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סִòיפּוּר עַôל
אַäהֲéבָãה
ֶûך )ז(
וְèחוֹש

שֶûשוֹמֵñר עָôלֵïינוּ( ,מִñין מַñעֲôטֶíפֶöת עוֹפֶֶöרת )סוּג שֶûל מַñתֶüכֶîת(

שֶûהֵéגֵåנָóה עָôלַïי בַּãיָìמִñים הִָéראשוֹנִóים מִñפְּöנֵóי הַéהֶéלֶïם )שוֹק( וּמִñפְּöנֵóי
הַéכְּîאֵäב .מֵñעַôכשָûיו הָéיִìיתִüי חָëשׂוּף )גָåלוּי(.
ְîכּכֹל שֶûחַָëדלתִüי )הִéפסַòקתִüי( לִïשׂנוֹא אֶäת אִäמִñי הִéתחַëלתִüי
לְïתָüעֵôב )לִïשׂנוֹא( אֶäת עַôצמִñי.
עֲַôדיִìין ֹלא הָéיְìתָüה בְּãלִïבִּãי שוּם פִּöינָóה פְּöנוּיָìה לְïהָéכִîיל אֶäת
סִòבלָïהּ שֶûל אִäמִñי ,אֶäת בְִּãדידוּתָüהּ ,אֶäת הַéמַñחֲëנָóק שֶûהָéלַïך וְèסָòגַåר
עָôלֶïיהָ ,éאֶäת זְêווָèעַôת )ָדבָãר נוָֹרא( יֵìיאוּשָûהּ )חוֹסֶòר הַéתִüקווָèה שֶûלָïה(

בַּãלֵïילוֹת הָéאַäחֲëרוֹנִóים לְïחַëיֶìיהָ .éעֲַôדיִìין חָëיִìיתִüי ַרק אֶäת אֲäסוֹנִóי
ֶïיה אֶäלָïא לְïהֵéפֶöך,
וְֹèלא אֶäת אֲäסוֹנָóהּ .אֲäבָãל שוּב ֹלא כָּîעַôסתִüי עָôל ָé
הֶéאֱäשַûמתִüי אוֹתִüי :לוּ ַרק הָéיִìיתִüי בֵּãן יוֹתֵüר טוֹב ,יוֹתֵüר מָñסוּר,
ֹלא מְñפַöזֵêר אֶäת בְּãגַָåדי עַôל הִָéרצפָּöהֹ ,לא מַñצִõיק )ֹלא מַñפִריעַ(ô

לָïהּ וְֹèלא מְñנַóדנֵóד ,מֵñכִîין שִûיעוִּרים בַּãזְêמַñן ,מוִֹריד בְָּãרצוֹן כֹּל
עֶֶôרב אֶäת פַּöח הָéאַäשפָּöה בְּãלִïי שֶûיִìצטְָíרכוּ לִïגעוֹר בִּãי )לִïכעוֹס
ְקטָíעִôים מִñתוֹך סִòפרוֹ שֶûל עָôמוֹס עוֹז ,בְּãהוֹצָõאַäת כֶּîתֶüר

ֶìיה
אִäמִñי הִéפסִòיָקה אֶäת חַëי ָé
ֶìיה בְִּãדיַרת אֲäחוֹתָüהּ בְִּãרחוֹב בֶּãן
אִäמִñי הִéפסִòיָקה אֶäת חַëי ָé
יְìהוָּדה בְּãתֵüלײַאָäבִãיב ,בַּãלַïילָïה שֶûבֵּãין מוֹצָõאֵäי שַûבָּãת לְïבֵãין יוֹם
ִראשוֹן ,שִûישָûה בְּãיָìנוּאָäר  ,1952הוּא יוֹם ח' בְּãטֵíבֵãת תשי"ב.
 ...הִéיא הָéיְìתָüה בַּãת שְûלוֹשִûים וְèתֵüשַûע בְּãמוֹתָüהּ .אֲäנִóי הָéיִìיתִüי
בֶּãן שְûתֵüיםײַעֶôשֵׂרה וָèחֵëצִõי.
 ...אֲäנִóי ֹלא הָéיִìיתִüי בְּãהַéלווָèייַìת אִäמִñי :הַéדוָֹדה לִïיליָìה ,לֵïאָäה
ַקלִïיש בַּãרײַסַòמכָîא ,שֶûהָéיְìתָüה מוּחזֶֶêקת אֶäצלֵïנוּ מוּמחִëית

אִäמָñא בַּãאֲäרוֹן הַéבְּãגִָåדיםéַ ,הכֹּל עוֵֹרר בִּãי זַêעַôם )כַּîעַôס( חֲëסַòר

ֵîח לְïכַîבּוֹת
עָôלַïי(ֹ ,לא מְñמֵָñרר אֶäת הַéחַëיִìים ֹלא מַñרעִôיש ֹלא שוֹכ ַë
לא חוֹזֵêר בְּãחוּלצָõה ְקרוּעָôה ֹלא מִñסתוֹבֵãב לָïהּ בַּãמִñטבָּãח
בְּãנַóעֲôלַïיִìים מְñלֵïאוֹת בּוֹץ .לוּ ַרק הָéיִìיתִüי ְקצָõת יוֹתֵüר מִñתחַëשֵûב

אוֹנִóים )בְּãלִïי כּוֹחַ .(ëכְּîאִäילוּ הַéסווֶֶèדר שֶûלָïהּ ,שֶûהִéתגַåנֵóב אֵäיײַכָּîך

בַּãמִñיגֶרנוֹת )כְּîאֵäבֵãי הָֹéראש( שֶûלָïהּ .אוֹ לוּ ְïלכֹל הַéפָּöחוֹת הָéיִìיתִüי

אֶäל עֲֵôרמַñת סווֶֶèדִרים שֶûלִïי ,מְñגַåחֵëך אֵäלַïי )לוֹעֵôג לִïי( גִåיחוּך גַåס

מִñשתֵַüדל לְïמַñלֵïא אֶäת ְרצוֹנָóהּ וְèלִïהיוֹת ְקצָõת פָּöחוֹת חַëלָïש

שֶûל שִׂûמחָëה לְïאֵäיד )שִׂûמחָëה עַôל צַõעַôר שֶûל מִñישֶûהוּ אַäחֵëר(.

וְèחִëיווֵèר ,לֶïאֱäכוֹל כֹּל מַñה שֶûבִּãישְûלָïה וְèהִéגִåישָûה לִïי בְּãלִïי

ֶïיה שֶûהִéסתַüלְָïקה בְּãלִïי לְïהִéיפֵָּöרד ,בְּãלִïי חִëיבּוּק,
כָּîעַôסתִüי עָôל ָé

לַïעֲôשׂוֹת לָïהּ כֹּלײַכָּîך הַéרבֵּãה בְּãעָôיוֹת ,לִïהיוֹת לְïמַñעֲôנָóהּ

בְּãלִïי מִñלַïת הֶéסבֵּãר :הֲéלוֹא אֲäפִöילוּ מִñזָêר גָåמוּר ,אֲäפִöילוּ מִñנוֹשֵׂûא

)בִּãשְûבִãילָïהּ( יֶìלֶïד ְקצָõת יוֹתֵüר חֶëברוּתִüי וּפָöחוֹת מִñתבּוֵֹדד )לְïבַãד(,

מִñכתָüבִãים אוֹ מֵñרוֹכֵîל הַéסִòדִקית )מוֹכֵîר( שֶûבֶַּãדלֶïת ,אִäמִñי ֹלא

ְקצָõת פָּöחוֹת ָרזֶêה וְèיָìרוּד וְèיוֹתֵüר שָûזוּף וְèאַäתלֶïטִíי ,כְּîמוֹ שֶûהִéיא

ִõיע כּוֹס מַñיִìם ,בְּãלִïי
הָéיְìתָüה מְñסוּגֶåלֶïת לְïהִéיפֵָּöרד בְּãלִïי לְïהַéצ ַô

ָרצְõתָüה שֶûאֶäהיֶìה!

