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הּו ַאֵחר ָצִריְך ְלַלֵמד אֹוָתנּו-  ל ָאָדם –ֲאדֹוִני , ִמישֶׁ ִנְשַאר , ִנְשַמע ֵמַהַסְפָסל ָהַאֲחרֹון קֹולֹו שֶׁ ה שֶׁ זֶׁ
 . ָשָנה ְשִנָיה ַבִכָתה

ה לֹא   .ָאָדםֵהִשיב ְוַרק ִהְתבֹוֵנן בְ ַהמֹורֶׁ

ָחָדש לֹא ְיַלֵמד אֹוָתנּו-  ה הֶׁ  ?ַהמֹורֶׁ

ה לֹא ֵהִשיב  ת ִמְשָקָפיו –ַהמֹורֶׁ  . ִתֵקן אֶׁ

ה, הּוא ַמָמש ָחצּוף: "זֹוְשָיה ָחְשָבה. ַבִכָתה ִהְשָתְרָרה ְדָמָמה  ". ֵאיְך הּוא לֹא ִמְתַבֵיש, ָאָדם זֶׁ
ה ַמְרִגיש לֹא ְבנֹוחַ ִויָלִד  ַהמֹורֶׁ  .ֲאָבל כָֻּלם ִנְדְרכּו ְבַסְקָרנּות, ים ַרִבים ָחְשבּו שֶׁ

ר ִהִגיעּו ְשלֹוָשה מֹוִרים ְלֵבית ַהֵספֶׁ ש ַהָגדֹול. ִמְפֵני שֶׁ ָחד ִלְפֵני ַהֹחפֶׁ ָחד, אֶׁ ָחד, ַאַחר ָכְך עֹוד אֶׁ . ְועֹוד אֶׁ
 . ַהֵשִני ִדֵבר ִאָתם ַהְרֵבה. םֲאָבל כָֻּלם ָהיּו  ְצִעיִרי

ק ְבִדיּוק ִשֵחק ְבַכדּור  :ְוַהָצִעיר. ַוצֶׁ

ר, ֵהי-  בֶׁ ם, גֶׁ ָלכֶׁ ר שֶׁ  ?ֵאיֹפה ֵבית ַהֵספֶׁ

ד"לֹא -  לֶׁ ָלא ָאַמר " יֶׁ ר"אֶׁ בֶׁ  ". גֶׁ

ת ַהַכדּור-   !ְמֹסר אֶׁ

ת הַ  –ָלַקח ְתנּוָפה ְלָאחֹור  –ָתַפס ְוָזַרק  ִאֵבד אֹותֹו  –ַכדּור ַלָשַמִים ְוָזַרק אֶׁ ק ָחַשב שֶׁ   –ַוצֶׁ
ֱעַלם ֵמֵעיָניו ַהַכדּור נֶׁ  . ִמְפֵני שֶׁ

ָחָדש. ְיָלִדים ַרִבים סֹוְבבּו אֹותֹו ִמָיד ה הֶׁ ה ַהמֹורֶׁ זֶׁ  . ַהֹכל ִנֲחשּו שֶׁ

ה ַהָצִעיר ִהְתַנֵהג ְכִאלּו הּוא ִנְמָצא ָכאן ִמְזַמן : ְוַהֹכל ַעל ְדָבִרים  ְמַשְמִחים, ָשַאל, ִהְתלֹוֵצץ. ַהמֹורֶׁ
 ?ִמי קֹוֵפץ, ִמי יֹוֵדַע ִלְשחֹות, ַעל ִפְטִריֹות, ַעל ַהָנָהר

ַטח ָהִייָת ְבִמְלָחָמה-   .ֲאדֹוִני, בֶׁ

 . ִאם ִיְצָטְרכּו ֵאֵלְך עֹוד ַפַעם. ָאִחי, ָהִייִתי- 

 .ֵהֵעז ַפְיֵטק –? ְוַאָתה ְתַלֵמד אֹוָתנּו- 

ה-   .ִנְחיֶׁה ְוִנְראֶׁ

ר  . ָוָשר. ָשַאל ִאם ָבנֹות ָשרֹות יֹוֵתר טֹוב ִמָבִנים. ִהְמִתין ְקָצת ִלְפֵני ֵבית ַהֵספֶׁ

ה ל ַהמֹורֶׁ ר ְוָאַמר, ַאַחר ָכְך ִנְכַנס אֶׁ  :ִהְתַהֵלְך ְבֵבית ַהֵספֶׁ

ְברֶׁ , ִתְהיּו ְבִריִאים"  . ָחַזר ְולֹא .ְוָנַסע –" ה'חֶׁ

הּו, ַהְיָלִדים יֹוְשִבים ּוַמְמִתיִנים ם ַמשֶׁ ה ַהָּוִתיק יֹאַמר ָלהֶׁ  . ְולֹא ְכלּום. אּוַלי ַהמֹורֶׁ

