
ַּפנָָסִאיםַהְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם
ְצִעיִרים

ב"ה

ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת נַֹח
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ְמדֹוִרים ֲחָדִׁשים 

 ּוְמַעְנְיִנים 
ְמַחִּכים ָלֶכם!

ֹלא ַהַּבְיָׁשן 
ָלֵמד

ָּדן ַהַּלְמָדן ַיֲעֶנה ָלֶכם 
ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ֲהִכי 

ְמַעְנְינֹות

 ֶזהּות 
ְׁשאּוָלה

 ֻעִּזי ַקְּפלּון 
ִעם ִסּפּור ֶמַתח 
ְּבֶהְמֵׁשִכים ָחָדׁש

 ַהּכֹל 
ָּברֹאׁש

ֶאְתַּגר ֲחִׁשיָבה 
ּוִבּלּוׁש ַּבִּצּיּור ֶׁשל 
ְׁשֵניאֹור ִליְּפְסֶקר

ְּתעּוַדת ַחָּיל
ם ֶׁשִּלי הּוא יֹוֵסף ַחִּיים   ַהּׁשֵ

)ַהִּכּנּוי ֶׁשִּלי ַּבִּמְׁשָּפָחה הּוא "ַחִייִמי"( ַּכְרִמי.
ֲאִני ֶּבן ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה.

כּוָנה. ָׁשם ַּגם ִנְמָצא ְסִניף ַהָּפָנָסִאים ֶׁשִּלי, ֲאִני ָּגר ְּבַנֲחַלת ַהר ַחַּב"ד ֶׁשְּבִקְרַית ַמְלָאִכי, ְולֹוֵמד ְּבִכָּתה ז  ַלְּסִניף, ָהִייִתי ַהָּפָנַסאי ַהָּצִעיר ְּביֹוֵתר ְּבָכל ָהָאֶרץ...(.ֶׁשּבֹו ֲאִני ָחֵבר ָוִתיק – ְּכָבר ָחֵמׁש ָׁשִנים )ַאַּגב: ְּכֶׁשִהְתַקַּבְלִּתי ְּבַתְלמּוד ַהּתֹוָרה ַּבּׁשְ
ֲאִני יֹוֵדַע ְּבַעל ֶּפה ָחֵמׁש ַמֶּסְכּתֹות ְׁשֵלמֹות ְּבִמְׁשָנה, 
 

ְוַגם ַּכָּמה ְּפָרִקים ִמַּמַאְמֵרי ֲחִסידּות.
ַהְנָהָגה ֲחִסיִדית ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִּלי:
 

ַנְטָלה ִעם ַמִים ּוְקָעָרה ְל"ֶנעְגל ַוואֶסער"ֲאִני ַאף ַּפַעם ֹלא הֹוֵלְך ִליׁשֹון ִלְפֵני ֶׁשֲאִני ֵמִכין ְלַיד ַהִּמָּטה 

ֵסֶדר, 
ִנּגּוִנים

ֵאיְך עֹוִׂשים 'ִמְבָצִעים' ִעם ִּכּנֹור? 
ָמה ָקָרה ַלַּנָּגן ָהאֹוְסְטִרי ַּבֶפְסִטיָבל 
ְּבֶגְרַמְנָיה? ּוָמה ַהְּכִלי ֲהִכי ְמֻיָחד 

ְּבֵבית ִמְׁשַּפַחת ַּכְרִמי?

ַחִייִמי ַּכְרִמי ְמַסֵּפר ַעל 
 ַחִּיים ֶׁשל ְׁשִליחּות 
 ַוֲהָפַצת ֲחִסידּות, 

ֵּבין ַהְּצִליִלים ְוַהָּתִוים



"הּוא" אֹו  ל, אֹו ׁשֶ ֲאַנְחנּו ְנַקּבֵ ת ָלנּו – ׁשֶ ָמה יֹוֵתר ִאְכּפַ

לּו? "ֵהם" לֹא ְיַקּבְ

ים,  ְמיֹוִנּיִ ּדִ ִמְקִרים  ֵני  ׁשְ ַעל  ַעם  ּפַ ר  ִסּפֵ י  ָהַרּבִ

ְלַהְפִסיד  הּו  ְלִמיׁשֶ ַרם  ּגָ ַרב  ל  ׁשֶ ָסק  ּפְ ֵניֶהם  ׁשְ ּבִ ׁשֶ

ֶסף. ּכֶ

 – ֵאָלה  ׁשְ ִעם  ָלַרב  ה  מֹוְיׁשֶ יַע  ִהּגִ ָהִראׁשֹון,  ְקֶרה  ּמִ ּבַ

ֶאְתרֹוִגים,  ָמֵלא  קֹוְנֵטְיֶנר  ה  ִרּיָ ַלּבְ ִמּקָ א  ִיּבֵ הּוא  ָנִניַח, 

ֵהם  ַהִאם  ֵאָלה  ׁשְ ְוִהְתעֹוְרָרה  ֶסף,  ּכֶ ֲהמֹון  ׁשִֹוי  ּבְ

ן ְלִדין  ה ֻזּמַ ִני, מֹוְיׁשֶ ֵ ְקֶרה ַהּשׁ ּמִ סּוִלים. ּבַ ִרים אֹו ּפְ ׁשֵ ּכְ

ּלֹו. ף ׁשֶ ּתָ ֻ י ִעם ַהּשׁ ְסּפִ ְגַלל ִסְכסּוְך ּכַ ּתֹוָרה ֵאֶצל ָהַרב ּבִ

סּוִלים. זֹו  ָהֶאְתרֹוִגים ּפְ ַסק ׁשֶ ּפּור ָהִראׁשֹון, ָהַרב ּפָ ּסִ ּבַ

י ָעצּום. ֲאָבל ָהַרב  ְסּפִ ה, ֶנֶזק ּכַ ה ֲעבּור מֹוְיׁשֶ ה ָקׁשָ ַמּכָ

ָאַמר – ְוֵאין ָמה ַלֲעׂשֹות.

ב  ַחּיָ ה  ּומֹוְיׁשֶ צֹוֵדק,  ף  ּתָ ֻ ַהּשׁ ׁשֶ ַסק  ּפָ ָהַרב  ִני,  ֵ ַהּשׁ ּפּור  ּסִ ּבַ

מּוָכן  לֹא  ה  מֹוְיׁשֶ ֶזה  ֶאת  ֲאָבל  ָקִלים.  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ לֹו  ם  ּלֵ ְלׁשַ

ה,  אי ַהּזֶ ף ָהַרּמַ ּתָ ֻ ב, ְוהּוא צֹוֵדק?! לֹו, ַלּשׁ ל. "ֲאִני ַהַחּיָ ְלַקּבֵ

ׁשּוט ִמְתּפֹוֵצץ. ם?!" – הּוא ּפָ ּלֵ ֲאִני ָצִריְך ְלׁשַ

ַח,  ְמַנּצֵ ִני  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ָלנּו  ּכֹוֵאב  יֹוֵתר  ָלל.  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ֲאַנְחנּו,  ה  ֵאּלֶ ּכָ

נּו  ּלָ ׁשֶ ַמְפִסיִדים,  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ר  ֵמֲאׁשֶ  – ל  ְמַקּבֵ ַאֵחר  הּו  יׁשֶ ּמִ ׁשֶ

ֵאין.

ד  ְיַלּמֵ ה,  ִפּלָ ּתְ ּבַ בּוַע  ָ ַהּשׁ ׁש  ְלַבּקֵ ַנְתִחיל  אֹותֹו  ם, ׁשֶ ׁשֶ ַהּגֶ אּוַלי 

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ֵמַהּקָ ים  ׁשִ ְמַבּקְ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ּכְ ָחׁשּוב.  הּו  ֶ ַמּשׁ אֹוָתנּו 

ֶאְצִלי  "ַרק  נֹוִסיף  אּוַלי   – ִלְבָרָכה"  ּוָמָטר  ַטל  "ְוֵתן  הּוא 

ַפע  ׁשֶ ם הּוא  ׁשֶ ַהּגֶ ּמּוָבן.  ּכַ טּות ֻמְחֶלֶטת,  כּוָנה"?... זֹו ׁשְ ְ ּשׁ ּבַ

זֹון  ַהּמָ ֶאת  ל  ְמַגּדֵ ָלעֹוָלם, הּוא  ים  ַחּיִ ֵמִביא  ַמִים, הּוא  ָ ֵמַהּשׁ

ִיְהֶיה ְלַאף  ם – לֹא  ְלֻכּלָ ִיְהֶיה  ְצִריִכים. ֲאָבל ִאם לֹא  נּו  ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ם ָלנּו. ֶאָחד; ִאם ִיְהֶיה ַלֲאֵחִרים – ִיְהֶיה ּגַ

ֹמַח  ם, לֹא ַרק ְלַעְצֵמנּו; ִלׂשְ ׁש ְוִלְרצֹות ְלֻכּלָ ְוזֹו ַהָחְכָמה. ְלַבּקֵ

ּיֹוֵתר. ה ׁשֶ ם ִיְהֶיה, ְוַכּמָ ֻכּלָ ּלְ ן ְוִלְרצֹות ׁשֶ ם, ְלַפְרּגֵ ּלָ ִביל ּכֻ ׁשְ ּבִ

ַאָּבא הּוא ֹלא ַרק מּוִזיַקאי, 
הּוא ַּגם ַטָּבח ֹלא ַרע ִּבְכָלל. 

הּוא ְוִאָּמא ִמְתַחְּלִקים ַּבֲהָכַנת 
ַהַּתְבִׁשיִלים ְוַהַּמְטַעִּמים 

ָּבת. ַהַּמֲאָכל  ִלְסעּוַדת ַהּׁשַ
ַּבִּתי ֶׁשֲאַנְחנּו ֲהִכי אֹוֲהִבים  ַהּׁשַ
הּוא ַּדג ַסְלמֹון ָּכבּוׁש, ֶׁשַאָּבא 

ֵמִכין ַּבִּמְטָּבח. ַמָּמׁש ַמֲעָדן!

ַאָּבא ֶׁשִּלי הּוא מּוִזיַקאי. 
הּוא עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ַּגם 
'ַלְּנָׁשָמה', ֲאָבל ֶזה ַּגם 

ַהִּמְקצֹוַע ֶׁשּלֹו. הּוא 
ַמָּמׁש עֹוֵבד ָּבֶזה, ְוהּוא 

ֲאִפּלּו מֹוֶרה ְּבֵבית ֵסֶפר 
ְלמּוִסיָקה. ִּכְמַעט ָּכל 
ַׁשָּבת הּוא ֵמִביא ִאּתֹו 

אֹוְרִחים, ֻּכָּלם ְקׁשּוִרים 
ֵאיְכֶׁשהּו ְלמּוִסיָקה. ֵחֶלק 
עֹוְבִדים ִאּתֹו, ַּתְלִמיִדים 

ֶׁשּלֹו, אֹו ַמָּכִרים ִמַּתֲעִׂשַּית 
ַהּמּוִסיָקה.

ַאֶּתם ְיכֹוִלים ְלָהִבין ְלַבד 
ֶׁשֵאין ֶאְצֵלנּו ֻׁשְלַחן ַׁשָּבת 

ְּבִלי ָלִׁשיר, ָלִׁשיר ְוָלִׁשיר...

ִאָּמא ֶׁשִּלי עֹוֶבֶדת 
ַּבֲעבֹוַדת קֶֹדׁש. ִהיא 

ְמַנֶהֶלת ַמְחָלָקה 
ְּבִאְרּגּון "ַיד ְלַאִחים", 

ֶׁשַהְּפִעיִלים ֶׁשּלֹו ַמִּציִלים 
ְיהּוִדים ִמִּמיְסיֹוֶנִרים 

ּוֵמִהְתּבֹוְללּות. ֹלא ַּפַעם 
ִמְתָאְרחֹות ֶאְצֵלנּו ְלָכל 

ָּבת ָּבנֹות ֶׁשֻחְּלצּו  ַהּׁשַ
ִמָּכל ִמיֵני ְמקֹומֹות, 

ֶׁשָאסּור ִלי ֲאִפּלּו ְלַסֵּפר 
ָלֶכם ֲעֵליֶהם. ְּכֶׁשֵהן 

זֹוכֹות ְלַהְדִליק ֵנרֹות 
ַׁשָּבת ְּבַבִית ְיהּוִדי, ֵהן 

ּבֹוכֹות ֵמִהְתַרְּגׁשּות. 
ַּגם ֲאִני ִמְתַרֵּגׁש ְמאֹוד 

ִלְראֹות ֶאת ֶזה.

ָּדן ַהַּלְמָדן עֹוֶנה:
ַאל ִּתְתַּבְלְּבלּו! ֶאת ְּכַתב ַרִׁש"י – ֹלא ַרִׁש"י ִהְמִציא... יֹוֵתר ִמֶּזה: הּוא 
ֵמעֹוָלם ֹלא ִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו, ַוֲאִפּלּו ֹלא ִהִּכיר אֹותֹו. ַהְּכָתב ַהְּמֻיָחד ַהֶּזה 

ֻהְמָצא ַרק ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ַרִׁש"י.

ִמי ֵּכן ִהְמִציא ֶאת ְּכַתב ַרִׁש"י? ְיהּוִדי ְסָפַרִּדי – ְּכלֹוַמר: ִמְּמִדיַנת ְסָפַרד 
– ְּבֵׁשם ַאְבָרָהם ַּגְרטֹון.

ים ָׁשָנה. ַמְהֵּפַכת ַהְּדפּוס ַהּמֹוֶדְרִני  ֶזה ָהָיה ִלְפֵני ַּכֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמּׁשִ
ִהְתִחיָלה ְּבֵעֶרְך ָאז, ְוַהְּיהּוִדי ַהֶּזה ֵהִקים, ְּבָקַלְּבִרָּיה ֶׁשְּבִאיַטְלָיה, ֶאת 

ֵּבית ַהְּדפּוס ָהִראׁשֹון ָּבעֹוָלם ֶׁשִהְדִּפיס ְסָפִרים ְּבאֹוִתּיֹות ִעְבִרּיֹות.

ֵמַהִּמְפָקָדהַמֲעָטָפה 

ִמי ִהְמִציא ֶאת
"י? ְּכַתב ַרׁשִ

לֹא 
ן ְיׁשָ ַהּבַ

ָלֵמד
2



ָּדִוד ָאִחי הּוא 'ַּבַעל ַהְּמַנֵּגן' ִּבְסעּוַדת 
ָּבת ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית. הּוא ּבֹוֵחר ֶאת  ַהּׁשַ

יָרה. ַהִּנּגּוִנים ּומֹוִביל ֶאת ַהּׁשִ

ַמְלָּכה ֲאחֹוִתי ַאֲחָרִאית ַעל 
ַהֲהַוי... ִהיא ְׂשֵמָחה ּוַמְצִחיָקה, 

ְוִהיא ַּגם עֹוָׂשה ָלנּו ִחידֹון 
ְמַׁשֲעֵׁשַע ַעל ַהָּפָרָׁשה.

