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  צ"ח חדשים, סיפורים  מוהר"ן. חיי

   

ה ֶמֶלךְ  ַמֲעׂשֶ ָנה ֶאָחד ּבְ ּבָ ָלִטין ְלַעְצמוֹ  ׁשֶ ֵני ְוָקָרא ּפָ ים ִלׁשְ ה ֲאָנׁשִ רוּ  אֹוָתם ְוִצּוָ ַצּיְ ּיְ  ֶאת ׁשֶ

ָלִטין ּלֹו. ַהּפָ ק ׁשֶ ָלִטין ֶאת ָלֶהם ְוִחּלֵ ֵני ַהּפָ ֱחָצה ַהְינוּ  ֲחָלִקים. ִלׁשְ ּמֶ ָלִטין ׁשֶ ל ִיְהֶיה ַהּפָ  ֻמּטָ

רוֹ  ָהֶאָחד ַעל ִני ּוֶמֱחָצה ְלַצּיְ ֵ ל ִיְהֶיה ַהׁשּ ִני ַעל ֻמּטָ ֵ רֹו. ַהׁשּ ַעד ְזַמן ָלֶהם ְוָקַבע ְלַצּיְ  אֹותוֹ  ׁשֶ

ַמן ִבים ַהּזְ רֹו. ֵהם ְמֻחּיָ ֵני ֵאּלוּ  ָלֶהם ְוָהְלכוּ  ְלַצּיְ ְ ים. ַהׁשּ  ְוָטַרח ְוָיַגע ֵמֶהם ֶאָחדְוָהַלךְ  ֲאָנׁשִ

ד ְמאד נּות זאת ַעְצמוֹ  ְוִלּמֵ ל ָהָאּמָ ּיֵר ַעד ֵהיֵטב ֵהיֵטב ְוִכּיּור ִצּיּור ׁשֶ ּצִ ָהָיה ֶחְלקוֹ  ֶאת ׁשֶ  ׁשֶ

ל ִציּ  ָעָליו ֻמּטָ ּיֵר ְמאד. ְוִנְפָלא ָיֶפה ּורּבְ ם ְוּצִ ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ְועֹופֹות ַחּיֹות ׁשָ ִצּיּוִרים ּבָ  ּבְ

ִני  ְמאד. ְוָנִאים ִנְפָלִאים ֵ ם לאְוַהׁשּ ֵזַרת ִלּבוֹ  ֶאל ׂשָ ֶלךְ  ּגְ ֶזה ָעַסק ְולא ַהּמֶ  ּבָ

ָלל. ר ּכְ יעַ  ְוַכֲאׁשֶ ַמן ָסמּוךְ  ִהּגִ ל ַלּזְ ְגּבָ ָהיוּ  ַהּמֻ ם ִלְגמר ִכיןְצִרי ׁשֶ ה ְמַלאְכּתָ ָבר ָהִראׁשֹון ִהּנֵ  ּכְ

ַמר נּותוֹ  ְמַלאְכּתוֹ  ּגָ ֶחְלקוֹ  ְוָאּמָ ִצּיּור ּבְ ִני ְוֶזה ְמאד. ְוִנְפָלא ָנֶאה ּבְ ֵ ל ִהְתִחיל ַהׁשּ ּכֵ  ַעל ְלִהְסּתַ

ה ּזאת ַמה ַעְצמוֹ  ה ָעׂשָ ּלָ ּכִ ַמן ׁשֶ ֶהֶבל ַהּזְ  ַלֲחׁשב ְוִהְתִחיל א.ְדַמְלכָּ  ִלְגֵזָרא ָחשׁ  ְולא ָוִריק ּבְ

בֹות ֲעׂשֹות. ַמה ַמֲחׁשָ י ּלַ אי ּכִ ַוּדַ ֵאּלוּ  ּבְ ִמים ּבְ מּוִכים ַהּמּוָעִטים ַהּיָ ַמן ַהּסְ ל ַלּזְ ְגּבָ  ִאי ַהּמֻ

ר ן ֶאְפׁשָ נּות ְוַלֲעׂשֹות ְלַעְצמוֹ  ִלְלמד עֹוד ְלַתּקֵ ּיּור ָאּמָ ֶזה ֶחְלקוֹ  ְלַצּיֵר ַהּצִ ַמן ּבְ  ַהּמּוָעט, ַהּזְ

י בּועַ  ַלּמֹוֵעד ְמאד ָסמּוךְ  ָהָיה ּכִ בָלֶהם. ַהּקָ ֵ ַדְעּתוֹ  ְוִנְתַיׁשּ ל ְוֵהִטיחַ  ְוָהַלךְ  ּבְ יַחת ֶחְלקוֹ  ּכָ ְמׁשִ  ּבִ

ִנין ּקֹוִרין ַסּמָ אִקיְסט (ׁשֶ ה ֶצַבע]) [סּוג ּפָ אִקיְסט ְוָעׂשָ חֹור ּפָ ל ַעל ׁשָ אִקיְסט ֶחְלקֹו. ּכָ  ָהָיה ְוַהּפָ

