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ַקּ˙ ¿˜ ˆƒיר :ר' יוֹ ¿סֹל ָֹל ַק˜ח ַקה ¿ֹלוָ ָאה ¿ ּגִדוֹ ָֹלה ƒמ ֻּק˜ ַקּפ˙ ¿ ּ
"ג ƒמיֹלוּ˙ ֲקח ָס ִƒדים" ֶׁ˘ֹל ָה ַקרב ׁ¿˘מו ֵּאֹלָ ˘ֶׁ ,היָ ה יָ ִדו ַקּﬠ ¿ ּב ָכֹל
ו¿ ƒ
יֹלנָ ה ¿ ּב ַקֹל ¿מ ִָדנוּ˙וֹ  .הוּא ƒה ¿˙ ַקח ֵ ּיב ¿ֹל ַקה ¿ח ƒזיר ֶא˙ ַקה ֶ ּכ ֶסף ַק ּב ּמוֹ ֵﬠִד ֶׁ˘ ּ ƒנ ¿˜ ַק ּבע.
נוּ ,ו¿ יֵ ׁ˘ ¿ֹל ָך ֶא˙
ַקה ֶ ּכ ֶסף ¿ֹל ַקה ¿ח ƒזיר?

 גִּ ְִדעוֹן וּמוֹנְ בַּק ז ְמ ַקֱק ְבֹּלִ ים הַק ְחֹל ָָטה ַקא ִמּיצָ ה :הַק ַקלּ ְיֹלָה
נוּמה ֹלְ עַק ְפעַק פֵּ ינוּ; נֵצֵ א ֹלְ רו ֱֵֹקן ְפּגָזִ ים ִמכַּקף
>א נִ ֵתּן ְתּ ָ
יס ְט ָרא'!
הַק 'בָּ ֹלִ ְ

81

ֹלוֹח ָמנוֹת ִמן ַקה ָשּׁ ַקמיִ ם
ִמ ְשׁ ַק

ַקרֱק הַק כּ ֹוכ ִָבים נ ְָצצוּ ִמ ַקמּעַק ֹל ,כַּקאֲק ֶשׁר
ִה ְתרו ְֹממוּ הַק ְיֹּל ִִָדים מֵ עַק ֹל ִמ ְשׁכָּבָ ם ,הֵ ִסיטוּ
אֶ ת כְּ נַקף אָהֳ ֹלָם וְ י ְָצאוּ ֹלַקאֲק פֵ ֹלַקת הַק ַקלּ ְיֹלָהֹ ,לְ עֵ בֶ ר
הַק יַּקעַק ִד ,הַק 'בָּ ֹלִ ְ
יס ְט ָרא'..
נִשׁעָ ן
ִממּוֹּלָם ִה ְתנ ֵַקשּׂא הַק סֻּק לָּם הַק גָּבוֹהַּק ְ ,
ְבּרֹאשׁ ֹו עַק ֹל הַק כַּקף הָ עֲק נ ֱִָקית הַק נְּטוּיָה אֶ ֹל עָ ֹל,
גִִּדעוֹן ִטפֵּ ס ִראשׁוֹן
ְ
כְּ ֹלַקפֵּ י הַק ָשּׁ ַקמיִם.
וּב ִע ְֱקבו ָֹתיו מוֹנְבַּק ז .הֲק כִ י ַקמ ְפ ִחיִד הָ יָה הָ ֶרגַקע
ְ
הַק זֶּה ,בּ ֹו עָ ֹלֶיֹ Hלִ ְשׁמֹט ִבּזְ ִהירוּת אֶ ת ַקרגְֹלְִ Hמן
הַק סֻּק לָּםֹ ,לְ הַק ִצּיגָהּ עַק ֹל דֹּפֶ ן הַק כַּקף ,וְ אָז ֹלְ הַק טּוֹת
נִימה,
ימה וְ ֹ ..לְ ִה ְתגַּקֹלְ גֵֹּל ְפּ ָ
אֶ ת כָֹּל הַק ִמּ ְשׁ ֱָקֹל ֱָק ִִד ָ
אֶ ֹל תּוֹ 9הַק כַּקף הָ ְר ָחבָ ה .כָֹּל זֹאת כְּ ֶשׁבֵּ ינְ Hוּבֵ ין
הַק ַקקּ ְר ַקֱקע ַקמ ְפ ִריִדוֹת כְּ עֶ ְשׂ ִרים ַקאמּוֹת גֹּבַק הּ!
רוּעים עַק ֹל ַקמצָּ ע
הֵ ם ָמ ְצאוּ עַק ְצ ָמם ְשׂ ִ
נ ְֻקֱק ֶשׁה ,הַק מֻּק ְרכָּב ִמ ְמּאוֹת ִ'פּגְ זֵי' אֶ בֶ ן ְשׁח ִֹרים
וַק עֲק גַקֹלְ גַּקלִּ ים .כָֹּל אֶ ָחִד ָכּזֶה – נִ ְרעַק ִד גִּ ְִדעוֹן
ֹל ַקַקמּ ְח ָשׁבָ ה – עָ ֹלוֹּל ֹלִ ְהיוֹת הַק פָּ גָז ֶשׁיּ ְִפגַּקעָ ,חס
ְהוִּדי
וְ ָחֹלִ יֹלָהְ ,בּ ַקאבָּ א ,א ֹו ִא ָמּא ,א ֹו ְבּכָֹל י ִ
ירוּשׁ ַקֹליִם ..הוּא ִה ְתרוֹמֵ ם ִבּנְ ִחישׁוּת
אַחֵ ר ִבּ ָ
וְ ָתפַק ס בָּ אֶ בֶ ן הָ ִראשׁ ֹונָה ֶשׁנִּ ְֱקֹלְ עָ ה ֹלְ יִָד ֹו
אַחת פָּ חוֹתִ ,ה ְתנַקחֵ ם,
וְ ִה ְשֹׁלִ יכָהּ הַק חוּצָ הַ .ק
וּפָ נָה אֶ ֹל הַק בָּ אָה בַּק תּוֹר .הַק חוּצָ ה!
כַּקמּה ַקדּקּוֹת
מוֹנְבַּק ז עָ ָשׂה כָּמוֹהוּ ,וְ כְָ ,9בּמֶ שֶָׁ 9
ִה ְשֹׁלִ יכוּ אֲק בָ נִים הַק חוּצָ ה אֶ ֹל עֲק ֵר ָמה ֶשׁהָ ֹלְ כָה
וְ ג ְָבהָ ה ֹלְ ַקמ ָטּה .וְ אָז נֶעֱצַק ר מוֹנְבַּק ז וְ ֹל ַקָחשׁ
ְבּבֶ הָ ֹלָהֶ .
"רגַקע> ,א ָח ַקשׁ ְבנוּ ָמה ְיֱִק ֶרה כְּ ֶשׁיַּקגִּיעוּ
הָ רו ָֹמ ִאים בַּק בּ ֱֶֹקר וְ ְיִראוּ אֶ ת הָ אֲק בָ נִים ֹלְ ַקמ ָטּה..
ישׁהוּ ִ'טפֵּ ֹל' בַּק כַּקף! חוּץ
הֵ ם י ִָבינוּ ִמיִָּד ֶשׁ ִמּ ֶ
ִמזֶּה ,הֵ ם יָשׁוּבוּ וְ יַקעֲק ֹלוּ אֶ ת הַק כֹֹּל אֶ ֹל הַק כַּקף
וְ יו ִֹריִדוּ אֶ ת כָֹּל עֲק ָמֹלֵנוּ ֹלְ ִט ְמיוֹן!".
ז ֹו הָ י ְָתה בֶּ אֱ מֶ ת ְבּעָ יָה ֱָק ָשׁה .גִּ ְִדעוֹן ֱִקמֵּ ט
אֶ ת ִמ ְצחוָֹ ,ח ַקשׁב ְבּמֶ ֶרץ וֹּלְ פֶ ַקתע אוֹרוּ עֵ ינָיו.
"נ ְַקח ִבּיא אֶ ת כָֹּל הָ אֲק בָ נִ ים ֶשׁזּ ַקָר ְֱקנוְּ ,בּ ַקמ ְח ַקסן
הָ אֹ כֶֹל! מֵ אֲק חו ֵֹרי אַֹלְ פֵ י ַקשׂ ֱִקיּוֹת הָ אֹ כֶֹל
הַק ְשּׁחֹרוֹת! ִאישׁ >א י ִָשׂים ֹלֵב אֲק ֹלֵיהֶ ן ָשׁם".
"וּמה נַקעֲק ֶשׂה ִעם שׁוֹמֵ ר ַקמ ְח ַקסן הָ אֹ כֶֹלִ ,עם
ָ
גָּיוּס הָ ָר ָשׁע?"ִ ,ה ְֱק ָשׁה מוֹנְ בַּק ז ְבּ ִהגָּיוֹן ,וְ גִ ְִדעוֹן
'תּרוּץ' נֵאוֹת עַק ֹל הַק קֻּק ְשׁיָא" .אֵ ין
>א י ַקִָדע ֹלו ַקֹמר ֵ

