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ַקּ˙ ¿˜ ˆƒיר :ר' יוֹ ¿סֹל ָֹל ַק˜ח ַקה ¿ֹלוָ ָאה ¿ ּגִדוֹ ָֹלה ƒמ ֻּק˜ ַקּפ˙ ¿ ּ
יֹלנָ ה
"ג ƒמיֹלוּ˙ ֲקח ָס ִƒדים" ֶׁ˘ֹל ָה ַקרב ׁ¿˘מו ֵּאֹלָ ˘ֶׁ ,היָ ה יָ ִדו ַקּﬠ ¿ ּבו¿ ƒ
יﬠ ַקה ַקּ˙ ֲקא ƒר ¿
יך ֶׁ˘ ּבוֹ ָהיָ ה ָﬠ ָֹליו ¿ֹל ַקה ¿ח ƒזיר ֶא˙ ַקה ¿ ּסכוּם.
¿ ּב ַקֹל ¿מ ִָדנוּ˙וֹ  .ו¿ ƒה ֵ ּנה ƒה ּ ƒג ַק

 בַּק חֲק סוּת הַק חֲק ֵשׁכָהְ ,מרו ְֱֹקנִ ים הַק ְיֹּל ִִָדים אֶ ת הַק כַּקף
וּמה ִבּ ְמֱקוֹם? מוֹנְ בַּק ז ִה ְב ִריֱק
ִמ ִפּגְ זֵי הָ אֲק בָ נִ ים הַק ְשּׁחֹרוֹתָ .
ַקר ְעיוֹן :הַק ַקשּׂ ֱִקיּוֹת הַק ְשּׁחֹרוֹת ְמֹלֵאוֹת הַק פֵּ רוֹת ִמ ַקמּ ְח ַקסן
הָ אֹ כֶֹל הָ רו ָֹמ ִאי...
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יוֹר ִִדים
ַקמֹלְ ָאכִ ים עוֹֹלִ ים וְ ְ

הָ ַקר ְעיוֹן ֹלְ ַקמלֵּא אֶ ת הַק כַּקף ְבּ ִמינֵי ַקמאֲק כָֹל ,וְ כָ+
ֹלִ גְ רֹם ֹלָרו ָֹמ ִאים הָ ְר ָשׁ ִעים 'ֹלְ הַק ְפגִּ יז' אֶ ת
י ָ
צוּרה וְ אֶ ת תּו ָֹשׁבֶ יהָ הָ ְרעֵ ִבים,
ְרוּשׁ ַקֹליִם הַק נְּ ָ
ימה ֶשֹׁל ִמינֵי פֵּ רוֹת
'תּ ְחמֹ ֶשׁת' ְט ִע ָ
ִבּ ְב ַקרִד ַק
אַבנֵי ָמוֶת ְמסֻק כָּנוֹת;
תוֱּקיםִ ,בּ ְמֱקוֹם ְמ ַקטר ְ
ְמ ִ
רוּחם ֶשֹׁל הַק נְּ עָ ִרים,
הָ ַקר ְעיוֹן הַק זֶּה ִהֹלְ ִהיב אֶ ת ָ
וְ נָסַק +בָּ הֶ ם כּוֹחוֹת ְמחֻק ָדּ ִשׁים .שׁוּב ִט ְפּסוּ
וְ עָ ֹלוּ בַּק סֻּק לָּם וְ ִה ְשֹׁלִ יכוּ הַק חוּצָ ה אֶ ת הָ אֲק בָ נִ ים
הַק כְּ בֵ ִדוֹת ,אֶ בֶ ן אַחֲק ֵרי אֶ בֶ ן ,עַק ִד ֶשׁרו ְֱֹקנוּ אֶ ת
ֹלוּטין!
הַק כַּקף ֹלַקחֲק ִ
עַק ָתּה ִהגִּ יעַק תּוֹר ֹו ֶשֹׁל הַק ָשֹּׁלָב הַק ֵשּׁנִ י בַּק ִמּ ְבצָ ע,
וְ הֵ ם כְּ בָ ר הָ יוּ ְמיֻקזּ ִָעים ֹלְ ג ְַקמ ֵרי .הֵ ם עָ ְצרוּ
אשׁיהֶ ם כְּ ֹלַקפֵּ י
ֹלְ ֶרגַקע ֹלִ נְ שֹׁם עָ מֹ ֱק ,ז ְֱָקפוּ ָר ֵ
ַקמ ְעֹלָה וְ נ ְֶח ְרִדוּ ֹלִ ְראוֹת כִּ י זָהֳ ָרם ֶשֹׁל
וּב ְֱקצֵ ה הַק ָשּׁ ַקמיִם הֵ חֵ ֹל
הַק כּ ֹוכ ִָבים הוּעַק םִ ,
ֹלְ ִה ְס ַקתּמֵּ ן פַּק ס ַקדֱּק ֶשֹׁל ַקשׁ ַקחר...
'א נו ַקֹתר עוִֹד זְ מַק ן ַקרב .עוִֹד ְמעַק ט יֱָקוּם
הַק מַּק חֲק נֶה הָ רוֹמָ ִאי עַק ֹל ַקרגְ ֹלָיו ..הֵ ם אָזְ רוּ אֶ ת
ְשׁאֵ ִרית כּוֹחו ֵֹתיהֶ ם וְ ָשׁבוּ אֶ ֹל הָ אֹהֶ ֹל הָ עֲק נֱָק
יסים עַק ֹל כִּ ְתפֵ יהֶ ם ִמכָֹּל טוּב,
בְּ ִריצָ ה ,מַק עֲק ִמ ִ
וְ כָֹל זֹאת בְּ ִשׂיא הַק זְּ ִריזוּת וּבְ ִשׂיא
הַק ְמּ ִהירוּת ..אֲק בוֹי י ְִהיֶה ֹלָהֶ ם ִאם ִתּ ָתּ ֱֵקֹל
ַקרגְ ֹלָם ,חָ ֹלִ יֹלָה ,בְּ גוּפ ֹו ֶשֹׁל הַק שּׁוֹמֵ ר הַק יּ ֵָשׁן
וְ הוּא י ְִתעו ֵֹרר..
הֵ ם ִחלְּ ֱקוּ אֶ ת הַק ַקתּ ְפ ֱִק ִיִדים .מוֹנְ בַּק ז עָ ַקמִד
אַחת
בַּק חֲק ִצי גּ ְָבה ֹו ֶשֹׁל הַק סֻּק לָּםֹ ,לוֹפֵ ת ְבּיִָד ֹו הָ ַק
וּביִָד ֹו הַק ֵשּׁנִ יתֱָ ,קֹלַקט
אֶ ת הַק סֻּק לָּם ֹלְ בַק ֹל יִפּוֹֹלְ ,
אֶ ת ַקשׂ ֱִקיּוֹת הָ אֹ כֶֹל או ָֹתן ִה ְשֹׁלִ י +אֵ ֹלָיו גִּ ְִדעוֹן
אַחר זוֹ ,וְ שׁוּב ז ַקָרֱק או ָֹתן כְּ ֹלַקפֵּ י ַקמ ְעֹלָה,
בָּ ז ֹו ַק
ְמ ַקִדיֱֵּק ֹלִ ְֱק'עַק או ָֹתן אֶ ֹל תּוֹ +הַק כַּקף הָ ְר ָחבָ ה!
הַק פַּק ס הַק ָכּחֹֹל ִבּ ְֱקצֵ ה הַק ָשּׁ ַקמיִם ִה ְת ַקרחֵ ב וְ הָ ֹלַק+
ְבּ ֱֶקצֶ ב ָמ ִהיר ,כְּ ֱֶקצֶ ב ְדּ ִפיֱקוֹת ֹלִ בָּ ם ֶשֹׁל ְשׁנֵי
הַק גִּ בּו ִֹרים" .זֶהוּ!"ֱָ ,ק ָרא גִּ ְִדעוֹן ְבֹּל ַקַקחשׁ אֶ ֹל
אַחת
'מנָה' ַק
מוֹנְ בַּק ז" ,אֲק נִ י ָרץ ֹלְ הָ ִביא עוִֹד ָ
אַחֲק ר ֹונָה!".
מוֹנְ בַּק ז בָּ ֹלַקע אֶ ת רֻק קּוִֹ .אם י ְִתעו ֵֹרר עַק כְ ָשׁו ִמי
מֵ הָ רו ָֹמ ִאים – הוּא ,מוֹנְ בַּק ז ,י ֵָח ֵשׂף ִמיִָּדָ ,תֹּלוּי

