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רי תשפשת תת פרשת יר
ָּבָלָגן ַּתַחת ָּבָלָגן

ִריְנּבֹוים ַחת ּגְ ּפַ ֵבית ִמׁשְ ּבֶֹקר ּבְ ִני ּבַ יֹום ׁשֵ

יָחה ֶאת ֻקְפַסת ַהּקֹוֶרְנְפֵלְקס ַעל  א ִהּנִ ח, ְוִאּמָ ְטּבָ ְלַחן ַהּמִ בּו ַעל ָיד ׁשֻ ִריְנּבֹוים ָיׁשְ ַחת ּגְ ּפַ ַיְלֵדי ִמׁשְ
ְלָחן. ֻ ַהּשׁ

ְך ְטִעיִמים!" ל ּכָ ַאל ִאיִצי. "ֵהם ָהיּו ּכָ א ָנְתנּו ָלנּו?" ׁשָ א ְוַסְבּתָ ּבָ ּסַ ִריִניז' ׁשֶ ָגֵני ַה'ּסּוּכָ ַאר ִמּדְ א, ִנׁשְ "ִאּמָ

ּה." ּלָ ְפָסא ּכֻ ם ִלְגמֹר ֶאת ַהּקֻ ְקּתֶ ָבר ִהְסּפַ א. "ּכְ "ִמְצַטֶעֶרת," ָעְנָתה ִאּמָ

ַהּקֹוֶרְנְפֵלְקס  ר  ֵמֲאׁשֶ ָטִעים  יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ֶזה   " יִמי.  ׁשִ ַאל  ׁשָ ֵאּלּו?"  ּכָ עֹוד  ִלְקנֹות  יָמה  ַמְסּכִ "ַאּתְ 
ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים." ׁשֶ

ם  ַאּתֶ הּו ׁשֶ ֶ ִדּיּוק ַמּשׁ ר, ְוֶזה לֹא ּבְ ֻסּכָ ה ּבְ ר ְמֻצּפֶ לּו ֵהם ֻסּכָ ָגִנים ַהּלָ א. "ַהּדְ "לֹא ִנְרֶאה ִלי," ֵהִגיָבה ִאּמָ
ִריא!" ׁש לֹא ּבָ ל יֹום. ֶזה ַמּמָ ֲאמּוִרים ֶלֱאֹכל ּכָ

ֵרז, ַאֶחֶרת ַנְפִסיד  ְזּדָ ּנִ ַדאי ׁשֶ ָעה. ּכְ ָ ְרֶאה ָמה ַהּשׁ יִמי ְלִאיִצי. "אֹוי ֵוי, ּתִ יִתי..." ָלַחׁש ׁשִ "נּו טֹוב, ִנּסִ
ֶאת ָהאֹוטֹוּבּוס!"

ֵני ָיֵעִלי   עֹוד ִאיִצי חֹוֵלף ַעל ּפְ ִית. ַאְך ּבְ ֶלת ַהּבַ ְרזּו ָלֵצאת ִמּדֶ ָרָכה ַאֲחרֹוָנה ְוִהְזּדָ ְרכּו ּבְ יִמי ְוִאיִצי ּבֵ ׁשִ
ּה. ּלָ ה ּכֻ ְך ַעל ָהִרְצּפָ ּפַ ֹוקֹו ִנׁשְ יל אֹוָתּה, ְוַהּשׁ ּה ְוִהּפִ ּלָ ֹוקֹו ׁשֶ כֹוס ַהּשׁ ַגע ּבְ ּלֹו ּפָ ְלקּוט ׁשֶ ה, ַהּיַ ַטּנָ ַהּקְ

ר ֲחַצר ַהֵחיּדֶ ְמֻאָחר יֹוֵתר, ּבַ

הּו ְמַעְנֵין!" ֶ ְרֶאה ַמּשׁ  "ֵהי ִאיִצי!" ָקָרא ֶחְזִקי. "ּבֹוא ּתִ

ִעְנַין. ה ּבְ יטּו ַעל ָהִרְצּפָ ִהּבִ ִאיִצי ִמֵהר ֶאל ֵעֶבר ֲחֵבָריו ׁשֶ

ֶכר. "ְוִהיא אֹוֶכֶלת ֲחִתיַכת ְנָיר!" ית!" ָקָרא ַאִרי הֹוְלצּבַ ה ִזּקִ ְראּו, ִהּנֵ "ּתִ

