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בֹוִהים  ַהּגְ ים  ּלִ ַהּגַ ֶאל  יטּו  ְוִהּבִ ַכי  ּוָמְרּדְ לֹמֹה  ׁשְ ָעְמדּו  א,  ְוַאּבָ א  ִאּמָ ל  ׁשֶ ם  ְלִצּדָ ּפּון,  ַהּסִ ַעל 
ַמִים. ָ ּסּו ֶאת ַהּשׁ ֶמת. ֲעָנִנים ֲאפִֹרים ּכִ ַעת ּבֶֹקר ֻמְקּדֶ ִפיָנה. ָהְיָתה זֹו ׁשְ צּו ַעל ּדֶֹפן ַהּסְ ִהְתַנּפְ ׁשֶ

לֹמֹה. ַאל ׁשְ "ֲאַנְחנּו ְקרֹוִבים?" ׁשָ
א. "ְקרֹוִבים ְמאֹד," ָעָנה ַאּבָ

י  ּתֵ ּבָ ּגֹות  ּגַ ֶאת  רֹוָאה  ֲאִני  ׁשֶ ֶבת  חֹוׁשֶ "ֲאִני  ָקִדיָמה,  א  ִאּמָ יָעה  ִהְצּבִ ם!"  ְלׁשָ יטּו  "ַהּבִ
ָהִעיר ֵחיָפה!"

ע ָהָארְֹך ְלִסּיּומֹו.  ּסָ ה ָקרֹוב ָהָיה ַהּמַ ים, ַעּתָ ה ָאְרָכה ָיִמים ַרּבִ ֳאִנּיָ ֶרְך ִמּפֹוִלין ּבָ ַהּדֶ
ָבר ֶאת ֶאֶרץ  ץ ֶאת ֵעיָניו. הּוא ָרָצה ִלְראֹות ּכְ ּפּון ְוִאּמֵ ַמֲעֵקה ַהּסִ לֹֹמה ֶהֱחִזיק ּבְ ׁשְ

ָרֵאל! הּוא ָרָצה ָלרּוץ ְוִלְקּפֹץ ַעל ַאְדַמת ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש! ִיׂשְ

ין. לֹמֹה עֹוד ְלַהְמּתִ "ָמַתי ֵנֵרד ֶאל ַהחֹוף?" לֹא ָהָיה ָיכֹול ׁשְ
א. ְך ַאּבָ "ְמַעט ַסְבָלנּות..." ִחּיֵ

ּקֹר ָהַעז ּוָברּוחֹות ַהֲחָזקֹות. ל ַהּנֹוְסִעים ֶאל ַהחֹוף, לֹא ָחׁש ִאיׁש ּבַ ּסֹוף סֹוף ָיְרדּו ּכָ ׁשֶ ּכְ
ַכי. לֹמֹה ּוָמְרּדְ ְיָלה?" ִהְתַעְנְינּו ׁשְ ן ַהּלַ "ֵאיֹפה ִניׁשַ

ָלנּו  ים  ְמַחּכִ ם  ׁשָ ִמּפֹוִלין.  נּו  ִאּתָ ָעלּו  ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ְקבּוַצת  ל  ּכָ ִעם  ַיַחד  ֲחִסיִדים,  ְכַפר  "ּבִ
א. נּו," ָעְנָתה ִאּמָ ּלָ ים ׁשֶ ים ַהֲחָדׁשִ ּתִ ַהּבָ

ָעה ִלְראֹות  ַפר ֲחִסיִדים ְוֻהְפּתְ ָחה ֶאל ּכְ ּפָ ׁשְ יָעה ַהּמִ ה, ִהּגִ ל ְנִסיָעה ֲאֻרּכָ עֹות ׁשֶ ְלַאַחר ׁשָ
ים. ִביׁשִ ם לֹא ִמְדָרכֹות אֹו ּכְ ים, ּגַ ּתִ ם ּבָ קֹום ֵריק ְוׁשֹוֵמם. לֹא ָהיּו ׁשָ ַהּמָ ׁשֶ

