
נעשה לפני ונשמע
מלכי סגל
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"נדה הגיע'מג"
" ?נצא אליו"
הוא עדיין נסחב עם הטרקטור "

"במעלה השביל
"?החרב הפוכה על ראשו"
"כן"
מחצלת הנצרים פרושה לפניו על  "

"?האדמה
ניע ראש זעיר

יף התרומם באטיות  'הצ" אם כן"
מחכה לנו בעזר אליל הכמושכו  "

"חורף מוצלח ופורה
בזכות מחצלת  ? מוצלח? פורה

הלגלוג בליבו של  ? וחרב הפוכה
,נטף גלדים גלדים' ארג'ג

בכוח ריסן את עצמו לשמור אותם  
עמוק בארכיון השוכן בין צלעות  

.הבריח לחזה
"הוא מגיע עם ילדה"
רומס  , רץ החוצה' ארג'ג" ?ילדה"

.עלי שלכת פריכים
.ילדה, כן

עם שתי צמות  , ילדה קטנה וחמודה
.זהובות קלועות באומנות מרשימה

"???נדה'מג"
בולע  , יף רץ אחוז עוועים'הצ

בלגימה אחת את המרחק בינו  
לאיש הצנום שמנהל את קשרי  

.המסחר עם שאר השבטים
עיניו צרחו כמו להקת  " ???"

.עטלפים
נסעתי עם הטרקטור לקנות קצת  "

הוא עצם  ..." מזכרות לילדים ו
עיניים לרגע דמעה חמה התגלגלה  

,  במורד לחיו

לפתע אני רואה ילדה  ...ו"
"  קטנה מסתובבת בין כולם

.  הוא פחד, עיניו מצמצו
ראש השבט לא . והיה לו ממה

.אוהב אירועים מוזרים כאלו
ואמרת לעצמך שרק אתה תוכל  "

ואין אף אחד  , לגדל אותה כראוי
"?אה, בתבל שיצליח גם במשימה זו
המילים נורו לעברו בציניות 

יף נטפו גלדי 'עיניו של הצ, מכאיבה
.איימות להקפיא את לשונומ, קרח

"אני שמתי לב אליה... רק אה, לא"
הרי רק לך יש  , עכשיו הבנתי, אה"

? כן, עיניים שיכולות לראות
"?זה ההסבר

.  כוונותיי טובות, אינך צריך לכעוס"
פשוט האנשים העירוניים לא רואים 

?מבין, דברים כאלו
גם אחרי  , לא רק לא רואים. זה ידוע

ששאלתי כמה מהם אם הם יוכלו לקחת  
אחריות או לברר על משפחתה  

משכו  הם , כי אני עומד להרחיק לכת
.ופשוט לא ראובכתפם 

או לא הבינו את  , בדיוק היו צריכים למהר
עוד עשרות רעיונות יצירתיים כדי  ...דברי או

"?מבין. לא לראות
.הוא הבין

.ואפילו התלהב
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אלך  , היא תוכל להצטרף לשבט"
יף כמו  'הצ" לרקוח לה את המשקה

ובמהירות  , השיל מעליו חמשים שנה
צעד לאורך השביל המוביל לבית 

.הינשופים
"  ?את רוצה לשתות, בואי ילדה"

יף רכן לעברה מעביר לטיפה  'הצ
.חמה על שערותיה היפות

.הנהון ראש זעיר
יף עדיין מלמל כמה 'הצ" קחי, הנה"

כוחות  . זהו, משפטים אחרונים
האליל נמצאים כבר במים הילדה רק 
צריכה לשתות את הכוס והיא זוכה  

.להיכנס תחת כנפי שבט הקמודי
"  שהכל נהיה בדברו... 'ברוך אתה ה"

.שרי החלה לשתות
שטף  !!"קלקלת את הכל? מה עשית"

