בס"ד ,חשוון תשע"ד

הבעה  -הנעה – הנאה

יוזם הפרויקט :הרב גבריאל שטאובר –
מנהל האגף לתרבות תורנית ,עיריית ירושלים
מנהלת ‘אמן' :רבקה ורדי
מנהלת הפרויקט :דורית ליבוביץ
רכזת הפרויקט :רחלי מרקסון
יעוץ אמנותי :טלי צדק ,יעל אשכנזי
צילום :מרים בוקשפן
מנחה לסדנת כתיבה :אתי ניסנבוים
מנחה לסדנת איור :טל לוי
עריכה ספרותית :אתי ניסנבוים
עריכה לשונית :שולה יעקבזון
ניקוד :רחל קאהן
עיצוב ועימוד :יוני שניידמן

אמונת האדם בעצמו ,מתוך אמונה בהקב"ה ,זהו מפתח להצלחה.
הדפים הבאים ,נותנים ביטוי לכישרונות בתחומי היצירה :כתיבה וציור.
לא אחדש דבר ,כשאומר ,כי יתכן שחלק מהמשתתפים בספר הזה ,לא היו יודעים על מתנת
הכישרון בו ניחנו ,אילולי הפרויקט שלפניכם.
משניתנת ליוצר הכישרוני אפשרות הבעה ,זו מניעה אותו להמשיך ליצור יצירה ,שמשמעה הנאה
חיובית ,חיונית ,תורמת ומביאה לסיפוק פנימי שכה דרוש בזמנינו ,המשוואה של הבעה הם ההנעה
וההנאה.
יוזמה זו של האגף לתרבות תורנית מחברת בין תחומי יצירה ,עליהם מופקד האגף ,מערכת
הספריות העירוניות אשר בס"ד הקמנו ואנו מפתחים בעיר ותחום האומנות אותו אנו מטפחים
בהשקעה גדולה מזה שנים ,הספר שלפנינו ,יוצר ,הזנה והעצמה הדדית ,בין שני תחומים אלו.
תודה ל"א ֹמן" על הוצאתו לפועל של הרעיון עד לתוצר הסופי אשר לפניכם ,ליוצרים ,למשתתפים
ולכל שעשו במלאכה.

בהערכה רבה,

סטודיו

אורה

סטודיו
סטודיו
פלטה
פלטה
פלטה
פלטה פלטה
PALETA
PALETA
PALETA
PALETA
הפקה :הוצאה לאור

PALETA
PALETA
הוצאה
הוצאהלאורלאור

הוצאה לאור – בי"ס ‘אמן' – ניידת אמנות לציבור החרדי

גבריאל שטאובר
מנהל האגף לתרבות תורנית

ספרייה מספרת ומאיירת
"מבחינתי זו הייתה חוויה מיוחדת ,להשתתף במפגשי הכתיבה,
ולהגשים את חלומי כחובבת כתיבה ולהוציא סיפור לאור".
"גם אני נהניתי כל שבוע מחדש להגיע לניידת ,לגעת בחומרים
חדשים וליצור באווירה של כיף ועשייה .התוצאה הסופית גרמה
לי לסיפוק עצום"
לאה ודליה ,שהשתתפו בפרויקט ספרייה מספרת ומאיירת ,לאה
בכתיבה ודליה באיור ,הן שתיים מתוך  60בנות גילן אשר הגשימו
את חלומן להוציא לאור סיפור או יצירה שלהן ,ולהיות חלק מספר
אמיתי שיעמוד על המדף בספריות ,וכל ילד יוכל לקרוא בו או
לשאול אותו הביתה.
הפרויקט הנוכחי ,ספרייה מספרת ומאיירת ,מהווה נדבך נוסף
בחזון של 'אמן'  -המרכז החרדי לאמנות חזותית ,אשר שואף לתת
מענה מקצועי וקהילתי בתחומי האמנות לציבור החרדי.
כיום קיימות בירושלים כ 10-ספריות המיועדות לציבור החרדי,
אשר נפתחו ביוזמתו ובעידודו של הרב גבריאל שטאובר ,מנהל
האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים.
הביקוש ההולך וגדל של הציבור החרדי לביקור בספריות ,הביא
את מנהליו לפתח פרויקטים נוספים מסביב לספרייה ,אשר יגרמו
לקהילה להיות מעורבת ויוצרת בתחום כה אהוב ויקר  -הקריאה.
הפרויקט נועד להעצים את הקשר בין הנוער לספרייה ולאפשר
ביטוי הולם לכישוריהם של הקוראים הצעירים.
כבר מהמפגש הראשון עם הנערות בכיתות י' -יב' הורגש שהולך
לקרות כאן משהו מיוחד .הבנות והצוות שליווה את הפרויקט
היו חדורות בתחושת שליחות ובעלות מוטיבציה גבוהה להגיע
למקסימום בתוצאה הסופית.
בסדנאות הכתיבה בהנחייתה של גב' אתי נסנבוים ,עורכת
ספרותית ועורכת השבועון 'ילדים' של 'משפחה' ,רכשו הנערות

את הידע הדרוש אשר העניק להן את הכלים לכתיבת סיפור.
מנקודת המבט של אתי היתה זו חוויה מיוחדת להשתתף בפרויקט,
להוביל את הבנות בשבילי הספרות הקסומים ,לקרוא את יצירותיהן
ולערוך אותן מבחינה ספרותית.
אתי נהתה במיוחד לנתח עם הבנות תהליכים ספרותיים ,דמויות
ספרותיות ,ללמד אותן על הזמן בספרות ועל שיבוח הכתיבה.
הפרויקט העניק לבנות תרומה ספרותית גדולה.
הקו המנחה העובר בכל הסיפורים הוא הנושא :סיפור בתוך סיפור,
ועל פיו כתבו הבנות את הסיפורים שלהן.
לאחר סדנאות הכתיבה ,העריכה הספרותית שנעשתה ע"י גב'
אתי ניסנבוים והעריכה הלשונית שנעשתה ע"י גב' שולה יעקבזון,
קיבלה כל משתתפת מסדנת האיור סיפור לקריאה מקדימה,
ובסדנה איירו הנערות את הסיפור בהנחייתה של טל לוי ,אמנית
ויוצרת ,כאשר הן מתייחסות לקטע מתוך הסיפור ומבטאות אותו
באופן אמנותי.
מנקודת מבטה של טל לוי היווה הפרויקט אתגר אמיתי בחיפוש
רעיונות מקוריים לאיור ובאפשרות לממש אותם.
לטל היה חשוב במיוחד שהבנות יחוו תהליך של יצירה והתנסות
בצורה משוחררת בחומרים לא שגרתיים ,על אף שעמדה למולן
המטרה לתוצאה מוגדרת ומחייבת.
מבחינת טל היה מרתק לראות את הדינמיקה הקבוצתית נבנית
במפגשים באמצעות ובזכות היצירה ,ולצפות בהנאה הצרופה של
הבנות ליצור בחומרים שונים ובטכניקות מגוונות.
בספר המוגש לפניכם ,הקוראים ,תוכלו לגלות את ההשקעה
המרובה ,את ההתייחסות לכל פרט ואת ההוצאה המשובחת.
אני מאחלת לכולם הזדמנויות נוספות ליצירה ולמימוש עצמי!
דורית ליבוביץ ,מנהלת הפרויקט

נָ ִסיְך ֲא ִמ ִּתי
כתבה :אוריה כהן

שמות המשתתפות בפרויקט

סיפור בתוך סיפור

יע ְ ּב ָכ ְך ֶאת ַה ַּכ ַעס ׁ ֶש ַח ׁ ְש ִּתי.
ָט ַר ְק ִּתי ֶאת ַהדֶּ ֶלת ְ ּבכ ַֹחַ ,מ ְט ִ ּב ַ

כותבות:

חני כנפו

מאיירות:

צפורה היינמן

אוריה כהן

מזל הדסה פרץ

חיה ליבוביץ

שולמית מילר

אלישבע גרינברג

מירי אלבום

יסכה מנקס

חני יוסטמן

'אוּףׁ ,שוּב ִא ִיציק ַה ֶּזה!' ִה ְר ַה ְר ִּתי ְמ ֻת ְס ָּכלּ ְ ,בעוֹ ִדי ׁשוֹ ֵעט
יעזֶ ר.
ְ ּבמוֹ ַרד ֶ ּג ֶרם ַה ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת לְ ִכ ּווּן ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ׁ ֶשל ַס ָ ּבא ֱאלִ ֶ

אסתי פרידרויצר

סימי שטיין

בונצי רבינוביץ

מרים שמחה לוי

אתי וכסלבוים

עטי גרינפלד

דסי גרינברג

שרה סרף

יעזֶ ר ֶה ָח ָכם
ַּכ ּ ָמה ֲאנִ י אוֹ ֵהב לְ ַב ֵ ּקר ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה ׁ ֶשל ַס ָ ּבא ֱאלִ ֶ
וְ ַה ּטוֹ ב!

תפארת

יעל קורן

רות עבדה

תהילה סרף

אפרת פרטוש

מלכי פינס

מלכי המר

דליה ורדי

גפן בייביץ

ר' גד

בתיה לוי

בונצי רבינוביץ

אמונה דלבריאן

רוחמי כהן

צפורה היינמן

דבורה מורסיאנו

חנה בילא פרידמן

רחי איזנבך

תהילה סלח

אלישבע קניבסקי

בת־שבע דוד

אפרת טל

בתיה לוי

דסי גרינברג

דסי מלכה

רחלי רוטמן

נעמי שרירא

רות לוי

בתיה קניבסקי

רחלי פרקש

עטי גרינפלד

שולמית אשכנזי

חיה פרידמן

שרי בלז

רות לוי

רות עבדה

לאה סגל

ש' תמרי

חני כנפו

צפורה היינמן

חנה פריזר

שירה באום

אילה טייכטל

שולמית אשכנזי

יעזֶ ר ֵאינוֹ ַס ָ ּבא ׁ ֶש ִּלי ֶ ּב ֱא ֶמתֲ ,א ָבל ָּכל ַאנְ ׁ ֵשי ַה ּׁ ְשכוּנָ ה
ַס ָ ּבא ֱאלִ ֶ
ְ
ְמ ַכ ִ ּנים אוֹ תוֹ ַ'ס ָ ּבא' ,וְ ָכך ַ ּגם הוּא נוֹ ֵהג ָ ּבנוּ :הוּא ָשׂ ם ֵלב ִאם
ֲאנַ ְחנ ּו ֲעצו ִּבים ,אוֹ ֵמר ִמ ָּלה טוֹ ָבה ,וְ ַכ ּמו ָּבן ְ -מ ַח ֵּלק 'דְּ ָב ִרים
טוֹ ִבים' ְ ּב ָכל ֵעת.
יעזֶ ר ִהיא ַה ָ ּו ִת ָיקה ְ ּביוֹ ֵתר ְ ּב ֵאזוֹ ר ְמגו ֵּרנוּ,
ִס ְפ ִר ָיּתוֹ ׁ ֶשל ַס ָ ּבא ֱאלִ ֶ
ישיּ ֵ ,בין ַא ְר ַ ּבע לְ ׁ ֵש ׁש ַא ַחר ַה ָ ּצ ֳה ַריִ ם ,נוֹ ֲה ִרים ֵא ֶל ָיה
ו ִּמדֵּ י יוֹ ם ׁ ְשלִ ׁ ִ
יְ ָל ִדים ִמ ָּכל ַה ּׁ ְשכוּנָ ה.
יעזֶ ר ְמ ַח ֵ ּבב ִ ּב ְמיֻ ָחדּ ַ ,גם ִמ ּׁשוּם
ֲאנִ י חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶשאוֹ ִתי ַס ָ ּבא ֱאלִ ֶ
ׁ ֶש ּׁ ְש ֵמנ ּו זֵ ֶהה וְ ַגם ִמ ְּפנֵ י ׁ ֶש ֲאנִ י ׁ ָש ֵכן ׁ ֶשלּ וֹ ּ ְ ,באוֹ תוֹ ִ ּבנְ יָ ן ַמ ּ ָמ ׁשַ .רק
ַא ְר ַ ּבע קוֹ מוֹ ת ַמ ְפ ִרידוֹ ת ֵ ּבינֵ ינוּ ,וְ ָל ֵכן ֲאנִ י ּפוֹ ֵג ׁש אוֹ תוֹ ִ ּב ְת ִדירוּת
ְ ּגבוֹ ָהה יוֹ ֵתר ִמ ּׁ ְש ָאר יַ לְ ֵדי ַה ּׁ ְשכוּנָ ה.
ָּכ ְך אוֹ ָּכ ְך ִ -ה ְתיַ דַּ ְדנוּ.
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ְּז ַמן ִ ּג ִּל ִיתי ׁ ֶש ּ ִמ ְּל ַבד ָה ֵעינַ יִ ם ַה ּטוֹ בוֹ ת וְ ַה ִח ּיו ְּך ׁ ֶשלּ וֹ ,
יטב .הוּא ֵמעוֹ ָלם לֹא ָל ַעג ַעל
יעזֶ ר יוֹ ֵד ַע לְ ַה ְק ׁ ִשיב ֵה ֵ
ַס ָ ּבא ֱאלִ ֶ
דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ָא ַמ ְר ִּתי ,וּמו ָּבן ׁ ֶשלּ ֹא ִס ֵּפר אוֹ ָתם לְ ִא ׁיש.
ַ ּגם ְּכ ׁ ֶש ִּס ַּפ ְר ִּתי לוֹ ַעל ִא ִיציק.

ציירה :חי

ה ליבוביץ

אתי זַ ַעם' ,נִ ְר ֶאה ִאם ַה ַּפ ַעם יַ ְצלִ ַיח
'אוּףִ ,א ִיציק!' ׁשוּב נִ ְמ ֵל ִ
יע אוֹ ִתי'.
ַס ָ ּבא לְ ַה ְר ִ ּג ַ
ִה ַ ּג ְע ִּתי ַלדֶּ ֶלת ַהחו ָּמה וְ ַה ּ ֻמ ֶּכ ֶרתְּ ,כ ׁ ֶש ְּכ ֵאב וְ ִת ְסכּ וּל ִמ ְת ַע ְר ְ ּב ִבים
לִ י ַ ּב ֵּלב.
דְּ ִפ ָיקהַ .ה ְפ ָס ָקהְ ׁ .ש ֵּתי דְּ ִפיקוֹ תַ .ה ְפ ָס ָקה .זֶ ה ָהיָ ה קוֹ ד סוֹ ִדי
ֵ ּבינִ י ו ֵּבין ַס ָ ּבא.
"יָ בוֹ א ְּכבוֹ דוֹ !" ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֶאת ַה ּקוֹ ל ַה ּ ֻמ ָּכר וְ ָה ָאהוּב.
ִח ַיּ ְכ ִּתי לְ ַע ְצ ִמי וְ נִ ְכנַ ְס ִּתי ֶאל ַה ִּס ְפ ִר ָיּהָ ,ה ֲעמו ָּסה ִ ּב ְס ָפ ִרים
ִמ ְּס ָפ ִרים ׁשוֹ נִ יםַ ,ה ּ ֻמ ָ ּנ ִחים ְ ּב ֵס ֶדר מוֹ ְפ ִתי ַעל ַה ּ ַמדָּ ִפים ָה ַר ִ ּבים
ַה ּ ְמ ַמ ְּל ִאים אוֹ ָת ּהּ ַ .ב ּ ֶמ ְר ָּכז ,לְ יַ ד ׁ ֻשלְ ַחן ֵעץ ַע ִּתיק ,יָ ׁ ַשב ַס ָ ּבא
מוּל ֵס ֶפר לִ ּמוּד ָע ֶבה ,וְ ֵעינָ יו ִה ִ ּביט ּו ִ ּבי ִמ ַ ּב ַעד ַל ּ ִמ ׁ ְש ָק ַפיִ ם
ׁ ֶש ָר ְכב ּו ַעל ְק ֵצה ַא ּפוֹ .
"מה ּׁ ְשלוֹ ְמ ָךֲ ,ח ִב ִיבי?" ִה ְת ַענְ יֵ ן ִ ּבי ַס ָ ּבא.
ַ
"א ְה ְמִ "...ה ְת ַ ּג ְמ ַ ּג ְמ ִּתיׁ ,שוֹ ֵקל ַמה ַּל ֲענוֹ ת.
ֶ
"א ָּתה נִ ְר ֶאה לִ י נִ ְס ָער ְק ָצת ,או ַּלי כּ וֹ ֵעס?" ׁ ָש ַאל ַס ָ ּבא לְ ַא ַחר
ַ
יעזֶ ר?"
"האֱ ,אלִ ֶ
ְ ּב ִחינָ ה יְ סוֹ ִדית ׁ ֶשל ָּפנַ יָ ,
"כן ,לֹאֲ ,אנִ י ַרקֶ ,א ְה ְמ "...לֹא יוֹ ֵד ַע ָל ּ ָמהֲ ,א ָבל ִּפ ְתאֹם ָהיִ ִיתי
ֵּ
נָ בוֹ ְך לְ מוּל ָה ֵעינַ יִ ם ַהח ֹ ּומוֹ ת וְ ַה ֲח ָכמוֹ ת ׁ ֶשל ַס ָ ּבאִ .ה ׁ ְש ַּפלְ ִּתי ֶאת
ַמ ָ ּב ִטיּ ,בוֹ ֵחן ְ ּב ַד ְקדְּ ָקנוּת ִמ ְר ֶצ ֶפת ַא ַחר ִמ ְר ֶצ ֶפתְּ .כ ׁ ֶש ֵה ַעזְ ִּתי
סוֹ ף־סוֹ ף לְ ָה ִרים ֶאת ֵעינַ יָ ,ר ִא ִיתי ֶאת ַס ָ ּבא ֵמ ִג ַיח ִמן ַה ּ ִמ ְט ָ ּבח,
ְ ּביָ דוֹ ָה ַא ַחת ַקנְ ַקן זְ כו ִּכית ָמ ֵלא נוֹ זֵ ל ָּכתֹם ַמ ְק ִציף ,ו ְּביָ דוֹ
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ישים
ָה ַא ֶח ֶרת  -זוּג כּ וֹ סוֹ ת זְ כו ִּכית ְ ּגבוֹ הוֹ תְ ,מ ֻכ ָ ּבדוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ַמ ִ ּג ׁ ִ
לְ אוֹ ְר ִחים ֲח ׁשו ִּבים.

ׁ ֶש ֵיּ ָר ַגע ְק ָצת ,ו ֵּבינְ ַתיִ ם ִהיא ּתו ַּכל ָלנו ַּח' .הוּא לֹא יַ ֲהרֹס לְ ָך',
יפה ִא ּ ָמא'ֵּ ,תן לוֹ ַרק לְ ַכ ּ ָמה דַּ ּקוֹ ת'"...
הוֹ ִס ָ

"דָּ ָבר ִר ׁ
אשוֹ ן ִ -מיץ ַּת ּפוּזִ ים לִ ְכבוֹ דוֹ !" ָט ַפח לִ י ַס ָ ּבא ַעל
ַה ָּכ ֵתף וְ ֶה ֱחוָ ה ְ ּביָ דוֹ ַעל ַה ִּכ ֵּסא ׁ ֶש ְּל ִצדּ וֹ ִ .ה ְתיַ ּׁ ַש ְב ִּתי ַעל ַה ִּכ ֵּסא
ט־אטְ ,מ ַא ְפ ׁ ֵשר לְ ַע ְצ ִמי
ָה ַע ִּתיקּ ֵ ,ב ַר ְכ ִּתי וְ ִה ְת ַחלְ ִּתי לִ לְ ּגֹם ַא ַ
לְ ַה ְר ִ ּג ׁיש ֶאת ָּכל ַמה ּׁ ֶש ֵיּ ׁש לִ י ַ ּב ֵּלב.

"נוּ?"

יכים ָּכל ַה ְּז ַמן לְ וַ ֵּתר?" נִ ְפלְ ָטה
ַ
"ס ָ ּבאָ ,ל ּ ָמה ַא ִחים ְ ּגדוֹ לִ ים ְצ ִר ִ
ִמ ּתוֹ ִכי ׁ ְש ֵא ָלה.
"ל ּ ָמהַ ,מה ָ ּק ָרה ַהיּוֹ ם ַל ֶיּ ֶלד ַה ְ ּבכוֹ ר ֶה ָח ׁשוּב ׁ ֶשיּוֹ ׁ ֵשב לְ ִצדִּ י?"
ָ
ׁ ָש ַאל ַס ָ ּבא ְ ּבקוֹ ל ַרךְ.
יעה ֵא ֵלינ ּו ַס ְב ָּתא
ַּ
"ב ּׁ ָשבו ַּע ׁ ֶש ָע ַבר ,לְ ֶר ֶגל יוֹ ם ֻה ַּל ְד ִּתיִ ,ה ִ ּג ָ
יאה לִ י ַמ ָּתנָ ה ְ -מכוֹ נִ ית
"היא ֵה ִב ָ
ִמירו ׁ ָּש ַליִ ם"ִ ,ס ַּפ ְר ִּתיִ ,
ְמ ׁ ֻש ְכ ֶל ֶלת ו ְּגדוֹ ָלה"ָּ ,פ ַר ְשׂ ִּתי ֶאת ׁ ְש ֵּתי יָ ַדיַ ,מ ְד ִ ּגים לְ ַס ָ ּבא
"היא ֻמ ְפ ֶע ֶלת ְ ּב ֶא ְמ ָצעוּת
ֶאת ָ ּג ְד ָל ּה ַה ּ ַמ ְר ׁ ִשים ׁ ֶשל ַה ּ ְמכוֹ נִ יתִ ,
יעה קוֹ לוֹ ת".
ׁ ַש ָּלט וְ ִהיא ַ ּגם ִמ ְת ַה ֶּפ ֶכת ו ַּמ ׁ ְש ִמ ָ
ָּת ִמיד ָח ַל ְמ ִּתי ַעל ְמכוֹ נִ ית ָּכזוֹ ַ .ס ְב ָּתאֶ ׁ ,ש ָיּ ְד ָעה ַעל ֲחלוֹ ִמי,
יטבֶ ׁ ,ש ְ ּבתוֹ ָכ ּה ׁ ָש ְכנָ ה ַא ַחר
ִה ְפ ִּת ָ
יעה אוֹ ִתי ַ ּב ֲח ִב ָילה ֲעטו ָּפה ֵה ֵ
ָּכבוֹ ד ַה ּ ְמכוֹ נִ ית ַה ִ ּנ ְכ ֶס ֶפת.
"ב ֵ ּק ׁש ִמ ּ ֶמנִ י ִא ִיציק ָא ִחי ַה ָ ּק ָטן ׁ ֶש ֶא ֵּתן
"א ָבל ַהיּוֹ ם" ,נֶ ֱאנַ ְח ִּתיּ ִ ,
ֲ
לוֹ לְ ַשׂ ֵחק ָ ּב ּה .לֹא ָר ִצ ִיתי ָל ֵתת לוֹ ָ .ל ּ ָמה ׁ ֶש ֶא ְר ֶצה? ֲאנִ י ׁשוֹ ֵמר
ִמ ָּכל ִמ ׁ ְש ָמר ַעל ַה ּ ְמכוֹ נִ ית ַה ֲח ָד ׁ ָשה וְ ַה ְיּ ָק ָרה וַ ֲאנִ י חוֹ ׁ ֵש ׁש ׁ ֶש ִהיא
ִּת ְת ַקלְ ֵקלֲ .א ָבל הוּא ִה ְת ִחיל לְ נַ ְדנֵ ד לִ י וּלְ יַ ֵּלל'ַ .רק לְ ָח ֵמ ׁש
ש-ה!' הוּא ִה ְת ַח ֵ ּנן ,ו ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה ׁ ֶש ַ ּגם זֶ ה לֹא מוֹ ִעילדַּ ּקוּתּ ְ ,ב ַב ָ ּק ׁ ָ
לוֹ ִ ,ה ְת ִחיל לִ ְבכּ וֹ ת וְ לִ ְרק ַֹע ְ ּב ַר ְג ָליוִ .א ּ ָמאֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְּס ָתה ַל ּׁ ָשוְ א ָלנו ַּח
ְ ּב ַח ְד ָר ּהָ ,ק ְר ָאה לִ י וְ ׁ ָש ֲא ָלה ַמה ָ ּק ָרה"...
"ו ָּמה ִהיא ָא ְמ ָרה ְּכ ׁ ֶש ִּס ַּפ ְר ָּת ָל ּה?" ִה ְת ַענְ יֵ ן ַס ָ ּבא.
"היא ָא ְמ ָרה ׁ ֶש ִהיא ֲעיֵ ָפה ְמאֹד וְ ׁ ֶש ִהיא ְמ ַצ ָּפה ִמ ֶיּ ֶלד ָ ּגדוֹ ל
ִ
ָּכמוֹ נִ יֶ ׁ ,ש ָח ַגג יוֹ ם ֻה ֶּל ֶדת ַ ּב ּׁ ָשבו ַּע ׁ ֶש ָע ַברֶ ׁ ,ש ַיּ ֲע ֶשׂ ה ֶאת ַה ֶח ֶסד,
יְ וַ ֵּתר לְ ִא ִיציק ַה ָ ּק ָטן וְ יַ ְר ׁ ֶשה לוֹ לְ ַשׂ ֵחק ַ ּב ּ ְמכוֹ נִ ית ׁ ֶשלּ וֹ ְּ ,כ ֵדי
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"ס ָ ּבאָ ,ל ּ ָמה ֲאנִ י ָצ ִר ְ
יך ָּכל ַה ְּז ַמן לְ וַ ֵּתר לוֹ ? ָל ֵתת לוֹ ? ָּכל ַה ְּז ַמן!
ַ
ְ
וְ ַגם לִ ׁ ְש ּתֹק וְ ַל ֲעשׂ וֹ ת ֶאת זֶ ה ְ ּב ִחיּוּךִּ ,כי ֲאנִ י ְּכ ָבר ָ ּגדוֹ ל וְ לוֹ ֵמד
ְ ּב ִכ ָּתה דָּ ֶל"ת ,וְ הוּא ַרק ְ ּב ִכ ָּתה ָא ֶל"ףַ ,ה ִּתינוֹ ק ַה ֶּזה" ,דִּ ַ ּב ְר ִּתי
"כל ַה ְּז ַמן ֲאנִ י
ְ ּב ָכל ַה ַּכ ַעס וְ ַה ּ ְמ ִרירוּת ׁ ֶש ִה ְצ ַט ְ ּבר ּו ֶא ְצלִ י ַ ּב ֵּלבָּ ,
ָצ ִר ְ
יך לְ וַ ֵּתר לְ ִא ִיציק ,לִ ׁ ְש ּתֹק ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶשהוּא נו ְּדנִ יק ...וְ לֹא ַרק
זֶ ה; ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ָ ּנ ַת ִּתי לוֹ ֶאת ַה ּ ְמכוֹ נִ ית ַה ֲח ָד ׁ ָשה ׁ ֶש ִּלי ,הוּא ָה ַל ְך
'ב ְכיָ ן'! אוּף ,אוּף ,אוּף!"
אתי לוֹ ַ ּ
לְ ִא ּ ָמא וְ ָא ַמר ָל ּה ׁ ֶש ָ ּק ָר ִ
יעזֶ ר ,נָ כוֹ ן?" ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֶאת קוֹ לוֹ ָה ַר ְך ׁ ֶשל ַס ָ ּבא.
"זֶ ה כּ וֹ ֵאב לְ ָךֱ ,אלִ ֶ
ֹאשי וְ ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ִא ְ
יך ָה ֵעינַ יִ ם ׁ ֶש ִּלי ִמ ְת ַמ ְּלאוֹ ת
ֲ
"א ָה ּה"ִ ,הנְ ַהנְ ִּתי ְ ּבר ׁ ִ
ִ ּב ְד ָמעוֹ ת ,וְ ַהדְּ ָמעוֹ ת זוֹ לְ גוֹ ת ֵמ ֶהן ֶאל ַה ְּל ָחיַ יִ ם ׁ ֶש ִּליּ ְ ,בלִ י לְ ַב ֵ ּק ׁש
יעזֶ ר ַה ָ ּק ָטן ַה ֶּזהֶ ׁ ,ש ַ ּב ֵּלב
ְר ׁשוּתִ .ה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ׁ ֶש ֲאנִ י ְמ ַר ֵחם ַעל ֱאלִ ֶ
ְ
יעזֶ ר ַה ּ ִמ ְס ֵּכן .וְ ִאם הוּא ָ ּגדוֹ ל? ַה ִאם ִמ ּׁשוּם ָּכך ָאסוּר
ׁ ֶש ִּליֱ .אלִ ֶ
ׁ ֶש ִיּ ְהי ּו לוֹ ֲח ָפ ִצים ׁ ֶש ֵהם ַרק ׁ ֶשלּ וֹ ֲ ,ח ָפ ִצים ׁ ֶשהוּא יַ ְחלִ יט ִאם
הוּא ַמ ְס ִּכים ׁ ֶש ֲא ֵח ִרים יִ ׁ ְש ַּת ּ ְמ ׁש ּו ָ ּב ֶהם אוֹ לֹא? ִאם הוּא ָ ּגדוֹ ל
יוֹ ֵתר ֵמ ִא ִיציק ֵּפרו ּׁשוֹ ׁ ֶש ְ ּב ָכל וִ כּ ו ַּח ִא ִיציק צוֹ ֵדק ,וְ ָת ִמיד ָצ ִר ְ
יך
לִ ׁ ְש ּתֹק וּלְ וַ ֵּתר לוֹ ?! ו ִּב ְכ ָללּ ַ ,גם הוּא ֵאינוֹ ָ ּגדוֹ ל ָּכל ָּכ ְך! הוּא
ַרק ְ ּב ִכ ָּתה דָּ ֶל"ת...
יעזֶ ר,
ֶאת ָּכל זֶ ה ַרק ָח ׁ ַש ְב ִּתי ַ ּב ֵּלב .לֹא ָא ַמ ְר ִּתי זֹאת לְ ַס ָ ּבא ֱאלִ ֶ
ֲא ָבל ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ׁ ֶש ָה ֵעינַ יִ ם ַה ּטוֹ בוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ יוֹ ְדעוֹ ת ְ ּב ִדיּוּק לְ ָמה
ֲאנִ י ִמ ְת ַּכ ֵ ּון ו ַּמ ְר ִג ׁישוֹ ת ְ ּב ִדיּוּק ֶאת ַמה ּׁ ֶש ַה ֵּלב ׁ ֶש ִּלי ַמ ְר ִ ּג ׁיש ,וְ זֶ ה
ָ ּג ַרם לִ י לִ ְבכּ וֹ ת יוֹ ֵתר.
ַס ָ ּבא יָ ׁ ַשב לְ יָ ִדי וְ ׁ ָש ַתקַ ,מ ִ ּג ׁיש לִ י ִט ׁיש ּו ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֲא ַק ֵ ּנ ַח ֶאת ַא ִּפי.
ט־אט
הוּא ִה ִ ּביט ִ ּבי ְ ּב ַמ ָ ּבט ַחם ו ְּמ ַל ֵּטף וְ ִח ָּכה ׁ ֶש ֵא ָר ַגע ְק ָצתַ .א ַ
ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ׁ ֶש ַה ֵּלב ׁ ֶש ִּלי נַ ֲע ָשׂ ה ַקל יוֹ ֵתרְּ ,כ ִאלּ ּו ׁ ֶש ִעם ַהדְּ ָמעוֹ ת
ְ ּביַ ַחד יָ ַרד לִ י ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ּגו ּׁש ׁ ֶשל ַּכ ַעס.
יעזֶ ר"ִ ,ה ְתרוֹ ֵמם ַס ָ ּבא ִמ ִּכ ְּסאוֹ וְ הוֹ ׁ ִשיט לִ י יָ ד ַמזְ ִמינָ ה
ּ
"בוֹ אֱ ,אלִ ֶ
ְ
ו ְּגדוֹ ָלהָ .ט ַמנְ ִּתי ֶאת יָ ִדי ְ ּביָ דוֹ ו ָּפ ַס ְע ִּתי ַא ֲח ָריוַ .ס ָ ּבא הוֹ לִ יך אוֹ ִתי
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י־ס ֶדר ׁ ֶש ָהיָ ה ְמנֻ ָ ּגד
ֶאל ֶחלְ ָק ּה ָה ֲאחוֹ ִרי ׁ ֶשל ַה ִּס ְפ ִר ָיּהָ ׁ .שםּ ְ ,ב ִא ֵ
ְמאֹד ַל ִּס ְפ ִר ָיּה ַע ְצ ָמ ּהָ ,הי ּו ֻמ ָ ּנ ִחים ְס ָפ ִרים יְ ׁ ָשנִ ים'ַ ,ענְ ִּתיקוֹ ת'
ׁ ֶש ְּכ ָבר ׁ ָשנִ ים ִא ׁיש ֵאינוֹ ִמ ְת ַענְ יֵ ן ָ ּב ֶהן.
"זֶ ה ֻמ ְכ ָרח לִ ְהיוֹ ת ּפֹה"ָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי ֶאת ַס ָ ּבא לוֹ ֵח ׁש לְ ַע ְצמוֹ ,
ְ ּבעוֹ דוֹ ְמ ַח ֵּטט ַ ּב ֲע ֵרמוֹ ת ַה ְּס ָפ ִרים" .הוֹ ִ ,ה ֵ ּנה זֶ ה" ,הוּא ָא ַמר
ִּפ ְתאֹם ְ ּב ִס ּפוּק וְ ׁ ָש ַלף ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַא ַחד ַה ּ ַמדָּ ִפים ֵס ֶפר ָ ּבלוּי
יכתוֹ ַהחו ָּמה ְמפ ֶֹר ֶקת
ׁ ֶשדַּ ָּפיו ְצ ֻה ִ ּבים ו ְּקרו ִּעים ִ ּב ְקצוֹ ֵת ֶיהם ו ְּכ ִר ָ
ַל ֲחלו ִּטין.
ִה ְס ַּת ַּכלְ ִּתי ַעל ַס ָ ּבאַ ,ס ְק ָרן ָל ַד ַעת ַמה ּטוֹ ֵמן ֵס ֶפר זֶ ה ְ ּב ֻח ּבוֹ .
"יוֹ ָמנוֹ ׁ ֶשל נְ ִס ְ
יך ַמ ְמ ֶל ֶכת ּגוּלוֹ "ָ ,ק ָרא ַס ָ ּבא ַ ּב ֲח ׁ ִשיבוּת ֶאת
ׁ ֵשם ַה ֵּס ֶפר ,נִ ָ ּקה ַ ּב ֲע ִדינוּת ֶאת ָה ָא ָבק ָה ַרב ׁ ֶש ִה ְצ ַט ֵ ּבר ָע ָליו
וְ ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך לִ ְקרֹא ְ ּבקוֹ לוֹ ַה ָ ּנ ִעים:

ַא ְל ֵפי כּ וֹ ָכ ִבים ְ ּכסו ִּפים ִנ ְראוּ ַּב ׁ ּ ָש ַמ ִיםׁ .שוּב ַל ְי ָלהַ .ה ׁ ּ ָש ָעה
ַה ְּמ ֻי ֶח ֶלת ִה ִ ּג ָיעה.
אתי לִ ְמ ׁ ָש ְר ִתי ַה ֶ ּנ ֱא ָמן.
"צ'יקוֹ !" ָק ָר ִ
ִ
יצה וְ ָקד לְ ָפנַ י ֲע ֻמ ּקוֹ ת" .לְ ׁ ֵשרוּת הוֹ ד נְ ִסיכוּתוֹ !"
הוּא ִה ִ ּג ַיע בְּ ִר ָ
ָא ַמר בְּ ַה ְד ַרת ָ ּכבוֹ ד.
ֹאשי ֶאת אוֹ ת
ִס ּ ַמנְ ִּתי לוֹ בְּ יָ ִדי ,וְ הוּאּ ְ ,כ ָב ִקיא וְ ָר ִגילָ ,ח ַב ׁש לְ ר ׁ ִ
בֵּ ית ַה ְּמלו ָּכה ַ -א ֶדּ ֶרת נוֹ צוֹ ת נְ ִדירוֹ ת ו ַּמ ְד ִהימוֹ ת בְּ יָ ְפיָ ן
ו ְּב ִצ ְב ֵע ֶיהן ָה ַע ִּזים.

ֵמ ָאז ו ִּמ ָּת ִמיד ָא ַה ְב ִּתי ֶאת ַה ׁ ּ ָש ָעה ַה ּזֹאתֶ ׁ ,שבָּ ּה רֹב בְּ נֵ י ַה ׁ ּ ֵש ֶבט
יבת ָהא ָֹהלִ ים ִא ְפ ׁ ְש ָרה
ְספוּנִ ים בָּ ָא ֳהלֵ ֶיהםִ .ה ּ ָמ ְצאו ִּתי ָאז בִּ ְס ִב ַ
לִ י לְ ַגלּ וֹ ת ְדּ ָב ִרים ׁ ֶש ִא ׁיש ִמן ַהיּוֹ ׁ ְש ִבים בְּ תוֹ ְך ָהא ָֹהלִ ים ֵאינוֹ
יָ כֹל לְ ַה ְב ִחין בָּ ֶהם ,וְ ָכ ְך לַ ֲער ְֹך ִעם בְּ נֵ י ַע ִּמי ֶה ֵ ּכרוּת ,בְּ ל ֹא ׁ ֶש ֵהם
יוֹ ְד ִעים ִ ּכי ֲאנִ י ַמ ֲאזִ ין לָ ֶהם.
יאה ֵמ ַא ַחד ָהא ָֹהלִ יםִ .ה ְת ָק ַר ְב ִּתי ְמ ַעט
"יוּלוֹ " ,נִ ׁ ְש ְמ ָעה ַה ְ ּק ִר ָ
יטיב לִ ׁ ְשמ ַֹע" .יוּלוֹ ַ ,ח ֵ ּכה ֶר ַגעֲ ,אנִ י ְ ּכ ָבר ַמ ִ ּג ַיע לַ ֲעזֹר לְ ָך
ְ ּכ ֵדי לְ ֵה ִ
לַ ֲחב ֹׁש ֶאת ִמ ְצנֶ ֶפת ַה ַ ּליְ לָ ה ׁ ֶש ְ ּל ָך"ַ .ה ּקוֹ ל ַהצָּ ִעיר ָהיָ ה קוֹ לוֹ ׁ ֶשל
ָּפאוּלוֹ  ,בְּ נוֹ ׁ ֶשל ׁשוֹ ֵמר ָה ֻא ְרוָ ה ׁ ֶש ָ ּלנוּ.
"ק ׁ ֶשה לִ י לְ ַבד".
ּ
"תוֹ ָדהָ ,א ִחי" ,נֶ ֱאנַ ח יוּלוֹ ַה ָ ּק ָטן בְּ ַאנְ ַחת ְרוָ ָחהָ ,
שם
יצד ִמ ְת ַמ ֵ ּלא לִ בִּ י בְּ ַה ֲע ָר ָכה לְ ָפאוּלוֹ ֶ ׁ ,ש ּ ָ ׂ
יָ כֹלְ ִּתי לְ ַה ְר ִ ּג ׁיש ֵ ּכ ַ
לִ בּ וֹ לַ ּק ׁ ִֹשי ׁ ֶשל ָא ִחיו וְ ַאף ִהצִּ ַיע ֶאת ֶעזְ ָרתוֹ .
ָּ
"פאוּלוֹ ֲ ,ה ָתבוֹ א לַ ֲעזֹר לִ י בִּ ְט ִחינַ ת ַה ָ ּק ֶפה?" נִ ׁ ְש ַמע קוֹ ל ִא ּמוֹ
ׁ ֶשל ָּפאוּלוֹ .
"וַ ַדּ אי"ָ ,ענָ ה ָּפאוּלוֹ בְּ ל ֹא ׁ ְש ִהיוֹ ת.
ְצחוֹ ק ַּפ ֲעמוֹ נִ ים ִּתינוֹ ִקי נִ ׁ ְש ַמע לְ ֶפ ַתע" .אוּלוֹ  ,אוּלוֹ ָּ
[פאוּלוֹ ]
א ֶֹבת אוֹ ְת ָך [אוֹ ֶה ֶבת אוֹ ְת ָך]".
ַ ּכ ִ ּנ ְר ֶאה ִדּ ְג ֵדּ ג ָּפאוּלוֹ ֶאת ַה ָּפעוֹ ָטה ,נִ ַח ׁ ְש ִּתי.

בִּ ְתנו ָּעה ְמ ִה ָירה ֵה ִסיט ִצ'יקוֹ ֶאת יְ ִר ַיעת ָהעוֹ ר ׁ ֶש ִ ּכ ְּס ָתה ֶאת
ַה ֶּפ ַתח ,וּכְ ָבר ָהיִ ינוּ ׁ ְשנֵ ינוּ בַּ חוּץ .נָ ׁ ַש ְמ ִּתי ָעמֹקְ ,מ ַא ְפ ׁ ֵשר
יטב ,ו ָּפ ַס ְע ִּתי בִּ ְצ ָע ִדים
יפ ִתי לְ ִה ָּס ֵפג בְּ תוֹ כִ י ֵה ֵ
לַ ַ ּליְ לָ ה ַה ְ ּק ִט ָ
נְ ִסיכו ִּת ִיּים ֶאל ֵע ֶבר ְא ֳהלֵ ֶיהם ׁ ֶשל בְּ נֵ י ׁ ֵש ֶבט ּגוּלוֹ ָה ַע ִּתיק,
עוֹ ֵר ְך ֶאת ַה ִּסיּוּר ַה ֵ ּלילִ י ׁ ֶש ִ ּלי.

זֶ הוּ .זֶ ה ָהיָ ה ַמ ְס ִּפיק בִּ ׁ ְש ִבילִ יִ .ה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ׁ ֶש ֵאינִ י יָ כֹל לְ הוֹ ִסיף
לַ ֲעמֹד לְ יַ ד ָהא ֶֹהל ַה ֶּזהִ .מ ָ ּכל ֵע ֶבר נִ ׁ ְש ְמעוּ בְּ ָאזְ נַ י ְק ִריאוֹ ת
ׁ ֶשל לַ יְ לָ הַ .א ִחים ְ ּגדוֹ לִ ים עוֹ זְ ִרים לַ ְ ּק ַט ִ ּנים ֵמ ֶהם וּלְ ִא ּמוֹ ֵת ֶיהם
בְּ ִה ְת ַא ְר ְ ּגנוּת לְ ׁ ֵשנָ ה וְ לִ ְק ַראת יוֹ ם ַה ּ ָמ ֳח ָרתַ .רק ֲאנִ יַ ,ה ָ ּנ ִס ְ
יך
ֵמלוֹ ְדיָ הְ ,מ ׁשוֹ ֵטט בִּ ׁ ְש ַעת לַ יְ לָ ה זוֹ בֵּ ין ָהא ָֹהלִ ים ָה ַרבִּ יםׁ ,שוֹ ֵמ ַע
ֶאת ַה ְ ּק ִריאוֹ תֶ ,את ַה ִדּ בּ ו ִּרים וְ ֶאת ַה ּ ַמ ֲע ִשׂ ים ׁ ֶשל ַה ִּמ ׁ ְש ָּפחוֹ ת
יבי ,ו ַּמ ְר ִ ּג ׁיש ֵא ְ
יך בְּ תוֹ כִ י ִמ ְתעוֹ ֵרר ׁשוּב וְ ׁשוּב ַה ַ ּג ְע ּגו ַּע
ׁ ֶש ְּס ִב ִ
לְ ָאח ָק ָטןֶ ׁ ,ש ּ ֵמעוֹ לָ ם ל ֹא ָהיָ ה לִ י.

ִצ'יקוֹ ָצ ַעד לְ ִצ ִדּ י ,אוֹ ֵחז בְּ יָ דוֹ לַ ִּפיד ֵא ׁש בּ וֹ ֵערּ ְ ,כ ֵדי לְ ָה ִאיר ֶאת

ַח ׁ ְש ִּתי ׁ ֶש ֵאינִ י יָ כֹל לְ ִה ּ ָמ ֵצא ׁ ָשם עוֹ ד ,לְ יַ ד ָהא ֶֹהל ׁ ֶשל ָּפאוּלוֹ

ימה ,יוֹ ְצ ִאים!" ָּפ ַק ְד ִּתי,
"ק ִד ָ
"מו ָּכן?!" ׁ ָש ַאלְ ִּתי ,קוֹ ֵב ַע ֻע ְב ָדּ הָ .
בְּ עוֹ ִדי ִמ ְת ַק ֵדּ ם לְ ֶפ ַתח ָהא ֶֹהל.
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ש ְר ָרה בַּ חוּץ.
ַדּ ְר ֵ ּכנוּ בָּ ֲעלָ ָטה ַה ְ ּכ ֵב ָדה ׁ ֶש ּ ָ ׂ

אתי ֶאת ַע ְצ ִמי ִמ ְת ַר ֵחק ִמ ׁ ּ ָשם
וְ ׁ ֶשל יְ לָ ִדים ֲא ֵח ִרים ְ ּכמוֹ תוֹ ָ .מ ָצ ִ
ְ ּכ ָכל ָה ֶא ְפ ׁ ָשר.
ְס ַב ְך ַה ַיּ ַער ָק ַרץ ֵאלַ י ִמ ּ ֶמ ְר ַחק ָמהּ ְ ,כמוֹ ַמזְ ִמין אוֹ ִתי ֶאל ֵחיקוֹ .
ָצ ַע ְד ִּתי ֵאלָ יו ֲחפוּזוֹ ת וְ נָ ַח ִּתי בִּ כְ ֵבדוּת ַעל ֶסלַ ע ָ ּגדוֹ לְ ,מ ַס ּ ֵמן
בְּ יָ ִדי לְ ִצ'יקוֹ ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְק ַרב ֵאלַ י יֶ ֶתר ַעל ַה ִּמ ָדּ הָ ׁ .שםַ ,ה ְר ֵחק ֵמ ֵעין
רוֹ ִאיםִ ,ה ַּת ְר ִּתי לְ ַע ְצ ִמי לְ ַה ִּזיל ַ ּכ ּ ָמה ְדּ ָמעוֹ ת.
ַ'הכּ ֹל ְמ ַק ְ ּנ ִאים בְּ ָך ,נָ ִס ְ
יך'ִ ,ה ְר ַה ְר ִּתי לְ ַע ְצ ִמי'ַ ,רבִּ ים ָהיוּ רוֹ ִצים
לִ ְהיוֹ ת ָ ּכמוֹ ָך  -נָ ִס ְ
ֹאש ׁ ֵש ֶבט ,יֶ לֶ ד ְמ ֻפ ָ ּנק ׁ ֶשלּ ֹא
יך ,בֵּ ן יָ ִחיד לְ ר ׁ
ָח ֵסר לוֹ ָדּ ָבר .נַ ַער ׁ ֶש ְ ּל ׁ ֵשירוּתוֹ עוֹ ְמ ִדים ָה ֵכן ְמ ׁ ָש ְר ִתים ׁ ֶש ַרק
ְמ ַח ִ ּכים ׁ ֶש ִיּ ְפ ֶצה ֶאת ִּפיו ו ִּמ ָיּד ָר ִצים לְ ַמ ֵ ּלא ֶאת ְרצוֹ נוֹ  ,בְּ לִ י
ׁ ֶש ְיּ ֵהא ָעלָ יו לְ ִה ְת ַא ּ ֵמץ וּלְ ַה ִּז ַיעַ ,רק לְ ַב ֵ ּק ׁש  -וּלְ ַקבֵּ לֲ .א ָבל ַא ָּתה,
נָ ִס ְ
יךְ ,מ ַק ֵ ּנא בָּ ֶהםְ .מ ַק ֵ ּנא בְּ ָפאוּלוֹ ו ְּב ָכל ַהדּ וֹ ִמים לוֹ  .לָ ּ ָמה?'
ׁ ִש ְחזַ ְר ִּתי לְ ַע ְצ ִמי ֶאת ַה ׁ ּ ָש ָעה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ,ו ְּב ַא ַחת ִה ְב ִר ָיקה בִּ י
יך ָה ֲא ִמ ִּתי ,נָ ִס ְ
ַה ֲה ָבנָ הָּ :פאוּלוֹ הוּא ַה ָ ּנ ִס ְ
יצים
יך ׁ ֶש ֵיּ ׁש לוֹ ַמ ֲע ִר ִ
ׁ ֶשאוֹ ֲה ִבים אוֹ תוֹ בֶּ ֱא ֶמת.
'זֶ הוּ' ,נֶ ֱאנַ ְח ִּתי לְ ַע ְצ ִמי'ֶ ,ה ָע ְצ ָמה ׁ ֶש ִ ּלי ִהיא ֱהיוֹ ִתי ְמ ַקבֵּ ל ַמה
ׁ ּ ֶש ֲאנִ י רוֹ ֶצה ,וַ ֲאנִ י ְמ ַקבֵּ ל ,וְ עוֹ ד ֵא ְ
יךֶ ,ה ָע ְצ ָמה ׁ ֶשלּ וֹ ִהיא ֱהיוֹ תוֹ
נוֹ ֵתן ַמה ׁ ּ ֶשהוּא רוֹ ֶצה ,וְ הוּא נוֹ ֵתן ,וְ עוֹ ד ֵא ְ
יך!'
ְצ ָר ַצר זָ ֵקן ִה ׁ ְש ִמ ַיע ֶאת קוֹ לוֹ ַהחוֹ ֵרק ְ ּכאוֹ ֵמר לִ יֵ :מלוֹ ְדיָ ה ,זוֹ
ֶה ָע ְצ ָמה ָה ֲא ִמ ִּתית!
ְ ּב ַא ַחת ָס ַגר ַס ָ ּבא ֶאת ַה ֵּס ֶפר וְ ִה ִ ּביט ִ ּב ׁ ְשעוֹ נוֹ ְ ,מב ָֹהלֶ .ר ַגע
יכן ֲאנִ י נִ ְמ ָצאַ .ה ַיּ ַער,
ֶא ָחד ִה ַ ּב ְט ִּתי ּבוֹ ִּכ ְמ ֻה ְּפנָ ט ,לֹא ֵמ ִבין ֵה ָ

ָּפאוּלוֹ ַ ,ה ּ ַמ ְמ ָל ָכה וְ ַה ָ ּנ ִס ְ
יך ִה ְס ַּת ְח ְרר ּו לְ נֶ ֶגד ֵעינַ י.
יעזֶ ר ,לֹא
"אלִ ֶ
קוֹ לוֹ ׁ ֶשל ַס ָ ּבא ֶה ֱחזִ יר אוֹ ִתי ֶאל ַה ּ ְמ ִציאוּתֱ .
ִה ְב ַחנְ ִּתי ׁ ֶש ּ ְמ ֻא ָחר ָּכל ָּכ ְךֲ .אנִ י ֻמ ְכ ָרח ָל ֵצאת לְ ִה ְת ַּפ ֵּלל
ִ'מנְ ָחה'"...
אתי ַא ֲח ָריו ֵמ ַה ִּס ְפ ִר ָיּה
יפה ׁ ֶשלּ וֹ  .יָ ָצ ִ
ַס ָ ּבא ָל ַב ׁש ֲחפוּזוֹ ת ֶאת ַה ֲחלִ ָ
ַל ֲח ַדר ַה ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת" .לְ ִה ְת ָראוֹ ת" ,הוּא ָא ַמר לִ י וְ נִ ְפ ַרד ִמ ּ ֶמנִ י לְ יַ ד
יסה ַל ִ ּבנְ יָ ן.
דֶּ ֶלת ַה ְּכנִ ָ

ִה ַ ּב ְט ִּתי ַא ֲח ָריו ַעד ׁ ֶש ֶ ּנ ֱע ַלם ֵמ ֵעינַ י ַל ֲחלו ִּטיןּ ְ ,במוֹ ַרד ָה ְרחוֹ ב.
ְמ ֻה ְר ָהר ַס ּבוֹ ִתי ַעל ִע ְקבוֹ ַתי וְ ִה ְת ַחלְ ִּתי ַל ֲעלוֹ ת ַ ּב ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת לְ ִכ ּווּן
ֵ ּב ִיתי ,נֶ ֱעזַ ר ַ ּב ּ ַמ ֲע ֶקה לְ ַבל ֶא ּפֹל ֵמרֹב ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת.
ישית נֶ ֱע ַצ ְר ִּתי ,נִ זְ ַּכר ְ ּביוֹ ם ָה ֶא ְתמוֹ לִ :א ִיציקָ ,רכוּן
ַ ּב ּקוֹ ָמה ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
'ב ָרכוֹ ת'
ַעל ַמ ְח ַ ּב ְר ּתוֹ  ,יָ ׁ ַשב ְ ּב ֶמ ְר ַּכז ַה ָּסלוֹ ן וְ ִצ ֵיּר ְ ּב ִרכּ וּז ְ ּב ַמ ְח ֶ ּב ֶרת ְ ּ
"א ָּתה חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ְּתנַ ֵ ּצ ַח ְ ּב ַת ֲחרוּת
ׁ ֶשלּ וֹ ַּ .כ ּ ָמה ָצ ַח ְק ִּתי ָע ָליו! ַ
ַה ּ ַמ ְח ֶ ּב ֶרת ַה ָיּ ָפה ְ ּביוֹ ֵתרָ ,הא?" לִ ְג ַל ְג ִּתי .הוּא ִה ִ ּביט ִ ּבי ְ ּב ַמ ָ ּבט
ָּפגו ַּע וְ לֹא ָא ַמר דָּ ָברַ .א ֲח ֵרי דַּ ָ ּקהְּ ,כ ׁ ֶש ּׁ ַש ְב ִּתי ַל ָּסלוֹ ןְּ ,כ ָבר לֹא
ָר ִא ִיתי אוֹ תוֹ ַּ .כ ִ ּנ ְר ֶאה יָ ַרד לְ ַשׂ ֵחק לְ ַמ ָּטהִ ,ה ְתיָ ֵא ׁש ֵמ ַה ִ ּציּוּר.
ֶ'מה ָע ִשׂ ִיתי?' ָח ׁ ַש ְב ִּתי לְ ַע ְצ ִמי ְ ּב ַצ ַער ו ִּב ְכ ֵאב ְ ּגדוֹ לִ ים ִמ ְ ּנשׂ וֹ א,
ְּכ ׁ ֶש ִ ּנזְ ַּכ ְר ִּתי ַ ּבדָּ ָברְ .מב ָֹהל ִה ְמ ׁ ַש ְכ ִּתי ַל ֲעלוֹ ת לְ ִכ ּווּן ַה ַ ּביִ ת.
ְ ּב ֶט ֶרם ָל ַח ְצ ִּתי ַעל ַה ָיּ ִדית ְּכ ָבר ָהיְ ָתה ַה ַה ְח ָל ָטה ְמ ֻג ֶ ּב ׁ ֶשת
ְ ּבתוֹ ִכיַ :ה ּ ַמ ְח ֶ ּב ֶרת ׁ ֶשל ִא ִיציק ִּת ְהיֶ ה ַה ָיּ ָפה ְ ּביוֹ ֵתר ַ ּב ִּכ ָּתה וִ ִיהי
ָמה! ו ְּב ִחיּו ְּך נָ חו ּׁש ׁ ֶשל נָ ִס ְ
יך ֲא ִמ ִּתי נִ ְכנַ ְס ִּתי ַה ַ ּביְ ָתה.
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ֶׁשל ִא ָּמא
ַה ַּפ ְר ָּפר

כתבה :אלישבע גרינברג

י-ת ָמר!"
"א ָ
ִ
קוֹ ָל ּה ַה ָ ּצרוּדֶ ,ה ָעיֵ ףֶ ׁ ,של ִא ּ ָמאָּ ,ת ַל ׁש ֶאת ִא ָית ָמר ִמ ּ ִמ ְשׂ ָחק
ּ'תוֹ ֶפ ֶסת' סוֹ ֵער.
י-ת ָמרָּ .ת ִמיד ִהיא קוֹ ֵראת לוֹ ָּכ ְךּ ְ ,ב ִמ ְּל ֵעיל.
ִא ָ
ִא ָית ָמר ֵה ִרים ֶאת ֵעינָ יו לְ ִכ ּווּן ַה ַחלּ וֹן ַה ּ ְ ׂ
ישית,
ש ָמאלִ י ׁ ֶש ַ ּב ּק ָוֹמה ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ָוְר ָאה ֶאת ְק ֵצה ִמ ְט ַּפ ְח ָּת ּה ַה ִ ּצ ְבעוֹ נִ ית ְמ ַב ְצ ֵ ּבץ ֵמ ַה ַחלּ וֹן.
"אנִ י ְּכ ָבר עוֹ ֶלהִ ,א ּ ָמא!" הוּא ָק ָרא וְ ׁ ָשב ַל ּ ִמ ְשׂ ָחק.
ֲ
ַה ַּפ ַעם ָ ּג ִדי ָהיָ ה ַה ּתוֹ ֵפסֵ .הי! הוּא ִּכ ְמ ַעט ָּת ַפס אוֹ תוֹ ! ִא ָית ָמר
ִה ְת ַח ּ ֵמק ִ ּבזְ ִריזוּת ,וְ ׁשוּב נִ ְר ֲא ָתה דְּ מוּתוֹ ַהדַּ ִּק ָיקה ִמ ְתרוֹ ֶצ ֶצת
ַעל ְּפנֵ י ֶה ָח ֵצר.
י-ת ָמרְּ ,כ ָבר ְמ ֻא ָחר ְמאֹד!"
"א ָ
ִ
"א ָ
י-ת ָמר!" ׁשוּב ִא ּ ָמאִ .
יקים
ִא ָית ָמר יָ כֹל לִ ְראוֹ ת ְ ּב ֵעינֵ י רוּחוֹ ֶאת ַה ְּק ָמ ִטים ַה ּ ַמ ֲע ִמ ִ
ְ ּבזָ וִ יּוֹ ת ִּפ ָיה ׁ ֶשל ִא ּמוֹ  ,וְ ֶאת ַה ַה ָ ּב ָעה ָה ֲעיֵ ָפה ׁ ֶש ַעל ָּפנֶ ָיה .הוּא
ֵשׂ ֵר ְך ֶאת ַר ְג ָליו ַ ּב ֲאנָ ָחהּ ְ ,ב ַמ ֲע ֵלה ַה ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ַ ּביְ ָתה ,וְ ָח ׁש ֵא ְ
יך
ימים ַרק ֵמ ַה ּ ַמ ְח ׁ ָש ָבה ַעל ַמה ּׁ ֶש ּ ִמ ְת ַר ֵח ׁש לְ ַמ ָּטה,
ָּפנָ יו ַמ ֲא ִד ִ
"תינוֹ ק"ּ ְ ,בוַ דַּ אי לוֹ ֲע ִגים ַה ֲח ֵב ִרים" ,יֶ ֶלד ָק ָטן ׁ ֶשל ִא ּ ָמא
ֶ ּב ָח ֵצרִּ .
ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך ַל ֲעלוֹ ת ַה ַ ּביְ ָתה ְ ּב ׁ ֵש ׁש ִּכי ְּכ ָבר ְמ ֻא ָחר ְמאֹ-ד".
ַ"רק ׁ ֵש ׁש"ָ ,ק ָרא ִא ָית ָמר ְ ּב ַה ְת ָר ָסהּ ְ ,בעוֹ ד ַהדֶּ ֶלת נִ ְט ֶר ֶקת
ֵמ ֲאחוֹ ָריו ְ ּבזַ ַעף.
ישת ָהא ֶֹכל ׁ ֶש ַ ּב ִּס ִירים ַה ּ ְמ ַב ְע ְ ּב ִעים
ִא ּ ָמאֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה ֲעסו ָּקה ִ ּב ְב ִח ׁ ַ
ִ ּב ׁ ְש ַלל ֵריחוֹ ת ַעל ַה ִּכ ַיריִ םִ ,ה ְס ּתוֹ ְב ָבה ֵא ָליו.
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כה מנקס
ציירה :יס

"ל ּ ָמה ַה ֻחלְ ָצה ׁ ֶש ְּל ָך ֵאינָ ּה ַ ּב ּ ִמ ְכנָ ַסיִ ם?" ִהיא ׁ ָש ֲא ָלה ְ ּב ֵעינַ יִ ם
ָ
ְמ ֻצ ְמ ָצמוֹ ת.
ִא ָית ָמר ִמ ֵהר לִ ְדחֹק ֶאת ְקצוֹ ת ֻחלְ ָצתוֹ לְ תוֹ ְך ִמ ְכנָ ָסיו ְ ּב ִאי־
ֵס ֶדר.
"לֹא ִא ְכ ַּפת לְ ָך ַעל ַה ַ ּגב ַהכּ וֹ ֵאב ׁ ֶשל ִא ּ ָמא ׁ ֶש ְּל ָךֶ ׁ ,ש ִּת ְצ ָט ֵר ְך
יכה
לְ ַק ְר ֵצף ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשעוֹ ת ֶאת ַה ְּכ ָת ִמים ׁ ֶש ַעל ֻחלְ ָצ ְת ָך?" ִה ְמ ׁ ִש ָ
ִא ּמוֹ לִ ׁ ְשאֹל ְ ּבקוֹ ָל ּה ַה ּ ְמ ֻח ְס ָּפס.
ִא ָית ָמר ָ ּב ַלע ֶאת ֻר ּקוֹ .
יסים ו ְּד ַל ַעת"ִ .א ּ ָמא
ָּ
"כ ֵעת ִהזְ דָּ ֵרז ֶל ֱאכֹלֵ .ה ַכנְ ִּתי לְ ָך ָמ ָרק ְ ּג ִר ִ
נִ ְּס ָתה לְ ַט ׁ ְש ֵט ׁש ֶאת ָהר ׁ ֶֹשם ׁ ֶש ָיּ ְצר ּו ִמלּ וֹ ֶת ָיה ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת,
ישה לוֹ ַצ ַּל ַחת ַמ ְה ִ ּב ָילה.
וְ ִה ִ ּג ׁ ָ
ִא ָית ָמר ִע ֵ ּקם ֶאת ַא ּפוֹ .
"ע ַב ְד ִּתי
ַ
"מה ְּכ ָבר לֹא ְ ּב ֵס ֶדר?" ׁ ָש ֲא ָלה אוֹ תוֹ ָה ֵאם ְ ּבר ֶֹגזָ ,
יט ִמינִ ים ׁ ֶש ֲח ׁשו ִּבים
ָק ׁ ֶשה ְּכ ֵדי לְ ָה ִכין לְ ָך א ֶֹכל ָ ּב ִריא ִעם ׁ ֶש ַפע וִ ָ
לְ יֶ ֶלד ְ ּב ִגילְ ָך".
ִא ָית ָמר ִה ְת ַק ּׁ ָשה לְ ַה ְס ִ ּביר ָל ּה ֶאת ֲחלוֹ מוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ֶל ֱאכֹל דַּ וְ ָקא
יטב.
ִצ ְּ
'יפס ׁ ַש ְמנוּנִ י ְמ ֻת ָ ּבל ֵה ֵ
ָּכזוֹ ִהיא ִא ּ ָמא ׁ ֶשלּ וֹ ְ :מ ֻב ֶ ּג ֶרתְ ,מ ֻק ּ ֶמ ֶטתִ ,א ּׁ ָשה ׁ ֶש ַה ַח ִיּים ָח ְרצ ּו
ְ ּב ָפנֶ ָיה ֲח ִר ִיצים ֲע ֻמ ִּקיםָ .ח ֵבר ֶא ָחד ׁ ָש ַאל אוֹ תוֹ ַּפ ַעםּ ְ ,ב ָטעוּת:
"זֹאת ַס ְב ָּתא ׁ ֶש ְּל ָך?" וְ ִא ָית ָמר ִה ְת ַר ֵ ּגז ְמאֹדַ ,אף ׁ ֶש ְ ּב ֵס ֶתר לִ ּבוֹ
הוּא ָח ׁ ַשב ׁ ֶש ַה ֶיּ ֶלד ַה ֶּזה צוֹ ֵדק דַּ וְ ָקא.
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ְּכמוֹ ְ ּב ָכל ֶע ֶרב ִה ְת ַע ְּק ׁ ָשה ִא ּ ָמא לְ ַס ֵּפר לוֹ ִס ּפוּרַ ,אף ׁ ֶשהוּא
ין־ספֹר ְּפ ָע ִמים ׁ ֶשהוּא ָ ּגדוֹ ל וְ יוֹ ֵד ַע לִ ְקרֹא
ִה ְס ִ ּביר ָל ּה ְּכ ָבר ֵא ְ
ְ ּב ַע ְצמוֹ ּ ְ .ב ַמ ֲא ָמץ ִהיא הוֹ ִר ָידה ֵמ ַה ּ ַמדָּ ף ָה ֶעלְ יוֹ ן ֶאת אוֹ תוֹ ֵס ֶפר
ָ ּבלוּי ,וְ ִא ָית ָמרֶ ׁ ,ש ְּכ ָבר יָ ַדע לְ ַד ְק ֵלם אוֹ תוֹ ְ ּב ַעל ֶּפה ִּכ ְמ ַעט,
ִה ְק ׁ ִשיב ַ ּב ֲח ִצי ֹ
אזֶ ן לְ קוֹ ָל ּה ַה ָ ּצרוּדֶ ׁ ,ש ָ ּק ָרא ְ ּב ִא ִּטיּוּת ֶאת
ַה ִּס ּפוּר ַעל ַה ַּפ ְר ָּפר ַה ָ ּק ָטן:

ֶזה ִס ּפוּר ַעל ַּפ ְר ָּפר ִצ ְבעוֹ ִני ְו ָע ִדיןִּ ,ב ְצ ָב ִעים ַע ִּזים ׁ ֶשל
ׁ ְש ִק ָיעהֶ ׁ ,ש ָא ַהב ָלעוּףִ ,ל ְמצֹץ צוּף ו ְּל ִה ׁ ְש ּתוֹ ֵבב.
וְ ָהיָ ה לוֹ ֶּפ ַרח.
־אר ְֹך
לַ ֶּפ ַרח ׁ ֶשלּ וֹ ָהיוּ ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֲעלֵ י כּ וֹ ֶת ֶרת וְ ֻר ִדּ ים וְ ִג ְבעוֹ ל ָאר ְֹך ָ
וְ ָעלֶ ה ֶא ָחד יָ רֹק.
בְּ ָכל ַּפ ַעם ׁ ֶש ַה ַּפ ְר ָּפר ָהיָ ה ָעיֵ ף ,הוּא ִח ֵּפשׂ בְּ ֵעינָ יו ֶאת ַה ֶּפ ַרח
ׁ ֶשלּ וֹ וְ ִה ְתיַ ׁ ּ ֵשב ָעלָ יו לִ ְמנו ָּחה ְק ָצ ָרהָ .אז ָהיָ ה ַה ֶּפ ַרח ׁ ֶשלּ וֹ לוֹ ֵח ׁש
"אנִ י אוֹ ֵהב אוֹ ְת ָךַּ ,פ ְר ָּפר ָק ָטן" ,וּכְ ׁ ֶש ַה ַּפ ְר ָּפר ַה ָ ּק ָטן ָהיָ ה
לוֹ ֲ :
ָעףַ ,ה ֶּפ ַרח ׁ ֶשלּ וֹ ָהיָ ה קוֹ ֵרץ ֵאלָ יו בִּ ׁ ְשלַ ל ְ ּגוָ נָ יו ,וְ ָאז לַ ַּפ ְר ָּפר ָהיָ ה
כּ ַֹח לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך לָ עוּף ָ ּגבוֹ ַּה יוֹ ֵתרָ ,רחוֹ ק יוֹ ֵתר.
בַּ ַ ּליְ לָ הּ ְ ,כ ׁ ֶש ָ ּכל ַה ְּפ ָר ִחים ָהלְ כוּ לִ ׁישֹןָ ,היָ ה ַה ֶּפ ַרח ְמ ַח ֶ ּכה לַ ַּפ ְר ָּפר
ַעד ׁ ֶש ָחזַ ר וְ ׁ ָש ָתה בְּ ִצ ּ ָמאוֹ ן ֶאת ַהצּ וּף ַה ּ ָמתוֹ קָ .אז ָהיָ ה סוֹ ֵגר
ַה ֶּפ ַרח ֶאת ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ֲעלֵ י ַהכּ וֹ ֶת ֶרת ׁ ֶשלּ וֹ ַ ,ה ַּפ ְר ָּפר ָהיָ ה ְמ ַק ֵּפל
ֶאת ְ ּכנָ ָפיו ,ו ׁ ְּשנֵ ֶיהם ָהיוּ ׁשוֹ ְק ִעים בְּ ׁ ֵשנָ ה ֲע ֵר ָבה.
ַה ַּפ ְר ָּפר ָא ַהב ֶאת ַה ֶּפ ַרח ׁ ֶשלּ וֹ  .הוּא ָח ׁ ַשב ׁ ֶש ַה ֶּפ ַרח ׁ ֶשלּ וֹ הוּא
ַה ֶּפ ַרח ַה ָיּ ֶפה בְּ יוֹ ֵתר בִּ ְשׂ ֵדה ַה ְּפ ָר ִחים.
ַ ּב ּׁ ָש ָלב ַה ֶּזה ִא ָית ָמר ְ ּב ֶד ֶר ְך ְּכ ָלל ָהיָ ה נִ ְרדָּ ם ,וְ ִא ּ ָמא ָהיְ ָתה
יוֹ ֵצאת ַ ּב ָּלאט ו ְּמ ַכ ָ ּבה ֶאת ָהאוֹ ר .הוּא ֵמעוֹ ָלם לֹא ׁ ָש ַמע ֶאת
סוֹ ף ַה ִּס ּפוּר ׁ ֶש ִא ּ ָמא ָהיְ ָתה קוֹ ֵראת לוֹ ְ ּב ִא ִּטיּוּת ְ ּב ָכל ַליְ ָלה.
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ִא ָית ָמר ָ ּג ַדל.
יפה וְ ָח ַב ׁש כּ וֹ ַבע ,וְ ׁשוּב לֹא ָהיָ ה עוֹ ד
הוּא ָ ּג ַב ּה ,ו ְּכ ָבר ָל ַב ׁש ֲחלִ ָ
אוֹ תוֹ יֶ ֶלד ָרזֶ ה ַה ּ ִמ ְתרוֹ ֵצץ ִ ּבזְ ִריזוּת ַעל ְּפנֵ י ֶה ָח ֵצרּ ַ .גם ִא ּ ָמא
ָ ּג ְד ָלהַ ,ה ְּק ָמ ִטים ׁ ֶש ְ ּב ָפנֶ ָיה ֶה ֱע ִמיקוּ ,וְ קוֹ ָמ ָת ּה ַה ְּכפו ָּפה ׁ ָש ָחה
עוֹ ד.
ִא ָית ָמר נָ ַסע ַל ְ ּי ׁ ִש ָיבהִ .א ּ ָמא ִצ ְ ּי ָדה אוֹ תוֹ ְ ּב ׁ ָשל ֹׁש ִמזְ וָ דוֹ ת
ֲעמוּסוֹ ת ְ ּב ָכל טוּב ,וְ לֹא ׁ ָש ְכ ָחה ַל ְחזֹר וּלְ ַהזְ ִהיר אוֹ תוֹ ׁ ֶשלּ ֹא
יֵ ֵל ְך לִ ׁישֹן ְמ ֻא ָחר ִמדַּ יּ ְ .בקוֹ ָל ּה ַה ָ ּצרוּד ָק ְר ָאה ֵא ָליו ְ ּביָ ְרדוֹ
"אל ִּת ׁ ְש ַּכח לְ ִה ְת ַק ּׁ ֵשר ְ ּב ָכל ֶע ֶרבֵּ ,כן?"
ַ ּב ּ ַמ ְד ֵרגוֹ תַ :
ִא ָית ָמר לֹא ָענָ ה .הוּא לֹא ָר ָצה ַל ֲענוֹ ת .לֹא ָר ָצה לְ ִה ְת ַח ֵיּב
לְ ִה ְת ַק ּׁ ֵשר ְ ּב ָכל ֶע ֶרב וּלְ ִה ָּת ֵפס ְּכמוֹ ֶא ְפרוֹ ַח ַר ְכרו ִּכי ׁ ֶש ּ ִמ ְת ַ ּג ְע ֵ ּג ַע
ַה ַ ּביְ ָתה.
ָח ֵפץ ָהיָ ה לִ ְפ ּת ַֹח דַּ ף ָח ָד ׁש.
"שלוֹ םֲ ,אנִ י ֶא ִפי"ִ ,ה ִ ּציג ֶאת ַע ְצמוֹ ָח ֵבר ַה ֶח ֶדר ֶה ָח ָד ׁש .הוּא
ָׁ
ֵהנִ יף ִ ּב ְקלִ ילוּת ׁ ְשנֵ י ִּת ֵיקי ַ ּגב ִצ ְבעוֹ נִ ִיּים ,וְ ִא ָית ָמר ָח ׁש ְמ ֻג ּׁ ָשם
ְ ּב ׁ ָשל ֹׁש ַה ּ ִמזְ וָ דוֹ ת ׁ ֶש ָּס ַחב ְ ּב ַמ ֲא ָמץַ ,א ַחת ַא ַחתּ ְ ,ב ַמ ֲע ֵלה
ַה ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת.
"אנִ י ִא ָית ָמר" .הוּא הוֹ ׁ ִשיט ֶאת יָ דוֹ
ָׁ
"שלוֹ ם"ִ ,ח ֵ ּי ְך ִא ָית ָמרֲ ,
לִ לְ ִח ָיצה ,לְ ִח ָיצה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ְּת ִח ָּלתוֹ ׁ ֶשל ֶק ׁ ֶשר ֲח ֵברוּת ַא ּ ִמיץ.
ְּפ ָע ִמים ַר ּבוֹ ת ִ ּב ֵ ּקר ִא ָית ָמר ְ ּב ֵביתוֹ ׁ ֶשל ֶא ִפיִ .מ ׁ ְש ַּפ ְח ּתוֹ ָהיְ ָתה
ְ ּברו ַּכת יְ ָל ִדים ,וְ ַה ַ ּביִ ת ָּת ִמיד ָהיָ ה ָמ ֵלא ִ ּב ְצלִ ילִ ים ׁ ֶשל ְצחוֹ ק.
ִא ּמוֹ ׁ ֶשל ֶא ִפי ָהיְ ָתה ְצ ִע ָירה וְ זוֹ ֶר ֶמתָּ .ת ִדיר ָהיְ ָתה ּתוֹ ֶח ֶבת
ְ ּביָ ָדם ׁ ְש ַטר ֶּכ ֶסף וְ אוֹ ֶמ ֶרת" :לְ כוּּ ַ ,בחו ִּריםְ ,קנ ּו לְ ַע ְצ ְמ ֶכם ַמ ּׁ ֶשה ּו
ָמתוֹ ק" ,ו ְּב ָא ְמ ָר ּה זֹאת ִה ְב ֵהב ְ ּב ֵעינֶ ָיה ָ ּב ָרק ׁשוֹ ָבבִ .א ָית ָמר
ימה ׁ ֶש ָ ּצ ָפה
ָא ַהב ֶאת ַה ַ ּביִ ת ׁ ֶשל ֶא ִפיָ ,א ַהב ֶאת ַה ְּתחו ׁ ָּשה ַה ֲח ִמ ָ
'בחו ִּרים'.
ְ ּבתוֹ כוֹ ֵ ,עת ִּכ ְ ּנ ָתה אוֹ ָתם ִא ּ ָמא ׁ ֶשל ֶא ִפי ּ ַ -
ט־אט ִה ְת ַר ּב ּו ַה ּׁ ַש ָ ּבתוֹ ת ׁ ֶש ָע ָשׂ ה ִא ָית ָמר ְ ּב ֶח ְב ַרת ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ּתוֹ
ַא ַ
ָה ַע ִּליזָ ה ׁ ֶשל ֶא ִפי ,וְ ִה ְת ַמ ֲעט ּו ַעד ְמאֹד ַה ּׁ ַש ָ ּבתוֹ ת ׁ ֶש ָע ָשׂ ה
ְ ּב ֶח ְב ָר ָת ּה ַה ּ ְמ ִע ָיקה ׁ ֶשל ִא ּמוֹ ּ ְ .ב ָכל ֶע ֶרב ָהיְ ָתה ִא ּ ָמא ִמ ְת ַק ּׁ ֶש ֶרת

י-ת ָמרָ ,מ ַתי
"א ָ
ַל ְיּ ׁ ִש ָיבהְ ,מ ַב ֶ ּק ׁ ֶשת אוֹ תוֹ ֶאל ַה ֶּט ֶלפוֹ ן וְ ׁשוֹ ֶא ֶלתִ :
ַא ָּתה ָ ּבא לְ ׁ ַש ָ ּבת?" וְ ִא ָית ָמר ָהיָ ה ְמ ַמלְ ֵמל ַמ ּׁ ֶשה ּו ׁ ֶש ֲא ִפלּ ּו לוֹ
לֹא ָהיָ ה נָ ִהיר ָּכל ָצ ְרכּ וֹ .
ִא ָית ָמר לֹא זָ ַכר ֵא ְ
יך ְ ּב ִדיּוּק זֶ ה ָק ָרה .הוּא נִ ָּסה לְ הוֹ ִריד
ְ ּג ָמ ָרא ְמ ֻס ֶיּ ֶמת ֵמ ַה ּ ַמדָּ ף ָה ֶעלְ יוֹ ן ְ ּב ֵבית ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש ,וּלְ ֶפ ַתע נָ ַחת
ַעל ָה ִר ְצ ָּפה ַ ּב ֲח ָב ָטה ַע ָּזהְ .מ ֻב ָיּ ׁשִ ,מ ֵהר לְ ִה ְתרוֹ ֵמםַ ,על ַאף
ָה ִאיתו ִּתים ַהכּ וֹ ֲא ִבים ׁ ֶש ּׁ ָשלְ ָחה ְ ּבעֹז ַר ְגלוֹ ַהיְ ָמנִ יתְ .מ ֻא ָחר יוֹ ֵתר
הוּא ִ ּג ָּלה נְ ִפיחוּת ַמ ְכ ִא ָיבה ְ ּב ַכף ָה ֶר ֶגלְ .מב ָֹהלִ ,ה ְת ַק ּׁ ֵשר ֶאל
ַה ּ ִמ ְס ָּפר ַה ּ ֻמ ָּכר.
ימה.
ִא ּ ָמא ׁ ֶשל ֶא ִפי ֵה ִר ָ
"אה ,זֶ ה ְּכלוּםּ ְ ,בוַ דַּ אי יַ ֲעבֹר ִ ּב ְמ ִהירוּת ,ו ָּמ ָחר ְּכ ָבר ִּת ׁ ְש ַּכח
ָ
ּ
ׁ ֶש ּ ַמ ּׁ ֶשה ּו ָק ָרה"ִ ,היא ָא ְמ ָרה ִ ּב ְקלִ ילוּת ְּכ ׁ ֶש ִּס ֵים ִא ָית ָמר לְ ָה ִשׂ ַיח
ֶאת לִ ּבוֹ .
ִא ָית ָמר ָהיָ ה ְמ ֻא ְכזָ ב .הוּא ִצ ָּפה לִ ְתגו ָּבה ַא ֶח ֶרת ֵמ ִא ּמוֹ ׁ ֶשל
ֶא ִפי ,לִ ְתגו ָּבה ְמנַ ֶח ֶמת ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֶּת ֶפת יוֹ ֵתרֶ ׁ ,ש ָּת ִעיד ִּכי הוּא
ָח ׁשוּב ָל ּה ֶ ּב ֱא ֶמת וְ ִא ְכ ַּפת ָל ּה ָע ָליו .לְ ַבדּ וֹ ָּפ ַסע ִא ָית ָמר
יעה נִ ֶּכ ֶרת לִ ְסנִ יף ֻ'ק ַּפת חוֹ לִ ים' ַה ָ ּקרוֹ בָ ,ח ׁש ָעצוּב וּבוֹ ֵדד
ִ ּב ְצלִ ָ
ֵמ ֵא ַּ
י־פ ַעםָ .ה ֶר ֶגל ַהיְ ָמנִ ית ָּכ ֲא ָבה לוֹ ְמאֹד ,וְ הוּא ִח ֵּפשׂ ָמקוֹ ם
לְ ֵה ָע ֵצר לִ ְמנו ָּחה .הוּא לֹא ָר ָאה ָמקוֹ ם ָּכזֶ ה לִ ְמלוֹ א ָהא ֶֹפק,
ו ְּב ֵלב ָּכ ֵבד וְ ֶר ֶגל כּ וֹ ֶא ֶבת ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך לְ ִה ְת ַקדֵּ םִּ .פ ְתאֹם ָצד ֶאת
ֵעינָ יו ׁ ֶש ֶלט ִצ ְבעוֹ נִ י'ִ :ס ְפ ִר ָיּה' .הוּא נָ ׁ ַשם לִ ְרוָ ָחהָּ .כאן הוּא
יו ַּכל לְ ֵה ָע ֵצר וְ ָלנו ַּח ְמ ַעטּ ְ .ב ִא ִּטיּוּת ָע ָשׂ ה ֶאת דַּ ְרכּ וֹ ֶאל ַא ַחת
ַה ֻּכ ְר ָסאוֹ ת ַהנּוֹ חוֹ ת ׁ ֶש ָהי ּו ְּפזוּרוֹ ת ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה ,וְ ׁ ָש ַלף ְ ּבלִ י ֵמ ִשׂ ים
ֵס ֶפר ָּכלְ ׁ ֶשה ּו ֵמ ַה ּ ַמדָּ ף.
זֶ ה ָהיָ ה ֵס ֶפר ֻמ ָּכרֻ ,מ ָּכר ַעד ְּכ ֵדי ְּכ ֵאב.
ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶשל ִא ּ ָמא.
ִא ָית ָמר ָמ ָצא ֶאת ַע ְצמוֹ קוֹ ֵרא ֶאת ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ַה ִּס ּפוּרַ ,ה ֶה ְמ ׁ ֵש ְך
ׁ ֶש ּ ֵמעוֹ ָלם לֹא ׁ ָש ַמע:

ְּב ַא ַחד ַה ָיּ ִמים ָי ָצא ַה ַּפ ְר ָּפר ְל ַמ ָּסע ָאר ְֹך.
הוּא נִ ְפ ַרד ֵמ ַה ֶּפ ַרח ׁ ֶשלּ וֹ וְ ִה ְב ִט ַיח לַ ְחזֹר בְּ ָקרוֹ ב.
ַה ַּפ ְר ָּפר ַה ָ ּק ָטן ,בִּ ְצ ָב ִעים ׁ ֶשל ׁ ְש ִק ָיעהָ ,טס ַה ְר ֵחק וְ ָר ָאה נוֹ ִפים
ימים ,ו ִּפ ְתאֹם ָּפ ַג ׁש ַּפ ְר ָּפר ַא ֵחרֶ ׁ ,שלּ וֹ ְמחוֹ ׁ ִשים ֲא ֻר ִ ּכים
ַמ ְק ִס ִ
ּ
וּכְ נָ ַפיִ ם ִצ ְבעוֹ נִ יוֹ ת ו ְּקלִ ילוֹ תַ ,אף יוֹ ֵתר ֵמ ֵאלּ וּ ׁ ֶשלּ וֹ .
ַה ַּפ ְר ָּפר בַּ ַעל ַה ְּמחוֹ ׁ ִשים ָה ֲא ֻר ִ ּכים ׁ ָש ַאל ֶאת ַה ַּפ ְר ָּפר ַה ָ ּק ָטן:
"מי ַא ָּתה?" וְ ַה ַּפ ְר ָּפר ַה ָ ּק ָטןֶ ׁ ,ש ִה ְר ִ ּג ׁיש ִּפ ְתאֹם ָק ָטן יוֹ ֵתרָ ,ענָ ה
ִ
"אנִ י ְס ָתם ַּפ ְר ָּפר ָק ָטן ׁ ֶש ֵיּ ׁש לוֹ ֶּפ ַרח וָ רֹד בַּ ַעל
בְּ קוֹ ל ָק ָטןֲ :
־אר ְֹך וְ ָעלֶ ה ֶא ָחד יָ רֹק ,ו ִּמי
ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֲעלֵ י כּ וֹ ֶת ֶרת וְ ִג ְבעוֹ ל ָאר ְֹך ָ
ַא ָּתה?"
"אנִ י ַּפ ְר ָּפר ָ ּגדוֹ לְ ,מיֻ ָחד
ַה ַּפ ְר ָּפר ֶה ָח ָד ׁש וְ ַה ַ ּג ַאוְ ָתן ָא ַמרֲ :
וְ ִצ ְבעוֹ נִ י ,וְ יֵ ׁש לִ י ׁ ְשנֵ י ְּפ ָר ִחים ׁ ֶש ְ ּל ָכל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ׁ ִש ׁ ּ ָשה ֲעלֵ י
כּ וֹ ֶת ֶרתַ ,ה ִ ּג ְבעוֹ לִ ים ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ֲא ֻר ִ ּכים יוֹ ֵתר ֵמ ַה ִ ּג ְבעוֹ ל ׁ ֶשל ַה ֶּפ ַרח
ׁ ֶש ְ ּל ָך ,וְ יֵ ׁש לָ ֶהם ַ ּגם ַא ְב ָקנִ ים .רוֹ ֶצה לִ ְראוֹ ת?"
ַה ַּפ ְר ָּפר ַה ָ ּק ָטן ל ֹא ָענָ הַ ,רק ִה ְתעוֹ ֵפף בִּ ׁ ְש ִת ָיקה ַא ֲח ֵרי ַה ַּפ ְר ָּפר
ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ַה ָיּ ִהיר.
ְ ּכ ׁ ֶש ִה ִ ּגיעוּ הוּא ָר ָאה ׁ ֶש ַה ְּפ ָר ִחים ׁ ֶשל ַה ַּפ ְר ָּפר ַה ָ ּגדוֹ ל בֶּ ֱא ֶמת
יָ ִפים יוֹ ֵתר ֵמ ַה ֶּפ ַרח ׁ ֶשלּ וֹ  ,וְ הוּא נִ ׁ ְש ַאר ׁ ָשם ,בְּ ַא ַחד ַה ְּפ ָר ִחים
ַה ְ ּגדוֹ לִ ים ׁ ֶשל ַה ַּפ ְר ָּפר ַה ָ ּגדוֹ ל .בַּ ַה ְת ָחלָ ה הוּא נֶ ֱהנָ הַ :ה ֶּפ ַרח
ׁ ָשר לוֹ ׁ ִש ִירים ,וְ ַה ַּפ ְר ָּפר ַה ָ ּק ָטן ָח ׁ ַשב ׁ ֶש ַה ֶּפ ַרח ׁ ֶשלּ וֹ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע
לָ ׁ ִשיר בִּ כְ לָ לַ .ה ֶּפ ַרח ַהצִּ ְבעוֹ נִ י ִשׂ ֵחק ִא ּתוֹ  ,וְ ַה ַּפ ְר ָּפר ָח ׁ ַשב
ׁ ֶש ַה ֶּפ ַרח ׁ ֶשלּ וֹ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע לְ ַשׂ ֵחק בִּ כְ לָ לֲ .א ָבל בַּ ְּז ַמן ׁ ֶש ַה ַּפ ְר ָּפר
יצה ׁ ֶש ָ ּנ ְתנָ ה
ַה ָ ּק ָטן ִה ְתעוֹ ֵפףַ ,ה ֶּפ ַרח ֶה ָח ָד ׁש ל ֹא ָק ַרץ ֵאלָ יו ְק ִר ָ
לוֹ כּ ַֹח ,וְ הוּא ִה ְת ַע ֵיּף בִּ ְמ ִהירוּת.
בַּ ַ ּליְ לָ הַ ,א ֲח ֵרי ׁ ֶש ָ ּכל ַה ְּפ ָר ִחים ָהלְ כוּ לִ ׁישֹן ,נָ ַחת ַה ַּפ ְר ָּפר ַה ָ ּק ָטן
ַעל ַה ֶּפ ַרחֲ ,א ָבל ַה ֶּפ ַרח ל ֹא ִח ָ ּכה לוֹ  .הוּא ְ ּכ ָבר ָס ַגר ֶאת ֲעלֵ י
ַהכּ וֹ ֶת ֶרת ׁ ֶשלּ וֹ  ,וּכְ ׁ ֶשבִּ ֵ ּק ׁש ִמ ּ ֶמנּ וּ ַה ַּפ ְר ָּפר לְ ִה ָ ּכנֵ ס ,הוּא ׁ ָש ַאל
"מי זֶ ה?"
בְּ קוֹ ל ְמנֻ ְמנָ םִ :
"זֶ ה ֲאנִ יַ ,ה ַּפ ְר ָּפר ַה ָ ּק ָטן ׁ ֶש ְ ּל ָך"ָ ,ענָ ה ַה ַּפ ְר ָּפר.
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"מה ַא ָּתה רוֹ ֶצה בְּ ׁ ָש ָעה ְמ ֻא ֶח ֶרת ָ ּכל ָ ּכ ְך?" ׁ ָש ַאל ַה ֶּפ ַרח
ָ
בְּ ִפהוּק ָר ָחב.

יֵ ׁש לִ י ָמקוֹ ם לָ נו ַּח ,ו ַּב ַ ּליְ לָ ה הוּא ָּת ִמיד ְמ ַח ֶ ּכה לִ י ַעד ׁ ֶש ֶא ְחזֹר
וְ לוֹ ֵח ׁש לִ י'ֲ :אנִ י אוֹ ֵהב אוֹ ְת ָךַּ ,פ ְר ָּפר ָק ָטן' ,ו ׁ ְּשנֵ ינוּ הוֹ לְ כִ ים לִ ׁישֹן
בְּ יַ ַחד וְ חוֹ לְ ִמים ֲחלוֹ מוֹ ת ְמתו ִּקים".

ִּפ ְתאֹם הוּא ִה ְר ִ ּג ׁיש ׁ ֶשהוּא ִמ ְת ַ ּג ְע ֵ ּג ַע ֶאל ַה ֶּפ ַרח ׁ ֶשלּ וֹ ַ ,ה ָ ּק ָטן,
בַּ ַעל ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ֲעלֵ י ַהכּ וֹ ֶת ֶרת ַה ְּו ֻר ִדּ ים וְ ַה ִ ּג ְבעוֹ ל ָה ָאר ְֹך וְ ֶה ָעלֶ ה
ָה ֶא ָחדַ ,ה ָיּרֹק.

ִּפ ְתאֹם ָח ׁש ַה ַּפ ְר ָּפר ַה ָ ּק ָטן ִ ּכי הוּא ֵ ּג ֶאה בַּ ֶּפ ַרח ׁ ֶשלּ וֹ  ,וְ הוּא
ָעף בִּ ְמ ִהירוּת ַעד לִ ְשׂ ֵדה ַה ְּפ ָר ִחיםָ ׁ .שם ִח ָ ּכה לוֹ ַה ֶּפ ַרח ׁ ֶשלּ וֹ ,
ַה ֶּפ ַרח ָה ָאהוּב בַּ ַעל ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ֲעלֵ י ַהכּ וֹ ֶת ֶרת ַה ְּו ֻר ִדּ ים וְ ַה ִ ּג ְבעוֹ ל
ָה ָאר ְֹךֶ ,ה ָחלָ ק ,וְ ֶה ָעלֶ ה ַה ָיּ ִחידַ ,ה ָיּרֹקַ .ה ַּפ ְר ָּפר ַה ָ ּק ָטן וְ ֶה ָעיֵ ף
ֵמ ַה ּ ַמ ָּסע ָה ָאר ְֹך ִה ְתיַ ׁ ּ ֵשב לָ נו ַּח וְ לָ ַגם בְּ ִצ ּ ָמאוֹ ן ֶאת ַהצּ וּף
ַה ּ ָמתוֹ ק .הוּא ָח ׁש מו ָּגן וְ ָאהוּב.

"לְ ִה ָ ּכנֵ ס וְ לִ ׁישֹןֲ ,אנִ י ָעיֵ ף וְ ַקר לִ י"ָ ,א ַמר ַה ַּפ ְר ָּפר.

ַה ֶּפ ַרח ֶה ָח ָד ׁש ֵס ֵרב בְּ ָכל ּת ֶֹקף לִ ְפ ּת ַֹח ֶאת ֲעלֵ י ַהכּ וֹ ֶת ֶרת ׁ ֶשלּ וֹ .
"אנִ י ָעיֵ ף ִמ ַדּ י" ,הוּא ָק ָרא בְּ קוֹ ל יַ ׁ ְשנוּנִ י" ,וַ ֲאנִ י ַ ּגם אוֹ ֵהב לִ ׁישֹן
ֲ
לְ ַבד".
ֲא ָבל ַה ַּפ ְר ָּפר ַה ָ ּק ָטן ל ֹא ָא ַהב לִ ׁישֹן לְ ַבד ,וְ הוּא נִ ׁ ְש ַאר בַּ חוּץ,
ִמ ְת ַ ּג ְע ֵ ּג ַע ְמאֹד לַ ֶּפ ַרח ׁ ֶשלּ וֹ .
"ה ִאם ַ ּגם
ָ
"מה ַא ָּתה עוֹ ֶשׂ ה ָ ּכ ֵעתֶּ ,פ ַרח ׁ ֶש ִ ּלי?" הוּא לָ ַח ׁשַ ,
ַא ָּתה ִמ ְת ַ ּג ְע ֵ ּג ַע ֵאלַ י?"
"א ְ
יך יָ ׁ ַשנְ ָּת?" ֲא ָבל
בַּ בּ ֶֹקר ִח ֵיּ ְך ֵאלָ יו ַה ֶּפ ַרח ֶה ָח ָד ׁש וְ ׁ ָש ַאלֵ :
"שלוֹ םֲ ,אנִ י הוֹ לֵ ְךֲ .אנִ י
ַה ַּפ ְר ָּפר ַה ָ ּק ָטן ל ֹא ָענָ ה .הוּא ַרק ָא ַמרָ ׁ :
חוֹ זֵ ר ֶאל ַה ֶּפ ַרח ׁ ֶש ִ ּליַ ,ה ָיּ ׁ ָשן וְ ַה ּטוֹ ב ,בַּ ַעל ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ֲעלֵ י ַהכּ וֹ ֶת ֶרת
ַה ְּו ֻר ִדּ ים וְ ַה ִ ּג ְבעוֹ ל ָה ָאר ְֹך וְ ֶה ָעלֶ ה ַה ָיּ ִחידַ ,ה ָיּרֹק".
"א ָבל"ָּ ,ת ַמ ּה ַה ֶּפ ַרח ֶה ָח ָד ׁש" ,לִ י יֵ ׁש ָעלִ ים ַרבִּ ים ַה ְרבֵּ ה יוֹ ֵתר
ֲ
ִמ ּ ַמה ׁ ּ ֶש ֵיּ ׁש לַ ֶּפ ַרח ַה ָיּ ׁ ָשן ׁ ֶש ְ ּל ָך ,וַ ֲאנִ י ַ ּגם יָ כוֹ ל לָ ׁ ִשיר לְ ָך ׁ ִש ִירים
וּלְ ַשׂ ֵחק ִא ְּת ָך".
"ה ֶּפ ַרח ַה ֶּזה
"ו ִּבכְ לָ ל"ִ ,ה ְת ָע ֵרב ַה ַּפ ְר ָּפר ַה ָ ּגדוֹ ל בְּ ִה ׁ ְש ָּתאוּתַ ,
יָ ֶפה וְ ָגדוֹ ל ַה ְרבֵּ ה יוֹ ֵתר".
"נָ כוֹ ן"ָ ,ענָ ה ַה ַּפ ְר ָּפר ַה ָ ּק ָטן בְּ לִ י בּ ו ׁ ָּשה" ,לַ ֶּפ ַרח ׁ ֶש ִ ּלי ֵאין ֲעלֵ י
כּ וֹ ֶת ֶרת ַרבִּ ים ,וְ הוּא ַמ ְר ׁ ִשים וְ יָ ֶפה ַה ְרבֵּ ה ָּפחוֹ תֲ ,א ָבל הוּא
ַה ֶּפ ַרח ׁ ֶש ִ ּלי וְ הוּא אוֹ ֵהב אוֹ ִתי בֶּ ֱא ֶמת .הוּא ל ֹא יוֹ ֵד ַע לָ ׁ ִשיר,
ֲא ָבל ְ ּכ ׁ ֶש ֲאנִ י ָעף הוּא קוֹ ֵרץ ֵאלַ י וְ זֶ ה נוֹ ֵתן לִ י כּ ַֹח ,וּכְ ׁ ֶש ֲאנִ י ָעיֵ ף -

ַה ֶּפ ַרח ׁ ֶשלּ וֹ ָע ַטף אוֹ תוֹ בִּ ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ֲעלֵ י ַהכּ וֹ ֶת ֶרת ַה ְּו ֻר ִדּ ים וְ לָ ַח ׁש
"אנִ י אוֹ ֵהב אוֹ ְת ָךַּ ,פ ְר ָּפר ָק ָטן" ,ו ׁ ְּשנֵ ֶיהם ָהלְ כוּ לִ ׁישֹן וְ ָחלְ מוּ
לוֹ ֲ :
ֲחלוֹ מוֹ ת ְמתו ִּקים.
ִא ָית ָמר ָח ׁש ַל ְחלו ִּחית מוּזָ ָרה ְ ּב ֵעינָ יוַ .רק ַע ָּתה ִה ְשׂ ִּכיל לְ ָה ִבין
ַּכ ּ ָמה דְּ ָא ָגה ֵּכנָ ה ָהיְ ָתה ְ ּב ַמ ֲע ֶשׂ ָיה ׁ ֶשל ִא ּמוֹ  ,וְ ַכ ּ ָמה ַא ֲה ָבה
ָהיְ ָתה ְטמוּנָ ה ְ ּבתוֹ ְכחוֹ ֶת ָיה ָה ֲעיֵ פוֹ ת.
ְ ּב ַה ְח ָל ָטה ׁ ֶשל ֶר ַגע הוּא ׁ ָש ַאל ַמ ְכ ׁ ִשיר ְסלו ָּל ִרי ֵמ ָא ָדם נְ ִעים
יאה ַעל ַה ֻּכ ְר ָסה ׁ ֶש ְּל ִצדּ וֹ  ,יָ ָצא ֵמאו ַּלם
ֵס ֶבר ׁ ֶש ָהיָ ה ׁ ָשקו ַּע ִ ּב ְק ִר ָ
יאה וְ ִח ֵיּג.
ַה ְּק ִר ָ

ֲהנּוכַ ל

ֹוא ׁשּוב?
ָלב

ר ציירה :בונ
כתבה :אסתי פרידרויצ

ִא ּ ָמא ָ ּב ֲחנָ ה ִ ּב ְד ָא ָגה ֶאת ַה ֲח ָת ְך ׁ ֶש ִ ּנ ְר ֶאה ְ ּבר ׁ
ישע.
ֹאשוֹ ׁ ֶשל ֱאלִ ׁ ָ

נֵ ָר ֵדםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ְהיֶ ינָ ה ּבו ּׁשוֹת"ָּ ,פלְ ָטה ִמ ַיכ ִּלי ,מו ֶּב ֶסת ַ ּב ֲעלִ יל.

"א ָא ֵלץ
יעה לוֹ ֵ ,
"נִ ְר ֶאה לִ י ׁ ֶש ַה ֲח ָת ְך ׁ ֶש ְּל ָך זָ קוּק לִ ְת ָפ ִרים" ,הוֹ ִד ָ
ָל ַק ַחת אוֹ ְת ָך לְ ֶ'ט ֶרם' ִמ ָיּד".

"א ָּתה ִּת ְד ּפֹק".
יכ ִּליַ ,
"זוֹ ַהדֶּ ֶלת"ָ ,ל ֲח ׁ ָשה ִמ ַ

ִ ּב ְמ ִהירוּת ִא ְר ְ ּגנָ ה ִא ּ ָמא ֶאת ִּת ָיק ּה ַה ָיּרֹקַ ,ה ָ ּגדוֹ ל ,וְ ָד ֲח ָסה
לְ תוֹ כוֹ ַּכ ּ ָמה ֲח ִבילוֹ ת ִט ׁישוּ ,לְ יֶ ֶתר ִ ּב ָּטחוֹ ןַ .ה ּמוֹ נִ ית ׁ ֶש ִהזְ ִמינָ ה
ְּכ ָבר ָצ ְפ ָרה ִמ ְּל ַמ ָּטה.
יכ ִּלי"ָ ,ק ְר ָאה ֶאל ַה ְּתאוֹ ִמים ו ָּפנְ ָתה ֶאל
"לְ ִה ְת ָראוֹ ת מוֹ ִטי ו ִּמ ַ
ַהדֶּ ֶלתּ ְ ,בעוֹ ָד ּה ְמ ַהדֶּ ֶקת ֲע ֵר ַמת ִט ׁיש ּו ֶאל ר ׁ
ישע.
ֹאשוֹ ׁ ֶשל ֱאלִ ׁ ָ
ִּפ ְתאֹם ָט ְפ ָחה ַעל ִמ ְצ ָח ּה וְ ָק ְר ָאה" :אוֹ חֵ ,א ְ
יך ׁ ָש ַכ ְח ִּתי! ְ ּג ֶב ֶרת
ִגלְ ָע ִדיְ ׁ ,ש ֶכנְ ֵּתנ ּו ָה ַאלְ ָמנָ הְ ,מ ַצ ָּפה לְ בוֹ ִאי ,וְ לֹא נִ ְר ֶאה לִ י
יכ ִּלי ,לְ כ ּו ַא ֶּתם לְ ַב ְּק ָר ּה
ׁ ֶש ַא ְס ִּפיק לְ ַב ְּק ָר ּה ָה ֶע ֶרב .מוֹ ִטי ו ִּמ ַ
ְ ּב ַב ָ ּק ׁ ָשה".

יאה ֲעצו ָּבה ִה ׁ ְש ַּת ְר ְ ּב ָבה לְ קוֹ ָל ּה
י-ת ָמר?" ְּפלִ ָ
"א ָ
ימהִ :
ִא ּ ָמא ֵה ִר ָ
ַה ּ ְמ ֻח ְס ָּפס ,ו ִּמ ּׁ ֶש ּׁ ָש ְמ ָעה ֶאת ַמה ּׁ ֶש ָ ּק ָרה לוֹ ָק ְר ָאה ְ ּב ֶב ָה ָלה:
יעה ִמ ָיּדֵ .א ְ
יך ִה ְצ ַל ְח ָּת ַל ֲעשׂ וֹ ת ֶאת זֶ ה?
ַ
"אל ָּתזוּז! ֲאנִ י ַמ ִ ּג ָ
ָ
ָ
ָמה ,לֹא ִא ְכ ַּפת לְ ך ַעל ַה ֵּלב ַהדּ וֹ ֵאג ׁ ֶשל ִא ּ ָמא ׁ ֶש ְּלך?"

ישע ֶאל
ְ ּבלֹא לְ ַה ְמ ִּתין לְ ַמ ֲענֶ ה יָ ְר ָדה ִא ּ ָמא ִ ּב ְב ִהילוּת ִעם ֱאלִ ׁ ָ
ַה ּמוֹ נִ יתֶ ׁ ,שלּ ֹא ִה ְפ ִס ָיקה לִ ְצ ּפֹר.

יסה ִ ּב ְד ָא ָגה
ִא ָית ָמר ִח ֵיּ ְך לְ ַע ְצמוֹ ּ ְ .ב ֵעינֵ י רוּחוֹ ָר ָאה אוֹ ָת ּה ַמ ֲע ִמ ָ
אוֹ ֶה ֶבת ִּתיק ָ ּגדו ּׁש וְ יוֹ ֵצאת ַלדֶּ ֶר ְך.

"עד
יכ ִּליֲ ,
"א-וּ-ף!!!" נֶ ֶאנְ ָחה ִמ ַ
ישהַ ,
"אנִ י לֹא ְמ ׁ ֻש ֲע ֶמ ֶמת"ִ ,ה ְד ִ ּג ׁ ָ
ְּכ ֵדי ָל ׁ ֶש ֶבת ֵא ֶצל ׁ ְש ֵכנָ ה זְ ֵקנָ ה וְ לִ ׁ ְשמ ַֹע ִס ּפו ֵּרי ַס ְב ָּתא!"

וְ הוּא ָא ַהב אוֹ ָת ּהֶ ,את ִא ּ ָמא ׁ ֶשלּ וֹ ּ ְ ,ב ִדיּוּק ְּכמוֹ ׁ ֶש ִהיא ָא ֲה ָבה
אוֹ תוֹ ּ ְ -ב ָכל ַה ֵּלב.

"אין ָלנ ּו ְ ּב ֵר ָרה"ָּ ,פ ַסק מוֹ ִטי" ,זֶ ה ּו ֶח ֶסדּ ְ .ג ֶב ֶרת ִגלְ ָע ִדי ּבוֹ ֵד ָדה
ֵ
וְ ַגלְ מו ָּדה" 'ִ -מ ָּלה ֲח ָד ׁ ָשה ׁ ֶש ָּל ַמד ִמ ִּס ְפ ֵרי ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ׁ ֶשהוּא
יכ ִּלי " -ו ְּכ ָכל ׁ ֶש ַ ּנ ְת ִחיל ֶאת ַה ִ ּב ּקוּר
נוֹ ֵהג לִ ְבל ַֹע'ִ ,ה ְר ֲה ָרה ִמ ַ
ֻמ ְקדָּ ם יוֹ ֵתר  -נו ַּכל לְ ַס ְיּמוֹ ַמ ֵהר יוֹ ֵתר".
ימה יָ ַדיִםֲ .א ָבל ֲאנִ י ְמ ַק ּוָה ׁ ֶשלּ ֹא
ְּ
"כנֶ ֶגד ַה ִה ָ ּגיוֹן ׁ ֶש ְּל ָך ֲאנִ י ְמ ִר ָ
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מוֹ ִטיּ ְ ,בח ֶֹסר ָרצוֹ ן ,דָּ ַפק וְ ָד ַפק .לְ ַא ַחר ַּכ ּ ָמה דַּ ּקוֹ ת ֵהם ָרא ּו
ישה ּו ּבוֹ ֵחן אוֹ ָתם ִמ ַ ּב ַעד ָל ֵעינִ ית .סוֹ ף־סוֹ ף ֵה ֵחל ַה ּ ַמ ְפ ֵּת ַח
ׁ ֶש ּ ִמ ׁ ֶ
לְ ִה ְס ּתוֹ ֵבב ְ ּבחֹר ַה ּ ַמנְ עוּל ,ו ׁ ְּש ֶכנְ ָּתם ַה ּ ְמ ֻב ֶ ּג ֶרת וְ ַה ַח ׁ ְש ָדנִ ית
דָּ ְר ׁ ָשה ֵמ ֶהם לְ ַס ֵּפר ֶאת ִס ַ ּבת ּבוֹ ָאם.
"באנוּּ ָ ...באנ ּו לְ ַב ...לְ ַב ֵ ּקר אוֹ ָת ְךּ ְ ,ג ֶבּ ְ ...ג ֶב ֶרת ִגלְ ָע ִדי"ּ ִ ,ג ְמ ֵ ּגם
ָּ
יסה ַּפ ְר ִסי
מוֹ ִטי ְּכ ׁ ֶשהוּא ַמ ׁ ְש ִּפיל ֶאת ֵעינָ יו ֶאל ׁ ָש ִט ַיח ְּכנִ ָ
ִצ ְבעוֹ נִ י.
"ברו ִּכים ַה ָ ּב ִאיםֵ ,איל ּו אוֹ ְר ִחים
ְ ּג ֶב ֶרת ִגלְ ָע ִדי ִח ְיּ ָכה ִחיּו ְּך ָר ָחבּ ְ .
נִ ְכ ָ ּב ִדים! ִה ָּכנְ סוִּ ,ה ָּכנְ סוַּ .אל ִּת ְת ַ ּב ְיּ ׁשוַּ .ה ְר ִ ּג ׁיש ּו ְ ּבנ ַֹח".
ישנָ ה
ִהיא ִהזְ ִמינָ ה אוֹ ָתם ָל ׁ ֶש ֶבת ַ ּב ָּסלוֹ ןַ ,על ַס ָּפה חו ָּמה וִ ׁ ָ
יכ ִּלי
ַה ְמ ֻר ֶּפ ֶדת ְ ּב ָכ ִריּוֹ ת ְרקוּמוֹ ת ו ְּדהוּיוֹ תֶ ׁ ,ש ְּל ִפי דַּ ְע ָּת ּה ׁ ֶשל ִמ ַ
ימי ְמתו ׁ ֶּש ַלח.
ַק ָיּמוֹ ת ְּכ ָבר ִמ ֵ
יעה?" ִה ְת ַענְ יְ נָ ה ַה ּׁ ְש ֵכנָ הּ ְ ,בעוֹ ָד ּה מוֹ זֶ ֶגת
ָ
"ל ּ ָמה ִא ּ ָמא לֹא ִה ִ ּג ָ
יכ ִּלי ֶה ֶעוְ ָתה ֶאת
ֵּתה נַ ְענָ ע ַמ ֲע ֶלה ֵא ִדים ֶאל כּ וֹ סוֹ ת זְ כו ִּכיתִ .מ ַ
ימהַ ,ה ּׁ ְש ֵכנָ ה! ַמ ׁ ְש ֶקה ַחם ְ ּביוֹ ם ַח ְמ ִסין?
ָּפנֶ ָיהִ :ה ְגזִ ָ
ֹאשוֹ
ישע נָ ַפל ַ ּב ִ ּג ָ ּנה ,נֶ ְח ַּת ְך ְ ּבר ׁ
מוֹ ִטי ִס ֵּפר ִ ּב ְק ָצ ָרה ׁ ֶש ֱאלִ ׁ ָ
וְ נִ זְ ָקק לִ ְת ָפ ִרים.
"ש ִיּ ְהיֶ ה ָ ּב ִריאַ ,ה ּׁשוֹ ָבב
"אוֹ י וַ ֲאבוֹ י"ִ ,צ ְק ְצ ָקה ַה ּׁ ְש ֵכנָ ה ִ ּבלְ ׁשוֹ נָ ּהֶ ׁ ,
"א ֶּתם יוֹ ְד ִעים?
ַה ֶּזה!" נִ ְענְ ָעה ֶאת ר ׁ ָ
ֹאש ּה ִ ּב ְתנוּעוֹ ת ֻמ ְגזָ מוֹ תַ .
17

ה'להָ ,ה ֲאחוֹ ת ׁ ֶש ָ ּג ָרה ִ ּב ְק ֵצה ָה ְרחוֹ ב.
ַּפ ַעם ָהיְ ָתה ָלנ ּו זֶ לְ ָד ֶ
ִהיא ָהיְ ָתה חוֹ ֶב ׁ ֶשת וְ תוֹ ֶפ ֶרת ְּפ ָצ ִעיםֲ .א ָבל לִ ְפ ָע ִמים נֶ ֱא ַל ְצנ ּו
לְ ִה ְס ַּתדֵּ ר ְ ּב ַע ְצ ֵמנוִּ ,מ ְּפנֵ י ׁ ֶשלּ ֹא ָר ִצינ ּו לְ ַס ֵ ּב ְך אוֹ ָת ּה".
יכ ִּלי וּמוֹ ִטי ֶה ְחלִ יפ ּו ַמ ָ ּב ִטים ְּת ֵמ ִהים.
ִמ ַ
יטי וְ ַעל ְּתנוּעוֹ ת ַה ּ ַמ ְח ָּתרוֹ ת?"
ַ
"ה ִאם ׁ ְש ַמ ְע ֶּתם ַעל ַה ּ ַמנְ דָּ ט ַה ְ ּב ִר ִ
ׁ ָש ֲא ָלה ְ ּג ֶב ֶרת ִגלְ ָע ִדי וְ נָ ֲע ָצה ָ ּב ֶהם ֶאת ֵעינֶ ָיה .מוֹ ִטי ָענָ ה
יכ ִּלי ָענְ ָתה 'לֹא'.
ְּ
'ב ֵע ֶר ְך'ּ ,בוֹ ַ ּב ְּז ַמן ׁ ֶש ּ ִמ ַ
"א ַס ֵּפר ָל ֶכם ֵאפוֹ א ְ ּב ִק ּצוּר"ָ ,צ ֲח ָקה ְ ּג ֶב ֶרת ִגלְ ָע ִדי" ,לִ ְפנֵ י ְק ָצת
ֲ
יטים ְ ּב ַא ְר ֵצנוֵּ .הם ֵה ֵצר ּו ְמאֹד
יוֹ ֵתר ִמ ּׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה ׁ ָשלְ ט ּו ַה ְ ּב ִר ִ
ֶאת ַצ ֲע ֵד ֶיהם ׁ ֶשל ַה ְיּהו ִּדים ,וְ ַעל ֵּכן ֵה ִקימ ּו ְּתנוּעוֹ ת ׁ ֶש ַיּ ְח ְּתר ּו
נֶ ֶגד ׁ ִשלְ טוֹ נָ םַ .מ ְח ָּתרוֹ ת ֵאלּ ּו ִא ְר ְגנ ּו ַה ְע ָּפלוֹ ת ִ ּבלְ ִּתי לִ ָ ּגלִ יּוֹ ת
ָל ָא ֶרץּ ,פוֹ ְצצ ּו ְ ּב ִא ׁישוֹ ן ַליְ ָלה ִמ ְפ ָקדוֹ ת ו ְּג ׁ ָש ִרים ִא ְס ֶט ָר ֶט ִג ִיּים
יטים ָּפ ֲחד ּו ְמאֹד
וְ יָ זְ מ ּו ְּפ ֻעלּ וֹ ת נוֹ ָספוֹ ת ִמ ּסוּג זֶ הַ .ה ַח ָיּלִ ים ַה ְ ּב ִר ִ
ֵמ ַאנְ ׁ ֵשי ַה ּ ַמ ְח ָּתרוֹ תִ .מדֵּ י ַּפ ַעם ְ ּב ַפ ַעם ָהי ּו ְמ ִטילִ ים 'ע ֶֹצר' ְּכ ֵדי
לְ ַח ֵּפשׂ נֶ ׁ ֶשק לֹא ֻח ִּקי וְ לִ ְת ּפֹס ֶאת ַה ּמוֹ ְר ִדיםִ .מי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַּפס,
ָרע ו ַּמר ָהיָ ה ּגוֹ ָרלוֹ  .הוּא ָהיָ ה נִ זְ ָרק ַל ֶּכ ֶלא ַה ָיּדו ַּע לְ ׁ ִש ְמ ָצה
וְ ִסכּ וּיָ יו ָל ֵצאת ַ ּב ַח ִיּים ָהי ּו מו ָּע ִטיםָ .ל ֵכן ָּכל ְּפ ִע ֵילי ַה ּ ַמ ְח ָּתרוֹ ת
ׁ ָש ְמר ּו ְ ּבסוֹ ד ֶאת ֲח ֵברו ָּתם ַ ּב ּ ַמ ְח ֶּת ֶרת ,וְ לֹא ִ ּגלּ ּו זֹאת ַאף לִ ְבנֵ י
ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ָּתם ַה ְּקרוֹ ִבים".
יכ ִּלי
ְ ּג ֶב ֶרת ִגלְ ָע ִדי נֶ ֶע ְצ ָרה לְ ֶר ַגע לִ ׁ ְשאֹף ֲאוִ יר וְ ָד ֲח ָקה ְ ּב ִמ ַ
ימה
ו ְּבמוֹ ִטי לִ לְ ּגֹם ֵמ ַה ֵּתהּ ְ .ב ֵלית ְ ּב ֵר ָרה ָל ְגמ ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם לְ ִג ָ
ְק ָצ ָרה ֵמ ַה ּ ַמ ׁ ְש ֶקה ַה ַח ּ ִמים ,וְ ַרק ָאז הוֹ ִא ָילה ַה ּׁ ְש ֵכנָ ה לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך
ְ ּב ִס ּפו ָּר ּה:
"בתוֹ ְך ָה ֶר ֶפת ׁ ֶש ָּלנוִּ ,מ ַּת ַחת לְ זֶ ֶבל ַה ָּפרוֹ תָ ,היָ ה ְסלִ יק ְ -מקוֹ ם
ְּ
ִמ ְס ּתוֹ ר ׁ ֶש ּבוֹ ֻה ְח ָ ּבא נֶ ׁ ֶשק ַּ -כדּ ו ִּרים ,רוֹ ִבים ו ִּמ ְט ֲענֵ י ַח ָ ּב ָלה.
ָס ַמ ְכ ִּתי ַעל ָּפרוֹ ַתי ַה ֶ ּנ ֱא ָמנוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא ַּת ְד ֵל ְפנָ ה ִמ ָּלה ְ ּב'מוּ ...מוּ...
מוֶּ ׁ '...ש ָּל ֶהןּ ַ ,גם ִאם יֻ ְצ ַמד לְ ַר ָ ּק ָתן ֶא ְקדָּ חֵ ,מ ַה ִּס ָ ּבה ַה ְ ּברו ָּרה
ׁ ֶש ָּפרוֹ ת ֵאינָ ן נוֹ ֲהגוֹ ת לְ ַד ֵ ּברּ ַ ...ב ָיּ ִמים ָה ֵהם ָּת ְמה ּו יְ ָל ַדי ַעל
ׁ ֶש ָּפ ַט ְר ִּתי אוֹ ָתם ַל ֲחלו ִּטין ִמן ָה ֲעבוֹ ָדה ָ ּב ֶר ֶפת .נָ ַה ְג ִּתי ָּכ ְך ִמ ְּפנֵ י
ׁ ֶש ָר ִצ ִיתי לְ ַה ְר ִח ָיקם ִמ ּׁ ָשם ,וְ ֵהםִ ,מ ִ ּצדָּ ם ,נֶ ֱהנ ּו ֵמ ַה ְּפטוֹ ר ׁ ֶש ָּזכ ּו ּבוֹ .
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"ב ַא ַחד ַה ָיּ ִמים ָחזַ ר ְ ּבנִ י ַה ַ ּביְ ָתה ָּפצו ַּע וְ ׁשוֹ ֵתת דָּ ם .נִ זְ ַע ְק ִּתי
ְּ
לִ ְק ָראתוֹ ְ ּב ֶב ָה ָלה ,ו ְּכ ׁ ֶש ּׁ ָש ַאלְ ִּתי אוֹ תוֹ לִ ְמקוֹ ר ַה ַח ָ ּב ָלה הוּא ָּפ ַטר
אוֹ ִתי ְ ּב ֶה ֵ ּנף יָ דִ .מ ָיּד ֵה ַבנְ ִּתי ֶאת ַמה ּׁ ֶשהוּא ִה ְת ַּכ ֵ ּון לְ ַה ְס ִּתיר
אתי לְ ֶע ְברוֹ ְ ּב ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּת' :מ ׁ ֶֹשהּ ַ ,גם ַא ָּתה?' הוּא
ִמ ּ ֶמ ִ ּני וְ ָק ָר ִ
יע אוֹ תוֹ
נִ ְפנָ ה ֵא ַלי נִ ְד ָהםָ .ר ִא ִיתי ָע ָליו ׁ ֶש ִה ְצ ַל ְח ִּתי לְ ַה ְפ ִּת ַ
ַּכה ֶֹגן"...
יכ ִּלי ָּפ ְרצ ּו ִ ּב ְצחוֹ קַ .ה ִּס ּפו ִּרים ַה ְמ ַר ְּת ִקים ׁ ֶש ָ ּקלְ ח ּו
מוֹ ִטי ו ִּמ ַ
ִמ ִּפ ָיה ׁ ֶשל ְ ּג ֶב ֶרת ִגלְ ָע ִדיְ ,מ ַל ִ ּוים ִ ּב ְתנוּעוֹ ת נִ לְ ָהבוֹ ת ו ְּב ַמ ָ ּבט
ְמ ַר ֵ ּצדָ ,הי ּו ַ ּב ֲעבו ָּרם ַא ְט ַר ְק ְציָ ה ְמ ַענְ יֶ נֶ ת.
יכה ַה ּׁ ְש ֵכנָ ה ְּכ ׁ ֶש ּׁ ָש ְככ ּו ַ ּג ֵּלי ַה ְ ּצחוֹ ק"ַ ,רק לְ ַא ַחר
ַ
"א ַ ּגב"ִ ,ה ְמ ׁ ִש ָ
יסה
ַּכ ּ ָמה ֳח ָד ׁ ִשים ִ ּג ִּל ִיתי ׁ ֶש ַ ּב ּ ַמ ְח ָסןִ ,מ ַּת ַחת ְמכוֹ נַ ת ַה ְּכ ִב ָ
ָהרוֹ ֶע ׁ ֶשת ׁ ֶש ָּלנוִּ ,ה ְת ַק ֵיּם ַמ ֲחנֵ ה ִא ּמוּנִ ים ׁ ָש ֵלם".
יכ ִּלי ָּפלְ ָטה ִצ ְחקוּק נוֹ ָסף.
ִמ ַ
יכה
ְ ּג ֶב ֶרת ִגלְ ָע ִדי נֶ ֶהנְ ָתה ִמ ְ'ק ַהל' ַמ ֲאזִ ינֶ ָיה ,וְ ָל ֵכן ִה ְמ ׁ ִש ָ
ְ ּב ַה ְפ ָל ָג ָת ּה ֲאחוֹ ָרה ְ ּב ִמנְ ֶה ֶרת ַה ְּז ַמן.
יטיֻ ,ה ְג ַ ּבל
ַ
"על ִּפי ְמ ִדינִ יּוּת ַ'ה ֵּס ֶפר ַה ָּל ָבן'ֵ ,ס ֶפר ַה ֻח ִּקים ַה ְ ּב ִר ִ
ִמ ְס ַּפר ַה ְיּהו ִּדים ׁ ֶש ִּק ְ ּבל ּו ִר ׁ ְשיוֹ ן ַל ֲעלוֹ ת לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל .יְ הו ִּדים
ַר ִ ּבים ,או ִּדים ֻמ ָ ּצלִ ים ֵמ ֵאירוֹ ָּפה ָה ֲע ׁ ֵשנָ הֶ ׁ ,שלּ ֹא ָהיְ ָתה ָל ֶהם
יסהֶ ,ה ְחלִ יט ּו ַל ֲעלוֹ ת ַ ּב ֲעלִ ָיּה
ַס ְב ָלנוּת לְ ַה ְמ ִּתין לְ ִא ּׁשו ֵּרי ְּכנִ ָ
ִ ּבלְ ִּתי לִ ָ ּגלִ ית .לִ ְפ ָע ִמיםּ ְ ,ב ִא ׁישוֹ ן ַליְ ָלהָ ,היָ ה ׁ ָשלִ ַיח דּ וֹ ֵפק ַעל
יע ׁ ֶש ֳאנִ ַיּת ַמ ְע ִּפילִ ים ִמ ְת ָק ֶר ֶבת ֶאל חוֹ ֵפי ַא ְר ֵצנוּ.
ַחלּ וֹ נֵ נוּ ,לְ הוֹ ִד ַ
ישים ֵאלּ וּ ,ו ִּמ ָיּד ָהיִ ינ ּו יוֹ ְצ ִאים ַ ּב ְ'ט ָרנְ ֶטה'
ָהיִ ינ ּו מו ָּכנִ ים לְ ַת ְר ִח ׁ ִ
ַה ֲחבו ָּטה ׁ ֶשל ַח ִיּיםּ ַ ,ב ֲעלִ יּ ַ .ב ָיּ ִמים ָה ֵהם ָהיִ ינ ּו ִמן ַה ְמ ֻא ּׁ ָש ִרים
ַה ּ ְמ ַע ִּטים ׁ ֶש ַה ֲחזִ יק ּו ְ ּב ַב ֲעלו ָּתם ֶר ֶכב ְּפ ָר ִטי .אוֹ הוֹ ! ֵאיזֶ ה ֶר ֶכב
ְמ ׁ ֻש ְכ ָלל זֶ ה ָהיָ ה! ֶר ֶכב ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו דָּ ַח ְפנ ּו אוֹ תוֹ יוֹ ֵתר ִמ ַמה ּׁ ֶשהוּא
דָּ ַחף אוֹ ָתנוּ"...
"יוּ! ְ ּב ִדיּוּק ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּלנוּ!" ִה ְת ַל ֵהב מוֹ ִטי.
"כ ׁ ֶש ִה ַ ּג ְענ ּו ַלחוֹ ף ֵה ֵחלּ ּו
ְּ
יכה ְ ּג ֶב ֶרת ִגלְ ָע ִדיְּ ,
"ב ִק ּצוּר"ִ ,ה ְמ ׁ ִש ָ
ָה ֲאנָ ׁ ִשים ַה ְּסחו ִּטים ִמ ּ ַמיִ ם ו ֵּמ ֲעיֵ פוּת ,לְ ַא ַחר ַה ְפ ָל ָגה ַ ּבת ַּכ ּ ָמה
ׁ ָשבוּעוֹ תָ ,ל ֶר ֶדת ִמ ִּסירוֹ ת ְק ַטנּוֹ ת ו ׁ ְּשחֹרוֹ תַּ .ת ְפ ִק ֵידנ ּו ָהיָ ה
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לְ זָ ְרזָ ם לְ ִה ָּכנֵ ס ַל ּ ַמ ּ ָ ׂ
ש ִא ּיוֹ ת ׁ ֶש ִה ְמ ִּתינ ּו לְ בוֹ ָאםְּ ,כ ֵדי לְ ַה ְס ִּפיק
לְ ַפ ֵּזר אוֹ ָתם ַ ּב ָ ּב ִּתים ַה ְּקרוֹ ִבים וְ ָל ֵתת ְ ּביָ ָדם ִא ּׁשו ִּרים ְמזֻ ָיּ ִפים
יטים ַ'על
ְ ּב ֶט ֶרם יַ ִ ּגיע ּו ַה ְ ּב ִר ִ
יטים .לֹא ַא ַחת ָּת ְפס ּו אוֹ ָתנ ּו ַה ְ ּב ִר ִ
יעים ׁ ְש ִר ָיקה ׁ ֶש ָהיְ ָתה קוֹ ד ֻמ ְס ָּכם,
ַחם'ּ ְ .ב ִמ ְק ֶרה ָּכזֶ ה ָהיִ ינ ּו ַמ ׁ ְש ִמ ִ
ְ
וְ ַר ִ ּבים ֵמ ָה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ִה ְת ּגוֹ ְרר ּו ָסמוּך ַלחוֹ ף ָהי ּו זוֹ ְר ִמים ֵא ָליו
ו ִּמ ְת ַע ְר ְ ּב ִבים ָ ּבעוֹ לִ ים ַה ֲח ָד ׁ ִשיםַ .אנְ ׁ ֵשי ַמ ֲע ֶשׂ ה ַאף ָהי ּו ּגוֹ ְר ִרים
ִצנּוֹ רוֹ ת ַה ׁ ְש ָקיָ ה ו ַּמ ְר ִט ִיבים ַעד לְ ׁ ַשד ָה ֲע ָצמוֹ תּ ְ ,בזַ ְרנוֹ ֵקי ַמיִ ם
ַאדִּ ִיריםֶ ,את ָּכל ַה ִ ּנ ְמ ָצ ִאים ַ ּב ְּס ִב ָיבהַ ,עד ׁ ֶשלּ ֹא ָהיְ ָתה דֶּ ֶר ְך
יקים'ּ ַ .ב ָ ּב ָל ָגן ׁ ֶשנּוֹ ַצר ַעל
לְ ַה ְבדִּ יל ֵ ּבין ַה ֲ'ח ָד ׁ ִשים' ו ֵּבין ַה'וָ ִת ִ
יטים ְמ ַא ְ ּב ִדים ַל ֲחלו ִּטין ֶאת ֶע ׁ ְש ּתוֹ נוֹ ֵת ֶיהם ,וְ ַעד
ַהחוֹ ף ָהי ּו ַה ְ ּב ִר ִ
ׁ ֶש ֵהם ִה ְתאוֹ ׁ ְש ׁש ּו ֵמ ַה ַה ְפ ָּת ָעה ַה ֵּלילִ ית ַה ָ ּק ָרה וְ ָה ְרטו ָּבה ,לֹא
נוֹ ְתר ּו ִּכ ְמ ַעט ֲאנָ ׁ ִשים ַעל ַהחוֹ ף"...

