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ַקמ ֲקע ֱָקב ָצמוִּד
5

ִע ְס ֱָקה הוֹגֶ נֶ ת

"חג ָשׂמֵ ַקח ֹלְָ ,1חבֵ ר!"ִ ,ה ְת ַקֱקדֵּ ם ֹלִ ְֱק ָראת ֹו
ַק
ר' יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק ְבּ ִשׂ ְמ ָחה .הוּא נִ חֵ שׁ ִמיִָּד
ֶשׁזֶּהוּ ִצ'יֱק ֹו עָ ֹלָיו ִספַּק ְרנוּ ֹל ֹו ִמקִֹּדֶ ם ,אֲק בָ ֹל
הוּא כַּקנִּ ְראֶ ה בָּ ַקחר ֹלְ ִה ְתיַקחֵ ס אֵ ֹלָיו אַחֶ ֶרת
ֹלוּטין ִמ ָמּה ֶשׁ ִצּ ִפּינוּ" .כָֹּל הַק כָּבוִֹד
ֹלַקחֲק ִ
את! כָֹּל הַק כָּבוִֹד גַּקם ָֹלכֶם ,חֶ ְב ֶר'ה!" ,הוּא
ֶשׁבָּ ָ
בוּרה הַק נִּ ְִדהֶ מֶ ת ֶשׁמֵּ אֲק חו ֵֹרי
פָּ נָה אֶ ֹל הַק חֲק ָ
ימה ,אֵ ין
ִצ'יֱקוֹ" .בּוֹאוּ! בּוֹאוִּ ,הכָּנְ סוּ ְפּנִ ָ
זְ ַקמן! אֲק נ ְַקחנוּ כְּ בָ ר רו ִֹצים ֹלְ הַק ְת ִחיֹל אֶ ת
עֲק ֶשׂ ֶרת הַק ִדּ ְבּרוֹת"...
רוּרים עָ ֹלוּ ִבּ ְפנֵיהֶ ם ֶשֹׁל
ימנֵי ְמבוּכָה ְבּ ִ
ִס ָ
הַק נְּ עָ ִריםִ .ה ְרגּ ְַקשׁ ִתּי ִפּ ְתאוֹם ֶשׁאֵ ין בָּ הֶ ם רֹעַק
אֲק ִמ ִתּיָ ,חֹלִ יֹלָהְ .ס ָתם שׁו ְֹבבוּת ֶשֹׁל נְ עָ ִרים
ַקח ְס ֵרי ַקמעַק שׂ .עֵ ינָיו הַק ְמּ ִאירוֹת וּזְ ֱָקנ ֹו הַק ְמּג ָֻקדֹּל
ֶשֹׁל ר' יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק ִה ְר ִשׁימוּ או ָֹתם וְ הֵ ם ַקדּי
ִצ'יֱק ֹו נִ ְשׁ ְמעוּ
ִה ְתבַּק יְּשׁוּ .מֵ אֲק חו ֵֹרי
שׁוּשׁים" :עֲק זֹבִ ,צ'יֱקוֹ! Bא ַקמ ְת ִאים!
ֹל ְַקח ִ
ְשׁ ַקמעִ ,צ'יֱקוֹ! זֶה ַקרב ,זֶה! ַקא ָתּה Bא יָכוֹֹל
ֹלִ ְשׁפֹּ 6עָ ֹלָיו ַקמיִם ְס ָתם ָכּכָה ,זֶה חֵ ְטא!"...
אַחר זֶה אֶ ת 'נִ ְשׁ ֱָקם'
הַק נְּ עָ ִרים ִהנִּ יחוּ בָּ זֶה ַק
וְ ִה ְת ִחיֹלוּ ֹלְ הָ ִאיץ ְבּ ִצ'יֱק ֹו ְבֱּקוֹֹל ָרם יו ֵֹתר:
"טוֹבִ ,צ'יֱקוֹ ,אֲק נ ְַקחנוּ נִ כְ נ ִָסים! ָמה יֵשׁ?
הַק ַקמּיִם Bא י ְִב ְרחוְֱּ .קצָ ת תּו ָֹרהְֱ ,קצָ ת
יֱקיםֹ ...ל ָָמּה Bא!".
אַר ִט ִ
ְ
"פַּק ְח ִָדנִ ים!"ִ ,ה ְסתּוֹבֵ ב ִצ'יֱק ֹו ִפּ ְתאוֹם
"מה ֱָק ָרה ָֹלכֶם? אֲק נִ י ַקמכִּ יר
ֹלְ אָחוֹר ְבּזַקעַק םָ .
אֶ ת הָ ַקרבָּ נִ ים הָ אֵ לֶּה! ְס ָתם אֲק נ ִָשׁים ְרגִ יֹלִ ים!
יח ְתּ ִפלִּ ין זֶה
ָמה ֱָק ָרה ,זֶה ִמ ְצוָ הB ,א? ֹלְ הַק נִּ ַק
ִמ ְצוָ ה וְ ֹלִ ְשׁפַֹּ 6קמיִם ְבּ ָשׁבוּעוֹת זֶה Bא
יח
ִמ ְצוָ ה?!B ...א צָ ִרי 6אֶ ְתכֶם!" ,הֵ ִט ַק
בַּק חֲק בֵ ָריו ְבּבוּז וּפָ נָה ְבּהֶ ְחֹל ִֵטיּוּת בַּק חֲק ז ָָרה אֶ ֹל
ר' יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק כְּ ֶשׁהוּא מֵ ִרים אֶ ת ְדֹּלִ י
אַחִד הַק חֲק בֵ ִרים ֶשׁלּ ֹו ִמהֵ ר וְ נִ ָסּה
הַק ַקמּיִםַ ...ק
ֹלֶאֱ חֹז ְבּיִָד ֹו אַקִ 6צ'יֱק ֹו נִ עֵ ר אֶ ת יִָד ֹו ְבּגַקסּוּת.
"מה ַקא ָתּה ִמ ְתעָ ֵרב? ִאם ַקא ָתּה נ ֹוגֵעַק ִבּי
ָ
עַק כְ ָשׁו ִתּ ְהיֶה ִמ ְסכֵּן!"ִ ,ה ְב ִהיר ֹל ִַקמּ ְתעָ ֵרב
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ַקּ˙ ¿˜ ˆƒירֶ :ה ָח ƒסיִד ַקה ּ ƒנ ¿מ ָר ıו¿ סוֹ ֵחר ַקה ּבו ֹּƒלים ,ר' יָ ˆ¿ ƒח˜ נֶ ֶמסּ ƒ ,ב ֵּ˜ ׁ˘ ¿ֹל ַקז ּכוֹ ˙ סוֹ ֵחר י¿ הו ִּƒדי ַקא ¿ֹל ָמן ¿ ּב ֵׁ˘ם ַקמר ֵטנ¿ ֶ˜ֹל
יֹל˙ א ֶֹכֹל ָ ּכ ֵׁ˘ר .הוּא ֵה ƒביא ֹלוֹ ƒמ ִֵדּ י ָׁ˘בו ַקּﬠ ֲקארוּחוֹ ˙ ¿ ּכ ֵׁ˘רוֹ ˙ י¿ ָ˜רוֹ ˙ַ ,קא ¿ך ¿ֹל ַקא ַקחר ָׁ˘נָ ה וָ ֵח ˆƒי ƒה ¿˙ ָ ּב ֵרר ֶׁ˘ ֵהן ֹלֹא ָהי ּו
ַק ּב ֲקא ƒכ ַק
¿ט ƒעימוֹ ˙ ֹלוֹ  ,ו¿ הוּא ֶה ¡א ƒכיֹל ָ ּב ֶהן ֶא˙ ַק ּכ ¿ֹל ּבוֹ 

מאת עוזי ֱקפֹלון

ימה ַקמ ְמ ִתּינָה ַקֹל ְיֹּל ִִָדים ֹלְ יַקִד
 ַק'ֱקבָּ ֹלַקת פָּ נִ ים' Bא נְ ִע ָ
מוּשׁים
בֵּ ית הַק כְּ נֶסֶ ת ִבּ ְשׁכוּנַקת 'שֹׁהַק ם' :עַק ְשׂרוֹת ְיֹל ִִָדים חֲק ִ
ֹאשׁם ,כַּקמּוּבָ ןִ ,צ'יֱקוֹ.
וּבר ָ
ְבּ ַקמיִםְ ..

