ֶּפ ֶרק א

ַה ָּז ֵקן ַה ּמּוזָ ר
ִצ ּיוֹ ן ִצ ּיוֹ ן ִצ ּיוֹ ןֲ .א ִני ִנ ְז ָ ּכר ַ ּב ַּמ ֲע ָבר ַה ִּמ ְס ּתוֹ ִרי.
ִא ׁיש ָז ֵקן ׁ ֶשלּ ֹא יוֹ ֵד ַע ֵאיפֹה הוּא ִנ ְמ ָצא.
ֵאיפֹה ֶזה ָ ּכאבּ וּל?

“צ ּיוֹ ן ִצ ּיוֹ ן ִצ ּיוֹ ן ֲהלוֹ א ִת ׁ ְש ֲאלִ יֲ ,הלוֹ א ִת ׁ ְש ֲאלִ י לִ ׁ ְשלוֹ ם ֲא ִס ַיריִ ְך“ָ ׁ ,ש ָרה
ִ
ָּת ָמר ֲאחוֹ ִתי ְ ּבקוֹ לֵ י קוֹ לוֹ תִ .היא נִ כְ נְ ָסה ַה ַ ּביְ ָתה ֵמ ַה ַ ּגן ,זָ ְר ָקה ֶאת ַה ִּתיק
ַ ּב ּ ִפ ָ ּנה ,וְ ִה ְס ּתוֹ ְב ָבה לָ ּה ְ ּב ַר ֲח ֵבי ַה ַ ּביִ תְּ ,כ ׁ ֶש ִהיא חוֹ זֶ ֶרת ׁשוּב וָ ׁשוּב ַעל
ַה ִּמ ִּלים ַה ֻּמ ָּכרוֹ ת.
יָ ֵעל יָ ׁ ְש ָבה ַעל ַה ַּס ּ ָפה וְ ָק ְר ָאה ֵס ֶפר.
“ת ִ ּג ִידי ,יָ ֵעל“ ,דְּ ִפ ָיקה ַק ָּלה ַעל ַה ָּכ ֵתף ׁ ֶשל ֲאחוֹ ִתי ָעזְ ָרה לִ י לִ ְמ ׁש ְֹך
ַּ
“א ְּת זוֹ כֶ ֶרת ֶאת ַה ַּמ ֲע ָבר ַה ּמוּזָ ר ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ָר ִאינ ּו ֵמ ֲאחוֹ ֵרי
ֶאת ְּתשׂ ו ַּמת לִ ָ ּב ּהַ ,
ָה ָארוֹ ן ַ ּב ִּס ְפ ִר ָ ּיה?“
ימה ֶאת ֵעינֶ ָיה ֵמ ַה ֵּס ֶפרִ ,ה ְס ַּת ְּכלָ ה ָעלַ י ,וְ ָא ְמ ָרה ְ ּבקוֹ ל
יָ ֵעל ֵה ִר ָ
“ה ֶרוָ ח ׁ ֶש ֵּמ ֲאחוֹ ֵרי ָה ָארוֹ ן? זֶ ה ׁ ֶש ַּמר ַא ֲהרוֹ נִ י לֹא ָר ָצה ׁ ֶש ִ ּנ ְתבּ וֹ נֵ ן
ְמ ֻה ְר ָהרָ :
בּ וֹ יוֹ ֵתר ִמדַּ י?“
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“אי ַאי ַאי ַאי ִצ ּיוֹ ן!“ָ ,צ ְר ָחה ָּת ָמר וְ ָד ְפ ָקה ַעל ַה ּׁ ֻשלְ ָחן לְ ִפי ַה ֶּק ֶצב.
ַ
“ב ִד ּיוּק!“ ָא ַמ ְר ִּתי ְ ּבקוֹ ל ָרםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ָ ּי ֵעל ַּת ְצלִ ַיח לִ ׁ ְשמ ַֹע אוֹ ִתי“ ,וְ ַא ְּת
ְּ
זוֹ כֶ ֶרת ֵא ְיך ַמר ַא ֲהרוֹ נִ י ֵה ִעיף אוֹ ָתנ ּו ֵמ ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיהְּ ,כ ׁ ֶש ַרק ֵה ַעזְ נ ּו לְ ִה ְס ַּת ֵּכל
ַעל ַה ַּמ ֲע ָבר ַה ֶ ּזה?“
“א ָה ּהִ “...מלְ ְמלָ ה יָ ֵעל“ ,נוָּ ,אז ַמה ִ ּנזְ ַּכ ְר ָּת בּ וֹ ַעכְ ׁ ָשו?“
ֲ
“אי ַאי ַאי ַאי ִצ ּיוֹ ן“.
ַ
“אז זֶ הוּ! ִה ִ ּג ַיע ַה ְ ּז ַמן ׁ ֶש ָ ּנ ִבין ְּכ ָבר ַמה הוּא ַמ ְח ִ ּביא ׁ ָשם! וְ לָ ָּמה הוּא לֹא
ָ
רוֹ ֶצה ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ֵּכל ַעל ַהחֹר ַה ֶ ּזה? ו ַּמה ְּכ ָבר יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ ת ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ָה ָארוֹ ן?“
***

טו ֵּרי ַה ְּס ָפ ִרים ׁ ֶש ָּל ּהִ .היא ָמקוֹ ם ָח ׁשו ְּךֻ ,מזְ נָ ח ו ִּמ ְס ּתוֹ ִרי ,ו ִּמ ְס ּתוֹ ְב ִבים
“ט ּפו ִּסים“ ׁ ֶש ַא ֶּתם לֹא ְרגִ ילִ ים לִ ְפגּ ֹׁש ְ ּב ׁשוּם ָמקוֹ ם ַא ֵחר.
ָ ּב ּה ָּכל ִמינֵ י ִ
וְ עוֹ ד ַמ ּׁ ֶשה ּו ָח ׁשוּב ,יֵ ׁש ַרק ַּכ ָּמה ֲאנָ ׁ ִשים ְמ ַע ּ ִטים ַה ַּמ ִּכ ִירים ֶאת ַה ּסוֹ ד
ׁ ֶשל ִס ְפ ִר ַ ּית ְּכ ַפר ִר ּמוֹ נִ יםַ .ה ַּס ְפ ָרןַ ,מר ַא ֲהרוֹ נִ יִ ,ה ְד ִ ּג ׁיש לָ נ ּו ׁ ֶש ָאסוּר
לְ ַס ּ ֵפר ָעלֶ ָיה לְ ַאף ֶא ָחדָ .אז ֲאנִ י ַמ ָּמ ׁש ְמ ַב ֵּק ׁש ִמ ֶּכם ׁ ֶשלּ ֹא ְתגַ לּ ּו ַעל
ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה ַה ּזֹאת לַ ֲא ֵח ִרים! ַה ּסוֹ ד ַח ָ ּיב לְ ִה ּׁ ָש ֵאר ַרק ֵ ּבינֵ ינוּ...