ֵ ּכןּ ָ ,ברו ¿ּך ַקה ּ ֵׁ˘ם!
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ֹלָנוּ ְבּ ֵר ָרה אַחֶ ֶרת .הָ בָ ה נ ְֵר ִָדה"ִ ,ה ִצּיעַק ,
"וְ נִ ְראֶ ה ,אוֹּלַקי נִ ְר ַקדּם עַק ֹל ִמ ְשׁ ַקמ ְרתּוֹ?".
הֵ ם י ְָרִדוּ ִבּזְ ִהירוּת בַּק סֻּק לָּם ,עָ ְמסוּ עַק ֹל
זְ רוֹעו ֵֹתיהֶ ם ִמן
אַבנֵי הַק פָּ גָז הַק כְּ בֵ ִדוֹת,
ְ
וְ ִה ְת ַקֱק ְדּמוּ ִבּ ְשׁ ִפיפָ ה אֶ ֹל עֵ בֶ ר ַקמ ְח ַקסן הָ אֹ כֶֹל
הָ עֲק נֱָקֹ .לִ בָּ ם נִ ֵתּר ִמ ִשּׂ ְמ ָחהִ ,בּ ְראו ָֹתם כִּ י
אָמר גִּ ְִדעוֹן כֵּן הָ יָה .גָּיוּס,
ְבּ ִִדיּוֱּק כַּקאֲק ֶשׁר ַק
הַק שּׁוֹמֵ ר הַק נֶּאֱ ָמן ,הָ יָה ָשׂרוּעַק עַק ֹל ִמ ְפ ַקתּן הָ אֹהֶ ֹל
נוֹחֵ ר ְבֱּקוֹֹלַ .קֱקנְ ַקֱקן ַקייִן ָמֹלֵא ֹלְ מֶ חֱ צָ ה ֶשׁנָּח
ֹלְ ִצדּ ֹו ִה ְס ִבּיר אֶ ת הַק תּוֹפָ עָ ה .הֵ ם ָחֹלְ פוּ מֵ עָ ֹלָיו
ִבּזְ ִהירוּתִ ,מ ְת ַקא ְפּ ֱִקים ֶשׁ7א ֹלְ הַק עֲק נִ יֱק ֹל ֹו
יטה הַק ִהיא ֶשׁהֶ עֱנִ יֱק ִבּ ְשׁעָ ת ֹו
יטה ,כּ ְַקבּ ִע ָ
ְבּ ִע ָ
ָמ ְר ְדּכַקי ֹלְ הָ ָמןְ ,בּ ַקמצָּ ב דּוֹמֶ ה .הֵ ם הֶ ְח ִבּיאוּ אֶ ת
הָ אֲק בָ נִ ים אֲק ֶשׁר הֵ ִביאוּ עָ מֹ ֱק מֵ אֲק חו ֵֹרי ַקשׂ ֱִקיּוֹת
וּמהֲק רוּ ֹלָשׁוּב עַק ֹל ִע ְֱקבו ֵֹתיהֶ ם ,עַק ֹל
הָ אֹ כֶֹל ִ
ְמנָת ֹלְ הָ ִביא כַּקמּוּת נוֹסֶ פֶ ת ,תּוֶֹ 9שׁהֵ ם
חוֹֹלְ ִפים שׁוּב מֵ עַק ֹל גָּיוּסְ ,בּ ִשׂיא הַק זְּ ִהירוּת.
הַק כַּקף הָ ֹלְ כָה וְ ִה ְתרו ְֱֹקנָה ,כַּקאֲק ֶשׁר עַק ֹל כָֹּל אֶ בֶ ן
נוֹסֶ פֶ ת ִמ ְת ַקח ְבּ ִטים הַק ְיֹּל ִִָדים בַּק ָסּפֵ ֱק הַק ְמּעַק נֶּה:
ֹלִ זְ רֱֹק הַק חוּצָ ה א ֹו אוֹּלַקי ַקמ ְס ִפּיֱק וְ ַקִדי> .א הָ יָה
יציםֶ ,שׁעָ ְמִדוּ
ָמה ֹלְ ַקֱקנֵּא ִבּ ְשׁנֵי הַק נְּ עָ ִרים הָ ַקא ִמּ ִ
יסא,
ִבּ ְפנֵי ִה ְתֹל ְַקבּטוּת >א ַקֱקלָּה ִבּכְ ֹלָֹל .מֵ ַקחִד גִּ ָ
כָֹּל אֶ בֶ ן ֶשׁיּ ַקְסלְּ ֱקוּ ִמן הַק כַּקףִ ,היא אוֹּלַקי הַק צָּ ֹלַקת
צוּרה.
נְ פָ שׁוֹת נוֹסֶ פֶ ת ֹלְ י ִַקקּ ֵיריהֶ ם ֶשׁבָּ ִעיר הַק נְּ ָ
יסא ,אָסוּר ֹלָהֶ ם ֹלְ רו ֱֵֹקן הַק כֹֹּל ,כִּ י אָז,
מֵ ִאיִדָ 9גִּ ָ
כַּקאֲק ֶשׁר י ְִמ ְשׁכוּ בַּק בּ ֱֶֹקר הָ רו ָֹמ ִאים בַּק חֲק בָ ֹלִ ים,
אֶ ת הַק כַּקףֹ ,לִ ְֱק ַקראת הַק יּ ְִריָּה הַק גְּ ִד ֹוֹלָה ,יָחוּשׁוּ
הָ ְר ָשׁ ִעים ִמיִָּד כִּ י הַק כַּקף אֵ ינָהּ כְּ בֵ ִָדה ַקדּיָּה..
וִ יגַקלּוּ אֶ ת הַק ַקתּ ְר ִמית!
ישׁית ֹלִ ְפנוֹת הַק בּ ֱֶֹקר ,הֵ ִאיר
וְ ַקרֱק בַּק ָשּׁעָ ה הַק ְשֹּׁלִ ִ
הָ ַקר ְעיוֹן ְבּמוֹח ֹו ֶשֹׁל מוֹנְבַּק זֶ ,שׁ ָקּפַק ץ עַק ֹל ְמֱקוֹמ ֹו
ִבּ ְמרוֹמֵ י הַק כַּקף ,מֵ רֹב ִה ְת ַקרגְּשׁוּת וְ כִ ְמעַק ט ֶשׁנָּפַק ֹל
הַק חוּצָ ה" ..אֲק נ ְַקחנוּ נְרו ֱֵֹקן אֶ ת כָֹּל הַק כַּקף!"ִ ,הכְ ִריז
ְבֹּלַקהַק ט ,כְּ ֶשׁהוּא כּוֹבֵ שׁ ְבּכו ַקֹח אֶ ת ֱקוֹֹל ֹו
אַחת!".
הַק ִמּ ְתֹלַקהֵ ב>" .א נ ְַקשׁ ִאיר אֲק ִפלּוּ אֶ בֶ ן ַק
"מה? אֵ י ?9אֲק בָ ֹל הֲק ֵרי"...
ָ
"אֲק נ ְַקחנוּ הוֹֹלְ כִ ים ֹלְ ַקמלֵּא אֶ ת כָֹּל הַק כַּקף
בַּק ַקשּׂ ֱִקיּוֹת הַק ְשּׁחֹרוֹת ,גְּ ִדוּשׁוֹת הַק פֵּ רוֹת
"מ ְשֹׁלו ַקֹח
הַק טּו ִֹבים!" ,ז ְָרחוּ פָּ נָיו ֶשֹׁל מוֹנְ בַּק זִ .
ָמנוֹת ִמן הַק ָשּׁ ַקמיִם ...אֵ י> 9א ָח ַקשׁ ְבנוּ עַק ֹל זֶה
ֱקִֹדֶ ם?".
המשך יבוא

ָׁ˘ֹלוֹ ם ¿ֹל ָך יוֹ ָמ ƒני ַקה ָ ּי ָ˜ר,
ָמ ָחר ַקה ַקּ˙ ֲקא ƒר ¿
יך ֶׁ˘ ּבוֹ ָﬠ ַקֹלי ¿ֹל ַקה ¿ח ƒזיר
¿ֹל ֻק˜ ַקּפ˙ ¿ ּ
"ג ƒמיֹלוּ˙ ַקה ֲקח ָס ִƒדים" ֶׁ˘ֹל ַקר ּ ƒבי
ׁ¿˘מו ֵּאֹלֶ ,א˙ ¿סכוּם ַקה ַקה ¿ֹלוָ ָאה.