.דם הציף את פניו
בכי קורע לב שטף את החדר

"  ???מה עשית! את חייבת לומר לי"
, יף טלטל אותה חסר רחמים'הצ

.שוכח שלפניו ילדה בת חמש
איזה כוח נסתר  , הפחד דיבר מגרונו

?עולה על האליל המקודש
גרינדי אחוז  " היא מלמלה משהו"

מביט ביראה בילדה  , פלצות
.הבוכייה

יף הביט  'הצ" ?מלמלה משהו"
פחד מרצד  , מילותיו שקטות, לעברה
.בעיניו

את ? אה? מה מלמלת לפני ששתית"
המים לא שווים  . חייבת לומר לי

, פספסת את הזדמנות חייך, כלום
..."את

רגלו השמאלית תופפה במהירות על  
.  מפזר סביב ענני אבק, האדמה

הבכי התגבר דמעות מלוחות שוטפות  
את פניה יוצרות שבילים רטובים  

.במורד לחייה
הדמעות החמות המיסו גם  " אל תבכי"

וברכות אופיינית מחה  , את פחדו הגדול
.את דמעותיה

הבן הבכור שלי ישמור  ', ארג'בינתיים ג"
בתנאי שלא תמלמלו  , עלייך בביתו

, נדה חזר'מג, לעולם את המילים האלו
ואין דרך לצאת  . אבל הטרקטור נשבר

"בינתיים תישארי אתנו. מכאן
.  היא לא נרגעה

לקח את כפות ידיה הקטנות  ' ארג'ג
עייפה ובוכייה נרדמה על  , והלך לביתו

.מיטת קש. מיטה מפנקת וריחנית
,  הוא התבונן בפניה הרכות של הילדה
.קנאה לא מוכרת מלאה את כל כולו

הוא בחיים לא ? מאין השלווה הזו
,  גם לא בגילה, היה רגוע כל כך

ערימה גבוהה של סמני שאלה  
.רובצת על ליבו

ואם חשב לתומו שליבו יעמוד 
הזמן מוכיח לו , במעמסות כאלו

. שהוא אינו עשוי פלדה
כשהיה ילד מצא לנכון לשאול  

.את כל קושיותיו
.  מידי הרבה, והיו לו הרבה
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כמות שאלות שאינה מתאימה לבן  
יותר נכון יורש  . יף'בכור של הצ
.העצר הבא

מידי פעם נתנו לו המבוגרים 
סוכריה מתקתקת במקום תשובה  

ומידי פעם קיבל  , לשאלה בוערת
. סטירה כואבת

עד שהחל לחשוד שאולי הם פשוט  
הבין  , לא בדיוק יודעים את התשובה
אהוב  , שאם הוא רוצה להיות מוערך

