ַמעֲשֶׂ ה בָּ אוֹפַ ַנּים וְ לִ ְקחוֹ
יוֹרד ִמן הַ ִמּ ְד ָרכָה עִ ם הָ אוֹ ַפ ַנּיִם הַ חֲ דָ שׁים"ָ ,א ְמ ָרה לוֹ
" ַי ֲעקֹבִ ,הזָּהֵ ר כְּ שֶׁ ַא ָתּה ֵ
אשׁי"ַ " .אל ִתּ ְדאֲ גִ יִ ,אמָּ א,
לָרחוֹב הָ ָר ִ
ִאמּוֹ" ,זוֹ הַ פַּעַ ם ָה ִראשׁוֹ ָה שֶׁ ַא ָתּה יוֹצֵ א ְ
ֶאסַּ ע ַרק עַ ל הַ ִמּ ְד ָרכָ ה" ,עָ ָה לָהּ ַי ֲעקֹב בְּ בִ יטָּ חוֹןַ .י ֲעקֹב יָצָ א מֵ הַ ְשּׁכוּ ָה וּפָ ָה
חוֹרית שֶׁ ל בֵּ ית ַהסֵּ פֶ רָ ,שׁם ִפְ גּ ִָשׁים כָּל ַתּל ְִמידֵ י הַ כִּ ָתּה בִּ ימֵ י הַ חֻ פְ שָׁ ה.
לֶחָ צֵ ר הָ אֲ ִ
ַי ֲעקֹב ָרצָ ה לְהַ ְראוֹת לַחֲ בֵ ָריו ֶאת הָ אוֹ ַפ ַנּיִם ַהחֲ דָ שׁים.
מוֹרד
בַּ דֶּ ֶר ָפּגַשׁ ֶאת אֱ לִיהוָּ ,א ִחיו הַ בְּ כוֹר ,שֶׁ ִה ְד ִרי אוֹתוֹ כֵּיצַ ד יֵשׁ ל ְִרכֹב .בְּ ָ
לְה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ
הַ כְּ בִ ישׁ הֵ חֵ לּוּ הָ אוֹפַ ַנּ ִים לִ ְ סֹעַ ַמהֵ רַ .י ֲעקֹב עוֹד ל ֹא לָמַ ד כֵּיצַ ד יֵשׁ ִ
בַּ בְּ ל ִָמים הַ ְמּיֻחָ ִדים שֶׁ ל הָ אוֹפַ נַּיִם .הוא ָק ָרא בְּ קוֹל" :כֵּיצַ ד אֲ ִי ָיכֹל לְהָ ֵאט אֶ ת
הָ אוֹפַ ַנּיִם? אֲ ִי ל ֹא מַ צְ לִיחַ !" "בְּ צַ ד י ִָמין יֶשׁ בַּ לָּ ם יַד ָירֹק ,לְחַ ץ עָ לָיו!" עָ ָה לוֹ
ָא ִחיו מֵ ַרחוֹק.
ִיטה עַ ל הָ אוֹ ַפנַּיִ ם,
ַי ֲעקֹב לָחַ ץ חָ זָק ִמ ַדּיַ ,ההֶ גֶה ָה ָאדֹם ִה ְסתּוֹבֵ בַ ,י ֲעקֹב ִאבֵּ ד ְשׁל ָ
וְ ָפַל עַ ל פָּ ָיוָ .רץ ֵאלָיו ָא ִחיו וְ עָ ַזר לוֹ לָקוּםָ .דּם ַרב לִכְ לֵ ֶאת חוּלְ צָ תוֹ הַ לְּ בָ ָה
שֶׁ ל ַי ֲעקֹב.
כֶּתם ָאדֹם גָּדוֹל עַ ל חוּלְ צָ ְתּך הַ לְּ בָ ָה" ִ ,בְ הַ ל אֱ לִיהוּ.
"מָ ה ָק ָרה לְ ַ ,י ֲעקֹב? יֵשׁ ֶ
כְּ שֶׁ ָרצָ ה ַי ֲעקֹב לַ ֲע וֹת ל ְָא ִחיו ִה ְתבָּ ֵרר לוֹ שֶׁ נִּפְ צַ ע בִּ ְשׂפ ָָתיו ,פּ ַָתח ֵאת פִּ יו וְ גִ ילָה כִּ י
זוֹהי הַ פַּעַ ם
ְִשׁבְּ ָרה לוֹ הַ ֵשּׁן הַ ִקּ ְד ִמית" .אוֹי ,כַּמָּ ה ִא ָמּא ִתּצְ טַ עֵ ר"ָ ,אמַ ר ַי ֲעקֹבִ " ,
הָ ִראשׁוֹ ָה שֶׁ אֲ ִי יוֹצֵ א עִ ם הָ אוֹ ַפנַּיִ ם וּכְ בָ ר ִפְ צַ עְ ִתּי".

