ָאר ִח ים אֵ ֶצ ל סַ ָּב א וְ סָּ בְ תָּ א הַ חֲ דָּ ִש ים
ִמ ְת ְ
אש ית י "ח ,ב')
ָאר צָּ ה" (בְ ֵר ִ
" ַו ָּי ָּר ץ ִל ְק ָּר אתָּ ם ִמ פֶ תַ ח הָּ אֹהֶ ל וַיִ ְש ַת חּו ְ
"מָ תַ י נַגִּ י ַע ְל סַ ָב א וְ סָ בְ תָ א?" ִּי בְ בָ ה ָת ִּמ י אֲ חו ִֹּת י ַב ת הַ שָ לוֹׁש.
" ְׁש ְׁש ְׁש ִּ "...ה ְׁש ַת ְק ִּת י אוֹתָ ּה " ,אַ ְת ֹלא רוָֹאה ׁשֶׁ אַ בָ א וְ ִּא מָ א ְל חּוצִּ ים גַם ָכ ָכ ה?"
א ֶׁפ ק.
ָע מַ ְד נּו זְ מַ ן ַר ב ִּמ דַ י בִּ פְ קָ ק ָארְֹך ׁשֶׁ ּסוֹפ ֹו ֹלא ִּנ ְר ָאה בָ ֹ
ִּא מָ א ִּה ְת ב ֹו ְנ נָה ׁשּוב ָו ׁשּוב ַב שָ עוֹן ׁשֶׁ ַע ל יָדָ ּה; ִּה יא ִּנ ְר אֲ תָ ה מֻ ְט ֶׁר ֶׁד ת ְמ אוֹד .
"הַ שַ בָ ת בַ ֶׁפ תַ ח  ,הַ שֶׁ מֶׁ ׁש עוֹד ְמ ַע ט ִּת ְׁש קַ ע .מַ ה ַנ עֲשֶׁ ה?!" ִּה בִּ יטָ ה לַשָ מַ ִּי ם בְ מַ בָ ט מֻ ְד ָאג .
ית י אוֹתָ ּה ִּמ בַ ְק בּוק הַ מַ ִּי ם ׁשֶׁ הָ יָה
ָת ִּמ י הֵ חֵ לָה ִּל בְ כוֹת " :אֲ ִּנ י צְ מֵ ָאה ...מָ תַ י ַנ גִּ י ַע ִּ "...ה ְׁש ֵק ִּ
ְל י ִָּד י וְ נָתַ ִּת י לָּה אֶׁ ת שַ ִּק ית הַ מַ ְמ ַת ִּק ים ׁשֶׁ ִּל י ָ .ת ִּמ י ִּח ְי ָכ ה אֵ לַי וְ ִּנ ְר גְ ָע הִּ .א מָ א ִּה ְס תוֹבְ בָ ה
ָאמ ָר ה 'תוֹדָ ה חֲ מּודָ ה  ,אַ ְת מַ מָ ׁש ע ֹו ֶׁז ֶׁר ת לָנּו'.
וְ ׁשָ ְל חָ ה אֵ לַי מַ בָ ט גֵאֶׁ ה כְ ִּא לּו ְ
ַכ מָ ה דַ קוֹת ַאחַ ר ָכ ְך הֵ חֵ לָה הַ ְת נּו ָע ה ִּל זְ רֹם ,נָׁשַ ְמ ִּת י ִּל ְר ָו חָ ה .אַ בָ א ִּה ְס בִּ יר ׁשֶׁ הָ ְי תָ ה ְת אּונָה
וְ ז ֹו הַ ִּּס בָ ה ְל ָכ ל הַ הַ ְמ ָת נָה .
"יֹפִּ י! נו ְֹס עִּ ים!" צָ הֲ לָה ָת ִּמ י .גַם אֲ ִּנ י ִּה ְר ג ְַׁש ִּת י ֲה ָק לָה ַר בָ ה אַ ְך כְ ׁשֶׁ ִּה ְת ב ֹו ַנ ְנ ִּת י בַ מַ ְר ָאה
ׁשֶׁ מֵ ַע ל אַ בָ א ִּה בְ חַ ְנ ִּת י ׁשֶׁ ָפ נָיו נו ְֹת רּו מֻ ְד ָאגוֹת .אַ בָ א וְ ִּא מָ א ִּה ְת לַחֲ ׁשּו בֵ ינֵיהֶׁ ם וְ ַאחֲ ֵר י ַכ מָ ה
דַ קוֹת ָאמַ ר ִּל י אַ בָ אְ " :ל צַ ע ֲֵר נּו ֹלא נּו ַכ ל ְל הַ ִּג י ַע בַ זְ מַ ן ִּל צְ ַפ ת ,הַ ֶׁד ֶׁר ְך עֲדַ ִּי ן אֲ רֻ ָכ ה וְ הַ שַ בָ ת
ִּנ כְ נֶׁסֶׁ ת בְ קָ רוֹב".
