
ַּפנָָסִאיםַהְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם
ְצִעיִרים

ב"ה

ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ִּכי ֵתֵצא
יג ֱאלּול תשעח • ִּגָּליֹון 266

ַעל ַזְיָפֵני ִויָזה ְׁשַמְעֶּתם?
ַהָּמדֹור "ֶׁשֵּתְדעּו ָלֶכם" ְמַסֵּפר ָלֶכם 
 

ָּכל ָמה ֶׁשָּצִריְך ָלַדַעת ַעל ַאְׁשַרת ְׁשִהָּיה

ְּתעּוַדת ַחָּיל
ם ֶׁשִּלי הּוא ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן )ַזְלִמי( ּדֹוְּברּוְסִקין. ַהּׁשֵ

ֲאִני ֶּבן ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה.
ֲאִני ָּגר ְּבִמְגַּדל ָהֵעֶמק, ְולֹוֵמד ְּבִכָּתה ח' 
 

ֶׁשִּלי, ֶׁשּבֹו ֲאִני ָחֵבר ְּכָבר ָחֵמׁש ָׁשִנים.ְּבַתְלמּוד ַהּתֹוָרה ָּבִעיר. ָׁשם ַּגם ִנְמָצא ְסִניף ַהָּפָנָסִאים 
ֲאִני יֹוֵדַע ְּבַעל ֶּפה ַאְרָּבָעה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה ְׁשֵלִמים, 
 

ְוֶאת ַמֶּסֶכת ְמִגָּלה ַּבְּגָמָרא.
י ִּבְקִביעּות.ַהְנָהָגה ֲחִסיִדית ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִּלי: ֲאִני יֹוֵצא ְל'ִמְבַצע ְּתִפִּלין'  ְּבָכל יֹום ִׁשּׁשִ

 ָהִייִתי 
ֵאֶצל ָהַרִּבי

ַהּיֹוָמן ָהִאיִׁשי ֶׁשל ַזְלִמי 
 

ִמִּטיַסת ַהָּפָנָסִאים



בּוַע,  ׁשָ ּבְ ַאַחת  ָעה  ׁשָ עֹוד  ָלֶכם  נֹוְתִנים  ָהיּו  ִאם 

ּה? ים ּבָ ָמה ֲהִייֶתם עֹוׂשִ

ָהִייִתי  יִקים.  ַמְסּפִ ָהִיינּו  ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ ַוואּו, 

ַהּקֹוִמיְקס  ִסְדַרת  ּבְ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  קֹוֵרא 

ַעל  ָמָרא ּבְ ף ּגְ ָהֲאהּוָבה ָעַלי, ָהִייִתי לֹוֵמד עֹוד ּדַ

ים.  ֲחָלִבּיִ ַאְרִטיִקים  ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ּבֹוֵלַע  ָהִייִתי  ה,  ּפֶ

ּלֹו. ל ֶאָחד ְוַהֲחלֹומֹות ׁשֶ ּכָ

ַמן לֹא מֹוְדִדים  ַהּזְ ֶאת  יֹוְדִעים ָמה?  ם  ַאּתֶ ֲאָבל 

ל  ׁשֶ ָהִאְמָרה  ַעל  ַעם  ּפַ לֹא  ָחַזר  י  ָהַרּבִ ַכּמּות.  ּבְ

נֹות  'ׁשְ לֹא  ֵהן  ָאָדם  ל  ׁשֶ ִנים  ָ ַהּשׁ ׁשֶ ַהּקֹוֵדם  י  ָהַרּבִ

ה ָיִמים  ַהְרּבֵ ים ְזֵקִנים ׁשֶ ּלֹו... ֵיׁש ֲאָנׁשִ ְרּכֹון' ׁשֶ ַהּדַ

זּו,  ְזּבְ ִהְתּבַ ִנים,  ׁשָ ָבר  ּכְ ֶזה  ר  ּוְבִמְצַטּבֵ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ

ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַמן  ַהּזְ ֶאת  לּו  ּצְ ּנִ ׁשֶ ים  ְקַטּנִ ְיָלִדים  ְוֵיׁש  ֶנֶעְלמּו. 

ִנים  ם ְלָכל ָמקֹום ׁשָ ִריְך – ָאז ֵהם לֹוְקִחים ִאּתָ ּצָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ים טֹוִבים. ֹתֶכן ּוְבַמֲעׂשִ ְמֵלאֹות ּוְגדּוׁשֹות, ֲעמּוסֹות ּבְ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָבר ָחׁשּוב ֶאָחד: ַהּקָ ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ָלַדַעת ּדָ

עֹוָלם  אן ּבָ ים, ְוָנַתן ָלנּו ְזַמן. ְוֵיׁש ָלנּו ּכָ הּוא ָנַתן ָלנּו ַחּיִ

ר, ָלַדַעת  ִמיד ֶאְפׁשָ ל ֶאָחד ָיכֹול, ְולֹא ּתָ ִליחּות. לֹא ּכָ ׁשְ

ַלֲעׂשֹות,  טֹוב  ה  ַמֲעׂשֶ ֵאיֶזה   – ָלנּו  ה  ְמַחּכֶ ִדּיּוק  ּבְ ָמה 

ָמה  ֲאָבל  ְלָבֵרר.  'ִניצֹוץ'  ֵאיֶזה  ְלָקֵרב,  ָמה  ְנׁשָ ֵאיזֹו 

ֵדי ַלֲעׂשֹות ֶאת ָמה  ַמן ָנְתנּו ָלנּו ּכְ ֶאת ַהּזְ טּוַח ֶזה ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

ּתֹוָרה,  ִלְלֹמד   – ה  ִנּיָ ׁשְ ָכל  ּבְ ֶרַגע,  ָכל  ּבְ רֹוֶצה.  ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

ם ִמְצָוה, ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח. ְלַקּיֵ

ֵני  "ׁשְ ל  ׁשֶ ֶדת  ַהֻהּלֶ יֹום  ֱאלּול,  ַח"י  ִלְכבֹוד  אּוַלי  ָאז 

ַמן'  נּו, ַנְחִליט 'ָלַקַחת ֶאת ַהּזְ ּלָ דֹוִלים" ׁשֶ אֹורֹות ַהּגְ ַהּמְ

ּמּוָבן ַהִחּיּוִבי? הֹוְלִכים ַעל ֶזה? – ֲאָבל ּבַ

ְלָחן  ִּתְראּו ַּכָּמה אֹוְרִחים ָּבִאים ֵאֵלינּו. ַהּׁשֻ
ְוַהִּכְּסאֹות ֶׁשל ַהָּסלֹון ֹלא ַמְסִּפיִקים ִּבְׁשִביל ֻּכָּלם. 

ֲאַנְחנּו ְמַחְּבִרים ֻׁשְלָחנֹות ִמְתַקְּפִלים ְוִכְּסאֹות 
ְּפַלְסִטיק, ְּכֵדי ֶׁשֶאְפָׁשר ִיְהֶיה ָלֶׁשֶבת ְוֵלָהנֹות ֵמַהְּסעּוָדה 

ְלָחן ַהֶּזה – זֹו  ּוִמִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה. ָּכָכה ֶזה ָּכל ַׁשָּבת. ּוְלַאְרֵּגן ֶאת ַהּׁשֻ
ֲחִתיַכת ְמִׂשיָמה. ֲאִני ְוָאִחי ְׁשמּוִליק ִמְתַחְּלִקים ְּבתֹוָרנּות. ְּכָבר ְּביֹום 
ְלָחן ְוַהִּכְּסאֹות ּופֹוְרִׂשים ֶאת ַהַּמּפֹות. ֲחִמיִׁשי ֲאַנְחנּו ְמַסְּדִרים ֶאת ַהּׁשֻ

ְלָחן ֶׁשָּלנּו ִּבְסעּוַדת  ַהְּפִריט ֲהִכי ָחׁשּוב ֶׁשִּנְמָצא ַעל ַהּׁשֻ
ַׁשָּבת הּוא ַּבְקּבּוק "ְלַחִּיים" ֶׁשַאָּבא ֶׁשִּלי ִקֵּבל ֵמָהַרִּבי 

ְּכֶׁשהּוא ָהָיה ִּבְׁשִליחּות ַּבְּיִׁשיָבה ִּבְניּו ֵהְיֶבן. ַאָּבא ִאְרֵּגן 
ִהְתַוֲעדּות, ְוָהַרִּבי ָנַתן לֹו ֶאת ַהַּבְקּבּוק ּוָמַזג ְּפִניָמה ַיִין 
ֵמַהָּגִביַע ֶׁשּלֹו, ְוָאַמר לֹו ְלַחֵּלק ֵמַה'ַּמְׁשֶקה' ַּבִהְתַוֲעדּות.

ָעְברּו ֵמָאז ֶעְׂשרֹות ָׁשִנים, ּוְבָכל ַׁשָּבת ֵמָחָדׁש ַהַּבְקּבּוק 
ִמְתַמֵּלא ִּב"ְלַחִּיים". ֶאְצֵלנּו ַּבִּמְׁשָּפָחה אֹוְמִרים ֶׁשָּכל ִמי 

ֶׁשאֹוֵמר "ְלַחִּיים" ֵמַהַּבְקּבּוק ַהֶּזה, ִמְׁשַּתֶּנה ְלטֹוָבה!

ְסעּוַדת ֵליל ַׁשָּבת 
ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית ִהיא ַמָּמׁש 

ִהְתַוֲעדּות. ְּבִסּיּום ַהְּסעּוָדה 
ָהִרְׁשִמית ִמְצָטְרִפים עֹוד 
אֹוְרִחים ּוַבחּוִרים, ֲאַנְחנּו 

ְלָחן ִּכּבּוד  ַמִּגיִׁשים ַלּׁשֻ
ַקל, עּוגֹות ּוּפֹוְּפקֹוְרן ְועֹוד 
ָּכל ִמיֵני ְּדָבִרים ְטִעיִמים 
ֶׁשל "ֹעֶנג ַׁשָּבת", ְוָהֲאִויָרה 
ִמְתַחֶּמֶמת, ַעד ֶׁשְּבָׁשָעה 

ְמֻאֶחֶרת ַּבַּלְיָלה ֻּכָּלם 
ָקִמים ְורֹוְקִדים...

ֲאִני ּתֹוַרן ְׁשִתָּיה. זֹו ַאֲחָריּות 
ִתָּיה,  ֶׁשִּלי ַלֲעקֹב ַאֲחֵרי ַמַּצב ַהּׁשְ

ְלַהְכִניס ַלְּמָקֵרר ּוְלַהִּגיׁש 
ְלָחן. ַלּׁשֻ

 ַאָּבא ֶׁשִּלי 
 ַמְׁשִּפיַע ַּבְּיִׁשיָבה 

 ַהְּגדֹוָלה ְּבִמְגַּדל ָהֵעֶמק. 
 הּוא ָּתִמיד חֹוֵזר ֵמַהְּתִפָּלה 

 ַּבְּיִׁשיָבה ִעם אֹוְרִחים, ִמָּכל ִמיֵני 
סּוִגים. ַּבחּוִרים ֵמַהְּיִׁשיָבה, ֲחִסיִדים, 
ִליָטִאים, ָמָסְרִּתִּיים ּו'ְמֹקָרִבים', ְוַגם 

ִמְׁשָּפחֹות ֵמַהְּקִהָּלה ִמְתָאְרחֹות ֶאְצֵלנּו 
ִמֵּדי ַּפַעם.

ַאַּגב, ַאֲחֵרי ַהִּקּדּוׁש ּוְתִחַּלת ַהְּסעּוָדה, 
מֹות  ַאָּבא ַמִּציג ֶאת ָּכל ָהאֹוְרִחים. ַהּׁשֵ

ְוָהֲאָנִׁשים ַמָּמׁש ְמֻגָּוִנים ּוְמַעְנְיִנים...

ִמָּסִביב
ַלֻּׁשְלָחן

ִמְׁשַּפַחת
ּדֹוְּברּוְסִקין

ִמְבַצע ְמזּוָזה
בּוַע ַעל "ִמְבַצע  ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול ָנהּוג ִלְבֹּדק ֶאת ַהְּתִפִּלין ְוַהְּמזּוזֹות, ְוָלֵכן ְנַדֵּבר ַהּׁשָ

ְמזּוָזה".

ֶאָחד ֵמ"ֲעֶׂשֶרת ַהִּמְבָצִעים" ֶׁשל ָהַרִּבי הּוא "ִמְבַצע ְמזּוָזה". "ִמְבָצע" ֶזה ְּכמֹו 'ַקְמֵּפְין', 
ָמה ָּדֵגׁש ּוְמעֹוֶרֶרת מּוָדעּות ְלִמְצָוה ְמֻסֶּיֶמת. ִּבְׁשַנת תשל"ד ָהַרִּבי  ָיְזָמה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשּׂשָ
ִהְכִריז ַעל "ִמְבַצע ְמזּוָזה", ְוָאַמר ֶׁשַהַּיַעד הּוא ִלְקֹּבַע ְמזּוזֹות ְּכֵׁשרֹות ְּבָכל ַּבִית ְיהּוִדי.

ְּפָעִמים ַרּבֹות ָהַרִּבי ִּדֵּבר ַעל ָּכְך ֶׁשַּלְּמזּוָזה ֵיׁש ְסֻגָּלה ְמֻיֶחֶדת ִלְׁשִמיָרה ַוֲהָגָנה 
ִמַּסָּכנֹות ַוֲאסֹונֹות. ַּבַּקִיץ ֶׁשל ְׁשַנת תשל"ד ִהְתַרֵחׁש ַהֶּטַבח ַּבִּיּׁשּוב ַהְּצפֹוִני 

ַמֲעלֹות. ֻחְלַית ֶטרֹוִריְסִטים ֲחמּוִׁשים ָלְקָחה ִּכְבֵני ֲעֻרָּבה ְיָלִדים ֵמָהִעיר ְצַפת 
ֶׁשִּטְּילּו ָּבֵאזֹור ְוָלנּו ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ְּבַמֲעלֹות. ְלַאַחר ִנְסיֹון ִחּלּוץ ּכֹוֵׁשל ֶׁשל ּכֹוחֹות 

ַהִּבָּטחֹון, ַהְּמַחְּבִלים ָרְצחּו ֶאת ַהְּיָלִדים ְוַאְנֵׁשי ַהֶּצֶות ֶׁשִּלּוּו אֹוָתם. ְלַאַחר ָהָאסֹון, 
ָהַרִּבי ִּדֵּבר ִּבְכֵאב ַעל ָּכְך ֶׁשֵחֶלק ֵמַהְּמזּוזֹות ֶׁשל ַהִּנְרָצִחים ָהיּו ְּפסּולֹות.

ִּבְתמּונֹות
ֻמָּׂשִגים

ַהְּתמּוָנה ֶׁשִּלְפֵניֶכם ְמַרֶּמֶזת 
ג ֶׁשַּנִּכיר ַּבִּגָּליֹון ַהָּבא.  ַעל ַהֻּמּׂשָ

ג  ַנּסּו ְלַגּלֹות ַעל ֵאיֶזה ֻמּׂשָ
ְמֻדָּבר, ִׁשְלחּו ֶאת ְּתׁשּוַבְתֶכם 

 ַלַּמֲעֶרֶכת, ְוִאם ְצַדְקֶּתם - 
ִתְזּכּו ִּבְפָרס ָיָקר ְלֹלא ַהְגָרָלה

ֹחֶדׁש ֱאלּול ֶזה ֹחֶדׁש ֶׁשל ֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש, ֶזה ְזַמן ֶׁשּבֹו ֲאַנְחנּו ּבֹוְדִקים ֶאת ָּכל 
ָמה ֶׁשָעִׂשינּו ּוְמַחְּפִׂשים ָמה ְלַתֵּקן ְוֵאיְך ְלִהְׁשַּתֵּפר.

ְוַאַחד ַהָּיִמים ֲהִכי ֲחׁשּוִבים ַּבחֶֹדׁש ַהֶּזה הּוא ַח"י ֱאלּול, יֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשל 
ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְוֶׁשל ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן.

ִׂשימּו ֵלב ֵאיֶזה ֶרֶמז ִנְפָלא ִמְסַּתֵּתר ָּכאן!

