
ַּפנָָסִאיםַהְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם
ְצִעיִרים

ב"ה

ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ׁשֹוְפִטים
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ם  ַאּתֶ ֵי ׁשֶ ִלְפנ
ַדאי  ב ַמְתִחיִלים, ּכְ ּגַ ָלֶכם ְלָהִציץ ּבַ
ל ָהִעּתֹון ׁשֶ

ָמדֹור ָחָדׁש, ַמְצִחיק 
ִּבְמֻיָחד

ֲחָדִׁשיםִמְגַון ְמדֹוִרים 
ּוְמַרְּתִקים

ִלְפּתַֹח 
ּוְלַׂשֵחק

ִמְׂשָחק ִמְׁשַּפְחִּתי 
ְלֻׁשְלַחן ַׁשָּבת

ְמַגִּלים 
ֻמָּׂשִגים 
ִּבְתמּונֹות

ֶׁשֵּתְדעּו 
ָלֶכם

 ְלַסְקָרִנים 
ְוַיְדָעִנים ִּבְלַבד

ִסּפּור 
 ֲעִליָלִתי 
מֹוֵתַח 

ִכים ֶהְמׁשֵ ּבְ
ל ַהּסֹוֵפר  ׁשֶ

 ַזְלָמן 
רּוֶדְרָמן

ְלָעִדי! ּבִ



ֱאלּול ֶזה סֹוף אֹו ַהְתָחָלה?

סֹוִפי  סֹוף  ָנה.  ָ ּשׁ ּבַ ָהַאֲחרֹון  הּוא  ֱאלּול  ֹחֶדׁש 

ִמְתּכֹוְנִנים  ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ ֱאלּול  ֹחֶדׁש  ּבְ ֲאָבל  ֶהְחֵלט.  ּבְ

ּבֹון  ים ֶחׁשְ ֹוָפר, ְועֹוׂשִ ּשׁ ה. ּתֹוְקִעים ּבַ ָנה ַהֲחָדׁשָ ָ ַלּשׁ

דֹוִלים  ַהּגְ ָהַאִחים  "ְסִליחֹות".  ְואֹוְמִרים  ֶנֶפׁש, 

ְוַגם  ָחָדׁש,  עּור'  'ׁשִ ּוַמְתִחיִלים  יָבה  ׁשִ ַלּיְ חֹוְזִרים 

ֲחִתיַכת  זֹו  סֹוף,  לֹא  ׁש  ַמּמָ ֶזה  ה.  ּתָ ּכִ עֹוִלים  ֲאַנְחנּו 

ַהְתָחָלה.

ָאז סֹוף אֹו ַהְתָחָלה?

ִסּיֶֹמת  הּוא  ֱאלּול  ֹחֶדׁש  ְוַגם.  ם  ּגַ ִהיא:  ׁשּוָבה  ַהּתְ

עֹוַנת  ם  ּגַ ֹזאת  ה.  ֲחָדׁשָ ָנה  ְלׁשָ ִתיַח  ּפָ ם  ּגַ ֲאָבל  ָנה,  ָ ַלּשׁ

ֲחָזרֹות  אֹו  ְלִמְבָחן  ֲהָכָנה  ְזַמן  מֹו  ּכְ ם  ּגַ ֲאָבל  ִסּכּום, 

ְלמֹוָפע.

ְרצּו ְלַהְתִחיל ֶאת ַהַהְחָלָטה  ּתִ ָאה ׁשֶ ַעם ַהּבָ ּפַ בּו ַעל ֶזה ּבַ ְחׁשְ ּתַ

מֹו יֹום ָחָדׁש,  ָמע ָלנּו ּכְ ָחר". "ָמָחר" ִנׁשְ ֶכם "ִמּמָ ּלָ ַהּטֹוָבה ׁשֶ

ַנֲעִביר  "ַהּיֹום"  ֶאת  ְלַעְצֵמנּו:  אֹוְמִרים  ֲאַנְחנּו  ְוָלֵכן  ַאֵחר, 

ָכה:  ּכָ יד  ַנּגִ ּבֹואּו  ָאז  ֵסֶדר.  ּבְ ִנְהֶיה  ָחר  ִמּמָ ֲאָבל  ְוִנְגֹמר,  ָבר  ּכְ

ַוֲאִפּלּו  ַהְתָחָלה,  ם  ּגַ הּוא  סֹוף  ל  ּכָ י  ּכִ ָחר.  ִמּמָ ֵאין  ֵמַהּיֹום 

ר  יל" – ֶאְפׁשָ ּפִ ה ַאֲחֵרי "ַהּמַ ִנּיָ ל ַהּיֹום – ׁשְ ֶרַגע ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ּבָ

ִליׁשֹון  ֵנֵלְך  ְוִאם  ְוֶנְחָמד.  ָמֵלא  טֹוב,  ְליֹום  ַהּיֹום  ֶאת  ַלֲהֹפְך 

