
ַּפנָָסִאיםַהְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם
ְצִעיִרים

ב"ה

ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ִנָּצִבים
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ָהִעיר ֶׁשל 
ַסָּבא ֶׁשִּלי

ִהְצָטְרפּו ְלִסּיּור 
ְּבִקְרַית ַּגת

'ִמְבָצִעים' ֶזה 
ַּגם ִליָלִדים

ָּכל יֹום ִׁשִּׁשי ִעם 
 ַאָּבא ַּבְקיֹוְסק 

ֶׁשל ִיְגָאל

 ִנָּצִבים 
ְוזֹוִכים

ַהָּוואְרט ֶׁשל יֹוִסי 
ְּבֻׁשְלַחן ַהַּׁשָּבת

ָלָּמה ָהַרִּבי 
ָאַמר "ְיׁשּוָעה 

ְוַהְצָלָחה"?
יֹוִסי ְמַסֵּפר ַעל 
ְּבָרָכה ְּבִלי ִמִּלים

ְּתעּוַדת ַחָּיל
ם ֶׁשִּלי הּוא יֹוֵסף ִיְצָחק )יֹוִסי( ַלְחָיאִני. ַהּׁשֵ

ֲאִני עֹוד ֶרַגע ֶּבן ַאַחת ֶעְׂשֵרה.
 

בּוַע ַהָּבא, ְּבצֹום ְּגַדְלָיה. יֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשִּלי הּוא ַּבּׁשָ
ֲאִני ָּגר ְּבִקְרַית ַּגת, ְולֹוֵמד ְּבִכָּתה ו ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה 
 

"ָאֳהֵלי ְמַנֵחם" ָּבִעיר. ָׁשם ַּגם ִנְמָצא ְסִניף ַהָּפָנָסִאים ֶׁשִּלי, 
 

ִנָּיה. ָנה ַהּׁשְ ֶׁשּבֹו ֲאִני ַמְתִחיל ֶאת ַהּׁשָ
ה ִּפְרֵקי ַּתְנָיא, ְוַאְרָּבָעה ַּדֵּפי ְּגָמָרא. ֲאִני יֹוֵדַע ְּבַעל ֶּפה ֲחִמּׁשָ

ַהְנָהָגה ֲחִסיִדית ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִּלי:
 

ְולֹוַמר ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים, ֵמַהַהְתָחָלה ְוַעד ַהּסֹוף.ֲאִני ַמְקִּפיד ְמאֹוד ָלקּום ְּבָׁשָעה ֻמְקֶּדֶמת ְּבַׁשַּבת ְמָבְרִכים 

ַהַּבִית 
ֶׁשל מֹוִטי

 ֻעִּזי ַקְּפלּון 
ְּבֶפֶרק ִסּיּום ָּכפּול, 

ְּדָרָמִטי ּוְמַרֵּגׁש



ֶכף ִנְכֶנֶסת, ַוֲאַנְחנּו רֹוִצים ִלְפּתַֹח  ה ּתֵ ָנה ַהֲחָדׁשָ ָ ַהּשׁ
ט.  ּוְמֻקּמָ ן  ָיׁשָ ָבר  ּכְ ל תשע"ח  ף ׁשֶ ַהּדַ ף ָחָדׁש.  ּדַ
ל  ה ַהְחָלטֹות, ִהְתַאְכַזְבנּו ּכָ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ֶהְחַלְטנּו ּכָ
ו  ְלנּו. ַעְכׁשָ ם ִנְכׁשַ ם ּגַ ָעִמים, ּפֹה ָוׁשָ ה ּפְ ְך ַהְרּבֵ ּכָ
ּכַֹח  ִלׁשְ רֹוִצים  ַוֲאַנְחנּו  ה,  ֲחָדׁשָ ָנה  ׁשָ יָעה  ַמּגִ

י ָחָדׁש". ֵמַהּכֹל ְוִלְהיֹות "ֶמְנּדִ

ם ֲחִליָפה  ֵיׁש ָלנּו ַמְחזֹור ָחָדׁש, ָלָבן ַוֲחִגיִגי, אּוַלי ּגַ
יׁש  ְלַהְרּגִ רֹוִצים  ַוֲאַנְחנּו   – ים  ַהַחּגִ ִלְכבֹוד  ה  ֲחָדׁשָ
ָכה  ּכָ ָנה,  ָ ַהּשׁ ֵמרֹאׁש  ֵמַהּיֹום,  ֲאֵחִרים.  ְוִלְהיֹות 
ִרים, ֲאִני  ָעָליו ֲאַנְחנּו ְמַדּבְ י ׁשֶ ְנּדִ ב ְלַעְצמֹו ַהּמֶ חֹוׁשֵ
ן ֶאת יֹוִסי  ָבר לֹא ֲאַעְצּבֵ ּכְ הּו ַאֵחר. ֲאִני  ֶאֱהֶיה ִמיׁשֶ
ל  ּלֵ א, ְוֶאְתּפַ א ְוִאּמָ יב ְוֶאֱעֹזר ְלַאּבָ ָטן, ְוַאְקׁשִ ָאִחי ַהּקָ
ְוַאף  ְוֵלִוי,  מּוִליק  ׁשְ ּבִ א  ֲאַקּנֵ ְולֹא  ה,  ּתָ ּכִ ּבַ טֹוב  ֲהִכי 
עֹוד  יָמה  ְוָהְרׁשִ זֹון,  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ְלָבֵרְך  ח  ּכַ ֶאׁשְ לֹא  ַעם  ּפַ

ה... ֲאֻרּכָ

ָהָרצֹון  ַלֲעֹבד.  ָיכֹול  לֹא  ֶזה  ַיֲעֹבד.  לֹא  ֶזה  ֲאָבל  ְמַאְכֵזב, 
רֹוִצים  ִאם  ֲאָבל  אֹותֹו.  יׁש  ְלַהְרּגִ ִבים  ַחּיָ ן,  ְמֻצּיָ הּוא  ה  ַהּזֶ
ר. ֵסֶדר ְמֻסּדָ ב ִלְהיֹות ְלַאט-ְלַאט, ּבְ ם אֹותֹו, ֶזה ַחּיָ ם ְלַיּשֵׂ ּגַ

לֹא  הּוא  ֵמַהּיֹום  ׁשֶ ַיְחִליט  ְמֻיָחד  ּבִ ֵמן  ׁשָ ָאָדם  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶזה 
ׁשֹוֶתה  ְולֹא  ים  ּקִ ַמְמּתַ ּבְ נֹוֵגַע  ְולֹא  סֹוף  ִלי  ּבְ ֹאֶכל  זֹוֵלל 
ַעם,  ּפַ ַאף  טֹוָבה.  ִליָדה  ּגְ אֹו  ה  ִרּיָ ֻסּכָ טֹוֵעם  ְולֹא  קֹוָלה 
הּוא  ָרֵעב,  ִיְהֶיה  הּוא  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ ֹאֶפן.  ׁשּום  ּבְ

ָזֶוה... ל ַהּמְ ח ֶאת ָהָארֹון ְויֹאַכל ֶאת ּכָ ִיְפּתַ

ָכה  ּכָ אֹוָתנּו  ָרא  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ הֹוֵלְך.  לֹא  ֶזה 
ּנֹות ּוְלַהְצִליַח  ִביל ְלׁשַ ׁשְ ּנֹות. ּבִ ה ְמאֹוד ְלׁשַ ִלים ָקׁשֶ ֶהְרּגֵ ׁשֶ
ֶרת, ַצַעד ַאֲחֵרי ַצַעד,  יָטה ְמֻסּדֶ ׁשִ ְלַהְתִמיד, ָצִריְך ַלֲעֹבד ּבְ

ַבת ַאַחת. יר ּבְ ל ַהּסִ ְולֹא ְלַנּסֹות ִלְבלַֹע ֶאת ּכָ

ְראּו  ּתִ ּסֹוף  ּבַ ְקַטְנַטן.  ָקָטן,  ֶאָחד,  ה  ֲעׂשֶ ִמּמַ ַנְתִחיל  ּבֹואּו 
ְתִחיִלים? ָמה ּמַ ה. ָאז ּבְ ה ַנֲעׂשֶ ֶרְך ֲאֻרּכָ ֵאיזֹו ּדֶ

ַּבִּתית  ַהִּקּנּוַח ֹזאת ַהַהְפָּתָעה ַהּׁשַ
ֶׁשָּלנּו, ְוֶזה ַּתַחת ַאֲחָריּותֹו ֶׁשל ַאָּבא. 
ַאף ֶאָחד ֹלא ִנְרָּדם, ֲאִפּלּו ְּבָטעּות, 

ָּבתֹות ֶׁשל  ִלְפֵני ַהִּקּנּוַח – ַּגם ַּבּׁשַ
ְׁשעֹון ַהַּקִיץ, ְּכֶׁשַהְּסעּוָדה ִמְסַּתֶּיֶמת 
ַמָּמׁש ְמֻאָחר. ִלְפָעִמים ַהִּקּנּוַח הּוא 
ה ְטָעִמים, ִלְפָעִמים  ְּגִליָדה ַּבֲחִמּׁשָ

עּוַגת ַקֶּצֶפת ִעם ׁשֹוקֹוָלִדים 
ְמֻיָחִדים, ְוִלְפָעִמים ְׁשַלל ֵּפרֹות 

ְמתּוִקים ּוְמַרְעְנִנים. ְּבֶהְחֵלט ָׁשֶוה 
ֵאר ֵעִרים ְוֵעָרִנִּיים, ָלֶׁשֶבת  ְלִהּׁשָ

ְלָחן ּוְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבְּסעּוָדה  ְלַיד ַהּׁשֻ
ְּכמֹו ְּגדֹוִלים...

ַהָּדִגים ֶׁשל ִאָּמא 
ֶׁשִּלי ְמֻפְרָסִמים 

ְּבָכל ָהִעיר... ְּבָכל 
ַׁשָּבת ִהיא ְמִכיָנה ָּדג 

ֲעִסיִסי ַאֵחר ִעם רֶֹטב 
ִּפיַקְנִטי, ָחִריף ֵאׁש. 

ִאם ִּתְׁשֲאלּו אֹוִתי 
ְּבֶׁשֶקט, ִמֵּבין ַהָּדִגים 
ַהְּמֻגָּוִנים ֶׁשִאָּמא ֶׁשִּלי 
ְמִכיָנה ֲאִני ֲהִכי אֹוֵהב 

ֶאת ַהּמּוְׁשט ָּברֶֹטב 
ָהָאֹדם ִעם ַהַּתְבִליִנים 

ַהֲחָזִקים.

ִאָּמא ַמְׁשִקיָעה ָהמֹון ַּגם ָּבִעּצּוב 
ָּבת. ָּכל ַּפַעם ִהיא  ֶׁשל ֻׁשְלַחן ַהּׁשַ

ַמְפִּתיָעה אֹוָתנּו ֵמָחָדׁש ִעם 
ַצָּלחֹות ָיפֹות, ַמּפֹות ֻיְקָרִתּיֹות, 
ַמִּפּיֹות ִעם ֶהְדֵּפִסים ִצְבעֹוִנִּיים, 

ּוִבְכָלל, ָּכל ָהֲאִויָרה ְוַהַהָּגָׁשה 
ָּבת – ֶזה ַהֹּכל ִאָּמא.  ְּבֻׁשְלַחן ַהּׁשַ

ִאָּמא ַמְׁשִקיָעה ָּבֶזה ַהְרֵּבה ַמְחָׁשָבה 
ּוַמֲאָמץ. ִהיא אֹוֶמֶרת ֶׁשָּכָכה 

ָּבת, ְוֹלא ְסָתם  ְמַכְּבִדים ֶאת ַהּׁשַ
עֹוְרִכים ֻׁשְלַחן ַחת-ְׁשַּתִים ְוֶזהּו.

ג "ְּתֵהא  ָנה ִמְתַחֶּלֶפת ָלנּו, ְוֶזה ַהְּזַמן ְלַהִּכיר ֶאת ַהֻּמּׂשָ ֲאַנְחנּו ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון ִלְפֵני ֶׁשַהּׁשָ
ָנה. ְׁשַנת..." – ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשְרמּוִזים ַּבִּמְסָּפר ֶׁשל ַהּׁשָ

ֵנֵלְך ְקָצת ֲאחֹוָרה.

ָנה. ָהַרִּבי  ִּבְׁשַנת תשמ"ב ָהַרִּבי ִהְתַיֵחס ָלִראׁשֹוָנה ְּבֹאֶפן ְמֻיָחד ְלָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהּׁשָ
ָנה ַהּזֹו ֵיׁש ֶרֶמז ְלָכְך ֶׁש"ְּתֵהא ְׁשַנת ִּביַאת ָמִׁשיַח" – ְּכלֹוַמר:  ָאַמר ֶׁשְּבָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהּׁשָ

ָנה ָמִׁשיַח ָיבֹוא ְוִיְגַאל אֹוָתנּו. ֶזה ִיחּול ְלָכְך ֶׁשָאֵכן ִנְזֶּכה ֶׁשעֹוד ַהּׁשָ

ָנה. ִּבְׁשנֹות  ּוֵמָאז, ְּבָכל ָׁשָנה ָהַרִּבי ָהָיה ְמַגֶּלה ְרָמִזים ֻמְפָלִאים ְּבָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהּׁשָ
ַהֶּמִמים, ָּכל ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ָעְסקּו ְּבָמִׁשיַח, ּוִבְׁשנֹות ַהּנּוִנים – ְּבִנִּסים ְוִנְפָלאֹות.

ַהְרֵּבה ַּדְרָׁשִנים ְואֹוֲהֵבי ְרָמִזים מֹוְצִאים ָּכל ִמיֵני ְרָמִזים, ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְוִגיַמְטִרּיֹות ְּבָכל 
הּו ְמֻיָחד ְּבֵעיָניו ֶׁשל ָהַרִּבי. הּוא ֹלא ָרָאה ָּבֶהם  ָנה ָהיּו ַמּׁשֶ ָּדָבר. ֲאָבל ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהּׁשָ

ְסָתם ְרָמִזים ָיִפים, ֶאָּלא ַהְרֵּבה ֵמֵעֶבר: ִּבּטּוי ְלֹתֶכן ּוְסֻגּלֹות ְמֻיָחדֹות ֶׁשַּמְתִאיִמים ְלָכל 
ָנה ַהּזֹו. ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ָהְפכּו ְל'מֹוטֹו' ֶׁשְּמַלּוֶה ֶאת  ָמה ֶׁשִּיְתַרֵחׁש ְּבַמֲהַלְך ַהּׁשָ

ָנה. ָּכל ָהֲעבֹוָדה ָהרּוָחִנית ְּבֶמֶׁשְך ַהּׁשָ

ֶוה ְלַאֵּמץ הּוא "ְּתֵהא ְׁשַנת ֲעֵׂשה  ָנה ַהֲחָדָׁשה? ֶאָחד ָהַרְעיֹונֹות ֶׁשּׁשָ ָאז ֵיׁש ָלֶכם ַרְעיֹון ַלּׁשָ
טֹוב". ִנְׁשָמע טֹוב?

ִּבְתמּונֹות
ֻמָּׂשִגים

ֵמַהִּמְפָקָדהַמֲעָטָפה 
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ֶאְצֵלנּו ְמָבְרִכים ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמְׁשַּפְחִּתית. 
ֻּכָּלם ּכֹוֵלל ֻּכָּלם, ֶׁשֶּזה אֹוֵמר ֵמַאָּבא ְוִאָּמא ְוַעד 
ְׁשמּוִליק ַהָּקָטן – ֻּכָּלם ְמָבְרִכים ְּבַיַחד, ְּבקֹול 

ּוִבְנִעיָמה, ִמָּלה ְּבִמָּלה, ֶאת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון.

ַׁשַּבת ֻחְפָׁשה ַּבְּיִׁשיָבה ִהיא 
ִּבְׁשִביִלי ַׁשָּבת ֲהִכי ֵּכיִפית 

ֶׁשְּיכֹוָלה ִלְהיֹות. ֶמְנִּדי ִויהּוָדה 
ְלָחן,  ֵליּב יֹוְׁשִבים ְלַיד ַהּׁשֻ

ְמַסְּפִרים ִסּפּוִרים ֶׁשֵהם 
ָׁשְמעּו ֵמַהַּמְׁשִּפיַע ַוֲחָויֹות 

ְמַׁשַעְׁשעֹות ֵמַהְּיִׁשיָבה, 
ְוָהֲאִויָרה ָּכל ָּכְך טֹוָבה... ֲאִני 

ַמָּמׁש ְמַקֵּנא ָּבֶהם, ַּגם ֲאִני 
רֹוֶצה ִלְלמֹד ְּכָבר ַּבְּיִׁשיָבה – 
ֵאילּו ַחִּיים ְמַעְנְיִנים ֵיׁש ָלֶהם 

ָׁשם, ְוַכָּמה ֵהם לֹוְמִדים!

ְּבָכל ַׁשָּבת ֲאַנְחנּו ָׁשִרים ֶאת ָּכל 
ַהִּנּגּוִנים ֶׁשָהַרִּבי ִלֵּמד ְּבַמֲהַלְך 

ִנים. ַּבְּסעּוָדה ַּבַּלְיָלה  ַהּׁשָ
ֲאַנְחנּו ָׁשִרים ֵחִצי – ֲאִני אֹוֵהב 
ִּבְמֻיָחד ֶאת "ַאְנִעים ְזִמירֹות" 
ִני ַמְׁשִליִמים  – ְוֶאת ַהֵחִצי ַהּׁשֵ

ְלָמֳחָרת ַּבְּסעּוָדה.