ָּכל חֶֹדׁש ֱאלּול  "ַחי". הּוא עֹוֶׂשה ֶאת  י"ח, הּוא  ְסָתם  ַהֶּזה הּוא ֹלא  ַהּיֹום 
ִּבְתׁשּוָבה,  ְּכֶׁשעֹוְסִקים  ַּגם  אֹוֶמֶרת:  זֹאת  ֶמֶרץ.  ּוָמֵלא  ְוָׂשֵמַח  "ַחי" 
ֲעצּוִבים  ִלְהיֹות  ָאסּור   – ְּפִניִמי  ֶנֶפׁש  ֶחְׁשּבֹון  ְועֹוִׂשים  ְּכֶׁשְּמַתְּקִנים  ַּגם 
ּוְמֻדָּכִאים. ָצִריְך ָּתִמיד ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה, ְמֵלִאים ְּבֶאֶנְרְּגָיה – ִּכי ַרק ָּכְך 
ֶאְפָׁשר ֶּבֱאֶמת ְלַקֵּבל ּכֹוַח, ְוֹלא ְמַׁשֶּנה ָמה ְוֵאיְך, ְלִהְתרֹוֵמם ּוְלִהְתַקֵּדם.

ֵמַהִּמְפָקָדהַמֲעָטָפה 
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ּה ְלִעְבִרית הּוא  ּלָ ְרּגּום ׁשֶ ִלית, ְוַהּתִ ַאְנּגְ ה ּבְ ה "ִויָזה" ִהיא ִמּלָ ּלָ ַהּמִ

ָרה". "ַאׁשְ

ר ְּכִניָסה  יָקה ְמִדיָנה, ְוהּוא ְמַאּׁשֵ ְנּפִ ּמַ ָרה ִהיא ִמְסָמְך ׁשֶ ָהַאׁשְ

ּמֹוִציָאה ֶאת  ִדיָנה ׁשֶ ל ַהּמְ חּוָמּה ׁשֶ ִדיָנה ַאֶחֶרת ְלתֹוְך ּתְ ל ֶאְזָרח ִמּמְ ׁשֶ

ִדיָנה  ּמְ הֹות ּבַ ר ִלׁשְ ֶרת ָלֶאְזָרח ַהּזָ ֶ יָזה ְמַאּשׁ ָלל, ַהּוִ ֶדֶרְך ּכְ ָרה. ּבְ ָהַאׁשְ

ִלְצָרִכים ְמֻסָּיִמים ְוִלְתקּוָפה ֻמְגֶּבֶלת.

ֵנס ְלַאְרצֹות  ְרֵאִלי, ֲאִני לֹא ָיכֹול ְלִהּכָ ל, ִאם ֲאִני ֶאְזָרח ִיׂשְ ְלָמׁשָ

ים ָיבֹואּו  ים ַרּבִ ֲאָנׁשִ ׁשֹות ׁשֶ ה ְמִדינֹות חֹוׁשְ ָכה. ַהְרּבֵ ִרית ְסָתם ּכָ ַהּבְ

ים  ְנסּו ֲאֵליֶהן ֲאָנׁשִ ּכָ ּיִ ׁשֹות ׁשֶ ֶהן, ְוַגם חֹוׁשְ ַע ּבָ ּקֵ ּתַ ָלגּור ּוְלִהׁשְ

ִציִגים  ּור ֵמרֹאׁש ִמּנְ ׁש ִאּשׁ ִביל ֶזה ָצִריְך ְלַבּקֵ ׁשְ ִעים. ּבִ ִנים ּופֹוׁשְ ְמֻסּכָ

ִדיָנה, ֵהם ִנְקָרִאים "קֹוְנסּוִלים", ְוֵהם ַמְחִליִטים  ל ַהּמְ ים ׁשֶ לֹוָמִטּיִ יּפְ ּדִ

ִדיָנה. ֵנס ַלּמְ ה ְלִהּכָ ׁשָ ּקָ לֹל ֶאת ַהּבַ ר אֹו ִלׁשְ ֵ ַהִאם ְלַאּשׁ

יֹוֵתר ֵהן  פֹוצֹות ּבְ רֹות ַהּנְ ֵיׁש סּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל ַאְׁשרֹות. ָהַאׁשְ

ּנֹוְסִעים ְלִטּיּול אֹו ְלִבּקּור ָקָצר, אֹו  ׁשֶ ַרת ֲעָסִקים. ּכְ ר ְוַאׁשְ ּיָ ַרת ּתַ ַאׁשְ

ם  ִביל ַלֲעׂשֹות ֲעָסִקים ְוַלֲעֹבד. ֵיׁש ּגַ ׁשְ ֵנס ִלְמִדיָנה ּבִ רֹוִצים ְלִהּכָ ׁשֶ ּכְ

ְגִרירּויֹות  ׁשַ ְרִתים ּבְ ׁשָ ּמְ י ֶסֶגל ׁשֶ יֶֹעֶדת ְלַאְנׁשֵ ּמְ לֹוָמִטית, ׁשֶ יּפְ ָרה ּדִ ַאׁשְ

ַרת  ל ְמִדיָנה; ַאׁשְ ים ׁשֶ ִמּיִ ּוְנִציִגים ִרׁשְ

ֶדֶרְך  ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ּה ִמׁשְ ּבָ ְסטּוֶדְנט, ׁשֶ

בּוָצה'; ְוַגם  ְלִמיֵדי ַה'ּקְ ָלל ּתַ ּכְ

ַרת ִאיׁש  ָרה ְרפּוִאית ְוַאׁשְ ַאׁשְ

ת. ּדָ

יָזה ַעְצָמּה ֻמְטַּבַעת  ַהּוִ

ְּבתֹוְך ַהַּדְרּכֹון, 

מּוַנת  ֶכם, ּכֹוֵלל ּתְ ּלָ ים ׁשֶ ּיִ ַזִהים ָהִאיׁשִ ָרִטים ַהּמְ ְותּוְכלּו ִלְמֹצא ֶאת ַהּפְ

ּלֹא ַיְפִריעּו ְלַזהֹות  ֵדי ׁשֶ ָקַפִים אֹו ּכֹוַבע, ּכְ מֹו ִמׁשְ ִלי ֲאִביָזִרים ּכְ ִנים )ּבְ ּפָ

ֶאְתֶכם ָנכֹון ּוְבַקּלּות(.

ֶאְזָרחּות  ם לֹא ַמְחִזיִקים ּבְ ם רֹוִצים ִלְנֹסַע ָלַרִּבי ְוַאּתֶ ִאם ַאּתֶ

ַלת ִויָזה.  ה ְלַקּבָ ׁשָ ּקָ יׁש ּבַ ְצָטְרכּו ְלַהּגִ ית, ּתִ ָאֶמִריָקִאית אֹו ֵאירֹוּפִ

י  ה, ְקִביַעת ּתֹור ְלֵרָאיֹון ִאיׁשִ ׁשָ ּקָ ִמּלּוי ֹטֶפס ּבַ ֲהִליְך ַמְתִחיל ּבְ ַהּתַ

ר  ל 162 ּדֹוָלר. ָהֵרָאיֹון ַעְצמֹו אֹוֵרְך ִמְסּפַ לּום ׁשֶ ּקֹוְנסּוְלָיה ְוַתׁשְ ּבַ

ִנים  ּוְ ֵאיְנֶכם ִמְתּכַ ְכֵנַע ֶאת ַהּקֹוְנסּול ׁשֶ ְצָטְרכּו ְלׁשַ ֶהן ּתִ ּקֹות, ּבָ ּדַ

יר  ם ַעל ֶזה, ָנכֹון?( ּוְלַהְסּבִ ְבּתֶ ִרית )לֹא ֲחׁשַ ַאְרצֹות ַהּבְ ַע ּבְ ּקֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ֵרה לֹא  ע ֶעׂשְ ַחת ְלִגיל ַאְרּבַ ִלי ַלַחץ, ְיָלִדים ִמּתַ ּקּוְרֶכם. ּבְ ַרת ּבִ ַמִהי ַמּטְ

ְצִריִכים ַלֲעֹבר ֶאת ָהֵרָאיֹון...

ֶכם  ּלָ יָזה ׁשֶ ַהּוִ חּו ִלְבּדֹק ׁשֶ ּכְ ׁשְ י? ַאל ּתִ ִסיָעה ָלַרּבִ ַמְתִחיִלים ֶלֱארֹז ַלּנְ

ָגה, ְוַאֲחֵרי  ּבֹו ִהיא ּפָ ֲאִריְך ׁשֶ ָרה ֵיׁש ּתַ ֲעַדִין ְּבֹתֶקף. ְלָכל ַאׁשְ
ֵנס ׁשּוב  ְרצּו ְלִהּכָ ה ִאם ּתִ ָרה ֲחָדׁשָ ׁש ַאׁשְ ְצָטְרכּו ְלַבּקֵ ה ּתִ ֲאִריְך ַהּזֶ ַהּתַ

ים', ֲאָבל ִלְפֵני  ָרה ָאֶמִריָקִאית 'ְלָכל ַהַחּיִ ַעם ָהְיָתה ַאׁשְ ִדיָנה. ּפַ ַלּמְ

ָרה  ִרית ְוָהַאׁשְ ַאְרצֹות ַהּבְ ָלֵלי ַהֲהִגיָרה ּבְ ּנּו ּכְ ָנה ׁשֻ ֵרה ׁשָ ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ּכַ

ִנים. ר ׁשָ ְך ֶעׂשֶ ָלל, ְלֶמׁשֶ ֶדֶרְך ּכְ ֵקָפה, ּבְ ּתְ

ִהְתַרֵחׁש  ן ׁשֶ ה ִסּפּור לֹא ְיֻאּמָ ַעל ִזּיּוף ִויָזה ְׁשַמְעֶּתם? ִהּנֵ
ֲעָלה  ם ּפָ אָנה, ׁשָ ם ּגָ ׁשֵ ַמֲעַרב ַאְפִריָקה ּבְ ְמִדיָנה ּבְ ׁש ָלַאֲחרֹוָנה ּבִ ַמּמָ

יָרה,  ִעיר ַהּבִ י קֹומֹות ּבְ ּתֵ ן ׁשְ ְנָין ָורֹד ּבֶ ה'. ִמּתֹוְך ּבִ ְגִרירּות ִמְתַחּזָ 'ׁשַ

יא  ל ְנׂשִ מּוָנה ׁשֶ ִרית ּוְבתֹוכֹו ּתְ ֶגל ַאְרצֹות ַהּבְ ִניָסה ֵאָליו ִנְתָלה ּדֶ ּכְ ּבַ ׁשֶ

לֹוָמִטי.  יּפְ יו ִהְתַחּזּו ְלֶסֶגל ּדִ ֲאָנׁשָ ע ׁשֶ ׁשַ ַעל ִאְרּגּון ּפֶ ִרית, ּפָ ַאְרצֹות ַהּבְ

יקּו  ְכָלל ֶאְזָרִחים טּוְרִקים, ְוֵהם ִהְנּפִ ים ָהיּו ּבִ ְתַחּזִ ַה'ּקֹוְנסּוִלים' ַהּמִ

לּום  ּיֹות ּוִבְתמּוָרה ְלַתׁשְ ְדָרִכים לֹא ֻחּקִ ִויזֹות ּוִמְסָמִכים נֹוָסִפים ּבִ

ָהגּון...

נּו, ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ְצִריִכים ִויָזה ְמֻיֶחֶדת.  ּלָ ֵנס ָלָאֶרץ ׁשֶ ִביל ְלִהּכָ ׁשְ ּבִ

ָרֵאל, ָצִריְך  ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ֻיֶחֶדת ׁשֶ ה ַהּמְ ָ ֻדּשׁ ְגַלל ַהּקְ ּבִ יר ׁשֶ י ִהְסּבִ ָהַרּבִ

ְכָנִסים ֵאֶליָה. ּוְבׁשֹוֶנה  ּנִ ׁשֶ תֹוָרה ּוְבִמְצוֹות, ּכְ ה, ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ְלהֹוִסיף ּבִ

ר  ִמיד ֶאְפׁשָ יָזה ַהּזֹו ּתָ י, ֶאת ַהּוִ יזֹות ֲאֵחרֹות, ָאַמר ָהַרּבִ ִמּוִ
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רֹוֶאה ְוֻרּדֹות 
ְוַהַהְגָרָלה

ֲאִני  ׁשֶ י  ֶהֱאַמְנּתִ ֵמַהַהְתָחָלה  ָהֱאֶמת,  ֶאת 
ְך  )ּכָ ְוֻרּדֹות  חֹוֶזה  ִטיִמי,  אֹוּפְ ִטיּפּוס  ֲאִני  ה.  ֶאְזּכֶ

לֹא?(,  ֹחרֹות",  ׁשְ ֵמ"רֹוֶאה  ַהֶהֶפְך  ֶזה  ִלי,  ִנְרֶאה  אֹוְמִרים? 
הּוא  טֹוב"  ִיְהֶיה  טֹוב  "ֲחׁשֹב  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ׁשֶ לֹוַמר  ר  ְוֶאְפׁשָ

ים. י ַלַחּיִ ּלִ ַהּמֹוטֹו ׁשֶ

ָנָסִאים,  ַהּפָ ל  ׁשֶ ַהֹחֶרף  ִמְבַצע  ִסּכּום  ּבְ ר?  ְמַדּבֵ ֲאִני  ָמה  ַעל 
ָנָסִאים". ֶזה ָהָיה  "ִטיַסת ַהּפָ ף ּבְ ּתֵ ּתַ דֹול ָהָיה ְלִהׁשְ ָרס ַהּגָ ַהּפְ
ל  ִמּכָ ִנים  ִמְצַטּיְ ָעה  ׁשְ ּתִ עֹוד  ִעם  ַיַחד  י,  ָלַרּבִ ף  ּתָ ְמׁשֻ ע  ַמּסָ

ָכל ָהָאֶרץ. ִניִפים ּבְ ַהּסְ

ֶפר ַעל ִהְלכֹות  י ֶאת ַהּסֵ ְבָצע. ָלַמְדּתִ ּמִ י ּבַ ּלִ י ֶאת ּכֻ ַקְעּתִ ָאז ִהׁשְ
"ַהּפֹוֵסק  ִלי  קֹוֵראת  א  ִאּמָ ֶזה  ְזכּות  ּבִ ב:  ַאּגַ ֶרְך  )ּדֶ ת  ּבָ ׁשַ
ית  ַמּלִ ָלָטה ַהַחׁשְ א ַהּפְ נֹוׂשֵ ֵאָלה ּבְ ל ׁשְ ְמַעט ַעל ּכָ י ּכִ נּו", ּכִ ּלָ ׁשֶ
י ֶאת ַהֹחֶמר ְלַבד  ְנּתִ ּנַ ׁשִ ֲאִני יֹוֵדַע ַלֲענֹות(,  ת –  ּבָ ַ ַהּשׁ עֹון  ּוׁשְ
ֶאת  י  ְעּתִ ּוִבּצַ ְבָחן  ַהּמִ ֶאת  נּות  ִהְצַטּיְ ּבְ י  ָעַבְרּתִ ֲחֵבִרים,  ְוִעם 

