
ַּפנָָסִאיםַהְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם
ְצִעיִרים

ב"ה

ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ִּכי ָתבֹוא
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ַּכָּמה סּוֵגי 
מּוִזיָקה ַאֶּתם 

ַמִּכיִרים?
ֶׁשֵּתְדעּו ָלֶכם

ֵאֶצל ַסָּבא 
ְוַסְבָּתא ַּבּמֹוָׁשב
ִמְפָּגׁש ִמְׁשַּפְחִּתי 

ָׂשֵמַח ִּבְמֻיָחד

ֵאיֶזה ִנּגּון 
ַמְתִחיל 
ְּבאֹות כ'?

ָמסֶֹרת ִמְׁשַּפְחִּתית 
ְּבֻׁשְלַחן ַהַּׁשָּבת 
ֶׁשל ִמְׁשַּפַחת 

ְג'רּוִפי

ְּתעּוַדת ַחָּיל
ם ֶׁשִּלי הּוא ַהְרֵאל ְמַנֵחם ְג'רּוִפי. ַהּׁשֵ

ֲאִני ֶּבן ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה.
ֲאִני ָּגר ִּבְרחֹובֹות, ְולֹוֵמד ְּבִכָּתה ח' ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה 
 

"ֵלִוי ִיְצָחק" ָּבִעיר. ָׁשם ַּגם ִנְמָצא ְסִניף ַהָּפָנָסִאים ֶׁשִּלי, 
 

ֶׁשּבֹו ֲאִני ָחֵבר ְּכָבר ַאְרַּבע ָׁשִנים.
ה ִּפְרֵקי ַּתְנָיא,  ֲאִני יֹוֵדַע ְּבַעל ֶּפה ֲחִמּׁשָ
 
ָנה ְּבִמְׁשָנה. ְוֶאת ָּכל ַמֶּסֶכת ֹראׁש ַהּׁשָ

ַהְנָהָגה ֲחִסיִדית ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִּלי: 
 

ִּבְמֻיָחד ְואֹוֵמר אֹותֹו ְּבַכָּוָנה ּוִבְתׂשּוַמת ֵלב.ְּבָכל ָׁשבּוַע ֲאִני ּבֹוֵחר ֶקַטע ַאֵחר ַּבְּתִפָּלה, ֶׁשּבֹו ֲאִני ִמְתַרֵּכז 

ֲהֵבן 
ַיִּקיר 
ִלי

ָלָּמה 
ַהִּנּגּון 

ַהֶּזה ֲהִכי 
ְמַרֵּגׁש 

ֶאת 
ַהְרֵאל?



ֲאָבל  ֶכם?  ּלָ ׁשֶ ָאחֹות  אֹו  ָאח  ִעם  ַעם  ּפַ ם  ַרְבּתֶ

ַרק  ׁשֶ מֹו  ּכְ  – ִריְך'  ּצָ ׁשֶ מֹו  'ּכְ טֹוָבה,  ְמִריָבה 

ָלֶכם?  ָיָצא  ָלִריב.  יֹוְדִעים  ְקרֹוִבים  ַאִחים 

ה  ָקׁשָ צּוָרה  ּבְ ֶכם  ּבָ ַגע  ּפָ ה  ּתָ ֵמַהּכִ ָחֵבר 

ל 'ֵחֶרם'? נֹות ׁשֶ ַעם ָקְרּבָ יֹוֵתר? ֲהִייֶתם ּפַ ּבְ

אֹול ֶאת  ֵדי ִלׁשְ ָטָרה, ֶזה ַרק ּכְ זֹו לֹא ֲחִקיַרת ִמׁשְ

ה ַמֵהר ּתּוְכלּו ִלְסלַֹח ְלִמי  ּמָ ָאה: ּכַ ֵאָלה ַהּבָ ְ ַהּשׁ

ֶכם? ַגע ּבָ ּפָ ׁשֶ

ְוִלְמֹחל  ּכַֹח  ִלׁשְ ְונֹוִטים  ים  ַרּכִ ם  ַאּתֶ ִאם  ֲאִפּלּו 

ִני,  ֵ ַהּשׁ ד  ַהּצַ ִאם  ְסְלחּו  ּתִ לֹא  ם  ַאּתֶ ר,  ּוְלַוּתֵ

הּוא ְרִציִני. ִאם ֶהָחֵבר  ַהּפֹוֵגַע, לֹא ַיְרֶאה ָלֶכם ׁשֶ

ַיֲעֹבר  ֶכם  ֶנְגּדְ ַהֵחֶרם  ֶאת  ַזם  ּיָ ׁשֶ ָחֵבר...(  ׁש  )ַמּמָ

יק  ֵמַהּתִ ִויץ'  ְנּדְ ַהּסֶ ֶאת  ּתֹוִציאּו  ׁשֶ ּכְ ִדּיּוק  ּבְ ְלַיְדֶכם 

ָהְלָאה  יְך  ְוַיְמׁשִ "ְסִליָחה"  ְוִיְלַחׁש  ּבֶֹקר  ַלֲארּוַחת 

ְרצּו  ּתִ ם  ַאּתֶ לֹו.  ִלְסלַֹח  ְלֶרַגע  בּו  ְחׁשְ ּתַ לֹא  ם  ַאּתֶ  –

ים. ִלְראֹות ַמֲעׂשִ

ֶאְמַצע  ֲעֹמד ּבְ ּנַ ׁשֶ רֹוָבה, ּכְ ת ַהּקְ ּבָ ַ מֹוָצֵאי ַהּשׁ ָאז אּוַלי ּבְ

ל  ָמה ׁשֶ ַהְסּכָ ּמּוָבן, ַרק ּבְ ְיָלה לֹוַמר "ְסִליחֹות" )ּכַ ַהּלַ

ח  ִבים ְלַהְראֹות ְרִצינּות. ִנּקַ א( – ֲאַנְחנּו ַחּיָ א ְוִאּמָ ַאּבָ

יד יֹוֵתר  ה: ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות ְלַהְקּפִ ַהְחָלָטה ַאַחת ְקַטּנָ

זֹון  ת ַהּמָ ְרּכַ ה, ְלָבֵרְך ּבִ ּטָ ַעל 'ֶנעְגל ַוואֶסער' ְלַיד ַהּמִ

ֶאָחד  ה  ַמֲעׂשֶ יֹום  ל  ּכָ ַלֲעׂשֹות  אֹו  ְרּכֹון,  ַהּבִ ִמּתֹוְך 

ְגָמאֹות.  ּדֻ ַרק  ה  ְוֵאּלֶ ָרֵאל.  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ל  ׁשֶ ְלָפחֹות 

הּוא  ׁשֶ ְרֶאה  ּיַ ׁשֶ ָקָטן  ֶאָחד  הּו  ֶ ַמּשׁ ִיְבַחר לֹו  ֶאָחד  ל  ּכָ

ֵיׁש  א  ֶאּלָ ים  ִמּלִ ּלֹו ִהיא לֹא ַרק  ׁשֶ ִליָחה  ַהּסְ ׁשֶ ְרִציִני, 

ים. ית, ִעם ַמֲעׂשִ ָנה ֲאִמּתִ ּוָ ֵמֲאחֹוֶריָה ּכַ

ְּכָבר ִמּיֹום ִראׁשֹון )אּוַלי ֲאִפּלּו ִמּמֹוָצֵאי ַׁשָּבת( ֲאַנְחנּו 
ַמְתִחיִלים ַלְחֹׁשב ַעל אֹוְרִחים ִלְסעּוַדת ַׁשָּבת. ִּכְמַעט 

ְלָחן ֶׁשָּלנּו אֹוְרִחים.  ָּכל ַׁשָּבת יֹוְׁשִבים ְסִביב ַהּׁשֻ
ִלְפָעִמים ֵאּלּו ֲחֵבִרים ֶׁשִּלי, ִלְפָעִמים ְּבֵני ִמְׁשָּפָחה. 

ַהּדֹוד ֶׁשִּלי ְׁשֵניאֹור, ָאח ֶׁשל ַאָּבא, ִמְתָאֵרַח ֶאְצֵלנּו 
ַּבְּסעּוָדה ִעם ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹו ְלִעִּתים ְקרֹובֹות.

ֲאַנְחנּו ִמְׁשָּפָחה ְמאֹוד מּוִזיָקִלית. 
ָּבת  ֻּכָּלנּו אֹוֲהִבים ָלִׁשיר. ְּבֻׁשְלַחן ַהּׁשַ
ֵיׁש ָלנּו ִמְנָהג ִמְׁשַּפְחִּתי ְמַעְנֵין, ֶׁשהּוא 

ַּגם סּוג ֶׁשל ִמְׂשָחק. ֲאַנְחנּו ָׁשִרים 
ִנּגּוִנים ֲחִסיִדִּיים ֶׁשַּמְתִחיִלים 

ָּבאֹוִתּיֹות ֶׁשל ֵׁשם ַהָּפָרָׁשה.

ִהֵּנה, ְּבַׁשַּבת ָּפָרַׁשת 
"ִּכי ָתבֹוא" ֲאַנְחנּו ָׁשִרים 
קֶֹדם ֹּכל ִנּגּון ֶׁשַּמְתִחיל 

ְּבאֹות כ' – ְּכמֹו "ְּכַאָּיל 
ַּתֲערֹג", ְוַאַחר ָּכְך ִנּגּון 

ֶׁשַּמְתִחיל ְּבאֹות י' – ְּכמֹו 
"ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל". 
ִנְרֶאה ִלי ֶׁשְּתַפְסֶּתם, 

ֹלא?

זֹאת ָמֹסֶרת ֶׁשִהְתִחיָלה 
ֵאֶצל ַסָּבא ְסַעְדָיה, 

ַאָּבא ֶׁשל ַאָּבא. ַאָּבא 
ְּבַעְצמֹו ֹלא ׁשֹוֵכַח ֶאת 

ָּבת ַּבַּבִית  ֻׁשְלַחן ַהּׁשַ
ֶׁשּלֹו, ְּכֶׁשהּוא ָהָיה 

ֶיֶלד – ְוהּוא ֶהֱעִביר 
ֶאת ֶזה ָלנּו. ַאַּגב, ֲאִני 

ִאיִׁשית ַמְמִליץ ְלֻכָּלם 
ְלַאֵּמץ ֶאת ֶזה ְּבֻׁשְלַחן 

ָּבת! ַהּׁשַ

בּוַע. ִאם ִהְתּבֹוַנְנֶּתם ֵהיֵטב  ג ְנַדֵּבר ַהּׁשָ ֶּבַטח ַרִּבים ִמֶּכם ְּכָבר ִהְצִליחּו ְלַנֵחׁש ַעל ֵאיֶזה ֻמּׂשָ
בּוַע ֶׁשָעַבר, ְיָכְלֶּתם ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ָהֲאִויָרה ּוְלַזהֹות ֶאת  ַּבְּתמּוָנה ֶׁשהֹוִפיָעה ָּכאן ַּבָּמדֹור ַּבּׁשָ

ַהִּסיטּוַאְצָיה...

ֲאַנְחנּו ְמַדְּבִרים, ַּכּמּוָבן, ַעל ַהִּבּטּוי "ָׁשאְקְלִדיֶקעְרֵהייט". ֵאיזֹו ִמָּלה ֲאֻרָּכה, ְוַכָּמה ֲהָברֹות... 
ְמֻסָּבְך ֲאִפּלּו ַלֲהגֹות ֶאת ֶזה! ּוָמה ֶזה ִּבְכָלל אֹוֵמר?

ַהִּמָּלה ַהּזֹו, ְּבִייִדיׁש, ְמָתֶאֶרת ֶאת ַהַּמָּצב ֶׁשּבֹו ֲחִסיִדים ָהיּו ִנָּגִׁשים ַלֲאִמיַרת ַהְּסִליחֹות 
ָהִראׁשֹונֹות, ְּבמֹוָצֵאי "ַׁשַּבת ְסִליחֹות".

ם ַהְּצָדָקה ְוָלנּו  ֲחִסיִדים ִהְרִּגיׁשּו ֶׁשְּכֵדי ַלֲעמֹד ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְולֹוַמר "ְלָך ַהּׁשֵ
ּבֶֹׁשת ַהָּפִנים", ְלַבֵּקׁש ְסִליָחה ּוְלִהְׁשַּתּנֹות – ַחָּיִבים ָלֶׁשֶבת ְלִהְתַוֲעדּות ְרִציִנית ִלְפֵני ֵכן. 

ִני, ְוַרק ָּכְך ִנָּגִׁשים  ַּבִהְתַוֲעדּות אֹוְמִרים "ְלַחִּיים" ַּכֹהֶגן, ִמְתעֹוְרִרים ּוְמעֹוְרִרים ֶאָחד ֶאת ַהּׁשֵ
לֹוַמר ֶאת ַהְּסִליחֹות.

"ָׁשאְקְלִדיֶקעְרֵהייט" זֹו ִמָּלה ֶׁשְּמָתֶאֶרת ֶאת ַהַּמָּצב ַהֶּזה ְּבִדּיּוק. ַהֵּפרּוׁש ַהִּמּלּוִלי ֶׁשָּלּה 
הּו ְּכמֹו 'ּתֹוְך ְּכֵדי ִהְתנֹוְדדּות', ְוַהַּכָּוָנה ִהיא: ֶנֱעָמִדים לֹוַמר ֶאת ַהְּסִליחֹות  ְּבִעְבִרית הּוא ַמּׁשֶ

ִמּתֹוְך ִהְתַוֲעדּות ּוְבַמַּצב רּוַח ְמרֹוָמם ֶׁשְּמַׁשֵּלב ְרִצינּות ְוִׂשְמָחה.

ִּבְתמּונֹות
ֻמָּׂשִגים

ֵמַהִּמְפָקָדהַמֲעָטָפה 
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ַאַחד ַהַּמֲאָכִלים ֶׁשֲאִני 
ֲהִכי אֹוֵהב ְּבַׁשָּבת ֶזה 
ַהָּדג ֶׁשל ִאָּמא. ִאָּמא 

ְמִכיָנה ַּדג מּוְׁשט ְּברֶֹטב 
ָאֹדם ֲעִסיִסי, ּוַמָּמׁש-

 ַמָּמׁש ָחִריף... 
ְלַנֵּגב ֶאת ָהרֶֹטב ַּבַחָּלה 

– ֶזה ַהַּמְמָּתק ְלַׁשָּבת 
ֶׁשִּלי...

