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ַקמ ֲקע ֱָקב ָצמוִּד

ֶˆ ¿'רנוֹ ƒביּ ƒ ,ıב ׁ¿˘נוֹ ˙ ַקה ּ ֹׁ¿ ˘ƒלטוֹ ן
ַקה ּסוֹ ¿ביֶ ƒטיַ .קחג ַקה ֶּפ ַקסח ƒמ ¿˙ ָ˜ ֵרב,
ו ƒיהו ִֵּדי ָה ƒעיר ¿מנַק ּ ƒסים ¿ֹל ƒה ¿˙ ּכוֹ נֵ ן ַקֹל ַקחג.

מאת עוזי ֱקפֹלון

וּמי ִהגִּ יעַק ֹלִ ְשׁמֹ עַק אֶ ת עֲק ֶשׂ ֶרת הַק ִדּ ְבּרוֹת? ַקמר
ִ


אַמנוֹן ,בַּק עַק ֹל הַק 'לּ ְַקמבּו ְֹרגִ ינִ י' הַק ְמּפֻקנְ צֶ ֶ'רת .מוּזָר ,נִ ְִדמֶ ה
ְ
ֶשׁ ְבּנוִֹ ,צ'יֱקוֹ ,חו ֵֹשׁשׁ ִמפָּ נָיו!...
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ַקה ַקבּלָּ שׁ ַקא ְמנוֹן

אַמנוֹן ִה ְמ ִשׁי< ֹלְ ַקספֵּ ר" :בַּק בּ ֱֶֹקר,
ְ
ַקמר
יתי אֶ ת הַק פַּק נְ צֶ 'ר ,בָּ רוּר ֶשׁכָּעַק ְס ִתּי נו ָֹרא
כְּ ֶשׁגִּ לִּ ִ
עַק ֹל הָ ִאישׁ ֶשׁ ִפּנְ צֵ 'ר ֹלִ י אֶ ת הָ ֶרכֶב .הֱ יוֹת וַק אֲק נִ י
בַּק לָּשׁ ְבּ ִמ ְֱקצו ִֹעי ְבּ ֵשׁרוּת הַק ִמּ ְשׁ ָט ָרה,
הֶ ְחֹל ְַקט ִתּי ֹלַקעֲק שׂוֹת הַק כֹֹּל כְּ ִדֵ י ֹלְ גַקלּוֹת ִמי הוּא
וֹּלְ הַק ְראוֹת ֹל ֹו ֶשׁ ָטּעָ ה חֲק מוּרוֹת ִבּ ְב ִח ַקירת
הָ ִאישׁ אוֹת ֹו הֵ עֵ ז ֹלְ הַק ְרגִּ יז .הָ ִענְ יָן הוּא
יתי
ֶשׁבָּ ֶרגַקע ֶשׁפָּ ַקת ְח ִתּי אֶ ת הָ ֶרכֶב וְ נִ ִסּ ִ
'מ ְפ ֵתּ ַקח ַקגּנּ ִָבים'
ֹלְ הַק ְתנִ יע ֹו – ָמה אֲק נִ י ְמ ַקגלֶּה? ַק
ָתֱּקוּעַק ֹל ֹו ְבּתוֹ< הַק ְסּוִ יץ' ֶשֹׁל הַק ָמּנוֹעַק ! אָז גַּקם
ימה
ַקשׂ ְמ ִתּי ֹלֵב ֶשׁהָ אוֹט ֹו נִ ְמצָ א ְשׁנֵי מֶ טֶ ר ֱָק ִִד ָ
ֵיתי אוֹת ֹו אֶ ְתמוֹֹל!
ִמן הַק ָמֱּקוֹם בּוֹא אֲק נִ י הֶ חֱ נ ִ
ַקא ָתּה תּוֹפֵ ס ָמה ֶשׁזֶּה אוֹמֵ ר?".
"א ָתּה ִמ ְתכַּקוֵּן ֹלו ַקֹמר ֶשׁ ִמּי ֶשׁ ִפּנְצֵ 'ר ֹלְ אֶ ת
ַק
הָ ֶרכֶבְ ,בּעֶ צֶ ם ִה ְתכַּקוֵּן ֹלְ הַק ִצּיֹל אוֹת ֹו ִמיְִּדֵ י
הַק ַקגּנּ ִָבים ֶשׁ=א ִה ְצֹלִ יחוּ ֹלְ ִה ְת ַקֱקדֵּ ם ִאתּוֹ?",
יִצ ָחֱק ִבּ ְמ ִהירוּת אֶ ת הַק ְתּמוּנָה.
ִפּ ְענ ַקֵח ר' יוֹסֵ ף ְ
אַמנוֹן.
"נֶהֱ ִָדר!"ָ ,טפַק ח עַק ֹל ִשׁכְ מ ֹו ַקמר ְ
"א ָתּה יָכוֹֹל ֹלִ ְהיוֹת בַּק לָּשׁ ְמצֻק יָּן! וַק אֲק נִ י",
ַק
אַמנוֹן" ,כָֹּל הַק כַּקעַק ס ֶשׁלִּ י עַק ֹל
ִה ְמ ִשׁי< ַקמר ְ
אוֹת ֹו ְמפַק נְ צֵ 'ר ִה ְת ַקחלֵּף ְבּהַק כּ ַקָרת תּו ִָֹדה .אֲק נִ י
ַקרֱק תּוֹהֶ ה עַק ִד עַק כְ ָשׁוַ :קמדּוּעַק אוֹת ֹו אֶ ָחִד הָ יָה
ְמעֻקנְ יָן ֹלַקעֲק זֹר ֹלִ י וְ גַקםִ ,מ ַקנּיִן ֹלוֹֹ ,לְ אוֹת ֹו 'נְ ָשׁ ָמה
טוֹבָ ה'ֶ ,שׁהָ אוֹט ֹו הָ יָה אָמוּר ֹלְ ִה ָגּנֵב ְבּאוֹת ֹו
ישׁהוּ ֶשׁ ַקמּכִּ יר
ַקֹל ְיֹלָה? זֶה צָ ִרי< ֹלִ ְהיוֹת ִמ ֶ
או ָֹתם ...אֶ לָּא ִאם כֵּן הָ יָה זֶה אֵ ֹלִ יָּהוּ הַק נּ ִָביא
ֶשׁ ִה ְתנַקדֵּ ב ִמשּׁוּם ָמה ֹלַקעֲק זֹר ֹלִ י" ...צָ ַקחֱק ַקמר
אַמנוֹן.
ְ
גַּקם ר' יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק ִחיֵּ< עַק כְ ָשׁו ִחיּוּ< גִָּדוֹֹל.
אָמר
יתי כּ ַָקמּה ָרוַק ח ֹלוְֹ .בּ ִחיּוּ< צוֹפֵ ן סוִֹד ַק
ָר ִא ִ
"וּבכֵן ,צַק ר ֹלִ י ֹלְ הו ִִֹדיעַק ֹלְ ֶשׁ=א
בַּק חֲק גִ יגִ יּוּתְ :
ישׁהוּ
אֵ ֹלִ יָּהוּ הַק נּ ִָביא ִא ְרגֵּן אֶ ת הָ ִענְ יָן ,אֶ לָּא ִמ ֶ
ישׁהוּ ֶשׁאֵ ינֶנִּ י יוִֹדֵ עַק אֵ י< י ַקִָדע עַק ֹל
אַחֵ רִ .מ ֶ
ישׁהוּ ֶשׁאֲק נִ י
הַק גְּ נֵבָ ה הַק ְמּתֻק כְ ֶננֶת ,אֲק בָ ֹל זֶה ִמ ֶ
טוּח ֶשׁהוּא אוֹהֵ ב או ְֹת ְמאוִֹד וְ רוֹצֶ ה
בָּ ַק
ְבּטוֹבָ ְתִ .אם ִתּ ְֱק ָרא ֹלַקבֵּ ן ֶשׁלְּ ,אֲק נִ י חו ֵֹשׁב,
י ְִתבָּ ֵרר כָֹּל הָ ִענְ יָן"!...

