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ל ְמָלאָכה ָעִני עַּ י לֹו בַּ ת חַּ ָנה ְבָצְרפַּ ת ְקטַּ חַּ ֲעָיָרה אַּ ן . בַּ ְרֵבה ְמאֹוד ְזמַּ ָגר לֹו . ֶזה ָהָיה ִלְפֵני הַּ

ד, ָשם ְך ָהָיה לֹו ָעצּוב . ְולֹא ָקָרה שּום ָדָבר ְמיָֻחד, ָעבַּ דאַּ ָנן , ִלְחיֹות ְלבַּ ֵתן ִעם ִבתֹו ֶשל גַּ ְוָלֵכן ִהְתחַּ

ד  .ְוָגרּו ָלֶהם ְביַּחַּ

ד ָלֶהם ִתינֹוק ר ָכְך נֹולַּ חַּ ר, אַּ ִתינֹוק ִנְפטַּ ְך הַּ ֲערּו ְמאֹוד. אַּ ר ָכְך נֹוְלדּו ָלֶהם עֹוד .  ֵהם ִהְצטַּ חַּ ֲאָבל אַּ

ְרָבָעה ְיָלִדים ד ְביֹום ִשִשי. ָשלֹוש ָבנֹות ּוֵבן ֶאָחד: אַּ ֶזה נֹולַּ ֶיֶלד הַּ ְיָלה בְ , הַּ לַּ ִים בַּ  47-ְבָשָעה ְשתַּ

ִים ָשָנהכְ ִלְפֵני ) 2244ְבֵדֶצְמֶבר  ת ֵלָדה(. ָמאתַּ ֲאֶשר ָהְלכּו הֹוָריו ְלהֹוִציא לֹו ְתעּודַּ ע , כַּ ִאיש לֹא ָידַּ

ְנֵין ב ֶשֶשם הָ . ְולֹא ִהְתעַּ ְתעּוָדה ִנְכתַּ ד לֹו ֶבן ּוְשמֹו ִיְהֶיה לּוִאי, ֹוֶזף'אן ז'ָאב זַּ בַּ ָהֵעִדים ָחְתמּו . ֶשנֹולַּ

ֹכל ְתעּוָדה ְוֶזה הַּ ל הַּ ק ִליֹנק ְוִלְצֹעקִמי ָהָיה ְמיֵַּחס ֲחִשיבּות לְ  .עַּ יֹוֵדעַּ רַּ  .ִתינֹוק הַּ

הֹוִרים ָשְמחּו ל. ְוהַּ ְך ְוָגדַּ ל. ְולּוִאי ָהלַּ ח ְוָגדַּ פֹוֵליאֹוןָאִביו כְ . ָצמַּ , ָבר ִסֵפר לֹו ֵאיְך ֵשֵרת ִבְצָבאֹו ֶשל נַּ

ֶיֶלד ִהְקִשיב ֵיר. ְוהַּ ב ְמאֹוד ְלצַּ ֶיֶלד . ְוהּוא ָאהַּ ק ִאם הַּ ֵסֶפר ּוָבֶעֶרב ָבדַּ ח אֹותֹו ָהָאב ְלֵבית הַּ ָשלַּ

ל ָקָטן ְולּו. ֵמִכין ֵהיֵטב ֶאת ִשעּוָריו חַּ ְך לֹא ָרחֹוק ִמֵביָתם ֶזֶרם נַּ ִאי ֶהֱעִדיף ָלדּוג ָדִגים ִעם אַּ

ֵיר ְיָלִדים אֹו ְלצַּ ְיָלִדים ָהְרסּו ִקִנים ֶשל ִצפֹוִרים. הַּ ֲאֶשר הַּ ס ְמאֹוד כַּ עַּ ק כַּ  .ְורַּ

י ְשֵאלֹות ל יֹוֵתר ִמדַּ ק ָשאַּ ֵסֶפר לּוִאי ָהָיה ֶיֶלד ָשֵקט ְורַּ ס ְלִעִתים ְקרֹובֹות , ְבֵבית הַּ ּמֹוֶרה ָכעַּ ְוהַּ