ְּבָכל ָׁשבּוַע ִּבְסעּוַדת 
ַׁשָּבת ִמיֶׁשהּו ֵמַהִּמְׁשָּפָחה 

קֹוֵרא ִסּפּור ֲחִסיִדי 
ְמַעְנֵין ֵמַהֵּסֶפר "ַהָּפָרָׁשה 

ַהֲחִסיִדית". ֵיׁש ָׁשם 
ִסּפּוִרים ֲחִסיִדִּיים 

ֶׁשַּמְתִאיִמים ְלָכל ָּפָרָׁשה, 
ְוֻכָּלם ַמְקִׁשיִבים ְּבִעְנָין ַרב. 

ַאֲחֵרי ַהִּסּפּור ִמְתעֹוְרִרים 
ַּגם ִּדּיּוִנים ַעל ַהּנֹוֵׂשא, 

ְוִלְפָעִמים ֲאִפּלּו ִוּכּוִחים...

ִמָּסִביב
ַלֻּׁשְלָחן

ִמְׁשַּפַחת
ְג'רּוִפי

ַ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

ַהָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו ְמַדֶּבֶרת ַעל ִמְצַות ֲהָבַאת ַהִּבּכּוִרים.

ַּבִּמְצָוה ַהּזֹו ֵיׁש ְּפָרט ְמַעְנֵין: ִהיא ִהְתִחיָלה ַרק ַאֲחֵרי ֶׁשָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְכְנסּו ָלָאֶרץ, ְוָכל ֵׁשֶבט 
ב ּבֹו, ְּכמֹו ֶׁשַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ִלְפֵני ַהִּמְצָוה – "ְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא  ִקֵּבל ֶאת ַהֵחֶלק ֶׁשּלֹו ָּבָאֶרץ ְוִהְתַיּׁשֵ

ֶאל ָהָאֶרץ".

ֵּפרֹות  לֹו  ְוֵיׁש  ֵעץ,  ָנַטע  אֹו  ָׂשֶדה  ֶׁשָּזַרע  ִמי  ֶׁשָּכל  ֹלא  ָלָּמה  ְלַחּכֹות?  ָלָּמה  ֵאָלה:  ַהּׁשְ ִנְׁשֶאֶלת 
ַפע ְוַהּטֹוב ֶׁשהּוא ֶהֱעִניק לֹו? ם ַעל ַהּׁשֶ ִּבּכּוִרים – ָיִביא אֹוָתם ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְויֹוֶדה ְלַהּׁשֵ

ֶאְצִלי  ַּגם  הּו,  ַמּׁשֶ ָחֵסר  ַאֵחר  ִליהּוִדי  ִאם  ַהְרֵּבה.  אֹוָתנּו  ּוְמַלֶּמֶדת  ְמאֹוד  ְמַאֶּלֶפת  ַהְּתׁשּוָבה 
ֶׁשָּלֶהם  ַהַּנֲחָלה  ִקְּבלּו ֶאת  ַהְּיהּוִדים  ָּכל  ֲעַדִין ֹלא  ָלֵכן, ִאם  ֻמְׁשֶלֶמת.  ֲהָנָאה  ִלְהיֹות  ְיכֹוָלה  ֹלא 

בּו ָּבּה, ִאי ֶאְפָׁשר ִלְׂשֹמַח ּוְלהֹודֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּבּכּוִרים. ְוִהְתַיּׁשְ

ִמָּכאן ֲאַנְחנּו ְמִביִנים ַעד ַּכָּמה ָחׁשּוב ִלְדֹאג ַלֲאֵחִרים. ֹלא ִלְהיֹות ֲעסּוִקים ַרק ְּבַעְצֵמנּו, ֶאָּלא 
ָלִׂשים ֵלב ֶׁשַּגם ְלִמי ֶׁשְּלָיֵדנּו ֵיׁש ָּכל ָמה ֶׁשהּוא ָזקּוק לֹו. ַרק ָאז נּוַכל ִלְׂשֹמַח ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלב ָׁשֵלם.
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הּוא  ֵמַח.  ׂשָ לֹא  הּוא  י  ּלִ ׁשֶ ּפּור  ַהּסִ
רֹוֶצה  ֲאִני  ֲאָבל  ָעצּוב.  ְטָרִגי,  ִסּפּור 

ל  ּפּור, ְיַקּבֵ ְקָרא ֶאת ַהּסִ ּיִ ם ׁשֶ י ִמּכֶ ּמִ ׁשֶ
ר ְוָכל  ּבֵ ל ַמׁשְ ּנּו ּכֹוַח – ּכֹוַח ַלֲעֹבר ּכָ ִמּמֶ

ֵמַח, ֲאָבל הּוא  ּפּור אּוַלי לֹא ׂשָ ל ַהּסִ י ַהּסֹוף ׁשֶ י. ּכִ ֹקשִׁ
ֶהְחֵלט ְמַנֵחם ּוְמעֹוֵדד. ּבְ

ְרחֹובֹות.  ִרים ּבִ י ּגָ ּלִ א ׁשֶ ל ַאּבָ ל ָהַאִחים ְוָהֲאָחיֹות ׁשֶ ְמַעט ּכָ ּכִ
ָקרֹוב  ְרחֹובֹות,  ּבִ ָלגּור  ָעַבְרנּו  ֲאַנְחנּו  ם  ּגַ ִנים  ׁשָ ר  ִמְסּפַ ִלְפֵני 

נּו. ּלָ ָחה ַהּתֹוֶסֶסת ׁשֶ ּפָ ׁשְ ְלָכל ַהּמִ

ה  ַחּמָ ְמאֹוד  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ִהיא  ְרֶחֶבת  ַהּמֻ ְג'רּוִפי  ַחת  ּפַ ִמׁשְ

ה ּדֹוִדים  ְך ַהְרּבֵ ְסִמיכּות ְלָכל ּכָ גּוִרים ּבִ ֶדת, ְוַהּמְ ּוְמֻלּכֶ
ן אֹו  ל ּבֶ ֶדת ׁשֶ ל יֹום ֻהּלֶ ּוְבֵני ּדֹוִדים ֵהם ֲחָוָיה ִנְפָלָאה. ּכָ
י  ְחּתִ ּפַ ְרק, ְוָכל ֵארּוַע ִמׁשְ ּפַ ה ּבַ ה ִלְמִסּבָ ת ּדֹוד ִהיא ִסּבָ ּבַ

ְמָחה. הּוא ֶעֶרב ָמֵלא ׂשִ

ַאַחד  ר  ּגָ נּו  ּלָ ׁשֶ ִית  ֵמַהּבַ ֲהִליָכה  ה  ּקָ ּדַ ֶמְרַחק  ּבְ ׁש  ַמּמָ
ָרֵאל.  ִיׂשְ לֹו  קֹוְרִאים  א,  ַאּבָ ל  ׁשֶ ִעיִרים  ַהּצְ ָהַאִחים 
ֵמֲחֻתּנֹות  אֹותֹו,  יִרים  ַמּכִ ַטח  ּבֶ ם  ַאּתֶ
ּפֹוּפּוָלִרי.  ְמאֹוד  ר  ַזּמָ הּוא  ְוֵארּוִעים. 
ל  ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ְוַהּמִ נּו  ּלָ ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ֲאִני  ְמאֹוד.  ְקרֹובֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ
ְוֵהם  ֶאְצָלם,  ְלַבּלֹות  אֹוֵהב 
ַהּדֹוִדים  ּוְבֵני  ֲאַנְחנּו  ֶאְצֵלנּו. 
ת ַרּבֹות  ּבָ אֹוְכִלים ְסעּודֹות ׁשַ
ה  ַהְרּבֵ ֲחִקים  ּוְמׂשַ ַיַחד  ּבְ

ַיַחד. ּבְ

ִלי  ר  ְוִסּפֵ ִלי  ָקָרא  א  ַאּבָ ֶאָחד  יֹום 
חֹוָלה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ת  ַהּבַ ָהָדר,  ה  ַחּיָ ׁשֶ
ל  ב ׁשֶ ּצָ ַהּמַ א ָאַמר ׁשֶ ה ְמאֹוד. ַאּבָ ַמֲחָלה ָקׁשָ ּבְ

ִפּלֹות. ִהיא ְזקּוָקה ַלֲהמֹון ּתְ ה ְמאֹוד, ְוׁשֶ ה ָהָדר ָקׁשֶ ַחּיָ

ה  ִמּמָ ְמאֹוד  י  ּתִ ׁשְ ְוָחׁשַ ִלְהיֹות,  ָיכֹול  ֶזה  ֵאיְך  י  ֵהַבְנּתִ לֹא 
י  ְבּתִ י ְלֵהָרֵדם. ָחׁשַ אֹותֹו ַלְיָלה לֹא ִהְצַלְחּתִ ָעלּול ִלְקרֹות. ּבְ ׁשֶ
ּלֹא עֹוְזִבים אֹוָתּה –  ֵאִבים ׁשֶ ִהיא עֹוֶבֶרת, ַעל ַהּכְ ֶבל ׁשֶ ַעל ַהּסֵ

י ַלְחׁשֹב: ָמה ִיְהֶיה ִעם ָהָדר? ְולֹא ִהְפַסְקּתִ

ַחָּיה ָהָדר 
ִנְפְטָרה ְׂשֵמָחה

ַהִּסּפּור 
ֶׁשל ַהְרֵאל
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נּו  ְוֻכּלָ ְמאֹוד,  ים  ְוָקׁשִ ִכים  ָ ְמֻמּשׁ ִטּפּוִלים  ָעְבָרה  ָהָדר 
ִלְהיֹות  ָהַפְך  נּו  ּלָ ׁשֶ ִית  ַהּבַ ּה.  ּלָ ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ַלּמִ ַלֲעֹזר  ְסנּו  ּיַ ִהְתּגַ
ל  ׁשֶ ְוָהֲאָחיֹות  ָהַאִחים  נּו,  ּלָ ׁשֶ ַהּדֹוִדים  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ ִית  ַהּבַ
ּפּוז אֹו  ְתקּופֹות ָהִאׁשְ ּה ּבִ ל ָהָדר ָהיּו ִאּתָ ַההֹוִרים ׁשֶ ׁשֶ ָהָדר. ּכְ
 – ָהמֹון  ֶאְצֵלנּו  ָהיּו  ה,  ּוְתִהּלָ יֹוִסי  ּה,  ּלָ ׁשֶ ָהַאִחים  ִטּפּוִלים,  ּבְ

נּו. ם ִליׁשֹון ִאּתָ ֲארּו ּגַ ָעִמים ִנׁשְ ה ּפְ ְוַהְרּבֵ

ִביֵלנּו.  ׁשְ ִביל ָהָדר ְוַגם ּבִ ׁשְ ה, ּבִ קּוָפה ְמאֹוד ָקׁשָ ֹזאת ָהְיָתה ּתְ
ָבר,  ּכְ ִריָאה  ּבְ ְהֶיה  ּתִ ִהיא  ׁשֶ ָרִצינּו  ָלּה,  ַאְגנּו  ּדָ ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ
ַרק  ִעְנֵין  אֹוָתּה  ֲאָבל   – סֹוף  ִלי  ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ ְוָקָראנּו  ְלנּו  ּלַ ִהְתּפַ
מֹו  ֹמַח ּכְ יר ְוִלׂשְ יְך ָלׁשִ ְמׁשִ ּנַ ֲאַנְחנּו לֹא ִנְדַאג, ׁשֶ ָבר ֶאָחד: ׁשֶ ּדָ

ַחת ְג'רּוִפי יֹוַדַעת. ּפַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ

ה ְמאֹוד. ִהיא  ׁשָ ָבר ָהְיָתה ַחּלָ ל ָהָדר ֶהְחִמיר. ִהיא ּכְ ב ׁשֶ ּצָ ַהּמַ
א  ִכּסֵ ָבה ּבְ ר ְוָלזּוז, ַרק ָיׁשְ י ְלַדּבֵ ֹקשִׁ ֲאִפּלּו לֹא ָיְכָלה ָלֶלֶכת, ּבְ
ֶאת  ַעם.  ּפַ ַאף  ִנים  ֵמַהּפָ ָלּה  ָיַרד  לֹא  ַהִחּיּוְך  ֲאָבל  ים.  ּלִ ְלּגַ ּגַ
לֹא  ַעם  ּפַ ַאף  ְפִנים.  ּבִ ִאיָרה  ִהׁשְ ִהיא  ּה  ּלָ ׁשֶ ְוָהֶעֶצב  ֵאִבים  ַהּכְ
ִמְתלֹוֶנֶנת.  אֹוָתּה  י  ַמְעּתִ ׁשָ לֹא  ַעם  ּפַ ַאף  ּבֹוָכה,  אֹוָתּה  ָרִאיִתי 
ֶאת  ַנְפִסיק  ּלֹא  ׁשֶ ְצַחק,  ּנִ ׁשֶ ר,  ַדּבֵ ּנְ ׁשֶ יר,  ׁשִ ּנָ ׁשֶ ה  ׁשָ ּקְ ּבִ ַרק  ִהיא 
ִמיד  ּתָ ּסּוִרים,  ְוַהּיִ ֶבל  ַהּסֵ ל  ּכָ ַלְמרֹות  נּו.  ּלָ ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ְמַחת  ׂשִ
ִמיד ִהיא ָהְיָתה  ִמיד-ּתָ ָהְיָתה ְלָיָדּה ֲאִויָרה טֹוָבה ְוִחּיּוִבית. ּתָ
ִיְהֶיה  ַהּכֹל  ׁשֶ ֱאמּוָנה  ּבֶ ם,  ֵ ַהּשׁ ּבְ חֹון  ִבּטָ ּבְ ְמֵלָאה  ִטיִמית,  אֹוּפְ

ם. ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ֵסֶדר, ּבְ ּבְ

ָהְלָכה  ָהָדר  ֲאָבל  יַע.  ַיּגִ ה  ַהּזֶ ַהּיֹום  ׁשֶ ְלַהֲאִמין  ָרִציִתי  לֹא 
ָנה  ָ ּשׁ ִסיָון ּבַ ּה ָעְזבּו אֹוָתּה. י"א ּבְ ּלָ ַהּכֹוחֹות ׁשֶ ה, ַעד ׁשֶ ְוֶנְחְלׁשָ
י  ִהְתעֹוַרְרּתִ י.  ּלִ ׁשֶ ים  ַחּיִ ּבַ ָעצּוב  ֲהִכי  ַהּיֹום  ָהָיה  ָעְבָרה  ׁשֶ
ת  ּבַ ַהּכֹל  ַסְך  ּבְ ָהְיָתה  ִהיא  ִנְפְטָרה.  ָהָדר  ׁשֶ ִלי  רּו  ּוִבּשְׂ ּבֶֹקר,  ּבַ
ה  ַטּנָ ָמה ַהּקְ ׁשָ ל ֵסֶבל נֹוָרִאי, ַהּנְ ִנים ׁשֶ מֹוֶנה, ְוַאֲחֵרי ָחֵמׁש ׁשָ ׁשְ