לִ ְפנֵ י זְ ַמן ָמה יָ ֵעל וַ ֲאנִ י ִ ּג ִּלינ ּו ִמ ְרוָ ח ַצר ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ָה ָארוֹ ן ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶשל
ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה .הוּא ָהיָ ה ָק ָטן וְ ַצר ִמ ְּכ ֵדי לַ ֲעבֹר בּ וֹ ְ ּבנוֹ חוּת ,וְ גַ ם לֹא הוֹ ִביל
ימנֵ י ְד ִריכָ ה
לְ ׁשוּם ָמקוֹ םֲ ,א ָבל ְ ּבכָ ל זֹאת נִ ְרא ּו בּ וֹ לֹא ְמ ַעט ֲע ֵקבוֹ ת וְ ִס ָ
ָ ּב ָא ָבק ׁ ֶש ַ ּב ָּמקוֹ ם .זֶ ה ָהיָ ה מוּזָ רֲ ,א ָבל עוֹ ד לֹא ִה ְס ּ ַפ ְקנ ּו לַ ְחקֹר ֶאת ַה ָּמקוֹ ם
ִ ּב ְר ִצינוּת .וְ ַאל ַּת ְח ׁ ְשב ּו ׁ ֶש ַה ֲח ִק ָירה ַה ּזֹאת ִהיא דָּ ָבר ּ ָפ ׁשוּטַ .ה ַּס ְפ ָרן ַמ ָּמ ׁש
לֹא רוֹ ֶצה ׁ ֶש ִ ּנ ְס ּתוֹ ֵבב ָ ּב ֵאזוֹ ר ַה ֶ ּזה ׁ ֶשל ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה ,וְ ִאם ָאנ ּו ַרק ִמ ְת ָק ְר ִבים
לְ ׁ ָשם הוּא ְמגָ ֵר ׁש אוֹ ָתנ ּו ִמ ָ ּיד .יֵ ׁש לִ י ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה ֲחזָ ָקה ׁ ֶש ַּל ִּמ ְרוָ ח ַה ֶ ּזה יֵ ׁש
ֶק ׁ ֶשר ָּכלְ ׁ ֶשה ּו לַ ּסוֹ דוֹ ת ׁ ֶשל ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיהֲ ,א ָבל ֵאיזֶ ה ֶק ׁ ֶשר? ֶאת זֶ ה עוֹ ד לֹא
ִ ּג ִּלינוּ...

ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ִה ְת ַחלְ ִּתי יָ ׁ ָשר ֵמ ָה ֶא ְמ ַצע ,וְ אוּלַ י יֵ ׁש יְ לָ ִדים ׁ ֶשעוֹ ד לֹא ָק ְרא ּו
ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים ַה ּקוֹ ְד ִמים ַ ּב ִּס ְד ָרהָ ,אז ְּכ ַדאי ׁ ֶש ֶא ֱעצֹר לְ ֶרגַ ע ְּכ ֵדי לְ ַהכְ נִ יס
ַ ּגם אוֹ ָתם לָ ִענְ יָ נִ ים...
ׁ ְש ִמי או ִּריֲ .אנִ י ֶ ּבן ֵּת ׁ ַשע ,וַ ֲאנִ י ָ ּגר ְ ּבמוֹ ׁ ַשב ְּכ ַפר ִר ּמוֹ נִ ים ִעם
ֲאחוֹ ִתי יָ ֵעל ַ ּבת ָה ַא ַחת ֶעשְׂ ֵרה ו ׁ ְּש ָאר ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחהּ ְ .ב ֶמ ְר ַּכז ַה ּמוֹ ׁ ָשב
ׁ ֶש ָּלנ ּו עוֹ ֶמ ֶדת ִס ְפ ִר ָ ּיה ְ ּגדוֹ לָ ה וּמוּזָ ָרהֶ ׁ ,ש ַרק ֲאנָ ׁ ִשים בּ וֹ ְד ִדים נִ כְ נָ ִסים
ֵאלֶ ָיה ו ִּמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ָ ּב ּה .יוֹ ם ֶא ָחד ִ ּג ִּלינוּ ,יָ ֵעל וַ ֲאנִ יֶ ׁ ,ש ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה ַה ּזֹאת
ִהיא ִס ְפ ִר ַ ּית ֶק ֶסםֶ ׁ ,ש ְּמ ֻס ֶ ּגלֶ ת לְ ַה ֲע ִביר ֶאת ַה ּקוֹ ֵרא ְ ּב ֶד ֶר ְך ָּכלְ ׁ ֶש ִהי ֶאל
ַה ְמ ַח ְ ּב ִרים ׁ ֶשל ַה ְּס ָפ ִריםֶ ׁ ,ש ָחי ּו לִ ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ,אוֹ ֶאל ְמא ָֹרעוֹ ת
ׁ ֶש ְּמת ָֹא ִרים ָ ּב ֶהםּ ִ .בזְ כוּת ַה ֶּק ֶסם ׁ ֶשל ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה ְּכ ָבר ִה ְס ּ ַפ ְקנ ּו לִ ְפגּ ֹׁש ֶאת
אפח .לַ ֶּק ֶסם
ָה ַרב ׁ ָשאוּל יִ שְׂ ְר ֵאלִ י וְ גַ ם ֶאת ָה ַר ָ ּבנִ ית ְ ּב ָרכָ ה וְ ָה ַרב יוֹ ֵסף ַק ּ ַ
ׁ ֶש ַּמ ְפ ִעיל ֶאת ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה יֵ ׁש ַה ְר ֵ ּבה ְּכלָ לִ ים ,וְ ַה ְר ֵ ּבה סוֹ דוֹ ת ִמ ְת ַח ְ ּב ִאים ֵ ּבין

ִמ ִּסבּ וֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת ִה ְת ַע ַּכ ְבנ ּו עוֹ ד ְק ָצת ,ו ְּבסוֹ פוֹ ׁ ֶשל דָּ ָבר יָ ָצאנ ּו יָ ֵעל וַ ֲאנִ י
“צ ּיוֹ ן ִצ ּיוֹ ן“ ַמ ְמ ׁ ִשיכָ ה לְ לַ וּוֹ ת
ֵמ ַה ַ ּביִ ת ִ ּב ׁ ְש ַעת ֶע ֶרב ֻמ ְקדֶּ ֶמתְּ ,כ ׁ ֶש ּׁ ִש ַירת ִ
אוֹ ָתנ ּו לְ א ֶֹר ְך ָּכל ָה ְרחוֹ ב...
ְ ּב ִד ּיוּק ְּכ ׁ ֶש ּ ָפנִ ינ ּו יָ ִמינָ ה לְ כִ ּווּן ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיהָ ,ע ַצ ְר ִּתי ְ ּב ַבת ַא ַחת ו ָּמ ׁ ַשכְ ִּתי
ֶאת יָ ֵעל ְ ּביָ ָד ּהֶ ׁ ,ש ַּת ֲעצֹר ַ ּגם ִהיא.
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***

מוּלֵ נ ּו ָצ ַעד ָא ָדם ְמ ֻב ָ ּגרִּ ,כ ְמ ַעט זָ ֵקןֶ ׁ ,שלּ ֹא ָהיָ ה ֻמ ָּכר לָ נ ּו ֵמ ַה ּמוֹ ׁ ָשב.
שְׂ ָערוֹ ַה ָּל ָבן ַּכ ּׁ ֶשלֶ ג ָהיָ ה ּ ָפרו ַּעִ .מ ׁ ְש ָק ַפיִ ם ֲע ֻק ִּמים ָ ּגלְ ׁש ּו ַעל ְק ֵצה ַא ּפוֹ ,
ו ַּמ ְר ֵאה ּו ַה ְּכלָ לִ י ָהיָ ה ְמ ֻפ ָ ּזר ְמאֹד .הוּא ֶה ֱחזִ יק ְ ּביָ דוֹ ִּתיק ָק ָטןֶ ׁ ,ש ִּמ ֶּמ ּנ ּו
ָ ּבלְ ט ּו ְס ָפ ִרים ו ְּקלָ ֶס ִרים ,וְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ְ ּב ַע ְצ ָ ּבנוּת לְ כָ ל ַה ְ ּצ ָד ִדים.
ָה ִא ׁיש ִמ ֵהר ְ ּב ַד ְרכּ וֹ ַ ,א ְך לְ ֶפ ַתע נִ ְת ַקל ְ ּב ַע ּמוּד ַח ׁ ְש ַמל ,וְ ַה ִּתיק נָ ַפל
ִמ ָ ּידוֹ ַ .ה ִּמ ְד ָרכָ ה ִה ְת ַּכ ְּס ָתה ִ ּב ְקלָ ֶס ִרים ,דַּ ּ ִפים ְמ ֻק ָּמ ִטיםֵ ,ע ִטיםֲ ,ע ִטיפוֹ ת
“סלִ ָיחה“ לְ ֵע ֶבר ָה ַע ּמוּד,
ׁשוֹ קוֹ לָ ִדים ו ׁ ְּשלַ ל ֲח ָפ ִצים ְמ ׁ ֻש ִ ּנים .הוּא ִמלְ ֵמל ְ
ִה ְתכּ וֹ ֵפף לֶ ֱאסֹף ֶאת ֲח ָפ ָציו ִ ּב ְמ ִהירוּת ,ו ִּמ ָ ּיד ּ ָפנָ ה לְ ַה ְמ ׁ ִש ְיך ָהלְ ָאהּ ְ ,בלִ י
לָ שִׂ ים לֵ ב ׁ ֶש ָהיָ ה זֶ ה ַרק ַע ּמוּד ַח ׁ ְש ַמל!
