
ה. פריד

 משרד החינוך
המחוז החרדי



הורים יקרים, 
זמנים קשים עוברים עלינו בעקבות ווירוס הקורונה שפלש לחיינו. בעת זו בה 

מתגברות החששות בליבנו ונפשנו, אנו נושאים תפילה לבורא העולם שנזכה 

להתעלות על עצמנו ולמצוא את כוחות הנפש להעניק מוגנות וביטחון ליקירנו.

המשותף  "אלייך",  מיזם  פרי  והסיפורים,  השירים  חוברת  את  מגישים  אנו 

למשרד החינוך בתמיכתה של רות אלמליח, ולאשלים-ג'וינט בניהולו של ד"ר 

רמי סולמיני, ששם לו מטרה לתת כתף ולתרום לחוסנה של מערכת החינוך 

החרדית בשגרה ובימי חירום. 

בחוברת – סיפורת ושירה, הנושאים בשורה לימים אלו, והם פרי יצירתה של 

נושאת  זו  אסופה  "אליך".  במיזם  ומנחה  פסיכותרפיסיטית  יועצת,  פריד,  ה. 

את התקווה לחזק את שרשרת התמיכה מדור לדור. קטנים כגדולים נקראים 

לדגל האזהרה והאחריות שיש לכל אדם על זולתו. 

ילדים עלולים להיפגע מאירועים והתרחשויות, שמגפת וירוס הקורונה הביאה 

לעולמם, ולערער את תחושת הביטחון והיציבות הבסיסית שלהם. הקשיים של 

התנהגויות:  במגוון  ביטוי  לידי  לבוא  עשויים  משבריים  מצבים  בעיבוד  ילדים 

תלונות על כאבים, קשיי שינה, הרטבה ועוד, ויש בכוחם להכביד על הדמויות 

המגדלות אותם, החוות בעצמן עת צרה ומשבר.

נטייתנו אנו ההורים היא להימנע בזמני דוחק לערב את ילדינו במצוקת השעה, 

פן נפשם הרכה לא תישא את מכאובי התקופה, וכך עשויים אנו למנוע מהם 

את ההזדמנות להעריך את המצב, לארגן את המציאות, לתקן תפיסות מוטעות, 

ולווסת רגשות חזקים. 

ההימנעות ממגע עם מועקות השעה נסתרת לעתים מעיניו של המבוגר עצמו, 

פתח דבר
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ולובשת צורה של מעשיות יתר וצמצום רגשי. הרחבת יכולתנו המבוגרים להכיר 

השעה,  את  ההולמים  חדשים  התמודדות  דפוסי  ולפתח  המשתנה,  במציאות 

קשורה בנכונותו להיות במגע עם המקומות המדאיגים והכואבים, הקשורים 

למציאות החדשה של חיינו. כך נצליח להקשיב לילדינו ולסייע להם לארגן את 

עולמם ולהתמודד עם איומי המציאות.

לזכור  עלינו  פחדיהם,  על  ילדינו  עם  לתקשר  יש  הכיצד  שואלים,  וכשאנו 

ולמה  הישירה  להתנסותם  קשורה  שלא  הכוונה,  לקבל  קשה  שלילדים 

הצצה  ומאפשרים  דמיונם,  את  מגרים  וסיפורים  שירים  בנפשם.  שמתחולל 

לעולמם הפנימי. משחק, סיפור או שיר הם מדיום, שדרכו ההורה יכול לתקשר 

ללמוד את מה  ודרכו  פנימיותו,  את  עולמו,  את  להביא  לילד  לתת  הילד,  עם 

שהוא חווה, מה מטריד אותו, ומה מעסיק אותו. בתגובותיו ובהתנהגותו, הילד 

משתף אותנו ברגשותיו, תחושותיו ומחשבותיו, ומגלה לנו את צרכיו החבויים. 

בעזרת השירים המובאים בחוברת זו, ההורים מוזמנים לעצור, להרהר ולהתחבר 

בעצמם למה שמתעורר בנפשם, ובעקבות כך - לתקשר עם הילד ממקום שבו 

הם מחוברים יותר למציאות ולחוויה הפנימית, ויכולים לתמוך במאמצי ילדיהם 

להיות  לילד  לגרום  יכולים  עולמם, הם  הישג. מתוך המגע עם  לאותו  להגיע 

הרבה יותר מחובר למה שמתחולל בנפשו שלו. 

ופנוי  מחובר  מותאם,  באופן  להתמקם  ההורה  את  מביאה  הפנימית  העבודה 

יכולים  אנו  אותנו,  יודעים מה מטריד  הילד. כשאנו  יותר להקשיב לקולו של 

להתחבר יותר למה שמטריד את האחר. אף אחד מאיתנו אינו פטור מתחושות 

אי נוחות. כולנו חווים את התחושה שמשהו לא כתמול שלשום. אנו חווים חוסר 

רוגע, תחושת מחנק, כמו וירוס הפולש לתוכנו, וכל בדל מידע מעורר מחשבות 
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ותחושות מלחיצות ומדאיגות.

החוברת מזמינה אותנו למצוא זמני התעלות והתגברות על החששות, זמנים 

להרפות - ולו מעט, את המתח, לפוגג את ההצפה, ולהתפנות לחזק את חוסנם 

של ילדינו. 

אין מדובר בעבודה שההורה עושה פעם אחת. מידי יום, ופעמים אף בכל רגע 

בכל  להיערך  הוא  האתגר  מתמודדת.  הנפש  איתם  אתגרים,  ידו  על  נחווים 

פעם לעוד שעה שעתיים של מגע ,של מפגש, ולהתאימו לנפשות סביבנו. כל 

אחד חווה את הדברים אחרת, כל נשמה היא עולם ומלואו ואף אחד לא נמצא 

בנקודה זהה לרעהו. 

הקורונה,  מגפת  בצל  שנוצרו  בשירים,  להיעזר  מוזמנים  אתם  יקרים,  הורים 

ומעוררת דמיון, המעודדת מרחב  ישירה  ליצור תקשורת מעודנת, פחות  כדי 

לצרפם  היכולת  את  ומעניקה  ילדינו,  של  בנפשם  שמתחולל  למה  מאפשר 

ולשלבם במרחב שלנו.

 

 ביחד, בעזרת השם, נתגבר על הפחד.
 ד"ר פלורה מור, ראש תחום אתגרים בחינוך, אשלים-ג'וינט.

רות אלמליח מ"מ מנהל מחוז חרדי משרד החינוך
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הורים יקרים,
אנו ניצבים בפני תקופה מאתגרת 

ולא פשוטה
לנו ולכל עם ישראל והעולם כולו.

האתגרים שמים אותנו כהורים 
בתפקיד מרכזי,

ייחודי ומחייב.
הילדים המופקדים בידינו, ונמצאים 

במרחב שלנו
24 שעות ביממה,

זקוקים ליד מכוונת ותיווך בלתי 
פוסק.

אנו מהווים את הסמכות המגדלת,
ורוצים להעניק תשתית יציבה 

ומרגיעה,
ויחד עם זאת אותנטית ורגישה.

גם אנו כהורים שרויים במצבי לחץ,
וזקוקים להדרכה והכלה

כדי לפעול ולעשות את הטוב ביותר
בתוך התמודדות מורכבת ומתמשכת.

לקחנו לנו מטרה ללוות אתכם 
בעבודת הקודש,

ולהציע כלים שונים בתוך הניסיון.
ברצוננו להזכיר ולחדד שמבוגר נוכח 

באופן מלא,
מהווה משענת ומודל לילדים, 

אשר מתקשים
להיות בתנאי הסגר וחוויה מסובכת 

ולא ברורה.

מבוגר אשר מצליח לדלות ממעמקי 
נפשו

משאבים ותעצומות,
משכיל ליצור בצוותא ולהרגיע,

תורם לרווחה נפשית משמעותית.
עלינו להפנים שילדים רגועים

הם המראה של מבוגרים רגועים.
ככל שנשכיל להתבונן על אתגרי 

התקופה,
נוכל להפיק אינספור אפשרויות 

חיוביות העומדות לרשותנו,
ניטיב לגעת בניסיון המגולם ביד 

ההשגחה,
ומזמין אותנו לעבודה רוחנית ונפשית 

ענפה....
שפתינו דובבות בתפילה,

שנשכיל להיות משענת חיה, הרואה 
את הילדים,

ומעניקה חום אנושי ומשמעות בכל 
הרבדים.

ברצוננו להיות זמינים וקשובים 
לצרכים הרבים,

ולטעת בכם כוח ויכולת
להיות עסוקים בעיקר:

"עמלינו אלו הבנים".
ה. פריד

הקדמה
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ים ַרּכוֹת, ַטנִּ י ַהקְּ ְוָעַטְפתִּ
ְמָחה שִׂ אִתי  בְּ ִהְתַמלֵּ

ֵלאוֹת. ַעל ָיַדי ַהמְּ

ְך ל כָּ ּוָבִהיר כָּ
ְפִקיד, י ַהתַּ תִּ ִהְרגַּשְׁ

ְלָהִכיל ּוְלַהֲחִזיק.
ח. גָּ ָאר ִיְהֶיה ֻמשְׁ ַהשְּׁ

ְלַנּקוֹת ְלֶפַסח,
ְרָנָסה, בוֹת ַעל פַּ ַמֲחשָׁ

רּור, עוָֹלם לֹא בָּ
ֶרְך ְללֹא מוָֹצא. דֶּ

טֹף ָיַדִים, ִלשְׁ
ִכְפַלִים, ִהיְגֶיָנה בְּ

יַח ַעל ַהְיָלִדים, גִּ ְלַהשְׁ
ֲחלוֹת ּוְנִגיִפים. ִממַּ

ְלַהְדִריְך ּוְלַתוְֵּך,
ְך, ד ּוְלַחנֵּ ְלַלמֵּ
ְללֹא ֲהפּוָגה,

ַהְבָלָגה. ְוַהּכֹל בְּ

את, ֵאיְך אּוַכל ַהּכֹל ָלשֵׂ
ְולֹא ִיְהֶיה ֶזה ְממוֵֹטט?!

ז יַצד ֵאַדע ְלִהְתַרכֵּ כֵּ
ִרית, יָמה ָהִעקָּ שִׂ מְּ בַּ

ְכִלית... ִלְמׁשְֹך ֶאל ַהתַּ

ים ְרָגִעים ָקשִׁ בִּ
ל עֶֹמס, ֲהָצָפה, שֶׁ
י ֶאת ֵעיַני, ָעַצְמתִּ
י ֲעטּוָפה. תִּ ִהְרגַּשְׁ

ר, ָמה ָהִעקָּ
ְוֵכיַצד ְלהוִֹביל,

ַחזֵּק, ַמה מְּ
ּוַמה  ּמוִֹעיל.

יִתי, סִּ ְיָלה ֵעת כִּ לַּ בַּ

רים
ִהְתמֹוְדדּות הֹוִריתלהו

6



ְזָקק. נִּ ְלָכל ִמי שֶׁ

ְמרּו ַעל ַהְיָלִדים "שִׁ
דוֹן - אוָֹצר קָּ ַהפִּ
ִפים תָּ ֲאַנְחנּו שֻׁ

ַצר. ְרָחב ּוַבמֵּ מֶּ בַּ
לּו לְּ רּו, ִהְתפַּ בְּ דַּ

עוֹת. ֶפׁש ְמַסיְּ ים - ַלנֶּ לִּ ַהמִּ
ב הּוא לֹא ַמְחָסן ַהלֵּ

ָמעוֹת....." ַהְרׁשּו גַּם ַלדְּ

א!! ִאמָּ
נָּה. ל פִּ קוֹל קוֵֹרא ִמכָּ

א! ִאמָּ
ֲעֵמם! ְמשַׁ

ַאתְּ לֹא ְמִביָנה.
א, ִאמָּ

ַמן ְרֵעָבה, ל ַהזְּ ֲאִני כָּ
יָבה. ְוַאתְּ ׁשּוב לֹא ַמְקשִׁ

א, ִאמָּ
ירוֹת, ס ַעל ַהקִּ ֲאִני ְמַטפֵּ

בוֹהוֹת ּוְבצּורוֹת. ַהחוֹמוֹת גְּ
א, ִאמָּ

ָנִביא ָנְתנּו ִלי ִמְבָחן בְּ
הוָֹדָעה קוִֹלית. בְּ

ב רּוַח ְקָרִבי. ַמצַּ ֲאִני בְּ
ר  ִאי ֶאְפשָׁ

ֵזרוֹת ְלַהְחִליט, ה גְּ ֵאלֶּ כָּ
ְקִליט[. ל תַּ קוֹל שֶׁ ]ְועוֹד בְּ

א א ְוִאמָּ ִאמָּ
ֵיׁש ַרק ַאַחת,

ִויָלִדים ִעם ְצָרִכים,
ַהּכֹל ְלֶפַתע ֻהְנַחת.

ֶפׁש ֶנֱאַנַחת ְוַהנֶּ
ָרִטי. רוָֹצה ִמְסּתוֹר פְּ

ים ַאבִּ ֵאיְך ֶאְמָצא ַמשְׁ
י? תוְֹך ַנְפשִׁ ָעמֹק בְּ

ֵכֶלת ל תְּ ט שֶׁ ַמבָּ
ק ּבּור ַהְמֻזקָּ ָצד ֶאת ַהדִּ

ל ָאב ַרֲחָמן ְוָיד ּגוֶֹאֶלת שֶׁ

א ְללֹא ֲהפּוָגה ִאּמָ
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ֶבת ִעם ַעְצִמי, חוֹשֶׁ
יֵּׁש. ים שֶׁ ַעטִּ ְרָגִעים ַהמְּ בָּ

י? ַנְפשִׁ ֵאיְך ֶזה בְּ
ים ְקָצת ְמָיֵאׁש. ְלִעתִּ

לוֵֹקַח ְזַמן ְלַהְפִנים,
זֶּה לֹא ִיְהֶיה ִלְזַמן ָקָצר, שֶׁ

ִנים, לוֵֹבׁש צּורוֹת, ַמֲחִליף פָּ
ְנִגיף ִהְכִניס ְלַמֲעָצר.

ְוַהְיָלִדים ְזקּוִקים ְלָים
ִעילּות ָועוֹד, ל פְּ שֶׁ

ַנאי, ְוֵאין ָמקוֹם אוֹ פְּ
ִלְצּבֹר ֶמְרָחב ַקיָּם,

ִלְהיוֹת...

ָכל, יל ֶאת ַהמֵּ ֵאיְך ַאְגדִּ
ם ְואּוַכל. ְוֶאְהֶיה שָׁ
ֵאיְך ַאְפִסיק ִלְדאֹג,
יַצד ִלְנהֹג? ְוֵאַדע כֵּ

ים, ִלי ִמלִּ ֶבת בְּ חוֹשֶׁ
חוָֹוה ַהֲחָרָדה.

ֶרת, ְמַצְמֶצֶמת, ִמְתַחבֶּ
ִלים. ֶלת ְלַהשְׁ דֶּ תַּ ִמשְׁ

יָלה ַהּתוָֹדָעה ַמְגדִּ
ְמָעה... ה גַּם ַלדִּ ַמְרשָׁ

לּוא, ִניִמי כָּ ץ עוָֹלם פְּ ְלַחלֵּ
ֲחלּוא. ל תַּ ְלִהְתמוֵֹדד ִעם כָּ

ְוָעה, ְפִנים עוָֹלה שַׁ ִמבִּ
ָעה ְוַאְזָעַקת ַהַהְרגָּ

י, ֶרת ְלַנְפשִׁ ְמֻחבֶּ
י. אּוַכל ָלֵצאת ׁשּוב ַלָחְפשִׁ

ַעְצָמּה א ּבְ ִאּמָ
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י ּפוְֹסקוֹת, ְלתִּ ַהְנָחיוֹת בִּ
ְרָגׁשוֹת ֲחַמְקַמּקוֹת.

אּות ִאי ַודָּ
ה. זוֹ ֲחָוָיה ָקשָׁ

ִריאּות, ׁשוְֹמִרים ַעל ַהבְּ
ה? ַהְכָחשָׁ רּוִיים בְּ ַהִאם שְׁ

ִניִמי עוָֹלם פְּ
ר, צֵּ ֵאינוֹ ָיכוֹל ְלִהְתבַּ

ת נּוָעה ִנְדֶרשֶׁ תְּ
ָאב ַחיָּב ְלִהוֵָּצר. ַמשְׁ

הּות הּות ְוִאמָּ ַאבָּ
ים ְללֹא ֵלאּות. שִׁ בְּ ִמְתגַּ

ֶרְך ַהְיִחיָדה זוֹ ַהדֶּ
ָדה. זֹאת ַהַהגָּ בְּ

נָּה?" תַּ "ָמה ִנשְׁ
ָעה. ֲחָוַית ַהשָּׁ
ָעה, ִנים ַאְרבָּ בָּ

ַאְבָחָנה, ֶוֱאמּוָנה.

