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ת   תשֶׁ גֶּ רַ מְ  ִסּיּום ְמִסּבַ

ֵאיזוֹ  ֶהְחַלְטנוּ  ֶטֶרם ַוֲאִני הֹוַרי יָבה ּבְ ֶעְזַרת ֶאְלַמד ְיׁשִ ָנה'  הּבְ ָ ׁשּ  ּבַ
ָאה ּמּוָבן. ַהּבָ זֶּה ּכַ לּוי ֹלא ׁשֶ ַהְחָלָטה ְוַרק ַאךְ  ּתָ נוּ  ּבַ ּלָ א, ׁשֶ ם ֶאּלָ ָכךְ  ּגַ  ּבְ

ל ֶאְתַקּבֵ יָבה ׁשֶ ׁשִ ִעְנָין ֲאָבל .ִנְבַחר הּ בָּ שֶׁ  ַלּיְ י ַהזֶּה ּבָ ְמֻיָחד ֻמְדָאג ֵאיֶנּנִ , ּבִ
ן ּכֵ ְלִמיִדים ִעם ִנְמֶנה ֲאִני ׁשֶ ה ַהּטֹוִבים ַהּתַ ּתָ ּכִ ִניעּות ַעל ְסִליָחה (ּבַ  ַהּצְ

ֵתָרה ׁשּוט... ַהּיְ ֶכם ּפָ ר נֹוחַ  ָחשׁ  ֲאִני ִאּתְ לּויֹות ְלַדּבֵ   ).ּגְ

טּות ין ִהיא ַהִהְתַלּבְ תֵּ  ּבֵ מֹות יבֹותְישִׁ  יׁשְ ִית ְקרֹוָבה ָהַאַחת – ְמֻסּיָ , ַלּבַ
ֶרַבע ָעה ּכְ ה, ְנִסיָעה ׁשָ ִנּיָ ְ  אּוַלי ֶזה. 'תבֶ ֶנְחשֶׁ ' יֹוֵתר ֲאָבל ְרחֹוָקה ְוַהׁשּ
יעַ  ֹמעַ  ֶאְתֶכם ַיְפּתִ ְוָקא ִלׁשְ ּדַ א ׁשֶ י ִאּמָ ּלִ ָכךְ  ּתֹוֶמֶכת ׁשֶ ֶאְלַמד ּבְ יָבה ׁשֶ ׁשִ ּיְ  ּבַ
עוֹ  יֹוֵתר ַהּטֹוָבה א דּבְ י ַאּבָ ּלִ ּנֹוֶטה ֶזה הּוא ׁשֶ יָבה ְלִכּוּון ׁשֶ ׁשִ רֹוָבה ַהּיְ  ַהּקְ
ִית ֲעַדִין אֹוֵמר הּוא. ַלּבַ ְחֵרר ֹלא ׁשֶ ּתַ ָראּוַמת ִהׁשְ ּתּוק ִמּטְ ִית ַהּנִ הּוא ֵמַהּבַ  ׁשֶ

ַעְצמוֹ  ַמד הוָ חָ  ּבְ ּלָ ׁשֶ יָבהּכְ יׁשִ   . ּבִ

ּום ֹזאת ָלֶכם רפֵּ סַ מְ  ֲאִני ַהּיֹום ִמׁשּ ֳהַרִים- רַאחַ  ׁשֶ  ׂשֹוֵחחַ ן יוִ לְ  בָהרַ  ַהּצָ
נוּ  יָחה, ָלִראׁשֹוָנה, ִעּמָ ֲעָבר ְלִהְתּכֹוֵנן ְלַהְתִחיל ךְ ַהּצֹרֶ  ַעל ְרִציִנית ׂשִ  ַלּמַ

יָבה ר הּוא. ִליׁשִ יָבהבִּ  יֹום- ֵסֶדר הִנְראֶ  ֵאיךְ  ְקָצת ָלנוּ  ִסּפֵ  ַעל ְוָעַמד יׁשִ
ה ּמָ בָּ  ְנֻקּדֹות ּכַ ַדאי ןהֶ ׁשֶ ִקיעַ  נוּ לָ  ּכְ ין. ְלַהׁשְ ָאר ּבֵ ְ ר הּוא ַהׁשּ ּבֵ  ךְ ַהּצֹרֶ  ַעל ּדִ

ר ֶאת חַ תֵּ פַ לְ  ּמּוד ַהַהְתָמָדה ּכֹׁשֶ ּלִ קֹום ַעל ְוֵכן ּבַ ִזי ַהּמָ ְרּכָ ּתֹוְפִסים ַהּמֶ י ׁשֶ  ַחּיֵ
ֲהַוי הַהֶחְברָ  יָבִתייְּ  הַ ּבַ יָבה. "ׁשִ ִרים ִלְחיֹות אֹוֵמר ֶזה ְיׁשִ ע ֶעׂשְ עוֹ  ְוַאְרּבַ  תׁשָ
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ה. ' ְוכוּ ַיַחד ֶלֱאֹכל, ַיַחד ִלְלֹמד – ַהֲחֵבִרים ִעם ִמּדָ  ַהֲחֵבִרים, הבָּ רַ  ּבְ
יָבה ׁשִ ּיְ ָחה' לְ ֶנֱהָפִכים ּבַ ּפָ   .יןוִ לְ  בָהרַ  ָאַמר, "'ִמׁשְ

ֱאֶמת ֲאִני ישׁ  ּבֶ ה ַמְרּגִ ּתָ ַהּכִ נוּ  ׁשֶ ּלָ ָרה ׁשֶ ּגְ ֵעת ִהְתּבַ  ֵהן, ָהַאֲחרֹוָנה ּבָ
ִחיָנה ִחיָנה ְוֵהן יתִלּמּודִ  ִמּבְ ָנהּ יֶ . ֶחְבָרִתית ִמּבְ ל דוֹ ְמא ֲחָזָקה ֲאִויָרה ׁשְ  ׁשֶ