ְלֶזה  ָטָאה. "קֹוְרִאים  ַהּלְ יֹוֵתר ֶאת  ִלְראֹות טֹוב  ֵדי  ּכְ ִמְתּכֹוֵפף  עֹודֹו  ּבְ ִאיִצי  ָאַמר  ית,"  ִזּקִ "ֶזה לֹא 
ן'." ָרקֹון ְמֻזּקָ 'ּדְ

ַאל ֶחְזִקי. "הּוא יֹוֵרק ֵאׁש?" ָרקֹון?!" ׁשָ "ֶזה ּדְ

יָעה  ֱאֶמת ֵאיְך ִהיא ִהּגִ יָעה ֵמאֹוְסְטַרְלָיה. ְמַעְנֵין ּבֶ ּגִ ּמַ ל ְלָטָאה ׁשֶ "לֹא, לֹא," ָצַחק ִאיִצי. "ֶזה סּוג ׁשֶ
ָיר!" ִהיא אֹוֶכֶלת ֶאת ַהּנְ ְראּו ֵאיְך ׁשֶ הּו ְוִהְצִליָחה ִלְברַֹח. ּתִ ֶכת ְלִמיׁשֶ ּיֶ ִהיא ָהְיָתה ׁשַ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ְלָכאן. ּכַ

ן  ֻזּקָ ָרקֹון ַהּמְ ו ַלּדְ ַהְפָסָקה." ָאַמר ַאִרי. "ַעְכׁשָ לּו ּבָ ָירֹות ַהּלָ ל ַהּנְ אן ֶאת ּכָ ִליכּו ּכָ ה ג' ִהׁשְ ּתָ ּכִ ל ׁשֶ "ַמּזָ
ה ָמה ֶלֱאֹכל." ה ֵיׁש ַהְרּבֵ ַהּזֶ
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ַמע קֹול רֹוֵעם ֵמֲאחֹוֵריֶהם, קֹול  ֶפַתע ִנׁשְ ּלְ ׁשֶ ל ְנָיר, ּכְ ה ׁשֶ ּסָ ָטָאה עֹוד ּפִ ִאיִצי ֵהֵחל ְלַהֲאִכיל ֶאת ַהּלְ
ְמֻיָחד. ָהָיה ִנְרָאה ּכֹוֵעס ּבִ ה, ׁשֶ ַנּקֶ ָהָלה. ֵהם ִהְסּתֹוְבבּו ְוָראּו ֶאת ַהּמְ ָלִדים ִלְקּפֹץ ֵמרֹב ּבֶ ַרם ַלּיְ ּגָ ׁשֶ

ח ִלי ְלַנּקֹות ֶאת  ה ְזַמן ִיּקַ ּמָ ם יֹוְדִעים ּכַ ה ָלַדַעת. "ַאּתֶ ַנּקֶ ַרׁש ַהּמְ ה?" ּדָ ָלָגן ַהּזֶ ה ֶאת ַהּבָ "ִמי ָעׂשָ
ֶזה?!"

ְמבּוָכה. ִני ּבִ ֵ ּשׁ יטּו ֶאָחד ּבַ ָלִדים ִהּבִ ַהּיְ

ה  ד ֲחִתיַכת ְנָיר! ָלּמָ ּיָ ה ַמְחִזיק ּבַ ַאּתָ יַע ְלֵעֶבר ִאיִצי. "ֲאִני רֹוֶאה ׁשֶ ה, ְוִהְצּבִ ַנּקֶ ה!!!" ָצַרח ַהּמְ "ַאּתָ
ה?" ָלָגן ַהּזֶ יָת ֶאת ַהּבָ ָעׂשִ

