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טוֹבה
ִצ'יֱקוֹ ִמ ְת ַקה ֵפּ ֹלְ ָ

"אָז ֹלְ ַקִד ְע ְתִּ ,"8ה ְמ ִשׁי& הַק בַּק לָּשׁ ֹלִ ְטווֹת ְבֱּקוֹֹל
אֶ ת חוּט הַק ַקמּ ְח ָשׁבָ ה" ,הַק ַקגּנּ ִָבים הַק לָֹּלוּ ְמ ַקח ְפּ ִשׂים
ַקדּוְ ֱָקא או ִֹתי .ז ֹו גַּקם ַקדּ ְע ִתּי ,וַקאֲק נִי ָשׂמֵ ַקח ֶשׁ ַקא ָתּה
חו ֵֹשׁב כָּמוֹנִיִ .תּ ְראֶ הִ ,צ'יֱקוֹ ,אוֹּלַקי ַקא ָתּה,
נְהיג הַק ְשּׁכוּנ ִָתי ֶשֹׁל הַק יְּ ֹל ִִָדים כָּאן,
ְבּתוֹר הַק ַקמּ ִ
וָשׁם וְ אוֹּלַקי
כְּ ִפי ֶשׁאֲק נִי מֵ ִבין ,תּוּכַקֹל ֹלְ ַקר ְח ֵר ַקח פֹּ ה ָ
ֹלְ גַקלּוֹת עֲק ֱֵקבוֹתָ ...מה ַקדּ ְע ְתּ."?8
גַּקאֲק וַק ת הַק ַקמּנְ ִהיג ז ְֱָקפָ ה אֶ ת ֱקו ָֹמת ֹו ֶשֹׁל
ִצ'יֱקוֹ .הוּא ִה ְתרוֹמֵ ם ִמן הַק ַקסּ ְפ ָסֹל וְ ֹל ַקָחץ אֶ ת
אָמר ְֱקצָ רוֹת
יִָד ֹו ֶשֹׁל הַק בַּק לָּשׁ" .אֶ ְשׁ ַקתּדֵּ ֹל"ַ ,ק
"וְ גַקם ...אֶ ה ...תּו ִָֹדה עַק ֹל הַק ִה ְת ַקח ְשּׁבוּת".
אַמנוֹן צָ ַקחֱק" .וַק חֲק ַקסֹל סֵ ִדֶ ר פַּק נְ צֶ ִ'רים!
ַקמר ְ
וּב ֱֶק ֶשׁר ֹלַקבֵּ ן ֶשׁלִּ יָ ,דּנִ יֵּאֹל ,אַֹל ִתּ ְִדאַג .אֲק נִ י
ְ
ַקמ ְב ִט ַק
יח ֹלְֶ 8שׁבָּ ֶרגַקע ֶשׁהוּא י ְִראֶ ה ֶשׁ ַקא ָתּה
ַקמנְ ִהיג ְר ִצינִ י ֶשׁע ֹוזֵר ֹלָאֲק נ ִָשׁים הַק נְּ כוֹנִ ים ,הוּא
יַקעֲק ִרי& או ְֹתֹ 8לְ פָ חוֹת כְּ מ ֹו כָֹּל הַק ְיֹּל ִִָדים ִאם 9א
יו ֵֹתר!".
בוּרה ַק
יָצָ אנוּ הַק חוּצָ ה כַּקחֲק ָ
אַחת .בַּק חוּץַ ,קתּ ַקחת
בוּרה ֶשֹׁל
הַק ֶשּׁמֶ שׁ הַק קּוֹפַק ַקחתִ ,ה ְמ ִתּינָה כָֹּל הַק חֲק ָ
"מ ַקמלֵּא אֶ ת הָ ַקרב ַקמיִם"
ִצ'יֱקוֹֹ ,לִ ְראוֹת אוֹת ֹו ְ
כְּ ִפי ֶשׁסֻּק כַּקם .אֲק בָ ֹל ִצ'יֱק ֹו ִבּכְ ֹלָֹל 9א ִה ְתיַקחֵ ס
יחה ִעם ר' יוֹסֵ ף
אֲק ֹלֵיהֶ ם .הוּא הָ יָה ָשֱׁקוּעַק ְבּ ִשׂ ָ
אַמנוֹן פָּ נָה אֶ ֹל ְבּנ ֹו ֶשׁ ִה ְמ ִתּין אַף
יִצ ָחֱק! ַקמר ְ
ְ
וּשׁנֵיהֶ ם ִה ְס ַקתּלְּ ֱקוּ
הוּא ְמסֻק ְֱק ָרן בַּק חוּץ ְ
יְתה; ִצ'יֱק ֹו וְ ר' יוֹסֵ ף ְ
הַק בַּק ָ
יִצ ָחֱק הֶ ְחֹלִ יפוּ
נִפ ְרִדוּ ְבּ ִחיּוּכִ ים!
ֹלְ ִחיצוֹת י ַקִָדיִם וְ ְ
"מה
"רגַקעֶ ,רגַקע! ִצ'יֱקוֹ" ,נִזְ עֲק ֱקוּ כָֹּל הַק חֶ ְב ֶרהָ .
ֶ
ֱקו ֶֹרה פֹּ ה?! ִבּ ְשׁ ִביֹל זֶה ִ'ה ְתבַּק ַקשֹּׁלְ נוּ' בַּק חוּץ
בַּק ֶשּׁמֶ שׁ חֲק ִצי ָשׁעָ ה? ָמה ַקא ָתּה נו ֵֹתן ֹל ֹו ָֹל ֶֹלכֶת
כַּקמּה הֵ ם ִשׁלְּ מוּ ֹלְַ ,8קתּגִּיִד".
כָּכָה ,יָבֵ שׁ ..אָה? ָ
יחה,
"סֹלִ ָ
ר' יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק נִ ְפנָה ֹלְ אָחוֹרְ .
ִצ'יֱקוֹ .בֶּ אֱ מֶ תֹ ,לְ ג ְַקמ ֵרי ָשׁכ ְַקח ִתּיְ .בּבַק ָקּ ָשׁה ,כֻּקלִּ י
שׁוּתִ .8מלָּה ז ֹו ִמלָּה!".
ֹלִ ְר ְ
אֲק בָ ֹל ִצ'יֱק ֹו נִ ְענֵעַק ְבּרֹאשׁ ֹו ֹלִ ְשֹׁלִ יֹלָה9" .א
ָתּ ִמיִד ַקחיּ ִָבים ֹלְ הַק ְחזִ יר!" ,פָּ ַקסֱק ְבּנֶחֱ ָרצוּת
וּפ ְתאוֹם ִחיֵּ& ,כְּ ֶשׁ ָתּפַק ס ֶשׁ ָחזַקר ְבּ ִִדיּוֱּק עַק ֹל
ִ
"צ'יֱקוֹ,
אַמנוֹן .נִ גּ ְַקשׁ ִתּי אֵ ֹלָיוִ .
ִמלּו ָֹתיו ֶשֹׁל ַקמר ְ
ְשׁ ַקמעִ ,אם צָ ִרי& עֶ זְ ָרה א ֹו ַקמ ֶשּׁהוּ ,בָּ ִענְ יָן הַק זֶּה
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ַקּ˙ ¿˜ ˆƒיר'¿ ˆֶ :רנוֹ ƒביּ ƒ ,ıב ׁ¿˘נוֹ ˙ ַקה ּ ֹׁ¿ ˘ƒלטוֹ ן ַקה ּסוֹ ¿ביֶ ƒטיַ .קחג ַקה ֶּפ ַקסח ƒמ ¿˙ ָ˜ ֵרב ,ו¿ ַקס ָ ּבֹל י¿ הו ִּƒדי ¿מנַק ֶ ּסה
יֹל˙ ַקמ ּˆוֹ ˙ַ ,קא ¿ך נָּ ˙¿ ƒפס ַקﬠֹל י¿ ִֵדי ׁ˘וֹ ֵטר.
¿ֹל ַקה ֲקﬠ ƒביר ֲקח ƒב ַק

