
ר' ְׁשֹלֹמה ּוְבנֹו ִמְסַּתְּלִקים ֵמַהָּמקֹום ִמְּבִלי ְלַהִּביט ָאחֹוָרה...

ְלֶפַתע...
אֹוי 

ַוי! ֵמֵהיָכן 
הּוא ָצץ 
ִּפְתאֹום?!

ָאז ַמה, ְׁשֹלֹמה? ָחַׁשְבָּת ַלֲעֹזב 
ֶאת ָצְרַפת ְּבִלי ְלִהָּפֵרד ִמֶּמִּני?!

 ממ.. מ.. ַמה.. 
ָמה ַאָּתה רֹוֶצה, ַחִּיים?

ַרק 
 ֶׁשֹּלא ִיַּקח 

ֶאת 
ַהְּיֻרָּׁשה!

ֶּב.. ֶּבֱאֶמת ָרִציָת ֶׁשָאבֹוא 
ְלִהָּפֵרד?! ָחַׁשְבִּתי ֶׁשַאָּתה ְּכָבר 

ֹלא רֹוֶצה ִלְראֹות אֹוִתי...

ַאָּתה ְּכָבר ִמְּזַמן ֹלא ְמַעְנֵין אֹוִתי, ֲאָבל 
ֶאת ַהְּיֻרָּׁשה ֶׁשל ַאָּבא ֲאִני ְּבֶהְחֵלט רֹוֶצה...

ַחִּיים, ָאָּנא ַהְקֵׁשב ִלי! 
ֲאִני ִמְתַחֵּנן ְלָפֶניָך! ַאָּתה יֹוֵדַע 
ֵהיֵטב ֶׁשַהְּיֻרָּׁשה  ֹלא ְצִריָכה 

ִלְהיֹות ֶאְצְלָך. ַאָּתה ֹלא ֵּתַדע 
ִלְׁשֹמר ָעֶליָה! ְוחּוץ ִמֶּזה,  ַּגם 
ַאָּבא ֹלא ִיְהֶיה ְמֻרֶּצה ִמֶּזה...

ַּכִּנְרֶאה 
ַהּׁשֹוֵטר ַהֶּזה 
הּוא ָאח ֶׁשל 
ַאָּבא ֶׁשִּלי...

ָמה ַאָּתה אֹוֵמר, ְׁשלֹוְיָמ'ֶלה! 
ֵאיֶזה ְנאּום ְמַרֵּגׁש... ָאז ַאָּתה 
חֹוֵׁשב ֶׁשַהְּיֻרָּׁשה ֹלא ְצִריָכה 

ִלְהיֹות ֶאְצִלי? ְמַעְנֵין...

ָלָּמה 
הּוא ִמְתָקֵרב 

ֵאֵלינּו?!

ֲאִני ַּדְוָקא חֹוֵׁשב...

ַחִּיים! ָאָּנא! ַהְחֵזר 
ִלי ֶאת ַהְּיֻרָּׁשה... ...ֶׁשַהֲחִביָלה ַהּזֹו ֵּכן 

ְצִריָכה ְלִהָּׁשֵאר ֶאְצִלי! 

ַּדי! ַהֲחִביָלה 
ִנְׁשֶאֶרת ֶאְצִלי!

ּוְבֵכן, ַהּכֹוַח ָּכֵעת ַּבָּיַדִים 
ֶׁשְּלָך... ַאְך ַּדע ְלָך, 

ַחִייְמֶקע, ֶׁשַהֵּׁשם ְמַנֵהל 
ֶאת ָהעֹוָלם! ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ַמּדּוַע
 ה' רֹוֶצה ֶׁשַהְּיֻרָּׁשה ִּתָּׁשֵאר 

ֶאְצְלָך ֵּביְנַתִים, ַאְך ֲאִני ָּבטּוַח 
ִּכי יֹום ָיבֹוא ְוַהְּיֻרָּׁשה ַהְּקדֹוָׁשה 

ַהּזֹו ַּתְחֹזר ִלְמקֹוָמּה ָהָראּוי 
ָלּה, ְוִתָּׁשֵמר ִּביֵדי ֲאָנִׁשים 

ֲהגּוִנים ִויָׁשִרים, ְּבִדּיּוק 
ְּכִפי ֶׁשַאָּבא ָרָצה...