ִעְצרּו ֶאת ַהּקוֹרוֹ- ָנע,
ָלֵלי ַהֲהָגָנה. ִדיר כְּ דּו תָּ ַלמְּ

ִחנָּה, ה , תְּ ִפלָּ ַהְרּבּו תְּ
ְיָלִדים ְזקּוִקים ְלַהְכָוָנה.
בּולוֹת יוְֹצִרים ֶמְרָחב, גְּ

ו, ּוּוְך ָרצּוף ַעְכשָׁ תִּ
חּוץ ׁשּוָבה ִהיא לֹא בַּ ַהתְּ

ִניִמי ָנחּוץ. עוָֹלם פְּ

ּנּוִיים- קֹורֹו- ָנע ׁשִ
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ה ְמתּוָקה, ַחּיּוׁש ַיְלדָּ
ת  3, ִהיא בַּ

ֵחק ְמאֹד ָיֶפה, ְויוַֹדַעת ְלשַׂ
ּבוֹת. ר ִסּפּוִרים ַלבֻּ ל ּוְלַספֵּ ּוְלַטפֵּ

א ִהְבִחיָנה, יִָּמים ָהַאֲחרוִֹנים ִאמָּ בַּ
רּוִתים. ַמן ַלשֵּׁ זְּ ַחּיּוׁש ׁשוַֹכַחת ָלֶלֶכת בַּ שֶׁ

יר ָלּה ִהיא ִהְתִחיָלה ְלַהְזכִּ
ָעה, ָכל שָׁ בְּ

ח. כַּ שְׁ ּלֹא תִּ ֵדי שֶׁ כְּ
ֲעָסה, ֲאָבל ַחּיּוׁש ַרק כָּ

ה ְמאֹד ֲעמּוָסה, ישָׁ ְוִהְרגִּ
ה. ֲאָרה ְיֵבשָׁ ְוׁשּוב לֹא ִנשְׁ

ה ְלַחּיּוׁש שֶׁ קָּ א ֵהִביָנה שֶׁ ִאמָּ
יִָּמים ָהַאֲחרוִֹנים בַּ
ּנּוִיים, ל ַהשִּׁ ִעם כָּ

רּוִרים. ָדִרים ַהּלֹא בְּ ְוַהסְּ

ִהיא ָקְרָאה ְלַחּיּוׁש,
יָבה אוָֹתּה ָקרוֹב ָקרוֹב, הוֹשִׁ

ְוָאְמָרה ָלּה:
י לִּ - "ְמתּוָקה שֶׁ

ן?" ַעת ַלגַּ ְעגַּ ַאתְּ ִמְתגַּ
ן!" - "כֵּ

ַרְגַלִים. ָקָמה ַחּיּוׁש ְוָרְקָעה בָּ
ן!" - "רוָֹצה ָלֶלֶכת ַלגַּ

ֵחק ִעם ַהֲחֵברוֹת?" - "ְוַאתְּ רוָֹצה ְלשַׂ
ִרי." ן, רוָֹצה ָלֶלֶכת ְלִגיִטי ְושָׂ - "כֵּ

י?" לִּ ה ָלְך, ֲחמּוָדה שֶׁ - "ָקשֶׁ
א, ִאמָּ יָטה בְּ ַחּיּוׁש ִהבִּ

דים
ֶנתליל ּנֶ ַחּיּוׁש ַהּגַ

 ילדים צעירים 
)סיפור לגיל 3(
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ּה ָסֲערּו ְרָגׁשוֹת. ּוְבִלבָּ
דוֹל ִכי גָּ ְלֶפַתע בְּ

ֵרק לוֹ ְללֹא ַהְזָמָנה. ִהְתפָּ
ְכָתה ּוָבְכָתה, ִהיא בָּ
ר. ְולֹא ָרְצָתה ְלַדבֵּ

א ֶהֱחִזיָקה אוָֹתּה ָקרוֹב ִאמָּ
ְוָאְמָרה:

א ְמִביָנה - "ִאמָּ
א אוֶֹהֶבת ֶאת ַחּיּוׁש ִאמָּ

י יִמי ְוַחנִּ ּוְבַיַחד ִעם שִׁ
ִית  בַּ ִנְבֶנה ָלנּו בַּ

ן. גַּ מוֹ בַּ ֵסֶדר יוֹם כְּ
ר ִלי ַאתְּ רוָֹצה ְלַספֵּ

ן?" גַּ ל יוֹם בַּ ים כָּ ָמה עוֹשִׂ
ן, - "כֵּ

ֶנת." נֶּ ֲאִלי ֶאת ַהגַּ שְׁ ְוַגם תִּ
- "טוֹב, ָאז ָמָחר ַנְתִחיל,

ָעִמים ְוִיְהיּו גַּם פְּ
ֶנת." נֶּ ְהִיי ַהגַּ ַאתְּ תִּ שֶׁ

ְמָחה ַעל ָהַרְעיוֹן. ָכה ְושָׂ ַחּיּוׁש ִחיְּ
דוָֹלה, ָבר ְמאוֹד גְּ ֲהֵרי ִהיא כְּ

יר ל ְוָלשִׁ לֵּ ְויוַֹדַעת ְלִהְתפַּ
ן. ל ַהגַּ יִרים שֶׁ ל ַהשִּׁ ֶאת כָּ
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ן 5 יּוִדי בֶּ
דוֹל, הּוא ֶיֶלד גָּ
ֵמַח. ָחמּוד ְושָׂ

יִָּמים ָהַאֲחרוִֹנים בַּ
יּוִדי לֹא הוֵֹלְך ַלֵחייֶדר

ָלִדים ל ַהיְּ מוֹ כָּ כְּ
ּקוְֹרִאים לוֹ קוֹרוָֹנה. ְגַלל ְנִגיף שֶׁ בִּ

ָמה ֵלב א שָׂ ִאמָּ
ז ה ְלִהְתַרכֵּ ּיּוִדי ִמְתַקשֶּׁ שֶׁ

ֵחק ָיֶפה ּוְלשַׂ
ִמיד. מוֹ תָּ כְּ

ְמַעט לֹא אוֵֹכל, הּוא כִּ
הּו ּבוֹ לֹא ָרגּוַע. ּוַמשֶּׁ

ִים, ְרכַּ א ָלְקָחה ֶאת יּוִדי ַעל ַהבִּ ִאמָּ
ֲאָלה אוֹתוֹ, ְושָׁ

ּה ֵמָכל ָרָחב: ִלבָּ שֶׁ כְּ
ה יוֵֹדַע "יּוִדיֶלה, ַאתָּ

ַמּדּוַע לֹא הוְֹלִכים ַלֵחייֶדר?"
יּוִדי ָעָנה:

- "ִמי לֹא יוֵֹדַע.
ְגַלל קוֹרוָֹנה בִּ

רוָֹנה!" ַמקָּ

ה ּכוֵֹעס ַאתָּ - "ֲאִני ׁשוַֹמַעת שֶׁ
ַעל ַהּקוֹרוָֹנה ַהזֶּה".

ן, - "כֵּ
ֲאִני ּכוֵֹעס ְמאֹד ָעָליו

ֲאִני לֹא אוֵֹהב ְנִגיִפים,
ֶלת. ּסוְֹגִרים ִלי ֶאת ַהדֶּ שֶׁ

ן 5 יּוִדי ּבֶ
 ילדים צעירים 

)סיפור לגיל 5(
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ֲאִני רוֶֹצה ָלֶלֶכת ַלֵחייֶדר,
נָּה, גִּ ֵחק בַּ ֲאִני רוֶֹצה ְלשַׂ

ֲאִני רוֶֹצה ִלְברַֹח
ֶמׁש." שׂ ֶאת ַהשֶּׁ ּוְלַחפֵּ

יָבה ְליּוִדי א ִהְקשִׁ ִאמָּ
ּה, ִלבָּ בְּ

ֵאב ה ֶאת ַהכְּ ישָׁ ְוִהְרגִּ
ּלוֹ. ָטן שֶׁ ב ַהקָּ לֵּ בַּ

י", לִּ - "ָמתוֹק שֶׁ
ֶרֶגׁש. ְך ִהיא ָאְמָרה בְּ כָּ

ה ְמאֹד צוֵֹדק - "ַאתָּ
יׁש. ה ַמְרגִּ ה אוֵֹמר ִלי ָמה ַאתָּ ַאתָּ ְוטוֹב שֶׁ

ַדע ְלָך
ַאף ֶאָחד לֹא אוֵֹהב ְנִגיִפים. שֶׁ

א לֹא אוֲֹהִבים ֶאת קוֹרוָֹנה. א ְוִאמָּ גַּם ַאבָּ

ר ְלָך 'סוֹד': ֲאָבל ֲאִני ֲאַספֵּ
ּנּו, ִמים ִממֶּ ְתַעלְּ מִּ 'קוֹרוָֹנה' לֹא אוֵֹהב שֶׁ

ִאם ִנְכַעס ָעָליו,
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יב, ְולֹא ַנְקשִׁ
הּוא ָעלּול ִלְגּדֹל,

ַוֲאַנְחנּו רוִֹצים ַלֲעשׂוֹת אוֹתוֹ ָקָטן,
ֶזה ָקָטן, כָּ

יֵָּעֵלם ִמן ָהעוָֹלם. ַעד שֶׁ
ה רוֶֹצה ַלֲעזֹר ָלנּו ַאתָּ

ְלַהְקִטין אוֹתוֹ?"
ן. - "כֵּ

ֲאִני רוֶֹצה ִלְדרְֹך ָעָליו
יִזים..." ּדוְֹרִכים ַעל ֲחָרִקים ַמְרגִּ מוֹ שֶׁ כְּ

י, לִּ - "ָיָקר שֶׁ
ְרֵכי ְלִחיָמה ֲאֵחרוֹת. ְנִגיִפים ֵיׁש דַּ בִּ

מֹר ַעל  עוְֹזִרים ָלנּו ִלשְׁ ָלִלים שֶׁ ֵיׁש כְּ
ַעְצֵמנּו,

ל ָהעוָֹלם. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַעל כָּ
מַֹע?" רוֶֹצה ִלשְׁ

ן - "כֵּ
קוֹל ָחָזק." יִדי בְּ גִּ תַּ

יד - "ֲאִני ַאגִּ
ֲחזֹר ַאֲחַרי: ה תַּ ְוַאתָּ

טֹף ָיַדִים ִעם ַסּבוֹן, ִנשְׁ
ֵני ֶמְטִרים, ל שְׁ מֹר ַעל ֶמְרָחק שֶׁ ִנשְׁ

ק, בֵּ ֵדי לֹא ְלִהדַּ ִית כְּ בַּ ֵאר בַּ ִנשָּׁ
ק, ְרפֵּ ֵעל ְלתוְֹך ַהמַּ תַּ ִנשְׁ

ֵמִחים ּוְרגּוִעים. ל ִלְהיוֹת שְׂ דֵּ תַּ ְוִנשְׁ
ב, ָכל ַמצָּ י בְּ כִּ

ִית, ָכל בַּ בְּ
ָבִרים ַהּטוִֹבים. ר ִלְראוֹת ֶאת ַהדְּ ֶאְפשָׁ

ה ְזַמן ֵיׁש ָלנּו ַהְרבֵּ
ַיַחד, ִלְהיוֹת בְּ

ה, יׁש ֶאת ָהַאֲהָבה ָהַרבָּ ּוְלַהְרגִּ
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נּו. לָּ ָלִדים שֶׁ יֵּׁש ָלנּו ַליְּ שֶׁ
יוֵֹתר, ם ָהאוָֹצר ַהיָָּקר בְּ ַאתֶּ
מֹר. ְוַעל אוָֹצרוֹת ָצִריְך ִלשְׁ

י, לִּ ה זוֵֹכר, ָמתוֹק שֶׁ ְוַאתָּ
ִרים, ים חוִֹלים ּוְמֻבגָּ יֵּׁש ֲאָנשִׁ שֶׁ

ן ָלֶהם, ַהָנִגיף ְמֻסכָּ שֶׁ
ֵמנּו ַוֲעֵליֶהם." ַוֲאַנְחנּו ׁשוְֹמִרים ַעל ַעצְּ

דוֹלוֹת. ֵעיָניו ַהגְּ יב בְּ יּוִדי ִהְקשִׁ
ְלֶפַתע,

ֲהָקָלה, ף בַּ הּוא ָנשַׁ
ְנִחיׁשּות ֶאל ַחּיּוׁש, ְוָרץ בִּ

ְוָאַמר ָלּה:
ֵמִחים ִריְך ִלְהיוֹת שְׂ צָּ "ַחּיּוׁש ַאתְּ יוַֹדַעת שֶׁ

ָלִלים?! מֹר ַעל ַהכְּ ְוִלשְׁ
ַיַחד: ּבוִֹאי ָנִגיד בְּ

טֹף ָיַדִים ִעם ַסּבוֹן, ִנשְׁ
ֵני ֶמְטִרים, ל שְׁ מֹר ַעל ֶמְרָחק שֶׁ ִנשְׁ

ֵבק, ֵדי לֹא ְלִהדָּ ִית כְּ בַּ ֵאר בַּ ִנשָּׁ
ק, ְרפֵּ ֵעל ְלתוְֹך ַהמַּ תַּ ִנשְׁ

ֵמִחים ּוְרגּוִעים. ל ִלְהיוֹת שְׂ דֵּ תַּ ְוִנשְׁ
ֵחק." ְך ְנשַׂ ְוַאַחר כָּ

ֵדל  ּה גָּ לָּ ב שֶׁ ַהלֵּ ה שֶׁ ישָׁ א ִהְרגִּ ִאמָּ
ּוִמְתַרֵחב,

דוֹל, ְוֵיׁש ָלּה ֶיֶלד גָּ
ִבין, מֵּ שֶׁ

ַטנָּה. יר גַּם ַלֲאחוֹתוֹ ַהקְּ ְויוֵֹדַע ְלַהְסבִּ
ְמָחה א אוָֹתּה שִׂ ׁש ּוִמלֵּ ֶזה ִרגֵּ

ּיּות, ָחְפשִׁ ִלְראוֹת אוֹתוֹ זוֵֹרם בְּ
ע..... ְוִנְרגַּ
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ן? ָמַתי חוְֹזִרים ַלגַּ

דוִֹלים: אֹל ֶאת ַהגְּ רוָֹצה ִלשְׁ
ֶזה קוֹרוָֹנה ָקָטן כָּ
ם ְמבָֹהִלים?! ְוֻכלָּ

דוִֹלים הוִֹרים גְּ טּוָחה שֶׁ בְּ
יַע. ַיְצִליחּו ְלַהְרגִּ
ים ִנְלָחׁשוֹת ִמלִּ

יַע. פִּ ֶזה נוֵֹגַע ּוַמשְׁ

ֶנת נֶּ רוָֹצה ֶאת ַהגַּ
ְוֶאת ַהֲחֵברוֹת,

ֶעֶנת ּוִמי ִיְהֶיה ִמשְׁ
ִליָלדוֹת ּבוְֹגרוֹת?