אכֹל ֹלנשמה

ב"ה ערב שבתֱ-קוִדש פרשת כי-תשא ט"ו אִדר התשע"ח  2.3.18גיֹליון מס' 268

י˘ ָ˙ם
ָח ¿ֹלפ ּו ׁ¿˘נָ ַק˙י ƒםֵ ,מ ָאז ¿ּפ ƒג ָׁ
ָה ַקא ֲקחרוֹ נָ ה ֶׁ˘ֹל ר' יָ ˆ¿ ƒח˜ ו ַקּמר ֵטנ¿ ֶ˜ֹל.

ָ ּברו ¿ּך ַקה ָ ּבא! ַקא ָּ˙ה ָהאוֹ ֵר ַקח
ֶׁ˘ ָ ֹּלנ ּו ¿ֹל ַׁק˘ ָ ּב˙ּ ֵ ,כן?

ֶשׁ ָשּׁ ַקמט אֶ ת יִָדוִֹ .מי רוֹצֶ ה ֹלְ הַק ְת ִחיֹל ִעם
ישׁי מֻק נָּח
ִצ'יֱק ֹו הַק ְמּג ָֻקדֹּל ,כַּקאֲק ֶשׁר כְּ בוִֹד ֹו הָ ִא ִ
עַק כְ ָשׁו עַק ֹל כַּקף הַק מֹּאזְ ַקניִם?
ימה וְ ...
ר' יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק צָ עַק ִד צַק עַק ִד אֶ ָחִד ֱָק ִִד ָ
יחה הֲק גוּנָה.
ָטפַק ח עַק ֹל ִשׁכְ מ ֹו ֶשֹׁל ִצ'יֱק ֹו ְט ִפ ָ
"זֶה גֶּבֶ ר!"ִ ,הכְ ִריז וְ ִצ'יֱק ֹו נֶאֱ ֹלַקם דּוֹם.
"שׁ ַקמעִ ,צ'יֱקוֹ ,אֲק נִ י אוֹהֵ ב חֶ ְב ֶר'ה כָּמוֶֹ 1שׁ0א
ְ
ִמ ְת ַקרגְּ ִשׁים ִמכָֹּל אֶ ָחִדַ ...קא ָתּה יוִֹדֵ עַק  ,גֶּבֶ ר זֶה
ִמי ֶשׁ ִמּ ְתגַּקבֵּ ר ,נָכוֹן? אָז אֲק נִ י מוּכָן גַּקם כֵּן
עַק כְ ָשׁו ֹלִ ְהיוֹת גֶּבֶ ר כָּמוַֹ !1קא ָתּה רוֹצֶ ה ֹלִ ְשׁפֹּ6
עָ ֹלַקי ַקמיִם? אֵ ין ְבּעָ יָה! ְשׁפֹ 6עָ ֹלַקי כּ ַָקמּה
ֶשׁ ַקא ָתּה רוֹצֶ ה .אֲק בָ ֹל ִבּ ְתנַקאי אֶ ָחִד"...

כניסת השבת
צאת השבת

ָׁ˘ֹלוֹ ם ¿ֹל ָך יוֹ ָמ ƒני ַקה ָ ּי ָ˜ר,
¿מ ַק˜ ֶּוה ֶׁ˘ ֹּלֹא ַקא ¿ר ּ ƒג ׁ
י˘
ָ ּכאן מו ָּזר ƒמ ַקִדּ י

ƒה ָ ּכנֵ ס ¿ ּב ַקב ָּ˜ ָׁ˘ה ,ו¿ ַק˙ ¿רגּׁ ƒ
י˘ ¿ ּבנוֹ ַקח.
ֵא ¿
יך ˜וֹ ¿ר ƒאים ¿ֹל ָך?

יﬠ ¿ֹל ָך ¿ֹל ַק˜ ֵ ּים
ֲקאנ ƒי י¿ כוֹ ָֹלה ¿ֹל ַקה ַ ˆּ ƒק
ימה?
ƒמ ¿ˆוָ ה ַק˜ ָ ֹּלה וּנ¿ ƒע ָ

יח עַק כְ ָשׁו ֹלְ ֻקכלָּם ֶשׁ ַקא ָתּה גֶּבֶ ר
"א ָתּה מוֹכִ ַק
ַק
וְ נִ כְ נָס ִא ִתּי ֹלְ בֵ ית הַק כְּ נֶסֶ ת ֹלִ ְשׁמֹ עַק אֶ ת
עֲק ֶשׂ ֶרת הַק ִדּ ְבּרוֹתִ ,בּגְ ֹלַקֹל ֶשׁזּ ֹו בֶּ אֱ מֶ ת ִמ ְצוָ ה
גְּ ִד ֹוֹלָה ְמאוִֹד ְבּ ַקחג הַק ָשּׁבוּעוֹת ֶשׁ0א ַקמ ְת ִאים
אַחר כָּ 6אֲק נ ְַקחנוּ
ֹלְֹ 1לְ הַק ְפ ִסיִד או ָֹתהּ ,וְ ֵתכֶף ַק
יו ְֹצ ִאים הַק חוּצָ ה וְ ַקא ָתּה ְמ ַקמלֵּא או ִֹתי ַקמיִם
כּ ַָקמּה ֶשׁ ִתּ ְרצֶ ה! עָ ִשׂינוּ עֵ סֶ ֱק?".
"ע ְס ֱָקה ה ֹו ֶגנֶתִ ,צ'יֱקוֹ!" ,הֻק ַקקּף ִצ'יֱק ֹו
ִ
ִבּ ְֱק ִריאוֹת" .צוִֹדֵ ֱק הָ ַקרב הַק זֶּה" ,אֲק בָ ֹל ר' יוֹסֵ ף
י ְִצ ָחֱק הַק נָּבוֹן Bא ֹל ַקָחץ עָ ֹלָיו ֶשׁיּו ִֹציא ִמ ִפּיו
יח אֶ ת
ְמפֹ ָרשׁוֹת אֶ ת הַק ִמּלָּה ְ'בּסֵ ִדֶ ר' ,וְ ַקרֱק ִהנִּ ַק
"תּ ְראֶ ה אֵ יז ֹו
אָמר ְבֱּקוֹֹלִ :
יִָד ֹו עַק ֹל כְּ ֵתפ ֹו וְ ַק
זְ כוּת יֵשׁ ֹלְַ .1קא ָתּה נִ כְ נָס וְ ֻקכלָּם אַחֲק ֶרי!1
רו ִֹאים ֶשׁיֵּשׁ ֹלְִ 1מלָּה בַּק ְשּׁכוּנָה הַק זֹּאת!",
ֱִקנּ ַקֵח ר' יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק ְבּ ַקמ ְח ָמאָה וְ ִה ְת ַקֱקדֵּ ם ִעם
ִצ'יֱק ֹו ְבּי ַקַקחִד ,זְ רוֹעַק עַק ֹל כּ ֵָתףֹ ,לְ בֵ ית הַק כְּ נֶסֶ ת.
עַק ֹל פֶּ ַקתח בֵּ ית הַק כְּ נֶסֶ ת ִה ְסתּוֹבֵ ב ר' יוֹסֵ ף
י ְִצ ָחֱק וְ ֱָק ָרא ְבֱּקוֹֹל ֹלְ עֵ בֶ ר הֲק מוֹן הַק ְיֹּל ִִָדים
"שׁאַף אֶ ָחִד Bא יָעֵ ז
ֶשׁצָּ פוּ ְבּמֶ ַקתח בַּק ְדּ ָר ָמהֶ :
ֹלִ נְ גֹּ עַק בַּק ַקמּיִם!".
המשך יבוא