חִëיוּך ,בְּãלִïי הִéתנַóצְõלוּת ַקלָïה ,בְּãלִïי שְûתַüיִìיםײַשָûלוֹש מִñלִïים

וְèאוּלַïי ַדווָקא לְïהֵéפֶöך? לוּ הָéיִìיתִüי חַëלָïש עוֹד הַéרבֵּãה יוֹתֵüר,

נְóעִôימוֹתãְ .בּכֹל שְûנוֹת יַìלדוּתִüי הִéיא מֵñעוֹלָïם ֹלא הִéשאִäיָרה

ָóגוּע )חוֹלֶïה( בְּãשַûחֶëפֶöת אוֹ
חוֹלָïנִóי מְñשוּתָüק בְּãכִîיסֵòא גַåלגַåלִïים ,נ ַô

אוֹתִüי לְïבִַãדי בַּãמַñכּוֹלֶïת ,אוֹ בְּãחָëצֵõר זָָêרה ,אוֹ בַּãגִåינָóה הַéצִõיבּוִּרית.

אֲäפִöילוּ עִôיווֵèר מִñלֵïיָדה? הֲéלוֹא טִíבעָôהּ הַéטוֹב וְèהַéנִָóדיב בְּãשוּם

ֶïיה גַåם בִּãשְûמוֹ שֶûל אַäבָּãא ,שֶûאִäשתוֹ
אֵäיך יָìכְîלָïה? כָּîעַôסתִüי עָôל ָé

ִóיח )לַïעֲôזוֹב( יֶìלֶïד מוּכֵּîה גוָֹרל
אוֹפֶöן ֹלא הָéיָìה נוֹתֵüן לָïהּ לְïהַéזנ ַë

בִּãייְìשָûה אוֹתוֹ כָּîכָîה ,הִéצִõיגָåה אוֹתוֹ כִּîכְîלִïי ֵריק )שוּם ָדבָãר(,

)בְּãלִïי מַñזָêל( ,לְïהַéנִóיחוֹ לַïאֲäסוֹנוֹ וּלְïהִéסתַüלֵïק לָïהּ? לוּ ַרק הָéיִìיתִüי

כְּîמוֹ שֶûרוֹאִäים בְּãקוֹמֶñדיוֹת בַּãקוֹלנוֹעַָ ,ôקמָñה וְèנֶóעֶôלמָñה לָïהּ

יֶìלֶïד נָóכֶîה בְּãלִïי ַרגלַïיִìים ,לוּ ַרק ַרצתִüי בְּãעוֹד מוֹעֵôד )בַּãזְêמַñן(

פִּöתאוֹם וְèאֵäינֶóנָóה ,כְּîאִäילוּ בְָּãרחָëה מִñפָּöנָóיו עִôם גֶåבֶãר זָêר .אֲäנִóי,

אֶäל מִñתַüחַëת לְïגַåלגַåלֵïי מְñכוֹנִóית חוֹלֶïפֶöת )עוֹבֶֶãרת( וְèנִóדַרסתִüי

בְּãמֶñשֶûך כֹּל שְûנוֹת יַìלדוּתִüי ,אִäם הָéיִìיתִüי נֶóעֱôלָïם לָïהֶéם אֲäפִöילוּ

וְָèקטְíעוּ )הוִֹרידוּ( לִïי אֶäת שְûתֵüי ַרגלַïי ,אוּלַïי הָéיְìתָüה אִäמִñי

בַּãשָûבוּעוֹת וּבַãחוָֹדשִûים שֶûאַäחֲֵëרי מוֹת אִäמִñי ֹלא חָëשַûבתִüי

לִïשְûעָôתַüיִìיםײַשָûלוֹש ,מִñיָìד הָéיוּ נוֹזְêפִöים בִּãי )כּוֹעֲôסִòים עָôלַïי(

מִñתמַñלֵïאת ַרחֲëמִñים? ֹלא נוֹטֶíשֶûת )עוֹזֶêבֶãת(? נִóשאֶֶäרת

אַäף לְֶïרגַåע עַôל הַéסֵòבֶãל שֶûלָïהּ .אָäטַíמתִüי )סָòגַåרתִüי( אֶäת עַôצמִñי

מוִֹדיע
ַô
ָקבוּע הָéיָìה אֶäצלֵïנוּ ,מִñי שֶûהוֹלֵïך
ַô
וּמַñעֲôנִóישִûים :חוֹק

לְïהַéמשִûיך לְïטַíפֵּöל בִּãי?

לַïשַûוועָôה )צְõעָָôקה( הַֹéלא נִóשמַñעַôת שֶûנוֹתְָüרה )שֶûנִóשאֲָäרה(

תָüמִñיד לְïאָäן הוּא הוֹלֵïך וּלְïכַîמָñה זְêמַñן וּמָñתַüי יָìשוּב .אוֹ מַñשאִäיר

אִäם אִäמִñי עָôזְêבָãה אוֹתִüי כָּîכָîה ,בְּãלִïי לְïהַéבִּãיט לְïאָäחוֹר ,הֲéלוֹא

ֲֶëריה וְèאוּלַïי ִריחֲëפָöה )"עָôפָöה"( כֹּל הַéיָìמִñים בֵּãין חַëדֵרי
אַäח ָé

לְïפָöחוֹת פֶּöתֶüק בַּãמָñקוֹם הַָéקבוּעַ ,ôתַüחַëת הָéאֲäגַåרטָíל )וַèאזָêה

זֶêהוּ וַַèדאי סִòימָñן שֶûאַäף פַּöעַôם הִéיא ֹלא אָäהֲéבָãה אוֹתִüי:

הִַéדיָרה .טִíיפַּöת ַרחֲëמִñים ֹלא הָéיְìתָüה בִּãי .גַåם ֹלא גַåעגוּעִôים .גַåם

לִïפָרחִëים(.

כְּîשֶûאוֹהֲéבִãים ,כָּîך הִéיא עַôצמָñהּ לִïימְָñדה אוֹתִüי ,כְּîשֶûאוֹהֲéבִãים

לְִïרגָåשוֹת בִּãכלָïל וּלְïחִëינוּך יְìלִָïדים בִּãפָרט ,חָëשְûשָûה )פָּöחֲָëדה(

ֶüיה הַָéקשוֹת שֶûל הְַéקבוָּרה עַôל נֶóפֶöש הַéיֶìלֶïד.
מִñפְּöנֵóי הַéשפָּöעוֹת ָé
מֵñאָäז מוֹת אִäמִñיְ ,קצָõת סָòלַïדתִüי )הִéתַרחַëקתִüי( מִñפְּöנֵóי כֹּל
הְָéרגָåשוֹת ,וּבְãיִìיחוּד ָרצִõיתִüי לְïהִéתַרחֵëק אַäחַëת וּלְïתָüמִñיד
מִñנָóשִûים ְרגִåישוֹת .בַּãאֲäשֶûר הֵéן.

אַäחֲֵëרי מוֹת אִäמִñי

ֹלא אֵäבֶãל עַôל מוֹת אִäמִñי :מֵñרוֹב עֶôלבּוֹן וּמֵñרוֹב כַּîעַôס ֹלא

כֹּל אֶäחָëד מֵñאִäתָüנוּ.