ַקה ¿ ּסכוּם ַקה ֶ ּזה ֶ ּב ¡א ֶמ˙ ָﬠ ַקזר ֹƒלי ¿מאוֹ ִד,
ו¿ ƒה ֵ ּנהֵ ,ה ַקכנ¿ ˙ּƒי ָ ּכאן ַקמ ֲקﬠ ָט ָפה ƒעם ׁ¿˘ ָטרוֹ ˙
¿מ ֻקס ִָדּ ƒריםָ .א ƒביא ֹלוֹ אוֹ ָ˙ם ¿ ּב ֶﬠ ¿ז ַקר˙ ַקה ּ ֵׁ˘ם,
ָמ ָחר ַק ּב ּב ֶֹ˜ר.

ַקר ּ ƒבי ׁ¿˘מו ֵּאֹל ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ך ַקמ ¿˜ ּƒפיִד
ַקﬠֹל ַקה ¿ח ָז ַקר˙ ַקה ַקה ¿ֹלוָ אוֹ ˙ ַק ּב ¿ ּז ַקמן.

ָׁ˘ֹלוֹ םַ ,קה ƒאם או ַקּכֹל
¿ֹל ƒה ָ ּכנֵ ס ֶאֹל ַקר ּ ƒבי ׁ¿˘מו ֵּאֹל?
¿ ּב ֶ˜ ֶׁ˘ר ַקֹל ¿ ּג ַקמ"ח

יח
ָ ּכֹל ַקה ¿ ּז ַקמן ִָדּ ַקא ¿ג ˙ּƒי ֶׁ˘ ָּמא ֹלֹא ַקא ¿ˆ ֹƒל ַק
¿ֹל ָה ׁ˘ƒיב ֶא˙ ַקה ַקה ¿ֹלוָ ָאה ¿ ּב ƒמ ֹּלו ָּא ּה ו ַקּב ¿ ּז ַקמן.
י˙י ¿ֹל ָכ ¿ך
ָ ּברו ¿ּך ַקה ּ ֵׁ˘ם ֶׁ˘ ָ ּז ƒכ ƒ

ֵאין ָ ּכאן ַקﬠ ¿כ ָׁ˘ו ׁ˘ƒעוּר
ֶׁ˘ֹל ַקר ּ ƒבי ׁ¿˘מו ֵּאֹל?

ƒמ ¿ˆ ַקט ֵﬠרַ ,קס ָ ּבא ֹלֹא ַק ּב ַק ּביּ ¿ ˙ ƒב ָׁ˘ ָﬠה
ָ ּכזֹא˙¿ ˙ּƒ .בִדּ ֹ˜ ¿ ּב ֵבי˙ ַקה ¿ ּכנֶ ֶס˙ ַקה ָ ּגִדוֹ ֹל,
או ַקֹּלי הוּא ֲקﬠ ַקִדי ƒן ָׁ˘ם ,מוֹ ֵסר ׁ˘ƒעוּר.

ַקה ּ ׁ˘ƒעוּר ¿ ּכ ָבר ƒה ¿ס ַקּ˙ ֵ ּים ֹƒל ¿פנֵ י ֲקח ˆƒי ָׁ˘ ָﬠה.
ַק ּכ ּ ƒנ ¿ר ֶאה ַקﬠ ¿כ ָׁ˘ו ָה ַקרב נ¿ ƒמ ָˆא ¿ ּב ֵבי˙
ַקה ּƒמ ¿ִד ָר ׁ˘ֹ ,לוֹ ֵמִד ¿ֹל ַקﬠ ¿ˆמוֹ .

ֲקאנ ƒי ֻקמ ¿כ ָרח ֹƒל ¿מˆֹא אוֹ ˙וֹ .
ַקה ַקה ¿ֹלוָ ָאה ַקח ֶ ּי ֶב˙ ַקֹל ¿חזֹר ַקה ּיוֹ ם.

ִבּ ְת ִחלַּקת הַק ָשּׁנָה ,כְּ ֶשׁעָ ֹלִ ינוּ ֹלְ כִ ָתּה
גְּבוֹהָ הִ ,ס ְפּרוּ ֹלָנוּ ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים
נּוּסים ֶשֹׁל "הַק כִּ תּוֹת
רוּעים וּבַק כִּ ִ
ֶשׁבָּ אֵ ִ
הַק גְּבוֹהוֹת"ָ ,תּ ִמיִד "ה ֹוֹלֵָ 9שׂמֵ ַקח" .כָֹּל
וּב ְב ִִדיחוֹת וְ אַף
בּוּרים ִ
סוֱּקים ְבּ ִִד ִ
הַק ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים עֲק ִ
אֶ ָחִד>א ַקמ ְֱק ִשׁיב...
כַּקמּה חֲק בֵ ִרים ָשׁ ַקמ ְענוּ אֶ ת זֶה וְ>א
אֲק נִי וְ עוִֹד ָ
נּוּסים ֶשׁהָ יוּ ֹלָנוּ בַּק ָשּׁנָה הַק קּו ִֶֹדמֶ ת
הֵ בַק נּוּ .הֲק ֵרי הַק כִּ ִ
הָ יוּ כָֹּל כְָּ 9מעַק נְיְנִים! וְ ֻקכלָּם ִה ְֱק ִשׁיבוּ ְמרֻק ָתּ ֱִקים!
אָז ֹל ָָמּה או ָֹתם יְ ֹל ִִָדים ,כְּ ֶשׁהֵ ם עוֹֹלִ ים כִּ ָתּה,
ִפּ ְתאוֹם הֵ ם מֻק כְ ָר ִחים ֹלַקעֲק שׂוֹת ַקרעַק שַׁ ,קרֱק כִּ י
"כָּכָה זֶה" בַּק כִּ תּוֹת הַק גְּבוֹהוֹת?
הֶ ְחֹל ְַקטנוּ ֶשׁאֲק נ ְַקחנוּ ַקדּוְ ֱָקא כֵּן נ ְַקֱק ִשׁיב .וְ אוֹּלַקי
עוִֹד ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים ְיִראוּ ֶשׁאֶ ְפ ָשׁר ֹל ֶָשׁבֶ ת
וֹּלְ הַק ְֱק ִשׁיב ,וְ>א ֱקו ֶֹרה כְּ ֹלוּם .זֶה אֲק ִפלּוּ ְמעַק נְ יֵן...
עַק כְ ָשׁוְ ,בּסוֹף הַק ָשּׁנָה ,אֲק נִי רוֹאֶ ה ֶשׁ ִה ְצֹל ְַקחנוּ!!
נּוּסים ֶשֹׁל הַק יּוֹם ,הָ אֲק וִ ָירה הַק כְּ ֹלָֹלִ ית יו ֵֹתר
בַּק כִּ ִ
יבים.
ְר ִצינִית וְ יֵשׁ הַק ְרבֵּ ה ֶשׁ ַקמּ ְֱק ִשׁ ִ
ֶעֱרֹ 9לְ ֶרגֶֹל יוֹם
נִזְכַּקר ִתּי בָּ זֶה הַק יּוֹם ,בַּק כִּ נּוּס ֶשׁנּ ַק
ְ
רוּסיֶ ,שֹׁל ַקר ִבּי
'חג הַק גְּאֻק לָּה' מֵ הַק ֶכֹּלֶא הָ ִ
הַק הֻק לּ ִֶֶדת וְ ַק
יטשׁ.
יִצ ָחֱק ,הָ ַקר ִבּי הַק קּוִֹדֵ ם ִמלְּ יוּבַּק אוִ ְ
יוֹסֵ ף ְ
צוּמים ֶשׁהָ יוּ
הַק ְמּנַקהֵ ֹל ִדּבֵּ ר עַק ֹל כּוֹחוֹת הַק נֶּפֶ שׁ הָ עֲק ִ
אַרצוֹת הַק ְבּ ִרית,
וּמי ָֻקסּר ֹלְ ְ
ֹל ַקָר ִבּיֶ ,שׁ ִהגִּיעַק ח ֹוֹלֶה ְ
יְּהוִּדי
וּמיִָּד פָּ ַקתח ְבּ ַקמעֲק ָרכָה ֹלְ ַקמעַק ן הַק ִחנּוּ 9הַק ִ
ִ
אַרצוֹת הַק ְבּ ִרית .וֹּלְ כָֹל אֵ לּוּ ֶשׁנִּסּוּ ֹלְ הַק ְס ִבּיר ֹל ֹו
ְבּ ְ
יֱקה ,"...הוּא
ֶשׁ"כָּאן זֶה >א ֵיֹלֵ ,9כִּ י זֹאת אָמֵ ִר ָ
יֱקה אֵ ינָהּ שׁ ֹונָה" – גַּקם בָּ הּ
עָ נָה ְבּת ֱֶֹקף ֶשׁ"אָמֵ ִר ָ
יְכוֹֹלִ ים ֹלְ ִה ְת ַקֱקיֵּם ַקחיֵּי יַקהֲק ִדוּת תּו ְֹס ִסים .וְ הוּא
יח!
ִה ְצֹלִ ַק
נִשׁאַר ֹלִ ֹלְ מִֹד ִמזֶּהֶ ,שׁכָֹּל אֶ ָחִד יָכוֹֹל
ֹלָנוּ ְ
נִמצָ אָ .תּ ִמיִד
ֹלְ הַק ְשׁ ִפּיעַק עַק ֹל הַק ְסּ ִביבָ ה ֶשׁבָּ הּ הוּא ְ
אֶ ְפ ָשׁר ֹלְ ַקשׁנּוֹת וֹּלְ ַקשׁפֵּ ר.
יּוּביִּים
כְּ ִתיבָ ה ֶשֹׁל ְדּבָ ִרים ְֱקִדו ִֹשׁים וְ ִח ִ
ֶשׁאֲק נ ְַקחנוּ נ ְֶח ָשׂ ִפים אֲק ֹלֵיהֶ ם ,הוֹפֶ כֶת או ָֹתם
ֹלְ חֵ ֹלֱֶק מֵ ִא ָתּנוּ ,וְ חו ֶֹרטֶ ת או ָֹתם אֶ ְצֹלֵנוּ בַּק לֵּב.
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

