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ֶּפֶרק א’

ִהְפִסיק  עּוִרים,  ַהּׁשִ ַאַחד  ְּבַמֲהָלְך 

“ֲאִני  ְוָאַמר:  ְּדָבָריו,  ֶאת  ִּפְתֹאם  ָהַרב 

ְמֻיָחד  ִסּפּור  ַעְכָׁשו  ָלֶכם  ְלַסֵּפר  רֹוֶצה 

ַמְעִּתי...” ֶׁשּׁשָ

ַאְך  ִסּפּוִרים,  אֹוֲהִבים  ָּתִמיד  ְיָלִדים 

ְמֻיָחִדים  ִׁשְמעֹון  ָהַרב  ֶׁשל  ִסּפּוָריו 

ְּבִמיָנם, ְוֵאין ֶיֶלד ֶׁשֵאיֶנּנּו ֶנֱהֶנה ֵמֶהם.

ִּכְמַנֶּסה  ַעל  ֶאל  ִהִּביטּו  ָהַרב  ֶׁשל  ֵעיָניו 
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ְלִהָּזֵכר ְּבאֹוָתּה ַמֲעִׂשָּיה ְמֻיֶחֶדת, ֶׁשָׁשַמע 

ֹלא ִמְּזַמן.

ְקָצת  ָקׁשּור  ַעְכָׁשו,  ֶׁשֲאַסֵּפר  “ַהִּסּפּור 

ְּבקֹול  ָהַרב  ָּפַתח  ֶאְתמֹול”,  ֶׁשָּקָרה  ְלָמה 

ֲחִריִׁשי. 

ָהַרב.  ֶׁשל  ְלִכּוּונֹו  ֻהְפנּו  ַהִּכָּתה  ָּכל  ֵעיֵני 

ְמֻרָּכִזים  ִלְהיֹות  ִהְתַאְּמצּו  ַהַּתְלִמיִדים 

ְוִלְׁשֹמַע ָּכל ִמָּלה ֶׁשהּוא מֹוִציא ִמִּפיו.

ָהַרב  ִהְתַּכֵּון  ְלָמה  ְּבִדּיּוק  ָיְדעּו  ֵהם 

ְּכֶׁשִּדֵּבר ַעל “ָמה ֶׁשָּקָרה ֶאְתמֹול”... 

ֶאְתמֹול ִהְתַיֲחסּו ַּכָּמה ַּתְלִמיִדים ְּבצּוָרה 

ֵמַהַּמְמִּתיִנים  ְלֶאָחד  ְמֻכֶּבֶדת  ֶׁשֵאיֶנָּנה 

ְּבַתֲחַנת ָהאֹוטֹוּבּוס.

ָהָיה ֶזה ְיהּוִדי ָּפׁשּוט, ְוַהְּיָלִדים ָנֲהגּו ּבֹו 
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ְראּוָיה.  ֶׁשֵאיֶנָּנה  ּוְבצּוָרה  ְּבִזְלזּול  ְקָצת 

ַוֲאִפּלּו  ְמֹאד,  ָּכְך  ַעל  ִהְצַטֲערּו  ְּכָבר  ֵהם 

ַעְכָׁשו,  ַאְך  ְסִליָחה,  ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש  ָהְלכּו 

ּוְלַסֵּפר  ְלהֹוִסיף  ָהַרב  רֹוֶצה  ַּכִּנְרֶאה, 

הּו ָחׁשּוב ְּבִעְנָין ֶזה.  ָלֶהם ַמּׁשֶ

ֵהם ְּכָבר ִהְצַטֲערּו ַעל ָּכְך ְמאֹד, ַוֲאִפּלּו ָהְלכּו ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְסִליָחה
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ִּבְלָוָיה.  ִהְׁשַּתַּתְפִּתי  ֲאָחִדים  ָיִמים  “ִלְפֵני 

ָהְיָתה זֹו ְלָוָיה ֶׁשל ִאיׁש ָּפׁשּוט... ֹלא ָּכל 

ָּכְך ִהַּכְרִּתי אֹותֹו. ִנְרֶאה ִלי ֶׁשִּכְמַעט ַאף 

ֶאָחד ֹלא ִהִּכיר אֹותֹו”.

ֹלא  ֶאָחד  ֶׁשַאף  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֵאיְך  “ָהַרב, 

ַהְּיָלִדים,  ַאַחד  ִהְתָּפֵרץ  אֹותֹו?”,  ִהִּכיר 

ֶׁשֹּלא ָיֹכל ָהָיה ַלֲעֹצר ְּבַעְצמֹו.

ַעד  ֵהיֵטב  ַהְקִׁשיבּו  ְּבַסְבָלנּות...  “ַחּכּו 

סֹוף ַהִּסּפּור, ְוִאם ִּתְהֶייָנה ָלֶכם ְׁשֵאלֹות, 

ֶאְׁשַּתֵּדל ַלֲענֹות ַעל ֻּכָּלן”.