ְנחּו ַהְיָלִדים ֹפה ָוָשם. ָאַמר ַרק ָלקּום ּוְלִהְתַפֵלל אֶׁ  .נֶׁ

 !ְשבּו- 

 . לֹא ַעל ָאָדם, ַבַעד ַהַחלֹוןּוִמְסַתֵכל ַעְכָשו ִמ  –עֹוֵמד  –ַאְך הּוא לֹא ִמְתַיֵשב 

ָהָיה ָצִריְך ְלָהִשיב  ָאז ִמי שֶׁ ת ַמָבטֹו ַבַחלֹון ִמְפֵני שֶׁ ה ָתָלה אֶׁ ר ַהמֹורֶׁ ָעָבר ָשְמחּו ַכֲאשֶׁ  בֶׁ

ה ִבְכָלל לֹא ִהְקִש , לֹא ָהָיה ַחָיב ָלַדַעת ְוָיכֹול ָהָיה ְלָהִשיב ְתשּוָבה לֹא ְנכֹוָנה  . יבְוַהמֹורֶׁ

ב ָיַרד ַעל ַהְיָלִדים צֶׁ  . ֵהם רֹוִצים  ָלַדַעת: ֲאָבל ַעְכָשו ְכִאלּו עֶׁ

ת ִמְשָקָפיו ה ֵהִסיר אֶׁ ָהיּו ְנִקיֹות, ַהמֹורֶׁ  . ָחַזר ְוַהְרִכיָבן ַעל ַאפֹו, ָחַזר ְוִנֵגב אֹוָתן ַלְמרֹות שֶׁ

הּו ַטח ַיִגיד ַמשֶׁ ָאָדם לֹא ִיְפַתח . בֶׁ הְוַרק שֶׁ ת ַהפֶׁ  .הּוא ְכָבר ַמְתִחיל –ַעְכָשו , ִהֵנה. אֶׁ
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ט-  קֶׁ  . לֹא ְלַפְטֵפט, שֶׁ

 .ִמָיד ְיַדֵבר

 ?ָמה ָרִציִתי לֹוַמר... ּוְבֵכן- 

 .הּוא ִהְתִחיל. ָנכֹון ִנֲחשּו ַהְיָלִדים

 . ָאָדם, בֹוא ֵהָנה- 

ה  . ָאָדם ִמְשַתהֶׁ

ה קֹוֵרא ְלָך. ֵלְך ְכָבר –ֵלְך , ָאָדם-   .ַהמֹורֶׁ

יָך ְלַדַעת-  ם, ַיְלִדי, ָעלֶׁ ְתכֶׁ ְלַמד אֶׁ ֲאִני אֶׁ  .שֶׁ

ר: "ַההּוא ָאַמר בֶׁ ְברֶׁ " –" ָאִחי" –" גֶׁ  ".ה'חֶׁ

ם, ֵכן-  ְתכֶׁ  . ַהָשָנה ַהזֹאת, עֹוד ָשָנה ַאַחת. ִתְתַאְזרּו ְבַסְבָלנּות. ֲאִני ֲאַלֵמד אֶׁ

ָלנּו לֹא מֹוֵצא ֵחן ְבֵעיֵני ָהֲאדֹוִנים ַהְצִעיִרים ַהָללּו ר שֶׁ ְצֵלנּו. ֵבית ַהֵספֶׁ , ָצפּוף ִמַדי, ְמַעט ִמַדי, ַדלּות אֶׁ
 . ָהיּו ָכאן ְכָבר ֲחִמָשה. ָעצּוב ִמַדי

 .ְשלֹוָשה- 

ם ַרק ְשלֹוָשה-  ם ְרִאיתֶׁ ְשַנִים ִבְכלָ , ַאתֶׁ ַטח ָהיּו עֹוד יֹוֵתר.  ל לֹא ָרצּו ִלְראֹותִמְפֵני שֶׁ   . בֶׁ
ם    ל כְֻּלכֶׁ ת ָהָאבֹות שֶׁ ר, ָכאן, ַוֲאִני ִלַמְדִתי אֶׁ ם זֹוְכִרים. ְבֵבית ַהֵספֶׁ ם, ַאתֶׁ  ...ִסַפְרִתי ָלכֶׁ

לֹא ִנְזֹכר-   ?ָלָמה שֶׁ

ֵהם ְכָבר יֹוְדִעים כִ  ת ָמה שֶׁ ה ִהְתִחיל ְלַסֵפר אֶׁ ת, ְבָיכֹולַהמֹורֶׁ רֶׁ ְכָבר ֵאינֹו . ַאְך שּוב ְמַסֵפר ְבצּוָרה ַאחֶׁ
ר, פֹוְזָנן ְוִליָטא, ִויְלָנה, ַעל ַוְרָשה, ְמַדֵבר ַעל פֹוִלין כָֻּלּה ָלא ַרק ַעל ֵבית ַהֵספֶׁ ר ָיָשן . אֶׁ ֵבית ַהֵספֶׁ שֶׁ