יִמפְ  ת יֹוֵתר ִמדַּ עַּ ת ָכל ָדָבר ְבִדיּוק. ֵני ֶשלּוִאי רֹוָצה ָלדַּ עַּ ּמֹוֶרה לֹא ֵהִבין ֶשלּוִאי אֹוֵהב ָלדַּ , ִמְפֵני ֶשהַּ

ָּמש ֶשהּו לֹא מּוָבן לֹו מַּ ֶנה ִאם מַּ ָּמש ִמְתעַּ י ִיְה . ּומַּ ְשֵכִנים חֹוְשִבים ֶשאּולַּ ֵיר ְוהַּ ֵיר ּוְמצַּ ֶיה לּוִאי ְמצַּ

ָיר ְמִליִצים ִלְשֹלחַּ אֹותֹו ִלְלֹמד ָהְלָאה, צַּ ְגדֹוָלה. ּומַּ ע ָלִעיר הַּ ִביָרה, ֶשִיסַּ ּוֶבֱאֶמת . ְלָפִריס, ָלִעיר הַּ

ְנֵין יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְבָמה ֶשָכתּוב ִבְסָפִרים ל הּוא ִהְתעַּ  . ְכֶשלּוִאי ָגדַּ

ש ָהָאב ִלְשֹלחַּ ֶאת ְבנֹו ְיִחיד ִקיםָחשַּ ֶּמְרחַּ ח ֶאת ְבנֹו ֶשלֹו, ֹו לַּ ָשֵכן ָשלַּ ֲאֶשר הַּ ִהְסִכים , ֲאָבל כַּ

סֹוף ְגִריִרי. ְלבַּ ֶשֶלג. ְבִמְקֶרה ָהָיה יֹום סַּ ד ֶגֶשם ְמֹעָרב בַּ ִין לֹא , ְוָנְסעּו ָאז ְבִכְרָכָרה, ָירַּ ִמְפֵני ֶשֲעדַּ

ָכבֹות ִנָסיֹון לֹא ִהְצלִ . ָהיּו רַּ ֲחֹזר. יחַּ ְוהַּ ְיָתה ְוָרָצה לַּ בַּ ְעֵגעַּ הַּ ִין צָ . לּוִאי ִהְתגַּ יהּוא ָהָיה ֲעדַּ , ִעיר ִמדַּ

ְיָתה ְוָהָאב ֶהֱחִזירֹו בַּ ָיר. הַּ ֹכל אֹוְמִרים ֶשִיְהֶיה צַּ ֵיר ְוהַּ ְמֵרי. ְולּוִאי ְמצַּ ֵחר ְלגַּ  . ֲאָבל ָנכֹון לֹו ָעִתיד אַּ

ְך לּוִאי ְלֵבית ֵסֶפר ָגבֹוהַּ  ָּמה לּוִאי אֹוֵהב , ְוָשם ָהָיה ָמְרֶצה ָצִעיר, יֹוֵתרָהלַּ ד כַּ מֹוֶרה טֹוב ֶשָרָאה עַּ

ִלּמּוִדים ֵכז, ֶאת הַּ ִין ְולֹא יֹוֵדעַּ ְבֵאיֶזה ְתחּום ְלִהְתרַּ י ֲעדַּ ְולּוִאי ְכָתב ְבֶאָחד . ֲאָבל הּוא ָצִעיר ִמדַּ

 :ִמִּמְכָתָביו

ֶלה ֶאת " ֲחֵרי ֶשָהָאָדם ְמגַּ ָדעאַּ ּמַּ ל עֹוד ִלְחיֹות ִבְלָעָדיו, הַּ  ". לֹא יּוכַּ

ְדָבִרים ָמְצאּו ֵחן ְבֵעיָניו ְבִמָדה ָשָוה ע. ֲאָבל לֹא ָכל הַּ ֶטבַּ ְדֵעי הַּ ֲאֶשר , ָהיּו לֹו ִציּוִנים טֹוִבים ְבמַּ כַּ