¿ ˙ּƒר ֶאהƒ ,ה ֵ ּנה ¿ּפ ַקסנ¿ ֵּ˙ר!

ָֹל ָּמה ַקא ָּ˙ה ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ך
ָׂ˘ ֵמ ַקחַ ,קא ָּ˙ה יוֹ ִֵד ַקﬠ ¿ֹלנַק ֵ ּגן
ּ ƒב ¿פ ַקסנ¿ ֵּ˙ר?

יָ כוֹ ֹל ֹƒל ¿היוֹ ˙ַ .קאף ַקּפ ַקﬠם ֹלֹא
ָ ּב ַקִד ¿˜ ˙ּƒי

אֶ ת הַק נְּ ִסיעָ ה וּמוּבָ ן ֶשׁכָֹּל
הַק ָתּכְ נִ ית נִ גְ נְ זָהֹ ,לִ ְמגִ נַּקת ֹלִ בָּ ן ֶשֹׁל
הַק מּוֹרוֹת.

צוֹפה נִ ְס ָתּרוֹת
ֶ
אוֹצר
כַּק ְספּוֹֹלָ ֱק ַקשׂר ָה ָ
ַקתּ ְפ ֱִקיִד ַקשׂר הָ אוֹצָ ר ֶשֹׁל ַקמ ְמ ֶֹלכֶת
מוֹאָבְ ,בּ ָראשׁוּת בָּ ֹלֱָק בֶּ ן ִצפּוֹר,
הוּא אַחֲק ָר ִאי ְמאוִֹד .הַק ַקמּ ְמ ָֹלכָה
וּמֹלֵאָה ְבּאוֹצָ רוֹת ,וַק אֲק נִ י
עֲק ִשׁ ָירה ְ
ְמנַקהֵ ֹל או ָֹתם ִבּ ְתבוּנָה ַקרבָּ ה
ֹלִ ְשׂ ִביעוּת ְרצוֹן הַק מֶּ ֹלֶ.9
כְּ ֶשׁ ָשּׁ ַקמ ְענוּ עַק ֹל ָמה ֶשׁעָ ָשׂה עַק ם
י ְִשׂ ָראֵ ֹל הַק נּוִֹדֵ ִד בַּק ִמּ ְִדבָּ ר ֹלָאֱ מֹ ִרי,
מֹּשׁה ַקרבָּ ם הָ ַקרג אֶ ת ִסיחוֹן
אֵ יֶ 9שׁ ֶ
הָ עֲק נֱָק וְ הֵ ם ַקמ ְמ ִשׁיכִ ים ֹלְ ִה ְת ַקֱקדֵּ ם
י ְִשׁירוֹת אֵ ֹלֵינוִּ ,מהֵ ר בָּ ֹלֱָק
ֹלְ הו ִֹציא מֵ אוֹצַק ר הַק ַקמֹּלְ כוּת ְסכוּם
>ח ֹלְ ִבֹלְ עָ ם,
כֶּסֶ ף גִָּדוֹֹל ,וְ ֹלִ ְשׁ ַק
הַק ְמּכ ֵ
ַקשּׁף וְ הַק קּוֹסֵ םֶ ,שׁיָּבוֹא ֹלְ ַקֱקלֵֹּל
אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ֹל.
בַּק ְתּ ִחלָּהִ ,בֹּלְ עָ ם >א ִה ְסכִּ ים.
בָּ ֹלֱָק הֵ ִבין ִמיִָּד :הוּא רוֹצֶ ה יו ֵֹתר
אתי מֵ אוֹצַק ר הַק ַקמּ ְמ ָֹלכָה
כֶּסֶ ף! הוֹצֵ ִ
וּמ ַקס ְרנוּ אוֹת ֹו
עוִֹד ְסכוּם גִָּדוֹֹל ָ
יחים.
ֹל ְַקשֹּׁלִ ִ
אַקִ 9בֹּלְ עָ ם הֵ ִשׁיב ֹלָהֶ ם" :הָ אֱ מֶ ת
ִהיא ֶשׁבָּ ֹלֱָק צָ ִריֹ 9לְ הָ ִביא ֹלִ י אֶ ת
כָֹּל הַק כֶּסֶ ף וְ הַק זָּהָ ב ֶשׁיֵּשׁ ֹלוֹ! ִאם
הוּא שׂ ֹוכֵר ַקחיָֹּלִ ים ְבּכָֹל הַק כֶּסֶ ף,
עֲק ַקִדיִן הוּא יָכוֹֹל ֹלְ הַק ְפ ִסיִד
בַּק ִמֹּלְ ָח ָמה .וְ ִאלּוּ אֲק נִ י ְמנַקצֵּ ַקח
ְבּוַק ַקדּאי!".

