
  ּוְלִאָּמא ְלַאָּבא ִמְכָּתב

. ִּבירּוָׁשַלִים ִרָּנה ּדֹוָדה ֶׁשל ַלֲחֻתָּנה ִמיָכֵאל ֶׁשל הֹוָריו ָיְצאּו ָּבֶעֶרב ְרִביִעי ְּביֹום

 ִּבְצָבָעיו ְוָצַבע ִצֵּיר: ַעְצמֹו ֶאת ְלַהֲעִסיק ֵּכיַצד ִחֵּפׂש, ַּבַּבִית ְלַבּדֹו ֶׁשִּנְׁשַאר ,ִמיָכֵאל

ָנַטל  ,ַלִּמְטָּבח ָּפָנה, ָרֵעב ִלְהיֹות ְּכֶׁשֵהֵחל ִּבְמכֹוִנּיֹות. ִׂשֵחקוְ  ִסּפּור ָקָרא ,ַהֲחָדִׁשים

ׁשֹוקֹו ְוָכִרי  ּכֹוס ָיַדִים ֵּבֵר ַהּמֹוִציא ְוָאַכל ֶאת ֲארּוַחת ָהֶעֶרב ֶׁשִאָּמא ֵהִכיָנה לֹו,

  ּובֹו ָסָלט ּוֵביָצה.

 ,ַהִּמְטָּבח ְּבִקיר ַהָּתלּוי ַהָּׁשעֹון ַעל ִמיָכֵאל ֵּכלִהְסַּת ְלַאַחר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, 

 ֵּכיַצד .ִּבירּוָׁשַלִים ַּבֲחֻתָּנה ֲעַדִין ְוהֹוָריו ָׁשָעָּתִיים, ַרק ָחְלפּו ִּכי ְלַגּלֹות ְוִהְתַּאְכֵזב

 ְּכֶׁשַהֹּכל ֶדרַּבחֶ  ְלַבד ִלְהיֹות ָנִעים לֹא. ִליֹׁשן ָלֶלֶכתהּוא ּפֹוֵחד ? ְזַמּנֹו תֶא  ַיֲעִביר

  .ָחׁשּו

 לֹא ַהְּזַמן ַא, ַהִּלּמּוִדים ַמֲעֶרֶכת ֶאת ַּגם ֵהִכין, ְלָמָחר ְּבָגָדיו ֶאת ִמיָכֵאל ֵהִכין

  .ְמֹאד ָעֵיף ְּכָבר הּוא, חֹוֵלף

 ֵּכיַצד ָלֶהם ְלָתֵאר ָרָצה ַּבִּמְכָּתב .ְלהֹוָריו ַעִּליז ִמְכָּתב ִלְכֹּתבֶהְחִליט  ִמיָכֵאל

  :ְוָכַתב ְלָיָדיו ְוֵעט ַּדף ָלַקח .ְלַבד ִלְהיֹות ֶנֱהָנה ְוֵכיַצד ָיֶפה ַעְצמֹו תֶא  ֱעִסיקהֶ 

א א ְוִאּמָ   !ְיָקִרים ַאּבָ

ְקְראוּ  ּתִ ׁשֶ ב ֶאת ּכְ ְכּתָ ַטח, ַהּזֶה ַהּמִ ָבר ּבֶ ן ּכְ ַמע ֹלא. ִאיׁשַ חַ  קֹול ֶאת ֶאׁשְ ְפּתֵ ֶלת ַהּמַ ּדֶ  ְוַגם, ּבַ

יִטים, ָעַלי ִנְכָנִסים, ֶאְתֶכם ֶאְרֶאה ֹלא ִכים ִחיּּוךְ  ַמּבִ ִני ְוֶאָחד, ְמַחיְּ ֵ  ִמיָכֵאל" אֹוְמִרים ַלׁשּ

נוּ  ּלָ ּבֹור הּוא ׁשֶ   !"ּגִ

ו ן. יָֹכל ֹלא ֲאִני ֲאָבל ַעְכׁשָ בֹות ֶנֱעָצמֹות ֹלא ֵעיַני ִליׁשֹ י ַרּבֹות ּוַמְחׁשָ ָראׁשִ ָבר. עֹוְברֹות ּבְ  ּכְ

יִתי ל ָעׂשִ ֶאפְ  ָמה ּכָ רׁשֶ ִתיִתי ַלֲעׂשֹות: ׁשָ י, ׁשֹוקוֹ  ׁשָ ִריךְ  ָאַכְלּתִ  ְוַאף ִסּפּור ָקָראִתי, ֶאת ַהּכָ

י ָגַדי תאֶ  ֵהַכְנּתִ י. ְלָמָחר ְוֶאת ַיְלקּוִטי ּבְ הלַ  ִנְכַנְסּתִ ְמקֹום ַאךְ  ִמּטָ  ֵעיֵני ֵאת ַלֲעֹצם ּבִ

ִליֹות ֲאִני רֹוֶאה ּנֹות. ׁשֹונֹות ְצּלָ ְדֻמיֹּות אֹותוֹ  ּוֵמִציף ְלַחְדֵרי ְכַנסנִ  ָהְרחֹוב אֹור ּוְמׁשֻ  ּבִ

אֹוִתי ֵאין יֹוֵדעַ  ֲאִני, ַמְפִחידֹות ׁשֶ ר ַאךְ  ַלֲחׁשֹשׁ  ָמה ׁשֶ ּבֵ י ְלִהְתּגַ   .יָֹכל ֵאיֶנּנִ

ל ךְ  ּכָ ב ָרִציִתי ּכָ ב ִלְכּתֹ יז ִמְכּתָ ֵמַח, ַעּלִ ִלי ַאךְ  ְוׂשָ ּוָָנה ּבְ ב ִלי יָָצא ּכַ   .ְקָצתָעצּוב  ִמְכּתָ

א... האָ  י.. ִאּמָ ְרּתִ ַמע ְקִריַאת, ִנְזּכַ ה ַעל ׁשְ ּטָ י ֶטֶרם ַהּמִ א טֹוב, ַלְיָלה, ָאַמְרּתִ א ְוִאּמָ  ַאּבָ

ָקִרים ו, ַהיְּ טּוחַ  ֲאִני ַעְכׁשָ ן ּבָ ַנת ֶשִאיׁשַ ִרים ׁשְ   ."ְיׁשָ

  ִמיָכֵאל                                                                                                  
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