ֵסֶפר ְפָיה , ִסֵים ֶאת ֵבית הַּ ְספִ  –ּוְבִהיְסטֹוְרָיה ּוְבֵגאֹוְגרַּ ק מַּ  .יקרַּ

ֲאֶשר ָהָיה לּוִאי ֶבן ְשמֹוֶנה ְצמֹו ְלּמֹוֶרה, ֶעְשֵרה-כַּ ָנה ְבעַּ ְלִמיִדים ָאֲהבּו אֹותֹו ְמאֹוד. ִהְתמַּ תַּ ֲאָבל , הַּ

ל  ן עַּ ְזמַּ ב ְבִמְכָתָביו ָכל הַּ ְצִעיִרים ֶאָלא ִהְמִשיְך ִלְקרֹא ְסָפִרים שֹוִנים ְוָכתַּ ק ִלֵּמד ֶאת הַּ הּוא לֹא רַּ

ְס  ְפִריעַּ . ָפִרים ֶשָּמְצאּו ִבְמיָֻחד ֵחן ְבֵעיָניוהַּ ְויֹוֵתר ִמָכל ָשֵמחַּ ֶשֵיש לֹו ֶחֶדר ָקָטן ִמֶשלֹו ְוִאיש לֹא מַּ

 . לֹו
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ִבים ֶשָקֶשה ְלָהִבין ְסָפִרים ֵיש ְדָבִרים רַּ ָקִשים . ֲאָבל בַּ ְסָפִרים הַּ ְסֵטר ִבֵקש ִלְקרֹא ֶאת הַּ ּופַּ

ֹכל ֵהיֵטבבְ  ע ֵשִנית ְלָפִריס ְוָהָיה ָשם ָכל ָכְך ָעִני ֶשְבֶמֶשְך ָכל . יֹוֵתר ְוָרָצה ְלָהִבין ֶאת הַּ ְוהּוא ָנסַּ

נּור תַּ ִים ִהִסיק ֶאת הַּ ֲעמַּ ק פַּ ֹחֶרף רַּ  .הַּ

ֲעֹבד ד. ְוִהְתִחיל ִלְלֹמד ְולַּ ד ְוָעבַּ ָייו ָלמַּ יֹוֵתר ִמָכל ֶמֶלְך ּוִמָכל , ֻפְרָסםְוָהָיה ָלָאָדם ָכל ָכְך ְמ . ָכל חַּ

ְּמֻפְרָסִמים ְביֹוֵתר ָבעֹוָלם ֵקד ֵמהַּ  .ְמפַּ

ְסֵטר ל ְשמֹו ֶשל פַּ ָקרּוי עַּ ָבנּוי ֻכלֹו ִמְזכּוִכית ּוְפָלָדה, ֵיש ְבָפִריס ְרחֹוב הַּ ל ְשמֹו הַּ . ֵבית חֹוִלים עַּ

ְסֵטר ְגדֹוִלים ְביֹוֵתרָשם ְיכֹוִלים לַּ , ֶיְשנֹו ְמכֹון פַּ ְּמֻלָּמִדים הַּ ק הַּ ְואֹוֲהִבים אֹותֹו ָכל . ֲעֹבד רַּ

ִיים חַּ ְמרֹות ֶשְכָבר ֵאיֶננּו ֵבין הַּ ָצְרָפִתים לַּ ְסֵטר. הַּ ל ָשם פַּ ְרָשה ָקָראנּו ְרחֹוב ֶאָחד עַּ ם ְבוַּ ְכָשו גַּ . ְועַּ

ָדִעי ִבְרפּוָאה ֶשלֹא כָ  ָדע ָדגּולְוֵאין ָבעֹוָלם ֵסֶפר מַּ ְסֵטר ָהָיה ִאיש מַּ ְכָשו ְכָבר יֹוֵדעַּ ָכל . תּוב בֹו ֶשפַּ עַּ

