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271 מס' גיֹליון 23.3.18 התשע"ח ניסן ח' צו פרשת הגִדוֹל שבת-ֱקוִדש ערב ב"ה

בחביֹלה? מה

ֵמֹראׁש. ְּגֵנָבה הַק ֹל עַק ְעִּתי ָיִדַק "ֶׁש�א ְׁשטּות, ְּבפַק

ָּדִנֵּיאֹל"... ֹל ִּבְגֹלַק ֱק ְורַק ! אַק ָהֶרֶכב ֶאת 'ְרִּתי ִּפְנצַק

ָעָׂשה הּוא "ָמה ָהָאב. ם ִנִדהַק "ָּדִנֵּיאֹל?",

ֹל*?".

ָּיִחיִד הַק הּוא ָבֹל "אֲק ִצ'יֱקֹו. ִהְפִּתיעַק "ְּכֹלּום",

ֶׁש�א – ֵּון ִמְתּכַק ִני אֲק ְּיֹלִדים, הַק ֵּבין – ְּׁשכּוָנה ּבַק

ָהֵאֶּלה", ְּיֹלִדים הַק ְּכֶׁשָּבאּו ְּבֱקֹוֹלי. ׁשֹוֵמעַק

"ְו3א ָּבנּו, ִּביט ֹלהַק ִמְּבֹלי ָעֹלינּו ִהְצִּביעַק הּוא

ֶׁשָּלֶהם 'ְפֹלֶיִרים' הַק ֶאת ֵּלֱק ֹלחַק ֹלֶהם ִהְרֵׁשיִתי

ֹלִהְתֱקֹוֵמם ֶׁשֵהֵעז ְּיִחיִדי הַק ֶׁשָּלנּו, ְּׁשכּוָנה ּבַק

ֶזה ֹלְנֱקם. ָּיב חַק ָהִייִתי ָאז ָּדִנֵּיאֹל. ָהָיה ֶנְגִּדי

ֹּכֹל". הַק

ְׁשָטִני ּפַק הַק ִהָּגיֹון הַק ֱקָצת, ְפִחיִד מַק ָהָיה ֶזה

ְמִביִנים? ֶּתם אַק ֹלְנֱקם, ָּיב חַק ָהָיה הּוא ֶׁשּלֹו.

– ָמה ֹל עַק ְועֹוִד ִמְצָוה... ֵאיזֹוֶׁשִהי ֶׁשּזֹו ְּכִאּלּו

ֵעֹל ֹלִהְתּפַק 3א ֵהֵעז הּוא הַק ּיַקֹלּדֹון ֶׁשהַק ֶזה ֹל עַק

ִמֶּמּנּו.

ִּבְמנּוָחה ְּדָבִרים הַק ֶאת ֱקֵּבֹל ַאְמנֹון ר מַק

'ִהָּגיֹון' הַק ֶאת ִהִּכיר ִּנְרֶאה ּכַק הּוא ְּגמּוָרה.

ֵּכן, "ִאם בֹוִדתֹו. עֲק ִמְּתחּום ֶּזה הַק ָּות ְּמעֻק הַק

ָּכֵעת ָּיב חַק ִני "אֲק ָּלׁש, ּבַק הַק ֵאֹליו ִחּיֵ! ִצ'יֱקֹו",

ָנכֹון?". אֹוְת*. ִניׁש עֲק ּוֹלהַק ְּב* ֹלְנֱקם

3א ִני אֲק ָבֹל "אֲק ְׂשָפָתיו. ֶאת ֱק ָחׁשַק ִצ'יֱקֹו

"ִמְּפֵני ר. ְוָאמַק ָּלׁש ּבַק הַק ִהְמִׁשי! ֹזאת", ֶאֱעֶׂשה

ֵּמִד ֹלֹלַק ְּכִדי ְוגַקם, ֹלי ְרָּת ָעזַק ָּדָבר ֶׁשֹל ֶׁשְּבסֹופֹו

ָבֹל אֲק ְחִזיר... ֹלהַק ָצִרי! 3א ֶׁשִּלְפָעִמים אֹוְת*

ָהֱאֶמת ֶאת ֹלי ְרָּת ֶׁשָאמַק ְמאֹוִד ִרי! עֲק מַק ִני אֲק

ָּתה ֶׁשאַק מֹוִכיחַק ֶזה ִסּפּור. ֵאיֶזה ִהְמֵצאָת ְו3א

צֹוִדֱק?". ִני אֲק ְוָכבֹוִד. ֹיֶׁשר ִעם ָּבחּור

ִני "אֲק ְוִחּיֵ!. ָּלׁש ּבַק הַק ֶאֹל ִים ֵעינַק ֵהִרים ִצ'יֱקֹו

ר. ָאמַק ֵּדֹל", ִמְׁשּתַק

ֶאת ָּלׁש ּבַק הַק ֱקֵרב ִצ'יֱקֹו!", ע, ְׁשמַק "ּוְבֵכן,

ָּכמוֹ*. ֹלִמיֶׁשהּו ָזֱקּוֱק ִני "אֲק ִצ'יֱקֹו. ֶאֹל ֹראׁשֹו

ֵרי ַאחֲק ִים. ְּכֵתפַק הַק ֹל עַק ְוֹראׁש ֹאֶמץ ִעם ִמיֶׁשהּו

ֶאת ת חַק ֹלֱקַק ִהְצֹליחּו ְו3א ִנְכְׁשֹלּו ָּנִבים ּגַק ֶׁשהַק

ֹלָּמה3א ? ֹלְבֹרחַק רּו ִמהֲק ֵהם ֹלָּמה ֶׁשִּלי, ָהאֹוטֹו

מּוָזר?". ֶזה3א ַאֵחר? אֹוטֹו ֹל עַק ְּבׁשּו' 'ִהְתֹלַק

ָעָנה אֹוְת*", ְוֱקא ּדַק ְּפִׂשים ְמחַק ֵהם י "אּוֹלַק

"ֶזה חֹוָריו. אֲק ֹלַק ן ְוִנְׁשעַק ח ֶנֱאנַק ָּלׁש ּבַק והַק ִצ'יֱקֹו,

חֹוֵׁשב". ִני ֶׁשאֲק ָמה ְּבִדּיּוֱק
יבוא המשך

ַאְמנֹון! ר מַק ֶׁשֹל ְּבנֹו ֵאיֶנּנּו ְּכֹלֹל ֶׁשִּצ'יֱקֹו ֵּבר ִמְסּתַק �������	


ּדּועַק מַק ָּפִנים, ֶאֹל ָּפִנים ָּלׁש, ּבַק ֹלַק ְסִּביר ֹלהַק ִנִדָרׁש הּוא ְכָׁשו עַק

ִרְכּבֹו.. ֶאת ִּפְנֵצ'ר

ֶׁשֹל ֹלָּבם ֶנֱהפַק! ְכָׁשו עַק ְוֱקא ּדַק ְנֵין, ְמעַק

ִּתֵּתן ַאֹל "ִצ'יֱקֹו! ִצ'יֱקֹו. ֶׁשֹל ֹלִצּדֹו ֵבִרים חֲק הַק

ְּיֹלִדים הַק ִד ַאחַק ֱק ָצעַק ָעֹלי*", ְׁשִּפיעַק ֹלהַק ֹלֶהם

ִמֵּבית חּוָצה הַק ְרּכֹו ְּבִדַק ֶנְחָמִדים, ָּפחֹות הַק

ִמיֶׁשהּו ֱקָרא ֶהְסֵּכם!", ֶזה "ֶהְסֵּכם ְּכֶנֶסת. הַק

ֶׁשִהְׁשַאְרנּו ָחְׁשבּו ֵהם ְמִביִנים? ֶּתם אַק נֹוָסף.