ל טֹוב  ּלֵ ְוִנְתּפַ ִנְלַמד טֹוב  ְוֵכיִפי,  ָרגּוַע  ְל"ָמָחר"  ָנקּום  ָכה,  ּכָ

כֹול ִלְהיֹות. ּיָ יׁש ֲהִכי טֹוב ׁשֶ ְוַנְרּגִ

ינּו  ָעׂשִ ָמה  ְראּו  ּתִ ה,  ֲחָדׁשָ ַהְתָחָלה  ַעל  ִרים  ְמַדּבְ ָבר  ּכְ ְוִאם 

ְבנּו  ָחׁשַ ְלנּו.  ִהְתַעּצַ לֹא  ה  ַהּזֶ דֹול  ַהּגָ ֹחֶפׁש  ּבַ ִביְלֶכם.  ׁשְ ּבִ

פּו ּבֹו ּוְתַגּלּו  ַדְפּדְ ַקְענּו ְוֵהַכּנּו ָלֶכם ִעּתֹון ָחָדׁש ְלַגְמֵרי. ּתְ ְוִהׁשְ

ּוַמְקִסים.  יׁש אֹותֹו ְלֶבְנִצי, ֶיֶלד ָמתֹוק  ַנְקּדִ ַעם  ַעְצְמֶכם. ַהּפַ ּבְ

ירּו  ּכִ ּתַ ַעְצְמֶכם.  ּבְ ְראּו  ּתִ ּלֹו,  ׁשֶ דֹוִרים  ַהּמְ ֶאת  ְקְראּו  ּתִ ִאם 

ּלֹו.  ׁשֶ ִניִמי  ַהּפְ ָלעֹוָלם  ְוָתִציצּו  ּלֹו,  ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְוֶאת  אֹותֹו 

יר ֶאְתֶכם... א ַנּכִ ִעּתֹון ַהּבָ ּוִמי יֹוֵדַע – אּוַלי ּבָ

ֲאחֹוִתי ֶאְסִּתי ִהיא סּוג ֶׁשל 
"ְמַפֶּקֶדת ַהָּסָלִטים". ִהיא 

ַאֲחָרִאית ַעל ַהָּסָלִטים 
ַהְּטִעיִמים ְוַהְּמֻגָּוִנים, 

ֶׁשּנֹוְתִנים ַטַעם ְמַרֲעֵנן ְוֶצַבע 
ְלָחן. ָיֶפה ַוֲחִגיִגי ַלּׁשֻ

 ָּכאן ֲאַנְחנּו יֹוְׁשִבים ַאֲחֵרי ַהְּסעּוָדה, 
 ֲאִני ְוָהַאִחים ֶׁשִּלי, ְמַדְּבִרים ְוצֹוֲחִקים 

ּוַמְחִליִפים ֲחָויֹות. ְׁשַעת ֵאיכּות ִמְׁשַּפְחִּתית...

ָנכֹון ֶׁשַהְּיִצירֹות ָהֵאּלּו ָיפֹות? ָלַקְחנּו 
ִאּיּוִרים ְוִצּיּוִרים ֲחִסיִדִּיים, ְוהֹוַסְפנּו 

ֲעֵליֶהם ְׁשָכבֹות, ֶׁשִּיְּתנּו ָלֶהם ֵמַמד ֶׁשל 
עֶֹמק. ֲאִני אֹוֵהב ְמאֹוד ְלִהְתּבֹוֵנן ָּבֶהם.

ֵּבין ַהָּדִגים ַלָּמָרק ַאָּבא 
אֹוֵמר ְּדַבר ּתֹוָרה, ְוֻכָּלנּו 

ֻׁשָּתִפים. ְוַכּמּוָבן, ַּגם ָׁשִרים 
ְּבַיַחד. ְּבִמָּלה ַאַחת: ֵּכיף!

זֹאת ֲאחֹוִתי רּוִדי, ְוִהיא ַאּלּוַפת 
ַהִּקּנּוִחים. ֵיׁש ָלּה ְּבִלי סֹוף 

ַמְתּכֹוִנים, ְמתּוִקים ּוְמלּוִחים, ְוָכל 
ַׁשָּבת ֻּכָּלם ִמְתַלְּקִקים ְוִנְׁשָאִרים 

ִעם ַטַעם ֶׁשל עֹוד...

ֹזאת ַסְבָּתא ֶׁשִּלי, ִאָּמא ֶׁשל ִאָּמא. 
ֵאין ַׁשָּבת ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַפְסְפִסים 

ֶאת ַהּקּוֶגל-לֹוְקְׁשן ַהְּמֻיָחד 
ֶׁשָּלּה, ֶׁשֶּזה ְּבִעְבִרית "ַּפְׁשִטיַדת 
ִאְטִרּיֹות"... ַסְבָּתא ִהיא ַהֶּמְרָּכז 
ֶׁשל ַהַּבִית. ִהיא ַסְבָּתא ָּכל ָּכְך 
ִאְכַּפִּתית ְואֹוֶהֶבת, ִמְתַּפֶּלֶלת 
ָעֵלינּו ָּכל ַהְּזַמן, ְוֹלא ַמְפִסיָקה 

ַלֲעזֹר ְוִלְדֹאג ְלָכל ָּדָבר.