יכ ִּלי.
"אוּף!!!" ִה ְכ ִריזָ ה ִמ ַ

יסה.
דְּ ִפיקוֹ ת ְמ ִהירוֹ ת וְ תוֹ ְב ָענִ יּוֹ ת נִ ׁ ְש ְמע ּו ֵמ ַה ְּכנִ ָ

ְּ
"ה ִאם נו ַּכל ָלבוֹ א ׁשוּב?"
"ג ֶב ֶרת ִגלְ ָע ִדי"ִ ,ה ְת ַח ְ ּננ ּו ׁ ְשנֵ ֶיהםַ ,

ְ ּג ֶב ֶרת ִגלְ ָע ִדי נִ ְ ּג ׁ ָשה ֶאל ַהדֶּ ֶלתֵ ,ה ִצ ָיצה ָ ּב ֵעינִ ית וְ ָק ְר ָאה" :עוֹ ד
יֶ ֶלד!"

"א ְך ִ ּב ְתנַ אי ׁ ֶש ָּת ִביא ּו ֶא ְת ֶכם ֶאת
ְּ
"בוַ דַּ אי"ִ ,ח ְיּ ָכה ַה ּׁ ְש ֵכנָ הַ ,
ישע.
יפה וְ ָל ֲח ָצה ַעל ְק ֵצה ַא ּפוֹ ׁ ֶשל ֱאלִ ׁ ָ
ֶה ָחמוּד ַה ֶּזה" ,הוֹ ִס ָ

"דַּ י ,נִ ְמ ָאסֵ ,איזֶ ה ִמין ח ֶֹפ ׁש זֶ ה?" ָמ ָחה מוֹ יְ ׁ ִשי ֶאת ֶא ְג ֵלי ַה ֵּז ָעה
ִמ ּ ִמ ְצחוֹ ַהלּ וֹ ֵהט.

ישע ִּכ ֵ ּוץ ֶאת ַא ּפוֹ ְ ּבמ ַֹרת רו ַּח.
ֱאלִ ׁ ָ

"נָ כוֹ ןַּ ,כ ּ ָמה ִצ ִּפינ ּו לְ ח ֶֹפ ׁש ַא ֵחר ,לְ ַמ ּׁ ֶשה ּו ְמ ַענְ יֵ ן ,לְ ֶ'א ְק ׁ ְשן'...
וְ ֵאין ְּכלוּםֵ .מרֹב ׁ ִש ֲעמוּם ֲאנַ ְחנ ּו יוֹ ׁ ְש ִבים ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה ָה ִעירוֹ נִ ית",
ִה ְס ִּכים ִא ּתוֹ או ִּדי וְ ָל ַגם ִמ ַ ּב ְק ּבוּק ַה ּ ַמיִ ם ׁ ֶשלּ וֹ .

ִמ ָיּד ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְּת ָחה ַהדֶּ ֶלת נִ ְכנַ ס ֶאל ַה ַ ּביִ ת יֶ ֶלד ָק ָטןּ ִ .ב ְצ ָע ִדים
ֶה ְח ֵל ִט ִיּים הוּא ָצ ַעד ֶאל ַה ָּסלוֹ ן ,ו ִּמ ּׁ ֶש ָר ָאה ֶאת ָא ִחיו וַ ֲאחוֹ תוֹ
יכ ִּלי! ִא ּ ָמא ָא ְמ ָרה
ימה ּגוֹ ֶע ֶרת" :מוֹ ִטי ו ִּמ ַ
ָּפנָ ה ֲא ֵל ֶיהם ְ ּבנִ ָ
ׁ ֶש ַּת ֲעל ּו ִמ ָיּד ַה ַ ּביְ ָתה! ֵאיפֹה ֱהיִ ֶיתם ָּכל ַה ְּז ַמן? ִא ּ ָמא דּ וֹ ֶא ֶגת
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ָל ֶכם ְמאֹד!"
יכ ִּלי ִה ְתנַ ֲע ָרה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ֵמ ַה ְ ּצנִ ָיחה ַה ִּפ ְתאוֹ ִמית ֶאל ַה ֹ
הוֶ ה.
ִמ ַ
"כל ָּכ ְך ַמ ֵהר ֲחזַ ְר ֶּתם? יוּ!
ישע"ִ ,היא ָק ְר ָאה ְ ּב ַת ְד ֵה ָמהָּ ,
"אלִ ׁ ָ
ֱ
ִּת ְת ַחדֵּ ׁש ַעל ַה ַּפ ְר ָּפרֵ ,איזֶ ה ָחמוּד!"

ַעל ִאי ּבֹו ֵדד

תי וכסלבויםציירה:
כתבה :א

"ת ִ ּגיד לְ ִא ּ ָמא ׁ ֶש ְ ּבעוֹ ד ֶע ֶשׂ ר דַּ ּקוֹ ת
מוֹ ִטי ִה ְת ַמ ֵּת ַח ַ ּב ֲאנָ ָחהַּ .
נַ ֲע ֶלהּ ְ ,ב ֵס ֶדר?"
"א ֶּתם ּפֹה יוֹ ֵתר
ָ
ישע ֵעינַ יִ ם ֲענָ ִקיּוֹ תַ ,
"מה?" ָּפ ַער לְ ֻע ּ ָמתוֹ ֱאלִ ׁ ָ
ישה.
ִמ ּׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשעוֹ ת ,וְ זֶ ה לֹא ְמנֻ ּ ָמס ִ ּב ְכ ָלל" ,הוֹ ִסיף ִ ּבלְ ִח ׁ ָ
ְ ּג ֶב ֶרת ִגלְ ָע ִדיֶ ׁ ,ש ָע ְק ָבה ַא ֲח ֵרי ַה ּ ִ ׂ
ש ָיחהָּ ,פ ְר ָצה ִ ּב ְצחוֹ ק.

"כ ּ ָמה מוּזָ ִרים ַא ֶּתם" ,הוּא ָא ַמר ְ ּב ִת ּ ָמהוֹ ן לְ ֶא ָחיו ַה ְ ּגדוֹ לִ ים,
ַּ
"ב ַה ְת ָח ָלה ִה ְת ַע ְצ ַ ּבנְ ֶּתם ׁ ֶש ַא ֶּתם ַח ָיּ ִבים
ְ ּבעוֹ ָדם עוֹ לִ ים לְ ֵב ָיתםּ ַ ,
ימים ַל ְחזֹר ַה ַ ּביְ ָתה!"
לְ ַב ֵ ּקר אוֹ ָת ּה ,וְ ַע ְכ ׁ ָשו ַא ֶּתם ְ ּבק ׁ ִֹשי ַמ ְס ִּכ ִ

י גרינברג
דס

ֵהם יָ ׁ ְשב ּו ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה ,דָּ נִ י ,יוֹ נִ יִ ׁ ,ש ְמ ׁ ִשי ,או ִּדי וּמוֹ יְ ׁ ִשי  -יַ לְ ֵדי
ַה ֲחבו ָּרהְּ ,כ ׁ ֶש ַעל ְּפנֵ ֶיהם נִ ָּכר ַה ּׁ ִש ֲעמוּם .יוֹ נִ י נִ ָּסה לְ ַח ֵּפשׂ ֵס ֶפר
יקס ְמ ַענְ יֵ ן.
ׁ ֶש ֶּט ֶרם ָק ָרא ,וְ ׁ ִש ְמ ׁ ִשי ָהיָ ה ָעסוּק ְ ּב ִח ּפוּשׂ קוֹ ִמ ְ

"מה הוֹ ֵל ְך לִ ְהיוֹ ת ְמ ַענְ יֵ ן ָּכל ָּכ ְך?" ׁ ָש ַאל דָּ נִ י ְ ּב ַס ְק ָרנוּת ,וְ ָאז,
ַ
"ש ְמ ׁ ִשיֲ ,אנִ י לֹא ַמ ֲא ִמין!
ְ ּבעוֹ דוֹ סוֹ ֵקר ֶאת ַה ַּכ ְפ ּתוֹ ר ,נָ ֲהר ּו ָּפנָ יוִ ׁ :
ֵא ְ
את ֶאת זֶ ה?"
יך ָמ ָצ ָ

ַא ְך לֹאׁ ,שוּם דָּ ָבר ָח ָד ׁש לֹא ָהיָ ה ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה.

אש ֶיהם לְ ֵע ֶבר ַה ַּכ ְפ ּתוֹ ר ַה ּ ְמ ֻד ָ ּבר וְ ֻהכּ ּו
ְ ּבנֵ י ַה ֲחבו ָּרה ִה ְפנ ּו ָר ׁ ֵ
ְ ּב ַת ְד ֵה ָמה" .זֶ ה ַה ַּכ ְפ ּתוֹ ר ׁ ֶש ָהיָ ה ַ ּב ֵּס ֶפר ָ'ה ִאי ַה ּבוֹ ֵדד'!" ָל ֲח ׁש ּו
ִשׂ ְפתוֹ ֵת ֶיהם ְ ּב ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּת.
"א ֶּתם זוֹ ְכ ִרים ׁ ֶש ּתֹםַ ,ה ֶיּ ֶלד ֵמ ַה ֵּס ֶפר ,נִ ְק ַלע לְ ִאי ּבוֹ ֵדד ,וְ ָאז
ַ
הוּא ָל ַחץ ַעל ַּכ ְפ ּתוֹ ר ָאדֹם וְ ִה ְצלִ ַיח לְ ִה ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל ַ ּב ֲחזָ ָרה לְ ֵביתוֹ ?
ָהיָ ה ְמ ֻצ ָיּר ׁ ָשם ַּכ ְפ ּתוֹ ר ָּכזֶ ה ְ ּב ִדיּוּק ,וְ ַגם ָהיָ ה ָּכתוּב ׁ ֶש ְ ּב ֶעזְ ַרת
יע ָל ִאי ַה ּבוֹ ֵדד!" נִ זְ ַּכר או ִּדי ,וְ נִ יצוֹ ץ
ַה ַּכ ְפ ּתוֹ ר ַה ֶּזה ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ִ ּג ַ
ִה ְת ַל ֲהבוּת נִ ְד ַלק ְ ּב ֵעינָ יו.

'בין ַה ְּז ַמ ִ ּנים' ַהלּ וֹ ֲה ִטים .רו ַּח ֵק ִיצית
ימי ֵ ּ
זֶ ה ָהיָ ה ְ ּב ֶא ָחד ִמ ֵ
נִ ְענְ ָעה ִמדֵּ י ַּפ ַעם ְ ּב ַפ ַעם ֶאת ַה ִ ּוילוֹ ן ,וְ ָג ְר ָמה ַל ֲאוִ יר ַלח וְ ַחם
לְ ִה ָּכנֵ ס ַל ֶח ֶדרַ .על ַה ּׁ ָש ִט ַיח ַה ָּפרוּשׂ ְ ּבאו ַּלם ַה ִּס ְפ ִר ָיּה יָ ׁ ְשב ּו
יְ ָל ִדים וְ ָק ְרא ּו ְס ָפ ִרים ִ ּב ׁ ְש ִק ָיקהַ .רק ַה ֲחבו ָּרהֶ ׁ ,ש ֲע ַדיִ ן לֹא
"מ ֻצ ְב ַר ַחת"ּ ְ ,בנִ ָּסיוֹ ן
יטה ֵאיזֶ ה ׁ ֵשם יִ ָ ּק ֵרא ָל ּה ,יָ ׁ ְש ָבה ׁ ָשם ְ
ֶה ְחלִ ָ
לִ ְמצֹא ַּת ֲעסו ָּקה.

אשית ,יִ ָּת ֵכן ְמאֹד ׁ ֶש ֶּזה
ַ
"א ָּתה לֹא ִמ ְת ַּכ ֵ ּון ֶ ּב ֱא ֶמת"ּ ֵ ,ב ֵרר יוֹ נִ י"ֵ ,ר ׁ ִ
ְ
יע לְ ׁ ָשם? ֵאיך נַ ְחזֹר?"
ַרק דִּ ְמיוֹ ן ,וְ ׁ ֵשנִ יתַ ,מה ִיּ ְק ֶרה ִאם ָא ֵכן נַ ִ ּג ַ

"היִּ ,ת ְראוֲּ ,אנִ י לֹא ַמ ֲא ִמין"ִ ,ה ְת ַל ֵהב ִּפ ְתאֹם ׁ ִש ְמ ׁ ִשי" ,זֶ ה ...יֵ ׁש
ֵ
ּ
ּ
ּפֹהַ ...ה ַּכ ְפ ּתוֹ ר!" הוּא ִג ְמ ֵגם ֵמרֹב ִה ְת ַל ֲהבוּת.

"אם ֵאינְ ָך רוֹ ֶצה ָלבוֹ א ִא ָּתנוֵּ ,אינְ ָך ַח ָיּב
"דַּ י"ָ ,מ ָחה ּבוֹ ׁ ִש ְמ ׁ ִשיִ ,
לְ ִה ְצ ָט ֵרף".

"ח ְב ֶר'הּ ,בוֹ אוּ,
ׁ ִש ְמ ׁ ִשיַ ,ה ִ ּג'ינְ ִג'י ַה ִ ּנ ְמ ָרץָ ,צ ַעד לְ ֵע ֶבר ַה ַּכ ְפ ּתוֹ רֶ :
נַ ֲעמֹד ֻּכ ָּלנ ּו לְ יַ ד ַה ַּכ ְפ ּתוֹ ר וְ "...

"ה ִאם ָא ַמ ְר ִּתי ׁ ֶש ֵאינִ י רוֹ ֶצה ָלבוֹ א?" נֶ ֱע ַלב יוֹ נִ י.
ַ

יקס ׁ ֶש ָ ּק ָרא ְּכ ָבר
ֵ
"איזֶ ה ַּכ ְפ ּתוֹ ר?" ָר ַטן יוֹ נִ י ֵמ ִעם ֵס ֶפר ַה ּקוֹ ִמ ְ
ישית.
ַ ּב ַּפ ַעם ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ

"מ ְס ִּפיק לְ ִה ְתוַ ֵּכ ַח!" ָק ָרא דָּ נִ י" ,נוִּ ׁ ,ש ְמ ׁ ִשיַ ,א ָּתה לוֹ ֵחץ?"
ַ

"נוּּ ֶ ,ב ֱא ֶמתִ ,ה ְתעוֹ ְרר ּו ֶח ְב ֶר'הְ ,מ ַח ֶּכה ָלנ ּו ֶא ְק ׁ ְשן ֲא ִמ ִּתי! ֲחבו ַּרת...
יע ׁ ִש ְמ ׁ ִשי.
ֶאהֲ ,חבו ַּרת ְ ּבלִ י ׁ ֵשם  -הוֹ ֵל ְך לִ ְהיוֹ ת ְמ ַענְ יֵ ן!" ֵה ִר ַ

ׁ ִש ְמ ׁ ִשי הוֹ ׁ ִשיט ֶאת יָ דוֹ ִ ּב ְד ָר ָמ ִטיּוּת ַל ַּכ ְפ ּתוֹ רְ .שׂ ָפ ָתיו ׁ ֶשל יוֹ נִ י
נָ ע ּו ְ ּב ֶמ ַתח וְ ֵעינָ יו ָ ּבה ּו ַ ּב ֲח ׁ ָש ׁש ְ ּביָ דוֹ ַה ּמו ׁ ֶּש ֶטת ׁ ֶשל ׁ ִש ְמ ׁ ִשי.
21

"ה ֲחזִ יק ּו יָ ַדיִ םֻּ ,כ ָּלם" ,הוֹ ָרה ׁ ִש ְמ ׁ ִשי.
ַ
ְ ּבנֵ י ַה ֲחבו ָּרה ָא ֲחז ּו זֶ ה ְ ּביָ ָדיו ׁ ֶשל זֶ הֶ .מ ַתח ַקל ִר ֵחף ָ ּב ֲאוִ יר.
ֵעינַ י ֻּכ ָּלם ָהי ּו דְּ רוּכוֹ ת ו ְּמ ֻר ָּכזוֹ ת ַ ּב ַּכ ְפ ּתוֹ ר.
"של ֹׁש ַא ְר ַ ּבע וְ ִ "...ה ְכ ִריז ׁ ִש ְמ ׁ ִשי וְ ָל ַחץ ַעל ַה ַּכ ְפ ּתוֹ ר.
ָׁ
ׁ ֶש ֶקט ִה ְשׂ ָּת ֵרר ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה ,וּלְ ַא ַחר ׁ ְשנִ יּוֹ ת ְספוּרוֹ ת ִמ ְּלא ּו אוֹ ָת ּה
ְצ ָרחוֹ ת ֶ ּב ָה ָלהָ .ה ִר ׁ
אשוֹ ן ׁ ֶשדִּ ֵ ּבר ָהיָ ה ׁ ִש ְמ ׁ ִשיַּ ,כ ּמו ָּבן" :אוֹ ח,
ָהר ׁ
ֹאש ׁ ֶש ִּלי ...אוֹ הוֹ ֵ ,איזוֹ ְס ַח ְרח ֶֹרת!"
"ק ַ ּבלְ ִּתי ַמ ָּכה!" ָ ּגנַ ח או ִּדי.
ִ
"היְ ,רא ּו ֵאיפֹה ֲאנַ ְחנוּ!" ִה ְכ ִריז יוֹ נִ י.
ֵ
ַה ֲחבו ָּרה ָ ּב ֲה ָתה ְ ּב ַת ְד ֵה ָמה ַ ּב ָיּם ַה ּׁשוֹ ֵצף ׁ ֶש ִה ִּקיף ֶאת ַה ַיּ ָ ּב ׁ ָשה
ימים סוֹ ְככ ּו ַעל ָה ִאי
ׁ ֶש ָע ֶל ָיה נָ ֲחתוֵּ .ע ִצים ְ ּגבוֹ ִהים ו ַּמ ְר ׁ ִש ִ
ו ָּפ ְרשׂ ּו ֶאת ִצ ָּלם ַעל ַהיְ ָל ִדיםַּ .ת ַחת ַר ְג ֵל ֶיהם ָהיָ ה חוֹ ל נָ ִעים
לְ ַמ ָ ּגע ,וְ ָהרו ַּח ָּפ ְר ָעה ַקלּ וֹ ת ֶאת ַה ִ ּצ ִיציּוֹ ת ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַּת ְר ְ ּבב ּו ִמחוּץ
לְ ִמ ְכנָ ֵס ֶיהם.
יע ׁ ִש ְמ ׁ ִשי,
"זֶ ה ָּפ ַעל! ֲאנִ י לֹא ַמ ֲא ִמין! ִה ַ ּג ְענ ּו ָל ִאי ַה ּבוֹ ֵדד!" ֵה ִר ַ
ְ ּבעוֹ ד נְ ָמ ׁ ָשיו ַה ִ ּג'ינְ ִג' ִיּים ְמ ַק ְּפ ִצים ַעל לְ ָחיָ יו ְ ּב ַע ִּליזוּת.
"ה ָידד!" ָּפ ְרצ ּו ְק ִריאוֹ ת ִ ּגיל ִמ ִּפיּוֹ ת ַהיְ ָל ִדים.
ֵ
ַרק יוֹ נִ י יָ ׁ ַשב ַעל ַהחוֹ ף ְּכ ׁ ֶש ֵעינָ יו ֲח ֵרדוֹ ת ו ְּדאוּגוֹ ת.
"יוֹ נִ יָ ,ק ָרה ַמ ּׁ ֶשהוּ?" נִ ַ ּג ׁש ֵא ָליו מוֹ יְ ׁ ִשי וְ ִה ִ ּנ ַיח יָ ד דּ וֹ ֶא ֶגת ַעל
ְּכ ֵתפוֹ .
"וַ דַּ אי ׁ ֶש ָ ּק ָרהֵ ...א ְ
יך ַא ֶּתם חוֹ ׁ ְש ִבים ַל ְחזֹר ַה ַ ּביְ ָתה?" ׁ ָש ַאל יוֹ נִ י
ְ ּב ֶע ֶצב.

"ה ֱחזַ ְק ִּתי אוֹ תוֹ ָּכל ַה ְּז ַמן ,וְ ֵאין לִ י ֻמ ּ ָ ׂ
שג ָמ ַתי הוּא נֶ ֱע ַלם"ָ ,ל ַח ׁש
ֶ
ׁ ִש ְמ ׁ ִשי.
ֵהם ִה ְתיַ ּׁ ְשב ּו ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַהחוֹ לִ ית ְּכ ׁ ֶשדְּ ָא ָגה ַר ָ ּבה נִ ׁ ְש ֶק ֶפת
ֵמ ֵעינֵ ֶיהם .לְ ַא ַחר זְ ַמן ָמה ָק ַטע או ִּדי ַה ּ ַמ ֲע ִשׂ י ֶאת ַהדְּ ָמ ָמה
ַה ּ ְמ ִע ָיקה" :טוֹ בֲ ,ח ֵב ִרים ,זֶ ה ַה ּ ַמ ָ ּצבְ .ראוַּ ,ה ּׁ ֶש ֶמ ׁש עוֹ ֶמ ֶדת
לִ ׁ ְשק ַֹעְּ .כ ׁ ֶש ִיּ ְהיֶ ה ָּכאן ח ׁ ֶֹש ְך ,לֹא נִ ְר ֶאה ְּכלוּםַ ,אף לֹא זֶ ה ֶאת
זֶ הֵ .אין ָּכאן ַּפ ָ ּנ ִסיםֲ ...אנַ ְחנ ּו ַעל ִאי ּבוֹ ֵדד! ָל ֵכן ַע ְכ ׁ ָשו ֲאנַ ְחנ ּו
יכים לִ ְמצֹא ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּנו ַּכל לִ ׁישֹן ּבוֹ ַה ַּליְ ָלה ,וְ ַגם לְ ַח ֵּפשׂ ָמזוֹ ן
ְצ ִר ִ
ּ
יעה ֶאת ִאיתו ֶּת ָיה".
ְּכ ֵדי לְ ַה ְר ִג ַ
יע ֶאת ַה ֶ ּב ֶטןֶ ׁ ,ש ְּכ ָבר ַמ ׁ ְש ִמ ָ
ַהיְ ָל ִדים ִה ְס ַּת ְּכל ּו לְ ֵע ֶבר ַּכדּ וּר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ָה ֲא ַד ְמדַּ םַ ,ה ּצוֹ ֵב ַע ֶאת
ַהיְ קוּם ִ ּב ְגוָ נִ ים ַמ ְר ִה ִיביםּ ְ ,ב ֶט ֶרם יֵ ָע ֵלם.
"ח ְב ֶר'הִ ,מ ְת ַח ְּל ִקים -
"או ִּדי צוֹ ֵדק"ָ ,א ַמר ׁ ִש ְמ ׁ ִשי וְ ֵה ֵחל לְ ַפ ֵ ּקדֶ ,
או ִּדי וַ ֲאנִ י ַא ֲח ָר ִאים לִ ְמצֹא ָמקוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ּנו ַּכל לְ ַה ֲע ִביר ּבוֹ ֶאת
ַה ַּליְ ָלה .יוֹ נִ י וּמוֹ יְ ׁ ִשי ַ -א ֶּתם ַא ֲח ָר ִאים ַעל ָהא ֶֹכלֵ .אין ָלנ ּו זְ ַמן ַרב,
וְ ָצ ִר ְ
יך לְ ַה ְס ִּפיק ַ ּגם לְ ִה ְת ַּפ ֵּלל ִ'מנְ ָחה' ,וְ ָל ֵכן ֲחבו ַּרתֶ ...אה"...
"על ִאי ּבוֹ ֵדד"ִ ,ה ׁ ְשלִ ים אוֹ תוֹ או ִּדי.
ַ
ימה!"
"חבו ַּרת ַ'על ִאי ּבוֹ ֵדד' ָ -ק ִד ָ
יע ׁ ִש ְמ ׁ ִשיֲ ,
"ה ָידד!" ֵה ִר ַ
ֵ
ַה ֲחבו ָּרה ִה ְת ַּפ ְּז ָרה .או ִּדי וְ ׁ ִש ְמ ׁ ִשי ִמ ֲהר ּו לְ ַח ֵּפשׂ ָמקוֹ ם לִ ׁישֹן,
ַא ְך ַרק ֲא ָד ָמה חוֹ לִ ית נִ ְר ֲא ָתה לְ ָכל ְמלוֹ א ָהא ֶֹפק.
יע או ִּדי" ,נִ ְצ ָט ֵר ְך לִ ְבנוֹ ת ָלנ ּו ַ ּביִ ת".
ֵ
"אין ְ ּב ֵר ָרה" ,הוֹ ִד ַ
"לִ ְבנוֹ ת ַ ּביִ ת? ֵּכ ַיצד?" ִה ְק ׁ ָשה ׁ ִש ְמ ׁ ִשי.
ְ"ר ֵאה ,יֵ ׁש ָּכאן ׁ ִש ְב ֵרי ֲענָ ִפים וַ ֲא ָבנִ יםָ .ה ָבה נִ ַ ּקח אוֹ ָתם וּנְ נַ ֶּסה
לִ ְבנוֹ ת ֵמ ֶהם ַמ ּׁ ֶשהוּ".

"מה ַה ְ ּב ָעיָ ה? לוֹ ֲח ִצים ַעל ַה ַּכ ְפ ּתוֹ ר וְ ֵ "...ה ֵחל ׁ ִש ְמ ׁ ִשי לוֹ ַמר,
ַ
"ה ַּכ ְפ ּתוֹ ר" ,הוּא ָל ַח ׁש ִ ּב ְד ָא ָגה.
ֲא ָבל קוֹ לוֹ נָ ַדם ְ ּב ַא ַחתַ .
"ה ַּכ ְפ ּתוֹ ר ֵאינֶ ּנוּ"ִ ,ה ׁ ְשלִ ים יוֹ נִ י ֶאת ַה ּ ִמ ׁ ְש ָּפט.
ַ
יכן
"זֶ ה לֹא יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ ת! ׁ ִש ְמ ׁ ִשיַ ,א ָּתה ָל ַח ְצ ָּת ַעל ַה ַּכ ְפ ּתוֹ רֵ .ה ָ
הוּא ָּכ ֵעת?" ִה ְק ׁ ָשה או ִּדי.
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"ה ַ ּביִ ת מו ָּכן"ָ ,ק ָרא ׁ ִש ְמ ׁ ִשי לְ ַא ַחר זְ ַמןַ ,מ ִ ּביט ֶאל ַה ַ ּביִ ת ֶה ָעשׂ וּי
ַ
ֲא ָבנִ ים וַ ֲענָ ִפים .או ִּדיֶ ׁ ,ש ִה ְצלִ ַיח לְ ׁ ַשוּוֹ ת לוֹ ִמ ִ ּב ְפנִ ים צו ָּרה
נְ אוֹ ָתהּ ְ ,ב ֶעזְ ַרת ׁ ָש ִט ַיח ׁ ֶש ָ ּק ַלע ֵמ ָעלִ ים ׁ ֶש ּ ָמ ָצאִ ,ק ֵ ּבל ֶאת
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ְּפנֵ ֶיהם ׁ ֶשל מוֹ יְ ׁ ִשי וְ יוֹ נִ י ַה ּ ְמיֻ ָּז ִעיםֶ ׁ ,ש ָחזְ ר ּו ְ ּביָ ַדיִ ם ְמ ֵלאוֹ ת ֵּפרוֹ ת
יסיִ ם.
ֲע ִס ִ
"א ְ
יך ְ ּבנִ ֶיתם ֶאת ַה ַ ּביִ ת ַה ֶּזה?" ִה ְת ַּפ ֵעל מוֹ יְ ׁ ִשי ,וְ יוֹ נִ י ָ ּב ָהה
ֵ
ְ ּב ַת ְד ֵה ָמה ַ ּב ְ ּצ ִריף ַה ָ ּק ָטן .או ִּדי וְ ׁ ִש ְמ ׁ ִשי ַרק ִח ְיּכ ּו ַ ּב ֲענָ וָ ה .יוֹ נִ י
ִה ִ ּנ ַיח ֶאת ַה ֵּפרוֹ ת ְ ּב ֶמ ְר ַּכז ַה ְ ּצ ִריף וְ ָל ַקח לְ ַע ְצמוֹ ַא ָ ּגס ָ ּגדוֹ ל
ימים נוֹ ְט ֵפי
ו ְּב ׁ ֶשלְ ׁ .ש ָאר ַהיְ ָל ִדים ִּכ ְ ּבד ּו ֶאת ַע ְצ ָמם ְ ּב ֵפרוֹ ת ְט ִע ִ
ט־אט ָּפ ַרשׂ ַה ַּליְ ָלה ֶאת ְּכנָ ָפיו ,וְ יָ ֵר ַח
ָע ִסיס ָמתוֹ ק וְ ַר ֲענָ ןַ .א ַ
ִח ֵ ּור נִ ְר ָאה ִמ ַ ּב ַעד ַל ֲח ַר ֵּכי ָה ֲענָ ִפיםַ .היְ ָל ִדים ַה ּ ֻמ ָּת ׁ ִשים ְ ּבק ׁ ִֹשי
יאת ׁ ְש ַמע'ֵ .הם
ַה ֲחזִ יק ּו ֶאת ֵעינֵ ֶיהם ְּפקוּחוֹ ת ְ ּב ָק ְר ָאם ְ'ק ִר ַ
ׁ ָש ְכב ּו ַעל ַה ּ ַמ ְח ָצלוֹ ת ׁ ֶש ָ ּק ַלע או ִּדי וְ נִ ְרדְּ מ ּו ִמ ָיּד.

יוֹ נִ י ָהיָ ה ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ׁ ֶש ּׁ ֵש ַמע ֶאת ָה ַר ַע ׁש ַה ּמוּזָ רַ .א ֲח ָריו ִה ְתעוֹ ֵרר
ְ ּב ֶב ָה ָלה או ִּדי.
"ש ַמ ְע ָּת ֶאת זֶ ה?" ָל ַח ׁש או ִּדי לְ יוֹ נִ י.
ָׁ
"כןְּ ,כ ָבר ׁ ָש ָעה ֲא ֻר ָּכה ֲאנִ י ׁשוֹ ֵמ ַע ֶאת ָה ְר ָח ׁ ִשים ָה ֵא ֶּלה .זֶ ה
ֵּ
ַמ ּ ָמ ׁש ַמ ְפ ִחיד"...
"ח ֵּכה ּפֹה,
ֲ
"אנִ י יוֹ ֵצא לִ ְבדּ ֹק ֶאת ֵּפ ׁ ֶשר ַה ּקוֹ לוֹ ת"ָ ,א ַמר או ִּדיַ ,
יוֹ נִ י ,וְ ַאל ָּתזוּזִ .אם ַּכ ֲעבֹר דַּ ָ ּקה לֹא ֶא ְחזֹרָּ ,ת ִעיר ֶאת ׁ ְש ָאר
ַה ֲחבו ָּרה!"
יוֹ נִ י ִהנְ ֵהן ְ ּבר ׁ
ֹאשוֹ ִ ּב ְד ָא ָגה .או ִּדי נֶ ֱע ַמד ַעל ַר ְג ָליו ְ ּב ׁ ֶש ֶקט,
ָּפ ַסע ַצ ַעד ַא ַחר ַצ ַעדְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא לְ ָה ִעיר ֶאת ַהיְ ׁ ֵשנִ ים ,וְ יָ ָצא
ֵמ ַה ְ ּצ ִריף.
יוֹ נִ י ָ ּב ָהה ִ ּב ְדמוּתוֹ ׁ ֶשל או ִּדי ַהיּוֹ ֵצא וְ ֵה ֵחל לוֹ ַמר ִּפ ְר ֵקי ְּת ִה ִּלים
לִ ׁ ְשלוֹ מוֹ וְ לִ ׁ ְשלוֹ ם ֻּכ ָּלםִ .מ ּׁ ֶש ָע ְבר ּו ׁ ִש ּׁ ִשים ׁ ְשנִ יּוֹ תֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְדמ ּו ְ ּב ֵעינָ יו
"ח ָיּה ְ ּגדוֹ ָלה ְמ ַט ֶיּ ֶלת
ְּכנֶ ַצחָ ,חזַ ר או ִּדי וְ ָא ַמר ְ ּבקוֹ ל ָלחוּץַ :
ְס ִביב ַה ְ ּצ ִריף ׁ ֶש ָּלנוּ".
"מה עוֹ ִשׂ ים?" ׁ ָש ַאל יוֹ נִ י ִ ּב ְשׂ ָפ ַתיִ ם רוֹ ֲעדוֹ ת.
ָ
או ִּדי לֹא ָענָ הֵ .עינָ יו ִט ְיּל ּו ַעל ְּפנֵ י ַה ְ ּצ ִריףִּ ,כ ְמ ַח ְּפשׂ וֹ ת דָּ ָבר
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ְמ ֻס ָיּם .לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן הוּא ָּפנָ ה לְ ַא ַחת ַה ִּפנּוֹ ת וְ ֵה ֵחל ְמ ַג ּׁ ֵש ׁש
ְ ּביָ ָדיו ,וּלְ ַא ַחר ׁ ְשנִ יּוֹ ת ֲא ָחדוֹ ת נִ ְת ְקל ּו יָ ָדיו ְ ּב ַמה ּׁ ֶש ִח ֵּפשׂ ְ ׁ :ש ֵּתי
ֲא ָבנִ ים ׁ ֶשנּוֹ ְתר ּו ִמ ְ ּבנִ ַיּת ַה ְ ּצ ִריף .הוּא ֵה ִרים אוֹ ָתן ְ ּביָ דוֹ וְ ִס ּ ֵמן
לְ יוֹ נִ י ָל ֵצאת ַא ֲח ָריו.
"מה ַא ָּתה ְמ ַת ְכנֵ ן ַל ֲעשׂ וֹ ת?" ָל ַח ׁש יוֹ נִ יַ ,א ְך או ִּדי לֹא ָענָ ה .הוּא
ָ
נֶ ֱע ַמד ְ ּב ֶפ ַתח ַה ְ ּצ ִריףָ ,ל ַקח ֶאת ׁ ְש ֵּתי ָה ֲא ָבנִ ים ְ ּביָ ָדיו ,וְ ֵה ֵחל
לְ ׁ ַש ְפ ׁ ְש ָפן זוֹ ָ ּבזוֹ .
יכה.
ִּפ ְתאֹם נִ ְג ָלה לִ ְפנֵ ֶיהם זוּג ֵעינַ יִ ם זוֹ ֲהרוֹ ת ַ ּב ֲח ׁ ֵש ָכה ַה ְּס ִמ ָ
או ִּדי ֵה ֵחל לוֹ ַמר ִּפ ְר ֵקי ְּת ִה ִּליםּ ְ ,בעוֹ ד יָ ָדיו ְמ ׁ ַש ְפ ׁ ְשפוֹ ת ְ ּבכ ַֹח
ט־אט
ֶאת ׁ ְש ֵּתי ָה ֲא ָבנִ יםַ ,א ְך ׁשוּם נִ יצוֹ ץ לֹא נוֹ ַצר ֵמ ֶהןַ .א ַ
ִה ְת ָק ְרב ּו ֲא ֵל ֶיהם ָה ֵעינַ יִ ם ,וּלְ אוֹ ר ַה ָיּ ֵר ַח יָ ְכל ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם לִ ְראוֹ ת ִּכי
ימ ָתנִ יּוֹ ת.
ֵהן ׁ ַש ָיּכוֹ ת לִ זְ ֵאב ָ ּגדוֹ ל ,חוֹ ֵשׂ ף ׁ ִש ַ ּניִ ם ֵא ְ
יוֹ נִ י ָע ַצם ֵעינָ יו ְ ּב ָחזְ ָק ּה .נַ ֲה ַמת ר ֶֹגז נִ ׁ ְש ְמ ָעה ִמ ִּפי ַה ְּז ֵאב ,וְ ָאז
ִּפ ְתאֹם ָ ּב ַקע נִ יצוֹ ץ ָק ָטן ִמן ָה ֲא ָבנִ ים ׁ ֶש ִ ּב ֵידי או ִּדי.
ישה רוֹ ֶע ֶמת.
"ה ֵבא לִ י זְ ָר ִדים ,יוֹ נִ יַ ,מ ֵהר!" ָל ַח ׁש או ִּדי לְ ִח ׁ ָ
ָ

ִה ׁ ְש ִּפיל ֶאת ֵעינָ יו ְ ּבבו ׁ ָּשה וְ ָח ׁ ַשב ְ ּב ַצ ַער ַעל ְ ּבנֵ י ִמ ׁ ְש ְּפחוֹ ֵת ֶיהם,
ׁ ֶש ְ ּבוַ דַּ אי דּ וֹ ֲא ִגים ָל ֶהם ְמאֹד.

דְּ ָמעוֹ ת ָצצ ּו ְ ּב ֵעינָ יו ׁ ֶשל ׁ ִש ְמ ׁ ִשי ,וְ או ִּדי ָל ַח ׁש ִּפ ְר ֵקי ְּת ִה ִּלים.
"של ֹׁשַ ,א ְר ַ ּבע וְ  "...וְ הוּא ָל ַחץ
"נְ נַ ֶּסה ׁשוּב"ָ ,ק ָרא יוֹ נִ י ִ ּב ְגבו ָּרהָ ׁ ,
ַעל ַה ַּכ ְפ ּתוֹ ר ְ ּב ָכל ַהכּ ַֹח.

"ה ְפ ָּת ָעה!" הוּא ִה ְכ ִריז
ַרק יוֹ נִ י ,לְ ׁ ֵשם ׁ ִש ּנוּי ,לֹא נִ ְר ָאה ֻמ ְד ָאגַ .
ְ ּב ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּת.

ו ִּפ ְתאֹם...

ֻּכ ָּלם ִה ְפנ ּו ֶאת ַמ ְ ּב ֵט ֶיהם לְ ֶע ְברוֹ .

"אאוּץ' ,זֶ ה ָהיָ ה כּ וֹ ֵאב!"
ָ

"ה ַּכ ְפ ּתוֹ ר!!!" ָצוַ ח ׁ ִש ְמ ׁ ִשי ְ ּב ִה ְת ַל ֲהבוּת.
ַ
"א ְ
יך ַה ַה ְפ ָּת ָעה
יוֹ נִ י ֶה ְחזִ יר ִחיּו ְּך ְמ ֻא ּׁ ָשר לִ ׁ ְש ָאר ַהיְ ָל ִדיםֵ .
"ה ֱא ֶמת ִהיא ׁ ֶש ַהכּ ֹל ִ ּבזְ כוּת ַה ְּז ֵאבַ .ה ַּכ ְפ ּתוֹ ר
ׁ ֶש ִּלי?" הוּא ָצ ַחקָ .
ַה ֶּזה ִה ְת ַח ֵ ּבא ְ ּב ִדיּוּק ִמ ַּת ַחת ָה ֶא ֶבן ׁ ֶש ֵה ִרים או ִּדי ַ ּב ַּליְ ָלה ְּכ ֵדי
לְ ַה ִ ּצית ֶאת ָה ֵא ׁש!"
"איזֶ ה י ִֹפי!" ָט ְפח ּו ֻּכ ָּלם ַעל ׁ ִש ְכמוֹ ׁ ֶשל יוֹ נִ י ַה ִ ּנ ְר ָ ּג ׁשֵ .הם ִמ ֲהר ּו
ֵ
ֶל ֱאחֹז זֶ ה ְ ּביָ ָדיו ׁ ֶשל זֶ ה ,וְ יוֹ נִ י ָל ַחץ ְ ּב ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּת ַעל ַה ַּכ ְפ ּתוֹ ר.
ׁשוּם דָּ ָבר לֹא ֵא ַרע.
יוֹ נִ י ׁשוּב נִ ָּסה לִ לְ חֹץַ ,א ְךֻּ ...כ ָּלם נוֹ ְתר ּו ְ ּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם!

"אייָ ,הר ׁ
ֹאש ׁ ֶש ִּלי"...
ַ
"אוֹ הוֹ ֵ ,איזוֹ ְס ַח ְרח ֶֹרת"...
"הי! ִּת ְרא ּו ֵאיפֹה ֲאנַ ְחנוּ!" ִה ְכ ִריז יוֹ נִ י.
ֵ
ַה ֲחבו ָּרה ָ ּב ֲה ָתה ַ ּב ְּס ָפ ִרים ָה ַר ִ ּבים ׁ ֶש ִ ּנ ְ ּבט ּו ֵמ ַה ּ ַמדָּ ִפים.
יע לְ ָאזְ נֵ ֶיהם קוֹ ל נִ ְר ָ ּגז" :זוֹ ְּכ ָבר ַה ַּפ ַעם ָה ֲע ִשׂ ִירית
ִּפ ְתאֹם ִה ִ ּג ַ
יכה לְ ִה ָּס ֵגר! נוָּ ,מה ַא ֶּתם
ׁ ֶש ֲאנִ י אוֹ ֶמ ֶרת ָל ֶכם ׁ ֶש ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ְצ ִר ָ
יטים ִ ּבי ְּכ ִאלּ ּו ִה ַ ּג ְע ֶּתם ְ ּבזֶ ה ָה ֶר ַגע ֵמ ֵאיזֶ ה ִאי ּבוֹ ֵדד...
ַמ ִ ּב ִ
ַה ַ ּביְ ָתה!"

יוֹ נִ י ִמ ֵהר ַל ֲעשׂ וֹ ת ְּכ ִמ ְצוָ תוֹ  ,וְ או ִּדי ִה ְצלִ ַיח לְ ַה ְב ִעיר ֶאת ַה ְּז ָר ִדים,
לְ ָק ֵרב ֲא ֵל ֶיהם ָענָ ף ׁ ֶש ִה ִ ּג ׁיש לוֹ יוֹ נִ י וְ לִ יצֹר ְמדו ָּרה ְק ַט ָ ּנהָ .ה ֵא ׁש
ִה ְת ַל ְּק ָחה ו ָּב ֲע ָרה ְ ּבאוֹ ר ָּכתֹם ,וְ ַה ְּז ֵאבֶ ׁ ,ש ִה ְב ִחין ָ ּב ּהִ ,ה ְס ּתוֹ ֵבב
ַעל ִע ְקבוֹ ָתיו וְ נֶ ֱע ַלם ַ ּב ֲח ׁ ֵש ָכה.
"ברו ְּך ַה ּׁ ֵשם!
"ע ִשׂ ָית ֶאת זֶ ה!" ָל ַחץ יוֹ נִ י ֶאת יָ ָדיו ׁ ֶשל או ִּדיּ ָ ,
ָ
ִה ַ ּצלְ ָּת ֶאת ֻּכ ָּלנוּ!"
ַ ּב ּב ֶֹקרְּ ,כ ׁ ֶש ִה ְתעוֹ ְרר ּו ׁ ְש ָאר ְ ּבנֵ י ַה ֲחבו ָּרהִ ,ס ְּפר ּו ָל ֶהם או ִּדי וְ יוֹ נִ י
ֶאת קוֹ רוֹ ת ַה ַּליְ ָלה וְ ִה ְב ִהיל ּו אוֹ ָתם ַּכה ֶֹגן.
"היִ ינ ּו ְ ּב ַס ָּכנָ ה ְ ּגדוֹ ָלה!" ָק ָרא דָּ נִ י.
ָ
"הלְ וַ אי ׁ ֶש ּנו ַּכל ַל ְחזֹר ַה ַ ּביְ ָתה"ָ ,א ַמר מוֹ יְ ׁ ִשי ְ ּב ֵעינַ יִ ם חוֹ לְ מוֹ ת.
ַ
יכים לְ ַה ְכנִ יס ֶאת ַע ְצ ֵמנ ּו ַל ַה ְר ַּפ ְת ָקה
"לְ ׁ ֵשם ָמה ָהיִ ינ ּו ְצ ִר ִ
ְ
ַה ְמ ֻס ֶּכנֶ ת ַה ּזֹאת?" נֶ ֱאנַ ח ׁ ִש ְמ ׁ ִשיַ ,אך לְ ַמ ְר ֶאה ַה ּ ַמ ָ ּב ִטים
ַה ִ ּנזְ ָע ִמים ׁ ֶש ִה ְפנ ּו ֵא ָליו ֲח ֵב ָריו וְ ִהזְ ִּכיר ּו לוֹ ִמי ָ ּג ַרם לְ ָכל זֶ ה -
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ֵהם ֹלא ָּבכּו
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ְשׂ ָע ָר ּה ַהבָּ ִהיר ָהיָ ה ָסתוּרְ ,קוֻ צּ וֹ ָתיו ְדּ בוּקוֹ ת ַעל לְ ָחיֶ ָיה
ַה ְּמיֻ ָּזעוֹ תַ .חם ָהיָ ה לָ ּה וְ ָחנוּקַ ,א ְך ָה ָר ָעב ֵה ִציק לָ ּה יוֹ ֵתר ִמכּ ֹל.
יב ָת ּה ָדּ ְר ׁ ָשה בְּ ת ֶֹקף ֶאת ׁ ֶש ָ ּל ּה.
ֵמ ֶע ָיה ִה ְת ַה ְּפכוּ וְ ֵק ָ
ֵעינֶ ָיה ַה ְּפקוּחוֹ ת ל ֹא ָראוּ ָדּ ָבר זוּלַ ת לֶ ֶחם .סו ֵּגי לֶ ָח ִמים ַרבִּ ים
ָהיוּ ׁ ָשם :לֶ ֶחם ָּפ ִר ְ
יך ו ָּב ִהירּ ִ ,כ ָ ּכר ׁ ְשלֵ ָמה ו ְּפרוּסוֹ ת ,לֶ ֶחם ָט ִרי
וַ ֲא ִפלּ וּ יָ ֵב ׁש...
יסה.
ֲא ָבל ָ ּכל ֵאלּ וּ ל ֹא ָהיוּ בְּ נֵ י נְ ִג ָ
בִּ כְ יוֹ ַההוֹ לֵ ְך וְ גוֹ ֵבר ׁ ֶשל ֶא ְביָ ָתר ִה ְצלִ ַיח לַ ְחדּ ֹר לְ ָאזְ נֶ ָיה וּלְ ַה ְר ִעיד
ימה ֲחבוּיָ ה בְּ לִ בָּ ּה.
נִ ָ
"א ּ ָמאֲ ,אנִ י ָר ֵעב! ִא ּ ָמא ,לֶ ֶחם!"
ִ
ִא ּ ָמא ל ֹא ָענְ ָתהִ .היא ׁ ָשכְ ָבה בְּ ַח ְד ָר ּהִ ,ח ֶּו ֶרת וַ ֲחלו ׁ ָּשה ,וְ ֵעינֶ ָיה
יטה ְקוֻ צַּ ת ַּתלְ ַּת ִ ּלים ִמ ִּמ ְצ ָח ּה ו ָּפנְ ָתה ֶאל
ֲעצוּמוֹ תּ .פו ָּעה ֵה ִס ָ
ישה טוֹ בֶ ,א ְביָ ָתרַ .אל ִּת ְצ ַעק,
ַה ָּפעוֹ ט ַהדּ וֹ ֵמ ַעִ :
"א ּ ָמא ל ֹא ַמ ְר ִ ּג ׁ ָ
אוּלַ י עוֹ ד ְמ ַעט יְ הוֹ ׁ ֶש ַבע ָּת ִביא לְ ָך ַמ ׁ ּ ֶשהוּ לֶ ֱאכֹל"...
ֲא ָבל ֶא ְביָ ָתר ל ֹא ִה ְפ ִסיק .הוּא בָּ ַעט בְּ ַר ְגלָ יו ַה ְ ּק ַטנּ וֹ ת ו ָּב ָכה:
"לֶ ֶחם!" וְ ָצ ַרח" :לֶ ֶחם!"
ּפו ָּעה יָ ְד ָעה ׁ ֶש ֶיּלֶ ד ָר ֵעב ֵאינוֹ יֶ לֶ ד ָרגו ַּעִ .היא ָּפ ְת ָחה ֶאת
ֲארוֹ נוֹ ת ַה ִּמ ְטבָּ חַ ,א ְך ֻ ּכ ָ ּלם ָהיוּ ֵר ִיקים .זֶ ה זְ ַמן ַרב ׁ ֶשלּ ֹא ֻהכְ נַ ס
ֲאלֵ ֶיהם ׁשוּם ְדּ ַבר ַמ ֲא ָכל.
ֶא ְביָ ָתר ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך לְ יַ בֵּ ב בְּ קוֹ ל ָצרוּדַ .רק ַ ּכ ֲעבֹר ׁ ָש ָעה ׁ ָשכְ כוּ
יְ ָבבוֹ ָתיו ,וְ נִ ְשׂ ָּת ְר ָרה ְדּ ָמ ָמה.
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נִ ְר ַדּ ם ַה ִּמ ְס ֵ ּכן ָ -ר ֵעב.
ּפו ָּעה ָח ׁ ָשה ְּת ׁשו ָּקה ַע ָּזה לִ ְבכּ וֹ ת ,לִ ְצר ַֹח ְ ּכמוֹ ׁ ֶש ֶא ְביָ ָתר יוֹ ֵד ַע
לַ ֲעשׂ וֹ ת .אוּלַ י זֶ ה יוֹ ִעיל לְ ַה ׁ ְש ִקיט ֶאת ַר ֲעבוֹ נָ ּהַ ,א ְך ל ֹא ָהיָ ה בָּ ּה
כּ ַֹח לַ ֲעשׂ וֹ ת זֹאתִ .היא ׁ ָש ְק ָעה בְּ ִר ְפיוֹ ן בְּ כֻ ְר ַסת ָהעוֹ רֵ ,עינֶ ָיה
בּ וֹ הוֹ ת בֶּ ָחלָ ל ,וְ ֶא ְצבְּ עוֹ ֶת ָיה חוֹ ְרטוֹ ת בְּ לִ י ֵמ ִשׂ ים ַעל ַה ּ ַמ ָּפה
ִשׂ ְרטו ִּטים בְּ צו ָּרה ְמ ֻע ֶ ּגלֶ ת  -לֶ ֶחם.
ישה ֲע ִדינָ הֶ ,דּ לֶ ת ָה ֵעץ ַה ְ ּכ ֵב ָדה נָ ָעה ַעל ִצ ָיר ּה .יְ הוֹ ׁ ֶש ַבע
נְ ִק ׁ ָ
ׁ ָש ָבה ֵמ ַה ׁ ּשוּק ,יָ ֶד ָיה ֵריקוֹ תּ ַ ,כצָּ פוּי.
"אין ְ ּכלוּםֲ .א ִפלּ וּ ַּפת
"אין"ִ ,היא נָ ׁ ְש ָפה בְּ יֵ או ּׁשּ ,פוֹ ֶכ ֶרת יָ ֶד ָיהֵ ,
ֵ
ִקבָּ ר ֵאיןּ ְ ,כלוּוּוּוּם!"
'כלוּם' ְ ּכמוֹ בָּ ֵצק ָדּ ִביק וְ ַע ְק ׁ ָשנִ י ,סוֹ ֶפ ֶקת
ִהיא ָמ ְת ָחה ֶאת ַה ְ ּ
ַ ּכ ֶּפ ָיה ְ ּכ ֵדי לְ ַה ְד ִ ּג ׁישּ ְ :כלוּ---ם! וּלְ ַא ַחר ִמ ֵ ּכן ָצנְ ָחה ַעל ִר ְצ ַּפת
ַה ׁ ּ ַשיִ ׁש ַהבּ וֹ ֶה ֶקת" .בַּ ֶדּ ֶר ְך ָּפ ַג ׁ ְש ִּתי ֶאת ָמ ֲחלַ ת וְ ָא ִח ָיה ֲאדוֹ נִ ָיּה,
ֵעינֵ ֶיהם ָּתרוֹ ת ָס ִביבְ ,מ ַח ְּפשׂ וֹ ת ֶאת ַמלְ ָאכִ י ַה ָ ּק ָטן בֶּ ן ֶה ָח ֵמ ׁש.
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי אוֹ ָתם ָשׂ ִחים לְ ָמאן ְדּ הוּ ִ ּכי ַהבּ ֶֹקר הוּא יָ ָצא לְ לַ ֵ ּקט
אדי ַה ָּסמו ְּך ,וַ ֲע ַדיִ ן ל ֹא
ֶּת ֶבן ִמבֵּ ין ַר ְגלֵ י ַהבְּ ֵהמוֹ ת ַה ְמ ֻר ָ ּכזוֹ ת בַּ ָּו ִ
ׁ ָשבֵ .הם חוֹ ׁ ְש ׁ ִשים ׁ ֶש"...
"דּ י!" ָק ְט ָעה אוֹ ָת ּה ּפו ָּעהּ ִ ,כ ְּס ָתה ָאזְ נֶ ָיה בְּ ַכ ּפוֹ ת יָ ֶד ָיה -
ַ
ְמ ָס ֶר ֶבת לִ ׁ ְשמ ַֹע.
יס ַטל ַהנּ וֹ ְצצוֹ ת ל ֹא ִה ִּזילוּ ִדּ ְמ ָעה לְ נ ַֹכח
נִ ְב ְר ׁשוֹ ת ַה ְ ּק ִר ְ
ַה ִּמ ְת ַר ֵח ׁש ,וִ ילוֹ נוֹ ת ַה ּ ֶמ ׁ ִשי ַה ַּס ְסגוֹ נִ ִיּים ִה ְס ִּתירוּ ֵמ ֵעינֵ י יוֹ ׁ ְש ֵבי
ַהבַּ יִ ת ֶאת ַה ִּמ ְתחוֹ לֵ ל בַּ חוּצוֹ ת.
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יש ֵאל אוֹ ֵמר ׁ ֶשלּ ֹא נִ ָ ּכנַ ע לָ רוֹ ָמ ִאים בְּ ׁשוּם א ֶֹפן  -נַ ְר ֶאה לָ ֶהם
"ע ִמ ׁ ָ
ֲ
ִמי ֲאנַ ְחנוּ!" נֶ ֶח ְמיָ ה ָק ַמץ ֶאת ֶא ְצבְּ עוֹ ָתיו בְּ ַע ְק ׁ ָשנוּת לְ ֶא ְגרוֹ ף,
ְמנַ ֶּסה לְ ַח ּקוֹ ת ֶאת זְ רוֹ עוֹ ָתיו ַה ֲחסוֹ נוֹ ת ו ְּתפוּחוֹ ת ַה ׁ ּ ְש ִר ִירים ׁ ֶשל
יש ֵאל ִ -מבִּ ְריוֹ נֵ י ַה ׁ ּ ְשכוּנָ ה.
ֲע ִמ ׁ ָ
יפה ֶאת ַצ ּ ָמ ָת ּה
"אֲ ...אנִ י ּפוֹ ֶח ֶדת" ,לָ ֲא ָטה יְ הוֹ ׁ ֶש ַבעִ .היא ֵה ִע ָ
ֲ
ָה ֲעבוֹ ָתה לְ ָאחוֹ רּ ְ ,כמוֹ ְמנַ ָּסה לְ ָג ֵר ׁש ֶאת ַה ְּמ ִציאוּת ַה ּקוֹ ֶד ֶרת,
"מ ַס ְּפ ִרים ִ ּכי ָהרוֹ ָמ ִאים ָה ְר ׁ ָש ִעים רוֹ ִצים
ַא ְך לְ ל ֹא הוֹ ִעילְ .
לִ כְ בּ ֹׁש ֶאת ָה ִעיר ,וְ ָאזַ ...מה ִיּ ְהיֶ ה ַעל בֵּ ית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש? ֵא ְ
יך
נַ ְק ִריב ָק ְרבָּ נוֹ ת?" ׁ ָש ֲאלָ הִ ,מ ׁ ְש ַּת ֶ ּנ ֶקת בְּ ִד ְמעוֹ ֶת ָיה.
ּגו ּׁש ָמ ִריר ִט ֵּפס בְּ ַמ ֲעלֵ ה ְ ּגרוֹ נָ ּה ׁ ֶשל ּפו ָּעהֲ ,א ָבל ִהיא ל ֹא
ִה ְצלִ ָיחה לִ ְבכּ וֹ תַ .מ ֲא ַגר ִדּ ְמעוֹ ֶת ָיה ְ ּכמוֹ יָ ַב ׁש ,וּלְ ׁשוֹ נָ ּה ָדּ ְב ָקה
לְ ִח ָ ּכ ּה ַהצָּ ִח ַיחּ ָ .כל ׁ ֶש ָיּכְ לָ ה הוּא לְ ֵה ָאנֵ ַח בִּ כְ ֵבדוּתַ ,א ְך ל ֹא
ָהיָ ה בְּ כ ָֹח ּה ׁ ֶשל ַאנְ ָח ָת ּה לְ ַח ֵ ּלץ אוֹ ָת ּה ֵמ ַה ְ ּל ִפ ָיתה ַהצּ וֹ ֶב ֶטת
ׁ ֶש ָ ּל ֲח ָצה ַעל לִ בָּ ּה.
"הזְ דָּ ְרזִ י
ִּ
"ת ְר ָצה!" ׁ ָש ַמ ְע ִּתי לְ ֶפ ַתע ֶאת קוֹ ָל ּה ׁ ֶשל ַה ַּס ְפ ָרנִ יתִ ,
ָל ֵצאתָ ,ע ַלי לִ נְ עֹל ֶאת ַה ִּס ְפ ִר ָיּה".
ֵה ַר ְמ ִּתי ִמן ַה ֵּס ֶפר ֶאת ֵעינַ י ַהדּ וֹ ְמעוֹ תֵ .הן ִמ ְצ ְמצ ּו ְמ ֻסנְ וְ רוֹ ת
יפה
ֵמאוֹ רוֹ ַה ָ ּב ִהיר ׁ ֶשל ַה ְּפלוֹ רוֹ ֶסנְ טִ .מ ַ ּבחוּץ נִ ְ ּב ָטה ֵא ַלי ְק ִט ָ
ׁ ְשח ָֹרה וַ ֲח ׁשו ָּכה ,זְ רו ָּעה כּ וֹ ָכ ִבים זוֹ ֲה ִרים.
"כ ָבר ְמ ֻא ָחר"ָּ ,פ ַל ְט ִּתי ְ ּב ֶב ָה ָלה.
ְּ
"מ ֻא ָחר ְמאֹד"ִ ,א ּׁ ְש ָרה ַה ַּס ְפ ָרנִ ית"ָ ,ר ִא ִיתי ׁ ֶש ַא ְּת ׁ ְשקו ָּעה
ְ
ְ
יע ָלך"ָ ,א ְמ ָרה ַ ּב ֲח ִביבוּת.
ַ ּב ֵּס ֶפר ,וְ לֹא ָר ִצ ִיתי לְ ַה ְפ ִר ַ
ִּפ ְתאֹם ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ׁ ֶש ֲאנִ י ְר ֵע ָבהֵ .מ ַה ָ ּצ ֳה ַריִ ם לֹא ָט ַע ְמ ִּתי ְמאוּם.
ִה ְת ַ ּב ַיּ ׁ ְש ִּתי ָלחו ּׁש זֹאתַ .ה ִאם זֶ ה נִ ְק ָרא ָר ָעב?!
ִר ַח ְמ ִּתי ַעל ֶא ְביָ ָתר ַה ּ ִמ ְס ֵּכןַ ,על יְ הוֹ ׁ ֶש ַבע ַה ּ ְמפ ֶֹח ֶדתַ ,על ּפו ָּעה
 ׁ ֶש ָּכל ּו דִּ ְמעוֹ ֶת ָיה ,וְ ַעל נֶ ֶח ְמיָ ה ֶ ׁ -ש ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמין ׁ ֶש ָהרוֹ ָמ ִאיםיִ ְכ ְ ּב ׁש ּו ֶאת יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם וְ יַ ֲח ִריב ּו ֶאת ֵ ּבית ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש .יָ ַד ְע ִּתי ִּכי
ִּת ְקוָ תוֹ ִּת ְתנַ ֵּפץ.
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"חזְ ר ּו ִ ּב ְת ׁשו ָּבה! ַמ ֵהר!" זָ ַע ְק ִּתי ְ ּב ֵא ֶלם קוֹ ל ַלדְּ ֻמיּוֹ ת ַהדּ וֹ ְממוֹ ת
ִ
"בכוִּ ,ה ְת ַּפ ְּללוַּ ,אל ְּת ַחכּ וּ! ַא ַחר ָּכךְ
ׁ ֶש ֵה ִציצ ּו ֵא ַלי ִמן ַה ֵּס ֶפרּ ְ ,
יִ ְהיֶ ה ְמ ֻא ָחר ִמדַּ י"...

גַ ע ָה ַא ֲחרֹון
ָּב ֶר

לִ ַּט ְפ ִּתי ְ ּב ַמ ָ ּב ִטי ֶאת ְּפנֵ ֶיהם ַה ּנו ִּגיםַ ,ה ְּכאו ִּביםֶ ׁ ,של יַ לְ ֵדי
ִמ ׁ ְש ַּפ ַחת ִחזְ ִק ָיּהֵ .הם נָ ְגע ּו לְ לִ ִ ּבי.
"ה ִּס ְפ ִר ָיּה ִּת ְהיֶ ה ְּפתו ָּחה ְ ּב ֶעזְ ַרת ַה ּׁ ֵשם ָמ ָחר ַ ּב ָ ּצ ֳה ַריִ ם"ֵ ,ה ִא ָיצה
ַ
ִ ּבי ַה ַּס ְפ ָרנִ ית ִ ּבנְ ִעימוּתּ ַ ,ב ֲה ִבינָ ּה לְ רו ִּחיֵ .ה ַע ְפ ִּתי ַמ ָ ּבט ַא ֲחרוֹ ן
ֶאל ַה ֵּס ֶפרָ ׁ .ש ַל ְח ִּתי ִחיּו ְּך ְמעוֹ ֵדד לְ ֶא ְביָ ָתר ַה ּ ְמיֻ ָּסרַ ,ה ּ ְמ ֻצ ָיּר ַעל
יכה ,וְ ִה ְב ַט ְח ִּתי לִ יהוֹ ׁ ֶש ַבע ַה ּ ְמ ַצ ָּפה" :נִ ְת ָר ֶאה ָמ ָחר".
ַה ְּכ ִר ָ
לְ ָמ ֳח ָרת ָּת ְק ָפה אוֹ ִתי ׁ ַש ַּפ ַעת .לֹא יָ ֹכלְ ִּתי ָל ֶל ֶכת ַל ִּס ְפ ִר ָיּה
וְ ָל ׁשוּב ֶאל ְ ּבנֵ י ִמ ׁ ְש ַּפ ַחת ִחזְ ִק ָיּה ַה ּסוֹ ְבלִ יםַ .הדְּ ֻמיּוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ֵּס ֶפר
ִר ְ ּצד ּו מוּל ֵעינַ יֲ ,עצוּבוֹ תּ ,תוֹ הוֹ ת ו ְּמ ֻבלְ ָ ּבלוֹ תַּ .כ ּ ָמה ָח ׁ ַש ְק ִּתי
לְ ָה ִפ ַיח ָ ּב ֶהן ִּת ְקוָ ה ,לְ ַה ְב ִט ַיח ָל ֶהן ׁ ֶש ַה ּ ַמ ָ ּצב יִ ׁ ְש ַּת ֶ ּנה...
ַא ְך לֹא יָ ֹכלְ ִּתי לְ ַכ ֵּזב ָל ֶהן .יָ ַד ְע ִּתי ׁ ֶש ַה ּ ְמ ִציאוּת ִּת ְהיֶ ה ׁשוֹ נָ ה
"בכוִּ ,ה ְת ַּפ ְּללוִּ ,חזְ ר ּו
וְ ָק ׁ ָשה יוֹ ֵתרָ .ר ִצ ִיתי ׁשוּב לְ יַ ֵעץ ָל ֶהןּ ְ :
ִ ּב ְת ׁשו ָּבה!" ְּכמוֹ ׁ ֶש ָ ּק ָרא ְ ּב ָאזְ נֵ ינ ּו ַא ָ ּבאְּ ,כ ׁ ֶש ָיּ ׁ ַש ְבנ ּו ַעל ָה ָא ֶרץ
"א ַמר ָל ֶהם יִ ְר ְמיָ ה ּו ַה ָ ּנ ִביא:
ְ ּב ִת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאבֲ ,א ֵבלִ ים ו ְּמקוֹ נְ נִ יםָ :
ִאלּ ּו ְ ּב ִכ ֶיתם ְ ּב ִכ ָיּה ַא ַחת ַעד ׁ ֶש ַא ֶּתם ְ ּב ִציּוֹ ן  -לֹא ְ ּגלִ ֶיתם!"
ֲא ָבל יְ הוֹ ׁ ֶש ַבעּ ,פו ָּעה ,נְ ֶח ְמיָ ה וְ ֶא ְביָ ָתר לֹא ָ ּבכ ּו ֶאת ַה ְ ּב ִכ ָיּה
ַה ּגוֹ ָרלִ ית ַה ּזֹאת.
נָ כוֹ ןֵ ,הם ָ ּבכוֵּ .הם ָ ּבכ ּו ִמ ְּפנֵ י ׁ ֶש ֵה ִציק ָל ֶהם ָה ָר ָעבֵ ,הם ָ ּבכ ּו
לְ נ ַֹכח ַה ָ ּצרוֹ ת ַה ָ ּבאוֹ ת ו ְּת ֵכפוֹ תֵ ,הם ָ ּבכ ּו ִּכי ָּפ ֲחד ּו ׁ ֶש ָהרוֹ ָמ ִאים
יִ ְכ ְ ּב ׁש ּו ֶאת ָה ִעיר...
ֲא ָבל - - -
ֵהם לֹא ָ ּבכ ּו ַעל ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ׁ ְשל ּו ַ ּב ֲח ָט ִאים ,לֹא ָ ּבכ ּו ְ ּב ַב ָ ּק ׁ ַשת ְמ ִח ָילה,
לֹא ָּכ ֲאב ּו ֶאת ַצ ַער ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ,וְ ָל ֵכן ָ ּב ִכ ִיתי ֲאנִ י.
ָ ּב ִכ ִיתי ִ ּב ׁ ְש ִב ָילםּ ָ ,ב ִכ ִיתי ִ ּב ׁ ְש ִביל ָּכל ַהדּ וֹ ר ַההוּאֶ ׁ ,ש ָ ּג ָלה,
ו ָּב ִכ ִיתיֵּ ,כןּ ָ ,ב ִכ ִיתי ִ ּב ׁ ְש ִביל ַהדּ וֹ ר ַה ֶּזהֶ ׁ ,ש ֵ ּבית ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש לֹא
נִ ְבנָ ה ְ ּביָ ָמיו ,ו ְּכ ִאיל ּו ָח ַרב ְ ּביָ ָמיו.

פרטוש ציירה:
כתבה :אפרת

מלכי המר

ׁ ְש ִמי יוֹ ֵסף ַח ִיּיםֲ .אנִ י ֶ ּבן ׁ ְשמוֹ נֶ ה וְ אוֹ ֵהב לִ ְרכּ ֹב ַעל אוֹ ַפ ַ ּניִ ם.

ו ִּפ ְתאֹם  -לֹא ַּת ֲא ִמינ ּו ָ -ר ִא ִיתי אוֹ תוֹ !

ַ ּב ִּכ ָּתה ֲאנִ י נֶ ְח ׁ ָשב לְ יֶ ֶלד ַח ָּל ׁשַ ,ה ִ ּצ ּיוּנִ ים ׁ ֶש ִּלי נְ מו ִּכים ,וְ ַגם
ַ ּב ֶח ְב ָרה ֵאינִ י ַמ ְצלִ ַיח ִ ּב ְמיֻ ָחד .לֹא ַא ַחת ָא ְמר ּו לִ י ׁ ֶש ֲאנִ י 'לֹא
יֻ ְצ ָלח' ,וְ ַגם ֲאנִ י חוֹ ׁ ֵשב ָּכ ְך ְ ּב ַע ְצ ִמי ַעל ַע ְצ ִמי.

הוּא ָל ַב ׁש ֻחלְ ָצה לְ ָבנָ ה ו ִּמ ְכנָ ַסיִ ם חו ִּמיםֵ .עינָ יו ָהי ּו חוּמוֹ ת,
וְ ַעל ַא ּפוֹ ָהי ּו זְ רו ִּעים נְ ָמ ׁ ִשים ְק ַט ִ ּניםַ ,מ ּ ָמ ׁש ְּכמוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה ָּכתוּב
ַ ּב ֵּס ֶפר.

לֹא ִמ ְּז ַמן ָק ָרה לִ י ַמ ּׁ ֶשה ּו ְמ ַענְ יֵ ן.

נִ ְצ ַמ ְד ִּתי ְ ּב ֶב ָה ָלה ֶאל ִקיר ַה ִּס ְפ ִר ָיּהַ .ה ִאם ֲאנִ י חוֹ ֵלם? ֵא ְ
יך
יע לְ ָכאן ְראו ֵּבן?
ִה ִ ּג ַ

או ַּלי ַּת ְח ׁ ְשבוַּ :מה ְּכ ָבר ָק ָרה לוֹ ? ַס ָ ּבא וְ ַס ְב ָּתא ׁ ֶשלּ וֹ ִה ִ ּגיע ּו
לְ ִב ּקוּר ִמחוּץ ָל ָא ֶרץ? הוּא ָרב ִעם ֲאחוֹ תוֹ ַה ְּק ַט ָ ּנה?
יע ִ ּב ְמיֻ ָחד!
ָאז זֶ הוֶּ ׁ ,שלּ ֹאַ .ה ִּס ּפוּר ׁ ֶש ִּלי ַא ֵחר ו ַּמ ְפ ִּת ַ
ּבוֹ א ּו נַ ְת ִחיל ...מו ָּכנִ ים?

ַה ׁ ּ ָש ַמ ִים ָהיוּ ֵ ּכ ִהיםְ ,ו ַכדּ ו ֵּרי ָהאוֹ ֵיב ׁ ָש ְרקוּ ִמ ָּס ִביבְ .ראו ֵּבן
ָּפ ַסע ְּב ִא ִּטיּוּת ,חוֹ ֵלף ְ ּכמוֹ ֵצל ַּב ִּס ְמ ָטאוֹ תָ ,צמוּד ְל ִקירוֹ ת
ַה ָּב ִּתיםַ .רק ִל ְפ ֵני ֶר ַגע ִה ְצ ִל ַיח ְּב ִס ַיּ ְע ָּתא ִדּ ׁ ְש ַמ ָיּא ַל ְחמֹק
ִמ ַ ּכדּ וּר ׁ ֶשנּ וֹ ָרה ִּב ֵידי ַא ַחד ַה ַּצ ָ ּל ִפים ַה ַיּ ְר ְדּ ִניםְ ,ו ִה ֵ ּנה ׁ ָש ַמע
ֹאשוֹ ְּב ֶב ָה ָלה ְו...
ֵמ ֲאחוֹ ָריו ַר ַח ׁש מו ָּזר .הוּא ִה ְפ ָנה ֶאת ר ׁ
קוֹ ל ַר ַח ׁש נִ ׁ ְש ַמע ַ ּגם ֵמ ֲאחוֹ ַריֵ .ה ַר ְמ ִּתי ֶאת ֵעינַ י ֵמ ַה ֵּס ֶפר
אתי ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה ,ו ְּבעוֹ ִדי סוֹ ֵקר ֶאת ְס ִב ָיב ִתי
ַה ּ ְמ ַר ֵּתק ׁ ֶש ָ ּק ָר ִ
ָח ׁ ַש ְב ִּתי לְ ַע ְצ ִמי'ַ :הלְ וַ אי ׁ ֶש ָיּ ֹכלְ ִּתי לִ ְפ ּג ֹׁש ֶאת ְראו ֵּבן ַה ֶּזה'...
ָא ַה ְב ִּתי ֶאת ַהדְּ מוּת ׁ ֶשלּ וֹ ֵמ ָה ֶר ַגע ׁ ֶש ִה ְת ַחלְ ִּתי לִ ְקרֹא ֶאת
אתי יוֹ ֵתר ָ -א ַה ְב ִּתי אוֹ תוֹ יוֹ ֵתר וְ ַאף ָח ׁ ַש ְב ִּתי
ַה ֵּס ֶפר ,ו ְּכ ָכל ׁ ֶש ָ ּק ָר ִ
לְ ַע ְצ ִמי'ַ :הלְ וַ אי ׁ ֶש ָהיָ ה לִ י ָח ֵבר ְּכמוֹ ְראו ֵּבן'...

"מה ּקוֹ ֶרה ּפֹה? ֵאיפֹה ַההוֹ ִרים
ְראו ֵּבן ָּפ ַתח ֶאת ִּפיו וְ ָל ַח ׁשַ :
ׁ ֶש ִּלי? ַ ּגם ֶאת ַה ַ ּביִ ת ׁ ֶש ָּלנ ּו ִה ְפ ִציצוּ?"
קוֹ לוֹ ֵה ֵחל לִ ְרעֹדִ .ה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ׁ ֶש ֲאנִ י ,יוֹ ֵסף ַח ִיּים ַה ּׁ ַש ְת ָקן וַ ֲח ַסר
יע אוֹ תוֹ ֵ .ה ַר ְמ ִּתי ֶאת יָ ִדי וְ ָא ַמ ְר ִּתי:
ַה ִ ּב ָּטחוֹ ןֻ ,מ ְכ ָרח לְ ַה ְר ִ ּג ַ
ְ"ראו ֵּבןּ ַ ,גם ֲאנִ י לֹא ֵמ ִבין ַמה ְ ּב ִדיּוּק קוֹ ֶרה ּפֹהֲ ,א ָבל ֲאנִ י חוֹ ׁ ֵשב
ׁ ֶש ָע ַב ְר ָּת ַל ְּז ַמן ׁ ֶש ָּלנוִּ ׁ ,ש ּׁ ִשים וְ ַא ְר ַ ּבע ׁ ָשנִ ים ַא ֲח ֵרי זְ ַמ ְ ּנ ָך!"
"מה???" הוּא ָצ ַעק ְ ּבח ֶֹסר ֵאמוּן.
ָ
ִה ַ ּב ְטנ ּו זֶ ה ָ ּבזֶ הֲ ,המו ִּמים ,וּלְ ֶפ ַתע ִּפ ְתאֹםַ ,ל ְמרוֹ ת ַה ְ ּנ ִס ּבוֹ ת
ַה ְמ ׁ ֻשנּוֹ תִ ,ה ְת ַחלְ נ ּו לִ ְצחֹקְ ,צחוֹ ק ֲא ִמ ִּתי ו ְּמ ׁ ֻש ְח ָררְּ .כ ָבר זְ ַמן
ַרב לֹא ָצ ַח ְק ִּתי ָּכ ָכהּ ְ ,ב ֶד ֶר ְך ְּכ ָלל יֵ ׁש לִ י ִס ּבוֹ ת לִ ְבכּ וֹ ת דַּ וְ ָקא...
ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְר ְ ּגע ּו ַ ּג ֵּלי ַה ְ ּצחוֹ ק ִה ׁ ְש ַּת ָ ּנה ֵס ֶבר ָּפנָ יו ׁ ֶשל ְראו ֵּבן ,וְ הוּא
"איפֹה ַה ַ ּביִ ת ׁ ֶש ִּלי? וְ ַה ַה ְפ ָ ּגזָ הַ ...מה ּׁ ְשלוֹ ָמם ׁ ֶשל
ִה ְר ִצין וְ ָא ַמרֵ :
ָּכל ְ ּבנֵ י ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתי?"
ַמ ּבוּל ׁ ְש ֵאלוֹ ת נוֹ ָרה ִמ ִּפיו ,וַ ֲאנִ י נְ בוּכוֹ ִתיָ .מה או ַּכל ַל ֲענוֹ ת?
ִמ ּתוֹ ְך ח ֶֹסר אוֹ נִ ים לִ ַּט ְפ ִּתי ֶאת דַּ ֵּפי ַה ֵּס ֶפר ,וְ ָאז נִ ְצנֵ ץ ִ ּבי ַר ְעיוֹ ן.

ִה ְמ ׁ ַש ְכ ִּתי לִ ְקרֹא:

ֶזה ָה ָיה ַא ָּבא ׁ ֶשלּ וֹ ֶ ׁ ,ש ִ ּנ ָּסה ַ ּגם הוּא ְל ַה ִ ּג ַיע ַה ַּב ְי ָתה ְּב ׁ ָשלוֹ ם.
ְ"ראו ֵּבןַ ,י ִ ּק ִירי ,בּ וֹ א ְנ ַמ ֵהר ַה ַּב ְי ָתהִ ...א ּ ָמא ְּב ַו ַדּ אי דּ וֹ ֶא ֶגת.
שיג ְמ ַעט א ֶֹכל"...
ָּברו ְּך ַה ׁ ּ ֵשםִ ,ה ְצ ַל ְח ִּתי ְל ַה ּ ִ ׂ
"א ָבל ...זֶ ה ֲאנִ י! זֶ ה ַה ִּס ּפוּר ׁ ֶש ִּלי!"
ְראו ֵּבן ָּפ ַער ֶאת ִּפיוֲ :
"אנִ י קוֹ ֵרא ֵס ֶפרַ ...על
"נָ כוֹ ן"ֵ ,ה ׁ ַש ְב ִּתי ְ ּב ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה ׁ ֶשל יוֹ ֵד ַע־כּ ֹלֲ ,
אוֹ דוֹ ֶת ָ
יך!"
"לֹא יִ ָּת ֵכן!" ָק ָרא ְראו ֵּבן.
"א ָבל זוֹ ַה ּ ְמ ִציאוּת"ָ ,א ַמ ְר ִּתי לוֹ  ,וּלְ ַע ְצ ִמי ָא ַמ ְר ִּתי :לֹא ְמ ׁ ַש ֶ ּנה
ֲ
ְ
ֵאיך ו ָּמהַ ,ע ְכ ׁ ָשו הוּא ּפֹה וְ ָע ַלי לְ ִה ְתמוֹ ֵדד ִעם זֶ ה.
יָ דוֹ ַה ִח ֶ ּו ֶרת וְ ָה ָרזָ ה ֻה ְ ּנ ָחה ַעל זְ רוֹ ִעי" .רוֹ ֶצה לִ ְהיוֹ ת ָח ֵבר ׁ ֶש ִּלי?"
"ח ִיּים זַ לְ ָמןֲ ,ח ֵב ִרי ַה ּטוֹ בָ ,עזַ ב ֶאת ַה ֵחיְ ֶדר ִּכי"...
הוּא ׁ ָש ַאלַ ,
קוֹ לוֹ נִ ְק ַטע וְ ֵעינָ יו ִה ְת ַמ ְּלא ּו דְּ ָמעוֹ ת" ,הוּא יָ ָצא ַל ֲעבֹדָ ...א ִביו
נִ ְפ ַצע ַ ּב ְּק ָרבוֹ ת וְ הוּא ָצ ִר ְ
יך ַל ֲעזֹר ְ ּב ַפ ְרנָ ַסת ַה ַ ּביִ תַּ .כ ּ ָמה ֲאנִ י
ּבוֹ ֵדד ִ ּבלְ ָע ָדיו!"
ִה ַ ּב ְט ִּתי ּבוֹ ֵ .ה ַבנְ ִּתי אוֹ תוֹ ּ ַ .גם ֲאנִ י ּבוֹ ֵדד ְּכמוֹ תוֹ ּ ַ .ב ַה ְפ ָס ָקה
ַה ֲח ֵב ִרים ֵאינָ ם ְמ ׁ ַש ְּת ִפים אוֹ ִתי ַ ּב ּ ִמ ְשׂ ָח ִקים ,וְ ַאף ֶא ָחד ֵמ ֶהם
ֵאינוֹ ְמ ַב ֵ ּק ׁש ֶאת ֵק ַר ְב ִּתי.

ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ְס ַח ְרח ֶֹרת ,וְ ִהיא ָהלְ ָכה וְ ִה ְת ַח ְּז ָקהָ .ע ַצ ְמ ִּתי ֶאת ֵעינַ י.
רו ַּח נָ ׁ ְש ָבה ,וְ ָאז  -נָ ַפלְ ִּתי ְ ּב ַבת ַא ַחת.
ַהדָּ ָבר ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ׁ ֶש ָר ִא ִיתי ְּכ ׁ ֶש ָּפ ַק ְח ִּתי ֶאת ֵעינַ י ָהיָ ה ִמ ְט ַּפ ַחת
אשי" .יֶ ֶלדַ ,א ָּתה ְ ּב ֵס ֶדר?" ׁ ָש ַאל אוֹ ִתי
ִּפ ְרחוֹ נִ ית ׁ ֶש ָ ּנ ָעה ֵמ ַעל ָר ׁ ִ
קוֹ ל ַר ְך.
ִה ַ ּב ְט ִּתי ָס ִביבָ ׁ .ש ַכ ְב ִּתי ְ ּב ָח ֵצר יְ רו ׁ ַּשלְ ִמית ְק ַט ָ ּנהֵ .מ ָע ַלי ׁ ָש ְרק ּו
ַּכדּ ו ִּרים ,וְ ִא ּׁ ָשה יְ רו ׁ ַּשלְ ִמית ֻמ ְד ֶא ֶגת ָע ְמ ָדה ְּכפו ָּפה ֵמ ָע ַלי
יטה ִ ּביֵ .ה ַבנְ ִּתי ׁ ֶשזּוֹ ִא ּ ָמא ׁ ֶשל ְראו ֵּבןַ ,הדִּ ְמיוֹ ן ֵ ּבינֵ ֶיהם ָהיָ ה
וְ ִה ִ ּב ָ
ָעצוּם! ִח ַּפ ְשׂ ִּתי ֶאת ְראו ֵּבן ְ ּב ֵעינַ יַ ,א ְך לֹא ְר ִא ִיתיוַ .ה ִאם נָ ַפל
יסה אוֹ תוֹ ַה ַ ּביְ ָתה?
ְ ּב ֶמ ְר ָחק ִמ ּ ֶמ ִ ּני ,אוֹ ׁ ֶש ּ ָמא ִא ּמוֹ ְּכ ָבר ִה ְכנִ ָ
"ה ַיּ ְרדְּ נִ ים יוֹ ִרים ְ ּבלִ י
ַ
"א ָּתה ֻמ ְכ ָרח ָלקוּם!" ָא ְמ ָרה לִ י ָה ֵאםַ ,
ּ
ֶה ֶרף! ּבוֹ אֲ ,אנַ ְחנ ּו ַח ָי ִבים לְ ִה ָּכנֵ ס ַה ַ ּביְ ָתה"...
נִ ִּס ִיתי לְ ִה ְתרוֹ ֵמם ַא ְך לֹא ִה ְצ ַל ְח ִּתיִ .ה ְת ּבוֹ נַ נְ ִּתי ְס ִב ִיבי וְ ִה ְב ַחנְ ִּתי
ׁ ֶש ַה ֵּס ֶפרַ ,ה ֵּס ֶפר ָה ָאהוּב ׁ ֶש ִּליֻ ,מ ׁ ְש ָל ְך לְ ִצדִּ יַ ,על ָה ֲא ָד ָמה.
ַּכ ִ ּנ ְר ֶאה נִ ׁ ְש ַמט ִמ ָיּ ִדי ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְ ּנ ִפ ָילהַ .מ ְח ׁ ָש ָבה ַמ ְב ִה ָילה
ֹאשי"ֶ .ר ַגע"ָ ,א ַמ ְר ִּתי ָל ִא ּׁ ָשה ַה ּטוֹ ָבה ׁ ֶש ִּס ְּכנָ ה ֶאת
ָעלְ ָתה ְ ּבר ׁ ִ
ַח ֶיּ ָיה ְּכ ֵדי ַל ֲעזֹר לְ יֶ ֶלד ׁ ֶש ֵאינוֹ ֻמ ָּכר ָל ּה .דִּ ְפדַּ ְפ ִּתי ִ ּב ְמ ִהירוּת
ַ ּב ֵּס ֶפרַ ,עד ׁ ֶש ִה ַ ּג ְע ִּתי לְ ׁשו ָּרה ֻמ ֶּכ ֶרת:

"וַ דַּ אי ׁ ֶש ֲאנִ י רוֹ ֶצה לִ ְהיוֹ ת ָח ֵבר ׁ ֶש ְּל ָך"ֵ ,ה ׁ ַש ְב ִּתי וְ ָל ַח ְצ ִּתי ֶאת יָ דוֹ .

ָּפ ָגז ָּפ ַגע ְּב ֵביתוֹ ׁ ֶשל ְראו ֵּבןְ ,ו ַה ַּב ִית ֵה ֵחל ַל ֲעלוֹ ת ָּב ֵא ׁש...

ֵעינָ יו זָ ֲהרוּ" .נִ ְפ ָלא! ַע ְכ ׁ ָשו נַ ְחזֹר ַל ַ ּביִ ת ׁ ֶש ִּלי".

ָק ַפ ְצ ִּתי ַעל ַר ְג ַלי ְּכ ִאלּ ּו ִה ִּכ ׁיש אוֹ ִתי נָ ָח ׁש.

"א ְ
יך נַ ְחזֹר לְ ׁ ָשם?"
ַ
"ל ַ ּביִ ת ׁ ֶש ְּל ָך?" ִה ְס ַּת ַּכלְ ִּתי ָס ִביבֵ ,

"פ ָגז עוֹ ֵמד לִ ּפֹל ַעל
ִ
"א ּ ָמא ׁ ֶשל ְראו ֵּבן!" ָצ ַע ְק ִּתי ְ ּבקוֹ ל נוֹ ָראָּ ,
ַה ַ ּביִ ת ׁ ֶש ָּל ֶכם!"

"אנִ י חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ֲאנִ י יוֹ ֵד ַע ֵא ְ
יך" ,הוּא ָל ַח ׁש לִ י ָ ּב ֹ
יסי ֻמ ָ ּנח
אזֶ ןּ ְ ,
ֲ
"ב ִכ ִ
ָק ֵמ ַעָ ,ק ֵמ ַע לִ ׁ ְש ִמ ָירה ׁ ֶש ִּק ַ ּבלְ ִּתי ֵמ ָה ַר ִ ּבי ׁ ֶש ָּלנוֲּ .אנִ י חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ִאם
נַ ֲחזִ יק ּבוֹ ְ ּביַ ַחד ,נַ ְחזֹר"...
ַס ְק ָרנו ִּתי ָ ּג ְב ָרהֲ .אנִ י יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ָהיָ ה ָאסוּר לִ י ַל ֲעשׂ וֹ ת זֹאת.
ֹאש ו ָּב ִר ׁ
ָ ּבר ׁ
אשוֹ נָ ה ָהיָ ה ָע ַלי לְ ַס ֵּפר ַלהוֹ ִרים ׁ ֶש ִּלי ֶאת ַה ִּס ּפוּר
וּלְ ַב ֵ ּק ׁש ֶאת ְר ׁשו ָּתםֲ .א ָבל יִ ְצ ִרי ָ ּג ַבר ָע ַלי .הוֹ ׁ ַש ְט ִּתי ֶאת יָ ִדי
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ו ׁ ְּשנֵ ינ ּו נָ ַג ְענ ּו ַ ּב ָ ּק ֵמ ַע.

ִה ְת ַחלְ ִּתי ָלרוּץ לְ ִכ ּווּן ַה ַ ּביִ תֵ .ה ַבנְ ִּתי ,לְ ִפי ַה ָּכתוּב ַ ּב ֵּס ֶפר,
אתי ֶאת ְ ּבנֵ י
ׁ ֶש ַה ִּפיצוּץ יִ ְת ַר ֵח ׁש ְ ּבעוֹ ד ָח ֵמ ׁש דַּ ּקוֹ תָ .מ ָצ ִ
ַה ּ ִמ ׁ ְש ָּפ ָחה יוֹ ׁ ְש ִבים לְ יַ ד ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ָה ָרעו ַּע ,ו ְּראו ֵּבן יוֹ ׁ ֵשב ִע ּ ָמם.
"החו ָּצה!!!" זָ ַע ְק ִּתי ְ ּבקוֹ לׁ ,שוֹ ֵכ ַח לְ ַג ְמ ֵרי ׁ ֶש ֲאנִ י ַ ּביְ ׁ ָשן וְ ַח ׁ ְש ׁ ָשן
ַ
וְ לֹא יוֹ ֵד ַע לְ ָה ִרים ֶאת ַה ּקוֹ ל וְ ַל ֲעשׂ וֹ ת ַמה ּׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יךּ ְ .באוֹ תוֹ ָה ֶר ַגע
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"החו ָּצהַ ,ע ְכ ׁ ָשו!"
ִק ַ ּבלְ ִּתי ֵמ ַה ּׁ ֵשם כּ ֹחוֹ ת ְמיֻ ָח ִדיםַ .
"החו ָּצה? ִה ׁ ְש ַּת ַ ּג ְע ָּת?
ָא ִביו ׁ ֶשל ְראו ֵּבן ִה ִ ּביט ִ ּבי ְ ּב ֵעינַ יִ ם ָקמוֹ תַ .
ַה ַיּ ְרדְּ נִ ים יוֹ ִרים ָּכל ַה ְּז ַמן! ַ ּב ַ ּביִ ת ָ ּבטו ַּח יוֹ ֵתרַ ...מה ָ ּק ָרה לְ ָך? ִמי
ַא ָּתה ִ ּב ְכ ָלל?"
לִ ְכ ַסנְ ִּתי ַמ ָ ּבט ֶאל ׁ ְשעוֹ ן ָהאוֹ ְרלוֹ ִגין ָה ַע ִּתיק ׁ ֶש ָע ַמד ַ ּב ֶח ֶדר.
ְ ּבעוֹ ד ׁ ָשל ֹׁש דַּ ּקוֹ ת וָ ֵח ִצי יִ ְת ּפוֹ ֵצץ ַה ַ ּביִ ת! ֵה ַבנְ ִּתי ׁ ֶש ָע ַלי ַל ֲעשׂ וֹ ת
ַמ ֲע ֶשׂ הּ ִ :ב ֵידי ְּפ ָל ָדהׁ ,שוֹ נוֹ ת ַל ֲחלו ִּטין ֵמ ַה ָיּ ַדיִ ם ָה ְרפוּיוֹ ת ׁ ֶש ִּלי,
ׁ ֶש ָּת ִמיד נִ ְכ ׁ ָשלוֹ ת ְ ּב ָ'ח ֵמ ׁש ֲא ָבנִ ים'ִ ,ה ְת ַחלְ ִּתי לִ ְדחֹף ֶאת ֻּכ ָּלם
ַהחו ָּצה.

ַרק אוֹ ִסיף לְ ַס ֵּפר ָל ֶכם ׁ ֶש ְראו ֵּבן ָל ַקח אוֹ ִתי לְ ֵביתוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי
ַה ָּז ֵקן ְּכ ֵדי לְ ַס ֵּפר לוֹ ֶאת ִס ּפוּר ַה ַה ָ ּצ ָלהָ .ה ַר ִ ּבי ָל ַחץ ֶאת יָ ִדי,
ִה ִ ּביט ִ ּבי ְ ּב ֵעינָ יו ַהזּוֹ ֲהרוֹ ת וְ ָא ַמר" :דַּ ע לְ ָך ,יַ לְ דִּ יֶ ׁ ,ש ָּכל ֶא ָחד
וְ ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנ ּו ְמ ַק ֵ ּבל כּ ֹחוֹ ת ְמיֻ ָח ִדים ֵמ ֵאת ַה ּבוֹ ֵרא יִ ְת ָ ּב ַר ְך,
כּ ֹחוֹ ת ׁ ֶש ַיּ ַעזְ ר ּו לוֹ לִ ְגדּ ֹל וּלְ ַמ ֵּלא ָּכ ָראוּי ֶאת ַּת ְפ ִקידוֹ ָ ּבעוֹ ָלם.
לְ עוֹ ָלם ַאל ַּת ְח ׁש ֹׁשַ ,אל ַּת ְח ׁשֹב ׁ ֶש ֵאינְ ָך ְמ ֻס ָ ּגלִּ ...כי ַה ּׁ ֵשם
ָּת ִמיד ִא ְּת ָך!"
הוּא ִח ֵיּ ְך ֵא ַלי ִחיּו ְּך ַחםִ ,חיּו ְּך ׁ ֶש ּׁ ָשמוּר ַעד ַהיּוֹ ם ִעם ַה ּטוֹ ִבים
ׁ ֶש ְ ּבזִ ְכרוֹ נוֹ ַתי.

"בוּם!"
ּ

ֶא ִּפילוֹ ג

ָּפ ָגז ָּפ ַגע ַ ּב ַ ּביִ ת ,וְ ַה ַ ּביִ ת ֵה ֵחל ַל ֲעלוֹ ת ָ ּב ֵא ׁש...

נוּּ ֶ ,ב ֱא ֶמתֶ ,מה ֲח ׁ ַש ְב ֶּתםֶ ׁ ,ש ִ ּנ ׁ ְש ַא ְר ִּתי ׁ ָשם ,לִ ְפנֵ י ׁ ִש ּׁ ִשים וְ ַא ְר ַ ּבע
ׁ ָשנִ ים?

ַה ֶה ֶדף ֵה ִעיף ֶאת ֻּכ ָּלנוֲּ ,א ָבל ָ ּברו ְּך ַה ּׁ ֵשם נִ ַ ּצלְ נ ּו ִמ ּ ָמוֶ ת ָ ּבטו ַּח.
ְ ּבעוֹ ִדי טוֹ ֵפ ַח ַעל ְ ּב ָג ַדי ,לְ נַ ּקוֹ ָתם ִמן ָה ָא ָבק ָה ַרב ׁ ֶשדָּ ַבק ָ ּב ֶהם,
נֶ ֱע ַמד ְראו ֵּבן ַעל יָ ִדי .הוּא ָל ַחץ ֶאת יָ ִדי ְ ּבחֹםִ .ה ַ ּב ְטנ ּו זֶ ה ָ ּבזֶ ה.
ַהדִּ ּבו ִּרים ָהי ּו ְמיֻ ָּת ִרים.
ָּכאן ְ ּב ֶע ֶצם ִמ ְס ַּת ֵיּם ַה ִּס ּפוּר ׁ ֶש ִּלי.

ְּכ ָלל ו ְּכ ָלל לֹא.
אתי ֶאת ַע ְצ ִמי ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּהַ ,מ ְחזִ יק ֵס ֶפר ,וְ יָ ַדי ְמ ַל ְּטפוֹ ת
ׁשוּב ָמ ָצ ִ
אוֹ תוֹ ְ ּב ֶע ְר ָ ּגה.
ֵא ְ
יך ָחזַ ְר ִּתי?
ַאל ִּת ׁ ְש ֲאל ּו אוֹ ִתיִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת ֵאין לִ י ְּת ׁשו ָּבה...

ִּבזְ כּו

ת ַחּיִ י ְמ ֶקה

כתבה :גפן בייביץ

ַה ּׁ ָש ָעה ָהיְ ָתה ְמ ֻא ֶח ֶרת לְ ַמדַּ יַ ,א ְך ֵאלִ ָיּה ּו ִה ְת ַע ֵּלם ִמ ָּכ ְך ָּכלִ יל.
ל־כלּ וֹ ָ ּב ֲעלִ ָילה ַה ְמ ַר ֶּת ֶקת ׁ ֶשל ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ֶה ְחזִ יק
ׁ ָשקו ַּע ָהיָ ה ָּכ ֻּ
ימ ֶקה ַה ּ ַמ ְמ ִציא' וְ ִחדּ ו ׁ ָּשיו
ְ ּביָ דוֹ ַ -ר ְעיוֹ נוֹ ָתיו ַהנּוֹ ֲעזִ ים ׁ ֶשל ַ'ח ִיּ ְ
יעים.
ַה ּ ַמ ְפ ִּת ִ

ימ ֶקה ַל ֲח ֵב ָריו ֶאת ַה ְמ ָצ ָאתוֹ ַה ֲח ָד ׁ ָשה -
ַּביּוֹ ם ַההוּא ֵּת ֵאר ַח ִיּ ְ
ְ'מכוֹ ִנית ֶּפ ֶלא' ׁ ֶשנּ וֹ ַס ַעת ְּב ִלי ָמנוֹ ַע!
יטים ׁ ֶש ֲאנָ ׁ ִשים זָ ְרקוּ
"היא ִּת ְהיֶ ה בְּ נוּיָ ה ֵמ ֵעץֵ ,מ ֶחלְ ֵקי ָר ִה ִ
ִ
ּ
ּ
ימ ֶקה לַ ֲח ֵב ָריוּ ְ ,כ ׁ ֶש ְ ּק ִריאוֹ ת ִעדּ וּד נִ לְ ָהבוֹ ת
לַ ַפח"ִ ,ה ְסבִּ יר ַח ִי ְ
נִ ׁ ְש ָמעוֹ ת בַּ ָ ּ'ק ָהל'.
ַעל ִּפי בַּ ָ ּק ׁ ָשתוֹ יָ ְצאוּ ַה ֲח ֵב ִרים לְ לַ ֵ ּקט וּלְ ַא ֵּתר ְק ָר ׁ ִשים ו ְּד ָפנוֹ ת
ׁ ְשבוּרוֹ ת ׁ ֶש ֲעשׂ וּיִ ים לְ ַה ְת ִאים לִ ְבנִ ַיּת ַה ְּמכוֹ נִ ית.
''ה ִּס ְפ ִר ָיּה
ִ
יאתוֹ ַ ,
''שׂ ים ֵלב ,יֶ ֶלד''ָ ,ק ַטע קוֹ לוֹ ׁ ֶשל ַה ַּס ְפ ָרן ֶאת ְק ִר ָ
נִ ְס ֶ ּג ֶרת ְ ּבעוֹ ד ַּכ ּ ָמה דַּ ּקוֹ ת''.
ֹאשוֹ וְ ִה ְמ ׁ ִש ְ
ֵאלִ ָיּה ּו ִהנְ ֵהן ְ ּבר ׁ
יך לִ ְקרֹא.

ימ ֶקה
ֵהם ִה ְת ַא ְּספוּ ְל ַא ַחר ׁ ָש ָעה ו ֶּמ ֱח ָצהַ ,מ ְר ִאים ְל ַח ִיּ ְ
אשוֹ ן ֵה ִביא דּ ֶֹפן ָמ ֳא ֶר ֶכת ׁ ֶשל
ְּב ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּת ֶאת ׁ ְש ָל ָלםָ .ה ִר ׁ
ָארוֹ ןַ ,ה ׁ ּ ֵש ִני ִה ִּציג ְל ַר ֲא ָוה ׁ ִש ַדּ ת ֵעץ ׁ ְשבו ָּרה ו ַּמ ֲע ָלה ע ֶֹב ׁש,
ישי ִה ְת ָּפ ֵאר ְּב ֶד ֶלת ֵעץֶ ,אל מוּל ׁ ְש ִריקוֹ ת ַה ִה ְת ַּפ ֲעלוּת
ַה ׁ ּ ְש ִל ׁ ִ
ׁ ֶשל ֲח ֵב ָריו.
"טוֹ בֶ ,ח ְב ֶר'ה ,יֵ ׁש לָ נוּ ַמ ְס ִּפיק ח ֶֹמר לִ ְבנִ ַיּת ְמכוֹ נִ ית ַה ֶּפלֶ א
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צייר

בתיה לוי
ה:

ימ ֶקה ,ו ְּבנִ ַיּת ַה ְּמכוֹ נִ ית ֵה ֵח ָ ּלה לִ ְצבּ ֹר ְּתאו ָּצה...
ׁ ֶש ָ ּלנוּ!" ִהכְ ִריז ַח ִיּ ְ
ֵאלִ ָיּה ּו זָ ע ְמ ַעט ַעל ִּכ ְּסאוֹ ַ .מ ּׁ ֶשה ּו ֵה ִציק לוֹ ַ ,א ְך הוּא ִה ְת ַע ֵּלם
ֵמ ַה ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה ַה ּמוּזָ ָרה וְ ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך לִ ְקרֹא ,עוֹ ֵבר ֶאל ַה ֶּפ ֶרק ַה ָ ּבא.

ימ ֶקה ַו ֲח ֵב ָריו ִס ְיּמוּ ִל ְבנוֹ ת ֶאת ִר ְצ ַּפת ַה ְּמכוֹ ִנית ,הוֹ ִסיפוּ
ַח ִיּ ְ
ַ ּג ְל ַ ּג ִ ּלים ֵמ ֶע ְג ַלת ְק ִניּוֹ ת ֲהרו ָּסה ְו ִנ ּסוּ ְל ַי ֵּצב ֶאת ַה ְדּ ָפנוֹ ת,
ׁ ֶש ִּמ ׁ ּשוּם ָמה ֵס ְרבוּ ַל ֲעמֹד ָ ּכ ָראוּי ַעל ַה ִּמ ׁ ְש ָטח ַה ִּב ְל ִּתי ָא ִחיד
ׁ ֶש ַּת ְח ֵּת ֶיהןְ .ל ַב ּסוֹ ף ִה ְת ַי ְּצבוּ ַה ְדּ ָפנוֹ ת ַעל ָע ְמ ָדןּ ַ ,גם ַ ּגג
ֻח ַּבר ַל ְּמכוֹ ִנית ַה ֻּמ ׁ ְש ַק ַעתְ ,ו ַה ֲח ֵב ִרים ִה ְתבּ וֹ ְננוּ ְּב ִה ְת ַּפ ֲעלוּת
ימ ְט ִרית
ְּב ַמ ֲע ֵשׂ ה ְי ֵד ֶיהםָ .א ְמ ָנם ַה ְּמכוֹ ִנית ל ֹא ָה ְי ָתה ִס ֶ
ִּב ְמ ֻי ָחדַ ,א ְך ִהיא ִה ְצ ִל ָיחה ָלנו ַּע ְ -ו ֶזה ָה ִע ָ ּקר!
ֵאלִ ָיּה ּו נֶ ֱע ַצר ְ ּב ִפ ְתאוֹ ִמיּוּתַ .מה ַה ּׁ ֶש ֶקט ַה ֶּזה?
הוּא ִה ִ ּביט ְס ִביבוֹ ְמ ֻבלְ ָ ּבל ַ -ה ִּס ְפ ִר ָיּה ָהיְ ָתה ֵר ָיקה! ִא ׁיש
ִמ ְּל ַבדּ וֹ לֹא ָהיָ ה ָ ּב ּה!
אוֹ ר ָקלו ּׁש ָח ַדר ֵמ ַה ַחלּ וֹ נוֹ ת ,וְ ַא ְפלוּלִ ית ֵה ֵח ָּלה לְ ִה ְשׂ ָּת ֵרר
ָס ִביבַ .ה ֵּס ֶפר נִ ׁ ְש ַמט ִמ ָיּ ָדיו ֶאל ָה ִר ְצ ָּפה ַה ְמ ֻח ָּפה ְ ּב ׁ ָש ִט ַיח.
ישהוּ?'' הוּא ֵה ִרים ֶאת קוֹ לוֹ ִ ּב ׁ ְש ֵא ָלה נִ ְפ ֶח ֶדת.
"יֵ ׁש ָּכאן ִמ ׁ ֶ
ִא ׁיש לֹא ָענָ ה לוֹ ַ .ה ִּס ְפ ִר ָיּה ָהיְ ָתה דּ וֹ ֶמ ֶמת וּנְ עו ָּלה.
'ש ְכח ּו אוֹ ִתי ּפֹה! ֵא ְ
יך זֶ ה ָק ָרה?' נִ ְב ַהל ֵאלִ ָיּה ּו וְ ָל ַחץ ׁשוּב וְ ׁשוּב
ָׁ
ַעל יָ ִדית ַהדֶּ ֶלתַ ,א ְך זוֹ ֵס ְר ָבה לְ ִה ָּפ ַתח ,לוֹ ֶע ֶגת לְ ַמ ֲא ַמ ָ ּציו.
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'וְ ֵא ְ
ימי ְ ּבתוֹ ָכ ָחה' ,יוֹ ׁ ֵשב לוֹ יֶ ֶלד נֶ ְח ָמד
יך לֹא?!' ֵה ׁ ִשיב לוֹ קוֹ ל ְּפנִ ִ
ִ ּב ְק ֵצה ַה ִּס ְפ ִר ָיּהָ ׁ ,שקו ַּע ֻּכלּ וֹ ְ ּב ֵס ֶפר ְמ ַר ֵּתקְ ,מנֻ ָּתק ֵמ ַה ּ ְמ ִציאוּת
ַל ְמרוֹ ת ַאזְ ָה ָרתוֹ ׁ ֶשל ַה ַּס ְפ ָרןָ ...ל ּ ָמה ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְק ֶרה ַמה ּׁ ֶש ָ ּק ָרה?'
ֵאלִ ָיּה ּו ֵה ֵחל ַל ְח ּבֹט ַ ּבדֶּ ֶלת ְ ּב ָכל כּ ֹחוֹ ְּ ,כ ׁ ֶשהוּא צוֹ ֵעק ְ ּב ָגרוֹ ן נִ ָחר.
לְ ַא ַחר דַּ ּקוֹ ת ִמ ְס ָּפר ַּת ׁש כּ ֹחוֹ וְ הוּא ֵשׂ ֵר ְך ֶאת ַר ְג ָליו ַל ּ ָמקוֹ ם
"בזְ כוּתוֹ " נִ ְק ַלע לְ ַמ ַ ּצב ַה ִ ּב ׁיש
ׁ ֶש ּבוֹ יָ ׁ ַשב ק ֶֹדםָ ,מקוֹ ם ְצ ָד ִדי ׁ ֶש ִ ּ
ַה ֶּזהַ .הדְּ ָמ ָמה ִמ ָּס ִביב ָ ּג ְר ָמה לְ לִ ּבוֹ לְ ִה ְת ַּכ ֵ ּוץ ִמ ַּפ ַחד.

ַעכְ ׁ ָשו הוּא לְ ַבדּ ַ ,כ ּ ָמה נֶ ְח ָמד!
ַה ְּמכוֹ נִ ית ֵה ֵח ָ ּלה לִ ְגל ֹׁש לְ ִא ָּט ּה בְּ מוֹ ַרד ַה ׁ ּ ְש ִביל ,וּלְ ַא ַחר ַדּ ּקוֹ ת
ִמ ְס ָּפר ָצ ְב ָרה ְּתאו ָּצה וְ ִה ְגבִּ ָירה ֶאת ְמ ִהירו ָּת ּה.

הוּא לְ ַבד! לְ ַבד ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה ָה ֵר ָיקה וְ ַה ֲח ׁשו ָּכה! ְ ּב ְר ְר ְר ...הוּא
יִ ְצ ָט ֵר ְך לְ ִה ּׁ ָש ֵאר ָּכאן ָּכל ַה ַּליְ ָלה!!!

'כ ָבר ְמ ֻא ָחר! בְּ וַ ַדּ אי
בַּ ֶדּ ֶר ְך ָע ְב ָרה בּ וֹ ִּפ ְתאֹם ַמ ְח ׁ ָש ָבהּ ְ :
דּ וֹ ֲא ִגים לִ י בַּ בַּ יִ ת'.

א ֹ
''לֹ ֹ
אאֹא!'' ְצוָ ָחה ְמב ֶֹה ֶלת נִ ְפלְ ָטה ִמ ִּפיו ֵמ ֶע ֶצם ַה ּ ַמ ְח ׁ ָש ָבה ַעל
"ה ּׁ ֵשם...
ָּכ ְךֲ ,
''אנִ י רוֹ ֶצה ָל ֵצאת!'' דְּ ָמעוֹ ת זָ לְ ג ּו ְ ּבמוֹ ַרד לְ ָחיָ יוַ ,
ַּת ֲעזֹר לִ י!'' ָל ַח ׁש ְ ּביֵ או ּׁש וְ ָא ַחז ְ ּבלִ י ֵמ ִשׂ ים ַ ּב ֵּס ֶפר ׁ ֶש ְּל ָפנָ יו.

ימ ֶקה ִה ְמ ִּתין ׁ ֶש ַה ְּמכוֹ נִ ית ֵּת ָע ֵצר ,וְ ָאז ִה ְתרוֹ ֵמם ֵמ ַה ּמוֹ ׁ ָשב
ַח ִיּ ְ
ַה ָ ּק ׁ ִש ַיח וְ ָד ַחף ֶאת ַה ֶדּ לֶ ת ַקלּ וֹ ת .לְ ַה ְפ ָּת ָעתוֹ וּלְ ֶב ָהלָ תוֹ ַה ֶדּ לֶ ת
ל ֹא נִ ְפ ְּת ָחה .הוּא נִ ָּסה ׁשוּב בְּ ָכל כּ ֹחוֹ  ,בּ וֹ ֵעט בְּ יָ ָדיו ו ְּב ַר ְגלָ יו
בַּ ֶדּ לֶ ת ַה ְּתקו ָּעהַ ,א ְך לַ ׁ ּ ָשוְ אַ ...ה ֶדּ לֶ ת נוֹ ְת ָרה ְסגו ָּרה וַ ֲחתו ָּמה.

"א ְמ ׁ ִש ְ
ישה ּו יִ ָּז ֵכר ִ ּביָ "...א ַמר ֵאלִ ָיּה ּו לְ ַע ְצמוֹ .
ַ
יך לִ ְקרֹא ַעד ׁ ֶש ּ ִמ ׁ ֶ

ימ ֶקה ַו ֲח ֵב ָריו ֵה ֵח ָ ּלה ִּב ְנ ִס ַיעת
ַה ְּמכוֹ ִנית ַה ָיּ ָפה ׁ ֶשל ַח ִיּ ְ
יצים ו ְּמעוֹ ְד ִדים ִנ ְל ָה ִבים.
ַה ְּבכוֹ ָרהֻ ,מ ֶ ּק ֶפת ְּב ַע ְשׂ רוֹ ת ַמ ֲע ִר ִ
ווֹ ׁ ְש ׁ ְש ...הוֹ ָּפה ֵהי!
יפה ֲהגוּנָ ה וְ ָגלְ ׁ ָשה בִּ ְמ ִהירוּת בְּ מוֹ ַרד
ַה ְּמכוֹ נִ ית ִקבְּ לָ ה ְדּ ִח ָ
ַה ׁ ּ ְש ִביל ,בְּ עוֹ ד ַהיְ לָ ִדים צוֹ וְ ִחים בְּ ִגיל .לְ ַא ַחר ִמ ֵ ּכן ֶה ֱעלוּ אוֹ ָת ּה
ַה ֲח ֵב ִרים לְ ר ׁ
ֹאש ַה ׁ ּ ְש ִבילַ ,הנּ וֹ ְס ִעים ִה ְת ַח ְ ּלפוּ ,וְ ׁשוּב יָ ְצ ָאה
ַה ְּמכוֹ נִ ית לַ ֶדּ ֶר ְךּ ְ ,כ ׁ ֶשנּ וֹ ְס ֶע ָיה צוֹ ֲהלִ ים.
ָ ּכ ְך ָע ְברוּ ַעל ַהיְ לָ ִדים ׁ ָשעוֹ ת ׁ ֶשל ֲהנָ ָאה ַעד ׁ ֶש ִה ִ ּג ָיעה ׁ ְש ַעת
ַה ׁ ּ ְש ִק ָיעהֵ ,עת ִדּ ְמדּ ו ִּמים ׁ ֶשבָּ ּה ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש נֶ ֱעלֶ ֶמת לְ ִא ָּט ּה
וְ ַהח ׁ ֶֹש ְך ּתוֹ ֵפס ֶאת ְמקוֹ ָמ ּה בְּ ָגאוֹ ן .רֹב ַהיְ לָ ִדים נִ ְק ְראוּ ֶאל
ימ ֶקה ו ׁ ְּשנֵ י ֲח ֵב ִרים.
בָּ ֵּת ֶיהם לַ ֲארו ַּחת ָה ֶע ֶרב .נוֹ ְתרוּ ַרק ַח ִיּ ְ
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הוּא נִ ְפנָ ה לִ ׁ ְשל ַֹח ַמבָּ ט ַא ֲחרוֹ ן ֶאל ְמכוֹ נִ יתוֹ ַה ֶ ּנ ְה ֶדּ ֶרת ,וּלְ ֶפ ַתע
ָ ּג ַבר ָעלָ יו ְרצוֹ נוֹ וְ הוּא ֶה ְחלִ יט לִ ְגל ֹׁש בָּ ּה בַּ ַּפ ַעם ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה
ימ ֶקה ָּפ ַתח ֶאת ֶדּ לֶ ת ָה ֵעץִ ,הכְ נִ יס ֶר ֶגל וְ עוֹ ד ֶר ֶגל
לְ ַהיּוֹ םַ .ח ִיּ ְ
וְ ָס ַגר ֶאת ַה ְּמכוֹ נִ ית בַּ ֲח ָב ָטה.

