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ָהַרב ּדֹב ֶּבער )ֶּבעְר'ל( ּבֹוְיְמַגְרֶטן ׀ ּבֹוָאנֹוס ַאְיֶרס, ַאְרֶגְנִטיָנה

 ִמְּמצּולֹות 
ַהָּנָהר



ּבֶֹקר טֹוב ָלֶכם, ְיהּוִדים ְיָקִרים. 
ִּתְרצּו ְלָהִניַח ְּתִפִּלין?

ִהַּגְעִּתי ְלָכאן ִּבְׁשִליחּות 
ָהַרִּבי, ְלַהְזִּכיר ַלְיהּוִדים
ֶאת ִמְצוֹות ה'. הֹו, ְׁשֵני 

ָהֲאָנִׁשים ַההֹוְלִכים מּוִלי 
ִנְרִאים ְיהּוִדים!

אֹוי, ֹלא, 
ֲאִני ְמַמֵהר 

ְמאֹוד 
ָלֲעבֹוָדה 

ָּכֵעת...

ֵאין ִלי ְזַמן 
ַלְּדָבִרים 
ָהֵאֶּלה!

 ה' ְיַרֵחם ָעֵלינּו... ֵיׁש 
ָּכאן ְיהּוִדים ַרִּבים, ַאְך 
ֵאין ָּכאן ִּכְמַעט ַיֲהדּות. 
ַּגם ִּבְבָרִזיל, ֶׁשֵאֶליָה 

ֲאִני נֹוֵסַע ִמַּפַעם ְלַפַעם, 
ַהַּמָּצב ֵאינֹו טֹוב יֹוֵתר.

ְלִמי ֵיׁש ֲחֻנִּכָּיה ַּבַּבִית?

ָלנּו ֵאין.

ַמה ֶּזה ִּבְכָלל?

ְּביֹום ִראׁשֹון, ֵנר ִראׁשֹון ֶׁשל ֲחֻנָּכה:

ְּברּוִכים ַהָּבִאים, 
ְיָלִדים! ּבֹואּו, 
ַנְדִליק ַיַחד ֵנר

ֲחֻנָּכה! 

ֲאַנֶּסה ִלְמֹׁשְך ֶאת ְצִעיֵרי ַהֹּצאן, 
ֶאֱערְֹך ְמִסַּבת ֲחֻנָּכה ְּביֹום ִראׁשֹון, 

ֶׁשּבֹו ֵאין ִלּמּוִדים ְּבֵבית ַהֵּסֶפר.

ַהּמֹוָרה ֹלא ִסְּפָרה ָלנּו ַעל ֲחֻנִּכָּיה! 
ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֶּזה ַמֶּׁשהּו ֶׁשל ְזֵקִנים. 

ֵהם ַמְדִליִקים ּובֹוִכים...

ְלַאַחר ָׁשָעה ַקָּלה:

 ְּכָבר ְמֻאָחר, ָצִריְך 
ָלֶלֶכת ַהַּבְיָתה!

ֲחָבל, ִנְפָלא ָּכאן 
ָּכל ָּכְך!

ִמי יֹוֵדַע ַמה ִּיְהֶיה 
ֲעִתיָדם ֶׁשל ַהְיָלִדים 

ַהְּתִמיִמים ַהָּללּו. 
ֲאִני ַאְמִׁשיְך ִלְפעֹל 
ִּבְׁשִליחּות ָהַרִּבי, 

ְוֶאֱעֶׂשה ָּכל ַמֲאָמץ 
ְלעֹוֵרר ָּבֶהם ּוְבהֹוֵריֶהם 

ִזיק ְיהּוִדי!

ֹיִפי, ְיָלִדים. 
ָּכֵעת ַנְדִליק 
ֵנרֹות ַוֲאַסֵּפר 

ָלֶכם ַעל 
ַהַּמַּכִּבים 

ַהַּצִּדיִקים. 

ָצִריְך ֶּבֱאֶמת ִלְבּכֹות ַעל 
ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל ַהְמֻנָּתִקים 

ֵמַהָּמֹסֶרת ֶׁשָּלנּו.

ְׁשַנת תשי"ז, ּבֹוָאנֹוס ַאְיֶרס ַאְרֶגְנִטיָנה.

ְלֹאֶרְך ָּכל ַהָּׁשָנה, ַהָּׁשִליַח ַהָּמסּור, ָהַרב ֶּבעְר'ל 
ּבֹוְיְמַגְרֶטן, ָּפַעל ְלֹלא ֵלאּות ְלִזּכּוי ָהַרִּבים.

ַאְך ְׁשִליַח ָהַרִּבי ֵאינֹו ִמְתָיֵאׁש... 

