
 

ל ם ְמשַׁ רֶּ כֶּ  הַׁ
ת ְשֵאָלה ְטִריָדה ַאחַׁ ן זֶּה אֹוִתי מַׁ ב ְזמַׁ  .רַׁ

ְך שֶּ ֲחשֹׁב ִנִסיִתי ָשִנים ְבמֶּ , זֹו ִלְשֵאָלה ְתשּוָבה ְוִלְמצֹׁא לַׁ

ְך ֲעִרי אַׁ  ...ָמָצאִתי ֹלא ְלצַׁ

ְבִתי ְבִתי ָחשַׁ ְך ,ְוָחשַׁ  ...ָאִין ְתשּוָבה אַׁ

ָחד יֹום ְעִתי אֶּ ר ִמְדָרש ֵבית, ָקָטן ִמְדָרש ְלֵבית ִנְקלַׁ  ֲאשֶּ

ת ְכֵבית גַׁם ִשֵמש  . ְכנֶּסֶּ

ת ֵבית זֶּה ָהָיה ִני ְכנֶּסֶּ ֲאָנִשים – ֵתמַׁ ת ִמְבֵני לַׁ . ֵתיָמן ֲעדַׁ

ָגלּו ֲאָנִשים ץ שֶּ רֶּ ר, ָהְרחֹוָקה ְלֵתיָמן ִיְשָרֵאל ֵמאֶּ  ּוְלַאחַׁ

ְמִדיָנה קּום ם ָחְזרּו הַׁ ֱאָצֵאיהֶּ ְקדֹוָשה ְלַאְרֵצנּו צֶּ  .הַׁ

ְבִתי ִמְדָרש ֵבית ְבִפנַׁת ִהְתיַׁשַׁ ת ִלְשמֹׁעַׁ  נֱֶּהֵניִתי .הַׁ  קֹול אֶּ

ת, ִלמּוָדם ֲהָבָרה אֶּ ֵתיָמִנית הַׁ ת קֹוְרִאים ֵהם ָבּה הַׁ  אֶּ

ְפסּוִקים ת הַׁ ְנִגיָנה ְואֶּ מַׁ  ְמנְַׁגִנים ֵהם אֹוָתּה ָהֲעֵריָבה הַׁ

 .ִלמּוָדם ְכֵדי תֹוְך

ּלֹוְמִדים ֵבין שֹוְטָטה ֵעיִני ִטים הַׁ ְמעַׁ ָהיּו הַׁ  ְבֵבית שֶּ

ִמְדָרש ק, ּוְצִעיִרים ְזֵקִנים לֹוְמִדים ָשם ָהיּו .הַׁ  ָלְמדּו ֵחלֶּ

ד ק ְלבַׁ ְברּוָתא ְוֵחלֶּ ט. ְבחַׁ ָיִכים ָהיּו כָֻּּלם ִכְמעַׁ ת ִלְבֵני שַׁ  ֲעדַׁ

ד, ֵתיָמן ְּלִפי ְשנִַׁים ִמְּלבַׁ ע שֶּ בַׁ ה ָהָיה עֹוָרם צֶּ ֵהם ִלי ִנְראֶּ  שֶּ

ְתיֹוִפים ָעלּו ְיהּוִדים – אֶּ ץ שֶּ רֶּ ְתיֹוְפָיה ֵמאֶּ ר אֶּ ָגלּו ְלַאחַׁ  שֶּ

ן ְלָשם ְרָבן ִבְזמַׁ ִית חֻּ בַׁ  . ָהִראשֹון הַׁ

 



 

ְעִתי ת ָשמַׁ ת ְלִפי .ִלמּוָדם קֹול אֶּ  ּוְלִפי ִדבּוָרם צּורַׁ

ִשיֹות קֻּ ֵתרּוִצים הַׁ ֵתְרצּו ְוהַׁ  ִלי ִנְשָמִעים ָהיּו ֵהם ,ָלזֶּה זֶּה שֶּ

ְלִמיֵדי  .ֲחָכִמים  תַׁ

ְבִתי י, ְבִלִבי ָחשַׁ ְמנּות זֹו אּולַׁ ת ִלְשאֹׁל ִהְזדַׁ ֱאָלִתי אֶּ  ִבְפֵני שֶּ