א ָאז ִאמָּ
ָאָגה ָצָדה דְּ

ָטּה ָהַרְך, ַמבָּ בְּ
ְוֶהֱחִליָפה ַהְנָהָגה,
ב ָחָרְך. לֵּ ְתָחה בַּ פָּ

רּו! בְּ "ְיָלִדים, דַּ
ָדה, ַנְתִחיל ַהַהגָּ

רּור יר בָּ ְוַנְסבִּ
נָּה?" תַּ שְׁ ַמה נִּ

אן  נוַֹכַחת, א כָּ ִאמָּ
יוֹת. שְׁ ֵעָרה ַלקֻּ

ַחד, ָלאוֹת ַהפַּ ָיַרד פְּ
ר ׁשּוב ִלְהיוֹת... ֶאְפשָׁ

ן? ָמַתי חֹוְזִרים ַלּגַ
שיר
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ַהְתָחָלה בַּ
י ֶנְחָמד, ֶזה דֵּ

ים. נִּ תַּ ים ְקָצת ִמשְׁ ַהֻחקִּ שֶׁ כְּ
ָהָלה, ֵיׁש ְקָצת ְצחוֹק ַעל בֶּ

ה עוֹד ְלַהְפִנים. ָקשֶׁ

ִדינוֹת ָהְרחוֹקוֹת מְּ ַאְך בַּ
חוִֹלים ְוִנְפָטִרים,

ַפת קוֹרוָֹנה' - 'זוֹ ַמגֵּ
ם אוְֹמִרים. ְך כֻּלָּ כָּ

ָאָגה ּגוֶֹבֶרת, ָכל יוֹם דְּ בְּ
ת, בָּ ֵלם ֻמשְׁ עוָֹלם שָׁ

ית ֵסֶפר, ן, בֵּ ָבר ֵאין גַּ כְּ
ת?! בָּ ָבר שַׁ יוֹם חֹל אוֹ כְּ

ר, ְלמּוד ּתוָֹרה ִנְסגַּ תַּ
יָבה, ם ֵמַהְישִׁ ְוָאִחי ָחַזר ֻמְקדָּ

ר, א ַהְמֻבגָּ ָנה ְלַסבָּ ְוַסכָּ
ה ָמָחר? ּוַמה ִיְהיֶּ

א  ָאז ַאבָּ
א, ָלַחׁש ִלי, בָּ

ָחה, גָּ ַהשְׁ ַהּכֹל בְּ שֶׁ
ָלִלים, מֹר ַעל ַהכְּ ִנשְׁ

ָרָכה. ְוַרק ִנְרֶאה בְּ

ים דוִֹלים ְוַגם ְקַטנִּ גְּ
ו. ֶנֱעָרִכים ַיְחדָּ

יִבים, לוְֹמִדים ּוַמְקשִׁ
ים ֵהם ַצו. י ַהַחיִּ כִּ

ים ַצו ַהַחּיִ
שיר
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ַהּבֶֹקר
ַמִים ַהּקוְֹדִרים, י ַעל ַהשָּׁ ְלתִּ כַּ ִהְסתַּ שֶׁ כְּ

ם ָיַרד ְללֹא ֲהפּוָגה, ַהגֶּשֶׁ
ֵאין ְזרוֹעוֹת, י שֶׁ ְוָיַדְעתִּ

ִית. ְזִמינוֹת אוִֹתי ָלֵצאת ִמן ַהבַּ מַּ שֶׁ
ן. ְויוֵֹתר ִמזֶּה, ֶזה ָיכוֹל ִלְהיוֹת ְמֻסכָּ

ְפִנים, ָהָיה ִלי ָעצּוב בִּ
ֶקט ּוְדָאָגה ְוַגם ִאי שֶׁ

ּקוֶֹרה, ַעל ַמה שֶּׁ
ְהֶיה, יִּ ּוַמה שֶּׁ

ֱאֶמת יוֵֹדַע. בֶּ י ֵאין ִמי שֶׁ כִּ

י ְבתִּ ָחשַׁ
ָדה, ַהגָּ ְקנּו ִלְלמֹד בַּ ִהְספַּ ַעל ַמה שֶּׁ

ע, ְרעֹה ָהָרשָׁ ַעל פַּ
ה, גֶֹדל ַאמָּ ָהָיה בְּ שֶׁ

ל ֲעָבִדים. ֵלָמה שֶׁ ַלט ַעל ַמְמָלָכה שְׁ ְושָׁ
ה ָהָיה ְלַהְכִניַע אוֹתוֹ. ה ָקשֶׁ ְוַכמָּ
ַעְצמוֹ רּוְך הּוא בְּ דוֹׁש בָּ ַרק ַהקָּ

יָלנּו ִמיָּדוֹ. ִהצִּ

בוֹת ָהיּו ִלי גַּם ַמֲחשָׁ
ּכוֹת, ֶרת ַהמַּ ַעל ֲעשֶׂ

ְואּוַלי קוֹרוָֹנה
ה ל ַמכָּ ִהיא סּוג שֶׁ

ֲחָתה  נִּ שֶׁ
ָעֵלינּו.

נּו  ה ַרבֵּ ּומשֶׁ
אן לֹא ִנְמָצא כָּ

ה טֶּ ִעם ַהמַּ
ְלָהֵגן

קֹורֹוָנה ְמִציאּות ְוִדְמיֹון
ִסּפּור
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ָרֵאל. ְוִלְגאֹל ֶאת ַעם ִישְׂ

י ַעל קוֹרוָֹנה ְבתִּ ָחשַׁ
דוָֹלה, ַע גְּ מוֹ ַעל ְצַפְרדֵּ כְּ

ַח ֵדי ְלַנצֵּ ּה כְּ ים בָּ כִּ מַּ שֶׁ כְּ שֶׁ
ִעים, ה ְלֵאיְנְספוֹר ְצַפְרדְּ ִהיא ִמְתַרבָּ

ר ֵנס ְוַלְחדֹּ ר ְיכוִֹלים ְלִהכָּ ֲאשֶׁ
ִרי, ְלָכל ָמקוֹם ֶאְפשָׁ

ִרי, אוֹ לֹא ֶאְפשָׁ
ה ִלְנׁשֹם. ּוִפְתאוֹם ָהָיה ִלי ָקשֶׁ

דוָֹלה ָאְמָרה ִלי, ֲאחוִֹתי ַהגְּ
ּקוֹרוָֹנה ִהיא ְקַטנָּה ְמאוֹד, שֶׁ

ַוֲאִפּלּו לֹא רוִֹאים אוָֹתּה.
י ְבתִּ ָאז ָחשַׁ

ים, נִּ ת כִּ ַעל ַמכַּ
ִליָטה ָעֶליָה, ים לֹא ָהְיָתה שְׁ ַחְרֻטמִּ לַּ שֶׁ

ְוַגם ֵהם ָאְמרּו:
ע ֱאלִֹקים ִהיא', 'ֶאְצבַּ

י ֵלב, ְמתִּ שַּׂ ִלי שֶׁ ֵרד בְּ י ְלִהְתגָּ ְוִהְתַחְלתִּ
ֲחָתה. ָהָלה לֹא פָּ ְוַהבֶּ

ר ָרָאה אוִֹתי דוֹל ֲאשֶׁ ָאִחי ַהגָּ
ַחּלוֹן, ב ּובוֶֹהה ִעם ָהַאף בַּ יוֹשֵׁ

ם, גֶּשֶׁ ִמְתּבוֵֹנן בַּ
ָאַמר ִלי:

ה ְמַפֵחד? "ָמה, ַאתָּ
ָנְתנּו ָלנּו חֶֹפׁש,

ֵמַח. ה ָיכוֹל ִלְהיוֹת שָׂ ְוַאתָּ
אּוָלה..." ֲאַנְחנּו ִמְתּכוְֹנִנים ַלגְּ

י ָעָליו ְלתִּ כַּ ִהְסתַּ
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ע. ט ֻמְפתָּ ַמבָּ בְּ
ּקוֶֹרה?! ה שֶּׁ ק ִממַּ ַהִאם הּוא ְמֻנתָּ

ָנה? כָּ יׁש ֶאת ַהסַּ ַהִאם הּוא לֹא ַמְרגִּ
ים ְיָלִדים ְקַטנִּ

ִלְפָעִמים ְמִביִנים יוֵֹתר.

א ָרָאה ַאבָּ
ֲאִני ְמבָֹהל ְמאֹד, שֶׁ

ִים, ְרכַּ ְוָלַקח אוִֹתי ַעל ַהבִּ
הּוא אוֵֹהב אוִֹתי ְוָאַמר ִלי שֶׁ

ְוׁשוֵֹמר ָעַלי,
עוָֹלם ּקוֶֹרה בָּ ל ַמה שֶּׁ כָּ ְושֶׁ

ָרִטית, ָחה פְּ גָּ ַהשְׁ הּוא בְּ
י: יר ִאתִּ ְוִהְתִחיל ִלְרקֹד ְוָלשִׁ

ָעְמָדה ָעְמָדה ְוִהיא שֶׁ "ְוִהיא שֶׁ
ַלֲאבוֵֹתינּו ְוָלנּו..."

יר: "ֵיׁש ָלנּו ַהְבָטָחה ִמּבוֵֹרא עוָֹלם ְוִהְסבִּ
ֵאין ְלַאף ֶאָחד ֶאת ַהְיכֶֹלת ְלַכּלוֵֹתנּו, שֶׁ

נּו." ִלְפּגַֹע בָּ

ב לֵּ י חֹם בַּ תִּ ִהְרגַּשְׁ
א ַמֲחִזיק אוִֹתי, ַאבָּ שֶׁ כְּ

י אוֹתוֹ ַאְלתִּ ֲאָבל ֲעַדִין שָׁ
ִמְצַרִים ֲארּו בְּ שְׁ נִּ ַעל ֵאּלּו שֶׁ

ְך. ת חֹשֶׁ ַמכַּ תּו בְּ מֵּ הּוִדים שֶׁ ְוַהיְּ
א ָאַמר, ְוַאבָּ

ְלִמיד ָחָכם, ל תַּ ֵאלוֹת שֶׁ יֵּׁש ִלי שְׁ שֶׁ
לּות דְּ תַּ ים ִהשְׁ ַוֲאַנְחנּו עוֹשִׂ

ּטוֹב, ִלְבחֹר בַּ
ְוַלֲעשׂוֹת טוֹב

נּו לָּ חוֹן שֶׁ צָּ ְוֶזה ַהנִּ
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ַעל קוֹרוֹת ָהעוָֹלם,
ְוַגם ַעל קוֹרוָֹנה.

א ִהְצָטְרָפה ֵאֵלינּו ִאמָּ
ט ָעמֹק, ַמבָּ בְּ

ְוָנְתָנה ִלי ִחּבּוק עוֵֹטף.
ִהיא ָאְמָרה ִלי,

ַח ֶאת קוֹרוָֹנה, ָרִכים רּוָחִנּיוֹת ְלַנצֵּ יֵּׁש דְּ שֶׁ
לּות. דְּ תַּ ל ִהשְׁ ּוְדָרִכים נוָֹספוֹת שֶׁ

טֹף ָיַדִים ל, ִלשְׁ ְלָמשָׁ
ים. ַטְנַטנִּ ִגיִפים ַהקְּ ֵדי ְלַהְרִחיק ֶאת ַהנְּ כְּ

יָמה ִלי, ִהיא ֶהְרֲאָתה ִלי ְוִהְדגִּ
ים, קִּ ּבוֹן ַמְרִחיק ַחְידַּ ֵאיְך ַהסַּ

יָרה, ְוִהְסבִּ
ֲאִני ׁשוֵֹטף ָיַדִים ַעם שֶׁ ל פַּ כָּ שֶׁ

ַח. ֲאִני ְמַנצֵּ

ֶזה ָנַתן ִלי ּכַֹח ְוֶדֶרְך,
י אוָֹתּה ַאְלתִּ ְושָׁ

ַח?! ֵאיְך עוֹד ֲאִני ָיכוֹל ְלַנצֵּ
ְוִהיא ָאְמָרה:

ִריא ֶלֱאכֹל אֶֹכל בָּ
ַהּגּוף ִיְהֶיה ָחָזק. ֵדי שֶׁ כְּ

ֵעל תַּ ה ִמשְׁ ַאתָּ ַעם שֶׁ ְוָכל פַּ
ַחת ְנָיר, ים ִמְטפַּ ָלשִׂ

ק ְרפֵּ אוֹ ֶאל ַהמַּ
ק ֵדי לֹא ְלַדבֵּ כְּ

ּוְלִהְתַחזֵּק
ל ָהעוָֹלם, ּוְלַחזֵּק ֶאת כָּ

ִקים. ים ִנְדבָּ חוֹת ֲאָנשִׁ י פָּ כִּ
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ֱאֶמת?! בֶּ
י ְמאוֹד ְמחּוָזק. תִּ ִהְרגַּשְׁ

א א ְוִאמָּ ַאבָּ
ֵהִבינּו אוִֹתי ָחָזק.

ְמיוֹנוֹת ה דִּ ָהיּו ִלי ַהְרבֵּ
י זוַֹרַחת, קֹשִׁ ֶמׁש בְּ ַוֲעַדִין ַהשֶּׁ
ָבר ׁשוַֹלַחת. ַאְך ֶקֶרן ַאַחת כְּ

י ְמַיְנתִּ ַעם לֹא דִּ ַאף פַּ
ְצּפֶֹנת, ֶאְפַחד ִמּקוֹרוָֹנה פִּ שֶׁ

ַח אוָֹתּה אּוַכל ְלַנצֵּ ְושֶׁ
ה. ֲאִני עוֹשֶׂ ים שֶׁ ְדָבִרים ְקַטנִּ בִּ

ֵעת ֲאִני רוֶֹאה ֲאָבל כָּ
ַסח, ּזוֹ ֲהָכָנה ִנְפָלָאה ְלַחג ַהפֶּ שֶׁ

ים ַלֲחׁשֹב ֵאיְך ְיָלִדים ְקַטנִּ
ים, ַח אוְֹיִבים ְקַטְנַטנִּ ְיכוִֹלים ְלַנצֵּ

ל ָהעוָֹלם. ִמים ַעל כָּ ַהְמַאיְּ

חוֹת, ו ֲאִני ּפוֵֹחד ְקָצת פָּ ְוַעְכשָׁ
ה ְלבוֹא ָהָאִביב, ַוֲעַדִין ְמַחכֶּ

ְזַרח, תִּ ה שֶׁ ֶמׁש ַחמָּ ְושֶׁ
יר ָחָדׁש. יר שִׁ ַיַחד ָנשִׁ בְּ ְושֶׁ

ָקה ְוָאְמָרה: א ָחְזָרה ְוִחבְּ ְוִאמָּ
נּו ְוִלְפָעִמים  לָּ רֹאׁש שֶׁ ָאָגה ִהיא בָּ "דְּ

ב לֵּ בַּ
ְוָלֵכן ֲאַנְחנּו ְיכוִֹלים ִלְבחֹר,

ר, גֵּ ַהִאם ִלְדאֹג ּוְלִהְסתַּ
הּו ַאֵחר אוֹ ַלֲעשׂוֹת ַמשֶּׁ

טוֹב יוֵֹתר.
ל  ְפָלָאה שֶׁ ְוַלֲחׁשֹב ַעל ָהַעְרבּות ַהנִּ

ָרֵאל, ַעם ִישְׂ
ה, ְוַהֲהָכָנה ָהֲעֻמקָּ

יֵּׁש ָלנּו ִלְקַראת ַחג ַהֵחרּות. שֶּׁ
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- "ְמַנֵחם!
טֹף ָיַדִים." ָצִריְך ִלשְׁ

- "אּוף!
ֲאִני ְמַמֵהר.

ֶנֶסת." ֵבית ַהכְּ ֵעת בְּ ֵיׁש ִמְנָין כָּ
- "ְמַנֵחם,

ל  לֵּ ְתפַּ תִּ ה ֶזה ָחׁשּוב ִלי שֶׁ מָּ ה יוֵֹדַע כַּ ַאתָּ
ִמְנָין, בְּ

דוָֹלה יוֵֹתר, ִמְצַות   ֵעת ֵיׁש ִמְצָוה גְּ ֲאָבל כָּ
ם'." ַמְרתֶּ 'ְוִנשְׁ

א, - "ִאמָּ
ַעת,  פַּ ַאתְּ לֹא ְמִביָנה... ֶזה ְקָצת יוֵֹתר ִמשַּׁ

ַהּקוֹרוָֹנה ַהּזֹאת.
הוֹת אוֲֹהבוֹת ִלְדאֹג ּוְלַהְגִזים." ִאמָּ

רּוָכה  ְגָרה ַהבְּ שִּׁ יְך בַּ ה רוֶֹצה ְלַהְמשִׁ - "ַאתָּ
ים ֲאֵחִרים. מוֹ ַרבִּ כְּ

ע ְלָך, ֲאָבל דַּ
אן ַאְחָריּות ֶחְבָרִתית." ֵיׁש כָּ
ה  - "ַאְחָריּות ֶחְבָרִתית? ְלמָּ

וֶֶּנת?" ַאתְּ ִמְתכַּ
ל ֶאת  - "ְיָלִדים ֲעשּׂוִיים ְלַקבֵּ

אֶֹפן ַקל. ֲחָלה בְּ ַהמַּ
ֵהם לֹא  ְך שֶׁ ֵדי כָּ ַקל ַעד כְּ

יׁשּו חוִֹלים. ַיְרגִּ
ִאים, ּוַמֲעִביִרים  ַאְך ֵהם ַנשָּׂ

ֲחָלה ֶאת ַהמַּ
יׁש... ַאף ֶאָחד לֹא ַיְרגִּ אֶֹפן שֶׁ בְּ

יֵּׁש ְמִדינוֹת  ה יוֵֹדַע שֶׁ ַאתָּ
עוָֹלם, בָּ

ֶהם  ֲחָלה ַהּזֹאת ָהְפָכה בָּ ַהמַּ שֶׁ

ַח ַאְחָריּות ְמַנֵחם ְמַפּתֵ
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ָפה?! ְלַמגֵּ
ל יוֹם, ים ִנְפָטִרים כָּ ִאיַטְלָיה ְמאוֹת ֲאָנשִׁ בְּ

ִדיָנה קוֶֹרֶסת." מְּ ִריאּות בַּ ּוַמֲעֶרֶכת ַהבְּ

ַאתְּ לֹא  טּוָחה שֶׁ א, ַאתְּ בְּ - "ִאמָּ
ַמְגִזיָמה?!"