ָמעֹות. "ֶז-ֶז-ֶזה לֹא ֲאִני!" ָעָנה ִאיִצי, ַעל ַסף ּדְ

ָלִדים. ל ַהּיְ ד ׁשֶ ַלּמֵ ָלן, ַהּמְ 'ה ַקּפְ ִדּיּוק ָאז הֹוִפיַע ָהֶרּבֶ ּבְ

ֲעִדינּות. 'ה ּבַ ַאל ָהֶרּבֶ אן?" ׁשָ "ָמה קֹוֶרה ּכָ

יַע ְלֵעֶבר ִאיִצי. עֹודֹו ַמְצּבִ ה, ּבְ ַנּקֶ דֹול!" ָאַמר ַהּמְ ָלָגן ּגָ ָחֵצר ּבָ ה ּפֹה ּבֶ ה ָעׂשָ ֶלד ַהּזֶ "ַהּיֶ

ֶאת  ּוָפַטר  'ה,  ָהֶרּבֶ ָאַמר  ֶזה,"  ּבָ ל  ֲאַטּפֵ ָבר  ּכְ ֲאִני  "ְסטּוַאְרט, 
ה. ַנּקֶ ַהּמְ
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מֹוַרד ֶלְחיֹו.  ֶלת ּבְ ְלּגֶ ְמָעה ִמְתּגַ ּדִ ׁשֶ 'ה, ֲאִני ַמְבִטיַח, ֶזה לֹא ָהִייִתי ֲאִני!" ָאַמר ִאיִצי ּכְ "ָהֶרּבֶ

ה  עֹוָלם לֹא ָהָיה עֹוׂשֶ ּלְ ֶיֶלד ׁשֶ יר אֹוְתָך ּכְ רְֹך. "ֲאִני ַמּכִ ָלן ּבְ 'ה ַקּפְ "ִאיִצי, ֲאִני ַמֲאִמין ְלָך," ָאַמר ָהֶרּבֶ
ה  ַנּקֶ ד. ֲאִני ֲאׂשֹוֵחַח ִעם ַהּמְ ה ַאֲחֶריָך ִמּיָ ָהִייָת ְמַנּקֶ טּוַח ׁשֶ ן, ֲאִני ּבָ ה, ְוַגם ִאם ּכֵ ִחּלָ ָנה ּתְ ַכּוָ ָלָגן ּבְ ֶזה ּבָ ּכָ

אן." ָרה ּכָ ּקָ י ָמה ׁשֶ ְלַגּבֵ

ֶדֶרְך  ּבְ ֲאִני  ׁשֶ ְמרֹות  ּלַ ׁשֶ 'ה, ָהֱאֶמת ִהיא  ָהֶרּבֶ ָמה. "ָאה...  ַאׁשְ י  ִרְגׁשֵ ּבְ ד הּוַצף  ּוִמּיָ ְלֶרַגע,  ָעַצר  ִאיִצי 
ל  ֹוקֹו ׁשֶ י ֶאת ּכֹוס ַהּשׁ ְלּתִ ל ִהּפַ ה ְלַנּקֹות ַאֲחַרי, ֲאָבל ִלְפָעִמים ֲאִני ׁשֹוֵכַח. ַהּבֶֹקר ְלָמׁשָ ן ְמַנּסֶ ָלל ּכֵ ּכְ

ר." י לֹא ָרִציִתי ְלַאֵחר ָלֵחיּדֶ יִתי, ּכִ ָעׂשִ ָלָגן ׁשֶ יִתי ֶאת ַהּבָ ֲאחֹוִתי ְולֹא ִנּקִ

ה ָצַעק ָעֶליָך." ַנּקֶ ַהּמְ ה ׁשֶ ּבָ ף ֶאת ְזָקנֹו. "ְמַעְנֵין," הּוא ָאַמר. "ָאז אּוַלי זֹו ַהּסִ ָלן ִלּטֵ 'ה ַקּפְ ָהֶרּבֶ

ה?" ַטּנָ ל ָיֵעִלי ַהּקְ ֹוקֹו ׁשֶ ָרה ִעם ַהּשׁ ּקָ ה ָיכֹול ָהָיה ָלַדַעת ַעל ָמה ׁשֶ ַנּקֶ ַאל ִאיִצי. "ֵאיְך ַהּמְ "ָמה?" ׁשָ