ְלָחן ֻּכָּלם  ֶאְצֵלנּו ְסִביב ַהּׁשֻ
הּו  ְמַדְּבִרים. ָּכל ֶאָחד אֹוֵמר ַמּׁשֶ

ְּבתֹורֹו. ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות ִסּפּור 
ֵמַהְּמַלֵּמד, ַרְעיֹון ֵמֵאיֶזה ֵסֶפר, 

ֲחָוָיה ְמַעְנֶיֶנת ֶׁשָּקְרָתה ְּבַמֲהַלְך 
בּוַע, ִׂשיָחה ֶׁשל ָהַרִּבי – ָּכל  ַהּׁשָ
ָּדָבר ִעם ֹּתֶכן ּוַמְׁשָמעּות. ָּכָכה 

ֻּכָּלנּו ַמִּגיִעים מּוָכִנים, ְוַגם 
ִמְתַּגְּבִרים ַעל ַּפַחד ָקָהל – אּוַלי 

ִנְהֶיה נֹוֲאִמים ְּגדֹוִלים...

ִמָּסִביב
ַלֻּׁשְלָחן

ִמְׁשַּפַחת
ַלְחָיאִני

ִהיא  ָנה  ַהּׁשָ ֹראׁש  ֶׁשִּלְפֵני  בּוַע  ַהּׁשָ ָּפָרַׁשת  ָׁשָנה,  ְּבָכל 
ִנָּצִבים  "ַאֶּתם  ַהָּפָרָׁשה:  ַמְתִחיָלה  ְוָכְך  ִנָּצִבים.  ָּפָרַׁשת 
ִׁשְבֵטיֶכם  ָראֵׁשיֶכם  ֱאֹלֵקיֶכם,  ם  ַהּׁשֵ ִלְפֵני  ֻּכְּלֶכם  ַהּיֹום 
ִזְקֵניֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם, ֹּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל... ֵמחֵֹטב ֵעֶציָך ַעד 
טֹוָבה  ֲהִכי  ֶׁשַהֲהָכָנה  אֹוָתנּו  ְמַלֵּמד  ֶזה  ֵמיֶמיָך".  ֹׁשֵאב 
ָנה ִהיא ֶׁשִּנְהֶיה ֻּכָּלנּו ְּבַיַחד, ְּבִלי ֶׁשַאף ֶאָחד  ְלֹראׁש ַהּׁשָ
ִיְהֶיה ָחֵסר. זֹאת אֹוֶמֶרת: ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַהְרִּגיׁש ֶׁשֻּכָּלנּו 
ֶאָחד – ַּגם ִמי ֶׁשהּוא 'רֹאׁש' ַוֲאִפּלּו ִמי ֶׁשהּוא ָּפׁשּוט ְוֹלא 
ָּכל ָּכְך ֻמְצָלח, ְּכמֹו ׁשֹוֲאֵבי ַהַּמִים ְוחֹוְטֵבי ָהֵעִצים. ַרק 
ִני,  ִאים ֶאָחד ַעל ַהּׁשֵ ָּכְך, ְּכֶׁשֻּכָּלנּו ְמֻאָחִדים ְוֹלא ִמְתַנּׂשְ
ְוִלְזּכֹות  ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  "ִנָּצִבים"  ַלֲעמֹד  נּוַכל 

ְלָׁשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה!
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ֶרת ַאַחת עֹוְבדֹות  ַכּוֶ ַבׁש ִנְקָראֹות "ּפֹוֲעלֹות". ּבְ רֹות ֶאת ַהּדְ ַיּצְ ּמְ בֹוִרים ׁשֶ ַהּדְ

ִפיפּות, ֵהן ּפֹוֲעלֹות  בֹוִרים – ֲאָבל ַלְמרֹות ַהּצְ מֹוִנים ֶאֶלף ּדְ עֹון ׁשְ ָ ִביב ַלּשׁ ִמּסָ

לֹות ֵמרֹאׁש  ֵהן ְמַקּבְ ַהְרמֹוְנָיה ִנְפָלָאה ּוְבֵסֶדר מֹוְפִתי, ְלִפי ַההֹוָראֹות ׁשֶ ּבְ

ר ְלֹאֶרְך  לֹות ְלַיּצֵ ַבׁש ֵהן ְמֻסּגָ ה ּדְ ּמָ ם יֹוְדִעים ּכַ ה". ַאּתֶ ְלּכָ ָחה, "ַהּמַ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ַבׁש  ּמּות ּדְ ֵעֶרְך ּכַ ַיַחד ּבְ רֹות ּבְ ֵרה ּפֹוֲעלֹות ְמַיּצְ ים ֶעׂשְ ּתֵ ֶהן? ׁשְ ּלָ ים ׁשֶ ל ַהַחּיִ ּכָ

א... ַּכִּפית ְּדַבׁש ְקַטָּנה. יָקה ְלַמּלֵ ְסּפִ ּמַ ׁשֶ

ינּו  ִדיָקה ְוִגּלִ ִביְלֶכם ּבְ ׁשְ ינּו ּבִ ָאָגה, ָעׂשִ ְמַפֲחִדים ֵמֲעִקיצֹות? ַאל ּדְ
יׁשֹות ֻמְתָקפֹות אֹו  בֹוִרים לֹא עֹוְקצֹות ְסָתם, ֵהן עֹוְקצֹות ַרק ִאם ֵהן ַמְרּגִ ּדְ ׁשֶ

ִרימּו ָיַדִים ְוַאל  ר, ַאל ּתָ ּכָ ְמזּום ַהּמֻ ם ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהּזִ ַאּתֶ ׁשֶ מֹות. ָאז ּכְ ְמֻאּיָ

ן. ְתִחילּו ִאּתָ ׁשּוט ַאל ּתַ בֹות, ּפָ ְזְרקּו ַמּגָ ּתִ

ם ְּתכּונֹות ַמְרֵּפא. לֹא ְסָתם  ַבׁש ָמתֹוק ְוָטִעים, ֲאָבל לֹא ַרק. ֵיׁש לֹו ּגַ ַהּדְ

ַבׁש  ַבׁש. ַלּדְ ה ִעם ּדְ עּול אֹו ִהְתָקְררּות ִהיא ּכֹוס ּתֵ דּוָעה ְלׁשִ א ַהּיְ ְבּתָ רּוַפת ַהּסַ ּתְ

ֶכם, הּוא  ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֲאלּו ֶאת רֹוֵפא ַהּמִ ׁשְ ָאֵכן ֵיׁש ְסֻגּלֹות ְרפּוִאּיֹות ׁשֹונֹות. ִאם ּתִ

ם... ׁשּו ִמְרׁשָ ַבּקְ ים. ַרק ַאל ּתְ ִוּיֹות אֹו ֲחָתִכים ַקּלִ ַבׁש ַעל ּכְ ר ָלֶכם ִלְמרַֹח ּדְ ֵ ְיַאּשׁ

ּלּו  לֹא ַמְצִליִחים ְלֵהָרֵדם? ְקחּו ַּכִּפית ְּדַבׁש ִעם ְקָצת ַמִים. חֹוְקִרים ּגִ

ַעת ַהּגּוף ּוְלִהְתמֹוְדדּות ִעם ֹחֶסר  ַעת ְלַהְרּגָ ָנה ְמַסּיַ ֵ ַבׁש ִלְפֵני ַהּשׁ ֲאִכיַלת ּדְ ׁשֶ

ָנה. ׁשֵ

י,  ִביׁשִ ַבׁש ָהְפָכה ְלגּוׁש ּגְ ְנֶצֶנת ַהּדְ ּצִ יֶתם ׁשֶ ם ֶאת ָהָארֹון ְוִגּלִ ַתְחּתֶ ִאם ּפְ

ֹמַע, ֲאָבל  עּו ִלׁשְ ְפּתְ ֶבל. ּתֻ ַמֲהרּו ִלְזרֹק אֹוָתּה ְלַפח ַהּזֶ ה – ַאל ּתְ מּוָצק ְוָקׁשֶ

ִהְתַּגְּבׁשּות ַהְּדַבׁש ִהיא ּתֹוָפָעה 
ִטְבִעית ַלֲחלּוִטין ְוֵאיָנּה ְמִעיָדה 

ִדּיּוק ְלֶהֶפְך! ֶזה ִסיָמן  ַעל ִקְלקּול. ּבְ

ֶכם ִטְבִעי ְולֹא  ּלָ ַבׁש ׁשֶ ַהּדְ ׁשֶ

ּפֹוֵגם  ּול ׁשֶ ּשׁ ֲהִליְך ּבִ ָעַבר ּתַ

ׁשּוט  ים? ּפָ ֵאיכּותֹו. ָמה עֹוׂשִ ּבְ

ְנֶצֶנת  רּו ֶאת ַהּצִ ְמאֹוד. ַהׁשְ

ּקֹות  ים, ְותֹוְך ּדַ ַמִים ַחּמִ ּבְ

בֹו ַהּנֹוְזִלי. ַבׁש ַיְחֹזר ְלַמּצָ ַהּדְ

ִנים ָחְפרּו ַאְרֵכאֹולֹוִגים  ה ׁשָ ּמָ ְּדַבׁש ַאף ַּפַעם ֹלא ִמְתַקְלֵקל... ִלְפֵני ּכַ
ים  ּדִ ם ּכַ ַאר ַהֲחָפִצים ּגַ ין ׁשְ עּו ְלַגּלֹות ּבֵ יָקה ְוֻהְפּתְ ִקְבֵרי ַמְלֵכי ִמְצַרִים ָהַעּתִ ּבְ

ר  ּמֵ ּתַ ים ָהֲאטּוִמים ִהׁשְ ּדִ ּכַ ַבׁש ּבַ ַהּדְ ּלּו ׁשֶ ּגִ ׁשֶ ְדָלה עֹוד ּכְ ָעה ּגָ ַבׁש. ַהַהְפּתָ ְמֵלֵאי ּדְ

ל  ִנים ְוִנְרָאה ָאִכיל ְלַגְמֵרי. ִהיא ָהְפָכה ְלַתְדֵהָמה ׁשֶ ְך ְמאֹות ׁשָ ֶמׁשֶ ֵהיֵטב ּבְ

הּוא ָטִעים ְודֹוֶמה  יק ְוִגּלּו ׁשֶ ַבׁש ָהַעּתִ ה חֹוְקִרים ֵהֵעּזּו ִלְטֹעם ֵמַהּדְ ּמָ ּכַ ׁשֶ ׁש ּכְ ַמּמָ

ָנה ּתּוְכלּו  ָ ם ְלרֹאׁש ַהּשׁ ְלּתֶ ּבַ ּקִ ַבׁש ׁשֶ ל ָיֵמינּו. ֶאת ִצְנֶצֶנת ַהּדְ ַבׁש ׁשֶ ְמאֹוד ַלּדְ

ֶהם, ַעד סֹוף ָהעֹוָלם. ּלָ יִנים ׁשֶ ֶכם, ְוֵהם ַלּנִ ּלָ יִנים ׁשֶ ְלהֹוִריׁש ַלּנִ

ֲחרּות  ֹחָרה" ִהיא ּתַ ם? "ַהִּצְנֶצֶנת ַהּׁשְ ַמְעּתֶ ֹחָרה" ׁשְ ְ ְנֶצֶנת ַהּשׁ ַעל "ַהּצִ

ַבׁש.  ז ְלֵחֶקר ַהּדְ ְרּכָ ַעם ַהּמֶ ִרית, ִמּטַ ַאְרצֹות ַהּבְ ֶמת ּבְ ְתַקּיֶ ית ַהּמִ יְנְלֻאּמִ ַבׁש ּבֵ ּדְ

ֵהם  ַבׁש ׁשֶ יִגים ֶאת ַהּדְ ּצִ ּמַ ל ָהעֹוָלם, ׁשֶ בֹוָרִאים ִמּכָ ִפים ּדְ ּתְ ּתַ ֲחרּות ִמׁשְ ּתַ ּבַ

יֹוֵתר. ִלְפֵני  ִעים ּבְ ַבׁש ָהֵאיכּוִתי ְוַהּטָ ם ִנְבָחר ַהּדְ ֶהם, ְוׁשָ ּלָ ְכָורֹות ׁשֶ ּמִ ִרים ּבַ ְמַיּצְ

ָאֶרץ! אן ּבָ ּוב ְקדּוִמים, ּכָ ּשׁ ּיִ ְכֶוֶרת ּבַ ַבׁש ִמּמִ ֲחרּות ּדְ ּתַ ָנַתִים ָזָכה ּבַ ְ חֹות ִמּשׁ ּפָ

ֹונֹות טֹוֲעִמים ִמּתֹוְך  ְכָורֹות ַהּשׁ ַבׁש ֵמַהּמִ ם ַהּמּוָזר? ֶאת ַהּדְ ֵ ר ַהּשׁ ׁשֶ ָמה ּפֵ

ִעיָמה  ַהּטְ ֵדי ׁשֶ ל ִסיַמן ִזהּוי, ּכְ ּלֹא מֹוִפיַע ֲעֵליֶהן ּכָ ֹחרֹות, ׁשֶ ִצְנָצנֹות ֲאטּומֹות ׁשְ

י ְוהֹוֵגן. ּפּוט ֲאִמּתִ ִ ַבׁש, ְוָכְך ַהּשׁ ְך ַהּדְ ּיָ ל ׁשַ ִלי ָלַדַעת ְלֵאיֶזה ְמַגּדֵ ֶרת', ּבְ ְהֶיה 'ִעּוֶ ּתִ

ַבׁש. ַּגם ִּבְדַבׁש ֵיׁש ִחּקּוִיים זֹוִלים,  לֹא ְסָתם ּבֹוְדִקים ֶאת ֵאיכּות ַהּדְ

ִבים ִסירֹוּפ ּוַמִים... ַאְך  ׁשּוט ְמַעְרּבְ רּוַע, ּפָ ִזּיּוף ּגָ ַוֲאִפּלּו ִזּיּוִפים! ּבְ
ַבׁש  ּוק ּדְ ּשׁ ם ּבַ ּלֹא ַקּיָ ה ְמאֹוד ְוִכְמַעט ׁשֶ ּיֹום ַהּתֹוָפָעה ַהּזֹו ְקַטּנָ ְמָחֵתנּו, ּכַ ְלׂשִ

ף. ְמֻזּיָ

ח.  ּבָ ַבׁש ָטִעים ּוְמׁשֻ ֶרת ּדְ ַיּצֶ ּמְ ַבׁש, ׁשֶ "ד ּפֹוֶעֶלת ַעד ַהּיֹום ִמְכֶוֶרת ּדְ ְכַפר ַחּבַ ּבִ

ֵהִקים אֹוָתּה ְוִנֵהל אֹוָתּה  י ִמי ׁשֶ קֹוְרִאים ָלּה "ִמְכֶוֶרת ְׁשֵניאֹוְרסֹון" – ּכִ

"ד. ּוָמה ֵיׁש  ַפר ַחּבַ ֵניאֹוְרסֹון ִמּכְ ה ׁשְ ִנים הּוא ֶהָחִסיד ר' ֹמשֶׁ ְך ֲהמֹון ׁשָ ֶמׁשֶ ּבְ

ַבׁש"... ֲאָתר ֲחָוָיִתי  ּמּוָבן, "ֵמֲאחֹוֵרי ַהּדְ ֵניאֹוְרסֹון? ּכַ ל ׁשְ ַבׁש ׁשֶ ֵמֲאחֹוֵרי ַהּדְ

ַבׁש  ֶרת ְועֹוַלם ַהּדְ ּוֶ צּוָרה ְמַעְנֶיֶנת ְוֵכיִפית ֶאת ַהּכַ יר ָלֶהם ּבְ ּכִ ּמַ ִליָלִדים, ׁשֶ

תֹוק. ִביק ְוַהּמָ ַהּדָ

ל עּוַגת ְּדַבׁש,  רּוסֹות ׁשֶ ָהל ּפְ ק ַלּקָ י ָהָיה ְמַחּלֵ ּפּוִרים, ָהַרּבִ ֶעֶרב יֹום ַהּכִ ּבְ

ִייִדיׁש: "ֶלעַקאְך". ּקֹוְרִאים ָלֶזה ּבְ ּוְכמֹו ׁשֶ

ב ִעם  ָנה ֵנׁשֵ ָ ֵליל רֹאׁש ַהּשׁ ֻפְרָסם? ּבְ ְנָהג ַהּמְ יר ֶאת ַהּמִ ר לֹא ְלַהְזּכִ ְוֵאיְך ֶאְפׁשָ

עּוָדה... ִנְטֹּבל ַּתּפּוַח ָמתֹוק  ּנּוַח ִלְפֵני ַהּסְ ָחה ְוֹנאַכל ֶאת ַהּקִ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ּכָ

ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה! ִסיָמן ְלׁשָ ִּבְדַבׁש עֹוד יֹוֵתר ָמתֹוק, ְוִנְטַעם אֹותֹו, ּכְ