צריך לנצור את התהיות  , ומקובל
עמוק פנימה ולקשור אותם היטיב  

.לבל יבצבצו החוצה

אבל היום אי אפשר כבר לשאול  
. נקודה. שאלות

.וחבל
חשב על ספריה שצבר במשך ' ארג'ג

יף ידע 'אם הצ, שש עשרה שנותיו
,  שקיימת ספריה כזו בתוככי השבט

הוא  , חיוך קטן מציף את פניו... הוא
.ימות אולי מרב צער

כך  , לא מתכונן לומר לו' ארג'אבל ג
שהוא לא מפחד מלגרום מות לבן  

הספרים הקרועים משכו אותו , אדם
נדה  'רק מג. כמו כדור קסם מהפנט

הוא  , הרי הכל בזכותו, ידע על כך
מצליח להגניב לו מדי פעם כשהוא  

ספרים על דתות שונות , יוצא לסחר
.מדי מעניינות. ומעניינות

ועכשיו מגיעה ילדה קטנה ומעניקה 
היום , חותמת עוצמתית לתהיות שלו

. הבין שאליל הכמושכו לא הכל עובדה
,  במחי מלמול אחד הכל התפוגג

ממה כל כך  , והעיקר הפחד של אביו
אני ? אם האליל עשוי ללא חת, פחד

חייב לדעת על הכוח שמניע את  
ומה היא  , מאיפה היא מגיעה, הילדה

.חייב. חייב. חייב. מלמלה

עיניו שוטטו על ערימת הספרים 

הם נחו , נדה השיג עבורו'החדשים שמג

כאילו שהעולם , בשלווה על השולחן

.  לא התהפך עכשיו

.כאילו

אולי  , קול עדין מתעקש ללחוש לו

ג יקירי  'גאר'רק הלב שלך ? באמת

?  התהפך עכשיו

.אולי

.לא היה כוח להתפלספויות' ארג'לג

ערימת הספרים , לפתע קפא על עומדו

.התהפכה

הוא הסתובב אחוז בלהות נתקל ברגל 

קטנה ופרצוף חמוד שיד קטנה מכסה 

.על הפה

אינך  ', ארג'אני ג, שלום? התעוררת"

"צריכה לפחד ממני

רק רציתי לראות את הספר  ... אני"

עד  , מיתרי קולה רעדו בלי שליטה" הזה

, שבכי חסר אונים שטף את החדר

ומתחיל לדבק את , נשפך על הרצפה

.קצות עיניו גם
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קולו רך כמו קני " ?מה רצית"
הגופית שנותנים לתינוקות חולי  

.צרבת

בידיים נרגשות חיבקה  " את הסידור"
.אותו בעוצמה מעוררת קנאה

עוקב  , התיישב מולה' ארג'ג" ?למה"
.אחר כל תו בפניה התמימות

הרבה זמן  , כי אני רוצה להתפלל"
"שלא התפללתי

,  הניצוץ בעיניה לא נעלם מעיניו
שאפילו אצל  , ניצוץ תכליתי כזה

אפילו  , יף לא ראה ניצוץ דומה'הצ
.לא כמעט

"?למי את רוצה להתפלל"

עיניה מתעגלות  " לקדוש ברוך הוא"
בן כמה ? מה אתה לא יודע, בתימהון

.אתה

הוא חייב לדעת  " ?את מאמינה בו"
, אם הרצון הזה הוא חיקוי מוצלח

.או משהו אמתי יותר, בעצם כמוהו

ואתה יודע מה נקבל ממנו ! בטח"
"  ?בעוד שבועיים

משהו בתמימותו השרה שלווה על  
הילדה ואפשר לה להתבטא 

.  בחופשיות

מרגיש טיפש מטופש מול " לא"
עד  , עיניה המתעגלות יותר ויותר

.שחמלה עמוקה מציפה את אישוניה

איך זה יכול להיות שאתה כזה גדול "
אפילו אח שלי בן  . ולא יודע כלום

"שנתיים וחצי יודע יותר ממך

,  נשך שפתיים נלחם בדמעה חצופה' ראג'ג
.מקנאה

אתה כנראה לא , אסור לפגוע, די סליחה"
יש  ... אשם אולי אבא שלך לא אמר לך ש

התקשתה להגדיר  " והכל.. בורא עולם וה
.את החסר שלו

"נכון כי אנחנו מאמינם באליל אחר"

בעתה " ??אתם עובדים עבודה זרה"

וחוסר אמון התחלפו בעיניה בקצב  
.מגבירים את נחיתות מצבו, מסחרר

אני עובד את האליל  , כן. הוא שתק

שש עשרה שנה. הקרוב ביותר לליבי

,  הוא ליוותה אותי בנאמנות

הוא היחיד בתבל שמעניק

.  בטוח. רק הוא. בטחון ועוצמה

?בטוח

"?למה היא זרה? למה עבודה זרה"

" כי יש רק אלוקים אחד אמתי"

.נזעקה בעיניים רושפות

גם השבט שלו מאמינים" אה"