ְלִמיֵדי ְשֵני ֲחָכִמים תַׁ ָּללּו הַׁ  ...הַׁ

ְפָשר: "ְוָשַאְלִתי ְבִהסּוס ִנגְַׁשִתי ְפִריעַׁ  אֶּ ע ָלכֶּם ְלהַׁ ְמצַׁ  ְבאֶּ

ִּלמּוד ֲאִני ְשֵאָלה ִלי ֵיש ?הַׁ ה שֶּ שֶּ ן ְכָבר ָבּה ִמְתקַׁ ב ְזמַׁ , רַׁ

ל אּוכַׁ ם ִלְשאֹׁל הַׁ ְתכֶּ  ?" אֶּ

ם ב ְבִחיּוְך ָענּו ְשֵניהֶּ ָבה ְבִשְמָחה":  ֵלב ּוְברֹׁחַׁ  !"רַׁ

ְרִתי ָמה – ְבִלִבי ִהְרהַׁ ְיהּוִדים ִנְפָלא כַׁ  ָהעֹוָלם ִמָכל שֶּ

ד ִנְמָצִאים ְקדֹוָשה ְבַאְרֵצנּו יַׁחַׁ ר, הַׁ ָחְזרּו ְלַאחַׁ ָגלֻּיֹות שֶּ  ,ֵמהַׁ

ֲעזֹׁר ְשֵמִחים ָכְך ָכל ְוכָֻּּלם ָמש. ָלזֶּה זֶּה לַׁ כָֻּּלנ רֹוִאים מַׁ  ּושֶּ

ָיִכים ם ְלאֹותֹו שַׁ ֲעֵלי כָֻּּלנּו, עַׁ ק ,טֹוב ֵלב בַׁ ָגלּות ְורַׁ  הַׁ

 .ֵביֵנינּו ִהְפִריָדה

ְנִתי ט ִהְמתַׁ ר ְמעַׁ ָעְצרּו ּוְלַאחַׁ ת שֶּ  ֵאיְך": ָשַאְלִתי ִלמּוָדם אֶּ

ם ִלְהיֹות ָיכֹול עַׁ ָגלּות ְשנֹות ְבָכל ,ִיְשָרֵאל שֶּ ָכה הַׁ , ָהֲארֻּ

דּועַׁ ? ָלנּו עֹוֵזר ָתִמיד ה' ֲהֵרי, ָמקֹום ְבשּום ִהְצִליחַׁ  ֹלא  מַׁ

ָגלֻּיֹות ְבָכל ק ָתִמיד הַׁ ְכנּו רַׁ ְפנּו ָהלַׁ  ִהְשִפילּו ְוכָֻּּלם ְוִנְרדַׁ

דּועַׁ  ?אֹוָתנּו ְחנּו ֹלא מַׁ  ?"ְוִלְמשֹול ִלְשֹּלט ִהְצלַׁ

ם ְצָמם ִהְרֲהרּו ְשֵניהֶּ ר ְלעַׁ גַׁע ּוְלַאחַׁ ר רֶּ ָגר ָאמַׁ ְמבֻּ  הַׁ

ם ֵביֵניהֶּ ֲענֹות ְלנַׁסֹות ָיכֹׁל ֲאִני: "ָפִנים ּוִבְמאֹור ָבֲעָנָוה, שֶּ  ְולַׁ

ְך, ְתשּוָבה ְלָך ְתשּוָבה אַׁ ל ִתְהיֶּה הַׁ ֵפר... ָמָשל ְיֵדי עַׁ  ֲאסַׁ

נּו ִספּור ִממֶּ ל שֶּ ת ְלָהִבין תּוכַׁ ְתשּוָבה אֶּ        ".   הַׁ



 