יח ַקחבַּק "ִד
אַחר ַקחג הַק פֶּ ַקסח תשֹל"אְ .שֹׁלִ ַק
זֶה הָ יָה ֹלְ ַק
ְהוִּדה ֵֹליְבּ ַקר ְס ֱִקיןָ ,ח ַקשׁב ֶשׁ ַקר ְעיוֹן
ְבּ ָמרוֱֹקוֹ ,הָ ַקרב י ָ
אַרגֵּן ְֱקבוּצַק ת מוֹרוֹתִ ,מבֵּ ית-סֵ פֶ ר
טוֹב י ְִהיֶה ֹלְ ְ
ַקחבַּק "ִד ְבּ ֱָקז ְַקבֹּלַקנְ ֱָקהֹ ,לִ נְ ִסיעָ ה ְמאֻק ְר ֶגּנֶת ֹלַקחֲק צַק ר הָ ַקר ִבּי
יטשׁ ִבּימֵ י הַק חֹפֶ שׁ הַק גִָּדוֹֹל.
ִמלְּ יוּבַּק אוִ ְ
כִּ ְשֹׁלו ִֹשׁים מוֹרוֹת ֱִק ְבֹּלוּ אֶ ת הַק הַק צָּ עָ ה
ְבּ ִה ְתֹלַקהֲק בוּת ,וְ הַק ָתּכְ נִ ית הֵ חֵ לָּה ֹלִ ְֱקרֹם עוֹר
דּוּרים וּכְ בָ ר הֻק זְ ְמנוּ
וְ גִ ִיִדים .נֶעֶ ְרכוּ כָֹּל הַק ִסּ ִ
יסה .הַק מּוֹעֵ ִד ֹלַקנְּ ִסיעָ ה נִ ְֱקבַּק ע ֹלְ יוֹם
כּ ְַקר ִטיסֵ י הַק ִטּ ָ
ִראשׁוֹן ,י"ח ְבּ ַקתמּוּז.
ְבּ ָשֹׁלָב זֶה כּ ַקָתב הָ ַקרב ַקר ְס ֱִקין ֹל ַקָר ִבּי עַק ֹל הַק נְּ ִסיעָ ה
וּב ֵקּשׁ אֶ ת ִבּ ְרכָּת ֹו ֹלְ הַק ְצֹל ָָח ָתהָּ .חֹלְ פוּ
הַק ְמּתֻק כְ ֶננֶת ִ
י ִָמים אֲק ָח ִִדים ְ
וּתשׁוּבַק ת הָ ַקר ִבּי ִהגִּ יעָ הִ .סגְ נ ֹונָהּ
עו ֵֹרר ִה ְשׁתּו ְֹממוּת >א ְֱק ַקטנָּה .הָ ַקר ִבּי כּ ַקָתב" :עַק ֹל-
ִפּי ִשׁנּוּי הָ רוּחוֹת הֶ ָחֹל ִמזְּ ַקמן ֹלִ זְ ַקמן ְבּכ ַָקמּה
ְמֱקוֹמוֹת )ִ (...אי-אֶ ְפ ָשׁר ֹלְ ַקשׁעֵ ר מֵ רֹאשׁ ַקמצַּק ב-
רוּח אַחֲק ֵרי כּ ַָקמּה וְ כ ַָקמּה חֳ ִָד ִשׁים .אֵ ין כְּ ַקִדאי
הָ ַק
ֶשׁמּו ְֹסִדו ֵֹתינוּ ָשׁם י ְִתעַק ְסֱּקוּ ְבּ ָמה ֶשׁהוּא חוּץ
אַחת-כּ ַָקמּה-
מֵ ִענְ ְינֵי ִחנּוּ 9וְ י ְִראַת ָשׁ ַקמיִם ,וְ עַק ֹלַ -ק
אַרגֵּן נְ ִסיעוֹת חוּץ ֹלִ ְמ ִִדינ ָָתם –
וְ כ ַָקמּה ֶשׁ7א ֹלְ ְ
]אַף-עַק ֹלִ -פּי[ ֶשׁלְּ עֵ ת עַק ָתּה >א ִאכְ פַּק ת ֹלָהֶ ם
]=ֹל ִַקשֹּׁלְ טוֹנוֹת[ זֶה".
נִ כַּקר הָ יָה ִמ ִדּ ְב ֵרי הָ ַקר ִבּי כִּ י הוּא ח ֹוזֶה ְבּעֵ ינֵי-
רוּח ֹו ִה ְתפַּק ְתּחוּת כָֹּלְ ֶשׁ ִהי ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ֹלָהּ הַק ְשׁפָּ עָ ה
עַק ֹל הַק נְּ ִסיעָ הַ .קמ ִהי ִה ְתפַּק ְתּחוּת ז ֹו – >א פֵּ ֵרשׁ
הָ ַקר ִבּיִ .אם כָּ 9וְ ִאם כָּ ,9הָ יָה בָּ רוּר ֶשׁהָ ַקר ִבּי שׁ ֹוֹלֵֹל

ִדּ ְבּרוּ עַק ֹל מוֹת ֹו ֶשֹׁל הַק מֶּ ֹלֶ 9וְ הֵ ן
יְּהוִּדים,
ז ְָרעוּ פַּק ַקחִד ְבֹּלֵב הַק ִ
ֱָק ְר ְבּנו ֶֹתיהָ
ֶשׁ ָח ְשׁשׁוּ ֹלִ ְהיוֹת
ָמוּסיָה.
אַנְדּ ָרֹל ְ
הָ ִראשׁוֹנִים ֶשֹׁל הָ ְ

ָחֹלְ פוּ חֳ ִָד ִשׁיםְ .בּיוֹם ִשׁ ִשּׁי ט"ז
ְבּ ַקתמּוּז ִצֹלְ צֵ ֹל הַק טֶּ ֹלֶפוֹן ְבּבֵ ית ֹו ֶשֹׁל
הָ ַקרב ַקר ְס ֱִקין .עַק ֹל הַק ַקקּו הָ יָה ִאישׁ-
הַק ֶקּ ֶשׁרֶ ,שׁהֻק ְפ ַקֱקִד עַק ֹל הַק עֲק בָ ַקרת
הו ָֹראוֹת ִמ ַקמּזְ כִּ ירוּת הָ ַקר ִבּי אֶ ֹל
ְשֹׁלִ יחֵ י ַקחבַּק "ִד ִבּ ְמ ִִדינוֹת אֵ ירוֹפָּ ה
סוִּדֱק
ָ
יֱקה ,הָ ַקרב נ ְַקח ָמן
אַפ ִר ָ
וְ ְ
ִמלּוֹנְ ִדוֹןְ .בּ ִפיו הָ יָה מֶ סֶ ר ָחשׁוּב
ֹלְ הַק עֲק ִביר אֶ ֹל הָ ַקרב ַקר ְס ֱִקין.
"הָ ַקר ִבּי הו ָֹרה ֹלִ ְמסֹר ֹלְ,H
ֶשׁ ְבּ ַקשׁבָּ ת ז ֹו ַקתּעֲק רְֹ 9בּבֵ ית-הַק כְּ נֶסֶ ת ֶשׁלְּ,H
ְבּ ֱָקז ְַקבֹּלַקנְ ֱָקהִ ,ה ְתוַק עֲק ִדוּת חֲק ִס ִיִדית ִעם ְבּנֵי
ְֱק ִהלּ ְָת .Hבַּק ִה ְתוַק עֲק ִדוּת יֵשׁ ֹלְ ַקִדבֵּ ר ְבּנו ֵֹשׂא – ִ'מ ְפּנֵי
אַרצֵ נוּ' וְ ֶשׁעַק ֹל-יְִדֵ י הָ אֱ מוּנָה
חֲק ָטאֵ ינוּ גָֹּלִ ינוּ מֵ ְ
וְ הַק ִבּ ָטּחוֹן נִ זְ כֶּה ֹלָצֵ את מֵ הַק גָֹּלוּת"...
ַקמ ְר ִבּית ְבּנֵי הַק ְקּ ִהלָּה ָשׁהוּ ְבּאוֹת ֹו זְ ַקמן ְבּחֻק ְפ ָשׁה,
ִמחוּץ ֹל ִָעיר .הָ ַקרב ַקר ְס ֱִקין ִמהֵ ר ֹלְ ִה ְת ַקֱק ֵשּׁרִ ,בּ ְמעַק ט
יִדיו
יסת הַק ַקשּׁבָּ ת ,אֶ ֹל כָֹּל י ְִִד ָ
הַק זְּ ַקמן ֶשׁנּו ַקֹתר עַק ִד כְּ נִ ַק
וּמכּ ָָריו ֶשׁנּו ְֹתרוּ בָּ ִעירֹ ,לְ הַק זְ ִמינָם ֹל ִַקה ְתוַק עֲק ִדוּת
ַק
הַק ְמּיֻקחֶ ִדֶ ת ֶשׁ ֵתּעָ ֵרְ 9בּ ַקשׁבָּ ת ,כְּ ִמ ְצוַק ת הָ ַקר ִבּי.

