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 על הגב' לאה צ'ולק ע"ה. סיפור  – אליהו הנביא

 

ֵליל  ֵדי ֶשבְּ ה? כְּ מָּ ם ַחּיִָּבים ִלישֹון. לָּ א אֹוֵמר ֶשַהּיֹום כֻּלָּ ֶקר ַאבָּ ֵמַהבֹּ

ַח  כֹּ ַתנָּה', וְּ ִשיר 'ַמה ִנשְּ ַח לָּ כֹּ יֹות ֵעִרים וְּ ַח ִלהְּ ַח. כֹּ נּו כֹּ ֶיה לָּ ַהֵסֶדר ִיהְּ

ַמר ִלי:  א אָּ ן... ַאבָּ ֲאִפיקֹומָּ ִביא ֶאת הָּ ַהחְּ שּוב, ֵאִלּיָּהּו, לְּ ה ֲהִכי חָּ "ַאתָּ

ה  ַאתָּ ִדים, וְּ לָּ ִעיר ַביְּ ַבע, ַהצָּ ה ֶבן ַארְּ ִשיר ֶאת 'ַמה  –ִכי ַאתָּ ה תָּ ַאתָּ

ִראשֹון!!!" ַתנָּה' הָּ  ִנשְּ

ַח.  ֶיה ִלי כֹּ ֵדי ֶשִּיהְּ ר ִלישֹון כְּ בָּ ִציִתי כְּ רָּ ִתי וְּ ַרַגשְּ  ִהתְּ

ֳהַרִים שֶ  נּו ֲארּוַחת צָּ ַכלְּ יֹון אָּ ר ֶשל ִנקָּ דָּ יָּה ֵריַח ֶנהְּ עֹוף. ַבַבִית הָּ ק וְּ רָּ ל מָּ

ה ֲחִגיִגית ַבלֵ  גָּשָּ ה ִלי ַהרְּ תָּ יְּ הָּ ַיר ֶכֶסף, וְּ ֶצַבע ֶשל נְּ ח כֻּלֹו נַָּצץ בְּ בָּ ֶכל ֶשל ֶפַסח, ַהִמטְּ אֹּ ב בְּ רָּ עֹּ  ב. מְּ

ַינְּ  ִדמְּ ִתי ֵעיַנִים וְּ ַצמְּ ִראשֹון. עָּ ה הָּ ִתי ַלִמטָּ ַנסְּ ַתנָּה..." ִנכְּ דֹול: "ַמה ִנשְּ קֹול גָּ ר בְּ שָּ ִמי עֹוֵמד ַעל ַהִכֵסא וְּ ִתי ֶאת ַעצְּ

ִתי לְּ  ַשכְּ ִתי ֶשֲאִני ֲעַדִין ֵער. ִהמְּ ַגשְּ ִהרְּ ה' וְּ ֵמץ ּוַמצָּ ִלים חָּ נּו אֹוכְּ ל ַהֵלילֹות אָּ כָּ ִתי ֶאת 'ֶשבְּ ַמרְּ נּו גָּ ל ַהֵלילֹות אָּ כָּ 'ֶשבְּ

ר  אָּ ִלין שְּ ִביִלין' אֹו 'בֵ אֹוכְּ נּו ַמטְּ ל ַהֵלילֹות ֵאין אָּ כָּ ֶדם, 'ֶשבְּ ִהזֵָּכר ַמה קֹּ ִתי. ִנִסיִתי לְּ ַדמְּ קֹות' ַוֲעַדִין לֹּא ִנרְּ רָּ ין  יְּ

ִהזֵָּכר, ַוֲעַדִין ֲאִני ֵער. ִתי לְּ ַלחְּ לֹּא ִהצְּ ִבין' וְּ סֻּ ִבין ּוֵבין מְּ  יֹושְּ

ן ַבַבִית טָּ ִתי ַלֲעׂשֹות ִסיבּוב קָּ ַלטְּ ה  ֶהחְּ ֵשנָּה. ֲאחֹוִתי ַנֲעמָּ בֹוִרי יְּ ֵשנָּה. ֲאחֹוִתי דְּ א יְּ א יֵָּשן. ִאמָּ ה קֹוֶרה. ַאבָּ ק מָּ דֹּ ִלבְּ וְּ

ֵשנָּה.   יְּ

ס ִתי ֶשאָּ ל יַָּדעְּ ה, ֲאבָּ חֹות ֶאת ַנֲעמָּ פָּ א אֹו לְּ ִעיר ֶאת ִאמָּ הָּ ִציִתי לְּ ר רָּ בָּ ִחיד אֹוִתי. כְּ ת ִהפְּ צָּ ּור.  ַהֶשֶקט ַהֶזה קְּ

ִתי  ַלטְּ 'מֹות. נָּעַ ֶהחְּ ֵשִנים ַהּיֹום ִעם ִפיגָּ ַמר ֶשּיְּ ֶהם אָּ א ֶשלָּ ִאם ַגם ַאבָּ ֵשִנים, וְּ ה יְּ ִקילָּ ק ִאם ַגם ֵאֶצל בּוסְּ דֹּ ִתי  ִלבְּ לְּ

ֵרגֹות ַלֶדלֶ  ִתי ַבַמדְּ יַָּרדְּ ֶשֶקט וְּ ֶשֶקט בְּ ּה בְּ ִתי אֹותָּ ַגרְּ ִתי ֶאת ַהֶדֶלת ֶשל ַהַבִית, סָּ ַתחְּ ה.ַנֲעַלִים ּופָּ ִקילָּ  ת ֶשל בּוסְּ