ֶׁשֵּתְדעּו ָלֶכם

ַהְּדַבׁשְוַהַּפַעם:
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אֹותֹו  ִדּיּוק ּבְ ֵרי. ּבְ ׁשְ ֹחֶדׁש ּתִ י ּבְ ִרים, הּוא ָהָיה ֵאֶצל ָהַרּבִ ן ֶעׂשְ חּור ָצִעיר ּבֶ י ָהָיה ּבָ ּלִ א ׁשֶ ַאּבָ ׁשֶ ַנת תש"נ, ּכְ ׁשְ ּבִ

ְרִציִנית,  ָעָיה  ִמּבְ ָסַבל  ֶרֶגל. הּוא  ּבָ ְמאֹוד  ה  ְוָקׁשֶ ְך  ְמֻסּבָ ִנּתּוַח  ָעַבר   – ּלֹו  ׁשֶ א  ַאּבָ  – ַאְבָרָהם  א  ַסּבָ ְזַמן 

י  ָהַרּבִ ִלְפֵני  ֲעֹבר  ּיַ ׁשֶ א  ֵמַאּבָ ה  ׁשָ ּקְ ּבִ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָאז  ּלֹו.  ׁשֶ ִריאּות  ַלּבְ ְמאֹוד  ָחׁשּוב  ָהָיה  ּתּוַח  ְוַהּנִ

ּתּוַח ַיְצִליַח. ַהּנִ ָרָכה ׁשֶ י ּבְ ׁש ֵמָהַרּבִ ת ַהּדֹוָלִרים ִויַבּקֵ ֲחֻלּקַ ּבַ

א  ַאּבָ יר ֶאת  ְלַהְזּכִ ָרָצה  ּמּוָבן  ּכַ ְמֻיֶחֶדת. הּוא  צּוָרה  ּבְ ּלֹו  ׁשֶ ד ֶאת ַההֹוִרים  ְמַכּבֵ י  ּלִ ׁשֶ א  ַאּבָ

חּוִרים  ּבַ ׁשֶ ל  ְמֻקּבָ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָהָיה  לֹא  ֶזה  ִני,  ׁשֵ ד  ִמּצַ ֲאָבל,  ָרָכה.  ּבְ י  ֵמָהַרּבִ ׁש  ּוְלַבּקֵ ּלֹו  ׁשֶ

י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ָקר  ַהּיָ ַמּנֹו  ִמּזְ ִלְגֹזל  ָרצּו  לֹא  חּוִרים  ַהּבַ י.  ָהַרּבִ ִלְפֵני  ָכה  ּכָ ַיַעְברּו  ְצִעיִרים 

ׁשֹות. ּקָ י ּבַ ׁש ֵמָהַרּבִ נֹוַח ְלַבּקֵ יׁשּו לֹא ּבְ ְוִהְרּגִ

ִריְך ִלְפֵני  ּצָ מֹו ׁשֶ ּלֹו, ְוהּוא ָאַמר לֹו ְלִהְתּכֹוֵנן ּכְ י ׁשֶ יַע ָהִאיׁשִ ּפִ ׁשְ א ִהְתַיֵעץ ִעם ַהּמַ ַאּבָ

א  ל ַאּבָ ֵלא ׁשֶ ם ַהּמָ ֵ ּיֹאַמר ַרק ֶאת ַהּשׁ ּלֹו – ׁשֶ יַע ַהּתֹור ׁשֶ ּגִ ּיַ ּתֹור, ּוְכׁשֶ הּוא עֹוֵמד ּבַ ׁשֶ

ָבר ֵיַדע. י ּכְ ִרים, ְוָהַרּבִ ִלי ֲהָכנֹות ּוְבִלי ֶהְסּבֵ ּלֹו, ּבְ ׁשֶ

הּוא ָעַמד מּול  ֶרַגע ׁשֶ ֲעָמד. הּוא ִהְתּכֹוֵנן ֵהיֵטב, ֲאָבל ּבָ ׁש ְמאֹוד ֵמַהּמַ א ִהְתַרּגֵ ַאּבָ

ׁשּות, הּוא לֹא ִהְצִליַח ְלהֹוִציא ֶהֶגה  ים. ֵמרֹב ִהְתַרּגְ ּלִ ל ַהּמִ י – ֶנֶעְלמּו לֹו ּכָ ָהַרּבִ

י  ה, ָהַרּבִ יק ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּפֶ ִנּיֹות. הּוא לֹא ִהְסּפִ ה ׁשְ ּמָ ל ָהִעְנָין ָלַקח ּכַ ה. ּכָ ֵמַהּפֶ

ְוַהְצָלָחה".  "ְבָרָכה  ּבִ ם,  ּלָ ּכֻ ֶאת  מֹו  ּכְ אֹותֹו,  ּוֵבֵרְך  ּדֹוָלר  ל  ׁשֶ ָטר  ׁשְ לֹו  ָנַתן 

ַחף אֹותֹו ָהְלָאה, ַהחּוָצה. ל ַהּתֹור ּדָ ֶרם ׁשֶ ַהּזֶ

ּוְבֶרַגע  י,  ָהַרּבִ מּול  ַלֲעֹבר  ַהֲהָכנֹות  ל  ּכָ ֶאת  ה  ָעׂשָ הּוא  ָנבֹוְך.  ָהָיה  א  ַאּבָ

ָהָיה  לֹא  ֲאָבל  ִריא...  ּבָ ִיְהֶיה  ּלֹו  ׁשֶ א  ַאּבָ ׁשֶ ׁש  ּקֵ ּבִ לֹא  ֲאִפּלּו  הּוא  ָהֱאֶמת 

י ָקָרא לֹו ׁשּוב, ָנַתן לֹו ּדֹוָלר נֹוָסף ְוָאַמר "ְיׁשּוָעה  לֹו ְזַמן ַלְחׁשֹב. ָהַרּבִ

י  ָהַרּבִ ׁשֶ ֵהִבין  א  ְוַאּבָ  – ְרִגיָלה  לֹא  ֲחִריָגה,  ָרָכה  ּבְ ָהְיָתה  זֹו  ְוַהְצָלָחה". 

ָרָכה. י ָאֵכן ָנַתן ֶאת ַהּבְ ָהַרּבִ ִדּיּוק ְלָמה הּוא ָזקּוק, ְוׁשֶ יֹוֵדַע ּבְ

ה ִלְדָאָגה,  ֵאין ִסּבָ ר ׁשֶ ָאֶרץ, ּוִבּשֵׂ ָחה ּבָ ּפָ ׁשְ ר ִעם ַהּמִ א ִמֵהר ִליצֹור ֶקׁשֶ ַאּבָ

י.  ָרָכה ֵמָהַרּבִ ֵיׁש ּבְ

א ִהְבִריָאה? ל ַסּבָ ם, ְוָהֶרֶגל ׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ַהְצָלָחה, ּבָ ּתּוַח ָעַבר ּבְ ַהּנִ ָצִריְך ְלהֹוִסיף ׁשֶ

ַער, ֲאִני יֹוִסי ַלְחָיאִני ַוֲאִני ִמִּקְרַית ַּגת, ֶׁשּזֹו ִעיר ַמְקִסיָמה ִּבְדרֹום  ְּכמֹו ֶׁשְּכָבר ְקָראֶתם ַּבּׁשַ
ָהָאֶרץ, ְקרֹוָבה ְלַאְׁשּדֹוד ּוְלִקְרַית ַמְלָאִכי.

ם. ֲאִני ְּבַכָּוָנה ֹלא אֹוֵמר "ֲאִני ָּגר ְּבִקְרַית ַּגת", ִּכי ֲאִני ֹלא ַרק ָּגר ָׁשם. ֲאִני ַמָּמׁש ִמּׁשָ

ְלָמה ֲאִני ִמְתַּכֵּון?

ים ָׁשָנה, עֹוד ִלְפֵני ֶׁשִּמיֶׁשהּו  ּׁשִ ַסָּבא ֶׁשִּלי ָהָיה ֵמַהְּמִקיִמים ֶׁשל ָהִעיר ַהּזֹו, ִלְפֵני יֹוֵתר ִמּׁשִ
ִּבְכָלל ָחַׁשב ֶׁשִהיא ִּתְהֶיה ִעיר, ְּכֶׁשִהיא ָהְיָתה ַרק ַמְעָּבָרה ְלעֹוִלים ֲחָדִׁשים. הּוא ָהָיה ַּגם 

ְסַגן רֹאׁש ָהִעיר, ְוִכְמַעט ֶעְׂשִרים ָׁשָנה הּוא ִּכֵהן ְּכרֹאׁש ַהּמֹוָעָצה ַהָּדִתית.

ְלַאַחר  ָהִראׁשֹונֹות  ִנים  ַהּׁשָ ָהיּו  ֵאּלּו  ָׁשִנים,  "ַמְעָּבָרה"? ְּבאֹוָתן  זֹו  יֹוְדִעים ָמה  ַאֶּתם  ַאַּגב, 
ֲהָקַמת ַהְּמִדיָנה, ָהיּו ַּגִּלים ְּגדֹוִלים ֶׁשל ֲעִלַּית ְיהּוִדים ִמָּכל ִמיֵני ֲאָרצֹות, ְוַהְּמִדיָנה ָהְיָתה 
ַעד  ָלגּור  ֵאיֹפה  ָלֶהם  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ִּבְמִהירּות,  ְזַמִּנִּיים  ִיּשּׁוִבים  ֲעבּוָרם  ְלָהִקים  ְצִריָכה 
ֶׁשִּיְבנּו ֲעבּוָרם ָּבִּתים... ֵהם ֹלא ָּגרּו ְּבָבִּתים ְּפָרִטִּיים, ַּגם ֹלא ְּבִדירֹות – ֵהם ָּגרּו ְּבַפחֹוִנים 
)ִּביָתִנים ֲעׂשּוִיים ִמַּפח( אֹו ִּבְצִריִפים ֵמֵעץ. ַמִים זֹוְרִמים ָהיּו ְּבקִֹׁשי, ְוַעל ַחְׁשַמל ֲאִפּלּו ֹלא 
ְוַהּיֹום ֵיׁש ָּבּה ְקִהָּלה ַחַּב"ִדית ְּגדֹוָלה  ְוִהְתַּפְּתָחה –  ם, ָהִעיר ָצְמָחה  ָחְלמּו. ּוְבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

ּוְמֹפֶאֶרת, ִעם ָּכל מֹוְסדֹות ַהִחּנּוְך ְוַהְּקִהָּלה.

ַאָּבא ֶׁשִּלי ָּגַדל ָּכאן ִמַּיְלדּות ְוַעד ַהּיֹום, ְוַהּיֹום ֲאִני ַחי ָּכאן ּוַמְרִּגיׁש ְמֻחָּבר ְמאֹוד ַלָּמקֹום. 
ַהַחָּמה  ַהֲחָמָמה  ְּבתֹוְך  ָּכאן  ִלְגֹּדל  ֵּכיף  ּוַמָּמׁש  ְמאֹוד,  ּוִמְׁשַּפְחִּתית  ַחָּמה  ָּכאן  ַהְּקִהָּלה 

)טֹוב, ַּבִּמְקֶרה ֶׁשָּלנּו ִהיא ַחָּמה ַּתְרֵּתי ַמְׁשָמע...(.

ַעְכָׁשו ּתּוְכלּו ַלֲהֹפְך ֶאת ַהַּדף ּוְלַהִּכיר אֹוִתי ְוֶאת ָהעֹוָלם ֶׁשִּלי – ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ַּדי ְמַעְנֵין.

ֲאִני ִמִּקְרַית ַּגת, ַמִּכיִרים?

"ְיׁשּוָעה 
ְוַהְצָלָחה" ַהִּסּפּור

ֶׁשל יֹוִסי
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ַהִחּיּוְך ֶׁשל ַסָּבא. ֲאִני ָקרּוי ַעל ֵׁשם 
ַסָּבא ֶׁשִּלי ר' יֹוֵסף ְזָהִבי, ַאָּבא ֶׁשל ִאָּמא. 

הּוא ָהָיה ְיהּוִדי ָמֵלא ֵחן ְוָחְכַמת ַחִּיים 
ְמֻיֶחֶדת, ְוִהְתַיֵחס ְלָכל ָאָדם ְּבָכבֹוד 

ּוְבֹחם ֱאנֹוִׁשי.

ֻּכָּלם ַּבִּמְׁשָּפָחה אֹוְמִרים ֶׁשֲאִני 
'קֹוִּפי ַסָּבא יֹוֵסף'. ֲאִני ַהֶּנֶכד 

ָהִראׁשֹון ֶׁשּנֹוַלד ַאֲחֵרי ֶׁשַּסָּבא 
ִנְפַטר, ְוַכִּנְרֶאה ֶׁשִּמֶּמּנּו 
ָיַרְׁשִּתי ֶאת ַהִחּיּוְך, ֶאת 

ַההּומֹור ְוֶאת ִׂשְמַחת 
ַהַחִּיים ַהִּמַּדֶּבֶקת 

ֶׁשִּלי.

ָנה ֶהְחַלְטִּתי ְלַהְׁשִקיַע  ֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה. ַהּׁשָ
ּוְלִהְתַמֵּקד ִּבְמֻיָחד ִּבְתִפָּלה. ֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל ְמאֹוד 
ָלֶׁשֶבת ַעל ָמקֹום ֶאָחד, ְלִהְתַרֵּכז ְולֹוַמר ֶאת ָּכל 

ַהִּמִּלים ִּבְמִתינּות, ְוַגם ַלְחֹׁשב ַעל ַהֵּפרּוׁש ֶׁשָּלֶהן 
ָנה ָהַאֲחרֹוָנה ִקַּבְלִּתי  ְוֹלא ַרק ְלַמְלֵמל. ְּבֶמֶׁשְך ַהּׁשָ

ַּכָּמה ְּתעּודֹות ִהְצַטְּינּות ָחְדִׁשּיֹות ַעל ַהְּתִפָּלה, 
ָנה ִקַּבְלִּתי ְּפָרס ְמֻיָחד! ּוְבסֹוף ַהּׁשָ

ָנה ֶׁשִהְסַּתְּיָמה ֹלא ִמְּזַמן ָהָיה ָהַרב ִׁשְמעֹון ְלִוין. ִאם ָהְיָתה ַּתֲחרּות מֹוִרים ִלְגָמָרא, ַהּׁשֹוְפִטים  עּור ֲהִכי ְמַעְנֵין ָּבעֹוָלם, ּוְלַהְפִסיד ִׁשעּור ִּבְגָמָרא ֶזה ֲהִכי ְמַאְכֵזב ָהיּו ּבֹוֲחִרים אֹותֹו ִּכְמַנֵּצַח. ֲאִני ָּבטּוַח. ִּבְזכּותֹו ִלּמּוד ְּגָמָרא הּוא ַהָּדָבר ֲהִכי ְמַהֶּנה ָּבעֹוָלם ִּבְׁשִביִלי. ֲאִני ֹלא ְמַחֵּפׂש ְלִהְתַחֵּמק, ְוֹלא ְּגָמָרא ַלַחִּיים. ַהְּמַחֵּנְך ֶׁשִּלי ַּבּׁשָ ְלָחן – ֶזה ַהּׁשִ עּור ִמַּתַחת ַלּׁשֻ יִגים ּתֹוָצאֹות ְמֻעּלֹות!ֶׁשָּיכֹול ִלְהיֹות! ַהּמֹוֶרה ַמְמִחיׁש ָלנּו ֶאת ַהְּגָמָרא, ִעם ִסּפּוִרים ְוַהָּצגֹות ְוִדּיּוִנים, ְורֹוִאים ָעָליו ֶׁשהּוא ַמָּמׁש ַחי ֶאת ַהִּלּמּוד ְוַהֹּכל ָּכל ָּכְך ִמְׁשַּתְעֵמם ְוקֹוֵרא ֵסֶפר ּתֹוְך ְּכֵדי ַהּשִׁ מּוָבן ּוָברּור. ְוַאֶּתם יֹוְדִעים ָמה? ֵאין ֶיֶלד ֶאָחד ֶׁשֹּלא ִמְׁשַּתֵּתף. ַּגם ַה'ַחָּלִׁשים', ְּבֵמְרָכאֹות, ֶנֱהִנים ְולֹוְמִדים ּוַמּׂשִ

ֵּבית ַסָּבא.  ַסָּבא ַאְבָרָהם, ֶׁשַהּיֹום הּוא ְּכָבר ֶּבן ִּתְׁשִעים, ֶׁשִּיְהֶיה ָּבִריא – ָעַזר ְלָהִקים ֶאת ַּתְלמּוד 
לֹום, ֶׁשָהָיה ָׁשִליַח ֶׁשל ָהַרִּבי ָּבִעיר. ֶזה  ַהּתֹוָרה ֶׁשּבֹו ֲאִני לֹוֵמד, ַיַחד ִעם ר' ַזְלָמן ַאֶּבְלְסִקי ָעָליו ַהּׁשָ

ָקָרה ִלְפֵני ֲהמֹון-ֲהמֹון ָׁשִנים. ַסָּבא ְועֹוד ֲהמֹון ְיהּוִדים ִהִּגיעּו ִמָּמרֹוקֹו, ֲאָבל ְּבִקְרַית ַּגת ֹלא ָהָיה 
ַאף ֵּבית ֵסֶפר ָּדִתי. ְּכֵדי ְלָהִקים ֶאת ַּתְלמּוד ַהּתֹוָרה ַסָּבא ִאְרֵּגן ֲחִתיַכת 'ִמְבָצע'. הּוא ִהְסּתֹוֵבב ֵּבין 
ַהַּפחֹוִנים ַּבַּמְעָּבָרה ְוִׁשְכֵנַע ֶאת ַההֹוִרים ַלְחֹּתם ַעל ַּבָּקָׁשה ְלִמְׂשַרד ַהִחּנּוְך ְלָהִקים ֵּבית ֵסֶפר ָּדִתי. 

