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ַקמ ֲקע ֱָקב ָצמוִּד
4

ַק'חג ַקה ַקמּיִ ם'..

ְשׁנֵי זוּגוֹת עֵ ינַקיִם ִה ִבּיטוּ בָּ נוּ ִבּ ְִד ָמ ָמה
ִמ ְשּׁנֵי הַק מּו ָֹשׁ ִבים הַק ִקּ ְִד ִמיִּים ֶשֹׁל אֵ יז ֹו
ימה כְּ ֹלָֹל ֹלַקנּוֹף
יְשׁנָהֶ ,שׁ@א ִה ְת ִא ָ
סוּבָּ אר ֹו ָ
צוּפים ֶשׁלָּהֶ ם הָ יוּ
ֶשֹׁל ְשׁאַר הַק ְמּכוֹנִיּוֹת .הַק פַּק ְר ִ
רוּרים ,אֲק בָ ֹל הַק לָּבָ ן בָּ הַק ֱק בָּ עֵ ינַקיִם
כּ ִֵהים וְ א ְבּ ִ
וּמבָּ ָטם א ָסר מֵ ִא ָתּנוּ ֹלִ ְשׁנִ יָּה,
ֶשׁלָּהֶ ם ַק
גְִּדיִים ֶשׁנִֹּלְ כְּ ִדוּ ְבּ ַקמבָּ ָטם
כַּקמּה ָ
כְּ ִאלּוּ הָ יִינוּ ָ
ֶשֹׁל ְשׁנֵי זְ אֵ ִבים ְמג ָֻקדֹּלִ ים ְמ ַקשׁחֲק ִרים ֹלְ טֶ ֶרף...
ָמ ַקתי ִהגִּיעָ ה הַק ְמּכוֹנִית הַק זּ ֹו ֹלְ כָאן? ָיכֹֹלְ ִתּי ַקרֱק
נִימה ְבּ ֶשׁ ֱֶקט ֹלְ תוֹ0
ֹלְ ַקשׁעֵ ר ֶשׁ ִהיא גָֹּלְ ָשׁה ְפּ ָ
הַק חֲק נִ יָּה בַּק ַקדּקּוֹת בָּ הֶ ן ִצ'יֱק ֹו כְּ בָ ר ִסיֵּם אֶ ת
ְמֹלַקאכְ תּ ֹו וְ נֶעֱ ֹלַקם וְ עַק ִד ֶשׁאֲק נ ְַקחנוּ הֵ עַק זְּ נוּ ֹל ְַקחזֹר
נְתּי ִמי הֵ ם!
וֹּלְ ִה ְת ֱָק ֵרבִ .פּ ְתאוֹם הֵ בַק ִ
"חֶ ְב ֶרה ,אֲק חו ָֹרה!"ֹ ,ל ַקָח ְשׁ ִתּי ֹלַקחֲק בֵ ִרים ֶשׁלִּ י
ְבֱּקוֹֹל נָמוּ" .0בּוֹאוּ נָזוּז ִמפֹּ ה .אֲק נִ י א רוֹצֶ ה
ֹלְ ִה ְס ַקתּבִֵּ 0א ָתּם ,הֵ ם ְבּמֵ יֹלָא א י ְִתּנוּ ֹלָנוּ
ֹלְ הו ִֹציא אֶ ת הַק דּו ְֱֹק ָרנִ ים"ִ .מ ְבֹּלִ י ֹלְ הַק ִבּיט
בָּ הֶ ם ִה ְפנֵינוּ ע ֶֹרף וְ ָחז ְַקרנוּ עַק ֹל ִע ְֱקבו ֵֹתינוּ אֶ ֹל
תּוֹ 0הַק חֲק ֵשׁכָהָ .שׁם ,כּ ַָקמּה מוּזָרַ ,קדּוְ ֱָקא
ימה
טוּח יו ֵֹתר .נ ַקָשׁ ְמ ִתּי נְ ִשׁ ָ
ִה ְרגּ ְַקשׁ ִתּי בָּ ַק
ְמֹלֵאָה ֶשֹׁל הֲק ֱָקֹלָה ,כְּ ֶשׁיּ ַקִָד ְע ִתּי ֶשׁיָּצָ אנוּ
ִמ ְתּחוּם ְר ִאיּ ָָתם" .הֵ בַק נְ ֶתּם?"ִ ,ה ְסבַּק ְר ִתּי
ֹלַקחֲק בֵ ַקרי כְּ ֶשׁאֲק נִ י ַקמ ְר ִחיב אֶ ת ְצעָ ַקִדי ֹלְ כִ וּוּן
הַק יּ ְִציאָה מֵ הַק ְשּׁכוּנָה" .הֲק ֵרי בָּ רוּר ִמי ָשֹׁלַקח
או ָֹתם – אֵ לֶּה הַק חֲק בֵ ִרים ֶשֹׁל ִצ'יֱקוֹ! עַק ֹל
ישׁהוּ ְי ַקגלֶּה
טוּח! הוּא כַּקנִּ ְראֶ ה ָח ַקשׁשׁ ֶשׁ ִמּ ֶ
בָּ ַק
וְ י ִָסיר אֶ ת הַק דּו ְֱֹק ָרנִ ים וְ ָשֹׁלַקח או ָֹתם ֹלִ ְשׁמֹ ר
ֶשׁאַף אֶ ָחִד א י ַקְֱקֹלְ ֱֵקֹל ֹל ֹו אֶ ת הַק ָתּכְ נִ יּוֹת"...
יו ַקֹמיִם עָ ְברוּ עָ ֹלֵינוּ ְבּ ֶשׁ ֱֶקט וְ ִהנֵּה ִהגִּ יעַק
וּבָ א ַקחג הַק ָשּׁבוּעוֹתֹ .לִ ְֱק ַקראת הַק יּ ְִציאָה
ֹלִ ְשׁכוּנַקת 'שֹׁהַק ם'ֹ ,לִ ְֱק ִריאַת הַק תּו ָֹרה ְבּבֵ ית
'מגֵן ָדּוִ ִד'ִ ,ה ְת ַקא ַקסּ ְפנוּ ְבּ'בֵ ית ַקחבַּק "ִד'.
הַק כְּ נֶסֶ ת ָ
אָפפָ ה ִרגְ ָשׁה ְמסֻק יֶּמֶ ת – ְבּכָֹל זֹאת,
אֶ ת ֻקכּלָּנוּ ְ
אָנוּ ְמ ִעזִּ ים כָּעֵ ת ֹל ְַקחזֹר ֹלְ ' עַק הָ אֲק ִרי'ִ ,אם
מֻק ָתּר ֹלְ ִה ְתבַּק טֵּ א כָּ 0עַק ֹל ְשׁכוּנָה ְמכֻקבֶּ ִדֶ ת
כִּ ְשׁכוּנַקת 'שֹׁהַק ם'ְ .תּנַקאי ִה ְתנֵינוּ מֵ רֹאשׁ ִעם
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ַקּ˙ ¿˜ ˆƒירֶ :ה ָח ƒסיִד ַקה ּ ƒנ ¿מ ָר ıו¿ סוֹ ֵחר ַקה ּבו ֹּƒלים ,ר' יָ ˆ¿ ƒח˜ נֶ ֶמס¿ ,מנַק ֶ ּסה ¿ֹל ָ˜ ֵרב ¿ֹליַק ֲקהִדוּ˙ סוֹ ֵחר י¿ הו ִּƒדי ַקא ¿ֹל ָמן ¿ ּב ֵׁ˘ם ַקמר
יחה ¿מ ַקא ¿כ ֶז ֶב˙.
יהם ָׂ ˘ƒ
ֵטנ¿ ֶ˜ֹל .הוּא ƒמ ¿˙נַק ִֵדּ ב ¿ֹל ָה ƒביא ֹלוֹ ƒמ ִֵדּ י ָׁ˘בו ַקּﬠ ֲקארוּחוֹ ˙ ¿ ּכ ֵׁ˘רוֹ ˙ֹ¿ .ל ַקא ַקחר ָׁ˘נָ ה וָ ֵח ˆƒי ƒמ ¿˙ ַקּפ ַקּ˙ ַקח˙ ֵ ּבינֵ ֶ

מאת עוזי ֱקפֹלון

 ְבּ ִאישׁוֹן ַקֹליִֹלְ ,מז ִַקהים הַק ְיֹּל ִִָדים אֶ ת ִצ'יֱק ֹו ְמנַקסֶּ ה
ֹלְ ַקחבֵּ ֹל בַּק ְמּכוֹנִ ית ֶשֹׁל ַקאבָּ א ֶשׁלּוֹ! אֲק בָ ֹל א ַקרֱק הֵ ם נִ ְמצָ ִאים
בַּק ֶשּׁ ַקטח...