עוֹמֵ ִד
הַק ְקּרוֹבָ ה
בַּק ַקשּׁבָּ ת
אָר ַקח אֶ ְצֹלֵנוּ או ֵֹר ַקח ֱָק ָטן,
ֹלְ ִה ְת ֵ
ָחמוִּד ִבּ ְמי ָֻקחִדַ .קח ְיכָן וְ ָח ִביב,
ְ'מפַק ְרגֵּן' ֹלְ ֻקכלָּם ,יֵשׁ ֹל ֹו ִמלָּה טוֹבָ ה ֹלְ כָֹל אֶ ָחִד,
וְ הוּא נֶהֱ נֶה ֹל ֵָתת ֹלַקאֲק חֵ ִרים וֹּלְ ַקשׂמֵּ ַקח אֶ ת ֻקכּלָּם
ִמ ָסּ ִביב.

יˆיַ ,קּ˙ ֲקﬠזֹר ֹƒלי ¿ ּב ַקב ָּ˜ ָׁ˘ה
ּƒפ ƒ
¿ֹל ַקס ִֵדּ ר ֶא˙ ַקה ּ¿˜נּ ָ ƒיה ָ ּב ֲקארוֹ נוֹ ˙.

ַקא ָתּה רוֹצֶ ה ֹל ַקִָדעַק ת ִמי זֶה?
"שׂ ְמ ָחה'ֹלֶה" ,הַק בֵּ ן הַק ָקּ ָטן ֶשֹׁל
וּבכֵן ,זֶהוּ ִ
ְ
ִשׂ ְמ ַקחת עַק ִדְ -דֹּלָא-י ַקִָדע..

ִצ'יֱק ֹו נִ ְִדהַק ם וְ ר' יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק ִמהֵ ר וְ נִ צֵּ ֹל
אֶ ת הָ ֶרגַקעִ .
"בּ ְתנַקאי ֶשׁגַּקם ַקא ָתּה ִתּ ְהיֶה
בֶּ אֱ מֶ ת גֶּבֶ ר!".
"ֹלְ ָמה ַקא ָתּה ִמ ְת ַקכּוֵּן?" ,ז ַקֱָקף ִצ'יֱק ֹו אֶ ת
רֹאשׁ ֹו ְבּהַק ְת ָר ָסה .אֲק בָ ֹל זֶה הָ יָה ִמ ְשׁפָּ ט
יח נו ְֹר ָמֹלִ יֶ ,שׁהוּא
ִראשׁוֹן הַק ַקמּ ְת ִאים ֹלְ ִדוּ ִשׂ ַק
ימן כְּ נִ יעָ ה?
הו ִֹציא ִמ ִפּיו ...הַק ִאם זֶה ִס ַק
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ַקא ָתּה חו ֵֹשׁב ֶשׁ ִה ְתבַּק ֹלְ בַּק ֹלְ ִתּי ,כִּ י כְּ ֶשׁהַק ַקשּׁבָּ ת
פּוּרים כְּ בָ ר נִ גְ ַקמר!
נִ כְ נֶסֶ תִ ,

ׁ¿˘ ƒמי ַקמי¿ ¿˜ֹל.

אָז ַקא ָתּה טוֹעֶ ה.
ֲקאנ ƒי ֹלֹא רוֹ ֶˆה ֶׁ˘ ¿ ˙ּƒהיֶ ינָ ה ָ ּכאן ƒאי ֲקה ָבנוֹ ˙.

א˙י ¿ֹל ָכאן
ֲקאנ ƒי ֹלֹא ָ ּב ƒ
¿ ּכ ִֵדי ¿ֹל ַק˜ ֵ ּים ƒמ ¿ˆווֹ ˙ ו¿ ַקֹל ¿חזֹר ּ ƒב ¿˙ ׁ˘ו ָּבה!
א˙י ַקר˜ ƒמ ּ˙וֹ ¿ך ַקס ¿˜ ָרנוּ˙ ¿ֹל ַקה ּ ƒכיר
ָ ּב ƒ
ֶא˙ ַקה ַקח ּ ƒיים ֶׁ˘ ָ ֹּל ֶכםַׁ ,ק˘ ָ ּב˙ ַקא ַקח˙.
ֶזה ַקה ּכֹֹל.

יח ֹל ַקֱָק ַקחת
הַק ָחכְ ָמה הַק גְּ ִד ֹוֹלָה ִהיאֹ ,לְ הַק ְצֹלִ ַק
אָר ַקח'
פּוּריםִ ,שׂ ְמ ָחה ֶשׁ ִ'תּ ְת ֵ
ִמתּוִֹ 6שׂ ְמ ַקחת ִ
אֶ ְצֹלֵנוּ גַּקם בַּק יּ ִָמים הַק בָּ ִאים.
כִּ י ִשׂ ְמ ָחה אֲק ִמ ִתּיתB ,א יְכ ֹוֹלָה ֹלִ ְהיוֹת
ְתֹּלוּיָה ַקרֱק ִבּזְ ַקמן ְמסֻק יָּם ,וֹּלְ הֵ עָ ֹלֵם ִמיִָּד
פּוּרים אֲק ִמ ִתּיתְ ,מֹלַקמֶּ ִדֶ ת
אַחֲק ָריוִ .שׂ ְמ ַקחת ִ
או ָֹתנוּ ֹלִ ְהיוֹת ְמאֻק ָשּׁ ִרים עַק ֹל ֶשׁהַק ֵשּׁם דּוֹאֵ ג
פּוּרים אֲק ִמ ִתּית ,נו ֶֹתנֶת
ֹלָנוּ כָֹּל הַק זְּ ַקמןִ .שׂ ְמ ַקחת ִ
יְהוִּדים,
ִ
ֹלָנוּ ֹלְ הַק ְרגִּישׁ אֵ יז ֹו זְ כוּת ז ֹו ֹלִ ְהיוֹת
ֹלְ ִה ְתפַּק לֵֹּל ֹלְ הַק ֵשּׁם ,וְ ֹלִ ְהיוֹת ְֱקרו ִֹבים אֵ ֹלָיו..
פּוּרים
וְ כָֹל זֶה ,הֲק ֵרי נִ ְשׁאָר – גַּקם אַחֲק ֵרי ֶשׁ ִ
ה ֹוֹלֵ ...6וְ הַק ִשּׂ ְמ ָחה הַק זֹּאת ַקרֱק ה ֹו ֶֹלכֶת
וְ גוֹבֶ ֶרת ,כִּ י הֲק ֵרי  ְבּ ִשׂ ְמ ָחה.

ַקאֹל ¿ִדּ ָא ָגהּ ¿ .ב ַקס ¿ך ַקה ּכֹֹל ƒה ¿˙ ַק ּכ ַּקונ¿ ˙ּƒי ַקֹל ּƒמ ¿ˆוָ ה,
ֹƒל ¿טעֹם ƒמ ַּקמ ַקא ¿כ ֵֹלי ַקה ּ ַׁק˘ ָ ּב˙ ,ו ¿ֹּל ַקס ֵּפר ֹƒלי ƒאם
ַקה ָּמ ָר˜ ֵאינוֹ ָמֹלו ַקּח ƒמ ַקִדּ י

¿ ּב ׂ¿ ˘ƒמ ָחה ַקר ָ ּבה!