בּוַע ָהיּו לֹו ְׁשמֹוִנים ֲחִתימֹות – ְוַהּיֹום ֲאִני יֹוֵׁשב ַּבִּכָּתה ְולֹוֵמד ִּבְזכּותֹו! ּתֹוְך ָּפחֹות ִמּשָׁ

ֵאיֶזהּו ַסְקָרן? ַהּמֹוטֹו ֶׁשִּלי ַּבַחִּיים הּוא "ִּתְלַמד ִמָּכל ָאָדם ּוִמָּכל 
ָּדָבר". ֲאִני ַמָּמׁש ַסְקָרן ָּבֹאִפי ֶׁשִּלי. ְּבָכל ַמָּצב ֲאִני אֹוֵהב ְלִהְתּבֹוֵנן, 

הּו ֹלא מּוָבן ִלי, ֲאִני ֹלא  ְלִהְתַעֵּמק ּוְלָהִבין ָמה ִמְסַּתֵּתר ֵמָאחֹור. ִאם ַמּׁשֶ
ִמְתַּבֵּיׁש ִלְׁשאֹול – ְוָכל ָּדָבר ָּבעֹוָלם ְמַעְנֵין אֹוִתי.
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ִמְבָצִעים ִעם ַאָּבא. ֵיׁש ִלי ָמקֹום ָקבּוַע ְל'ִמְבָצִעים', 
י ַּבָּצֳהַרִים ֲאַנְחנּו יֹוְצִאים  ְּבַיַחד ִעם ַאָּבא. ְּבָכל יֹום ִׁשּׁשִ
ַל'ַּפְרָלֶמְנט' ֶׁשְּלַיד ַהְּקיֹוְסק. יֹוְׁשִבים ָׁשם ַּכָּמה ֲחֵבִרים 

ּוְמַפְטְּפִטים ְּבַנַחת ַעל ָּכל ַהּנֹוְׂשִאים ֶׁשָּבעֹוָלם, ִעם ְקָצת 
ְׁשִתָּיה ְוִנְׁשנּוִׁשים. ַאָּבא הּוא ְּכמֹו ָהַרב ֶׁשָּלֶהם – ְּבָכל 
ָׁשבּוַע ֲאַנְחנּו ַמִּניִחים ָלֶהם ְּתִפִּלין, ַאָּבא מֹוֵסר ָלֶהם 

בּוַע, ֵמִכין אֹוָתם ַלַחִּגים,  ִׁשעּור ָקָצר ְּבָפָרַׁשת ַהּׁשָ
ְמַסֵּפר ָלֶהם ִסּפּוִרים, ְוַאַחר ָּכְך ְמַנֲהִלים ִּדּיּוִנים ַעל ָּכל 

ִמיֵני נֹוְׂשִאים ְּבַיֲהדּות.

ַהַּתְפִקיד ֶׁשִּלי הּוא ִלְהיֹות ָהעֹוֵזר ֶׁשל ָהַרב. ֲאִני ֵמִביא ֶאת 
ָהֲאִביָזִרים, ְמַסֵּדר ּוֵמִכין ֶאת ָהֲעָרכֹות ַלַחִּגים, ְועֹוֵזר ְלַאָּבא 

ְּבָכל ָמה ֶׁשהּוא ָצִריְך ִּבְׁשִביל ַה'ִּמְבָצִעים'.

ַּפַעם ַאַחת ַאָּבא ָלַקח אֹוִתי ִאּתֹו, ּוֵמָאז ֲאִני ֹלא ְמַוֵּתר. ֵאיְך 
ֶאְפָׁשר ְלַוֵּתר? ַהְּיהּוִדים ָהֵאּלּו ָּכל ָּכְך ִמְתַרְּגִׁשים ּוְׂשֵמִחים ֶׁשֲאַנְחנּו 

ָּבִאים, ֵהם ִמְסַּתְּכִלים ָעֵלינּו ְורֹוִאים ֵאיְך ֲאַנְחנּו ִמְתַנֲהִגים ְּבִיְרַאת 
ָׁשַמִים, ּוַמָּמׁש ִמְתַּפֲעִלים. ֵהם ְמַחִּכים ָלנּו, 
ֶזה נֹוֵתן ָלֶהם ַחִּיים ְוֶזה נֹוֵתן ִלי ֶאת 

בּוַע ַהָּבא.  ַהֵחֶׁשק ָלבֹוא ׁשּוב ַּגם ַּבּׁשָ
ַוֲאַנְחנּו ֹלא ְמַפְסְפִסים ַאף ַּפַעם, 

ְוֹלא ְמַׁשֶּנה ָמה!

ָּבחּור ָקָטן. ַאַחד ַהְּדָבִרים ֶׁשֲאִני אֹוֵהב ִּבְמֻיָחד זֹו ַהְּיִׁשיָבה. ַהְּיִׁשיָבה ַהְּגדֹוָלה ִנְמֵצאת ְּבֶמְרָחק ֶׁשל ִמְסַּפר ַּדּקֹות ֲהִליָכה ֵמַהַּבִית ֶׁשִּלי, ְוִהיא ַמָּמׁש ְצמּוָדה ְלַתְלמּוד ַהּתֹוָרה. ֹלא 
ַּפַעם ֲאִני ִנְכָנס ַלַּזאל ַהָּגדֹול ֶׁשל ַהְּיִׁשיָבה, ּוָפׁשּוט ֶנֱהֶנה ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ָהֲאִויָרה. ִמָּיד ְּכֶׁשַאָּתה ִנְכָנס ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ַרַעׁש – קֹולֹות ֶׁשל ַּבחּוִרים ֶׁשּיֹוְׁשִבים ְולֹוְמִדים, אֹו ִמְתַוֲעִדים. ָּתִמיד 

יָרה, ַהִהְתַלֲהבּות ַהְּמֻיֶחֶדת ַהּזֹו ֶׁשל  ֵיׁש ְּפִעילּות, ֶזה ָמקֹום ׁשֹוֵקק ַחִּיים, ְוהּוא ְמַמֵּלא אֹוִתי ַּבֲהמֹון ֹּתֶכן. ַהִהְתַוֲעדּויֹות ַּבְּיִׁשיָבה ְמַרְּתקֹות אֹוִתי ִּבְמֻיָחד: ַהִּסּפּוִרים ַהֲחִסיִדִּיים, ַהּׁשִ
ַהַּבחּוִרים. ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ְּכמֹוֶהם!

בּוַע ֶׁשָעַבר ִהְתַוֵעד ַּבְּיִׁשיָבה ר' ָׁשלֹום ָמְרְּדַכי רּוַּבְׁשִקין.  ַּבּׁשָ
ֶּבַטח ְׁשַמְעֶּתם ֶאת ַהִּסּפּור ֶׁשּלֹו. הּוא ָיַׁשב ַּבֶּכֶלא 

ְּבָאֶמִריָקה ַהְרֵּבה ְזַמן, ִּבְתָנִאים ָקִׁשים 
ְמאֹוד. הּוא ִסֵּפר ָמה ָעַבר ָעָליו ָׁשם 

ֵמֲאחֹוֵרי ַהּסֹוָרִגים ּוָמה ֶהְחִזיק אֹותֹו 
ַּבְּתקּוָפה ַהָּקָׁשה ַהּזֹו, ַוֲאִני ִהְפַנְמִּתי 
ְוָלַמְדִּתי ֶׁשַּגם ִּבְזַמִּנים ֶׁשל ְמצּוָקה 
ָאסּור ְלַוֵּתר, ְלֶהֶפְך: ַרק ְלִהְתַחֵּזק 
יֹוֵתר ֶּבֱאמּוָנה ּוְבִמְצוֹות, ּוְבֶעְזַרת 

ם ַהֹּכל ִמְסַּתֵּדר. ֲאִני אֹוְּפִטיִמי,  ַהּׁשֵ
ְּכָבר ָאַמְרִּתי ָלֶכם?

ִאָּמא ְמַחֶּנֶכת. ִאָּמא ֶׁשִּלי ִהיא 
ֵאֶׁשת ִחּנּוְך. ִהיא עֹוֶסֶקת ְּבַהְנָחַית 

הֹוִרים ּוִמְׁשָּפחֹות ּוְבַהְכָׁשַרת ְמַחְּנכֹות. 
ָאְמָנם ִהיא ִאָּמא ֶׁשִּלי, ֲאָבל ֹלא ַרק. ֲאִני ֶנֱעָזר 
ָּבּה ָהמֹון ַּגם ַּבְּתחּום ַהִּמְקצֹוִעי ֶׁשָּלּה. ֹלא ָּכל ָּכְך ָנִעים ְלַסֵּפר ַהְרֵּבה ַעל 

ְּדָבִרים ָּכֵאֶּלה, ֲאָבל ִאם ֵיׁש ְּבָעָיה ַּבִּכָּתה ֵּבין ֲחֵבִרים, ְלָמָׁשל, ֲאִני ִמְתַיֵעץ 
לֹום ַלִּכָּתה. ר ּוְלַהְחִזיר ֶאת ַהּׁשָ ִעם ִאָּמא ּוְמַנֶּסה ְלַגּׁשֵ
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ֶמֶלט ְמֻסָּכן
ַּתְקִציר: ַמר ִנָּצִני ַמִּגיַע ְּבַהְפָּתָעה ַלִּיּׁשּוב ִמְצֵּפה ְנצּוִרים, ְלַבֵּקר ֶאת ָנִתי 

ָנה ָהַאֲחרֹוָנה, ּומֹוֵצא ֶאת ַעְצמֹו  ְוַנִחי, ֲחֵבָריו ַלַהְרַּפְתָקאֹות ְּבֵראִׁשית ַהּׁשָ
ֻמְפָּתע ְּביֹוֵתר! מֹוִטי ֶׁשָּפַרץ ְלֵביתֹו ִּבְׁשָעתֹו ְוָחַזר ִּבְתׁשּוָבה, ִנְמָצא ַּבִּיּׁשּוב 

ְוָזקּוק ְלֶעְזָרתֹו ַהַּכְסִּפית, וַמר ִנָּצִני מֹוִדיַע ַעל ַהְסָּכָמתֹו ַלָּתְכִנית!

ר אֹותֹו!". "ָצִריְך ְלַפּטֵ

ה  ם ַאּתָ ֵ יָנה". ַרק ְלִפי ַהּשׁ ְרׁשִ ל ַהֶחְבָרה ַהּזֹאת, "ּבֹוִרית ּכַ ֵטר ִמּכָ "ָצִריְך ְלִהּפָ
יֹון נֹוְרָמִלי". ֶלת ַלֲעׂשֹות ִנּקָ ִהיא לֹא ְמֻסּגֶ ָיכֹול ְלָהִבין ׁשֶ

ַטט  ְמעֹון ַאְיֶזְנׁשְ ר ְוׁשִ ְסּגֵ ל יֹוֵסף ַהּמַ ֶזת ׁשֶ ְרּגֶ יָחָתם ַהּנִ י ְלׂשִ ים ֶהֱאַזְנּתִ ִלי ֵמׂשִ ִמּבְ
ֶאת  י  ְרּתִ ִהּכַ הּוָמה.  ַהּמְ ָמה  ַעל  י  ָקַלְטּתִ ְולֹא  ּוב,  ּשׁ ַהּיִ ַוַעד  ַחְבֵרי  ֵניֶהם  ׁשְ  –

יָנה"  ְרׁשִ יֹון "ּבֹוִרית ּכַ ּקָ ַעם ֶחְבַרת ַהּנִ ַאְחַראי ִמּטַ ר ׁשֶ ֻבּגָ הּוִדי ַהּמְ ס, ֶזה ַהּיְ ַאֶלּכְ
ּיּות. ָאז ָמה, ָלֵכן ָצִריְך  ִאּטִ הּוא ָאֵכן עֹוֵבד ְקָצת ּבְ י ׁשֶ ּוב ְוָיַדְעּתִ ּשׁ ַעל ִנְקיֹון ַהּיִ

ר אֹותֹו? ְלַפּטֵ

ָבר  ׁשּוט ּדָ ֶלט ֶזה ּפָ ּמֶ הּו ָמקֹום ׁשֶ ֵאיֶזׁשֶ ָראִתי ּבְ ּקָ "ָאז ֲאִני אֹוֵמר ְלָך, יֹוֵסף, ׁשֶ
ן  ַעְצּבֵ ַהּמְ ֶלט  ַהּמֶ ְלַפס  ׁש  ִנּגָ ּוב  ּשׁ ַהּיִ ְלֵדי  ִמּיַ ֶאָחד  ׁשֶ ְלָך  ֵאר  ּתָ ן!  ּוְמֻסּכָ ָרִעיל 

ְקָרנּות... ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות ֲהֵרה ָאסֹון!". ִביל ַהּסַ ׁשְ ָכה, ּבִ ּנּו, ּכָ ה ְוטֹוֵעם ִמּמֶ ַהּזֶ

ִנְפַעל  לֹא  ִאם  ַהּכֹל.  י  ֵהַבְנּתִ ה  ִנּיָ ְ ּשׁ ּבַ ּה  ּבָ נֹוָסף.  ר  ְלֶהְסּבֵ ָזקּוק  ָהִייִתי  לֹא 
ִדית! ּלּות ִמּיָ ַנת ִהְתּגַ ַסּכָ ּה ּבְ ּלָ ְכִנית ּכֻ ְמִהירּות, ַהּתָ ּבִ

ַהחּוָצה.  י  ִאּתִ ַנִחי  ֶאת  י  ְכּתִ ּוָמׁשַ ַהּיֹוִמי  ים  ִהּלִ ַהּתְ עּור  ׁשִ ֶאת  ְזִריזּות  ּבִ י  ְמּתִ ִסּיַ
ֶלט  ס ַהּמֶ ֶרַגע ֶזה ֶאת ּפַ ים ּבְ ְמעּו ָאְזַני. "ִאם ֲאַנְחנּו לֹא ְמַנּקִ ָ ּשׁ י לֹו ֶאת ׁשֶ ְרּתִ ִסּפַ

ם ֲאַנְחנּו ְוַגם מֹוִטי". ָצרֹות. ּגַ – ֲאַנְחנּו ּבְ

ֶלט!". ל ַהּמֶ ְך ּכָ ּפַ ּלֹו ִנׁשְ ְנֶדר ׁשֶ ן ַהּטֶ ּמִ ? ֲהלֹוא הּוא ֶזה ׁשֶ ַכְחּתָ יִדי! ׁשָ "ְוַגם ּגִ

פֹו  ּתְ ן ְלׁשַ י ִנּתָ ְרֶאה ָהָיה ָלנּו ּכִ ּנִ ִחיד ׁשֶ יִדי, ָהָיה ָהִאיׁש ַהּיָ "ד, ּגִ ית ַחּבַ ְמַנֵהל ּבֵ
ַרּבֹות.  ָלנּו  ַלֲעֹזר  ָעׂשּוי  ּלֹו  ׁשֶ ְבָצִעים'  ַה'ּמִ ר  ְנּדֶ ּטֶ ׁשֶ ם  ּגַ ָמה  ָהִעְנָיִנים.  סֹוד  ּבְ

ַאְך  ָרִגיל,  ּכָ ּוְלִמְבָצָעיו  ַלֲעבֹוָדתֹו  יֹוֵצא  יִדי  ּגִ ׁשֶ ָקִרים  ּבְ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ֶזה  ְוָאֵכן, 
ה  ִנּיָ ַלּבְ ּיֲֹעדּו  ׁשֶ ֵהיֵטב,  ים  ְמֻכּסִ ּוֶמֶלט  חֹול  י  ּקֵ ׂשַ ּבְ ָעמּוס  ָרִגיל,  ּכָ ּלֹא  ׁשֶ חֹוֵזר, 
ֶלט,  י ַהּמֶ ּקֵ ׂשַ ים ּבְ ּמּוָבן ַעל ֹחִרים ְקַטּנִ ְעּתֹו ּכַ ית. הּוא לֹא ָנַתן ֶאת ּדַ ְרּתִ ְחּתַ ַהּמַ
ֵגר  עֹוָלם לֹא ָיְכָלה ְלִהּסָ ּמֵ יָקה, ׁשֶ ל ְמכֹוִניתֹו ָהַעּתִ ֶלת ָהֲאחֹוִרית ׁשֶ אֹו ַעל ַהּדֶ

ֶהְרֶמִטית...