ֵאיזֶ ה ַמצָּ ב בִּ ׁיש :הוּא ָסגוּר וְ נָ עוּל בְּ תוֹ ְך יְ ִצ ַירת ַה ְּפ ֵאר ׁ ֶשלּ וֹ !
ימ ֶקה ִה ְתיַ ׁ ּ ֵשב ֻמ ָּת ׁש ַעל ַה ּמוֹ ׁ ָשבְ ,מנַ ֶּסה לַ ֲהדֹף ֶאת קוֹ ַרת
ַח ִיּ ְ
ָה ֵעץ ׁ ֶש ׁ ּ ִש ְּמ ׁ ָשה ַ ּגג לַ ְּמכוֹ נִ ית ,אוּלַ י יָ ִאיר לוֹ ַה ּ ַמ ָּזל וְ ִהיא ָּתזוּז
ִמ ְּמקוֹ ָמ ּהַ ...א ְך ל ֹאּ ַ ,כ ִ ּנ ְר ֶאה ָע ְבדוּ ַהיְ לָ ִדים בִּ ְר ִצינוּת ,בִּ ְר ִצינוּת
ַרבָּ ה ִמ ַדּ י ,וְ הוּא ָּתקו ַּע ,לָ כוּד ְ ּכמוֹ זְ בוּב בְּ כוֹ ס!
ֵאלִ ָיּה ּו ִה ִ ּביט ַ ּב ֵּס ֶפר ,נִ ְד ָהם ִמ ֵ ּצרוּף ַה ּ ִמ ְק ִרים ַה ּ ַמ ְפ ִעים.
"תקו ַּע" ִמזְ דַּ ּ ֵמן לוֹ לִ ְקרֹא ִס ּפוּר ׁ ֶש ָּכזֶ ה!
ְ ּב ִדיּוּק ְּכ ׁ ֶשהוּא ָּ
ימ ֶקהַ ,ה ִ ּנ ְמ ָצא ְ ּב ַמ ָ ּצב דּ וֹ ֶמה לְ ׁ ֶשלּ וֹ ,
ֵא ְ
יכ ׁ ֶשהוַּ ,ה ִּס ּפוּר ׁ ֶשל ַח ִיּ ְ
יעה ַק ָּלה ַל ְמרוֹ ת ֱהיוֹ תוֹ דִּ ְמיוֹ נִ י ַל ֲחלו ִּטין.
ָ ּג ַרם לוֹ לִ ְר ִג ָ
ימ ֶקה ַר ְעיוֹ ן טוֹ ב ִ ּב ׁ ְש ִבילִ יִ ...מי יוֹ ֵד ַע?' נִ ְצנְ ָצה ּבוֹ
'או ַּלי יִ ְהיֶ ה לְ ַח ִיּ ְ
ַה ִּת ְקוָ ה ,וְ הוּא ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך לִ ְקרֹא.

ֲח ִצי ׁ ָש ָעה נוֹ ֶס ֶפת ָע ְב ָרה ַאף ִהיא ,וְ ַגם ׁ ְשנֵ י ַה ֲח ֵב ִרים ָה ֵא ֶ ּלה
ימ ֶקה נוֹ ַתר לְ ַבדּ וֹ בָּ ְר ָח ָבה ,לְ ָחיָ יו
נֶ ֶאלְ צוּ לַ ְחזֹר לְ ָב ֵּת ֶיהםַ .ח ִיּ ְ
ְסמוּקוֹ ת וְ ֵעינָ יו בּ וֹ ְרקוֹ ת ֵמא ׁ ֶֹשר ו ִּמ ִּס ּפוּק.

ימ ֶקהַ .מה ִיּ ְה ֶיה? ַה ִאם ִי ְה ֶיה
ַּפ ַחד ִח ְל ֵחל ְּב ַע ְצמוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַח ִיּ ְ
ָע ָליו ְל ִה ׁ ּ ָש ֵאר ָ ּכ ְך ָ ּכל ַה ַ ּל ְי ָלה?

ֵאין ָס ֵפק ,יוֹ ם ָעמוּס ו ְּמ ַענְ יֵ ן ָע ַבר ָעלָ יו!

הוּא יָ ׁ ַשב דּ ו ָּמם ַעל ַה ּמוֹ ׁ ָשבָ ,ר ָצה לִ ְצעֹק ,לִ ְקרֹא לְ ַאבָּ א
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וּלְ ִא ּ ָמא ׁ ֶש ָיּבוֹ אוּ לְ ַח ֵ ּלץ אוֹ תוֹ ַ ,א ְך ׁשוּם קוֹ ל ל ֹא יָ ָצא ִמ ִּפיו.
ַ'רק ל ֹא לִ ְבכּ וֹ ת!' ׁ ִש ֵ ּנן לְ ַע ְצמוֹ .
ֵאלִ ָיּה ּו ִח ֵיּ ְךּ ַ ,גם הוּא ָּת ִמיד נָ בוֹ ְך ִמן ַהדְּ ָמעוֹ ת ַה ֲחצוּפוֹ ת
ׁ ֶש ּמוֹ ִפיעוֹ ת ְ ּבלִ י ַהזְ ָמנָ הִ .מ ִ ּצדּ וֹ ָהיָ ה נוֹ ֵתן אוֹ ָתן ְ ּב ַמ ָּתנָ ה
לְ ַא ְחיוֹ ָתיוֵ ,הן ְ ּבוַ דַּ אי ִּת ְשׂ ַמ ְחנָ ה ָ ּב ֶהן ו ְּת ַק ֵ ּבלְ נָ ה אוֹ ָתן ִ ּבזְ רוֹ עוֹ ת
ְּפתוּחוֹ ת...
הוּא ָצ ַחק לְ ַע ְצמוֹ וְ ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך לִ ְקרֹא.

ימ ֶקה ֵה ֵחל ְל ַהכּ וֹ ת ְּב ָי ָדיו ַעל ָדּ ְפנוֹ ת ַה ְּמכוֹ ִנית'ִ .מי
ַח ִיּ ְ
ׁ ֶש ַיּ ֲעבֹר ָ ּכאן'ִ ,ה ְר ֵהר ְל ַע ְצמוֹ 'ַ ,י ְח ׁשֹב ׁ ֶשזּוֹ ְמכוֹ ִנית ׁ ֵש ִדים
יל ִני'.
ַמ ְב ִע ָיתה ְו ִי ְב ַרח ִּב ְמקוֹ ם ְל ַנ ּסוֹ ת ְל ַה ִּצ ֵ
ֵאלִ ָ ּיה ּו ָּפ ַרץ ִ ּב ְצחוֹ ק ִמ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל .הוּא ָר ָאה ְ ּב ֵעינֵ י רוּחוֹ ֶאת
ַה ּ ְמכוֹ נִ ית ַה ְמ ׁ ֻש ָ ּנה ׁ ֶש ּפוֹ ַצ ַחת ְ ּב ָמחוֹ ל ׁ ֵש ִדים ִּפ ְר ִאי ְ ּב ֶא ְמ ַצע
ַה ַּליְ ָלה ַהדּ וֹ ֵמם.
ֲ'אנִ י'ּ ִ ,ג ֵח ְך לְ ַע ְצמוֹ ' ,לֹא ָהיִ ִיתי ֵמ ֵעז ַל ֲעמֹד לְ יַ ד ְמכוֹ נִ ית ׁ ֶש ָּכזוֹ ...
ימ ֶקה'.
ִמ ְס ֵּכן ַח ִיּ ְ
ימ ֶקה
ִר ְג ׁ ֵשי ַר ֲח ִמים ֵה ֵחלּ ּו ַל ֲעלוֹ ת ּבוֹ ִּפ ְתאֹםִ ,מ ּׁ ֶש ָח ׁ ַשב ַעל ַח ִיּ ְ
ַה ָּתקו ַּע ְ ּבתוֹ ְך ְ'מכוֹ נִ ית ַה ֶּפ ֶלא' ׁ ֶש ָיּ ַצר ְ ּב ַע ְצמוֹ  ,וְ הוּא ֵה ֵחל ַל ְח ׁשֹב
ימ ֶקהׁ ,שוֹ ֵכ ַח ׁ ֶשהוּא ַע ְצמוֹ
ַעל ִּפ ְתרוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ֲעשׂ וּיִ ים לְ הוֹ ִעיל לְ ַח ִיּ ְ
נִ ְמ ָצא ְ ּב ַמ ַ ּצב ִ ּב ׁיש דּ וֹ ֶמהׁ ,שוֹ ֵכ ַח ׁ ֶש ַ ּגם הוּא ָּ'תקו ַּע' וְ ִא ׁיש ֵאינוֹ
יכן הוּא.
יוֹ ֵד ַע ֵה ָ
ִמ ּׁ ֶשלּ ֹא ָמ ָצא ִּפ ְתרוֹ ן ַמ ֲע ִשׂ י וְ ֶה ְגיוֹ נִ י ֶה ְחלִ יט לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
יאה.
יך ַ ּב ְּק ִר ָ
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יכן הוּא? ח ׁ ֶֹש ְך ָע ַטף
ֵאלִ ָיּה ּו ִה ִ ּביט ְס ִביבוֹ ְ ,מ ׁ ַש ְפ ׁ ֵשף ֶאת ֵעינָ יוֵ .ה ָ
אוֹ תוֹ  ,ו ְּר ָח ׁ ִשים ַק ִּלים נִ ׁ ְש ְמע ּו ַעל יָ דוֹ .
"איפֹה ֲאנִ י?" הוּא ׁ ָש ַאל ְ ּב ֶב ָה ָלה.
ֵ
דַּ ָ ּקה ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶקט וְ ...
"מי ַא ָּתה?" נִ ׁ ְש ַמע קוֹ ל ְמ ֻפ ָחד.
ִ
ֵאלִ ָיּה ּו ִא ּ ֵמץ ֶאת ֵעינָ יו ַ ּב ֲח ׁ ֵש ָכה ,וּלְ ֶפ ַתע ָר ָאה אוֹ תוֹ ֶ ,את
ימ ֶקה!
ַח ִיּ ְ
ימ ֶקה?" הוּא ׁ ָש ַאל ְ ּב ִה ּסוּס" ,זֶ ה ַא ָּתה?"
ַ
"ח ִיּ ְ
"מי ַא ָּתה? ֲהתו ַּכל ְ ּב ַב ָ ּק ׁ ָשה ַל ֲעזֹר לִ י?
ֵּ
ימ ֶקהִ ,
"כןָ "...ענָ ה ַח ִיּ ְ
ָּפ ׁשוּט נִ ְת"-

"מה?" הוּא ָר ָצה ַל ֲענוֹ ת ַא ְך לֹא ִה ְצלִ ַיחּ ְ .גרוֹ נוֹ ָהיָ ה יָ ֵב ׁש.
ָ

ֵאלִ ָ ּיה ּו ִה ְתרוֹ ֵמם ְ ּב ַא ַחתְ ,מיַ ּׁ ֵשר ֶאת ַ ּג ּבוֹ ַהדּ וֹ ֵאבִ .א ּמוֹ ִח ְ ּב ָקה
אוֹ תוֹ  ,מוֹ ָחה ֶאת דִּ ְמעוֹ ֶת ָיה.

יע ֶאת ר ׁ
ימ ֶקהֶ ׁ ,ש ַיּ ְס ִ ּביר לוֹ
הוּא ֵהנִ ַ
ֹאשוֹ ְמ ַעטְ ,מ ַח ֵּפשׂ ֶאת ַח ִיּ ְ
ּ
ימ ֶקה נֶ ֱע ַלם.
ַמה ּקוֹ ֶרה ָּכאןֲ ,א ָבל ַח ִי ְ

"סוֹ ף סוֹ ף ָמ ָצאנ ּו אוֹ ְת ָך"ִ ,היא ָל ֲח ׁ ָשה ַעל ָאזְ נוֹ .

''אלִ ָיּהוַּ ...צדִּ יק ׁ ֶש ִּלי ''...הוּא ׁ ָש ַמע לְ ֶפ ַתע ֶאת קוֹ ָל ּה ׁ ֶשל ִא ּמוֹ .
ֵ
ּ
ּ
ֵאלִ ָיה ּו ָפ ַקח ֶאת ֵעינָ יוְ ,מ ַמ ְצ ֵמץ.

"אין ַמה לּ וֹ ַמר.
''יֶ ֶלד ַא ּ ִמיץ ַא ָּתה"ָ ,א ַמר לוֹ ַא ַחד ַה ּׁשוֹ ְט ִריםֵ ,
ֲאנִ י ִ ּב ְמקוֹ ְמ ָך ָהיִ ִיתי ִמ ׁ ְש ּתוֹ ֵלל וְ צוֹ ֵר ַח".

ת-ע-וֹ ֵ-ר-ר!!!'' ֵאלִ ָיּה ּו נִ ְר ַּתע ְ ּב ֶב ָה ָלה לְ ִמ ׁ ְש ַמע ַה ְּז ָע ָקה.''הוּא ִה ְ
הוּא ֵה ִרים ְמ ַעט ֶאת ר ׁ
ֹאשוֹ וְ נִ ְד ַהםַ :ע ְשׂ רוֹ ת ֲאנָ ׁ ִשים נִ ְ ּצב ּו
ֵמ ָע ָליוַ :א ָ ּבא וְ ִא ּ ָמא ,דּ וֹ ֲא ִגים וּנְ פו ֵּחי ֵעינַ יִ םׁ ,שוֹ ְט ִרים ֲחמו ֵּרי
ֵס ֶבר ,דּ וֹ ִדיםְ ׁ ,ש ֵכנִ ים ו ְּס ָתם ַס ְק ָרנִ ים ,וְ ַא ֲחרוֹ ן ָח ִביבַ :ס ְפ ָרן
ְסתוּר ֵשׂ ָער ו ְּמב ָֹהל ,אוֹ ֵחז ְ ּביָ דוֹ ְצרוֹ ר ַמ ְפ ְּתחוֹ ת ָ ּגדוֹ ל.

ֵאלִ ָ ּיהוָּ ,חבוּק ִ ּבזְ רוֹ עוֹ ֶת ָיה ׁ ֶשל ִא ּמוֹ ָ ׁ ,ש ַלח ַמ ָ ּבט ְמ ֻב ָיּ ׁש ֶאל
ַה ֵּס ֶפר ַה ּ ֻמ ׁ ְש ָל ְך ַעל ָה ִר ְצ ָּפה.
ימ ֶקה" ,הוּא ָא ַמר ְ ּב ׁ ֶש ֶקט" ,הוּא ָעזַ ר לִ י"...
"זֶ ה ִ ּבזְ כוּת ַח ִיּ ְ
וְ ַאף ֶא ָחד ִמן ַה ּסוֹ ְב ִבים לֹא ֵה ִבין לְ ָמה הוּא ִה ְת ַּכ ֵ ּון.

ימ ֶקהֲ ,אנִ י יוֹ ֵד ַע! ַ ּגם ֲאנִ י נִ ְת ַק ְע ִּתי!" ָק ַטע אוֹ תוֹ
ֲ
"אנִ י יוֹ ֵד ַעַ ,ח ִיּ ְ
"ש ִמי ֵאלִ ָיּהוּ ,וְ ַגם ֲאנִ י
ֵאלִ ָיּה ּו וְ ִה ִ ּנ ַיח יָ ד ַמ ְר ִ ּג ָ
יעה ַעל ְּכ ֵתפוֹ ְ ׁ ,
ָּתקו ַּעָּ ,כמוֹ ָך".
"א ְ
ימ ֶקה ְ ּביֵ או ּׁשַ ,מ ִ ּביט ְ ּב ִצ ִּפ ָיּה ְ ּב ֵאלִ ָיּהוּ.
ֵ
יך נִ ׁ ְש ַּת ְח ֵרר?" ׁ ָש ַאל ַח ִיּ ְ
ֵאלִ ָיּה ּו ׁ ָש ַתק ַּכ ּ ָמה ְר ָג ִעים ְ ּבנַ ּסוֹ תוֹ לְ ַה ְפ ִעיל ֶאת ַמ ְח ׁ ַש ְב ּתוֹ
וְ לִ ְמצֹא ִּפ ְתרוֹ ןַ ,א ְך ַל ּׁ ָשוְ א .מֹחוֹ ָהיָ ה ֵריק.
"אין לִ י ׁשוּם ַר ְעיוֹ ן".
ֵ
ימ ֶקהֵ ,
"אינֶ ִ ּני יוֹ ֵד ַע" ,הוּא ָל ַח ׁש לְ ַח ִיּ ְ
ימ ֶקה וְ ֵה ֵחל
ָ
"מה? נֵ ָא ֵלץ לְ ִה ּׁ ָש ֵאר ָּכאן ָּכל ַה ַּליְ ָלה?" ׁ ָש ַאל ַח ִיּ ְ
ְמיַ ֵ ּבב.
ימ ֶקה
ֵאלִ ָיּה ּו ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו וְ נָ ַטל ֶאת יָ דוֹ ְ ּביָ דוֹ ַ .א ַ
ט־אט נִ ְר ַ ּגע ַח ִיּ ְ
"א ֵכןַ ,מ ְפ ִחיד ְק ָצת לִ ְהיוֹ ת ְּתקו ִּעים ָּכל
וְ ָא ַמר ְ ּב ִחיּו ְּך ְמ ֻפ ָיּסָ :
ַה ַּליְ ָלהֲ ,א ָבל לְ ָפחוֹ ת ַא ָּתה נִ ְמ ָצא ִא ִּתיַ ...עד ַע ָּתה ָהיִ ִיתי לְ ַבדִּ י,
וְ ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע ּ ְ -ביַ ַחד ָּת ִמיד נֶ ְח ָמד יוֹ ֵתר!"

ימ ֶקה ַה ֻּמ ָּת ׁש ַעל
ְל ַא ַחר ֲח ָבטוֹ ת ַרבּ וֹ ת ו ְּמ ַע ְיּפוֹ ת ִה ְשׂ ָּת ֵר ַע ַח ִיּ ְ
ַה ַדּ ְר ָ ּג ׁ ִשים ַה ְ ּק ׁ ִש ִיחיםַ ,מ ִּביט ְּב ָי ָדיו ָה ֲא ֻד ּמוֹ ת ְו ַה ְ ּנפוּחוֹ ת .הוּא
ִנ ֵער אוֹ ָתן ַקלּ וֹ ת ,חוֹ ׁ ֵשק ֶאת ׁ ִש ָ ּניו ְלמוּל ַה ְ ּכ ֵאב ׁ ֶש ָח ַת ְך ָּב ֶהן.

ְר ָע ׁ ִשים ְמ ׁ ֻש ִ ּנים ִה ְפ ִריע ּו ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶקט.

'כ ּ ָמה זְ ַמן ֶא ׁ ּ ָש ֵאר ּפֹה?' ָח ׁ ַשב לְ ַע ְצמוֹ .
ַּ

''אלִ ָיּהוּ! ֵאלִ ָיּהוּ!'' נִ ׁ ְש ְמע ּו קוֹ לוֹ ת קוֹ ְר ִאים.
ֵ

ָה ֲעיֵ פוּת וְ ַה ַּפ ַחד ִהכְ ִריעוּ אוֹ תוֹ לְ ַב ּסוֹ ף ,וְ הוּא נִ ְר ַדּ ם.

ישה ּו קוֹ ֵרא לִ י!' ָח ׁ ַשב ֵאלִ ָיּהוּ.
ִ'מ ׁ ֶ
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ָה ַר ְעיֹון
ורה היינמן
ציירה :צפ
כתבה :אמונה דלבריאן
יכה ֲא ִפלּ ּו לְ ָה ִעיף ַמ ָ ּבט ֶאל ַה ּׁ ָשעוֹ ן
ַה ַּס ְפ ָרנִ ית לֹא ָהיְ ָתה ְצ ִר ָ
ְּכ ֵדי ָל ַד ַעת ׁ ֶש ַה ּׁ ָש ָעה ַא ְר ַ ּבע וָ ֵח ִצי ְ ּב ִדיּוּק.
ִמדֵּ י יוֹ ם ְ ּביוֹ מוֹ ְ ּב ׁ ָש ָעה זוֹ נִ ָ ּצב דָּ וִ ד ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ,וּלְ ַא ֲח ֶר ָיה
נִ ׁ ְש ָאר יוֹ ׁ ֵשב ָ ּב ּה לְ א ֶֹר ְך ׁ ָשעוֹ תָ ,מ ׁ ָשל ִהיא ָהיְ ָתה ֵ ּביתוֹ .
לֹא ַא ַחת ָּת ֲה ָתה לְ ַע ְצ ָמ ּה ַה ַּס ְפ ָרנִ יתַ :מ ִהי ַה ִּס ָ ּבה לְ ַמ ָ ּבטוֹ
ָה ֻא ְמ ָלל? ַה ִאם זוֹ ַ ּגם ַה ִּס ָ ּבה לִ ְב ָג ָדיו ַה ְ ּבלוּיִ ים? ַא ְך לֹא ֵה ֵע ָּזה
לִ ׁ ְשאֹל אוֹ תוֹ ֶ ׁ ,ש ּ ָמא יִ ָּפ ַגע.
ָּכ ָר ִגיל נִ ְכנַ ס דָּ וִ ד וְ ָת ַפס לוֹ ִּפ ָ ּנה ׁ ְש ֵק ָטה.
'שלוֹ ם' קוֹ ָלנִ י ֶה ְחזִ יר ֶאת ַה ַּס ְפ ָרנִ ית ַל ּ ְמ ִציאוּת .מו ָּל ּה ָע ַמד
ָׁ
יוֹ נִ יֲ ,ח ֵברוֹ ׁ ֶשל דָּ וִ ד .יוֹ נִ י הוּא יֶ ֶלד נִ ְמ ָרץ וְ ַח ְיּ ָכן ׁ ֶש ָ ּבא ַל ִּס ְפ ִר ָיּה
ַרק ַּפ ַעם ַא ַחת ְ ּב ׁ ָשבו ַּעַ ,א ְך ָאז הוּא ַמ ְחלִ יף ֲע ֵר ַמת ְס ָפ ִרים
יאה לְ ׁ ָשבו ַּע.
ְ ּגדוֹ ָלה ו ִּמ ְצ ַט ֵיּד ְ ּבח ֶֹמר ְק ִר ָ
"יוֹ נִ י!" ָשׂ ַמח דָּ וִ ד לִ ְק ָראתוֹ וְ ָקם ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ .

יוֹ נִ י ִה ׁ ְש ִּפיל ֶאת ֵעינָ יו.

" ...ו ִּבזְ כוּת ִמ ְצוַ ת ַה ְ ּצ ָד ָקה נִ ְ ּצ ָלה ִ ּב ּתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ִמ ּ ָמוֶ ת",
ִס ֵיּם ַה ּ ְמ ַל ּ ֵמד ֶאת ִס ּפוּרוֹ ַעל ָר ֵחלּ ִ ,ב ּתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא,
ׁ ֶש ְ ּביוֹ ם ֲח ֻת ָ ּנ ָת ּה נָ ְתנָ ה ֶאת ְמנָ ָת ּה לְ ָענִ י ָר ֵעב ׁ ֶש ָע ַמד ַ ּב ֶּפ ַתח.
יַ לְ ֵדי ִּכ ָּתתוֹ ׁ ֶשל יוֹ נִ י ְּכ ָבר ָרצ ּו ְ ּבקוֹ ל ְּתרו ָּעה ְס ִביב ַה ַּכדּ וּר
ַ ּב ּ ִמ ְג ָר ׁשַ ,א ְך הוּא נוֹ ַתר ָּתפוּס ְ ּב ַשׂ ְר ַע ָּפיוֶ .ה ָענִ י ַ ּב ִּס ּפוּר ִהזְ ִּכיר
לוֹ ֶאת ְמא ָֹרעוֹ ת ָה ֶא ְתמוֹ ל ,וְ הוּא ִא ּ ֵמץ ֶאת ַמ ְח ׁ ַש ְב ּתוֹ ְ ּבנִ ָּסיוֹ ן
לִ ְמצֹא ֵע ָצהֵּ :כ ַיצד יו ַּכל ַל ֲעזֹר לְ ָדוִ ד וּלְ ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ּתוֹ ?

ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ְ ּגלוּיָ ה ָט ַפח יוֹ נִ י ְ ּביָ דוֹ ַה ְּפנוּיָ ה ַעל ְּכ ֵתפוֹ ׁ ֶשל דָּ וִ ד.

מֹחוֹ ָהיָ ה ְמרוֹ ָקן ִמ ָּכל ְ ּב ָדל ׁ ֶשל ַר ְעיוֹ ן ,וְ ַהדָּ ָבר ֶה ֱע ִציב ֶאת לִ ּבוֹ .

"איזֶ ה י ִֹפי! זֶ ה ֵמ ַה ֲחנוּת
"יֵ ׁש לְ ָך ִמ ׁ ְש ָק ַפיִ ם ֲח ָד ׁ ִשים?" ׁ ָש ַאל דָּ וִ דֵ ,
ׁ ֶשל ַא ָ ּבא ׁ ֶש ְּל ָך?"

"ק ָרה ַמ ּׁ ֶשהוּ?"
"יוֹ נִ י"ָּ ,פנָ ה ֵא ָליו ׁ ְשמוּלִ יקֲ ,ח ֵברוֹ ַל ִּכ ָּתהָ ,

ֵעינָ יו ַהזּוֹ ֲהרוֹ ת ׁ ֶשל יוֹ נִ י ִה ְס ִ ּגיר ּו ֶאת ַה ְּת ׁשו ָּבה.
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ֲה ֵרי יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ָעלִ ינ ּו ָל ָא ֶרץ ַרק לִ ְפנֵ י ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ יםּ ְ .בחוּץ ָל ָא ֶרץ
ָהיָ ה ַא ָ ּבא ׁ ֶש ִּלי ַצ ָיּר ְמ ֻפ ְר ָסם .הוּא ָהיָ ה מוֹ ֵכר ֶאת ִציּו ָּריו ְ ּב ֶכ ֶסף
ַרבֲ .א ָבל ָ ּב ָא ֶרץ הוּא לֹא ִה ְצלִ ַיח לִ ְמצֹא ֲעבוֹ ָדה"ִ ,ה ְת ַע ֵ ּצב
דָּ וִ ד ו ְּב ֵעינָ יו ָעל ּו דְּ ָמעוֹ ת.

יוֹ נִ י ׁ ָש ַטח ְ ּב ָפנָ יו ֶאת ָה ִענְ יָ ן ו ִּב ֵ ּק ׁש ֵע ָצהְ ׁ .שמוּלִ יק ָח ַפן ֶאת
ר ׁ
ֹאשוֹ ְ ּביָ ָדיוָ ,ח ׁ ַשב ְמ ַעט וּלְ ֶפ ַתע ָק ָרא ְ ּב ֵעינַ יִ ם נוֹ ְצצוֹ ת" :יֵ ׁש
לִ י ַר ְעיוֹ ן!"

"ת ִ ּגיד לִ י ,דָּ וִ דּ ְ ,ב ָמה ַא ָ ּבא ׁ ֶש ְּל ָך עוֹ ֵבד?" ׁ ָש ַאל לְ ֶפ ַתע יוֹ נִ י,
ַּ
ו ִּמ ָיּד ִה ְת ָח ֵרט ַעל ַה ּׁ ְש ֵא ָלה ,לְ נ ַֹכח ַמ ָ ּבטוֹ ַה ָּכאוּב ׁ ֶשל דָּ וִ ד.

ְ ּבאוֹ תוֹ ֶר ַגע נִ ׁ ְש ַמע ַה ִ ּצלְ צוּל ַה ּ ְמ ַב ּ ֵ ׂ
שר ֶאת ְּת ִח ָּלתוֹ ׁ ֶשל ַה ּׁ ִשעוּר.

"א ָ ּבא ׁ ֶש ִּלי הוּא ...הוּא ֻמ ְב ָטלַ ...א ָּתה
ַ
"א ָ ּבא ׁ ֶש ִּלי?" ֵה ִגיב דָּ וִ דַ ,

ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִה ְס ַּת ֵיּם ַה ּׁ ִשעוּר סוֹ ף־סוֹ ףִ ,ה ְס ִ ּביר ׁ ְשמוּלִ יק לְ יוֹ נִ י ֶאת
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ַר ְעיוֹ נוֹ " :נִ ַ ּג ׁש ַל ּמוֹ ֶרה ָה ַא ֲח ָר ִאי ַעל ַה ִּס ְפ ִר ָיּה וּנְ ַס ֵּפר לוֹ ַעל ַא ָ ּבא
יע לוֹ ׁ ֶש ַא ָ ּבא ׁ ֶשל דָּ וִ ד יְ ַע ֵּטר
ׁ ֶשל דָּ וִ ד וְ ַעל ַה ּ ִמ ְקצוֹ ַע ׁ ֶשלּ וֹ  .נַ ִ ּצ ַ
ֶאת ִקירוֹ ת ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ְ ּב ִציּו ָּריו ,וְ ַה ּ ְמנַ ֵהל יְ ׁ ַש ֵּלם לוֹ ֶאת ְשׂ ָכרוֹ ".

לְ ג ֶֹדל ִשׂ ְמ ָח ָתםַ ,א ֲח ֵרי ׁ ָשבו ַּע ִה ְת ַק ְ ּב ָלה ְּת ׁשו ָּבה ִחיּו ִּבית.
לְ ָמ ֳח ָרת ִס ֵּפר ָל ֶהם דָּ וִ ד ְ ּב ֵעינַ יִ ם נוֹ ְצצוֹ ת ַעל ָה ֲעבוֹ ָדה ַה ֲח ָד ׁ ָשה
ׁ ֶשל ָא ִביו.

לְ ָא ׁ ְשרוֹ ׁ ֶשל יוֹ נִ י לֹא ָהיָ ה ְ ּגבוּלּ ְ .ב ֵעינֵ י רוּחוֹ הוּא ָר ָאה ֶאת
ָה ִע ְס ָקה ִמ ְת ַ ּג ּׁ ֶש ֶמת וְ ֶאת זִ יק ַה ּ ִ ׂ
ש ְמ ָחה ׁ ֶש ִ ּנ ַ ּצת ְ ּב ֵעינָ יו ׁ ֶשל דָּ וִ ד.

ָה ֲעבוֹ ָדה נִ ְמ ׁ ְש ָכה זְ ַמן ַרב ,ו ְּב ִסיּו ָּמ ּה ָהי ּו ִקירוֹ ת ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ְמ ֻכ ִּסים
ְ ּב ִאיּו ִּרים ַמ ְר ִה ֵיבי ַעיִ ן ,ו ְּצבו ִּעים ִ ּב ְצ ָב ִעים ְשׂ ֵמ ִחים וְ ַע ִּליזִ ים.

ְ ּבתֹם יוֹ ם ַה ִּל ּמו ִּדים ִּכ ְּתפ ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ֶאת ִּת ֵיק ֶיהם ְ ּב ֶח ְדוָ ה ו ָּפנ ּו
ִ ּב ְמ ִהירוּת לְ ִכ ּווּן ַה ִּס ְפ ִר ָיּה.
ַה ּמוֹ ֶרה ׁ ָש ַמע ֶאת דִּ ְב ֵר ֶיהם ְ ּבכ ֶֹבד ר ׁ
"א ְצ ָט ֵר ְך לִ ׁ ְשקֹל ֶאת
ֹאשֶ .
ַהדְּ ָב ִרים" ,הוּא ָא ַמר לִ ׁ ְשנֵ י ַה ֲח ֵב ִרים"ׁ ,שוּב ּו ֵא ַלי ַ ּב ּׁ ָשבו ַּע ַה ָ ּבא
ו ְּת ַק ְ ּבל ּו ְּת ׁשו ָּבה".

ַהדְּ ִפיקוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ְמע ּו ַעל ַהדֶּ ֶלת ֵה ִריצ ּו ֶאת יוֹ נִ י ֶאל ַה ֶּפ ַתח .הוּא
יקים ִ ּב ֵיד ֶיהם ִציּוּר
ִה ִ ּביט ֻמ ְפ ָּתע ְ ּב ָדוִ ד ַה ּ ְמ ֻח ָיּ ְך ו ְּב ָא ִביו ַה ּ ַמ ֲחזִ ִ
ָ ּגדוֹ לְ ,מ ֻמ ְס ָ ּגר ,ו ְּב ֶמ ְר ָּכזוֹ אוֹ ִתיּוֹ ת ָא ּ ָמנו ִּתיּוֹ ת ַה ּ ִמ ְת ַח ְ ּברוֹ ת יַ ְחדָּ ו
לְ ִמ ָּלה ַר ַ ּבת ַמ ׁ ְש ָמעוּתּ :תוֹ ָדה!

להֹודֹות!
ּכַ ָּמה ָע ַלי ְ
ה סלח

כתבה :חנה בילא פרידמן

"מה ּׁ ְש ֵמ ְך?"
ַ
ימה ָק ְפ ָצה ְ ּב ֶב ָה ָלהַ .רק ַע ְכ ׁ ָשו ִה ְב ִחינָ ה ׁ ֶש ַה ּמוֹ ָרה עוֹ ֶמ ֶדת
ְּת ִמ ָ
ַעל יָ ָד ּה.
"מה ּׁ ְש ֵמ ְך?" ָחזְ ָרה ַה ּמוֹ ָרה ַעל ׁ ְש ֵא ָל ָת ּהּ ְ ,ב ָפנִ ים ְּכעו ִּסים.
ַ
ימה ְ ּב ׁ ֶש ֶקטְ ,מ ַק ָ ּוה ׁ ֶש ִאם ִּתלְ ַח ׁש
"ת ִמ ָ
ְּ
ימה רו ְּטנֶ ר"ָ ,ענְ ָתה ְּת ִמ ָ
לֹא יִ ְבלֹט ִמ ְב ָט ָא ּה ַה ּׁשוֹ נֶ ה.
יטה ְ ּב ַכ ַעס ֶאל ּתוֹ ְך ֵעינֶ ָיה
"ת ִמ ָ
ְּ
ימה!" ַה ּמוֹ ָרה ַה ְ ּצ ִע ָירה ִה ִ ּב ָ
ְ
"אנִ י ְמ ַב ֶ ּק ׁ ֶשת ִמ ּ ֵמך ָל ֵצאת ֵמ ַה ִּכ ָּתה וּלְ ָה ִביא
ַהחוֹ ׁ ְש ׁשוֹ תֲ ,
ְ
ַל ּׁ ִשעוּר ַה ָ ּבא ִא ּׁשוּר ֵמ ִא ּ ֵמךֶ ׁ ,ש ִהיא יוֹ ַד ַעת ׁ ֶש ִ ּב ְמקוֹ ם לִ לְ מֹד
ַא ְּת יוֹ ׁ ֶש ֶבת ו ְּמ ַצ ֶיּ ֶרת!"
ַה ּמוֹ ָרה ָּפ ְת ָחה ֶאת דֶּ ֶלת ַה ִּכ ָּתהְ ,מ ַס ּ ֶמנֶ ת ְ ּב ֶר ֶמז ָע ֶבה ׁ ֶש ֵאין
ימה ֶא ְפ ׁ ָשרוּת נוֹ ֶס ֶפת.
לִ ְת ִמ ָ
ימה ֵמ ַה ִּכ ָּתה וְ ִה ְתיַ ּׁ ְש ָבה ַ ּב ֲאנָ ָחה ַעל ִּכ ֵּסא
ְמי ֶֹא ׁ ֶשת יָ ְצ ָאה ְּת ִמ ָ
ישה
ְּפ ַל ְס ִטיק ׁ ָשחֹר ׁ ֶש ָע ַמד זָ נו ַּח ִ ּב ְק ֵצה ַה ְּפרוֹ זְ דוֹ רִ .היא ִה ְר ִ ּג ׁ ָ
ָּכמוֹ הוֲּ ,עזו ָּבה וּבוֹ ֵד ָדהִ .א ׁיש ֵאינוֹ ֵמ ִבין אוֹ ָת ּהִ ,א ׁיש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע
ַּכ ּ ָמה ָק ׁ ֶשה ָל ּה.
ִאלּ ּו יָ ְכ ָלה לְ ַד ֵ ּבר ְ ּב ִע ְב ִרית ׁשוֹ ֶט ֶפתּ ְ ,בלִ י לְ ֵה ָע ֵצר ְ ּב ָכל ֶר ַגע
וּלְ נַ ֵח ׁש ֵא ְ
יך אוֹ ְמ ִרים ֶאת ַה ּ ִמ ָּלה ַה ָ ּב ָאהָ ,היְ ָתה ַמ ְס ִ ּב ָירה ְ ּב ֶד ֶר ְך
ֶא ֶרץ ַל ּמוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ִהיא נִ ְּס ָתה ְ ּב ָכל כּ ָֹח ּה לְ ַה ְק ׁ ִשיבֲ ,א ָבל ִמ ֵּכיוָ ן
ׁ ֶשלּ ֹא ֵה ִבינָ ה ַאף ִמ ָּלה אוֹ ֲח ִצי ִמ ָּלה ִמ ּׁ ֶש ֶטף דִּ ּבו ָּר ּה ַה ּ ָמ ִהיר,
ִה ׁ ְש ַּת ְע ְמ ָמה וְ ֵה ֵח ָּלה לְ ַצ ֵיּרּ ְ ,בלִ י ׁשוּם ַּכ ָ ּונָ ה ָר ָעה.
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ציירה :תהיל

ֲא ָבל ָּכל זֶ ה ְ ּב ֶג ֶדר ִ'אלּ וּ'ִּ ,כי ִהיא לֹא יָ ְכ ָלה לוֹ ַמר ִמ ָּלה ,וְ ל ּו
ַה ְּק ָצ ָרה ְ ּביוֹ ֵתרּ ְ ,בלִ י לְ ֵה ָע ֵצר וּלְ נַ ּסוֹ ת לְ ִה ָּז ֵכר ֵא ְ
יך אוֹ ְמ ִרים ֶאת
ַה ּ ִמ ָּלה ַה ָ ּב ָאה ַ ּב ּ ִמ ׁ ְש ָּפט.
ַרק לִ ְפנֵ י ָח ְד ׁ ַשיִ ם ָע ְבר ּו ִהיא ו ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ָּת ּה לְ ִה ְת ּגוֹ ֵרר ָּכאן,
ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ַ ּב ַה ְת ָח ָלה ,לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ָעזְ ב ּו ֶאת אוֹ ְס ְט ַרלְ יָ ה ָה ְרחוֹ ָקהִ ,ק ְ ּנא ּו ָ ּב ּה
ָּכל ַח ְברוֹ ֶת ָיה .זֶ ה ָהיָ ה ַה ֲחלוֹ ם ׁ ֶשל ֻּכ ָּלן ָ -לגוּר ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
 ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹד ׁש ,וְ ַגם ִהיא ִה ְת ַר ְ ּג ׁ ָשה לִ ְק ַראת ַה ּ ַמ ֲע ָברּ ַ .ב ַּליְ ָלהיסה ְ ּבק ׁ ִֹשי ִה ְצלִ ָיחה לְ ֵה ָר ֵדםּ ְ .ב ִד ְמיוֹ נָ ּה ָר ֲא ָתה ֶאת
ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י ַה ִּט ָ
ַע ְצ ָמ ּה ַ ּבכּ ֶֹתל ַה ּ ַמ ֲע ָר ִביּ ְ ,ב ֶק ֶבר ָר ֵחלּ ִ ,ב ְמ ָע ַרת ַה ּ ַמ ְכ ֵּפ ָלהַ ,על
ֶר ַקע ַהנּוֹ ִפים ַה ּ ְמיֻ ָח ִדים ׁ ֶשל ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹד ׁש ו ִּב ְמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ֵאין
ְּכמוֹ ָתם ְ ּבאוֹ ְס ְט ַרלְ יָ ה ֻּכ ָּל ּה.
ֲא ָבל ַע ְכ ׁ ָשוָ ,ח ְד ׁ ַשיִ ם לְ ַא ַחר ִמ ֵּכןִ ,היא ִמ ְת ַ ּג ְע ַ ּג ַעת.
ימה ֵאינָ ּה אוֹ ֶה ֶבת ֶאת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל .לְ ֵה ֶפ ְך,
ׁ ֶשלּ ֹא ַּת ְח ׁ ְשב ּו ׁ ֶש ְּת ִמ ָ
ישה ׁ ֶש ֵיּ ׁש ָ ּב ּה
ִהיא אוֹ ֶה ֶבת אוֹ ָת ּה ְ ּב ָכל לִ ָ ּב ּהִ .היא יוֹ ַד ַעת ו ַּמ ְר ִ ּג ׁ ָ
ְק ֻד ּׁ ָשה ְמיֻ ֶח ֶדת ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְמצוּיָ ה ְ ּבאוֹ ְס ְט ַרלְ יָ ה ִ ּב ְכ ָללֲ .א ָבל ָק ׁ ֶשה
ָל ּה ָּכאןִ .היא ֵאינָ ּה ַמ ְצלִ ָיחה לִ ְקלֹט ֶאת ָה ִע ְב ִרית ַה ְמ ֻס ֶ ּב ֶכת,
יע ֶאת
ַה ֲח ֵברוֹ ת ַמ ִ ּביטוֹ ת ָ ּב ּה ִּכ ְב ִמ ְס ֵּכנָ ה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְמ ֻס ֶ ּג ֶלת לְ ַה ִ ּב ַ
ַע ְצ ָמ ּה ,וְ ַה ּ ִמ ְב ָטא ׁ ֶש ְ ּב ִפ ָיה מוּזָ ר ַאף יוֹ ֵתר ִמ ֶּזה ׁ ֶשל ׁשוֹ ׁ ִשי וְ ׁ ֶשל
ׁ ִש ָירה ָה ָא ֶמ ִר ָיקנִ יּוֹ תּ ְ .באוֹ ְס ְט ַרלְ יָ ה ָהיְ ָתה ֻמ ֶ ּק ֶפת ֲח ֵברוֹ ת ,וְ ֻכ ָּלן
ישי,
ָא ֲהב ּו אוֹ ָת ּהָּ .כאןּ ְ ,ביִ ְשׂ ָר ֵאל ,נִ ְר ֶאה ׁ ֶש ִה ְת ּפוֹ ֵגג ִק ְס ָמ ּה ָה ִא ׁ ִ
וְ ִהיא ִמ ְת ַק ּׁ ָשה ָל ֵתת לוֹ ִ ּב ּטוּיָ .ק ׁ ֶשה ָל ּהָ ,ק ׁ ֶשה ָל ּה ְמאֹד.
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ֲאהו ָּבה וַ ֲה ַד ָּסהַ ,א ְחיוֹ ֶת ָיה ַה ְ ּגדוֹ לוֹ תְ ,מ ֻא ּׁ ָשרוֹ ת ָּכאן ַעד ֵאין
ֵקץ .יֵ ׁש ָל ֶהן ֲח ֵברוֹ ת ַר ּבוֹ ת ,וְ נִ ְר ֶאה ׁ ֶש ֵהן ִה ְס ִּפיק ּו לִ ׁ ְשכּ ַֹח ֶאת
ַח ְברוֹ ֵת ֶיהן ֵמאוֹ ְס ְט ַרלְ יָ הֲ .א ִפלּ ּו מוֹ יְ ׁ ִשי ַה ָ ּק ָטן נֶ ֱהנֶ ה ָּכאן ,וְ ַרק
ִהיא ְּ'תקו ָּעה' ,לֹא ִמ ְס ַּתדֶּ ֶרת ִעם ַה ֲח ֵברוֹ ת וְ ִעם ַה ּמוֹ רוֹ ת.
ימה ָהיְ ָתה חוֹ ֶל ֶמת עוֹ ד זְ ַמן ַרבִ ,אלּ ו ֵּלי ִה ְב ִחינָ ה ֵמ ָרחוֹ ק
ְּת ִמ ָ
ִ ּב ְדמו ָּת ּה ַה ְ ּגבוֹ ָהה וְ ַה ְּת ִמ ָירה ׁ ֶשל ַה ּ ְמנַ ֶה ֶלת ְ ּג ֶב ֶרת ַל ָּזר,
"לדוּג"
ָהעוֹ ֶשׂ ה ֶאת ִסיּו ָּר ּה ַהיּוֹ ִמי ְ ּב ַר ֲח ֵבי ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפרְ ,מנַ ָּסה ָ
ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶש ָ ּב ְרח ּו ֵמ ַה ּׁ ִשעו ִּרים ו ִּמ ׁ ְש ּתוֹ ְבבוֹ ת ָל ֶהן ַ ּב ְּפרוֹ זְ דוֹ ִרים אוֹ
ְ ּב ַח ְד ֵרי ַה ַה ְק ָ ּב ָצה.
ימה ִמ ִּכ ֵּסא ַה ְּפ ַל ְס ִטיק
ָּכל עוֹ ד נִ ׁ ְש ָמ ָת ּה ָ ּב ּה ִה ְתרוֹ ְמ ָמה ְּת ִמ ָ
ַה ּׁ ָשחֹר וְ ֵה ֵח ָּלה ָלרוּץ לְ ָכל ֲא ׁ ֶשר יוֹ ִבילו ָּה ַר ְג ֶל ָיהִ .מ ְתנַ ּׁ ֶש ֶמת
יטה כּ ֹה וְ כֹה
ו ִּמ ְתנַ ּׁ ֶש ֶפת ָעלְ ָתה ַל ּקוֹ ָמה ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ישיתִ .היא ִה ִ ּב ָ
ַ ּב ֲח ׁ ָש ׁש ,וּלְ ַמ ָּז ָל ּה ָה ַרב לֹא ָר ֲא ָתה ׁשוּם ְמנַ ֶה ֶלתְ ,ס ָגנִ ית אוֹ
ַמזְ ִּכ ָירהַ .ה ְּפרוֹ זְ דוֹ ר ָה ָאר ְֹך ָהיָ ה ׁ ָש ֵקטֵ .מ ַה ִּכ ּתוֹ ת נִ ׁ ְש ְמע ּו
קוֹ לוֹ ֵת ֶיהן ׁ ֶשל מוֹ רוֹ ת וְ ַתלְ ִמידוֹ תַּ .כ ּ ָמה ִצ ּפוֹ ִריםֶ ׁ ,ש ָח ְדר ּו ֶאל
ַה ּ ִמ ְבנֶ ה ִמ ַ ּב ַעד ַל ַחלּ וֹ נוֹ ת ַה ְּפתו ִּחיםִ ,ה ְתעוֹ ְפפ ּו ַ ּב ּ ֶמ ְר ָחב,
נֶ ֱהנוֹ ת ֵמ ַה ּׁ ֶש ֶקט.
יכה לִ ְצעֹד ְ ּב ִה ּסוּסְ ׁ .שעוֹ ן ַה ָיּד ַה ָּתכֹל ִה ְב ִהיר
ימה ִה ְמ ׁ ִש ָ
ְּת ִמ ָ
ָל ּה ׁ ֶשנּוֹ ְתר ּו ֶע ְשׂ ִרים דַּ ּקוֹ ת ַעד ִסיּוּם ַה ּׁ ִשעוּר ,וְ ַעד ָאז ָע ֶל ָיה
יטה ְס ִב ָיב ּה וְ ָאז ָקלְ ט ּו ֵעינֶ ָיה
לִ ְמצֹא ְמקוֹ ם ִמ ְס ּתוֹ רִ .היא ִה ִ ּב ָ
ׁ ֶש ֶלט ָ ּגדוֹ ל וְ ִצ ְבעוֹ נִ י ׁ ֶש ִה ְכ ִריז ַעל ַא ַחת ַהדְּ ָלתוֹ ת ְ ּבאוֹ ִתיּוֹ ת ׁ ֶשל
ִקדּ ו ּׁש לְ ָבנָ ה'ִ :ס ְפ ִר ָיּה'.
ִהיא לֹא יָ ְד ָעה ַמ ִהי ִס ְפ ִר ָיּהַ ,א ְך ׁ ִש ֲע ָרה ׁ ֶש ֵאין זֶ ה ֲח ַדר לִ ּמוּד
ָר ִגילִ .היא ָצ ֲע ָדה ְ ּב ׁ ֶש ֶקט לְ ֵע ֶבר ַהדֶּ ֶלתָ ,ל ֲח ָצה ַעל ַה ָיּ ִדית
וְ ִג ְּל ָתה ׁ ֶש ַהדֶּ ֶלת ְּפתו ָּחה.
ׁשוּרוֹ ת ׁשוּרוֹ ת ׁ ֶשל ַמדָּ ִפים ְמ ֵל ִאים ִ ּב ְס ָפ ִרים ִקדְּ מ ּו אוֹ ָת ּה
יטה ֻמ ְק ֶס ֶמת ָ ּבאו ָּלם ַה ּמו ָּאר,
ַ ּב ֶח ֶדר ׁ ֶש ֵא ָליו נִ ְכנְ ָסהִ .היא ִה ִ ּב ָ
ו ִּפ ְתאֹם ִה ְב ִחינָ ה ְ ּב ַמדָּ ף ָק ָטן ׁ ֶש ָע ָליו ְס ָפ ִרים ְ ּב ַאנְ ְ ּגלִ ית.
נִ ְר ֶ ּג ׁ ֶשת ,נִ ְ ּג ׁ ָשה ֵא ָליו ַא ְך ִה ְת ַא ְכזְ ָבה לְ ַגלּ וֹ ת ִּכי ַה ְּס ָפ ִרים
יאהִּ .כ ְמ ַעט ׁ ָש ָבה ַעל
אשית ְק ִר ָ
ְמי ָֹע ִדים לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים אוֹ לְ ֵר ׁ ִ
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ִע ְקבוֹ ֶת ָיה וְ יָ ְצ ָאה ֵמ ַה ִּס ְפ ִר ָיּהַ ,א ְך ָאז ִּפ ְתאֹם ָצד ּו ֵעינֶ ָיה ֵס ֶפר
יכה ְמ ַענְ יֶ נֶ תֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ֻמ ָ ּנח ַעל ַא ַחד ַה ּׁ ֻשלְ ָחנוֹ תִ .היא
ַ ּב ַעל ְּכ ִר ָ
ָּפ ְת ָחה אוֹ תוֹ וְ ָשׂ ְמ ָחה לְ ַגלּ וֹ ת ִּכי הוּא ָּכתוּב ְ ּב ָשׂ ָפה ַק ָּלה
וְ זוֹ ֶר ֶמתַ .עד ְמ ֵה ָרה ָמ ְצ ָאה ֶאת ַע ְצ ָמ ּה יְ ׁשו ָּבה ַעל ׁ ָש ִט ַיח
ּבוֹ ְרדוֹ ַר ְךִ ,מ ְת ּפוֹ ֶג ֶגת ֶאל ּתוֹ ְך ָה ֲעלִ ָילה...

ימיּ ְ ,כ ָבר ְמ ֻא ָחרִ ,אם ל ֹא ִּת ְת ַא ְר ְ ּג ִני ַע ְכ ׁ ָשוׁ ,שוּב ְּת ַא ֲח ִרי
"מ ִ
ִ
יטה
ימיִ ,ה ִּב ָ
יש ַבע גוֹ ְל ְד ֶּב ְרגִ ,א ּ ָמ ּה ׁ ֶשל ִמ ִ
ְל ֵבית ַה ֵּס ֶפר!" ֱא ִל ׁ ֶ
ְּב ֶב ָה ָלה ִּב ְמחוֹ ֵגי ׁ ְשעוֹ ן ַה ָיּד ַה ִּמ ְת ַק ְדּ ִמים.
"ל ֹא רוֹ ָצה לָ לֶ ֶכת לַ בֵּ ית ֵס ֶפר! ֲאנִ י רוֹ ָצה לַ ְחזֹר לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
אוֹ לִ נְ ס ַֹע לְ ָכל ָמקוֹ ם ַא ֵחר ַעל ְּפנֵ י ַ ּכדּ וּר ָה ָא ֶרץֲ ,א ִפלּ וּ
יטה בְּ ַע ְצבָּ נוּת בְּ ִקירוֹ ת
ימיַ ,מבִּ ָ
לְ ַאנְ ַט ְר ְק ִט ָיקה!" ָק ְר ָאה ִמ ִ
ָה ֶא ֶבן ַה ׁ ּ ְשח ִֹרים.
יטה בְּ ִב ָּת ּה בְּ ִחיּו ְּך ָק ָטן" .ל ֹא טוֹ ב לָ ְך?" ׁ ָש ֲאלָ ה
יש ַבע ִהבִּ ָ
ֱאלִ ׁ ֶ
בַּ ֲע ִדינוּת.
"ה ּ ָמקוֹ ם ַה ּ ַמ ְח ִריד ַה ֶּזה נִ ְמ ַאס ָעלַ י! ֲאנִ י
"ל ֹא!" ִהיא זָ ֲע ָקהַ ,
רוֹ ֶצה לַ ְחזֹר לְ ַכדּ וּר ָה ָא ֶרץ!"
ֵמ ַה ֶח ֶדר ַה ָּסמו ְּך נִ ׁ ְש ַמע קוֹ ל בִּ כְ יוֹ ׁ ֶשל ַה ִּתינוֹ ק ,וְ ָה ֵאם ִמ ֲה ָרה
יכת ַהצֶּ ֶמר
ֹאש ּה בִּ ְשׂ ִמ ַ
ימי ִה ְת ַ ּכ ְּס ָתה ַעד לְ ַמ ְעלָ ה ֵמר ׁ ָ
ֵאלָ יוִ .מ ִ
ימה וְ ָע ְצ ָמה בְּ כ ַֹח ֶאת ֵעינֶ ָיה.
ַה ֲח ִמ ָ
'אוֹ יּ ַ ,כ ּ ָמה טוֹ ב ָהיָ ה ַּפ ַעםִ '...ה ְפלִ ָיגה בְּ זִ כְ רוֹ נוֹ ֶת ָיה ֶאל ֶה ָע ָבר.

ימי:
יה ֶׁשל ִמ ִ
רֹונֹות ָ
ֶ
זִ כְ
ַעד לִ ְפנֵ י ׁ ְשנָ ַתיִ ם ִה ְת ּגוֹ ַר ְרנוּ בְּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,על ֵמי ְמנוּחוֹ ת.
בִּ ְהיוֹ ִתי ְ ּכ ַבת ׁ ְשמוֹ נֶ ה ִה ְב ַחנְ ִּתי ִ ּכי הוֹ ַרי ַמ ְרבִּ ים לְ ִה ְתלַ ֵח ׁש
בֵּ ינֵ ֶיהם וּלְ ֵה ָע ֵדר ֵמ ַהבַּ יִ ת.
בְּ ַא ַחד ָה ֲע ָר ִביםֵ ,עת יָ ׁ ַש ְבנוּ ֻ ּכ ָ ּלנוּ לַ ֲארו ַּחת ֶע ֶרבִ ,ס ְּפ ָרה ִא ּ ָמא:
"כ ָיּדו ַּע לָ ֶכם ,יְ לָ ִדים יְ ָק ִרים ,לִ ְפנֵ י ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים ִה ְצלִ יחוּ לִ ְבנוֹ ת
ַּ
ַעל ַהכּ וֹ ָכב ַמ ְא ִדּ ים ְמקוֹ ם ִמ ְחיָ ה לִ ְבנֵ י ָא ָדםָ ,דּ ָבר ׁ ֶשלּ ֹא ָהיָ ה
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ֶא ְפ ׁ ָש ִרי ַעד ָאז .לְ ַא ַחר בֵּ רו ִּרים ַרבִּ ים ֶה ְחלַ ְטנוַּ ,אבָּ א וַ ֲאנִ י,
ׁ ֶשבְּ ֶעזְ ַרת ַה ׁ ּ ֵשם נַ ֲעבֹר לְ ִה ְת ּגוֹ ֵרר ׁ ָשם".
ִא ּ ָמא ׁ ָש ְת ָקה ,וַ ֲאנַ ְחנוּּ ֻ ,כ ָ ּלנוָּּ ,פ ַע ְרנוּ ֶאת ִּפיּוֹ ֵתינוֲּ ,המו ִּמים .יָ ַד ְענוּ
ׁ ֶשבָּ נוּ ַעל ַהכּ וֹ ָכב ַמ ְא ִדּ ים בָּ ִּתיםֲ ,חנֻ יּוֹ ת ו ָּב ֵּתי ֵס ֶפר ,וְ ׁ ֶש ֲאנָ ׁ ִשים
ַמ ְת ִחילִ ים לַ ֲעבֹר לְ ִה ְת ּגוֹ ֵרר ׁ ָשםּ ַ .כ ּ ָמה ֲח ֵברוֹ ת ֵמ ַה ִ ּכ ָּתה ׁ ֶש ִ ּלי
ָע ְברוּ ַאף ֵהן ִעם ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ָּתן לְ ׁ ָשםֲ .א ָבל בַּ ֲחלוֹ מוֹ ַתי ַה ְּפרו ִּעים
בְּ יוֹ ֵתר ל ֹא ָחלַ ְמ ִּתי ׁ ֶש ֶ ּנ ֱארֹז ִמזְ וָ דוֹ ת ,נִ ָ ּכנֵ ס לַ ֲחלָ לִ ית ְמיֻ ֶח ֶדת
ׁ ֶש ַּת ֲע ֶשׂ ה ֶאת ַדּ ְר ָ ּכ ּה ֶאל ִמחוּץ לָ ַא ְטמוֹ ְס ֵפ ָרה ,וְ נִ ְחיֶ ה ׁ ָשםַ ,על
ַהכּ וֹ ָכב ַמ ְא ִדּ ים!
ַ ּכ ֲעבֹר ׁ ָשנָ ה ָמ ָצאנוּ ֶאת ַע ְצ ֵמנוּ נִ ְפ ָר ִדים ִמ ֻ ּכ ָ ּלםִ :מ ַּסבָּ א
וְ ַס ְב ָּתאִ ,מבְּ נֵ י ַהדּ וֹ ִדיםֵ ,מ ַה ׁ ּ ְש ֵכנִ ים ו ִּמ ָ ּכל ַה ּ ַמ ָ ּכ ִרים .בְּ לֵ ב הוֹ לֵ ם
נִ כְ נַ ְסנוּ לִ ְמכוֹ נִ יתוֹ ׁ ֶשל ַאבָּ א וְ נָ ַס ְענוּ לְ ִמ ְג ָר ׁש ֲענָ ק .בַּ ִּמ ְג ָר ׁש
ִח ָ ּכה לָ נוּ ִטיל ָעשׂ וּי ְּפלָ ָדה .נִ כְ נַ ְסנוּ ֵאלָ יו ,וּלְ ַא ַחר זְ ַמן ָק ָצר
יסה
הוּא נִ ְפ ַרד ֵמ ַה ַ ּק ְר ַקע וְ ׁ ֻש ַ ּגר בִּ ְמ ִהירוּת ֲעצו ָּמה לֶ ָחלָ לַ .ה ִּט ָ
ימים ,וְ ַא ֲח ֵרי יוֹ ַמיִ ם ָצנַ ְחנוּ בְּ תוֹ ְך ִמ ְג ָר ׁש
ַה ְמ ַר ֶּת ֶקת ָע ְב ָרה בִּ נְ ִע ִ
ָח ׁשו ְּךּ ֶ .ג ׁ ֶשם ָדּ לַ ף בְּ ל ֹא ֲהפו ָּגה ,וְ ָאנוּ ִמ ַה ְרנוּ לְ ִה ָ ּכנֵ ס לְ תוֹ ךְ
יכה ְק ָצ ָרה ָר ִא ִיתי מוּל ֵעינַ י
ת־ק ְר ָק ִעית .לְ ַא ַחר ֲהלִ ָ
ְמ ָע ָרה ַּת ַ
ִעיר ׁ ְשלֵ ָמה ׁ ֶש ִ ּנ ְבנְ ָתה ִמ ַּת ַחת לִ ְפנֵ י ַה ַ ּק ְר ַקעָ .היוּ ׁ ָשם בִּ נְ יָ נִ ים
ישים!
ְ ּגבוֹ ִהיםֲ ,חנֻ יּוֹ ת וַ ֲא ִפלּ וּ ְ ּכ ִב ׁ ִ
בַּ ַה ְת ָחלָ ה נֶ ֱהנֵ ִיתי ֵמ ַה ׁ ּ ִשנּ וּי ַה ְּמ ַר ֲענֵ ן .לָ ַמ ְד ִּתי בְּ כִ ָּתה ַא ַחת ִעם
ַמלְ ִ ּכי וְ ִדינָ הַ ,ח ְברוֹ ַתי לְ ׁ ֶש ָע ַבר ,וְ ִעם עוֹ ד ַ ּכ ּ ָמה בָּ נוֹ ת נֶ ְח ָמדוֹ ת.
ַהכּ ֹל ָהיָ ה ָח ָד ׁש וּמוּזָ ר ו ְּמ ַענְ יֵ ן.
ַא ֲח ֵרי ח ֶֹד ׁש ִה ְת ַחלְ ִּתי לְ ִה ְת ַ ּג ְע ֵ ּג ַע לַ ַח ִיּים ָה ְר ִגילִ ים בְּ ֶא ֶרץ
יִ ְשׂ ָר ֵאל בִּ ְפ ָרט ,וְ ַעל ַ ּכדּ וּר ָה ָא ֶרץ בִּ כְ לָ לָ ׁ .שם זוֹ ַר ַחת ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש
בַּ יּוֹ ם וְ ַה ָיּ ֵר ַח ֵמ ִאיר בַּ ַ ּליְ לָ הָ ׁ ,שם ִה ׁ ְש ּתוֹ ַב ְבנוּ ַעל ִמ ׁ ְש ַטח ַה ֶדּ ׁ ֶשא
ָה ָר ָחב בַּ ִ ּג ָ ּנה ׁ ֶש ַעל יַ ד בֵּ ֵיתנוּ ָה ָאהוּבָ ׁ ,שם ָחיוּ בְּ נֵ י ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתי
ַהיְ ָק ָרה וְ ַח ְברוֹ ַתי ָה ֲאהוּבוֹ ת.
ָ ּכאן ַהכּ ֹל זָ ר וְ קוֹ ֵדרֵ .אין ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ֵאין ִמ ׁ ְש ַטח ֶדּ ׁ ֶשא ַר ְךֵ ,אין ֲאוִ יר
ַצח וַ ֲח ִמימוּתָּ .ת ִמיד ׁ ָשחֹר וְ ָח ׁשו ְּך ,וְ ַרק אוֹ ר ְמלָ אכו ִּתי ֵמ ִאיר
ֶאת ַה ּ ָמקוֹ םֵ .אין ִ ּגנּ וֹ תַ ,רק ׁ ְש ָט ִחים ְמיֻ ָח ִדים ׁ ֶש ֻה ְקצוּ לְ ִמ ְשׂ ַחק
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ַהיְ לָ ִדיםֲ .א ִפלּ וּ ָהא ֶֹכל ָ ּכאן מוּזָ ר! ֲאנַ ְחנוּ אוֹ כְ לִ ים ַמ ֲא ִפים
ְמיֻ ָח ִדים ׁ ֶש ֵאינָ ם ִמ ְת ַקלְ ְקלִ ים בִּ ְתנָ ֵאי ַה ּ ָמקוֹ ם וְ ַט ֲע ָמם ָּת ֵפל,
וְ ׁשוֹ ִתים ַרק ַמיִ םַּ .פ ַעם ַא ַחת בְּ ח ֶֹד ׁש ַמ ִ ּג ָיעה ִמ ׁ ְשלַ ַחת ִמ ַ ּכדּ וּר
ָה ָא ֶרץ ו ְּמ ִב ָיאה ִע ּ ָמ ּה ֵּפרוֹ ת ,יְ ָרקוֹ ת וּמו ְּצ ֵרי ָחלָ ב ְמ ַע ִּטים,
ׁ ֶש ּ ַמ ְחזִ ִיקים ַמ ֲע ָמד יוֹ ַמיִ ם לְ ָכל ַהיּוֹ ֵתר.
ימיַ ,ה ׁ ּ ָש ָעה ְמ ֻא ֶח ֶרת! ִה ְת ַא ְר ְ ּגנִ י בִּ ְמ ִהירוּת וּבוֹ ִאי לֶ ֱאכֹל
"מ ִ
ִ
ֲארו ַּחת בּ ֶֹקר"ָ ,ק ְט ָעה ִא ּ ָמא ֶאת ֲחלוֹ ִמי בְּ ָה ִקיץ" ,וְ  ...יֵ ׁש לִ י
ַה ְפ ָּת ָעה בִּ ׁ ְש ִבילֵ ְך! בְּ ׁ ָש ָעה ׁ ָשל ֹׁש ַּת ִ ּג ַיע ִמ ׁ ְשלַ ַחת ִמ ַ ּכדּ וּר
ָה ָא ֶרץִ .היא ֲאמו ָּרה לְ ָה ִביא ִע ּ ָמ ּה ֲא ַפ ְר ֵס ִקים .נִ ְקנֶ ה לָ נוּ ַ ּכ ּמוּת
ַמ ְס ֶּפ ֶקת וְ נָ כִ ין ּפו ִּדינְ ג ָט ִעים בִּ ְמיֻ ָחדּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶש ָהיִ ִיתי ְמכִ ינָ ה
בֶּ ָע ָבר".

ִאם נְ ַא ֵחר"ִ ,היא ָק ְר ָצה"ַ .רק ֶא ְב ַחר לִ י ֵס ֶפר וְ נָ רוּץ ַל ִּכ ָּתה,
ְ ּב ֵס ֶדר?" ׁ ָש ֲא ָלהְ ,מ ַמ ֶה ֶרת ֶאל ַא ַחד ַה ּ ַמדָּ ִפים.
ימה ִהנְ ֲהנָ ה וְ ִה ְתיַ ּׁ ְש ָבה ַעל ִּכ ֵּסא ָּפנוּי.
ְּת ִמ ָ
'כ ּ ָמה ָע ַלי לְ הוֹ דוֹ ת'ָ ,ח ׁ ְש ָבה לְ ַע ְצ ָמ ּה'ַ ,על ָּכל ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ֵיּ ׁש לִ י.
ַּ
ֲאנִ י ָ ּג ָרה ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹד ׁש ,יֵ ׁש לִ י ֲח ֵברוֹ ת נִ ְפ ָלאוֹ ת ֲ -ע ִדינָ ה ִהיא
ַרק ַא ַחת ֵמ ֶהן ,יֵ ׁש לִ י ִמ ׁ ְש ָּפ ָחה אוֹ ֶה ֶבתֲ ,אנִ י ָ ּג ָרה ִ ּב ׁ ְשכוּנָ ה יָ ָפה

ו ְּמ ֻט ַּפ ַחתַּ .כ ּ ָמה ַר ִ ּבים ַהדְּ ָב ִרים ַה ּטוֹ ִבים ׁ ֶש ֵיּ ׁש לִ י .וְ ַה ְּק ׁ ָשיִ ים?
נָ כוֹ ן ,יֵ ׁש לִ י ְק ׁ ָשיִ ים ִ -עם ַה ּ ָ ׂ
ש ָפהִ ,עם ַה ֲח ֵברוֹ תִ ,עם ַה ּמוֹ רוֹ ת...
ט־אט יִ ְס ַּתדֵּ ר ַהכּ ֹל ְ ּב ֶעזְ ַרת ַה ּׁ ֵשםָ .ע ַלי לְ הוֹ דוֹ ת וְ ׁשוּב
ֲא ָבל ַא ַ
ימה
לְ הוֹ דוֹ ת וּלְ ַה ְפ ִסיק לְ ַק ֵּטר וּלְ ַר ֵחם ַעל ַע ְצ ִמי'ָ ,א ְמ ָרה ְּת ִמ ָ
לְ ַע ְצ ָמ ּה ׁשוּב וְ ׁשוּב ְ ּב ֵעינַ יִ ם זוֹ ֲהרוֹ ת.
ימה וַ ֲע ִדינָ ה ֶאל ִּכ ָּת ָתןֶ ׁ ,ש ִ ּב ְק ֵצה
וְ ָכ ְך ,יָ ד ְ ּביָ דָּ ,פ ְסע ּו ְּת ִמ ָ
ַה ְּפרוֹ זְ דוֹ ר.

"מ ְמּ ...פו ִּדינְ ג? ּתוֹ ָדה,
ימי ֶה ֶעלְ ָתה ִחיּו ְּך ְק ַטנְ ַטן ַעל ָּפנֶ ָיהְ .
ִמ ֵ
ִא ּ ָמא!"
ִהיא ָק ְפ ָצה בְּ ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּת וְ ֵה ֵח ָ ּלה לְ ִה ְתלַ בֵּ ׁש בִּ ְמ ִהירוּת.
ְט ְר ְר ְר ְרר....
יעה ַה ּ ִמ ׁ ְש ַל ַחת ֶאל ַה ּ ַמ ְאדִּ ים ,וְ ַה ִ ּצלְ צוּל
ֵהיַ ,מה ֶּזה? ַה ִאם ִה ִ ּג ָ
ַה ֶּזה הוּא ָהאוֹ ת ַה ְמ ַב ּ ֵ ׂ
שר ַעל ָּכ ְך?
ימה?! זוֹ ַא ְּת? ַא ְּת יְ כוֹ ָלה ַל ְחזֹר ַל ִּכ ָּתהַ .ה ּׁ ִשעוּר ִה ְס ַּת ֵיּם,
"ת ִמ ָ
ְּ
וְ ַה ּמוֹ ָרה יָ ְצ ָאה"ּ ִ ,ב ּ ְ ׂ
ש ָרה ָל ּה יַ לְ דָּ ה ִג'ינְ ִג'ית ְמנֻ ּ ֶמ ׁ ֶשת.
ימה ַ ּב ֲח ֶב ְר ָּת ּה
ַ
"מה ֶּזהּ ַ ,גם ַא ְּת ִה ַ ּג ְע ְּת ַל ּ ַמ ְאדִּ ים?" ִה ִ ּב ָ
יטה ְּת ִמ ָ
ֲע ִדינָ הְ ,מ ֻבלְ ֶ ּב ֶלת.
"מ ְאדִּ ים? ִמ ַ ּניִ ן ָל ְך ָה ַר ְעיוֹ נוֹ ת ָה ֵא ֶּלה?" ִה ְצ ַט ֲח ָקה ֲע ִדינָ ה,
ַ
ְמ ַג ָּלה ׁ ְש ֵּתי ֻ ּג ּמוֹ ת ֵחן ֲע ֻמ ּקוֹ ת ִ ּבלְ ָחיֶ ָיה ַה ְּסמוּקוֹ ת.
"אהְ ...סלִ ָיחהִ ,ה ְת ַע ּ ַמ ְק ִּתי ַ ּב ֵּס ֶפר ַה ֶּזה ַעד ׁ ֶש ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ׁ ֶש ֲאנִ י
ָ
ְ
ְ
יעה ַעל ַה ֵּס ֶפר
ֵח ֶלק ִמ ּ ֶמ ּנוּ"ִ ,ח ְיּ ָכה ְּת ִמ ָ
ימה ִחיּוּך נָ בוֹ ךַ ,מ ְצ ִ ּב ָ
ַה ּ ֻמ ָ ּנח ַעל ַה ּׁ ָש ִט ַיח ָה ַר ְך.
"אנִ י ַמ ִּכ ָירה אוֹ תוֹ ֲ ,א ָבל
"זֶ ה ֵס ֶפר יָ ֶפה"ִ ,ח ְ ּי ָכה ֲע ִדינָ הֲ ,
ְ ּבעוֹ ד ַּכ ּ ָמה דַּ ּקוֹ ת ִּת ָּכנֵ ס ְ ּג ֶב ֶרת לְ וִ ינְ ְס ִקי ַל ִּכ ָּתה ,וַ ֲאבוֹ י ָלנ ּו
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ַא ָּתה יָ כֹול!

כתבה :בת-שבע דוד

יאל ְ ּגרוֹ ְס ַמן! ַה ִאם ַא ָּתה יָ כוֹ ל ַל ֲענוֹ ת ַעל ַה ּׁ ְש ֵא ָלה
"דָּ נִ ֵ
ׁ ֶש ּׁ ָש ַאלְ ִּתי?" ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִּפ ְתאֹם ֶאת קוֹ לוֹ ׁ ֶשל ַה ּמוֹ ֶרה.

ַעל ַה ּ ַמדָּ ף ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ַ ּב ַ ּצדּ ַ ,ב ִּפ ָ ּנה ַמ ּ ָמ ׁש .זֶ ה ָהיָ ה ֵס ֶפר ַ ּב ַעל
יכה ׁ ְשח ָֹרהּ ְ ,בלִ י כּ וֹ ֶת ֶרת ו ְּבלִ י ְּתמוּנוֹ ת.
ְּכ ִר ָ

ִה ְס ּתוֹ ַב ְב ִּתי לְ ֶע ְברוֹ וְ ׁ ָש ַת ְק ִּתי .לֹא יָ ֹכלְ ִּתי ַל ֲענוֹ ת ַעל ַה ּׁ ְש ֵא ָלה,
ִמ ְּפנֵ י ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתי אוֹ ָת ּה ִ ּב ְכ ָלל...

אתי אוֹ תוֹ ֵמ ַה ּ ַמדָּ ף
ֵ'איזֶ ה ֵס ֶפר מוּזָ ר!' ָח ׁ ַש ְב ִּתי לְ ַע ְצ ִמי .הוֹ ֵצ ִ
וְ ִה ְת ַחלְ ִּתי לִ ְקרֹא.

יעית ַ ּב ּׁ ִשעוּר ַה ֶּזה ׁ ֶש ֲאנִ י ֵמ ִעיר לְ ָך,
יאל! זוֹ ַה ַּפ ַעם ָה ְר ִב ִ
"דָּ נִ ֵ
וְ זֹאת ְ ּבלִ י לְ ַהזְ ִּכיר ֶאת ַה ּׁ ִשעו ִּרים ַה ּקוֹ ְד ִמים! ֲעזֹב ֶאת ַה ִּכ ָּתה
וְ ַאל ַּת ְחזֹר ֵא ֶל ָיה ְ ּבלִ י ִא ּׁשוּר ֵמ ַההוֹ ִרים!"

ַ ּב ֵּס ֶפר ָהיָ ה ְמ ֻס ָּפר ַעל ֶמ ֶל ְך ׁ ֶש ּׁ ְשמוֹ וִ ילְ ֶה ֶלםַ ,על ַמלְ ָּכה ׁ ֶש ּׁ ְש ָמ ּה
יאנָ ה וְ ַעל נָ ִס ְ
יך ׁ ֶש ּׁ ְשמוֹ נָ לִ יז.
ִר ֲ
ְ ּב ַא ַחת ַה ּ ִמלְ ָחמוֹ ת ׁ ֶש ָהי ּו ַ ּב ּ ַמ ְמ ָל ָכה נָ ַפל ַה ּ ֶמ ֶל ְך ֵמ ַה ּסוּס ו ֵּמת.
ֵמרֹב ַצ ַער ָחלְ ָתה ַה ּ ַמלְ ָּכה וְ נִ ְפ ְט ָרה ,וְ ַה ָ ּנ ִס ְ
־ע ְשׂ ֵרה
יך ֶ ּבן ַה ּׁ ֵש ׁש ֶ

אוֹ י וַ ֲאבוֹ י!
ַ ּגם ֶא ְתמוֹ ל נֶ ֱענַ ׁ ְש ִּתיְּ .כ ׁ ֶש ִ ּנ ַ ּג ׁ ְש ִּתי לְ ַא ָ ּבא וּלְ ִא ּ ָמא לְ ַב ֵ ּק ׁש ִא ּׁשוּר,
ֵהם ִה ְצ ַט ֲער ּו ְמאֹדִ .ה ְב ַט ְח ִּתי ָל ֶהם ׁ ֶש ֶּזה לֹא יִ ְק ֶרה ׁשוּב ,וְ ֵהם
ָח ְתמ ּו לִ י.
וְ ַע ְכ ׁ ָשוָ ,מה א ַֹמר ָל ֶהם?!
יקיַ ,א ַחר
ָא ַס ְפ ִּתי ְ ּב ִא ִּטיּוּת ֶאת ֲח ָפ ַציִ ,ה ְכנַ ְס ִּתי אוֹ ָתם לְ ִת ִ
אתי ֵמ ַה ִּכ ָּתה ְ ּב ַצ ַעד
ִה ַ ּנ ְח ִּתי ֶאת ַה ִּתיק ְ ּב ִר ּׁשוּל ַעל ַה ָּכ ֵתף וְ יָ ָצ ִ
ָּכ ֵבד.
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ציירה:

בתיה לוי

נִ ׁ ְש ַאר לְ ַבדּ וֹ .
נָ לִ יז ֶה ְחלִ יט ׁ ֶש ָּכל עוֹ ד הוּא ֵאינוֹ ִמ ְת ַ ּב ֵ ּגר וּבוֹ נֶ ה ֶאת ַה ּ ַמ ְמ ָל ָכה
ֵמ ָח ָד ׁש ,הוּא ֵאינוֹ רוֹ ֶצה לִ ְהיוֹ ת ָּכתוּב ַ ּב ִּס ּפוּרָ .ל ֵכן הוּא ָל ַקח
ֶאת ׁ ֵשם ַה ּ ַמ ְמ ָל ָכהֶ ,ה ְח ִ ּביא אוֹ תוֹ ְ ּבתוֹ ְך ֻק ְפ ָסהֵ ,אי ׁ ָשם ְ ּביַ ַער,
ישה ּו ֶאת ַה ֻּק ְפ ָסה וְ יִ ְפ ַּתח אוֹ ָת ּה
וְ ָק ַבע ִּכי ַרק ַּכ ֲא ׁ ֶשר יִ ְמ ָצא ִמ ׁ ֶ
 יִ ּ ָמ ׁ ֵש ְך ַה ִּס ּפוּר.זֶ הוּ!
ָּכאן נִ ְג ַמר ַה ִּס ּפוּר.

ָהיִ ִיתי ָקרוֹ ב לְ ׁ ַש ַער ַה ַּ'תלְ מוּד ּתוֹ ָרה'ְּ ,כ ׁ ֶש ֶה ְח ַל ְט ִּתי לְ ֶפ ַתע
ׁ ֶשלּ ֹא ַל ְחזֹר ַה ַ ּביְ ָתהֶ ,א ָּלא ָל ֶל ֶכת ַל ִּס ְפ ִר ָיּה ַה ּׁ ְשכוּנָ ִתיתֲ .אנִ י
יאה ַּת ֲעזֹר לִ י לִ ׁ ְשכּ ַֹח ,וְ ל ּו
אוֹ ֵהב ְמאֹד לִ ְקרֹא ,וְ ִק ִ ּו ִיתי ׁ ֶש ַה ְּק ִר ָ
לִ זְ ַמן ָמהֶ ,את ָה ֹ
ענֶ ׁש ׁ ֶש ִּק ַ ּבלְ ִּתי.

וְ ִה ֵ ּנה ָע ָלה ַר ְעיוֹ ן ְ ּבמ ִֹחיֲ :אנַ ֶּסה לִ ְמצֹא ֶאת ׁ ֵשם ַה ּ ַמ ְמ ָל ָכה
וּלְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ֶאת ַה ִּס ּפוּר!

יקי ַעל ָה ִר ְצ ָּפה ,ו ְּבעוֹ ִדי ַמ ִ ּביט
ִה ַ ּג ְע ִּתי ַל ִּס ְפ ִר ָיּהִ ,ה ַ ּנ ְח ִּתי ֶאת ִּת ִ
ַ ּב ּ ַמדָּ ִפים ָה ֲעמו ִּסים ִ ּב ְס ָפ ִרים ִה ְב ַחנְ ִּתי ְ ּב ֵס ֶפר לֹא ֻמ ָּכר ַה ּ ֻמ ָ ּנח

אשית ָע ַלי
ַק ְמ ִּתי ֵמ ַה ִּכ ֵּסא וְ נִ ַ ּג ׁ ְש ִּתי ֶאל ַהדֶּ ֶלת .יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ֵר ׁ ִ
לִ ְמצֹא ֶאת ַה ַיּ ַער.

ָס ַג ְר ִּתי ֶאת ַה ֵּס ֶפר'ִ .ס ּפוּר ְמ ַע ְצ ֵ ּבן'ָ ,ח ׁ ַש ְב ִּתי'ֵ ,אין לוֹ סוֹ ף!'
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ָּפ ַת ְח ִּתי ֶאת ַהדֶּ ֶלת וְ נִ ְד ַה ְמ ִּתי :לְ ָפנַ י ִה ְשׂ ָּת ֵר ַע יַ ַער ֵאין־סוֹ ִפי,
יַ ַער ֲא ִמ ִּתיְּ ,כמוֹ ַ ּב ִּס ּפו ִּריםָ .ה ֵע ִצים ָהי ּו ְסבו ִּכים ו ְּצפו ִּפים,
וַ ֲא ֵפ ָלה ָשׂ ְר ָרה ַ ּבכּ ֹל.
ַ ּב ַה ְת ָח ָלה ָּפ ַח ְד ִּתי לִ ְצעֹד לְ ֶע ְברוֹ ֲ ,א ָבל ָאז ָר ִא ִיתי ִּכי לְ יָ ִדיַ ,על
ָה ָא ֶרץֻ ,מ ָ ּנח ַל ִּפיד ּבוֹ ֵערָ .ל ַק ְח ִּתי ְ ּביָ ִדי ֶאת ַה ַּל ִּפיד וְ נִ ְכנַ ְס ִּתי
ֶאל ַה ַיּ ַערָּ .פ ַס ְע ִּתי ֵ ּבין ָה ֵע ִצים וְ ַה ּקוֹ ִציםְ ,מ ַח ֵּפשׂ ֶאת ַה ֻּק ְפ ָסה
ַה ּ ְמיֻ ֶח ֶדת.
זֶ ה לֹא ָהיָ ה ַקל ִ ּב ְכ ָלל ֵ -הזַ זְ ִּתי ֲא ָבנִ ים ׁ ֶש ָח ְסמ ּו ֶאת דַּ ְר ִּכי,
ָּת ַל ׁ ְש ִּתי ֲע ָשׂ ִבים ׁ ֶש ִה ְפ ִריע ּו לִ י ָל ֶל ֶכת ,נִ ְד ַק ְר ִּתי ֵמ ַה ּקוֹ ִצים
ָה ַר ִ ּבים וְ ִה ְת ַע ַיּ ְפ ִּתי ְמאֹדַ .א ֲח ֵרי ׁ ָש ָעה ֲא ֻר ָּכה ִה ְתיָ ַא ׁ ְש ִּתי.
ִה ְס ּתוֹ ַב ְב ִּתי ָל ׁשוּב ַעל ִע ְקבוֹ ַתיַ ,א ְך ָאז ,לְ ֶפ ַתע ִּפ ְתאֹם,
ָר ִא ִיתי מוּלִ י ֶאת ַה ָ ּנ ִס ְ
"ה ְמ ׁ ֵש ְך לְ ַח ֵּפשׂ ,
יך נָ לִ יז ,ו ְּב ֵעינָ יו דְּ ָמעוֹ תַ .
ַה ְמ ׁ ֵש ְך!" הוּא ִ ּב ֵ ּק ׁש.
"אנִ י לֹא יָ כוֹ לֲ ,אנִ י לֹא ַמ ְצלִ ַיח ו ְּכ ָבר ִה ְת ַע ַיּ ְפ ִּתי ְמאֹד"ָ ,א ַמ ְר ִּתי
ֲ
לוֹ ְ ּב ַצ ַער.
"ה ֵ ּנהָּ ,כאןַ ...ה ְמ ׁ ֵש ְך עוֹ ד ְק ָצתּ ַ ,ב ּׁ ְש ִביל ַה ֶּזה "...עוֹ ֵדד אוֹ ִתי
ִ
ַה ָ ּנ ִסיךְ.

ט־אט.
ֵה ַר ְמ ִּתי ֶאת ַה ֻּק ְפ ָסה ְ ּב ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּת ו ָּפ ַת ְח ִּתי אוֹ ָת ּה ַא ַ
יפה
ָ ּב ֶר ַגע ׁ ֶש ִהיא נִ ְפ ְּת ָחה ִה ְּכ ָתה ִ ּבי רו ַּח ֲחזָ ָקהָ .הרו ַּח ֵהנִ ָ
יפה אוֹ ִתי ַל ּ ֶמ ְר ַח ִּקיםָ .ע ַצ ְמ ִּתי ֶאת
אוֹ ִתיִ ,טלְ ְט ָלה אוֹ ִתי וְ ֵה ִע ָ
ֵעינַ י ְ ּב ֶב ָה ָלהָ .ר ִצ ִיתי לִ ְצעֹק וְ לֹא ִה ְצ ַל ְח ִּתי.
ְ ּב ַבת ַא ַחת ָצנַ ְח ִּתי .לֹא ֵה ַעזְ ִּתי לִ ְפק ַֹח ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם ִמ ָיּדִ .ח ִּכ ִיתי
ַּכ ּ ָמה דַּ ּקוֹ ת ְּכ ֵדי לְ ֵה ָר ַגע ,וְ ַרק ָאז ָּפ ַק ְח ִּתי אוֹ ָתן.
יכן ֲאנִ י נִ ְמ ָצא .זָ ַכ ְר ִּתי ֶאת
ִה ַ ּב ְט ִּתי ְס ִב ִיביְּ .ת ִח ָּלה לֹא יָ ַד ְע ִּתי ֵה ָ
אתי ֶאת ַה ֻּק ְפ ָסה...
ַה ַיּ ַער ,זָ ַכ ְר ִּתי ׁ ֶש ּ ָמ ָצ ִ

יָ ִדי הוּנְ ָפה לְ ַמ ְע ָלה.
יאל"ָ ,ק ָרא ַה ּמוֹ ֶרה.
ֵּ
"כן ,דָּ נִ ֵ

"כ ַ ּונְ ָּת לְ ַד ַעת
יאל"ָ ,א ַמר ַה ּמוֹ ֶרה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִס ַיּ ְמ ִּתי לִ ׁ ְשאֹלִּ ,
"דָּ נִ ֵ
ְ ּגדוֹ לִ ים! זוֹ ׁ ְש ֵא ָלה ׁ ֶש ּׁ ָש ַאל ַה ּ ַמ ַה ְר ׁ ָש'אֶ .את ַה ְּת ׁשו ָּבה נִ ְק ָרא
ַ ּב ּׁ ִשעוּר ַה ָ ּבאִּ ,כי ַע ְכ ׁ ָשו ֲאנִ י רוֹ ֶצה ָל ֵתת ֶאת ַה ְּפ ָרס ֶה ָח ְד ׁ ִשי
יע
ַל ַּתלְ ִמיד ַה ּ ִמ ְצ ַט ֵיּן  -דָּ נִ ֵ
יאל ְ ּגרוֹ ְס ַמן! ַ ּג ׁש ֵה ָ ּנה וְ ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּ ַמ ִ ּג ַ
לְ ָך!"
ְמ ִחיאוֹ ת ַה ַּכ ַּפיִ ם ַה ּסוֹ ֲערוֹ ת ׁ ֶש ָ ּג ְד ׁש ּו ֶאת ַה ִּכ ָּתה ִה ְת ַע ְר ְ ּבב ּו
ְ ּבמ ִֹחי ִעם קוֹ לוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּנ ִס ְ
"אם ַא ָּתה רוֹ ֶצה ...רוֹ ֶצה ...רוֹ ֶצה...
יךִ :
ַא ָּתה יָ כוֹ ל! יָ כוֹ ל! יָ כוֹ ל!"

"וְ או ַּלי ַהכּ ֹל ָהיָ ה ֲחלוֹ ם?" ָח ׁ ַש ְב ִּתי ַ -א ְך לֹא! דִּ ְפדַּ ְפ ִּתי ִ ּב ְמ ִהירוּת
ַ ּב ֵּס ֶפר וְ ָר ִא ִיתי ׁ ֶש ַּל ִּס ּפוּר יֵ ׁש סוֹ ף!

הוּא נֶ ֱע ַלם!

ִמן ַה ַיּ ַער ֵה ִג ַיח סוּס לָ ָבן וַ ֲא ִצילִ יַ .ה ָ ּנ ִס ְ
יך ָק ַפץ ַעל ַ ּגבּ וֹ ַ ,ה ּסוּס
ָצ ַהל בְּ קוֹ ל ,וְ ֵהם ָדּ ֲהרוּ ִמ ׁ ּ ָשם ִעם ָהרו ַּח.

ָר ִצ ִיתי לִ ׁ ְשאֹל אוֹ תוֹ עוֹ ד ַּכ ּ ָמה ׁ ְש ֵאלוֹ תֲ ,א ָבל ְּכ ָבר לֹא יָ ֹכלְ ִּתי.
"א ָּתה יָ כוֹ ל"...
ֹאשיַ :
דְּ ָב ָריו ִה ְד ֲהד ּו ְ ּבר ׁ ִ

"שלוֹ ם!" נוֹ ֵפף לִ י ַה ָ ּנ ִס ְ
יך בְּ יָ דוֹ וְ נֶ ֱעלַ ם ִעם סוּסוֹ .
ָׁ

ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ׁ ֶש ַה ּ ִמ ִּלים ָה ֵא ֶּלה נוֹ ְסכוֹ ת ִ ּבי כּ ֹחוֹ ת ֲח ָד ׁ ִשים וְ ֶה ְח ַל ְט ִּתי
לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך.

ָס ַג ְר ִּתי ֶאת ַה ֵּס ֶפרִ ,ה ַ ּנ ְח ִּתי אוֹ תוֹ ִ ּב ְמקוֹ מוֹ וְ ֵה ַר ְמ ִּתי ֶאת ַה ִּתיק
אתי ֵמ ַה ִּס ְפ ִר ָיּה וְ ָחזַ ְר ִּתי ַל ַּ'תלְ מוּד ּתוֹ ָרה'ַ .ה ּׁ ָש ָעה
ֵמ ָה ִר ְצ ָּפה .יָ ָצ ִ
ָהיְ ָתה ׁ ְש ַּתיִ ם וָ ֵח ִצי .יָ ׁ ַש ְב ִּתי ַ ּב ּ ִמ ְסדְּ רוֹ ן וְ ִח ִּכ ִיתי.

יע ַה ָ ּנ ִס ְ
יך ,וּלְ ַא ַחר דַּ ּקוֹ ת ִמ ְס ָּפר
ָה ַל ְכ ִּתי ַ ּבדֶּ ֶר ְך ׁ ֶש ָע ֶל ָיה ִה ְצ ִ ּב ַ
ָר ִא ִיתי נַ ַחל וּלְ יָ דוֹ ֵעץ ַּת ּפו ִּחיםָ ׁ .ש ִת ִיתי ִמ ּ ֵמי ַה ַ ּנ ַחלָ ,א ַכלְ ִּתי
ֵמ ַה ַּת ּפו ִּחים ,נַ ְח ִּתי ַּת ַחת ָה ֵעץ וְ ַא ַחר ַק ְמ ִּתי וְ ִה ְמ ׁ ַש ְכ ִּתי לִ ְצעֹד.

ֹלׁשה ֳח ָד ִׁשים לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן...
ְׁש ָ

ׁ ָש ַאלְ ִּתיַ .ה ִּכ ָּתה ָהיְ ָתה ְ ּב ׁ ֶש ֶקטֻּ .כ ָּלם ִה ְק ׁ ִשיב ּו ַל ּׁ ְש ֵא ָלה ׁ ֶש ִּלי.

ַה ִּס ּפוּר ֻה ׁ ְש ַלם!

יאלַ ,א ָּתה יָ כוֹ ל! ִאם ַא ָּתה רוֹ ֶצה ַ -א ָּתה יָ כוֹ ל!" ָא ַמר ַה ָ ּנ ִס ְ
יך.
"דָּ נִ ֵ
ו ִּפ ְתאֹם -

יאלֵ ,אין דָּ ָבר ָהעוֹ ֵמד ִ ּב ְפנֵ י ָה ָרצוֹ ן,
ַה ּמוֹ ֶרה ִח ֵיּ ְךּ ְ .
"בוַ דַּ אי ,דָּ נִ ֵ
וַ ֲאנִ י רוֹ ֶאה ָע ֶל ָ
יך ׁ ֶש ַא ָּתה רוֹ ֶצה ֶ ּב ֱא ֶמתֶ .א ֵּתן לְ ָך ִהזְ דַּ ּ ְמנוּת
נוֹ ֶס ֶפתֲ .אנִ י ָ ּבטו ַּח ׁ ֶשלּ ֹא ְּת ַא ְכזֵ ב אוֹ ִתי!"

"ש ַאלְ ׁ ,ש ַאל"ָ ,א ַמר לִ י ַה ּמוֹ ֶרה ְ ּב ִח ָ ּבה.
ְׁ

וְ ָאזִּ ,פ ְתאֹםֵ ,ה ַבנְ ִּתי ְּ -כ ׁ ֶש ָּפ ַת ְח ִּתי ֶאת ַה ֻּק ְפ ָסהָ ,חזַ ְר ִּתי ַל ִּס ְפ ִר ָיּה.

ִּפ ְתאֹם ָר ִא ִיתי מו ִּלי ׁשוּב ֶאת ַה ָ ּנ ִס ְ
יך ָנ ִליזַ .על ָּפ ָניו ָה ָיה
"אם ַא ָּתה
"א ָּתה רוֹ ֶאה?" הוּא ָל ַח ׁש ִליִ ,
ׁ ָשפו ְּך ִחיּו ְּך ָר ָחבַ .
רוֹ ֶצה ַ -א ָּתה ָיכוֹ ל!"

"דַּ י! ֵאין ִ ּבי כּ ַֹחֵ "...ה ׁ ַש ְב ִּתי.
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ׁ ָשעוֹ ת ׁ ֶשל ִח ּפו ִּשׂ ים ָע ְבר ּו ָע ַלי ,וְ ׁשוּב ָהיִ ִיתי ָקרוֹ ב לְ יֵ או ּׁש .וְ ִה ֵ ּנה
נִ ְג ָלה לְ ֵעינַ י אוֹ ר ָחזָ ק ַה ּבוֹ ֵק ַע ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ֶס ַלע ָ ּגדוֹ לָּ .פ ַס ְע ִּתי ֶאל
ֵמ ֵע ֶבר ַל ֶּס ַלע וְ ּ ִ -ג ִּל ִיתי אוֹ ָת ּה! ֻק ְפ ָסה ְ ּבג ֶֹדל ֵ ּבינוֹ נִ י ׁ ֶש ָע ֶל ָיה
ָּכתוּב'ַ :מ ְמ ָל ָכה ְ ּבלִ י ׁ ֵשם'.

"אנִ י ִמ ְת ָח ֵרט ַעל ַמה ׁ ּ ֶש ָהיָ הֲ .אנִ י רוֹ ֶצה
ַ
"ה ּמוֹ ֶרה"ָ ,א ַמ ְר ִּתיֲ ,
לְ ַב ֵ ּק ׁש ְסלִ ָיחה וּלְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּפרַ .ה ִאם ַה ּמוֹ ֶרה ַמ ְס ִּכים לְ ַא ְפ ׁ ֵשר לִ י
נִ ָּסיוֹ ן ַא ֲחרוֹ ן?" ׁ ָש ַאלְ ִּתיּ ,תוֹ ֶלה ּבוֹ ַמ ָ ּבט ִמ ְת ַח ֵ ּנן.

"ה ּמוֹ ָרהּ ְ ,ב ֶק ׁ ֶשר לְ ַמה ׁ ּ ֶש ָּל ַמ ְדנ ּו ַע ְכ ׁ ָשוֲ ,אנִ י רוֹ ֶצה לִ ׁ ְשאֹל
ַ
ׁ ְש ֵא ָלה"ּ ִ ,ב ַ ּק ׁ ְש ִּתי.

ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְג ַמר ַה ּׁ ִשעוּר ,נִ ְפ ְּת ָחה ַהדֶּ ֶלת וְ ַה ּמוֹ ֶרה יָ ָצא.
יאל! ַמה ּ ַמ ֲע ֶשׂ ָ
יך ָּכאן?" הוּא ׁ ָש ַאל ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה אוֹ ִתי.
"דָּ נִ ֵ
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ַרק ַּת ֲא ִמין
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''א ִיציק!''
ִ

"מה ָא ַמ ְר ָּת ַל ּ ַמ ׁ ְש ִ ּג ַיח?"
ָ

נְ ִק ׁישוֹ ת ַה ַּפ ִּט ׁיש ָהלְ מ ּו ְ ּבכ ַֹח ַ ּב ּ ַמ ְס ֵמר ַה ּתוֹ ָרן ,וְ ַאף הוּא ִה ְת ַע ֵ ּקם
ְ ּבבוֹ ְג ָדנִ יּוּת ִס ְד ָר ִתית ִ ּבלְ ִּתי ִמ ְת ַח ּׁ ֶש ֶבת.

"לֹא ָא ַמ ְר ִּתי".

''א ִיציק!''
ִ
ֵאין ְּת ׁשו ָּבה.
''א ִיציק!'' לֹא ְמ ַעט ּתוֹ ֵכ ָחה נִ ׁ ְשזְ ָרה ַ ּב ּקוֹ ל.
ִ
ִ ּבינְ גוֹ ! ִא ִיציק ָל ַגם ִמ ַ ּב ְק ּבוּק ַה ּ ַמיִ ם ַה ָ ּק ָטן ׁ ֶשלּ וֹ ְ ,מ ַסלְ ֵסל ֶאת
ֵּפאוֹ ָתיו ַה ּ ְמיֻ ָּזעוֹ תַ .ה ּ ַמ ְס ֵמר נִ ְכנַ ס ,סוֹ ף־סוֹ ףֶ .ר ַגעִ ,מי ָק ָרא לוֹ ?
ַה ּ ַמ ָ ּבט לְ ָאחוֹ ר ִה ְצלִ ַיח לְ ַה ׁ ְש ִּכ ַיח ֶאת ָּכל ֲעלִ יצוּתוֹ ֵמ ַה ּ ַמ ְס ֵמר
ָה ַע ְק ׁ ָשןֶ ׁ ,ש ַע ְכ ׁ ָשו ְּכ ָבר ָּתקו ַּע ָעמֹק ַ ּב ִּקיר.
"א ָ ּבא?" יָ דוֹ ִה ְס ִּפ ָיגה ְ ּבזֵ ָעה ֶאת ַה ּ ִמ ְמ ָח ָטה ַה ְּתכו ָּלה.
ַ
"א ָבל ָל ּ ָמהִ ,א ִיציק?" ֶק ֶמט ָח ָד ׁש ְ ּב ִמ ְצחוֹ ׁ ֶשל ַא ָ ּבאְּ ,כמוֹ
ֲ
ִה ְתיַ ּ ֵמר לְ הוֹ ִסיף אוֹ ת לִ ְכ ֵאבוֹ .
"ק ׁ ֶשה לִ י".
ִא ִיציק לִ ְכ ֵסן ַמ ָ ּבט זָ ִהירָ .
"וַ ֲאנִ י ָח ׁ ַש ְב ִּתי ׁ ֶש ַהכּ ֹל ְּכ ָבר ְ ּב ֵס ֶדר" ,דִּ ְ ּבר ּו ָה ַא ְכזָ ָבה וְ ַה ַ ּצ ַער ֶּפה
ֶא ָחד ִמ ְ ּגרוֹ נוֹ ׁ ֶשל ַא ָ ּבא.
ִא ִיציק ׁ ָש ַתק.
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ציירה :נע

מי שרירא

ַא ָ ּבא נֶ ֱאנַ ח" .נִ ְר ֶאה לִ יִ ,א ִיציקִּ ,כי מו ָּטב ׁ ֶש ָּת ׁשוּב ַה ַ ּביְ ָתה ְּכ ָבר
ָּכ ֵעתּ ִ ,ב ְמקוֹ ם ׁ ֶש ִּת ּׁ ָש ַלח ֵמ ַהיְ ׁ ִש ָיבה"...
ִא ִיציק לֹא ָענָ הָ .ה ֱא ֶמת? ְּכ ָבר ִמ ְּז ַמן נִ ְמ ַאס לוֹ ֵמ ַה ַ ּגלְ ַ ּגל
ַהחוֹ זֵ ר ַה ֶּזהָ .ק ׁ ֶשה לוֹ ַ ּב ְיּ ׁ ִש ָיבה ,הוּא ְמ ַח ֵּפשׂ ַּת ֲעסו ָּקה ֵמ ַה ַ ּצד,
ַה ּ ַמ ׁ ְש ִ ּג ַיח כּ וֹ ֵעסַ ,א ָ ּבא וְ ִא ּ ָמא ִמ ְצ ַט ֲע ִרים ,וְ הוּא ׁשוּב חוֹ זֵ ר -
ַל ְיּ ׁ ִש ָיבהַ ,ל ֲח ֵב ִריםַ ,ל ְּס ָד ִרים וְ ַגם ַל ְ ּג ָמ ָרא וְ ַל ְּס ֶטנְ ֶדרּ ְ .ב ֵכנוּת,
ְּכ ָבר ִמ ְּז ַמן לֹא ִּכ ּנ ּו אוֹ תוֹ ָּכאן 'יֶ ֶלד טוֹ ב'ָ .הי ּו ׁ ֶש ֶה ֱענִ יק ּו לוֹ
ֶאת ַה ּת ַֹאר ַה ּ ְמ ֻפ ְק ָּפק ַ'ט ָיּס ַ ּב ַעל יְ כ ֶֹלת נְ ִד ָירה לְ ַר ֵחף ָ ּב ֲאוִ יר
וּבוֹ ־זְ ַמ ִ ּנית לְ ִה ְת ַמ ֵ ּצא ַ ּב ַ ּנ ֲע ָשׂ ה ַעל ַה ַ ּק ְר ַקע'; ֲא ֵח ִרים ָ ּב ֲחר ּו
לְ ַה ְצ ִמיד לוֹ לִ ּקוּי ֶק ׁ ֶשב אוֹ ְ ּב ָעיָ ה ָּכלְ ׁ ֶש ִהי ָ ּב ִרכּ וּזָּ .כ ְך אוֹ ָּכ ְךֵ ,אין
לוֹ ַמ ָּט ָרה לְ ַצ ֵער ִא ׁישִ .א ְכ ַּפת לוֹ ְמאֹד ׁ ֶש ְּל ַא ָ ּבא וּלְ ִא ּ ָמא ָק ׁ ֶשה
ִ ּב ְג ָללוֹ ֲ .א ָבל ַמה הוּא יָ כוֹ ל ַל ֲעשׂ וֹ ת? ַּכ ִ ּנ ְר ֶאה לֹא ֻּכ ָּלם ְמ ֻס ָ ּגלִ ים
ָל ׁ ֶש ֶבת ֵּת ׁ ַשע ׁ ָשעוֹ ת ְ ּביוֹ ם מוּל אוֹ ִתיּוֹ ת ׁ ְשחֹרוֹ ת ְק ַטנְ ַטנּוֹ ת,
יע ַה ְּז ַמן ׁ ֶשיּוֹ ִאיל ּו לְ ַה ׁ ְשלִ ים ִעם
וּלְ ַה ְצלִ ַיח ַל ְח ּתֹר לְ ָע ְמ ָקןִ .ה ִ ּג ַ
ָה ֻע ְבדָּ ה ׁ ֶש ְ ּגדוֹ ל ַהדּ וֹ ר ַה ָ ּבא הוּא לֹא יִ ְהיֶ ה.
"מה ֶה ְח ַל ְט ָּתִ ,א ִיציק?"
ַ

"מ ּ ָמ ַתי ַא ָּתה ּפֹה?"
ִ

"או ַּלי ְ ּב ָכל זֹאת ֶא ְחזֹר ַע ְכ ׁ ָשו ַל ְיּ ׁ ִש ָיבהִ "...ה ְר ֵהר ִא ִיציק ְ ּבקוֹ ל
ְס ָת ִמי.

"א ְמ ְמֵ ...מ ַא ֲח ֵרי ֲארו ַּחת ּב ֶֹקר ְ ּב ֵע ֶר ְך".
ֶ

"ה ּׁ ֵשם יַ ֲעזֹר לְ ֻכ ָּלנוּ" ,הוּא ָא ַמר.
ַא ָ ּבא ׁשוּב נֶ ֱאנַ חַ .
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ָה ַרב ּבוֹ יְ ם ָק ָרא לוֹ לְ ַא ַחר ֲארו ַּחת ַה ָ ּצ ֳה ַריִ ם.
ׁ"שוּלְ ַמן" ,הוּא ִהנְ ִמ ְ
"מה ּׁ ִש ְמ ָך
יך ֶאת קוֹ לוֹ ְ ּבטוֹ ן ַרב ַמ ׁ ְש ָמעוּתַ ,
ַה ְּפ ָר ִטי?ֵּ ...כן ,יִ ְצ ָחקָ .היִ ִיתי רוֹ ֶצה לְ שׂ וֹ ֵח ַח ִא ְּת ָךֶ .א ְה ְמִ ...שׂ ָיחה
ְק ָצת ׁ ֶשלּ ֹא ִמן ַה ּ ִמנְ יָ ן"...
"לבוֹ א ַל ֶח ֶדר ׁ ֶשל ָה ַרב ְ ּבסוֹ ף ַה ֵ'ס ֶדר'?" ֵ ּב ֵרר ִא ִיציק ְ ּבטוֹ ן
ָ
מו ָּבס.
"לֹא ,לֹא" ,נֶ ְח ַּפז ַה ּ ַמ ׁ ְש ִ ּג ַיח לְ ָה ׁ ִשיב" ,או ַּלי טוֹ ב יוֹ ֵתר ׁ ֶש ְ ּנ ַד ֵ ּבר
ִמחוּץ ַל ִ ּבנְ יָ ןּ ָ ,ב ֲאוִ יר ַה ָּפתו ַּח".
"איפֹה?" ִא ִיציק ִּכ ְמ ַעט ֵה ִסיר ֶאת כּ וֹ ָבעוֹ ְ ּב ַה ְכנָ ָעה .לְ ָפחוֹ ת
ֵ
לֹא נִ ׁ ְש ַלח ַה ַ ּביְ ָתה...
"ב ִ ּג ָ ּנה ׁ ֶש ְּליַ ד ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ֶה ָח ָד ׁש .נִ ְר ֶאה לִ ְכבוֹ דוֹ ?"
ַּ
...כןְּ ,כלוֹ ַמר ְ ּב ֵס ֶדרָ .מ ַתי?"
"כּ ֵּ
"דָּ ָבר ְ ּב ִע ּתוֹ ַמה ּטוֹ בֶ ׁ .ש ִיּ ְהיֶ ה ְ ּבעוֹ ד ֶר ַבע ׁ ָש ָעה".
"ב ֵס ֶדרּ .תוֹ ּ ...תוֹ ָדה".
ְּ

ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ׁ ֶשל ִא ִיציק ִט ְיּ ָלה ְ ּב ַע ְצ ָ ּבנוּת ַעל ִמ ְת ָאר ַס ְפ ַסל ַה ּ ַמ ֶּת ֶכת
יע ְּכ ָבר? ַמ ְת ִאים ָל ַרב ּבוֹ יְ םַ ,ה ּ ַמ ְק ִּפיד ָּכל
ֶה ָחלוּדָ .מ ַתי הוּא יַ ִ ּג ַ
ָּכ ְך ַעל ַה ְּז ַמ ִ ּנים ,לְ ַד ֵיּק דַּ וְ ָקאַ .ר ֶּכ ֶבת נְ ָמלִ ים זְ ִע ָירהְ ׁ ,ש ַח ְר ָח ָרה,
נָ ָעה ְ ּב ַג ְמלוֹ נִ יּוּת לְ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ָתיוּ ַ ,ג ְר ִ ּגיר ִח ָּטה ְמיֻ ָ ּב ׁש ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ָל ּה
ַק ָּטר ִ ּבלְ ִּתי ֻמ ְכ ָּתר .דְּ בוֹ ָרה זְ ֻה ַ ּבת ְּכנָ ַפיִ ם ָמ ְצ ָצה ִ ּב ׁ ְש ִק ָיקה
יסאן' יְ ׁ ָשנָ ה
צוּף ִמ ַ ּנ ְר ִקיס זְ קוּף ִ ּג ְבעוֹ ל ,וְ קוֹ ל ִט ְרטו ָּר ּה ׁ ֶשל 'נִ ַ
ְּכמוֹ ִה ְתיַ ּ ֵמרַ ,ל ּׁ ָשוְ א ,לְ ִה ְת ַמ ֵּזג ְ ּבקוֹ לוֹ ת ַה ֶּט ַבע.
ֶר ַבע לְ ַא ְר ַ ּבעֲ .ח ִצי ׁ ָש ָעהַ .מ ֲח ִציתֲ .ע ֻג ָּלה .ו ְּכ ִאלּ ּו ְמאוּם .וְ ָאז,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ּקוֹ ֶרה ִּכ ְמ ַעט ָּת ִמיד ְּכ ׁ ֶש ָה ֲע ַצ ִ ּבים ִמ ְת ַקדְּ ִמים לְ ִכ ּווּן
יע
ַה ְ ּגבוּל וְ תוֹ לִ ים ׁ ִשלְ ֵטי ֲענָ ק ׁ ֶשל ַ'ס ָּכנָ ה ָּכאן ּפוֹ ְק ִעים!' הוֹ ִפ ַ
ִּפ ְתאֹם ָה ַרב ּבוֹ יְ םָ ,חמו ּׁש ְ ּב ִה ְתנַ ְ ּצלֻ יּוֹ ת ,ו ְּב ַא ׁ ְש ָּפתוֹ ַמ ַא ְמ ֵרי
ֲחזַ "ל ָלרֹב.
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"מ ְצ ַט ֵערׁ ,שוּלְ ַמן"ִ ,ח ֵיּ ְך ְשׂ ָפמוֹ ַה ּׁ ָשחֹר ַה ְמ ׁ ֻש ָּלב ְ ּב ַפ ֵּסי ל ֶֹבן,
ִ
"עכּ וּב ִ ּבלְ ִּתי ָצפוּיְ .מ ַק ֶ ּוה
ׁ ֶש ִהזְ ִּכיר לְ ִא ִיציק ַמ ֲע ַבר ֲח ָציָ הִ ,
ׁ ֶש ַא ָּתה ֵמ ִבין ׁ ֶש ָ ּ'גדוֹ ל ַה ְמ ֻצ ֶ ּוה וְ עוֹ ֶשׂ ה' ,וְ זֶ ה ַמה ּׁ ֶש ִ ּנ ְד ַר ׁש ִמ ּ ִמ ִ ּני
ָּכ ֵעתַ .אִ -ק ֶיצער ,לֹא נְ ַע ֵּכב ֶא ְת ֶכם .נְ ַד ֵ ּבר ְ ּבעוֹ ד ׁ ְש ָע ַתיִ ם
ְ ּב ֵע ֶר ְךַ .א ָּתה לֹא כּ וֹ ֵעס ,נָ כוֹ ן? ָּכל טוּבּ ֵ ,בינְ ַתיִ ם".
ִא ִיציק ֵּכן ָּכ ַעס ,דַּ וְ ָקאֲ ,א ָבל ֶה ְעדִּ יף לִ ְבלֹםִ ,מ ְּט ָע ִמים מו ָּבנִ ים.
ָמה ַע ְכ ׁ ָשו? לְ ַה ְמ ִּתין ּפֹה ְ ּב ַס ְב ָלנוּת ַעד ׁ ֶש ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ְּת ׁ ַש ֶ ּוה
לְ עוֹ רוֹ ָ ּגוֶ ן ׁ ֶשל ָ ּב ָצל ְמ ֻט ָ ּגן? ַל ְחזֹר ַל ְיּ ׁ ִש ָיבה? 'לְ ָמה ַל ְחזֹר? ַמה
ַּת ֲע ֶשׂ ה ׁ ָשם חוּץ ִמ ִּל ְבהוֹ ת? לִ לְ מֹד ֲה ֵרי ִמ ּ ֵמ ָילא לֹא ַּת ְצלִ ַיח',
דָּ ַקר קוֹ ל נְ ִח ִיתי ְ ּבתוֹ כוֹ ִ .א ִיציק ָקםִ .ה ְס ּתוֹ ֵבב .יִ ּׁ ֵשר ֶאת ַה ִּכ ָּפה
ׁ ֶש ְּלר ׁ
ֹאשוֹ ׁ .שוּב ִה ְתיַ ּׁ ֵשבָ ,ח ׁש י ֶֹב ׁש ִ ּב ְגרוֹ נוֹ  ,ו ָּפנָ ה ַל ִ ּב ְרזִ ָיּה
ַה ְּסמו ָּכהּ ְ .בעוֹ דוֹ ְמ ַמ ֵּלא ֶאת ַ ּב ְק ּבוּק ַה ּ ַמיִ ם ַה ִ ּנ ְצ ִחי ׁ ֶשלּ וֹ ַ ,א ַ ּגב
לְ ִח ָיצה ִמ ְת ַמ ּׁ ֶש ֶכת ַעל ַּכ ְפ ּתוֹ ר ַה ּ ַמ ֶּת ֶכתָ ,ח ַלף ַמ ָ ּבטוֹ ַעל ְּפנֵ י
ַה ּׁ ֶש ֶלט ַה ָּתלוּי ְ ּבר ׁ
ֹאשוֹ ׁ ֶשל ַה ִ ּבנְ יָ ן ַה ָּסמו ְּךָ ,ר ָחב ו ֵּמ ִאיר ֵעינַ יִ ם,
וְ ָע ָליו ֻמ ְד ָּפסוֹ ת ַה ּ ִמ ִּלים ִ'ס ְפ ִר ָיּה ִעירוֹ נִ ית'ִ .א ִיציק ֵמעוֹ דוֹ לֹא
ִח ֵ ּבב ִס ְפ ִריּוֹ תִ .מ ָיּ ָמיו לֹא נִ ְכ ַסף לְ ַה ִּכיר ֶאת ֲה ִג ָיגיו ַה ְמצו ִּצים
ִמן ָה ֶא ְצ ַ ּבע ׁ ֶשל סוֹ ֵפר זֶ ה אוֹ ַא ֵחרַ ,א ְך ַ ּגם ַּת ֲעסו ָּקה ִ ּבלְ ִּתי
יפה ַעל ְּפנֵ י ח ֶֹסר ַמ ַעשׂ ַמ ׁ ְש ִמים ,וְ ִא ִיציק ֵה ֵחל
ְמ ַענְ יֶ נֶ ת ֲע ִד ָ
ְמ ָשׂ ֵר ְך ֶאת ַר ְג ָליו לְ ִכ ּווּן ַה ִּס ְפ ִר ָיּה.
יעים
ׁשוּרוֹ ת ׁשוּרוֹ ת ׁ ֶשל ַמדְּ ֵפי ְס ָפ ִרים ִקדְּ מ ּו ֶאת ָּפנָ יוַ ,מ ִ ּצ ִ
ִמ ְגוָ ן ׁ ֶשל ְּת ָכנִ יםְּ ,כ ִריכוֹ תְ ,צ ָב ִעים ו ְּג ָדלִ ים .הוּא נָ ַטל ֶאת
ַה ֵּס ֶפר ָה ִר ׁ
יכת ַה ַ ּק ְרטוֹ ן
אשוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרה לְ יָ דוֹ ַ ,מ ִ ּביט ְ ּב ִר ּׁשוּל ִ ּב ְכ ִר ַ
ַה ִ ּצ ְבעוֹ נִ ית ׁ ֶש ּׁ ֵשם ַה ֵּס ֶפר נִ ְכ ַּתב ָע ֶל ָיה ְ ּבאוֹ ִתיּוֹ ת ְק ַטנּוֹ ת,
חוֹ לְ ָמנִ יּוֹ ת ַמ ּׁ ֶשהוַּ .א ַחר ׁ ָש ַקע ְ ּב ִכ ֵּסא עוֹ ר ְמ ֻר ָּפדַ ,א ַ ּגב ְּפ ִת ַיחת
ַה ֵּס ֶפר ָ ּב ַע ּמוּד ָה ִר ׁ
אשוֹ ן.

יצ'י,
ַה ַּפ ַעם ִּביל ָה ָיה ְל ַבדְ .ל ַבד ִעם ָה ֲא ָנ ָנסַ ,ה ָּפ ָּפ ָיה ְו ַה ִ ּל ִ
יבים
ְל ַבד ַעל ַס ְפ ַסל ָה ֵעץ ַּב ַעל ַה ִּמ ׁ ְש ֶע ֶנת ַה ׁ ּ ְשבו ָּרה ְו ַה ִּס ִ
ַהדּ וֹ ְק ָר ִנ ִיּיםְ ,ל ַבד יוֹ ֵתר ֵּבין ָ ּכל ָה ֲא ָנ ׁ ִשים ׁ ֶש ָּס ִביבֶ ׁ ,ש ִה ְז ִ ּכירוּ

ִע ְרבּ ו ְּב ָיה ַא ִדּ ָירה ׁ ֶשל ֵּפרוֹ ת ַס ְס ּגוֹ ִנ ִיּים .הוּא ׁשוּב ִנ ָּסה:
ֵּ
ימים!'' ֲא ָבל ֶזה ָה ָיה ַח ָ ּל ׁש,
''פרוֹ ת ְט ִר ִיּים! ֵּפרוֹ ת ְט ִר ִיּים ו ְּט ִע ִ
יצ'י ַה ָ ּק ָטן ׁ ֶש ִ ּנ ְר ַמס ָ ּכ ֵעת ַּת ַחת ַמ ָ ּג ָפ ּה
ְוהוּא ָח ׁש ְ ּכמוֹ ַה ִ ּל ִ
ׁ ֶשל ְ ּג ֶב ֶרת ְּבכוֹ ַבע ְמ ׁ ֻש ֶ ּנהָ .ידוֹ ַה ׁ ּ ְשחו ָּמה ִנ ְּס ָתה ִל ְרכּ ֹס
שרוֹ ְך ָה ֲא ַפ ְר ַּפר ׁ ֶשנּ וֹ ַתר ְּב ַנ ֲעלוֹ  .או ַּלי,
ַּב ׁ ּ ֵש ִנית ֶאת ְּב ַדל ַה ּ ְ ׂ
או ַּלי ִּפ ְתאֹם ַי ְר ִ ּג ׁיש ַס ְימוֹ ן טוֹ ב ְו ָיבוֹ א ֶאל ַס ְפ ַסל ָה ֵעץ
ְו ַה ֵּפרוֹ ת? ָיבוֹ א ְו ִי ְק ָרא ְּבקוֹ ל ָח ָזקּ ְ ,כמוֹ ָּת ִמידֵּ :
''פרוֹ ת! ֵּפרוֹ ת
ימים ֵמ ֵאין ְ ּכמוֹ ָתם!''
ְטרוֹ ִּפ ִיּים ְמ ֻי ָח ִדים ְּב ִמ ָינם! ְט ִר ִיּים ו ְּט ִע ִ
ְו ׁשוּב ִי ְג ְדּ ׁשוּ ֶאת ַה ׁ ּ ֻש ְל ָחן ַה ָ ּק ָטן ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ַּת ָיּ ִרים ִמ ְת ַע ְנ ְי ִנים
ׁ ֶש ּמו ָּכ ִנים ְל ׁ ַש ֵ ּלם ַה ְר ֵּבה...
יטה בּ וֹ בְּ ֵעינַ יִ ם יְ ַר ְק ַר ּקוֹ ת ,לַ ֲע ָגנִ יּוֹ ת.
ׁשו ַּרת ָה ֲאנָ נָ ִסים ִהבִּ ָ
ַסיְ מוֹ ן ׁ ָש ַכב ַהיּוֹ ם בַּ ִּמ ָּטה בְּ ָפנִ ים לְ ָבנוֹ תַ .על ִמ ְצחוֹ ָהיוּ ֻמ ָ ּנ ִחים
ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְס ַמ ְרטו ִּטים לַ ִחים ,וְ הוּא ָ ּגנַ ח ִמ ְ ּכ ֵאבֲ .א ִפלּ וּ ל ֹא ָקם
לְ ָהכִ ין לְ ִביל ַדּ יְ ַסת ֲאנוֹ נָ ה וְ לַ ְחל ֹט ֵּתה נַ ְענָ עַ ,רק בִּ ֵ ּק ׁש ִמ ּ ֶמנּ וּ
בְּ קוֹ ל ָצרוּד ׁ ֶש ֵיּלֵ ְך לִ ְמכּ ֹר ַהיּוֹ ם לְ ַבד .ו ִּביל ָהלַ ְך .הוּא ׁ ָש ַאל
ישהוּ לְ ָהכִ ין לוֹ ׁ ִש ּקוּי ְצ ָמ ִחים
ֶאת ַסיְ מוֹ ן ִאם לָ לֶ ֶכת לְ ַב ֵ ּק ׁש ִמ ִּמ ׁ ֶ
ְמ ַר ֵּפאֲ ,א ָבל ַסיְ מוֹ ן ָא ַמר ׁ ֶש'זֶ ה בְּ ֵס ֶדר' .זֶ הוַּ ,עכְ ׁ ָשו בִּ יל ָ ּכאן,
ַאף ׁ ֶש ַּסיְ מוֹ ן נִ ְר ֶאה ל ֹא בְּ ֵס ֶדר בִּ כְ לָ ל ,וְ הוּא ְמ ַפ ֵחד ְמאֹד ׁ ֶשאוּלַ י
יִ ְק ֶרה לוֹ ַמ ׁ ּ ֶשהוּ ָאיֹםּ ְ ,כמוֹ בַּ ִּס ּפו ִּרים ַה ּ ַמ ְפ ִח ִידים ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַמע.