ֵּתר ֶׁשְּיוַק אֹותֹו ְכֵנעַק ֹלׁשַק ְּכִדי ִּבְפִנים ִצ'יֱקֹו ֶאת

יֹוֵסף ר' ֹל עַק ִים מַק ֹלְׁשֹּפ! ֶׁשּלֹו ְּדִריָׁשה הַק ֹל עַק

ִיְצָחֱק...

ִנְׁשַאְרנּו ָהִעְנָיִנים, ְּבסֹוִד ֶׁשָהִיינּו ְחנּו נַק אֲק

3א ְמָנת ֹל עַק ֶמְרָחֱק', ְסנּו 'ָּתפַק ָבֹל אֲק ִּבְפִנים

ְִצָחֱק יֹוֵסף ר' ֶאת ָרִאיִתי ִצ'יֱקֹו. ֶאת ֹלָהִבי!

ִּביִדיִדּות ִׁשְכמֹו ֹל עַק טֹוֵפחַק ֹלִצ'יֱקֹו, ִנָּגׁש

ָּתה אַק ֵרי הֲק ִצ'יֱקֹו, ְחֹׁשׁש, ּתַק "ַאֹל ֹלֹו: ְואֹוֵמר

ָהָאִדֹון – ֱקָצת ִאָּתנּו ֵׁשב ע, ְׁשמַק ָנכֹון? ֶּגֶבר,

ֹלְׁשאֹוֹל רֹוֶצה ַאְמנֹון, ר מַק ֹלֹו ֶׁשּקֹוְרִאים ֶּזה הַק

ְׁשֵאֹלֹות". ָּמה ּכַק אֹוְת*

ֶׁשֹל ֵעיָניו ֶאֹל ָּבטֹו מַק ֶאת ֵהיִׁשיר ַאְמנֹון

ִים", יֹומַק ֹלְפֵני ָהֶרֶכב ֶאת ֹלי 'ְרָּת "ִּפְנצַק ִצ'יֱקֹו.

"ֶאְפָׁשר ְבָּדה. עֻק ֵּין ִּכְמצַק ָיֵבׁש, ְּבטֹון ר ָאמַק

."? ּדּועַק מַק ֹלְׁשאֹוֹל,

ַאְמנֹון ָעָנה. הּוא3א ְמאֹוִד. ִחֵּור ָהָיה ִצ'יֱקֹו

ְּבִמֱקצֹוִעי ִני אֲק ָּבחּור! ע, "ְׁשמַק ֵּגׁש. ִהְתרַק 3א

ָהֳעָנִׁשים ֶאת ִּכיר מַק ִני ֶׁשאֲק ּכָ! ְרִּתי, ִמְׁשטַק ָּלׁש ּבַק

ֹלְ* ָבֹל אֲק ָּכֵאּלּו... ִׂשים עֲק מַק ֹל עַק ֹחֱק ּבַק ְּצפּוִיים הַק

ֶאת ֹלָּת ִהּצַק ֶׂשה עֲק ֹלמַק ִּכי ְּכֹלּום ֶאֱעֶׂשה 3א

, יֹוִדעַק ֵאינְ* י אּוֹלַק ָּנִבים. ּגַק ִמְּיִדי ֶׁשִּלי ָהֶרֶכב

ֶאת ִּסיעַק ֹלהַק ָּנִבים ּגַק ִהְצֹליחּו 3א ִּבְזכּוְת* ָבֹל אֲק

ֶזה ְּפָרס... ֹלְ* ִּגיעַק מַק י ֶׁשאּוֹלַק ּכָ! ֶׁשִּלי. ָהֶרֶכב

ְעָּת ָיִדַק ִאם הַק ת: עַק ֹלִדַק רֹוֶצה ֶׁשָהִייִתי ָמה ְּבֶעֶצם

אֹו ֹלי ֹזר עֲק ֹלַק ְנָּת ּוַק ְוִהְתּכַק ְּגֵנָבה הַק ֹל עַק ֵמֹראׁש

ֹלי?". ִּזיֱק ֹלהַק ְּבֶעֶצם ְנָּת ּוַק ְוִהְתּכַק ְעָּת ָיִדַק ֶׁש�א

ְּתׁשּוָבתֹו ִּתְהֶיה ָמה ָסֵפֱק ָּכֹל ֹלי ָהָיה 3א

ִׂשיָחה ֹל עַק ֶּׁשהּו מַק יַקְמִציא ח ֶּבטַק ִצ'יֱקֹו. ֶׁשֹל

ָּכִרים, מֻק ָנִׁשים3א אֲק ְׁשֵני ֵּבין אי ְּבַאֱקרַק ע ֶׁשָּׁשמַק

ּדֹוֶמה. ֶּׁשהּו מַק אֹו ְכֶנֶנת, ְּמתֻק הַק ְּגֵנָבה הַק ֹל עַק

ָעָנה ִהיא", "ָהֱאֶמת ֹראׁשֹו. ֶאת ף ָזֱקַק ִצ'יֱקֹו

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

מּוָזר. ְעיֹון רַק ָהָיה ֹלֱקֹוִּבי ּיֹום הַק

ָּתָנה!", מַק ֹלָהִכין ָּדחּוף "ָצִרי!