ֶרֶדת ַבמַ  ִתי לָּ ַשכְּ ה. ִהמְּ עָּ גְּ ת ּוִמּיָּד ִנרְּ צָּ ה קְּ תָּ כְּ ֶהם בָּ ֶקת ֶשלָּ ם ֶשֶקט. ַרק ַהִתינֹּ יָּה שָּ הָּ ִתי וְּ ַשבְּ ִתי ִהקְּ ֵרגֹות ַעד ֶשִהַגעְּ דְּ

ְך יֶָּפה. ִנק ל כָּ ה כָּ ֵין ִמי ִנקָּ ַענְּ אן! מְּ ה נִָּקי כָּ ֵצר. יֹואּו! ַכמָּ ֵרגֹות  ַלחָּ ַאט ַבַמדְּ ַאט לְּ ֵדר? ֲאִני יֹוֵרד לְּ ּו ַגם ֵמֲאחֹוֵרי ַהגָּ

ל.  ל! ֲחבָּ לָּ ֵדר. לֹּא! לֹּא ִנקּו ִבכְּ  ּובֹוֵדק ִאם ִנקּו ַגם ֵמֲאחֹוֵרי ַהגָּ

ֵקט וְּ  ל שָּ חֹובֹות ַבּיֹום ֶשל ֵליל ַהֵסֶדר. ַהכֹּ רְּ ֶלֶכת בָּ ד לָּ אֹּ ֵין מְּ ַענְּ ֶלֶכת. מְּ ִשיְך לָּ הֹות ֲאִני ַממְּ ִאמָּ ִאלּו הָּ ר, כְּ דָּ סֻּ נִָּקי ּומְּ

ִיבּוש הָּ מ ֹו ן עָּ  ד פֹוֵרׂש לְּ א ֶאחָּ ֶפֶסת ַאַחת ֲאִני רֹוֶאה ַאבָּ ִמרְּ חֹובֹות. בְּ רְּ ה ַגם ֶאת הָּ ֶאקֹונֹוִמיקָּ ה!  ִנקּו בְּ ִלים ֶשל ַחסָּ

חּור ֶאחָּ  ִנּיָּה ֲאִני רֹוֶאה בָּ ֶפֶסת שְּ ִמרְּ ִלים! בְּ ה עָּ ה, ַגם ַבַמצֹות ֵיש  וָּאּו! ַכמָּ אֹור ַהֶשֶמש.  מָּ ד בֹוֵדק ֶאת ַהַמצֹות לְּ

ק?  דֹּ ִריְך ִלבְּ  ִכיִסים ֶשצָּ

ה, אֹוי אֹוי א לָּ ַצע ַהַליְּ ֶאמְּ ה בְּ 'מָּ ִפיגָּ ה בְּ עֹּ ֵתר: "ַפרְּ ד ֲאִני שֹוֵמַע ֶאת ַהַקֶלֶטת ֶשל ַרִבי ַאלְּ ֹוי אֹוי אֹוי..."  ִמַבִית ֶאחָּ

אֹו ִחיקּוִפתְּ ש ַמצְּ ה! ֶזה ַממָּ 'מָּ ִפיגָּ אִתי ֵמַהַבִית בְּ ה! ַאף ַפַעם לֹּא יָּצָּ 'מָּ ִפיגָּ בּוש בְּ ם ֵלב! ֵהי! ַגם ֲאִני לָּ ! ֲאִני ם ֲאִני ׂשָּ

ִביִבי ֲאנִ  ֶשֲאִני ַמִביט שּוב סְּ ל כְּ ֶאה, ֲאבָּ ת ַעל ֵאיְך ֶשֲאִני ִנרְּ צָּ צֹוֵחק קְּ ה ֶשִלי וְּ 'מָּ ִפיגָּ ל שּוב ַמִביט בְּ לָּ י לֹּא ַמִכיר ִבכְּ

ִחיד  ִלי, ַוֲהִכי ַמפְּ ן ֶשל ִמיכָּ ה ַהגָּ לֹּא יֹוֵדַע ֵאיפֹּ ֵאזֹור, וְּ ה ַהַבִית ֶשִלי!  –ֶאת הָּ  ֲאִני לֹּא יֹוֵדַע ֵאיפֹּ

ַעט ֵליל ַהֵסֶדר.  עֹוד מְּ ה ֲאִני? וְּ א ֶשִלי? ֵאיפֹּ ִאמָּ א וְּ ה ַאבָּ ה? ֵאיפֹּ תָּ ר ַהַביְּ  ֵאיְך... ֵאיְך ֶאֱחזֹּ

אֹום  ֲאִני ַתֵבְך, ּוִפתְּ ַתֵבְך ּוִמסְּ ִגיש ֶשֲאִני ִמסְּ ל ֲאִני ַמרְּ ִתי, ֲאבָּ חֹוב ֶשִמֶמנּו ִהַגעְּ רְּ ַנֶסה ַלֲחזֹור לָּ ֵרב ֵאַלי  מְּ קָּ ִמתְּ

