הָ ִאילָ ן שֶׁ גִּ לָּה ֶאת ַהסּוֹד
עִ ְבּדָ ה ִמ ִירי בָּ רוּ
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רוּטה
בְּ ֶא ֶרץ מָ רוֹקוֹ ַחי לִפְ ֵי שָׁ ִים ַרבּוֹת ִאישׁ עָ ִי ֶאחָ ד .י ִָמים ַר ִבּים הוּא ִקבֵּ ץ פְּ ָ
ֶאל פְּ רוּטָ ה וְ יוֹם ֶא ָחד ָפּגַשׁ עָ ִשׁיר ֶאחָ ד וּבִ ֵקּשׁ ִממֶּ נּוּ ל ֵָתת לוֹ עֲבוֹדָ ה.
"אֲ ִ י מוּכָן לַ ֲעבֹד בְּ כָל עֲבוֹדָ ה ָק ָשׁה שֶׁ ִהיאָ ",אמַ ר הֶ עָ ִיֶ " ,א ֱעבֹד עַ ד שֶׁ יְּהֵ א לִי ַדּי
אוֹתהּ בְּ עַ צְ ִמי ,וְ אוּכַל
ָ
כֶּסֶ ף ,וְ ָאז אוּכַל ל ְִק וֹת חֶ ל ְַקת אֲ דָ מָ ה ְקטַ נָּהָ .אז אֲ עַ בֵּ ד
לְה ְשׂ ַתּכֵּר כְּ ֵדי ִמ ְח ָי ִתי בְּ כָבוֹד".
ִ
ָאמַ ר וְ עָ שָׂ ה .עָ בַ ד שֵׁ שׁ שָׁ ִים בַּ ָשּׂדֶ ה שֶׁ ל בַּ עַ ל ָהאֲ דָ מוֹת ֶהעָ ִשׁירֶ .את כָּל הַ כֶּסֶ ף
אשׁית הַ שָּׁ ָה הַ ְשּׁבִ יעִ ית ִפְ ַרד ִמן ֶהעָ ִשׁיר וְ יָצָ א לְעֵ בֶ ר כְּ פַר
שֶׁ ִקּבֵּ ל חָ ַסך וְ שָׁ מַ ר ,וּבְ ֵר ִ
הֻ לּ ְַדתּוֹ ,שָׁ ם ָרצָ ה ל ְִק וֹת לְעַ ְצמוֹ חֶ ל ְַקת אֲ דָ מָ ה.
הַ דֶּ ֶר ֶאל ַהכְּ פָר הָ י ְָתה אֲ רֻ כָּה ,וּכְ שֶׁ סּוֹף-סוֹף ִהגִּ יעַ ָ ,רצָ ה ְמאוֹד לָ וּחַ  .הֶ ְחלִיט
וּמה
וּלְה ְתיַעֵ ץ עִ מּוֹ ֵאיזוֹ חֶ ל ְַקת אֲ דָ מָ ה ל ְִק וֹתָ ,
ָלגֶשֶׁ ת לְבֵ יתוֹ שֶׁ ל י ְִדיד הַ ִמּ ְשׁפָּחָ ה ִ
אוֹרחַ
כְּ דַ אי ְלגַדֵּ ל בָּ הּ .כְּ ֶשׁ ִהגִּ יעַ לְבֵ ית ַהיּ ִָדידְִ ,ת ַקבֵּ ל בְּ ִשׂ ְמחָ ה .יוֹם ָתּ ִמים ִספֵּר הָ ֵ
ֲלוּבים" .עַ כְ ָשׁוָ ",אמַ ר" ,הַ כֹּל י ְִשׁ ַתּנֶּהֶ .א ְק ֶה חֶ ל ְַקת אֲ דָ ָמה,
לַ יּ ִָדיד עַ ל חַ יָּיו הָ ע ִ
לִחיוֹת בְּ כָבוֹד".
אוֹתהּ ,וְ אוּכַל ְ
אֲ עַ בֵּ ד ָ
לִרכֹּשׁ,
אוֹרחַ לַכְּ פָר וְ ִה ְר ָאה לוֹ ֵאילוּ חֶ לְ קוֹת אֲ דָ ָמה ֶאפְ שָׁ ר ְ
הַ יּ ִָדיד יָצָ א עִ ם הָ ֵ
וַאֲ פִ לּוּ ִה ְמלִיץ לוֹ עַ ל סוּגֵי ַהיְּ ָרקוֹת שֶׁ כְּ דַ אי ְלגַדֵּ ל .בֵּ י ְַתיִם ִה ְת ָק ְרבָ ה הַ שַּׁ בָּ ת.
