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  תלמידו של קזיו

  377', כתבים ה, אק'יאוש קורצ

ָרה  -ּפָ ,  ָרה-הֲ -ּדָ -ָרה  ׁשֶ - ּפָ -הַ ,  הָר -ָרה  ְצרּו-זֹו  צָ -ֵאי;  ָדה-מָ -ת  ְֶח - עַ -ּבַ -ָּדה  טַ -ַּילְ -ָדּה  ֶׁשל  הַ -ַעל  יָ "
  ".ֶרת-ּבֶ -דַ -לֹא  ְמ -ֶרת  וְ -הֶ -לֹא  ּדֹו

  .ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ָקִזיו ִמֵּסֶפר ַהִּמְקָרָאהָּכ- ָקָרא 

ָקָזיו , ֵּכן. ְוַהַּתְלִמיד ֶׁשּלֹו הּוא ֶּבן ֲחִמִּׁשים, ִּתְתַּפְּלאּו ְּבַוַּדאי ְּכֶׁשאֹוֵמר ָלֶכם ֶׁשָּקִזיו ַהּמֹוֶרה הּוא ֶּבן ֵּתַׁשע
  . ה ְיָלִדיםָאָדם ָׂשּוי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְׁשלֹוׁשָ , ְמַלֵּמד ִלְקרֹא ֶאת ַהַּגָּנן

  .ְמעֹוֵדד ָקִזיו ֶאת ַּתְלִמידֹו –ִיְקָרא ַאְטֹוי ָהְלָאה , ּו  -

  .ְּכָבר ְּכָבר. ַרק ֶׁשִּתְסַּתֵּדר ִלי ַהְּנִׁשיָמה, ָאדֹון ָצִעיר, ֶרַגע  -

  ;  ַּגן- ַדל  ּבַ -דֹול  ּגָ -ָגן  ּגָ -ּדָ ,  ַגן-ָגן  ּבְ -ֵּדל  ּדָ -ָּנן  ּגִ - ּגַ ;  הלָ - גָ -ַיד  עֲ -ָלה  לְ - ָצה  ֲעגָ - ָר "

  ".יץ  ְּכָבר  ִציץצִ - ִציץ  מֵ -עֲ -הָ -מֵ ?  ָרץ-ָרץ  ׁשֶ -ִּנְמ -ּסּוס  הַ -ִמי  הַ 

  .ׁשֹוֵאל ַאְּנטֹוִי –? ָמַתי ְּכָבר אּוַכל ַמָּמׁש ִלְקרֹא, ֲאדֹוִי ַהָּצִעיר  -

  .אֹו ְּבעֹוד ֹחֶדׁש, ְּבעֹוד ְׁשבּוַעִים  -

  ?ְוָכל ְּכָתב, ְואּוַכל ִלְקרֹא ִמָּכל ֵסֶפר  -

  .ִמָּכל ֶאָחד, ּוָבןַּכּמ  -

  .ִמְּפֵי ֶׁשִּנִּסיִתי ַעְכָׁשו ְוֶזה לֹא ָהַל-  -

  . ִמְּפֵי ָׁשַאְטֹוִי ֲעַדִין לֹא יֹוֵדַע ִלְקרֹא  -

  ;לּול-קֹול  צָ -ָרא  ּבְ -לּול  ָק -ּבְ -גֹול  ׁשַ -ְ -ַּתְר -הַ ;  ָּדל-ִּמגְ - ַיד  הַ -ֵדל  לְ -ָּדל  ּגָ -ַחְר -הַ "

  ".ָחר- בֹוא  מָ -ֶרה  יָ -ּמֹו- ָחר  הַ -אֻ -ְּכָבר  ְמ - ר  ׁשֶ -חַ - אַ -מֵ 

  .ֲאָבל הּוא לֹא ָׂשם ֵלב ְלָכ- ּוַמְמִׁשי- ִלְקרֹא. ְוַאְּנטֹוִי ַמְמִׁשי- ִלְקרֹא ַעד ֶׁשִּזיָעּה ֹוֶטֶפת ִמִּמְצחֹו

ֶאָחד ַָתן  ֲאָבל לֹא ְלָכל; ָקֶׁשה לֹו ְלֶבן ָאָדם ִלְחיֹות ְּבִלי ִלּמּוד - אֹוֵמר ַאְּנטֹוִי  –ֲאדֹוִי ַהָּצִעיר , אֹוי
ְוַאְרֶאה ְּבַעְצִמי ֶאת , טֹוב ֶׁשְּלָפחֹות ְלֵעת ִזְקָה ֵאַדע ִלְקרֹא. ֱאCִהים ֶאת ַהַּמָּזל ַהֶּזה ֶׁשהּוא ָיכֹול ִלְלֹמד

  .ָהאֹוִתּיֹות ִליָלִדים ְּכֵדי ֶׁשֵהם לֹא ִיְגְּדלּו ְּבבּורּות ְּכזֹאת

ֲאָבל ְּכֶׁשהּוא ְמַסֵּים ֶאת ִׁשעּורֹו ִעם ַהַּתְלִמיד . ָּכ- ָקֶׁשה לֹו ִלְקרֹא ָקָזיו ִהְצַטֵער ִּבְגַלל ַאְּנטֹוִי ֶׁשָּכל
  :הּוא ְמֵַּׁשק ֶאת ָיָדּה ְּבֹחם ְואֹוֵמר, ּוְכֶׁשהּוא ּפֹוֵגׁש ֶאת ִאּמֹו ַּבַּבִית. ִלּבֹו ָמֵלא ִׂשְמָחה, ַהְּמֻבָּגר ִמֶּמּנּו

טֹוִבים ֶׁשַאֶּתם ּדֹוֲאִגים ְלִלּמּוֵדי ְוַגם ַמְרִׁשים ִלי ְלַלֵּמד ֶאת ַּכָּמה ֶׁשַאְּת ְוַאָּבא , ִאָּמא, ָאה  -
  .ַאְּנטֹוִי ִלְקרֹא