וְ עוֹמֵ ִד ְבּאֶ ְמצַק ע הַק סֻּק לָּם...
גִּ ְִדעוֹן ִמהֵ ר בְּ כָֹל כּוֹח ֹו פְּ נִ ימָ ה אֶ ֹל הָ אֹהֶ ֹל,
הֶ ע ֱִמיס עַק ֹל ִשׁכְ מ ֹו ִמן הַק ַקשּׂ ֱִקיּוֹת ,וְ נ ְֶחפַּק ז
הַק חוּצָ ה ,כְּ ֶשׁהַק פַּק עַק םַ ,קדּוְ ֱָקא הַק פַּק עַק ם! 'א נִ זְ הַק ר
ַקדּיּ ֹו בְּ גֹ ִדֶ ֹל חֶ פְ זוֹנוֹ ,וּבְ ֹלִ י ֹל ִָשׂים ֹלֵבָ ,דּ ַקר+
בְּ ַקרגְ ֹל ֹו עַק ֹל אֶ ְצבַּק ע יִָד ֹו הַק מֻּק נַּקחַק תֶ ,שֹׁל הַק שּׁוֹמֵ ר
הַק יּ ֵָשׁן...
גִּ ְִדעוֹן אַף 'א ִה ְרגִּ ישׁ ְבּכָ ,+וְ ִה ְת ַקֱקדֵּ ם
הָ ֹלְ אָה ְבּ ָשׂשׂוֹן...
הַק ִמּ ְבצָ ע הַק גְּ אוֹנִ י עָ ַקמִד עַק ָתּה ֹלִ ְֱק ַקראת ִסיּוּמ ֹו
הַק מֻּק ְצֹלָח .הַק ַקשּׂ ִקּית הַק ְשּׁח ָֹרה הָ אַחֲק ר ֹונָה
הֻק ְשֹׁלְ כָה ְפּנִ ָ
ימה ,וּמוֹנְ בַּק ז וְ גִ ְִדעוֹן ִט ְפּסוּ אַף
ימה אֶ ֹל תּוֹ +הַק כַּקף,
הֵ ם בַּק פַּק עַק ם הָ אַחֲק ר ֹונָהְ ,פּנִ ָ
עַק ֹל ְמנָת ֹלְ ַקסדֵּ ר אֶ ת הַק ַקשּׂ ֱִקיּוֹת ְבּ ִמ ְפֹלָס ָשׁוֶה.
הָ י ְָתה ָשׁם כַּקמּוּת עֲק ָ
צוּמה ֶשֹׁל אֹ כֶֹל,
וּכְ ֶשׁ ִסּיְּמוּ ֹלְ ַקסדֵּ ר וְ ִה ְתרו ְֹממוּ ֹלְ י ֵַקשּׁר אֶ ת גַּקבָּ ם,
הֵ ִציצוּ הַק ְשּׁ ַקניִם זֶה בָּ זֶה ,וּנְ הָ ָרה נ ָָחה עַק ֹל
אֹשׁר.
ְפּנֵיהֶ ם" .הוִֹדוּ ֹלַקה'" ִמֹלְ מֵ ֹל גִּ ְִדעוֹן ְבּ ֶ
אָמר וְ הַק ְשּׁ ַקניִם
"סיּ ְַקמנוּ .הָ בָ ה נִ זְ ָדּ ֵרז ֹל ֶָרִדֶ ת!"ַ ,ק
ִ
פָּ נוּ ֹלַקאֲק חו ֵֹריהֶ ם ,אֶ ֹל הַק סֻּק לָּם ,כְּ ֶשׁלְּ פֶ ַקתע ָחשׁוּ
ֶשׁהֵ ם ִמ ְת ַקא ְבּנִ ים עַק ֹל ְמֱקו ָֹמם ,מֵ רֹב בֶּ הָ ֹלָה...
עַק ֹל רֹאשׁ הַק סֻּק לָּם ,נִ ְשׁעָ ן עַק ֹל הַק כַּקף הַק גְּ ִד ֹוֹלָה,
עָ ַקמִד הַק שּׁוֹמֵ ר ,גָּיוּס הָ ָר ָשׁע ,וְ ִה ִבּיט בָּ הֶ ם
ְבּעֵ י ַקניִם ָרעוֹת ,כְּ ֶשׁעַק ֹל ְשׂפָ ָתיו ִחיּוּ +נִ צָּ חוֹן...
יתי",
"וּבכֵן ,סו ְֹפכֶם ִהגִּ יעַק מֻק ְֱק ָדּם ִמ ֶשּׁ ִצּ ִפּ ִ
ְ
גִּ חֵ" .+הֲק ַקתעֲק ִִדיפוּ ֶשׁאֶ ַקקּח אֶ ת הַק סֻּק לָּם
וְ ַקא ְשׁ ִא ְירכֶם כָּאן ֹלָעוּף ְבּעוִֹד ָשׁעָ ה בַּק חֲק ז ָָרה
הַק בַּק י ְָתה ִעם כָֹּל הַק ְפּגָזִ ים" – הוּא 'א ִה ְב ִחין
ֶשׁהַק ַקתּ ְחמֹ ֶשׁת הֻק ְחֹלְ פָ ה – "א ֹו ֶשׁ ָמּא ִתּ ְרצוּ
ֶשׁאֲק ַקא ֵשּׁר ָֹלכֶם ֹל ֶָרִדֶ ת עַק ֹל ְמנָת ֹלַקעֲק מֹ ִד ֹלְ ִמ ְשׁפָּ ט
ֹלִ ְפנֵי ְ
אַספַּק ְסיָנוּס?".
גִּ ְִדעוֹן ָשׁ ַקֱקֹל ֹלְ ֶרגַקע אֶ ת הָ ַקר ְעיוֹן ֹלְ ִה ְס ַקתּעֵ ר
וְ ֹלִ ְִדחֹף אֶ ת הָ 'או ֵֹר ַקח' ִעם הַק סֻּק לָּם כְּ ֹלַקפֵּ י ַקמ ָטּה,
אֶ ֹל מוֹתוֹ ,אֲק בָ ֹל הַק שּׁוֹמֵ ר הֶ ְחזִ יֱק ָחזֱָק בַּק כַּקף.
ָחזֱָק ְמאוִֹד.
גִּ ְִדעוֹן ִהבִּ יט אֶ ֹל מוֹנְ בַּק ז .גַּקם בְּ ָשׁעָ ה
מֻק ְֱקדֶּ מֶ ת ז ֹו ֶשֹׁל ֹלִ פְ נוֹת בּ ֱֶֹקר נִ ַקתּן הָ יָה
ֹלְ הַק בְ ִחין בְּ ַקֱקלּוּת בֵּ ין ְתּ ֵכֹלֶת ֹלְ'בֶ ן פָּ נָיו ֶשֹׁל
מוֹנְ בַּק ז ..הוּא ָשׁב וְ ִהבִּ יט אֶ ֹל הָ רוֹמָ ִאי
הָ ָר ָשׁע ,וְ אָז נָפַק ֹל מַק בָּ ט ֹו עַק ֹל ַקֱקנְ ַקֱקן הַק ַקיּיִן
הָ אֲק חֻק זָּה בְּ יִָד ֹו הַק ֵשּׁנִ ית...
המשך יבוא
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הוּא נ¿ ƒר ֶאה ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ך ָׁ˘˜ו ַקּﬠ ַק ּב ֹּ ƒל ּמוִּד.
יﬠֲ ,קא ָבֹל ֵאין ¿ ּב ֵר ָרה..
ֹלֹא נָ ƒעים ¿ֹל ַקה ¿פ ƒר ַק