ִמָּסִביב
ַלֻּׁשְלָחן

ִמְׁשַּפַחת
ֶנִמירֹוְבְסִקי

ֶדה ֶמֶלְך ַּבּׂשָ
ֶדה". ג "ֶמֶלְך ַּבּׂשָ ֹחֶדׁש ֱאלּול ִהְתִחיל, ְוֶזה ַהְּזַמן ְלַהִּכיר ֶאת ַהֻּמּׂשָ

ְׁשַמְעֶּתם אֹותֹו ֵאיְנְספֹור ְּפָעִמים, ֲאָבל ַהִאם ְקָראֶתם ֶאת ַהָּמָׁשל ַּפַעם ִמִּבְפִנים?

ֶאת ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ִהְמִׁשיל ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן, ְוהּוא ִנְמָצא ְּבַמֲאָמר ְּבִלּקּוֵטי ּתֹוָרה, 
ֶׁשַּמְסִּביר ֶאת ַהִּיחּוִדּיּות ֶׁשל ֹחֶדׁש ֱאלּול.

ְוָכְך ֶנֱאַמר ַּבַּמֲאָמר: ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ֶׁשֹּקֶדם ּבֹואֹו ָלִעיר יֹוְצִאין ַאְנֵׁשי ָהִעיר ִלְקָראתֹו 
ִאין ָּכל ִמי ֶׁשרֹוֶצה ָלֵצאת ְלַהְקִּביל ָּפָניו, הּוא ְמַקֵּבל  ֶדה, ְוָאז ַרּׁשָ ּוְמַקְּבִלין ָּפָניו ַּבּׂשָ

ֶאת ֻּכָּלם ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות ּוַמְרֶאה ָּפִנים ׂשֹוֲחקֹות ְלֻכָּלם.

ָמה ֶזה אֹוֵמר ָלנּו? ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָקרֹוב ְלָכל ֶאָחד, יֹוֵתר ִמָּכל 
ְזַמן ַאֵחר. ְוֶזה ָּתלּוי ַרק ָּבנּו. ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְבֹּדק ֶאת ַעְצֵמנּו ְוַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה, 

ְוָאז ִנְזֶּכה ְלִהָּכֵנס ְלֵהיַכל ַמְלכּותֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.
ִּבְתמּונֹות

ֻמָּׂשִגים
ַהְּתמּוָנה ֶׁשִּלְפֵניֶכם ְמַרֶּמֶזת 

ג ֶׁשַּנִּכיר ַּבִּגָּליֹון ַהָּבא.  ַעל ַהֻּמּׂשָ
ג  ַנּסּו ְלַגּלֹות ַעל ֵאיֶזה ֻמּׂשָ

ְמֻדָּבר, ִׁשְלחּו ֶאת ְּתׁשּוַבְתֶכם 
 ַלַּמֲעֶרֶכת, ְוִאם ְצַדְקֶּתם - 

ִתְזּכּו ִּבְפָרס ָיָקר ְלֹלא ַהְגָרָלה

ָעֵרי  ִמְצַות  אֹוָתנּו  ְמַלֶּמֶדת  ָמה  ְמַעְנֶיֶנת:  ְׁשֵאָלה 
ָחִליָלה,  ִּבְׁשָגָגה,  ִמיֶׁשהּו הֹוֵרג  ִאם  ְּבָיֵמינּו,  ִמְקָלט? 

הּוא ּבֹוֵרַח ְלִעיר ִמְקָלט?

ָוואְרט ְמֻיָחד ֶׁשל ָהַרִּבי.  ֵאיֶזה  ִּתְׁשְמעּו ָמה ָקָראִתי, 
ְלִעיר  ּגֹוֶלה  ִּביִׁשיָבה  ַּתְלִמיד  ֶׁשִאם  ַּבְּגָמָרא  ָּכתּוב 
ְוֶזה  ֶׁשּלֹו.  ָהַרב  ֶאת  ַלָּגלּות  ִאּתֹו  ְמִביִאים  ִמְקָלט, 
ָּכֶזה  ָּדָבר  ֵאין  ַּבּתֹוָרה  ִנְפָלא.  ָּדָבר  אֹוָתנּו  ְמַלֵּמד 
ְסָתם ֶּכֶלא, ִלְסֹּגר ֶּבְנָאָדם ְּבָתא ְמבֹוָדד, ְּבִלי ַלֲעׂשֹות 
ׁשּום ָּדָבר. ַּגם ִאם הּוא ָעָׂשה ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲהִכי ָחמּור 
ַהָּקדֹוׁש  ִּכי  ֶׁשּלֹו.  ַהְּזַמן  ֶאת  ְלַנֵּצל  ַחָּיב  הּוא  ָּבעֹוָלם, 
ָּברּוְך הּוא ָּבָרא אֹותֹו ִּבְׁשִביל ַמָּטָרה ְמֻסֶּיֶמת, ְוהּוא 
ַחָּיב ְלַמֵּלא ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשּלֹו ְּבָכל ֶרַגע. ָלֵכן, ֲאִפּלּו 
ִאם הּוא ּגֹוֶלה ְלִעיר ִמְקָלט, ּדֹוֲאִגים ֶׁשִּתְהֶיה לֹו ָׁשם 