ֹלִמי?", ָּתָנה? "מַק ר. ָאמַק הּוא

אֹותֹו. ָׁשַאֹלנּו

ָרָחב. ִחּיּו! ִחּיֵ! הּוא ִיְׂשָרֵאֹל!", ם "ֹלעַק

'יֹום הּוא ח ֶּפסַק הַק ג ֶׁשחַק יֹוִדִעים ֶּתם3א "אַק

ֶׁשּבֹו ּיֹום הַק ֶזה ִיְׂשָרֵאֹל? ם עַק ֶׁשֹל ֶּלִדת' הֻק הַק

ְסגֻקָּלה'!". ם ְּכ'עַק ֵּׁשם הַק ָּבנּו ר ָּבחַק

יֹום ּיֹום "הַק ְמֵזם ֹלזַק ִהְתִחיֹל ִׁשיִמי

ֹלָהִביא ֶנְחָמִד ְעיֹון רַק ֶׁשֶּזה ר ְוָאמַק ֶּלִדת" הֻק

ֶׁשֹל סּוג ֵאיֶזה ִהיא, ְּׁשֵאֹלה הַק ָּתָנה, מַק

ָׁשֹלם... ם ֹלעַק ֹלָהִביא ֶאְפָׁשר ָּתָנה מַק

ֹלִׁשיִמי, ְרִּתי ִהְסּבַק ְמאֹוִד", "ָּפׁשּוט

י ְואּוֹלַק ָּתָנה, ְּבמַק ְצְמ* עַק ֶאת "ָתִביא

טֹוִבים"... ִׂשים עֲק מַק ָּמה ּכַק ְּבתֹוֶסֶפת

ֵּון. ִהְתּכַק ֱקֹוִּבי ֹלֶזה ֶׁשְּבִדּיּוֱק ִהְתָּבֵרר

ִׂשים עֲק מַק יֹוִסיף ֵמִאָּתנּו ֶאָחִד ָּכֹל ִאם

ֵחִרים אֲק ְוֹליהּוִדים ְצמֹו ֹלעַק טֹוִבים

ֶנֱהִדֶרת! ָּתָנה מַק ִּתְהֶיה זֹו ֶׁשּלֹו, ְּסִביָבה ּבַק

ִסיִדים חֲק ֶׁשֶיְׁשָנם ְוהֹוִסיף ִהְסִּביר. הּוא –

יֹום ְּתנַקת 'מַק עֹוִד ֹלָהִביא ְּדֹלים ֶׁשִּמְׁשּתַק

ִניָסן, י"א ֹלְכבֹוִד ֵאּלּו, ְּבָיִמים ֶּלִדת' הֻק

ִּבי ָהרַק ֶׁשֹל ִדּתֹו ּלַק הֻק ִרי! אֲק ּתַק שהּוא

ִּבי ָהרַק ֶׁשאֹוָתן ָּתנֹות' 'ּמַק הַק אִוויְטׁש. ִמְּליּוּבַק

ְחֹלטֹות הַק הַק ָהיּו – ְּבִׂשְמָחה ֱקֵּבֹל ָּתִמיִד

ֹלהֹוִסיף ׁשֹוִנים, ָנִׁשים אֲק ֶׁשֹל ּטֹובֹות הַק

ִמְצוֹות.. ְּבֱקּיּום אֹו ּתֹוָרה ְּבֹלּמּוִד

ְחנּו נַק אֲק ּגַקם ֶּסה ֶׁשְּננַק ִאּתֹו ְמנּו ִהְסּכַק

שִהִּגיעַק ְמנּו ְוִסּכַק ָּכֹזאת, ָּתָנה מַק ֹל עַק ְחֹׁשב ֹלַק

ֹלנּו ִיֵּתן הּוא ָּברּו! ָּקִדֹוׁש הַק ֶׁשּגַקם ן, ְּזמַק הַק

ָּלה ְּגאֻק הַק ֶאת ָנֱקית, עֲק ֶּלִדת' הֻק יֹום ְּתנַקת 'מַק

ְּׁשֹלָמה. הַק

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

י. ƒִדֹונ אֲק ן, ּכֵ
הּו ֶ ּׁ̆ מַק סֹוֵחב ה ָּ̇ אַק ֶׁ̆ רֹוֶאה י ƒנ אֲק

ֹל? ּבָ סַק ה ָּ̇ אַק ב� ּגַק הַק ֹל עַק
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ם ָׁ̆ ָך ֹל¿ ׁ̆ ֵי ָמה י, ƒ̇ אֹו ֵרן ¿̃ סַק מ¿ אֹוִד מ¿
ם ָׁ̆ אֹו˙ֹו י˜ ƒז ח¿ מַק ה ָּ̇ אַק ֶׁ̆ ָבֹל חֲק �˜ ַק ּׂ̆ ּבַק

.˜ ַק ּׂ̆ הַק ֶא˙ ֶאה ר¿ ƒנ ּבֹוא חֹוֶריָך� ֵמאֲק

ֶא˙ י˜ ƒז ח¿ הַק ֹל¿ ָך ֹל¿ ּוב ׁ̆ ָח ה ֹלּמָ
ֹל? ּבָ סַק ָחֵבר , ך¿ ּכָ ֹל ּכָ ָסגּור ˜ ַק ּׂ̆ הַק

ם? ָׁ̆ ׁ̆ ֵי ָמה

י ƒנ אֲק י� ƒֹל ֶׁ̆ ֹלֹא ֵהם אן, ּכָ ים ƒָבר ִד¿ הַק
ים� ƒָגִד ּב¿ י אּוֹלַק ם. ָ̇ אֹו יר ƒב עֲק הַק ֹל¿ י ƒּ̇ ¿ׁ̆ ַק ּ̃ ּבַק ¿̇ ƒה ˜ רַק

ם. ָׁ̆ ׁ̆ ֵי ָמה יֹוִדעַק י ƒֵאיֶנּנ ֹאֶכֹל� י אּוֹלַק

ין, ƒמ אֲק מַק ֹלֹא י ƒנ אֲק
רֹוֶאה!! י ƒנ אֲק ֶׁ̆ ָמה ֹל¿

ה ּסֶ נַק מ¿ י ƒהּוִד י¿ ֹל ּבָ סַק ו¿ ֵרב, ָ̃ ¿̇ ƒמ ח סַק ּפֶ הַק ג חַק י. ƒֶיט ּסֹוב¿ הַק טֹון ֹל¿ ƒ ּׁ̆ הַק נֹו˙ ¿ׁ̆ ƒּב ,ıי ƒנֹוב 'ר¿ ֶ̂ יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק
ּוִדה� ׁ̆ חֲק יֹלה ƒב חֲק יר ƒב עֲק הַק ֹל¿

ִּפיו ֶאת ּפֹוֵתחַק ִצ'יֱקֹו 8

ֹוֵרף? ׂ̆ ה ָּ̇ אַק ּוָמה

ֶא˙ ֹוֵרף ׂ̆ י ƒנ אֲק ם ּגַק
י ƒּ̇ ר¿ ָספַק ֹלֹא ָבֹל אֲק ים, ƒ̇ י ƒ̇ ּפ¿ הַק

ם� ָׁ̆ ׁ̆ ֵי ה ּמָ ּכַק

יֹלה? ƒב חֲק הַק ֶא˙ ָּ̇ ֹל¿ ּבַק ƒ̃ י ƒּמ ƒמ
ִד! ּיָ ƒמ ֹמר א¡

ּו ׁ̆ ¿ ּ̃ ƒּב ˜ רַק . יֹוִדעַק י ƒֵאיֶנּנ ֶאה�
י� ƒמ יֹוִדעַק ֹלֹא י� ƒּנ ּמֶ ƒמ