י ַלַהְגָרָלה. ימֹות – ְוִנְכַנְסּתִ ׂשִ ל ַהּמְ ּכָ

ר- ַהּבַ ִלְפֵני  ֹחֶדׁש  ֵעֶרְך  ּבְ ָהָיה  ֶזה  ִלְזּכֹות.  ְמאֹוד  ָרִציִתי 
ָמעּוִתית  ּזֹו ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ֲחָוָיה ַמׁשְ י ׁשֶ ְבּתִ י, ְוָחׁשַ ּלִ ִמְצָוה ׁשֶ
ָהִייִתי  לֹא  ֵכן  ִלְפֵני  ַעם  ּפַ ַאף  ֶזה.  ּכָ ְזַמן  ּבִ ְמֻיָחד  ּבִ ִביִלי,  ׁשְ ּבִ
ָאֶמִריָקה,  ָהְרחֹוָקה,  ת  ׁשֶ ּבֶ ַלּיַ ָמטֹוס  ּבְ ִסיָעה  ְוַהּנְ י,  ָהַרּבִ ֵאֶצל 
ֲאִני  י  ּנֹוַלְדּתִ ׁשֶ ֵמַהּיֹום  ְמַעט  ּכִ ְמֻיָחד.  הּו  ֶ ַמּשׁ ִלי  ְמָעה  ִנׁשְ
ֲאָבל   – ְוַעל 770  ָהָיה,  ָמה  ַעל  י,  ָהַרּבִ ַעל  ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ ׁשֹוֵמַע 
ּלֹא  הּו ׁשֶ ֶ ַעם", ַמּשׁ הּו "ִמּפַ ֶ ַמע ְקָצת ָרחֹוק, ַמּשׁ ִמיד ִנׁשְ ֶזה ּתָ
ִלי  רּו  ּפְ ּסִ ׁשֶ ּפּוִרים  ַהּסִ מֹו  ּכְ ַעם.  ּפַ ַאף  י  ָטַעְמּתִ ְולֹא  ָרִאיִתי 
ִלְנֹסַע  ֶזה אֹוֵמר  ָמה  י  ָיַדְעּתִ ֱאֶמת  ּבֶ י. לֹא  ּלִ ׁשֶ ה  א-ַרּבָ ַסּבָ ַעל 
ו  י. ְוַעְכׁשָ ּלִ ים ׁשֶ ִביִלי, ַלַחּיִ ׁשְ י" ּבִ י, ּוִבְכָלל – ָמה ֶזה "ַרּבִ ָלַרּבִ

נּות ִלְנֹסַע. ּמְ ֵיׁש ִלי ִהְזּדַ

מֹות  ְיָלה ִלְפֵני ַהַהְכָרָזה ַעל ׁשְ ּלַ י. ּבַ ם ָיַדְעּתִ לֹא ַרק ָרִציִתי, ּגַ
ִלי  ִהְדִליף  דֹול  ַהּגָ ָאִחי  ּבֶֹקר,  ּבַ ינֹוק.  ּתִ מֹו  ּכְ י  ְנּתִ ָיׁשַ ַהּזֹוִכים 
ִצְבאֹות  ל  ׁשֶ ְפָקָדה  ּמִ ּבַ ּלֹו  ׁשֶ ֵמַהֲחֵבִרים  יֹוֵדַע,  הּוא  ׁשֶ סֹוד  ּבְ

ם! ל ַהּזֹוִכים – ַוֲאִני ׁשָ יָמה ׁשֶ ְרׁשִ ם, ִמי ּבָ ֵ ַהּשׁ

י! ם. ָזִכיִתי, ֲאִני נֹוֵסַע ָלַרּבִ ּוֶבֱאֶמת ָהִייִתי ׁשָ

 ְמִעיל ּוְכָפפֹות, 
ֶצ'ק-ִליְסט ַוֲהָכנֹות ַאֲחרֹונֹות

י ְלַאף  ּלֹא ָאַמְרּתִ ר ֶאת ָמה ׁשֶ י, ֲאִני ְמַסּפֵ ּלִ ַרק ְלָך, יֹוָמן ָקָטן ׁשֶ
ִרים  ָ ֻאּשׁ ַהּמְ ַהּזֹוִכים  ין  ּבֵ ֲאִני  ׁשֶ ִמית  ִרׁשְ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ֶאָחד. 
ִרים"!(, לֹא  ָ ֱאֶמת ָהִיינּו "זֹוִכים ְמֻאּשׁ ּטּוי, ּבֶ )ֶזה לֹא ְסָתם ּבִ
יׁש.  ְכָלל ָמה ֲאִני ָאמּור ַלְחׁשֹב, ָמה ֲאִני ָצִריְך ְלַהְרּגִ י ּבִ ָיַדְעּתִ
ִית ְלִכְמַעט- ָכל ֹזאת, ַלֲעֹזב ֶאת ַהּבַ ֶטן – ּבְ ּבֶ ִרים ּבַ ְרּפָ ָהיּו ִלי ּפַ
ַקר  ֲהִכי  ֹחֶדׁש  ּבַ ְלָאֶמִריָקה,  ְועֹוד  ָמטֹוס,  ּבְ ִלְנֹסַע  בּוַע,  ׁשָ
ֶאְרֶאה  ה ׁשֶ ּמָ י ְלַעְצִמי ׁשֶ ְמַיְנּתִ י. ֲאָבל לֹא ּדִ ּתִ ׁשְ ָנה. ִהְתַרּגַ ָ ּשׁ ּבַ

י ִלי. ְמַיְנּתִ ּדִ ה ׁשֶ ם ִיְהֶיה ׁשֹוֶנה ְלַגְמֵרי ִמּמָ יׁש ׁשָ ְוַאְרּגִ

ִסיָעה. ָכל ֹאֶפן, ִהְתַחְלנּו ְלִהְתּכֹוֵנן ַלּנְ ּבְ

ִריְך  ּצָ ׁשֶ ָמה  ל  ּכָ ל  ׁשֶ יָמה  ְרׁשִ ֶצ'ק-ִליְסט –  א  ִאּמָ ִעם  יִתי  ָעׂשִ
ִהיא  ּכַֹח.  ִלׁשְ ְוָאסּור  ָלַקַחת  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ּוָמה  ְזָוָדה  ַלּמִ ְלַהְכִניס 
ִלי ְמִעיל ְוָצִעיף  ֶאֶלף ַאְזָהרֹות "לֹא ָלֵצאת ּבְ ִהְזִהיָרה אֹוִתי ּבְ
ְלָפחֹות  ר  ֵ ְלִהְתַקּשׁ ח  ּכַ ֶאׁשְ ּלֹא  ְוׁשֶ ַחּמֹות",  ְוָאְזִנּיֹות  ּוְכָפפֹות 
ְוַעד  דֹול  ַהּגָ ֹוֶלם  ִמּשׁ  – ם  ּלָ ּכֻ ַעל  ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ יֹום,  ּבְ ַעם  ּפַ

נּו. ּלָ ע ׁשֶ ן ָהַאְרּבַ הּוא ֶהָחמּוד ּבֶ ָטן, ׁשֶ ֵמִאיְר'ֶקה ַהּקָ

ִריֶדער" )ֶזה  י "ַטייֶעֶרע ּבְ ׁשֵ ה ִמְפּגְ לֹוׁשָ נּו ָלנּו ׁשְ יְנַתִים ִאְרּגְ ּבֵ
י(.  ָלַרּבִ ּנֹוֵסַע  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ים  ְמַלּוִ ִאּתֹו  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ֵמַח  ַהּשָׂ יר  ִ ַהּשׁ
ָאִבי  "ד,  ַחּבַ ַפר  ִמּכְ ֵאִלי  ים.  ֲחָדׁשִ ֲחֵבִרים  ה  ּמָ ּכַ י  ְרּתִ ִהּכַ ם  ׁשָ
ִהְתַחְלנּו  י.  ְרּתִ ִהּכַ ּלֹא  ׁשֶ ֶאָחד  ַזְלִמי  עֹוד  ְוַגם  ַלִים  רּוׁשָ ִמּיְ

ׁשּות ַרק ָעְלָתה... ׁש, ְוַהִהְתַרּגְ ּבֵ ְלִהְתּגַ

בֹוּהַ  ּגָ ִטיחּות  ּבְ ְקִצין  ם,  ּלָ ּכֻ ין  ּבֵ רּות  ֶהּכֵ ינּו  ָעׂשִ ים  ׁשִ ְפּגָ ּמִ ּבַ
יר  ל, הּוא ִהְסּבִ ִטיחּות. ְלָמׁשָ ּוַמְפִחיד ֶהֱעִביר אֹוָתנּו ַסְדַנת ּבְ
עּוָפה,  ֵדה ַהּתְ ׂשְ ׁש ֲאֵליֶכם ּבִ ָלנּו ָמה ַלֲעׂשֹות ִאם ָאָדם ָזר ִנּגָ
ּתֹור  ים ּבַ ְרּכֹון ִלְבִדיָקה ּוָמה עֹוׂשִ ים ֶאת ַהּדַ יׁשִ ְוַגם: ָמַתי ַמּגִ

ְטחֹוִני. ּדּוק ַהּבִ ַלּבִ

ְמַעְנֶיֶנת  חֹוֶבֶרת  ְלנּו  ִקּבַ ָחׁשּוב.  ֲהִכי  ֶזה  ָהרּוָחִני,  ד  ְוַהּצַ
י  ִביִלי. ָלַמְדּתִ ׁשְ ׁש ָחָדׁש ּבִ ם ָהָיה ַמּמָ ָראִתי ׁשָ ּקָ ְמאֹוד. ָמה ׁשֶ
ָבֶבל", ְוַגם ֶאת  ּבְ נּו ׁשֶ ית ַרּבֵ ַתב, "ּבֵ י ּכָ ָהַרּבִ ִמּתֹוְך קּוְנְטֵרס ׁשֶ
ׁש  ִרים ִנְפָלִאים, ּוַמּמָ ם ֶהְסּבֵ ר-ִמְצָוה. ָהיּו ׁשָ ל ַהּבַ ֲאָמר ׁשֶ ַהּמַ
ְמַדְקֵלם  ַרק  ְולֹא  ֲאָמר  ַהּמַ ֶאת  טֹוב  ֵמִבין  ֲאִני  ׁשֶ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ

ה. ַעל ּפֶ אֹותֹו ּבְ

ה / ֵצאְתֶכם  ה ַמְלּכָ ְמַלּוֵ ׁש ָהַאֲחרֹון ָהָיה ִהְתַוֲעדּות /  ְפּגָ ַהּמִ
ּלֹו ְועֹוד ֻמְזָמן ֶאָחד ְלִפי  א ׁשֶ יַע ִעם ַאּבָ ל ֶאָחד ִהּגִ לֹום. ּכָ ְלׁשָ

יַע. ים ֶאת ִמי ֵהֵבאִתי?(. ֶזהּו, ֶזה ַמּגִ ִחיָרה )ְמַנֲחׁשִ ּבְ

קֹוָלה ִעם ֶקַרח, ִטיָסה ֲאֻרָּכה ְוִׂשיָחה
לֹום"  ה ָעְרכּו ִלי "ֵצאְתֶכם ְלׁשָ ּתָ ּכִ ם ּבַ ִסיָעה, ּגַ ּיֹום ִלְפֵני ַהּנְ ּבַ
י, ְוָנַתן ְזַמן  ֲאִני עֹוֵמד ִלְנֹסַע ָלַרּבִ ם ׁשֶ ר ְלֻכּלָ ָקָטן. ַהּמֹוֶרה ִסּפֵ
"ִנים  ח ֶאת ַהּפַ ֶאּקַ ֵדי ׁשֶ "נ ְוִלְמֹסר ִלי אֹותֹו, ּכְ ם ִלְכּתֹב ּפַ ְלֻכּלָ

י ָלֹאֶהל. ִאּתִ

ָמעֹות  ה ּדְ ּמָ ם. מֹוֶדה, ָהיּו ִלי ּכַ א ְוֻכּלָ א ְוִאּמָ י ֵמַאּבָ ָאז ִנְפַרְדּתִ
ְוָאַמר  ק אֹוִתי  ׁשּות. ֵמִאיְר'ֶקה ִחּבֵ ֵעיַנִים. ֲאָבל ַרק ֵמִהְתַרּגְ ּבָ

י, ָמה ַלֲעׂשֹות? ֶלג ֵמָאֶמִריָקה". ִהְבַטְחּתִ ִביא ִלי ׁשֶ ִלי: "ּתָ

ָמטֹוס ָהְיָתה  י ּבְ ְסּתִ ּטַ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ טֹוס ָהָיה ֲעָנק. ַהּפַ ַהּמָ
י,  ּלִ ׁשֶ ְנּדֹוד  ּבֶ ל  ׁשֶ ר-ִמְצָוה  ַלּבַ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ ִעם  י  ַסְעּתִ ּנָ ׁשֶ ּכְ
ָמטֹוס  ּבְ י  ָנַסְעּתִ לֹא  ַעם  ּפַ ַאף  ֲאָבל  ֶגְרַמְנָיה.  ּבְ ִליַח  ׁשָ הּוא  ׁשֶ

ה, ֵמֵעֶבר ָלאֹוְקָינֹוס... ְך ֲאֻרּכָ ל ּכָ דֹול, ּוְבִטיָסה ּכָ ְך ּגָ ל ּכָ ּכָ

ל  ִמְגּדַ ֶאת  ּמּוָבן.  ּכַ ֵמַהַחּלֹון,  ָהַאף  י ֶאת  ֵהַזְזּתִ ַהְמָרָאה לֹא  ּבַ

ָיָפה  ׁש  ַמּמָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ֲאָבל  ִלְראֹות,  י  ִהְצַלְחּתִ לֹא  ָהֵעֶמק 
י  ּתִ ׁשְ ל ּוִבּקַ ּיָ יַע ּדַ ֲעמֹון, ִהּגִ ּפַ י ּבַ ַעם ַאַחת ִצְלַצְלּתִ ַמְעָלה. ּפַ ִמּלְ

ָמטֹוס! ׁש ַרק ּבְ ּיֵ יף ׁשֶ ִחית קֹוָלה ִעם ֶקַרח – ֶזה ּכֵ ּנּו ּפַ ִמּמֶ

ְלנּו  ל ִטיָסה!( ִנּצַ עֹות ׁשֶ ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ֶרְך )ׁשְ ֲאָבל ֶאת רֹב ַהּדֶ
ַעם  ּוַבּפַ י,  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ יָחה  ׂשִ ַיַחד  ּבְ ָלַמְדנּו  ִלְלֹמד.  ְוַגם  ָלנּוַח 
ֵדי  ּכְ  – נֹוְסִעים?  ֲאַנְחנּו  ְכָלל  ּבִ ה  ָלּמָ י:  ְבּתִ ָחׁשַ ָהִראׁשֹוָנה 
י ִנְמָצא  ׁשּוָבה: ָהַרּבִ ם עֹוֶנה ֶאת ַהּתְ י ׁשָ ֵנס ָלֹאֶהל! ָהַרּבִ ְלִהּכָ
ִרים  ם – ִמְתַחּבְ הּוא ׁשָ ם ְויֹוְדִעים ׁשֶ ְכָנִסים ְלׁשָ ּנִ ֹאֶהל, ּוְכׁשֶ ּבָ
י  ְבּתִ ָחׁשַ ּתֹוָרה.  ּוְבִלּמּוד  ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ּבְ ִקים  ּוִמְתַחּזְ ֵאָליו, 
ּלֹו  ׁשֶ ַהֲחֵבִרים  ְוַעל  ָהֵעֶמק,  ל  ְגּדַ ִמּמִ רּוְסִקין  ּדֹוּבְ ַזְלִמי  ַעל 
י ֶזה לֹא ָהלֹוְך-ָוׁשֹוב,  ְהיֹות ֵאֶצל ָהַרּבִ ּלִ י ׁשֶ ה – ְוֵהַבְנּתִ ּתָ ֵמַהּכִ
אֹוָתנּו,  ד  ְמַלּמֵ י  ָהַרּבִ ׁשֶ ְלָמה  ר  ְלִהְתַחּבֵ ֶזה  ְוַלְחֹזר.  ִלְנֹסַע 
ם ִאם ֶזה אֹוֵמר  ִריְך – ּגַ ּצָ ל ָמה ׁשֶ ְוִלְהיֹות מּוָכִנים ַלֲעׂשֹות ּכָ
ֶצר  ַהּיֵ ַעל  ר  ּבֵ ּוְלִהְתּגַ ץ  ְלִהְתַאּמֵ ם,  ָוׁשָ ּפֹה  ָחק  ִמׂשְ ַעל  ר  ְלַוּתֵ

ָמה  ם  ּגַ ַלֲעׂשֹות  אֹו  י  ּלִ ׁשֶ ק ִלי.ָהַרע  ֵ ּלֹא ֲהִכי ִמְתַחּשׁ ׁשֶ

ְניּו יֹוְרק, אֹוטֹוּבּוס 
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רּוְך  ּבָ לֹום,  ׁשָ ּבְ ָנַחְתנּו 
ים  ּתֵ ׁשְ ּבִ ְמַעט  ּכִ ם,  ֵ ַהּשׁ