ל ָהָרִהיִטים  ְהֶיה ִעם ּכָ לֹמֹה, "ַמה ּיִ ַכי ּוׁשְ ֲאלּו ָמְרּדְ נּו?" ׁשָ ּלָ ִזים ׁשֶ יַח ֶאת ָהַאְרּגָ "ֵהיָכן ַנּנִ
נּו?" ֵהֵבאנּו ִאּתָ ׁשֶ

ְוָעׂשּו!   - ָאְמרּו  אָֹהִלים."  ָלנּו  "ִנְבֶנה  ָלֶזה,  ֶזה  ַהֲחִסיִדים  כּו  ִחּיְ ים,"  ּתִ ּבָ ֵאין  "ִאם 
ֵהם  ַהַחּדֹות.  ָהֲאָבִנים  ֶאת  לּו  ְוִסּקְ ָהֲאָדָמה  ֶאת  רּו  ְ ִיּשׁ ְרוּוִלים,  ׁשַ ילּו  ִהְפׁשִ
הֹוִציאּו  ֵמָרחֹוק,  ם  ִאּתָ ֵהִביאּו  ׁשֶ ִזים  ְוָהַאְרּגָ ַהֲחִבילֹות  ֶאת  ְתחּו  ּפָ
ֶרֶדת  ִעם  ֲאָדָמה.  ּבָ ְיֵתדֹות  ְוָתְקעּו  ָלזֹו  זֹו  אֹוָתן  ְפרּו  ּתָ ִמיכֹות,  ׂשְ
ּה. ֲעֵיִפים  ּלָ ֶ ָחה אֶֹהל ִמּשׁ ּפָ יְך, ָהָיה ְלָכל ִמׁשְ ֶהְחׁשִ ָהֶעֶרב, ְמַעט ִלְפֵני ׁשֶ

ּה. ּלָ ָחה ֶאל ָהאֶֹהל ׁשֶ ּפָ ל ִמׁשְ ה ִנְכְנָסה ּכָ ֶרְך ָהֲאֻרּכָ ֵמָהֲעבֹוָדה ּוֵמַהּדֶ

ף ֶאת  ְפׁשֵ לֹמֹה ַעל ִמְזָרן, ׁשִ ב ׁשְ ים ְוָנִעים. ָיׁשַ תֹוְך ָהאֶֹהל ָהָיה ַחּמִ ּבְ
חּוץ. ֶבת ּבַ יב ָלרּוַח ַהּנֹוׁשֶ ֵעיָניו ְוִהְקׁשִ



ם ֵעיָניו.  ן ְלִצּדֹו. ַאט ַאט ֶנֶעְצמּו ּגַ ׁשֵ ּיָ ַכי ׁשֶ ָמְרּדְ לֹמֹה ִהְתּבֹוֵנן ּבְ ָבר ְמֻאֶחֶרת. ׁשְ ָעה ָהְיָתה ּכְ ָ ַהּשׁ
ם. ִמיָכה ְוִנְרּדַ ׂשְ ה ּבִ ּסָ ְזָרן, ִהְתּכַ ב ַעל ַהּמִ ּכַ הּוא ִנׁשְ

