חלות משמים

ַרבִ ּי חֲנִ ינָא בֶ ּן דּוֹסָ א הָ יָה ﬠָנִ י ְמאוֹדָ .כּלָ -כּ" ﬠָנִ י הָ יָה שֶ ׁבְ ּקֹ ִשׁי הֱיוּ לוֹ חַ לּוֹת לְ שַ ׁבָ ּת .הוּא הָ יָה
ִמ ְת ַ ּפ ֵלּל לְ מַ ﬠַן בְ ִּריאוּתָ ם וְ הַ צְ לָחָ תָ ם שֶ ׁל ֲאחֵ ִרים ,אַ " לְ מַ ﬠַן ַﬠצְ מוֹ ל ֹא הִ ְת ַ ּפ ֵלּל וְ ל ֹא בִ ּקֵ שׁ דָ ּבָ ר.
ּנוּרם שֶ ׁל ַרבִ ּי חֲנִ ינָא וְ ִא ְשׁתּוֹ
ּנּוּרים ,תַ ָ
שׁכוּנָה הָ יוּ הַ ָנ ִּשׁים אוֹפוֹת בַ ּתַ ִ
לִ קְ ַראת שַ ׁבָ ּת ,כְ ּשֶ ׁבְ ּכָל הַ ְ ּ
ָﬠמַ ד ֵריק וְ קַ ר .ל ֹא הָ יָה בּוֹ כְ ּלוּם .שׁוּם דָ ּבָ ר.
ִמ ָכּל הַ בָ ִּתּים ﬠָלוּ ָﬠשָ ׁן וְ נִ יחוֹחוֹת הַ מַ ּ ֲאפֶה ,וְ ַרק תַ ּנוּרוֹ שֶ ׁל חֲנִ ינָא ֵריק.
שכֵנִ ים:
ּבּוּרי הַ ְ ּׁ
הִ ְתבַ ּיְ ּשָ ׁה ִא ְשׁתּוֹ שֶ ׁל חֲנִ ינָא .יוֹתֵ ר ִמשֶ ּׁהֵ צִ יק לָהּ הָ ָר ָﬠב ,הֵ צִ יקוּ לָהּ ִד ֵ
"חֲנִ ינָא ָכּל הַ יּוֹם ִמ ְת ַ ּפ ֵלּל ,וְ לִ ילָדָ יו אֵ ין מָ ה ֶלאֱכֹ ל".
"אוּלַי ָﬠ ִדיף שֶ ׁ ֵּילֵ" ַלﬠֲבֹ ד קְ צָ ת בִ ְּמקוֹם לִ לְ מֹ ד"...
"כּוֹאֵ ב הַ ֵלּב ﬠַל הַ יְ ּל ִָדים ,אוּלַי ִא ְשׁתּוֹ ָפּשׁוּט ל ֹא יוֹדַ ַﬠת ֶלאֱפוֹת"...
ּבּוּרים ָכּאֵ ֶלּה ,מַ ﬠֲלִ יבִ ים ,דּוֹקְ ִרים ,פּוֹגְ ﬠִ ים.
ִד ִ
מָ ה ﬠָ ְשׂתָ ה ִא ְשׁתּוֹ שֶ ׁל חֲנִ ינָא?
ׁישׁי אֶ חָ ד הִ נִ ּיחָ ה בְ ּתוֹ" הַ תַ ּנּוּר הָ ֵריק גְ ּזִיר ﬠֵץַ .ﬠד ְמהֵ ָרה אָ ֲחזָה אֵ שׁ הַ תַ ּנּוּר בָ ּﬠֵץ וְ ָﬠשָ ׁן
בְ ּיוֹם ִש ִ
שכֵנִ יםֻּ :כ ָלּם בַ ְּשׁכוּנָה יַחְ ְשׁבוּ
ּבּוּרי הַ ְ ּׁ
הִ תָ ּמֵ ר ִמן הָ ֲארֻ בָ ּה .בְ ּדֶ ֶר" זוֹ בִ ּקְ ּשָ ׁה הָ ִאשָ ּׁה לְ הַ פְ ִסיק אֶ ת ִד ֵ
שֶ ׁ ַגּם בַ ּתַ ּנּוּר שֶ ׁל חֲנִ ינָא ִמ ְתבַ ּשֵ ּׁל מַ שֶ ּׁהוּ – ה ֲֵרי אֵ ין ָﬠשָ ׁן בְ ּלִ י אֵ שׁ ,וְ אֵ ין אֵ שׁ בְ ּלִ י שֶ ׁאוֹפִ ים מַ שֶ ּׁהוּ
לְ שַ ׁבָ ּתַ ...רק שֶ ׁ ַיּפְ ִסיקוּ לְ הַ ﬠֲלִ יב אוֹתָ ם וּלְ זַלְ זֵל בָ ּהֶ ם.