ָרה ָׂ̆ ָהעֲק ֶא˙ ֹוֵרף ׂ̆ י ƒנ אֲק
מֹוֹל! ¿̇ ֶא אנּו ָ̂ ּמָ ֶׁ̆ ים ƒ̇ י ƒ̇ ּפ¿

יא ƒָהב ֹל¿ ָאמּור ָ̇ י ƒָהי ָאן ּוֹל¿
ּוָבה? ׁ̆ חֲק הַק יֹלה ƒב חֲק הַק ֶא˙

ָרחֹו˜. ֹלֹא ֶאה�
יחַק ƒּנ הַק ֹל¿ ˜ רַק יך¿ ƒר ָ̂ י ƒ̇ י ƒָהי
ָסֹל� פ¿ סַק ֹל עַק ֶזה ֶא˙



'ּמּוָזָרה' הַק הֹוָרָאה ְוהַק ְּפרֹוֵפסֹור הַק

ִמּבֹוְּברּוְיְסֱק חּום נַק

הֹוִעיֹלה ִכיֹלה ָהאֲק

ִין ִדַק עֲק ָהיּו ָּבָאֶרץ ְּפרֹוֵפסֹור הַק ֶׁשֹל ֱקֹליָטתֹו ֹליֵכי הֲק
ִמְּבִרית- ָּתה עַק ֶזה ִהִּגיעַק הּוא ְּבֵראִׁשיָתם.

בֹוִדתֹו עֲק ֶאת ְתִחיֹל ֹלהַק ְוִהְתּכֹוֵנן ּמֹוָעצֹות, הַק

ץ ֱקפַק ִים ֵּביְנתַק ע. ִּבְבֵאר-ֶׁשבַק ֶּנֶגב הַק ת ְּבאּוִניֶבְרִסיטַק

ְּבִרית. ְּבַאְרצֹות-הַק ָׁשבּועֹות ַאְרָּבָעה ֶׁשֹל ֹלִבּקּור

ֶׁשֹל ִסְּדָרה בּורֹו עֲק ְכְנָנה ּתֻק ְּבִרית ְּבַאְרצֹות-הַק

ֹלְפֵני ְרָצָאה הַק ּגַקם ֵּביֵניֶהם ּוְפִגיׁשֹות, ֵארּוִעים

! אַק ְּבִפיֹלִדֹלְפָיה. ְיהּוִדים ְסטּוִדְנִטים ת ֱקבּוצַק

עֹוִד ִדּותֹו יַקהֲק ְׁשָמעּות מַק ֶאֹל ֵּדעַק ֶׁשִהְתוַק ְּכָאִדם

ִאם ֶּקֶׁשר ְוהַק ''ִד ּבַק חַק ִסיִדי חֲק ְּבֶאְמָצעּות ְּברּוְסָיה

ְּפִגיָׁשה ֶׁשהַק ר, ֹלֹומַק ֹצֶר! ֵאין אִוויְטׁש, ִמְּליּוּבַק ִּבי ָהרַק

ִּבי. ָהרַק ִעם זֹו ָהְיָתה בּורֹו עֲק ְּביֹוֵתר ׁשּוָבה חֲק הַק

ֶּׁשֶכת, ְממֻק ֹלִׂשיָחה ֶאְצֹלֹו ֵּבֹל ֹלִהְתֱקַק ָזָכה הּוא

ֶׁשֶאְתַאְכֵזב", ִדִּתי "ָּפחַק ְוִנְרָּגׁש. ִנְפָעם ִמֶּמָּנה ְוָיָצא

ֵּתאּוִרים הַק ֶׁשָּכֹל ְחִּתי, נֹוכַק ! "אַק ְּבֵצאתֹו, הֹוִדה

ֶׁשָרִאיִתי ָמה ח נֹוכַק ִחְּוִרים ָהיּו ֹּכה ִד עַק ְעִּתי ֶׁשָּׁשמַק

ְצִמי". ְּבעַק ְׁשִּתי ְוחַק

ּוֵבין ִּבי, ָהרַק ֶאֹל ׁשּוב ִנְכנַקס ָחִדים אֲק ָיִמים ֹבר עֲק ּכַק

ְכָנן ְּמתֻק הַק ִּבּקּורֹו ֶאת ּגַקם ִהְזִּכיר ְּׁשָאר הַק
- ֹלּוחַק ִּבְפָרֵטי ב רַק ִעְנָין ִּגָּלה ִּבי ָהרַק ְּבִפיֹלִדֹלְפָיה.

ְּכִאּלּו הֹוִסיף, ר ְוַאחַק ְּפרֹוֵפסֹור, הַק ֶׁשֹל ִּנים ְּזמַק הַק

ח ִּתְׁשּכַק ַאֹל ְּבִפיֹלִדֹלְפָיה, "ְּכֶׁשִּתְהֶיה ב: ּגַק ְּבִדֶר!-אַק

ָּבאּוִניֶבְרִסיָטה ֶׁשְּל*, ְּתחּום ּבַק ִדָען מַק ִאם ֹלִהָּפֵגׁש

ָׁשם".

ֵּלא, ְוִהְתּפַק – ְּדָבִרים הַק ֶאת ע ָׁשמַק ְּפרֹוֵפסֹור הַק

3א ְגֶנטֹו-ִהיִדרֹוִדיָנִמיֱקה, מַק חּותֹו, ִהְתמַק ְּתחּום

ְּפרֹוֵפסֹור, הַק ָמצּוי ֵהיָכן ֶהְסֵּבר ֱקְּבֹלּו ִים ְּׁשנַק הַק

ְּבִמְׂשָרִדֹו, ְיׁשּוִבים ָהיּו ְּכָבר ּקֹות ּדַק ְותוֹ!

ִהְתָּבֵרר . ִּמֱקצֹועַק הַק ְּבִעְנְיֵני ִחים ְמׂשֹוחֲק

ּבֹות רַק ָׁשִנים ִד ָעבַק ִּבְמֱקֹורֹו, ִסיִני ֶיה, ֶׁשְּפרֹוֶפסֹור
ְגֶנטֹו- מַק ֶׁשֹל ְּפרֹוֶיֱקִטים ר ְּבִמְסּפַק ְּבֱקֹליפֹוְרְנָיה

ֹלִמְסֶּגֶרת ִמחּוץ ֶׁשֶּנֶעְרכּו ִהיִדרֹוִדיָנִמיֱקה,

ר ָעבַק ִים ְּכָחִדׁשַק ֹלְפֵני ֱק ְורַק ָהאּוִניֶבְרִסיָטה,

ֶּפְנִסיֹלֶבְנָיה. ת ֹלאּוִניֶבְרִסיטַק

ָּמה ּכַק ֵּתֵאר ִּסיִני-ָאֵמִריֱקִני הַק ְּפרֹוֵפסֹור הַק

ֶׁשֹל בֹוִדֹוָתיו עֲק ּבַק ְנֵין ִהְתעַק ִמֶּזה ְויֹוֵתר ְגֹלּיֹוָתיו, ִמּתַק

ִּסיְמּפֹוְזיֹון "הַק ר: ָאמַק ֶׁשִּנְפְרִדּו, ֹלְפֵני אֹוְרחֹו.