ַ ּגבּ וֹ ָ ּכפוּף ְמ ַעטֵ ,עינָ יו נְ בוֹ נוֹ ת ו ִּפיו ְמ ַח ֵיּ ְך.
''דּ וֹ ד ִג'ים'' ,לָ ַאט בִּ יל ,וּזְ רוֹ עוֹ ָתיו ַה ַדּ ִ ּקיקוֹ ת ָע ְטפוּ ֶאת ָהאוֹ ֵר ַח
בְּ ִחבּ וּק ַעז.
ַ'מה ׁ ּ ְשלוֹ ְמ ָך ,בִּ יל יַ ִ ּק ִירי?" ִה ִ ּק ׁיש ַהדּ וֹ ד ְקצוּבוֹ ת בְּ ַמ ְקלוֹ ַעל
ָה ָא ֶרץ ,לוֹ ֵטף בְּ ִחבָּ ה ֶאת לֶ ְחיוֹ ַה ְּצנו ָּמה ׁ ֶשל ַה ֶיּלֶ ד.
''א ְ
יך יָ ַד ְע ָּת לָ בוֹ א ,דּ וֹ ד?'' נָ ָשׂ א ֵאלָ יו בִּ יל ֵעינַ יִ ם ִמ ְת ַר ְּפקוֹ ת,
ֵ
ׁשוֹ ֲאלוֹ ת.
אוֹהב ,וְ ִח ֵיּ ְך ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ .
ַהדּ וֹד ל ֹא ָענָ הַ ,רק ִהבִּ יט בּ וֹ בְּ ַמבָּ טוֹ ַה ָ ּנבוֹ ןָ ,ה ֵ
בִּ יל ִה ְת ָק ֵרב ֶח ֶר ׁש לְ ֵע ֶבר ִמ ָּטתוֹ ׁ ֶשל ַסיְ מוֹ ן .הוּא ׁ ָש ַכב בְּ לִ י נוֹ ַע.
ימוֹתיוׁ ,ש ְוֹר ָקנִ יּוֹתְ ,מ ַח ְר ֲחרוֹת ,נִ ׁ ְש ְמעוּ בַּ ֲחלַ ל ַה ֶח ֶדר.
ַרק נְ ׁ ִש ָ
''דּ וֹ ד ,הוּא ...הוּא יִ ְחיֶ ה ''?...לָ ַח ׁש בִּ יל בִּ זְ ִהירוּתֲ .אנָ ׁ ִשים ַרבִּ ים
ָ ּכל ָ ּכ ְך ָהלְ כוּ בְּ ל ֹא ֵעת לְ עוֹ לָ ם ַא ֵחרּ ָ ,כאן ,בַּ ְ ּכ ָפר ַה ֶּזהֶ ׁ ,שבִּ ְק ֵצה
ִ ּגינֶ ָאה .דּ וֹ ד ִג'ים נֶ ֱאנַ חִ .אי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְסבִּ יר לוֹ  ,לַ ֶיּלֶ ד ׁ ֶש ֶּט ֶרם
ֹאמר לוֹ ?
ָמלְ אוּ לוֹ ֶע ֶשׂ ר ׁ ָשנִ יםְ ,דּ ָב ִרים כּ וֹ ֲא ִבים ָ ּכ ֵא ֶ ּלהַ .מה יּ ַ
''אנַ ְחנוּ ל ֹא יְ כוֹ לִ ים לָ ַד ַעת ְ ּכלוּם.
''בִּ יל"ָ ,א ַמר לְ ַב ּסוֹ ף בְּ ׁ ֶש ֶקטֲ ,
ַרק ֱאל ִֹקיםֶ ׁ ,ש ִּס ַּפ ְר ִּתי לְ ָך ָעלָ יו ,קוֹ ֵב ַע ַמה ִיּ ְק ֶרה .בְּ ָכל ִמ ְק ֶרה,
ַּת ֲא ִמין ׁ ֶשהוּא נוֹ ֵתן לָ נוּ כּ ֹחוֹ ת לְ ִה ְתמוֹ ֵדד ִעם ַהכּ ֹלָּ .ת ִמיד''.
דּ וֹ ד ִג'ים נִ ְר ָאה ֻמ ְד ָאג ְ ּכ ׁ ֶש ִּט ְפ ֵטף ִמ ּ ַמ ׁ ְש ֶקה ַה ַּסבְּ ֶרס לְ ִפיו
''א ְפ ׁ ָשר לְ ַב ֵ ּק ׁש
ַהצָּ ִח ַיח ׁ ֶשל ַסיְ מוֹ ן'' .וְ ַגם'' ,הוֹ ִסיף בְּ קוֹ ל ַר ְךֶ ,
ִמ ּ ֶמנּ וּ ,בִּ ילּ ָ ,כל ָדּ ָבר ׁ ֶשרוֹ ִצים ׁ ֶש ִיּ ְק ֶרה''.

ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר ֵה ֵחלּ וּ ְשׂ ִר ֵידי ֵא ׁש ְמ ַק ׁ ּ ְש ִטים ֶאת ָה ָר ִק ַיע בְּ גוֹ נֵ י ַמנְ ּגוֹ -
ָּפ ָּפיָ ה ַע ִּזים ,צוֹ ְב ִעים בְּ זָ הֹב ֶאת ַק ֲע ִריּוֹ ת ַה ַ ּק ׁש ַה ְ ּקלוּעוֹ ת,
ַה ְמלֵ אוֹ ת ,וּבוֹ זְ ִקים ֲאלֻ ּ ַמת אוֹ ר בְּ ַתלְ ַּת ָ ּליו ַהיְ ֵב ׁ ִשים ׁ ֶשל יֶ לֶ ד
ֶא ָחדָ ,ק ָטן ו ְּמ ֻאכְ זָ בִ ,ה ְט ִמין בִּ יל בְּ ַא ְר ַ ּגז ַק ְרטוֹ ן זָ נו ַּח ֶאת ְמ ַעט
ַה ֵּפרוֹ ת ׁ ֶשנּ וֹ ְתרוּ ְ ּכאו ִּדים ֻמצָּ לִ ים ִמן ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁשָּ ,ת ַחב ַ ּכ ּ ָמה ֵּפרוֹ ת
יצ'י לְ כִ יסוֹ וְ ָטס לְ כִ וּוּן ַהבַּ יִ ת'ַ .רק ׁ ֶש ַהכּ ֹל בְּ ֵס ֶדר ִעם ַסיְ מוֹ ן',
לִ ִ
יִ ֵחל'ַ ,הלְ וַ אי ׁ ֶשהוּא ְ ּכ ָבר ַמ ְר ִ ּג ׁיש טוֹ בֶ ׁ ,שלּ ֹא ָק ָרה לוֹ ְ ּכלוּם'...

''כל ָדּ ָבר''ָ ,חזַ ר.
ַהדּ וֹ ד נִ ְענֵ ַע בְּ ִא ִּטיּוּת ֶאת זְ ָקנוֹ ַה ָ ּכסוּףּ ָ .

'אוּלַ י הוּאָ '...עלְ ָתה ַה ׁ ְש ָע ָרה ְּפרו ָּעה בְּ מֹחוֹ ָ ׁ ,ש ָעה ׁ ֶש ָא ֲחזָ ה יָ דוֹ
בְּ יָ ִדית ַה ֶדּ לֶ ת ַה ׁ ּ ְשבו ָּרה ׁ ֶשל ַהבִּ ְק ָּתה'ֲ .ח ַדל!' ִה ָּסה אוֹ תוֹ קוֹ ל
ימי ְמב ָֹעת'ַ ,דּ י לְ ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת נוֹ ָר ִאיּוֹ ת ָ ּכ ֵא ֶ ּלה '...זְ רוֹ עוֹ ָה ְד ָפה
ְּפנִ ִ
ֶאת ַה ֶדּ לֶ ת בְּ ִא ִּטיּוּת ,בְּ ִה ּסוּסֶ .ר ַגע ,ל ֹא ...זֶ ה ...זֶ ה ל ֹא יִ ָּת ֵכן!
ישהוּ ֻמ ָ ּכר,
בְּ ִפ ַ ּנת ַה ֶח ֶדרַ ,על ַמצַּ ע ְס ַמ ְרטו ִּטים ְמ ֻגבָּ ב ,יָ ׁ ַשב ִמ ׁ ֶ

''כל ָדּ ָבר ...זֶ ה אוֹ ֵמר ׁ ֶש ַ ּגםֶ ...א ְפ ׁ ָשר לְ ַב ֵ ּק ׁש
''דּ וֹ ד''ִ ,ה ֵּסס בִּ ילּ ָ ,
ּ
ׁ ֶש ַ ּנ ְצלִ ַיח לַ ֲעלוֹ ת לָ ָא ֶרץ ׁ ֶשל ַה ְיהו ִּדיםֶ ,א ֶרץ יִ זְ ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ַאבָּ א
ָר ָצה ָ ּכל ָ ּכ ְך ׁ ֶש ַ ּנ ִ ּג ַיע ֵאלֶ ָיה? ַה ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ ְמ ַק ְיּ ִמים ֶאת ַה ִּמ ְצווֹ ת
ׁ ֶשל ֱאל ִֹקים?" ֵעינָ יו ַה ׁ ּ ְשחֹרוֹ ת ִהבִּ יטוּ ִמבַּ ַעד לֶ ָח ָר ְך ׁ ֶשבְּ ִת ְק ַרת
ָה ֲענָ ִפים ,חוֹ לְ ָמנִ יּוֹ ת.

בִּ יל בָּ ַחר לְ ַהבִּ יט בְּ ַע ָ ּכ ִב ׁיש זָ ִעיר ׁ ֶש ִ ּק ֵּפץ ַעל סוּלְ יָ תוֹ ְ ,מ ַע ְק ֵצץ
''כל ָדּ ָבר?'' ׁ ָש ַאל ,מוֹ נֶ ה ֶאת ַה ִּמ ִ ּלים ְ ּכמוֹ ָהיוּ
אוֹ תוֹ ַקלּ וֹ תּ ָ .
ְר ִד ֵידי זָ ָהב.
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''כן ,בִּ ילּ ֵ ,כן''ָ ,ענָ ה ַהדּ וֹ ד בְּ ַס ְבלָ נוּתְ ,מ ַע ְרבֵּ ל בַּ ֲע ִדינוּת ִּפ ּסוֹ ת
ֵּ
ָעלִ ים ִעם ַא ְב ָקה בַּ ֲעלַ ת ֵר ַיח ְמ ׁ ֻש ֶ ּנה'' .אוּלַ י ַה ִּמ ְר ַק ַחת ַה ּזֹאת
ּתוֹ ִעיל לוֹ ''ִ ,מלְ ֵמלְ ,מ ַע ֶּסה ַרכּ וֹ ת ֶאת ֲחזֵ הוּ ׁ ֶשל ַסיְ מוֹ ן ו ְּמ ָע ֶרה
ֶאת ַה ִּמ ְר ַק ַחת לְ ֻק ְפ ַסת ַּפח.
בִּ יל ֲע ַדיִ ן ָהיָ ה ׁ ָשרוּי בַּ ֲחלוֹ מוֹ ת ָה ְרחוֹ ִקיםַ ,ה ְּמתו ִּקים'' .נְ ַב ֵ ּק ׁש
ׁ ֶש ִיּ ְהיֶ ה לָ נוּ ֶ ּכ ֶסף לָ טוּס ,וְ ׁ ָשם יִ ְהיֶ ה בֵּ ית ֵס ֶפרִ ,עם ֲח ֵב ִרים
וְ לִ ּמו ִּדים וְ ַה ְפ ָסקוֹ ת ְ ּכמוֹ ׁ ֶש ִּס ַּפ ְר ָּת לִ י ,וְ ל ֹא נִ ְצ ָט ֵר ְך עוֹ ד לָ קוּם
ִמ ָיּד ְ ּכ ׁ ֶש ֵיּ ׁש ַּפ ִּסים ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶמ ׁש בַּ ׁ ּ ָש ַמיִ ם וְ לִ ְקטֹף ֵּפרוֹ ת וְ  ''...הוּא
נִ ְס ַחף לְ ָע ְמקוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם ָקסוּםֵ ,מ ֵאלּ וּ ׁ ֶשבָּ ֶהם ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַד ְמיֵ ן
וְ לַ ְחווֹ ת ַהכּ ֹל.
''כן''ֵ ,ה ׁ ִשיב ׁשוּב ִג'ים בַּ ֲעיֵ פוּת וְ ָקם לִ ְבדּ ֹק ֶאת ַה ִּמ ְר ַק ַחת
ֵּ
ׁ ֶש ִה ְצ ַט ְ ּננָ ה.
"דּ וֹ ד"ָ ׁ ,ש ַאל בִּ יל ִּפ ְתאֹםּ ,תוֹ לֵ ׁש ַ ּכ ּ ָמה ֲע ָשׂ ִבים ׁשוֹ ִטים ֵמ ָה ָא ֶרץ,
"א ָּתהַ ...א ָּתה בָּ טו ַּח"?...
ַ
"אנִ י
ישיר ֶאת ַמבָּ טוֹ ֲ .
דּ וֹ ד ִג'ים ִה ִ ּנ ַיח ֶאת ַה ִּמ ְר ַק ַחת ִמ ָיּ ָדיוֵ ,מ ׁ ִ
בָּ טו ַּח".
וְ ָאזַ ,דּ ָ ּקה ַא ַחר ָ ּכ ְך ,זֶ ה ָק ָרה.
בִּ יל ִה ְת ִחיל לִ ְצעֹקְ .צ ָעקוֹ ת בְּ ָע ְצ ָמה ָ ּכזוֹ ֶ ׁ ,שהוּא ַע ְצמוֹ ל ֹא
זִ ָהה ֶאת קוֹ לוֹ .
"ס ְיּמוֹ --------------------ן!" הוּא זָ ַעק.
ַ
ַסיְ מוֹ ן ָהיָ ה ֻמ ָּטל לְ ַצד ַה ִּמ ָּטהָּ ,פנָ יו הוֹ לְ כוֹ ת ו ַּמכְ ִחילוֹ ת ֵמ ֶר ַגע
לְ ֶר ַגע.
ִג'ים ָּפ ַכר ֶאת יָ ָדיו בְּ יֵ או ּׁש ,לְ ַא ַחר ַ ּכ ּ ָמה נִ ְסיוֹ נוֹ ת כּ וֹ ׁ ְשלִ ים לְ ַס ֵיּ ַע
לַ חוֹ לֶ ה.
''סיְ מוֹ ןַ ,סיְ מוֹ ן ''...בִּ יל ָהיָ ה ֻא ְמלָ ל .הוּא ִה ׁ ְש ַּת ֵּט ַח ַעל ָה ָא ֶרץ
ַ
ֹאשוֹ ָחפוּן בֵּ ין זְ רוֹ עוֹ ָתיו ,וְ הוּא ְמ ָמ ֵרר בְּ ֶבכִ י.
לְ ִצדּ וֹ ׁ ֶשל ַסיְ מוֹ ן ,ר ׁ
''בִּ יל''ָ ,ק ָרא ִג'יםּ ָ ,כאוּב'' ,בִּ ילָ ׁ ,ש ַכ ְח ָּת ׁ ֶש ֱאל ִֹקים קוֹ ֵב ַע ַמה
ִיּ ְק ֶרה? ׁ ָש ַכ ְח ָּת ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַב ֵ ּק ׁש ִמ ּ ֶמנּ וּ ַהכּ ֹל? הוּא יָ כוֹ ל ,בִּ יל,
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הוּא יָ כוֹ לַ .רק ַּת ֲא ִמין''...
בִּ יל ל ֹא ִה ְפ ִסיק לִ ְבכּ וֹ ת.
''ת ֲא ִמין ,בִּ ילַּ ,ת ֲא ִמין .בַּ ֵ ּק ׁש ִמ ּ ֶמנּ וּ ,הוּא יַ ֲעזֹר לְ ָך"ִ .ג'ים נָ ׁ ַש ְך
ַּ
ֶאת ְשׂ ָפ ָתיו וְ ִהבִּ יט ֶאל ַה ׁ ּ ָש ַמיִ םֵ .אין לוֹ בְּ ֵר ָרה ,הוּא ֻמכְ ָרח
לָ לֶ ֶכת ַעכְ ׁ ָשוַ ,אף ׁ ֶש ַּסיְ מוֹ ן ֻמ ָּטל ַעל ָה ָא ֶרץ ,ו ַּמצָּ בוֹ ָחמוּר
בֶּ ֱא ֶמת" .בַּ ֵ ּק ׁש" ,לָ ַח ׁש ׁשוּב בַּ ַּפ ַעם ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה בְּ ֶט ֶרם ָעזַ ב ֶאת
ַהבִּ ְק ָתה'' ,בַּ ֵ ּק ׁש''.
בַּ חוּץ יִ ְ ּללָ ה ָהרו ַּח בְּ קוֹ ל ַמרְ ,מ ַפ ֶּז ֶרת לְ ָכל ֵע ֶבר ַעלְ ָעלִ ים
יסים ְדּ ִב ִיקים לְ ֶע ְב ָרםָ ,ח ׁש ְ ּכמוֹ
ְסדו ִּקיםְּ ,תלו ׁ ִּשים .בִּ יל ֵה ִרים ִר ִ
ָהיָ ה ֶא ָחד ֵמ ֶהםָּ .תלו ּׁש ,בּ וֹ ֵדד ,נָ טו ּׁש .וְ הוּא בִּ ֵ ּק ׁש .בִּ ֵ ּק ׁש ַעל
ַסיְ מוֹ ן ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְק ֶרה לוֹ ָדּ ָבר ָרע ,בִּ ֵ ּק ׁש ַעל ַאבָּ א וְ ִא ּ ָמא ׁ ֶש ַיּ ְחזְ רוּ
ֵאלָ יו בִּ ְמ ִהירוּת ,ו ִּב ֵ ּק ׁש ַ ּגם ַעל יִ זְ ָר ֵאלָ ,ה ָא ֶרץ ׁ ֶשל ַה ְיּהו ִּדים.
ַ"רק ַּת ֲא ִמין"ִ ,ה ְד ֲהדוּ ִמילוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַהדּ וֹ ד בְּ ָאזְ נָ יו"ַ ,רק ַּת ֲא ִמין".

ַה ּ ַמ ׁ ְש ִג ַיח ְמ ַח ֶּכה .או ַּלי הוּא רוֹ ֶצה לְ וַ דֵּ א ַמה ָּת ְכנִ יּוֹ ָתיו ַל ֶה ְמ ׁ ֵש ְך,
יע ַעל ִסלּ וּקוֹ ֵמ ַה ְיּ ׁ ִש ָיבה? וְ הוּאַ ,מה ֵיּ ׁש
אוֹ ָ ּגרו ַּע ִמ ָּכ ְך  -לְ הוֹ ִד ַ
לוֹ לְ ָה ׁ ִשיב? ׁ ֶש ָח ׁ ְש ָקה נַ ְפ ׁשוֹ לִ לְ מֹדַ ,א ְך ִשׂ ְכלוֹ ְמ ָמ ֵאן לְ ָה ִבין?

"סוֹ ִרי"ִ ,ח ֵיּ ְך לְ ֶע ְברוֹ ָ ּבחוּר ָ ּגבוֹ ַּה ְ ּב ִה ְתנַ ְ ּצלוּת" ,או ַּלי ַא ָּתה
ָל ַד ַעתֵ ...איפֹה יֵ ׁש ִסינָ גוֹ ָגהֶ ,א ְמּ ֵ ...בית ְּכנֶ ֶסת ֲח ָד ׁ ָשה ...קוֹ ְר ִאים
אוֹ תוֹ ָ'האוֹ ר'?"

ַ'רק ַּת ֲא ִמין'ִ ,ה ְצ ַטלְ ְצל ּו ִּפ ְתאֹם ִמלּ וֹ ת ַה ִּס ּפוּר ְ ּבמוֹ חוֹ  ,וְ כֹה
נָ ִעים קוֹ ָלן וְ ָע ֵרב הוּא ָל ֹ
אזֶ ןְּ ,כ ַה ְרמוֹ נְ יָ ה סוֹ ֶח ֶפתְ ,רוֻ ַיּת ֶק ֶסם.
'ש ַכ ְח ָּת ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַב ֵ ּק ׁש ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַהכּ ֹל? ַרק ַּת ֲא ִמין'...
ָׁ

''לֹא ִסינָ גוֹ ָגהַ ,סיְ מוֹ ן"ִּ ,ת ֵ ּקן אוֹ תוֹ יֶ ֶלד ְּכ ֶבן ֶע ֶשׂ רֵּ ,כ ֶהה ְּכמוֹ תוֹ ,
"בית ֵס ֶפר לְ חוֹ זְ ִרים ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ֶש ּׁ ְשמוֹ ֶ'אל ָהאוֹ ר''' ,הוּא דִּ ְק ֵלם.
ֵּ

יאה ,ו ַּמ ּׁ ָשב ַקל ׁ ֶשל ֲאוִ יר
ְּכ ׁ ֶש ֵה ֵחלּ ּו ַר ְג ָליו לְ ִה ְת ַקדֵּ ם לְ ֵע ֶבר ַה ְיּ ִצ ָ
ִה ָּכה ְ ּב ָפנָ יוִ ,ה ַּט ׁ ְש ְט ׁש ּו ִּפ ְתאֹם ַה ּ ִמ ִּלים מוּל ֵעינָ יוֵ .הן ָק ְטנוּ,
ַא ַחר ָ ּג ְדלוִּ ,ה ְת ַר ֲחב ּו וְ ִה ְצ ַט ּ ְמקוִּ ,מ ְתנַ ְ ּג ׁשוֹ ת זוֹ ְ ּבזוֹ וְ יוֹ ְצרוֹ ת
ימ ְט ִריּוֹ תַ .רק ַּת ֲא ִמיןַּ .ת ֲא ִמיןַּ .ת ֲא ִמין.
צוּרוֹ ת לֹא ִס ֶ
וּלְ תוֹ ְך ְמ ַע ְר ּב ֶֹלת ַה ַ ּק ִ ּוים ַה ּזֹאת ֶ ׁ -ש ִּט ּפוֹ ת ק ׁ ִֹשי וְ ֶד ַמע ָצ ְרב ּו
ֶאת ִמזְ ָג ּה ,וְ ַטלְ ֵלי ְרצוֹ נוֹ ת ְמהוּלִ ים ְ ּב ִת ְקוָ ה נֶ ֶא ְספ ּו ֶאל ּתוֹ ָכ ּה -
ָּפלְ ׁשוְּּ ,כמוֹ ְ ּב ִמ ְק ֶרהְ ׁ ,ש ֵּתי דְּ ֻמיּוֹ ת ׁ ְשחוּמוֹ ת ָּפנִ ים.

''תוֹ ָדהּ ִ ,ביל''ִ ,ח ֵיּ ְך ֵא ָליו ַה ָ ּגדוֹ ל ,נָ בוֹ ְך ְמ ַעט.
ּ
ִא ִיציק ִה ִ ּביט ָ ּב ֶהם ִּכ ְמ ֻה ְּפנָ ט.
''א ָּתה יוֹ ֵד ַע ֵאיפֹה זֶ ה?'' ִהזְ ִּכיר לוֹ ַה ֶיּ ֶלד ֶאת ִמ ׁ ְש ַאלְ ּתוֹ .
ַ
''כןּ ְ ,בוַ דַּ אי .זֶ ה ָּכאןָ ,קרוֹ בֲ ,אנִ י יָ כֹל לְ ַה ְראוֹ ת
ִא ִיציק ִה ְת ַע ּׁ ֵשתֵּ .
ָל ֶכם ֶאת ַהדֶּ ֶר ְך".
וְ ָכ ְך ֵהם ָצ ֲעד ּו יַ ְח ָדיוְ ׁ ,של ׁ ָֹשה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ּ ָמ ְצא ּו ֶאת ַהדֶּ ֶר ְך ֶאל
ָהאוֹ ר.

"אנִ י ַמ ֲא ִמיןַ ,אבָּ א" ,לָ ֲח ׁשוּ ְשׂ ָפ ָתיוְ ,צרוּבוֹ ת ִמ ְּמלִ יחוּת
ֲ
"ת ֲעזֹר לִ י".
ַה ְדּ ָמעוֹ תַּ ,
וְ הוּא ָעזַ ר.

ת־ע ְשׂ ֵרה ִשׂ יחוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא נַ ֲענוּ!
ַא ַח ֶ
ִא ִיציק ִה ִ ּביט ַ ּב ּ ַמ ְכ ׁ ִשיר ַה ּׁ ָשחֹר ְּכ ִאלּ ּו ִה ְצ ִמ ַיח ַק ְרנַ יִ ם ,וְ ָאז ׁ ָשב
ַה ּ ַמ ְכ ׁ ִשיר וְ ִצלְ ֵצל.
"א ִיציק? ָּכאן ַא ָ ּבאֵ .איפֹה ַא ָּתה? ָל ּ ָמה ַה ּ ַמ ׁ ְש ִ ּג ַיח ִמ ְת ַק ּׁ ֵשר
ִ
לִ ׁ ְשאֹל אוֹ ִתי ִאם ַא ָּתה ַ ּב ַ ּביִ ת?"
"א ָ ּבאֲ ,אנִ יֶ ...א ְת ַק ּׁ ֵשר ְמ ֻא ָחר יוֹ ֵתרּ ְ ,ב ֵס ֶדר?"
ַה ּ ַמ ׁ ְש ִ ּג ַיח ,אוֹ י וַ י! ַ
ִא ִיציק ִה ְת ַק ּׁ ָשה לְ ַח ֵּלץ ֶאת ַע ְצמוֹ ֵמ ַה ִּכ ֵּסאַ .ע ְצמוֹ ָתיו ָח ְרקוּ.
ַה ּׁ ָש ָעה ׁ ֵש ׁש ו ׁ ְּשל ׁ ִֹשים! ִאם הוּא יוֹ ׁ ֵשב ָּכאן ְּכ ָבר יוֹ ֵתר ִמ ּׁ ְש ָע ַתיִ ם,
ַּכ ִ ּנ ְר ֶאה זֶ ה ָהיָ ה ִס ּפוּר טוֹ ב ֶ ּב ֱא ֶמת...
ַ'ה ּ ַמ ׁ ְש ִג ַיח ְמ ַח ֶּכה לְ ָך' ,נָ זַ ף ּבוֹ קוֹ ל וְ ִה ְר ִעיד ֶאת ֵמ ָית ֵרי לִ ּבוֹ .
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ּת ִפ

ָּלה ַא ַחת

אּו ַלי ְ
י גרינפלד
קיציירה :עט
כתבה :בתיה קניבס
יְ הו ָּדה ָס ַגר ְ ּב ִא ִּטיּוּת ֶאת ַה ּ ַמ ְח ֶ ּב ֶרתַ .ה ּׁ ָש ָעה ָהיְ ָתה ְמ ֻא ֶח ֶרת,
וְ ָהיָ ה ָע ָליו לְ ִה ְת ַא ְר ֵ ּגן לְ ׁ ֵשנָ ה.

ַרק ַ ּב ַּליְ ָלה הוּא ָּפ ַתח ָל ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ֶאת ַהיּוֹ ָמן.
וְ ַגם ָאז ָע ָשׂ ה זֹאת ְ ּב ֶר ֶטט.
ֵמ ַה ָ ּצ ֳה ַריִ ם הוּא ִה ְת ַל ֵ ּבט ִאם לִ ְקרֹא ּבוֹ אוֹ לֹאּ ַ .גם ְּתחו ׁ ָּשה
ׁ ֶשל ִאי נוֹ חוּת ָמ ְצ ָאה ָל ּה ָמקוֹ ם ׁ ֶשל ָּכבוֹ ד ֵ ּבין ֲח ׁ ָש ׁשוֹ ָתיו' .או ַּלי
ישי?' ׁ ָש ָבה ַה ּ ַמ ְח ׁ ָש ָבה
ַס ָ ּבא לֹא רוֹ ֶצה ׁ ֶש ֶא ְק ָרא ְ ּביוֹ ָמנוֹ ָה ִא ׁ ִ
ַה ּ ְמ ַה ֶּס ֶסת ֶאל מֹחוֹ 'ֲ .א ָבל ַא ָ ּבא ֵה ִביא לִ י אוֹ תוֹ ַּ ,כ ִ ּנ ְר ֶאה ֵאין
ִס ָ ּבה ַל ְח ׁש ֹׁש'ָ ,ס ַתר ֶאת ַע ְצמוֹ ִמ ָיּדַ ,מ ְחלִ יט לְ ָה ִציץ ַ ּביּוֹ ָמן,
ׁ ֶשלּ ֹא ָהיָ ה ֶא ָּלא ַמ ְח ֶ ּב ֶרת ַע ִּת ָיקה ׁ ֶשדַּ ֶּפ ָיה ַה ְ ּצ ֻה ִ ּביםֶ ׁ ,ש ְּכ ָבר
יכ ָת ּה ַהיְ ׁ ָשנָ ה.
ֵה ֵחלּ ּו לְ ִה ְת ּפוֹ ֵררְ ,מ ֻח ָ ּב ִרים ְ ּב ִר ְפיוֹ ן לִ ְכ ִר ָ
הוּא ָּפ ַתח ִ ּבזְ ִהירוּת ָ ּב ַע ּמוּד ָה ִר ׁ
אשוֹ ן וְ ֵה ֵחל לִ ְקרֹא:

ַקיִ ץ תרפ"ה
ֲאנִ י כּ וֹ ֵתב ַעל ַ ּגבֵּ י ִס ּפוּנָ ּה ׁ ֶשל ֳאנִ ָיּה ְרעו ָּעה ַה ָ ּנ ָעה לְ ִק ְצבָּ ם
ׁ ֶשל ַ ּג ֵ ּלי ַה ָיּם ַהבּ וֹ ְג ָדּ נִ ִיּים ,וְ כֻ ִ ּלי ִּת ְקוָ ה ׁ ֶש ַ ּנ ִ ּג ַיע בְּ ׁ ָשלוֹ ם לִ ְמחוֹ ז
ֶח ְפ ֵצנוַּ .היּוֹ ם ָעזַ ְבנוּ ֶאת וַ ְר ׁ ָשה לְ ָת ִמידַ .אבָּ א וְ ִא ּ ָמא ֶה ְחלִ יטוּ
לְ ַה ֵ ּגר לְ ָא ֶמ ִר ָיקהָ .ק ׁ ָשה ָעלַ י ַה ְּפ ֵר ָדה ֵמ ִעיר ֻה ַ ּל ְד ִּתיֵ ,מ ַה ֲח ֵב ִרים
ו ִּמבְּ נֵ י ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ֵּתנוּ ַהיְ ָק ָרה .לָ ֵכן ֶה ְחלַ ְט ִּתי לִ כְ ּתֹב בְּ ָך ,יוֹ ָמןּ ָ .כ ְך
ַא ֲע ִביר ֶאת זְ ַמן ַה ְ ּנ ִס ָיעה ָה ָאר ְֹך וְ ַגם ַא ׁ ְש ִ ּכ ַיח ְמ ַעט ֶאת ְ ּכ ֵאב
ַה ַ ּג ְע ּגו ִּעים.

ְ'מ ַענְ יֵ ן ֵא ְ
יך ַס ָ ּבא ָהיָ ה נִ ְר ֶאה לִ ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים ַר ּבוֹ ת ָּכל ָּכ ְך'ִ ,ה ְר ֵהר
לְ ַע ְצמוֹ  .דְּ מוּתוֹ ׁ ֶשל ַס ָ ּבא נִ ְ ּב ָטה ָלמוּל ֵעינָ יו ,יוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ֵביתוֹ
ַהיְ רו ׁ ַּשלְ ִמי ,וְ ַה ּ ַמ ְר ֶאה ֶה ֱע ִביר ּבוֹ ְצ ַמ ְרמ ֶֹרת ׁ ֶשל ַ ּג ְע ּגו ַּעַ ,צ ַער
ו ְּכ ֵאבְּ .כ ָבר יוֹ ֵתר ֵמח ֶֹד ׁש יָ ִמים ַס ָ ּבא ַה ָיּ ָקר ֵאינֶ ּנ ּו ִא ָּתםָ .ק ׁ ְש ָתה
ָע ָליוַ ,על יְ הו ָּדהַ ,ה ְּפ ֵר ָדה ַה ִּפ ְתאוֹ ִמית ,וְ לֹא ַרק ָע ָליו.
ַ ּב ּׁ ָשבו ַּע ׁ ֶש ָע ַבר ֻה ְח ַלט לְ ַפנּוֹ ת ֶאת דִּ ָירתוֹ ׁ ֶשל ַס ָ ּבא ,וְ ָכל
יעּ ְ .ב ֵעינַ יִ ם דּ וֹ ְמעוֹ ת
ַה ּ ִמ ׁ ְש ָּפ ָחה ִה ְת ַ ּג ְיּ ָסה לְ ָכ ְךּ ַ .גם יְ הו ָּדה ִה ִ ּג ַ
ִה ִ ּביט ַ ּב ַ ּביִ ת ׁ ֶש ָהיָ ה וְ לֹא יִ ְהיֶ ה עוֹ דְ ,מ ַמ ּׁ ֵש ׁש ֶאת ָה ֲאוִ יר ַה ּ ְמרוֹ ָקן
ִמ ְ ּב ָע ָליוָ .ק ׁ ֶשה לְ ַה ְכנִ יס לְ ַא ְר ָ ּגז ַח ִיּים ׁ ְש ֵל ִמיםּ ִ ,ב ְמיֻ ָחד ׁ ֶשל
ָא ָדם ָקרוֹ ב ָּכל ָּכ ְך.
ֶא ְתמוֹ ל ָחזַ ר ַא ָ ּבא ו ְּביָ דוֹ יוֹ ָמן" :יְ הו ָּדהֲ ,אנִ י חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ַהיּוֹ ָמן ַה ֶּזה
יְ ַענְ יֵ ן אוֹ ְת ָךַ .ס ָ ּבא ָּכ ַתב אוֹ תוֹ ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּב ִגילְ ָך".
יוֹ ָמן ׁ ֶשל ַס ָ ּבא!
יְ הו ָּדה ִה ְת ַר ֵ ּג ׁש .זֶ ה ָהיָ ה ְּכמוֹ לְ ִה ָּכנֵ ס לְ תוֹ ְך ִס ּפוּר ַח ָיּיו ׁ ֶשל
ַס ָ ּבא וּלְ ַה ֲחיוֹ תוֹ ֵמ ָח ָד ׁש.

ׁ ֶש ְ ּל ָך בֵּ ינְ ַתיִ ם,
יְ ֻר ָחם ַ ּכ ַ ּגן
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יוֹ ָמנִ י ַה ָיּ ָקר,
ישה טוֹ בִ .היא
ֲאנַ ְחנוּ ַמ ְפלִ ִיגים ְ ּכ ָבר ׁ ָשבו ַּעִ .א ּ ָמא ל ֹא ַמ ְר ִ ּג ׁ ָ
נִ ְר ֵאית ָרעָ .הרוֹ ֵפא טוֹ ֵען ׁ ֶש ִהיא ָחלְ ָתה בְּ ַמ ֲחלַ ת יָ םַ .אבָּ א
ֻמ ְד ָאג ִמ ּ ַמ ָּצ ָב ּהֲ .אנַ ְחנוּ ִמ ְת ַּפ ְ ּללִ ים בְּ ָכל יוֹ ם לִ ְרפו ָּא ָת ּה
ַה ׁ ּ ְשלֵ ָמהֲ .אנִ י ַמ ְרבֶּ ה לָ ׁ ֶש ֶבת לְ יָ ָד ּה ,נִ ְר ַ ּגע לְ ַמ ְר ֵאה ַה ִחיּו ְּך,
ַה ִח ֵּור ָא ְמנָ םֶ ׁ ,ש ִהיא ׁשוֹ לַ ַחת לְ ֶע ְב ִרי.
ֲאנִ י ׁשוֹ ֵמ ַע ׁ ֶש ַיּ ֲעקֹב קוֹ ֵרא לִ י ,לָ ֵכן ֲאנִ י ְמ ַס ֵיּם.
ׁ ָש ַכ ְח ִּתי לְ ַס ֵּפר לְ ָך ַעל יַ ֲעקֹבֶ ,ה ָח ֵבר ֶה ָח ָד ׁש ׁ ֶש ִ ּליֶ .אכְ ּתֹב ָעלָ יו
בַּ ַּפ ַעם ַהבָּ ָאה ,בְּ ֶעזְ ַרת ַה ׁ ּ ֵשם.
יְ ֻר ָחם

יוֹ ָמנִ י ַה ָיּ ָקר
וַ ַדּ אי ַא ָּתה ִמ ְת ַּפ ֵ ּלא ִמי הוּא יַ ֲעקֹב ׁ ֶש ִהזְ ַ ּכ ְר ִּתי בַּ ַּפ ַעם ַה ּקוֹ ֶד ֶמת.
"ח ֵבר לַ ּ ַמ ָּסע" ּ ְ -כ ַה ְג ָדּ ָרתוֹ ׁ ֶשל ַאבָּ אּ ַ .גם ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ּתוֹ
יַ ֲעקֹב הוּא ָ
ְמ ַה ֶ ּג ֶרת לְ ַא ְרצוֹ ת ַהבְּ ִרית .בַּ יּוֹ ם ַה ׁ ּ ֵשנִ י לְ ַה ְפלָ ָג ֵתנוּ ָּפ ַג ׁ ְש ִּתי
אוֹ תוֹ ַעל ַה ִּס ּפוּן :יֶ לֶ ד בָּ ִהיר בַּ ַעל ֵעינַ יִ ם ְ ּגדוֹ לוֹ תַ .ה ְ ּנ ָמ ׁ ִשים
ׁ ֶש ַעל ָּפנָ יו ָק ְפצוּ מוּלִ יּ ַ .גם הוּא ִח ֵּפשׂ ַּת ֲעסו ָּקה ְ ּכ ֵדי לְ ָה ִפיג
ֶאת ַה ׁ ּ ִש ֲעמוּם.
ַאל ִּת ְת ַּפ ֵ ּלא ,יוֹ ָמן יָ ָקרִ ,אם ל ֹא ֶאכְ ּתֹב בְּ ָך ַה ְרבֵּ ה בַּ ְּז ַמן ַה ָ ּקרוֹ ב,
ִ ּכי ִעם יַ ֲעקֹב לְ עוֹ לָ ם ל ֹא ְמ ׁ ַש ֲע ֵמםָּ .ת ִמיד יֵ ׁש לוֹ ַר ְעיוֹ נוֹ ת
ְמ ַענְ יְ נִ ים.
ְ ּב ׁ ָש ָעה ְמ ֻא ֶח ֶרת ָ ּב ֶע ֶרב נִ ְד ֲה ָמה רו ִּתיֲ ,אחוֹ תוֹ ׁ ֶשל יְ הו ָּדה,
יאה
יאה .יְ הו ָּדה ֵאינוֹ נֶ ְח ׁ ַשב חוֹ ֵבב ְק ִר ָ
לִ ְראוֹ תוֹ ׁ ָשקו ַּע ִ ּב ְק ִר ָ
יקס ׁ ֶשהוּא ֵמ ִביא
ָ ּגדוֹ לּ ְ .בק ׁ ִֹשי הוּא קוֹ ֵרא ֶאת ִס ְפ ֵרי ַה ּקוֹ ִמ ְ
ַא ַחת לְ ׁ ָשבו ַּע ֵמ ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ָה ִעירוֹ נִ ית ,וְ ַהיּוֹ םֵ ,מ ַה ָ ּצ ֳה ַריִ ם הוּא
ׁ ָשקו ַּע ִ ּב ְר ִציפוּת ַ ּב ּ ַמ ְח ֶ ּב ֶרת ַה ְ ּבלוּיָ ה ַה ּזֹאת!
"מה ַא ָּתה קוֹ ֵרא?"
"יְ הו ָּדה"ִ ,היא ִה ְת ַענְ יְ נָ הָ ,
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"יוֹ ָמן ׁ ֶש ָּכ ַתב ַס ָ ּבא ׁ ֶש ָּלנ ּו ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּב ִגילִ י"ֵ ,ה ׁ ִשיב יְ הו ָּדה
ְ ּב ִה ְת ַל ֲהבוּת" ,וְ ַא ְּת ֻמ ְכ ָר ָחה לִ ׁ ְשמ ַֹע ַמה ָּכתוּב ּבוֹ ַ .ה ּ ִמ ׁ ְש ָּפ ָחה
יעה ְמיַ ַ ּג ַעת
ׁ ֶשל ַס ָ ּבא ִה ִ ּג ָ
יעה לְ חוֹ ֵפי ַא ְרצוֹ ת ַה ְ ּב ִרית לְ ַא ַחר נְ ִס ָ
וַ ֲא ֻר ָּכהִ ,מ ַ ּו ְר ׁ ָשה ׁ ֶש ְ ּב ֵאירוֹ ָּפהּ ַ .בדֶּ ֶר ְך ָחלְ ָתה ִא ּמוֹ ְ ּב ַמ ֲח ַלת יָ ם
יאה ִמ ּ ֶמ ָ ּנהּ ָ .ב ֳאנִ ָיּה הוּא ָּפ ַג ׁש יֶ ֶלד ְ ּב ִגילוֹ
ו ָּברו ְּך ַה ּׁ ֵשם ִה ְב ִר ָ
ׁ ֶש ּׁ ְשמוֹ יַ ֲעקֹב וְ ַאף הוּא ִה ֵ ּגר ִעם ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ּתוֹ לְ ָא ֶמ ִר ָיקה".
"מעוֹ ָלם לֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתי
רו ִּתי ִה ְתיַ ּׁ ְש ָבה ְמ ֻר ֶּת ֶקת ַעל ַה ּ ִמ ָּטהֵ .
את?" ׁ ָש ֲא ָלה,
ִמ ַּס ָ ּבא ֶאת ַה ִּס ּפו ִּרים ָה ֵא ֶּלהָ ...מה עוֹ ד ָק ָר ָ
ְמ ֻס ְק ֶרנֶ ת.
יְ הו ָּדהֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱהנָ ה ֵמ ִה ְת ַענְ יְ נו ָּת ּה ׁ ֶשל ֲאחוֹ תוֹ ִ ,מ ֵהר לְ ׁ ַש ְּת ָפ ּה:
יעה לְ ַא ְרצוֹ ת ַה ְ ּב ִרית ,וְ ׁ ָשם ֵהם ִה ׁ ְש ַּת ְּכנ ּו
ָ
"ה ֳאנִ ָיּה ׁ ֶש ָּל ֶהם ִה ִ ּג ָ
ְ ּב ִבנְ יַ ן ְמגו ִּרים יָ ׁ ָשןּ ִ ,בנְ י ּו יוֹ ְרק ַה ּסוֹ ֶאנֶ ת .לְ ִשׂ ְמ ָחתוֹ ׁ ֶשל ַס ָ ּבא
ַ ּגם ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ּתוֹ ׁ ֶשל יַ ֲעקֹב ִה ְת ַמ ְּק ָמה ְ ּבאוֹ תוֹ ַה ִ ּבנְ יָ ןּ ַ ,בדִּ ָירה
ׁ ֶש ּמו ָּלםַ .ה ַח ִיּים ְ ּב ַא ְרצוֹ ת ַה ְ ּב ִרית לֹא ָהי ּו ַק ִּלים לְ ִמ ׁ ְש ָּפ ָחה
ֲח ֵר ִדית ְּכמוֹ ָתםַ .א ָ ּבא ׁ ֶשל ַס ָ ּבא לֹא ָע ַבד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתַּ ,כ ּמו ָּבןֲ ,א ָבל
ְ ּב ָא ֶמ ִר ָיקה ׁ ֶשל ַה ָיּ ִמים ָה ֵהם זֶ ה לֹא ָהיָ ה מו ָּבן ֵמ ֵא ָליוַ .ס ָ ּבא
ְמ ַס ֵּפר ֵא ְ
יך ָא ִביו ֻּפ ַּטר ׁ ָשבו ַּע ַא ַחר ׁ ָשבו ַּעּ ְ ,ביוֹ ם ׁ ֵשנִ י ,לְ ַא ַחר
יע ָל ֲעבוֹ ָדה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .לְ ֻע ּ ָמתוֹ ָ ,א ִביו ׁ ֶשל יַ ֲעקֹב ֲח ֵברוֹ
ׁ ֶשלּ ֹא הוֹ ִפ ַ
לֹא ָהיָ ה ָחזָ ק דַּ יּוֹ לְ ִה ָּל ֵחם לְ ַמ ַען ַה ּׁ ַש ָ ּבת ,וּלְ ַא ַחר ַּכ ּ ָמה ֳח ָד ׁ ִשים,
ֵה ֵחל ַל ֲעבֹד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתְּ ,כמוֹ יְ הו ִּדים ַר ִ ּבים ֲא ֵח ִריםַ ,ר ֲח ָמנָ א לִ ְצ ָלן".

ארה"ב ,תרפ"ז

ֲע ַדיִ ן נִ ָּכ ִרים ָע ֶל ָיה ִע ּטו ֵּרי ַה ְּפ ָר ִחים.

יְ ֻר ָחם ִה ְת ַה ֵ ּל ְך בְּ ַח ְדרוֹ ָהלוֹ ְך וְ ׁשוּבַ .ה ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּת לִ ְק ַראת
ַה ְ ּנ ִס ָיעה לְ ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹד ׁש ָ ּג ְב ָרה ַעל ַה ֲח ׁ ָש ׁשוֹ ת וְ ַה ְּס ֵפקוֹ ת ׁ ֶש ִ ּק ְ ּננוּ
בּ וֹ ַ .ה ִּמזְ וָ ָדה ׁ ֶשלּ וֹ ְ ּכ ָבר ָהיְ ָתה מו ָּכנָ ה לַ ּ ַמ ָּסעִ ,א ּ ָמא ָא ְרזָ ה בָּ ּה
בִּ ְק ִפ ָידה ֶאת ָ ּכל בְּ ָג ָדיו וַ ֲח ָפ ָציוִּ .פ ְתאֹם נִ ׁ ְש ְמ ָעה ְדּ ִפ ָיקה
ְמ ֻה ֶּס ֶסת ַעל ַה ֶדּ לֶ ת ,וִ ֻיר ָחם ִמ ֵהר לִ ְפ ּת ַֹח.

ֶ"ר ַגע! ַמדּ ו ַּע לֹא ֶה ְחזִ יר ַס ָ ּבא ֶאת ַה ִּסדּ וּר לְ יַ ֲעקֹבְּ ,כ ַב ָ ּק ׁ ָשתוֹ ?"
ָּת ַמ ּה יְ הו ָּדה.

־ש ֵכנוֹ .
"שלוֹ ם ,יַ ֲעקֹב"ֵ ,ה ִאיר ָּפנִ ים לְ ַמ ְר ֵאה ֲח ֵברוֹ ׁ ְ
ָׁ
"יְ ֻר ָחםָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי ַעל נְ ִס ָיע ְת ְך ַה ְ ּקרוֹ ָבה לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל"ָּ ,פ ַתח
"אינִ י אוֹ ֵהב ְּפ ֵרדוֹ ת ,ו ְּבוַ ַדּ אי ַ ּגם לְ ָך ֵאין
יַ ֲעקֹב בְּ ל ֹא ִ ּגנּ וּנִ יםֵ ,
ְּפנַ אי ֲאלֵ ֶיהן ַעכְ ׁ ָשוִ "...דּ ְמ ָעה סוֹ ֶר ֶרת ִה ְת ַ ּגלְ ְ ּגלָ ה ַעל לֶ ְחיוֹ .
ָ"ר ִצ ִיתי לוֹ ַמר לְ ָך ׁ ָשלוֹ ם וְ ּ ַ ...גם לָ ֵתת לְ ָך ְדּ ַבר ָמה".
יכה ֲאפ ָֹרה ְמ ֻע ֶּט ֶרת
יַ ֲעקֹב הוֹ ׁ ִשיט לִ ֻיר ָחם ִסדּ וּר ָק ָטן בַּ ַעל ְ ּכ ִר ָ
יטת ְּפ ָר ִחים ֲע ִדינָ ה.
בַּ ֲח ִר ַ

"כי לֹא ָהיָ ה לְ ִמי לְ ַה ְחזִ יר" ,נֶ ֱאנַ ח ַא ָ ּבא.
ִּ
"הוּא ...נִ ְפ ַטר?" ׁ ָש ֲא ָלה רו ִּתי ַ ּב ֲח ׁ ָש ׁש.
יע ִתי ַ ּגם ַע ָּתה הוּא ֲע ַדיִ ן
יטב יְ ִד ָ
"לֹא ,הוּא לֹא נִ ְפ ַטר ָאז וּלְ ֵמ ַ
ַחיֲ .א ָבל ַּכ ֲעבֹר ׁ ָשנִ ים ֲא ָחדוֹ תַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָחזַ ר ַס ָ ּבא לִ נְ י ּו יוֹ ְרק
וְ ָר ָצה לְ ָה ׁ ִשיב ֶאת ַה ִּסדּ וּר ַה ָיּ ָקר לִ ְב ָע ָליוּ ִ ,ב ְמקוֹ ם ַה ֶיּ ֶלד ַה ָּטהוֹ ר
ׁ ֶש ִה ִּכיר ָּפ ַג ׁש ַס ָ ּבא ָ ּבחוּר ִמ ְתנַ ֵּכר .יַ ֲעקֹב ָעזַ ב ֶאת דֶּ ֶר ְך
ַה ּתוֹ ָרה וְ לֹא נֵ אוֹ ת לְ ַק ֵ ּבל ַ ּב ֲחזָ ָרה ֶאת ִסדּ וּרוֹ 'ֲ .אנִ י ָק ַר ְע ִּתי ֶאת
ַה ּׁשוֹ ׁ ֶש ֶלתְ ׁ ,שמֹר אוֹ תוֹ ֶא ְצלְ ָך'ָ ,א ַמר יַ ֲעקֹב לְ ַס ָ ּבאֵ .מ ָאז ׁ ָש ַמר
ַס ָ ּבא ֶאת ַה ִּסדּ וּרִ .מדֵּ י ַּפ ַעם ְ ּב ַפ ַעם ָהיָ ה ּפוֹ ֵת ַח אוֹ תוֹ ו ִּמ ְת ַּפ ֵּלל
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַעל ׁשוּב ּו ׁ ֶשל יַ ֲעקֹב לְ ֶד ֶר ְך ֲאבוֹ ָתיו".

"ה ִּסדּ וּר ַה ֶּזה עוֹ ֵבר ֶא ְצלֵ נוּ בַּ ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה"ִ ,ה ְסבִּ יר יַ ֲעקֹב בְּ ׁ ֶש ֶקט,
ַ
ָ
ּ
"קח אוֹ תוֹ ִא ְּתך לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,ה ְת ַפ ֵ ּלל בּ וֹ ָעלַ י וְ ַעל ָ ּכל ַעם
ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וּכְ ׁ ֶש ַּת ְחזֹר ַּ -ת ֲחזִ יר לִ י אוֹ תוֹ ".

ַא ָ ּבא ָעזַ ב ֶאת ַה ֶח ֶדר ִ ּב ׁ ְש ִת ָיקה ,מוֹ ִתיר ֶאת יְ ָל ָדיו ַ ּב ֲע ָר ֶפל
ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ָס ִמ ְ
יך .יְ הו ָּדה לִ ֵּטף ֶאת ַה ִּסדּ וּר ַה ָיּ ׁ ָשןֶ .ר ֶג ׁש ַעז ָמ ׁ ַש ְך
אוֹ תוֹ לִ ְפ ּת ַֹח אוֹ תוֹ  ,ו ְּת ִפ ָּלה ַח ּ ָמה ָּפ ְר ָצה ִמ ִּל ּבוֹ .

"עד
ִ
"ה ֵ ּנה ַה ִּסדּ וּר"ָ ׁ ,ש ַמע ִּפ ְתאֹם יְ הו ָּדה ֶאת קוֹ לוֹ ׁ ֶשל ַא ָ ּבאַ ,
ַע ָּתה ׁ ָש ַמר ָע ָליו ַס ָ ּבאֵ ,מ ַהיּוֹ ם נִ ׁ ְשמֹר ָע ָליו ֲאנַ ְחנוּ" ,הוֹ ִסיף
יכתוֹ ָה ֲא ַפ ְר ַּפ ָרה דְּ הוּיָ הַ ,א ְך
ְ ּבעוֹ דוֹ מוֹ ׁ ִשיט לוֹ ִסדּ וּר ָק ָטן ׁ ֶש ְּכ ִר ָ

וְ או ַּלי...
או ַּלי ְּת ִפ ָּלה ְטהוֹ ָרה ַא ַחת ׁ ֶשל יֶ ֶלד יְ הו ִּדי ַּת ֲחזִ יר ֵ ּבן ּתוֹ ֶעה
לְ ָא ִביו ַה ָ ּגדוֹ ל?

יְ הו ָּדה נֶ ֱע ַמד וְ ָק ָרא ְ ּב ָפתוֹ ס ֵמ ַה ּיוֹ ָמן" :זַ ֲעזו ַּע ָעמֹק ְמ ַטלְ ֵטל
ֶאת לִ ִ ּביַ .א ָ ּבא ׁ ֶשל יַ ֲעקֹב ֵה ֵחל ַל ֲעבֹד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת! ֲאנִ י לֹא ֵמ ִבין
יך ָהעוֹ ָלם ַמ ְמ ׁ ִש ְ
ֵא ְ
יך לְ ִה ְתנַ ֵהל ָּכ ָר ִגילּ ְ ,ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ְיּהו ִּדי נוֹ ָסף
יוֹ ֵצא ַל ֲעבֹד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת".
"לֹא ָהיָ ה ָּפ ׁשוּט ְּכ ָלל ו ְּכ ָלל לִ ׁ ְשמֹר ִמ ְצווֹ ת ְ ּב ָא ֶמ ִר ָיקה ׁ ֶשל
"ל ֵכן
ָאז"ִ ,ה ְת ָע ֵרב ִּפ ְתאֹם ַא ָ ּבאֶ ׁ ,ש ֶּזה ַע ָּתה ִה ִ ּג ַ
יע ַה ַ ּביְ ָתהָ ,
הוֹ ָריו ׁ ֶשל ַס ָ ּבאֶ ׁ ,ש ָח ׁ ְש ׁש ּו ֵמ ַה ׁ ְש ָּפ ַעת ָהרוּחוֹ ת ַה ָּזרוֹ תֶ ,ה ְחלִ יט ּו
לִ ׁ ְשל ַֹח ֶאת ַס ָ ּבא לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,ל ְמרוֹ ת ִ ּגילוֹ ַה ָ ּצ ִעיר".
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ׁשל ֱא ִלי ֶׁש ַבע
ַהּכַ ְר ִטיס ֶ
כתבה :חיה פרידמן

יקי ֵמ ֲח ֶב ְר ָּת ּה
"שלוֹ ם ָשׂ ִרי ,לְ ִה ְת ָראוֹ ת ָמ ָחר!" נִ ְפ ְר ָדה ִר ִ
ָׁ
ְּכ ׁ ֶש ִה ִ ּגיע ּו לְ ִבנְ יַ ן ְמגו ֶּר ָיה.
ָשׂ ִרי נוֹ ְפ ָפה ָל ּה לְ ׁ ָשלוֹ ם ו ָּפנְ ָתה ַ ּגם ִהיא ָל ׁשוּב ֶאל ֵ ּב ָית ּה,
ַה ִ ּנ ְמ ָצא ְ ּב ֶמ ְר ָחק ִ ּבנְ יָ נִ ים ְספו ִּרים ִמ ּׁ ָשם.
לְ ֶפ ַתע נִ זְ ְּכ ָרה.
יקי!" ָק ְר ָאה ַא ֲח ֵרי ַ ּג ָ ּב ּה ַה ּ ִמ ְת ַר ֵחק ׁ ֶשל ֲח ֶב ְר ָּת ּה.
ִ"ר ִ
יקיֶ ׁ ,ש ְּכ ָבר נִ ְבלְ ָעה ַ ּב ִ ּבנְ יָ ןָ ׁ ,ש ָבה ַעל ִע ְקבוֹ ֶת ָיה ו ַּמ ָ ּבט ׁשוֹ ֵאל
ִר ִ
"מה ָ ּק ָרה?" ָּת ְמ ָהה.
ְ ּב ֵעינֶ ָיהַ :
ישי
"לֹא ָק ָרה ׁשוּם דָּ ָברַ ,רק ָר ִצ ִיתי לְ ַהזְ ִּכיר לְ ָך ׁ ֶש ַהיּוֹ ם יוֹ ם ׁ ְשלִ ׁ ִ
וְ "-
יקי ְ ּב ִגיל" ,טוֹ ב ׁ ֶש ִהזְ ַּכ ְר ְּת לִ י!
ימה ִר ִ
"יֵ ׁש ִס ְפ ִר ָיּה!" ִה ׁ ְשלִ ָ
ימ ָיּה',
ַה ַּס ְפ ָרנִ ית ִה ְב ִט ָיחה לִ ׁ ְשמֹר לִ י ֶאת ַה ֵּס ֶפר 'יַ לְ דַּ ת ְּפנִ ִ
ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ְּכ ָבר ַּכ ּ ָמה ׁ ָשבוּעוֹ ת ֲאנִ י רוֹ ֶד ֶפת ַא ֲח ָריו!"
"מ ֻצ ָיּן!" ָשׂ ְמ ָחה ַ ּגם ָשׂ ִרי" ,נִ ָּפ ֵג ׁשְּ ,כמוֹ ָּת ִמידּ ְ ,ב ָח ֵמ ׁש וָ ֵח ִצי
ְ
ְ ּב ִדיּוּק ,לְ יַ ד ַה ִּס ְפ ִר ָיּה".

יקי ִה ְת ּבוֹ נְ נָ ה ְס ִב ָיב ּה ְמ ׁ ֻש ֲע ֶמ ֶמתַ .ה ּׁ ִשעוּר ׁ ֶש ִ ּנלְ ַמד ְ ּבאוֹ ָת ּה
ִר ִ
ׁ ָש ָעה ַ ּב ִּכ ָּתה ָהיָ ה ׁ ִשעוּר ִח ּבוּר ,וְ ִהיא לֹא ָא ֲה ָבה אוֹ תוֹ ִ ּב ְכ ָלל.
ֵמעוֹ ָלם לֹא ִה ְצלִ ָיחה לִ ְכ ּתֹב ִח ּבו ִּרים יָ ִפים ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ְתב ּו
ַח ְברוֹ ֶת ָיה.
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צייר

ה :רות לוי

ימ ָיּה'ִ .היא ִה ְּס ָסה
ְ ּב ִת ָיק ּה ׁ ָש ַכב ַה ֵּס ֶפר ַה ּ ְמ ַר ֵּתק 'יַ לְ דַּ ת ְּפנִ ִ
יאה ֶאת
ַּכ ּ ָמה ׁ ְשנִ יּוֹ ת ,וּלְ ַב ּסוֹ ף ָ ּג ַבר ָע ֶל ָיה יִ ְצ ָר ּהִ .היא הוֹ ִצ ָ
ַה ֵּס ֶפר וְ ֵה ֵח ָּלה לִ ְקרֹא:

"כ ָּתה ו'! ִ ּכ ָּתה ו'! ּתוֹ ְר ֶכן ָל ֶר ֶדת ַל ִּס ְפ ִר ָיּה!" ֵז ְרזוּ ְּבנוֹ ת ִ ּכ ָּתה
ִּ
ימ ַיּת ֵּ'בית ֵל ָאה' ֶאת ְּבנוֹ ת ִ ּכ ָּתה ו'ֵ .הן ִצ ּפוּ ְּבק ֶֹצר
ז' ׁ ֶש ִּב ְפ ִנ ִ
רו ַּח ׁ ֶש ְּבנוֹ ת ִ ּכ ָּתה ו' ְּת ַס ֵיּ ְמ ָנה ְל ַה ְח ִליף ְס ָפ ִריםֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ָאז
ַי ִ ּג ַיע ּתוֹ ָרן.
יש ַבע הוֹ ְפ ַמן ,יַ לְ ָדּ ה ֲחמו ָּדה ִמ ִ ּכ ָּתה ו' ,ל ֹא ָהיָ ה ׁשוּם
ֶאת ֱאלִ ׁ ֶ
צ ֶֹר ְך לְ זָ ֵרזִ .היא ָח ְט ָפה ִמ ּ ַמ ַדּ ף ָה ֵעץ ׁ ֶשבְּ ַח ְד ָר ּה ֶאת ַה ֵּס ֶפר
ה־ר ָצה
'לְ ַבד בָּ ִאי ַה ִ ּנ ָדּ ח'ֵ ,צ ְר ָפה ֶאת ַ ּכ ְר ִטיס ַה ִּס ְפ ִר ָיּה וְ ָא ָצ ָ
לַ ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ּמוֹ ִבילוֹ ת לַ ִּס ְפ ִר ָיּהִ .היא ִדּ ְ ּל ָגה ֶאת ַה ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת
ם־ש ַּתיִ םּ ְ ,כ ׁ ֶשצַּ ּמוֹ ֶת ָיה ַה ְּזהוּבוֹ ת ְמ ַק ְּפצוֹ ת לְ ָכל ַה ִ ּכוּוּנִ ים,
ׁ ְש ַּתיִ ׁ ְ
ְ
ו ָּפ ְר ָצה ְ ּכרו ַּח ְס ָע ָרה לְ תוֹ ך ַה ִּס ְפ ִר ָיּה.
יבהֶ ׁ ,ש ְ ּכ ָבר
ִחיּו ְּך ְמ ׁ ֻש ֲע ׁ ָשע ָעלָ ה ַעל ִשׂ ְפ ֵתי ַה ַּס ְפ ָרנִ ית ַה ֲח ִב ָ
ימ ָיּה.
ִה ִ ּכ ָירה ֶאת ּתוֹ לַ ַעת ַה ְּס ָפ ִרים ׁ ֶשל ַה ְּפנִ ִ
יש ַבעַ ,היּוֹ ם יֵ ׁש לִ י בִּ ׁ ְש ִבילֵ ְך ֵס ֶפר ָח ָד ׁשְ ,מ ַר ֵּתק
"שלוֹ ם ֱאלִ ׁ ֶ
ָׁ
וּמוֹ ֵת ַח ,בְּ ִדיּוּק ְ ּכמוֹ ׁ ֶש ַא ְּת אוֹ ֶה ֶבת!" ִהיא ָא ְמ ָרה וְ ׁ ָשלְ ָפה
יכתוֹ ַה ׁ ּ ְשח ָֹרה נָ ְצצוּ ֲהמוֹ נֵ י
ֵמ ַה ּ ַמ ָדּ ף ֵס ֶפר ַעב ָ ּכ ֵרסַ .על ְ ּכ ִר ָ
כּ וֹ ָכ ִבים ,ו ְּבאוֹ ִתיּוֹ ת לִ ְבנוֹ ת ו ְּגדוֹ לוֹ ת נִ כְ ַּתב ָעלָ יו' :לַ יְ לָ ה נְ טוּל
יָ ֵר ַח'.
יש ַבע ֶאת ַה ֵּס ֶפר ִמ ָיּ ֶד ָיה ׁ ֶשל ַה ַּס ְפ ָרנִ ית,
ִמ ׁ ְש ּתוֹ ֶק ֶקת ,נָ ְטלָ ה ֱאלִ ׁ ֶ
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ישיּ ַ ,כ ְר ִטיס ַה ִּס ְפ ִר ָיּה,
יס ּה ָה ִא ׁ ִ
ישה לָ ּה ֶאת ַ ּכ ְר ִט ָ
הוֹ ְד ָתה לָ ּה וְ ִה ִ ּג ׁ ָ
ימ ָיּהַ .ה ַּס ְפ ָרנִ ית
ׁ ֶש ָ ּכמוֹ הוּ יֵ ׁש לְ ָכל ַא ַחת וְ ַא ַחת ִמבְּ נוֹ ת ַה ְּפנִ ִ
ֶה ֱע ִב ָירה בִּ ְמ ִהירוּת ֶאת ַה ַ ּכ ְר ִטיס בַּ ּ ַמ ְח ׁ ֵשבִ ,ה ְקלִ ָידה ֶאת ׁ ֵשם
יש ַבע ְ ּכ ָבר ל ֹא ׁ ָש ְמ ָעה.
יאה ְמ ַה ָ ּנהֱ .אלִ ׁ ֶ
ַה ֵּס ֶפר וְ ִא ֲחלָ ה לָ ּה ְק ִר ָ
ֹאש ּה ָהיָ ה ׁ ָשקו ַּע בַּ ֵּס ֶפרֵ ,עינֶ ָיה ָרצוֹ ת בִּ ְמ ִהירוּת ַעל ְּפנֵ י
ר ָׁ
ַה ׁ ּשוּרוֹ ת וְ ַר ְגלֶ ָיה נָ עוֹ ת ֵמ ֲאלֵ ֶיהן ַעד ַח ְד ָר ּהִ .היא ִה ְשׂ ָּת ְר ָעה
ֹאש ּה נִ ׁ ְש ָען ַעל ַ ּכ ּפוֹ ת
יכה לִ ְקרֹאּ ְ ,כ ׁ ֶשר ׁ ָ
ִמ ָיּד ַעל ִמ ָּט ָת ּה וְ ִה ְמ ׁ ִש ָ
ל־על.
יָ ֶד ָיה וְ ַר ְגלֶ ָיה מו ָּרמוֹ ת ֶא ַ
ָ ּכ ְך ָמ ְצ ָאה אוֹ ָת ּה ַא ֲח ֵרי ׁ ָש ָעה ׁשוֹ ׁ ִשיֲ ,ח ֶב ְר ָּת ּה לַ ֶח ֶדר.
יש ַבעְ ׁ ,ש ַעת ֲארו ַּחת ָה ֶע ֶרב ַעכְ ׁ ָשו"ִ ,הזְ ִ ּכ ָירה לָ ּה ׁשוֹ ׁ ִשי.
"אלִ ׁ ֶ
ֱ
יש ַבע ִמלְ ְמלָ ה ַמ ׁ ּ ֶשהוּ בִּ ְת ׁשו ָּבהּ ְ ,כ ׁ ֶש ֵעינֶ ָיה ֲע ַדיִ ן ְצמוּדוֹ ת
ֱאלִ ׁ ֶ
לַ ֵּס ֶפר.

יכה ִס ְיּ ָרה בֵּ ין ַח ְד ֵרי ַה ּקוֹ ָמה ַה ׁ ּ ְשנִ ָיּהֲ .עיֵ ָפה ָהיְ ָתה,
ִצ ְביָ ה ַה ּ ַמ ְד ִר ָ
וְ ָר ְצ ָתה לְ ַס ֵיּם בִּ ְמ ִהירוּת ֶאת ַהבְּ ִד ָיקה וְ לִ ׁ ְש ַ ּכב לִ ׁישֹןִ .היא
ָּפ ְת ָחה בְּ ׁ ֶש ֶקט ֶאת ֶדּ לֶ ת ֶח ֶדר ִמ ְס ָּפר  17וְ ָר ְצ ָתה לִ ְס ּגֹר ִמ ָיּד,
ַא ְך קוֹ ל ִר ׁ ְשרו ּׁש ַדּ ִּפים ִה ִ ּג ַיע לְ ָאזְ נֶ ָיהִ .היא ֶה ֱע ִב ָירה ַמבָּ ָט ּה
ַעל ְּפנֵ י ַה ִּמ ּטוֹ ת.
יש ַבע ְשׂ רו ָּעה
יש ַבע!" ָק ְר ָאה בְּ ר ֶֹגז בִּ ְראוֹ ָת ּה ֶאת ֱאלִ ׁ ֶ
"אלִ ׁ ֶ
ֱ
ֹאש ּה ׁ ָשקו ַּע בְּ ֵס ֶפר ָ ּכלְ ׁ ֶשהוּ ו ְּביָ ֶד ָיה ָּפנָ ס ָק ָטן
ַעל ִמ ָּט ָת ּה ,ר ׁ ָ
ַה ּ ֵמ ִאיר ֶאת ַה ׁ ּשוּרוֹ ת.
"מה?"
ֹאש ּה בְּ ֶב ָהלָ הָ :
ימה ֶאת ר ׁ ָ
יש ַבע ֵה ִר ָ
ֱאלִ ׁ ֶ

ֹאש ּה ְ ּב ֶב ָה ָלהּ ָ .ב ֶר ַגע ָה ִר ׁ
אשוֹ ן לֹא ָּת ְפ ָסה
ימה ֶאת ר ׁ ָ
יקי ֵה ִר ָ
ִר ִ
ְ
יאהַ ,עד ִּכי
ֵה ָ
יכן ִהיא נִ ְמ ֵצאתִ .היא ָהיְ ָתה ׁ ְשקו ָּעה ָּכל ָּכך ַ ּב ְּק ִר ָ
ׁ ָש ְכ ָחה ׁ ֶש ִהיא נִ ְמ ֵצאת ַ ּב ִּכ ָּתהּ ְ ,ב ׁ ִשעוּר ִח ּבוּרַ .מה ַּת ֲענֶ ה ַע ְכ ׁ ָשו
ַל ּמוֹ ָרה? ֵס ֶפר ַה ִח ּבוּר ׁ ֶש ָּל ּה ָסגוּר ַעל ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ,וְ ֵאין ָל ּה ֻמ ּ ָ ׂ
שג
ֵאיפֹה אוֹ ֲחזִ ים...
ַה ּמוֹ ָרה ִ ּבינָ ה ִה ְת ָק ְר ָבה לְ ׁ ֻשלְ ָחנָ ּה וְ ָא ְמ ָרה ְ ּב ָפנִ ים ֲחמוּרוֹ ת
"א ְפ ׁ ָשר לִ ְראוֹ ת ְ ּב ָמה ַא ְּת ֲעסו ָּקה ְ ּב ִע ּצוּמוֹ ׁ ֶשל ׁ ִשעוּר
ֵס ֶברֶ :
ְ
ְ
יכן ֲאנַ ְחנ ּו אוֹ ֲחזוֹ ת?"
ִח ּבוּרַ ,עד ְּכ ֵדי ָּכך ׁ ֶש ֵאינֵ ך יוֹ ַד ַעת ֵה ָ
יקי ִה ְצ ַט ְ ּנ ָפה ַעל ְמקוֹ ָמ ּהִ .מ ַּת ַחת ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ֲע ַדיִ ן ָא ֲחז ּו יָ ֶד ָיה
ִר ִ
ְ
ֶאת ַה ֵּס ֶפרִ .היא נִ ְּס ָתה לְ ַה ְח ִ ּביאוֹ ֵמ ֵעינֵ י ַה ּמוֹ ָרהַ ,אך ַל ּׁ ָשוְ א.
ַה ּמוֹ ָרה ִה ְצלִ ָיחה לִ ְראוֹ תוֹ .

"אם ל ֹא ָּתבוֹ ִאי
יש ַבע"ִ ,טלְ ְטלָ ה אוֹ ָת ּה ׁשוֹ ׁ ִשי בַּ ֲע ִדינוּתִ ,
"אלִ ׁ ֶ
ֱ
ַעכְ ׁ ָשו ׁשוּב יִ ְק ֶרה ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּק ָרה ֶא ְתמוֹ ל"...

"מ ׁ ּ ְש ַעת ִ ּכבּ וּי ָהאוֹ רוֹ ת
"א ְּת עוֹ ד ׁשוֹ ֶאלֶ ת ָמה?!" ָ ּכ ֲע ָסה ִצ ְביָ הִ ,
ַ
ְ ּכ ָבר ָע ְב ָרה ֲח ִצי ׁ ָש ָעה ,וְ ַא ְּת ֲע ַדיִ ן קוֹ ֵראת בְּ נַ ַחת!"

יש ַבע נֶ ֶאנְ ָחה וְ ָס ְג ָרה ֶאת ַה ֵּס ֶפר בִּ ְט ִפ ָיחה ַק ָ ּלה.
ֱאלִ ׁ ֶ

יש ַבע ָס ְג ָרה ֶאת ַה ֵּס ֶפר בַּ ֲח ָב ָטהִ .היא יָ ְד ָעה ׁ ֶש ָאסוּר לָ ּה
ֱאלִ ׁ ֶ
לִ ְקרֹא בְּ ׁ ָש ָעה זוֹ ַ ,א ְך ל ֹא ִה ְת ַ ּגבְּ ָרה ַעל ַע ְצ ָמ ּה.

יקי
ָ
"אה! ַע ְכ ׁ ָשו ֵה ַבנְ ִּתי!" ִהיא ָא ְמ ָרה ְ ּב ַכ ַעס ו ָּפ ְק ָדה ַעל ִר ִ
"כ ֹ
יכה
לְ ַה ְכנִ יס ִמ ָיּד ֶאת ַה ֵּס ֶפר ַל ִּתיקְּ .
ענֶ ׁש"ִ ,היא ִה ְמ ׁ ִש ָ
"ת ְצ ָט ְר ִכי לִ ְכ ּתֹב ִח ּבוּר ֶ ּבן ׁ ְשנֵ י ַע ּמו ִּדים ַעל ַהנּוֹ ֵשׂ א
וְ ָא ְמ ָרהִּ ,
ְ
'יְ ִהי מוֹ ָרא ַר ָ ּבך'"...

"אנִ י ַמ ְב ִט ָיחה ׁ ֶש ֶּזה ל ֹא יִ ְק ֶרה ׁשוּב" ,נִ ְּס ָתה לְ ִה ְתנַ צֵּ לַ ,א ְך
ֲ
ְ
ִצ ְביָ ה ָא ְמ ָרה בְּ קוֹ ל מוֹ כִ ַיח" :אוּלַ י ִאם ל ֹא יִ ְהיוּ לָ ך ְס ָפ ִרים
ִּתלְ ְמ ִדי ׁ ֶשלּ ֹא לִ ְקרֹא ַעל ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ׁ ְשעוֹ ת ַה ׁ ּ ֵשנָ הַ ,ה ֲח ׁשוּבוֹ ת ָ ּכל
יאי לִ י ֶאת ַה ֵּס ֶפר וְ ֶאת ַ ּכ ְר ִטיס ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ׁ ֶש ָ ּל ְך .ח ֶֹד ׁש
ָ ּכ ְךָ .ה ִב ִ
ׁ ָשלֵ ם ִּת ְצ ָט ְרכִ י לְ ִה ְס ַּת ֵדּ ר בְּ לִ י ְס ָפ ִרים!"

יקי ְ ּב ֶב ָה ָלהְּ .כ ִת ַיבת ִח ּבוּר ָּת ִמיד
'הוֹ ! ַרק זֶ ה לֹא!' ָח ׁ ְש ָבה ִר ִ
ָהיְ ָתה ַה ַ ּצד ַה ַח ָּל ׁש ׁ ֶש ָּל ּהָ ,ל ֵכן ׁ ִשעו ֵּרי ִח ּבוּר ׁ ִש ְע ְממ ּו אוֹ ָת ּה
ָּכל ָּכ ְךַ .עד ַע ְכ ׁ ָשו ִהיא ִה ְס ַּתדְּ ָרה ָּפחוֹ ת אוֹ יוֹ ֵתרִ ,ה ְס ַּת ְּפ ָקה
ְ ּב ׁ ִש ְר ּבוּט ַּכ ּ ָמה ׁשוּרוֹ ת ַ ּב ּ ַמ ְח ֶ ּב ֶרת וְ ָכ ְך יָ ְצ ָאה יְ ֵדי חוֹ ָבהֲ ,א ָבל
ְּכ ִת ַיבת ִח ּבוּר ְּכ ֹ
ענֶ ׁש  -זֶ ה ְּכ ָבר ַמ ּׁ ֶשה ּו ַא ֵחר לְ ַג ְמ ֵרי.

יש ַבע נֶ ֶע ְגמוּ ו ְּד ָמעוֹ ת ָע ְמדוּ בְּ ֵעינֶ ָיהִ .היא
ָּפנֶ ָיה ׁ ֶשל ֱאלִ ׁ ֶ
יאה ִמ ָּת ָא ּה ׁ ֶשבָּ ָארוֹ ן ֶאת ַ ּכ ְר ִטיס ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ,ו ְּב ֵעינַ יִ ם
הוֹ ִצ ָ
ֻמ ׁ ְש ָּפלוֹ ת ָמ ְס ָרה אוֹ תוֹ לְ ִצ ְביָ ה .בְּ לִ י לְ הוֹ ִסיף ִמ ָ ּלה יָ ְצ ָאה ִצ ְביָ ה
ֵמ ַה ֶח ֶדר וְ ָס ְג ָרה ַא ֲח ֶר ָיה ֶאת ַה ֶדּ לֶ ת.

ֶ'את ַה ִח ּבו ִּרים ָה ֵא ֶּלה נוֹ ֶה ֶגת ַה ּמוֹ ָרה לְ ַה ְראוֹ ת ַל ּ ְמנַ ֶה ֶלת',
ִהיא ִה ְר ֲה ָרה ְ ּב ַפ ַחד וְ נִ ְּס ָתה ַל ְח ׁשֹב ֶאת ִמי ּתו ַּכל לְ ַג ֵיּס ַל ֲעזֹר
ימהֶ .את ִא ּ ָמא? לֹאּ ִ ,בלְ ִּתי ֶא ְפ ׁ ָש ִריִ ,א ּ ָמא ֲעסו ָּקה
ָל ּה ַ ּב ּ ְמ ִשׂ ָ
יפי
ַ ּב ֲה ָכנוֹ ת ַל ֲח ֻת ָ ּנה ׁ ֶשל ִצ ִּ
יפיֶ ׁ ,ש ִּת ְהיֶ ה ְ ּבעוֹ ד ׁ ְשבו ַּעיִ םֶ .את ִצ ִּ
ַה ַּכ ָּלה? וַ דַּ אי ׁ ֶשלּ ֹאֶ .את ִמי ֵּכן? ַ ּב ּׁ ְש ֵא ָלה ַה ּזֹאת ִהיא ִה ְת ַח ְ ּב ָטה
ַעד ִסיּוּם יוֹ ם ַה ִּל ּמו ִּדים וְ ַגם ַ ּבדֶּ ֶר ְך ַה ַ ּביְ ָתה.

ל ֹאִ ,היא ל ֹא רוֹ ָצה ׁ ֶש ּ ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּק ָרה ֶא ְתמוֹל יַ ְחזֹר ַעל ַע ְצמוֹ ְ .מאֹד
ל ֹא נָ ִעים ָהיָ ה לָ בוֹ א לַ ֲארו ַּחת ֶע ֶרב ַא ֲח ֵרי ׁ ֶשרֹב ַהבָּ נוֹת ִס ְיּמוּ
יכה וְ לֶ ֱאכֹל ֶאת ַה ׁ ּ ְש ֵא ִריּוֹת.
יפ ָת ּה ׁ ֶשל ַה ּ ַמ ְד ִר ָ
לֶ ֱאכֹל ,לִ ְס ּפֹג ֶאת נְ זִ ָ
טוֹבֵ ,אין בְּ ֵר ָרהַ ,עכְ ׁ ָשו ִהיא ֵּת ֵרד לֶ ֱאכֹל וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ַּת ְמ ׁ ִש ְ
יך לִ ְקרֹא.
ִהיא יָ ְר ָדה לַ ֲח ַדר ָהא ֶֹכל ִ ּכ ְמ ַר ֶח ֶפתַ .מ ְח ׁ ְשבוֹ ֶת ָיה ֲע ַדיִ ן נְ תוּנוֹ ת
בְּ יוֹ נָ ָתן ַה ִּמ ְס ֵ ּכןּ ִ ,גבּ וֹ ר ַה ִּס ּפוּרַ ,ה ִּמ ְס ַּת ֵּתר ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ָה ֵעץ וְ רוֹ ֵעד
ִמ ַּפ ַחד ׁ ֶש ּ ָמא יְ ַג ֶ ּלה אוֹ תוֹ וִ ְיקטוֹ ר ָה ַאכְ זָ ִרי...
יש ַבע ַה ּתוֹ לַ ַעתּ ָ ,כל ַהיּוֹ ם ְס ָפ ִרים בּ וֹ לַ ַעת ,ל ֹא ִּת ְראוּ אוֹ ָת ּה
"אלִ ׁ ֶ
ֱ
לְ ַבדָּ ,ת ִמיד יֵ ׁש לָ ּה ֵס ֶפר בַּ ָיּד!"
קוֹלוֹת ֶיהן ׁ ֶשל בְּ נוֹת ִ ּכ ָּת ָת ּה ַה ְמ ַק ְדּ מוֹת ֶאת ָּפנֶ ָיה בְּ ִפזְ מוֹנָ ן
ֵ
ַה ִ ּנ ְצ ִחיָ ,ק ְטעוּ ֶאת ִה ְרהו ֶּר ָיהֶ .את ַה ִּפזְ מוֹ ן ִחבְּ ָרה ׁ ִש ָירה רוֹ זֵ ן
ימ ָיּה.
וֹפ ֶרת וְ ַה ְמ ׁש ֶוֹר ֶרת ׁ ֶשל ַה ְּפנִ ִ
ִמ ִ ּכ ָּתה ח'ֶ ׁ ,ש ִ ּכ ׁ ְש ָמ ּה ֵ ּכן ִהיא ַ -ה ּס ֶ
"עכְ ׁ ָשו ַה ָיּ ַדיִ ם ׁ ֶש ִ ּלי ֵריקוֹ ת ַדּ וְ ָקא",
יבה ְ ּכמוֹ ָּת ִמידַ .
יש ַבע ֵה ִג ָ
ֱאלִ ׁ ֶ
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ָצ ֲח ָקה וְ נוֹ ְפ ָפה בְּ יָ ֶד ָיה לְ הוֹ כִ ַיח ֶאת ִצ ְד ַקת ְדּ ָב ֶר ָיהַ .ח ְברוֹ ֶת ָיה,
ׁ ֶש ִחבְּ בוּ ְמאֹד ֶאת ֲח ֶב ְר ָּתן בַּ ֲעלַ ת ַהצַּ ּמוֹ ת ַה ׁ ּשוֹ ָבבוֹ תָ ,צ ֲחקוּ
ַאף ֵהןַ ,אף ׁ ֶש ַהבְּ ִד ָיחה ָחזְ ָרה ַעל ַע ְצ ָמ ּה ִמ ֵדּ י יוֹ ם בְּ יוֹ מוֹ .

ִ"ר ְב ָקה נוֹ יְ ַמןִ ,א ְמ ִרי לִ י ְ ּב ַב ָ ּק ׁ ָשה ְ ּב ֵאיזֶ ה ַע ּמוּד ַ ּב ֵּס ֶפר ָאנ ּו
אוֹ ֲחזוֹ ת!"

ישה אוֹ ָת ּה
יש ַבע ְדּ רוֹ ר לְ ִד ְמעוֹ ֶת ָיה .לָ ּ ָמה ֶה ֱענִ ׁ ָ
ַעכְ ׁ ָשו נָ ְתנָ ה ֱאלִ ׁ ֶ
ְ
ְ
יכה בְּ עֹנֶ ׁש ָ ּכ ֵבד ָ ּכל ָ ּכך? ֶמה ָע ְשׂ ָתה בְּ ַסך ַהכּ ֹל? ֲה ֵרי
ַה ּ ַמ ְד ִר ָ
ַה ֵּס ֶפר ָהיָ ה מוֹ ֵת ַח ָ ּכל ָ ּכ ְך! ִהיא ל ֹא יָ כְ לָ ה לְ ַה ִ ּנ ַיח אוֹ תוֹ ִמ ָיּ ֶד ָיה...
וְ ַעכְ ׁ ָשו  -ח ֶֹד ׁש ׁ ָשלֵ ם ל ֹא ִּת ְק ָרא ,ח ֶֹד ׁש ׁ ָשלֵ ם!

ְ ּבעוֹ ָד ּה צוֹ ֶע ֶדת ְ ּב ִא ִּטיּוּת לְ ִכ ּווּן ֵ ּב ָית ּהְ ,מ ַה ְר ֶה ֶרת ְ ּב ַמ ָ ּצ ָב ּה
ֶה ָעגוּםָ ,מ ׁ ְש ָכה ֶאת ְּתשׂ ו ֶּמת לִ ָ ּב ּה נַ ֲע ָרה ְ ּגבוֹ ָהה נוֹ ֵשׂ את ִּתיק

ׁ ָשחֹר וְ ָגדוֹ לֶ ׁ ,ש ָר ָצה ִמ ְתנַ ּׁ ֶש ֶפת ָלאוֹ טוֹ ּבוּס ׁ ֶש ָע ַמד ַ ּב ַּת ֲחנָ ה.
ַה ַ ּנ ֲע ָרה ַה ְמ ַמ ֶה ֶרת לֹא ָשׂ ָמה ֵלב ׁ ֶש ּתוֹ ְך ְּכ ֵדי ִר ָיצה נָ ַפל ֵח ֶפץ
יקיֶ ׁ ,ש ִה ְב ִחינָ ה ַ ּבדָּ ָברִ ,ה ְתכּ וֹ ְפ ָפה לְ ָה ִרים
ָּכלְ ׁ ֶשה ּו ִמ ִּת ָיק ּהִ .ר ִ
אוֹ תוֹ .
יעת נַ יְ לוֹ ן ׁ ְשקו ָּפה.
זֶ ה ָהיָ ה ַּכ ְר ִטיס ַמלְ ְ ּבנִ י ָעטוּי יְ ִר ַ
ִהיא נִ ְּס ָתה ָלרוּץ ַא ֲח ֵרי ַה ַ ּנ ֲע ָרהַ ,א ְך זוֹ ְּכ ָבר נִ ְבלְ ָעה ָ ּבאוֹ טוֹ ּבוּס
ׁ ֶש ִה ְת ִחיל לְ ִה ְת ַר ֵחק ֵמ ַה ַּת ֲחנָ ה.
יקי נִ ׁ ְש ֲא ָרה ַעל ָע ְמ ָד ּהּ ,תוֹ ָהה ֵּכ ַיצד ּתו ַּכל לְ ַה ְחזִ יר ֶאת
ִר ִ
ַה ַּכ ְר ִטיס לִ ְב ָע ָליוִ .היא ִה ְת ּבוֹ נְ נָ ה ּבוֹ ְ ּבנִ ָּסיוֹ ן לְ ַח ֵּפשׂ ָע ָליו
'כ ְר ִטיס
ְּפ ָר ִטים ְמזַ ִהיםּ ְ .באוֹ ִתיּוֹ ת ְּכ ֻחלּ וֹ ת ו ְּגדוֹ לוֹ ת נִ ְכ ַּתב ָע ָליוַּ :
יש ַבע'.
ִס ְפ ִר ָיּה' ,ו ְּבאוֹ ִתיּוֹ ת ׁ ְשחֹרוֹ ת ְק ַטנּוֹ ת יוֹ ֵתר ' -הוֹ ְפ ַמן ֱאלִ ׁ ֶ
יכן ֻמ ָּכר לִ י ַה ּׁ ֵשם
יש ַבעֵ ...מ ֵה ָ
יש ַבע ...הוֹ ְפ ַמן ֱאלִ ׁ ֶ
"הוֹ ְפ ַמן ֱאלִ ׁ ֶ
יקי.
ַה ֶּזה?" ִמלְ ְמ ָלה ִר ִ
ימ ָיּה'!"
ָ
"אה!" ִהיא נִ זְ ְּכ ָרה ְ ּב ַא ַחתֵ ,
"מ ַה ֵּס ֶפר 'יַ לְ דַּ ת ְּפנִ ִ
יש ַבע הוֹ ְפ ַמן ַח ָיּה ִ ּב ְמ ִציאוּת?
לֹא ,זֶ ה לֹא יִ ָּת ֵכןַ .ה ִאם ֱאלִ ׁ ֶ
וְ ִאם ֵּכןַ ,ה ִאם ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ִּסיק ׁ ֶש ַה ַ ּנ ֲע ָרה ׁ ֶש ָר ָצה ָלאוֹ טוֹ ּבוּס
יש ַבע וְ ָל ְק ָחה ֶאת
ישה ֶאת ֱאלִ ׁ ֶ
יכה ִצ ְביָ ה ׁ ֶש ֶה ֱענִ ׁ ָ
ִהיא ַה ּ ַמ ְד ִר ָ
יס ּה?
ַּכ ְר ִט ָ
יש ַבע
ִר ִ
יקי ָהיְ ָתה נִ ְר ֶ ּג ׁ ֶשתִ .היא ִה ְצ ַט ֲע ָרה ְמאֹד ְ ּב ַצ ֲע ָר ּה ׁ ֶשל ֱאלִ ׁ ֶ
ַעל ׁ ֶש ָּל ְקח ּו ָל ּה ֶאת ַה ַּכ ְר ִטיס ,וְ ַע ְכ ׁ ָשו ּתו ַּכל לְ ַה ְחזִ יר ָל ּה אוֹ תוֹ ...
יאה ֶאת ֵס ֶפר ַה ֶּט ֶלפוֹ נִ ים ֵמ ַה ּ ְמ ֵג ָרה
נִ לְ ֶה ֶבת ָר ָצה לְ ֵב ָית ּה ,הוֹ ִצ ָ
וְ ִד ְפדְּ ָפה ִ ּב ְמ ִהירוּתּ ְ ,ב ַח ְּפ ָשׂ ּה ֶאת ִמ ְס ַּפר ַה ֶּט ֶלפוֹ ן וְ ֶאת
'בית ֵל ָאה'.
ימ ַיּת ֵ ּ
ַה ְּכת ֶֹבת ׁ ֶשל ְּפנִ ִ
ימ ָיּה.
לְ ָמ ֳח ַרת נִ ְ ּצ ָבה ִר ִ
יקי ְ ּב ֶפ ַתח ַה ּׁ ַש ַער ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶשל ַה ְּפנִ ִ
לְ יַ ד ַה ּׁ ַש ַער ִח ְּכ ָתה ָל ּה יַ לְ דָּ ה ַ ּב ֲע ַלת ׁ ְש ֵּתי ַצ ּמוֹ ת זְ הוּבוֹ ת'ִ .היא
יקי ְ ּב ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּת.
ַמ ְת ִא ָ
ימה ְ ּב ִדיּוּק ַל ֵּתאוּר ׁ ֶש ַ ּב ֵּס ֶפר'ָ ,ח ׁ ְש ָבה ִר ִ
יש ַבעֶ ׁ ,ש ִ ּצ ְּפ ָתה לְ בוֹ ָא ּה לְ ַא ַחר ִשׂ ַיחת ַה ֶּט ֶלפוֹ ןָּ ,פ ְת ָחה ֶאת
ֱאלִ ׁ ֶ
ַה ּׁ ַש ַער לִ ְרוָ ָחה וְ ָר ָצה לְ ַק ֵ ּבל ֶאת ָּפנֶ ָיה.
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לְ ַא ַחר ֶה ֵּכרוּת ְק ָצ ָרה ִּפ ְט ְּפט ּו ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם ְּכמוֹ ֲח ֵברוֹ ת וָ ִתיקוֹ ת.
ימ ָיּה ,וּלְ ַא ַחר ִמ ֵּכן ֵהן נִ ְ ּג ׁש ּו ְ ּביַ ַחד
ֱאלִ ׁ ֶ
יש ַבע ָע ְר ָכה ָל ּה ִסיּוּר ַ ּב ְּפנִ ִ
יכה ִצ ְביָ ה.
ֶאל ַה ּ ַמ ְד ִר ָ
"איזֶ ה ִס ּפוּר ְמ ַענְ יֵ ן!" ָק ְר ָאה ִצ ְביָ הֵ .מרֹב ִה ְת ַּפ ֲעלוּת ִמן
ֵ
יטה ִצ ְביָ ה לְ ַק ֵ ּצר ֶאת ֶמ ׁ ֶש ְך
ַה ִה ׁ ְש ַּתלְ ׁ ְשלוּת ַה ּמוּזָ ָרה ֶה ְחלִ ָ
ָה ֹ
יש ַבע
ענֶ ׁש ,וְ ַאף ׁ ֶש ֶּט ֶרם ָע ַבר ח ֶֹד ׁש ִהיא ִה ְר ׁ ְש ָתה ֶל ֱאלִ ׁ ֶ
"אנִ י ְ ּבטו ָּחה ׁ ֶש ּׁשוּב לֹא ָּת ֵפ ִרי
יס ּהֲ .
לְ ַק ֵ ּבל ַ ּב ֲחזָ ָרה ֶאת ַּכ ְר ִט ָ
ֶאת ַההוֹ ָראוֹ ת"ָ ,א ְמ ָרה ִצ ְביָ ה ְ ּב ִחיּוּךְ.
יש ַבע ָהי ּו ְמ ֻא ּׁ ָשרוֹ תֵ .הן ִ ּבלּ ּו יַ ְחדָּ ו ׁ ָש ָעה ֲא ֻר ָּכה,
יקי וֶ ֱאלִ ׁ ֶ
ִר ִ

יע זְ ַמ ָ ּנן לְ ִה ָּפ ֵרד ִה ְב ִטיח ּו זוֹ ָלזוֹ לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך לִ ׁ ְשמֹר ַעל
ו ְּכ ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
ֶק ׁ ֶשר.

זֹאתָּ ,ת ָמר
ֲע ִׂשי

יקי לְ מוֹ ָרה ִח ּבוּר ֶ ּבן ׁ ְשנֵ י ַע ּמו ִּדים,
ישה ִר ִ
ַא ֲח ֵרי יוֹ ַמיִ ם ִה ִ ּג ׁ ָ
יא ָת ּה ַ ּב ּׁ ִשעוּר.
ְ ּבתוֹ ֶס ֶפת ִה ְתנַ ְ ּצלוּת ַעל ְק ִר ָ
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יקי לִ ְכ ּתֹב ִח ּבוּר?
ַה ִאם ַא ֶּתם ַס ְק ָרנִ ים ָל ַד ַעת ֵּכ ַיצד ִה ְצלִ ָיחה ִר ִ
ָּפ ׁשוּט ְמאֹד...
יקי נוֹ יְ ַמןִ ׁ ,ש ָירה רוֹ זֵ ן
זוֹ ָהיְ ָתה ֲעבוֹ ַדת ֶצוֶ ת ּפוֹ ִר ָיּה ׁ ֶשל ִר ִ
יש ַבע הוֹ ְפ ַמן.
וֶ ֱאלִ ׁ ֶ

ַה ּׁ ָש ָעה ָהיְ ָתה ַא ְר ַ ּבע וְ ׁ ָשל ֹׁש דַּ ּקוֹ ת .זֶ ה ַע ָּתה נִ ְפ ְּת ָחה ַה ִּס ְפ ִר ָיּה,
וְ ָת ָמר נִ ְ ּג ׁ ָשה ִמ ָיּד לְ ִפ ָ ּנ ָת ּה ַה ְּקבו ָּעה ּ ִ -ב ְק ֵצה ָהאו ָּלםַ ,על
ַה ּ'פוּף' ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ַה ּ ְמ ֻפ ְס ָּפס.
ֶאת ַה ֵּס ֶפר ִהיא ָמ ְצ ָאה ְ ּב ָטעוּתּ ְ ,ב ַא ַחד ַה ָיּ ִמיםְּ ,כ ׁ ֶש ִה ְת ַ ּגלְ ְ ּג ָלה
ַה ַּט ַ ּב ַעת ׁ ֶש ָּל ּה ֶאל ִמ ַּת ַחת ֲארוֹ ן ַה ְּס ָפ ִרים ַה ָּכ ֵבד .לְ ַצד ַה ַּט ַ ּב ַעת
הוּא ׁ ָש ַכב ׁ ָשם ,יָ ׁ ָשן ו ְּמ ֻא ָ ּבק ,ו ְּכ ׁ ֶש ּ ַמ ֲא ַמ ֶצ ָיה לְ הוֹ ִציאוֹ ִמ ּׁ ָשם
ֻה ְכ ְּתר ּו ְ ּב ַה ְצ ָל ָחהּ ִ ,ג ְּל ָתה לְ ַה ְפ ָּת ָע ָת ּה ׁ ֶש ֶּזה ַה ֵּס ֶפר ַה ָיּ ִחיד
ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן לֹא ָק ְר ָאהַ .ה ֵּס ֶפר ַה ֶּזה ָהיָ ה ַ ּגם ְמ ַענְ יֵ ןְ .מאֹד.
ַה ַּס ְפ ָרנִ ית ָא ְמ ָרה ׁ ֶש ֵאין ְר ׁשוּת לְ הוֹ ִציא ֵס ֶפר יָ ׁ ָשן ָּכזֶ ה
ֵמ ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ,וְ ָל ֵכן ָּת ָמר ָק ְר ָאה אוֹ תוֹ ַ ּב ּ ָמקוֹ ם.
ִהיא נָ ֲח ָתה ַעל ַה ּפוּף ַ ּב ֲח ָב ָטה ַר ָּכה ו ָּפ ְת ָחה ֶאת ַה ֵּס ֶפר,
נִ ׁ ְש ֶא ֶבת ִ ּב ְמ ִהירוּת ֶאל ֶה ָע ָבר:

ַי ְל ָּתא ָע ְמ ָדה ָסמו ְּך ַל ַחלּ וֹ ן ו ָּב ֲה ָתה ְּב ַכדּ וּר ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש ׁ ֶש ֵה ֵחל
ט־אט ֵמ ֵע ֶבר ְל ָה ֵרי ְיהו ָּדה.
ֶנ ֱע ַלם ַא ַ
רו ָּח ּה ל ֹא ָהיְ ָתה ִע ּ ָמ ּה.
ְ ּכ ָבר ׁ ְשבו ַּעיִ ם ִמ ׁ ְש ּתוֹ לֶ לֶ ת ַה ּ ַמ ֵ ּג ָפה ַהנּ וֹ ָר ָאה ׁ ֶש ּפוֹ ַג ַעת בִּ ְגאוֹ נֵ י
ַהדּ וֹ ר ו ְּמאוֹ ָריו ֶא ָחד לְ ֶא ָחדְ ׁ ,שבו ַּעיִ ם ַמ ֲח ִר ִידים ׁ ֶשבָּ ֶהם ָה ְפ ָכה
ָ ּכל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל לִ ְשׂ ֵדה ֶק ֶטל נוֹ ָר ִאיְ ׁ ,שבו ַּעיִ ם ׁ ֶשבָּ ֶהם ִמ ֵדּ י יוֹ ם
אשים ֻמ ׁ ְש ָּפלִ ים ׁ ְש ַבע
בְּ יוֹ מוֹ יוֹ ְצ ִאים ָ ּכל בְּ נֵ י ָה ָעם לְ לַ וּוֹ ת בְּ ָר ׁ ִ
ֵמאוֹ ת וַ ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ִמ ּטוֹ ת.
ׁ ְש ַבע ֵמאוֹ ת וַ ֲח ִמ ׁ ּ ִשים בְּ יוֹ ם!!!
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חני כנפו
ציירה:

ֻ ּכ ָ ּלםּ ָ ,כל ַה ִ ּנ ְפ ָט ִריםֵ ,מחוֹ ְב ׁ ֵשי ַס ְפ ָסלֵ י בֵּ ית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ֵהם -
"צים.
ַרבָּ נִ יםּ ,פוֹ ְס ִקים ,מוֹ ִ
ַה ַּפ ַחד ַהנּ וֹ ָרא ׁ ֶש ָ ּל ַפת אוֹ ָת ּה ֵמ ָאז ִה ָּו ַדע ַה ְּמ ַכ ֶ ּנה ַה ְּמ ׁ ֻש ָּתף
ׁ ֶשל ָ ּכל אוֹ ָתם ַאלְ ֵפי נִ ְס ִּפיםִ ,ה ְצ ִדּ יק ֶאת ַע ְצמוֹ ַ .היּוֹ ם ַא ַחר
יאל ,בַּ ֲעלָ ּה
יס ּה עוּזִ ֵ
ַהצָּ ֳה ַריִ ם ֵהם לִ וּוּ לִ ְמנו ַּחת עוֹ לָ ִמים ֶאת ִ ּג ָ
ׁ ֶשל ֲאחוֹ ָת ּה ַהבְּ כוֹ ָרה.
ַה ְ ּלוָ יָ ה ָהיְ ָתה ְק ַט ָ ּנה ו ְּמ ֻצ ְמ ֶצ ֶמתַ .ה ּ ָמוֶ ת ְ ּכ ָבר ָהיָ ה לְ ָד ָבר
ׁ ֶשבְּ ׁ ִש ְג ָרהִ ׁ ,ש ְג ָרה נוֹ ָר ָאה ׁ ֶש ָע ְט ָפה ֶאת ָ ּכל יְ הו ֵּדי ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ַע ְצרוֹ ת ְּת ִפ ָ ּלהַּ ,ת ֲענִ יּוֹ ת ִצבּ וּר ו ַּמ ֲע ָמ ִדים קוֹ ְר ֵעי ׁ ָש ַמיִ ם לְ ִח ּזוּק
ֶדּ ֶר ְך ַה ּתוֹ ָרה ו ִּבצּ ו ָּר ּה ,ל ֹא הוֹ ִעילוּ .בְּ ָכל יוֹ ם ֵמ ָח ָד ׁש נוֹ ָס ִפים
ׁ ְש ַבע ֵמאוֹ ת וַ ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ְק ָב ִרים ְט ִר ִיּים בְּ ָב ֵּתי ַה ְ ּק ָברוֹ ת ׁ ֶשבָּ ָא ֶרץ,
יכת בָּ ָשׂ ר ִמ ִ ּלבּ וֹ ַה ְמ ַד ּ ֵמם ׁ ֶשל ָה ָעם
בְּ ָכל יוֹ ם נִ ְק ַר ַעת עוֹ ד ֲח ִת ַ
ַהיְ הו ִּדי.
וְ ֵאין ַמה ׁ ּ ֶש ַיּ ֲעצֹר ֶאת ַה ְ ּגזֵ ָרה ַהנּ וֹ ָר ָאה.
יבא.
ֵמ ַעל ֻ ּכ ָ ּלם עוֹ ֵמד ְ ּגאוֹ ן ַהדּ וֹ ר וְ ר ׁ
ֹאשוֹ ַ ,רבִּ י ֲע ִק ָ
ִא ׁיש ֵאינוֹ ְמ ֻס ָ ּגל לְ ַה ְר ֵהר בְּ ִס ְבלוֹ ׁ ֶשל אוֹ תוֹ ְקדוֹ ׁש ֶעלְ יוֹ ןַ ,ה ְמלַ ֶּוה
בְּ ָכל יוֹ ם ֵמאוֹ ת ִמ ַּתלְ ִמ ָידיו ֶאל ִק ְב ָרםַ ,ה ָ ּקם בְּ ָכל יוֹ ם ְ ּכ ֵדי
לַ ֲחזוֹ ת בַּ ּ ָמוֶ ת ַה ְּמ ַכ ֶ ּלה ֶאת דּ וֹ ר ֶה ָע ִתידֶ ׁ ,שאוֹ תוֹ ָע ַמל לְ ָה ִקים
בְּ ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשנִ ים.
ָּת ָמר נֶ ֶאנְ ָחהַ .ה ֵּתאוּר ַה ֶּזה ָהיָ ה ַחי ָּכל ָּכ ְךִ .היא יָ ְכ ָלה ָלחו ּׁש
ַמ ּ ָמ ׁש ֶאת ְּכ ֵא ָב ּה ׁ ֶשל יַ לְ ָּתאַ ,ה ַ ּנ ֲע ָרה ַה ְ ּצ ִע ָירה ׁ ֶש ָחיְ ָתה ַ ּבח ֶֹד ׁש
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יסטוֹ ְריָ ה ׁ ֶשל ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ,ח ֶֹד ׁש ׁ ֶש ַאף ְ ּביָ ֵמינ ּו
ַהנּוֹ ָר ִאי ַההוּא ַ ּב ִה ְ
לֹא נִ ׁ ְש ַּכח ִמ ּתוֹ ָד ָעתוֹ ׁ ֶשל ָה ָעם.
ׁ ְשעוֹ ן ָהאוֹ ְרלוֹ ִגין ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶשל ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ִצלְ ֵצל ,וְ ָת ָמר יָ ְד ָעה ׁ ֶש ֵאין
יעה ַהיּוֹ ם ְמ ֻא ָחר וְ לֹא ָהיָ ה
ָל ּה ְ ּב ֵר ָרה ֶא ָּלא לְ ִה ָּפ ֵרדִ .היא ִה ִ ּג ָ
ָל ּה זְ ַמן ַרב לִ ְקרֹאִ .היא נָ ְט ָלה ֵמ ַה ּ ַמדָּ ף ׁ ְשנֵ י ְס ָפ ִרים וְ ָר ׁ ְש ָמה
אוֹ ָתם ַעל ׁ ְש ָמ ּהֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּבלִ י לִ ְבדּ ֹק ֶאת ׁ ְשמוֹ ֵת ֶיהםִ .מ ּ ֵמ ָילא
ְּכ ָבר ָק ְר ָאה ֶאת ֻּכ ָּלם...
ַהדֶּ ֶר ְך ָחזוֹ ר ָע ְב ָרה ָע ֶל ָיה ִ ּב ְמ ִהירוּת ,וְ ָה ֻע ְבדּ וֹ ת ַה ּ ֻמ ָּכרוֹ ת ָּכל
ָּכ ְךֶ ׁ ,ש ֻה ְ ּצב ּו לְ מו ָּל ּה ִּפ ְתאֹם ְ ּב ַפ ׁ ְשטוּת ְמ ַצ ְמ ֶר ֶרת ,לֹא ָעזְ ב ּו ֶאת
מ ָֹח ּה ַאף לְ ֶר ַגע.
ׁ ְש ַבע ֵמאוֹ ת וַ ֲח ִמ ּׁ ִשים לְ וָ יוֹ ת ְ ּב ָכל יוֹ םְ ׁ ...ש ַבע ֵמאוֹ ת וַ ֲח ִמ ּׁ ִשים
ִמ ׁ ְש ָּפחוֹ ת ֲח ָד ׁשוֹ ת ׁ ֶש ִה ְתוַ דְּ ע ּו ַ ּגם ֵהן ַל ּׁ ְשכוֹ ל וּלְ יַ ְתמוּתֲ ...ח ֵמ ׁ ֶשת
'ש ְב ָעה'ּ ְ ,בלִ י
אתיִ ם וַ ֲח ִמ ּׁ ִשים ִמ ׁ ְש ָּפחוֹ ת ׁ ֶשיּוֹ ׁ ְשבוֹ ת ׁ ִ
ֲא ָל ִפים ָמ ַ
ְמנַ ֲח ִמים ,וְ ָעם ׁ ָש ֵלם ֻמ ָ ּקף ְ ּב ָענָ ן נוֹ ָר ִאי ׁ ֶשל ָאסוֹ ן.

יעה ָּת ָמר ֻמ ְקדָּ ם ַל ִּס ְפ ִר ָיּהִ .היא ָק ְב ָעה ִעם
לְ ָמ ֳח ָרת ִה ִ ּג ָ
ַח ְברוֹ ֶת ָיה לְ ִה ָּפ ֵג ׁש ֵא ֶצל ַא ָיּ ָלהְּ ,כ ֵדי לְ ָה ִכין ָּת ְכנִ ית לְ ֶע ֶרב
יאה
ַח ְברו ִּתיֲ ,א ָבל ֵמ ַא ַחר ׁ ֶשלּ ֹא ָר ְצ ָתה לְ וַ ֵּתר ַעל ׁ ְש ַעת ַה ְּק ִר ָ
ׁ ֶש ָּל ּהִּ ,ת ְכנְ נָ ה לִ ְקרֹא ׁ ָש ָעה ַק ָּלה וְ ָאז ָל ֶל ֶכת לְ ִה ָּפ ֵג ׁש ִעם
ַה ֲח ֵברוֹ ת.

ַי ְל ָּתא ִק ְר ְצ ָפה ִּב ְתנוּעוֹ ת ְמ ָכ ִניּוֹ ת ֶאת ְ ּכ ֵלי ָה ֲארו ָּחה.
'ש ְב ָעה' ,וַ ֲע ַדיִ ן ל ֹא ָּפ ַסק
ֶא ְתמוֹ ל ָקמוּ ֲא ִב ַיגיִ ל וִ ילָ ֶד ָיה ֵמ ַה ׁ ּ ִ
ַה ּ ָמוֶ ת.
ֲא ִב ַיגיִ לֲ ...אחוֹ ָת ּה ָה ֲאהו ָּבה...
יַ לְ ָּתא ִה ְת ַק ׁ ּ ְש ָתה לְ ַה ִ ּכיר בָּ ּה ֶאת ָה ָאחוֹ ת ַה ְ ּגדוֹ לָ הַ ,הצַּ ְח ָקנִ ית
וְ ַה ִ ּננּ וֹ ָחה ׁ ֶש ָהיְ ָתה לָ ּה ַעד כּ ֹהֵ .מ ָאז ְּפ ִט ַירת בַּ ֲעלָ ּה ְ ּכמוֹ ָהיְ ָתה
לְ ָא ָדם ַא ֵחרִ .היא ְ ּכ ִאלּ וּ ִה ְצ ַט ְּמ ָקה ,ו ׁ ְּשנֵ י ַשׂ ִ ּק ִיקים ׁ ְשח ִֹרים
ו ְּגדוֹ לִ ים ָמ ְצאוּ לָ ֶהם ִמ ׁ ְש ַ ּכן ֶק ַבע ַּת ַחת ֵעינֶ ָיה ַה ְ ּנפוּחוֹ ת.
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'ש ְב ָעה' ,וּלְ ַמ ַען
ימי ַה ׁ ּ ִ
ֲא ִב ַיגיִ ל ִ ּכ ְמ ַעט ל ֹא ָּפ ְת ָחה ֶאת ִּפ ָיה בִּ ֵ
ָה ֱא ֶמת ל ֹא ָהיָ ה בְּ ָכ ְך צ ֶֹר ְךַ .ה ְמנַ ֲח ִמים ָהיוּ ְספו ִּריםַ ,רק בְּ נֵ י
ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ַה ְ ּקרוֹ ָבה ִה ִ ּגיעוּ .בְּ ִא ׁיש ִמן ַה ּ ַמ ְע ָ ּגל ָה ָר ָחב יוֹ ֵתר ל ֹא
נוֹ ַתר כּ ַֹח לִ ְפ ִג ׁישוֹ ת ֲחזִ ִיתיּוֹ ת ִעם ַה ְּט ָר ֶג ְדיָ ה ַהנּ וֹ ָר ִאית ַה ּזֹאת,
ׁ ֶש ּסוֹ ָפ ּה ֲע ַדיִ ן ל ֹא נִ ְר ָאה בָּ א ֶֹפק.
ַה ְ ּכ ֵאב ׁ ָש ַטף ֶאת יַ לְ ָּתא בְּ ַג ִ ּלים ,וְ ִד ְמעוֹ ֶת ָיה ִה ְת ַע ְרבְּ בוּ בַּ ּ ַמיִ ם
ׁ ֶשבָּ ֶהם ִה ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ָשה לַ ֲה ָד ַחת ַה ְצלָ חוֹ ת.
בְּ נָ ּה ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶשל ֲא ִב ַיגיִ לֲ ,א ִביהוַּ ,רק בֶּ ן ׁ ְשמוֹ נֶ ה ,וּכְ ָבר יָ תוֹ ם.
יֶ לֶ ד ָק ָטן ָ ּכל ָ ּכ ְךָּ .ת ִמיד ָהיָ ה ֵ ּג ֶאה ַעד ְמאֹד לְ ִה ְת ַה ֵ ּל ְך ִעם ָא ִביו
יאל
"ה ֵ ּנה ָה ַרב עוּזִ ֵ
בָּ ְרחוֹ ב וְ לִ ׁ ְשמ ַֹע ֶאת ַה ַ ּל ְח ׁשו ׁ ִּשים ֵמ ָאחוֹ רִ :
ו ְּבנוֹ ֲא ִביהוּ".
הוּא יֶ לֶ ד ָק ָטן ִמ ְ ּכ ֵדי לִ ְגדּ ֹל ַמ ֵהר ָ ּכל ָ ּכ ְך ,לָ ֵשׂ את עֹל ַמ ְת ִמיד
ׁ ֶשל בֵּ ן בְּ כוֹ ר ,יָ תוֹ ם ֵמ ָאב.
וִ יהו ִּדית ַה ְ ּק ַט ָ ּנהַ ...ה ִּתינ ֶֹקת ָה ֲע ַגלְ ַ ּג ָ ּלה ׁ ֶשל ֲא ִב ַיגיִ לֶ ׁ ,ש ָּפנֶ ָיה
ֵהן ֶה ְע ֵּתק ֻמ ׁ ְשלָ ם ׁ ֶשל ְּפנֵ י ָא ִב ָיהַ ...ה ִאם לְ עוֹ לָ ם ל ֹא ּתו ַּכל
עוֹ ד לִ ְצווֹ ַח בְּ א ׁ ֶֹשר ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָע ְשׂ ָתה ְ ּכ ׁ ֶש ֵה ִרים אוֹ ָת ּה ַעל ְ ּכ ֵת ָפיו
בְּ ׁשוּבוֹ ִמבֵּ ית ַה ִּמ ְד ָר ׁש? ַה ִאם ל ֹא ִּתזְ ֶ ּכה עוֹ ד לְ ִה ְתבָּ ֵר ְך ִמ ִּפיו
בְּ ָכל לֵ יל ׁ ַשבָּ ת?
קוֹ ל נֶ ֶפץ נִ ׁ ְש ַמע .יַ לְ ָּתא ָק ְפ ָצה בְּ ֶב ָהלָ הַ .הצַּ ַ ּל ַחת ׁ ֶש ָע ְס ָקה
יפ ָת ּה נִ ׁ ְש ְמ ָטה ִמ ָיּ ֶד ָיה וְ ִה ְתנַ ְּפ ָצה.
בִּ ׁ ְש ִט ָ
ִהיא ָא ְס ָפה בִּ ְמ ִהירוּת ֶאת ַה ׁ ּ ְש ָב ִרים וְ ָס ְר ָקה ֶאת ַה ִּמ ְטבָּ ח
בְּ ַד ְק ְדּ ָקנוּת .יְ לָ ֶד ָיה ַה ְ ּק ַט ִ ּנים ׁ ֶשל ֲא ִב ַיגיִ ל נִ ְמ ָצ ִאים ָ ּכאן ָ ּכ ֵעת,
וְ יִ ְהיֶ ה ְמ ֻס ָ ּכן ְמאֹד ִאם יִ ׁ ּ ָש ֲארוּ ׁ ִש ְב ֵרי ֶח ֶרס ְק ַט ִ ּנים ַעל ָה ִר ְצ ָּפה.
יאהַ .ה ַּפ ַעם
ַ ּגם ַהיּוֹ ם ִה ְפ ִסיק ִצלְ צוּלוֹ ׁ ֶשל ָהאוֹ ְרלוֹ ִגין ֶאת ַה ְּק ִר ָ
לֹא ָל ְק ָחה ִע ּ ָמ ּה ָּת ָמר ְס ָפ ִריםַ ,רק יָ ְצ ָאה ַהחו ָּצה ו ִּמ ֲה ָרה
לְ ֵב ָית ּה ׁ ֶשל ַא ָיּ ָלהַ .אף ׁ ֶש ּ ִמ ֲה ָרהְּ ,כ ׁ ֶש ִ ּנ ְכנְ ָסה לְ ַח ְד ָר ּה ׁ ֶשל ַא ָיּ ָלה
ִ ּג ְּל ָתה ׁ ֶש ֻּכ ָּלן ְּכ ָבר ֲעסוּקוֹ ת ְ ּב ַה ֲע ָל ַאת ַר ְעיוֹ נוֹ ת.
ישה ַט ַעם ָחמוּץ ְ ּב ִפ ָיהָ .ל ּ ָמה לֹא ִחכּ ּו ָל ּה? ִהיא
ָּת ָמר ִה ְר ִ ּג ׁ ָ
ִה ְתיַ ּׁ ְש ָבה ְ ּב ׁ ֶש ֶקט ַעל ְק ֵצה ִמ ָּט ָת ּה ׁ ֶשל ַא ָיּ ָלה וְ ֶה ֱאזִ ינָ ה
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ָל ַר ְעיוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ֲע ֵל ֶיהם דִּ ְ ּבר ּו ַח ְברוֹ ֶת ָיהְ .שׂ ָפ ֶת ָיה ִה ְת ַע ְ ּות ּו ְ ּבבוּז,
ֶ ּב ֱא ֶמת?! זוֹ ָר ָמה ׁ ֶשל ָ ּבנוֹ ת ְ ּב ִכ ָּתה ו'? ָל ּ ָמה ַה ּמוֹ ָרה ׁ ִש ְ ּב ָצה
אוֹ ָת ּה ִ ּב ְקבו ָּצה 'צוֹ ַל ַעת' ָּכזֹאת? ִאלּ ּו ָהיְ ָתה ִ ּב ְקבו ָּצ ָתן ׁ ֶשל
יכ ִּלי וְ נֶ ָח ִמי ,לְ ָמ ׁ ָשלּ ְ ,בוַ דַּ אי ָהיְ ָתה ָל ֶהן ָּת ְכנִ ית ְמיֻ ֶח ֶדת.
ִמ ַ
"ת ָמרָ ,מה ַא ְּת אוֹ ֶמ ֶרת ַעל ָה ַר ְעיוֹ ן ׁ ֶשל ִמינָ ה?" נִ ְּת ָקה אוֹ ָת ּה
ָּ
ַא ָיּ ָלה ִמ ּ ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ֶת ָיה.
"איזֶ ה ַר ְעיוֹ ן?" ׁ ָש ֲא ָלה ָּת ָמר ְ ּבנֻ ְק ׁשוּתִ .אם ָה ַר ְעיוֹ ן הוּא ׁ ֶשל
ֵ
ִמינָ ה ,הוּא ִמן ַה ְּס ָתם לֹא ֻמ ְצ ָלח ִ ּב ְמיֻ ָחדִ .אי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַצ ּפוֹ ת
לִ ְכלוּם ֵמ ַה ַיּלְ דָּ ה ַה ּזֹאת.
ַא ָיּ ָלה ֵה ֵח ָּלה לְ ַה ְס ִ ּביר ְ ּב ִה ְת ַל ֲהבוּתַ ,א ְך ִה ְפ ִס ָיקה ְּכ ׁ ֶש ִה ְב ִחינָ ה
ְ ּב ַה ָ ּב ַעת ָּפנֶ ָיה ׁ ֶשל ָּת ָמר.
"זֶ ה נִ ׁ ְש ַמע ָל ְך?" ׁ ָש ֲא ָלה ְ ּב ִה ּסוּס.
יעה ֶאת דַּ ְע ָּת ּה ְ ּבקוֹ ל,
ָּת ָמר ַאף לֹא ִה ִ ּב ָ
יטה לְ ֶע ְב ָר ּה ְּכ ׁ ֶש ִה ִ ּב ָ
"ת ְסלְ ח ּו לִ יּ ֶ ,ב ֱא ֶמת ֲח ׁ ַש ְב ֶּתן ִ ּב ְר ִצינוּת
ְ ּבלִ י ַל ְח ׁשֹב יוֹ ֵתר ִמדַּ יִּ :
ַעל ָה ַר ְעיוֹ ן ַה ֶּזה? ַא ֶּתן ְ ּבטוּחוֹ ת ׁ ֶש ַא ֶּתן ְ ּב ִכ ָּתה ו'? ָּפ ׁשוּטָ ,ה ָר ָמה
ימה ַה ְר ֵ ּבה יוֹ ֵתר לְ ִכ ָּתה ג' ,או ַּלי"...
ׁ ֶשלּ וֹ ַמ ְת ִא ָ
ׁ ֶש ֶקט ָמתו ַּח ִה ְשׂ ָּת ֵרר וְ ֻכ ָּלן ִה ׁ ְש ִּפיל ּו ֶאת ַמ ְ ּב ֵט ֶיהןֲ ,א ָבל ֶאת
ָּת ָמר זֶ ה לֹא ִענְ יֵ ן ְּכ ָללּ ְ .ב ַמ ֲע ִשׂ יּוּת ׁ ָש ְט ָחה ֶאת ָה ַר ְעיוֹ ן ׁ ֶש ָע ָלה
ְ ּבמ ָֹח ּה ׁ ֶש ָּל ּה .לְ ַא ַחר ְּתגו ָּב ָת ּה ַה ּקוֹ ֶד ֶמת לֹא ֵה ֵע ָּזה ַאף ַא ַחת
יע דֵּ ָעה נוֹ ֶס ֶפת.
ֵמ ַה ָ ּבנוֹ ת לְ ַה ִ ּב ַ

ׁשוּב ִהיא ַ ּב ִּס ְפ ִר ָ ּיהּ ִ ,ב ְמקוֹ ָמ ּה ַה ָ ּקבו ַּעִ ,עם ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ָּל ּה,
יעה
ַה ּ ָמהו ַּהּ ְ .ב ֶעזְ ַרת ַה ִּס ָ
ימנִ ָיּה ָּפ ְת ָחה ְ ּב ַע ּמוּד ׁ ֶש ֵא ָליו ִה ִ ּג ָ
יכה לִ ְקרֹא ִ ּבלְ ִהיטוּת:
וְ ִה ְמ ׁ ִש ָ

'שלוֹ ׁ ִשים'...
ַה ׁ ְ
יאל.
עוֹ ד ְמ ַעט יַ ֲעלוּ לְ ַה ִ ּנ ַיח ַמצֵּ ָבה ַעל ִק ְברוֹ ׁ ֶשל עוּזִ ֵ
ׁ ְשל ׁ ִֹשים יוֹ ם ָע ְברוּ ֵמ ִה ְס ַּתלְ קוּתוֹ  ,וְ ַה ֶּפ ַצע ֲע ַדיִ ן ָּפתו ַּחׁ ,שוֹ ֵתת
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יאל ָרחוֹ ק ֵמ ֶהם ַעכְ ׁ ָשוְ ,מאֹד ,וְ ֶח ְסרוֹ נוֹ ֻמ ְר ָ ּג ׁש ָ ּכל
ָדּ ם .עוּזִ ֵ
ַה ְּז ַמן.
ַרק לִ ְפנֵ י ׁ ָשבו ַּע וָ ֵח ִצי ,בְּ י"ח בְּ ִא ָיּר ,נֶ ֶע ְצ ָרה סוֹ ף־סוֹ ף ַה ּ ַמ ֵ ּג ָפה
ַהנּ וֹ ָר ָאהַ ,מ ֵ ּג ָפה ׁ ֶשהוֹ ִת ָירה ֶאת ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל יָ תוֹ ם ,וְ ֶאת ַרבִּ י
יבא ָ -אב ׁ ַשכּ וּל ׁ ֶש ִאבֵּ ד ֶע ְשׂ ִרים וְ ַא ְרבָּ ָעה ֶאלֶ ף בָּ נִ ים.
ֲע ִק ָ
ֶע ְשׂ ִרים וְ ַא ְרבָּ ָעה ֶאלֶ ף ַּתלְ ִמ ִידיםַּ ,תלְ ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמיםּ ,פוֹ ְס ִקים,
אשי יְ ׁ ִשיבוֹ ת ,נִ ְפ ְטרוּ וְ ִה ׁ ְש ִאירוּ ַא ֲח ֵר ֶיהם ׁ ְש ָמ ָמהְ ׁ ,ש ָמ ָמה
ָר ׁ ֵ
נוֹ ָר ָאהֻ ,ח ְרבָּ ן רו ָּחנִ י וְ ָעם ׁ ָשלֵ ם ְמ ַב ֶ ּכהַ .היּוֹ ם יַ ֲעלוּ ֵהם ִעם
עוֹ ד יוֹ ֵתר ִמ ׁ ּ ְש ַבע ֵמאוֹ ת ִמ ׁ ְש ָּפחוֹ ת לְ ַה ִ ּנ ַיח ַמצֵּ ָבה ַעל ַה ֶ ּק ֶבר
ַה ָּט ִריּ ַ .גם ָמ ָחר יַ ֲעלֶ ה ִמ ְס ָּפר זֵ ֶהה ,ו ָּמ ֳח ָר ַתיִ ם ,ו ַּב ׁ ּ ָשבו ַּע ַהבָּ א.
ל־כ ְך ל ֹא יָ ׁשוּבוּ לִ ְהיוֹ ת ַמה ׁ ּ ֶש ָהיוּ ,וַ ֲענַ ן ָה ֵא ֶבל
ִמ ׁ ְש ָּפחוֹ ת ַרבּ וֹ ת ָ ּכ ָ ּ
ָהאוֹ ֵפף ֶאת ָה ָעם ל ֹא בִּ ְמ ֵה ָרה יִ ְת ּפוֹ ֵגג.
ֲא ָבל ַה ְּט ָר ֶג ְדיָ ה ֵאינָ ּה ִמ ְס ַּת ֶ ּכ ֶמת ַרק בְּ ָכ ְך .יֵ ׁש ְדּ ָב ִרים ׁ ֶשלּ ֹא
יָ ׁשוּבוּ לְ עוֹ לָ םָ .א ְמנָ ם ֻמ ְב ָטח לוֹ לְ ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִיּ ְשׂ רֹד לָ נֶ ַצח,
יאים לָ עוֹ לָ ם ֶע ְשׂ ִרים וְ ַא ְרבָּ ָעה ֶאלֶ ף
ֲא ָבל ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָהיוּ ְמ ִב ִ
ַּת ָ ּנ ִאים ,וְ ֵכן ַּתלְ ִמ ֵיד ֶיהם וְ ַתלְ ִמ ֵידי ַּתלְ ִמ ֵיד ֶיהם ִ -חדּ ו ׁ ִּשים
ּ"תים ָ -א ְב ָדה
ֻמ ְפלָ ִאיםֲ ,הלָ כוֹ ת ְּפסוּקוֹ תִ ,ס ְפ ֵרי ִחדּ ו ׁ ִּשים וְ ׁשו ִ
וְ ֵאין לָ ּה ַּת ׁ ְשלו ִּמים...

