ נֵינוּ".
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

י¿ ˜¿ ƒרא ּו ֹלוֹ ֵׁ˘ם?!
¿ ּכמוֹ ַקֹל ֵ ּבן ֶׁ˘ֹל נ ַקֹח?

אֶ ת הָ ִעיר וְ י ְַקחזֹר ַקרֱק ָמ ָחר" ,הֵ ִשׁיב ֹל ֹו
הָ עוֹבֵ ִד.

וַק יְ ַקשׁלַּק ח ֶאת ַקה ִצּפּוֹר

זוּשׁא
ְבֹּלִ י אֹמֶ ר ְוִּדבָ ִרים ָשׁב ַקר ִבּי ָ
אֶ ֹל הַק כְּ ֹלוּב ,אֲק ָחז ֹו ִבּ ְשׁ ֵתּי י ִָָדיו וְ יָצָ א
ִעמּ ֹו אֶ ֹל ִמחוּץ ַקֹלפֻּקנְ ָדֱּקָ .שׁם ,בָּ אֲק וִ יר
הַק פָּ ַק
תוּח ,הֵ ִסיט אֶ ת ַקשׁעַק ר הַק כְּ ֹלוּב
וְ ִשׁ ְח ֵרר ֹלִ ְרוָ ָחה אֶ ת הַק ִצּפּו ִֹרים
הַק כְּ ֹלוּאוֹת.

נֹ ַקח ,הַק צַּק ִדּיֱק הַק ָתּ ִמים ,עָ ַקמִד וּבָ נָה
ֹלְ בַק דּ ֹו ֵתּבָ ה ַקא ִדּ ָירה .הוּא #א
ִה ְסכִּ ים ֹלְ ַקֱקבֵּ ֹל עֶ זְ ָרה מֵ ִאישׁ ,גַּקם #א
ִמבָּ נָיו .הוּא ֹלְ בַק דּוְֹ ,בּעַק ְֱק ָשׁנוּת
ִבֹּלְ ִתּי מֻק ְסבֶּ ֶרת ,בָּ נָה אֶ ת כָֹּל הַק ֵתּבָ ה
מֵ עֲק צֵ י גֹּ פֶ ר גְּ ִדוֹֹלִ ים.

זוּשׁא
ְבּאֶ ָחִד ִמ ַקמּ ְסּעו ָֹתיו נִ ְֱקֹלַקע הַק צַּק ִדּיֱק ַקר ִבּי ָ
מֵ אַנִ יפּוֹֹלִ י ֹלְ פֻקנְ ַקדֱּקְ -דּ ָרכִ יםְ .בּאו ָֹתהּ ָשׁעָ ה הָ יוּ כָֹּל
יהוִּדי ֶשׁ ְבּמֶ ֶשָׁ 8שׁבוּעוֹת ַקר ִבּים
ַקמעֲק ָינָיו נְ תוּנִ ים ֹלִ ִ
נָמֵ ֱק ְבּבֵ ית-הַק סֹּהַק רִ ,בּגְ ֹלַקֹל חוֹב כּ ְַקס ִפּי גִָּדוֹֹל
אָסיר ִשׁוְּ עָ ה
ֶשׁ ִה ְת ַקֱק ָשּׁה ֹלִ ְפרֹעַק ִ .מ ְשׁפַּק ַקחת הָ ִ
ֹלְ עֶ זְ ָרה וְ אֵ ין מו ִֹשׁיעַק ֹלָהּ .כְּ ֶשׁנּו ַקִֹדע הַק ָדּבָ ר ֹלְ ַקר ִבּי
זוּשׁא נִ ְר ַקתּם ֹלְ#א ְשׁהוּת ֹלְ גִ יּוּס הַק כֶּסֶ ף ֶשׁיּ ִָביא
ָ
וּמ ְשׁפַּק ְחתּ ֹו
ִ
ִמ ַקמּאֲק ָסר ֹו
ְהוִּדי
ֹלְ ִשׁ ְחרוּר הַק יּ ִ
צוֱּק ָתהּ.
ִמ ְמּ ָ

אֲק נ ְַקחנוּ כְּ בָ ר ִה ְת ַקרגַּקֹלְ נוּ ֹלַקעֲק בֹר
וְ ֹלִ ְשׁאוֹֹל" :נֹ ַקחָ ,מה ַקא ָתּה עו ֶֹשׂה?",
וְ הוּא הָ יָה מֵ ִשׁיב" :בּ ֹונֶה ֵתּבָ ה.
אֱֱ#קים עוֹמֵ ִד ֹלְ הָ ִביא ַקמבּוֹּל עַק ֹל
ִ
אָרץ!"...
הָ ֶ