ֵּים ִיְתֱקַק ְגֶנטֹו-ִהיִדרֹוִדיָנִמיֱקה ְּבמַק ָהָאֵמִריֱקִני

ְכָרח מֻק ָּתה אַק ְנפֹוְרִד. ִּבְסטַק ָׁשבּועֹות ִמָּׁשה חֲק ְּבעֹוִד

רֹון ָהַאחֲק ּמֹוֵעִד הַק ָאְמָנם ְרצֹות. ּוֹלהַק ֹלבֹוא

ִני אֲק ָבֹל אֲק חֹוֵרינּו, ֵמאֲק ְּכָבר ְרִצים ּמַק הַק ת ְרָׁשמַק ֹלהַק

ֶאת ְסִּדיר ֹלהַק ֹל ְואּוכַק ְּמַאְרֶּגֶנת הַק ִדה עֲק ּוַק ּבַק ָחֵבר

ָּתה עַק ֶׁשֶּזה ְבָּדה ָּבעֻק ֵּׁשב ְּבִהְתחַק ִּבְמיֻקָחִד ָהִעְנָין,

ּמֹוָעצֹות". ִמְּבִרית-הַק ְעָּת ִהּגַק

ֶׁש�א ְּצֹלֹו, ְּבִהְתנַק ְזָמָנה, הַק הַק ֹל עַק הֹוִדה ְּפרֹוֵפסֹור הַק

ְחֹזר ֹלַק ָאמּור הּוא ָׁשבּועַק ְּבעֹוִד ֹלּה. ֹלֵהָענֹות ֹל יּוכַק

ע. ִּבְבֵאר-ֶׁשבַק בֹוִדתֹו עֲק ֶאת ְתִחיֹל ּוֹלהַק ֹלִיְׂשָרֵאֹל

ִּבּקּורֹו אֹוִדֹות ִּבי ֹלרַק ב ָּכתַק ֹלְניּו-יֹוְרֱק ׁשּובֹו ִעם

ֵּבנּו רַק ֶׁשֹל ִסיִדים חֲק ֹלְהיֹות ָזִכינּו

ִמְּליַקאִדי, ֹלָמן זַק ְׁשֵניאֹור ִּבי רַק ָּגִדֹוֹל, הַק

ֵּבֹל ּוֹלֱקַק ָערּו! ֹלָחן ּׁשֻק ְוהַק ְנָיא ּתַק הַק ֹל עַק ּבַק

ֶאת ֹבִד עֲק ֹלַק ִד ֵּכיצַק ִדָרכֹות הַק ִמֶּמּנּו

ִסיִדּות. חֲק הַק ת ּתֹורַק ִּפי ֹל עַק ֵּׁשם הַק

, ָּמִׁשיחַק הַק ִהִּגיעַק 3א ִין ִדַק עֲק ֵרנּו, עֲק ֹלצַק

ְּגִדים ֶׁשִּמְתנַק ָּכֵאּלּו ֶיְׁשָנם ְוֹלֵכן

ִסיִדּות. חֲק הַק ת ּתֹורַק ֹלֹלּמּוִד

ִפּלּו אֲק ֵהם ָּיִמים ְמסֻק ִּבְמֱקֹומֹות

ִסיִדּות חֲק הַק ֹלֹוְמִדי ֶאת רֹוִדִפים

ְּבָעִרים ֹלָמָׁשֹל, ֹלֶהם. ּוְמֵצִרים

ֹלֹלֹוְמִדי נֹוְתִנים 3א ֵהם ָּימֹות ְמסֻק

ְּבֵבית ֵּלֹל ֹלִהְתּפַק ִסיִדּות חֲק הַק

ְּכֶנֶסת... הַק

ט ְמעַק מּו ִיְטעֲק ֱק רַק ֶׁשִאם ָּבטּוחַק ִני אֲק

ְּפכּו ִיְתהַק ֵהם ִסיִדּות, חֲק הַק ת ִמּתֹורַק

ט ְמעַק ֶׁשּלֹוֵמִד ִמי ָּכֹל ֹלֹוא הֲק ֹלטֹוָבה.

ִמָּיִד ָּגִדֹוֹל, הַק ֵּבנּו רַק ֶׁשֹל ִמּתֹוָרתֹו

ֹבִד עֲק ֹלַק ֶהֶבת ּוִמְתֹלַק ֶהֶטת ִמְתֹלַק ְפׁשֹו נַק

ּתֹוָרה הַק ְּבֹלּמּוִד ֵּׁשם, הַק ֶאת

ִּמְצוֹות הַק ְּבֱקּיּום ּוִבְתִפָּלה,

טֹוָבה. ְנָהָגה ּוְבהַק

ָצֱקֹות הֲק ֶׁשהַק ֵרי ַאחֲק רֹוָנה, ֹלַאחֲק

ְּכֶׁשָהָיה ִּכי ֵּבנּו רַק ֹלנּו ִסֵּפר ְּברּו, ִהְתּגַק

ִּגיִד ּמַק הַק מֹורֹו ֵאֶצֹל ִּב'יִחיִדּות'

ֹל עַק ּתֹוָרה ֹלָפָניו ר ָאמַק ִמֶּמְזִריְטׁש,

ֹל עַק ִד ּתּוֱקַק ָּתִמיִד "ֵאׁש ָּפסּוֱק הַק

הּוא ְוָתְכָנּה ִתְכֶּבה", 3א ִּמְזֵּבחַק הַק

"�א" הַק ֶאת ָּבה ְמכַק ָּתִמיִד" ֶׁשָה"ֵאׁש

ְּׁשֹליֹלִּיים. הַק ְּדָבִרים הַק ֶאת –

ֶאת ֵּבנּו רַק ִּבְפֵני ר ָחזַק ִּגיִד ּמַק הַק

ֹלֹו ר ְוָאמַק ְּפָעִמים, ֶעֶׂשר ּתֹוָרה הַק

ֶאת ֶּבה ְּתכַק ֶׁשּלֹו, בּות הֲק ִהְתֹלַק הַק ֶׁשֵאׁש

ִסיִדּות, חֲק ֹלַק ְּגִדים ִּמְתנַק הַק ֶׁשֹל "3א" הַק

ְּדָבִרים הַק ָּכֹל ֶאת ֹפ! יַקהֲק ֵּׁשם ְוהַק

ְוִחּיּוִבִּיים! ֹלטֹוִבים ְּׁשֹליֹלִּיים הַק

ֵצרֹו חֲק ֹלַק ָּבִאים ֶׁשָהיּו ֹלאֹוְרִחים ֹלְׁש3חַק נֹוֵהג ָהָיה אִוויְטׁש ִמְּליּוּבַק ֶצִדֱק' ח 'ֶּצמַק הַק ִּבי ָהרַק