ה" ֲעשֶּ ָגר ,ָאָנקֹוִלי ּוְשמֹו גֹוי ְבִאָכר מַׁ ְרבֹות שֶּ  ִסיִביר ְבעַׁ

ִבְצפֹון ר ָמקֹום .רּוְסָיה שֶּ ק בֹו, ְמאֹׁד קַׁ ָשָנה ִמן ָגדֹול ֵחלֶּ  הַׁ

ג לֶּ ה שֶּ סֶּ ת ְמכַׁ   .ָהֲאָדָמה ָכל אֶּ

ֵיר. ְלִטיּול ָלֵצאת ָרָצה ָתִמיד ָאָנקֹוִלי ֲאָרצֹות ְלסַׁ ִכיר, בַׁ  ְלהַׁ

ִכיר, ָשפֹות ִלְלמֹׁד, ְמקֹומֹות  ִמיֵני ָכל ְוִלְלמֹׁד ֲאָנִשים ְלהַׁ

ְמָצאֹות ל ֲחָדשֹות הַׁ יּוכַׁ ֵמד שֶּ ת ְללַׁ  ְמקֹומֹו ַאְנֵשי אֶּ

יֲַׁחזֹׁר ר ְכשֶּ ִטיּול ְלַאחַׁ  .הַׁ

ת ֵהִכין הּוא ט ִעם ִתיקֹו אֶּ ל ְמעַׁ ְקבּוֵקי אֹׁכֶּ ִים ּובַׁ ח .מַׁ  ָלקַׁ

ף ִעמֹו סֶּ ְנִסיָעה ֲעבּור כֶּ ְרכֹו ְוָיָצא  ,ִמְצָרִכים ּוְקִניַׁת הַׁ  .ְלדַׁ

ת ֵהֵחל ָאָנקֹוִלי  ָרָאה ָשם, ְלטּוְרִקָיה ִבְנִסיָעה ִטיּולֹו אֶּ

ְנְיִנים ְדָבִרים ָים ִבֵקר הּוא .ְמעַׁ ָשחֹׁר בַׁ ר, הַׁ  ִבְמחֹוז ָעבַׁ

ן ִיים בֹו, כּוְרִדיְסטַׁ כּוְרִדים חַׁ ל ִטֵפס .הַׁ ר עַׁ ר, ָהֲאָרָרט הַׁ  הַׁ

ִנְמָצא ,ְמאֹׁד ָגבֹוּהַׁ  ְמִדיָנה ִבְצפֹון הַׁ  ִעיר ְבַאְנָקָרה ִבֵקר .הַׁ

ִביָרה  . ִלְלָבנֹון ִהְמִשיְך ּוִמָשם ,הַׁ

ת ָרָאה ִבְלָבנֹון ְּלָבנֹון ַאְרֵזי אֶּ ְגבֹוִהים הַׁ ת ,הַׁ ר אֶּ  ְנהַׁ

ִּליָטאִני ה הַׁ חֹוצֶּ ת הַׁ ְמִדיָנה אֶּ ּזֹוֵרם ְוסֹוֵער ָגדֹול ָנָהר, הַׁ  הַׁ

ל ָים אֶּ ִתיכֹון הַׁ ִביָרה ְבִעיר גַׁם ִבֵקר הּוא. הַׁ , ֵביירּות הַׁ

ץ ִהְמִשיְך ּוִמָשם רֶּ  .ִיְשָרֵאל ְלאֶּ

ץ רֶּ ֵשם ָאָנקֹוִלי ִיְשָרֵאל ְבאֶּ יּהָ ִבְמיָֻּחד  ִהְתרַׁ  ִמֵפרֹותֶּ

ְמיָֻּחִדים ִהִגיעַׁ . הַׁ ר ְלֵאזֹור ְכשֶּ ְברֹון הַׁ ִבים ְכָרִמים ָרָאה חֶּ  רַׁ

ֵעל הּוא. ִמְסָפר ְלֵאין ן ֵמֲעֵצי ָכְך ָכל ִהְתפַׁ גֶּפֶּ ָעמּוִסים הַׁ  הֶּ

ְשכֹולֹות ל ֵעָנב כֹׁל, ֲעָנִבים ְבאֶּ ר ָאָנקֹוִלי. ..ֵביָצה ְכגֹׁדֶּ  ָעבַׁ

ְכָרִמים שּורֹות ֵבין ע הַׁ תַׁ ר ּוְלפֶּ  ...נֱֶּעצַׁ



 