ַמִים. ָ ֲחָזָרה ַלּשׁ ּה ָעְלָתה ּבַ ּלָ ׁשֶ

ְרֶחֶבת,  ַהּמֻ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ ִעם  ַיַחד  ָהָדר,  ל  ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ה  ׁשֶ ַהּקָ ר  ּבֵ ׁשְ ֵמַהּמַ ָלקּום  ָהָאסֹון,  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ֶהְחִליָטה 
ם ֶאת ֶזה  מֹו ְג'רּוִפי – ּגַ ְוַלֲהֹפְך ֶאת ָהֵאֶבל ְלֶנָחָמה. ּוְג'רּוִפי ּכְ

ַיַחד. ינּו ּבְ ָעׂשִ

ַעל  ּבְ ָניֹות  ִמׁשְ ִלּמּוד  ִמְבַצע  ָעׂשּו  י  ּלִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ַתְלמּוד  ּבְ
י,  ּלִ ׁשֶ ּדֹוד  ַרם  ּתָ ָרִסים  ַהּפְ ֶאת  ָהָדר.  ל  ׁשֶ ָמָתּה  ִנׁשְ ְלִעּלּוי  ה  ּפֶ

ֲאִני  ָחִקים.  ִמׂשְ ֶרת  ְמַיּצֶ ּלֹו  ׁשֶ ַהֶחְבָרה  ׁשֶ
ל  י ְמאֹוד ִלְראֹות ֵאיְך ּכָ ּתִ ׁשְ י, ְוִהְתַרּגַ ַעְצִמי ָהִייִתי ּבֹוֵחן ָראׁשִ
ְרִצינּות, ֵאיְך  ה ּבִ ְבָצע ַהּזֶ ּמִ ִקיעּו ּבַ ּתֹות, ִהׁשְ ל ַהּכִ ָלִדים, ִמּכָ ַהּיְ

ְך. ל ּכָ ת ּכָ ם ָהָיה ִאְכּפַ ְלֻכּלָ

ְועֹוד  ֲאִני  ִלְזכּוָתּה.  י  ּלִ ֶ ִמּשׁ ָקָטן  ִמְבָצע  יִתי  ָעׂשִ ַעְצִמי  ּבְ ֲאִני 
ים  ּקִ ַמְמּתַ ר  ְלִמְמּכַ ָקָטן  ְקיֹוְסק  ַיַחד  ּבְ ֵהַקְמנּו  ֲחֵבִרים  ה  ּמָ ּכַ
יֹוְסק  ַהּקְ ל  ׁשֶ ָהְרָוִחים  ֶאת  ַהּתֹוָרה.  ַתְלמּוד  ּבְ ַהְפָסקֹות  ּבַ
ִהְתַוֲעדּויֹות, ִמְבָצִעים ּוְפִעילּויֹות ֲחִסיִדּיֹות – ַהּכֹל  ַקְענּו ּבְ ִהׁשְ
ַמְעָלה  ִמּלְ ַהּכֹל  ָרֲאָתה  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ָהָדר,  ל  ׁשֶ ָמָתּה  ִנׁשְ ְלִעּלּוי 

ְמָחה. ְוׂשָ

ָנה  ָ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֲאָבל  ַעם.  ּפַ לֹא  ִכיִתי  ּבָ ר,  ּבֵ ְלִהְתּגַ ה  ָקׁשֶ ִלי  ָהָיה 
ְמֻיָחד  ַתב ּבִ ּה ּכָ ּלָ א ׁשֶ ַאּבָ ַהְכָנַסת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּה, ּבְ ּלָ ׁשֶ

ֶאת  ָהל  ַהּקָ ל  ּכָ ִלְפֵני  י  ְרּתִ ׁשַ  – ָמָתּה  ִנׁשְ ְלִעּלּוי 
י  ְבּתִ ְוָחׁשַ ִלי",  יר  ַיּקִ ׁש "ֲהֵבן  ַרּגֵ ַהּמְ ּגּון  ַהּנִ

ְמָחה  ַהּשִׂ ְוַעל  ָקָרה,  ַהּיְ ָהָדר  ַעל 
י  ֵהַבְנּתִ ְתאֹום  ּפִ ּה.  ּלָ ׁשֶ ִמיִדית  ַהּתְ
ָרֶגְדָיה  ֵמַהּטְ ׁש  ְלִהְתאֹוׁשֵ ֶרְך  ַהּדֶ ׁשֶ
ִהיא  ִרים  ָ ְמֻאּשׁ ים  ַחּיִ ּבְ יְך  ּוְלַהְמׁשִ
ָרְצָתה.  ָהָדר  ׁשֶ ָמה  ה  ּזֶ ׁשֶ ְלָהִבין 
ְמֵלַאת  ֲחִסיִדית,  ה  ַיְלּדָ ָהְיָתה  ִהיא 

ֵמָחה. ִמיד ׂשְ ֵמָחה. ּתָ ֱאמּוָנה, ּוׂשְ

ל  ׁשֶ ָבָנה  ַהּלְ ָבה  ּצֵ ַהּמַ ַעל  תּוב  ּכָ ֵאיְך 
ְמָחה". ָתה ֶאת ַהּשִׂ ה? "ִצּוְ ַטּנָ ָהָדר ַהּקְ
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ָׁשִרים ְּבַיַחד. ַאַחד 
ַהְּדָבִרים ֶׁשֲהִכי ְמַאְפְיִנים אֹוָתנּו, ְּבֵני 
ִמְׁשַּפַחת ְג'רּוִפי ַהֻּמְרֶחֶבת – זֹו ָהַאֲהָבה 

ְלִׁשיָרה. ֲאַנְחנּו ִמְׁשָּפָחה ְמאֹוד מּוִזיָקִלית ּוְמאֹוד-ְמאֹוד ְׂשֵמָחה. ְּבָכל 
ִמְפָּגׁש ִמְׁשַּפְחִּתי, ּוִבְכָלל ְּבָכל ִהְזַּדְּמנּות, ֲאַנְחנּו ָׁשִרים ְּבַיַחד.

ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֶּזה עֹוֵבר ֶאְצֵלנּו ַּבֶּגִנים. ְׁשֵני ַאִחים ֶׁשל ַאָּבא ֶׁשִּלי, ֶמְנִּדי ְוִיְׂשָרֵאל, ֵהם 
ַזָּמִרים ְמֻפְרָסִמים. ַּגם ֲאִני אֹוֵהב ְמאֹוד ָלִׁשיר ּוְלַנֵּגן, ְוֵיׁש ִלי ֲחלֹום ִלְהיֹות ַזָּמר 

ם. ְּכֶׁשֶאְגַּדל, ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

 ֲאִני אֹוֵהב ִּבְמֻיָחד ִלְׁשֹמַע ְוָלִׁשיר ִׁשיֵרי ְנָׁשָמה, ִׁשיִרים ְׁשֵקִטים ּוְמַרְּגִׁשים. 
 ֵיׁש ִנּגּון ֶאָחד ֶׁשְּמַרֵּגׁש אֹוִתי ַעד ְּדָמעֹות ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֲאִני ׁשֹוֵמַע אֹו ָׁשר אֹותֹו: 

"ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי" ַהַחַּב"ִדי.

ים ָׁשָנה, ְּבהֹוָרָאה ֶׁשל  ַהּמֹוָׁשב. ַסָּבא ְסַעְדָיה, ַאָּבא ֶׁשל ַאָּבא, ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִמֵּתיָמן.ִלְפֵני ְלַמְעָלה ֵמֲחִמּׁשִ
ָהַרִּבי, הּוא ִהְתִחיל ְלַלֵּמד ְיָלִדים ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ֶׁשל "ֶרֶׁשת ָאֳהֵלי יֹוֵסף ִיְצָחק" )ָה"ֶרֶׁשת" ְּבִקּצּור( ַּבּמֹוָׁשב ֲאִביָטל. 

 ֶזה ָהָיה ַהִּיּשּׁוב ָהִראׁשֹון ֶׁשהּוַקם ְּבֶחֶבל ַהַּתְעַנִכים, ֶׁשֶּזה ֵאזֹור ְּבֵעֶמק ִיְזְרֶעאל ַּבָּצפֹון, ְלַיד ֲעפּוָלה. 
 ָּכאן ַסָּבא ִהְתַחֵּתן ִעם ַסְבָּתא ׁשּוַלִּמית, ֶׁשַּגם ִהיא ָהְיָתה ְמַחֶּנֶכת ָּבֵאזֹור, 

 ְוַעד ַהּיֹום ֵהם ָּגִרים ַּבּמֹוָׁשב ְועֹוְסִקים ַּבֲהָפַצת ַיֲהדּות
 ּוִבְׁשִליחּות ִחּנּוִכית. ָּכאן ַאָּבא ֶׁשִּלי ָּגַדל.
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ַסָּבא ְוָהַרִּבי. ַסָּבא ִהִּגיַע 
ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ָלַרִּבי ִלְפֵני 

ים ָׁשָנה. הּוא ִנְהָיה  ֲחִמּׁשִ
ָחִסיד ֶׁשל ָהַרִּבי ְּבָכל ִלּבֹו. 
ִּבְׁשִבילֹו, ֵאין ָּדָבר ָּבעֹוָלם 
ָחׁשּוב חּוץ ִמָּמה ֶׁשָהַרִּבי 

אֹוֵמר. ֶזה קֶֹדׁש ָקָדִׁשים. ְוָכל 
ַהְּזַמן הּוא ְמַסֵּפר ָלנּו, ְלָכל 

ַהְּנָכִדים, ִזְכרֹונֹות ְוִסּפּוִרים 
ַעל ָהַרִּבי.

ַהַּתְחִּביִבים ֶׁשִּלי.
ֵיׁש ִלי ֲהמֹון 

ִעּסּוִקים 
ְוַתְחִּביִבים. 

ְלָמָׁשל: ְלַׁשֵּנן ֶאת 
ַטֲעֵמי ַהִּמְקָרא 

ּוְלָהִכין ֶאת ְקִריַאת 
ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַהָּפָרָׁשה, ְלַׂשֵחק 

ַּכּדּוֶרֶגל, ֲהִכי טֹוב ְּבתֹור ׁשֹוֵער! ַלֲעֹזר 
ל ְּבַעְצִמי.   ַּבִּמְטָּבח ּופֹה ָוָׁשם ַּגם ְלַבּׁשֵ

ְוַגם: ִלְנֹסַע ִעם ַהִּמְׁשָּפָחה ְלִטּיּוִלים, ִּבְמֻיָחד ִלירּוָׁשַלִים; 
ְוִלְקֹרא ְסָפִרים. ַהְּסָפִרים ֶׁשֲהִכי ְמַרְּתִקים אֹוִתי ֵהם ַהְּסָפִרים ְּבִסְדַרת 

"ְיָלִדים ְמַסְּפִרים ַעל ַעְצָמם". ֲאִני ָּתִמיד ַמְרִּגיׁש ְּכִאּלּו ַהִּסּפּוִרים 
ֶׁשל ַהְּיָלִדים ָהֵאּלּו ָקרּו ִלי ְּבַעְצִמי...

ָראּוי ְלֶׁשַבח. ְּכֶׁשֲאַנְחנּו נֹוְסִעים 

ְלַסָּבא ְוַסְבָּתא ַּבּמֹוָׁשב, ֲאִני ֵמִביא ִאִּתי 

ֶאת ַהִּמְבָחִנים ֶׁשִּלי, ְלַהְראֹות ָלֶהם 

ֶאת ַהִּצּיּוִנים ַהּטֹוִבים ְוַלֲעׂשֹות ָלֶהם 

ַנַחת. ִּבְגָמָרא ֲאִני ִמְצַטֵּין ִּבְמֻיָחד. ֵהם 

ִרים,  ְוֵגִאים ִּבי ָּכל ָּכְך )ַעל ִמְבָחן  ְמֻאּׁשָ

 ְמֻצָּין ִּבְמֻיָחד ֲאִני ְמַקֵּבל 
 ַּגם צ'ּוָּפר 

ָׁשֶוה(!

ְטָעִמים 
 טֹוִבים. 

 ַאָּבא ִלֵּמד 
 אֹוִתי )ְּבִׁשעּור ְּפָרִטי...(

 ֶאת ַטֲעֵמי ַהִּמְקָרא, ּוְבָכל 
ָׁשבּוַע ֲאִני ֵמִכין ֶאת ְקִריַאת 

ַהּתֹוָרה ֶׁשל ָּכל ַהָּפָרָׁשה ִמּתֹוְך 
"ִּתּקּון קֹוְרִאים" – ֶׁשֶּזה ֵסֶפר 
ְמֻיָחד ֶׁשעֹוֵזר ַלַּבַעל-קֹוֵרא 
ְלִהְתּכֹוֵנן ִלְקִריַאת ַהּתֹוָרה 

 ְּבצּוָרה ְנכֹוָנה ּוְמֻדֶּיֶקת 
ְּבִנּקּוד ּוִבְטָעִמים.

ֵּכיף ַּבִּלּמּוִדים. ֲאִני אֹוֵהב ְמאֹוד ֶאת ַּתְלמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו, ֶאת 

ָנה ִהְׁשַּתַּתְפִּתי ְּבִמְבַצע "ַהּנֹוֵסַע  ַהֲחֵבִרים ְוַגם ֶאת ַהּמֹוִרים. ַהּׁשָ

ַהַּמְתִמיד". ֶזה ָהָיה ִמְבָצע ַרק ְלַתְלִמיֵדי ַהִּכּתֹות ַהְּגבֹוהֹות. ְּבָכל 

ָׁשבּוַע ִמֵּלאנּו ּדּו"ַח ְמִׂשימֹות ֶׁשִּבַּצְענּו, ְוַהִּמְצַטְּיִנים ִהְׁשַּתְּתפּו 

ָנה ֲאִפּלּו ָהְיָתה ַהְגָרָלה ַעל  ְּבִטּיּוִלים ְוִקְּבלּו ְּפָרִסים ְיָקִרים. ְּבסֹוף ַהּשָׁ

ַּכְרִטיס ִטיָסה ָלַרִּבי.
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ַמִהי ַהּמּוִזיָקה? מּוִזיָקה ִהיא ָאָמנּות ֶׁשל ִסּדּור ְצִליִלים. 