“הוֹ ָ ׁ ,שלוֹ ם יְ לָ ִדים!“ ּ ָפנָ ה ֵאלֵ ינ ּו ָה ִא ׁיש ַה ּמוּזָ ר ְ ּב ִפ ְתאוֹ ִמ ּיוּת.
“שלוֹ םֲ ,אדֹנִ י“ֵ ,ה ׁ ִש ָיבה יָ ֵעל ְ ּבנִ ימוּס.
ָׁ
“אז
“א ֶּתם ִמ ָּכאן?“ ׁ ָש ַאל ,וְ ִה ְמ ׁ ִש ְיך ִמ ָ ּיד ְ ּבלִ י לְ ַחכּ וֹ ת לִ ְת ׁשו ָּבהָ ,
ַ
ְ ּבוַ דַּ אי ַא ֶּתם ַמ ִּכ ִירים ֶאת ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַה ֵּלוִ י!“
“ה ַרב ׁ ֶשל ַה ּמוֹ ׁ ָשב הוּא ָה ַרב יִ ְצ ָחק ׁ ֶש ֶמ ׁש ,וְ לֹא יְ הו ָּדה ַמ ּׁ ֶשהוּ“ָ ,ענִ ִיתי.
ָ
“לֹא ,לֹא ,לֹא .לֹא ָה ַרב ׁ ֶשל ַה ּמוֹ ׁ ָשב“ֵ ,הנִ יף ַה ָ ּז ֵקן ֶאת יָ דוֹ ְ ּב ִב ּטוּל,
ַ“ר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַה ֵּלוִ י! ְ ּגדוֹ ל ְמ ׁשוֹ ְר ֵרי ְס ָפ ַרדִ ,מי ׁ ֶש ִח ֵ ּבר ֶאת ִ‘צ ּיוֹ ן ֲהלוֹ א
ִת ׁ ְש ֲאלִ י‘ֶ ,את ‘לִ ִ ּבי ְ ּב ִמזְ ָרח‘ֶ ,את ֲ‘היֵ ְדע ּו ַהדְּ ָמעוֹ ת‘ֶ ,את ֲ‘ה ָבא ַמבּ וּל‘
וְ עוֹ ד ֵמאוֹ ת ׁ ִש ִירים נִ ְפלָ ִאים! ָה ִא ׁיש ׁ ֶש ָ ּי ַדע ֶאת ָא ָּמנוּת ַה ִּמ ָּלהֶ ׁ ,ש ּ ָט ַען
ֶאת עוֹ לָ מוֹ ת ָה ֶרגֶ ׁש ַה ְּכמו ִּסים ֶאל ּתוֹ ְך ּתוֹ כָ ּה ׁ ֶשל ַה ִּמ ָּלה ַה ְּכתו ָּבה“...
“מי?!“ ׁ ָש ַאלְ ִּתי .לֹא ֵה ַבנְ ִּתי ִמ ָּלה ִמדְּ ָב ָריו ַה ְמ ׁ ֻש ִ ּנים ׁ ֶשל ַה ָ ּז ֵקן ַה ָ ּזר,
ִ
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְ ּב ֵעינָ יו דַּ וְ ָקא ָהיָ ה ָ ּברוּר ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו יוֹ ְד ִעים ְ ּב ִד ּיוּק ַעל ָמה וְ ַעל
ִמי הוּא ְמ ַד ֵ ּבר.
ַ“ר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַה ֵּלוִ י! נוַּ ,א ֶּתם ְ ּבוַ דַּ אי ַמ ִּכ ִירים אוֹ תוֹ  ,לֹא? ֲה ֵרי יֵ ׁש ַר ִ ּבים
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ַה ְּסבו ִּרים ׁ ֶש ִּק ְברוֹ נִ ְמ ָצא ָּכאןּ ִ ,בכְ ַפר ָּכאבּ וּל“.
“מה ֶ ּזה ְּכ ַפר ָּכאבּ וּל? ּפֹה זֶ ה ִ ּבכְ לָ ל
ְּ
“כ ַפר ָּכאבּ וּל??“ ׁ ָש ֲאלָ ה יָ ֵעלַ ,
ְּכ ַפר ִר ּמוֹ נִ ים!“
“אהּ ֶ ,ב ֱא ֶמת?“ ִה ְת ּ ַפ ֵּלא ַה ָ ּז ֵקן“ׁ ,שוּב ָט ִע ִיתי ְ ּב ַד ְר ִּכי?“
ָ
“אנִ י חוֹ ֵקר ְּכ ָבר
הוּא ִה ְמ ִּתין ֶרגַ ע ,נִ ֵ ּגב ֶאת ַה ֵ ּז ָעה ִמ ִּמ ְצחוֹ  ,וְ ִס ּ ֵפרֲ :
ׁ ָשנִ ים ֶאת ִח ַידת ַח ָ ּייו וּמוֹ תוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַה ֵּלוִ יֲ .אנִ י ִמ ׁ ְש ּתוֹ ֵקק לַ ְחקֹר
ַ ּגם ֶאת ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ֶ ּנ ְח ׁ ָשב ְּכ ֶק ֶבר ׁ ֶשלּ וֹ ָּ ,כאןּ ִ ,בכְ ַפר ָּכאבּ וּלֲ .א ָבל ְ ּב ֶע ֶצםִ ,אם
ַא ֶּתם אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ֶ ּזה לֹא ָּכאןָ “...ה ִא ׁיש ׁ ָש ַתק לְ ֶרגַ עִ ׁ ,ש ְפ ׁ ֵשף ֶאת ַסנְ ֵטרוֹ
“אז אוּלַ י ְ ּב ֶע ֶצם ַא ֶּתם יוֹ ְד ִעים ֵאיפֹה זֶ ה ָּכאבּ וּל? זֶ ה
ְ ּביָ דוֹ  ,וְ ָאז הוֹ ִסיףָ :
ַח ָ ּיב לִ ְהיוֹ ת ֵאיפֹה ׁ ֶשהוּא ַ ּב ְּס ִב ָיבה“.
ַעכְ ׁ ָשו נִ זְ ַּכ ְר ִּתי ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת ָר ִא ִיתי ּ ַפ ַעם ֵאיזֶ ה ׁ ֶשלֶ ט ַ ּבדְּ ָרכִ יםֶ ׁ ,ש ִה ְפנָ ה
“כאבּ וּל“ֲ ,א ָבל ַמ ָּמ ׁש לֹא ִה ְצלַ ְח ִּתי לְ ִה ָ ּזכֵ ר ֵאיפֹה זֶ ה
לְ ָמקוֹ ם ַה ִ ּנ ְק ָראָּ :
ָהיָ ה.
“א ֶּתם ֲה ֵרי ְ ּבנֵ י ָה ֵאזוֹ ר“ִ ,ה ְמ ׁ ִש ְיך ַה ָ ּזרּ ,תוֹ ְך ְּכ ֵדי ׁ ֶשהוּא ְמנַ ֶּסה לִ ְדחֹף
ַ
“אין
ְ ּבכ ַֹח ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים ׁ ֶשלּ וֹ לַ ִּתיק ַה ִּמ ְת ּפוֹ ֵצץ ,וְ יָ ֵעל ְמנַ ָּסה לַ ֲעזֹר לוֹ ֵ ,
ָס ֵפק ׁ ֶש ַא ֶּתם ַמ ִּכ ִירים ֶאת ּתוֹ לְ דוֹ ת ָה ֵאזוֹ ר ַה ְמיֻ ָחד ַה ֶ ּזה! ֲה ֵרי לֹא ָרחוֹ ק
ִמ ָּכאן ָהיְ ָתה או ׁ ָּשא ָה ַע ִּת ָיקה! ׁ ְש ַפ ְר ָעם ַה ַּמ ֲע ִט ָירה! ֵ ּבית ׁ ְש ָע ִרים!
