ב"ה

ַּפנ ָ ָס ִאים
הַ ְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחּיָלֵ י צִ בְ אֹות הַ ֵּׁשם

ׁשֹופ ִטים
ֶע ֶרב ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁש ָּפ ָר ַׁשת ְ
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גְ וַ ן ְמדֹו ִרים
ִמ ֲח ָד ִׁשים
ּו ְמ ַר ְּת ִקים
ְמגַ ּלִ ים
ֻמ ָּׂשגִ ים
ִּב ְתמּונֹות

ְצ ִעי ִרים

ֶׁש ֵּת ְדעּו
לָ כֶ ם
לְ ַס ְק ָרנִים
וְ י ְַד ָענִים ִּבלְ ַבד

לִ ְפּת ַֹח
ּולְ ַׂש ֵחק
ִמ ְׂש ָחק ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי
לְ ֻׁשלְ ַחן ַׁש ָּבת

בִּ ְל ָע ִדי!

ִס ּפ ּור
ֲע ִלי ָל ִתי
מוֹ ֵת ַח
בְּ ֶה ְמ ׁ ֵש ִכים
ׁ ֶשל ַה ּסוֹ ֵפר
זַ ְל ָמן
ר ּו ֶד ְר ָמן

ָמדֹור ָח ָדׁשַ ,מצְ ִחיק
ּבִ ְמי ָֻחד

פני ׁ ֶש ַא ֶּתם
ִל ְ ֵ
ליםּ ְ ,כ ַדאי
מַ ְת ִחי ִ
ה ִציץ ַ ּב ַּגב
ָלכֶ ם ְל ָ
ׁ ֶשל ָהעִ ּת ֹון

ַמ ֲע ָט ָפה
ה ִּמ ְפ ָק ָדה
ֵמ ַ
ֱאלוּל זֶ ה סוֹ ף אוֹ ַה ְת ָח ָלה?
ח ֶֹד ׁש ֱאלוּל הוּא ָה ַא ֲחרוֹ ן ַ ּב ּ ׁ ָשנָ ה .סוֹ ף סוֹ ִפי
ְ ּב ֶה ְח ֵלטֲ .א ָבל ְ ּבח ֶֹד ׁש ֱאלוּל ָּכל ַה ְ ּז ַמן ִמ ְת ּכוֹ נְ נִ ים
ַל ּ ׁ ָשנָ ה ַה ֲח ָד ׁ ָשהּ .תוֹ ְק ִעים ַ ּב ּ ׁשוֹ ָפרְ ,ועוֹ שִׂ ים ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן
"ס ִליחוֹ ת"ָ .ה ַא ִחים ַה ְ ּגדוֹ ִלים
נֶ ֶפ ׁשְ ,ואוֹ ְמ ִרים ְ
'שעוּר' ָח ָד ׁשְ ,ו ַגם
ילים ׁ ִ
יבה ו ַּמ ְת ִח ִ
חוֹ זְ ִרים ַל ְ ּי ׁ ִש ָ
יכת
ֲאנַ ְחנ ּו עוֹ ִלים ִּכ ָּתה .זֶ ה ַמ ָּמ ׁש לֹא סוֹ ף ,זוֹ ֲח ִת ַ
ַה ְת ָח ָלה.
ָאז סוֹ ף אוֹ ַה ְת ָח ָלה?
ַה ְּת ׁשו ָּבה ִהיאּ ַ :גם ְו ַגם .ח ֶֹד ׁש ֱאלוּל הוּא ִס ּי ֶֹמת
יח ְל ׁ ָשנָ ה ֲח ָד ׁ ָשה .זֹאת ַ ּגם עוֹ נַ ת
ַל ּ ׁ ָשנָ הֲ ,א ָבל ַ ּגם ּ ָפ ִת ַ
ִס ּכוּםֲ ,א ָבל ַ ּגם ְּכמוֹ זְ ַמן ֲה ָכנָ ה ְל ִמ ְב ָחן אוֹ ֲחזָ רוֹ ת
ְלמוֹ ָפע.
ַּת ְח ׁ ְשב ּו ַעל זֶ ה ַ ּב ּ ַפ ַעם ַה ָ ּב ָאה ׁ ֶש ִּת ְרצ ּו ְל ַה ְת ִחיל ֶאת ַה ַה ְח ָל ָטה
"מ ָחר" נִ ׁ ְש ָמע ָלנ ּו ְּכמוֹ יוֹ ם ָח ָד ׁש,
"מ ָּמ ָחר"ָ .
ַה ּטוֹ ָבה ׁ ֶש ָ ּל ֶכם ִ
"ה ּיוֹ ם" נַ ֲע ִביר
ַא ֵחרְ ,ו ָל ֵכן ֲאנַ ְחנ ּו אוֹ ְמ ִרים ְל ַע ְצ ֵמנוֶּ :את ַ
ְּכ ָבר ְונִ ְגמֹרֲ ,א ָבל ִמ ָּמ ָחר נִ ְהיֶ ה ְ ּב ֵס ֶדרָ .אז ּבוֹ א ּו נַ ִ ּגיד ָּכ ָכה:
ֵמ ַה ּיוֹ ם ֵאין ִמ ָּמ ָחרִּ .כי ָּכל סוֹ ף הוּא ַ ּגם ַה ְת ָח ָלהַ ,ו ֲא ִפ ּל ּו
"ה ַּמ ּ ִפיל" – ֶא ְפ ׁ ָשר
ָ ּב ֶר ַגע ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶשל ַה ּיוֹ ם – ׁ ְשנִ ָ ּיה ַא ֲח ֵרי ַ
ישוֹ ן
ַל ֲהפ ְֹך ֶאת ַה ּיוֹ ם ְליוֹ ם טוֹ בָ ,מ ֵלא ְונֶ ְח ָמדְ .ו ִאם נֵ ֵל ְך ִל ׁ
יפי ,נִ ְל ַמד טוֹ ב ְונִ ְת ּ ַפ ֵ ּלל טוֹ ב
"מ ָחר" ָרגו ַּע ְו ֵכ ִ
ָּכ ָכה ,נָ קוּם ְל ָ
יש ֲה ִכי טוֹ ב ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ִל ְהיוֹ ת.
ְונַ ְר ִ ּג ׁ
ְו ִאם ְּכ ָבר ְמ ַד ְ ּב ִרים ַעל ַה ְת ָח ָלה ֲח ָד ׁ ָשהִּ ,ת ְרא ּו ָמה ָעשִׂ ינ ּו
יל ֶכםּ ַ .בח ֶֹפ ׁש ַה ָ ּגדוֹ ל ַה ֶ ּזה לֹא ִה ְת ַע ַ ּצ ְלנוָּ .ח ׁ ַש ְבנ ּו
ִ ּב ׁ ְש ִב ְ
ְו ִה ׁ ְש ַק ְענ ּו ְו ֵה ַכנּ ּו ָל ֶכם ִע ּתוֹ ן ָח ָד ׁש ְל ַג ְמ ֵריְּ .ת ַד ְפדְּ פ ּו ּבוֹ ו ְּת ַג ּל ּו
יש אוֹ תוֹ ְל ֶבנְ ִצי ,יֶ ֶלד ָמתוֹ ק ו ַּמ ְק ִסים.
ְ ּב ַע ְצ ְמ ֶכםַ .ה ּ ַפ ַעם נַ ְקדִּ ׁ
ִאם ִּת ְק ְרא ּו ֶאת ַה ְּמדוֹ ִרים ׁ ֶש ּלוֹ ִּ ,ת ְרא ּו ְ ּב ַע ְצ ְמ ֶכםַּ .ת ִּכיר ּו
ימי ׁ ֶש ּלוֹ .
אוֹ תוֹ ְו ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ׁ ֶש ּלוֹ ְ ,ו ָת ִציצ ּו ָלעוֹ ָלם ַה ּ ְפנִ ִ
ו ִּמי יוֹ ֵד ַע – או ַּלי ָ ּב ִע ּתוֹ ן ַה ָ ּבא נַ ִּכיר ֶא ְת ֶכם...