ְּגָמָרא, ּוְסֶטְנֶּדר, ְוַגם ַמִּגיד ִׁשעּור...

ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְלֹמד ִמֶּזה ָהמֹון ַעל ַּכָּמה ָחׁשּוב 
ם ָנַתן ָלנּו ְּכֵדי ְלַמֵּלא ֶאת ַהְּזַמן  ְלַנֵּצל ֶאת ָמה ֶׁשַהּׁשֵ

ֹלא  ַאֶּתם  ֹּתֶכן.  ּוַבֲהמֹון  ּוַבֲעִׂשָּיה  ְּבִלּמּוד 
חֹוְׁשִבים?

ֵמַהִּמְפָקָדהַמֲעָטָפה 
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יַע ָעַלי ְמאֹוד. ּפִ ִהׁשְ ָחה, ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ר ֶאְצֵלנּו ּבַ ֻסּפָ ּמְ ר ָלֶכם ִסּפּור ְמֻיָחד ׁשֶ ֲאִני רֹוֶצה ְלַסּפֵ

ת ִמְצָוה. י ָחְגָגה ּבַ ּלִ ַנת תשל"ח, ּדֹוָדה ׁשֶ ת ׁשְ ְתִחּלַ ׁש ּבִ ָנה, ַמּמָ ִעים ׁשָ ִלְפֵני ַאְרּבָ

י ֵאיְך ִהיא ִמְתּכֹוֶנֶנת  ָלַרּבִ ָרה  ִסּפְ ב. ִהיא  י ִמְכּתָ ָלַרּבִ ְלָחה  י ׁשָ ּלִ ׁשֶ ּדֹוָדה  ת-ִמְצָוה,  ִלְפֵני ַהּבַ

ִהיא  ׁשֶ ָרָכה  ּבְ י  ֵמָהַרּבִ ה  ׁשָ ּוִבּקְ ת,  ׁשֶ ִמְתַרּגֶ ִהיא  ה  ּמָ ּכַ ּה,  ּלָ ׁשֶ ים  ַחּיִ ּבַ דֹול  ַהּגָ ַהּיֹום  ִלְקַראת 

י  ָלַרּבִ ְתָבה  ּכָ ִהיא  ת-ִמְצָוה,  ַהּבַ ְלַאַחר  ם  ּגַ ָמּה.  ִלׁשְ ְראּוָיה  "ד  ַחּבַ ת  ּבַ ִלְהיֹות  ל  ְגּדַ ּתִ

ָרָכה. ה ּבְ ׁשָ ּקְ ת ִמְצָוה, ְוׁשּוב ּבִ ִהיא ָחְגָגה ּבַ י ׁשֶ ָחה ָלַרּבִ ּוְ ב. ִהיא ּדִ ִמְכּתָ

ּה. ּלָ ִבים ׁשֶ ְכּתָ י לֹא ָעָנה ַלּמִ ֲאָבל ָהַרּבִ

ב  ַהּלֵ ֵארּוַע  ֶאת  ָעַבר  י  ָהַרּבִ ָנה,  ׁשָ אֹוָתּה  ל  ׁשֶ ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ָאז,  ִדּיּוק  ּבְ ה?  ָלּמָ

יב  ֵהׁשִ לֹא  ְוַגם  ָהל  ַלּקָ ָיָצא  לֹא  ַחְדרֹו,  ּבְ ָנח  י  ָהַרּבִ בּועֹות  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ה.  ׁשֶ ַהּקָ

ּלֹא ָראּו ֶאת  קּוָפה ֲעצּוָבה ְמאֹוד ֲעבּור ַהֲחִסיִדים, ׁשֶ ְלחּו ֵאָליו. זֹו ָהְיָתה ּתְ ׁשְ ּנִ ִבים ׁשֶ ְכּתָ ַלּמִ

ּלֹא  ב ׁשֶ ְכּתָ ֲאָגה, ְוָהְיָתה ֲעצּוָבה ַעל ַהּמִ י ּדָ ּלִ ם ַהּדֹוָדה ׁשֶ לֹומֹו ְוִלְבִריאּותֹו. ּגַ י, ְוָדֲאגּו ִלׁשְ ָהַרּבִ