ְלַדְעִּתי, ֲאחֹוִתי מֹוִרָּיה ְיכֹוָלה 
ִלְהיֹות מֹוָרה ְמֻעָּלה, ְוַגם 
קֹוְנִּדיטֹוִרית. ִהיא עֹוָׂשה 

ַהְפָעלֹות ִליָלִדים, ְוַגם ְמִכיָנה 
ֶאת ַהִּקּנּוִחים ֲהִכי ְטִעיִמים 

ָּבָאֶרץ. ִאם ִּתְטֲעמּו ֶאת 
ַה"ְּקֶרמֹוִנים" ֶׁשָּלּה – ָּתִבינּו. 

ֵאֶּלה ַּכּדּוֵרי ׁשֹוקֹוָלד ְמֻמָּלִאים 
ּוְמֻצִּפים ְּבָכל ִמיֵני ְּדָבִרים 

ְטִעיִמים, ּוְבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש 
ֲאַנְחנּו ְמַגִּלים עֹוד ִׁשְדרּוִגים 

ְוַהְפָּתעֹות...

ַאָּבא ִהְנִהיג ֶאְצֵלנּו ִמְנָהג 
ָקבּוַע. ָּכל אֹוֵרַח ֶׁשּיֹוֵׁשב 

ָּבת  ְלַיד ֻׁשְלַחן ַהּׁשַ
ֶׁשָּלנּו, אֹוֵמר "ְלַחִּיים" 

ּוְמַסֵּפר ְלֻכָּלם ִסּפּור ֶׁשל 
"ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית" ֶׁשָּקָרה 

לֹו. ְּבָכל ַׁשָּבת ֵמָחָדׁש, 
ֲאִני ִנְפָעם ֵמַהִּסּפּוִרים 

ַהְּקַטִּנים ָהֵאּלּו ֶׁשַּמְרִאים 
ֵאיְך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ְמַנֵהל ֶאת ָהִעְנָיִנים. 
ֶאת ָהֱאֶמת, ֲאִני ְּכָבר 

ָיכֹול ִלְכֹּתב ֵסֶפר ִמָּכל 
ַמְעִּתי... ַהִּסּפּוִרים ֶׁשּׁשָ

ִמָּסִביב
ַלֻּׁשְלָחן

ִמְׁשַּפַחת
ַּכְרִמי

ֵּפרּוׁש ַרִׁש"י ַלּתֹוָרה ָהָיה ָנפֹוץ ּוּפֹוּפּוָלִרי ְמאֹוד, ְוַאְבָרָהם ָהָגה ַרְעיֹון: 
הּוא ֶהְחִליט ְלַהְדִּפיס ֶאת ַהֻחָּמׁש ַיַחד ִעם ֵּפרּוׁש ַרִׁש"י! ְּכֵדי ִליצֹור 

ַהְבָחָנה ֵּבין ַהְּפסּוִקים ְלֵבין ַהֵּפרּוׁש – ֶאת ַהְּפסּוִקים ַעְצָמם הּוא 
ִהְדִּפיס ְּבצּוַרת ָהאֹוִתּיֹות ַהְּמֻקֶּבֶלת, ְוֶאת ֵּפרּוׁש ַרִׁש"י הּוא ִעֵּצב 

ְּבגֹוָפן ְמֻיָחד. ֶאת ַהַהְׁשָרָאה ַלּגֹוָפן ֶהָחָדׁש, ַּבַעל ַהַּקּוִים ַהְּמֻעָּגִלים 
ְוַהְּמֻסְגָנִנים, הּוא ִקֵּבל ִמּצּוַרת ְּכִתיָבה ֶׁשָהְיָתה ְנפֹוָצה ָאז ֵּבין ַהְּיהּוִדים 

ִּבְסָפַרד.

ָאז אּוַלי ַרִׁש"י ֹלא ָּכַתב ִּב"ְכַתב ַרִׁש"י", ֲאָבל ֵמָאז ַהְדָּפַסת ַהֻחָּמׁש ִעם 
ֵּפרּוׁש ַרִׁש"י – ָּכְך קֹוְרִאים ְלצּוַרת ָהאֹוִתּיֹות ַהּזֹו.

ַעד ַהּיֹום, ְּבִסְפֵרי ֹקֶדׁש ַרִּבים ְמאֹוד ֶׁשְּמַׁשְּלִבים ֵּפרּוִׁשים, ַהָּמקֹור 
מֹוִפיַע ְּבאֹוִתּיֹות ְּדפּוס, ְוַהֵּפרּוִׁשים ַהּׁשֹוִנים ְּכתּוִבים ִּבְכַתב ַרִׁש"י. 

ִּתְפְּתחּו, ְלָמָׁשל, ָּכל ֶאָחד ֵמַהְּסָפִרים ַהָּבִאים: ֻחָּמׁש, ְּגָמָרא, ֻׁשְלָחן 
ָערּוְך – ְוִתְראּו ִמָּיד.

ִאם ֵיׁש ְׁשֵאָלה ֶׁשְּמַעְנֶיֶנת 
ֶאְתֶכם ְוֹלא ִהְצַלְחֶּתם ִלְמֹצא 
ֶאת ַהְּתׁשּוָבה, ִׁשְלחּו אֹוָתּה 
ַלַּמֲעֶרֶכת. ָּדן ַהַּלְמָדן ִיְמָצא 

ֲעבּוְרֶכם ֶאת ַהְּתׁשּובֹות, 
ִּתְסְמכּו ָעָליו. ִאם ֹלא 
ִּתְׁשֲאלּו – ֵאיְך ֵּתְדעּו?

ַהָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו ְמַסֶּפֶרת ְּבִעָּקר ַעל ַהַּמּבּול ְוַעל ֵּתַבת ֹנַח. ֲאָבל ַאַחר ָּכְך 
ְוִהְתַּגְלֵּגל  ְוִהְׁשַּתֵּכר,  ַיִין  ָׁשָתה  ֹנַח  ְמַעְנֵין.  ְמאֹוד  ִסּפּור  ַּבּתֹוָרה  ְמֻסָּפר 
ָּבֹאֶהל ֶׁשּלֹו ְּבצּוָרה ְמַבָּזה. ְׁשֵני ַהָּבִנים ֶׁשּלֹו ֵׁשם ָוֶיֶפת ִּכּסּו אֹותֹו, ְוַהּתֹוָרה 
ְלִהְסַּתֵּכל  ְּבִלי  "ֲאחֹוַרִּנית",  ְּכֶׁשֵהם הֹוְלִכים  ֶזה  ֶׁשֵהם ָעׂשּו ֶאת  ַמְדִּגיָׁשה 

ַעל ַאָּבא ֶׁשָּלֶהם ַּבַּמָּצב ַהֹּלא-ָנִעים.

ָמה ַהּתֹוָרה ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו?

ֶזה  ַעל  ְלִהְסַּתֵּכל  ֶאְפָׁשר  ַאֵחר,  ִמיֶׁשהּו  ֵאֶצל  טֹוב  ֹלא  הּו  ַמּׁשֶ ְּכֶׁשרֹוִאים 
ֹלא  הּוא  ְוַכָּמה  ַרע,  הּוא  ַּכָּמה  ְולֹוַמר  ַלְחׁשֹב  ֶאְפָׁשר  ְּדָרִכים.  ִּבְׁשֵּתי 
ְּבֵסֶדר – ֲאָבל ֶזה ְּבַסְך ַהֹּכל ַמְרֶאה ֶׁשָּלנּו ֵיׁש ְּבָעָיה, ֶׁשֲאַנְחנּו ְקָצת ָרִעים. 
ְמנּו ֵלב  ֲאָבל ַהֶּדֶרְך ַהְּנכֹוָנה ְלָהִגיב ְלִהְתַנֲהגּות אֹו ִמּדֹות ְׁשִליִלּיֹות ֶׁשּׂשַ
ֲאֵליֶהן ֵאֶצל ִמיֶׁשהּו ַאֵחר ִהיא 'ְלסֹוֵבב ֶאת ָהרֹאׁש' ּוְלִהְסַּתֵּכל "ֲאחֹוַרִּנית", 

ּוִבְמקֹום ַלְחׁשֹב ַּכָּמה הּוא ֹלא טֹוב – ַרק ְלַנּסֹות ַלֲעֹזר לֹו ְלַתֵּקן.
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ָצִריְך  ָהִייִתי  ִאם  ַּכְרִמי.  ָנאֹור  ר'  ֶׁשִּלי,  ֵמַאָּבא  ַמְתִחיל  ֶׁשִּלי  ַהִּסּפּור  ֲאָבל  ַעְצִמי,  ַעל  ְלַסֵּפר  ִמֶּמִּני  ִּבְּקׁשּו 
ֶׁשּלֹו  ִליחּות  ַהּׁשְ ֶאת  רֹוֶאה  הּוא  ָּכָכה  מּוִסיָקִלי".  "ְמַחֵּנְך  ֶׁשהּוא  אֹוֵמר  ָהִייִתי  ִמִּלים,  ִּבְׁשֵּתי  אֹותֹו  ְלָתֵאר 
רֹון ַהְּמֻיָחד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  ָּבעֹוָלם. הּוא ִמְׁשַּתֵּדל ְלָהִפיץ ַיֲהדּות ַוֲחִסידּות, ְוהּוא עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ֶּדֶרְך ַהִּכּׁשָ
הּוא ָנַתן לֹו: ַהְּנִגיָנה. הּוא ְוַהֶהְרֵּכב ֶׁשּלֹו מֹוִפיִעים ְּבָכל ִמיֵני ְמקֹומֹות ָּבָאֶרץ ּוָבעֹוָלם – ְּבֵארּוִעים, ִּבְׂשָמחֹות 
ּוְבֶפְסִטיָבִלים, ּוִבְזכּוָתם ֲאָלִפים ַרִּבים ֶׁשל ְיהּוִדים ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהִּנּגּוִנים ַהֲחִסיִדִּיים, ְוַהֵּלב ֶׁשָּלֶהם ִנְפָּתח 

ְלִאיִדיְׁשַקייט ְוַלֲחִסידּות.

ִאם ֹלא ִהְׁשַּתַּתְפֶּתם ְּבַעְצְמֶכם, ֶּבַטח ְׁשַמְעֶּתם ַעל מֹוַפע "ָצְמָאה" ְוַעל ָהַאְלּבֹוִמים. זֹו ֲהָפַצת ַהַּמְעָינֹות 
יא ֶׁשל ָהֲעבֹוָדה ֶׁשּלֹו, ָּכָכה הּוא  ַמָּמׁש, ְוַאָּבא הּוא ַהְּמַעֵּבד ַהּמּוִסיָקִלי ֶׁשל ַהְּפרֹוֶיְקט ֶהָעצּום ַהֶּזה. ֶזה ַהּׂשִ
ְּבַעְצמֹו אֹוֵמר. ַעל ָּכל ַאְלּבֹום ּומֹוָפע ֶׁשל "ָצְמָאה", ַאָּבא ֶׁשִּלי ַמְׁשִקיַע ֳחָדִׁשים ֲאֻרִּכים ְמאֹוד ֶׁשל ֲעבֹוָדה. 
הּוא ַמְׁשִקיַע ָּבֶזה ֶאת ָּכל ַהְּנָׁשָמה, ְּכֵדי ֶׁשַהִּנּגּוִנים ִיְהיּו מֹוְׁשִכים ּוְנִעיִמים ָלֹאֶזן ֶׁשל ָּכל ָאָדם, ְּבִלי ְלַאֵּבד 
ַּבּמֹוָפִעים,  ּוִמְׁשַּתְּתִפים  ַלִּנּגּוִנים  ַמֲאִזיִנים  ֲאָנִׁשים  ַאְלֵפי  ֵמאֹות   – ְוֶזה עֹוֵבד  ֶׁשָּלֶהם.  ְוָהֹעֶמק  ָהֹעֶׁשר  ֶאת 

ּוְבִעְקבֹות ֶזה ֵהם ִמְתַחְּבִרים יֹוֵתר ַלְּנָׁשָמה ֶׁשָּלֶהם ּוִמְתָקְרִבים ַלַּיֲהדּות ְוַלֲחִסידּות.

ּדּוָכן  ֵהִקים  ְּבֶגְרַמְנָיה  ָׁשִליַח  ַהִּנּגּוִנים.  ֶׁשל  ָהֲעצּוָמה  ַהַהְׁשָּפָעה  ַעל  ֲאָלִפים  ִמּתֹוְך  ֶאָחד  ִסּפּור  ִּתְׁשְמעּו 
ְלַהָּנַחת ְּתִפִּלין ְּבָיִריד ֶׁשִהְתַקֵּים ָׁשם ָּבִעיר, ּוִבְׁשִביל ָהֲאִויָרה הּוא ִהְׁשִמיַע ֶאת ָהַאְלּבֹוִמים ֶׁשל "ָצְמָאה". 
ְיהּוִדי ֶאָחד ֶׁשָהָיה ָרחֹוק ְמאֹוד ִמַּיֲהדּות – ְּבִלי ִּכָּפה ּוְבִלי ִציִצית – ִנַּגׁש ַלּדּוָכן ְוִהְתַעְנֵין ַרק ַּבּמּוִסיָקה. הּוא 
ֲאִפּלּו ֹלא ָרָצה ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין, ְּבׁשּום ֹאֶפן. ֲאָבל ַהִּנּגּוִנים ָּכל ָּכְך ָמְׁשכּו אֹותֹו, ֶׁשַאֲחֵרי ַּכָּמה ֳחָדִׁשים הּוא 

ְּכָבר ִנְהָיה ָחִסיד!...

ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשַאָּבא עֹוֶׂשה ַנַחת רּוַח ֲעצּוָמה ָלַרִּבי, ְוֻכָּלנּו ֵּגִאים ּבֹו ְמאֹוד. ּוְבִעָּקר, ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ִמֶּמּנּו ָמה 
ַהּסֹוד ְלַהְׁשִּפיַע ַעל ֲאֵחִרים ּוְלָקֵרב. ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית: "ֹקֶדם ֻסְפָּגִנָּיה – ַאַחר ָּכְך ִמְצָוה". ֹזאת 
אֹוֶמֶרת, ִאם ֲאַנְחנּו רֹוִצים ְלעֹוֵרר ֶאת 'ַהְּנֻקָּדה ַהְּיהּוִדית' ֵאֶצל ְיהּוִדים ְוִלְגֹרם ָלֶהם ְלַקֵּים 

הּו ֶׁשַּיֲעֶׂשה ָלֶהם טֹוב 'ַעל ַהְּנָׁשָמה'. ִמְצוֹות, ָצִריְך ִלְמֹׁשְך אֹוָתם ְּבַמּׁשֶ

ְוֶזה ַהּכֹוַח ֶהָעצּום ֶׁשל ַהִּנּגּוִנים ְוַהְּנִגיָנה. ִהֵּנה, ְּבחֹול ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות, ֹלא ִמְּזַמן, ָלַקְחִּתי 
ֶאת ַהִּכּנֹור ֶׁשִּלי ְוֶסט ֶׁשל ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ְוָיָצאִתי ִעם ָחֵבר ֶׁשִּלי ְׁשמּוִליק ְל'ִמְבָצִעים' 
ְמָחה ֶׁשל ַהַחג  ְּבֵבית ְרפּוָאה ְּבַאְׁשּדֹוד. ֹזאת ָהְיָתה ֲחָוָיה ְמֻיֶחֶדת, ְלָהִביא ֶאת ַהּׂשִ
ְלָמקֹום ִעם ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֹקִׁשי ְוַצַער ּוְכֵאב, ִליהּוִדים ֶׁשִּלְפָעִמים ַמְרִּגיִׁשים ַמָּמׁש 

ּבֹוְדִדים. ָעַבְרנּו ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר, ִמִּמָּטה ְלִמָּטה, ְוִנַּגְנִּתי ַלְּמֻאְׁשָּפִזים ִׁשיֵרי ַחג – 
יִרים ֻּכָּלם ָנְטלּו לּוָלב ְּבִׂשְמָחה! ְוִתְראּו ֵאיֶזה ֵנס, ַאֲחֵרי ַהּׁשִ

ֹקֶדם ֻסְפָּגִנָּיה, ַאַחר ָּכְך ִמְצָוה
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ל  ׁשֶ מּוִזיָקִלי  ד  ּוְמַעּבֵ ֵמִפיק  הּוא  מּוִזיַקאי.  י  ּלִ ׁשֶ א  ַאּבָ ׁשֶ ָלֶכם  י  ְרּתִ ִסּפַ ָבר  ּכְ

אֹוָתּה,  יִרים  ַמּכִ ם  ַאּתֶ אּוַלי  ְיהּוִדית-ֲחִסיִדית.  מּוִסיָקה  ֶנת  ַנּגֶ ּמְ ׁשֶ ַלֲהָקה 

ְעָין". ב ְוַהּמַ קֹוְרִאים ָלּה "ַהּלֵ

אֹון  ִצּמָ ֵיׁש  ָהעֹוָלם.  ָכל  ּבְ ֶעֶצם,  ּבְ ָהָאֶרץ,  ָכל  ּבְ מֹוִפיַע  א  ַאּבָ

ִנּגּוֵני  ֶאת  ּוִבְמֻיָחד  הּוִדית,  ַהּיְ ַהּמּוִזיָקה  ֶאת  ֹמַע  ִלׁשְ ָעצּום 

ים. יִרים ְוָהֲעֻמּקִ "ד ָהֲעׁשִ ַחּבַ

ְלהֹוִפיַע  א  ַאּבָ ל  ׁשֶ ֲהָקה  ַהּלַ ֶאת  ִהְזִמינּו  ַעם  ּפַ ֹאֶפן,  ָכל  ּבְ

ִאם  ְיהּוִדית-ֲחִסיִדית.  מּוִסיָקה  ל  ׁשֶ ֲעָנק  ֶפְסִטיַבל  ּבְ ֶגְרַמְנָיה,  ּבְ

א  ַאּבָ מֹו  ּכְ ִנְראּו  ם  ׁשָ ִנים  ּגָ ַהּנַ ל  ּכָ ׁשֶ ָלֶכם  ִנְרֶאה 

ִבים  ֵמַהֶהְרּכֵ ה  ַהְרּבֵ ָטעּות.  ָלֶכם  ֵיׁש   – י  ּלִ ׁשֶ

ִעם  א,  ַאּבָ ְיהּוִדים...  ָהיּו  לֹא  ְכָלל  ּבִ ם  ׁשָ ִנים  ּגָ ְוַהּנַ

ם  ׁשָ ָחִריג  י  ּדַ ָהָיה  ּלֹו,  ׁשֶ ַהּבֹוֶלֶטת  ַהֲחִסיִדית  ֶהָחזּות 

ּנֹוף. ּבַ

ֲחָזרֹות  ָעׂשּו  ּלֹו  ׁשֶ ֲהָקה  ַהּלַ ְוַחְבֵרי  א  ַאּבָ ַההֹוָפָעה  ִלְפֵני 

ן  ַנּגָ ם  ּגַ ם  ׁשָ ב  ָיׁשַ ִדּיּוק  ּבְ ִנים.  ָהָאּמָ ֲחַדר  ּבַ ַאֲחרֹונֹות, 

ן ָעָליו  י ְמַנּגֵ ּלִ א ׁשֶ ַאּבָ ִלי ׁשֶ ן ַעל אֹותֹו ּכְ ַנּגֵ ּמְ אֹוְסְטִרי ׁשֶ

ֻמְמִחּיּות  ְוָצִריְך  ְמאֹוד,  ה  ָקׁשֶ ִלי  ּכְ ֶזה  ס.  קֹוְנְטָרּבָ  –

א  ַאּבָ ֶאת  ָרָאה  ה  ַהּזֶ ָהִאיׁש  ּבֹו.  לֹט  ִלׁשְ ִביל  ׁשְ ּבִ רֹון  ָ ְוִכּשׁ

ן, ְוֶזה ְמאֹוד ִסְקֵרן אֹותֹו. ְמַנּגֵ

ׁשּום  לֹו  ָהָיה  לֹא  ְיהּוִדי.  מֹו  ּכְ ִנְרָאה  לֹא  ְכָלל  ּבִ ָהאֹוְסְטִרי 

ְועֹוֵרר אֹותֹו. לֹא  ּבֹו  ָנַגע  ְתאֹום  ּפִ הּו  ֶ ַמּשׁ ֲאָבל  ְלַיֲהדּות.  ר  ֶקׁשֶ

הּוא   – ִלי  יר  ִהְסּבִ א  ַאּבָ ָכה  ּכָ  – ְרֶאה  ּנִ ּכַ ֲאָבל  ִדּיּוק,  ּבְ ָהָיה  ֶזה  ָמה  יֹוֵדַע 

ֶדת  ְמֻכּבֶ צּוָרה  ּבְ ּוִמְתַנֲהִגים  ְיהּוִדים  מֹו  ּכְ ְרִאים  ּנִ ׁשֶ ִליהּוִדים  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ָלְרִצינּות  ֵלב  ם  ׂשָ

י  ְחּתִ ּפַ ר ִמׁשְ ׁש לֹו ֶקׁשֶ ּיֵ א ְוָאַמר ׁשֶ ׁש ְלַאּבָ ים. הּוא ִנּגַ ים ּוְקדֹוׁשִ ְדָבִרים רּוָחִנּיִ ַוֲעסּוִקים ּבִ

ה"... א, ָהְיָתה ְיהּוִדּיָ ל ִאּמָ א ׁשֶ י, ִאּמָ ּלִ א ׁשֶ ֲהדּות, "ַסְבּתָ ָרחֹוק ַלּיַ

ֵהם  ה  ְוָלּמָ ים,  ׁשִ ִמְתַרּגְ ְך  ּכָ ל  ּכָ ּלֹו  ׁשֶ ְוַהֶחְבֶר'ה  א  ַאּבָ ה  ָלּמָ ֵהִבין  לֹא  ֲאִפּלּו  הּוא 

ֶעֶצם ְיהּוִדי!... ֵהם ָעְזרּו  הּוא ּבְ ְמָחה! הּוא לֹא ֵהִבין ׁשֶ ָכזֹו ׂשִ ִקים אֹותֹו ּבְ ְמַחּבְ

ׁשּות. ל ִהְתַרּגְ ְבִכי ׁשֶ יו, ּבִ ַחּיָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ּבְ ּפַ ין, ּבַ ִפּלִ יַח ּתְ לֹו ְלַהּנִ

ָמקֹום  ָכל  ּבְ ְלֻדְגָמה'.  'ָחִסיד  ִלְהיֹות  ָחׁשּוב  ה  ּמָ ּכַ י  ֵהַבְנּתִ ה  ַהּזֶ ּפּור  ֵמַהּסִ

ֶדֶרְך ֶאֶרץ, ְוִנְהֶיה ְיָלִדים  ִלים ָעֵלינּו. ִאם ִנְתַנֵהג ּבְ ּכְ ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים – ִמְסּתַ ׁשֶ

מֹונּו. הּו ְמֻיָחד, ְוִיְרצּו ִלְהיֹות ּכָ ֶ ִכים ְלַמּשׁ ּיָ ֲאַנְחנּו ׁשַ ים, ִיְראּו ָעֵלינּו ׁשֶ ֲחִסיִדּיִ

ַהַּנָּגן 
ָהאֹוְסְטִרי ַהִּסּפּור

ֶׁשל ַחְּיִמי
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ִׁשירּו ִעִּמי. ַאָּבא ְמַנֵּצל ֶאת ַהְּקָׁשִרים ֶׁשּלֹו ִעם 
ֲאָנִׁשים ִמַּתֲעִׂשַּית ַהּמּוִסיָקה ְּכֵדי ְלָקֵרב אֹוָתם ְלַיֲהדּות 

ְוַלֲחִסידּות. ְוָכָכה ֲהמֹון ַזָּמִרים ְוַנָּגִנים ְמֻפְרָסִמים ִּבְּקרּו 
ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית, ְּבַחִּגים אֹו ִּבְסָתם יֹום ָרִגיל. ֹלא ִמְּזַמן ָהָיה 

ר ָלנּו ֶאת ִּבְרַּכת ּכֹוֲהִנים ַוֲאִני  ֶאְצֵלנּו ֵמייֶלְך ַקאהן, ֶׁשּׁשָ
ִלּוִיִתי אֹותֹו ִּבְפַסְנֵּתר. ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַאף ַּפַעם ֹלא ׁשֹוְכִחים 

ֶׁשָהִעָּקר הּוא ְלַלֵּמד ּוְלָקֵרב, ֶאת ֻּכָּלם!

ַחִּיים ֲחִסיִדִּיים. ֲאַנְחנּו ָּגִרים ְּבַנְחֶל'ה ְּכָבר ְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים, ַוֲאִני ַמָּמׁש ַמְרִּגיׁש 
ָּבתֹות ֲאִני יֹוֵׁשב  ָּכאן ַּבַּבִית. ֲאִויָרה ַחָּמה ְועֹוֶטֶפת ָּכזֹו, ִּבְסִביָבה ֲחִסיִדית ָּכל ָּכְך. ַּבּׁשַ

ַּבִהְתַוֲעדּויֹות ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוַמְקִׁשיב ַלַּמְׁשִּפיִעים ָהאֹוְרִחים ּוְמאֹוד ֶנֱהֶנה.

 ַּגם ַמְנדֹוִליָנה. 
ְּכמֹו ָּכל ִמְׁשַּפַחת ַּכְרִמי, ַּגם 
ֲאִני אֹוֵהב ְמאֹוד מּוִסיָקה. 

ֲאִני ְמַנֵּגן ִּכְמַעט ַעל ָּכל ָּדָבר, 
ּכֹוֵלל ִסיִרים ּוַמֲחַבּתֹות... 

ֲאָבל ְׁשלֹוָׁשה ֵּכִלים ֲאהּוִבים 
ָעַלי ִּבְמֻיָחד: ְּפַסְנֵּתר, 

ָעָליו ִהְתַחְלִּתי ְלַנֵּגן ִמִּגיל 
ֵׁשׁש – ְוִכְמַעט ָּכל יֹום ַאַחר 

ַהָּצֳהַרִים ֲאִני יֹוֵׁשב ְלָידֹו ּוְמַנֵּגן 
ִנּגּוִנים; ִּכּנֹור, ֶׁשִהִּגיַע ָׁשָנה 

ַאֲחָריו; ְוָלַאֲחרֹוָנה ִהְתַחְלִּתי 
ְלִהְתַאֵהב ַּבְּצִליל ַהִּמְתַנֵּגן 

ֶׁשל ַהַּמְנדֹוִליָנה.

 ִמְׁשָּפָחה מּוִזיָקִלית. 
ַאָּבא, ֲאִני ְוָהַאִחים ַהְּגדֹוִלים – ֻּכָּלנּו ְמַנְּגִנים. 
ִאם ַרק ִּתָּכְנסּו ֵאֵלינּו ַהַּבְיָתה, ַּתְרִּגיׁשּו ְלַבד 
ֶׁשַהּמּוִסיָקה ִהיא ַהָּדָבר ֲהִכי ּבֹוֵלט ֶאְצֵלנּו. 

ַהִּבּלּוי ַהִּמְׁשַּפְחִּתי ֲהִכי ֵּכיף ֶׁשָּלנּו הּוא ָלֶׁשֶבת 
ָּבֶעֶרב ְּבַיַחד, ְלַנֵּגן ְוָלִׁשיר. ִּבְמִסַּבת יֹום 
ֻהֶּלֶדת, ְּבמֹוָצֵאי 'ַׁשַּבת ֻחְפָׁשה' ְּכֶׁשּיֹוַחאי 

חֹוֵזר ֵמַהְּיִׁשיָבה, ְּבִהְתַוֲעדּויֹות ִמְׁשַּפְחִּתּיֹות, 
ְּכֶׁשַּמִּגיִעים אֹוְרִחים – ָּכל ֶאָחד לֹוֵקַח ֶאת ַהְּכִלי 

ֶׁשּלֹו, ְותֹוְך ֶרַגע ָּכל ַהַּבִית ָמֵלא ְצִליִלים.
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ִמְבַצע ִּכּנֹור. ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ִיָּפַגע, ֲאָבל ֶאת ַהִּכּנֹור ֲאִני אֹוֵהב יֹוֵתר ִמָּכל 
ְׁשַאר ַהֵּכִלים. ֲאִני לֹוֵקַח אֹותֹו ִאִּתי ּוְמַנֵּגן ּבֹו ְּבָכל ִמיֵני ִהְזַּדְּמנּויֹות: ְּבִהְתַוֲעדּויֹות 

ֲחִסיִדּיֹות ַּבִּכָּתה, ְּבַעְרֵבי ִנּגּוִנים ֶׁשָּבֶהם ֲאִני ִמְתַלֶּוה ְלַאָּבא, ּוְב'ִמְבָצִעים'. ַּפַעם 
ֲאִפּלּו ִלּוִיִתי ָחָתן ְוַכָּלה ַלֻחָּפה ְּבִנּגּון ַאְרַּבע ָּבבֹות ִעם ַהִּכּנֹור...

ָקֶמְנָצ'ה ְוַטְנּבּור...  
ֵיׁש ָלנּו ַּבַּבִית ֹאֶסף ֶׁשל ְּכֵלי 

ְנִגיָנה ִמָּכל ָהעֹוָלם ּוִמָּכל ִמיֵני ִסְגנֹונֹות, ַמָּמׁש ִקּבּוץ 
ָּגלּויֹות מּוִסיָקִלי. ְלָמָׁשל: ֹּתף ַאְפִריָקִאי, קֹוְנְטָרָּבס ֶצ'ִכי, 

ֶסט ֻּתִּפים אֹוְסְטָרִלי, ְּפַסְנֵּתר רּוִסי, ָקֶמְנָצ'ה – ֶׁשֶּזה ִּכּנֹור ַּפְרִסי, 
ַסְזּבּוׁש – ֶׁשֶּזה ְּכִלי ֵמיָתר ִמְזָרִחי, ּוְקָלִריֶנט ָצְרָפִתי...