אכֹל ֹלנשמה
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ר' יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱקֶ ,שׁהַק פַּק עַק ם הוּא א שׁ ֹוֹל ַקֵח
וּמגִּ יעַק ְבּעַק ְצמ ֹו בָּ ֶרגַקע הָ אַחֲק רוֹן
או ָֹתנוּ ֹלְ בַק ִד ַק
כְּ מ ֹו בַּק ָשּׁנָה ֶשׁעָ ְב ָרה! הַק פַּק עַק ם אֲק נ ְַקחנוּ הוֹֹלְ כִ ים
וּשׂמֹ אֹל.
ִאתּ ֹו כָֹּל הַק דֶּ ֶר 0וְ א זָזִ ים ִממֶּ נּוּ י ִָמין ְ
ַקמ ְס ִפּיֱק הָ יִינוּ 'גִּ בּו ִֹרים' הַק ָשּׁבוּעַק !
הַק דֶּ ֶרְ 0בּתוְֹ 0שׁכוּנַקת 'שֹׁהַק ם' עַק ִד ֹלְ בֵ ית
יְתה מוּז ָָרה הַק פַּק עַק ם –
'מגֵן ָדּוִ ִד' הָ ָ
הַק כְּ נֶסֶ ת ָ
שׁוּם נַקעַק ר א ִה ְשֹׁלִ יַ 0קשׂ ִקּית ַקמיִם ִמשּׁוּם גַּקג!
ֹלוּטין עַק ִד ֹלְ ַקרחֲק בַק ת בֵּ ית
ִהגּ ְַקענוּ יְבֵ ִשׁים ֹלַקחֲק ִ
הַק כְּ נֶסֶ ת וְ ַקרֱק ָשׁם הֵ בַק נּוּ כִּ י אֶ ת הַק הַק ְפ ָתּעָ ה
הַק גְִּד ֹוֹלָה הֵ כִ ינוּ ֹלָנוּ הַק נְּעָ ִרים ִבּ ְמרֻק כָּז ,כָּאן,
וּבכֵןְ ,בּתוֹ0
ֹלִ ְֱק ַקראת חֲק צַק ר בֵּ ית הַק כְּ נֶסֶ תְ .
הֶ ָחצֵ ר הָ יוּ ,תּו ִָֹדה ֹלָאֵ ֹ-ל ,הַק ְרבֵּ ה יְ ֹל ִִָדים וְ גַקם
כַּקמּה ְמ ֻקבגּ ִָרים ֶשׁבָּ אוּ ֹלִ ְשׁמֹעַק אֶ ת ְֱק ִריאַת
ָ
עֲק ֶשׂ ֶרת הַק ִדּ ְבּרוֹת ְבּ ִע ְֱקבוֹת הַק ְפ ָֹלי ִֶרים
ֶשׁ ִחלּ ְַקֱקנוּ וְ זֶה הָ יָה ְמ ַקשׂמֵּ ַקח ְמאוִֹד ,כַּקמּוּבָ ן,
אֶ לָּא ֶשׁעוִֹד ֹלִ ְפנֵי ַקשׁעַק ר הֶ ָחצֵ ר ,בַּק חוּץ,
ֹאשׁם ִצ'יֱק ֹו
וּבר ָ
בוּרת נְעָ ִרים ְ
ִה ְתגּו ְִֹד ִָדה חֲק ַק
צוּמה ֶשֹׁל ַקמיִם! ְבּכָֹל ִמינֵי
וְ ִע ָמּם כַּקמּוּת עֲק ָ
אֲק ִריזוֹתִ .אישׁ ִאישׁ וְ ַקת ְח ָמ ְשׁתּ ֹו ְבּיִָדוֹ .זֶה בָּ א
ימיָּה הַק ְתֹּלוּיָה
ְבּכַקדּ ֹו וְ זֶה בָּ א ְבּ ָח ִביתוֹ ,זֶה בַּק מֵּ ִ
ֹל ֹו ְבּצַק וָּ אר ֹו וְ זֶה ְבּרוֹבֵ ה ַקמיִם ְמשֻׁק כְ ֹלָֹל ֶשׁ ְנִּראֶ ה
אָר.פּי.גִ'י וְ ֻקכלָּםְ ,בּ ִפקּוִּד ֹו
ִ
ֹלְ פָ חוֹת כְּ מ ֹו ְמטוֹֹל
וּמ ְשׁתּו ְֱֹק ֱִקים
וּמז ָֻקמּנִים ִ
ֶשֹׁל ִצ'יֱקוֹ ,מוּכָנִים ְ
ֹלְ ַקֱקיֵּם בָּ נוּ אֶ ת ִמ ְצוַק ת הַק ַקחג ֹל ְַקמּהַק ְדּ ִרין ִמן
כַקסּים"...
"כַּקמּיִם ַקֹליָּם ְמ ִ
הַק ְמּהַק ְדּ ִריןַ ,ק
טוֹב ,הֵ ם זָכְ רוּ אֶ ת הַק הַק ְצֹל ָָחה ֶשׁלָּהֶ ם
בַּק ָשּׁנָה ֶשׁעָ ְב ָרה ,עֵ ת צָ עַק ְִדנוּ ֹלְ בַק דֵּ נוְּ ,בֹּלִ י ר'
יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק .הַק פַּק עַק ם נִ ְבֹלְ ָמה צָ הֳ ֹל ָָתם ְמעַק ט,
כַּקאֲק ֶשׁר ִה ְב ִחינוּ ִבּ ְִדמוּת ֹו ֶשֹׁל ר' יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק
הַק ְתּ ִמ ָירה צוֹעֶ ִדֶ ת ֹלְ יִָדֵ ינוְּ .בּכָֹל זֹאת ,גַּקם נַקעַק ר
ָחצוּף ִבּ ְמי ָֻקחִד א י ְִשׁפַֹּ 0קמיִם ֱָק ִרים עַק ֹל
ְהוִּדי ְמ ֻקבגָּר – ְבּפָ נָיוָ ...מה גַּקם ַקרב
רֹאשׁ ֹו ֶשֹׁל י ִ
ְבּי ְִשׂ ָראֵ ֹל! ְמנַקהֵ ֹל בֵּ ית ַקחבַּק "ִד!
חוּץ ִמ ִצּ'יֱק ֹו כַּקמּוּבָ ן...
אתנוּ
ִצ'יֱק ֹו הֵ ִרים ְדֹּלִ י ַקמיִם וְ ִה ְת ַקֱקדֵּ ם ֹלִ ְֱק ָר ֵ
בּוּשׁהָ ,מ ָשֹׁל הָ יָה הוּא ַקגּנָּן
ִבֹּלְ ִהיטוּת וֹּלְ א ָ
יצים ְצמֵ ִאים ֶשׁ@א הֻק ְשֱׁקוּ
ָמסוּר וְ אָנוּ – עֲק ִצ ִ
זֶה ְשֹׁלו ָֹשׁה י ִָמים ַקח ִמּים ִבּ ְמי ָֻקחִדֻ .קכּלָּנוּ
עָ צַק ְרנוּ עַק ֹל ְמֱקוֹמֵ נוּ ְבּבֶ הָ ֹלָה.
חוּץ מֵ ר' יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק כַּקמּוּבָ ן.
המשך יבוא

אוֹ יֲ ,קאנ ƒי ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ך ƒמ ¿ˆ ַקט ֵﬠר
ָאז ָ ּכֹל ַקה ¿ ּז ַקמן ַקה ֶ ּזה ָא ַקכ ¿ֹל ָּ˙
ַקמ ֲקא ָכ ֹƒלים ¿מֹלו ּƒחים ƒמ ַקִדּ י ¿ֹל ַקט ַקﬠ ¿מ ָך??
ָֹל ָּמה ֹלֹא ָא ַקמ ¿ר ָּ˙?