ת , ָחשּוב ְמאֹוד –ָהעֹוָלם ֶשֶזה ָהָיה ִמְקֶרה ָחשּוב  ֲאֶשר ִבְשנַּ ָנה אֹותֹו ִתינֹוק  2244כַּ ד ְבִעיר ְקטַּ נֹולַּ

 .ָקָטן

ֹכל ְמשַּ  ְסֵטר ֶשהַּ ר ֶאָחד ? ְבִחים אֹותֹו ָכל ָכְךֲאָבל ֶמה ָעָשה לּוִאי פַּ ְסֵטר ִלֵּמד ֶאת ָהעֹוָלם ֻכלֹו ָדבַּ פַּ

ְכָשו ָכל ֶאָחד יֹוֵדעַּ ֶאת ָהֱאֶמת יֹום ִהיא ִנְרֵאית ְפשּוָטה ּומּוֶבֶנת ֵמֵאֶליהָ , ָחשּוב ְועַּ ְסֵטר . ְוהַּ ְך פַּ אַּ

ֲאִמין לֹו ָתה אֹוֵמר ֶאת . ִאתֹו בּוָר וְ  ָצֲחקּו לֹו. ָהָיה ָהִראשֹון ְולֹא ָרצּו ְלהַּ ֲהֵרי ְמאֹוד לֹא ָנִעים ְכֶשאַּ וַּ

ֲאִמיִנים ְועֹוד לֹוֲעִגים ְלָך, ָהֱאֶמת  . ְוָהֲאֵחִרים ֵאיָנם מַּ

ִנים ְנטַּ ָיִמים ְיצּוִרים ְקטַּ ר ִראשֹון ֶשקַּ ְסֵטר ָאמַּ ְבִחין ָבֶהם, פַּ  ,ְכֵאין ְרָמִשים ֶשֲאִפלּו ִאי ֶאְפָשר ְלהַּ

ֲחלֹות ִים. ְוֵהם גֹוְרִמים ְלָכל ִמיֵני ֻמְרסֹות ּוְלָכל ִמיֵני מַּ ָידַּ ִלְשתֹות , ְוָלֵכן ָצִריְך ִלְרֹחץ ֵהיֵטב ֶאת הַּ

ח  ְכִניס ֲאִויר צַּ לֹונֹות ְכֵדי ְלהַּ חַּ ִים ְרתּוִחים ְוִלְפֹתחַּ ֶאת הַּ ִיים  –מַּ ְוָאז ֶאְפָשר ִיְהֶיה ִלְחיֹות חַּ

ֲחלֹותֲאֻרִכים ִמְבלִ  ל ֶחְשבֹונֹו. י לַּ ְדחּו עַּ ֵּמד , ֲאָבל ָהרֹוְפִאים ִהְתבַּ ְחָצן ְורֹוֶצה ְללַּ ָאְמרּו ֶשהּוא שַּ

ְצמֹו ֵאינֹו ֵמִבין שּום ָדָבר ְוכִ , ֲאֵחִרים ֵשלּוְבעַּ ְסֵטר לֹא ָהָיה רֹוֵפא. ִביָרה-נּו אֹותֹו ְמבַּ ק ִאיש , פַּ רַּ

ע ֶטבַּ ְדֵעי הַּ ְיָדִקיםהַּ ֲאָבל ֶאת , מַּ ְתִסיִס  םָרָאה ָלִראשֹוָנה ְכֶשהֵ  חַּ ִין יםמַּ לֹו ּוִמשּום ָכְך ִהְדִביקּו  .יַּ

ֶזה ִכנּוי הַּ  .ֶאת הַּ

ֲאִמיןֵאיְנֶכם רֹוִצי: "ָכל ֶאָחד ָהָיה ֶנֱעָלב ְוָהָיה אֹוֵמר בָאבַּ ". לֹא ָצִריְך, ם ְלהַּ ְסֵטר לֹא ֶנֱעלַּ , ל פַּ

