ְׁשנֵי קוֹלוֹת בְׁ תוְֹך לִ בִ י
ֹלהים לְׁ יֶפֶ ת וְׁ יִ ְׁשכֹן בְׁ ָאהֳ לֵי ֵשם (בראשית ט' ,כ"ז)
י ְַׁפ ְׁת אֱ ִ
אֲ נִי אוֹהֵ ב אֶ ת יִ ְצחָ ק .יִ ְצחָ ק הּוא ֶילֶד שֶ עוֹשֶ ה שָ מֵ ח .הּוא ְמגלְ גֵל או ִֹתי ִמ ְצחוֹק עִ ם הפ ְרצּופִ ים
וְ הבְ ִדיחוֹת שֶ ּל ֹו ּומו ִֹסיף לִ י טעם לחיִ ים .נ ְִדמֶ ה לִ י שֶ ִאם הּוא ֹלא הָ יָה בכִ ָתה ֶשּלִ י החיִ ים הָ יּו
ְמשע ְמ ִמים וְ ִשגְ ָר ִתיִ ים ה ְרבֵ ה יוֹתֵ ר.
ּלּואים ּובִ ְמקוֹמ ֹו ָדאֲ גּו לָנּו לְ מו ֶֹרה מ ְחלִ יף ,הּמו ֶֹרה יְ הוֹשֻׁ ע,
בשָ בּוע שֶ עָ בר יָצָ א הּמו ֶֹרה שֶ ּלָנּו לְ ִמ ִ
מו ֶֹרה ְמ ֻׁבגָר ְּור ִצינִ י .הּוא ִה ְקפִ יד ֶשנִלְ מד הֵ יטֵ ב וְ ֶשֹּלא נפְ ִסיד ַאף ִשעּור .גם כְ ֶשָאמ ְרנּו ל ֹו
שֶ הּמו ֶֹרה שֶ ּלָנּו מו ִֹציא אוֹתָ נּו לִ פְ עָ ִמים לְ ִשעּור שֶ מֶ ש א ֹו נוֹתֵ ן לָנּו ִשעּור חָ פְ ִשי כְ ֶשאֲ נ ְחנּו
ִמ ְתנהֲ גִ ים יָפֶ ה ,זֶ ה ֹלא עָ זר.
ַאדרבָ ה" ,הּוא ָאמר" ,אֶ ְצלִ י ִתלְ ְמדּו כְ מ ֹו שֶ צָ ִריְך .חֹפֶ ש יֵש רק בהפְ סָ קוֹת".
" ְ
ירה .בְ מהֲ לְך ה ִשעּור הָ יָה פ ֹולֵט הֶ עָ רוֹת מ ְצ ִחיקוֹת בְ ִמבְ טָ א מּוזָ ר,
יִ ְצחָ ק נִסָ ה לְ שנוֹת אֶ ת הָ אֲ וִ ָ
אְך הּמו ֶֹרה יְ הוֹשֻׁ ע ֹלא שָ מח ב ִה ְתנהֲ גּות שֶ ל יִ ְצחָ ק וְ הָ יָה ש ֹולֵח אוֹת ֹו שּוב וָ שּוב ל ְּמנהֵ ל.
"בוֹא מהֵ ר"ָ ,ק ָרא לִ י יִ ְצחָ ק בְ ַאחת ההפְ סָ קוֹת .הּוא ִה ְצבִ יע על הּמו ֶֹרה יְ הוֹשֻׁ עֶ ,שיָשב בכִ ָתה
ָרכּון על ְספָ ָריו ,שֻׁ לְ חָ נ ֹו עָ מּוס דפִ ים רבִ ים ּומ ְחבָ רוֹת.
"מה כָל כְָך ְמענְ יֵן בְ זֶ ה ?" שָ ַאלְ ִתי בִ פְ לִ יָאה.
"ה ִּמ ְש ָקפיִ ם" ,לָחש יִ ְצחָ ק" .הּוא ִהנִ יח אוֹתָ ם על השֻׁ לְ חָ ן .א ָתה יו ֵֹדע ֶשבְ לִ י ה ִּמ ְש ָקפיִ ם הּוא
כִ ְמעט עִ ּוֵ ר?" ֹלא הֵ בנְ ִתי לְ מָ ה יִ ְצחָ ק רוֹמֵ ז .הּוא ִה ְמ ִשיְך" :בוֹא נ ְח ִביא ל ֹו אוֹתָ ם .זֶ ה יִ ְהיֶה
ֶקטע גָדוֹל ,לִ ְראוֹת אֶ ת הּמו ֶֹרה יְ הוֹשֻׁ ע ְמחפֵ ש אֶ ת ה ִּמ ְש ָקפיִ ם ֶשּל ֹו  -בְ לִ י ִמ ְש ָקפיִ ם .זֶ ה בֶ טח
יִ קח ל ֹו ִשעּור שָ לֵם ואֲ נ ְחנּו נ ְחגֹג".
