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ינֶֹקת  ק ַלּתִ ה ְונֹוׁשֵ ּיָ ּתֹו ִצּפִ לֹום ֵמִאׁשְ ה, ָהָיה ִנְפָרד ָהַרב ּגֶֹרן ְלׁשָ ִקיַעת ַהַחּמָ ָכל ֶעֶרב, ִעם ׁשְ ּבְ
ה  יתֹו ַהַחם ְוהֹוֵלְך ָלֶעְמּדָ ּלֹו, יֹוֵצא ִמּבֵ י ָצָבא, לֹוֵקַח ֶאת ָהרֹוֶבה ׁשֶ ה. ָהַרב ָהָיה לֹוֵבׁש ַמּדֵ ִחּיָ ּתְ
ר.  ְיָלה ֶהָחׁשּוְך ְוַהּקַ ּלַ עֹות ַרּבֹות ָהָיה ָהַרב עֹוֵמד ּבַ ַלִים. ׁשָ י ָהִעיר ְירּוׁשָ ּתֵ מֹר ַעל ּבָ ֵדי ִלׁשְ ּלֹו ּכְ ׁשֶ
ם  ּגַ ִבים.  ַלּתֹוׁשָ אֶֹכל  י  ּדֵ ֵאין  ׁשֶ ְך  ּכָ ְוַעל  ַלִים,  ירּוׁשָ ּבִ ְתחֹוֶלֶלת  ּמִ ׁשֶ ְלָחָמה  ַהּמִ ַעל  ב  ָחׁשַ הּוא 
ָחָלב  מֹו  ּכְ אֶֹכל  ֲעבּוָרּה  יג  ְלַהּשִׂ ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  ָהה  ּתָ הּוא  ָהַרב.  ַאג  ּדָ ה,  ִחּיָ ּתְ ה,  ַטּנָ ַהּקְ ְלִבּתֹו 

ִריָאה. ה ּבְ ל ִלְהיֹות ַיְלּדָ ְגּדַ ּתִ ֵדי ׁשֶ ּוֵביִצים, ּכְ

ה. 'יּפ ִמְתָקֵרב ָלֶעְמּדָ ַמע ּגִ ַמְרּתֹו, הּוא ׁשָ ָעַמד ָהַרב ּגֶֹרן ַעל ִמׁשְ ׁשֶ ַלְיָלה ֶאָחד, ּכְ
ם?" "ֲעֹצר!" ָקָרא ָהַרב, "ִמי ׁשָ

ַמע  לַֹח אֹוְתָך ְלַתְפִקיד ְמֻיָחד," ִנׁשְ ׁש ִלׁשְ ד, הּוא ְמַבּקֵ "ֵיׁש ִלי הֹוָדָעה ֲעבּוְרָך ֵמַהְמַפּקֵ
ִלים  מֹוָצא. ַהַחּיָ ֲחֶנה ּבְ ּמַ ח ּבַ ְטּבָ ל ַהּמִ ִלים ׁשֶ יר ֶאת ַהּכֵ ָכה. "ָצִריְך ְלַהְכׁשִ ֲחׁשֵ קֹול קֹוֵרא ּבַ
לֹא  ָבר  ּכְ ֲחֶנה  ּמַ ּבַ ׁשֶ ָהאֶֹכל  ֵלי  ּכְ י  ּכִ ַהּיֹום  ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָאְכלּו  לֹא  ֵהם  ְרֵעִבים.  ְמאֹד  ם  ׁשָ

ו!" ֶרְך ַעְכׁשָ ִרים. ָעֶליָך ָלֵצאת ַלּדֶ ׁשֵ ּכְ

ִהּסּוס.  ְללֹא  ָיָצא  ָהַרב  ַאְך  ְמאֹד,  ַעד  ֶנת  ּוְמֻסּכֶ ְרחֹוָקה  ָהְיָתה  ֲחֶנה  ַלּמַ ֶרְך  ַהּדֶ
ל ֵעֶבר.  ְמעּו ִמּכָ ָכה ְוקֹולֹות ׁשֹוִנים ִנׁשְ ֲחׁשֵ לּו ּבַ חֹור, ַחּיֹות ִיּלְ ְ חֹר ִמּשׁ ְיָלה ָהָיה ׁשָ ַהּלַ
ים. הּוא ָצַעד  ל ְוָאַמר ִמְזמֹוֵרי ְתִהּלִ ּלֵ ֶרְך ִהְתּפַ ל ַהּדֶ ַחד ְולֹא ִהְתָיֵרא. ּכָ ָהַרב לֹא ּפָ