אֹותנּו ִמ ְצוַ ת ָע ֵרי
ָ
ְׁש ֵא ָלה ְמ ַענְ יֶ נֶ תָ :מה ְמ ַל ֶּמ ֶדת
ילה,
הֹורג ִּב ְׁש ָג ָגהָ ,ח ִל ָ
יׁשהּו ֵ
ִמ ְק ָלט? ְּביָ ֵמינּוִ ,אם ִמ ֶ
ּבֹור ַח ְל ִעיר ִמ ְק ָלט?
הּוא ֵ
וארט ְמיֻ ָחד ֶׁשל ָה ַר ִּבי.
ִּת ְׁש ְמעּו ָמה ָק ָר ִ
אתיֵ ,איזֶ ה וָ ְ
ּגֹולה ְל ִעיר
יבה ֶ
יׁש ָ
ָּכתּוב ַּב ְּג ָמ ָרא ֶׁש ִאם ַּת ְל ִמיד ִּב ִ
יאים ִאּתֹו ַל ָּגלּות ֶאת ָה ַרב ֶׁשּלֹו .וְ זֶ ה
ִמ ְק ָלטְ ,מ ִב ִ
ּתֹורה ֵאין ָּד ָבר ָּכזֶ ה
אֹותנּו ָּד ָבר נִ ְפ ָלאַּ .ב ָ
ְמ ַל ֵּמד ָ
בֹודדְּ ,ב ִלי ַל ֲעׂשֹות
ְס ָתם ֶּכ ֶלאִ ,ל ְסּגֹר ֶּבנְ ָא ָדם ְּב ָתא ְמ ָ
ׁשּום ָּד ָברַּ .גם ִאם הּוא ָע ָׂשה ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ֲה ִכי ָחמּור
עֹולם ,הּוא ַחּיָ ב ְלנַ ֵּצל ֶאת ַהּזְ ַמן ֶׁשּלֹוִּ .כי ַה ָּקדֹוׁש
ָּב ָ
ָּברּוְך הּוא ָּב ָרא אֹותֹו ִּב ְׁש ִביל ַמ ָּט ָרה ְמ ֻסּיֶ ֶמת ,וְ הּוא
ַחּיָ ב ְל ַמ ֵּלא ֶאת ַה ַּת ְפ ִקיד ֶׁשּלֹו ְּב ָכל ֶר ַגעָ .ל ֵכןֲ ,א ִפּלּו
ּדֹוא ִגים ֶׁש ִּת ְהיֶ ה לֹו ָׁשם
ּגֹולה ְל ִעיר ִמ ְק ָלטֲ ,
ִאם הּוא ֶ
ּוס ֶטנְ ֶּדר ,וְ ַגם ַמ ִּגיד ִׁשעּור...
ְּג ָמ ָראְ ,

ִמ ָּס ִביב
לַ ֻּׁשלְ ָחן

נָ כֹון ֶׁש ַהּיְ ִצירֹות ָה ֵאּלּו יָ פֹות? ָל ַק ְחנּו
הֹוס ְפנּו
ּיּורים ֲח ִס ִידּיִ ים ,וְ ַ
ּיּורים וְ ִצ ִ
ִא ִ
יהם ְׁש ָכבֹותֶׁ ,שּיִ ְּתנּו ָל ֶהם ֵמ ַמד ֶׁשל
ֲע ֵל ֶ
אֹוהב ְמאֹוד ְל ִה ְתּבֹונֵ ן ָּב ֶהם.
ע ֶֹמקֲ .אנִ י ֵ
עּודה,
יֹוׁש ִבים ַא ֲח ֵרי ַה ְּס ָ
ָּכאן ֲאנַ ְחנּו ְ
צֹוח ִקים
ֲאנִ י וְ ָה ַא ִחים ֶׁש ִּליְ ,מ ַד ְּב ִרים וְ ֲ
יפים ֲחוָ יֹותְׁ .ש ַעת ֵאיכּות ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתית...
ּומ ְח ִל ִ
ַ