ל ְצִליִלים  ֶעֶצם ְצִליל, ְוֹאֶסף ׁשֶ ם ׁשֹוְמִעים הּוא ּבְ ַאּתֶ ל קֹול ׁשֶ ּכָ

ָבִרים  ה ּדְ ּמָ ִמים – ֵהם מּוִזיָקה. ֵיׁש ּכַ ָלִלים ְמֻסּיָ ָמִעים ְלִפי ּכְ ׁשְ ּמֻ ׁשֶ

ם  ַאּתֶ ׁשֶ יִציַרת מּוִזיָקה: ּגַֹבּה )ּכְ ּבֹון ּבִ ֶחׁשְ ִריְך ָלַקַחת ּבְ ּצָ ְצִליִלים ׁשֶ ּבִ

קֹולֹות  יר ּבְ ִנים יֹוְדִעים ָלׁשִ ם ַהַחּזָ . ּגַ בֹוּהַ ֶכם ּגָ ּלָ צֹוֲעִקים, ַהּקֹול ׁשֶ

ֶון ּוִמְרָקם. ָצִריְך ִלְלֹמד מּוִזיָקה ְוִלְהיֹות  בֹוִהים ְמאֹוד(, ֶקֶצב, ּגָ ּגְ

ר אֹוָתם. ָרִטים ָהֵאּלּו ְוָלַדַעת ְלַחּבֵ ָכל ַהּפְ ֵדי ְלַהְבִחין ּבְ מּוִזיַקאי טֹוב ּכְ

עֹוָלם  ַּכָּמה סּוֵגי מּוִזיָקה ַקָּיִמים ְלַדְעְּתֶכם? ֵיׁש ּבָ
ל מּוִזיָקה. ֵיׁש מּוִזיָקה ְקָלִסית, ֵיׁש  רֹות)!( ִסְגנֹונֹות ׁשֹוִנים ׁשֶ ַעׂשְ

"ד  ין ִנּגּוֵני ַחּבַ ם ּבֵ מּוִזיָקה ּפֹוּפּוָלִרית, ְועֹוד ֲהמֹון-ֲהמֹון סּוִגים. ּגַ

ים ְוׁשֹוִנים. ְקחּו ְלֻדְגָמה ֶאת "ַמְרׁש ָנּפֹוְליֹון"  ָנם ִסְגנֹונֹות ַרּבִ ֶיׁשְ

ֵקט ְוֶהָעֹמק. ָ אִמיל" ַהּשׁ וּו אֹותֹו ְלִנּגּון "ׁשַ ֵמַח, ְוַתׁשְ י ְוַהּשָׂ ְצּבִ ַהּקִ

ְיַדְעֶּתם ֶׁשַּלּמּוִזיָקה ֵיׁש ַהְׁשָּפָעה ָעֵלינּו? ֶמְחָקִרים ַמְרִאים 
ְרּבּויֹות  יִנים, ַהּתַ יִלים, ַהּמִ ל ַהּגִ ים ִמּכָ ֶחֶדר ֶאָחד ֲאָנׁשִ ים ּבְ ִאם ָנׂשִ ׁשֶ

ית  יַע ֲעֵליֶהם ִרְגׁשִ ּפִ ׁשְ ִמיַע ָלֶהם מּוִזיָקה, ִהיא ּתַ עֹוָלם ְוַנׁשְ ְוָהֲאָרצֹות ּבָ

ְמעּו  ם ִאם ֵהם לֹא ׁשָ ֹאֶפן ּדֹוֶמה, ּגַ ּבְ

ֲחנּויֹות  אֹוָתּה ֵמעֹוָלם. ָלֵכן, ּבַ

ִמיִעים מּוִזיָקה  מֹות ַמׁשְ ְמֻסּיָ

ָרה  ַמּטָ ית ּוַמְלִחיָצה ּבְ ִקְצּבִ

יַע ַעל ַהּקֹוִנים  ּפִ ְלַהׁשְ

ִלי  ִלְרּכֹשׁ מּוָצִרים ּבְ

י,  ט יֹוֵתר ִמּדַ ְלִהְתַלּבֵ

ַתח ַוֲחָרָדה  ּסֹוְבִלים ִמּמֶ ים ׁשֶ . ְוַגם ְלֶהֶפְך, ַלֲאָנׁשִ בֹוּהַ ִחיר ַהּגָ ַלְמרֹות ַהּמְ

יָעה. ֹמַע מּוִזיָקה ַמְרּגִ ֻמְמָלץ ִלׁשְ

ּלּו ֶׁשְּכֶׁשֲאַנְחנּו ַמֲאִזיִנים ְלמּוִזיָקה טֹוָבה –  ֶמְחָקִרים ּגִ

ת  ּגֹוֵרם ָלנּו ִלְתחּוׁשַ ִמין", ׁשֶ ְקָרא "ּדֹוּפָ ּנִ נּו ַמְפִריׁש ֹחֶמר ׁשֶ ּלָ ַהּמֹוַח ׁשֶ

ב... ִהְתַוֲעדּות ּפֹוֵתַח ָלנּו ֶאת ַהּלֵ ׁשּות ְוֹעֶנג. לֹא ְסָתם ִנּגּון טֹוב ּבְ ִהְתַרּגְ

ר  ׁש ֶאְפׁשָ ׁש ָלֶהם חּוׁש ְמֻיָחד ְּבמּוִזיָקה. ַמּמָ ּיֵ ים ׁשֶ ֵיׁש ֲאָנׁשִ

יר  רֹון מּוִזיָקִלי: ֵהם אֹוֲהִבים ְויֹוְדִעים ָלׁשִ ָ ּשׁ ֵהם נֹוְלדּו ִעם ּכִ ִלְראֹות ׁשֶ

ְלמּוד-ּתֹוָרה  ל ַהּתַ ְקֵהָלה ׁשֶ ּמַ ָבר ּבַ ְמְצאּו אֹוָתם ּכְ ָלל, ּתִ ֶדֶרְך ּכְ ן. ּבְ ּוְלַנּגֵ

ִבים ְל'ַיְלֵדי  ים. ֶחְלָקם ֶנְחׁשָ ַבר-ִמְצוֹות ּוְבֵארּוִעים ְקַטּנִ סֹוָלִנים ּבְ אֹו ּכְ

ִגיל ָצִעיר ְמאֹוד. ָבר ּבְ ח ְוָנִדיר ּכְ רֹון ְמֻפּתָ ָ ּשׁ ׁש ָלֶהם ּכִ ּיֵ ׁשֶ ֶלא', ּכְ ּפֶ

ן ְולֹא  ַעם ְלַנּגֵ ֶרק ָאַמאטֹו לֹא ָיַדע ַאף ּפַ ִּתְׁשְמעּו ִסּפּור מּוָזר. ּדֶ
ע הּוא ָקַפץ  ים ָוֵתׁשַ לֹוׁשִ ן ׁשְ הּוא ָהָיה ּבֶ ׁשֶ ְך מּוִזיָקה. ּכְ ל ּכָ ָאַהב ּכָ

ַזֲעזּוַע מֹוַח.  רֹאׁשֹו ְוָלָקה ּבְ ל ּבְ ְקִפיַצת-רֹאׁש ִלְבֵרָכה ְרדּוָדה, ֶנְחּבַ

יׁש ְלֶפַתע  ר ֵאֶצל ָחֵבר, ִהְרּגִ ּקֵ ּבִ ׁשֶ עּו. ּכְ ּלֹו ִנְפּגְ ִמיָעה ׁשֶ ְ רֹון ְוַהּשׁ ּכָ ַהּזִ

ה  ּלָ ה, ְלֶפַתע הּוא ּגִ ם. ְוִהּנֵ ָעַמד ׁשָ ר ׁשֶ ַסְנּתֵ ֶבת ְלַיד ּפְ יָכה ָלׁשֶ ְמׁשִ

ן, ָיָדיו  ן ְמֻיּמָ מֹו ַנּגָ ם ְיֹכֶלת מּוִזיָקִלית יֹוֵצאת ּדֶֹפן. ּכְ ּלָ ַעת ּכֻ ְלַהְפּתָ

ִליִדים ְוֵהִפיקּו ְצִליִלים ַמְדִהיִמים! ֵמָאז  ּיּות ַעל ַהּקְ ָחְפׁשִ ׁשֹוְטטּו ּבְ

ר ֶאת ִסּפּורֹו. ן ּוְמַסּפֵ ָכל ָהעֹוָלם, ְמַנּגֵ הּוא מֹוִפיַע ּבְ

יק ֶאָחד  ר ִסּפּור ֻמְפָלא ַעל ּכֹוָחּה ֶׁשל ַהּמּוִזיָקה. ַצּדִ י ִסּפֵ ָהַרּבִ

ׁשּו  ְך, ֲאָבל ָהרֹוְפִאים ָחׁשְ ָחָלה ְמאֹוד ְוָהָיה ָצִריְך ַלֲעֹבר ִנּתּוַח ְמֻסּבָ

טּוַח  ׁש ְמאֹוד ְולֹא ּבָ ּלֹו ַחּלָ ב ׁשֶ ַהּלֵ ַח אֹותֹו. ֵהם ָטֲענּו ׁשֶ ְמאֹוד ְלַנּתֵ

ה ַלְחׁשֹשׁ. הּוא  ֵאין ָלֶהם ִמּמָ יק ָאַמר ׁשֶ ּדִ ּתּוַח. ַאְך ַהּצַ רֹד ֶאת ַהּנִ ׂשְ ּיִ ׁשֶ

ֵבקּות – הּוא  יא ַהּדְ יַע ְלׂשִ הּוא ִהּגִ ֵקט ְוָעֹמק, ּוְכׁשֶ ר ְלַעְצמֹו ִנּגּון ׁשָ ׁשָ

ַהְצָלָחה ֶאת  עּו ּבְ ּצְ ק ֵמָהעֹוָלם, ְוָאז ָהרֹוְפִאים ּבִ ִאּלּו ִהְתַנּתֵ ׁש ּכְ ַמּמָ

ּתּוַח. ַהּנִ

מּוִזיָקהְוַהַּפַעם:

ֶׁשֵּתְדעּו ָלֶכם
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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

ָקף.  ּוְמֻמׁשְ ָרֶזה   , בֹוּהַ ּגָ ֶיֶלד  הּוא  ר  ִזיְלּבֶ י  מֹוְיׁשִ
ְמדּוָדה.  ּלֹו  ׁשֶ ה  ִמּלָ ְוָכל  ְקִפיָדה  ּבִ ְלבּוׁש  ִמיד  ּתָ
ַיֵחד  ּמְ ׁשֶ ָמה  אּוַלי  ְוֶזה  ִנּגּוִדים,  ְמִכיָלה  ּיּותֹו  ִאיׁשִ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ָרִנים,  ּבְ ַהּדַ ָלִדים  ֵמַהּיְ לֹא  הּוא  אֹותֹו. 
ּובֹוֵטַח.  ָרם  קֹול  ּבְ ֹזאת  ה  עֹוׂשֶ הּוא  לֹוַמר  ָמה  לֹו 
ֹפַעל הּוא ֵעָרִני  עֹוד ּבְ ּלֹו ְמַעט חֹוְלָמִני, ּבְ ט ׁשֶ ּבָ ַהּמַ
ָעצּור,  ִטיּפּוס  הּוא  ְסִביבֹו.  ְתַרֵחׁש  ַהּמִ ְלָכל  ְמאֹוד 

ִריְזָמִטי. ּוְבַיַחד ִעם ֶזה – ּכָ

ֵתנּו,  ְלִכּתָ ִהְצָטֵרף  י  ּמֹוְיׁשִ ׁשֶ ּכְ
ֶאת  ד  ִמּיָ ֵאָליו  ִמְגֵנט  הּוא 
ַהּכֹל  ה.  ּתָ ַהּכִ ַיְלֵדי  ַאר  ׁשְ
ִקְרָבתֹו  ּבְ ָרצּו  ּבֹו,  ִהְתַעְנְינּו 
ֲאֵליֶהם  אֹותֹו  ִהְזִמינּו  ְוַאף 
ָהְיָתה  ּלֹו  ׁשֶ ה  ִמּלָ ְיָתה.  ַהּבַ
ְמֻיָחד,  ָקל  ִמׁשְ ֲעַלת  ּבַ
ָעָלה  ׁשֶ א  נֹוׂשֵ ָכל  ּבְ ְמַעט  ּכִ

ֶרק. ַעל ַהּפֶ

י  ְרּתִ ּפַ ּסִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ זֹוֵכר  ֲאִני 
ְולֹא   – ִית  ּבַ ּבַ ְך  ּכָ ַעל 
ֲהלֹוא  ׁשֶ ִקְנָאה,  ִמּתֹוְך 
ָאמּור,  ּכָ ֲאִני,  ם  ּגַ
א  ִאּמָ  – ִקְרָבתֹו  ֶאת  י  ּתִ ׂשְ ִחּפַ
ֶרת.  ֻמּכֶ ֶחְבָרִתית  ּתֹוָפָעה  ּזֹו  ׁשֶ ִלי  יָרה  ִהְסּבִ י  ּלִ ׁשֶ
ה, ִהיא  מּות ֲחָדׁשָ ל ֶחְבָרִתי ִמְצָטֶרֶפת ּדְ ַמְעּגָ ּלְ ׁשֶ "ּכְ
ה  חּוׁשָ ּתְ ְונֹוֶתֶנת  ַסְקָרנּות  ְמעֹוֶרֶרת  ִטְבִעי  ֹאֶפן  ּבְ
ִהיא ְמִביָאה  ָאר ֵאין. ׁשֶ ְ ָכל ַהּשׁ ּלְ הּו ׁשֶ ֶ ּה ַמּשׁ ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֶ
ֲאֵחִרים,  קֹומֹות  ִמּמְ ים  ְוִחּדּוׁשִ עֹות  ַהְפּתָ ּה  ִאּתָ

ים". ְרחֹוִקים ְוֶאְקזֹוִטּיִ

קּוַפת  ֹתם ּתְ ם ּבְ ג ּגַ ֶסם לֹא ּפַ י ַהּקֶ ֵאֶצל מֹוְיׁשִ א ׁשֶ ֶאּלָ
ַמן ָנַקף  ַהּזְ ָכל ׁשֶ ַהִהְתַאְקְלמּות ָהִראׁשֹוָנה. ְלֶהֶפְך, ּכְ
ְדמּות  ּכִ ַעְצמֹו  ֶאת  ב  ְלַמּצֵ יֹוֵתר  ִהְצִליַח  הּוא  ְך  ּכָ