ה צֹוֵדק. ֵאין ְזַמן, ּבֹוא ָנרּוץ!". ן, ַאּתָ ן, ּכֵ "ּכֵ

•

ֹהֶגן, ָהא?". "ִהְבַהְלנּו ֶאְתֶכם ּכַ

ָיְבׁשּו,  ָבר  ּכְ ֶלט  ַהּמֶ ַמְדֵרגֹות  ִסּיּוד.  ּבְ ם  ְוֻרּבָ ם  רֹאׁשָ ָהיּו  קּוִעים  ׁשְ ְוִגיִדי  מֹוִטי 
ְחָסן  ַהּמַ ירֹות.  ַהּקִ ֶאת  ד  ּוְלַסּיֵ ָרִמיָקה  ַהּקֶ ֶאת  יק  ְלַהְדּבִ א  ֶאּלָ נֹוַתר  לֹא  ה  ְוַעּתָ
 – מֹוִטי  ר  ִחּבֵ ׁשֶ ְפלֹורֹוֶסְנִטים  ה  ָ ּשׁ ׁשִ ל  ׁשֶ ְיָקרֹות  אֹור  ּבְ ה  ַעּתָ מּוָאר  ָהָיה  ּלֹו  ּכֻ

ַמל. ם ְלַחׁשְ ָבר, ּגַ ְמֶחה ְלָכל ּדָ ַהּמֻ

ם  ֻסּכָ ּמְ ּכַ ַוֲאַנְחנּו,  ָוַלְיָלה,  יֹום  ְמַעט  ּכִ ם  ׁשָ עֹוְבִדים  ֵהם  ׁשֶ ָיִמים  ה  לֹוׁשָ ׁשְ ֶזה 
ֶהָחָדׁש  ַתח  ַהּפֶ ֶאת  ה  ְיַגּלֶ לֹא  ִאיׁש  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָלֶהם,  ְלַהְפִריַע  אנּו  ּבָ לֹא  ֵמרֹאׁש, 
ם,  ּלָ ּכֻ ּוב  ּשׁ ַהּיִ ַוַעד  ַחְבֵרי  ל  ּכָ ׁשֶ ָהָיה  דֹול  ַהּגָ ָלם  ַמּזָ ָיָדם.  ַעל  ץ  ּפַ ֻ ּשׁ ׁשֶ דֹול  ְוַהּגָ

ה  לֹוׁשָ ּתֹוְך ׁשְ ְך ׁשֶ ְך ַהּיֹום, ּכָ ֶמׁשֶ ּוב ּבְ ּשׁ ר, עֹוְבִדים ִמחּוץ ַלּיִ ְסּגֵ ְלַמֵעט יֹוֵסף ַהּמַ
ְמַעט  חּוב ְלִדיָרה ּכִ ְחָסן ַהּטָ ל ֲעבֹוָדה ְרצּוָפה ְללֹא ַהְפָרעֹות, ָהַפְך ַהּמַ ָיִמים ׁשֶ

מּוָעט. ק ּבְ ּפֵ ְסּתַ ל ָאָדם ַהּמִ ְעּתֹו ׁשֶ ּה ְלַהְרִחיב ּדַ ׁש ּבָ ּיֵ ָנָאה, ׁשֶ

ירֹות  ְיׁשִ ֶלט מֹוִביל  ַהּמֶ ס  ּפַ ֲהֵרי  ַהּכֹל!  ְלַנּקֹות  ֻמְכָרִחים  ֵעק: "אוי,  ִהְזּדַ יִדי  ּגִ
ִמְתַנֲהלֹות  ּפֹה  ׁשֶ ְלָכְך  ה  ִמּזֶ רּור  ּבָ ִסיָמן  ֵאין  ְחָסן.  ַהּמַ ג  ּגַ ֶאל  ּוב  ּשׁ ַהּיִ ַער  ַ ִמּשׁ

ֲעבֹודֹות".

ַעד  י ַהּוַ ֶרַגע ֶזה ַאְנׁשֵ ׁש ּבְ ֵיאּוׁש: "ִמי יֹוֵדַע ִאם לֹא ַמּמָ ַפס ֶאת רֹאׁשֹו ּבְ הּוא ּתָ
ר ְלָכאן"... ה, ָיׁשָ י ַהּזֶ ׁשִ ּפְ ס ַהּטִ ַנַחת, ְלִפי ַהּפַ ִכים ָלֶהם ּבְ ִמְתַהּלְ

ן  ְמֻסּכָ ה  ַהּזֶ ֶלט  ַהּמֶ ֶנֶסת.  ַהּכְ ית  ִמּבֵ ָצַדק, ַההּוא  ֱאֶמת  ּבֶ ּומֹוִטי הֹוִסיף: "הּוא 
ינּו ּפֹה"... ָעׂשִ ְמאֹוד! – ְלָכל ָמה ׁשֶ

ְלנּו  ּפַ ּטִ ׁשֶ ִלְפֵני  ְלָכאן  בֹוא  ּנָ ׁשֶ ם  ְבּתֶ "ֲחׁשַ י.  ָאַמְרּתִ ה",  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ָרְגעּו  ּתֵ י,  "ּדַ
ו ִטאֵטאנּו ַהּכֹל!". ֶלט. ַעְכׁשָ ִעְנָין? ֵאין ֵזֶכר ְלַפס ַהּמֶ ּבָ

יפּות: "טֹוב,  יִדי ְוהּוא ָחַזר ְוָלַבׁש ֶמֶרץ ְוַתּקִ ל ּגִ ַבע ִלְלָחָייו ׁשֶ ן ֶרַגע ָחַזר ַהּצֶ ּבִ
ִני  ִנּצָ ַמר  ל  ׁשֶ רּוָמתֹו  ּתְ ָהָרִהיִטים,  ִעם  ִאית  ּשָׂ ַהּמַ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ הֹוֵלְך  ֲאִני  ָאז 

ו". ׁש ַעְכׁשָ יַע ַמּמָ ֶכם. ִהיא ְצִריָכה ְלַהּגִ ּלָ ׁשֶ

ֶּפֶרק מד

ִסּפּור ֶמַתח ְּבֶהְמֵׁשִכים 
עוזי קפלון 
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ם מֹוִטי. נּו, ּגַ ּלָ ָהַלְכנּו ַאֲחָריו ּכֻ

•

ַמר  ִהּנֹו  ֹוֵמר  ַהּשׁ ַעם  ַהּפַ ם  ּגַ ׁשֶ ִלְראֹות  ַמְחנּו  ְוׂשָ ְמַעט  ן  ְמֻסּכָ ָלב  ׁשָ ָהָיה  ֶזה 
חּותֹו  ּקְ ּפִ ת  ִמּדַ ַאְך  ָחִביב,  ְוָזֵקן  ֵלב  טֹוב  ָאְמָנם  הּוא  ׁשֶ ָקַלְצ'ִניקֹוְבְסִקי, 

ֶרַגע ֶזה. ִדּיּוק ִלְצָרֵכינּו ּבְ ְוֵעָרנּותֹו ַמְתִאימה ּבְ

ׁש!  ְתַחּדֵ ּתִ יִדי,  ּגִ ר'  ׁש,  ְתַחּדֵ "ּתִ ַאֲהָדה:  ּבְ יִדי  ּגִ ל  ׁשֶ ְכמֹו  ׁשִ ַעל  ָטַפח  הּוא 
ים  ַהֲחָדׁשִ ָהָרִהיִטים  ל  ּכָ ֶאת  ר  ְלַסּדֵ ו  ַעְכׁשָ ְלָך  ַלֲעֹזר  א  ּבָ ָהִייִתי  ׁשֶ ִלי  ֲאִמין  ּתַ

ה יֹוֵדַע"... ה, ַאּתָ ָך, ֲאָבל ָאסּור ְלַהְפִקיר ֶעְמּדָ ּלְ יָרה ׁשֶ ּדִ ּבַ

ה ַעל  ּמּוָבן, ּתֹוָדה ַרּבָ ט. "ּכַ ּפָ ׁשְ יִדי נֹוָרא ְלִסּיּום ַהּמִ ַמח ּגִ ּמּוָבן", ׂשָ ן. ּכַ ן, ּכֵ "ּכֵ
ה לֹא סֹוד,  ּזֶ ם, ׁשֶ ִמיָרה ֲחׁשּוָבה יֹוֵתר. ָמה ּגַ ְ ֱאֶמת ַהּשׁ ַעת ָהֶעְזָרה, ֲאָבל ּבֶ ַהּצָ

ִרים"... ן ֶעׂשְ ָבר ֵאיְנָך ּבֶ ּכְ ַמר ָקַלְצ'ִניקֹוְבְסִקי, ׁשֶ

ן  ָאְמרּו "ּבֶ ֲחָכֵמינּו  יִדי, ִאם  ּגִ ַמע,  ׁשְ ֶעְלּבֹון-ָמה: "ּתִ ּבְ ָזַקף ֶאת קֹוָמתֹו  ֵקן  ַהּזָ
פּול  ִגיל ּכָ ה ּכֹוַח ֵיׁש ּבְ ּמָ ּבֹון ּכַ ה ְלַבד ֶאת ַהֶחׁשְ ה ַאּתָ ֲעׂשֶ ים ְלכֹוַח", ּתַ לֹוׁשִ ׁשְ

ים"... לֹוׁשִ ְ ִמּשׁ

ה  ַאּתָ י ׁשֶ ַמְעּתִ ה עֹוד ּפֹה? ׁשָ הּוא ֵהִרים ֶאת ֵעיָניו ְוָקַלט ֶאת מֹוִטי. "ֵהי, ַאּתָ

ִמיָרה ַוֲאִני  ְ ּשׁ ה ּבַ ׁשָ ַבּקָ ֲחִליף אֹוִתי ּבְ ה טֹוָבה! ּתַ ֲעׂשֶ ה, ּבֹוא ּתַ ָאמּור ַלֲעֹזב. ִהּנֵ
ל". ֵאֵלְך ַלֲעֹזר ְקָצת ְלִגיִדי. ֲאִני ֻמְכָרח ְלַהְראֹות לֹו ְלָמה ֲאִני ְמֻסּגָ

ָעתֹו  ׁשּוָבה הֹוֶלֶמת ְלַהּצָ ח ׁשּוב, ַוֲעַדִין לֹא ָמָצא ּתְ ְחּכַ ְגרֹונֹו, ּכִ ח ּבִ ְחּכַ מֹוִטי ּכִ
הּו! ֶ ָבר ַמּשׁ ְמִציא ּכְ ּיַ ֵיאּוׁש. נּו, ׁשֶ י ּבֹו ּבְ ְטּתִ ֵקן. ִהּבַ ֹוֵמר ַהּזָ ל ַהּשׁ ִדיָבה ׁשֶ ַהּנְ

רֹוֶבה?  ּבְ ִלירֹות  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ׁשֶ טּוַח  ּבָ ה  ַאּתָ "מֹוִטי,  ב:  ּצָ ַהּמַ ֶאת  יל  ִהּצִ יִדי  ּגִ
יָת ִמְטָוח ָלַאֲחרֹוָנה?". ָמַתי ָעׂשִ

ׁש  חֹוׁשֵ ֲאִני  ְזַמן.  ה  ַהְרּבֵ ה  ַהְרּבֵ ִלְפֵני  ָהָיה  "ֶזה  מֹוִטי.  ַמח  ׂשָ "אֹוהֹו...", 
ֵאֵלְך  ֲאִני  ִמיָרה.  ְ ּשׁ ּבַ בֹודֹו  ּכְ ֶאת  ְלַהֲחִליף  ַהּטֹוב,  ָהָרצֹון  ל  ּכָ ִעם  ִלי,  ָאסּור  ׁשֶ

ַלֲעֹזר ְלִגיִדי".

ֹוֵמר... ֶעְלָמה ֵמֵעיֵני ַהּשׁ ּנֶ יִדי ַעד ׁשֶ ל ּגִ יתֹו ׁשֶ ֲהָרה ְלִכּוּון ּבֵ ִאית ּדָ ּשָׂ ַהּמַ
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ַוֲאַנְחנּו  ָוֵחִצי  ׁש  ׁשֵ ָעה  ָ ַהּשׁ "ֶזהּו,  ַרְגָליו.  ַעל  ְוָקם  ֲעֻמּקֹות  ם  ָנׁשַ ִני  ִנּצָ ַמר 
אֹוְמִרים". מֹו ׁשֶ ֶות, ּכְ ים ְוַעל ַהּמָ מּוָכִנים ָלזּוז. ַעל ַהַחּיִ

ה  ַאּתָ ָמה  ים!  ַהַחּיִ ְוַעל  ים  ַהַחּיִ "ַעל  ֹתֶקף:  ּבְ ּוָמָחה  הּוא  ַאף  ִהְתרֹוֵמם  יִדי  ּגִ
ָכה אֹוְמִרים!". ְך? ֲחׁשֹב טֹוב ְוִיְהֶיה טֹוב, ּכָ ל ּכָ ֻמְדָאג ּכָ

ָראּוי,  ּכָ ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ׁשֹוֵמר  ָהָיה  לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ ַאף  ׁשֶ ר  ּבֵ ִמְסּתַ ְך.  ִחּיֵ ִני  ִנּצָ ַמר 
מֹו  ְהֶיה ּכְ ּיִ יִדי. "טֹוב, ׁשֶ ין ּגִ ִהְפּגִ ם ׁשֶ ֵ ּשׁ חֹון ּבַ ּטָ ְמָחה ְוַהּבִ הּוא ֶהֱעִריְך ֶאת ַהּשִׂ
ׁש  ִסְגנּון ְמֻחּדָ ּכּוַח' ּבְ ם ֶאת ַה'ּוִ יָפק", ִסּכֵ ים ְוַעל ַהּכֵ ה אֹוֵמר –  ַעל ַהַחּיִ ַאּתָ ׁשֶ

נּו ָלֵצאת. ַנִים ּפָ ְ ט, ְוַהּשׁ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ׁשֶ

ל  ׁשֶ ְורֹאׁשֹו  ִקְמָעה  ִהְתרֹוֵמם  ִית  ַהּבַ ַתח  ּפֶ ֶאת  ה  ּסָ ּכִ ׁשֶ ָהָאֹפר  ֶרֶזְנט  ַהּבְ ִמְכֵסה 
נּו ָיָצאנּו  ַטח ָנִקי!", ָלַחׁש ַלֲאחֹוָריו, ְוֻכּלָ ֶ ְזִהירּות. "ַהּשׁ יִדי ֵהִציץ ַהחּוָצה ּבִ ּגִ
ַהֲחרּוָצה  ִים  ּפַ ַהּכַ ֲעבֹוַדת  ָאֵכן,  מֹוִטי.  ל  ׁשֶ ְקִסיָמה  ְוַהּמַ ה  ַהֲחָדׁשָ יָרה  ַהּדִ ִמן 
ָהְפכּו ֶאת  ִני,  ִנּצָ ַרם ַמר  ּתָ ׁשֶ ֱהָדִרים  ַהּנֶ ָהָרִהיִטים  ַיַחד ִעם  ּבְ ְוִגיִדי,  ל מֹוִטי  ׁשֶ

ק ְלַבִית ָחמּוד ְוָנִעים ִלְמגּוִרים. ֻאּבָ ְחָסן ַהּמְ ַהּמַ

ִהְתַרֲחקּו  ׁשֶ ִני  ִנּצָ ּוְבַמר  ִגיִדי  ּבְ יִטים  ַמּבִ ֵמָאחֹור,  ַאְרנּו  ִנׁשְ ַוֲאִני  מֹוִטי  ַנִחי, 
ֶקט  ׁשֶ ּבְ ַנִחי  ן  ִצּיֵ ָבר",  ּדָ ִיּפֹול  רֹובֹות  ַהּקְ ּקֹות  ּדַ "ּבַ ַעד.  ַהּוַ ית  ּבֵ ְלִכּוּון  ְוָהְלכּו 
ִעידּוד.  ּבְ מֹוִטי  ל  ׁשֶ ְכמֹו  ׁשִ ַעל  י  ָטַפְחּתִ ַוֲאִני  נּו,  ְלֻכּלָ דּוָעה  ַהּיְ ה  ָהֻעְבּדָ ֶאת 
ָבר  ּכְ ֲאִני   – יָרה  ַלּדִ ֲחָזָרה  ְנסּו  ִהּכָ הּו.  ֶ ַמּשׁ ֲאַנְחנּו  ם  ּגַ ה  ְוַנֲעׂשֶ ּבֹואּו  "ָקִדיָמה, 

חֹוֵזר!".

