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 ברורנועם ושירה ונג

 

יַע ָרחֹוק  ְלַהגִּ

ה ִׁשְמעֹון ּוָבאִתי ִלְלמֹּ  ְפַרִים ׁשּוב ָוׁשּוב. "ַמּדּוַע ָׁשַמְעִתי ְבקֹול ַהּמֹורֶׂ ה פֹּה?!" ִמְלֵמל אֶׂ ה ָברּור "ָמה ֲאִני עֹושֶׂ ד ָכאן? ֲהֵרי זֶׂ

ֹּא  ל עֹוִלים ֲחָדִׁשים, ל ִהִגיַע ִמִישּוב ׁשֶׂ ָחד ָכמֹוִני, ׁשֶׂ אֶׂ ׁש ׁשֶׂ מֶׂ ה ָהָיה ַהיֹום ְדָרִׁשיָ ִּמ ַיְחִזיק ַמֲעָמד ְבָמקֹום ְרִציִני ְכמֹו הַ ַכשֶׂ ה!" זֶׂ

ה ַעָתה ִהְתִחיל ִכָתה ט' בְ  זֶׂ ְפַרִים, ׁשֶׂ  ת נַֹּעם, ִהְרִגיׁש אֹוֵבד ֵעצֹות.ִמְדָרִׁשיַ ָהִראׁשֹון ַלִלּמּוִדים, ְואֶׂ

ָחד ת  "ַמּדּוַע ֵאיְנָך ְבֵבית ַהִּמְדָרׁש?" ָׁשַאל אֶׂ ת ַבֲחָדִרים ְוָרָאה אֹותֹו ְמַקֵפל אֶׂ ר ָעַרְך ִבקֹּרֶׂ ְפַרִים ַכֲאׁשֶׂ ת אֶׂ ִמן ַהּמֹוִרים אֶׂ

ר, ָאז ִה  ר ֵיׁש ֵסדֶׂ ִבְׁשעֹות ַהבֹּקֶׂ ְפַרִים ָעָנה ְבִבָטחֹון: "ָכתּוב ׁשֶׂ ר!"ַהַּמָצִעים ּוַמִניַח אֹוָתם ַעל ִמָטתֹו. אֶׂ דֶׂ ת ַהחֶׂ   ֵנה, ֲאִני ְמַסֵּדר אֶׂ

ר' ה ִחֵיְך: "'ֵסדֶׂ ֹּא ֵהַבנְ  – ַהּמֹורֶׂ ת ל ֱאמֶׂ ְפַרִים ַהָנבֹוְך ֵהִׁשיב: "בֶׂ ת ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש". אֶׂ ׁשֶׂ יָך ָלגֶׂ ר ִלּמּוד ְגָמָרא. ָעלֶׂ ִתי ַהַכָּוָנה ְלֵסדֶׂ

ר..." הּוא ָצַעד ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש,  דֶׂ ת ַהחֶׂ ר ְגָמָרא. ַפַעם ַאַחר ַפַעם ִנָסה ָלָּמה ָצִריְך ְׁשָעַתִים ִבְׁשִביל ְלַסֵּדר אֶׂ ִהְתַיֵשב ּוָפַתח ֵספֶׂ

ֹּא ֵהִבין ָּדָבר. ת ַהִּמִלים, ַאְך ל ֹּא אֶׂ  ִלְקר

ה. הּו זֶׂ ר אֹוִנים. "זֶׂ ְפַרִים ָחׁש חֹּסֶׂ ְרמּו ְואֶׂ עֶׂ ֹּא ִנְרָאה ׁשּום ִׁשפּור. ִׁשעּוֵרי ַהַבִית נֶׂ ת הַ  ָחְלפּו ַכָּמה ָיִמים ְול ה!" ְדָרִׁשיָ ִּמ ֲאִני עֹוֵזב אֶׂ

ת ֲחָפָציו ַהּמּוָעִטים.  ֱארֹּז אֶׂ  ָגְמָלה ְבִלבֹו ַהַהְחָלָטה. הּוא ָׁשב ְלַחְדרֹו ְוֵהֵחל לֶׂ

ָחד ִמבְ  ְפַרִים ְבאֶׂ ַהִתיק ַעל ַגבֹו, ִנְתַקל אֶׂ ר, ְכׁשֶׂ דֶׂ ַאל ְבַפְׁשטּות: ֵני ִכָתתֹו, ֱאִליָׁשע ִויְׁשִליְצִקי ְׁשמֹו. ֱאִליָׁשע ׁשָ ְבֵצאתֹו ִמן ַהחֶׂ

 "ְלָאן?"