מאת עוזי ֱקפֹלון

"פּנְ צַק ְ'ר ִתּי אֶ ת הָ אוֹט ֹו ֶשׁלְְּ 8בּכַקוָּ נָה,
 ִצ'יֱק ֹו מוִֹדֶ הִ :
אַמנוֹן 9א ִמ ְת ַקרגֵּשׁ.
עַק ֹל ְמנָת ֹלִ נְ ֱקֹם ְבּ ִָדנִ יֵּאֹל!" אֲק בָ ֹל הַק בַּק לָּשׁ ְ
הוּא ַקדּוְ ֱָקא חו ֵֹשׁב ֶשׁ ִצּ'יֱק ֹו יוּכַקֹל ֹלַקעֲק זֹר ֹל ֹו

מה בחביֹלה?

ב"ה ערב שבתֱ-קוִדש חג הפסח י"ִד ניסן התשע"ח  30.3.18גיֹליון מס' 272

נ¿ ƒר ֶאה ֶׁ˘ ֵ ּי ׁ˘ ָ ּכאן י¿ הו ִּƒדי
ֶׁ˘ ƒה ¿ס ַקּ˙ ֵ ּב ¿ך¿ .מ ַקﬠנ¿ יֵ ן ָמה ָ˜ ָרה

ַקר ¿ח ָמנוּ˙¿ ˙ּƒ ..ר ֶאה ר' ַקא ¿ב ָר ָהם ׁ¿˘מו ֵּאֹל,
¿ ˙ּƒר ֶאה ƒעם ָמה הוּא ָּ˙ ַקפס אוֹ ˙וֹ 

כניסת השבת
צאת השבת

אַמנוֹן ,אָז ִתּ ְהיֶה ְבּ ֱֶק ֶשׁרְ ,בּסֵ ִדֶ ר?".
ֶשֹׁל ַקמר ְ
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הוּא ִחיֵּ&" .בֶּ ַקטח .עַק כְ ָשׁו ֻקכּלָּנוּ חֲק בֵ ִרים,
ִבּ ְשׁ ִביֹל ֹלַקעֲק זֹר ֹלְ ַקאבָּ א ֶשֹׁל ָדּנִ יֵּאֹל .נִ ְהיֶה
ְבּ ֱֶק ֶשׁר" ,הו ִֹסיף.
יתי ֹל ֹו וְ נִ ְפ ַקר ְִדנוּ,
"חג ָשׂמֵ ַקח!" ,עָ נִ ִ
ַק
ִמ ְתפַּק עֲק ֹלִ ים ִמכּו ָֹחן הַק מֻּק ְפֹלָא ֶשֹׁל ִמלִּ ים נְ כוֹנוֹת
וְ טוֹבוֹתֹ ,לַקהֲק פֹ& ֹלְ בָ בוֹת.
ַקרֱק יו ַקֹמיִם ָחֹלְ פוּ מֵ אָז הַק ַקחג .אֲק נִ י יו ֵֹשׁב
בַּק בַּק יִת וְ ֱקו ֵֹרא סֵ פֶ ר .הָ י ְָתה ז ֹו ְשׁעַק ת עֶ ֶרב.
ְדּ ִפיֱקוֹת בַּק דֶּ ֹלֶת .נִ גּ ְַקשׁ ִתּי ֹלִ ְפתּ ַקֹחִ .צ'יֱק ֹו עָ ַקמִד
בַּק פֶּ ַקתח! ִהזְ ַקמנְ ִתּי אוֹת ֹו ֹלְ ִה ָכּנֵס אַק& הוּא ָר ַקמז
ֹלִ י ֹלָצֵ את אֵ ֹלָיו .הו ַקִֹד ְע ִתּי ֹלְ ִא ָמּא ֶשׁאֲק נִ י יוֹצֵ א
ֵיתי אֵ ֹלָיו הַק חוּצָ ה.
ֹלְ כ ַָקמּה ַקדּקּוֹת וְ ִה ְת ַקֹלוּ ִ
"9א נ ִָעים ֹלִ י ֹל ֶָשׁבֶ ת אֶ ְצֹלְ 8בַּק בַּק יִת וֹּלְ ַקִדבֵּ ר
עַק ֹל ְדּבָ ִרים ַקמ ְפ ִח ִיִדיםִ .א ָמּא ֶשׁלְּ 8עוִֹד עֲק ֹלוֹּלָה
ֹלֶאֱ סֹר עָ ֹלֶיֹ 8לְ ִה ְתעַק סֵּ ֱק בָּ ִענְ יָן הַק זֶּה וְ זֶהוּ".
ִיתי ַקחיָּב ֹלו ַקֹמר ֹל ֹו אֶ ת
עָ צַק ְר ִתּי אוֹתוֹ .הָ י ִ
"צ'יֱקוֹ! אֲק נִ י אֵ ין ֹלִ י סוִֹדוֹת ִמ ְפּנֵי
הָ אֱ מֶ תִ .
ִא ָמּא וְ ַקאבָּ א ֶשׁלִּ י! ַקאגַּקבָ ,מה ִא ְתַּ ?8קא ָתּה 9א
ְמ ַקשׁ ֵתּף אֶ ת ִא ָמּא ֶשׁלְְּ 8בּכָֹל ִמינֵי ְדּבָ ִרים?".

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

הַק יּוֹם בַּק בּ ֱֶֹקר פָּ ג ְַקשׁ ִתּי אֶ ת נ ִָתי
ְבּבֵ ית הַק כְּ נֶסֶ ת .הוּא ִהגִּ יעַק ,
כָּמוֹנִ יֹ ,לִ ְת ִפלַּקת ַקשׁחֲק ִרית וְ הָ יָה
וּמרֻק צֶּ ה ִבּ ְמי ָֻקחִד.
נִ ְראֶ ה ֹלִ י ָשׂמֵ ַקח ְ

ָמה ˜וֹ ֶרה ָ ּכאן?

ֲקאנ ƒי רוֹ ֶאה ֶׁ˘ ּזוֹ ֹלֹא ַקמ ָ ּˆה ֶׁ˘ ָ ֹּלנוּ,
יִדים.
ֶׁ˘ֹל ¿˜ ƒה ַק ֹּל˙ ַקה ֲקח ƒס ƒ

"הַק ַקחג עוִֹד 9א ִהגִּ יעַק "ִ ,הזְ כּ ְַקר ִתּי ֹלוֹ.
"מה ַקא ָתּה כָֹּל כָּ& ְמאֻק ָשּׁר?".
ָ
ַקאֹל ַ ˙¿ ˙ּƒקח ֵ ּכם!
ֲקאנ ƒי ׁ˘וֹ ֵאֹל אוֹ ¿˙ ָך ׁ˘וּב –
ֶׁ˘ֹל ƒמי ַקה ַּקמ ּˆוֹ ˙ ָה ֵא ֹּלוּ???
¿מ ַקﬠנ¿ יֵ ן ֶׁ˘ֹל ƒמי ַקה ַּקמ ּˆוֹ ˙ ָה ֵא ֹּלוּ.
¿ ּב ָכֹל א ֶֹפןƒ ,מ ¿ס ֵ ּכן ַקה ַק ּס ָ ּבֹל ַקה ֶ ּזה.
הוּא עוֹ ֵמִד ¿ֹל ƒה ¿ס ַקּ˙ ֵ ּב ¿ך ַק ּכה ֶֹגן