ְבּעוִֹד ֹו יו ֵֹשׁב וְ סוֹעֵ ִד אֶ ת ֹלִ בּוָֹ ,שֱׁקוּעַק ְבּ ַקשׂ ְרעַק פָּ יו,
זוּשׁא ֱקוֹֹלוֹת ִציּוּץ צַק וְ ָחנִ יִּים
ֱָקֹלְ טוּ אָזְ נָיו ֶשֹׁל ַקר ִבּי ָ
וְ ִשׁ ְֱקשׁוֱּק כְּ נָפַק יִם נִ ְמ ָרץֱָ .קם ִמ ְמֱּקוֹמ ֹו וְ הָ ֹלַק8
ְבּ ִע ְֱקבוֹת הַק קּוֹֹלוֹתֹ .לְ עֵ ינָיו נִ גְ ֹלָה כְּ ֹלוּב ֱָק ָטןֶ ,שׁבּ ֹו
ִה ְתעו ְֹפפוּ ִמצַּק ִד ֹלְ צַק ִד כּ ַָקמּה ִצפּו ֵֹרי ְדּרוֹר.

זוּשׁא ֹלְ ַקִד ְרכּוָֹ ,שׁב
ֹלְ ָמחֳ ָרתְ ,בּטֶ ֶרם ִה ְמ ִשׁיַ 8קר ִבּי ָ
בַּק עַק ֹל הַק פֻּקנְ ָדֱּק .עַק ִד ְמהֵ ָרה ִה ְב ִחין בַּק כְּ ֹלוּב הָ ֵריֱק
הַק פָּ ַק
תוּח ֹלִ ְרוָ ָחה .בֵּ רוּר ֱָקצָ ר הֶ ֱעֹלָה כִּ י יִָד ֹו ֶשֹׁל
הָ או ֵֹר ַקח הָ אַֹלְ מוֹנִ י הָ י ְָתה בַּק ַקמּעַק ֹל .רו ֵֹת ַקח ִמזַּקעַק ם
זוּשׁא וַק אֲק ָחז ֹו ְבּגַקסּוּת ְבּ ַקִדשׁ ִבּגְ דּוֹ.
נִ גַּקשׁ אֶ ֹל ַקר ִבּי ָ
ית אֶ ת זֶה?!" ,צָ עַק ֱק ְבּטוֹן ְמ ַקאיֵּם.
"ֹל ָָמּה עָ ִשׂ ָ

וּמ ְמ ִשׁיכִ ים
וְ אָז הָ יִינוּ צוֹחֲק ֱִקים ַק
הָ ֹלְ אָה ְבּ ַקִד ְרכֵּנוּ.

ִמ ְמּעוֹף הַק ִצּפּו ִֹרים נִ כַּקר הָ יָה כִּ י אֵ ין זֶה ָמעוֹף ֶשֹׁל
חֶ ְִדוָ ה וְ ַקשׁעֲק שׁוּעַק  ,אֶ לָּא נִ ְסיוֹנוֹת נו ָֹא ִשׁים ֹלְ הֵ ָחֹלֵץ
זוּשׁא עַק ֹל
ִמתּוֹ 8הַק כְּ ֹלוּב .נִ כְ ְמרוּ ַקרחֲק ָמיו ֶשֹׁל ַקר ִבּי ָ
הַק ִצּפּו ִֹריםֶ ,שׁיַּקִד ָ
אִָדם ָשֹׁלְ ֹלָה מֵ הֶ ן אֶ ת הַק חֹפֶ שׁ
וְ הַק מֶּ ְר ָחב וְ גָזְ ָרה עֲק ֹלֵיהֶ ן ַקחיִּים ִבּ ְתנָאֵ י ְצ ִפיפוּת
אַכְ ז ִָריִּים.

זוּשׁא ִה ְת ַקֱק ָשּׁה ֹלְ ִה ָזּכֵר ְבּ ַקמעֲק ֶשׂה ַקרע
ָ
ַקר ִבּי
ֶשׁעָ ָשׂה וְ ֶשׁעָ ֹלָיו הוּא נִ ְִד ָרשׁ ֹלְ הָ גֵן כָּעֵ ת.
"הַק ִצּפּו ִֹרים!" ,צָ וַק ח בַּק עַק ֹל הַק פֻּקנְ ָדֱּקִ .
"מי נ ַקָתן ֹלְ7
#ח יִָד בַּק ִצּפּו ִֹרים ֶשׁצַּק ְִד ִתּי ְבּמ ֹו י ַקִָדי
ְרשׁוּת ֹלִ ְשׁ ַק
אתי ֹלְ כָאן?!".
וְ הֵ בֵ ִ
זוּשׁא ְבּרֹ8
עַק ֹל-אַף הַק ַקמּצָּ ב הַק Iא-נ ִָעים ִחיֵַּ 8קר ִבּי ָ