וְ אָז ִפּ ְתאוֹם ִה ְתפָּ ֵרץ ֹלְ בֵ ית-הַק כְּ נֶסֶ ת ִבּ ְסעָ ָרה
אֶ ָחִד ִמ ְבּנֵי הַק ְקּ ִהלָּה" .אֵ ינְ כֶם יו ְִֹד ִעים ָמה
ימה
וּבנְ ִשׁ ָ
ִמ ְת ַקרחֵ שׁ בַּק חוּץ?!"ָ ,שׁאַֹל ְבּבֶ הָ ֹלָה ִ
ְֱקטוּעָ ה .הַק מֶּ ֹלֶ 9נֶהֱ ַקרג! אֵ ין נֶפֶ שׁ ַקחיָּה בָּ ְרחוֹבוֹת!
יפים אֶ ת הָ ִעיר וְ כָֹל
כּוֹחוֹת ִמ ְשׁ ָט ָרה ְמ ִצ ִ
הַק יּ ִ
ְהוִּדים ִמ ְס ַקתּגְּ ִרים ְבּבָ ֵתּיהֶ ם .צָ ִריֹ 9לְ ַקמהֵ ר
וֹּלְ ִה ְס ַקתּ ֵתּר כִּ י ִאי-אֶ ְפ ָשׁר ֹל ַקִָדעַק ת ָמה י ְִהיֶה!"...

וְ ְ
אַחר הַק ְתּ ִפלָּה ,נֶעֶ ְרכוּ
אָמנָםְ ,בּיוֹם הַק ַקשּׁבָּ תֹ ,לְ ַק
עוִּדה וְ כ ַָקמּה עֲק ָשׂרוֹת
שֻׁק ֹלְ חֲק נוֹת בֵּ ית-הַק כְּ נֶסֶ ת ֹלִ ְס ָ
ִמיְּהוִּדֵ י הַק ְקּ ִהלָּה ִה ְתי ְַקשּׁבוּ ֹלְ ִה ְתוַק עֵ ִד י ְַקח ָדּו .בֵּ ין
"ִדיִּים ֹל ִַקפּ ִ
הַק נִּ גּוּנִ ים הַק ַקחבַּק ִ
יּוּטים ְבּנ ַקֻקסּח ָמרוֱֹקוֹ,
ִה ְשׁ ִמיעַק הָ ַקרב ַקר ְס ֱִקין ִדּ ְב ֵרי תּו ָֹרה וְ ִה ְתעו ְֹררוּת.

ֹלְ ִמ ְשׁ ַקמע הַק חֲק ִָדשׁוֹת הַק ַקמּ ְִד ִהימוֹת >א ִאבֵּ ִד הָ ַקרב
ַקר ְס ֱִקין אֶ ת עֶ ְשׁתּוֹנו ָֹתיו .הוּא הו ָֹרה ֹלְ ֻקכלָּם
ֹלְ ִה ָשּׁאֵ ר ְבּבֵ ית-הַק כְּ נֶסֶ ת וְ ָשֹׁלַקח כּ ַָקמּה ְצ ִע ִירים
גְּ בַק ְר ָתּנִ ים ֹלִ נְ עֹֹל אֶ ת כָֹּל הַק ְפּ ָת ִחים וְ ֹלִ ְשׁמֹ ר
גוּרים .כָָּ 9חֹלְ פוּ ָשׁעוֹת אֲק ָחִדוֹת.
עֲק ֹלֵיהֶ ם ְס ִ
אֹרע הַק ַקמּ ְס ִעיר
וּפ ָרטֵ י הַק ְמּ ָ
בֵּ ינְ ַקתיִם י ְָצאָה הַק ַקשּׁבָּ ת ְ
הֵ חֵ לּוּ ֹלִ ְִד>ף ִט ִפּיןִ -ט ִפּין אֶ ֹל הַק ִצּבּוּר.
נו ַקִֹדע כִּ י ְבּאוֹת ֹו יוֹם ָחֹל יוֹם-הֻק לּ ְַקִדתּ ֹו ֶשֹׁל הַק מֶּ ֹלֶ,9

אֲק וִ ָירה ְמיֻקחֶ ִדֶ ת ֶשֹׁל ִה ְתעַק לּוּת הַק נֶּפֶ שׁ ָשׂ ְר ָרה
אָרכָה ָשׁעוֹת אֲק ָחִדוֹת וְ נִ ְמ ְשׁכָה
בַּק ִה ְתוַק עֲק ִדוּתֶ ,שׁ ְ
עַק ִד עֲק ֹלוֹת הַק ִמּנְ ָחהִ .בּ ְמי ָֻקחִד ִה ְת ַקח ְמּ ָמה הָ אֲק וִ ָירה
כַּקאֲק ֶשׁר ֹלְ עֵ ת צָ הֳ ַקריִם ִה ְצ ָט ְרפוּ ֹל ִַקה ְתוַק עֲק ִדוּת
עֲק ָשׂרוֹת ִמ ַקתֹּלְ ִמיִדֵ י י ְִשׁיבַק ת ַקחבַּק "ִד בָּ ִעיר.

ֱקֹרבָ יו
וּמ ָ
וְ הוּא ִבּ ֵקּשׁ ֹל ְַקחגֹּג אוֹת ֹו ִעם ִיְִד ָיִדיו ְ
נוּפיַקת
אַחִד הַק יְּעָ רוֹתֹ .ל ַָקמֱּקוֹם ִהגִּיעָ ה כְּ ְ
ְבּ ַק
מו ְֹר ִִדיםֶ ,שׁ ְבּר ָ
ַקנְֱקה,
ֹאשׁם רֹאשׁ הָ ִעיר ֱָקז ְַקבֹּל ָ
אָרבוּ ֹלַקמֶּ ֹלֶ,9
נוּפיָהֶ ,שׁ ְ
או ְֹפ ֱִקיר ְשׁמוַֹ .קח ְב ֵרי הַק כְּ ְ
הֵ חֵ לּוּ ֹלִ ירוֹת ְבֹּלִ י הַק ְב ָחנָה .הַק ִיְִּדיעוֹת הָ ִראשׁוֹנוֹת