ִמ ְׁש ַּפ ַחת

ירֹוב ְס ִקי
נֶמ ְ
ִ

ֵּבין ַה ָּד ִגים ַל ָּמ ָרק ַא ָּבא
ּתֹורה ,וְ ֻכ ָּלנּו
אֹומר ְּד ַבר ָ
ֵ
ּמּובןַּ ,גם ָׁש ִרים
ֻׁש ָּת ִפים .וְ ַכ ָ
ְּביַ ַחדְּ .ב ִמ ָּלה ַא ַחתֵּ :כיף!

חֹוׁשב ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר ִל ְלמֹד ִמּזֶ ה ָהמֹון ַעל ַּכ ָּמה ָחׁשּוב
ֲאנִ י ֵ
ְלנַ ֵּצל ֶאת ָמה ֶׁש ַה ֵּשׁם נָ ַתן ָלנּו ְּכ ֵדי ְל ַמ ֵּלא ֶאת ַהּזְ ַמן
ּוב ֲהמֹון ּת ֶֹכןַ .א ֶּתם ֹלא
ּוב ֲע ִׂשּיָ ה ַ
ְּב ִלּמּוד ַ
חֹוׁש ִבים?
ְ

זֹאת ַס ְב ָּתא ֶׁש ִּליִ ,א ָּמא ֶׁשל ִא ָּמא.
ֵאין ַׁש ָּבת ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְמ ַפ ְס ְפ ִסים
ֶאת ַה ֶ
ל-לֹוק ְׁשן ַה ְּמיֻ ָחד
ּקּוג
ְ
"ּפ ְׁש ִט ַידת
ֶׁש ָּלּהֶׁ ,שּזֶ ה ְּב ִע ְב ִרית ַ
ִא ְט ִרּיֹות"ַ ...ס ְב ָּתא ִהיא ַה ֶּמ ְר ָּכז
ֶׁשל ַה ַּביִ תִ .היא ַס ְב ָּתא ָּכל ָּכְך
אֹוה ֶבתִ ,מ ְת ַּפ ֶּל ֶלת
ִא ְכ ַּפ ִּתית וְ ֶ
יקה
ָע ֵלינּו ָּכל ַהּזְ ַמן ,וְ ֹלא ַמ ְפ ִס ָ
ַל ֲעזֹר וְ ִל ְדאֹג ְל ָכל ָּד ָבר.

חֹותי ֶא ְס ִּתי ִהיא סּוג ֶׁשל
ֲא ִ
"מ ַפ ֶּק ֶדת ַה ָּס ָל ִטים"ִ .היא
ְ
ַא ֲח ָר ִאית ַעל ַה ָּס ָל ִטים
ימים וְ ַה ְּמ ֻגּוָנִ ים,
ַה ְּט ִע ִ
ּנֹותנִ ים ַט ַעם ְמ ַר ֲענֵ ן וְ ֶצ ַבע
ֶׁש ְ
יָ ֶפה וַ ֲח ִג ִיגי ַל ֻּשׁ ְל ָחן.

ּלּופת
רּודי ,וְ ִהיא ַא ַ
חֹותי ִ
זֹאת ֲא ִ
ּנּוחים .יֵ ׁש ָלּה ְּב ִלי סֹוף
ַה ִּק ִ
לּוחים ,וְ ָכל
ּומ ִ
ַמ ְתּכֹונִ יםְ ,מ ִ
תּוקים ְ
ַׁש ָּבת ֻּכ ָּלם ִמ ְת ַל ְּק ִקים וְ נִ ְׁש ָא ִרים
ִעם ַט ַעם ֶׁשל עֹוד...

ֶמ ֶלְך ַּב ָּשׂ ֶדה
"מ ֶלְך ַּב ָּשׂ ֶדה".
ח ֶֹדׁש ֱאלּול ִה ְת ִחיל ,וְ זֶ ה ַהּזְ ַמן ְל ַה ִּכיר ֶאת ַה ֻּמ ָּשׂג ֶ
אתם ֶאת ַה ָּמ ָׁשל ַּפ ַעם ִמ ִּב ְפנִ ים?
ְׁש ַמ ְע ֶּתם אֹותֹו ֵאינְ ְספֹור ְּפ ָע ִמיםֲ ,א ָבל ַה ִאם ְק ָר ֶ

ֻמ ָּׂש ִגים
ִּב ְתמּונֹות
2

ּתֹורה,
ּקּוטי ָ
ֶאת ַה ָּמ ָׁשל ַהּזֶ ה ִה ְמ ִׁשיל ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן ,וְ הּוא נִ ְמ ָצא ְּב ַמ ֲא ָמר ְּב ִל ֵ
חּודּיּות ֶׁשל ח ֶֹדׁש ֱאלּול.
ֶׁש ַּמ ְס ִּביר ֶאת ַהּיִ ִ
יֹוצ ִאין ַאנְ ֵׁשי ָה ִעיר ִל ְק ָראתֹו
וְ ָכְך נֶ ֱא ַמר ַּב ַּמ ֲא ָמרָ :מ ָׁשל ְל ֶמ ֶלְך ֶׁשּק ֶֹדם ּבֹואֹו ָל ִעיר ְ
רֹוצה ָל ֵצאת ְל ַה ְק ִּביל ָּפנָ יו ,הּוא ְמ ַק ֵּבל
ּומ ַק ְּב ִלין ָּפנָ יו ַּב ָּשׂ ֶדה ,וְ ָאז ַר ָּשׁ ִאין ָּכל ִמי ֶׁש ֶ
ְ
ׂשֹוחקֹות ְל ֻכ ָּלם.
ּומ ְר ֶאה ָּפנִ ים ֲ
ֶאת ֻּכ ָּלם ְּב ֵס ֶבר ָּפנִ ים יָ פֹות ַ