ƒאם ֹלוֹ ַקמר ֶא˙ ָה ¡א ֶמ˙,
ֶא ¿ממ
ָאז ֲקאנ ƒי ֹלֹא ָא ַקכ ¿ֹל ˙ּƒי ָ ּכֹל ַקה ¿ ּז ַקמן ַקה ֶ ּזה
ַקמ ֲקא ָכ ֹƒלים ¿מֹלו ּƒחים ƒמ ַקִדּ י.
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ָּפ ׁ˘וּט ֹלֹא
ֲקאנ ƒי ֲקאנ ƒי
ָא ַקכ ¿ֹל ˙ּƒי ֵמ ָהא ֶֹכֹל ַקה ֶ ּזה

ָׁ˘ֹלוֹ ם ¿ֹל ָך יוֹ ָמ ƒני ַקה ָ ּי ָ˜ר,

כַּקמּה
כַּקמּה י ִָמיםִ ,ה ְתֹלוֹנְנוּ ָ
ֹלִ ְפנֵי ָ
חֲק בֵ ִרים מֵ הַק כִּ ָתּה" :בַּק סּוֹף א עָ ִשׂינוּ
ְמ ִסבָּ ה ֹלִ כְ בוִֹד רֹאשׁ חִֹדֶ שׁ אֲק ִָדר!".
אָמר הַק מּו ֶֹרה" .אָז נִ ְת ַקכּנֵּס
"טוֹב ְמאוִֹד"ַ ,ק
ֹלִ כְ בוִֹד ז' בַּק אֲק ִָדר ,יוֹם הֻק לִֶּדֶ ת וְ יוֹם ְפּ ִט ַקירת
מֹ ֶשׁה ַקרבֵּ נוּ .זֶה בֶּ אֱ מֶ ת ַקתּאֲק ִריָ 0חשׁוּב".

ָמה???
י˙ ƒעם
ָאז ָמה ָﬠ ָׂ ˘ƒ
א˙י ¿ֹל ָך,
ָ ּכֹל ָהא ֶֹכֹל ֶׁ˘ ֵה ֵב ƒ
ָ ּכֹל ֶה ֳח ִָד ׁ˘ƒים ָה ֵא ֹּלוּ?

ֲקאנ ƒי ¿מ ַק˜ ֶּוה ֶׁ˘ ָּ˙ ƒבין אוֹ ˙ƒי ו¿ ֹלֹא ¿ ˙ּƒכ ַקﬠס.
יִדי ַקה ּטוֹ ב ¿ ּביוֹ ֵ˙ר .ו¿ הוּא
ַקה ֶ ּכ ֶֹלב ֶׁ˘ ֹּ ƒלי הוּא י¿ ִƒד ƒ
¿מאוֹ ִד ָא ַקהב ֶא˙ ַקה ָּמנוֹ ˙ ָה ֵא ֹּל ּו

יˆיָ ,ח ַׁק˘ ¿ב ָּ˙ ¿ ּכ ָבר
ƒא ƒ
¿ֹל ָמה ¿ֹל ƒה ¿˙ ַקח ֵּפ ׂ˘?

א י ַקִָד ְענוּ ְבּ ִִדיּוֱּק ָמה י ְִהיֶה בַּק ְמּ ִסבָּ ה הַק זֹּאת,
ְבֹּלִ י הָ עֲק ֹלִ יצוּת ֶשֹׁל חִֹדֶ שׁ אֲק ִָדר .אֲק בָ ֹל
ֹלְ הַק ְפ ָתּעָ ֵתנוּ ז ֹו ַקדּוְ ֱָקא הָ י ְָתה ְמ ִסבָּ ה ַקמ ָמּשׁ
מֻק ְצֹל ַקַקחת .הָ יוּ בָּ הּ ִדּ ְב ֵרי תּו ָֹרה וְ ִשׁ ִירים
וַק אֲק וִ ָירה טוֹבָ ה.

נָ ַק˙ ָּ˙ ֶא˙ ָהא ֶֹכֹל
ַקֹל ֶ ּכ ֶֹלב???

או ַקֹּלי ַקִדּ י? ַקא ָּ˙ה ׁ˘וֹ ֵאֹל
אוֹ ˙ƒי ָ ּכֹל ָׁ˘ ָﬠה ֵמ ָח ִָד ׁ˘..

הַק מּו ֶֹרה ָראָה ֶשׁאֲק נ ְַקחנוּ ִמ ְתפַּק לְּ ִאיםִ ,בּזְ כוּת
"א ֶתּם
אָמר ֹלָנוַּ :ק
יחה הַק ְמּ ִסבָּ ה ,וְ ַק
ָמה ִה ְצֹלִ ָ
יו ְִֹד ִעים אֵ י 0מֹ ֶשׁה ַקרבֵּ נוּ עָ ָשׂה אֶ ת ְמנו ַקֹרת
הַק זָּהָ ב?".
"הוּא א עָ ָשׂה!" ,צָ עֲק ֱקוּ ִמיִָּד כּ ַָקמּה
ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים" .הוּא ַקרֱק ז ַקָרֱק אֶ ת הַק זָּהָ ב ֹלְ תוֹ0
הָ אֵ שׁ ,וְ הַק ֵשּׁם עָ ָשׂה אֶ ת הַק ְמּנו ָֹרה".
"נָכוֹן ְמאוִֹד"ִ ,חיֵּ 0הַק מּו ֶֹרה" .כִּ י מֹ ֶשׁה ַקרבֵּ נוּ
ִה ְתפַּק לֵּא – אֵ י 0אֶ ְפ ָשׁר ִמזָּהָ בֶ ,שׁהוּא חֹמֶ ר
כָֹּל כָּ 0גּ ְַקשׁ ִמיֹ ,לַקעֲק שׂוֹת חֵ פֶ ץ ֱָקִדוֹשׁ כְּ מ ֹו
הַק ְמּנו ָֹרה – ֶשׁהַק ְקִּדֻק ָשּׁה ֶשׁלָּהּ ְמ ִא ָירה ֹלְ כָֹל
הָ ע ֹוֹלָם!

אוֹ י ¡אֹל ˜ֹƒיםּ ָ ,כֹל ָ ּכ ¿ך ַקה ¿ר ֵ ּבה
ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ך ַקה ¿ר ֵ ּבה ֶ ּכ ֶסף
ַקמ ֲקא ַקמ ˆּ ƒים
ֹאכֹל א ֶֹכֹל ָ ּכ ֵׁ˘ר!
¿ ּכ ִֵדי ֶׁ˘ ֶ ּכ ֶֹלב י ַק

ְהוִּדי ,זֶה
"הַק ֵשּׁם עָ נָה ֹלוֶֹ ,שׁ ָמּה ֶשׁנִּ ְִד ָרשׁ ִמיּ ִ
ַקרֱק ֹלַקעֲק שׂוֹת אֶ ת הַק הַק ְת ָחֹלָהֹ .לִ זְ רֱֹק אֶ ת
הַק ָח ְמ ִריּוּת ֹלְ תוֹ 0אֵ שׁ הַק ְקִּדֻק ָשּׁה .כְּ ֹלו ַקֹמר,
ֹלִ ְֱקשֹׁר כָֹּל ָדּבָ ר גּ ְַקשׁ ִמי אֶ ֹל הַק ָקִּדוֹשׁ בָּ רוּ 0הוּא,
אֶ ֹל הַק תּו ָֹרה וְ הַק ִמּ ְצווֹת ..וְ אַחֲק ֵרי ֶשׁעו ִֹשׂים אֶ ת
זֶה ,כְּ בָ ר זוֹכִ ים ֹלְ הַק ְצֹל ָָחה אֱ ֱִקית...