ָּכאבּ וּל! ֶר ֶטט ׁ ֶשל ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּת ַמ ְפ ִעים ֶאת רו ִּחי ְ ּבכָ ל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ֲאנִ י ַמ ִ ּג ַיע
לָ ֵאזוֹ ר לְ ֶרגֶ ל ֶמ ְח ָק ַריּ ְ .בוַ דַּ אי ַא ֶּתם יוֹ ְד ִעים!“
יָ ֵעל ִה ְס ַּת ְּכלָ ה ָעלַ י וַ ֲאנִ י ָעלֶ ָיהַ .הדָּ ָבר ַה ָ ּי ִחיד ׁ ֶש ָ ּי ַד ְענ ּו הוּא ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו
לֹא ְמ ִבינִ ים ְּכלוּם ִמדְּ ָב ָריו ׁ ֶשל ָה ָאדוֹ ן ַה ֶ ּזהְ .מ ַענְ יֵ ן ִמי הוּא? ו ַּמה ִהיא
או ׁ ָּשא ׁ ֶש ִהזְ ִּכיר ִ ּב ְד ָב ָריו? ַ ּגם ַמר ַא ֲהרוֹ נִ י ַה ַּס ְפ ָרן ִהזְ ִּכיר אוֹ ָת ּה ַּכ ָּמה
ּ ְפ ָע ִמים ֶ ּב ָע ָבר ְ ּבא ֶֹפן ִמ ְס ּתוֹ ִרי ו ִּמ ְ ּבלִ י לְ ַה ְס ִ ּביר ֶאת דְּ ָב ָריו!

“כן! ַמר ַא ֲהרוֹ נִ י הוּא ָה ִא ׁיש
“מר ַא ֲהרוֹ נִ י!“ ָא ְמ ָרה ּ ִפ ְתאֹם יָ ֵעלֵּ ,
ַ
ׁ ֶש ּיוּכַ ל לַ ֲעזֹר לְ ָך! זֶ ה ַה ַּס ְפ ָרן ׁ ֶשל ַה ְּכ ָפר ׁ ֶש ָּלנוּ ,וְ הוּא ִא ׁיש ָחכָ ם ַה ָ ּב ִקי
ִ ּב ְתחו ִּמים ַר ִ ּבים ,הוּא ְ ּבוַ דַּ אי יֵ ַדע לְ ַה ְד ִר ְיך אוֹ ְת ָך ֵא ְיך לְ ַה ִ ּג ַיע לַ ְּמקוֹ מוֹ ת
ָה ֵא ֶּלה“.
“ח ֵב ִרי
“יְ קו ִּת ֵיאל ַא ֲהרוֹ נִ י?“ ּ ָפנָ יו ׁ ֶשל ַה ָ ּז ֵקן אוֹ ר ּו לְ ַה ְפ ָּת ָע ִתי ָה ַר ָ ּבהֲ ,
ַה ָ ּו ִתיק! הוֹ ֵּ ,כןּ ְ ,בוַ דַּ אי ֶאשְׂ ַמח לְ ַד ֵ ּבר ִא ּתוֹ  .וַ ֲה ֵרי יֵ ׁש לוֹ ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה
ַה ְמ ֻפ ְר ֶס ֶמת ַה ּזֹאת ׁ ֶשלּ וֹ !“
נִ ְד ַה ְמ ִּתיַ .ה ִאם ַ ּגם ָה ָאדוֹ ן ַה ּמוּזָ ר ַה ֶ ּזה ַמ ִּכיר ֶאת ּ ִפלְ ֵאי ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה?
ֵאיל ּו עוֹ ד ִט ּפו ִּסים יוֹ ְצ ֵאי ד ֶֹפן נִ ְמ ָצא ׁ ָשם? וְ ַה ִאם יֵ ׁש עוֹ ד ַה ְפ ָּתעוֹ ת
ׁ ֶש ְּמ ַצ ּפוֹ ת לָ נ ּו ַ ּב ִּס ְפ ִר ָ ּיה ַה ּזֹאת?
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הוֹ ַבלְ נ ּו ֶאת ָה ִא ׁיש לְ כִ ּווּן ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיהּ ְ .ב ֶמ ׁ ֶש ְך ָּכל ַהדֶּ ֶר ְך הוּא ִה ְמ ׁ ִש ְיך לְ ַד ֵ ּבר
ַעל ָה ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַה ֶ ּזה ׁ ֶשהוּא עוֹ שֶׂ ה ָעלָ יו ֶמ ְח ָקר ,וְ לֹא שָׂ ם לֵ ב ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו
לֹא ְ ּב ִד ּיוּק ְמ ִבינִ ים ַעל ָמה הוּא ְמ ַד ֵ ּברַ ...מה ּׁ ֶש ֵּכן ,לַ ְמרוֹ ת ַה ִ ּבלְ בּ וּלִ ים
ַה ִ ּבלְ ִּתי ּפוֹ ְס ִקים ׁ ֶש ָ ּי ְצא ּו ִמ ֶּמ ּנוֶּ ,א ְפ ׁ ָשר ָהיָ ה לִ ְראוֹ ת ְ ּב ֵברוּר – הוּא ָא ָדם
ַה ּיוֹ ֵד ַע ָהמוֹ ן!
ָּכ ָרגִ יל ,דֶּ לֶ ת ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה ָהיְ ָתה ְסגו ָּרה ,וְ ָהיִ ינ ּו ְצ ִריכִ ים לְ ַה ִּק ׁיש ְ ּב ַמ ּקוֹ ׁש
ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר ַה ּמוּזָ ר ׁ ֶש ֻּמ ְת ָקן ָעלֶ ָיה“ַ .רק ֶרגַ ע!“ ִהכְ ִריז ַה ַּס ְפ ָרן ,וְ כַ ֲעבֹר דַּ ָּקה אוֹ
ׁ ְש ַּתיִ ם נִ ְפ ְּת ָחה ַהדֶּ לֶ ת ְ ּב ִא ּ ִט ּיוּתַ .מר ַא ֲהרוֹ נִ י ִה ְס ַּת ֵּכל ָעלֵ ינ ּו ַ ּב ַּמ ָ ּבט ֶה ָעיֵ ף
ַה ָּקבו ַּע ׁ ֶשלּ וֹ ֲ ,א ָבל ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה ִמי עוֹ ֵמד ֵמ ֲאחוֹ ֵרינ ּו הוּא ִה ְתעוֹ ֵרר ְ ּב ַבת ַא ַחת
לְ ַח ִ ּיים.
“הוֹ ְ ּ ,פרוֹ ֶפסוֹ ר זְ בוּלוּן ֵעילָ ם! ֵאיזֶ ה אוֹ ֵר ַח! ִמ ֶ ּזה זְ ַמן ַרב לֹא ִ ּב ַּק ְר ָּת

ֶא ְצלֵ נוּ!“ ָק ָרא ַמר ַא ֲהרוֹ נִ י ְ ּבשִׂ ְמ ָחה.
ימה לְ תוֹ ְך ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה ,ו ִּמ ָ ּיד
ַה ּׁ ְשנַ יִ ם לָ ֲחצ ּו יָ ַדיִ ם ְ ּב ִה ְתלַ ֲהבוּת ,נִ כְ נְ ס ּו ּ ְפנִ ָ
ׁ ָש ְקע ּו ְ ּבשִׂ ָיחה ֵע ָרנִ יתַּ .כ ָ ּצפוּי ,לֹא ֵה ַבנְ ִּתי ְּכלוּםֲ ,א ָבל ָקלַ ְט ִּתי ַּכ ָּמה
ִמ ִּליםְּ ,כמוֹ ַ :ר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַה ֵּלוִ יֶ ,ק ֶברִ ּ ,פ ּיו ִּטיםִ ,צ ּיוֹ ן ֲהלֹא ִת ׁ ְש ֲאלִ יְּ ,כ ַפר
ָּכאבּ וּל...