ה ָימּות ְבָקרֹוב כְ , ְוהּוא ָזֵקן ר ַהזֶׁ ֵבית ַהֵספֶׁ ה, מֹו ַסָבא ָזֵקןְושֶׁ  . ָעֵיף ְוחֹולֶׁ

ְרַכז ָהִעיר, לֹא ִיַקח ְזַמן ַרב-  ה ָכאן ֵבית ְלֵבִנים ְכמֹו ְבמֶׁ ר ִיְהיֶׁה ִמְגַרש . ְוִיָבנֶׁ ְלַיד ֵבית ַהֵספֶׁ
. נֹות ָיפֹותַעל ַהִקירֹות ִיָתלּו ְתמּו. ִיְהיּו אּוַלמֹות ְגדֹוִלים ְוַחלֹונֹות ְגבֹוִהים.  ִמְשָחִקים

ת  –ִטיּוִלים , ִהְתַעְמלּות ל –ִעם ִתְזֹמרֶׁ גֶׁ ַכדּוִרים ְגדֹוִלים , ֲחִגיגֹות ַעִליזֹות, ָכל ִמיֵני ַהָצגֹות.  ִעם דֶׁ
 . ְבַוַדאי ַגם ְקִליָעה ְלַמָטָרה –

 ?ְוַנְדֵנָדה- 

ַטח ַגם ַנְדֵנָדה-    –ָהֲאָנִשים ִמְתַהְלִכים ְבאֹוָתן ַהְתמּונֹות , ִיְהיּו ַגם ְתמּונֹות ָנעֹות ַעל ְפֵני ַהִקיר. בֶׁ
ר. ַמָמש ְכמֹו ַבַחִיים דֶׁ ת ַהחֶׁ ת ַהַחלֹונֹות, ֲאָבל ָצִריְך ְלַהְחִשיְך אֶׁ ת לֹא רֹוִאים , ּוְלַהֲאִפיל אֶׁ רֶׁ . ַאחֶׁ

ְגָרף ָחָדשְוָכְתבּו  ִהְמִציאּו ֵטלֶׁ ְפָשר ִלְשֹמַע אֹותֹו , ְבִעתֹון שֶׁ הּו ְמַסֵפר ִספּור ְבַוְרָשה אֶׁ ִאם ִמישֶׁ שֶׁ
ר ְזַרת ַהַחְשַמל ְבָכל ֵבית ֵספֶׁ ה ַהֹכל. ְבעֶׁ  . זֶׁ

ת בֶׁ ם ְולֹא נֹוַח ָלשֶׁ ָצפּוף ָלכֶׁ ְשָנם ְסָפִרים טֹוִבים, ֲאִני יֹוֵדַע שֶׁ  . יֹוֵתר ִבְמקֹומֹות ֲאֵחִרים ַוֲהֵרי יֶׁ
ף סֶׁ ה ַהְרֵבה כֶׁ ה עֹולֶׁ ָלּה. ַוֲאַנְחנּו ֲעִנִיים ֲעַדִין. ֲאָבל זֶׁ ד שֶׁ הּו ַליֶׁלֶׁ , ְוִאם ִאָמא לֹא ְיכֹוָלה ִלְקנֹות ַמשֶׁ

ה ה ִבְדָמעֹות, ִהיא לֹא ִתְקנֶׁ ֹ , ּוָמה ַלֲעשֹות. ַגם ִאם ִהיא רֹוָצה ְמאֹוד ְוִתְבכֶׁ א תּוַכל ִלְמֹכר ֲהֵרי ל
יהָ  ן, ִדְמעֹותֶׁ  . ִאיש לֹא ָזקּוק ָלהֶׁ

ת הַ  ה אֶׁ ל ָאבֹות ְוִאָמהֹוַרק ֱאֹלִהים מֹונֶׁ ל ֲאָנִשים ָכמֹוִני, תְדָמעֹות שֶׁ  –מֹוִרים ְזֵקִנים , ְוַגם שֶׁ
ה ֵמַהְדָמעֹות ַהָללּו  .ּובֹונֶׁ

ר פֹוָלִני ת ַהֹכלֲאָבל ָק , ֱאֹלִהים ָנַתן ָלנּו ֵבית ֵספֶׁ ְמָצִעים ְלַחֵדש אֶׁ ת ָהאֶׁ ה ְלַקֵבל אֶׁ ַהְרֵבה יֹוֵתר , שֶׁ
ה ר ָחָדש. ָקשֶׁ ה, ָיבֹואּו. ָעִשיר, ַעְכָשו ִיְהיֶׁה ָכאן ֵבית ֵספֶׁ ת ַהְצִריף ַהזֶׁ ת , ַיַהְרסּו אֶׁ ִיְפנּו אֶׁ