מה בחביֹלה?

"מ ַקנּיִן ֹלְ?
אַמנוֹןִ .
"הַק בֵּ ן ֶשׁלִּ י?!" ,נִ ְִדהַק ם ְ
א ,א יָכוֹֹל ֹלִ ְהיוֹת! ָמה ִפּ ְתאוֹם? אֲק בָ ֹל אֵ ין
ְבּעָ יָהֵ ,תּכֶף אֶ ְֱק ָרא ֹלוֹ ," .הוּא ֱָק ָרא
אַחִד הַק ְיֹּל ִִָדים" .בּוֹא הֵ נָּה ֶרגַקע ְבּבַק ָקּ ָשׁה"...
ֹלְ ַק
"דּנִ יֵּאֹל?!"ִ ,ה ְתבַּק ֹלְ בַּק ֹלְ ִתּי ֹלְ ג ְַקמ ֵריִ .מי זֶה
ָ
ָדּנִ יֵּאֹל? הֲק ֵרי ֱקו ְֹר ִאים ֹלַקבֵּ ן ֶשׁלּ ֹו ִצ'יֱקוֹ!
יתי אֶ ת אֲק ֶר ֶשׁת חֹסֶ ר הַק הֲק בָ נָה גַּקם עַק ֹל פָּ נָיו
ָר ִא ִ
אַחִד הַק ַקסּ ְפ ָסֹלִ ים
ֶשֹׁל ר' יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק .מֵ ַק
ִה ְתרוֹמֵ ם ִמ ְמֱּקוֹמ ֹו "הַק ֶיֹּלִֶד הָ ַקא ִמּיץ"! וַק אֲק נִ י
ִפּ ְתאוֹם הֵ בַק נְ ִתּי אֶ ת הָ ִענְ יָן...
גַקם ִצ'יֱק ֹו הֵ ִבין ֶשׁהַק ֶשּׁ ֱֶקר ֶשׁלּ ֹו ִה ְת ַקגּלָּה
עַק כְ ָשׁו .הוּא הָ יָה נִ ְראֶ ה אֻק ְמֹלָֹל ְמאוִֹד .ר'
טוּח" :עֲק זֹב
יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק ַקרֱק ִבּ ֵקּשׁ ֹלִ ְהיוֹת בָּ ַק
אֶ ת הַק ֶיֹּלִֶד .אֶ ת ָדּנִ יֵּאֹל .א ִה ְתכַּקוַּק נְ ִתּי אֵ ֹלָיו.
אוֹּלַקי יֵשׁ ֹלְ כָּאןְ ,בּאוֹּלַקם בֵּ ית הַק כְּ נֶסֶ ת ,בֵּ ן
נו ָֹסף?".
"מה ִפּ ְתאוֹם!" ,הָ י ְָתה הַק ְתּשׁוּבָ ה" .יֵשׁ ֹלָנוּ
ָ
ֶיֹלִֶד אֶ ָחִד ִבֹּלְ בַק ִד".
יִצ ָחֱק נָבוֹ< .הוּא הֵ ִעיף ַקמבָּ ט ָמ ִהיר
ר' יוֹסֵ ף ְ
ְבּ ִצ'יֱקוֶֹ ,שׁהָ יָה ְנִראֶ ה כְּ ִמי ֶשׁ ִדּינ ֹו נִגְ זַקר זֶה
נִִדמֶ ה הָ יָה ֹלִ י ֶשׁ ַקרחֲק ָמיו
עַק ָתּה ֹלְ ֹענֶשׁ ָחמוּרְ .
"תּ ְראֶ ה",
יִצ ָחֱק נִכְ ְמרוּ עָ ֹלָיוִ .
ֶשֹׁל ר' יוֹסֵ ף ְ
הוּא ָשׁ ַקֱקֹל אֶ ת ִמלּו ָֹתיו" .אֲק נ ְַקחנוּ ְמ ִבינִים
עַק כְ ָשׁו ֶשׁ=א הַק בֵּ ן ֶשׁלְּ ִ'סדֵּ ר' ֹלְ אֶ ת הַק פַּק נְצֶ 'ר
ישׁהוּ אַחֵ ר .אֲק נִי יוִֹדֵ עַק ִמי הוּא וְ ֵתכֶף
אֶ לָּא ִמ ֶ
אַחת ֹלִ י אֵ ֹלֶי :אַֹל
גַּקם נְשׂוֹחֵ ַקח ִאתּוֹ .בַּק ָקּ ָשׁה ַק
ָתִּדוּן אוֹת ֹו ֹלְ כַקף חוֹבָ ה .יָכוֹֹל ֹלִ ְהיוֹת ֶשׁהוּא
בֶּ אֱ מֶ ת ִה ְתכַּק וֵּן ֹלַקעֲק זֹר ֹלְ וְ גַקם ִאם הוּא ִה ְתכַּק וֵּן
ֹלְ הַק זִּ יֱק ֹלְ ִמשּׁוּם ָמה ,הֲק ֵרי ְבּפֹ עַק ֹל הוּא ִה ִצּיֹל
אֶ ת הָ אוֹט ֹו ֶשׁלְּ ִמיְִּדֵ י ַקגּנּ ִָבים".
"י ְִהיֶה ְבּסֵ ִדֶ ר!"ִ ,חיֵּ< הַק בַּק לָּשׁ" .א אֶ ְפגַּקע בּ ֹו
ֹלְ ָרעָ ה .אֲק בָ ֹל ָחשׁוּב ֹלִ י ֹלְ הַק כִּ יר אוֹתוָֹ .חשׁוּב
ְמאוִֹד!".
יֱקיהֶ ם
אַר ִט ֵ
ְ
כָֹּל הַק ְיֹּל ִִָדים ֱִק ְבֹּלוּ אֶ ת
וְ ִה ְתבַּק ְקּשׁוּ ֹלָצֵ את ִמבֵּ ית הַק כְּ נֶסֶ ת .גַּקם ָדּנִ יֵּאֹל
אָביו ֹלָצֵ אתִ .צ'יֱק ֹו
ִה ְתבַּק ֵקּשׁ ְבּת ֱֶֹקף עַק ֹל יְִדֵ י ִ
הַק ִמּ ְסכֵּן נִ ָסּה ֹלְ ִה ְת ַקחמֵּ ֱק הַק חוּצָ ה ִעם ֻקכּלָּם,
אֲק בָ ֹל ֱקוֹֹל ֹו ֶשֹׁל ר' יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק ִה ִשּׂיג אוֹתוֹ.
"רגַקעִ ,צ'יֱקוֹ .אֲק נ ְַקחנוּ ְצ ִריכִ ים או ְֹת ִא ָתּנוּ
ֶ
ֹלְ כ ַָקמּה ַקדּקּוֹת"...
המשך יבוא
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ָא ¿מר ּו ֹƒלי ¿ֹל ַקה ֲקﬠ ƒביר
יֹלה ֵמ ַקה ¿ ּכ˙ֹ ֶב˙ ַקה ּזוֹ ,
ֶא˙ ַקה ֲקח ƒב ָ
ֹƒל ¿כ˙ֹ ֶב˙ ַקא ֶח ֶר˙ֶ .זה ַקה ּכֹֹל! ֲקאנ ƒי ַקס ָ ּבֹל,
זוֹ ƒהי ָה ֲקﬠבוֹ ִָדה ֶׁ˘ ֹּ ƒלי ,ו¿ ֵאין ֹƒלי ָמה
ַקֹל ¿ח ׁ˘ֹ˘$