ְּ
“כ ַפר ָּכאבּ וּל?!“ נִ ׁ ְש ַמע ּ ִפ ְתאֹם קוֹ ל ֻמ ָּכר ִמ ֵ ּבין ֲארוֹ נוֹ ת ַה ְּס ָפ ִרים,
ו ְּדמוּת ִצ ְבעוֹ נִ ית ְמאֹד יָ ְצ ָאה ִמ ּׁ ָשם וְ ִה ְצ ָט ְר ָפה ֵאלֵ ינוּ.
“ה ִאם ֲאנִ י לִ ׁ ְשמ ַֹע ַא ָּתה רוֹ ֶצה לָ לֶ כֶ ת ְּכ ַפר ָּכאבּ וּל?“ ׁ ָש ַאל ּ ְפיֵ רַ ,ה ַ ּצ ָ ּיר
ַ
ַה ָ ּצ ְר ָפ ִתיֶ ׁ ,שאוֹ תוֹ ְּכ ָבר ּ ָפגַ ׁ ְשנ ּו ַ ּב ִּס ְפ ִר ָ ּיה ֶ ּב ָע ָבר.
“ה ִאם ֲאדֹנִ י ַמ ִּכיר ֶאת ְּכ ַפר ָּכאבּ וּל?“ ׁ ָש ַאל ַה ּ ְפרוֹ ֶפסוֹ ר ְ ּבשִׂ ְמ ָחה,
ַ
“ה ֵרי ְ ּבוַ דַּ אי יוֹ ֵד ַע ַא ָּתה ַעל ִק ְברוֹ ַה ְמ ֻפ ְר ָסם ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַה ֵּלוִ י ַה ּׁשוֹ כֵ ן
ֲ
ִ ּבכְ ָפר זֶ ה!“
“לֹאֲ .אנִ י לֹא לְ ַה ִּכיר ֶק ֶבר ַה ֶ ּזהֲ .א ָבל ֲאנִ י ִצ ּיוּר ׁ ֶשל נוֹ ף ַ ּב ְּכ ָפר ַה ֶ ּזה!
אוּלַ לַ הְּ ,כ ָפר יָ ֶפה זֶ ה! ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע ָּכאבּ וּל?“ ָא ַמר ּ ְפיֵ ר.
“כןֲ ,אנִ י ְמ ַח ּ ֵפשׂ ֶאת ְּכ ַפר ָּכאבּ וּלֲ ,א ָבל לֹא ַהנּוֹ ף ׁ ֶשלּ וֹ ְמ ַענְ יֵ ן אוֹ ִתי“,
ֵּ
ִה ְס ִ ּביר ָה ִא ׁישֶ ׁ ,ש ַעכְ ׁ ָשו יָ ַד ְענ ּו ׁ ֶש ּׁ ְשמוֹ ּ ְפרוֹ ֶפסוֹ ר ֵעילָ ם ,וְ הוֹ ִסיף ְ ּבקוֹ ל
“אנִ י לֹא עוֹ ֵסק ְ ּב ִצ ּיוּרּ ְ ,ב ַמ ְר ֶאה ִחיצוֹ נִ יּ ְ ,ב ֵתאוּר ִצ ְבעוֹ נִ י ׁ ֶשל
ָמלֵ א גַ ֲאוָ הֲ :
ַה ַח ִ ּיים ִמ ַ ּבחוּץ! ֲאנִ י ְמ ַח ּ ֵפשׂ ֶאת ָהע ֶֹמקֶ ,את ַה ּׁ ֳש ָר ׁ ִשיםֶ ,את ֶה ָע ָבר ַה ָ ּגנוּז
ׁ ָשם!“
“אנִ י לֹא ָ ּבטו ַּח ָה ֲע ָר ִבים ׁ ֶש ָ ּג ִרים ׁ ָשם ֵהם יוֹ ְד ִעים ַמה ֶ ּזה ַר ִ ּבי
ֲ
יְ הו ָּדה ַא ָּתה אוֹ ֵמר ֶק ֶבר ׁ ֶשלּ וֹ ּ ַ ...גם ֲאנִ י לֹא יוֹ ֵד ַע ַמה ּׁ ֳש ָר ׁ ִשים וְ כָ ל דָּ ָבר
ׁ ֶש ָא ַמ ְר ָּתֲ ...אנִ י ַרק לְ ַצ ֵ ּיר נוֹ ף ׁ ֶשל ָּכאבּ וּלֶ ...ק ֶבר ֵאיפֹה ֲאנִ י לֹא יוֹ ֵד ַע,
וְ גַ ם ִמי זֶ ה יְ הו ָּדהִ “...ה ְת ִחיל ּ ְפיֵ ר לְ גַ ְמ ֵ ּגם.
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ֶּפ ֶרק ב

קוֹ ְרדוֹ ָבה
ילם! ַה ִאם
ָנא ְל ַה ִ ּכיר ֶאת ּ ְפרוֹ ֶפסוֹ ר ְזבוּלוּן ֵע ָ
ְל ַצ ֵ ּיר נוֹ ף אוֹ ַל ְחקֹר ֶאת ֶה ָע ָבר? ְרחוֹ ב ַע ִּתיק
ו ְּמפ ָֹארָ .ל ָמה ָה ֲא ָנ ׁ ִשים ַה ְמ ֻב ָ ּג ִרים בּ וֹ ִכים?

“ה ֵאינְ ָך יוֹ ֵד ַע ִמי ָהיָ ה ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַה ֵּלוִ י?! ו ְּבכֵ ןִ ,ה ִ ּג ַיע ַה ְ ּז ַמן לָ ַד ַעת
ַ
ַמ ּׁ ֶשה ּו ַעל ְ ּגדוֹ לֵ י ָה ֻא ָּמה ׁ ֶש ָּלנוּ!“ ָא ַמר ַה ּ ְפרוֹ ֶפסוֹ ר ְ ּב ַת ִּקיפוּת .הוּא נִ ַ ּג ׁש
לְ ֶא ָחד ֵמ ֲארוֹ נוֹ ת ַה ְּס ָפ ִרים וְ ׁ ָשלַ ף ִמ ּׁ ָשם ֵס ֶפרִ .ה ְת ּ ַפ ַעלְ ִּתי ֵּכ ַיצד יָ ַדע
ְ ּב ַקלּ וּת ָּכזֹאת לִ ְמצֹא ֶאת ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ָר ָצהֲ .ה ֵרי ַעד לִ ְפנֵ י ַּכ ָּמה ְרגָ ִעים הוּא
ָהיָ ה ְמ ֻפ ָ ּזר ו ְּמ ֻבלְ ָ ּבל ָּכל ָּכ ְך ,וַ ֲא ִפלּ ּו ָח ׁ ַשב ׁ ֶש ְּכ ַפר ִר ּמוֹ נִ ים הוּא ִ ּבכְ לָ ל ְּכ ָפר
ַא ֵחרְּ ,כ ָפר ׁ ֶש ְּכ ִפי ַה ִ ּנ ְר ֶאה ָ ּג ִרים בּ וֹ ַּכ ּיוֹ ם ֲע ָר ִבים ...הוּא ָחזַ ר ֶאל ַה ַּמ ְע ָ ּגל
(מר ַא ֲהרוֹ נִ י ָחזַ ר וְ ִה ְתיַ ּׁ ֵשב
ַה ָּק ָטן ׁ ֶשבּ וֹ ָע ַמ ְדנ ּו – ּ ְפיֵ ר ַה ַ ּצ ָ ּיר ,יָ ֵעל וַ ֲאנִ י ַ
ְ ּבכִ ֵּסא ַה ַּס ְפ ָרן ׁ ֶשלּ וֹ ) ,וְ ֶה ְר ָאה לָ נ ּו ֶאת ַה ֵּס ֶפר“ :יְ הו ָּדה ַה ֵּלוִ י – ׁ ִש ִירים
נִ ְב ָח ִרים“ .לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ִה ְס ּ ַפ ְקנ ּו לְ ַה ִ ּגיד ַמ ּׁ ֶשהוּ ,הוּא ּ ָפ ַתח ֶאת ַה ֵּס ֶפר ְ ּב ָמקוֹ ם
ָּכלְ ׁ ֶשהוּ...