ִהיא נָ ׁ ְש ָכה ֶאת ְשׂ ָפ ֶת ָיהִ .היא ָר ֲא ָתה ֶאת ַהכּ ֹל ֶא ְתמוֹ ל ,וְ זֶ ה
ֲא ִפלּ ּו לֹא ִענְ יֵ ן אוֹ ָת ּה! לֹא ָהיָ ה ִא ְכ ַּפת ָל ּה ַמה ּ ַמ ְר ִ ּג ׁישוֹ ת
ַח ְברוֹ ֶת ָיהַ .הדָּ ָבר ַה ָיּ ִחיד ׁ ֶש ָע ַמד מוּל ֵעינֶ ָיה ָהיָ ה ַה ְצ ָל ָח ָת ּה
ישית.
ָה ִא ׁ ִ

לְ ָמ ֳח ָרת נֶ ֶע ְרכ ּו ַה ֲחזָ רוֹ ת ְ ּב ֵב ָית ּה ׁ ֶשל ָּת ָמרַ .ה ָ ּבנוֹ ת ִה ִ ּגיע ּו
ט־אט ,נְ בוֹ כוֹ תַ .אף ַא ַחת ֵמ ֶהן לֹא ִח ְיּ ָכה ,וְ ָת ָמר ִה ְת ַּכ ְ ּו ָצה
ַא ַ
יעהַּ .כ ּ ָמה דַּ ּקוֹ ת ׁ ְש ֵקטוֹ ת ָע ְברוּ,
ְּכ ׁ ֶש ִה ְב ִחינָ ה ׁ ֶש ּ ִמינָ ה לֹא ִה ִ ּג ָ
וְ ַאף ַא ַחת ֵמ ַה ָ ּבנוֹ ת לֹא ֵה ֵע ָּזה לִ ְפ ּת ַֹח ֶאת ִּפ ָיה.
"אין ָלנ ּו ַר ְעיוֹ ן ֵ ּבינְ ַתיִ ם ,נָ כוֹ ן?" ָּפ ְת ָחה לְ ַב ּסוֹ ף ָּת ָמר ְ ּב ִה ּסוּס,
ֵ
"או ַּלי ְּכ ַדאי ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ּתֹב ֶאת ָּכל ָה ַר ְעיוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ֶה ֱע ֵלינ ּו ֶא ְתמוֹ ל,
וְ נַ ְח ׁשֹב ַמה ּ ַמ ְת ִאים ָלנ ּו ְ ּביוֹ ֵתר? או ַּלי נו ַּכל לְ ׁ ַש ֵּלב ְ ּביַ ַחד יוֹ ֵתר

ֵמ ַר ְעיוֹ ן ֶא ָחד? ָהי ּו ָלנ ּו ַּכ ּ ָמה ֻמ ְצ ָל ִחים"...
יאה.
ַה ָ ּבנוֹ ת ֲע ַדיִ ן ׁ ָש ְתקוַּ ,מ ִ ּביטוֹ ת זוֹ ְ ּבזוֹ ִ ּב ְפלִ ָ

ָּת ָמר נֶ ֶאנְ ָחהַ .ה ֲחזָ רוֹ ת ָהי ּו ַה ּׁ ָש ָלב ַה ַ ּקל ְ ּב ַה ְח ָל ָט ָת ּהַ .ע ְכ ׁ ָשו
יכה לְ ִה ְת ַק ּׁ ֵשר לְ ִמינָ ה ,לְ ַפ ֵיּס אוֹ ָת ּה .זֶ ה יִ ְהיֶ ה ָק ׁ ֶשה.
ִהיא ְצ ִר ָ
ִמינָ ּה ְ ּבוַ דַּ אי ְּפגו ָּעה ַעד ִע ְמ ֵקי נִ ׁ ְש ָמ ָת ּה .לֹא ָהיָ ה ָ ּב ּה ָהא ֶֹמץ
ַל ֲעשׂ וֹ ת זֹאת.
ִהיא נָ ְט ָלה ֶאת ַה ּׁ ְשפוֹ ֶפ ֶרת וְ ֵה ֵח ָּלה לְ ַח ֵיּגִּ .כ ְמ ַעט ִה ְפ ִס ָיקה,
ַא ְך ָאז ָעלְ ָתה יַ לְ ָּתא ֶאל מוּל ֵעינֶ ָיהִ .היא לֹא ָא ְמ ָרה ִמ ָּלה,
ֹאש ּה
ַרק ִה ִ ּב ָ
יטה ְ ּב ָת ָמר ְ ּב ִחיּו ְּך ָק ָטן וְ ָעצוּב ,ו ְּכמוֹ נִ ְענְ ָעה ְ ּבר ׁ ָ
"ע ִשׂ י זֹאתָּ ,ת ָמר ,זֶ ה ַה ּ ַמ ֲע ֶשׂ ה ַה ָ ּנכוֹ ן".
ְּכאוֹ ֶמ ֶרתֲ :
וְ ָת ָמר ִה ְת ַק ּׁ ְש ָרה.

ָּת ָמר ִה ְפ ִס ָיקה לְ ֶר ַגעֵ .מעוֹ ָלם לֹא ָח ׁ ְש ָבה ַעל ָּכ ְךֵ .מעוֹ ָלם
לֹא נֶ ֶע ְצ ָרה לְ ַה ִ ּביט ָלע ֶֹמק ,לְ נַ ּסוֹ ת לְ ַד ְמיֵ ן ֶאת ָה ָאסוֹ ן ַהנּוֹ ָרא
ַההוּאֶ ׁ ,ש ָע ַטף ֶאת ָה ָעם ִ ּב ְכ ֵאב ַרב ָּכל ָּכ ְך.
"שנַ יִ ם ָע ָשׂ ר ֶא ֶלף זו ִּגים ַּתלְ ִמ ִידים ָהי ּו לוֹ לְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ...וְ ֻכ ָּלן
ְׁ
ֵמת ּו ְ ּב ֶפ ֶרק ֶא ָחד ִמ ְּפנֵ י ׁ ֶשלּ ֹא נָ ֲהג ּו ָּכבוֹ ד זֶ ה ָלזֶ ה"...
ִּפ ְתאֹם ֵה ֵחל לִ ָ ּב ּה ַל ֲהלֹם ְ ּבעֹז.
ו ָּמה ִא ָּת ּה?
יכים ֶא ְתמוֹ ל ָע ָלה ְ ּב ֵעינֵ י רו ָּח ּהִ .היא
זִ ְכ ָרם ׁ ֶשל ָה ְר ָג ִעים ַה ְמ ִב ִ
יָ ְכ ָלה לִ ׁ ְשמ ַֹע ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶקט ַה ּ ָמתו ַּח ׁ ֶש ִה ְשׂ ָּת ֵרר ,לִ ְראוֹ ת ֶאת
לְ ָחיֶ ָיה ׁ ֶשל ִמינָ ה ַה ּבוֹ ֲערוֹ ת ִמ ּבו ׁ ָּשה וְ ֶאת ַמ ְ ּב ֵט ֶיהן ַה ִ ּנ ְכ ָל ִמים
ׁ ֶשל ֻּכ ָּלן.
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ִסּפּור ְמיֻ ָחד

ה טייכטל
ציירה :איל
כתבה :חנה פריזר

ֹאש ּה
דִּ ִיתי ִה ְצ ַט ְ ּנ ָפה ְ ּב ֻא ְמ ָללוּת ַעל ִר ְצ ַּפת ַה ּ ִמ ְט ָ ּבחּ ְ ,בר ׁ ָ
חוֹ לְ ִפים ַה ְר ֵרי ַה ּ ַמ ָּטלוֹ ת ׁ ֶש ּ ְמ ַח ִּכים ָל ּה.

ַא ָ ּבא ִה ְס ִ ּביר ׁ ֶש ֵהם יָ ִביא ּו ֶעזְ ָרה ִמ ַ ּבחוּץֲ ,א ָבל ִעם זֹאת יִ ְהיֶ ה
ַעל דִּ ִיתי לְ הוֹ ׁ ִשיט ָּכ ֵתף יוֹ ֵתר ִמ ֶ ּב ָע ָבר.

“אוֹ יַ ,מה ִיּ ְהיֶ ה?" ׁ ָש ֲא ָלה ֶאת ַע ְצ ָמ ּה ,וְ ִד ְמ ָעה זָ לְ ָגה ֵמ ֵעינָ ּה.

ימה.
דִּ ִיתי ִה ְס ִּכ ָ

ַהכּ ֹל ִה ְת ִחיל ִמ ּב ֶֹקר לֹא ֻמ ְצ ָלחִ .היא לֹא ָמ ְצ ָאה ֶאת ַה ַ ּג ְר ַ ּביִ ם
ׁ ֶש ָּל ּהֲ ,א ָבל ַא ָ ּבא ָהיָ ה ָעסוּק ְ ּב ַהלְ ָ ּב ׁ ָש ָתן ׁ ֶשל ִר ְב ִקי וְ ׁ ֶשל
ְּת ִה ָּלה וְ לֹא יָ כֹל ַל ֲעזֹר ָל ּה לְ ַח ֵּפשׂ ָ .ל ֵכן ׁשוּב ִהיא ָ ּג ְר ָבה ַ ּג ְר ַ ּביִ ם
ְמח ָֹר ִרים...
‘לֹא'ִ ,היא ִה ְתנַ ֲע ָרה‘ ,זֶ ה לֹא ִה ְת ִחיל ֵמ ַה ּב ֶֹקר .זֶ ה ִה ְת ִחיל ֵמ ָאז
ָח ְד ָלה ִא ּ ָמא לִ ְהיוֹ ת ִא ּ ָמא'...
ִהיא ָהיְ ָתה ַ ּבת ֶע ֶשׂ ר ְּכ ׁ ֶש ֶּזה ָק ָרה ,לִ ְפנֵ י ִּכ ׁ ְשנָ ַתיִ םִּ .פ ְתאֹם
ִה ְת ִח ָילה ִא ּ ָמא לְ ִה ְתנַ ֵהג מוּזָ רִ .היא ִה ְפ ִס ָיקה לְ ַב ּׁ ֵשל ,לְ נַ ּקוֹ ת,
לְ ַט ֵּפל ַ ּב ְיּ ָלדוֹ ת וּלְ ַח ֵיּ ְךִ .היא ׁ ָש ְכ ָבה ָּכל ַהיּוֹ ם ְ ּב ִמ ָּט ָת ּה וְ ׁשוּם
דָּ ָבר לֹא ָהיָ ה ִא ְכ ַּפת ָל ּהֲ ,א ִפלּ ּו ִ ּב ָּת ּה ַה ְ ּבכוֹ ָרה דִּ ִיתי לֹא ִענְ יְ נָ ה
אוֹ ָת ּה .ח ֶֹסר ַה ֵּס ֶדר וְ ַה ִּל ְכלו ְּך ִה ׁ ְש ַּת ְּלט ּו ַעל ַה ַ ּביִ ת ,וְ ַא ָ ּבא ָהיָ ה
ֲח ַסר אוֹ נִ ים.
ְ ּב ַא ַחד ָה ֲע ָר ִביםְּ ,כ ׁ ֶש ִה ְתכּ וֹ נְ נָ ה דִּ ִיתי לְ ׁ ֵשנָ הָ ,ק ָרא ָל ּה ַא ָ ּבא
ְ ּב ָפנִ ים ְר ִצינִ יִ ים ו ִּב ֵ ּק ׁש ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ָלבוֹ א ִע ּמוֹ ַל ָּסלוֹ ן.
“בוַ דַּ אי ִה ְב ַחנְ ְּת ׁ ֶש ִא ּ ָמא ׁ ֶש ָּלנ ּו
“דִּ ִיתי" ,הוּא ָא ַמר וְ ִח ֵ ּבק אוֹ ָת ּהּ ְ ,
ישה טוֹ בּ ְ .ב ֶעזְ ַרת ַה ּׁ ֵשםִ ,עם ַה ְּז ַמן ו ְּב ֶעזְ ַרת ִט ּפוּל טוֹ ב,
לֹא ַמ ְר ִ ּג ׁ ָ
ִהיא ַּת ֲחזֹר לְ ַע ְצ ָמ ּהֲ .א ָבל ֵ ּבינְ ַתיִ ם ...זוֹ ִּת ְהיֶ ה ְּתקו ָּפה ָק ׁ ָשה.
ְ ּב ֶעזְ ַרת ַה ּׁ ֵשם נִ ְת ַ ּג ֵ ּבר וְ נַ ֲעבֹר אוֹ ָת ּהֲ ,א ָבל ֲאנִ י זָ קוּק לְ ֶעזְ ָר ֵת ְך".
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יכים ַל ְּק ַטנּוֹ ת וְ ָל ְק ָחה
ִהיא ָק ָמה ֻמ ְקדָּ ם יוֹ ֵתרֵ ,ה ִכינָ ה ֶאת ַה ְּכ ִר ִ
אוֹ ָתן ַל ַ ּג ִ ּניםִ ,ח ּ ְמ ָמה ָל ֶהן ֶאת ָהא ֶֹכל ַ ּב ָ ּצ ֳה ַריִ ם וְ ׁ ָש ְמ ָרה ֲע ֵל ֶיהן,
ִסדְּ ָרה ֶאת ַה ַ ּביִ ת וְ ׁ ָש ְט ָפה ֶאת ַה ֵּכלִ ים.
ַּכ ּ ָמה ִה ׁ ְש ַּתדְּ ָלה דִּ ִיתי ׁ ֶש ַהכּ ֹל יִ ְהיֶ ה ְ ּב ֵס ֶדר!
ַ ּב ִּל ּמו ִּדים ִהיא ָ ּברו ְּך ַה ּׁ ֵשם ִה ְצלִ ָיחהַ .ה ּמוֹ ָרה ַח ִ ּגיתֶ ׁ ,ש ֻה ְכנְ ָסה
ְ ּבסוֹ ד ָה ִענְ יָ נִ יםֵ ,ה ִבינָ ה אוֹ ָת ּה ְמאֹד וְ ָעזְ ָרה ָל ּה ַר ּבוֹ תַ ,א ְך
ישה ׁ ֶש ִהיא ֵאינָ ּה ְמ ֻס ֶ ּג ֶלת ָל ֵשׂ את עוֹ ד ֶאת
לִ ְפ ָע ִמיםְּ ,כ ׁ ֶש ִה ְר ִ ּג ׁ ָ
ָהע ֶֹמסָ ,היְ ָתה הוֹ ֶל ֶכת לְ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּבוֹ ָח ׁ ָשה מו ֶּגנֶ ת ,לְ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּבוֹ
לֹא נִ ׁ ְש ָמע ֶ ּב ִכי ׁ ֶשל יְ ָלדוֹ ת ְק ַטנּוֹ ת ,לְ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּבוֹ ִא ׁיש לֹא ִצ ָּפה
ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ׁ ֶש ַּת ֲע ֶשׂ ה ַמ ּׁ ֶשהוַּ ,ל ִּס ְפ ִר ָיּה.
ׁ ָשםַ ,על ֻּכ ְר ָסה ְצ ָד ִדיתָ ,היְ ָתה ׁשוֹ ַק ַעת ְ ּבעוֹ ָלמוֹ ת דִּ ְמיוֹ נִ ִיּים
וְ ׁשוֹ ַכ ַחת לִ זְ ַמן ָמה ַּכ ּ ָמה ַהכּ ֹל ָק ׁ ֶשה וְ ָעצוּבַּ ,כ ּ ָמה ִהיא
ִמ ְת ַ ּג ְע ַ ּג ַעת ַל ָיּ ִמים ׁ ֶש ָחלְ פוַּ ,ל ָיּ ִמים ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ִא ּ ָמא ְמ ַח ֶיּ ֶכת
ו ְּמ ַח ֶ ּב ֶקת וְ דוֹ ֶא ֶגתִ .היא ָהיְ ָתה ׁשוֹ ַק ַעת ַ ּב ְּס ָפ ִרים וְ קוֹ ֵראת ַעל
ֲאנָ ׁ ִשים ַ ּב ֲא ָרצוֹ ת ְרחוֹ קוֹ תַ ,על יְ ָל ִדים ׁ ֶש ֵה ִקימ ּו ֲחבוּרוֹ ת וְ ַעל
ַה ְר ַּפ ְת ָקאוֹ ת נוֹ ָספוֹ ת.
ִ ּב ְמיֻ ָחד ִה ְת ַח ְ ּב ָרה דִּ ִיתי לְ ִס ּפו ִּרים ַעל יְ ָלדוֹ ת ׁ ֶש ָע ְבר ּו ְק ׁ ָשיִ ים
ַמהו ִּת ִיּיםִ .ס ּפו ִּרים ֵאל ּו עוֹ ְדד ּו אוֹ ָת ּה וְ נָ ְתנ ּו ָל ּה כּ ַֹחַ .ה ֵּס ֶפר
ָה ָאהוּב ָע ֶל ָיה ָהיָ ה ַה ֵּס ֶפר ‘נִ יצוֹ ץ ָּפמוֹ ֵטי ַה ֶּכ ֶסף'ֶ ׁ ,ש ּבוֹ ְמ ֻס ָּפר
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ַעל יַ לְ דָּ ה יְ הו ִּד ָיּה ׁ ֶש ִ ּנלְ ֲח ָמה לְ ַמ ַען יַ ֲהדו ָּת ּהִ .היא ָא ֲה ָבה ִ ּב ְמיֻ ָחד
ֶאת ַה ֶ ּק ַטע ׁ ֶש ּבוֹ ִא ּ ָמ ּה ׁ ֶשל ִמ ְריָ םּ ִ ,ג ּבוֹ ַרת ַה ִּס ּפוּר ,חוֹ זֶ ֶרת
לִ ְמצֹא ֶאת ִ ּב ָּת ּה.
“ש ִא ּ ָמא
ַ
“ה ְּלוַ אי ׁ ֶש ַ ּגם לִ י זֶ ה יִ ְק ֶרה"ָ ,א ְמ ָרה דִּ ִיתי לְ ַע ְצ ָמ ּהֶ ׁ ,
ַּת ֲחזֹר ִּפ ְתאֹם ,וְ ַה ַח ִיּים יָ ׁשוּב ּו לְ ַמ ְסלו ָּלם"...
ִהיא ַא ֲה ָבה ָּכל ָּכ ְך ֶאת ַה ִּס ְפ ִר ָיּהַ ,עד ׁ ֶש ִּל ְפ ָע ִמים ׁ ָש ְכ ָחה ֶאת
ַע ְצ ָמ ּה ׁ ָשם ,וְ זֶ ה לֹא ָהיָ ה טוֹ ב.
ְ ּב ַא ַחד ַה ָיּ ִמים ַא ֲח ֵרי ַה ִּל ּמו ִּדים ָהלְ ָכה דִּ ִיתי ַל ִּס ְפ ִר ָיּהּ ְ ,ב ַכ ָ ּונָ ה
לְ ַה ֲחלִ יף ֵס ֶפר וְ ָל ֵצאת ִמ ָיּדַ ,א ְך ִהיא ׁ ָש ְק ָעה ְ ּב ִס ּפוּר ְמ ַר ֵּתק
יטה ַ ּב ּׁ ָשעוֹ ן וְ נִ ְב ֲה ָלה
וְ ׁ ָש ְכ ָחה לְ ַג ְמ ֵרי ֶאת חוֹ בוֹ ֶת ָיהִּ .פ ְתאֹם ִה ִ ּב ָ
 ַה ּׁ ָש ָעה ְּכ ָבר ַא ְר ַ ּבע וָ ֵח ִצי! לִ ְפנֵ י ׁ ָש ָעה ָהיָ ה ָע ֶל ָיה לְ הוֹ ִציאֶאת ִר ְב ִקי ֵמ ַה ּ ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ּתוֹ ן ,ו ְּת ִה ָּלה ְ ּבוַ דַּ אי יוֹ ׁ ֶש ֶבת וּבוֹ ָכה ַעל
ַה ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת וְ לֹא ְמ ִבינָ ה ָל ּ ָמה דִּ ִיתי ֵאינָ ּה ּפוֹ ַת ַחת ָל ּה ֶאת ַהדֶּ ֶלת!
יעה ִמ ְתנַ ּׁ ֶש ֶפת ַל ּ ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ּתוֹ ן.
דִּ ִיתי ָר ָצהִ .היא ָר ָצה ִ ּב ְמ ִהירוּת וְ ִה ִ ּג ָ
ִהיא ִ ּג ְמ ְ ּג ָמה ַּכ ּ ָמה ִמלּ וֹ ת ִה ְתנַ ְ ּצלוּת ו ִּמ ֲה ָרה ַה ַ ּביְ ָתה ְּכ ׁ ֶש ִר ְב ִקי
יעהָ ,מ ְצ ָאה ֶאת ְּת ִה ָּלה יְ ׁ ֵשנָ ה ׁ ְשנַ ת יְ ׁ ָש ִרים
ִ ּבזְ רוֹ עוֹ ֶת ָיהְּ .כ ׁ ֶש ִה ִ ּג ָ
יסה ֶאת
ַעל ַמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ִ ּבנְ יָ ןִ .היא ָּפ ְת ָחה ֶאת ַה ַ ּביִ תִ ,ה ְכנִ ָ
ֹאש ּה
ַה ָ ּבנוֹ ת וְ ָק ְר ָסה ְ ּב ֻא ְמ ָללוּת ַעל ִר ְצ ַּפת ַה ּ ִמ ְט ָ ּבחְּ ,כ ׁ ֶש ְ ּבר ׁ ָ
חוֹ לְ ִפים ַה ְר ֵרי ַה ּ ַמ ָּטלוֹ ת ׁ ֶש ּ ְמ ַח ִּכים ָל ּה.
"אוֹ יַ ,מה יִ ְהיֶ ה?" ׁ ָש ֲא ָלה ֶאת ַע ְצ ָמ ּה ,וְ ִד ְמ ָעה זָ לְ ָגה ֵמ ֵעינָ ּה.
ְּת ִה ָּלה ִה ְתעוֹ ְר ָרה וְ ִה ְת ִח ָילה לִ ְבכּ וֹ ת .דִּ ִיתי ָק ָמה ְ ּב ַמ ֲא ָמץ
וְ ִח ּ ְמ ָמה ָל ּה ֶאת ָהא ֶֹכל ,וְ ָאז נִ ְכנָ ס ַא ָ ּבאְּ .ת ִה ָּלה ָר ָצה ֵא ָליו
וְ ִח ְ ּב ָקה אוֹ תוֹ  ,דִּ ִיתי נִ ְּס ָתה לְ ַח ֵיּ ְך וְ ִח ּ ְמ ָמה ַ ּגם לוֹ ֶאת ֲארו ַּחת
ַה ָ ּצ ֳה ַריִ םֲ ,א ָבל ַא ָ ּבא ִה ְב ִחין ִמ ָיּד ׁ ֶש ּ ַמ ּׁ ֶשה ּו ָק ָרה.
ְ ּב ֶע ֶרב ,לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנ ְרדְּ מ ּו ַה ְּק ַטנּוֹ תֵ ,הם יָ ׁ ְשב ּו לְ ַד ֵ ּבר ,וְ ִד ִיתי
ִס ְּפ ָרה לוֹ ֶאת קוֹ רוֹ ת ַהיּוֹ ם ָה ֻא ְמ ָללִ .היא ָ ּב ְכ ָתה ו ָּב ְכ ָתה וְ לֹא
ִה ְצלִ ָיחה לְ ַה ְפ ִסיקַ .א ָ ּבא ִה ְק ׁ ִשיב ָל ּה ְ ּב ׁ ֶש ֶקט ,ו ְּכ ׁ ֶש ִּס ְיּ ָמה ָקם

וְ ִח ֵ ּבק אוֹ ָת ּה ְ ּב ָחזְ ָקה.
"כ ּ ָמה ֲאנִ י אוֹ ֵהב אוֹ ָת ְך! ֶמה ָהיִ ִיתי
"דִּ יתו ּׁש ׁ ֶש ִּלי" ,הוּא ָא ַמר ָל ּהַּ ,
עוֹ ֶשׂ ה ִ ּבלְ ָע ַדיִ ְך? טוֹ ב ְמאֹד ׁ ֶש ַא ְּת הוֹ ֶל ֶכת ַל ִּס ְפ ִר ָיּהֲ .אנִ י ָשׂ ֵמ ַח
ישי ֲא ׁ ֵש ָמהַ .ה ְק ׁ ִש ִיביּ ִ ,ב ִּתיּ ְ ,בזֶ ה
ׁ ֶש ַא ְּת נָ ָחה וְ נֶ ֱהנֵ יתַ .אל ַּת ְר ִ ּג ׁ ִ
ָה ֶר ַגע עוֹ ֶלה ְ ּב ַד ְע ִּתי ַר ְעיוֹ ן ְמ ֻצ ָיּן :נִ ְק ַ ּבע יוֹ ם ַ ּב ּׁ ָשבו ַּע ׁ ֶש ּבוֹ ֲאנִ י
ֶא ֱחזֹר ֻמ ְקדָּ ם יוֹ ֵתר ,וְ ַא ְּת ֵּתלְ ִכי לִ ְקרֹא וְ ֶל ֱאסֹף כּ ַֹח ,יַ לְ דָּ ה ׁ ֶש ִּלי
נִ ְפ ָל ָאהּ ִ .בזְ כו ֵּת ְך ָּת ׁשוּב ִא ּ ָמא לְ ֵא ָיתנָ ה ְ ּב ֶעזְ ַרת ַה ּׁ ֵשם ְ ּב ָקרוֹ ב".
ימה ּפוֹ ׁ ֶש ֶטת ְ ּבלִ ָ ּב ּהִ .היא
דִּ ִיתי ִה ְר ִ ּג ׁ ָ
ישה ִּכי ֲח ִמימוּת נְ ִע ָ
ישה מו ֶּגנֶ ת וַ ֲאהו ָּבה ,וְ ַה ִּת ְקוָ ה ׁ ָש ָבה לְ ַפ ֵעם ְ ּב ִק ְר ָ ּב ּה.
ִה ְר ִ ּג ׁ ָ
"תוֹ ָדהַ ,א ָ ּבא"ִ ,היא ָא ְמ ָרה ו ָּמ ֲח ָתה ֶאת ַהדְּ ָמעוֹ ת ֵמ ֵעינֶ ָיה.
ּ

יסהְ ׁ ,ש ֵכנָ ה וַ ֲח ֵב ָרה טוֹ ָבה ,יָ ׁ ְש ָבה מוּל דִּ ִיתי ְ ּב ֵעינַ יִ ם ְּפעוּרוֹ ת.
לִ ָ
"איזֶ ה ִס ּפוּר!" ִהיא ִה ְתנַ ּׁ ְש ָמה.
ֵ
דִּ ִיתי ִח ְיּ ָכה ְ ּבנִ נּוֹ חוֹ ת ְּכ ׁ ֶש ִ ּבזְ רוֹ עוֹ ֶת ָיה ִהיא ְמנַ ְענַ ַעת ַקלּ וֹ ת ֶאת
ַה ִּתינ ֶֹקת ,וְ ָסמו ְּך ָל ּה ְמ ַק ֵּפץ ֶ ּבנִ י ֶ ּבן ַה ּׁ ָשל ֹׁש.
יסה"ִ ,היא ָענְ ָתה" ,לו ֵּלא דְּ ָב ָריו ַה ּטוֹ ִבים ׁ ֶשל ַא ָ ּבא ׁ ֶש ִּלי,
ֵּ
"כן לִ ָ
ׁ ֶש ָעזַ ר לִ י ָּכל ָּכ ְך ,לֹא ָהיִ ִיתי ַמ ֲחזִ ָיקה ַמ ֲע ָמד .לְ א ֶֹר ְך ָּכל ַהדֶּ ֶרךְ
הוּא ִח ֵּזק ִ ּבי ֶאת ָה ֱאמוּנָ ה ,עוֹ ֵדד אוֹ ִתי ׁ ֶשלּ ֹא לְ ִה ְתיָ ֵא ׁש וְ ָעזַ ר לִ י
לִ ְשׂ מ ַֹחַ .א ַחר ָּכ ְך ִה ׁ ְש ַּת ּנ ּו ַהדְּ ָב ִריםַ .מ ָ ּצ ָב ּה ׁ ֶשל ִא ּ ָמא ִה ׁ ְש ַּת ֵּפר
ט־אט לְ ַת ְפ ֵקד ָּכ ָר ִגילַ .ה ְּתקו ָּפה
ָ ּברו ְּך ַה ּׁ ֵשם ,וְ ִהיא ָחזְ ָרה ַא ַ
ַה ָ ּק ׁ ָשה ָחלְ ָפה ְּכלֹא ָהיְ ָתה ,וְ ַא ְחיוֹ ַתי זוֹ ְכרוֹ ת אוֹ ָת ּה ַא ְך ְ ּבק ׁ ִֹשי.
יטבַ ,א ְך ִ ּבזְ כו ָּתם ֲאנִ י ְמ ֵל ַאת
ָא ְמנָ ם ִ ּבי נֶ ֶח ְרת ּו ַה ָיּ ִמים ָה ֵהם ֵה ֵ
ַה ָּכ ַרת ַה ּטוֹ ב ַעל ַה' ֵיּ ׁש' ,ו ְּב ָכל ּב ֶֹקר ֲאנִ י ִמ ְת ַּפ ֶּל ֶלת ָל ֱאל ִֹקים
ׁ ֶש ִיּ ֵּתן ִ ּבי כּ ַֹח לְ ַגדֵּ ל ֶאת יְ ָל ַדי ִמ ּתוֹ ְך ְ ּב ִריאוּת וְ ִשׂ ְמ ָחה".
"ה ִּס ּפוּר ׁ ֶש ָּל ְך הוּא ִס ּפוּר ְמיֻ ָחד
"א ֵמן"ָ ,ענְ ָתה לִ ָ
ָ
יסה ,נִ ְר ֶ ּג ׁ ֶשתַ ,
ֶ ּב ֱא ֶמת!"

ֹות ֶה ָע ָבר
אֹו ָצר ְּב ִע ְקב
היינמן
כתבה :חני כנפו ציי

יאל אוֹ ֵחז ְ ּביָ דוֹ אוֹ ָצר .אוֹ ָצר ֲא ִמ ִּתיָ ,עטוּף ִ ּבנְ יַ ר ַמ ָּתנוֹ ת
דָּ נִ ֵ
ָּכסוּףְ ,מלֻ ָּפף ְ ּב ֶס ֶרט.
ָּכל יַ לְ ֵדי ַה ִּכ ָּתה ָח ׁ ְשק ּו ּבוֹ ּ ָ ,באוֹ ָצרַ .א ְך הוּא זָ ָכה ּבוֹ !
יפה ַהנּוֹ ֶצ ֶצת ְמ ַח ְיּ ִכים ֵא ָליו ,קוֹ ְר ִצים
כּ וֹ ְכ ֵבי ַה ֶּכ ֶסף ׁ ֶש ַעל ָה ֲע ִט ָ
ְק ִר ָיצה ְק ַט ָ ּנהַ ,ר ַ ּבת ַמ ׁ ְש ָמעוּת.
ֵהם יוֹ ְד ִעים ֶאת ַה ּסוֹ ד ,וְ לֹא ַרק ֵהםּ ַ .גם ׁ ְשלוֹ יְ ִמי יוֹ ֵד ַעּ ַ ,גם דּ ֹב
אדין.
ְמ ַת ֵ ּקן ָהאוֹ ַפ ַ ּניִ ם וְ ַגם ַ -ה ֶיּ ֶלד ַה ָ ּק ָטן ֵמ ַר ִ

ל ֹא יָ ַד ְענוּ ַמה לּ וֹ ַמרֵ ...א ְ
ימת
יך ׁ ְשלוֹ יְ ִמי זוֹ ֵכר ֶאת ָ ּכל ְר ׁ ִש ַ
יטים ַה ּזֹאת? זֶ ה ל ֹא יִ ָּת ֵכן! בִּ ַ ּק ׁ ְשנוּ ִמ ּ ֶמנּ וּ ׁ ֶש ְיּ ַג ֶ ּלה לָ נוּ
ַה ְּפ ִר ִ
ֶאת סוֹ דוֹ ...
יאת ַה ֵּס ֶפר וְ ִה ִ ּביט ִ ּב ׁ ְשעוֹ נוֹ ְּ .כ ָכל
יאל ָח ַדל לְ ֶר ַגע ִמ ְּק ִר ַ
דָּ נִ ֵ
ְ
ַה ִ ּנ ְר ֶאה הוּא קוֹ ֵרא זְ ַמן ַרבּ ְ ,בלֹא ׁ ֶש ִה ְב ִחין ְ ּב ָכךַ .ה ֵּס ֶפר 'יְ ָל ִדים
ְ ּב ִע ְקבוֹ ת ֶה ָע ָבר' ֵמ ֵאת ַה ּסוֹ ֵפר ַח ִיּים וַ לְ דֶּ ר ָהיָ ה ְמ ַענְ יֵ ן יוֹ ֵתר
ִמדַּ יֵ .א ְ
יך ֶ ּב ֱא ֶמת זָ ַכר ׁ ְשלוֹ יְ ִמי ֵמ ַה ִּס ּפוּר ִ'מ ְשׂ ַחק ַה ִּז ָּכרוֹ ן' ֶאת
יטים? ׁ ְשלוֹ יְ ִמי ִה ְב ִט ַיח ַל ֲח ֵב ָריו ׁ ֶש ְיּ ַס ֵּפר ָל ֶהם ֶאת
ָּכל ַה ְּפ ִר ִ
סוֹ דוֹ ּ ִ ,ב ְתנַ אי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְכ ֲעסוּ.
ֶ ּב ֱא ֶמת ְמ ַס ְק ֵרן!
ְ ּבעוֹ דוֹ ִמ ְת ַל ֵ ּבט ִאם לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך לִ ְקרֹא נָ ח ּו ֵעינָ יו ַעל ְס ָפ ִרים
י־ס ֶדר ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ת ׁשוֹ נִ ים ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה .הוּא
ַר ִ ּבים ַה ּ ֻמ ָ ּנ ִחים ְ ּב ִא ֵ
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ִה ְתנַ ֵערַ :מדּ ו ַּע ַהיְ ָל ִדים ַמ ׁ ְש ִא ִירים ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים ְמ ֻפ ָּז ִרים
ָּכ ְך? ַמדּ ו ַּע ַעל ַח ָ ּנה ַה ַּס ְפ ָרנִ ית לְ ַסדֵּ ר אוֹ ָתם ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה ִמדֵּ י
יוֹ ם ְ ּביוֹ מוֹ ?
יאל עוֹ ֵמד ְ ּב ֶפ ַתח ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּפ ִת ָיחה
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה דָּ נִ ֵ
ְ ּב ִדיּוּקָ ,היָ ה רוֹ ֶאה ֶאת ַח ָ ּנה ְמ ַמ ֶיּנֶ ת ֲע ֵרמוֹ ת ְס ָפ ִרים ׁ ֶשהוֹ ִתיר ּו
יְ ָל ִדים ְ ּביוֹ ם ָה ֶא ְתמוֹ לְּ ,פזו ִּרים ַעל ַה ּׁ ֻשלְ ָחנוֹ תּ ִ .ב ְתנוּעוֹ ת ְּכ ֵבדוֹ ת
ִהיא ֶה ְחזִ ָירה ֵס ֶפר ַא ַחר ֵס ֶפר לִ ְמקוֹ מוֹ .
הוּא יָ ַדע ׁ ֶש ָ ּק ׁ ֶשה ָל ּהִ .היא ְּכ ָבר לֹא ְצ ִע ָירהֲ ,א ָבל ְ ּב ָכל זֹאת
ִהיא ְמ ַסדֶּ ֶרת ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים ְ ּב ֵס ֶדר מוֹ ְפ ִתיּ ְ ,בלִ י ְּפ ׁ ָשרוֹ ת.

ימה
ַּ
"ב ַה ְת ָח ָלה ָהיִ ִיתי כּ וֹ ֶע ֶסת ,וְ לִ ְפ ָע ִמים לֹא ָהיִ ִיתי ַמ ְס ִּכ ָ
יס ּה וְ ִק ְ ּנ ָחה ֶאת
לְ ַסדֵּ ר"ַ .ח ָ ּנה ַה ַּס ְפ ָרנִ ית ׁ ָשלְ ָפה ִמ ְמ ָח ָטה ִמ ִּכ ָ
"א ָבל ָמה ַא ָּתה חוֹ ׁ ֵשב ,יֶ ֶלד? ַּפ ְרנָ ָסה ִהיא ַּפ ְרנָ ָסה!
ִמ ְצ ָח ּהֲ .
ַאלְ ָמנָ ה ֲאנִ י ,וְ ֵאין לִ י ְמ ַפ ְרנֵ סֵ .אינֶ ִ ּני יְ כוֹ ָלה לִ ְגרֹם ַל ּ ְמנַ ֵהל
לְ ַפ ֵּטר אוֹ ִתיַ ,חס וְ ׁ ָשלוֹ םּ ִ ,ב ְג ַלל ח ֶֹסר ֵס ֶדר ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה"...
יאל ִהנְ ֵהן ְ ּבר ׁ
ֹאשוֹ ְ ּב ֶמ ֶרץ ,לְ אוֹ ת ִּכי ֵה ִבין ,וְ ִה ְמ ִּתין ַל ֶה ְמ ׁ ֵש ְך.
דָּ נִ ֵ
ְ
"ה ְח ַל ְט ִּתי ׁ ֶשזּוֹ ַהדֶּ ֶרך ׁ ֶש ָ ּב ּה ַה ּׁ ֵשם רוֹ ֶצה לִ ְבחֹן ֶאת ִמדַּ ת
ֶ
ַה ַּס ְב ָלנוּת ׁ ֶש ִּלי ,וְ ִאם זֶ ה ַה ִ ּנ ָּסיוֹ ן ֶ -א ֱעמֹד ּבוֹ ַ .הלְ וַ אי ׁ ֶשלּ ֹא יְ נַ ֶּסה
אוֹ ָתנ ּו ְ ּבנִ ְסיוֹ נוֹ ת ָק ׁ ִשים יוֹ ֵתר"...
יאל ִהזְ דַּ ֵ ּקף לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִריםַ .ה ֻא ְמנָ ם? ַח ָ ּנה ַה ַּס ְפ ָרנִ ית
דָּ נִ ֵ
ְמ ַסדֶּ ֶרת ְ ּב ָכל יוֹ ם ְס ָפ ִרים ַר ִ ּבים ָּכל ָּכ ְךַ ,רק ִמ ּׁשוּם ׁ ֶש ֵיּ ׁש יְ ָל ִדים
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ׁ ֶש ּ ִמ ְת ַע ְ ּצלִ ים לְ ַה ְחזִ יר ַל ּ ַמדָּ ִפים ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים ׁ ֶש ָ ּק ְרא ּו ָ ּב ֶהם?
"אל ַּת ְח ׁשֹב ַעל זֶ ה יוֹ ֵתר ִמדַּ י"ָ ,א ְמ ָרה ַח ָ ּנה ִּפ ְתאֹםְּ ,כ ִאלּ ּו
ַ
"כ ָכה זֶ ה יְ ָל ִדיםֵ ...הם לֹא ִמ ְת ַּכ ְ ּונִ ים
ָק ְר ָאה ֶאת ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיוָּ ,
לְ ָר ָעהִ ...אי ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְרדּ ֹף ַא ֲח ֵר ֶיהם וּלְ ַה ְכ ִר ַיח אוֹ ָתם לְ ַה ְחזִ יר
ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים ַל ּ ָמקוֹ ם".
יאלְ ,מנַ ֶּסה לְ ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל
ֲ
"אנִ י רוֹ ֶצה ַל ֲעזֹר ָל ְך"ִ ,ה ִ ּצ ַ
יע דָּ נִ ֵ
ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיו ַה ּטוֹ ְר ָדנִ יּוֹ ת.
"אהֲ ,ה ָבלִ ים! ֵאינְ ָך יוֹ ֵד ַע ְ ּב ַמה ְמ ֻד ָ ּברָ ,חמוּד .זוֹ ֲעבוֹ ָדה ָק ׁ ָשה
ָ
ו ְּמ ָפ ֶר ֶכת ׁ ֶשדּ וֹ ֶר ׁ ֶשת ַמ ֲא ָמץ ַרב וְ זִ ָּכרוֹ ן  -אוֹ הוֹ ַה ִּז ָּכרוֹ ן! ַּכ ּ ָמה
יפה ַח ָ ּנה ֶאת יָ ָד ּה ,ו ְּב ָכ ְך
ׁ ֶשהוּא ִמ ְת ַ ּב ֵ ּק ׁש ָ ּב ֲעבוֹ ָדה ַה ּזֹאתֵ "...הנִ ָ
ָּפ ְט ָרה אוֹ תוֹ ִמ ַּל ֲעזֹר ָל ּה.
יאל יִ ְתיָ ֵא ׁש ִ ּב ְמ ִהירוּת ַר ָ ּבה ָּכל ָּכ ְך.
ַא ְך לֹא יֶ ֶלד ְּכ ָדנִ ֵ

כ' ,ה' וְ -נ' ַל ּ ַמדָּ ף ַה ּ ְ ׂ
ש ָמאלִ י לְ ַמ ְע ָלה? ֶר ַגעָּ ...תלוּי ַ ּב ֶ ּצ ַבע ׁ ֶשל
ַה ּ ַמ ְד ֵ ּב ָקהָ .אפֹר ׁ ַש ָיּ ְך ַל ּ ְמ ֻב ָ ּג ִריםָ ,אדֹם ַל ּנ ַֹער ,יָ רֹק לְ ִגיל ֵ ּבינַ יִ ם
וְ ָצהֹב ַ -ל ָּפעוֹ טוֹ ת .זֶ ה ֵס ֶפר ׁ ֶש ּ ַמ ְת ִאים ַ ּגם ַל ּנ ַֹער וְ ַגם לְ ִגיל
ֵ ּבינַ יִ ם ,וְ ָל ֵכן ַה ּ ַמ ְד ֵ ּב ָקה ְ ּב ֶצ ַבע ָאדֹםֲ ,א ָבל ְמ ַס ּ ְמנִ ים ָע ֶל ָיה
כּ וֹ ָכ ִביתִ .ס ְפ ֵרי ק ֶֹד ׁש ּ ְ -בלִ י ַמ ְד ֵ ּב ָקה...
אוֹ הוֹ ַּ .כ ּ ָמה יֵ ׁש לִ זְ כּ ֹר!
יע ַל ִּס ְפ ִר ָיּה וְ ָצ ָפה ַ ּב ֲעבוֹ ָד ָת ּה ׁ ֶשל
ַא ְר ָ ּב ָעה יָ ִמים ְרצו ִּפים הוּא ִה ִ ּג ַ
ַח ָ ּנהּ ְ ,ב ַמ ָּט ָרה לִ לְ מֹד ֵא ְ
יך ְמ ַמ ְיּנִ ים ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים .הוּא לֹא ֵּת ֵאר
לְ ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ָה ֲעבוֹ ָדה ָא ֵכן ָק ׁ ָשה ָּכל ָּכ ְךַּ .כ ּ ָמה ַמדָּ ִפים! ו ְּס ָפ ִרים!
ו ַּמ ְד ֵ ּבקוֹ ת! ׁ ְש ָכבוֹ ת ׁ ֶשל ִ ּגיל ,וְ ָר ָמה וְ ָשׂ ָפהַ ׁ ...ש ֲע ׁשוּעוֹ נִ ים אוֹ
ֵמ ָידע ,ק ֶֹד ׁש אוֹ ֶמ ַתחַ ,אנְ ְ ּגלִ יתִ ,א ִיד ׁיש ו ָּמה עוֹ ד? הוּא ֶה ְחלִ יט
יסדֵּ ר ַעד
יע ׁ ָש ָעה לְ ָפנֶ ָיה וִ ַ
ַל ֲעזֹר לְ ַח ָ ּנה ְ ּבלִ י ׁ ֶש ֵּת ַדע .הוּא יַ ִ ּג ַ
ּבוֹ ָא ּהַ .מ ְפ ֵּת ַח? הוּא ְּכ ָבר ִה ּ ִ ׂ
שיג ֵמעוֹ זֵ ר ַה ִ ּנ ָ ּקיוֹ ן ,לְ ַא ַחר ׁ ֶש ּׁ ִש ֵּתף
אוֹ תוֹ ְ ּבסוֹ ד ָה ִענְ יָ ן וְ ִק ֵ ּבל ַה ְב ָט ָחה ׁ ֶש ַהדָּ ָבר לֹא יִ ְת ַּפ ְר ֵסם.
ָ ּב ֶע ֶרב ,לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ָה ַל ְך לִ ׁישֹן ,נִ זְ ַּכר לְ ֶפ ַתע ִ ּב ׁ ְשלוֹ יְ ִמי ֵמ ַה ִּס ּפוּר
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ִ'מ ְשׂ ַחק ַה ִּז ָּכרוֹ ן'ְ ׁ .שלוֹ יְ ִמי ִה ְב ִט ַיח ַל ֲח ֵב ָריו ׁ ֶש ְיּ ַג ֶּלה ָל ֶהם ֶאת
סוֹ ד ַה ִּז ָּכרוֹ ן ׁ ֶשלּ וֹ ֶ ׁ ,ש ִ ּבזְ כוּתוֹ הוּא ָּת ִמיד ְמנַ ֵ ּצ ַח ְ ּב ִמ ְשׂ ַחק ַה ִּז ָּכרוֹ ן.
יאל לֹא יָ כוֹ ל לִ ְכ ּב ֹׁש ֶאת ַס ְק ָרנוּתוֹ  ,ו ְּכ ָבר נִ ׁ ְש ַאב ֶאל ַה ִּס ּפוּר
דָּ נִ ֵ
ַ'מלְ ָא ִכים ְ ּב ִא ׁישוֹ ן ַליְ ָלה'.

אכה ְל ִת ּקוּן אוֹ ַפ ַ ּנ ִים
ֲחבו ַּרת ַה ְי ָל ִדים הוֹ ֶפ ֶכת ֶאת ֵּבית ַה ְּמ ָל ָ
ְלתֹהוּ ָובֹהוְּ ׁ .שלוֹ ְי ִמי ִנ ְר ַּתע ֵמ ַה ּ ַמ ֲע ֶשׂ ה ַהנּ וֹ ָרא ו ַּמ ְח ִליט
יטים
ַל ֲעשׂ וֹ ת ֵס ֶדר .הוּא ְמ ַנ ֶּסה ִל ְזכּ ֹר ַ ּכ ּ ָמה ׁ ֶשיּוֹ ֵתר ְּפ ִר ִ
ו ְּל ׁ ַש ְיּ ָכם ִל ְמקוֹ ָמםּ ָ .כ ְךִ ,מ ֵדּ י ַל ְי ָלה ְּב ַל ְי ָלהְ ׁ ,שלוֹ ְי ִמי ַמ ִ ּג ַיע
ְל ַמ ְח ַסן ָהאוֹ ַפ ַ ּנ ִים ו ֵּמ ׁ ִשיב ֶאת ַה ֵּס ֶדר ַעל ַ ּכנּ וֹ ִ .ז ְכרוֹ נוֹ
יטה ִּב ְמ ֻי ָחדּ ְ .כ ׁ ֶשדּ ֹב
ִמ ׁ ְש ַּת ְפ ׁ ֵשףְ ,והוּא ַנ ֲע ָשׂ ה ְמ ִהיר ְק ִל ָ
ַה ָּז ֵקן ְמ ַג ֶ ּלה לוֹ ׁ ֶשהוּא יוֹ ֵד ַע ִמי ֵהם ַה ְמ ַב ְל ְ ּג ִנים ו ִּמי הוּא
אדין ָה ַע ִּת ָיקה...
ַה ְּמ ַס ֵדּ ר ,הוּא סוֹ ֵחף ַא ֲח ָריו ֶאת ׁ ְשלוֹ ְי ִמי ְל ַר ִ

ֲחבו ַּרת יְ לָ ִדים עוֹ ָשׂ ה ַמ ֲע ֵשׂ ה ֻקנְ ָדּ ס ְ -מ ַמ ֵ ּלאת ֶאת ְדּ לָ יֵ י
ַה ּ ַמיִ ם ׁ ֶשל ׁשוֹ ֵאב ַה ּ ַמיִ ם .יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר ,יֶ לֶ ד ַצ ִדּ יק וְ נָ חו ּׁש,
ַמ ִ ּג ַיע בְּ ִא ׁישוֹ ן לַ יְ לָ ה וְ דוֹ ֵאג לְ רוֹ ֵקן ֶאת ַה ְדּ לָ יִ יםּ ְ ,כ ֵדי לְ ָה ֵקל ֶאת
ְמלַ אכְ ּתוֹ ׁ ֶשל ׁשוֹ ֵאב ַה ּ ַמיִ ם ,לְ ֵעת בּ ֶֹקר...
זֶ ה ּו סוֹ דוֹ ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר ַהכּ ֵֹהןַ ,ה ָ'ח ֵפץ ַח ִיּים'.
זֶ ה ּו סוֹ דוֹ ׁ ֶשל ׁ ְשלוֹ יְ ִמיּ ְ ,ב ִא ׁישוֹ ן ַליְ ָלה.
יאל.
זֶ ה יִ ְהיֶ ה ַ ּגם סוֹ דוֹ ׁ ֶשל דָּ נִ ֵ

אוֹ ִת ּיוֹ ת ְמ ַר ֲחפוֹ ת ָ ּב ֲאוִ יר וְ הוּא ְמנַ ֶּסה לִ ְת ּפֹשׂ אוֹ ָתן וּלְ ַמ ֵיּן ָּכל
ַא ַחת ֵמ ֶהן לִ ְמקוֹ ָמ ּה ַה ָ ּנכוֹ ן .לְ ִע ִּתים נִ ְר ֶאה ׁ ֶש ְּלעוֹ ָלם לֹא ִּת ְס ַּת ֵיּם
ָה ֲעבוֹ ָדה ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה ַה ּׁשוֹ ֵמ ָמה וַ ֲעמו ַּסת ַה ְּס ָפ ִריםֲ .א ָבל לְ ַא ַחר
ׁ ָש ָעה אוֹ יוֹ ֵתר ׁ ֶשל ַמ ֲא ַמץ זִ ָּכרוֹ ן ו ְּפ ִעילוּת ּגו ָּפנִ ית מו ֶּא ֶצת,
הוּא נוֹ ֵטל ֶאת ַה ִּתיק וְ יוֹ ֵצא ֵמ ַה ּ ָמקוֹ ם ִ ּב ְתחו ׁ ַּשת ִס ּפוּקָּ :כל
ַה ְּס ָפ ִרים ֻה ְחזְ ר ּו לִ ְמקוֹ ָמם.
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"אינֶ ִ ּני יוֹ ַד ַעת ֵא ְ
יך וְ ָל ּ ָמהֲ ,א ָבל ַאט ַאט נִ ְג ְמר ּו ָה ֲע ֵרמוֹ ת!
ֵ
יאל ,לֹא ַּת ֲא ִמין! ָּכל
ַ ּב ַה ְת ָח ָלה ֵהן ָהלְ כ ּו וְ ָק ְטנוּ ,וְ ַהיּוֹ ם ,דָּ נִ ֵ
ַה ְּס ָפ ִרים ִ ּב ְמקוֹ ָמם! עוֹ ְמ ִדים ְּכ ַח ָיּלִ ים ו ְּמ ֻסדָּ ִרים ַעל ַמדָּ ף.
ַח ְס ֵדי ַה ּׁ ֵשם! ֲהלוֹ א ֵכן?"
יאל ָשׂ ֵמ ַח לִ ׁ ְשמ ַֹע ׁ ֶש ּ ַמ ֲא ַמ ָ ּציו ְמ ַשׂ ּ ְמ ִחים ִא ּׁ ָשה ַאלְ ָמנָ ה
דָּ נִ ֵ
וְ ַח ְסדּ וֹ מוֹ נֵ ַע ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ֲעבוֹ ָדה ָק ׁ ָשה וְ ָע ְג ַמת נֶ ֶפ ׁש.
הוּא ָהיָ ה ְמ ֻא ּׁ ָשר.

"תלְ ִמ ִידים יְ ָק ִרים! ְ ּבעוֹ ד ח ֶֹד ׁש יָ ִמים יֵ ָע ֵר ְך ִחידוֹ ן נוֹ ֵשׂ א ְּפ ָר ִסים
ַּ
ְ
ֹאשם ִס ְד ַרת ַה ְּס ָפ ִרים ַהיְ דו ָּעה 'ָ -האוֹ ָצר'!"
יִ ְק ֵרי ֵע ֶרך ,ו ְּבר ׁ ָ
ַל ְח ׁשו ׁ ִּשים וְ ֵעינַ יִ ם ִמ ְתרוֹ ְצצוֹ ת לְ ָכל ֵע ֶברֶ .מ ַתח ָע ַבר ֵ ּבין
ַה ַּתלְ ִמ ִידיםִ .ס ְד ַרת ָ'האוֹ ָצר' ַהיְ ָק ָרה וְ ַה ּ ְמ ֻב ֶ ּק ׁ ֶשת ִּת ְהיֶ ה ַה ְּפ ָרס!
ָּכל ַמ ֲא ָמץ ְּכ ָד ִאי.
אכה
ַּ
"תלְ ִמ ִידים ֲח ִב ִיביםַ ,ח ְּלצ ּו חו ׁ ִּשים! ַה ְּז ַמן ָק ָצר וְ ַה ּ ְמ ָל ָ
ְמ ֻר ָ ּבהֲ .א ַצ ֵיּן ִּכי ַה ִחידוֹ ן נוֹ ַעד ַל ַּתלְ ִמ ִידים ִמ ַּ'תלְ מו ֵּדי ּתוֹ ָרה'
נוֹ ָס ִפים ,וְ יִ ְהי ּו נוֹ ְכ ִחים ּבוֹ ְמנַ ֲהלִ ים וְ ַר ָ ּבנִ ים ַר ִ ּביםַ .על ָּכל ֶא ָחד
וְ ֶא ָחד ִמ ֶּכם ֻמ ֶּט ֶלת ַהחוֹ ָבה לְ הוֹ ִכ ַיח ֶאת ַע ְצמוֹ  .לֹא ַה ְּפ ָרס
ָה ִע ָ ּקרֲ ,ח ִב ַיביֶ ,א ָּלא ַה ִּל ּמוּדַ ,ה ּׁ ִש ּנוּןַ ,ה ַח ְברו ָּתא וְ ַה ּ ַמ ֲא ָמץ.
ְ ּב ַה ְצ ָל ָחהַּ ,תלְ ִמ ִידים!"

יאל אוֹ ֵהב לִ לְ מֹדַּ .כ ּ ָמה ְמתוּקוֹ ת ֵהן ָהאוֹ ִתיּוֹ ת וְ ַה ּ ִמ ִּלים,
דָּ נִ ֵ
וְ ַכ ּ ָמה ָע ֵרב הוּא קוֹ ל ִר ׁ ְשרו ּׁש ַהדַּ ף!
ַּתלְ ִמיד טוֹ ב הוּאַ ,א ְך ָס ֵפק ִאם יְ נַ ֵ ּצ ַחּ ְ ...ב ָכל זֹאתַּ ,כ ּמוּת ָּכזוֹ
ׁ ֶשל ח ֶֹמרֲ ...א ָבל לִ לְ מֹד הוּא יִ לְ ַמדּ ְ ,בוַ דַּ אי ,יַ ֲע ֶשׂ ה ֶאת ׁ ֶשלּ וֹ .

ֶאת ִמנְ ָהגוֹ ָל ֶל ֶכת ַל ִּס ְפ ִר ָיּה וּלְ ַמ ֵיּן ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים לֹא ִ ּב ֵּטל.
ִמ ּ ֵמ ָילא ְּכ ָכל ׁ ֶשעוֹ ְב ִרים ַה ָיּ ִמים ַה ֶח ֶסד נַ ֲע ָשׂ ה ַקל יוֹ ֵתר .הוּא
ְּכ ָבר יוֹ ֵד ַע לְ ַמ ֵיּן ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים ְ ּב ֵעינַ יִ ם ֲעצוּמוֹ ת ִּכ ְמ ַעט .יֵ ׁש ּבוֹ
כּ ַֹח ,וְ הוּא ֵאינוֹ ִמ ְת ַע ֵיּף ִמן ַה ִה ְתרוֹ ְצצוּת ֵ ּבין ַה ּ ַמדָּ ִפיםֶ .א ְתמוֹ ל
ׁ ָש ַבר ִשׂ יא ּ ְ -בתוֹ ְך ַמ ֲח ִצית ַה ּׁ ָש ָעה ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ָהיְ ָתה ְמ ֻסדֶּ ֶרת
ֻּכ ָּל ּה.
ַעל ַמ ֲח ִצית ַה ּׁ ָש ָעה ַהיְ ָק ָרה ַה ּזֹאת הוּא לֹא ָא ָבה לְ וַ ֵּתרַ .היּוֹ ׁ ֵשב
ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם יִ ְר ֶאה ,הוּא יָ ַדע ,וְ ֵאין ׁ ִש ְכ ָחה ִמ ְּל ָפנָ יו.
יאל ָהיָ ה ָמ ֵלא וְ ָגדו ּׁשַ ,א ְך לְ ַה ְפ ָּת ָעתוֹ ִה ְת ָ ּב ֵרר
ֵס ֶדר יוֹ מוֹ ׁ ֶשל דָּ נִ ֵ
לוֹ ׁ ֶש ַ ּב ְּתקו ָּפה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה זִ ְכרוֹ נוֹ ִה ְת ַּפ ֵּת ַח ְּפ ָל ִאים ,וְ הוּא ָל ַמד
יטה ְמ ִה ָירהִּ .כ ְמ ַעטְּ ...כמוֹ ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה!
ׁ ִשיטוֹ ת לִ ְקלִ ָ
נִ ְק ְ ּבע ּו ַח ְברוּתוֹ ת ,דַּ ִּפים נִ ְג ְמע ּו ִ ּב ׁ ְש ִק ָיקהֻּ ,כ ָּלם ׁ ָש ְקע ּו ַ ּב ִּל ּמוּד,
יאל ,יִ ְתרוֹ ן ׁ ֶשל זִ ָּכרוֹ ן.
ַא ְך יִ ְתרוֹ ן ָ ּגדוֹ ל לוֹ  ,לְ ָדנִ ֵ

יאל נֶ ֱע ָצר לְ ֶר ַגע וּמוֹ ֶחה ֶאת ֶא ְג ֵלי ַה ֵּז ָעה ַה ְמ ַב ְצ ְ ּב ִצים ַעל
דָּ נִ ֵ
ְ
ִמ ְצחוֹ  .אוֹ ָצר ְ ּביָ דוֹ ! אוֹ ָצר ַמ ּ ָמ ׁש! ָּכ ֵבדַ ,אך ַל ְמרוֹ ת זֹאת ַקל לוֹ
לְ ֵשׂ אתוֹ  .הוּא ְמ ַק ֵּפץ ְ ּב ִדלּ ו ִּגיםְּ ,כ ִאלּ ּו ְמנַ ֵ ּגן נִ ּגוּן ַע ִּליז ַעל ְקלִ ֵידי
ְּפ ַסנְ ֵּתרַ .על ַס ְפ ָסל ִמזְ דַּ ּ ֵמן ַ ּבדֶּ ֶר ְך הוּא ּפוֹ ֵת ַח ְ ּב ַס ְק ָרנוּת ֶאת
יפה ַהנּוֹ ֶצ ֶצתֶ ׁ ,ש ַהכּ וֹ ָכ ִבים ֲע ַדיִ ן ְמ ַח ְיּ ִכים וְ קוֹ ְר ִצים ֵא ָליו
ָה ֲע ִט ָ
ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ,וּלְ ֵעינָ יו נִ ְג ָלה אוֹ ַצר ַה ְּס ָפ ִריםָּ .ת ִמיד ָר ָצה ֶאת ָהאוֹ ָצר
ַה ֶּזהַ .היּוֹ ם זָ ָכה ּבוֹ !
הוּא ַמ ִ ּביט ְ ּב ִס ְד ַרת ַה ְּס ָפ ִרים ָה ֲאהו ָּבהֶ ׁ ,ש ָּת ִמיד ָח ׁ ַשק ָ ּב ּה,
וְ יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ִהיא ָ ּב ָאה ֵמ ֶה ָע ָבר .דְּ ֻמיּוֹ ת ׁ ֶש ִּל ּו ּו אוֹ תוֹ לְ א ֶֹר ְך ַהדֶּ ֶר ְך,
ָצפוֹ ת וְ עוֹ לוֹ ת מוּל ֵעינָ יוְ ,מ ַח ְיּכוֹ ת ֻּכ ָּלןְ ׁ :שלוֹ יְ ִמי לְ ַצד ָהאוֹ ַפ ַ ּניִ ם,
ַח ָ ּנה ַה ַּס ְפ ָרנִ ית לְ ַצד ֲע ֵרמוֹ ת ַה ְּס ָפ ִרים ,וְ ַגם יֶ ֶלד ָק ָטן ַ ּב ְּכפוֹ ר,
לְ ַצד דְּ ָליֵ י ֶק ַרח  -יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר ַהכּ ֵֹהןַ ,ה ָ'ח ֵפץ ַח ִיּים'.

ל ֲח ֵברּות
ִסּפּור ֶׁש
מילר

כתבה :מזל הדסה פרץ צי

"ה ֵּס ֶפר ַה ֶּזה ֶא ְצ ֵל ְך ְּכ ָבר ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֳח ָד ׁ ִשים!"
ַ

ִס ַיּ ְמ ִּתי ֶאת ַה ּ ִ ׂ
ש ָיחה וְ נִ ְכנַ ְס ִּתי לְ ַח ְד ִריָ .ט ַר ְק ִּתי ַא ֲח ַרי ֶאת ַהדֶּ ֶלת
ְ ּב ָחזְ ָקהְּ ,כ ִאלּ ּו ָר ִצ ִיתי לְ ִה ָ ּנ ֵעל ֵמ ֲאחוֹ ֶר ָיה ,וְ נָ ַטלְ ִּתי ֶאת ַה ֵּס ֶפר
ְ ּביָ ִדי.
לֹא ְ ּב ִד ּיוּק ֵס ֶפר  -זוֹ ָהיְ ָתה חוֹ ֶב ֶרת דַּ ִּק ָיקהֻ ,מ ְק ֶל ֶדת ְ ּב ַמ ְח ׁ ֵשב
יכת ְס ִּפ ָיר ָלה ְּפ ׁשו ָּטה.
ו ְּכרו ָּכה ִ ּב ְכ ִר ַ

קֹור ִאים לִ י ַחּנָ ה'לֶ ה
ְ
יכה ַהדַּ ָ ּקהּ ְ ,בלוֹ ְרד ָע ֶבהּ ִ ,ב ְכ ָתב
זֶ ה ַמה ּׁ ֶש ָהיָ ה ָּכתוּב ַעל ַה ְּכ ִר ָ
יָ ד ָעגֹל.
לִ ַּט ְפ ִּתי ֶאת ָהאוֹ ִתיּוֹ ת ְ ּביָ ד אוֹ ֶה ֶבת.
ה'לה!
ַּכ ּ ָמה ָהיִ ִיתי רוֹ ָצה לִ ְהיוֹ ת ֲח ֶב ְר ָּת ּה ַה ּטוֹ ָבה ׁ ֶשל ַח ָ ּנ ֶ

"דִּ ַ ּב ְר ִּתי ַע ְכ ׁ ָשו ִעם דַּ ִּסי וַ יְ יס"ִ ,ס ְּפ ָרה ִּת ְר ָצה ַה ַּס ְפ ָרנִ ית
לְ ָא ְסנַ תַ ,ה ַּס ְפ ָרנִ ית ָהעוֹ ֶב ֶדת ִע ּ ָמ ּה.
"מי זוֹ ?" ִה ְת ַענְ יְ נָ ה ָא ְסנַ ת.
ִ
"דַּ ִּסיַ ,ה ַיּלְ דָּ ה ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֳח ָד ׁ ִשים ָל ְק ָחה ֵס ֶפר ֵמ ַה ִּס ְפ ִר ָיּה
וַ ֲע ַדיִ ן לֹא ֶה ְחזִ ָירה אוֹ תוֹ "...
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ירה :שולמית

"נוּ ,טוֹ בַ ,מה ַּל ֲעשׂ וֹ ת? זֶ ה קוֹ ֶרהִ ...היא ִּת ְצ ָט ֵר ְך לְ ׁ ַש ֵּלם ֶאת
ַה ְּקנָ ס".
"לֹא זוֹ ַה ְ ּב ָעיָ הָ ,א ְסנַ תַ ,מ ּ ָמ ׁש לֹאַ .ה ְ ּב ָעיָ ה ׁ ֶש ִּלי ַא ֶח ֶרת ֲ -אנִ י
רוֹ ָצה ׁ ֶש ִהיא ַּת ֲחזִ יר ֶאת ַה ֵּס ֶפר ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְיּ ָלדוֹ ת נוֹ ָספוֹ ת ִּת ְק ֶראנָ ה
אוֹ תוֹ ַ .ל ֵּס ֶפר ַה ֶּזה יֵ ׁש ַמ ָּט ָרה!"

"א ּ ָמאְּ ,תנִ י לִ י ֵע ָצה! ֲאנִ י לֹא ְמ ֻס ֶ ּג ֶלת לְ ַה ְחזִ יר ֶאת ַה ֵּס ֶפר"...
ִ
ָא ַמ ְר ִּתי לְ ִא ּ ָמא" ,וְ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְקנוֹ ת אוֹ תוֹ ַ .א ְּת רוֹ ָאה? הוּא
ֻמ ְד ָּפס ְ ּב ַמ ְד ֶּפ ֶסת ְר ִג ָילה וְ הוּא נִ ְמ ָצא ַרק ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה ׁ ֶש ָּלנוּ!"
"ב ַמה ׁשוֹ נֶ ה ֵס ֶפר זֶ ה ִמ ּׁ ְש ָאר
"ל ּ ָמה ,דַּ ִּסי?" ׁ ָש ֲא ָלה ִא ּ ָמא ְ ּבר ְֹךּ ְ ,
ָ
ַה ְּס ָפ ִרים ׁ ֶש ָ ּק ָראת ַעד ַהיּוֹ ם?"
"אנִ י אוֹ ֶה ֶבת אוֹ תוֹ  ,אוֹ ֶה ֶבת ֶאת ַמה ׁ ּ ֶש ּ ְמ ֻס ָּפר ּבוֹ ְּ ,כלוֹ ַמר
ֲ
ה'לה"...
אוֹ ֶה ֶבת ֶאת ַח ָ ּנ ֶ
ִא ּ ָמא ִה ְתיַ ּׁ ְש ָבה לְ יָ ִדיְ ,מנַ ָּסה לְ ָה ִביןּ ַ .גם ֲאנִ י נִ ִּס ִיתי לְ ָה ִבין ֶאת
ַע ְצ ִמי ַ -מה ָ ּק ָרה לִ י ִּפ ְתאֹם? ָל ּ ָמה ֲאנִ י רוֹ ָצה לִ ְהיוֹ ת ֲח ֵב ָרה
ה'לה,
ׁ ֶשל ַה ַיּלְ דָּ ה ַה ּזֹאתֶ ׁ ,ש ֵאינִ י ַמ ִּכ ָירה ִ ּב ְכ ָלל? ַח ָ ּנ ֶ
ה'להַ ...ח ָ ּנ ֶ
ׁ ֶש ְ ּב ַס ְך ַהכּ ֹל ְמ ַס ֶּפ ֶרת ֶאת ַמה ּׁ ֶשעוֹ ֵבר ָע ֶל ָיהֲ ,א ָבל ֲאנִ י
ישה ׁ ֶש ִהיא עוֹ ָשׂ ה ֶאת זֶ ה ִמ ּתוֹ ְך ַה ֵּלב ַמ ּ ָמ ׁש.
ַמ ְר ִ ּג ׁ ָ
ַמה ִהיא ָּכ ְת ָבה ׁ ָשם?
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ֲא ִני רוֹ ָצה ׁ ֶש ִּת ְה ֶיה ִלי ֲח ֵב ָרה ֶנ ְח ָמ ָדהֶ ׁ ,שנּ ו ַּכל ְל ַשׂ ֵחק ַי ַחד,
ׁ ֶש ֵ ּנ ׁ ֵשב ְּב ַצ ְו ָּתא ַעל ַה ַּס ְפ ָסל ו ְּנ ַפ ְט ֵּפט ְּב ַנ ַחתֶ ׁ ,ש ַ ּנ ְר ִ ּג ׁיש זוֹ
ָלזוֹ ְקרוֹ בוֹ ת ְו ִנ ְה ֶיה ְ ּכמוֹ ֲא ָחיוֹ ת אוֹ ֲהבוֹ ת"...
ָּכ ְך ִהיא ָּכ ְת ָבהּ ְ ,ב ִמ ִּלים ְּפ ׁשוּטוֹ ת ׁ ֶשל ָ ּבנוֹ ת ְ ּב ִגילִ י ,ו ִּמלּ וֹ ֶת ָיה
דִּ ְ ּבר ּו ֵא ַלי וְ נִ ְכנְ ס ּו ָעמֹק לְ תוֹ ְך לִ ִ ּבי.

לְ ָמ ֳח ָרת ׁשוּב ִצלְ ֵצל ַה ֶּט ֶלפוֹ ן.

ׁ ֶש ִ ּנ ְכנַ ְס ִּתי ְ ּבאוֹ תוֹ ָה ֶר ַגע ַל ִּס ְפ ִר ָיּהִ ,ה ְצ ַל ְח ִּתי לִ ׁ ְשמ ַֹע אוֹ תוֹ ,
וְ ׁשוּב ָעלְ ָתה ִ ּבי ַה ּׁ ְש ֵא ָלה :לְ ָמה ִהיא ִמ ְת ַּכ ֶ ּונֶ ת?
ְּכ ׁ ֶשלּ ֹא ְמ ִבינִ ים ׁ -שוֹ ֲאלִ ים! ָּכ ְך ִא ּ ָמא ׁ ֶש ִּלי ָּת ִמיד אוֹ ֶמ ֶרת.
וְ ׁ ָש ַאלְ ִּתי.
יטה ִ ּבי ְ ּב ֵעינֶ ָיה ַה ּטוֹ בוֹ תִ .היא ִה ְר ֲה ָרה
ִּת ְר ָצה ַה ַּס ְפ ָרנִ ית ִה ִ ּב ָ
"בוֹ ִאי ִא ִּתי ַל ֶח ֶדר ַה ָּסמו ְּךַ ,ה ֶח ֶדר ׁ ֶש ּבוֹ
ַּכ ּ ָמה ׁ ְשנִ יּוֹ ת וְ ָאז ָא ְמ ָרהּ :
ֲאנִ י ְמ ַת ֶ ּקנֶ ת ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים ׁ ֶש ִ ּנזּוֹ קוָּ ׁ .שם יִ ְהיֶ ה ָלנ ּו ְק ָצת ׁ ֶש ֶקט
וְ נו ַּכל לְ שׂ וֹ ֵח ַח"...

"הלוֹ ?"
ָ
"דַּ ִּסי? זוֹ ׁשוּב ִּת ְר ָצה ֵמ ַה ִּס ְפ ִר ָיּהֲ .אנִ י ְמ ַב ֶ ּק ׁ ֶשת ְמאֹד ׁ ֶש ְּכ ָבר
ה'לה' .יֵ ׁש לוֹ ַמ ָּט ָרהַ ,ל ֵּס ֶפר
ַּת ֲחזִ ִירי ֶאת ַה ֵּס ֶפר 'קוֹ ְר ִאים לִ י ַח ָ ּנ ֶ
ַה ֶּזה ,וְ ָח ׁשוּב לִ י ׁ ֶשהוּא יַ ְחזֹר ַ ּב ּ ְמ ִהירוּת ָה ֶא ְפ ׁ ָש ִרית".
ה'לה.
ֵה ַבנְ ִּתי ׁ ֶש ֵאין לִ י ְ ּב ֵר ָרה וְ ַהיּוֹ ם ֵא ָא ֵלץ לְ ִה ָּפ ֵרד ֵמ ַח ָ ּנ ֶ
ַא ְך לְ ָמה ִה ְת ַּכ ְ ּונָ ה ִּת ְר ָצה ַה ַּס ְפ ָרנִ ית ְּכ ׁ ֶש ָא ְמ ָרה ׁ ֶש ֵיּ ׁש ַל ֵּס ֶפר
ַה ֶּזה ַמ ָּט ָרה?

"א ְ
יך ָק ְרא ּו
ִּ
"ת ְר ָצה!" ָק ְר ָאה ְ ּג ֶב ֶרת ָשׂ שׂ וֹ ן לְ ֵע ֶבר ַה ַּס ְפ ָרנִ יתֵ ,
ַל ֵּס ֶפר ַההוּאֶ ׁ ,ש ִה ְמ ַל ְצ ְּת לִ י ָל ֵתת ַל ַ ּבת ׁ ֶש ִּלי לִ ְקרֹא?"
ה'לה'ָ "...ענְ ָתה ִּת ְר ָצה.
ָ
"אה' ,קוֹ ְר ִאים לִ י ַח ָ ּנ ֶ
"כ ָבר ִמ ְּז ַמן ִה ְמ ַל ְצ ְּת לִ י ָע ָליוַ .ה ִאם הוּא ֻה ְחזַ ר ַל ִּס ְפ ִר ָיּה?"
ְּ
ִה ְת ַענְ יְ נָ ה ְ ּג ֶב ֶרת ָשׂ שׂ וֹ ן.
"ע ַדיִ ן לֹאּ ְ ,ג ֶב ֶרת ָשׂ שׂ וֹ ןֲ .א ָבל ְ ּב ִדיּוּק ַהיּוֹ ם ִהזְ ַּכ ְר ִּתי ,זֹאת
ֲ
אוֹ ֶמ ֶרת ,הוֹ ַד ְע ִּתי ַל ַיּלְ דָּ ה ׁ ֶש ָּל ְק ָחה אוֹ תוֹ ֶ ׁ ,ש ָע ֶל ָיה לְ ַה ְחזִ ירוֹ וִ ִיהי
ָמהִּ ,כי ַל ֵּס ֶפר ַה ֶּזה יֵ ׁש ַמ ָּט ָרה!"
ֵאינֶ ִ ּני ְ ּבטו ָּחה ׁ ֶש ַ ּב ֲה ֻמ ָּלה ַה ְר ֵ ּבה ׁ ָש ְמ ָעה ְ ּג ֶב ֶרת ָשׂ שׂ וֹ ן ֶאת
ַה ּ ִמ ׁ ְש ָּפט ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶשל ִּת ְר ָצה ַה ַּס ְפ ָרנִ ית; ֲא ָבל ֲאנִ י ,דַּ ִּסי,
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ה'לה ִהיא ַה ַ ּבת ׁ ֶש ִּלי.
ַ
"א ְּת ְמ ִבינָ ה ,דַּ ִּסי?" ָא ְמ ָרה ִּת ְר ָצהַ ,
"ח ָ ּנ ֶ
ֵּכןּ ִ ,ב ִּתי ַהלּ וֹ ֶמ ֶדת ְ ּב ִכ ָּתה ג'ִ .היא יַ לְ דָּ ה ֻמ ְכ ׁ ֶש ֶרת וַ ֲח ִב ָיבהַ ,אךְ
ישה ו ַּביְ ׁ ָשנִ יתּ ְ .ב ָכל יוֹ ם ְּכ ׁ ֶש ָהיִ ִיתי חוֹ זֶ ֶרת ַה ַ ּביְ ָתה ֵמ ֲעבוֹ ָד ִתי
ְר ִג ׁ ָ
ה'לה חוֹ זֶ ֶרת ו ְּמ ַס ֶּפ ֶרת לִ י ַּכ ּ ָמה ְמ ַצ ֵער
ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּהָ ,היְ ָתה ַח ָ ּנ ֶ
אוֹ ָת ּה ׁ ֶש ֵאין ָל ּה ֲח ֵב ָרה טוֹ ָבה וְ ַכ ּ ָמה ָק ׁ ֶשה ָל ּה לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָּכ ְך.
ה'לה ֲחמו ָּדה'ָ ,א ַמ ְר ִּתי
ְ ּב ַא ַחד ַה ָיּ ִמים ָע ָלה ַר ְעיוֹ ן ְ ּבמ ִֹחי'ַ :ח ָ ּנ ֶ
ָל ּה'ַ ,מה דַּ ְע ֵּת ְך לִ ְכ ּתֹב ַעל זֶ ה ִס ּפוּר?' ֵּכןֲ ...אנִ י ִהיא ׁ ֶש ִה ַ ּצ ְע ִּתי
ה'לה ׁ ֶש ִּלי לִ ְכ ּתֹב וּלְ ַס ֵּפר ּבוֹ ַעל ְרצוֹ נָ ּה לִ ְמצֹא ֲח ֵב ָרה
לְ ַח ָ ּנ ֶ
טוֹ ָבהּ ְ ,ב ִת ְקוָ ה ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ַה ִּס ּפוּרּ ְ ,ב ֶעזְ ַרת ַה ּׁ ֵשםִ ,היא ִּת ְמ ָצא
ָל ּה ֲח ֵב ָרה ִּכלְ ָב ָב ּה".
"א ָה ּה! זוֹ ַה ּ ַמ ָּט ָרה ׁ ֶשל ַה ֵּס ֶפר!" ֵה ַבנְ ִּתי ִּפ ְתאֹם.
ֲ
ה'לה ָּכ ְת ָבה ֶאת ִס ּפו ָּר ּה,
"נָ כוֹ ן"ֵ ,ה ׁ ִש ָיבה לִ י ִּת ְר ָצה ְ ּב ִחיּו ְּךַ ,
"ח ָ ּנ ֶ
וַ ֲאנִ י ִה ְק ַל ְד ִּתיִ ,ה ְד ַּפ ְס ִּתיָּ ,כ ַר ְכ ִּתי וְ ִה ַ ּנ ְח ִּתי אוֹ תוֹ ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּהִ .ק ִ ּו ִיתי
ׁ ֶשהוּא יְ עוֹ ֵרר ֶאת ְּתשׂ ו ֶּמת לִ ָ ּב ּה ׁ ֶשל יַ לְ דָּ ה נֶ ְח ָמ ָדה ,וְ ִהיא ִּת ְהיֶ ה
ה'לה ַל ֲח ֵב ָרה!"
לְ ַח ָ ּנ ֶ
"וְ ִה ֵ ּנה ַה ֵּס ֶפר ִה ּ ִ ׂ
"אנִ י
שיג ֶאת ַמ ְּט ָרתוֹ !" ָק ָר ִ
אתי ְ ּב ִשׂ ְמ ָחהֲ ,
ה'לה! ְ ּביַ ַחד נְ ַשׂ ֵחק וּנְ ַפ ְט ֵּפט וְ או ַּלי
רוֹ ָצה לִ ְהיוֹ ת ֲח ֵב ָרה ׁ ֶשל ַח ָ ּנ ֶ
ַ ּגם נִ ְכ ּתֹב ִס ּפוּר ָח ָד ׁשִ ,ס ּפוּר ׁ ֶשל ֲח ֵברוּת!"
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ת ַה ָּבלֹון
ְלפֹו ֵצץ ֶא

כתבה :מירי אלבום

ימה .יֵ ׁש ָל ּה 'קוּקוּ' ָאר ְֹך וְ ֶק ׁ ֶשת ִצ ְבעוֹ נִ ית,
יַ לְ דָּ ה ֲחמו ָּדה ִהיא ְּת ִמ ָ
נַ ֲע ַליִ ם ְמ ֻא ָ ּבקוֹ ת ְק ָצת ו ַּמ ָ ּבט ַצ ְח ָקנִ י.
ימה ּ ְ -ב ִמ ְשׂ ַחק ּ'תוֹ ֶפ ֶסת' סוֹ ֵער ֶ ּב ָח ֵצר,
ִהיא ָר ָצה ָּת ִמידְּ ,ת ִמ ָ
ו ַּבדֶּ ֶר ְך לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ְּכ ׁ ֶש ִהיא ְמ ַא ֶח ֶרת ִּכ ְמ ַעטִ ...היא ָר ָצה
וְ ָר ָצהַ ,ה ּ'קוּקוּ' ׁ ֶש ָּל ּה ִמ ְתנַ ְדנֵ דְ ,צחוֹ ָק ּה ַה ּ ִמ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל יוֹ ֵצר ְ ּב ָפנֶ ָיה
ה־מתו ָּקה ,וְ ַה ִחיּו ְּך  -אוֹ יַ ,ה ִחיּו ְּךַ ...מה הוּא ְמנַ ֶּסה
ּגו ָּמה ֲע ֻמ ָ ּק ְ
לְ ַה ְס ִּתיר?
יע ַעל ִסיּוּמוֹ ׁ ֶשל ַה ּׁ ִשעוּר
ְ ּבסוֹ ף ַהיּוֹ םְּ ,כ ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַמע ַה ִ ּצלְ צוּל ַה ּמוֹ ִד ַ
ימה ִהיא ָה ִר ׁ
ימה ֶאת ִּכ ְּס ָא ּה,
ָה ַא ֲחרוֹ ןָּ ,ת ִמיד ְּת ִמ ָ
אשוֹ נָ ה ַה ּ ְמ ִר ָ
לוֹ ַק ַחת ֶאת ַה ַיּלְ קוּט וְ ָר ָצה ַה ַ ּביְ ָתה.
לֹאִ ,היא לֹא ּבוֹ ַר ַחתַ .מה ִּפ ְתאֹם? ִהיא ָּפ ׁשוּט אוֹ ֶה ֶבת ָל ֶל ֶכת
ַה ַ ּביְ ָתה לְ ַבדִ ,עם ַע ְצ ָמ ּה ,לִ ְראוֹ ת ֶאת ַה ְּפ ָר ִחים ַה ּצוֹ ְמ ִחים
ַ ּבדֶּ ֶר ְך וְ ַל ְח ׁשֹב ַעל ַהיּוֹ ם ׁ ֶש ָע ַברָ .א ְמנָ ם לִ ְפ ָע ִמים ִמ ְת ַח ּׁ ֵשק ָל ּה
ָל ֶל ֶכת ִעם ֲח ֵברוֹ ת ,לְ ַפ ְט ֵּפט וְ לִ ְצחֹק ִא ָּתן ֲ -א ָבל ִהיא ְמ ַפ ֶח ֶדת,
ְמ ַפ ֶח ֶדת ְמאֹדִ .אם ֵהן יָ בוֹ א ּו ִא ָּת ּה ֵהן ֲעלוּלוֹ ת לְ ִה ָּז ֵכר ִּפ ְתאֹם
ׁ ֶש ֵהן רוֹ צוֹ ת ַל ֲעלוֹ ת ֵא ֶל ָיה לְ ַשׂ ֵחק ,וּלְ זֶ ה ִהיא ְ ּב ׁשוּם א ֶֹפן לֹא
מו ָּכנָ ה.
רוֹת ָיהִּ ,כי ִהיא
ְּת ִמ ָ
ימה ַ ּגם לֹא ָ
רוֹצה ָל ֶל ֶכת לְ ָב ֵּת ֶיהן ׁ ֶשל ַח ְב ֶ
רוֹצה ׁ ֶש ֶּזה ְיִק ֶרה.
ֶׁ
חוֹש ׁ ֶשת ׁ ֶש ֵהן ְיִרצ ּו לְ ַה ְחזִ יר ָל ּה ִ ּב ּקוּרִ ,וְהיא לֹא ָ
ימהְּ .כ ׁ ֶשלּ ֹא
ִ ּב ׁ ְשעוֹ ת ַא ַחר ַה ָ ּצ ֳה ַריִ ם ְמ ׁ ַש ֲע ֵמם ָל ּה ,לִ ְת ִמ ָ
ַמזְ ִמינִ ים ֲח ֵברוֹ ת ַה ַ ּביְ ָתה וְ לֹא הוֹ לְ ִכים לְ ָב ֵּת ֶיהן ׁ ֶשל ֲח ֵברוֹ ת
לְ ַשׂ ֵחק אוֹ לִ לְ מֹד ,נִ ׁ ְש ָאר זְ ַמן ַרב ָּפנוּי.
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ציירה:

ני יוסטמן
ח

ֵ ּבינְ ַתיִ ם ִהיא ָמ ְצ ָאה ִּפ ְתרוֹ ן ְמ ֻצ ָיּןַ :ה ִּס ְפ ִר ָיּה.
ִהיא הוֹ ֶל ֶכת ַל ִּס ְפ ִר ָיּהּ ,פוֹ ֶג ׁ ֶשת ׁ ָשם ֲח ֵברוֹ ת ְמ ַענְ יְ נוֹ ת ׁ ֶש ֵאינָ ן
לוֹ ְמדוֹ ת ַ ּב ִּכ ָּתה ׁ ֶש ָּל ּה ,ו ְּב ִע ָ ּקר ּ -פוֹ ֶג ׁ ֶשת ְס ָפ ִרים; ְס ָפ ִרים
ִמ ָּכל ַה ּסו ִּגים וְ ַה ּ ִמינִ יםִ .היא יוֹ ׁ ֶש ֶבת ׁ ָשם ׁ ָשעוֹ ת ֲא ֻרכּ וֹ תַ ,עד
ׁ ֶש ַה ִּס ְפ ִר ָיּה נִ ְס ֶ ּג ֶרת ,וְ ָאז לוֹ ַק ַחת ַה ַ ּביְ ָתה ֵס ֶפר אוֹ ׁ ְשנַ יִ ם.
יטב ,וְ ַגם ֶאת ַהנּוֹ ף ָה ֱאנוֹ ׁ ִשי
ְּת ִמ ָ
ימה ַמ ִּכ ָירה ֶאת ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ֵה ֵ
ׁ ֶש ָּל ּה .לְ ָמ ׁ ָשלֶ ,את ָה ִא ּׁ ָשה ַה ְּז ֵקנָ ה ׁ ֶשיּוֹ ׁ ֶש ֶבת ִמדֵּ י יוֹ ם ְ ּביוֹ מוֹ
ַ ּב ִּפ ָ ּנה ַה ּ ְ ׂ
ֹאש ּה ִמ ְט ַּפ ַחת ְּתכו ָּלה
ש ָמאלִ ית ׁ ֶשל ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ,וּלְ ר ׁ ָ
ימה ְּכ ׁ ֶש ִהיא ֻמ ַ ּנ ַחת ַ ּב ּב ֶֹקר ַעל
ְמג ֶֹה ֶצתְּ ,כמוֹ ַה ֻחלְ ָצה ׁ ֶשל ְּת ִמ ָ
ימה לוֹ ֶב ׁ ֶשת אוֹ ָת ּה.
ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ,לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ְּת ִמ ָ
יֵ ׁש ָל ּהָ ,ל ִא ּׁ ָשה ַה ִהיא ,יָ ַדיִ ם רוֹ ֲעדוֹ ת ְק ָצת ו ָּפנִ ים ׁ ֶש ָ ּב ֶהן
ֲחרו ִּצים ְק ָמ ִטים ֲח ִב ִיבים ׁ ֶש ּ ְמ ַח ְיּ ִכים ְ ּב ִח ָ ּבה ֶאל ַהיְ ָלדוֹ ת
ימה ָשׂ ָמה ֵלב
ׁ ֶש ָ ּבאוֹ ת ַל ִּס ְפ ִר ָיּה ,ו ְּב ִע ָ ּקר ֶ -אל ְּת ִמ ָ
ימהְּ .ת ִמ ָ
ׁ ֶש ִהיא ִמ ְס ַּת ֶּכ ֶלת ַר ּבוֹ ת לְ ֶע ְב ָר ּה ,וְ לֹא ְמ ׁ ַש ֶ ּנה ְ ּב ֵאיזֶ ה ַצד ׁ ֶשל
ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ִהיא נִ ְמ ֵצאת.
ַ ּב ַה ְת ָח ָלה ִהיא נִ ְב ֲה ָלה ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ְק ָצתֲ ,א ָבל ִא ּ ָמא ִה ְס ִ ּב ָירה ָל ּה
ׁ ֶש ָה ִא ּׁ ָשה ַה ּזֹאת טוֹ ָבה וּבוֹ ֵד ָדה; וְ ִהיא נֶ ֱהנֵ ית ָל ׁ ֶש ֶבת ְ ּב ָמקוֹ ם
רוֹ ֵע ׁש וְ ָשׂ ֵמ ַח ,לִ ְראוֹ ת יְ ָלדוֹ ת נֶ ְח ָמדוֹ ת וּלְ שׂ וֹ ֵח ַח ִא ָּתן.
ימה
ֲ'א ָבל ִהיא לֹא ְמשׂ וֹ ַח ַחת ִעם ַהיְ ָלדוֹ ת ִ ּב ְכ ָלל'ָ ,ח ׁ ְש ָבה ְּת ִמ ָ
יטה לִ ְפנוֹ ת ֵא ֶל ָיהּ ַ .ב ַה ְת ָח ָלה ַרק ֵ ּב ְר ָכה אוֹ ָת ּה
לְ ַע ְצ ָמ ּה וְ ֶה ְחלִ ָ
ְ
ְ
יפה ַ'מה ּׁ ְשלוֹ ֵמך?' וְ ָת ִמיד ִח ְיּ ָכה ֵא ֶל ָיה.
לְ ׁ ָשלוֹ םַ .א ַחר ָּכך הוֹ ִס ָ
ימה וְ ָענְ ָתה ָל ּה ְ ּב ִחיּוּךְ
ָה ִא ּׁ ָשה ִה ְת ַר ְ ּג ׁ ָשה ֵמ ִה ְת ַענְ יְ נו ָּת ּה ׁ ֶשל ְּת ִמ ָ
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ימה לְ ַכנּוֹ ת אוֹ ָת ּה ַ ּב ּת ַֹאר
ָ ּגדוֹ ל יוֹ ֵתר ִמ ְ ּב ָע ָבר ,ו ֵּמ ָאז ֵה ֵח ָּלה ְּת ִמ ָ
ֶה ָח ִביב ַ'ס ְב ָּתא'.

לִ ְפנֵ י ִ ּכ ׁ ְשמוֹ נִ ים ׁ ָשנָ ה ,בִּ ירו ׁ ָּשלַ יִ ם ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁשַ ,ח ָיּה יַ לְ ָדּ ה ָרזָ ה
ו ְּצנו ָּמה ,וְ לָ ּה ֵעינַ יִ ם ׁ ְשחֹרוֹ תּ ְ ,גדוֹ לוֹ ת וְ ַס ְק ָרנִ יּוֹ ת ,וְ ַצ ּ ָמה ֲא ֻר ָ ּכה.
ׁ ְש ָמ ּה ָהיָ ה ֶהענְ ְט ׁ ִשי.
ִא ּ ָמא ׁ ֶשל ֶהענְ ְט ׁ ִשי ָהיְ ָתה ִא ּ ָמא נִ ְפלָ ָאהֲ ,א ָבל ַאבָּ א ׁ ֶש ָ ּל ּה ַ -אבָּ א
ׁ ֶש ָ ּל ּה ל ֹא ָהיָ הּ ְ ,כלוֹ ַמר ֶהענְ ְט ׁ ִשי ָהיְ ָתה בְּ טו ָּחה ׁ ֶש ַּפ ַעם הוּא ָהיָ ה
 ִ ּכי ֲה ֵרי לְ ָכל ַהיְ לָ ִדים בָּ עוֹ לָ ם יֵ ׁש ַאבָּ אֲ ,א ָבל בִּ זְ ַמן ָ ּכלְ ׁ ֶשהוּ הוּאָּפ ׁשוּט נֶ ֱעלַ ם .אוּלַ י הוּא בָּ ַרח? אוּלַ י הוּא חוֹ לֶ ה? ֶהענְ ְט ׁ ִשי ל ֹא
זָ כְ ָתה לְ ַה ִ ּכיר אוֹ תוֹ ִ .היא ַ ּגם ל ֹא זָ כְ ָתה לֶ ֱאהֹב אוֹ תוֹ  ,לְ ִה ְת ַ ּג ְע ֵ ּג ַע
ֵאלָ יו אוֹ לְ ַפ ֵחד ִמ ּ ֶמנּ וִּ ...היא בִּ כְ לָ ל ל ֹא יָ ְד ָעה ִמי הוּא.
בִּ ירו ׁ ָּשלַ יִ ם ׁ ֶשל ָאזַ ,היְ לָ ִדים ל ֹא ׁ ָש ֲאלוּ ׁ ְש ֵאלוֹ תֵ .הם ַרק ִה ְק ׁ ִשיבוּ
לְ ַמה ׁ ּ ֶש ָא ְמרוּ לָ ֶהם ,וְ זֶ ה ַמה ׁ ּ ֶש ֵהם יָ ְדעוִּ .אם ַה ְ ּגדוֹ לִ ים ל ֹא
ימן ׁ ֶשלּ ֹא ָצ ִר ְ
יך לָ ַד ַעת אוֹ תוֹ .
ָא ְמרוּ ַמ ׁ ּ ֶשהוּ  -זֶ ה ָהיָ ה ִס ָ
ָ ּכ ְך ָ ּג ְדלָ ה ֶהענְ ְט ׁ ִשי ,וְ ִא ָּת ּה ָ ּג ְדלָ ה ַה ִח ָידה.
ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר ִס ְּפ ָרה ַה ּמוֹ ָרה ׁ ֶשל ֶהענְ ְט ׁ ִשי ׁ ֶש ֵיּ ׁש לָ נוּ ַאבָּ א בַּ ׁ ּ ָש ַמיִ ם,
ׁ ֶש ּ ַמ ְק ׁ ִשיב וְ אוֹ ֵהב לִ ׁ ְשמ ַֹע ֶאת ַה ְּת ִפ ָ ּלה ׁ ֶשל יַ לְ ֵדי יִ ְשׂ ָר ֵאל,
ִה ְת ַר ְ ּג ׁ ָשה ֶהענְ ְט ׁ ִשי ְמאֹדִ .היא יָ ְד ָעה ׁ ֶש ַה ׁ ּ ֵשם נִ ְמ ָצא בַּ ׁ ּ ָש ַמיִ ם,
ֲא ָבל ִהיא ל ֹא יָ ְד ָעה ֵאיפֹה נִ ְמ ָצא ַאבָּ א ׁ ֶש ָ ּל ּה ַה ְּפ ָר ִטי .אוּלַ י ַ ּגם
הוּא בַּ ׁ ּ ָש ַמיִ ם? וְ אוּלַ י בְּ חוּץ לָ ָא ֶרץ?
ַּפ ַעם ַא ַחתּ ְ ,כ ׁ ֶש ּ ֵמ ִא ְיר ֶ'קה ָא ִח ָיה ׁ ָש ַאל ֶאת ִא ּ ָמא לָ ּ ָמה ַאבָּ א
ל ֹא חוֹ זֵ רִ ,א ּ ָמא ַרק ִה ְס ַּת ְ ּכלָ ה ַהחו ָּצה ֶדּ ֶר ְך ַה ַחלּ וֹ ן ו ְּד ָמעוֹ ת
ָעלוּ בְּ ֵעינֶ ָיה.
ְדּ ָמעוֹ ת! בָּ ֵעינַ יִ ם ׁ ֶשל ִא ּ ָמא!
ֵמ ָאז ִהזְ ִה ָירה ֶהענְ ְט ׁ ִשי ֶאת ֵמ ִא ְיר ֶ'קה ׁ ֶש ָאסוּר לִ ׁ ְשאֹל ,לְ עוֹ לָ ם,
ַעל ַאבָּ א ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ַה ֶ ּנ ֱעלָ ם...
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ימה ַה ַ ּביְ ָתהְ ,שׂ ָע ָר ּה ָהיָ ה ָסתוּר
ְ ּביוֹ ם ׁ ְשלִ ׁ ִ
ישי ְּכ ׁ ֶש ָחזְ ָרה ְּת ִמ ָ
וְ ֵעינֶ ָיה ֲא ֻד ּמוֹ תּ ַ .ב ַה ְפ ָס ָקה נִ ְ ּג ׁ ָשה ֵא ֶל ָיה ֶא ְס ִּתי ,זוֹ ַה ְ ּגבוֹ ָהה
ׁ ֶש ִהיא ַ ּגם ַמלְ ַּכת ַה ִּכ ָּתה ,וְ ׁ ָש ֲא ָלה אוֹ ָת ּה ִאם ִּת ְר ֶצה לִ לְ מֹד
ִא ָּת ּה ַל ּ ִמ ְב ָחן ְ ּבתוֹ ָרהּ ָ .בנוֹ ת ַר ּבוֹ ת רוֹ צוֹ ת לִ לְ מֹד ִעם ֶא ְס ִּתי,
ימה נִ לְ ֲח ָצה ִמן ַה ּׁ ְש ֵא ָלה ,ו ִּמ ָיּד
ִּכי ִהיא ֲחרו ָּצה ְמאֹדֲ ,א ָבל ְּת ִמ ָ
"איפֹה? ַ ּב ַ ּביִ ת ׁ ֶש ָּל ְך?"
ׁ ָש ֲא ָלהֵ :
"על ָּכ ְך נַ ְחלִ יט ַא ַחר ָּכ ְך .יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ֶא ְצ ֵלנ ּו יִ ְהיֶ ה
ֶא ְס ִּתי ִה ְת ַּפ ְּל ָאהַ :
ָעמוּס ִמדַּ יֲ ,א ָבל ק ֶֹדם נִ ְר ֶאה ִאם ַמ ְת ִאים ָלנ ּו לִ לְ מֹד ְ ּביַ ַחד".
ימה ְ ּב ִה ּסוּס ,וְ ֶא ְס ִּתי
ֶ
"א ְהםָ ...אז או ַּלי לֹא ְּכ ַדאיָ "...ענְ ָתה ְּת ִמ ָ
ְ
"מהַ ,א ְּת לֹא רוֹ ָצה לִ לְ מֹד ִא ִּתי? לֹא ָצ ִריךֲ ,אנִ י ֶאלְ ַמד
נֶ ֶעלְ ָבהָ :
ִעם ׁשוֹ ׁ ִשי!" וְ ִה ְס ּתוֹ ְב ָבה ֲאחוֹ ַר ִ ּנית.
ימה ָהלְ ָכה ָּכ ָר ִגילִ ,מ ָיּד ַא ֲח ֵרי ַה ִ ּצלְ צוּל ,וְ ָהיְ ָתה ֲעצו ָּבה
ְּת ִמ ָ
ְ
ְמאֹד .לֹא דַּ י ָל ּה ַ ּב ּסוֹ דֶ ׁ ,ש ָ ּק ׁ ֶשה ָל ּה ָּכל ָּכך לִ ׁ ְשמֹרַ ,ע ְכ ׁ ָשו ַ ּגם
ֶא ְס ִּתי לֹא ִּת ְר ֶצה לִ ְהיוֹ ת ֲח ֵב ָרה ׁ ֶש ָּל ּהַ ...מה ִיּ ְהיֶ ה?
ִמ ָיּד לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִּס ְיּ ָמה לִ לְ מֹד ִמ ֲה ָרה ַל ִּס ְפ ִר ָיּה .לְ ִשׂ ְמ ָח ָת ּה,
ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ֲע ַדיִ ן לֹא נִ ְס ְ ּג ָרה; וּלְ ָא ׁ ְש ָר ּהּ ַ ,גם ַס ְב ָּתא ֲע ַדיִ ן לֹא
ָהלְ ָכהִ .היא יָ ׁ ְש ָבה ְ ּב ִפ ָ ּנ ָת ּה ַה ְּקבו ָּעה ,ו ִּמ ָיּד ְּכ ׁ ֶש ָר ֲא ָתה ֶאת
ימה
ְּת ִמ ָ
ימה ֵה ִבינָ ה ׁ ֶש ָ ּק ָרה ָל ּה ַמ ּׁ ֶשהוְּּ .כ ׁ ֶש ָר ֲא ָתה ַס ְב ָּתא ׁ ֶש ְּת ִמ ָ
ִמ ְתכּ וֹ נֶ נֶ ת ָל ֵצאת ֵמ ַה ִּס ְפ ִר ָיּהִ ,היא ָק ָמה ִמ ּ ְמקוֹ ָמ ּהִ ,ה ְת ָק ְר ָבה
ימה?"
ֶאל ַה ֶּפ ַתח וְ ָא ְמ ָרה ָל ּה" :או ַּלי ְּת ַל ִ ּוי אוֹ ִתי ַה ַ ּביְ ָתהְּ ,ת ִמ ָ
"ב ִשׂ ְמ ָחה!" וְ ָח ׁ ְש ָבה
ימה נִ ְד ֲה ָמהַ ,א ְך ִמ ָ ּיד ֵה ׁ ִש ָיבהּ ְ :
ְּת ִמ ָ
ְ
ְ
לְ ַע ְצ ָמ ּהֶ ׁ ,ש ּ ִמ ְּז ַמן לֹא ׁ ָש ְמ ָעה ִמ ׁ ְש ָּפט ָארֹך ָּכל ָּכך ִמ ִּפ ָיה ׁ ֶשל
ַס ְב ָּתאֲ .א ָבל ַה ַה ְפ ָּתעוֹ ת לְ אוֹ תוֹ יוֹ ם ֲע ַדיִ ן לֹא נִ ְג ְמרוֵּ ,הן ַרק
ִה ְת ִחילוּ...
"כ ָבר זְ ַמן
ימה"ָ ,א ְמ ָרה ָל ּה ַס ְב ָּתא ַ ּבדֶּ ֶר ְךְּ ,
ַ
"א ְּת יוֹ ַד ַעתְּ ,ת ִמ ָ
ַרב ׁ ֶש ֲאנִ י רוֹ ָצה לְ ַס ֵּפר ָל ְך ַמ ּׁ ֶשהוְּּ .כ ׁ ֶש ֲאנִ י רוֹ ָאה אוֹ ָתךְ,
יאה דְּ ַבר ָמה ַ ּב ֵּלב ,וַ ֲאנִ י חוֹ ׁ ֶש ֶבת
ֲאנִ י ַמ ְר ִ ּג ׁ ָ
ישה ׁ ֶש ַא ְּת ַמ ְח ִ ּב ָ
ְ
ׁ ֶש ַה ִּס ּפוּרַ ,ה ִּס ּפוּר ׁ ֶש ִּלי ,יָ כוֹ ל ַל ֲעזֹר ָלך .רוֹ ָצה לִ ׁ ְשמ ַֹע?"

יַ לְ דָּ ה ְק ַט ָ ּנה ו ׁ ְּש ָמ ּה ֶהענְ ְט ׁ ִשי; ִס ְּפ ָרה ַעל ָה ָאב ׁ ֶש ּ ֵמעוֹ ָלם לֹא
ָר ֲא ָתהֲ ,א ָבל ָּת ִמיד ָחלְ ָמה ָע ָליו ַ ּב ַּליְ ָלה וְ ִד ְמיְ נָ ה אוֹ תוֹ ַ ּביּוֹ ם;
ִס ְּפ ָרה ַעל ָאב ׁ ֶש ִ ּב ּתוֹ לֹא יָ ְד ָעה ִאם הוּא ָהיָ ה ָא ָדם טוֹ ב וְ ִאם
ָא ַהב אוֹ ָת ּה ,וְ ַעל יַ לְ דָּ ה ׁ ֶשלּ ֹא ֵה ִבינָ ה ָל ּ ָמה ִא ּ ָמא ׁ ֶש ָּל ּה ֵאינָ ּה
מו ָּכנָ ה לְ ַד ֵ ּבר ָע ָליו...
"אנִ י נִ זְ ֶּכ ֶרת
ְּ
ימהֲ ,
"כ ׁ ֶש ֲאנִ י רוֹ ָאה אוֹ ָת ְך"ָ ,א ְמ ָרה ַס ְב ָּתא לִ ְת ִמ ָ
ְ ּב ֶהענְ ְט ׁ ִשי ַה ְּק ַט ָ ּנה ו ַּב ּסוֹ ד ׁ ֶש ָּל ּהּ ַ ,ב ּסוֹ ד ׁ ֶש ָחנַ ק אוֹ ָת ּה ְּכמוֹ
ָ ּבלוֹ ן ָק ָטן ׁ ֶש ּ ִמ ְתנַ ֵּפ ַח ו ִּמ ְתנַ ֵּפ ַח ,וְ ַרק ְּכ ׁ ֶש ּ ְמפוֹ ְצ ִצים אוֹ תוֹ  -הוּא
ִמ ְת ַּכ ֵ ּוץ וְ נֶ ֱע ַלםֲ .אנִ י לֹא רוֹ ָצה ׁ ֶש ִּת ְגדְּ לִ י לִ ְהיוֹ ת ִא ּׁ ָשה ׁ ְש ֵק ָטה
ו ְּר ִצינִ ית ָּכמוֹ ָה".
ימה ָהיְ ָתה ְ ּב ֶמ ַתח.
ֶ"ר ַגעֲ ,א ָבל ַמה ָ ּק ָרה ַ ּב ּסוֹ ף?" ְּת ִמ ָ
"א ָבל ק ֶֹדם
ֲ
"אנִ י ֲא ַס ֵּפר ָל ְך ְ ּב ֶעזְ ַרת ַה ּׁ ֵשם"ִ ,ה ְב ִט ָיחה ַס ְב ָּתאֲ ,
ְ
ֲאנִ י רוֹ ָצה ָל ַד ַעת ָמה ַא ְּת ְמ ַת ְכנֶ נֶ ת ַל ֲעשׂ וֹ ת ַ ּב ּסוֹ ד ׁ ֶש ָּלך!"
"מ ַאיִ ן ַא ְּת יוֹ ַד ַעת ׁ ֶש ֵיּ ׁש
ַ
ימהֵ ,
"ה ּסוֹ ד? ׁ ֶש ִּלי?" ִה ְס ִמ ָיקה ְּת ִמ ָ
ְ
ּ
לִ י סוֹ ד? ו ִּב ְכ ָלל ,הוּא לֹא ְר ִצינִ י וְ ָגדוֹ ל ָּכל ָּכךַ ...רק ׁ ֶש ַהיוֹ ם,
ַ ּב ִּכ ָּתה ,לֹא ָר ִצ ִיתי לְ ַהזְ ִמין ֶאת ֶא ְס ִּתיֲ ,א ָבל זֶ ה לֹא ִ ּב ְג ָל ָל ּה,
זֶ ה ִ ּב ְג ַלל ַה"...
"אם ֲאנִ י ֲא ַס ֵּפר ָל ְך ֶמה ָהיָ ה ַ ּב ּסוֹ ף ַּת ְב ִט ִיחי לִ י ׁ ֶש ּ ָמ ָחר ַּתזְ ִמינִ י
ִ
ֲח ֵב ָרה ַה ַ ּביְ ָתה?" ׁ ָש ֲא ָלה ַס ְב ָּתא ,וְ ֵעינֶ ָיה נָ ְצצ ּו ִ ּב ְמ ׁשו ָּבה.
ימה נִ ְב ֲה ָלהָ :ל ּ ָמה? ָמ ַתי? וְ ֵא ְ
יך ֲאנִ יָ ...מה ,לְ ַהזְ ִמין ַה ַ ּביְ ָתה?
ְּת ִמ ָ
ֲא ָבל ֲאנִ י ִמ ְת ַ ּב ֶיּ ׁ ֶשתִ ...מ ְת ַ ּב ֶיּ ׁ ֶשת ַ ּב ַ ּביִ ת ַה ָ ּק ָטן וְ ַה ָיּ ׁ ָשן ׁ ֶש ָּלנוּ,
ַ ּב ִּקירוֹ ת ַהלּ ֹא ְמ ֻס ָיּ ִדיםּ ַ ,ב ּׁ ֻשלְ ָחן ַה ְמ ֻר ָּפט ו ַּב ִּכ ְּסאוֹ ת ַהחוֹ ְר ִקים.
ֲא ָבל או ַּלי ...או ַּלי ֶ ּב ֱא ֶמת טוֹ ב יוֹ ֵתר לְ ַגלּ וֹ ת זֹאת ִמ ְּל ַפ ֵחד ָּכל
יש ִהי ִּת ְר ֶאה ֶאת
ַה ְּז ַמן ׁ ֶש ּ ִמ ׁ ֶ
יש ִהי ֵּת ַדעֶ ׁ ,ש ּ ִמ ׁ ֶ
יש ִהי ְּתנַ ֵח ׁשֶ ׁ ,ש ּ ִמ ׁ ֶ
יטים ַהיְ ׁ ָשנִ ים אוֹ ְּת ַג ֶּלה ׁ ֶש ַה ֶ ּב ֶגד נִ לְ ַקח ִמ ְ ּג ַמ"ח!
ָה ָר ִה ִ
ִהיא ָח ׁ ְש ָבה ַעל ֶהענְ ְט ׁ ִשיֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה ְשׂ ֵמ ָחה ָל ַד ַעת ַעל ָא ִב ָיה

ָּכל דָּ ָבר ׁ ֶשהוּא ו ִּבלְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא לִ ְחיוֹ ת ִעם סוֹ ד ָ ּגדוֹ ל ו ִּמ ְס ּתוֹ ִרי,
יטה.
יע לִ נְ ׁשֹם ,וְ ֶה ְחלִ ָ
ׁ ֶשלּ וֹ ֵחץ ַעל ַה ֵּלב ו ַּמ ְפ ִר ַ
"את ֶא ְס ִּתי ֲאנִ י ֲע ַדיִ ן לֹא רוֹ ָצה
"טוֹ בַ ,ס ְב ָּתא"ָ ,א ְמ ָרה ְ ּב ׁ ֶש ֶקטֶ ,
יש ַבעִ .היא ֲע ִדינָ ה וַ ֲח ָכ ָמה,
לְ ַהזְ ִמיןֲ ,א ָבל או ַּלי ַאזְ ִמין ֶאת ֱאלִ ׁ ֶ
ְ
וְ ִאם ֶא ְר ֶאה ׁ ֶש ִהיא נֶ ֱהנֵ ית ָלבוֹ א ֵא ַלי או ַּלי ַא ַחר ָּכך ַאזְ ִמין
ֲח ֵברוֹ ת נוֹ ָספוֹ ת".
יש ַבע ָּתבוֹ א ,יִ ְהיֶ ה
ַס ְב ָּתא ָשׂ ְמ ָחהִ .היא יָ ְד ָעה ׁ ֶש ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ֱאלִ ׁ ֶ
ימה ַקל יוֹ ֵתר לְ ַהזְ ִמין ֲח ֵברוֹ ת נוֹ ָספוֹ ת ,ו ָּב ֶר ַגע ׁ ֶש ַה ּסוֹ ד
לִ ְת ִמ ָ
ֵאינוֹ סוֹ ד ֶ -א ְפ ׁ ָשר לִ נְ ׁשֹם לִ ְרוָ ָחה!
ַס ְב ָּתא ִּכ ְח ְּכ ָחה ִ ּב ְגרוֹ נָ ּה וְ ֵה ֵח ָּלה לְ ַס ֵּפר" :לִ ְפנֵ י ֶע ְשׂ ִרים ׁ ָשנָ ה,
ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ יֶ ,הענְ ְט ׁ ִשיָ ,היִ ִיתי ַ ּבת ׁ ִש ּׁ ִשים ִּכ ְמ ַעטִ ,ה ְת ַּפ ְר ְס ָמה ָ ּב ִע ּתוֹ ן
יקיםֶ ׁ ,ש ַ ּב ְּז ַמן
ַּכ ָּת ָבה יָ ָפה ַעל ֲחבו ָּרה ׁ ֶשל ַּכ ּ ָמה יְ הו ִּדים ַצדִּ ִ
ׁ ֶש ַה ּטו ְּר ִקים ׁ ָשלְ ט ּו ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל יָ ְצא ּו לְ ַח ֵּפשׂ א ֶֹכל לְ ַתלְ ִמ ֵידי
יְ ׁ ִש ָיבהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ֵהם יו ְּכל ּו לִ לְ מֹד ְ ּבלֹא ַה ְפ ָר ָעהּ ְ .ב ֶמ ׁ ֶש ְך ְּתקו ָּפה
ֲא ֻר ָּכה ֵהם ֵה ִביא ּו ַל ְיּ ׁ ִש ָיבה דִּ ְב ֵרי ַמ ֲא ָכל וְ ִה ִ ּציל ּו ֶאת ַה ַ ּבחו ִּרים
ֵמ ָר ָעבֲ .א ָבל ְ ּב ַא ַחד ַה ָיּ ִמים ָּת ַפס אוֹ ָתם ַח ָיּל טו ְּר ִקי וְ יָ ָרה
יפה ְ ּב ׁ ֶש ֶקט:
ָ ּב ֶהם "...קוֹ ָל ּה ׁ ֶשל ַס ְב ָּתא נֶ ֱח ַל ׁש ,וְ ִהיא הוֹ ִס ָ
"ברו ִּרים ׁ ֶש ָע ַר ְכ ִּתי ִ ּגלּ ּו לִ י ִּכי ֶא ָחד ֵמ ָה ֲאנָ ׁ ִשים ָה ֵהם ָהיָ ה ַא ָ ּבא
ֵּ
ְ
ׁ ֶש ִּליֲ .אנִ י ְמ ׁ ַש ֶע ֶרת ׁ ֶש ִא ּ ִמי נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה ָּכל ָּכךַ ,עד ׁ ֶשלּ ֹא ָר ְצ ָתה
יאה ַ ּב ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ַּכ ּ ָמה
לְ ַד ֵ ּבר ַעל זֶ ה ְּכ ָללֲ ,א ָבל ִהיא לֹא ֵה ִב ָ
ָק ׁ ֶשה יִ ְהיֶ ה לִ י וּלְ ַא ַחי ִעם ַה ּׁ ְש ִת ָיקה ׁ ֶש ָּל ּה וְ ִעם ַה ּסוֹ ד ׁ ֶש ִּל ָ ּוה
ֶאת ַח ֵיּינוּ"...
קוֹ ָל ּה ׁ ֶשל ַס ְב ָּתא ָ ּגוַ ע לְ ֶר ַגעַ ,א ְך ִמ ָיּד ִה ְת ַח ֵּזק ,וְ ִהיא ָא ְמ ָרה:
"עם ָּכל ַה ַ ּצ ַער ַעל ֶה ָע ָברָ ,שׂ ַמ ְח ִּתי ְמאֹד לְ ַגלּ וֹ ת ׁ ֶש ַא ָ ּבא ׁ ֶש ִּלי
ִ
ָהיָ ה ָא ָדם טוֹ ב וְ ַצדִּ יקָ ,א ָדם ׁ ֶש ָעזַ ר לְ ֻכ ָּלם ו ָּפ ַעל לְ ַמ ַען ַה ּתוֹ ָרה
ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהִּ .כי ְּכ ׁ ֶש ַה ָ ּבלוֹ ן ִמ ְת ּפוֹ ֵצץִ ,מ ְת ַּפ ֶ ּנה ָמקוֹ ם לִ ְד ָב ִרים
יָ ִפים ֲא ֵח ִרים!"