. שיש רק אליל אחד אמתי

אבל? למה שיאמין לה

. האלוקים הזה מושך אותו
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"  ?אין לך שאלות על כל מיני מנהגים"
כנראה  , בעצם גם אם יש לי שאלות

הרי מעולם לא , שגם יש תשובות
.  העזתי לשאול

ואבא שלי תמיד אוהב שאני  , יש לי"
ואחר כך הוא מסביר לי  , שואלת הרבה

,  תשובה ארוכה ומעניינת על כל שאלה
אולי בעתיד  , עכשיו כבר אין לי שאלות

"  עוד יהיו לי עוד

,  שוב התמלא החלל בשתיקה סמיכה
מדי עמוסה . עמוסת תובנות והרהורים

.לילדה בת חמש

"?אתה עצוב"

"קצת"

אבל בעוד שבועיים אנחנו עומדים  "
"לקבל את המתנה

, אדישות לא מוסברת" איזה מתנה"
.שוקל כמה טונים מיותרים, קולו עייף

, שרי מחאה כפיים" את התורה"
.והניצוץ בעיניה הצית את ליבו

"  ?מה"

"תורה"

"?תירו"

בעוד  "צעקה בהתלהבות !" לא תורה"
אנחנו סופרים כבר חמש  ! שבועיים

"שבועות כל המשפחה עד ליום הגדול

אתם סופרים את  ? עד כדי כך"
"?הימים

!"בטח, כן"

, איך את כל כך בטוחה בתורה שלכם"
מאין  . הקנאה זעקה מקירות ליבו" ?איך

.האמונה הפשוטה והתמימה

אין לי  , זה הכל, כי אני מאמינה"
"שאלות

. כי לי הרבה שאלות" כיף לך. אה"
למה היא כה משמחת התורה . המון
אולי היא סתם ממציאה  ? למה? הזו

? אולי? ומדליקה את ליבו לחינם
.הפקפוק שטף את ליבו גלים גלים

"  ?אני גם אקבל את התירו"

דמעות  , ההגייה המוזרה הצחיקה אותה
בטח  ... אה"צחוק נקוו בזויות עיניה 

אני , בעצם. כולם מקבלים את התורה
, לא יודעת בדיוק נראה לי שרק יהודים

"?אתה יהודי

"לא"

"נראה לי שלא, אז אני לא יודעת"

?לא

המילה נקלטה בתודעה  . לא. לא. לא
מנפצת תקווה כמוסה  , שלו בבת אחת
.בת חמש דקות

"?האלוקים שלכם לא מקבל גויים"

מצחה התקמט במתיקות ..." אה"
"אלוקים מקבל את כולם"

"?גם אותי"

"נראה לי"

"אבל איני יכול לקבל את התורה"

"אפשר להתגייר"
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"?כן"

יהודים , אבל לא תוכל לחיות כאן"
"חייבים לחיות בין יהודים

"  אה"

"'אה'כבר שלוש פעמים שאתה אומר "

אני פשוט מבין עכשיו  , את חמודה"
"הרבה דברים בבת אחת

"  אה"

,  צחוק משותף פרץ מהם גלים גלים
במשהו  , מטהר אותו, שוטף את החדר

.מרחף, טהור, דקיק

"?אני מדבר עם חזון אברמסקי, שלום"

"כן"

"?מה עם החילוץ"
החוקרים התפרסו על שטח רחב ברחבי  "

בינתיים הממצאים כולם מובילים  , הודו
"לכפר נידח

"?שפויים? יש שם בני אדם"
מחר , אל תדאג, שבט קמודי עתיק"

ואם ימצאו  , אנחנו שולחים מטוס לרחרח
"מיד ניקח אותה, או מישהו, משהו

"ישלם אלוקים את שכרכם, אמן"
"בשורות טובות, כל טוב"