ְבָעה. ָהרּוַח ָהְלָכה  ְך ֻמְחָלט ָיַרד ַעל ַהּגִ ָבָנה. חֹׁשֶ ם ֲאפִֹרים ֶאת ַהּלְ ּסּו ַעְנֵני ֶגׁשֶ חּוץ ּכִ ּבַ
ֶאת  ָהרּוַח  ָעְקָרה  ְלֶפַתע,  ים.  ְיֵבׁשִ ְוָעִלים  חֹול  יֵרי  ְרּגִ ּגַ ֲאִויר  ּבָ ִסְחְרָרה  ָקה,  ְוִהְתַחּזְ
ים. ָהאָֹהִלים ֲעֵליֶהם ָטְרחּו  ּדִ ִמיכֹות ְוַהּבַ ֲאָדָמה ּוָפְרָמה ֶאת ַהּשְׂ עּוִצים ּבָ ַהְיֵתדֹות ַהּנְ
דֹולֹות ֵהֵחּלּו ָלֶרֶדת ַעל  ם ּגְ ׁשֶ ְרקּו. ִטּפֹות ּגֶ קּו ְוִהְתּפָ עֹות ֲאֻרּכֹות ִנּתְ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ָהעֹוִלים ּבְ
ה  ֲעׂשֶ ה ָהָיה ִלְראֹות ֶאת ַהּנַ ְבָעה, ָקׁשֶ ֶבָהָלה. ָחׁשּוְך ָהָיה ַעל ַהּגִ ִהְתעֹוְררּו ּבְ ַהֲחִסיִדים ׁשֶ

ִביב. ִמּסָ

א. ַכי ָנְתנּו ָיד ֶזה ָלֶזה ְוֶנֶעְמדּו ְלַצד ַאּבָ לֹמֹה ּוָמְרּדְ ׁשְ
ַכי. ל ָמְרּדְ א,  ַקר ִלי... ֲאִני ָרטֹב..." ִיּלֵ  "ִאּמָ

לֹמֹה. ַאל ׁשְ ו?" ׁשָ ן ַעְכׁשָ "ֵאיֹפה ִניׁשַ
ו," ָאְמָרה  ּה ַיְחּדָ פּו ּבָ ה, ְקחּו אֹוָתּה ְוִהְתַעּטְ ִמיָכה ְיֵבׁשָ נּו ׂשְ ּלָ ז ׁשֶ ַאְרּגָ "ָמָצאִתי ּבָ

א. ִאּמָ

ל ֵעֶבר. יָרה ְוִרּקּוִדים ִמּכָ ל ׁשִ ְמעּו קֹולֹות ׁשֶ ְלֶפַתע ִנׁשְ
ֲעטּוִפים  ַהֲחִסיִדים  ֶאת  ְסִביבֹו  ָרָאה  הּוא  ָכה.  ַלֲחׁשֵ ל  ְלִהְתַרּגֵ ֵהֵחּלּו  לֹמֹה  ׁשְ ל  ׁשֶ ֵעיָניו 
ל  ַכי ְולֹו ָיַדִים ְוַיַחד ִהְצָטְרפּו ֶאל ַמְעּגַ יט ְלָמְרּדְ א הֹוׁשִ דֹול. ַאּבָ ל ּגָ ַמְעּגָ ִמיכֹות ֲחבּוִקים ּבְ ׂשְ ּבִ

יָרה ְוָהִרּקּוִדים. ִ ַהּשׁ

ִמיכֹות  ׁשּו ֶאת ַהּשְׂ ֲחִרית ִיּבְ ת ׁשַ ִפּלַ ִסּיּום ּתְ ָעָלה ַהּבֶֹקר ְוֵהִאיר ַהּיֹום. ּבְ ם ַעד ׁשֶ ּלָ ַיַחד ָרְקדּו ּכֻ
ָהאָֹהִלים  ֶאת  קּו  ִחּזְ ַעם,  ַהּפַ ים.  ֲחָדׁשִ אָֹהִלים  ּוָבנּו  ַהּטֹוָבה  ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּבַ

ַעד  ְלָפחֹות  ַרב,  ְזַמן  ַמֲעָמד  ֲחִזיקּו  ּיַ ׁשֶ ְך  ּכָ ָלֲאָדָמה  ֵהיֵטב 
ֶאת  ּוְלָהִקים  ים  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ּתִ ּבָ ְלַעְצָמם  ִלְבנֹות  יקּו  ְסּפִ ּיַ ׁשֶ

ַפר ֲחִסיִדים". ּוב ָעָליו ָחְלמּו - "ּכְ ּשׁ ַהּיִ



הרב גורן סיפורי משפחה