ימה ְ ּב ֵעינַ יִ ם
ִ
"ס ּפוּר ֲא ִמ ִּתי? זֶ ה ַמה ּׁ ֶש ֲאנִ י אוֹ ֶה ֶבת!" ָא ְמ ָרה ְּת ִמ ָ
ּבוֹ ְרקוֹ ת ,וְ ַס ְב ָּתא ִס ְּפ ָרה; ִס ְּפ ָרה ַעל ַה ַח ִיּים ׁ ֶש ָּל ּה ִ ּב ְהיוֹ ָת ּה
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ׁש ַּדּקֹות
ְּבעֹוד ָח ֵמ
ה לוי

מרים שמח
כתבה :סימי שטיין ציירה:

ישי.
ִמ ָּכל יְ מוֹ ת ַה ּׁ ָשבו ַּעֶ ,אלְ ָחנָ ן אוֹ ֵהב ְ ּביוֹ ֵתר ֶאת יוֹ ם ׁ ְשלִ ׁ ִ

ָל ַק ַחת ַה ַ ּביְ ָתה".

ַמדּ ו ַּע? ַא ֶּתם ׁשוֹ ֲאלִ ים.

"עוֹ ד לֹא ָ ּב ַח ְר ָּת? ַא ָּתה נִ ְמ ָצא ָּכאן ְּכ ָבר זְ ַמן ַרב! נוּּ ְ ,ב ַחר
ַמ ֵהרְּ ,כ ָבר ְמ ֻא ָחר".

ּבוֹ א ּו ִא ִּתי וְ נִ ְר ֶאה ָמה עוֹ ֶשׂ ה ֶאלְ ָחנָ ן ַ ּביּוֹ ם ַה ֶּזהִ .ה ֵ ּנהַ ,חכּ ּו ִמ ַּת ַחת
ָה ֵעץ ַה ֶּזהִ ,ה ְס ַּת ְּתרוֵּּ ...ת ֶכף ִּת ְרא ּו לְ ָאן הוּא הוֹ ֵל ְך.
ִה ֵ ּנה הוּא ִמ ְת ָק ֵרב! רוֹ ִאים ֶאת ַה ֶיּ ֶלד ֶה ָחמוּדֶ ׁ ,שלּ וֹ ֵּפאוֹ ת
ׁ ְשחֹרוֹ ת ו ְּמ ֻסלְ ָסלוֹ ת? זֶ ה ּו ֶאלְ ָחנָ ן!
ָמה? ָאהַ ,א ֶּתם ׁשוֹ ֲאלִ ים ַמה יֵ ׁש ַ ּב ּ ַ ׂ
ש ִּקית ֶה ָע ָבה ׁ ֶש ְ ּביָ דוֹ ? ֵאלּ ּו
ְס ָפ ִריםַּ ,כ ּמו ָּבן.
ַע ְכ ׁ ָשו ַא ֶּתם ְמ ִבינִ ים לְ ָאן הוֹ ֵל ְך ֶאלְ ָחנָ ן?
נָ כוֹ ןֶ ,אלְ ָחנָ ן הוֹ ֵל ְך ַל ִּס ְפ ִר ָיּה!
ישי הוּא ַהיּוֹ ם ׁ ֶשל ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ,וְ ָל ֵכן ֶאלְ ָחנָ ן אוֹ ֵהב ְ ּביוֹ ֵתר
יוֹ ם ׁ ְשלִ ׁ ִ
ֶאת ַהיּוֹ ם ַה ֶּזה.
ּבוֹ אוּ ,נֵ ֵל ְך ַא ֲח ָריו ְ ּב ׁ ֶש ֶקט ,נִ ְר ֶאה ַמה הוּא עוֹ ֶשׂ ה ׁ ָשם.

"הזְ דָּ ֵרז!" אוֹ ֶמ ֶרת ַה ַּס ְפ ָרנִ ית" ,עוֹ ד ְמ ַעט סוֹ ְג ִרים".
ִ

"בעוֹ ד ָח ֵמ ׁש דַּ ּקוֹ ת".
"טוֹ ב" ,אוֹ ֵמר ֶאלְ ָחנָ ן לְ ַע ְצמוֹ ּ ְ ,
ְ ּבעוֹ ד ָח ֵמ ׁש דַּ ּקוֹ ת...
ֶאת ַה ּ ִמ ׁ ְש ָּפט ַה ֶּזה ֶאלְ ָחנָ ן אוֹ ֵמר ְ ּב ָכל ּב ֶֹקר.
יע ַה ְּז ַמן
ְּכ ׁ ֶש ִא ּ ָמא ְמ ִע ָירה אוֹ תוֹ ֵמ ַה ּׁ ֵשנָ ה וְ קוֹ ֵראתֶ :
"אלְ ָחנָ ןִ ,ה ִ ּג ַ
ְ
"בעוֹ ד ָח ֵמ ׁש דַּ ּקוֹ ת" ו ִּמ ְת ַה ֵּפך ַל ַ ּצד
ָלקוּם!" עוֹ נֶ ה ֶאלְ ָחנָ ןּ ְ :
ַה ּׁ ֵשנִ י.
ָּכ ָכה עוֹ ְברוֹ ת ָח ֵמ ׁש דַּ ּקוֹ ת ,וְ עוֹ ד ָח ֵמ ׁש ,וְ עוֹ ד ָח ֵמ ׁש ...ו ְּכ ׁ ֶשהוּא
יע ַל ֵחיְ ֶדר ַהיְ ָל ִדים ְּכ ָבר ִמ ְת ַּפ ְּללִ ים ,וְ ָל ֶר ֶ ּב'ה יֵ ׁש ַמ ָ ּבט ָחמוּר
ַמ ִ ּג ַ
ָ ּב ֵעינַ יִ ם"ׁ :שוּב ֵא ַח ְר ָּתֶ ,אלְ ָחנָ ן? ָמ ַתי ִּת ְת ַ ּג ֵ ּבר וְ ַת ְפ ִסיק לְ ַא ֵחר?
ֲח ָבל ָּכל ָּכ ְך ַעל ַה ְּז ַמן ׁ ֶשל לִ ּמוּד ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּל ָך!"
ֶאלְ ָחנָ ן יוֹ ֵד ַעַ ,א ְך ַה ּ ְ ׂ
יכה ְמ ַח ּ ֶמ ֶמת ָּכל ָּכ ְךַּ .כ ּ ָמה נָ ִעים לוֹ
ש ִמ ָ
לְ ִה ּׁ ָש ֵאר ַּת ְח ֶּת ָיה ,וְ ֵאין לוֹ ֵח ׁ ֶשק ָלקוּםָ ...ל ֵכן ְ ּב ָכל ּב ֶֹקר הוּא
"בעוֹ ד ָח ֵמ ׁש דַּ ּקוֹ ת".
ָר ִגיל לוֹ ַמר ֶאת ַה ּ ִמ ׁ ְש ָּפט ַה ֶּזהּ ְ :
ְּכ ׁ ֶשהוּא ָקם לְ ַב ּסוֹ ףְּ ,כ ָבר ְמ ֻא ָחר ְמאֹד.

ֶאלְ ָחנָ ן ֵאינוֹ ׁשוֹ ֵמ ַע .הוּא ׁ ָשקו ַּע ַ ּב ֵּס ֶפר.
"יֶ ֶלד" ,אוֹ ֶמ ֶרת ׁשוּב ַה ַּס ְפ ָרנִ ית" ,עוֹ ד ְמ ַעט סוֹ ְג ִרים!"
"א ָבל עוֹ ד לֹא ָ ּב ַח ְר ִּתי ֵס ֶפר
ֶאלְ ָחנָ ן ֵמ ִרים ֵעינַ יִ ם ֵמ ַה ֵּס ֶפרֲ .
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ֶאלְ ָחנָ ן ָר ִגיל ָּכל ָּכ ְך לוֹ ַמר ֶאת ַה ּ ִמ ׁ ְש ָּפט ַה ֶּזהַ ,עד ׁ ֶשהוּא לֹא
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ָשׂ ם ֵלב ׁ ֶש ַ ּגם ַע ְכ ׁ ָשוּ ַ ,ב ִּס ְפ ִר ָיּה ,הוּא ָא ַמר אוֹ תוֹ  .הוּא ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך
לִ ְבחֹר ְס ָפ ִרים ְ ּבלִ י ָל ִשׂ ים ֵלב ׁ ֶש ָע ְבר ּו ָח ֵמ ׁש דַּ ּקוֹ ת ,וְ עוֹ ד ָח ֵמ ׁש,
וְ עוֹ ד ָח ֵמ ׁש ...לְ ַאט־לְ ַאט ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ִמ ְתרוֹ ֶקנֶ תֲ ,א ָבל ֶאלְ ָחנָ ן
ׁ ָשקו ַּע ָּכל ֻּכלּ וֹ ַ ּב ֵּס ֶפר וְ ֵאינוֹ ַמ ְב ִחין ַ ּב ַ ּנ ֲע ָשׂ ה ְס ִביבוֹ .
ַה ֵּס ֶפר ְמ ַר ֵּתק אוֹ תוֹ .

ִל ְפ ֵני ׁ ָש ִנים ַרבּ וֹ ת

"א ָּתה לֹא לְ ַבד!" הוּא ׁשוֹ ֵמ ַע ִּפ ְתאֹם קוֹ ל ֵמ ֲאחוֹ ָריו.
ַ
"מי ַא ָּתה?" הוּא ׁשוֹ ֵאל ֶאת ַה ֶיּ ֶלד
ֶאלְ ָחנָ ן ִמ ְס ּתוֹ ֵבב ְ ּב ֶב ָה ָלהִ .
ׁ ֶש ּמוּלוֹ .

בְּ ַה ְצלָ ָחה בְּ לִ ּמוּד ַה ּתוֹ ָרה!

בַּ ֲעיָ ָרה ְק ַט ָ ּנה ְמאֹד
ַח ָיּה לָ ּה ִמ ׁ ְש ָּפ ָחה

"מ ָה ֲעיָ ָרה ׁ ֶשל
ַ
"ה ֶיּ ֶלד ֵמ ַה ֵּס ֶפר?" ׁשוֹ ֵאל ֶאלְ ָחנָ ן ְ ּב ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּתֵ ,
ַּפ ַעם? זֶ ה ...זֶ ה ֶ ּב ֱא ֶמת ַא ָּתה?" ֶאלְ ָחנָ ן ּפוֹ ֵת ַח ׁ ְש ֵּתי ֵעינַ יִ ם
ֲענָ ִקיּוֹ ת .הוּא לֹא ַמ ֲא ִמין ַ -ה ֶיּ ֶלד ֵמ ַה ֵּס ֶפר עוֹ ֵמד מוּלוֹ !

ׁ ֵש ׁש בָּ נוֹ ת בָּ ּה ,ו ֵּבן ֶא ָחד
יָ ָקר הוּא ַהבֵּ ן ,יָ ִחיד ו ְּמיֻ ָחד.
ְּפאוֹ ָתיו ְמ ֻסלְ ָסלוֹ ת
וְ ֵעינַ יִ ם לוֹ ְ ּגדוֹ לוֹ ת,
ֵעינַ יִ ם ֲח ָכמוֹ ת וּנְ בוֹ נוֹ ת
ַה ְּמ ַב ְ ּק ׁשוֹ ת ו ִּמ ְת ַח ְ ּננוֹ ת
לִ לְ מֹד ֶאת ּתוֹ ַרת ַה ׁ ּ ֵשם
שם.
ִמ ַּסם ַה ַח ִיּים לְ ִה ְתבַּ ּ ֵ ׂ
ַא ְך בַּ בַּ יִ ת ְּפרו ָּטה ַאיִ ן
ַרק לֶ ֶחם ַצר ו ְּמ ַעט ַמיִ ם
עֹנִ י וְ ַדלּ וּת ׁ ָשם שׂ וֹ ְר ִרים
ַא ְך ַעל לִ ּמוּד ַה ּתוֹ ָרה ל ֹא ְמוַ ְּת ִרים!

לְ ֶאלְ ָחנָ ן!
ָהיִ ִיתי ַח ָיּב לַ ְחזֹר ַהבַּ יְ ָתה.

"זֶ ה ֲאנִ יַ ,ה ֶיּ ֶלד ֵמ ַה ֵּס ֶפר".

בְּ ׁ ַשלְ וָ ה ו ְּב ִשׂ ְמ ָחה.
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"ש ַכ ְח ִּתי ָל ֶל ֶכת ַה ַ ּביְ ָתה! נִ ׁ ְש ַא ְר ִּתי ּפֹה לְ ַבד!"
"הי!" הוּא צוֹ ֵעקָ ׁ ,
ֵ
"מה
דְּ ָמעוֹ ת ַמ ְת ִחילוֹ ת לִ זְ לֹג ַעל לְ ָחיָ יוִ .
"א ּ ָמא!" הוּא ּבוֹ ֶכהָ ,
ֶא ֱע ֶשׂ ה?"

"היִ ,מי ָּפ ַתח אוֹ ָת ּה?" ׁ ָש ַאל ֶאלְ ָחנָ ן ֶאת ַע ְצמוֹ ו ִּפ ְתאֹם ִה ְב ִחין
ֵ
ְ ּב ֶפ ֶתק ַה ָּתלוּי ַעל ַה ָיּ ִדית ׁ ֶש ָּל ּה .הוּא ִה ְת ּבוֹ נֵ ן ַ ּב ֶּפ ֶתק וְ ָק ָרא:

ׁ ֶש ְ ּל ָך,
ַה ֶיּלֶ ד ֵמ ַה ֵּס ֶפר

ַא ֶּתם רוֹ ִאים ֶאת ַה ֶיּ ֶלד ַה ֶּזהֶ ,ה ָחמוּדֶ ׁ ,שיּוֹ ֵצא ֵמ ַה ִ ּבנְ יָ ן? ָמה,
ישה ַה ִהיא
ַא ֶּתם לֹא ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶש ֶּזה ֶאלְ ָחנָ ן? ֵּכןֵּ ,כןֵ ,מ ָאז ַה ְּפ ִג ׁ ָ
"בעוֹ ד ָח ֵמ ׁש
ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּהֶ ,אלְ ָחנָ ן ׁשוּב ֵאינוֹ אוֹ ֵמר ְ ּב ָכל ּב ֶֹקרּ ְ :
דַּ ּקוֹ ת" .הוּא ְּכ ָבר יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ָח ֵמ ׁש דַּ ּקוֹ ת ׁ ֶשל לִ ּמוּד ּתוֹ ָרה יְ ָקרוֹ ת
וַ ֲח ִביבוֹ ת ְמאֹד לִ ְפנֵ י ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך.
ִאם ֵּתלְ כ ּו ַא ֲח ָריו ַע ְכ ׁ ָשוַּ ,ת ִ ּגיע ּו ִא ּתוֹ ַעד ֶּפ ַתח ַה ֵחיְ ֶדר ּ ַ -ב ְּז ַמן!
וְ ִאם ַּת ְמ ׁ ִשיכ ּו לְ ַלוּוֹ ת אוֹ תוֹ עוֹ ד ַּכ ּ ָמה ׁ ָשנִ ים ְּ -ת ַגלּ ּו ׁ ֶשהוּא
ַּתלְ ִמיד ָח ָכם וְ ַצדִּ יק.

"ה ִאם ּתו ַּכל לְ ַס ֵּפר לִ י ְ ּב ַה ְר ָח ָבה ַעל ַה ַח ִיּים ׁ ֶש ְּל ָך?" ׁשוֹ ֵאל
ַ
ֶאלְ ָחנָ ןׁ ,שוֹ ֵכ ַח לְ ַג ְמ ֵרי ׁ ֶשהוּא נָ עוּל ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּהֶ ׁ ,שהוּא רוֹ ֶצה
ָל ֶל ֶכת ַה ַ ּביְ ָתה.
"היְ ָתה ָלנ ּו ַרק ֵעז ַא ַחת
ָ
"היִ ינ ּו ֲענִ ִיּים ְמאֹד"ְ ,מ ַס ֵּפר ַה ֶיּ ֶלדָ ,
ׁ ֶש ָ ּנ ְתנָ ה ְמ ַעט ָח ָלבֲ ,א ָבל ַעל לִ ּמוּד ַה ּתוֹ ָרה לֹא וִ ַּת ְרנוּּ ַ .ב ָיּ ִמים
ָה ֵהם לֹא ָהיָ ה ֵחיְ ֶדרִ .מי ׁ ֶש ָר ָצה לִ לְ מֹד ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ָל ֶל ֶכת
ַל ּ ְמ ַל ּ ֵמד ,לְ ׁ ַש ֵּלם לוֹ ֶּכ ֶסף וְ לִ לְ מֹד ֶא ְצלוֹ ֻח ּ ָמ ׁש ו ְּג ָמ ָראַ .ה ְ ּג ִביר
ׁ ֶשל ָה ֲעיָ ָרה ָהיָ ה ׁשוֹ ֵל ַח ֶאת ְ ּבנוֹ לִ לְ מֹד ְ ּב ָכל יוֹ םֲ ,א ָבל לְ ַא ָ ּבא
ׁ ֶש ִּלי לֹא ָהיָ ה ֶּכ ֶסף לְ ָכ ְךָ ,ל ֵכן הוּא ִה ְפ ִר ׁיש ְמ ַעט ִמ ּ ַמ ְשׂ ָּכ ְר ּתוֹ ,
ו ְּפ ָע ִמים ְספוּרוֹ ת ְ ּבח ֶֹד ׁש ָהיִ ִיתי זוֹ ֶכה ָל ֶל ֶכת ַל ּ ְמ ַל ּ ֵמדּ ְ .ב ָכל
ַּפ ַעם ׁ ֶש ָהיָ ה לְ ַא ָ ּבא ְק ָצת ֶּכ ֶסף ַל ּ ְמ ַל ּ ֵמד ָ -היִ ִיתי ָרץ! לֹא ָר ִצ ִיתי
לְ ַה ְפ ִסיד ֲא ִפלּ ּו ִמ ָּלה ַא ַחת ֵמ ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהַ .ה ִאם ַא ָּתה
ֵמ ִבין ֵאיזוֹ זְ כוּת יֵ ׁש לְ ָךֶ ׁ ,ש ַא ָּתה לוֹ ֵמד ְ ּב ֵחיְ ֶדר ְ ּב ָכל יוֹ ם וְ יוֹ ם?"

"מ ַענְ יֵ ן "...אוֹ ֵמר ֶאלְ ָחנָ ן לְ ַע ְצמוֹ  ,ו ִּפ ְתאֹם ֵמ ִרים ֶאת ֵעינָ יו ו ְּמ ַג ֶּלה
ְ
ׁ ֶש ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ֵר ָיקה.

ֶאלְ ָחנָ ן ִה ׁ ְש ִּפיל ֶאת ַמ ָ ּבטוֹ וְ ִה ְס ִמיק' .טוֹ ב ׁ ֶשהוּא לֹא יוֹ ֵד ַע',
יע
ָח ׁ ַשב לְ ַע ְצמוֹ ֶ ׁ ,
'שֶ ׁ ...שלּ ֹא ַא ַחת ֲאנִ י ְמ ַבזְ ֵ ּבז ֶאת ַה ְּז ַמן ו ַּמ ִ ּג ַ
ַל ֵחיְ ֶדר ְ ּב ִאחוּר'.

ָהלְ ָכה ַה ַּס ְפ ָרנִ יתָ ,הלְ כ ּו ַהיְ ָל ִדים ,וְ הוּא נִ ׁ ְש ַאר לְ ַבדּ וֹ ְ ּבתוֹ ְך
ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ַה ְ ּגדוֹ ָלה וְ ַה ְ ּנעו ָּלה.

הוּא ֵה ִרים ֶאת ֵעינָ יוֲ ,א ָבל ַה ֶיּ ֶלד ְּכ ָבר לֹא ָהיָ ה ׁ ָשם .הוּא נִ ַ ּג ׁש
ַלדֶּ ֶלת ַה ִּס ְפ ִר ָיּה וְ ָר ָאה ׁ ֶש ִהיא ְּפתו ָּחה.
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ע ַה ֵּס ֶפר?
ְל ִמי ַמּגִ י ַ
סרף

כתבה :עטי גרינפלד

ַר ַע ׁש וַ ֲה ֻמ ָּלה ָשׂ ְרר ּו ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה ַה ּׁ ְשכוּנָ ִתית .יְ ָל ִדים נִ ְכנְ ס ּו ֵא ֶל ָיה
וְ יָ ְצא ּו ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ,יָ ׁ ְשב ּו ַעל ִּכ ְּסאוֹ ת אוֹ ַעל ָה ִר ְצ ָּפהָ ,ע ְמד ּו לְ יַ ד
ַה ּ ַמדָּ ִפים אוֹ נִ ׁ ְש ֲענ ּו ַעל ַה ִּקירוֹ תַ .ה ּ ְמ ׁ ֻש ָּתף לְ ֻכ ָּלם ָהיָ ה ֵ -ס ֶפר:
ַ ּב ָיּ ַדיִ םַ ,על ַה ִ ּב ְר ַּכיִ םַ ,על ַה ּׁ ֻשלְ ָחן אוֹ ַעל ַה ּׁ ָש ִט ַיח ,לְ יָ ָדם.
ְס ָפ ִרים ַר ִ ּבים ָע ְמד ּו ַעל ַמדָּ ִפים ְמ ֻסדָּ ִרים ,וּלְ ִצדָּ ם ִה ְת ַה ְּלכ ּו
יְ ָל ִדים ,דָּ נִ ים ו ִּמ ְתוַ ְּכ ִחים ֵאיזֶ ה ּו ַה ֵּס ֶפר ַה ְמ ַענְ יֵ ן ְ ּביוֹ ֵתרַ .היְ ָל ִדים
ׁ ֶש ְּכ ָבר ָ ּב ֲחר ּו ֵס ֶפר יָ ׁ ְשב ּו וְ ָק ְרא ּו ְ ּב ַר ֲח ֵבי ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ,וְ ָהי ּו ֵמ ֶהם
ׁ ֶש ֶה ְעדִּ יפ ּו ָל ׁשוּב לְ ָב ֵּת ֶיהם וְ לִ ְקרֹא ׁ ָשם.
ְ ּביוֹ ם ֶא ָחדֵ ,ק ִיצי וְ ַחם ִ ּב ְמיֻ ָחדִ ,עם ִסיּוּם ַה ִּל ּמו ִּדים ,יָ ְצ ָאה
ְקבו ַּצת ַּתלְ ִמ ִידים ִמ ִּכ ָּתה ד' ֶאל ַה ִּס ְפ ִר ָיּה.
יטב ַעל
ַּ
"כ ּ ָמה ַחם ַהיּוֹ ם"ִ ,ה ְכ ִריז ַח ִיּים ֶאת ַמה ּׁ ֶש ֻּכ ָּלם ָח ׁש ּו ֵה ֵ
ְ ּב ָשׂ ָרם.
"א ּ ָמא ׁ ֶש ִּלי ָא ְמ ָרה ׁ ֶש ְ ּביוֹ ם ַחם ָּכל ָּכ ְך ָע ִדיף ׁ ֶש ֵ ּנ ֵל ְך ַל ִּס ְפ ִר ָיּה
ִ
ַה ּ ְמ ֻמ ֶּז ֶגת ִ ּב ְמקוֹ ם לְ ִה ָ ּצלוֹ ת ַ ּבחוּץ"ָ ,א ַמר יְ הו ָּדה.

יע ַח ִיּים וְ נָ ַטל ֶאת ַה ֵּס ֶפר ִמן
ַא ְך ָ ּב ֶר ַגע ׁ ֶשהוֹ ׁ ִשיט ֶאת יָ דוֹ  ,הוֹ ִפ ַ
ַה ּ ַמדָּ ף.
ימי וְ ָע ַמד ַל ְחטֹף ֶאת ַה ֵּס ֶפר
ֵ
"היֲ ,אנִ י ָּת ַפ ְס ִּתי אוֹ תוֹ !" ָק ָרא ׁ ִש ִ
ִמ ָיּדוֹ ׁ ֶשל ַח ִיּים.
ַח ִיּים ֵה ֵחל לִ ְבר ַֹחַ ,מ ִּפיל ִ ּב ְמרו ָּצתוֹ יֶ ֶלד ָק ָטן ִמ ִּכ ָּתה א' ו ֵּמ ִעיף
ֲע ֵר ַמת ְס ָפ ִרים ׁ ֶש ָ ּנ ָשׂ א יֶ ֶלד ַא ֵחר .הוּא ָהיָ ה ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ָלרוּץ,
ִאלּ ו ֵּלא ָע ַצר אוֹ תוֹ ַה ַּס ְפ ָרן וְ נָ ַטל ִמ ָיּדוֹ ֶאת ַה ֵּס ֶפר.
ַח ִיּים ִה ִ ּביט ַ ּב ּ ְמהו ָּמה ׁ ֶשחוֹ ֵלל; ַה ֶיּ ֶלד ִמ ִּכ ָּתה א' ֶה ְחזִ יק ְ ּב ַר ְגלוֹ
ַה ּ ְ ׂ
שרו ָּטה ו ָּב ָכה ְ ּב ׁ ֶש ֶקטְ ׁ ,שנֵ י יְ ָל ִדים יָ ׁ ְשב ּו ַעל ִּכ ְּסאוֹ ת וְ נֶ ֶאנְ ח ּו
ִמ ְּכ ֵאב ,וְ יֶ ֶלד נוֹ ָסף ָע ַמד וְ ִה ִ ּביט ְ ּבח ֶֹסר אוֹ נִ ים ַ ּב ְּס ָפ ִרים ׁ ֶש ַאךְ
ק ֶֹדם ָל ֵכן ָ ּג ְד ׁש ּו ֶאת יָ ָדיו וְ ַע ָּתה ָהי ּו ְּפזו ִּרים ַעל ָה ִר ְצ ָּפה.
ָה ִר ׁ
"ח ְב ֶר'ה" ,הוּא ָק ָרא,
אשוֹ ן ׁ ֶש ָּפ ָצה ֶאת ִּפיו ָהיָ ה ַה ַּס ְפ ָרןֶ .
"מה ַא ֶּתם עוֹ ְמ ִדים ו ִּמ ְס ַּת ְּכלִ ים? ָה ִרימ ּו ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים וְ ַה ְר ִ ּגיע ּו
ָ
ֶאת ָה ִענְ יָ נִ ים!"

ַּ
"גם ִא ּ ָמא ׁ ֶש ִּלי ָא ְמ ָרה ׁ ֶשלּ ֹא ְּכ ַדאי לְ ִה ׁ ְש ּתוֹ ֵבב ַהיּוֹ ם ֶ ּב ָח ֵצר,
'של ׁ ֶֹשת ַה ּׁ ָשבוּעוֹ ת' ֵהם ׁ ָשבוּעוֹ ת ַה ּמו ָּע ִדים
ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָיּדו ַּע ׁ ֶש ׁ ּ ְ
ימי.
לְ ֻפ ְר ָענוּת ,וְ יֵ ׁש לְ ִה ָּז ֵהר ָ ּב ֶהם ִ ּב ְמיֻ ָחד" ,הוֹ ִסיף ׁ ִש ִ

ימי וְ דוֹ ִבי וְ ָא ְספ ּו ֶאת ַה ְּס ָפ ִריםַ .ח ִיּים וּמוֹ ִטי
ִמ ָיּד ִה ְתכּ וֹ ְפפ ּו ׁ ִש ִ
ֵה ִרימ ּו ֶאת ַה ֶיּ ֶלד ַה ּ ְמיַ ֵ ּבב וְ הוֹ ׁ ִשיב ּו אוֹ תוֹ ַעל ַא ַחד ַה ִּכ ְּסאוֹ ת,
וְ ַה ַּס ְפ ָרן נִ ַ ּג ׁש לִ ְבדּ ֹק ֶאת ַהיְ ָל ִדים ׁ ֶש ַה ְּס ָפ ִרים ָּפ ְגע ּו ָ ּב ֶהם.
ימי ִה ִ ּביט ּו זֶ ה ָ ּבזֶ ה ְ ּבעוֹ יְ נוּת,
ָה ֲאוִ ָירה ְ ּב ִס ְפ ִר ָיּה נֶ ֶע ְכ ָרהַ .ח ִיּים וְ ׁ ִש ִ
ימי ָר ָצה לוֹ ַמר ׁ ֶש ַח ִיּים ָא ׁ ֵשם ַ ּבכּ ֹל ,וְ ַח ִיּים
וְ ָאזּ ְ ,ב ִדיּוּק ָ ּב ֶר ַגע ׁ ֶש ּׁ ִש ָ
ימי ָא ׁ ֵשם ַ ּבכּ ֹל ,נִ ׁ ְש ַמע קוֹ ל ִמ ַיּ ְר ְּכ ֵתי ַה ִּס ְפ ִר ָיּה...
ָר ָצה לוֹ ַמר ׁ ֶש ּׁ ִש ָ

ימי ַ ּב ֵּס ֶפר
ִמ ָ ּיד ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ְכנְ ס ּו ַהיְ ָל ִדים ַל ִּס ְפ ִר ָיּה ִה ְב ִחין ׁ ִש ִ
ֶה ָח ָד ׁש ׁ ֶש ָיּ ָצא ָלאוֹ ר ַרק ַ ּב ּׁ ָשבו ַּע ׁ ֶש ָע ַבר .הוּא ָרץ לְ ַק ְח ּתוֹ ,

אש ֶיהם לְ ַגלּ וֹ ת ֶאת ְמקוֹ ר ַה ּקוֹ ל,
ַהיְ ָל ִדים ֵה ֵס ּב ּו ֶאת ָר ׁ ֵ
ישי
וּלְ ַה ְפ ָּת ָע ָתם ַה ְ ּגדוֹ ָלה ִ ּגלּ ּו ִּכי הוּא ּבוֹ ֵק ַע ֵמ ַה ּ ַמדָּ ף ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ

מוֹ ִטי ְּתאוֹ מוֹ ִהנְ ֵהן ְ ּבר ׁ
ֹאשוֹ ַ ,מ ְס ִּכים ִעם דְּ ָב ָריו.

יעה ַל ִּס ְפ ִר ָיּה.
ָּכ ְך ָצ ֲע ָדה ָל ּה ֲחבו ַּרת ַהיְ ָל ִדים ַעד ׁ ֶש ִה ִ ּג ָ
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ׁ ֶש ַעל ַה ִּקיר ַה ּ ְ ׂ
ש ָמאלִ יָ ׁ .שם ֵהם ָרא ּו אוֹ תוֹ ֶ ...את ַה ֵּס ֶפר ַה ָּפתו ַּח
ׁ ֶש ּ ִמ ּ ֶמ ּנוֵּּ ,כן ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ָ ּב ַקע ַה ּקוֹ ל!
ַהיְ ָל ִדים ִה ׁ ְש ַּת ְּתק ּו ְ ּב ַבת ַא ַחת ,וְ קוֹ לוֹ ׁ ֶשל ַה ֵּס ֶפר נִ ׁ ְש ַמע ָרם
ו ָּברוּר ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֵה ֵחל ְמ ַס ֵּפר:

ָהיֹה ָהיוּ ׁ ְש ֵני ַא ִחיםַ ,צ ִדּ ִיקים ְ ּגדוֹ ִלים ְמאֹדְ ׁ .שמוֹ ׁ ֶשל
ימ ֶל ְך ,ו ׁ ְּשמוֹ ׁ ֶשל ַה ׁ ּ ֵש ִני ָה ָיה ַר ִּבי זו ׁ ָּשא.
ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ָה ָיה ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ְ
ימ ֶלך ְו ַר ִּבי זו ׁ ָּשא ָהיוּ ֲע ָנ ִוים ְמאֹדְ ,ו ֶה ְח ִליטוּ ׁ ֶש ֲע ֵל ֶיהם
ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
"ח ָט ֵא ֶיהם"ָ .נ ְדדוּ ַה ׁ ּ ְש ַנ ִים
ַל ֲער ְֹך ָ ּגלוּת ְ ּכ ֵדי ְל ַכ ֵּפר ַעל ֲ
ִּב ְמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ָּב ֶהם ל ֹא ִה ִ ּכיר אוֹ ָתם ִא ׁיש ְול ֹא ִ ּגלּ וּ ִמי ֵהם,
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא ְי ַכ ְּבדוּ אוֹ ָתם ְול ֹא ִּת ָ ּכ ֵנס ַ ּג ֲא ָוה ְל ִל ָּבם.
בְּ ַא ַחד ָה ֲע ָר ִבים ִה ִ ּגיעוּ ַה ׁ ּ ְשנַ יִ ם לְ ַאכְ ַסנְ יָ ה ו ִּב ְ ּק ׁשוּ לָ לוּן בָּ ּה.
ִמ ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ָ ּכל ַה ֲח ָד ִרים ָהיוּ ְּתפו ִּסיםִ ,הצִּ ַיע לָ ֶהם בַּ ַעל ָה ַאכְ ַסנְ יָ ה
ישן לְ יַ ד
ׁ ְש ֵּתי ִמ ּטוֹ ת בַּ ֲח ַדר ָהא ֶֹכל .בַּ ַ ּליְ לָ ה ִה ְתעוֹ ֵרר ִדּ יּוּן ִמי יִ ׁ ַ
ימלֶ ְךָ ,א ִחי ַהבְּ כוֹ ר ַא ָּתה ,וּלְ ָך
"אלִ ֶ
ַה ַּתנּ וּרַ .רבִּ י זו ׁ ָּשא ָא ַמרֱ :
ְ
"מה ִּפ ְתאֹם?
ימלֶ ך ָא ַמרַ :
ַמ ִ ּג ַיע לִ ׁישֹן לְ יַ ד ַה ַּתנּ וּר" ,וְ ִאלּ וּ ַרבִּ י ֱאלִ ֶ
ֵאין ָראוּי יוֹ ֵתר ֵמ ָא ִחי ַהצַּ ִדּ יק ַרבִּ י זו ׁ ָּשא לְ ַקבֵּ ל ִמ ָּטה בְּ ָמקוֹ ם
ְמ ֻח ּ ָמם ,ו ִּמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ָ ּגדוֹ ל ֲאנִ י ִמ ְּמ ָך ,וְ ַא ָּתה ְמ ֻח ָיּב בִּ כְ בוֹ ִדיְ ,מ ַצ ֶּוה
ֲאנִ י ָעלֶ ָ
יך לִ ׁישֹן בַּ ִּמ ָּטה ַה ַח ּ ָמה יוֹ ֵתרֶ ׁ ,ש ְ ּליַ ד ַה ַּתנּ וּר".
לְ ַרבִּ י זו ׁ ָּשא ל ֹא נוֹ ְת ָרה בְּ ֵר ָרה וְ הוּא ׁ ָש ַכב לִ ׁישֹן בַּ ִּמ ָּטה ַה ְ ּקרוֹ ָבה
לַ ַּתנּ וּר.
בַּ ַ ּליְ לָ ה ִה ִ ּגיעוּ לַ ּ ָמקוֹ ם ַ ּכ ּ ָמה ּגוֹ יִ ים הוֹ לְ לִ יםֵ .הם ָדּ ְר ׁשוּ ָמזוֹ ן
ו ַּמ ׁ ְש ֶקה ִמבַּ ַעל ָה ַאכְ ַסנְ יָ ה ,ו ִּמ ָיּד לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְת ַמ ְ ּל ָאה בַּ ָ ּק ׁ ָש ָתם
ֵה ֵחלּ וּ לַ ְח ּגֹג וּלְ ִה ׁ ְש ּתוֹ לֵ ל .לְ ֶפ ַתע ִהצִּ ַיע ַא ַחד ַה ּפוֹ ֲחזִ ים ַר ְעיוֹ ן
ְמ ֻר ׁ ּ ָשע" :לְ יַ ד ַה ַּתנּ וּר ׁשוֹ ֵכב יְ הוּדוֹ ןָ ,ה ָבה נָ ִעיר אוֹ תוֹ וְ נַ כְ ִר ַיח
אוֹ תוֹ לִ ְרקֹד לְ ָפנֵ ינוּ!"
ַה ּגוֹ יִ ים ִקבְּ לוּ ֶאת ָה ַר ְעיוֹ ן בִּ ְתרוּעוֹ ת ו ְּבקוֹ ל ִמ ְצ ֲהלוֹ ת ,וּכְ ָבר
ָּפנוּ לְ ֵע ֶבר ַהצַּ ִדּ יק ַרבִּ י זו ׁ ָּשאֵ ,ה ִעירוּ אוֹ תוֹ בִּ ְפ ָראוּת ו ָּמ ׁ ְשכוּ
אוֹ תוֹ ִמ ִּמ ָּטתוֹ ֵ .הם ִא ְ ּלצוּ ֶאת ַה ַּצ ִדּ יק לִ ְרקֹד לִ ְפנֵ ֶיהם ,ו ַּב ׁ ּ ָש ָעה
ׁ ֶש ָע ָשׂ ה זֹאת ִהכּ וּ אוֹ תוֹ בְּ ָכל ֶחלְ ֵקי ּגוּפוֹ ַ .רק ַ ּכ ֲעבֹר ׁ ָש ָעה
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ֲא ֻר ָ ּכה נִ ְר ְ ּגעוּ ַה ּפוֹ ֲחזִ ים וְ ִא ְפ ׁ ְשרוּ לְ ַרבִּ י זו ׁ ָּשא לָ ׁשוּב לְ ִמ ָּטתוֹ .
ׁ ָש ָעה ָחלְ ָפה וְ ׁשוּב ִה ְתעוֹ ְררוּ ַה ּגוֹ יִ יםֵ ,ה ִקימוּ ֶאת ַרבִּ י זו ׁ ָּשא,
ימלֶ ְך ִמ ִּמ ָּטתוֹ ָר ָאה
ִהכּ וּ אוֹ תוֹ וְ ַאף ָק ְרעוּ ֶאת בְּ ָג ָדיו ,וְ ַרבִּ י ֱאלִ ֶ
וְ לִ בּ וֹ בָּ ָכה ַעל ׁ ֶש ָ ּכ ָכה ָעלָ ה בְּ גוֹ ָרלוֹ ׁ ֶשל ָא ִחיו.
ִמ ָיּד לְ ַא ַחר ׁ ֶש ָחזַ ר ַרבִּ י זו ׁ ָּשא ֻמ ָּת ׁש לְ ִמ ָּטתוֹ בַּ ַּפ ַעם ַה ׁ ּ ְשנִ ָיּה,
"א ִחי ַה ָיּ ָקרָ ,ס ַבלְ ָּת ַמ ְס ִּפיק.
ימלֶ ְך וְ ָא ַמר לוֹ ָ :
נִ ַ ּג ׁש ֵאלָ יו ַרבִּ י ֱאלִ ֶ
ַע ָּתה נַ ְחלִ יף ֶאת ְמקוֹ ם ִמ ׁ ְש ְ ּכ ֵבנוּּ ְ ,כ ֵדי ׁ ֶשבַּ ַּפ ַעם ַהבָּ ָאה ל ֹא יַ כּ וּ
אוֹ ְת ָך ׁשוּבֶ ,א ָ ּלא אוֹ ִתי".

לְ ִא ּטוֹ  ,וְ ָאז ָּפנָ ה ֶאל ַה ַּס ְפ ָרן וְ ָל ַח ׁש ְ ּב ָאזְ נוֹ ַּכ ּ ָמה ִמ ִּליםַ .ה ַּס ְפ ָרן
ִח ֵיּ ְך וְ ִהנְ ֵהן ְ ּבר ׁ
ימי לְ ַח ִיּים ֶאת ַה ֵּס ֶפר
ֹאשוֹ ַּ .כ ֲעבֹר ֶר ַגע הוֹ ׁ ִשיט ׁ ִש ִ
יע לְ ַח ִיּים ַ -מ ְת ִמיד ַה ִּכ ָּתה".
ׁ ֶש ָע ָליו ָרב ּו ק ֶֹדם וְ ָא ַמרַ :
"ה ֵּס ֶפר ַמ ִ ּג ַ
ימי הוּא ַה ָ ּצ ִעיר
"ש ִ
ַח ִיּים נָ בוֹ ְךַ ,א ְך ִ ּב ְמ ִהירוּת ִה ְת ַע ּׁ ֵשת וְ ָא ַמרִ ׁ :
ְ ּב ִכ ָּת ֵתנוֲּ ,אנִ י ַח ָיּב לְ וַ ֵּתר לוֹ ".
ימי לְ ַח ִיּים וְ ָל ַח ׁש דְּ ַבר
ָּכל ַהיְ ָל ִדים ִח ְ ּיכ ּו ַ ּב ֲהנָ ָאה ,וְ ָאז ָּפנָ ה ׁ ִש ִ
ָמה ַעל ָאזְ נוֹ ַ .ח ִיּים ִהנְ ֵהן ְ ּבר ׁ
ֹאשוֹ ְ ּב ִה ְת ַל ֲהבוּת ו ׁ ְּשנֵ ֶיהם ָּפנ ּו ֶאל
יע ַה ֵּס ֶפר!
ַה ֶיּ ֶלד ִמ ִּכ ָּתה א' ׁ ֶש ָ ּנ ַפל וְ נֶ ְח ַ ּבל ,וְ ָא ְמר ּו לוֹ " :לְ ָך ַמ ִ ּג ַ

ֲאנַ ְחנ ּו ִמ ְתנַ ְ ּצלִ ים ַעל ַמה ּׁ ֶש ָע ִשׂ ינ ּו לְ ָך ,זֶ ה ָהיָ ה ְ ּבלִ י ַּכ ָ ּונָ ה...
ַא ָּתה סוֹ ֵל ַח ָלנוּ?"
ַה ֶיּ ֶלד ִהנְ ֵהן וְ ֵעינָ יו ָ ּב ְרקוַּ .אף ַּפ ַעם ַא ַחת הוּא ֵאינוֹ ַמ ְצלִ ַיח
לְ ָה ִביא ַה ַ ּביְ ָתה ְס ָפ ִרים ֲח ָד ׁ ִשים ,וְ ִה ֵ ּנה ַה ַּפ ַעםּ ְ ,בלִ י ׁשוּם
ַמ ֲא ָמץ ,יֵ ׁש לוֹ ֵס ֶפר ָח ָד ׁש!
ימי ָא ְספ ּו ֶאת ׁ ְש ָאר ַה ְּס ָפ ִרים ׁ ֶש ִה ְת ַּפ ְּזר ּו וְ ִה ְתנַ ְ ּצל ּו
ַח ִיּים וְ ׁ ִש ִ
ִ ּב ְפנֵ י ַהיְ ָל ִדים ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְגעוּ ,וְ ָה ֲאוִ ָירה ַה ּטוֹ ָבה ׁ ָש ָבה לִ ְשׂ רֹר ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה.

"בְּ ׁשוּם א ֶֹפן ל ֹא" ,נֶ ֱח ַרד ַרבִּ י זו ׁ ָּשא" ,ל ֹא ֶא ֵּתן ׁ ֶש ַיּכּ וּ אוֹ ְת ָך".
ִה ְתנַ צְּ חוּ ָה ַא ִחים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים עוֹ ד ְר ָג ִעים ְספו ִּרים ,זֶ ה אוֹ ֵמר
'לִ י ַמ ִ ּגיעוֹ ת ַה ּ ַמכּ וֹ ת' וְ ָה ַא ֵחר אוֹ ֵמר 'לִ י ַמ ִ ּגיעוֹ ת ַה ּ ַמכּ וֹ ת' ,וְ ָאז
"אנִ י ָא ִח ָ
יך ַה ָ ּגדוֹ ל ו ְּמ ֻח ָיּב ַא ָּתה בִּ כְ בוֹ ִדי,
ימלֶ ְךֲ :
ָח ַתם ַרבִּ י ֱאלִ ֶ
וַ ֲאנִ י ְמ ַצ ֶּוה ָעלֶ ָ
יך לְ ַה ְחלִ יף ִע ִּמי ֶאת ְמקוֹ ם ִמ ׁ ְש ָ ּכ ְב ָך ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא
ִּת ְסבּ ֹל עוֹ ד".
ֶה ְחלִ יפוּ ָה ַא ִחים בֵּ ינֵ ֶיהם ֶאת ַה ִּמ ּטוֹ ת ,ו ְּבעוֹ ָדם ַמ ִ ּנ ִיחים ֶאת
אש ֶיהם ַעל ַה ַ ּכר ׁ ָש ְמעוּ ֶאת ַה ּגוֹ יִ ים ִמ ְת ָק ְר ִבים ַּפ ַעם נוֹ ֶס ֶפת.
ָר ׁ ֵ
ימלֶ ְך ָע ַצם ֶאת ֵעינָ יו בְּ א ׁ ֶֹשרֵ ,מ ִבין ׁ ֶש ָא ִחיו ַרבִּ י זו ׁ ָּשא
ַרבִּ י ֱאלִ ֶ
נִ צַּ ל ֵמ ַה ׁ ְש ָּפלָ ה נוֹ ֶס ֶפת ,וְ ִאלּ וּ ַרבִּ י זו ׁ ָּשא ָע ַצם ֶאת ֵעינָ יו בְּ ַפ ַחד.
ימלֶ ְך ִמ ִּמ ָּטתוֹ ,
וְ ָאזֶ ,ר ַגע לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ִהזְ ִעיקוּ ָה ֲע ֵרלִ ים ֶאת ַרבִּ י ֱאלִ ֶ
ָק ָרא ַא ַחד ֵמ ֶהם" :לוֹ ְ ּכ ָבר ֵה ַצ ְקנוּ ַמ ְס ִּפיקַ ,עכְ ׁ ָשו נִ ְת ַע ֵ ּלל בּ וֹ ",
וְ הוּא ִה ְצבִּ ַיע ַעלַ ...רבִּ י זו ׁ ָּשא!
ָּפנָ יו ׁ ֶשל ַרבִּ י זו ׁ ָּשאֶ ׁ ,ש ׁ ּשוּב הו ַּקם ִמ ִּמ ָּטתוֹ ָ ,ק ְרנוּ בְּ אוֹ ר ְמיֻ ָחד,
ימלֶ ְך
ימלֶ ְך ,וְ ִאלּ וּ ַרבִּ י ֱאלִ ֶ
ֵמרֹב ִשׂ ְמ ָחה ַעל ַהצָּ לָ תוֹ ׁ ֶשל ַרבִּ י ֱאלִ ֶ
בָּ ָכה ַעל ׁ ֶש ֶ ּנ ֱאלַ ץ לִ ְראוֹ ת ֶאת ָא ִחיו ַה ּסוֹ ֵבל.
זוֹ ָהיְ ָתה ַהנְ ָה ָג ָתם ׁ ֶשל ׁ ְשנֵ י ַהצַּ ִדּ ִיקים ּ ָ -כל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָהיָ ה
מו ָּכן לִ ְסבּ ֹל ,ו ִּבלְ ַבד ׁ ֶש ְ ּל ָא ִחיו יִ ְהיֶ ה טוֹ ב!
ַהיְ ָל ִדים ַ ּב ִּס ְפ ִר ָ ּיה ִה ְת ַמ ְּתח ּו ַקלּ וֹ ת וְ ֵה ֵחלּ ּו לְ ִה ְתרוֹ ֵמם לְ ִא ָּטם,
ימי ִה ִ ּביט עוֹ ד ֶר ַגע ַ ּב ֵּס ֶפר ַה ִ ּנ ְס ָ ּגר
ְּכ ִמ ְתעוֹ ְר ִרים ֵמ ֲחלוֹ םִ ׁ .ש ִ
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ְ ּכ ׁ ֶש ָח ַזר ַא ָּבא ְו ָר ָאה ֶאת ֶא ִלי ְו ֶאת ַה ְּז ֵאב ַה ָ ּק ׁשוּרִ ,מ ֵהר
ִל ְקרֹא ַל ַּצ ָיּ ִדים...
מוֹ יְ ׁ ִשי ֵה ִרים ֶאת ֵעינָ יו ֵמ ַה ֵּס ֶפר וְ ָת ָלה אוֹ ָתן ִ ּבנְ ֻקדָּ ה לֹא ְמ ֻמ ֶ ּק ֶדת
ַ ּב ִּקיר ׁ ֶש ּמוּלוֹ ּ ְ .ב ֵעינֵ י רוּחוֹ ִצ ֵיּר לְ ַע ְצמוֹ ֶאת ֶאלִ יָ ,עטוּף ְ ּב ׁ ִש ְכבוֹ ת
ְ ּב ָג ִדים ְּכ ִפי ׁ ֶשלּ וֹ ְב ׁ ִשים ָ ּב ֲא ָרצוֹ ת ַה ָ ּקרוֹ ת .דִּ ְמיוֹ נוֹ ַה ְמ ֻפ ָּתח ִצ ֵיּר
לוֹ ַמ ָ ּג ַפיִ ם ְּכ ֵב ִדים וְ כוֹ ַבע ַּפ ְרוָ ה ׁ ֶש ַּת ְח ָּתיו ִמ ְס ַּת ֵּתר ר ׁ
ֹאש ַ ּב ַעל
מ ַֹח ּפוֹ ֶרה ׁ ֶשל יֶ ֶלד ׁשוֹ ָבב ְ ּבלִ י ְ ּגבוּל ,רוֹ ֵע ׁש וְ קוֹ ְפ ָצנִ י ַעד ְמאֹד,
ֲא ׁ ֶשר ֵמרֹב ַל ַהט ו ְּפ ִעילוּת ָק ׁ ֶשה לוֹ לְ ִע ִּתים לִ ׁ ְשלֹט ְ ּב ַע ְצמוֹ .
לְ ֶפ ַתע נִ ְפ ְּת ָחה דֶּ ֶלת ַה ֶח ֶדר ,וְ ָא ִחיו ַה ְ ּבכוֹ ר ַח ִיּים נִ ְכנַ ס ְ ּבזַ ַעף.
יע לְ ָךִ :א ּ ָמא ִ ּב ְּק ׁ ָשה ׁ ֶש ּתוֹ ִריד
ישית ׁ ֶש ֲאנִ י מוֹ ִד ַ
"זוֹ ַה ַּפ ַעם ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ֶאת ַה ַּפח"ָ ,ק ָרא לְ ֵע ֶבר מוֹ יְ ׁ ִשי וְ ָט ַרק ֶאת ַהדֶּ ֶלת ַא ֲח ָריו.

ציירה :ת

הילה סרף

ֵ ּבינוֹ ו ֵּבין ַע ְצמוֹ הוֹ ָדה מוֹ יְ ׁ ִשי ׁ ֶש ְ ּצ ָעקוֹ ת ֵהן ְּתגו ָּבתוֹ ַה ִּט ְב ִעית
ישה ּו ַמ ְר ִ ּגיז אוֹ תוֹ  :רו ִּבי וּמוֹ ִטי ֲח ֵב ָריו ֵאינָ ם רוֹ ִצים
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִמ ׁ ֶ
המי לוֹ ֵק ַח לוֹ ֵעט ֵמ ַה ָיּד
לְ ׁ ַש ְּתפוֹ ְ ּב ִמ ְשׂ ָח ִקים  -הוּא צוֹ ֵעקַ ,א ְב ֵר ִ
יאת ֵס ֶפר
 הוּא ּפוֹ ֵצ ַח ִ ּב ְצ ָעקוֹ תַ ,ח ִיּים ַמ ְפ ִר ַיע לוֹ ִ ּב ׁ ְש ַעת ְק ִר ַ
 הוּא צוֹ ֵר ַח ָחזָ ק ָּכל ָּכ ְךַ ,עד ׁ ֶש ִא ּ ָמא ַח ֶיּ ֶבת ָלבוֹ א לִ ְבדּ ֹק ַמהָ ּק ָרה...
הוּא ְמנַ ֶּסהּ ֶ ,ב ֱא ֶמת ׁ ֶשהוּא ְמנַ ֶּסה לְ ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל ָּכ ְךַ ,א ְך ִמ ּׁשוּם
ָמה ֵאינוֹ ְמ ֻס ָ ּגל לִ ׁ ְשלֹט ְ ּב ַע ְצמוֹ ִ .מ ָיּד הוּא ַמ ְת ִחיל לִ ְצעֹק -
ַעל ֶל ֶ ּבן ָחמוּץ ִמדַּ יַ ,על ֲח ִב ָיתה ְשׂ רו ָּפה ְמ ַעט וְ ַעל ִסדּ וּר
ַה ּ ִמ ְשׂ ָח ִקים.
"אלִ י!"
"הי!" הוּא ִה ְתנַ ֵער לְ ֶפ ַתעֶ ,
ֵ
ֵּכן ,הוּא ֵה ִבין ִּכי ָע ָליו לִ לְ מֹד ֵמ ֶאלִ יּ ִ ,ג ּבוֹ ר ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ְ ּביָ דוֹ .

מוֹ יְ ׁ ִשי ִה ְתנַ ֵּתק ִמ ּ ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיוַּ .כ ַעס ֵה ֵחל לִ ְבעֹר ּבוֹ ַעל ַה ַה ְפ ָר ָעה.
"אנִ י
ִ
"מי ַא ָּתה ִ ּב ְכ ָלל ׁ ֶש ַּת ִ ּגיד לִ י ַמה ַּל ֲעשׂ וֹ ת???" הוּא ָצ ַרחֲ ,
ִ ּב ְכ ָלל לֹא אוֹ ֵהב לְ הוֹ ִריד ֶאת ַה ַּפח! ָל ּ ָמה ַא ָּתה לֹא מוֹ ִריד
אוֹ תוֹ ְ ּב ַע ְצ ְמ ָך?"
ְּכמוֹ ָּת ִמידּ ַ ,גם ַה ַּפ ַעם ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש מוֹ יְ ׁ ִשי ִ ּב ְכלִ י ַה ֶ ּנ ׁ ֶשק ַה ָ ּקבו ַּע
ׁ ֶשלּ וֹ ְ -צ ָעקוֹ ת.
"כ ַיצד נַ ֲעזֹר לְ מוֹ יְ ׁ ִשי
מוֹ יְ ׁ ִשי יָ ַדע ׁ ֶשהוֹ ָריו ֻמ ְד ָא ִגים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְמאֹדֵּ .
לְ ָה ִבין ׁ ֶש ְ ּצ ָעקוֹ ת ֵאינָ ן ַהדֶּ ֶר ְך לְ ַה ּ ִ ׂ
שיג דְּ ָב ִרים?" ׁ ָש ַמע ַּפ ַעם
ַא ַחת ֶאת ִא ּמוֹ ׁשוֹ ֶא ֶלת ְ ּב ַצ ַער ֶאת ָא ִביו.
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ישי ַא ַחר ַה ָ ּצ ֳה ַריִ םַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָה ַל ְך מוֹ יְ ׁ ִשי,
ַהכּ ֹל ִה ְת ִחיל ְ ּביוֹ ם ׁ ְשלִ ׁ ִ
חוֹ ֵבב ַה ְּס ָפ ִרים ַה ּ ֻמ ׁ ְש ָ ּבעַ ,ל ִּס ְפ ִר ָיּה .הוּא ָע ַמד ׁ ָשםַ ,מ ִ ּביט
יאה
ְ ּב ַע ּמוּדוֹ ת ַה ְּס ָפ ִרים ַה ְ ּגבוֹ הוֹ ת ו ְּמ ַח ֵּפשׂ לְ ַע ְצמוֹ ֵס ֶפר ְק ִר ָ
ְמ ַענְ יֵ ן .לְ ֶפ ַתע ָצ ָדה ֵעינוֹ ֵס ֶפר ָק ָטן ,יָ ׁ ָשן וְ ָקרו ַּע ְמ ַעט.
יכה.
ֶאלִ י ַהּש ָ
ֹׁובב ָהיָ ה ָר ׁשוּם ַעל ַה ְּכ ִר ָ
לְ ַא ַחר ִה ְת ַל ְ ּבטוּת ְק ָצ ָרה הוּא ָל ַקח אוֹ תוֹ ו ָּפנָ ה לְ ֶע ְמדַּ ת
ַה ַּס ְפ ָרנִ ית.
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ִמ ָיּד ְּכ ׁ ֶש ֵה ֵחל לִ ְקרֹא ֶאת ַה ֵּס ֶפר ,נִ ׁ ְש ָ ּבה מוֹ יְ ׁ ִשי ְ ּב ִק ְסמוֹ ׁ ֶשל
ַה ִּס ּפוּר.

ָהיֹה ָה ָיה ֶי ֶלד ׁ ֶש ִה ְת ּגוֹ ֵרר ִעם ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ּתוֹ ְּב ַב ִית ָק ָטןְּ ,בתוֹ ְך
ַי ַער ֲעבוֹ תְּ ,ב ֶא ֶרץ ָק ָרה ו ֻּמ ׁ ְש ֶל ֶגתְ ׁ .שמוֹ ָה ָיה ֵא ִל ָיּהוַּ ,א ְך
ְּב ִק ּצוּר ִ ּכנּ וּ אוֹ תוֹ ֶ'א ִלי'.
ֶאלִ י ָהיָ ה יֶ לֶ ד ׁשוֹ ָבבׁ ,שוֹ ָבב ָ ּגדוֹ ל ֲא ִפלּ וּ ,ו ְּפ ָע ִמים ַרבּ וֹ ת ָהיָ ה
נוֹ ֵהג לִ ְצעֹק וּלְ ִה ְת ָּפ ֵרץ.
הוֹ ָריו נִ ּסוּ לְ לַ ְּמדוֹ ִה ְתנַ ֲהגוּת נְ אוֹ ָתה ַמ ִהיַ ,א ְך לְ ל ֹא הוֹ ִעיל.
ֶאת ַה ּ ֶמ ֶסר הוּא לָ ַמד לְ ַב ּסוֹ ף בְּ ַע ְצמוֹ .
ַה ָדּ ָבר ָק ָרה בְּ יוֹ ם ָח ִמים ֶא ָחד ׁ ֶשבּ וֹ ֵה ִג ָיחה ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש ִמבֵּ ין
ָה ֲענָ נִ יםָ .ה ֲא ַגם ׁ ֶש ְ ּליַ ד בֵּ יתוֹ ׁ ֶשל ֶאלִ י ְ ּכ ָבר ִה ְפ ׁ ִשירֶ .אלִ י ִהבִּ יט
ִמבַּ ַעד לְ ַחלּ וֹ ן ַח ְדרוֹ בְּ ַב ְרוָ זוֹ ן ָק ָטן ׁ ֶש ִ ּכ ְר ֵ ּכר בַּ ֲהנָ ָאה לְ יַ ד ָה ֲא ַגם.
"אלִ יֲ ,אנִ י יוֹ ֵצא ֵמ ַהבַּ יִ ת
לְ ֶפ ַתע ׁ ָש ַמע ֶאת קוֹ לוֹ ׁ ֶשל ָא ִביו קוֹ ֵראֶ :
לִ זְ ַמן ָמהִ .ה ָּז ֵהר וְ ַאל ֵּת ֵצא ִמ ֶּפ ַתח ֶה ָח ֵצר".
אשוֹ נָ ה ׁ ֶש ַאבָּ א ִהזְ ִהיר ָ ּכ ְך ֶאת ֶאלִ י.
ל ֹא ָהיְ ָתה זוֹ ַה ַּפ ַעם ָה ִר ׁ
בֵּ ָיתם ֲה ֵרי נִ צָּ ב בַּ ַיּ ַער ,ו ְּמ ֻס ָ ּכן ְמאֹד לְ ׁשוֹ ֵטט בַּ חוּץ בְּ ל ֹא ֲה ָגנָ ה,
בְּ ׁ ֶשל ַחיּוֹ ת ַה ֶּט ֶרף ַה ְמצוּיוֹ ת בָּ ֵאזוֹ ר.
יבתוֹ
יטיב ֶאת יְ ׁ ִש ָ
ֶאלִ י ׁ ָש ַמע ֶאת ֶדּ לֶ ת ַהבַּ יִ ת נִ ְט ֶר ֶקת .הוּא ֵה ִ
לְ יַ ד ַה ַחלּ וֹ ן וְ ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן בַּ בַּ ְרוָ ז ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֲע ׁ ֵש ַע.
לְ ֶפ ַתע ִּפ ְתאֹם ֵה ִג ַיח זְ ֵאב ִמבֵּ ין ָה ֵע ִצים ,חוֹ ֵשׂ ף טוּר ׁ ִש ַ ּניִ ם
ַחדּ וֹ ת ו ְּמ ׁ ֻש ָ ּננוֹ תַ .הבַּ ְרוָ ז נִ ְענֵ ַע בִּ כְ נָ ָפיו בְּ יֵ או ּׁש ,וְ ֶאלִ י ָע ַצם ֶאת
ֵעינָ יו בְּ ָחזְ ָקה .זֶ ה ָהיָ ה ַמ ֲחזֶ ה נוֹ ָרא ַ -ה ְּז ֵאב ִה ְתנַ ֵּפל ַעל ַהבַּ ְרוָ ז
וְ ֵה ֵחל לְ ָט ְרפוֹ .
ֶאלִ י ֵה ֵחל לִ ְבכּ וֹ תּ ַ .כ ּ ָמה ִר ֵחם ַעל ַהבַּ ְרוָ ז ָה ֻא ְמלָ ל!
וְ ָאז ,בְּ ַה ְחלָ ָטה ׁ ֶשל ֶר ַגע ו ְּבלִ י ַמ ְח ׁ ָש ָבה ,הוּא ָקם ִמ ְּמקוֹ מוֹ וְ יָ ָצא
יצהּ ְ ,כ ׁ ֶשבְּ יָ דוֹ ַה ַּפלְ צוּר ׁ ֶש ָהיָ ה ָּתלוּי ָּת ִמיד לְ ַצד
ֵמ ַהבַּ יִ ת בְּ ִר ָ
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ַה ֶדּ לֶ תַ .רק ְ ּכ ׁ ֶש ּ ָמ ָצא ֶאת ַע ְצמוֹ ִמחוּץ לַ בַּ יִ ת נִ זְ ַ ּכר בְּ ַאזְ ָה ָרתוֹ
ׁ ֶשל ָא ִביוַ ,א ְך זֶ ה ָהיָ ה ְמ ֻא ָחר ִמ ַדּ י  -בְּ עוֹ ד ֶר ַגע יְ ַכ ֶ ּלה ַה ְּז ֵאב
ֶאת ַט ְר ּפוֹ וְ יִ ְפנֶ ה ֵאלָ יוֶ ,אל ֶאלִ י...
יטת ַה ַה ְפ ָּת ָעה וְ ִט ֵּפס בְּ ׁ ֶש ֶקט ֻמ ְחלָ ט
הוּא ֶה ְחלִ יט לִ נְ קֹט ֶאת ׁ ִש ַ
ַעל ָה ֵעץ ׁ ֶש ַּת ְח ָּתיו ָע ַמד ַה ְּז ֵאב ַה ּטוֹ ֵרף .הוּאֶ ,אלִ יֶ ׁ ,ש ָּת ִמיד
ָהיָ ה ָר ִגיל לִ ְצעֹק וּלְ ִה ְת ָּפ ֵרץ בְּ קוֹ לֵ י קוֹ לוֹ ת ִ -ה ְת ַ ּגבֵּ ר ַעל יִ ְצרוֹ ,
בָּ לַ ם ֶאת ִּפיו וְ ל ֹא ָּפלַ ט ֲא ִפלּ וּ ֲה ָב ָרה ַא ַחת.
לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִּט ֵּפס ַעל ַה ֶ ּגזַ ע ָה ָר ָחבִ ,ה ְתיַ ׁ ּ ֵשב ַעל ַא ַחד ָה ֲענָ ִפים
ט־אט ֶאת ַה ַּפלְ צוּרַ .ה ְּז ֵאב ָהיָ ה ָעסוּק בַּ ֲאכִ ילַ ת
וְ ֵה ֵחל מוֹ ִריד ַא ַ
ַהבַּ ְרוָ ז ׁ ֶש ָ ּל ַכד ,וְ ל ֹא ׁ ָשת לִ בּ וֹ לַ ֶח ֶבל ַה ִּמ ׁ ְש ַּתלְ ׁ ֵשל לְ ֶע ְברוֹ ַ .ה ֶח ֶבל
נִ כְ ַר ְך ְס ִביב זְ נָ בוֹ  ,וְ ַעד ְמ ֵה ָרה ָהיְ ָתה ַה ַח ָיּה ַה ּטוֹ ֶר ֶפת ְּתפו ָּסה
יטבִ ,מ ַּטלְ ֶטלֶ ת בֵּ ין ׁ ָש ַמיִ ם לָ ָא ֶרץ.
בּ וֹ ֵה ֵ
ְ ּכ ׁ ֶש ָחזַ ר ַאבָּ א וְ ָר ָאה ֶאת ֶאלִ י וְ ֶאת ַה ְּז ֵאב ַה ָ ּק ׁשוּרִ ,מ ֵהר לִ ְקרֹא
לְ ַצ ָיּ ִדים...
מוֹ יְ ׁ ִשי נֶ ֱאנַ ח ַ ּב ֲה ָק ָלהָ ,ס ַגר ֶאת ַה ֵּס ֶפר ַ ּב ֲח ָב ָטה וְ ָה ַל ְך ַל ּ ִמ ְט ָ ּבח,
ׁ ָשם ִח ְּכ ָתה לוֹ ֲארו ַּחת ֶע ֶרב ֵר ָיחנִ ית.
יכה נִ ְכ ָ ּב ָדה
לְ ֶפ ַתע ׁ ָש ַלח ַח ִיּים ֶאת יָ דוֹ וְ ָח ַטף לְ ַע ְצמוֹ ֲח ִת ָ
ֵמ ַה ֲח ִב ָיתה ׁ ֶש ְ ּב ַצ ַּל ְח ּתוֹ  .מוֹ יְ ׁ ִשי ָר ָצה לְ ָה ִרים ְצ ָע ָקה ,לְ ָה ִגיב ְּכמוֹ
ׁ ֶשהוּא ָר ִגיל לְ ָה ִגיבַ ,א ְך נִ זְ ַּכר ְ ּב ֶאלִ י.
ֶאלִ יַ ,ה ֶיּ ֶלד ַה ּׁשוֹ ָבבָ ,הרוֹ ֵע ׁש וְ ַה ּקוֹ ְפ ָצנִ יֶ ׁ ,ש ִ ּג ָּלה ּתו ׁ ִּש ָיּה ִ ּב ׁ ְש ַעת
ְמצו ָּקה וְ ׁ ָש ַתק.
ַ ּ'גם ֲאנִ י ֶא ׁ ְש ּתֹק'ֶ ,ה ְחלִ יט מוֹ יְ ׁ ִשי ְ ּבלִ ּבוֹ 'ִ ,אם ֶאלִ י יָ כוֹ ל ּ ַ -גם ֲאנִ י
יָ כוֹ ל!'
ט־אט ִה ְת ּפוֹ ֵגג ַה ַּכ ַעס ׁ ֶש ִּפ ְע ֵּפ ַע ְ ּבתוֹ כוֹ  ,ו ַּמ ָ ּבטוֹ ַהזּוֹ ֵעף
ַא ַ
ְ
ִה ְת ַח ֵּלף ְ ּב ִחיּוּך ָק ָטן ׁ ֶשל נִ ָ ּצחוֹ ן.
נָ כוֹ ןָ ,א ְמנָ ם הוּא לֹא ָצד זְ ֵא ִביםֲ ,א ָבל יֵ ׁש ּבוֹ ַהכּ ַֹח לִ ׁ ְש ּתֹק
וּלְ ַה ְבלִ יג ,וְ זוֹ  ,יוֹ ֵד ַע מוֹ יְ ׁ ִשיַ ,ה ְ ּגבו ָּרה ָה ֲא ִמ ִּתית!

א ְמתּו ָקה
נְ ָק ָמה ֹל
ורדי
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ָּפ ַס ְע ִּתי ַעל ׁ ְש ִביל ֶה ָח ָצץ ַה ּ ִמ ְת ַּפ ֵּתלַ ,שׂ ֲערוֹ ַתי ִמ ְת ַ ּבדְּ רוֹ ת
ַקלּ וֹ ת ָ ּברו ַּח ַה ְ ּצ ָפ ִתיתּ ִ .ב ְק ֵצה ַה ּׁ ְש ִביל נֶ ֱע ַצ ְר ִּתי ְּכ ֵדי ַל ֲהדֹף
ֶאת ׁ ַש ַער ַה ַ ּב ְרזֶ ל ַה ּ ְמיֻ ּׁ ָשןַ .ה ּׁ ַש ַער ָח ַרק ַעל ִצירוֹ ְ ּבקוֹ ל צוֹ ֵרם,
וְ ַגם ְ ּבלִ ִ ּבי ַח ׁ ְש ִּתי ֲח ִר ָיקה ,צוֹ ֶר ֶמת לֹא ָּפחוֹ ת.
יכה ַר ְגלִ ית ַל ִּס ְפ ִר ָיּה אוֹ ֶר ֶכת יוֹ ֵתר ִמ ּ ַמ ֲח ִצית ַה ּׁ ָש ָעהֲ ,א ָבל
ֲהלִ ָ
יכה ַה ּזֹאת ְּכ ֵדי לְ ֵה ָר ַגעַ .ה ָ ּב ַעת ָּפנַ י נוֹ ְת ָרה
ָהיִ ִיתי זְ קו ָּקה ַל ֲהלִ ָ
ישה לִ ְכאוֹ ָרה ְּכ ׁ ֶש ָח ַל ְפ ִּתי ַעל ְּפנֵ י ֵ ּב ָית ּה ׁ ֶשל ֶא ִּתיֶ ׁ ,ש ִ ּב ְרחוֹ ב
ֲא ִד ׁ ָ
ְ
'אוֹ ר ַה ַח ִיּים'ַ ,אך ֵארו ֵּעי ַהיּוֹ ם ִה ְת ִחיל ּו לִ ְגע ֹׁש ְ ּב ִק ְר ִ ּבי וּלְ ׁ ַש ְחזֵ ר
ֶאת ַע ְצ ָמם ְּכ ִאלּ ּו ֵמ ֲא ֵל ֶיהם.

שר ַעל ִק ּצוֹ
ִצלְ צוּל ַה ַּפ ֲעמוֹ ן ִה ְד ֵהד ְ ּב ִבנְ יַ ן ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ו ִּב ּ ֵ ׂ
ׁ ֶשל ׁ ִשעוּר דִּ ְקדּ וּקִ .א ּ ָמאֶ ׁ ,ש ִהיא ַ ּגם ַה ּמוֹ ָרה ׁ ֶש ָּלנ ּו לְ ִד ְקדּ וּק,
ָר ׁ ְש ָמה ַעל ַהלּ ו ַּח ְ ּבאוֹ ִתיּוֹ ת ְ ּברוּרוֹ ת ֶאת ׁ ִשעו ֵּרי ַה ַ ּביִ ת ,וְ ַה ָ ּבנוֹ ת
ָקמ ּו ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ ֵת ֶיהן ו ָּפנ ּו ִ -מי ֶל ָח ֵצרִ ,מי לְ ִמ ְשׂ ַחק ָ'ח ֵמ ׁש ֲא ָבנִ ים'
ְ ּב ִפ ַ ּנת ַה ִּכ ָּתה ו ִּמי לְ ִפ ְט ּפוּט ֵע ָרנִ י ַ ּב ּ ַמ ְע ָ ּגל ׁ ֶש ִה ְת ַא ֵּסף ְס ִביב
ַא ַחד ַה ּׁ ֻשלְ ָחנוֹ ת.
יסה ֶאת ֵס ֶפר ַהדִּ ְקדּ וּק ַל ִּתיק וְ ָע ְמ ָדה ָל ֵצאת
ִא ּ ָמא ִה ְכנִ ָ
ֵמ ַה ִּכ ָּתהֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ָאז נִ ְת ַקל ִ ּבי ַמ ָ ּב ָט ּה.
יכה לְ ַה ֲע ִביר ָל ְך
"אנִ י ְצ ִר ָ
"אוֹ  ,נַ ֲע ָמה"ִ ,היא ָט ְפ ָחה ַעל ִמ ְצ ָח ּהֲ ,
ֶאת ַמ ְפ ֵּת ַח ַה ַ ּביִ תְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּתו ְּכלִ י לִ ְפ ּת ַֹח ֶאת ַהדֶּ ֶלת ַ ּב ָ ּצ ֳה ַריִ ם.
ּבוֹ ִאי ִא ִּתי לְ ֶר ַגע ְ ּב ַב ָ ּק ׁ ָשהַ ,ה ּ ַמ ְפ ֵּת ַח נִ ׁ ְש ַאר ַ ּב ֲח ַדר ַה ּמוֹ רוֹ ת".

ציירה :דליה


ָאה ,נָ כוֹ ןָ ׁ .ש ַכ ְח ִּתי ֶאת זֶ ה לְ ַג ְמ ֵרי.
יעי ׁ ֶש ָע ַברּ ְ ,ב ֶד ֶר ְך ִמ ְס ּתוֹ ִרית ִה ְצלִ יח ּו ֶא ִפי וְ ֶאלְ ָחנָ ן
ְ ּביוֹ ם ְר ִב ִ
לִ ׁ ְש ּבֹר לִ ׁ ְשנַ יִ ם ֶאת ַה ּ ַמ ְפ ֵּת ַח ַה ָּכחֹל ׁ ֶש ִּליֲ .ע ַדיִ ן לֹא ִה ְס ַּפ ְקנ ּו
יכה ֶאת ַה ּ ַמ ְפ ֵּת ַח ׁ ֶשל
לְ ׁ ַש ְכ ֵּפל ַמ ְפ ֵּת ַח נוֹ ָסףָ ,ל ֵכן ֲאנִ י ְצ ִר ָ
ִא ּ ָמאִ .אם לֹא  -נִ ּׁ ָש ֵאר ֻּכ ָּלנ ּו ַ ּבחוּץ ַעד ׁ ָשל ֹׁש וָ ֵח ִצי ,וְ זֶ ה לֹא
ָח ֵסר לִ יּ ְ ,ב ֶה ְח ֵלט לֹא.
ִא ּ ָמא וַ ֲאנִ י יָ ָצאנ ּו ֵמ ַה ִּכ ָּתה ָהרוֹ ֶע ׁ ֶשת וְ ָצ ַע ְדנ ּו זוֹ לְ ַצד זוֹ לְ ֵע ֶבר
ֲח ַדר ַה ּמוֹ רוֹ תֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְמ ָצא ִ ּב ְק ֵצה ַה ִ ּבנְ יָ ן .לִ ְק ַראת ִסיּוּם ַה ַה ְפ ָס ָקה
נִ ְכנַ ְס ִּתי ַל ִּכ ָּתה ְּכ ׁ ֶש ַה ּ ַמ ְפ ֵּת ַח ְ ּביָ ִדי וְ ...
"אוֹ י! ׁ ָש ַכ ְח ִּתי לִ ְמחֹק ֶאת ַהלּ ו ַּח!" ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֶאת קוֹ ָל ּה ַה ָ ּבהוּל
ׁ ֶשל ֶא ִּתיַ ,א ַחת ֵמ ַח ְברוֹ ַתי ַה ּטוֹ בוֹ ת .אוֹ טוֹ ָמ ִטית ֵה ַס ְב ִּתי ֶאת ָּפנַ י
ֶאל ַהלּ ו ַּח ,ו ֵּמרֹב ַּת ְד ֵה ָמה ִה ְת ַא ַ ּבנְ ִּתי ַעל ְמקוֹ ִמי.
יכה ָע ַלי לְ ַס ֵּפר ָל ֶכם ַמ ּׁ ֶשהוִּ :א ּ ָמא ׁ ֶש ִּלי
לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ֲאנִ י ַמ ְמ ׁ ִש ָ
י-תלְ ִמידוֹ ֶת ָיה
ִהיא ִא ּׁ ָשה נִ ְפ ָל ָאה ,וַ ֲאנִ י חוֹ ׁ ֶש ֶבת ׁ ֶש ַ ּגם ַח ְברוֹ ַת ַּ
ְמ ַח ְ ּבבוֹ ת אוֹ ָת ּה ְמאֹדּ ְ .ב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ָ ּק ָטן וְ ַה ּ ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתי ׁ ֶש ָּלנ ּו
ֵמעוֹ ָלם לֹא נִ ְת ַקלְ ִּתי ִ ּב ְב ָעיוֹ ת ְ ּב ׁ ֶשל ֱהיוֹ ִתי ַ ּבת ׁ ֶשל מוֹ ָרה.
לְ ֵה ֶפ ְך ִ -מ ָּכל ֵע ֶבר זָ ִכ ִיתי ְ ּב ַמ ְ ּב ֵטי ַה ֲע ָר ָכה וְ ִח ָ ּבה.
ֲא ָבל יֵ ׁש ָל ּה ,לְ ִא ּ ָמאִ ,ח ָּסרוֹ ן ִחיצוֹ נִ י ָּפעוֹ ט ׁ ֶש ְּכ ָבר ִמ ְּז ַמן ִה ְפ ַס ְק ִּתי
ימ ְט ִרים ְספו ִּרים
ָל ִשׂ ים ֵלב ֵא ָליוִ :היא ִא ּׁ ָשה נְ מו ָּכה ְמאֹדֶ .סנְ ִט ֶ
ַמ ְבדִּ ילִ ים ֵ ּבין ַה ּג ַֹב ּה ׁ ֶש ָּל ּה ַל ּג ַֹב ּה ׁ ֶש ִּלי  -יַ לְ דָּ ה ְמ ֻמ ַ ּצ ַעת
ישהוַּ ,עד ׁ ֶש ָר ִא ִיתי
ְ ּב ִכ ָּתה ה' .לֹא ָח ׁ ַש ְב ִּתי ׁ ֶש ֶּזה ְמ ׁ ַש ֶ ּנה לְ ִמ ׁ ֶ
ְ
ֶאת ַה ָ ּק ִר ָיקטו ָּרה ׁ ֶש ַעל ַהלּ ו ַּחִ .מי ׁ ֶש ִ ּנ ָּסה לִ יצֹר ִ ּגחוּךִ ,ה ְצלִ ַיח
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ַל ֲעשׂ וֹ ת זֹאת ְ ּבצו ָּרה קוֹ ַל ַעת ְ ּביוֹ ֵתרִ :א ּ ָמא וַ ֲאנִ י ָהיִ ינ ּו ְמ ֻצ ָיּרוֹ ת
יפה ְמ ֻח ֶיּ ֶטת וַ ֲאנִ י ּ ְ -ב ִשׂ ְמ ָלה
ׁ ָשם ְ ּביַ ד ָא ּ ָמןִ .א ּ ָמא לְ בו ׁ ָּשה ַ ּב ֲחלִ ָ
ִּפ ְרחוֹ נִ יתַ .ה ָ ּב ָעה ְמ ֻג ֶח ֶכת ָהיְ ָתה ְמרו ָּחה ַעל ְּפנֵ י ׁ ְש ֵּתינוּ,
וְ ַה ּג ַֹב ּה ...זֵ ֶההַ .מה ּׁ ֶש ָהיָ ה ָח ֵסר הוּא ַרק לְ ָה ִעיף ַמ ָ ּבט וְ לִ ְפלֹט
ימה ְרווּיַ ת ִ'ה ׁ ְש ַּת ְּתפוּת' ְ ּב ַצ ַער ַה ּזו ַּלת ...לְ ַמ ְע ָלה,
ַ'ר ֲח ָמנוּת' ְ ּבנִ ָ
"ה ֵעץ לֹא נָ ַפל ָרחוֹ ק ֵמ ַה ַּת ּפו ַּח".
ִ ּב ְכ ָתב ְמ ֻסלְ ָסלָ ,היָ ה ָּכתוּבָ :
ֲאנִ י ֻמ ְכ ָר ָחה לְ הוֹ דוֹ ת ׁ ֶש ִאלּ ּו ַה ִ ּציּוּר לֹא ָהיָ ה ּפוֹ ֵג ַע ָּכל ָּכ ְך ,הוּא
ָהיָ ה ָּפ ׁשוּט ַמ ְד ִהים.
ֶא ִּתי! ָא ּ ָמנִ ית ׁ ֶש ְּכמוֹ ָת ּה ו ְּצבו ָּעה ָּכל ָּכ ְך!
י־אמוּן ַ ּבדְּ ֻמיּוֹ ת ַה ּ ֻמ ָּכרוֹ ת ַה ּ ְמ ֻצ ָיּרוֹ ת ְ ּב ִס ְגנוֹ נָ ּה ַה ִיּחו ִּדי
ָ ּב ִה ִיתי ְ ּב ִא ֵ
ׁ ֶשל ֶא ִּתיֶ ׁ ,ש ָח ׁ ַש ְב ִּת י ׁ ֶש ִהיא ֲח ֵב ָרה טוֹ ָבה ׁ ֶש ִּלי.
ַא ַחת ַה ָ ּבנוֹ ת ִה ְת ַע ּׁ ְש ָתה וְ נִ ְּק ָתה ֶאת ַהלּ ו ַּח ִ ּב ְתנוּעוֹ ת ְמ ִהירוֹ ת
ו ְּר ָחבוֹ תִ .ה ְס ּתוֹ ַב ְב ִּתי ו ָּפ ַס ְע ִּתי לִ ְמקוֹ ִמי ,נִ ְד ֶה ֶמת ,נִ ְב ֶ ּג ֶדת
ו ְּפגו ָּעה ַעד ִע ְמ ֵקי נִ ׁ ְש ָמ ִתי.
ֶא ִּתי יְ כוֹ ָלה ַל ְחלֹם ׁ ֶש ֲאנִ י ֶא ׁ ְש ַּכח ָל ּה ֶאת זֶ הּ ַ .ב ִהזְ דַּ ּ ְמנוּת
ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה...

ִ'ס ְפ ִר ַיּת ַּת ְר ּבוּת ּתוֹ ָרנִ ית ְ -צ ַפת'ִ ,קדֵּ ם ֶאת ָּפנַ י ַה ּׁ ֶש ֶלט ַה ָּכחֹל.
ֲע ִדינָ הַ ,ה ַּס ְפ ָרנִ ית ַה ְּקבו ָּעהִ ,ח ְיּ ָכה ֵא ַלי ִ ּבנְ ִעימוּתִ .הנְ ַהנְ ִּתי
ֹאשי לְ ֶע ְב ָר ּה ו ֵּב ַר ְכ ִּתי לְ ׁ ָשלוֹ ם ַ ּגם ֶאת יָ ָפהַ ,ה ַּס ְפ ָרנִ ית
ְ ּבר ׁ ִ
ישהֶ ׁ ,ש ַּת ְפ ִק ָיד ּה לְ ַמ ֵיּן ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים וּלְ ָה ׁ ִש ָיבם לִ ְמקוֹ ָמם.
ַה ְּק ׁ ִש ׁ ָ
נָ ַטלְ ִּתי ֶאת ִ'א ְצ ְט ֻר ָ ּבל ַה ָּז ָהב'ַ ,ה ֵּס ֶפר ָה ָאהוּב ָע ַליִ ,ה ְת ַמ ַ ּק ְמ ִּתי
ְ ּבנוֹ חוּת ַעל ַא ַחד ַה ִּכ ְּסאוֹ ת ַה ְּפזו ִּרים ְ ּב ַר ֲח ֵבי ַה ִּס ְפ ִר ָיּהְ ,מ ַק ָ ּוה
יע אוֹ ִתי ,וְ ל ּו ִ ּב ְמ ַעטִ ,מ ּ ְמא ָֹרעוֹ ת ַהיּוֹ ם.
ׁ ֶש ַה ְּק ִר ָ
יאה ַּת ְר ִ ּג ַ
ִּכ ְמ ַעט ָּפ ַת ְח ִּתי ֶאת ַה ֵּס ֶפרַ ,א ְך ִּפ ְתאֹם ָצד ּו ֵעינַ י חוֹ ֶב ֶרת
דַּ ִּק ָיקהְ ,צ ֻה ָ ּבהֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה ֻמ ַ ּנ ַחת ַעל ַה ּׁ ֻשלְ ָחן.
ַ'ה ִאם ַהחוֹ ֶב ֶרת ַה ּזֹאת ִהיא ֵס ֶפר יָ ׁ ָשן?' ׁ ָש ַאלְ ִּתי ֶאת ַע ְצ ִמי' ,אוֹ
ישה ּו ׁ ָש ַכח אוֹ ָת ּה ָּכאןּ ְ ,ב ִס ְפ ִר ָיּה?'
ׁ ֶש ּ ָמא ִמ ׁ ֶ
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יכה ָהיָ ה ָּכתוּב
ֵה ַר ְמ ִּתי אוֹ ָת ּה ְּכ ֵדי לִ ְבדּ ֹק ְ ּב ַמה ּ ְמ ֻד ָ ּברַ .על ַה ְּכ ִר ָ
תּוקה'.
ְ ּבאוֹ ִתיּוֹ ת ׁ ְשחֹרוֹ ת' :נְ ָק ָמה ֹלא ְמ ָ
ְ'מ ַענְ יֵ ן ַמה ֶּזה'ָ ,ח ׁ ַש ְב ִּתי לְ ַע ְצ ִמיָ ,ה ַפ ְכ ִּתי דַּ ף וְ ֵעינַ י ֵה ֵחלּ ּו ָלרוּץ
ַעל ְּפנֵ י ַה ּׁשוּרוֹ ת.
יטה ִ ּבי יָ ָפה ְ ּב ַמ ָ ּבט מוּזָ רַ ,א ְך לֹא נָ ַת ִּתי דַּ ְע ִּתי ַעל
ִמן ַה ַ ּצד ִה ִ ּב ָ
ָּכ ְך.

אני
יוֹ ם ָּב ִהיר ְו ָנ ֶאה ָה ָיה ַהיּוֹ ם ַההוּא ְּבבו ַּד ֶּפ ְשׂ ט ַה ִּב ָירהָ .פ ִ
ָע ְב ָרה ְּב ׁ ַש ַער ֵּבית ַה ֵּס ֶפר ְ ּכ ׁ ֶש ִהיא ַמ ְח ִל ָיקה ְּב ָי ָד ּה ַעל ַה ֵ ּק ֶפל
ַה ְּמג ָֹהץ ְּב ִשׂ ְמ ָל ָת ּהִ .היא ָס ְר ָקה ְּב ַמ ָּבט ָמ ִהיר ֶאת ֶה ָח ֵצר,
יל ִדיםִ .ר ָיקה ל ֹא ָה ְי ָתה ׁ ָשםַּ .ב ִ ּכ ָּתה ִהיא
ׁ ֶש ָה ְי ָתה ְמ ֵל ָאה ִּב ָ
יב ּה ְקבו ַּצת ָּבנוֹ ת ְמ ַל ֶה ֶגת ִנ ְר ָ ּג ׁשוֹ ת.
ָמ ְצ ָאה אוֹ ָת ּה ְ ּכ ׁ ֶש ְּס ִב ָ
אני
ָּב ֶר ַגע ׁ ֶש ָראוּ ֶאת ָפ ִ
אניִ ,ה ׁ ְש ַּת ְּתקוּ ֻ ּכ ָ ּלן ְּב ֶב ָה ָלהָ .פ ִ
ָּפ ְס ָעה ְל ֻע ּ ָמ ָתןַ ,א ְך ְ ּכ ׁ ֶש ָר ֲא ָתה ֶאת ֵע ֵיני ֻ ּכ ָ ּלן ְנעוּצוֹ ת ָּב ּה,
"על ָמה ַא ֶּתן ְמ ַד ְּברוֹ ת?"
ִה ְּס ָסה ְמ ַעט ְו ׁ ָש ֲא ָלה ְּבקוֹ ל ָנמו ְּךַ :
"על ׁשוּם ָדּ ָבר ְמיֻ ָחדַ .ה ִּמלְ ָח ָמהַ ,א ְּת יוֹ ַד ַעתִ "...הכְ ִריזָ ה ִר ָיקה
ַ
בְּ קוֹ ל ָ ּגבוֹ ַּהַּ ,ת ִ ּקיף ְמ ַעטַ ,מזְ ִהיר.
יטבֵ .הן ִדּ בְּ רוּ
ֵהן ל ֹא ִדּ בְּ רוּ ַעל ַה ִּמלְ ָח ָמה ,ו ָּפאנִ י יָ ְד ָעה זֹאת ֵה ֵ
ָעלֶ ָיהַ ,על ָפאנִ יָ .פאנִ י ָהיְ ָתה בְּ טו ָּחה בְּ ָכ ְךִ .היא ַ ּגם יָ ְד ָעה ַמה
ֵהן ִרכְ לוּ ָעלֶ ָיהִ .ר ָיקה וַ ַדּ אי ִס ְּפ ָרה לָ ֶהן ֵא ְ
יך ֶא ְתמוֹ לּ ְ ,כ ׁ ֶש ָע ְב ָרה
לְ יַ ד בֵּ ָית ּה ׁ ֶשל ָפאנִ יָ ׁ ,ש ְמ ָעה ֶאת ָפאנִ י צוֹ וַ ַחת ְ ּכ ִתינ ֶֹקת
ׁ ֶש ִהיא רוֹ ָצה לִ נְ ס ַֹע ִעם ַאבָּ א לַ ָיּ ִריד ַה ׁ ּ ְשנָ ִתיַ .אבָּ א ל ֹא ִה ְס ִ ּכים
לָ ַק ַחת אוֹ ָת ּה לַ ּ ַמ ָּסע ָה ָאר ְֹך ,ו ָּפאנִ י בָּ כְ ָתה וְ ָצ ֲע ָקה זְ ַמן ַרב,
ַעד ׁ ֶש ְ ּל ַב ּסוֹ ף נִ ְר ְדּ ָמה בִּ ְב ָג ֶד ָיה בְּ ׁ ָש ָעה ְמ ֻא ֶח ֶרת ְמאֹדִ .ר ָיקה
ָע ְב ָרה ׁ ָשם בְּ וַ ַדּ אי ,בַּ ֶדּ ֶר ְך לְ חוּג ַה ִ ּכנּ וֹ ר ׁ ֶש ָ ּל ּה ,וְ ַעכְ ׁ ָשו ִהיא
נֶ ֱהנֵ ית לְ ַר ֵכל ָעלֶ ָיהַ ,על ָפאנִ י.
ֲא ָבל ָפאנִ י ֲע ַדיִ ן ָהיְ ָתה זְ ִה ָירהִ .היא ׁ ָש ֲאלָ ה ֶאת ִר ָיקה ִאם
ִּת ְר ֶצה ָמ ָחר לָ בוֹ א ִא ָּת ּה לְ ַב ֵ ּקר ֶאת ָס ָב ָת ּהּ ְ ,כמוֹ בְּ ָכל יוֹ ם
ישי.
ׁ ְשלִ ׁ ִ
"אוֹ  ,ל ֹאֲ ,אנִ י ִמ ְצ ַט ֶע ֶרתָ ,פאנִ יֲ ,א ָבל ָמ ָחר ...ל ֹא או ַּכל ,יֵ ׁש לִ י
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ֶאִּ ...תכְ נוּנִ ים ֲא ֵח ִרים"ּ ִ ,כ ְח ְ ּכ ָחה ִר ָיקה בִּ ְגרוֹ נָ ּה ,וְ ָכל ַה ְ ּקבו ָּצה
ִמ ָּס ִביב ִ ּג ֲח ָכה.

ׁ"שוּם ָדּ ָבר ִמ ְ ּל ַבד ַה ְע ָּת ָקה ְרצו ָּפה בְּ ִמ ְב ָחנִ ים"ָ ,ענְ ָתה ַה ּמוֹ ָרה
בְּ טוֹ ן ָחמוּר.

ָפאנִ יְ ,סמו ָּקה ו ְּפגו ָּעהִ ,ה ְפנְ ָתה לָ ֶהן ַ ּגב בְּ ַה ְפ ָ ּגנָ ִתיּוּת וְ יָ ְצ ָאה
יצה ִמן ַה ִ ּכ ָּתה.
בְּ ִר ָ

"אינֶ ִ ּני ַמ ְע ִּת ָיקה! זוֹ ִהי
"מעוֹ לָ ם ל ֹא!" ָק ְר ָאה ִר ָיקה בִּ כְ ֵאבֵ ,
ֵ
ֲעלִ ילַ ת ׁ ָשוְ א! זוֹ ָטעוּת!"

"הוֹ ָ ,פאנִ יַ ,אל נָ א ִּת ָּפ ְג ִעי"ָ ,ר ַדף ַא ֲח ֶר ָיה קוֹ לָ ּה ׁ ֶשל ִר ָיקה.
לְ ֶר ַגע ִדּ ְּמ ָתה לַ ְח ׁשֹב ׁ ֶש ִהיא ְמ ַפ ֶיּ ֶסת אוֹ ָת ּהַ ,א ְך ֵה ֵדי ַהצְּ חוֹ ק
ַהנּ וֹ ָס ִפים ׁ ֶש ָעלוּ ִמן ַה ִ ּכ ָּתה ׁ ִשכְ נְ עוּ אוֹ ָת ּה לַ ֲחלו ִּטין ׁ ֶש ִר ָיקה
ו ׁ ְּש ָאר ַהבָּ נוֹ ת ָעשׂ וּ יָ ד ַא ַחת נֶ ְג ָדּ ּה.

"ל ֹא ִצ ִּפ ִיתי ׁ ֶש ְּת ַא ׁ ּ ְש ִרי זֹאת ַ ּכ ּמו ָּבן" ,לִ ְגלְ ָגה ַה ּמוֹ ָרה וְ ׁ ָשלְ ָפה
"ש ִבי בִּ ְמקוֹ ֵמ ְך".
בְּ ֶה ְחלֵ ִטיּוּת ֶאת ַה ִּמ ְב ָחן ִמ ָיּ ֶד ָיה ׁ ֶשל ִר ָיקהְ ׁ ,

"כ ָבר ַהיּוֹ ם!"
"אנִ י ֶאנְ קֹם בָּ ּה"ִ ,ה ְב ִט ָיחה ָפאנִ י לְ ַע ְצ ָמ ּהּ ְ ,
ֲ

יא ְך ֵמ ַה ִ ּכ ָּתה".
"ש ִבי בִּ ְמקוֹ ֵמ ְך ,וָ ל ֹא ֵ -א ָאלֵ ץ לְ הוֹ ִצ ֵ
ְׁ
ׁ ְשל ׁ ִֹשים זוּגוֹ ת ֵעינַ יִ ם נִ נְ ֲעצוּ בְּ ַס ְק ָרנוּת בְּ ִר ָיקהֶ ׁ ,ש ָּפנֶ ָיה
ִה ְת ַ ּכ ּסוּ בְּ א ֶֹדם ַעזִ .היא ִה ְתיַ ׁ ּ ְש ָבה בִּ ְמקוֹ ָמ ּה ֲעלו ָּבה ו ְּמ ֻב ֶיּ ׁ ֶשת.

בַּ ׁ ּ ִשעוּר ַהבָּ א נֶ ֱע ַר ְך ִמ ְב ָחן ְמ ֻסבָּ ְךָ .פאנִ יֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה ַּתלְ ִמ ָידה
ֲחרו ָּצה בִּ ְמיֻ ָחדִ ,ס ְיּ ָמה לַ ֲענוֹ ת ַעל ָ ּכל ַה ׁ ּ ְש ֵאלוֹ ת בְּ תוֹ ְך ַמ ֲח ִצית
ַה ׁ ּ ָש ָעה ו ָּפנְ ָתה לְ ׁ ֻשלְ ַחן ַה ּמוֹ ָרה לְ ַה ִ ּג ׁיש ֶאת ַה ִּמ ְב ָחן .בְּ ׁ ָש ָעה
ׁ ֶש ִה ִ ּנ ָיחה אוֹ תוֹ ׁ ִש ְּו ָתה לְ ָפנֶ ָיה ֲא ֶר ׁ ֶשת ִמ ְת ַח ֶּס ֶדת וְ ׁשוֹ ֶח ֶרת
ֶצ ֶדק וְ לָ ֲח ׁ ָשה לַ ּמוֹ ָרה" :מוֹ ָר ִתי ,זֶ ה לִ י ַה ִּמ ְב ָחן ָה ְר ִב ִיעי ׁ ֶש ִר ָיקה,
ַהיּוֹ ׁ ֶש ֶבת ֵמ ֲאחוֹ ַריֵ ,אינָ ּה ֲח ֵדלָ ה לְ ַה ְט ִריד אוֹ ִתי בִּ ׁ ְש ֵאלוֹ תּ ַ .גם
ַה ַּפ ַעם ָענִ ִיתי לָ ּהִ ,מ ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ִהיא ל ֹא ִה ִ ּנ ָיחה לִ יֲ ,א ָבל ָח ׁ ַש ְב ִּתי
ׁ ֶש ִּמן ָה ָראוּי לְ יַ ֵדּ ַע ֶאת ַה ּמוֹ ָרה בָּ ֻע ְב ָדּ ה ׁ ֶש ִּמ ְב ֲחנֶ ָיה ׁ ֶשל ִר ָיקה
ֵאינָ ם נִ כְ ָּת ִבים בְּ י ׁ ֶֹשר"...

אצי ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּלט
ְ ּגיָ סוֹ ת ֶ ּג ְר ַמנְ יָ ה ָּפלְ ׁשוּ לְ הוּנְ ַג ְריָ ה וְ ַה ִּמ ְמ ׁ ָשל ַה ָ ּנ ִ
ישה הו ְּבאוּ לְ הוּנְ ַג ְריָ ה
ַעל מוֹ ְסדוֹ ת ַה ׁ ּ ִשלְ טוֹ ן .בְּ ִע ְקבוֹ ת ַה ְּפלִ ׁ ָ
ַאנְ ׁ ֵשי ַה ּ ָמדוֹ ר לְ ִענְ יְ נֵ י יְ הו ִּדים בַּ ֶ ּג ְס ַט ּ
אפוֹ  ,וְ ֵה ֵחלּ וּ בְּ ַמ ָּסע ְמז ָֹרז
ׁ ֶשל ִרכּ וּז ַה ְיּהו ִּדים וְ ׁ ִשלּ ו ָּחם ִמזְ ָר ָחה.

יטה בְּ ָפאנִ י בְּ ַמבָּ ט ַמ ֲע ִר ְ
"תוֹ ָדהָ ,פאנִ י.
יךּ .
ַה ּמוֹ ָרה ַה ּגוֹ יָ ה ִהבִּ ָ
ְ
ָא ֵכןֵ ,מחוֹ ָב ֵתנוּ לָ ַד ַעת ַעל ָ ּכך".

ָפאנִ יִ ,ר ָיקה ו ׁ ְּש ָאר ַהבָּ נוֹ ת ַהיְ הו ִּדיּוֹ ת בְּ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ,ל ֹא בִּ ְ ּקרוּ
בּ וֹ עוֹ ד לְ עוֹ לָ ם.

יצד יִ ּפֹל ָדּ ָבר.
ָפאנִ י ִה ְתיַ ׁ ּ ְש ָבה בִּ ְמקוֹ ָמ ּהְ ,מ ַצ ָּפה לִ ְראוֹ ת ֵ ּכ ַ
ִ"ר ָיקה אוֹ ְבלוֹ קו ּׁש!" ָר ַעם קוֹ לָ ּה ׁ ֶשל ַה ּמוֹ ָרהּ ְ ,
"ג ׁ ִשי ֵה ָ ּנה".
בַּ ֲא ֶר ׁ ֶשת ְּת ֵמ ָהה ִה ְתיַ צְּ ָבה ִר ָיקה לְ יַ ד ׁ ֻשלְ ַחן ַה ּמוֹ ָרה.
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"א ָבל"...
ֲ

ַה ְ ּנ ָק ָמה ָהיְ ָתה ְמתו ָּקה ,ו ָּפאנִ י ִח ְיּ ָכה בְּ לִ בָּ ּה בְּ נִ צָּ חוֹ ןִּ .תלְ ַמד
לָ ּה ִר ָיקה ׁ ֶש ִא ָּת ּה ל ֹא ַמ ְת ִחילִ ים!
יוֹ ם לְ ָמ ֳח ָרת ִה ְת ַה ֵּפ ְך ָהעוֹ לָ ם.

ֵה ַר ְמ ִּתי ֵעינַ יִ ם ְמצ ָֹעפוֹ ת וְ ִה ַ ּב ְט ִּתי ָס ִביבִּ ,כ ְמ ַח ֶּפ ֶשׂ ת ֶאת ָפאנִ י,
ֶאת ִר ָיקה וְ ֶאת ׁ ְש ָאר ַה ַּתלְ ִמידוֹ ת.
ֲ'א ָבל ְ ּב ֶע ֶצם'ִ ,ה ְת ַע ְּק ׁ ָשה ַמ ְח ׁ ָש ָבה סוֹ ֶר ֶרת ַל ְחדּ ֹר לְ מ ִֹחי'ּ ַ ,גם
ִר ָיקה לֹא נָ ֲה ָגה ַּכ ּׁשו ָּרהַ .ה ַיּ ַחס ׁ ֶש ָּל ּה לְ ָפאנִ י ָהיָ ה ַמ ׁ ְש ִּפיל
ו ְּמזַ לְ זֵ ל!'

"מ ְב ָחנֵ ְך נִ ְפ ָסלֵ .אינִ י ְמ ִבינָ ה ֵא ְ
יך ַּתלְ ִמ ָידה טוֹ ָבה ָ ּכמוֹ ְך
ִ
ְמ ֻס ֶ ּגלֶ ת לַ ֲעשׂ וֹ ת ַמ ֲע ִשׂ ים ָ ּכ ֵא ֶ ּלהַ ,א ְך ִקבַּ לְ נוּ ַעל אוֹ דוֹ ַתיִ ךְ
ֵמ ָידע ִמ ּ ָמקוֹ ר ָא ִמין בְּ יוֹ ֵתר ,וְ ָאנוּ נִ ׁ ְשקֹל בַּ ַהנְ ָהלָ ה ִאם לָ ֵתת לָ ְך
ְּתעו ָּדה בְּ סוֹ ף ַה ׁ ּ ָשנָ ה".

ישה נִ ְב ֶ ּג ֶדתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֲאנִ י ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ַהיּוֹ ם"...
ָ
"פאנִ י וַ דַּ אי ִה ְר ִ ּג ׁ ָ
ִמלְ ַמלְ ִּתי לְ ַע ְצ ִמי.

"מֶ ...מה ָע ִשׂ ִיתי?" נִ ְד ֲה ָמה ִר ָיקה ,נְ בוֹ ָכה ו ְּמפ ֶֹח ֶדת.
ְ

ישהּ ...בוֹ ֶג ֶדת!!!"
ָ
"פאנִ י ִה ְר ִ ּג ׁ ָ
ישה נִ ְב ֶ ּג ֶדתֲ ,א ָבל ַע ְכ ׁ ָשו ִהיא ַמ ְר ִ ּג ׁ ָ

ישה.
ָק ַפ ְצ ִּתי ְ ּב ֶב ָה ָלה .מוּלִ י ָע ְמ ָדה יָ ָפהַ ,ה ַּס ְפ ָרנִ ית ַה ְּק ׁ ִש ׁ ָ
"את סוֹ ף ַה ִּס ּפוּר ֵאינֵ ְך יוֹ ַד ַעת"ִ ,היא ָל ֲח ׁ ָשה וְ ִה ְתיַ ּׁ ְש ָבה לְ ִצדִּ י.
ֶ
ִה ַ ּב ְט ִּתי ָ ּב ּה ְ ּב ֵעינַ יִ ם ְּפעוּרוֹ תַ .מה ַה ֶ ּק ׁ ֶשר ׁ ֶש ָּל ּה ַל ִּס ְפרוֹ ן ַה ֶּזה?
יכה ֶאת ַה ִּס ּפוּר ְ ּב ֵעינַ יִ ם
יָ ָפה ִה ִ ּנ ָיחה יָ ד ַעל ׁ ִש ְכ ִמי וְ ִה ְמ ׁ ִש ָ
דּ וֹ ְמעוֹ ת:
"פאנִ יֶ ׁ ,שלּ ֹא יָ ְד ָעה ְּכ ָלל ַמ ִהי ַמ ׁ ְש ָמעוּת ֱהיוֹ ָת ּה יְ הו ִּד ָיּהֻ ,ה ְס ְּת ָרה
ָ
ּ
ּ
ֵא ֶצל ִמ ׁ ְש ָפ ָחה הוּנְ ָג ִר ָיה טוֹ ַבת ֵלבּ ְ .ב ַשׂ ֲע ָרה ַה ָ ּב ִהיר ו ְּב ֵעינֶ ָיה
ַה ְּת ֻכלּ וֹ תִ ,א ׁיש לֹא ׁ ִש ֵער ִּכי ִהיא יְ הו ִּד ָיּהְּ .כ ׁ ֶש ָעלְ ָתה ָל ָא ֶרץ
יעה
לְ ַא ַחר ִסיּוּם ַה ּ ִמלְ ָח ָמהֶ ׁ ,ש ָ ּב ּה ִא ְ ּב ָדה ֶאת ָּכל יַ ִּק ֶיר ָיהִ ,ה ִ ּג ָ
ְ ּבא ַֹרח ִּפלְ ִאי לְ ַביִ ת לִ ְפלִ יטוֹ ת ׁשוֹ ְמרוֹ ת ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ תָ ׁ .ש ָלב
ַא ַחר ׁ ָש ָלב ִהיא ָצ ֲע ָדה ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ְּת ׁשו ָּבה ,וְ ָאזִ ...היא נִ ְפ ְ ּג ׁ ָשה
ִעם ַא ַחת ַה ֲח ֵברוֹ ת ֵמ ַה ִּכ ָּתה ,יְ הו ִּד ָיּה ַ ּגם ִהיא .זוֹ ִס ְּפ ָרה ָל ּה
ׁ ֶש ִר ָיקה ָהיְ ָתה ִא ָּת ּה ַ ּב ּ ַמ ֲחנֶ ה ,וְ ַעד יוֹ ָמ ּה ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ָש ְמ ָרה ַעל
ֶצ ֶלם ֱאנוֹ ׁש וְ ַעל ִמדּ וֹ ֶת ָיה ַה ֶ ּנ ֱא ָצלוֹ תִ .היא נֶ ֶה ְר ָגה יָ ִמים ְספו ִּרים
יע ׁ ֶש ִּת ְכנַ ּנ ּו ָל ְך ָהיָ ה ָאמוּר
ק ֶֹדם ַה ּׁ ִש ְחרוּר' .יוֹ ם ַה ֻה ֶּל ֶדת ַה ּ ַמ ְפ ִּת ַ
לְ ֵה ָע ֵר ְך ַ ּביּוֹ ם ׁ ֶש ּבוֹ ָּפלְ ׁש ּו ַה ֶ ּג ְר ָמנִ ים לְ הוּנְ ַג ְריָ ה .לֹא ָח ַל ְמנ ּו
ׁ ֶשהוּא יִ ְת ַ ּב ֵּטל ְ ּב ִפ ְתאוֹ ִמיּוּת ׁ ֶש ָּכזוֹ 'ָּ ,פלְ ָטה ַה ֲח ֵב ָרה ְ ּב ִחיּו ְּך ַמר.
"פאנִ י ָק ְפ ָצה'ַ .על ָמה ַא ְּת ְמ ַד ֶ ּב ֶרת?' ׁ ָש ֲא ָלה ִ ּבלְ ִהיטוּתָּ .פנֶ ָיה
ָ
ֶה ֱחוִ יר ּו ְּכ ׁ ֶש ּׁ ָש ְמ ָעה ֶאת ַה ְּת ׁשו ָּבה ,וְ ָכל ּגו ָּפ ּה ֵה ֵחל לִ ְרעֹד.
"כןִ ,ר ָיקה ַה ּ ְמתו ָּקה וְ ָה ֻא ְמ ָל ָלה ִּת ְכנְ נָ ה ָל ּה ֲח ִג ַיגת יוֹ ם ֻה ֶּל ֶדת
ֵּ
יעה ַ ּב ּ ְמלוֹ נִ ית ַה ָיּ ָפה ׁ ֶשל ָא ִב ָיהֶ ׁ ,ש ַעל ְשׂ ַפת
ַע ִּליזָ ה ו ַּמ ְפ ִּת ָ
ַהדָּ נו ָ ּּבהָ .פאנִ י ֵּפ ְר ׁ ָשה ֶאת ַהכּ ֹל ְ ּבצו ָּרה ְמ ֻע ֶ ּו ֶתת ...נִ ְפ ְג ָעה ְ ּבלִ י
יאה דִּ ָ ּבה ַעל ִר ָיקה ַה ּטוֹ ָבהַ ,על
ִס ָ ּבה ...וְ ֶה ָחמוּר ְ ּביוֹ ֵתר  -הוֹ ִצ ָ
לֹא ָעוֶ ל ְ ּב ַכ ָּפ ּה! וְ ִר ָיקהֵ ...אינֶ ָ ּנהִ .היא לֹא ּתו ַּכל לְ ַב ֵ ּק ׁש ֶאת
ְסלִ ָיח ָת ּהַ .ע ְכ ׁ ָשוְּ ,כ ׁ ֶש ִ ּצ ּווּי ַה ּׁ ֵשם ַמ ְתוֶ ה ֶאת דַּ ְר ָּכ ּהְ ,מ ִבינָ ה ָפאנִ י
ְ ּביֶ ֶתר ְשׂ ֵאת ַּכ ּ ָמה ֲאיֻ ּ ָמה ָהיְ ָתה ִה ְתנַ ֲהגו ָּת ּה".
ׁ ֶש ֶקט ִה ְשׂ ָּת ֵרר ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה.
"אנִ י ָפאנִ י,
ַ
"א ְּת ְמ ִבינָ ה"ָ ,מ ׁ ְש ָכה ַה ַּס ְפ ָרנִ ית ַה ְּז ֵקנָ ה ְ ּב ַא ָּפ ּהֲ ,
ַּכיּוֹ ם יָ ָפהֵ ...אין לִ י ָס ֵפק ׁ ֶש ַה ּבו ׁ ָּשה ׁ ֶש ָ ּג ַר ְמ ִּתי לְ ִר ָיקה ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ ם

ִה ְת ּפוֹ ְג ָגה ַ ּב ֲא ַבק ַה ּ ִמלְ ָח ָמהּ ְ ,ב ַענְ נֵ י ָה ֵא ֶפרּ ְ ,ב ַר ַעם ַה ּתוֹ ָת ִחים...
ֲא ָבל נְ ִקיפוֹ ת ַה ּ ַמ ְצ ּפוּן ׁ ֶש ִּלי ֵאינָ ן נוֹ ְתנוֹ ת לִ י ְמנו ָּחהָּ .כל יָ ַמי
ֲאנִ י ּבוֹ ָכה ַעל ִּכי ָהיִ ִיתי ְּפזִ יזָ הּ ֵ ,ג ָאהָ ,ר ָעה וְ נֶ ְח ֶּפזֶ ת ָּכל ָּכ ְך.
ַה ְ ּנ ָק ָמהֶ ׁ ,ש ִּל ְחלְ ָחה ֶאת ִּפי ְ ּב ַט ַעם ָמתוֹ קַ ,מה ּ ָמ ָרה ִהיא
ָּכ ֵעת! ָמ ָרה ְּכ ַל ֲענָ ה .לְ עוֹ ָלם ,לְ עוֹ ָלם ַאל ִּתנְ ֲה ִגי ָּכמוֹ נִ י! ַה ּתוֹ ָרה
ָא ְס ָרה ָע ֵלינ ּו לִ נְ קֹם! ָע ֵלינ ּו לְ ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל ָּת ִמיד ָלדוּן ֶאת ַה ּזו ַּלת
לְ ַכף זְ כוּתְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא ַל ֲעשׂ וֹ ת ַמ ֲע ִשׂ ים נוֹ ָר ִאיםֶ ׁ ,ש ַיּ ׁ ְש ִחית ּו ֶאת
ֹאכל ּו ֶאת לִ ֵ ּבנ ּו לְ ַא ַחר ַמ ֲע ֶשׂ ה"...
נִ ׁ ְש ָמ ֵתנ ּו וְ י ְ
ֹאשי ְ ּב ִא ִּטיּוּת
ִה ַ ּב ְט ִּתי ַעל ָפאנִ י-יָ ָפה ַה ְּק ׁ ִש ׁ ָ
ישה וְ ֵהנַ ְע ִּתי ֶאת ר ׁ ִ
ַמ ְע ָלה ו ַּמ ָּטה.

יעה ַה ַּתלְ ִמ ָידה
ַ
"ה ּ ְמנַ ֶה ֶלת קוֹ ֵראת לְ נַ ֲע ָמה ֵמ ִאיר" ,הוֹ ִד ָ
ׁ ֶש ָע ְמ ָדה ְ ּב ֶפ ַתח ַה ִּכ ָּתה.
יע ר ׁ
ֹאש ִא ּׁ ְש ָרה לִ י ַה ּמוֹ ָרה ָל ֵצאתַ .מה ַה ּ ְמנַ ֶה ֶלת רוֹ ָצה
ְ ּבנִ ַ
ִמ ּ ֶמ ִ ּני?
ַ ּב ֲח ַדר ַה ּ ְמנַ ֶה ֶלת יָ ׁ ְש ָבה ִא ּׁ ָשה נוֹ ֶס ֶפת ְ -מ ַא ּ ֶמנֶ ת ַה ַה ָ ּצ ָגה
לִ ְמ ִס ַ ּבת ַ ּבת ַה ּ ִמ ְצוָ הַ .ה ּ ְמנַ ֶה ֶלת הוֹ ְר ָתה לִ י ָל ׁ ֶש ֶבתַ .ה ָ ּב ַעת
ָּפנֶ ָיה ָהיְ ָתה נִ נּוֹ ָחה.
"נַ ֲע ָמהִ ,הזְ ַמ ּנ ּו אוֹ ָת ְך ֵה ָ ּנה ְּכ ֵדי לְ ִה ְתיַ ֵעץ ִא ָּת ְך ,וְ ָאנ ּו ְ ּבטוּחוֹ ת
יטה ַעל ַה ְמ ַא ּ ֶמנֶ ת,
ׁ ֶש ּתו ְּכלִ י ַל ֲעזֹר ָלנוַּ .ה ּמוֹ ָרה ָּת ָמר"ִ ,היא ִה ִ ּב ָ
יכה ַּכ ּ ָמה ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶש ַּת ֲעז ְֹרנָ ה ָל ּה ְ ּב ִציּוּר ַה ַּת ְפאו ָּרה לִ ְמ ִס ַ ּבת
"צ ִר ָ
ְ
ְ
ְ
ימה לְ ָכך?"
ַ ּבת ַה ּ ִמ ְצוָ הִ .מי ִמ ְ ּבנוֹ ת ִּכ ָּת ֵתך ַמ ְת ִא ָ
ר־מ ֵהר,
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ֶחלְ ִקיק ׁ ְשנִ ָיּה ְק ַצ ְר ַצר ִה ְס ַּת ַּפ ְק ִּתי ,וְ ָאזַ ,מ ֵה ַ
"א ִּתי ֶה ֶלר ְמ ַצ ֶיּ ֶרת ַמ ְק ִסיםִ ,היא
לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ֶא ְת ָח ֵרטָּ ,פ ַל ְט ִּתיֶ :
ה'לה ַּכ ֲהנָ א ו ִּמינָ ה ַקאלִ ׁיש".
ָא ּ ָמנִ ית ַמ ּ ָמ ׁש! וְ ַגם ָשׂ ָר ֶ
"תוֹ ָדה,
ַה ּמוֹ ָרה ָּת ָמר ָר ׁ ְש ָמה וְ ַה ּ ְמנַ ֶה ֶלת הוֹ ְד ָתה לִ י ְ ּבחֹםּ :
נַ ֲע ָמהֲ ,אנִ י יוֹ ַד ַעת ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְסמ ְֹך ָע ַליִ ְך".
ָ ּברו ְּך ַה ּׁ ֵשםָ ,ע ִשׂ ִיתי ֶאת זֶ הַ .ל ְמרוֹ ת ַהכּ ֹלֲ .אנִ י יוֹ ַד ַעת ַעד ַּכ ּ ָמה
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ֶא ִּתי ִמ ׁ ְש ּתוֹ ֶק ֶקת לִ ְהיוֹ ת ׁ ֻש ָּת ָפה ְ ּב ִציּוּר ַה ַּת ְפאו ָּרה.

ָּכ ְך ִצ ָ ּוה ַה ּׁ ֵשם" :לֹא ִתקֹם וְ לֹא ִּת ּטֹר"ַ .היּוֹ ם ֲאנִ י ְּכ ָבר יוֹ ַד ַעת
יטב ׁ ֶש ַה ִ ּצ ּווּי ַה ֶּזה נוֹ ַעד ִ ּב ׁ ְש ִב ֵילנוּ ,לְ טוֹ ָב ֵתנוּ.
ֵה ֵ

וְ לֹא ,לֹא ָע ִשׂ ִיתי זֹאת ִמ ּתוֹ ְך ֱאמוּנָ ה ׁ ֶש ּ ָמ ָחר יִ ְת ָ ּב ֵרר ׁ ֶשלּ ֹא ָהיְ ָתה
לִ י ׁשוּם ִס ָ ּבה לְ ִה ָּפ ַגע; ַ ּגם לֹא ִמ ּׁשוּם ׁ ֶש ִּק ִ ּו ִיתי ׁ ֶש ֶא ִּתי ִּת ַ ּג ׁש ֵא ַלי
ְ ּב ֵעינַ יִ ם ֻמ ׁ ְש ָּפלוֹ ת וְ ִת ְתנַ ֵ ּצל ׁ ֶשזּוֹ ָהיְ ָתה רו ַּח ׁ ְשטוּת וְ ׁ ֶש ִהיא לֹא
ְמ ִבינָ ה ֵא ְ
יך ָהיְ ָתה ְמ ֻס ֶ ּג ֶלת ַל ֲעשׂ וֹ ת ַמ ֲע ֶשׂ ה נוֹ ָרא ׁ ֶש ָּכזֶ ה ,וַ ֲאנִ י
ֶא ְס ַלח ָל ּהַּ ,כ ּמו ָּבן.

ָא ְמנָ ם ִהיא ֵאינָ ּה יְ כוֹ ָלה לְ ָה ׁ ִשיב ֶאת ַה ַ ּגלְ ַ ּגל לְ ָאחוֹ ר וּלְ ִה ְתנַ ֵ ּצל
יכה לְ ָה ׁ ִשיב ֶאת
ְ ּב ָאזְ נֵ י ֲח ֶב ְר ָּת ּהַ ,א ְך ִ ּבזְ כו ָּת ּה ֲאנִ י ֵאינִ י ְצ ִר ָ

לֹא זוֹ ָהיְ ָתה ַה ִּס ָ ּבה לְ ִה ְתנַ ֲהגו ִּתיֲ .אנִ י נָ ַה ְג ִּתי ְּכ ִפי ׁ ֶש ָ ּנ ַה ְג ִּתי ִּכי

ַה ַ ּגלְ ַ ּגל לְ ָאחוֹ ר וּלְ ִה ְתנַ ֵ ּצל ְ ּב ָאזְ נֵ י ֲח ֶב ְר ִּתי...