¿מסֹר ¿ֹל ƒא ׁ¿˘ ¿ּ˙ ָך ¿ ּב ַקב ָּ˜ ָׁ˘ה ֶׁ˘ ַקה ָּמ ָר˜
נֶ ¡ה ִָדר ,וַק ֲקאנ ƒי ƒמ ¿˙נַק ֵ ּˆֹל

נא ֹלשמור
עֹל ֱקִדושת
הגיֹליון

אָז אֲק נִ י ה ֹוֹלֵֹ 6לְ פַק נּוֹת ֹלָאו ֵֹר ַקח ָמֱקוֹם בַּק בַּק יִת
וּמ ִצּיעַק ֹלְ כָֹל ִמי ֶשׁקּו ֵֹרא אֶ ת ָמה ֶשׁאֲק נִ י
וּבַק לֵּבַ .ק
כּו ֵֹתבֹ ,ל ְַקחשֹׁב אֵ י 6הוּא יָכוֹֹל ֹלְ הַק כְ נִ יס אֶ ת
הַק ִשּׂ ְמ ָחה גַּקם אֵ ֹלָיו הַק בַּק י ְָתה .זֶה Bא ֱָק ֶשׁהַ ,קרֱק
"שׂ ְמ ָחה'ֹלֶה"
צָ ִריֹ 6לְ נַקסּוֹת ֹלְ ַקחקּוֹת ְֱקצָ ת אֶ ת ִ
– ֹלו ַקֹמר ִמלָּה טוֹבָ הֹ ,לַקעֲק זֹר ֹלַקאֲק חֵ ִרים ,וְ ֹלִ ְבט ַקֹח
ְבּהַק ֵשּׁם ,וְ ִהנֵּה הַק ִשּׂ ְמ ָחה כְּ בָ ר כָּאן.
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

ָֹל ָּמה ַקא ָּ˙ה ָׂ˘ם
ָ˜ ֶפה-נָ ֵמס ַק ּב ַּקמ ¿˜ ּƒפיא?

¿ ּכ ִֵדי ֶׁ˘ ֹּלֹא יַּ ƒקמס

רוּסיָ ה
פּוּרים ְבּ ְ
נֵ ס ִ
ֶבּן ֱָק ִטין
יתי ֹלְ ִה ְת ַקמנּוֹת ֹלְ כוֹהֵ ן
כְּ ֶשׁזָּכִ ִ
גִָּדוֹֹל ,בָּ ַקִד ְֱק ִתּי ִמיִָּד ָמה נִ ָתּן
ֹלַקעֲק שׂוֹת כְּ ִדֵ י ֹלְ ַקשׁפֵּ ר וֹּלְ ַקסיֵּעַק
ֹלַקכּוֹהֲק נִ ים הָ עו ְֹב ִִדים אֶ ת עֲק בו ַקִֹדת
הַק קִֹּדֶ שׁ ְבּבֵ ית-הַק ִמּ ְֱק ָדּשׁ.
אַחר סֵ ִדֶ ר
ַק
ִה ְת ַקחֹלְ ִתּי ֹלַקעֲק ֱקֹב
אשׁית הַק יּוֹם הוּא
הַק יּוֹםֵ :ר ִ
אַחר ִמכֵּן
ִבּ ְט ִביֹלָה וְ ִה ַקטּהֲק רוּתֹ .לְ ַק
עו ְֹרכִ ים הַק כּוֹהֲק נִ ים בֵּ ינֵיהֶ ם "פַּק יִס"
– הַק גְ ָרֹלָה ִמי יַקעֲק בִֹד אֶ ת עֲק בוִֹדוֹת
אַחר הַק הַק גְ ָרֹלָה –
הַק יּוֹםֹ .לְ ַק
ֶשׁנִּ ְבחֲק רוּ ְצ ִריכִ ים
הַק כּוֹהֲק נִ ים
ֹלְ הו ִֹסיף ְֱקִדֻק ָשּׁה וְ ָטהֳ ָרה עַק ֹל
ָטהֳ ָר ָתם ,וֹּלְ ַקֱקדֵּ שׁ אֶ ת יְִדֵ יהֶ ם
וְ ַקרגְ ֹלֵיהֶ ם מֵ הַק כִּ יּוֹר הָ עוֹמֵ ִד
בָּ עֲק ז ָָרה.
עַק ִד כָּאן הַק כֹֹּל ְבּסֵ ִדֶ ר ,אֲק בָ ֹל ֹלְ יַקִד
הַק כִּ יּוֹר הָ יָה נוֹצָ ר תּוֹרֹ .לַקכִּ יּוֹר
נִצ ַקטוֵּינוּ ְבּפָ ָר ַקשׁת כִּ י-
ֶשׁעָ ֹלָיו ְ
כַּקמּה
ִת ָשּׂא ,הָ יוּ ְשׁנֵי ְבּ ָרזִ יםָ .
כּוֹהֲק נִים ִה ִגְריֹלוּ בַּק פַּק יִס אֶ ת עֲק בו ַקִֹדת
הַק יּוֹם? – ְשֹׁלו ָֹשׁה-עָ ָשׂר כּוֹהֲק נִים!
אָמנָם זְ ִריזִ ים ְמאוִֹד,
הַק כּוֹהֲק נִים ְ
אֲק בָ ֹל עֲק ַקִדיִן – חֲק בָ ֹל עַק ֹל הַק זְּ ַקמן...
ִה ְת ַקחֹלְ ִתּי ֹל ְַקחשֹׁב עַק ֹל ִפּ ְתרוֹן:
הַק ִאם אֶ ְפ ָשׁר ֹלְ הו ִֹסיף עוִֹד כִּ יּוֹר?
וְ אוֹּלַקי ֻקכּלָּם י ְִרצוּ ֹלִ טּוֹֹל ַקדּוְ ֱָקא
מֵ הַק כִּ יּוֹר הָ ִראשׁוֹן וְ הַק ְמּי ָֻקחס? וְ אָז
עָ ֹלָה ְבּ ַקִד ְע ִתּי ַקר ְעיוֹןB :א ֹלְ הו ִֹסיף
כִּ יּוֹרֹ ,לְ הו ִֹסיף ְבּ ָרזִ ים! ִבּ ְמֱקוֹם
בֶּ ֶרז אֶ ָחִד – ְשׁנֵים-עָ ָשׂר! )כִּ י
הַק שּׁוֹחֵ ט אֵ ינ ֹו צָ ִריֹ 6לְ ַקֱקדֵּ שׁ י ִָָדיו
וְ ַקרגְ ֹלָיו( וְ כָ 6אָכֵן נַקעֲק ָשׂה.
חֲק כָמֵ ינוּ ִהזְ כִּ ירוּ או ִֹתי ֹלְ ֶשׁבַק ח
עַק ֹל הַק ְפּעֻק לָּה הַק חֲק שׁוּבָ ה ֹלְ יִעוֹּל
הָ עֲק בו ִָֹדה ְבּבֵ ית-הַק ִמּ ְֱק ָדּשׁ.