“ַּבַהְלָוָיה,  ֵקט:  ַהּׁשָ ְּבקֹולֹו  ִהְמִׁשיְך  ָהַרב 

ֶּבֱאֶמת,  ִמיהּו,  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבַּפַעם  ֵהַבּנּו 

ָאָדם  ֶׁשהּוא  ָחְׁשבּו  ֻּכָּלם  ַהֶּזה...  ָהִאיׁש 

ָּפׁשּוט, ַאְך ֶּבֱאֶמת  ָהָיה ָאָדם ָּגדֹול ְמֹאד! 
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ְקדֹוָׁשה,  ְנָׁשָמה  ׁשֹוֶכֶנת  ְיהּוִדי  ְּבָכל 

ִלְכאֹוָרה,  ָּפׁשּוט,  ֶׁשִּנְרֶאה  ָאָדם  ַוֲאִפּלּו 

ָחבּוי  ְּבתֹוכֹו אֹור ָּגדֹול...”.

ַהִּכָּתה ֻּכָּלּה ַקּׁשּוָבה, ָאְזֵני ֻּכָּלם ְּכרּויֹות 

ְמַחֶּכה...  ְוָהַרב  ָהַרב,  ִּדְבֵרי  ֶאת  ִלְׁשֹמַע 

ּבֹוהֹות  ְלֵמָרחֹוק,  ַמִּביטֹות  ׁשּוב  ֵעיָניו 

ִמְתַלֵּבט  ֶׁשָהַרב  ִנְרֶאה  ַהִּכָּתה.  ְּבָחָלל 

ֵמֵהיָכן ְלַהְתִחיל ֶאת ַהִּסּפּור... 
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ֶּפֶרק ב’

ְוָכְך ִסֵּפר ָהַרב:

לֹו  ָהָיה  ַאְך  ְראּוֵבן,  ָקְראּו  ַהֶּזה  ַלְּיהּוִדי 

עֹוד ֵׁשם: ַמְרִטין. 

ֶׁשִּנָּסה  ִמי  ֵחֵרׁש.  ִּכְמַעט  ָהָיה  ְראּוֵבן 

ְלַדֵּבר ִעּמֹו ָּבְרחֹוב ֹלא ָהָיה ַמְצִליַח. ָהיּו 

הּו,  ַמּׁשֶ לֹו  לֹוַמר  ִעּמֹו,  ְלַתְקֵׁשר  ְמַנִּסים 

ְׁשַנִים,  אֹו  ֶאָחד  ְּבִמְׁשָּפט  ִאּתֹו  ְלׂשֹוֵחַח 
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ַאְך ִנְרֶאה ָהָיה ֶׁשהּוא ֹלא ֵמִבין...  

ּבֹו  ָראּו  ֹלא  ְּבֶעְרּכֹו,  ִהִּכירּו  ֹלא  ֲאָנִׁשים 

ׁשּום ָּדָבר ְמיּוָחד, ָהיּו ָּכֵאֶּלה ֶׁשַאף ִרֲחמּו 

אֹותֹו  ֶׁשל  ַהַהְלָוָיה  ַאֲחֵרי  ַאְך  ָעָליו... 

ְראּוֵבן, ִהְתַּגָּלה ִמי הּוא ָהָיה ֶּבֱאֶמת...

ְראּוֵבן נֹוַלד ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית ְלִמְׁשָּפָחה 

הֹוָריו  ּוִמְצוֹות.  ּתֹוָרה  ׁשֹוֶמֶרת  ֶׁשֵאיָנּה 

ם ַמְרִטין. ָקְראּו לֹו ַּבּׁשֵ

ְלַגְמֵרי;  ִּכְמַעט  ֵחֵרׁש  ֶיֶלד  ָהָיה  ַמְרִטין 

ִנָּיה  ַּבּׁשְ ְּכָלל.  ַאַחת הּוא ֹלא ָׁשַמע  ְּבֹאֶזן 

ָׁשַמע ְּבֹקִׁשי ַרב ּוְבֶעְזַרת ַמְכִׁשיר ְׁשִמיָעה 

ִהְצִליַח ִלְׁשֹמַע ְמַעט יֹוֵתר.

ַמְרִטין ָּגַדל ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית. 
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הּוא ֹלא ָיַדע ָּדָבר ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֶאֶרץ 

ֶאָחד  ָּדָבר  ַאְך  ִיְׂשָרֵאל.  ְותֹוַרת  ִיְׂשָרֵאל 

ָיַדע: הּוא ָיַדע ֶׁשהּוא ְיהּוִדי. 