כַקתּת אָנֹ כִ י אֶ ת ַקרגְ ֹלַקי מֵ ִעיר ֹלְ ִעיר ֹלְ ֵשׁם ִמ ְצוַקת
"מ ֵ
ְ
ִפּ ְִדיוֹן ְשׁבוּיִים"ָ ,חֹלְ פָ ה ַקמ ְח ָשׁבָ ה ְבּרֹאשׁ ֹו ֶשֹׁל ַקר ִבּי
זוּשׁא" ,וְ ִהנֵּה כָּאןַ ,קמ ָמּשׁ מוֹּל עֵ ינַקיִ ,צפּו ֵֹרי ְדּרוֹר
ָ
אָס ָרה עָ ֹלֵינוּ
ְשׁבוּיוֹת ...וְ כָֹל זֹאת ְבּ ָשׁעָ ה ֶשׁהַק תּו ָֹרה ְ
זוּשׁא ֹלְ אֶ ָחִד מֵ עו ְֹבִדֵ י
ֹלְ צַק עֵ ר בַּק עֲק ֹלֵיַ -קחיִּים" .נִ גַּקשׁ ַקר ִבּי ָ
פּוּנְדֱּק עָ זַקב
פֻּקנְדֱּק וְ ָשׁאַֹל עַק ֹל בַּק עַק ֹל-הַק בַּק יִת" .בַּק עַק ֹל הַק ָ
הַק ָ

"דּוִ ִד הַק מֶּ ֹלֶ ,8נְ ִעים זְ ִמירוֹת י ְִשׂ ָראֵ ֹל,
אֶ ֹל הָ ִאישָׁ .
אוֹמֵ ר ִבּ ְת ִהלִּ ים' :וְ ַקרחֲק ָמיו עַק ֹל כָֹּל ַקמעֲק ָשׂיו'.
וּמ ַקרחֵ ם עַק ֹל כָֹּל ְבּ ִריָּה
הַק ָקִּדוֹשׁ-בָּ רוּ-8הוּא ָחס ְ
וּב ִריָּה ,גַּקם עַק ֹל ִצפּוֹר עֲק ֹלוּבָ ה ֶשׁהֻק כְ נְ ָסה ֹלְ תוֹ8
ְ
אָמר.
אִָדם"ַ ,ק
כְּ ֹלוּב ֱָק ָטן כְּ ִדֵ י ֹלְ ַקשׁ ְע ֵשׁעַק ְבּנֵי ָ

ֱֵקינָ ן ֵמ ַקה ַקמּבּוֹּל

"אוֹּלַקי הוּא ְבּכָֹל זֹאת צוִֹדֵ ֱק?",
אָמר ֹלִ י יוֹם אֶ ָחִד ִע ָירִד ,כְּ ֶשׁיּ ַקָשׁ ְבנוּ
ַק
"מה י ְֱִק ֶרה
וְ ָשׁ ִתינוּ ַקייִן בַּק ִמּ ְסבָּ אָהָ .
ִאם יָבוֹא ַקמבּוֹּל?".
"גַּקם ִאם יָבוֹא ַקמבּוֹּל ,הַק ֵתּבָ ה
הָ אֻק ְמ ָֹלֹלָה הַק זּ ֹו #א ַקתּעֲק זֹר ֹלַקצַּק ִדּיֱק
הַק ָתּ ִמים הַק זֶּה" ,הֵ ַקשׁ ְב ִתּי ֹלוֹ" .אֲק נ ְַקחנוּ
נִ ְשׁבֹּר או ָֹתהּ! ָמה ֶשׁיּ ְֱִק ֶרה ֹלָנוּ –
י ְֱִק ֶרה גַּקם ֹלוֹ".
וַק י ְִהי הַק יּוֹם ,וְ ג ֶֶשׁם כָּבֵ ִד הֵ חֵ ֹל
ֹל ֶָרִדֶ תָ .דּבָ ר ִראשׁוֹן – ֹל ַקֱָק ְחנוּ
גּ ְַקרזִ נִּ ים וְ ַקר ְצנוּ ֹלִ ְשׁבֹּר אֶ ת הַק ֵתּבָ ה
ֶשֹׁל נֹ ַקח...
אַקֹ 8לְ ַקמ ְרבֵּ ה הַק פֶּ ֹלֶא ,דֻּק ִבּים
וַק אֲק ָריוֹת אֵ ְ
ימ ָתנִ יִּים ִה ִקּיפוּ אֶ ת
הַק ֵתּבָ ה וְ#א נ ְָתנוּ ֹלְ ִאישׁ ֹלְ ִה ְת ֱָק ֵרב!
וּמ ְשׁפַּק ְחתּ ֹו הָ יוּ ִבּ ְפנִ ים וְ ִאלּוּ
נֹ ַקח ִ
אֲק נ ְַקחנוּ – בַּק חוּץ...
כָּעֵ ת ,כְּ ֶשׁהַק ַקמּבּוֹּל הֵ חֵ ֹל ֹל ֶָרִדֶ ת,
בוּרנוּ.
הָ יָה כְּ בָ ר ְמאֻק ָחר ִמ ַקדּי עֲק ֵ
הָ יִינוּ ְצ ִריכִ ים ֹלִ ְשׁמֹ עַק ְבֱּקוֹֹל ֹו ֶשֹׁל
נֹ ַקח וְ ֹל ְַקחזֹר ִבּ ְתשׁוּבָ ה בַּק זְּ ַקמן!