- "ְלַצֲעִרי, לֹא.
ָבר. ָיֵדינּו ַהדָּ בְּ

יד ַעל ִהיְגֶיָנה, ִאם ַנְקפִּ
ֲחָלה, מַּ לֹט בַּ נּוַכל ִלשְׁ
יָה. ּוְלַהְקִטין ֶאת ְמַמדֶּ

ְמַחת  שִׂ ד ֶחֶמד, ָחדּור בְּ לֶּ יֶּ ֵאר ְלַעְצְמָך, שֶׁ תָּ
ים ַחיִּ

ָלִלים, ְוהּוא  יד ַעל ַהכְּ ה ְלַהְקפִּ ִמְתַקשֶּׁ
ֵאיְנְספוֹר ְמקוֹמוֹת, ְמׁשוֵֹטט בְּ

קוֹם  ִגיף ְועוֵֹבר ִממָּ ן ַהנְּ ּוְבגּופוֹ ְמַקנֵּ
ְלָמקוֹם. טוֵֹבַע ֶאת חוָֹתמוֹ.

ן ְמאֹד. ֶזה ָנִגיף ְמֻסכָּ
ים ִעם  ִרים ְוַלֲאָנשִׁ ים ְמֻבגָּ ְמֻיָחד ַלֲאָנשִׁ בִּ

ה." שָׁ ַמֲעֶרֶכת ִחּסּוִנית ַחלָּ

- "ֲאִני ֵמִבין."
ה לֹא ָצִריְך ִלְהיוֹת ָעצּוב, - "ַאתָּ

ַאְחָריּוְתָך. זֶּה גַּם בְּ ַרק ְלַהְפִנים שֶׁ
את ֶאת ָהַאְחָריּות נּו ְצִריִכים ָלשֵׂ לָּ כֻּ

ִרים. ל ַהְמֻבגָּ לוָֹמם שֶׁ ִלשְׁ
א?" א ְוַסְבתָּ ב ַעל ַסבָּ ה חוֹשֵׁ ַאתָּ

א, ן, ִאמָּ - "כֵּ
י ֲעֵליֶהם ַהּבֶֹקר. ְבתִּ ָחשַׁ

ִית. בַּ ה ֲעבּוָרם ִלְהיוֹת ְלַבד בַּ ה ָקשֶׁ מָּ כַּ

יוֵֹתר ִמזֶּה,
א ִלְלמֹד ִאּתוֹ  יַע ְלַסבָּ י ְלַהצִּ ְבתִּ ָחשַׁ

ל ֶעֶרב." ֶלפוֹן כָּ טֶּ ַחְברּוָתא בַּ

- "ֶזה ַרְעיוֹן ְמֻציָּן.
ְוַאֲחָרִאי.

ָך!" ָאה בְּ ֲאִני גֵּ
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א, ֲאִני ִמְתּפוֵֹצץ! "ִאמָּ
ַאתְּ לֹא ְמִביָנה, ַמה זֶּה

ְרַאְקִטיִבי - ֲעבּור ֶיֶלד ִהיפֶּ
ִית. בַּ ִלְהיוֹת בַּ

ם ְמַתְכְנִנים ֲעבּוְרֶכם  ַאתֶּ ל ַמה שֶּׁ כָּ
ֵלם, ְליוֹם שָׁ

ּקוֹת. ר דַּ ֶעשֶׂ ֲאִני ְמַסיֵּם בְּ
ְוָאז ָמה???"

י, ֲאִני רוָֹאה ֶאת ָהָעְצמוֹת  לִּ "יוִֹסי שֶׁ
ָך, לְּ שֶׁ

יַע ָרחוֹק. גִּ ְזכּות ָהָעְצָמה תַּ ה בִּ ְוַאתָּ
ַמן  ל ַהזְּ ה כָּ ַאתָּ ָלב ֶזה, שֶׁ שָׁ בְּ

ְתנּוָעה בִּ
ה ְלֵהָרַגע... י, גַּם ִמְתַקשֶּׁ הּו בִּ ַמשֶּׁ

ּבוֹא ֶרַגע,
ב ְלָיִדי, שֵׁ

ר." ר ְלַדבֵּ ן 9 ֶאְפשָׁ ִעם ֶיֶלד בֶּ

א, "טוֹב, ִאמָּ
א. ָבר בָּ ֲאִני כְּ

ֶבת." ִלי ָלשֶׁ ֲאָבל, בְּ

ה יוֵֹדַע ָמה, "ַאתָּ
לוֹן ְלסוֹף  ֶרך ַהסָּ ֶסת דֶּ ְרפֶּ רּוץ ֵמַהמִּ תָּ

ָעִמים, ים פְּ לֹשִׁ ח, שְׁ ְטבָּ ַהמִּ
ַיַחד." ב בְּ ְוָאז ֵנשֵׁ

ּקוֹת... ְלַאַחר 3 דַּ
י!" "ִסיְַּמתִּ

ְתקּוַפת קֹורֹוָנה יֹוִסי ּבִ
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"ֵיׁש ְלָך ֲהמוֹן ּכַֹח!
ְפִנים, ר ִלי יוֵֹתר בִּ ּבוֹא, ַספֵּ

יׁש?" ה ַמְרגִּ ֵאיְך ַאתָּ

"ָסגּור ִלי,
ָחנּוק ִלי,

ְמֻצְמָצם ִלי,
ִזים ָעַלי... ם ִמְתַרגְּ כֻּלָּ

ֲאִני רוֶֹצה ִלְהיוֹת ֶיֶלד  ֲאִני ַמְבִטיַח ָלְך, שֶׁ
טוֹב.

ב." ל ַהלֵּ ַמְבִטיַח ִמכָּ

"ֲאִני ַמֲאִמיָנה ְלָך, יוִֹסי, ֵיׁש ְלָך ֵלב ָזָהב.
ְקיוֹנוֹת ְלֶפַסח. נִּ ה עוֵֹזר ִלי ְמאֹד בַּ ְוַאתָּ

א. א ְוַסְבתָּ ִליַח ֶנֱאָמן ֲעבּור ַסבָּ ְושָׁ
ַמן. זְּ ׁש ָנכוֹן בַּ מֵּ תַּ יַצד ְלִהשְׁ ּבוֹא ַנֲחׁשֹב כֵּ

ל, ה ָיכוֹל, ְלָמשָׁ ַאתָּ
ִית, בַּ ר בַּ י ַהּכֹשֶׁ ִלְרּכֹב ַעל אוַֹפנֵּ

ּדּור ִעם ָאִחיָך. ַחק כַּ ן ִמשְׂ ְלַאְרגֵּ
ר ֶטֶלפוִֹני ִעם  מֹר ַעל ֶקשֶׁ שְׁ תִּ ָחׁשּוב גַּם שֶׁ

ַהֲחֵבִרים.
ִעילּויוֹת ין  ַהפְּ בֵּ

ֶבת ְוִלְלמֹד. ְצִליַח ָלשֶׁ תַּ
ר, ה ֶיֶלד ֻמְכשָׁ ַאתָּ

ר ְלָך ַחְברּותוֹת ְנַסדֵּ
דוִֹלים. א ְוִעם ָהַאִחים ַהגְּ ִעם ַאבָּ

ה אוֵֹמר?" ָמה ַאתָּ

ִים ֲאִני אוֵֹהב. "ֶאת ָהַרְעיוֹן ַעל ָהאוַֹפנַּ
נּוי... ִלְלמֹד ֲאִני לֹא פָּ
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א, ַאתְּ לֹא ְמִביָנה, ִאמָּ
בוֹת ִמְתרוְֹצצוֹת ִלי  ה ַמֲחשָׁ מָּ כַּ

יא. ְמִהירּות שִׂ רֹאׁש בִּ בָּ
ְגָרה אּות ְוחֶֹסר ַהשִּׁ ה ָהִאי ַודָּ מָּ כַּ

ַעת. מוִֹציִאים אוִֹתי ִמן ַהדַּ
א  אּוַלי ַאְצִליַח ִלְלמֹד ִעם ַסבָּ

ָעה..." ֶלפוֹן ֶרַבע שָׁ טֶּ בַּ

"ֲאִני ְמִביָנה אוְֹתָך, יוִֹסי,
יר ִלי. ה ַמְסבִּ ַאתָּ ֶזה טוֹב שֶׁ

ה ֵמִבין ֶאת ַעְצְמָך. ַאתָּ ְוטוֹב שֶׁ
ֶזה ָחׁשּוב ְוׁשוֵֹפְך אוֹר ַעל חֶֹסר 

ָך, לְּ ֶקט שֶׁ ַהשֶּׁ
ְיָלה ְלֵהָרֵדם. לַּ י בַּ ְוַהּקֹשִׁ

ר. ה ְמַדבֵּ ַאתָּ ָחׁשּוב ְמאֹד שֶׁ
ר. ל יוֹם ְזַמן ְלַדבֵּ ִנְמָצא כָּ

ַמן ַהְמֻיָחד ַהזֶּה, זְּ ְואּוַלי בַּ
יׁש ְזַמן ִליִציָרה. ַנְקדִּ

ה ָיכוֹל ִליצֹר ָהָבה ַנֲחׁשֹב, ָמה ַאתָּ
ֵמֳחָמִרים ִנְפָסִדים,
ד גַּם ֲאֵחִרים. ּוְתַלמֵּ

ם, ָך ְנַצלֵּ לְּ יָּה שֶׁ ֵחֶלק ֵמָהֲעשִׂ
ִרים. ֶהְסבֵּ ְוָנִכין חוֶֹבֶרת ְמֻלוָּה בְּ

ים –  ַטנִּ ְהֶיה ְלָך ְוָלַאִחים ַהקְּ ְוָכְך תִּ
ֲעסּוָקה." תַּ

א! "ֶזה ַרְעיוֹן, ִאמָּ
ֲאִני ָיכוֹל  יׁש שֶׁ ֶאת ֶזה ֲאִני ַמְרגִּ

ַלֲעשׂוֹת."

"יִֹפי, ָחמּוד,
ת, ה ְמַוסֵּ ַאתָּ ל  ֶרַגע שֶׁ כָּ ע ְלָך, שֶׁ דַּ

הּוא ֶרַגע ְמכוֵֹנן,
ֵדל ְוצוֵֹמַח ִמּתוְֹך  יׁש גָּ ְרגִּ ּוַבּסוֹף תַּ

י..." ַהּקֹשִׁ
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א, "ִאמָּ
ֶנֶסת ַהזֶּה." ֲאִני לֹא הוֵֹלְך יוֵֹתר ְלֵבית ַהכְּ

ָרה, ַיעְנִקי?" - "ַמה קָּ
שׂ  ל ּבֶֹקר ֲאִני ְמַחפֵּ כָּ -"ֲאִני אוֵֹמר ָלְך, שֶׁ

ִמְנָין.
יִדים ַעל ִמְנָיִנים  ְקפִּ מַּ ַאתְּ יוַֹדַעת שֶׁ

ְמֻצְמָצִמים,
ֵני ֶמְטִרים ְוָכל  ִמיָרה ַעל שְׁ ְוִעם שְׁ

ָלִלים. ַהכְּ
ָכל ָצֳהַרִים, ָכל ּבֶֹקר , בְּ ֲאָבל בְּ

ידוֹת ָעַלי  ר ַמְכבִּ ְמבּוכוֹת ֲאשֶׁ ֲאִני ִנְתָקל בִּ
ְמאֹד."

ר ִלי." - "ַספֵּ
ֵרׁש ֶאת ָהַרב ַנְחָמן. - "ַהּבֶֹקר ָהַרב ׁשּוֶלם גֵּ

ִית. בַּ ֵאר בַּ ָעָליו ְלִהשָּׁ הּוא ָאַמר לוֹ שֶׁ
א?! ַאתְּ ְמִביָנה, ִאמָּ

ְמִסירּות ֶנֶפׁש  יַע בִּ ר ַמגִּ ְיהּוִדי ְמֻבגָּ
ה, ִפלָּ ַלתְּ

ה  ה עוֹשֶׂ ְוָהַרב ׁשּוֶלם אוֵֹמר לוֹ: 'ָמה ַאתָּ
ְיָתה'!" אן, ֵלְך ִמיָּד ַהבַּ כָּ

ָך ָהָרִגיׁש. בְּ ת ִמלִּ - "ֲאִני ְמאֹד ִמְתַרגֶּשֶׁ
ָהַרב ׁשּוֶלם  ה ַחיָּב ְלָהִבין שֶׁ ַאְך ַאתָּ

ֶמַתח. בְּ
לוֹם  ֵיׁש לוֹ ַאְחָריּות ֲעצּוָמה ַעל שְׁ

ה, ִהלָּ ִלים ְוַהקְּ לְּ ְתפַּ ַהמִּ
ָיִמים  ִית בְּ בַּ ֵאר בַּ ר ַחיָּב ְלִהשָּׁ ְוָאָדם ְמֻבגָּ

ה." ֵאלֶּ
א, - "ִאמָּ

ֲאָבל ֶזה ָהָיה ְמַביֵּׁש ְמאֹד ..."

ֶנֶסת ֵבית ּכְ ָלִלים ּבְ ֶנֶסתּכְ ֵבית ּכְ ָלִלים ּבְ ּכְ
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ָעִמים, ר פְּ ירּו לוֹ ִמְספַּ ֵכן ְוִהְסבִּ - "ִיתָּ
ְוֶזה לֹא ָעַזר.

ֵרָרה. ים ֵאין בְּ ְלִעתִּ
ְנִחיׁשּות, ֵיׁש לוַֹמר בִּ

מֹר ַעל  ִציאּות, ְוִישְׁ יְַּפִנים ֶאת ַהמְּ ֵדי שֶׁ כְּ
ַעְצמוֹ

ּתוֹ. ְוַעל ִאשְׁ
ה ְלָהִבין ֶאת  שֶׁ קָּ ה צוֵֹדק שֶׁ ַאתָּ

ה. ִציאּות ַהֲחָדשָׁ ַהמְּ
ל ָהמוֹן ַהֲעָרָכה ַעל  ָהַרב ַנְחָמן ִקבֵּ

ְמִסירּותוֹ ְלַחיֵּי ּתוָֹרה.
ְוָכֵעת ַעל אוָֹתּה ִהְתַנֲהגּות הּוא ְמגָֹרׁש.

ל ַעל ַהּכֹל  כֵּ ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלִהְסתַּ
ֵמָחָדׁש."

ן, ֲאָבל ֶזה לֹא ַרק ֶזה. - "כֵּ
ים. ַעם ָהַרב ׁשּוֶלם ְמָגֵרׁש ֲאָנשִׁ ל פַּ כָּ

ֵהם ְצפּוִפים. אוֵֹמר ָלֶהם שֶׁ
ה ִלי!" ַתח ַהזֶּה ָקשֶׁ ַהמֶּ

י. לִּ - "ֲאִני ׁשוַֹמַעת, ָיָקר שֶׁ
ָך. לְּ ֲאִני אוֶֹהֶבת ֶאת ָהְרִגיׁשּות שֶׁ

ר ָיֶפה,  ִריְך ְלַדבֵּ צָּ ֲאִני ַמֲאִמיָנה שֶׁ
ב. ָכל ַמצָּ דּות בְּ מֹר ַעל ִנְכבָּ ְוִלשְׁ

ב ֵחרּום ֲאָבל ֶזה ַמצַּ
ים. ִרים לֹא ְקַטנִּ ִעם ֶאְתגָּ

חֶֹזק ָיד. ִלְפָעִמים ֵיׁש ִלְפעֹל בְּ
ֲאָנן. ּבּור ֲעַדִין שַׁ ֵחֶלק ֵמַהצִּ

ֲעַדִין לֹא ִהְפִנימּו ֶאת  ים שֶׁ ֵיׁש ֲאָנשִׁ
ָנה, כָּ ַהסַּ

ְלזּול ָיכוֹל ִלְזרַֹע ֶהֶרס, זִּ ְוָהאֶֹפן שֶׁ

ֱנֱחָרצּות  ר בְּ מוִֹביל ֶאת ָהַרב ְלַדבֵּ
יפּות. ְוַתקִּ

י, לִּ ן שֶׁ ְצִליַח, בֵּ ה תַּ ַאתָּ
ּורוֹת, ין ַהשּׁ בֵּ ָאָגה שֶׁ יב ַלדְּ ְלַהְקשִׁ

ֶלֱאהֹב ֶאת ָהָרצוֹן
ה, ִהלָּ מֹר ַעל ַהקְּ ל ְיהּוִדי ָיָקר ִלשְׁ שֶׁ

ִרים ּוְצִעיִרים." ְמֻבגָּ
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ִדידּות ֵיׁש בְּ
ֶרֶגׁש ַעְצבּות. ְמהּוָלה בְּ

ֵאין ִלי ֲחֵבִרים, שֶׁ כְּ
ְוֵאין ִלי ִנְראּות.