– "אֲק בָ ֹלֹ ,ל ָָמּה?".
"כִּ י אֵ ין ֹלִ י ִא ָמּא" ,עָ נָה ִצ'יֱק ֹו ְבּפַק ְשׁטוּת.
בָּ ֹל ְַקע ִתּי אֶ ת רֻק ִקּי" .וְ ַקאבָּ א?" ,הֵ עַק זְ ִתּי ֹלְ נַקסּוֹת
ֹלְ הַק ִצּיֹל אֶ ת הַק ַקמּצָּ ב.
"אבָּ א ֶשׁלִּ י
נָפַק ֹלְ ִתּי ִמן הַק פַּק ח אֶ ֹל הַק פַּק ַקחתַ .ק
ְבּ ִֶד ֶר& כְּ ֹלָֹל בַּק ֶכֹּלֶא" ,הָ ֹלַקם ִצ'יֱק ֹו ֵשׁנִית" .כֵּן",
הוּא גִּ לָּה ִה ְת ַקח ְשּׁבוּת ְבּ ִרגְשׁו ַקֹתי" ,אֲק נִי יוִֹדֵ עַק
ֶשׁזֶּה9א נ ִָעים ֹלִ ְשׁמֹעַק אֶ ת זֶה אֲק בָ ֹל ז ֹו הָ אֱ מֶ ת".

ימה ,נֵ ֵֹל ¿ך ¿ֹל ַק˙ ֲקחנַק ˙ ַקה ּƒמ ׁ¿˘ ָט ָרה!
ָ˜ ִƒד ָ
ָׁ˘ם ¿ ּכ ָבר ¿ּ˙ ַקס ֵּפר ֶא˙ ָ ּכֹל ָמה ֶׁ˘ ַקא ָּ˙ה יוֹ ִֵד ַקﬠ.
ָמה י¿ ƒהיֶ ה ָﬠ ַקֹלי?
ָמה י¿ ƒהיֶ ה ַקﬠֹל ƒמ ׁ¿˘ ַקּפ ¿ח ˙ּƒי? ֲקאנ ƒי
ֹלֹא יוֹ ִֵד ַקﬠ ָמה ַקֹל ֲקﬠנוֹ ˙ ֹלוֹ 

"שׁנֵיאוֹר".
– ְ
"טוֹבְ .שׁ ַקמעְ ,שׁנֵיאוֹר ,הָ עֵ סֶ ֱק ה ֹוֹלֵ&
וּמ ְס ַקתּבֵּ&"...
ִ
המשך יבוא

"אֲק נִ י ָשׂמֵ ַקח פָּ שׁוּט כִּ י אֲק נִ י בֶּ ן חו ִֹרין!",
אתי
עָ נָה ֹלִ י נ ִָתי ְבֱּקוֹֹל חֲק גִ יגִ י" .זֶהוּ ,יָצָ ִ
ִמ ִמּ ְצ ַקריִם וַק אֲק נִ י ְמשֻׁק ְח ָרר!".
יתי
את ִמ ִמּ ְצ ַקריִם?!" ,נִ ִסּ ִ
"א ָתּה ...יָצָ ָ
ַק
ֹלְ הָ ִבין ִאם נ ִָתי ִמ ְתֹלוֹצֵ ץ.

"אֵ י&?
ְבּ ַקס ְֱק ָרנוּת.

ֱִקבַּק ֹלְ ִתּי אֹמֶ ץ וְ ָשׁאַֹלְ ִתּי אֶ ת הַק ְשּׁאֵ ֹלָה
יִדה או ִֹתי כָֹּל הַק זְּ ַקמן" .אָז אֵ י& זֶה
ֶשׁ ִה ְט ִר ָ
ֶשׁ ַקדּוְ ֱָקא ַקא ָתּה הָ פַק כְ ָתּ ֹלִ ְהיוֹת הַק ַקמּנְ ִהיג ֶשֹׁל כָֹּל
יַקֹלְ ִדֵ י הָ עֲק ִשׁ ִירים ָשׁם ,בַּק ְשּׁכוּנָה ֶשׁ ָלּכֶם?".

נָ כוֹ ן!

"כֵּן ְבּהֶ ְחֹלֵט" ,נ ִָתי ַקדּוְ ֱָקא הָ יָה ְר ִצינִ י
אָרץ
"מ ְצ ַקריִם ִהיא 9א ַקרֱק הָ ֶ
ֹלוּטיןִ .
ֹלַקחֲק ִ
ִמ ָדּרוֹם ֹלְ ִסינַקיֶ ,שׁ ָסּגְ ָרה עַק ֹל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ֹל.
ִמ ְצ ַקריִםִ ,היא גַּקם ָמ ָשֹׁל ֹלְ כָֹל ָדּבָ ר
וּמ ְפ ִריעַק
ֶשׁעו ֶֹשׂה ֹלָנוּ ֶ ,שׁסּ ֹוגֵר עָ ֹלֵינוּ ַק
ֹלָנוּ ֹלַקעֲק שׂוֹת ְדּבָ ִרים טו ִֹבים .וַק אֲק נִ י,
הַק בּ ֱֶֹקרִ ,ה ְצֹל ְַקח ִתּי ֹלָצֵ את ִמ ִ'מּ ְצ ַקריִם'
ֶשׁ ָכּזֶה".

"9א" ,עָ נָה ִצ'יֱק ֹו ְֱקצָ רוֹת.

וּמ ֻקפנּ ֱִָקים.
"זֶה ִבּגְ ֹלַקֹל ֶשׁהֵ ם ֻקכּלָּם פַּק ְח ִָדנִ ים ְ
ישׁהוּ ַקא ִמּיץ יו ֵֹתר מֵ הֶ ם
אָז כְּ ֶשׁהֵ ם רו ִֹאים ִמ ֶ
הֵ ם ְמ ַקֱק ְבֹּלִ ים אֵ ֹלָיו כָּבוִֹד .אֶ ה ...אֵ י& ֱקו ְֹר ִאים
ֹלְ."?8

יˆי ,נָ כוֹ ן ָא ַקמ ¿ר ָּ˙ ֹƒלי ֶׁ˘ ƒאם
ƒא ƒ
ֲקאנ ƒי ֲקא ַקס ִֵדּ ר ֶא˙ ַקה ּ¿מ ֵג ָרה ֶׁ˘ ֹּ ƒלי,
ֲקא ַק˜ ֵ ּבֹל ֻק˜ ּ ƒב ַק ּי˙ ׁ˘וֹ ˜וֹ ָֹלִד?

נא ֹלשמור
עֹל ֱקִדושת
הגיֹליון

ַקספֵּ ר

ֹלִ י,"...