שכֵנוֹת שָ ׂמָ ה לֵב ֶל ָﬠשָ ׁן וְ אָ ְמ ָרה ִמ ָיּד לְ בַ ֲﬠלָהּ" :מָ ה הִ יא חוֹשֶ ׁבֶ ת לְ ַﬠצְ מָ הּ ,גְ ּבֶ ֶרת חֲנִ ינָא?
אַ חַ ת הַ ְ ּׁ
שֶ ׁאֲנִ י ִטפְ ּשָ ׁה? שֶ ׁאֲנִ י ל ֹא יוֹדַ ַﬠת שֶ ׁאֵ ין לָהֶ ם כְ ּלוּם בַ ּתַ ּנּוּר? מָ ה הִ יא חוֹשֶ ׁבֶ ת לְ ַﬠצְ מָ הּ ,שֶ ׁאֲנִ י ל ֹא
מַ בְ חִ ינָה בֵ ּין ָﬠשָ ׁן שֶ ׁל ִדּבְ ֵרי מַ ֲאפֶה לְ בֵ ין ְסתָ ם ָﬠשָ ׁן? מָ ה הִ יא חוֹשֶ ׁבֶ ת ,שֶ ׁהִ יא יְ כוֹלָה ַלﬠֲשׂוֹת
ָﬠלֵינוּ רֹ שֶ ם כְ ִּאלּוּ יֵשׁ לָהּ מַ שֶ ּׁהוּ בַ ּתַ ּנּוּר?"
בַ ּ ֲﬠלָהּ הִ ְמ ִשׁי" לִ קְ ר ֹא ﬠִ תּוֹן וְ אָ מַ ר" :ﬠִ זְבִ י ,בְ ּחַ ַיּיִ " .מָ ה ִאכְ ַפּת לָ" מָ ה יֵשׁ לָהּ אוֹ מָ ה אֵ ין לָהּ
בַ ּתַ ּנּוּר? אוּלַי הָ א ְֻמלָלִ ים הָ אֵ ֶלּה הִ ְרוִ יחוּ ַכּמָ ּה מַ טְ בֵ ּעוֹת וְ קָ נוּ קֶ מַ ח וְ ﬠַכְ שָ ׁו הֵ ם אוֹפִ ים חַ ָלּה
לְ שַ ׁבָ ּת? לָמָ ּה אַ ְ ּת ִמ ְת ָﬠ ֶרבֶ ת בְ ּחַ יִ ּים שֶ ׁל ֲאחֵ ִרים? בְ ּחַ ַיּיִ " ,אֶ סְ תֵ ְּרקֶ 'ה )קָ ְראוּ לָהּ אֶ ְסתֵ ְּרקֶ 'ה(
תַ ּ ַﬠזְבִ י אוֹתָ הּ".

"אַ תָ ּה כְ ּמוֹ ָכּל הַ גְ ּבָ ִרים ,ל ֹא מֵ בִ ין כְ ּלוּם ",אָ ְמ ָרה אֶ ְסתֵ ְּרקֶ 'ה" .אֲנִ י חַ ֶיּבֶ ת לִ ְראוֹת מָ ה בְ ִּדיּוּק
ש ַפּחַ ת בֶ ּן דּוֹסָ א .כְ ּבָ ר אַ ְרבָ ּﬠִ ים שָ ׁנָה אֲנִ י בִ ְּתחוּם הָ אֲפִ ָיּה ,הַ ִטּגּוּנִ ים וְ הַ בִ ּשּׁוּלִ ים,
ִמ ְתבַ ּשֵ ּׁל אֵ צֶ ל ִמ ְ ׁ
ַואֲנִ י ל ֹא אוֹהֶ בֶ ת שֶ ׁעוֹבְ ִדים ָﬠלַיָ ".כּ" אָ ְמ ָרה וְ נִ גְ ּשָ ׁה מַ הֵ ר לְ הַ קִ ּישׁ ﬠַל דַ ּלְ תָ ּם שֶ ׁל בֶ ּן דּוֹסָ א.