א˙י
ֶאהמ ֲקאנ ƒי ָ ּב ƒ
¿ֹל ַקה ¿ח ƒזיר ֶא˙ ַקה ַקה ¿ֹלוָ ָאה
ֶׁ˘ ָ ֹּל ַק˜ ¿ח ˙ּƒי

ֵאיזוֹ ¿ִדּ ֵב˜וּ˙ ַק ּב ֹּ ƒל ּמוִּד!

¿ ּב ַקב ָּ˜ ָׁ˘ה.

ָ ּברו ¿ּך ַקה ּ ֵׁ˘םַ ,קהחוֹ ב ֻקה ¿ח ַקזר.
ֲקאנ ƒי ַקמ ¿ר ּ ƒג ׁ
י˘ ַקמ ָּמ ׁ˘ ַק˜ֹל..

ֵ ּכןּ ֵ ,כןּ ¿ ,ב ֵס ִֶדר.

ָׁ˘ֹלוֹ ם ¿ֹל ָך יוֹ ָמ ƒני ַקה ָ ּי ָ˜ר,

ַקא ָתּה בֶּ ַקטח יוִֹדֵ עַק ֶשׁבַּק ַקקּיִץ יֵשׁ
ַקֹל ְיֹּל ִִָדים הַק ְרבֵּ ה יו ֵֹתר זְ ַקמן פָּ נוּי,
וּבגְ ֹלַקֹל זֶה הֵ ם ְמנ ִַקסּים ֹלְ בַק צֵּ עַק כָֹּל
ִ
ִמינֵי ַקר ְעיוֹנוֹת ְמעַק נְ יְנִ ים ֶשׁעוֹֹלִ ים ֹלָהֶ ם
בָּ רֹאשֹׁ .לִ ְפעָ ִמים אֵ לּוּ ַקר ְעיוֹנוֹת ְמצֻק יָּנִ ים.
וְ ֹלִ ְפעָ ִמים' ,א כָֹּל כָּ ...+וְ אָז ,הֵ ם ַקרֱק
ְצ ִריכִ ים ֹל ְַקחשֹׁב ֶרגַקע עַק ֹל הַק תּוֹצָ אוֹת ֶשֹׁל
הַק ַקמּעֲק ֶשׂה ֶשׁהֵ ם עו ְֹמ ִִדים ֹלַקעֲק שׂוֹת ,וְ כָ+
י ְַקח ְסכוּ ֹלָהֶ ם ִה ְס ַקתּ ְבּכֻקיּוֹת ְמי ָֻקתּרוֹת.
ִה ְת ַקחֹלְ ִתּי ֹל ְַקחשֹׁב עַק ֹל ַקמעֲק ִשׂים וְ תוֹצָ אוֹת,
אַחֲק ֵרי ֶשׁ ָחבֵ ר ֶשׁלִּ י נָפַק ֹל ִמגַּקגּוֹן ֱָק ָטן ֶשֹׁל
חֲק נוּת וְ ָשׁבַק ר אֶ ת הָ ֶרגֶֹל .הוּא ִטפֵּ ס ֹלְ ָשׁם כִּ י
ְבּאוֹת ֹו ֶרגַקע ,זֶה הָ יָה נִ ְראֶ ה ֹל ֹו אֶ ְתגָּר
טוּח ֶשׁהוּא פָּ שׁוּט ָשׁכַקח
ְמעַק נְ יֵן .אֲק נִ י בָּ ַק
ֹל ְַקחשֹׁב ָמה יְכוֹֹלוֹת ֹלִ ְהיוֹת הַק תּוֹצָ אוֹת.
נִ ְראֶ ה ֹלִ י ֶשׁהַק זְּ ַקמן הַק פָּ נוּי ֶשֹׁל הַק ַקקּיִץ ְמ ַקחיֵּב
או ָֹתנוּ ֹל ְַקחשֹׁב יו ֵֹתר עַק ֹל כָֹּל ָדּבָ ר ֶשׁאֲק נ ְַקחנוּ
עו ִֹשׂים' .א ַקרֱק ְבּג ְַקשׁ ִמיּוּת אֶ לָּא גַּקם
רוּחנִ יּוּתֶ .שׁFא נַקגִּ יעַק ָחֹלִ יֹלָה ֹלְ תוֹצָ אוֹת
ְבּ ָ
'א טוֹבוֹת .הֲק ֵרי גַּקם הַק ְתֱּקוּפָ ה הַק ְמּיֻקחֶ ִדֶ ת
ֶשׁבָּ הּ אֲק נ ְַקחנוּ נִ ְמצָ ִאים – "יְמֵ י בֵּ ין
הַק ְמּצָ ִרים" ְֱק ָ
שׁוּרה ֹלְ ַקמעֲק ִשׂים ֹלְ'א
ַקמ ְח ָשׁבָ ה עַק ֹל הַק תּוֹצָ אוֹתְ .בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ֹל ֱִק ְבֹּלוּ
ִבּזְ ַקמנּ ֹו שׁוּב וָ שׁוּב אַזְ הָ רוֹת ִמ ִפּי הַק נּ ִָביא –
ַקמהֵ רִ ,חזְּ רוּ ִבּ ְתשׁוּבָ ה ,כִּ י ִאם 'א ,בֵּ ית
הַק ִמּ ְֱק ָדּשׁ י ֵָח ֵרב! וְ הָ אַזְ הָ ָרה 'א
ִה ְת ַקֱק ְבֹּלָה...

יˆיָ ,מה ֶזה ַקה ˆּ ƒנּ וֹ ר
ƒא ƒ
ַקה ֶ ּזה ָׁ˘ם?

