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הביתה

ְּכֶׁשַּׁשְבִּתי ַהַּבְיָתה ָׁשֲאלּו ַהִּקירֹות
ֵהיָכן ָהִיית?

ׁשּוב ִהְתּבֹוְננּו ִּבי 
ִעְּגלּו ֶאת ְּתנּועֹוַתי

ַּבֶּמְרָחב ַהֵּביִתי
ֵּבין ִויָלאֹות, ָּכִרּיֹות, ַמּפֹות, 

ֻׁשְלָחנֹות, ִׁשּדֹות,
ַהֲחָפִצים ְּבתֹוָכם ּוְסִביָבם

ָחְפצּו ִּבי.
ֵּתֲאמּו ֶאת רּוָחם ִלְבָׂשִרי.

ִּבְּקׁשּו: ִהָׁשֲאִרי!

בית

ְּברּוִכים ַהִּקירֹות ֶׁשאֹוֲחִזים  ֶאת ַהַּבִית 
ִלְהיֹות ַּבִית

ֶׁשְמסֹוְכִכים ָעַלי ַּבּקֹר ּוַבַחָּמה
ֶׁשעֹוְטִפים אֹוִתי ְּבַוָּדאּות ַהְּיסֹודֹות

ָּברּוְך ַהַּבִית ֶׁשּׁשֹוֵמר ָעַלי ְּבָׁשְכִבי ּוְבקּוִמי

ְּברּוִכים ַהִּקירֹות ֶׁשעֹוְמִדים ַעל ְמקֹוָמם 
ְלֹלא ְּתלּוָנה ָוֹאַמר

ְּבֶׁשֶקט ְּבַסְבָלנּות ַיְקִׁשיבּו ִלי.
ְּברּוָכה ָהִרְצָּפה ַּתַחת ַּכּפֹות ַרְגַלי

ְּברּוָכה ַהִּתְקָרה ַהְּמָקָרה ֵמָעַלי ְוַהַּגג ָהאֹוֵחז ַהּכֹל ַיַחד

ְּברְֹך ַהּנֹוֵתן ִמָּטִתי ֶעֶרׂש ְנבּואֹות  
ַהּנֹוֵתן ִּבי ְנִׁשיָמה ִמְקֵצה ָהעֹוָלם

ְלַהְדֵהד ְּבָתֵאי ּגּופֹו ָהֵאיְנסֹוִפי

ָּברּוְך ִמְזֵּבַח ַהֻּׁשְלָחן 
ֶאְמַצע ַהַּבִית 

ְּברּוִכים ַהִּקירֹות ֶׁשאֹוֲחִזים  ֶאת ַהַּבִית 
ִלְהיֹות ַּבִית

ָּברּוְך ַהָּמקֹום ֶׁשָּנַתָּת ִלי
 

משה דור

מעשה במזוודה
ִלְבִני ְלַעְזָּגד   

ְּבִני ָנַסע ִלְמִדינֹות ַהָּים ִעם ִמְזָוָדה ֲחִביָבה ָעָליו ְּכַנְפׁשֹו
ְוַלִּמְזָוָדה ָהְיָתה ָיִדית ְּכֶדֶרְך ַהִּמְזָודֹות ֶׁשִּבְרצֹותֹו ָאָדם
ּגֹוֵרר ֶאת ַהִּמְזָוָדה ְּבָיִדיָתּה ּוִבְרצֹותֹו הּוא ְמַגְלְּגָלּה ַעל

ְׁשֵני ַהַּגְלַּגִּלים ַהְּנטּוִעים ָּבּה.  ְוִהֵּנה, ַּכֲאֶׁשר ָׁשב ִמְּמִדינֹות
ַהָּים ָהְיָתה לֹו ִלְבִני אֹוָתּה ִמְזָוָדה ַעְצָמּה ַאְך ָיִדית ֹלא

רֹוִמים  ָהְיָתה ָּבּה.  ִנְקְרָעה ַהָּיִדית ֵמַעל ַהִּמְזָוָדה ִאם ַּבְמּ
ְוִאם ֲעֵלי ֲאָדמֹות.  ֲהֵמִבין ַאָּתה, ָאַמר ִלי ְּבִני ְּבֶעֶצב,

ִאיׁש ֹלא ָחׁש ְוֹלא ָיַדע ֶׁשֻהַּטל ַּבִּמְזָוָדה מּום.