ע?" ָשם זֶּה ִמי ,ָהלֹו"  .ָזֵקן ָאָדם קֹול ִנְשמַׁ

ק ֲאִני" ֵיל רַׁ ֵכל ְמטַׁ  ָעָנה!" ָדָבר שּום לֹוֵקחַׁ  ֵאינִֶּני, ּוִמְסתַׁ

 .ָאָנקֹוִלי

ּזֵקן ִהִביט ָאָנקֹוִלי ִביט בַׁ מַׁ ְשָדנּות ָעָליו הַׁ ָיר ֲאִני" ְבחַׁ  תַׁ

ֵיל, עֹוֵבר, ֵמרּוְסָיה  ..." ְמטַׁ

ּזֵקן ן, ָעָליו ִהִביט הַׁ ת ָבחַׁ להַׁ " ּוְשַאלֹו ְדמּותֹו אֶּ ֲעזֹׁר אּוכַׁ  לַׁ

 ?"ְלָך

ם" .ָאָנקֹוִלי ָעָנה" ֹלא" צֶּ י ,ְבעֶּ  ." ֵכן אּולַׁ

ה" מֶּ ל בַׁ ֲעזֹׁר אּוכַׁ ּזֵקן ָשַאל?" לַׁ  .ִבְנִעימּות הַׁ

ל" ְמֵדִני תּוכַׁ ָבִחים ְכָרִמים ְמגְַׁדִלים ֵאיְך ְללַׁ  ִעם ְמשֻּ

ֲעֵלי ֲעָנִבים ם בַׁ עַׁ ט ,ְבַאְרִצי? ָכְך ָכל ִנְפָלא טַׁ  ֹלאוְ  ִכְמעַׁ

ְגָפִנים, ְגָפִנים ָרִאיִתי ֵכן ְוהַׁ ְרֵבה ִנְרִאים ָהיּו ָרִאיִתי שֶּ  הַׁ

 "...טֹוִבים ָפחֹות

ָבה ְבִשְמָחה" ְדָך ֵשב, רַׁ מֶּ  !"וֲַׁאלַׁ

ב ָאָנקֹוִלי ּזֵקן, ָישַׁ ת לֹו ִהְסִביר ְוהַׁ אכֶּת ָכל אֶּ ם ְמלֶּ רֶּ כֶּ  הַׁ

ד ִמְתִחָּלה ת. סֹוף ְועַׁ ת אֶּ ֲחִריָשה צּורַׁ ִסקּול ָהִעדּור, הַׁ . ְוהַׁ

ת ן אֶּ ְּזִריָעה אֹׁפֶּ ְשָקָיה, הַׁ הַׁ ְּזִמיָרה הַׁ ד ְוהַׁ ר עַׁ  ִלְגמַׁ

ְמָלאָכה ת - הַׁ  .ָהֲעָנִבים ְבִצירַׁ

ע ָאָנקֹוִלי ת ָשמַׁ ְדָבִרים אֶּ ם, הַׁ ְרתֹו אֹוָתם ָרשַׁ ְחבַׁ  ִבְכֵדי ְבמַׁ

ֹּלא ד ְפָרט שּום ִיְשכַׁח שֶּ כֹוֵרם ִמן ְוִנְפרַׁ ּזֵקן הַׁ ֲחִביבּות הַׁ . בַׁ

ם רֶּ ּזֵקן ִנגַׁש ,ְפֵריָדתֹו טֶּ ל הַׁ ד אֶּ ְגָפִנים ַאחַׁ ָבִחים הַׁ ְמשֻּ  הַׁ

ם רֶּ כֶּ בַׁ ר, שֶּ נּו ָבצַׁ ְשכֹול ִממֶּ ָתָנה ְוֵהִביאֹו ֲעָנִבים אֶּ  ְבמַׁ



 

