
ּבחּייהם... (ּתאּונה) ויֹונתן ְְְִֵֶַָָָָּדוד
חõלים, àבית להתאïŁז נעים ולא נחמד לא àְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹכלל
חסרי  קצת והרõפאים מìגד ôלäיים Łéהחçים àְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָעñר
זכõçת  ללñט äמנíים מתêïלים וההõרים? ְְְְְְִִִִִֵַַַַֻאõנים.
מלכי  üמלä àקרõב, áôיע ŁהäŁçעה  éדי äְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָצדקõת

äמזõר. רפäאה יביא àרחמיו, ְְְֲִִַַָָָָָהëלכים
אõפìים. על מêים ëéִִִַַַַָה

לאחרõנה  אõפìים. על לרéב אõהבים הçלדים éל éְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָֹמעט
Łהרכיבה  החŁמçêים, האõפìים ולרחõבõת לעõלם äרצïְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָ
מאמץ. Łרõâ לא זה éי äמפôה, מסéנת מאד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻעליהם
את  äמסéנים ודõהרים, הçדנית הâוŁה את ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָמזיזים

וŁבים. ְְִִָָהעõברים
והענינים  éŁאêה, אõפìים על רכב 14 ה- àן ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָיõנתן

המעטה. àלõŁן àריאים, לא לכääנים äחôïְְְְְְִִִִִִַַָָֹהת
.üŁהמà הäŁôבõת éל õŁאלים. אôם âוד? עם äְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמה
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ּבחּייהם... (ּתאּונה) ויֹונתן 9ּדוד ְְְִֵֶַָָָָ

ּבחּייהם... (ּתאּונה) ויֹונתן ְְְִֵֶַָָָָּדוד

לאחרֹונה  רק לוי. קֹוּבי הרב הּסֹופר, ּכבֹוד ל רב ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָׁשלֹום

למבּגרים, ׁשּמיעדים אּלה .ׁשּל הּמיחדים הּספרים עם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻנפּגׁשּתי

לילדים. הּמיעדת ׁשּלי", העינים "מּול ּבּסדרה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוגם

ׁשּלא  היא, האמת הּדרֹום. ּבאזֹור מּמֹוׁשב ,14 ּבן יֹונתן, ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשמי

ּבֹו, ׁשאּתקל אֹו ,ׁשּל ספר ּפעם אי ׁשאקרא  סּבה ׁשּום ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהיתה

סּפּורים  ּכּמה ׁשּקראתי אחרי ּפנים, ּכל על ּתבין. ּבהמ ׁש ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּומּדּוע?

אחד  וׁשל ׁשּלי ׁשהּסּפּור החלטּתי ׁשּלי", העינים "מּול ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבסדרת

ּתקוה  ּכּלי .יצירֹותי ּדּפי ּבין מנצח להיֹות ראּוי האהּובים, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּידידי

זמן  ותמצא ,ּבעיני חן ּתמצא אכן ׁשּלי הּמענינת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהעלילה

לכתבּה. ְְְִַָָמתאים

נתחיל. ְִַָָהבה

* * *



êŁי 10 העינים ִִֵֶַָמäל

למעט  הּזֹו, קטלנית הּכמעט הּתאּונה מן ּדבר זֹוכר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאינּני

ׁשל  לעברֹו ּדֹוהר ׁשאני הבחנּתי ׁשּבּה הּׁשנּיה, אלּפית אֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשנּיה

לפּנת  סמּו הּמדרכה, ׁשל לרחּבּה ׁשהּונח מּמּתכת, עבה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָצּנֹור

לּמֹוׁשב. הּׁשכנה העיר מׁשכּונֹות ּבאחת ְְְְִִֵַַַַָָָָהרחֹובֹות

על  רֹוכב אני ּפחדים. ּפחד מּמׁש הּסּכנה? מן נמלטים ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָאי

ׁשּגר  ,22 ה- ּבן אפרים ּדֹודי, מּבן ׁשהׁשאלּתי חׁשמּלּיים ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָאֹופּנים

לא  זה "יֹונתן, ּפעמים: אלף אֹותי הזהיר הּוא ׁשכּונה. ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָֹּבאֹותּה

ּכלל  ּבדר מׁשחית. ּכלי הם חׁשמּלּיים אֹופּנים ּבקּבּיֹות. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻמׂשחק

40 ל- להּגיע ׁשּמסּגלים  האֹופּנים, על וחזקים ּגּבֹורים ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָֻמרּגיׁשים

אּתה  הּמלּטפת, והרּוח הּנֹוף על ּומתעּנג  זחּוח ּובעֹוד ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָקמ"ש,

עצמ את למצֹוא לב, ׂשימת וחסר ׁשאנּנּות ׁשל אחד ּברגע ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹעלּול

הרצּפה". ְִַָָעל

ׁשנה  לפני מדּבר. הּוא מה על ּבדּיּוק ידע ּדֹודי, ּבן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאפרים,

מּבחינתֹו הּתעבּורה ׁשחּקי מּכיון לקנּיֹות, ּבאֹופניו נסע הּוא ,ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבער

ּבחסר  לּצמת נכנס הּוא ּבּכביׁשים, ולא החּקים ּבספר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹֹֻרׁשּומים

נהג  עֹוד עם מי? עם והתנּגׁש, ּדֹולק, האדם הרמזֹור ּבעֹוד ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹזהירּות

על  הּוטחּו והּׁשנים וׁשאנן, זהירּות חסר חׁשמּלּיים אֹופּנים ְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַַַַַָעל

נּתּוחים, ּכּמה עבר מחדׁשים, למעלה ּבמׁש ּגּבס אפרים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהרצּפה.

צֹולע. קצת ְְְִֵַָָונׁשאר

את  ל מׁשאיל "אני אפרים, ּבי נזף נּסיֹון", ּכבעל חכם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ"אין



ּבחּייהם... (ּתאּונה) ויֹונתן 11ּדוד ְְְִֵֶַָָָָ

ּבּׁשביל  רק קמ"ש, 20 מ- יֹותר נֹוסע לא ׁשאּתה ּדעת על ְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹהאֹופּנים

מכֹונּיֹות  עם ּתחרּות לעׂשת מּבלי ּבׁשלוה, ּברגע, לאֹופּנים, ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָֹֹֻהּמסּמן

סּכמנּו?" אֹופנֹועים. ְְִִַאֹו

מן  ויצאּו אחת ּבאזן נכנסּו מּלֹותיו אבל ּבראׁשי, ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹֹהנהנּתי

את  אסֹובב האֹופּנים, מֹוׁשב על ׁשאׁשב לּׁשנּיה חּכיתי ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּׁשנּיה.

מֹוׁשבניק  ילד העיר. ּבמרחבי לי אטּוס והֹוֹוֹוּפ, הּידנית ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדוׁשה

הּגדֹולה. ּבעיר ׁשּיׁש וההפּתעֹות ה ּצבעֹונּיּות מן מתלהב ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמאד

אני  ׁשאם לי ּוברּור הּמּתכּתי, ּבּצינֹור מבחין אני ְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַַָָּבקּצּור,

על  ואצנח ּבאויר, אטּוס האֹופּנים, על ׁשליטה אאּבד ּבֹו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמתנּגׁש

מכֹונית  לּכביׁש, ארד אם - לחּלּופין אֹו החצּיה, מעבר ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָמעקה

ּבא? אני ואּנא ּבי, לפגע ְְֲֲִִִַָָָָֹעלּולה

אֹו לּכביׁש, ימינה ּפֹונים יׁשר? לדהר ממׁשיכים עֹוׂשים? ְְְִִִִִִִַַָָָָָֹמה

הּׁשם  החניֹות? אחת ׁשל ראוה ּבחּלֹון ונתקעים ׂשמאלה, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָֹֻאּולי

ּבצּדּה. מּכה עם החלטה ּכל ְְְִִֵַַַָָָָָירחם.

