
כתבה: תמר זקס

אֹור ַהּתֹוָרה 
ֵמִאיר ֶאת 
ַהֲחֵׁשָכה



ַמן. בּו ָהאֹורֹות ִמּזְ ים ּכָ ּתִ ַחּלֹונֹות ַהּבָ ַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת. ּבְ ָהְיָתה זֹו ׁשְ
ָטן  י ַהּקָ א ְוקֹוּבִ ל ִאּמָ ִסיעֹוֵתיֶהם ׁשֶ ל ָאִביב. ַרק קֹול ּפְ ִעיר ּתֵ ִוד ּבָ ֶלְך ּדָ ְרחֹוב ַהּמֶ ַרר ּבִ ֶקט ׂשָ ׁשֶ

ְרחֹוב. ַמע ּבָ ִנׁשְ

י. ַאל קֹוּבִ ַאף ַחּלֹון?" ׁשָ ה לֹא דֹוֵלק אֹור ּבְ ְך? ָלּמָ ל ּכָ ה ָחׁשּוְך ּכָ "ָלּמָ
ִליׁשֹן  ָהְלכּו  ָבר  ּכְ ם  ּלָ "ּכֻ ָיָדּה,  ַעל  ׁשֶ עֹון  ָ ּשׁ ּבַ יָטה  ְוִהּבִ א  ִאּמָ ָעְנָתה  ְמֻאֶחֶרת,"  ָעה  ָ "ַהּשׁ

ַמן." ִמּזְ

ָאַמר  ה,"  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ּקֹוָמה  ּבַ אֹור  ּדֹוֵלק  ִמּמּול,  ִית  ּבַ ּבַ ְלַמְעָלה,  ם,  ׁשָ ם.  ּלָ ּכֻ לֹא  "לֹא, 
יַע ְלֵעֶבר ַהַחּלֹון ַהּמּוָאר. י ְוִהְצּבִ קֹוּבִ

ְך ְמֻאֶחֶרת?" ל ּכָ ָעה ּכָ ׁשָ ם ָהאֹור ּבְ ה ּדֹוֵלק ׁשָ א, ָלּמָ "ִאּמָ

ִנְכַנס  ּלֹו  ׁשֶ א  ַאּבָ ּוָבָכה.  ִהְתעֹוֵרר  ַמְפִחיד,  ֲחלֹום  ָחַלם  ׁשֶ ָקָטן  ֶיֶלד  ן  ָיׁשֵ ה  ַהּזֶ ֶחֶדר  ּבַ "אּוַלי 
א. יָעה ִאּמָ ְלַחְדרֹו ְוִהְדִליק ֶאת ָהאֹור ִלְראֹות ַמּדּוַע הּוא ּבֹוֶכה..." ִהּצִ



ּה ִהְדִליָקה ֶאת  ּלָ א ׁשֶ ּה ָנַפל ְוִאּמָ ּלָ ַהּמֹוֵצץ ׁשֶ ה ׁשֶ ם ַיְלּדָ ָנה ׁשָ י, "אּוַלי ְיׁשֵ יַע קֹוּבִ "אּוַלי..." ִהּצִ
ֵדי ִלְמצֹא אֹותֹו?" ָהאֹור ּכְ

ִלְפֵני  ָהאֹור  ֶאת  ְלַכּבֹות  ְכחּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ם  ׁשָ ִרים  "ּגָ י,  קֹוּבִ הֹוִסיף  א-ּוַלי,"  "ְואּוַלי 
ָהְלכּו ִליׁשֹן?" ׁשֶ

י. א ְוֵזְרָזה ֶאת קֹוּבִ "אּוַלי..." ָעְנָתה ִאּמָ

ִהְסּתֹוֵבב  הּוא  ְיָתה  ַהּבַ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ִלְפֵני  ֶרַגע  ְמאֹד.  ָעֵיף  ָהָיה  י  קֹוּבִ ְמֻאֶחֶרת,  ָהְיָתה  ָעה  ָ ַהּשׁ
ַחּלֹון ַהּמּוָאר  ֲעלּוָמה. ּבַ ר ַהּתַ ׁשֶ ה ֶאת ּפֵ ִית ִמּמּול, ְוִגּלָ ּבַ ּבַ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ יט ֶאל ַהּקֹוָמה ַהּשׁ ְלָאחֹור, ִהּבִ

ָידֹו. ּבְ ָמָרא ׁשֶ ֵסֶפר ַהּגְ ן ּבְ דֹוָלה ְוִעּיֵ תֹו ַהּגְ ָעַמד ָהַרב ּגֶֹרן ְלַיד ִסְפִרּיָ
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