יכם ְמ ַר ֶּמזֶ ת
ַה ְּתמּונָ ה ֶׁש ִּל ְפנֵ ֶ
ַעל ַה ֻּמ ָּשׂג ֶׁשּנַ ִּכיר ַּב ִּג ָּליֹון ַה ָּבא.
נַ ּסּו ְל ַגּלֹות ַעל ֵאיזֶ ה ֻמ ָּשׂג
ׁשּוב ְת ֶכם
ְמ ֻד ָּברִׁ ,ש ְלחּו ֶאת ְּת ַ
ַל ַּמ ֲע ֶר ֶכת ,וְ ִאם ְצ ַד ְק ֶּתם -
ִתזְ ּכּו ִּב ְפ ָרס יָ ָקר ְלֹלא ַה ְג ָר ָלה

יֹותר ִמ ָּכל
אֹומר ָלנּו? ְּבח ֶֹדׁש ֱאלּול ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָקרֹוב ְל ָכל ֶא ָחדֵ ,
ָמה זֶ ה ֵ
ׁשּובה,
יכים ִל ְבּדֹק ֶאת ַע ְצ ֵמנּו וְ ַל ְחזֹר ִּב ְת ָ
זְ ַמן ַא ֵחר .וְ זֶ ה ָּתלּוי ַרק ָּבנּוֲ .אנַ ְחנּו ְצ ִר ִ
יכל ַמ ְלכּותֹו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.
וְ ָאז נִ זְ ֶּכה ְל ִה ָּכנֵ ס ְל ֵה ַ

3

ִגי' ְנ ִג'ים

וְ ַה ַּפ ַעם:

ָמה זֶ ה ִּב ְכ ָלל ִ
ֹם-א ַד ְמדַּ םּ ְ .ב ֶד ֶר ְך
"ג'ינְ ִג'י"? ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ שֵׂ ָער ָּכת ֲ

יע ָע ַלי ְמאוֹ ד.
ֲאנִ י רוֹ ֶצה ְל ַס ּ ֵפר ָל ֶכם ִס ּפוּר ְמיֻ ָחד ׁ ֶש ְּמ ֻס ּ ָפר ֶא ְצ ֵלנ ּו ַ ּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחהֶ ׁ ,ש ִה ׁ ְש ּ ִפ ַ
ִל ְפנֵ י ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָ הַ ,מ ָּמ ׁש ִ ּב ְת ִח ַ ּלת ׁ ְשנַ ת תשל"ח ,דּ וֹ ָדה ׁ ֶש ִ ּלי ָח ְג ָגה ַ ּבת ִמ ְצ ָוה.
ת-מ ְצ ָוה ,דּ וֹ ָדה ׁ ֶש ִ ּלי ׁ ָש ְל ָחה ָל ַר ִ ּבי ִמ ְכ ָּתבִ .היא ִס ּ ְפ ָרה ָל ַר ִ ּבי ֵא ְ
יך ִהיא ִמ ְת ּכוֹ נֶ נֶ ת
ִל ְפנֵ י ַה ַ ּב ִ
ּ
ְ
ּ
ִל ְק ַראת ַה ּיוֹ ם ַה ָ ּגדוֹ ל ַ ּב ַח ִיים ׁ ֶש ָל ּהַּ ,כ ָּמה ִהיא ִמ ְת ַר ֶ ּג ׁ ֶשת ,ו ִּב ּק ׁ ָשה ֵמ ָה ַר ִ ּבי ְ ּב ָר ָכה ׁ ֶש ִהיא
ת-מ ְצ ָוהִ ,היא ָּכ ְת ָבה ָל ַר ִ ּבי
ִּת ְגדַּ ל ִל ְהיוֹ ת ַ ּבת ַח ַ ּב"ד ְראוּיָ ה ִל ׁ ְש ָמ ּהּ ַ .גם ְל ַא ַחר ַה ַ ּב ִ
ִמ ְכ ָּתבִ .היא דִּ ְּו ָחה ָל ַר ִ ּבי ׁ ֶש ִהיא ָח ְג ָגה ַ ּבת ִמ ְצ ָוהְ ,ו ׁשוּב ִ ּב ְ ּק ׁ ָשה ְ ּב ָר ָכה.
ָל ָּמה ֶּב ֱא ֶמת יֵ ׁש יְ ָל ִדים (אֹו ְמ ֻב ָּג ִרים) ִג'ינְ ִג'ים? ֵא ְ
יך

ְּכ ָללַ ,ל ִ ּג'ינְ ִג'ים יֵ ׁש עוֹ ר ָ ּב ִהיר ְו ֵהם ַ ּגם ְמנֻ ָּמ ׁ ִשיםַּ .כ ָּמה ָּכתֹם ...לֹא

זֶ ה קוֹ ֶרה? ַק ְ ּבל ּו ׁ ִשעוּר ָק ָצר ְ ּב ִב ּיוֹ לוֹ ְגיָ הּ ְ :ב ָכל ָּתא ַ ּבגּ וּף ׁ ֶש ָ ּלנ ּו יֵ ׁש

ֹאש"
"אדֹם ר ׁ
ֹאש ֶ ּגזֶ ר"ֲ ,
(ב ִח ָ ּבהַּ ,כ ּמו ָּבן!) "ר ׁ
ְס ָתם קוֹ ְר ִאים ַל ִ ּג'ינְ ִג'ים ְ ּ

