
ַּפנָָסִאיםַהְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם
ְצִעיִרים

ב"ה

ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות
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ר' ֶמְנֶּדל 
ִמְּפַלְסֶטִליָנה

ְׁשמּוִליק ְמַסֵּפר ַעל 
ַהַּתְחִּביב ָהָאָּמנּוִתי 

ֶׁשּלֹו

 ִמי זֹו 
"מּוֶמע ָׂשָרה"?
 קֹוִמיְקס ָחָדׁש 

ְמַחֶּכה ָלֶכם ִּבְפִנים!

 ְמַבֵּׂשר 
טֹוב

ְׁשמּוִליק ַרִּבינֹוִביץ ִמְּמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון ִהְכִניס 
אֹוָתנּו ְלֵבית ַחַּב"ד, ִלְסעּוַדת ַהַּׁשָּבת 
ַּבַּבִית ֶׁשּלֹו, ַלֶחֶדר ֶׁשּלֹו, ְוַגם ַלְּסטּוְדיֹו 
ֶׁשּלֹו. ָמה ֶׁשָּׁשַמְענּו ָהָיה ְמַעְנֵין ְמאֹוד!

ְּתעּוַדת ַחָּיל
ם ֶׁשִּלי הּוא ְׁשמּוֵאל )ְׁשמּוִליק( ַרִּבינֹוִביץ. ַהּׁשֵ

ֲאִני ֶּבן ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה.
ֶרת ִצּיֹון, ְולֹוֵמד ְּבִכָּתה ח  ֲאִני ָּגר ִּבְמַבּׂשֶ
 

ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה "ּתֹוַרת ֱאֶמת" ִּבירּוָׁשַלִים ַהְּסמּוָכה.
ֲאִני ָחֵבר ִּבְסִניף ַהָּפָנָסִאים ְּבִׁשּכּון ַחַּב"ד ִּבירּוָׁשַלִים 
 

ְּכָבר ָחֵמׁש ָׁשִנים.
ה ִּפְרֵקי ַּתְנָיא, ֶׁשַבע ַמֶּסְכּתֹות ִמְׁשָנה,  ה ַּדֵּפי ְּגָמָרא.ֲאִני יֹוֵדַע ְּבַעל ֶּפה ִׁשּׁשָ ּוְׁשלֹוִׁשים ַוֲחִמּׁשָ

ַהְנָהָגה ֲחִסיִדית ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִּלי:
 

י, ֲאִני יֹוֵצא ְל"ִמְבַצע ְּתִפִּלין". ִמֵּדי ָׁשבּוַע, ְּביֹום ִׁשּׁשִ

ִהָּתְקלּות 
ִּב"ְמִסּבֹות ַׁשָּבת"

ֲחָוָיה ֹלא ְנִעיָמה 
ֶׁשַהּסֹוף ֶׁשָּלּה ָמתֹוק 

ּוְמַׂשֵּמַח



ָבא  ַהּצָ ְזֹמֶרת  ּתִ ֶאת  ֵיׁש  ְזֹמֶרת.  ּתִ ֵיׁש  ָצָבא  ְלָכל 
ם  ּגַ ֵיׁש  ְרֶאה  ְוַכּנִ ְזֹמֶרת ַצַה"ל,  ּתִ ְוֵיׁש ֶאת  ָהָאֹדם, 
ַמְקֵהַלת  ֶעֶצם,  ּבְ  – ם"  ֵ ַהּשׁ ִצְבאֹות  ְזֹמֶרת  "ּתִ ֶאת 

ָנָסִאים... ַהּפָ

ְזֹמֶרת? ִביל ָמה ָצָבא ָצִריְך ּתִ ׁשְ ּבִ

רֹוֶצה  ׁשֶ ָצָבא  ֲאִויָרה.  קֹוְבִעים  ּוְלָחִנים  יִרים  ׁשִ י  ּכִ
ה אֹוֵמר: ֱאמּוָנה  ּזֶ ּלֹו ִיְהֶיה "מֹוָרל" – ׁשֶ ִלים ׁשֶ ַחּיָ ּלַ ׁשֶ
ם  ֵחם ּגַ ל ְנכֹונּות ְלִהּלָ ב רּוַח ׁשֶ ֶרְך, ּוַמּצַ ִצְדַקת ַהּדֶ ּבְ
זֹו ְוָכְך  ה – ָצִריְך ְלַהְכִניס אֹוָתם ַלֲאִויָרה ּכָ ִאם ָקׁשֶ
ָרִכים  ַהּדְ ְוַאַחת  ַח.  ְמַנּצֵ ָצָבא  ל  ׁשֶ ה  ׁשָ ַהְרּגָ ִליצֹור 
ֲהָקה,  ַהּלַ ְזֹמֶרת,  ַהּתִ זֹו  ֶזה  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ַהֲחׁשּובֹות 

יִרים. ִ ַהּשׁ

ֶדֶרְך  ּבְ ֶזה  ֶלֶכת.  יר  ׁשִ ֶזה  ַמְרׁש  ְרׁש".  ַה"ּמַ ֻהְמָצא  ְוָכְך 
ל  ׁשֶ ה  חּוׁשָ ּתְ ר  ּדֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ י,  ִקְצּבִ ִמְקָצב ְמאֹוד  יר ִעם  ׁשִ ָלל  ּכְ
חֹון  ִנּצָ ִמְצֲעֵדי  ּבְ אֹותֹו  ִרים  ׁשָ ְצָבאֹות  חֹון.  ְוִנּצָ חֹון  ּטָ ּבִ

ים. ּוִבְטָקִסים ֲחִגיִגּיִ

ל ֶזה ָחׁשּוב? ִביל ָמה ּכָ ׁשְ ּבִ

ּיֹום  ם "ַמְרׁש". ּבַ ְסֵלו ֵיׁש ָלנּו ַחג, ְוֵיׁש ָלנּו ּגַ רֹאׁש ֹחֶדׁש ּכִ ּבְ
י ֶהְחִלים ֵמֵארּוַע ְלָבִבי ָחִריף ְמאֹוד, ְוַהֲחִסיִדים  ה ָהַרּבִ ַהּזֶ
ֵהם  ְסּפֹוְנָטִני.  ֹאֶפן  ּבְ ֵמֶהם  ּפֹוֶרֶצת  ְמָחה  ַהּשִׂ ׁשֶ יׁשּו  ִהְרּגִ
ְמָחה ְוַההֹוָדָיה  א ֶאת ִרְגׁשֹות ַהּשִׂ ַבּטֵ ּמְ רּו ַלַחן ְמֻיָחד, ׁשֶ ִחּבְ
דֹול, ְוָקְראּו לֹו "ַמְרׁש רֹאׁש  ס ַהּגָ רּוְך הּוא ַעל ַהּנֵ דֹוׁש ּבָ ַלּקָ

ְסֵלו". ֹחֶדׁש ּכִ

ּוִבְנִחיׁשּות  חֹון  ִבּטָ ּבְ א  ְלִהְתַמּלֵ ֶנֱהֶדֶרת  ֶרְך  ּדֶ זֹו  ּוִבְכָלל, 
ְוַלְחׁשֹב  ְרׁש",  ַה"ּמַ ֶאת  יר  ָלׁשִ טֹוִבים.  ִלים  ַחּיָ ְוִלְהיֹות 
ֲחִסיִדים,  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ֶחְלֵקנּו",  ּטֹוב  ֵרינּו, ַמה  "ַאׁשְ ׁשֶ ֶזה  ַעל 
ל  ׁשֶ ְלִמיִדים  ּתַ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ם,  ֵ ַהּשׁ ִצְבאֹות  ּבְ ִלים  ַחּיָ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ

י! ָהַרּבִ

ָקִדיָמה! ַאיי-ִטי-ִרי-ִלי-ִלי-ַאאאייי...

ָאִחי ַהָּגדֹול ֵליֶּב'ֶלה הּוא ָׁשִליַח 
ֶׁשל ָהַרִּבי ְּבַאְׁשְקלֹון. ְּכֶׁשהּוא ַמִּגיַע 

ְלִהְתָאֵרַח ְּבַׁשָּבת, ֶזה ָּתִמיד ְמַרֵּגׁש 
ְוֵכיף. ְּבָכל זֹאת, הּוא ָהָאח ַהָּגדֹול – 

ַהֻּדְגָמה ֶׁשל ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה.

ְּכֶׁשהּוא ַמִּגיַע, ֵאין ֶרַגע ֶאָחד ְמַׁשֲעֵמם. 
ְלָחן ִמְתַּפְּתִחים ִּדּיּוִנים  ְסִביב ַהּׁשֻ

ְמַעְנְיִנים ּוְמַרְּתִקים, ְּבִעָּקר ְּבנֹוְׂשִאים 
ַּבֲהָלָכה ּוְבִמְנֲהֵגי ַחַּב"ד, ֶׁשַּמְׁשִאיִרים 

אֹוִתי ֵער ַעד ַאַחת ַּבַּלְיָלה!

ֶאת ַהִּמְזמֹור "ֵאֶׁשת ַחִיל" ִלְפֵני 
ַהִּקּדּוׁש ָׁשִרים ֶאְצֵלנּו ְּבַלַחן 
ְמֻיָחד, ֶׁשֹּלא ָׁשַמְעִּתי ְּבׁשּום 

ָמקֹום ַאֵחר. ַהַּלַחן ַהֶּזה עֹוֵבר 
ֶאְצֵלנּו ְּבָמֹסֶרת. ָּכְך ָהיּו ָׁשִרים 

"ֵאֶׁשת ַחִיל" ַּבַּבִית ֶׁשל ַסָּבא ֶׁשִּלי, 
ַאָּבא ֶׁשל ִאָּמא – ָהַרב ִמיָכֵאל 

ַהְלְּפִרין, ֶׁשהּוא ַרב ְׁשכּוַנת 
ַהִּגְבָעה ַהָּצְרָפִתית ִּבירּוָׁשַלִים 

ַוֲחֵבר ֵּבית ִּדין ַרָּבֵני ַחַּב"ד.

ַּגם ַלִּפּיּוט "ֲאַסֵּדר ִלְסעּוָדָתא" ֵיׁש 
ָלנּו ִנּגּון ִמְׁשַּפְחִּתי ְמֻיָחד. ֶאת ֶזה 
ָלַמְדנּו ִמַּסָּבא ִמַּצד ַאָּבא, ָהַרב 

לֹום. ִהֵּלל ַרִּבינֹוִביץ, ָעָליו ַהּׁשָ
ֶאת ַהָּסָלט ַהַחי ֲאִני 
חֹוֵתְך. ֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל 

ַלְחֹּתְך ֶאת ַהְּמָלְפפֹוִנים 
ְוָהַעְגָבִנּיֹות ַלֲחִתיכֹות 

ְקַטּנֹות ּוְקצּוצֹות – 
ַּכּמּוָבן, ַעד ַּכָּמה ֶׁשֻּמָּתר 
ְּבַׁשָּבת – ֲאָבל ֲאִני מּוָכן 
ְלהֹודֹות ֶׁשֹּלא ָּתִמיד ֶזה 

יֹוֵצא ִלי... ִלְפָעִמים ָעִדיף 
ָּפׁשּוט ִלְזרֹק ַעְגָבִנּיֹות 

ֶׁשִרי ְוֶזהּו...

ִאָּמא יֹוַדַעת ְלָהִכין ֶאת 
ַהּקּוֶגל ַהְּירּוַׁשְלִמי ֲהִכי 

ָטִעים ָּבעֹוָלם! ֵיׁש ָלּה 
ַמְתּכֹון ְמַנֵּצַח ְוִנָּסיֹון ֶׁשל 

ְׁשלֹוִׁשים, ְּבָכל זֹאת. 
ַּגם ָּבֶזה ֲאִני עֹוֵזר, ֲאָבל 

ָלַאֲחרֹוָנה ִקַּבְלִּתי "ְּפטֹור 
ִמְבָצִעים". ִאָּמא ָאְמָרה 
ִלי ֶׁשִהיא ֵּגָאה ִּבי ְמאֹוד 

ֶׁשֲאִני יֹוֵצא ְל"ִמְבָצִעים", 
ְוִהיא מּוָכָנה ִלְפֹטר 

אֹוִתי ֵמָהֶעְזָרה ַּבִּמְטָּבח 
ִּבְׁשִביל ֶזה.

"ִויְמֶּפל" ֶזה ֹלא ֵׁשם ֶׁשל ֶיֶלד הֹוַלְנִּדי ְוֹלא ֶׁשל ַמְכִׁשיר ַחְקָלִאי. ְמֻדָּבר 
ַעל ָמֹסֶרת ַעִּתיָקה ַּבת ְמאֹות ָׁשִנים ֶׁשל ְקִהּלֹות "ַאְׁשְּכַנז" – ֶּגְרַמְנָיה 

ְוִאיַטְלָיה.

"ִויְמֶּפל" ֶזה ִחּתּול ְלִתינֹוקֹות ֶׁשָהיּו ִמְׁשַּתְּמִׁשים ּבֹו ִּבְבִרית ַהִּמיָלה ֶׁשל 
ַהִּתינֹוק. ַעל ַהִחּתּול ָהיּו ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשל ַהִּתינֹוק – ִאָּמא, ַסְבָּתא, 

ּדֹודֹות – רֹוְקִמים ְיִצירֹות ָאָּמנּות ְיהּוִדּיֹות ׁשֹונֹות, ְּכמֹו ְּפסּוִקים, 
ִצּיּוִרים ֶׁשל ִסּפּוֵרי ַהָּתָנ"ְך, ִאּיּוִרים ֶׁשְּקׁשּוִרים ַלַחִּגים ְוַכּדֹוֶמה. ַעל 

ֵמַהִּמְפָקָדהַמֲעָטָפה 

 ְׁשַמְעֶּתם ַּפַעם ַעל 
"ִויְמֶּפל"? לֹא 

ן ְיׁשָ ַהּבַ
ָלֵמד
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ִּבְסעּוַדת ַׁשָּבת ְמַנְּגִנים ֶאְצֵלנּו ַהְרֵּבה 
ִנּגּוִנים. ַאַחד ַהִּנּגּוִנים ֶׁשֲאִני אֹוֵהב 

ִּבְמֻיָחד הּוא "ַהְרִנינּו גֹוִים ַעּמֹו".

ְלַׂשֵחק ִעם ָהַאְחָיִנים ַהְּמתּוִקים, ֶזה ֲהִכי ֵּכיף ָּבעֹוָלם! ֲאַנְחנּו ָּכל ָּכְך ִמְתַּגְעְּגִעים ֲאֵליֶהם ְואֹוֲהִבים 
אֹוָתם. ְוַכּמּוָבן, ֵהם ַּגם ְמַעְנְיִנים ַוֲחָכִמים, ָּכָכה ֶׁשֵהם ֲחֵבִרים ֶנֱהָדִרים ַלֲעׂשֹות ִאָּתם ַׁשָּבת...

ִמָּסִביב
ַלֻּׁשְלָחן

ִמְׁשַּפַחת
ַרִּבינֹוִביץ

ַהִחּתּול ָהיּו רֹוְקִמים ַּגם ֶאת ְׁשמֹו ַהָּמֵלא ֶׁשל ַהִּתינֹוק ּוְׁשמֹוֵתיֶהם ֶׁשל 
הֹוָריו, ְוֶאת ַּתֲאִריְך ַהֵּלָדה.

ַאֲחֵרי ַהְּבִרית ֹלא ָהיּו ַמְׁשִליִכים ֶאת ַה"ִויְמֶּפל" ְסָתם ָּכְך ְלַפח ָהַאְׁשָּפה. 
ֹלא! ְּכֶׁשַהֶּיֶלד ִהִּגיַע ְלִגיל ָׁשלֹוׁש, הּוא ָהָיה מּוָבא ִלְקִריַאת ַהּתֹוָרה ְּבֵבית 

ַהְּכֶנֶסת ְּבַׁשָּבת ַּבֹּבֶקר, ּוְבַיַחד ִעם ַאָּבא ֶׁשּלֹו הּוא ָהָיה ּכֹוֵרְך ֶאת ַה"ִויְמֶּפל" 
ְסִביב ֵסֶפר ַהּתֹוָרה.

ַהִּמְנָהג ַהֶּזה ִסֵּמל ֶאת ַהֶּקֶׁשר ַהְּמֻיָחד ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי, ְּכָבר ֵמַהֵּלָדה, 
ַלּתֹוָרה ְוַלִּמְצוֹות, ֶׁשעֹוֵבר ֵמָאב ְלֵבן ְּבַׁשְרֶׁשֶרת ַהּדֹורֹות.