הּו ְּבַחָּייו? ֹלא.  ַהִאם ְיִדיָעה זֹו ִׁשְּנָתה ַמּׁשֶ

הּוא ָחַׁשב ֶׁשָאָדם ְיהּוִדי הּוא ָאָדם ָרִגיל 

ְּכָכל ַהּגֹוִיים ְוֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל הּוא ַעם ְּכָכל 

ָהֲאֶמִריָקִאים  ַהּכּוִׁשים,  ְּכמֹו  ָהַעִּמים: 

ְוָהֲעָרִבים. 

ֶאֶרץ  ֵיׁש  ֶׁשַּלְּיהּוִדים  ְּכָלל  ָיַדע  ֹלא  הּוא 

ְמֻיֶחֶדת ְותֹוָרה ְמֻיֶחֶדת; הּוא ָחַׁשב ֶׁשֵהם 

ַעם ְּכָכל ַעם ַאֵחר. 

ַמְרִטין  ִהְתַיֵּתם  ֵׁשׁש,  ֶּבן  ֶיֶלד  ִּבְהיֹותֹו 

ָקָׁשה.  ַמֲחָלה  ְלַאַחר  ֶׁשִּנְפַטר  ֵמָאִביו, 
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ִמְׁשַּפְחּתֹו,  ְוֶׁשל  ֶׁשּלֹו  ַהְּקָׁשִיים  ַלְמרֹות 

ֵנס  ֶזה  ָהָיה  ְלַנַער.  ְוָהָיה  ַמְרִטין  ָּגַדל 

ָהַאְנְּגִלית.  ָפה  ַהּׂשָ ֶאת  ִלְלֹמד  ֶׁשִהְצִליַח 

ַהְרֵּבה ֵמַהֵחְרִׁשים ְּבָרַמת ֵחְרׁשּות ְּכֶׁשּלֹו, 

ֹלא ַמְצִליִחים ִלְלֹמד ְלַדֵּבר ְּכָלל, ִמֵּכיָון 

ֶׁשֵאיָנם ׁשֹוְמִעים ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים ֲאֵליֶהם. ַאְך 

הּוא ִהְצִליַח ִלְלֹמד ְלַדֵּבר, ַוֲאִפּלּו ִהְתַקֵּדם 

ְּבִלּמּוָדיו ְוִהְצִליַח ִלְלֹמד ִמְקצֹוַע.

ְּבָכל  ַרּבֹות  לֹו  ִסְּיָעה  ַמְרִטין  ֶׁשל  ִאּמֹו 

ַּתֲחָנה ֶׁשָעַבר ְּבַחָּייו. ְּבַסְבָלנּוָתּה ָהַרָּבה 

ַעד  ַצַעד,  ַאַחר  ַצַעד  אֹותֹו  ִקְּדָמה 

ֶׁשִהְצִליַח ְלַסֵּים ֶאת ִלּמּוָדיו.

ַהִּמְקצֹוַע ֶׁשָּלַמד ָהָיה ‘ַהְנָהַלת ֶחְׁשּבֹונֹות’. 
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ב  ְּבִמְקצֹוַע ֶזה לֹוְמִדים ֵּכיַצד ִלְבֹּדק ּוְלַחּׁשֵ

ַּכָּמה  ׁשֹוִנים  ּוִמְפָעִלים  ֲחֻנּיֹות  ַּבֲעבּור 

ֶּכֶסף ֵהם מֹוִציִאים ְוַכָּמה ַמְכִניִסים, ָמה 

ְלַׁשֵּלם  ַחָּיִבים  ֵהם  ְוַכָּמה  ָהְרָוִחים  ֵהם 

ַלּמֹוָסדֹות ַהּׁשֹוִנים.

ָהָיה  ֹלא  ִלּמּוָדיו,  ֶאת  ַמְרִטין  ְּכֶׁשָּגַמר 

ָחְׁשׁשּו  ֲאָנִׁשים  ֲעבֹוָדה.  ִלְמֹצא  ַקל  לֹו 

ְלַהֲעִסיק ַּבֲעבֹוָדה ָאָדם ֵחֵרׁש: אּוַלי הּוא 

ֹלא ַיְצִליַח ְלָהִבין ֶאת ָמה ֶׁשאֹוְמִרים לֹו? 

ְלַהְסִּביר  יּוַכל  ֹלא  אּוַלי  ָיִבין,  ִאם  ְוַגם 

ֶׁשּלֹו  ַהִּדּבּור  ַּגם  ֶׁשֲהֵרי  ַלֲאֵחִרים,  ֵהיֵטב 

ֵאינֹו ָּברּור ַּדּיֹו?!