"צ ְב ָענִ ים"ַ .ה ּ ִפ ְיג ֶמנְ ִטים ָה ֵא ּל ּו ַא ֲח ָר ִאים ַעל
"פ ְיג ֶמנְ ִטים" ,ו ְּב ִע ְב ִריתִ :
ִּ

(ב ַאנְ ְ ּג ִלית) אוֹ ָ
"ק ָל ָב ָסה" – ׁ ֶש ֶ ּזה דְּ ַל ַעת ִ ּב ְס ָפ ַרדִּ ית...
ְּ

"ל ְב ָקנִ ים"ֵ ,א ּל ּו ֲאנָ ׁ ִשים
יתם אוֹ ׁ ְש ַמ ְע ֶּתם ּ ַפ ַעם ַעל ַ
ַה ְ ּצ ָב ִעיםִ .אם ְר ִא ֶ

בּועים ְּבאֹותֹו ֶצ ַבע .יֵ ׁש ֶק ׁ ֶשת ׁ ְש ֵל ָמה
ֹלא ָּכל ַה ִּג'ינְ ִג'ים ְצ ִ

ּב-בלוֹ נְ ִדי וּנְ ֻח ׁ ְש ִּתי
ׁ ֶשל ְ ּג ָונִ ים ִג'ינְ ִג'יִ ים – ֵמ ָאדֹם ּבוֹ ֵהק ,דֶּ ֶר ְך ָּכתֹם ,זָ הו ְ ּ
ּם-א ַד ְמדַּ ם).
(ש ֶ ּזה חו ֲ
ְו ַעד ַע ְרמוֹ נִ י ׁ ֶ
ילית ׁ ֶשל ַח ֵּמי ֶמזֶ ג,
ַּפ ַעם ַל ִּג'ינְ ִג'ים ָהיְ ָתה ַּת ְד ִמית ְק ָצת ׁ ְש ִל ִ
ַר ְגזָ נִ יםׁ ,שוֹ ָב ִבים ְו ַת ְח ָמנִ יםֶ .א ְפ ׁ ָשר ְל ָה ִבין ֶאת זֶ הּ ְ .ב ָכל זֹאתֵ ,הם
ֲח ִר ִיגים ְמאוֹ ד ו ַּמ ָּמ ׁש מוֹ ׁ ְש ִכים ֵא ׁש ְ ּב ֶצ ַבע ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ׁ ֶש ָ ּל ֶהםֲ .א ָבל ִאם
יֵ ׁש ָל ֶכם ָח ֵבר ִג'ינְ ִג'י ַא ֶּתם יְ כוֹ ִלים ְל ַה ְב ִחין ְ ּב ַע ְצ ְמ ֶכם ׁ ֶש ֶ ּצ ַבע ַה ּ ֵׂש ָער
ַמ ָּמ ׁש לֹא ְמ ׁ ַש ֶ ּנה ְולֹא ֵמ ִעיד ִ ּב ְכ ָלל ַעל ָהא ִֹפי ְו ַה ְּתכוּנוֹ תִ .אם ְּכ ָבר
ְל ֶה ֶפ ְךָ :ה ַא ְדמוֹ נִ ִ ּיים ֵהם שְׂ ֵמ ִחים ,יְ ִצ ָיר ִת ִ ּייםְ ׁ ,שנוּנִ ים ו ַּמ ְצ ִח ִ
יקים.
רֹב ָה ֲאנָ ִׁשים ֵאינָ ם ִג'ינְ ִג'יםְ .ל ַמ ֲעשֶׂ הֶ ,צ ַבע ַה ּ ֵׂש ָער
ָה ֲא ַד ְמדַּ ם הוּא ַה ָ ּנ ִדיר ְ ּביוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבין גּ וֹ נֵ י ַה ּ ֵׂש ָער ַה ִּט ְב ִע ִ ּיים ַה ַ ּק ָ ּי ִמים.
יס ִט ָ
יקה ָהעוֹ ָל ִמית אוֹ ֶמ ֶרת ׁ ֶש ַה ִ ּג'ינְ ִג'ים ֵהם ּ ָפחוֹ ת ֵמ ָאחוּז
ַה ְּס ָט ִט ְ
ֶא ָחד ִמ ְּכ ַלל ָה ֻא ְכלו ִּס ָ ּיה! ְל ׁ ֵשם ַה ְמ ָח ׁ ָשה,
אתיִ ם יְ ָל ִדים
זֶ ה אוֹ ֵמר ׁ ֶש ִּמ ּתוֹ ְך ָמ ַ
ְ ּב ַת ְלמוּד ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָ ּל ֶכםַ ,ה ִּס ּכוּי
ׁ ֶש ּיוֹ ֵתר ִמ ּ ׁ ְשנַ יִ ם ֵמ ֶהם יִ ְהי ּו
ִגי'נְ ִג'ים נָ מו ְּך ְמאוֹ ד.
ַּת ְח ׁ ְשב ּו ֵא ְ
יך זֶ ה ִל ְגדּ ֹל
ְ ּב ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ׁ ֶש ֻּכ ָ ּל ּה
ִג'ינְ ִג'ית...