ָעצּוב ָלַדַעת ֶׁשֹרב ַה"ִויְמְּפָלְך" ֻהְׁשְמדּו ַּבּׁשֹוָאה ַעל ְיֵדי ַהָּנאִצים, ּוִבְכָלל – 
ַהִּמְנָהג ַהְּיהּוִדי ַהָּיֶפה ַהֶּזה ִּכְמַעט ֻהְכַחד ֵמָהעֹוָלם. ַּכָּמה ְקִהּלֹות ָּבָאֶרץ, 

ֶׁשל יֹוְצֵאי ֶּגְרַמְנָיה ְוִאיַטְלָיה, ִנּסּו ְלַחֵּדׁש ֶאת ַהִּמְנָהג ַהְּמַעְנֵין ַהֶּזה ֶׁשל 
ֲאבֹוֵתיֶהם.

ִ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?

ִמְתָאְרחֹות ֶאְצֵלנּו ִלְסעּוַדת ַׁשַּבת 
ִמְׁשָּפחֹות ֶׁשל 'ְמֹקָרִבים' ֶׁשֲאַנְחנּו 

ַמִּכיִרים ִמֵּבית ַחַּב"ד ֶׁשָּלנּו. 
ֲאַנְחנּו ִמְׁשַּתְּדִלים ָלֵתת ָלאֹוְרִחים 

ְּתחּוָׁשה ְנִעיָמה. ֲאִני ְּבַעְצִמי 
ְמׂשֹוֵחַח ִאָּתם, ַמְקִׁשיב ָלֶהם 

ּוִמְתַעְנֵין ִּבְׁשלֹוָמם ְונֹוֵתן ָלֶהם ֶאת 
ָּכל ְּתׂשּוַמת ַהֵּלב. ַהֹּכל ְּכֵדי ָלֵתת 

ָלֶהם ְּתחּוָׁשה טֹוָבה, ֶׁשֵהם ְרצּוִיים 
ַוֲאהּוִבים ֶאְצֵלנּו, ְוֶׁשֵהם ְיכֹוִלים 

ְלַהְרִּגיׁש ַמָּמׁש ְּבנֹוַח.

ָרֵחִלי ְמִכיָנה ָלנּו ְּבָכל ַׁשָּבת 
ִחידֹון ָּפָרַׁשת ָׁשבּוַע ְלִפי 

ֵסֶדר ָהָאֶלף-ֵּבית, ְוֻכָּלם ְלֹלא 
יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל ִמְׁשַּתְּתִפים 

ּוַמְפִּגיִנים ֶיַדע ֹלא ַרע ִּבְכָלל... 

ָהַאֲחָריּות ֶׁשִּלי ִהיא ְלַפּנֹות ֶאת 
ְלָחן ְּבִסּיּום ַהְּסעּוָדה.  ָהַאְׁשָּפה ֵמַהּׁשֻ
ִּתְסְמכּו ָעַלי, ַאֲחַרי ַהֹּכל סּוֶּפר ָנִקי!

ֵעיָניו  "ַוִּתְכֶהיןָ  ְוִהְתַעּוֵר,  ִהְזִקין  ָאִבינּו  ֶׁשִּיְצָחק  ְמֻסָּפר  בּוַע  ַהּׁשָ ְּבָפָרַׁשת 
ֵמְרֹאת". ֲחַז"ל ַמְסִּביִרים ַעל ָּכְך ֶׁשֹּלא ְסָתם ִיְצָחק ָאִבינּו ִהְתַעֵּור. ֲהֵרי ִיְצָחק 
ָרָצה ָלֵתת ֶאת ַהְּבָרכֹות ְלֵעָׂשו, ִּכי הּוא ָחַׁשב ֶׁשהּוא ַצִּדיק ָּגדֹול, ְוֹלא ְלַיֲעקֹב. 
ִיְהֶיה ִעֵּור, ְּכֵדי ֶׁשָּכל ַהִּסּפּור ִעם  ָלֵכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּגַרם ְלָכְך ֶׁשִּיְצָחק 
ַלֶחֶדר  ֵאָליו  ֶׁשִּנְכָנס  ֶׁשִּמי  ִיְרֶאה  ְוִיְצָחק ֹלא  ְלִהְתַּגְלֵּגל  יּוַכל  ַהְּבָרכֹות  ְּגֵנַבת 

ְלַקֵּבל ֶאת ַהְּבָרכֹות הּוא ַיֲעקֹב ְוֹלא ֵעָׂשו.

ִנְׁשֶאֶלת ְׁשֵאָלה ְּפׁשּוָטה: ָלָּמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָצִריְך ְלסֹוֵבב ֶאת ַהְּדָבִרים 
ְלֵעָׂשו  ְוֹלא  ְלַיֲעקֹב  ְלַהִּגיַע  ֲאמּורֹות  ַהְּבָרכֹות  ִאם  ְמֻׁשָּנה?  ָּכְך  ָּכל  ְּבצּוָרה 
ְלַגּלֹות  ָּפׁשּוט:  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  הּו  ַמּׁשֶ ַלֲעׂשֹות  ָהָיה  ָיכֹול  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש   –

ְלִיְצָחק ֶׁשֵעָׂשו ִּבְכָלל ֹלא ַצִּדיק ֶאָּלא ָרָׁשע ָּגמּור!

הּו ַרע, ֲאִפּלּו  ַהְּתׁשּוָבה ַמָּמׁש ְמַאֶּלֶפת: ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא ָרָצה לֹוַמר ַמּׁשֶ
אֹו  ָהַרע  ָלׁשֹון  ִמְּלַסֵּפר  ְלִהָּזֵהר  ָצִריְך  ַּכָּמה  ַעד  ִּתְראּו  ָהָרָׁשע.  ֵעָׂשו  ַעל  ֹלא 

ְלַדֵּבר ִּבְגנּותֹו ֶׁשל ִמיֶׁשהּו. ָאסּור לֹוַמר ִמָּלה ָרָעה ַעל ַאף ֶאָחד!

ִּבְכָלל, ֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל 
ַלֲעֹזר ְלִאָּמא ְּבָכל 

ָמה ֶׁשִהיא ְמַבֶּקֶׁשת 
ַּבֲהָכנֹות ְלַׁשָּבת. ֲאִני 

ַמָּמׁש אֹוֵהב ִלְהיֹות 'סּו 
ֶׁשף', ֶׁשֶּזה עֹוֵזר-ַּבְׁשָלן 

הּו ָּכֶזה. ֲאִני  אֹו ַמּׁשֶ
ְמַקֵּלף ְוחֹוֵתְך ְלִאָּמא 
ֶאת ַהְּיָרקֹות ַלָּמָרק, 

ְועֹוד ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה.
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ְמאֹות ְמִדינֹות ׁשֹונֹות, ְוֵהם ּדֹוְבִרים  עֹוָלם, ּבִ ים ּבָ ים ַחּיִ ִמיְליֹוֵני ֲאָנׁשִ

נּו נֹוַלְדנּו ֵמָהָאָדם ָהִראׁשֹון, ָלָּמה ֹלא  ּלָ פֹות ׁשֹונֹות. ִאם ּכֻ ֲהמֹון ׂשָ

ָּכל ְּבֵני ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ּדֹוְבִרים ֶאת אֹוָתּה ָׂשָפה? 
ֶלְך  ית. ַהּמֶ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ ר ּבְ ֻסּפָ ּמְ ִפי ׁשֶ ֶבל”, ּכְ ל ּבָ ”ִמְגּדַ ַהּכֹל ִהְתִחיל ּבְ

בֹוּהַ  ל ּגָ ל ִמְגּדָ ָנה ִעיר ְוָיַזם ֶאת ֲהָקָמתֹו ׁשֶ ל ֹנַח, ּבָ ָהָיה ִנין ׁשֶ ִנְמרֹד, ׁשֶ

ְלָכל  ָנַתן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ָהֹעֶנׁש  ם.  ֵ ַהּשׁ ּבְ ְמִריָדה  ל  ׁשֶ ֵסֶמל  ּכְ

ֵהם  ְתאֹום,  ּפִ פֹות.  ַהּשָׂ ִעְרּבּוב  ָהָיה  ל  ְגּדָ ַהּמִ ת  ְבִנּיַ ּבִ ף  ּתֵ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ִמי 

ׁשֹוָנה  ָפה  ׂשָ ָהְיָתה  ְלָכל ֶאָחד  י  ּכִ ִני –  ֵ ַהּשׁ ְלָהִבין ֶאָחד ֶאת  ִהְפִסיקּו 

ָמקֹום  ּוְבָכל  ְמקֹומֹות,  ִמיֵני  ְלָכל  ם  ּלָ ּכֻ רּו  ּזְ ִהְתּפַ ְך  ּכָ ּלֹו.  ֶ ִמּשׁ

ָּלּה. ִהְתַּפְּתָחה ָׂשָפה ִמּׁשֶ

עֹוָלם ֵיׁש ְּכֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים  ַּכָּמה ָׂשפֹות ֵיׁש ָּבעֹוָלם? ּבָ
ֵמָאה  ּכְ ם  ּגַ ֵיׁש  יֵניֶהן  ּבֵ רֹות.  ְמֻדּבָ ָׂשפֹות  ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש 
ים,  ין ֵחְרׁשִ ּבֵ ׁשֹות ְלִתְקׁשֶֹרת  ּמְ ׁשַ ִרים ְׂשפֹות ִסיָמִנים, ַהּמְ ְוֶעׂשְ

ֶרת. ֻדּבֶ ָפה ַהּמְ ֹמַע ֶאת ַהּשָׂ ּלֹא ְיכֹוִלים ִלׁשְ ׁשֶ

ָלרֹב  ִאיׁש,  ֵמֶאֶלף  חֹות  ּפָ ְיֵדי  ַעל  רֹות  ְמֻדּבָ ָׂשפֹות  ְּכַאְלַּפִים 
ַנת  ַסּכָ ּבְ פֹות  ׂשָ ּכְ בֹות  ְחׁשָ ּנֶ ׁשֶ ים  ְקַטּנִ ָבִטים  ׁשְ ל  ׁשֶ פֹות  ׂשָ ַעל  ר  ְמֻדּבָ

רֹב  זֹו,  ּכָ ָפה  ׂשָ ּדֹוְבִרים  ֲהִייֶתם  ִאם  ֶזה:  ַעל  בּו  ְחׁשְ ּתַ ַהְכָחָדה. 

ְרֶאה לֹא ָהיּו  ּנִ ֶכם ּכַ ּלָ כּוָנה ׁשֶ ְ ּשׁ ים ּבַ ָהֲאָנׁשִ

ֵמֶהם...  רֹוִצים  ם  ַאּתֶ ָמה  ְמִביִנים 

ַהְּמֻדָּברֹות  פֹות  ַהּׂשָ
ָּבעֹוָלם  ְּביֹוֵתר 
ר  ְסּפַ ּמִ ׁשֶ לֹוַמר:  ּכְ  –

ִביִנים  ּמְ ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ

הּוא  אֹוָתן  ְודֹוְבִרים 

ֵהן   – יֹוֵתר  ּבְ בֹוּהַ  ַהּגָ

ִלית,  ַאְנּגְ ִסיִנית, 

ית, ֲעָרִבית ְורּוִסית. ְסָפַרּדִ

ְמֻיָחד,  ּבִ ר  ֻמְכׁשָ ְוסֹוֵפר  עֹות  ּדֵ הֹוֵגה  ָהָיה  ִציֶמר  אּוִריֵאל  ָהַרב 

ִתְרּגּוִמים  ְפִקיָדיו, ָעַסק ּבְ ין ֶיֶתר ּתַ ”ד ְוָהַפְך ְלָחִסיד. ּבֵ ִהְתָקֵרב ְלַחּבַ ׁשֶ

יֵניֶהן:  ּבֵ ָׂשפֹות!  ֶעְׂשֵרה  ְׁשַבע  ּבִ ַלט  ׁשָ הּוא  טֹוב,  ים.  ַרּבִ

ֲעָרִבית  ּפֹוָלִנית,  ּפֹוְרטּוֶגִזית,  ְרָמִנית,  ּגֶ רּוִסית,  ָצְרָפִתית,  ֶצ’ִכית, 

ִאְרּגּון  ה  ּזֶ ׁשֶ אּו”ם,  ּבָ ָמן  ְמֻתְרּגְ תֹור  ּבְ ָעַבד  ֲאִפּלּו  הּוא  ְוטּוְרִקית... 

ִלְפּתֹר  ֵדי  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ִדינֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ֶאת  ד  ַאּגֵ ּמְ ׁשֶ ֻאָחדֹות,  ַהּמְ ָהֻאּמֹות 

פֹות. ּתָ ָעיֹות עֹוָלִמּיֹות ְמׁשֻ ּבְ

אֶול ֶג’נֹולּוס,  ַבר ִׂשיא עֹוָלם ְּבֶיַדע ָׂשפֹות הּוא ּפָ ָ ּשׁ ָהָאָדם ׁשֶ

ַפת  ׂשְ ָרַמת  ּבְ פֹות  ׂשָ ִים  ּתַ ּוׁשְ ִעים  ַאְרּבָ ּבְ ִקיאּותֹו  ּבְ ֶאת  הֹוִכיַח  ׁשֶ

ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ְלׂשֹוֵחַח  ָעָליו  ָהָיה  יִאים,  ַהּשִׂ ֵסֶפר  ּבְ ם  ְלֵהָרׁשֵ ְמָנת  ַעל  ֵאם. 

ְזַמן  ה  ּמָ ּכַ ָדה.  ִמּלֵ ָפה  ַהּשָׂ ּדֹוֵבר  ִעם  פֹות  ֵמַהּשָׂ ַאַחת  ָכל  ּבְ ָעַתִים  ׁשְ

לֹא  יִאים  ַהּשִׂ ֵסֶפר  עֹוְרֵכי  ׁשֶ ְרֶאה  ּנִ ּכַ ֵלם!  ׁשָ ֹחֶדׁש  ְבָחן?  ַהּמִ ָאַרְך 

ְוַגם לֹא ַעל  פֹות;  ְוַאַחת ׂשָ ְבִעים  ׁשִ ַדע  ּיָ ׁשֶ יק,  ּדִ ַהּצַ ְמעּו ַעל יֹוֵסף  ׁשָ

ים... ֲעֵלי ַהַחּיִ ל ּבַ ָפה ׁשֶ ם ֶאת ַהּשָׂ ֵהִבין ּגַ ֶלְך – ׁשֶ לֹֹמה ַהּמֶ ׁשְ

לּוִחים ָהעֹוָלִמי.  ְ ַהּשׁ ּנּוס  ּכִ ל  ֻפְרָסם ׁשֶ ַהּמְ ְנֶקט’  ַה’ּבַ ם  אֹוטֹוטֹו ִמְתַקּיֵ

ּדֹוְבִרים  ְמִדינֹות,  רֹות  ֵמֶעׂשְ ִאים  ּבָ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ְוַהּתֹוְמִכים  לּוִחים  ׁשְ

ֵאיְך  ִמינֹו.  ּבְ ְמֻיָחד  ְלֵארּוַע  ֶאָחד  אּוָלם  ּבְ ִסים  ּנְ ּוִמְתּכַ ׁשֹונֹות,  פֹות  ׂשָ

ׁשּוָבה: ִּתְרּגּום ִסימּוְלָטִני.  ם ְמִביִנים ֶאת ַהּנֹוֲאִמים? ַהּתְ ּלָ ּכֻ

ְרּגּום  ְזַמן”. ּתִ ֵדי” אֹו “ּבֹו ּבִ ה “ִסימּוְלָטִני” הּוא “ּתֹוְך ּכְ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ּפֵ

ֵדי  ִסימּוְלָטִני הּוא ִּתְרּגּום ֶׁשל ִּדּבּור ִּבְזַמן ֱאֶמת, ּתֹוְך ּכְ

ל  ּלֹו, ֶצֶות ׁשֶ ָפה ׁשֶ ּשָׂ ר ּבַ לּוִחים ְמַדּבֵ ְ ִכּנּוס ַהּשׁ ּבּור. ְוָכְך, ַהּנֹוֵאם ּבְ ַהּדִ

ְלתֹוְך  ט  ּפָ ִמׁשְ ל  ּכָ ם  ּוְמַתְרּגֵ אּום  ַלּנְ ַמֲאִזין  פֹות  ׂשָ ה  ְלַכּמָ ָמִנים  ְמֻתְרּגְ

ּלֹו  ָפה ׁשֶ ְרּגּום ַלּשָׂ ֲאִזיִנים ׁשֹוֵמַע ֶאת ַהּתִ יְקרֹופֹון, ְוָכל ֶאָחד ֵמַהּמַ ַהּמִ