לְ יִ ְצחָ ק הָ יְ תָ ה ָתכְ נִיתְ :שנֵינּו נִ גש אֶ ל הּמו ֶֹרה יְ הוֹשֻׁ ע .אֲ נִ י ֶא ְשַאל אוֹת ֹו ְש ֵאלָה על נו ֵֹשא ֶשכְ ִאּלּו
ֹלא הֵ ב ְנ ִתי מֵ ה ִשעּור ,וְ יִ ְצחָ ק י ְחבִ יא בִ זְ ִריזּות אֶ ת ה ִּמ ְש ָקפיִ ם בֵ ין הדפִ ים וְ הּמ ְחבָ רוֹת.
ֹלא יָדעְ ִתי ִאם לְ ה ְסכִ יםִ .ה ְרג ְש ִתי שֶ הפעם התעֲלּול עָ בר אֶ ת הגְ בּולֶ " .א ְמ ְממִ "...הס ְס ִתי,
"אֲ נִי ֹלא יו ֵֹדע"...
פִ ְתאוֹם שָ מעְ נּו מֵ אֲ חו ֵֹרינּו קוֹל מֻׁ כָרֹ" :לא יָפֶ ה לעֲשוֹת ְדבָ ִרים כָאֵ ּלֶה" .זֶ ה הָ יָה צָ דוֹק ,תלְ ִמיד
מֵ הכִ ָתהִ .ה ְתבָ ֵרר שֶ צָ דוֹק עָ מד מֵ אֲ חו ֵֹרינּו וְ שָ מע אֶ ת ה ָתכְ נִית.
"מ ְק ִשיב לְ ִשיחוֹת וְ עוֹד ִמ ְתעָ ֵרב?! ַאף אֶ חָ ד ֹלא בִ ֵקש ִמ ְּמָך לְ הבִ יע ֵדעָ ה .וְ חּוץ ִמזֶ הָ ,אסּור ְקצָ ת
לִ ְצחֹק? ְתעגֵל ְקצָ ת אֶ ת הפִ נוֹת  -יָא ִרבּוע!" עָ נָה ל ֹו יִ ְצחָ ק.
הּוא צו ֵֹדק ,חָ שבְ ִתיְ .קצָ ת בִ דּור ֹלא יזִ יק ,צָ דוֹק ֹלא מּמָ ש ֵמבִ ין בִ ְצחו ִֹקים.
הּודי ְמ ֻׁבגָר ,הּוא עָ לּול לְ ִהפָ געָ ,אסּור לָנּו לְ ה ְשפִ יל
צָ דוֹק ֹלא נ ְִרתע" .הּמו ֶֹרה יְ הוֹשֻׁ ע הּוא יְ ִ
אוֹת ֹו ָככָ ה".
גם הּוא צו ֵֹדק ,חָ שבְ ִתי ,הּמו ֶֹרה עָ לּול לְ ִהּלָחֵ ץ ואֲ פִ ּלּו עָ לּול לְ ִה ָת ֵקל בְ מ ֶשהּו וְ לִ פֹל .הֲ ֵרי בְ לִ י
ה ִּמ ְש ָקפיִ ם הּוא כִ ְמעט ֹלא ִמ ְסת ֵדר.
"א ָתה בָ א" ,מָ שְך או ִֹתי יִ ְצחָ ק לְ כִ ּוּון הכִ ָתה.

"ַאל ֵתלְֵך ִאת ֹו"ִ ,הזְ ִהיר צָ דוֹק" ,זֶ ה כְ בָ ר ֹלא ְצחוֹק .זֶ ה מע ֲֶשה רע".
עִ ם ִמי ָל ֶלכֶת? מה ּלעֲשוֹת? נָש ְמ ִתי ְנ ִשימָ ה עֲמֻׁ ָקה וְ הֵ עפְ ִתי מבָ ט לְ עֵ בֶ ר הכִ ָתה ,הּמו ֶֹרה יְ הוֹשֻׁ ע
עֲדיִ ן ָרכן על ְספָ ָריו ,ה ִּמ ְש ָקפיִ ם מֻׁ נ ִָחים בְ פִ נת השֻׁ לְ חָ ן.
"ֹלא נ ְִראֶ ה לִ י שֶ אֲ ִני בָ א ִא ְתָך"ָ ,אמ ְר ִתי לְ יִ ְצחָ ק וְ ִה ְתרח ְק ִתי ִמ ָשם.
***
"וָ ואּו ,א ָתה נ ְִראֶ ה שָ מֵ ח בִ ְמיֻׁחָ ד"ָ ,ק ְרָאה לְ עֶ בְ ִרי ִאּמָ א כְ ֶשחָ ז ְר ִתי הביְ תָ הָ " .ק ָרה מ ֶשהּו ְמיֻׁחָ ד
היוֹם?"