ֶזה ƒמ ¿פ ָﬠֹל! ¿מיַק ¿ ּˆ ƒרים
ָׁ˘ם

יּוּבית ,אֲק נִ י ֹלְ פָ חוֹת
צוּרה ִח ִ
כְּ ִדֵ י ֹלְ ַקסיֵּם ְבּ ָ
יח ֹלְֶ Hשׁגַּקם הַק תּוֹצָ אוֹת ֶשֹׁל
יָכוֹֹל ֹלְ הַק ְב ִט ַק
ַקמעֲק ִשׂים טו ִֹבים הֵ ן ַקמ ְִד ִהימוֹתֹ .לִ ְפעָ ִמים,
גַּקם ַקמעֲק ֶשׂה טוֹב ְֱק ַקטנְ ַקטן ,יָכוֹֹל ֹלְ הַק כְ ִריעַק אֶ ת
הַק כַּקף ,וַק אֲק ִפלּוּ ֹלְ הָ ִביא אֶ ת הַק גְּ אֻק לָּה!
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

ֲקאנ ƒי יוֹ ִֵד ַקﬠ ָמה ¿מיַק ¿ ּˆ ƒרים ָׁ˘ם,
ֲקﬠנָ נ ƒים!

תּוֹרה ִח ֵבּר ֵמ ָח ִָדשׁ
ֵס ֶפר ַקה ָ
גּוֹרֹל ַקהצּוֹוֵ ַקח
ַקה ָ
אֶ ֹלְ עָ זָר הַק כּוֹהֵ ן עָ ַקמִד ֹלָבוּשׁ ְבּכָֹל
ְשׁמ ֹונַקת ִבּגְ ִדֵ י הַק כְּ הֻק נָּה הַק ְקִּדו ִֹשׁים,
אוּרים
כּ ֹוֹלֵֹל הַק ח ֶֹשׁן ִעם הָ ִ
ֹל-פּיהֶ ם נֶאֱ מֶ ֶרת
וְ תֻק ִמּים ֶשׁעַק ִ
רוּח-הַק קִֹּדֶ שׁ.
הַק נְּ בוּאָה ְבּ ַק
הוּא הֶ ע ֱִמיִד או ִֹתי ,הַק גּו ָֹרֹל ,עַק ֹל
שֻׁק ֹלְ ָחן מוֹּל ֻקכּלָּם .הָ יִינוּ ְשׁ ֵתּי
אַחת ְשׁנֵים-עָ ָשׂר
ְֱקעָ רוֹתְ ,בּ ַק
ְפּ ָת ֱִקים ִעם ְשׁמוֹת ְשׁנֵים-עָ ָשׂר
ִשׁ ְבטֵ י י ְִשׂ ָראֵ ֹל וּבַק ְשּׁנִ יָּה ְשׁנֵים-
עָ ָשׂר גְּ בוֹּלֵי אֶ ֶרץ הַק קִֹּדֶ שׁ,
תוּבים גַּקם הֵ ם ִבּ ְשׁנֵים-עָ ָשׂר
כְּ ִ
ְפּ ָת ֱִקים.
אַחר ִמכֵּן ָשׁ ְפכוּ אֶ ת כָֹּל
ֹלְ ַק
הַק ְפּ ָת ֱִקים ֹלְ תוֹ +הַק ַק'קֹּלְ פֵּ י' – ֵתּבָ ה
גְּ ִד ֹוֹלָה ִעם פֶּ ַקתח צַק ר ְבּחֶ ֹלְ ֱָקהּ
הָ עֶ ֹלְ יוֹן .אֶ ֹלְ עָ זָר הַק כּוֹהֵ ן הָ יָה
רוּח-הַק קִֹּדֶ שֵׁ :שׁבֶ ט
ַקמכְ ִריז ְבּ ַק
ְפֹּלוֹנִ י יַקעֲק ֹלֶה ִעם חֵ ֹלֱֶק ְפֹּלוֹנִ י
אָרץ ,וֹּלְ ַק
בָּ ֶ
אַחר ִמכֵּן הַק נּ ִָשׂיא
מו ִֹציא ְשׁנֵי ְפּ ָת ֱִקים :הָ אֶ ָחִד ִעם
ֵשׁם ֵשׁבֶ ט וְ הַק ֵשּׁנִ י ִעם ֵשׁם חֵ ֹלֱֶק
אָרץ ,וְ הַק חֵ ֹלֱֶק ֶשׁיּוֹצֵ א ַקשׁיָּ+
בָּ ֶ
ֹלְ אוֹת ֹו ֵשׁבֶ ט ֶשׁיָּצָ א ִעמּוֹ.
פֶּ ֶתֱק,
הו ִֹציא
הַק נּ ִָשׂיא
וֹּלְ הַק ְפ ָתּעַק ת ֻקכּלָּם נִ ְשׁ ַקמע ִפּ ְתאוֹם
ֱקוֹֹל ְצעָ ֱָקה" :אֲק נִ י הַק גּו ָֹרֹל
ֵיתי אֶ ת גְּ בוֹּל ְפֹּלוֹנִ יֹ ,לְ ֵשׁבֶ ט
הֶ ֱעֹל ִ
ְפֹּלוֹנִ י!"...

אַחת הוּפַק ר הַק ֶשּׁ ֱֶקט בָּ עֲק י ָָרה הַק ְקּ ַקטנָּה
ַק
ְבּבַק ת
ֹלוּנְצ'יץ ֶשׁ ְבּפוֹֹלִ יןֱ .קוֹֹלוֹת נֶפֶ ץ וְ ַקשׁאֲק גוֹת ְֱק ָרב
ִ
ִמלְּ אוּ אֶ ת חֲק ֹלַקֹל הָ אֲק וִ יר בַּק ָמֱּקוֹם הַק פַּק ְסטו ָֹרֹלִ י וְ הַק ָשֹּׁלֵו.
יְמֵ י ִמֹלְ חֶ מֶ ת הָ ע ֹוֹלָם הַק ְשּׁנִ יָּה .הַק צָּ בָ א הַק גּ ְֶר ָמנִ י
ָשׁעַק ט אֶ ֹל תּוֹכְ כֵי פּוֹֹלִ ין .הָ עֲק י ָָרה הַק ְקּ ַקטנָּה נִ כְ ְבּ ָשׁה
עוּתם.
ִבּ ְסעָ ָרה ,וְ הַק גּ ְֶר ָמנִ ים נ ְָתנוּ ִמיִָּד פּ ְֻקר ֱָקן ֹלְ ִר ְשׁ ָ
ָאצים
הַק יַּקעַק ִד הָ ִראשׁוֹן הָ יָה בֵּ ית-הַק כְּ נֶסֶ ת .הַק נּ ִ
ִה ְת ַקֱקהֲק ֹלוּ ְס ִביב ֹו וְ הֶ עֱֹלוּ אוֹת ֹו בָּ אֵ שׁ .צָ הֳ ֹלוֹת
הַק ִשּׂ ְמ ָחה הַק ַקחיּ ִָתיּוֹת ִה ְת ַקמזְּ גוּ ִבּ ְשׁאוֹן הַק לֶּהָ בוֹת
הַק ְמֹּלַקחֲק כוֹת אֶ ת כּ ְָתֹלֵי בֵּ ית-הַק כְּ נֶסֶ תֹ .לִ בָּ ם ֶשֹׁל
יְהוִּדֵ י ֹלוּנְ ִצ'יץ נִ ְֱק ַקרע.
ְבּאו ָֹתם ְרג ִָעים נו ָֹר ִאים ִה ְת ַקגּנֵּב אֶ ֹל בֵּ ית-הַק כְּ נֶסֶ ת
בּוּרג ְשׁמוֹ .הָ אֵ שׁ הַק בּוֹעֶ ֶרת 'א
מֹשׁה גִּינְזְ ְ
צָ ִעירֶ ,
ִה ְר ִתּיעָ ה אוֹתוְֹ .בֹּלִ בּ ֹו בָּ עֲק ָרה אֵ שׁ גְִּד ֹוֹלָה יו ֵֹתר.
הוּא הָ יָה נָחוּשׁ ֹלְ הַק ִצּיֹל סֵ פֶ ר תּו ָֹרה ִמן הַק לֶּהָ בוֹת.
ִמ ַקתּ ַקחת ֹלְ ַקאפָּ ם ֶשֹׁל הַק גּ ְֶר ָמנִ ים ָח ַקִדר אֶ ֹל בֵּ ית-
יח
הַק כְּ נֶסֶ ת ִמבַּק עַק ִד ֹלַקדֶּ ֹלֶת הָ אֲק חו ִֹרית .הוּא ִה ְצֹלִ ַק
ֹלְ הו ִֹציא מֵ אֲק רוֹן הַק קִֹּדֶ שׁ סֵ פֶ ר תּו ָֹרה אֶ ָחִד ,אוִּד
מוּצָ ֹל מֵ אֵ שׁ.
ְבּבֵ ית ֹו ִה ְמ ִתּינָה ֹל ֹו ַקמֹלְ כָּהִ ,א ְשׁתּוֹֹ ,לִ בָּ הּ ְמפַק ְרפֵּ ר
מֵ אֵ ָ
ימה .ז ֹו הֻק ְחֹלְ פָ ה בַּק הֲק ֱָקֹלָה גְּ ִד ֹוֹלָה כְּ ֶשׁנִּ כְ נַקס
וּבחֵ יֱק ֹו סֵ פֶ ר תּו ָֹרה" .אוֹּלַקי ִבּזְ כוּת זֶה נִ נָּצֵ ֹל גַּקם
ְ
אָמר ֹלָהּ ְבּעֵ י ַקניִם יו ְֱֹקִדוֹת,
אָנוּ ִמיְִּדֵ י הָ אַכְ ז ִָרים"ַ ,ק
וְ ָט ַקמן אֶ ת סֵ פֶ ר הַק תּו ָֹרה ְבּ ַקמעֲק ַקמ ֵקּי אֲק רוֹן הַק ְבּג ִִָדים.
הַק יּ ִָמים הַק בָּ ִאים הָ יוּ ֱָק ִשׁים וְ כוֹאֲק ִביםִ .מי ֶשׁיָּכוֹֹל
בּוּרג
רוּסיְ .בּנֵי הַק זּוּג גִּ ינְ זְ ְ
הָ יָה נָס ֹלְ עֵ בֶ ר הַק גְּ בוֹּל הָ ִ