ָאְזִנּיֹות. ְקָלט ּבָ ּנִ ֶתֶדר ְמֻיָחד ׁשֶ ּבְ

ַחֵּדי  ִלְהיֹות  ִבים  ַחּיָ ִסימּוְלָטִני  ִתְרּגּום  ּבְ ִמים  ַתְרּגְ ּמְ ׁשֶ ָמִנים  ְרּגְ ִמּתֻ

ְוַגם  פֹות,  ַהּשָׂ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ  – ּוְמִהיִרים  ִּכְׁשרֹוִנִּיים  ַמְחָׁשָבה, 
ֵרם  ְלִהּגָ ֲעלּולֹות  ַאֶחֶרת,  אּום.  ַהּנְ עֹוֵסק  ּבֹו  ׁשֶ חּום  ַהּתְ ֶאת  יר  ְלַהּכִ

ׁשּוט:  ּפָ ִנּסּוי  ַעְצְמֶכם  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ּתּוְכלּו  ְמִביכֹות...  לֹות  ּקָ ּתַ

ט  ּפָ ִמׁשְ י  ִמּדֵ ַלֲעֹצר  ְך  ּכָ ֵדי  ּכְ ְותֹוְך  ִלְנאּום  יב  ְלַהְקׁשִ ַנּסּו 

ב  ׁשֶ ד ֶאת ַהּקֶ ִלי ְלַאּבֵ הּו ַאֵחר – ּבְ יר אֹותֹו ְלִמיׁשֶ ּוְלַהְסּבִ

א... ט ַהּבָ ּפָ ׁשְ ַלּמִ

ֶׁשֵּתְדעּו ָלֶכם

ָׂשפֹותְוַהַּפַעם:
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ה  ּתָ ּכִ ָהְיָתה  ַלְכָמן  ּבְ מּוִליק  ׁשְ ל  ׁשֶ ה  ּתָ ַהּכִ ְקִציר:  ּתַ
ְמִריָבה  ׁשּו.  ּבְ ּתַ ִהׁשְ ָבִרים  ַהּדְ ֲאָבל  ת,  ׁשֶ ּוְמֻגּבֶ ֶנת  ִמְצַטּיֶ
ֲחֶנה  ַהּמַ  – ַמֲחנֹות  ֵני  ִלׁשְ ה  ּתָ ַהּכִ ֶאת  ָגה  ּלְ ּפִ דֹוָלה  ּגְ
יְנַתִים,  ּבֵ ר.  ִזיְלּבֶ י  מֹוְיׁשִ ל  ׁשֶ ֲחֶנה  ְוַהּמַ מּוִליק,  ׁשְ ל  ׁשֶ
יר  ְלַהּכִ ׁש  ּוְמַבּקֵ ּלֹו,  ׁשֶ ְצָוה  ַהּמִ ר  ְלּבַ ִמְתּכֹוֵנן  מּוִליק  ׁשְ
א  ַלְכָמן. ַסּבָ ּלֹו, ר' ַיעְנְקל ּבְ א ׁשֶ ל ַסּבָ יו ׁשֶ ֶאת ִסּפּור ַחּיָ
ְלטֹון  ִ ְתקּוַפת ַהּשׁ ְבִרית ַהּמֹוָעצֹות ּבִ ים ּבִ ר ַעל ַהַחּיִ ְמַסּפֵ
ים  ֹמר ִמְצוֹות ּוְלַנֵהל ַחּיִ י ִלׁשְ ַהּקֹומּוִניְסִטי, ְוַעל ַהּקֹשִׁ
יר  ַמְזּכִ א  ַסּבָ ְלטֹונֹות.  ִ ַהּשׁ ְרִדיפֹות  ַחת  ּתַ ים  ְיהּוִדּיִ

ין ֲחִסיִדים. ִהְתַוֲעדּות ּבֵ ף ּבְ ְחׂשַ ּנֶ דֹול ׁשֶ ְמֻיָחד סֹוד ּגָ ּבִ

א  ַסּבָ ל  ׁשֶ ָניו  ְוהּוא ּפָ ְרִציִנית  ת  ֲאֶרׁשֶ ָעטּו  י  ּלִ ׁשֶ
"ַאֲחֵרי  ֶטף:  ׁשֶ ּבְ ר  ְלַדּבֵ ָחַזר 
ַהִהְתַוֲעדּות,  ִמן  ְחנּו  ּלַ ֻ ּשׁ ׁשֶ
ַהּנֹוְכִחים  ֶאת  יְנֶיע  ּפִ ר'  ף  ּתֵ ׁשִ
ִאּלּו  ׁשֶ יֹוֵתר,  ּבְ סֹוִדי  ֵמיָדע  ּבְ
ָהָיה  ָעלּול  ַהחּוָצה  ַלף  ּדָ
לֹא  ל  ׁשֶ יֶהם  ַחּיֵ ֶאת  ן  ְלַסּכֵ
ים. ָלֵכן הֹורּו ָלנּו  ְמַעט ֲאָנׁשִ
ֵדי ְלַצְמֵצם  ְיָתה, ּכְ ָלֶלֶכת ַהּבַ
ל  ַמְעּגַ ֶאת  ר  ָהֶאְפׁשָ ָכל  ּכְ

ִפים ַלּסֹוד". ּתָ ֻ ַהּשׁ

ירּו  ִהְגּבִ ה  ֵאּלֶ ָבָריו  ּדְ
ַתח  ַהּמֶ ֶאת  יֹוֵתר  עֹוד 

נּו. ּלָ ְקָרנּות ׁשֶ ְוַהּסַ

ֶאת  ִבינּו  ּתָ ׁשֶ ֵדי  "ּכְ
יְך,  ִהְמׁשִ ָבִרים",  ַהּדְ
ְתקּוַפת  ּבִ ִתי:  ֻעְבּדָ ֶרַקע  ְקָצת  ָלֶכם  ָלֵתת  ב  ַחּיָ "ֲאִני 
ּפֹוִלין,  ל  ׁשֶ ֶאְזָרִחים  ְמאֹוד  ה  ַהְרּבֵ ָהיּו  ְלָחָמה  ַהּמִ
ְמְלטּו ֵאֶליָה ֵמֵאיַמת  ּנִ ל רּוְסָיה, ׁשֶ ֵכנֹוֶתיָה ׁשֶ ְ ַאַחת ִמּשׁ
ַוֲהמֹוֵני  ּפֹוִלין,  ֶאת  ַבׁש  ּכָ ְרָמִני  ַהּגֶ ָבא  ַהּצָ ְרָמִנים.  ַהּגֶ
ְרָמִנים,  ַהּגֶ ל  ׁשֶ ַאְכָזִרּיּוָתם  ַעל  ְמעּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ֶאְזָרִחים, 
ִאם  ְלרּוְסָיה.  בּול  ַהּגְ ֶאת  ְוַלְחצֹות  ִלְברַֹח  ֶהֱעִדיפּו 
בּול  ַהּגְ ִהְבִריחּו ֶאת  ׁשֶ ִליִטים  ַהּפְ ר  ִמְסּפַ י טֹוֶעה,  ֵאיֶנּנִ

ֵני ָאָדם! ִמיְליֹון ָוֵחִצי ּבְ ָעַמד ַעל ּכְ

ּמּוָבן, לֹא ְמַעט ְיהּוִדים, ָלֶהם  ּכַ ִליִטים ָהיּו,  ַהּפְ ין  "ּבֵ
ְרַמְנָיה.  ִמּגֶ ֵלט  ְלִהּמָ ֶלת  ּוְמֻכּפֶ פּוָלה  ּכְ ה  ִסּבָ ָהְיָתה 
ֲעבּו  ּתִ  – יֹוְדִעים  ם  ַאּתֶ ם  ּגַ ֶזה  ְוֶאת   – אִצים  ַהּנָ ן  ּכֵ ׁשֶ
ל  ֶעֶצם ִקּיּומֹו ׁשֶ עּוב נֹוָרִאי. ֵהם ָראּו ּבְ הּוִדים ּתִ ֶאת ַהּיְ
ְתרֹון'.  'ּפִ ָלּה  ִלְמֹצא  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָעָיה'  'ּבְ עֹוָלם  ּבָ ְיהּוִדי  ַעם 
ְך הֹוִביָלה אֹוָתם  ֶהְמׁשֵ ּבַ ׁשֶ ִהיא  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהּזֹו  ְנָאה  ְוַהּשִׂ
ַאְכָזִרּיּות  ּבְ ֶהם  ּבָ ְוִלְרֹצַח  ָמָדה  ַהׁשְ ַמֲחנֹות  ְלָהִקים 

ה ִמיְליֹוֵני ְיהּוִדים. ָ ּשׁ ׁשִ ֶנת ְלֵתאּור ּכְ י ִנּתֶ ְלּתִ ּבִ

ָמה,  ּיְ ִהְסּתַ ְלָחָמה  ְוַהּמִ הּוְבָסה  ְרַמְנָיה  ּגֶ ׁשֶ ּכְ ֹאֶפן,  ָכל  "ּבְ
ִליִטים ַהּפֹוָלִנים ַלְחֹזר ְלַאְרָצם ְורּוְסָיה ֶנֶעְתָרה  ׁשּו ַהּפְ ּקְ ּבִ
ֲעמּוסֹות  בֹות  ַרּכָ ל  ׁשֶ ֵעָרה  נּוָעה  ּתְ ה  ֵהֵחּלָ ְך  ּכָ ָתם.  ׁשָ ְלַבּקָ
א  ַמּשָׂ בֹות  ַרּכְ ָהיּו  ה  ֵאּלֶ ְלפֹוִלין.  ֵמרּוְסָיה  ִליִטים  ּפְ

לֹוִנים" ָקְראּו ָלֶהן. ִליִטים. "ֶעׁשָ ַעת ַהּפְ הּוְסבּו ְלַהּסָ ׁשֶ

ר  ִמְסּפַ ְלָחָמה,  ַהּמִ ל  ׁשֶ נֹוֶתיָה  ׁשְ ֲחֵמׁש  ּבַ ָמה?  "ַרק 
ֶרת.  ִנּכֶ ה  ִמּדָ ּבְ ק  ִהְצַטּמֵ רּוְסָיה  ּבְ ַהּפֹוָלִנים  ִליִטים  ַהּפְ
ְקָנה אֹו  ְקָרא 'ָמֶות ִטְבִעי' – ִמּזִ ּנִ תּו – ָמה ׁשֶ ּמֵ ֵמֶהם ׁשֶ
יר אֹו  ֻהְגלּו ַעל ְיֵדי ָהרּוִסים ְלִסיּבִ ֲחלֹות, ּוֵמֶהם ׁשֶ ִמּמַ

ְלחּו ַעל ָיָדם ְלגּוָלִגים". ִנׁשְ

י. ַאְלּתִ "ּגּו-ָל-ִגי-ם? ָמה ֶזה ּגּוָלִגים?", ׁשָ

ֵעין  ׁשּוָבה. "ּכְ ָאה ַהּתְ ה", ּבָ ִפּיָ ה ַמֲחנֹות ּכְ "ּגּוָלִגים ֵאּלֶ
ֶרְך.  ּפֶ ּבַ ַלֲעֹבד  צּו  ֻאּלְ ֲאִסיֵריֶהם  ׁשֶ דֹוִלים  ּגְ ֶלא  ּכֶ י  ּתֵ ּבָ
ָחם ְועֹוד ֲעבֹודֹות  רּו עֹוֶפֶרת אֹו ּפֶ ְרתּו ְיָערֹות, ּכָ ֵהם ּכָ
ים  ֲאָנׁשִ ָהיּו  ַהּגּוָלִגים  ֲאִסיֵרי  רֹב  ּדֹומֹות.  ה  ִפּיָ ּכְ

ָכְך". דּו ּבְ ְחׁשְ ּנֶ ְלטֹון אֹו ׁשֶ ִ דּו ַלּשׁ ִהְתַנּגְ ׁשֶ

ֵהם  ה  ּמֶ ּבַ ִליִטים?  ַהּפְ ֶנֶעְנׁשּו  ִדּיּוק  ּבְ ָמה  ַעל  "ֲאָבל 
ה?",  ַהּנֹוָרִאים ָהֵאּלֶ קֹומֹות  ַלּמְ ְלחּו אֹוָתם  ָ ּשׁ ׁשֶ ָחְטאּו 

י. ּתֹוַמְמּתִ ִהׁשְ

ֶאת  ה  ְוִעּוָ י  ּלִ ׁשֶ א  ַסּבָ ָעָנה  ְמאֹוד",  טֹוָבה  ֵאָלה  "ׁשְ
ְרָמִנים.  לּו ְלטֹוַבת ַהּגֶ ֵהם ְיַרּגְ ׁשּו ׁשֶ ָניו. "ָהרּוִסים ָחׁשְ ּפָ
ְלַהְרָחַקת  ּמּוק  ַהּנִ ָהָיה  ְוֶזה  ָטֲענּו,  ֵהם  ְלָפחֹות  ְך  ּכָ
ְלַמֲחנֹות  ִליָחָתם  ְוִלׁשְ בּול  ַהּגְ ֵמֲאזֹוֵרי  ִליִטים  ַהּפְ

יר ָהְרחֹוָקה". ָהֲעבֹוָדה אֹו ְלִסיּבִ

ַלַעג.  ל  ׁשֶ ְצִליל  ְוֵהִפיק  ֲאִויר  יו  ִמּפִ ַלט  ּפָ י  ּלִ ׁשֶ א  ַסּבָ
ְמְלטּו  ּנִ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ִדיָחה?  ּבְ ֹזאת  ּכָ ַעם  ּפַ ם  ַמְעּתֶ "ׁשְ
לּו ְלטֹוָבָתם... ִאם ֶזה לֹא ָהָיה ָעצּוב,  ְיַרּגְ ְרָמִנים  ֵמַהּגֶ

ֶזה ָהָיה ַמְצִחיק".

דֹול ֵמאֹוָתם ֲאִסיִרים אֹו ֻמְגִלים לֹא  "ַא ִקיֶצער, ֵחֶלק ּגָ
ם  ׁשָ ֵמתּו  ים  ֲאָנׁשִ ָהֲעבֹוָדה.  ּוְבַמֲחנֹות  יר  ִסיּבִ ּבְ ַרד  ׂשָ
ָנֵאי ִמְחָיה לֹא ָהָיה ָלֶהם. ל ּתְ מֹו ְזבּוִבים. ִמיִנימּום ׁשֶ ּכְ

ׁשּוט  ּפָ ׁשֶ  – ָהיּו  ֲאָבל  ָאְמָנם,  ים  ַרּבִ לֹא   – ם  ּגַ "ְוָהיּו 
ים  ּפֹוָלִנּיִ ֶאְזָרִחים  ְלֻדְגָמה,  ְלפֹוִלין.  ַלְחֹזר  ָרצּו  לֹא 
ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ּוָבֲחרּו  ים  רּוִסּיִ ֶאְזָרִחים  ִעם  נּו  ִהְתַחּתְ ׁשֶ

רּוְסָיה. ּבְ

אֹוָתּה  ף ּבְ ְחׂשַ ּנֶ יָדע ַהּסֹוִדי ׁשֶ יִעים ַלּמֵ "ְוָכאן ֲאַנְחנּו ַמּגִ
ִהְתַוֲעדּות ֵליִלית...".