ָעָבר ְוִאם. ִלּמּוד  חַ וֹ כּ - ֶעְמדֹות ַעל ְוַתֲחֻרּיֹות ִהְתקֹוְטֻטּיֹות ְמַעט- ֹלא ָיַדְענוּ  ּבֶ
ים, ִליָטהשְׁ וּ  ה ִמְתַאְפְיִנים ָהַאֲחרֹוִנים ֶהֳחָדׁשִ ַהְרּבֵ  ֲחֵברּות יֹוֵתר ּבְ

ָלִלית ָלנּותְוסֹובְ    .ּכְ

הלְ  ד ִלְהיֹות ִאם, ַמֲעׂשֶ ּנּוי, יֹוֵתר ְמֻמּקָ ִ ּיֹום לחֵ הֵ  טֹוָבהלְ  ַהׁשּ  ָהַאֲחרֹון ּבַ
ל ַנת ׁשֶ ּמּוִדים ׁשְ ָעְבָרה ַהּלִ ה ׁשֶ ר הבָּ רַ  ּוְבִמּדָ ל תוֹ כוּ זְ לִ  אֹותוֹ  ִלְזֹקף ֶאְפׁשָ  ׁשֶ
ְלִמיד, ֶמִני ִחיד ַהּתַ ה ַהּיָ ּתָ ּכִ ּלֹא ּבַ ר ׁשֶ ּובבַּ  ּגָ ׁשּ נוּ  ּיִ ּלָ   .ׁשֶ

ְרג ַפיְ  ִנימֶ  ת ֵאֵלינוּ  ִהְצָטֵרףְנּבֶ ְתִחּלַ ה ּבִ ּתָ ר',  וּכִ ֲאׁשֶ ְחּתוֹ  הּוא ּכַ ּפַ  ּוִמׁשְ
יעוּ  ֵכן בֹושָׁ מּ בַּ  ְלִהְתּגֹוֵרר ִהּגִ ָ ךְ . ַהׁשּ ֶמׁשֶ ָנַתִים ּבְ מוֹ  ָהָיה הּוא ׁשְ  רזָ  ֶנַטע ּכְ
ה ּתָ ּכִ ּום ַרק ֹלא. ּבַ הּוא ִמׁשּ נוּ  ְוָגַדל ֹוַלדנ ֹלא ׁשֶ ם ְוָלֵכן ִאּתָ יר ֹלא ּגַ  ִהּכִ

ִגים- םעֹולַ  ֶאת ָ ׂשּ ים' ּקֹוִדים' הַ ְוֶאת ַהּמֻ ִניִמּיִ נוּ  ַהּפְ ּלָ   .ׁשֶ

ב ֹלא ִנימֶ  ּלֵ ּתַ תֹוֵכנוּ  ִהׁשְ ר ּבְ ִעּקָ ּום ּבְ הּוא ִמׁשּ ל ֹלא ֵמעֹוָלם ׁשֶ ּדֵ ּתַ  ִהׁשְ
ִאּלוּ  ָהָיה ִנְדֶמה. ֹזאת ַלֲעׂשֹות ֵעיֵנינוּ . לוֹ  ֵסרחָ  ֹלא ֶזה ּכְ ֵרשׁ  ֶזה ּבְ  ִהְתּפָ

אּות ְ ִהְתַנׂשּ   .ּכְ

ִרית-ֵמַאְרצֹות ַאְרָצה הלָ עָ  ִנימֶ  ם ְוַלְמרֹות. ַהּבְ ּגַ ַאְרצֹות ׁשֶ ִרית-ּבְ  הּוא ַהּבְ
ר ּבֵ ךְ  – ִעְבִרית הֹוָריו ִעם ּדִ ר ּכָ שׁ  ָאֶמִריָקִני ִמְבָטא לוֹ  ָהָיה – ָלנוּ  ִסּפֵ . ֻמְדּגָ

ה ָלהנֻ  ֹזאת ֻעְבּדָ ם ּצְ ֵדי ִהיא ּגַ ְמֻיָחד. ּבוֹ  ִלְסֹנט ּכְ  ָאַהב ַהַחְקָין יׁשּוקִ  ּבִ
ָכל ֶמִני ֶאת ְלַחּקֹות ִטים ִמֵני ּבְ ּפָ ים ּוִבּטּוִיים ִמׁשְ ל, הּוא. לוֹ  ִיחּוִדּיִ , ְלָמׁשָ
ְמקֹום( "ָאנוּ " ָאַמר מּוָנה ָלַקַחת" ,")ֲאַנְחנוּ " ּבִ ְמקֹום( "ּתְ ם" ּבִ   ,")ְלַצּלֵ
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טּוחַ  ׂשֹותַלעֲ " ְמקֹום..." ( שֶׁ ּבָ א "ּבִ ל ְועֹוד...")  שֶׁ ְלַוּדֵ ים ִמיֵני ּכָ ּבּוׁשִ  ׁשִ
ְבעוּ  ּנָ ר ׁשֶ ִעּקָ ְרּגּום ּבְ ל ִמּלּוִלי ִמּתִ ִגים יםִמלִּ  ׁשֶ ָ   .ַאְנְגִליתבְּ  ּוֻמׂשּ