ְייָדִקיםִמְפֵני ֶשֲחָבל ָהָיה  ל החַּ ל ָהֲאָנִשים ֶשֵּמִתים ִבְגלַּ ְרֵבה ְיתֹוִמים, לֹו עַּ ֲהֵרי ֵיש ָכל ָכְך הַּ ֲאָבל . וַּ

ֲעֹזר לֹו ֵהל , יֹוֵתר ִמָכל ֶהֱעִציָבה אֹותֹו ָהֻעְבָדה ֶשִאיש לֹא ָרָצה לַּ ֹכל ִמְתנַּ ם ֶשלֹא הַּ ְוהּוא ָרָאה גַּ

 .ְבִדיּוק ְכמֹו ֶשהּוא חֹוֵשב

ָתה ָיכֹול ִלְהיֹות ָנִקי ְמאֹוד ּוְבָכל זֹאת ִיְהיּו ְלָך ֻמְרסֹות ֲחלֹות ִנְגָרמֹות , ִמְפֵני ֶשאַּ ּמַּ ִמְפֵני ֶשלֹא ָכל הַּ

ָללּו ִקים הַּ ְידַּ חַּ ל ְיֵדי הַּ  .אֹוָתם ָהְרָמִשים ִכְבָיכֹול, עַּ

ן ֵמָאה ֶאֶלף ְמֻלָּמִדים ְורֹוְפִאים שֹוִני ֶשהּו ֵמאֹותֹו ְזמַּ ם מֹוְצִאים מַּ עַּ ם עֹוְבִדים ְבנֹוֵשא ֶזה ְוָכל פַּ

ק, ָחָדש ְסֵטר ָצדַּ ד ְוִראשֹון. ְורֹוִאים ֶשפַּ ְסִביר ֶאת , ֲאָבל הּוא ָהָיה ֶאָחד ִבְלבַּ ְולֹא ָיכֹול ָהָיה ְלהַּ

ֹכל  . הַּ

ְדעָ  ָּמה מַּ ד ֶשסֹוף סֹוף הֹודּו כַּ ְרֵבה ְמאֹוד עַּ ל הַּ ְסֵטר ָסבַּ ִמְפֵני . ִנים ֶשְבָכל זֹאת הּוא צֹוֵדק ְקָצתפַּ

ְגִליֹוָתיו עֹוְזרֹות ֶבֱאֶמת ט ָכל ֶאָחד ? ֶשֵאיְך ָיְכלּו ְלִהְתיֵַּחס ֵאָליו ְכֶאל ִטֵפש ְכֶשָראּו ֶשתַּ ם ִכְמעַּ עַּ פַּ

ֶלֶבת ל ְיֵדי ֶכֶלב חֹוֵלה כַּ ְך עַּ ֲחֵרי ֶשִנְנשַּ ְסֵטר ָמָצא דֶ . ֵמת אַּ ְפָאםּופַּ ט . ֶרְך ֵאיְך ֶאְפָשר ְלרַּ ם ִכְמעַּ עַּ פַּ

ב ן רַּ ֲחֵרי ָכל ִנתּוחַּ ֲאָנִשים ָהיּו ֵמִתים אֹו חֹוִלים ְזמַּ ֲאָבל ְכֶשָהרֹוְפִאים ִהְקִפידּו ִלְרֹחץ ֵהיֵטב , אַּ

ְחבֹושֹות תַּ ִנתּוחַּ ְוֶאת הַּ ִים ֶאת ְכֵלי הַּ ְרִתיחַּ ְבמַּ . ָנִשים ֵמתּו ָפחֹות ּוָפחֹותָהאֲ , ֶאת ְיֵדיֶהם ּוְלהַּ
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ְסֵטר ְמרֹות ֶשָהיּו ְכָבר ָכֵאֶלה ֶשֶהֱאִמינּו ְלפַּ  –ְבָכל זֹאת ָהיּו ָכֵאֶלה ֶשֵהִציקּו לֹו יֹוֵתר ְויֹוֵתר , ְולַּ