ִנְרָאה  ַהּכֹל  ְצֵלָמה.  ַהּמַ ֶאל  ְלֶרַגע  ְזָלה  ּפָ י  ּלִ ׁשֶ ָהַעִין 
ל ָסִבי. ָפָניו ׁשֶ י ּבְ ְזּתִ ב ְוִהְתַרּכַ י ּגַ ְרּתִ ַ ִקין. ִיּשׁ ּתָ

נּו  ּלָ ׁשֶ ה  ִהּלָ ַהּקְ ֵני  ִמּבְ ל ֶאָחד  ׁשֶ מֹוחֹו  ּבְ "יֹום ֶאָחד ָצץ 
ֶאְזָרִחים  אֹוָתם  ל  ּכָ ל  ׁשֶ עּודֹות  ַהּתְ ֶאת  ל  ְלַנּצֵ ַרְעיֹון: 
ן  ִאּתָ ְוָלֵצאת  ְלַאְרָצם,  ַלְחֹזר  ָעְמדּו  ּלֹא  ׁשֶ ּפֹוָלִנים 
ַאל  ׁשָ אֹוֵמר?",  ֲאִני  ׁשֶ ָמה  ְמִביִנים  ם  ַאּתֶ ֵמרּוְסָיה. 
נֹוְצצֹות.  ֵעיַנִים  ּבְ ַאְבֵרִמי  ְוֶאת  אֹוִתי  ּוָבַחן  י  ּלִ ׁשֶ א  ַסּבָ

ׁשּוט ּוְגאֹוִני!". "ַרְעיֹון ּפָ

ֶאת  יר  ִהְסּבִ ד  ִמּיָ ְוהּוא  הּו,  ֶ ַמּשׁ ִלים  ְמֻבְלּבָ ּבֹו  ְטנּו  ִהּבַ
ּתֹוַקְקנּו ָלֵצאת ֵמרּוְסָיה,  ַעְצמֹו: "נּו, ֲאַנְחנּו ֲהלֹוא ִהׁשְ
ה  ל ָהְרִדיפֹות, ֲאָבל ָהרּוִסים לֹא ָנְתנּו ָלנּו. ְוִהּנֵ ְגַלל ּכָ ּבִ
ְגרּו  ּסָ ׁשֶ בֹוהֹות  ַהּגְ ְרֶזל  ַהּבַ חֹומֹות  ּבְ ְרָצה  ּפִ ָפה  ֶנְחׂשְ
ּפֹוָלִנים,  ֶאְזָרִחים  ל  ׁשֶ ִמְסָמִכים  יג  ַנּשִׂ ַרק  ִאם  ָעֵלינּו. 
ְלַאְרָצם,  ִבים  ָ ַהּשׁ ְפִליִטים  ּכִ ַעְצֵמנּו  ֶאת  יג  ְלַהּצִ נּוַכל 

ְוָכְך נּוַכל ָלֵצאת ֵמרּוְסָיה!".

"ַמְבִריק!", ִהְתַלֵהב ַאְבֵרִמי ָאִחי.

ַיַעְזרּו  ָמה  "ֶרַגע.  ג.  ְמֻסּיָ יֹוֵתר  ְמַעט  ָהִייִתי  ֲאִני 
ֵאיָנם  ׁשֶ רּוִסים  ִליהּוִדים  ּפֹוָלִנים  ּגֹוִיים  ל  ׁשֶ ִמְסָמִכים 
"חּוץ  יִתי.  ִהְקׁשֵ פֹוָלִנית?!",  ּבְ ַאַחת  ה  ִמּלָ ּדֹוְבִרים 
ֶזה  ַעל  ַרק  ָבר.  ּדָ ֶזה  ּכָ ַלֲעׂשֹות  ָעצּום  ִסּכּון  ֶזה  ה,  ִמּזֶ
ה ְמאֹוד  ֶלא ְלַהְרּבֵ יר אֹו ַלּכֶ ַלח ְלִסיּבִ ָ ר ְלִהּשׁ ְלַבד ֶאְפׁשָ

ִנים!". ׁשָ

ֵמֶהָעָבר
סֹודֹות

אֹוִני ַרְעיֹון ּגְ
יִעי ׁשִ ֶרק ּתְ ּפֶ

ִוית  ֲעִליָלה ַעְכׁשָ

ִסיס  מֹוַתַחת, ַעל ּבְ

י ִסּפּור ִהיְסטֹוִרי ֲאִמּתִ

ַזְלָמן רּוֶדְרָמן ַמִגּיׁש:

ְך  ֶהְמׁשֵ
ָיבֹוא
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ֶׁשאֹוֵהב  ַסְקָרן  ֶיֶלד  ֲאִני  ְמאֹוד.  ַוֲעִׁשיִרים  ְמֵלִאים  ֶׁשִּלי  ַהַחִּיים  ְּבִעָּקרֹון, 
ְׁשִליַח  ַּגם  ֲאִני  ֶׁשִּלי  ַהָּפנּוי  ּוַבְּזַמן  ָהמֹון,  ְולֹוֵמד  קֹוֵרא  ֶׁשֲאִני  ָּכְך  ִלְלֹמד, 
ֶרת. ְויֹוֵצא ַהְרֵּבה ְל"ִמְבָצִעים" ְועֹוֵזר ַּבְּפִעילּות ְּבֵבית ַחַּב"ד ֶׁשָּלנּו ִּבְמַבּׂשֶ

ּוְבָכל ֹזאת, ֲאִני מֹוֵצא ְלַעְצִמי ַּגם ְקָצת ְזַמן ִלְהיֹות... ָאָּמן. ֵּכן, ַהַּתְחִּביב 
ָהָאהּוב ֶׁשִּלי הּוא ִליצֹור ִּבְפַלְסֶטִליָנה.

ֶּבן  ֶיֶלד  ְּכֶׁשָהִייִתי  ְמַעְנֵין.  ְּכָבר  ֶזה  ִּבְכָלל,  ִהְתִחיל  ֶזה  ֵאיְך  ִּתְׁשְמעּו 
ִמְסַּפר  ְלֶמֶׁשְך  ְוֻאְׁשַּפְזִּתי  ְמאֹוד,  ֲחִריָפה  ֵראֹות  ְּבַדֶּלֶקת  ָלִקיִתי  ָחֵמׁש 
ָׁשבּועֹות ְּבֵבית ָהְרפּוָאה "ֲהַדָּסה ֵעין ֶּכֶרם" ִּבירּוָׁשַלִים. ּוָמה ַזֲאטּוט ֶּבן 
ָחֵמׁש ְּכָבר ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ָיִמים ְוָׁשבּועֹות ְׁשֵלִמים? ִלְׁשַּכב ָּכל ַהּיֹום ַעל 
ֲעמּום ָהִייִתי הֹוֵלְך  ַהִּמָּטה ָהֲעָנִקית ַהּזֹו ֶׁשל ֵּבית ָהְרפּוָאה? ִּבְׁשעֹות ַהּׁשִ
ַלִּמְׂשָחִקָּיה ֶׁשל ַמְחֶלֶקת ַהְּיָלִדים, ְוָׁשם ָהְיָתה ִּפָּנה ִליִציָרה ִּבְפַלְסֶטִליָנה. 
ּוְמַבֶּלה  ַלִּמְׂשָחִקָּיה  הֹוֵלְך  ָהִייִתי  ִהְתַאַהְבִּתי.  ּוֵמָאז  ַאַחת,  ַּפַעם  ִנִּסיִתי 
ְּדָבִרים  ִליצֹור  ְוָלַמְדִּתי  ִהְׁשַּתְכַלְלִּתי  ַּפַעם  ּוְבָכל  ִּביִציָרה,  ָׁשעֹות  ָׁשם 
ִאִּתי  ֵהֵבאִתי  ְּכֶׁשִהְׁשַּתְחַרְרִּתי,  יֹוֵתר.  ּוְמֻדָּיִקים  יֹוֵתר  ָיִפים  ֲחָדִׁשים, 

ַהַּבְיָתה ֻקְפָסה ְמֵלָאה ְיִצירֹות ַמֲעֵׂשה ֶעֶׂשר ֶאְצְּבעֹוַתי!

ְוֶהֶעְלָתה  ַלַּמְחָסן  ִנְזְרָקה  ַהֻּקְפָסה  ֲאֵחִרים,  ְּדָבִרים  ַהְרֵּבה  ְּכמֹו  ֲאָבל 
ָאָבק. ִהיא ָׁשְכָבה ָׁשם ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים, ַעד ֶׁשּיֹום ֶאָחד ִנְזַּכְרִּתי ָּבּה. ָיַרְדִּתי 
ַלַּמְחָסן, ִנַעְרִּתי ֶאת ִׁשְכבֹות ָהָאָבק ְוקּוֵרי ָהַעָּכִביׁש, ֵהַעְרִּתי ֶאת ַהְּדמּויֹות 
ֶׁשִּלי – ֶׁשֶחְלָקן ְּכָבר ָהיּו ְּפצּועֹות ּוְקטּועֹות ֵאיָבִרים – ְוִהְתַחְלִּתי ְלַׁשֵּפץ 

ֶאת ַהְּיִצירֹות ֶׁשִּלי.

ָקְנָתה  ִהיא  ָאז  ִּבְפַלְסֶטִליָנה,  ִליצֹור  ֶׁשֲאִני ַמָּמׁש אֹוֵהב  ִאָּמא ָׂשָמה ֵלב 
ָׂשַמְחִּתי  ְמאֹוד.  ְמֻגָּוִנים  ִּבְצָבִעים  ֵאיכּוִתי  ֹחֶמר  ֶׁשל  ֲחִבילֹות  ַּכָּמה  ִלי 
ַּבֻּקְפָסה,  ֶׁשָהיּו  ַהֻּמָּצִגים  ֶאת  ִׁשְדַרְגִּתי  ָלֲעבֹוָדה...  ְוָחַזְרִּתי  ְמאֹוד, 
ַרִּבינֹוִביץ  "ַסְדַנת ְׁשמּוִליק  ֵמָחָדׁש ֶאת  ִיַּסְדִּתי  ְוָכְך   – ֲחָדִׁשים  הֹוַסְפִּתי 
ִלְפַלְסֶטִליָנה". ָחַזְרִּתי ַלֲעֹסק ַּבַּתְחִּביב ַהֵּכיִפי ַהֶּזה, ּוֵמָאז ֹלא ִהְפַסְקִּתי.

ֶׁשִּלי,  ַהַּבִית  ֶׁשל  ַהַּמְרֵּתף  ְּבקֹוַמת  ִּלי.  ִמּׁשֶ 'ְסטּוְדיֹו'  ַמָּמׁש  ִלי  ֵיׁש  ַהּיֹום 
ֲאִני יֹוֵׁשב ְויֹוֵצר. ֲאִני ָיכֹול ָלֶׁשֶבת ָׁשם ָׁשעֹות ַעל ַּגֵּבי ָׁשעֹות – ֹּפה ְלַסֵּדר 
ְוָׁשם ְלַהְתִאים  ְּכֵדי ֶׁשֵּיֵצא ְּבִדּיּוק ַהַּמָּבט ֶׁשִהְתַּכַּוְנִּתי,  ֵעיַנִים ֶׁשל ְּדמּות 

ֶאת ַהֵּמיָצג ֶׁשִּלי ֶׁשִּיְהֶיה 'ּבּול' ְּכמֹו ַּבְּתמּוָנה.

ֶׁשִּלי. ַעל ַּכָּמה ַמָּדִפים ְּגדֹוִלים ְמֻסָּדִרים ָּכל  ַה'ָּגֶלְרָיה'  ָׁשם ַּגם ׁשֹוֶכֶנת 
ַהְּיִצירֹות ְוַהֻּמָּצִגים ֶׁשָּבִניִתי. ָהֱאֶמת, ֶזה ַמָּמׁש ֵּכיף ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ֶזה. ֲאִני 
חֹוֵׁשב ֶׁשַאַחד ַהְּדָבִרים ֶׁשַּמֲעִניִקים ֲהִכי ַהְרֵּבה ִסּפּוק זֹו ְיִציָרה, ְלַהְרִּגיׁש 

ֶׁש"ֲאִני ָעִׂשיִתי ֶאת ֶזה!".

ֶזה ִיְהֶיה ֹלא ָיֶפה ִמִּצִּדי ְלַהְחִמיא ְלַעְצִמי, ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים "ֵאין ַהַּנְחּתֹום 
ַהְרֵּבה  ֲאָבל  ַהְּפַלְסֶטִליָנה.  ִעַּסת  ַעל  ַהֶּזה,  ּוַבִּמְקֶרה  ִעָּסתֹו",  ַעל  ֵמִעיד 
ֲאָנִׁשים ֶּבֱאֶמת ַמְחִמיִאים ִלי ּוִמְתַּפֲעִלים ֵמַהֹּיִפי ְוָהֵאיכּות ֶׁשל ַהְּיִצירֹות 
ָהָאָּמנּוִתּיֹות ֶׁשִּלי. ָהֱאֶמת – ְּכֶׁשַּמְחִמיִאים ִלי ַעל ַהְּיִצירֹות ֶׁשִּלי, ַּבֵּלב ֲאִני 
ָׂשֵמַח, ֲאָבל ְּבַיַחד ִעם ֶזה ֲאִני ַּגם ַּדי ָנבֹוְך ּוַמְסִמיק. ֲאִני ַמֲעִדיף ִלְׁשֹמַע 

ֶאת ַהַּמְחָמאֹות ֵמָרחֹוק, ֶּדֶרְך ְמַתְּוִכים...

ְּבֶׁשֶקט,  ְלַבד,  יֹוֵׁשב  ַאָּתה  ִּביִציָרה.  ַמְרִּגיַע  הּו  ַמּׁשֶ ֵיׁש  יֹוְדִעים,  ַאֶּתם 
ּוִמְתַרֵּכז. ְוַאָּתה ָצִריְך ִלְהיֹות ַמָּמׁש ְמֻדָּיק, ְוָלִׂשים ֵלב ְלָכל ְּפָרט – ִּכי ָּכל 
ְּפָרט ָקָטן ָיכֹול ְלַׁשּנֹות ֶאת ָּכל ַהְּתמּוָנה ַהְּגדֹוָלה. ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשּזֹו ַמָּמׁש 

'ְׁשַעת ֵאיכּות' ֶׁשִּלי ִעם ַעְצִמי, ֶׁשל ְׁשמּוִליק ִעם ְׁשמּוִליק.

ֶאת  ְלַנֵּצל  ֲחלֹום  ִלי  ֵיׁש  ַהֵּכיף.  ִּבְׁשִביל  ַרק  ֶזה  ֶאת  עֹוֶׂשה  ֲאִני ֹלא  ֲאָבל 
ְּדָבִרים  ִאּתֹו  ְוַלֲעׂשֹות  ִלי,  ָנַתן  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַהֶּזה  רֹון  ַהִּכּׁשָ
ְסָתם  ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה  ֹלא  ֲאִני  ם.  ַהּׁשֵ ְּבֶעְזַרת  ּוַמְׁשָמעּוִתִּיים,  ְּגדֹוִלים 
ֻּבּבֹות ּוֵמיָצִגים, ִּבְׁשִביל ְלַהֲעִביר ֶאת ַהְּזַמן. ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ָאָּמנּות 
ֶאת  ַיִּכירּו  ְיהּוִדים  ְוֶׁשַּדְרָּכּה  ַמְׁשָמעּות,  ָלּה  ֶׁשִּתְהֶיה  ְיהּוִדית-ֲחִסיִדית 

ָהעֹוָלם ֶׁשָּלנּו ְוִיְתָקְרבּו ַלּתֹוָרה ְוַלֲחִסידּות.

ְוֵארּוִעים  ֲחִסיִדים  ֶׁשל  ְּדמּויֹות  ִליצֹור  ִּבְמֻיָחד  אֹוֵהב  ֲאִני  ָלֵכן 
ר'  ַהַּמְׁשִּפיַע  ֶׁשל  ְּדיֹוָקן  ָיַצְרִּתי  ַּפַעם  ְלָמָׁשל,  ַהֲחִסיִדית.  ֵמַהִהיְסטֹוְרָיה 
ֶמְנֶּדל פּוֶטְרַפס – ַאֶּתם יֹוְדִעים ַּכָּמה ָׁשעֹות ָעַבְדִּתי ַעל ֶזה, ְוַכָּמה ָקֶׁשה 

ָהָיה ִליצֹור ֶאת ַהַּקְסֶקט ַהְּמֻיָחד ֶׁשּלֹו?

ְּב"ִמְבַצע  ֲחִסיִדים  רֹוִאים  ֶׁשָּבֶהם  ִמְּפַלְסֶטִליָנה  ֵמיָצִגים  ַּגם  ָיַצְרִּתי 
ְיִצירֹות  ִמיֵני  ָּכל  ְועֹוד  ֻסָּכה,  ּבֹוִנים  ְיהּוִדים  ְּתִפִּלין",  ּוְב"ִמְבַצע  לּוָלב" 

ֶׁשְּמָתֲארֹות ַחִּיים ְיהּוִדִּיים ַוֲחִסיִדִּיים.

ֲאִפּלּו ָּבִניִתי ַּפַעם ֻמָּצג ְּבֵׁשם "ִּדיָרה ְּבַתְחּתֹוִנים". ַּבֻּמָּצג ָראּו ֶאת ֵּבית 
ַהִּמְקָּדׁש ַעל ַּכּדּור ָהָאֶרץ. זֹו ָהְיָתה ַהְּיִציָרה ַהּזֹוָכה ַּבַּתֲחרּות ֶׁשֶּנֶעְרָכה 

ְּבַתְלמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו ִּב"ְׁשבּוַע ַהֲחִסידּות".