ית ֲאִני ַיֲחִסי ָחצּוי ידֵּ  ָהִייִתי ִאיׁשִ יו ּבְ ַלּפָ ד. ּכְ  ֶאת יָאַהְבתִּ  ֹלא, ֶאָחד ִמּצַ
ְרָחק ַמר ַהּמֶ ָ ׁשּ נוּ  ׁשֶ ִני דצַּ מִ . ֵמִאּתָ הוּ  ּבוֹ  ָהָיה, ׁשֵ ֶ עֹוֵרר ַמׁשּ ַעם- ֹלא ׁשֶ  ֶאת ּפַ

ֲעלּוִתי י, ֻדְגָמהלְ . ִהְתּפַ ַעְלּתִ ךְ  ִהְתּפַ ְמרֹות ִמּכָ ּלַ  ְוַהִהְתלֹוְצֻצּיֹות ַהַהְקָנטֹות ׁשֶ
ּבֹונוֹ - ַעל ּלוֹ  ָהֹראשׁ  ֶחׁשְ ַאר ׁשֶ ֱאֶמת-ְוֹלא ָזקּוף ִנׁשְ הּוא ִנְרָאה ּבֶ  ֶאת ָלַקח ׁשֶ

ָבִרים ב ַהּדְ ָבר ְיָלִדים ָהיוּ . ַלּלֵ ּדָ יז ַעְצמוֹ  ֶזה ׁשֶ מוֹ ... יֹוֵתר עֹוד אֹוָתם ִהְרּגִ  ּכְ
י ֵכן ְמּתִ ַ ה דוֹ ְמא ִהְתַרׁשּ ַעל ֵמָהֻעְבּדָ ַאר הּוא ַהּכֹל ַאף- ׁשֶ ס ָאִדיב ִנׁשְ  ּוְמֻנּמָ

ַעם-ְוַאף ִלים איֹוצֵ ' ְרִאיִתיו ֹלא ּפַ   .'ֵמַהּכֵ

ה ןימִ  ִלי ֵישׁ  ֹזאת ְנִטּיָ ּכָ ָבר ְלָכל ָלֵתת, ׁשֶ ָרה – ְוָדָבר ּדָ ַעם. ַהְגּדָ  ּפַ
י, ַאַחת ְקּתִ ִהְתַעּמַ ׁשֶ ִהְתַנֲהגּותוֹ  ּכְ ל ּבְ יִתי ִנימֶ  ׁשֶ יר ְוִנּסִ , ְלַעְצִמי אֹוָתהּ  ְלַהְגּדִ

י ְעּתִ ְסָקָנה ִהּגַ הּוא ַלּמַ ייֹוֵתר' ְקָצת  –? לֹוַמר ֵאיךְ , ׁשֶ  ידַּ מִ  יֹוֵתר... ' ִמּדַ
י יֹוֵתר, ּבֹוֵגר ס ִמּדַ י יֹוֵתר, ְמֻנּמָ טּוחַ  ִמּדַ ַעְצמוֹ  ּבָ י יֹוֵתר, ּבְ ֵסֶדר' ִמּדַ  ֶזה. 'ּבְ
י ֲאָבל, מּוָזרֵדי  ַחּיֵ ה ִלְפָעִמים, הֶחְברָ  ּבְ הוּ  ִלְסּבֹל ָקׁשֶ הּוא ִמיׁשֶ  יֹוֵתר' – ׁשֶ
י   .'ִמּדַ

הבְּ  ּכּור'  זִכּתָ י ַהּנִ ַלּפֵ חַ  ִנימֶ  ּכְ ּתֵ ְמֻיָחד. ְלעֹוְינּות ִהְתּפַ ְרָמה ּבִ  ְלָכךְ  ּתָ
ה ַמֲהַלךְ  ָהֻעְבּדָ ּבְ ָנה ׁשֶ ָ ִרית-ְלַאְרצֹות ָטס הּוא ַהִהיא ַהׁשּ ָעִמים ַהּבְ ר ּפְ , ִמְסּפָ

ל ַעם ּכָ הסִּ מִ  ּפַ ַעם. ַאֶחֶרת ּבָ ל ַלֲחֻתּנָה ַאַחת ּפַ ן ׁשֶ ַעם, דּדוֹ - ּבֶ ה ּפַ ִנּיָ  ׁשְ
ַסח ׂשֹותַלעֲ " ית ּפֶ ּבַ ל ּבַ י הּ תָּ בְ ְוסַ  הּ בָּ סַ  ׁשֶ ּלִ , "קיֹוְר -ְסֵטְייט ְניוּ - פְּ אַ בָּ  ׁשֶ

ית ּוַפַעם ִליׁשִ ף ידֵ כְּ  ׁשְ ּתֵ ּתַ ֲחִגיַגת ְלִהׁשְ ֶדת- יֹום ּבַ א 70- הַ ֻהּלֶ ּבָ ִני ַלּסַ ֵ  ַהׁשּ
ּלוֹ  ִריְנְגִפיְלד " בִּ ׁשֶ ָכךְ  ִאם". ּוֶסְטס'ֶמֶסצְסּפְ י ֹלא ּבְ ל יֲהרֵ , ּדַ ּכָ ּמִ  ִטיָסה ׁשֶ

ִרית- ְלַאְרצֹות ְוִטיָסה ָגִדים ִעם חֹוֵזר ָהָיה הּוא ַהּבְ ים ּבְ ָאר ֲחָדׁשִ  ּוׁשְ
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ִקים ֲאִביָזִרים ְגַמת ֶנְחׁשָ עֹון ּדֻ ח נֹוֵבעַ -ֵעט, ָיְקָרִתי ָיד- ׁשְ ּבָ  ֹוֵצאיּ כַּ  ְועֹוד ְמׁשֻ
הבָּ    .ֵאּלֶ