ִדידּות, ְוֵיׁש בְּ
ּה ָאָדם ּבוֵֹחר בָּ שֶׁ
ִרְגֵעי ִהְתּבוְֹננּות,

ִניִמי ּבוֵֹרר. ּבּור פְּ דִּ

ְכָלל, ַאְך ֶזה לֹא ָנִעים בִּ
ק, ֶחֶדר ְמֻרתָּ ִלְהיוֹת בַּ
ק. ּבוֵֹדד, ִנְכָלם ּוְמֻנתָּ

ם, ֲאִני לֹא ָאשֵׁ
ע ַמגָּ ָהִייִתי בְּ שֶׁ

ם. ֵאין לוֹ שֵׁ ִעם ָאָדם שֶׁ
ר ֶהְסגֵּ בּוַעִים בְּ שְׁ
ַגע. י ְמאֹד פָּ ֶזה בִּ

א, יָרה ִלי ִאמָּ ּוַמְסבִּ
ָמה. אן ׁשּום ַאשְׁ ֵאין כָּ שֶׁ

ָלִלים, יֵּׁש כְּ שֶׁ
ּוְבָכל ֶרַגע ֲאִני ׁשוֵֹמר

ָחה. פָּ שְׁ ל ַהמִּ ַעל כָּ
א, א בָּ ְוַאבָּ

ה', ב ָקרוֹב ֶאל 'ֲחַדר ַהְמֻנדֶּ ָישַׁ
ָמָרא, ִנּגּונוֹ ֶאת ַהגְּ זֵּם בְּ פִּ

ב, ֲאִני מוֶֹדה. ם ַהלֵּ ִחמֵּ
ְוַגם ָיַצר ִמין ֲאִויָרה,
יף ִלְלמֹד, ּטוֹב ְוכֵּ שֶׁ

ר ַלֲעמֹד, ִמיֵּאּוׁש ִלְסֶטְנדֶּ
ְבִהירּות, ְוַלֲחׁשֹב בִּ

ּדּוד - קֹורֹוִני יר ּבִ ּדּוד - קֹורֹוִניׁשִ יר ּבִ ּדּוד - קֹורֹוִניׁשִ יר ּבִ ּדּוד - קֹורֹוִניׁשִ יר ּבִ ׁשִ
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ָעמֹק ְמאֹד.

ְוָכל ָהַאִחים
ִבים, ְלחּו ִלי ִמְכתָּ שָׁ

תּוִבים. ים כְּ ְוַרְעיוֹנוֹת ַרבִּ
ִדיחוֹת ְוַגם בְּ
יס, ָאחוֹת, ִמגִּ

כוֹת. מּו ִעם ַמסֵּ ִהְצַטלְּ שֶׁ

י, ָלַמְדתִּ
י, ְלתִּ לַּ ִהְתפַּ

בוֹת, י ַמֲחשָׁ ְבתִּ ָחשַׁ
י ְלַעְצִמי, ְרתִּ ִהְתַחבַּ

י ְלַקּווֹת. ָלַמְדתִּ
ָבר ָאׁשּוב, ְועוֹד יוָֹמִים כְּ

חּור. ֵאיִני אוֹתוֹ בָּ
תוְֹך ּתוִֹכי, ָעמֹק בְּ
ּוב! ֲאִני יוֵֹתר ַקשּׁ
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טֹף ָיַדִים!” שְׁ “תִּ
דוָֹלה. ְך רוֶֹטֶנת ִמיִרי ֲאחוִֹתי ַהגְּ כָּ

ַטף ָיַדִים. א, הּוא לֹא שָׁ “ִאמָּ
ן אוָֹתנּו!” הּוא ְמַסכֵּ

יר לוֹ. - “ֲאִני ַאְזכִּ
ִלי ִלְהיוֹת יוֵֹתר ְרגּוָעה.” דְּ תַּ ִהשְׁ

הּוא ָחַזר  שֶׁ ַטף ָיַדִים כְּ “ֲאָבל גַּם יוִֹני לֹא שָׁ
ְיָתה. ַהבַּ

ָלִלים!!” ָמִעים ַלכְּ ֵהם לֹא ִנשְׁ
ְבִכי סוֵֹער ְרָצה בִּ ִמיִרי פָּ

ְולֹא ִהְצִליָחה ְלֵהָרַגע.

ִמיִרי ִנְכְנָסה ְלֵהֶלְך  א ֵהִביָנה, שֶׁ ִאמָּ
ָבה ַמְטִריד. ַמֲחשָׁ

ָאָגה...זוֹ ֲחָרָדה. זוֹ לֹא ַרק דְּ
ל ִמיִרי,  ַתח ָהַרב שֶׁ ָמה ֵלב ַלמֶּ ִהיא שָׂ

אֶֹפן ֻמְגָזם, ה בְּ ִהיא ְמַנקָּ שֶׁ
ָבר חוֵֹרג  ְוֶזה כְּ

לּות. דְּ תַּ ֶאת חוַֹבת ַהִהשְׁ
רוְֹך: ּה ְוָאְמָרה בְּ ָבה ְלִצדָּ ִהיא ָישְׁ

י, לִּ - “ִמיִרי, ְיָקָרה שֶׁ
ר.” ּבוִֹאי ְנַדבֵּ

ר.” - ָאְמָרה  “לֹא רוֶֹצה ְלַדבֵּ
ְוֵאיָבֶריָה  ְמתּוִחים.

י. לִּ יִבי, ְמתּוָקה שֶׁ ְקשִׁ “ַרק תַּ
ר ַלֲעשׂוֹת. ֶאְפשָׁ ָיה שֶׁ ֵיׁש ַהְרפָּ

ׁשּוָטה. ָיה ְמאֹד פְּ ַהְרפָּ
ּגּוף,  ל ָהֵאיָבִרים בַּ מוְֹתִחים ֶאת כָּ
ַיַחד, ְוָכל ֵאיָבר ְלחּוד. ים בְּ ּוַמְרפִּ

ְרֶעֶפת, ֶרְך ַהסַּ ימוֹת ֲעֻמּקוֹת דֶּ ִמים ְנשִׁ נוֹשְׁ

ִמיִרי לֹא ַמְפִסיָקה ְלַנּקֹות ִמיִרי לֹא ַמְפִסיָקה ְלַנּקֹות ִמיִרי לֹא ַמְפִסיָקה ְלַנּקֹות ִמיִרי לֹא ַמְפִסיָקה ְלַנּקֹות 
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ְחְררוֹת ַלַחץ. יפוֹת ְמשַׁ ִפים ְנשִׁ ְונוֹשְׁ
ַאתְּ רוָֹצה ְלַנּסוֹת?

ִמיִרי,
ׁשּוטוֹת  ים פְּ ִמלִּ יר ָלְך בְּ ֲאִני רוָֹצה ְלַהְסבִּ

יעוֹת. ּוַמְרגִּ
ר  ִעקָּ ן בְּ ִגיף ַהזֶּה, קוֹרוָֹנה, ְמֻסכָּ ַהנָּ

ִרים, ִלְמֻבגָּ
ֲעֶרֶכת ִחּסּוִנית  ים ַהּסוְֹבִלים ִממַּ ַוֲאָנשִׁ

ת. ֻמְחֶלשֶׁ
ֵמנּו ִמיָרה ַעל ַעצְּ ַהשְּׁ

ָכבוֹת  ר ַלשְּׁ ִעקָּ ּנוֲֹעָדה בְּ ִמיָרה’ שֶׁ ִהיא שְׁ
ִדיָנה. מְּ ׁשוֹת בַּ ַהַחלָּ

בּוַצת ִסּכּון, ַאתְּ לֹא ֵחֶלק ִמקְּ
ֲאָבק. ַאְך ַאתְּ ֵחֶלק ֵמַהמַּ

ל  ִאים שֶׁ ֵהם ַנשָּׂ ים שֶׁ ים ַרבִּ ֵיׁש ֲאָנשִׁ
ֲחָלה, ַהמַּ

ְך, ְוֵאיָנם יוְֹדִעים ַעל כָּ
ים. ְמַעט לֹא ֻמְרגָּשִׁ ְסִמיִנים כִּ י ַהתַּ כִּ

ָנה. כָּ ְוזוֹ ַהסַּ
ֲעבֹר ְללֹא ּתוָֹדָעה. ֲחָלה תַּ ַהמַּ שֶׁ

ֵגׁש, ָלֵכן ֲאַנְחנּו ְמַמֲעִטים ָלֵצאת ּוְלִהפָּ
ְבקּות. ְרֵכי ִהדָּ ֵדי ִלְמנוַֹע דַּ כְּ

יָרה, ָנה ְישִׁ ַסכָּ ַאתְּ לֹא בְּ
ְך. בֵּ ָאָגה ְוַאְחָריּות ִמלִּ ֲהִסיִרי דְּ

ים, ִרים ָהַאְחָרִאיִּ ֻבגָּ א ַהמְּ ֲאִני ְוַאבָּ
ְטפּו  ָלִדים ִישְׁ ַהיְּ ְוזוֹ חוָֹבִתי ,ִלְדאֹג שֶׁ

ָיַדִים.
ֶרַגע ְלֵהָרַגע. ִצי כָּ ְתַאמְּ , תִּ ְוַאתְּ

רּוָיה – ֻמְגָזם, ַתח ּבוֹ ֶאת שְׁ ֱהיוֹת ְוַהמֶּ

ְולֹא ּתוֵֹרם ָלְך ְוַלֲאֵחִרים.
ָמה ִמיִרי ָנשְׁ

ּוָבְכָתה,
ָיה ָתה ַהְרפָּ ְוָעשְׂ

ָנה ְוָישְׁ
ל  ְוִהְצִליָחה ָלׁשּוב ְלַאט ְלַאט ְלַמְעגַּ

ה, ְגָרה ַהֲחָדשָׁ ַהשִּׁ
אֶֹפן ָקבּוַע ל יוֹם בְּ ּכַֹח כָּ ִלי ִלשְׁ בְּ

א. א ְוִעם ִאמָּ ר ִעם ַאבָּ ְלַדבֵּ
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ל ִרְבִקי." ינּו ַלֲחֻתנָּה שֶׁ ְך ִחכִּ ל כָּ - "כָּ
קוֹל ְמֻאְכָזב. ָרְטָנה ָרֵחִלי בְּ

י ִהְבִטיחּו ָלבוֹא. לִּ "ַהֲחֵברוֹת שֶׁ
ים, שִׁ ם ְמאֹד ִמְתַרגְּ כֻּלָּ

ְמָחה. ְורוִֹצים ִלְהיוֹת ֵחֶלק ֵמַהשִּׂ
ְך, ָכל ֶרַגע ַהּכֹל ִמְתַהפֵּ ְוָכֵעת בְּ

רּור. ּוְמאֹד לֹא בָּ
ְהֶיה?" א, ַמה יִּ ִאמָּ

- "ַאתְּ צוֶֹדֶקת, ָרֵחִלי,
ב ַאְכָזָבה. לֵּ ה בַּ ישָׁ גַּם ֲאִני ַמְרגִּ

ּוְבָכל ֶרַגע ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלֵהָעֵרְך ֵמָחָדׁש,
ל  ים שֶׁ ָלִלים ַהֲחָדשִׁ כְּ ן  בַּ ּוְלִהְתַעְדכֵּ

ִריאּות. ַרד ַהבְּ ִמשְׂ
ָבר ֵהַכּנּו ֵאיְנְספוֹר ַהְתָאמוֹת. כְּ

ּוְבָקרוֹב ָעלּול ִלְהיוֹת ֶסֶגר.
ל ּוְלַיֵחל,  לֵּ א ְלִהְתפַּ לֹא נוַֹתר ָלנּו, ֶאלָּ

ר ִעקָּ ְצִליַח ִלְזּכוֹת בַּ נַּ שֶׁ
ָרֵאל ַעל ַאְדֵני  ִישְׂ ִית בְּ ְלָהִקים עוֹד בַּ

ַהּתוָֹרה."

ְך?! ֵדי כָּ - "ָמה, ַעד כְּ
לּו?" טְּ ְתבַּ יִּ ֵיׁש ֲחֻתּנוֹת שֶׁ

ן. - "כֵּ
חּו. דָּ יִּ ֵיׁש ֲחֻתּנוֹת שֶׁ

ן. ב ּוְמֻסכָּ ב הוֵֹפְך ִלְהיוֹת יוֵֹתר ֻמְרכָּ צָּ ַהמַּ
ָלִלים – מּוָגן, וֵֹמר ַעל ַהכְּ שּׁ ִמי שֶׁ

ֲחָלה. ם, לֹא ִיְהֶיה ָחשּׂוף ַלמַּ ּוְבֶעְזַרת ַהשֵּׁ
ִרים עוֹד חוִֹלים, ָכל יוֹם ְמֻאתָּ ַאְך בְּ

קּו ְדבְּ נִּ ה שֶׁ ים ְלָכֵאלֶּ שִׁ ְוחוֹשְׁ
ְך." ְולֹא יוְֹדִעים ַעל כָּ

ַחת ּכַ י ִנׁשְ ְלּתִ ה ּבִ ֲחֻתּנָ
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א! - "ִאמָּ
ׁש ַמְבִהיל!" ֶזה ַממָּ

ְדֲאִגי, ֲחמּוָדה, - "ַאל תִּ
ה  נֵּ ֵדי ִלְנקֹט ִמשְׁ ָחׁשּוב ָלַדַעת, כְּ

ְזִהירּות.
ָכל ֶרַגע ֶאת ַיד  ֲאַנְחנּו זוְֹכִרים בְּ

ָחה. גָּ ַהַהשְׁ
יֲַּעזֹר. ַעל ַהּכֹל - ֶזה ַמה שֶּׁ מֵּ ְויוְֹדִעים שֶׁ
ֵטיְנַמן,  ֵיׁש ִסּפּור ְמֻפְרָסם ַעל ָהַרב שְׁ

יק ִלְבָרָכה, ֵזֶכר ַצדִּ
ֵנס', ה ַחי בְּ ָהרוֵֹפא ָאַמר לוֹ: 'ַאתָּ שֶׁ

נּו  לָּ ְקִחית: 'כֻּ ְלׁשוֹנוֹ ַהפִּ ְוהּוא ָעָנה בִּ
ֵנס'. ים בְּ ַחיִּ

ל ְיהּוִדי, ל כָּ י זוֹ ָהֱאֶמת שֶׁ כִּ
עוָֹלם. ִריָּה בָּ ל בְּ ל כָּ ְושֶׁ

ְגָרה  יִקים, ּוְבתוְֹך ַהשִּׁ ֵיׁש ֵאיְנְספוֹר ַמזִּ
יֶהם. ַלפֵּ ָאנּו לֹא ֵעִרים כְּ
ָנב ח ָלנּו ֶאשְׁ ֵעת ִנְפתַּ כָּ

ָחה. גָּ ַיד ַהַהשְׁ ְלִהְתּבוֵֹנן בְּ
יַצד ְנִגיף ָקָטן ְמחוֵֹלל ְסָעָרה  ִלְראוֹת כֵּ

ָכל ָהעוָֹלם. דוָֹלה בְּ גְּ

ָחה  גָּ יַּד ַהַהשְׁ טּוִחים, שֶׁ ֲאָבל ֲאַנְחנּו בְּ
ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש בְּ