שָ ְׁמﬠָה ִא ְשׁתּוֹ שֶ ׁל חֲנִ ינָא אֶ ת הַ ְדּפִ יקוֹת ﬠַל הַ דֶ ּלֶת וְ ל ֹא י ְָדﬠָ ה מָ ה תַ ּﬠֲשֶ ׂהַ .רק זֶה עוֹד הָ יָה חָ סֵ ר
וּמלֵא הֶ ָﬠשָ ׁן ,וְ תָ רוּץ לְ סַ ֵפּר לְ כָל
ש ֵכנָה שֶ ׁתָ ּצִ יץ לְ תוֹ" הַ תַ ּנּוּר הָ ֵריק ְ
לָהּ :לְ הַ כְ נִ יס הַ בַ ּיְ תָ ה אֶ ת הַ ְ ּׁ
שכֵנִ יםָ .ﬠ ְשׂתָ ה ַﬠצְ מָ הּ הָ ִאשָ ּׁה כְ ּל ֹא שׁוֹמַ ַﬠת אֶ ת הַ ְדּפִ יקוֹת
חַ בְ רוֹתֶ יהָ  .מַ ְספִ ּיק בּוּשׁוֹת יֵשׁ לָהּ מֵ הַ ְ ּׁ
וּמה ֲָרה ַלﬠֲלִ ַיּת הַ ַגּג.
בַ ּדֶ ּלֶתִ ,
שכֵנִ ים ל ֹא בּוֹח ֲִרים .יֵשׁ כְ ּאֵ ֶלּה שֶ ׁנִ ּכְ נ ִָסים לַבַ ּיִ ת ַגּם ִאם הֵ ם אֵ ינָם ֻמזְמָ נִ יםָ .כּז ֹאת הָ יְ תָ ה
ֲאבָ ל ְ ׁ
אֶ ְסתֵ ְּרקֶ 'ה .ל ֹא הִ יא ָפ ְּתחָ ה אֶ ת הַ דֶ ּלֶת ,אֶ ָלּא הַ סַ ּקְ ָרנוּת שֶ ׁ ָלּהּ .הִ יא ֶנ ֶﬠ ְמדָ ה בְ ּמֶ ְר ַכּז הַ ִמּטְ בָ ּח הַ דַ ּל
וְ קָ ְראָ ה" :גְ ּבֶ ֶרת חֲנִ ינָא ,גְ ּבֶ ֶרת חֲנִ ינָא ,הַ מַ ּ ֲאפֶה שֶ ׁ ָלּ" נִ ְש ָׂרף! הַ חַ לּוֹת שֶ ׁ ָלּ" נֶחְ ָרכוֹת! הַ פִ ּתּוֹת
שֶ ׁ ָלּ" עוֹלוֹת בָ ּאֵ שׁ!"
ש ֵכנָה בְ ּלַﬠַ גֲ ,אבָ ל בְ ּאוֹתוֹ הָ ֶרגַע ַנﬠֲשָ ׂה נֵס וְ הַ תַ ּנּוּר נִ ְמלָא בְ ּחַ לּוֹת שַ ׁבָ ּת
ְתּחִ ָלּה אָ ְמ ָרה ז ֹאת הַ ְ ּׁ
וּתפוּחוֹת שֶ ׁהֵ פִ יצוּ ֵריחַ נִפְ לָא .נֵס! ﬠַכְ שָ ׁו קָ ְראָ ה אֶ ְסתֵ ְּרקֶ 'ה בִ ְּדחִ יפוּת" :מַ ה ֲִרי גְ ּבֶ ֶרת
יָפוֹת ְ
יאי ָכּף גְ ּדוֹלָה לְ הוֹצִ יא אֶ ת הַ חַ לּוֹת!"