ֶאְׁשֹמר 
ַעל ַהְּיֻרָּׁשה 

ִמָּכל ִמְׁשָמר, 
ְואֹוִכיַח ִלְׁשֹלֹמה 

ֶׁשהּוא טֹוֶעה!

ּבֹוא ֵמִאיר, ַנְמִׁשיְך ְּבַדְרֵּכנּו. 
 ְּכֶׁשַּנְחֹזר ַהַּבְיָתה, ַאְסִּביר ְלָך ְּבֶעְזַרת 

ה' ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשָּקָרה ָּכאן...

ַלְיָלה טֹוב, ר' ְׁשלֹוְיָמ'ֶלה! יֹוֵצא 
ְלִהְתַאְוֵרר ְקָצת ִעם ַהֶּיֶלד?!



ַאְנְטֶוְרֶּפן, ֶּבְלְּגָיה. ִניָסן ַה'תשע"ד. ְיהּוִדי ִנְמָרץ ּוְׁשמֹו ר' ְיֶחְזֵקאל ְמַמֵהר ְלִהָּכֵנס 
ְלִמְסָעָדה ְיהּוִדית ְּכֵׁשָרה ַהְּמֻמֶּקֶמת ְּבַאַחד ָהְרחֹובֹות ַהֶּמְרָּכִזִּיים...

ר' ִׂשְמָחה, ַּבַעל ַהִּמְסָעָדה, עֹוֵמד ֵמֲאחֹוֵרי ַהֶּדְלֵּפק 
ּוְמׂשֹוֵחַח ְּבִניחּוָתא ִעם ַאַחד ַהָּלקֹוחֹות.

ְלֶפַתע ַמְבִחין ר' ִׂשְמָחה ַּבְּדמּות ָהעֹוֶמֶדת ַּבֶּפַתח...

...ָּברּוְך ַאָּתה ה' ַהָּזן ֶאת ַהֹּכל!
אֹוָהה! ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשר' 

ְיֶחְזֵקאל ִנְכַנס ְלָכאן! ִּבְרׁשּוְתָך, 
ֶאַּגׁש ְלָׁשֵרת אֹותֹו, ְוַנְמִׁשיְך 

ְלׂשֹוֵחַח ְמֻאָחר יֹוֵתר...

ר' ִׂשְמָחה, ְּכִפי ֶׁשַאָּתה 
רֹוֶאה, ֲאִני ְּבֶהְחֵלט ָטרּוד ְמַעט. 

ָהִייִתי ָׂשֵמַח ְלׂשֹוֵחַח ִאְּתָך ְּבָמקֹום 
ָׁשֵקט יֹוֵתר, ִאם ֶאְפָׁשר...

אֹו, ר' ְיֶחְזֵקאל, ִנְרֶאה 
ֶׁשַאָּתה ֻמְטָרד ְמַעט...

טֹוב, 
ֵאֵלְך ְלַדְרִּכי. 

ֹלא ַאְפִריַע ָלֶהם 
ְלׂשֹוֵחַח.



ִמְׂשָרדֹו ֶׁשל ר' ִׂשְמָחה

אֹוי ַוי, ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשַאָּתה ַמָּמׁש ֻמְדָאג! 
ִּתְתעֹוֵדד ְיהּוִדי, ַהֹּכל ְלטֹוָבה...

ּוְבֵכן, ר' ְיֶחְזֵקאל, ִהְּנָך ֻמְזָמן ָלֶׁשֶבת 
ּוְלַדֵּבר. ָּכאן ַאף ֶאָחד ֹלא ַיְפִריַע ָלנּו...

ּוְבֵכן, ִּבְרׁשּוְתָך, ֶאַּגׁש ָיָׁשר ָלִעְנָין. ְּכִפי ֶׁשַּוַּדאי 
ָידּוַע ְלָך, ֲאחֹוִתי ְוִגיִסי ְמַׁשְּמִׁשים ְּכ'ְׁשלּוִחים' ֶׁשל 

ָהַרִּבי ָּבִעיר ַּבִרילּוָצ'ה ֶׁשִּבְמִדיַנת ַאְרֶּגְנִטיָנה.

