
חֹוֵדר  ט  ַמּבָ ְונֹוֵעץ  ָקָפיו  ִמׁשְ ֶאת  ֵמִסיר  ידֹות  ַלּפִ ד"ר 
ב, ַמר ַנחּום!" הּו לֹוֵחץ ְלָך ַעל ַהּלֵ ֶ ּלֹו. "ַמּשׁ ְצֶיְנט ׁשֶ ּפַ ּבַ

ר  יַע ֶאל ָהרֹוֵפא ְוִסּפֵ בּוַע הּוא ִהּגִ ר' ַנחּום ַמְחִויר. ִלְפֵני ׁשָ
ִדיקֹות,  תֹוְצאֹות ַהּבְ ֵעת ֵמִציץ ָהרֹוֵפא ּבְ ִלּבוֹ. ּכָ ים ּבְ ַעל ֵמחֹוׁשִ
ַמר  ְמאֹד,  ָעֶליָך  יד  ְכּבִ ּמַ ׁשֶ הּו  ֶ ַמּשׁ "ֵיׁש  ַעְצמוֹ.  ּבְ טּוַח  ּבָ ְוהּוא 

ָקָפיו. ִמׁשְ ֵחק ּבְ ַנחּום", חֹוֵזר ְואֹוֵמר ּוְמׂשַ
ן", ּפֹוֵלט ר' ַנחּום. ּכֵ ...ּכְ ּכְ "ּכְ

ֵאין  ְוַגם  ָך,  ִלּבְ ַעל  ִעיק  ּמֵ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ יֹוֵדַע ַמהּו  י  ֵאיֶנּנִ "ּוְבֵכן, 
ֵהם  יָך. ִאם  ֵמַחּיֶ ד  אֹותֹו ִמּיָ ָעֶליָך ְלָהִסיר  אֶֹפן,  ָכל  ּבְ ִעְנָיִני.  ֶזה 

ְיָקִרים ְלָך".
ל. "ִמי?" ר' ַנחּום ְמֻבְלּבָ

ּמּוָבן". ים, ּכַ "ַהַחּיִ
רֹות ָעָליו,  בֹוָתיו ְמֻפּזָ ְחׁשְ ּמַ ׁשֶ ָאה ּכְ ְרּפָ ר' ַנחּום יֹוֵצא ֵמַהּמִ

ָכל ָהֵעת ָהַאֲחרֹוָנה. מֹו ּבְ ּכְ
ה הּוא צֹוֵדק! ּמָ ָהרֹוֵפא לֹא יֹוֵדַע ַעד ּכַ

ָפז.  ִאים ּבְ אֹוָתם ַאְבֵרֵכי ּכֹוֵלל ַהְמֻסּלָ ַמן ּבְ ל ַהּזְ ִלּבֹו עֹוֵסק ּכָ
ל ּתֹוָרה, ְוהּוא, ר' ַנחּום, ָעִתיד  ָאֳהָלּה ׁשֶ ִבים ּבְ ָהַאְבֵרִכים ַהּיֹוׁשְ
ם. ֵ בּוַעִים ִאם-ִיְרֶצה-ַהּשׁ עֹוד ׁשְ ית, ּבְ ה ָחְדׁשִ ם ָלֶהם ִמְלּגָ ּלֵ ְלׁשַ

ָעָבר  ֻהְזְרמּו ּבֶ רּומֹות ׁשֶ ם. ַהּתְ ּלֵ ִין ְלׁשַ ֲאָבל ֵאין לוֹ, ֵאין ִמּנַ
יקֹות ַהּיֹום. לּו ְלַהְפִליא, ּוְכָלל ֵאיָנן ַמְסּפִ ְלּדְ ַל'ּכֹוֵלל' ִהּדַ

ב ֶאת  כּום. הּוא ֵאינֹו רֹוֶצה ְלַעּכֵ יג ֶאת ַהּסְ הּוא ֻמְכָרח ְלַהּשִׂ
ְוִלְתמְֹך  יְך  ְלַהְמׁשִ ְך  ּכָ ל  ּכָ ּתֹוֵקק  ִמׁשְ ּתֹוֵקק,  ִמׁשְ הּוא  ה.  ְלּגָ ַהּמִ

ְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים. ַאְבֵרִכים ּתַ ּבָ
ַמהּו  יֹוֵדַע  י  "ֵאיֶנּנִ ַאֲחָריו:  רֹוֵדף  ידֹות  ַלּפִ ד"ר  ל  ׁשֶ קֹולֹו 
יָך,  ֵמַחּיֶ ד  ִמּיָ אֹותֹו  ְלָהִסיר  ָעֶליָך  ַאְך  ָך,  ִלּבְ ַעל  ִעיק  ּמֵ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ

ִאם ֵהם ְיָקִרים ְלָך".
ֶרַגע, ַהִאם ֲאִני ָצִריְך... ִלְסּגֹר ֶאת ַה'ּכֹוֵלל'? - הּוא ִנְבָהל 

ֶזה??? ָבר ּכָ ה ּדָ ָבה - ִלְסּגֹר??? ֵאיְך ֶאֱעׂשֶ ְחׁשָ ֵמֶעֶצם ַהּמַ
יָך קֹוְדִמים. ֵאין ָמנֹוס, ַנחּום. ַחּיֶ

ְיָקִרים  ַאְבֵרִכים  ַה'ּכֹוֵלל'!  ִלְסּגֹר?  ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  ֲאָבל 

ר ִלְסּגֹר אֹותֹו? ם! ֵאיְך ֶאְפׁשָ ֵ לֹוְמִדים ּבֹו ּתֹוַרת ַהּשׁ
ה. ּיָ ר' ַנחּום ַמְחִליט ַלֲעלֹות ֶאל מֹורֹו ְוַרּבֹו ְוִלּטֹל ֵעָצה ְותּוׁשִ
ִאירֹות  ַהּמְ ִנים  ַהּפָ מּול  ַעְצמֹו  ֶאת  ַנחּום  ר'  מֹוֵצא  ְך  ּכָ
ְך,  לֹמֹה ַזְלָמן אֹוֶיעְרּבַ י ׁשְ אֹון ַרּבִ ֵני ְמאֹור ַהּדֹור, ַהּגָ ּכֹות. ּפְ ְוַהּזַ

ְוׁשֹוֵפְך ֶאת ִלּבֹו.
ְור'  ִמְתַהְרֲהרֹות,  ָניו  ּפָ יב,  ַמְקׁשִ ַזְלָמן  לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ

ָבר לֹא ְלַבד. ֲהָקָלה. הּוא ּכְ ַנחּום ַמְתִחיל ָלחּוׁש ּבַ
ה?" רֹוֵעד קֹולֹו. "ָמה ֶאֱעׂשֶ

ֶלא  ּפֶ רּוַפת  ּתְ י  ְחּתִ ַאְמּתַ "ּבְ ׁשּוָבה,  ַהּתְ ַמַעת  ִנׁשְ "ּוְבֵכן", 
יַע אֹוְתָך". ָהֲעׂשּוָיה ְלהֹוׁשִ

ֶלא! ר' ַנחּום זֹוֵקף ֶאת ָאְזָניו. רּוַפת ּפֶ ּתְ
ׁש ּבוֹ, ָעׂשּוי  ּמֵ ּתַ ׁשְ ּיִ דֹול. ִמי ׁשֶ "ֲאִני עֹוֵמד ְלַגּלֹות ְלָך סֹוד ּגָ
ַקח  ים.  ַחּיִ ּבַ ׁשֶ ים  ּיִ ְפׁשִ ַהּנַ ָחִצים  ַהּלְ ל  ּכָ ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ ְלַהְרִחיק 

ם הּוא---" ְפֶנה, ִיְפֶנה ּגַ ר ּתִ ֲאׁשֶ יס. ּבַ ּכִ ְנָקס ָקָטן ּבַ ָך ּפִ ִאּתְ
???