ִאּמֹו  ִהְצִליָחה  ְמֻרִּבים  ַמֲאַמִּצים  ְלַאַחר 
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אֹותֹו  ֶׁשְּיַקֵּבל  ְמֻסָּים  ַמֲעִסיק  ְלַׁשְכֵנַע 

ֵמָאז  ֶחְׁשּבֹונֹות.  ְמַנֵהל  ְּבתֹור  ָלֲעבֹוָדה 

ִהְתַקֵּדם  ְוַאף  ֶזה  ְּבָמקֹום  ַמְרִטין  ָעַבד 

ַּבֲעבֹוָדתֹו, ַעד ֶׁשִהְתַמָּנה ִלְמַנֵהל ַמְחָלָקה 

ְּבִמְׂשָרד ָּגדֹול ֶׁשל ַהְנָהַלת ֶחְׁשּבֹונֹות.

 ַעד ֶׁשִהְתַמָּנה ִלְמַנֵהל ַמְחָלָקה ְּבִמְׂשָרד ָּגדֹול ֶׁשל ַהְנָהַלת ֶחְׁשּבֹונֹות
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ְלַמְרִטין ֹלא ָהָיה ָחֵסר ָּדָבר: ָהָיה לֹו ַּבִית 

ְּבָכל  ְמֻצָּיד  ֶׁשָהָיה  ּלֹו,  ִמּׁשֶ ּוְמֻכָּבד  ָיֶפה 

ֶׁשָּדֲאגּו  ְקרֹוִבים  לֹו  ָהיּו  ֶׁשָּצִריְך.  ָמה 

ִנְרֶאה  ָהָיה  ְוַהֹּכל  ִאּתֹו,  ַיַחד  ְוָׂשְמחּו  לֹו 

ְמֻצָּין. 

ְּבֶׁשַפע,  ָהְיָתה  ַמְרִטין  ֶׁשל  ַּפְרָנָסתֹו 

ַלְמרֹות ֶׁשֹּלא ָהָיה ֶזה מּוָבן ֵמֵאָליו ֶׁשִאיׁש 

לֹו  ָהְיָתה  ַאְך  ָּכְך...  ָּכל  ַיְצִליַח  ָּכמֹוהּו 

ָמה  ִמָּכל  ֶנֱהָנה  ְוהּוא  ִּדְׁשַמָּיא  ִסַּיְעָּתא 

ֶׁשַרק ָרָצה... 

ָּנה ֶאת ַהֹּכל... ַעד ֶׁשָּקָרה ָּדָבר ֶׁשּׁשִ
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ֶּפֶרק ג’

ַמְרִטין ָהָיה ָאז ֶּבן ַאְרָּבִעים.

ָהָיה ֶזה ְסָתם ִּבּקּור ָרִגיל, ִלְכאֹוָרה, ֶׁשל 

ַמְרִטין ֵאֶצל ֶאָחד ֵמֲחֵבָריו. 

ׂשֹוֲחחּו  ְוֵהם  ֲחֵברֹו  ְּבֵבית  ָיַׁשב  ַמְרִטין 

ֶאָחד  ִמּנֹוֵׂשא  ָעְברּו  ׁשֹוִנים,  ִעְנָיִנים  ַעל 

ִליִׁשי, ְוֵכן ָהְלָאה. ִני ּוִמֶּמּנּו ַלּׁשְ ַלּׁשֵ

יָחה  ַהּׂשִ ְּבֶאְמַצע  ַמְרִטין  ֶנֱעַצר  ְלֶפַתע 
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ֶזה  “ָמה  ְּבַסְקָרנּות:  ֲחֵברֹו  ֶאת  ְוָׁשַאל 

ַהֵּסֶפר ַהֶּזה?” הּוא ִהְצִּביַע ְּבָידֹו ַעל ֵסֶפר 

ַעב ָּכֶרס ֶׁשָעַמד ַעל ַמָּדף ַהְּסָפִרים.

“ֶזה ַה‘ַּביְּבל’!”

“ָמה ֶזה ‘ַּביְּבל’?”, ָׁשַאל ַמְרִטין.

ַמְרִטין ָיַׁשב ְּבֵבית ֲחֵברֹו ְוֵהם ׂשֹוֲחחּו ַעל ִעְנָיִנים ׁשֹוִנים
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“ַה’ָּבְיֶּבל’ הּוא ַהַּתַנ”ְך ֶׁשל ַהְּיהּוִדים. ֹלא 

ֲחֵברֹו  ִּבְתִמיָהה  ָׁשַאל  ָעָליו?!”,  ָׁשַמְעָּת 

ֶׁשל ַמְרִטין. ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשַּגם ֶהָחֵבר ֹלא 

ֵסֶפר  ֶׁשל  ָּתְכנֹו  ַעל  ְמאּוָמה  ִּכְמַעט  ָיַדע 

ַהַּתַנ”ְך, ַאְך הּוא ָיַדע ְלָפחֹות ֶׁשֶּיְׁשנֹו ֵסֶפר 

ָּכֶזה. ַמְרִטין ֹלא ָיַדע ֲאִפּלּו ֶאת ֶזה...