ֵּכן, ְמַרֵּגׁש ִלְׁשֹמַע ֶאת 
ַהִּסּפּוִרים ַהְּמֻיָחִדים ָהֵאּלּו!
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י"ב ְּבַתּמּוז תשי"ז, ַּבְּכִביׁש ַהּמֹוִביל ִמּבֹוָאנֹוס ַאְיֶרס ֶׁשְּבַאְרֶגְנִטיָנה ִלְבָרִזיל:

ֲאִני ְּכָבר ָרִגיל 
ִלְנֹסַע ָׁשעֹות 

ֲאֻרּכֹות ַּבֶּמְרָחִבים 
ַהּׁשֹוֵמִמים, ָלָּמה 
ַהַּפַעם ֲאִני ָחׁש 
מּוָעָקה ֶׁשָּכזֹו?

 אּוַלי ִמּׁשּום 
ֶׁשָּקֶׁשה ִלי ִלְהיֹות 

ָרחֹוק ָּכל ָּכְך 
ַּבּיֹום ַהָּגדֹול ַהֶּזה, 
ַחג ַהְּגֻאָּלה, י"ב 
ְּבַתּמּוז. ִמי יֹוֵדַע? 

ֵיׁש ִלי ַרֲעיֹון: ְּכֶׁשַּנִּגיַע ְלִמְׂשְרֵדי 
ַמֲעַבר ַהְּגבּול, ֶאְׁשַלח ִמָּׁשם 

ִמְבָרק ָלַרִּבי. ָּכָכה ֹלא ַאְרִּגיׁש 
ּבֹוֵדד ָּכל ָּכְך!

ֶזהּו ֶזה. ִהַּגְענּו ְלַתֲחַנת ַהְּגבּול ֵּבין ַאְרֶגְנִטיָנה ִלְבָרִזיל!

ּתֹוָדה!

 ִנָּפֵגׁש ְּבעֹוד ֲחִצי 
ָׁשָעה.

מֹוי- ְּבַיאן!*

* טֹוב ְמאֹוד. 

ֲאִני רֹוֶצה ִלְׁשֹלַח ִמְבָרק.

ְּבָכבֹוד.
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ָּכֵעת ֶנֱחֶצה ֶאת ַהָּנָהר 
ְוַנִּגיַע ִלְבָרִזיל!

הּוא  ְמַדֵּבר ַעל 
ֲעָסִקים ְּפׁשּוִטים, 
ַאְך ֲאִני, ְּכָׁשִליַח 
ֶׁשל ָהַרִּבי, ִמְתַּכֵּון 

ְל'ַעָסִקים' ֲאֵחִרים, 
ׁשֹוִנים ַלֲחלּוִטין.

ָּכֵעת הּוַקל ִלי, 
ֶאַּגׁש ְלִבֹּקֶרת 

ַהְּגבּולֹות.

הֹוָלה*! ׁשּוב ַאָּתה 
ָּכאן. ָהֲעָסִקים 
ּפֹוְרִחים, ָהא?

ֵּכן, ָּברּוְך ה'!

ָּברּוְך ה', ָהֵעֶסק ֶׁשִּלי 
הּוא ֲהָפַצת ַהַּיֲהדּות 
ִּבְדרֹום ֲאֶמִריָקה. 

ַּכָּמה ָצפּוף ְורֹוֵעׁש ָּכאן... ֲאִני ַמְרִּגיׁש 
ֶׁשּנֹוֲעִצים ִּבי ֵעיַנִים. נּו, ָּברּוְך ה' ֲאִני 

ִנְרֶאה ׁשֹוֶנה ִמּגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות.

ַאְך ַהַּפַעם ַהַּמִּביִטים ִּבי 
ִנְרִאים ַּדְוָקא ְיהּוִדים!

 הֹו, ְראּו ֶאת 
ֶהָחִסיד ַהֶּזה... 

ָחה ָחה ָחה... 
ִנְרֶאה לֹו 

ֶׁשהּוא ַחי ִּביֵמי 
ַהֵּביַנִים!

ִחי ִחי ִחי! ֵיׁש לֹו ֵּפאֹות 
ְוָזָקן, ְּכמֹו ַהְּזֵקִנים 
ֵמָהֲעָיָרה ֶׁשל ַּפַעם!

* ָׁשלֹום.

ַעל ְּגדֹות ְנַהר ָּפָרָנה: 
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ֲחָבל ַעל ְזַמִּני ַהָּיָקר. ֵהם 
ֵאיָנם ְמֻעְנָיִנים ְלַהְקִׁשיב 
ִלי ּוִמְתּכֹוְנִנים ַּכִּנְרֶאה 
ְלַהְטִריד אֹוִתי ְּבֶמֶׁשְך 

ַהְּנִסיָעה. 

ַאִחים ֲאהּוִבים...

ְיהּוִדים ִמְסֵּכִנים, ֵהם 
ְסבּוִרים ֶׁשַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות 
ַׁשָּיכֹות ַרק ֶלָעָבר, ָחִליָלה.