ֹחק ָסִעיף' ֵאיֶזה ַעל יֹוֵדעַ  ֹלא ִדּיוּ ' ּבַ ר, קּבְ ים ֶאְפׁשָ , ִנימֶ  ֶאת ְלַהֲאׁשִ
ה לבָ אֲ  י ִהיא ֻעְבּדָ יו- חֹארַ  ּכִ ָלִדים ִקְנַאת ֶאת עֹוֵרר ָהַרַאְוָתִני ַחּיָ ה ַהּיְ ּתָ ּכִ . ּבַ
ם י ֲאִני ּגַ ל ָסַבְרּתִ ּכָ יסֹות ׁשֶ ִנּיֹות ַהּטִ ה ְוַהּקְ רֹות' – ָהֵאּלֶ   .'ֵעיַנִים ְמַנּקְ

ָרה ָהעֹוְינּות ָהְיָתה ַהּצָ יכְּ  ׁשֶ נוּ  ָקהזִּ הִ  ִנימֶ  ַלּפֵ ּלוֹ  ַהּנֹוְכחּות ֶעֶצם. ְלֻכּלָ  ׁשֶ
נוּ  ִקְרּבֵ ְגָמה ּבְ ַהְרמֹוְנָיה ּפָ ָלִלית ּבַ ה ַהּכְ ּתָ ּכִ ֵהִציקוּ  ְיָלִדים ָהיוּ . ּבַ  לוֹ  ׁשֶ

ְקִביעּות ימִ  ַרקשֶׁ  ֲאֵחִרים, ּבִ ַעם ּדֵ ם ְוָהיוּ  ּפַ ֵאּלוּ  ּגַ כוּ  ּכָ ׁשְ ּמָ  ְיֵדיֶהם ֶאת ׁשֶ
ל ם ְוִחּכּוִכים ִוּכּוִחים עֹוֵרר ֶזה. ָהִעְנָין ִמּכָ יֵנינוּ  ּגַ   .ַעְצֵמנוּ  ְלֵבין ּבֵ

ַנֵהל ּלוּ  ְוַהּמֹוִרים ַהּמְ ן-ְוַעל רִנכָּ  ִאחּורבְּ  ָהִעְנָין ֶאת ּגִ וּ  ֵהם ּכֵ  ִהְתַקׁשּ
ב ֶאת ֹותנּ שַׁ לְ  ּצָ מוֹ  ָהָרָעה ָהרּוחַ . ַהּמַ ּכְ ָטה ׁשֶ ּלְ ּתַ ֵתנוּ  ַעל ִהׁשְ ּתָ ם ְגָעהפָּ , ּכִ  ּגַ

ִלּמּוֵדינוּ    .ּבְ

ה ֹלׁשָ בּועֹות ׁשְ ַנת ּתֹם ִלְפֵני ׁשָ ּמּוִדים ׁשְ ִרית-ְלַאְרצֹות ִנימֶ  ָטס ַהּלִ  – ַהּבְ
ַעם ָבר ֶזה. ְרִביִעית ּפַ ֱאֶמת ּכְ ַהְתָחָלה. ידַּ מִ  יֹוֵתר ָהָיה ּבֶ ְבנוּ  ּבַ  ַוֲאִפּלוּ  – ָחׁשַ
ינוּ  הּוא – ִקּוִ ָבר ׁשֶ בּוַעִים ֵריַאחֲ . ַיְחֹזר ֹלא ּכְ הוּ  ׁשְ מּוָעה ֵהִפיץ ִמיׁשֶ  ׁשְ

ַחת ּפַ ׁשְ ּמִ ְרג ׁשֶ ָבה ָהָאֶרץ ֶאת ָעְזָבה ַפְיְנּבֶ עַ  ְוׁשָ ּקֵ ּתַ ֵדי . ָלָאֶרץ- חּוץבְּ  ְלִהׁשְ
  .ָלנוּ  ַוחרָ 

ה, ָאז ֲאָבל ֹלׁשָ ָנה ףסוֹ  ִלְפֵני ָיִמים ׁשְ ָ   .ָחַזר הּוא – ַהׁשּ

שׁ  אֹוָתנוּ  יעַ ִהְפתִּ  ִנימֶ  ָהִראׁשֹוָנה' ַהְפָסָקה'בַּ  ּגַ ּנִ ׁשֶ  ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל ּכְ
ק' לוֹ  ְוָנַתן ֵהִביא 'ַמְמּתָ  ֶנְחָמָדה ִסְמִלית ֶמֱחָוה ָהְיָתה זוֹ . ֵמָאֶמִריָקה ׁשֶ
ּדוֹ  ם. ִמּצִ ךְ  ּגַ ֶהְמׁשֵ ָמֳחָרת ּוַבּיֹום ַהּיֹום ּבְ ּלְ י ָהָיה ִנְרֶאה ׁשֶ ה ּכִ ִלּפָ ָעְטָפה ַהּקְ  ׁשֶ
ָקה אֹותוֹ  ִמְקָצת ִנְסּדְ ה הּוא ְוִכי ּבְ ָכל ְמַנּסֶ   .ֵאֵלינוּ  ְלִהְתָקֵרב ֹזאת- ּבְ
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ָרָמִטי ָהֵארּועַ  לבָ אֲ  ֱאֶמת ַהּדְ ּיֹום ִהְתַרֵחשׁ  ּבֶ ל ָהַאֲחרֹון ּבַ ַנת ׁשֶ  ׁשְ
ּמּוִדים   .ַהּלִ

  