ַוַדאי ַיעֲ  ה, הּוא בְּ חָּ ִׂשמְּ יָּהּו בְּ ַמִתתְּ ץ לְּ יָּהּו! ֲאִני רָּ ר, ֲהֵרי ֶזה דֹוד ֶשִלי ַמִתתְּ כָּ ר ִלי!ִמיֶשהּו מֻּ  זֹּ
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ן! יָּהּו ַבזָּקָּ ַמִתתְּ יָּהּו! ֶזה ִמיֶשהּו ַאֵחר ֶשדֹוֶמה לְּ ל לֹּא ַמִתתְּ לָּ ! ֶזה ִבכְּ שְּ שְּ  אֹויְּ

ֵרב ֵאלַ  קָּ רֹוֶאה אֹוִתי בֹוֶכה. הּוא ִמתְּ תֹוֵבב וְּ יָּהּו' ִמסְּ דֹול. ַה'ַמִתתְּ קֹול גָּ כֹות בְּ ִחיל ִלבְּ אֹום ֲאִני ַמתְּ י ַוֲאִני רֹוֶאה ִפתְּ

ִאים לְּ שֶ  ה? ֵאיְך קֹורְּ יָּהּו' שֹוֵאל אֹוִתי: ִמי ַאתָּ ן. ַה'ַמִתתְּ זָּקָּ ל לֹּא דֹוֶמה ַלדֹוד ֶשִלי ֲאִפלּו בְּ לָּ ל ֲאִני הּוא ִבכְּ ָך? ֲאבָּ

ר. בָּ ל לֹּא עֹוֶנה דָּ לָּ  ַרק בֹוֶכה ּוִבכְּ

יו. הּו תָּ פָּ נֹוֵשְך ֶאת ׂשְּ עֹון ֶשלֹו וְּ יָּהּו' ַמִביט ַבשָּ ֵאֶלה ַה'ַמִתתְּ אֹות הָּ קָּ ַפתְּ ִביל ַהַהרְּ א ִבשְּ ר ִלי נֹורָּ חָּ אֻּ א אֹוֵמר: "מְּ

ַמ"ח לִ  ם' ֵיש גְּ הָּ רָּ 'ֶאֶשל ַאבְּ ֶמה ִלי ֶשבְּ ז הּוא אֹוֵמר: "ִנדְּ אָּ זָּק, וְּ קֹול עֹוד יֹוֵתר חָּ ו!" ַוֲאִני בֹוֶכה בְּ שָּ ִדים  ַעכְּ ילָּ

 ֲאבּוִדים". 

אֹוֵמר יָּהּו' נֹוֵתן ִלי יָּד וְּ ֵנינּו ַה'ַמִתתְּ יָּהּו ּושְּ ַמִתתְּ א נֹוֵתן יָּד לְּ ִכים, ֶאלָּ ן הֹולְּ אָּ : "בֹּא ֵנֵלְך". ֲאִני ֲאִפילּו לֹּא שֹוֵאל לְּ

הֹולֵ  ל ֲאִני ַרק בֹוֶכה וְּ ָך?" ֲאבָּ ִאים לְּ ַגֶלה ִלי ֵאיְך קֹורְּ יָּהּו' אֹוֵמר ִלי: "אּוַלי תְּ רּוץ. ַה'ַמִתתְּ ִחיִלים לָּ ְך, הֹוֵלְך ַמתְּ

הַ  ֵתי קֹוּובֹוֶכה וְּ עֹוֶלה ִאִתי שְּ ִחיק וְּ יָּן נָּמּוְך ּוַמצְּ ִבנְּ יָּהּו' ַמִגיַע לְּ עֹות. ַה'ַמִתתְּ מָּ ֶטֶבת ִמדְּ ה ֶשִלי ִנרְּ 'מָּ מֹות. ֶזה לֹּא  ִפיגָּ

ד. ַהּיֶ  ַגם לֹּא דֹוֶמה ַלַבִית ֶשִלי. הּוא דֹוֵפק ַבֶדֶלת ּופֹוֵתַח לֹו ֶיֶלד ֶאחָּ ל, וְּ לָּ תֹוְך ַהַבִית:  ַהַבִית ֶשִלי ִבכְּ ֶלד צֹוֵעק לְּ

מֵ  ׂשָּ ֵשר וְּ אֹות, ֶיֶלד, ֶפַסח כָּ רָּ ִהתְּ אֹוֵמר ִלי: "לְּ ַלי וְּ ַתֵכל עָּ יָּהּו' ִמסְּ ש!" ַה'ַמִתתְּ דָּ ַח!" ֲאִני לֹּא "ֵהי!!! ִהִגיַע ֶיֶלד חָּ

צָּ  ַתח ֶאת ַהֶדֶלת: "מָּ יָּהּו' אֹוֵמר ַלֶּיֶלד ֶשפָּ ַה'ַמִתתְּ לּום, וְּ ַגלֹות ִלי ֵאיְך  אֹוֵמר לֹו כְּ ה לְּ צָּ חֹוב. הּוא לֹּא רָּ רְּ אִתי אֹותֹו בָּ

ִאים לֹו!"  קֹורְּ

ִדים ַבבַ  לָּ ל ַהיְּ זָּק. כָּ גֹות עֹוד יֹוֵתר חָּ עֹות ֶשִלי זֹולְּ מָּ תֹוְך ַהַבִית. ַהדְּ ַאר בְּ ֶגֶרת ַוֲאִני ִנשְּ בּוִשים ַהֶדֶלת ִנסְּ ִית ַהֶזה לְּ