ְּבַהְסָסנּות.  ַהֵּסֶפר  ֶאת  ֶהֱחִזיק  ַמְרִטין 

ְּכֵדי  ָמה  ִלְזַמן  אֹותֹו  ִלְׁשֹאל  ָיֹכל  “ֲאִני 

ִלְראֹות ַּבֶּמה ְמֻדָּבר?” 

ּבֹו  “ֵיׁש  ֶהָחֵבר.  ָעָנה  ַרָּבה!”,  “ְּבִׂשְמָחה 

ַּגם ַּתְרּגּום ְלַאְנְּגִלית, ָּכְך ֶׁשּתּוַכל ְלָהִבין 

ְּבַבָּקָׁשה,  ִּתְׁשַּכח,  ַאל  ַרק  ּבֹו.  ָּכתּוב  ָמה 

ְלַהֲחִזירֹו ִלי”.
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ֵמֲחֵברֹו  ְוִנְפַרד  ַהֵּסֶפר  ֶאת  ָלַקח  ַמְרִטין 

ְלָׁשלֹום. ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלֵביתֹו ֵהֵחל ִלְקֹרא ּבֹו. 

הּוא ָקָרא ֶאת ָהַעּמּוד ָהִראׁשֹון. ָלִראׁשֹוָנה 

נֹוַדע לֹו ַעל ְּבִריַאת ָהעֹוָלם.

ִליִׁשי,  ִני ְוַהּׁשְ הּוא ָעַבר ָהְלָאה ָלַעּמּוד ַהּׁשֵ

ְוַהַּמּבּול  ֹנח  ַעל  ְוָחָּוה,  ָאָדם  ַעל  ָקָרא 

ְוִהְמִׁשיְך ִלְקֹרא ִּבְׁשִקיָקה. 

ְּבָׁשָעה ֶׁשָקָרא ַּבֵּסֶפר ֵהֵחל ְלַהְרִּגיׁש ֵמֵעין 

ֶׁשעֹוֶטֶפת  ִהְרִּגיׁש  הּוא  מּוָזָרה...  ְּתחּוָׁשה 

אֹותֹו ֵאיזֹו ַהְרָּגָׁשה ְמֻיֶחֶדת... ֶׁשהּוא קֹוֵרא 

ֶאת ַהֵּסֶפר ֶׁשל ָהָעם ֶׁשּלֹו...

ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ַעל  ִלְקֹרא  ִהְתִחיל  ַמְרִטין 

ֲאִני  ְמרֹוֶמֶמת:  ִּבְתחּוָׁשה  ֻלְּוָתה  ּוְקִריָאתֹו 
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ַׁשָּיְך ְלַעם ְמֻיָחד, ָלַעם ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו.

ֶאל  ְוִהִּגיַע  ִּבְקִריָאתֹו  ִהְמִׁשיְך  ַמְרִטין 

ֶלְך-ְלָך   ֶאל-ַאְבָרם  ה’  “ַוֹיאֶמר  ַהָּפסּוק: 

ֶאל-ָהָאֶרץ  ָאִביָך  ּוִמֵּבית  ּוִמּֽמֹוַלְדְּתָך  ֵמַאְרְצָך 

ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּֽך”.

ֵמִבין  ֲאִני  ְלַעְצמֹו:  ָחַׁשב  ַהְּקִריָאה  ְּבֵעת 

ֶׁשֲאִני ֹלא ַרק ַׁשָּיְך ְלַעם, ֶאָּלא ֶׁשֵּיׁש ָלַעם 

ַהֶּזה ַּגם ֶאֶרץ... ה’ ָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו 

ָלֶלֶכת ֶאל ָהָאֶרץ ַהֹּזאת...

ָחׁש  ְוהּוא  ְּבָחְזָקה,  ָהַלם  ַמְרִטין  ֶׁשל  ִלּבֹו 

ִהְתַרְּגׁשּות ְמֻיֶחֶדת... ֵיׁש ִלי ֶאֶרץ, ֵיׁש ָלַעם 

ֶּיֶכת לֹו, ֹזאת ֶאֶרץ ְּכָנַען –  ֶׁשָּלנּו ֶאֶרץ ֶׁשּׁשַ

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל – ֲאִני ַחָּיב ָלֶלֶכת ְלַבֵּקר ָּבּה!
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ֶּפֶרק ד’

ַמְרִטין ִּבֵּקׁש ִמַּמֲעִסיָקיו ָלֵצאת ְלֻחְפָׁשה 

ְּבֶאֶרץ  ְלַטֵּיל  ְמַנת  ַעל  ְׁשבּוַעִים  ֶׁשל 

ִיְׂשָרֵאל, ִלְראֹות ּוְלַהִּכיר אֹוָתּה. ַמֲעִסיָקיו 

רּו לֹו ֶאת ַהַּבָּקָׁשה. ִאּׁשְ

ַמְרִטין ָקָנה ַּכְרִטיס ִטיָסה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 

ָאַרז ְמַעט ִמַּטְלְטִלים ְוָעָלה ַעל ַהָּמטֹוס.