וּב ָתּהּ צָ עֲק ִדוּ ִבּ ְרחוֹבוֹת ֱִקיֶב הַק מֻּק ְשֹׁלָגִ ים,
הָ אֵ ם ִ
"מ ַקתי נָשׁוּב
וּשׁפוּפוֹת רֹאשָׁ .
ְשֹׁלוּבוֹת זְ רוֹעַק ְ
ֹלִ ְראוֹת אֶ ת ַקאבָּ א?"ָ ,שׁאֲק ֹלָה בַּק ְתּיָה ְבּעֶ צֶ ב.
ִ
"וּבכְ ֹלָֹלָ ,מה י ְִהיֶה?" ,הו ִֹסיפָ ה ִבּ ְִדאָגָה.
"ה ְתעו ְִֹד ִִדי ִבּ ִתּי" ,נִ ְסּ ָתה הָ אֵ ם ,אַֹלְ ָטהֹ ,לְ נַקחֲק ָמהּ.
ִ
"צ ִריכִ ים ֹלִ ְבט ַקֹח ְבּהַק ֵשּׁם וְ ֹלִ ְשׂמֹ ַקח .הֲק ֹלוֹא ְבּכָֹל-זֹאת
ְ
פּוּרים הַק יּוֹם".
עֶ ֶרב ִ
אֵ לֶּה הָ יוּ י ִָמים ֱָק ִשׁים וַק אֲק פֵ ֹלִ יםB ,א ַקרֱק ֹלָאֵ ם
ְהוִּדהֹ-לֵיבּ
וְ ֹלַקבַּק ת אֲק ֶשׁר אֲק ִבי ִמ ְשׁפַּק ְח ָתּן ,ר' י ָ
ַקמיְזְ ֹלִ יֱק ,הָ יָה כָֹּלוּא זֶה כִּ ְשׁנ ַקָתיִם בַּק עֲק ווֹן ְפּ ִעיֹלוּת
רוּסיָה .עָ נָן ָשׁחֹר
ְ
ְהוִּדית ,אֶ לָּא ֹלְ כָֹל יְהוִּדֵ י
י ִ
וּמ ַקאיֵּם כִּ ָסּה אֶ ת ְשׁמֵ יהֶ ם.
ְ
)בּכ"ו ְבּטֵ בֵ ת
הַק כֹֹּל הֵ חֵ ֹל חִֹדֶ שׁ וָ חֵ ִצי ֱקִֹדֶ ם ָֹלכֵן ְ
תשי"ג( .הַק יּ ִָמים הֵ םַ ,קכּזָּכוּר ,יְמֵ י ִשֹׁלְ טוֹנ ֹו ֶשֹׁל
הֶ עָ ִריץ ְס ָטֹלִ ין י ַקִמחְ -שׁמוְֹ .בּאוֹת ֹו יוֹם נִ ְמ ְס ָרה
ִבּכְ ֹלֵי-הַק ִתּ ְֱקשׁ ֶֹרת הו ִָֹדעָ ה ְדּ ָר ָמ ִטית הַק ְמּ ַקספֶּ ֶרת עַק ֹל
חֲק ִשׂיפַק ת ֱֶק ֶשׁר ָמוֶת ֶשׁ ָר ְֱק ָמה חֲק ַק
בוּרת רו ְֹפ ִאים,
ְהוִּדי בֵּ ין ֹלְ אֻק ִמּיֶ ,נגִֶד
הַק ִמּ ְשׁ ַקתּיְּכִ ים ְבּרֻק בָּ ם ֹלְ ִא ְרגּוּן י ִ
ְֱק ִצינֵי צָ בָ א ְבּכִ ִירים.
עַק ֹלִ -פּי הַק הו ִָֹדעָ ה ,רו ְֹפ ִאים אֵ לֶּה כְּ בָ ר ִה ְצֹלִ יחוּ
ֹלִ ְפגֹּ עַק ְבּ ַקחיֵּיהֶ ם ֶשֹׁל ְשׁנֵי ְֱק ִצינִ ים – ֱקו ְֹרצ'וֹב
וּזְ ָ'ִדנוֹב .עוִֹד נִ ְמ ַקסר בַּק הו ִָֹדעָ ה ,כִּ י כָֹּל הָ רו ְֹפ ִאים
הַק ְקּ ִ
שׁוּרים בַּק פָּ ָר ָשׁה נֶעֶ ְצרוּ וְ כִ י ְבּ ֱָקרוֹב יֵעָ ֵרֹ 6לָהֶ ם
ִמ ְשׁפַּק ט צֶ ִדֶ ֱק.
רוּסיָה הַק נִּ ְמנִ ים ִעם הַק ִשּׁכְ בָ ה
ְ
רֹב תּו ָֹשׁבֵ י

וּב ְמי ָֻקחִד
ִ
הָ ִאינְ טֶ ֹלִ יגֶנְ ִטית,
הָ רו ְֹפ ִאיםB ,א הֶ אֱ ִמינוּ ַקֹליּ ְִִדיעָ ה וְ הָ יוּ
ְמשֻׁק כְ נ ִָעים כִּ י כָֹּל הָ ִענְ יָן ְבּ ֶשׁ ֱֶקר
יְסוִֹד ֹו וְ כִ י אֵ ינ ֹו אֶ לָּא ַקתּכְ ִסיס
ְבּ ִמֹלְ חֶ מֶ ת הַק ָח ְר ָמה ֶשׁ ְסּ ָטֹלִ ין ְמנַקהֵ ֹל
ְהוִּדים .אוֹּלָם ַקדּי הָ יָה ְבּעֶ צֶ ם
ֶנגִֶד הַק יּ ִ
ְמ ִס ַקירת הַק הו ִָֹדעָ ה ֹלִ ְֱקרֹא ְדּרוֹר ֹל ֵַקשִּׁד
הָ אַנְ ִט ֵ
ישׁ ִמי .הֶ הָ מוֹן בָּ ְרחוֹב Bא הָ יָה
רוּסיָה
ְ
זֱָקוֱּק ֹלְ יו ֵֹתר ִמזֶּה .יְהוִּדֵ י
נֶאֶ ֹלְ צוּ ֹלְ ִה ְתמוִֹדֵ ִד יוֹם-יוֹם וְ ָשׁעָ ה-
ָשׁעָ ה ִעם גִּ לּוּיֵי ִשׂנְ אָה ֱָק ִשׁים,
דּוּפים וְ הַק ְשׁפָּ ֹלוֹת.
חֲק ָרפוֹת ,גִּ ִ
וּבכְ ֹלֵי-הַק ִתּ ְֱקשׁ ֶֹרת גּ ְָב ָרה
הַק הֲק ָס ָתה בָּ ְרחוֹב ִ
וְ הָ ֹלְ כָה ִמיּוֹם ֹלְ יוֹם .הַק כֹֹּל ִה ְמ ִתּינוּ ֹלַקיּוֹם ֶשׁבּ ֹו
ְהוִּדים.
י ְִת ַקֱקיֵּם ִמ ְשׁפַּק ט הָ ַקראֲק וָ ה ֶשֹׁל הָ רו ְֹפ ִאים הַק יּ ִ
ֹלְ ִאישׁ Bא הָ יָה ָספֵ ֱק ְבּהַק ְר ָשׁעָ ָתם הַק ְצּפוּיָהֹ .לְ ֻקכלָּם
גַּקם הָ יָה בָּ רוּר ,כִּ י הַק ִה ְתנַקכְּ ֹלוּת הָ אֲק ִמ ִתּית
ַקֹליּ ִ
אַחר הַק הַק ְר ָשׁעָ ה.
ְהוִּדים ָתּחֵ ֹל אָזֹ ,לְ ַק
רוּסיָה ָרעֲק ִדוּ ִמפַּק ַקחִדֹ .לְ ִפי ְשׁמוּעוֹת
ְ
יְהוִּדֵ י
עַק ְֱק ָשׁנִ יּוֹת הֵ כִ ין ְס ָטֹלִ ין ָתּכְ נִ ית ֹלְ גֵרוּשׁ הֲק מוֹנִ י ֶשֹׁל
יֱקת ִבּירו ִֹבּיגָ'ןֶ ,שׁאו ָֹתהּ
פּוּבֹּלִ ַק
ְהוִּדים ֹלְ ֶר ְ
כָֹּל הַק יּ ִ
'מחֲק נֵה הֶ ְסגֵּר' אֶ ָחִד גִָּדוֹֹל.
ִבּ ֵקּשׁ ֹלַקהֲק פֹֹ 6לְ מֵ עֵ ין ַק
יתן" .הָ בָ ה נִ ְשֹׁלַקח
אַֹלְ ָטה וּבַק ְתּיָה נִ כְ נְ סוּ ֹלְ בֵ ָ
ִ'מ ְשֹׁלו ַקֹח ָמנוֹת' ז ֹו ֹלָזוֹ"ִ ,ה ִצּיעָ ה הָ אֵ םְ .בּתוֹ 6כָּ6
יטה
יס ְֱקוִ יט וְ הו ִֹשׁ ָ
פּוּח ,צֵ ְרפָ ה אֵ ֹלָיו ִבּ ְ
נ ְָטֹלָה ַקתּ ַק
זֹאת ֹלְ ִב ָתּהּ .בַּק ְתּיָה הֵ ִשׁיבָ ה אֶ ת הַק ִ'מּ ְשֹׁלו ַקֹח'
ֹלְ ִא ָמּהּ ,כְּ ִ'מ ְשֹׁלו ַקֹח ָמנוֹת' ִממֶּ נָּהֹ .לְ פֶ ַקתע פָּ ְרצוּ
הַק ְשּׁ ַקתּיִם ִבּ ְבכִ י .הֵ ן בָּ כוּ וּבָ כוּ ְבּBא ֹלו ַקֹמר ִמלָּה.
אָמ ָרה בַּק ְתּיָה.
"יֵשׁ ֹלִ י ַקר ְעיוֹןִ ,א ָמּא"ְ ,
"מהוּ?"ָ ,שׁאֲק ֹלָה אַֹלְ ָטה.
ַק
יס ְֱקוִ יט
פּוּח וְ אֶ ת הַק ִבּ ְ
"הָ בָ ה נַקגִּ ישׁ עַק ָתּה אֶ ת הַק ַקתּ ַק
ֶשׁנִּ ְר ַקטב ְבּ ִִד ְמעו ֵֹתינוּ כְּ ִ'מ ְשֹׁלו ַקֹח ָמנוֹת' ֹל ַָקקִּדוֹשׁ-
בָּ רוּ-6הוּא"ִ ,ה ִצּיעָ ה הַק בַּק ת.