נוֹתַüר בִּãי מָñקוֹם לְïשוּם ֶרגֶåש אַäחֵëר .כְּîשֶûהָéיִìיתִüי מַñבחִëין

כָּîכָîה ָקמִñים וְèעוֹזְêבִãים ,בְּãגַåסוּת ,בְּãאֶäמצַõע הַéמִñשפָּöט? הֲֹéלוֹא

)רוֹאֶäה( ,לְïמָñשָûל ,בְּãסִòינָָóרהּ הַéמְñשוּבָּãץ שֶûנוֹתַüר תָüלוּי עוֹד כַּîמָñה

ֶüיה עַôל מִñשמַñר
הִéיא עַôצמָñהּ הָéיְìתָüה עוֹמֶֶñדת ְãבּכֹל כּוֹחוֹת ָé

שָûבוּעוֹת אַäחֲֵëרי מוֹתָüהּ עַôל וָèו מֵñאֲäחוֵֹרי ֶדלֶïת הַéמִñטבָּãח,

הַéטַíאקט ,הָéאֲִäדיבוּת ,רוֹך הַéהֲéלִïיכוֹת ,הַéהִéתאַäמְñצוּת

)שוֹפֵöך(

ִïפגוֹע וְֹèלא לְïהַéכאִäיב ,הַéהִéתחַëשְûבוּת
הַéתְüמִñיִדית שֶֹûלא ל ַô

הָéיִìיתִüי מִñתמַñלֵïא כַּîעַôס כְּîאִäילוּ הַéסִòינָóר הַéזֶêה זוֶֹרה

מֶñלַïח .כְּîלֵïי הַָéרחֲëצָõה שֶûל אִäמִñי ,הַéפּוּדִרייָìה ,מִñבֶרשֶûת הַéשֵׂûיעָôר
עַôל הַéמַָñדף הַéיָìרוֹק שֶûלָïהּ בַּãחֲַëדר הָéאַäמבַּãטיָìה פָּöגְåעוּ בִּãי כְּîאִäילוּ

בַּãזוּלַïת )בָּãאַäחֵëר( ,הָéעֲִôדינוּת! אֵäיך יָìכְîלָïה?
שָׂûנֵóאתִüי אוֹתָüהּ.

הַéהֲéצָõקוֹת )הַéפָרעוֹת( ,גַåם עַôל הַéכּוֹבַãע שֶûאָäבַãד וְèגַåם עַôל
הִַéקישוּאִäים שֶûהוּשאֲäרוּ בַּãצַõלַïחַëת.
לִïנטוֹש )לַïעֲôזוֹב( זֶêה לִïבגוֹד .וְèהִéיא – בִּãשְûנֵóינוּ ,גַåם בְּãאַäבָּãא
וְèגַåם בִּãי .בַּãחַëיִìים אֲäנִóי לא הָéיִìיתִüי ָקם וְèעוֹזֵêב אוֹתָüהּ כָּîכָîה,
לַïמרוֹת הַéמִñיגֶרנוֹת שֶûלָïהּ ,לַïמרוֹת שֶûעַôכשָûיו אֲäנִóי כְּîבָãר
יוֵֹדע שֶûאַäף פַּöעַôם הִéיא ֹלא אָäהֲéבָãה אוֹתָüנוּ ,בַּãחַëיִìים הֲֵéרי ֹלא
ַô

ô
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נוֹתְüרוּ שָûם בְּãכַîווָèנָóה לִïלעוֹג )לִïצְõחוֹק( לִïי .פִּöינַóת הַéסְòפִָöרים

סוֹלְïחִëים עַôל ַéהכֹּל חוּץ מֵñאֲäשֶûר עַôל בְּãגִåיָדה .סוֹלְïחִëים גַåם עַôל

הָéיִìיתִüי עוֹזֵêב אוֹתָüהּ ,לַïמרוֹת כֹּל הַéשְûתִüיקוֹת הָéאֲäרוּכּוֹת

ֶïיה הֵָéריקוֹת .הֵéד )אֶäקוֹ( ֵריחָëהּ שֶûהִéמשִûיך עוֹד זְêמַñן
שֶûלָïהּ .נַóעֲôל ָé

כַּîעֲôבוֹר שָûבוּעוֹת אֲäחִָëדים ָדהָéה )נַóעֲôשָׂûה חַëלָïש יוֹתֵüר( הַéכַּîעַôס.

שֶûלָïהּ וְèהַéהִéסתַüגְåרוּיוֹת בְּãחֶֶëדר חָëשוּך ְèוכֹל מַñצבֵãי הָéרוּחַ.ë

מָñה לִïנשוֹב בְּãפָöנַóי ְãבּכֹל פַּöעַôם שֶûפָּöתַüחתִüי אֶäת ֶדלֶïת הַéצַõד שֶûל

וְèיַìחַëד עִôם הַéכַּîעַôס כְּîאִäילוּ אָäבְָãדה לִïי מִñין שִûכבַãת מָñגֵåן )מַñשֶûהוּ

הָéיִìיתִüי לִïפעָôמִñים מִñתַרגֵåז ,אוּלַïי לִïפעָôמִñים אֲäפִöילוּ ֹלא מְַñדבֵּãר
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¯ÙÒ
אִäתָüהּ יוֹםײַיוֹמַñיִìים ,אֲäבָãל ֹלא ָקם וְèנוֹטֵíש אוֹתָüהּ לְïתָüמִñיד.

גָåנַóבתִüי!( .לוּ ַרק הָéיִìיתִüי מַñפסִòיק עִôם הַéמַñחֲëשָûבוֹת

בַּãחַëיִìים )אַäף פַּöעַôם( לא.

הַéמְñכוֹעָôרוֹת וּלְïעוֹלָïם ֹלא מַñרשֶûה לַïיָìד שֶûלִïי לְïהִéיכָּîנֵóס אַäף

כֹּל הָéאִäמָñהוֹת אוֹהֲéבוֹת אֶäת הַéיְìלִָïדים שֶûלָïהֶéן :כָּîאֵäלֶïה הֵéם
חוֵּקי הַéטֶíבַãע .אֲäפִöילוּ חֲëתוּלָïה .אוֹ עֵôז .אֲäפִöילוּ אִäמָñהוֹת שֶûל

לְֶïרגַåע בַּãלַïילָïה לְïתוֹך הַéמִñכנְóסֵòי פִּöיגָ'åמָñה – לוּ ַרק הָéיִìיתִüי
כְּîמוֹ כּוּלָïם ,שָûווֶèה שֶûתִüהיֶìה גַåם לִïי אִäמָñא.