ָאז ƒס ַק ּי ¿מ ˙ּƒי ¿ֹל ַקס ִֵדּ ר! ַקﬠ ¿כ ָׁ˘ו
ָּ˙ ƒביא ֹƒלי ֶא˙ ַקה ּ ׁ˘וֹ ˜וֹ ָֹלִד

ִבּ ַקקּ ְשׁ ִתּי

"פָּ שׁוּט ְמאוִֹד"ִ ,שׁ ֵתּף או ִֹתי נ ִָתי
"א ָתּה הֲק ֵרי יוִֹדֵ עַק כּ ַָקמּה אֲק נִ י
ְבּגִ לּוּי ֹלֵבַ .ק
אוֹהֵ ב ֹלְ הַק אֲק ִרי& ְבּ ֵשׁנָהָ ,כּזֶה אֲק נִ י ...עַק ְצֹלָן
בַּק ְבּ ֱָק ִרים .הַק בּ ֱֶֹקרִ ,מ ַקתּ ַקחת ֹל ְַקשּׂ ִמיכָה
הַק ַקח ָמּה ,הֵ בַק נְ ִתּי ִפּ ְתאוֹם ֶשׁהָ עַק ְצֹלוּת
הַק זֹּאתִ ,היא ְבּעֶ צֶ ם ִ'מ ְצ ַקריִם'! ִאם אֲק נִ י
אֶ ְתגַּקבֵּ ר עָ ֹלֶיהָ  ,אֶ הֱ יֶה 'בֶּ ן חו ִֹרין' ,אוּכַקֹל
ֹלִ ְהיוֹת ְמשֻׁק ְח ָרר ִמן הַק ִמּ ָדּה הַק Eא טוֹבָ ה
הַק זֹּאת .זִ נּ ְַקֱק ִתּי מֵ הַק ִמּ ָטּה ,וְ ִהנֵּה אֲק נִ י כָּאן,
ִמ ְתכּ ֹונֵן ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ֹלִ ְת ִפלָּה ְבּ ִמנְ יָן"...
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

ƒמ ¿ˆ ַקט ֵﬠרֲ ,קא ָבֹל
ֹלֹא ƒס ַק ּי ¿מ ָּ˙ ¿ֹל ַקס ִֵדּ ר

ֵא ¿
יך ַקא ָּ˙ה יוֹ ִֵד ַקﬠ?
א˙י
ּ ƒכי ֶה ¿ח ֵ ּב ƒ
ֶא˙ ֻק˜ ּ ƒב ַק ּי˙ ַקה ּ ׁ˘וֹ ˜וֹ ָֹלִד ¿ ּב˙וֹ ¿ך
ַקה ּ¿מ ֵג ָרה ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָך

ַקמצּוֹת כָּ ֹל ַקה ָשּׁנָ ה
ֱאֹלִ ָיאב ֶבּן זְ בוֹּלוּן
כְּ ֶשׁהָ יִינוּ ְבּ ִמ ְצ ַקריִם ,הָ יָה הַק ִשּׁ ְעבּוִּד
ֱָק ֶשׁה ְמאוִֹד .אֲק נ ְַקחנוּ ,הַק ְיֹּל ִִָדים,
הָ יִינוּ ְמנ ִַקסּים ֹלְ ַקשׂמֵּ ַקח אֶ ת עַק ְצמֵ נוּ
ֹאשׁן ֹלִ מּוִּד
ִבּ ְִד ָרכִ ים שׁוֹנוֹתֶ ,שׁ ְבּר ָ
הַק תּו ָֹרה .אַק& הָ יוּ גַּקם כָֹּל ִמינֵי
יֱקים,
פּוּרים ַקמ ְצ ִח ִ
אֲק ָמרוֹת וְ ִס ִ
רוּח.
ֶשׁעָ זְ רוּ ֹלָנוּ ֹלִ ְשׁמֹ ר עַק ֹל ַקמצַּק ב הָ ַק
פּוּרים הָ יָה כָּ&:
אֶ ָחִד מֵ או ָֹתם ִס ִ
יִשׂ ָראֵ ֹל אֶ ָחִד ִסיֵּם אֶ ת הָ עֲק בו ִָֹדה
בֶּ ן ְ
הַק ָקּ ָשׁה ,וּפָ נָה ָֹל ֶֹלכֶת ֹלְ בֵ ית ֹו ִעם
ַקתּ ְר ִמיֹל כְּ ֹלֵי הָ עֲק בו ִָֹדה .וְ ִהנֵּה עוֹבֵ ר
יְּהוִּדים,
אַחִד הַק שּׁו ְֹט ִרים הַק ִ
בַּק ָמֱּקוֹם ַק
ָרכוּב עַק ֹל סוּס.
"בּוֹא אֶ ַקקּח או ְֹת 8הַק בַּק י ְָתה!",
אָמר ֹל ֹו הַק שּׁוֹטֵ ר .הו ִָֹדה ֹל ֹו הָ ִאישׁ
ַק
וְ עָ ֹלָה .אַק& אֶ ת הַק ַקתּ ְר ִמיֹל ִה ְמ ִשׁי&
ֹלְ הַק ְחזִ יֱק ְבּי ִָָדיו.
יח אוֹתוֹ?",
"מדּוּעַק ַקא ָתּה 9א ַקמנִּ ַק
ַק
ָשׁאַֹל אוֹת ֹו הַק שּׁוֹטֵ ר.
"9א ַקמ ְס ִפּיֱק ֶשׁאֲק נִ י ְבּעַק ְצ ִמי
יח עָ ֹלָיו
ַקמכְ ִבּיִד עַק ֹל הַק סּוּס ֶשׁלְַּ ,8קאנִּ ַק
גַּקם אֶ ת הַק ַקשֱּׂק?" ...עָ נָה הָ ִאישׁ.
וְ ִהנֵּה כְּ ֶשׁיָּצָ אנוּ ִמ ִמּ ְצ ַקריִם ,נִ ְראֶ ה
הָ יָה ֹלִ י ֶשׁ ַקאבָּ א ֶשׁלִּ י ִמ ְתנַקהֵ ג ַקמ ָמּשׁ
יחה הַק זּוִֹ .תּ ְשׁ ִעים
כְּ מ ֹו הַק ְבּ ִִד ָ
מוּסים ְבּכֶסֶ ף וְ זָהָ ב
חֲק מו ִֹרים עֲק ִ
וּבכָֹל זֹאת
י ְָצאוּ ִא ָתּנוּ ִמ ִמּ ְצ ַקריִםְ ,
צָ ַקרר ַקאבָּ א אֶ ת הַק ַקמּצּוֹת עַק ֹל ִשׁכְ מוֹ!
"אבָּ אֹ ,ל ָָמּה ַקא ָתּה ַקמ ְחזִ יֱק אֶ ת
ַק
אַחִד
נִּיח עַק ֹל ַק
הַק ַקמּצּוֹת בַּק יִָּד וְ9א ַקמ ַק
גְּמלִּ ים?",
סּוּסים א ֹו הַק ַק
הַק חֲק מו ִֹרים ,הַק ִ
ָשׁאַֹלְ ִתּי.
וְ ַקאבָּ א הֵ ִשׁיב" :הַק ַקמּצּוֹת הֵ ן ִמ ְצוָ ה!
מֵ רֹב ֶשׁאֲק נִ י אוֹהֵ ב אֶ ת הַק ִמּ ְצוָ ה ,אֲק נִ י
רוֹצֶ ה ֹלְ כַקבֵּ ִד וֹּלְ הַק ְרגִּ ישׁ או ָֹתן ְבּכָֹל
ֶרגַקע וָ ֶרגַקע!".