ם  ָ ִמּשׁ י  ָלַקְחּתִ ֶנֶסת.  ַהּכְ ְלֵבית  י  ַרְצּתִ ַוֲאִני  ה,  ְלַמּטָ ׁשּוב  ָיְרדּו  ּומֹוִטי  ַנִחי 
ים. מֹוִטי ָטַמן ֶאת  ִהּלִ ים ְוַיַחד ִהְתַחְלנּו לֹוַמר ּתְ ִהּלִ ה ִסְפֵרי ּתְ לֹוׁשָ ָאָלה ׁשְ ַהׁשְ ּבְ
י ְלַעְצִמי: זֹו  ְבּתִ ׁשֹות. ָחׁשַ ִפּלֹות ּוַבּקָ ְדֵבקּות ּתְ ים ּוִמְלֵמל ּבִ ִהּלִ ֵסֶפר ַהּתְ ָניו ּבְ ּפָ
י ָהֲאָדָמה... ֲעַמּקֵ ב ּוִמּמַ ָמע: ֵמֹעֶמק ַהּלֵ י ַמׁשְ ְרּתֵ ׁש, ּתַ ים" ַמּמָ ֲעַמּקִ ה "ִמּמַ ִפּלָ ּתְ
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ִני  ְלּבֵ ְלָחן ַהּמַ ֻ ּוב. ְסִביב ַהּשׁ ּשׁ ל ַחְבֵרי ַוַעד ַהּיִ בּוִעית ׁשֶ ְ יָבָתם ַהּשׁ ָהְיָתה זֹו ְיׁשִ
ִדידּויֹות  ל ַהּיְ ּכָ ּוב ָיְדעּו ׁשֶ ּשׁ ּיִ ם ּבַ ּלָ ָפִנים ְרִציִנּיֹות. ּכֻ ַעד ּבְ ְבַעת ַחְבֵרי ַהּוַ בּו ׁשִ ָיׁשְ
ּקּוִלים  י ׁשִ ָבִרים ַעל ּפִ ִכים ַהּדְ ה, ּבֹו ֶנְחּתָ ֶפַתח ַהֶחֶדר ַהּזֶ ְוַהֲחֵברּויֹות ֶנֱעָצרֹות ּבְ
ַעְצמֹו,  ֶזה  ֶחֶדר  ּבְ אן,  ּכָ ָהרֹב.  ַעת  ּדַ י  ּפִ ַעל  ּוב,  ּשׁ ַהּיִ ְותֹוֶעֶלת  ִעְנָין  ל  ׁשֶ ְלגּופֹו 
ּוב  ּשׁ ֵאין ַהּיִ רֹב קֹולֹות ׁשֶ ר ֻהְחַלט ּבְ ֲאׁשֶ ֹחֶדׁש, ּכַ ל מֹוִטי ִלְפֵני ּכְ ֶנֱחַרץ ּגֹוָרלֹו ׁשֶ

ּנֹות. ן ָעָליו ְלִהְתּפַ ְתחּומֹו ְוַעל ּכֵ יָרה ּבִ ל ְלַהֲעִניק לֹו ּדִ ְמֻסּגָ

ֹקֶדם  יֹוַמִים  יׁש  ִהּגִ ׁשֶ ְגָרִתית,  ׁשִ י  ְלּתִ ּבִ ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ָלדּון  ַעד  ַהּוַ ס  ּנֵ ִהְתּכַ ַעם  ַהּפַ
ֵתן  ְלִהּנָ ֲאמּוָרה  ָהְיָתה  ֵעת  ּכָ קֹוִמי.  ַהּמְ "ד  ַחּבַ ית  ּבֵ ְמַנֵהל  יִדי,  ּגִ ְכָתב,  ּבִ

ׁשּוָבה. ַהּתְ
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ִגיִדי ּוְבַמר  ָקָפיו ַעל ַאּפֹו, ֵהִציץ ּבְ ב-רֹאׁש, ַמר ַאְלֹמִגי, ֵהיִטיב ֶאת ִמׁשְ ַהּיֹוׁשֵ
הּומֹור  ִמין  ּבְ ן  ִצּיֵ הּוא  ט",  ּפָ ִמׁשְ ית  ּבֵ לֹא  ֶזה  אן  "ּכָ ֶבת.  ָלׁשֶ ְוִהְזִמיָנם  ִני  ִנּצָ
ֲאִני  ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ ִבים ַלֲעֹמד, ַלְמרֹות ׁשֶ אן ֵאין ַחּיָ א ְלָהֵקל ַעל ָהֲאִויָרה. "ּכָ ּבָ ׁשֶ
ין  ּדִ ַסק  ּפְ ֶגֶדר  ּבְ ִיְהיּו  אּוַלי  אן,  ּכָ ַהֲחֵבִרים  רֹב  ַהְחָלַטת  י  ּפִ ַעל  לֹוַמר,  עֹוֵמד 

יִדי"... יָך, ַמר ּגִ ָחמּור ְלַגּבֶ

מֹוֲעדֹון  ּבְ ְיָלִדים  ים  ִ "ֲחִמּשׁ ט:  ְמַצּטֵ ַוֲאִני  ְתָך,  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ּכֹוֵתב  ה  ַאּתָ "ּוְבֵכן, 
בּוִעי  ְ עּור ַהּשׁ ִ ּשׁ ּבַ ים  ָנׁשִ ִרים  ְוֶעׂשְ כֹוֵלל ֶעֶרב  ָבִרים ּבְ ּגְ רֹות  ם, ַעׂשְ ֵ ִצְבאֹות ַהּשׁ
ֶרת  ּבֶ ְתּגַ ַהּמִ ֹוֶטֶפת,  ַהּשׁ "ִדית  ַהַחּבַ ִעילּות  ַהּפְ ִלְכַלל  ּיּוד  ַהּצִ ל  ּכָ לּוס  ּפְ ים,  ְלָנׁשִ
ּוְלִהְצַטְמֵצם  ֵנס  ְלִהּכָ יֹוֵתר  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ  – ּומֹוֵעד  ַחג  ל  ּכָ ִלְקַראת 
ה ֶאת  ׁשָ ּקָ ּבַ ל  ָכל ָלׁשֹון ׁשֶ ׁש ּבְ ם, ַוֲאִני ְמַבּקֵ ּיָ "ד ַהּקַ ית ַחּבַ ל ּבֵ ַטח ָקָטן ׁשֶ ׁשֶ ּבְ
ית  ל ּבֵ ה ׁשֶ ִנּיָ ּור ּבְ ּוב ְוִאּשׁ ּשׁ ַטח ַהּיִ ׁשֶ ַעד ְלַהְקצֹות ִלי ַקְרַקע ּבְ ּור ַחְבֵרי ַהּוַ ִאּשׁ
"ד,  ית ַחּבַ ל ָצְרֵכי ּבֵ ֶרַוח ֶאת ּכָ ַאְכֵלס ּבְ ּיְ ן קֹומֹוַתִים ׁשֶ "ד ָחָדׁש ּוְמֹפָאר ּבֶ ַחּבַ

ּה". ּלָ ִביָבה ּכֻ ּוב ְוַהּסְ ּשׁ ְלטֹוַבת ַהּיִ

ּוָפָנה  ֻחְלָצתֹו  ְלִכיס  אֹותֹו  ִהְכִניס  ָקָרא,  ּנּו  ִמּמֶ ָיר  ַהּנְ ֶאת  ל  ִקּפֵ רֹאׁש  ב  ַהּיֹוׁשֵ
ְצָדֶדיָה  ל  ִמּכָ ה  ׁשָ ּקָ ַהּבַ ּוְבִחיַנת  ַמֲעִמיק  ַעת  ּדַ ּקּול  ׁשִ ְלַאַחר  "ּוְבֵכן,  ְלִגיִדי: 
ְתָך  ׁשָ ּקָ ּבַ ַאְך  ָקר,  ַהּיָ יִדי  ּגִ ַמר  ְלַאְכֵזב אֹוְתָך,  ִמְצַטֵער  ֲאִני  ֹוִנים,  ַהּשׁ ֶטיָה  ְוֶהּבֵ

ר". ַ ֻאּשׁ לֹא ּתְ

ב  ָחׁשַ לֹא  ּמּוָבן  ּכַ הּוא  ָניו.  ּפָ ָתֵוי  ּבְ ֵהיֵטב  ַלט  ׁשָ יִדי  ּגִ
ְהֶיה ִחּיּוִבית, ּוְתגּוָבתֹו ָהְיָתה ְמֻתְכֶנֶנת ֵמרֹאׁש. "ָמה?!",  ׁשּוָבה ּתִ ַהּתְ ְלֶרַגע ׁשֶ
ל  ׁשֶ ִנים  ׁשָ ַאֲחֵרי  ַמֲאִמין!  לֹא  "ֲאִני  ֻמְחֶלֶטת,  ַתְדֵהָמה  ּבְ ִאּלּו  ּכְ ַלט  ּפָ הּוא 
ְוִהְתַרֲחבּות  ּפּוץ  ׁשִ אן ָעְברּו  ּכָ ּבּור  ַהּצִ ל מֹוְסדֹות  ּכָ ׁשֶ ּוְלַאַחר  ּוב  ּשׁ ּיִ ּבַ ֲעבֹוָדה 
ּלֹו?!  ׁשֶ ֻצְמָצמֹות  ָדֶל"ת ָהַאּמֹות ַהּמְ ּבְ ֵאר ָלֶנַצח  ָ ִנּדֹון ְלִהּשׁ "ד  ית ַחּבַ ּבֵ – ַרק 

ֲאִני לֹא ַמֲאִמין!".

ְפֵני  ּבִ ִהְבִחין  יִדי  ּגִ תֹו.  ּיָ ְלִצּפִ ֶהְתֵאם  ּבְ ֵהִגיבּו  ַעד  ַהּוַ ַחְבֵרי  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֵניֶהם  ּפְ
ּוב אֹוֲהִבים אֹותֹו ְוֶאת  ּשׁ ּיִ ּבַ הּות ְוַאֲהָדה ְלִעְנָינֹו. הּוא ָיַדע ֵהיֵטב ׁשֶ ם ִהְזּדַ ּלָ ּכֻ
ַרק  ּלֹו  ׁשֶ ה  ׁשָ ּקָ ַהּבַ ּור  ִאּשׁ ִאי  ַעל  ה  ַעּתָ ָעַרְך  ׁשֶ ְדֵהָמה  ַהּתַ ַגת  ְוַהּצָ ִעילּותֹו,  ּפְ
עֹוד  ְלַגּלֹות  ָעַמד  אֹוָתה  ית  ָהֲאִמּתִ ה  ׁשָ ּקָ ַלּבַ ְרַקע  ַהּקַ ֶאת  יר  ְלַהְכׁשִ נֹוֲעָדה 

ְמַעט.

יִדי,  ּגִ ַמר  ְלֶרַגע,  ְחׁשֹב  ּתַ ּלֹא  "ׁשֶ ל:  ְלִהְתַנּצֵ ִמֵהר  ַאְלֹמִגי,  ַמר  ב-רֹאׁש,  ַהּיֹוׁשֵ
ּלֹו  ּכֻ ְוָלֵאזֹור  ה  ִהּלָ ַלּקְ רּוָמְתָך  ּתְ ִעילּוְתָך.  ּפְ ֶאת  ָראּוי  ּכָ ַמֲעִריִכים  ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ
לֹא  נּו  ּלָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִלי  ְלּכָ ּכַ ב  ַמּצָ ּבְ ּוב  ּשׁ ּיִ ׁשֶ ִבין  ּתָ ֵמַעְצְמָך  ֲאָבל  ּוְמֹבֶרֶכת,  ְידּוָעה 
ֹחֶדׁש  ּכְ ִלְפֵני  ב,  ַאּגַ ֹזאת.  ּכָ ׁשֶ ֲעָנִקית  הֹוָצָאה  ֶרַגע  ּכָ ְלַעְצמֹו  ְלַהְרׁשֹות  ָיכֹול 
ּפֹה,  ְסּתֹוֵבב  ּמִ ׁשֶ ל מֹוִטי  ׁשֶ תֹו  ׁשָ ּקָ ּבַ ֵריָקם ֶאת  יב  ְלָהׁשִ ּדֹוָמה  ה  ּבָ ִמּסִ ֶנֱאַלְצנּו 

יָרה". קֹום ְולֹא ָיֹכְלנּו ְלַהֲעִניק לֹו ּדִ ּמָ ֵלט ּבַ ם הּוא ְלִהּקָ ׁש ּגַ ּקֵ ּבִ ׁשֶ

תּוב  ֵרָרה. "ּכָ ל ֵאין ּבְ ֶזה ׁשֶ ְרצּוף ּכָ ה ּפַ קֹול ְמֻאְכָזב ְוָעׂשָ יִדי ּבְ "טֹוב", ֵהִגיב ּגִ
דֹוָלה,  ַהּגְ ה  ׁשָ ּקָ ַהּבַ ֶאת  ִלי  ִרים  ְ ְמַאּשׁ ֵאיְנֶכם  ִאם  ָאז  ֶמֱחָצה.  ה  עֹוׂשָ ה  ִפּלָ ּתְ ׁשֶ

ֶזה,  ּכָ הּו  ֶ ַמּשׁ אֹו  ַמְחָסן  הּו  ֵאיֶזׁשֶ ֶאְמָצא  ִאם  דּו  ְתַנּגְ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ה  ְמַקּוֶ ְמאֹוד  ֲאִני 
ּוִמי  "ד,  ית ַחּבַ ּבֵ ל  ִעילּות ׁשֶ ּפְ ְוַלֲהֹפְך אֹותֹו ְלמֹוֲעדֹון  ץ אֹותֹו  ּפֵ ר ְלׁשַ ֶאְפׁשָ ׁשֶ
ם  ְרּתֶ ִהְזּכַ ה ׁשֶ אּוַכל ֲאִפּלּו ְלַמּנֹות ֶאת מֹוִטי ַהּזֶ ֵכן ׁשֶ יִדי, "ִיּתָ יֹוֵדַע", הֹוִסיף ּגִ
ַפְסנּו  ּתָ ֶעֶצם  ּבְ ְוָכְך  ִליָנה  ַיְרִויַח ְמקֹום  קֹום... הּוא  ַהּמָ ִעילּות  ּפְ ַעל  ַאֲחַראי  ּכְ

ֱאָסִפים. ְפֵני ַהּנֶ ָלה ֵעיַנִים ׁשֹוֲאלֹות ּבִ ֶאֶבן ַאַחת", ְוִגיִדי ּתָ י ִצּפֹוִרים ּבְ ּתֵ ׁשְ

ְמַנֵהל  יַע  ִהּצִ ׁשֶ ַלּמֹוָצא  ב-רֹאׁש  ַהּיֹוׁשֵ ַמח  ׂשָ יִדי",  ּגִ ַמר  ּמּוָבן,  ּכַ ן,  ּכֵ ן,  "ּכֵ
ָעה,  ַהְצּבָ ַלֲערְֹך  ֲאִפּלּו  ֹצֶרְך  ֵאין  זֹו  ּכָ ה  ׁשָ ּקָ ּבַ ַעל  ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ "ֲאִני  "ד.  ַחּבַ ית  ּבֵ

ַהֻאְמָנם?".

ְלָחן.  ֻ ַהּשׁ ֶאל  ִבים  ַהּיֹוׁשְ ל  ִמּכָ ָמה  ַהְסּכָ גּובֹות  ּתְ ָעלּו  ָעָיה",  ּבְ ֵאין  ַטח,  ּבֶ ן,  "ּכֵ
יָבה  ׁשִ ְוַהּיְ ְכָתב  ּבִ ּור  ָהִאּשׁ ֶאת  ל  ִקּבֵ ָמָתם,  ַהְסּכָ ַעל  ַלּנֹוְכִחים  הֹוָדה  יִדי  ּגִ

ִנְנֲעָלה.

ּוַמר  יֹוֵתר,  ּוְנִעיָמה  ה  ַקּלָ ָתה  ְוֶנֶעׂשְ ָבה  ׁשָ ָהֲאִויָרה  ַרְגֵליֶהם,  ַעל  ָקמּו  ם  ּלָ ּכֻ
ִני,  ִנּצָ ַמר  ֶזה  "ָאה,  ִני.  ִנּצָ ַמר  ל  ׁשֶ ְלֶזהּותֹו  יִדי  ּגִ ֶאת  אֹול  ִלׁשְ ר  ִנְזּכַ ַאְלֹמִגי 
ה  ּמָ ּכַ ַלֲעׂשֹות  ַרּבֹות  ִלי  ָעַזר  ָהַאֲחרֹון  ַמן  ּזְ ּבַ ְוָקא  ּדַ ב,  ַאּגַ ׁשֶ י,  ּלִ ׁשֶ ָיָקר  ָיִדיד 
ית  ּפּוץ ַמְחָסן ְלטֹוַבת ּבֵ ְדַבר ׁשִ י ֹקֶדם, ּבִ ְרּתִ ִהְזּכַ ה ׁשֶ ִכּוּון ָהַרְעיֹון ַהּזֶ ְצָעִדים ּבְ

"ד"... ַחּבַ

ְוִהְכִריז:  ָרָחב  ִחּיּוְך  ְך  ִחּיֵ יִדי  ּגִ ַאְך  ְתִמיָהה,  ּבִ ָאְזֵניֶהם  ָזְקפּו  ַהּנֹוְכִחים  ל  ּכָ
ַמְחָסן  ְלאֹותֹו  ו  ַעְכׁשָ ֵאַלי  ְלִהְתַלּוֹות  ַרּבֹוַתי,  ֶכם,  ּלְ ּכֻ ֶאת  ְלַהְזִמין  ׁש  "ֲאַבּקֵ
ֵאיזֹו  ּבְ ִלְראֹות  ְמחּו  ׂשְ ּתִ ׁשֶ ְכָנע  ְמׁשֻ ֲאִני  י...  ְבּתִ ָחׁשַ ָעָליו 
ֶטֶרם  ם ִלי, ֲאִפּלּו ּבְ ַתּתֶ ּנְ ּור ׁשֶ ִכּוּון ָהִאּשׁ י ּבְ ַעְלּתִ ְזִריזּות ּפָ