 .ִמִקְנָאה אֹו ְסָתם ָכְך

ָתה ָכל ָכְך ָחָכם ִגיד ִלי ָלָּמה ֶזה, ִאם אַּ  ?אֹו ָלָּמה ֶזה, תַּ

ִין ֵאיֶנִני יֹוֵדעַּ  - ְסֵטר –ֲעדַּ  .אֹוֵמר פַּ

ֹכל ת ֶאת הַּ עַּ ְסֵטר ָהָיה ְמֻלָּמד ָדגּול. ְכִאלּו ֶשִאיש ֶאָחד ָיכֹול ָלדַּ ֲאִפלּו . ֲאָבל ֲהֵרי לֹא ָהָיה ָקדֹוש, פַּ

ר ָכְך חַּ ל ִקיּומָ , אַּ ֲאֶשר ָכל ְבֵני ָהָאָדם ְכָבר ָיְדעּו עַּ ְיָדִק ֶשל הַּ  םכַּ נִ  יםחַּ ְנטַּ ְקטַּ גֹוְרִמ  יםהַּ  יםהַּ

ֲחלֹות ְבקֹותִמ  ְלמַּ ר –דַּ ֵקש ְוָאמַּ  :רֹוֵפא ֶאָחד ִהְתעַּ

ל ֶאת ָהְרָמִשים ֶשָלֶכם: טֹוב - ְיָדִקיםֶאת הַּ , אֹוכַּ  .ֶשָלֶכם ְוִתְראּו ֶשֶאְהֶיה ָבִריא חַּ

ֲעֶשה זֹאת ִמְפֵני ֶשֶתֱחֶלה ְבכֹוֵלָרה - ל תַּ  .אַּ

ִים ִעם הַּ ֲאָבל ָהר ּמַּ ְקָשן ְוָשָתה ֶאת הַּ ֶזה ָהָיה עַּ ְיָדִקיםֹוֵפא הַּ כֹוֵלָרה  חַּ ת הַּ ֲחלַּ ְולֹא ָקָרה לֹו  –ֶשל מַּ

 .שּום ָדָבר

ק –? ִמי צֹוֵדק-   ָצחַּ

ְסֵטר ִלֵּמד אֹוָתם, ֲאָבל ֵהם ְכָבר ָיְדעּו  :ְוָלֵכן ָאְמרּו לֹו, ִמְפֵני ֶשפַּ

ֲחָזָקהלֹא ָחִליָת ִמְפֵני -   .ֶשֵיש ְלָך ֵקָבה ְבִריָאה וַּ

ֵקָבה-  ְלֵקל ִלי ֶאת הַּ ְמ , טֹוב ָאז ֲאקַּ ְקִניק לֹא ָטִרי ְלגַּ ְרֵבה נַּ ב ִלי ֶאְזֹלל הַּ ֲאֶשר ִתְכאַּ ֵרי ְוכַּ

בֵֶ  כֹוֵלָרה, ֶטןהַּ ִים ִעם הַּ ּמַּ ְשֶתה ֶאת הַּ  .אַּ

 . ָחָלה ְבכֹוֵלָרה ּוֵמת, ְוֵכן ָעָשה

ֹכל  ְכָשו הַּ ל ִקיּומָ עַּ ְיָדִקיםֶשל  םיֹוְדִעים עַּ חַּ ֲעשֹות ְכֵדי ְלִהְתגֹוֵנן , הַּ ְכָשו ְכָבר ֻכָלם יֹוְדִעים ָמה לַּ עַּ

ְבקֹות ֲחלֹות ִמדַּ ְּמֻפְרָסם , ְוָכל רֹוֵפא. ִמּמַּ ְּמֻלָּמד הַּ ְוָכל חֹוֶלה יֹוֵדעַּ ָמה תֹוֶעֶלת ֵהִביא ִלְבֵני ָהָאָדם הַּ

ָגדֹול   .ְסֵטרלּוִאי פַּ , ְוהַּ