אַחר נְ ִפיֹלַקת
אֵ לֶּה הָ יוּ הַק יּ ִָמים הָ ִראשׁוֹנִ ים ֹלְ ַק
ָמסַק& הַק בַּק ְרזֶֹלַ .קשׁעֲק ֵרי ְבּ ִרית-הַק מּוֹעָ צוֹת הֵ חֵ לּוּ
ָאָרץ.
ְהוִּדית ֹל ֶ
ֹלְ ִהפָּ ַקתח וּפָ ַקרץ גַּקֹל ָח ִָדשׁ ֶשֹׁל עֲק ֹלִ יָּה י ִ
אשׁי ֹלְ ֵתֹל-
י ַקָשׁ ְב ִתּי ְבֹּלִ ְשׁכּ ִָתיֹ ,לִ ְשׁכַּקת הָ ַקרב הָ ָר ִ
אָביב-יָפוֹ ,וַק אֲק נִ י וְ עוִֹד ְשׁנֵי ַקרבָּ נִ ים ִשׁ ַקמּ ְשׁנוּ בֵּ ית-
ִ
ִדּין ְמי ָֻקחִד ֹלְ ִטפּוֹּל ִבּ ְבעָ יוֹת ִהֹלְ כ ִָתיּוֹת הַק ְקּשׁוּרוֹת
בָּ עוֹֹלִ ים הַק חֲק ִָד ִשׁים.
אַרבָּ ִעים
ֹלְ פֶ ַקתע נִ כְ נַקס ֹלַקלִּ ְשׁכָּה רוֹפֵ א כְּ בֶ ן ְ
וּשׁ ַקתּיִםֶ ,שׁ ִהגִּ יעַק יוֹם ֱקִֹדֶ ם ָֹלכֵן ִמ ְבּ ִרית-
ְ
הַק מּוֹעָ צוֹתִ ,עם ִא ְשׁתּ ֹו ְ
וּשׁ ֵתּי ְבּנו ָֹתיו .הָ ִאישׁ ִהגִּ יעַק
ֹלְ9א ִמ ְס ָמכִ ים הַק ְמּ ִע ִיִדים עַק ֹל יַקהֲק ִדוּתוֹ ,וּבָ א ֹלְ ַקֱקבֵּ ֹל
ְהוִּדי .הוּא הֵ ִביא
אָמנָם י ִ
מֵ ִא ָתּנוּ ִאשּׁוּר ֶשׁהוּא ְ
ְהוִּדי.
ִעמּ ֹו עֵ ִִדים ,כְּ ִדֵ י ֶשׁיּ ִָעיִדוּ ֹלְ פָ נֵינוּ עַק ֹל הֱ יוֹת ֹו י ִ
הָ עֵ ִִדים הֵ ִעיִדוּ כִּ י ְשׁנֵי הו ָֹריו ֶשֹׁל הָ רוֹפֵ א,
ְהוִּדיםִ .אמּוֶֹ ,שׁנִּ ְשׁאֲק ָרה
גְּ ֶרגו ִֹרי ְשׁמוֹ ,י ִ
ְבּמו ְֹס ְֱקבָ הִ ,היא רו ְֹפאַת ְיֹל ִִָדיםְ ,מנַקהֶ ֹלֶת
ירוּרג ,הָ ֹלַק&
אָביוֶ ,שׁהָ יָה רוֹפֵ א כִ ְ
ַקמ ְחֹל ֱָָקהִ .
ֹלְ ע ֹוֹלָמוֹ.
בֵּ ין הָ עֵ ִִדים הָ יָה אֶ ָחִד ֶשׁ ָחזוּת ֹו וְ עֵ ִדוּת ֹו
ִה ְר ִשׁימוּ או ִֹתי ִבּ ְמי ָֻקחִד .חֲק ִסיִד ַקחבַּק "ִד ,בָּ א בַּק יּ ִָמים,
זְ ֱָקנ ֹו הַק לָּבָ ן יו ֵֹרִד עַק ֹלִ -פּי ִמדּו ָֹתיו וְ הוּא חוֹבֵ שׁ
אַחת
יפּוּסיַ .קמ ְראֵ הוּ הֶ ְחזִ יר או ִֹתי ְבּ ַק
ַקֱק ְס ֱֶקט ִט ִ
ֹלְ ִב ִ
קּוּרי הַק ָקּצָ ר ְבּמו ְֹס ְֱקבָ ה ,זְ ַקמן ֱָקצָ ר ֱקִֹדֶ ם ָֹלכֵן.
ְבּאֶ ְמצַק ע ְשׁנַקת תשמ"ט הֻק זְ ַקמנְ ִתּי ֹלִ ְב ִרית-
הַק מּוֹעָ צוֹת – ְבּתוֹ& ְֱקבוּצָ ה ֶשֹׁל ִשׁ ָשּׁה ַקרבָּ נִ ים

אַרצוֹת-
ִמיּ ְִשׂ ָראֵ ֹל ,מֵ אֵ ירוֹפָּ ה וּמֵ ְ
אשׁי
ישׁה ִעם ָר ֵ
הַק ְבּ ִרית – ֹלִ ְפגִ ָ
הַק ִשֹּׁלְ טוֹן בַּק ְקּ ֶר ְמֹלִ ין ,וְ ִעם ְֱק ִהלּוֹת
ְהוִּדיּוֹת בֶּ עָ ִרים מו ְֹס ְֱקבָ ה
י ִ
וְ ֹלֶנִ ינְ גְּ ָרִדִ .הגּ ְַקענוּ ֹלְ ָשׁם בָּ אֶ ָחִד
יס ִטים.
ְבּ ַקמאיַ ,קחגָּם ֶשֹׁל הַק קּוֹמוּנִ ְ
מו ְֹס ְֱקבָ ה הָ י ְָתה ְצבוּעָ ה אִָדֹם.
אֲק נִ י וַק חֲק בֵ ַקרי ֱִקיּ ְַקמנוּ אֶ ת הַק פָּ סוֱּק
"אֶ ת ַק
אַחי אָנֹ כִ י ְמבַק ֵקּשׁ" ,וְ ִחפַּק ְשׂנוּ
ְהוִּדים .כָּ& ִהגּ ְַקענוּ ֹלִ ְשׁכוּנָה
י ִ
ְבּמו ְֹס ְֱקבָ הָ ,מ ִרינָה רו ְֹשׁצָ 'ה ְשׁ ָמהּ.
ָמצָ אנוּ ָשׁם בֵּ ית-כְּ נֶסֶ ת ֶשֹׁל חֲק ִסיִדֵ י
ְהוִּדים.
וּשׁ ֵתּי ְֱקבוּצוֹת ֶשֹׁל י ִ
ַקחבַּק "ִד ,עָ שׂוּי עֵ ץְ ,
וּמ ְֱקצָ ָתם ְצ ִע ִירים
ִמ ְֱקצָ ָתם מֻק ְפֹלָגִ ים ְבּ ָשׁנִ יםִ ,
יציּוֹת.
עֻקטּ ִרים ְבּ ִצ ִ
וּמ ָ
בַּק עֲק ֹלֵיְ -תּשׁוּבָ הְ ,מז ָֻקקּנִ ים ְ
יס ִטי
אָת ִא ְ
אַחֲק ֵרי יו ֵֹתר ִמ ִשּׁ ְב ִעים ְשׁנוֹת ִחנּוּ& ֵ
כּ ְַקפ ָרנִ י בָּ רוּר ֶשׁ ָר ִאינוּ ְבּכָ& נֵס גִָּדוֹֹל.
הַק ִמּ ְתפַּק לְּ ֹלִ ים כִּ ְבִּדוּ או ִֹתי ִבּ ְת ִפלָּה ֹלִ ְפנֵי הַק ֵתּבָ ה.
עַק ֹל עַק מּוִּד הַק ַקחזָּן מו ִֹפיעַק ְבִּדֶ ֶר&-כְּ ֹלָֹל אֶ ָחִד ִמ ְשּׁנֵי
"דּע
יתי ה' ֹלְ ֶנג ִִֶדי ָתּ ִמיִד" ,א ֹו ַק
"שׁוִּ ִ
סוֱּקים – ִ
הַק ְפּ ִ
ֹלִ ְפנֵי ִמי ַקא ָתּה עוֹמֵ ִד" .יוֹצֵ א ִמן הַק כְּ ֹלָֹל הָ יָה עַק מּוִּד
אַרבַּק ע ִמלִּ ים ִמן
הַק ְתּ ִפלָּה ֶשׁמּוֹּל ֹו נִ צַּק ְב ִתּי עַק ָתּהְ .
"אנָּא הַק ֵשּׁם ַקמֹלְ ָטה נ ְַקפ ִשׁי".
הַק הַק לֵֹּל ִע ְטּרוּ אוֹתוָֹ :
הַק ִמּלִּ ים הַק לָֹּלוּ ִח ְמּמוּ אֶ ת ֹלִ ִבּי בַּק קֹּר הָ עַק זְ .בּסוֹף
הַק ְתּ ִפלָּה ָשׁאַֹלְ ִתּי אֶ ת אֶ ָחִד ִמזִּ ְֱקנֵי הַק ִמּ ְתפַּק לְּ ֹלִ ים,
ַקמדּוּעַק נִ ְב ַקחר פָּ סוֱּק זֶה ַקדּוְ ֱָקאֶ ,שׁEא כּ ְַקמֱּקֻק בָּ ֹל ְבּכָֹל
ישׁית ,כִּ י
הָ ע ֹוֹלָם .הוּא ִספֵּ ר ֹלִ י ,מֵ עֵ ִדוּת ֹו הָ ִא ִ
ַק
בֵּ ית-כְּ נֶסֶ ת זֶה
הוֱּקם ִבּ ְרשׁוּת ֹו הָ אֲק ִִדיבָ ה ֶשֹׁל
"ר ִאינוּ
ֹלֶנִ יןִ ,בּ ְשׁנַקת תרע"ח ,זְ ַקמן הַק ַקמּ ְהפֵּ כָהָ .
ֹלְ אֵ יז ֹו ְתֱּקוּפָ ה אָנוּ נִ כְ נ ִָסים ,וְ ָר ִצינוּ ֹלְ בַק טֵּ א ְבִּדֶ ֶר&
גּוּפים ֶשׁלָּנוּ –
כָֹּלְ ֶשׁ ִהי ֶשׁגַּקם ִאם הֵ ם שׁוֹֹלְ ִטים בַּק ִ
שׁוּתנוּ וְ ַקשׁיָּכוֹת ֹל ַָקקִּדוֹשׁ בָּ רוּ& הוּא
הַק נְּ ָשׁמוֹת ִבּ ְר ֵ
ִבֹּלְ בַק ִדָֹ .לכֵן ֱָקבַק ְענוּ אֶ ת הַק ֶשֹּׁלֶט הַק זֶּה ,הַק ַקמּזְ כִּ יר ֹלָנוּ