ה. ּתָ ּכִ ַח ּבַ ַמְפּתֵ

ָמה  ֵאַרע  ִאּלּוֵלא  ֶזה,  ל  ּכָ ֶאת  ן  ְמַצּיֵ ָהִייִתי  לֹא 
ְך. ֶהְמׁשֵ ֵאַרע ּבַ ׁשֶ

ה –  ּבּוׁש ַהּזֶ ִ ׁש, ְוַהּשׁ ּבֵ ּתַ הּו ֵהֵחל ְלִהׁשְ ֶ יֹום ֶאָחד ַמּשׁ
ִהי  ְלׁשֶ ּכָ ֶדֶרְך  ּבְ ָקׁשּור   – יר  ְלַהְסּתִ ְלַנּסֹות  ַטַעם  ֵאין 

י. ּבִ

ִנְרִאים.  י  ְלּתִ ּבִ ְמַעט  ּכִ ים,  ְקַטּנִ ְדָבִרים  ּבִ ִהְתִחיל  ֶזה 
ל  ׁשֶ ּוּונֹו  ִמּכִ ְקִריִרים  רּוַח  ֵבי  ְ ַמּשׁ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ְתאֹום  ּפִ
ְוִנֲהלּו  בּו  ָיׁשְ ַהֲחֵבִרים  ל  ּכָ ׁשֶ ּכְ ַהְפָסקֹות,  ּבַ י.  מֹוְיׁשִ
יט  ַהּבִ ִמּלְ ִנְמַנע  י  ה, מֹוְיׁשִ ַקּלָ יָחה  ׂשִ ְסָתם  ּיּון אֹו  ּדִ
י  ְעּתִ ִהּבַ ּוְכׁשֶ ֵאַלי,  ִלְפנֹות  ִהְפִסיק  ם  ּגַ הּוא  ְלֶעְבִרי. 
ֵאָליו  ִניִתי  ּפָ ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ם.  ִהְתַעּלֵ הּוא  י  ְעּתִ ּדַ ֶאת 
ְקָצָרה  ּבִ ִלי  ָעָנה  ְלִהְתַיֵחס,  ֶנֱאַלץ  ְוהּוא  ירֹות  ְיׁשִ

ָפה ָרָפה. ּוְבׂשָ

י.  יֹון ְלָהִבין ָמה ֵיׁש לֹו ֶנְגּדִ ִנּסָ י ֶאת ָהרֹאׁש ּבְ ַבְרּתִ ׁשָ
ֶאת  ַיֲעִצימּו  ַרק  ׁשֶ ים  ּלִ ּגַ ַלֲעׂשֹות  ּוְבִלי  ְזִהירּות  ּבִ
ֵאֶצל  ׁש  ֵ ְלַגּשׁ י  ּלִ ׁשֶ ָקרֹוב  ֵמָחֵבר  י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ָהִעְנָין, 
ִהי  ְלׁשֶ ּכָ ֲאִמיָרה  ָנכֹון  לֹא  ֵרׁש  ּפֵ הּוא  אּוַלי  י.  מֹוְיׁשִ
ּבֹו  ַגע  ּפָ ׁשֶ הּו  ֶ ַמּשׁ ָטעּות  ּבְ ִלי  ִיֵחס  י, אּוַלי הּוא  ּלִ ׁשֶ

יִתי. ָלל לֹא ָעׂשִ ּכְ ׁשֶ

רּוִרים, ְוַיֲחסֹו  רּוִרים לֹא ֶהֱעלּו ִמְמָצִאים ּבְ ֲאָבל ַהּבֵ
ֲעלּוָמה. ֶגֶדר ּתַ י ֵאַלי נֹוַתר ּבְ ל מֹוְיׁשִ ׁשֶ

גּוַע ְוָדחּוי. י ּפָ ּתִ ַחׁשְ

ל  ְמֻקּבָ ָהִייִתי  ה  ּתָ ַלּכִ יַע  ִהּגִ י  ּמֹוְיׁשִ ׁשֶ ַעד  ְוָתִבינּו, 
ם,  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ י,  ִהְצַלְחּתִ ֶחְבָרה.  ּבַ ְמאֹוד  ְוָאהּוד 
עּוִרים  ִ ַלּשׁ חּוץ  ּמִ ׁשֶ ִעילּות  ּפְ ּבַ ְוַגם  ּמּוִדים,  ּלִ ּבַ
ַהּכֹל  ׁשֶ ֶחְבֶרה'ָמן  י  ְבּתִ ֶנְחׁשַ ּמּוִדים  ַהּלִ עֹות  ְוִלׁשְ

ֶחְבָרתֹו. ֶנֱהִנים ּבְ

ָלֶכם  ר  ֲאַסּפֵ ִלְפֵניֶכם,  ַעְצִמי  ֶאת  י  ְפּתִ ָחׂשַ ָבר  ּכְ ִאם 
ֵהם  ם  ּגַ ׁשֶ ִלי,  ָנַתן  ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ רֹונֹות  ׁשְ ּכִ ֵני  ׁשְ ַעל  ם  ּגַ
ין  ּבֵ ַמֲעָמִדי  ֶאת  קּו(  ִחּזְ ְלָפחֹות  )אֹו  ִקים  ְמַחּזְ
ֶרַגע  ָכל  ּבְ ִחידֹות.  ּבְ ַאּלּוף  ֲאִני  ית,  ֵראׁשִ ַהֲחֵבִרים. 
ֵיׁש  מּוִליק,  "ׁשְ ִחידֹות.  ְצרֹור  ֶנה  ּקָ ּבַ ִלי  ֵיׁש  ָנתּון 
ה  ֵאּלֶ  – ִחיָדה"  ָלנּו  חּוד  מּוִליק,  "ׁשְ ִחיָדה?",  ְלָך 
ִנית,  י. ׁשֵ ְגַרת ַחּיַ ִ ַמן ָהְפכּו ֵחֶלק ִמּשׁ ּזְ ּמִ ִטים ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ
ְמִסּבֹות  ּבִ ִית,  ּבַ ּבַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ּבִ ָיֶפה.  ר  ׁשָ ֲאִני 
 – נּויֹות  ּמְ ִהְזּדַ ִמיֵני  ָכל  ּבְ ֵחיֶדר  ּבַ ְוַגם  ּיֹות,  ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ
ן,  ְיׁשָ י ֲאִני ְקָצת ּבַ ּלִ ֹאִפי ׁשֶ יר. ּבָ י ָלׁשִ ּנִ ים ִמּמֶ ׁשִ ְמַבּקְ
ה  ַהּבּוׁשָ ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ י  ָלַמְדּתִ ִנים  ָ ַהּשׁ ִעם  ֲאָבל 

טּות ּוְבִטְבִעּיּות. ַפׁשְ ר ִלְפֵני ָקָהל ּבְ ְוַהּיֹום ֲאִני ׁשָ

ִריָבה  ִעְקבֹות ַהּמְ ה ֶהְגיֹוִנית, ּבְ ל ִסּבָ ִלי ּכָ ּוִפְתאֹום, ּבְ
יׁש  ְלַהְרּגִ י  ִהְתַחְלּתִ י,  ִאּתִ י  מֹוְיׁשִ ל  ׁשֶ ַהַחד-ְצָדִדית 

ֲעָמִדי ַהֶחְבָרִתי ִמְתַעְרֵער. ּמַ ׁשֶ

ֵני  ּפְ ַעל  ָלצּוף  ה  ֵהֵחּלָ י  מֹוְיׁשִ ּוֵבין  יִני  ּבֵ ִתיחּות  ַהּמְ
ּלֹא  ׁשֶ עֹוד  ָיְכלּו  לֹא  ה  ּתָ ּכִ ּבַ ְוַהֲחֵבִרים  ַטח,  ֶ ַהּשׁ
ֶאת  ָסְדָקה  ְוִהיא  ַרב  ְזַמן  ָחַלף  לֹא  ּה.  ּבָ ָלחּוׁש 
בּועֹות  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ תֹוְך  ּבְ ֵתנּו.  ִכּתָ ּבְ ָלִלית  ַהּכְ ָהַאְחדּות 
ה  ֵאּלֶ ּכָ ָהיּו  ַמֲחנֹות.  ֵני  ִלׁשְ ָלה  ּצְ ִהְתּפַ ה  ּתָ ַהּכִ
ָתם,  ְלֻעּמָ י.  מֹוְיׁשִ ַאֲחֵרי  ָהְלכּו  ֲעצּומֹות  ֵעיַנִים  ּבְ ׁשֶ
יעּו  י ְוַאף ִהּבִ ּלִ ד ׁשֶ ּצַ ֲארּו ּבַ רֹוִבים יֹוֵתר ִנׁשְ ֲחֵבַרי ַהּקְ

ּנֹוְצָרה. ּלּוג ׁשֶ ָגלּוי ֶאת מֹוַרת רּוָחם ֵמֲאִויַרת ַהּפִ ּבְ

אן  ּכָ ם  ּגַ ְמִריבֹות,  ְמאֹוד  ה  ַהְרּבֵ ּבְ ּקֹוֶרה  ׁשֶ ּוְכִפי 
ָבר  ּכְ ֶאָחד  ַאף  ּלֹו.  ֶ ִמּשׁ ים  ַחּיִ ַאט  ַאט  ל  ִקּבֵ ּצּול  ַהּפִ
ר  ֶאְפׁשָ ּוָמה  ִריָבה  ַהּמְ ָמה  ַעל  ַעְצמֹו  ֶאת  ַאל  ׁשָ לֹא 
ה  ּתָ ּכִ ּבַ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ אֹוָתּה.  ְלַהְפִסיק  ֵדי  ּכְ ַלֲעׂשֹות 

ֶמת. ה ַקּיֶ ָהְפָכה ֻעְבּדָ

ְלָמה  יֹוֵתר  טֹוב  ְמִביִנים  ם  ַאּתֶ ָתם  ַהּסְ ִמן  ֵעת  ּכָ
ְצָאה  ּיָ ׁשֶ "ְמִריָבה  ַעל  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ׁשֶ ּכְ י  ְנּתִ ּוַ ִהְתּכַ
ַעל  ָעְבָרה  ׁשֶ ָרָעה"  "רּוַח  ְוַעל  רֹוּפֹוְרְצָיה"  ִמּפְ

ֵתנּו. ּתָ ּכִ

ים  ר ַעל ְמִריבֹות? ּבֹואּו ָנׂשִ ר ְלַדּבֵ ה ֶאְפׁשָ ּמָ ֲאָבל ּכַ
ֵמִחים יֹוֵתר... ד ְוַנֲעֹבר ִלְדָבִרים ׂשְ ּצַ ֶאת ֶזה ֶרַגע ּבַ

ֵמֶהָעָבר
סֹודֹות

י? ָמה ֵיׁש לֹו ֶנְגּדִ
י: ִליׁשִ ֶרק ׁשְ ּפֶ

ִוית  ֲעִליָלה ַעְכׁשָ

ִסיס  מֹוַתַחת, ַעל ּבְ

י ִסּפּור ִהיְסטֹוִרי ֲאִמּתִ

ַזְלָמן רּוֶדְרָמן ַמִגּיׁש:

ְך  ֶהְמׁשֵ
ָיבֹוא
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ַלֲעׂשֹות לֹו ִּדיָרה
ַּתְקִציר: ְּבִהְתָּפְרצּות ַזַעם ִּפְתאֹוִמית ֶׁשל מֹוִטי ַהְּמֻׁשְחָרר, ֶנְחָׂשִפים 

ַהְּנָעִרים ַהִּנְדָהִמים ְלִיּסּוֵרי ַנְפׁשֹו ֶׁשל ַהַּגָּנב ְלֶׁשָעַבר, ַהֶּנֱאָבק ַעל ַמֲעָמדֹו 
ֶהָחָדׁש ְּכַבַעל ְּתׁשּוָבה ְוָאָדם ִמן ַהִּיּׁשּוב מּול ֵיֶצר ַהְּגֵנָבה ַהּמֹוִסיף ִלְבֹער 

ְּבִלּבֹו

גּור. ֶחֶרׁש- קֹום ַהּסָ א ֶאת ַהּמָ ּלֵ ּמִ ִליל ְוָהַאְפלּוִלי ׁשֶ ֲאִויר ַהּדָ ַרר ּבָ ַמֲחָנק ׂשָ
ֶאל  ָהֲאָדָמה,  ִלְפֵני  ַחת  ִמּתַ ֶאל  ַוֲאִני,  מֹוִטי  ַנחי,   – ְלנּו  ְלׁשַ ּתַ ִהׁשְ ֶחֶרׁש 
כּוָלָתּה  ּתְ ָפה  ֶנְחׂשְ ֵמָאז  ִלְפֹקד  נּו  ֵהַעּזְ לֹא  אֹוָתּה  ת-ַקְרָקִעית,  ַהּתַ ה  ְקּבָ ַהּנִ

ָנה. ָ ַמֲחִצית ַהּשׁ ָהֵאיְמָתִנית ִלְפֵני ּכְ

יף  ִהּקִ י ׁשֶ ַמּנִ ּדּור ַהּזְ ַטח, ֵזֶכר ַלּגִ ֶ ּשׁ זּוִרים ּבַ ים ָהיּו ּפְ ִקְרֵעי ִסְרֵטי ַנְילֹון ְצֻהּבִ

ּנּו  חֹון ְוֶהֱעִבירּו ִמּמֶ ּטָ קֹום ּכֹוחֹות ַהּבִ ּמָ לּו ּבַ ָעתֹו, ֵעת ִטּפְ ׁשְ קֹום ּבִ ֶאת ַהּמָ
הּו. ְלׁשֶ ָקר ְלָבִסיס ְצָבִאי ּכָ ָלל ַהּיָ ָ ֶאת ַהּשׁ

ּדֹוְלִקים  ֵנרֹות  ַאט,  ַאט  ַלֲחלּוִטין.  ֵריק  דֹול  ַהּגָ ְחָסן  ַהּמַ ָהָיה  ה  ַעּתָ
חּוִבים, ְלאֹור  ַהּטְ ירֹות  ַהּקִ ְלֹאֶרְך  ׁשּות  ִהְתַרּגְ ּבְ ַסְענּו  ּפָ ָיֵדינּו,  ּבְ ְמַהְבֲהִבים 
ת  חּוׁשַ ּתְ רּו  ְוִהׁשְ ְסִביֵבנּו  זּו  ּזְ ּפִ ּוְצָלִלים  ְנֹגהֹות  דֹות.  ַרּצְ ַהּמְ ְלָהבֹות  ַ ַהּשׁ
ַעל  ֵליָצן  מֹו  ּכְ ְתאֹום,  ּפִ ָלצּוץ  ָעלּול  ה  ּנָ ּפִ ל  ּכָ ּמִ ׁשֶ ִאּלּו  ּכְ ּוִמְסּתֹוִרין,  ֶמַתח 
ָיִמים  ּבְ ה  ַהּזֶ קֹום  ַהּמָ ל  ׁשֶ ן  ֻסּכָ ְוַהּמְ בּוַע  ַהּקָ אֹוְרחֹו  ָהָאתֹון,  ַעל  ּבַ ְקִפיץ, 

ָעָברּו.