עּור ִ ׁשּ ץ בָהרַ , ַהּמֹוֶרה ָלנוּ  הֹוִדיעַ  ָהַאֲחרֹון ּבַ ת ַעל, ּכַ  ִסּיּום- ְמִסּבַ
ְתקַ  ּתִ םׁשֶ ַעְרּבוֹ  ּיֵ ל ּבְ ֵביתוֹ  יֹום ׁשֶ ל ּבְ ִדיָעה. ִנימֶ ... ׁשֶ יָעה ַהּיְ  אֹוָתנוּ  ִהְפּתִ

ית. דוֹ ְמא ַעם ַאף, ֵראׁשִ ינוּ  ֹלא ּפַ ה ָעׂשִ ּתָ ּכִ ַנת ִסּיּום- ְמִסּבֹות ּבַ  ִלׁשְ
ּמּוִדים ל, ִניתשֵׁ . ַהּלִ קֹומֹות ִמּכָ ְוָקא ַהּמְ יתוֹ  ּדַ ל ּבֵ ֲאִפּלוּ , ִנימֶ  ׁשֶ  רגָּ  ֹלא ׁשֶ
ּוב ׁשּ ּיִ נוּ  ּבַ ּלָ ה ִנְבַחר, ׁשֶ ִסּבָ   !?ַלּמְ

ָעהבְּ " שׁ  ׁשָ ד, ֵחִציוָ  ׁשֵ ֵצא, 'ַמֲעִריב' ַאֲחֵרי ִמּיָ ָעה ּתֵ ֶנת ַהּסָ -יתִמבֵּ  ְמֻאְרּגֶ

ץ בָהרַ  הֹוִדיעַ , "תסֶ נֶ כְּ הַ  ְחֵרר ּכַ ָעה ֲחִצי אֹוָתנוּ  ְוׁשִ ם ׁשָ ֵדי, ֵמָהָרִגיל ֻמְקּדָ  ּכְ
יק ְסּפִ ּנַ ןְלִהְתאַ  ׁשֶ   .ְרּגֵ

ת ִסּיּום ִעם ִפּלַ ין ִמיִניּבּוס ַעל ינוּ ָעלִ  ַעְרִבית ּתְ ִהְמּתִ  חּוץמִ  ָלנוּ  ׁשֶ
ֲעֹבר. תסֶ נֶ ַהכְּ - יתבֵ לְ  רכְּ  ּכַ ּקֹות ֶעׂשֶ ְענוּ  ְנִסיָעה ּדַ , ַקְרַקע- מּודצְ  ְלַבִית ִהּגַ

ף א ֻמּקָ ׁשֶ ַבת ַעל. ּדֶ מּוַית ּדַֹאר- ּתֵ ֶלט ָהָיה ֵמֵעץ ׁשֹוָבךְ  ּדְ  – ןָקטָ  ׁשֶ
ַחת" ּפַ ְרגִמׁשְ   ". ַפְיְנּבֶ

ֶפַתח ִית ּבְ מוּ  ַהּבַ ֵנינוּ  ֶאת ִקּדְ רּוִכים! ֶווְלָקאם. "ְוָאִביו ִנימֶ  ּפָ  ּבְ
ִאים ים ִאישׁ , ָאִביו ָלנוּ  ָאַמר, !"ַהּבָ ֲחִביבּות, ַמְרׁשִ אֶתם ּתֹוָדה. "ּבַ ּבָ , "ׁשֶ
ִחּיּוךְ  ִנימֶ  הֹוִסיף ֶסת ֶאל נוּ אֹותָ  ןוֵּ ְוכִ , ִקְמָעה ָנבֹוךְ  ּבְ ְרּפֶ ל ָהֲאחֹוִרית ַהּמִ  ׁשֶ
ִית ָבר םשָׁ , ַהּבַ ְלָחן ָעַמד ּכְ דֹול ׁשֻ ל ִעם ָערּוךְ , ּגָ ָחַלְפנוּ .  טּובּכָ ׁשֶ ֵני ַעל ּכְ  ּפְ

ח ְטּבָ י ַהּמִ אִ  ִהְבַחְנּתִ ל ּמוֹ ּבְ ֵהִציָצה ִנימֶ  ׁשֶ  ִלי ִנְרֲאָתה ִהיא. ֵאֵלינוּ  ׁשֶ
ֶרת ֶ   .ְמֻאׁשּ
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ה ִסּבָ ה ַהּמְ ִדְבֵרי ֵהֵחּלָ ל ִסּכּום ּבְ ץ בָהרַ  ׁשֶ ָנה ַעל ּכַ ָ -ַאַחר. ַהחֹוֶלֶפת ַהׁשּ

ךְ  ַאל הּוא ּכָ נוּ  ִמי ׁשָ ַבר ֵהִכין ֵמִאּתָ ה ּתֹוָרה- ּדְ ִסּבָ ה ַלּמְ  ַעל ָחְזרוּ  ְיָלִדים ְוַכּמָ
ים רּוׁשִ ת ָנִאים ּפֵ ָפָרׁשַ בּועַ  ּבְ ָ ְרנוּ . ַהׁשּ ה ׁשַ ּמָ יִרים ּכַ ה ַהּמֹוֶרה ְוָאז ׁשִ  ִהּסָ

אי םתֶּ אַ : "ְוָאַמר אֹוָתנוּ  ַוּדַ ְתאֹום המָ  ַעְצְמֶכם ֶאת ׁשֹוֲאִלים ּבְ  ֶהְחַלְטנוּ  ּפִ
ָנה ַלֲעֹרךְ  ָ ת ַהׁשּ ה ִסּיּום-ְמִסּבַ ְוָקא ְוָלּמָ אן ּדַ ִית, ּכָ ּבַ ל ּבַ   ".ִנימֶ  ׁשֶ