אוֹרחַ פָּ ָה
הַ ְשּׁ ַ יִּם עָ ְמדוּ ְליַד ִאילָן ַרב-עָ לִים בְּ סֻ כַּת בֵּ יתוֹ שֶׁ ל הַ יּ ִָדיד הַ ְמּ ָא ֵרחַ  ,וְ הָ ֵ
ֶאל הָ ִאישׁ וְ ָאמַ ר לוֹ:
" ִהנֵּה ְק ֵרבָ ה הַ שַּׁ בָּ ת ,וְ ֵאי ִי רוֹצֶ ה ל ְִה ְסתּוֹבֵ ב עִ ם הַ צְּ רוֹרָ .אנָּאְ ,שׁמֹר לִי אוֹתוֹ עַ ד
צֵ את הַ שַּׁ בָּ תַ .א ִהשָּׁ בַ ע לִי ,כִּ י עִ ם צֵ את הַ שַּׁ בָּ ת ַתּחֲ זִ יר לִי ֶאת הַ כֶּסֶ ף".
הַ יּ ִָדיד ִ ְשׂבַּ ע ,וְ יַחַ ד הָ לְ כוּ ל ְַקבֵּ ל ֶאת הַ שַּׁ בָּ ת.
כַּספּוֹ ִמן הַ ְמּ ָא ֵרחַ -
אוֹרחַ ֶאת צְ רוֹר ְ
לְא ַחר ַההַ ְבדָּ לָהִ ,בּ ֵקּשׁ הָ ֵ
בְּ מוֹצָ ֵאי הַ שַּׁ בָּ תַ ,
הַ יּ ִָדיד ,אֲ בָ ל הָ ִאישׁ הֶ ע ֱִמיד פָּ ִים וְ ָאמַ רֵ " :אי ֶנִּי יוֹדֵ עַ עַ ל ֵאיזֶה צְ רוֹר ַא ָתּה
ְמ ַדבֵּ ר! ל ֹא ַָת ָתּ לִי ְמאוּמָ ה ,וְ ֵאי ֶנִּי זוֹכֵר שׁוּם ְשׁבוּעָ ה וְ שׁוּם ִאילָן!"
לוֹמוֹתיו וְ ִת ְקווֹ ָתיו ָאבְ דוּ בְּ בַ ת-
ָ
ֲבוֹדתוֹ וְ כָל חֲ
אוֹרחַ עָ צוּב ְמאוֹד .כָּל ע ָ
הָ יָה הָ ֵ
ַאחַ ת .בְּ צַ עַ ר עָ זַב ֶאת בֵּ יתוֹ שֶׁ ל הַ ְמּ ָא ֵרחַ וְ ל ֹא יָדַ ע מָ ה לַ עֲשׂוֹתְ .ליַד בְּ ֵאר ַמיִם
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רוּחי',
ָר ָאה ַ ע ֲָרה ַמ ְשׁ ָקה צ ֹאןֵ ' .אלֵ וַאֲ בַ ֵקּשׁ ִממֶּ נָּה ְמעַ ט מַ יִם כְּ ֵדי ל ְָה ִשׁיב ֶאת ִ
חָ שַׁ ב ִ .גַּשׁ ֶאל הַ ַנּע ֲָרה וּבִ ֵקּשׁ מַ יִם.
הַ ַנּע ֲָרה מָ זְ גָה לוֹ ַמיִם ִמן ַהכַּד שֶׁ בְּ י ָָדהּ וְ שָׁ אֲ לָה" :מַ דּוּעַ ַא ָתּה עָ צוּב כָּלָ -כּ ?" ִספֵּר
לוֹמוֹתיו שֶׁ ָאבְ דוּ בְּ בַ תַ -אחַ ת.
ָ
לָ הּ הָ ִאישׁ עַ ל הַ יּ ִָדיד הַ נּוֹכֵל וְ עַ ל כָּל חֲ
"לֵ ַאל ַרבֵּ וּ חַ יִּים בֶּ ן-עָ טָ רִ ",הצִּ יעָ ה הַ ַנּע ֲָרה" ,הוּא וַדַּ אי יוּכַל לַ ֲעזֹר לְ  ".הָ לַ
הָ ִאישׁ ַה ִמּ ְסכֵּן ַאל ַר ִבּי חַ יִּים בֶּ ן-עָ טָ ר וְ שָׁ טַ ח לְ פָ ָיו ֶאת ָה ֵארוּעִ יםָ .ק ָרא ָה ַרב ֶאת
הַ ְמּ ָא ֵרחַ לְבֵ יתוֹ וְ ָאמַ ר:
" ִאישׁ זֶה טוֹעֵ ן כִּ י לִפְ ֵי כְּ ִיסַ ת הַ שַּׁ בָּ ת ַָתן בְּ י ְָד צְ רוֹר כֶּסֶ ף".