ְיָלה. ּלַ ֵרה ּבַ ֶעׂשְ

י,  ּלִ ׁשֶ יֹוָמן  יֹוֵדַע,  ה  ַאּתָ
ֶאֶרץ  ּבְ ִלְהיֹות  ֶזה  ָמה 
ּיֹום ֶאָחד  ְחׁשֹב ׁשֶ ָזָרה? ּתַ
ֵגָרה  ֵמַהּמְ הֹוֵלְך  ָהִייָת 
יֹוָמִנים  ּופֹוֵגׁש  י  ּלִ ׁשֶ
ּדֹוִמים  ְקָצת  ֲאֵחִרים, 
ׁשֹוִנים  ְמאֹוד  ֲאָבל  ְלָך 

ַאֶחֶרת,  ִמְתַנֲהִגים  ֵהם  ָך.  ִמּמְ
ְוַגם  ַאֶחֶרת,  ִנְרִאים  ֲאִפּלּו  ֵהם  ַאֶחֶרת,  ָפה  ׂשָ ּבְ ִרים  ְמַדּבְ ֵהם 
ָכה  ּכָ ַאֵחר.  ַהּכֹל   – כֹוִנּיֹות  ְוַהּמְ ים  ּתִ ְוַהּבָ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָהֲאִויר  ֶמֶזג 

ְענּו ִלְניּו יֹוְרק. ִהּגַ ׁשֶ י ּכְ ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ

י.  ַחְדּתִ ּפָ ְקָצת  ְרּכֹוִנים,  ַהּדַ ִבּקֶֹרת  ּבְ י  ּלִ ׁשֶ ַהּתֹור  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ט  ַמּבָ ִעם  ֶזה,  ּכָ ר  ְמֻבּגָ ָהָיה  כּוִכית  ַהּזְ ֵמֲאחֹוֵרי  ִקיד  ַהּפָ

ֵלב  ים  ָיׂשִ הּוא  ׁשֶ ּוְבִלי  ָעַלי,  ל  ּכֵ ִהְסּתַ ֵסֶבר. הּוא  ֲחמּור 
ְנָיא, ּוַבּסֹוף הּוא הֹוִציא ֶאת  ּתַ ה ׁשּורֹות ּבַ ּמָ י ּכַ ִמְלַמְלּתִ

ְך ֵאַלי!... ּלֹו ְוָחַתם. הּוא ֲאִפּלּו ִחּיֵ ַהחֹוֶתֶמת ׁשֶ

חּוִרים  ּבַ ְנִעיָמה.  ָעה  ַהְפּתָ ָלנּו  ָתה  ִחּכְ ְרִמיָנל  ּטֶ ּבַ
ָלנּו  ְוָנְתנּו  ָעֵלינּו  ָקְפצּו  ּמּוָבן(  ּכַ ְרֵאִלים,  )ִיׂשְ ֲחִביִבים 

ם  ׁשָ ָהיּו  ִמְצַרִים.  טּוב  ל  ּכָ ְמֵלאֹות  ֲעָנִקּיֹות  ִקּיֹות  ׂשַ
ׁש  ְתאֹוׁשֵ ּנִ ׁשֶ  – ה  ִתּיָ ׁשְ ּוַפִחּיֹות  ּפּוִחים  ּתַ ים,  ּקִ ַמְמּתַ

ה. יָסה ָהֲאֻרּכָ ְקָצת ֵמַהּטִ

ִל- ר  ַהְיׁשֵ אֹוטֹוּבּוס,  ַעל  ָעִלינּו  ם  ִאּתָ ַיַחד 
ָעֵיף. ְמאֹוד.  ר  ִעּקָ ּבְ ַסְקָרן, ֲאָבל  ָהִייִתי   .770

ֶזה? ֲאָבל  ע ּכָ ה לֹא ָהִייָת ָעֵיף ַאֲחֵרי ַמּסָ ַאּתָ
ֶרַגע.  ִזים  ְמַבְזּבְ לֹא  ָנָסִאים  ַהּפָ ִטיַסת  ּבְ

ְוָצִריְך  ְוָדחּוס  ָעמּוס  יֹום  ֵסֶדר  ֵיׁש 
ְנָיִמין  ּבִ ָחְכָמה. ר'  ל אֹותֹו ּבְ ְלַנּצֵ

ֶרְך,  ל ַהּדֶ נּו ּכָ ר ִאּתָ ּבֵ ִויְלֶהְלם ּדִ
ֲאַנְחנּו  ְלָאן  ָלנּו  יר  ְוִהְסּבִ
נֹוְסִעים ּוָמה ֲאַנְחנּו עֹוְמִדים 

ִלְראֹות.

ַאַחת  ַעל  ֲהָכָנה,  ִלי  ּבְ ְוָאז, 
ֵדָרה  ַהּשְׂ ל  ׁשֶ ּנֹות  ַהּפִ
ִלי  )ִנְרֶאה  ַהּזֹו  ָהֲעָנִקית 
י  ּפִ ּוְגדֹוָלה  ְרָחָבה  ִהיא  ׁשֶ

ָרִאיִתי ֶאת  נּו(,  ּלָ ׁשֶ ָהֵאזֹור  ָכל  ּבְ ֲהִכי סֹוֵאן  ִביׁש  ֵמַהּכְ לֹוׁש  ׁשָ
ֶזה   .770 ֶאת  ָרִאיִתי  ָעָליו.  י  ַמְעּתִ ׁשָ ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ ׁשֶ ְנָין  ַהּבִ

אן! ם, ֶזה ּכָ לֹא ֵאי ׁשָ

ַעְרִבית  ְלנּו  ּלַ ִהְתּפַ ֵמֲעֵיפּות,  ְסחּוִטים  ָהִיינּו  ּלֹא  ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ
ה  ּמָ ּכַ ַעד  יר  ִהְסּבִ רֹוט  ל  ֶמְנּדֶ ְמַנֵחם  ָהַרב  ּוִבְרִצינּות.  ַחּיּות  ּבְ
ָנה.  ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ה ְיָקָרה, ְולֹא ָיֹכְלנּו לֹא ְלִהְתּפַ קֹום ַהּזֶ ּמָ ה ּבַ ִפּלָ ַהּתְ
ִכּסּוי  ים ּבְ י, ְמֻכּסִ ל ָהַרּבִ ר ׁשֶ ֶטְנּדֶ א ְוַהּסְ ּסֵ ֶרַקע ָרִאיִתי ֶאת ַהּכִ ּבָ

ד ָעֶבה. ּבַ

ְמנּו  ל 770 ְוָנׁשַ ירֹות ׁשֶ ל, ֵהַרְחנּו ְקָצת ֶאת ַהּקִ ּלֵ ְמנּו ְלִהְתּפַ ִסּיַ
ָעֹמק ֶאת ָהֲאִויר – ְוָהַלְכנּו ִליׁשֹון.

ֵאֶצל ָהַרִּבי
ָהָיה  ְלָמֳחָרת  ֲעָצמֹות.  ֶצת  ְמַחּלֶ ֲאָבל  ְקָצָרה  ָהְיָתה  ָנה  ֵ ַהּשׁ

ה. ע. ֵהִכינּו אֹוָתנּו ָלֶרַגע ַהּזֶ ּסָ ָכל ַהּמַ דֹול ּבְ ַהּיֹום ֲהִכי ּגָ

ָלֹאֶהל.  ד  ִמּיָ ְוָנַסְענּו  ֶמת ְמאֹוד,  ֻמְקּדֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ַקְמנּו 
ִנְמָצא  ָהֹאֶהל 
ָהָעְלִמין  ֵבית  ּבְ
רַֹבע  ּבְ הּוִדי  ַהּיְ
ִעיר  ּבָ ׁשֶ ְקִוויְנס 
ית  ִק ָנ ֲע ית- ִק ָנ ֲע ָה
ֶמְרָחק  ּבְ יֹוְרק,  ְניּו 
ִרים  ֶעׂשְ ּכְ ל  ׁשֶ
ִמ- ְנִסיָעה  ּקֹות  ּדַ
ָהָיה  ֶאָחד  ל  ּכָ  .770
ּלֹו.  ׁשֶ ֲהָכנֹות  ּבַ ָעסּוק 
עֹוֵמד  ֲאִני  ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ
אּוַלי  י.  ָלַרּבִ ֵנס  ְלִהּכָ
אֹותֹו,  ֶאְרֶאה  לֹא  ֲאִני 
י ָרָאה  ּלִ א ׁשֶ ַאּבָ מֹו ׁשֶ ּכְ
לֹא  ֲאִני  אּוַלי  אֹותֹו. 
ֲאִני  ֲאָבל   – אֹותֹו  ְמָעה  ׁשָ י  ּלִ ׁשֶ א  ִאּמָ ׁשֶ מֹו  ּכְ אֹותֹו,  ַמע  ֶאׁשְ
י ֶאת ַהֲחלֹומֹות  ר ָלַרּבִ ֵנס ָלֹאֶהל, ַוֲאַסּפֵ ֶאֱהֶיה ֶאְצלֹו. ֲאִני ֶאּכָ
ַוֲאִני  ִלְהיֹות,  רֹוֶצה  ֲאִני  ּוָמה  י  ּלִ ׁשֶ מּוִסים  ַהּכְ
ֲחִסיִדי  יֹוֵתר,  טֹוב  ֶיֶלד  ִלְהיֹות  ַאְבִטיַח  ם  ּגַ

יֹוֵתר.

ל  ּכָ ִלְקבּוצֹות.  ְקנּו  ִהְתַחּלַ ְענּו,  ִהּגַ ׁשֶ ּכְ
יִעים,  ּפִ ׁשְ ַהּמַ ַאַחד  ִעם  ָבה  ָיׁשְ ְקבּוָצה 
ְוַלְחׁשֹב  ז,  ְלִהְתַרּכֵ יִתי  ִנּסִ ַיַחד.  ּבְ ְוָלַמְדנּו 
ת  ִפּלַ ּתְ ַאֲחֵרי  ַמְדנּו.  ּלָ ׁשֶ ָמה  ַעל  טֹוב 
ְבנּו  ַ ת "ַהּגֹוֵמל", ִהְתַיּשׁ ְרּכַ ֲחִרית, ִעם ּבִ ׁשַ
ְדיֹון ֶנֶפׁש"  "נ ֶזה "ּפִ "נ. ּפַ י ּפַ ִלְכּתֹב ָלַרּבִ
ֲחִסיִדים  ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ י  ִאיׁשִ ב  ִמְכּתָ ֶזה   –
י  ים ֵמָהַרּבִ ׁשִ "נ ְמַבּקְ ּפַ י. ּבַ ּכֹוְתִבים ָלַרּבִ
)לֹא  ָלנּו  ֲחׁשּוִבים  ֲהִכי  ָבִרים  ַהּדְ ֶאת 
ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  קֹוְרִקיֶנט,  ְולֹא  ַרְחָפן 

ֱאֶמת!(. ַהֲחׁשּוִבים ּבֶ

יַע  ּפִ ׁשְ ַהּמַ ֶאת  אֹול  ִלׁשְ ָרִציִתי 
י  ֵהַבְנּתִ ֲאָבל  ּכֹוְתִבים,  ָמה 
י,  ּלִ ה הּוא ַרק ׁשֶ ב ַהּזֶ ְכּתָ ַהּמִ ׁשֶ
ב  ְכּתָ י. ְוֶאת ַהּמִ יִני ְלֵבין ָהַרּבִ ּבֵ
ֶאת  י?  ַתְבּתִ ּכָ ָמה  ב.  ֵמַהּלֵ ִלְכּתֹב  ָצִריְך  ה  ַהּזֶ
ֹנאַמר  ּבֹוא  ֲאָבל  ר...  ְמַסּפֵ לֹא  ֲאִני  ְלָך  ם  ּגַ ֶזה 
ָמה  ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ ַהֲחׁשּוִבים  ָבִרים  ּדְ ּבַ י  ְזּתִ ִהְתַרּכַ ׁשֶ
טֹוב  ְוִלְהיֹות  ּנֹות  ּתַ ְלִהׁשְ  – רֹוֶצה  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאִני  ׁשֶ

יֹוֵתר.

ָלֹאֶהל.  ַיַחד  ִנְכַנְסנּו  מּוָכִנים,  ָהיּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ּכְ
מֹו  )ּכְ ְרְטל  ּגַ י  ָחַגְרּתִ ֲעַלִים,  ַהּנַ ֶאת  י  ָחַלְצּתִ

 ָהִייִתי 
ֵאֶצל ָהַרִּבי

יֹוָמן ִאיִׁשי 
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ִניָסה,  ּכְ ּבַ ׁשֶ ר  ַהּצָ רֹות  ַהּנֵ ֲחַדר  ּבַ ֵנר  י  ִהְדַלְקּתִ א!(,  ַאּבָ ל  ׁשֶ
י ֶאל ּתֹוְך ָהֹאֶהל. ְוִנְכַנְסּתִ

ֶקט  ׁשֶ ם  ׁשָ ֵיׁש  ִמיד  ּתָ ְפִנים,  ּבִ ֵיׁש  ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ה  ּנֶ ְמׁשַ לֹא 
ּלֹא  ׁשֶ ְרִציִנית  ֲאִויָרה  יׁש  ַמְרּגִ ה  ַאּתָ ַאַחת  ַבת  ּבְ ֻמְחָלט. 
ל ָהִריִבים ִנְראּו ִלי  ְתאֹום ּכָ ׁשּום ָמקֹום. ּפִ ַעם ּבְ ּתָ ַאף ּפַ ׁשְ ִהְרּגַ
ְכָלל?  ה ּבִ ּנֶ ל ֶזה ְמׁשַ י, ָמה ּכָ ים. ֲאִני ִנְמָצא ֵאֶצל ָהַרּבִ ַקְטנּוִנּיִ
ֲאִני  ם  ּגַ י.  ָהַרּבִ ִעם  ְלַבד  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ם  ׁשָ עֹוֵמד  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ
ל  ְוׁשֶ י  ּלִ ׁשֶ "נ  ַהּפַ ְוֶאת  ָלׁשֹון"  ַה"ַמֲעֵנה  ֶאת  ֶקט  ׁשֶ ּבְ ָקָראִתי 

י ֵמָהָאֶרץ. ּלִ ַהֲחֵבִרים ׁשֶ

ָהיּו ִלי ֵמעֹוָלם. ּקֹות ֲהִכי ְרִציִנּיֹות ׁשֶ ר ַהּדַ ֵאּלּו ָהיּו ֶעׂשֶ

ַהְּקֵניְדָלְך ֶׁשל עֹוג, ִמיְקרֹופֹון ָיָׁשן, ֲאָבל 
ֲהִכי ָחׁשּוב: ַהַּבִית ֶׁשל ָהַרִּבי

ְמֻיָחד  כּוַנת ְקַראּון ַהְיְטס. ּבִ ָאַכְלנּו ֲארּוַחת ּבֶֹקר, ְוָחַזְרנּו ִלׁשְ
ְלנּו  ּלַ ְוִהְתּפַ ִנית  ְוָהַרּבָ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ִית  ַהּבַ ֶאת  ְתחּו  ּפָ ִביֵלנּו  ׁשְ ּבִ
ְדֵרגֹות  ַהּמַ ַעל  י  ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ ְוַחם.  ׁשּוט  ּפָ ִית  ּבַ ֶזה  ּכָ ִמְנָחה.  ּבֹו 

י  ָהַרּבִ אן  ּכָ ׁשֶ י  ְבּתִ ְוָחׁשַ ָהֶעְליֹוָנה,  ַלּקֹוָמה  ּמֹוִבילֹות  ׁשֶ
ל  ּכָ ְמַעט  ּכִ ְוָיַרד  ָעָלה 
ת  ּנַ ּפִ י ַעל  ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ יֹום; 
י  ְבּתִ ה, ְוָחׁשַ ַטּנָ ָהֹאֶכל ַהּקְ
ַיַחד  ב  ָיׁשַ הּוא  אן  ּכָ ׁשֶ
ֶזה  ֶעֶרב.  ל  ּכָ ִנית  ָהַרּבָ ִעם 
י! ל ָהַרּבִ י ׁשֶ ִית ָהִאיׁשִ ַהּבַ