יׁש  ְרּגִ ּתַ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ְנַקס ַההֹוָדאֹות. ּבְ ם: ּפִ ׁשֵ ְקָרא לֹו ּבְ "ּתִ
ח  ּמַ ׂשִ ְלָך,  ָעַזר  הּו,  ֶ ַמּשׁ ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְלָך  ע  ִסּיַ יַצד  ּכֵ

ְנָקס". ּפִ יַח ָעֶליָך - ְרׁשֹם זֹאת ּבַ ּגִ אֹוְתָך, ִהׁשְ
ַמע ָאְזָניו. ר' ַנחּום ֵאינֹו ַמֲאִמין ְלִמׁשְ

ה  ּמָ תּוב ּכַ ּכָ ְנָקְסָך ְוִהְתּבֹוֵנן ּבַ ה הֹוֵצא ֶאת ּפִ ִפּלָ ל ּתְ "ִלְפֵני ּכָ
ְלָך ַהּבֹוֵרא.  ה  ָעׂשָ ַוֲחָסִדים  טֹובֹות  ה  ּמָ ּכַ ֵכר  ּזָ ּתִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְרָגִעים, 
ים ּוְגדֹוִלים  ן ַעל אֹוָתם ֲחָסִדים ְקַטּנִ ַכּוֵ יַע ְל'מֹוִדים', ּתְ ּגִ ּתַ ׁשֶ ּכְ

ם". ֵ ה ְלָך ַהּשׁ ָעׂשָ ׁשֶ
ִנים. ִחּיּוְך ֵמִאיר ּפָ אֹון ּבְ ם ַהּגָ ּוְמַסּיֵ

ה ִלְראֹות  ְזּכֶ י ּתֹוְך ְזַמן ָקָצר ּתִ ְך, ֻמְבָטח ְלָך ּכִ ה ּכָ ֲעׂשֶ "ִאם ּתַ
ָחִצים". ל ַהּלְ דֹולֹות ְוֵתֵצא ִמּכָ ְיׁשּועֹות ּגְ

ֵסֶדר  ִליט  ְלַהׁשְ ה  ּוְמַנּסֶ אוֹן  ַהּגָ ְפֵני  ִמּלִ ַנחּום  ר'  יֹוֵצא 
בֹוָתיו. ַמְחׁשְ ּבְ

ְנַקס ְיׁשּועֹות... ֶלא.. ּפִ רּוַפת ּפֶ ּתְ
ְנָקס ָקָטן  ַרְגָליו מֹוִליכֹות אֹותֹו ֶאל ַהֲחנּות. הּוא רֹוֵכׁש ּפִ

יין
ש

ח. 
 >

>>
ע 

בו
ש

ה
ר 

פו
סי

ַהֶּפֶלאמִּפְנַקס

מרוה לצמא // ט"ו באב תשע"ו 36



יְך ְלֵביתֹו. יס ּוַמְמׁשִ ּכִ ִתיָבה, ַמְטִמין אֹוָתם ּבַ ּוְכֵלי ּכְ

ֶאת  סֹוֵגר  ָבר  ּכְ ָהג  ַהּנֶ יַע.  ַמּגִ הּוא  ׁשֶ ֶרַגע  ּבָ ִדּיּוק  ּבְ ֲחָנה  ּתַ ּבַ עֹוֵצר  ָהאֹוטֹוּבּוס 

ְתָקֵרב ר' ַנחּום, הּוא ּפֹוֵתַח אֹוָתּה ִלְרָוָחה. ּמִ ׁשֶ ֶלת, ֲאָבל ּכְ ַהּדֶ

ְנָקס! ּפִ ִניָמה, ּוִפְתאֹום... ֶנֱעָצר. ֵיׁש לֹו ַמה ִלְכּתֹב ּבַ ר' ַנחּום ִנְכָנס ּפְ

אֹוִתּיֹות רֹוֲעדֹות: ם ּבְ ְנָקס ְורֹוׁשֵ ְקֵצה ָהֶרֶכב, ׁשֹוֵלף ֶאת ַהּפִ ב ּבִ ֵ ִמְתַיּשׁ

ה  ִנּיָ ְ ּשׁ ּבַ ֲחָנה  ּתַ ּבַ אֹוִתי  ם  ִקּדֵ הּוא  ּקֹות.  ּדַ ִרים  ְלֶעׂשְ ַאַחת  יַע  ַמּגִ ָהאֹוטֹוּבּוס 

ם. ֵ ֶלת. ּתֹוָדה ְלָך, ַהּשׁ ַתח ִלי ֶאת ַהּדֶ ָהג ּפָ י ֵאֶליָה, ְוַהּנֶ ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ

הּו ִמְתרֹוֵנן  ֶ ִית ּוַמּשׁ ר ֶאל ַהּבַ ִהיָרה זֹוַרַחת לוֹ. הּוא יֹוֵרד ִמן ָהֶרֶכב ַהְיׁשֵ ֶמׁש ּבְ ׁשֶ

ִלּבֹו. ּבְ

ינֹוק. ִית ְלקֹול ִצְרחֹות ַהּתִ ִנְכָנס ֶאל ַהּבַ

ָרה?" ָרה? ַמה ּקָ "ַמה ּקָ

ת. "ַהּמֹוֵצץ ֶנֱעַלם, ֵאיֶננּו ַמְצִליִחים ִלְמצֹא אֹותֹו". ׁשֶ ַרְעָיתֹו ִנְרֵאית ֻמּתֶ

ינֹוק  ׁשּוטֹות: "ַהּתִ ים ּפְ ִמּלִ ׁש ְיׁשּוָעה ּבְ ַמִים ּוְמַבּקֵ ָ א ֵעיָניו ֶאל ַהּשׁ ר' ַנחּום נֹוׂשֵ

ָק- ְמָצא ֶאת ַהּמֹוֵצץ ּבְ ּנִ א ה', ֲעזֹר ׁשֶ ַלַחץ. ָאּנָ ִית ּבְ ֵני ַהּבַ ּבֹוֶכה. הּוא סֹוֵבל, ְוָכל ּבְ

"--

ִמּקֶֹדם!  ְמנּו ֵלב  ׂשַ יֹוֵדַע ֵאיְך לֹא  ִגיל, "לֹא  ּבְ ַהְיָלִדים  ַאַחד  צֹוֵעק  "ָמָצאִתי!" 

יָרה ֶאת ַהּמֹוֵצץ". ׁשּוט ִהְסּתִ ית ַהּזֹו ּפָ ּקִ ַהּשַׂ

ְך ִאּתֹו. ִית ְמַחּיֵ ְך, ְוָכל ַהּבַ ַבת ַאַחת ּוַמְתִחיל ְלַחּיֵ ע ּבְ ינֹוק ִנְרּגָ ַהּתִ

ְנָקס ּומֹוִסיף ֶהָעָרה: "ּתֹוָדה ַעל ַהּמֹוֵצץ  ה ָוִתיק, ׁשֹוֵלף ֶאת ַהּפִ ר' ַנחּום, ַמֲעׂשֵ

ַתּתָ ָלנּו  ּנָ תֹוק ׁשֶ ינֹוק ַהּמָ ל עֹוָלם, ַאְלֵפי ּתֹודֹות ַעל ַהּתִ ְמָצא, ּוִבְכָלל, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּנִ ׁשֶ

יִקים ְלהֹודֹות  ם, ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסּפִ ּיָ יָרה ּכַ ים. ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ ה ֳחָדׁשִ ָ ִלְפֵני ֲחִמּשׁ

ֵלִמים". ְ ִריִאים ְוַהּשׁ ַעת ֶאָחיו ַהּבְ ינֹוק ְוַעל ַאְרּבַ ַעל ַהּתִ

ִדיד,  ׂש ַאַחר ַהּיָ ר' ַנחּום ְמַחּפֵ ה ְזַמן ׁשֶ ֶעֶרב הּוא ּפֹוֵגׁש ֶאת ְיִדידֹו ַהּמֹו"ל. ַהְרּבֵ ּבָ

יב ּוַמְבִטיַח  ִדיד ַמְקׁשִ ה ְלהֹוִציא. ַהּיָ הּוא ְמַקּוֶ ֶפר ׁשֶ ר ַלּסֵ ֶקׁשֶ ר ִאּתֹו ּבְ רֹוֶצה ְלַדּבֵ

ׁש. ֶפר ַמְתִחיל ְלִהְתַמּמֵ ְרָגִעים ֵאּלּו ֲחלֹום ַהּסֵ ּבִ ר. ר' ַנחּום יֹוֵדַע ׁשֶ ֶקׁשֶ ִלְהיֹות ּבְ

בֹות  ִעּקְ ְנָקס, ְור' ַנחּום ּתֹוֶהה. ַהִאם ֲחָסִדים אֹוְפִפים אֹותֹו ּבְ ָלף ַהּפִ ְוׁשּוב ִנׁשְ