נא ֹלשמור
עֹל ֱקִדושת
הגיֹליון

"כָּ 0גַּקם ִעם הַק ְמּ ִסבָּ ה הַק זֹּאת .אֲק נ ְַקחנוּ נ ַקָתנּוּ
רוּחנִ י ,וְ הַק ֵשּׁם עָ זַקר ֶשׁ ִהיא ִתּ ְהיֶה
ֹלָהּ ֹתּכֶן ָ
טוֹבָ ה וּמֻק ְצֹל ַקַקחת".
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

י˙ ֹƒלי
¿ ּכ ָבר ָﬠ ָׂ ˘ƒ
חֹר ָ ּבר ׁ
ֹא˘!
יֵ ׁ˘ ¿ֹל ָך חֹר ָ ּבר ׁ
ֹא˘?
ָאז ַ ˙¿ ˙ּƒקח ֵּפ ׂ˘ ¿ֹל ֻק˜ ַקּפ˙ ¿ˆ ִָד ָ˜ה!

ימים ֶשֹׁל הַק ַקמּחֲק נֶה.
הַק ְשּׁכוֹֹל וְ הָ אֵ ִ

ְמגִ לָּ ה ְבּבוּכֶ נְ וַק ֹלְ ִד
ַקתּ ְחכְּ מֹנִ י ַקהגֵּ ר
יוֹם אֶ ָחִד ֹלְ עֵ ת צָ הֳ ַקריִם,
ִיתי עֲק ַקִדיִן גּוֹי ,עָ בַק ְר ִתּי
כְּ ֶשׁהָ י ִ
ְהוִּדי בּ ֹו
'תֹּלְ מוִּד תּו ָֹרה' י ִ
מֵ אֲק חו ֵֹרי ַק
ְהוִּדיִּים אֶ ת פָּ ָר ַקשׁת
ֹל ְָמִדוּ ְיֹל ִִָדים י ִ
ְתּצַק וֶּה .הַק ְמֹּלַקמֵּ ִד ֶשׁלָּהֶ ם ִה ְס ִבּיר
וּב ִה ְתֹלַקהֲק בוּת עַק ֹל
ֹלָהֶ ם ְבּ ַקחיּוּת ְ
הַק ח ֶֹשׁן וְ הָ אֵ פוִֹד ֶשֹׁל הַק כּוֹהֵ ן
הַק גִָּדוֹֹל ,וְ עַק ֹל הָ אֲק בָ נִ ים הַק נְּ ִִדירוֹת
הַק ְקּבוּעוֹת בָּ הֶ ם.
אָמ ְר ִתּי ֹלְ עַק ְצ ִמיָ :שׁוֶה ֹלִ ְהיוֹת
ַק
ְהוִּדי! אֵ ֹלֵ 0וְ אֶ ְת ַקגּיֵּר כְּ ִדֵ י ֶשׁיַּקעֲק שׂוּ
י ִ
או ִֹתי כּוֹהֵ ן גִָּדוֹֹל.
הָ ֹלַקכְ ִתּי ֹלְ ַקשׁ ַקמּאי הַק זּ ֱֵָקן ִעם
הַק בַּק ָקּ ָשׁה הַק זּוֹ ,אֲק בָ ֹל הוּא ָדּ ָחה
או ִֹתי .הֶ ְחֹל ְַקט ִתּי ָֹל ֶֹלכֶת ֹלְ ִהלֵֹּל
הַק זּ ֱֵָקן.
אָמר:
ִהלֵֹּל הֵ ִאיר ֹלִ י פָּ נִ ים וְ ַק
"בַּק ָקּ ָשׁה יָפָ ה! אֲק בָ ֹל הַק ִאם אֶ ְפ ָשׁר
ֹלְ ַקמנּוֹת מֶ ֹלֶֶ 0שׁאֵ ינ ֹו יוִֹדֵ עַק אֶ ת
ִס ְִד ֵרי הַק ְמֹּלוּכָה? ֱקִֹדֶ ם ִתֹּלְ ַקמִד אֶ ת
הַק תּו ָֹרה!".
אָז הָ ֹלַקכְ ִתּי ֹלִ ֹלְ מֹ ִד .כְּ ֶשׁ ִהגּ ְַקענוּ
יוּמת",
ָ
ֹלַקפָּ סוֱּק "וְ הַק זָּר הַק ָקּ ֵרב
ָשׁאַֹלְ ִתּי אֶ ת הַק ְמֹּלַקמֵּ ִד" :עַק ֹל ִמי
נֶאֱ ַקמר הַק פָּ סוֱּק?" .עָ נָה ֹלִ י
הַק ְמֹּלַקמֵּ ִד" :עַק ֹל כָֹּל ִמי ֶשׁאֵ ינ ֹו כּוֹהֵ ן,
אֲק ִפלּוּ ָדּוִ ִד מֶ ֹלֶ 0י ְִשׂ ָראֵ ֹל!".
ַק
אָמ ְר ִתּי ֹלְ עַק ְצ ִמי ַקֱקֹל וָ חֹמֶ רִ :אם
ְהוִּדים ְמי ָֻקח ִסים נֶאֱ ַקמר כָּ– 0
עַק ֹל י ִ
אֲק זַקי גֵּר ֶשׁ ִה ְת ַקגּיֵּר ְבּוַק ַקדּאי ֶשׁאֵ ינ ֹו
יָכוֹֹל ֹלִ ְהיוֹת כּוֹהֵ ן!
כְּ ֶשׁפָּ ג ְַקשׁ ִתּי אֶ ת ִהלֵֹּל ,אַחֲק ֵרי
ָשׁר וּפָ שׁוּט,
יהוִּדי כּ ֵ
ֶשׁהָ פַק כְ ִתּי ֹלִ ִ
"הלֵֹּל הֶ עָ נָו! יָנוּחוּ
אָמ ְר ִתּי ֹלוִֹ :
ַק
כוּתK
ֹאשֶׁ ,Kשׁ ִבּזְ ְ
ֹלְְ Kבּ ָרכוֹת עַק ֹל ר ְ
ִה ְת ֱָק ַקר ְב ִתּי ַקתּ ַקחת כַּקנְ פֵ י הַק ְשּׁכִ ינָה".