ַהְּכִלי ַהְּמֻיָחד ְּביֹוֵתר ָּבֹאֶסף ַהְּמֻגָּון הּוא ַהַּטְנּבּור ַהּטּוְרִקי, ֶׁשהּוא ְּכִלי 
ֵמיָתר ִעם ַצָּואר ָאֹרְך ְוֵתַבת ְּתהּוָדה ֲעֻגָּלה. ְּכֶׁשַאָּבא ֶׁשִּלי ְמַנֵּגן ָעָליו ֶאת 
"ַהִּנּגּוִנים ַהְּמֻכָּוִנים" – ַהִּנּגּוִנים ֶׁשל ַרּבֹוֵתינּו ְנִׂשיֵאינּו – ּוִבְמֻיָחד ֶאת ִנּגּון 
ַאְרַּבע ָּבבֹות, ֶאְפָׁשר ְלַהְרִּגיׁש ֶׁשַהְּנָׁשָמה ִמְתרֹוֶמֶמת ְל"ֵהיַכל ַהְּנִגיָנה".

ְמַפֵּצַח סּוְגיֹות. ֲאִני ִטיּפּוס 
ֶׁשל ֶאְתָּגִרים. ֲאִני אֹוֵהב ְמאֹוד 
ִלְלֹמד ְּבַעְצִמי ּוְלַנּסֹות ְלָהִבין, 
ּוִבְמֻיָחד – ִלְלֹמד ְּגָמָרא. ַעְכָׁשו 
ֲאִני לֹוֵמד ֶאת ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות, 

ּוְמַנֶּסה ְלַפֵּצַח ְּבַעְצִמי, ְּבֶעְזַרת 
ַהְּמָפְרִׁשים ְוַהֵּבאּוִרים, ֶאת 

ַהּסּוְגיֹות.

אֹוַפֵּני הֹוִרים. ֵאיְך מֹוִציִאים ֶאֶנְרְּגָיה 
ְוֶנֱהִנים? רֹוְכִבים ַעל אֹוַפַּנִים, ַּכּמּוָבן. 

ִאָּמא ֶׁשִּלי ֹלא ָּתִמיד ַמְרָׁשה, ֲאָבל 
ְּכֶׁשִהיא ַמְרָׁשה – ֲהִכי ֵּכיף ֶזה ָלֵצאת ִעם 

דֹות  ַּכָּמה ֲחֵבִרים ְלִטּיּול אֹוַפַּנִים ַּבּׂשָ
ַהְּפתּוִחים ֶׁשִּמָּסִביב ָלִעיר.

ֶטַבע ִמְׁשַּפְחִּתי. ַּבִּמְׁשָּפָחה ֶׁשָּלנּו ְמאֹוד אֹוֲהִבים ָלֵצאת ְלַטֵּיל, 
ִּבְמֻיָחד ְּבֵחיק ַהֶּטַבע. ִאָּמא ֶׁשִּלי ִהיא ַהְּמַדְרֶּבֶנת ָהָראִׁשית. ִהיא אֹוֶמֶרת 
ֶׁשֵאין ְּכמֹו ִטּיּוִלים ְמֻׁשָּתִפים ְּכֵדי ְלַגֵּבׁש ֶאת ֻּכָּלם ַיַחד ּוְלַחֵּזק ֶאת ַהֶּקֶׁשר.

ַהְּכִלי ֶׁשל ַאָּבא. ַאָּבא ְמַנֵּגן 
ַעל קֹוְנְטָרָּבס, ּוְבִעְבִרית: ַבְּטנּון. ֶזה 

רֹון ְמֻיָחד  ְּכִלי ִמִּמְׁשַּפַחת ְּכֵלי ַהֶּקֶׁשת, ְוָצִריְך ִּכּׁשָ
ָלַדַעת ְלַנֵּגן ּבֹו טֹוב. ְּכמֹו ֶׁשַאֶּתם רֹוִאים, 

ַהְּכִלי ַהֶּזה ַמָּמׁש ֲעָנק – ִּכְמַעט ַּבּגַֹבּה ֶׁשל 
ַאָּבא. ִאי ֶאְפָׁשר ְלַנֵּגן ּבֹו ִּביִׁשיָבה...

ֵאיֶזה ֶמַתח. ִּבְׁשעֹות ַהְּפַנאי ֲאִני אֹוֵהב ִלְקֹרא 
ִסּפּוִרים ֲחִסיִדִּיים ְוַגם ִסְפֵרי ֶמַתח. ַהּסֹוֵפר 
ָהָאהּוב ָעַלי הּוא ֻעִּזי ַקְּפלּון. ֵאיְך ַהִּגּבֹוִרים 

ֶׁשּלֹו ַמְצִליִחים ָּכל ַּפַעם ְלִהְסַּתֵּבְך ָּכָכה ּוַבּסֹוף 
ְלֵהָחֵלץ? ַּגם ַההּומֹור ְוַהַהְפָּתעֹות 

ֶׁשּלֹו ִהְקִסימּו אֹוִתי ְמאֹוד...
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אֹוֵרַח ָחׁשּוד
י  ּלֹא ֵהַבְנּתִ ִלית ׁשֶ ַאְנּגְ הּו ּבְ ֶ ְך, ָאַמר ַמּשׁ ְבהֹו ְוִחּיֵ רֹום ּגָ י ִמּמְ יט ּבִ הּוא ִהּבִ

יו. ְרּכָ ְוָכַרע ַעל ּבִ

נּות  ְחּתָ ַקּדַ ֵעיַני ּבְ י ּבְ ּתִ ׂשְ ְמבּוָכה ְוִחּפַ י ּבִ "לֹא, לֹא, ֵאין ֹצֶרְך", ִמְלַמְלּתִ
ַרְפַרף. ְ ֶאת ַהּשׁ

ְלַעְצִמי  י  ָרַטְנּתִ ה?",  ַהּזֶ ַרְפַרף  ְ ַהּשׁ ׁשּוב,  ֶנֱעַלם  הּוא  ְלֵאיֹפה  "אּוף! 
 – ר  ֶקׁשֶ ִלי  ּבְ ְואּוַלי  אֹוִתי,  ֵהִבין  ׁשֶ ִאּלּו  ּכְ  – בֹוּהַ  ַהּגָ הּוִדי  ְוַהּיְ ַלַחׁש,  ּבְ

ְלָחן. ֻ ַחת ַלּשׁ א ִמּתַ ִהְתַחּבֵ ָטן ׁשֶ ַרְפַרף ַהּקָ ְ ְקֵצה ַנֲעלֹו ֶאת ַהּשׁ ַלף ּבִ ׁשָ

ַרְפַרף  ְ ַהּשׁ ַעל  ִחיׁש  י  ְסּתִ ְוִטּפַ ְמָחה  ׂשִ ּבְ לֹו  י  ָאַמְרּתִ יּו",  ֵטְיְנק  "הֹו.. 
ָיִדי. ל ָיד ּבְ ין ׁשֶ ִפּלִ ְוַהּתְ

ָאִחי  ַעל  ֵעיִני  ָזִוית  ּבְ י  ְטּתִ ִהּבַ ְזרֹועֹו,  ַעל  ין  ִפּלִ ַהּתְ ֶאת  ר  קֹוׁשֵ עֹוִדי  ּבְ
ְמֵרן  ּתִ ה. הּוא  ַטּנָ ַהּקְ ְקִרית  ּתַ ּבַ ִלי ַהּטֹוב, הּוא לֹא ִהְבִחין  ְלַמּזָ דֹול.  ַהּגָ
ין ְוֶזה ָהָיה  ִפּלִ ֵני זּוגֹות ּתְ ים ּוׁשְ ה ֲאָנׁשִ לֹוׁשָ ין ׁשְ ְזִריזּות ּבֵ אֹותֹו ְזַמן ּבִ ּבְ

ְלטֹוָבִתי.

ָך לֹא ִמי יֹוֵדַע ָמה.  ּלְ ְכָלל, ְוַגם ַהּגַֹבּה ׁשֶ ר ִמְצָוה ּבִ ה עֹוד ֵאיְנָך ּבַ "ַאּתָ
ין?" – ָהָיה  ִפּלִ יַח ָלֶהם ּתְ ּנִ ּתַ ֵדי ׁשֶ ים ָיִרימּו אֹוְתָך ּכְ ֲאָנׁשִ ה רֹוֶצה ׁשֶ ַאּתָ
ֵאיְך  ֵהיֵטב  י  ָיַדְעּתִ י.  ּתִ ׁשְ ִהְתַעּקַ ֲאִני  ֲאָבל  ִלְפָעִמים,  אֹוִתי  עֹוֵקץ  ָאִחי 
הּוא  ה  ַהּזֶ ַרְפַרף  ְ ַהּשׁ ה,  ִהּנֵ  – ַלּגַֹבּה  ר  ּוְבֶקׁשֶ ים,  ַלֲאָנׁשִ ין  ִפּלִ ּתְ יַח  ְלַהּנִ

ּמּוָבן. ל עֹוד הּוא לֹא ֶנֱעָלם ְלָך ֵמָהֵעיַנִים, ּכַ ן, ּכָ ְתרֹון ְמֻצּיָ ּפִ

ה  ָרׁשָ ַהּפָ ֶאת  ה  ִמּלָ ּבְ ה  ִמּלָ ַאֲחַרי  ָהִאיׁש  ָקָרא  ֲעצּומֹות  ֵעיַנִים  ּבְ
ם,  ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ ּבֹוֵלט.  ָאֶמִריָקִאי  ִמְבָטא  ּבְ ַמע,  ׁשְ ְקִריַאת  ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה 
י לֹו  ְרּתִ ִהְסּבַ ַוֲאִני  ֶצָחה,  ִלית  ַאְנּגְ ּבְ ׁשֹוִנים  ָבִרים  ּדְ אֹול אֹוִתי  ִלׁשְ ֵהֵחל 
דֹול  ַהּגָ י  ּלִ ׁשֶ ְלָאח  ִלְפנֹות  ָיכֹול  הּוא  ְוׁשֶ ֵמִבין  י  ֵאיֶנּנִ ׁשֶ ֶצָחה  ִעְבִרית  ּבְ

י. ּנִ ִלית טֹוב ִמּמֶ ִבין ַאְנּגְ ּמֵ ׁשֶ

ִלית.  ַאְנּגְ הּו ּבְ ֶ ֲעָרִבי ֵמֲאחֹוַרי ְוָאַמר עֹוד ַמּשׁ יַע ַעל ַהּכֶֹתל ַהּמַ הּוא ִהְצּבִ
ִביל  ׁשְ ֶתק ּבִ נּו ּפֶ דֹול. "הּוא רֹוֶצה ֵמִאּתָ ַמע אֹותֹו ֵאִלי, ָאִחי ַהּגָ ַעם ׁשָ ַהּפַ
יָמה, ְוִנְפָנה  ׂשִ יל ָאִחי ָעַלי ֶאת ַהּמְ ּכֶֹתל. ֵיׁש ְלָך?", ִהּטִ ה ּבַ ׁשָ ּקָ ִלְכּתֹב ּבַ
ּוְבעֹוָנה  ֵעת  ּבְ מּולֹו  לּו  ֻהְפׁשְ ׁשֶ ָמאִלּיֹות  ׂשְ ְזרֹועֹות  י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ל  ְלַטּפֵ ׁשּוב 

ַאַחת.

ִבילֹו.  ׁשְ ֶתק ּבִ ִנימּוס, ֲאָבל ִלי לֹא ָהָיה ׁשּום ּפֶ ין ּבְ בֹוּהַ ִהְמּתִ ָהִאיׁש ַהּגָ
ִמּתֹוְך  בּוַע'  ָ ַהּשׁ יחֹות  'ׂשִ ֲעֵרַמת  ֶאת  י  ַלְפּתִ ׁשָ ֶרַגע  ל  ׁשֶ ַהְבָרָקה  ּבְ
י  ְטּתִ ְוהֹוׁשַ ם,  ְחּתָ ּתַ ה  רּוׂשָ ּפְ ָהְיָתה  ֲעַדִין  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ַהחּוָמה  ָהֲעִטיָפה 
יָבה  ב ְיׁשִ ֵ תֹוָדה ְו...ִהְתַיּשׁ ל אֹותֹו ּבְ דֹול. הּוא ִקּבֵ ָיר ַהחּום ַהּגָ לֹו ֶאת ַהּנְ

ה. ִמְזָרִחית ַעל ָהִרְצּפָ

ּגַֹבּה  ֵאיֶזה  ּבְ ִלְראֹות  ֶנֱהֵניִתי  ֲאָבל  ָרִאיִתי,  לֹא   – ם  ׁשָ ַתב  ּכָ הּוא  ָמה 
ַנִים ָוֵחִצי ֶמֶטר ֵמַעל  ֵעֶרְך ׁשְ ּלֹו, ּבְ ֶתק' ׁשֶ ַחף ֶאת ַה'ּפֶ ָהָיה ֶהָחִריץ ּבֹו ּדָ

ת ָהְרָחָבה! ִרְצּפַ

ּוָפָנה  ַהּכֶֹתל  ֵמַרֲחַבת  ָיָצא  הּוא  ִטי.  ַמּבָ ּבְ ַאֲחָריו  י  ָעַקְבּתִ ם,  ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
י  ֵאיֶנּנִ ֲאִני  ִלְלִחיָצה.  ָיד  לֹו  יט  ְוהֹוׁשִ הּו  ִמיׁשֶ ֵאָליו  ׁש  ִנּגַ ְוָאז  ַהחּוָצה, 
ִמיְסיֹוֶנר ַרב  ְלָפחֹות  ל סֹוְבֶיִטי אֹו  ְמַרּגֵ ָזר  ָכל  ּבְ רֹוִאים  ׁשֶ ָלִדים  ַהּיְ ִמן 
ל עֹוד ֵאין  רּות, ּכָ ׁשְ ֶחְזַקת ּכַ ָרֵאל הּוא ּבְ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ְמִזּמֹות. ְלֶהֶפְך, ּכָ
יט  הֹוׁשִ ׁשֶ ֶזה  ַההּוא,  יּפּוס  ַהּטִ ֶאת  ָרִאיִתי  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ֶנֶגד.  ּכְ ׁשֶ הֹוָכָחה 
הּו  ּזֶ י ֶאת ַעְצִמי: ֶרַגע, ִמי ָאַמר ׁשֶ ַאְלּתִ ַרְפַרף, ׁשָ ְ בֹוּהַ ֵמַהּשׁ ד ַלּגָ ֶאת ַהּיָ

ָרֵאל'? ׂשְ ׂש ְל'ֶאָחד ִמּיִ ָרֵאל'? אּוַלי הּוא ַרק ְמֻחּפָ ׂשְ 'ֶאָחד ִמּיִ

ָבר – ּכֹוַבע, ָזָקן, ֲחִליָפה, ַהּכֹל. ֲאָבל,  יהּוִדי ֲחֵרִדי ְלָכל ּדָ הּוא ִנְרָאה ּכִ
ְך?  ּכָ ל  ּכָ הֹות  ּכֵ ִלְהיֹות  ְצִריכֹות  ַאּפֹו  ַעל  ׁשֶ ָקַפִים  ׁשְ ַהּמִ ְזגּוִגּיֹות  ַמּדּוַע 
יָרה  ּלֹו ַמְסּתִ ּתֹוָרה ׁשֶ ַהּתִ ֹאֶפן ׁשֶ ְך ָקִדיָמה ּבְ ל ּכָ ה ַהּכֹוַבע מּוָסט ּכָ ְוָלּמָ