הּו ָקָטן ֶׁשָּלַמְדִּתי ֵמַהַּסְדָנה ֶׁשִּלי ּוְלַדְעִּתי ֶזה 'ִטיּפ' טֹוב  ְלִסּיּום, עֹוד ַמּׁשֶ
ֶוה ִלְזֹּכר: ְלֻכָּלם ֶׁשּׁשָ

ַּפַעם ָעַבְדִּתי ַעל ְיִציָרה ְּבֶמֶׁשְך ָחֵמׁש ָׁשעֹות ְרצּופֹות! ִהְׁשַקְעִּתי ָּבּה ֶאת 
ָיָצאִתי  ְלַכָּמה ַּדּקֹות.  ִּכֵּסא  ַעל  ִהַּנְחִּתי אֹוָתּה  ּוְכֶׁשִּסַּיְמִּתי,  ַהְּנָׁשָמה,  ָּכל 
ב,  ַרק ִלְׁשִנָּיה ֵמַהְּסטּוְדיֹו, ּוְכֶׁשָחַזְרִּתי – ִּכְמַעט ִהְתַעַּלְפִּתי. ִמיֶׁשהּו ִהְתַיּׁשֵ

ַּכִּנְרֶאה ְּבָטעּות, ַעל ָמה ֶׁשָּכל ָּכְך ָעַמְלִּתי ָעָליו...

ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ַעל ַאַחת ָהַאְחָיִנּיֹות ַהֲחמּודֹות ֶׁשִּלי, ֶׁשּיֹום ֶאָחד ִהיא ִּבְּקָרה 
ְוזֹו  ָיִפים",  ָּכֵאֶּלה  ִּבְכָלל ֹלא  ֶׁש"ָהֲאָנִׁשים ֶׁשְּלָך  ְוֶהְחִליָטה  ֶׁשִּלי  ַּבְּסטּוְדיֹו 

ָהְיָתה ִסָּבה ַמְסִּפיק טֹוָבה ִּבְׁשִביָלּה ִלְמֹעְך ְוַלֲהֹרס ֵחִצי ֵמַהְּדמּויֹות...

ְּברּוַח  ֶזה  ֶאת  ְמַקֵּבל  ֲאִני  ִּבְכָלל.  ָעָליו,  ְוֹלא  ָעֶליָה,  ּכֹוֵעס  ֹלא  ֲאִני  ָאז 
טֹוָבה. ַלְמרֹות ֶׁשֶּזה ּכֹוֵאב ְמאֹוד ִלְראֹות ֵאיְך ְיִציָרה ֶׁשָּכל ָּכְך ִהְתַאַּמְצָּת 
ַלֲעׂשֹות ִמְתָּפֶרֶקת – ָחׁשּוב יֹוֵתר ֹלא ִלְכֹעס, ְוָלַקַחת ַהֹּכל ַּבְּפרֹוּפֹוְרְציֹות 

ַהְּנכֹונֹות.

ָחִסיד יֹוֵצר ְסִביָבה
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ָכל  ְלִגּנֹות ּבְ יֹוֵצא  ֲאִני  ֳהַרִים  ַהּצָ ַאַחר  ת  ּבָ ׁשַ

ִל"ְמִסּבֹות  ְיָלִדים  ְואֹוֵסף  ּוב,  ּשׁ ּיִ ּבַ ָחִקים  ׂשְ ַהּמִ

ִרים ְקָצת,  ׁשָ סּוִקים,  ַהּפְ ַיַחד ֶאת  ּבְ ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים  ת".  ּבָ ׁשַ

ים. ּקִ ם ַמְמּתַ ק ְלֻכּלָ ַוֲאִני ְמַחּלֵ

ִנְהיּו  ָבר  ּכְ ן  ְמַאְרּגֵ ֲאִני  ׁשֶ ת"  ּבָ ׁשַ "ְמִסּבֹות  ַמן  ַהּזְ ִעם 

ֵמָאה  ּכְ ַהּכֹל,  ַסְך  ּבְ ת,  ּבָ ׁשַ ל  ּכָ ֶהן  ּבָ ִפים  ּתְ ּתַ ִמׁשְ ָבר.  ּדָ ם  ׁשֵ

יִלים! ל ַהּגִ ים ְיָלִדים, ִמּכָ ִ ַוֲחִמּשׁ

ה  ּנָ י ַלּגִ ְעּתִ ים ָקָרה ִלי ִמְקֶרה לֹא ָנִעים. ִהּגַ ה ֳחָדׁשִ ּמָ ִלְפֵני ּכַ

ִל"ְמִסּבֹות  ָלִדים  ַהּיְ ֶאת  ֶלֱאֹסף  י  ִהְתַחְלּתִ ֶרד,  ַהּוֶ ְרחֹוב  ּבִ

ְוִהְתִחיל  ֵאַלי  ׁש  ִנּגַ ם  ׁשָ ִרים  ֻבּגָ ַהּמְ ַאַחד  ּוִפְתאֹום  ת",  ּבָ ׁשַ

ִלְצֹעק ָעַלי.

ָכה  ה ּפֹוֵעל ֶנֶגד ַהֹחק!" – ּכָ ה ִמיְסיֹוֶנר, ְוַאּתָ ָלִדים, ַאּתָ ר ִעם ַהּיְ ַדּבֵ ָך! ַאל ּתְ ּלְ ִית ׁשֶ אן, ֵלְך ַלּבַ "ֵלְך ִמּכָ

י  ּתִ ׁשְ י. ָחׁשַ ַחְדּתִ י ְמאֹוד ְוַגם ּפָ ּתִ ׁשְ ּיַ ם. ִהְתּבַ ָהיּו ׁשָ ָלִדים ְוַההֹוִרים ׁשֶ ים, ַהּיְ ל ָהֲאָנׁשִ הּוא ָצַעק ָעַלי, ְלֵעיֵני ּכָ

הּוא ָעלּול ַלֲעׂשֹות ִלי... ה ׁשֶ ִמּמָ

ה? זֹו? ָלּמָ ימּות ּכָ ַאּלִ ר, ִמְתַנֵהג ֵאַלי ּבְ ל ּתֹוָרה ּוַמַאְמֵרי ֲחַז"ל ִעם ְיָלִדים ְיהּוִדים. ְוהּוא, ָאָדם ְמֻבּגָ סּוִקים ׁשֶ א לֹוַמר ּפְ ּבָ ַסְך ַהּכֹל? ַנַער ָצִעיר ׁשֶ ָמה ֲאִני, ּבְ

ָרִגיל. ִעילּות ּכָ ּפְ י ּבַ ְכּתִ ּנּו ְוִהְמׁשַ י ִמּמֶ ְמּתִ ֵסֶדר. ִהְתַעּלַ ַהּכֹל ּבְ י ַעל ַעְצִמי ְוֶהְרֵאיִתי ׁשֶ ְטּתִ ּלַ ּתַ י חּוץ ִהׁשְ ַלּפֵ ֲאָבל ּכְ

ים ִיְראּו אֹוִתי.  רֹות ַאְלֵפי ֲאָנׁשִ ְרטֹון, ְוַעׂשְ ו ֶאת ַהּסִ הּוא ְמַפְרֵסם ַעְכׁשָ ם ָעַלי ׁשֶ ֹמר(. הּוא ִאּיֵ ם ִיׁשְ ֵ ת – ַהּשׁ ּבָ ׁשַ ם אֹוִתי )ּבְ ד ְוִצּלֵ יס ֶטֶלפֹון ַנּיָ הּוא הֹוִציא ֵמַהּכִ

ָראּוָמה ַהּזֹו. ׁש ֵמַהּטְ ה ְזַמן ְלֵהָרַגע ּוְלִהְתאֹוׁשֵ ַחד ַוֲחָרָדה. ָלַקח ִלי ַהְרּבֵ י ִמּפַ ְיָתה ֲעַדִין ָרַעְדּתִ י ַהּבַ ָחַזְרּתִ ם ַאֲחֵרי ׁשֶ ָהִייִתי ְמֹבָהל ַעד ֵאיָמה. ּגַ

ֲאִמינּו. ּסֹוף? לֹא ּתַ ֲאָבל ָמה ָהָיה ּבַ

ָקָרה  ֹפַעל  ּבְ ֲאָבל  ִלי.  ַלֲעׂשֹות  ְכֵנן  ּתִ הּוא  ׁשֶ ּיּוׁש  ַלּבִ ְוִיְצָטֵרף  אֹוִתי  ִיְתֹקף  ְרטֹון  ּסִ ּבַ ה  ְצּפֶ ּיִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ב  ָחׁשַ הּוא 

ַרק  ׁשֶ גּובֹות  ּתְ ְלחּו לֹו  ׁשָ ים  ֲאָנׁשִ ּלֹו, ֲאָבל ְלָפחֹות ֲחֵמׁש ֵמאֹות  ׁשֶ ָחָאה  ַלּמְ ים ִהְצָטְרפּו  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ ְלֶהֶפְך:  ִדּיּוק  ּבְ

קּו אֹוִתי! ִחּזְ

הֹוֶרה  ַעְצִמי  ּבְ ֲאִני  בֹוד!  ַהּכָ ל  "ּכָ ַתב:  ּכָ ַאֵחר  הּו  ִמיׁשֶ ַאַחת.  ה  ָ ִאּשׁ ְתָבה  ּכָ ים",  ַטּנִ ַהּקְ יִקים  ּדִ ַלּצַ ּכֹוַח  ר  "ִייׁשַ

ֶאת  ַמְפִעיל  ִעיר  ַהּצָ חּור  ַהּבָ ֵאיְך  ְראּו  ּתִ ה.  ֵאּלֶ ּכָ ָיפֹות  ּתֹוָפעֹות  ִלְראֹות  ְמאֹוד  ֵמַח  ׂשָ ַוֲאִני  ֶרת,  ְמַבּשֶׂ ּבִ ִליָלִדים 

ִטְבִעי.  ַמְנִהיגּות  ר  ּכֹשֶׁ ֵיׁש  ה  ַהּזֶ ֶלד  "ַלּיֶ ַתב:  ּכָ הּו  ִמיׁשֶ ְועֹוד  ְך!".  ּכָ יכּו  ַהְמׁשִ ְמָחה...  ּוְבׂשִ ֵחן  ָכֶזה  ּבְ ָלִדים,  ַהּיְ

ֶריָך!" – ְוָכְך עֹוד ָועֹוד. ַאׁשְ

ְיִליד  "ֲאִני  ַתב:  ּכָ הּוא  ְוָכְך  ָהְרחֹוָקה.  ָקָנָדה  ּבְ ר  ּגָ ׁשֶ ֶאָחד  ְיהּוִדי  ל  ׁשֶ ָהְיָתה  יֹוֵתר  ּבְ ת  ׁשֶ ַרּגֶ ַהּמְ גּוָבה  ַהּתְ

ֶאת  זֹוֵכר  ֲעַדִין  ֲאִני  ֲאָבל  ָלָאֶרץ,  ְלחּוץ  י  ְרּתִ ְוִהּגַ קֹום  ַהּמָ ֶאת  י  ָעַזְבּתִ ִנים  ׁשָ ה  ַהְרּבֵ ִלְפֵני  ִצּיֹון.  ֶרת  ְמַבּשֶׂ

ִלְראֹות  ׁש  ְמַרּגֵ ָנה.  ׁשָ ְוָחֵמׁש  ִרים  ֶעׂשְ ִלְפֵני  ֶיֶלד,  ָהִייִתי  ֲאִני  ׁשֶ ּכְ ינֹוִביץ,  ַרּבִ ל  ׁשֶ ִית  ּבַ ּבַ ת"  ּבָ ׁשַ "ְמִסּבֹות 

יָכה"... ֹסֶרת ַמְמׁשִ ַהּמָ ׁשֶ

יעּו.  ִהּגִ ָלִדים ׁשֶ ים ְלָכל ַהּיְ ּקִ יק ַמְמּתַ ָבר לֹא ָהיּו ִלי ַמְסּפִ ְקִרית, ּכְ ָאה ַאֲחֵרי ַהּתַ ת ַהּבָ ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ַוֲהִכי ָחׁשּוב: 

ינֹוִביץ... מּוִליק ַרּבִ ל ׁשְ ת" ׁשֶ ּבָ יֹוֵתר ִל"ְמִסּבֹות ׁשַ ְרֹסֶמת ַהּטֹוָבה ּבְ ַהַהְתָקָפה ַהּזֹו ָהְיָתה ַהּפִ ר ׁשֶ ּבֵ ִמְסּתַ

ַהּסֹוף   – ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ ָמה  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  י  ְכּתִ ְוִהְמׁשַ י  ִהְבַלְגּתִ ׁשֶ ֶזה  ְזכּות  ּבִ ְרֶאה  ּנִ ּכַ ָמה,  ְויֹוְדִעים 

ַעְצָמם  ּבְ ֵהם  ָעַלי,  ַעק  ּצָ ׁשֶ הּוִדי  ַהּיְ ל  ׁשֶ ָלִדים  ַהּיְ ם  ּגַ ֲאָבל  ֲאִמינּו,  ּתַ לֹא  ַח:  ּמֵ ּוְמׂשַ ָמתֹוק  יֹוֵתר  עֹוד  ָהָיה 

ת"! ּבָ "ְמִסּבֹות ׁשַ ִפים ְקבּוִעים ּבִ ּתְ ּתַ ִמׁשְ

ַהִּבּיּוׁש ֶׁשָהַפְך 
ִלְבָרָכה ַהִּסּפּור ֶׁשל 

ְׁשמּוִליק
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ַהְּסָפִרים ֶׁשֲהִכי ְמַעְנֵין אֹוִתי ִלְקֹרא ֵהם ִסּפּוֵרי ֲחִסיִדים 
ְוִהיְסטֹוְרָיה ֲחִסיִדית. ֲאִני ַמָּמׁש ּבֹוֵלַע ֶאת ַהְּסָפִרים ָהֵאּלּו 

ִּבְׁשִקיָקה. ְמַעְנֵין אֹוִתי ְמאֹוד ִלְׁשֹמַע עֹוד ַעל ַהֲחִסיִדים 
ַהּקֹוְדִמים, ְלַהִּכיר ֶאת ָהעֹוָלם ֶׁשָּלֶהם ּוְלַנּסֹות ְלִהְתַחֵּבר 

ֲאֵליֶהם. ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע ַּדי ַהְרֵּבה ַעל ַהּנֹוְׂשִאים ָהֵאּלּו.

ָמה ֶׁשֲהִכי ְמַרֵּתק אֹוִתי ֵאֶּלה ַהְּתקּופֹות ְוָהֵארּוִעים ֶׁשֵּיׁש ְסִביָבם 
ַהְרֵּבה ְׁשֵאלֹות ְמַעְנְינֹות ַעל "ָמה ָהָיה ָׁשם ְּבִדּיּוק". ֲאִני אֹוֵהב 

ַלְחֹקר, ִלְקֹרא ַעל ַהִּסּפּור ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ׁשֹוִנים ְוָכְך ְלַהְצִליב 
ֵמיָדע – ּוְלָהִבין טֹוב יֹוֵתר ָמה ָקָרה.

ְלָמָׁשל, ְיַדְעֶּתם ֶׁשֵּמָאז ֶׁשָהַרִּבי ַהַּמֲהַר"ׁש ִהְסַּתֵּלק ְוַעד ֶׁשָהַרִּבי 
"ּב ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶאת ַהְּנִׂשיאּות ָעְברּו ַאַחת ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה?  ָהַרּׁשַ

ְמַעְנֵין, ֹלא?

ִלְנֹסַע ָלַרִּבי ּוְלַבֵּקר ָּבֹאֶהל ֶזה 
ֲחלֹום ַחַּיי. ֲאִני ָּכל ָּכְך רֹוֶצה ִלְהיֹות 
ָׁשם! ֵמָאז ֶׁשֲאִני ַמִּכיר ֶאת ַעְצִמי, ֶׁשֶּזה 

ָּפחֹות אֹו יֹוֵתר ֵמָאז ֶׁשֲאִני ֶּבן ָחֵמׁש, ֲאִני 
אֹוֵסף ֶׁשֶקל ְלֶׁשֶקל, ְּפרּוָטה ִלְפרּוָטה. ָׁשַמְרִּתי 

ָּכל ֶׁשֶקל ֶׁשִּקַּבְלִּתי ְוָחַסְכִּתי אֹותֹו ְּכֵדי ִלְרֹּכׁש 
ַּכְרִטיס ִטיָסה ְוִלְנֹסַע ָלַרִּבי.

ֹלא ִמְּזַמן ִהַּגְעִּתי ְלִגיל ִמְצוֹות, ְוַאָּבא 
ְוִאָּמא ָנְתנּו ִלי ִלְבֹחר ֵּבין ְמִסַּבת ַּבר 

ִמְצָוה ְמֹפֶאֶרת ּוֻמְׁשַקַעת ְּבאּוָלם, 
ְלֵבין ְנִסיָעה ָלַרִּבי, ְועֹוד ְלִכּנּוס 

לּוִחים... ִהְתַלַּבְטִּתי, ֶזה  ַהּׁשְ
ֹלא ָהָיה ַקל, ֲאָבל ַּבּסֹוף 

ֶהְחַלְטִּתי: ֲאִני 
נֹוֵסַע!