ל ,ִראשֹוִנים ְזָרִעים ְלָך ֵהא. "ְלָאָנקֹוִלי ְצִמיחַׁ  תּוכַׁ ם ְלהַׁ  ֵמהֶּ

בֹות ְנִטיעֹות  " ...רַׁ

ּזֵקן הֹוָדה ָאָנקֹוִלי ְרכֹו ְוִהְמִשיְך לַׁ  .ְבדַׁ

ר ֵים ְלַאחַׁ ִנְסתַׁ ָסע שֶּ מַׁ  ּוָפגַׁש ְלַאְרצֹו ָאָנקֹוִלי ָשב הַׁ

ת ְבִשְמָחה יֹום ְכָבר. ְקרֹוָביו אֶּ ף ְלשּובֹו ָהִראשֹון בַׁ ת ָאסַׁ  אֶּ

ְחתֹו ָכל ל ִמְשפַׁ ִגָנה אֶּ ח הַׁ תַׁ ְבפֶּ  ִבֵשר ָאָנקֹוִלי. ֵביָתם שֶּ

ם הּוא ָלהֶּ ְכָשו עֹוֵמד שֶּ ת עַׁ עַׁ ן ָלטַׁ ת גֶּפֶּ חַׁ בַׁ ר ְמשֻּ  ֲאשֶּ

ל ִתְגדַׁ ִמְשָפָחה ְבֵני ָכל ִיְזכּו ִלְכשֶּ ָנה ִלְטעֹׁם הַׁ ם ִממֶּ עַׁ  טַׁ

ֹּלא ֲעָנִבים  ...ֵמעֹוָלם ְכמֹוָתם ָטֲעמּו שֶּ

ת הֹוִציא ָאָנקֹוִלי ת אֶּ רֶּ ְחבֶּ מַׁ ת ְוֵהִכין הַׁ  ְבִדיּוק ָהֲערּוָגה אֶּ

הֹוָראֹות ְלִפי ר .ָבּה ָהְרשּומֹות הַׁ ת הֹוִציא ִמֵכן ְלַאחַׁ  אֶּ

ע ּזֶּרַׁ ל, הַׁ ֲאָדָמה אֹותֹו ָשתַׁ ל ָיָצא ְביֹומֹו יֹום ִמֵדי ,ּוֵמָאז, בַׁ  אֶּ

ּזֵקן הֹוָראֹות ְכִפי ְבִדיּוק, ָבּה ְוִטֵפל ָהֲערּוָגה  .הַׁ

ש ִהְמִתין ָאָנקֹוִלי עוְ , ְוָחְדָשִים חֹׁדֶּ ּזֶּרַׁ  ֹלא ָמה ִמשּום הַׁ

ה ֲאִפּלּו ...צֹוֵמחַׁ  ָחד ָירֹׁק ָעלֶּ ט ֹלא אֶּ נּו ָנבַׁ  ָאָנקֹוִלי. ִממֶּ

ְמִשיְך כֹות מַׁ  שּום... ?ִיְהיֶּה ָמה ,ָעְבָרה ָשָנה ֲחִצי ְכָבר, ְלחַׁ

ָנה ֹלא ָדָבר ע... ִהְשתַׁ ּזֶּרַׁ ְרִגיר ִבְמקֹומֹו עֹוֵמד הַׁ ל ְכגַׁ  ָחָצץ שֶּ

ְצִמיחַׁ  ְוֵאינֶּנּו  ...ָדָבר שּום מַׁ

ר ָעְבָרה ְלַאחַׁ ח ָשָנה שֶּ מַׁ צֶּ ן ְודֹוֵמם ָיֵבש ִנְשַאר ְוהַׁ בֶּ , ְכאֶּ

ְחִליט ת ָלִשים ָאָנקֹוִלי הֶּ ְּזָרִעים אֶּ נֹוְתרּו הַׁ ִתיק לֹו שֶּ  בַׁ

כֹות ן ּוְלחַׁ ְּזמַׁ ץ ָישּוב בֹו לַׁ רֶּ ל ָשם .ִיְשָרֵאל ְלאֶּ  ְלִהְתלֹוֵנן יּוכַׁ

ּזֵקן ִבְפֵני ל הַׁ ה ָכְך עַׁ ִנְראֶּ כַׁ ן שֶּ ן ִזְרֵעי לֹו ָנתַׁ ֵאיָנּה גֶּפֶּ  שֶּ