ִנים? ְמַעט ֵחִצי ֵמַהּפָ ּכִ

דֹול  ַהּגָ ָאִחי  ֶאת  י  ְכּתִ ָמׁשַ ַוֲאִני  ְבָצִעים',  'ּמִ ּבַ ֲהפּוָגה  ל  ׁשֶ ֶרַגע  ָהָיה 
הּוא ִנְרֶאה ָחׁשּוד?". י לֹו ַעל ָהִאיׁש: "ָנכֹון ׁשֶ ְעּתִ יִצית ְוִהְצּבַ ּצִ ּבַ

אֹוֵמר ֶאת ֶזה. הּוא ִנְמָצא ּפֹה  ה לֹא ָהִראׁשֹון ׁשֶ ֵחְך. "ָנכֹון. ַאּתָ ּגִ ֵאִלי 
ים ׁשֹוִנים. ִטיּפּוס מּוָזר  ִפְנָקס ָקָטן ּופֹוֶנה ַלֲאָנׁשִ י, ֵמִציץ ּבְ ִ ּשׁ ל יֹום ׁשִ ּכָ

ֶהְחֵלט". ּבְ

ֶּפֶרק א

ִסּפּור ֶמַתח ְּבֶהְמֵׁשִכים 
עוזי קפלון 
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הֹוֵלְך,  ָטן  ַהּקָ 'ַוֲאִני  ְלַעְצִמי,  י  ָאַמְרּתִ הּו',  ֶ ַמּשׁ יר  ַמְסּתִ ה  ַהּזֶ 'ָהִאיׁש 
י!'. ְרצּופֹו ָהֲאִמּתִ דֹול, ְלַגּלֹות ֶאת ּפַ ַיַחד ִעם ָאִחי ַהּגָ ם, ּבְ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

•

א  ְוַאּבָ ֶנֶסת,  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ה  ִפּלָ ֵמַהּתְ ְיָתה  ַהּבַ ָחַזְרנּו  ִנְכְנָסה.  ֹקֶדׁש  ת  ּבַ ׁשַ
ֵאֵלינּו  יַע  ְלַהּגִ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְלאֹוֵרַח  יִנים  ַמְמּתִ ֲאַנְחנּו  "יּוִדיק,  ֵאַלי:  ָנה  ּפָ

ֵסֶדר?". ֶרְך ֵאֵלינּו, ּבְ ה ְוַהְרֵאה לֹו ֶאת ַהּדֶ ן לֹו ְלַמּטָ ַהּיֹום. ַהְמּתֵ

ְוֵיׁש  חּוץ,  ּבַ "ָחׁשּוְך  א.  ַאּבָ אֹוִתי  ִהְזִהיר  יּוִדיק",  ְתַרֵחק,  ּתִ ַאל  "ֲאָבל 
ְלָך  ים  ְמַחּכִ ֲאַנְחנּו  לֹום.  ׁשָ ת  ּבַ ׁשַ טֹוב?  ַהּיֹום,  ִטיּפּוִסים  ִמיֵני  ל  ּכָ

ְלִקּדּוׁש!".

ָעה. ַהְפּתָ י ֶאת ַהּקֹול ּבְ ַמְעּתִ י, ְוָאז ׁשָ ְנּתִ ה, ְוִהְמּתַ י ְלַמּטָ ְנּתִ ִהְמּתַ

דּוד  ַהּגְ ַמר  ִמׁשְ ֵהיָכן  יֹוֵדַע אּוַלי  ה  ַאּתָ ִמּפֹה.  ֲאִני לֹא  ֶיֶלד.  ִלי,  "ְסַלח 
ִים?". ּתַ ׁשְ

ָקַפִים  ׁשְ ַהּמִ ְמקֹוִמי.  ַעל  ְוָקָפאִתי  ֹוֵאל  ַהּשׁ ַלּקֹול  ֲאחֹוָרה  י  ִהְסּתֹוַבְבּתִ
מֹו ַהּיֹום ַאֲחֵרי  ִדּיּוק ּכְ ָטן, ּבְ ָקן ַהּקָ ַעל ַהּזָ ּמֵ יר ׁשֶ ְסּתִ ִהים, ַהּכֹוַבע ַהּמַ ַהּכֵ

ּכֶֹתל. ֶזה הּוא! ֳהַרִים ּבַ ַהּצָ

רּוַע – ׁשֹוֵאל  נּו? ַוֲהִכי ּגָ ּלָ ִית ׁשֶ ו ּפֹה, ְלַיד ַהּבַ ה ַעְכׁשָ ֲאָבל ָמה הּוא עֹוׂשֶ
ו? ה ַעְכׁשָ נּו! ָמה ֲאִני עֹוׂשֶ ּלָ ֹתֶבת ׁשֶ ַעל ַהּכְ

ִריְך ְלִהְתָאֵרַח  ּצָ ָנה ֵאַלי ׁשּוב: "ֵיׁש ִלי ּפֹה ְיהּוִדי ׁשֶ מּוט ּפָ ָ ַהּכֹוַבע ַהּשׁ
ה ָיכֹול ַלֲעֹזר?". ֹתֶבת ַהּזֹו, ַאּתָ ּכְ ָרה ּבַ ּגָ ָחה ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ ּבְ

ִמן  בֹוּהַ  ַהּגָ הּוִדי  ְוַהּיְ ְנָין,  ַהּבִ ַיד  ּלְ ׁשֶ ל  ַהּצֵ ִמן  בֹוָהה  ּגְ מּות  ּדְ ָקה  ִנּתְ ְוָאז 
ט  ּפָ ִמׁשְ ְוהֹוִסיף  ָעה  ַהְפּתָ ּבְ ָקָרא  "ֵהי!",  ְך.  ְמַחּיֵ מּוִלי  ָעַמד  ֳהַרִים  ַהּצָ
לֹא  ֲאָבל  ׁשּוב,  אֹוִתי  ִלְפּגֹשׁ  ֵמַח  ְוׂשָ ע  ֻמְפּתָ הּוא  ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ ִלית.  ַאְנּגְ ּבְ

ֵהִביא אֹותֹו... יּפּוס ׁשֶ ִמים, ֲאָבל ַהּטִ ח. הּוא אּוַלי אֹוֵרַח ּתָ ּפַ י ּבַ ָנַפְלּתִ

קֹול רֹוֵעד:  ְמקֹום ֶזה ָעִניִתי ּבְ אֹותֹו ֶרַגע. ּבִ י ּבְ ַרְחּתִ ה לֹא ּבָ לֹא יֹוֵדַע ָלּמָ
ֵסֶדר". ח אֹותֹו. ֶזה ּבְ ן, ֲאִני ֶאּקַ "ּכֵ

ה יֹוֵדַע ֵאיֹפה ֶזה?". ַאּתָ טּוַח ׁשֶ ה ּבָ ן? ַאּתָ "ּכֵ

ָבר. ֲעֹזב אֹוִתי ּכְ ּיַ ַפַחד. ַרק ׁשֶ ן", ָעִניִתי ּבְ ן, ּכֵ "ּכֵ

יִתי  ָעׂשִ ְלַדְרּכֹו.  ְוָהַלְך  ֵמָהאֹוֵרַח  ִנְפַרד  ָהִאיׁש,  ְכֵנַע  ּתַ ִהׁשְ סֹוף-סֹוף 
ְיָתה ִעם  י ֲחָזָרה ַהּבַ ָחַזְרּתִ ְנָיִנים ְסמּוִכים ִלְפֵני ׁשֶ ֵני ּבִ ין ׁשְ ִסיבּוב ָארְֹך ּבֵ

ל ָהֵעת. ה לֹא ָעַקב ַאֲחֵרינּו ּכָ ַהּלָ ְכָנע ׁשֶ ָהאֹוֵרַח. ֲעַדִין לֹא ָהִייִתי ְמׁשֻ

ה נֹוָרִאית. ׁשָ י ַהְרּגָ ְיָתה ּוְבִלּבִ ְדֵרגֹות ַהּבַ ּמַ ָעִלינּו ּבַ

ל  ֹחם ֶאת ָידֹו ׁשֶ א ָלַחץ ּבְ א, ְוַאּבָ ַני ִאּמָ ָמה ֶאת ּפָ ַאְגנּו ְלָך", ִקּדְ ָבר ּדָ "ּכְ
רּות ְלָבִבית. ר ְוָעַרְך ִעּמֹו ֶהּכֵ י-ֻמּכָ ְלּתִ ָהאֹוֵרַח ַהּבִ

ָפַני. "ַמּדּוַע  ּבְ ִהְבִחין  ׁשֶ ּכְ ִקּדּוׁש  ַהּכֹוס ִלְקַראת  ָבר ֶהְחִזיק ֶאת  ּכְ א  ַאּבָ
הּו?". ֶ ְדָאָגה, "ָקָרה ַמּשׁ ַאל אֹוִתי ּבִ ְך?", ׁשָ ל ּכָ ר ּכָ ה ִחּוֵ ַאּתָ

יּפּוִסים  ַהּטִ ִמן  ֶאָחד  י  ּתִ ַגׁשְ ּפָ ׁשּוט  "ּפָ י.  ִמּדַ יֹוֵתר  ְלַהְדִאיג  ָרִציִתי  לֹא 
ֵהִביא  ׁשֶ ָהִאיׁש  ֶזה  א,  ַאּבָ ֶעֶצם,  ּבְ ֵמֶהם.  ת  ׁשֶ חֹוׁשֶ א  ִאּמָ ׁשֶ ַהּמּוָזִרים 
א, ֵמֵאיֹפה הּוא יֹוֵדַע  ן ָאָדם ָחׁשּוד ְמאֹוד. ַאּבָ ֵאֵלינּו ֶאת ָהאֹוֵרַח. ֶזה ּבֶ

ָעֵלינּו?".

ְלָחן  ֻ ִביַע ַעל ַהּשׁ יַח ֶאת ַהּגָ ַתְדֵהָמה, ְוָאז ִהּנִ י ֶרַגע ָארְֹך ּבְ יט ּבִ א ִהּבִ ַאּבָ
ֱאֶמת  ּבֶ ׁשּוְסֶטר,  ֵמִאיר  ָאה,  ְמאֹוד.  "ָחׁשּוד  יר.  ַאּדִ ְצחֹוק  ּבִ ּוָפַרץ 
ֵמִאיר  ר'  ּוְבֵכן,  ְוָחָזק.  ִריא  ּבָ ִלי  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ָחה,  ָחה,  ְמאֹוד...  ָחׁשּוד 
ְצִעיִרים  ְותֹוֵפס  ַהּכֶֹתל  ַרֲחַבת  ּבְ ִנים  ׁשָ ה  ִמּזֶ ָהעֹוֵמד  ָיָקר,  ְיהּוִדי  הּוא 
ְכֵנַע אֹוָתם  ּלֹו, ְלׁשַ ִדיר ׁשֶ ְכנּוַע ַהּנָ ִ ר ַהּשׁ ֹכשֶׁ ִרים ּוַמְצִליַח, ּבְ ּיָ ּתַ ְיהּוִדים 
ֲאִויָרה  ּבַ ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ְסעּוַדת  ל  ׁשֶ ֲעָמּה  ִמּטַ ַאַחת  ַעם  ּפַ ְלָפחֹות  ִלְטֹעם 
ה,  ִעְנָין ַהּזֶ ַעל ְמִסירּות ֶנֶפׁש ּבָ ָראּוי. הּוא ְיהּוִדי ּבַ ית ּכָ ְחּתִ ּפַ ְיהּוִדית ִמׁשְ
ַהֶחְבֶר'ה  ְלֵארּוַח  ֶאְצלֹו  'ְמנּוִיים'  חֹות,  ּפָ ִמׁשְ ה  ּמָ ּכַ עֹוד  מֹו  ּכְ ַוֲאַנְחנּו, 

הּוא ּתֹוֵפס. ֶזה ַהּכֹל!". ׁשֶ

ינּו  ִצּפִ לֹא  דֹול.  ּגָ ְצחֹוק  ּבִ ַרְצנּו  ּפָ ֵנינּו  ּוׁשְ דֹול,  ַהּגָ ָאִחי  ֵעיֵני  ּבְ י  ְטּתִ ִהּבַ
י,  ְבּתִ ָכל ֹאֶפן, ָחׁשַ ְך, ּבְ ה. ּכָ ִרּיָ ְתָקֵתנּו ַהּטְ ל ַהְרּפַ ְך ׁשֶ ל ּכָ ְלִסּיּום ָמִהיר ּכָ
ר  ָנׁשַ ּוֶפֶתק  ח  ְטּבָ ּמִ ּבַ ָיַדִים  ִלּטֹול  א  ַאּבָ ִעם  ָהאֹוֵרַח  ָיָצא  ּבֹו  ָלֶרַגע  ַעד 
י.  ִ ּשׁ ׁשִ "יֹום  ם:  ׁשָ תּוב  ּכָ ָהָיה  ֶצָחה  ִעְבִרית  ּבְ יׁש.  ִהְרּגִ ׁשֶ ִלי  ִמּבְ יסֹו  ִמּכִ

ִמיד ַהֹחֶמר"... ִלית. ּכֹוס ָקֶפה ֵאֶצל ז'ֹוז'ֹו. ְלַהׁשְ ין. ַאְנּגְ ִפּלִ ּכֶֹתל. ּתְ

ְך ָיבֹוא ֶהְמׁשֵ
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ָהרֹות  ּנְ תּוַח, ּבַ ם ַהּפָ ּיָ ִיט ּבַ ּנֹוַעד ְלׁשַ ה ִהיא ְּכִלי ַׁשִיט ָּגדֹול, ׁשֶ ֳאִנּיָ

מֹו  נֹות ּכְ רֹות ַרּבֹות ּוְמֻגּוָ ה ְלַמּטָ י ֳאִנּיֹות ַנֲעׂשֶ ּבֵ ם ַעל ּגַ ּיָ ִיט ּבַ ַ ים. ַהּשׁ ּוָבֲאַגּמִ

ִיג, ִמְלָחמֹות ָועֹוד.  עֹות, הֹוָבַלת ִמְטָען ִמְסָחִרי, ּדַ ִעּיֹות, ַמּסָ ְגִלּיֹות ַמּדָ ּתַ

ה ּוָבֲאִויר,  ׁשָ ּבָ ּיַ ִנים, ּבַ ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ ְחּבּוָרה ׁשֹוִנים ּבְ חּות ֶאְמְצֵעי ּתַ ּתְ ַלְמרֹות ִהְתּפַ

ֶאְמָצעּות  ִדיָנה ִלְמִדיָנה ִהיא ֲעַדִין ּבְ ִרית ְלַהֲעָבַרת ְסחֹורֹות ִמּמְ ֶרְך ָהִעּקָ ַהּדֶ

ֳאִנּיֹות.

ָמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ִסיָרה, ְסִפיָנה ָוֳאִנָּיה? ֶזה ֹלא אֹותֹו ָּדָבר? 
ִפיָנה  ְבָעה ֶמְטִרים; ַהּסְ ָאְרּכֹו ַעד ׁשִ ִיט ָקָטן ׁשֶ ִלי ׁשַ ָכה: ִסיָרה ִהיא ּכְ ָאז ּכָ

ִיט  ִלי ׁשַ ָעה ֶמְטִרים; ּכְ ִרים ְוַאְרּבָ ל ֶעׂשְ יָעה ַעד ְלֹאֶרְך ׁשֶ ה יֹוֵתר ּוַמּגִ ֲאֻרּכָ

ה. ֳאִנּיָ ר ּכָ ִפיָנה – ֻמְגּדָ ָארְֹך יֹוֵתר ִמּסְ ׁשֶ

ּתַֹאר ָהֳאִנָּיה ַהְּגדֹוָלה ַּבֵּתֵבל  א "ַג'אר ַוְיִקיְנג" ַמְחִזיָקה ּבַ ּשָׂ ת ַהּמַ ֳאִנּיַ

ּה, ֵמַהַחְרטֹום  ּלָ ִהיְסטֹוְרָיה. ָהֹאֶרְך ׁשֶ ַעם ּבַ ְבְנָתה ֵאי ּפַ ּנִ יֹוֵתר ׁשֶ דֹוָלה ּבְ ְוַהּגְ

ַדְמְינּו ֶאת  מֹוָנה ֶמְטִרים. ּתְ ים ּוׁשְ ִ ע ֵמאֹות ֲחִמּשׁ יַע ְלַאְרּבַ ְרָכַתִים, ַמּגִ ְוַעד ַלּיַ

ְך  ל ּכָ לֹום, לֹא ָהיּו ּכָ ָ אֹוִמים, ֲעֵליֶהם ַהּשׁ ֵלי ַהּתְ ֶזה ֶרַגע ַלּגַֹבּה – ֲאִפּלּו ִמְגּדְ

בֹוִהים! ּגְ

ׁש ֲעָנִקּיֹות,  ֵאּלּו ַמּמָ יַע ְלֹגֶדל ָעצּום. ֵיׁש ּכָ ם ְסִפינֹות ִטּיּוִלים ְיכֹולֹות ְלַהּגִ ּגַ

ַבע  ל, ֵיׁש ׁשֶ ים", ְלָמׁשָ ּמִ ל ַהּיַ "אֹוָאִזיס ׁשֶ ֶׁשִּנְראֹות ְּכמֹו ָמלֹון ָׁשט. ּבָ
לֹוׁש ֵמאֹות נֹוְסִעים!  ת ֲאָלִפים ּוׁשְ ׁשֶ ֵ חֹות ִמּשׁ כּונֹות ְמגּוִרים, ּוָמקֹום ְללֹא ּפָ ׁשְ

ֵרכֹות  י ְסּפֹוְרט, ּבְ ל ִמְגְרׁשֵ ם ִמְגָון ׁשֶ ּה ּגַ ְוֶזה לֹא ַהּכֹל. ֵיׁש ּבָ

ֵדרֹות ֵעִצים, ְרחֹוב  ְרִקים ּוׁשְ ה, ּפַ ִחּיָ ׂשְ

ֲחנּויֹות, אּוַלּמֹות, ִמְתָקן ְלַהְחָלָקה ַעל 

ַרח ָועֹוד... ַהּקֶ

ְוֵיׁש ַּגם "נֹוְׂשאֹות 
את  ְמטֹוִסים". נֹוׂשֵ

ת  ְמטֹוִסים ִהיא ֳאִנּיַ

יָה,  ְמַמּדֶ ִמְלָחָמה ֲעצּוָמה ּבִ

עּוָפה  ֵדה ּתְ ׂשְ ת ּכִ ׁשֶ ּמֶ ׁשַ ּמְ ׁשֶ

ים.  ד ִלְכֵלי ַטִיס ְצָבִאּיִ ַנּיָ

עֹוָלם, ְוַעל  ְכָללֹות ּבָ ׁשֻ דֹולֹות ְוַהּמְ טֹוִסים ָהָאֶמִריָקִנּיֹות ֵהן ַהּגְ אֹות ַהּמְ נֹוׂשְ

ֲחִצי ִמְכַלל  י ָצָבא. ּכַ ל ַאְנׁשֵ ים ׁשֶ ְרִתים ֲאָלִפים ַרּבִ ל ַאַחת ֵמֶהן ְמׁשָ ִסּפּון ּכָ

י  כֹות ַלּצִ ּיָ ִרים, ׁשַ יַע ִלְכֶעׂשְ ָרן ַהּכֹוֵלל ַמּגִ ְסּפָ ּמִ עֹוָלם, ׁשֶ טֹוִסים ּבָ אֹות ַהּמְ נֹוׂשְ

ְסִפינֹות ַאְבָטָחה ְוַאף  ה ּבִ את ְמטֹוִסים ְמֻלּוָ ל נֹוׂשֵ ִרית. ּכָ ל ְצָבא ַאְרצֹות ַהּבְ ׁשֶ

ל ָהאֹוֵיב. ִקיפֹות ׁשֶ ֹוְמרֹות ָעֶליָה ִמּתְ ּשׁ צֹוְללֹות ׁשֶ ּבְ

יֹוֵתר, ִהיא  ֻפְרֶסֶמת ּבְ ִהיְסטֹוְרָיה, ְואּוַלי ַהּמְ ְבְנָתה ּבַ ּנִ ה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ָהֳאִנּיָ

ָנה. ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשָּמְצאּו  ִרים ׁשָ ְך ֵמָאה ְוֶעׂשְ ֶמׁשֶ ְבְנָתה ּבְ ּנִ ַבת ֹנַח, ׁשֶ ּתֵ

ל ַאְרֵכאֹולֹוִגים ִהְכִריָזה  ִנים, ְקבּוָצה ׁשֶ מֹוֶנה ׁשָ ֶאת ֵּתַבת ֹנַח? ִלְפֵני ׁשְ
ֹגַבּה  ה, ּבְ ֵאזֹור טּוְרִקּיָ ַהר ֲאָרָרט ּבְ יק ֵמֵעץ ּבְ יָה ָמְצאּו ִמְבֶנה ַעּתִ ֲאָנׁשֶ ׁשֶ

ּלּו ַהחֹוְקִרים  ּגִ ְבֶנה ׁשֶ ם. ַהּמִ ֵני ַהּיָ ַעת ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ֶמְטִרים ֵמַעל ּפְ ַאְרּבַ

ִריֵדי קֹורֹות ֵמֵעץ. ֵהם ָטֲענּו  ן ִלְראֹות ׂשְ ִאים, ּוְבֶחְלָקם ִנּתָ ה ּתָ ּמָ ֵמִכיל ּכַ

מֹוֶנה  ַעת ֲאָלִפים ּוׁשְ ֵני ַאְרּבַ ִריִדים ֵהם ּבְ ַהּשְׂ ָדה הֹוִכיחּו ׁשֶ ִדיקֹות ַמְעּבָ ּבְ ׁשֶ

ּבּול... ּמַ ָנה – ּבּול ּבַ ֵמאֹות ׁשָ

ׁשּוָבה,  ֵאיְך ָהֳאִנּיֹות ָצפֹות ֵמַעל ְּפֵני ַהַּמִים ְוֹלא טֹוְבעֹות? ַהּתְ
ה ִנְמָצא  מֹו ֳאִנּיָ ּגּוף ּכְ ׁשֶ ֶזה: ּכְ ר הּוא ּכָ יָפה". ְוַהֶהְסּבֵ ים: "ֶעְקרֹון ַהּצִ י ִמּלִ ּתֵ ׁשְ ּבִ

יָכה  ׁשִ ֵני ּכֹוחֹות ֲהפּוִכים. ּכֹוַח ַהּמְ ין ׁשְ אן ַמֲאָבק ּבֵ ִים, ִמְתחֹוֵלל ּכָ ֵני ַהּמַ ַעל ּפְ

יו  ְחּתָ ּתַ ּמִ ה ְוִלְגרֹם ִלְטִביָעתֹו. ֲאָבל ַהּנֹוְזִלים ׁשֶ ה ִלְמׁשְֹך אֹותֹו ְלַמּטָ ְמַנּסֶ

ּגֹוֵרם  יָכה – ֶזהּו ּכֹוַח ִציָפה, ׁשֶ ׁשִ ד ְלכֹוַח ַהּמְ ֻנּגָ ּמְ ַמְפִעיִלים ּכֹוַח ָהפּוְך, ׁשֶ

זֹו  צּוָרה ּכָ ה ּבְ ֵסי ָהֳאִנּיֹות ְמַתְכְנִנים ֶאת ָהֳאִנּיָ ֹקַע. ְמַהְנּדְ ַלּגּוף ָלצּוף ְולֹא ִלׁשְ

ע. ְטּבַ ה לֹא ּתִ ִנים, ְוָכְך ָהֳאִנּיָ יָכה ִיְהיּו ְמֻאּזָ ׁשִ יָפה ְוכֹוַח ַהּמְ ּכֹוַח ַהּצִ ׁשֶ

ִיט ְּבָיֵמינּו ְמֻׁשְכָלִלים ּוֻמְפָעִלים ַעל ְיֵדי ַמֲעָרכֹות  ְּכֵלי ַהּׁשַ
ֳאִנּיֹות ִהיא  ְפָעלֹות ּבָ ּמֻ ְכנֹולֹוְגיֹות ַהֲחִדיׁשֹות ׁשֶ ְמֻמְחָׁשבֹות. ַאַחת ַהּטֶ
ֶאְמָצעּות  ִנים ְמֻיָחִדים ַהּפֹוֲעִלים ּבְ ל ַחְיׁשָ ַמֲעֶרֶכת ַה"ּסֹוָנר". זֹו ַמֲעֶרֶכת ׁשֶ

ֵקל  ט ְולֹא ְלִהּתָ ה ְלַנּוֵ ִעים ָלֳאִנּיָ ִים ּוְמַסּיְ ּמַ ָתֲאִרים ּגּוִפים ֲאֵחִרים ּבַ ּמְ י קֹול ׁשֶ ּלֵ ּגַ

ֶהם. ּבָ

ְך  ִמַּדת ַהְּמִהירּות ַהַּיִּמית ִנְקֵראת "ֶקֶׁשר ַיִּמי". ִהיא ִנְקֵראת ּכָ
ָיִמים ָעָברּו, ִלְפֵני  ל ֳאִנּיֹות ּבְ דּוָמה ִלְמִדיַדת ְמִהירּות ׁשֶ יָטה ַהּקְ ִ ם ַהּשׁ ַעל ׁשֵ

ִרים.  ֶהם ְקׁשָ ִרים ּבָ ים ְוקֹוׁשְ ִאים ָהיּו לֹוְקִחים ֲחָבִלים ֲאֻרּכִ ּמָ ִנים. ַהּיַ ְמאֹות ׁשָ

ר ֶאָחד. ְוָכְך ָהיּו  ְחְרִרים ֶקׁשֶ ם, ָהיּו ְמׁשַ ה ָעְבָרה ֶמְרָחק ְמֻסּיָ ָהֳאִנּיָ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ

ָעה. ׁשָ ִרים ּבְ ׁשָ ר ַהּקְ ל ִמְסּפַ ָלה ׁשֶ ַהְכּפָ ִהירּות, ּבְ מֹוְדִדים ֶאת ַהּמְ

ֶׁשֵּתְדעּו ָלֶכם

ֳאִנּיֹותְוַהַּפַעם:
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ֶנת  ה ִמְצַטּיֶ ּתָ ַלְכָמן ָהְיָתה ּכִ מּוִליק ּבְ ל ׁשְ ה ׁשֶ ּתָ ְקִציר: ַהּכִ ּתַ
דֹוָלה  ּגְ ְמִריָבה  ׁשּו.  ּבְ ּתַ ִהׁשְ ָבִרים  ַהּדְ ֲאָבל  ת,  ׁשֶ ּוְמֻגּבֶ
מּוִליק,  ל ׁשְ ׁשֶ ֲחֶנה  ַהּמַ ֵני ַמֲחנֹות –  ִלׁשְ ה  ּתָ ַהּכִ ָגה ֶאת  ּלְ ּפִ
ִמְתּכֹוֵנן  מּוִליק  ׁשְ יְנַתִים,  ּבֵ ר.  ִזיְלּבֶ י  מֹוְיׁשִ ל  ׁשֶ ֲחֶנה  ְוַהּמַ
ל  ׁשֶ יו  ַחּיָ ִסּפּור  ֶאת  יר  ְלַהּכִ ׁש  ּוְמַבּקֵ ּלֹו,  ׁשֶ ְצָוה  ַהּמִ ר  ְלּבַ

ַלְכָמן. ּלֹו, ר' ַיעְנְקל ּבְ א ׁשֶ ַסּבָ

ּוְבִלי  ָסִבי,  ַאל  ׁשָ ּתֹות?",  ִלׁשְ הּו  ֶ ַמּשׁ ָלנּו  ָאִביא  "ׁשֶ
ֶזה  ַקר,  ֶטל  "ּפֶ ח.  ְטּבָ ַהּמִ ְלִכּוּון  ָנה  ּפָ ִלְתׁשּוָבה  ין  ְלַהְמּתִ
ל  תּוָחה ׁשֶ ְלּתֹו ַהּפְ ַעם מּול ּדַ אֹול, ַהּפַ טֹוב?", הֹוִסיף ִלׁשְ

ָקֵרר. ַהּמְ

ֶטל  ּפֶ ַלְכָמן,  ּבְ א  ְוַסְבּתָ א  ַסּבָ ֵאֶצל 
יִעים  ּצִ ּמַ ׁשֶ בּוַע  ַהּקָ ֶקה  ׁשְ ַהּמַ הּוא 
ָכִדים.  ַהּנְ ָלנּו  ְוַגם  ְלאֹוְרִחים, 
ַעְצָמם  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ַלְמרֹות  ֹזאת 
ֶקה ֶאָחד  ׁשֹוְמִרים ֱאמּוִנים ְלַמׁשְ
אֹו  ָתו  ּסְ ּבַ ַחם.  ה  ּתֵ  – ְלַבד  ּבִ
ה  ּתֵ ִיץ,  ּקַ ּבַ אֹו  ֹחֶרף  ּבַ ָאִביב,  ּבָ
ה לֹוֵהט!  ּיּוק: ּתֵ ַחם – ְלֶיֶתר ּדִ