ֵאָלה ָהְיָתה ָאֵכן זוֹ  ְ ֶהֱעִסיָקה ַהׁשּ נוּ  ֶאת ׁשֶ ּלָ ינוּ  ּוְבֶהְחֵלט ּכֻ ָלבשֶׁ  ִצּפִ ׁשָ  ּבְ
הוּ  ְלׁשֶ ירֹ בְּ . ָעֶליהָ  ַלֲענֹות יֹוִאיל ַהּמֹוֶרה ּכָ ל ָצצוּ  אׁשִ ִרים ִמיֵני ּכָ  ֶהְסּבֵ

ים ִרּיִ ׁשּוָבה ֶאת ַאךְ  ֶאְפׁשָ ית ַהּתְ ֵאָלה ָהֲאִמּתִ ְ י ֹלא ַלׁשּ  ְלַהֲעלֹות ֲאִפּלוּ  ָיֹכְלּתִ
ַעת ַעל   .ַהּדַ

יךְ , "ּוְבֵכן" ץ בָהרַ  ִהְמׁשִ ׁשוּ  ֶאת", ּכַ תֵּ לִ  ָבהַהּתְ ֵאלֹות יׁשְ ְ לוּ  ַהׁשּ  ַהּלָ
ָאֵרחַ  ָלנוּ  ַיֲעֶנה נוּ  ֶהָחִביב ַהּמְ ּלָ   "...ִנימֶ , ׁשֶ

ֵעל ִנימֶ  ּתַ ה. "תַקּלוֹ  ִהׁשְ ִסּבָ ת ִהיא ַהזֹּאת ַהּמְ ַתח, "ִסּיּום- ְמִסּבַ . ְוָאַמר ּפָ
ל ִסּיּום" ַנת ׁשֶ ּמּוִדים ׁשְ ִביִלי ֲאָבל. ַהּלִ ׁשְ ת ִהיא ּבִ ה םִסּיוּ - ְמִסּבַ  יֹוֵתר ַהְרּבֵ

ָמעּוִתית   ".ַמׁשְ

נוּ ' ֵחֶדר' הַ ֶאת ַלֲעֹזב עֹוֵמד ָאֵכן ִנימֶּ שֶׁ  הִנְראֶ , ּוְבֵכן ּלָ  ִחיוֹ מבְּ  ָחְלָפה, ׁשֶ
ָבה ְחׁשָ   .ַהּמַ

ת ִהיא ֶאְצִלי" ת ְוַגם ִסּיּום ְמִסּבַ יךְ , "' ַלההֹוָדָיה ְמִסּבַ , ִנימֶ  ִהְמׁשִ
י י ּוְבִלּבִ ְבּתִ ַעם – ָחׁשַ ם... ַמְגִזים ְקָצת ּואה ַהּפַ שׁ  ֹלא ֵתנוּ רָ בְ חֶ  ִאם ּגַ  ַמּמָ
ה ֹלא זוֹ  ֲעַדִין, לוֹ  ָנֲעָמה נוּ  ְלָהִטיחַ  ִסּבָ ָבִרים ֶאת ּבָ ָפִנים ַהּדְ  ֶאת ְוַלֲהֹפךְ  ּבַ
רֵ  נוּ  ָדהַהּפְ ת" לִ ֵמִאּתָ   "!' ַלההֹוָדָיה ְמִסּבַ

ֶכם" ּלְ ּמּוָבן, יֹוְדִעים ּכֻ ךְ , ּכַ ֶמׁשֶ ּבְ ָנה ׁשֶ ָ י ַהׁשּ ר ַטְסּתִ ָעִמים ִמְסּפַ - חּוץלְ  ּפְ

ּנָה, "ָלָאֶרץ ְתאֹום ׁשִ א ֶאת ִנימֶ  ּפִ ָבָריו נֹוׂשֵ ם. "ּדְ טּוִחים ֱהִייֶתם ַאּתֶ  ּבְ
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י ְסּתִ ּטַ ים ְוֵארּוִעים ְמִסּבֹות ִמיֵני ְלָכל םשָׁ לְ  ׁשֶ ּיִ ְחּתִ ּפַ ִחים ִמׁשְ ּמְ  ֶזה ֲהֵרי. ְמׂשַ
ֲאִני המָ  ַעְצִמי ׁשֶ י ּבְ ְרּתִ   ...".ֶכםלָ  ִסּפַ

יִתי ב הּוא ַמּדּועַ  ְלָהִבין ִנּסִ לֹות ַעל ִלְדֹרךְ ' ַחּיָ ְוָקא' ַיּבָ ָעה ּדַ ָ ׁשּ  ּבַ
ִדּיּוק ּוְלָאן ַהזֹּאת ַהֲחִגיִגית ק ִנימֶ . חֹוֵתר הּוא ּבְ ּתֵ ּתַ  ּוָבַלע ָקט ְלֶרַגע ִהׁשְ

ָבִרים ָהָיה ִנְרֶאה. ֻרּקוֹ  ֶאת ַהּדְ שׁ  ׁשֶ ּקֵ ּבִ ידִ  לֹוַמר ׁשֶ   .ָעָליו יםַמְכּבִ

ב ֲאִני" לּות ָלֶכם ַחּיָ יךְ , "ִהְתַנּצְ יל ִנימֶ  ִהְמׁשִ ּפִ   .ֵעיָניו ֶאת ְוִהׁשְ

ב יקִ ׁשוּ  ִלי ָלַחשׁ , ..."ֹלא עֹוָלםלְּ  מִ ְמֻאָחר מּוָטב" ׁשַ ּיָ י ׁשֶ   .ְלִצּדִ