ב"... ִנְכּתַ

•

ָעה  ׁשָ ֵעֶבר  ל  ִמּכָ ְמעּו  ִנׁשְ ְוַתְדֵהָמה  ֲעלּות  ִהְתּפַ ְקִריאֹות 
ַהֲחָדׁשֹות.  ְדֵרגֹות  ַהּמַ מֹוַרד  ּבְ אֹוְרָחיו  ֶאת  יִדי  ּגִ הֹוִריד  ׁשֶ
ְמקֹום  ּבִ ְתאֹום,  ּפִ ֵעיֵניֶהם  ְלֶנֶגד  ָצה  ּצָ ׁשֶ ָפה  ַהּיָ יָרה  ַהּדִ
ְבַעת  ׁשִ ֶאת  ִהְפִעיָמה  ׁשּוט  ּפָ חּוב,  ְוַהּטָ ן  ׁשָ ַהּיָ ְחָסן  ַהּמַ
לֹוַמר  ָרצּו,  ִאם  ֲאִפּלּו  ה,  ַעּתָ ָיְכלּו  ּלֹא  ׁשֶ ַעד,  ַהּוַ ַחְבֵרי 

ה. ֲהָלְך ַהּזֶ ְגנּות ַהּמַ הּו ּבִ ֶ ַמּשׁ

ָקֵרר  ַהּמְ ִמן  ִחיׁש  ַלְפנּו  ׁשָ ְמאֹוד.  ים  ׁשִ ִנְרּגָ ָהִיינּו  ַוֲאִני  ַנִחי 
ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ֶאת  ְוָעַרְכנּו  ָמִרים,  ׁשְ ְועּוַגת  ּפּוִזים  ּתַ ִמיץ  ֶהָחָדׁש 

ים. ַלת ָהאֹוְרִחים ַהֲחָדׁשִ ֶהָחָדׁש ְלַקּבָ

ֶאת  ָוׁשּוב  ׁשּוב  ָלַחץ  הּוא  ם.  ּלָ ִמּכֻ ׁש  ְוִנְרּגָ ר  ִחּוֵ ָהָיה  מֹוִטי 
ַעל  ָוׁשּוב  ׁשּוב  ל  ְוִהְתַנּצֵ ַעד  ַהּוַ ֵמַחְבֵרי  ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָיָדיו 

יִדיָעָתם. ּלֹא ּבִ ֵהָחֵבא, ׁשֶ ֱאַלץ ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּכֹל ּבְ ּנֶ ׁשֶ

ֶכם  ּלְ ּכֻ ים', "ׁשֶ יִדי ְוֵהִרים ּכֹוִסית 'ְלַחּיִ "ֵאין ִלי ָסֵפק", ָקָרא ּגִ
ַקל  ּנּוי  ׁשִ ה  ַנֲעׂשֶ ִאם  ּבְ מֹוִטי,  ל  ׁשֶ ְמָחתֹו  ׂשִ ּבְ ְמחּו  ׂשְ ּתִ
"ד  ַחּבַ 'מֹוֲעדֹון  קֹום  ַלּמָ ִלְקרֹא  ּוִבְמקֹום  ַהַהְחָלָטה,  ח  ֻנּסַ ּבְ
ל מֹוִטי  ִית ׁשֶ יָרה ַהּזֹאת, 'ַהּבַ ל מֹוִטי', ִנְקָרא ַלּדִ ַאֲחָריּותֹו ׁשֶ ּבְ
ים!", ְוָכל ַהּנֹוְכִחים ָענּו ְוָאְמרּו  "ד'! ְלַחּיִ ְמָחה ֶאת מֹוֲעדֹון ַחּבַ ׂשִ ָאֵרַח ּבְ ּיְ ׁשֶ

ים!"... ים, ְלַחּיִ "ְלַחּיִ

•

ם ָיְצאּו ַהחּוָצה ַלֲאִויר  ּפֹוְנָטִנית ְוֻכּלָ ה ַהּסְ ִסּבָ ָמה ַהּמְ ּיְ ֶעֶרב ִהְסּתַ ע ּבָ ֵתׁשַ ַרק ּבְ
ִליׁשֹון  ָהְלכּו  ֶרם  ּטֶ ׁשֶ ְרחֹוִקים  ּוִבים  ִיּשׁ ל  ׁשֶ ְמַנְצְנִצים  אֹורֹות  ַהּצֹוֵנן.  ְיָלה  ַהּלַ
ְטּפּוִטים  ל ָהֵרי ְיהּוָדה. ְלַאַחר ַהּפִ אֹות ׁשֶ ָסגֹות ִנּשָׂ ָכה ּפְ ִהְבִליטּו ִמּתֹוְך ַהֲחׁשֵ
מּו ֲעֻמּקֹות  ים ָנׁשְ ִתיָקה. ָהֲאָנׁשִ ל ׁשְ ָעַתִים, ָהָיה ֶזה ֶרַגע ׁשֶ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ ים ּבְ ָהֲאֻרּכִ
ר  ָלֹאשֶׁ ִפים  ּתָ ׁשֻ אן  ּכָ ם  ּלָ ּכֻ ִלּבֹות  יַצד  ּכֵ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ַוֲאִני  ִרי,  ְדּבָ ַהּמִ ָהֲאִויר  ֶאת 

ים טֹוָבה ִליהּוִדי. ר עֹוׂשִ ֲאׁשֶ ים ּכַ ָחׁשִ ה ׁשֶ ְפָלא ַהּזֶ ַהּנִ

לֹוַמר  ִביל  ׁשְ ּבִ ְך  ּכָ ְסָתם  ר,  ְסּגֵ ַהּמַ יֹוֵסף  ָאַמר  ָיִפים",  אֹורֹות  ֵאילּו  ְראּו  "ּתִ
ְוָאַמר  ְוָעַלי  ַנִחי  ַעל  ְתאֹום  ּפִ יַע  ִהְצּבִ יִדי  ּגִ ַאְך  ים.  ְרַחּקִ ַלּמֶ יַע  ְוִהְצּבִ הּו,  ֶ ַמּשׁ
ים  ַטּנִ ַהּקְ ָהאֹורֹות  ֵני  ׁשְ ל  ׁשֶ ְזכּוָתם  ּבִ הּוא  ּלֹו  ּכֻ ה  ַהּזֶ ּפּור  ַהּסִ ל  "ּכָ ֶרֶגׁש:  ּבְ

ה!"... ָהֵאּלֶ

לֹא  יִדי  ּגִ ַאְך  ִלְראֹות,  ָיְכלּו  ְולֹא  ְך  ֹחשֶׁ ָהָיה  ׁשֶ דֹול  ּגָ ל  ּוַמּזָ נֹוָרא  ִהְסַמְקנּו 
ֵנינּו  י ׁשְ אן!", ָאַמר ׁשּוב ְוָחַפן ֶאת ָראׁשֵ ים ּכָ ּיִ ה ָהאֹורֹות ָהֲאִמּתִ ה: "ֵאּלֶ ִהְרּפָ

ר ְיהּוָדה"... ִמְדּבַ ים ּבְ ַכּפֹות ָיָדיו. "אֹורֹות ְיהּוִדּיִ ּבְ

סוף
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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
 – ַמֲחנֹות  ֵני  ִלׁשְ ה  ּתָ ַהּכִ ֶאת  ָגה  ּלְ ּפִ דֹוָלה  ּגְ ְמִריָבה 

ר י ִזיְלּבֶ ל מֹוְיׁשִ ֲחֶנה ׁשֶ מּוִליק, ְוַהּמַ ל ׁשְ ֲחֶנה ׁשֶ ַהּמַ

ט"ז  ּיּוק ּבְ ר – ְלֶיֶתר ּדִ ֹחֶדׁש ִאּיָ י, ּבְ ְנּתִ ָבר ִצּיַ ּכְ ִפי ׁשֶ ּכְ
יָון  ּוִמּכֵ ְלִמְצוֹות.  ֵנס  ְלִהּכָ ָהִייִתי  ָעִתיד   – ר  ִאּיָ ּבְ
הֹוַרי  ֲאָחיֹות,  ׁש  ׁשֵ ַאֲחֵרי  ָהִראׁשֹון  ן  ַהּבֵ ֲאִני  ׁשֶ
ה  ּיָ ה ְמאֹוד ִצּפִ ְוַאֲחיֹוַתי ִהְתּכֹוְננּו ַלֲחִגיָגה ִעם ַהְרּבֵ
ר- ׁש ְמאֹוד ִלְקַראת ַהּבַ ׁשּות. ֲאִני ָהִייִתי ִנְרּגָ ְוִהְתַרּגְ

י,  ּלִ ׁשֶ חֹות ִמְצָוה  ּפָ לֹא  ֵהם  ֲאָבל  ּמּוָבן,  ּכַ
י, אּוַלי יֹוֵתר. ּנִ ִמּמֶ

ִמיִמים  ּתְ בּוַעִים  ׁשְ ְמַעט  ּכִ
ּנּון  ׁשִ ַעל  ָאִבי  י  ִאּתִ ַקד  ׁשָ
ְפֵני  ּבִ א  ֶאּשָׂ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ
ת  ִלְמִסּבַ ְזָמִנים  ַהּמֻ ְקַהל 
ת  ֻחְפׁשַ ּבְ ר-ִמְצָוה.  ַהּבַ
ֶהם  ּבָ י  ַלְטּתִ ׁשָ ָבר  ּכְ ַסח  ַהּפֶ
י ְלָאְמָרם  ְרָים ְוָיֹכְלּתִ ַעל ּבֻ
ִמּתֹוְך  ֲאִפּלּו  ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ

ָנה... ׁשֵ

ָהְיָתה  ית  ִאיׁשִ ִלי  ֲאָבל 
ה  ּמָ ּכַ נֹוֶסֶפת.  ְכִנית  ּתָ
ר- ַהּבַ ִלְפֵני  ים  ֳחָדׁשִ

ַרְעיֹון,  מֹוִחי  ּבְ ָעָלה  ִמְצָוה 
ֲאִני  ׁשֶ ָיָפה  ֶרת  ַמְזּכֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ֵפי  ּתְ ּתַ ְלִמׁשְ ְלַהֲעִניק 
אֹוָתּה  ְהֶיה  ּתִ ָמה  י  ָיַדְעּתִ ֲאִפּלּו  ָאִכין.  ַעְצִמי  ּבְ

ֶרת. ַמְזּכֶ

י. ּלִ ָקר ׁשֶ א ַהּיָ ּבָ ְוֶזה ֵמִביא אֹוָתנּו ֶאל ַהּסַ

ַלְכָמן, הּוא ִאיׁש  ד ָאִבי, ר' ַיעְנְקל ּבְ י ִמּצַ ּלִ א ׁשֶ ַסּבָ
ְיָלָדיו  ל  ּכָ א  ֶאּלָ ֲאִני,  ַרק  לֹא  אֹוֵהב.  ְמאֹוד  ֲאִני  ׁשֶ

ּוְנָכָדיו אֹוֲהִבים אֹותֹו ְמאֹוד.

ים ּכֹה ַחּמֹות? ִמּלִ ר ָעָליו ּבְ ַמּדּוַע ֲאִני ְמַדּבֵ

ֹאֶפן  ּבְ ְוָחִביב  ֶנְחָמד  ִאיׁש  הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ית,  ֵראׁשִ
ּה  ֵמֶעְרּכָ ְלַהְמִעיט  ָחִליָלה,  רֹוֶצה,  )לֹא  ּדֶֹפן  יֹוֵצא 
ֶנְחָמָדה  ה  ָ ִהיא ִאּשׁ י, ׁשֶ ּלִ ׁשֶ א  ְבּתָ ל ַהּסַ ַהַחְברּוִתי ׁשֶ
ָנִתי  ַכּוָ ּבְ ֶרַגע  ּכָ ֲאָבל  א,  ּבָ ִמּסַ חֹות  ּפָ לֹא  ַוֲאהּוָבה 

י(. ּלִ א ׁשֶ ַסּבָ ד ּבְ ְלִהְתַמּקֵ

ֶזה  ִעם  ֶזה  ים  ׁשִ ִנְפּגָ ָאנּו  ּה  ּבָ ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ִנית,  ׁשֵ
אֹו  ְלִבּקּור  ֵאָליו  ִאים  ּבָ ֲאַנְחנּו  ִאם  ה  ּנֶ ְמׁשַ ְולֹא   –
הּו  ֶ ְחּתֹו ַמּשׁ ַאְמּתַ א ֵאֵלינּו ְלִהְתָאֵרַח – ֵיׁש ּבְ הּוא ּבָ ׁשֶ
ַעם  ּפַ ח,  ּבָ ְמׁשֻ ׁשֹוקֹוָלד  ֶזה  ַעם  ּפַ ִביֵלנּו.  ׁשְ ּבִ טֹוב 

יס. ֵמי ּכִ י ָחִביב, ּוַפַעם... ְסָתם ּדְ ּמּוׁשִ ִריט ׁשִ ּפְ

ְוַלַהֲעָרָכה  ָלַאֲהָבה  ית,  ִליׁשִ ׁשְ ה,  ִסּבָ עֹוד  ֵיׁש  ֲאָבל 
ִהיא  ׁשֶ י ָיָצא ֵמרּוְסָיה ּכְ ּלִ א ׁשֶ יו. ַסּבָ ַלּפָ ֲאִני ָחׁש ּכְ ׁשֶ
ְרֶזל  ַהּבַ ָמַסְך  ֵמֲאחֹוֵרי  ֶרת  ּוְמֻסּגֶ ְסגּוָרה  ָהְיָתה  עֹוד 
י,  ּלִ א ׁשֶ ר ַעל ַסּבָ ֲאִני ְמַסּפֵ ׁשֶ ָהֵאיְמָתִני )ִלְפָעִמים, ּכְ

ָהָיה – ָמה,  ֶזה  ִדּיּוק  ּבְ ֵאיְך  ׁשֹוֲאִלים אֹוִתי  ֲחֵבִרים 
ָמָסְך ָעצּום  דֹוָלה ַהּזֹו ּבְ ִדיָנה ַהּגְ ל ַהּמְ יפּו ֶאת ּכָ ִהּקִ
ה  ּזֶ ל ְמִביִנים ׁשֶ ַלַהט ׁשֶ יר ָלֶהם ּבְ ְרֶזל? ֲאִני ַמְסּבִ ִמּבַ
א  ּכֵ ּדִ ׁשֶ ׁשּוַח  ַהּקָ ְלטֹון  ִ ַהּשׁ ֶאת  ְלָתֵאר  א  ּבָ ׁשֶ ּמּוי,  ּדִ
ִאּלּו ֵהם ָהיּו  ֶאת ֶאְזָרָחיו ּובֹוֵדד אֹוָתם ֵמָהעֹוָלם, ּכְ
א  ַסּבָ ָאז  ְרֶזל(.  ּבַ ל  ׁשֶ ָעִביר  י  ְלּתִ ּבִ ָמָסְך  ֵמֲאחֹוֵרי 
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוָחֵמׁש,  מֹוִנים  ׁשְ ֶבן  ּכְ ְיהּוִדי  הּוא  י  ּלִ ׁשֶ
ֵאְרָעה  ֵמרּוְסָיה  ְיִציָאתֹו  ִרים.  ְוֶעׂשְ ֵמָאה  ַעד  ִריא,  ּבָ
ֶאת  רֹו  ׂשָ ּבְ ַעל  ָחָוה  ְוהּוא  ָנה,  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ּכְ ִלְפֵני 
ְלטֹון  ִ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָקׁשֹות  ֲהִכי  ִנים  ָ ּשׁ ּבַ ֲהדּות  ַהּיַ ְרִדיַפת 

ַהּקֹומּוִניְסִטי.