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

ֶזה נ¿ ƒר ֶאה ¿ ּכמוֹ ָ ּכֹל ַׂק˘˜ ֶׁ˘ ַק ּס ָ ּב ֹƒלים סוֹ ֲקח ƒבים.
ֲקא ָבֹל ¿ ּב ָכֹל זֹא˙ֶ ,א ׁ¿˘ ַקּ˙ ִֵדּ ֹל ֹלֹא ֹƒל ¿בֹלֹטֲ .קה ֵרי
ֲקאנ ƒי ֵ ּכן יוֹ ִֵד ַקﬠָ ,מה יֵ ׁ˘ ַק ּב ּ ַק ׂ˘˜.

הַק יּוֹםִ ,פּ ְתאוֹם הַק מּו ֶֹרה הו ִִֹדיעַק
ֹלָנוּ עַק ֹל ִטיּוֹּל ְֱקצַק ְרצַק רֹ" .לְ אָן?",
ָשׁאַֹלְ נוֹּ" .ל ְָרחוֹב הַק ַקמּ ְֱק ִבּיֹל ֹלְ בֵ ית
"מ ָמּשׁ
"מ ַקתי?"ַ ,ק
הַק סֵּ פֶ ר" ,עָ נָה הַק מּו ֶֹרהָ .
עַק כְ ָשׁו"...

יˆיַ ,קא ָּ˙ה יָ כוֹ ֹל
ƒא ƒ
¿ֹל ָה ƒביא ֹƒלי ֻקס ָ ּכ ƒר ָ ּיה?

זֶה הָ יָה נִ ְשׁ ָמע ִמ ְסתּו ִֹרי .אֵ י< הַק מּו ֶֹרה
ֶשׁלָּנוֶּ ,שׁ ַקמּ ְֱק ִפּיִד א ֹלְ בַק זְ בֵּ ז אַף ַקדּ ָקּה ֶשֹׁל
ֹלִ מּוִּד ,מו ִֹציא או ָֹתנוּ ָכּכָהֹ ,לְ ִסיבוּב
בַּק ְשּׁכוּנָה? אֲק בָ ֹל אַחֲק ֵרי כּ ַָקמּה ַקדּקּוֹת
כְּ ֶשׁהֶ ע ֱִמיִד או ָֹתנוּ הַק מּו ֶֹרה אֶ ֹל מוֹּל ְשׁנֵי
עֲק צֵ י ְפּ ִרי י ִָפיםָ ,תּפַק ְסנוּ אֶ ת הָ ִענְ יָןְ .בּוַק ַקדּאי!
יסן ְמבָ ְרכִ ים
אֵ י< ָשׁכ ְַקחנוּ? הֲק ֵרי ְבּחִֹדֶ שׁ נִ ָ
"בּ ְרכַּקת הָ ִאיֹלָנוֹת"!
ִ

ֲקאנ ƒי ּ ƒב ¿כ ָֹלֹל ֹלֹא ָאמוּר
ָֹל ַקִד ַקﬠ˙ ָמה יֵ ׁ˘ ַק ּב ּ ַק ׂ˘˜$

ֵמ ֲקאחוֹ ַקרי ˆוֹ ֵﬠִד ׁ˘וֹ ֵטר$
ַקה ƒאם ַקר˜ נִ¿ ƒד ֶמה ֹƒלי˘ֶׁ ,הוּא
ˆוֹ ֵﬠִד ¿ ּב ƒע ¿˜בוֹ ַק˙י?

א˙ ֹƒליָ $ח ֵבר
ֶאהַ $קא ָּ˙ה ָ˜ ָר ָ
ׁ˘וֹ ֵטר? ַקא ָּ˙הַ $קא ָּ˙ה או ַקֹּלי רוֹ ֶˆה
ֶׁ˘ ֶא ¿ס ַקחב ֲקﬠבו ¿ּר ָך ַקמ ּ ֶׁ˘הוּ?

ֵהיַ ,קס ָ ּבֹל! ֲקﬠˆֹר!!

נא ֹלשמור
עֹל ֱקִדושת
הגיֹליון

הַק פֵּ רוֹת הַק ְקּ ַקטנִּ ים ֶשׁעַק ֹל הָ עֵ ץ ,הֵ ִציצוּ
אֵ ֹלֵינוּ ִמבֵּ ין הֶ עָ ֹלִ ים וְ נִ צָּ נֵי הַק ְפּ ָר ִחים .בֵּ ַקרכְ נוּ