י" ְרּתִ ּקַ ִטים ְוֶהֱעָלה ִנימֶ  ָאַמר, "ָלֶכם ׁשִ ִעים ַמּבָ ֵני ַעל ֻמְפּתָ נוּ  ּפְ ּלָ  ָאזוְ . ּכֻ
ר הּוא ם ַמֲחַלת ַעל ִסּפֵ ל. תוֹ דָ לֵ  ִמּיֹום אֹותוֹ  הוָּ לַ ַהמְּ  ְנִדיָרה ּדָ ִנים ּכָ ָ  ַהׁשּ

ֲחָלה ָהְיָתה ת ֲאָבל 'ְרדּוָמה' ַהּמַ ְתִחּלַ ָנה ּבִ ָ ְרָצה ִהיא ַהחֹוֶלֶפת ַהׁשּ  ִהְתּפָ
גּופוֹ  ה ַלֲעֹבר ֶנֱאַלץ ְוהּוא ּבְ ּמָ ל ְסָדרֹות ּכַ ים ִטּפּוִלים ׁשֶ - חּוץבְּ  ִויָקִרים ָקׁשִ

י ָאַחז ֶהֶלם. ָלָאֶרץ ַמע ּבִ ָבִרים ְלׁשֶ י. ַהּדְ ְטּתִ י ִביבסָ  ִהּבַ  ִלְראֹות ְונֹוַכְחּתִ
ֲאִני ִחיד ֶהָהלּום ֹלא ׁשֶ   .ַהּיָ

ְדֲאגוּ  ָרִציִתי ֹלא" ּתִ י ֹלא ָלֵכן, ִלי ׁשֶ ְפּתִ ּתַ ה ֶאְתֶכם ׁשִ ּבָ ּסִ ית ּבַ  ָהֲאִמּתִ
יסֹות י ַלּטִ ּלִ שָּׁ . "ַמראָ  הּוא, "ׁשֶ ׁשֶ ּפּוִלים, םשָׁ  יתִּ בְ כַ ּכְ ּטִ ֶהְחִליׁשוּ , ּבַ  אֹוִתי ׁשֶ

ית ְוַגם ִפיִזית דוֹ ְמא י, ַנְפׁשִ ְבּתִ אּוַלי ְלַעְצִמי ָחׁשַ ָכךְ  ָטִעיִתי ׁשֶ ּלֹא ּבְ  ׁשֶ
י ְרּתִ י, ָלֶכם ִסּפַ ִלים ֱהִייֶתם ָאז ּכִ ּלְ ַטח הזֶ וְ  ָעַלי ִמְתּפַ  ֲאָבל. ִלי עֹוֵזר ָהָיה ּבֶ

ַעם ָכלבְּ  ל ִסּיּוָמהּ  ִעם, ּוַפַעם ּפַ בוּ  חֹוַתיוֹ כּ , ִטּפּוִלים ִסְדַרת עֹוד ׁשֶ  ֵאַלי ׁשָ
י ַוֲאִני י ָחַזְרּתִ ְקּתִ ַהְחָלָטִתי ְוִהְתַחזַּ ּלֹא ּבְ ר ׁשֶ  ֶיֶלד ִלְהיֹות ָרִציִתי. ָלֶכם ְלַסּפֵ
מוֹ , ָרִגיל ם ּכְ ּלָ ַרֲחמוּ  ָרִציִתי ֹלא. ּכֻ ּתְ   ...".ָעַלי ׁשֶ

שָּׁ  ל ֹלא ַהזֶּה ָלבּבַ ךְ - ּכָ ֵני ֶאת ָרִאיִתי ּכָ י ֲחֵבַרי ּפְ י ּכִ ְלּתִ ּפַ  ֵעיַני ֶאת ִהׁשְ
ה בּוׁשָ ֶרת ּבְ י .ְמַיּסֶ ַאְלּתִ ל ִלְהיֹות ָיֹכְלנוּ  ֵאיךְ  ,ַעְצִמי ֶאת ׁשָ ךְ - ּכָ ים ּכָ ּיִ ְרּתִ ּקָ   ּבִ
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י ֶנְחָמִדים- ְוֹלא ַלּפֵ י. יםָקשִׁ  ִטּפּוִלים ָהעֹוֵבר חֹוֶלה ָחֵבר ּכְ ְבּתִ י ָחׁשַ ִלּבִ  ָמה, ּבְ
ים ַעל יֹוְדִעים ֹלא ֲאַנְחנוּ  עֹוד ֲאַנְחנוּ  ֲאָנׁשִ ׁשֶ  ַעל אֹוָתם ׁשֹוְפִטים ּכְ

יֶהם   .ַמֲעׂשֵ

ַרק" ׁשֶ ּפּוִלים ֶאת ִהְתַחְלנוּ  ּכְ טּוִחים ָהיוּ  ֹלא ָהרֹוְפִאים, ַהּטִ ת ּבְ ִמּדַ  ּבְ
יךְ , "ְלַהְצִליחַ  ִסּכּוֵייֶהם ְדִהים ּמֹונֹולֹוגבַּ  ִנימֶ  ִהְמׁשִ שׁ  ַהּמַ ַרּגֵ ּלוֹ  ְוַהּמְ  ֵהם. "ׁשֶ

לֹוָנם ְלַהְצָלָחָתם ָנְתנוּ  ל ּוְלִכׁשְ ּפּוִלים ׁשֶ ִוים ִסּכּוִיים, ַהּטִ ּפּול ֲאָבל. ׁשָ ּטִ  ּבַ
חוּ  ָהרֹוְפִאים ָהַאֲחרֹון ּוְ רּוךְ  ָלנוּ  ּדִ ּבָ ַהּגּוף. ִהְצַלְחנוּ '  הׁשֶ י ׁשֶ ּלִ  – ִהְצִליחַ  ׁשֶ