וְ ָאז זֶ ה ָק ָרה.
קוֹ לוֹ ת ׁ ְש ִא ָיבה ֲחזָ ִקים ֶה ְח ִר ׁיש ּו לְ כֻ ָּלנ ּו ֶאת ָה ָאזְ נַ יִ םַ .ה ִּס ְפ ִר ָ ּיה נֶ ֶעלְ ָמה
ֵמ ֵעינֵ ינ ּו ְ ּב ִסיבו ִּבים ְמ ִה ִירים ,וְ תוֹ ְך ׁ ְשנִ ָ ּיה ִה ְתעוֹ ַפ ְפנ ּו ַא ְר ַ ּב ְע ֵּתנוַּ .ה ּ ַפ ַעם
– ָּכ ְך נִ ְד ֶמה לִ י – ָהיִ ינ ּו ָ ּב ֲאוִ יר זְ ַמן ָאר ְֹך ֵמ ָה ָרגִ ילַ ,עד ׁ ֶש ְּל ַב ּסוֹ ף נָ ַח ְתנ ּו
ִ ּב ְרחוֹ ב ַ ּב ַעל ַמ ְר ֶאה ַע ִּתיק.
סגֹל ִעםשִׂ ְמלָ ָת ּה ׁ ֶשל יָ ֵעל ִה ְת ַח ְּל ָפה לְ שִׂ ְמלָ ה ְר ָח ָבה ְ ּב ֶצ ַבע בּ וֹ ְרדוֹ ָ
ֹאש ּה וּכְ ֵת ֶפ ָיה ,ו ִּמ ֶּמ ּנ ּו
ִע ּטו ִּרים ְק ַטנְ ַט ִ ּניםָ .צ ִעיף ָ ּגדוֹ ל ָהיָ ה ֻמ ּ ָטל ַעל ר ׁ ָ
ִ ּב ְצ ְ ּבצ ּו זוּג ַצ ּמוֹ ת ְקלוּעוֹ ת ֵה ֵיטבְ ּ .פיֵ ר דֶּ לָ מוּן ו ְּפרוֹ ֶפסוֹ ר ֵעילָ ם ָהי ּו
ֹאשם ִּכ ּס ּו כּ וֹ ָב ִעים
ֹל-שחֹר וְ ֶאת ר ׁ ָ
לְ בו ׁ ִּשים ַעכְ ׁ ָשו ִ ּבגְ לִ ימוֹ ת ְ ּב ִצ ְב ֵעי ָּכח ׁ ָ
ע-ק ּפוּצ‘וֹ ן.
ימה ֵמ ָאחוֹ ר ו ַּמזְ ִּכ ִירים ְק ָצת כּ וֹ ַב ַ
מוּזָ ִרים ַה ְמ ֻח ָ ּב ִרים ֶאל ַה ְ ּגלִ ָ
ימה לָ ְב ׁש ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ִמכְ נָ ַסיִ ם ְר ָח ִבים ְמאֹד ַה ֲחגו ִּרים ַ ּב ֲחגוֹ ָרה
ִמ ַּת ַחת לַ ְ ּגלִ ָ
ִצ ְבעוֹ נִ יתֲ .אנִ י ַע ְצ ִמי לָ ַב ׁ ְש ִּתי ִמכְ נָ ַסיִ ם ְר ָח ִבים ַה ַּמ ִ ּג ִיעים ַעד ַה ִ ּב ְר ַּכיִ ם,
ימהּ ְ ,ב ֶצ ַבע חוּם ָ ּב ִהיר ,וְ כוֹ ַבע ֲעגַ לְ ַ ּגל
ֵמ ֲעלֵ ֶיהם ָחלוּק ,אוֹ אוּלַ י ְ ּגלִ ָ

ֹאשי.
ָחבו ּׁש ַעל ר ׁ ִ
לְ ֵאיזוֹ ְּתקו ָּפה ִה ַ ּג ְענוּ? ַה ִאם ֲאנַ ְחנ ּו ִ ּבכְ לָ ל ְ ּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל? ִמי ֵהם ָּכל
ָה ֲאנָ ׁ ִשים ָה ֵא ֶּלה ִמ ָּס ִביב? וְ ַה ִאם ֲאנַ ְחנ ּו ֲאמו ִּרים לִ ְפגּ ֹׁש ַעכְ ׁ ָשו ֶאת ַר ִ ּבי
יְ הו ָּדה ַה ֵּלוִ י ׁ ֶש ָעלָ יו דִּ ֵ ּבר ּ ְפרוֹ ֶפסוֹ ר ֵעילָ ם ָּכל ָּכ ְך ַה ְר ֵ ּבה?
“ברוּכִ ים ַה ָ ּב ִאים
ַה ּ ְפרוֹ ֶפסוֹ ר לֹא ִה ׁ ְש ִאיר לָ נ ּו ַה ְר ֵ ּבה זְ ַמן לְ ִה ְתלַ ֵ ּבטּ ְ .
(מ ֵאיפֹה הוּא יוֹ ֵד ַע?),
לְ קוֹ ְרדוֹ ָבה ׁ ֶש ִ ּב ְס ָפ ַרד!“ ִהכְ ִריז ְ ּבקוֹ ל דְּ ָר ָמ ִטי ֵ
“אנ ּו ְמצוּיִ ים ְ ּב ִעצּ ו ָּמ ּה ׁ ֶשל
וְ ִה ְמ ׁ ִש ְיך ְ ּבקוֹ ל ׁ ֶשל ַמ ְר ֶצה ְ ּבאוּנִ ֶיב ְר ִס ָיטהָ :
ַה ֵּמ ָאה ַה ׁ ְש ֵּתים ֶעשְׂ ֵרהִּ ,כ ְת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָ ה לִ ְפנֵ י זְ ַמ ֵ ּננ ּו ָאנוָּ .ה ִעיר
קוֹ ְרדוֹ ָבה ְמ ַה ָ ּוה ֶמ ְר ָּכז יְ הו ִּדי ָח ׁשוּב וְ ׁשוֹ ֵקק ַח ִ ּייםַ ,ה ּזוֹ כֶ ה לְ ַה ֲע ָרכָ ה“...
“יוּא ּווּ! ִּת ְרא ּו ַמה ֶ ּזה!“ ָק ַטע אוֹ תוֹ ּ ְפיֵ ר ,וְ ִה ְצ ִ ּב ַיע ַעל ֶמ ְר ָּכ ָבה ְמפ ֶֹא ֶרת,
ַהנּוֹ ֶצ ֶצת ִמ ִּק ּׁשו ֵּטי זָ ָהב וַ ֲא ָבנִ ים יְ ָקרוֹ ת .עוֹ ד לֹא ִה ְס ּ ַפ ְקנ ּו לְ ִה ְת ּ ַפ ֵעל
ֵמ ַה ֶּמ ְר ָּכ ָבה ַה ָ ּי ְק ָר ִתית ,וְ הוּא ִה ְצ ִ ּב ַיע לְ כִ ּווּן ַא ֵחר“ :אוּלַ לַ ה! ִּת ְרא ּו ַ ּביִ ת
זֶ ה יָ ֶפה!“ ַה ִ ּבנְ יָ ן ׁ ֶש ָעלָ יו ִה ְצ ִ ּב ַיע ּ ְפיֵ ר ָהיָ ה ָ ּבנוּי ֻּכלּ וֹ ִמ ּׁ ַשיִ ׁש לָ ָבןּ ,ופֹה וָ ׁ ָשם
ׁ ֻש ְ ּבצ ּו בּ וֹ לְ ֵבנִ ים ִמ ּׁ ַשיִ ׁש ָּכחֹלַ .ה ַּמ ְר ֶאה ָהיָ ה ֶ ּב ֱא ֶמת ַמ ְד ִהים.