אֹוָתם ֹלְׁש3חַק ָהָיה ּוִמְנָהגֹו ְוכּו'. ּוָמרֹור ּצֹות מַק ח, ֶּפסַק הַק ָצְרֵכי ָּכֹל ֶאת ח, ֶּפסַק הַק ג חַק את ֹלֱקרַק

ג. חַק הַק ָצְרֵכי אֹוִדֹות גּו ִיִדאֲק ֶׁש�א ְּכִדי ג, חַק הַק ֹלְפֵני ָיִמים ָּמה ּכַק

ְּמָׁשֵרת הַק ֹלֹו ּוְכֶׁשֵהִביא ִמְּדרֹוֶיע, ְיֶחְזֱקאֹל ר' ֶהָחִסיִד אִוויְטׁש ֹלֹליּוּבַק ִהִּגיעַק ת ַאחַק ם עַק ּפַק

ח. ֶּפסַק הַק ָצְרֵכי ְּבָיִדֹו ֶׁשֵאין ר ְוָאמַק ֶהָחִסיִד ָּבא ח ֶּפסַק ְּבֶעֶרב ִמָּיִד. ָכֹלם אֲק ג חַק הַק ָצְרֵכי ֶאת

ֵּכיָון ָכֹלם, אֲק ֶׁשְּכָבר ְיֶחְזֱקאֹל ר' ָעָנה ן? ִמְּזמַק ח ֶּפסַק הַק ָצְרֵכי ֹל* ִנְׁשֹלחּו ֹלֹוא הֲק וַק ְׁשָאֹלּוהּו:

ֹלֹו הֹוִעיֹלה זֹו ִכיֹלה אֲק ְוָאֵכן, ִמָּיִד... ֹלָאְכֹלֹו ֶׁשָּצִרי! ע ָיִדַק ִּבי ֵמָהרַק ָכֹל אֲק מַק ֶׁשִּקֵּבֹל ֶׁשֵּתֶכף

ְּתִפָּלה. הַק ת בֹוִדַק עֲק ּובַק ִסיִדּות חֲק הַק ת ּתֹורַק ָבנַקת הֲק ּבַק

ֶׁשּלֹו. 'ֵּסִדר' הַק ן ֹלחַק ֹלׁשֻק ֶצִדֱק' ח 'ֶּצמַק הַק ִּבי ָהרַק ִהְזִמינֹו ָּדָבר, ֶׁשֹל ְּבסֹופֹו

י ƒֹל ר אַק ¿ׁ̆ ƒנ עֹוִד יֹלּו, ƒּ̂ הַק י: ƒר ָׂ̆

ף ִדָ ּמַק הַק ֶא˙ ן ּיֵ מַק ֹל¿ ּיֹום הַק

ֶא˙ ִדֹוֹל, ּגָ הַק ָארֹון ּבָ י ƒָמאֹל ¿ ּׂ̆ הַק

ֹלֹון חַק הַק ִד יַק ֹל¿ ֶׁ̆ ים ƒּוט ּׁ̆ ƒ ּ̃ הַק ף ִדַק מַק

י אּוֹלַק ם. ƒי ֹלַק עֲק ּנַק הַק ˙ ֵגרַק מ¿ ֶא˙ ו¿

יחַק ƒׁ̆ ּוָמ ס ּנֵ הַק ֶרה ¿̃ ƒי ֹזא˙ ָכֹל ּב¿

ח? סַק ּפֶ ֵני פ¿ ƒֹל ָיבֹוא

ם, ֶּ̇ ֹל¿ ּבַק ֹל¿ ּבַק ¿̇ ƒה ˙ ָ̂ ¿̃ א: ּבָ אַק

ֹל ּובַק ֵיָרֶאה ֹל "ּבַק ˙ וַק ¿̂ ƒמ

ָכֹל ּב¿ ֶמ˙ ּיֶ ַ̃ק א" ֵ̂ ּמָ ƒי

ֹלֶרֶגֹל ה ּיָ ƒֹל ָהעֲק ֶׁ̆ ך¿ ּכָ ֶרה, ¿̃ ƒמ

טֹור' 'ּפ¿ ֹלנּו ה ָ̃ י ƒנ עֲק מַק ֹלֹא

ה ּיָ ƒֹל ֹל"עֲק יֹון. ָּ̃ ƒּנ הַק ן ƒמ

ֹלֹא ים, ƒּכ חַק מ¿ נּו ח¿ נַק אֲק ֹלֶרֶגֹל"