ֹלא ַּתֲאִמינּו ָמה ָקָרה ְלָכל ַהֶחְסכֹונֹות ֶׁשִּלי. ֶזה ִנְׁשָמע ְּכמֹו ִסּפּור ֵמַהְּסָפִרים, ֲאָבל ֶזה ָקָרה ֶּבֱאֶמת.

ָּכל "ְּדֵמי ֲחֻנָּכה" ְוָכל ַמָּתָנה ַּכְסִּפית ֶׁשִּקַּבְלִּתי, ָהִייִתי ַמְכִניס ְלתֹוְך ֻקַּפת ִחָּסכֹון ֶׁשִּקַּבְלִּתי ֵמַהָּפָנָסִאים, 
ְוֶאת ַהֻּקְפָסה ָהִייִתי ַמְטִמין ְּבבֹור ֶׁשָחַפְרִּתי ִּבְמֻיָחד ֶּבָחֵצר ֶׁשָּלנּו. ִלְפֵני ְּכָׁשָנה ְּבֵעֶרְך ְּכָבר ִהְצַטְּברּו 

ִלי ְּבֻקַּפת ַהִחָּסכֹון ַאְלַּפִים ְׁשָקִלים, ְסכּום ְמֻכָּבד ְמאֹוד! ֲאָבל ָאז, ֹלא יֹוֵדַע ֵאיְך, ָהאֹוָצר ֶׁשִּלי ִהְתַּגָּלה 
ּוָפׁשּוט ָּגְנבּו ִלי ֶאת ֻּכּלֹו...

ָלַאֲחרֹוָנה ָרַכְׁשִּתי ַּכֶּסֶפת ֲאִמִּתית, ֶׁשָּבּה ֲאִני ׁשֹוֵמר ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשִּלי. ַאל ְּתַגּלּו ַלַּגָּנִבים, ֵּכן?

י ֲאִני יֹוֵצא ְל"ִמְבַצע  ְּבָכל יֹום ִׁשּשִׁ
ְּתִפִּלין" ְּבׁשּוק ַמֲחֵנה ְיהּוָדה 

ַהְּמֻפְרָסם ִּבירּוָׁשַלִים. ֲאִני עֹוֵמד ָׁשם 
ִמְסַּפר ָׁשעֹות, ַמָּמׁש ַעד ִּכְמַעט ָׁשָעה 

ִלְפֵני ַׁשָּבת – ָאז ֲאִני ָטס ַהַּבְיָתה 
ְלִהְתַאְרֵּגן ְלַׁשָּבת.

ְּכָבר ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ְּב"ִמְבָצִעים" 
ִהְתַרַּגְׁשִּתי ְמאֹוד ִּכי ָזִכיִתי ְלַהִּניַח 
ְּתִפִּלין ִליהּוִדי ֶׁשַאף ַּפַעם ֵמעֹוָלם 

ֹלא ִהִּניַח ְּתִפִּלין – "ַקְרַקְפָּתא", ָּכְך 
ַהַּבחּוִרים קֹוְרִאים ָלֶזה, ּוִמְתַּכְּוִנים 

ַלְּדָבִרים ֶׁשל ַהְּגָמָרא ֶׁשאֹוְמִרים 
ֶׁשָהֹעֶנׁש ֶׁשְּמַקֵּבל 'ֹראׁש', ֶׁשַּבֲאָרִמית 

ִנְקָרא "ַקְרַקְפָּתא", ֶׁשֹּלא ִהִּניַח 
ְּתִפִּלין ַאף ַּפַעם הּוא ָחמּור ְּביֹוֵתר.

ֲאִני אֹוֵהב ְמאֹוד 
 

ִלְלֹמד ַרְמַּב"ם, ְּבֶהְתֵאם ַלַּתָּקָנה 

ֶׁשל ָהַרִּבי. חּוץ ִמֶּזה, ַמָּמׁש 

ַּבְּתקּוָפה ָהַאֲחרֹוָנה ִהְתַחְלנּו ִלְלֹמד 

ַּבִּכָּתה ַמַאְמֵרי ֲחִסידּות, ַוֲאִני ְמאֹוד 

אֹוֵהב ִלְלֹמד אֹוָתם ְּבַעְצִמי.

ַאַחד ַהְּמַחְּנִכים ֶׁשִּלי ֲאִני ֹלא ׁשֹוֵכַח, ְוַגם ֹלא ֶאְׁשַּכח 
ְלעֹוָלם. קֹוְרִאים לֹו ָהַרב ַיֲעֹקב ְּבלֹוי. ַהִּלּמּוד ֶאְצלֹו ָהָיה 

ְמַעְנֵין ַוֲחָוָיִתי, ָאַהְבִּתי אֹותֹו ְמאֹוד ְוֶנֱהֵניִתי ִמָּכל ֶרַגע 
ּוִמָּכל יֹום ַּבִּכָּתה ֶׁשּלֹו. ָּתִמיד ֶאְזֹּכר אֹותֹו ְלטֹוָבה.
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ֶאָחד ִמָּבֵאי 
ֵּבית ַחַּב"ד 
ַהְּקבּוִעים 
הּוא ְיהּוִדי 

ְמֻבָּגר 
ֶׁשֻּכָּלם 

קֹוְרִאים 
לֹו ְּבִחָּבה 

"ַרִּבי 
ֵמִאיר". הּוא 
ָזָכה ִלְלֹמד 

ִּביִׁשיַבת 
"ּתֹוְמֵכי 

ְּתִמיִמים" 
ָּבִעיר 
ַאָּגִדיר 

ֶׁשְּבָמרֹוקֹו. 
ְוַהִּסּפּוִרים 
ֶׁשּלֹו ַמָּמׁש 
ְמַעְנְיִנים 

ּוַמְצִחיִקים.

ִליִׁשית. ַאֲחֵרי ְּתִפַּלת ִמְנָחה  ַאַחת ַהֲחָויֹות ֲהִכי ְנִעימֹות ְּבֵבית ַחַּב"ד ִהיא ַהְּסעּוָדה ַהּׁשְ

 
ֶׁשל ַׁשָּבת, ָּכל ַהִּמְתַּפְּלִלים ְּבֵבית ַחַּב"ד יֹוְׁשִבים ְּבַיַחד ְוָׁשִרים ְּבִהְתַלֲהבּות ֶאת ָּכל 

ִנים... ִמיֶׁשהּו ֲאִפּלּו ִהְדִּפיס  ַהִּנּגּוִנים ֶׁשִחְּברּו ַעל ֶּפֶרק ַהְּתִהִּלים ֶׁשל ָהַרִּבי, ִמָּכל ַהּׁשָ

יִרים ְּבִׁשירֹון ָיֶפה.  ֶאת ָּכל ַהּׁשִ

ָאִחי יֹוִסי הּוא ָּבחּור ֲחִסיִדי ְמאֹוד. הּוא ַהֻּדְגָמה ֶׁשִּלי ְלַהְרֵּבה ְּדָבִרים, ַוֲאִני לֹוֵמד ִמֶּמּנּו ָהמֹון. ִּבְזכּותֹו ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים ַיַחד 

ֶרת. ִּבְמֻיָחד ֲאִני ָׂשֵמַח ַלֲעׂשֹות ָׁשם "ִמְבַצע ֲחֻנָּכה" – ֲאַנְחנּו ַמְדִליִקים ֲחֻנִּכָּיה ֶמְרָּכִזית ְועֹוִׂשים ֵארּוַע  ְל"ִמְבָצִעים" ְּבַקְניֹון ְמַבּׂשֶ

ֶׁשּמֹוֵׁשְך ַהְרֵּבה ִעְנָין ּוִמְׁשַּתְּתִפים ּבֹו ֲהמֹון ְיהּוִדים.

ֶרת ִצּיֹון. ֵהם  ֲאִני ַחָּיב ְלַהְזִּכיר ָּכאן ַּגם ֶאת ַהֲחֵבִרים ַהּטֹוִבים ֶׁשִּלי ֵמַהִּכָּתה. ֲאִני קֹוֵרא ָלֶהם "ְסִניף ְירּוָׁשַלִים" ֶׁשל ֵּבית ַחַּב"ד ְמַבּׂשֶ

ֶרת ִצּיֹון. ָּתִמיד ִנְרָּתִמים ַלֲעֹזר ְלַבֵּצַע ָּכל ְמִׂשיָמה ַּב"ִּמְבָצִעים" ֶׁשָּלנּו ִּבְמַבּׂשֶ

אֹוְׁשִרי הּוא ָחֵבר ָקרֹוב 
ֶׁשִּלי ֵמַהִּיּׁשּוב. הּוא ֶּבן ִּגיִלי, 
ַוֲאַנְחנּו ֶנֱהִנים ְמאֹוד ָלֶׁשֶבת 

ְוִלְלֹמד ַיַחד ֲחִסידּות.

ֲאַנְחנּו ָּגִרים ְּבִיּׁשּוב ֶׁשִּנְקָרא 
ֶרת ִצּיֹון", ֶׁשֻּכָּלם קֹוְרִאים לֹו  "ְמַבּׂשֶ

ם ֶׁשל  ֶרת". ִאם ַּתְחְׁשבּו טֹוב ַעל ַהּׁשֵ ְּבִקּצּור "ְמַבּׂשֶ
ַהִּיּׁשּוב, ּתּוְכלּו ְלָהִבין ְּבַעְצְמֶכם ֶׁשהּוא ִנְמָצא ִּבְנֻקָּדה ְּגבֹוָהה 

ֶׁשִּמֶּמָּנה רֹוִאים ֶאת ְירּוָׁשַלִים. ַהִּיּׁשּוב ֶׁשָּלנּו ׁשֹוֵכן ַעל ֶרֶכס ָהִרים ָּגבֹוַּה 
ְּבֵאזֹור ֶׁשִּנְקָרא "ְּפרֹוְזּדֹור ְירּוָׁשַלִים".

ֲאַנְחנּו ְקרֹוִבים-ְרחֹוִקים ִלירּוָׁשַלִים. ְוֶזה ֹלא ָּפׁשּוט ְלגּור ָרחֹוק ִמָּכל 
ַהֲחֵבִרים. ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ַעל ֶזה ֶׁשָּכל יֹום ֲאִני ָצִריְך ִלְנֹסַע ְּכָׁשָעה ְּכֵדי 
ְלַהִּגיַע ְלַתְלמּוד ַהּתֹוָרה, ְוׁשּוב ְּכֵדי ַלְחֹזר ַהַּבְיָתה. ֶאת 
ַהְּנִסיעֹות ֲאִני ְמַנֵּצל ְּכֵדי ִלְפֹּתַח ֵסֶפר 

ְוִלְלֹמד ַּתְנָיא ְּבַעל ֶּפה. ֲאָבל ָּכל ֶזה ָׁשֶוה, 
ֶוה – ְּכֵדי ִלְזּכֹות ִלְהיֹות  ְועֹוד יֹוֵתר ִמּׁשָ

ָׁשִליַח ֶׁשל ָהַרִּבי, ְלָקֵרב ְיהּוִדים ְלתֹוָרה 
ּוְלִמְצוֹות, ַלְמרֹות ָּכל ַהְּקָׁשִיים.
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ַּגְפרּור ּבֹוֵער
ַּתְקִציר: ֶאִלי ְויּוִדיק ַמְצִליִחים ַלְחֹּדר ְלַמְרֵּתף ֵּבית ַהָּקֶפה ֶׁשל ז'ֹוז'ֹו 
ּוְלַגּלֹות ֲחִביָלה ֲעטּוָפה. ֵהם רֹוִצים ָלֵצאת ִעם ַה'ֹחֶמר', ַאְך ִמיָכֵאל, 

ֶׁשִהִּגיַע ִּפְתאֹום, רֹוֶצה ְלִהָּכֵנס ַלַּמְרֵּתף... ַהִאם ְיַגֶּלה אֹוָתם?

ִמיָכֵאל,  ם,  ְלׁשָ יֹוֵרד  לֹא  ה  "ַאּתָ ָאְמרֹו:  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ֶנְחָרץ  ַמע  ִנׁשְ ז'ֹוז'ֹו 
ְהֶיה!". ּיִ ְוִיְהֶיה ָמה ׁשֶ

ְולֹא  ַהֹחֶמר,  ָמה  ֲעַדִין  ָיַדְענּו  לֹא  ֲעֵרָבה.  יָנה  ַמְנּגִ ּכְ ָלנּו  ַמע  ִנׁשְ קֹולֹו 
ִמיד  ֹמר ָעָליו, ּוְלִמיָכֵאל – ְלַהׁשְ ְך ָחׁשּוב ְלז'ֹוז'ֹו ִלׁשְ ל ּכָ ֵהַבּנּו ַמּדּוַע ּכָ

חּויֹות. ּתְ ְך ַהִהְתּפַ ִרּכּוז ַרב ְלֶהְמׁשֵ ינּו ָאְזֵנינּו ּבְ אֹותֹו. ִהּטֵ

"ָיכֹול  יַע,  ַמְפּתִ ּבְ ַטֲעמֹו  ֶאת  ִמיָכֵאל  ה  ּנָ ׁשִ ז'ֹוז'ֹו",  ָמה,  יֹוֵדַע  ה  "ַאּתָ
הּוא  ַהֹחֶמר  ִמְקֶרה,  ָכל  ּבְ ּלֹא.  ׁשֶ ִלְהיֹות  ָיכֹול  צֹוֵדק,  ה  ַאּתָ ׁשֶ ִלְהיֹות 
ַסְך ַהּכֹל, ֲהֵרי ֲאַנְחנּו ֲחֵבִרים טֹוִבים  ְרצֹוִני. ּבְ י ּוְזכּוִתי ַלֲעׂשֹות ּבֹו ּכִ ּלִ ׁשֶ
ֹכֶבד  ּבְ ִעְנָין  ּבָ ְוָנדּון  ָקֶפה  ּכֹוס  ַיַחד  ּבְ ה  ּתֶ ִנׁשְ ּבֹוא  ִריב.  ּנָ ׁשֶ ַדאי  ּכְ ְולֹא 

ֵסֶדר?". ֵרָפה. ּבְ ַהֹחֶמר ָראּוי ִלׂשְ ְכֵנַע ׁשֶ ּתַ ׁשְ ּתִ ְרֶאה ׁשֶ ה ּתִ רֹאׁש. ַאּתָ

ָכל ִמְקֶרה,  ְתאֹום. ּבְ ן ּפִ ֶזה ָהָיה מּוָזר ְמאֹוד ִלְראֹות ֶאת ִמיָכֵאל ִמְתַמּתֵ
ִלי  ו ּבְ ָרה ִהיא ָלֵצאת ִמּפֹה ַעְכׁשָ ּטָ ר. ַהּמַ ֲאַנְחנּו ִהְרַוְחנּו ְזַמן, ְוֶזה ָהִעּקָ

נּו. יׁשּו ּבָ ֵהם ְלַמְעָלה ַיְרּגִ ׁשֶ

ה  ּקָ ּדַ ּפֹה  ִלי  ה  ַחּכֵ ָאז  ֶכל.  ׂשֵ ְלּתָ  ּבַ ּקִ ׁשֶ ֵמַח  ׂשָ ֲאִני  ִמיָכֵאל.  "אֹוֵקי, 
ֶפה.  ַהּקָ ִעם  חֹוֵזר  ֲאִני  ׁשֶ ַעד  ף  ְרּתֵ ַלּמַ יֹוֵרד  לֹא  ה  ַאּתָ ׁשֶ ִלי  ְוַתְבִטיַח 

ַמְבִטיַח?".