אֹותֹו  ָאְפָפה  ָלָאֶרץ  ִהִּגיַע  ְּכֶׁשַּמְרִטין 
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ִהְרִּגיׁש  הּוא  ְּבִמיָנּה:  ְמֻיֶחֶדת  ְּתחּוָׁשה 

ֶאת ָהֲאָדָמה, ֶאת ַהָּבִּתים, ֶאת ָהֵעִצים... 

ֶׁשל  ָהָאֶרץ  ֶׁשּזֹו  ַאְרצֹו,  ֶׁשּזֹו  ָחׁש  הּוא 

ַעּמֹו, ֶׁשֶּזה ְמקֹומֹו!

ְּכֶׁשַּמְרִטין ִהִּגיַע ָלָאֶרץ ָאְפָפה אֹותֹו ְּתחּוָׁשה ְמֻיֶחֶדת ְּבִמיָנּה
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ְוָדָבר  ָּדָבר  ָּכל  ְּכִאּלּו  ִהְרִּגיׁש  ַמְרִטין 

ָּבָאֶרץ קֹוֵרא לֹו ְואֹוֵמר לֹו: 

ָאִביָך  ּוִמֵּבית  ּוִמּֽמֹוַלְדְּתָך  ֵמַאְרְצָך  “ֶלְך-ְלָך 

ָּך”. ֶאל-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאֽ

הּוא ָחׁש ְּבִלּבֹו ֶׁשָהָאֶרץ קֹוֵראת לֹו: ֹזאת 

ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ָבָניו  ִמְּבֵני  ַאָּתה  ַאְרְצָך! 

ָאִבינּו! ִּתְנַהג ָּכמֹוהּו, ֲעֹזב ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר 

ָּבּה  ָהָאֶרץ  ֶאת  ַאְרְצָך,  ֶאת  ֲעֹזב  ְלָך, 

ָהָאֶרץ  ֶאל  ּוֹבא  ִמְׁשַּפְחְּתָך,  ְוֶאת  נֹוַלְדָּת 

ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך.

ְלָמקֹום.  ִמָּמקֹום  ָּבָאֶרץ  ִהְתַהֵּלְך  ַמְרִטין 

הּוא ֲעַדִין ֹלא ָיַדע ִּכְמַעט ָּדָבר ַעל ּתֹוָרה 

ּוִמְצוֹות, ִמְּלַבד ַהְּמַעט ֶׁשָּקָרא ַּב‘ַּביְּבל’, 
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ַאְך ִהְרִּגיׁש ֶׁשֹּזאת ַאְרצֹו.

ַאֲהָבה,  ְּכָאחּוז  ָּבָאֶרץ  ִהְסּתֹוֵבב  ַמְרִטין 

ֶאָּלא ָחׁש  ָהָאֶרץ,  ָרָאה ֶאת  ַרק  הּוא ֹלא 

ָתּה. ֶאת ִלָּבּה ְוֶאת ְקֻדּׁשָ

ְּתחּוָׁשה  ָחׁש  ּבֹו,  ֶׁשִטֵּיל  ָמקֹום  ְּבָכל 

ְּכִאּלּו  ִהְרִּגיׁש  הּוא  ַוֲאהּוָבה.  ְנִעיָמה 

ִּבְמֻיָחד  ְּבֵביתֹו.  ּוְמַטֵּיל  ִמְסּתֹוֵבב  הּוא 

ֶּדֶגל  ֶאת  ָרָאה  ֶׁשָּבּה  ַּפַעם  ְּבָכל  ִהְתַרֵּגׁש 

ִיְׂשָרֵאל ִמְתנֹוֵפף ֵמַעל ָּבִּתים ּומֹוָסדֹות, 

ְוֵעיָניו ִנְמְלאּו ְּדָמעֹות. ַאְׁשֵרינּו ֶׁשָּזִכינּו 

ֹזאת  ְמִדיָנה.  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  ַעם,  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש 

ַהְּמִדיָנה ֶׁשּמֹוִפיָעה ַּב’ַּביְּבל’!

ְׁשבּוַעִים,  ְלַאַחר  ָהָאֶרץ  ִמן  ָיָצא  הּוא 
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ְּבִלּבֹו  ַאְך  ַהְּבִרית,  ְלַאְרצֹות  ַלֲחֹזר  ְּכֵדי 

ְּכָבר ָּגְמָלה ַהְחָלָטה ְּגמּוָרה ּוְברּוָרה:

ִלְזַמן  ַרק  ַהְּבִרית  ְלַאְרצֹות  חֹוֵזר  הּוא 

ְׁשהּותֹו  ֶאת  ְלַקֵּצר  ִיְׁשַּתֵּדל  הּוא  ָקָצר. 