הַéהַéצָõגָåה הַéמַñצלִïיחָëה שֶûל תֵüיאַäטרוֹן גֶåשֶûר
הִéיא הַéצָõגַåת הַéשָûנָóה בַּãתֵüיאַäטרוֹן הַéיִìשְׂראֵäלִïי

הַéהַéצָõגָåה "הָéעֶôבֶãד" ,שֶûל

ô
ששש

פּוֹשְûעִôים וְèרוֹצְõחִëים .אֲäפִöילוּ אִäמָñהוֹת שֶûל נַóאצִõים .אֲäפִöילוּ

"הָéעֶôבֶãד" הוּא הַéמֶñלֶïך

אִäמָñהוֹת שֶûל מְñפַöגְִåרים .אֲäפִöילוּ אִäמָñהוֹת שֶûל מִñפלָïצוֹת

כַּîעֲôבוֹר שָûנָóה אוֹ שְûנָóתַüיִìים ,אַäחֲֵëרי שֶûעָôזַêבתִüי אֶäת הַéבַּãיִìת

)יְìצוִּרים מַñפחִëיִדים( .זֶêה שֶַûרק אוֹתִüי אִäיײַאֶäפשָûר הָéיָìה

וְèהָéלַïכתִüי לִïחיוֹת כְּîיֶìלֶïדײַחוּץ בְִּãקיבּוּץ חוּלָדה ,הִéתחַëלתִüי

ִîיח
לֶïאֱäהוֹב ,זֶêה שֶûאִäמָñא שֶûלִïי בְָּãרחָëה מִñמֶñנִóי ,זֶêה ַרק מוֹכ ַë

אַäטײַאַäט לַïחֲëשוֹב לִïפעָôמִñים גַåם עָôלֶïיהָ .éלִïפנוֹת עֶֶôרב ,אַäחֲֵëרי

שֶûאוֹתִüי פָּöשוּט אֵäין בְּãעַôד מָñה לֶïאֱäהוֹב .שֶֹûלא מַñגִåיעָôה לִïי

שְûעוֹת הַéלִïימוִּדים וְèאַäחֲֵëרי הָéעֲôבוָֹדה וְèהַéמִñקלַïחַëת ,בְּãשָûעָôה

אַäהֲéבָãה .מַñשֶûהוּ ֹלא בְּãסֵֶòדר אִäתִüי ,מַñשֶûהוּ נוָֹרא מְñאוֹד ,מַñשֶûהוּ

שכֹּל יַìלֵדי הִַéקיבּוּץ הָéיוּ הוֹלְïכִîים ,מְñקוּלָïחִëים וַèחֲëפוּפִöים
ֶû

ִèיע )ָרע מְñאוֹד(
דוֹחֶëה וּמַñבעִôית )מַñפחִëיד( ,מַñשֶûהוּ מַñזוו ַô

וּלְïבוּשִûים בִּãגֵדי עֶֶôרב ,לְïבַãלוֹת ְקצָõת בְּãבָãתֵüי הוֵֹריהֶéם ,וְַèרק

בֶּãאֱäמֶñת ,מָñאוּס )ֹלא אָäהוּב( עוֹד יוֹתֵüר מֵñאֲäשֶûר מוּם אוֹ

אוֹתִüי הָéיוּ מַñשאִäיִרים יָìחִëיד וְèתִüמהוֹנִóי )מוּזָêר( בֵּãין הַéבִּãיתָüנִóים

פִּöיגוּר אוֹ טֵíירוּף )שִûיגָåעוֹן( .מַñשֶûהוּ נִóתעָôב )ָרע מְñאוֹד( בִּãי

)בָּãתִüים ְקטַíנִóים( הֵָéריִקים ,הָéיִìיתִüי הוֹלֵïך לְïהִéתבּוֵֹדד עַôל

לְֹïלא תַָüקנָóה )בְּãלִïי סִòיכּוּי( ,מַñשֶûהוּ כֹּלײַכָּîך אָäיוֹם עַôד

סַòפסַòל הָéעֵôץ בְּãתוֹך חֲַëדר הָéעִôיתוֹנִóים שֶûבַּãצְִõריף הַéשָûקוּעַ,ô

שֶûאֲäפִöילוּ אִäמִñי ,אִäשָûה נַóפשִûית וַèעֲִôדינַóת ְרגָåשוֹת ,אִäשָûה

מֵñאֲäחוֵֹרי מַñחסַòן הַéהַéלבָּãשָûה )מַñחסַòן הַéבְּãגִָåדים שֶûל הִַéקיבּוּץ(.

שֶûיְָìדעָôה לְïהַéרעִôיף )לָïתֵüת הַéרבֵּãה( אַäהֲéבָãה עַôל צִõיפּוֹר ,עַôל

בְּãלִïי לְïהַéדלִïיק אֶäת הַéחַëשמַñל הָéיִìיתִüי יוֹשֵûב שָûם חֲëצִõי

ַקבְּãצָõן בַּãסִòמטָíה ,עַôל גוּר כֶּîלֶïב תוֹעֶôה )ֹלא מוֹצֵõא אֶäת הֶַéדֶרך(,

שָûעָôה אוֹ שָûעָôה וּמַñעֲôבִãיר לְïעֵôינַóי ,תְüמוּנָóהײַתְüמוּנָóה ,אֶäת סוֹף

אֲäפִöילוּ הִéיא ֹלא יָìכְîלָïה כְּîבָãר לְïהַéמשִûיך לִïסבּוֹל אוֹתִüי

חַëיֶìיהָ .éבְּãאוֹתָüם הַéיָìמִñים כְּîבָãר נִóיסִòיתִüי לְïהַéתחִëיל לְïנַóחֵëש

ִïברוֹח מִñמֶñנִóי הֲéכִîי
וְèהָéיְìתָüה מוּכָרחָëה לָïקוּם סוֹףײַסוֹף וְèל ַë

בְּãכוֹחוֹת עַôצמִñי ְקצָõת מִñמַñה שֶûמֵñעוֹלָïם ֹלא דוּבַּãר עָôלָïיו

ָרחוֹק שֶַûרק יָìכְîלָïה לִïברוֹחַ .ëבְּãעַôרבִãית יֵìש פִּöתגָåם כָּîזֶêה ,כֹּל

אֶäצלֵïנוֹּ ,לא בֵּãינִóי לְïבֵãין אִäמִñיֹ ,לא בֵּãינִóי לְïבֵãין אַäבָּãא,

ִקירד בְּãעֵôין אִäמוֹ – ַר'זַêאל ,כֹּל קוֹף בְּãעֵôינֵóי אִäמוֹ הוּא

וְèכַîנִóראֶäה שֶûגַåם ֹלא בֵּãין שְûנֵóיהֶéם.

תֵüיאַäטרוֹן גֶåשֶûר ,הִéיא הַéזוֹכָîה
הַéגְåדוֹלָïה שֶûל פְַּöרס הַéתֵüיאַäטרוֹן
הַéיִìשְׂראֵäלִïי .טֶֶíקס חֲëלוַּקת
הַéפְָּöרסִòים הִéתַקייֵìם בְּãסוֹף
ָûבוּע וְèסִòיכֵּîם אֶäת פְּöעִôילוּת
הַéש ַô
הַéתֵüיאַäטרוֹנִóים לִïשְûנַóת .2002
הַéהַéצָõגָåה "הָéעֶôבֶãד" הִéיא
עִôיבּוּד שֶûל הַéבַּãמַñאי יֶìבגֶåניִìי אַäריֵìה לְïסִòפרוֹ שֶûל יִìצחָëק
בַּãשֶûבִãיס זִêינגֶåר .הִéיא זָêכְîתָüה בִּãפְַöרס הַéהַéצָõגָåה הַéטוֹבָãה,
הַéבִּãימוּי הַéטוֹב )יֶìבגֶåנִóיי אַäריֵìה( ,הַéשַׂûחָקנִóית הָָéראשִûית
)יֶìבגֶåניָìה דוִֹדינָóה ,בַּãתְüמוּנָóה( ,הַéתְüאוָּרה וְèהַéתַüפאוָּרה.