ֶעְזרַ  ּפּוִלים תּבְ ר – ַהּטִ ּבֵ ֲחָלה ַעל ְלִהְתּגַ   ".ַהּמַ

י ִאם. ְלַאט אֹוָתנוּ  רקַ ְוסָ  ֵעיָניו ֶאת ִריםהֵ  ִנימֶ   ָהיוּ  ֵעיָניו טֹוֶעה ֵאיֶנּנִ
ן ֲאִני ְוִאם. תַלחוֹ  ֵני ַרק ֶזה טֹוֶעה ּכֵ ָהֵעיַנִים ִמּפְ י ׁשֶ ּלִ  ְרֻטּבֹות ָהיוּ  ׁשֶ

ָמעֹות י. "ִמּדְ ֵדי ְלֵביִתי ֶאְתֶכם ִהְזַמְנּתִ ךְ  ָעַלי ָעַבר המָ  ָלֶכם רפֵּ סַ לְ  ּכְ ֶמׁשֶ  ּבְ
ָנה ָ ֶכם ַלֲעֹרךְ  ידֵ כְ וּ  ַהׁשּ ֵרךְ '  ַלההֹוָדָיה ְסעּוַדת ִאּתְ ִהְבֵראִתי ַעל ִיְתּבָ   ".ׁשֶ

מֶּ  ׁשֶ ְרָרה רבֵּ דַ לְ  ִסּיֵם ִניּכְ ּתָ ה ִהׂשְ ִנּיוֹ  ְלַכּמָ ִתיָקה תׁשְ ִתיָקה. ְמִעיָקה ׁשְ ְ  ַהׁשּ
ָקה ת תאֶ  ִחזְּ חּוׁשַ בּוָכה ּתְ ָלִלית ַהּמְ שׁ - ֹלא. ַהּכְ יַצד ָיַדְענוּ  ַמּמָ  ּוָמה ְלָהִגיב ּכֵ
ָבִרים ְלַאַחר לֹוַמר ָראּוי כָּ  ּדְ הׁשֶ ץ בָהרַ . ֵאּלֶ יל ּכַ ב ֶאת ִהּצִ ּצָ בְּ  ַהּמַ ׁשֶ  םשֵׁ ּכְ
ל ה ּכָ ּתָ ל ַהְחָלָמתוֹ  ַעל'  ַלהַהּתֹוָדה ְלִדְבֵרי ִהְצָטֵרף ַהּכִ  ִאֵחל אהוּ . ִנימֶ  ׁשֶ
ךְ  לוֹ  ִריאּות ֶהְמׁשֵ ָעַמד – ְלָאִביו ְוהֹוָדה טֹוָבה ּבְ ל ׁשֶ  בְוָעקַ  דֵמַהצַּ  ָהֵעת ּכָ
ׁשּותבְּ  ה רַאחַ  ִהְתַרּגְ ֲעׂשֶ ת ְוַעל ַהַחם ָהֵארּוחַ  ַעל – ַהּנַ ּיּום- ְמִסּבַ  הַהּנָאָ  ַהּסִ

ֵהִכינוּ  נוּ  ׁשֶ   .ְלֻכּלָ

ִסיָעה ּנְ יתוֹ  ָרהזָ חֲ  ּבַ ל ִמּבֵ ב ִנימֶ  ׁשֶ נוּ  ַלּמֹוׁשָ ּלָ ר ףסוֹ - ףסוֹ  ָיֹכְלנוּ , ׁשֶ  ְלַדּבֵ
ּיּות ָחְפׁשִ חַ  ּבְ ֵאַרע המָ  ֶאת ּוְלַנּתֵ ב ֲאִני. "ׁשֶ ִעינוּ  חֹוׁשֵ ּטָ ָגדֹול ׁשֶ י ּבְ  ְלַגּבֵ

  .ֱאִליֶמֶלךְ  ָאַמר, "ִנימֶ 
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ים" ךָ  ַמְסּכִ   . ִאיִציקֵהִגיב, "ְלַגְמֵרי ִאּתְ

ים ֵאיֶזה" ׁשִ ה יקִ יָ  ָאַמר, !"ָהִיינוּ  ִטּפְ י ְוִהּכָ ּתֵ ׁשְ   .ֹראׁשוֹ  ַעל ָיָדיו ּבִ

י, "דוֹ ְמא ָנכֹון" י ָאַמְרּתִ ה – ַהּכֹל ַאֲחֵרי", ְוהֹוַסְפּתִ  ֶנְחָמד יֹוֵתר ַהְרּבֵ
ַהִהְתַנֲהגּות ַלְחׁשֹב נוּ  ׁשֶ ּלָ ׁשּות ְבָעהנָ  ׁשֶ ּפְ   ...".ֵלב ֵמֹרעַ  ְוֹלא ִמּטִ

ל ְנִדיִרים ידֵּ  ְרָגִעים ָהיוּ  ֵאּלוּ  ָמההַ  ׁשֶ ָלִלית ְסּכָ ה ּכְ ּתָ ּכִ  ְרָגִעים. ּבַ
ּוָמם ִרׁשּ ם גפָּ  ֹלא ׁשֶ ר הּוא. יֹוֵתר ְמֻאָחר ּגַ י ֲאׁשֶ ָרָמִטי ִסּפּורוֹ : ָאַמְרּתִ  ַהּדְ

ב- ְוַהּנֹוֵגעַ  ל ַלּלֵ ּנָה, ִנימֶ  ׁשֶ ה ֶאת ׁשִ ּתָ נוּ  ַהּכִ ּלָ   .ׁשֶ

  

  