יִד ƒֹור ּ̇ יא ƒה ֶׁ̆ ָמה ֹל ֹלַק ג¿ ƒּב

ָמה ֹל ֹלַק ג¿ ƒּב א ֶאֹלָ נּו, ָּ̇ ƒֵמא

עֹוִד ֹלנּו! יף ƒֹוס ּ̇ יא ƒה ֶׁ̆

עֹוִד ָטֳהָרה, עֹוִד ה, ָ ּׁ̆ ִדֻק ¿̃

עֹוִד ו¿ ם ֵ ּׁ̆ הַק ֹל¿ בּו˙ ר¿ ָ̃ ¿̇ ƒה

ָחה! מ¿ ƒׂ̆ מֹון הֲק מֹון הֲק

ים ƒפ ָטר¿ ¿̂ ƒמ נּו ח¿ נַק אֲק ם ּגַק ֹלֵכן,

ֶכם� ֹלָ ֶׁ̆ ה ּיָ ƒּפ ƒּ̂ ֹלַק

י ƒֹל ,˙ ֶ̃ ˆֹוִד ¿ּ̇ אַק ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

יאֹו˙' ƒ̂ 'ּמ¿ הַק ˙ ֵגרַק מ¿ ָרה אֲק ¿ׁ̆ ƒנ

ים ƒָפר ּס¿ הַק ˙ ּמּוִדַק עַק ָכֹל ו¿

ֶמ˙ א¡ ּבֶ ים! ƒֹלִד ּי¿ הַק ר ִדַק חֲק ּבַק ֶׁ̆

ִד! ּיָ ƒמ ָיבֹוא יחַק ƒׁ̆ ּמָ ֶׁ̆ אי ִדַק ּכ¿

יָנה! ƒב מ¿ ֹלֹא ׁ̆ ּמָ מַק י ƒנ אֲק א: ּמָ ƒא

˙ יאַק ƒב ֹל¿ ה ּיָ ƒּפ ƒּ̂ הַק ּוָרה ׁ̆ ¿̃ ֵאיך¿

ּבֹו˙ ָהרַק בֹוִדֹו˙ ֹלעֲק יחַק ƒׁ̆ ּמָ הַק

ֹלֶכם? רּו ¿̇ נֹו עֹוִד ֶׁ̆

ֹל ֹלַק ג¿ ƒּב רּור! ּבָ ֶזה י: ƒר ָׂ̆

ּמּוָבן! ּכַק ֹלֶרֶגֹל", ה ּיָ ƒֹל "ָהעֲק

'˙ חַק ˙ ƒי ּבַק הַק ֶא˙ ּגֹר ס¿ ƒנ

– ָחה מ¿ ƒׂ̆ ּב¿ ֹלה עֲק נַק ו¿ ם, ƒי ַּ̇ק ¿ׁ̆ ּו

ם! ƒי ֹלַק ָׁ̆ ירּו ƒֹל

ְוִהיא ֱקיֹלֹוֶמֶטר ִצי חֲק ּכַק הּוא ִחְזֱקָּיהּו ב ֶׁשָחצַק ִּנֱקָּבה' 'הַק ֶׁשֹל ָאְרָּכּה

ְּבֹלי ֶׁשָּכֹזאת בֹוִדה עֲק ֵׂשית עֲק נַק ְוֵאי! ָהֵאזֹור. ֶׁשֹל ֹלִעי ּסַק הַק ִּמְבֶנה הַק ֹל ִּבְגֹלַק ֶּתֹלת ְמפֻק

ִמְּׁשֵני ִּנית ְזמַק ּבֹו ְּמֹלאָכה הַק ֹל עַק ָׁשֱקִדּו חֹוְצִבים ֱקבּוצֹות ְׁשֵּתי ָאֵכן, ְחּפֹור? ּדַק ּוְבֹלי ֱקטֹור ְטרַק

ִּקיר! הַק ֹל עַק ְּכֹתֶבת הַק ֹלנּו? ִסֵּפר ִמי ֶׁשִּנְפְּגׁשּו... ִד עַק ְּצִדִדים, הַק

ִסּיּום ֶאת ְּמָפֶרֶטת הַק ְמיֻקֶחִדת ְּכֹתֶבת ֱקּוֱקה חֲק ִּנֱקָּבה הַק ִּבֱקֵצה

ְּכֹתֶבת: הַק ְמָתֶאֶרת ְוכָ! ְּמֹלאָכה, הַק

ְׁשֵּתי ִנְפְּגׁשּו ט ִּכְמעַק ָּבֶהם ִּמְנָהָרה, הַק ת ִציבַק חֲק ֶׁשֹל רֹוִנים ָהַאחֲק ָּבְרָגִעים

ִמְּׁשֵני ֵרֵעהּו ֶאֹל ִאיׁש ְרֶזן ּגַק הַק ֶאת ְמִניִפים ְּבעֹוִדם חֹוְצִבים, הַק ֱקבּוצֹות

ע, ֶּסֹלַק ּבַק ֶסִדֱק ָהָיה ִּכי ֵרֵעהּו ֶאֹל ֱקֹוֵרא ִאיׁש ֱקֹוֹל ע ִנְׁשמַק ִּנֱקָּבה, הַק ִצֵּדי

ְּבֵרָכה... הַק ֶאֹל ּמֹוָצא הַק ִמן ִים ּמַק הַק ֵּיֹלכּו וַק ּוִמְּׂשֹמאֹל. ִמָּיִמין

ֶאת ּגַקם ְוִהְזִּכיר ְּבִפיֹלִדֹלְפָיה,

ִּבי ָהרַק ֶיה. ְּפרֹוֵפסֹור הַק ִעם ְּפִגיָׁשה הַק

ְנפֹוְרִד ֹלְסטַק ְזָמָנה הַק הַק ִּכי ִמָּיִד, ֵהִׁשיב

ִדֵרָגה ִמּמַק ִׁשיבּות חֲק ת ֹלַק עֲק ּבַק ִהיא

ְּכִדי ֹּכֹל הַק ׂשֹות עֲק ֹלַק ָעֹליו ְוִכי ִראׁשֹוָנה,

ִּסיְמּפֹוְזיֹון. ּבַק ֵּתף ֹלִהְׁשּתַק

ָעֹלּו ֹזאת, ֹלָהִבין ָּציו מַק אֲק מַק ָּכֹל

ִּסיְמּפֹוְזיֹון הַק ְצִּדיֱק מַק ּדּועַק מַק ֹּתהּו. ּבַק

ּוִדִחּיַקת ָּתְכִנּיֹוָתיו ָּכֹל ִׁשּבּוׁש ֶאת

ָּבֵעת אּוֹלם ְּבִיְׂשָרֵאֹל? בֹוִדה ָהעֲק

ֶאָחִד: ָּדָבר ֹלֹלֹמִד ִהְסִּפיֱק ְּכָבר ִהיא הַק

חֹוְרגֹות ֵהן ִאם ּגַקם ֵּית, ֹלצַק ֵיׁש ִּבי ָהרַק ֶׁשֹל צֹוָתיו עֲק ֹלַק

ִהָּגיֹון. הַק ִמִּגִדֵרי ֹלְכאֹוָרה

ָהָיה ְּכָבר ָׁשבּועֹות ִמָּׁשה חֲק ֹבר עֲק ּכַק

ְּכָׁשָעה ֱקֹליפֹוְרְנָיה. ְנפֹוְרִד, ְסטַק ת ְּבאּוִניֶבְרִסיטַק

ְרָצָאתֹו, הַק ֶאת ָנָׂשא ְּבֶטֶרם עֹוִד ִּגיעֹו, הַק ר ֹלַאחַק

ָהָאֵמִריֱקִני. ָּים ֵחיֹל-הַק ֶׁשֹל ְנִציִגים ְׁשֵני ֵאֹליו ִנְּגׁשּו

ְוִנְכְנסּו בֹוִדֹוָתיו, עֲק ֹל ְועַק ָעֹליו ֶׁשָּׁשְמעּו ָאְמרּו ֵהם
ָּכֹל- ִמֶּמּנּו ְּׁשמּו ִהְתרַק ִּנְרֶאה ּכַק ֵהם ִּבִדָבִרים. ִעּמֹו

ְּמנּות ִהְזּדַק ֹלֹו ִהִּציעּו ָּמֱקֹום ֶׁשּבֹו-ּבַק ִד עַק ּכָ!,

ָּים ֵחיֹל-הַק ֶׁשֹל חֹוֶזה ֹלִפי ֶמְחֱקָריו ֶאת ְמִׁשי! ֹלהַק

ְּבִיְׂשָרֵאֹל, ֹבִד עֲק ֹלַק ָּוָנתֹו ֶׁשְּבכַק ָיִדעּו ֵהם ָהָאֵמִריֱקִני.