ִני ַמְתִאים ְלָכאן. ְלִהְתָראֹות!"  "ֲאִני עֹוֵזב. ֵאינֶׂ

ֱאִליָׁשע ַעד ַכָּמה ָקִׁשים  ת ַעְצמֹו ְמַסֵפר לֶׂ ְפַרִים ָמָצא אֶׂ ֹּא ַמְתִאים'?" ָׁשַאל ֱאִליָׁשע, ְואֶׂ ת 'ל רֶׂ ֹּאת אֹומֶׂ לֹו ַהִלּמּוִדים. "ָמה ז

ַהּמֹוִרים ְמַלְּמִדים ְבָכל ַהִּמְקצֹועֹות כָֻּלם.הּוא ִסֵפר ִבְכֵאב ִכי ֵא   ינֹו ֵמִבין ָּדָבר ִמָּמה ׁשֶׂ

ת ַהִתיק ֵמַהַגב. ַאָתה ִנְׁשָא  ְפַרִים, הֹוֵרד אֶׂ ְפַרִים ְלַדֵבר הּוא ָאַמר לֹו: "אֶׂ ִסֵים אֶׂ ר ָכאן. ּוֵמַהיֹום ַאָתה ֱאִליָׁשע ִהְקִׁשיב, ּוְכׁשֶׂ

לִ   י ַוֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ַיַחד!"ַהַחְברּוָתא ׁשֶׂ

ה ְבֵבית ַהִּמְדָרׁש ְוָלְמדּו ַיַחד ַכָּמה ָׁשעֹות  ה ְלַצד זֶׂ ְפַרִים זֶׂ ִמֵּדי יֹום. ִלְקַראת ִמְבָחִנים ְוָכְך ָהָיה. ֵמאֹותֹו יֹום ָיְׁשבּו ֱאִליָׁשע ְואֶׂ

ה ִעם  ָמִטיָקה ָקְבעּו ַהְשַנִים ִלְלמֹּד זֶׂ ת ִׁשעּוֵרי ַהַבִית ְבַאְנְגִלית ֵהִכינּו ַיְחָּדו. ִבְתִחַלת ַהָשָנה ָהיּו ִציּוָניו ְבִפיִזיָקה ּוְבָמתֶׂ ה, ְוַגם אֶׂ זֶׂ

ֹּא ָנַתן לֹו ְלִהְתָיֵאׁש. ְפַרִים ְנמּוִכים ְמאֹוד, ַאְך ֱאִליָׁשע ל ל אֶׂ  ׁשֶׂ

ָיַדע ִעם ֵא  ֱאִליָׁשע, ׁשֶׂ ְפַרִים, וֶׂ ילּו ְקָׁשִיים הּוא ִמְתמֹוֵדד, עֹוֵדד אֹותֹו ְוִהְתַעְנֵין ִכְמַעט ִמֵּדי יֹום: ָׁשָנה ָקָׁשה ְמאֹוד ָעְבָרה ַעל אֶׂ

ְנַסֵים א ה ׁשֶׂ ת ִׁשעּוֵרי ַהַבִית? ִתְרצֶׂ ֹּא ִסַיְמָת אֶׂ  ֹוָתם ַיַחד?""ֵכיַצד ַאָתה ִמְתַקֵּדם ַבִלּמּוד ַלִּמְבָחן?" אֹו: "עֹוד ל

ְפַרִים לָ  ֱאִליָׁשע ַרק ְבִכָתה י' ֵהֵחל אֶׂ ְפַרִים וֶׂ ֱעַרְך ִמְבָחן ְמַסֵכם ִבְגָמָרא, ִקְבלּו אֶׂ נֶׂ ת ִשים ֵלב ְלִׁשפּור, ְוִלְקַראת סֹוף ַהָשָנה, ְכׁשֶׂ אֶׂ

ְפַר  ל ֱאִליָׁשע ְואֶׂ ָחד ִנַגׁש ָהַרב ְׁשמּוֵאל, ְמַחֵנְך ַהִכָתה, אֶׂ ר אֶׂ ָלְמדּו ַיְחָּדו ְבֵבית ַהִּמְדָרׁש יִ ַהִציּון ַהָגבֹוַה ְביֹוֵתר ַבִכָתה. בֹּקֶׂ ם ׁשֶׂ

ם".  ָלכֶׂ ת ַהַחְברּוָתא ׁשֶׂ ָעִדיף ְלָפֵרק אֶׂ ְחַלְטִתי ׁשֶׂ ְפַרִים, הֶׂ  ְוָאַמר: "ֱאִליָׁשע, אֶׂ

ה ָכל ָכְך. ָחַׁשְבִת  ם לֹוְמִדים ָיפֶׂ ְפַרִים, ְוָהַרב ְׁשמּוֵאל ִהְסִביר ְבַנַחת: "ְׁשֵניכֶׂ ם ִיְלַמד "ָלָּמה?!" ִהְזַּדֵעק אֶׂ ָחד ִמכֶׂ ִאם ָכל אֶׂ י ׁשֶׂ

ם, ַגם ֵהם יּוְכלּו ְלַהִגיַע ָרחֹוק!" ה ָלהֶׂ ָקׁשֶׂ  ְבַחְברּוָתא ִעם ַאַחד ַהַתְלִמיִדים ׁשֶׂ
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