אָחיו הֶ ְסבֵּ ר ֹלִ ְר ִמיזָתוֹ.
אֱ ֹלִ ימֶ ֹלֶ 8מֵ ִ
זוּשׁא וְ ִסמֵּ ן
אָמר ֹל ֹו ַקר ִבּי ָ
"מיִָּד ָתּ ִבין"ַ ,ק
ִ
ֹלֶעָ נִ י ֹלְ ִה ְת ֱָק ֵרב אֲק ֹלֵיהֶ ם.

הַק ִצּפּו ִֹרים ָחגוּ מֵ עַק ֹל רֹאשׁ ֹו ֶשֹׁל ַקר ִבּי
זוּשׁא כּ ַָקמּה ְשׁנִ יּוֹתָ ,מ ָשֹׁל ִבּ ְקּשׁוּ
ָ
ֹלְ הוִֹדוֹת ֹלְ מֵ ִ
אַחר ִמכֵּן
יטיבָ ן ,וֹּלְ ַק
פָּ ְרשׂוּ כְּ נָפַק יִם וְ נָפוֹצוּ ֹלְ כָֹל עֵ בֶ רִ .חיּוּ8
זוּשׁא,
ֶשֹׁל ֹענֶג ִה ְתפַּק ֵשּׁט עַק ֹל ְשׂפָ ָתיו ֶשֹׁל ַקר ִבּי ָ
ֶשׁהֶ אֱ ִמין כִּ י עָ ָשׂה אֶ ת הַק ָדּבָ ר הַק נָּכוֹן .אֶ ת הַק כְּ ֹלוּב
הָ ֵריֱק הֶ ְחזִ יר ֹלִ ְמֱקוֹמוֹ.

זֶה הָ יָה הָ ֶרגַקע ֶשׁבּ ֹו פָּ ְֱקעָ ה כָֹּלִ יֹל ַקס ְבֹלָנוּת ֹו ֶשֹׁל

אַחת ִהדֵּ ֱק אֶ ת אֲק ִחיזָת ֹו
בַּק עַק ֹל הַק פֻּקנְ ָדֱּקְ .בּיִָד ֹו הָ ַק
וּביִָד ֹו הַק ְשּׁנִ יָּה הָ ֹלַקם בּ ֹו
זוּשׁא ְ
ְבּ ִבגְ דּ ֹו ֶשֹׁל ַקר ִבּי ָ
זוּשׁא אֶ ת
ְבּאֶ גְ רוֹפָ יו .עָ צוּב וְ ָחבוֹּל עָ זַקב ַקר ִבּי ָ
הַק פֻּקנְ ָדֱּק# ,א ְבּטֶ ֶרם ִשׁלֵּם אֶ ת ְדּמֵ י הַק לִּ ינָה
וְ הָ אֲק רוּחוֹת.
זוּשׁא הֻק ְשֹׁלַקם ַקרֱק כַּקאֲק ֶשׁר
ָ
ַקמ ָסּע ֹו ֶשֹׁל ַקר ִבּי
ִה ְצ ַקטבֵּ ר ְבּיִָד ֹו ְמֹלוֹא הַק ְסּכוּם ֶשׁנִּ ְִד ַקרשׁ כְּ ִדֵ י ֹלִ ְפרֹעַק
אָסיר הָ אֻק ְמֹלָֹל וְ ֹלִ ְפדּוֹת ֹו ִמכִּ ֹלְ אוֹ.
אֶ ת חוֹב ֹו ֶשֹׁל הָ ִ
אָחיו,
זוּשׁא אֶ ת ִ
אַחר ִמכֵּן פָּ גַקשׁ ַקר ִבּי ָ
זְ ַקמן ֱָקצָ ר ֹלְ ַק
ַקר ִבּי אֱ ֹלִ ימֶ ֹלֶ ,8וְ הַק ְשּׁ ַקניִם ִס ְפּרוּ זֶה ָֹלזֶה אֶ ת
ֱקוֹרו ֵֹתיהֶ ם בַּק ְתֱּקוּפָ ה ֶשׁבָּ הּ #א ִה ְת ָראוּ .בֵּ ין
אָחיו עַק ֹל הַק ִצּפּו ִֹרים
זוּשׁא ֹלְ ִ
הַק ְשּׁאָר ִספֵּ ר ַקר ִבּי ָ
ֶשׁ ִשּׁ ְח ֵרר בַּק פֻּקנְ ָדֱּק וְ עַק ֹל הַק ַקמּכּוֹת ֶשׁ ָסּפַק ג ִבּגְ ֹלַקֹל זֶה
אִָדם ֹלִ ְספֹּ ג
ִמבַּק עַק ֹל הַק פֻּקנְ ָדֱּק#" .א ְבּכָֹל יוֹם ז ֹוכֶה ָ
ַקמכּוֹת ֹלְ ַקמעַק ן בַּק עֲק ֹלֵיַ -קחיִּים" ,הֵ גִ יב ַקר ִבּי אֱ ֹלִ ימֶ ֹלֶ8
ְבּ ִחיּוּ.8
זוּשׁא וְ ַקר ִבּי
ָחֹלְ פוּ ָשׁנִ ים .יוֹם אֶ ָחִד הֵ סֵ בּוּ ַקר ִבּי ָ
עוִּדה ְמשֻׁק ֶתּפֶ תְ .בּעו ִָֹדם נו ְֹטֹלִ ים אֶ ת
אֱ ֹלִ ימֶ ֹלֶֹ 8לִ ְס ָ
יְִדֵ יהֶ ם הו ִֹפיעַק בַּק פֶּ ַקתח עָ נִ י ֹלָבוּשׁ ְבֹּל ֹויֵי ְס ָחבוֹת.
זוּשׁא ֹלְ ִ
ָר ַקמז ַקר ִבּי ָ
אָחיו ֹלְ הַק ִבּיט ֹלְ עֵ בֶ ר הֶ עָ נִ י.
אַחר ֶשׁבֵּ ְרכוּ עַק ֹל הַק פַּק ת וְ ָטעֲק מוּ ִממֶּ נָּהִ ,בּ ֵקּשׁ ַקר ִבּי
ֹלְ ַק