ִני ְלִרְכּבֹו ְוָנַהג ְלבּוְרַסת ַהַּיֲהלֹוִמים ְּבָרַמת ִנְכַנס ְבּ
ַּגן ַאְך ֹלא ַעל ְמַנת ִלְסחֹר ַּבֲאָבִנים ְיָקרֹות ֶאָּלא ִמְּפֵני

ֶׁשֶּנֱאַמר לֹו ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ֲחנּות ִמְזָודֹות ּוָבּה ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַה
ָמזֹור ְלִמְזָודֹות ְּפצּועֹות.  ָאֵכן, ָהְיָתה ָׁשם ֲחנּות ָּכזֹאת

ְמֵלָאה ּוְגדּוָׁשה ְּבָכל ִמיֵני ִמְזָודֹות ִמָּכל ִמיֵני סּוִגים,
ְּגדֹולֹות, ֵּבינֹוִנּיֹות ּוְקַטּנֹות, ּוְבִני ָׁשַאל ֶאת ַהְּבָעִלים 
ֵּכל ְזָוָדה.  ִהְסתַּ ִאם  ֵיׁש ְלֵאל ָידֹו ְלַרֵּפא ֶאת ֶׁשֶבר ַהמִּ
ַהְּבָעִלים ְּתִחיָלה ַּבִּמְזָוָדה ְקטּוַמת־ַהָּיִדית ְוַאַחר ָּכְך

ִני ְוָאַמר, "ָּכאן ַרק מֹוְכִרים  ָנָׂשא ֶאת ֵעיָניו ֶאל ְבּ
ִמְזָודֹות ְוֹלא ְמַתְּקִנים ִמְזָודֹות".

ָּכְך ֵהִׁשיבּו ִלְבִני ְּבעֹוד ֲחנּויֹות ֶׁשל ִמְזָודֹות ְוַאְבְזֵרי ַמָּסע
ִאם ַּבֶּמְטרֹוּפֹוִלין ְוִאם ְּבַרֲחֵבי ַהָּׁשרֹון.  ְּבָכל ָחנּות ִּבְקׁשּו 

ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ְּבִני ִלְקנֹות ִמְזָוָדה ֲחָדָׁשה ַאְך הּוא ֵסֵרב 
ְלִהָּפֵרד ִמִּמְזַוְּדתֹו ָהֲאהּוָבה.  ְּבָחנּות ַאַחת ִהִּציעּו לֹו ֲהָצָעה

ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָסֵרב ָלּה — ִלְמּכֹר לֹו, ִּבְמִחיר ֶׁשל ִמְזָוָדה
ַאַחת, ָׁשלֹׁש ִמְזָודֹות, ְּגדֹוָלה, ֵּבינֹוִנית ּוְקַטָּנה — ְוהּוא ֵמֵאן

ִּכי ֹלא ָרָצה ִלְבגֹד ְּבִמְזֶוֶדת ְלָבבֹו.  ּוְבָחנּות ַאֶחֶרת ָקַׁשר
ַהּמֹוֵכר ְּכָתִרים ְלִמְזָוָדה ְמֻסֶּיֶמת ְוִהְטִעים ֶאת ָחְסָנּה

ַוֲעִמידּוָתּה ְּבָכל ּפּוְרָענּות, ּוְכהֹוָכָחה חֹוֶתֶכת ִלְדָבָריו
ִהִּציַע ִלְקּפֹץ ַעל ַהִּמְזָוָדה.  ַהַּמִּציַע ֹלא ָהָיה ָּכחּוׁש ָּכל

ִעָּקר; ַנֲהפְֹך הּוא. "אּוַלי מּוָטב ֶׁשֶאְקּפֹץ ֲאִני", ָאַמר
ֵּלא ֶאת  ְּבִני ְּבקֹול נּוֶגה. ִהִּביט ּבֹו ַּבַעל ֶהָחנּות ּומִּ

ִּפיו ַמִים.

ַלִּסּפּור ַהֶּזה ֵאין סֹוף.  ְּבִני, ַאף ִּכי ֲחָכִמים ְוַאְנֵׁשי־ַמֲעֶׂשה
ְמַנִּסים ַלֲהִניאֹו ֵמִאַּוְלּתֹו — ָּכְך ֵהם ְמַכִּנים ֶאת ַהַּמָּטָלה
ֶׁשִּקֵּבל, אּוַלי ְּבֵאין יֹוְדִעים, ַעל ַעְצמֹו — עֹוֶדּנּו ְמַחֵּפׂש
ָיִדית ַלְּמְזָוָדה. הּוא ְמַחֵּפׂש ְוֵאיֶנּנּו מֹוֵצא, ָּכמֹוהּו ְּכֶאָחד

ֵמַאִּביֵרי ַהּׁשּוְלָחן ֶהָעגֹל ַהָּתר ַאַחר ָהֲאַגן ַהָּקדֹוׁש, ַאְך ֹלא
אֹוֵמר נֹוָאׁש.  ֲאִני ֵמִבין ְלַנְפׁשֹו. ְוִכי ֲאִני ַעְצִמי, ַאף ִּכי 

ָּכל ִּתְקוֹוַתי ִהְכִזיבּו, ָחַדְלִּתי ְלַחֵּפׂש ָיִדית ְלִמְזֶוֶדת
עֹוָלֵמנּו ַהָּפגּום?                                                        