דֹול,  ּגָ "ָמקֹום  ְלַעְצמֹו:  ִמְלֵמל  הּוא  מֹוִטי.  ל  ׁשֶ גּובֹוָתיו  ּתְ ַאַחר  י  ָעַקְבּתִ
ֵעיָניו  ִלי?",  ְך  ּיָ ׁשַ ִיְהֶיה  ֶזה  ל  ּכָ ׁשֶ לֹוַמר  רֹוִצים  ם  ְוַאּתֶ דֹול...  ּגָ ֶהְחֵלט  ּבְ
חֹון  ּטָ ּבִ ֶרַגע ֶזה ּבַ לּוָיה ּבְ ְכִנית ָהְיָתה ּתְ ל ַהּתָ יעּו ֹחֶסר ֵאמּון. ַהְצָלַחת ּכָ ִהּבִ

ין. ְפּגִ ּנַ ׁשֶ

ִאיר  ׁשְ ּתַ ֶזה  ֶאת  ְכָלל!  ּבִ ָסֵפק  "ֵאין  ִטְבִעּיּות.  ּבְ ָעִניִתי  ְלָך?",  ָקָרה  "ָמה 

קֹום  ַהּמָ ל  ּכָ ֶאת  ְמַרֲהִטים  ֲאַנְחנּו  ֵאיְך  ו  ַעְכׁשָ ּוְנַתְכֵנן  ב  ֵנׁשֵ ּבֹוא  ַרק  ָלנּו. 
ֶתר". א, ְמנֹוָרה ְוָכל ַהּיֶ ּסֵ ְלָחן, ּכִ ה, ׁשֻ ִריְך: ִמּטָ ּצָ ָכל ָמה ׁשֶ ה ּבְ ַהּזֶ

•

ף  ּתֵ ְלׁשַ ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ָטַען  ַנִחי  ח.  ַהּצַ ֲאִויר  ּבָ חּוץ,  ּבַ ְכנּו  ִהְמׁשַ יָחה  ַהּשִׂ ֶאת 
וְדָבִרים  ֲחָפִצים  ִלְתרֹם  ְמחּו  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ּוב  ּשׁ ּיִ ּבַ טֹוִבים  ים  ֲאָנׁשִ ִמיֵני  ל  ּכָ ּסֹוד  ּבַ
ִאי  ֶזה, ֲחׁשָ ּכָ ע ַהְתָרָמה ׁשֶ ַמּסַ ִאם ַנְתִחיל ּבְ טּוַח ׁשֶ ְנחּוִצים, ַאְך ֲאִני ָהִייִתי ּבָ
ד  ְלַטְרּפֵ ֶהָעלּול  ּוב,  ּשׁ ַהּיִ ַוַעד  ל  ׁשֶ ְלָאְזָניו  ּסֹוף  ּבַ יַע  ַיּגִ הּוא  ְהֶיה,  ּיִ ׁשֶ ָכל  ּכְ

ְכִנית. ל ַהּתָ ֶאת ּכָ

ַהּכֹל  ׁשֶ ְכַנְענּו  ׁשִ אֹותֹו  מֹוִטי,  ְלַיד  ּיּות  ָחְפׁשִ ּבְ ר  ְלַדּבֵ ּמּוָבן,  ּכַ י,  ָיֹכְלּתִ לֹא 
הּו ָמקֹום. "ֲאַנְחנּו ֻמְכָרִחים ָלרּוץ" ְלֵאיֶזׁשֶ י ׁשֶ ֵסֶדר. ָאַמְרּתִ ִיְהֶיה ּבְ

לֹו,  ִהְבַטְחנּו  ׁשֶ ַהּטֹובֹות  ׂשֹורֹות  ַלּבְ ה  ּיָ ִצּפִ ּבְ ְמעֹוָדד,  ְלַדְרּכֹו  ָנה  ּפָ מֹוִטי 
ֹפַעל  ּבְ ׁש  ְלַמּמֵ הֹוְלִכים  ֲאַנְחנּו  ֵאיְך  ֵאָלה:  ְ ּשׁ ּבַ ְרִציִני  ְלִדּיּון  נּו  ַרׁשְ ּפָ ְוָאנּו 

מֹוִטי? ַטְענּו ּבְ ּנָ דֹולֹות ׁשֶ ְקוֹות ַהּגְ ֶאת ַהּתִ

ּגֹוֵרם נֹוָסף  ִנים  ּפָ ׁשּום  ּבְ ְלָעֵרב  ָלנּו  ָאסּור  ׁשֶ ַנִחי סֹוִפית  ְכֵנַע  ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ּכְ ַרק 

ַהְבָטָחה  ְלנּו ּבְ ה, ִנְכׁשַ ַמֲעׂשֶ ּלְ ן, ֲהֵרי ׁשֶ ִאם ּכֵ ְתאֹום ׁשֶ ַפְסנּו ּפִ ּוב, ּתָ ּשׁ ִמן ַהּיִ
ֵרה ֶאֶלף  חֹות ֵמֲחֵמׁש-ֶעׂשְ ִעם ּפָ ּבֹון, ָיָצא ָלנּו ׁשֶ ּסּוי. ְלִפי ַהֶחׁשְ ל ּכִ ַחְסַרת ּכָ
נֹוְרָמִלית,  יָרה  ּדִ ל  ׁשֶ ְוִרהּוט  כּוָלה  ּתְ ַעל  ר  ְלַדּבֵ ְכָלל  ּבִ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶקל  ׁשֶ
ים  לֹוׁשִ ּוׁשְ ָקִלים  ׁשְ ר  ָעׂשָ ַאַחד  א  ֶאּלָ יִסים  ּכִ ּבַ ָהיּו  לֹא  ַיַחד  ּבְ ֵנינּו  ְוִלׁשְ

ִדּיּוק... ֲאגֹורֹות ּבְ

•

ד!"... ה ִמּיָ "ָנִתי ְוַנִחי – ּבֹואּו ֵהּנָ

ְרֶאה,  ַהּנִ ִפי  ּכְ ְמאֹוד.  ׁש  ִנְרּגָ ָהָיה  ִמיָרה  ְ ַהּשׁ ִביַתן  ּבְ ָקַלְצ'ִניקֹוְבְסִקי  ַמר 
ָפִנים  ּבְ ִלְקָראֵתנּו  ָצא  ּיָ ׁשֶ יׁש,  ׁשִ ַהּקָ ֹוֵמר  ַהּשׁ ֶאל  ַמֵהר  ַרְצנּו  ָקָרה.  הּו  ֶ ַמּשׁ
ים! ָמה  ים ְוַעְקַרּבִ ְזעּופֹות: "ָמה ֶזה ָצִריְך ִלְהיֹות? ְלָטאֹות, ּג'ּוִקים, ְנָחׁשִ
ּוב! ְצאּו ֵאָליו –  ּשׁ ֶזה ַלּיִ ָבר ּכָ ן ַחּיֹות? ֲאִני לֹא ָיכֹול ְלַהְכִניס ּדָ ֶזה ּפֹה, ּגַ
אן ֶזה לֹא ַאְפִריָקה!",  ּכָ ירּו לֹו ׁשֶ יר ֶאְתֶכם – ְוַתְסּבִ הּוא ַמּכִ הּוא טֹוֵען ׁשֶ
יָתן  ֶלת ַהּבִ יפּות ַעל ִעְקבֹוָתיו ְוָטַרק ַאֲחָריו ֶאת ּדֶ ַתּקִ ֵקן ָסר ּבְ ֹוֵמר ַהּזָ ְוַהּשׁ

ֶּפֶרק מג

ִסּפּור ֶמַתח ְּבֶהְמֵׁשִכים 
עוזי קפלון 
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חּוץ!". ֵאר ּבַ ָ ְנָאָדם ִיּשׁ ה ְסגּוָרה, ַהּבֶ ָרׁשָ ִחיָנִתי ַהּפָ אֹוֵמר: "ִמּבְ ּכְ

ֶמֶלְך  ִני,  ִנּצָ ַמר  הּוא.  ָהָיה  ֶזה  ְוָאֵכן  ַער,  ַ ַלּשׁ ִמחּוץ  ׁשּות  ִהְתַרּגְ ּבְ ְגנּו  ּלַ ּדִ
לּוִבים  לּוב ְזרּועֹות ַעל ְמכֹוִניתֹו, ְמֵלַאת ַהּכְ ַען ׁשְ ִרים ְוַהּג'ּוִקים, ִנׁשְ ְרּפָ ַהּפַ

ְך ֵמֹאֶזן ְלֹאֶזן. ְפִחיִדים, ְמַחּיֵ ַהּמַ

אָת  ּבָ ׁשּות ְוָלַחְצנּו ֶאת ָידֹו. "ֵאיֶזה יִֹפי ׁשֶ ִהְתַרּגְ ִני!", ָקָראנּו ַיַחד ּבְ "ַמר ִנּצָ
ר". ְלַבּקֵ

ע  ַמּסַ אֹותֹו  ּבְ ֵאֵלינּו  ה  ִהְתַלּוָ ׁשֶ ר  ֻבּגָ ַהּמְ ל  ַהַחּיָ ֵזֶכר  ְלָפַני  ָעָלה  ַאַחת  ַבת  ּבְ
א  ל ָהָאנֹוִניִמי ֵאינֹו ֶאּלָ י ַהַחּיָ ינּו ּכִ ּלִ ְתָקאֹות, ְוֵכיַצד ּגִ יר ַהְרּפַ 'ִמְבָצִעים' ַעּתִ
נּו  ׁשְ ִנְפּגַ ָיִקיְנּתֹון  כּוַנת  ׁשְ ּבִ ְקָרִתי  ַהּיָ ֵביתֹו  ּבְ ׁשֶ ִני,  ִנּצָ ַמר  ַהּנֹוָדע  ַהּזֹואֹולֹוג 

ְקצֹוִעית... ִבים ַהּמִ ּנָ ִנים ִעם ֲחבּוַרת ַהּגַ ִנים ֶאל ּפָ ּפָ

ֶלְחֵינּו  ּבְ ָצַבט  ָעֵתנּו  ַהְפּתָ ֶאת  ַלט  ּקָ ׁשֶ ִני  ִנּצָ ּוַמר  ִאים,  ּתָ ִמׁשְ ּבֹו  ְטנּו  ִהּבַ
ְתאֹום"... ה ּפִ ם ֲאִפּלּו לֹא ׁשֹוֲאִלים ָמה ֵהִביא אֹוִתי ֵהּנָ ִחּיּוְך: "ַאּתֶ ּבְ

"ָנכֹון", ָאַמְרנּו ְוָתִלינּו ּבֹו ֵעיַנִים ַסְקָרִנּיֹות.

יֹוֵדַע  י  ֵאיֶנּנִ ַעְצִמי  ֲאִני  ם  ּגַ ה ָלֶכם.  קֹול, "ֲאַגּלֶ ּבְ ַהּזֹואֹולֹוג  "ּוְבֵכן", ָצַחק 

לֹוְמֶכם. טֹוב, לֹא  ׁשְ ְוָקא ַהּיֹום ָלבֹוא ְוִלְדרֹשׁ ּבִ ק ִלי ּדַ ֵ ְתאֹום ִהְתַחּשׁ ָמה ּפִ
ַער  ַ ַהּשׁ ְלִכּוּון  ְוָקַרץ  ם  ִסּיֵ ּוב"...  ּשׁ ַלּיִ אֹוִתי  ְלַהְכִניס  ְרצּו  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ י  ָחַלְמּתִ

גּור. ַהּסָ

ֱאֶמת  ּבֶ ִאּלּו ׁשֶ חּוץ ּכְ ד ֶאת ָהֶרֶמז. "הֹו, ְסִליָחה. ֲאַנְחנּו עֹוְמִדים ּבַ ָקַלְטנּו ִמּיָ
קֹול: "ַמר ָקַלְצ'ִניקֹוְבְסִקי! ֶזה  ְוַנִחי ָקָרא ּבְ י,  ֵנס", ָאַמְרּתִ ָאסּור ְלָך ְלִהּכָ
ה.  ַהְרּבֵ ָלנּו  ָעַזר  ׁשֶ ְמאֹוד  ָחׁשּוב  ִאיׁש  ֶזה  אֹותֹו.  יִרים  ַמּכִ ֲאַנְחנּו  ֵסֶדר,  ּבְ

ה ָיכֹול ִלְפּתַֹח!". ַאּתָ

ְוָקָרא  ָעְמּדֹו  ַעל  ַנִחי  ְתאֹום  ּפִ ֶנֱעַצר  ֲחִגיִגּיּות,  ּבַ ִניָמה  ּפְ ַעְדנּו  ּצָ ׁשֶ ּכְ
ְעּתָ  ִהּגַ ה  ָלּמָ ֵהיֵטב  יֹוֵדַע  ֲאִני  ָרִטית!  ּפְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ֵאיזֹו  "יּו!  ׁשּות:  ִהְתַרּגְ ּבְ

ִני!". ּוב, ַמר ִנּצָ ּשׁ ַהּיֹום ַלּיִ

ן?". ּוֵ ה ִמְתּכַ הֹון. "ְלָמה ַאּתָ ִתּמָ ַנִחי ּבְ יט ּבְ ִני ֶנֱעַצר ַאף הּוא ְוִהּבִ ַמר ִנּצָ

ֶעֶצם  ּבְ ה.  ֻעְבּדָ י  ָקַבְעּתִ ָכה  ּכָ ׁשֶ ְסִליָחה  ָאְמרֹו: "טֹוב,  ּבְ ַנִחי ִהְסִמיק ְמַעט 
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב"... לּוי ְלַגְמֵרי ּבִ ֶזה ּתָ