ׁ ֶש ִ ּנ ְר ֶאה ְּכ ִא ּל ּו ֵאין ָל ֶהם ׁשוּם ֶצ ַבעֵ .הם ִח ְּו ִרים ְמאוֹ דְ ,ו ָהעוֹ ר ְו ַה ּ ֵׂש ָער
ׁ ֶש ָ ּל ֶהם נְ טו ֵּלי ֶצ ַבעָ .ל ָּמה? ִּכי יֵ ׁש ָל ֶהם ַמ ְחסוֹ ר ָחמוּר ְ ּב ִפ ְיג ֶמנְ ִטים.
ו ְּב ֵכן ,יֵ ׁש סו ִּגים ׁשוֹ נִ ים ׁ ֶשל ּ ִפ ְיג ֶמנְ ִטיםֶ ׁ ,ש ָּכל ֶא ָחד ֵמ ֶהם נוֹ ֵתן ֶצ ַבע
ְמ ֻס ָ ּיםִ .מי ׁ ֶש ַ ּבגּ וּף ׁ ֶש ּלוֹ יֵ ׁש ִר ּכוּז נָ מו ְּך ׁ ֶשל ַה ּ ִפ ְיג ֶמנְ ט "אוֹ ֶמ ָלנִ ין",
"פאוֹ ֶמ ָלנִ ין"
ׁ ֶשהוּא ִצ ְב ָען ֵּכ ֶהה ,ו ִּמנּ וּן ָ ּגבוֹ ַּה ׁ ֶשל ַה ּ ִפ ְיג ֶמנְ ט ָה ֲא ַד ְמדַּ ם ֵ
– הוּא ִג'ינְ ִג'יִ .ה ְס ַּת ַ ּב ְכ ֶּתם? לֹא נוֹ ָראְ ׁ .שת ּו ְק ָצת ִמיץ ֶ ּגזֶ ר ְל ֵה ָר ַגע...
"ג'ינְ ִג'י" ַּכ ִ ּנ ְר ֶאה ִה ְת ַ ּג ְל ְ ּג ָלה
ֵמ ֵאיפֹה ַה ֵּשׁם ַהּזֶ ה ִּב ְכ ָלל? ַה ִּמ ָ ּלה ִ
"גי'נְ ֶג'ר" ְ ּב ַאנְ ְ ּג ִליתַ .ה ַּכ ָּונָ ה ִהיא ְל ֶצ ַמח ַה ַ ּזנְ ְ ּג ִבילֶ ׁ ,ש ֶ ּב ָע ָבר
ֵמ ַה ִּמ ָ ּלה ִ
ָהי ּו ְמ ִפ ִ
יקים ִמ ֶּמנּ ּו ַמ ְמ ָּתק ְמ ֻס ָּכר ְ ּב ֶצ ַבע ָאדֹם.

ִל ְפנֵ י ְּכ ַא ְר ַּבע ׁ ָשנִ ים נֶ ֱע ַר ְך ָּב ָא ֶרץ ֶּכנֶ ס ַה ִּג'ינְ ִג'ים ָה ַא ְר ִצי
יסטוֹ ְריָ הֶ .את ַה ֶּכנֶ ס ִא ְר ְ ּגנָ ה יַ ְלדָּ ה ִג'ינְ ִג'ית ַ ּבת ֵּת ׁ ַשע
אשוֹ ן ַ ּב ִה ְ
ָה ִר ׁ
יכן ִה ְת ַק ֵ ּים
אשי ֶ ּגזֶ ר' .רוֹ ִצים ְלנַ ֵח ׁש ֵה ָ
אתיִ ם ָ'ר ׁ ֵ
ָו ֵח ִציְ ,ו ִה ׁ ְש ַּת ְּתפ ּו ּבוֹ ְּכ ָמ ַ
ַה ֶּכנֶ ס? ְ ּב ִק ּבוּץ ֶ ּגזֶ רֵ ,א ְ
יך לֹא?
פֹוּביָ ה"? "פוֹ ְ ּביָ ה" זֶ ה ּ ַפ ַחד,
יְ ַד ְע ֶּתם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש דָּ ָבר ָּכזֶ ה ִ"ג'ינְ ֶג ְ'ר ְ
"ג'ינְ ֶג'ר-פוֹ ְ ּביָ ה" זוֹ ּתוֹ ָפ ָעה ׁ ֶשל ּ ַפ ַחד ַו ֲח ָר ָדה ִמ ּ ְפנֵ י ִג'ינְ ִג'ים.
ְו ִ

ֲא ָבל ָה ַר ִ ּבי לֹא ָענָ ה ַל ִּמ ְכ ָּת ִבים ׁ ֶש ָ ּל ּה.