ָׁשם, ְיַסֵּדר ֶאת ֲחָפָציו ִויַאְרֵּגן ֶאת ֲעִלָּיתֹו 

ְלֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש.

ֵאר ַּבָּגלּות! ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ִהיא  הּוא ֹלא ִיּׁשָ

ַאְרצֹו ְוֶזה ְמקֹומֹו. הּוא עֹוֶלה ַאְרָצה!

אֹוָתּה  ַיֲעֹזב  ְוֹלא  ָהָאֶרץ  ֶאל  ַיֲחֹזר  הּוא 

ְלעֹוָלם!

ַמְרִטין ָׁשב ְלַאְרצֹות ַהְּבִרית. הּוא ִנְׁשַאר 
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ִאּמֹו  ֶאת  ִלְסֹעד  ִּבְכֵדי  ְמֻסָּים  ְזַמן  ָׁשם 

ֵהֵחל  ְּפִטיָרָתּה  ְלַאַחר  ּוִמָּיד  ַהְּזֵקָנה, 

ְּבִסּדּוִרים ַלֲעִלָּיה ַאְרָצה, ְּכִפי ֶׁשֶהְחִליט 

ְוִהְבִטיַח ְלַעְצמֹו ְּבֵעת ִּבּקּורֹו ָּבּה.

ֲאָנִׁשים ָׁשֲאלּו אֹותֹו: “ַמְרִטין, ָמה ַאָּתה 

עֹוֶׂשה?”

“ֲאִני ִמְתּכֹוֵנן ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל!”.

“ִהְׁשַּתַּגְעָּת? ֹּפה ֵיׁש ְלָך ִמְׂשָרה ְמֻכֶּבֶדת, 

עֹוֵזב  ַאָּתה  ָּכְך  ָּדָבר.  ְלָך  ָחֵסר  ֹלא  ֹּפה 

ַהֹּכל ְוהֹוֵלְך ְלָמקֹום ָחָדׁש? ְלֵׁשם ָמה?”.

ִמי  ָּכל  ָחַׁשב  ָּכְך  ִׁשָּגעֹון”,  ֶּבֱאֶמת  “ֶזה 

ִטְּפִׁשי  ֶזה  ֲהֵרי  ָּתְכִנּיֹוָתיו.  ַעל  ַמע  ֶׁשּׁשָ

ְּבַאְרצֹות  ַהֻּמְצָלח  ַמֲעָמדֹו  ֶאת  ַלֲעֹזב 
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ַהְּבִרית ְוָלֶלֶכת ְלֶאֶרץ ֲחָדָׁשה...

ֻּכָּלם ָיְדעּו ֶׁשָהָיה ֶזה ֵנס ֶׁשַּמְרִטין ִהְצִליַח 

ְּכֶׁשהּוא  ַעְכָׁשו,  ְּבַאְנְּגִלית.  ְלַדֵּבר  ִלְלֹמד 

ָחָדׁש,  ְלָמקֹום  ַיִּגיַע  ְו ַאְרָּבִעים  ֶּבן  ְּכָבר 

ַוַּדאי ֹלא ַיְצִליַח ִלְלֹמד ֶאת ְׂשַפת ָהָאֶרץ.

ְקרֹוֵבי ִמְׁשַּפְחּתֹו ָאְמרּו לֹו: “ֲהֵרי ֵאין ְלָך 

ֲחֵבִרים  ַוֲאִפּלּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ָקרֹוב  ַאף 

ַאָּתה  ֶאָחד,  ַמָּכר  ֹלא  ַאף  ָׁשם,  ְלָך  ֵאין 

ִּתְהֶיה ּבֹוֵדד ְלַגְמֵרי! ֵאיְך ִּתְמָצא ֲעבֹוָדה? 

ָמה ַּתֲעֶׂשה? ִמָּמה ִּתְתַּפְרֵנס?”.

ֲאָנִׁשים ַמָּמׁש ֹלא ֵהִבינּו ֶאת ִהְתַנֲהגּותֹו: 

ָּכֹזאת  ִמְׂשָרה  ֲעבּורֹו  ָמְצָאה  ִאּמֹו 

ַהֹּכל?  ֶאת  עֹוֵזב  הּוא  ּוִפְתֹאם  ְמֻכֶּבֶדת, 
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ָּבֶאֶרץ ַהֲחָדָׁשה ֲהֵרי ֵאין לֹו ׁשּום ְקרֹוִבים 

ֶׁשַּיַעְזרּו לֹו...