ֲחֶנה. יַע ַלּמַ ִהּגִ ֶרְך ַעד ׁשֶ ּדֶ עֹות ַרּבֹות ּבַ ׁשָ
ְך ְרֵעִבים... ֲעֹזר  ל ּכָ ְמָחה, "ֲאַנְחנּו ּכָ ׂשִ ִלים ּבְ !" ָקְראּו ַהַחּיָ ְעּתָ ִהּגַ "ָהַרב ּגֶֹרן, טֹוב ׁשֶ

ח!" ְטּבָ יר ֶאת ַהּמִ ה ְלַהְכׁשִ ׁשָ ַבּקָ ָלנּו ּבְ

ֶנת, ַהִאם ִיְהֶיה לֹו ּכַֹח  ה ְוַהְמֻסּכֶ ֶרְך ָהֲאֻרּכָ ְך ָעֵיף ֵמַהּדֶ ל ּכָ יטּו ַעל ָהַרב. הּוא ִנְרָאה ּכָ ֵהם ִהּבִ
ַלֲעֹזר ָלֶהם?

קֹולֹו ָהָרם  דֹוָלה!" ָקָרא ָהַרב ּבְ "ִאְספּו ֵעִצים ְוַהְדִליקּו ֵאׁש ּגְ
ר ַעל ֲעֵיפּותֹו. ּבֵ ְוִהְתּגַ

א ַאַחר הֹוָראֹות ָהַרב. ַעל  ִלים ִמֲהרּו ְלַמּלֵ ַהַחּיָ
ר  ֲאׁשֶ ִלים ֲחִבּיֹות ַמִים. ּכַ יחּו ַהַחּיָ דּוָרה ִהּנִ ַהּמְ
ֶאת  ָהַרב  ְלתֹוָכם  ִהְכִניס  ָרְתחּו,  ִים  ַהּמַ
ְלַאַחר  ַלֲאִכיָלה.  אֹוָתם  יר  ְוִהְכׁשִ יִרים  ַהּסִ
ִלים ֲארּוָחה ְטִעיָמה  ם ֵהִכינּו ַהַחּיָ הּוא ִסּיֵ ׁשֶ

בּו ֶלֱאכֹל. ְוָיׁשְ



ֶהָהִרים  ין  ּבֵ ָצַעד  הּוא  ַלִים.  ִלירּוׁשָ ֲחָזָרה  ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  ה  ָעׂשָ ן  ִמּכֵ ּוְלַאַחר  ְמַעט  ָנח  ּגֶֹרן  ָהַרב 
ַע ִלְבֵני ֵביתֹו. ְעּגֵ ָבר ִהְתּגַ הּוא ּכְ יָון ׁשֶ ְמִהירּות ּכֵ ּבִ

הּו קֹוֵרא ֵאָליו. ַמע ְלֶפַתע ִמיׁשֶ ל!" הּוא ׁשָ "ַחּיָ
ה  ִנּיָ ְ ְוַהּשׁ חֹוָרה  ׁשְ ָהַאַחת  ָיָדיו,  ּבְ ְרְנגֹולֹות  ּתַ י  ּתֵ ׁשְ ַמֲחִזיק  ִאיׁש  ְוָרָאה  ִהְסּתֹוֵבב  ָהַרב 

ה. ֻחּמָ
ְלָנה  ּטֵ ים. ֵהן ּתַ יק אֶֹכל ָלֲאָנׁשִ ַלִים ֵאין ַמְסּפִ ירּוׁשָ ּבִ י ׁשֶ ַמְעּתִ ְרְנגֹולֹות. ׁשָ "ַקח ְלָך ֶאת ַהּתַ

ְרְנגֹולֹות. יט לֹו ֶאת ַהּתַ יַע ָהִאיׁש ְוהֹוׁשִ יִצים אֹוָתן ּתּוְכלּו ֶלֱאֹכל ָלׂשַֹבע," ִהּצִ ְלָך ּבֵ