יבוּתן
חוּמים ַקר ִבּים ,אַקְ 6בּ ִע ָקּר ַקרבָּ הּ חֲק ִשׁ ָ
ֹלְ ַקֱק ְרנֵי הָ ֶרנְ ְטגֶּן ִשׁמּוּשׁ ִבּ ְת ִ
ִבּ ְשִׂדֵ ה הָ ְרפוּאָהִ ,בּזְ כוּת ְיכָֹלְ ָתּן 'ֹלְ גַקלּוֹת' ֹלָנוּ אֶ ת ָמה ֶשׁקּו ֶֹרה ְבּתוֹ 6הַק גּוּף .כָֹּל
אַבחֵ ן טוֹב יו ֵֹתר אֶ ת הַק ְבּעָ יָהֹ ,לְ ָמ ָשֹׁל:
לּוּמים אֵ לּוּ כְּ ִדֵ י ֹלְ ְ
רוֹפֵ אִ ,בּ ְתחוּם ִה ְת ַקמחוּת ֹו ִמ ְשׁ ַקתּמֵּ שׁ ְבּ ִצ ִ
וּמ ַקתי יֵשׁ צ ֶֹר6
רו ְֹפאֵ י הַק ִשּׁ ַקנּיִם עו ְֹרכִ ים ַקתּ ְצֹלוּמֵ י ֶרנְ ְטגֶּן ֹל ִַקשּׁ ַקנּיִם ,כְּ ִדֵ י ֹלְ גַקלּוֹת ְבּאֵ יזֶה ֵשׁן יֵשׁ חֹרָ ,
יִדע עַק ֹל ַקמצַּק ב עַק מּוִּד הַק ִשּׁ ְִד ָרה כְּ ִדֵ י ֹלְ הָ ִבין טוֹב יו ֵֹתר מֵ הֵ יכָן
ְבּ ִטפּוֹּל שׁ ֶֹרשׁ .רו ְֹפאֵ י גַּקב ְמ ַקֱק ְבֹּלִ ים מֵ ָ
נוֹבֵ עַק כְּ אֵ ב הַק גַּקב .וְ גַקם ִמי ֶשׁנָּפַק ֹל א ֹו נִ ְפצַק ע וְ סוֹבֵ ֹל ִמכְּ אֵ ִבים חֲק ז ֱִָקים ,י ִָשֹּׁלַקח
ֹלְ ִצלּוּם ֶרנְ ְטגֶּן כְּ ִדֵ י ֹלִ ְבדֱֹּק ִאם יֵשׁ צ ֶֹרֹ 6לְ ַקֱקבֵּ עַק אֶ ת הָ עֶ צֶ ם ֶשׁנִּ ְשׁ ְבּ ָרה א ֹו ָזזָה.
יהוִּדים ַקמאֲק ִמינִ ים ,יו ְִֹד ִעים כִּ י ַקמכְ ִשׁיר הָ ֶרנְ ְטגֶּן הוּא ַקרֱק 'דֻּק גְ ִמית'
אָנוּ ,כִּ ִ
וּמ ִבּיט עָ ֹלָיו וּבוֹחֵ ן
ֹל ִַקשּׁקּוּף הָ אֲק ִמ ִתּי ,כְּ מ ֹו ֶשׁנֶּאֱ ַקמר" :וְ ִהנֵּה ה' נִ צָּ ב עָ ֹלָיוַ ...ק
כְּ ֹלָיוֹת וָ ֹלֵבִ ,אם עו ְֹבִד ֹו כּ ָָראוּי".

ֹל ְַקחתֹּם עָ ֹלָיוֱָ .ק ָמה ְסעָ ָרה ַקרבָּ ה
וּס ָטֹלִ ין הֵ חֵ ֹל ֹלִ ְצר ַקֹח וֹּלְ ִה ְשׁתּ ֹוֹלֵֹל
ְ
כַּקאֲק חוּז אָמוֱֹקְ .בּתוֹ 6כָָּ 6שֹׁלַקף ָֹלזָר
כַּקגְ נו ִֹביץ אֶ ְֱק ָדּח ֱָק ָטן ִמכִּ יס ֹו וְ כַקדּוּר
ָמוֶת ִפּלּ ַקֵח אֶ ת ַקר ָקּת ֹו ֶשֹׁל הֶ עָ ִריץ.