ַלֲהפּוָגה  ְכנּו  ִהְמׁשַ ם  ָ ִמּשׁ
מּוֵזאֹון  ּבְ ְוֶנְחָמָדה  ְקִליָלה 
מּוֵזאֹון  ֶזה  ם.  ֵ ַהּשׁ ִצְבאֹות 
דֹול  ּגָ ֲהִכי  הּוִדי  ַהּיְ ָלִדים  ַהּיְ
ְך  ּכָ ל  ּכָ ם  ׁשָ ֵיׁש  עֹוָלם.  ּבָ
ֵיׁש  ַוֲחָדִרים.  צּוגֹות  ּתְ ה  ַהְרּבֵ
ת,  ּבָ ׁשַ ְלַחן  ׁשֻ ל  ׁשֶ ג  ֻמּצָ ם  ׁשָ
א  ִאּמָ ל  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְקֵניְדָלְך  ִעם 

ה  ַוֲאִפּלּו ִמְלִחּיָ ְוָגִביַע  ה  ְוַחּלָ ל ַהר ִסיַני,  ֹגֶדל ׁשֶ ּבְ י ֲאָבל  ּלִ ׁשֶ
ל  דֹול ּכָ ָאֶמִריָקה ַהּכֹל ּגָ ן... ַרק ּבְ ׁשָ ל עֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ ִאּלּו ׁשֶ – ּכְ

יף! ְך. ָהָיה ּכֵ ּכָ

קֹוַמת  ּבְ ּדּוִרים,  ִ ַהּשׁ ֲחַדר  ּבַ ֻמְדָרְך  ִסּיּור  ָלנּו  ה  ִחּכָ ְך  ּכָ ַאַחר 
ֶאת  ִרים  ּדְ ְמׁשַ ָהיּו  ֵאיְך  ָלנּו  ירּו  ִהְסּבִ ם  ׁשָ ל 770.  ׁשֶ ִניָסה  ַהּכְ
מֹוְקִדים  רֹות  ְלַעׂשְ יר  ָיׁשִ ּדּור  ׁשִ ּבְ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ַהִהְתַוֲעדּויֹות 
סּוק סֹוִדי  ֶעְזַרת ּפָ ָרה ּבְ ְפּתְ ּנִ ָלה ׁשֶ ּקָ רּו ָלנּו ַעל ַהּתַ עֹוָלם, ִסּפְ ּבָ
ֲערּוָכה  ּתַ ָלנּו  ֶהְראּו  ַוֲאִפּלּו  ַהּסֹוד...(,  ֶאת  ָלֶהם  ה  ּלָ ּגִ י  )ָהַרּבִ
ָהָיה  יק  ַעּתִ ֲהִכי   – ֶהם  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ִהׁשְ י  ָהַרּבִ ׁשֶ ִמיְקרֹופֹוִנים  ל  ׁשֶ

ה! ּנָ ׁש ְמׁשֻ ּלֹו ַמּמָ ָנה, ְוַהּצּוָרה ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ְפֵני ׁשִ ִמּלִ

דֹוָלה  ה ַהּגְ ְפִרּיָ ל ַהּסִ ֲערּוכֹות ׁשֶ אּוַלם ַהּתַ ם ּבְ ְרנּו ּגַ ּקַ ְך ּבִ ַאַחר ּכָ
רֹות  ַעׂשְ ֵיׁש  ה  ְפִרּיָ ַהּסִ ל  ׁשֶ ף  ְרּתֵ ּמַ ּבַ ׁשֶ ָלנּו  רּו  ִסּפְ י.  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ
ְמֻיָחִדים  ֳאָסִפים  ּוָבֶהם  ֵעֶרְך,  ְוִיְקֵרי  ְנִדיִרים  ְסָפִרים  ַאְלֵפי 
ל  ּכָ ָרִאינּו  ֲערּוָכה  ּתַ ּבַ יִקים.  ַעּתִ ּוְסָפִרים  ָיד  ְתֵבי  ּכִ ל  ׁשֶ ְמאֹוד 
ים, ָהַאְדמֹו"ִרים ַהּקֹוְדִמים  ּיִ ׁשּו ֶאת ָהַרּבֵ ּמְ ִ ּשׁ ִמיֵני ֲחָפִצים ׁשֶ
ֲהַר"ׁש  ַהּמַ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ עֹון  ׁשָ ֶצֶדק,  ַמח  ַהּצֶ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ה  ּפָ ּכִ  –

נּו. ּלָ ִהיְסטֹוְרָיה ׁשֶ ׁש ָלַגַעת ּבַ י"צ. ַמּמָ י ָהַרּיַ ל ָהַרּבִ ּוִמְזָוָדה ׁשֶ

ַאְרִטיק ֶׁשֶלג ּוָפִנים ֻמָּכרֹות
ֶזה אּוַלם  ָטן'.  ַהּקָ אל  'ּזַ ּבַ ְלנּו  ּלַ ִהְתּפַ ְלָמֳחָרת  ֲחִרית  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ
לֹא  ֱאֶמת  ּבֶ ְוהּוא  ל 770,  ׁשֶ ִניָסה  ַהּכְ קֹוַמת  ּבְ ׁשֶ ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ

דֹול. ּגָ

יַע ר' ֶאְלָחָנן  ּפִ ׁשְ עּור ֲחִסידּות ִעם ַהּמַ ה ָלַמְדנּו ׁשִ ִפּלָ ִלְפֵני ַהּתְ
י ָהָיה ְמָבֵרְך ֶאת  ה ָהַרּבִ קֹום ַהּזֶ ּמָ ּבַ יר ָלנּו ׁשֶ ם ִהְסּבִ ּגַ ַרְיֶצס, ׁשֶ
ּפּוִרים  ַהּכִ ֶעֶרב יֹום  ּבְ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ יָבה  ׁשִ ּיְ ּבַ ְמדּו  ּלָ ׁשֶ חּוִרים  ַהּבַ

ל ַעל ַעְצמֹו ֶאת  ִקּבֵ י  ָהַרּבִ ׁש  ַמּמָ ְוָכאן  ִנים",  ַהּבָ ת  ְרּכַ ֶאת "ּבִ
ִהְתִחיל...  ַהּכֹל  ה  ַהּזֶ קֹום  ּמָ ּבַ ּוְבִקּצּור,   – "ד  ַחּבַ יאּות  ְנׂשִ
ֵבד, ַעל ַסְפַסל ָהֵעץ  ְלַחן ָהֵעץ ַהּכָ י ְלַיד ׁשֻ ְבּתִ ַ ְך ִהְתַיּשׁ ַאַחר ּכָ

י. ּתִ ׁשְ ַ ף – ְוַרק ִמּשׁ ְתַקּלֵ ַהּמִ

ָנה?  ְבִעים ׁשָ אן ִלְפֵני ׁשִ ֵאיְך ָהָיה ִנְרֶאה ַזְלִמי ִאם הּוא ָהָיה ּכָ
י ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ֶאת  ה. ּכִ ּנֶ ֶעֶצם, ֶזה לֹא ְמׁשַ י. ֲאָבל ּבְ ְבּתִ – ָחׁשַ
ל  ו – ִלְהיֹות ַחּיָ אן, ַעְכׁשָ ּלֹו, ַוֲאִני ָצִריְך ִלְהיֹות ּכָ ְפִקיד ׁשֶ ַהּתַ
י  ם, ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְוַלֲעׂשֹות ִמְצוֹות, ְוִלְנֹסַע ָלַרּבִ ֵ ִצְבאֹות ַהּשׁ ּבְ

ר ְוִלְהיֹות ָחִסיד. ּפֵ ּתַ ל ֶאת ַהּכֹוחֹות ְלִהׁשְ ָלֹאֶהל ּוְלַקּבֵ

ְך  ּכָ ל  ּכָ ָהָיה  חּוץ.  ּבַ ת ׁשֹוְבבּות  ֶאְתַנְחּתַ ם  ּגַ ינּו  ָעׂשִ ְלֵבין  ין  ּבֵ
ֶלג  ת ׁשֶ ּבַ ֶלג? ּבֻ ֶ ּשׁ ָחק ּבַ ר ַעל ִמׂשְ ַקררר... ֲאָבל ִמי ָיכֹול ְלַוּתֵ
ְוַזְלִמי- אל  ִנּיֵ ּדָ ֵאִלי,  ִעם  ַיַחד  ּבְ ֲאָבל  ִלְבנֹות,  ִהְצַלְחנּו  לֹא 
ַהְפָסָקה  ְלֹבץ.  ָהַפְך  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֶלג,  ֶ ּשׁ ּבַ ְקָצת  ּתֹוַבְבנּו  ִהׁשְ ִני  ֵ ַהּשׁ
ֲאִפּלּו  ה ָלֶכם ׁשֶ סֹוד ֲאִני ֲאַגּלֶ ֶדר ַהּיֹום ֶהָעמּוס. ּבְ ְמַרֲעֶנֶנת ִמּסֵ
ָטִעים  ֲהִכי  ָהַאְרִטיק  ָהָיה  ֶזה   – ֶלג  ֶ ֵמַהּשׁ ְקָצת  י  ָטַעְמּתִ

ַעם... י ֵאי ּפַ ַעְמּתִ ּטָ ׁשֶ

ְלנּו  ּלַ ִהְתּפַ ּוַמֲעִריב  ִמְנָחה 
ְענּו  ִהּגַ ׁשֶ ּכְ דֹול.  ַהּגָ אל  ּזַ ּבַ
ֶזה  ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ
ְמֻאֶחֶרת  ָעה  ׁשָ ּבְ ָהָיה 
ַוֲעַדִין  ְיָלה,  ּלַ ּבַ ְמאֹוד 
ים  ַרּבִ ֲחִסיִדים  ם  ׁשָ ָהיּו 
נֹוְסִעים,  יִעים,  ַמּגִ  –
ְויֹוְצִאים.  ִנְכָנִסים 
ַהּיֹום,  ִית.  ּבַ ּבַ נּו  ׁשְ ִהְרּגַ
ְך  ּכָ ל  ּכָ ם  ׁשָ ָהיּו 
ל  ּכָ ים...  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ
א  ַאּבָ ל  ׁשֶ ּפּוִרים  ַהּסִ
ִהְתַרֲחׁשּו  ִאּלּו  ּכְ
ָהֵעיַנִים.  מּול  ִלי 
ָעַמד  א  ַאּבָ ָהַעּמּוד,  ֵמֲאחֹוֵרי  אן,  ּכָ ה,  ִהּנֵ
ה  ָעׂשָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  יחֹות  ַלּשִׂ יב  ִהְקׁשִ י,  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ִהְתַוֲעדּות  ּבַ
ל  ׁשֶ "כֹוס  ּבְ י  ָהַרּבִ ִלְפֵני  ָעַבר  הּוא  אן  ּכָ 'ֲחָזָרה';  ֲעֵליֶהן 

ָרָכה"... ּבְ

בֹות ְולֹא ְלִהְתעֹוֵרר ַעד ְלָמֳחָרת,  ַמְחׁשָ ֹקַע ּבְ ָהִייִתי ָיכֹול ִלׁשְ
ְלדּות,  ִמּיַ ְוָחֵבר  ֵכן  ׁשָ ׁשֹוַחט,  ֵאִלי  ֶאת  י  ּתִ ַגׁשְ ּפָ ּוִפְתאֹום 
 .770- ּבִ יָבה  ׁשִ ּיְ ּבַ ְולֹוֵמד  ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ דֹול  ּגָ חּור  ּבָ הּוא  ו  ְוַעְכׁשָ
ְקָצת,  ׂשֹוַחְחנּו  רֹות!  ֻמּכָ ִנים  ּפָ ִלְפּגֹשׁ  ֶנְחָמד  ְך  ּכָ ל  ּכָ ָהָיה 
ֶאְמֹסר  ֲאִני  ְמאֹוד  ַחם  "ׁש  ּדַ ִאּתֹו.  ִלְלֹמד  אֹוִתי  ִהְזִמין  ְוהּוא 

ּלֹו. ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַלּמִ

ְלִהְתָראֹות
ָבר  ּכְ ה  ַאּתָ ׁשֶ רֹוֶאה  ֲאִני  ֲאָבל  ָועֹוד,  עֹוד  ְלָך  ר  ְמַסּפֵ ָהִייִתי 
ת.  ּבָ ׁשַ ְקָצָרה ָמה ָהָיה ּבְ ר ְלָך ּבִ א. ֲאִני ַרק ֲאַסּפֵ ׁש ִמְתַמּלֵ ַמּמָ
ְמָחה,  ל ָהאֹוְרִחים ְוַהּשִׂ ִית, ִעם ּכָ ּבַ ת ּבַ ּבָ י ְלׁשַ ְעּתִ ְעּגַ ְקָצת ִהְתּגַ
ֲהִכי  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָהְיָתה  ֹאֶהל  ּבָ ַהּזֹו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ י.  ִהְפַסְדּתִ לֹא  ֲאָבל 

ָחִויִתי. ְמֻיֶחֶדת ׁשֶ

ָאז  ים.  ּפִ ַהּדַ ְוַגם  ְבָלנּות,  ַהּסַ ְלָך  ְגְמָרה  ּנִ ׁשֶ רֹוֶאה  ֲאִני  אֹוְיׁש, 
ע  ּסָ ַהּמַ ׁשֶ ְלָך  ר  ְלַסּפֵ ֲאִני רֹוֶצה ַרק  ְלִהְתָראֹות,  ּנֹאַמר  ׁשֶ ִלְפֵני 
ְיָתה.  ָבִרים. ַזְלִמי ָחָדׁש ָחַזר ַהּבַ ה ּדְ ה ִלי ַהְרּבֵ ּנָ י ׁשִ ה ָלַרּבִ ַהּזֶ
י ּוָמה  י, ַעל ַנַחת רּוַח ָלַרּבִ י ַעל ָהַרּבִ ִרים ִאּתִ ַדּבְ ּמְ ַעם ׁשֶ ל ּפַ ּכָ
ה יֹוֵתר ָקרֹוב, מּוָבן  ָמע ִלי ַהְרּבֵ י – ַהּכֹל ִנׁשְ ּנִ י רֹוֶצה ִמּמֶ ָהַרּבִ
ָנה,  ַכּוָ ל יֹוֵתר ּבְ ּלֵ ְזכּות ֶזה ֲאִני ִמְתּפַ ּבִ טּוַח ׁשֶ י. ַוֲאִני ּבָ ּומּוָחׁשִ
יֹוֵתר.  טֹוב  ֶיֶלד  ִלְהיֹות  ל  ּדֵ ּתַ ּוִמׁשְ ַהְתָמָדה,  ּבְ יֹוֵתר  לֹוֵמד 
י ְלָהִביא לֹו  ֲאלּו ֲאִפּלּו ֶאת ֵמִאיְר'ֶקה. אּוַלי לֹא ִהְצַלְחּתִ ׁשְ ּתִ
ֶלג ֵמָאֶמִריָקה, ֲאָבל ָלִפי-ָטִפי ָורֹד ֲעָנִקי ְוָדִביק, ְוַגם ַזְלִמי  ׁשֶ

ן. ֶהְחֵלט ּכֵ ֲחִסיִדי יֹוֵתר – ּבְ

ה  ּתָ ּכִ ָהְיָתה  ַלְכָמן  ּבְ מּוִליק  ׁשְ ל  ׁשֶ ה  ּתָ ַהּכִ ְקִציר:  ּתַ
ׁשּו  ּבְ ּתַ ִהׁשְ ָבִרים  ַהּדְ ֲאָבל  ת,  ׁשֶ ּוְמֻגּבֶ ֶנת  ִמְצַטּיֶ

ה ּתָ ָגה ֶאת ַהּכִ ּלְ דֹוָלה ּפִ ּוְמִריָבה ּגְ

נּו  ּלָ ה ׁשֶ ּתָ ְתאֹום ֵאיזֹו ִמין רּוַח ָרָעה ָעְבָרה ַעל ַהּכִ ּפִ
ְרנּו  ּוִבּצַ ִנינּו  ּבָ ׁשֶ ָהַאְחדּות  חֹוַמת  ֶאת  ּומֹוְטָטה 
ֶנְחְצָתה  ֻאֶחֶדת  ַהּמְ ֵתנּו  ּתָ ּכִ ְלֶפַתע  ִנים.  ׁשָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