יאי ִמ ְרדֶ ּה! הָ בִ ִ
חֲנִ ינָא ,הָ בִ ִ
גְ ּבֶ ֶרת חֲנִ ינָא שָ ְׁמﬠָה אֶ ת הַ צְ ּﬠָקוֹת וְ הֵ צִ יצָ ה מֵ ﬠֲלִ ַיּת הַ ַגּגַ .גּם הִ יא ָר ֲאתָ ה כִ ּי הַ תַ ּנּוּר הָ ֵריק שֶ ׁ ָלּהּ
וּמ ְרדֶ ּה
וּמ ָיּד הֵ בִ ינָה כִ ּי ַנﬠֲשָ ׂה לָהּ נֵס .הִ יא י ְָרדָ ה ְמחַ ֶּיכֶת מֵ ﬠֲלִ ַיּת הַ ַגּגִ ,
נִ ְמלָא חַ לּוֹת וּבָ צֵ ק תּוֹ ֵפחַ ִ
יתי לְ הָ בִ יא אֶ ת הַ ִמ ְרדֶ ּה כְ ּדֵ י לְ הוֹצִ יא אֶ ת
ָגּדוֹל בְ ּיָדֶ יהָ " .אֶ ְסתֵ ְּרקֶ 'ה ,יֹ פִ י שֶ ׁבָ ּאת .בְ ִּדיּוּק ﬠָלִ ִ
יתי יוֹתֵ ר ִמתָ ִּמיד ,אוּלַי ִתּקְ ּחִ י לָ" חַ ָלּה אַ חַ ת אוֹ ְשׁתַ ּיִם?
יתי לְ שַ ׁבָ ּת .הַ ַ ּפ ַﬠם אָ פִ ִ
הַ חַ לּוֹת שֶ ׁאָ פִ ִ
ימי".
לַחַ לּוֹת שֶ ׁלִ ּי יֵשׁ טַ ַﬠם ְשׁמֵ ִ
וּט ִריּוֹת ִמתּוֹ" הַ תַ ּנּוּר וְ נ ְָתנָה אוֹתָ ן לְ אֶ ְסתֵ ְּרקֶ 'ה הַ נִ ְּדהֶ מֶ ת.
אָ ְמ ָרה וְ שָ ׁלְ פָה ְשׁתֵ ּי חַ לּוֹת חַ מּוֹת ְ
ש ֵכנָה לְ בֵ יתָ הּ אָ ְמ ָרה לְ בַ ֲﬠלָהּ" :מוּזָר ,מוּזָר ְמאוֹד .כְ ּשֶ ׁנִ ּכְ נ ְַס ִתּי נִ ְדמֶ ה הָ יָה לִ י
כְ ּשֶ ׁחָ ז ְָרה הַ ְ ּׁ
יתי".
שֶ ׁהַ תַ ּנּוּר ֵריק וְ הִ ֵנּה פִ ְּתאֹ ם ...כְ ּבָ ר אַ ְרבָ ּﬠִ ים שָ ׁנָה אֲנִ י בְ ּﬠִ ְסקֵ י אֲפִ ָיּה וְ דָ בָ ר ָ ּכזֶה עוֹד ל ֹא ָר ִא ִ
הוֹדתָ ה" :תּוֹדָ ה אֵ לִ י הַ טּוֹב ﬠַל הַ חַ לּוֹת שֶ ׁשָ ּׁלַחְ תָ ּ לִ י .תּוֹדָ ה
וּגְ בֶ ֶרת חֲנִ ינָא נ ְָשׂאָ ה ֵﬠינֶיהָ לַשָ ּׁמַ יִ ם וְ ְ
יתי מַ ֲחזִיקָה
אוֹתי מֵ עוֹד ﬠֶלְ בּוֹן וּבוּשָ ׁה .בְ ּלִ י נִ ִסּים אֲנִ י ל ֹא יוֹדַ ַﬠת אֵ י" הָ יִ ִ
ﬠַל שֶ ׁ ֶנּחְ לַצְ תָ ּ לְ הַ צִ ּיל ִ
מַ ﬠֲמָ ד בַ ּבַ ּיִ ת הַ ֶזּה".