"מַ ה ַנ עֲשֶׁ ה ?" ׁשָ ַא ְל ִּת י וְ ִּל בִּ י הֶׁ ְח ִּס יר פְ עִּ ימָ ה.
ָאמ ָר ה ִּא מָ א .
" ִּנ צְ טָ ֵר ְך ל ְַח נוֹת בַ ִּי שּוב הַ ָק רוֹב בְ יוֹתֵ ר בְ ִּת ְק ָו ה ׁשֶׁ ִּנ ְמ צָ א ׁשָ ם ַאכְ סַ ְנ יָה פְ נּויָה" ְ ,
"מַ ָז ל ׁשֶׁ ָאנּו ְק רוֹבִּ ים ִּל ְמ קוֹם ִּי שּוב"  ,הו ִֹּס י ָפ ה  ,וְ ִּט ְל פְ נָה ְל סַ בָ א וְ סָ בְ תָ א ְל ַע ְד ֵכ ן אוֹתָ ם ַע ל
הַ מַ צָ ב.
ית י לְ הַ ְר גִּ י ַע
ָת ִּמ י ִּס ְי מָ ה אֶׁ ת שַ ִּק ית הַ מַ ְמ ַת ִּק ים וְ ׁשּוב הֵ חֵ לָה ְל יַבֵ ב ַ" .אל ִּת ְד אֲ ִּג י ָת ִּמ י" ִּ ,נ ִּּס ִּ
אוֹתָ ּה וְ אֶׁ ת ַע צְ ִּמ י " ,בְ ֶׁע זְ ַר ת ה' הַ כֹל ִּי ְה יֶׁה בְ סֵ דֶׁ ר".
יק ים וְ ִּה ְת ב ֹו נַנּו ְס בִּ יבֵ נּו ,הָ ְר חוֹב הָ יָה ֵר יק
אַ בָ א ָפ נָה ַל ִּי שּוב הַ ָק רוֹב וְ חָ נָהָ .פ ַר ְק נּו אֶׁ ת הַ ִּת ִּ
מֵ ָאדָ ם ּובְ עוֹד ַכ חֲ צִּ י ׁשָ ָע ה ִּת ָכ נֵס הַ שַ בָ ת...
" ִּנ ְד ֹפ ק ַע ל דֶׁ לֶׁת הַ בַ ִּי ת הַ ֶׁז ה" ִּ ,ה צַ עְ ִּת י ִּ .נ ג ְַׁש נּו אֶׁ ל דֶׁ לֶׁת הַ בַ ִּי ת וְ ָד ַפ ְק נּו בְ ִּה ּסּוס .
" ִּמ י ׁשָ ם?" ִּנ ְׁש מַ ע קוֹל ׁשֶׁ ל ִּא שָ ה ְמ ֻב ג ֶֶׁׁר ת ַ " .ר ק ֶׁר גַע  ,אֲ ִּנ י ָב ָאה"...
יר ה ּו ָפ נֶׁיהָ ְמ ִּא ירוֹת" .א ֹו ! בְ רּוכִּ ים הַ בָ ִּא ים,
הַ דֶׁ לֶׁת ִּנ פְ ְת חָ ה ּובַ ֶׁפ תַ ח ָע ְמ דָ ה ִּא שָ ה ֹלא צְ עִּ ָ
ִּה ָכ ְנ סּו" ִּ ,ה יא קָ ְר ָאה בְ ֹח ם וְ ִּה כְ ִּנ יסָ ה אוֹתָ נּו פְ ִּנ ימָ ה ֵ .ר יחַ הַ מַ ְט ַע ִּמ ים וְ הַ חַ לוֹת הָ אֲ פּויוֹת
ָע לָה בְ אַ פִּ יֵ ,ר יחַ ׁשֶׁ ל ׁשַ בָ ת .הַ זְ קֵ נָה ִּה בִּ יטָ ה ָב נּו וְ ָק ְר ָאה בְ קוֹל ָר ם" :יוֹסֵ ף  ,ה' ׁשָ לַח לָנּו
או ְֹר ִּח ים ְל ׁשַ בָ ת ִּ .מ ְׁש ָפ חָ ה נ ְֶׁח מָ דָ ה ִּנ ְת ְק ָע ה בַ דֶׁ ֶׁר ְך וְ ִּה נֵה בָ ָאה הַ שַ בָ ת  .נָכוֹן ׁשֶׁ ָק לַעְ ִּת י בּול?"
ָע מַ ְד ִּת י ִּנ ְד הֶׁ מֶׁ ת  .אֵ יְך ִּה יא יוֹדַ ַע ת אֶׁ ת הַ ִּּס פּור ׁשֶׁ לָנּו ?