לחּיים  התעֹוררּתי ּכי מּדּוע? עׂשיתי. מה ּבדּיּוק זֹוכר ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָאינּני

זּו ּבמחלקה נֹוירֹוכרֹוגית. ּבּמחלקה ימים ׁשבּוע אחרי רק ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָטֹובים

נּתּוח, לעבר האמּורים ּולסּוגיהם, למיניהם ראׁש ּפגּועי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹנמצאים

להׁשּתקם. ּכ ְְְִֵַַַָואחר

יׁשר, להמׁשי ּכּנראה החלטּתי להֹורי, ׁשּדּוחּו מה ּפי ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָעל



êŁי 12 העינים ִִֵֶַָמäל

ׁשליטה  אּבדּתי העבה, הּברזל צּנֹור על הּקדמי הּגלּגל עם ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָעליתי

עם  והּטחּתי ּבאויר עפּתי לעצמי, ׁשּתארּתי ּוכפי האֹופּנים, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָֻעל

ּבי  ּפגעּו ׁשּלא ּכ לּכביׁש, הּגעּתי לא למּזלי, הרצ ּפה. על ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָֹֹֹראׁשי

ְִמכֹונּיֹות.

ׁשֹותת  צעקֹות,ראׁשי הּכרה. חסר הארץ, על ׁשֹוכב ּדם. ְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

הרחֹוב. את סגרּו ׁשֹוטרים מׁשטרה, נּידֹות ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָאמּבּולנסים,

ּומּבחינתם  ּדפק, לי היה לא ׁשּכבר להֹורי סּפרּו מּד"א ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאנׁשי

החיאה  ּבי ּובּצעּו הרּפּו לא הם אבל הּבא, ּבעֹולם ּכבר ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָֹהייתי

ׁשּלי  הּגלּגלת ׁשּכמעט ּבראׁש, טּפּולים ּכּמה ועֹוד חׁשמל, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻּומּכֹות

ׁשהסּבירּו ּוכפי ּפריקה, עבר ׁשּלי הּצּואר ּגם לׁשנים... ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָהתּפצחה

מן  עלי רחמּו לא אם ימי, אחרֹון עד נכה להּׁשאר יכלּתי ְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹלי,

ִַַָהּׁשמים.

ּכלי  הּוא הּכלי התּגּׁשמה, אפרים, ּדֹודי ּבן ׁשל הּנבּואה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָּבקּצּור,

מּידית  סֹובל נער, הּוא אם ּבמיחד עליו, ׁשּנֹוהג ּומי ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמׁשחית,

מּמׁש. ּבׂשרי על חׁשּתי הּתֹוצאה ואת זהירּות, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמחסר

אבל  ימין, רגל ּבקרסֹול הּיד, ּבמרּפק ׁשברים, ּכּמה עֹוד לי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהיּו

יעקב  ּפרֹופסֹור הּגלּגלת. ׁשל הּנֹורא הּמּפץ לעּמת זניח היה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻֻהּכל

את  להכין נּסה הּזה, הּסּוג מן לבעיֹות עֹולמי ממחה ׁשהּוא ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשחם,
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לדּבר, אּוכל אם ספק אבל ּבחּיים, ׁשאּׁשאר מאד ׁשּיּתכן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהֹורי,

וכּדֹומה. ְְְֵֶַַלתקׁשר,

* * *

מּטתי. ליד ולילה יֹומם מׁשמרֹות ארּגנּו ואחיֹותי, אּמא ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָאּבא,

להם  ּתלּויים היּו ּכׁשחּיי ּומפחיד, ּדרמטי ׁשבּוע אֹותֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבמהל

הּכירה  ׁשּלי אּמא ּומׁשּנים. ׁשֹונים למכׁשירים מחּבר ּבעֹודי ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶַָָָֻֻמּנגד,

ּגם  ּבנּה, את לבּקר היא אף ׁשּבאה וחסּודה, צנּועה אחת, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאּׁשה

התיּדדּו. הּׁשּתים קׁשה. ראׁש ּפגּוע ְְְְִִֶַַַַָֹהּוא

חּיב  הּוא ּבררה, אין אבל ידעּת, ׁשּלא סֹוד ל אגּלה ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹועכׁשו

הּסּפּור. ׁשל הּמנֹוע ּבאמת הּוא ּכי ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָלהחׂשף,

.מּכ יֹותר ולא מסֹורתּיים, קצת הם ּדתּיים. ּבדּיּוק לא ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָֹֹהֹורי

ּבפסח, מּצֹות למעט ּומצוֹות, ּתֹורה על לדעת מּבלי ּגדלּתי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָאני

ּבפּורים. המן ואזני ּבחנּכה, ְְְְֲִִֵַָָָָָֻֻספּגנּיֹות

ׂשדה, גב' ׁשּׁשמּה ּגברת, אֹותּה ליד ּבּמחלקה יׁשבה ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּמא

ילדיהם. ׁשל הרפּואי הּמּצב על "חויֹות" ּביניהן החליפּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּוׁשּתיהן

את  לחּזק ׁשהחליטה ׁשמים, ויראת חרדית אּׁשה היא ׂשדה ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָגב'

לטֹובה. וׁשהּכל ׁשמים, ּבידי ׁשהּכל ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹאּמי

אני  ּכלֹומר – ׁשּלי" "הּבן אּמא, ׁשאלה לטֹובה?" הּכל  אי"ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

הּכרה. חסר עדין והּוא ּבר-מצוה, חדׁש ּבעֹוד לחּגג "אמּור –ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָֹֹ



ּבחּייהם... (ּתאּונה) ויֹונתן 15ּדוד ְְְִֵֶַָָָָ

חֹוׁשׁשים  הם - נֹורא והכי אֹותי, מעֹודדים ּבדּיּוק לא ְְְְְֲִִִִִִֵַָָֹהרֹופאים

ּכ ּכאן?" מדּבר טֹובה איזֹו על וללכת. לדּבר יּוכל לא ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשהּוא

ּבֹורא  את מּכירה לא היא צֹודקת. היא ּומּבחינתה אּמי, ְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹטענה

מה  מעֹולם למדה ולא ּפרטית, הׁשּגחה על יֹודעת לא ְְְְִֵַַַַָָָָָָָָֹֹעֹולם,

לֹו ׁשּיׁש הּמלכים, מלכי מל ׁשל הּקלעים מאחֹורי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמתרחׁש

אם  אּלא לדעת, אמּור לא ודם ּבׂשר אדם ׁשּבן נסּתרים ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹחׁשּבֹונֹות

ידע... הּוא ׁשּלבּסֹוף רֹוצים הּׁשמים מן ְִִִֵֵֶַַַַָּכן,

הרּפתה  לא ,הּסמּו החדר מן נער אֹותֹו ׁשל אּמֹו ׂשדה, ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹגב'

להרהר  ולא אלקיו, הּׁשם עם ּתמים להיֹות צרי "יהּודי ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹמאּמי.

,ראׁש על צעיף ּתניחי ּתהּלים, ספר קחי הּנה, מּדֹותיו. ְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאחר

מּמּנּו ּובּקׁשי עֹולם ּבֹורא עם ּדּברי ּכ ואחר ּפרקים, ּכּמה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָּתקראי

לרפּואה". יזּכּו הם ׁשּגם יׂשראל, חֹולי ׁשאר ּבתֹו ,לבנ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבריאּות

נפּתחים  ּובחרדה, ּבמצּוקה נמצא אדם ּבן ּכאׁשר וכּידּוע, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָנּו,

ׁשמים  יראת מעט עצמֹו על לקּבל הּלב לֹו ונפּתח הּׁשערים, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַָָלֹו

ׁשל  הּמפלא העֹולם את להּכיר התחילה ׁשּלי אּמא אמּונה. ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֻוטּפת

עֹולם. לדֹורֹות הּמל ּדוד לנּו ׁשחרת נׂשּגבה ׁשירה הּתהּלים, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּפרקי

עם  ּומהּׂשיחה מהּתפּלה מתיקּות מעט לטעם אפּלּו הצליחה ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָָָֹהיא

עֹולם. ׁשל ְֶַָמלּכֹו

ׁשבּוע  וכעבר אּמי, ׁשל ּתפּלֹותיה את ׁשמע הּוא ּברּו ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּקדֹוׁש

ולא  ּבעיני ּבֹוהה רּכּוז, וחסר מבלּבל עדין עינים, ּפקחּתי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֻימים
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ּדין  ּפעם אי לּתן עתיד וׁשאני ,הֹול אני לאן ּבאתי, מאין ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָיֹודע

ְְֶוחׁשּבֹון.

הל  ׁשּלי הּגּופנּיים הּמדּדים ּכל מפּתעים. ּדי היּו כּוהרֹופאים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻ

מן  יציאה עדין אפׁשר לא הּמּצב אבל ליֹום, מּיֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָֹוהׁשּתּפרּו

ראׁשֹוני  ׁשּקּום ּבתהלי מדּבר ּכי מּדּוע? הּביתה. ְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָֻהּמחלקה

ׁשּכן, מה אחר. החלמה ּבבית נֹוסף ׁשּקּום עֹוד ּולאחריו ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבּמחלקה,

ּבהּכרה  הייתי ּובקּצּור, מּלים, ּכּמה לחׁשּתי ּכּלם, את ְְְִִִִִִִִִֶַַַָָָָָָֻזיהיתי

ופלא. נס ְֵֶֶֶֶָֻמצּינת.

רב  ּבעצם ׁשהּוא ׂשדה, ואדֹון ׁשּלי אּבא נפּגׁשים למחרת ְְְֲֳִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבקר

ׁשל  הרפּואי הּמּצב על ּביניהם מׂשֹוחחים ׁשניהם מּבני-ּברק. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָחׁשּוב

מרעיתֹו ׁשמע לּזּולת, מאד רגיׁש יהּודי ׁשהּוא ׂשדה, הרב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹילדיהם.

יֹונתן  ׁשּבנֹו ּתּמֹו, לפי ּכמׂשיח לֹו, סּפר אּבא חּזּוק. חּיב הּזה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהּזּוג

הם  ּבאּולם, ּגדֹולה ׂשמחה ּבמקֹום אבל מצוה, ּבר לחּגג ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹאמּור

הּזֹו... העצּובה ּבּמחלקה ודֹואגים טרּודים ּפה ְְְְֲֲִִִַַַָָָָֹיֹוׁשבים

אּבא, ׁשל ראׁשֹו על ּכּפה הניח רעיתֹו, ּכמֹו ּבדּיּוק ׂשדה, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהרב

ּבאמּונה  ל ּבֹו את ּומּלא עׂשרה, ׁשמֹונה ּתפילת על מעט אֹותֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָולּמד

ּכנתינתם  הּדברים את קּבל א ּמא, ּכמֹו ּבדּיּוק אּבא, לטֹובה. ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּכל

והסּכים  יחיד. ּכמֹוׁשיע הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש רק נֹותר ׁשהרי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָמּסיני,

ׁשליחים. רק הם – הּכבֹוד ּכל עם – ׁשהרֹופאים ּכ ְְִִִִִֵֶַַָָָָעם



ּבחּייהם... (ּתאּונה) ויֹונתן 17ּדוד ְְְִֵֶַָָָָ

נפּגע  נֹוסף רגל ׁשהֹול לֹו ׁשּידּוע ׂשדה, לרב ס ּפר ׁשּלי ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאּבא

ואנׁשי  החׁשמּלּיים, האֹופּנים עם ּבנֹו, ּגרם ׁשאֹותּה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָּבּתאּונה

אחר  חֹולים ּבבית אׁשּפז רגל הֹול ׁשאֹותֹו לֹו, אמרּו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמּד"א

ׁשאל עד לנפׁשי, מרּגֹוע מֹוצא "אינּני מּצבֹו. מה ידּוע ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹולא

ּבכּפֹו", עול לא על ׁשּנפצע הּזה, האמלל הּיהּודי את ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻואפּיס

אּבא. ַַָָאמר

ׁשנים  'הּילכּו אֹומר, הּנביא ,ל "ּדע לאּבא: הסּביר ׂשדה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהרב

ּכל  ּבעֹולם. מקרה ׁשאין הּוא, הּפרּוׁש נֹועדּו'. את ּבלּתי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיחּדיו

זה  הּוא הּמלכים, מלכי מל ׁשל מדקּדקת ּבהׁשּגחה נעׂשה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻארּוע

ּבבית  ּפעם הּים, ּבחֹוף ּפעם ּבמׂשרד, ּפעם אנׁשים, ׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָׁשּמפגיׁש

ּב ואפּלּו לּההּכנסת, יׁש ּתאּונה, ּכל מפּגׁש, ּכל ּדרכים. תאּונת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

וסּבה...". חׁשיבּות ְְֲִִַָָמׁשמעּות,

אני  אּמא, את חּזקה ׂשדה הּגברת אּבא, את חּזק ׂשדה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהרב

היה  ׂשדה מׁשּפחת ׁשל ּבנם אבל ויֹותר. יֹותר להתאֹוׁשׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהתחלּתי

העׂשירי. הּיֹום זה הּכרה, ּבחסר ְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹעדין

ׁשעבד  רֹופא לּמחלקה נכנס הּצהרים, אחר ּבׁשעת יֹום ְְְְֳִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָּבאֹותֹו

ּופנה  הּפקידים אחד עם ׂשֹוחח הּוא ּגדֹול, קלסר ּובידיו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבמּד"א

האֹומרֹות  ּבאּמהֹות הבחין הּוא ּבּמסּדרֹון, חֹולף ׁשהּוא ּתֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָלצאת.

ְִִּתהּלים.



êŁי 18 העינים ִִֵֶַָמäל

נתקל  החדרים, ּבין ונכנס ׁשּיצא הּמחלקה, ׁשל הּתֹורן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהרֹופא

היטב. הּכירּו הּׁשנים ְִִִֵֵַַּבֹו.

ּבּמחלקה?" עֹוׂשה אּתה מה ׁשהם, ּדֹוקטֹור ְְֶַַַַָָָָָֹ"ׁשלֹום

מסמ ׁשל העּתק לקּבל לכאן הּגעּתי נחמני, ּדֹוקטֹור ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ"ּוברכה

אּולי  מּׁשבּוע, יֹותר לפני סקרן. נֹורא אני ּדֹוקטֹור, לי, ּתּגיד ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָחּיּוני.

חׁשמּלּיים, אֹופּנים ּתאּונת מאֹורֹות, ּבׁשכּונת ּבעיר, היתה ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָׁשבּועים,

עדין  הם ראׁש. ּפגּועי נערים ׁשני אמּבּולנסים ּבׁשני לכאן ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהעברנּו

ׁשהם. ּדֹוקטֹור ׁשאל ְַַָָֹּכאן?"

קׁשה  עדין מּצבֹו ׂשדה, ּדוד הּנער מאׁשּפז  מּימין הּנה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ"ּכן,

ּומׁשּתּפר". הֹול מּצבֹו ּגלאֹון, יֹונתן הּנער מּמּול ּבחדר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמאד,

ׁשּבנּה, לראׁשֹונה, והבינה ּתמהֹות, עינים ׁשּתי ּפקחה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָאּמא

ׁשל  ּבנם ּדוד, ׁשל ראׁש לפגיעת ּגרם הּׁשֹובב, יֹונתן אני, ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹּכלֹומר

ׂשדה. והגב' ְֶַָָהרב

ּגברת  ידעּתי... "לא ּבבכי, ּפרצה אּמא מתנּצלת", נֹורא ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ"אני

מרּגיׁשה  אני ּובׁשמנּו, יֹונתן ׁשל ּבׁשמֹו סליחה מבּקׁשת אני ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׂשדה,

ָנֹורא...".