ְתאֹום? ְפְקחּו לֹו ּפִ ּנִ א ֵאּלּו ָהֵעיַנִים ׁשֶ ּמָ ְנָקס, אֹו ׁשֶ ַהּפִ

ִרים  ִעּוְ ּפֹוֵקַח  ת  ִבְרּכַ ּבְ טֹוב  יק  ַמְסּפִ ן  ּוֵ ּכִ ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ לֹא  הּוא  ֵעיַנִים,  ָבר  ּכְ ְוִאם 

פּוִפים...  יׁש ֲערּוִמים ְוזֹוֵקף ּכְ ם. ּוַמְלּבִ ֵ ַתן לֹו ַהּשׁ ּנָ ּבֶֹקר, ְלהֹודֹות ַעל ָהֵעיַנִים ׁשֶ ּבַ

ב. הּוא ָזקּוף. ֵאיֶזה ֵנס. ּגַ ְרֶזל ּבַ ל, ַאף ּבַ ֵאין לוֹ, ְלָמׁשָ

ה. ה ֲאֻרּכָ יָמה ֲאֻרּכָ ת 'מֹוִדים' ר' ַנחּום ֲאִסיר ּתֹוָדה ּוַבַעל ְרׁשִ ִבְרּכַ ּבְ

ִנים. ים ּכֹה ְמִאיִרים לֹו ּפָ ִאים... ַהַחּיִ ִאיִרים ַהּבָ ִמים ַהּמְ ּיָ ם ּבַ ְך ּגַ ּכָ

ֶפה ָמֵלא. ל אֹותֹו ּבְ 'מֹוִדים' ּוְמַהּלֵ ַח ר' ַנחּום ֶאת ּבֹוְראֹו ּבְ ּבֵ ָכל יֹום ְמׁשַ ּבְ

רּוָמה  יַמת ַההֹוָדאֹות: ּתֹוָדה ַעל ַהּתְ ָעִמים ִמְצָטֶרֶפת ׁשּוָרה ִלְרׁשִ ּוְבַאַחת ַהּפְ

ָגה ַל'ּכֹוֵלל'! ֻהּשְׂ ְתאֹוִמית ׁשֶ ַהּפִ

ָחְלפּו ָעְברּו... ב ׁשֶ ּלֵ ים ּבַ ל הֹוָדאֹות ַעל ְמחֹוׁשִ ְוׁשּורֹות נֹוָספֹות ׁשֶ

ְחּתוֹ,  ּפַ ִמׁשְ ִלְבֵני  אֹותֹו  ר  ְמַסּפֵ הּוא  ְלַעְצמוֹ.  ַנחּום  ר'  ׁשֹוֵמר  לֹא  ַהּסֹוד  ֶאת 

ֵמא': ֵכִנים ְוַגם ָלֶכם, קֹוְרֵאי 'ַמְרֶוה ַלּצָ ְ ַלְיִדיִדים, ַלּשׁ

ָקִלים  ה ׁשְ לֹׁשָ י ׁשְ ַקְעּתִ י ֵמָאז ִהׁשְ ַחּיַ ים ִמְתחֹוְלִלים ּבְ ים ַעל ִנּסִ ים ַעל ִנּסִ ִנּסִ

ְנָקס. ת ַהּפִ ְקִנּיַ ּבִ

ַעִין ְיׁשּועֹות. ָחִדים ִהְתּפֹוְגגּו ְוֵאיָנם. ֲאִני רֹוֶאה ַעִין ּבְ ָחִצים ְוַהּפְ ל ַהּלְ ּכָ

זֹוֵכר  ֲאִני  ְך  ּכָ ַעל  ַהּתֹוָדה  ְוֶאת  ה.  ַהּזֶ ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד  ם  ְוַקּיָ ַחי  הּוא  ְוַהּכֹוֵלל? 

'מֹוִדים'. ל יֹום ּבְ יַע ּכָ ְלַהּבִ

ָלִאים. ְנְקֵסי ּפְ ָכל ֲחנּות. ּפִ ים ֵיׁש ּבְ ַהּסֹוד הּוא ֵאינֹו סֹוד, ּוִפְנָקִסים ְקַטּנִ

???

???

???
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