דוָֹלה יוֵֹתר, ִהיא גְּ
ים. ַמִים ְמֻרבִּ אי ִיְהיּו ַרֲחֵמי שָׁ ּוְבַודַּ

ים ַיַחד ִעם זֹאת, ָאנּו ְמֻצוִּ
ַרד  ל ִמשְׂ ָלִלים שֶׁ מֹר ַעל ַהכְּ ִלשְׁ

ִריאּות, ַהבְּ
ִרים. ים ְמֻיתָּ ְפגָּשִׁ ַנע ִממִּ ּוְלִהמָּ
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ים." ִניִמיִּ ר ֶמְרָחִבים פְּ ִית ּוְלַיצֵּ בַּ ֵאר בַּ ְלִהשָּׁ

א, בוֹת ֲעֻמּקוֹת, ִאמָּ ה ֵהן ַמֲחשָׁ - "ֵאלֶּ
ּסוֹף ִעם ַהֲחֻתנָּה?" ה בַּ ּוַמה ִיְהיֶּ

ְפרֹץ  ר תִּ ְמָחה ְיהּוִדית, ֲאשֶׁ ְהֶיה ָלנּו שִׂ - "תִּ
ְפִנים, ִמבִּ

ׁשוַֹפַעת זְֹך ְוטַֹהר
ִרים ָלָרצוֹן  ִניִמי ִלְהיוֹת ְמֻחבָּ ל ָרצוֹן פְּ שֶׁ

ָהֱאלִֹקי,
ו. אן ְוַעְכשָׁ כָּ

ר ַעל ִחיצוִֹנּיּות ַוֲהמוִֹנּיּות, ִנְצָטֵרְך ְלַותֵּ
ְפִנים, מַֹח ָעמֹק ִמבִּ ְוִלשְׂ

י  ְמָחה ְמֻיֶחֶדת ּוִבְלתִּ ְהֶיה זוֹ שִׂ אי תִּ ּוְבַודַּ
ַחת. כַּ ִנשְׁ
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א", - "ִאמָּ
י קוֵֹרא ִלי, ְוִנְרֶאה מוְֹישִׁ

יו. ְרַעפָּ שַׂ קּוַע בְּ שָׁ
י," ן, מוְֹישִׁ - "כֵּ

ָפה  גֵּ בוֹת ַעל ַהמַּ - "ֵיׁש ִלי ֲהמוֹן ַמֲחשָׁ
ַהזֹאת,

ים. תִּ בָּ ּסוֶֹגֶרת אוָֹתנּו בַּ שֶׁ
ִמְנֶהֶרת  יׁש נוֵֹסַע בְּ ד ֶאָחד ֲאִני ַמְרגִּ ִמצַּ

ַמן. ַהזְּ
יַנִים,  יֵמי ַהבֵּ ָנה, בִּ ַבע ֵמאוֹת שָׁ שְׁ ִלְפֵני כִּ

ָפה  ָהְיָתה ַמגֵּ
ים. יִּ ים ִמְפַלְצתִּ ְמַמדִּ בִּ

ְלַמְעָלה ִמ-53 ִמיְליוֹן ִסיִנים
ַאְסָיה, ָפה בְּ גֵּ מַּ ֵמתּו בַּ

ה. ֵאירוֹפָּ ְועוֹד 52 ִמיְליוֹן בְּ
ֶהם  מּוָתה בָּ ַהתְּ ִלָיה, שֶׁ ַאְנגְּ ָפִרים בְּ ָהיּו כְּ

ָהְיָתה 
ים. ָרה ֲאָנשִׁ מוָֹנה ִמּתוְֹך ֲעשָׂ ל שְׁ שֶׁ

ִפּיּוָתם. דּו ֶאת שְׁ ַער ְוִאבְּ ים ָחלּו ִמצַּ ַרבִּ
חָֹרה' - ָקְראּו ָלּה. ָפה ַהשְּׁ גֵּ 'ַהמַּ

יַנִים ַהיֶַּדע  יֵמי ַהבֵּ בִּ ֲעָנה ָהְיָתה ָאז, שֶׁ ַהטַּ
ל, ָהְרפּוִאי ָהָיה דַּ

ין  ר בֵּ שֶׁ ים לֹא ֵהִבינּו ֶאת ַהקֶּ ְורֹב ָהֲאָנשִׁ
ָפה. גֵּ ָפה ַלמַּ גֵּ ּגוְֹרֵמי ַהמַּ

ֵהר, יָלא, לֹא ָיְדעּו ְלִהזָּ ִממֵּ
ְוַהּתוָֹצאוֹת ָהיּו נוָֹראוֹת.

ב ְלַעְצִמי ֲאִני חוֹשֵׁ
נּו, לָּ ַעל ַהּדוֹר שֶׁ

 ַעל ַהיֶַּדע ָהַרב, ַהְמַאְפֵין ֶאת עוַֹלם 
ָהְרפּוָאה,

חּוִדית  ָבה ַהיִּ ְחשָׁ ְבָחנּות ְוַהמַּ ַעל ַהמֻּ

ַמן ִמְנֶהֶרת ַהּזְ י ּבְ מֹוְיׁשִ
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ל ֶיֶלד. ַעל כָּ
ָפה  גֵּ מַּ אן בַּ ר כָּ ְוַיַחד ִעם זֹאת, ְמֻדבָּ

עוָֹלִמית,
בוָֹתיו ָטן, ֶחֶרף ַמְחשְׁ ר ָהָאָדם ַהקָּ ֲאשֶׁ

יָּם, ִליָטה, ְוַלְמרוֹת ַהיֶַּדע ָהַרב ַהקַּ ַעל שְׁ
ב ָנבוְֹך, ְולֹא יוֵֹדַע  ִנצָּ

יַע ְלַהצִּ
ְרֵכי ְרפּוָאה." דַּ

בוֹת ֲעֻמּקוֹת,  ה ֵהם ַמֲחשָׁ א: "ֵאלֶּ ִאמָּ
י, מוְֹישִׁ

יְך ַלֲחׁשֹב: ָהָבה ַנְמשִׁ
יׁש?" ה ַמְרגִּ ָמה ַאתָּ

יׁש ָקָטן. "ֲאִני ַמְרגִּ
ָבר, ל דָּ סוֹפוֹ שֶׁ בְּ יׁש, שֶׁ ֲאִני ַמְרגִּ

יֵּׁש ָלנּו  ְמיוִֹני, שֶׁ עוָֹלם דִּ רּוִיים בְּ ֲאַנְחנּו שְׁ
ֶיַדע.

ים ַחיֵּי ּתוָֹרה, ר ַחיִּ ְוַגם ֲאַנְחנּו, ֲאשֶׁ
ִליָטה, ל שְׁ בוֹת שֶׁ ים ַמֲחשָׁ חוִֹוים ְלִעתִּ

רוֹן ְוהוָֹבָלה. ְוִכשָּׁ
ר ֵאֵלינּו רּוְך הּוא ְמַדבֵּ דוֹׁש בָּ ֲאָבל ַהקָּ

ִנים ׁשוָֹבִבים'. ִאּלּו אוֵֹמר: 'ׁשּובּו בָּ כְּ
ל  תוְֹך ַמְסלּול שֶׁ ָאָדם ָיכוֹל ִלְהיוֹת בְּ

ם, ֲעבוַֹדת ַהשֵּׁ
ָכל ֶרַגע, ָכל יוֹם, בְּ ַוֲעַדִין לֹא חוֶֹוה בְּ

ִחיָדה, ֶאת ָהֱאֶמת ַהיְּ
ֵעת. ר ְזִמיָנה ֲעבּוֵרינּו כָּ ֲאשֶׁ

עוָֹלם ֶטַבע. ֵאין בָּ שֶׁ
ָרִטית. ָחה פְּ גָּ ַהשְׁ ַהּכֹל בְּ

ל, לֵּ ְוָעֵלינּו ִלְזּכֹר ִלְצעֹק ּוְלִהְתפַּ
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חּוִמים  ָכל ַהתְּ ל בְּ דֵּ תַּ ּוְלִהשְׁ
ע... ֵדי ְלִהוָּשַׁ כְּ

ה, ִפלָּ נּות ַהתְּ ד ֶאָחד ֵיׁש ֶאת ָאמָּ ִמצַּ
ִני זוֹ ַמֲחָלה ִעם ֶמֶסר ֶחְבָרִתי. ד שֵׁ ִמצַּ
מֹר  ֵדי ִלשְׁ מֹר ַעל ַעְצֵמנּו כְּ ָעֵלינּו ִלשְׁ

ים. שִׁ ִרים ְוַעל ַהַחלָּ ַעל ַהְמֻבגָּ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָעמּוס  י כָּ ִלישִׁ ד שְׁ ִמצַּ

תוְֹך בְּ
ַחיָּיו, ימוֹת ַהֲחָדׁשוֹת בְּ שִׂ ַהמְּ

יב  נּוי ִלְראוֹת ּוְלַהְקשִׁ ְוֵאינוֹ פָּ
ֵלִמים, ְלעוָֹלמוֹת שְׁ

ִסּכּון. ָהְפכּו ִלְהיוֹת בְּ שֶׁ
א  ל ַסבָּ ִדידּות שֶׁ י ַעל ַהבְּ ְבתִּ ָחשַׁ

א,  ְוַסְבתָּ
ָנה  כָּ ֲחָלה, ְוַהסַּ מַּ חוֶֹלה בַּ ֵכן שֶׁ ַעל ַהשָּׁ

ָכל ֶרַגע. ְמַאיֶֶּמת בְּ
ֶרְך  ֵאין ָלּה דֶּ ֵכָנה ָהֲעִריִרית, שֶׁ ַעל ַהשְּׁ

ְלִהְתמוֵֹדד, ְועוֹד."

ת. ר, ַוֲאִני ִמְתַרגֶּשֶׁ ה ְמַדבֵּ - "ַאתָּ
רּות  גְּ ֲהִליְך ַהִהְתבַּ ה ֶאת תַּ ֲאִני ָחשָׁ

ָך, לְּ שֶׁ
חּור, ל בָּ ֵהן ַנֲחָלתוֹ שֶׁ ְוֵאת ַהֲהָבנוֹת, שֶׁ

יל ְלִהְתּבוֵֹנן, כִּ ר ַמשְׂ ֲאשֶׁ
יֵּׁש ָלנּו חּוִדי שֶׁ ְפִקיד ַהיִּ ּוְלָהִבין ֶאת ַהתַּ

ֶרת זוֹ. ְתקּוָפה ְמַאְתגֶּ בִּ
ָרָמה זוֹ. ׁשּוט ַלֲחׁשֹב בְּ ֶזה לֹא פָּ

ִסיִסּיוֹת,  בוֹת בְּ ֲחשָׁ מַּ ַקע בַּ ר ְלִהתָּ ֶאְפשָׁ
ְגָרה. יב ֶאת ַהשִּׁ יִתי ְלָהשִׁ ִפיָּ ל ָרצוֹן כְּ שֶׁ

יָּם, ב ַהקַּ צָּ ל ַזַעם ַעל ַהמַּ שֶׁ
בוֹת  ל ִהְצַטְמְצמּות ִויִריָדה ְלַמֲחשָׁ שֶׁ
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ִליִלּיוֹת, שְׁ
ְועוֹד.

ַוֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְזּכֹר,
נּוָעה,  חֶֹסר תְּ לּוא בְּ כָּ ָעֵלינּו ְלַסיֵַּע ְלִמי שֶׁ שֶׁ

ר,  ֶאְפשָׁ ָכל ִמי שֶׁ ְוַלֲעזֹר ְוִלְתמְֹך בְּ
ּוִבְדָרִכים ֲחָדׁשוֹת. 

יָּה, ֲהמוֹן ֲעשִׂ ֲאַנְחנּו ְרִגיִלים ִלְהיוֹת בַּ
יָּה ִמּסּוג ַאֵחר." ת ֲעשִׂ ֶרַגע ִנְדֶרשֶׁ כָּ

א, ן, ִאמָּ - "כֵּ
ִני ד שֵׁ צַּ מִּ יְך ְולוַֹמר ָלְך, שֶׁ ָרִציִתי ְלַהְמשִׁ

ַמן ב ַעל ִמְנֶהֶרת ַהזְּ ֲאִני חוֹשֵׁ
קוֹם ֶהָהפּוְך. ֵמַהמָּ

ֶרט' ַהזֶּה לֹא ָהָיה  ַה'סֶּ ה ְלַדְמֵין שֶׁ ּבוִֹאי ְנַנסֶּ
ַקיָּם,

ְסִריט ֲעִתיִדי  ֶרת ִלי ַעל תַּ ְוָהִיית ְמַספֶּ
ֶזה. כָּ

ֲאִני ַמְבִטיַח ָלְך,
ּלֹא ָהִייִתי ַמֲאִמין, ָהִייִתי אוֵֹמר ָלְך  שֶׁ

ַאתְּ ְמֻדְמֶיֶנת שֶׁ
ְסִריט ָהזּוי'. ֶזה 'תַּ

יַח, ֶחְבֵלי ָמשִׁ בְּ ים ְמַדְמְיִנים שֶׁ ֲאָנשִׁ
ִיְהיּו ִמְלָחמוֹת ְוִהְתמוְֹדדּות ִעם אוְֹיִבים 

ִנְרִאים,
ַמִים, ֵזָרה ִמשָּׁ ּוְלַבּסוֹף ִנֲחָתה ָעֵלינּו גְּ

י ּפוֵֹסק. ְלתִּ ר בִּ ר זוַֹרַעת ֲחָרָדה ְוֶאְתגָּ ֲאשֶׁ
ֶכת עוֹת ַמְרִחיקוֹת ַהלֶּ פָּ ְוַהַהשְׁ

נָּה. ָכל פִּ רוֹת בְּ ִנכָּ
ַלַחץ. ים בְּ ֲאָנשִׁ

ָהִיית ְצִריָכה ִלְראוֹת ֶאְתמוֹל ֵאיֶזה ַמֲאָבק 
יִצים, ְבִנית בֵּ ּכֶֹלת ַעל תַּ מַּ ָהָיה בַּ
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ים ׁשוֲֹעִטים ִלְקִנּיוֹת. ּוְבֵאיֶזה ַלַחץ ֲאָנשִׁ
ה  ל ִסבָּ שֶׁ ה ַהֲחָרָדה ִהיא בְּ מָּ ַעד כַּ

ית, ֲאִמתִּ
ה ָהָאָדם ַמְכִניס ֶאת ַעְצמוֹ  מָּ אוֹ כַּ

ַלֲחָרָדה,
ר ְלֵהָרַגע." ְוֵכיַצד ֶאְפשָׁ

בוֹת  ה ַמֲעֶלה ַמֲחשָׁ י, ַאתָּ - "מוְֹישִׁ
ּבוְֹגרוֹת.

ם, ָך שָׁ ֲאִני ִאתְּ
בוֹת ּדוֹמוֹת. ֶבת ַמֲחשָׁ חוֹשֶׁ

ּפּוַח לֹא ָנַפל ָרחוֹק ִמן  ְרֶאה, ַהתַּ נִּ כַּ
ָהֵעץ...