ת ַהְקָרִשים ָהֲאכּוִלים ָרָקב ת ַהְדָלתֹותַיְשִליכּו ַלֲעֵרָמה . ַהֲהִריסֹות ְואֶׁ ת ַהַחלֹונֹות , אֶׁ יֹוִבילּו  –אֶׁ
ֵיש ַעְכָשו לֹא ִיָשֵאר שּום ָדָבר –ֲעבֹוָדה הַ  ַתְתִחיל  –ְלָכאן ְלֵבִנים   . ַרק ִזְכרֹונֹות. ִמָמה שֶׁ
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ף ְוַגם ַבַקִיץ ר ַבֹחרֶׁ ם ֵתְלכּו ְבַנֲעַלִים ְלֵבית ַהֵספֶׁ ם ְסָפִרים ַר . ְוַאתֶׁ  , ִבים יֹוֵתרִיְהיּו ָלכֶׁ

ם מֹוִרים ְצִעיִרים ְלַלֵמד ּוְלַשֵחק. ִעם ְתמּונֹות ְמַעְנְינֹות יֹוֵתר  . ִיְהיּו ָלכֶׁ
ְרָבה כַ , ָמה: "אֹוְמִרים –ַעְכָשו ֵהם לֹא רֹוִצים ָלבֹוא ִהֵנה    "?זֹאתְבחֻּ

ם ת ְסִליַחְתכֶׁ ת ְסִלי, ְיָלַדי, ַוֲאִני ְמַבֵקש אֶׁ ֲאַנְחנּו ֲעִנִיים , ָאָדם ַיְלִדי, ָחְתָךֲאִני ְמַבֵקש אֶׁ שֶׁ
ָהָאב ָהָיה חֹולֶׁ ְכמֹו ַבִמ , ֲעַדִין  , ִחיל ְלִהְתאֹוֵששְת ִה ֲאָבל , ה ְזַמן ַרב ְמאֹוד ְבַמֲחָלה ָקָשהְשָפָחה שֶׁ

ה ַעָתה ָקם ַבַפַעם ָהִראשֹוָנה ת ְוזֶׁ ִנַצל ִמָמוֶׁ ְלָשה ַאְך , ֵמִבין ִפְתאֹום שֶׁ רֹאשֹו ָעָליו ְסַחְרַחר ֵמחֻּ
ָגל ַלֲעֹמד ְלַבד ַעל ַרְגָליו   ...ְוהּוא ִנְשָען ַעל ְבנֹו –ַוֲעַדִין ֵאינֹו ְמסֻּ

ל ָאָדם ה ַהָזֵקן ִנְשָען ַעל ְכֵתפֹו שֶׁ  .ָאָדם ִהְתָקֵרב ֵאָליו ְוִהְזַדֵקף. ְוַהמֹורֶׁ

ם-  ת ְסִליַחְתכֶׁ ה לֹא ָחָדש, ִדיםְילָ , ַוֲאִני ְמַבֵקש אֶׁ ם ֲעַדִין מֹורֶׁ ַהָשָנה ִיְהיֶׁה ָלכֶׁ  , לֹא ָצִעיר, שֶׁ
ם –לֹא ַעִליז  ְתכֶׁ ְלַמד אֶׁ ה לֹא ֵיָאֵרְך ְזַמן ַרב. ֲאִני אֶׁ זֶׁ  .ִתְתַאְזרּו ְבַסְבָלנּות ִמְפֵני שֶׁ

 .ּוְשֵתי ְדָמעֹות ָזְלגּו ִמַתַחת ְלִמְשָקָפיו

ָקה  ל זֹוְשָיהְדָמָמה ֲעמֻּ ת ְלִחיָשָתּה שֶׁ ת ַבִכָתה ּוִמשּום ָכְך שֹוְמִעים ַהֹכל אֶׁ רֶׁ  :שֹורֶׁ

ה ָאָדם-  ָעִשיָת , ַאָתה רֹואֶׁ  .ָמה שֶׁ

ה ֵהִציץ ָבָאָדם ְוָשַאל  :ְוַהמֹורֶׁ

 ?ֵאיְנָך כֹוֵעס ָעַלי- 

 .אֹוְתָך ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים. ֲהֵרי לֹא ֲאַנְחנּו. ָמה ֵיש ִלי ִלְכֹעס- 

ר ָעִני ַבְכָפר  .ָכְך ִהְתִחיָלה ַהָשָנה ַהֲחָדָשה ְבֵבית ֵספֶׁ

  

 