ּדּקֹות, ּכּמה ּכעבֹור ּבבכי. הּמתח את ּפרקּו האּמהֹות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּתי

ּכלֹומר  – הּמאׁשּפזים ׁשּׁשני לראׁשֹונה וׁשמעּו האבֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻהּגיעּו

ּגם  נֹודע ּכאן  הרחֹוב. ּבקרן  "להּפגׁש" הסּפיקּו ּכבר – ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָילדיהם
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על  הּטח הרחֹוב, לרחב לֹו ׁשּנּצב הּברזל צּנֹור ּכי ּדוד, ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלהֹוריו

ראׁשֹו על חזקה ּבתנּופה וצנח ּבאויר, התרֹומם האֹופּנים, ּגלּגל ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹידי

ּדוד  לֹו.ׁשל מצּפה מה להבחין מּבלי ׁשם ׁשּצעד החרדי הּילד , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הּזֹו, הּמביׁשה העבּדה מן ּורצּוצים ׁשבּורים היּו הּיקרים ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָֻהֹורי

ּבגדּלתם. ׂשדה הּזּוג ּבני התּגּלּו ְְְְִִֵֶַַָָָָֻוכאן

ּפגעּתם  ּכי להרּגיׁש לכם ואסּור הקּפדה, לנּו אין וחס, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ"חלילה

לֹו יאמר מי אין ׁשּלמדנּו, ּכפי הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ולא! לא ְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹּבנּו.

ידיו. מעׂשי הּכל ּכי ּתפעל, מה לֹו יאמר מי ואין ּתעׂשה, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹמה

מי  למות, ּומי לחּיים מי ואחד, אחד ּכל על נגזר הּׁשנה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּובראׁש

להתּפּלל  אּלא נֹותר לא לנּו יעני... ּומי יעׁשיר מי יבריא, ּומי ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹיּפצע

וצּדיקים...". ּבריאים ׁשּיהיּו ילדינּו, על רחמים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָּולבּקׁש

נׁשּלם  אתכם, לפּצֹות רֹוצים "אנּו הרּפּו. לא ׁשּלי ואּמא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאּבא

ׁשּתקּבעּו...". סכּום ּכל הּנפׁש עגמת ּכל על ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָלכם

אם  מאד, ּגבֹוּה קנס לכם "קבענּו ׂשדה, הרב אמר ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"ּכן",

ׁשּלכם  יֹונתן חֹוגג ׁשבּוע ּבעֹוד מרּצים. מאד נהיה אֹותֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻּתׁשּלמּו

מהּדרת, טּלית עבּורֹו נרּכׁש לבני-ּברק, יחּדיו נּסע הבה מצוה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻּבר

הּפיצּוי  זה מצוה... ּבר ּבּמחלקה, ּכאן לֹו ונחגֹוג מהּדרֹות, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻּתפּלין

להניח  עצמֹו על יקּבל יֹונתן ואם מּכם. לקּבל ׁשּנּוכל נפלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהכי
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מּמׁש זֹו מּפּצּוי, יֹותר זה אז נעמי, ּבן ּדוד ּבננּו, לרפּואת ְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּתפּלין

ַָָמּתנה".