 ...ִלְצמֹׁחַׁ  ְראּוָיה



 

ר ֵמן ָשִנים ְכָשֹלש ְלַאחַׁ ץ שּוב ָאָנקֹוִלי ִנְזדַׁ רֶּ  .ִיְשָרֵאל ְלאֶּ

יהָ  ִהְסתֹוֵבב ל ִטֵפס ,ִבְרחֹובֹותֶּ יָה  עַׁ ְרֵמי שּוב ְוִהִגיעַׁ ָהרֶּ  ְלכַׁ

ְברֹון םָהְיָתה  ְבִדיּוק ֵאיפֹׁה ְלִהּזֵכר ִנָסה ָאָנקֹוִלי. חֶּ רֶּ כֶּ  הַׁ

ל ְחֵזר ִנָסה הּוא ...ָזֵקן אֹותֹו שֶּ ת ְלשַׁ ְך אֶּ רֶּ דֶּ ר ָבּה הַׁ  ָעבַׁ

ְרכֹו יהָ  ְבדַׁ סֹוף ֵאלֶּ  .ָמָצא ָאֵכן ּוְלבַׁ

ע ֹלא ָאָנקֹוִלי ִין ָזֵקן אֹותֹו ִאם ָידַׁ י ֲעדַׁ ל ִהְתָקֵרב הּוא .חַׁ  אֶּ

ם רֶּ כֶּ ּזֹוֵמר ָאָדם ְבתֹוָכּה ְוָרָאה הַׁ  ,עֹוד ִהְתָקֵרב .אֹוָתּה הַׁ

ּזֵקן זֶּהּו ,ָאֵכן ,ְוִהֵנה  ! הַׁ

ּזֵקן ר הַׁ ת ָזכַׁ ְך, ְלָשלֹום ּוֵבְרכֹו ָפָניו אֶּ  ֵהִשיב ָאָנקֹוִלי אַׁ

 . ָרָפה ְבָשָפה

ּזֵקן ְשָאלֹו?" ָקָרה ָמה" דּועַׁ " ,הַׁ  "?ְנפּולֹות ָפנֶּיָך מַׁ

יָך כֹוֵעס ְקָצת ֲאִני" ן ִלי ֵהֵבאתָ " .ָאָנקֹוִלי ֵהִשיב", ָעלֶּ  גֶּפֶּ

ֵאינֶָּנּה ְצִמיחַׁ  ְראּוָיה שֶּ ְנִתי. ְלהַׁ ת ִהְזמַׁ ִמְשָפחָ  ְבֵני ָכל אֶּ  ההַׁ

ְנִטיָעה סֹוף לַׁ ת ִלי ִנְגְרָמה ּוְלבַׁ ש ָעְגמַׁ   ִחכּו כָֻּּלם !ְגדֹוָלה נֶּפֶּ

ן גֶּפֶּ הַׁ ח שֶּ  "!ָקָרה ֹלא ָדָבר ְושּום ִתְצמַׁ

ס" ָאִביא ְוָשלֹום חַׁ ן ְלָך שֶּ ֵאינֶָּנּה גֶּפֶּ ּזֵקן ָעָנה "!ְראּוָיה שֶּ  הַׁ

 .ִבְנִעימּות

דּועַׁ , ָאז" ת ֵהֵבאִתי !?ִלי ָצְמָחה ֹלא ִהיא מַׁ ְּזָרִעים אֶּ  ,הַׁ

ִתיק ָכאן ֵהם ה .בַׁ ם צֹוֵמחַׁ  ֹלא ,ִתְראֶּ  !"ָדָבר שּום ֵמהֶּ

ּזֵקן ן הַׁ ת ָבחַׁ ְּזָרִעים אֶּ ם ִמָכל הַׁ  ִלי ִנְרִאים ֵהם" .ְצָדֵדיהֶּ

ָבִחים ה, ּוְרֵאה בֹׁא! ְביֹוֵתר ְמשֻּ ע ֲאִני .ִנָסיֹון נֲַׁעשֶּ טַׁ ת אֶּ  אֶּ

ן ִזְרֵעי גֶּפֶּ ָתה ,ְבַאְדָמִתי פֹׁה הַׁ ְמִשיְך אַׁ ְרְכָך תַׁ ֲחזֹׁר ְבדַׁ  ְותַׁ