ֶהם. ּלָ ֶקה ׁשֶ ׁשְ – הּוא ַהּמַ

א!",  ַסּבָ ן,  ְמֻצּיָ ֶזה  ֶטל  "ּפֶ
ִמְקִרים  ּבְ ֵאָליו.  ָקָראִתי 
ַעְצִמי  ּבְ ׁש  ִנּגָ ָהִייִתי  ֲאֵחִרים 
לֹו  ר  ְמַאְפׁשֵ ְולֹא  ְלָהִכין 
ֲאָבל  ִביִלי,  ׁשְ ּבִ ִלְטרַֹח 
י  ַמְחּתִ ׂשָ ְוָקא  ּדַ ַעם  ַהּפַ
ח,  ְטּבָ ּמִ ּבַ ב  ִמְתַעּכֵ הּוא  ׁשֶ
יְנַתִים ֲאִני ְוַאְבֵרִמי ָיֹכְלנּו  ּבֵ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ה  ִחּלָ ִית. ְלַכּתְ ֵהֵבאנּו ֵמַהּבַ יֵדאֹו ׁשֶ ְלָהִכין ֶאת ַמְצֵלַמת ַהּוִ
י  ּלִ ׁשֶ א  ַאּבָ ֲאָבל  ְלַבד,  ּבִ ַהְקָלָטה  ּבְ ק  ּפֵ ְלִהְסּתַ י  ְנּתִ ּוַ ִהְתּכַ
ה,  ַהּזֶ ֵמַהּסּוג  ָבִרים  "ּדְ ׁש.  ְפּגָ ַהּמִ ֶאת  ַנְסִריט  ם  ּגַ ׁשֶ יַע  ִהּצִ

ִצּלּום ַחי", ִהְטִעים. ְהיּו ֻמְנָצִחים ּבְ ּיִ טֹוב ׁשֶ

ֶאת  ָעֶליָה  י  ִהְתַקְנּתִ ַוֲאִני  ַהֲחצּוָבה  ֶאת  ֶהֱעִמיד  ַאְבֵרִמי 
י  ּלִ ׁשֶ א  ַאּבָ ׁשֶ ָנה  ִויׁשָ ׁשּוָטה  ּפְ ַמְצֵלָמה  זֹוִהי  ְצֵלָמה.  ַהּמַ
ָקה  ִסּפְ ִהיא  ֵמָאז  חּו"ל.  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ַעם,  ַעם-ּפַ ּפַ ָקָנה 
ים  ְמַהּנִ ִזְכרֹונֹות  ל  ׁשֶ ְרָגִעים  ְמַעט  לֹא  נּו  ְחּתֵ ּפַ ְלִמׁשְ
ׁשּוִטים  ַהּפְ יִרים  ְכׁשִ ַהּמַ ׁשֶ טֹוֵען  י  ּלִ ׁשֶ א  ַאּבָ ים.  ׁשִ ּוְמַרּגְ
ל  ִמּכָ ִנים  ׁשָ יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ַמֲעָמד  ַמְחִזיִקים  ַעם  ּפַ ל  ׁשֶ

ל ַהּיֹום. ְכָלִלים ׁשֶ ׁשֻ ים ְוַהּמְ יִרים ַהֲחָדׁשִ ְכׁשִ ַהּמַ

יָבה  ׁשִ ַהּיְ ְמקֹום  ַעל  זּום  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְך  ּכָ ה  ָהֲעָדׁשָ ֶאת  י  ְנּתִ ּוַ ּכִ
ֵני  ׁשְ ּוְבָיָדיו  ח  ְטּבָ ֵמַהּמִ ָחַזר  ׁשֶ י,  ּלִ ׁשֶ א  ַסּבָ ל  ׁשֶ ֻתְכָנן  ַהּמְ
ְלָך,  ה  ָקׁשֶ לֹא  "ִאם  ֶטל.  ּפֶ ִמיץ  ְמֵלִאים  ְזכּוִכית  ִסְפֵלי 
ה  ַהּתֵ ּכֹוס  ִיׁש ֶאת  ַ ֵמַהּשׁ ִלי  ְלָהִביא  ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ׁש  ּגַ ַאְבֵרִמי, 

ׁש ֵמָאִחי. ּקֵ י ִלי", ּבִ ֵהַכְנּתִ ׁשֶ

ָטן  ַהּקָ ן  ֻאְלּפָ ּבָ ִהְבִחין  ׁשֶ ּכְ י,  ּלִ ׁשֶ א  ַסּבָ ַאל  ׁשָ ֶזה?",  "ָמה 
לֹון. ּסָ ֵהַקְמנּו ֶאְצלֹו ּבַ ׁשֶ

ה,  ְמֻעּשָׂ ֲאִדיׁשּות  ּבַ ָעִניִתי  ַמְצֵלָמה!",  ֶזה?  "ָאה, 
ָמעּות נֹוְכחּוָתּה. ר ֶאת ַמׁשְ ָכל ָהֶאְפׁשָ ל ְלַהְקִטין ּכְ ּדֵ ּתַ ִמׁשְ

ּה.  ִאּתָ ָעָיה  ּבְ ָלנּו  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ נּו  ׁשְ ָחׁשַ רֹאׁש  ּמֵ ׁשֶ ִהיא  ָהֱאֶמת 
ים  ִהְסּכִ י  ּלִ ׁשֶ א  ַסּבָ י  ֹקשִׁ ּבְ ַרק  ׁשֶ ה  ָהֻעְבּדָ ֶאת  י  ְנּתִ ִצּיַ ָבר  ּכְ
ם? ֶזה  ם ְלִהְצַטּלֵ ֵעת ּגַ ּלֹו; ָאז ּכָ ּפּור' ׁשֶ ר ָלנּו ֶאת 'ַהּסִ ְלַסּפֵ

י. ִחיָנתֹו... ְקָצת יֹוֵתר ִמּדַ ָהָיה ִמּבְ

ִבינּו: ּתָ

ִאּלּו  ּכְ  , ְמּתָ ִצּלַ לֹא  ִאם  ּבֹו  ׁשֶ עֹוָלם  ּבְ ים  ַחּיִ ֲאַנְחנּו  ַהּיֹום 
ם;  ְלַצּלֵ ֻמְכָרִחים  ְלִטּיּול,  נֹוְסִעים  ָחִויָת.  ְולֹא  יָת  ָעׂשִ לֹא 
ִלים  ְמַקּבְ ם;  ְלַצּלֵ ִבים  ַחּיָ ֶדת,  ֻהּלֶ יֹום  ת  ְמִסּבַ ים  עֹוׂשִ
ם  ר ָאז ּגַ ם. ְוִאם ֶאְפׁשָ ִריְך ְלַצּלֵ ּצָ רּור ׁשֶ ָנה, ּבָ ָרס אֹו ַמּתָ ּפְ
ְלַהְראֹות  ּלֹא  ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ּמּוָבן,  ּכַ ְך,  ּכָ ְוַאַחר  ְלַהְסִריט. 

ם. ּלּוִמים ְלֻכּלָ ֶאת ַהּצִ

ָניו סֹוְלִדים  ּבָ ְך ֲעַדִין ַלּדֹור ַהּקֹוֵדם, ׁשֶ ּיָ י ׁשַ ּלִ א ׁשֶ ֲאָבל ַסּבָ
ֵהם  ַהֲחָויֹות.  ל  ׁשֶ ְוַלַהְחָצָנה  ּלּום  ַלּצִ ׁשּור  ּקָ ׁשֶ ָמה  ל  ִמּכָ
ַעל  ָקל  ׁשְ ַהּמִ ּכֶֹבד  ֶאת  ָמה  ּשָׂ ׁשֶ ַאֶחֶרת,  ְרּבּות  ּתַ ַעל  ְדלּו  ּגָ
ְראּות  ַהּנִ ַעל  לֹא  ֲעׂשֹות,  ּנַ ׁשֶ ֻעּלֹות  ַהּפְ ַעל  ַעְצָמם,  ים  ַהַחּיִ
נֹוָסִפים  ים  ֲאָנׁשִ ל  ׁשֶ ּתּוָפם  ׁשִ ַעל  לֹא  ְוַגם  ָבִרים  ַהּדְ ל  ׁשֶ

ָרִטּיֹות. ֲחָויֹות ַהּפְ ּבַ

ֵמרּוְסָיה  א  ּבָ הּוא  ׁשֶ ה  ָהֻעְבּדָ ֶאת  ְלָכְך  ּתֹוִסיפּו  ֵעת,  ּכָ
ַעם  ּפַ ִלי  ָאַמר  י  ּלִ ׁשֶ א  ַאּבָ ֲאָבל  ְצֲחקּו,  ּתִ ַהּקֹומּוִניְסִטית. 
ִנים  ָ ּשׁ ׁשֶ רּוְסָיה,  ְיִליֵדי  ים  ֲאָנׁשִ ְמַעט  לֹא  יר  ַמּכִ הּוא  ׁשֶ
ִריִסים  יכּו ְלָהִגיף ּתְ ה ִהְמׁשִ ּנָ ָבר ָיְצאּו ִמּמֶ ּכְ ַרּבֹות ַאֲחֵרי ׁשֶ
"ְלֶיֶתר  ֵעיַנִים.  ע  ַאְרּבַ ּבְ הּו  ִמיׁשֶ ִעם  ְלׂשֹוֵחַח  ָרצּו  ׁשֶ ּכְ
רּוְסָיה ִהְתַנֵהל ַמֲעָקב ָצמּוד  י ּבְ ְקָרא... ּכִ ּנִ חֹון", ָמה ׁשֶ ּטָ ּבִ
ֵני ָאָדם ָעְבדּו,  ל ֶאְזָרח. ִמיְליֹוֵני ּבְ ל ּכָ ה ׁשֶ ֻעּלָ ל ּפְ ַאֲחֵרי ּכָ
ִאית  ָטָרה ַהֲחׁשָ ׁשְ רּות ַהּמִ ׁשֵ ִמי, ּבְ ִמי אֹו ֲחִצי ִרׁשְ ֹאֶפן ִרׁשְ ּבְ
ְמַנֲהֵלי  ְמגּוִרים,  ִבְנְיֵני  ּבְ ַסף  ׁשֹוְמֵרי   . ַהֶק-ֶג-ּבֶ ָהרּוִסית, 
ִמיִמים',  ֵכִנים 'ּתְ ת, אֹו ֲאִפּלּו ְסָתם ׁשְ ָבֵתי ֲחרֹשֶׁ ֲעבֹוָדה ּבְ
ל ִהְתַנֲהגּות ֲחׁשּוָדה ְוָכל ֲאִמיָרה ַמְפִליָלה  ָנֲהגּו ְלַתֵעד ּכָ
ָטָרה  ׁשְ ַלּמִ יָדע  ַהּמֵ ֶאת  ְלַהֲעִביר  ן  ִמּכֵ ּוְלַאַחר  ְסִביָבָתם  ּבִ
ְואּוַלי  נֹוַח,  ּבְ יׁש  ַמְרּגִ לֹא   – ְך  ּכָ ַחי  ׁשֶ ִמי  ִאית.  ַהֲחׁשָ
ִבינּו  ּתָ ֻמְקָלט,  עּוד  ּתִ ּוְלהֹוִתיר  ם  ְלִהְצַטּלֵ ׁש,  חֹוׁשֵ ֲאִפּלּו 

ַעְצְמֶכם ַמּדּוַע. ּבְ

ִלְמקֹומֹו  ָנטּוַע  י  ּלִ ׁשֶ א  ַסּבָ ַאר  ִנׁשְ ֲאֻרּכֹות  ִנּיֹות  ׁשְ ְך  ְלֶמׁשֶ
ְצֵלָמה. ּמַ ּוָבָהה ּבַ

ח  ְטּבָ ָצא ֵמַהּמִ ּיָ ם", הֹוֵריִתי ְלַאְבֵרִמי ׁשֶ ים ֶאת ֶזה ׁשָ ׂשִ "ּתָ
יַח  ַמּנִ הּוא  ׁשֶ א  ְלַוּדֵ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ָכְך  ּבְ ָיָדיו.  ּבְ ה  ַהּתֵ ּכֹוס  ִעם 
ְוַגם  ה,  ָהֲעָדׁשָ ֶאת  י  ְנּתִ ּוַ ּכִ ֵאָליו  ׁשֶ א  ּסֵ ַהּכִ מּול  אֹוָתּה 

ְצֵלָמה. ל ָסִבי ִמן ַהּמַ ְעּתֹו ׁשֶ יַח ֶאת ּדַ ְלַהּסִ

ַלט  ּקָ ׁשֶ ַאְבֵרִמי,  אֹותֹו  ַאל  ׁשָ ּפֹה?",  ב  ׁשֵ ּתֵ ה  ַאּתָ א,  "ַסּבָ
יטּוַאְצָיה. ֶזה ָעַבד. ַאף הּוא ֶאת ַהּסִ

ְוִהְצַטֵחק.  י  ּלִ ׁשֶ א  ַסּבָ ָאַמר  ְרָלְך",  ִקיְנּדֶ ּפֹה,  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ "נּו, 
ִבים". ִדּיּוק יֹוׁשְ ה ֵאיֹפה ּבְ ּנֶ "ָמה ֶזה ְמׁשַ

י  ּוִמַהְרּתִ ְצֵלָמה  ַהּמַ ל  ׁשֶ ַהַהְפָעָלה  ְפּתֹור  ּכַ ַעל  י  ָלַחְצּתִ
י. ב ְלִצּדִ ֵ י. ַאְבֵרִמי ִהְתַיּשׁ ּלִ א ׁשֶ ב מּול ַסּבָ ֵ ְלִהְתַיּשׁ

ָנה  ַכּוָ ּבְ ָסִבי  ֵרְך  ּבֵ ְדָברֹו",  ּבִ ִנְהָיה  ַהּכֹל  ׁשֶ ה...  ַאּתָ רּוְך  "ּבָ
ֵעיָניו  ֶאת  ְלֶרַגע  ָעַצם  הּוא  קֹול.  ּבְ "ָאֵמן"  ָעִנינּו  ַוֲאַנְחנּו 
ֶטל ַהּצֹוֵנן  ה ַהּלֹוֵהט, ַוֲאַנְחנּו ֶנֱהֵנינּו ֵמַהּפֶ ג ַעל ַהּתֵ ְוִהְתַעּנֵ

ִעים. ְוַהּטָ

י. ן!", ָאַמְרּתִ א, ֶזה ְמֻצּיָ "ּתֹוָדה ַסּבָ

ם  ַאּתֶ ׁשֶ ִמיד ֶנֱהֶנה ּכְ ִחּיּוְך. "ֲאִני ּתָ "ִלְבִריאּות", הּוא ָעָנה ּבְ
ב  ָניו ָזְרחּו ּוַמּצַ ק ֶאְתֶכם". ּפָ ֵמַח ְלַפּנֵ ִאים ֵאַלי, ְוָתִמיד ׂשָ ּבָ

רּוחֹו ָהָיה ְמרֹוָמם.