ִדים יִָּפים ֶשל ֶפַסח,  גָּ ָך?". ֶיֶלד ַאֵחר אֹוֵמר ִלי:  ִבבְּ ִאים לְּ ד אֹוֵמר ִלי: "ֵאיְך קֹורְּ ה. ֶיֶלד ֶאחָּ 'מָּ ִפיגָּ ַרק ֲאִני בְּ וְּ

ה גָּר?" ַוֲאִני בֹוֶכה, בֹוֶכה. ה ַאתָּ  "ֵאיפֹּ

ַבד. ִהיא  ֶאֶרת ִאִתי לְּ ִנשְּ ִרים, וְּ כּו ַלֲחדָּ ם ֶשֵּילְּ ַבֶקֶשת ִמכֻּלָּ א. ִהיא מְּ ִאמָּ ֶנֶסת הָּ ז ִנכְּ אָּ נֹוֶתֶנת ִלי עּוִגּיָּה ֶשל ֶפַסח )ַגם  וְּ

ַנֵגב ֶאת ַהדְּ  ה ִלי ִטישּו לְּ ִביאָּ ה. ִהיא מְּ ֶשֶבת ַעל ַהַספָּ ֶשֶקט לָּ אֹוֶמֶרת ִלי בְּ ֵאֶלה( וְּ נּו ֵיש ַבַבִית כָּ עֹות. ֲאִני יֹוֵשב  לָּ מָּ

א אֹו ִאמָּ ִביִבי. הָּ ֶהם ּוַמִביט סְּ ה ֶשלָּ לָּ חֻּ ה ַהכְּ ִפיק ַעל ַהַספָּ ְך ַנסְּ ָך? כָּ ִאים לְּ נּו ֵאיְך קֹורְּ ַסֵפר לָּ ֶמֶרת ִלי: "אּוַלי תְּ

לּום. ל ֲאִני לֹּא אֹוֵמר כְּ ֲאגּו", ֲאבָּ ֵדי ֶשלֹּא ִידְּ ג, כְּ ֵנס ֶהחָּ ֵני ֶשִּיכָּ ָך עֹוד ִלפְּ ַקֵשר ַלהֹוִרים ֶשלְּ ִהתְּ  לְּ

ֶשֶקט. הָּ  ֵרְך בְּ בָּ יִָּדי ּומְּ עּוִגּיָּה בְּ א: "לֹּא  ֲאִני אֹוֵחז בָּ ַאבָּ אֹוֶמֶרת לָּ ֵמן", וְּ ה ֶשִלי, עֹונָּה "אָּ כָּ רָּ ה ַלבְּ ִשיבָּ א ַמקְּ ִאמָּ

ִשיְך לּום, ּוַממְּ טּוַח". ֲאִני לֹּא ֵמִבין כְּ ל לֹּא בָּ ֶמה ִלי ֲחִסיִדי, ֲאבָּ ה הּוא ֵבֵרְך. ִנדְּ רָּ ֵאיזֹו ֲהבָּ ִתי בְּ ַמעְּ עּוִגּיָּה   שָּ ס ֵמהָּ גֹּ ִלנְּ

ִאמָּ  ַטִנים. הָּ ַתִגיד,  ִביִסים קְּ בֹוא וְּ ז תָּ ָך, אָּ ִאים לְּ ַסֵפר ִלי ֵאיְך קֹורְּ ה רֹוֶצה לְּ ַאתָּ ִליט שָּ א אֹוֶמֶרת ִלי: "ִאם ַתחְּ

רֹּאִשי.  ֵהן בְּ ַהנְּ  טֹוב?" ַוֲאִני מְּ

ֵין! ַענְּ ְך מְּ ל כָּ ל כָּ ַהכֹּ ִביִבי, וְּ ח, ַוֲאִני ַמִביט סְּ בָּ א הֹוֶלֶכת ַלִמטְּ ִאמָּ  הָּ

ַיֵשב  ד ִמתְּ ָך?" הּוא שֹוֵאל אֹוִתי. ֶיֶלד ֶאחָּ ה ֶשלְּ דֹוק ֶרַגע ֶאת ַהִכפָּ ֶשה ִלי ִלבְּ ה ַמרְּ ַדֵבר ִאִתי. "ַאתָּ ִחיל לְּ יִָּדי, ּוַמתְּ לְּ

דֹול, וְּ  קֹול גָּ ּה. "ֵאִלּיָּהּו!" הּוא קֹוֵרא בְּ ה ּוַמִביט בָּ הּוא מֹוִריד ֶאת ַהִכפָּ רֹּאש 'ֵכן', וְּ א קֹוֲאִני עֹוֶׂשה ִעם הָּ ִאמָּ ֵראת הָּ

ל ֲאִני לֹּא רֹו  ת, ֲאבָּ צָּ ֵליל ַהֵסֶדר". ֲאִפלּו ֲאִני צֹוֵחק קְּ נּו בְּ ַבֵקר אֹותָּ א לְּ ה: "ֵאִלּיָּהּו ַהנִָּביא בָּ חָּ ִׂשמְּ ֶהם  בְּ ַגלֹות לָּ ֶצה לְּ