ֵמרּוְסָיה  ְיִציָאתֹו  ֲאחֹוֵרי  ּמֵ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ ְטנּוִתי  ִמּקַ
ּדֶֹפן.  יֹוֵצא  ִסּפּור  ר  ּתֵ ִמְסּתַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  תֹו  ַוֲעִלּיָ
ִלְפנֹות  ְנאֹוָתה  נּות  ּמְ ִהְזּדַ ָמָצאִתי  לֹא  ֲאָבל  י,  ָיַדְעּתִ
ֹאֶפן  ּבְ ּפּור  ַהּסִ ֶאת  ִלי  ר  ְלַסּפֵ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּוְלַבּקֵ ֵאָליו 
ֵני  ּבְ ְמַעט  לֹא  ׁש  ּיֵ ׁשֶ יֹוֵדַע  ם  ּגַ ֲאִני  ּוְמֹפָרט.  ָמֵלא 
ְלָאחֹור  ַמן  ּזְ ּבַ ַלְחֹזר  ים  ׂשִ ׂשָ ֵאיָנם  ׁשֶ ִרים  ְמֻבּגָ ָאָדם 
יֶהם.  ַחּיֵ ּבְ ָקׁשֹות  קּופֹות  ִמּתְ ִזְכרֹונֹות  ּוְלַהֲעלֹות 
ם  ּגַ ָנכֹון  ִנּצֹוֵלי ׁשֹוָאה, ֲאָבל  ר ֵאֶצל  ִעּקָ ּבְ ּבֹוֵלט  ֶזה 
ּיֹות  ִאיׁשִ ֲחָויֹות  ְצִעירּוָתם  ּבִ ָחוּו  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ י  ְלַגּבֵ

הּוא. ל סּוג ׁשֶ ָקׁשֹות ִמּכָ

ר-ִמְצָוה  ַהּבַ נּות.  ּמְ ִהְזּדַ ֹזאת  י,  ִלּבִ ּבְ י  ָאַמְרּתִ ֵעת,  ּכָ
ַע ֶאל ּתֹוְלדֹוָתיו  ְלִהְתַוּדֵ נּות  ּמְ ַהִהְזּדַ ְהֶיה  ּתִ י, זֹו  ּלִ ׁשֶ
ים  ְמַכּנִ ֲאַנְחנּו  ְך  )ּכָ ַלְכָמן"  ּבְ "ֵזְיֶדע  ל  ׁשֶ ְוקֹורֹוָתיו 
ֶאת  ְלַהֲעלֹות  נּות  ּמְ ְוִהְזּדַ ָחה(  ּפָ ׁשְ ַהּמִ חּוג  ּבְ אֹותֹו 
מֹו  ִאים, ּכְ ִביל ַהּדֹורֹות ַהּבָ ׁשְ ָתב. ּבִ ָבִרים ַעל ַהּכְ ַהּדְ

אֹוְמִרים... ׁשֶ

ֶאָחד  ל  "ּכָ ִהְתַלֲהבּות.  ּבְ י  ּלִ ׁשֶ ַרְעיֹון  ּבָ ְמכּו  ּתָ הֹוַרי 
ֵדי ָלַדַעת ֵמֵהיָכן  ּלֹו ּכְ ים ׁשֶ ָרׁשִ ָ יר ֶאת ַהּשׁ ָצִריְך ְלַהּכִ
ֶאת  יַע  ִהּבִ ָאִבי  ְוִאּלּו  י.  ִאּמִ ָאְמָרה  ָצַמח",  הּוא 
ִאם  ַרב  ֵפק  ּסָ ׁשֶ ֶנת  ְמֻצּיֶ נּות  ּמְ ִהְזּדַ "ּזֹאת  ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ
ן  ּוֵ ְדָבָריו ִהְתּכַ ּבִ ֵער ׁשֶ ַעם נֹוֶסֶפת". ֲאִני ְמׁשַ ְחֹזר ּפַ ּתַ
י לֹא  ּלִ א ׁשֶ חֹוֵלף ַסּבָ ל יֹום ׁשֶ ִעם ּכָ ה ׁשֶ ִלְרֹמז ָלֻעְבּדָ
ר  ְלַסּפֵ יֹוֵתר  ַקל  לֹו  ִיְהֶיה  ְולֹא  יֹוֵתר,  ָצִעיר  ה  ַנֲעׂשֶ

יב. ְוָלנּו לֹא ִיְהֶיה ַקל יֹוֵתר ְלַהְקׁשִ

חֹול  ֵמי  ִמּיְ ֶאָחד  ּבְ ב  יֹוׁשֵ ַעְצִמי  ֶאת  ָמָצאִתי  ְוָכְך 
ְלִסּפּורֹו.  יב  ּוַמְקׁשִ י  ּלִ ׁשֶ א  ּבָ ַהּסַ מּול  ַסח  ּפֶ ַהּמֹוֵעד 

ִעיר, ַאְבֵרִמי. ם ָאִחי ַהּצָ ב ּגַ י ָיׁשַ ַיַחד ִאּתִ

ּוְבַתְמִצית,  ְקָצָרה  ּבִ אן  ּכָ ֶזה  ֶאת  ָלֶכם  ּכֹוֵתב  ֲאִני 
ה  ְך. ִנְדְרׁשָ ל ּכָ ׁשּוט ּכָ ִציאּות ֶזה לֹא ָהָיה ּפָ ּמְ ֲאָבל ּבַ
ֶבת  ים ָלׁשֶ י ַיְסּכִ ּלִ א ׁשֶ ּבָ ּסַ ֵדי ׁשֶ ת ִרּכּוְך ְרִציִנית ּכְ ֻעּלַ ּפְ

ֶרת. צּוָרה ְמֻסּדֶ ָבִרים ּבְ ר ֶאת ַהּדְ ּוְלַסּפֵ

י  ּלִ ׁשֶ ְכִנית  ַהּתָ ֶאת  לֹו  יִתי  ּלִ ּגִ לֹא  עֹוד  ה  ַהּזֶ ָלב  ָ ּשׁ ּבַ
ֶרת  ַמְזּכֶ ּכְ ק  ֻחּלַ ּתְ ׁשֶ חֹוֶבֶרת  ּבְ ּפּור  ַהּסִ ֶאת  יס  ְלַהְדּפִ
ִלי  ַעץ  ּיָ ׁשֶ ֶזה  הּוא  י  ּלִ ׁשֶ א  ַאּבָ י.  ּלִ ׁשֶ ר-ִמְצָוה  ּבַ ּבַ
ַלְחצֹות  ֵאיְך  ַנְחׁשֹב  ר,  ׁשֶ ַלּגֶ יַע  ּגִ ּנַ ׁשֶ "ּכְ ְך.  ּכָ ִלְנֹהג 

אֹותֹו", הּוא ָאַמר.

ֵמֶהָעָבר
סֹודֹות

א ּבָ ֶרת ִמּסַ ַמְזּכֶ
ֶרק ְרִביִעי ּפֶ

ִוית  ֲעִליָלה ַעְכׁשָ

ִסיס  מֹוַתַחת, ַעל ּבְ

י ִסּפּור ִהיְסטֹוִרי ֲאִמּתִ

ַזְלָמן רּוֶדְרָמן ַמִגּיׁש:

ְך  ֶהְמׁשֵ
ָיבֹוא
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ֱאִליֶמֶלְך הּוא ְקָצת ֹלא 'ְמֻׁשְפָׁשף', ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים ֶאְצֵלנּו. ֵיׁש 
ּבֹו ְּתִמימּות ְמתּוָקה ָּכזֹו, ֶׁשּגֹוֶרֶמת לֹו לֹוַמר ִמְׁשָּפִטים ְּבִלי 

ַלְחֹׁשב ֲעֵליֶהם, ְוֻכָּלם אֹוֲהִבים אֹותֹו, אּוַלי ַּדְוָקא ִּבְגַלל ֶזה.

ַּפַעם ַאַחת, ְלָמָׁשל, ִהְתָאֵרַח ֱאִליֶמֶלְך ְּבֵביתֹו ֶׁשל ֵׁשְיְמֶּבְרסֹון 
ֻּכָּלם  ֶעֶרב.  ֲארּוַחת  ְּבֶחְבָרָתם  ְוָאַכל 

נֹוָרא  ֶׁשָּלֶהם  ֶׁשִאָּמא  יֹוְדִעים 
ְלַהְחִמיא  ְּכֶׁשּׁשֹוְכִחים  ּכֹוֶעֶסת 

ַּגם  ֶׁשָּלּה.  ָהֹאֶכל  ַעל  ָלּה 
ָיְדָעה,  ֱאִליֶמֶלְך  ֶׁשל  ִאָּמא 

ְוֵהִכיָנה אֹותֹו ֵמֹראׁש.

ֲאָנִׁשים  ֵיׁש  ַּבַחִּיים.  ֶזה  ָּכָכה 
ָּכֵאּלּו, ְוִאָּמא ֶׁשל ֵׁשְיְמֶּבְרסֹון 
ִהיא ֵמַהִּקיצֹוִנים ְוַהֲחמּוִרים 
ֶׁשָּבֶהם. יֹוְדֵעי ָּדָבר אֹוְמִרים 

ִסְּימּו  ִמְּזַמן  ְּכָבר  ֶׁשַחֶּייָה 
ַּפַעם  ֵאי  ִאם  ַחִּיים,  ִלְהיֹות 
ָּבִאים  ְּכֶׁשאֹוְרִחים  ָּכֵאֶּלה.  ָהיּו 
ַהְּגֶבֶרת  ֻׁשְלָחָנם,  ַעל  ִלְסֹעד 
ֶׁשָּמא  ָקָׁשה  ַּבֲחָרָדה  ִנְתֶקֶפת 
ָלבֹוא,  ְיבֹוְׁשׁשּו  ַהַּמְחָמאֹות 
ְוִנְׁשָמָתּה ִּכְמַעט ּפֹוַרַחת ִמֶּמָּנה. 
ֶנֶפׁש  ִּפּקּוַח  ֵׁשְיְמֶּבְרסֹון,  ֵאֶצל 
הּוא ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ְוִאיָדְך ִזיל 

ָּגמּור – ַאֶחֶרת ֹלא ִּתְגֹמר.

ִּכְחַּכח  ָהֲארּוָחה,  ַאֲחֵרי  ַהִּקּצּור, 
ֶׁשל  ֵּביָתם  ְּבִמְטַּבח  ְוִהְכִריז  ִּבְגרֹונֹו  ֶמֶלְך 

ְיְמֶּבְרסֹוִנים ֶאת ַהִּמְׁשָּפט אֹותֹו ָעַמל ְלַׁשֵּנן ֵמֹראׁש: ״ִאָּמא  ַהּׁשֵ

ֶׁשִּלי ִּבְּקָׁשה ִלְמֹסר ֶׁשָהֹאֶכל ָהָיה ַמָּמׁש ָטִעיםםם״. ֻּכָּלם ָּפְרצּו 
ֶאת  ָּתַפס  ֱאִליֶמֶלְך  ְוָאז  ֵׁשְיְמֶּבְרסֹון.  ְּגֶבֶרת  ֲאִפּלּו  ִּבְצחֹוק, 
ֶּבֱאֶמת  "ֶזה  ָמה:  ִּבְמבּוַכת  ְוהֹוִסיף  ַלְּצחֹוק,  ְוִהְצָטֵרף  ַעְצמֹו 

ָהָיה ָטִעים"...

ְּבַעְצמֹו.  ֱאִליֶמֶלְך  ִּתְתַּפְּלאּו,  ַּבִּכָּתה?  ַהַפְׁשָלה  ַעל  ִסֵּפר  ּוִמי 
נֹוְרָמִלִּיים  ַלֲאָנִׁשים  ֲחׁשּוָבה.  ּתֹוָבָנה  אֹוָתנּו  ִלֵּמד  הּוא  ְוָאז 
קֹוִרים ָפִדיחֹות ֶׁשל ֲאָנִׁשים נֹוְרָמִלִּיים, ְוַהֹּכל ְּבֵסֶדר. ָאז ִאם 
ַּגם ַאֶּתם נֹוְרָמִלִּיים, ַמָּמׁש ֵאין ָלֶכם ָמה ְלִהְתַּבֵּיׁש ְּבַפְׁשלֹות 
ַמְצִחיקֹות ֶׁשִּמְתַרֲחׁשֹות ָלֶכם ִמֵּדי ַּפַעם. ָהִעָּקר, ְּכמֹו ֶׁשאֹוֵמר 

ֶמֶלְך, ֹלא ַלֲעׂשֹות ִעְנָין ִמִּפיִציְפֶקעס...

ְּכֶׁשֶּמֶלְך ִּבְמבּוָכה, הּוא ָּתִמיד ׁשֹוֵלף ֶאת ֶנֶׁשק ַהְּבִדיחֹות ֶׁשּלֹו, 
ְיְמֶּבְרסֹוִנים,  ְוגֹוֵרם ְלֻכָּלם ִלְצֹחק ּוְלַהְמִׁשיְך ָהְלָאה. ֵאֶצל ַהּׁשֵ
ָהִאָּמא-ֶׁשִּלי-ָאְמָרה-ֶׁשָהֹאֶכל-ָטִעים,  ַּתְקִרית  ַאֲחֵרי  ְלָמָׁשל, 
ַמָּכִרים  ְׁשֵני  ַעל  ַהְּבִדיָחה  ֶאת  ִסֵּפר  הּוא 
ַהֶּמְרָּכִזית.  ַּבַּתֲחָנה  ֶׁשִּנְפָּגִׁשים 
ָהֶאָחד.  ׁשֹוֵאל  נֹוֵסַע?",  "ְלָאן 
ִנְׁשַמַעת  ִּתְקָוה",  "ְלֶפַתח 
ַׁשְקָרן  "ָאְחח,  ַהְּתׁשּוָבה. 
ֶׁשָּכמֹוָך", ִמְתַרֵּגז ָהִראׁשֹון. 
ֶׁשַאָּתה  אֹוֵמר  "ַאָּתה 
ִּתְקָוה,  ְלֶפַתח  נֹוֵסַע 
ֶׁשֶאְחֹׁשב  רֹוֶצה  ַאָּתה  ִּכי 
ְיהּוָדה.  ְלאֹור  נֹוֵסַע  ֶׁשַאָּתה 
ֶּבֱאֶמת  ֶׁשַאָּתה  יֹוֵדַע  ֲאִני  ֲאָבל 
ָלָּמה  ָאז  ִּתְקָוה  ְלֶפַתח  נֹוֵסַע 

ְלַׁשֵּקר?"...

ְּכלּום.  עֹוד  ֶזה  ֲאָבל 
ֶׁשל  ִאָּמא  ַּפַעם 
ִנְכְנָסה  ֱאִליֶמֶלְך 
ָּפְרָחה  ְוִכְמַעט  ְלַחְדרֹו 
ָהָאהּוב  ְּבָנּה  ִנְׁשָמָתּה. 
ַהַּמְחָּברֹות  ָּכל  ֶאת  ִהִּניַח 
ֶׁשּלֹו ַעל ָהִרְצָּפה, ּוָפׁשּוט ָרץ 
ַאָּתה  ״ָמה  ָוׁשֹוב.  ָהלֹוְך  ֲעֵליֶהן 
ַּבֲחָרָדה,  ָהֵאם  ָצֲעָקה  עֹוֶׂשה?", 
ּוֶמֶלְך ֵהִׁשיב ָלּה ְּבֵעיַנִים ְּתֵמהֹות: ״ִאָּמא, ַהּמֹוֶרה  

ִּבֵּקׁש ֵמִאָּתנּו ַלֲעֹבר ַעל ַהֹחֶמר״...
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נֹוֶחם

ׁש  ְך ִמְתַרּגֵ ל ּכָ ֲאִני ּכָ
יָסה! ִלְקַראת ַהּטִ

ְסִליָחה ֶיֶלד, ָמה ֶזה?

ָעָיה? ֵיׁש ּבְ

ה  ה ַאּתָ ָלּמָ
ר ֶלֶחם  ּכַ ַמֲעֶלה ּכִ

טֹוס? ַלּמָ

ֲאִני מֹוִציא ֶלֶחם 
ִמן ָהָאֶרץ!

חֹוֶכעם
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ִּפַּנת ַהְּיִציָרה
 ֶׁשל יֹוִסי 

ּוִמְׁשַּפַחת ַלְחָיאִני
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הֹוָראֹות:

ְמִביִאים ַלֻּׁשְלָחן ֲחִביַלת טֹוִפים אֹו ּפֹוְּפקֹוְרן. ֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּגם ְּבַמִּפּיֹות, ַמְזְלגֹות ַחד ַּפֲעִמִּיים ְוַכּדֹוֶמה	 

ָּכל ִמְׁשַּתֵּתף ְמַקֵּבל ְׁשֵּתי ְנֻקּדֹות )ְׁשֵּתי ְיִחידֹות טֹוִפי אֹו ַמִּפית ְוָכְך ָהְלָאה(	 

ָּכל ַׂשְחָקן ְּבתֹורֹו ֵמִטיל ֶאת ַהֻּקִּבָּיה ּוְמַקֵּדם ֶאת ַהַחָּיל ַּבִּמְׁשְּבצֹות ְלִפי ַהִּמְסָּפר ֶׁשּמֹוָרה ַהֻּקִּבָּיה	 

ַעל ַהַּׂשְחָקן ְלַבֵּצַע, ְּבתֹוְך ַּדָּקה ַאַחת, ֶאת ַהְּמִׂשיָמה ַהּמֹוִפיָעה ַּבִּמְׁשֶּבֶצת ֶׁשָּבּה הּוא ֶנֱעַצר, ְוַאַחר ָּכְך ְלָהִטיל ׁשּוב ֶאת ַהֻּקִּבָּיה 	 
ְוִלְפֹעל ְלִפי ַההֹוָראֹות ַהָּבאֹות: ִאם ַהִּמְסָּפר ֶׁשּמֹוָרה ַהֻּקִּבָּיה הּוא 1 אֹו 2 – ַהַּׂשְחָקן זֹוֶכה ִּבְנֻקָּדה; 3 אֹו 4 – ַהַּׂשְחָקן ַמְחִזיר 
ַלֻּקָּפה ְנֻקָּדה; 5 – ַהַּׂשְחָקן ֶׁשִּמָּיִמין ַמֲעִניק ַלַּׂשְחָקן ְנֻקָּדה ַאַחת ִמֶּׁשּלֹו; 6 – ַהַּׂשְחָקן ַמֲעִניק ַלַּׂשְחָקן ֶׁשִּליִמינֹו ְנֻקָּדה ַאַחת ִמֶּׁשּלֹו

ַהְּמַנֵּצַח הּוא ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֲהִכי ַהְרֵּבה ְנֻקּדֹות	 
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ִמְׂשָחק ִמְׁשַּפְחִּתי

ְלֻׁשְלַחן ַׁשָּבת

 "ָּפָנָסִאים ְצִעיִרים" 
ְמַאֵחל ַלָּפָנָסִאים, ַלְּמנּוִיים, 
 ַלּקֹוְרִאים ּוְלָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 
 ְּכִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה 
ְלָׁשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה!

 ָהִעּתֹון ַהָּבא ֵיֵצא ָלאֹור ִלְקַראת 
ַׁשַּבת ָּפָרַׁשת ֹנַח תשע"ט
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