
 
 

 

 

 

 

יוֹן ַלֲעֹמד ַאְצִליחַ  ַהִאם  ?ַבִנסָּ

ָאֶרץ ֶאל... ּוִמּמוַֹלְדְתָך ֵמַאְרְצָך ְלָך ֶלְך" ית י)"  ַאְרֶאךָּ  ֲאֶשר הָּ ֵראשִׁ  ('א, ב"בְּ

 

כּות ָלֶכם ֵאין" י ַלֲעׂשֹות זְּ י!" ֶזה ֶאת לִׁ תִׁ ַזַעם ָזַעקְּ י. בְּ תִׁ ַגשְּ רְּ ָנק הִׁ ָמעֹות ַבָגרֹון ַמחְּ וּו ּודְּ קְּ ֵעיַני נִׁ  . בְּ

י תִׁ י ָבַרחְּ רִׁ ַחדְּ י לְּ תִׁ ָטַרקְּ  .ַהֶדֶלת ֶאת ַאֲחַרי וְּ

אֹותוֹ  ַעד יעּו ֶשבוֹ  ַהּיֹום לְּ י הֹודִׁ ָלָטָתם ַעל הֹוַרי לִׁ י, ַהחְּ יתִׁ ֻאָשר ָרגּועַ  ֶיֶלד ָהיִׁ  .ּומְּ

י ין ָגר ֲאנִׁ לִׁ רּוקְּ בְּ תבְּ , בִׁ ַחב ָגדֹול ַביִׁ ם ּורְּ י ֵיש. ָיַדיִׁ ים ֲהמֹון לִׁ ָשר, ֲחֵברִׁ ֶאפְּ י לֹוַמר וְּ י ַהֶּיֶלד ֶשֲאנִׁ  ָאהּוד ֲהכִׁ
ָתה ָכל .ַבכִׁ ים יֹום בְּ ים ֵאַלי ָבאִׁ נּו, ַהֲחֵברִׁ ים ֲאַנחְּ ַבלִׁ ָרָכה ַיַחד מְּ דֹוָלה ַבבְּ ים, ֶשֶבָחֵצר ַהגְּ ַׂשֲחקִׁ יס מְּ  ֶטנִׁ

בֹול ים ּופּוטְּ לִׁ אֹוכְּ יַדת ַקֶצֶפת עּוגֹות וְּ לִׁ י ֵפרֹות ּוגְּ ית ֶשֶשרִׁ ֻעָלה ַהַטָבחִׁ יָנה ַהמְּ כִׁ נּו ָכְך ַאַחר. ָלנּו מְּ  ֲאַנחְּ
ים דִׁ ים ַיַחד לֹומְּ ינִׁ כִׁ עּוֵרי ּומְּ ת שִׁ י. ַביִׁ ֻעֶלה ֲאנִׁ ָכל מְּ צֹועֹות בְּ קְּ מּוֵדי ֲאָבל, ַהמִׁ ית לִׁ רִׁ בְּ י ָהעִׁ . ַמֶשהּו ֹלא ֶשלִׁ

י ָׂשַכר ַאָבא י מֹוֶרה ַבֲעבּורִׁ ָרטִׁ ית פְּ רִׁ בְּ עִׁ י לְּ ַקֶּוה ַוֲאנִׁ ַקֵדם מְּ תְּ הִׁ  .  לְּ

י ֶשֲאנִׁ יְך כְּ ֵהָרַגע ָצרִׁ ֹשב לְּ ַלחְּ ָצת וְּ י קְּ ָנס ֲאנִׁ כְּ י נִׁ רִׁ ַחדְּ סֹוֵגר ָהָאהּוב לְּ י ֵיש. ַהֶדֶלת ֶאת ַאֲחַרי וְּ  ַבֶחֶדר לִׁ
ים ָחקִׁ ׂשְּ ים מִׁ ָללִׁ ֻשכְּ ָרטִׁ  ַוֲהמֹון מְּ ים יםסְּ קִׁ יסְּ דִׁ י. וְּ ין ֲאנִׁ ים ַמֲאזִׁ ירִׁ י ַלשִׁ ָגע אֹוֵהב ֶשֲאנִׁ רְּ נִׁ  . וְּ

יחַ  ֹלא ָדָבר שּום ַהַפַעם ֲאָבל לִׁ צְּ יעַ  הִׁ גִׁ ַהרְּ י לְּ י. אֹותִׁ תִׁ ָטה ָשַכבְּ י ַבמִׁ יתִׁ  .ּוָבכִׁ