כְּ בָ ר ִבּימֵ י ֱֶקִדֶ ם ָסחֲק רוּ אֲק נ ִָשׁים זֶה ִעם זֶה וְ ִשׁלְּ מוּ ְבּצוּרוֹת שׁוֹנוֹת:
וּמ ְט ְבּעוֹת כֶּסֶ ףְ ,בּחֶ ְפצֵ י עֵ ֶר&ִ ,בּ ְסחו ָֹרה א ֹו ְבּתוֹצֶ ֶרת וְ כוּ'.
ִבּ ְשׁ ָטרוֹת ַק
שׁוּתם,
ימים ֹלִ ְשׁמֹ ר אֶ ת כּ ְַקספָּ ם א ֹו אֶ ת חֶ ְפצֵ י הָ עֵ ֶר& ֶשׁ ִבּ ְר ָ
ֹלְ הַק ְרבֵּ ה אֲק נ ִָשׁים 9א הָ יוּ אֶ ְמצָ ִעים ַקמ ְת ִא ִ
וְ ָֹלכֵן פָּ נוּ אֶ ֹל הַק צּו ְֹר ִפים ,או ָֹתם בַּק עֲק ֹלֵי ְמֹלָאכָה ֶשׁ ִמּמֵּ יֹלָא ִה ְתעַק ְסֱּקוּ ִעם כֶּסֶ ף וְ הֶ ְחזִ יֱקוּ כּ ַָקסּפוֹת,
וּביִדֵ יהֶ ם ִה ְפ ֱִקיִדוּ ְפּעָ ִמים ַקרבּוֹת אֶ ת כּ ְַקספָּ ם.
ִ
הַק צּו ְֹר ִפים הֻק ְרשׁוּ ֹלַקעֲק שׂוֹת ִשׁמּוּשׁ בַּק כֶּסֶ ףֹ ,לְ הַק ֹלְ ווֹת אוֹת ֹו ֹלַקאֲק חֵ ִרים וְ ֹלִ ְסחֹר
וּבִדֶ ֶר& ז ֹו גַּקם גּ ְָרפוּ ְרוָ ִחים .ז ֹו הָ י ְָתה
בּוֹ ,עַק ִד ֶשׁיּ ְִִד ְרשׁוּהוּ ְבּעָ ֹלָיוְ ,
אשׁית הַק בַּק נְ ֱָקאוּת הַק ִמּ ְס ָח ִרית.
ֵר ִ
הַק ֵשּׁם 'בַּק נְ ֱק' נ ֹוֹלַקִד ְבּ ִא ַק
יטֹלְ יָהִ ,בּימֵ י הַק בֵּ י ַקניִםַ .קחֹלְ פָ נֵי הַק כְּ ָס ִפים
)ס ְפ ָסֹל(
נִ הֲק ֹלוּ אֶ ת ִע ְס ֱֵקיהֶ ם בַּק שּׁוֱּקְ ,בִּדוּכָנִ ים ֶשׁנִּ ְֱק ְראוּ "בַּק אנְ ֱקוֹ" ַק
וּמכָּאן צָ ַקמח ְשׁמ ֹו ֶשֹׁל הַק 'בַּק נְ ֱק'.
ִ

ַקמצּוֹת ֹלְ ַקחג-הַק פֶּ ַקסח.
ִהיא 9א ָשׁ ְמ ָרה ַקשׁבָּ ת9 ,א
יִדה עַק ֹל כּ ְַקשׁרוּת .גַּקם הַק ְתּנ ִָאים
ִה ְֱק ִפּ ָ
שׁוּטים
יביִּים 9א הָ יוּ ְפּ ִ
הָ או ְֹבּי ְֱֶק ִט ִ
יִדה ְמאוִֹד
כְּ ֹלָֹל .אֲק בָ ֹל ִהיא ִה ְֱק ִפּ ָ
ֶשׁיּ ְִהיֶה בַּק בַּק יִת ֹלֵיֹל-סֵ ִדֶ ר וְ ֶשׁ ְבּנֵי-
הַק בַּק יִת ָיחֹגּוּ אֶ ת ַקחג-הַק פֶּ ַקסח וְ יִזְ כְּ רוּ
אֶ ת י ְִציאַת ִמ ְצ ַקריםִ ,עם כָֹּל
הַק ִסּ ְמֹלִ יּוּת ֶשׁבַּק ָדּבָ ר.
ִסיֵּם הֶ ָח ִסיִד הַק זּ ֱֵָקן אֶ ת עֵ ִדוּת ֹו
וַק אֲק נִ י וַק חֲק בֵ ַקרי הָ ַקרבָּ נִ ים ִה ְת ַקרגּ ְַקשׁנוּ
ְמאוִֹד מֵ הַק ִסּפּוּר.
כִּ י גַּקם כַּקאֲק ֶשׁר 'צָ ָרה וְ יָגוֹן אֶ ְמצָ א'ְ ,בּכָֹל-זֹאת
ְ'בּ ֵשׁם הַק ֵשּׁם אֶ ְֱק ָראָ :אנָּא הַק ֵשּׁם ַקמֹלְ ָטה נ ְַקפ ִשׁי'",
ִה ְס ִבּיר הַק זּ ֱֵָקן.