זוּשׁא ֹל ְַקחֱקֹר אֶ ת הֶ עָ נִי עַק ֹל
הֵ חֵ ֹל ַקר ִבּי ָ
עֲק בָ רוִֹ .מתּוְֹ 8תּשׁוּבו ָֹתיו ֹל ַקָמִד ַקר ִבּי
ֻקנְדֱּק
אֱ ֹלִ ימֶ ֹלֶ 8כִּ י ְמִדֻק בָּ ר ְבּאוֹת ֹו בַּק עַק ֹל פּ ָ
זוּשׁא ִמשּׁוּם ֶשׁ ִשּׁלּ ַקֵח
ֶשׁ ִהכָּה אֶ ת ַקר ִבּי ָ
"מה עָ ֹלָה
ֹל ַָקח ְפ ִשׁי אֶ ת הַק ִצּפּו ִֹריםָ .
ֻקנְדּ ְֱק 7וְ כֵיצַק ִד ִהגּ ְַקע ָתּ ֹלְ ַקמצָּ בְ7
ְבּגו ַקֹרֹל פּ ָ
זוּשׁא
ָ
הַק נּוֹכְ ִחי?"ִ ,ה ְתעַק נְ יֵן ַקר ִבּי
ְבּ ִה ְשׁ ַקתּ ְתּפוּת ֵכּנָה .הֶ עָ נִי גּ ֹוֹלֵֹל ְבּאָזְ נֵי
ְתֹּלָאו ָֹתיו
ַקמסֶּ כֶת
הַק ְשּׁנַקיִם אֶ ת
זוּשׁא#א
כַּקספּ ֹו ְוּרכוּשׁוַֹ .קר ִבּי ָ
אָב ַקדּן כָֹּל ְ
ֶשׁהו ִֹביֹלָה ֹלְ ְ
נִפגְּשׁוּ בֶּ עָ בָ ר,
ִהזְ כִּ יר ֹל ִָאישׁ ,אֲק ִפלּוּ ְבּ ֶרמֶ ז ,כִּ י כְּ בָ ר ְ
כַקמּה אֶ ת ִ
כַּקמּה-וְ ָ
אַחתָ -
עַק ֹלַ -ק
נְסבּוֹת הַק ִמּ ְפגָּשׁ...
אַחים הו ִֹציא כָֹּל
אַחר ִה ְתיָעֲק צוּת ְֱקצָ ָרה בֵּ ין הָ ִ
ֹלְ ַק
אֶ ָחִד וְ אֶ ָחִד אֶ ת ְצרוֹר הַק כֶּסֶ ף ֶשׁהָ יָה ְבּכִ יסוִֹ .בּ ְשׁנֵי
הַק ְצּרוֹרוֹת ִה ְצ ַקט ְבּרוּ ְסכוּמֵ י כֶּסֶ ף #אְ -מב ָֻקטֹּלִ ים,
ֶשׁנֶּאֶ ְספוּ ֹלְ ֵשׁם ְצ ִָד ֱָקה .הֵ ם הֶ עֱנִ יֱקוּ ֹלֶעָ נִ י הַק מֻּק ְפ ָתּע
אֶ ת כָֹּל הַק כֶּסֶ ף.
ָ
"דּוִ ִד נְ ִעים זְ ִמירוֹת י ְִשׂ ָראֵ ֹל אוֹמֵ ר ִבּ ְת ִהלִּ ים
זוּשׁא ֹלֶעָ נִ י
'וְ ַקרחֲק ָמיו עַק ֹל כָֹּל ַקמעֲק ָשׂיו'" ,פָּ נָה ַקר ִבּי ָ
וּמ ַקרחֵ ם עַק ֹל כָֹּל
ְבּנֹ עַק ם" .הַק ָקִּדוֹשׁ-בָּ רוּ-8הוּא ָחס ְ
ְבּ ִריָּה ְ
וּב ִריָּה .אַף אָנוּ נִ ְצ ַקטוֵּינוּ ֹלְ ִה ָדּמוֹת ֹל ֹו
וּבעֶ זְ ַקרת
וְ ָֹל ֶֹלכֶת ִבּ ְִד ָרכָיוַ .קֱקח אֶ ת הַק כֶּסֶ ף הַק זֶּה ְ
יח ֹלְ ִה ְתיַקצֵּ ב מֵ ָח ִָדשׁ עַק ֹל ַקרגְ ֹלֶי 7וֹּלְ ַקשׁ ֵקּם
הַק ֵשּׁם ַקתּ ְצֹלִ ַק
אֶ ת פַּק ְרנ ָָס ְת."7
אֶ ְפ ָשׁר ֶשׁהַק ִמּלִּ ים הָ אַחֲק רוֹנוֹת ,כְּ מו ָֹתן כְּ בָ ר
ית ֵרי זִ כְ רוֹנ ֹו ֶשֹׁל בַּק עַק ֹל
ָשׁ ַקמע פַּק עַק ם ,נִ גְּ נוּ עַק ֹל מֵ ְ
הַק פֻּקנְ ָדֱּקֶ ,שׁיּ ַקָרִד ִמנְּ כ ָָסיו ,וְ אֶ ְפ ָשׁר ֶשׁIא .כְּ ֶשׁעֵ ינָיו
וּב ָרכָה
וּפיו ַקמ ְר ִעיף ִדּ ְב ֵרי ֶשׁבַק ח ְ
ַקמ ִבּיעוֹת תּו ִָֹדה ִ
זוּשׁא וְ ַקר ִבּי אֱ ֹלִ ימֶ ֹלֶ ,8יָצָ א
אשׁיהֶ ם ֶשֹׁל ַקר ִבּי ָ
עַק ֹל ָר ֵ
הֶ עָ נִ י ִמן הַק בַּק יִת וְ ֶנ ֱעֹלַקם כִּ ֹלְ ַק
עֻקמּת ֶשׁהו ִֹפיעַק .