ְבּהֶ ְמשֵׁ 9הַק ַקלּ ְיֹלָה דֻּק וַּק ח כִּ י הַק מֶּ ֹלֶ9
>א מֵ ת ,אַקַ 9קמצָּ ב ֹו עֲק ַקִדיִן אֵ ינ ֹו
בָּ רוּרַ .קרֱק בַּק חֲק צוֹת נִ ְמ ַקסר הַק ִסּפּוּר
אָחז
אַחִד הַק מּו ְֹר ִִדים ַק
ִבּ ְשֹׁלֵמוּתוַֹ :ק
בַּק מֶּ ֹלִֶ 9
וּב ֵקּשׁ ֹלְ ַקח ְסֹּל ֹו ִבּ ִיריָּה .הַק מֶּ ֹלֶ9
ִדּבֵּ ר אֶ ֹל ֹלִ בּ ֹו וְ הַק מּו ֵֹרִד הַק נִּ ְרגָּשׁ
ִה ְתבַּק ֹלְ בֵּ ֹל וּפָ ַקרץ ִבּ ְבכִ י .כָּ 9נִ ְצֹּלוּ ַקחיֵּי
הַק מֶּ ֹלֶ .9עוִֹד ְבּאוֹת ֹו ַקֹל ְיֹלָה ָשׁב
הַק מֶּ ֹלֶֹ 9לֶאֱ חֹז ְבּהֶ גֶה הַק ִשֹּׁלְ טוֹן.
ַקח ָיֹּלָיו ִח ְסֹּלוּ אֶ ת כָֹּל הַק מּו ְֹר ִִדים ,בָּ הֶ ם ְשׁנֵים-
עָ ָשׂר ֶגּנ ֶָרֹלִ ים ִבּ ְצבָ א ָמרוֱֹקוַֹ .קרֱק אָז יָכְ ֹלוּ יְהוִּדֵ י
ָמרוֱֹק ֹו ֹלִ נְ שֹׁם ֹלִ ְרוָ ָחה.
ֹלְ ָמחֳ ָרתְ ,בּיוֹם ִראשׁוֹן י"ח ְבּ ַקתמּוּז – הַק יּוֹם
יסה ֶשֹׁל
מוּרה ֹלְ ִה ְת ַקֱקיֵּם הַק ִטּ ָ
ֶשׁבּוַֹ ,קכּזָּכוּר ,הָ י ְָתה אֲק ָ
ְֱקבוּצַק ת הַק מּוֹרוֹת ֹלַקחֲק צַק ר הָ ַקר ִבּי – נו ַקִֹדע ֶשׁ ְקּבוּצָ ה
ֶשֹׁל הַק מּו ְֹר ִִדים הֵ כִ ינָה גּ ְַקרזִ נִּ ים וְ ַקסכִּ ינִ ים כְּ ִדֵ י ֹלִ ְטבּ ַקֹח
ְהוִּדיַ .קרֱק אָז ִה ְתבָּ ֵרר גֹּ ִדֶ ֹל הַק נֵּס
ְבּתו ָֹשׁבֵ י הָ רֹבַק ע הַק יּ ִ
יִדת הַק מּו ְֹר ִִדים.
ֶשׁאֵ ַקרע ִעם הַק צָּ ֹלַקת הַק מֶּ ֹלֶ 9וֹּלְ כִ ַק
נִמֹלֵי-הַק ְתּעוּפָ ה ְבּ ָמרוֱֹק ֹו
נִסגְּרוּ ְ
ִבּגְ ֹלַקֹל הַק ַקמּצָּ ב ְ
ֹלִ ְתנוּעַק ת ְמטו ִֹסיםִ .מי ֶשׁ ְבּכָֹל-זֹאת ִה ְתעַק ֵקּשׁ
ֹלָטוּס ,נִֹלְ ַקֱקח ֹלַקחֲק ֱִק ָירה בַּק חֲק ָשִׁד ֶשׁיֵּשׁ ֹל ֹו ֱֶק ֶשׁר
"רֱק אָז הֵ בַק נּוּ אֶ ת ִדּ ְב ֵרי הָ ַקר ִבּי ֶשׁ ִ'אי-
ֹלַקמּו ְֹר ִִדיםַ .ק
כַּקמּה
רוּח אַחֲק ֵרי ָ
אֶ ְפ ָשׁר ֹלְ ַקשׁעֵ ר מֵ רֹאשׁ ַקמצַּק ב הָ ַק
וְ ָ
נְסיעוֹת חוּץ
אַרגֵּן ִ
כַקמּה חֳ ִָד ִשׁים' וְ ֶשׁעַק ֹל-כֵּן '>א ֹלְ ְ
ֹלִ ְמ ִִדינ ָָתם'ֹ .לָנוּ עַק ְצמֵ נוּ אֵ ין כָֹּל ָספֵ ֱק ,כִּ י כָֹּל
הַק ִה ְתוַק עֲק ִדוּת הַק ִפּ ְתאו ִֹמית ֶשׁהָ ַקר ִבּי הו ָֹרה ֹלָנוּ ֹלְ ַקֱקיֵּם
ְבּאו ָֹתהּ ַקשׁבָּ ת נוֹעֲק ִָדה ֹלְ הַק ְמ ִתּיֱק אֶ ת הַק ִדּינִים
ַקנְֱקה",
אשׁי יְהוִּדֵ י ֱָקז ְַקבֹּל ָ
וֹּלְ הָ ִסיר אֶ ת הַק גְּ ז ֵָרה מֵ עַק ֹל ָר ֵ
ִסיֵּם הָ ַקרב ַקר ְס ֱִקין אֶ ת הַק ִסּפּוּר הַק מֻּק ְפֹלָא.

יֹלים
י˜ה :עוֹ ִד ¿מ ַקﬠט ַקמ ¿˙ ƒח ƒ
¿ˆ ƒב ָ
ׁ˘וּב ¿ׁ˘ֹל ֶֹ˘˙ ַקה ּ ָׁ˘בוּעוֹ ˙

ּƒ ˆƒ
יזה?
יפיֹ˘ׁ¿ :ל ֶֹ˘˙ ַקה ּ ָׁ˘בוּעוֹ ˙? ֵא ֶ

י˜הַ :קא ¿ּ˙ ֹלֹא זוֹ ֶכ ֶר˙ ƒמ ּ ָׁ˘ ָנה
¿ˆ ƒב ָ
"י ֵמי ֵ ּבין ַקה ּ¿מ ָˆ ƒרים" ֶׁ˘ ָ ּב ֶהם
ֶׁ˘ ָﬠ ¿ב ָרה? ¿
ƒמ ¿˙ ַקא ¿ ּב ֹƒלים ַקﬠֹל ֻקח ¿ר ַק ּבן ֵ ּבי˙ ַקה ּƒמ ¿˜ ָ ִּד ׁ˘.

יניֲ :קא ƒני ֵ ּכן זוֹ ֵכרƒ ˆָ .מים,
ּƒפ ƒ
יני
¿ו ַקגם ָאסוּר ַקֹל ֲקﬠ ׂ˘וֹ ˙ ָ ּכֹל ƒמ ֵ
¿ ִּד ָב ƒרים ׂ¿˘ ֵמ ƒחים ָ ּכ ָכה ֶזה
ָ ּכֹל ָׁ˘ ָנה ַק ּב ַּק˜ ƒיּ ¿ .ıכ ֶׁ˘ ֲקא ƒני ֶא ¡ה ֶיה
ָ ּגִדוֹ ֹלַ ,ק ּגם ֲקא ƒני ָאˆוּם!

י˜הָ :חס ¿ו ָׁ˘ֹלוֹ ם!!!
¿ˆ ƒב ָ

יניָֹ :ל ָּמה ָחס ¿ו ָׁ˘ֹלוֹ ם?
ּƒפ ƒ
ָֹל ָּמה ַקר˜ ַקא ֶּ˙ם ָּ˙ˆוּמוּ?

י˜ה ƒמ ¿˙ ַק ּכ ֵּון ֶׁ˘ ָחס ¿ו ָׁ˘ֹלוֹ ם
ָׂ˘ ƒריƒ ˆ¿ :ב ָ
ֶׁ˘ ֶ ּזה ַקי ¿מ ¿ ˘ׁƒ
יך ֹƒל ¿היוֹ ˙ ַקה ַּקמ ָ ּˆב ָ ּכֹל
ָׁ˘ ָנה! ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ¿מאוֹ ִד ¿מ ַק˜ ּƒוים ֶׁ˘עוֹ ִד
ַקה ּ ָׁ˘ ָנה ƒי ¿˙ ַק ּב ¿ּטֹל ּו ¿י ֵמי ֵ ּבין ַקה ּ¿מ ָˆ ƒרים
ו ּƒב ¿מ˜וֹ ָמם ƒי ¿ה ֶיה ָֹלנ ּו ַקחג ָאר ¿ֹך
יח ָיבוֹ א!
¿ו ָׂ˘ ֵמ ַקחּ ƒ ,כי ָמ ַ ˘ׁƒק

ּƒ ˆƒ
יפי :ו ּƒמי ָא ַקמר ָֹל ֶכם
ֶׁ˘ ֶ ּזה ֶ ּב ¡א ֶמ˙ ƒי ¿˜ ֶרה?

ָכּזֶה הוּא ִבֹּלְ עָ ם ,גַּקם גַּקאַוְ ָתן וְ גַקם
חוֹמֵ ִד אֶ ת כָֹּל ְממוֹן הָ אֲק חֵ ִרים .אֲק נִ י
ִיתי סוֹמֵ9
ִבּ ְמֱקוֹם בָּ ֹלֱָק >א הָ י ִ
עָ ֹלָיו ִבּגְ רוּשׁ!