ְבּתוֹ& כָּ& ָמ ַקסר ֹלִ י הַק בֵּ ן אֶ ת ִמ ְספַּק ר הַק טֵּ ֹלֵפוֹן ֶשֹׁל
ִאמּוָֹ ,שׁם ְבּמו ְֹס ְֱקבָ ה ,וְ ִטֹלְ פַּק נּוּ אֵ ֹלֶיהָ ִ .היא י ְִָדעָ ה
אָמ ְר ִתּי ֹלָהּ ְבּ ִה ְת ַקרגְּ שׁוּת:
ִיִדישׁ ְרצוּצָ הַ .ק
ֹלְ ַקִדבֵּ ר י ִ

כָּעֵ ת עָ ְמִדוּ ֹלְ פָ נַקי גְּ ֶרגו ִֹרי ,הָ ע ֹוֹלֶה הֶ ָח ִָדשׁ,
וֹּלְ ִצדּ ֹו חֲק ִסיִד ַקחבַּק "ִד י ִָשׁישׁ ,אַף הוּא ִממּו ְֹס ְֱקבָ ה,
ֶשׁבָּ א ֹלְ הָ ִעיִד עַק ֹל יַקהֲק ִדוּתוִֹ .ספֵּ ר הֶ ָח ִסיִד הַק יּ ִָשׁישׁ
ֹלְ בֵ ית-הַק ִדּין אֶ ת הַק ִסּפּוּר הַק בָּ א:

"אֲק נ ְַקחנוּ ְמ ַקֱקיּ ְִמים ִמ ְצוַק ת ַקמצָּ ה ַקרֱק ָשׁבוּעַק אֶ ָחִד
בַּק ָשּׁנָה ,אֲק בָ ֹל ַקא ְתּ ֱִקיּ ְַקמ ְתּ אֶ ת הַק ִמּ ְצוָ ה הַק זֹּאת ְבּכָֹל
ַקֹל ְיֹלָה וְ ַקֹל ְיֹלָה בַּק ָשּׁנָה .אֵ ינִ י יוִֹדֵ עַק ִאם ִמ ְבּ ִחינַקת
הַק הֲק ָֹלכָה הַק ַקמּצּוֹת ֶשׁלָּ& הָ יוּ כְּ ֵשׁרוֹת ,אֲק בָ ֹל בָּ רוּר ֹלִ י
יֱקרוֹת ְמאוִֹד ֹלִ ְפנֵי בּו ֵֹרא
כִּ י הֵ ן הָ יוּ ְֱקִדוֹשׁוֹת וִ ָ
ע ֹוֹלָם".

ִאמּ ֹו ֶשֹׁל גְּ ֶרגו ִֹרי ,או ָֹתהּ רו ְֹפאַת ְיֹל ִִָדים
וּמנַקהֶ ֹלֶת ַקמ ְחֹל ֱָָקה ,הָ י ְָתה בֶּ עָ בָ ר ְמעַק ֶשּׁנֶת
ְ
כְ רוֹנִ יתִ .היא ִע ְשּׁנָה ְשׁ ַקתּיִםָ -שֹׁלוֹשׁ חֲק ִפיסוֹת
ִסיג ְַקריוֹת ֹלְ יוֹם .אוֹּלָם ִמדֵּ י ַקֹל ְיֹלָהֱ ,קִֹדֶ ם ֹלֶכְ ָתהּ
יחהּ
אַחת וֹּלְ הַק נִּ ָ
ֹלִ ישׁוֹן ,נָהֲק גָה ֹלְ הַק ְפ ִרישׁ ִסיג ְַקריָה ַק
בַּק אֲק רוֹן הַק ְבּג ִִָדים ֶשׁבַּק חֲק ַקִדר-הַק ֵשּׁנָהְ ,בּתוֹ& ֱקֻק ְפ ַקסת
ַקֱק ְרטוֹן ְמיֻקחֶ ִדֶ ת .כָֹּל ַקֹל ְיֹלָה – ִסיג ְַקריָה.
ִיתי ַקמגִּ יעַק
פּוּרים ,הָ י ִ
אַחר ִ
אַחת ֹלְ ָשׁנָהֹ ,לְ ַק
ַק
אֵ ֹלֶיהָ  ,וְ זֶה הָ יָה כְּ עֵ ין אוֹת מֻק ְסכָּם בֵּ ינֵינוּ – ִהיא
הָ י ְָתה מוֹסֶ ֶרת ֹלִ י כִּ ְשֹׁלוֹשׁ-מֵ אוֹת וַק חֲק ִמ ִשּׁים
ִיתי
ִסיג ְַקריוֹתֶ ,שׁצָּ ְב ָרה ְבּמֶ ֶשׁ& הַק ָשּׁנָה ,וַק אֲק נִ י הָ י ִ
מוּר ָתם כּ ַָקמּה ֱִקיֹלוֹגְ ָר ִמים ֶשֹׁל ֱֶק ַקמח,
ַקמ ִשּׂיג ְתּ ָ
או ָֹתם הָ י ִ
ִיתי מוֹסֵ ר ֹלָהּ כְּ ִדֵ י ֶשׁתּוּכַקֹל ֹלֶאֱ פוֹת

יפים
הָ אֵ ם עוִֹדֶ נָּה עַק ֹל הַק ַקקּו ,וַק אֲק נ ְַקחנוּ מו ִֹס ִ
ֹלְ שׂוֹחֵ ַקח ִעם ְבּנָהִּ .
רוּסית אֵ ינֶנִּ י יוִֹדֵ עַק וְ הוּא טֶ ֶרם
ֹל ַקָמִד ִע ְב ִרית ,וְ עַק ֹל-כֵּן ִדּבֵּ ר ִע ָמּנוּ אַנְ גְּ ֹלִ ית9 .א הָ יָה
יתי אֵ ֹלָיו
ֹלִ י עוִֹד צֵ ֹל ֶשֹׁל ָספֵ ֱק ִבּ ְִדבַק ר יַקהֲק ִדוּתוֹ .פָּ נִ ִ
ִ
אָמ ְר ִתּי ֹל ֹו –
וְ ַק
"אָחינוּ ַקא ָתּה .אַק& מֵ הַק יּוֹם9 ,א
גְּ ֶרגו ִֹרי י ְִהיֶה ִשׁ ְמ ,8אֶ לָּא גּ ְֵרשׁוֹן!".
וְ הָ אֵ ם מֵ עֵ בֶ ר ֹל ַקַקקּו נִ ְסעֶ ֶרת וְ נִ ְרגּ ֶֶשׁת" .כֵּן! כֵּן!",
ֱקו ֵֹראת ִהיא" ,גּ ְֵרשׁוֹן – זֶה ְבּ ִִדיּוֱּק הַק ֵשּׁם ֶשׁבַּק עֲק ֹלִ י
הַק ָמּנו ַקֹח נ ַקָתן ֹלִ ְבנֵנוּ ִבּזְ ַקמן ְבּ ִרית-הַק ִמּיֹלָה ֶשׁלּוֹֹ ,לִ ְפנֵי
וּשׁ ַקתּיִם ָשׁנִ ים!"...
אַרבָּ ִעים ְ
ְ
)סיפר :הרב ישראֹל-מאיר ֹלאו ,רבה הראשי שֹל תֹל-אביב-יפו(

