
  נ' שפירא?/ ָזָהב ֵלב ֵיׁש ְלִמי

  

 ַרק, ּתֹוָרה ַהַּתְלמּוד ִמן ַהָּצֳהַרִים ְלַהְפָסַקת ֱאִליֶעֶזר ַהּיֹום ַּגם ָחַזר, יֹום ְּבָכל ְּכמֹו

 ִעם ְמׂשֹוֵחחַ  לֹא ַאף הּוא, ָּפָניו ַעל ַעְצבּות ֶׁשל ּדֹוק, ָּבֹאֶכל נֹוֵגעַ  לֹא ֱאִליֶעֶזר ֶׁשַהּיֹום

  . לֹו ֵמִציק הּוַמּׁשֶ . ִאָּמא

? ּכֹוֵאב ַמֶּׁשהּו, ֱאִליֶעֶזר ָקָרה, ָמה" . ְלַחָּייו ְּבמֹוָרד ִּפְתֹאם ָלֶרֶדת ֵהֵחּלּו ְּדָמעֹות" ְל

 ֶאת ִלי ַיֲחִליף' ֶׂשה ְלִהְתַּפֵּלל ֶאְפָׁשר ַהִאם, ִאָּמא, "ָעצּוב ְּבקֹול ֱאִליֶעֶזר ָאַמר ,"ִאָּמא"

  ?"ֶצַבעהַ  ֶאת ֶׁשַּיֲחִליפּו ְּתרּוָפה אֹו ֲאָכִליםמַ  ֵיׁש אּוַלי? ְׂשַעִרי ֶצַבע

. ֱאִליֶעֶזר ַא ,"ָיֶפה הּוא ָלָאָדם נֹוֵתן' ֶׂשה ֶצַבע ָּכל"ָעְנָתה לֹו:  ִאָּמא , ַּדי" ִהְמִׁשי

 ָערַהּׂשֵ  ַּבַעל ְלאּוִריֵאל, ֶּפָחם ְּכמֹו ֵׂשָער לֹו ֶׁשֵּיׁש אֹוְמִרים לֹא ֲחֵבִרי ְלָדִוד, ִלי ִנְמַאס

 ַהּיֹום. ָּכל ֶּגֶזר ֹאֶכל ֶׁשֲאִני אֹוְמִרים ִלי ַרק, ֵעץ ֶׁשל ֶּגַזע ְּכמֹו ֶׁשְּׂשָערֹו אֹוְמִרים לֹא ַהחּום

  . ָחנּוק ְּבקֹול ָעָנה ,"יֹוֵתר ָיֹכל ֵאיֶנִּני

 ֵׂשָער ְל ְוֵיׁש, בָזהָ  ֵלב ְל ֵיׁש, ֱאִליֶעֶזר" :לו ְוָאְמָרה ֱאִליֶעֶזר ֶׁשל ִּכְתפֹו ֶאת ִאָּמא ִחְּבָקה

  ..."ֶׁשְּלָלֹאִפי  ַמְתִאיםׁשֶ  ַהֵּׂשָער ֶאת ְל ָנַתן' ה. ָזָהב ֶׁשל

 ְמַכִנים ֶׁשַהְּיָלִדים ְּכמֹו, י'ְנגִ 'ִגי ֶׁשהּוא אֹוֶמֶרת לֹא ִאָּמא. ִּפְתֹאםאֹורּו  ֱאִליֶעֶזר ֶׁשל ֵעיָניו

   ."ָזָהב ֵלב" ִעם ֶיֶלד ֶׁשהּוא אֹוֶמֶרת ִאָּמא, אֹותֹו

: ִאָּמא לֹו ָעְנָתה?" ָזָהב ֵלב ִלי ֶׁשֵּיׁש יֹוַדַעת ַאְּת  ֵאי, ִאָּמא"   ִעם, ַהֶּזה ַהֶּיֶלד" ְּבִחּיּו

 ֵלב ַּבַעל ַהֶּיֶלד, ַהַּמֹּכֶלת ִמן ַמֵהר ְוֵהִביא ְוָיַרד, ָחָלב ַהּיֹום ֶׁשֵאין ָיַדע, ַהָּזהּוב ַהֵּׂשָער

 ְוִאָּמא ,"ַהְּכֶנֶסת ְלֵבית אֹותֹו ְוהֹוִביל, ַהְּכִביׁש ֶאת ַלֲעֹבר ַהָּקִׁשיׁשֵכן ַלּׁשָ  ָעַזר ַּגם ַהָּזָהב

 ."ַהְּקַטִּנים ָהַאִחים ְלטֹוַבת ַהִּמְׂשָחק ַעל ָּפָעַמִים ִוַּתְרָּת  ֶׁשֶאְתמֹול ָרִאיִתי" ִהְמִׁשיָכה:

 ֲחֵבִרי ַיעְנִקי" :ְלִאָּמא ְוִסֵּפר הֹוִסיף ְוָאז .ֶׁשִּנְזַּכרֶׁשל ֱאִליֶעֶזר ּכְ  ָּפָניו ַעל ָעָלה ָּגדֹול ִחּיּו

 ָהַרב ִּבֵּקׁש ַהּיֹום ָעָליו. ָמֵגן ָּתִמיד ַוֲאִני אֹותֹו, ַמְקִניִטים ָּבִּכָתה ִמְׁשָקַפִים.ַמְרִּכיב 

 ֶׁשֵּיׁש ָאַמר י ְוַהְּמַלֵּמדְמקֹוִמ  ֶאת ְוָנַתִּתי ַקְמִּתי ִמָּיד, ַיעְנִקי ִעם ָמקֹום ֶׁשַּיֲחִליף ִמְתַנֵּדב

  ."ָזָהב ֵלב ִלי

 ֵאּלּו. ַהִחיצֹוִני ֵמְרֵאנּו ֶאת ִלְקֹבעַ  ְיכֹוִלים לֹא ֲאַנְחנּו" ִאָּמא, ָאְמָרה ,"ֱאִליֶעֶזר ,ְרֵאה "

. ְּלׁשֶ  ְּכמֹוָזהּוב  ֵׂשָער – ָלֶאָחד, ָׁשֹחר ֵׂשָער ֵיׁש ָלֶאָחד. ָלנּו ַמֲעִניק ֶׁשַהּבֹוֵרא ְּדָבִרים

 ַהְּתָנִאים. ַּבֲהִליָכה ְמֻסָּים ֹקִׁשי ְוַלְּׁשִליִׁשי ֵיׁש, ְלַיעְנִקי ְּכמֹו ְרִאָּיה ֹקֶצר ֵיׁש ָלַאֵחר

 ַלֲעבֹוַדת אֹותֹו ְמַנְּצִלים ֲאַנְחנּו ֵאי, ֶׁשָּלנּו ַהֵּלב הּוא ָהִעָּקר, ֲחׁשּוִבים ֵאיָנם ַהִחיצֹוִנִּיים

 ֶאת ִלְקֹבעַ  ְיכֹוִלים לֹא ֲאַנְחנּו. ָיֶפה ַהֹּכל –ְוטֹוָבה  ָיָפה ָהָאָדם לׁשֶ  ַהְּפִניִמּיֹות ִאם'. ה

 ַהּטֹובֹותַּבִּמּדֹות  ִנְׁשַּתֵּמׁש ֵאי ִלְקֹבעַ  ְיכֹוִלים ֵּכן ֲאַנְחנּו ,ְגָוֵניֶהםְוֶאת  ָּפֵנינּו ָּתֵווי

  ".ָלנּו ָנַתן' ֶׂשה ַהּטֹוִבים ּוַבֵּכִלים

10 

5 

15 

20 

25 



 עֹוִׂשים ֶׁשֲאַנְחנּו ָהִעָּקר: "ִסְּכָמהוְ  ָהֲאֻרִּכים ְּדָבֶריָה  ְלַאַחר ֲאִויר טְמעַ  ָׁשֲאָפה ִאָּמא,

ִלְדַבר  ְוָרִצים, טֹוִבים ִלְמקֹומֹות הֹוְלִכים ֶׁשֲאַנְחנּו ָהִעָּקר, ֶׁשָּלנּו ְּבָיַדִים ְוֶחֶסד טֹוב

 ֶאת ְולֹא ֲחֵבֵרינּו ֲעלֹותמַ  ֶאת רֹוִאים ַא ,ַלֵּׁשִני עֹוְזִרים, ִמְתַּפְּלִלים, ִמְצָוה

 ִׂשְמָחה ָעצּוב. ָהָיה לֹא ְּכָבר ֱאִליֶעֶזר ְּדָבֶריהָ  ֶאת ִאָּמא ְּכֶׁשִּסְּיָמה ".ֶחְסרֹונֹוֵתיֶהם

".  םֶחְסרֹונַ  ְולֹא ֲחֵבֵרינּו ַמֲעלֹות "ֶׁשִּנְרֶאה ָּכל ֶאָחד ַהִּׁשירִהְתַנֵּגן  ּוְבִפיו ָּפָניו ַעל ִנְרֲאָתה

,   .ּתֹוָרה ְלַתְלמּוד ֲחָזָרה ָרץ ַרָּבה, ִׂשְמָחהּבְ  ְוָכ
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