ְרְנגֶֹלת  ַהּתַ ֶאת  ְרְנגֹולֹות.  ַהּתַ ֶאת  ָדיו  ִמּיָ ְוָלַקח  לֹו  ם  ּלֵ ׁשִ ָלִאיׁש,  הֹוָדה  ָהַרב 
ְרְנגֹולֹות  מֹאל. ַהּתַ ַיד ׂשְ ה ֶהֱחִזיק ּבְ ְרְנגֶֹלת ַהֻחּמָ ַיד ָיִמין ְוֶאת ַהּתַ חֹוָרה ָאַחז ּבְ ְ ַהּשׁ

ְרּבֹולֹוֵתיֶהן ָהֲאֻדּמֹות. ֵהן ְמַנְעְנעֹות ֶאת ּכַ ׁשֶ ֶרְך, ּכְ ל ַהּדֶ ִקְרְקרּו זֹו ָלזֹו ּכָ

ָיִמין  ַצד  ּבְ ב.  ֵ ּוְלִהְתַיּשׁ ֵנס ֵאָליו  ְלִהּכָ ְוָהַרב ִמֵהר  ְלָידֹו אֹוטֹוּבּוס,  ה ָעַצר  ֲאֻרּכָ ְצִעיָדה  ְלַאַחר 
ה.   ְרְנגֶֹלת ַהֻחּמָ מֹאל ֶאת ַהּתַ חֹוָרה ּוְבַצד ׂשְ ְ ְרְנגֶֹלת ַהּשׁ יב ֶאת ַהּתַ הּוא הֹוׁשִ

"קֹוד, קֹוד, קֹוד,"
חֹוָרה, ְ ְרְנגֶֹלת ַהּשׁ ִקְרְקָרה ַהּתַ

ָנֶפיָה ִהיא ִנְעְנָעה ֶאת ּכְ
ה. יָצה ְקַטּנָ ְוֵהִטיָלה ּבֵ

"קֹוד, קֹוד, קֹוד,"
ה, ְרְנגֶֹלת ַהֻחּמָ ִקְרְקָרה ַהּתַ

ָנֶפיָה ִהיא ִנְעְנָעה ֶאת ּכְ
דֹוָלה. יָצה ּגְ ְוֵהִטיָלה ּבֵ

ִריא  ּבָ ְעָלּה  ּבַ ֶאת  ִלְראֹות  ה  ּיָ ִצּפִ ּתֹו  ִאׁשְ ְמָחה  ׂשָ ַלִים,  ִלירּוׁשָ ָהַרב  יַע  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְרְנגֹולֹות ַהְמַקְרְקרֹות. דֹול ְלַמְרֵאה ַהּתַ ה ָצֲחָקה ְצחֹוק ּגָ ִחּיָ ֵלם. ּתְ ְוׁשָ

ּה? ֶחְלּבֹון ְוֶחְלמֹון ֶאָחד. ה. ּוֶמה ָהָיה ּבָ ַטּנָ יָצה ַהּקְ ת ַהּבֵ ַבר ָהַרב ֶאת ְקִלּפַ ֲארּוַחת ָהֶעֶרב ׁשָ ּבַ
ֵני ֶחְלמֹוִנים. ּה? ֶחְלּבֹון ֶאָחד ּוׁשְ דֹוָלה. ּוֶמה ָהָיה ּבָ יָצה ַהּגְ ת ַהּבֵ ִנית ֶאת ְקִלּפַ ְבָרה ָהַרּבָ ׁשָ

ינֶֹקת,  ה ַהּתִ ִחּיָ ה ֶחְלמֹוִנים. ָאְכָלה ּתְ לֹׁשָ יִצים ִעם ׁשְ י ּבֵ ּתֵ ְרְנגֹולֹות ׁשְ י ַהּתַ ּתֵ ָכל יֹום ֵהִטילּו ׁשְ ּבְ
יִצים ְטִעימֹות ּוְמִזינֹות. ּה ּבֵ ּלָ ָחה ּכֻ ּפָ ׁשְ ְוָאְכָלה ַהּמִ



הרב גורן סיפורי משפחה