ים ֵהם ָלָמה י עֹוׂשִׁ י ֵאיְך? ֶזה ֶאת לִׁ ים ָכל ֶאת ַלֲעֹזב ָיכֹול ֲאנִׁ ים ַהֲחֵברִׁ ים ֶאת? ָהֲאהּובִׁ ים ַהחּוגִׁ ּיִׁ ? ַהֵכיפִׁ
ת ֶאת י ַהַביִׁ ָמקֹום ָלֶלֶכת? אֹוֵהב ֶשֲאנִׁ ַדֵבר ,ֻמָכר ֹלא לְּ ָׂשָפה לְּ י בְּ  ... יֹוֵדעַ  ַמָמש ֹלא ֶשֲאנִׁ

י ָכאן ֻקָבל ֲאנִׁ ָרה מְּ ָשם – ַבֶחבְּ ֶיה וְּ י. ּומּוָזר שֹוֶנה ֶאהְּ ֶצה מִׁ רְּ ַׂשֵחק יִׁ י לְּ תִׁ ָבר? אִׁ י כְּ תִׁ ים ָשַמעְּ פּורִׁ י סִׁ  ֵמֲחֵברִׁ
י תוֹ  ֶשַגם, יֹוסִׁ ַפחְּ שְּ ָתה מִׁ י ָכַתב הּוא .ָלָאֶרץ ָעלְּ ים ֶשֻכָלם לִׁ ַכנִׁ ֵיש" ֶהָחָדש ָהעֹוֶלה" אֹותוֹ  מְּ ים וְּ ָלדִׁ  יְּ

ים ַנסִׁ ַחּקֹות ֶשמְּ ָטא ֶאת לְּ בְּ יָדה ֶשַהֶנָחָמה ָכַתב הּוא. ֶשלוֹ  ַהמִׁ חִׁ יא ֶשלוֹ  ַהּיְּ עּוֵרי הִׁ ית שִׁ לִׁ גְּ  הּוא ָאז, ַאנְּ
ֻבָּקש" ֻכָלם" מְּ ים וְּ ַנסִׁ ֵהָעֵזר מְּ  . בוֹ  לְּ

י" י, "ַלֲעֹזב רֹוֶצה ֹלא ֲאנִׁ תִׁ י ֵמַררְּ ֶבכִׁ  .. .בְּ

ֶפַתע י לְּ תִׁ יָשה ָשַמעְּ קִׁ ָמא, ַהֶדֶלת ַעל ַקָלה נְּ ָסה אִׁ נְּ כְּ ָפה ַלֶחֶדר נִׁ טְּ לִׁ י ֶאת וְּ ַאָבא ֹראשִׁ ַנס וְּ כְּ בֹוֶתיהָ בְּ  נִׁ קְּ  .עִׁ

ֵני עֹוֵמד ַאָתה" פְּ ָסיֹון בִׁ ָלֶלֶכת ַהֹכל ַלֲעֹזב ַקל ֹלא. "ַאָבא ָאַמר, "ָקֶשה נִׁ  ". וְּ

י, "ָקֶשה ַמָמש ֶזה" שּוב ָרַעד קֹולִׁ י וְּ תִׁ י ָפַרצְּ ֶבכִׁ  . בְּ

ָרה, "ַקל ֹלא ָלנּו ַגם" ָמא ָאמְּ י. "אִׁ רֹוַתי ֶאת אֹוֶהֶבת ֲאנִׁ ָלה ַחבְּ הִׁ אֹוד ֵמַהּקְּ י ֶנֱהֵנית ּומְּ  ַאָבא, ַבֲעבֹוָדתִׁ
ָלה הּוא ַגם ָקשּור הִׁ יש ַלּקְּ גִׁ ֻכֶבֶדת טֹוָבה ֲעבֹוָדה ָכאן לוֹ  ֵיש. ָבטּוחַ  ָכאן ּוַמרְּ נּו ַגם. ּומְּ ים ֲאַנחְּ שִׁ ֵני חֹושְּ פְּ  מִׁ