 
וּבכַקוָּ נָה "בָּ רוּ< ַקא ָתּה ...
ְבֱּקוֹֹל ָרם ְ
  וּבָ ָרא ב ֹו ְבּ ִריוֹת טוֹבוֹת
אִָדם"
וְ ִאיֹלָנוֹת טוֹבוֹת ֹלֵיהָ נוֹת בָּ הֶ ם ְבּנֵי ָ
"מעַק נְ יֵן ,הַק בּ ֱֶֹקר
וְ ִה ְת ַקחֹלְ נוּ ֹל ְַקחזֹר ֹלַקכִּ ָתּהְ .
בַּק דֶּ ֶר< ֹלְ בֵ ית הַק סֵּ פֶ ר ,עָ בַק ְר ִתּי כָּאןֹ ,לְ יַקִד ְשׁנֵי
וּבכְ ֹלָֹל א ַקשׂ ְמ ִתּי ֹלֵב אֲק ֹלֵיהֶ ם!",
הָ עֵ ִציםִ ,
יֱקי.
ִה ְשׁתּוֹמֵ ם ִמ ִ
יתי ִמיִָּד עַק ֹל הַק מּו ֶֹרה ֶשׁהוּא נֶהֱ נֶה ִמן
ָר ִא ִ
הַק הֶ עָ ָרה" .נָכוֹן ,גַּקם אֲק נִ י עָ בַק ְר ִתּי בָּ ְרחוֹב
הַק זֶּה וְא ַקשׂ ְמ ִתּי ֹלֵב ֹלִ ְשׁנֵי הָ עֵ ִציםַ .קרֱק
הַק בּ ֱֶֹקרִ ,בּזְ כוּת ִ'בּ ְרכַּקת הָ ִאיֹלָנוֹת'ִ ,פּ ְתאוֹם
יתי' או ָֹתם .אֲק נִ י חו ֵֹשׁב ֶשׁזֶּה ָדּבָ ר ָחשׁוּב
'גִּ לִּ ִ
ֶשׁאֲק נ ְַקחנוּ ְצ ִריכִ ים ֹלִ ֹלְ מֹ ִד אוֹתוֹ! פָּ שׁוּט
ֹל ִָשׂים ֹלֵבֹ ,לְ ִה ְתפַּק עֵ ֹל וֹּלְ הוִֹדוֹת עַק ֹל כָֹּל ָדּבָ ר
ֶשׁ ְסּ ִביבֵ נוּ! עַק ֹל הַק ֶשּׁמֶ שׁ הַק זּו ַקֹר ַקחת ,עַק ֹל הָ אֲק וִ יר
אֹר< הַק ְשּׁ ִביֹל ,עַק ֹל
הַק צַּק ח ,עַק ֹל הַק ְפּ ָר ִחים ֹלְ ֶ
הַק כִּ תּוֹת הַק יָּפוֹת וְ הַק ְמּרֻק וָּ חוֹת ֶשׁאָנוּ זוֹכִ ים
ֹלִ ֹלְ מֹ ִד בָּ הֶ ם ...עַק ֹל הַק כֹֹּל!".
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

ֹלֹא$
יˆי ּ ֵ ˜ƒבֹל?
ָאז ָֹל ָּמה ּƒפ ƒ

הוּא ֹלֹא ּ ֵ ˜ƒבֹל!

ָאז ֵּ˙ן ֹלוֹ ַק ּגם$

יהיָ -מה.
וְ הֶ ְחֹלִ יט כִּ י יָשׁוּב ֹלְ בֵ ית ֹו וִ ִ
רוּסיָה צַק ִדּיֱק ָכּזֶה ,מוּכָן
"אם יֵשׁ ְבּ ְ
ִ
יתי וֹּלְ ִמ ְשׁפַּק ְח ִתּי
אֲק נִ י ֹלָשׁוּב ֹלְ בֵ ִ
ֹל ְַקמרוֹת הַק ַקסּ ָכּנָה הַק כְּ רוּכָה ְבּכָ<",
ַק
אָמר ְבּ ִה ְת ַקרגְּ שׁוּת.
אַחר ֶשׁ ָשּׁב הָ ִאישׁ
זְ ַקמןָ -מה ֹלְ ַק

הָ ַקרבִּ יִ ,אם בִּ ְרצ ֹונָהּ ֹלִ ְמצֹא אֶ ת
בַּק עֲק ֹלָהּ .בְּ עָ יַקת הַק כֶּסֶ ף נִ פְ ְתּ ָרה אַף
ִהיא ֹלְ אַחַק ר ִסיבוּב ֶשֹׁל הַק ְת ָרמָ ה
בֵּ ין הַק חֲק ִס ִיִדים.

"הוּא וְ א ַקא ֵחר"
ָה ָאֹלֶ "ף ַקה ְקּ ַקטנָּ ה
יתי ֹלִ ְהיוֹת בַּק ִמּלָּה הָ ִראשׁ ֹונָה
זָכִ ִ
הַק פּו ַקֹת ַקחת אֶ ת סֵ פֶ ר וַק יּ ְֱִק ָרא .הָ אוֹת
א' בַּק ִמּלָּה "וַק יּ ְֱִק ָרא" נִ כְ ֶתּבֶ ת ְבּסֵ פֶ ר
הַק תּו ָֹרה כְּ אוֹת ְֱק ַקטנָּה יו ֵֹתר
מֵ הָ או ִֹתיּוֹת הָ ְרגִ יֹלוֹת .תּוּכְ ֹלוּ
ֹלִ ְראוֹת זֹאת גַּקם בַּק חֻק ָמּ ִשׁים
ֶשׁ ְבּי ְִֶדכֶם.
ַקא ֶתּם ְבּוַק ַקדּאי שׁוֹאֲק ֹלִ יםַ :קמדּוּעַק
אֲק נִ י ְֱק ַקטנָּה?
אָז ֵתּ ְִדעוּ ָֹלכֶם ֶשׁ ַקא ֶתּם א
הָ ִראשׁוֹנִ ים ֶשׁשּׁוֹאֲק ֹלִ ים אֶ ת זֶה.
יתי ֹלִ ְשׁמֹ עַק
ְבּמֶ ֶשׁ< הַק ָשּׁנִ ים זָכִ ִ
רוּשׁים ַקר ִבּים ַקמדּוּעַק אֲק נִ י
פֵּ ִ
ְֱק ַקטנָּה...
אַחת הַק ְפּעָ ִמים הָ י ְָתה כַּקאֲק ֶשׁר
ַק
אִַדמוֹ"ר הַק 'צֶּ ַקמח צֶ ִדֶ ֱק'ַ ,קר ִבּי
הָ ְ
ְמנַקחֵ ם מֶ ענְ דֶּ ֹלִ ,הגִּ יעַק ֹלְ גִ יֹל ָשֹׁלוֹשׁ
– וְ ֹל ַקָמִד אֶ ת הַק פָּ סוֱּק בַּק פַּק עַק ם
הָ ִראשׁ ֹונָה .הוּא ִמיִָּד ָשׁאַֹל אֶ ת
ְשׁנֵיאוֹר זַקֹלְ ָמן,
ָסב ֹו ַקר ִבּי
אִַדמוֹ"ר הַק זּ ֱֵָקן ,אֶ ת או ָֹתהּ
הָ ְ
ְשׁאֵ ֹלָהַ :קמדּוּעַק הָ אוֹת א' בַּק ִמּלָּה
"וַק יּ ְֱִק ָרא" ִהיא ְֱק ַקטנָּה?
אִַדמוֹ"ר הַק זּ ֱֵָקן ִה ְס ִבּיר ַקֹל ֶיֹּלִֶד כָּ<:
ְ
הַק פָּ סוֱּק הַק זֶּה ְמ ַקספֵּ ר עַק ֹל כָּ<
ֶשׁהַק ֵשּׁם ֱָק ָרא ֹלְ מֹ ֶשׁה .אוֹּלָם מֹ ֶשׁה
ַקמעֲק ֹלו ָֹתיו
ֹל ְַקמרוֹת
ַקרבֵּ נוּ,
הַק כּ ִַקבּירוֹת ,הָ יָה עָ נָו ְמאוִֹד ,יו ֵֹתר
אִָדם בָּ ע ֹוֹלָם!
ִמכָֹּל ָ
ָֹלכֵןַ ,קדּוְ ֱָקא בַּק פָּ סוֱּק הַק ְמּ ַקִדבֵּ ר עַק ֹל
ִחבָּ ת ֹו ֶשֹׁל מֹ ֶשׁה ַקרבֵּ נוּ ,פָּ סוֱּק בּ ֹו
הַק ֵשּׁם ֱקו ֵֹרא ֹל ֹו – ָדּבָ ר ֶשׁכִּ ְמעַק ט
אַף אֶ ָחִד א ז ֹוכֶה ֹלוֹ! – ַקדּוְ ֱָקא
ָשׁם הָ אוֹת 'א' ְֱק ַקטנָּה ,כְּ ִדֵ י
ֹלְ הַק ְראוֹת אֶ ת ִמ ַקדּת הָ עֲק נָוָ ה ֶשֹׁל
מֹ ֶשׁה ַקרבֵּ נוּ...
.