בּוַע, ִיְתרֹו  ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ָניו. "ּבְ ִחּיּוְך ַעל ּפָ ׁשֶ 'ה ּכְ יר ָהֶרּבֶ ן יֹוֵדַע," ִהְסּבִ "הּוא ָאְמָנם לֹא יֹוֵדַע, ֲאָבל ַה' ּכֵ
תֹו  ֻדּלָ ר ָזדּו ֲעֵליֶהם' – ִיְתרֹו ָרָאה ֶאת ּגְ ָבר ֲאֶשׁ י ַבָדּ ל ָהֱאלִֹהים ִכּ י ָגדֹול ַה' ִמָכּ י ִכּ ה ָיַדְעִתּ אֹוֵמר, 'ַעָתּ
ִים, ְוָלֵכן ֵהם  ים ַלּמַ הּוִדּיִ ינֹוקֹות ַהּיְ ִליכּו ֶאת ַהּתִ ל ַה' ֵמָהאֶֹפן ּבֹו הּוא ֶהֱעִניׁש ֶאת ִמְצַרִים. ֵהם ִהׁשְ ׁשֶ

ה." ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ם סּוף, ִמּדָ ּיַ ָטְבעּו ּבַ

ַאל ִאיִצי. "ְוֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאַלי?" ׁשָ

יָת ַאֲחֶריָך, ְוָכֵעת ָצֲעקּו  ל ֲאחֹוְתָך ְולֹא ִנּקִ ֹוקֹו ׁשֶ ַפְכּתָ ֶאת ּכֹוס ַהּשׁ ּבֶֹקר ׁשָ ֲחׁשֹב ַעל ֶזה. ַהּיֹום ּבַ "ּתַ
ה ֶמֶסר  ה ָהיּו ְלַמֲעׂשֶ ַנּקֶ ְלּתָ ֵמַהּמְ ּבַ ּקִ ָעקֹות ׁשֶ אּוַלי ַהּצְ ב ׁשֶ ה לֹא חֹוׁשֵ יָת. ַאּתָ ּלֹא ָעׂשִ ָלָגן ׁשֶ ָעֶליָך ַעל ּבָ

ּבֶֹקר?" ָרה ַהּיֹום ּבַ ּקָ ִעְקבֹות ָמה ׁשֶ ַמִים ּבְ ָ ִמּשׁ

ה ָצַעק ָעַלי?" ַנּקֶ ַהּמְ ה ׁשֶ ּבָ ֹו ַהּסִ ּז 'ה יֹוֵדַע ׁשֶ "ֵאיְך ָהֶרּבֶ

ְדָרִכים  ּבִ ְמָסִרים  ֵאֵלינּו  ׁשֹוֵלַח  ַה'  ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ֲאָבל  ה,  ּבָ ַהּסִ ֹו  ּז ׁשֶ אּות  ַוּדָ ּבְ לֹוַמר  ָיכֹול  ֵאיִני  "ּוְבֵכן, 
ִלי ְלַנּקֹות ַאֲחֶריָך, ְוָכֵעת ָצֲעקּו  ַפְכּתָ ׁשֹוקֹו ּבְ ד אֹוָתנּו. ָלֵכן, ִאם ׁשָ ׁש ְלַלּמֵ הּוא ְמַבּקֵ ַקח ׁשֶ ּדֹומֹות ַלּלֶ ׁשֶ

רּור ֵמַה'." אן ֶמֶסר ּבָ ׁש ּכָ ּיֵ יָת, ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ ָלָגן ְולֹא ִנּקִ יָת  ּבָ ָעׂשִ ְך ׁשֶ ָעֶליָך ַעל ּכָ

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ֵציָדה ַלֶּדֶרְך
ָבר  ל ּדָ יַח ָעֵלינּו ְוׁשֹוֵלט ַעל ּכָ ּגִ רּוְך הּוא ַמׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ֶנֶגד  ה ּכְ ִמיד ִמּדָ נּו ּתָ ּקֹוֶרה ָלנּו. הּוא נֹוֵהג ִעּמָ ָקָטן ׁשֶ
ּנֹוֲעדּו ַלֲהֹפְך אֹוָתנּו  ה, ּוְבָכְך ׁשֹוֵלַח ָלנּו ְמָסִרים ׁשֶ ִמּדָ
ח ֶאת ָהֵעיַנִים  ִליהּוִדים טֹוִבים יֹוֵתר. ִאם ַרק ִנְפּתַ

ַה' ׁשֹוֵלַח ֵאֵלינּו. לּו ׁשֶ ָסִרים ַהּלָ ּמְ ַנְבִחין ּבַ
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