ז'ֹוז'ֹו!  ְתאֹום,  ּפִ "ָמה  ׁש.  ּקֵ ְתּבַ ּנִ ֶ ִמּשׁ יֹוֵתר  ַאף  ָנִדיב  ָהָיה  ִמיָכֵאל  ַאְך 
ַוֲאִני חֹוֵזר  ה  ּקָ ּדַ ּפֹה  ִלי  ין  ְמּתִ ּתַ ָעַלי.  ֶפה  ַהּקָ ְמָאֵרַח אֹוְתָך,  ֲאִני  ַהּיֹום 

ֶפה". ִעם ַהּקָ

ְתאֹום הּוא חֹוֵזר ִלְהיֹות ָחֵבר  י ְלֵאִלי. "ּפִ ּתִ ָמע ְמַעְנֵין", ָלַחׁשְ ִנׁשְ "ֶזה 

ֶפה". ַעְצמֹו ֶאת ַהּקָ יַע ְלָהִכין ּבְ ּלֹו ְוַאף ַמּצִ ׁשֶ

ּתֹק,  ֶאׁשְ יו ׁשֶ ע ַעל ּפִ ֶאְצּבַ ן ִלי ּבְ בֹוָתיו. הּוא ִסּמֵ ַמְחׁשְ ז ּבְ ֵאִלי ָהָיה ְמֻרּכָ
ֹמַע ָמה קֹוֶרה ְלַמְעָלה. ה ָאְזנֹו ִלׁשְ ְוִהּטָ

ֶאת  יַח  ְלַהְרּתִ ָצִריְך  "ז'ֹוז'ֹו,  ו:  ַעְכׁשָ ְמֻרָחק  ַמע  ִנׁשְ ִמיָכֵאל  ל  ׁשֶ קֹולֹו 
ְפרּוִרים?". ַהּקּוְמקּום ֵמָחָדׁש. ֵאיֹפה ַהּגַ

ֹאֶפן,  ָכל  ּבְ מּוָזר!  ר?  ְמַדּבֵ ה  ַאּתָ ָמה  ַעל  ָהֶרַגע,  ָרַתח  "ַהּקּוְמקּום 
ָמאִלית". ֵגָרה ַהּשְׂ ּמְ ְפרּוִרים ּבַ ַהּגַ

ּקֹוָמה  ּבַ ֶפה  ַהּקָ לֹוְגֵמי  ֵני  ׁשְ ים.  ֲעַצּבִ מֹוְרטֹות  ָהיּו  אֹות  ַהּבָ ּקֹות  ַהּדַ
ַעם  ִמּפַ ַמְענּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ִטים  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ַאְך  ַלַחׁש,  ּבְ ר  ְלַדּבֵ ֲחרּו  ּבָ ָעֵלינּו  ּמֵ ׁשֶ

ם. י ָצְרּכָ רּוִרים ּדֵ י ְקטּוִעים ְולֹא ּבְ יֹוֵתר, ִאם ּכִ ְלַפַעם ָהיּו ְמַעְנְיִנים ּבְ

ְהֶיה  ּתִ ַעם  ּפַ אּוַלי  טֹוָבְתָך.  ּבְ רֹוֶצה  ַוֲאִני  אֹון  ּגָ ׁשּוט  ּפָ ה  "ַאּתָ ז'ֹוז'ֹו: 
ָרֵאל...". י ְלִיׂשְ ָהַרב ָהָראׁשִ

ֵקן...  ל ַהּזָ ֲאָוה, ֲעָנָוה... ִהּלֵ ֶות... ּגַ ים, ַסם ַהּמָ לּוי, ַסם ַהַחּיִ ִמיָכֵאל: "ּתָ
יָבה  ְיׁשִ י  ָראׁשֵ יק  ַמְסּפִ י  ְרּתִ ִהּכַ ׁשּוט...  ּפָ ִאיׁש  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ֲאִני 

ַאְוָתִנים"... ּגַ

ְבֵרי ּתֹוָרה?!". ה ּדִ ז'ֹוז'ֹו: "ֲאָבל ֵאּלֶ

ו  ַעְכׁשָ ֵאֵרד  ֲאִני  ִנים!  ׁשָ ל  ׁשֶ ְזּבּוז  ּבִ ֶות!  ַהּמָ ַסם  ֶזה  "לֹא!  ִמיָכֵאל: 
ִבין  ּתָ ם, ׁשֶ ִטים ׁשָ ּפָ ה ִמׁשְ ּמָ ה ְוַאֲעֶלה ְלָך ֶאת ַהֹחֶמר, ַאְרֶאה ְלָך ּכַ ְלַמּטָ
ה  ּמָ ּכַ ה,  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ׁשֶ ְגנֹון  ּסִ ּבַ א  ִמְתַמּצֵ ֵאיְנָך  ׁשֶ ַלְמרֹות  ְלַבד, 

ם. טֹוב?". י ׁשָ ַקְעּתִ ֲאָוה ִהׁשְ ּגַ

יַע. ַמע ֵהיֵטב. ֶרַגע ָהֱאֶמת ִהּגִ א מּוָזז ֲאחֹוָרה ִנׁשְ ּסֵ ל ּכִ קֹול ֲחִריָקה ׁשֶ

ַחף  ׁשּוט ּדָ ד. ֶזה ָהָיה ֵאִלי. הּוא ּפָ ה ִמן ַהּצַ ִחיָפה ַעּזָ י ּדְ ּתִ ׁשְ ְתאֹום ִהְרּגַ ּפִ
ּבֹו  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל  ְדֵרגֹות,  ַלּמַ ַחת  ִמּתַ ק  ְוִזּנֵ ה  ּדָ ַהּצִ ּנּוִנים  ּגִ ִלי  ּבְ אֹוִתי 
ְמקֹוָמּה  ּבִ ֲחָזָרה  ּבַ ַהֲחִביָלה  ֶאת  יַח  ִהּנִ הּוא  ַהֲחִביָלה.  ִמּקֶֹדם  ָהְיָתה 
ִמן  ְמֻרֶחֶקת  ֲהִכי  ה  ּנָ ּפִ ּבַ ָכה  ַהֲחׁשֵ ַמֲעֵבה  ֶאל  ָחְזָקה  ּבְ אֹוִתי  ְך  ּוָמׁשַ
ל  ֵבִדים ׁשֶ ְלָבבֹות הֹוְלִמים ִלְצָעָדיו ַהּכְ ֵנינּו ּבִ ם ֶהֱאַזּנּו ׁשְ ְדֵרגֹות. ׁשָ ַהּמַ

ְדֵרגֹות ַהחֹוְרקֹות... ּמַ ִמיָכֵאל, יֹוְרִדים ּבַ

ו.  הּוא ִיְתּפֹס אֹוָתנּו ַעְכׁשָ ָנה ׁשֶ ּכָ י נֹוָרא! זֹו לֹא ָהְיָתה ַרק ַהּסַ ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ

ֶּפֶרק ה

ִסּפּור ֶמַתח ְּבֶהְמֵׁשִכים 
עוזי קפלון 
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ָהָיה  ָהִעְנָין  ן.  ְמֻצּיָ אנּו  ִהְתַחּבֵ ְקֶרה,  ּיִ ׁשֶ ִלי  ִנְרֶאה  ָהָיה  לֹא  ֶזה  ְוָקא  ּדַ
ְוא. ָ ינּו, ַהּכֹל ָהָיה ַלּשׁ ָעׂשִ ֲאָמץ ׁשֶ ּנּו ְוָכל ַהּמַ ּכַ ִהְסּתַ ּכּון ׁשֶ ל ַהּסִ ּכָ ׁשֶ

ֵאִלי ִמֵהר  ַאְך  ַכַעס,  ּבְ ָאִחי  ּבְ י  ֵהַטְחּתִ ֶהְחַזְרּתָ ֶאת ַהֲחִביָלה?",  ה  "ָלּמָ
ו,  "ַעְכׁשָ ַלַחׁש,  ּבְ ן  ִסּנֵ ה",  ָלּמָ ִבין  ּתָ ֶרַגע  "עֹוד  ַכּפֹו.  ּבְ י  ּפִ ֶאת  ַלְחֹסם 

ֶקט!". ׁשֶ

ּתֹוְך  ֶאל  ְוָגַחן  ִמְצחֹו,  ּבְ ֵיָחֵבל  ְלַבל  קֹוָמתֹו  ֶאת  ַפף  ּכָ ָהֲעָנק  ִמיָכֵאל 
ֶאת  ם  ָ ִמּשׁ ַלף  ׁשָ ְדֵרגֹות,  ַהּמַ ֵעֶבר  ֶאל  ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  ׁש  ֵ ּשׁ ּגִ הּוא  ף.  ְרּתֵ ַהּמַ

ְפרּוִרים. ּנּו ֻקְפַסת ּגַ ַחף ֶאת ָידֹו ְלִכיסֹו ְוהֹוִציא ִמּמֶ ָקָרה, ּדָ ֲחִביָלתֹו ַהּיְ

ף  ְרּתֵ . ַהּמַ בֹוּהַ חּור ַהּגָ ל ַהּבָ ַכּפֹו ָהרֹוֶעֶדת ׁשֶ ָדה ּבְ ְפרּור ִרּצְ ֶהֶבת ַהּגַ ּלַ ׁשֶ
צּוָרה  ִהְתנֹוֲעעּו ָאֶנה ָוָאָנה ּבְ ים ׁשֶ ּנִ ּוְמׁשֻ ֹחִרים  א ְצָלִלים ׁשְ ּלֹו ִהְתַמּלֵ ּכֻ

ל ִמיָכֵאל. זּוָזה ׁשֶ ל ּתְ ְמִטיַלת ֵאיָמה ִעם ּכָ

ָניו. הּוא  ָתֵוי ּפָ ל ִזיַע ּבְ ן ָהָיה ְלַזהֹות ּכָ ְפרּור ְוִנּתַ אֹור ַהּגַ ָניו הּוֲארּו ּבְ ּפָ
ל ְולֹא ֶהְחֵלִטי. ִנְרָאה ָלחּוץ ַעד ֵאיָמה, ְמֻבְלּבָ

ֶאל  אֹוָתם  ְוֵקֵרב  ָירֹות  ַהּנְ ֲחִביַלת  ֶאת  רֹוֲעדֹות  ָיַדִים  ּבְ ֶהְחִזיק  הּוא 
ְפרּור, ַאְך לֹא ֵהֵעז... הּוא ֵקֵרב אֹוָתם ׁשּוב ֶזה ָלֶזה, ְוׁשּוב לֹא ָהָיה  ַהּגַ

ׁש. ר ַמּמָ ל. הּוא ִנְרָאה ְמֻיּסָ ְמֻסּגָ

ֵעיָניו,  ֶאת  ָעַצם  ֹעז,  ָאַזר  הּוא  ִלּבֹו.  ּבְ ַהַהְחָלָטה  ָנְפָלה  ְרֶאה,  ּנִ ּכַ ְוָאז, 
יָמה ְטרּוָפה, ֵקֵרב ֶאת  ְנׁשִ ֵעיַנִים ֲעצּומֹות ְוָחֵזהּו עֹוֶלה ְויֹוֵרד ּבִ ְוָכְך, ּבְ
א  ַקח ֶאת ֵעיָניו. ֶאּלָ ה ְוָאז ּפָ ִנּיָ ין ׁשְ ׁש ֶאל ַהֲחִביָלה, ִהְמּתִ ְפרּור ַמּמָ ַהּגַ
ָבר  ּכְ ְוהּוא  ם,  ְמֻסּיָ ים  ַחּיִ ֹאֶרְך  ְפרּור  ּגַ ּלַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָקָרה,  ָבר לֹא  ּדָ ּום  ּשׁ ׁשֶ

בּוי... ָהָיה ּכָ

ית. הּוא  ַנְפׁשִ ְמצּוָקה  ּבִ ָהִאיׁש  ַרֲחִמים.  ּוְמעֹוֵרר  ַמֲחֶזה מּוָזר  ָהָיה  ֶזה 
ר  ׁשֶ ּפֵ ָמה  ֵהַבּנּו  ַרק  ִאּלּו  ל.  ְמֻסּגָ ְולֹא  נֹוָרא  הּו  ֶ ַמּשׁ ַלֲעׂשֹות  הֹוֵלְך 

טּות ַהּזֹאת. ַהִהְתַלּבְ

ַלֲעׂשֹות  ָבִרים  ּדְ עֹוד  ֵיׁש  ְלז'ֹוז'ֹו  ָקִדיָמה!  ם?  ׁשָ ְמּתָ  ִנְרּדַ "ִמיָכֵאל! 
ס  ִפּיּות. הּוא לֹא ִהּסֵ ל ז'ֹוז'ֹו ֶהְחִזיר ֶאת ִמיָכֵאל ִלׁשְ ַהּיֹום!" – קֹולֹו ׁשֶ
ת  ִרְצּפַ ַעל  ַהֲחִביָלה  ֶאת  ְזִהירּות  ּבִ יַח  ִהּנִ נֹוָסף,  ְפרּור  ּגַ ִהְדִליק  עֹוד. 
ית  ף ָיד ִהּצִ ְחָסן, ּוְבֶהּנֵ ת ַהּמַ ֻכּלַ ֵאִרית ּתְ ן ֶאת ׁשְ ּלֹא ְיַסּכֵ ֹאֶפן ׁשֶ טֹון ּבְ ַהּבֶ

ֵאׁש. אֹוָתּה ּבָ

י ַמְעָלה:  ַלּפֵ ָירֹות ְלֵאֶפר, ּוִמיָכֵאל ָצַעק ּכְ ִנּיֹות ְספּורֹות ָהְפכּו ַהּנְ ּתֹוְך ׁשְ
י  ּדִ ִמּצִ ְוֶזהּו.  ְמקֹומֹו  ּבִ ַהֹחֶמר  ֶאת  ִאיר  ְלַהׁשְ י  ֶהְחַלְטּתִ ֲעֹזב!  "ז'ֹוז'ֹו, 

ה רֹוֶצה, ֲאִני עֹוֶלה". ַאּתָ ה ִאּתֹו ָמה ׁשֶ ֲעׂשֶ ּתַ

דֹוָלה.  ְמָחה ּגְ ׂשִ ְתאֹום ֵאִלי ֶאת ָיִדי ּבְ ף, ָלַחץ ּפִ ְרּתֵ ּמַ ַאְרנּו ְלַבד ּבַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ו נֹוַתר ָלנּו  ָפִנים צֹוֲהלֹות. "ַעְכׁשָ ם, ֶזה ִהְצִליַח!", ָאַמר ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ "ּבָ

אן ְוֶזהּו ֶזה". ַרק ִלְברַֹח ִמּכָ

ַהְצָלָחה?!  קֹוֵרא  ה  ַאּתָ ה  ַהּזֶ ֶהָחרּוץ  לֹון  ָ ּשׁ ַלּכִ ֵסֶדר?  ּבְ ה  ַאּתָ "ֵאִלי, 
ִמיָכֵאל  ְוִאם  ַמהּו.  ֲאִפּלּו  יֹוְדִעים  ֵאיֶנּנּו  ֲאַנְחנּו  ַרף.  ִנׂשְ ַהּסֹוִדי  ַהֹחֶמר 

ו ֵאין ָלנּו ׁשּום הֹוָכָחה ֶנְגּדֹו!". הּוִדים, ַעְכׁשָ ן ַלּיְ ְמֻסּכָ

ֵרׁש. ֶלב ִאיׁש...", ָסַתם ֵאִלי ְולֹא ּפֵ בֹות ּבְ "ַרּבֹות ַמֲחׁשָ

ה  ַאּתָ ָכה  ּכָ ִמיָכֵאל.  "לֹא,  אֹוֵמר:  ְתאֹום  ּפִ ַמע  ִנׁשְ ַמְעָלה  ִמּלְ ז'ֹוז'ֹו 
ֵני ָהֵרִעים ַהּמּוָזִרים  ִסיעֹות ׁשְ ה אֹוְתָך", ְוקֹול ּפְ ה, ֲאִני ְמַלּוֶ ּבֹוֵרַח? ַחּכֵ

ַמע ִמְתַרֵחק ְוהֹוֵלְך. ִנׁשְ

ף  ְרּתֵ ְזִהירּות ִמן ַהּמַ נּו!", ָלַחׁש ֵאִלי ְוָאנּו ֵהַגְחנּו ּבִ ּלָ נּות ׁשֶ ּמְ "זֹו ַהִהְזּדַ
ֲאִויר  ֶפה.  ַהּקָ ְלֵבית  ִמחּוץ  י,  ַלָחְפׁשִ ָיָצאנּו  ּקֹות  ּדַ י  ּתֵ ׁשְ ּתֹוְך  ֶהָחׁשּוְך. 