אִַדמוֹ"ר
הָ ִא ָשּׁה ֶשׁעָ ְמ ִָדה עַק ֹל ִמפְ ַקתּן בֵּ ית ֹו ֶשֹׁל ְ
ויטשׁ,
הָ ַקר ַקשׁ"בַּ ,קרבִּ י ָשֹׁלוֹם-דּוֹבֶּ ער ִמלְּ יוּבַּק אוִ ְ
בוּרה ְוּרצוּצָ ה" .אֲק נִ י מֻק כְ ָרחָ ה ֹלְ ִה ָכּנֵס
נִ ְראֲק ָתה ְשׁ ָ
אֶ ֹל הָ ַקרבִּ י"ִ ,ה ְתחַק נְּ נָה" ,כִּ י ַקרֱק הוּא יוּכַקֹל ֹלַקעֲק זֹר
ֹלִ י" .הַק גַּקבַּק אי הֵ בִ ין ֹלְ ֹלִ בָּ הּ ,אֲק בָ ֹל הו ִִֹדיעַק ֹלָהּ כִּ י הָ ַקרבִּ י
רוּתהּ ֹלִ ְשׁטֹחַק
א יוּכַקֹל ֹלְ ַקֱקבְּ ֹלָהּ עַק כְ ָשׁו ,וְ כִ י בְּ אֶ פְ ָשׁ ָ
אֶ ת ִענְ ָינָהּ בִּ כְ ָתב.
ֹלְ בַק סּוֹף נִ ְת ַקר ְצּ ָתה הָ ִא ָשּׁה ֹלְ ִִדבְ ֵרי הַק גַּקבַּק אי
ְהוִּדי
צוֱּק ָתהּ עַק ֹל הַק כְּ ָתב .בַּק עֲק ֹלָהּ ,י ִ
וְ הֶ עֶ ֹלְ ָתה אֶ ת ְמ ָ
ִמן הַק ָ
שּׁוּרה ,נָטַק שׁ או ָֹתהּ ֹלִ פְ נֵי ָשׁנִ ים ִמ ְספָּ ר וּמֵ אָז
א נו ְִֹדעוּ ִע ְֱקבו ָֹתיו .הַק ִמּ ְס ֵכּנָה ִחפְּ ָשׂה אַחֲק ָריו
בְּ כָֹל מָ ֱקוֹם אֶ פְ ָשׁ ִרי ,אֲק בָ ֹל הוּא ,כְּ ִאלּוּ בָּ ֹלְ עָ ה
אוֹת ֹו הָ אֲק ִָדמָ ה.
ֹלִ פְ נֵי זְ מַק ן-מָ ה יָעַק ץ ֹלָהּ מַק כָּר ,מֵ חֲק ִסיִדֵ י
"רבִּ ים כְּ בָ ר
ויטשֶׁ ,שׁ ִתּפְ נֶה אֶ ֹל הָ ַקרבִּ יַ .ק
ֹלְ יוּבַּק אוִ ְ
נו ְֹשׁעוּ עַק ֹל-יְִדֵ י בִּ ְרכָּתוֹ" ,אָמַק ר ֹלָהּ וְ ִשׁכְ נֵעַק או ָֹתהּ
ֹלִ נְ סֹעַק ֹלְ רו ְֹסטוֹבְ ,מֱקוֹם מו ָֹשׁב ֹו ֶשֹׁל הָ ַקרבִּ י
בְּ או ָֹתם י ִָמים.
כַּקעֲק בֹר ָשׁעָ ה ַקֱקלָּה ָשׁב הַק גַּקבַּק אי אֶ ֹל הָ ִא ָשּׁה וּבְ פִ יו
ְתּשׁוּבַק ת הָ ַקרבִּ יִ :
"תּסַּק ע הָ ִא ָשּׁה ֹלְ וַק ְר ָשׁה".
ִה ְשׁתּו ְֹממָ ה הָ ִא ָשּׁה ֹלְ ִמ ְשׁמַק ע הַק יַּקעַק ִד הַק ְמּרֻק חָ ֱק
וְ הַק בִּ ֹלְ ִתּי-מֻק גְ ָדּר ,אֵ ֹלָיו שׁ ֹוֹלֵחַק או ָֹתהּ הָ ַקרבִּ י .גַּקם
כֶּסֶ ף ֹלְ הוֹצָ אוֹת הַק נְּ ִסיעָ ה א הָ יָה בְּ יִָדֶ יהָ  .אֲק בָ ֹל
הַק חֲק ִס ִיִדים סָ בִ יב ז ְֵרזוּ או ָֹתהּ ֹלְ צַק יֵּת ֹלְ הו ָֹראַת