ַאל אֹותֹו  א רֹוֶצה ֶשֶאשְּ ר ֶשַאבָּ כָּ אֹום ֲאִני ִנזְּ ה ֶשִלי )ַוִּייס!(. ִפתְּ חָּ פָּ ה ֵשם ַהִמשְּ עֹות  מָּ מָּ יֹות ּודְּ שְּ ַבע ַהקֻּ ֶאת ַארְּ

ֹלג שּוב ֵמֵעיַני. ִחילֹות ִלזְּ  ַמתְּ

ַבֵּיש ִלהְּ  ֵמַח, ִמתְּ ֵדי ַחג?" ֲאִני ׂשָּ ָך ִבגְּ ִביש לְּ ֵמַח ֵאִלּיָּהּו! רֹוֶצה ֶשַאלְּ ֶרֶבת שּוב. "ַחג ׂשָּ קָּ א ִמתְּ ִאמָּ ה הָּ 'מָּ יֹות ִעם ִפיגָּ

ה  ִבישָּ א ַמלְּ ִאמָּ ם. הָּ ַיד כֻּלָּ ִגיש ֶשנִָּעים ִלי.  לְּ ה אֹוִתי ֲאִני ַמרְּ ִבישָּ ֶשִהיא ַמלְּ ד, ֶשל ֶפַסח! כְּ אֹּ ִדים יִָּפים מְּ גָּ ִלי בְּ
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ל לֹּא  ֶצה, ֲאבָּ ִדים ַבקָּ רֻּ ּה ַפִסים וְּ נֹות, ֵיש לָּ ה ֶשל בָּ צָּ לְּ ֶאה ִלי ֶשזֹו חֻּ ת )ִנרְּ צָּ ִכים קְּ וּוִלים ֲארֻּ ל, ַהַשרְּ לָּ ַפת ִלי ִבכְּ ִאכְּ

ה ֲחִגיִגית!(  זֹו צָּ לְּ  חֻּ

א רֹואֶ  ִאמָּ ת. הָּ צּוב ֶשֵאין ִלי ַנֲעֵלי ַשבָּ ַבִים, ַוֲאִני עָּ ה ִלי ַגרְּ ִבישָּ א ַמלְּ ִאמָּ נַָּסִים יִָּפים. הָּ ַעט ַגם ַהִמכְּ ה ֶשֲאִני ִכמְּ

ָך?" אֲ  ת ֶשלְּ שֹוֶאֶלת אֹוִתי: "ֵאלּו ֵהן ַנֲעֵלי ַהַשבָּ כֹות שּוב, וְּ ִחיל ִלבְּ א ַמתְּ ִאמָּ הָּ צּוב, וְּ רֹּאש 'לֹּא' עָּ ִני עֹוֶׂשה ִעם הָּ

ה  ִבירָּ ה נֹוֶתֶנת ִלי יָּד ּוַמסְּ דָּ ִביִלי. ַהַּילְּ ַבֵקש ַנֲעַלִים ִבשְּ ֵכנָּה ּולְּ ֶלֶכת ַלשְּ ה לָּ דָּ ַבֶקֶשת ֵמַהַּילְּ ּה מְּ בֹּא ִאתָּ ַדאי ֶשאָּ ִלי ֶשכְּ

ֶיינָּה נ  ד ֶאת ַהַנֲעַלִים, ֶשִתהְּ דֹּ ֵדי ִלמְּ  ֹוחֹות ִלי. כְּ

ןֲא חָּ לְּ ה ֶשל ֵליל ַהֵסֶדר ִנֶצֶבת ַעל ַהשֻּ דֹולָּ ה גְּ רָּ עָּ ִקים ּוקְּ ר ֶאת ַהֵנרֹות דֹולְּ בָּ ל  ִני רֹוֶאה כְּ ַרֵגש ִעם כָּ ַהנֹוֵצץ. ֲאִני ִמתְּ

נּו סֹוף סֹוף ִמי ַאתָּ  ַסֵפר לָּ מּוד, אּוַלי תְּ א אֹוֶמֶרת שּוב: "ֵאִלּיָּהּו ֶהחָּ ִאמָּ ִשים ֶשֵּיש ִלי. הָּ ִדים ַהֲחדָּ גָּ ן ַהבְּ ֵהיכָּ ה, וְּ

ה גָּר?"  ַאתָּ

לּום וְּ  ֶהם כְּ ַהִגיד לָּ ל ֲאִני שֹוֵתק. ֲאִני לֹּא רֹוֶצה לְּ רֹּאש 'ֵכן' אֹו 'לֹּא', ֲאבָּ ה שּוב: "ַתֲעֶׂשה ִלי ִעם הָּ ַנסָּ א מְּ ִאמָּ ַדי. הָּ

ִכים.  רֹּאש ֲאִני ַמסְּ ֵסֶדר. ַלֲעׂשֹות ִעם הָּ ֵסֶדר?" בְּ  בְּ

א ִאמָּ ט?" הָּ ֵפרְּ ָך הּוא ַהלְּ ה ֶשלְּ חָּ פָּ ַטט?"   "ֵשם ַהִמשְּ שְּ ֶזנְּ רּוְך?" ַאיְּ ן?" "בָּ ֶטרְּ שֹוֶאֶלת, ֲאִני עֹוֶׂשה "לֹּא". "שְּ

רֹּאש.  ַמן "לֹּא" ִעם הָּ ל ַהזְּ ִפי?" ֲאִני עֹוֶׂשה כָּ רָּ ב?" "ַמצְּ  "ַיֲעקֹּ