א ל ִּא ם יֵׁש ָכ אן ַאכְ סַ ְנ יָה
ִּא מָ א לָחֲ צָ ה אֶׁ ת יָדָ ּה " .אֲ נ ְַח נּו ֹלא רוֹצִּ ים ְל הַ כְ בִּ יד ָ ,ר צִּ ינּו ַר ק ִּל ְׁש ֹ
ָאר חַ ָב ּה".
ׁשֶׁ נּו ַכ ל ְל ִּה ְת ֵ

ָאר ים
יד י לָהֶׁ ם ׁשֶׁ אֵ ין ׁשּום ַאכְ סַ ְנ יָה בַ ִּי שּוב"ִּ ,נ ְׁש מַ ע קוֹל ֹו ׁשֶׁ ל יוֹסֵ ף" .הֵ ם ִּנ ְׁש ִּ
יר הַ ,ת ִּג ִּ
" ְמ ִּא ָ
ַאר גֵן ,עוֹד ְמ ַע ט ׁשַ בָ ת".
אֶׁ צְ לֵנּוׁ .שֶׁ ִּי ָכ ְנ סּו ְל ִּה ְת ְ
יר הִּ .א מָ א ַו אֲ ִּנ י הָ לַכְ נּו
יר ה ָר צָ ה ִּמ מָ קוֹם ְל מָ קוֹם כְ ִּא לּו הָ ְי תָ ה ַנ ע ֲָר ה צְ עִּ ָ
ִּנ כְ נ ְַס נּוְ .מ ִּא ָ
ַאחֲ ֶׁר יהָ כְ דֵ י ְל נַּסוֹת ַל ֲע ֹז ר אַ ְך ִּה יא הָ ְי תָ ה זְ ִּר י ָז ה וְ ִּנ ְמ ֶׁר צֶׁ ת וְ תוְֹך כְ דֵ י הַ הֲ ָכ נוֹת ִּד בְ ָר ה
וְ ִּד בְ ָר ה" :יֵׁש ָכ אן ָכ ל מַ ה שֶׁ אַ ֶׁת ם צְ ִּר יכִּ יםִּ ,ה נֵה אֲ ִּנ י ְמ סַ ֶׁד ֶׁר ת ָל ֶׁכ ם מָ קוֹם לָלּון ַ ,אל ִּת ְד אֲ גּו
א ֶׁכ ל
א ֶׁכ ל ָכ ׁשֵ ר וְ טָ עִּ יםַ .אל ִּת ְת בַ ְי ׁשּו ,יֵׁש מַ ְס פִּ יק ,אֲ ִּנ י ְר גִּ ילָה ְל בַ שֵ ל ַכ מֻ יוֹת ׁשֶׁ ל ֹ
 אֶׁ צְ ִּל י הָ ְֹל ָכ ל הַ ְי ל ִָּד ים וְ הַ ְנ ָכ ִּד ים ׁשֶׁ ָב ִּא ים ְל ׁשַ בָ ת ,וְ דַ וְ קָ א הַ שַ בָ ת ַאף אֶׁ חָ ד ֹלא בָ אָ .אז יוֹסֵ ף ָאמַ ר :
א ֶׁכ ל ? ָאמַ ְר ִּת י ל ֹו ֹ :לא יוֹדַ ַע ת  ,אּולַי ה' ִּי ְׁש לַח לָנּו או ְֹר ִּח ים ִּ .ת זְ דָ ְר זּו .
ְל ׁשֵ ם מָ ה ָכ ל הָ ֹ
ִּת ְת ַר חֲ צּו ִּ ,ת ְת לַבְ ׁשּו  ,עוֹד ְמ ַע ט ׁשַ בָ ת  ,אַ ֶׁת ם בֶׁ טַ ח ְק צָ ת ְר ֵע בִּ ים  ,אֶׁ צְ לֵנּו בְ בֵ ית הַ כְ נֶׁסֶׁ ת
הַ ְת פִּ לָה אֲ רֻ ָכ הָ ,אז יוֹסֵ ף יָכִּ ין ָל ֶׁכ ם כוֹס ֵת ה וְ עּוגַת ׁשוֹק ֹו לָדֶׁ ,ז ה מַ ְת כוֹן ׁשֶׁ ִּל יָ ,ת ִּמ יד יוֹצֵ א
יר ה ? יוֹסֵ ף ָ ,ת כִּ ין
מֻ צְ לָח ַ .כ מָ ה נֵרוֹת ְל הָ כִּ ין לְָך גְ בֶׁ ֶׁר ת?" ִּה יא ָפ ְנ תָ ה ְל ִּא ִּמ י " ,וְ לְָך גְ בֶׁ ֶׁר ת צְ עִּ ָ
נֵרוֹת לָאו ְֹר חוֹת ,אֲ ִּנ י ֹלא ׁשוֹאֶׁ לֶׁת אֶׁ ת הַ שֵ מוֹת ׁשֶׁ ָל ֶׁכ ם ַע כְ ׁשָ ו כִּ י אֵ ין זְ מַ ן  .עוֹד ְמ ַע ט ׁשַ בָ ת"...