“ת ְרא ּו ֶאת ַה ְּמנוֹ ָרה
ֲ
“אנִ י חוֹ ׁ ֶש ֶבת ׁ ֶש ֶ ּזה ֵ ּבית ְּכנֶ ֶסת“ָ ,א ְמ ָרה יָ ֵעלִּ ,
ַ ּב ֲעלַ ת ׁ ִש ְב ַעת ַה ָּקנִ ים ׁ ֶש ִ ּנ ֶ ּצ ֶבת ַעל ַה ַ ּגג“.
“מנוֹ רוֹ ת ָהי ּו ַס ְמ ָמן יְ הו ִּדי
“מ ְר ֶצה“ ׁ ֶש ָּלנוְּ ,
“אכֵ ןַ ,רבּ וֹ ַתי!“ ִא ּׁ ֵשר ַה ַּ
ָ
וּמוֹ ִטיב בּ וֹ לֵ ט ְ ּב ָב ֵּתי ְּכנֶ ֶסת ְּכ ָבר ֵמאוֹ ת ַ ּב ּׁ ָשנִ ים לִ ְפנֵ י ַה ַּת ֲא ִר ְיך ׁ ֶש ָאנ ּו
עוֹ ְמ ִדים בּ וֹ ָּכ ֵעת“.
“מה ֶ ּזה מוֹ ִטיב?“ לָ ַח ׁ ְש ִּתי לְ יָ ֵעלֲ ,א ָבל ַמ ָ ּב ָט ּה ָא ַמר ׁ ֶש ֲא ִפלּ ּו ִהיא
ַ
לֹא ַמ ְצלִ ָיחה לְ ָה ִבין ֶאת לְ ׁשוֹ נוֹ ַה ְ ּגבוֹ ָהה ׁ ֶשל ּ ְפרוֹ ֶפסוֹ ר ֵעילָ ם .אוּלַ י הוּא
ִה ְת ַּכ ֵ ּון ׁ ֶש ַה ְּמנוֹ ָרה ִהיא ִמין דָּ ָבר ָ ּגבוֹ ַּה וּבוֹ לֵ ט? וְ אוּלַ י מוֹ ִטיב זֶ ה ַמ ּׁ ֶשה ּו
טוֹ ב? ֵּכן ,זֶ ה נִ ׁ ְש ָמע ֶהגְ יוֹ נִ יַ ,ה ְּמנוֹ ָרה ִהיא ֶ ּב ֱא ֶמת ַמ ּׁ ֶשה ּו טוֹ ב ...וְ אוּלַ י לֹא
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זוֹ ַה ַּכ ָ ּונָ ה? אוּף! ַעד ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ נ ּו ַמ ְד ִר ְיך ָּכזֶ הֶ ׁ ,ש ֶ ּב ֱא ֶמת יָ כוֹ ל לְ ַה ְס ִ ּביר לָ נ ּו
ַמה הוֹ לֵ ְך ּפֹה ,הוּא ְמ ַד ֵ ּבר ְ ּבשָׂ ָפה ָּכל ָּכ ְך ְרחוֹ ָקה וּגְ בוֹ ָהה!
ּ ְפיֵ ר ַה ִ ּנלְ ָהב ָמ ׁ ַש ְך ֶאת ֻּכ ָּלנ ּו לְ ִה ָּכנֵ ס לְ תוֹ ְך ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת לִ ְראוֹ ת ַמה
ּקוֹ ֶרה ְ ּבתוֹ כוֹ .
לְ ַה ְפ ָּת ָע ֵתנוַּ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְּכ ָבר ִּכ ְמ ַעט ָהיְ ָתה ׁ ְש ַעת ָצ ֳה ַריִ םּ ֵ ,בית
ַה ְּכנֶ ֶסת ָהיָ ה ָמלֵ א ִמ ּ ֶפה לְ ֶפהֲ .א ָבל ַמ ּׁ ֶשה ּו ׁ ָשם נִ ְר ָאה מוּזָ ר .רֹב ָה ֲאנָ ׁ ִשים
יָ ׁ ְשב ּו ַעל ָה ִר ְצ ּ ָפהַ ,ה ְּת ִפ ָּלה נֶ ֶא ְמ ָרה ְ ּב ַמנְ ִ ּגינָ ה ֲעצו ָּבהִּ ,כ ְמ ַעט ְּכמוֹ יְ לָ לָ ה,
וְ ָה ֲאוִ ָירה ֻּכ ָּל ּה ָהיְ ָתה ַמ ָּמ ׁש קוֹ ֶד ֶרתְּ ,כ ִאלּ ּו ָק ָרה ָּכאן ֵאיזֶ ה ָאסוֹ ןִ .מ ּ ַפ ַעם
ישה ּו ִה ׁ ְש ִמ ַיע קוֹ ל ֶ ּבכִ י.
לְ ַפ ַעם ִמ ׁ ֶ
“מה ִּמ ְת ַר ֵח ׁש ָּכאן? ָמה ּ ֵפ ׁ ֶשר ָה ֵא ֶבל ַה ֶ ּזה?“ ׁ ָש ַאל ַה ּ ְפרוֹ ֶפסוֹ ר ְ ּבקוֹ ל
ַ
ישיֲ ,א ָבל לְ ַד ְע ִּתיַ ,ר ִ ּבים ֵמ ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּללִ ים ׁ ָש ְמע ּו אוֹ תוֹ ֵה ֵיטב.
ֲח ִר ׁ ִ
ַה ּ ַפ ַעם ָהיָ ה ּתוֹ ִרי לְ ָה ׁ ִשיב לַ ּ ְפרוֹ ֶפסוֹ ר ַה ִ ּנכְ ָ ּבד“ :זֶ ה ַמ ָּמ ׁש ַמזְ ִּכיר לִ י
ֶאת צוֹ ם ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ְ ּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ָּלנוֻּּ .כ ָּלם יוֹ ׁ ְש ִבים ַעל ָה ִר ְצ ּ ָפה,
אוֹ ְמ ִרים ִקינוֹ ת ,בּ וֹ כִ ים ַעל ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ...אוּלַ י ַ ּגם ּפֹה ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב
ַעכְ ׁ ָשו?“
וְ ִה ֵ ּנהְּ ,כמוֹ לְ ַה ׁ ְשלִ ים ֶאת דְּ ָב ַריָ ּ ,פנָ ה ֵאלֵ ינ ּו ֶא ָחד ֵמ ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּללִ ים,
“ברוּכִ ים ַה ָ ּב ִאים יְ הו ִּדים יְ ָק ִרים! ֵמ ֵאיפֹה ַא ֶּתם ַמ ִ ּג ִיעים ְ ּב ִעצּ וּמוֹ
וְ ָא ַמרּ ְ :
ׁ ֶשל ַהצּ וֹ ם? בּ וֹ אוִּ ,ה ְצ ָט ְרפ ּו ֵאלֵ ינוֲּ .אנַ ְחנ ּו ְּכ ָבר לִ ְק ַראת סוֹ ף ֲא ִמ ַירת
ַה ִּקינוֹ ת“ .הוּא דִּ ֵ ּבר ְ ּב ַע ְר ִביתֲ ,א ָבל ַה ּ ֶפלֶ א ׁ ֶשל ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה ָעזַ ר לָ נוָּּ ,כ ָרגִ יל,
לְ ָה ִבין ֵה ֵיטב ֶאת דְּ ָב ָריו.
ֶה ֱע ַד ְפנ ּו ׁ ֶשלּ ֹא לַ ֲענוֹ ת ֵמ ֵאיפֹה ִה ַ ּג ְענוֲּ ...א ָבל ִק ַ ּבלְ נ ּו ֶאת ַה ַהזְ ָמנָ ה ׁ ֶשל
ַה ִּמ ְת ּ ַפ ֵּלל .נִ ְד ַח ְקנ ּו ֵ ּבין ָה ֲאנָ ׁ ִשים ו ָּמ ָצאנ ּו לָ נ ּו ְמקוֹ ם יְ ׁ ִש ָיבה ַעל ָה ִר ְצ ּ ָפה.