בּוּכֶנְ וַק ֹלְ ִד ,תש"ה .בֵּ ין גִּ ְִדרוֹת הַק ַקתּיִֹל ֶשׁ ַקמּ ִקּיפוֹת
ֵיהנּוֹם הַק גְּ ִדוֹֹלִ ים ֶשֹׁל הַק צּו ֵֹרר
אֶ ת אֶ ָחִד ִמ ְסּנִ יפֵ י הַק גּ ִ
הַק נּ ִ
וּמזֵיָ -רעָ ב.
ְהוִּדים ְמעֻקנִּ ים ְ
ָאציִ ,מ ְתהַק לְּ כִ ים י ִ
בוּשׁים ִבּכְ ֹתנֶת
כָֹּל הָ אֲק ִס ִירים ְבּ ַקמחֲק נֵה הָ ִרכּוּז ֹלְ ִ
רוּבים
יִדה .עַק ֹל זְ רוֹעו ֵֹתיהֶ ם ְצ ִ
הַק פַּק ִסּים הָ אֲק ִח ָ
אָסירֶ ,שׁנּו ְֹטֹלִ ים מֵ הֶ ם אֶ ת ְשׁ ָמם וְ אֶ ת
ִמ ְס ְפּ ֵרי הָ ִ
כְּ בו ִָֹדםַ .קר ִבּים מֵ הֶ ם נו ְֹפֹלִ ים חֲק ֹלָֹלִ ים יוֹם יוֹםִ ,מי
ִבּיִדֵ י הַק ְמּ ַקר ְצּ ִחים ִמי ְבּ ַקמחֲק ֹלוֹת א ֹו ְבּ ָרעָ ב.
אוִּדים מוּצָ ֹלִ ים מֵ אֵ שְׁ ,שֹׁל ִִָדים
ִ
ַקרֱק ְמעַק ט
ְמהַק לְּ כִ יםְ ,מנ ִַקסּים ֹלְ הַק עֲק ִביר ְבּ ִ
ֱקֹשׁי ַקרב אֶ ת הַק יּוֹם.
ִאישׁ אֵ ינ ֹו יוִֹדֵ עַק ָמ ַקתי ִתּ ְס ַקתּיֵּם הַק ִמֹּלְ ָח ָמה הָ אֲק רֻק כָּה
ָאצי
וְ הַק נּו ָֹראָה .אֵ ין ֹלָהֶ ם מֻק ָשּׂג עַק ִד כּ ַָקמּה הַק צָּ בָ א הַק נּ ִ
יח ֹלִ כְ בֹּשׁ אֶ ת הָ ע ֹוֹלָם כֻּקלּוֹ ,כְּ ִפי ֶשׁזּוֹמֵ ם
ַקמ ְצֹלִ ַק
ַקמנְ ִהיג ֹו הַק צּו ֵֹרר.
אֶ לָּא ֶשׁגַּקם כָּאן ,נו ְֹצרוּ בֵּ ין הָ אֲק ִס ִירים מֵ עֵ ין
ַק
'מעֲק ָמִדוֹת' .אֲק נִ יֹ ,לְ ָמ ָשֹׁלִ ,ה ְשׁ ַקתּיַּקכְ ִתּי ֹלִ ְֱקבוּצַק ת
יעית'.
יֱקים' )אֲק ִס ִירים( ֶשֹׁל 'הַק קּו ָֹמה הָ ְר ִב ִ
הַק ָ'קּצֶ ְטנִ ִ
הַק כַּקוָּ נָה ֹלְ ַקִד ְרגַּקשׁ הָ עֵ ץ הָ עֶ ֹלְ יוֹן ֶשׁ ִבּ ְצ ִריפֵ י הָ אֲק ִס ִירים.
ַקדּ ְרגְּ ֵשׁי הָ עֵ ץ הַק גּ ִַקסּים סֻק ְדּרוּ ְבֱּקוֹמוֹת ,וְ הָ אֲק ִס ִירים
ִפּ ְתּחוּ ְס ִביבָ ן תּו ָֹרה ְשֹׁל ֵָמה.
ֹלְ כָֹל ֱקו ָֹמה י ְִתרוֹנוֹת וְ חֶ ְסרוֹנוֹת ִמ ֶשּׁלָּהּ.
ֹלְ ִדֻק גְ ָמה ,כְּ כָֹל ֶשׁהַק קּו ָֹמה נְ מוּכָה יו ֵֹתר – ַקֱקֹל יו ֵֹתר
ֹלְ ַקטפֵּ ס אֵ ֹלֶיהָ ְבּסוֹף יוֹם עֲק בו ִָֹדה ְמפָ ֵר ,0כְּ ֶשׁהַק גּוּף
ָחֹלוּשׁ כָֹּל-כָּ .0אַק 0יֵשׁ י ְִתרוֹן ַקדּוְ ֱָקא בַּק ַקדּ ְרגָּשׁ
ֹאשׁ ,Kוְ ַקא ָתּה ז ֹוכֶה
הָ עֶ ֹלְ יוֹן; כַָּ 0קרֱק הַק גַּקג מֵ עַק ֹל ר ְ
ֹלִ ְמעַק ט ְפּ ָר ִטיּוּת וִ י ֹכֹלֶת ֹלִ ְבר ַקֹח ֱִק ְמעָ ה מֵ אֲק וִ ַקירת

אֲק ַקח ְשׁוֵרוֹשׁ,
ְבּ ַקמֹלְ כוּת
הַק נִּ ְר ָדּ ִפים
וּכְ ֶשׁ ָקּ ָראנוּ עַק ֹל הַק יְּשׁוּעָ ה ִה ְת ַקמלֵּא הַק לֵּב
רוּח ִעלּ ִָאית
ִרנָּהַ .קח ְשׁנוּ ִה ְתרו ְֹממוּתַ -ק
וְ ִה ְתֹלַקהֲק בוּת גְּ ִד ֹוֹלָה.

בוּרה
ֵיתי ִעם אַנְ ֵשׁי הַק חֲק ָ
אֲק נִ י נִ ְמנ ִ
הַק חֲק ִס ִיִדית .כְּ בָ ר עָ בַק ְרנוּ אֶ ת ִשׁ ְבעַק ת
ֵיהנּוֹם ֶשֹׁל הַק ִמֹּלְ ָח ָמה ,וְ יַקִד
ְמִדו ֵֹרי הַק גּ ִ
הַק הַק ְשׁגּ ָָחה זִ ְמּנָה או ָֹתנוּ י ַקַקחִד ֹלְ פֻקנְ ָדֱּק
ְמשֻׁק ָתּף ְבּבוּכֶנְ וַק ֹלְ ִד.
וּבכַקוָּ נָה ְתּ ִחלָּה
הָ יִינוּ ְמגֻקבָּ ִשׁיםְ ,
בָּ ַקח ְרנוּ ֹלְ ִה ְשׁ ַקתּכֵּן ְבּצַק וְ ָתּא בַּק 'קּו ָֹמה
הָ ְר ִב ִ
יעית' .כָּ 0נִ ִסּינוּ ֹלִ יצוֹר ֹלְ עַק ְצמֵ נוּ
רוּחנִ ית' בַּק אֲק פֵ ֹלַקת הַק ַקמּחֲק נֶה .הַק ִמּקּוּם
ָ
'ֱקו ָֹמה
הַק גָּבוֹהַּק ִא ְפ ֵשׁר ֹלָנוּ ֹלְ ַקת ְֱק ֵשׁר זֶה ִעם זֶה ,וֹּלְ שׂוֹחֵ ַקח
ִשׂיחוֹת ִחזּוֱּק בֵּ ינֵינוּ .זֶה הָ יָה הֶ כְ ֵר ִחי כְּ ִדֵ י ֶשׁ@א
נְ ַקאבֵּ ִד אֶ ת ְשׁאֵ ִרית הָ ָרצוֹן ֹלִ ְחיוֹת.
"מ ֶשּׁנִּ כְ נָס
ַקֹל ְיֹלָה ַקֱקר אֶ ָחִד נִ זְ כּ ְַקרנוּ ְבּ ִִד ְב ֵרי חֲק זַק"ֹל ִ
אֲק ִָדר ַקמ ְר ִבּין ְבּ ִשׂ ְמ ָחה"ְ ,
וּבֹלִ בֵּ נוּ ִה ְתעו ֵֹרר ָרצוֹן עַק ז
פּוּרים כְּ ִהֹלְ כָתוֹ.
ֹל ְַקחגֹּ ג אֶ ת ִ

"מגִ לָּה נִ ְֱק ֵראת
יעית'ְ :
ֶשׁ ָגֹּלַקשׁ ִמן 'הַק קּו ָֹמה הָ ְר ִב ִ
ְבּי"אְ ,בּי"בְ ,בּי"ג"...
כְּ ֶשׁ ִהגִּיעַק יוֹם ֵשׁנִיַ ,קתּעֲק נִית אֶ ְס ֵתּר ,כְּ בָ ר הָ יִינוּ
ְנִרגּ ִָשׁים ְוִּדרוּכִ יםִ .מיִָּד ְבּצֵ את הַק צּוֹם ִ'ה ְת ַקא ַקסּ ְפנוּ'
בַּק 'קּו ָֹמה הָ ְר ִב ִ
יעית' .הַק ִשּׂ ְמ ָחה אָחֲק זָה ְבּ ֻקכלָּנוּ וְ ִהיא
ִה ְתפַּק ְשּׁ ָטה אֶ ֹל הַק ַקדּ ְרגּ ִָשׁים ֶשׁבַּק קּוֹמוֹת הַק ַקתּ ְחתּוֹנוֹת.
עֵ ינַקיִם כְּ בוּיוֹת הֵ חֵ לּוּ ֹלְ נ ְַקצנֵץ בַּק חֲק ֵשׁכָה" .גַּקם אֲק נ ְַקחנוּ
יְּהוִּדים.
רו ִֹצים ֹלְ ִה ְתנ ֵַקקּם ְבּהָ ָמן הָ ָר ָשׁע"ֹ ,לָחֲק שׁוּ הַק ִ