ֵאיֶנִּני ֻמְדָאג, ר' ִׂשְמָחה! ֲאִני ָּפׁשּוט 
ְמַמֵהר... נּוַכל ְלׂשֹוֵחַח ִּבְפָרִטּיּות?

...ַהָּׁשָנה, ִמִּסָּבה 
ְמֻסֶּיֶמת, ִּגיִסי ַוֲאחֹוִתי
 ֹלא יּוְכלּו ִלְהיֹות ָׁשם 

ְּבַחג ַהֶּפַסח ַהְּמַמְׁשֵמׁש 
ּוָבא, ְּבִדּיּוק ְּבֵעת 
ֶׁשָהִעיר ְמֵלָאה 

ְּבַתָּיִרים ִיְׂשְרֵאִלים...

...ָלֵכן ָחַׁשְבִּתי 
ֶׁשאּוַלי ַאָּתה 

ּוִמְׁשַּפְחְּתָך ִּתְּסעּו 
ְלַהְחִליף אֹוָתם ִּבְזַמן 

ַהַחג! ַאָּתה ֲהֵרי, 
ָּברּוְך ַהֵּׁשם, ְיהּוִדי 

ַעִּליז ְוֶחְבֶרָמן, ְּברּוְך 
ִּכְׁשרֹונֹות, ְוַגם ְלָהִכין 
ֹאֶכל ּוְלַנֵהל 'ֵסֶדר' 

ְּכִהְלָכתֹו יֹוְדִעים ַאֶּתם... 
ַוַּדאי ֶׁשָּכל ַההֹוָצאֹות 

ִיְהיּו ָעֵלינּו, ְו...

ְּבֵסֶדר, ְּבֵסֶדר, ֶר' 
ְיֶחְזֵקאל! ֵהָרַגע! 

ֵהַבְנִּתי ֶאת ַּבָּקָׁשְתָך. 
ָאָּנא ָהַנח ִלי ַלְחֹׁשב 
ַעל ָּכְך ַּכָּמה ָיִמים, 
ּוְבֶעְזַרת ה' ָאִׁשיב 

ְלָך ְּתׁשּוָבה ְּבֶהְקֵּדם...

ֵּכן, ְּבֶהְחֵלט! ָהָבה ִנַּגׁש ַלִּמְׂשָרד 
ֶׁשִּלי, ָׁשם נּוַכל ְלׂשֹוֵחַח ְּבֶׁשֶקט...



ּוְבֵכן, ר' ִׂשְמָחה, ַאְׁשִאיר אֹוְתָך  ְלַבד ָּכֵעת. 
ֲאַחֶּכה ִלְתׁשּוָבה  ִמְּמָך ַּבָּיִמים ַהְּקרֹוִבים...

ְּבֵסֶדר, ר' ְיֶחְזֵקאל. ֵלְך ְלָׁשלֹום! 
ְוַאל ִּתְדַאג, ַּבּסֹוף ַהֹּכל ִיְסַּתֵּדר!

 ה' ִיְהֶיה ְּבֶעְזְרָך!

ר' ִׂשְמָחה נֹוַתר ְלַבּדֹו ַּבִּמְׂשָרד, ֹראׁשֹו ָטרּוד ְּבִהְתַלְּבֻטּיֹות ָקׁשֹות...

ְמֻאָחר יֹוֵתר חֹוֵזר ר' ִׂשְמָחה ְלֵביתֹו ְוחֹוֵלק ֶאת ַמְחְׁשבֹוָתיו ִעם ִאְׁשּתֹו...

ֵמֲאחֹוֵרי ַהֶּדֶלת ִנְמָצא ֶיֶלד ָחמּוד ּוְׁשמֹו ֵמִאיר. הּוא ַמְקִׁשיב 
ְּבִהְתַעְנְינּות ְלִׂשיַחת הֹוָריו, ְוִלּבֹו ּפֹוֵעם ְּבִהְתַרְּגׁשּות...

ִמַּצד 
ֶאָחד, ֲהֵרי ְמֻדָּבר 

ְּבִעְנָין ַנֲעֶלה ְוָחׁשּוב, 
ְוִאם ר' ְיֶחְזֵקאל חֹוֵׁשב 

ֶׁשֲאִני ַמְתִאים ַלַּתְפִקיד, 
ִמי אֹוֵמר ֶׁשֶאְפָׁשר 
ְּבַקּלּות ָּכזֹו ְלַוֵּתר 

ָעָליו?!