ֱָקמָ ה הָ ִא ָשּׁה וְ נ ְָסעָ ה בָּ ַקרכֶּבֶ ת
אֶ ֹל בִּ ַקירת פּוֹֹלִ ין .כְּ ֶשׁיּ ְָר ִָדה
בַּק ַקתּחֲק נָה הַק הוֹמָ ה ,א י ְִָדעָ ה ֹלְ אָן
ֹלִ פְ נוֹתֹ .ל ַָקשּׁוְ א נִ ְסּ ָתה ֹלְ ִה ָזּכֵר
בְּ ִמלָּה א ֹו בְּ ֶרמֶ ז כָֹּלְ ֶשׁהוּ בִּ ְִדבָ ָריו
ֶשֹׁל הָ ַקרבִּ יֶ ,שׁ ְיּכַקוְּ נוּ או ָֹתהּ ֹלִ ְמחוֹז
חֶ פְ צָ הּ .הַק ִמּ ְשׁפָּ ט הָ יָה ֱָקצָ ר
וְ סָ תוּם וְ ִהיא עָ ְמ ִָדה עַק ֹל ְמֱקוֹמָ הּ,
נְ ב ֹוכָה ְ
וּמבֻקֹלְ בֶּ ֹלֶת ,עוִֹד ָשׁעָ ה אֲק רֻק כָּה.
ְהוִּדי נְ שׂוּא-פָּ נִ ים ,גְּ בַק הּ-
ֹלְ פֶ ַקתע פָּ נָה אֵ ֹלֶיהָ י ִ
ֱקוֹמָ ה ,עֲק טוּר ז ֱָָקן חוּם-אֲק ַקִד ְמ ַקדּם" .רוֹאֶ ה אֲק נִ י כִּ י
אַק ְתּ ְמחַק פֶּ ֶשׂת ְדּבַק ר-מָ ה" ,פָּ נָה אֵ ֹלֶיהָ בְּ ֱקוֹֹל ַקר<,
"אוֹּלַקי אוּכַקֹל ֹלְ סַק יֵּעַק בְּ יִָדֵ<?".
הָ ִא ָשּׁה ִספְּ ָרה ֹל ֹו כִּ י ִהגִּ יעָ ה ֹלְ וַק ְר ָשׁה כְּ ִדֵ י ֹלְ אַק ֵתּר
אֶ ת בַּק עֲק ֹלָהּ וְ נ ְֱָקבָ ה בִּ ְשׁמוֹֹ .לְ הַק פְ ָתּעָ ָתהּ
וֹּלְ ִשׂ ְמחָ ָתהּ ִהנְ הֵ ן הָ ִאישׁ בְּ רֹאשׁוֹ ,כְּ ִמי ֶשׁמַּק כִּ יר
הוּא אֶ ת הָ ִאישׁ הַק נּו ֵֹשׂא ֵשׁם זֶהִ .חישׁ-מַק הֵ ר
ִהפְ נָה או ָֹתהּ ֹלְ עֵ בֶ ר טַק חֲק נַקת ֱֶקמַק ח ְמסֻק יֶּמֶ ת בָּ ִעיר
וְ אַף ִה ְִד ִרי< או ָֹתהּ כֵּיצַק ִד ֹלְ הַק גִּ יעַק ֹלְ ָשׁם" .דּוֹמַק נִ י
ֶשׁהָ ִאישׁ ֶשׁאַק ְתּ ְמבַק ֶקּ ֶשׁת נִ ְמצָ א ָשׁם" ,הו ִֹסיף
וְ אָמַק ר.
ְמֹלֵאַת ִתּ ְֱקוָ ה צָ עֲק ִָדה הָ ִא ָשּׁה ֹלְ פִ י הַק ְִד ָרכַקת
הָ ִאישׁ עַק ִד אֲק ֶשׁר ִהגִּ יעָ ה ֹלְ טַק חֲק נַקת הַק ֶקּמַק ח .נִ גְּ ָשׁה
ֹלְ ִדֶ ֹלֶת הַק טַּק חֲק נָה וְ נ ְֱָק ָשׁה עָ ֹלֶיהָ " .הַק ִאם אַק ָתּה מַק כִּ יר
אֶ ת פְּ ֹלוֹנִ י-אַֹלְ מוֹנִ י?"ָ ,שׁאֲק ֹלָה אֶ ת בַּק עַק ֹל-הַק בַּק יִת,
אתהּ" .כֵּן!" ,הֵ ִשׁיב כַּקעֲק בֹר ֶרגַקע
אֲק ֶשׁר יָצָ א ֹלִ ְֱק ָר ָ
וּמיִָּד ָשֹׁלַקח ֹלִ ְֱקרֹא ֹל ִָאישׁ ֶשׁאֶ ת ְשׁמ ֹו ִצ ְיּנָה.
ִ
הֲק מוּמָ ה מֵ ִה ְתגַּקלּוּת רוּחַק -הַק קִֹּדֶ שֶׁ ,שׁלָּהּ הָ י ְָתה

ִדוּמה.
ְרוּשׁ ַקֹליִם הַק ְקּ ָ
הַק ִשּׁלּו ַקֹח ,הַק ְמּ ֻקכנֶּה גַּקם 'הַק גִּ יחוֹן' ,הוּא הַק ַקמּ ְעיָן ֶשֹׁל י ָ
ִבּ ְתֱקוּפוֹת שׁוֹנוֹת נִ ְבנוּ וְ נ ְֶח ְפּרוּ ְס ִביב ֹו ִמ ְפעֲק ֹלֵי ַקמיִם שׁוֹנִ ים ,אַק< הַק יִָּדוּעַק
ְרוּשׁ ַקֹליִם וְ ָשׂם
ִמבֵּ ינֵיהֶ ם הוּא ִמ ְפעַק ֹל הַק ַקמּיִם ֶשׁבָּ נָה הַק מֶּ ֹלֶ< ִחזְ ֱִקיָּהוּ .כַּקאֲק ֶשׁר עָ ֹלָה מֶ ֹלֶ< ַקאשּׁוּר עַק ֹל י ָ
עָ ֹלֶיהָ ָמצוֹר ,נִ ְת ַקֱקֹל ִחזְ ֱִקיָּהוּ הַק מֶּ ֹלֶ< ִבּ ְבעָ יַקת ַקמיִם מֻק ְרכֶּבֶ תַ :קמ ְעיַקן הַק גִּ יחוֹן הָ יָה ִמחוּץ ֹל ִָעיר ,וְ עָ ֹלָיו
צוּרה וְ הֵ ן ֹלִ ְמנוֹעַק מֵ הַק צָּ בָ א
יח ַקמיִם ֹל ִָעיר הַק נְּ ָ
הָ יָה ֹלִ ְמצֹא דֶּ ֶר< הֵ ן ֹלְ הַק ְב ִט ַק
ישׁה ֹלִ ְמֱקוֹר הַק ַקמּיִם...
שּׁוּרי גִּ ָ
הָ ַקא ִ
וְ כָ< ְמתֹאָר ְבּסֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַק יּ ִָמים..." :וַק יִּוָּ עַק ץ ִעם ָשׂ ָריו וְ גִ בּ ָֹריו ֹלִ ְסתּוֹם
אֶ ת מֵ ימֵ י הָ עֲק יָנוֹת ,אֲק ֶשׁר ִמחוּץ ֹל ִָעירֹ ...לֵאמֹ ר ֹל ָָמּה יָבוֹאוּ ַקמֹלְ כֵי ַקאשּׁוּר
וּמ ְצאוּ ַקמיִם ַקר ִבּים" .כְּ ִדֵ י ֹלִ ְפתֹּר אֶ ת הַק ְבּעָ יָהָ ,חצַק ב ִחזְ ֱִקיָּהוּ ִמנְ הָ ָרה
ָ
'מּ ְשׁכָה' אֶ ת מֵ י הַק גִּ יחוֹן ִמ ַקתּ ַקחת ֹלִ ְפנֵי הַק ַקקּ ְר ַקֱקע אֶ ֹל ְפּנִ ים הָ ִעיר .עַק ֹל יְִדֵ י
ֶשׁ ָ
כָּ< הֻק ְב ְט ָחה ֹל ִָעיר הַק ְספָּ ַקֱקת ַקמיִם ְס ִִד ָירה.

אִָדם
עֵ ִָדה בְּ זֶה הָ ֶרגַקע ,כִּ ְמעַק ט ֶשׁ=א ִהבְ ִחינָה בָּ ָ
הַק ְמּאֻק בָּ ֱק ֶשׁ ִה ְתיַקצֵּ ב ֹלְ פָ נֶיהָ  ,בֹּשׁ וְ נִ כְ ֹלָם .פִּ ְתאוֹם
ִה ְתנַקעֲק ָרה ִממַּק ְח ְשׁבו ֶֹתיהָ וְ ִהבְ ִחינָה בְּ בַק עֲק ֹלָהּ
הָ עוֹמֵ ִד מוֹּלָהּ .בַּק ַקדּקּוֹת הָ ִראשׁוֹנוֹת ָשׁפְ כָה עַק ֹל
רֹאשׁ ֹו אֶ ת כָֹּל הַק ִתּ ְסכּוֹּל וְ הַק כַּקעַק ס ֶשׁנִּ ְצבְּ רוּ בְּ ֹלִ בָּ הּ
אֹר< כָֹּל הַק ָשּׁנִ ים
מֵ אָז עֲק זִ יבָ ת ֹו הַק פִּ ְתאו ִֹמיתֹ ,לְ ֶ
הַק ָקּשׁוֹת ֶשׁעָ בְ רוּ עָ ֹלֶיהָ וְ עַק ֹל ְיֹלִָדֶ יהָ .