ֵהן?" ַוֲאִני עֹוׂשֶ  א אֹוֶמֶרת: "כֹּ ִאמָּ הָּ ֵהן!" וְּ טּוַח כֹּ ֵהן, בָּ ַנִסי כֹּ א, תְּ ד אֹוֵמר: "ִאמָּ א ֶיֶלד ֶאחָּ ִאמָּ ז הָּ אָּ זָּק. וְּ ה "לֹּא" חָּ

לּום.  לֹּא עֹוֶׂשה כְּ ה(, וְּ ִקילָּ נּו ֵהם בּוסְּ ֵכִנים ֶשלָּ ת )ִכי ַהשְּ צָּ ֵבל קְּ ַבלְּ ה?" ַוֲאִני ִמתְּ ִקילָּ א אֹוֶמֶרת: "בּוסְּ ִאמָּ ז הָּ אָּ

זָּ  ַנֲעֵנַע חָּ ז ֲאִני מְּ אָּ ה, ֲחמּוִדי?" וְּ ִקילָּ ָך ֵאִלּיָּהּו בּוסְּ ִאים לְּ ִחיק  אֹוֶמֶרת: "קֹורְּ ֶזה ַמצְּ מֹּאל וְּ ק ֶאת רֹּאִשי ִמּיִָּמין ִלׂשְּ

א ֶשִלי אֹומֶ  ה, ִאמָּ ִקילָּ נּו, בּוסְּ ֵכִנים ֶשלָּ ַמן ַלשְּ ֵבה זְּ ַהרְּ ל ַפַעם ֶשֲאִני הֹוֵלְך לְּ כָּ ד. )ִכי בְּ אֹּ אּו  אֹוִתי מְּ רְּ ֶרת ֶשַבסֹוף ִיקְּ

ה.(  ִקילָּ  ִלי ֵאִלּיָּהּו בּוסְּ

ה  ִחילָּ א ַמתְּ ִאמָּ ז הָּ ֶשֶקט ַוֲאִני  אָּ ִשיבֹות בְּ דֹות ַמקְּ לָּ ו. ַהיְּ שָּ ֶיֶנת ַעכְּ ַענְּ ה מְּ ֵאלָּ ַאל אֹוִתי שְּ ַחֵּיְך, ַוֲאִני יֹוֵדַע ֶשִהיא ִתשְּ לְּ

ֶרז?" ַוֲאִני עֹוֶׂשה ִעם ֶפַסח אֹּ ָך ֵהִכינָּה לְּ א ֶשלְּ א שֹוֶאֶלת: "ִאמָּ ִאמָּ הָּ ה, וְּ ֵאלָּ ֶיה ַהשְּ ה ִתהְּ ֶמַתח מָּ ר בְּ בָּ רֹּא כְּ זָּק:  הָּ ש חָּ

טּוַח."  ה. בָּ ִקילָּ ז הּוא לֹּא בּוסְּ א אֹוֶמֶרת: "אָּ ִאמָּ  "לֹּא!!!" הָּ

א אֹוֶמֶרת:  ִאמָּ הָּ רֹּאש: "לֹּא!!!" וְּ שּוב ֲאִני עֹוֶׂשה ִעם הָּ ְך?" וְּ עלָּ ֵנידָּ ֶפַסח קְּ א ֵהִכינָּה לְּ א שֹוֶאֶלת: "ִאמָּ ִאמָּ "ֵהם הָּ

ֶאה. אּוַלי מִ  ְך ִנרְּ רּויָּה, כָּ ִלים שְּ ק ִאם ִמיֶשהּו ַמִכיר  לֹּא אֹוכְּ דֹּ ִלבְּ ֶנֶסת ַהֲחִסיִדי וְּ ֵבית ַהכְּ ֶלֶכת ִאתֹו לְּ ן לָּ יֶשהּו מּוכָּ

ם?"  אֹותֹו שָּ

ה,  ה. טֹוב ִלי פֹּ ֶלֶכת ִמפֹּ כֹות שּוב, ֲאִני לֹּא רֹוֶצה לָּ ִחיל ִלבְּ ַעט ַמתְּ ֶשֲאִני שֹוֵמַע ֶאת ֶזה, ֲאִני ִכמְּ ל כְּ ַוֲאִני רֹוֶצה ֲאבָּ

אֵ  ִהשָּ צֻּ לְּ ִבינָּה ֶאת ֶזה מְּ א מְּ ִאמָּ ם יִָּבינּו ֶשֲאִני לֹּא הֹוֵלְך. הָּ ֵדי ֶשכֻּלָּ ִדים כְּ גָּ ֹּאת ַלבְּ א ַהז ִאמָּ ד לָּ מָּ ּיָּן, ר. ֲאִני ִנצְּ

ד". מָּ אּו ֶאת ֵאִלּיָּהּו ַהנִָּביא ַהֶנחְּ צְּ ִימְּ ַקֶּוה ֶשַּיִגיעּו ַמֵהר וְּ אֹוֶמֶרת: "נּו, טֹוב, נְּ  וְּ

דֹות מֹוִרידֹות  לָּ ִביֵעי  ַהיְּ ן ִבגְּ חָּ לְּ ִכים ֶאת ַהשֻּ רֹוֶאה ֵאיְך עֹורְּ ה וְּ חָּ ִׂשמְּ ַׂשֵחק בְּ ה, ַוֲאִני מְּ לָּ ַמעְּ ֲארֹון לְּ ִלי ֶלגֹו נִָּקי ֵמהָּ