ֵני ַמֲחנֹות. ִלׁשְ

ֶאל  ַלׁש  ּגָ ְולֹא  ֶקט  ׁשֶ ּבְ ַמר  ִנׁשְ ּצּול  ַהּפִ ַהְתָחָלה  ּבַ
ה,  ּלָ י ַמֵהר ַהּסֹוד ִהְתּגַ ה. ֲאָבל ּדַ ּתָ ִמחּוץ ְלָכְתֵלי ַהּכִ
ָכל  ּבְ ַהּיֹום  יַחת  ׂשִ ָהַפְך  ׁשֶ ַעד 
ַרד  ִמׂשְ ּבְ ּכֹוֵלל  ַהֵחיֶדר, 

ַנֵהל ּוַבֲחַדר ַהּמֹוִרים. ַהּמְ

ֲאָבל  ְך,  ּכָ ַעל  רּו  ּבְ ּדִ ם  ּלָ ּכֻ
ים ֶאת  ָלׂשִ ִהְצִליַח  ִאיׁש לֹא 
ָעָיה.  ַהּבְ ׁשֶֹרׁש  ַעל  ע  ָהֶאְצּבַ
ֶפַתח  ּבְ י  ְנּתִ ִצּיַ ָבר  ּכְ ׁשֶ ּוְכִפי 
ַוֲחֵבַרי  ֲאִני  ֲאִפּלּו  ָבַרי,  ּדְ
יב  ְלָהׁשִ ָיַדְענּו  לֹא  ה  ּתָ ַלּכִ
אֹוד- ַהּמְ ֵאָלה  ְ ַהּשׁ ַעל 

ת  ִסּבַ ַמִהי  ׁשּוָטה:  ּפְ
ְך  ּכָ ָגה  ּלְ ּפִ ׁשֶ ִריָבה  ַהּמְ

ֵתנּו? ּתָ ֶאת ּכִ

ִליֵדי  יעּו  ִהּגִ ָבִרים  ַהּדְ
ֵליל  ּבְ ית  ָסְרּתִ ַהּמָ ַהּפּוִרים  ת  ְמִסּבַ ֶאת  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ְך  ּכָ
ִהְצַלְחנּו  לֹא  ה,  ּתָ ַהּכִ ְך  ְמַחּנֵ ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ַהַחג, 

ף. ּתָ ְמׁשֻ ן ּבִ ְלַאְרּגֵ

ה  ּתָ ַהּכִ ְך  ְמַחּנֵ ִויְדסֹון  ּדָ ָהַרב  ׁש  ּמֵ ְמׁשַ ִנים  ׁשָ ָבר  ּכְ
ָוַמְעָלה,  ְכמֹו  ִ ִמּשׁ ָאָדם  ּבְ ר  ְמֻדּבָ ֵחיֶדר.  ּבַ בֹוָהה  ַהּגְ
ַח,  ּקֵ ּפִ ִאיׁש  ַמֲעִריִצים.  ׁש  ַמּמָ ָלִדים  ַהּיְ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ
י  ּלִ ׁשֶ א  ִאּמָ ְוַסְמכּוִתי.  ֲהִליכֹות  ְנִעים  ָחָכם,  ְלִמיד  ּתַ

ֶנֶפׁש ָהָאָדם". הּוא "ֵמִבין ּבְ אֹוֶמֶרת ׁשֶ

ָמָרא  ַהּגְ עּוֵרי  ׁשִ ֶעְליֹון.  ֶחֶסד  ּבְ מֹוֶרה  ם  ּגַ ְוהּוא 
הּוא מֹוֵסר  ׁשֶ ָנִביא  ּבְ עּור  ִ ְוַהּשׁ ַהּבֶֹקר  עֹות  ׁשְ ּבִ ּלֹו  ׁשֶ
ֶאת  ק  ְלַלּקֵ לֹוַמר?  ֵאיְך  ֵהם,  ֳהַרִים  ַהּצָ ַאַחר  ָלנּו 
ים  רֹוִנּיִ ׁשְ חֹות-ּכִ ַהּפָ ְלִמיִדים  ַהּתַ ֲאִפּלּו  עֹות.  ָהֶאְצּבָ
ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  יִגים  ּוַמּצִ ְלָמד  ּנִ ּבַ ׁשֹוְלִטים  ה  ּתָ ּכִ ּבַ
ָנה  ׁשָ י  ּכִ ֵאפֹוא  ֶלא  ּפֶ לֹא  ְבָחִנים.  ּמִ ּבַ ָנִאים  ִצּיּוִנים 
נּו  ּלָ ֵחיֶדר ׁשֶ בֹוָהה ּבַ ה ַהּגְ ּתָ ְלִמיֵדי ַהּכִ ָנה, ּתַ ַאַחר ׁשָ

יֹוֵתר. יבֹות ַהּטֹובֹות ּבְ ׁשִ ִרים ַעל ְיֵדי ַהּיְ ְמֻחּזָ

ֹסֶרת ְלִפיּהָ  ִהְנִהיג ֶאת ַהּמָ ִויְדסֹון הּוא ֶזה ׁשֶ ָהַרב ּדָ
ת  ִלְמִסּבַ ְלֵביתֹו,  ְלִמיָדיו  ּתַ יִעים  ַמּגִ ּפּוִרים  ֵליל  ּבְ
ִויְדסֹון  ה ַהּזֹו ָהַרב ּדָ ִסּבָ ּמְ יָזה. ּבַ ֵמָחה ְוַעּלִ ּפּוִרים ׂשְ
ּתֹוֵרם  ְלִמיִדים, ָמה ׁשֶ ינֹו ּוֵבין ַהּתַ יְסַטְנס ּבֵ ׁשֹוֵבר ּדִ

ְך. ל ּכָ ְך ָאהּוב ּכָ עֹוד ִלְהיֹותֹו ְמַחּנֵ

ל  ּכָ יַע  ַמְפּתִ ִויְדסֹון  ּדָ ָהַרב  ָמֹסֶרת,  ֵמאֹוָתּה  ֵחֶלק  ּכְ
ְך  ֵדי ּכָ ת ְמקֹוִרית ַאֶחֶרת. ַעד ּכְ ַתְחּפֹׂשֶ ָנה ֵמָחָדׁש ּבְ ׁשָ

ְלִמיִדים  ַעם ַהּתַ ּלֹא ּפַ ּלֹו, ׁשֶ ְחּפֹוׂשֹות ׁשֶ ֻמְצָלחֹות ַהּתַ

ָנה  ׁשָ ְלֻדְגָמה,  ְלַזהֹותֹו.  ּו  ִהְתַקּשׁ ְלֵביתֹו  יעּו  ִהּגִ ׁשֶ

ַתח  ּפָ ְוָכְך  ֻמְפָלג  יׁש  ְלָיׁשִ ׂש  ִהְתַחּפֵ הּוא  ַאַחת 

ּכֹה  ָהְיָתה  ת  ְחּפֹׂשֶ ַהּתַ יתֹו.  ּבֵ ֶלת  ּדֶ ֶאת  ְלַתְלִמיָדיו 

ְפקּו  ּדָ טּוִחים ׁשֶ ְלִמיִדים ָהיּו ּבְ י ַהּתַ ְכַנַעת, ַעד ּכִ ְמׁשַ

ֶלת ַהּלֹא-ְנכֹוָנה... ַעל ַהּדֶ

ָאֶמִריָקִני  ְלַתְרִמיַלאי  ׂש  ִהְתַחּפֵ הּוא  ַאֶחֶרת  ָנה  ׁשָ ּבְ

ַתח  תֹו ְלֵביתֹו, ּפָ ּתָ ֵני ּכִ יעּו ּבְ ִהּגִ ׁשֶ ְתׁשּוָבה. ּכְ חֹוֵזר ּבִ

ְנסּו", הּוא ִהְזִמין  ּכָ ָניו. "ּתִ ֶלת ֶאָחד ִמּבָ ָלֶהם ֶאת ַהּדֶ

ֲאֵליֶכם".  ֵיֵצא  ֶכף  ּתֵ י  ּלִ ׁשֶ א  "ַאּבָ ִניָמה,  ּפְ אֹוָתם 

ִית  ַהּבַ ן  ִמְפּתַ ַעל  הֹוִפיַע  ִים  ּתַ ׁשְ אֹו  ה  ּקָ ּדַ ֲעֹבר  ּכַ

ּבּוָכִרית  ה  ְוִכּפָ ָארְֹך  ְמַעט  ָער  ׂשֵ ִעם  ָקף  ְמֻמׁשְ ִאיׁש 

ים  ּנִ ְמׁשֻ ים  ִצְבעֹוִנּיִ ָגִדים  ּבְ ָלַבׁש  הּוא  דֹוָלה.  ּגְ

ְלִמיִדים ָהיּו  ַהּתַ ָפָניו.  ִמּלְ לּוָיה לֹו  ּתְ ְוִגיָטָרה ָהְיָתה 

ים  ּתִ ין ַהּבָ עֹוֵבר ּבֵ ן ְרחֹוב ׁשֶ ַנּגַ ר ּבְ ֻדּבָ ּמְ ְכָנִעים ׁשֶ ְמׁשֻ

ץ  ְלַקּבֵ ם  ּגַ ֶרְך  ַהּדֶ ְוַעל  ֵמַח  ׂשָ ְקָצת  ַלֲעׂשֹות  ֵדי  ּכְ

ֶהן  ּבָ ׁשֶ ּקֹות  ּדַ ר  ֶעׂשֶ ַאֲחֵרי  ַרק  ָלֶאְביֹוִנים'.  נֹות  'ַמּתָ

ְוִהְלִהיב  יָטָרה  ַהּגִ ַעל  ַרט  ּפָ ֶחְבָרָתם,  ּבְ ב  ָיׁשַ ה  ַהּלָ

ָעלּו  ָאֶמִריָקִני,  ִמְבָטא  ּבְ יִרים  ׁשִ ֶרת  ְרׁשֶ ׁשַ ּבְ אֹוָתם 

ָהַרב  ר...  ֵמֲאׁשֶ ַאֵחר  לֹא  הּו  ּזֶ ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ָלִדים  ַהּיְ

ִויְדסֹון. ּדָ

ְך,  ּכָ ל  ּכָ ֲעכּוָרה  ָהְיָתה  ה  ּתָ ּכִ ּבַ ָהֲאִויָרה  ָנה  ָ ַהּשׁ

ר  ְלַוּתֵ ֵנָאֵלץ  י  ּכִ ִויְדסֹון  ּדָ ָלַרב  הֹוַדְענּו  רֹאׁש  ּמֵ ׁשֶ

נּו  ׁשְ ָחׁשַ ׁשּוט  ּפָ ְמִחיָצתֹו.  ּבִ ַלְחּגֹג  ֲענּוג  ַהּתַ ַעל 

יִתית  ה ַהּבֵ ִסּבָ יצּוִצים ְולֹא ָרִצינּו ַלֲהֹפְך ֶאת ַהּמְ ִמּפִ

ׁשּויֹות. ְלִזיַרת ִהְתּגֹוׁשְ

ה ֵהֵחל?  ל ָהִעְנָין ַהּזֶ ָכל ֹזאת ָקָרה ְוֵאיְך ּכָ ָאז ָמה ּבְ

ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  אּוַלי  ֲאָבל  ִלי,  ֵאין  ׁש  ַמּמָ ל  ׁשֶ ׁשּוָבה  ּתְ

ָהִעְנָיִנים,  לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ֶאת  ְפֵניֶכם  ּבִ ֲאגֹוֵלל  ׁשֶ

ל ַהִהְתַרֲחׁשּויֹות  ַאְצִליַח סֹוף סֹוף ָלֶרֶדת ְלָעְמָקן ׁשֶ

ַעל  אֹור  ְמַעט  כּו  ּפְ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְרָמִזים  ֶהן  ּבָ ְוִלְמֹצא 

ה ָהֲעגּוָמה. ָרׁשָ ַהּפָ

ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ם  ֵ ּשׁ ׁשֶ י,  מֹוְיׁשִ ָלֶכם,  י  ְרּתִ ִסּפַ ָבר  ּכְ ׁשֶ ִפי  ּכְ

ה  ּבָ ַהּסִ ה.  ֲחֻנּכָ ֵאזֹור  ּבְ ֵתנּו  ְלִכּתָ יַע  ִהּגִ ר,  ִזיְלּבֶ הּוא 

ָהְיָתה  ָנה  ָ ַהּשׁ ֶאְמַצע  ּבְ ִלּמּוָדיו  ְמקֹום  ְלַהְחָלַפת 

ָהָאֶרץ  ְצפֹון  ּבִ ֵמִעיר  ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ל  ׁשֶ יָרה  ּדִ ַמֲעַבר 

גּוִרים  ַקת ְמקֹום ַהּמְ ה ְלַהְעּתָ ּבָ נּו. ְוַהּסִ ּלָ ֶאל ָהִעיר ׁשֶ

ְחּתֹו ְלִעיֵרנּו ָהְיָתה ְרצֹוָנם ְלִהְתּגֹוֵרר ְלַצד  ּפַ ל ִמׁשְ ׁשֶ

י. ל מֹוְיׁשִ ֵקן ׁשֶ א ַהּזָ ּבָ ַהּסַ

ֶאת  ם  ּגַ ְוׁשֶ ְרִאיִתיו  עֹוָלם לֹא  ּמֵ ׁשֶ י,  ל מֹוְיׁשִ ׁשֶ א  ַסּבָ

ים ֹקֶדם ָלֵכן  ה ֳחָדׁשִ ּמָ ּכַ מֹו ֵאיִני יֹוֵדַע, ִהְתַאְלֵמן  ׁשְ

ֵאר  ָ ִיּשׁ ּלֹא  ׁשֶ ּוְכֵדי  י.  מֹוְיׁשִ ל  ׁשֶ א  ְבּתָ ַהּסַ ֵמַרְעָיתֹו, 

י ַלֲעֹבר ְלִהְתּגֹוֵרר  ל מֹוְיׁשִ ּבֹוֵדד, ֶהְחִליטּו הֹוָריו ׁשֶ

ִעיר. ה אֹוֵמר, ֶאְצֵלנּו ּבָ ּזֶ ְלָידֹו – ׁשֶ

י,  ירֹות ִמּמֹוְיׁשִ ְיׁשִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ה  ָבִרים ָהֵאּלֶ ַהּדְ ל  ּכָ ֶאת 

ים. ֶהם ְיָחֵסינּו ָהיּו ְמֻעּלִ ּבָ ִמים ַהּטֹוִבים ׁשֶ ּיָ ּבַ

ֵמֶהָעָבר
סֹודֹות

ה ּתָ ּכִ ּלּוג ּבַ ּפִ
ִני: ֶרק ׁשֵ ּפֶ

ִוית  ֲעִליָלה ַעְכׁשָ

ִסיס  מֹוַתַחת, ַעל ּבְ

י ִסּפּור ִהיְסטֹוִרי ֲאִמּתִ

ַזְלָמן רּוֶדְרָמן ַמִגּיׁש:

ְך  ֶהְמׁשֵ
ָיבֹוא
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ָלָּמה ִלְכֹעס?
ַּתְקִציר: ָנִתי ְוַנִחי ְמַבְּקִׁשים ְלָהִמיר ֶאת ַהֶּמַדְליֹות ֶׁשִּקְּבלּו ַּבֲחִניָנה ַלַחָּיל 

ֶׁשִּגָּלה ֶאת ַהִּסיְסָמה ַהּסֹוִדית. ַהִּוּתּור נֹוֵגַע ְלִלּבֹו ֶׁשל ִיְפָתּח, ְמַפֵּקד 
ַהָּבִסיס, ְוהּוא ַנֲעֶנה ְלַבָּקָׁשָתם, סֹוֵלַח ַלַחָּיל ְוַגם מֹוִתיר ְּבָיָדם ֶאת 

ַהֶּמַדְליֹות

ל  ּכָ ַהֲעָרָצה,  ּבְ נּו  ּבָ יטּו  ִהּבִ ים  ַטּנִ ַהּקְ ּוב.  ּשׁ ַהּיִ ְלִגּבֹוֵרי  ָהִיינּו  ׁשּוב 