רֹאׁשֹו  ּבְ ִהְנֵהן  ְוַנִחי  ׁשּות,  ִהְתַרּגְ ּבְ ֲאִני  י  ּתִ ָלַחׁשְ ְלמֹוִטי?",  ן  ּוֵ ִמְתּכַ ה  "ַאּתָ
ר  ּכַ ַעל  ב  ֵ ִמְתַיּשׁ הּוא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ֵאָליו,  ָנה  ּפָ הּוא  ִני!",  ִנּצָ "ַמר  ֶמֶרץ.  ּבְ
ּקֹות,  י ּדַ ּתֵ ָך ִלְפֵני ׁשְ ּלְ ה ׁשֶ ׁשָ ַהְרּגָ ֵכר ּבַ ה ְלִהּזָ ׁשָ ַבּקָ ה ּבְ מּוְך. "ַנּסֵ א ַהּסָ ׁשֶ ַהּדֶ

ָפֶניָך"... ַער ָסגּור ּבְ ַ ּוב ְוַהּשׁ ּשׁ ּיִ ֵאיְנָך ָרצּוי ּבַ ר ָנְתנּו ְלָך ְלָהִבין ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ

ל  ּכָ ֶאת  ינּו  ִמּפִ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ְלַאַחר  יֶֹבׁש,  ּבְ ַהּזֹואֹולֹוג  ֵהִגיב  ֶאְתֶכם",  י  "ֵהַבְנּתִ
ֵצא  ִיּמָ ּתֹוָרה: "ִאם  ּבַ ַעם  ּפַ ָראִתי  ּקָ ׁשֶ סּוק  ַהּפָ ֶאת  ִלי  יר  ַמְזּכִ ּפּור. "ֶזה  ַהּסִ
ַנב  ּגָ ׁשֶ ָמה  ּבְ י  ּדַ לֹא  ַוֲאִני,  ִנְמָצא,   – מֹוִטי   – ב  ּנָ ַהּגַ ָנִים".  ׁשְ ם  ּלֵ ְיׁשַ ב  ּנָ ַהּגַ
ִנְרֶאה  ֶזה  ָאה?  יָרה...  ּדִ ל  ׁשֶ ה  ֻכּלָ ּתְ לֹו  ִלְתרֹם  ָצִריְך  עֹוד  ָעתֹו,  ׁשְ ּבִ י  ּנִ ִמּמֶ

ָלֶכם הֹוֵגן?".

ים  ׁשִ ֶעֶצם ְמַבּקְ ֲאַנְחנּו ּבְ ְבנּו ַעל ֶזה ׁשֶ ֱאֶמת, ֵאיְך לֹא ָחׁשַ נּו נֹוָרא. ּבֶ ׁשְ ּיַ ִהְתּבַ
הּוא  ׁשֶ ַרק  לֹא  י?  ָהֱאנֹוׁשִ ַבע  ַהּטֶ ִמן  ָהפּוְך  ׁשֶ הּו  ֶ ַמּשׁ ַלֲעׂשֹות  ִני  ִנּצָ ר  ִמּמַ
ם  ּגַ א  ֶאּלָ ִריָצה,  ּפְ אֹוָתּה  ּבְ לֹו  ַרם  ּגָ ׁשֶ ֶזק  ַהּנֶ ל  ּכָ ַעל  ְלמֹוִטי  ִלְסלַֹח  ָאמּור 

ֵעת ָצָרתֹו... ו ּבְ ַלֲעֹזר לֹו ַעְכׁשָ

ם  ַאּתֶ ְתׁשּוָבה,  ּבִ ָחַזר  "ְוהּוא  ַרֵחם:  ְללֹא  נּו  ּבָ ְוָהַלם  הֹוִסיף  ִני  ִנּצָ ַמר 

ִלְרּכֹשׁ  א  ֶאּלָ ְתׁשּוָבה לֹא נֹוֲעָדה  ּבִ ל ֲחָזָרתֹו  ּכָ א  ּמָ ְוׁשֶ ִמיִמים!  ּתְ אֹוְמִרים. 
רּומֹות?". יג ּתְ ִרּיֹות ּוְלַהּשִׂ ֶאת ַרֲחֵמי ַהּבְ

ּלֹו  ׁשֶ ְתׁשּוָבה  ּבִ "ַהֲחָזָרה  בֹוֵדנּו,  ּכְ ֶאת  יל  ְלַהּצִ יִתי  ִנּסִ ִני",  ִנּצָ ַמר  "ֲאָבל 
ְתׁשּוָבה". ר ָחַזר ּבִ ֲאׁשֶ רּוָמה ַהּזֹו ּכַ ָלל לֹא ָיַדע ַעל ַרְעיֹון ַהּתְ ית. הּוא ּכְ ֲאִמּתִ

עֹונֹו ְוִנְבַהל: "אֹוי ַוֲאבֹוי! ְמֻאָחר נֹוָרא. ֲאִני  ׁשְ יט ּבִ ִני ִהְתרֹוֵמם, ִהּבִ ַמר ִנּצָ
ֻמְכָרח ָלרּוץ. ָהָיה ְמאֹוד ָנִעים ִלְראֹות ֶאְתֶכם ׁשּוב. ָאז, ְלִהְתָראֹות!".

קֹוֵלנּו ֶאת  ּבְ ִמיַע  ּלֹא ְלַהׁשְ ׁשֶ ִלים  ּדְ ּתַ ַמְקֵהָלה, ִמׁשְ ּבְ "ְלִהְתָראֹות!", ָעִנינּו 
נּו. ֵאיזֹו ַאְכָזָבה! ִלּבֵ ְתַרֵחׁש ּבְ ַהּמִ

הּו:  ֶ ַמּשׁ ּבְ ר  ִנְזּכָ ּכְ ֵאֵלינּו  ִהְסּתֹוֵבב  הּוא  ַער,  ַ ַהּשׁ ֶאת  ִני  ִנּצָ ַמר  ָיָצא  ֶטֶרם  ּבְ
ַלח  ֶאׁשְ רֹוב  ַהּקָ ְרִביִעי  יֹום  ּבְ  – ְלמֹוִטי  ר  ֶקׁשֶ ּבְ י.  ַכְחּתִ ׁשָ ְמַעט  ּכִ ן!  ּכֵ "הֹו, 
מֹו  ּכְ ְצָוה,  ַהּמִ ִביל  ׁשְ ּבִ ִריְך.  ּצָ ׁשֶ ָמה  ל  ּכָ ִעם  ה  ְקַטּנָ ִאית  ַמּשָׂ ֲאֵליֶכם 

אֹוְמִרים. ְלִהְתָראֹות!... ׁשֶ

ְך ָיבֹוא ֶהְמׁשֵ
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ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהּתֹוָׁשִבים  ְּכָפר  ֶזה  ַהְּכעּוִסים?  ְּכַפר  ַעל  ַּפַעם  ְׁשַמְעֶּתם 
ֲאָנִׁשים  ֵהם  ַהּכֹוֲעִסים  ַהְּזַמן.  ָּכל  ַהּיֹום,  ָּכל  ִלְכֹעס,  אֹוֲהִבים 
ְלִׁשְגַרת  ַמְפִריַע  הּו  ְּכֶׁשַּמּׁשֶ ִמְתַּפְּלִצים  ֶׁשַּמָּמׁש  ְרִציִנִּיים ְמאֹוד, 
ִאם  ּוִמְׁשַּתְּגִעים  ְּבִׁשעּור  ֶׁשּיֹוְׁשִבים  ָהֵאּלּו  ַהְּיָלִדים  ְּכמֹו  ַחֵּייֶהם. 

ִמיֶׁשהּו ַּבּקֹוָמה ָהֶעְליֹוָנה ְמַזְמֵזם ְלַעְצמֹו ְּבֶׁשֶקט.

ּכֹוֲעִסים?  ֶׁשל  ְּכָפר  ָצִריְך  ָלָּמה 
ַהְּכָלִלית  ַהּמֹוָעָצה  ָּכָכה: 

ַהְּכעּוִסים  ֶׁשל  ָהֶעְליֹוָנה 
ְּדָרָמִטית.  ַהְחָלָטה  ִקְּבָלה 
ְמִביָנה אֹוָתנּו,  ַהְּסִביָבה ֹלא 
ִהִּגיעּו ָׁשם ְלַמְסָקָנה. ַחֵּייֶהם 
ֲאָנִׁשים  ֵּבין  ַהַּכֲעָסִנִּיים  ֶׁשל 
ְלמּוִסיַקאי  ּדֹוִמים  ְרגּוִעים 
ֶׁשְּמַנֵּגן ְלֵחְרִׁשים. ָּפׁשּוט ֵסֶבל 
עֹוִׂשים?  ָמה  ָאז  ְך.  ִמְתַמּׁשֵ

ַלְּכעּוִסים  ּבֹוִנים  ָּפׁשּוט 
ְוִלְרֹטן  ִלְכֹעס  יּוְכלּו  ֶׁשּבֹו  ָמקֹום 
ְּבִדּיּוק  ַנְפָׁשם,  ְּכַאַּות  ּוְלִהְתַרֵּגז 

ְּכמֹו ֶׁשֵהם אֹוֲהִבים.

ֶמֶלְך  ָנַסע  ָיִמים  ַּכָּמה  ִלְפֵני 
ַמָּכר  ְלַבֵּקר  ַהְּכעּוִסים,  ִלְכַפר 
ֶׁשּלֹו,  ַרק  ֹלא  ְּבֶעֶצם  ֶׁשּלֹו.  ָוִתיק 
ם  כּוָנה ֶׁשָּלנּו. ַהּׁשֵ ֶׁשל ָּכל ַיְלֵדי ַהּׁשְ
ֶׁשֲאַנְחנּו  ַהִּכּנּוי  ֶזה  אּוַלי   – ֶׁשּלֹו 
ַמְתִאים  ַּדי  ֲאָבל  לֹו,  ִהְמֵצאנּו 

ם ֶׁשהּוא נֹוַלד ִאּתֹו – הּוא  ֶׁשֶּזה ַהּׁשֵ
ַאֶּתם  ִלי,  ְוַתֲאִמינּו  ְקִריז.  מֹוְיֶׁשה 

ַהִּסּכּוי  ְלָידֹו.  ַאְּפִצ׳י  ַלֲעׂשֹות  רֹוִצים  ֹלא 
ֶׁשַהָּיֵרַח  ֵמַהִּסּכּוי  יֹוֵתר  ָקָטן  ְמַחֵּיְך  אֹותֹו  ֶׁשִּתְראּו 

ִיְדֹּפק ֶאְצְלֶכם ַּבֶּדֶלת ִויַבֵּקׁש ְׂשִמיָכה.

ֶׁשל  ַהּזֹוֲעמֹות-ָּתִמיד  ְּבָפָניו  ְלִהָּתֵקל  ְמאֹוד  ָּפֲחדּו  ַהְּיָלִדים 
מֹוְיֶׁשה ְקִריז, ְועֹוד יֹוֵתר ִמָּכְך ִנְתְקפּו ַחְלָחָלה ֵמֶעֶצם ַהַּמְחָׁשָבה 
ֶׁשִּיָּקְלעּו ַלָּלׁשֹון ַהּצֹוֶלֶפת ֶׁשּלֹו. ֲאָבל ְּכֶׁשּמֹוְיֶׁשה ָהָיה ְמסֹוֵבב ֶאת 
ַּגּבֹו, ֵהם ָהיּו ֶנֱהִנים ְלָהֵתל ּבֹו ִּבְדָרִכים ְמֻׁשּנֹות ְוִלְגֹרם ְלַפְרצּופֹו 
ֶׁשל  ְּבוֹוְליּום  ִלְצֹעק  ֶׁשּלֹו  ְוַלָּגרֹון  ֲאֻדָּמה  ַעְגָבִנָּיה  ְּכמֹו  ְלֵהָראֹות 

ָּבת. ַאְזָעַקת ְּכִניַסת ַהּׁשַ

ְּבָעָיה  ָהְיָתה  ָיְדעּו הּוא ֶׁשְּלמֹוְיֶׁשה ַמָּמׁש ֹלא  ֶׁשַהְּיָלִדים ֹלא  ָמה 
ִלְכֹעס. ַנֲהֹפְך הּוא, ֶזה ַחְמָצן ִּבְׁשִבילֹו. הּוא ֲאִפּלּו ֹלא ָצִריְך ִסָּבה 

ִּבְׁשִביל ִלְכֹעס ְוִלְצֹרַח.

ְקִריז  מֹוְיֶׁשה  ֶהְחִליט  ָׁשִנים  ַהְרֵּבה  ַאֲחֵרי  ָהִעָּקר:  ָחׁשּוב,  ָמה 
ּבֹו  ָמקֹום  ְּכלֹוַמר:  יֹוֵתר.  ְׁשפּוָיה  ִלְסִביָבה  ַלֲעֹבר  ַהְּזַמן  ֶׁשִהִּגיַע 
צֹוְרִחים ֶזה ַעל ֶזה ְּבִלי ְלַׁשֵּלם ֶאת ַהֶחְׁשּבֹון. ָאַרז ֶאת ֶּפְקָלאֹוָתיו 

ְוָיָצא ִלְכַפר ַהַּכֲעָסִנים.

ִלְראֹות  ִיְׂשַמח  ֶּבַטח  ״הּוא  אֹותֹו.  ִלְפּגֹׁש  ָנַסע  ֶמֶלְך  ְוַעְכָׁשו 
ֶׁשִּמיֶׁשהּו ִמְתַעְנֵין ּבֹו״, ָאַמר ְלֻכָּלם, ְוָיָצא ַלֶּדֶרְך. ַּבְּכִניָסה ַלְּכָפר 
ָּדְרׁשּו  ַהְּכעּוִסים-ַהּׁשֹוְמִרים  ַהְּמֻבָּדד, 
ְוהּוא  ּכֹוֵעס,  ְּפֵני  ְלַהֲעִמיד  ִמֶּמּנּו 
ֲהִכי-ֲהִכי  ַהֵּמַצח  ֶאת  ִקֵּמט 
ֶׁשַהַּגּבֹות  ַעד  ֶׁשֶאְפָׁשר,  ָחָזק 
ַאַחת  ִהְתַחְּברּו  ִּכְמַעט 
ָעִרים  ֶׁשַהּׁשְ ְּכֵדי  ִנָּיה,  ַלּׁשְ

ִיָּפְתחּו ְּבָפָניו.