בַּק יּ ִָמים הַק בָּ ִאים עָ בַק ְִד ִתּי ִבּ ְשׁאֵ ִרית כּוֹחו ַקֹתי
וְ ֹלִ ַקקּ ְט ִתּי ְפּ ֹסֹלֶת ֶשֹׁל נְ יָר ֶשׁ ִה ְתגַּקֹלְ גְּ ֹלָה בַּק חֲק צַק ר
אתי פֶּ ֶתֱק ֱָקרוּעַק ֶשׁ ִה ְשֹׁלִ יכוּ
הַק ַקמּחֲק נֶה .פֹּ ה ָמצָ ִ
ָאציםָ ,שׁם חֲק ִתיכַקת נְ יָר גַּקס
אַנְ ֵשׁי הַק ִמּ ְשׂ ָרִד הַק נּ ִ
וְ עָ בֶ ה ֶשׁנִּ ְֱק ַקרע ִמ ַקשֱּׂק מֶ ֹלֶט ,וַק אֲק ִפלּוּ הָ יָה ֹלִ י ַקדּף
יֱקים.
ָאצי ְמצֻק יָּרֶ ,שׁשּׁוֹּלָיו נו ְֹתרוּ ֵר ִ
ִמתּוִֹ 0עתּוֹן נ ִ

ִה ְמ ַקתּנּוּ ֶשׁהַק ָשּׁעוֹת י ְַקחֹלְ פוּ וְ הַק ַקלּ ְיֹלָה יַקעֲק ִמיֱק ,כְּ ִדֵ י
ֹלְ הַק נְ ִמי 0אֶ ת הַק ִסּכּוּן ֶשׁשּׁו ְֹמ ֵרי הַק ַקמּחֲק נֶה
הַק ְמּרֻק ָשּׁ ִעים י ְַקח ְשׂפוּ אֶ ת הַק חֲק גִ יגָה .הַק לָֹּלוּ א ִה ְסּסוּ
ֹלִ ְרצ ַקֹח ִמי ֶשׁהֵ פֵ ר אֶ ת ַקתּ ָקּנוֹת הַק ַקמּחֲק נֶה.

כָּעֵ ת נִ ְִד ַקר ְשׁנוּ ֹלְ ִעפָּ רוֹןִ .ה ַקשּׂגְ נוּ עוֹפֶ ֶרת
ֶשׁ ִשּׁ ְמּ ָשׁה ִמלּוּי ֹלְ ִעפָּ רוֹן ָשׁ ִביר ,מֵ הַק סּוּג ֶשׁ ִשּׁמֵּ שׁ
בַּק עֲק ֹלֵי ְמֹלָאכָה וְ ַקנגּ ִָרים .הָ ִ'עפָּ רוֹן' עָ בַק ר ִמיִָּד ֹלְ יִָד.
סוֱּקים ֶשׁ ָזּכַקר עַק ֹל-פֶּ ה
כָֹּל אֶ ָחִד ָר ַקשׁם כּ ַָקמּה ְפּ ִ
ִמ ְמּגִ לַּקת אֶ ְס ֵתּר .אַט-אַט נִ ְר ַקֱקם ֹל ֹו ִספּוּר ְמגִ לַּקת
אֶ ְס ֵתּר עַק ֹל י ְִריעַק ת הַק נְּ יָר הַק ְמּאֻק ֹלְ ֶתּ ֶרת.

ֻקכּלָּנוּ ִה ְמ ַקתּנּוּ ְבּמֶ ַקתח ֹלִ ְֱק ִריאַת הַק ְמּגִ לָּה הַק חֲק גִיגִית.
י ַקִָד ְענוּ ֶשׁ ְמּגִ לַּקת הַק נְּ יָר וְ הָ ִעפָּ רוֹן ֶשׁלָּנוּ אֵ ינָהּ כְּ ֵשׁ ָרה
ֹלְ ִב ְרכַּקת "עַק ֹל ִמ ְֱק ָרא ְמגִ לָּה" ,אַקִ 0שׂ ְמ ָח ֵתנוּ גָּאֲק ָתה.
ַקח ְשׁנוּ ֶשׁאָנוּ עו ְֹמ ִִדים ֹלְ נַקצֵּ ַקח אֶ ת הָ ָמן ֶשֹׁל יָמֵ ינוּ.
וּבֹלֵב
ְמגִ לַּקת הַק נְּ יָרֶ ,שׁנִּכְ ְתּבָ ה ְבּאֶ ְצבָּ עוֹת רו ְֹטטוֹת ְ
יְֱק ָרה ֹלָנוּ עַק ִד ְמאוִֹד.
יְתה ָ
ימה ,הָ ָ
פּוֹעֵ ם מֵ אֵ ָ

פּוּרים נִ כְ ַקתּב עַק ֹל ְ'מגִ לָּה' ְבּ ַקמחֲק נֵה בּוּכֶנְ וַק ֹלְ ִד
נֵס ִ
– הָ אֵ ין זֶה נֵס ִבּ ְפנֵי עַק ְצמוֹ?...

וְ אָז ִהגִּ יעָ ה הַק ָשּׁעָ הְ .בֹּלֵב ִמ ְתר ֹונֵן ִה ְת ַקחֹלְ נוּ
ֹלִ ְֱקרֹא "וַק י ְִהי ִבּימֵ י אֲק ַקח ְשׁוֵרוֹשׁ" ...הָ ָמן הָ ָר ָשׁע,
ְהוִּדי ,הַק יְּשׁוּעָ ה
ְמזִ ַקמּת הַק הַק כְ ָח ִָדה ֶשֹׁל הָ עָ ם הַק יּ ִ
מוּח ִשׁית .א
צוּרה ָ
הַק ִפֹּלְ ִאית – כָֹּל אֵ לּוּ ֹל ְָבשׁוּ ָ
ְהוִּדים
ִה ְת ַקֱק ֵשּׁינוּ ֹלְ ִהזְ ַקדּהוֹת ִעם ְתּחוּשׁוֹת הַק יּ ִ

פּוּרים ִה ְת ֱָק ֵרבִ ,הצַּק ְע ִתּי ֹלַקחֲק בֵ ִרים ֹלִ ֹלְ מֹ ִד
כְּ ֶשׁ ִ
אֶ ת ִמ ְשׁנָיוֹת ַקמסֶּ כֶת ְמגִ לָּה .עֶ ֶרב אֶ ָחִד נִ ְשׁ ַקמע
ֹל ַקַקחשׁ בַּק חֲק ֹלַקֹל הָ אֲק וִ יר הַק ָדּחוּס ֶשֹׁל ְצ ִריף הַק ַקמּחֲק נֶה,