ן ֵעֶדן. ֲאִויר ּגַ ו ּכַ ינּו ַעְכׁשָ ַאּפֵ ָמה ּבְ ְלִמי ּדָ רּוׁשַ ְרחֹוב ַהּבּוָכִרים ַהּיְ

ִרים ֵמֵעין רֹוִאים,  ם, ִנְסּתָ ְנַין ְמגּוִרים, ְוׁשָ ְך אֹוִתי ֶאל ֵמֲאחֹוֵרי ּבִ ֵאִלי ָמׁשַ
ה ַהֹחֶמר!", ָאַמר. ַחת ְלֻחְלָצתֹו ֲחִביַלת ְנָירֹות ֲעטּוָפה. "ִהּנֵ ַלף ִמּתַ ׁשָ

ֲחִביָלה ּוְבָאִחי ְלִחּלּוִפין, לֹא ַמֲאִמין ְלַמְרֵאה ֵעיַני. "ֲאִני לֹא  י ּבַ ְטּתִ ִהּבַ
ְרָפה ְלַגְמֵרי, לֹא?". י, "ִהיא ֲהֵרי ִנׂשְ ֵמִבין", ִמְלַמְלּתִ

י ֶאת  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ְגַלל ׁשֶ ְתאֹום? ֶזה ּבִ י ּפִ ֱעַלְמּתִ ּנֶ ְמּתָ ֵלב ׁשֶ ֵאִלי ָצַחק. "לֹא ׂשַ
הּוא  ׁשֶ י  ּתִ ׁשְ ָחׁשַ ד  ִמּיָ ְפרּוִרים.  ּגַ ׂש  ּוְמַחּפֵ ָקֶפה  ְלָהִכין  ב  ִמְתַנּדֵ ִמיָכֵאל 
ְנָירֹות  ְצרֹור  ּבִ ית  ָהֲאִמּתִ ַהֲחִביָלה  ֶאת  י  ְוֶהְחַלְפּתִ ּוּון,  ּכִ ּבַ הּו  ֶ ַמּשׁ זֹוֵמם 

ְחָסן"... ּמַ ם ּבַ ָצאִתי ׁשָ ּמָ ׁשֶ

ה. ֵאיֶזה ָאח ֵיׁש ִלי! ַאֲהָבה ַרּבָ ל ֵאִלי ּבְ ֵתָפיו ׁשֶ י ֶאת ּכְ ְקּתִ ִחּבַ

ֵיׁש  ָמה  ְוִנְרֶאה  ח  ִנְפּתַ ּבֹוא  דֹול.  ַהּגָ ָהֶרַגע  יַע  ִהּגִ "ֶזהּו.  ָאַמר:  ְוֵאִלי 
ְפִנים". ּבִ

ְך ָיבֹוא ֶהְמׁשֵ
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ֲחלֹומֹות ֶׁשל ֲעָנִנים
-ַמ-ִי-ם, אּוַלי ֵיֵרד ֶּגֶׁשם ַהּיֹום ַּב-ָּצ- "ַהְרֵּבה ֲעָנִנים ַּב-ּׁשָ

ֳה-ַר-ִי-ם"...

ְלִביַׁשת  ְּכֵדי  ּתֹוְך  יר  ַהּׁשִ ֶאת  ַּבֲעִליצּות  ִּפֵּזם  ֶמֶלְך 
ַהְּבָגִדים ַּבֹּבֶקר. ֶזה ִׁשיר ָחָדׁש 

ַּבַּגן  ָהָיה  ְּכֶׁשהּוא  ִּבְׁשִבילֹו. 
ְוָׁשם  ְּבָצְרַפת,  ָּגרּו  ֵהם 
ָנה.  ַהּׁשָ ָּכל  ֶּגֶׁשם  יֹוֵרד 
ָנה הּוא ָלַמד ֶאת  ַהּׁשָ ַרק 
ַמָּמׁש אֹוֵהב  ְוהּוא  יר,  ַהּׁשִ
ֵמִבין  ֹלא  ֶמֶלְך  אֹותֹו. 
אֹוְמִרים  ַהֲחֵבִרים  ָלָּמה 
ֶׁשַּיִּגידּו,  ַּגן.  ֶׁשל  ִׁשיר  ֶׁשֶּזה 

ָאז ָמה?

ֵמַהַּבִית,  ָיָצא  ְּכֶׁשֶּמֶלְך 
ֶזה  ְׁשֵלִוים.  ִנְראּו  ַמִים  ַהּׁשָ
ַהְּסָעָרה,  ֶׁשִּלְפֵני  ֶקט  ַהּׁשֶ
ָעה  ַהּׁשָ ְלַעְצמֹו.  ִהְזִּכיר  הּוא 
ָהֲעָנִנים  ַּכִּנְרֶאה  ֻמְקֶּדֶמת, 
ָלָּמה  ָחַׁשב.  ְּבַׁשְלָוה,  ְיֵׁשִנים 
ַּתְלמּוד  ָלֶהם  ֵאין  ֶׁשָּיקּומּו? 
ּתֹוָרה ָׁשם ְלַמְעָלה, ֵאין ֶרֶּב'ה 

ְוֵאין ֶאת ַהְּמַנֵהל ָקַטְנִצ'יק  ְקַלְין 
ֶׁשּנֹוֵתן ֳעָנִׁשים ַלְּמַאֲחִרים.

ְמַעְנֵין ַעל ָמה חֹוְלִמים ָהֲעָנִנים ַּבַּלְיָלה, ְּכֶׁשֵהם 
ִהְמִׁשיכּו   – ֶׁשָּלֶהם  ִמיָכה  ְוַהּׂשְ ַהָּכִרית  ְּבתֹוְך  ְמֻכְרָּבִלים 

חֹוְלִמים  ֵהם  ֶּבַטח  ְלִהְתַּגְלֵּגל.  ֶמֶלְך  ֶׁשל  ַמְחְׁשבֹוָתיו 
ַהָּיַדִים,  ֵאיְך ֵהם לֹוְכִדים ִאיׁש ָּתִמים ִעם ֲחִבילֹות ְּבָכל 
ְלַׁשד  ַעד  אֹותֹו  ֶׁשַּמְרִטיב  ְּבֶגֶׁשם  אֹותֹו  ּוַמְפִּתיִעים 

ַעְצמֹוָתיו...

ַמִים ִנְרֲעדּו.  ֶמֶלְך ֹלא ִהְסִּפיק ַלְחֹׁשב ַהְרֵּבה, ַוֲאֻרּבֹות ַהּׁשָ
ָמָטר ַעז ִנַּתְך ְּבַבת ַאַחת ַאְרָצה ְוָׁשַטף ֶאת ָהְרחֹוב.

״ְמאֹוד ַמְצִחיק״, ָקָרא ֶמֶלְך ָלֲעָנִנים. ״ָמה ַהֶּקַטע ֶׁשָּלֶכם 
ַלֲעׂשֹות ִלי ְּבַדְוָקא?״.

ֶׁשל  ַהֹחם  ְּבִׂשיא  ְׁשבּוַעִים,  ִלְפֵני  ֶׁשַרק  ְלַהֲאִמין  ָיכֹול  ִמי 
ַהַּקִיץ, ִהְתַּגְעַּגְענּו ַלֶּגֶׁשם, ְוַעְכָׁשו הּוא ְּכָבר ָּכל ָּכְך ֵמִציק.

ּוָמה עֹוִׂשים ְּכֶׁשֵּיׁש ַמּבּול? ַאֶּתם יֹוְדִעים, הֹוְלִכים ַלֵּתָבה. 
ֶמֶלְך ִחֵּפׂש ֵאיֶזה ַמֲחֶסה ֶׁשּיּוַכל ְלִהְתּגֹוֵנן ְּבִצּלֹו ֵמַהֶּגֶׁשם 
ְּבַתֲחַנת  אֹותֹו  ּוָמָצא  ַהּׁשֹוֵטף, 
ַמָּמׁש  ִמְזַּדֶּמֶנת.  אֹוטֹוּבּוס 
ְּכמֹו ֵּתַבת ֹנַח, ַרק ֶׁשַעְכָׁשו 

ֶזה ֹלא ָּכל ָּכְך נֹוַח.

ַעל  ִּדְּברּו  ֻּכָּלם  ַּבִּכָּתה 
ַהֶּגֶׁשם. ִסְּפרּו ֶׁשַהְּמַנֵהל 
)ֶׁשַאֶּתם  ָקַטְנִצ'יק 
זֹוְכִרים ָמה ַהֹּגַבּה ֶׁשּלֹו...( 
ִלְׁשלּוִלית  ְּבָטעּות  ִנְכַנס 
ָנמּוְך  ָּכְך  ָּכל  ְוהּוא  ְרחֹוב, 
ֶׁשַרק ַהּכֹוַבע ֶׁשּלֹו ָצף ֵמַעל 
ִמיֶׁשהּו  ּוְבֵנס  ַהַּמִים, 
ִחֵּלץ  ָׁשם  ֶׁשָעַבר 
ַהְרֵּבה  עֹוד  אֹותֹו. 
ְזַמן ִּדְּברּו ַּבִּכָּתה ַעל 
ֶאָחד  ּוְלָכל  ַהֶּגֶׁשם, 
ֲחׁשּובֹות  ֵעצֹות  ָהיּו 

ֵאיְך ְלִהְתּגֹוֵנן ִמָּפָניו.

ֲחׁשּוָבה:  ֵעָצה  ַּגם  ֵיׁש  ְלֶמֶלְך 
ִעם  ַּבֹחֶרף  ִליׁשֹון  ֵּתְלכּו  ַאל 
ַהֲחלֹומֹות  ָּפׁשּוט  ָּפתּוַח.  ַחּלֹון 

ם'... ֶׁשָּלֶכם ֲעלּוִלים 'ְלִהְתַּגּׁשֵ
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נֹוֶחם
חֹוֶכעם

ִּפַּנת ַהְּיִציָרה
 ֶׁשל ְׁשמּוִליק

ּוִמְׁשַּפַחת ַרִּבינֹוִביץ

ָנה  ָקִניִתי ְלָך ַמּתָ
ֶדת! ְליֹום ַהֻהּלֶ

ֵיׁש, רֹוֵבה ַמִים! 
ה, נֹוֶחם! ּתֹוָדה ַרּבָ

ה  ָמה ַאּתָ
ה?! עֹוׂשֶ

ׁשֹוֵמר ָמָסְך!
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ִסּפּור ַחִּיים ַמְסִעיר ֶׁשל ְּגבּוָרה ְיהּוִדית, 
 ַחֶּייָה ֶׁשל ַה"ּמּוֶמע ָׂשָרה", 

ָׂשָרה ַקֶצֶנְלּבֹוְיֶגן, ַהֵּׁשם ִיּקֹם ָּדָמּה

ֶּפֶרק 1 ַאַחתֶנֶגד ֻּכָּלם
ֶפר ַעל  ֵבית ַהּסֵ ַהּיֹום ָלַמְדנּו ּבְ
ָרה ַעל  ל ַאַחת ִסּפְ מֹות. ּכָ ׁשֵ
ם ִמי ִהיא ִנְקֵראת. ּוְלָמָחר  ׁשֵ

ְך:  יַמת ֶהְמׁשֵ ֵיׁש ָלנּו ְמׂשִ
מּות הּו ַעל ַהּדְ ר ַמּשֶׁ ְלַסּפֵ

ְרּתְ  נּו, ָאז ִסּפַ
א? ַעל ַסְבּתָ

ל טֹוב!  ַמּזָ
ת! נֹוְלָדה ָלנּו ּבַ

 "מּוֶמע"
רּוׁשֹו ּדֹוָדה ּפֵ

 ֲאָבל ִהיא 
נּו,  ּלָ א ׁשֶ  ַסְבּתָ
נּו! ּלָ לֹא ּדֹוָדה ׁשֶ

ֲאִני ִנְקֵראת ַעל  י ׁשֶ ְרּתִ ן, ִסּפַ ּכֵ
ָרה". ְוָאז  א "מּוֶמע ׂשָ ם ַסְבּתָ ׁשֵ

ֲאלּו: ָמה ֶזה "מּוֶמע"? ֵהן ׁשָ

ָרה",  ם ָקְראּו ָלּה "מּוֶמע ׂשָ ּלָ ֲאָבל ּכֻ
ם  ה ּוְבַהֲעָרָכה. ִהיא ָעְזָרה ְלֻכּלָ ִחּבָ ּבְ
ּה. ּבֹוִאי,  ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ֵני ִמׁשְ ִאּלּו ֵהם ּבְ ּכְ

ר ָלְך ָעֶליָה ְקָצת. ֲאַסּפֵ

ֵרי תרנ"א. ָהֲעָיָרה  ׁשְ ּתִ
ה,  הּוִדית רּוְדִנּיָ ַהּיְ

ָבָנה רּוְסָיה ַהּלְ
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ְך  ֶהְמׁשֵ
ָיבֹוא

ְנִצּיֹון  נּו, ֵאיְך ר' ּבֶ
ַרְסִקין ָקָרא 

ּלֹו? ת ׁשֶ ַלּבַ

ַבִית ָמֵלא  אי! ִהיא נֹוְלָדה ּבְ ים טֹוִבים ֶזה ַוּדַ ְלַמֲעׂשִ
ה אֹוְרִחים,  ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ם ּכָ ֶחֶסד ּוְנִתיָנה... ַמְכִניִסים ׁשָ ּבְ

ה לֹא ִיְהֶיה ֵאיֹפה ִליׁשֹון... ְלּדָ ּיַ ּלַ ׁש ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֵ ַעד ׁשֶ

ָעה טֹוָבה ּוֻמְצַלַחת!  ׁשָ ּבְ
ְזּכּו ְלַהְכִניָסּה ְלתֹוָרה,  ּיִ ׁשֶ
ים טֹוִבים ה ּוְלַמֲעׂשִ ְלֻחּפָ

ָרה...  ׂשָ
ָרה  ם ׂשָ ַעל ׁשֵ

נּו ִאּמֵ

ֲעבֹר  ּכַ
ִנים ה ׁשָ ּמָ ָרה'ֶלה, ֵיׁש ֲהמֹון אֹוְרִחים ַהּיֹום. ּכַ ׂשָ

ֶאְלצּו ִלְברַֹח  ּנֶ ִליִטים ְיהּוִדים ׁשֶ ֵאּלּו ּפְ
ן ָלֶהם  ֶהם, ַוֲאַנְחנּו ִנּתֵ ּלָ ים ׁשֶ ּתִ ֵמַהּבָ

נּו ּלָ ּטֹות ׁשֶ יְנַתִים ֶאת ַהּמִ ּבֵ

ה! ֲאִני ְיכֹוָלה ִליׁשֹון  ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ּבְ
ה ּנָ ּפִ ה ּבַ ם ַעל ָהִרְצּפָ ׁשָ
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ת ַהִּגָּליֹון ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקֻדּׁשַ

שובות לאתגר הקודם:
הת

ׁשּפַחת ִויֵלְנֶקר )ּכתּוב ּבְתעּוַדת ַהִהְצַטּינּות(
1. ִמ

ׂשיָחה קֹוְרִאים יֹוִסי. ַלּיֶלד ַהּקָטן 
ׁשחֹוֵזר 

2. ַלּיֶלד 
קֹוְרִאים ְיהּוָדה ַאְרֵיה )ּתעּוַדת ִהְצַטּינּות(. ַלּיֶלד 

ְלָחן(. 
ׁשַעל ַהּׁשֻ

ׁשי )ּכתּוב ַעל ָהֵעט 
ַהּגדֹול קֹוְרִאים מֹוְי

ׁשּיְך ָלּה(.
ׁשַעל ַהּקיר 

ַלּיְלּדה קֹוְרִאים ַחּני )ַהּצּיּור 

3. ֵהם ּגִרים ּבֵנס ִצּיֹוָנה.

ׁשלּוִחים )ֻקּפת ְצָדָקה(.
4. ֵהם 

ׁשי.
ׁשּיְך ְלמֹוְי

5. ָהֵעט 

ׁשֹּלא ָאְמָרה "ְלַחּיים".
6. ַחּני ַהּיִחיָדה 

ׁשו ִסּימּו ּבְקּבּוק ִמיץ ֲעָנִבים, ּכי 
ׁש ַעְכ

7. ּכּנְרֶאה ַמּמ
ְלָחן ָמֵלא ּכְמַעט ַעד ַהּסֹוף.

ׁשַעל ַהּׁשֻ
ַהּבְקּבּוק 

ׁשי. ּכּנְרֶאה 
ׁשּיִכים ְלמֹוְי

ׁשַעל ָהִרְצּפה 
8. ַהּדּפים 

ׁשֵהם ָנְפלּו ִמּמּנּו.

שאלות:
ה

ׁשָנה אֹו ּגָמָרא?
בּוַע?      4. ָמה הּוא לֹוֵמד – ִמ

ׁשת ַהּׁשָ
ׁשל ַהּיֶלד?      2. ֵהיָכן הּוא ּגר?      3. ַמִהי ּפָר

ׁשמֹו 
1. ָמה 

בּוַע ּבּכּתה?
ׁשל ַהּמַלּמד ּבּכּתה?      7. ִלְפֵני ּכּמה ְזַמן ּבֵעֶרְך ֵהם ִהְתִחילּו ִלְלֹמד?      8. ָמה ֵהם ָלְמדּו ַהּׁשָ

ׁשמֹו 
5. ּבֵאיזֹו ּכּתה הּוא לֹוֵמד?      6. ָמה 
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