אבל  מׁשּבח, הכי את "נקנה ּבהסּכמה, ּבראׁשֹו הנהן ׁשּלי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻאּבא

ּבֹו...". ּתלּוי זה יֹום, ּכל ּתפּלין להניח יסּכים יֹונתן אם יֹודע ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאינּני

אהּובי, "ּבני ּבאזני: ולחׁש אדּמֹות עינים עם אלי נּגׂש ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָֻאּבא

,הּסמּו ּבחדר ּכאן, ּבהּכרה. אּתה הּׁשם ּברּו אבל לדּבר, ל ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָקׁשה

הּתאּונה. ּבמהל ּבֹו ׁשּפגעּת חרדי נער ה ּוא ׂשדה. ּדוד ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻמאׁשּפז

מאמץ  ׁשּתעׂשה מבּקׁשים ,ּבסמּו ּכאן הֹוריו הּכרה. חסר עדין ְְְֲֲֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָהּוא

מסּכים?" אּתה מצוה. הּבר אחרי ּגם לרפּואתֹו ּתפּלין ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָלהניח

עדין ה  ּדוד התרּגׁשּות. ּדמעֹות נתמּלאּו ׁשּלי העינים לוי, רב ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

אמׁשי ואי האׁשם. ואני יֹום, ילד מה יֹודע ּומי הּכרה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻמחּסר

מּפׁשע? ּבחף ּפגיעה על מצּפּון נקיפֹות עם חּיי ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָאת

לרפּואתֹו, ּתפּלין "אּניח קֹול, ּבלי ּכמעט לחׁשּתי אּבא", ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָ"ּכן,

לּׂשמיכה. מּתחת ּבכיתי ּכ אחר סליחה". מבּקׁש ׁשאני להם  ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָותּגיד

אּבא, עדּכן ּבמּלתֹו", יעמֹוד ׁשהּוא מקּוה אני מּוכן... ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ"הּוא

וטּלית. מהּדרֹות הכי ּתפּלין לי ורכׁשּו יצאּו ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָֻוהּׁשנים

הּניחּו ּבּטּלית, ּבזהירּות אֹותי עטפּו הם ימים, מסּפר ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָּכעבֹור

ׂשדה  והרב צדדיו, מּכל חבּוׁש היה הראׁש ּכי יד, ׁשל ּתפּלין רק ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹלי

ראׁשֹונה. ּפרׁשה עם ׁשמע, קריאת לאט לאט לה ּגיד אֹותי ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָלּמד
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עיניו. את ּפקח ּדוד ּבנם ְְֳִֵֶַָָָָָָלמחרת,

ׂשדה  הרב עם ׁשּוב נסע ׁשּלי אּבא עצּומה... היתה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָההתרּגׁשּות

חֹוזר  ׁשּלי הּבן "אם ּותפילין. טּלית לעצמֹו ורכׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָלבני-ּברק,

ׁשּתי  לנּו נתן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מּנגד. לעמד יכֹול אינּני ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבתׁשּובה,

זכּו ּבחּייהם אׁשר ויֹונתן, ּדוד הּמתּוקים, הּילדים את ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמּתנֹות:

ּבתׁשּובה". ׁשלמה מׁשּפחה ְְְְְִִִֵַָָָָלהחזיר

* * *

ואני  מצלח, ׁשּקּום ׁשעברּתי ּבפני אצּין הּיקר, הּסֹופר לוי, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻר'

לֹומד  טֹובה, ּביׁשיבה נמצא ׁשאני ׁשנה חצי מּזה מאד. טֹוב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹמרּגיׁש

וזּכּני  עיני, את ׁשהאיר הּמלכים מלכי למל ּומֹודה מצ ּין, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּגמרא

אֹותי  הביאה והּמכאֹובים, לּנּתּוחים מעבר הּזֹו, ׁשהּתאּונה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלהבין

אנחנּו ּדוד, עם מצּין ּבקׁשר אני אּגב, והּמצוֹות. הּתֹורה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֻלעֹולם

את  לֹו ּגם לקנֹות הבטיח ׁשּלי ואּבא ואֹוהבים. טֹובים מאד ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָֹידידים

ׁשּיׁש. מׁשּבחֹות הכי ְְֲִִִֵֶַָֻהּתפּלין