כַּקאֲק ֶשׁר ַקֱק ְרנֵי אוֹר פּוֹגְ עוֹת ְבּחֵ פֶ ץ ,הֵ ן ְמ ִטיֹלוֹת צֵ ֹל .כָּ 0גַּקם ַקֱק ְרנֵי
הָ ֶרנְ ְטגֶּן .אֲק בָ ֹל ְבּשׁ ֹונֶה ִמ ַקקּ ְרנֵי הָ אוֹרַ ,קֱק ְר ַקניִם אֵ לּוּ חו ְִֹדרוֹת ֹלְ תוֹ 0גּוּפֵ נוּ וְ הַק צֵּ ֹל
ימיִּים.
יב ֵרי גּוּפֵ נוּ הַק ְפּנִ ִ
ֶשׁהֵ ן ְמ ִטיֹלוֹת ,הוּא ֶשֹׁל אֵ ְ
ַקדּ ְמיְנוּ ָמה ֱקו ֶֹרה ְבּ ִצלּוּם ֶרנְ ְטגֶּן :הַק ַקקּ ְר ַקניִם עו ְֹברוֹת ְבּ ַקֱקלּוּת דֶּ ֶר 0הָ ְר ֱָקמוֹת הָ ַקרכּוֹת ְבּתוֹ 0הַק גּוּף
ֹלוּח ִצלּוּםִ ,פיֹלְ םֶ ,שׁנִּ ְמצָ א
)ֹלְ ָמ ָשֹׁל בָּ עוֹר ,בַּק שֻּׁק ָמּן ,בַּק ְשּׁ ִר ִירים וּבַק ָדּם( ,יו ְֹצאוֹת מֵ הַק גּוּף וּפוֹגְ עוֹת ְבּ ַק
ֹלוּח הַק ִצּלּוּם – ַקמ ְשׁ ִחיר.
ֱָקרוֹב ְמאוִֹד ֹלַקגּוּף .הַק ָמֱּקוֹם ֶשׁבּ ֹו פָּ גְ עוּ הַק ַקקּ ְר ַקניִם ְבּ ַק
ְר ֱָקמוֹת ֱָקשׁוֹת ,כְּ מ ֹו הָ עֲק צָ מוֹתַ ,קדּוְ ֱָקא 'עו ְֹצרוֹת' אֶ ת הַק ַקקּ ְר ַקניִם וּמוֹנְ עוֹת מֵ הֶ ן
ֹלְ הַק גִּ יעַק אֶ ֹל ַק
צוּרת
לּוּח צֵ ֹל ֹלָבָ ן ְבּ ַק
ֹלוּח הַק ִצּלּוּם .זֹאת הַק ִסּבָּ ה ֶשׁרו ִֹאים עַק ֹל הַק ַק
הָ עֶ צֶ םִ .אם ַקתּ ְב ִחינוּ ְבּ ִצלּוּם הָ ֶרנְ ְטגֶּן ְבּג ֹונֵי אָפֹ רֵ ,תּ ְִדעוּ ֶשׁאֵ לּוּ ְר ֱָקמוֹת שׁוֹנוֹת
ֶשׁנִּ ְצבָּ עוֹת ִבּגְ וָ נִ ים עַק ֹל ִפּי ְיכָֹלְ ָתּן ֹלְ הַק עֲק ִביר אֶ ת הַק ַקקּ ְר ַקניִם ,א ֹו ֹלַקעֲק צֹר או ָֹתן.

זִ יֱק ֶשֹׁל אֱ מוּנָה וְ ִת ְֱקוָ ה נִצַּק ת בַּק לְּ בָ בוֹת הַק ְדּווּיִים.

ֹלְ ִשׂ ָ
יאהּ ִהגִּ יעָ ה הַק ִשּׂ ְמ ָחה ְבּתֹם
הַק ְמּגִ לָּהִ .ה ְת ַקחֹלְ נוּ ֹלְ ַקמֹלְ מֵ ֹל "שׁו ַקֹשׁנַּקת
יַקעֲק ֱקֹב צָ הֳ ֹלָה וְ ָשׂמֵ ָחה" ,וֹּלְ פֶ ַקתע פָּ ַקרץ ֹל ֹו
הַק ִשּׁיר ִמ ְשּׂפָ ֵתינוּ ְבֹּלִ י ַקמ ְעצו ִֹרים,
ְבּ ִה ְתֹלַקהֲק בוּת גְּ ִד ֹוֹלָהִ ,מתּוֹ 0אֱ מוּנָה
ְהוִּדית
רוּח הַק יּ ִ
יו ֱֶֹקִדֶ ת .ז ֹו הָ י ְָתה ְשׁעָ ָתהּ ֶשֹׁל הָ ַק
יתנָהֶ ,שׁשּׁוּם ָדּבָ ר א יָכוֹֹל ֹלָהּ .גַּקם
חוּשׁה וְ הָ אֵ ָ
הַק נְּ ָ
כָּאןְ ,בּגֵיא הַק צַּק ֹלְ ָמוֶת ,עוִֹד נִ זְ כֶּה ֹלְ נֵס.
נִ ְִדמֶ ה הָ יָה ֹלָנוּ ֶשׁ ַקמּחֲק נֵה בּוּכֶנְ וַק ֹלְ ִד כֻּקלּ ֹו עוֹצֵ ר אֶ ת
וּמ ְֱק ִשׁיב ֹלְ ֱקוֹֹלו ֵֹתינוּ הַק ָשּׁ ִרים "אָרוּר
ימת ֹו ַק
נְ ִשׁ ָ
ְהוִּדי!".
הָ ָמן אֲק ֶשׁר ִבּ ֵקּשׁ ֹלְ ַקא ְבּ ִִדי! בָּ רוָּ 0מ ְר ְדּכַקי הַק יּ ִ
הַק 'חֲק גִ יגָה' ִה ְס ַקתּיּ ְָמה .הַק ְדּ ָמ ָמה ָשׁבָ ה ֹלִ ְשׁרוֹת
בַּק ְצּ ִריף הֶ ָחשׁוּ .0אַק 0אוֹר גִָּדוֹֹלִ ,בֹּלְ ִתּי-נִ ְראֶ ה ,אָפַק ף
אוֹתוֹ.
ֹלְ ָמחֳ ָרת ,הַק ְשׁכֵּם בַּק בּ ֱֶֹקרַ ,קשׁ ְבנוּ ֹלְ ִשׁגְ ַקרת הַק יּוֹם-
ֱקֹשׁי ַקרב ֵשׂ ַקרכְ נוּ אֶ ת ַקרגְ ֹלֵינוּ ֹלָעֲק בו ִָֹדה
יוֹםְ .בּ ִ
הַק ָקּ ָשׁהְ .
וּבכָֹל זֹאתַ ,קח ְשׁנוּ ֶשׁאֲק וִ ַקירת הַק ַקמּחֲק נֶה
ִה ְשׁ ַקתּנְּ ָתהִ .תּ ְֱקוָ ה חֲק ִָד ָשׁה ִבּ ְצ ְבּצָ ה ִבּ ְֱקצֵ ה הָ אֹפֶ ֱק.
ְֱק ִריאַת "אָרוּר הָ ָמן" הָ עַק זָּה ֶשׁ ִה ְשׁ ַקמ ְענוּ בַּק ַקלּ ְיֹלָה,
רוּח ַקחיִּים.
יחה בָּ נוּ ַק
הֵ ִפ ָ
ְבּאוֹת ֹו יוֹם זָכִ ינוּ ֹלְ ִה ְתגּ ְַקשּׁמוּת ִמ ְשׁאַֹלְ ֵתּנוּ.
אַב ָרהָ ם אֵ ֹלִ יָּהוּ ,בָּ חוּר נִ ְמ ָרץִ ,מ ְקּבוּצַק ת 'הַק קּו ָֹמה
ְ
יעית' ,בָּ א ְבּ ִריצָ ה ֹל ְַקצּ ִריףְ .בּ ֶשׁ ֱֶקט ְבּ ֶשׁ ֱֶקט
הָ ְר ִב ִ
ֹל ַקָחשׁ ְבּאָזְ נֵינוּ אֶ ת הַק סּוִֹד הַק גִָּדוֹֹל ֶשׁגִּ לָּה ֹל ֹו
יטֹלֶר ַקֱקאפּוּט!
"ה ְ
ִ
אוֱּק ָר ִאינִ י:
הַק ַק'קּאפּוֹ' הָ ְ
הַק גּ ְֶר ָמנִ ים מוּבָ ִסים!".
יסן ,נִ כְ נְ סוּ
אַחר-כְָּ ,0בּכ"ח ְבּנִ ָ
כְּ חִֹדֶ שׁ וָ חֵ ִצי ַק
אַרצוֹת הַק ְבּ ִרית ֹלְ ַקמחֲק נֵה בּוּכֶנְ וַק ֹלְ ִד וְ ִשׁ ְח ְררוּ
ַקח ָיֹּלֵי ְ
אֶ ת תּו ָֹשׁבָ יו.

