בס"ד.

נחום איש גם זו והעני.
על משמעותו של רגע.
אָ ְמרּו ָעלָיו ,עַל נַחּום ִאיׁש גַם זֹוׁ ,שֶׁ הָ יָה סֹומֵ א ִמ ְשתֵ י ֵעינָיו ,גִ דֵ ם ִמ ְשתֵ י יָדָ יו,
קִ טֵ ַע ִמ ְשתֵ י ַרגְ לָיו וְ כָל גּופֹו מָ לֵא ְׁשחִ ין; וְ ַרגְ לֵי ִמטָ תֹו ֻמנָחֹות בִ ְספָלִ ים ׁשֶׁ ל מַ יִ ם ,כְ דֵ י ׁשֶׁ ל ֹּא ַיעֲלּו ָעלָיו נְ מָ לִ ים.
ַפ ַעם אַ חַ ת הָ יְ תָ ה ִמטָ תֹו ֻמנַחַ ת בְ בַ יִ ת ָרעּועַ ,בִ קְ ׁשּו תַ לְ ִמידָ יו לְ פַנֹות ִמטָ תֹו וְ אַ חַ ר כְָך לְ פַנֹות אֶׁ ת הַ כֵלִ ים ,אָ מַ ר
לָהֶׁ ם :בָ נַי ,פַנּו אֶׁ ת הַ כֵלִ ים וְ אַ חַ ר כְָך פַנּו אֶׁ ת ִמטָ ִתיׁ ,שֶׁ מֻבְ טָ ח ָלכֶׁם ,כָל זְמַ ן ׁשֶׁ אֲנִ י בַ בַ יִ ת אֵ ין הַ בַ יִת נֹופֵל.
פִ נּו אֶׁ ת הַ כֵלִ ים וְ אַ חַ ר כְָך פִ נּו אֶׁ ת ִמטָ תֹו – וְ ָנפַל הבַ יִ ת.
אָ ְמרּו לֹו תַ לְ ִמידָ יוַ :רבִ י ,וְ כִ י מֵ אַ חַ ר ׁשֶׁ צַ ִדיק גָמּור אַ תָ ה לָמָ ה עָלְ תָ ה לְ ָך כְָך? אָ מַ ר לָהֶׁ ם :בָ נַי ,אֲנִ י ג ַָר ְמ ִתי
ֲמֹורים ,אֶׁ חָ ד ׁשֶׁ ל מַ ֲאכָל וְ אֶׁ חָ ד ׁשֶׁ ל
יתי ְמהַ לְֵך בַ דֶׁ ֶׁרְך לְ בֵ יִ ת חָ ִמי וְ הָ יָה עִ ִמי מַ ּׂשֹוי ְׁשֹלשָ ה ח ִ
לְ עַצְ ִמיׁ ,שֶׁ ַפ ַעם אַ חַ ת הָ יִ ִ
ִמ ְׁשתֶׁ ה וְ אֶׁ חָ ד ׁשֶׁ ל ִמינֵי ְמגָדִ ים .בָ א עָנִ י אֶׁ חָ ד וְ ָעמַ ד לִ י בַ דֶׁ ֶׁרְך וְ אָ מַ ר לִ יַ :ר ִבי ,פ ְַרנְ סֵ נִ י .אָ מַ ְר ִתי לֹו :הַ ְמתֵ ן עַ ד
ׁשֶׁ אֶׁ פְ רֹּ ק ִמן הַ חֲמֹור.
ל ֹּא הִ ְספַקְ ִתי לִ פְ רֹּ ק ִמן הַ חֲמֹור עַד ׁשֶׁ יָצְ אָ ה נִ ְׁשמָ תֹו .הָ לַכְ ִתי וְ ָנפַלְ ִתי עַל ָפנָיו וְ אָ מַ ְר ִתיֵ :עינַי ׁשֶׁ ל ֹּא חָ סּו עַל עֵ ינֶׁיָך
– יִ ּסֹומּו; יָדַ י ׁשֶׁ ל ֹּא חָ סּו עַל יָדֶׁ יָך – יִ ְתג ְַדמּו; ַרגְ לַי ׁשֶׁ ל ֹּא חָ סּו עַל ַרגְ לֶׁיָך – יִ ְתקַ ְטעּו; וְ ל ֹּא נִ ְתקָ ְר ָרה דַ עְ ִתי עַ ד
ׁשֶׁ אָ מַ ְר ִתי :כָל גּופִ י יְ הֵ א מָ לֵא ְׁשחִ ין.
אָ ְמרּו לֹו :אֹוי לָנּו ׁשֶׁ ְר ִאינּוָך בְ כְָך! אָ מַ ר ָלהֶׁ ם :אֹוי לִ יִ ,אם ל ֹּא ְר ִאיתּונִ י ְבכְָך.
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