ְכֵמנּו  ׁשִ ַעל  ָטְפחּו  ִרים  ֻבּגָ ְוַהּמְ ִקְרָבֵתנּו  ֶאת  ׁשּו  ּקְ ּבִ ַהֲחֵבִרים 

ַהֲעָרָכה. ּבְ

ַעת  ַטּבַ ֵנינּו  ׁשְ את  יָפה  ִהּקִ ּבֶֹקר,  ּבַ ְלָמֳחָרת  ֲחִרית  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ ֹתם  ּבְ

ֵאיְך  ה,  ּמָ י-יֹוֵדַע-ּכַ ַהּמִ ַעם  ּפַ ּבַ ׁשּוב,  ִמיַע  ְלַהׁשְ נּו  ׁשְ ּקַ ְוִהְתּבַ ַסְקָרִנים 

ַפְסנּו ֶאת  ק ַהּסֹוִדי, ֵאיְך ּתָ ׁשֶ ל ַמְחַסן ַהּנֶ ִדּיּוק ָעִלינּו ַעל ִקּיּומֹו ׁשֶ ּבְ

ָרָמה ַמְסִעיָרה  ּדְ ּו ְלַהֲאִמין ׁשֶ ּפּור. ַהֶחְבֶר'ה ִהְתַקּשׁ ל ְוָכל ַהּסִ ַחּבֵ ַהּמְ

ָנה  ׁשָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ם  ְלַאּפָ ַחת  ִמּתַ ָרִקים  ָרִקים-ּפְ ּפְ ָלּה  ה  ִהְתַרֲחׁשָ ְך  ּכָ ל  ּכָ

הּו. ֶ ּקֹוֶרה ַמּשׁ ָלל ׁשֶ ִריחּו ּכְ ּיָ לֹא ׁשֶ ֵלָמה ּבְ ׁשְ

עֹוֵזר  ְלָידֹו,  ֲאִני  ׁשֶ ּכְ ָבִרים,  ַהּדְ ַמֲהַלְך  ֶאת  ְוִהְרָצה  ָזקּוף  ָעַמד  ַנִחי 

ַעד  ם  ּגַ  – ָהֱאֶמת  ֶאת  ָחׁשּוב.  ָרט  ּפְ ִמיט  ִהׁשְ ׁשֶ ּכְ ַעם  ּפַ י  ִמּדֵ ן  ּוְמַתּקֵ

ְתָקאֹות  ַהַהְרּפַ ל  ּכָ ְלאֹור  ַוֲחׁשּוִבים,  ְמֻיָחִדים  ַעְצֵמנּו  נּו  ַחׁשְ ה  ַעּתָ

ַהַהֲעָרָצה  ְלֹנַכח  ְבָעַתִים,  ׁשִ ְך  ּכָ נּו  ׁשְ ִהְרּגַ ו  ַעְכׁשָ ֲאָבל  ָעַבְרנּו.  ׁשֶ

ִביב. ַהּבֹוֶלֶטת ִמּסָ

ִטי  ְך ָרצּו ִלְראֹות, ָנַפל ַמּבָ ל ּכָ ם ּכָ ּלָ ּכֻ ַדְלָיה, ׁשֶ ֵהִרים ַנִחי ֶאת ַהּמֶ ׁשֶ ּכְ

ְמִהירּות  ָהַלְך ְוִהְתַרֵחק ּבִ בֹוּהַ ׁשֶ ל ָאָדם ּגָ ּבֹו ׁשֶ ה ַעל ּגַ ִנּיָ ְבִריר ׁשְ ְלׁשַ

ִהיר  ִהּלּוכֹו ַהּמָ ֶנֶסת. ָהָיה ּבְ ית ַהּכְ ֶלת ּבֵ יִבים ְלִכּוּון ּדֶ ְקׁשִ ל ַהּמַ ְעּגַ ִמּמַ

ַהְתָרָסה  ִמין  ִלי.  ִנְדֶמה  ָהָיה  ְלָפחֹות  ְך  ּכָ  – ֶזה  ּכָ ָנִתי  ַהְפּגָ הּו  ֶ ַמּשׁ

ֲחִקים ֶאת  ל ַמֲעַמד ִסּפּור ַהַהְצָלָחה, ּבֹו ֲאַנְחנּו ְמׂשַ י ּכָ ַלּפֵ ּוְמָחָאה ּכְ

ד  ָבה ִמּיָ י ׁשָ ׂשּוַמת ִלּבִ ן אֹוִתי, ַאְך ּתְ י. ֶזה ְקָצת ִעְצּבֵ ְפִקיד ָהָראׁשִ ַהּתַ

ד ְלָיד. ָעְבָרה ִמּיָ ָקָרה ׁשֶ ַדְלָיה ַהּיְ ֶאל ַהּמֶ

ֶכף  י ּתֵ ֲהרּו!", ָקָרא ַנִחי, ְוַגם ֲאִני הֹוַסְפּתִ ֵבר, ִהּזָ ָ "ִהיא ֲעלּוָלה ְלִהּשׁ

ִית, ַעל  ּבַ י ׁשֹוֵמר ּבַ ּלִ ן, ִהיא ְיָקָרה ְמאֹוד! ֲאִני ֶאת ׁשֶ ֶאת ֶחְלִקי: "ּכֵ

רֹוֶצה ִלְראֹות אֹוָתּה ָיכֹול ָלבֹוא ֵאֵלינּו"... ְזנֹון. ִמי ׁשֶ ַהּמִ

ָרה  ִנְסּגְ ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ ֶלת  ּדֶ ָבַרי.  ּדְ ֶאת  ָקְטָעה  ה  ַעּזָ ֶלת  ּדֶ ְטִריַקת 

ית  ִמּבֵ ה  ַעּתָ ֶזה  ָצא  ּיָ ׁשֶ בֹוּהַ  ַהּגָ ָהָאָדם  ְיֵדי  ַעל  ֲחָזָקה  ֲחָבָטה  ּבַ

ם ִמֲהרּו  ְרָקה ְוֻכּלָ דֹול. ַהֲחבּוָרה ִהְתּפָ ַכַעס ּגָ ְרֶאה ּבְ ָכל ַהּנִ ֶנֶסת, ּכְ ַהּכְ

ֶרַגע ָעַבר מֹוֵקד  ּכָ ם ֲאַנְחנּו ֵהַבּנּו ׁשֶ ן. ּגַ ַהחּוָצה ִלְראֹות ִמיהּו ַהֻחְצּפָ

ַהחּוָצה  ִאי-ָרצֹון  ּבְ ַרְגֵלינּו  ַרְכנּו  ְוׂשֵ ַאֵחר,  הּו  ְלִמיׁשֶ ַהִהְתַעְנְינּות 

ם. ִנְדַהְמנּו ְלַמְרֵאה ֵעיֵנינּו. ּלָ ִעְקבֹות ּכֻ ּבְ

ים  ֲאָנׁשִ ל  ׁשֶ דֹול  ּגָ ל  ַמְעּגָ ז  ֶמְרּכַ ּבְ ָעַמד  ְחָרר,  ׁשֻ ַהּמְ בּוי  ָ ַהּשׁ מֹוִטי, 

ָידֹו ְלָכל  ִאּלּו ָאַחז ּבֹו ֵטרּוף. הּוא נֹוֵפף ּבְ ִויָלִדים ּוָפָניו נֹוָרִאיות, ּכְ

י! לֹא ָצִריְך! לֹא רֹוֶצה ְולֹא ָצִריְך!  קֹול מּוָזר: "ּדַ ּוּוִנים ְוָצַעק ּבְ ַהּכִ

ְמֹעֶרֶבת  ָעה  ַהּבָ ֵמֵעין  ּבְ ָסִביב  ָסִביב  דּו  ִרּצְ ֵעיָניו  אֹוִתי!".  ַעְזבּו  ּתַ

ַמְלּכֶֹדת ָמֶות, ַאְך  ֶרת ּבְ ִצּפֹור ְמַפְרּפֶ ַעס ְוֵאיָמה. הּוא ִנְרָאה ּכְ ל ּכַ ׁשֶ

יֹוֵתר  ְסִביבֹו  ק  ְוִהְתַהּדֵ ָהַלְך  ַרק  ְקָרִנים  ַהּסַ ל  ַמְעּגַ ָעקֹות,  ַהּצְ ְלֹנַכח 

ְויֹוֵתר.

ֹחֶסר ֲהָבָנה ֻמְחָלט. ַעל ָמה הּוא ּכֹוֵעס  ֶזה ּבְ ְטנּו ֶזה ּבָ ַנִחי ַוֲאִני ִהּבַ

ה – הּוא  ְחרּורֹו ְוַעד ֲחֻנּכָ ֵלם – ֵמָאז ׁשִ ְך? ֵהן ֹחֶדׁש ׁשָ ל ּכָ ְתאֹום ּכָ ּפִ

ַמְפִריַע  ֵאיֶנּנּו  ְוהּוא  לֹו  ַמְפִריַע  ֵאיֶנּנּו  ִאיׁש  ּוב,  ּשׁ ּיִ ּבַ אן  ּכָ ִמְסּתֹוֵבב 

ְתאֹום? ְלִאיׁש. ָמה ָקָרה לֹו ּפִ

רּוָרה  ה לֹא ּבְ חּוׁשָ י. ּתְ ְתאֹום ַעל ִלּבִ ֶרת ָיְרָדה ּפִ ִמין מּוָעָקה לֹא ֻמְסּבֶ

ַהֲעָרָצה  ּבַ א  ְמַקּנֵ הּוא  אּוַלי  נּו.  ּבָ הּו  ֵאיְכׁשֶ ָקׁשּור  ּלֹו  ׁשֶ ַעס  ַהּכַ ׁשֶ

ְך? ֵדי ּכָ ִכינּו ָלּה? ֲאָבל, ַעד ּכְ ּזָ ׁשֶ

ֵעיַנִים!",  ּבֹו  ְונֹוֲעִצים  ָסִביב  עֹוְמִדים  ַרק  ם  ּלָ ּכֻ ֵאיְך  ְרֶאה  "ּתִ

הּוא  ׁשֶ ִלְפֵני  הּו  ֶ ַמּשׁ ַלֲעׂשֹות  "ֻמְכָרִחים  ַנִחי.  ְתאֹום  ּפִ ן  ִהְתַעְצּבֵ

ְוַיַחד  ְרוּוִלי  ׁשַ ּבְ ָאַחז  ְוַנִחי  ַאֲחַרי!",  ּבֹוא  ְעּתֹו.  ִמּדַ ֵיֵצא  ׁשּוט  ּפָ

ל. ְעּגָ ז ַהּמַ ֶרְך ֶאל ֶמְרּכַ ְסנּו ּדֶ ּלַ ּפִ

ָנה  ְרִגיׁשּות, ּפָ ֵתפֹו ּבִ ף ֶאת ּכְ ל מֹוִטי, ִלּטֵ ְזרֹועֹו ׁשֶ כֹוַח ּבִ ַפס ּבְ ַנִחי ּתָ

ַקד  ָדה, ּפָ ֶטן ּוִמּלֵ ד ִמּבֶ מֹו ְמַפּקֵ ל ַהּסֹוְבִבים ּוִבְצָעָקה ָרָמה, ּכְ ֶאל ּכָ

ָגה?". ד! ָמה ֶזה ּפֹה – ַהּצָ ר ִמּיָ ּזֵ ם ְלִהְתּפַ ּלָ ר! ּכֻ ּזֵ ם: "ְלִהְתּפַ ּלָ ַעל ּכֻ

•

ַעל  יֵנינּו  ּבֵ ב  ֵ ְלִהְתַיּשׁ מֹוִטי  ֶאת  ְכֵנַע  ְלׁשַ ִהְצַלְחנּו  ַקּלּות  ּבְ לֹא 

יק, הּוא הֹוִאיל  ְקָרִנים ִהְתַרֵחק ַמְסּפִ ַאֲחרֹון ַהּסַ א. ַרק ַאֲחֵרי ׁשֶ ׁשֶ ַהּדֶ

ַעס. ָעקֹות ּוִמן ַהּכַ ּלֹו ִמן ַהּצְ ב, רֹוֵעד ֲעַדִין ּכֻ ֵ ְלִהְתַיּשׁ

יַח ָעָליו, ּוָפַלט: "ֵאין ִלי  ה ַנִחי ְלַהּנִ ּסָ ּנִ ד ׁשֶ ֵתפֹו ֶאת ַהּיָ הּוא ִנֵער ִמּכְ

ֶעֶצם, אּוַלי  ם. ּבְ ּלָ ם לֹא יֹוֵתר טֹוִבים ִמּכֻ ָמה ַלֲעׂשֹות ּפֹה יֹוֵתר. ַאּתֶ

רּוִעים!". ם ֲהִכי ּגְ ַאּתֶ

ָבר –  מּוָבן לֹא ֵהִבין ׁשּום ּדָ ּכַ ֵמִבין – ַלְמרֹות ׁשֶ רֹאׁשֹו ּכְ ַנִחי ִהְנֵהן ּבְ

ה צֹוֵדק.  ֵסֶדר, ַאּתָ ן, מֹוִטי. ֲאַנְחנּו לֹא ּבְ ֶקט: "ּכֵ ַרּכּות ּוְבׁשֶ ְוָאַמר ּבְ

ן". ּוֵ ה ִמְתּכַ ִדּיּוק ַאּתָ ה, ֱאֹמר ָלנּו ְלָמה ּבְ ׁשָ ַבּקָ ַרק ּבְ

ּגֹוֵלל  ָהֹאֶפק,  ֶאל  ִנְכחֹו  יט  ַמּבִ הּוא  ׁשֶ ּכְ דֹול.  ַהּגָ ֶטף  ֶ ַהּשׁ א  ּבָ ְוָאז 

ְך  ֶמׁשֶ ּבְ נּו  ּלָ ׁשֶ ּוב  ּשׁ ּיִ ּבַ ָחָוה  אֹוָתם  ים  ּיִ ַנְפׁשִ ִיּסּוִרים  ֶכת  ַמּסֶ מֹוִטי 

ם ֵלב. נּו ֲאִפּלּו לֹא ׂשָ ִאיׁש ֵמִאּתָ ׁשֶ ַהֹחֶדׁש ָהַאֲחרֹון, ּכְ

מֹוִטי  ָהָיה  ְסִביבֹו  דֹוָלה  ַהּגְ ְוַהֲחִגיָגה  ְחרּור  ִ ַהּשׁ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ ֵרר  ִהְתּבָ

ְלִדּיּור  לֹו  ִיְדַאג  ֹחם,  ּבְ ֵחיקֹו  ֶאל  אֹותֹו  ץ  ְיַאּמֵ ּוב  ּשׁ ַהּיִ ׁשֶ טּוַח  ּבָ

ְמקֹום  "ּבִ ַאף.  ָ ּשׁ ׁשֶ ִפי  ּכְ ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ַלְחֹזר  לֹו  ְוַיֲעֹזר  ּוַפְרָנָסה 

ְכֵאב, "ִאיׁש לֹא ִמְתַעְנֵין, ִאיׁש לֹא רֹוֶצה ַלֲעֹזר,  ם מֹוִטי ּבִ ֶזה", ִסּיֵ

ל  ְלִהְתַקּבֵ ִתי  ׁשָ ּקָ ּבַ ֶאת  סֹוִפי  ֹאֶפן  ּבְ ַהּבֶֹקר  ָחה  ּדָ ּוב  ּשׁ ַהּיִ ּוַוַעד 

ּוב". ּשׁ ַלּיִ

ְרצּות  יק ִהְתּפָ ָכל ֹזאת, ֶזה לֹא ַמְצּדִ ֲעִדינּות: "ּבְ י ּבַ י ְוֵהַעְרּתִ ִהְתָעַרְבּתִ

ַנֲעֹזר  ֲאַנְחנּו  ָלנּו?  ְרּתָ  ִסּפַ לֹא  עֹוד  ׁשֶ הּו  ֶ ַמּשׁ עֹוד  ֵיׁש  אּוַלי  ֹזאת.  ּכָ

ְלָך, ַמְבִטיִחים".