שָûלוֹם מוּסִòיָקלִïי

ְãבּכֹל פַּöעַôם שֶûאֲäנִóי קוֵֹרא מֵñחָָëדש אֶäת
שוּרוֹת הַéפְּöתִüיחָëה שֶûל הַéסִòיפּוּר "בְִּãדמִñי
יָìמֶñיהָ "éמֵñאֵäת עַôגנוֹן ,הַéשוּרוֹת הָéהֵéן
מַñחֲëזִêירוֹת אֵäלַïי אֶäת הַéשָûנָóה הָéאַäחֲëרוֹנָóה
לְïחַëיֵìי אִäמִñי:
ֶñיה )בְּãגִåיל צָõעִôיר( מֵñתָüה אִäמִñי .כְּîבַãת
"בְִּãדמִñי יָìמ ָé

שְûלוֹשֶûת הַéשוּתָüפִöים לִַïדיסק הֶéחָָëדש :סַòאלֶïם
ַדרווִèיש ,ג'וֹרג' סַòמעַôאן וְèאֵäהוּד בַּãנַóאי )מֵñאָäחוֹר(

מְñעַôט וְָèרעִôים הָéיוּ יְìמֵñי שְûנֵóי )שְûנוֹת( חַëיֶìיהָ.é

"בָּãעֲôבוָֹדה הַéמְñשוּתֶüפֶöת ָרצִõינוּ לְïהַéגִåיד שֶûנִóשאֲָäרה פֹּה

כֹּל הַéיוֹם יָìשְûבָãה בַּãבַּãיִìת .וּמִñן הַéבַּãיִìת ֹלא

תִüקווָèה :עַôרבִãים וִèיהוִּדים עוֹשִׂûים מוּסִòיָקה יַìחַëד"ֹ .כָּîך

ֶüיה ֹלא
ֶüיה )חַëברוֹתֶüיהָ (éוּשְûכֵîנוֹת ָé
יָìצְõאָäהֵ .רעוֹת ָé

אָäמַñר הַéמוּסִòיַקאי הָéעַôרבִãיײַיִìשְׂראֵäלִïי סַòאלֶïם ַדרווִèיש,

בָּãאוּ לְïבְַãקָרהּ וְèגַåם אָäבִãי לא הִéקִדיש אֶäת

בְֵּãראָäיוֹן ְïלעָôמוֹס אוֶֹרן בָּãעִôיתוֹן "יְִìדיעוֹת אַäחֲëרוֹנוֹת".

ְקרוּאָäיו )כְּîמוֹֹ :לא כִּîיבֵּãד אֶäת אוְֹרחָëיו( .דוּמָñם )בְּãשֶֶûקט(

ַדרווִèיש הִéתַראֲäייֵìן לִïכבוֹד צֵõאת ִדיסק חָָëדש ,הַéמְñשוּתָüף

לוּ ַרק הָéיִìיתִüי גַåם אֲäנִóי מָñתוֹק ,לְïפָöחוֹת ְקצָõת ,כְּîמוֹ שֶûכֹּל

עָôמַñד בֵּãיתֵüנוּ בִּãיגוֹנוֹ )צַõעֲôרוֹ(ְ ,דלָïתָüיו לְïזָêר ֹלא

לוֹ וְèלַïמוּסִòיָקאִäים אֵäהוּד בַּãנַóאי ְèוג'וֹרג' סַòמעַôאןñ.

הַéיְìלִָïדים בָּãעוֹלָïם מְñתוִּקים לְïאִäמָñא שֶûלָïהֶéם ,אֲäפִöילוּ

ֶָãריה הָéיוּ
נִóפתְüחוּ .עַôל מִñיטָíתָüהּ שָûכְîבָãה אִäמִñי וְּדב ָé

ִïיח וּמוֹעֳָôרך )שֶûיֵìש
אֵäהוּד בַּãנַóאי הוּא מוּסִòיַקאי מַñצל ַë

הַéיְìלִָïדים הֲéכִîי מְñכוֹעִָôרים )ֹלא יָìפִöים( וְָèרעִôים ,אֲäפִöילוּ

מְñעַôטִíים ...מָñה אָäהַéבתִüי אֶäת קוֹלָïהּ .פְּöעָôמִñים הַéרבֵּãה

הַéעֲָôרכָîה ַרבָּãה אֵäלָïיו( .כְּîבָãר  17שָûנִóים הוּא עוֹבֵãד ,בֵּãין

הַéמוּפָרעִôים הָéאַäלִïימִñים הָéהֵéם שֶûמְñגוָֹרשִûים לְïתָüמִñיד

פָּöתַüחתִüי אֶäת הֶַéדלֶïת לְïמַñעַôן תִüשאַäל מִñי בָּãא .יַìלדוּת

הַéיֶìתֶüר ,גַåם עִôם ַדרווִèיש וְèסַòמעַôאן ,זַêמִָñרים וְèנַóגָåנִóים

מִñבֵּãיתײַהַéסֵòפֶöר – לוּ ַרק הָéיִìיתִüי טוֹב – לוּ ַרק הָéיִìיתִüי

הָéיְìתָüה בִּãי .לְïעִôתִüים יְָìרָדה מֵñעַôל מִñשכָּîבָãהּ )מִñיטָíתָüהּ(

עַôרבִãים מֵñהַéגָåלִïיל .הִַéדיסק הֶéחָָëדש הוּא הַéתוֹצָõאָäה שֶûל

מִñתנַóהֵéג כְּîמוֹ שֶûאֶäלֶïף פְּöעָôמִñים הִéיא בִּãיְקשָûה מִñמֶñנִóי לְïהִéתנַóהֵéג

וַèתֵüשֵûב בַּãחַëלוֹן".

שְûנוֹת הָéעֲôבוָֹדה הָéאֲäרוּכּוֹת שֶûלָïהֶéם .הַéשְûלוֹשָûה שִָûרים

שְûלוֹשִûים שָûנָóה וְèשָûנָóה הָéיְìתָüה אִäמִñי בְּãמוֹתָüהּ.

יְìלִָïדים וּמוִֹרים בְִּãקיבּוּץ חוּלָדה ,בִּãשְûנוֹת הַéחֲëמִñישִûים

עוֹפֶöר אַäייָìלִïים .חוּץ מִñמֶñנִóי.

וַèאֲäנִóי הַéמְñטוּמטָíם הִéתעַַôקשתִüי וְֹèלא שָûמַñעתִüי בְּãקוֹלָïהּ – לוּ

)שוּרוֹת אֵäלֶïה אֲäנִóי מַñעתִüיק כָּîעֵôת מִñתוֹך הַéסֵòפֶöר הַַéדק

וּמְñנַóגְåנִóים בְּãעִôיָקר אֶäת שִûיֵריהֶéם שֶûל הָéאַäחִëים ַרחבַּãאנִóי,

ַרק ֹלא שָûבַãרתִüי לָïהּ אָäז ,אַäחֲֵëרי לֵïיל הַéסֵֶòדר ,אֶäת הְַéקעִָôרית

שֶûבְּãהוֹצָõאַäת הַéסִòפִרייָìה הְַéקטַíנָóה שֶûל שוֶֹקן ,שֶûעַôל עַôמוּדוֹ

מוּסִòיָקאִäים לְïבָãנוֹנִóים .חוּץ מִñשִûיר אֶäחָëד ,שֶûתוּרגַåם

ֶïיה בִּãירוּשָûה מֵñאִäמָñא שֶûל
הַéכְּîחוּלָïה הַéהִéיא שֶûהִéגִåיעָôה אֵäל ָé

הִָéראשוֹן ָרשַûם שַ"ûי עַôגנוֹן הַéקָדשָûה לְïאִäמִñי וּלְïאָäבִãי; אַäחֲֵëרי

לְïעִôבִרית ,שְûאַäר הַéשִûיִרים בִַּãדיסק מוּשִָûרים בַּãשָׂûפָöה

ֵõח שִûינַóיִìים
סַòבתָüא שֶûלָïהּ – לוּ ַרק הָéיִìיתִüי כֹּל בּוֶֹקר מְñצַõחצ ַë

מוֹת אָäבִãי לַָïקחתִüי לִïי מִñסִòפִרייָìתוֹ גַåם אֶäת הַéסִòפרוֹן הַéזֶêה(.