אָרזוּ ְמעַק ט ִמ ַקטֹּלְ ְטֹלִ ים ,נ ְָטֹלוּ אֶ ת
ְ
ַקחנָּה'ֹלֶהִ ,בּ ָתּם בַּק ת הַק ְשּׁנ ַקָתיִם ,וְ ָשׂכְ רוּ
ִאכָּר פּ ֹוֹלָנִ י ֶשׁיּו ִֹביֹלֵם אֶ ֹל הַק גְּ בוֹּל.
ְבּ ַקמהֲק ֹלַק +הַק נְּ ִסיעָ ה נִ זְ כַּקר ִפּ ְתאוֹם מֹ ֶשׁה
"שׁ ֵכנֵינוּ יָבוֹאוּ ֹלִ ְבזֹז
ְבּסֵ פֶ ר הַק תּו ָֹרהְ .
יחלְּ ֹלוּ אֶ ת סֵ פֶ ר הַק תּו ָֹרה",
יתנוּ וִ ַק
אֶ ת בֵּ ֵ
ַק
אָמר ְבּ ַקחֹלְ ָחֹלָה" .עָ ֹלַקי ֹלְ הו ִֹציא ֹו ִמן
הַק בַּק יִת וֹּלְ הַק ְס ִתּיר ֹו ִבּ ְמֱקוֹם ִמ ְב ָט ִחים".
ַקמֹלְ כָּה נ ְֶח ְר ִָדה" :הַק ִאם ְבּ ַקִד ְע ְתֹּ Hל ְַקחזֹר
עַק כְ ָשׁו? וְ אֵ י +יִפָּ גְ שׁוּ ְדּ ָרכֵינוּ?".
מֹ ֶשׁה הָ יָה נֶחֱ ָרץ" :אֵ ינֶנִּ י יוִֹדֵ עַק  ,אַק+
ִסכַּקנְ ִתּי אֶ ת ַקחיַּקי ִבּ ְשׁ ִביֹל סֵ פֶ ר הַק תּו ָֹרה ,וְ אֵ ינֶנִּ י
יָכוֹֹל ֹלְ הַק ְפ ֱִקירוֹ".
ְבֹּלֵב כָּבֵ ִד נִ ְפ ַקרִד מֵ ַקר ְעיָת ֹו ִ
וּמ ִבּתּוֹ .הֵ ן ִה ְמ ִשׁיכוּ
"בּעוִֹד י ִָמים
בַּק ַקמּ ָסּע ֹלְ בַק ָדּן .מֹ ֶשׁה ֱִקוָּ ה ֹלְ טוֹבְ .
אָמר ֹלְ ַקר ְעיָתוֹ.
ִמ ְספָּ ר נִ פָּ גֵשׁ ָשׁם"ַ ,ק
ִעיר הַק גְּ בוֹּל הָ ְמ ָתה ִמ ְפֹּלִ ִ
יטיםֶ ,שׁ ִבּ ְקּשׁוּ ֹלַקעֲק בֹר
רוּסי 'א אָהַק ב אֶ ת נְ ִה ַקירת
רוּסיָה .הַק צָּ בָ א הָ ִ
ֹלְ ְ
יבּיר
יטים הַק זֹּאת ,וְ ִהגְ ֹלָה או ָֹתם ֹלְ ִס ִ
הַק ְפֹּלִ ִ
הָ ְרחו ֱָֹקה.
ַקמֹלְ כָּה וְ ַקחנָּה'ֹלֶה הָ יוּ בֵּ ין אַֹלְ פֵ י הַק גּוֹֹלִ ים
הוּבֹלוּ אֶ ֹל הַק יּ ְִשׁימוֹן הַק ָקּפוּאְ .בֹּלִ בָּ הּ ֶשֹׁל ַקמֹלְ כָּה
ֶשׁ ְ
ֱִקנְּ נָה הַק ְדּאָגָה ֹלִ ְשֹׁלוֹם בַּק עֲק ֹלָהּ' .א הָ י ְָתה ֹלָהּ שׁוּם
יִדע עַק ֹל אוִֹדו ָֹתיו.
דֶּ ֶרֹ +לְ הַק ִשּׂיג מֵ ָ
ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים ָחֹלְ פוּ .הַק ִמֹּלְ ָח ָמה ָתּ ָמה .הָ א ֹויֵב
הַק גּ ְֶר ָמנִ י הוּבַק סַ .קמֹלְ כָּה וְ ַקחנָּה'ֹלֶה ָשׂ ְרִדוּ ְבּנִ סֵּ י
יטים ֶשׁ ָשּׁבוּ אֶ ֹל עָ ֵרי
נִ ִסּים ,וְ ִה ְצ ָט ְרפוּ אֶ ֹל הַק ְפֹּלִ ִ
גוּריהֶ ם ְבּפוֹֹלִ ין .הֵ ם נִ סּוּ ֹלְ ִה ְשׁ ַקתּ ֵקּם וֹּלְ ַקחבֵּ ר
ְמ ֵ
אֶ ת ִפּסּוֹת הַק ַקחיִּים הַק ְמּרֻק ָסֱּקוֹת.
הֵ ם ִהגִּ יעוּ אֶ ֹל הָ ִעיר ְשׁטֶ ִטיןֶ ,שׁנִּ נְ ְט ָשׁה
ִמתּו ָֹשׁבֶ יהָ ִבּזְ ַקמן הַק ִמֹּלְ ָח ָמה .אַט-אַט נִ ְר ְֱק ָמה
הוֱּקם בֵּ ית-כְּ נֶסֶ ת ,וְ ַקחיִּים
ְהוִּדיתַ ,ק
בָּ ִעיר ְֱק ִהלָּה י ִ
אִַד ַקמת פּוֹֹלִ ין הַק חֲק רוּכָה.
ְהוִּדיִּים ָשׁבוּ ֹלְ פַק עֵ ם עַק ֹל ְ
י ִ