ֹלְ בֵ ית ֹו ָחזְ ָרה הָ ִא ָשּׁה ֹלְ רו ְֹסטוֹב.
הַק פַּק עַק ם בָּ אָה כְּ ִדֵ י ֹלְ הוִֹדוֹת ֹל ַקָר ִבּי.
ִהיא הָ י ְָתה כֹּה אֲק ִס ַקירת תּו ִָֹדה
עַק ִד
ִה ְתפַּק עֲק ֹלוּת,
וּמֹלֵאַת
ְ
ִעם
ֶשׁ ִה ְת ַקֱק ְשּׁ ָתה ֹלְ הַק ְשֹׁלִ ים
עֻקב ָדּה ֶשׁ=א תּוּכַקֹל ֹלִ ְפגֹּ שׁ אֶ ת
הָ ְ
הָ ַקר ִבּי פָּ נִ ים אֶ ֹל פָּ נִ ים וֹּלְ הוִֹדוֹת ֹל ֹו י ְִשׁירוֹת.
ֹלְ בַק סּוֹף יָעַק ץ ֹלָהּ ַק
אַחִד הַק חֲק ִס ִיִדים ֹלְ הַק ְמ ִתּין ֹל ַקָר ִבּי
בַּק ָשּׁעָ ה הַק ְקּבוּעָ ה ֶשׁבָּ הּ הוּא נוֹהֵ ג ֹלָצֵ את מֵ ַקח ְִדרוֹ.
ְעוִּדה ,יָצָ א הָ ַקר ִבּי
אָמנָם כָּ< עָ ְשׂ ָתה .בַּק ָשּׁעָ ה הַק יּ ָ
וְ ְ
מֵ ַקח ְִדרוֹ .אַק< ָראֲק ָתה אוֹת ֹו הָ ִא ָשּׁה ,פָּ ְרצָ ה ִבּזְ עָ ֱָקה
וּמיִָּד נ ְָפֹלָה ִמ ְתעַק לֶּפֶ ת.
ִ
אַחר ֶשׁהַק כּ ָָר ָתהּ ָשׁבָ ה אֵ ֹלֶיהָ ִ ,ה ְתעַק נְ יְנוּ
ֹלְ ַק
הַק סּו ְֹב ִבים ִבּ ְשֹׁלו ָֹמהּ ִ
וּב ְקּשׁוּ ֹלִ ְתהוֹת עַק ֹל פֵּ ֶשׁר
"מה זֹאת אוֹמֶ ֶרת?!",
שׁוּתהּ הַק ְמּיֻקחֶ ִדֶ תָ .
ִה ְת ַקרגְּ ָ
נ ְָתנָה הָ ִא ָשּׁה בַּק שּׁוֹאֲק ֹלִ ים עֵ י ַקניִם ִמ ְשׁתּו ְֹממוֹת,
"הֲק ֹלוֹא זֶה הָ ִאישׁ ֶשׁפָּ ג ְַקשׁ ִתּי ְבּ ַקתחֲק נַקת הָ ַקרכֶּבֶ ת
ְבּוַק ְר ָשׁה וְ הוּא אֲק ֶשׁר ִה ְִד ִרי< או ִֹתי אֵ י< ֹלִ ְמצֹא אֶ ת
בַּק עֲק ֹלִ י בָּ ִעיר הַק גְּ ִד ֹוֹלָה!".

ֹלְ אַחַק ר ֶשׁנִּ ְרגְּ עָ ה ֱִק ְמעָ הִ ,ספֵּ ר ֹלָהּ בַּק עֲק ֹלָהּ בְּ ֱקוֹֹל
וּמ ְתנַקצֵּ ֹל עַק ֹל הַק נְּ ִסבּוֹת הַק ְמּיֻקחָ ִדוֹת ֶשׁגָּזְ רוּ
ִמ ְתיַקסֵּ ר ִ
עָ ֹלָיו בְּ ִריחָ ה ְמ ִה ָירה מֵ הַק בַּק יִתֹ ,לְא כָֹּל הו ִָֹדעָ ה
מֻק ְֱקדֶּ מֶ ת .כְּ ֶשׁ ִה ְשׁ ַקתּכְ נְ עָ ה בְּ כֵנוּת ְדּבָ ָריוִ ,הזְ ִמינָה
אוֹת ֹו ֹלְ ִה ְצטָ ֵרף אֵ ֹלֶיהָ וְ ֹלָשׁוּב ֹלְ בֵ יתוֹ .אֶ לָּא
ֶשׁמֵּ או ָֹתן ִסבּוֹת מַק מָּ שׁ ֶשׁבְּ עֶ ְטיָן נֶאֱ ֹלַקץ ֹלִ נְ טֹשׁ אֶ ת
בֵּ יתוֹ ,חָ ַקשׁשׁ גַּקם עַק ָתּה ֹלָשׁוּב וֹּלְ ִה ָכּנֵס אֶ ֹל תּוֹ<
רוּסיָה.
גְּ בוֹּלוֹת ְ

"אֲק בָ ֹל כָֹּל הַק חִֹדֶ שׁ הָ אַחֲק רוֹן א יָצָ א הָ ַקר ִבּי
אָמרוּ ֹלָהּ.
וּבוַק ַקדּאי א נ ַקָסע ֹלְ וַק ְר ָשׁה"ְ ,
מֵ רו ְֹסטוֹב ְ

בֵּ ין כָּ< וּבֵ ין כָּ<ִ ,ה ִבּיעַק הַק בַּק עַק ֹל אֶ ת ְתּ ִמיהָ ת ֹו עַק ֹל
הַק דֶּ ֶר< ֶשׁבָּ הּ ִא ְתּ ָרה אוֹת ֹו ִא ְשׁתּוֹ .ז ֹו ִס ְפּ ָרה ֹל ֹו עַק ֹל
קּוּרהּ אֵ צֶ ֹל הָ ַקר ִבּי וְ עַק ֹל הַק ִמּלִּ ים הַק ְמּעַק טּוֹת
ִבּ ָ
ֶשׁהֱ ִביאוּהָ ֹלְ וַק ְר ָשׁה .אֲק חוּז ִה ְתפַּק עֲק ֹלוּת מֵ ְר ִאיָּת ֹו
הָ ְרחו ֱָֹקה ֶשֹׁל הַק צַּק ִדּיֱקִ ,שׁנָּה הָ ִאישׁ אֶ ת ַקדּ ְעתּ ֹו

אַק< הָ ִא ָשּׁה ְבּ ֶשׁלָּהּ" :אַֹל ְתּ ַקס ְפּרוּ ֹלִ י אֶ ת ִמי אֲק נִ י
פָּ ג ְַקשׁ ִתּי .אֵ י< אוּכַקֹל ִבּכְ ֹלָֹל ֹלִ ְשׁכּ ַקֹח אֶ ת הַק ְדּמוּת
הַק ְתּ ִמ ָירה וְ הָ אֲק ִציֹלִ ית בַּק עֲק ֹלַקת הַק זּ ֱָָקן הַק חוּם-
אֲק ַקִד ְמ ַקדּםֶ ,שׁנִּ גְּ ָשׁה אֵ ֹלַקי וְ שׂוֹחֲק ָחה ִע ִמּי ַקדּקּוֹת
אֲק רֻק כּוֹת .זֶה הָ יָה הָ ַקר ִבּי – הוּא וְא אַחֵ ר"...