ְׁש ִליחּות נֹו ֶס ֶפ

ָאה ,וְ ָכל ַה ְּז ֻכיּוֹ ת ׁ ְשמוּרוֹ ת לְ ָפאנִ י.

כתבה :ר .גד

בְּ ָרזִ ילָ ,סאוֹ ָּפאוּלוֹ 2001 ,
''אנִ י לֹא ַמ ֲא ִמין! לְ ָאן הוּא נֶ ֱע ַלם?'' ָצ ַרח ַה ְּפרוֹ ֶפסוֹ ר .הוּא
ֲ
ִה ָּכה ַעל ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ְ ּבזַ ַעם.

ת ִּב ְב ָר ִזיל

י רבינוביץ
ציירה :בונצ

ַמ ְר ְצ'יָ ה ָ ּג ֲחנָ ה ֶאל ַה ּ ַמ ְח ׁ ֵשב וְ ִה ְקלִ ָידה ְ ּביָ ַדיִ ם רוֹ ֲעדוֹ תַ .א ֲח ֵרי
ַּכ ּ ָמה ׁ ְשנִ יּוֹ ת ָהי ּו ַה ְּפ ָר ִטים ְ ּביָ ֶד ָיה.
יסנְ ִטי דִּ י ָּפאוּלוֹ ' ִ ,''5היא ִמלְ ְמ ָלה.
ְ''ראו ֵּבן ָקאהן ִמ'וִ ֶ

ַמ ְר ְצ'יָ הַ ,ה ַּס ְפ ָרנִ ית ָה ֻא ְמ ָל ָלהֻּ ,כ ָּל ּה ִח ֶ ּו ֶרת וְ רוֹ ֶע ֶדת ,נִ ְּס ָתה
לְ ַג ְמ ֵ ּגם ֵאי ֵאלּ ּו ִמלּ וֹ ת ִה ְתנַ ְ ּצלוּת.
''סלִ ָיחהֶ ...סנְ יוֹ ר ...לֹא ...לֹא יָ ַד ְע ִּתי ׁ ֶש ֶּזה ח ֶֹמר ָחסוּיֲ ...אנִ י
ְ
ִמ ְתנַ ֶ ּצ ֶלת''.
ְּפרוֹ ֶפסוֹ ר ַמ ְר ֵסלוֹ ָמ ַרט ְ ּביֵ או ּׁש טוֹ ָטלִ י ֶאת ַשׂ ֲערוֹ ָתיו ַה ּ ַמ ֲא ִפירוֹ ת.
ֵ'איזֶ ה ִט ֵּפ ׁש ֲאנִ י! ֵא ְ
יך ֵה ַעזְ ִּתי לְ ַה ְפ ִקיר ָּכ ְך ֶאת ַה ֵּס ֶפר? ִמי
יע'...
יוֹ ֵדע לְ ֵאיל ּו יָ ַדיִ ם הוּא ְּכ ָבר ִה ִ ּג ַ
קוֹ לוֹ ת ְ ּג ִר ָירה ָק ְטע ּו ְ ּב ַא ַחת ֶאת ֶר ֶצף ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיו .דְּ לִ יַ ,מ ָ ּגב
ימה ,וְ ַא ֲח ֵר ֶיהם נִ ְג ָררְ ,מיֻ ָּזע ֻּכלּ וֹ ֶ ,פ ְר ִדינַ נְ דוֹ
ו ַּמ ְטלִ ית נִ ְכנְ ס ּו ְּפנִ ָ
"א ֶּתם וַ דַּ אי
ַה ּ ְמנַ ֶ ּקה .הוּא ִמ ְצ ֵמץ ְ ּב ֵעינָ יו ו ָּפ ַלט ַ ּב ֲא ִד ׁישוּתַ :
ִמ ְת ַּכ ְ ּונִ ים לְ יַ לְ דּ וֹ ן ִעם ַהחו ִּטים ַה ּמוּזָ ִרים ׁ ֶשיּוֹ ְצ ִאים ֵמ ַה ֻחלְ ָצה
ו ְּק ָצווֹ ת ַה ּ ֵ ׂ
ש ָער לְ יַ ד ָה ָאזְ נַ יִ ם''.
''כן ,הוּא יְ הו ִּדיֵ ,מ ַה ְּק ִה ָּלה
י־ה ָבנָ ה ,וְ הוּא ִה ְס ִ ּבירֵּ :
ֵהם ָ ּבה ּו ּבוֹ ְ ּב ִא ֲ
ׁ ֶש ָּל ֶהם ּפֹה''.
''מה???'' ָצוַ ח ַה ְּפרוֹ ֶפסוֹ ר ו ִּפיו נִ ְפ ַער ְ ּב ַת ְד ֵה ָמה ֻמ ְח ֶל ֶטת.
ָ
ֶא ְג ֵלי זֵ ָעה נִ ְ ּגר ּו ִמ ּ ִמ ְצחוֹ ו ָּפנָ יו ִה ׁ ְש ַּת ְּלב ּו לְ ַה ְפלִ יא ַ ּב ִּקיר
ׁ ֶש ּ ֵמ ֲאחוֹ ָריו .הוּא ָק ַרב לְ ֵע ֶבר ַמ ְר ְצ'יָ ה ַה ּ ְמב ֶֹה ֶלת וְ ָד ַר ׁש ִמ ּ ֶמ ָ ּנה
ְּפ ָר ִטים ַעל אוֹ דוֹ ת ַה ֶיּ ֶלד ַה ּ ְמ ֻד ָ ּבר.
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ָח ֵמ ׁש ׁ ָשעוֹ ת ק ֶֹדם לָ ֵכן ,בְּ ֵבית ִמ ׁ ְש ַּפ ַחת ָקאהן
יע לְ ָכאן?'' ִה ְת ַ ּב ְכיֵ ן רו ִּבי,
ִ
''א ּ ָמא ָל ּ ָמה ָהיִ ינ ּו ְצ ִר ִ
יכים לְ ַה ִ ּג ַ
ְ
"מ ׁ ַש ְע ֵמם לִ י ָּכל ָּכך!''
ְ
''א ָּתה יוֹ ֵד ַע ,רו ִּביֶ ׁ ,ש ָ ּבאנ ּו לְ ָכאן לְ ֵקרוּב ְרחוֹ ִקים .יֵ ׁש ָלנ ּו ּפֹה
ַ
ׁ ְשלִ יחוּת ,וְ ַה ּ ִמ ְצוָ ה ָה ֲעצו ָּמה ַה ּזֹאת ְּכ ָד ִאית ֶאת ַה ּ ְמ ִחיר ׁ ֶש ִהיא
דּ וֹ ֶר ׁ ֶשת ֵמ ִא ָּתנוּ''.
''אנִ י יוֹ ֵד ַעֲ ,א ָבל ַרק ְ ּבעוֹ ד ׁ ְשבו ַּעיִ ם יַ ְת ִחיל ּו ַה ִּל ּמו ִּדים ,ו ֵּבינְ ַתיִ ם
ֲ
ֵאין לִ י ֲח ֵב ִרים''ִ ,ה ְמ ׁ ִש ְ
יך רו ִּבי לִ ְרטֹן.
יעה ִא ּ ָמא.
ַ
''מה דַּ ְע ְּת ָך ָל ֶל ֶכת לְ ִס ְפ ִר ָיּה?'' ִה ִ ּצ ָ
''ב ָא ֶרץ ַה ּמוּזָ ָרה ַה ּזֹאת יֵ ׁש
''לְ ִס ְפ ִר ָיּה?!'' נָ ְצצ ּו ֵעינָ יו ׁ ֶשל רו ִּביּ ָ ,
ִס ְפ ִר ָיּה?''
''כן ,רו ִּביּ ַ ,ב ֵ ּק ׁש ֵמ ַאלְ ֶ ּב ְרטוֹ ׁ ֶש ְיּ ַל ֶ ּוה אוֹ ְת ָך ֵא ֶל ָיה .הוּא יַ ְר ֶאה לְ ָך
ֵּ
ָ
יאה''.
ֶאת ָמדוֹ ר ַה ַיּ ֲהדוּת ,ו ִּמ ּׁ ָשם ּתו ַּכל לִ ְבחֹר לְ ַע ְצ ְמך ֵס ֶפר ְק ִר ָ
ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְכנְ ס ּו רו ִּבי וְ ַאלְ ֶ ּב ְרטוֹ ַ ,ה ָ ּבחוּר ַה ְיּהו ִּדי ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַלח ִמ ַּט ַעם
ַה ְּק ִה ָּלה ַה ְיּהו ִּדית ַל ֲעזֹר ָל ֶהם ְ ּב ָסאוֹ ָּפאוּלוֹ ַ ,ל ִּס ְפ ִר ָיּהֵ ,הם ָּפנ ּו
101

ִמ ָיּד לְ ָמדוֹ ר ַה ַיּ ֲהדוּת .רו ִּבי נִ ְד ַהם ֵמ ַה ּ ִמ ְב ָחר ָה ֲענָ ִקי ַ -מדָּ ִפים
ַר ִ ּבים ֲעמו ִּסים ְ ּב ֵמאוֹ ת ְס ָפ ִרים ִמ ָּכל ַה ּסו ִּגים.
ִּפ ְתאֹם ִה ְב ִחין רו ִּבי ְ ּב ֵס ֶפר יָ ׁ ָשן ַה ּמוּנָ ח ַעל ׁ ֻשלְ ָחן ְצ ָד ִדי ָק ָטן.
הוּא נִ ַ ּג ׁש ֵא ָליוֵ ,ה ִציץ ּבוֹ וְ ָר ָאה ׁ ֶשהוּא ָּכתוּב ְ ּב ַאנְ ְ ּגלִ ית .רו ִּבי
יטב ַאנְ ְ ּגלִ יתֶ ׁ ,ש ֵּכן הוֹ ָריו ָא ֶמ ִר ָיקנִ ִיּים .יֵ ֶצר ַה ַּס ְק ָרנוּת
יָ ַדע ֵה ֵ
ׁ ֶשלּ וֹ ִה ְתעוֹ ֵרר ,ו ְּב ַה ְח ָל ָטה ׁ ֶשל ֶר ַגע הוּא ָל ַקח ֶאת ַה ֵּס ֶפר ו ִּמ ֵהר
ַל ַּס ְפ ָרנִ ית.
''זֶ הוּ? ְּכ ָבר ִס ַיּ ְמ ָּת?" ִה ְת ַּפ ֵּלא ַאלְ ֶ ּב ְרטוֹ .
''כןִ ,ס ַיּ ְמ ִּתי''ֵ ,ה ׁ ִשיב רו ִּבי וְ ִה ִ ּביט ַ ּב ַּס ְפ ָרנִ יתֶ ׁ ,ש ָ ּב ֲחנָ ה ֶאת
ֵּ
ַה ֵּס ֶפר ִמ ָּכל ְצ ָד ָדיוָ .היָ ה נִ ְר ֶאה לוֹ ׁ ֶש ִהיא ִמ ְת ַל ֶ ּב ֶטת ִאם ָל ֵתת
לוֹ ֶאת ַה ֵּס ֶפרַ ,א ְך לְ ַא ַחר ִה ּסוּס ָק ָצר ִהיא ָר ׁ ְש ָמה ֶאת ְּפ ָר ָטיו
ַ ּב ּ ַמ ְח ׁ ֵשב ,וְ ֵהם ָּפנ ּו ָל ֵצאת.
וְ לֹא יָ ַדע רו ִּבי ֵאיזוֹ ְס ָע ָרה ִּת ְתחוֹ ֵלל ְ ּב ִע ְקבוֹ ת ַמ ֲע ֵשׂ הוּ.

דְּ מוּת ׁ ְשחוֹ ָרה ָח ְמ ָקה לְ תוֹ ְך ַה ִ ּבנְ יָ ן ֶה ָח ׁשו ְּךִ .היא ִט ְּפ ָלה
ְ ּב ַמנְ עוּל ַהדֶּ ֶלת ,וְ הוּא נָ ַפל ַּכ ֲעבֹר דַּ ּקוֹ ת ִמ ְס ָּפר.
ימהּ ַ .ב ֲח ַדר ַה ָ ּבנִ ים הוּא ָמ ָצא אוֹ תוֹ ַ ,על ַהכּ וֹ נָ נִ ית.
זָ 'א ּו נִ ְכנַ ס ְּפנִ ָ
הוּא ִח ֵּכ ְך ֶאת יָ ָדיו זוֹ ָ ּבזוֹ ְ ּב ִס ּפוּק ,נָ ַטל ֶאת ַה ֵּס ֶפר ִ ּבזְ ִהירוּת
וְ נִ ְמ ַלט ַ ּב ֲחזָ ָרה ֶאל ּתוֹ ְך ַה ַּליְ ָלה ָה ָא ֵפל .הוּא לֹא ָשׂ ם ֵלב
יכה וְ ָצנַ ח ֶאל ִר ְצ ַּפת ַה ֶח ֶדר.
ַל ּ ִמ ְס ָמ ְך ׁ ֶש ָ ּנ ַפל ֵמ ַה ְּכ ִר ָ
ימה ֻה ּ ְ ׂ
ש ָגהַ ,ה ֵּס ֶפר ְ ּביָ ִדי!'' ָהיָ ה ַה ּ ִמ ׁ ְש ָּפט ׁ ֶש ָּל ַח ׁש ֶאל
ַ
''ה ּ ְמ ִשׂ ָ
ְ
ּתוֹ ך ַה ֶּט ֶלפוֹ ן ַה ְּסלוֹ ָל ִרי ׁ ֶש ְ ּב ִכיסוֹ .
י־ח ׁ ֶשק ּגוֹ ֵבר .הוּא ָהיָ ה ֻמ ְד ָאג :לְ ָאן
רו ִּבי נָ ַבר ְ ּב ַצ ַּל ְח ּתוֹ ְ ּב ִא ֵ
נֶ ֱע ַלם ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ּׁ ָש ַאל ֶא ְתמוֹ ל ֵמ ַה ִּס ְפ ִר ָיּה וְ ֶט ֶרם ִה ְס ִּפיק
לִ ְקרֹא? ו ַּמה ֵּפ ׁ ֶשר ַה ּ ִמ ְס ָמ ְך ׁ ֶש ָהיָ ה ֻמ ׁ ְש ָל ְך ַעל ִר ְצ ַּפת ַה ֶח ֶדר
יע ִּפ ְתאוֹ ם?
יכן הוּא הוֹ ִפ ַ
ַ ּב ּב ֶֹקר? ֵמ ֵה ָ

''ת ּ ִ ׂ
ש ִיגי לִ י ֶאת זָ 'א ּו ִ ּב ְד ִחיפוּת'' ,נָ ַבח ַה ְּפרוֹ ֶפסוֹ ר.
ַּ

ַה ּ ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ָרצ ּו ְ ּבמוֹ חוֹ ִ ּב ְמ ִהירוּת ְ ּגדוֹ ָלה ָּכל ָּכ ְךַ ,עד ׁ ֶשלּ ֹא
יכלִ יִּ .פ ְתאֹם הוּא ִה ְתנַ ֵער .זוּג ֵעינֶ ָיה
ָשׂ ם ֵלב לִ ׁ ְש ֵא ָל ָת ּה ׁ ֶשל ִמ ַ
ַה ַח ְק ָרנִ יּוֹ ת ׁ ֶשל ֲאחוֹ תוֹ ָ ּב ַחן אוֹ תוֹ .

ַמ ְר ְצ'יָ ה ִמ ֲה ָרה ַל ֲעשׂ וֹ ת זֹאת ,וְ ַא ֲח ֵרי ַּכ ּ ָמה דַּ ּקוֹ ת ָּפ ַרץ זָ 'א ּו
לְ ִמ ְשׂ ָרדוֹ ׁ ֶשל ַה ְּפרוֹ ֶפסוֹ רֻּ ,כלּ וֹ ָסמוּק וְ ַע ְצ ָ ּבנִ י.

יכלִ י ְ ּבק ֶֹצר
ַ
''מה ָ ּק ָרה? ַא ָּתה מו ָּכן ַל ֲענוֹ ת לִ י ְּכ ָבר?'' ׁ ָש ֲא ָלה ִמ ַ
ָ
"מה ָ ּק ָרה לְ ך?"
רו ַּחַ ,

''מה דָּ חוּף ָּכל ָּכ ְךֶ ׁ ,ש ּ ַמ ְצדִּ יק לְ ַהזְ ִעיק אוֹ ִתי ְ ּב ִע ּצו ָּמ ּה ׁ ֶשל
ַ
ּ
ּ
יפי'
ֲארו ַּחת ָצ ֳה ַריִ ם?'' ׁ ָש ַאלְ ,מנַ ֵגב ְ ּביָ דוֹ ֶאת ׁ ְש ֵא ִריוֹ ת ַה ִ ּ
'ב ִ
ֵמ ַעל ָּפנָ יו ַה ּ ְמיֻ ָּז ִעים.

ֶר ַגע ֶא ָחד ִה ְר ֵהר ִאם לְ ׁ ַש ֵּתף אוֹ ָת ּה ַ ּב ַּת ֲעלו ָּמה ,ו ִּמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶשלּ ֹא
ָר ָאה ׁשוּם דֶּ ֶר ְך לְ ִה ְת ַח ּ ֵמקִ ,ס ֵּפר ָל ּה ַהכּ ֹל.

''אנִ י ָצ ִר ְ
ישה ּו ֵח ֶפץ ׁ ֶש ּׁ ַש ָיּ ְך לִ י''ָ ,ק ַרץ ֵא ָליו
ֲ
יך ׁ ֶש ַּת ֲע ִביר לְ ִמ ׁ ֶ
ְּפרוֹ ֶפסוֹ ר ַמ ְר ֵסלוֹ וְ נוֹ ֵפף מוּלוֹ ִ ּב ׁ ְש ָטר יְ ַר ְק ַרק.
''אין ְ ּב ָעיָ הֵּ ,תן לִ י ְּפ ָר ִטים''ִ ,ה ְס ִּכים זָ 'אוּ.
ֵ
יסנְ ִטי דִּ י ָּפאוּלוֹ ' ִ ...5אינְ ִט ֵיג'ידוֹ [מו ָּבן]?"
"מ ׁ ְש ַּפ ַחת ָקאהן ִמ'וִ ֶ
ִ
זָ 'א ּו ִהנְ ֵהן ְ ּבר ׁ
ֹאשוֹ .
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יסנְ ִטי ִדּ י ָּפאוּלוֹ ָ ׁ ,5של ֹׁש לִ ְפנוֹ ת בּ ֶֹקר
וִ ֶ

יכלִ י.
ַ
''א ָּתה ָ ּבטו ַּח ׁ ֶשלּ ֹא ֶה ֱחזַ ְר ָּת ֶאת ַה ֵּס ֶפר?'' ׁ ָש ֲא ָלה ִמ ַ
''וַ דַּ אי''ִ ,ה ְת ַר ֵ ּגז רו ִּבי ַעל ַה ּׁ ְש ֵא ָלה .הוּא ִה ִ ּג ׁיש ָל ּה ֶאת ַה ּ ִמ ְס ָמ ְך
יטה ּבוֹ ְ ּב ַת ְד ֵה ָמה .נִ ְר ֲא ָתה
ׁ ֶש ָהיָ ה ֻמ ׁ ְש ָל ְך ַעל ָה ָא ֶרץִ .היא ִה ִ ּב ָ
ס־אס ו ַּמ ָ ּבט ַא ְכזָ ִרי ָ ּב ֵעינַ יִ ם.
ּבוֹ דְּ מוּת ְ ּב ַמדֵּ י ֶא ֶ
"ה ּ ִמ ְס ָמ ְך ַה ֶּזה נִ ְר ֶאה ְּכמוֹ ְּתעו ַּדת זֶ הוּת ׁ ֶשלִ ''...ה ְת ִחיל רו ִּבי
ַ
יכלִ י .רו ִּבי ִהנְ ֵהן
ימה אוֹ תוֹ ִמ ַ
אצי ְמ ֻר ּׁ ָשע''ִ ,ה ׁ ְשלִ ָ
''של נָ ִ
לוֹ ַמרֶ ׁ .
ְ ּבר ׁ
ֹאשוֹ .
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"ע ֵלינ ּו לְ ָב ֵרר ֵא ֶצל ַה ַּס ְפ ָרנִ ית ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה ַעל אוֹ דוֹ ת ַה ֵּס ֶפר
ָ
יכלִ י.
ַה ֶּזה"ָ ,א ְמ ָרה ִמ ַ
ִמ ָיּד לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִּס ְיּמ ּו ֶל ֱאכֹל יָ ְצא ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ֵמ ַה ַ ּביִ ת וְ ָרצ ּו לְ א ֶֹר ְך
ַה ּ ְ ׂ
ש ֵד ָרה ,לְ ִכ ּווּן ַה ִּס ְפ ִר ָיּה.
ַה ַּס ְפ ָרנִ ית ׁ ֶש ָיּ ׁ ְש ָבה ֶא ְתמוֹ ל ַעל יַ ד ַה ּ ַמ ְח ׁ ֵשב לֹא ָהיְ ָתה ׁ ָשם.
ִ ּב ְמקוֹ ָמ ּה ֵהם ָרא ּו דְּ מוּת ַא ֶח ֶרתְ ,רכוּנָ ה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ֶּט ֶלפוֹ ן.

ימה
יכלִ י ַמ ׁ ְשלִ ָ
רו ִּבי ִס ֵּפר ֶאת ַה ּקוֹ רוֹ ת אוֹ ָתם ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּהְּ ,כ ׁ ֶש ּ ִמ ַ
אוֹ תוֹ ִמדֵּ י ַּפ ַעם ְ ּב ַפ ַעםְּ .כ ׁ ֶש ִּס ְיּמ ּו ָהיָ ה ַא ָ ּבא ִח ֵ ּור לְ ַג ְמ ֵרי'' .יְ ַר ֵחם
ַה ּׁ ֵשם'' ,הוּא ָּפ ַלט ְ ּב ֶה ֶלם ,ו ִּמ ָיּד ֵה ֵחל ְ ּב ִס ְד ַרת ֶט ֶלפוֹ נִ יםּ ְ .ב ֶמ ׁ ֶש ְך
ׁ ָשעוֹ ת ִמ ְס ָּפר לֹא ׁ ָש ַבת ַה ֶּט ֶלפוֹ ן ַאף ֶר ַגע ֶא ָחדׁ .שוּב וְ ׁשוּב
יכלִ י ׁ ְש ֵאלוֹ ת ְּכ ֵדי לְ ַא ּ ֵמת ֶאת ָה ֻע ְבדּ וֹ ת,
ׁ ָש ֲאל ּו ֶאת רו ִּבי וְ ֶאת ִמ ַ
אצי ַה ּ ִמ ְס ַּת ֵּתר יָ ְצ ָאה
וְ ַה ָּת ְכנִ ית ַה ּ ֻמ ְר ֶּכ ֶבת לִ לְ ִכ ָידתוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּנ ִ
ַלדֶּ ֶר ְך.

''כל ַה ָּכבוֹ דּ ַ ,בחו ִּרים! ִר ַּס ְס ֶּתם ַעל ִקיר ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסתְּ ,כמוֹ
ָּ
ׁ ֶש ִּס ַּכ ְמנוּ? ...יָ ֶפה ...וַ ֲע ִשׂ ֶיתם ָ ּב ָל ָגן ָק ָטןֵּ ,כן?! ...נִ ְפ ָלא!''
ְּפרוֹ ֶפסוֹ ר ַמ ְר ֵסלוֹ נִ ֵּתק ֶאת ַה ּ ִ ׂ
ש ָיחה וְ ַעל ָּפנָ יו נִ ְמ ַרח ִחיּו ְּך ְשׂ ַבע
ָרצוֹ ן.
יכלִ י ֶה ֱחלִ יפ ּו ַמ ָ ּב ִטים ְמב ָֹהלִ יםּ .גו ּׁש ֲענָ ק ָח ַסם ֶאת
רו ִּבי ו ִּמ ַ
יכלִ י ָהיְ ָתה ׁ ְשטו ַּפת זֵ ָעה וַ ֲהמו ָּמה.
ְ ּגרוֹ נוֹ ׁ ֶשל רו ִּבי ,ו ִּמ ַ
אצי ֵמ ַה ּ ִמ ְס ָמ ְךּ ָ ,בטו ַּח! לֹא ָק ׁ ֶשה לְ זַ הוֹ ת"ִ ,היא ָּפלְ ָטה,
''זֶ ה ַה ָ ּנ ִ
ְ
''בֹא נֵ ֵל ְך ַה ַ ּביְ ָתה ,זֶ ה ְמ ֻס ָּכןָ .ע ֵלינ ּו לְ ַס ֵּפר ַעל ָּכך לְ ַא ָ ּבא''.
ּ
ֵהם ָרצ ּו ֶאל ַה ַ ּביִ ת ,וּלְ ַה ְפ ָּת ָע ָתם ָּפ ְג ׁש ּו ּבוֹ ֶאת ֲא ִב ֶיהםַ .מ ָ ּבטוֹ
ָהיָ ה ְמזֻ ֲעזָ ע וְ ָהמוּם.
''מה ָ ּק ָרה???'' ׁ ָש ֲאל ּו ׁ ְשנֵ ֶיהם ְ ּב ַבת ַא ַחת.
ַ
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ַ ּכ ֲעבֹר ׁ ִש ׁ ּ ָשה ֳח ָד ׁ ִשים:
ֵ ּבית ַה ּ ִמ ׁ ְש ָּפט ָה ָמה ֵמרֹב ָא ָדם  -נִ ּצוֹ ֵלי ׁשוֹ ָאה לְ ַצד ִע ּתוֹ נָ ִאים
אצי,
ו ְּס ָתם ַס ְק ָרנִ יםֶ ׁ ,ש ָ ּבא ּו ַל ֲחזוֹ ת ְ ּב ִמ ׁ ְש ָּפטוֹ ׁ ֶשל ַה ּפוֹ ׁ ֵש ַע ַה ָ ּנ ִ
ֲהלוֹ א הוּא ְּפרוֹ ֶפסוֹ ר ַמ ְר ֵסלוֹ .
ָה ֵעד ַה ּ ֶמ ְר ָּכזִ י ָהיָ ה ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ִה ְצלִ יח ּו סוֹ ְכנֵ י ַה ִ ּביּוּן לְ ַח ֵּלץ ִמ ָיּ ָדיו
ׁ ֶשל זָ 'אוּּ ַ .ב ֵּס ֶפרֶ ׁ ,שלּ ֹא ָהיָ ה ֶא ָּלא יוֹ ָמןּ ,גוֹ ֵלל ְּפרוֹ ֶפסוֹ ר ַמ ְר ֵסלוֹ ,
ׁ ֶש ּׁ ְשמוֹ ָה ֲא ִמ ִּתי ָהיָ ה ּגו ְּס ַטבֶ ,את ֲעלִ ילוֹ ָתיו ַה ִ ּנ ְפ ׁ ָשעוֹ תִ ,מ ּתוֹ ְך
ָרצוֹ ן לְ ַט ֵּפ ַח דּ וֹ ר ָח ָד ׁש ׁ ֶשל שׂ וֹ נְ ֵאי יְ הו ִּדים ַא ְכזָ ִר ִיּים ,נֵ יאוֹ ־
אצים.
נָ ִ
ֵע ֻד ּיוֹ ת נוֹ ָספוֹ ת נִ ְמ ְסר ּו ֵמ ֵאת נִ ּצוֹ ֵלי ׁשוֹ ָאהּ ַ .ב ֲעבו ָּרם זוֹ ָהיְ ָתה
ְס ִג ַירת ַמ ְע ָ ּגל ,וְ ֵעינֵ ֶיהם זָ לְ ג ּו דְּ ָמעוֹ ת ְ ּבלִ י ֶה ֶרף.

אצים ָּפ ְרצ ּו לְ ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת"ִ ,ס ֵּפר ָל ֶהם ַא ָ ּבא ְ ּבקוֹ ל
"נֵ יאוֹ ־נָ ִ
"הם ָה ְרס ּו וְ ָר ְמס ּו ֶח ְפ ֵצי ק ֶֹד ׁש וְ ִר ְּסס ּו ְּכתוֹ בוֹ ת נְ ָא ָצה
ׁ ָשבוּרֵ ,
ַעל ַה ִּקירוֹ ת ...נוֹ ָרא''...

"הרוֹ ֶאה ַא ָּתה?" ָא ַמר ַא ָ ּבא לְ רו ִּבי" ,נָ ַס ְענ ּו לִ ְב ָרזִ יל ִ ּב ׁ ְשלִ יחוּת
ָ
ַא ַחת ,וְ ִה ֵ ּנה זָ ִכינ ּו ִ ּב ׁ ְשלִ יחוּת נוֹ ֶס ֶפת!"

יכלִ י נִ ְפ ְ ּג ׁשוּ ,וְ ֵהם ִה ׁ ְש ַּת ְ ּנק ּו ְ ּב ֶב ָה ָלה.
ַמ ְ ּב ֵט ֶיהם ׁ ֶשל רו ִּבי ו ִּמ ַ
"אנַ ְחנ ּו רוֹ ִצים לְ ַס ֵּפר לְ ָך ַמ ּׁ ֶשהוּ"...
ַ
"א ָ ּבא"ִ ,ה ְת ִחיל רו ִּבי ְ ּב ִה ּסוּסֲ ,

"וְ ַהכּ ֹל ִ ּב ְג ַלל ֵס ֶפר ָק ָטן ֵמ ַה ִּס ְפ ִר ָיּה"ִ ,הנְ ֵהן רו ִּבי ְ ּבר ׁ
"מי
ֹאשוֹ ִ ,
ָהיָ ה ַמ ֲא ִמין"...

ְׁש ִלי ַח ַה ָּצ ָלה
כתבה :רוחמי כהן

ישה,
ִמ ָיּד ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְכנַ ְס ִּתי ַל ִּס ְפ ִר ָיּה ִה ְב ַחנְ ִּתי ָ ּב ּה ִ -א ּׁ ָשה ְק ׁ ִש ׁ ָ
ֹאש ּה ,יוֹ ׁ ֶש ֶבת ַ ּב ִּפ ָ ּנה
יטב לְ ר ׁ ָ
נְ מו ָּכהִ ,מ ְט ַּפ ַחת ְמ ֻהדֶּ ֶקת ֵה ֵ
וְ קוֹ ֵראת ֵס ֶפר.
ִא ּׁ ָשה ְ ּב ִג ָיל ּה ׁ ֶשיּוֹ ׁ ֶש ֶבת ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה וְ קוֹ ֵראת ,זֶ ה ּו ַמ ְר ֶאה ִ ּבלְ ִּתי
ָר ִגיל ,וַ ֲאנִ י ִה ַ ּב ְט ִּתי ָ ּב ּה דַּ ָ ּקה ֲא ֻר ָּכה.
ימה ֶאת ֵעינֶ ָיה
ישה ַה ְּק ׁ ִש ׁ ָ
ַּכ ִ ּנ ְר ֶאה ִה ְר ִ ּג ׁ ָ
ישה ְ ּב ַמ ָ ּב ַטיִ .היא ֵה ִר ָ
לְ ֶע ְב ִרי וְ ִח ְיּ ָכה ֵא ַליִ .ה ׁ ְש ַּפלְ ִּתי ֶאת ֵעינַ י ָל ִר ְצ ָּפהּ ,ב ׁ ָֹשה ְ ּב ַע ְצ ִמי.
ֹאשי
ּ
"בוֹ ִאי ,יַ לְ דָּ ִתי"ָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי אוֹ ָת ּה קוֹ ֵראת ֵא ַליֵ .ה ַר ְמ ִּתי ֶאת ר ׁ ִ
וְ ִה ְת ַקדַּ ְמ ִּתי ַ ּב ֲח ׁ ָש ׁש ָמה לְ ִכ ּווּנָ ּה.
"בוַ דַּ אי נִ ְר ֶאה ָל ְך מוּזָ ר ׁ ֶש ִא ּׁ ָשה זְ ֵקנָ ה
"בוֹ ִאי"ִ ,היא ָק ְר ָאה ׁשוּבּ ְ ,
ּ
ָּכמוֹ נִ י יוֹ ׁ ֶש ֶבת וְ קוֹ ֵראת ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה".
ִהנְ ַהנְ ִּתי ְ ּב ַביְ ׁ ָשנוּת.
"בוֹ ִאיְ ׁ ,ש ִבי ָּכאן לְ ִצדִּ י וַ ֲא ַס ֵּפר ָל ְך ֶאת ִס ּפו ִּרי".
ּ

ציירה :דבורה


מורסיאנו

אתי ֻ ּג ְמ ָחה
ַּפ ַעם ַא ַחתְּ ,כ ׁ ֶש ִּט ַיּלְ ִּתי ֶ ּב ָח ֵצר ׁ ֶש ּ ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ֵ ּב ֵיתנוָּ ,מ ָצ ִ
ְק ַט ָ ּנה וּמו ֶּצ ֶלת ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ָ ּג ֵדר .נִ ְכנַ ְס ִּתי ַל ֻ ּג ְמ ָחהִ ,ה ׁ ְש ַענְ ִּתי
ֹאשי ַעל ַה ִּקיר וְ נָ ַת ִּתי דְּ רוֹ ר לְ ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ַתיִּ .פ ְתאֹםּ ְ ,בעוֹ ִדי
ֶאת ר ׁ ִ
ְ
יוֹ ׁ ֶש ֶבת ָּכךָ ,צץ ְ ּבמ ִֹחי ַר ְעיוֹ ןֲ :ה ֵרי ֲאנִ י יְ כוֹ ָלה לְ ָה ִביא לְ ָכאן
ְס ָפ ִרים וְ לִ ְקרֹא ּפֹה ְ ּב ׁ ֶש ֶקט! זֶ ה ּו ָמקוֹ ם ָקסוּם לְ ִה ּ ָמ ֵלט ֵא ָליו
ימיםֶ ׁ ,ש ַע ְכ ׁ ָשו נוֹ ְספ ּו
ִמן ַה ֲה ֻמ ָּלה וְ לִ ׁ ְשהוֹ ת ּבוֹ ַ ּב ָיּ ִמים ַה ּ ַמ ׁ ְש ִמ ִ
ֲע ֵל ֶיהם ַה ּ ֶמ ַתח וְ ַה ֲח ָר ָדה ִמ ְּפנֵ י ַה ָ ּבאוֹ ת...
"ק ְמ ִּתי ִמ ָיּד ִמ ּ ְמקוֹ ִמיַ ,ר ְצ ִּתי ַה ַ ּביְ ָתה וְ ִס ַּפ ְר ִּתי לְ ִא ּ ִמי ְ ּב ֵעינַ יִ ם
ַ
ּ
ּבוֹ ְרקוֹ ת ַעל ַה ֻג ְמ ָחהִ .א ּ ָמא ִה ְס ַּת ְּכ ָלה ָע ַלי ְ ּב ֵעינֶ ָיה ַה ּטוֹ בוֹ ת
'ב ֵס ֶדר ָ ּגמוּרְּ ,כ ַדאי ׁ ֶש ֵּת ְצ ִאי וְ ִת ְת ַאוְ ְר ִרי ְק ָצת,
וְ ָא ְמ ָרה לִ יּ ְ :
ה'להָ .ח ׁשוּב ׁ ֶש ֵּת ָר ְג ִעי וְ ִת ׁ ְש ַּת ְח ְר ִרי ֵמ ַה ּ ֶמ ַתח'.
ָשׂ ָר ֶ
אתי ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם ,וּלְ ַא ַחר ֶּפ ֶרק זְ ַמן ׁ ֶשל
ָ
"ל ַק ְח ִּתי ֵס ֶפר וְ יָ ָצ ִ
ְ
יאה ׁ ַש ְב ִּתי ַה ַ ּביְ ָתהָּ .כך ָע ְבר ּו ָע ַלי ַה ָיּ ִמים ַה ָ ּב ִאים,
ַה ְר ָּפיָ ה ו ְּק ִר ָ
ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י ִמ ׁ ְש ַּתדֶּ ֶלת לְ ׁ ַש ֵּלב ֶאת ַא ֲה ָב ִתי ַל ְּס ָפ ִרים ִעם ַה ָ ּג ׁ ַשת
ָה ֶעזְ ָרה ְ ּב ֵב ֵיתנוּּ ְ ,ברו ְּך ַהיְ ָל ִדים.

"זֶ ה ָהיָ ה ִ ּב ׁ ְשנַ ת תש"חָ .היִ ִיתי יַ לְ דָּ ה ַ ּבת ֵּת ׁ ַשע ,וְ ָא ַה ְב ִּתי ְמאֹד
יאת ְס ָפ ִרים,
לִ ְקרֹאֶ .את רֹב ׁ ְשעוֹ ת ַא ַחר ַה ָ ּצ ֳה ַריִ ם ִ ּב ִּל ִיתי ִ ּב ְק ִר ַ
אתי ַ ּגם
ו ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַ ּגר ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ִ ּב ְג ַלל ַה ּ ַמ ָ ּצב ַה ּ ָמתו ַּחָ ,ק ָר ִ
ִ ּב ׁ ְשעוֹ ת ַה ּב ֶֹקר.

"וְ ָאז ָּפ ְר ָצה ַה ּ ִמלְ ָח ָמהָ .ה ִעיר ָהיְ ָתה ְ ּב ָמצוֹ רֵ ,אין יוֹ ֵצא וְ ֵאין ָ ּבא.
ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ָהיָ ה לְ ַה ֲע ִביר ָמזוֹ ן ו ְּסחוֹ ָרה ,וְ ַגם ְ ּב ַמיִ ם ָהיָ ה צ ֶֹר ְך
לְ ִה ְצ ַט ְמ ֵצםָּ .פ ָגזִ ים ִה ְתעוֹ ְפפ ּו לְ לֹא ֲהפו ָּגה ,ו ֵּבין ָּפ ָגז לְ ָפ ָגז
יָ ְצא ּו ַה ּתוֹ ׁ ָש ִבים ַה ּ ְמ ֻפ ָח ִדים ִמן ַה ָ ּב ִּתים ְּכ ֵדי לְ ַח ֵּפשׂ ַמ ּׁ ֶשה ּו
ֶל ֱאכֹל.

"ה ַ ּביִ ת ַה ָ ּק ָטן ׁ ֶש ָּלנוֶּ ׁ ,ש ָהיָ ה ָמ ֵלא ִ ּב ָיל ִדיםָּ ,ת ִמיד ָהיָ ה רוֹ ֵע ׁש
ַ
וְ גוֹ ֵע ׁש ,וְ ָל ֵכן ִה ְת ַק ּׁ ֵש ִיתי לִ ְמצֹא לִ י ִּפ ָ ּנה ׁ ְש ֵק ָטה לִ ְקרֹא ָ ּב ּה.

"ה ַ ּביִ ת ֻּכלּ וֹ נִ ְכנַ ס לְ ַמ ְתכּ ֹנֶ ת ִמלְ ָח ָמהֲ .א ַחי ַה ְ ּגדוֹ לִ ים ָס ֲחב ּו ַשׂ ֵ ּקי
ַ
חוֹ ל וְ ִה ִ ּניח ּו אוֹ ָתם ַעל ַה ַחלּ וֹ נוֹ תֻּ .כ ָּלם ִה ׁ ְש ַּתדְּ ל ּו לְ ִה ּ ָמ ֵצא ַ ּב ַ ּביִ ת
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וְ יָ ְצא ּו ַרק לְ צ ֶֹר ְך ָ ּגדוֹ ל ,ו ְּב ָכל ַּפ ַעם ׁ ֶש ֵה ֵח ָּלה ַה ְפ ָ ּגזָ ה נִ ְכנַ ְסנ ּו
ֻּכ ָּלנ ּו ַל ֶח ֶדר ַה ּמו ָּגן ְ ּביוֹ ֵתר ַ ּב ַ ּביִ ת ֲ -ח ַדר ַה ּׁ ֵשנָ ה.
"מו ָּבן ׁ ֶש ָא ְסר ּו ָע ַלי ָל ֵצאת ַל ֻ ּג ְמ ָחה .נִ ִּס ִיתי לִ ְקרֹא ַ ּב ַ ּביִ תֲ ,א ָבל
זֶ ה ָהיָ ה ִ ּבלְ ִּתי ֶא ְפ ׁ ָש ִריְּ ,כ ׁ ֶש ְּס ִב ִיבי ֻּכ ָּלם ְמתו ִּחים וְ ַע ְצ ָ ּבנִ ִיּים.
"ב ַא ַחד ַה ָיּ ִמיםֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ָרגו ַּע לְ ַמדַּ י ,יָ ְצא ּו ֻּכ ָּלם לְ ֵבית ַס ָ ּבא
ְּ
ְ
וְ ַס ְב ָּתאֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ָסמוּך לְ ֵב ֵיתנוֲּ .אנִ י נוֹ ַת ְר ִּתי ַ ּב ַ ּביִ תִ .ה ְב ַט ְח ִּתי
לְ ִא ּ ִמי ׁ ֶש ֲאנַ ֶּסה לְ ַסדֵּ ר אוֹ תוֹ ְמ ַעט ,לְ ַא ַחר יָ ִמים ַר ִ ּבים ׁ ֶשלּ ֹא
ִה ְס ַּפ ְקנ ּו ַל ֲעשׂ וֹ ת זֹאתִ .ה ְת ַחלְ ִּתי ָ ּב ֲעבוֹ ָדה ,וּלְ ֶפ ַתע נָ ַפל ַמ ָ ּב ִטי
'בין
יאתוֹ ּ ֵ .
ַעל ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ְ ּבאוֹ ָתם ַה ָיּ ִמים ָהיִ ִיתי ֲעסו ָּקה ִ ּב ְק ִר ָ
ֶה ָה ִרים'ָ ,היָ ה ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַה ֵּס ֶפרֻ .ס ַּפר ּבוֹ ַעל ֶ ּב ִג'י ,יֶ ֶלד ָק ָטן ׁ ֶש ַחי
יע ַל ִיּ ּׁשוּב ַה ִ ּנ ְמ ָצא
לְ ַבדּ וֹ ֵ ּבין ָה ִרים ְ ּגבוֹ ִהים ,וְ הוּא ְמנַ ֶּסה לְ ַה ִ ּג ַ
ְ ּב ִפ ְס ַ ּגת ָה ָהר.
'בוַ דַּ אי ַא ְס ִּפיק
"'א ֵל ְך לִ ְקרֹא ַ ּב ֻ ּג ְמ ָחה ׁ ֶש ִּלי'ָ ,א ַמ ְר ִּתי לְ ַע ְצ ִמיּ ְ ,
ֵ
ְ
ַל ְחזֹר וּלְ ַסדֵּ ר ֶאת ַה ַ ּביִ ת לְ ַא ַחר ִמ ֵּכןְּ ...כ ָבר זְ ַמן ַרב ָּכל ָּכך לֹא
אתי ְ ּב ׁ ֶש ֶקט'.
ָק ָר ִ
"מ ּׁשוּם ָמה לֹא ָע ָלה ְ ּב ַד ְע ִּתי ׁ ֶש ַע ְכ ׁ ָשוְּ ,כ ׁ ֶש ַה ַ ּביִ ת ׁ ָש ֵקטֲ ,אנִ י
ִ
ְ
יְ כוֹ ָלה לִ ְקרֹא ּבוֹ ַ .ח ׁ ְש ִּתי צ ֶֹרך ַעזּ ִ ,בלְ ִּתי ֻמ ְס ָ ּברָ ,ל ֵצאת ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
וְ ָל ֶל ֶכת לִ ְקרֹא ִ ּב ְמקוֹ ִמי ַה ָ ּקבו ַּע.
"מ ַה ְר ִּתי ַל ֻ ּג ְמ ָחהִ ,ה ְת ַּכ ְר ַ ּבלְ ִּתי ָ ּב ּה ִעם ַה ֵּס ֶפר ְ ּביָ ַדי וְ ׁ ָש ַק ְע ִּתי
ִ
יאה".
ִ ּב ְק ִר ָ

ֹאשוֹ ֵּבין ׁ ְש ֵּתי ָי ָדיו
ֶּב ִג'י ִנ ׁ ְש ַען ַעל ִקיר ַה ִּב ְק ָּתה ְו ָח ַפן ֶאת ר ׁ
ַה ְ ּק ַטנּ וֹ ת.
"ה ִאם ֵאי ַּפ ַעם ֶאזְ ֶ ּכה לְ ַה ִ ּג ַיע לְ ַמ ְעלָ ה?" הוּא ׁ ָש ַאל ֶאת ַע ְצמוֹ .
ַ
ּ
"מ ַתי? ָמ ַתי יַ ִ ּג ַיע ַהיוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ ֶא ְהיֶ ה ׁ ָשם ,בֵּ ין ָ ּכל ָה ֲאנָ ׁ ִשים ,וְ ל ֹא
ָ
ְ
ֶא ְצ ָט ֵרך לִ ְהיוֹ ת ָ ּכאן לְ ַב ִדּ י?"
בֶּ ִג'י ִה ְר ִ ּג ׁיש בּ וֹ ֵדד ְמאֹד .הוּא ִה ְס ַּת ֵ ּכל ַעל ָהא ֶֹפק ,וּכְ ׁ ֶש ִה ְת ִחיל
לְ ַה ְח ׁ ִש ְ
"מה ִיּ ְהיֶ ה ִא ִּתי? ֲאנִ י ּפוֹ ֵחד ָ ּכל ָ ּכ ְך,
יך ָּפ ַרץ בְּ ֶבכִ י ַמרַ .
וְ ֵאין ַאף ֶא ָחד ׁ ֶש ַיּ ְר ִ ּג ַיע אוֹ ִתיֶ ׁ ,ש ְיּלַ ֵּטף ֶאת ָּפנַ י וְ יַ ִ ּגיד לִ י ׁ ֶש ֵאין
צ ֶֹר ְך לְ ַפ ֵחדַ ...אף ֶא ָחד ל ֹא!"
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בֶּ ִג'י בָּ ָכה ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְר ַדּ ם.
קוֹ ל נֶ ֶפץ ֵה ִעיר אוֹ תוֹ ֵמ ַה ׁ ּ ֵשנָ ה .הוּא נִ ְר ַעד ִמ ּקֹר ו ִּמ ַּפ ַחד ַ ּגם
יַ ַחד וְ ִה ְס ַּת ֵ ּכל ְס ִביבוֹ  ,בּ וֹ ֵדק ִמ ַ ּניִ ן בָּ א ַה ּקוֹ ל ַה ּ ַמ ְפ ִחיד...
"נִ ְכנַ ְס ִּתי ָּכל ָּכ ְך לְ תוֹ ְך ַה ִּס ּפוּרַ ,עד ׁ ֶש ָח ׁ ַש ְב ִּתי ׁ ֶש ֲאנִ י ׁשוֹ ַמ ַעת
ֶאת ַה ּקוֹ ל ֶה ָחזָ ק ְ ּביַ ַחד ִעם ֶ ּב ִג'י.
"בוּם!!! קוֹ ל נֶ ֶפץ ַאדִּ יר ֶה ֱח ִריד אוֹ ִתיִ .ה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ׁ ֶש ָּכל ַה ַ ּק ְר ַקע
ּ
ֹאשי ְ ּב ֶב ָה ָלה ,וְ ֶאת ַמה ּׁ ֶש ָר ִא ִיתי לֹא
ִמזְ דַּ ֲעזַ ַעתֵ .ה ַר ְמ ִּתי ֶאת ר ׁ ִ
ֶא ׁ ְש ַּכח לְ עוֹ ָלם ּ ִ -ב ְמקוֹ ם לִ ְראוֹ ת ֶאת ֵ ּב ִיתי ָה ָאהוּבָ ,ר ִא ִיתי
ַל ֶה ֶבת ֵא ׁש!
ֹאשי דִּ ּ ִמ ִיתי
ֵ
"מרֹב ֶ ּב ָה ָלה ׁ ָש ַכ ְח ִּתי לְ ַג ְמ ֵרי ׁ ֶש ִא ׁיש ֵאינוֹ ַ ּב ַ ּביִ תּ ְ .בר ׁ ִ
ְ
ֶאת הוֹ ַריֶ ,את ֲא ַחי וְ ַא ְחיוֹ ַתי ְ ּבתוֹ ך ַה ֶּל ָהבוֹ תַ .ק ְמ ִּתי ִמ ּ ְמקוֹ ִמי
וְ ִה ְת ַחלְ ִּתי ָלרוּץ לְ ֵע ֶבר ֵ ּב ֵיתנוּ.
ישה ּו ָּת ַפס ִ ּבזְ רוֹ עוֹ ַתי וְ ָצ ַעק' :לְ ָאן ַא ְּת הוֹ ֶל ֶכת???'
"מ ׁ ֶ
ִ
"נִ ִּס ִיתי לְ ִה ׁ ְש ַּת ְח ֵרר וְ ָצ ַר ְח ִּתי'ַ :א ָ ּבא!!! ִא ּ ָמא!!! לֹא!!!' ֲא ָבל הוּא
ָהיָ ה ָחזָ ק ִמ ּ ֶמ ִ ּני וְ ָג ַרר אוֹ ִתי לְ תוֹ ְך ַא ַחד ַה ָ ּב ִּתיםָ .הי ּו ׁ ָשם ֲאנָ ׁ ִשים
ַר ִ ּביםֲ ,א ָבל ֲאנִ י ָהיִ ִיתי ְ ּב ֶה ֶלם :לֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ,לֹא ָר ִא ִיתי ,לֹא
ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי.
"כ ׁ ֶש ִה ְס ַּת ְיּ ָמה ַה ַה ְפ ָ ּגזָ ה ָקמ ּו ֻּכ ָּלם ִמ ּ ְמקוֹ ָמם ו ָּפנ ּו ָל ֵצאתּ ַ .בחוּץ
ְּ
ָּפ ַג ׁ ְש ִּתי ֶאת ְ ּבנֵ י ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתיֶ ׁ ,ש ִ ּבזְ ַמן ַה ַה ְפ ָ ּגזָ ה ׁ ָשה ּו ְ ּב ִד ָיר ָתם
ׁ ֶשל ַס ָ ּבא וְ ַס ְב ָּתאְּ .כ ׁ ֶש ָר ֲא ָתה אוֹ ִתי ִא ּ ָמא ִהיא ִה ְתנַ ְּפ ָלה ָע ַלי,
ִח ְ ּב ָקה אוֹ ִתי ו ָּפ ְר ָצה ְ ּב ֶב ִכי נוֹ ָראּ ֶ ,ב ִכי ׁ ֶשל הוֹ ָדיָ ה וְ ׁ ֶשל ֲה ָק ָלה.
ִהיא ָהיְ ָתה ְ ּבטו ָּחה ׁ ֶש ָעלִ ִיתי ַ ּב ֶּל ָהבוֹ ת ִעם ַה ַ ּביִ ת ֻּכלּ וֹ !
ַ"רק ְּכ ׁ ֶש ָר ִאינ ּו ֶאת ִע ֵיּי ֶה ֳח ָרבוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ֲאר ּו ִמ ֵ ּב ֵיתנ ּו ָח ְד ָרה לְ מ ִֹחי
ַה ַה ָּכ ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ַ ּצלְ ִּתי ,נִ ַ ּצלְ ִּתי ִמ ּ ָמוֶ ת! זֶ ה ָהיָ ה נֵ ס ָ ּגלוּי! ִאלּ ּו לֹא
ָהיִ ִיתי יוֹ ֵצאת לִ ְקרֹא ַ ּב ֻ ּג ְמ ָחה ׁ ֶש ִּליִ ,אלּ ּו ָהיִ ִיתי נִ ׁ ְש ֶא ֶרת ְ ּבתוֹ ְך
ַה ַ ּביִ ת"...
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"איזֶ ה ִס ּפוּר!"
ֵ

ישה.
ִה ְק ׁ ִש ָיבה לְ ִס ּפו ָּר ּה ׁ ֶשל ַה ְּק ׁ ִש ׁ ָ

ֹאשי לְ ִכ ּווּן ַה ּקוֹ ל .זוֹ ָהיְ ָתה ַה ַּס ְפ ָרנִ יתֶ ׁ ,ש ָיּ ׁ ְש ָבה
ֵה ַר ְמ ִּתי ֶאת ר ׁ ִ
לְ יָ ֵדינוַּ .ה ִּס ְפ ִר ָיּה ָהיְ ָתה ֵר ָיקה ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה ,וְ ַגם ַה ַּס ְפ ָרנִ ית

"כ ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם רוֹ ֶצהּ ַ ,גם ֵס ֶפר יָ כוֹ ל
יכה ַה ַּס ְפ ָרנִ יתְּ ,
"א ֵכן"ִ ,ה ְמ ׁ ִש ָ
ָ
לִ ְהיוֹ ת ׁ ְשלִ ַיח ַה ָ ּצ ָלה!"

ַא ִח

ים אֹו ְב ִדים

כתבה :רחי אייזנבך

ְמנַ ֵחם ָ ּב ַעט ָ ּב ֶא ֶבן ׁ ֶש ָהיְ ָתה ֻמ ַ ּנ ַחת ַעל ַה ּׁ ְש ִביל וְ נִ ְכנַ ס ְ ּב ִדלּ וּג
ֶאל ַה ִּס ְפ ִר ָיּהְ ,מ ַק ֶ ּוה ׁ ֶש ַה ַּפ ַעם יִ ְמ ָצא ֵס ֶפר ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן לֹא ָק ָרא.
ַא ְך לֹאַ .מ ָ ּבט ָמ ִהיר ַעל ַה ּ ַמדָּ ִפים ָה ֲעמו ִּסים ִ ּג ָּלה לוֹ ׁ ֶש ּׁשוּב
ֵאין לוֹ ַמה ִּל ְקרֹא.
ד־א ָחדּ ַ .
"גם ִאם לֹא
הוּא ִה ְת ִחיל ַל ֲעבֹר ַעל ַה ְּס ָפ ִרים ֶא ָח ֶ
אתי" ,הוּא ָא ַמר לְ ַע ְצמוֹ " ,או ַּלי
ֶא ְמ ָצא ֵס ֶפר ׁ ֶש ּ ֵמעוֹ ָלם לֹא ָק ָר ִ
אתי ְּכ ָבר זְ ַמן ַרב"...
ֶא ְמ ָצא ֵס ֶפר ׁ ֶשלּ ֹא ָק ָר ִ
לְ ֶפ ַתע ָצד ּו ֵעינָ יו ֶּכ ֶר ְך ִע ּתוֹ נִ ים ִמ ׁ ְשנַ ת תשל"ה.
אתי!"
"נִ ְפ ָלא!" ָשׂ ַמח ְמנַ ֵחםִ ,
"ה ֵ ּנה ַמ ּׁ ֶשה ּו ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן לֹא ָק ָר ִ

ִ'אלּ וּ ָהיְ ָתה לִ י ַעכְ ׁ ָשו ֻס ָ ּכ ִר ָיּה ֲא ִמ ִּתיתְ ,מתו ָּקה וְ ִצ ְבעוֹ נִ ית',
ִה ְר ֵהר'ָ ,היִ ִיתי נוֹ ֵתן אוֹ ָת ּה לְ נַ חו ְּמ ֶ'קה .נַ חו ְּמ ֶ'קה ָהיָ ה ָשׂ ֵמ ַח
לְ ַקבֵּ ל ֻס ָ ּכ ִר ָיּה'...
וְ ָאז ָעלוּ בּ וֹ ַ ּג ְע ּגו ִּעים ַע ִּזים לְ נַ חו ְּמ ֶ'קהָ ,ה ָאח ַה ּטוֹ ב בְּ יוֹ ֵתר
בָּ עוֹ לָ םָּ .ת ִמיד ָא ֲהבוּ לְ ַשׂ ֵחק בְּ יַ ַחד בְּ ַכדּ וּר ,לָ ׁ ִשיר ׁ ִש ִירים
יצה.
ְשׂ ֵמ ִחים לָ חוּד ִחידוֹ ת זֶ ה לָ זֶ ה וּלְ ִה ְת ָחרוֹ ת בְּ ִר ָ
בְּ ָכל זֶ ה נִ זְ ַ ּכר ַעכְ ׁ ָשו ׁשוּלֶ ם בְּ ַג ְע ּגו ַּע.
ַ ּכ ּ ָמה ָהיָ ה רוֹ ֶצה לִ ְראוֹ ת ׁשוּב ֶאת ָא ִחיוֲ ...א ָבל נַ חו ְּמ ֶ'קה נֶ ֱעלַ ם
ְ ּכ ִאלּ וּ בָּ לְ ָעה אוֹ תוֹ ָה ֲא ָד ָמה.
"חזֹר!"
"נַ חו ְּמ ֶ'קה!" בָּ ָכה ׁשוּלֶ םֲ ,

הוּא נָ ַטל ֶאת ֶּכ ֶר ְך ָה ִע ּתוֹ נִ ים ֵמ ַה ּ ַמדָּ ף וְ ֵה ֵחל לְ ַד ְפ ֵדף ּבוֹ לְ ִא ּטוֹ ,
ְמ ַח ֵּפשׂ ַמ ּׁ ֶשה ּו ְמ ַענְ יֵ ן לִ ְקרֹא.

וְ ַהבֶּ כִ י ַה ֶּזה ֲע ַדיִ ן ל ֹא ָּפ ַסק...

ַעד ְמ ֵה ָרה ָמ ָצא ֶאת ְמ ֻב ָ ּק ׁשוֹ :

ַ ּגם ַעכְ ׁ ָשוְ ׁ ,של ׁ ִֹשים ׁ ָשנָ ה ַא ֲח ֵריֶ ,ט ֶרם ָמ ָצא ׁשוּלֶ ם ֶאת ָא ִחיו
נַ חו ְּמ ֶ'קה.

יפת ְנ ָיר ׁ ֶשל
ׁשו ֶּלם ָי ׁ ַשב ְּב ִפ ַ ּנת ַה ֶח ֶדרְ ,ממוֹ ֵלל ְּב ָידוֹ ֲע ִט ַ
ֻס ָ ּכ ִר ָיּהֶ .את ַה ֻּס ָ ּכ ִר ָיּה ִק ֵּבל ִמדּ וֹ דוֹ ַּ .ביּוֹ ם ַההוּא ׁשו ֶּלם ל ֹא
יפה.
ִּת ְכ ֵנן ִּב ְכ ָלל ִל ׁ ְשמֹר ֶאת ָה ֲע ִט ָ

ִעזְ רוּ לְ ׁשוּלֶ ם ,וּלְ ָכל ֵאלּ וּ ׁ ֶש ִאבְּ דוּ ֶאת 'נַ חו ְּמ ֶ'קה' ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ,לִ ְמצֹא
אוֹ תוֹ !

יפת ֻס ָ ּכ ִר ָיּה? ִמי ָצ ִר ְ
יך ֶאת זֶ ה בִּ כְ לָ ל?
ֲע ִט ַ

יאת
ְמנַ ֵחם נִ ְד ַלקּ ְ .במֹחוֹ ָע ְבר ּו ִ ּב ְמ ִהירוּת ַר ְעיוֹ נוֹ ת לִ ְמ ִצ ַ
נַ חו ְּמ ֶ'קהַ ,א ְך הוּא יָ ַדע ׁ ֶש ָה ַר ְעיוֹ נוֹ ת ָה ֵא ֶּלה ֵאינָ ם ְמ ִציאו ִּת ִיּים.

ֲא ָבל ַעכְ ׁ ָשו ,בַּ ֶ ּגטוֹ ּ ְ ,כ ׁ ֶש ּ ָמ ָצא ֶאת ַה ְ ּניָ ר בַּ ִ ּכיסָ ,שׂ ַמח ְמאֹד.
יפה ִהזְ ִ ּכ ָירה לוֹ יָ ִמים ְמתו ִּקים.
ָה ֲע ִט ָ
ֲא ָבל ִשׂ ְמ ָחתוֹ ָהיְ ָתה ְמהוּלָ ה בְּ ַע ְצבוּת.
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ע קניבסקי
ציירה :אלישב

'וְ או ַּליָ '...עלְ ָתה ְ ּבר ׁ
ֹאשוֹ ַמ ְח ׁ ָש ָבה ַמ ְב ִה ָילה' ,או ַּלי ִ ּב ְכ ָלל ָה ְרג ּו
ֶאת נַ חו ְּמ ֶ'קה? ...לֹא!' הוּא נִ ֵער ֶאת ר ׁ
ֹאשוֹ ְ ּב ֶב ָה ָלה' ,נַ חו ְּמ ֶ'קה
ַח ָיּב לִ ְחיוֹ ת! וְ או ַּלי ...או ַּלי ׁשו ֶּלם ְּכ ָבר ָמ ָצא ֶאת נַ חו ְּמ ֶ'קה! ֵהן
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ׁ ָשנִ ים ַר ּבוֹ ת ְּכ ָבר ָע ְבר ּו ֵמ ָאז ִה ְת ַּפ ְר ֵסם ַה ִּס ּפוּר ָ ּב ִע ּתוֹ ן'...
ְמנַ ֵחם ָר ׁ ַשם לְ ַע ְצמוֹ ֶאת ִמ ְס ַּפר ַה ֶּט ֶלפוֹ ן ׁ ֶש ָהיָ ה ָּכתוּב ְ ּב ַת ְח ִּתית
ָה ַע ּמוּד וְ ָעזַ ב ֶאת ַה ִּס ְפ ִר ָיּהׁ ,שוֹ ֵכ ַח לְ ַה ְחלִ יף ֵס ֶפר.
הוּא ֻמ ְכ ָרח ָל ַד ַעת ַמה ָ ּק ָרה לְ ׁשו ֶּלם וּלְ נַ חו ְּמ ֶ'קה!

אתיׁ .שו ֶּלם
ֲאנִ י ְמ ַק ֶ ּוהִ .מ ָ ּיד ֶא ְבדּ ֹק זֹאתַ .רק ֶר ַגעִ ...ה ֵ ּנהָ ,מ ָצ ִ
קוֹ זְ ִמינְ ְס ִקי ֵמ ְרחוֹ ב ַה ּׁ ָשלוֹ ם ׁ ָשל ֹׁש ְמ ַח ֵּפשׂ ֶאת ָא ִחיו נַ חו ְּמ ֶ'קה.
ִה ֵ ּנה לְ ָך ַה ְּת ׁשו ָּבה ,הוּא לֹא ָמ ָצא ֶאת ָא ִחיו.
ַ ּכ ּ ָמה ִק ִּו ִיתי בִּ ׁ ְש ִבילָ ם...
ֶ ּב ֱא ֶמת ְמ ַצ ֵער ׁ ֶש ָה ָאח לֹא נִ ְמ ָצאֲ ,א ָבל ֵאין ַמה ַּל ֲעשׂ וֹ תַ .על
ָּכל ָּפנִ יםּ ,תוֹ ָדה לְ ָך ַעל ַה ִה ְת ַענְ יְ נוּת.

נִ ָּסיוֹ ן לְ ַח ֵיּג ִ ּג ָּלה לוֹ ִּכי ְ ּביָ דוֹ ִמ ְס ָּפר ֶ ּבן ָח ֵמ ׁש ְס ָפרוֹ ת ִ ּבלְ ַבד,
ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ַק ּׁ ֵשר אוֹ תוֹ לְ ׁשוּם ָמקוֹ םִ ,מ ְּפנֵ י ׁ ֶש ַּכיּוֹ ם ָּכל ִמ ְס ְּפ ֵרי
ַה ֶּט ֶלפוֹ ן ְ ּבנֵ י ׁ ֶש ַבע ְס ָפרוֹ תִ .שׂ ָיחה לְ מוֹ ֵקד ַה ֶּט ֶלפוֹ נִ ים ׁ ֶשל
ימה לוֹ ֶאת ַה ְּס ָפרוֹ ת ַה ֲח ֵסרוֹ ת ,וְ הוּא ִמ ֵהר לְ ַח ֵיּג
ֶּ
'בזֶ ק' ִה ׁ ְשלִ ָ
וְ ַא ַחר ִה ְק ׁ ִשיב ַל ִ ּצלְ צוּל ַה ּמוֹ נוֹ טוֹ נִ י ׁ ֶש ָ ּב ַקע ִמן ָה ֲא ַפ ְר ֶּכ ֶסת:
ט ּו ּווּ ...ט ּו ּווּ...

ַה ּ ֶמ ְר ָּכז לְ ֶעזְ ַרת נִ ּצוֹ ֵלי ׁשוֹ ָאהָ ׁ ,שלוֹ ם.

ַּכ ּ ָמה ָּכ ַאב לִ ּבוֹ ׁ ֶשל ְמנַ ֵחם ַעל ׁשו ֶּלם וְ ַעל נַ חו ְּמ ֶ'קה .הוּא ָר ָצה
ׁ ֶש ֵהם יִ ְמ ְצא ּו זֶ ה ֶאת זֶ ה וְ ִק ָ ּוה ׁ ֶש ִיּ ְהיֶ ה ָל ֶהם טוֹ ב.
ֵהי! הוּא נִ זְ ַּכר לְ ֶפ ַתעּ ְ .ב ֶע ֶצםַ ...ה ָ ּנ ִציג ָא ַמר לוֹ ֶאת ָּכל ַה ְּפ ָר ִטים
ׁ ֶשל ׁשו ֶּלםֵּ .כןּ ְ ,ב ִדיּוּק ָּכ ְךׁ :שו ֶּלם קוֹ זְ ִמינְ ְס ִקי ֵמ ְרחוֹ ב ַה ּׁ ָשלוֹ ם .3
הוּא יָ כוֹ ל ָל ֶל ֶכת ֵא ָליו ,לִ ׁ ְשמ ַֹע ֶאת ִס ּפוּרוֹ ִמ ָ ּקרוֹ ב.
ַא ְך ק ֶֹדם ָע ָליו ַל ֲעשׂ וֹ ת ׁ ְשנֵ י דְּ ָב ִריםָ :ה ֶא ָחד  -לִ ׁ ְשאֹל ֶאת ְר ׁשוּת
הוֹ ָריו ,וְ ַה ּׁ ֵשנִ י  -לְ ָב ֵרר ֵא ְ
יעים ַל ְּכת ֶֹבת ַה ִהיא.
יך ַמ ִ ּג ִ

ֶאהֶ ...א ְהםָ ...ר ִצ ִיתי לְ ָב ֵרר...

ִאם ֵּכןָ ,ע ָליו לְ ַחכּ וֹ ת עוֹ ד ׁ ָש ָעהַ ,עד ׁ ֶש ָיּ ׁשוּב ּו ַא ָ ּבא וְ ִא ּ ָמא
ַה ַ ּביְ ָתה.

אתי בּ וֹ
אתי ֶ ּכ ֶר ְך ִע ּתוֹ נִ ים ִמ ׁ ְשנַ ת תשל"ה וְ ָק ָר ִ
ֶא ְה ְהםָ ...מ ָצ ִ
ִס ּפוּר ְמ ַענְ יֵ ן...

יע
ְ
"מנַ ֵחם! ְמנַ ֵחם!" ׁ ָש ַמע לְ ֶפ ַתע ֶאת ֲאחוֹ תוֹ קוֹ ֵראת לוֹ ִ ,
"ה ִ ּג ַ
ִע ּתוֹ ן ַהיְ ָל ִדים!"

ַמה ֶּזה ָק ׁשוּר ֵא ֵלינוּ?

יאה
"י ִֹפיָ ,ה ִב ִ
יאי לִ י אוֹ תוֹ ֵ "...ה ׁ ִשיב ְמנַ ֵחםְ ,מ ַק ֶ ּוה ְ ּבלִ ּבוֹ ׁ ֶש ַה ְּק ִר ָ
ְ
ַּת ֲעזֹר לוֹ לְ ַה ֲע ִביר ְ ּב ַקלּ וּת ֶאת ׁ ְש ַעת ַה ַה ְמ ָּתנָ הַ ,אך ִעם
זֹאת ִמ ְס ַּת ֵּפק ִאם יַ ְצלִ ַיח לִ ְקרֹא ִ ּב ְכ ָלל ...הוּא ֶה ֱע ִביר ֶאת
ַהדַּ ִּפים ְ ּב ִא ִּטיּוּתְ ,מנַ ֶּסה לְ ִה ְת ַר ֵּכז ַא ְך ֵאינוֹ ַמ ְצלִ ַיח .הוּא ָק ָרא
ֶאת ַה ִּס ּפוּר ַה ּ ְמ ֻצ ָיּרֶ ,את ַה ְּס ָדרוֹ ת ְ ּב ֶה ְמ ׁ ֵש ִכים וְ ֶאת ַה ִּס ּפוּר
ַה ּׁ ְשבו ִּעי.

ֵּכן?

הוֹ ִפ ַיע ׁ ָשם ִמ ְס ַּפר ַה ֶּטלֶ פוֹ ן ַה ֶּזה.
ְ ּב ֵאיזֶ ה ֶה ְק ׁ ֵשר?
ָהיָ ה ׁ ָשם ִס ּפוּר ָעצוּב ַעל יֶ לֶ ד ׁ ֶש ׁ ּ ְשמוֹ ׁשוּלֶ ם ׁ ֶש ִאבֵּ ד ֶאת ָא ִחיו
נַ חו ְּמ ֶ'קה.
וְ ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע ָע ָליו ְּפ ָר ִטים?

ו ִּפ ְתאֹם ֵה ֵחל לִ ּבוֹ ַל ֲהלֹם ְ ּב ָחזְ ָק ּה.

ל ֹא! ָּפ ׁשוּט ָר ִצ ִיתי לְ ָב ֵרר...
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ָמה ָר ִצ ָית לְ ָב ֵרר?

ִס ּפוּרוֹ ׁ ֶשל חוֹ זֵ ר בִּ ְת ׁשו ָּבה

ִאם הוּא ְ ּכ ָבר ָמ ָצא ֶאת נַ חו ְּמ ֶ'קה.

קוֹ ְר ִאים לִ י ֶס ִמיֲ .אנִ י ָא ֶמ ִר ָיק ִאיֶ .את ַח ַיּי בִּ ִ ּל ִיתי בְּ ָא ֶמ ִר ָיקה
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"מ ְת ַק ֶדּ ֶמת" .יְ ֵמי יַ לְ דו ִּתי ָע ְברוּ ָעלַ י בְּ ִמ ְשׂ ָח ִקים,
ַה ּמוֹ ֶד ְרנִ ית וְ ַה ִ
בְּ ִטיּוּלִ ים ו ְּב ִפ ְיקנִ ִיקים ,בִּ ְמ ַעט לִ ּמו ִּדים ו ְּב ָהמוֹ ן ׁ ְש ֻטיּוֹ ת.

ְמנַ ֵחם ָּת ַפס ֶאת ׁ ְשפוֹ ֶפ ֶרת ַה ֶּט ֶלפוֹ ן וְ ִה ִּק ׁיש ִ ּב ְמ ִהירוּת ֶאת
ַה ְּס ָפרוֹ ת.

בְּ ַה ִ ּג ִיעי לְ ִגיל ִמ ְצווֹ ת ִה ְת ַחלְ ִּתי לַ ְח ׁשֹב ַעל ַע ְצ ִמיִ :מי ֲאנִ י? ַמה
ַּת ְפ ִק ִידי בָּ עוֹ לָ ם? ִמי בָּ ָרא עוֹ לָ ם יָ ֶפה ָ ּכזֶ ה ,וְ לָ ּ ָמה?

נוּ! ׁ ֶש ָיּ ִרימ ּו ְּכ ָבר!

ַה ּ ֶמ ְר ָּכז לְ ֶעזְ ַרת נִ ּצוֹ ֵלי ׁשוֹ ָאהָ ׁ ,שלוֹ ם.

נִ ִּס ִיתי לִ ׁ ְשאֹל ֶאת מוֹ ַריַ ,א ְך ֵהם ל ֹא יָ ְדעוּ לַ ֲענוֹ ת.

אתי ֶאת נַ חו ְּמ ֶ'קה!!!
ָמ ָצ ִ

נִ ִּס ִיתי לִ ׁ ְשאֹל ֶאת ָא ִביֲ ,א ָבל הוּא ל ֹא יָ ַדע לוֹ ַמר ַה ְרבֵּ ה.

ֶאת ִמי?

וְ ָאז ,בְּ ַא ַחד ַה ָיּ ִמיםָּ ,פ ַג ׁ ְש ִּתי ֶאת ר' נַ חוּם קוֹ זְ ִמינְ ְס ִקי ,אוֹ ְ ּכמוֹ
אתי לוֹ ַ -סבָּ א נַ חוּם.
ׁ ֶש ָ ּק ָר ִ

ֶאת נַ חו ְּמ ֶ'קה ...נַ חו ְּמ ֶ'קה ׁ ֶשל ׁשוּלֶ ם!

ַסבָּ א נַ חוּם ָהיָ ה זָ ֵקן נִ ְפלָ א ׁ ֶשבָּ א לְ ִה ְת ּגוֹ ֵרר בִּ ׁ ְש ֵכנו ֵּתנוּ.
בַּ ַה ְת ָחלָ ה נִ ְר ַּת ְע ִּתי ִמ ּ ֶמנּ וּ ְמ ַעטַ ,א ְך ִעם ַה ְּז ַמן לָ ַמ ְד ִּתי לְ ַחבֵּ ב
ֶאת ַה ָּז ֵקן ַה ֶ ּנ ְח ָמד ,בַּ ַעל ָה ֵעינַ יִ ם ַהנּ וֹ ְצצוֹ ת.
ַאט ַאט ִה ְתיַ ַדּ ְדנוּ וְ ִה ְת ַחלְ ִּתי לִ ְקרֹא לוֹ ַ -סבָּ א נַ חוּםַ .סבָּ א
נַ חוּם ֵק ֵרב אוֹ ִתי וְ ָת ִמיד ֶה ֱאזִ ין לִ י בְּ ַס ְבלָ נוּת .הוּא ַ ּגם ִ ּג ָ ּלה לִ י
ׁ ֶשהוּא נִ צּ וֹ ל ׁשוֹ ָאה וְ ׁ ֶש ֵיּ ׁש לוֹ יְ לָ ִדים טוֹ ִבים וּנְ ָכ ִדים ַרבִּ ים.
אתי ְס ָפ ִרים ַעל נִ צּ וֹ לֵ י ׁשוֹ ָאהִ ,דּ ִּמ ִיתי ִ ּכי
בֶּ ָע ָברּ ְ ,כ ׁ ֶש ָ ּק ָר ִ
ַה ִ ּנצּ וֹ לִ ים ׁ ַש ְב ִר ִיר ִיּים וַ ֲעצו ִּביםֲ ,א ָבל ַסבָּ א נַ חוּם ֵאינוֹ ָ ּכזֶ הַ .אף
ׁ ֶשהוּא ָע ַבר ֶאת ַה ׁ ּשוֹ ָאה ָּת ִמיד הוּא ָשׂ ֵמ ַח!
ְ ּכ ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַאלְ ִּתי אוֹ תוֹ ֶאת ַה ׁ ּ ְש ֵאלוֹ ת ׁ ֶש ֵה ִציקוּ לִ י ,הוּא ִס ֵּפר לִ י ׁ ֶש ֵיּ ׁש
ֱאל ִֹקים וְ הוּא נָ ַתן ֶאת ַה ּתוֹ ָרה לְ ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל .הוּא ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך וְ ִג ָ ּלה
לִ י ָ ּכל ִמינֵ י ְדּ ָב ִרים ְמ ַענְ יְ נִ יםְ ,דּ ָב ִרים ׁ ֶש ּ ֵמעוֹ לָ ם ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי.
יבה.
בִּ זְ כוּת ַסבָּ א נַ חוּם ָחזַ ְר ִּתי בִּ ְת ׁשו ָּבה וְ ִה ְת ַחלְ ִּתי לִ לְ מֹד בַּ ְיּ ׁ ִש ָ
ַסבָּ א נַ חוּם ָהיָ ה ִא ִּתי ָ ּכל ַה ְּז ַמן .הוּא ָעזַ ר לִ י וְ ִה ְד ִר ְ
יך אוֹ ִתיָ ,היָ ה
לִ י ְ ּכ ָסב ,ו ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ּתוֹ ָהיְ ָתה לְ ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתי.
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ִה ְת ַק ּׁ ַש ְרנ ּו לְ ַמ ֲע ֶר ֶכת ָה ִע ּתוֹ ן ו ִּב ַ ּק ׁ ְשנ ּו ֶאת ִמ ְס ַּפר ַה ֶּט ֶלפוֹ ן ׁ ֶשל
ֶס ִמיֶ .ס ִמי ִק ּׁ ֵשר אוֹ ָתנ ּו ִעם ַס ָ ּבא נַ חוּם ,וְ ִה ְת ָ ּב ֵרר ׁ ֶש ָא ֵכן ,הוּא
נַ חו ְּמ ֶ'קה ַה ֶ ּנ ֱע ָלם!

לְ ַא ַחר ְס ֻעדַּ ת ַההוֹ ָדיָ ה נָ ְסע ּו ֻּכ ָּלם ַלכּ ֶֹתל.

ָהי ּו ׁ ָשם ׁשו ֶּלם ,נַ חו ְּמ ֶ'קהֶ ,ס ִמיְ ,מנַ ֵהל ַה ּ ֶמ ְר ָּכז לְ ֶעזְ ַרת נִ ּצוֹ ֵלי
ׁשוֹ ָאהֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ׁ ֻש ָּתף לְ ָכל ַה ּ ַמ ֲה ָל ְךַ ,ה ַּס ְפ ָרן ,עוֹ ֵר ְך ָה ִע ּתוֹ ן וְ ַכ ּמו ָּבן
 ְמנַ ֵחם וְ הוֹ ָריו.לִ ְפנֵ י ַא ְבנֵ י ַהכּ ֶֹתלְּ ,כ ׁ ֶשדִּ ְמעוֹ ת ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּת ְ ּב ֵעינָ יוָ ,א ַמר ְמנַ ֵחם:
"תוֹ ָדה ַה ּׁ ֵשםּ ,תוֹ ָדה ׁ ֶש ִּז ִּכ ָית אוֹ ִתי ַל ֲעשׂ וֹ ת ֶח ֶסד נָ ִדיר ָּכל ָּכ ְך
ּ
 -לְ ַק ּׁ ֵשר ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ַא ִחים אוֹ ְב ִדים!"

ֵאיזֶ ה ׁשו ֶּלם?
ׁשוּלֶ ם קוֹ זְ ִמינְ ְס ִקי ֵמ ְרחוֹ ב ַה ׁ ּ ָשלוֹ ם ׁ ָשל ֹׁש.
את ֶאת ָא ִחיו?
ָמה? ָמ ָצ ָ
ֵ ּכן!
ֵאיפֹה?
בָּ ִע ּתוֹ ן! בָּ ִע ּתוֹ ן ַה ׁ ּ ְשבו ִּעי! בְּ ִס ּפוּר ַה ׁ ּ ָשבו ַּע!
ֵאיזוֹ ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְּפ ָר ִטית! ֵּתן ָלנ ּו ֶאת ָּכל ַה ְּפ ָר ִטים ְ ּב ַב ָ ּק ׁ ָשה...
ֲאנַ ְחנ ּו נִ ְבדּ ֹק.

לְ ַא ַחר יָ ִמים ִמ ְס ָּפר...
ִצלְ צוּל ַה ֶּט ֶלפוֹ ן ֵה ִריץ ֶאת ְמנַ ֵחם לְ ָה ִרים ֶאת ַה ּׁ ְשפוֹ ֶפ ֶרת.

ְמנַ ֵחם?
ֵ ּכן?

לְ ַב ּסוֹ ף ִה ַ ּג ְע ִּתי לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,ה ְת ַח ַּתנְ ִּתי וְ ֵה ַק ְמ ִּתי בַּ יִ ת יְ הו ִּדי.
יְ לָ ַדי לוֹ ְמ ִדים ַהיּוֹ ם בְּ ֵחיְ ֶדר ,וְ ַגם ֵהם אוֹ ֲה ִבים ַעד ְמאֹד ֶאת
ַסבָּ א נַ חוּםַ ,אף ׁ ֶשהוּא ִמ ְת ּגוֹ ֵרר בְּ ָא ֶמ ִר ָיקה.

־ע ְשׂ ֵרהָ ,מ ָחר
ַא ָּתה ֻמזְ ָמן לְ לִ ׁ ְש ָּכ ֵתנ ּו ׁ ֶש ִ ּב ְרחוֹ ב ַה ַח ִ ּיים ֲח ֵמ ׁש ֶ
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ְש ַּתיִ ם ,לִ ְס ֻעדַּ ת הוֹ ָדיָ ה ׁ ֶש ֵה ִכין ׁשו ֶּלם קוֹ זְ ִמינְ ְס ִקי
וּלְ ַק ָ ּב ַלת ְּתעו ַּדת הוֹ ָק ָרה ֵמ ִא ָּתנ ּו ַ -ה ּ ֶמ ְר ָּכז לְ ֶעזְ ַרת נִ ּצוֹ ֵלי
ׁשוֹ ָאה.

ּתוֹ ָדה לְ ָך ַסבָּ א נַ חוּם!

יצד זֶ ה ָהיָ ה!
אתם אוֹ ָתם? ַס ְּפרוּ נָ א לִ י בְּ ִדיּוּק ֵ ּכ ַ
ָמה? ְמ ָצ ֶ
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ה ַה ְּכ ֻת ָּמה
ַה ֵּס ֶפר ַּב ַעל ַה ְּכ ִריכָ
נברג
כתבה :אפרת טל צייר

"אהָ ׁ ...שלוֹ ם".
ֶ
זֶ ה ָהיָ ה ְמנַ ֵחםֲ ,ח ֵב ִרי ַה ּטוֹ ב לְ ׁ ֶש ָע ַבר.
ָע ַב ְר ִּתי ַעל ָּפנָ יו ְ ּבלִ י ַל ֲענוֹ ת וְ נִ ְכנַ ְס ִּתי ַל ִּס ְפ ִר ָיּה.
נָ כוֹ ןְ ,מנַ ֵחם וַ ֲאנִ י ָהיִ ינ ּו ֲח ֵב ִרים ַעד לִ ְפנֵ י ח ֶֹד ׁשֲ ,א ָבל הוּא ָ ּב ַגד
ִ ּביּ ָ ,ב ַגד ַמ ּ ָמ ׁשֵ .אין לִ י ׁשוּם ֵח ׁ ֶשק לְ ַד ֵ ּבר ִא ּתוֹ !
ָּכ ָכה? ָּכ ָכה עוֹ ִשׂ ים לְ ָח ֵבר טוֹ ב?
ֹאשי ְ ּב ַחדּ וּתֲ .ח ָבל ׁשוּב לִ ׁ ְשק ַֹע ַ ּב ִּס ּפוּר ַה ֶּזה...
נִ ַע ְר ִּתי ֶאת ר ׁ ִ

ּסֹופ ִרים ֵהם
ֵמ ַה ּ ַמדָּ ף ָה ֶעלְ יוֹ ן ֵה ִציץ ֵא ַלי ַה ֵּס ֶפר ֶה ָח ָד ׁשַ :
'ה ְ
ְ
אתי ֻמ ְקדָּ ם ָ ּברוּך ַה ּׁ ֵשם,
ֲאנַ ְחנּו'ּ ִ ,ב ְכ ִר ָ
יכתוֹ ַה ְּכ ֻת ּ ָמהַ .ה ַּפ ַעם ָ ּב ִ
וְ ִה ְצ ַל ְח ִּתי לִ ְת ּפֹס ֶאת ַה ֵּס ֶפר ַה ּ ְמיֻ ָחד ַה ֶּזהֶ ׁ ,ש ּבוֹ ָּכ ְתב ּו יְ ָל ִדים
ִס ּפו ִּרים ְמ ַענְ יְ נִ ים ׁ ֶש ָ ּקר ּו ָל ֶהם.
סוֹ ף־סוֹ ף!
אתי ְ ּב ִדלּ ו ִּגים ִמן ַה ִּס ְפ ִר ָיּה.
ִח ַ ּב ְק ִּתי ֶאת ַה ֵּס ֶפר ִ ּבזְ רוֹ עוֹ ַתי וְ יָ ָצ ִ
ִאם לֹא ַה ִּס ּפוּר ׁ ֶשל ְמנַ ֵחםַ ,הכּ ֹל ָהיָ ה ֻמ ׁ ְש ָלם.

ימה ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתית"ָ ,צ ֲע ָקה ֵא ַלי ַהכּ וֹ ֶת ֶרת ׁ ֶשל ַה ִּס ּפוּר
"מ ִׂש ָ
ְ
ָה ִר ׁ
אשוֹ ןָ .היִ ִיתי ָשׂ רו ַּע ַעל ַה ַּס ָּפה ַה ְּכ ֻח ָּלהּ ַ ,ב ָיּ ַדי ַה ֵּס ֶפר ֶה ָח ָד ׁש.
ִה ְת ַחלְ ִּתי לִ ְקרֹא ְ ּב ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּת.
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ה :דסי גרי

"שׂ רו ִּלי ,בּ וֹ א ְל ֶר ַגעֲ ,א ַנ ְחנוּ רוֹ ִצים ְלשׂ וֹ ֵח ַח ִא ְּת ָך"ָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי
ְ
ָ
"א ּ ָמא ַו ֲא ִני רוֹ ִצים לוֹ ַמר ְלך ַמ ׁ ּ ֶשהוּ
ֶאת קוֹ לוֹ ׁ ֶשל ָא ִביִ ,
ָח ׁשוּב".
מו ָּבן ׁ ֶש ִּמ ִ ּלים ֵאלּ וּ ֵה ִריצוּ אוֹ ִתי ֶאל ַה ִּמ ְטבָּ חּ ְ ,כ ׁ ֶש ִ ּנחו ׁ ִּשים
ְּפרו ִּעים עוֹ לִ ים בְּ מ ִֹחי.
אוּלַ י נוֹ ְס ִעים לְ חוּץ־לָ ָא ֶרץ? אוּלַ י ִּפ ְּטרוּ ֶאת ִא ּ ָמא ֵמ ָה ֲעבוֹ ָדה?
ישהוּ חוֹ לֶ ה? אוּלַ י עוֹ ְב ִרים ִדּ ָירה? וְ אוּלַ י ...אוּלַ י ְס ָתם
אוּלַ י ִמ ׁ ֶ
ַאבָּ א ָּפ ַג ׁש ֶאת ָה ֶרבֶּ 'ה?
"שב"ָ ,א ַמר לִ י ַאבָּ א ְ ּכ ׁ ֶש ִ ּנכְ נַ ְס ִּתי לַ ִּמ ְטבָּ חָ .ה ַרכּ וּת ׁ ֶשבְּ קוֹ לוֹ
ֵׁ
יצה אוֹ ִתי יוֹ ֵתרּ ַ .כ ִ ּנ ְר ֶאה זֶ ה ַמ ׁ ּ ֶשהוּ ָרע! ֲא ָבל ָמה?
ַרק ִהלְ ִח ָ
"אבָּ אִ ...מי חוֹ לֶ ה? ִמי נִ ְפ ַטר?"
בִּ ְב ִהילוּת לָ ַח ׁ ְש ִּתיַ :
"מה ִּפ ְתאֹם? ִמ ַ ּניִ ן
"מה?" ָק ְראוּ ַאבָּ א וְ ִא ּ ָמא בְּ ַה ְפ ָּת ָעהַ ,
ָ
את ֶאת ַה ּ ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ַה ּ ַמ ְפ ִחידוֹ ת ָה ֵא ֶ ּלה?"
ֵה ֵב ָ
"אל ַּת ְח ׁש ֹׁש" ,הוֹ ִסיף ַאבָּ א וְ ָא ַמר" ,נְ ַס ֵּפר לְ ָך בְּ ִדיּוּק ַמה ָ ּק ָרה.
ַ
ֶא ְתמוֹ ל ִה ְת ַק ׁ ּ ֵשר ֵאלֵ ינוּ ַרב ַה ׁ ּ ְשכוּנָ הָ ,ה ַרב ֶמנְ ְדּ לוֹ ִביץ' .הוּא
ִס ֵּפר לִ י ַעל ִמ ׁ ְש ָּפ ָחה בַּ ׁ ּ ְשכוּנָ ה ׁ ֶש ָ ּלנוּ ׁ ֶש ִּמ ְת ַק ׁ ּ ָשה לְ ִה ְס ַּת ֵדּ ר
בִּ ְגלַ ל ָ ּכל ִמינֵ י ִסבּ וֹ תִ .ה ִ ּג ָיעה ֲאלֵ ֶיהם עוֹ ֶב ֶדת סוֹ ְציָ אלִ ית
ִמ ַּט ַעם ַה ְּמ ִדינָ ה ,וְ רוֹ ִצים לָ ַק ַחת ֵמ ֶהם ֶאת ַהיְ לָ ִדים וּלְ ַה ֲע ִב ָירם
 ִמי יוֹ ֵד ַע לְ ָאן .נִ ִּסינוּ לַ ְח ׁשֹב בְּ יַ ַחד ַמה ַ ּל ֲעשׂ וֹ ת וְ ֵא ְיך לְ ַה ֲע ִביר
ֶאת ר ַֹע ַה ְ ּגזֵ ָרהָ .ה ַרב ָּפנָ ה לָ עוֹ ֶב ֶדת ַה ּסוֹ ְציָ אלִ ית ׁ ֶש ְּמ ַט ֶּפלֶ ת
בַּ ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ו ִּב ֵ ּק ׁש ח ֶֹד ׁש נִ ָּסיוֹ ן נוֹ ָסף; ח ֶֹד ׁש נִ ָּסיוֹ ן ׁ ֶשבּ וֹ ּ ָ ,כ ְך הוּא
ימה ,בָּ רו ְּך
ִה ְב ִט ַיח ,נַ ֲעזֹר לָ ֶהם ֲאנַ ְחנוַּ ,ה ׁ ּ ְש ֵכנִ יםִ .היא ִה ְס ִ ּכ ָ
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ַה ׁ ּ ֵשם ,ו ֵּמ ֶר ַגע זֶ ה  -נִ כְ נַ ְסנוּ לַ ְּתמוּנָ ה וְ ַה ּ ַמ ֲע ָר ָכה ֵה ֵח ָ ּלה!"

זֶ הוֵּ .מ ָאז ֲאנִ י ָק ׁשוּר לְ דו ִּדי וְ דו ִּדי ָק ׁשוּר ֵאלַ י ,בַּ ֵחיְ ֶדר ו ַּבבַּ יִ ת.

ִה ַ ּנ ְח ִּתי ֶאת ַה ֵּס ֶפר ִמ ָיּ ַדי וְ ׁ ָש ַק ְע ִּתי ְ ּב ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת.

"אנִ י ֲא ַג ֶ ּלה לְ ָך ִמי ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחהַ ,א ְך
ַאבָּ א ׁ ָש ַתק ֶר ַגע ,וְ ָאז ָא ַמרֲ :
ַא ָּתה ַ -אל ְּת ַג ֶ ּלה ֶאת ַה ָדּ ָבר לְ ִא ׁישַ .א ָּתה ֵמ ִבין ֶאת ֻח ְמ ַרת
ָה ִענְ יָ ן?"

ַּפ ַעם ַא ַחת ִה ִ ּג ָיעה ָהעוֹ ֶב ֶדת ַה ּסוֹ ְציָ אלִ יתִ .היא ׁ ָש ֲאלָ ה אוֹ ִתי
וְ ֶאת דּ ו ִּדי ָ ּכל ִמינֵ י ׁ ְש ֵאלוֹ ת וְ ָהלְ ָכה .לְ ַג ְמ ֵרי .סוֹ ף ָ ּכל סוֹ ף.

(ה ָ ּבדוּיָ )...היָ ה ֻמ ָּכר לִ יֻ ,מ ָּכר ְמאֹד.
ַה ִּס ּפוּר ׁ ֶשל ְשׂ רוּלִ י ֶה ְרץ ַ

ֹאשיּ ֵ .כןֵ ,ה ַבנְ ִּתי ,בְּ ֶה ְחלֵ ט.
ִהנְ ַהנְ ִּתי בְּ ר ׁ ִ
"מ ֻדבָּ ר בַּ ִּמ ׁ ְש ַּפ ַחת ַדּ ְפנֶ ר ֵמ ָה ְרחוֹ ב ַה ָּסמו ְּך"ִ ,ס ֵּפר לִ י ַאבָּ א.
ְ
"דּ ְפנֶ ר? ָאה ...זֶ ה דּ ו ִּדי! דּ ו ִּדי ַדּ ְפנֶ ר! הוּא לוֹ ֵמד בַּ ֵחיְ ֶדר ׁ ֶש ִ ּלי!
ַ
ִמ ְס ֵ ּכן ...רוֹ ִצים לָ ַק ַחת אוֹ תוֹ ֵמ ַההוֹ ִרים ׁ ֶשלּ וֹ ? אוֹ יִּ ...ת ׁ ְש ַמע,
ַאבָּ א ,יֵ ׁש לִ י ַר ְעיוֹ ן ְמ ֻצ ָיּן! ֲאנִ י"...
"כ ָבר ֵה ַכנּ וּ ָּתכְ נִ ית,
"שׂ רוּלִ י"ָ ,ק ַטע אוֹ ִתי ַאבָּ א בַּ ֲע ִדינוּתּ ְ ,
ְ
וְ ַא ָּתה ַ ּכ ּמו ָּבן ִּת ׁ ְש ַּת ֵּתף בָּ ּהָ .עלֶ ָ
יך לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵדּ ל לְ ִה ְתיַ ֵדּ ד ִעם
דּ ו ִּדי וְ לַ ֲעזֹר לוֹ בְּ ַמה ׁ ּ ֶשצָּ ִר ְ
יך בַּ ֵחיְ ֶדרַ .א ַחר ַה ָּצ ֳה ַריִ ם הוּא יָ בוֹ א
ֵאלֵ ינוּ ִעם ֶא ָחיו וְ יִ ְהיֶ ה ָעלֶ ָ
יך לְ ַהנְ ִעים ֲעלֵ ֶיהם ֶאת זְ ַמ ָ ּנם ֶא ְצלֵ נוּ.
בַּ ְּתקו ָּפה ַה ְ ּקרוֹ ָבהִ ,מ ֵדּ י יוֹ ם בְּ יוֹ מוֹ ֵּ ,תלֵ ְך ִא ּ ָמא לַ ֲעזֹר לְ ִא ּ ָמא
ׁ ֶשלּ וֹ לְ ִה ְת ַא ְר ֵ ּגן ,וְ ַהבָּ נוֹ ת יַ ֲעשׂ וּ ּתוֹ ָרנוּת לִ ׁ ְש ִמ ָירה ַעל ַה ִּתינ ֶֹקת.
זֶ ה יִ ְהיֶ ה ָק ׁ ֶשהֵ ,אין ָס ֵפקֲ ,א ָבל ָ ּכ ָכה נַ צִּ יל אוֹ ָתם ִמ ֵּפרוּק
ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחהַ .א ָּתה מו ָּכן?"
"מה ׁ ּ ֶשצָּ ִר ְ
יך לַ ֲעשׂ וֹ ת ֶא ֱע ֶשׂ ה .וְ אוּלַ י",
"בְּ וַ ַדּ אי"ָ ,א ַמ ְר ִּתיַ ,
ֹאת'י"-
"אלֵ ְך לְ עוֹ ֶב ֶדת ַה ּסוֹ ְציָ ִסית ַה ּז ִ
ִה ְתלַ ַה ְב ִּתיֵ ,
"העוֹ ֶב ֶדת ַה ּסוֹ ְציָ אלִ ית"ִּ ,ת ְ ּקנָ ה ִא ּ ָמא ,וַ ֲאנִ י ִה ְמ ׁ ַשכְ ִּתי" ,וְ ַא ִ ּגיד
ָ
לָ ּה ׁ ֶש ִאם ִהיא ִּת ַ ּקח ֶאת דּ ו ִּדי ּ ָ -כל ַה ֵחיְ ֶדר יַ ֲע ֶשׂ ה ַה ְפ ָ ּגנָ ה!"
"ה ְסבַּ ְר ִּתי לְ ָך ֶאת ַּת ְפ ִק ְיד ָךַ .א ָּתה ָח ֵבר
"שׂ רוּלִ י"ָ ,א ַמר ַאבָּ אִ ,
ְ
ׁ ֶשל דּ ו ִּדי ,בַּ ֵחיְ ֶדר ו ַּבבַּ יִ ת ,וְ זֶ הוִּ .אם ָהעוֹ ֶב ֶדת ַה ּסוֹ ְציָ אלִ ית
ִּת ְר ֶצה לְ שׂ וֹ ֵח ַח ִא ְּת ָך ֱ -אמֹר לָ ּה ַרק ׁ ֶש ַא ָּתה אוֹ ֵהב ֶאת דּ ו ִּדי,
ׁ ֶש ַא ֶּתם ֲח ֵב ִרים טוֹ ִבים וְ ׁ ֶשהוּא יֶ לֶ ד טוֹ ב .בְּ ַב ָ ּק ׁ ָשהְ ׁ ,שמֹר ַעל
ַה ֶּפה ׁ ֶש ְ ּל ָךּ ָ ,כל ָה ִענְ יָ ן ַה ֶּזה סוֹ ִדי בְּ יוֹ ֵתר .בָּ רוּר?"
"א ָּתה יֶ לֶ ד ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶשרוֹ ֶצה לַ ֲעזֹר,
"שׂ רוּלִ י" ,הוֹ ִס ָ
ְ
יפה ַ ּגם ִא ּ ָמאַ ,
וְ זֶ ה נִ ְפלָ אֲ ,א ָבל ָעלֶ ָ
יך לִ נְ הֹג בְּ ִדיּוּק ְ ּכ ִפי ׁ ֶש ַאבָּ א מוֹ ֶרה לְ ָךַ .רק
ָ ּכ ְך נַ ְצלִ ַיח בְּ ֶעזְ ַרת ַה ׁ ּ ֵשם".
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ַאבָּ א ָצ ַדק .זֶ ה ָהיָ ה ָק ׁ ֶשהְ .מאֹד.
ִא ּ ָמא נֶ ֶע ְד ָרה ׁ ָשעוֹ ת ֲא ֻרכּ וֹ ת ֵמ ַהבַּ יִ ת ,וְ ַה ִּתינ ֶֹקת ׁ ֶשל ַדּ ְפנֶ ר
ָהיְ ָתה ַצ ְר ָחנִ ית בִּ ְמיֻ ָחד; וַ ֲא ִפלּ וּ ׁ ֶשדּ ו ִּדי יֶ לֶ ד נֶ ְח ָמדְ ,מ ַע ְצבֵּ ן
לִ ְהיוֹ ת ָ ּכל ַה ְּז ַמן ִעם ָח ֵבר ֶא ָחד בִּ לְ ַבד ,וְ ַה ָדּ ָבר ַה ָ ּגרו ַּע בְּ יוֹ ֵתר
 מוֹ יְ ׁ ִשיֶ ,ה ָח ֵבר ֲהכִ י טוֹ ב ׁ ֶש ִ ּלי ,נֶ ֱעלַ בָ .מה ֲאנִ י יָ כוֹ ל לַ ֲעשׂ וֹ ת?לְ ַגלּ וֹ ת ָ -אסוּר לִ י ,וְ ַגם ל ֹא יָ ֶפה; וְ ִאם ֶא ֱעזֹב ֶאת דּ ו ִּדי ֲ -א ַקלְ ֵקל
ֶאת ַה ָּתכְ נִ ית .נִ ִּס ִיתי לוֹ ַמר לוֹ ׁ ֶש ֲאנִ י ֲע ַדיִ ן ֶה ָח ֵבר ֲהכִ י טוֹ ב ׁ ֶשלּ וֹ
וְ ׁ ֶש ֵיּ ׁש ִסבָּ ה לַ ִה ְתנַ ֲהגוּת ׁ ֶש ִ ּלי ֲא ָבל ֵאינֶ ִ ּני ַר ׁ ּ ַשאי לוֹ ַמר אוֹ ָת ּה;
בִּ ְתגו ָּבה הוּא הוֹ ִציא לִ י לָ ׁשוֹ ןָ .ק ׁ ֶשה לִ י ִעם זֶ ה ְמאֹדֲ ,א ָבל
יך לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
ַאבָּ א ָא ַמר ׁ ֶשצָּ ִר ְ
יך .זוֹ ִמ ְצוָ ה ֲענָ ִקית.
וְ ָא ֵכן ִה ְמ ׁ ַשכְ ִּתי...
"ה ָּתכְ נִ ית ִה ְצלִ ָיחה!" הוֹ ִד ַיע ַאבָּ א בְּ א ׁ ֶֹשר בְּ ַא ַחד ַה ָיּ ִמים .הוּא
ַ
ָחזַ ר ִמבֵּ ית ַה ִּמ ׁ ְש ָּפט ,וְ ׁ ָשם ֻה ְחלַ ט סוֹ ִפית ׁ ֶש ַיּלְ ֵדי ִמ ׁ ְש ַּפ ַחת
ַדּ ְפנֶ ר נִ ׁ ְש ָא ִרים בַּ בַּ יִ ת ׁ ֶש ָ ּל ֶהם .בָּ רו ְּך ַה ׁ ּ ֵשםַ ,ה ּ ַמ ֲא ַמצִּ ים נָ ְשׂ אוּ
ְּפ ִריּ ָ ,כ ָכה ַאבָּ א ָא ַמרַ .ה ּק ׁ ִֹשי ָהיָ ה ְ ּכ ַדאיִ .ה ְצלַ ְחנוּ לְ ַהצִּ יל אוֹ ָתם
ִמ ַ ּל ֲעזֹב ֶאת ַהבַּ יִ ת ,וּלְ ַה ִ ּג ַיע ִמי יוֹ ֵד ַע לְ ָאןָ ...ה ַרב ֶמנְ ְדּ לוֹ ִביץ'
בֵּ ֵר ְך אוֹ ָתנוּ בְּ חֹם ,וְ ַאבָּ א וְ ִא ּ ָמא ָהיוּ ְמ ֻא ׁ ּ ָש ִרים.
ַ ּגם ֲאנִ י ָשׂ ֵמ ַח ו ְּמ ַק ֶּוה ׁ ֶש ַ ּגם ֲח ֵב ִרי ַה ּטוֹ ב ,מוֹ יְ ׁ ִשי ,יִ ְסלַ ח לִ י ַ -אף
ׁ ֶשהוּא ֵאינוֹ ֵמ ִבין ַמה ָ ּק ָרה  -וְ ׁ ֶש ַ ּנ ְחזֹר לִ ְהיוֹ ת ֲח ֵב ִרים טוֹ ִבים.
ְ ּכ ׁ ֶש ַ ּגם ָה ִענְ יָ ן ַה ֶּזה יִ ְס ַּת ֵדּ ר ֶ -א ְהיֶ ה ָשׂ ֵמ ַח בֶּ ֱא ֶמת!
אתי ,אוֹ ְ ּכמוֹ
(את ָ ּכל ַה ׁ ּ ֵשמוֹ ת בַּ ִּס ּפוּר ִה ְמ ֵצ ִ
ֵמ ֵאתְ :שׂ רוּלִ י ֶה ְרץ ֶ
ׁ ֶש ָ ּכתוּב בַּ ְּס ָפ ִריםּ ָ :כל ַה ׁ ּ ֵשמוֹ ת בְּ דוּיִ ים)

זֶ ה ְ ּב ִדיּוּק ַמה ּׁ ֶש ָ ּק ָרה ֵ ּבינִ י ו ֵּבין ְמנַ ֵחם!
ַה ִאם יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ּ ְמנַ ֵחם ֲח ֵב ִרי ַה ּטוֹ ב ִה ְתיַ דֵּ ד ִעם ׁ ְשלוֹ יְ ִמי ְ ּגרוֹ ס
וְ ִה ְתרוֹ ֵע ַע ִא ּתוֹ ָּכל ַה ְּז ַמןּ ַ ,גם ַ ּב ֵחיְ ֶדר וְ ַגם ַא ַחר ַה ָ ּצ ֳה ַריִ םּ ִ ,ב ְג ַלל
ַה ִּס ָ ּבה ַה ּ ֻמזְ ֶּכ ֶרת ַ ּב ִּס ּפוּר?
ַה ִאם ַה ִּס ּפוּר ַה ֶּזה הוּא ְ ּב ֶע ֶצם ַה ִּס ּפוּר ׁ ֶשל ְמנַ ֵחםֶ ׁ ,של ׁ ְשלוֹ יְ ִמי
וְ ׁ ֶש ִּלי?
ִאם ֵּכן ַּ -כ ֲע ִסי לֹא ָהיָ ה ֻמ ְצדָּ ק!
ֲא ָבל ָל ּ ָמה הוּא לֹא ִס ֵּפר ַרק לִ י? ֲח ָבלָּ .כ ָכה לֹא ָהיִ ִיתי ַמ ְפ ִסיק
לִ ְהיוֹ ת ָח ֵבר ׁ ֶשלּ וֹ ַ .הכּ ֹל ְ ּב ַא ׁ ְש ָמתוֹ !
ָ ּב ֶע ֶצםָ ,מה ֲאנִ י רוֹ ֶצה ִמ ּ ֶמ ּנוּ? ֲה ֵרי ָהיָ ה ָאסוּר לוֹ לְ ַס ֵּפר! ַהכּ ֹל
ֵאפוֹ א ְ ּב ַא ׁ ְש ָמ ִתי...

ָע ַבר ׁ ָשבו ַּעָ ,ע ְברוּ ׁ ְשבו ַּעיִ ם ,וְ ׁשוּם ָדּ ָבר ל ֹא ִה ׁ ְש ַּת ָ ּנהְ .שׂ רוּלִ י
ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך לְ ִה ְתרוֹ ֵע ַע ִעם ַה ֶיּלֶ ד ַההוּא ,וַ ֲאנִ י ִ'ה ְת ּפוֹ ַצ ְצ ִּתי' ַמ ּ ָמ ׁש.
ֶה ְחלַ ְט ִּתי לְ נַ ֵּתק ֶאת ֲח ֵברו ִּתי ִא ּתוֹ וְ ל ֹא לְ ַה ְחלִ יף ִא ּתוֹ ַאף ִמ ָ ּלה
ַא ַחתֶ ׁ ,ש ִיּלְ ַמד לֶ ַקח.
ָא ְמנָ ם הוּא נִ ַ ּג ׁש ֵאלַ י ַּפ ַעם ַא ַחת וְ ָא ַמר לִ י ׁ ֶשהוּא ֲע ַדיִ ן ָח ֵבר
ׁ ֶש ִ ּלי וְ ׁ ֶש ֵיּ ׁש ִסבָּ ה לַ ִה ְתנַ ֲהגוּת ׁ ֶשלּ וֹ ֲא ָבל הוּא ֵאינוֹ ַר ׁ ּ ַשאי לוֹ ַמר
אתי לוֹ לָ ׁשוֹ ן.
לִ י אוֹ ָת ּה; בִּ ְתגו ָּבה הוֹ ֵצ ִ
'ש ֲאנִ י ִּתינוֹ ק? ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר
ַ'מה הוּא חוֹ ׁ ֵשב לְ ַע ְצמוֹ ?' ָח ׁ ַש ְב ִּתיֶ ׁ ,
לְ ָה ֵתל בִּ י? ֲה ֵרי רוֹ ִאים ׁ ֶשהוּא ִמ ְת ַחבֵּ ר ַרק ִעם ַה ֶיּלֶ ד ַההוּא'.
ֲא ָבל ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ְ ּכלוּם .בֶּ ֱא ֶמת ָהיִ ִיתי ִּתינוֹ קָּ ,פ ׁשוּט ִּתינוֹ ק .ל ֹא
ֵה ַבנְ ִּתי ׁ ֶש ִ ּל ְפ ָע ִמים יְ כוֹ לוֹ ת לִ ְהיוֹ ת ִסבּ וֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא ָח ׁ ַש ְבנוּ ֲעלֵ ֶיהן
וְ ׁ ֶש ֲח ֵב ִרים טוֹ ִבים ְצ ִריכִ ים לָ ֵתת ֵאמוּן זֶ ה בָּ זֶ הְ .שׂ רוּלִ י ל ֹא ָהיָ ה
ָר ׁ ָשעֲ ,אנִ י ָהיִ ִיתי ָה ָר ׁ ָשע .לוֹ ָהיָ ה ָק ׁ ֶשה ,וַ ֲאנִ י  -ל ֹא ַדּ י ׁ ֶשלּ ֹא
ָעזַ ְר ִּתי לוֹ ַ ,אף הוֹ ַס ְפ ִּתי לוֹ בְּ ָעיָ ה ְמיֻ ֶּת ֶרת ו ְּמ ֻט ֶּפ ׁ ֶשת.
ֵמ ַהיּוֹ ם ֶא ׁ ְש ַּת ֵדּ ל ׁ ֶשלּ ֹא לִ כְ עֹס ְס ָתםֶ .א ׁ ְש ַּת ֵדּ ל לְ נַ ּסוֹ ת לְ ָה ִבין...

ִל ְכבוֹ ד ַההוֹ ָצ ָאה ָלאוֹ ר ׁ ֶשל ַה ֵּס ֶפר ַה ְמ ַע ְנ ֵין ְו ַה ָיּ ֶפה ַ'ה ּסוֹ ְפ ִרים
ֵהם ֲא ַנ ְחנוּ'ָ ׁ ,שלוֹ ם ַרב!
קוֹ ְר ִאים לִ י מוֹ ִטי ,וַ ֲאנִ י ׁשוֹ לֵ ַח לָ ֶכם ִס ּפוּר .זֶ ה ל ֹא ִס ּפוּר ָר ִגיל,
אשוֹ ן
ֶא ָ ּלא ִס ּפוּר ׁ ֶש ָ ּק ָרה בְּ ִע ְקבוֹ ת ִס ּפוּר ׁ ֶש ִה ְת ַּפ ְר ֵסם בַּ ֶ ּכ ֶר ְך ָה ִר ׁ
ימה ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית' ֵמ ֵאת ְשׂ רוּלִ י ֶה ְרץ
ׁ ֶשל ַה ֵּס ֶפרַ ,ה ִּס ּפוּר ְ'מ ִשׂ ָ
(שם בָּ דוּי).
ֵׁ
ֵ ּכןְ ,שׂ רוּלִ י ָהיָ ה ֲח ֵב ִרי ַה ּטוֹ ב בְּ יוֹ ֵתר .בְּ ַא ַחד ַה ָיּ ִמים הוּא ֵה ֵחל
לְ ִה ְתיַ ֵדּ ד ִעם יֶ לֶ ד ַא ֵחר ֵמ ַה ִ ּכ ָּתה ,וַ ֲאנִ י נֶ ֱעלַ ְב ִּתי ְמאֹד'ֲ .אנִ י -
לָ עוֹ לָ ם ל ֹא ָהיִ ִיתי עוֹ ֶשׂ ה לוֹ ָ ּכ ָכה'ָ ,ח ׁ ַש ְב ִּתי ׁשוּב וְ ׁשוּב' ,זוֹ ָּפ ׁשוּט
ִר ׁ ְשעוּת! ְס ָתם לַ ֲעזֹב ָח ֵבר? ו ְּבלִ י לוֹ ַמר ִמ ָ ּלה!'

ָהיָ ה לִ י ָח ֵברָ ,ח ׁ ַש ְב ִּתי ׁ ֶשהוּא בּ וֹ ֵגד  -וְ נִ ְפ ַ ּג ְע ִּתיִ .אלּ וּ ָהיִ ִיתי
ַמ ֲא ִמין ׁ ֶש ִ ּל ְשׂ רוּלִ י יֵ ׁש ִסבָּ ה ּ ַ -גם לִ י ָהיָ ה ֵחלֶ ק בַּ ִּמ ְצוָ ה ַה ְ ּגדוֹ לָ ה
ׁ ֶשלּ וֹ וְ ׁ ֶשל ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ּתוֹ .
ֶאת ַה ִּס ּפוּר ַה ֶּזהֶ ׁ ,ש ׁ ּ ָשלַ ְח ִּתי לָ ֶכםֶ ,א ׁ ְשלַ ח ַ ּגם לַ ֲח ֵב ִריֲ .אנִ י
ְמ ַק ֶּוה ׁ ֶש ַא ֲח ֵרי ׁ ֶשהוּא יִ ְק ָרא אוֹ תוֹ  ,יָ דוּן ַ ּגם הוּא אוֹ ִתי לְ ַכף
זְ כוּת וְ יִ ְסלַ ח לִ י!

נִ ׁ ְש ַאר לִ י ַרק לְ ִה ְת ַּפ ֵּלל ׁ ֶש ִיּ ְהיֶ ה ַל ִּס ּפוּר ַה ֶּזה סוֹ ף טוֹ ב .או ַּלי
יכה ַה ְּכ ֻת ּ ָמה?...
ֶא ׁ ְש ַלח אוֹ תוֹ ַל ֶּכ ֶר ְך ַה ָ ּבא ׁ ֶשל ַה ֵּס ֶפר ַ ּב ַעל ַה ְּכ ִר ָ
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ֵמ ָאז ו ִּמ ָּת ִמיד ָהיִ ִיתי ֻמ ֶ ּק ֶפת ַ ּב ֲח ֵברוֹ ת.

לְ נָ אוָ ה ַהיְ ָק ָרה!

ֵרעוּת ִהיא ֲח ֶב ְר ִּתי ַה ּט ָוֹבה ְּכ ָבר ֵמ ַה ַ ּגנּוֹן ,ו ִּמ ְּל ַבדָּ ּה יֵ ׁש לִ י עוֹד
ׁ ָשל ֹׁש ֲח ֵברוֹתָ ׁ :שנִ יֶ ,א ְפ ָרת וְנַ ֲע ָמה .יֵ ׁש לִ י ֶק ׁ ֶשר טוֹב ַ ּגם ִעם ׁ ְש ָאר
רוֹתי
ְ ּבנוֹת ִּכ ָּת ִתי ,או ָּלם ֵרעוּתָ ׁ ,שנִ יֶ ,א ְפ ָרת וְנַ ֲע ָמה נֶ ְח ׁ ָשבוֹת לְ ַח ְב ַ
יוֹתרָ .אנ ּו ְמ ַשׂ ֲחקוֹת יַ ַחד ַ ּב ַה ְפ ָסקוֹת ,נִ ְפ ָ ּג ׁשוֹת ַא ַחר
ַה ּטוֹבוֹת ְ ּב ֵ
עוֹרכוֹת ְקנִ יּוֹת ְ ּב ַצ ָּוְתא ו ְּמ ַד ְ ּברוֹת ְ ּבלִ י סוֹף.
ַה ָ ּצ ֳה ַריִםְ ,

רוֹ ָצה לָ בוֹ א ִא ִּתי ַהיּוֹ ם לִ ְקנוֹ ת בֶּ ֶגד לַ ַ ּקיִ ץ?