ַקדּם יִ ְשׂ ָר ֵאֹל
ֹלִ ְֱק ַקראת ַקחג-הַק פֶּ ַקסח ִבּ ֵקּר ַקר ִבּי ֹלֵוִ י-י ְִצ ָחֱק ִמבֶּ ְר ִִדיצֶ 'ב ְבּ ַקמאֲק ִפיּוֹת הַק ַקמּצּוֹת ֶשׁ ְבּ ִעירוֹ .הוּא
דּוּרי הַק כּ ְַקשׁרוּת וְ אֶ ת הַק ִה ִ
בָּ ַקִדֱק 9א ַקרֱק אֶ ת ִס ֵ
דּוּרים ֶשׁ ְבּ ַקתהֲק ֹלִ י& הָ אֲק ִפיָּה ,אֶ לָּא גַּקם שׂוֹחֵ ַקח
ִעם הַק נּ ִָשׁים וְ הַק נְּ עָ רוֹת ֶשׁעָ ְמֹלוּ עַק ֹל ִרדּוִּד הַק בָּ צֵ ֱק וְ ָשׁאַֹל או ָֹתן ֹלִ ְתנָאֵ י עֲק בו ִָֹד ָתןֹ .לְ חֶ ְר ִָדת ֹו
ָשׁ ַקמע מֵ הֶ ן כִּ י הָ עֲק בו ִָֹדה ֱָק ָשׁה ְמאוִֹד ,וְ כִ י ְמנַקהֲק ֹלֵי הַק ַקמּאֲק ִפיּוֹת ַקמעֲק ִב ִיִדים או ָֹתן ִמבּ ֱֶֹקר עַק ִד
מוּרת ָשׂכָר זָעוּם.
עֶ ֶרבְ ,תּ ַק
נִ כְ נַקס הַק צַּק ִדּיֱק ֹלְ בֵ ית-הַק ִמּ ְִד ָרשׁ וְ זָעַק ֱק" :שׂוֹנְ אֵ י י ְִשׂ ָראֵ ֹל ַקמעֲק ֹלִ יֹלִ ים עָ ֹלֵינוּ ֶשׁאָנוּ ֹל ִָשׁים אֶ ת
הַק ַקמּצּוֹת ְבּ ַקִדם נו ְֹצ ִרים .זֶה ֶשׁ ֱֶקר וְ ָכזָב – 9א ְבּ ַקִדם נו ְֹצ ִרים ֹל ִָשׁים אֶ ת הַק ַקמּצּוֹת ,אֶ לָּא ְבּ ַקִדם
ְהוִּדיםָ ,דּ ָמן ֶשֹׁל ְבּנוֹת י ְִשׂ ָראֵ ֹל הָ עו ְֹבִדוֹת עֲק בו ַקִֹדת-פֶּ ֶר& ְבּ ַקמאֲק ִפיּוֹת הַק ַקמּצּוֹת".
י ִ

ƒא ָּמאּ ¿ :כ ַקִדאי ָֹל ֶכם ¿מאוֹ ִד
ָֹלנו ַקּח ַקה ּיוֹ ם ַק ּב ָ ּˆ ֳה ַקר ƒים!
ָ ּכ ¿ך ּ˙ו ¿ּכֹל ּו ¿ֹל ƒה ּ ָׁ˘ ֵאר ֵﬠ ƒרים
ַקﬠִד סוֹ ף ַקה ֵ ּס ִֶדר!

ּƒ ˆƒ
יפיּ ֶ :ב ַקטח! ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ¿ ּב ׁ˘וּם
ָּפ ƒנים ָוא ֶֹפן ֹלֹא מו ָּכ ƒנים
¿ֹל ַקה ¿פ ƒסיִד ֶא˙ ַקה ּ ƒב ּ˜וּר ֶׁ˘ֹל
ֵא ֹƒל ָ ּיה ּו ַקה ָ ּנ ƒביא!

ּƒפ ƒ
יניָ :ננו ַקּח ַק ּב ָ ּˆ ֳה ַקר ƒים ו ¿ּכמוֹ
¿ ּב ָכֹל ָׁ˘ ָנהּ ¿ ,ב ָׁ˘ ָﬠה ¿מ ֻקא ֶח ֶר˙
ַק ּב ַק ֹּל ¿י ָֹלהּ ¿ ,כ ֶׁ˘ ַקה ֵ ּנרוֹ ˙
ִּדוֹ ¿ֹל ˜ƒים ¿ו ַקה ֶ ִּד ֶֹל˙ ¿ּפ˙ו ָּחה,
י˘ ֵא ¿
ַקנ ¿ר ּ ƒג ׁ
יך ָהאוֹ ֵר ַקח
ַקה ּ¿מ ֻקי ָחִד ƒנ ¿כ ָנס ¿ֹל ƒב ּ˜וּר

ַקאבָּ אַ :ק ּגם ַקה ַק ֹּל ¿י ָֹלה ָה ָאר ¿ֹך
יﬠ
ֶׁ˘ֹל ַקה ָ ּגֹלוּ˙ƒ ,ה ֵ ּנה ַקמ ּ ƒג ַק
¿ֹלסוֹ פוֹ ַ .קה ֶ ִּד ֶֹל˙ ֹƒל ¿˜ ַקרא˙
יח ִ¿ ˆƒד ֵ˜נוּּ ¿ ,כ ָבר
¿מ ַ ˘ׁƒק
¿ּפ˙ו ָּחה ֹƒל ¿ר ָו ָחהַ .קה ֵ ּנרוֹ ˙,
ַקה ¿ר ֵ ּבה ֵנרוֹ ˙ ֶׁ˘ֹל ַקמ ֲקﬠ ׂ˘ƒים
טוֹ ƒבים – ¿ ּכ ָבר ִּדוֹ ¿ֹל ˜ƒים.
ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ¿ ּכ ָבר ¿יכוֹ ֹƒלים
¿ֹל ַקה ¿ר ּ ƒג ׁ
י˘ ֶׁ˘ ƒה ֵ ּנה ,הוּא
ָ ּכאן
¿
ַקה ֶה ¿מ ֵׁ˘ך ָּ˙ֹלוּי ַקר˜ ָ ּבנוּƒ .אם
ƒנ ¿˙ ַקא ֵּמ¿ ıמאוֹ ִד ¿ֹלהוֹ ƒסיף
יח
¿ ּב ַקמ ֲקﬠ ׂ˘ƒים טוֹ ƒביםַ ,קנ ¿ˆ ֹƒל ַק
ינ ƒים
ֹƒל ¿גרֹם ¿ֹל ָכ ¿ך ֶׁ˘ ַק ּגם ָה ֵﬠ ַק
ֶׁ˘ ָ ֹּלנוָּ ,ה ¿ר ƒגיֹלוֹ ˙ƒ ,י ¿רא ּו ֶא˙
ֵא ֹƒל ָ ּיה ּו ַקה ָ ּנ ƒביא – ¿מ ַקב ּ ֵ ׂ˘ר
יח
ַקה ¿ ּג ֻקא ָ ֹּלה¿ ,ו ֶא˙ ¿מ ַ ˘ׁƒק
יﬠ ו ָּבא.
ִ¿ ˆƒד ֵ˜נ ּו – ַקמ ּ ƒג ַק