יַע. ִהּגִ

ׂשֹוָרה ַהּטֹוָבה:  לּו ַהֲחִסיִדים ֶאת ַהּבְ ְסֵלו, ִקּבְ רֹאׁש ֹחֶדׁש ּכִ בּועֹות, ּבְ ר ׁשָ ֲעֹבר ִמְסּפַ ה, ּכַ ְוִהּנֵ

ָהל! ִריא, ְוהּוא יֹוֵצא ַלּקָ י ּבָ ָהַרּבִ

ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ַעְצמֹו,  יֹום  אֹותֹו  ּבְ יֹוֵתר.  עֹוד  ְמָחה  ׂשָ ְצִעיָרה  ַנֲעָרה  "ד,  ַחּבַ ַהר  ּוְבַנֲחַלת 

ב. ְכּתָ י ַעל ַהּמִ ּלִ ב ַלֲענֹות ְלדֹוָדה ׁשֶ ֵ י ִהְתַיּשׁ ְסֵלו, ָהַרּבִ ּכִ

ט  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ּפֹוֵתַח  ׁשֶ ְגָרִתי,  ִ ַהּשׁ ח  ּסָ ַהּנֻ ֶאת  ב  ְכּתָ ּמִ ּבַ ִהְקִלידּו  יִרים  ְזּכִ ַהּמַ ֶזה.  ַרק  ְולֹא 

י  ָנה...". ֲאָבל ָהַרּבִ ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ יָעה ְלִגיל ׁשְ ר ִהּגִ ָבּה, ּבֹו ּכֹוֶתֶבת ֲאׁשֶ ַמֲעֶנה ְלִמְכּתָ "ּבְ

ם ּכֹוֶתֶבת...".  ֶביָה, ּבָ ַמֲעֶנה ְלִמְכּתָ ְך: "ּבְ ן ְוָכַתב ּכָ ּקֵ י ּתִ ּסּוַח. ָהַרּבִ ּנֹות ֶאת ַהּנִ ָטַרח ְלׁשַ

ְלָחה לֹו ְולֹא ַנֲענּו. י ׁשָ ּלִ ַהּדֹוָדה ׁשֶ ים, ׁשֶ ְלׁשֹון ַרּבִ ִבים, ּבִ ְכּתָ ׁשּוָבה ַעל ַהּמִ ה הּוא ּתְ ב ַהּזֶ ְכּתָ ַהּמִ ן לֹוַמר ׁשֶ ּוֵ י ִהְתּכַ ָהַרּבִ

ֶהם – ֲאָבל הּוא  ק ּבָ ָבִרים ֲחׁשּוִבים ְלִהְתַעּסֵ ַטח ָהיּו לֹו ֶאֶלף ְוֶאָחד ּדְ ו ֶהְחִלים ֵמֶהְתֵקף ֵלב ָחמּור ְמאֹוד, ּבֶ ׁש ַעְכׁשָ י ַמּמָ ם? ָהַרּבִ ֵהַבְנּתֶ

ְך ִלְתׁשּוָבה. ל ּכָ ָתה ּכָ ִחּכְ ְחֶל'ה, ׁשֶ ְצָוה ִמּנַ ת ַהּמִ ל ַנֲעַרת ּבַ ִבים ׁשֶ ְכּתָ ם ֵלב ַלּמִ ׂשָ

ָּכל ִמי ֶׁשרֹוֶאה אֹוִתי ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה, ִאם הּוא ַמִּכיר ֶאת ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי, ִמָּיד ִיְקָרא: "ֵהי, 
ַאָּתה ֶנִמירֹוְבְסִקי!"...

ְוַסְבָּתא  ַסָּבא  ִאם  ֵאיְך ֹלא,  ִג'יְנִג'ים.  ְוֻכָּלנּו  ַּבִּמְׁשָּפָחה,  ַוֲאָחיֹות  ַאִחים  ְׁשמֹוָנה  ֲאַנְחנּו  ֵּכן, 
ֵני ַהְּצָדִדים נֹוְלדּו ִג'יְנִג'ים?... ִמּׁשְ

ְׁשֵני  עֹוד  ַרק  ֵיׁש  ְלָמָׁשל,  ַּבַּתְלמּוד-ּתֹוָרה,  ֶאְצֵלנּו  ָחִריג.  ָּתִמיד  ִלְהיֹות  ֶזה  ִג'יְנִג'י  ִלְהיֹות 
ְיָלִדים ִעם ֵׂשָער ְּבֶצַבע ֶּגֶזר. ְוִאי ֶאְפָׁשר ֲאִפּלּו ְלַהְחִּביא ֶאת ֶזה, אּוַלי ְּכֶׁשְּזֵקִנים ּוִבְמקֹום 
ֵׂשָער צֹוַמַחת ָקַרַחת. ֶזה ָּכל ָּכְך ּבֹוֵלט, ֶזה ּתֹוֵפס ִמָּיד ֶאת ָהֵעיַנִים. ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֲאַנְחנּו 
ָהַאְטַרְקְצָיה  ִעם  ְלִהְצַטֵּלם  ּוְמַבְּקִׁשים  אֹוָתנּו  עֹוְצִרים  ֲאָנִׁשים  ְּבַיַחד,  ִמְסּתֹוְבִבים 

ַהִּג'יְנִג'ית.