ָׂ˘ ƒרי :ח ִֶֹד ׁ˘ טוֹ ב ¿ֹל ֻקכ ָ ֹּלם,
יזה ח ִֶֹד ׁ˘ ƒנ ¿פ ָֹלא ¿מ ַקˆ ֶּפה
ֵא ֶ
ָֹלנוּ! ֵאין ¿ ּכמוֹ ח ִֶֹד ׁ˘ ֶח ¿ׁ˘ ָון
יגי!
ַקה ּ ָ ׂ˘ ֵמ ַקח ¿ו ַקה ֲקח ƒג ƒ

י˜הּ ֵ :כןּ ֶ ,ב ¡א ֶמ˙ ח ִֶֹד ׁ˘
¿ˆ ƒב ָ
'ƒנ ¿פ ָֹלא'ֹ˘ׁ¿ ,לוֹ ˘ׁƒים ָי ƒמים ֶׁ˘ֹל
¿ ˘ׁƒג ָרה ¿מ ַקׁ˘ ֲקﬠ ֶמ ֶמ˙ּ ¿ ,ב ֹƒלי ׁ˘וּם
ƒס ּכוּי ¿ֹל ַקמ ּ ֶׁ˘ה ּו ¿מ ַקﬠ ¿נ ֵין ָ ּב ֶא ¿מ ַקˆע.
יחה
טוֹ ב ֶׁ˘ ַקא ¿ּ˙ ַקמ ¿ˆ ֹƒל ָ
¿ֹל ƒה ¿˙ ַק ּב ֵ ִּד ַקח ¿ ּב ֶ˜ ֶׁ˘ר ¿ֹלח ִֶֹד ׁ˘
יגי'.
'ח ƒג ƒ
ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ך ֲק