אַרגּ ָָמן וְ ת ֹוֹלַקעַק ת ָשׁנִי ,הֵ ם ְשׁ ֶ
ְתּ ֵכֹלֶתְ ,
יֱקים
'שׁת הַק ְצּבָ ִעים הָ עַק ִתּ ִ
אַרגּ ָָמן ִפּי
יְֱּק ִרים ְבּיו ֵֹתרִ .בּ ְתֱקוּפוֹת ְמסֻק יָּמוֹת עָ ֹלָה הָ ְ
כוּתיִּים וְ גַקם הַק ָ
הַק ַקמֹּלְ ִ
עֶ ְשׂ ִרים מֵ עֶ ֶר +הַק זָּהָ ב! ַקמדּוּעַק הָ יוּ ְצבָ ִעים אֵ לּוּ ִנְִד ִירים וִ ָ
יֱק ִרים? ְשֹׁל ְָשׁ ָתּם הָ יוּ מוּפָ ֱִקים ִמבַּק עֲק ֹלֵי ַקחיִּים.
וּמגּוּפָ הּ ֶשֹׁל תּ ֹוֹלַקעַק ת הַק ָשּׁנִי.
הַק ָשּׁנִי הוּפַק ֱק ִמבֵּ יצֶ יהָ ִ

ִמי צָ עַק ֱק? הַק פֶּ ֶתֱק עַק ְצמ ֹו צָ עַק ֱק!
אֲק נִ י הַק גּו ָֹרֹל צָ עַק ְֱק ִתּי אֶ ת זֶהְ ,בּנֵס
ימי!
וּשׁמֵ ִ
ְמי ָֻקחִד ְ

אַרגּ ָָמן
עֻקמּת זֹאת הָ ְ
הַק תּ ֹוֹלַקעַק ת ִהיא בַּק עַק ֹל ַקחיִּים אוֹת ֹו אֶ ְפ ָשׁר ֹלִ ְמצֹא ִבּ ְת ִִדירוּת גְּבוֹהָ ה ֹלְ ַקמ ַקדּיֹ .לְ ַק
הוּפֱקוּ ִמקּוֹנְכִ יּוֹת א ֹו ַקדּם חֶ ֹלְ זוֹנוֹת ,או ָֹתם הָ יָה ֱָק ֶשׁה יו ֵֹתר ֹלְ הַק ִשּׂיג.
וְ הַק ְתּ ֵכֹלֶת ְ

כַּקמּוּבָ ן ֶשׁהַק ְפּ ָת ֱִקים ֶשׁעָ ֹלוּ –
הָ יוּ גַּקם ְבּ ִִדיּוֱּק כְּ מ ֹו ָמה ֶשׁאֶ ֹלְ עָ זָר
רוּח-הַק קִֹּדֶ שׁ .נֵס
אָמר ֹלִ ְפנֵי-כֵן ְבּ ַק
ַק
עַק ֹל גַּקבֵּ י נֵס!

יְח ָיִדה .הוּא בַּק עַק ֹל ֱקוֹנְכִ יָּה
גְּמנִית ,זֶה ְשׁמ ֹו ֶשֹׁל ִחלָּזוֹן הַק ַקחי בַּק יָּם הַק ִתּיכוֹן ,בַּק עַק ֹל רֹאשׁ וְ ֶרגֶֹל ִ
אַר ָ
ְ
'אַרגּ ָָמן' ְנִִד ְרשׁוּ
יּוּתהּ אֲק ַקִד ְמ ַקדּם .עַק ֹל ְמנָת ֹלְ יַקצֵּ ר ָגְּרם אֶ ָחִד ֶשֹׁל צֶ בַק ע ְ
נִימ ָ
וּפ ִ
וּפ ְת ָחהּ ְ
פֻקתֹּלֶת כִּ ְסֹלִ יֹל ִ
ְמ ֶ
ְשׁנֵים-עָ ָשׂר אֶ ֹלֶף חֶ ֹלְ זוֹנוֹת כָּאֵ לּוּ! גַּקם הַק ְתּ ֵכֹלֶת הוּפַק ֱק מֵ ִחלָּזוֹן הַק ַקחי ְבּ ַקֱק ְר ֱָק ִעית הַק יָּם הַק ִתּיכוֹןְ .בּ ַקמסֶּ כֶת
ְמנָחוֹת ְמסֻק פָּ ר ֶשׁחֶ ֹלְ זוֹנוֹת הַק ְתּ ֵכֹלֶת עוֹֹלִ ים ָסמוֹּ +לַקחוֹף ֹלְ ִע ִתּים ִנְִדירוֹת ,פַּק עַק ם ֹלְ ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה...

גוּריהָ ֶשֹׁל ַקמֹלְ כָּה ְבּבֵ ית הַק נַּקפָּ ח הַק ִשּׁכּוֹר
ְמ ֶ
אָמ ָרה ֹלָהּ" :אֲק נִ י ַקמזְ ִמינָה או ָֹתֹ +לָבוֹא
ְ
יתי וְ ֹלִ ְחיוֹת ִע ָמּנוּ"ַ .קמֹלְ כָּה ִה ְסּ ָסה
אֶ ֹל בֵּ ִ
ְמעַק ט ,אַקֹ +לְ בַק סּוֹף נֶעֶ נְ ָתה ֹלַקהַק זְ ָמנָה.
"י ְִצ ָחֱק" ,פָּ נְ ָתה אֶ ְס ֵתּר אֶ ֹל בַּק עֲק ֹלָהּ,
יתהּ ִעם הָ או ַקֹר ַקחת
כְּ ֶשׁנִּ כְ נְ ָסה ֹלְ בֵ ָ
הַק חֲק ִָד ָשׁה" ,ז ֹו הָ או ַקֹר ַקחת ֶשׁלָּנוַּ ,קמֹלְ כָּה
בּוּרג".
גִּ ינְ זְ ְ