“ֹזאת  ַמְרִטין:  ָעָנה  ֲאָנִׁשים  אֹוָתם  ְלָכל 

ָאִבינּו  ֶׁשַאְבָרָהם  ְּכמֹו  ְּכָלל.  ְׁשֵאָלה  ֹלא 

ַּגם  ָּכְך  ְׁשֵאלֹות,  ׁשּום  ִלְׁשֹאל  ְּבִלי  ָהַלְך 

ְוהֹוֵלְך  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ָלַעם  ַׁשָּיְך  ֲאִני  ֲאִני, 

ְּבַדְרּכֹו!”.

ֲאָנִׁשים ִרֲחמּו ָעָליו, ָחְׁשבּו ֶׁשהּוא ִהְׁשַּתֵּגע 

ְוָלֵכן הּוא עֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה ָּכֶזה מּוָזר... ַאְך 

ִהְמִׁשיְך  הּוא  ִאְכַּפת...  ָהָיה  ֹלא  ְלַמְרִטין 

ַּבֲאִריַזת ֲחָפָציו, ּוַבּיֹום ֶׁשִּנְקַּבע, ָעַזב ֶאת 

ְמַעט  ִעם  ַהָּמטֹוס,  ַעל  ְוָעָלה  ִמְׁשַּפְחּתֹו 

ֲחָפִצים, ְּבַדְרּכֹו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.
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ֶּפֶרק ה’

ַמְרִטין ָעָלה ַאְרָצּה. 

ַיֲעֹקב,  ַאְׁשּדֹות  ְלִקּבּוץ  ִהִּגיַע  ַּבַהְתָחָלה 

ִקּבּוץ ִחּלֹוִני ִּבְצפֹון ָהָאֶרץ. הּוא ִהְתַנֵּדב 

ְוַהּלּול.  ָהֶרֶפת  ַּבֲעבֹודֹות  ָלֶהם  ְלַסֵּיַע 

ִּכי  ֵאּלּו,  ַּבֲעבֹודֹות  ְמֹאד  ָׂשַמח  ַמְרִטין 

ָּבָאֶרץ  ַלֲעֹבד  ִלְזּכֹות  ָרָצה  ָּכְך  ָּכל  ֲהֵרי 

ַהְּקדֹוָׁשה. 
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ְׁשִמיַרת  ַמִהי  ִּבְכָלל  ָאז  ָיַדע  ֹלא  ַמְרִטין 

ָנַהג  הּוא  ּוִמְצוֹות.  ּתֹוָרה  ְוִקּיּום  ַׁשָּבת 

ָּבת ִּכְבחֹול, ְּכמו ָּכל ַחְבֵרי ַהִּקּבּוץ. ַּבּׁשַ

ְלַדֵּבר  ֶׁשָּיַדע  ֶאָחד  ָחֵבר  ִהִּכיר  ַּבִּקּבּוץ 

ָפה ָהַאְנְּגִלית. ְלַאַחר ְּכָׁשָנה, הֹוִדיַע  ַּבּׂשָ

ֶהָחֵבר  ְלַמְרִטין ֶׁשהּוא עֹוֵזב ֶאת ַהִּקּבּוץ.

הּוא ִהְתַנֵּדב ְלַסֵּיַע ָלֶהם ַּבֲעבֹודֹות ָהֶרֶפת ְוַהּלּול
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“ְלָאן ַאָּתה הֹוֵלְך?”, ָׁשַאל ַמְרִטין.

“ֲאִני עֹוֶלה ִלירּוָׁשַלִים, ִעיר ַהֹּקֶדׁש”.

“ָמה ַּתֲעֶׂשה ָׁשם?”

ָׁשם  ִּבירּוָׁשַלִים,  ִליִׁשיָבה  הֹוֵלְך  “ֲאִני 

לֹוְמִדים ּתֹוָרה”.

ֵמַהְּתׁשּוָבה,  ָּכְך  ָּכל  ִהְתַרֵּגׁש  ַמְרִטין 

הֹוֵלְך  ַאָּתה  “ָמה?  ַלֲחֵברֹו:  ֶׁשָאַמר  ַעד 

ַּגם  ַה‘ַּביְּבל’?  ֶאת  ֶׁשּלֹוְמִדים ּבֹו  ְלָמקֹום 

ֲאִני רֹוֶצה!”.

ִליִׁשיַבת  ְוִהִּגיַע  ַמְרִטין  ִהְתַּגְלֵּגל  ָּכְך 

ִּבְתׁשּוָבה  ְלחֹוְזִרים  ְיִׁשיָבה  ‘ַהְּתפּוצֹות’, 

ִצּיֹון  ְּבַהר  ַהֶּמֶלְך,  ָּדִוד  ֶׁשל  ִקְברֹו  ְלַיד 

ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש.