ִחנּוַּ %קהגּוּף
שׁוּבים
ויטשׁ ִהגִּ יעוּ פַּק עַק ם ֹלְ ַקשׁבָּ ת או ְֹר ִחים חֲק ִ
אֶ ֹל ַקר ִבּי ָשֹׁלוֹם-דּוֹבֶּ ער ִמלְּ יוּבַּק אוִ ְ
ַקר ִבּים ,מֵ הַק ְמּפ ְֻקר ָס ִמים בַּק עֲק ַקִדת הַק חֲק ִס ִיִדים ,וְ הֻק זְ ְמנוּ ֹלְ שֻׁק ֹלְ ָחנ ֹו ֶשֹׁל הָ ַקר ִבּי.
עוִּדהִ ,ה ְב ִחינוּ הָ ַקרבָּ נִ ים הָ או ְֹר ִחים ֶשׁהָ ַקר ִבּי שׁוֹפֵ< ַקמיִם
ְבּעֵ ת נְ ִטיֹלַקת-י ַקִָדיִם ֹל ְַקסּ ָ
עוִּדה ְשׁאָֹלוּהוָּ :מה הַק ָמֱּקוֹר ֹלְ כָ<?
וּבעֵ ת הַק ְסּ ָ
ָשֹׁלוֹשׁ ְפּעָ ִמים עַק ֹל כָֹּל יִָדְ ,
עָ נָה הָ ַקר ִבּיְ :בּ ֶרגַקע זֶה אֵ ינֶנִּ י ז ֹוכֵר הֵ יכָן זֶה כָּתוּב ,אֲק בָ ֹל ִאם אֲק נִ י נוֹהֵ ג כָּ<ְ ,בּוַק ַקדּאי יֵשׁ
גּוּפי ֹלְ ִה ְתנַקהֵ ג עַק ֹלִ -פּי הו ָֹראוֹת הַק תּו ָֹרה וְ הַק שֻּׁק ֹלְ ָחן-
ָמֱקוֹר ֹל ַָקדּבָ רֶ ,שׁכֵּן ִה ְרגַּקֹלְ ִתּי אֶ ת ִ
עָ רוּ<.

יניּ ƒ :ב ¿כ ָֹלֹל ֹלֹא ƒא ¿כ ַקּפ˙ ֹƒלי
ּƒפ ƒ
ַקֹל ֲקﬠבִֹד ָ˜ ֶׁ˘ה ֹƒל ¿˜ ַקרא˙ ַקחג
יﬠ
ַקה ֶּפ ַקסחּ ƒ .כי ַק ּב ּסוֹ ף ַקמ ּ ƒג ַק
ַקה ַקחג¿ ,והוּא ָי ֶפה ו ¿ּמ ַקר ֵ ּג ׁ˘
יזה ֵ ּכיף ֶׁ˘ ֵ ּי ׁ˘
¿ו ַקגם ָאר ¿ֹךֵ .א ֶ
ָֹלנ ּו ֶא˙ ַקחג ַקה ֶּפ ַקסח!

ָׂ˘ ƒריָ :נכוֹ ןַ ,ק ּגם ֲקא ƒני ¿מאוֹ ִד
אוֹ ֶה ֶב˙ ֶא˙ ַקחג ַקה ֶּפ ַקסח
ו ¿ּב ָכֹל זֹא˙ ֲקא ƒני ¿מ ַק˜ ¿ ּנ ָאה,
ַקא ָּ˙ה יוֹ ִֵד ַקﬠ ¿ ּב ƒמי? ַק ּב ִּדוֹ ר ֶׁ˘ֹל
יוֹ ¿ˆ ֵאי ƒמ ¿ˆ ַקר ƒים! ַקּ˙ ¿ח ׁ˘ֹב
יזה ַקחג ֶּפ ַקסח ָה ָיה ָֹל ֶהם!
ֵא ֶ
ֵאיזוֹ ƒה ¿˙ ַקר ¿ ּג ׁ˘וּ˙ ָה ¿י ָ˙ה
ָֹל ֶהם ,ו ¿ּב ƒע ָּ˜ר – ֵאיֹל ּו ƒנ ּ ƒסים
ימים ֵהם ָרא ּו
ַקמ ¿ִד ƒה ƒ
יבם!
¿ס ƒב ָ

י˜הֲ :קא ƒני חוֹ ֵׁ˘ב ֶׁ˘עוֹ ִד
¿ˆ ƒב ָ
¿מ ַקﬠטֵ ,הם יו ¿ּכֹל ּו ¿ֹל ַק˜ ֵ ּנא
ָ ּבנוֲּ $קה ֵרי ֵהם ָי ¿ˆא ּו
ƒמ ּƒמ ¿ˆ ַקר ƒים – ַקֹל ּƒמ ¿ִד ָ ּבר,
ַקו ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ֵנ ֵˆא ֵמ ַקה ָ ּגֹלוּ˙ –
ַקֹל ¿ ּג ֻקא ָ ֹּלה ַקה ּ ¿ׁ˘ ֵֹל ָמה!

ַקאבָּ אָ :נכוֹ ן ¿מאוֹ ִדּ ָ ,כ˙וּב
ֶׁ˘ ַקה ּ ƒנ ¿פ ָֹלאוֹ ˙ ֶׁ˘ ּ ƒנ ¿ר ֶאה
יח ƒי ¿הי ּו ¿ ּכמוֹ ,
יא˙ ַקה ָּמ ַ ˘ׁƒק
¿ ּב ƒב ַק
¿ועוֹ ִד יוֹ ֵ˙רƒ ,מן ַקה ּ ƒנ ¿פ ָֹלאוֹ ˙
יא˙ ƒמ ¿ˆ ַקר ƒים!
יˆ ַק
ֶׁ˘ ָהי ּו ּ ƒב ƒ
ַקר˜ ֶׁ˘ ָאז ֹלֹא ¿ ˙ּƒה ֶיה
¿ ˜ƒנ ָאהֶ ,א ָ ֹּלא ׂ¿ ˘ƒמ ָחה
¿ ּגִדוֹ ָֹלה ֶׁ˘ֹל ָ ּכֹל ַקה ¿ ּיהו ִּƒדים
ƒמ ָ ּכֹל ַקה ִּדוֹ רוֹ ˙.