הָéעַôרבִãית.

ֵõח גַåם לְïמַñעלָïה וּלְïמַñטָíה וּמִñסָòבִãיב
טוֹבײַטוֹב ,מְñצַõחצ ַë

מִñיוֹם שֶûגִåילִïיתִüי אֶäת "בְִּãדמִñי יָìמֶñיהָ ,"éבִּãהיוֹתִüי כְּîבֶãן חֲëמֵñשײַ

עוֹד אָäמַñר ַדרווִèיש בֵָּãראָäיוֹן" :אֲäנַóחנוּ ֹלא אוֹהֲéבִãים

וּבַãפִּöינוֹת שֶûל הַéפֶּöה ,בְּãלִïי לְַïרמוֹת )לְïשֵַûקר( – לוּ ַרק ֹלא

עֶôשֵׂרה ,הִéשווֵèיתִüי אֶäת עַôצמִñי לְïתִüרצָõה )הָéאֵäם בַּãסִòיפּוּר שֶûל

לְïהִéשתַüמֵñש בַּãמוּשָׂûג 'דוּײִַקיוּם' .יֵìש ָקהָéל לַïמוּסִòיָקה שֶûלָïנוּ,

הָéיִìיתִüי גוֹנֵóב אָäז אֶäת הַéחֲëצִõי לִïיָרה מִñתוֹך הָéאַäרנָóק שֶûלָïהּ,

עַôגנוֹן(.

יֵìש לָïהּ ִקיוּם ,בֵּãין )גַåם( בְּãעַôרבִãית וּבֵãין בְּãעִôבִרית" .כּוּלָïנוּ

וְèעוֹד מְñשֵַûקר וּמַñכחִëיש בְּãחוּצפָּöה שֶûגָåנַóבתִüי )אוֹמֵñרֹ :לא

הַéהֶéמשֵûך – בְּãעַôמוּד 15

ִïיח גַåם בָּãאֶָäרץ וְèגַåם בְּãחוּץ לָïאֶָäרץ.
תִüקווָèה שֶûהִַéדיסק יַìצל ַë
"שער למתחיל" ,גיליוֹן  ,1235כ"ח בּאדר ב' תשס"ג 1 ,בּאפּריל 2003
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ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù

¯ÙÒ
סִòיפּוּר עַôל
אַäהֲéבָãה וְèחוֹשֶûך
הֶéמשֵûך מֵñעַôמוּד 11

ֹלא ִדיבַּãרתִüי
גַåם כַּîחֲëלוֹף יְìמֵñי הָéאֵäבֶãל ,כַּîאֲäשֶûר הִéתרוֵֹקן סוֹףײַסוֹף
הַéבַּãיִìת וְèאָäבִãי וַèאֲäנִóי נָóעַôלנוּ מֵñאֲäחוֵֹרינוּ אֶäת הֶַéדלֶïת
וְèנִóשאַäרנוּ ַרק הוּא וַèאֲäנִóי ,כִּîמעַôט שֶֹûלא ִדיבַּãרנוּ בֵּãינֵóינוּ.
מִñלְïבַãד בְַּãדבִָãרים הַéהֶéכֵרחִëיִìים בְּãיוֹתֵüרֶ :דלֶïת הַéמִñטבָּãח
תְüקוּעָôה .הַéיוֹם ֹלא הֵéבִãיאוּ דוֹאַäר .הָéאַäמבַּãטיָìה פְּöנוּיָìה אֲäבָãל
חָëסֵòר שָûם נְóייָìר טוּאָäלֶïט .גַåם נִóמנַóענוּ שְûנֵóינוּ מִñלִïפגוֹש זֶêה
אֶäת עֵôינָóיו שֶûל זֶêה :כְּîאִäילוּ הִéתבַּãייַìשנוּ מְñאוֹד בְִּãדבַãר מָñה,
מַñשֶûהוּ שֶûעוֹלַïלנוּ )עָôשִׂûינוּ ָדבָãר ָרע( שְûנֵóינוּ וְèטוֹב הָéיָìה
וּלכֹל הַéפָּöחוֹת מוּטָíב לוּ
לוּלֵïי )אִäילוּ ֹלא( עוֹלַïלנוּ אוֹתוֹ ְï
ַéיוֵֹדע
ַרק אֶäפשָûר הָéיָìה לְïהִéתבַּãייֵìש בְּãשֶֶûקט וּבְãלִïי שוּתָüף ה ַô
יוֵֹדע עָôלָïיו.
עָôלֶïיָך כֹּל מַñה שֶûאַäתָüה ַô

ÚÈ¯Ê˙ ˙˘¯Ù
ַüזִריע נֶóחשֶûבֶãת לְïפָָöרשָûה "ָקשָûה" ,כִּîי הִéיא
פָָּöרשַûת ת ַô

יוֹתֵüר מֵñאוֹתָüם הַéיָìמִñים) "...מַñסֶòכֶîת נִóיָדהַ ,דף ל' עַôמוּד ב'(.
כָּîך ָראוּ חַëכמֵñי הַéתַüלמוּד אֶäת הָéאָָäדם עוֹד בְּãטֶֶíרם

עוֹסֶֶòקת בְּãסוּגֵåי טָíהֳָéרה שֶûאֵäינָóם נְóהוּגִåים כַּîיוֹם.
הַéפָָּöרשָûה ָדנָóה בְּãמַñחֲëלַïת הַéצַָõרעַôת )לֶïפּרוֹס( וּבִãנְóגָåעִôים

)לִïפנֵóי שֶ (...ûבָּãא לָïעוֹלָïם .הוּא מוּנָóח כְּîפִöנָקס מְñקוּפָּöלַ .רק

)מַñחֲëלוֹת( נוֹסָòפִöים ,שֶûהָéיוּ בִּãימֵñי הַéמִñקָרא בְּãטִíיפּוּלָïם שֶûל

וּבכֹל יוֹם יִìימָñלְïאוּ
כַּîאֲäשֶûר יִìיווָèלֵïד – הַéפִּöנָקס יִìיפָּöתַüח ְã

הַéכּוֹהֲéנִóים ,וְèהַéיוֹם הֵéם בִּãתְüחוּם טִíיפּוּלָïם שֶûל הָéרוֹפְöאִäים.

ַדפָּöיו .הָéאָָäדם ,בְּãמַñעֲôשָׂûיו וּבְãהִéתנַóהֲéגוּתוֹ" ,יִìכתוֹב" אֶäת

ָûבוּע בְּãמַñחֲëלוֹת ,אֶäלָïא בְּãנוֹשֵׂûא
אָäנוּ ֹלא נַóעֲôסוֹק הַéש ַô

"וכֹל מַñעֲôשֶׂûיָך בַּãסֵòפֶöר
ַדפֵּöי פִּöנַקס הַéחַëיִìים שֶûלוֹ – ְè

נָóעִôים יוֹתֵüר :הָéאִäשָûה הַéיוֹלֶֶïדת ,אוֹ לְïיֶìתֶüר ִדיוּק – הָéעוּבָּãר

נִóכתָüבִãים".
מַñה יִìיכָּîתֵüב בַּãפִּöנָקס? זֹאת עֲַôדיִìין אֵäין אִäיש יוֵֹדעַ.ô

)תִüינוֹק לִïפנֵóי שֶûנוֹלַïד( שֶûבְּãבֶãטֶíן אִäמוֹ.