. יף מת'הצ
דגל שחור נד מטה מעלה בעצבות 

אבל גם  , יף טוב'הוא היה צ, חרישית
אולי אפילו טוב יותר , יש לב טוב' רג'לג

.מאביו
.  פריך מתפשט באוויר, רגש דק

.יף'עומד להיות הצ' ארג'ג
. הגלימה האדומה כבר זוהרת מרחוק

.מעניקה לדמותו השראה מרעננת

לפתע גוש פלדה אדיר ממדים מתנחל  
.ברעש מרעיד לבבות בתחומי השבט

.מנפץ באחת את האווירה הפסטורלית
הביטו בשני אנשים  , בעיניים קמות

?  משהו. לבנים שמתחילים לחפש משהו
?אולי מישהו

המבטים  . אורן ואבי לא היו עיוורים
,  שננעצו בגבם כמו קרן לייזר משפד

הוכיחו יותר מאלף מחקרים
הם לא ישושו לוותר , שאם הילדה כאן

. עליה
יש  , חייבים לגמור מהר עם העסק

?ילדה או אין
.  יש

שתי צמות בלונדיניות  ו, חצאית ורודה
צעדו בנחת על שביל מסולע באבני  

.בזלת
בטירוף חושים החלו לתזז בין ההמון  

תופסים בקטנה ומתחילים לשעוט 
.לעבר המסוק

חוטפים  ? מה זה, השבט התעורר
.פה ילדה קטנה

, הביט מאובן על המתרחש' ארג'ג
.יודע שעכשיו היא הזדמנות חייו
מאידך דגדוג עליז חולף בכפות 

מזכיר לו שהתפקיד של  , ידיו
,  יף כבר בידיו'הצ

.  יף הבא'הוא יהיה הצ
.  כבוד גדול
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מעתה חייו יהיו מרופדים בהררי  
תחושת השליטה כבר קנתה  , שמנת

.נחלה בליבו
,  אי אפשר לוותר על כל זה

אבל התורה הוא גם רוצה לקבל  
. אותה

תעשה משהו  'הקול העקשן התעורר 
'תתכונן. תקריב, בשבילה

וגלימת  , ההקרבה מדי גדולה. לא
בחבוק  , הארגמן עוטפת אותו

קסמים מעבירה בו חוט דק  
חוט  , שמתפשט ומציף את כל כולו

.דק ומרגש של כבוד
?אולי. אולי התורה שווה יותר

מדי הרבה סמני שאלה מיצרים  
.מהדהד. סימן קריאה

בעצב דק הוא מביט בצמד הלבנים 
שנלחמים בהמון ומכניסים את 

.הילדה לגוש המתכת
ניצוץ , ניצוץ מיוחד מאיר את פניה

אפילו מכבוד רב  , שאי אפשר לייצר
עמוק בליבו  , וחיים מרופדים בזהב

ברור , במקום ששום אוזן לא שוזפת
לו שהאושר הזה שמור רק למקבלי  

.התורה
.ניצוץ דומה ניצת חזרה בליבו

"שרי שלי"
.שרי. שרי. שרי

נשיקות בכי לניקוז  . חיבוקים
ההורים מחצו אותה ברגש  , הדאגה

.פורץ מחולות

הם נרתעים  , דלתות המטוס נפתחות
איש צנום יוצא מתוך  . בבהלה

.מזוודה אדירה
"אני לא מאמינה'? ארג'ג"
"גם אני"
"  וויתרת על הכל, איך עשית את זה"

דמעות התרגשות מרטיבות את פניה  
.של שרי

"רציתי לקבל את התורה, נכון"
דוד מעביר מבט תוהה שנתקל בגבר  

זרם  , עיניהם נפגשו. שחור דק גזרה
,חם חולף באישונים מפוחמים

.הניצוץ בעיניו הפך למשואה בוערת
וכאשר אמרו עם ישראל בשנה  

הצטרף אליהם , הבאה נעשה ונשמע
שאמר נעשה . יהודי שחור ודק גזרה

.לפני נשמע
כי כדי להפוך ניצוץ למשואה לא 

...מספיק לרצות
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