כַּקאֲק ֶשׁר ִהגִּ יעוּ הָ אֵ ם וְ הַק בַּק ת ֹל ִָעיר ,גִּ לּוּ ֶשׁרֹב
ְהוִּדים ִה ְתי ְַקשּׁבוּ ְבּמֶ ְר ָכּזָהָּ .שׁם ֱָקמוּ מו ָֹסִדוֹת
הַק יּ ִ
ְֱק ִהלּ ִָתיִּים כְּ מ ֹו בֵּ ית-כְּ נֶסֶ ת ,בֵּ ית-סֵ פֶ ר וַק אֲק ִפלּוּ
חֲק נֻקיּוֹת כְּ ֵשׁרוֹת .אוֹּלָם בָּ אֵ זוֹר הַק זֶּה 'א נִ ְמ ְצאָה
ִדּ ָירה ְפּנוּיָה.
ְבּאֵ ין ְבּ ֵר ָרה פָּ נְ ָתה ַקמֹלְ כָּה ֹלִ ְשׁכוּנַקת פּוֹעֲק ֹלִ ים
ְמרֻק חֶ ֱֶקת ,וְ ָשׂכְ ָרה חֶ ִדֶ ר ְבּבֵ ית ֹו ֶשֹׁל נַקפָּ ח פּ ֹוֹלָנִ י.
הַק ַקחיִּים ְבּבֵ ית הַק גּוֹי הָ יוּ ֱָק ִשׁים .בַּק עַק ֹל הַק בַּק יִת נָהַק ג
ֹלָשׁוּב הַק בַּק י ְָתה ִשׁכּוֹרֹ ,ל ִָשׁיר ְבֱּק ֹוֹלָנִ יּוּת וֹּלְ גַקדֵּ ף
ְבּגַקסּוּת .הָ אֵ ם וְ הַק בַּק ת הָ יוּ ִמ ְצ ַקטנְּ פוֹת בַּק ִפּנָּה,
וּמיַקחֲק ֹלוֹת ֶשׁהָ עֲק יֵפוּת ַקתּכְ ִריעַק אֶ ת הַק ִשּׁכּוֹר.
ְ
יוֹם אֶ ָחִד ָחֹלְ ָתה ַקחנָּהֹלֶ'הַ .קמֹלְ כָּה ֹל ְֱָק ָחה או ָֹתהּ
אֶ ֹל הַק ִמּ ְרפָּ אָה .אֶ ֹל חֲק ַקִדר הַק הַק ְמ ָתּנָה נִ כְ נְ ָסה ִא ָשּׁה
נו ֵֹשׂאת ִתּינוֱֹקַ .קמֹלְ כָּה ִה ְתבּוֹנְ נָה ְבּ ָתוֵי פָּ נֶיהָ ,
ְהוִּדיִּיםִ .היא פָּ נְ ָתה אֵ ֹלֶיהָ
וְ הַק לָֹּלוּ נִ ְראוּ ֹלָהּ י ִ
ְבּי ִ
ִיִדישׁ וְ ִהזְ ִמינָה או ָֹתהּ ֹל ֶָשׁבֶ ת ֹלְ ִצ ָדּהּ.
פָּ נֶיהָ ֶשֹׁל הָ ִא ָשּׁה אוֹרוּ" .כּ ַָקמּה טוֹב ֹלִ ְפגֹּ שׁ כָּאן
אָמ ָרה ֹלָהּ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה" .נ ִָעים ֹלְ הַק כִּ יר:
ְהוִּדיָּה!"ְ ,
י ִ
אֶ ְס ֵתּר ַקר ִבּינו ִֹביץ .הַק ִאם ַקא ְתּ שׁוֹהָ ה זְ ַקמן ַקרב
ִבּ ְשׁטֶ ִטין?".
וּבסוֹפָ הּ ָדּמוּ
יחהְ ,
בֵּ ין הַק ְשּׁ ַקתּיִם ִה ְתפַּק ְתּ ָחה ִשׂ ָ
ֹלְ ַקמכָּרוֹת וָ ִתיֱקוֹת .כְּ ֶשׁאֶ ְס ֵתּר ָשׁ ְמעָ ה עַק ֹל ְתּנָאֵ י

י ְִצ ָחֱק בֵּ ֵר +אֶ ת הָ או ְֹרחוֹת ֹלְ ָשֹׁלוֹם.
בּוּרג עו ֵֹרר בּ ֹו זִ כָּרוֹן עָ מוּם.
הַק ֵשּׁם גִּ ינְ זְ ְ
"א ְמ ִרי-נָא ֹלִ י" ,פָּ נָה אֶ ֹל ַקמֹלְ כָּה" ,הַק ִאם
ִ
מוֹצָ אְֵ +בּ ִמ ְֱק ֶרה מֵ הָ עֲק י ָָרה ֹלוּנְ ִצ'יץ?".
אָמ ָרה
ְ
ַקמֹלְ כָּה ֱָק ְפאָה עַק ֹל ְמֱקו ָֹמהּ" .כֵּן",
ִבּ ְִד ִריכוּת.
רוּסי ֶשׁבּ ֹו
"בּ ַקמחֲק נֵה הַק כְּ ִפיָּה הָ ִ
אָמרְ :
י ְִצ ַקחֱק ַק
ְהוִּדי ְ
יתי הָ יָה י ִ
ָשׁ ִה ִ
בּוּרג,
וּשׁמ ֹו מֹ ֶשׁה גִּ ינְ זְ ְ
מֵ הָ עֲק י ָָרה ֹלוּנְ ִצ'יץ".
"א ָתּה יוִֹדֵ עַק הֵ יכָן הוּא?",
אָחז ְבּ ַקמֹלְ כָּהַ .ק
ַקרעַק ִד ַק
ֹלָחֲק ָשׁה ְבּ ִה ְת ַקרגְּ שׁוּת.
"דּ ָרכֵינוּ נִ ְפ ְרִדוּ
"'א ַקמ ָמּשׁ" ,עָ נָה י ְִצ ָחֱקְ .
רוּסיָה".
כְּ ֶשׁעָ ַקמ ְִדנוּ ֹלָצֵ את מֵ ְ
אָמר ֹלְֹ Hלְ אָן פָּ נָיו?"ִ ,ה ְת ַקחנְּ נָה ַקמֹלְ כָּה.
"הוּא 'א ַק
אָמר
מֹּשׁה ַק
י ְִצ ָחֱק ִאמֵּ ץ אֶ ת זִ כְ רוֹנוֹ" .נִ ְִדמֶ ה ֹלִ י ֶשׁ ֶ
כִּ י י ַקִסּע ֱקִֹדֶ ם ֹלְ ֹלוּנְ ִצ'יץֹ ,לִ ְבדֱֹּק ִאם נו ַקֹתר ָשׁם ִמי
אַחר ִמכֵּן י ְַקמ ִשׁיֹ +לִ ְפי ְֶט ִריֱקוֹבָ ,שׁם
ִמ ְקּרוֹבָ יו ,וֹּלְ ַק
י ַקִקּח ִמ ַקמּכָּר גּוֹי סֵ פֶ ר תּו ָֹרה ֶשׁ ִה ְפ ֱִקיִד ְבּי ִָָדיו".
"זֶה בַּק עֲק ֹלִ י!"ֱָ ,ק ְראָה ַקמֹלְ כָּה ְבּ ַקסעֲק ַקרת-נֶפֶ שׁ.
כַּקעֲק בֹר כּ ַָקמּה י ִָמים ,בָּ ַקרכֶּבֶ ת הָ עו ָֹשׂה אֶ ת ַקדּ ְרכָּהּ
ִמ ְפּי ְֶט ִריֱקוֹב ֹלִ ְשׁטֶ ִטין ,נ ְָסעוּ ְבּנֵי זוּג נִ ְרגּ ִָשׁים.
הַק גֶּבֶ ר ָחבַק ֱק סֵ פֶ ר תּו ָֹרה" .הַק כֹֹּל ִבּזְ כוּת סֵ פֶ ר
בּוּרג אֶ ֹל ַקר ְעיָתוֹ.
הַק תּו ָֹרה"ֹ ,ל ַקָחשׁ מֹ ֶשׁה גִּ ינְ זְ ְ
)עֹל-פי סיפורה שֹל יונה נווה(