ְַìדבּר ה' אֶäל מֹשֶûה
הַéפָָּöרשָûה פּוֹתַüחַëת בַּãמִñלִïים" :וַèי ֵ ּã

ַרק בְּãסוֹף יָìמָñיו שֶûל הָéאָָäדם יִìהיֶìה הַéפִּöנָקס מָñלֵïא .יִìהיוּ

לֵïאמֹרַ :דבֵּãר אֶäל בְּãנֵóי יִìשָׂראֵäל לֵïאמֹר :אִäשָûה כִּîי

בּוֹ ַדפִּöים שֶûל כִּîישָûלוֹן וְַèדפִּöים שֶûל הַéצלָïחָëהַ .דפִּöים שֶûל

ַüזִריע וְèיָìלְָïדה זָêכָîר) "...וַèיִìקָרא פֶֶּöרק י"ב ,פְּöסוִּקים א'–ב'(.
ת ַô

עֶôצֶõב וְַèדפִּöים שֶûל שִׂûמחָëהַ ,דפִּöים שֶûל יֵìיאוּש וְַèדפִּöים שֶûל

חֲëזָ"êל )חֲëכָîמֵñינוּ זִêכרוֹנָóם לִïבְָãרכָîה( מְñתָüאֲִäרים אֶäת הָéאָָäדם

תִüקווָèה .כֹּל יוֹם וְèהַַéדף שֶûלוֹ .כֹּל אָָäדם וְ"èהַéפִּöנָקס" שֶûלוֹ.

כְּîשֶûהוּא עוֶֹדנוּ בְּãבֶãטֶíן אִäמוֹ ,לִïפנֵóי שֶûיָìצָõא לַïאֲäווִèיר

"וְèנֵóר דוֹלֵïק לוֹ עַôל ֹראשוֹ" – כֹּל אָָäדם יֵìש לוֹ "נֵóר
ַéיוֵֹדע
דוֹלֵïק" מֵñעַôל ֹראשוֹ ,עוֹד לִïפנֵóי שֶûנוֹלַïד .יֵìש ה ַô

הָéעוֹלָïם.
הַéתַüלמוּד מֵñבִãיא תֵüיאוּר יָìפֶöה וּמְñיוּחָëד שֶûל הַéתִüינוֹק

לַïהֲéפוֹך אֶäת הַéנֵóר לַïאֲäבוָּקה ,לְïלַïפִּöיד )נֵóר גָåדוֹל( ,וְèיֵìש
הַéמְñכַîבֶּãה גַåם אֶäת הַéנֵóר הַָéקטָíן וְèיוֹצֵõר סְòבִãיבוֹ חוֹשֶûך

בְּãבֶãטֶíן אִäמוֹ .נָóבִãיא ֶקטַíע ָקצָõר מִñמֶñנוּ:

עַôל אִäמִñי ֹלא ִדיבַּãרנוּ אַäף פַּöעַôם .אַäף ֹלא מִñלָïה אַäחַëת.

"ָדַרש )אָäמַñר( ַרבִּãי שַׂûמלַïאי :לְïמָñה הַéוָèלָïד )הַéתִüינוֹק(

וַèאֲäפֵöלָïה .הַéנֵóר הַéדוֹלֵïק הוּא סֵòמֶñל לַïתְüבוּנָóה וְèלַïחוֹכמָñה

ֵריח
גַåם ֹלא עַôל עַôצמֵñנוּ .גַåם ֹלא עַôל נוֹשְׂûאִäים שֶûיֵìש בָּãהֶéם ַë

דוֹמֶñה בִּãמְñעֵôי )בְּãבֶãטֶíן( אִäמוֹ? לְïפִöנָקס שֶûמְñקוּפָּöל וּמוּנָóח,

הכֹּל תָüלוּי בָּãאָָäדם :בָָּãרצוֹן,
שֶûנִóיתְüנָóה לָïאָָäדם ,וּמֵñעַôתָüה ַé

שֶûל ֶרגֶåשִ .דיבַּãרנוּ עַôל הַéמִñלחָëמָñה הַָéקָרהִ .דיבַּãרנוּ עַôל

יָָìדיו עַôל צְָõדעָôיו )צִֵõדי הָֹéראש( וְֹèראשוֹ מוּנָóח לוֹ בֵּãין

בַּãיְìכוֹלֶïת וּבַãשְûאִäיפוֹת שֶûלוֹ.

ֶרצַõח הַéמֶñלֶïך עַôבַּדאללָïה וְèעַôל אִäיוּמֵñי הַéסִòיבוּב הַéשֵûנִóי.

בִּãרכָּîיו וּפִöיו סָòתוּם וְèטַíבּוּרוֹ )מֶñרכַּîז הַéבֶּãטֶíן( פָּöתוּחַ ;ëוְèהוּא

"וְèאֵäין לְָïך יָìמִñים שֶûאָָäדם שָûרוּי בְּãטוֹבָãה יוֹתֵüר

אַäבָּãא טַָíרח לְïהַéסבִּãיר לִïי מַñה הַéהֶéבֵדל שֶûבֵּãין סֵòמֶñל לְïבֵãין

אוֹכֵîל מִñמַñה שֶûאִäמוֹ אוֹכֶîלֶïת וְèשוֹתֶüה מִñמַñה שֶûאִäמוֹ

מֵñאוֹתָüם הַéיָìמִñים" .הַéמִñבחָëנִóים הַéגְåדוֹלִïים יָìבוֹאוּ ַרק

מָñשָûל וְèאַäלֶïגוֹריָìה וּבֵãין סַòאגָåה לְïבֵãין לְïגֶåנָדה .גַåם אֶäת

שוֹתָüה; וְèכֵîיווָèן שֶûיָìצָõא )כַּîאֲäשֶûר יָìצָõא( לַïאֲäווִèיר הָéעוֹלָïם,

לְïאַäחַëר מִñכֵּîן.

הַéהֶéבֵדלִïים שֶûבֵּãין הַéלִïיבֶָּãרלִïיזם לְïבֵãין הַéסוֹצִõיַìאלײַ

נִóפתָüח הַéסָòתוּם וְèנִóסתָüם הַéפָּöתוּחַ ,ëשֶûאִäלמָñלֵïא כֵîן ,אֵäינוֹ

עִôם זֹאת ,עָôלֵïינוּ לִïזכּוֹר שֶûאֵäין לָïאָָäדם אֶäפשָûרוּת

ֶדמוֹקַרטיָìה בֵּãיאֵäר לִïי בִּãבְãהִéירוּת וּבְִãדיוּק.

יָìכוֹל לִïחיוֹת אֲäפִöילוּ שָûעָôה אַäחַëת .וְèנֵóר דוֹלֵïק לוֹ עַôל

לַïחֲëזוֹר לִïמְñעֵôי אִäמוֹ אוֹ אֶäל שָûנִóים עָôבָãרוּ ,גַåם אִäם הָéיוּ

ֹראשוֹ וְèצוֹפֶöה וּמַñבִּãיט )מִñסתַüכֵּîל( מִñסוֹף הָéעוֹלָïם וְèעַôד

אֵäלֶïה יָìמִñים יָìפִöים בְּãיוֹתֵüר .עַôל הָéאָָäדם לִïהיוֹת ֵריאָäלִïי

סוֹפוֹ ...וְèאֵäין לְָïך יָìמִñים שֶûאָָäדם שָûרוּי )נִóמצָõא( בְּãטוֹבָãה

)מְñצִõיאוּתִüי( ,וְèתָüמִñיד לְïהִéשתֵַüדל לָïלֶïכֶîת ָקִדימָñה.