ָּבָאֶרץ. בֹוִדתֹו עֲק ֶאת ֵּמן ֹלמַק מּוָכִנים ְוָהיּו

ְּבֶמֶׁש! ם. עַק ּפַק ר ַאחַק ם עַק ּפַק חֹוֶזה הַק ׁש ּדַק חֻק ֵמָאז

ְכֹלֹלת, ְמׁשֻק ְעָּבִדה מַק ְּפרֹוֵפסֹור הַק ֵהֱקים ָּׁשִנים הַק

ת ָמרַק הֲק ֹלַק ִדיָׁשה חֲק ִׁשיָטה ֵּתחַק ֹלפַק ִהְצֹליחַק ֶׁשָּבּה

י אּוֹלַק ֶזה ָּכֹל ִּלית. ְׁשמַק חַק ֹלֶאֶנְרְּגָיה ֶּׁשֶמׁש הַק ֶאֶנְרְּגיַקת

ִּבי. ָהרַק ֶׁשֹל 'ּמּוָזָרה' הַק ָצתֹו עֲק ֹלּוֹלא ֱקֹוֶרה, ָהָיה 3א

ֶאת ֵּפר ֹלסַק אֹוֵהב נֹוֶבר ְּברַק ִיְרְמָיהּו ְּפרֹוֵפסֹור הַק

ֵמִבין הּוא ְכָׁשו ֶׁשעַק ֵּין ְמצַק ְּכֶׁשהּוא ֶּזה, הַק ִּסּפּור הַק

ָחִסיִד ֵּגר ְמׁשַק ֶׁשָהָיה ֹל-ֵׁשם-טֹוב, עַק ּבַק הַק ִסּפּוֵרי ֶאת

ֵאֶצֹל ֵּקר ֹלבַק ֱק רַק ֶׁשָעֹליו ְּבאֹוְמרֹו ִנָּדח, ֹלְכָפר

ִים... ּמַק ׁשֹוֵאב-הַק

ֶאת ֵהיֵטב ִהִּכיר ְוהּוא ָאז, ָנפֹוץ ָהָיה

ב ֹלֵמיטַק ּבֹו. ָהעֹוְסֱקים ָנִׁשים ָהאֲק ָּכֹל

ִאיׁש ְּבִפיֹלִדֹלְפָיה ָהָיה 3א ְיִדיָעתֹו,

ִמְּבִחיָנה ִאּתֹו ְנֵין ֹלעַק ָהָיה ֶׁשָּיכֹוֹל

ָטעּות", ָּכאן ָנְפֹלה אי ּדַק "וַק ִמֱקצֹוִעית.

ְּבֹלּבֹו. ִהְרֵהר

ֱקֵּבֹל ְּבִפיֹלִדֹלְפָיה ֶּכֶבת ָהרַק נַקת חֲק ְּבתַק

ַאְבָרָהם ב ָהרַק ְּפרֹוֵפסֹור הַק ְּפֵני ֶאת

ְּבָרכֹות הַק ִחּלּוֵפי ר ַאחַק ֵׁשם-טֹוב.

ר ֶׁשָאמַק ְּבָמה ָחִסיִד, ֵׂשה עֲק מַק ְנֵין, ִהְתעַק

'ְּיִחיִדּות'. ּבַק ְּפרֹוֵפסֹור ֹלַק ִּבי ָהרַק

הֹוָרָאתֹו ֹל עַק ְּפרֹוֵפסֹור הַק ִסֵּפר ְּדָבִרים הַק ֵּבין

ָעִמית ִעם ֹלִהָּפֵגׁש ִּבי ָהרַק ֶׁשֹל ִּבֹלִּתי-מּוֶבֶנת הַק

ִּנְרֶאה "ּכַק ְּמֱקֹוִמית. הַק ָּבאּוִניֶבְרִסיָטה ִּמֱקצֹועַק ֹלַק

ר. ָאמַק ָבָנה", ִאי-הֲק ָּכאן ָחֹלה

אֹותֹו ע ֱקטַק ָבנֹות", ִאי-הֲק ֵאין ִּבי ָהרַק "ֵאֶצֹל

ֶׁשֵהם ִגיִגית חֲק ֹלאֹוְרחֹו הֹוִדיעַק הּוא ֶהָחִסיִד.

'ֶטְמְּפֹל' ת ֹלאּוִניֶבְרִסיטַק ִמָּיִד יֹוְצִאים

ָהִאיׁש. ֶאת ְוִיְמְצאּו ֶּפְנִסיֹלֶבְנָיה, ת ּוֹלאּוִניֶבְרִסיטַק

ֵּגִד ֹלִהְתנַק ָהָיה ָיכֹוֹל 3א ָּנבוֹ! הַק ָּדע ּמַק ִאיׁש-הַק

ִמי ֶאת ֵּפׂש? ֹלחַק ֵאי! ָּתָהה: ! אַק ִּנְמָרץ, הַק ֹלָחִסיִד

צֹוֵעִד ְצמֹו עַק ֶאת ָמָצא הּוא ּכָ!, אֹו ּכָ! ֵּפׂש? ֹלחַק

ֹלִבְנָין, ִמִּבְנָין ָעְברּו ּכֹות. רֻק אֲק ָׁשעֹות ֶהָחִסיִד ִד ֹלצַק

ְוָׁשִבים, עֹוְבִרים ֹלּו ָׁשאֲק ְחֹלֱקה. ֹלמַק ְחֹלֱקה ִמּמַק

ְּבִמְׂשָרִדים. ְנְינּו ִהְתעַק

ע ָיִדַק 3א ִאיׁש ִחּפּוִׂשים. הַק ִעם ָּגְבָרה ְּמבּוָכה הַק
ְגֶנטֹו- ְּבמַק ֶׁשעֹוֵסֱק ִדָען מַק ֹל עַק ָּדָבר

, ֹלְׁשֱקעַק ָנְטָתה ְּכָבר ֶּׁשֶמׁש הַק ִהיִדרֹוִדיָנִמיֱקה.

ְוִהְתרֹוֱקָנה ָהֹלָכה ֶּפְנִסיֹלֶבְנָיה ת ְואּוִניֶבְרִסיטַק

ֱקֵּמט ָאֵפֹל, ִמְסְּדרֹון ְּבתוֹ! ְוָאז, ָנִׁשים. ֵמאֲק

ע... ֶרגַק ֱק "רַק ְּׁשֵאֹלה. הַק ע ֹלִמְׁשמַק ִמְצחֹו ֶאת ִמיֶׁשהּו

ֶׁשְּפרֹוֵפסֹור ֹלי ִנִדֶמה ְגֶנטֹו-ִהיִדרֹוִדיָנִמיֱקה?... מַק

ֹלֶזה". ֱקׁשּור ֹלְהיֹות ָצִרי! ֶיה ֶהסּוָאן