ִמַּצד 
ֵׁשִני, ֻמְכָרִחים 

ִלְדֹאג ֶׁשְּלֵמִאיר 
ִיְצָטֵרף ָחֵבר, ֲהֵרי ֲאִני 

ַעְצִמי ֶאְהֶיה ָטרּוד 
ַּבְּׁשִליחּות ְוֹלא אּוַכל 

ְלַהְקִּדיׁש לֹו 
ִמְּזַמִּני...

...ּוְבֵכן, ֶהְחַלְטִּתי 
ִלְׁשֹאל ֶאת ר' ְיֶחְזֵקאל 

ִאם הּוא מּוָכן ְלַמֵּמן 
ַּכְרִטיס ִטיָסה ַּגם ְלַאְחָיִני 
ְׁשמּוֵאל. ָּכְך ְלֵמִאיר ִיְהֶיה 
ָחֵבר, ְוהּוא ֹלא ִיְצָטֵרְך 
ְלַבּלֹות ֶאת ֹרב ְזַמּנֹו 
ְלַבד! ִאם ר' ְיֶחְזֵקאל 
ַיְסִּכים ְלָצֵרף ַּגם ֶאת 

ְׁשמּוֵאל, ִנְרֶאה ִלי 
ֶׁשְּנַקֵּבל ָעֵלינּו ֶאת 

ַהְּׁשִליחּות ְוִנַּסע ְּבֶעְזַרת 
ה' ְלַאְרֶּגְנִטיָנה.

ֵאיֶזה ֹיִפי! ֲאִני 
ִמְתַרֶּגֶׁשת ַרק 

ֵמֶעֶצם ָהֶאְפָׁשרּות 
ֶׁשָאנּו עֹוְמִדים 
ִלְנֹסַע... ֲאָבל 

ִנְהֶיה ָׁשם ְלַבד? 
ַרק ֲאַנְחנּו?! ֵאיְך 
ַנְצִליַח ְלַנֵהל ֵליל-
ֵסֶדר ָׁשֵלם ְלַבד?!

ֹלא ִנְהֶיה ָׁשם ְלַבד! ר' 
ְיֶחְזֵקאל ָאַמר ֶׁשָּיבֹואּו ִאָּתנּו ְׁשֵני 

ַּבחּוִרים ֵמַהְּיִׁשיָבה ְּבָצְרַפת...

ַמה, ֶּבֱאֶמת?! ָיבֹואּו 
ִאָּתנּו ְׁשֵני ַּבחּוִרים?

ַעְכָׁשו ֲאִני ְּכָבר ִמְתַרֶּגֶׁשת 
ַמָּמׁש! ִנְרֶאה ִלי ֶׁשּזֹו עֹוֶמֶדת ִלְהיֹות 
ֲחָוָיה ַאִּדיָרה! ַאָּתה ֻמְכָרח ְלַמֵהר 

ְוִלְׁשֹאל ֶאת ר' ִׂשְמָחה ִאם הּוא מּוָכן 
ְלָצֵרף ַּגם ֶאת ַאְחָיְנָך ְׁשמּוֵאל.

ֵיׁש!!! 
ֲאִני ֹלא 

ַמֲאִמין! נֹוְסִעים 
ְלַאְרֶּגְנִטיָנה!!

ָאֵכן, ַּגם ֲאִני ָחַׁשְבִּתי 
ָּכמֹוְך! ָמָחר, ְּבֶעְזַרת ה', 

ֲאַדֵּבר ִעם ר' ְיֶחְזֵקאל.

ָאֵכן ֵּכן! ְוֹלא ְסָתם 
ַּבחּוִרים, ְמֻדָּבר ְּבַבחּוִרים 

ֲחִסיִדִּיים ְמאֹוד!



ְמַעְנֵין 
ָלָּמה ּדֹוד 

ְפִריְדִריְך ִהְזִמין אֹוִתי 
ִּבְדִחיפּות  ְלֵביתֹו  

ְּבָׁשָעה ָּכזֹו...

ֶעֶרב טֹוב, ַהְנס! ּבֹוא, 
ִהָּכֵנס! ִחִּכיִתי ְלבֹוֲאָך...