ַאף  ם  ַאּתֶ ׁשֶ ְגַלל  ּבִ ֶזה  ְלַבד.  ְמִביִנים  לֹא  ם  ַאּתֶ ׁשֶ רֹוֶאה  ֲאִני  "טֹוב, 

"ּפֹה  ֵעיָניו.  ֶאת  יל  ּפִ ְוִהׁשְ מֹוִטי  ָאַמר  ִבים...",  ּנָ ּגַ ֲהִייֶתם  לֹא  ַעם  ּפַ

ְקצֹוַע  ֲאִני ֻמְמֶחה ּבֹו חּוץ ִמּמִ ֵאין ִלי ׁשּום ִמְקצֹוַע ׁשֶ לֹא ְמִביִנים ׁשֶ

ָבִרים  ּדְ רֹוֶאה  ֵנבֹות!  ִמּגְ ר  ִמְתַנּזֵ ֲאִני  ׁשֶ ִמים  ּתָ ֹחֶדׁש  ְוֶזה  ֵנָבה.  ַהּגְ

ְלַהֲחִליק  ָיכֹול  ֲאִני  מּוָרה  ּגְ ַקּלּות  ּבְ ׁשֶ ְיָקִרים,  ֲחָפִצים  ּוב,  ּשׁ ּיִ ּבַ אן  ּכָ

ָכל  ּבְ ק  ּוִמְתַאּפֵ ָפַתִים  ׂשְ ְך  נֹוׁשֵ ִים,  ּנַ ׁשִ חֹוֵרק  ַוֲאִני   – ְלִכיִסי  אֹוָתם 

ו ִלְראֹות ֶאְתֶכם ְמַנְפְנִפים  ָאה ָהַאְכָזָבה. ְוַעְכׁשָ ַהּכֹוַח. ֲאָבל ַהּיֹום ּבָ

ָלִתי,  ְלַהּצָ ם  ַרְמּתֶ ּגְ ׁשֶ ַעל  ִרים  ָ ּוְמֻאּשׁ ִאים  ּגֵ ֶכם,  ּלָ ׁשֶ ַדְליֹות  ּמֶ ּבַ

רּוִתי  ְרּדְ ְלִהּדַ ה  ַהּזֶ ּוב  ּשׁ ַהּיִ ּגֹוֵרם  ַעְצמֹו,  ֶזה  יֹום  ּבְ ֶעֶצם,  ּבְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ

ו ֲאִני הֹוֵלְך!". ע... ֶזהּו, ַעְכׁשָ ׁשַ ת ֶאל ֵחיק ַהּפֶ ׁשֶ ֻחּדֶ ַהּמְ

ה לֹא הֹוֵלְך ְלׁשּום  ִעְקבֹות מֹוִטי ְוָקָרא: "מֹוִטי, ַאּתָ ַנִחי ִהְתרֹוֵמם ּבְ

יר  ַאּדִ ְתרֹון  ּפִ ִלי  ֵיׁש   – ּיּור  ַלּדִ ר  ּוְבֶקׁשֶ ּפֹה.  ָאר  ִנׁשְ ה  ַאּתָ ָמקֹום! 

י". ה ָוֵחִצי ֲחָדִרים. ּבֹוא ִאּתִ לֹוׁשָ ל ׁשְ ֹגֶדל ׁשֶ הּו ּבְ ֶ ִביְלָך, ַמּשׁ ׁשְ ּבִ

ְך ָיבֹוא ֶהְמׁשֵ

ֶּפֶרק מב

ִסּפּור ֶמַתח ְּבֶהְמֵׁשִכים 
עוזי קפלון 
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ֻקְנָּדס  ְוֵׁשְיְמֶּבְרְגסֹון ֵהם ֶצֶמד ַּתֲעלּוָלִנים ֶׁשעֹוְללּו ַמֲעֵׂשי  ַׁשָּבִזי 
אֹוֲהִבים  ֵהם  ִמְׁשָטָרה.  ּוַבָּלֵׁשי  ַנָּידֹות  ַּכָּמה  ְּכָבר  ֶׁשִהְקִּפיצּו 

ְלָהֵתל ָּבֲאָנִׁשים ְוִלְראֹות אֹוָתם ְנבֹוִכים ּוִמְתַּבְלְּבִלים.

ֶאָחד  ֶׁשַאף  ְלַהְכִריז  ַּבִּטּיּול  ָהאֹוטֹוּבּוס  ִמַּנַהג  ִּבְּקׁשּו  ֵהם  ַּפַעם 
רּו  ְיַעּׂשְ ַהִּמְטָּבח  ֶׁשעֹוְבֵדי  ַעד  ֵמָהאֹוטֹוּבּוס  ָלֶרֶדת  ָיכֹול  ֹלא 

ַאֵחר  ַּתְחִּביב  ְוַהֶּמַלח.  ַהּקּוֶגל  ֶאת 
מֹוִנית  ְלַנָהֵגי  ְלַסֵּמן  ָהָיה  ֶׁשָּלֶהם 

ָמה  אֹוָתם  ְוִלְׁשאֹול  ַלֲעֹצר, 
ָעה... ַהּׁשָ

ֲאָבל ָּכל ֶזה ָהָיה ַּפַעם. ַאֲחֵרי 
ָמה ֶׁשָּקָרה ִלְפֵני ַּכָּמה ָיִמים, 

ַהֹּכל ִהְׁשַּתָּנה.

ָקְלטּו  ֵהם  ֶׁשָעַבר  בּוַע  ַּבּׁשָ
ֶׁשָּבא  ָחָדׁש  ַּתְחזּוָקה  עֹוֵבד 

ַהְּמַנֵהל.  ֵאֶצל  ֲעבֹוָדה  ְלֵרָאיֹון 
ֶרַגע ִלְפֵני ֶׁשהּוא ִנְכַנס, ֵהם ִסְּפרּו 
ֶׁשָּלַאֲחרֹוָנה  ְּכאּוָבה  ְּבִניָמה  לֹו 
ֶעֶּפעס,  ַהְּמַנֵהל,  ֶׁשל  ִמיָעה  ַהּׁשְ
אֹותֹו  ְוִהְנחּו  ִמי-יֹוֵדַע-ָמה,  ֹלא 
ָהעֹוֵבד  ְמַדֵּבר.  ְּכֶׁשהּוא  ִלְצֹעק 
ֶרַגע  ֲהָבָנה.  ְלאֹות  ְּבֹראׁשֹו  ִהְנֵהן 
ַאַחר ָּכְך ֵהם ָהְלכּו ְלָדִוד ַהַּמְזִּכיר 
ַלְּמַנֵהל  ִלְמֹסר  ִמֶּמּנּו  ּוִבְּקׁשּו 
ֶׁשָהעֹוֵבד ֶהָחָדׁש הּוא ֲחִצי-ֵחֵרׁש.

ֻּכָּלם  ְוִהְזִמינּו ֶאת  ָיַדִים  ֵהם ִחְּככּו 
ֶׁשִּתְתַרֵחׁש  ַהְּגדֹוָלה  ַלַהָּצָגה  ְלַהֲאִזין 

ֻּכָּלם  ַהְּמַנֵהל.  ַלִּקיר ֶׁשל ִמְׂשַרד  ֵמֵעֶבר 
ֶׁשהּוא  ִהְכִריז  ֶמֶלְך  ִמֶּמֶלְך.  חּוץ  ִהְתַלֲהבּו, 

ֶׁשעֹוֵבד  ְוָאַמר  ָמָחה  ְוהּוא  ָּכֶזה,  ְּבָדָבר  ֵחֶלק  ִלּטֹול  מּוָכן  ֹלא 
ַהַּתֲחזּוָקה ִיְתַּבֵּיׁש ְּכֶׁשָּיִבין ֶׁש'ִּסְּדרּו אֹותֹו'. ְּבִעְקבֹות ֶמֶלְך ִנְׁשֲארּו 

יִנים ַמָּמׁש ָּכַעס ָעָליו. עֹוד ַּכָּמה ְיָלִדים ַּבִּכָּתה, ְוֶצֶמד ַהּׁשִ

עֹוֵבד  ֵמַהְּמֻצֶּפה.  טֹוב  ָעְבָדה  ַהָּתְכִנית  ַּבַהְתָחָלה  ִקיֶצער. 
ַהְּמַנֵהל.  ְלִכּוּון  ָצַרח  ּוָפׁשּוט  ּכֹוחֹוָתיו  ָּכל  ֶאת  ִּגֵּיס  ַהַּתֲחזּוָקה 
ַהְּמַנֵהל ִמִּצּדֹו ֹלא ִנְׁשַאר ַחָּיב ּוִמֵּלא ֶאת ָּכל ֵראֹוָתיו ַּבֲאִויר ְּכֵדי 
ִלְצֹעק ְּכמֹו ַהַחָּזן ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול. ֵהם ָּפׁשּוט ָצֲעקּו ֶזה ַעל 
ֶזה ְּבָפִנים ֲאֻדּמֹות ֵמָעְצַמת ַהַּמֲאָמץ, ַוֲעבּור ַׁשָּבִזי ְוֵׁשְיְמֶּבְרְגסֹון 

ַהַהָּצָגה ָהְיָתה ֻמְׁשֶלֶמת. ַמָּמׁש ִׂשיַח ֵחְרִׁשים.

ָהֵעֶסק ִהְׁשַּתֵּבׁש ְּכֶׁשַהְּמַנֵהל ָצַעק-ָׁשַאל ַעל-ֶאת עֹוֵבד ַהַּתֲחזּוָקה 
ִאם הּוא ֹלא חֹוֵׁשב ֶׁשַהֻּמְגָּבלּות ֶׁשּלֹו ַּתְקֶׁשה ַעל ָהֲעבֹוָדה ַּבֵחיֶדר. 
ֻמְגָּבלּות הּוא  ְלֵאיזֹו  ֵמִבין  ֶׁשהּוא ֹלא  ְוָאַמר  ִהְתַּבְלֵּבל,  ָהעֹוֵבד 
ִמְתַּכֵּון. ַהְּמַנֵהל ֵהִבין ַּדי ַמֵהר ָמה ָקָרה, ְועֹוֵבד ַהַּתֲחזּוָקה ִנְפַּגע 
ַעד ִעְמֵקי ִנְׁשָמתֹו. הּוא ָלַקח ֶאת ֶזה ְמאֹוד ָקֶׁשה, ִּכי ַמָּמׁש ִלְפֵני 

ַּכָּמה ֳחָדִׁשים נֹוַלד לֹו ֵּבן ֵחֵרׁש, ְוַהֲהָלָצה ַהּזֹו ָּפְגָעה ּבֹו ְמאֹוד.

ָּכל  ֶאת  ָּתַפס  הּוא  ַהֻּקְנָּדס.  ֵמֲאחֹוֵרי  ָעַמד  ִמי  ֵהִבין  ַהְּמַנֵהל 
ַלִּמְׂשָרד  ֵאָליו  ִיָּכְנסּו  ֶׁשֻּכָּלם  ּוִבֵּקׁש  ֶּפַתע,  ְּבַמֲאַרב  ַהֲחבּוָרה 
ִסֵּפר  הּוא  ָׁשם  ַהָּצֳהַרִים.  ְּבַהְפָסַקת 
ָּתְפסּו  ְוֵהם  ָקָרה,  ָמה  ַלֲחֵבִרים 

ֶאת ָהֹראׁש ִמּבּוָׁשה ַוֲחָרָטה.

אֹוָתם  ָזְרקּו  ִּכְמַעט 
ִאם  ֵמַהַּתְלמּוד-ּתֹוָרה, 
ֲעֶצֶרת  ֶׁשִאְרֵּגן  ֶמֶלְך  ֹלא 
ְוָעָׂשה  ַוֲעצּוָמה  ְּתִמיָכה 
ֲעבּוָרם  ְׁשַתְּדָלנּות  ַמַּסע 
ַּגם  הּוא  ַהְּמַנֵהל.  ֵאֶצל 
ֶׁשֵהם  ִיְׁשַּתּנּו,  ֶׁשֵהם  ִהְבִטיַח 

ָלְמדּו ֶאת ַהֶּלַקח.

ַּבִּכָּתה  ֶמֶלְך  ֶׁשל  ַקְרנֹו  ַעְכָׁשו 
הּוא  ִׁשְבָעַתִים.  ָעְלָתה 
ַמְנִהיג.  ַמָּמׁש  ָהָיה 
ֶׁשּלֹו  ָהִראׁשֹון  ַהַּצַעד 
ִלְׁשֵני  ְלַהְסִּביר  ָהָיה 
ס  ֹו מ י ִד ְּב - ם י ִב ָב ֹו ּׁש ַה
ְצִריִכים  ֹלא  ֶׁשֵהם 
ְׂשֵמִחים  ִלְהיֹות  ְלַהְפִסיק 
ְיכֹוִלים  ֵהם  ְוֶׁשִאם  ָּכֵאֶּלה, 
זֹו  ַלֲאָנִׁשים  ִחּיּוְך  ִלְגֹרם 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ְמאֹוד  ְמֻיֶחֶדת  ַמָּתָנה 
ְצִריִכים  ְוֵהם  ָלֶהם,  ָנַתן  הּוא  ָּברּוְך 

ְּבֶהְחֵלט ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה.

נֹוֶחם

ֶרְך  ּדֶ ְרחֹוב ּבַ י ּבָ ָהַלְכּתִ
ה, ּוִפְתאֹום  ּתָ  ַלּכִ
ֶלט... ָרִאיִתי ׁשֶ

ה ִאַחְרּתָ ַהּיֹום? נֹוֶחם, ָלּמָ

ַהּמֹוֶרה, ֶזה לֹא 
ָמִתי! ַאׁשְ ָהָיה ּבְ

תּוב ּבֹו? ה ָהָיה ּכָ ּמָ ׁשֶ

ית ֵסֶפר  "ָהֵאט, ּבֵ
ְלָפֶניָך"...

חֹוֶכעם
ִּפַּנת ַהְּיִציָרה

ֶׁשל ַזְלִמי 
ּוִמְׁשַּפַחת ּדֹוְּברּוְסִקין
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הֹוָראֹות:

ָּכל ֶאָחד ֵמַהִּמְׁשַּתְּתִפים אֹוֵמר ְּבתֹורֹו ִמָּלה ַאְקָרִאית. ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות ֵׁשם ֶׁשל ֵחֶפץ, ְּדמּות, 	 
ֻמָּׂשג אֹו ָּכל ָּדָבר ַאֵחר – ְּבִמָּלה ַאַחת.

ְמַחְּׁשִבים ֶאת ַהְּסכּום ַהִּמְסָּפִרי ֶׁשל ַהִּמָּלה ְלִפי ִׁשיַטת ִּגיַמְטִרָּיה ְקַטָּנה – ְלֹלא ֲאָפִסים, ַרק 	 
ַּבֲאָחדֹות. ְלֻדְגָמה, ָהֵעֶרְך ֶׁשל ַהִּמָּלה "ַחּלֹות" הּוא 3: ח ָׁשָוה 8 + ל ָׁשָוה 3 + ו ָׁשָוה 6 + ת 

ָׁשָוה 4. ְּבַסְך ַהֹּכל ֵיׁש ָלנּו 21, ְוַגם ֶאת ֶזה ְנַחֵּבר: 2 + 1, ְוִקַּבְלנּו 3.

ַהַּׂשְחָקן ְמַקֵּדם ֵחֶפץ ְקַטְנַטן ַּבִּמְׁשְּבצֹות ַעל ַהּלּוַח, ְלִפי ַהִּמְסָּפר ֶׁשֻחַּׁשב ְּבִגיַמְטִרָּיה, ּוְמַבֵּצַע 	 
ֶאת ַההֹוָרָאה ֶׁשּמֹוִפיָעה ַעל ַהִּמְׁשֶּבֶצת ֶׁשָּבּה הּוא ֶנֱעַצר.
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ת ַהִּגָּליֹון ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקֻדּׁשַ

למשחק הזה לא צריך חיילים ולא קוביות, הוא מתאים לכל 
 גיל ולכל מספר משתתפים ואפשר לשחק אותו אפילו 

סביב שולחן השבת.
כל מה שצריך זה שיתוף פעולה ומצב רוח...
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ְלֻׁשְלַחן ַׁשָּבת
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