אַֹלְ ָטה ִח ְבּ ֱָקה אֶ ת ִבּ ָתּהּ ְבּ ִה ְת ַקרגְּשׁוּתִ .היא
ימה ֹלְ הַק צָּ עַק ת ִבּ ָתּהּ .י ְַקח ָדּו הֵ ִרימוּ אֶ ת
ִה ְסכִּ ָ
אָמ ָרה:
יס ְֱקוִ יט אֶ ֹל-עָ ֹל וְ אַֹלְ ָטה ְ
פּוּח וְ הַק ִבּ ְ
הַק ַקתּ ַק
ִ"רבּוֹנ ֹו ֶשֹׁל ע ֹוֹלָם ,כְּ ֵשׁם ֶשׁעָ ֹלְ ָתה ֹלְ פָ נֶיֹ 1לִ ְבנַקת
יִשׂ ָראֵ ֹל ְבּ ִמ ְצ ַקריִם ְבּ ַקִדם יַקֹלְ ִדֵ יהֶ ם
גִּבֹּלוּ ְבּנֵיְ -
הַק ִטּיט ֶשׁ ְ
וְ עו ְֹר ָרה אֶ ת ִמ ַקדּת ַקרחֲק מֶ י ,1כָּ 6יַקעֲק ֹלֶה ֹלְ פָ נֶי1
ִמ ְשֹׁלו ַקֹח ָמנוֹת זֶה ,הַק ָסּפוּג ְבּ ִִד ְמעוֹת יְ ֹלִָדֶ י..."1
הַק ָשּׁעוֹת נ ְֱָקפוֹּ .לְ פֶ ַקתע עָ ֹלְ ָתה הֲק מֻק לָּה מֵ הַק חוּץ.
בַּק ְתיָה פָּ ְת ָחה ְמעַק ט אֶ ת הַק דֶּ ֹלֶת וְ הֵ ִציצָ ה ִמבַּק עַק ִד
ֹלַקסֶּ ִדֶ ֱקִ .היא ִה ְב ִחינָה בַּק ְשּׁכֵנוֹת הַק ְמּשׂוֹחֲק חוֹת
וּב ִה ְת ַקרגְּ שׁוּת י ְֵת ָרהִ .היא
בֵּ ינֵיהֶ ן ְבֱּקוֹֹל ָרם ְ
יחה,
ִה ְטּ ָתה אֶ ת אָזְ נֶיהָ וְ כַקאֲק ֶשׁר ֱָקֹלְ ָטה אֶ ת הַק ִשּׂ ָ
ִה ְת ַקֱק ְשּׁ ָתה ֹלְ הַק אֲק ִמין .הַק ְשּׁכֵנוֹת ָדּנוּ ְבּ ַקסעֲק ַקרת-נֶפֶ שׁ
בַּק ְבּשׂו ָֹרה הַק ְטּ ִריָּה ֶשׁ ִהגִּ יעָ ה זֶה עַק ָתּה וֹּלְ ִפיהָּ
ְס ָטֹלִ ין מֵ ת.
אַחת הַק ְשּׁכֵנוֹת ִס ְפּ ָרה ,כִּ י הַק ְשּׁמוּעָ ה אוֹמֶ ֶרת
ַק
ֶשׁבַּק ַקלּ ְיֹלָה הַק קּוִֹדֵ ם נֶעֶ ְרכָה אֲק סֵ פַק ת ֱָק ִבּינֶט
רוּסי( וּבָ הּ ִה ְשׁתּ ֹוֹלֵֹל
בַּק ְקּ ֶר ְמֹלִ ין )בֵּ ית הַק ִמּ ְמ ָשֹׁל הָ ִ
ְס ָטֹלִ ין כִּ ְמט ָֹרף .הוּא כָּפָ ה עַק ֹל ַקח ְב ֵרי
יטית( ֹל ְַקחתֹּם ִמיִָּד
יט ִבּיר ֹו )הַק לִּ ְשׁכָּה הַק פּוֹֹלִ ִ
הַק פּוֹֹלִ ְ
רוּסיָה ֹלְ ִבּירו ִֹבּיגָ'ן.
ְ
עַק ֹל צַק ו גֵּרוּשׁ ֶשֹׁל יְהוִּדֵ י
ִמ ְקּצָ ת הַק נּוֹכְ ִחים ִה ְתנַקגְּ ִדוּ ֹלְ צַק ו הַק גֵּרוּשׁ וְ סֵ ְרבוּ

בַּק ְתּיָה ָרצָ ה ֹלְ ִא ָמּהּ וְ ִס ְפּ ָרה ֹלָהּ אֶ ת
ישׁהְ .תּ ִחלָּה מֵ אֵ ן
הַק חֲק ִָד ָשׁה הַק ַקמּ ְר ִע ָ
מו ָֹחן ֹלְ עַק כֵֹּל אֶ ת הַק ְבּשׂו ָֹרה ,אַק 6כַּקחֲקBף
ֶרגַקע ִה ְתעַק ְשּׁתוּ וְ הֵ חֵ לּוּ ִמ ְת ַקח ְבֱּקוֹת.
ְדּ ָמעוֹת ֶשֹׁל גִּ יֹל זָֹלְ גוּ מֵ עֵ ינֵיהֶ ן.
"נִ ְראֶ ה ֶשׁזּו ִֹהי ְתּ ִחלַּקת הַק ַקמּפָּ ֹלָה ֶשֹׁל
שׂוֹנְ אֵ י י ְִשׂ ָראֵ ֹל"ְ ,
אָמ ָרה אַֹלְ ָטה .כַּקעֲק בֹר ֶרגַקע
הו ִֹסיפָ ה ְבּעֵ י ַקניִם ֱקו ְֹרנוֹת" :כָּעֵ ת אֶ ְפ ָשׁר ְבּהֶ ְחֹלֵט
פּוּרים ,כּ ַָקדּת
עוִּדת ִ
ֹל ֶָשׁבֶ ת וֹּלְ ַקֱקיֵּם אֶ ת ִמ ְצוַק ת ְס ַק
וּכ ִַקדּין".
אַֹלְ ָטה עָ ְרכָה אֶ ת הַק שֻּׁק ֹלְ ָחן ִבּ ְמעַק ט הָ אֹ כֶֹל ֶשׁהָ יָה
עוִּדת'
וּב ָתּהּ ִה ְתי ְַקשּׁבוּ ֹלִ ְ'ס ַק
שׁוּתהּ ,וְ ִהיא ִ
ִבּ ְר ָ
ישׁה עַק ֹל הַק דֶּ ֹלֶתֹ .לִ בָּ ן
פּוּריםִ .פּ ְתאוֹם נִ ְשׁ ְמעָ ה נְ ֱִק ָ
ִ
ֶשֹׁל הַק ְשּׁ ַקתּיִם נִ ֵתּרִ .מי זֶה יָכוֹֹל ֹלִ ְהיוֹת? הֲק ֹלוֹא מֵ אָז
נֶאֱ ַקסר הָ אָב פָּ ְסֱקוּ ַקרגְ ֹלֵי הַק ְשּׁכֵנִ ים ִמלִּ ְִדרֹ 6עַק ֹל
ִמ ְפ ַקתּן בֵּ ָ
וּב ִהסּוּס ַקרב
יתן! בַּק ְתיָה נִ גְּ ָשׁה אֶ ֹל הַק דֶּ ֹלֶת ְ
פָּ ְת ָחה או ָֹתהּ.
ֹלְ ַקמחֲק ִצית הַק ְשּׁנִ יָּה נִ ְפעֲק רוּ עֵ ינֶיהָ ְבּ ַקת ְִדהֵ ָמה.
...אָביהָ  .הוּא הָ יָה ִחוֵּר כּ ִַקסּיִד וְ נִ ְרגָּשׁ.
ִ
מוֹּלָהּ עָ ַקמִד
זְ עָ ֱָקה ִבֹּלְ ִתּי-נִ ְשֹׁלֶטֶ ת נִ ְמֹלְ ָטה ִמ ִפּיהָ ְבּ ָשׁעָ ה
אָביהָ  .אָז ִהגִּ יעָ ה גַּקם הָ אֵ ם,
ֶשׁנּ ְָפֹלָה ֹלִ זְ רוֹעוֹת ִ
ְהוִּדהֹ-לֵיבּ!"ֱָ ,ק ְראָה כְּBא ַקמאֲק ִמינָה.
אַֹלְ ָטה" .י ָ
וּב ִ
הוּא הָ יָה נִ ְרגָּשׁ ְ
ֱקֹשׁי הו ִֹציא ִמלָּה ִמ ִפּיו .כַּקעֲק בֹר
יסת כּוֹחוֹת עַק ֹל כִּ סֵּ א ָסמוּ.6
ֶרגַקע ִה ְתי ֵַקשּׁב בַּק אֲק ִפ ַק
"אבָּ א,
ַק
בַּק ְתיָה ִה ְתנ ְַקפֹּלָה עָ ֹלָיו ִבּנְ ִשׁיֱקוֹת.
"פּוּרים
ִ
אֹשׁר,
ַקאבָּ א'ֹלֶה"ִ ,מֹלְ ְמֹלָה ִבּ ְבכִ י ֶשֹׁל ֶ
ָשׂמֵ ַקחַ ,קאבָּ א'ֹלֶה"...

