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קֹול שֹוָפר  דּוִתי, לְּ ַילְּ       –בְּ
ֹאד ִלִבי,   ָחַרד מְּ

ִתי ֶחֶרש ֶאת ָהַרב:   ָשַאלְּ
  "ֱאמֹור ָנא ִלי ַרִבי:
  ַמדּוַע ַהשֹוָפר בֹוֶכה 

יֹום ַהִכיּפּוִרים?   בְּ
א   רֹוִמיםוְּ ִרים ֶשַבמְּ   יך אֹומְּ

ָעִרים?" ִחים לֹו שְּ     ּפֹותְּ

 
ִניד ָהַרב ֹראשֹו ַהָשב   ה 
חֹוק ַקל: ָפָתיו צְּ ַעל שְּ   וְּ

ִסיּפּוִרי, ִני, לְּ ִשיָבה בְּ    "ַהקְּ
ָך ָמָשל: שֹול לְּ   ֶאמְּ

  
י ָשִנים נ    ָהֹיה ָהָיה ִלפְּ
מֹון ָגדֹול ָוָרם,    ַארְּ
  ָהָיה בֹו ֶמֶלך ֶנֱהָדר,

   ָחָכם ִמָכל ָאָדם.

 
ן ָיִחיד ִהי ַלֶמֶלך ב    ַויְּ

ה פ  ֶאה, ָחִביב,-יְּ   ַמרְּ
  ּוָמה ַרָבה ָהַאֲהָבה

בֹו ָאִביו!   ֶשָאה 
 

  ִּפינ ק אֹותֹו, ָשַמר ָעָליו
ַעל ָבַבת ינֹו,-כְּ    ע 

ֹלא ָהָיה ָדָבר ֲאֶשר   וְּ
נֹו.   ָמַנע אֹותֹו ִמבְּ

 
 

יִטיב  -ַאך ֶבן    ַהֶמֶלך ֹלא ה 
ָריו. חֹור ֶאת ֲחב    ִלבְּ

ִעים ר  ַשך ֶאל מ    ִלבֹו ִנמְּ
י ָבב-ַגִסים, ָרע    …ל 

 
נוֹ  ם ָלֲחשּו לֹו ַעל אֹוזְּ   ה 

י ִּפיתּוי ַרִכים, ר   ִדבְּ
רּו לֹו ַעל ַתֲענּוגֹות   ִסיּפְּ

י ַחִקים.-א     ָשם ַבֶמרְּ

 
מֹון, ן ֶאת ָהַארְּ   ָעַזב ַהב 

ל, ב  ה ת  צ    ָנַדד ִלקְּ
ז הֹונֹו,  ב  ָעיו ִבזְּ ִעם ר   וְּ

ל. הֹול  ִהתְּ   ָשָתה וְּ

 
הּוא ָשַכח  רּו ָשִנים, וְּ   ָעבְּ

ִנימּוָסיו, ָפתֹו וְּ  שְּ
ַּפף, ָגָדיו ָבלּו, ַגבֹו ִנכְּ  בְּ

לּו ַשֲערֹוָתיו...   ָגדְּ

 
ִאי,   ַאך יֹום ֶאָחד ִהִביט ָברְּ

ר: ּפ  אֹום ִלבֹו ִּפרְּ   ִּפתְּ
ִמי?" ַעצְּ   "הֹוי, ֶמה ָעִשיִתי לְּ

ור.  ָלַחש, כּולֹו ִחיו 

 
  "ָאשּוָבה ֶאל ָאִבי ַהטֹוב

ִתי בֹו,   ֲאֶשר ָבַגדְּ
ם..." ַלח ִויַרח    אּוַלי ִיסְּ

ִלבֹו. ִליט הּוא בְּ   ֶהחְּ

 

 
 



 "עופרים"

 בלמאירה ענ –ערכה 
 

 

מֹון  ָעָריו ֶשל ָהַארְּ  מּול שְּ
ָּפל, ן מּושְּ  ָעַמד ַהב 

 –ֲאָבל ַהֶמֶלך בֹו ִהִביט  
ָלל. ֹלא ִהִכיר ִבכְּ  וְּ

 
ן, ַחנ  ִהתְּ ן לְּ  ִניָסה ַהב 
 לֹוַמר ַכָמה ִמיִלים,

אּו ִמִּפיו ָבִרים ָיצְּ  ַאך ַהדְּ
ָבִלים... בּולְּ ִגים, מְּ    ִעילְּ

 
ִתיָמהֹון ִשיב ָהָאב בְּ  ִהקְּ

ִבין ָדָבר. ֹלא ה   וְּ
ן, בְּ  ָאז ַהב   י אּושֹו, וְּ

ֶבִכי ַמר.  ָּפַרץ בְּ

 
יֹו  רּוָסק  –ִבכְּ  ָשבּור ּומְּ

ָלָלה ָרָמה,  ִביְּ
מֹון, ֶפַתע ָבַארְּ ד לְּ ה   ִהדְּ
ָמָמה...  ָבַקע ֶאת ַהדְּ

 
ָמע מּוָכר!" ִכי ַהֶזה ִנשְּ  "ַהבְּ

אֹום ָאִביו,  ָקָרא ִּפתְּ
ִני יֹו ֶשל בְּ י ֶזה קֹול ִבכְּ  "ֲהר 

ֶהָחִביב..!"  ַהטֹוב וְּ

 
ר!""ּפִ  חּו ַהַשַער ִחיש ַמה   תְּ

 ַהֶמֶלך ָאז ִציָוה,
ָעִרים חּו ַהשְּ תְּ ִנפְּ  ... וְּ
רּוָעה ָרָמה  קֹול תְּ   -  -  -בְּ

  
 ִסי ים ָהַרב ֶאת ִסיּפּורֹו,
חֹוק ַקל: ָפָתיו צְּ ַעל שְּ  וְּ

ִני ַהָקט, ָת, בְּ ַבנְּ  "ַהִאם ה 
ֶשר ַהָמָשל?"  ֶאת ּפ 