יָרה, ְוַיַחד ִעם זֹאת ַמְזכִּ
בוֹת ַמֲחִליׁשוֹת, ֲחשָׁ ר ַהמַּ ֲאשֶׁ כַּ שֶׁ

ּזוֹ ֲעַצת ַהיֵֶּצר ָהַרע. ָעֵלינּו ְלִהזֵָּכר שֶׁ
ֵדי ְלִהזֵָּהר, ָעֵלינּו ִלְפקַֹח ֵעיַנִים כְּ

ֶקת. ִהירּות לֹא ַמְספֶּ ַוֲעַדִין ַהזְּ
ִלים ִעם  ים ְלָהִבין ּוְלַהשְׁ ה ַלֲאָנשִׁ ָקשֶׁ

ָנה. כָּ ּגֶֹדל ַהסַּ
ים ִמְתָקְרִבים ֶזה ָלֶזה. ֲאָנשִׁ

יק ִהיְגֶיָנה, ֵאין ַמְספִּ
ֶקֶצב ְמַסְחֵרר. ת בְּ ָקה ִמְתַרֶחשֶׁ ַהַהְדבָּ

קּוחוֹת, ֵעיַנִים פְּ ַחיִָּבים ִלְצעֹד בְּ
ְלִהזֵָּהר,

ַמן: ל ַהזְּ ְצָוה שֶׁ ִלְזּכֹר ֶאת ַהמִּ
ם', ַמְרתֶּ 'ְוִנשְׁ

ְוַיַחד ִעם זֹאת,
ּקוֹל ֶהָחָדׁש ׁש בַּ מֵּ תַּ ְלִהשְׁ

ַהּקוֵֹרא ָלנּו:
ְלִהוֵָּלד ֵמָחָדׁש,

ְלִהְתרוֵֹמם,
ם, ִקְרַבת ַהשֵּׁ ִלְהיוֹת בְּ

ה, ּוֶבֱאמּוָנה ְמאֹד ֲעֻמקָּ
ַהּכֹל ְלטוָֹבה. שֶׁ

ָך ְמאוֹד ְנכוֹנוֹת. לְּ בוֹת שֶׁ ֲחשָׁ ַהמַּ
נּו ִהְתּבוְֹננּות ת ֵמִאתָּ ִנְדֶרשֶׁ

ה ֲחָדׁשוֹת. ֻעלָּ ְוַדְרֵכי פְּ
י, ָעֵלינּו ַלֲחׁשֹב ֶעְרכִּ

י, ְלִהְתַנֵהג ֶעְרכִּ
ְוִלְדאֹג ְלַעְצֵמנּו ְוַלּזּוַלת.
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י, ַאתְּ ִנְרֵאית ִלי ְמאוֹד ְמתּוָחה." מִּ - "תַּ
א, - "לֹא ָנכוֹן, ִאמָּ

ְכָלל! ֲאִני לֹא ְמתּוָחה בִּ
ה ְלַזהוֹת ֶאת ָהְרָגׁשוֹת  ַאתְּ ְסָתם ְמַנסָּ

י..." לִּ שֶׁ
ט  ִית ִעם ַמבָּ בַּ - "ֲאָבל ַאתְּ ִמְסּתוֶֹבֶבת בַּ

זוֵֹעף,
ה." בָּ ר ֶאת ַהסִּ ה ְלַאתֵּ ַוֲאִני ְמַנסָּ

- "גַּם ֲאִני לֹא ְמִביָנה ַמה ּקוֶֹרה ִלי," 
יָפה. ְנשִׁ י בִּ מִּ רוֶֹטֶנת תַּ

ב ֶרַגע." - "ָאז ּבוִֹאי ֵנשֵׁ
ֵסֶדר..." א, לֹא ָצִריְך. ַהּכֹל בְּ - "לֹא, ִאמָּ

יָרה אוָֹתְך. י, ֲאִני ַמכִּ מִּ - "תַּ
ה." פָּ ִבי ְלָיִדי, ַעל ַהסַּ ּבוִֹאי, שְׁ

א ׁשוָֹהה...  ִאמָּ

א." ן,  ִאמָּ י: "כֵּ מִּ תַּ
ה ָלְך."  - "ֲאִני ְמַחכָּ

י ּבוָֹהה. מִּ תַּ
תוָֹכּה, ְמַפנָּה ָמקוֹם. א בְּ ִאמָּ

י ְלַחְלֵחל ֵאֶליָה. מִּ ל תַּ ּה שֶׁ ה ְלַנְפשָׁ ַמְרשָׁ
ל  ָמעוֹת ַחּמוֹת שֶׁ תוָֹכּה. דְּ ָמעוֹת בְּ ה דְּ ָחשָׁ

ּה. לָּ ֶרת שֶׁ גֶּ ְתבַּ ַהמִּ
ר. ֵאב ּוֶמַתח לֹא ֻמְגדָּ ה כְּ ישָׁ ַמְרגִּ

יָרה, ּוְללֹא ַהְזָמָנה ְישִׁ
צוֹת ְוגוְֹלׁשוֹת  י ְמַבְצבְּ מִּ ל תַּ ְמעוֶֹתיָה שֶׁ דִּ

מוַֹרד ֶלְחָיּה. בְּ
ֲאִני לֹא  א, ֲאִני ַמְבִטיָחה ָלְך, שֶׁ - "ִאמָּ

ְמִביָנה ַמּדּוַע ֲאִני ּבוָֹכה."
א ׁשוָֹהה, ִאמָּ

יׁש? ר ְלַהְרּגִ קֹורֹוָנה. ֻמּתָ

גרת
מתב

 ול
נכת

למח
א, 

לאמ
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ִמְתָקֶרֶבת,
ֶכם. יָחה ָיד ַעל שֶׁ ַמנִּ

ים. ֶלג ַמִים ַחיִּ מוֹ פֶּ ָמעוֹת זוְֹרמוֹת כְּ ַהדְּ
 ֵיׁש ְרׁשּות ָלְרָגׁשוֹת ְלִהְתַקיֵּם.

ה ִלי. - "ָקשֶׁ
ָחָלל, ה ּפוַֹסַעת בֶּ ישָׁ ֲאִני ַמְרגִּ

ִביָדה. ְללֹא ּכַֹח כְּ
ֵאין ִלּמּוִדים,

רּור, ב לֹא בָּ צָּ ַהמַּ
ִית, בַּ ֵיׁש ֲהמוֹן ְרָגׁשוֹת בַּ

ִרים, ְרָגׁשוֹת לֹא ֻמְגדָּ
יָּה ִלְקַראת ֶהָחג, ל ֲעשִׂ ֵלָמה שֶׁ ּוַמֲעֶרֶכת שְׁ

ר ִיְהֶיה ׁשוֶֹנה ְמאֹד ֵמָהָרִגיל. ֲאשֶׁ
ים." י ִמלִּ ְוֵיׁש ְמַעט ִמדַּ

ן, ְיָקָרה, - "כֵּ
יִכי." ְמשִׁ תַּ

- "ֲאִני ְמַפֶחֶדת.
ֶנת  ָפה, ַהְמֻסכֶּ רּו ַעל ַמגֵּ בְּ ַהְתָחָלה דִּ בַּ

ֵקִנים. ַלזְּ
ֲחָלה, מַּ קּו בַּ ָבר ִנְדבְּ ים כְּ ֵעת ַרבִּ כָּ
יָלִאים. ָכל ִמיֵני גִּ ְוֵיׁש ִסּבּוִכים בְּ

ר. ֶזה ְנִגיף לֹא ֻמכָּ
ֲאַנְחנּו ׁשוְֹמִעים ַהְצָהרוֹת,
ֱאֶמת יוְֹדִעים." ֲאָבל לֹא בֶּ
י, ּוָמה עוֹד?" מִּ - "ָנכוֹן תַּ

י. לִּ ַעת ַלֲחֵברוֹת שֶׁ ְעגַּ - "ֲאִני ִמְתגַּ
ִנים, רוִֹבים ְלִגיִלי ֵהם בָּ ִית ַהקְּ ֵני ַהבַּ בְּ

ל ְיכוִֹלים', ִבים ֶאת ַעְצָמם 'כָּ ְוֵהם חוֹשְׁ
ְוֵאין ָמקוֹם ִלְרָגׁשוֹת.

אי לֹא ְלָיָדם. ַודַּ בְּ
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ֵעיַנִיְך, ָאָגה בְּ ל דְּ ְוֵיׁש ֵאיֶזה ִמן ּדֹק שֶׁ
ר, ּדֹק לֹא ֻמכָּ

ַוֲאִני לֹא ַמְצִליָחה ְלֵהָרַגע,
ְך, יָטה בָּ ֲאִני ַמבִּ שֶׁ כְּ

ִמיד." מוֹ תָּ  כְּ

י!" מִּ - "תַּ
ֶקת אוָֹתּה. א ְמַחבֶּ ִאמָּ

את ְלַבד? ל ֶזה ַאתְּ נוֹשֵׂ - "ְוֶאת כָּ
י, ִקְרבִּ ְך בְּ ֶכת ִאתָּ ֲאִני ְמַהלֶּ
יק ְזִמיָנה ֵאַלִיְך. ְולֹא ַמְספִּ

ר. ְך ָחׁשּוב ְלַדבֵּ ל כָּ כָּ
ים - ִמלִּ ם בְּ ָאַמְרתְּ שָָׂ ְוָכל ַמה שֶּׁ

ים ּוְמבּוָגִרים. ִרים ַרבִּ גְּ ל ִמְתבַּ ְרָגׁשוֹת שֶׁ

ים ֵאיָנם הוְֹפִכים ְלִמלִּ ְרָגׁשוֹת שֶׁ
ֲעלּוִלים ִלְהיוֹת ְמִציִפים.

ים עוְֹזרוֹת ָלנּו ְלַצְמֵצם ֶאת עוַֹלם  לִּ ַהמִּ
ָהֶרֶגׁש,

ְרָגׁשוֹת ֲחבּוִיים, ְלַצְמֵצם ֶאת ָהָעְצָמה בִּ
ֶפׁש,  יר ֶאת ַהנֶּ ִלְבנוֹת ּוְלַהֲעשִׁ

ַח ּתוָֹדָעה ַוֲאזוֵֹרי חֶֹפׁש  כֶֹלת ְלַפתֵּ ְוֶאת ַהיְּ
ּוְבִחיָרה.

ר, ָחׁשּוב ְמאֹד ְלַדבֵּ
ה. ָיִמים ֵאלֶּ ְפָרט בְּ בִּ

בּולוֹת, ר ּוָברּור יוֵֹצר גְּ עוָֹלם ְמֻסדָּ
ּוַמְקִטין ֲחָרָדה.

ים ְללֹא ֲהפּוָגה, ּנּוִיים ִמְתַרֲחשִׁ ר ַהשִּׁ ֲאשֶׁ כַּ
רּוָרה, ֶרת לֹא בְּ ְסגֶּ ַהמִּ

ְוַהֲחָרָדה עוָֹלה...
ַהְכִחיׁש. ְוֵאין ַמה לְּ
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, ָאַמְרתְּ ִפי שֶׁ כְּ
ַני. ָאָגה ַעל פָּ ה ֶאת ַהדְּ ַאתְּ רוֹאַָ

ְוַיַחד ִעם זֹאת, 
יַע ּוְלַנֵחם אוָֹתְך, ן רוָֹצה ְלַהְרגִּ ֲאִני כֵּ

י לִּ ָאגוֹת שֶׁ ֵחֶלק ֵמַהדְּ ְולוַֹמר, שֶׁ
ְך ַמְפִחידוֹת. ל כָּ ֵהן לֹא כָּ

ׁשּוט ֲעמּוָסה, ֲאִני פָּ
ף אוָֹתְך. תֵּ ּכֹל ְיכוָֹלה ְלשַׁ ְולֹא בַּ

י ֵהן ַעל  לִּ בוֹת שֶׁ ֲחשָׁ ְוָאֵכן ֵחֶלק ֵמַהמַּ
ית, צּוָקה ָהִרְגשִׁ ַהמְּ

ּה ֲאַנְחנּו  ָפה, ִעמָּ גֵּ ל ַהמַּ ִהיא ּתוָֹצר שֶׁ שֶׁ
ִמְתמוְֹדִדים.

ה חֶֹסר  י, ַאתְּ ָחשָׁ לִּ בוֹת שֶׁ ֲחשָׁ ּוְבתוְֹך ַהמַּ
רַֹגע ַוֲהַגנָּה.

ַאתְּ אוֶֹמֶרת ִלי. ֵמָחה, שֶׁ ֲאִני ְמאֹד שְׂ
ַאתְּ צוֶֹדֶקת,

ר יוֵֹתר. ְוָעַלי ְלַדבֵּ
תוִֹכי בְּ י, ֲאִני רוָֹצה לוַֹמר ָלְך, שֶׁ מִּ תַּ

ִריִאים ּוְמֻחזִָּקים נֵֵּצא בְּ ֲאִני ַמֲאִמיָנה שֶׁ
ָפה ַהּזֹאת. גֵּ ֵמַהמַּ

ִרים! ם ְיָלִדים ֶנְהדָּ ַאתֶּ
ָאִרים  ם ׁשוְֹמִרים ַעל ַעְצְמֶכם, ְוִנשְׁ ַאתֶּ

ִית, בַּ בַּ
ק. בֵּ ם לֹא ִנדַּ ּוְבֶעְזַרת ַהשֵּׁ

ְצָדָקה ּוְתִחנָּה ים בִּ ִלים ּוַמְרבִּ לְּ ָאנּו ִמְתפַּ
ָרֵאל, ל ַעם ִישְׂ ֲעבּור כָּ

ֶדר ְזכּות ֵליל ַהסֵּ בִּ ים שֶׁ ּוְמַקוִּ
ִנְרֶאה ֶאת ַהְיׁשּוָעה.

ע ְזַמן ָקבּוַע ְקבַּ נִּ ֲאִני רוָֹצה שֶׁ
ר. ָכל ֶעֶרב ְלַדבֵּ בְּ

יׁש. ַיַחד ּוְלַהְרגִּ ֶבת בְּ אוֹ ֲאִפּלּו ַרק ָלשֶׁ

ָבר, ְועוֹד דָּ
ה יוֵֹתר  ַאתְּ ִנְרֵאית ַהְרבֵּ

טוֹב!"
א, - "ּתוָֹדה, ִאמָּ

ִמי  ה ֶאת ַעצְּ ישָׁ ֲאִני ַמְרגִּ
ֵמָחָדׁש."
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ּפוַֹסַעת
ְרחוֹבוֹת ֵריֵקי ָאָדם, בִּ

ם. עוָֹלם ָקפּוא, ִנְרדָּ
מוָֹסדוֹת ְנעּוִלים.
ים ְמבָֹהִלים ֲאָנשִׁ

ְדָרָכה, חוִֹצים ֶאת ַהמִּ
ֲאִני עוֶֹבֶרת. שֶׁ כְּ

ִמיָכה, ָבר ָהְיָתה ִלי תְּ כְּ
ם מוָֹרה, ָהְיָתה שָׁ

י ַאֶחֶרת. ְבתִּ ָבר ָחשַׁ כְּ
ְוׁשּוב, 

ק, ָבה ְלַחבֵּ ִדידּות שָׁ ַהבְּ
ק. יק, ְיַדבֵּ ִגיף ַיזִּ ן ַהנְּ פֶּ

ן ֲעבּוִרי? ֵאיִני יוַֹדַעת ַמה ּיוֵֹתר ְמֻסכָּ
חּוץ. ֵריק בַּ

ְפִנים. ֵריק בִּ
ִמי ִיְרֶאה אוִֹתי?

יר ְלַנֲעָרה ִמְתּמֹוֶדֶדת ׁשִ
ִדידּות בְּ
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ִדידּות ִקּיּוִמית, תוְֹך בְּ ֵאיְך בְּ
ַהְמַאְפֶיֶנת ֶאת ַחיַּי,

ֵזַרת ְנִגיף ַמְצִמית, ִנְגְזָרה גְּ
ְוֵאין ִמְפָלט ַקיָּם.

ֶעֶנת ַחיָּה, ָלּה ֲאִני ְזקּוָקה, ִמשְׁ
ָקה. ׁש ְלַהְדבָּ ֶרת, ֵמֲחשָׁ ִנְסתֶּ

ל ַהְחָזָקה ן שֶׁ ְוֵאין ַמתָּ
י, זוֹ ֲחִניָקה... תוְֹך ַנְפשִׁ בְּ

ִתיָקה. מֹר ָיֶפה ַעל ַהשְּׁ ֶאשְׁ
ִקיר, ַחּלוֹן , סוֵֹרג
ל ְנָאָקה. יר כָּ ַיְסתִּ
ַהִאם ְנִגיף הוֵֹרג?

צּוָקה?! אוֹ עֶֹמק ַהמְּ
אּו ֵעיַנִים, ּוְראּו... שְׂ

ִדידּות ִקּיּוִמית תֹוְך ּבְ ֵאיְך ּבְ
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א, ִאמָּ
ֶגד ָחָדׁש, ֲעַדִין ֵאין ִלי בֶּ

ׁש. ַתח הוֵֹלְך ְוִנְגדָּ ְוַהמֶּ
ל ַהּיוֹם ְסגּוִרים, ִית כָּ בַּ בַּ

ְוֵאין ְרׁשּות ִלְפּגֹׁש ֲחֵבִרים.

יסוִֹדּיּות ֶאת ַהֶחֶדר, יִתי בִּ ִנקִּ
ֶדר. ָבר ֵליל ַהסֵּ ְועוֹד ְמַעט כְּ
דוֹׁש? ְיָלה ַהקָּ לַּ ְהֶיה בַּ ּוַמה יִּ
ֵהיָכן ַנְחּגֹג, ְוֶאת ִמי ִנְפּגֹׁש?