מוֹ  ְקַלְר  ּכְ שׁ  ָיאַאְסּפַ ָהיוּ  ַמּמָ מוֹ  ּבוֹ  ְלִהְתָראֹות ְיכֹוִלין ׁשֶ ְקַלְרָיא ּכְ ַאְסּפַ ׁש. ּבְ  ְוָתָלה ְוָהַלךְ  ַמּמָ

ין ְלַהְפִסיק ֶחְלקוֹ  ִלְפֵני ִוילֹון י ַוְיִהי ֲחֵברֹו. ֵחֶלק ּוֵבין ֶחְלקוֹ  ּבֵ יעַ  ּכִ בּועַ  מֹוֵעד ִהּגִ ַבע ַהּקָ ּקָ  ׁשֶ

ֶלךְ  ָלֶהם ֶלךְ  ָהַלךְ  ַהּמֶ ְבִנית ִלְראֹות ַהּמֶ ם ּתַ ר ְמַלאְכּתָ ֵאּלוּ  ָעׂשוּ  ֲאׁשֶ ִמים. ּבְ  ֵחֶלק ְוָרָאה ַהיָּ

הּוא ָהִראׁשֹון ר ׁשֶ ִצּיּוִרים ְמֻצּיָ ִרים ְמאד ְוִנְפָלִאים ָנִאים ּבְ ם ּוְמֻצּיָ ֶחְלקוֹ  ׁשָ ִרים ּבְ  ְוכּו' ִצּפֳ

ְדָרִכים ִני ְוֵחֶלק ְמאד. ִנְפָלִאים ּבִ ֵ לּוי ָהָיה ַהׁשּ ִוילֹון ּתָ ךָ  ּבְ יו ְוֹחׁשֶ ְחּתָ ם רֹוִאין ְוֵאין ּתַ  ׁשָ

ִני ְוָעַמד ְמאּוָמה. ֵ ילֹון ֶאת ּוֵפַרשׂ  ַהׁשּ ֶמשׁ  ְוִהְזִריחַ  ַהּוִ ֶ ל ְוֵהִאירוּ  ּוָבאוּ  ַהׁשּ ּיּוִרים ּכָ  ַהּצִ

ְפָלִאים ם ַהּנִ ּלָ ֶחְלקוֹ  ּכֻ ָהָיה ֵמֲחַמת ּבְ ם ׁשֶ אִקיְסט ׁשָ ָהָיה ַהּפָ מוֹ  ֵמִאיר ׁשֶ ְקַלְרָיא. ּכְ  ַעל ַאְסּפַ

ן ל ּכֵ ִרים ּכָ ּפֳ ִרין ַהּצִ ֵחֶלק ַהְמֻצּיָ ָאר ָהִראׁשֹון ּבְ ל ּוׁשְ ּיּוִרים ּכָ ְפָלִאים ַהּצִ ם ַהּנִ ּלָ תֹוךְ  ִנְראוּ  ּכֻ  ּבְ

ָרָאה ַמה ְוָכל ֶחְלקוֹ  ֶ ֶלךְ  ׁשּ ֵחֶלק ַהּמֶ ם ָרָאה ָהִראׁשֹון ּבְ ן ּגַ ֶחְלקוֹ  ּכֵ ל ּבְ ם ָלֶזה ְונֹוַסף ֶזה. ׁשֶ ּגַ  ׁשֶ

ל ִלים ּכָ ְפָלִאים ַהּכֵ ִריֶדְנְצן ְוָכל ַהּנִ ִהְכִניס ְוַכּיֹוֵצא (ְרִהיִטים) ַהּקְ ֶלךְ  ׁשֶ ָלִטין ְלתֹוךְ  ַהּמֶ ם ַהּפָ ּלָ  ּכֻ

ם ִנְראוּ  ן ּגַ ֵחֶלק ּכֵ ִני. ּבְ ֵ ל ְוֵכן ַהׁשּ ְרֶצה ַמה ּכָ ּיִ ֶ ֶלךְ  ׁשּ ִלים עֹוד ְלַהְכִניס ַהּמֶ  ְלתֹוךְ  ִנְפָלִאים ּכֵ

ם ִיְהיוּ  ָלִטיןַהפָּ  ּלָ ֶחְלקוֹ  ִנְרִאים ּכֻ ל ּבְ ִני, ׁשֶ ֵ ָבר ְוהּוַטב ַהׁשּ ֶלךְ  ִלְפֵני ַהּדָ  ִמּזֶה (ְויֹוֵתר ְוכּו'. ַהּמֶ

ל זֹוֵכר) ֵאיִני י ֶזה ּכָ ַמְעּתִ יו ׁשָ דֹושׁ  ִמּפִ ַעְצִמי. ַהּקָ   ּבְ

 