יד  ".ֶהָעתִׁ

ָשֵאר בֹואּו ָאז" י, "נִׁ יתִׁ סִׁ יעַ  נִׁ ַהצִׁ קֹול לְּ עֹוֵדד בְּ  . מְּ

יָקה" יא ָאֶמרִׁ ֵצנּו ֹלא הִׁ יד, "ַארְּ ֹראשוֹ  ַאָבא ֵהנִׁ נּו. "בְּ ים ֲאַנחְּ הּודִׁ ת, יְּ ַהַביִׁ ֶאֶרץ ַרק הּוא ֶשָלנּו וְּ ָרֵאל בְּ ׂשְּ , יִׁ
ם ַגם  ". ָקֶשה אִׁ

ָמא אִׁ יָפה וְּ י ַגם: "הֹוסִׁ ים בֹוָכה ָכמֹוָך ֲאנִׁ ָעמִׁ פְּ י, לִׁ ֵרָדה ָעַלי ָקָשה כִׁ י. ַהפְּ ַפֶלֶלת ֲאנִׁ תְּ ה מִׁ  ֶשֶאֱעֹמד' לְּ
ָסיֹון  ". ַבנִׁ

בֹוֵנן ַאָבא תְּ ָמא הִׁ אִׁ י בְּ ָאַמר ּובִׁ יֶשהּו ֵיש: "וְּ ָפָרַשת מִׁ י ֶשנֹוֵתן ֶשָלנּו ַהָשבּועַ  בְּ ַחֵזק כֹוחַ  לִׁ י ּומְּ  ". אֹותִׁ



 
 

 

 

 

 

י תִׁ ַגבְּ ָמעֹות ֶאת נִׁ י ַהדְּ תִׁ ַיַשבְּ תְּ הִׁ ָטה ַעל וְּ ַנֶסה, ַהמִׁ ין מְּ ָהבִׁ י לְּ יש מִׁ ַאָבא ֶשנֹוֵתן ָהאִׁ ַחֵזק כֹוחַ  לְּ  .אֹותוֹ  ּומְּ

ָקָרא ַהֻחָמש ֶאת ָפַתח ַאָבא ָרם ֶלְך ֶאל 'הַוֹּיאֶמר  " :וְּ ָך ַאבְּ ָך לְּ תְּ מֹוַלדְּ ָך ּומִׁ צְּ יָך ֶאל ֵמַארְּ ֵבית ָאבִׁ ָהָאֶרץ  ּומִׁ
ֶאךָ   ..." ֲאֶשר ַארְּ

יר ַאָבא בִׁ סְּ ָרָהם ַגם: "הִׁ ינּו ַאבְּ ָפָחה, מֹוֶלֶדת, ֶאֶרץ: ֵמָאחֹור ַהֹכל ֶאת ָעַזב ָאבִׁ שְּ  ֶאֶרץ ֶאל ָהַלְך הּוא... מִׁ
ים ַברעָ , נֹוַדַעת ֹלא דּודִׁ ָלאֹות נְּ ָשֵאר לוֹ  הֹוָרה' ֶשה ַעד ּותְּ הִׁ ֶאֶרץ לְּ ָרֵאל בְּ ׂשְּ לּו ּוָבָאֶרץ, יִׁ בְּ  ָפָניו ֶאת קִׁ

ים ַנֲענִׁ ים, כְּ תִׁ שְּ לִׁ ָחָמה  ָרָעב פְּ לְּ ָסיֹון ֶאת. ּומִׁ אשֹון ַהנִׁ ַהָּקֶשה ָהרִׁ ָרָהם ָעַבר וְּ ינּו ַאבְּ ָלָחה ָאבִׁ ַהצְּ י. בְּ  ֲאנִׁ
נּו ָבטּוחַ  ים ֶשֲאַנחְּ י ַהָדָבר ֶאת עֹוׂשִׁ תִׁ ַהָנכֹון ָהֲאמִׁ ַרת וְּ ֶעזְּ נּו ַגם' ה ּובְּ ָסיֹון ַנֲעֹמד ֲאַנחְּ  ". ַבנִׁ

ַחֶכה ָבָאֶרץ ָלנּו" יַנת ַהטֹוָבה שֹוַשָנה דֹוָדה תְּ דִׁ ָרֵאל ּומְּ ׂשְּ ָתּה יִׁ ַארְּ פְּ תִׁ ָמא ָצֲחָקה, "בְּ  . אִׁ

י ֹלא תִׁ ַתרְּ סְּ ּיּוְך תאֶ  הִׁ  .ָפַני ַעל ֶשָעָלה ַהחִׁ

ם ַאְך יחַ  ַהאִׁ לִׁ ָסיֹון ַלֲעֹמד ַאצְּ    ?ַבנִׁ

 