ַה ִּסּפּור
נְצי
ֶׁשל ֶּב ִ

ִמכְ ָּתב
לְ יַלְ ָּדה

ָל ָּמה? ְ ּב ִד ּיוּק ָאזּ ְ ,בשִׂ ְמ ַחת ּתוֹ ָרה ׁ ֶשל אוֹ ָת ּה ׁ ָשנָ הָ ,ה ַר ִ ּבי ָע ַבר ֶאת ֵארו ַּע ַה ֵ ּלב
ַה ָ ּק ׁ ֶשהּ ְ .ב ֶמ ׁ ֶש ְך ַּכ ָּמה ׁ ָשבוּעוֹ ת ָה ַר ִ ּבי נָ ח ְ ּב ַח ְדרוֹ  ,לֹא יָ ָצא ַל ָ ּק ָהל ְו ַגם לֹא ֵה ׁ ִשיב
ַל ִּמ ְכ ָּת ִבים ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ְלח ּו ֵא ָליו .זוֹ ָהיְ ָתה ְּתקו ָּפה ֲעצו ָּבה ְמאוֹ ד ֲעבוּר ַה ֲח ִס ִידיםֶ ׁ ,ש ּלֹא ָרא ּו ֶאת
ָה ַר ִ ּביְ ,ו ָד ֲאג ּו ִל ׁ ְשלוֹ מוֹ ְו ִל ְב ִריאוּתוֹ ּ ַ .גם ַהדּ וֹ ָדה ׁ ֶש ִ ּלי דָּ ֲא ָגהְ ,ו ָהיְ ָתה ֲעצו ָּבה ַעל ַה ִּמ ְכ ָּתב ׁ ֶש ּלֹא
יע.
ִה ִ ּג ַ
ֹאש ח ֶֹד ׁש ִּכ ְס ֵלוִ ,ק ְ ּבל ּו ַה ֲח ִס ִידים ֶאת ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה ַה ּטוֹ ָבה:
ְו ִה ֵ ּנהַּ ,כ ֲעבֹר ִמ ְס ּ ַפר ׁ ָשבוּעוֹ תּ ְ ,בר ׁ
ָה ַר ִ ּבי ָ ּב ִריאְ ,והוּא יוֹ ֵצא ַל ָ ּק ָהל!
ֹאש ח ֶֹד ׁש
ו ְּבנַ ֲח ַלת ַהר ַח ַ ּב"ד ,נַ ֲע ָרה ְצ ִע ָירה שָׂ ְמ ָחה עוֹ ד יוֹ ֵתרּ ְ .באוֹ תוֹ יוֹ ם ַע ְצמוֹ  ,ר ׁ
ִּכ ְס ֵלוָ ,ה ַר ִ ּבי ִה ְתיַ ּ ׁ ֵשב ַל ֲענוֹ ת ְלדוֹ ָדה ׁ ֶש ִ ּלי ַעל ַה ִּמ ְכ ָּתב.
ְולֹא ַרק זֶ הַ .ה ַּמזְ ִּכ ִירים ִה ְק ִליד ּו ַ ּב ִּמ ְכ ָּתב ֶאת ַה ֻ ּנ ָּסח ַה ּ ׁ ִש ְג ָר ִתיֶ ׁ ,ש ּפוֹ ֵת ַח ַ ּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפט
יעה ְל ִגיל ׁ ְש ֵּתים ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָשנָ הֲ ."...א ָבל ָה ַר ִ ּבי
"ב ַמ ֲענֶ ה ְל ִמ ְכ ָּת ָב ּהּ ,בוֹ ּכוֹ ֶת ֶבת ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּג ָ
ְּ
יהּ ָ ,בם ּכוֹ ֶת ֶבת."...
"ב ַמ ֲענֶ ה ְל ִמ ְכ ָּת ֶב ָ
ָט ַרח ְל ׁ ַשנּ וֹ ת ֶאת ַה ִ ּנ ּסו ַּחָ .ה ַר ִ ּבי ִּת ֵ ּקן ְו ָכ ַתב ָּכ ְךּ ְ :
ָה ַר ִ ּבי ִה ְת ַּכ ֵּון לוֹ ַמר ׁ ֶש ַה ִּמ ְכ ָּתב ַה ֶ ּזה הוּא ְּת ׁשו ָּבה ַעל ַה ִּמ ְכ ָּת ִביםּ ִ ,ב ְל ׁשוֹ ן ַר ִ ּביםֶ ׁ ,ש ַהדּ וֹ ָדה ׁ ֶש ִ ּלי ׁ ָש ְל ָחה לוֹ ְולֹא נַ ֲענוּ.
ֵה ַבנְ ֶּתם? ָה ַר ִ ּבי ַמ ָּמ ׁש ַע ְכ ׁ ָשו ֶה ְח ִלים ֵמ ֶה ְת ֵקף ֵלב ָחמוּר ְמאוֹ דּ ֶ ,ב ַטח ָהי ּו לוֹ ֶא ֶלף ְו ֶא ָחד דְּ ָב ִרים ֲח ׁשו ִּבים ְל ִה ְת ַע ֵּסק ָ ּב ֶהם – ֲא ָבל הוּא
שָׂ ם ֵלב ַל ִּמ ְכ ָּת ִבים ׁ ֶשל נַ ֲע ַרת ַ ּבת ַה ִּמ ְצ ָוה ִמ ַ ּנ ְח ֶל'הֶ ׁ ,ש ִח ְּכ ָתה ָּכל ָּכ ְך ִל ְת ׁשו ָּבה.

ֲאנִ י ִג'ינְ ִג'יָ .אז ָמה?

ַּכ ִ ּנ ְר ֶאה ׁ ֶש ְ ּב ָכל זֹאת יֵ ׁש ַמ ֶּשׁהּו ְמיֻ ָחד ָּבא ִֹפי ַה ִּג'ינְ ִג'יַ .ה ְר ֵ ּבה
ֲאנָ ׁ ִשים ְמ ֻפ ְר ָס ִמים ו ַּמנְ ִה ִיגים ּבוֹ ְל ִטיםְּ ,כ ָבר ִמ ִ ּל ְפנֵ י ַא ְל ֵפי ׁ ָשנִ יםָ ,הי ּו
יאי ַא ְרצוֹ ת
ַא ְדמוֹ נִ ִ ּייםְ .ל ָמ ׁ ָשלִ ׁ ,ש ְב ָעה ִמ ּתוֹ ְך ַא ְר ָ ּב ִעים ַו ֲח ִמ ּ ׁ ָשה נְ שִׂ ֵ
יהם ָהי ּו ִגי'נְ ִג'יםֶ .א ָחד ֵמ ֶהם הוּא ַה ָ ּנשִׂ יא ַהנּ וֹ ְכ ִחי.
ַה ְ ּב ִרית ְלדוֹ רוֹ ֵת ֶ
ַּגם ַּב ְּמקֹורֹות ׁ ֶש ָ ּלנ ּו ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְמצֹא ַּכ ָּמה דְּ מוּיוֹ ת ִג'ינְ ִג'יוֹ ת
אשוֹ ן הוּא
ַל ְּמ ַהדְּ ִריןֶ ׁ ,ש ָּכל ֶא ָחד ַמ ִּכיר ִמ ּ ׁ ִשעו ֵּרי ַה ֻח ָּמ ׁש ְו ַה ָ ּנ ִביאָ .ה ִר ׁ
אשוֹ ן ַא ְדמוֹ נִ י"ַ .ה ּ ׁ ֵשנִ י הוּא,
"ו ֵ ּי ֵצא ָה ִר ׁ
ֵעשָׂ וְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ַ ּב ּ ָפסוּקַ :
"א ְדמוֹ נִ י ִעם יְ ֵפה
ְל ַה ְבדִּ יל ,דָּ ִוד ַה ֶּמ ֶל ְךָ ,ע ָליו נֶ ֱא ַמר ַ
ֵעינַ יִ ם".