ַּבַהְתָחָלה ָהָיה ִלי ָקֶׁשה ִעם ֶזה. ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשִּגי'ְנִג'י זֹו ִמָּלה ַמֲעִליָבה, ּפֹוַגַעת. ֲאָבל ַהּיֹום 
ֲאִני רֹוֶאה ָּבֶזה ַמְחָמָאה. ֲאִני ֹלא ַמֲאִמין ַּבֲאִמירֹות ְּכמֹו "ָּכל ַהִּגי'ְנִג'ים ֲחָכִמים ְוָחרּוִצים 
ּוְמֵלֵאי ֶמֶרץ", ַלְמרֹות ֶׁשאּוַלי ַעל ַעְצִמי ַּדְוָקא ָהִייִתי ַמְסִּכים ִעם ֶזה... ֲאָבל ֶזה ְּבֶהְחֵלט 
ַרק ְמַדְרֵּבן אֹוִתי ְלַהְראֹות ֶׁשֲאִני ֶּבֱאֶמת ְמֻיָחד, ֶׁשֵּיׁש ִלי ֶאת ַהִּכְׁשרֹונֹות ֶׁשִּלי, ֶׁשֲאִני רֹוֶצה 

ִלְהיֹות ֶיֶלד ֲחִסיִדי ְּבַדְרִּכי ֶׁשִּלי, ֶׁשֲאִני ִג'יְנִג'י ִעם ִחּיּוְך ֶׁשֹּלא ִנְגָמר.

ֲאִני ִג'יְנִג'י. ָאז ָמה?

ִמְכָּתב
ְלַיְלָּדה ַהִּסּפּור

ֶׁשל ֶּבְנִצי ֶדֶרְך  ם. ּבְ ֹתם-ֲאַדְמּדַ ָער ּכָ ׁש לֹו ׂשֵ ּיֵ ָמה ֶזה ִּבְכָלל "ִג'יְנִג'י"? ִמי ׁשֶ
ֹתם... לֹא  ה ּכָ ּמָ ים. ּכַ ׁשִ ם ְמֻנּמָ ִהיר ְוֵהם ּגַ 'יְנִג'ים ֵיׁש עֹור ּבָ ָלל, ַלּגִ ּכְ

ֶזר", "ֲאֹדם רֹאׁש"  ּמּוָבן!( "רֹאׁש ּגֶ ה, ּכַ ִחּבָ 'יְנִג'ים )ּבְ ְסָתם קֹוְרִאים ַלּגִ

ית... ְסָפַרּדִ ַלַעת ּבִ ה ּדְ ּזֶ ִלית( אֹו "ָקָלָבָסה" – ׁשֶ ַאְנּגְ )ּבְ

ֵלָמה  ת ׁשְ ֹלא ָּכל ַהִּג'יְנִג'ים ְצבּוִעים ְּבאֹותֹו ֶצַבע. ֵיׁש ֶקׁשֶ
י  ּתִ לֹוְנִדי ּוְנֻחׁשְ ֹתם, ָזהּוב-ּבְ ֶרְך ּכָ ָוִנים ִג'יְנִג'ִיים – ֵמָאֹדם ּבֹוֵהק, ּדֶ ל ּגְ ׁשֶ

ם(. ה חּום-ֲאַדְמּדַ ּזֶ ְוַעד ַעְרמֹוִני )ׁשֶ

י ֶמֶזג,  ל ַחּמֵ ִליִלית ׁשֶ ַּפַעם ַלִּג'יְנִג'ים ָהְיָתה ַּתְדִמית ְקָצת ׁשְ
ָכל ֹזאת, ֵהם  ר ְלָהִבין ֶאת ֶזה. ּבְ ַרְגָזִנים, ׁשֹוָבִבים ְוַתְחָמִנים. ֶאְפׁשָ

ֶהם. ֲאָבל ִאם  ּלָ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ֶצַבע ַהּשׁ ִכים ֵאׁש ּבְ ׁש מֹוׁשְ ֲחִריִגים ְמאֹוד ּוַמּמָ

ָער  ַבע ַהּשֵׂ ּצֶ ַעְצְמֶכם ׁשֶ ם ְיכֹוִלים ְלַהְבִחין ּבְ ֵיׁש ָלֶכם ָחֵבר ִג'יְנִג'י ַאּתֶ