ָחה ָחה ָחה! הּוא 
עֹוד רֹוֶאה ָּבנּו ַאִחים 

ֲאהּוִבים...

ַמה ִּפְתֹאם ִנְרֶצה ִלְׁשֹמַע 
ִמְּמָך ַמֶּׁשהּו?

ֵהי, ָּכאן ֹלא ֵּבית ְּכֶנֶסת!

ַאָּתה חֹוֵׁשב ְלַחֵּדׁש ָלנּו ַמֶּׁשהּו? 
ַּדע ְלָך, ָצִעיְר'ִצ'יק, ֶׁשְּבִגיְלָך ִנְרֵאינּו 

ִּכְמַעט ְּכמֹוְתָך... 

ֹיִפי, ִּתְהֶיה ָלנּו ְנִסיָעה ְמַעְנֶיֶנת ִּבְמֻיָחד, ָחה ָחה ָחה...

ֵּכן, ֲאִני ְמֻעְנָין 
ְּבַהְפָלָגה ְׁשֵקָטה 

ּוְרגּוָעה!

ָּברּוְך ה', טֹוב 
ֶׁשָּמָצאִתי ִלי ִּפָּנה 

ְׁשֵקָטה.

לּו ַרק ָיַדְעָּת ֵאיזֹו 
ַהְפָלָגה 'ְׁשֵקָטה' 

ְמַצָּפה ְלָך...

ְּבֵסֶדר ָּגמּור, ַרק ֲעֵׂשה 
ֹזאת ִּבְזִריזּות ִּכי 
ַהַהְפָלָגה ַמְתִחיָלה!

ְּגַרְסָיה*!

ַרֲעיֹון ְמֻׁשֶּנה, ַאְך ָמה 
ִאְכַּפת ִלי, ְּבֶעֶצם? 

ָּכָכה ִיְהֶיה ָמקֹום ָּפנּוי 
ְלנֹוֵסַע נֹוָסף ְוַאְרִויַח 

עֹוד ֶּכֶסף, ְּדֵמי 
ַּכְרִטיס ְנִסיָעה נֹוָסף...

ָעַלי ִלְמֹצא ָמקֹום 
ָׁשֵקט ְוָרגּוַע יֹוֵתר, 
ַאְך ֵהיָכן? ַהִּסּפּון 
ָקָטן ְוָצפּוף! הֹו, 

ֵיׁש ִלי ַרֲעיֹון!

ֲאִני ְמֻעְנָין ָלֶׁשֶבת 
ִּבְזַמן ַהַהְפָלָגה 

ְּבתֹוְך ַהְּמכֹוִנית ֶׁשִּלי.

 ָמה?!

* ּתֹוָדה.

9



ַהַהְפָלָגה ַמְתִחיָלה... 
ׁשּוב ְמִציָפה אֹוִתי 

מּוָעָקה.

ְלֶפַתע, ְּבֵלב ַהָּנָהר:

ַהֶהֶגה ָיָצא ִמְּמקֹומֹו... 
ָּכֵעת ַהִּסיָרה ִנְסֶחֶפת ְלֹלא 

ַמֲעצֹוִרים! אֹוי ַוי, ֲאִני ְמַנֶּסה 
ְלסֹוֵבב ֶאת ַהֶהֶגה, 
ַאְך הּוא ֵאינֹו ִנְׁשָמע 

ִלי! 

ַאֶאְקֶסְליּו*!!! ַאֶאְקֶסְליּו!!!

* ַהִּצילּו!.
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אֹוי! ַמה ּקֹוֶרה ָּכאן?!

אּוָהה... ֵאיזֹו ֲארּוָחה 
ְּדֵׁשָנה ְמַצָּפה ָלנּו ָּכֵעת...

* ֹלא.

ֵּכן, ָאנּו ְּבָכל אֶֹפן ְיהּוִדים!

נֹוָרא ְוָאֹים, הּוא ֶּבַטח 
ִיְטַּבע ַלָּמֶות!

ֲחָבל ָעָליו, ָרִאיָת ַּכָּמה 
הּוא ֵאיָתן ֶּבֱאמּוָנתֹו... 

ֵּכן, ִּבְגָלֵלנּו הּוא 
ֶנֱאַלץ ִלְבֹרַח 

ַלְּמכֹוִנית, ִּבְגָלֵלנּו.

  ְוהּוא ָרָאה ָּבנּו ַאִחים... 

אֹוי ַוי, ֵאיֶזה 
ָאסֹון!!!

ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַאִחים, ּבֹואּו 
ֹנאַמר ְּתִהִּלים ִּבְמקֹום 

נֹואּו*! נֹואּו!ְלַפְטֵּפט ְסָתם!

11