...עַôל אִäמִñי לא ִדיבַּãרתִüי כִּîמעַôט אַäף פַּöעַôם בְּãמֶñשֶûך
שְûנוֹת חַëיַìי עַôד עַôכשָûיו ,עַôד כְּîתִüיבַãת הַַéדפִּöים הָéאֵäלֶïהֹ .לא
עִôם אָäבִãי וְֹèלא עִôם אִäשתִüי וְֹèלא עִôם יְìלַָïדי וְèלא עִôם שוּם
אָָäדם .אַäחֲֵëרי מוֹת אָäבִãי ,גַåם עָôלָïיו כִּîמעַôט לא ִדיבַּãרתִüי.
כְּîאִäילוּ הָéיִìיתִüי אֲäסוּפִöי )יֶìלֶïד בְּãלִïי הוִֹרים(.

הָéלַïכתִüי לְïבִַãדי
בְּãגִåיל אַäרבַּãעײַעֶôשֵׂרה וָèחֵëצִõי ,כִּîשְûנָóתַüיִìים אַäחֲֵëרי מוֹת
אִäמִñיַ ,קמתִüי וְèהַָéרגתִüי אֶäת אַäבָּãא וְèהַָéרגתִüי אֶäת כֹּל
יְìרוּשָûלַïיִìם ,שִûינִóיתִüי אֶäת שְûמִñי וְèהָéלַïכתִüי לְïבִַãדי לְִïקיבּוּץ
חוּלָדה ,כְֵּîדי לִïחיוֹת שָûם מֵñעַôל הַéחוָֹרבוֹת )הֲִéריסוֹת(.
הַָéרגתִüי אוֹתוֹ בְּãעִôיָקר בְּãכָîך שֶûשִûינִóיתִüי אֶäת שְûמִñי.

ô
ששש
אָäבִãי הִéספִּöיק עוֹד לִïפנֵóי מוֹתוֹ )בִּãשְûנַóת  (1970לִïקרוֹא
אֶäת שְûלוֹשֶûת סְòפַָöרי הִָéראשוֹנִóים ,שֶֹûלא לְïגַåמֵרי נֶóהֱéנָóה
מֵñהֶéם .אִäמִñי ,כַּîמוּבָãןֹ ,לא הִéספִּöיָקה לִïראוֹת אֶäלָïא אֶäת
חִëיבּוֵּרי בֵּãיתײַהַéסֵòפֶöר שֶûכָּîתַüבתִüי ,וְּקצָõת חֲëרוּזִêים
יַìלדוּתִüיִìים שֶûחַָëרזתִüי בְּãתִüקווָèה לָïגַåעַôת בַּãמוּזוֹת שֶûהִéיא
אָäהֲéבָãה לְïסַòפֵּöר לִïי עַôל ְדבַãר ִקיוּמָñן.

ÚÂ·˘‰ ‚˘»Ó
הַéתַüלמוּד
הַéתַüלמוּד הוּא הַéיְìצִõיָרה הַéגְåדוֹלָïה וְèהַéחֲëשוּבָãה בְּãיוֹתֵüר שְûנִóתחַëבְָּãרה בַּãיַìהֲéדוּת – לְïצַõד הַéתַüנַ"óך .הַéתַüלמוּד הוּא סִòיכּוּם
שֶûל הַéתוָֹרה שֶûבְּãעַôלײַפֶּöה )הַéהֶéסבִֵּãרים וְèהַéפַּöרשָûנוּת לַïחֲëמִñישָûה חוּמשֵûי תוָֹרה( ,שֶûפִּöיתְüחוּ חַëכמֵñי אֶֶäרץ יִìשָׂראֵäל וְèחַëכמֵñי
בָּãבֶãל )עִôיַראק שֶûל הַéיוֹם( בְּãמֶñשֶûך מְñאוֹת שָûנִóים ,עַôד לִïתְüחִëילַïת יְìמֵñי הַéבֵּãינַóיִìים .הַéתַüלמוּד הוּא שֵûם כּוֹלֵïל לַïתוָֹרה
שֶûבְּãעַôלײַפֶּöה – מִñשנָóה ,תוֹסֶòפתָüא ,גְåמָָñרא ,מְִñדרשֵûי הֲéלָïכָîה וְèאַäגָָåדה.
הַéתַüלמוּד מוּרכָּîב מִñשִûישָûה סְָòדִרים )שַ"ûס – שִûישָûה חֲëלִָïקים גְåדוֹלִïים( :זְָêרעִôים ,מוֹעֵôד ,נָóשִûים ,נְóזִêיִקין ,קוָֹדשִûים
וּטְíהָéרוֹת; וְèהוּא כּוֹלֵïל  63מַñסַòכתוֹת )מַñסֶòכֶîת – פֶֶּöרק גָåדוֹל(.
הַéתַüלמוּד הוּא אוֹסֶòף שֶûל חוִּקיםִ ,דבֵרי אַäגָָåדה וּפִöילוֹסוֹפיָìה ,חוֹכמַñת חַëיִìים ,הִéיסטוֹריָìה וּמַָñדע ,וְèכֵîן סִòיפּוֵּרי
מַñעֲôשִׂûיוֹת וְèהוּמוֹר.
אַäףײַעַôלײַפִּöי שֶûהַéתַüלמוּד מְñבוּסָòס עָôל הָéעִôיָקרוֹן )הַéפִּרינצִõיפּ( שֶûל הַéעֲôבַָãרת הַéמָñסוֶֹרת וְèהַéסַòמכוּת )אוֹטוִֹריטָíה( מִñדוֹר
ִóיתוּח שֶûל כֹּל נוֹשֵׂûא וְèעִôנייָìן.
ַë
לְïדוֹר ,הוּא מוּרכָּîב מִñשַûקלָïא וְèטַíריָìא )בַּãאֲָäרמִñית – מַñשָׂûא וּמַñתָüן( ,וִèיכּוּחִַ ,ëדיוּן ,חֵֶëקר וְèנ
בּכֹל הַéדוֹרוֹת .עֶôרכּוֹ לְïחַëיֵìי הַéיַìהֲéדוּת הוּא עָôצוּם ,בְּãכָîך
הַéתַüלמוּד הוּא סֵòפֶöר שֶûנוֹעַôד לְïעִôיוּן וְèלִïימוּד ,וְèכָîזֶêה הָéיָìה ְã
שֶָûקבַãע אֶäת אוַֹרח הַéחַëיִìים הַéיְìהוִּדי וְèעִôיצֵõב )בָּãנָóה( אֶäת ְדמוּת הַéיַìהֲéדוּת.
הַéתַüלמוּד שֶûחוּבַּãר בְּãאֶֶäרץ יִìשָׂראֵäל נִóקָרא "הַéתַüלמוּד הַéיְìרוּשַûלמִñי".
הַéתַüלמוּד שֶûחוּבַּãר בְּãבָãבֶãל נִóקָרא "הַéתַüלמוּד הַéבַּãבלִïי" – וְèהוּא הַéמְñקוּבָּãל יוֹתֵüר.
יוֹסִòי בַּãרײַנוֹי–בּוּכִריץ

– סוֹף הַéסִòדָרה –

זְêמַñנֵóי הַéדלַָïקת הַéנֵóרוֹת

עֶֶôרב שַûבָּãת

יְìרוּשָûלַïיִìם 5.29

מוצ"ש

6.43

עֶֶôרב שַûבָּãת

תֵüלײַאָäבִãיב 5.45

מוצ"ש

6.45

עֶֶôרב שַûבָּãת

מוצ"ש

חֵëיפָöה 6.46 5.36

עֶֶôרב שַûבָּãת

,בְּãאֵäרײַשֶûבַãע 5.47
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מוצ"ש

6.45
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