שׁוֹ ֶה ַא ָשׁוֶה
חֻ פְ שַׁ ת הַ ַקּיִץ הַ מַּ גִּ יעָ ה ִמיָּד עִ ם תֹּם "יְמֵ י בֵּ ין הַ מֵּ צָ ִרים" אֲ הוּבָ ה עַ ל ֻכּלָּםֵ .אלּוּ
ֵהם ְשׁ שָׁ ה שָׁ בוּעוֹת שֶׁ כָּל ַה ִמּ ְשׁפָּחָ ה ְִמצֵ את יַחַ ד ,הַ שָּׁ בוּעַ הָ ִראשׁוֹן ָתּ ִמיד מֻ ְקדָּ שׁ
לִדרוֹמָ ה.
ל ִַטּיּוּלִים בָּ ָא ֶרץ ,לְעִ ִתּים לָאֲ ָת ִרים ְמיֻחָ ִדים בִּ צְּ פוֹן הָ ָא ֶרץ וְ לִפְ עָ ִמים ְ
יקים.
וּמ ְת ַפּ ְלּלִים בְּ ִקבְ ֵרי צַ ִדּ ִ
בַּ דֶּ ֶר אֲ ְַח וּ ְמבַ ְקּ ִרים ִמ ְשׁפָּחָ ה אוֹ חֲ בֵ ִרים ִ
הַ פַּעַ ם ָא ְמ ָרה ִאמָּ א" :אֲ ְַח וּ ְִשׁ ָא ִרים בַּ בַּ יִת כִּ י סָ בְ ָתא חוֹלָה" .ל ֹא ָידַ עְ ִתּי ֵאי
דוֹאג ל ְִשׁלוֹמָ הּ' .אֲ בָ ל
שׁוֹרה" שֶׁ ל ִאמָּ א .אֲ ִי אוֹהֵ ב ְמאֹד ֶאת סָ בְ ָתא וְ ֵ
לְהָ גִ יב לַ"בְּ ָ
חוֹתי ל ֹא ְִראוּ ִ לְהָ בִ ים .אֲ בָ ל
ל ְִהשָּׁ ֵאר בַּ בַּ יִת? מָ ה ַ ע ֲֶשׂה?' ,חָ שַׁ בְ ִתּי .גַּם ָא ִחי וַאֲ ִ
יִּהיֶה ְֶחמָ ד'ָ ,א ְמ ָרה ִאמָּ א כְּ ִאלּוּ ָק ְר ָאה ֶאת
ל ֹא ָאמַ ְר וּ ִמלָּהַ ' .א ֶתּם ִתּ ְראוּ שֶׁ ְ
בוֹתי וּ .וְ ִאמָּ א  ...כְּ מוֹ ָתּ ִמיד...
מַ ְחשָׁ ֵ
"כָּל ֶא ָחד יְ ַצֵּ ל ֶאת הַ שָּׁ בוּעַ לִפְ עֻלָּה ַאחַ ת שֶׁ ָרצָ ה ִל ְלמֹד וְ ל ֹא פִּ נָּה לָהּ זְ מַ ן עַ ד
הַ יּוֹם"ִ ,הצִּ יעָ ה ִא ָמּא .לְמָ שָׁ ל ,יוֹ ָָתןָ ,א ִחי הַ ָקּ ָטןִ ,יל ְַמד ל ְִרכֹּב עַ ל אוֹ ַפ ַנּיִם.
חוֹתי ִתּצְ טָ ֵרף לְחוּג לִכְ ִתיבָ ה יוֹצֶ ֶרת עִ ם סוֹפ ֶֶרת יְדוּעַ ה ,וַאֲ ִי? אֲ ִי ֶאל ְַמד
אֲ ִ
יכוּתיִ .קבַּ ל ְִתּי מַ צְ לֵמָ ה לְיוֹם הֻ ַלּ ְד ִתּי,
לְצַ לֵּם ,אֲ בָ ל ל ֹא ְס ָתם צִ לּוּםֶ ,אלָּא צִ לּוּם ֵא ִ
אֲ בָ ל ל ֹא בֶּ אֱ מֶ ת יָדַ עְ ִתּי כֵּיצַ ד ל ְִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ בָּ הּ כְּ דֵ י לְהָ פִ יק ְתּמוּ וֹת ְמי ֻחָ דוֹת.
לַּמ ִתּי
אוֹתי ֶאת סוֹדוֹת הַ צִּ לּוּם .צִ ְ
אתי לְמָ קוֹם ַאחֵ ר עִ ם ַאבָּ א שֶׁ לִּמֵּ ד ִ
כָּל בּ ֶֹקר יָצָ ִ
ְתּמוּ וֹת ַרבּוֹתַ .אחַ ר הַ צָּ הֳ ַריִ ם ָהלַכְ וּ לְמָ קוֹם ְמיֻחָ ד שֶׁ ְמּפ ְַת ִחים בּוֹ ְתּמוּ וֹת
יוֹתר ,עַ ד שֶׁ ַאבָּ א ָאמַ ר
וְ ָר ִאי וּ ֶאת הַ תּוֹצָ אוֹת .בכָּל יוֹם הַ ְתּמוּ וֹת הָ יוּ טוֹבוֹת ֵ
שֶׁ אֲ ִי כְּ בָ ר יָכוֹל ָלצֵ את לְבַ ד לְצַ לֵּם.
ל ֹא ִה ְרגּ ְַשׁ וּ כֵּיצַ ד חָ לַף הַ שָּׁ בוּעַ  :כָּל ֶאחָ ד מֵ ִא ָתּ וּ ִה ְרוִ יחַ מַ שֶּׁ הוּ חָ שׁוּב בְּ אוֹתוֹ
שָׁ בוּעַ  ,לָמַ ְד וּ שֶׁ גַּם בְּ בַּ יִת ֶאפְ שָׁ ר לֵיהָ וֹת.