"ָמה ַאִּגיד ָלֶכם", ָאַמר ֶמֶלְך 
ְמַעְנְיִנים  "ַחִּיים  ְּכֶׁשָחַזר, 
לֹוַמר  ֶׁשֹּלא  ַלּכֹוֲעִסים.  ֵיׁש 
ְמַרְּתִקים. ֲאָנִׁשים ָקִמים ַּבֹּבֶקר 
ִני. ֵהם  ְּכֵדי ִלְצֹעק ֶאָחד ַעל ַהּׁשֵ
ִמִּפיל.  יֹוֵתר  ְּכֵבִדים  ֲאָנִׁשים 
הּו  ַמּׁשֶ אֹוֵמר  ִמיֶׁשהּו  ִאם 
ַמְצִחיק,  אֹו  ְמַׁשֲעֵׁשַע 
ֶאת  ֶאָחד  צֹוְבִטים  ֵהם 
ְלִהָּכֵׁשל  ֹלא  ְּכֵדי  ִני  ַהּׁשֵ
ְוָחִליָלה.  ָחס  ִּבְצחֹוק, 

ֲאִפּלּו ֹלא ִּבְצחֹוק...".

ִמְּצחֹוק,  ִהְתַּגְלְּגלּו  ֻּכָּלם 
ּוֶמֶלְך ִהְׁשִּתיק ֶאת ֻּכָּלם ְוָאַמר: 
ַאֵחר  ִמיֶׁשהּו  רֹוִאים  "ְּכֶׁשֲאַנְחנּו 
ּכֹוֵעס, ֲאַנְחנּו ִמָּיד חֹוְׁשִבים ֶׁשַהַּכַעס 
ֲאַנְחנּו  ָּבנּו,  ְּכֶׁשְּמֻדָּבר  ֲאָבל  ְמֻיָּתר.  ֶׁשּלֹו 
ְקָצת ׁשֹוְכִחים ִמֶּזה. ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ָלַדַעת ֶׁשַּכַעס, ָּתִמיד ּוְבָכל 

ַמָּצב, הּוא אֹוֵרַח ִּבְכָלל ֹלא ָרצּוי".
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נֹוֶחם

ָמה ָקָרה?

ַח  ֵלְך ְלִהְתַקּלֵ
ה ׁשָ ַבּקָ ּבְ

ילּו!  ַהּצִ
אאא!!! ִאּמָ

ק ֲעָנק  ֵיׁש ַמּקָ
ְטָיה! ַאְמּבַ ּבָ

הּוא  ה ׁשֶ ַחּכֶ ָאז ּתְ
ם... ְיַסּיֵ

חֹוֶכעם
ִּפַּנת ַהְּיִציָרה
 ֶׁשל ַהְרֵאל ְמַנֵחם 
ּוִמְׁשַּפַחת ְג'רּוִפי

ְּביֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשִּלי ִהְזַמְנִּתי ֶאת ַהֲחֵבִרים ַהְּקרֹוִבים 
ֶׁשִּלי ִלְמִסָּבה ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית. ָעִׂשינּו ְּבַיַחד ְּפִעילּות 

ְקבּוָצִתית. ֵהם ָיְצרּו ְּבָרכֹות ְּבֶעְזַרת ִמִּלים, 
ִמְׁשָּפִטים ּוְתמּונֹות ִמִּגְזֵרי ִעּתֹוִנים. ַהֲחָוָיה ָהְיָתה 

ְמַהָּנה, ְוַהּתֹוָצָאה ְמַעְנֶיֶנת ּוְמקֹוִרית...
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ת 
טֹוִרי

ְס
ִהי

ה 
ֲעִליָל

ת
ֶק

ְמַרּתֶ

ּפֶרק 25

ֵאל
מּו

ׁש
ַרּבי 

ָטן
ׂש

מּוֵאל 
י ׁשְ

ה "ַרּבִ
ֻכּנֶ

ּמְ
ְתּגֹוֵרר ְיהּוִדי ׁשֶ

ִמ
ָרג 

ִעיר ּפְ
ּבָ

קנ"א, 
ת 

ַנ
ׁשְ
ִחיל ּבִ

ְת
ַמ

ם 
ֵ חֹוֵרי ַהּשׁ

ֵמֲא
ּפּור 

ָטן". ַהּסִ
ׂשָ

ם 
י

ִמּסִ
יל 

ס ָהְרִביִעי רֹוֶצה ְלַהּטִ
ֶלְך ָוִציֵלאֹו

ָאז ַהּמֶ

ת 
י ַההֹוְללּו ַחּיֵ

ת 
ן ֶא

ַמּמֵ
ֵדי ְל

ּלֹו ּכְ
ם ׁשֶ

ִתיִני
ַעל ַהּנְ

יג 
ם ְלַהּשִׂ

י
ְדָרׁשִ

ּנִ ם, ׁשֶ
הּוִדי

ם ַעל ַהּיְ
ִתי

מּוׁשָ
ם 

ּלֹו, ְוֵה
ׁשֶ

מּוֵאל 
י ׁשְ

ָקָצר. ַרּבִ
ַמן 

תֹוְך ְז
ם ּבְ

י ִקּיִ
ֶסף ֲעָנ

ֵמי ּכֶ
ְסכּו

ֵזָרה 
ּטּול ַהּגְ

ת ְלִב
ָלנּו

ַתּדְ
ת ׁשְ

ַמ
י

ְמׂשִ
ת ִל

ָחר ָלֵצא
ִנְב

ה.
ִהּלָ

ֵני ַהּקְ
ָתה ַעל ּבְ

ֲח
ּנִ ׁשֶ

ר:
ְקִצי

ּתַ

ה ִיְהֶיה 
י ׁשֶּזֶ

ְבּתִ
ָחׁשַ

ַמּדּוַע? 
ְמֻצּיָן.

ְתרֹון 
ּפִ

ָך 
ִמּמְ

ח 
ם ֶאּקַ

ִבין, ִא
ּתָ

ת 
ם ֶא

ּלֵ
ֶסף ַוֲאׁשַ

ת ַהּכֶ
ֶא

ָקע – ֶזה לֹא 
ְפ

ס ַהּמֻ
ַהּמַ

ילּו 
ָנה ַיּטִ

עֹוד ׁשָ
ֵמר. ּבְ

ִיּגָ
ֵתר,

בֹוּהַ יֹו
ס ּגָ

ַמ
ָעֵלינּו 

ם 
כּו

ם ַהּסְ
ַתִי

ָנ
ּוְבעֹוד ׁשְ

ִמי 
פּול. ּו

ָבר ִיְהֶיה ּכָ
ּכְ

יּוַכל ַלֲעֹזר ָלנּו ָאז?

ח 
ֻמְכָר

ְתרֹון. ֲאִני 
ם ֶזה לֹא ּפִ

ּלֵ
ְלׁשַ

ל 
ת ְלַבּטֵ

ּסֹו
ֶלְך ּוְלַנ

ת ַהּמֶ
שׁ ֶא

ֹ ִלְפּג
ִמיד

ָת
ת ּוְל

ַח
ָעָיה ַא

ת ַהּבְ
ֶא

ק.
ה צֹוֵד

ַאּתָ
ָחִליָלה, 

ל, 
ם ֶאּכָׁשֵ

ק ִא
ַר

ְתָך 
ָע

ָ ת ַהּצ
ִיַע ֶא ּתּוַכל ְלַהּצ

ָרג, ַרּבִי 
ל ּפְ

ָלַרב ׁשֶ
ָבר ֵיַדע 

ֲאִביְגדֹור. הּוא ּכְ
ת.

ׂשֹו
ָמה ַלֲע

ּוְבֵכן, ָהָבה ֵנֵצא 
ֶלְך.

מֹון ַהּמֶ
ְלַאְר

ְמאֹוד. 
טֹוב 

ּלִי 
ָבה ׁשֶ

ְרּכָ
ַהּמֶ

חּוץ...
ה ּבַ

ַחּכָ
ְמ
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א
ְך ָיבֹו

ְמׁשֵ
ֶה

ְתָך 
ִמין אֹו

ַמְז
ֲאִני 

יַע 
ְך ַנּגִ

ָטֵרף ֵאַלי. ּכָ
ְלִהְצ

ְהֶיה 
ֶרְך ּתִ

ֵתר ְוַהּדֶ
ַמֵהר יֹו

ֵתר
ָמה יֹו

ְנִעי

ֶלְך
מֹון ַהּמֶ

ַאְר
ּבְ

ת 
ִעיפּו ֶא

רּוָעה! ּתָ
ָחה ּגְ

ֵאיזֹו ֲארּו
תֹו!!!

ְתלּו אֹו
ח! ּתִ

ַהּטַּבָ

הּוא 
ָקָרה? ֶזה ָהאֶֹכל ׁשֶ

ָמה 
ִמיד...

ִמין ּתָ
ַמְז

אֹוֵהב ֶלֱאֹכל ּו

ת 
יד ֶא

ק ַאל ּתַּגִ
ַר

ֹא  ּל
קֹול, ׁשֶ

ֶזה ּבְ
ְתָך...

ם אֹו
לּו ּגַ

ִיּתְ

ֲאִני רֹוֶצה
ת, 

ֲחָלִבי
ָחה 

ֲארּו
ת!

ִרי
לֹא ּבְׂשָ

ד ֲאדֹוִני, ֲאִני 
ִמּיָ

ִמין!
ָרץ ְלַהְז

ם? 
ִמי ׁשָ

ָחה 
זֹו ָהֲארּו

י?
ַמְנּתִ

ִהְז
ׁשֶ

לֹא, ֲאדֹוִני 
ֶלְך.

ַהּמֶ

ֶזה ֲאִני,

ר 
ׂשַ

ם...
ִני

ַהּפְ
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ג 
ִדי

ְת'
ׁשּב

ת
ׁשּב

ַחן 
ׁשְל

 ְל
ּתי

ּפְח
ׁש

 ִמ
ק
ׂשָח

ִמ

הֹוָראֹות:

ַּתְרִמילֹון

ְמִביִאים ַלֻּׁשְלָחן ֲאָטִבים ִצְבעֹוִנִּיים, ִּבְצָבִעים ׁשֹוִנים.	 

ֶׁשּלֹו 	  ָהֶאֶטב  ֶאת  ַמְצִמיד  ֵמַהִּמְׁשַּתְּתִפים  ֶאָחד  ָּכל 
ְלִמְׁשֶּבֶצת ַהְּפִתיָחה.

קֹוְבִעים ֶאת ֶסֶבב ַהַּׂשְחָקִנים. ֶאְפָׁשר ְלַהְחִליט ְלִפי ִּכּוּון ַהָּׁשעֹון, 	 
ְּבַהְגָרָלה, ְלִפי ִּגיל אֹו ְּבָכל ֶּדֶרְך ַאֶחֶרת ֶׁשְּמֻקֶּבֶלת ַעל ֻּכָּלם.

ִמִּלים 	  ֶעֶׂשר  ְּבֹאֶרְך  ִמְׁשָּפט  ְלַחֵּבר  ָצִריְך  ָהִראׁשֹון  ַהַּׂשְחָקן 
ְלָפחֹות, ֶׁשּיֹוִפיעּו ּבֹו ְׁשֵּתי ַהִּמִּלים ֵמַהֶּצֶמד ָהִראׁשֹון ַּבַּתְרִמילֹון 
ַלֲעִריַכת  ַּגת  ְלִקְרַית  ָּבאֹוטֹוּבּוס  ַהְּנִסיָעה  ֶאת  ִנַּצְלִּתי  )ְלָמָׁשל: 

ִׁשעּור ְּבנֹוֵׂשא ָמִׁשיַח(.

ַהָּבא 	  ַהִּמִּלים  ֶצֶמד  ִעם  ִמְׁשָּפט  ְמַחֵּבר  ַּבּתֹור  ַהָּבא  ַהַּׂשְחָקן 
ַּבּתֹור, ְוָכְך ָהְלָאה ַעד ֶׁשַהֶּסֶבב ִמְסַּתֵּים ְוחֹוֵזר ָחִליָלה.

ִאם רֹוִצים ְלַׂשֵחק ְּבָרָמה ָקָׁשה ְמַעט יֹוֵתר, ַהַּׂשְחָקִנים ְצִריִכים 	 
ְלהֹוִסיף ְּבָכל ִמְׁשָּפט ֵׁשם ָמקֹום אֹו ִאיִׁשּיּות.

ֶׁשּלֹו 	  ָהֶאֶטב  ֶאת  ֵמִזיז  ִמְׁשָּפט,  ְלַהְרִּכיב  ִהְצִליַח  ֶׁשֹּלא  ַׂשְחָקן 
ַלִּמְׁשֶּבֶצת ַהָּבָאה.

ְויֹוֵצא 	  ִנְפָסל  ָהַאֲחרֹוָנה,  ַלִּמְׁשֶּבֶצת  ַמִּגיַע  ֶׁשָהֶאֶטב ֶׁשּלֹו  ַׂשְחָקן 
ֵמַהִּמְׂשָחק.

ַּבִּמְׁשֶּבֶצת 	  ִנְמָצא  ֶׁשּלֹו  ֶׁשָהֶאֶטב  ִמי  הּוא  ַהְּמַנֵּצַח  ַהַּׂשְחָקן 
ַהְּקרֹוָבה ְּביֹוֵתר ַלַהְתָחָלה.

ָמִׁשיַח / אֹוטֹוּבּוס	 

770 / ָּבָנָנה	 

ָהַרִּבי / ֲעִפיפֹון	 

ּתֹוָרה / ָים	 

ִסּפּור ֲחִסיִדי / ַנְדֵנָדה	 

ָלטּוס ָלַרִּבי / ַּכּדּור 	 
ּפֹוֵרַח

ַהְחָלָטה טֹוָבה / ִּתיק 	 
ָיד

ִלּקּוֵטי ִׂשיחֹות / ַאְרִטיק	 

ִמְבָצִעים / ֹראׁש 	 
ַהְּיִׁשיָבה

ּדֹוָלר ֶׁשל ָהַרִּבי / ּכֹוַבע 	 
ֶׁשֶמׁש

ַמֲאַמר ֲחִסידּות / 	 
ַמֹּכֶלת

ְּתִפִּלין / ַאָּגִסים	 

ְׁשִליחּות / לֹוטֹו	 

ֵּבית ַחַּב"ד / ַסְלִסָּלה	 

ַטְנק ִמְבָצִעים / ִרּבּוַע	 

ְצָדָקה / אֹוַפּנֹוַע	 

ִהְתַוֲעדּות / ֲאַבִּטיַח	 
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ת ַהִּגָּליֹון ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקֻדּׁשַ
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