ר ֶאת ַהכֹוס שֶ  כֹּ ַטנֹות. "ִלזְּ דֹולֹות ּוקְּ חֹות גְּ ֵבה ַצלָּ ַהרְּ דֹו ּובְּ ֶצַבע בֹורְּ ַמִפּיֹות בְּ ִריִקים, בְּ  ַהנִָּביא!" ל ֵאִלּיָּהּוֶכֶסף ַמבְּ

ֲאִמִתי.  ֵאִלּיָּהּו ַהנִָּביא הָּ ַכֶּוֶנת ֵאַלי אֹו לְּ א, ַוֲאִני לֹּא יֹוֵדַע ִאם ִהיא ִמתְּ ִאמָּ  אֹוֶמֶרת הָּ

ְך א נֹוֵטל יַָּדִים, ַאַחר כָּ א עֹוֶׂשה ִקדּוש, וְּ ַאבָּ יֶָּפה. הָּ ן וְּ בָּ ל לָּ לֹוֵבש ִקיטְּ ֶנֶסת וְּ א חֹוֵזר ִמֵבית ַהכְּ ַאבָּ ִלים לַ הָּ ַפס  ֹוכְּ ַכרְּ

ֵדג אֹוִתי ַדגְּ ן ֶשלֹו מְּ ַהזָּקָּ א וְּ ַאבָּ ַכִים ֶשל הָּ ַמן ֲאִני יֹוֵשב ַעל ַהִברְּ ל ַהזְּ ַעט כָּ ה. ִכמְּ מָּ ַתֵכל  ַתפּוֵחי ֲאדָּ ַבֵמַצח. ֲאִני ִמסְּ

צּו יֹות עָּ ִחיל ִלהְּ אֹום ֲאִני ַמתְּ ִקים, ּוִפתְּ ֵני ֲחלָּ ה ִלשְּ דֹול ֵאיְך הּוא חֹוֶצה ֶאת ַהַמצָּ ב, ִכי ֲאִני זֹוֵכר ֶשֶאת ַהֵחֶלק ַהגָּ

נָּה? ן ַהשָּ ַנת ֲאִפיקֹומָּ ֶיה? ַהִאם ֲאַקֵבל ַמתְּ ן. ַמה ִיהְּ ֲאִפיקֹומָּ ִביִאים לָּ  ַמחְּ
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רֹות. עָּ ַלֵטף ִלי ֶאת ַהשְּ א מְּ ַאבָּ הָּ דֹול, וְּ ֶבִכי גָּ ַעט פֹוֵרץ בְּ  ֲאִני ִכמְּ

לְּ  ַיד ַהשֻּ ד ֶשּיֹוֵשב לְּ חּור ֶאחָּ ן?" ֲאִני בָּ ה רֹוֶצה ַגם ֵכן ֲאִפיקֹומָּ קֹוֵרא ִלי ַלַצד. "ַאתָּ ַעט בֹוֶכה וְּ ן רֹוֶאה ֶשֲאִני ִכמְּ חָּ

ן ֶשִלי", הּוא א ֲאִפיקֹומָּ ַקַחת ֶאת הָּ ָך לָּ ֶשה לְּ ָך, ַארְּ ִאים לְּ ַגֶלה ִלי ֵאיְך קֹורְּ רֹּאש "ֵכן". "ִאם תְּ ֹוֵמר ִלי. עֹוֶׂשה ִעם הָּ

ִאים ה  "ֵאיְך קֹורְּ אָּ נָּה ַהבָּ ֵרְך אֹוִתי ֶששָּ בָּ אֹוֵמר: "טֹוב, תְּ חּור צֹוֵחק וְּ ז ַהבָּ אָּ רֹּאש "לֹּא". וְּ ָך?" ֲאִני עֹוֶׂשה ִעם הָּ לְּ

זָּק "ֵכן" זָּק חָּ רֹּאש חָּ ן ֶשִלי". ֲאִני עֹוֶׂשה ִעם הָּ ֲאִפיקֹומָּ ַקַחת ֶאת הָּ ָך לָּ ֶשה לְּ ז ַארְּ אָּ ֵסֶדר? וְּ ן, בְּ תָּ ֶיה חָּ חּורֶאהְּ ַהבָּ  , וְּ

ֵהן, ֲאנִ  ַהנְּ ִשיְך לְּ ה!" ֲאִני ַממְּ עָּ תָּ ֶהם ַהפְּ ֶיה לָּ ד," הּוא אֹוֵמר ִלי, "ֶשִתהְּ ַאף ֶאחָּ ַגֶלה לְּ ל ַאל תְּ ֵמַח. "ֲאבָּ ַגֶלה ׂשָּ י לֹּא מְּ

לּום ַהּיֹום. ד כְּ ַאף ֶאחָּ  לְּ

א עֹוֶמֶדת ַעל שְּ  ִאמָּ ם ֶאת הָּ רֹוֶאה שָּ ח, וְּ בָּ ר ַבִמטְּ צָּ ִסיבּוב קָּ ּה  ֲאִני הֹוֵלְך לְּ יָּדָּ ַיד ַהִכיַרִים, בְּ ב לְּ ן ֶשִנצָּ טָּ ַרף קָּ ַרפְּ