ƒא ָּמאֲ :קא ƒני ֹלֹא ¿ ּבטו ָּחה ֶׁ˘ ּ ָ ׂ˘ ƒרי
ƒמ ¿˙ ַק ּכ ֶּו ֶנ˙ ¿ֹל ƒה ¿˙ ַק ּב ֵ ִּד ַקח .או ַקֹּלי ƒהיא
ָּפ ׁ˘וּט יוֹ ַקִד ַקﬠ˙ ַקמ ּ ֶׁ˘ה ּו ֶׁ˘ ַקא ָּ˙ה
ֹלֹא יוֹ ִֵד ַקﬠ

ָׂ˘ ƒריּ ¿ :ב ִƒד ּיוּ˜ ָ ּכ ¿ך!
י˜ה,
ַקה ƒאם ַקא ָּ˙ה ֹלֹא זוֹ ֵכר ¿ˆ ƒב ָ
ֶׁ˘ ֲקח ƒגיגוֹ ˙ ֲקח ֻקנ ַק ּכ˙ ַקה ַק ּב ƒי˙ ֶׁ˘ֹל
ֵ ּבי˙ ַקה ּƒמ ¿˜ ָ ִּד ׁ˘ ָה ƒר ׁ
א˘וֹ ן ָהי ּו
¿ ּבח ִֶֹד ׁ˘ ֶח ¿ׁ˘ ָון?

יניֲ :קא ָבֹל ֶזה ¿ ּכ ָבר
ּƒפ ƒ
ּ
ָה ָיה ƒמ ¿ז ַקמן!!

אִָדםִ ,ה ְתבּוֹנְ נוּ בַּק יּ ַקִָדיִם ֶשׁלּוֹ :הַק ִאם
כַּקאֲק ֶשׁר ַקא ֶתּם ְמשׂוֹחֲק ִחים ִעם ָ
תוּח ְמאוִֹד.
טוּח ְבּעַק ְצמ ֹו וּפָ ַק
ְתּנוּעוֹת י ִָָדיו ְר ָחבוֹת? ִאם כֵּן ,כַּקנִּ ְראֶ ה ֶשׁהוּא בָּ ַק
ִאם זְ רוֹעו ָֹתיו ְמשֻׁק לָּבוֹת ,יָכוֹֹל ֹלִ ְהיוֹת ֶשׁהוּא ִמ ְת ַקנגִֵּד ֹלְ ָמה ֶשׁנֶּאֱ ַקמר ,א ֹו ֶשׁהוּא
שׁוֹמֵ ר עַק ֹל מֶ ְר ָחֱק בֵּ ינ ֹו ֹלְ בֵ ין הַק סּו ְֹב ִבים אוֹתוֹ .י ַקִָדיִם מֵ אֲק חו ֵֹרי הָ רֹאשׁ תּוֹ8
כְּ ִדֵ י ִה ָשּׁעֲק נוּת ֹלְ אָחוֹר ַקמ ְר ִאים עַק ֹל נִ נּוֹחוּת א ֹו נִ ָסּיוֹן ֹלְ הַק ְר ִשׁים.
רוּח א ֹו חֹסֶ ר ְשׂ ִביעוּת ָרצוֹן אֶ ְפ ָשׁר ֹלִ ֹלְ מֹ ִד כַּקאֲק ֶשׁר הַק יּ ַקִָדיִם מֻק נָּחוֹת
עַק ֹל ֱקֹצֶ ר ַק
עַק ֹל הַק ָמּ ְת ַקניִם ,וְ כַקאֲק ֶשׁר אָנוּ נִ ְשׁעָ נִ ים עַק ֹל הַק ַקמּ ְרפֵּ ֱק ַק
וּמ ְשׁ ִעינִ ים אֶ ת הַק ַקסּנְ טֵ ר ְבּכַקף
הַק יִָּד ,יָכוֹֹל ֹלִ ְהיוֹת ֶשׁאָנוּ פָּ שׁוּטְ ...משֻׁק עֲק ָמ ִמים.
יְשׁיבָ ה ִבּזְרוֹעוֹת ְמשֻׂק כָֹּלוֹת עַק ֹל הֶ ָחזֶה יֵשׁ בָּ הּ ַקס ְמ ִ
ִ
כוּתיוּת ,הַק ַקמּזְכִּ ָירה אֶ ת ְמנַקהֵ ֹל
בֵּ ית הַק סֵּ פֶ ר .וְ ִאלּוּ הַק ַקתֹּלְ ִמיִד הַק נָּזוּף הַק ִמּ ְתי ֵַקשּׁב בַּק חֲק ַקִדר הַק ְמּנַקהֵ ֹל ,יו ֵֹשׁב ְבּ ִֶד ֶר 8כְּ ֹלָֹל ,עַק ֹל ְֱקצֵ ה הַק כִּ סֵּ א
'שׂפַק ת הַק גּוּף' ִהיא ָשׂפָ ה ְמ ַקר ֶתּ ֱֶקת.
ֹלוּבים .אָכֵן ְ
ְבּ ַקֱק ְרסֻק לַּקיִם ְשׁ ִ