יר ה טָ ְר חּו ְס בִּ יבֵ נּו וְ כִּ בְ דּו אוֹתָ נּו כְ ִּא לּו הָ ִּי ינּו ִּמ ְׁש ָפ חָ ה .
ּומ ִּא ָ
יוֹסֵ ף ְ
ָאמ ָר ה ָת ִּמ יֵ " :כ יף ִּל י אֵ צֶׁ ל סַ ָב א וְ סָ בְ תָ א הַ חֲ ָד ִּׁש ים!" וְ ֻכ לָנּו ָפ ַר צְ נּו
בְ אֶׁ ְמ צַ ע הַ ְּס עּודָ ה ְ
בִּ צְ חוֹק .
ַאחֲ ֵר י ׁשֶׁ טָ ַע ְמ נּו ִּמ ָכ ל הַ מַ ְט ַע ִּמ ים בִּ ֵק ׁש יוֹסֵ ף מֵ אַ בָ א ׁשֶׁ יֹאמַ ר ְד בַ ר תו ָֹר ה  .אַ בָ א ָפ נָה
יר ים ִּל י אֶׁ ת הַ ָפ ָר ׁשָ ה ׁשֶׁ לָנּו  ,פָ ָר ׁשַ ת
יר ה וְ ָאמַ ר " :אַ ֶׁת ם מַ זְ כִּ ִּ
בְ ִּה ְת ַר גְ ׁשּות ְל יוֹסֵ ף וְ ִּל ְמ ִּא ָ
ַו י ֵָר א".
ת אֶׁ ֶׁר ת הַ כְ נָסַ ת או ְֹר ִּח ים מֻ פְ לָָאה ׁשֶׁ ל ַאבְ ָר הָ ם וְ שָ ָר ה .הַ תו ָֹר ה
"בְ ָפ ָר ׁשָ תֵ נּו"ָ ,אמַ ר אַ בָ א ְ " ,מ ֹ
ְמ תָ אֶׁ ֶׁר ת ַע ד ַכ מָ ה הֵ ם ִּמ הֲ רּו וְ ִּה זְ דָ ְר זּו ְל ַכ בֵ ד אֲ נ ִָּׁש ים ׁשֶׁ כְ לָל ֹלא ִּה כִּ ירּו".
"ַאבְ ָר הָ ם אֲ פִּ לּו חָ ׁשַ ב ׁשֶׁ הֵ ם עוֹבְ דֵ י עֲבוֹדָ ה ָז ָר ה" ,הוֹסַ פְ ִּת י אֲ ִּנ י .
"נָכוֹן"ִּ ,ח יְֵך אֵ לַי אַ בָ א .
"כְ ׁשֶׁ אֲ ִּנ י ִּמ ְת ב ֹו נֵן בָ ֶׁכ ם" ִּ ,ה ְמ ִּׁש יְך אַ בָ א בְ קוֹל ִּנ ְר גָׁש" ,אֲ ִּנ י יוֹדֵ ַע ׁשֶׁ יֵׁש לָנּו ָכ ל ָכ ְך הַ ְר בֵ ה מַ ה
ּומ ַכ בְ ִּד ים אֲ נ ִָּׁש ים ָז ִּר ים
מ ד מֵ הַ כְ נָסַ ת הָ או ְֹר ִּח ים הַ מַ ְד ִּה ימָ ה ׁשֶׁ ָל ֶׁכ ם .אַ ֶׁת ם טו ְֹר ִּח ים ְ
ִּל ְל ֹ
יר ים"...
ׁשֶׁ כְ לָל אֵ י ְנ ֶׁכ ם מַ כִּ ִּ
ָאר חַ אֶׁ ת הַ בָ ִּנ ים ׁשֶׁ ל
" ֻכ לָם בָ ִּנ ים ׁשֶׁ ל ה'" ִּ ,ה פְ ִּס יק אוֹת ֹו יוֹסֵ ף בַ ֲע ָנ ָו ה ָ" .אח ,אֵ יז ֹו זְ כּות ְל ֵ
ה'".
יר ה צָ חֲ קָ ה " .אֲ פִּ לּו ַי ְל דָ ה ְק טַ נָה יוֹדַ ַע ת אֶׁ ת ֶׁז ה  .נָכוֹן? ָת ִּמ י מֹתֶׁ ק".
ּומ ִּא ָ
ְ