ֶזה! ִאם לֹּא דֹול כָּ ִאיִתי ִסיר גָּ ם לֹּא רָּ נָּק! ֵמעֹולָּ תֹוְך ַהִסיר ֶהעָּ ִשיל ֶשבְּ ֶבֶבת ֶאת ַהַתבְּ ַערְּ ִהיא מְּ ה  ַמֶצֶקת וְּ תָּ יְּ הָּ

יו! וָּאּו! ה ֵאלָּ ה ַמִגיעָּ תָּ יְּ ַרף לֹּא הָּ ַרפְּ  עֹוֶמֶדת ַעל שְּ

ז אָּ ִפיקֹות ֲחזָּקֹות ַבֶדֶלת. "ֵאִלּיָּהּו ַהנָּבִ וְּ עּו דְּ מְּ דֹול, ִנשְּ קֹול גָּ ִריז 'ַמִגיד' בְּ א ִהכְּ ַאבָּ ם  , ִמּיָּד ַאֲחֵרי ֶשהָּ דָּ קְּ יא ִהִגיַע מֻּ

ח ֶאת הַ  תָּ א אֹוֶמֶרת: "ֶשֵאִלּיָּהּו ִיפְּ ִאמָּ ַלי! הָּ ִלים עָּ ַתכְּ ם ִמסְּ כֻּלָּ ץ ַהּיֹום?" שֹוֵאל ִמיֶשהּו, וְּ ֵאִלּיָּהּו!" ֲאִני רָּ ֶדֶלת לְּ

ַח. תֹּ א!           ּוִמי ַבֶפַתח???  ִלפְּ א ְוִאמָּ  ַאבָּ

ה. ֵהם   ִליִחים לֹוַמר ִמלָּ ֵאינָּם ַמֲאִמיִנים, ֵהם לֹּא ַמצְּ א רֹוִאים אֹוִתי וְּ ִאמָּ א וְּ ַאבָּ

ַנֶשֶקת אֹוִתי א מְּ ִאמָּ זָּק, וְּ ִקים אֹוִתי חָּ ַחבְּ א   צֹוֲחִקים ּובֹוִכים ּומְּ ַאבָּ ה, וְּ ּובֹוכָּ

ן ֶשלֹו. תֹוְך ַהזָּקָּ רֹּאש ֶשִלי לְּ ִניס ֶאת הָּ  ֵמִרים אֹוִתי ּוַמכְּ

א ֶשִלי אֹוֶמֶרת:   ִאמָּ ֵנס, וְּ ִהכָּ ם לְּ ִמינָּה אֹותָּ א ַמזְּ ִאמָּ סּו!" הָּ נְּ "בֹואּו, בֹואּו, ִתכָּ

ִׂשים אֹותֹו, ַחפְּ נּו מְּ ַמן ֶשֲאַנחְּ ה זְּ ג ַכמָּ שָּ ְך מֻּ ִלי   "ֵאין לָּ נּו. וְּ ר ִהַגעְּ בָּ ן כְּ ַעד ֵהיכָּ וְּ

ִדים   לָּ ַמ"ח ֲהִכי יָּדּוַע ֶשל יְּ אן ֶזה ַהגְּ ֵרי כָּ הָּ אן ִמּיָּד, וְּ כָּ אנּו לְּ ה לֹּא בָּ מָּ ג לָּ שָּ ֵאין מֻּ

 ֲאבּוִדים!" 

ֶתם, נָּכֹון?"  ח. "ֲעַדִיין לֹּא ִקַדשְּ בָּ א ֶשִלי ַלִמטְּ ִאמָּ א וְּ ה ֶאת ַאבָּ ִניסָּ א ַמכְּ ִאמָּ הָּ

נֹו ֶשל  ִהיא קָּ ִמין ֶאת רֹּאִשי ִבזְּ ִביַע יֶָּפה ִמֶכֶסף, ַוֲאִני ֲעַדִין ַמטְּ ֶהם גָּ ה לָּ ַמִגישָּ

יָּה ֶיֶלד   א אֹוֶמֶרת: "הּוא הָּ ִאמָּ א אֹוֵמר שּוב, "אֹוי, ֵאִלּיָּהּו!". הָּ א ֶשִלי, ַאבָּ ַאבָּ

ֵליל ַהסֵ  ְך לְּ ל כָּ ל! הֹוִסיף כָּ לָּ ה ִבכְּ כָּ ר! הּוא לֹּא בָּ דָּ א! "ֶנהְּ לָּ אן! ֶיֶלד ִנפְּ  ֶדר כָּ

דִ  נּו יֹורְּ נּו ֶאת ַהֵסֶדר".  ֲאַנחְּ ַחלְּ ת, "ֲעַדִיין לֹּא ִהתְּ צָּ אֹוֵשש קְּ א ַאֲחֵרי ֶשִהתְּ ה", אֹוֵמר ַאבָּ תָּ ר ַהַביְּ זֹּ ִרים  "ַנחְּ חֹוזְּ ים וְּ

ל לֹּא שֶ  לָּ ַלי ֵהם ִבכְּ ִדים ֶשעָּ גָּ ר ֶשַהבְּ כָּ ַרק ַבַבִית ֲאִני ִנזְּ ה. וְּ תָּ ה ִמֵליל ַהֵסֶדר.ַהַביְּ א ַהטֹובָּ ִאמָּ  ִלי, ֵהם ֶשל הָּ
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