"הי,
אֹותי ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ הִ ,אם הּוא ַמ ִּכיר ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁש ִּליִ ,מּיָ ד יִ ְק ָראֵ :
רֹואה ִ
ָּכל ִמי ֶׁש ֶ
ירֹוב ְס ִקי!"...
ַא ָּתה נֶ ִמ ְ
ֵּכןֲ ,אנַ ְחנּו ְׁשמֹונָ ה ַא ִחים וַ ֲא ָחיֹות ַּב ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ,וְ ֻכ ָּלנּו ִג'ינְ ִג'יםֵ .איְך ֹלאִ ,אם ַס ָּבא וְ ַס ְב ָּתא
נֹולדּו ִג'ינְ ִג'ים?...
ִמ ְּשׁנֵ י ַה ְּצ ָד ִדים ְ
מּודּ-תֹורהְ ,ל ָמ ָׁשל ,יֵ ׁש ַרק עֹוד ְׁשנֵ י
ָ
ִל ְהיֹות ִג'ינְ ִג'י זֶ ה ִל ְהיֹות ָּת ִמיד ָח ִריגֶ .א ְצ ֵלנּו ַּב ַּת ְל
ּוב ְמקֹום
אּולי ְּכ ֶׁשּזְ ֵקנִ ים ִ
יְ ָל ִדים ִעם ֵׂש ָער ְּב ֶצ ַבע ֶּגזֶ ר .וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר ֲא ִפּלּו ְל ַה ְח ִּביא ֶאת זֶ הַ ,
ּתֹופס ִמּיָ ד ֶאת ָה ֵעינַ יִ םְּ .ב ָכל ָמקֹום ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ּבֹולט ,זֶ ה ֵ
צֹומ ַחת ָק ַר ַחת .זֶ ה ָּכל ָּכְך ֵ
ֵׂש ָער ַ
ּומ ַב ְּק ִׁשים ְל ִה ְצ ַט ֵּלם ִעם ָה ַא ְט ַר ְק ְציָ ה
נּו
אֹות
ָ
ים
ר
ִ
עֹוצ
ים
ׁש
ִ
נָ
א
ֲ
ד,
ח
ַ
יַ
ּב
ים
ב
ּתֹוב ִ
ְ
ְ
ְ
ִמ ְס ְ
ַה ִּג'ינְ ִג'ית.
יבהַ ,
ּפֹוג ַעתֲ .א ָבל ַהּיֹום
ַּב ַה ְת ָח ָלה ָהיָ ה ִלי ָק ֶׁשה ִעם זֶ הִ .ה ְר ַּג ְׁש ִּתי ֶׁש ִּגי'נְ ִג'י זֹו ִמ ָּלה ַמ ֲע ִל ָ
רּוצים
"ּכל ַה ִּגי'נְ ִג'ים ֲח ָכ ִמים וְ ָח ִ
רֹואה ָּבזֶ ה ַמ ְח ָמ ָאהֲ .אנִ י ֹלא ַמ ֲא ִמין ַּב ֲא ִמירֹות ְּכמֹו ָ
ֲאנִ י ֶ
יתי ַמ ְס ִּכים ִעם זֶ הֲ ...א ָבל זֶ ה ְּב ֶה ְח ֵלט
אּולי ַעל ַע ְצ ִמי ַּדוְ ָקא ָהיִ ִ
ּומ ֵל ֵאי ֶמ ֶרץ"ַ ,ל ְמרֹות ֶׁש ַ
ְ
רֹוצה
אֹותי ְל ַה ְראֹות ֶׁש ֲאנִ י ֶּב ֱא ֶמת ְמיֻ ָחדֶׁ ,שּיֵ ׁש ִלי ֶאת ַה ִּכ ְׁשרֹונֹות ֶׁש ִּליֶׁ ,ש ֲאנִ י ֶ
ַרק ְמ ַד ְר ֵּבן ִ
ִל ְהיֹות יֶ ֶלד ֲח ִס ִידי ְּב ַד ְר ִּכי ֶׁש ִּליֶׁ ,ש ֲאנִ י ִג'ינְ ִג'י ִעם ִחּיּוְך ֶׁשֹּלא נִ ְג ָמר.

ֶׁש ֵּת ְדעּו לָ כֶ ם
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ֲאנִ י ַמזְ ִמין ֶא ְת ֶכם ְל ִה ָּכנֵ ס ִא ִּתי ְל ֶח ֶדר ִצ ְבאֹות ַה ֵּשׁם ֶׁש ִּליִּ .ת ְס ַּת ְּכלּוִּ ,ת ְגעּו,
עֹולם
אֹותיֲ .אנִ י ְמ ַקּוֶה ֶׁש ְּל ָפחֹות ֵח ֶלק ִמ ֶּכם יִ ְמ ְצאּו ָּב ָ
ַּת ְק ִׁשיבּו וְ ִת ְק ְראּו ,וְ ַת ִּכירּו ִ
אֹותם וְ ַל ֲעזֹר ַּגם ָל ֶהםֵּ .ת ָהנּו!
ּיּוכלּו ְל ַל ֵּמד ַּגם ָ
ָה ִא ִ
יׁשי ֶׁש ִּלי ְּד ָב ִרים ֶׁש ְ
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