וּבתוֹ6
ימין ,נִ כְ נַקס פַּק עַק ם אֶ ֹל ַקרבּוְֹ ,
יִדיו ֶשֹׁל ַקר ִבּי יַקעֲק ֱקֹב מֵ ָר ְִדזִ ִ
ְהוִּדי עָ ִשׁיר ,מֵ חֲק ִס ָ
י ִ
הַק ְדּבָ ִרים ִה ִבּיעַק ַקתּ ְרעֹמֶ ת עַק ֹל הָ עֲק נִ יִּים הָ ַקר ִבּים הַק פּו ְֱֹק ִִדים אֶ ת בֵּ יתוֹ" :אֵ ין יוֹם ֶשׁעֲק נִ יִּים
יתיָ .שֹׁלוֹשׁ ְפּעָ ִמים ְבּיוֹם אֲק נִ י צָ ִריֹ 6לַקעֲק מֹ ִד מוֹּל עֲק נִ יִּים
Bא ִמ ְת ַקדּ ְפּ ֱִקים עַק ֹל דֶּ ֹלֶת בֵּ ִ
רוּמה".
הַק ְמּבַק ְקּ ִשׁים ְתּ ָ

"גַּקם ְבֹּלִ י ֹל ֵָתת ְצ ִָד ֱָקה ִאי-אֶ ְפ ָשׁר ֹלִ ְחיוֹת" ,פָּ ַקסֱק הָ ַקר ִבּי.

יניָ :נכוֹ ןֵ ,הם ּ ƒב ¿כ ָֹלֹל ֹלֹא
ּƒפ ƒ
ָא ¿מר ּו ָﬠ ָֹליו ׁ˘וּם ָ ִּד ָבר.
יני
ֵהם ַקר˜ ָא ¿מר ּו ֹלוֹ ָ ּכֹל ƒמ ֵ
¿ּפסו ˜ּƒים.

י˜ה˘ƒׂ :ימ ּו ֵֹלבַ ,קה ¿ּפסו ˜ּƒים
¿ˆ ƒב ָ
ֶׁ˘ ֵהם ָא ¿מרוּּ ¿ ,ב ֶﬠ ֶˆם
יחים ֶׁ˘ ַק ֹּל ¿ ּיהו ִּƒדים ֵאין ָמה
ַקמ ¿ב ƒט ƒ
¿ֹל ַקפ ֵחִד ,ו ¿ּמ ַקג ֹּ ƒלים ֶׁ˘ ָ ּכֹל
ַקה ּ¿מ ƒז ּמוֹ ˙ ֶׁ˘ ֹּלוֹ – ֹלֹא ַקי ¿ˆ ֹƒליחוּ.
"אֹל ָ ˙ּƒירא ƒמ ַקּפ ַקחִד ּƒפ ¿˙אֹם",
ַק
"ﬠˆ ּו ֵﬠ ָˆה ¿ו ֻק˙ ָפר"
ֻק

ָׂ˘ ƒריֲ :קא ָבֹל ¿ ּב ָכֹל זֹא˙ ,מו ָּזר
ֶׁ˘הוּא ƒנ ¿ב ַקהֹלֲ .קה ֵרי ֵא ֹּל ּו ַקר˜
¿י ָֹל ִƒדים! ¿י ָֹל ִƒדים ¿˜ ַקט ּ ƒניםָֹ .ל ָּמה
הוּא ּ ƒב ¿כ ָֹלֹל ָׂ˘ם ֵֹלב ַקֹל ¿ ִּד ָב ƒרים
ֶׁ˘ ֵהם אוֹ ¿מ ƒרים?

)ֹלפי 'ֱקוֹל בִדממה נשמע' ,מפי הבת ,בתיה בארג(

ְצ ִָד ֱָקה וְ אֹכֶ ֹל

נַקעֲק נָה הַק צַּק ִדּיֱק" :וְ ֹלֶאֱ כֹֹל אֵ ינְ 1א ֹוכֵֹל ָשֹׁלוֹשׁ ְפּעָ ִמים ְבּיוֹם?".
הֵ גִ יב הֶ עָ ִשׁיר" :הֲק ֹלוֹא ִאי-אֶ ְפ ָשׁר ֹלִ ְחיוֹת ְבֹּלִ י ֹלֶאֱ כֹֹל".

ּƒ ˆƒ
ינה ָמה ָה ָמן
יפיֲ :קא ƒני ֹלֹא ¿מ ƒב ָ
¿
ָה ָר ָׁ˘ע ָ ּכֹל ָ ּכך ƒנ ¿ב ַקהֹלּ ¿ ,כ ֶׁ˘הוּא
ָּפ ַקג ׁ˘ ֶא˙ ¿ׁ˘ֹלוֹ ֶׁ˘˙ ַקה ¿ ּי ָֹל ִƒדים
ַקה ¿ ּיהו ִּƒד ּ ƒיים¿ ,ו ָׁ˘ ַקמע ֵמ ֶהם – ָמה
ֵהם ָֹל ¿מִד ּו ַק ּב ַקּ˙ ¿ֹלמוִּד ּ˙וֹ ָרה.

ַקאבָּ אַ :ק ּכ ּ ƒנ ¿ר ֶאה ָה ָמן ָה ָר ָׁ˘ע ָי ַקִדע
ֶׁ˘ ַק ִּד ¿ו ָ˜א ַקה ¿ ּי ָֹל ִƒדיםַ ,קי ¿ֹל ִֵדי ƒי ׂ¿˘ ָר ֵאֹל,
¿˜ ׁ˘ו ּƒרים ּ ƒב ¿מ ֻקי ָחִד ַקֹל ¿ ּג ֻקא ָ ֹּלה.
ּ ƒב ¿ג ֻקא ַק ֹּל˙ ƒמ ¿ˆ ַקר ƒיםּ ָ ,כ˙וּב ַקﬠֹל
"הם ƒה ּ ƒכירוּה ּו
ַקה ¿ ּי ָֹל ִƒדיםֵ :
¿ּ˙ ƒח ָ ֹּלה"ֲ .קא ַקנ ¿חנ ּו יוֹ ¿ִד ƒעים ֶׁ˘ ָ ּכך¿
ָה ָיה ַק ּגם ¿ ּב ֵנס ּפו ּƒריםּ ƒ ˘ֶׁ ,ב ¿זכוּ˙
ֹƒל ּמוִּד ַקה ּ˙וֹ ָרה ֶׁ˘ֹל ָמ ¿ר ¿ ִּד ַקכי ƒעם
יהם ַקה ּ ֵׁ˘ם.
ַקה ¿ ּי ָֹל ִƒדיםƒ ,ר ֵחם ֲקﬠ ֵֹל ֶ
¿ו ָכ ¿ך ַק ּגם ƒי ¿ה ֶיה ַק ּב ¿ ּג ֻקא ָ ֹּלה
יִדהַ .קֹל ¿ ּי ָֹל ִƒדים ֵי ׁ˘ ּכוֹ ַקח
ָה ֲקﬠ ָ ˙ƒ
יא˙
¿מ ֻקי ָחִד ¿ֹל ָז ֵרז ֶא˙ ּ ƒב ַק
יחַ ,קﬠֹל ¿י ִֵדי ַקמ ֲקﬠ ׂ˘ƒים
ַקה ָּמ ַ ˘ׁƒק
טוֹ ƒבים ו ַקּב ָּ˜ ַקׁ˘˙ ַקה ¿ ּג ֻקא ָ ֹּלה.