"ל ֹא ָכוֹן!" ִשׁ ֵקּר הַ ְמּ ָא ֵרחַ " ,ל ֹא ָהיוּ ְדּבָ ִרים ֵמעוֹלָם .הַ כֹּל שֶׁ ֶקר וּבְ דָ יָה!"
שָׁ ַאל בֶּ ן-עָ טָ ר ֶאת הַ תּוֹבֵ עַ " :הַ ִאם הָ יָה ִמישֶׁ הוּ עֵ ד לְ כָ שֶׁ נּ ַָת ָתּ ֶאת צְ רוֹר הַ כֶּסֶ ף
יד ?"
לִיד ְ
ִ
"ל ֹאֵ ",ה ִשׁיב הָ ִאישׁ" ,ל ֹא חָ שַׁ ְד ִתּי בּוֹ ,וְ ל ֹא ִחפּ ְַשׂ ִתּי עֵ ִדים .אֲ בָ ל ִה ְשׁבַּ עְ ִתּי אוֹתוֹ
ְליַד ִאילָן ַרב-עָ לִים ל ְָה ִשׁיב לִי ֶאת הַ כֶּסֶ ף עִ ם צֵ את הַ שַּׁ בָּ ת".
" ִאם כָּ  ,הֲ ֵרי יֵשׁ לֵ עֵ ד!" ָאמַ ר ָה ַרב" ,לֵ ֶאל הָ ִאילָן וְ ַהזְ מֵ ן אוֹתוֹ לָבוֹא
וּלְהָ עִ יד".
הַ תּוֹבֵ עַ ִה ְתפַּ לֵּא :הַ ִאם יָכוֹל הָ ִאילָן לָבוֹא ַאל בֵּ יתוֹ שֶׁ ל ָה ַרב? וּבְ כָל ז ֹאת ל ֹא ָא ַמר
לְא ַחר
ָדּבָ רִ ' .אם הָ ַרב ְמבַ ֵקּשֵׁ ,אצֵ א לַ דֶּ ֶר  '.בִּ צְ עָ ִדים חֲ פוּזִ ים יָצָ א הַ תּוֹבֵ עַ לַ דֶּ ֶר ַ .
ְרגָעִ ים אֲ חַ ִדים פָּ ָה הָ ַרב ֶאל הַ נּ ְִתבָּ ע וְ ָשׁ ַאל" :הַ ִאם לְ דַ עְ ְתּ ִ ,הגִּ יעַ כְּ בָ ר הָ ִאישׁ ֶאל
הָ ִאילָן ַרבֶ -העָ לִים?"
" ַו ַדּאי ֶשׁלּ ֹאֵ ",ה ִשׁיב הַ נּ ְִתבָּ ע" ,הָ ִאילָן ָרחוֹק ִמכָּאן מַ הֲ לַ ְשׁעָ ַתיִם ְלפָחוֹת".
ִהבִּ יט ָה ַרב בֶּ ן-עָ טָ ר בְּ פָ ָיו שֶׁ ל הַ נּ ְִתבָּ ע בְּ חֻ ְמ ָרה ַרבָּ ה וְ ָאמַ ר לוֹ" :לֵ ִמיָּד וְ הָ בֵ א
ֶאת הַ כֶּסֶ ף ֶשׁ ָגּ ַבְ ָתּ ִמן הָ ִאישׁ".
הַ נּ ְִתבָ ע ִסָּ ה לְהַ ע ֲִמיד פָּ ִים שׁוּב וְ ָאמַ ר" :אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ תַ ,ר ִבּיֵ ,אי ֶנִּי יוֹדֵ עַ בְּ ֵאיזֶה
כֶּסֶ ף ְמדֻ בָּ ר!"
לְתּ ֶאת צְ רוֹר הַ כֶּסֶ ף ,מֵ ַאיִן לְ ְמקוֹמוֹ
" ַא ָתּה ְמשַׁ ֵקּר!" ָאמַ ר ָה ַרבִ " ,אם ל ֹא ִקבַּ ָ
שֶׁ ל הָ ִאילָן עַ ִתּיר ֶהעֱלִים?! לֵ ִמיָּד ,וְ הָ בֵ א ֶאת הַ כֶּסֶ ף!"
הָ לַ הָ ִאישׁ לְבֵ יתוֹ ,הֵ בִ יא ֶאת הַ צְּ רוֹר וְ הֶ חֱ זִ יר אוֹתוֹ לַתּוֹבֵ עַ .
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