ּוְבֵכן, ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשֲאִני עֹוֵמד 
ְלַהְפִּתיַע  אֹוְתָך ָהֶעֶרב! ִהְתּכֹוֵנן, ִמָּיד 

ֲאַגֶּלה ְלָך סֹוד ָּכמּוס ַוֲאַגֵּיס אֹוְתָך 
ִלְמִׂשיָמה ֲחׁשּוָבה ִּבְמֻיָחד...

ְּבאֹותֹו ַהְּזַמן, ַּבָּקֶצה ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַאְנְטֶוְרֶּפן...

ֶחֶדר סֹוִדי ִמְתַּגֶּלה ֶּבָחָלל ֶׁשֵּמֲאחֹוֵרי ָהָארֹון.

ְלֶפַתע, ֶאל מּול ֵעיָניו 
ַהִּנְדָהמֹות ֶׁשל ַהְנס, ִמְתַנֵּתק 
ָהָארֹון ֵמַהִּקיר ּוַמְתִחיל ָלנּוַע 

ְלֶמְרַּכז ַהָּסלֹון.

ְפִריְדִריְך ִנַּגׁש ַלַּמָּדף ָהֶעְליֹון 
ֶׁשָּבָארֹון, ְוׁשֹוֵלף ִמֶּמּנּו ֶאת 

ַאַחד ַהְּסָפִרים.

ִמְתַּגֶּלה ָמָסְך ָקָטן, 
ּוִמַּתְחָּתיו ַּכָּמה 

ַּכְפּתֹוִרים.

ַהְמֵּתן! ָּכֵעת 
ִּתְרֶאה ָּדָבר ֻמְפָלא.

ַמה 
ּקֹוֶרה ָּכאן?! 

ֲאִני חֹוֵלם, אֹו 
ֶׁשָהָארֹון ֶּבֱאֶמת 

ֵהֵחל ָלזּוז?!

ַמה ִּמְתַרֵחׁש 
ָּכאן?! ֵאּלּו סֹודֹות 

ַמְסִּתיר ִמֶּמִּני ַהּדֹוד 
ֵמֲאחֹוֵרי ָהָארֹון?!

ֵהָרַגע, ַהְנס! עֹוד 
ֶרַגע ַאְסִּביר ְלָך ַהֹּכל...

ּבֹוא ַאֲחַרי! זֹוִהי 
ַמְעָּבָדה סֹוִדית ֶׁשֲאִני עֹוֵבד 

ָּבּה ְּכָבר ָׁשִנים...



ְפִריְדִריְך ֵמִניַח ֶאת ֲאגּוָדלֹו ַעל ְמכֹוָנה 
ָּכְלֶׁשִהי ַהְּמַאֶּמֶתת ֶאת ֶזהּותֹו ְּבֶעְזַרת 

ְטִביַעת ָהֶאְצַּבע.

ֶּדֶלת ַהַּמְעָּבָדה ִנְפַּתַחת ְּבִאִּטּיּות...

ְּפִנים ַהַּמְעָּבָדה

ַהְנס ֶהָהמּום ֹלא ָיֹכל ִלְכֹלא ֶאת ִרְגׁשֹוָתיו 
ְלַמְרֵאה ַהַּמְעָּבָדה...

ָּכֵעת, ִּבְלִחיַצת ַּכְפּתֹור, ֶאְסֹּגר 
ֶאת ַהֶּדֶלת ַהִחיצֹוִנית. ַּגם ָהָארֹון 

ֶׁשַּבָּסלֹון ָיׁשּוב ִלְמקֹומֹו...

ַהַּמְעָּבָדה 
ַהֹּזאת ַמָּמׁש 

ְמֻׁשְכֶלֶלת! ְמַעְנֵין 
ַמה ֵּיׁש ְּבתֹוָכּה...

ָיַדְעִּתי ַואּוו!!
ֶׁשהּוא 
ִיְתַלֵהב...

ַאָּתה ֻמְזָמן ְלִהָּכֵנס! ַאַּגב, זֹוִהי 
ַמְעָּבָדה מּוֶגֶנת ְמאֹוד. ַמְצֵלמֹות 

ֻמְתָקנֹות ָּכאן ְּבָכל ִּפָּנה...