ַאל. י?", ׁשָ ּנִ ֹמַע ִמּמֶ ם רֹוִצים ִלׁשְ ֶעֶצם ַאּתֶ "ָאז ָמה ּבְ

א", ָעִניִתי. "ַעל רּוְסָיה.  ָך, ַסּבָ ּלְ ּפּור ׁשֶ "ֶאְמממ... ֶאת ַהּסִ
א  ֵמַאּבָ ֵהַבּנּו  ם.  ָ ִמּשׁ ֶכם  ּלָ ׁשֶ ִציָאה  ַהּיְ ַעל  אֹוֶמֶרת,  ֹזאת 

ְתָקה". ּזֹו ָהְיָתה ֲחִתיַכת ַהְרּפַ ׁשֶ

ֵמֶהָעָבר
סֹודֹות

ֶטל ַקר ּוַמְצֵלָמה ּפֶ
י ֶרק ֲחִמיׁשִ ּפֶ

ִוית  ֲעִליָלה ַעְכׁשָ

ִסיס  מֹוַתַחת, ַעל ּבְ

י ִסּפּור ִהיְסטֹוִרי ֲאִמּתִ

ַזְלָמן רּוֶדְרָמן ַמִגּיׁש:

ְך  ֶהְמׁשֵ
ָיבֹוא
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ָיתֹום ְוֹלא ָחָּזן
ַחִּגים ְׂשֵמִחים ַוֲעמּוִסים ָעְברּו ַעל ֶמֶלְך. ִּכְמַעט ִמָּכל יֹום ָהיּו לֹו 
ְלָידֹו  ַהְּזַמן קֹוִרים  ָּכל  ֶמֶלְך,  ָּכֶזה הּוא  ְלַסֵּפר.  ֲעִסיִסּיֹות  ֲחָויֹות 

ֵארּוִעים ְמַעְנְיִנים, ְוהּוא ִנְפָּגׁש ְּבִטיּפּוִסים ַמְצִחיִקים.

ֵיׁש ָּכל ִמיֵני סּוֵגי ַחָּזִנים, ַאֶּתם יֹוְדִעים 
– ָּכְך ִסֵּפר ֶמֶלְך ַּבִּכָּתה. ֵיׁש ָּכֵאֶּלה 

ֶׁשָּכל ִמָּלה ִנְׁשֶּפֶכת ָלֶהם ֵמַהֵּלב 
ְוֵיׁש  ָלֶהם,  ְלַהְקִׁשיב  ְוַתֲענּוג 
ָּכל  ֶׁשּמֹוְרִחים  ֵאֶּלה  ֶאת 
ְמַזְעְזִעים  ְּבִסְלסּוִלים  ִמָּלה 
ֶאת  ַּבֲאִזִּקים  ְואֹוֲחִזים 
ַעל  ִלְסֹּבל  ֶׁשֶּנֱאָלץ  ַהִּצּבּור 

ְמקֹומֹו ְּבֶׁשֶקט.

ַמְזִּכיִרים  ָהֵאֶּלה  ַהִּסְלסּוִלים 
ַהָּטַרְנֶטה  ַנֲאקֹות  ֶאת  ְלֶמֶלְך 

ְּכֶׁשהּוא  ַהַּבְגָּדִדי  ָעמֹוס  ֶׁשל 
ַהָּמנֹוַע  ֶאת  ְלַהְדִליק  ְמַנֶּסה 
ַאַּגב.  ֶּדֶרְך  ְוא,  ַלּׁשָ ֹּבֶקר.  ִמֵּדי 
ֲאָבל  ֵהִניָעה.  ֹלא  ֵמעֹוָלם  ִהיא 
ֹלא  ִּבְכָלל  ֶזה  ַהַּבְגָּדִדי  ְלָעמֹוס 
ֶׁשּכֹוֵלל:  ַהּיֹום,  ֵסֶדר  ֶאת  ְמַׁשֶּנה 
ֶׁשל  ֲהָנָעה  ִנְסיֹונֹות  ָקֶפה-ֹּבץ, 
צֹוְלִחים,  ֹלא  ַּפַעם  ֶׁשַאף  ָהֶרֶכב 
לֹו  ֶׁשְּיַחֵּבר  ִמיֶׁשהּו  ִאּתּור  ְוָאז 

ְּכָבִלים ַלָּמנֹוַע. ַּגם ֶזה, ַּכּמּוָבן, ֹלא 
ֹלא  ָעמֹוס  ּגּוְרִניְׁשט.  ְּכלּום.  מֹוִעיל. 

ַהּיֹום  ַּגם  ָעַזר  יֹוֵדַע ֶׁשָּמה ֶׁשֶאְתמֹול ֹלא 
ֹלא יֹוִעיל. ַרק ַאֲחֵרי ַהַּמְסלּול ַהּיֹוִמי ַהָּקבּוַע 

ַהֶּזה צֹוֵעד ָעמֹוס ְלִמְנַין ָוִתיִקין ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֹלא ִלְפֵני ֶׁשהּוא 
ַמֲעִניק ֲחָבָטה ֲהגּוָנה ְלֶדֶלת ַהָּטַרְנֶטה ֶׁשּלֹו ֶׁשִאְכְזָבה ַּגם ַהּיֹום.

כּוָנה, ָאַמר ֶׁשהּוא  ָנה, ַחַּזן-ָטַרְנֶטה ֶאָחד, ָחָדׁש ַּבּׁשְ ַהִּקּצּור, ַהּׁשָ
ָצִריְך ִלְהיֹות ַהַחָּזן, ִּכי ַאָּבא ֶׁשּלֹו ִנְפַטר ְוֵיׁש ָיאְרַצייט.

״ַמָּזל טֹוב, ֹלא ָיַדְענּו ֶׁשהּוא נֹוַלד״, ָאַמר זּוְּפִניק ַהֵּליָצן ִמַּיְרְּכֵתי 
ַּדַּין  ״ָּברּוְך  ַהַּגַּבאי,  ָאַמר  ֶׁשִּנְפַטר״,  ָיַדְענּו  ״ְוֹלא  ַהְּכֶנֶסת.  ֵּבית 
ֶׁשְּכָבר  ַלַּגַּבאי  לֹוַמר  ָרָצה  הּוא  ָהַעּמּוד.  ֶאת  לֹו  ּוִפָּנה  ָהֱאֶמת״, 
ְּכָבר  ַהַּגַּבאי  ֲאָבל  ַהְּפִטיָרה,  ֵמָאז  ָׁשָנה  ְוָחֵמׁש  ְׁשלֹוִׁשים  ָעְברּו 

ָהַלְך ִלְגֹער ְּבזּוְּפִניק ֶׁשֹּלא ַיֲעֶׂשה ְצחֹוק ִמְּטָרֶגְדיֹות ָּכֵאֶּלה.

נּו, ׁשֹוְין, ִהְתִחיָלה ַהְּתִפָּלה. ֹלא ָעְברּו ָחֵמׁש ְׁשִנּיֹות ַאֲחֵרי ֶׁשהּוא 
ָאַמר  ּוֶמֶלְך  ִנּגּון,  ְלֵאיֶזה  ֶׁשּדֹוֶמה  ְצִליל  ֵאיֶזה  ְלָגֵרד  ִהְתִחיל 
ְלַׁשָּבִזי ְּבַסְרַקְזם: "ַאָּבא ֶׁשּלֹו ָעָׂשה אֹותֹו ָיתֹום, ֲאָבל ַמָּמׁש ֹלא 

ַחָּזן"...

ְלֶמֶלְך  ִהְזִּכיר  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ָהָרדּום  ַהַּמָּצב  ָׁשָעה,  ֲחִצי  ַאֲחֵרי 
ִּגָּלה ֶׁשִּכְמַעט  ֶאת ַהְּבִדיָחה ַעל ַהַּדְרָׁשן ֶׁשְּבֶאְמַצע ַהְּנאּום ֶׁשּלֹו 
ָּכל ַהָּקָהל ָיֵׁשן. ״אּוַלי ָּתִעיר ֶאת ָהֲאָנִׁשים?״, 
לֹו  ֶׁשָעָנה  ָּמׁש,  ֵמַהּׁשַ ַהַּדְרָׁשן  ִּבֵּקׁש 
ִמָּיד: ״ִמי ֶׁשִהְרִּדים אֹוָתם – הּוא 

ָיִעיר אֹוָתם״...

ַהְרֵּבה  ְלֶמֶלְך  ָהָיה  ֵּביְנַתִים 
ִמיֵני  ָּכל  ַעל  ַלְחֹׁשב  ְזַמן 
ֹלא  ַּפַעם  ֶׁשַאף  ְּדָבִרים 
ָחַׁשב  הּוא  ֲעֵליֶהם.  ָחַׁשב 
אֹוֲהִבים  ֶׁשֲאָנִׁשים  ֶזה  ַעל 
ִמְתַּבֶּזה,  ִני  ְּכֶׁשַהּׁשֵ ִלְצֹחק 
ֹלא  ֶׁשֶּזה  עֹוד  ָּכל  ַהַחָּזן,  ְּכמֹו 
ִנְזַּכר  הּוא  ֶחְׁשּבֹוָנם.  ַעל  ָּבא 
צֹוֲחִקים  ָהיּו  ַהְּיָלִדים  ֵאיְך 
ַהָּצְרָפִתי  ַהִּמְבָטא  ַעל 
ָלָאֶרץ,  ְּכֶׁשָּבא  ֶׁשּלֹו 
ַמָּמׁש  ֶזה  ֶׁשּלֹו  ַוֲאִפּלּו 
הּוא  ִהְפִריַע,  ֹלא 
ָּבטּוַח  ָהָיה  ֹלא  ִּבְכָלל 
ֶׁשַהְּיָלִדים ֶׁשּצֹוֲחִקים ָהיּו 
ַעל  ָּכָכה  ֶׁשַּיְחְזרּו  מּוָכִנים 
ִגיאֹות ֶׁשָּלֶהם ְּבַעְצָמם. ַהּׁשְ

ָמה  ֶׁשֵאין  ָּבעֹוָלם  ֶאָחד  ״ֵאין 
ִלְצֹחק ִמֶּמּנּו״, ָהָיה ַסָּבא ֶׁשל ֶמֶלְך 
אֹוֵמר. ּוְכֶׁשַהַחָּזן ִהְרִעים ְּבעֹוד ִּפּיּוט 
ִלְנֹהג  ״ָצִריְך  ְלַׁשָּבִזי:  ֶמֶלְך  ָאַמר  ִּבְמֻיָחד,  ֻמְצָלח  ֹלא 
ְּבָכבֹוד ְּכַלֵּפי ָּכל ֶאָחד, ּוֶבַטח ֹלא ְלַנֵּצל ֶאת ַהְּמבּוָכה ֶׁשּלֹו ְּכֵדי 

ִלְפֹּגַע ּבֹו״.
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נֹוֶחם
חֹוֶכעם

ִּפַּנת ַהְּיִציָרה
 ֶׁשל ַחִייִמי 

ּוִמְׁשַּפַחת ַּכְרִמי

ה? ּתָ ּכִ ם ַהּיֹום ּבַ  נֹוֶחם, ָמה ְלַמְדּתֶ

לֹא זֹוֵכר

 ּוַבַהְפָסָקה, 
ם? ַחְקּתֶ ָמה ׂשִ

לֹא יֹוֵדַע

ה לֹא ָיכֹול  ַאּתָ
הּו  ַמּשֶׁ ֵכר ֲאִפּלּו ּבְ ְלִהּזָ
ַהּמֹוֶרה ָאַמר  ֶאָחד ׁשֶ

ַהּיֹום?

סֹוף ַהּיֹום  ן. ּבְ ֶעֶצם ּכֵ ֶאה, ּבְ
אֹות  ּסְ הּוא ָאַמר ְלָהִרים ּכִ
ְוָלַקַחת ַיְלקּוִטים, ְוָלֵצאת 

ְיָתה... ַהּבַ
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ת 
טֹוִרי

ְס
ִהי

ה 
ֲעִליָל

ת
ֶק

ְמַרּתֶ

ּפֶרק 26

ֵ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

ם 
ִמי

י ְנאּו
ם? ֵהַכְנּתִ

ִמּלִי
ע 

ַאְרּבַ
ְך 

ל ּכָ
ׁש ִלי ּכָ

ם, ֵי
י

ְמַרּגְׁשִ
ם ּו

י
ֲאֻרּכִ

ׁש!
ה ְלַבּקֵ

ַהְרּבֵ

ב 
ַ ַמּצ

ֶלְך ּבְ
ַהּמֶ

י ְלָך ׁשֶ
ַמְרּתִ

ָא
ְמָך 

קֹו
ְמ

ַח נֹוָרא. ֲאִני ּבִ
רּו

אן...
ִמּכָ

ַח 
ִתי ּבֹוֵר

ָהִיי

ָחד, זֹו 
ד ֶא

ַ ִמּצ
סּור 

ָא
ת ׁשֶ

נּו
ּמְ

ִהְזּדַ
ִסיד.

ִלי ְלַהְפ

ֵרָרה,
ֵאין ּבְ

 
ם ָעַלי

ְמִכי
סֹו

ָרג 
ְיהּוֵדי ּפְ

ס!
ֵנ

מּוָכן ְלִהּכָ
ֲאִני 

ְך, 
ם ּכָ

ִא
י

ּבֹוא ִאּתִ

ֹב ַעל ֶזה ֶרַגע ְחׁש
ן ִלי ַל

ּתֵ
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א
ְך ָיבֹו

ְמׁשֵ
ֶה

ַנאי 
 ַעל ַהּתְ

ַמְעּתָ
ׁשָ

הּוִדי?
ִיב ַלּיְ ֶלְך ִהּצ

ַהּמֶ
ׁשֶ

ִסּכּוי. 
ֶזה, ֵאין 

ֹמד ּבָ
הּוא לֹא ַיֲע

תֹו...
ְתֶלה אֹו

ֶלְך ִי
ַהּמֶ

ַח. אּוַלי הּוא 
טּו

לֹא ּבָ
תֹו...

רֹף אֹו
ִיׂשְ

ת 
ֵבי

ם, ּבְ
ַתִי

ּוֵביְנ
ְפָרג

ת ּבִ
ֶס

ֶנ
ַהּכְ

ְקַרע 
נּו, 

ַמְלּכֵ
ָאִבינּו 

יֵננּו!
ַזר ּדִ

רַֹע ּגְ

ם 
ִמּלִי

ע 
ַאְרּבַ

ֵתר!
ְולֹא יֹו

ָמה אּוַכל 
ִני, 

ד ׁשֵ
ַ ִמּצ

ע 
ַאְרּבַ

ַמר ּבְ
ק לֹו

י
ְסּפִ

ְלַה
ק רֹוֶצה 

ֶלְך ַר
ם? ַהּמֶ

ִמּלִי
ל ּבִי!

ְתַעּלֵ
ְלִה
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ם 
אֹוֲהִבי

ם? 
ִמי

ֲחָכ
ם 

ּת
ַא

ׁש
ם 

ׁשִבי
חֹו

ֹּתר 
ֹׁשב, ִלְפ

ְח
ם, ַל

ִטי
ּמק ּבּפָר

ְתַע
ְלִה

ִסיִדי 
ֲח

ּמן ַה
ָא

ת? ָל
ׁשּיֹו

ת ּבּל
ִחידֹו

ּׁשהּו 
ַמ

ׁש 
ְסֶקר ֵי

אֹור ִליּפ
ׁשֵני

ַהּצִעיר 
ֵטב ּבּצּיּור, 

ְתּבֹוְננּו ֵהי
ם! ִה

ׁשִביְלֶכ
ּב

ָחה!
ת. ּבַהְצָל

ֵאלֹו
ּׁש

ת ַעל ַה
ּסּו ַלֲענֹו

ְוַנ ׁש
ֹא

ַהּכֹל ּבר
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