ִהְבַטְחתְּ ַלֲאִפיקוָֹמן, ָחק שֶׁ שְׂ ְוַהמִּ
יַע? ַהִאם ֻהְזַמן? ַהִאם ִהגִּ

ְך? שֵׁ ה ְזַמן ֶזה ִימָּ מָּ כַּ
ְך? ֶהְמשֵׁ ְהֶיה בַּ ּוַמה יִּ

ְנָיִנים, לּו ֶאת ַהמִּ טְּ בִּ
ָהִיית ַמֲאִמיָנה?

ב לֹא ַמְרִנין, צָּ ַהמַּ
נָּה. תַּ ַהּכֹל ִהשְׁ

א ַמֲחִזיָקה ְוִאמָּ
יַע, ּלוֹ ַמבִּ ל כֻּ כָּ ט שֶׁ ַמבָּ בְּ

יַע: אֹד ַמְרגִּ מְּ ְואוֶֹמֶרת ֶמֶסר שֶׁ
"ָחׁשּוב ְלִהזֵָּהר,

ְלַהְדִריְך ּוְלָבֵאר,
ַאְך ֵאין ָמקוֹם ְלֶבָהָלה.

ה. ִפלָּ מֹר, ִנְפֶנה ֶאל ַהתְּ ִנשְׁ

ֶדר ָהְיָתה ַהְיׁשּוָעה, ֵליל ַהסֵּ בְּ
ָעה. זוֹ ַהשָּׁ ָהָיה, ִיְהֶיה בְּ ּוַמה שֶּׁ

יִקים, ּמּוִרים, ְללֹא ַמזִּ ה ְלֵליל שִׁ ִנְזכֶּ
ים. קִּ ל ַהַחְידַּ ִגיף ּוִמכָּ ְיׁשּוָעה ֵמַהנְּ

ֶדר ֵליל ַהּסֵ ְיׁשּוָעה ּבְ

48



א! - "ִאמָּ
ת ְמֻיֶחֶדת!" בָּ זוֹ ָהְיָתה שַׁ
י." תִּ ְך גַּם ֲאִני ִהְרגַּשְׁ - "כָּ

ֳך?" לְּ - " ֶמה ָהְיָתה ַהֲחָוָיה שֶׁ
- "ָהְיָתה ֲאִויָרה ִנְפָלָאה

ל  ַיַחד, ִעם כָּ ת בְּ בָּ ל ֶאת ַהשַּׁ ְלַקבֵּ
ָחה. פָּ שְׁ ַהמִּ

יָרה, ַהשִּׁ
ָמעוֹת  ת, ְוַהדְּ ְרגֶּשֶׁ פּות ַהנִּ תְּ תַּ ַהִהשְׁ

ְך... לָּ שֶׁ
ְך, ּוַבֶהְמשֵׁ

ְרָחב  מֶּ ִהְתַנֲהלּו בַּ ְנָיִנים שֶׁ ַהמִּ
תּוַח. ֶזה ָהָיה ְמרוֵֹמם. ַהפָּ

דוֹׁש ְוַתְלִמיָדיו,  ֲאִרי ַהקָּ י בַּ ְרתִּ ִנְזכַּ
ל ֶאת  דוֹת ְלַקבֵּ ר ָיְצאּו ֶאל ַהשָּׂ ֲאשֶׁ

ה. ְלכָּ ת ַהמַּ בָּ ֵני שַׁ פְּ
ִציאּות  י ַעל ַהמְּ ְבתִּ ָחשַׁ שֶׁ ָעָבר , כְּ בֶּ

ַהּזֹאת,
י. לִּ ְמיוֹן שֶׁ ית ֶאת ַהדִּ ֶזה ִהצִּ

קּוָפה  תְּ י ִלְחיוֹת בַּ ּתוַֹקְקתִּ ְוִהשְׁ
ַהִהיא...

ת - זוֹ ָהְיָתה ַהֲחָוָיה. בָּ שַׁ בְּ
תּוַח ִלְקַראת  ְרָחב ַהפָּ ָלֵצאת ַלמֶּ

ִקיָעה. ַהשְּׁ
ַלל ְצָבִעים,  שְׁ עּו  בִּ ַמִים ִנְצבְּ ַהשָּׁ

ה ָאְפָפה ֶאת ָהעוָֹלם, ַוֲאִויַרת ַהְקֻדשָּׁ
ָבבוֹת, יָתה ֶאת ַהלְּ ִהצִּ

ּנּוי ָהֲאִויָרה, שִׁ ר ָהָיה ָלַגַעת בְּ ֶאְפשָׁ
ַפע,  שֶׁ ה ַהּיוֶֹרֶדת בְּ ֻדשָּׁ קְּ בַּ

ֵלב ָרָחב, ֶלת בְּ ּוִמְתַקבֶּ
ּוַבְדָמעוֹת ַעל ֶרַקע ֶהָהִרים 

ְקָרא ת ַוּיִ ּבָ ׁשַ
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ְרָחב, ְוַהמֶּ
ל  ת שֶׁ נּוָעה ִנְרגֶּשֶׁ ִרים תְּ ְזִמיִנים ּוְמַיצְּ ַהמַּ

ה. ִבים, ּוְקֻדשָּׁ ין ַהּתוֹשָׁ ַאְחָוה בֵּ
תּוַח, ְרָחב ַהפָּ מֶּ ִהְתַנֲהלּו בַּ ְנָיִנים שֶׁ ל ַהמִּ כָּ

ָבה ֶזה ַלזֶּה. ְמִתינּות ּוְבַהְקשָׁ ָנֲהגּו בִּ
ְוַיַחד ִעם זֹאת,

ֵני  ל שְׁ ָלִלים, ֶמְרָחק שֶׁ ְמרּו ַעל ַהכְּ שָׁ
ם. ין כֻּלָּ ֶמְטִרים בֵּ

מֹר, ר ְוִלשְׁ ָאה ְלַבקֵּ בָּ ָטָרה, שֶׁ שְׁ ַהמִּ
ָבר. לֹא ֵהִעיָרה ָלנּו דָּ

י. ם ֲאִמתִּ ֶזה ָהָיה ִקּדּוׁש ַהשֵּׁ
יתוֹת ְצחוֹרוֹת, ַטלִּ ים ָהיּו ְמֵלִאים בְּ ִבישִׁ ַהכְּ
ָבה  גָּ ְתׁשּוָקה ִנשְׂ ְוֶנֶפׁש ְיהּוִדי ַאַחת ָנָעה בִּ

ְלֶעְליוֹן."
ָפה  שָׂ ָך בְּ לְּ ה ְמָתֵאר ֶאת ַהֲחָויוֹת שֶׁ - "ַאתָּ

ְמאוֹד ִצּיּוִרית.
עֶֹמק  י ָלַגַעת בְּ ֶסת, ִהְצַלְחתִּ ְרפֶּ ֵמַהמִּ

ַהֲחָוָיה,
ָרֵאל, ַלל ִישְׂ ל כְּ ִפּלוֹת שֶׁ ּוְלִהְצָטֵרף ַלתְּ

ׁשּועוֹת. יָּכּות ְוַליְּ ִמיָהה ַעזָּה ַלשַּׁ ִמּתוְֹך כְּ
ִהירּות  ַהּתוָֹדָעה ְוַהזְּ ֵמָחה שֶׁ ֲאִני שְׂ

כּוָנה, ֵבי ַהשְּׁ ְמַחְלֶחֶלת ְלתוֹשָׁ
מֹר ֶזה  ֲאָמץ ִלשְׁ מַּ ם לוְֹקִחים ֵחֶלק בַּ ְוֻכלָּ

ַעל ֶזה.
ים ּוְמַיֲחִלים ַלֲהָטָבה ֲאַנְחנּו ְמַצפִּ

ִקים. ְדבָּ ב ַהנִּ ַמצַּ ְוִליִריָדה בְּ
זֹאת נוַֹטַעת ּכוַֹח ְוִתְקָוה. ת כָּ בָּ שַׁ

ֶפַסח? ֲאָבל, ַמה ִיְהֶיה בְּ
ֶדר?" ֵליל ַהסֵּ ַמה ִיְהֶיה בְּ

- "ַאֲהרִֹני,
ִנְפָרד, ל יוֹם בְּ ים כָּ ָנכוֹן ְלַהּיוֹם ָאנּו ַחיִּ
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ָכל יוֹם,  ְתחוְֹלִלים בְּ ּנּוִיים ַהמִּ ַהשִּׁ
ָאֶרץ  ָפה זוַֹרַעת בָּ גֵּ ַהמַּ ְלּבּול, שֶׁ ְוַהבִּ

ּוָבעוָֹלם,
ֶרת ָלנּו ְלַתְכֵנן ְוַלֲחׁשֹב  לֹא ְמַאְפשֶׁ

ָקִדיָמה.
ָפה  גֵּ ַהמַּ ַרק ְלִהְתמוֵֹדד ּוְלַיֵחל שֶׁ

ָעֵצר. תֵּ
ִצים, נּו ִמְתַאמְּ לָּ כֻּ

ה ּוְתִחנָּה, ְתִפלָּ ים בִּ ַמְרבִּ
לוֹת טוֹבוֹת, ִלים ַקבָּ ְמַקבְּ

נוְֹתִנים ְצָדָקה,
ין ְמתּוָחה  ת ַהדִּ דַּ מִּ זוְֹכִרים שֶׁ

עוָֹלם, בָּ
ִזי  ְרכָּ ְפִקיֵדנּו ַהמֶּ ְוזוְֹכִרים ֶאת תַּ

יהּוִדים. כִּ

ָלִלים  מֹר ַעל ַהכְּ ָאנּו ַחיִָּבים ִלשְׁ
ים לֹא ְלַזְלֵזל. ּוְמֻצוִּ

ר ַעל  בֵּ ה ְלִהְתגַּ חּוִרים ְמאֹד ָקשֶׁ ַלבַּ
עּוִרים, ֵאׁש ַהנְּ

ַח ּתוָֹדָעה, ֲאָבל ַחיִָּבים ְלַפתֵּ
אן ַאְחָריּות ֶחְבָרִתית. יֵּׁש כָּ ְוִלְזּכֹר שַׁ

כֶֹלת ִלְראוֹת ֶאת  ֵאין ָלנּו ֶאת ַהיְּ
ָלב ֶזה ְלֶרַגע ֶאָחד, שָׁ ַעְצֵמנּו בְּ

ֵחֶלק ִנְפָרד ֵמַהֶחְבָרה. כְּ
ִקים,  ָכל יוֹם עוֹד ִנְדבָּ ְלַצֲעִרי ֵיׁש בְּ

ֶרץ, ָכל ַהמֶּ יֵּס בְּ ְוָעֵלינּו ְלִהְתגַּ
ֲאָמץ ַהֶחְבָרִתי. ֵחֶלק ֵמַהמַּ כְּ

ים: "ַהּיוֹם ִאם  ְתִהלִּ סּוק בִּ ֵיׁש פָּ
ָמעּו" קֹלוֹ ִתשְׁ בְּ

ִמי יוֵֹדַע ָמה ֵיֵלד יוֹם? ּוַמה ֶיֱאַרע 
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ָלָאָדם ָמָחר?!
א  ֲעַדִין לֹא בָּ ָבר, שֶׁ ָבה ַעל דָּ ְחשָׁ ְוֶעֶצם ַהמַּ

ָלעוָֹלם,
ֶרת. ָבר – ְמֻיתֶּ ְוֵאין ָהָאָדם יוֵֹדַע ָעָליו דָּ

סּוק ַהזֶּה ַמְתִאים   ה ַהפָּ מָּ ֲחׁשֹב כַּ תַּ
קּוָפה ַהּנוְֹכִחית. ַלתְּ

ֲאַנְחנּו ְמַתְכְנִנים, שֶׁ כְּ ִציאּות ִהיא שֶׁ ַהמְּ
מֹר  ֵדי ִלשְׁ בוֹהַּ כְּ ֵזרוֹת ִנֲחתוֹת ִמגָּ ְוַהגְּ

ָעֵלינּו,
ל  יׁש אוָֹתנּו ִעם ַאְכָזבוֹת ּוִבְזּבּוז שֶׁ ֶזה ַמְפגִּ

ים. ַאבִּ ַמשְׁ
ִלים, לְּ ָאנּו ִמְתפַּ

ְתִחנָּה ּוְצָדָקה, ים בִּ ַמְרבִּ
ּטּום  מוֹ פִּ הוָֹסַפת ְקָטִעים ֲחׁשּוִבים כְּ בְּ

טֶֹרת, ַהקְּ
ת ָחָלה. בָּ ֶעֶרב שַׁ י בְּ תִּ ִהְפַרשְׁ

ָבה, נּו ֲהמוֹן ֲעָנָוה ְוַהְקשָׁ ת ֵמִאתָּ ִנְדֶרשֶׁ
ְהֶיה. יִּ ית ִעם ַמה שֶׁ ּוְזִריָמה ַנְפשִׁ

ֲאַנְחנּו ַמֲאִזיִנים שֶׁ אי, כְּ ּוְבַודַּ
ַלּקוֹל ָהרּוָחִני,

ים, ְלַצו ַהַחיִּ
ֶדר תש"פ, ָדה ְוֵליל ַהסֵּ יַמת ַהַהגָּ ִלְמשִׂ

ֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים,
ְסיוֹנוֹת, ְחׁשוִֹלים ְוַהנִּ ל ַהנַּ ּתוְֹך כָּ מִּ שֶׁ

ּוב  ֶדר ִמּתוְֹך ִישּׁ יַע ְלֵליל ַהסֵּ ַנְצִליַח ְלַהגִּ
ַעת, ַהדַּ

ֵאת, ֶיֶתר שְׂ ְוַנְצִליַח ְלַקיֵּם, בְּ
ּמּוִרים. ֶאת ֵליל ַהשִּׁ

ָרט. ַלל ְוַלפְּ ְוִלְראוֹת ְיׁשּועוֹת ַלכְּ
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א, - "ִאמָּ
ֲאִני לֹא ַמֲאִמיָנה!
ָנה? כָּ ֶזה ּגֶֹדל ַהסַּ

ַיַחד? ָמה, לֹא ִנְהֶיה בְּ
ַחד! ֵדל, ַמֲחִניק ַהפַּ גָּ

ֶדר, ֵליל ַהסֵּ
ים. נּו ְמֻסבִּ לָּ כֻּ

ֶדר, ר ַהתֶּ ׁשּוט, ֻמכָּ פָּ
ים. ֵדִלים ּוִמְתַרבִּ גְּ

א א, ַסבָּ ִלי ַסְבתָּ ָנה בְּ ְוַהשָּׁ
שּׂוִאים, ָהַאִחים ַהנְּ

ע? ָבר ִנְקבַּ ַהִאם ֶזה כְּ
ֵיׁש רּוַח ְנָכִאים."

- "ָנכוֹן, זוֹ ַאְכָזָבה,
ם', זוֹ ִמְצָוה. ַמְרתֶּ 'ְוִנשְׁ

ים דוִֹלים ְוַגם ְקַטנִּ גְּ
ִנים. ו, ָלַרבָּ ָמִעים ַלצַּ ִנשְׁ

ַצר, יׁש יוְֹצִאים ִמן ַהמֵּ ַנְרגִּ
ט ָהַפְך ִמְבָצר. יֵתנּו ַהקַּ בֵּ

ָעה, יב ַלעֶֹמק, ְלַצו ַהשָּׁ ַנְקשִׁ
ׁשּוָעה. ְרַחק ַהיְּ לֹא תִּ

ם, ְלָבֵבנּו ֶאת כֻּלָּ ַנְחִזיק בִּ
אּוָלם. נּו כְּ ַנְרִחיב ִלבֵּ

ְפִנים, ב ָיַדִים ִמבִּ לֵּ ְנשַׁ
ים. ִית מּוָגנִּ בַּ ָנחּוׁש בַּ

ֶזה 'ַהּקוֹל, קוֹל ַיֲעקֹב'.
ין ִיּקֹב. ַלַחׁש, דִּ גַּם בְּ

ֶדר תש"פ ֵליל ַהּסֵ
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ה ְוַתֲחנּוִנים ְתִפלָּ בִּ
דוִֹלים ,ְזֵקִנים. יַע ַטף, גְּ נוֹשִׁ

ּמּוִרים ֵליל שִׁ
ִמְצַרִים. מוֹ בְּ כְּ

יתוֹ, ן בֵּ ְפתַּ א ִממִּ ִאיׁש לֹא ֵיצֵּ
ים'. ּוִבְפִנים, ׁשוִֹתים 'ְלַחיִּ

ַהְבָטָחה, טּוִחים בַּ בְּ
ָחה." גָּ ַהשְׁ ִבים בְּ ְמֻסבָּ
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