ָבר  כּונֹות. ִאם ּכְ ְכָלל ַעל ָהֹאִפי ְוַהּתְ ה ְולֹא ֵמִעיד ּבִ ּנֶ ׁש לֹא ְמׁשַ ַמּמָ

נּוִנים ּוַמְצִחיִקים. ים, ׁשְ ֵמִחים, ְיִציָרִתּיִ ים ֵהם ׂשְ ְלֶהֶפְך: ָהַאְדמֹוִנּיִ

ָער  ה, ֶצַבע ַהּשֵׂ ֹרב ָהֲאָנִׁשים ֵאיָנם ִג'יְנִג'ים. ְלַמֲעׂשֶ
ִמים.  ּיָ ים ַהּקַ ְבִעּיִ ָער ַהּטִ ין ּגֹוֵני ַהּשֵׂ יֹוֵתר ִמּבֵ ִדיר ּבְ ם הּוא ַהּנָ ָהֲאַדְמּדַ

חֹות ֵמָאחּוז  'יְנִג'ים ֵהם ּפָ ַהּגִ ָטִטיְסִטיָקה ָהעֹוָלִמית אֹוֶמֶרת ׁשֶ ַהּסְ

ה,  ם ַהְמָחׁשָ ה! ְלׁשֵ ַלל ָהֻאְכלּוִסּיָ ֶאָחד ִמּכְ

ּתֹוְך ָמאַתִים ְיָלִדים  ּמִ ֶזה אֹוֵמר ׁשֶ

ּכּוי  ֶכם, ַהּסִ ּלָ ַתְלמּוד ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ

ַנִים ֵמֶהם ִיְהיּו  ְ ּיֹוֵתר ִמּשׁ ׁשֶ

ִגי'ְנִג'ים ָנמּוְך ְמאֹוד. 

בּו ֵאיְך ֶזה ִלְגּדֹל  ְחׁשְ ּתַ

ּה  ּלָ ּכֻ ָחה ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ ּבְ

ִג'יְנִג'ית...

ָלָּמה ֶּבֱאֶמת ֵיׁש ְיָלִדים )אֹו ְמֻבָּגִרים( ִג'יְנִג'ים? ֵאיְך 
נּו ֵיׁש  ּלָ ּגּוף ׁשֶ א ּבַ ָכל ּתָ ִבּיֹולֹוְגָיה: ּבְ עּור ָקָצר ּבְ לּו ׁשִ ֶזה קֹוֶרה? ַקּבְ

יְגֶמְנִטים ָהֵאּלּו ַאֲחָרִאים ַעל  יְגֶמְנִטים", ּוְבִעְבִרית: "ִצְבָעִנים". ַהּפִ "ּפִ

ים  ַעם ַעל "ַלְבָקִנים", ֵאּלּו ֲאָנׁשִ ם ּפַ ַמְעּתֶ ָבִעים. ִאם ְרִאיֶתם אֹו ׁשְ ַהּצְ

ָער  ִרים ְמאֹוד, ְוָהעֹור ְוַהּשֵׂ ִאּלּו ֵאין ָלֶהם ׁשּום ֶצַבע. ֵהם ִחּוְ ְרֶאה ּכְ ּנִ ׁשֶ

ִפיְגֶמְנִטים.  י ֵיׁש ָלֶהם ַמְחסֹור ָחמּור ּבְ ה? ּכִ ֶהם ְנטּוֵלי ֶצַבע. ָלּמָ ּלָ ׁשֶ

ל ֶאָחד ֵמֶהם נֹוֵתן ֶצַבע  ּכָ יְגֶמְנִטים, ׁשֶ ל ּפִ ּוְבֵכן, ֵיׁש סּוִגים ׁשֹוִנים ׁשֶ

יְגֶמְנט "אֹוֶמָלִנין",  ל ַהּפִ ּלֹו ֵיׁש ִרּכּוז ָנמּוְך ׁשֶ ּגּוף ׁשֶ ּבַ ם. ִמי ׁשֶ ְמֻסּיָ

ם "ֵפאֹוֶמָלִנין"  יְגֶמְנט ָהֲאַדְמּדַ ל ַהּפִ בֹוּהַ ׁשֶ ֶהה, ּוִמּנּון ּגָ הּוא ִצְבָען ּכֵ ׁשֶ

ֶזר ְלֵהָרַגע... תּו ְקָצת ִמיץ ּגֶ ם? לֹא נֹוָרא. ׁשְ ְכּתֶ ּבַ – הּוא ִג'יְנִג'י. ִהְסּתַ