בֶ אֱ מֶ ת ִה ְרג ְש ִתי שֶ אֲ ִני שָ מֵ ח ,אְך ֹלא הֵ בנ ְִתי לָּמָ ה" .ספֵ ר לִ י מָ ה עָ בר עָ לֶיָך היוֹם"ָ ,יעֲצָ ה ִאּמָ א.
יתי כְ מ ֹו בְ כָל יוֹם ,אְך פִ ְתאוֹם נִזְ כ ְר ִתי
ִה ְתחלְ ִתי לְ ספֵ ר על כָל ה ְדבָ ִרים הָ ְרגִ ילִ ים שֶ עָ ִש ִ
ב ִּמ ְש ָקפיִ ם שֶ ל הּמו ֶֹרה יְ הוֹשֻׁ ע" .אֲ ִני יו ֵֹדע"ָ ,אמ ְר ִתיִ " ,ה ְתגב ְר ִתי! בָ ח ְר ִתי בּטוֹב!" ִספ ְר ִתי
לְ ִאּמָ א אֶ ת ָכל ה ִספּור.
ִאּמָ א ִחיְ כָ ה" .ה ִספּור שֶ ּלְ ָך מזְ כִ יר לִ י אֶ ת פָ ָרשת השָ בּוע ֶשּלָנּו".
ָאמ ָרה ִאּמָ א" .חָ ם עָ ָשה מע ֲֶשה רע.
"בפָ ָרשָ ה ְמסֻׁ פָ ר על ְשֹלשֶ ת בָ נָיו שֶ ל נֹח :שֵ ם ,חָ ם וְ יֶפֶ ת"ְ ,
הּוא פָ גע בְ ָאבִ יו .שֵ ם עָ שָ ה מעֲשֶ ה טוֹב וְ שָ מר על כְ בוֹד ֹו ֶשל ָאבִ יו".
"וְ יֶפֶ ת? מָ ה עָ ָשה יֶפֶ ת?" ִה ְסת ְקרנ ְִתי.
"יֶפֶ ת"ִ ,ה ְמ ִשי ָכה ִאּמָ א" ,בָ חר לְ ִה ְצטָ ֵרף לְ מע ֲָשיו שֶ ל ֵשם .התו ָֹרה ְמספֶ ֶרת' :ויִ קח ֵשם וָ יֶפֶ ת
אֶ ת ה ִש ְמלָה וי ִָשימּו על ְשכֶ ם ְשנֵיהֶ ם ויֵלְ כּו אֲ חֹרנִית '...ש ְמ ָת לֵב ֶשאֶ ת הפְ ֻׁעּלָה הָ ִראש ֹונָה
'ויִ קח' כ ְָתבָ ה התו ָֹרה בִ לְ שוֹן י ִָחיד? מדּוע? חֲ זָ "ל מ ְס ִב ִירים ֶש ֵשם ִה ְת ִחיל בּמע ֲֶשה הּטוֹב וְ יֶפֶ ת
ֹלהים לְ יֶפֶ ת וְ יִ ְשכֹן ְבָאהֳ לֵי
בָ חר לְ ִה ְצטָ ֵרף אֵ לָיוְ .מענְ ֶינֶת הבְ ָרכָה שֶ בֵ ֵרְך נֹח אֶ ת יֶפֶ ת בְ נ ֹו' :יפְ ְת אֱ ִ
שֵ ם'"...
"אֲ נִי מֵ בִ ין"ָ ,אמ ְר ִתי" ,נֹח ְמבָ ֵרְך אֶ ת יֶפֶ ת שֶ ָת ִמיד יִ ְתחבֵ ר לְ ֵשם וְ יִ לְ מד ִמּמע ֲָשיו".
"נָכוֹן ְמאוֹד"ִ ,חיְ כָ ה ִאּמָ א וְ הו ִֹסיפָ ה" :ואֲ נִ י ְמבָ ֶרכֶת או ְֹתָך ֶשבְ כָל פעם ֶש ִת ְהיֶה לְ ָך ִה ְתל ְבטּות,
ִתבְ חר ב ֶד ֶרְך הנְכ ֹונָה וְ הּטוֹבָ ה".
ִה ְרג ְש ִתי שֶ ּלָמ ְד ִתי משֶ הּו חָ שּוב.
יתי לְ כִ ּוּון ה ֶדלֶת.
פִ ְתאוֹם עָ לָה לִ י רעְ יוֹן .לָק ְח ִתי אֶ ת החֻׁ ּמָ ש ּופָ נִ ִ
"לְ ָאן א ָתה ה ֹולְֵך?" שָ אֲ לָה ִאּמָ א.
ִיתי.
"יֵש לִ י כּמָ ה ְדבָ ִרים חֲ שּובִ ים לוֹמר לְ יִ ְצחָ ק" ,עָ נ ִ