יפים הַק ְצּבָ ִעים ֹלְ י ִֹפי הַק ְבּ ִריאָה! בַּק ָשּׁנִים הַק ְקִּדוּמוֹתְ ,בּנֵי
כַּקמּה מו ִֹס ִ
ָ
הָ ָ
אִָדם ֹל ְָמִדוּ ֹלְ הָ ִפיֱק צֶ בַק ע ִמן הָ עֲק ָשׂ ִבים ,מֵ עֲק ֹלֵי הַק פֶּ ַקרח הַק ִצּ ְבעוֹנִיִּיםִ ,מ ָשּׁ ְר ֵשׁי
הָ עֵ ִצים וַק אֲק ִפלּוּ ִמן הָ אֲק ִָד ָמהִ ...עם הַק זְּ ַקמן גִּלּוּ ֶשׁאֶ ְפ ָשׁר ֹלְ ִה ְשׁ ַקתּמֵּ שׁ גַּקם ְבּהַק ְפ ָרשׁוֹת בַּק עֲק ֹלֵי ַקחיִּים שׁוֹנִים.
הַק ֵשּׁם נ ַקָתן ֹלָהֶ ם אֶ ת הַק ְתּבוּנָה ֹל ְַקחֱקֹר וְ ֹלִ ְמצֹא אֶ ת הַק ְדּבָ ִרים ֶשׁיּוּכְ ֹלוּ ֹלְ הו ִֹציא מֵ הֶ ם ְצבָ ִעים עֲק ִמ ִיִדים
צוּרה יְסו ִִֹדית אֶ ת הַק חֹמֶ ר אוֹת ֹו רו ִֹצים ֹלִ ְצבֹּעַק  ,אַק 9בַּק ִד ְבּבַק ִד >א יַקהַק ְרסוּ אוֹתוֹ.
יִּצ ְבּעוּ ְבּ ָ
יביםֶ ,שׁ ְ
וְ י ִַקצּ ִ

בַּק סּוֹף ִבֹּלְ עָ ם ִהגִּ יעַק  ,אַחֲק ֵרי
אֱ>ֱקים ִה ְסכִּ ים ֶשׁ ֵיֹּלֵ ,9אַק9
ֶשׁהָ ִ
ֹלְ ַקֱקלֵֹּל הוּא >א נ ַקָתן ֹל ֹו – ַקרֱק
אָמ ְר ִתּי ָֹלכֶם ֶשׁ ִאי אֶ ְפ ָשׁר
ֹלְ בָ ֵרַ !9ק
ֹלִ ְסמֹ 9עָ ֹלָיו...

שּׁוּרים ְמי ָֻקח ִִדים.
ְמֹלֶאכֶת הַק ְצּ ִביעָ ה נ ְֶח ְשׁבָ ה בַּק יּ ִָמים הָ הֵ ם ֹלִ ְמֹלֶאכֶת ַקמ ְח ֶשׁבֶ ת הַק דּו ֶֹר ֶשׁת כִּ ִ
אַחר-כָּ 9גַּקם ְשׁ ֵכנֵיהֶ ם
ְהוִּדים וְ ַק
הַק צּו ְֹב ִעים הַק ְמּפ ְֻקר ָס ִמים ְבּיו ֵֹתר הָ יוּ הַק יּ ִ
סּוּריםָ .
הַק ִ
וּמה הַק פֶּ ֹלֶא? כְּ בָ ר בַּק ְתֱּקוּפָ ה בָּ הּ הָ ֹלַק 9עַק ם י ְִשׂ ָראֵ ֹל
בַּק ִמּ ְִדבָּ ר נִ ְִד ְר ָשׁה ִממֶּ נּוּ ְבּ ֱִקיאוּת וְ ִִדיּוֱּק ִבּ ְמֹלָאכָה זוֹ" :וְ עָ שׂוּ אֶ ת
הָ אֵ פוִֹד זָהָ בְ ,תּ ֵכֹלֶת וְ ְ
אַרגּ ָָמן ,תּ ֹוֹלַקעַק ת ָשׁנִ י וְ ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר."...

יפים
ְבֹּלִ י ַקתּ ֲקחֹלִ ִ
אַחר רוֹפֵ א מֻק ְמחֶ ה .יָעֲק צוּ
יס ָחה ָחֹלָה ְבּ ַקמחֲק ֹלַקת עֵ י ַקניִם וְ הֵ חֵ ֹל ֹלְ ִה ְתעַק נְ יֵן ַק
ַקר ִבּי בּוֹנְ ם ִמ ְפּ ִשׁ ְ
אָמר:
ֹל ֹו ֹלִ ְפנוֹת ֹלְ 'רוֹפֵ א ְפֹּל ִָאים' ,הַק ְמּ ַקרפֵּ א ַקמחֲק ֹלוֹת עַק ֹל יְִדֵ י ְסגֻקלּוֹת שׁוֹנוֹתִ .חיֵּ 9הַק צַּק ִדּיֱק וְ ַק
"חֲק זַק"ֹל או ְֹמ ִריםֶ ,שׁהַק ָקִּדוֹשׁ-בָּ רוּ-9הוּא הֶ ע ֱִמיִד אֶ ת ִבֹּלְ עָ ם כְּ ִדֵ י ֶשׁ7א ֹל ֵָתת ִפּ ְתחוֹן-פֶּ ה
ֹלְ אֻק מּוֹת-הָ ע ֹוֹלָםֶ .שׁכֵּן הַק גּ ֹויִים הָ יוּ יְכוֹֹלִ ים ֹלִ ְטעֹןֶ ,שׁ7א הֶ אֱ ִמינוּ ְבּמֹ ֶשׁה ַקרבֵּ נוּ ִמשּׁוּם
ֶשׁ ִה ְת ַקֱקשּׁוּ ֹלְ הַק אֲק ִמין ְבּכוֹחוֹת עַק ֹלִ -ט ְב ִעיִּים; אֲק בָ ֹל כַּקאֲק ֶשׁר הֶ אֱ ִמינוּ ְבּ ִבֹלְ עָ ם> ,א יָכְ ֹלוּ ֹלִ ְטעֹן
וּבכוֹחוֹת עַק ֹלִ -ט ְב ִעיִּים".
עוִֹד ֶשׁאֵ ין הֵ ם ַקמאֲק ִמינִ ים ְבּ ִִד ְב ֵרי נְ בוּאָה ְ
וְ ִסיֵּם" :אֲק נִ י ְמ ַקחפֵּ שׂ רוֹפֵ א ַקרֱק ִמשּׁוּם ֶשׁהַק תּו ָֹרה ִצוְּ ָתה 'וְ ַקרפֹּ א י ַקְרפֵּ א' ,אֲק בָ ֹל ִאם ַקא ֶתּם
ַקמ ְמֹלִ ִ
מוּטב ֶשׁאֶ ְפנֶה אֶ ֹל נְ ִביא-הָ אֱ מֶ ת ,הַק ַקמּגִּ יִד
ָ
יצים ֹלִ ְפנוֹת אֶ ֹל עו ֵֹשׂי ְסגֻקלּוֹת ,הֲק ֹלוֹא
הַק ָקִּדוֹשׁ ִמקּוֹזְ נִ יץ"...

יﬠה
¿ˆ ƒב ָ
י˜הָ :י ֶפהַ ,קה ּ ¿ׁ˘ ֵא ָֹלה ֶׁ˘ ָ ֹּל ¿ך ַקמ ּ ƒג ָ
ּ
ּ
¿ ּב ִƒד ּיוּ˜ ַק ּב ¿ז ַקמןּ ¿ .ב ִƒדיוּ˜ ַקה ּ ָׁ˘בו ַקּﬠ
¿ ּב ָפ ָר ַקׁ˘˙ ַקה ּ ָׁ˘בו ַקּﬠֵ ,י ׁ˘ ָֹלנ ּו ¿נבו ָּאה
יח.
ֵמ ַקה ּ˙וֹ ָרה ַקﬠֹל ¿ימוֹ ˙ ַקה ָּמ ַ ˘ׁƒק
ּ
)כןֲ ,קא ƒפ ֹּל ּו ָה ָר ָׁ˘ע ַקה ֶזה(
¿ ּכ ֶׁ˘ ּ ƒב ¿ֹל ָﬠם ֵ ּ
¿מ ַקנ ֵ ּבא ֶא˙ ָמה ֶׁ˘עוֹ ֵמִד ֹƒל ¿˜רוֹ ˙
ּ ƒב ¿רבוֹ ˙ ַקה ָ ּי ƒמים ¿ֹל ַקﬠם ƒי ׂ¿˘ ָר ֵאֹל ,הוּא
ˆוֹ ֶפה ֶא˙ ַקה ¿ּ˙˜ו ָּמה ַקה ¿ ּגִדוֹ ָֹלה
ֶׁ˘ ¿ ˙ּƒה ֶיה ¿ֹל ַקﬠם ƒי ׂ¿˘ ָר ֵאֹל ַקא ֲקח ֵרי ָ ּכֹל
יﬠ ֶא˙ ָה ָﬠם,
ַקה ָ ּג ֻקֹל ּיוֹ ˙¿ ,ו ַקה ֶּמ ֶֹל ¿ך ֶׁ˘ ּיוֹ ַ ˘ׁƒק
יח.
ֶזה ֶמ ֶֹל ¿ך ַקה ָּמ ַ ˘ׁƒק