ָלה  ְלּגְ ְרֶאה ִהְתּגַ ּנִ ה "ִג'יְנִג'י" ּכַ ּלָ ם ַהֶּזה ִּבְכָלל? ַהּמִ ֵמֵאיֹפה ַהּׁשֵ
ָעָבר  ּבֶ ִביל, ׁשֶ ְנּגְ ָנה ִהיא ְלֶצַמח ַהּזַ ּוָ ִלית. ַהּכַ ַאְנּגְ ה "ִגי'ְנֶג'ר" ּבְ ּלָ ֵמַהּמִ

ֶצַבע ָאֹדם. ר ּבְ ק ְמֻסּכָ ּנּו ַמְמּתָ ָהיּו ְמִפיִקים ִמּמֶ

ָאֶרץ ֶּכֶנס ַהִּג'יְנִג'ים ָהַאְרִצי  ִנים ֶנֱעַרְך ּבָ ע ׁשָ ַאְרּבַ ִלְפֵני ּכְ

ע  ׁשַ ת ּתֵ ה ִג'יְנִג'ית ּבַ ָנה ַיְלּדָ ֶנס ִאְרּגְ ִהיְסטֹוְרָיה. ֶאת ַהּכֶ ָהִראׁשֹון ּבַ

ם  ֶזר'. רֹוִצים ְלַנֵחׁש ֵהיָכן ִהְתַקּיֵ י ּגֶ ָמאַתִים 'ָראׁשֵ פּו ּבֹו ּכְ ּתְ ּתַ ָוֵחִצי, ְוִהׁשְ

ֶזר, ֵאיְך לֹא? ִקּבּוץ ּגֶ ֶנס? ּבְ ַהּכֶ

ַחד,  ָיה" ֶזה ּפַ ֶזה "ִג'יְנֶג'ְרפֹוְּבָיה"? "פֹוּבְ ָבר ּכָ ׁש ּדָ ּיֵ ם ׁשֶ ְיַדְעּתֶ

ֵני ִג'יְנִג'ים. ַחד ַוֲחָרָדה ִמּפְ ל ּפַ ָיה" זֹו ּתֹוָפָעה ׁשֶ ְו"ִג'יְנֶג'ר-פֹוּבְ

ה  הּו ְמֻיָחד ָּבֹאִפי ַהִּג'יְנִג'י. ַהְרּבֵ ָכל ֹזאת ֵיׁש ַמּׁשֶ ּבְ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ּכַ

ִנים, ָהיּו  ְפֵני ַאְלֵפי ׁשָ ָבר ִמּלִ ים ְמֻפְרָסִמים ּוַמְנִהיִגים ּבֹוְלִטים, ּכְ ֲאָנׁשִ

יֵאי ַאְרצֹות  ה ְנׂשִ ָ ִעים ַוֲחִמּשׁ ְבָעה ִמּתֹוְך ַאְרּבָ ל, ׁשִ ים. ְלָמׁשָ ַאְדמֹוִנּיִ

יא ַהּנֹוְכִחי. ׂשִ ִרית ְלדֹורֹוֵתיֶהם ָהיּו ִגי'ְנִג'ים. ֶאָחד ֵמֶהם הּוא ַהּנָ ַהּבְ

מּויֹות ִג'יְנִג'יֹות  ה ּדְ ּמָ ר ִלְמֹצא ּכַ נּו ֶאְפׁשָ ּלָ ַּגם ַּבְּמקֹורֹות ׁשֶ
ִביא. ָהִראׁשֹון הּוא  ׁש ְוַהּנָ עּוֵרי ַהֻחּמָ ִ יר ִמּשׁ ל ֶאָחד ַמּכִ ּכָ ִרין, ׁשֶ ַהּדְ ַלּמְ

ִני הּוא,  ֵ ֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני". ַהּשׁ סּוק: "ַוּיֵ ּפָ ֱאַמר ּבַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ו, ּכְ ֵעׂשָ

ֶלְך, ָעָליו ֶנֱאַמר "ַאְדמֹוִני ִעם ְיֵפה  ִוד ַהּמֶ יל, ּדָ ְלַהְבּדִ

ֵעיַנִים".

ֶׁשֵּתְדעּו ָלֶכם

ִגי'ְנִג'יםְוַהַּפַעם:

ם ֶׁשִּלי. ִּתְסַּתְּכלּו, ִּתְגעּו,  ֲאִני ַמְזִמין ֶאְתֶכם ְלִהָּכֵנס ִאִּתי ְלֶחֶדר ִצְבאֹות ַהּׁשֵ
ַּתְקִׁשיבּו ְוִתְקְראּו, ְוַתִּכירּו אֹוִתי. ֲאִני ְמַקּוֶה ֶׁשְּלָפחֹות ֵחֶלק ִמֶּכם ִיְמְצאּו ָּבעֹוָלם 

ָהִאיִׁשי ֶׁשִּלי ְּדָבִרים ֶׁשּיּוְכלּו ְלַלֵּמד ַּגם אֹוָתם ְוַלֲעֹזר ַּגם ָלֶהם. ֵּתָהנּו!
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