ה ְכָשָנה ְבעֹוד ְלפֹׁה  ."ֹלא אֹו ִיְצְמחּו ֵהם ִאם ְוִנְראֶּ



 

ּזֵקן ד ָחְפרּו ְוָאָנקֹוִלי הַׁ ת ָשְתלּו ,ִלְנִטיָעה בֹור יַׁחַׁ ן אֶּ גֶּפֶּ  הַׁ

ָסעֹו ִהְמִשיְך ָאָנקֹוִלי .ִמּזֶּה זֶּה ְוִנְפְרדּו ּזֵקן ְבמַׁ  ִהְמִשיְך ְוהַׁ

ֵפל ְרמֹו ְלטַׁ  .ְבכַׁ

ר ל ָאָנקֹוִלי ָשב ְכָשָנה ְלַאחַׁ ם ְמקֹום אֶּ רֶּ כֶּ  ְלָיִמין ִהִביט .הַׁ

ת ָרָאה ְוֹלא ְוִלְשמֹׁאל ע אֶּ ּזֶּרַׁ ה. "הַׁ ִנְראֶּ ּזֵקן כַׁ הַׁ  ָרָאה שֶּ

ת ֱאמֶּ בֶּ  .ְבִלבֹו ָאָנקֹוִלי ִהְרֵהר" ֵפרֹות ֵמִניב ֵאינֶּנּו שֶּ

ל ִהְרהּוָריו ְכֵדי תֹוְך ל סֹופֹו אֹודֹות ָאָנקֹוִלי שֶּ ע שֶּ ּזֶּרַׁ , הַׁ

ע ִדים ָשמַׁ י. "ִמְתָקְרִבים ְצעַׁ ל ְצָעָדיו ֵאּלּו אּולַׁ ּזֵקן שֶּ , הַׁ

ל עַׁ ם בַׁ רֶּ כֶּ ֲאחֹוָריו ִהְסתֹוֵבב .ְבִלבֹו ָאָנקֹוִלי ִהְרֵהר" הַׁ  לַׁ

ּזֵקן ְוָאֵכן ד הַׁ ר ָצעַׁ ם ְלֵעבֶּ רֶּ כֶּ ְבָיָדיו הַׁ ְעֵדר ְכשֶּ ְזֵמָרה מַׁ  .ּומַׁ

ר" ?ֲאדֹוִני ְשלֹום ָמה! ָשלֹום" ָתה" ָאָנקֹוִלי ָאמַׁ ה אַׁ  רֹואֶּ

ְקִתי ָצדַׁ ן ִזְרֵעי ִלי ֵהֵבאתָ  !שֶּ ֵאינֶָּנּה גֶּפֶּ  "!ֵפרֹות מֹוִציָאה שֶּ

דּועַׁ ? ִפְתאֹׁם ָמה" ָתה מַׁ ה? ָכְך אֹוֵמר אַׁ ת ִתְראֶּ  !" ָהֵעץ אֶּ

ָגדֹול ָהֵעץ? ֵעץ ֵאיזֶּה" ּזֶּה הַׁ  !!!" ִלְהיֹות ָיכֹׁל ֹלא??? הַׁ

ע זֶּהּו, ֵכן" ּזֶּרַׁ אֹותֹו הַׁ ְלנּו שֶּ ד ָשתַׁ  ."יַׁחַׁ

ת ָרָאה הּוא, ִבְפִליָאה ָעָליו ִהִביט ָאָנקֹוִלי ְשכֹולֹות אֶּ  ָהאֶּ

ִבים ָעְטפּו ָהרַׁ ת שֶּ  .ֲעָנָפיו אֶּ

אֹוָתּה ִלְהיֹות ָיכֹׁל ֵאיְך" ן שֶּ ְצֵלנּו ָגְדָלה ֹלא גֶּפֶּ  ִהיא ּופֹׁה, אֶּ