גֶּ ֶשׁם אוֹ ַקמבּוֹּל
פוּרט הֶ ְחֹלִ יטוּ ֹלְ הַק עֲק ִביר ִמ ַקתּ ְפ ֱִקיִד ֹו אֶ ת הַק ַקחזָּן
גַּקבָּ אֵ י בֵּ ית-הַק כְּ נֶסֶ ת הַק גִָּדוֹֹל ִבּ ְפ ַקרנְ ְֱק ְ
אשׁיֹ ,לְ ַק
הָ ָר ִ
וּמזַקֹלְ זֵֹל ְבּ ִמ ְצווֹת.
אַחר ֶשׁ ִה ְתבָּ ֵרר כִּ י הָ ִאישׁ ַקֱקֹלַ -קדּעַק ת ְ
וּב ֵקּשׁ ֶשׁיּ ְִתעָ ֵרב כְּ ִדֵ י ֹלִ ְמנֹ עַק אֶ ת הַק ָדּ ָחתוֹ.
אַב ָרהָ םַ -קא ִבּישִׁ ,
בָּ א הַק ַקחזָּן אֶ ֹל ַקרב הָ ִעירַ ,קר ִבּי ְ
אָמר" :י ְִראֶ ה-נָא ַקרבֵּ נוּ עַק ִד
הַק ַקחזָּן נִ ָסּה ֹלְ ִה ַקתּמֵּ ם וֹּלְ הַק ִצּיג אֶ ת עַק ְצמ ֹו כְּ צַק ִדּיֱק גָּמוּר וְ אַף ַק
כּ ַָקמּה ִמ ְת ַקֱקבֶּ ֹלֶת ְתּ ִפלּ ִָתי ֹלִ ְפנֵי הַק ָמֱּקוֹם .כַּקאֲק ֶשׁר עָ בַק ְר ִתּי ֹלִ ְפנֵי הַק ֵתּבָ ה ִבּ ְשׁ ִמינִ י-עֲק צֶ ֶרת ,אַק8
אָרצָ ה".
וּמ ָטר עַק ז נִ ַקתְּ 8
פָּ ַקת ְח ִתּי ִבּ ְת ִפלַּקת 'גּ ֶֶשׁם'ִ ,מיִָּד ִה ְת ַקֱק ְדּרוּ הַק ָשּׁ ַקמיִם ָ
אָמרֹ" :לֶהֱ וֵי יִָדוּעַק ֹלְֶ 7שׁאֲק נ ִָשׁים
הָ ַקרבֶ ,שׁיּ ַקִָדע הֵ יטֵ ב כִּ י אֵ ין תּוֹכ ֹו ֶשֹׁל הַק ַקחזָּן כְּ בָ רוִֹ ,חיֵּ 8וְ ַק
כָּמוֹ 7הו ִֹריִדוּ פַּק עַק ם ֹלָע ֹוֹלָם #א גּ ֶֶשׁם ִבֹּלְ בַק ִד אֶ לָּא ַקמבּוֹּל ֶשֹׁל ַקמ ָמּשׁ"...

ָׂ˘ ƒריָ :נכוֹ ןֲ ,קא ָבֹל ָה ַקר ּ ƒבי
ויט ׁ˘ אוֹ ֵמרֵּ ˘ֶׁ ,מ ָאז
או ¿
ƒמ ¿ ֹּליו ַק ּּב ƒ
ֵי ׁ˘ ¿ס ֻקג ָ ֹּלה ¿מ ֻקי ֶח ִֶד˙ ¿ֹלח ִֶֹד ׁ˘
ֶח ¿ׁ˘ ָוןּ ˘ֶׁ ,בוֹ ֲקﬠ ׂ˘ו ָּיה ֹƒל ¿היוֹ ˙
'ח ֻקנ ַק ּכ˙ ַקה ַק ּב ƒי˙'
יג˙ ֲק
ׁ˘וּב ֲקח ƒג ַק
ֶׁ˘ֹל ֵ ּבי˙ ַקה ּƒמ ¿˜ ָ ִּד ׁ˘ ַקה ּ ¿ׁ˘ ֹƒל ׁƒ
י˘י.
ƒאם ָ ּכ ¿ך ,ח ִֶֹד ׁ˘ ֶח ¿ׁ˘ ָון הוּא
¿ ּב ֶה ¿ח ֵֹלט ¿מ ֻקי ָחִד ¿מאוֹ ִד.