דָּ ָבר נוֹ ָסף ְמ ׁ ֻש ָּתף ֵ ּבינֵ ינ ּו ֻּ -כ ָּלנ ּו אוֹ ֲהבוֹ ת ְמאֹד לִ ְקרֹאָּ .כ ְך
יוֹ ֵצא ׁ ֶש ְּפ ָע ִמים ַר ּבוֹ ת ָאנ ּו נִ ְפ ָ ּג ׁשוֹ ת ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּהַ .ה ּ ִמ ְפ ָ ּג ׁש ׁ ֶש ָּלנ ּו
ישיּ ֵ ,בין ַה ּׁ ָשעוֹ ת
ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה ָקבו ַּע ִּכ ְמ ַעטִ :מדֵּ י יוֹ ם ׁ ֵשנִ י וַ ֲח ִמ ׁ ִ
ַא ְר ַ ּבע לְ ׁ ֵש ׁשָ ,אנ ּו ׁשוֹ הוֹ ת ְ ּב ַצוְ ָּתא ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה.
ְ ּב ַא ַחד ַה ָיּ ִמיםְּ ,כ ׁ ֶש ִ ּנ ְשׂ ַר ְכ ִּתי ַל ִּס ְפ ִר ָיּה ו ְּביָ ִדי ַשׂ ִּקית ְס ָפ ִרים
ֲענָ ִקיתָ ,צ ָדה ֶאת ַמ ָ ּב ִטי דְּ מוּת ׁ ֶש ִ ּנ ְר ֲא ָתה לִ י ֻמ ֶּכ ֶרתַ .הדְּ מוּת
ָצ ֲע ָדה ָּכמוֹ נִ יַ ,ל ִּס ְפ ִר ָיּהְּ .כ ׁ ֶש ִה ְת ָק ַר ְב ִּתי ִ ּג ִּל ִיתי ִּכי זוֹ ַה ַ ּבת
ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ׁ ֶש ָהיִ ִיתי רוֹ ָצה לִ ְפ ּג ֹׁש ָ -א ׁ ְש ַרתָ .א ׁ ְש ַרת ִהיא ַ ּבת
ׁשוּלִ ית ְמאֹד ְ ּב ִכ ָּת ֵתנוִּ .היא ֵאינָ ּה נוֹ ֶה ֶגת לְ ַה ְק ִּפיד ַעל ַמ ְר ֶאה
ְמ ֻסדָּ ר וְ נָ ִקי ,וְ נוֹ ָסף ַעל ָּכ ְך ִהיא ַח ָּל ׁ ָשה ַ ּב ִּל ּמו ִּדיםֵ .אין ָל ּה
ֲח ֵברוֹ ת ִּכ ְמ ַעט ,וְ ִהיא דֵּ י ּבוֹ ֵד ָדה.
ָל ַא ֲחרוֹ נָ ה ֵה ֵח ָּלה ָא ׁ ְש ַרת לְ ַב ֵ ּק ׁש ֶאת ִק ְר ָב ִתי .זֶ ה ִה ְת ִחיל
ְ ּב ֶט ֶלפוֹ נִ ים ַא ַחר ַה ָ ּצ ֳה ַריִ םִ ,ה ְמ ׁ ִש ְ
יך ִ ּב ְפ ָת ִקים ַ ּב ּׁ ִשעו ִּרים וְ לֹא
נִ ְג ַמר ַעד ֶע ֶצם ָה ֶר ַגע ַה ֶּזה.
ַהיּוֹ ם ַ ּב ּב ֶֹקר ׁ ִש ְ ּג ָרה לְ ֶע ְב ִרי ָא ׁ ְש ַרת ֶּפ ֶתק ָ ּגדוֹ לְ ,מ ֻע ָּטר ִ ּבלְ ָבבוֹ ת
וְ ֻרדִּ ים.
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ה :רות לוי

ָא ׁ ְש ַרת
ֹאשי ִה ְתרוֹ ְצצ ּו ַּכ ּ ָמה ֵּתרו ִּציםֵ ,ה ֵחל ֵמ ִ'א ּ ָמא ׁ ֶש ִּלי לֹא ַמ ְר ׁ ָשה
ְ ּבר ׁ ִ
ָל ֶל ֶכת לְ ַבד לִ ְקנִ יּוֹ ת' ,וְ ַכ ֵּלה ְ ּב ַ'היּוֹ ם ֲאנִ י רוֹ ָצה לְ ַה ְחלִ יף ְס ָפ ִרים
ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה' .לְ ַב ּסוֹ ף ָ ּב ַח ְר ִּתי ָ ּב ֶא ְפ ׁ ָשרוּת ָה ַא ֲחרוֹ נָ הָּ .כ ַת ְב ִּתי
לְ ָא ׁ ְש ַרת ׁ ֶש ֶּזה זְ ַמן ַרב ׁ ֶשלּ ֹא ֶה ְח ַל ְפ ִּתי ְס ָפ ִרים וַ ֲאנִ י ְמ ֻענְ יֶ נֶ ת
יעה ָא ׁ ְש ַרת ַ ּגם ִהיא ַ ּבדֶּ ֶר ְך
ַל ֲעשׂ וֹ ת זֹאת ַהיּוֹ ם .וְ ִה ֵ ּנה הוֹ ִפ ָ
לְ ִס ְפ ִר ָיּה!
אתי ,ו ִּמ ָיּד ִה ְצ ָט ְר ָפה ֵא ַלי ְּכ ׁ ֶש ִהיא
ָא ׁ ְש ַרת ָשׂ ְמ ָחה ְמאֹד לִ ְק ָר ִ
ְמ ַל ֶה ֶגת ְ ּב ַע ִּליזוּתֵ ,אינָ ּה ָשׂ ָמה ֵלב לְ ח ֶֹסר ַס ְב ָלנו ִּתי ֵא ֶל ָיה.
ְ ּבלִ ִ ּבי ָ ּג ָאה ַּכ ַעס ַרבַ .מדּ ו ַּע ָא ׁ ְש ַרת ֵאינָ ּה ְמ ִבינָ ה ׁ ֶשנּוֹ ְכחו ָּת ּה
ְמ ִע ָיקה ָע ַלי וְ ׁ ֶש ִּס ְגנוֹ ן ַה ֲח ֵברוּת ׁ ֶש ִּלי ׁשוֹ נֶ ה ְ ּב ַת ְכלִ ית ִמ ֶּזה
ׁ ֶש ִהיא ְמנַ ָּסה לִ ְרקֹם ֵ ּבינֵ ינוּ? או ָּלם ׁ ָש ַת ְק ִּתיָ .צ ַע ְד ִּתי לְ ִצדָּ ּה
ׁ ֶשל ָא ׁ ְש ַרת וְ ִה ׁ ְש ַּתדַּ לְ ִּתי ְמאֹד ׁ ֶשלּ ֹא ַּת ְב ִחין ְ ּב ַכ ֲע ִסי .יָ ַד ְע ִּתי
ׁ ֶש ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה ְמ ַחכּ וֹ ת לִ י ַח ְברוֹ ַתי ַה ּטוֹ בוֹ ת וְ ָשׂ ַמ ְח ִּתי ׁ ֶשלּ ֹא ֶא ְהיֶ ה
ִעם ָא ׁ ְש ַרת לְ ַבדִּ י ֶא ָּלא ַה ֵ ּנ ֶטל יִ ְת ַח ֵּלק ֵ ּבין ֻּכ ָּלנוּ.
"מ ָּזל טוֹב ,נָ אוָה! ָאח
ְּכ ׁ ֶש ִה ַ ּג ְע ִּתי ַל ִּס ְפ ִר ָיּה ָק ְפ ָצה לְ ֶע ְב ִרי נָ ֲע ָמהַ :
ׁ ֶש ִּלי ִמ ְת ָ ּא ֵרס ָה ֶע ֶרב!" ִה ְת ַר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ְמאֹד ,ו ְּב ְ
תוֹך ׁ ְשנִ יּוֹת ְספוּרוֹת
ִה ַ ּק ְפנ ּו
נוֹת ָרה ַ ּב ַ ּצד,
ָ
אוֹת ּהִ ,מ ְת ַר ְ ּג ׁשוֹת ְ ּביַ ַחדַ .רק ָא ׁ ְש ַרת ְ
עוֹלץ.
ְמנַ ָּסה ׁשוּב ׁוְשוּבּ ְ ,בלֹא ַה ְצ ָל ָחה ,לְ ִה ְצ ָט ֵרף ַל ּ ַמ ְע ָ ּגל ָה ֵ
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ִה ְב ַחנְ ִּתי ְ ּב ַמ ָ ּב ֶט ָיה ַה ּ ִמ ְת ַח ְ ּננִ יםַ ,א ְך ִה ְק ׁ ַש ְח ִּתי ֶאת לִ ִ ּבי' .יֵ ׁש ְ ּגבוּל
לְ ַמה ׁ ּ ֶש ֲאנִ י ְמ ֻס ֶ ּג ֶלת!' ֶה ְח ַל ְט ִּתיִ ,מ ְת ַע ֶּל ֶמת ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ַל ֲחלו ִּטין.
לְ ַב ּסוֹ ף ָר ִא ִיתי ׁ ֶש ָא ׁ ְש ַרת ִה ְתיַ ּׁ ְש ָבה ַעל ִּכ ֵּסא לְ יָ ֵדינוּּ ְ ,בח ֶֹסר
יטה ָ ּבנ ּו ִ ּב ׁ ְש ִק ָיקה .לְ ֶר ַגע ֶא ָחד ִר ַח ְמ ִּתי ָע ֶל ָיה ,או ָּלם
ַמ ַעשׂ ַ ,מ ִ ּב ָ
ִמ ָיּד ִס ַּל ְק ִּתי ִמ ּמ ִֹחי ָּכל ַמ ְח ׁ ָש ָבה ַל ֲעזֹר ָל ּהֲ .אנִ י לֹא ַח ֶיּ ֶבת! לֹא
ַרק ֲאנִ י ֲאמו ָּרה ַל ֲעזֹר ָל ּה!
"א ׁ ְש ַרתִ ,מ ּ ֵמ ָילא ֵאין ָל ְך
יע לְ ָאזְ נַ י קוֹ ָל ּה ׁ ֶשל ׁ ָשנִ יָ :
ִּפ ְתאֹם ִה ִ ּג ַ
ַמה ַּל ֲעשׂ וֹ ת ָּכאן ,וְ ַא ְּת ֲא ִפלּ ּו לֹא קוֹ ֵראת .או ַּלי ֵּתלְ ִכי ַה ַ ּביְ ָתה?"
יטה ָ ּבנ ּו ֶר ַגע אוֹ ׁ ְשנַ יִ םַ .על לְ ָחיֶ ָיה ִה ְת ַ ּגלְ ְ ּגל ּו ׁ ְש ֵּתי
ָא ׁ ְש ַרת ִה ִ ּב ָ
דְּ ָמעוֹ ת ׁ ְשקוּפוֹ תִ .היא ָק ָמה ִמ ּ ְמקוֹ ָמ ּה ,נָ ְט ָלה ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים
יפה וְ יָ ְצ ָאה ִמן ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ְ ּב ֵגו ׁ ָשפוּף.
ׁ ֶש ֶה ְחלִ ָ
ֲאוִ ָירה ֲעכו ָּרה נִ ְתלְ ָתה ֵ ּבינֵ ינוֶּ .ה ְח ַל ְט ִּתי ׁ ֶש ֵאין ַט ַעם לְ ִה ּׁ ָש ֵאר
ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּהֶ .ה ְח ַל ְפ ִּתי ִ ּב ְמ ִהירוּת ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים וְ ָצ ַע ְד ִּתי לְ ֵב ִיתי
ְּכ ׁ ֶש ְ ּב ִפי ַט ַעם ַמר.
ַ ּב ַ ּביִ ת ִח ְּכ ָתה לִ י ֲה ֻמ ַּלת ָה ֶע ֶרב ַה ּׁ ִש ְג ָר ִתיתֲ :ארו ַּחת ֶע ֶרב,
ִמ ְק ָלחוֹ תִ ,ס ּפו ִּרים לִ ְפנֵ י ַה ּׁ ֵשנָ ה...
ְמ ֻא ָחר יוֹ ֵתרַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ִסדַּ ְר ִּתי ֶאת ִמ ָּט ִתי לְ ׁ ֵשנָ הִ ,צלְ ֵצל ַה ֶּט ֶלפוֹ ן.
ִא ּ ִמי ָענְ ָתה ַל ּ ִ ׂ
ש ָיחהִ ,ה ְק ׁ ִש ָיבה ׁ ָש ָעה ֲא ֻר ָּכה וְ ָאז ׁ ָש ַמ ְע ִּתי אוֹ ָת ּה
"אנִ י ֲאשׂ וֹ ֵח ַח ִא ָּת ּהֲ .אנִ י ְ ּבטו ָּחה ׁ ֶש ִהיא לֹא ִה ְת ַּכ ְ ּונָ ה.
אוֹ ֶמ ֶרתֲ :
ְסלִ ָיחהֶ ,א ֶלף ְּפ ָע ִמים ְסלִ ָיחה".
יכה לְ ִה ְתנַ ֵ ּצל וְ ַעל ָמהַ .א ְך
ַ ּב ַה ְת ָח ָלה לֹא ֵה ַבנְ ִּתי ַמדּ ו ַּע ִא ּ ִמי ְצ ִר ָ
ֶר ַגע לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן ָהלְ ָמה ִ ּבי ַה ַה ָּכ ָרה :זוֹ ָהיְ ָתה ִא ּ ָמ ּה ׁ ֶשל ָא ׁ ְש ַרת.
דַּ ּקוֹ ת ִמ ְס ָּפר לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֶאת ְּפ ִסיעוֹ ֶת ָיה ׁ ֶשל ִא ּ ִמי
ְק ֵרבוֹ ת לְ ַח ְד ֵריִ .א ּ ָמא ִה ְתיַ ּׁ ְש ָבה ַעל ִמ ָּט ִתי וְ ָא ְמ ָרה ְ ּבקוֹ ל ָחנוּק
ִמדְּ ָמעוֹ ת" :נָ אוָ הָ ,היָ ה לִ י ָק ׁ ֶשה לְ ַה ֲא ִמין ַל ִּס ּפוּר ׁ ֶש ּׁ ָש ַמ ְע ִּתי
ַע ְכ ׁ ָשו ַ ּב ֶּט ֶלפוֹ ןִ .א ְמ ִרי לִ י ְ ּב ַב ָ ּק ׁ ָשה ׁ ֶשהוּא לֹא נָ כוֹ ןִ .א ְמ ִרי לִ י
ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְת ַּכ ַ ּונְ ְּת!" וְ ִא ּ ָמא ׁ ֶש ִּליֶ ׁ ,ש ּ ֵמעוֹ ָלם ִּכ ְמ ַעט לֹא ְר ִא ִית ָיה
ּבוֹ ָכהֵ ,ה ֵח ָּלה לִ ְבכּ וֹ ת" .נָ אוָ ה"ִ ,היא ָא ְמ ָרה לִ י לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנ ְר ְ ּג ָעה,
"אנִ י רוֹ ָצה ׁ ֶש ִּת ְק ְר ִאי ַמ ּׁ ֶשהוַּ ,מ ּׁ ֶשה ּו ׁ ֶש ָּכ ַת ְב ִּתי ְ ּב ַע ְצ ִמי לִ ְפנֵ י
ֲ
ׁ ָשנִ ים"...
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ִא ּ ָמא יָ ְצ ָאה ֵמ ַה ֶח ֶדר וְ ׁ ָש ָבה לְ ַא ַחר דַּ ָ ּקה ְּכ ׁ ֶש ְ ּביָ ֶד ָיה ַמ ְח ֶ ּב ֶרת
חו ָּמה ,יְ ׁ ָשנָ ה ו ְּמרו ָּטה.
"ק ְר ִאי ֶאת ַמה ּׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּ ַמ ְח ֶ ּב ֶרת ַה ּזֹאת"ִ ,היא ָא ְמ ָרה לִ י,
ִ
"או ַּלי ָאז ָּת ִבינִ י"...
ִה ְת ַחלְ ִּתי לִ ְקרֹא ֶאת ַה ָּכתוּב ַ ּב ּ ַמ ְח ֶ ּב ֶרת ַה ּ ְמהו ָּההְ ,מזַ ָהה ֶאת
ְּכ ַתב יָ ָד ּה ַה ְּפנִ ינִ י ׁ ֶשל ִא ּ ִמי.

בַּ בַּ יִ ת ִה ְמ ִּתינוּ לִ י ֻ ּכ ָ ּלם בְּ ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּתְ ,מ ַצ ִּפים לִ ׁ ְשמ ַֹע ֵא ְ
יך ָהיָ ה.
ֲא ָבל ֲאנִ י ל ֹא ָהיִ ִיתי ְמ ֻס ֶ ּגלֶ ת לְ ַדבֵּ ר .בָּ ַר ְח ִּתי לְ ַח ְד ִריּ ָ ,כ ַב ׁ ְש ִּתי
ֶאת ָּפנַ י בַּ ָ ּכ ִרית ו ָּבכִ ִיתי ׁ ָש ָעה ֲא ֻר ָ ּכה.
דְּ ָמעוֹ ת ָחנְ ק ּו ֶאת ְ ּגרוֹ נִ י ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִס ַיּ ְמ ִּתי לִ ְקרֹא .נִ ׁ ְש ַא ְב ִּתי ָּכל
ֻּכ ִּלי ֶאל ַה ִּס ּפוּר ,וְ ִר ַח ְמ ִּתי ְ ּב ָכל לִ ִ ּבי ַעל ִא ּ ִמיֶ ׁ ,ש ָּס ְב ָלה ָּכ ְך
ֵמ ַח ְברוֹ ֶת ָיה.

לְ ֶפ ַתע ָר ִא ִיתי מוּל ֵעינַ י ֶאת ָּפנֶ ָיה ׁ ֶשל ָא ׁ ְש ַרתָ ,א ׁ ְש ַרת ַה ְמנַ ָּסה
ְ ּב ָכל כּ ָֹח ּה לְ ִה ְת ָק ֵרב ,לִ ְהיוֹ ת ֵח ֶלק ,וְ ֵאינָ ּה ַמ ְצלִ ָיחה.
דִּ ְמעוֹ ת ָה ֶע ֶצב ׁ ֶש ִּלי ַעל ִס ּפו ָּר ּה ׁ ֶשל ִא ּ ִמי ָה ְפכ ּו לְ ִד ְמעוֹ ת
ֲח ָר ָטה ֵּכנָ ה ֵמע ֶֹמק ַה ֵּלב.
אתי ֶאת ִס ּפו ָּר ּה ׁ ֶשל ִא ּ ָמא.
יָ ַד ְע ִּתי  -לֹא ַל ּׁ ָשוְ א ָק ָר ִ
ָא ׁ ְש ַרת לֹא ִּת ְהיֶ ה עוֹ ד ּבוֹ ֵד ָדה!

ישי ַּב ַּב ִית ׁ ֶש ָ ּלנוּ הוּא יוֹ ם ָעמוּס ְו ָגדו ּׁש ִּב ְפ ִעילוּת:
יוֹ ם ֲח ִמ ׁ ִ
ִּב ׁ ּשו ִּליםִ ,נ ָ ּקיוֹ ן ְו ֵס ֶדר ִל ְכבוֹ ד ׁ ַש ָּבתְּ .בא ֶֹפן ַח ַּ
ד־פ ֲע ִמי
ִה ְר ׁ ְש ָתה ִלי ִא ּ ָמא ָל ֶל ֶכת ִעם ֲח ֵברוֹ ת ַל ְּב ֵר ָכהִ .א ּ ָמא ָשׂ ְמ ָחה
ָ ּכל ָ ּכ ְך ׁ ֶש ַח ְברוֹ ַתי ִה ְז ִמינוּ אוֹ ִתי ִל ְנס ַֹע ִא ָּתן ַל ְּב ֵר ָכהַ ,עד
ימה ְל ׁ ַש ְח ֵרר אוֹ ִתי ַל ְמרוֹ ת ַה ַ ּל ַחץ.
ׁ ֶש ִה ְס ִ ּכ ָ
ֶאת ַה ִּתיק ִא ְר ַ ּגנְ ִּתי בָּ ֶע ֶרב ַה ּקוֹ ֵדםַ :מ ֶ ּג ֶבת ַר ֲח ָצה ְ ּגדוֹ לָ ה,
בֶּ ֶגד יָ ם וְ כוֹ ַבע ָח ָד ׁש ׁ ֶש ָ ּקנִ ִיתי ִמ ַ ּכ ְס ֵּפי ַה ֶח ְסכוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ִ ּליִ .א ּ ָמא
ָח ְת ָכה לִ י יְ ָרקוֹ תֵ ,הכִ ינָ ה ׁ ְשנֵ י ְ ּכ ִריכִ ים ְמלֵ ֵאי ָ ּכל טוּב וְ ִצ ְיּ ָדה
אוֹ ִתי בַּ ֲע ָשׂ ָרה ׁ ְש ָקלִ ים לִ ְקנִ ַיּת ַמ ְמ ַּת ִ ּקים.
ְ ּכ ׁ ֶש ִה ַ ּג ְע ִּתי לִ ְמקוֹ ם ַה ִּמ ְפ ָ ּג ׁש ׁ ֶש ִ ּנ ְקבַּ ע ָח ׁ ְשכוּ ֵעינַ י ַ -ה ַּת ֲחנָ ה
ָהיְ ָתה ֵר ָיקה ,אוּלָ ם ִמ ָיּד נִ ַח ְמ ִּתי ֶאת ַע ְצ ִמיּ ַ :כ ִ ּנ ְר ֶאה ִא ַח ְר ִּתי
בְּ ַד ּקוֹ ת ְספוּרוֹ ת וְ ַח ְברוֹ ַתי נָ ְסעוּ בִּ לְ ָע ַדי .ל ֹא נוֹ ָראֶ ,א ַּסע לְ ַב ִדּ י
בָּ אוֹ טוֹ בּ וּס ,ו ַּבבְּ ֵר ָכה ֶא ְפ ּג ֹׁש ֶאת ֻ ּכ ָ ּלן.
ְ ּכ ׁ ֶש ִה ַ ּג ְע ִּתי לַ בְּ ֵר ָכה ָר ִא ִיתי אוֹ ָתן בִּ ְפנִ ים ,נֶ ֱהנוֹ ת וְ צוֹ ֲחקוֹ ת.
ָק ַפ ְצ ִּתי ַ ּגם ֲאנִ י לַ ּ ַמיִ םְ ,מנוֹ ֶפ ֶפת לָ ֶהן בְּ ִה ְתלַ ֲהבוּת לְ ׁ ָשלוֹ ם
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ַּת ְב ֵח ָ ּנה בִּ יֲ ,א ָבל זֶ ה ל ֹא ָק ָרהַ .רק ַט ִ ּלי ִה ְס ּתוֹ ְב ָבה
יכה לְ ַה ִּתיז ַמיִ ם לְ ָכל
'שלוֹ ם' ָמ ִהיר וְ ִה ְמ ׁ ִש ָ
ֵאלַ י לְ ֶר ַגעָּ ,פלְ ָטה ׁ ָ
ַה ִ ּכוּוּנִ ים .נִ ִּס ִיתי נוֹ ָא ׁשוֹ ת לְ ִה ָ ּכנֵ ס לַ ּ ַמ ְע ָ ּגל ָהעוֹ לֵ ץַ ,א ְך בְּ ל ֹא
ַה ְצלָ ָחה .לְ ַב ּסוֹ ף ,נוֹ ַא ׁ ְש ִּתי ִמ ִ ּנ ְסיוֹ נוֹ ת ַה ִה ְת ָק ְרבוּתָ .שׂ ִח ִיתי
לְ ַב ִדּ י ַעד ׁ ֶש ַה ּ ַמצִּ ילָ ה הוֹ ִד ָיעה ַעל ְס ִג ַירת ַהבְּ ֵר ָכהִ .מ ָּזוִ ית ֵעינַ י
ָר ִא ִיתי ֶאת ַח ְברוֹ ַתי ִמ ְתיַ ׁ ּ ְשבוֹ ת ַעל ַה ֶדּ ׁ ֶשא וּפוֹ ְתחוֹ ת בְּ ָצ ֳהלָ ה
אתי ִמן ַה ּ ַמיִ םִ ,ה ְתלַ בַּ ׁ ְש ִּתי וְ ֵשׂ ַרכְ ִּתי ֶאת
ֲא ִריזוֹ ת ַמ ְמ ַּת ִ ּקים .יָ ָצ ִ
ַר ְגלַ י לְ ַת ֲחנַ ת ָהאוֹ טוֹ בּ וּס.
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ְלכַ ף ְזכּות
כתבה :רחלי פרקש

יכל ,ו ׁ ְּש ֵּתי ֲח ֵברוֹ ת טוֹ בוֹ ת לִ י ָּ -ת ָמר וְ ׁ ִש ָירה .יְ ִדידוּת
ׁ ְש ִמי ִמ ַ
יש ָיּה
ְמיֻ ֶח ֶדת שׂ וֹ ֶר ֶרת ֵ ּבינֵ ינוּ ,ו ְּב ִפי כּ ֹל ָאנ ּו נִ ְק ָראוֹ ת 'ַ -ה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ַה ּצוֹ ֶה ֶלת'.

ַ ּב ַה ְפ ָס ָקה ַה ּׁ ְשנִ ָיּה ׁשוּב יָ ְצא ּו ָּת ָמר וְ ׁ ִש ָירה ִ ּבלְ ָע ַדיָ .ר ִא ִיתי אוֹ ָתן
ַ ּב ֲח ַצר ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפרִ ,מ ְת ַל ֲח ׁשוֹ ת זוֹ ִעם זוֹ ְּ ,כ ִאלּ ּו ׁ ָש ְכח ּו אוֹ ִתי
ַל ֲחלו ִּטין.

ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ַט ְיּלוֹ ת ְ ּביַ ַחד ַ ּב ַה ְפ ָס ָקה ,חוֹ זְ רוֹ ת ַה ַ ּביְ ָתה ְ ּב ַצוְ ָּתא,
ְמ ִכינוֹ ת ְ ּביַ ַחד ׁ ִשעו ֵּרי ַ ּביִ ת ו ְּביַ ַחד ַ ּגם לוֹ ְמדוֹ ת לְ ִמ ְב ָחנִ יםּ ַ .גם
(ש ָירהֶ ׁ ,ש ִהיא
ִעם ַא ֵחינ ּו ַה ְּק ַט ִ ּנים ָאנ ּו יוֹ ְצאוֹ ת ְ ּביַ ַחד ַל ִ ּג ָ ּנה ׁ ִ
יאה ֶאת ָה ַא ְחיָ נִ ים ׁ ֶש ָּל ּה)ּ ְ .ב ִק ּצוּרָ ,אנ ּו
ַה ְּק ַט ָ ּנה ַ ּב ַ ּביִ תְ ,מ ִב ָ
עוֹ שׂ וֹ ת ִּכ ְמ ַעט ַהכּ ֹל ְ ּביַ ַחד.

ַה ַּפ ַעם נִ ְפ ַ ּג ְע ִּתי ֶ ּב ֱא ֶמת! ָל ּ ָמה ֵהן ּבוֹ ְרחוֹ ת ִמ ּ ֶמ ִ ּני ָּכ ָכה? ַה ִאם
ֵאינֶ ִ ּני ֲח ֶב ְר ָּתן ַה ּטוֹ ָבה?!

ְ ּב ַא ַחד ַה ָיּ ִמים נִ ַ ּג ׁ ְש ִּתי ַ ּב ַה ְפ ָס ָקה לְ ָת ָמר וּלְ ׁ ִש ָירה.

ְ ּבסוֹ ף ַהיּוֹ ם ָח ׁ ַש ׁ ְש ִּתי לִ ׁ ְשאֹל אוֹ ָתן ִאם יֵ ׁש ָל ֶהן ָּת ְכנִ יּוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת,
"ה ִאם נַ ְחזֹר ַה ַ ּביְ ָתה
ַא ְך ִה ְת ַ ּג ַ ּב ְר ִּתי ו ְּבקוֹ ל ָחלו ּׁש ׁ ָש ַאלְ ִּתי אוֹ ָתןַ :
ְ ּביַ ַחד?" זֶ ה ָהיָ ה מוּזָ ר ָּכל ָּכ ְך ,לִ ׁ ְשאֹל ֶאת ַה ֲח ֵברוֹ ת ַה ּטוֹ בוֹ ת
ׁ ֶש ִּלי ׁ ְש ֵא ָלה ָּכזוֹ ! ֲה ֵרי ְ ּב ָכל יוֹ ם ֲאנַ ְחנ ּו חוֹ זְ רוֹ ת ְ ּביַ ַחד!

"יוֹ ְצ ִאים לְ ַשׂ ֵחק ֶ ּב ָח ֵצר?" ׁ ָש ַאלְ ִּתי ְּכמוֹ ְ ּב ָכל יוֹ ם וְ ִח ִּכ ִיתי
ַל ְּת ׁשו ָּבה ָה ְר ִג ָילה.

ֵהן ֵה ׁ ִשיב ּו לִ י ׁ ֶש ַהיּוֹ ם ֵהן ְמ ַמ ֲהרוֹ ת ְמאֹד וְ נָ ְתנ ּו לִ י ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה ׁ ֶש ֵהן
ַמ ְעדִּ יפוֹ ת ָל ֶל ֶכת ִ ּבלְ ָע ַדי.

ַא ְך ַה ַּפ ַעם ֻה ְפ ַּת ְע ִּתי.

ָחזַ ְר ִּתי ַה ַ ּביְ ָתה לְ ַבדִּ י .לֹא ָהיָ ה לִ י ֵח ׁ ֶשק ַל ְחזֹר ִעם ׁשוּם ַ ּבת
ַא ֶח ֶרתָ .היִ ִיתי ֲעצו ָּבה ו ְּכאו ָּבה ,וְ ָכל ַה ְּז ַמן ָח ׁ ַש ְב ִּתי ַעל ַמה
"טוֹ בוֹ ת".
ּׁ ֶשעוֹ לְ ל ּו לִ י ַח ְברוֹ ַתי ַה ּ

"אנַ ְחנ ּו ְצ ִריכוֹ ת ָל ֶג ׁ ֶשת לְ ֶר ַגע לְ ָמקוֹ ם ָּכלְ ׁ ֶשהוּ"ָ ,א ְמ ָרה ׁ ִש ָירה,
ֲ
ֹאש ּה.
וְ ָת ָמר ִהנְ ֲהנָ ה ְ ּבר ׁ ָ
נִ ְפ ַ ּג ְע ִּתי ְמאֹדָ .ל ּ ָמה ֲאנִ י ִמחוּץ ָל ִענְ יָ נִ ים? ָל ּ ָמה ֵהן לֹא קוֹ ְראוֹ ת
לִ י ָל ֶל ֶכת ִא ָּתן?
ָּת ָמר וְ ׁ ִש ָירה יָ ְצא ּו ָל ֶהן ,וַ ֲאנִ י נוֹ ַת ְר ִּתי ַ ּב ִּכ ָּתהְּ ,כעו ָּסה ו ְּמ ֻמ ְר ֶמ ֶרת.
לְ ַא ַחר דַּ ּקוֹ ת ְספוּרוֹ ת ֶה ְח ַל ְט ִּתי ׁ ֶשלּ ֹא ָל ֵתת לְ ִמ ְק ֶרה ֶא ָחד
ַל ֲהרֹס ֶאת ַהיְ ִדידוּת ַה ָיּ ָפה ׁ ֶש ֵ ּבינֵ ינוּ.
ד־פ ֲע ִמית"ִ ׁ ,ש ְכנַ ְע ִּתי ֶאת ַע ְצ ִמי ,ו ְּב ַמ ֲה ַל ְך
"זוֹ ָהיְ ָתה ְמ ִע ָידה ַח ַּ
ַה ּׁ ִשעוּר ַה ָ ּבא ִה ׁ ְש ַּתדַּ לְ ִּתי לִ ׁ ְשכּ ַֹח ֶאת ַה ּ ִמ ְק ֶרה.
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ת אשכנזי
ציירה :שולמי

ְ ּב ַד ְר ִּכי ַה ַ ּביְ ָתה ָע ַב ְר ִּתי ַעל יַ ד ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ַה ּׁ ְשכוּנָ ִתיתָ ,ה ֲאהו ָּבה
יעה.
ָע ַליָּ .ת ִמיד ֲאנִ י נֶ ֱהנֵ ית ָל ׁ ֶש ֶבת ָ ּב ּה וְ לִ ְקרֹא ְ ּבנַ ַחת ו ִּב ְר ִג ָ
ִמ ּׁ ֶש ָר ִא ִיתי ׁ ֶש ִהיא ְּפתו ָּחה ֶה ְח ַל ְט ִּתי לְ ִה ָּכנֵ סּ ְ ,ב ַמ ְח ׁ ָש ָבה
יאה ֲעשׂ וּיָ ה לְ הוֹ ִעיל לִ י וּלְ ׁ ַש ֵּפר ֶאת ַמ ַ ּצב רו ִּחי.
ׁ ֶש ַה ְּק ִר ָ
יכלו ּׁש",
"מ ַ
ֶאת ָּפנַ י ִק ְ ּב ָלה ׁ ִש ְפ ָרה ַה ַּס ְפ ָרנִ ית ְ ּב ִחיּו ְּךְּ ,כמוֹ ָּת ִמידִ .
"ש ַמ ְר ִּתי ֵס ֶפר ָח ָד ׁש ִ ּב ְמיֻ ָחד ִ ּב ׁ ְש ִב ֵיל ְךַ .אף
ִהיא ָא ְמ ָרה לִ יָ ׁ ,
ֶא ָחד ֵמ ַה ּ ְמנוּיִ ים ֲע ַדיִ ן לֹא ָק ָרא ּבוֹ ֲ .אנִ י יוֹ ַד ַעת ׁ ֶש ַה ֵּס ֶפר ַה ֶּזה
ַמ ְת ִאים ָל ְך ְ ּב ִדיּוּק!"
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לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְתיַ ּׁ ַש ְב ִּתי ְ ּבנַ ַחת ַעל ַה ִּכ ֵּסאִ ,ה ְס ַּת ַּכלְ ִּתי ַ ּב ֵּס ֶפר
יכה ָהיְ ָתה יָ ָפה
אתי ֶאת ַהכּ וֹ ֶת ֶרת' :לְ ַכף זְ כּות'ַ .ה ְּכ ִר ָ
וְ ָק ָר ִ
וְ ִצ ְבעוֹ נִ ית וְ ַה ֵּס ֶפר ָהיָ ה ָּכתוּב ְ ּב ׁשוּרוֹ ת ְק ָצרוֹ ת ו ְּמח ָֹרזוֹ ת.
ִה ְת ַחלְ ִּתי לִ ְקרֹא ּבוֹ ִמ ָיּד.

ָהיֹה ָהיוּ ׁ ְש ֵני ֲח ֵב ִרים
ׁ ֶש ֶּזה לָ זֶ ה ָהיוּ ְמסו ִּרים.
ֶאת ַהכּ ֹל ָּת ִמיד ָעשׂ וּ בְּ יַ ַחד,
בְּ ׁ ָשלוֹ ם ו ְּב ׁ ַשלְ וָ ה ,בְּ ִשׂ ְמ ָחה ו ְּבנַ ַחת.
בְּ ַא ַחד ַה ָיּ ִמים ,לְ ֶפ ַתע ִּפ ְתאֹם,
'שלוֹ ם'.
ָח ֵבר ֶא ָחד ל ֹא ָא ַמר ׁ ָ
ָּפנָ יו ׁשוּב ל ֹא נִ ְראוּ שׂ וֹ ֲחקוֹ ת
ו ְּשׂ ָפ ָתיו ָהיוּ ְסגוּרוֹ תׁ ,שוֹ ְתקוֹ ת.

ָאז ֵה ִבין הוּא ִּפ ְתאֹם ֶאת ֲא ׁ ֶשר ָק ָרה

ְ ּב ַבת ַא ַחת ֵה ַבנְ ִּתי ַהכּ ֹלָּ .ת ָמר וְ ׁ ִש ָירה ִּת ְכנְ נ ּו לִ י ֶאת ַה ּ ְמ ִס ָ ּבה
ַה ּזֹאת! ֵהן ָרצ ּו ׁ ֶש ֶּזה יִ ְהיֶ ה ְ ּב ַה ְפ ָּת ָעה ְ ּגמו ָּרה ,וְ ָל ֵכן שׂ וֹ ֲחח ּו ֵ ּבינֵ ֶיהן
וְ ַאף ִמ ֲהר ּו ַל ְחזֹר לְ ָב ֵּת ֶיהן.

"א ֶּתן ַה ֲח ֵברוֹ ת
ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ְפ ַר ְדנ ּו ִח ַ ּב ְק ִּתי אוֹ ָתן ְ ּב ַא ֲה ָבה וְ ָא ַמ ְר ִּתיַ :
ַה ֶ ּנ ְהדָּ רוֹ ת ְ ּביוֹ ֵתר ָ ּבעוֹ ָלם!"

ַה ּ ְמ ִס ָ ּבה ָהיְ ָתה נִ ְפ ָל ָאהַ .ח ְברוֹ ַתי ֵה ִכינ ּו ָּת ְכנִ יּוֹ ת ְמ ַענְ יְ נוֹ ת

ו ְּבלִ ִ ּבי ָח ׁ ַש ְב ִּתי ַּ -כ ּ ָמה טוֹ ב ָלדוּן לְ ַכף זְ כוּת!

וְ כִ י ל ֹא ָהיְ ָתה ׁשוּם ַ ּכ ָּונָ ה ָר ָעה.
הוּא לָ ַמד לָ דוּן לְ ַכף זְ כוּת בְּ ַא ֲה ָבה
וְ ל ֹא לַ ְחרֹץ ִדּ ין לְ חוֹ ָבה!
ַ ּב ַה ְת ָח ָלה ָרצ ּו ֵעינַ י ַעל ַה ּׁשוּרוֹ ת ְ ּבא ֶֹפן ֵמ ָכנִ יֲ .ע ַדיִ ן ָהיִ ִיתי
נִ ְס ֶע ֶרת ֵמ ֵארו ֵּעי ַה ּב ֶֹקר ,וְ ַה ּ ִמ ִּלים ְּכמוֹ ָחלְ פ ּו מוּל ֵעינַ י ְ ּבלִ י
יאה ָּת ְפ ָחה
ַל ְחדּ ֹר לְ תוֹ ָד ָע ִתיֲ .א ָבל ְּכ ָכל ׁ ֶש ִה ְת ַקדַּ ְמ ִּתי ַ ּב ְּק ִר ָ
ְ ּבתוֹ ִכי ַה ּ ַמ ְח ׁ ָש ָבה :או ַּלי זִ ּ ֵמן אוֹ ִתי ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ַל ִּס ְפ ִר ָיּה
ְ ּב ִדיּוּק ַהיּוֹ ם ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֶא ְק ָרא ֶאת ַה ִּס ּפוּר ַה ֶּזה? או ַּלי הוּא רוֹ ֶצה
יכה ָלדוּן
ׁ ֶש ָא ִפיק לְ ָק ִחים וְ ָא ִבין ֶאת ַה ּ ֶמ ֶסר? ַ ּגם ֲאנִ י ְצ ִר ָ
לְ ַכף זְ כוּת!

ִעם ֲח ֵברוֹ ל ֹא שׂ וֹ ַחח
ו ְּב ִשׂ ְמ ָחתוֹ ל ֹא ָשׂ ַמח.
ָ ּכ ְך ,יוֹ ם וְ עוֹ ד יוֹ ם הוּא נָ ַהג

ִה ׁ ְש ַּתדַּ לְ ִּתי לִ ְמצֹא ִס ָ ּבה לְ ִה ְתנַ ֲהגו ָּתן ׁ ֶשל ַח ְברוֹ ַתי :או ַּלי ָחלִ ָילה
ֵא ַרע ֵא ֶצל ַא ַחת ֵמ ֶהן ַמ ּׁ ֶשה ּו דּ וֹ ֶמה לְ ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּק ָרה ַ ּב ִּס ּפוּר? או ַּלי
ישה ּו ְ ּב ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ָּת ּה ׁ ֶשל ַא ַחת ַה ֲח ֵברוֹ ת חוֹ ָלה וְ ִהזְ דַּ ּ ֵמן ַל ּׁ ְשנִ ָיּה
ִמ ׁ ֶ
לִ ׁ ְשמ ַֹע ַעל ָּכ ְך ,וְ ָאסוּר ָל ֶהן ְ ּב ׁשוּם א ֶֹפן לְ ַגלּ וֹ ת? או ַּלי ַה ּמוֹ ָרה
ָ ּב ֲח ָרה אוֹ ָתן לְ ַא ְר ֵ ּגן ָּת ְכנִ ית וְ ָא ְס ָרה ֲע ֵל ֶיהן לְ ַגלּ וֹ ת אוֹ ָת ּה ,או ַּלי
ֵהן ְמ ַת ְכנְ נוֹ ת ַמ ּׁ ֶשה ּו סוֹ ִדי? וְ או ַּלי ...וְ או ַּלי ...וְ או ַּלי...

וְ ֶה ְחלִ יט :ל ֹא ֶא ְהיֶ ה ֲח ֵברוֹ עוֹ ד!
לַ ֲאנָ חוֹ ת נָ ַט ׁש הוּא אוֹ ִתי?
ֵאין הוּא ָח ֵפץ בְּ ֶח ְב ָר ִתי?
ִאם ֵ ּכן ,לְ ַד ְר ִ ּכי ֵאלֵ ְך ,ל ֹא ַאבִּ יט ָאחוֹ ר

ִאם ַרק חוֹ ׁ ְש ִבים ו ְּמנַ ִּסים ָלדוּן לְ ַכף זְ כוּת  -יֵ ׁש ַה ׁ ְש ָערוֹ ת ַר ּבוֹ ת
ָּכל ָּכ ְך!

ֵאלָ יו ל ֹא ֶא ְפנֶ ה ַ ּגם ִאם יִ ְר ֶצה לַ ְחזֹר...

אתי
הוֹ ֵד ִיתי לְ ׁ ִש ְפ ָרה ְ ּב ָכל לִ ִ ּבי ַעל ַה ֵּס ֶפר ֶה ָח ׁשוּב וְ יָ ָצ ִ
ֵמ ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ְ ּב ַר ְג ַליִ ם ַקלּ וֹ ת.

ָע ַבר עוֹ ד יוֹ םָ ,ע ְברוּ יוֹ ַמיִ ם,

ָּכ ְךּ ִ ,ב ְתחו ׁ ָּשה טוֹ ָבה יוֹ ֵתרָ ,חזַ ְר ִּתי ַה ַ ּביְ ָתה.

וִ ִיד ָיעה ֲעצו ָּבה נִ לְ ֲח ׁ ָשה לָ ָאזְ נַ יִ ם:
ָא ִחיו ׁ ֶשל ֶה ָח ֵבר חוֹ לֶ ה ֲאנו ּׁשוֹ ת
עוֹ ֵבר ִט ּפוּלִ ים וְ סוֹ ֵבל ִמ ּתוֹ ָפעוֹ ת לְ וַ אי ָק ׁשוֹ ת.
יטב
ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ֶאת ַה ָדּ ָבר ַמ ְס ִּת ָירה ֵה ֵ
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וְ ֶה ָח ֵבר לִ נְ צֹר ֶאת ִּפיו ִה ְת ַח ֵיּב.

וְ ָק ְראוּ" :יוֹ ם ֻה ֶּל ֶדת ָשׂ ֵמ ַח!"

ֶה ְח ַל ְט ִּתי לְ נַ ּסוֹ ת.

וַ ֲח ֵברוֹ ִהבִּ יט בּ וֹ וְ ָד ַאג.
ִמ ׁ ּ ֶש ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ּ ַמצָּ ב נִ ְפ ַ ּגע ֶה ָח ֵבר ְמאֹד

וְ ׁ ִש ְּלב ּו ָ ּב ֶהן ַה ְפ ָּתעוֹ ת ַר ּבוֹ תַּ .כ ּ ָמה ִה ְת ַר ַ ּג ׁ ְש ִּתי לְ ַגלּ וֹ ת ִּכי ָּכל
ַמ ְט ָר ָתן ָהיְ ָתה לְ ַשׂ ּ ֵמ ַח אוֹ ִתי!

ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָּפ ַת ְח ִּתי ֶאת ַהדֶּ ֶלת ִח ְּכ ָתה לִ י ַה ְפ ָּת ָעהַ :על ַה ּׁ ֻשלְ ָחן
ָהיְ ָתה ֻמ ַ ּנ ַחת עו ָּגה ְ ּגדוֹ ָלה ,ו ְּס ִב ָיב ּה ַ -מ ְמ ַּת ִּקיםּ ָ .בלוֹ נִ ים
ו ׁ ְּש ָל ִטים ִק ּׁ ְשט ּו ֶאת ַה ִּקירוֹ ת ,ו ְּב ֶט ֶרם ִה ְס ַּפ ְק ִּתי לִ ְקלֹט ַמה
ּם־מקוֹ ם ַח ְברוֹ ַתי ָּת ָמר וְ ׁ ִש ָירה
ּקוֹ ֶרה ְס ִב ִיביָ ,ק ְפצ ּו ָל ֶהן ִמ ּׁשו ָ
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ַה ֻּדּבֹון
כתבה :שרי בלז

דּ ו ִּדי ָצ ַעד ְ ּב ִא ִּטיּוּת לְ ֵביתוֹ .

ציירה:

רות עבדה

לְ ִע ּסו ֵּק ֶיהם .דּ ו ִּדי ִה ְתיַ ּׁ ֵשב לְ ַבדּ וֹ לְ יַ ד ַה ּׁ ֻשלְ ָחן וְ ִה ִ ּביט ְ ּבחוֹ לְ ָמנוּת
ָ ּב ֵא ִדים ָהעוֹ לִ ים ִמ ַ ּצ ַּל ַחת ַה ּ ָמ ָרק ַה ַח ּ ָמה.

ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְכנַ ס ִה ׁ ְשלִ ְ
יך ֶאת ִּתיקוֹ ְ ּב ִר ּׁשוּל ַעל ִר ְצ ַּפת ֲח ַדר ַה ְיּ ָל ִדים,
ו ָּפנָ ה ַל ּ ָמטוֹ ס ַה ּ ְמ ׁ ֻש ְכ ָלל ׁ ֶש ָ ּבנָ ה ֶא ְתמוֹ ל ִמ ּ ִמ ְשׂ ַחק ַה ַה ְר ָּכ ָבה.
הוּא לֹא ָר ָצה לְ ַשׂ ֵחק ִ ּב ְכ ָללַ ,ה ּ ִמ ְשׂ ָחק לֹא ִענְ יֵ ן אוֹ תוֹ ַע ְכ ׁ ָשו,
ֲא ָבל הוּא לֹא ָר ָצה ׁ ֶש ָיּ ִשׂ ימ ּו ֵלב ׁ ֶשהוּא ָעצוּב ,וְ ָל ֵכן ֶה ֱע ִמיד
ָּפנִ ים ׁ ֶשהוּא ְמ ַשׂ ֵחק ו ַּמ ְר ִּכיבַ .הדְּ ָמעוֹ ת ׁ ֶש ָּכ ָלא ַעד כּ ֹה ְ ּבלִ ּבוֹ ,
ט־אט ְ ּבמוֹ ַרד לְ ָחיָ יו.
ָחזָ ק ָחזָ ק ְּכמוֹ ְ ּב ֵבית ס ַֹהרֵ ,ה ֵחלּ ּו לִ זְ לֹג ַא ַ

ֵ'איזֶ ה ִציּוּן נָ מו ְּך ִק ַ ּבלְ ִּתי' ,הוּא ָא ַמר לְ ַע ְצמוֹ ' ,וְ זֶ ה ַא ֲח ֵרי
ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַּתדַּ לְ ִּתי ָּכל ָּכ ְך לִ לְ מֹד ְּכ ָראוּיּ ָ .ב ֶע ֶרב ׁשוּב ָחזַ ְר ִּתי ַעל
ַהח ֶֹמרִ ,עם ַא ָ ּבא ,ו ְּב ָכל זֹאת נִ ְכ ׁ ַשלְ ִּתי .וְ לֹא דַּ י ָ ּבזֹאתֶ ,א ָּלא
ׁ ֶש ַהיּוֹ ם ֵה ִעיר לִ י ָה ַר ִ ּבי וְ ָג ַער ִ ּבי ְּכ ׁ ֶשלּ ֹא ָהיִ ִיתי ְמ ֻר ָּכז ְ ּבלִ ּמוּד
ַה ְּפסו ִּקים ,וְ ֵאין זוֹ ַה ַּפ ַעם ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ׁ ֶש ֶּזה קוֹ ֶרה לִ י'...

ָ'ל ּ ָמה זֶ ה קוֹ ֶרה לִ י? ָל ּ ָמה ֲאנִ י לֹא ַמ ְצלִ ַיח?' ָעל ּו ַה ּ ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת
ְ ּבר ׁ
ֹאשוֹ ּ ְ ,בעוֹ דוֹ ְמנַ ֶּסה לְ ַה ְר ִּכיב ֵח ֶלק ַ ּב ּ ָמטוֹ ס ,ו ְּכ ׁ ֶש ֶּזה ִה ְת ָּפ ֵרק
יטה ו ְּבלֹא
ְ ּבקוֹ ל ַר ַע ׁשְּ ,כ ָבר זָ לְ ג ּו ַהדְּ ָמעוֹ ת ֵמ ֵעינָ יו ְ ּבלֹא ׁ ְשלִ ָ
ַמ ֲעצוֹ ִרים.

ַה ּ ָמ ָרק ְּכ ָבר ָהיָ ה ַקרְּ ,כמוֹ ַה ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה ׁ ֶשל דּ ו ִּדי .הוּא ָא ַכל
לְ ִא ּטוֹ וְ ָהיָ ה ָעצוּב ְמאֹד .הוּא ָח ׁ ַשב ַעל ַה ֲח ֵב ִרים ׁ ֶש ִּק ְ ּבל ּו ִציּוּנִ ים
טוֹ ִביםָ ,ח ׁ ַשב ַעל ָה ֻע ְבדָּ ה ׁ ֶש ֵיּ ׁש יְ ָל ִדים ׁ ֶש ְּלעוֹ ָלם ָה ַר ִ ּבי ֵאינוֹ
ָצ ִר ְ
יך לְ ָה ִעיר ָל ֶהם ,וְ ֵהם ָּת ִמיד ְמ ֻר ָּכזִ ים ְ ּבלִ ּמוּד.

ֵּכןָּ ,ת ִמיד זֶ ה קוֹ ֶרה לוֹ  ,וְ הוּא ָ ּבטו ַּח ִּכ ְמ ַעט ׁ ֶש ַרק לוֹ זֶ ה קוֹ ֶרה
ֻּ -כ ָּלם ַמ ְצלִ ִיחים וְ הוּא לֹא ,וְ ַע ְכ ׁ ָשוַ ...ע ְכ ׁ ָשו ַ ּגם ַה ּ ָמטוֹ ס ְמפ ָֹרק.

ָל ּ ָמה הוּא ֵאינוֹ ָּכזֶ ה?

הוּא ׁ ָש ַמע ֶאת ִא ּמוֹ קוֹ ֵראת לוֹ ֶל ֱאכֹל ֲארו ַּחת ָצ ֳה ַריִ ם .הוּא
נִ ֵ ּגב ֶאת דִּ ְמעוֹ ָתיו ִ ּב ְק ֵצה ׁ ַש ְרווּלוֹ ֲ ,א ָבל ֵהן ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו לִ זְ לֹג ְ ּבלֹא
ְר ׁשוּתוֹ ְּ .כ ׁ ֶש ִה ְצלִ ַיח לְ ֵה ָר ַגע ְמ ַעט ָּפנָ ה לְ ֵע ֶבר ַה ּ ִמ ְט ָ ּבח וְ ָר ָאה
יאה ִמן ַה ַ ּביְ ָתה.
ֶאת ִא ּמוֹ עוֹ ֶמ ֶדת לְ יַ ד ַהדֶּ ֶלתִ ,מ ְת ַא ְר ֶ ּגנֶ ת לִ ִיצ ָ
לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִא ָירה לוֹ ַּכ ּ ָמה הוֹ ָראוֹ ת ,יָ ְצ ָאה וְ ָס ְג ָרה ַא ֲח ֶר ָיה ֶאת
ַהדֶּ ֶלת.

דּ ו ִּדי ִס ֵיּם ֶל ֱאכֹלֲ ,א ָבל לֹא ָהיָ ה ּבוֹ כּ ַֹח ַל ֲחזֹר ַל ּ ִמ ְשׂ ָח ִקים וְ ַאף
לֹא ַל ֲעזֹר לְ ֵאלִ יָ ,א ִחיו ַה ָ ּק ָטן ,לְ ַשׂ ֵחק ְ ּב ִמ ְשׂ ַחק ַה ַה ְר ָּכ ָבה ׁ ֶשלּ וֹ ,
ְּכמוֹ ׁ ֶשהוּא ָר ִגיל ָּת ִמיד.
וְ ָאז נִ זְ ַּכר דּ ו ִּדי ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה ׁ ֶש ְ ּבסוֹ ף ָה ְרחוֹ ב.
יאה נֶ ְח ָמד?
או ַּלי יֵ ֵל ְך לְ ַח ֵּפשׂ לוֹ ֵס ֶפר ְק ִר ָ
יע אוֹ תוֹ !
זֶ ה ְ ּבוַ דַּ אי יַ ְר ִ ּג ַ

"א-וּ-ף!!!" ָק ָרא דּ ו ִּדי.
לֹא ָהיָ ה לוֹ ֵח ׁ ֶשק ֶל ֱאכֹלֲ ,א ָבל הוּא ָהיָ ה ָר ֵעב ְמאֹד ,וְ ָל ֵכן
ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ִא ִּטיּוּת לְ ֵע ֶבר ַה ּ ִמ ְט ָ ּבחֶ .א ָחיו ְּכ ָבר ִס ְיּמ ּו ֶל ֱאכֹל ו ָּפנ ּו
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ימה וְ נִ ְכנַ ס ,סוֹ ֵגר
דּ ו ִּדי ָּפ ַתח ֶאת דֶּ ֶלת ַה ִּס ְפ ִר ָיּהִ ,ה ִ ּביט ְּפנִ ָ
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ַא ֲח ָריו ֶאת ַהדֶּ ֶלת .הוּא ֵה ֵחל ַל ֲעבֹר ֵ ּבין ַה ּ ַמדָּ ִפים ,מוֹ ׁ ִשיט
ֶאת יָ דוֹ ִמדֵּ י ַּפ ַעם ְ ּב ַפ ַעם לְ ֵס ֶפרְ ,מ ַד ְפדֵּ ף ּבוֹ ְמ ַעט ו ַּמ ְחזִ ירוֹ
יכה ׁ ֶשל ֵס ֶפר ׁ ֶשל יְ ָל ִדים
לִ ְמקוֹ מוֹ ִּ .פ ְתאֹם ָצ ָדה ֶאת ֵעינָ יו ְּכ ִר ָ
ׁ ֶש ְּתמוּנָ ה ְמתו ָּקה ְמ ַע ֶּט ֶרת אוֹ ָת ּה .הוּא נָ ַטל ֶאת ַה ֵּס ֶפר
וְ ִה ְס ַּת ֵּכל ָע ָליו .דֻּ ּבוֹ ן ָחמוּד ִח ֵיּ ְך ֵא ָליו ִמ ּׁ ָשםַּ ,פ ְרוָ תוֹ נִ ְר ֲא ָתה
ְמ ַל ֶּט ֶפת ,ו ֵּמ ֲאחוֹ ָריוּ ָ ,בא ֶֹפק ,נִ ְרא ּו ֵע ִצים יְ ֻר ִּקים ו ְּגבוֹ ִהים.
ְ'מ ַענְ יֵ ן'ָ ,ח ׁ ַשב דּ ו ִּדי לְ ַע ְצמוֹ ' ,לְ ָאן הוּא הוֹ ֵל ְך? ַמה הוּא עוֹ ֶשׂ ה?
ַהלְ וַ אי ׁ ֶש ָהיִ ִיתי יָ כֹל לְ ִה ְצ ָט ֵרף ֵא ָליו'...
הוּא ִח ֵיּ ְך ֶאל ַהדֻּ ּבוֹ ן ,וּלְ ֶפ ַתע ָשׂ ם ֵלב ׁ ֶש ַהדֻּ ּבוֹ ן ַה ָ ּק ָטן ְמ ַח ֵיּ ְך
ֵא ָליו ַ ּב ֲחזָ ָרה.
"בוֹ א!" ָא ַמר ַהדֻּ ּבוֹ ן וְ הוֹ ׁ ִשיט ֶאת יָ דוֹ ַה ּׁ ְש ַמנְ ַמנָ ה.
ּ
יאה ,ו ִּפ ְתאֹם ָמ ָצא ֶאת ַע ְצמוֹ עוֹ ֵמד
דּ ו ִּדי הוֹ ׁ ִשיט ֶאת יָ דוֹ ִ ּב ְפלִ ָ
לְ יַ ד ַהדֻּ ּבוֹ ן ,ו ֵּמ ֲאחוֹ ָריו ָ -ה ֵע ִצים ַה ְיּ ֻר ִּקים וְ ַה ְ ּגבוֹ ִהים.
"ברו ְּך ַה ָ ּבא!" ִח ֵיּ ְך ֵא ָליו ַהדֻּ ּבוֹ ן" ,רוֹ ֶצה ָלבוֹ א ִא ִּתי?"
ָּ
"לְ ָאן ַא ָּתה הוֹ ֵל ְך?" ׁ ָש ַאל דּ ו ִּדי ְ ּב ַס ְק ָרנוּת.
"ל ַיּ ַער ַה ָ ּגדוֹ ל"ָ ,ענָ ה לוֹ ַהדֻּ ּבוֹ ן.
ַ
ט־אט ִה ְת ָק ְרב ּו ָל ֵע ִצים
ֵהם ָהלְ כ ּו יָ ַחדָ ,צ ֲחק ּו וְ שׂ וֹ ֲחחוַּ .א ַ
ַה ְיּ ֻר ִּקים וְ ַה ְ ּגבוֹ ִהים ,ו ְּכ ׁ ֶש ָהי ּו ְקרוֹ ִבים ֲא ֵל ֶיהם ְמאֹד ,נִ ְר ֶאה ָהיָ ה
לְ דו ִּדי ְּכ ִאלּ ּו ָה ֵע ִצים דְּ בו ִּקים זֶ ה ָלזֶ הֵ .הם ָהי ּו ְצפו ִּפים ָּכל ָּכ ְך!
דּ ו ִּדי נִ ְב ַהל ְק ָצת ,וְ ֶה ֱחזִ יק ְ ּב ָחזְ ָקה ְ ּביָ דוֹ ׁ ֶשל ַהדֻּ ּבוֹ ן.
"אינְ ָך ָצ ִר ְ
יע אוֹ תוֹ ַהדֻּ ּבוֹ ןְּ ,
"פ ָע ִמים ַר ּבוֹ ת ֲאנִ י
ֵ
יך לְ ַפ ֵחד"ִ ,ה ְר ִ ּג ַ
יע לְ ָכאן ,וְ זֶ ה לֹא ַמ ְפ ִחיד ִ ּב ְכ ָלל .עוֹ ד ְמ ַעט ִּת ְר ֶאה ֶאת ָּכל
ַמ ִ ּג ַ
ַה ֲח ֵב ִרים ׁ ֶש ִּלי".
יע
ֵהם ָצ ֲעד ּו ָּכ ְך עוֹ ד זְ ַמן ָמה ,ו ִּפ ְתאֹם ָק ַפץ ַהדֻּ ּבוֹ ןִ ,ה ְצ ִ ּב ַ
"ה ֵ ּנה ֵהם!"
ימה וְ ָק ָראִ :
ָק ִד ָ
דּ ו ִּדי ִה ִ ּביט וְ ָר ָאה דֻּ ּבוֹ נִ ים ַר ִ ּביםְ ,ק ַט ִ ּנים ו ְּגדוֹ לִ יםְ ,מ ַשׂ ֲח ִקים
ְ ּב ָכל ִמינֵ י ִמ ְשׂ ָח ִקיםַ .הדֻּ ּבוֹ ן ִה ְצ ָט ֵרף ֲא ֵל ֶיהם ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ְּכ ׁ ֶשהוּא
'שנֵ י ַמ ְקלוֹ ת' וְ ּ'תוֹ ֶפ ֶסת' ,וְ ַהדֻּ ּבוֹ ן ָרץ
ְמ ַח ֵיּ ְך לְ ֻכ ָּלםֵ .הם ִשׂ ֲחק ּו ׁ ְ
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וְ ִה ְתרוֹ ֵצץ וְ נִ ְר ֶאה ָשׂ ֵמ ַח .הוּא ׁ ִש ֵּתף ֶאת ֻּכ ָּלם ,לֹא ָע ַקף ַאף
ֶא ָחד וְ ָא ַמר ַרק ִמ ִּלים טוֹ בוֹ ת.
דּ ו ִּדי יָ ׁ ַשב ַעל ֶא ֶבן ְ ּגדוֹ ָלה ַ ּב ַ ּצד וְ ִה ְס ַּת ֵּכל ,ו ִּפ ְתאֹם ָעזַ ב ַהדֻּ ּבוֹ ן
ֶאת ַה ּ ְמ ַשׂ ֲח ִקים וְ ִה ְתיַ ּׁ ֵשב לְ יָ דוֹ .

ִסּפּור ֶׁשל

ציירה :צפו
כתבה :ש .תמרי

"מדו ַּע ֵאינְ ָך ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך לְ ַשׂ ֵחק?" ִה ְת ַּפ ֵּלא דּ ו ִּדי"ְ ,ר ֵאהֵ ,הם
ַ
ְמ ַשׂ ֲח ִקים ַ ּב ַּכדּ וּר ,וְ זֶ ה ִמ ְשׂ ָחק ְמ ַה ֶ ּנה ְמאֹד!"
"א ָבל ֲאנִ י לֹא יוֹ ֵד ַע לְ ַשׂ ֵחק ְ ּב ַכדּ וּר"ָ ,א ַמר ַהדֻּ ּבוֹ ן ְ ּב ָפנִ ים
ֲ
ֲעצו ִּבים" ,לְ עוֹ ָלם ֵאינִ י ַמ ְצלִ ַיח לִ ְת ּפֹס אוֹ תוֹ ָּ .ת ִמיד הוּא ּבוֹ ֵר ַח
לִ י ֵמ ַה ָיּ ַדיִ םֻּ .כ ָּלם ַמ ְצלִ ִיחים וְ ַרק ֲאנִ י לֹא .זֶ ה ַמ ְר ִ ּגיז ָּכל ָּכ ְך!"
דּ ו ִּדי הוֹ ׁ ִשיט יָ ד ַלדֻּ ּבוֹ ן וְ ָא ַמר לוֹ " :לֹא נוֹ ָרא ,דֻּ ּבוֹ נִ יַ ,ה ַּפ ְרוָ ה ׁ ֶש ְּל ָך
ימה וְ נֶ ְח ָמד לִ ְהיוֹ ת ִא ְּת ָךַ .א ָּתה ְמ ַח ֵיּ ְך לְ ָכל ִמי ׁ ֶש ְּס ִב ְיב ָך
נְ ִע ָ
ו ְּמ ׁ ַש ֵּתף ֶאת ֻּכ ָּלם ַ ּב ּ ִמ ְשׂ ָח ִקיםַ .א ָּתה ִמ ְתנַ ֵהג יָ ֶפה ֶאל ַה ֲח ֵב ִרים
וְ ֵאינְ ָך עוֹ ֵקף ַאף ֶא ָחד ֵמ ֶהם .וְ ִאם ָק ׁ ֶשה לְ ָך לִ ְת ּפֹס ַּכדּ וּר? לֹא
ָק ָרה ׁשוּם ָאסוֹ ן! ֲאנִ י ָ ּבטו ַּח ׁ ֶש ַה ֲח ֵב ִרים אוֹ ֲה ִבים אוֹ ְת ָך ְמאֹד
ַ ּגם ָּכ ָכה".
ַהדֻּ ּבוֹ ן ִה ְס ַּת ֵּכל ַעל דּ ו ִּדי וְ ָא ַמר" :נָ כוֹ ןַ ,א ָּתה צוֹ ֵדקּ ֶ .ב ֱא ֶמת
ַמ ְר ִ ּגיז ׁ ֶשלּ ֹא ַמ ְצלִ ִיחיםֲ ,א ָבל לְ ָכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנ ּו יֵ ׁש דְּ ָב ִרים
יכים
ֲא ֵח ִרים ׁ ֶשהוּא טוֹ ב ָ ּב ֶהם .אוֹ ֲה ִבים אוֹ ָתנ ּו ַ ּגם ָּכ ָכה ,וְ לֹא ְצ ִר ִ
לִ ְהיוֹ ת ֲעצו ִּבים"...
הוּא ָק ַפץ ֵמ ָה ֶא ֶבןָ ,עזַ ר ַ ּגם לְ דו ִּדי ָל ֶר ֶדת וְ ֵהם ִה ְת ִחיל ּו ַל ֲחזֹר
ַ ּב ֲחזָ ָרהָּ .כל ַהדֶּ ֶר ְך ָח ׁ ַשב דּ ו ִּדי לְ ַע ְצמוֹ 'ּ ַ :גם ֲאנִ י טוֹ ב ִ ּב ְד ָב ִרים
ַר ִ ּבים ֲ -אנִ י ִמ ְתנַ ֵהג יָ ֶפה ֶאל ָא ִחי ַה ָ ּק ָטןְ ,מ ַשׂ ֵחק ִא ּתוֹ ְ ּב ִמ ְשׂ ַחק
ַה ַה ְר ָּכ ָבה ו ְּמ ַח ֵיּ ְך ֵא ָליוּ ַ .גם ֶאל ַה ֲח ֵב ִרים ַ ּב ִּכ ָּתה ֲאנִ י ָּת ִמיד
ִמ ְתנַ ֵהג יָ ֶפה ,וְ ֻכ ָּלם אוֹ ֲה ִבים אוֹ ִתי ְמאֹד'.
"לְ ִה ְת ָראוֹ ת!" ׁ ָש ַמע ִּפ ְתאוֹ ם דּ ו ִּדי ֶאת קוֹ לוֹ ׁ ֶשל ַהדֻּ ּבוֹ ן ו ָּמ ָצא
ֶאת ַע ְצמוֹ ַ ּב ִּס ְפ ִר ָיּה.
יכת ַה ֵּס ֶפר ַה ָיּ ֶפה,
ֶר ַגע ֶא ָחד ָע ַמד דּ ו ִּדי ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ַ ,מ ִ ּביט ִ ּב ְכ ִר ַ
וְ ָאז ָּפנָ ה וְ ָה ַל ְך ַה ַ ּביְ ָתה ְּכ ׁ ֶש ִחיּו ְּך ָ ּגדוֹ ל ַעל ָּפנָ יו.

ַה ְׁש ָּג ָחה

רה היינמן

“מה? ַמה ָ ּק ָרה לוֹ ? הוּא ַחי?!"
ָ

יבה אוֹ ִתי בַּ ֲע ִדינוּת ַעל
ִא ּ ָמא ֶה ְחלִ ָיקה יָ ָד ּה בְּ תוֹ ְך יָ ִדי וְ הוֹ ׁ ִש ָ
ַה ִּמ ָּטה.

יבה לְ ִצלְ צוּל ַה ֶּטלֶ פוֹ ן בִּ ׁ ְש ַעת בּ ֶֹקר
זַ ֲעקוֹ ֶת ָיה ׁ ֶשל ִא ּ ָמאֶ ׁ ,ש ֵה ׁ ִש ָ
ֻמ ְק ֶדּ ֶמתֵ ,ה ִעירוּ אוֹ ִתי בְּ ַא ַחת.

“ת ַא ְר ִּתי לְ ַע ְצ ִמי ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַמ ְע ְּת אוֹ ִתי וְ נִ ְב ֶהלֶ תִ .מ ָיּד ֲא ַס ֵּפר לָ ְך ַמה
ֵּ
ָ ּק ָרה וְ נִ ְת ַּפ ֵ ּלל יַ ַחד ׁ ֶש ִיּ ְהיוּ בְּ שׂ וֹ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת".

“בָּ רו ְּך ַה ׁ ּ ֵשם! ו ַּמה ּ ַמצָּ בוֹ ? יַ צִּ יב?" ׁ ָש ַמ ְע ִּתי אוֹ ָת ּה ׁשוֹ ֶאלֶ ת.

ִהבַּ ְט ִּתי בִּ ְפנֵ י ִא ִּמי .חו ׁ ֶּש ָיה ָה ִא ּ ָמ ִה ִיּים ָקלְ טוּ ׁ ֶש ֲאנִ י ְמ ַח ָ ּכה
ׁ ֶש ַּת ְמ ׁ ִש ְ
יכה:
יך ,ו ִּב ְמ ִהירוּתּ ִ ,כי ַה ּ ֶמ ַתח ְמ ַחלְ ֵחל בִּ י ,וְ ִהיא ִה ְמ ׁ ִש ָ
“יָ ֵעל ִה ְת ַק ׁ ּ ְש ָרה לְ הוֹ ִד ַיע ׁ ֶש ַּסבָּ א ָע ַבר ַהבּ ֶֹקר ֶה ְת ֵקף לֵ ב.
ִהיא ִדּ בְּ ָרה בְּ ִבלְ בּ וּל נוֹ ָרא ,וְ ל ֹא ִה ְצלַ ְח ִּתי לְ ָה ִבין ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ֶאת
ָ ּכל ַה ְּפ ָר ִטיםִ .היא ִס ְּפ ָרה ׁ ֶשהוּא ָקם לְ ִה ְת ַּפ ֵ ּלל ,וְ ִהיא ָּפנְ ָתה
לַ ִּמ ְטבָּ ח לְ ָהכִ ין לוֹ כּ וֹ ס ֵּתהִ .היא ׁ ָש ֲאלָ ה אוֹ תוֹ ִמ ׁ ּ ָשם ַ ּכ ּ ָמה ֻס ָ ּכר
לָ ִשׂ ים לוֹ  ,וְ הוּא ל ֹא ָענָ ה .לְ ַא ַחר ַ ּכ ּ ָמה נִ ְסיוֹ נוֹ ת ִהיא ָהלְ ָכה לִ ְבדּ ֹק
ַמדּ ו ַּע הוּא ֵאינוֹ עוֹ נֶ ה לָ ּה ,וְ ָאז ָמ ְצ ָאה אוֹ תוֹ בְּ ַח ְדרוֹ ְ ,מ ֻע ָ ּלף.
ִהיא ִהזְ ִמינָ ה ִמ ָיּד ַא ְמבּ וּלַ נְ ס וְ נָ ְס ָעה ִא ּתוֹ לְ ֵבית ַהחוֹ לִ ים".
“א ְּת ְמ ִבינָ ה,
ימה ֲע ֻמ ָ ּקהַ .
ִא ּ ָמא ִה ׁ ְש ַּת ְּת ָקה לְ ֶר ַגע וְ נָ ׁ ְש ָמה נְ ׁ ִש ָ
“ש ֵ ּנ ָאלֵ ץ לָ ׁ ֶש ֶבת לְ יָ דוֹ וּלְ ַס ֵיּ ַע לוֹ ַעד
יפהֶ ׁ ,
יכלִ י"ִ ,היא הוֹ ִס ָ
ִמ ַ
ְ
שג ַ ּכ ּ ָמה זְ ַמן
ַה ְחלָ ָמתוֹ ַה ְּמלֵ ָאה ,בְּ ֶעזְ ַרת ַה ׁ ּ ֵשם יִ ְתבָּ ַרךֵ .אין לִ י ֻמ ּ ָ ׂ
זֶ ה יֶ ֱא ַר ְךּ ַ .כ ֲא ׁ ֶשר ַסבָּ א יַ ְר ִ ּג ׁיש ְק ָצת יוֹ ֵתר טוֹ ב ּ -תוּכְ לִ י לָ בוֹ א
ִא ָּתנוּ לְ ַב ֵ ּקר אוֹ תוֹ ּ ָ .כ ֵעת ִה ְת ַּפ ְ ּללִ י לַ ַה ׁ ּ ֵשם ׁ ֶש ִיּ ֵּתן בָּ נוּ כּ ַֹח לַ ֲעמֹד
בַּ ִ ּנ ָּסיוֹ ןַ .ה ְּת ִפלּ וֹ ת בְּ וַ ַדּ אי ל ֹא יָ ׁשוּבוּ ֵר ָיקםִ "...א ּ ָמא ִה ׁ ְש ַּת ְּת ָקה,
וַ ֲאנִ י נָ ׁ ַשכְ ִּתי ֶאת ְשׂ ָפ ַתי ַעד זוֹ ב ָדּ םָ ׁ .ש ַת ְק ִּתיֶ .מה ָהיָ ה לִ י
אתי ְּת ִפ ָ ּלה ִמ ֵ ּלב
לְ הוֹ ִסיף? ַרק ָדּ ָבר ֶא ָחד יָ כֹלְ ִּתי לַ ֲעשׂ וֹ ת  -נָ ָשׂ ִ
ָטהוֹ ר ׁ ֶשל נֶ כְ ָדּ ה ַה ְּמיַ ֶחלֶ ת לְ ָסב בָּ ִריא וְ ׁ ָשלֵ ם ,בַּ ַעל רו ַּח ְצ ִע ָירה
וְ ָחכְ ַמת ַח ִיּים ְמיֻ ֶח ֶדתּ ְ .כמוֹ ּ ְ ...כמוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה לִ ְפנֵ י ַה ֶה ְת ֵקף.

ַקיִ ץ תשמ"ג

נָ ׁ ַש ְמ ִּתי לִ ְרוָ ָחהָ .ה ָא ָדם ַה ְּמ ֻדבָּ ר ַחי ,בָּ רו ְּך ַה ׁ ּ ֵשם.
ת־ע ְשׂ ֵרה
ִה ְתיַ ׁ ּ ַש ְב ִּתי ַעל ִמ ָּט ִתי ,יַ לְ ָדּ ה ׁ ֶש ֶּזה ַע ָּתה ָמלְ אוּ לָ ּה ַא ַח ֶ
ׁ ָשנִ ים .בְּ מ ִֹחי ִה ְתרוֹ ְצצוּ ַע ְשׂ רוֹ ת ְּתמוּנוֹ ת ַמ ְב ִהילוֹ ת ׁ ֶשצָּ צוּ
ש ָיחה ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַמ ְע ִּתי זֶ ה ַע ָּתה.
לְ ׁ ֵש ַמע ַה ּ ִ ׂ
ֹאשי בְּ לִ י ֶה ֶרף.
ִ‘מי זֶ ה? בְּ ִמי ְמ ֻדבָּ ר?' נִ ְ ּק ָרה ַה ׁ ּ ְש ֵאלָ ה בְּ ר ׁ ִ
בְּ עוֹ ִדי ְמ ַה ְר ֶה ֶרת ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֶאת ִא ּ ָמא ִמ ְת ַה ֶ ּל ֶכת בַּ ִּמ ְטבָּ חָ .היִ ִיתי
ֲעיֵ ָפה ִמ ְ ּכ ֵדי לָ קוּם וְ לִ ְבדּ ֹק ָמה ֵא ַרע בְּ ׁ ֵש ׁש בַּ בּ ֶֹקר .בִּ ְמיֻ ָחד
בְּ ׁ ֶשל ָה ֻע ְב ָדּ ה ׁ ֶש ַה ָדּ ָבר ָהיָ ה בְּ ֶא ָחד ִמימוֹ ת ַה ֻח ְפ ׁ ָשהֶ ׁ ,שבָּ ֶהם
ֲאנִ י ָק ָמה ְמ ֻא ָחר ֵמ ָה ָר ִגילֶ .ה ְחלַ ְט ִּתי לָ ׁשוּב וּלְ ִה ְת ַ ּכ ּסוֹ ת ,וְ אוּלַ י
ַאף לִ ׁ ְשק ַֹע בְּ ׁ ֵשנָ ה ְמתו ָּקהַ ,א ְך ַה ׁ ּ ֵשנָ ה ָהיְ ָתה ִמ ּ ֶמנִ י וְ ָהלְ ָאה.
ֹאשי ַעל ַה ָ ּכ ִרית ,וּכְ ָבר ָעלוּ בְּ מ ִֹחי ַמ ְראוֹ ת
ַרק ִה ַ ּנ ְח ִּתי ֶאת ר ׁ ִ
ַמ ְפ ִח ִידים וַ ֲעצו ִּביםּ ְ .כ ׁ ֶש ָר ִא ִיתי ׁ ֶש ֵאינֶ ִ ּני ְמ ֻס ֶ ּגלֶ ת לִ ׁישֹןַ ,ק ְמ ִּתי
וְ נָ ַטלְ ִּתי ֶאת יָ ַדי ,ו ְּב ֶט ֶרם ִס ַיּ ְמ ִּתי נִ כְ נְ ָסה ִא ּ ָמא לַ ֶח ֶדר בְּ ַצ ַעד
ישי.
ֲח ִר ׁ ִ
יכלִ י"ִ ,היא ָּפנְ ָתה ֵאלַ י בְּ ַרכּ וּת.
“בּ ֶֹקר טוֹ בִ ,מ ַ
“מה ָ ּק ָרהִ ,א ּ ָמא?" ׁ ָש ַאלְ ִּתי בִּ ְד ָא ָגה.
ַ
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יוֹ ם ׁ ֵשנִ י ,י"ג ְ ּב ֵט ֵבת תשע"א
ׁ ְש ַעת ָצ ֳה ַריִ ם ְ ּב ֵבית ִמ ׁ ְש ַּפ ַחת ׁ ְשמו ֶּא ֵל ִביץ'ְ .ט ִפיפוֹ ת ַר ְג ַליִ ם
ְצ ִעירוֹ ת נִ ׁ ְש ְמע ּו ֵמ ֲח ַדר ַה ּ ַמ ְד ֵרגוֹ תֲ .חבו ַּרת יְ ָל ִדים ַע ִּליזָ ה ׁ ָש ָבה
“איזֶ ה ֵר ַיח טוֹ ב!" ָצ ֲהל ּו ַה ְיּ ָל ִדים ,לְ ַמ ְר ֵאה
ַה ַ ּביְ ָתה ִמיּוֹ ם לִ ּמו ִּדיםֵ .
ִא ּ ָמם ָה ֲעסו ָּקה ְ ּב ִט ּגוּן ׁ ְשנִ ְיצלִ ים ו ְּב ִת ּבוּל ָס ָלט יְ ָרקוֹ ת ָט ִרי.
“מה ּׁ ְשלוֹ ְמ ֶכםֲ ,חמו ִּדים? ֵא ְ
יכם ַהיּוֹ ם?" נִ ְפנְ ָתה
יך ָע ַבר ֲע ֵל ֶ
ַ
יט ָיבה ֶאת ַה ּ ִמ ְט ַּפ ַחת
יכלָ ,ה ֵאם ,לְ ַה ֲאזִ ין לְ קוֹ רוֹ ת יוֹ ָמםִ .היא ֵה ִ
ִמ ַ
ֹאש ּה וְ ִה ְתיַ ּׁ ְש ָבה ֶל ֱאכֹל ִע ּ ָמםּ ִ .בנְ יָ ִמין ֶ ּבן ַה ּׁ ְשמוֹ נֶ הֶ ׁ ,ש ּׁ ָשב
ׁ ֶש ְּלר ׁ ָ
ַרק לְ ַה ְפ ָס ַקת ָצ ֳה ַריִ םִ ,ה ְס ִּפיק לְ ַס ֵּפר ִ ּב ׁ ְש ַעת ָה ֲארו ָּחה ֶאת
“היּוֹ ם ִק ַ ּבלְ ִּתי ַּכ ְר ִטיס ִמ ְצ ַט ֵיּן ַ ּב ְּת ִפ ָּלה ,וְ ַה ֶר ֶ ּב'ה
ַה ֲח ָד ׁשוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ ַ :
יסי ִה ְצ ַט ְיּנוּת ,יְ ַק ֵ ּבל ְּפ ָרס יָ ֶפה
ָא ַמר ׁ ֶש ּ ִמי ׁ ֶש ֵיּ ׁש לוֹ ֲח ִמ ּׁ ָשה ַּכ ְר ִט ֵ
 ַּכדּ וּר קוֹ ִצים ְ ּב ֵאיזֶ ה ֶצ ַבע ׁ ֶשרוֹ ִצים! ִא ּ ָמאַ ,א ְּת יוֹ ַד ַעת ׁ ֶש ֵיּ ׁשיסים?"
לִ י ְּכ ָבר ׁ ְשל ׁ ָֹשה ַּכ ְר ִט ִ
“ה ִאם ַּת ְר ׁ ֶשה
“ו ַּא ּווּ!" ִה ְת ַל ֲה ָבה נֶ ָח ִמי ,ו ְּב ֵעינֶ ָיה נִ ַ ּצת אוֹ ר ּבוֹ ֵהקַ ,
לִ י לְ ַשׂ ֵחק ַ ּב ַּכדּ וּר ׁ ֶש ְּל ָך?"
“בוַ דַּ אי"ִ ,א ּׁ ֵשר ִ ּבנְ יָ ִמין ְ ּבר ַֹחב ֵלבִ .ר ְב ִקיֶ ׁ ,ש ַעד ָאז יָ ׁ ְש ָבה
ְּ
יע ֶאת דְּ ָב ֶר ָיה,
וְ ָא ְכ ָלה ְ ּבדו ִּמ ָיּהִ ,ה ׁ ְש ּתוֹ ְק ָקה ַ ּגם ִהיא לְ ַה ׁ ְש ִמ ַ
“היּוֹ ם ָל ַמ ְדנ ּו ִעם
ו ִּמ ּׁ ֶש ּׁ ָש ְכ ָכה ַה ֲה ֻמ ָּלה ִה ְת ִח ָילה לְ ַס ֵּפרַ :
ַה ּמוֹ ָרה ַח ָ ּנה ַעל ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְּפ ָר ִטיתַ .ה ּמוֹ ָרה ִה ְס ִ ּב ָירה ָלנ ּו ַמ ִהי
ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְּפ ָר ִטית וְ ַגם ִס ְּפ ָרה ָלנ ּו ִס ּפוּר ָק ָטן ׁ ֶש ָ ּק ָרה ָל ּה ַ ּבדֶּ ֶר ְך
לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפרִ .היא ָא ְמ ָרה ׁ ֶש ְיּהו ִּדי ַמ ְר ִ ּג ׁיש ָּכל ַה ְּז ַמן ֶאת יַ ד
ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ַה ּ ְמ ַל ָ ּוה אוֹ תוֹ  ,וְ ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְמצֹא ִס ּפו ִּרים יָ ִפים ַר ִ ּבים
ַ ּבנּוֹ ֵשׂ אּ ְ .בסוֹ ף ַה ּׁ ִשעוּר ִהיא נָ ְתנָ ה ָלנ ּו ׁ ִשעו ֵּרי ַ ּביִ ת  -לִ ְכ ּתֹב ַעל
ִמ ְק ֶרה ְמיֻ ָחד ׁ ֶשל ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְּפ ָר ִטית ׁ ֶש ָ ּק ָרה ַ ּב ּ ִמ ׁ ְש ָּפ ָחה ׁ ֶש ָּלנוּ.
נִ ְר ֶאה לִ י ׁ ֶש ַא ְת ִחיל ֵמ ַע ְכ ׁ ָשו ַל ֲח ׁשֹב ַעל ִס ּפוּר ְמיֻ ָחד ,ו ְּביוֹ ם
יעיְּ ,כ ׁ ֶש ִיּ ְק ְרא ּו ֶאת ׁ ִשעו ֵּרי ַה ַ ּביִ ת ,יִ ְהיֶ ה לִ י ִס ּפוּר יָ ֶפה לִ ְקרֹא
ְר ִב ִ
לִ ְפנֵ י ַה ֲח ֵברוֹ ת וְ ַה ּמוֹ ָרה!" ִס ְיּ ָמה ִר ְב ִקי ,ו ְּבקוֹ ָל ּה ִּת ְקוָ ה.
“יֵ ׁש לִ י ִס ּפוּר נִ ְפ ָלא לְ ַס ֵּפר ָל ְך"ָ ,א ְמ ָרה ָל ּה ִא ּ ָמא ְ ּב ִחיּו ְּך“ ,זֶ ה ּו
ִס ּפוּר ׁ ֶש ָ ּק ָרה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָהיִ ִיתי יַ לְ דָּ ה".
“ס ְּפ ִרי לִ י אוֹ תוֹ ִ ,א ּ ָמא!"
ֶּ
“ב ֱא ֶמת?" ִה ְת ַר ְ ּג ׁ ָשה ִר ְב ִקיַ ,
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ָה ֵר ַיח ֶה ָח ִריף ֻה ְר ַ ּג ׁש ְ ּכ ָבר ְּב ֶפ ַתח ַה ִּב ְנ ָיןֵ .ר ַיח ׁ ֶשל ֵּבית
חוֹ ִליםֲ .א ָנ ׁ ִשים ַר ִּבים ָצ ֲעדוּ ַּב ִּמ ְס ְדּ רוֹ נוֹ תֵ ,מ ֶהם ַא ְנ ׁ ֵשי ֶצ ֶות,
ֲעטו ִּיים ַּב ֲחלו ִּקים ְל ָב ִנים ,ו ֵּמ ֶהם ְמ ַב ְ ּק ִרים אוֹ ְּב ֵני ִמ ׁ ְש ָּפ ָחה
ׁ ֶשל חוֹ ִלים ְמ ֻא ׁ ְש ָּפ ִזיםִּ .פ ְתאֹם ִנ ְפ ְּת ָחה ַה ּ ַמ ֲע ִליתְ ,ו ַכ ּ ָמה
רוֹ ְפ ִאים ְו ַא ִחים ֲחמו ֵּרי ֵס ֶבר ָי ְצאוּ ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ,נוֹ ְשׂ ִאים ִּב ֵיד ֶיהם
ֲאלו ְּנ ָקהַ .מ ֲע ִלית נוֹ ֶס ֶפת ִנ ְפ ְּת ָחה ,ו ׁ ְּש ֵּתי ֲא ָחיוֹ ת ָי ְצאוּ ִמ ּ ֶמ ָ ּנה,
ְמ ַמ ֲהרוֹ ת ְל ַא ַחד ַה ֲח ָד ִרים ַּב ּקוֹ ָמהַ .מ ֲע ִליּוֹ ת ָעלוּ ְו ָי ְרדוּ,
ִנ ְפ ְּתחוּ ְו ִנ ְס ְ ּגרוּ ,ו ֵּבית ַהחוֹ ִלים ָר ַח ׁש ְּתנו ָּעה ֵע ָרה ׁ ֶשלּ ֹא
ָּפ ְס ָקה ַאף ְל ֶר ַגעִ .ה ַּב ְט ִּתי ְּב ִה ׁ ְש ָּתאוּת ַּב ַ ּנ ֲע ָשׂ ה‘ֵ .א ְ
יך ֵהם
ַמ ְצ ִל ִיחים ִל ׁ ְשל ֹט ַעל ָמקוֹ ם ָ ּגדוֹ ל ָ ּכל ָ ּכ ְך ,ו ְּל ַה ׁ ְש ִ ּג ַיח ׁ ֶשלּ ֹא
ילה ִה ְת ַנ ְ ּק ׁ ֻשיּוֹ ת ְזדוֹ ִניּוֹ ת ְּב ַח ֵיּי ָא ָדם'...
ִּת ְק ֶרה ַּת ָ ּק ָלה אוֹ ָח ִל ָ
ָח ׁ ַש ְב ִּתי ְל ַע ְצ ִמיַ ,א ְך ִמ ָיּד ֵ ּג ַר ׁ ְש ִּתי ִמ ּמ ִֹחי ֶאת ַה ּ ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת
ַה ּטוֹ ְר ָד ִניּוֹ ת ָה ֵא ֶ ּלה.
ְ ּכ ׁ ֶש ִ ּנכְ נַ ְס ִּתי לְ ַח ְדרוֹ ׁ ֶשל ַסבָּ א ִ ּג ִ ּל ִיתי ִ ּכי הוּא יָ ׁ ֵשן ,וְ ַאבָּ א ְמ ַע ֵיּן
בְּ ֵס ֶפר לְ ַצד ִמ ָּטתוֹ ַ .אבָּ א ִהצִּ ַיע לִ י לָ ֶג ׁ ֶשת לְ ִס ְפ ִר ַיּת בֵּ ית
ַהחוֹ לִ יםּ ְ ,כ ֵדי לָ ַק ַחת לִ י ֵס ֶפר ְמ ַענְ יֵ ן .הוּא ִהנְ ָחה אוֹ ִתי לָ לֶ ֶכת
יסה לַ ּ ַמ ְחלָ ָקה לִ ְפנוֹ ת
בְּ כִ וּוּן ַמ ְחלֶ ֶקת ַה ְיּלָ ִדים ,ו ִּמ ָיּד לְ ַא ַחר ַה ְ ּכנִ ָ
אתי ִמן ַה ּ ַמ ְחלָ ָקה
יָ ִמינָ ה ,וְ ׁ ָשם ֶא ְמ ָצא ֶאת ַה ִּס ְפ ִר ָיּה .לִ ְפנֵ י ֵצ ִ
ׁ ֶשבָּ ּה ָהיָ ה ַסבָּ א ְמ ֻא ׁ ְש ָּפז ִה ְב ַחנְ ִּתי בְּ ֶדלֶ ת ְצ ָד ִדית ְּפתו ָּחה
ימה .יָ ׁ ְש ָבה
ְמ ַעטִ .מ ּתוֹ ְך ַס ְק ָרנוּת יַ לְ דו ִּתית ָּת ַח ְב ִּתי ֶאת ַא ִּפי ְּפנִ ָ
ׁ ָשם ָאחוֹ תְ ,רכוּנָ ה ַעל ִּתיק ְרפו ִּאיִ .מ ִ ּכוּוּן ׁ ֶש ַ ּגבָּ ּה ָהיָ ה ֻמ ְפנֶ ה
ֵאלַ יִ ,היא ל ֹא ִה ְב ִחינָ ה בִּ יִ .היא טוֹ ְפ ָפה בְּ ַר ְגלֶ ָיה בְּ ַע ְצבָּ נוּת,
וְ ִה ַּס ְק ִּתי ׁ ֶש ִהיא לְ חו ָּצה .נְ סוּגוֹ ִתי בִּ ְד ָמ ָמה לְ ָאחוֹ רָּ .פ ַח ְד ִּתי
ׁ ֶש ִהיא ַּת ְב ִחין בָּ אוֹ ַר ַחת ַה ְ ּק ַט ָ ּנה וְ ַהבִּ לְ ִּתי ְקרו ָּאה וְ ִת ְצ ַעק ָעלַ י.
ִה ְתבּ וֹ נַ נְ ִּתי בַּ ׁ ּ ֶשלֶ ט ׁ ֶש ַעל ַה ֶדּ לֶ ת וְ ָר ִא ִיתי ׁ ֶש ָ ּכתוּב ָעלָ יו‘ְ :מנַ ֵהל
יסה לִ ְמנַ ֵהל
ַה ּ ַמ ְחלָ ָקה  -ד"ר גוֹ לְ ְדנְ ִה ְיר ׁש ִ ּגילֶ .ח ֶדר ְּפ ָר ִטי! ַה ְ ּכנִ ָ
ֹאש'.
ישה ֵמר ׁ
ַה ּ ַמ ְחלָ ָקה בִּ לְ ַבד אוֹ בְּ ֵתאוּם ְּפ ִג ׁ ָ
ֵה ַר ְמ ִּתי ַ ּגבָּ הָ .מה עוֹ ָשׂ ה ׁ ָשם ָה ָאחוֹ ת?! ֲה ֵרי ֵאין לָ ּה ְר ׁשוּת
יצה וְ לִ ְבדּ ֹק ֶאת ָה ִענְ יָ ן
לְ ִה ָ ּכנֵ ס לְ ָכאן ְ ּכלָ ל! ֶה ְחלַ ְט ִּתי לִ ְהיוֹ ת ַא ִּמ ָ
ימה.
יטבָ .דּ ַפ ְק ִּתי בַּ ֲע ִדינוּת ַעל ַה ֶדּ לֶ ת וְ ָצ ַע ְד ִּתי בְּ ִב ָּטחוֹ ן ְּפנִ ָ
ֵה ֵ
ָה ָאחוֹ תֶ ׁ ,ש ַע ָּתה ִע ְיּנָ ה בָּ ְר ׁ ִשימוֹ ת ׁ ֶשהוֹ ִפיעוּ ַעל ָמ ַס ְך ַה ּ ַמ ְח ׁ ֵשב,
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ֵה ִס ָירה ַמבָּ ָט ּה ִמן ַה ּ ָמ ָס ְך וְ נָ ֲע ָצה בִּ י ֵעינַ יִ ם ֻמ ְפ ָּתעוֹ ת.
“מה ַא ְּת רוֹ ָצה?" ׁ ָש ֲאלָ ה בְּ טוֹ ן ָ ּכעוּס.
ָ
“ה ְתבַּ לְ בַּ לְ ִּתי
“סלִ ָיחה ַעל ַה ַה ְפ ָר ָעה"ָ ,א ַמ ְר ִּתי בִּ ְת ִמימוּתִ ,
ְ
ְ
יצד
בַּ ֶדּ ֶרך לְ ִס ְפ ִר ָיּהַ .ה ִאם ּתוּכְ לִ י בְּ ַב ָ ּק ׁ ָשה לְ ַהנְ חוֹ ת אוֹ ִתי ֵ ּכ ַ
לְ ַה ִ ּג ַיע לְ ׁ ָשם?"
בְּ עוֹ ָד ּה ַמ ְסבִּ ָירה לִ י לְ ָאן לָ לֶ ֶכת ,נִ ִּס ִיתי לִ ְקל ֹט ְּפ ָר ִטים ַרבִּ ים
יכת ַה ִּתיק
יביֵ .עינִ י ָצ ָדה ֶאת ְ ּכ ִר ַ
ְ ּכ ָכל ָה ֶא ְפ ׁ ָשר ִמן ַה ּ ָמצוּי ְס ִב ִ
ָה ְרפו ִּאי ׁ ֶש ָהיָ ה בְּ יָ ֶד ָיה ,וּלְ ַה ְפ ָּת ָע ִתי ָה ַרבָּ ה ִ ּג ִ ּל ִיתי ִ ּכי הוּא נוֹ ֵשׂ א
ֶאת ַה ׁ ּ ֵשם יִ ְצ ָחק וַ ייל ְ ׁ -שמוֹ ׁ ֶשל ַסבָּ א ׁ ֶש ִ ּלי! ִה ַּס ְק ִּתי ׁ ֶש ִהיא
ְמ ׁ ַש ָ ּנה ַעל ַדּ ַעת ַע ְצ ָמ ּה נְ תוּנִ ים ׁ ֶשל ּתוֹ ָצאוֹ ת בְּ ִדיקוֹ ת וְ ִט ּפוּל
ישהוּ ִמן ָהרוֹ ְפ ִאים יוֹ ֵדע ַעל ָ ּכ ְך ְמאו ָּמה .ל ֹא
ֻמ ְמלָ ץְ ,בל ֹא ׁ ֶש ִּמ ׁ ֶ
ֵה ַבנְ ִּתי ַמה ּ ַמ ְט ַרת ַה ּ ַמ ֲע ֶשׂ הַ ,א ְך ֵה ַבנְ ִּתי ִ ּכי הוּא ֵאינוֹ ָ ּכ ׁ ֵשר.
ַ‘רק ׁ ֶשלּ ֹא ַּת ִּזיק לְ ַסבָּ א'ָ ,חלַ ף ִה ְרהוּר בְּ מ ִֹחי .יָ ַד ְע ִּתי ִ ּכי ָעלַ י
לָ רוּץ לְ ַס ֵּפר זֹאת לְ ַאבָּ אַ ,ה ּ ַמ ְמ ִּתין לִ י לְ יַ ד ִמ ָּטתוֹ ׁ ֶשל ַסבָּ א.
הוּא ָּת ִמיד יוֹ ֵדע ַמה ַ ּל ֲעשׂ וֹ ת בְּ ַמצָּ ִבים ָ ּכ ֵא ֶ ּלה!

ַ ּכ ֲעבֹר ַדּ ּקוֹ ת ְספוּרוֹ ת נִ צְּ בוּ בְּ ֶפ ַתח ַה ֶח ֶדר ְמנַ ֵהל ַה ּ ַמ ְחלָ ָקה
ד"ר גוֹ לְ ְדנְ ִה ְיר ׁשַ ,אבָּ א וְ ִא ׁיש ַהבִּ ָּטחוֹ ן ׁ ֶשל בֵּ ית ַהחוֹ לִ יםֵ .הם
ִה ְפ ִּתיעוּ ֶאת ָה ִא ׁ ּ ָשהֶ ׁ ,שלּ ֹא ָהיְ ָתה ִמצֶּ וֶ ת בֵּ ית ַהחוֹ לִ יםֶ ,א ָ ּלא
ָאחוֹ ת ִמ ְת ַח ָּזה ׁ ֶש ָח ְד ָרה לַ ּ ָמקוֹ ם בְּ ַמ ָּט ָרה לְ ַחבֵּ ל וְ לִ ְגרֹם נֵ זֶ ק
לַ חוֹ לִ ים ,וְ זוֹ  -ל ֹא יָ ְד ָעה ֶאת נַ ְפ ׁ ָש ּהִ .היא נִ ְּס ָתה לְ ַמלְ ֵמל
ֶה ְסבֵּ ִרים ׁשוֹ נִ ים ׁ ֶש ַיּ ְצ ִדּ יקוּ ֶאת ִה ּ ָמ ְצאו ָּת ּה בַּ ּ ָמקוֹ םֲ ,א ָבל
“את ָ ּכל ַה ִּס ּפו ִּרים
ַה ׁ ּשוֹ ְט ִרים ׁ ֶש ֻהזְ ֲעקוּ לַ ִּז ָירה ַרק ָא ְמרוּ לָ ּהֶ :
ָה ֵא ֶ ּלה ְּת ַס ְּפ ִרי בְּ ֵבית ַה ִּמ ׁ ְש ָּפט"...

ַה ִּס ְפ ִרּיָ ה ֶׁש ִּמ ַּת ַח
כתבה :שירה באום

ִמ ַּת ַחת ַל ַ ּביִ ת ׁ ֶש ִּלי יֵ ׁש ִס ְפ ִר ָיּה.
ַה ִאם ַא ֶּתם ְמ ֻס ָ ּגלִ ים לְ ַד ְמיֵ ן ֶאת זֶ ה?

"כןּ ָ ,ב ִע ִיר ָיּה רוֹ ִצים ְּכ ָבר
ָּכ ְך ְ ּ
(ב ֵע ֶר ְך )...נִ ׁ ְש ְמ ָעה ִשׂ ָיחתוֹ ֵּ :
לְ ַה ֲע ִבירַ ...א ָּתה עוֹ ד ׁשוֹ ֵאל ַמדו ַּע? ָצפוּף ּפֹה ְמאֹד ,וַ ֲאנַ ְחנ ּו
ח ְד ׁ ַשיִ םְמ ַח ְּפ ִשׂ ים ָמקוֹ ם ְמ ֻר ָ ּוח יוֹ ֵתר .נְ ַק ֶ ּוה ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ְך ח ֶֹד ׁש ָ
ּתו ַּכל ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ַל ֲעבֹר דִּ ָירה".

יעי ט"ו ְ ּב ֵט ֵבת תשע"א
ִּכ ָּתה ה' .יוֹ ם ְר ִב ִ
ִר ְב ִקי ִס ְיּ ָמה לִ ְקרֹא ֶאת ַה ִּס ּפוּר ִמ ּ ַמ ְח ַ ּב ְר ָּת ּהַ .ח ְברוֹ ֶת ָיה ַל ִּכ ָּתה,
ׁ ֶש ֶה ֱאזִ ינ ּו ְמ ֻר ָּתקוֹ ת ,נָ ׁ ְשמ ּו לִ ְרוָ ָחה ְּכ ׁ ֶש ּׁ ָש ְמע ּו ֶאת סוֹ פוֹ ַה ּטוֹ ב.

ֲאנִ י יָ כוֹ ל לְ ַבלּ וֹ ת ָ ּב ּה ׁ ָשעוֹ ת ַר ּבוֹ ת ,לִ ְקרֹא ,לְ ַד ְפדֵּ ף וַ ֲא ִפלּ ּו
ַל ֲחלֹםָ .ל ַק ַחת ְס ָפ ִרים ַה ַ ּביְ ָתהֵ ,ל ָהנוֹ ת ֵמ ָה ֵר ַיח ׁ ֶש ָּל ֶהם ,לְ ַה ֲחזִ יר
אוֹ ָתם ַא ֲח ֵרי ׁ ָש ָעה ַק ָּלה וְ ָל ַק ַחת ְס ָפ ִרים ֲא ֵח ִרים...
ֵאין לִ יּ ֶ ,ב ֱא ֶמת ׁ ֶש ֵאין לִ י ֻמ ּ ָ ׂ
שגָ ,מה ֱא ֱע ֶשׂ ה ְ ּבלִ י ִס ְפ ִר ָיּה ִמ ַּת ַחת
ַל ַ ּביִ ת.
או ַּלי ַא ֶּתם ִמ ְת ַּפ ְּל ִאים ַ -מה ֵּפרו ּׁש? וְ ִכי ֲח ֵס ִרים יְ ָל ִדים ׁ ֶש ֵאין
ָל ֶהם ִס ְפ ִר ָיּה ִמ ַּת ַחת ַל ַ ּביִ ת?
ַּכ ִ ּנ ְר ֶאה ֵאינְ ֶכם ַמ ִּכ ִירים אוֹ ִתי ַמ ְס ִּפיקֲ .אנִ י יֶ ֶלד ׁ ֶש ּסוֹ ֵבל
ִמ ְ ּב ָעיוֹ ת לִ ּמו ִּדיּוֹ ת ַר ּבוֹ ת ,וְ ַה ּ ִמלְ ָח ָמה ׁ ֶש ֲאנִ י נִ לְ ַחם ָ ּב ֶהן ָק ׁ ָשה
ישה .לִ ְפ ָע ִמים ֲאנִ י ִמ ְתיָ ֵא ׁש ,וְ ָאז ֲאנִ י יוֹ ֵרד ַל ִּס ְפ ִר ָיּה וּבוֹ ֵחר
ו ַּמ ִּת ׁ ָ
לִ י ֵס ֶפרׁ ,שוֹ ֵק ַע ְ ּבתוֹ כוֹ וְ ׁשוֹ ֵכ ַח ֶאת ָּכל ַה ְּק ׁ ָשיִ ים.
זֶ ה ַמה ּׁ ֶשעוֹ זֵ ר לִ י לְ ַה ֲחזִ יק ַמ ֲע ָמד.
ַע ְכ ׁ ָשו ַא ֶּתם ְמ ִבינִ ים ָל ּ ָמה ֲאנִ י ָשׂ ֵמ ַח ָּכל ָּכ ְך ׁ ֶש ֵיּ ׁש לִ י ִס ְפ ִר ָיּה
ִמ ַּת ַחת ַל ַ ּביִ ת?
ְ ּב ַא ַחד ַה ָיּ ִמים יָ ַר ְד ִּתי ַל ִּס ְפ ִר ָיּה לְ ַח ֵּפשׂ ֵס ֶפר ְמ ַענְ יֵ ןַ ,מ ּׁ ֶשה ּו
אתי .לֹא ַקל לִ י לִ ְמצוֹ א ֵס ֶפר ָּכזֶ הָ ,ל ֵכן ַה ִח ּפו ּׁש
ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן לֹא ָק ָר ִ
נִ ְמ ׁ ַש ְך זְ ַמן ַרב ,ו ְּב ַמ ֲה ָלכוֹ ִה ְס ַּפ ְק ִּתי לִ ְקלֹט ֶאת ַה ַּס ְפ ָרןַ ,מר
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ּבוּקְ ,מ ַד ֵ ּבר ַ ּב ֶּט ֶלפוֹ ן.

ִס ְפ ִר ָיּה ְּפ ָר ִטית ִּכ ְמ ַעט!

“ה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְּפ ָר ִטית נִ ְפ ָל ָאה!" ִס ְּכ ָמה ַה ּמוֹ ָרה.
ַ

ת ַל ָּכ ִרית

ָה ִא ׁיש ׁ ֶש ּ ֵמ ֵע ֶבר ַל ַ ּקו ָא ַמר ַמ ּׁ ֶשהוּ ,ו ַּמר ּבוּק ָצ ַחק ְק ָצרוֹ תֲ ,א ָבל
יטב.
ֲאנִ י ֲ -א ִפלּ ּו לֹא ִח ַיּ ְכ ִּתיִ .ק ִ ּו ִיתי ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֵה ֵ
ַה ִּס ְפ ִר ָיּה! ַּת ֲעבֹר! דִּ ָירה!
יפה לִ י ִס ְפ ִר ָיּה ְצפו ָּפה ִמ ַּת ַחת ַל ַ ּביִ תִ ,מ ִּס ְפ ִר ָיּה ְמ ֻר ַ ּו ַחת
ֲע ִד ָ
ַ ּב ּ ֶמ ְר ָחק! ַ ּב ֲעבו ִּרי ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה ַה ּזֹאת ֵאינָ ּה ְמ ַשׂ ּ ַמ ַחת ִ ּב ְכ ָלל.
ַמה ִיּ ְהיֶ ה?

ֲא ׁ ֶשר יָ ג ְֹר ִּתי ָ ּבאּ ְ .ביוֹ ם ַס ְג ִריר נֶ ֶע ְצ ָרה לְ יַ ד ֵ ּב ֵיתנ ּו ַמ ּ ָ ׂ
ש ִאית
יעה ָל ַק ַחת לְ ָמקוֹ ם ַא ֵחר ֶאת ָּכל ִס ְפ ֵרי ַה ִּס ְפ ִר ָיּה
ְ ּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ִה ִ ּג ָ
יסים
ָה ֲאהו ִּבים ָע ַליּ ְ .ב ֵעינַ יִ ם ָּכלוֹ ת ִה ְת ּבוֹ נַ נְ ִּתי ַ ּב ּפוֹ ֲעלִ ים ַה ּ ַמ ֲע ִמ ִ
ֶאת ַה ּ ַמ ּ ָ ׂ
ש ִאית ִ ּב ְתכו ַּלת ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ,נִ זְ ָּכר ַ ּבדְּ ָב ִרים ַה ּ ְמ ַענְ יְ נִ ים
אתי ְ ּב ָכל ֶא ָחד ֵמ ַה ְּס ָפ ִרים ָה ֵא ֶּלה.
ׁ ֶש ָ ּק ָר ִ
נִ ִּס ִיתי לִ ׁ ְשאֹל לְ ָאן ֵהם עוֹ ְב ִריםַ ,ה ְּס ָפ ִרים ,וְ ַה ְּת ׁשו ָּבה ׁ ֶש ִּק ַ ּבלְ ִּתי
יאה אוֹ ִתי לְ יֵ או ּׁש ֻמ ְח ָלטְ ׁ :שמוֹ ׁ ֶשל ָה ְרחוֹ ב נִ ׁ ְש ַמע לִ י ְמ ֻס ָ ּב ְך,
ֵה ִב ָ
וְ ַגם ָא ְמר ּו לִ י ׁ ֶשהוּא ָרחוֹ ק ְמאֹדָ .ל ֵכן ִה ְתיַ ּׁ ַש ְב ִּתי ְ ּב ַה ְפ ָ ּגנָ ִתיּוּת
133

ַעל ַה ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ,וְ ָכל ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ַתי נִ ְס ְּתמ ּו לְ ַג ְמ ֵרי.
ַא ֲח ֵרי ׁ ְש ָע ַתיִ ם ָעלִ ִיתי ַה ַ ּביְ ָתהָ ׁ .ש ַאלְ ִּתי ֶאת ִא ּ ָמא ׁ ֶש ִּלי ִאם יֵ ׁש
ִסכּ וּי ׁ ֶש ִהיא ּתו ַּכל ָל ַק ַחת אוֹ ִתי ַל ִּס ְפ ִר ָיּה ִ ּב ְמקוֹ ָמ ּה ֶה ָח ָד ׁש.
"זֶ ה ָרחוֹ ק"ִ ,היא ָא ְמ ָרה" ,וְ ַגם ְמ ֻס ָ ּב ְך ְק ָצת .או ַּלי ַ ּבח ֶֹפ ׁש
ַה ָ ּגדוֹ ל".
ְ ּב ַליְ ָלה נִ ְכנַ ְס ִּתי ָעצוּב ַל ּ ִמ ָּטהּ ְ ,בלִ י ֵח ׁ ֶשק ֶל ֱאכֹל וְ ַגם לֹא
לְ ַצ ְח ֵצ ַח ׁ ִש ַ ּניִ ם.
זְ ַמן ַרב ִה ְת ַה ַּפ ְכ ִּתי ִמ ַ ּצד לְ ַצד וְ לֹא נִ ְרדַּ ְמ ִּתי ִ ּב ְכ ָללֲ .אנִ י לֹא
יעה ַה ּ ְמתו ָּקה ׁ ֶש ּ ִמ ַּת ְח ַּתי ַמ ּ ָמ ׁש
ָר ִגיל לִ ׁישֹן ְ ּבלִ י ֵס ֶפר ,ו ְּבלִ י ַה ְיּ ִד ָ
ְמצוּיָ ה ַה ִּס ְפ ִר ָיּה.
ִּפ ְתאֹם ָצץ ַר ְעיוֹ ן ְ ּבמ ִֹחיִ :אם ֵאין לִ י ֶא ְפ ׁ ָשרוּת ָל ֶל ֶכת ַל ִּס ְפ ִר ָיּה
 ָא ִביא ֶאת ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ֵא ַלי!ְמ ֻא ָחר ַ ּב ַּליְ ָלהְּ ,כ ׁ ֶש ֻּכ ָּלם ְּכ ָבר יָ ׁ ְשנ ּו וְ ַרק ֲאנִ י עוֹ ד לֹא נִ ְרדַּ ְמ ִּתי,
ט־ב ׁ ֶש ֶקט וְ ָל ַק ְח ִּתי דַּ ף ֵמ ַה ּ ְמ ֵג ָרה ו ְּצ ָב ִעים
ַק ְמ ִּתי ְ ּב ׁ ֶש ֶק ְ ּ
ֵמ ַה ֻּק ְפ ָסה ַה ְיּ ֻר ָ ּקה ׁ ֶש ַעל ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ׁ ֶש ִּליַ .על ַהדַּ ף ַה ָּל ָבן ִצ ַיּ ְר ִּתי
ִס ְפ ִר ָיּה ֲענָ ִקית ְמ ֵל ַאת ְס ָפ ִריםּ ְ ,ב ָכל ַה ְ ּצ ָב ִעים ו ְּב ָכל ַה ְ ּג ָדלִ ים,
וַ ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ָכל ַה ּצוּרוֹ ת! ְּכ ׁ ֶש ִה ְת ַע ַיּ ְפ ִּתי ֶה ֱחזַ ְר ִּתי ֶאת ַה ְ ּצ ָב ִעים
ַל ֻּק ְפ ָסהֶ ,את ַהדַּ ף ִה ַ ּנ ְח ִּתי ִמ ַּת ַחת ַל ָּכ ִרית ,וְ נִ ְרדַּ ְמ ִּתי ִמ ָיּד.
ָמ ָחר ֶא ָּכנֵ ס לְ תוֹ ְך ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ׁ ֶש ִּלי!
יוֹ ם ַה ּ ָמ ֳח ָרת ָע ַבר ָע ַלי ְ ּב ִא ִּטיּוּת ַמ ְר ִ ּגיזָ ה ִ ּב ְמיֻ ָחדּ ְ .ב ִכ ְּליוֹ ן ֵעינַ יִ ם
ִח ִּכ ִיתי לְ ִסיּוּם ַה ִּל ּמו ִּדיםּ ְ .ב ָכל ְמאוֹ ִדי ָר ִצ ִיתי לְ ִה ָּכנֵ ס ַל ִּס ְפ ִר ָיּה
ׁ ֶש ּ ִמ ַּת ַחת ַל ָּכ ִרית ׁ ֶש ִּלי...
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָחזַ ְר ִּתי ַה ַ ּביְ ָתה ִמ ַה ְר ִּתי ֶל ֱאכֹל ֶאת ֲארו ַּחת ָה ֶע ֶרב
וְ ָל ֶל ֶכת ַל ֶח ֶדר ׁ ֶש ִּליִ .ה ְכנַ ְס ִּתי ֶאת יְ ֵדי ִמ ַּת ַחת ַל ָּכ ִריתּ ִ ,ג ּׁ ַש ׁ ְש ִּתי
אתי ֶאת ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ׁ ֶש ִּלי וְ ָ ...ק ַפ ְצ ִּתי ַהיְ ׁ ֵשר
ַא ַחר ָהאוֹ ָצרָ ,מ ָצ ִ
לְ תוֹ ָכ ּה!
ּוו ַּאוּ! ֵאיזֶ ה י ִֹפי! ַּכ ּ ָמה ְס ָפ ִרים!
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ׁשוֹ ַט ְט ִּתי לִ י ֵ ּבין ֲעמוּדוֹ נֵ י ַה ְּס ָפ ִריםֵ .ס ֶפר ְמ ֻע ָּטר ְ ּב ַפ ִּסים יְ ֻר ִּקים
ָק ַרץ ֵא ַלי ֵמ ַא ַחד ַה ּ ַמדָּ ִפיםֶ .ה ְח ַל ְט ִּתי ָל ַק ַחת אוֹ תוֹ  .הוּא נִ ְר ֶאה
ְמ ַענְ יֵ ן...

ַּב ִית ָעשׂ וּי ַק ׁש ְו ֶת ֶבןּ ַ ,ג ּגוֹ ָּפעוּרַ ,חלּ וֹ נוֹ ָתיו ְּפרו ִּצים.
בֵּ יתוֹ ׁ ֶשל רוֹ בֶּ ְרט ַה ָ ּק ָטן.
ֵמ ָה ֶר ַגע ׁ ֶשנּ וֹ לַ ד ִר ֲחמוּ ָעלָ יו יַ לְ ֵדי ַה ׁ ּ ְשכוּנָ ה ָה ֲענִ ָיּה .נָ כוֹ ןַ ,אף
לְ ֶא ָחד ׁ ָשם ל ֹא ָהיָ ה ַקלֲ ,א ָבל לְ רוֹ בֶּ ְרט ...ו ְּב ֵכןּ ַ ,כ ִ ּנ ְר ֶאה ַח ָיּיו
עוֹ ְמ ִדים לִ ְהיוֹ ת ָק ׁ ִשים בִּ ְמיֻ ָחד .ל ֹא ַרק ֲענִ יּוּת ָשׂ ְר ָרה בְּ ֵביתוֹ ,
ַ ּגם ַצ ַער ,ק ׁ ִֹשי וּכְ ֵאב ל ֹא ִה ִדּ ירוּ ִמ ּ ֶמנוּ ֶאת ַר ְגלֵ ֶיהםֲ .א ִבי
ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ֵמת יָ ִמים ֲא ָח ִדים ק ֶֹדם לֵ ָדתוֹ ׁ ֶשל רוֹ בֶּ ְרט ,וְ ַה ּ ַמ ָ ּכה
ׁ ֶש ָּס ַפג ַהבַּ יִ ת ַהצָּ נו ַּע ִא ְיּ ָמה לְ ַר ְּסקוֹ ָ ּכלִ יל.
ְ ּג ֶב ֶרת ֶה ִמילְ טוֹ ןִ ,א ּמוֹ ׁ ֶשל רוֹ בֶּ ְרטָ ,היְ ָתה ִא ׁ ּ ָשה ְק ׁ ַשת יוֹ ם
ׁ ֶש ַה ֵּס ֶבל ְמנַ ת ֶחלְ ָק ּה בְּ ָכל ׁ ָש ָעה ִמ ׁ ּ ְשעוֹ ת ַה ְיּ ָמ ָמה ִ ּכ ְמ ַעט.
יְ לָ ֶד ָיה ָה ֲא ֵח ִרים ִה ְת ּגוֹ לְ לוּ בַּ חוּצוֹ ת ,ו ְּב ֵאין לֶ ֶחם בַּ בַּ יִ ת ַ -אף
ימה ִעם ּגוֹ ָרלָ ּה ְ ּכ ָבר
בְּ ַא ׁ ְש ַּפ ּתוֹ ת .דּ וֹ ֶמה ָהיָ ה ִ ּכי ִהיא ִה ׁ ְשלִ ָ
ִמ ְּז ַמן.
רוֹ בֶּ ְרט נוֹ לַ ד לִ ְהיוֹ ת יֶ לֶ ד ָענִ י וַ ֲח ַסר ַמ ָּזל.
אשוֹ ן לְ ַח ָיּיו  -הוּא נִ לְ ַחם .בִּ ְצ ָרחוֹ ָתיו ִא ֵיּם
וְ אוּלָ ם ֵמ ָה ֶר ַגע ָה ִר ׁ
לְ נַ ֵּפץ ֶאת ׁ ְש ֵא ִרית ַה ְּזכוּכִ ית ׁ ֶשנּ וֹ ְת ָרה בַּ ַחלּ וֹ ן ,ו ְּב ִה ְת ַּפ ְּתחוּתוֹ
ַה ְּמ ִה ָירה ְ ּכמוֹ ָר ָצה לְ הוֹ כִ ַיח ׁ ֶש ּ ַמ ֵהר ְמאֹד הוּא יַ ְת ִחיל לְ ִה ְס ַּת ֵדּ ר
בְּ ַע ְצמוֹ .
ְ ּכ ׁ ֶש ָהיָ ה רוֹ בֶּ ְרט בֶּ ן ׁ ֵש ׁש בִּ לְ ַבדֶ ,ה ְחלִ יט בְּ ַה ְחלָ ָטה נְ חו ׁ ָּשה ׁ ֶשל
ימה ֶאת ָ ּכל
יֶ לֶ ד ,לְ ׁ ַשנּ וֹ ת ֶאת ַח ָיּיו לְ טוֹ ָבה .הוּא ָר ַתם לַ ְּמ ִשׂ ָ
כּ ַֹח ְרצוֹ נוֹ (וְ ָהיָ ה לוֹ ַה ְרבֵּ ה )...וְ ִה ְת ִחיל לַ ֲעבֹד .הוּא ִה ְס ּתוֹ ֵבב
ֵמ ַהבּ ֶֹקר בַּ ׁ ּשוּק וְ ִהצִּ ַיע ֶאת ַע ְצמוֹ לַ ֲעבוֹ דוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת ,בְּ לִ י לִ ְבחֹל
בְּ ׁשוּם ֲעבוֹ ָדה ַ -סבָּ לוּתֵ ,ס ֶדר ,נִ ָ ּקיוֹ ןַ ,הכְ ָרזוֹ ת וְ עוֹ ד וְ עוֹ דּ ָ .כל
ַה ּמוֹ כְ ִרים ָא ֲהבוּ אוֹ תוֹ וְ ֶה ֱע ִסיקוּ אוֹ תוֹ בְּ ָכל ַּפ ַעם ׁ ֶש ִ ּנ ְד ְר ׁ ָשה
לָ ֶהם ֲעבוֹ ָדהַ ,א ְך מוֹ ֵכר ֶא ָחד ָשׂ ם לֵ ב ֵאלָ יו בִּ ְמיֻ ָחד ,וְ ַאף ָהיָ ה
ְמ ׁ ַש ֵ ּלם לוֹ ְמ ַעט יוֹ ֵתר ִמן ַה ְּמ ֻקבָּ ל.
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כּ ֹחוֹ ֶת ָ
יךַ ,אל ִּת ְת ַע ֵּצל וְ ַאל ְּת ַפ ֵחד ְ ּכלָ ל ,וֶ ֱאל ִֹקים יַ ֲעזֹר לְ ָך!"

בְּ ַא ַחד ַה ָיּ ִמים ,בְּ ֶט ֶרם ָּפנָ ה רוֹ בֶּ ְרט לְ ֵביתוֹ בְּ ִסיּוּם יוֹ ם ֲעבוֹ ָדה
ְמ ָפ ֵר ְךִ ,ה ְתכּ וֹ ֵפף ֵאלָ יו ַה ּמוֹ ֵכרִ ,הבִּ יט יָ ׁ ָשר לְ תוֹ ְך ֵעינָ יו וְ ָא ַמר
"א ָּתה יֶ לֶ ד נָ חו ּׁש וְ ַא ִּמיץ ,רוֹ בֶּ ְרטַ .עכְ ׁ ָשו ַא ָּתה ֲע ַדיִ ן ָצ ִעיר,
לוֹ ַ :
ַא ְך ְ ּכ ׁ ֶש ִּת ְג ַדּ ל ַּ -ת ִ ּג ַיע ַה ְר ֵחק!"

ָס ַג ְר ִּתי ֶאת ַה ֵּס ֶפרְּ ,כ ׁ ֶשרוֹ ֶ ּב ְרט ְמ ַמ ֵּלא ֶאת ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ַתי ו ְּד ָב ָריו
יס ָמתוֹ ׁ ֶשל
ְמ ַה ְד ֲה ִדים ְ ּבמ ִֹחיׁ .שוּב וְ ׁשוּב ִה ְד ֲה ָדה ְ ּב ִק ְר ִ ּבי ִס ְ
רוֹ ֶ ּב ְרט ,ו ִּפ ְתאֹם ִה ְּכ ָתה ִ ּבי ַה ֲה ָבנָ ה :רוֹ ֶ ּב ְרט הוּא ְ ּב ֶע ֶצם ֲאנִ י!

רוֹ בֶּ ְרט ִהבִּ יט בּ וֹ בְּ ֵעינָ יו ַה ְ ּגדוֹ לוֹ ת ,וְ ַה ּמוֹ ֵכר ָט ַפח ַעל ְ ּכ ֵתפוֹ
יטב ֶאת כּ ֹחוֹ ֶת ָ
יך ,יֶ לֶ דַ .אל ִּת ְת ַעצֵּ ל וְ ַאל
וְ הוֹ ִסיף" :נַ צֵּ ל ֵה ֵ
ָ
ְּת ַפ ֵחד ְ ּכלָ ל ,וֵ אל ִֹקים יַ ֲעזֹר לְ ך!"

יע ַה ְר ֵחק ִאם ַרק ֶא ְר ֶצהּ ַ ,גם ֲאנִ י או ַּכל
ַ ּגם ֲאנִ י או ַּכל לְ ַה ִ ּג ַ
לְ ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל ְ ּב ָעיוֹ ַתי ַה ִּל ּמו ִּדיּוֹ ת וְ לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ֶעזְ ַרת ַה ּׁ ֵשם ַּתלְ ִמיד
ָח ָכם ָ ּגדוֹ לִ ,אם ַרק ֶא ְהיֶ ה נָ חו ּׁש וְ ַא ּ ִמיץ.

ַה ִּמ ִ ּלים ַה ּטוֹ בוֹ ת וְ ַה ְּמ ַח ְּזקוֹ ת ָה ֵא ֶ ּלה לִ וּוּ ֶאת רוֹ בֶּ ְרט בְּ לֵ ילוֹ ת
ְקפו ִּאים ׁ ֶשל ח ֶֹרף ו ְּביָ ִמים יְ ֵב ׁ ִשים וְ ַח ִּמים ׁ ֶשל ַקיִ ץ.

ָע ַלי לְ נַ ֵ ּצל ֶאת ָּכל כּ ֹחוֹ ַתי ,לֹא לְ ִה ְת ַע ֵ ּצל וְ לֹא לְ ַפ ֵחד ְּכ ָלל.
וֶ ֱאל ִֹקים יַ ֲעזֹר לִ י!

וְ הוּא ִה ְצלִ ַיח...

ֶאת ִס ּפוּרוֹ זֶ ה ְמ ַס ֵּפר ַה ִּמילְ יוֹ נֶ ר ַמר רוֹ בֶּ ְרט ֶה ִמילְ טוֹ ן ,בְּ ָעלֶ ָיה
ׁ ֶשל ֶר ׁ ֶשת ֲחנֻ יּוֹ ת ַמ ְצלִ ָיחה ,לְ ָכל ִמי ׁ ֶש ּ ַמ ְס ִ ּכים לִ ׁ ְשמ ַֹע אוֹ תוֹ .
יטב ֶאת
יס ָמתוֹ ַה ְ ּקבו ָּעה" :נַ ֵּצל ֵה ֵ
ַה ִּמ ׁ ְש ָּפט ַה ֶּזה ָהיָ ה לְ ִס ְ
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ַה ֵּס ֶפר ַה ּ ְמ ֻע ָּטר ְ ּב ַפ ִּסים יְ ֻר ִּקים ָחזַ ר ֶאל ַה ּ ַמדָּ ף ,וְ ַה ִּס ְפ ִר ָיּה -
ֶאל ִמ ַּת ַחת ַל ָּכ ִרית.
ְּכ ׁ ֶש ִחיּו ְּך נָ סו ְּך ַעל ָּפנַ י נִ ְרדַּ ְמ ִּתיֵ ,מ ַעל ַה ִּס ְפ ִר ָיּה ׁ ֶש ִּלי.