ְלִתי ֲאִני? ָגְדָלה הֹוָראֹות ְלִפי ְבִדיּוק ָבּה ִטפַׁ תָ  הַׁ ָנתַׁ ! ִלי שֶּ

ְסִביר ע ִבְכֵדי, ָכָראּויָעִשיִתי  ֹלא ָמה ִלי תַׁ ֵאדַׁ ֵקן שֶּ  ְלתַׁ

ם עַׁ פַׁ ָבָאה בַׁ  !"הַׁ



 

ּזֵקן ל ִחֵיְך הַׁ ר ָאָנקֹוִלי אֶּ ר ָהִייתָ : "ְוָאמַׁ ְך ...ָגמּור ְבֵסדֶּ  אַׁ

ְּלָכל ְלָהִבין ָצִריְך ְתִאים ָמקֹום יְֶּשנֹו ֵעץ שֶּ מַׁ  .לֹו הַׁ

ִגדּול ל הַׁ מּות, ָבַאְקִלים ָתלּוי ָהֵעץ שֶּ ְגָשִמים ְבכַׁ  ְבסּוג, הַׁ

ת ֵיש ֵעץ ְלָכל. נֹוָסִפים ּוְבגֹוְרִמים ָהֲאָדָמה  ְמקֹומֹו אֶּ

ְמיָֻּחד ל בֹו ,הַׁ ח ִיְגדַׁ ם ְמקֹומֹות ְוֵיש ,ְוִיְפרַׁ ל ֹלא ָבהֶּ  ִיְגדַׁ

  ..."ְכָלל

ָמָשל סֹוף זֶּהּו  .הַׁ

ְבִתי ְבִתי ָישַׁ ִספּור ְוִהְקשַׁ ִסֵפר לַׁ ְלִמיד שֶּ תַׁ  ָחכַׁם הַׁ

ְתיֹוִפי ְבִתי, ָהאֶּ ָיְצָאה ִמָּלה ְלָכל ִהְקשַׁ  כִֻּּלי ָהִייִתי. ִמִפיו שֶּ

ָתק יו ְמרֻּ  ...ִלְדָברַׁ

ָחָכם ִני הֶּ ְנתָ : "ְשָאלַׁ ת ֵהבַׁ ִנְמָשל אֶּ   ?"הַׁ

ה" ְנִתי ִלי ִנְראֶּ ֵהבַׁ ת שֶּ ְדָבִרים אֶּ ְך ,הַׁ ח אַׁ ְשמַׁ  ִלְשמֹׁעַׁ  אֶּ

 "ִמְמָך

ָחָכם ר ִהְסִביר הֶּ ם ָמָשל הּוא ,ָהֵעץ: "ְוָאמַׁ . ִיְשָרֵאל ְלעַׁ

ת ִנָסה ָאָנקֹוִלי חַׁ ת ָלקַׁ ֲעִבירֹו ָהֵעץ אֶּ ץ ּוְלהַׁ רֶּ ת ְלאֶּ רֶּ  .ַאחֶּ

ם גַׁם ָקָרה ָכְך ְלֵכי: שֹוִנים גֹוִיים ִהִגיעּו .ִיְשָרֵאל ְלעַׁ  מַׁ

שּור ל, אַׁ ֲאָרצֹות אֹוָתם ְוִהְגלּו ְורֹוִמי ָבבֶּ ְך .ֲאֵחרֹות לַׁ  אַׁ

ם ְתִאיָמה ִיְשָרֵאל ְלעַׁ ק מַׁ ץ רַׁ רֶּ ת אֶּ ץ – ַאחַׁ רֶּ ק .ִיְשָרֵאל אֶּ  רַׁ

ם ִלְהיֹות ,חַׁ רֹׁ פְ ְולִ  ִלְגדֹׁל ָיכֹׁל הּוא ָבּה  ְוָחשּוב ָקדֹוש עַׁ

 ".ּוְכבֹודֹו ִתְפַאְרתֹו ְבִשיא ְוִלְצמֹׁחַׁ 

    

    