יניֲ :קח ָבֹל ֶׁ˘ ֲקא ƒני ֹלֹא ָיכוֹ ֹל
ּƒפ ƒ
ּ
ֹƒל ¿ראוֹ ˙ ֶא˙ ¿ ּכ ֵֹלי ַקה ּƒמ ¿˜ ִָד ׁ˘.
¿ֹל ָמ ָׁ˘ֹלֹƒ ,ל ¿ראוֹ ˙ ֶא˙ ƒמ ¿ז ַק ּבח
ַקה ָ ּז ָהב ,אוֹ ֶא˙ ƒמ ¿ז ַק ּבח ַקה ¿ ּנח ֶֹ˘˙

ַקאבָּ אָ :נכוֹ ןַ ,קא ָּ˙ה ˆוֹ ִֵד˜ָֹ .ל ֵכן
ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ƒמ ¿˙ ַקּפ ¿ ֹּל ֹƒלים ¿ ּב ָכֹל יוֹ ם
ֶׁ˘ ֵ ּבי˙ ַקה ּƒמ ¿˜ ָ ִּד ׁ˘ ƒי ָ ּב ֶנה ¿ו ƒנ ¿ז ֶ ּכה
¿ ּכ ָבר ֹƒל ¿ראוֹ ˙ ֶא˙ ַקה ּכֹֹל ¿ ּבמוֹ
ֵﬠ ֵ
יננוֲּ .קא ָבֹלƒ ,אם ַקנ ֲקﬠ ƒמי˜
¿ֹל ƒה ¿˙ ּבוֹ ֵנןƒ ,נ ¿ר ֶאה ֶׁ˘ ַּקמ ּ ֶׁ˘ה ּו ƒמן
ַקה ּƒמ ¿ז ֵ ּב ַקחּ ֵ ,כן ֶא ¿פ ָׁ˘ר ֹƒל ¿ראוֹ ˙,
ַק ּגם ַקה ּיוֹ ם.

יניָ :מה? ֵאיפֹה?
ּƒפ ƒ

ַקאבָּ אֵ :א ֶˆֹל ָ ּכֹל ¿יהו ִּƒדי! ָנכוֹ ן,
ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ֹלֹא ¿מ ֻקˆ ּƒפים ָז ָהב¿ ,וֹלֹא
¿נח ֶֹ˘˙ ו ¿ּב ָכֹל זֹא˙ ָ ּכֹל ¿יהו ִּƒדי
"מ ¿ז ֵ ּב ַקח"ּ ָ .כ˙וּב ַקﬠֹל
ִּדוֹ ֶמה ¿ֹל ƒ
ַקה ּƒמ ¿ז ¿ ּבחוֹ ˙ ָ ִּד ָבר ¿מ ַקﬠ ¿נ ֵיןֵ .הם
ַקאף ַקּפ ַקﬠם ֹלֹא ָהי ּו ¿יכוֹ ֹƒלים
¿ֹל ƒה ָּט ֵמא¿ .ו ָֹל ָּמה? ּ ƒכי ָה ƒע ָּ˜ר
'˙וֹ ¿ך' ֶׁ˘ ָ ֹּל ֶהםֶ ,זה
ֶׁ˘ ָ ּב ֶהם ֶזה ַקה ּ
ָה ֵﬠ ıאוֹ ָה ֶא ֶבן ֶׁ˘ ¿ ּב˙וֹ ך¿
ַקה ּƒמ ¿ז ֵ ּב ַקח¿ ,ו ֵא ֹּל ּו ֳח ָמ ƒרים ֶׁ˘ ֹּלֹא
¿מ ַק˜ ¿ ּב ֹƒלים ֻקט ¿מ ָאה.

)עֹל פי עִדותו שֹל יעֱקב פרנֱקֹל(

ִשׂ ְמ ָחה ֹלָ ֲקענִ יִּ ים
פוּרים וְ הֵ ִביא ֹל ֹו ִמ ְשֹׁלו ַקֹח
יִדיו ֶשֹׁל ַקר ִבּי ָדּוִ ִד ִמטּוֹֹלְ נָה ,בָּ א אֵ ֹלָיו ְבּ ִ
ְהוִּדי עָ ִשׁיר ,מֵ חֲק ִס ָ
י ִ
אַרבָּ עָ ה-עָ ָשׂר ַקמ ְט ְבּעוֹת זָהָ ב ,בַּק עֲק בוּר ַק
ָמנוֹת וְ כֵן ְ
'מ ָתּנוֹת ֹלָאֶ ְביוֹנִ ים'.
אַרבָּ עָ ה-עָ ָשׂר ַקמ ְט ְבּעוֹת זָהָ בִ ,מ ְפּנֵי ֶשׁ ְשּׁמ ֹו ֶשֹׁל
ִה ְס ִבּיר הֶ עָ ִשׁיר כִּ י הֶ ְחֹלִ יט ֹל ֵָתת ְ
ימ ְט ִריָּה  ,14וּכְ מ ֹו-כֵן הוּא זֱָקוֱּק ֹלִ ְרפוּאָה ְבּיִָדוֹ ,וְ 'יִָד' אַף ִהיא
הָ ַקר ִבּי – ָדּוִ ִד – ְבּגִ ַק
ימ ְט ִריָּה .14
ְבּגִ ַק
ִית
"שׁעֵ ר-נָא ֶשׁ ְשּׁ ִמי הָ יָה 'פַּק ְר ַקשׁנְ ָדּ ָתא' וְ ַקא ָתּה הָ י ָ
ִחיֵּ 0הָ ַקר ִבּי וְ הֵ גִ יב ִבּ ְב ִִדיחוּת הַק ַקדּעַק תַ :ק
זֱָקוֱּק ֹלִ ְרפוּאָה בַּק 'כּ ְַקרכּ ְַקשׁ ָתּא' – אֵ יז ֹו ִשׂ ְמ ָחה הָ י ְָתה ֹלָעֲק נִ יִּים"...

ָׂ˘ ƒריֲ :קא ָה ּה! ָ ּכ ¿ך ַק ּגם ¿ ּב˙וֹ ¿ך ָ ּכֹל
¿יהו ִּƒדיֵ ,י ׁ˘ ¿נ ָׁ˘ ָמה ¿˜ִדוֹ ָׁ˘ה
ו ¿ּטהוֹ ָרה ֶׁ˘ ƒהיא ַקאף ַקּפ ַקﬠם ֹלֹא
¿יכוֹ ָֹלה ¿ֹל ַק˜ ֵ ּבֹל ֻקט ¿מ ָאה! ֹלֹא ¿מ ַקׁ˘ ֶ ּנה
ֵא ¿
יזה
יך ַקה ¿ ּיהו ִּƒדי ƒנ ¿ר ֶאה ƒמ ַק ּבחוֵּ ,ıא ֶ
¿
'ˆ ּפוּי' ֵי ׁ˘ ָﬠ ָֹליו; ¿ ּב˙וֹ ך ּ˙וֹ כוֹ  ,הוּא
ƒ
ָּ˙ ƒמיִד ƒנ ¿ׁ˘ ָאר ¿מ ֻקח ָ ּבר ¿ֹל ַקה ּ ֵׁ˘ם.

ַקאבָּ אָ :נכוֹ ןַ ,קﬠ ¿כ ָׁ˘ו ƒנ ¿ׁ˘ ַקאר ָֹלנ ּו
יﬠ,
ַקר˜ ¿ֹל ַקח ּכוֹ ˙ ֶׁ˘ ַקה ¿ ּג ֻקא ָ ֹּלה ַקּ˙ ּ ƒג ַק
'מ ¿ז ֵ ּב ַקח' ַקה ָּ˜ִדוֹ ׁ˘ ֶׁ˘ ¿ ּב ָכֹל
¿ו ָאז ַקה ּƒ
¿יהו ִּƒדי ƒי ¿˙ ַק ּג ֶ ֹּלה.