יָ ֵעל ּ ָפנְ ָתה לְ ִצ ּדוֹ ַה ּׁ ֵשנִ י ׁ ֶשל ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ,וְ ִה ְצ ָט ְר ָפה לִ ְקבו ַּצת ַה ָ ּנ ׁ ִשים
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“עזְ ַרת ַה ָ ּנ ׁ ִשים“.
ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ְּללָ ה ְ ּב ֶ
לְ ַא ַחר ֲא ִמ ַירת עוֹ ד ַּכ ָּמה ּ ִפ ּיו ִּטיםָ ,קם לְ ֶפ ַתע ַא ַחד ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּללִ ים
ִמ ְּמקוֹ מוֹ  .הוּא נִ ְר ָאה ְּכ ָא ָדם נִ כְ ָ ּבד ,ו ָּב ֶרגַ ע ׁ ֶש ָּקם ִה ׁ ְש ַּת ְּתק ּו ֻּכ ָּלם ִמ ָ ּיד.
“ק ָהל יָ ָקרֲ ,אנִ י ְמ ַב ֵּק ׁש לְ ׁ ַש ֵּתף ֶא ְתכֶ ם ְ ּב ׁ ִשיר ָח ָד ׁש ׁ ֶש ִח ַ ּב ְר ִּתיִ ׁ ,שיר ַעל
ָ
“אין ַמ ְת ִאים
ַה ַ ּג ְעגּ ו ִּעים לְ ִצ ּיוֹ ן ִעיר ֶח ְמדָּ ֵתנוּ“ָ ,א ַמר ָה ִא ׁיש ְ ּבקוֹ ל נִ ְר ָ ּג ׁשֵ ,
ִמ ּיוֹ ם ָה ֵא ֶבל ַה ֶ ּזה ְּכ ֵדי לִ זְ כּ ֹר ֶאת ִצ ּיוֹ ן וִ ירו ׁ ָּשלַ יִ ם ַ ּגם ְ ּב ֶא ְמ ָצעוּת ַה ּׁ ִשיר
ֹאשםָ .ה ִא ׁיש ַה ִ ּנכְ ָ ּבד ׁ ָשלַ ף ְמגִ ַּלת ְקלָ ף ְק ַט ָ ּנה
ַה ֶ ּזה“ָ .ה ֲאנָ ׁ ִשים ִהנְ ֲהנ ּו ְ ּבר ׁ ָ
ימתוֹ ָ ּ ,פ ַתח אוֹ ָת ּה ,וְ ִה ְק ִריא ִמ ּתוֹ כָ ּה ׁ ִשיר ְ ּבקוֹ ל דְּ ָר ָמ ִטי וְ ָעצוּב:
ִמ ִּכיס ְ ּגלִ ָ

ַה ָּק ָהל ֵה ֵחל לָ קוּם ִמ ְּמקוֹ מוֹ וּלְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּזר ִא ׁיש ִא ׁיש לְ ֵביתוֹ .
ְ ּבעוֹ ד ׁ ֶש ֲאנִ י ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ְמ ֻב ָ ּי ׁש וְ לֹא יָ ַד ְע ִּתי לְ ָאן לִ ְפנוֹ תַ ,ה ּ ְפרוֹ ֶפסוֹ ר
דַּ וְ ָקא לֹא ִה ְת ַ ּב ֵ ּי ׁש ְּכלָ ל .הוּא ָּת ַפס אוֹ ִתי ְ ּביָ ִדי ו ָּמ ׁ ַש ְך אוֹ ִתיַ ...היְ ׁ ֵשר
לְ כִ ּווּנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַה ֵּלוִ י ְ ּב ַע ְצמוֹ ! ּ ְפיֵ ר וְ יָ ֵעל ִה ְצ ָט ְרפ ּו ֵאלֵ ינ ּו ַעד
ְמ ֵה ָרה ,וְ כָ ְך נֶ ֱע ַמ ְדנ ּו ֻּכ ָּלנ ּו מוּל ַה ְמ ׁשוֹ ֵרר ַה ְמ ֻפ ְר ָסםָ .היָ ה זֶ ה ֶרגַ ע ׁ ֶשל
ְמבוּכָ ה ,וְ ָהיְ ָתה לִ י ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה ׁ ֶש ֵּתכֶ ף יַ ְת ִחיל ּ ְפרוֹ ֶפסוֹ ר ֵעילָ ם לָ ֵתת לְ ַר ִ ּבי
יְ הו ָּדה ֵאיזוֹ ַה ְר ָצ ָאה ׁ ְשלֵ ָמה ַעל ַמ ּׁ ֶשהוּ ,אוּלַ י ֲא ִפלּ ּו ַעל ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַע ְצמוֹ !

“צ ּיוֹ ןֲ ,הלֹא ִת ׁ ְש ֲא ִלי ִל ׁ ְשלוֹ ם ֲא ִס ַיר ִי ְך,
ִ
דּ וֹ ְר ׁ ֵשי ׁ ְשלוֹ ֵמ ְך ְו ֵהם ֶי ֶתר ֲע ָד ָר ִי ְך“...
אשוֹ נָ ה זִ ִה ִיתי ִמ ָ ּידֲ .ה ֵרי ָּת ָמר ִט ְר ְט ָרה אוֹ ָת ּה ֵמ ָאז
ֶאת ַה ּׁשו ָּרה ָה ִר ׁ
ׁ ֶש ִ ּנכְ נְ ָסה ַה ּיוֹ ם ַה ַ ּביְ ָתה ,וְ גַ ם ֲאנִ י ַע ְצ ִמי עוֹ ד זוֹ כֵ ר אוֹ ָת ּה ְּכ ׁ ִשיר יְ לָ ִדים
ֻמ ָּכר – ֲא ָבל ַאף ּ ַפ ַעם לֹא יָ ַד ְע ִּתי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לַ ּׁ ִשיר ַה ֶ ּזה עוֹ ד ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ָּכזֶ ה ָאר ְֹך...
ים-ש ְב ִעים ׁשוּרוֹ ת! ַה ְמ ׁשוֹ ֵרר ִה ְק ִריא ֶאת
נִ ְר ֶאה ׁ ֶש ָהי ּו לוֹ עוֹ ד ֵאיזֶ ה ׁ ִש ּׁ ִש ׁ ִ
ׁ ִשירוֹ ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך דַּ ּקוֹ ת ֲא ֻרכּ וֹ ת ,וְ ַה ָּק ָהל ָהיָ ה ְמ ֻר ָּתק.
“א ָּתה ֵמ ִבין ,יֶ לֶ ד ,לְ ָאן
ַה ּ ְפרוֹ ֶפסוֹ ר ׁ ֶש ָּלנ ּו ָהיָ ה נִ ְר ָ ּג ׁש ַעד דְּ ָמעוֹ תַ .
“ה ִאם ַא ָּתה ֵמ ִבין ֶאת גּ ֶֹדל ָה ֶרגַ ע
ִה ַ ּג ְענוּ?“ לָ ַח ׁש לִ י ָ ּבאֹזֶ ן ְ ּבקוֹ ל רוֹ ֵעדַ ,
ַה ֶ ּזה? ֲה ֵרי ַעכְ ׁ ָשו ֲאנַ ְחנ ּו רוֹ ִאים ,לֹא ּ ָפחוֹ ת וְ לֹא יוֹ ֵתרֶ ,את ְ ּגדוֹ ל ְמ ׁשוֹ ְר ֵרי
ְס ָפ ַרדֶ ,את ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַה ֵּלוִ י ִ ּבכְ בוֹ דוֹ ו ְּב ַע ְצמוֹ ! וְ ִה ֵ ּנה ִה ַ ּג ְענ ּו ְ ּב ִד ּיוּק ָ ּב ֶרגַ ע
ׁ ֶשבּ וֹ הוּא ַמ ִ ּציג ֶאת ׁ ִשירוֹ ַה ְמ ֻפ ְר ָסם ְ ּביוֹ ֵתר לַ ִ ּצבּ וּר!! ֵאין ִמ ִּלים ְ ּב ִפי! ֵאין
ִמ ִּלים!“
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