ָׂ˘ ƒריֲ :קא ƒני ˜וֹ ֵרא˙ ֶא˙ ָּפ ָר ַקׁ˘˙
ַקה ּ ָׁ˘בו ַקּﬠ¿ ,ורוֹ ֶאה ָׁ˘ם עוֹ ָֹלם ָׁ˘ ֵֹלם
ֻקמ ¿פ ָֹלאֵ ˘ֶׁ ,אין ָֹלנ ּו אוֹ ˙וֹ ַקה ּיוֹ םּ ָ .כֹל
ָ˜ ¿ר ָ ּבנוֹ ˙ ַקה ָּ˙ ƒמיִד ¿ו ָ˜ ¿ר ¿ ּבנוֹ ˙
ַקה ַקח ּ ƒגיםƒ ,עם ַקה ּ¿מ ָנחוֹ ˙ ¿ו ַקה ¿ ּנ ָס ƒכים.

יאה ָה ¿י ָ˙ה
ƒא ָּמאָ :נכוֹ ןּ ָ .כֹל ַקה ¿ ּב ƒר ָ
ƒמ ¿˙ ַק˜ ֶ ִּד ֶׁ˘˙ ¿ ּב ֶא ¿מ ָˆעוּ˙
ַקה ָּ˜ ¿ר ָ ּבנוֹ ˙ .עוֹ ַקֹלם ַקה ַקחי ¿ועוֹ ַקֹלם
ַקה ּˆוֹ ֵמ ַקחָ ,הי ּו עוֹ ֹƒלים ֹƒל ¿˜ ֻקִד ּ ָׁ˘ה
ּ ƒב ¿זכוּ˙ ֲקﬠבוֹ ַקִד˙ ַקה ּƒמ ¿˜ ָ ִּד ׁ˘¿ .ו ַקה ּיוֹ ם
ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ֹלֹא ַקמ ּ ƒכ ƒירים ֶא˙ ָ ּכֹל ֶזה

י˜הַ :קא ֶּ˙ם יוֹ ¿ִד ƒעים ֶׁ˘ ּ ƒב ¿ז ַקמן
¿ˆ ƒב ָ
ֻקח ¿ר ַק ּבן ַקה ַק ּב ƒי˙ַ ,ק ּגם ¿ ּכ ֶׁ˘ ַקה ּƒמ ¿ֹל ָח ָמה
יֹלה ¿ו ַקה ָּמˆוֹ ר ƒה ¿˙ ַקה ֵ ִּד˜
¿ ּכ ָבר ƒה ¿˙ ƒח ָ
ַקﬠֹל ¿ירו ָּׁ˘ ַקֹל ƒיםָ ,ה ֲקﬠבוֹ ִָדה ַק ּב ּƒמ ¿˜ ָ ִּד ׁ˘
יכה! ֲקﬠבוֹ ַקִד˙ ֵ ּבי˙
ֲקﬠ ַקִד ƒין ƒה ¿מ ָ ˘ׁƒ
ַקה ּƒמ ¿˜ ָ ִּד ׁ˘ ָה ¿י ָ˙ה ָאז ָ ִּד ָבר ָ ּכֹל ָ ּכך¿
ֶמ ¿ר ָ ּכ ƒזי ¿ ּב˙וֹ ¿ך ַקח ֵ ּיי ָה ָﬠםַ .קאף ֶא ָחִד
ָאז ֹלֹא ָח ַקֹלם ָאזƒ ˘ֶׁ ,ה ֵ ּנה ֵּ˙ ֶכף
ֲקﬠבוֹ ַקִד˙ ַקה ּ˜ ִֶֹד ׁ˘ ַקה ּזֹא˙ ָּ ˙ּƒפ ֵס˜
ַקֹל ֲקהמוֹ ן ֲקהמוֹ ן ָׁ˘ ƒנים.

ָׂ˘ ƒריֵ :הם ֶ ּב ַקטח ֹלֹא ָח ¿ֹלמ ּו
ֶׁ˘ ָ ּי˜וּמ ּו ִּדוֹ רוֹ ˙ ַקﬠֹל ִּדוֹ רוֹ ˙
ֶׁ˘ ַק ּי ּ ƒכיר ּו ֶא˙ ֲקﬠבוֹ ַקִד˙ ַקה ָּ˜ ¿ר ָ ּבנוֹ ˙,
ַקר˜ ƒמ ּ˙וֹ ¿ך ¿ּפסו ˜ּƒיםּ ¿ ,כמוֹ ֵא ֹּל ּו
ינ ָחס.
ֶׁ˘ ּ ƒנ ¿˜ ָרא ַקה ּ ָׁ˘בו ַקּﬠ ¿ ּב ָפ ָר ַקׁ˘˙ ּƒפ ¿

שּׂוּאין וְ ַקא ֲקח ֵר ֶיהם
ֹלִ ְפנֵ י ַקהנִּ ִ
עוּריהָ ְבּמו ָֹחהּ הֶ ָח ִריף
אַמ ְסטֶ ְר ָדּם ִה ְתפַּק ְר ְס ָמה ִבּנְ ֶ
ִא ְשׁתּ ֹו ֶשֹׁל ַקר ִבּי ָשׁאוֹּל מֵ ְ
וּב ִיִדיעו ֶֹתיהָ בַּק תּו ָֹרה ,עַק ִד ֶשׁ ַקר ִבּים כִּ נּוּ או ָֹתהּ ִ'עלּוּי'.
ִ
אַחת נִ ְשׁאֲק ֹלָה ַקמדּוּעַק הַק תּו ָֹרה ְמ ַקשׁנָּה ְבּסֵ ִדֶ ר ְשׁמו ֵֹתיהֶ ן ֶשֹׁל ְבּנוֹת ְצֹל ְָפ ָחִד –
פַּק עַק ם ַק
וּבפָ ָר ַקשׁת ַקמ ְסעֵ י הֵ ן נִ ְמנוֹת ֹלְ ִפי גִּ יֹלָן.
ְבּפָ ָר ַקשׁת ִפּינְ ָחס הֵ ן נִ ְמנוֹת ֹלְ ִפי ָחכְ ָמ ָתן ְ
ִיתי נַקעֲק ָרה ְפּנוּיָה ,הָ יוּ ִעתּו ַקֹתי ְבּי ִִָדי וְ ָיכֹֹלְ ִתּי ֹלִ ְֱקנוֹת ָחכְ ָמה
הֵ ִשׁיבָ ה הָ ַקרבָּ נִ ית" :כַּקאֲק ֶשׁר הָ י ִ
אתי וְ הָ עֳ ַקמס עָ ֹלַקי עֹֹל ֶשֹׁל בַּק יִת ִ
אַחר ֶשׁנִּ ֵשּׂ ִ
וָ ַקִדעַק ת ,אוֹּלָם ֹלְ ַק
וּמ ְשׁפָּ ָחה ,כְּ בָ ר אֵ ין ֹלִ י ַקדּי זְ ַקמן
ֹלַקעֲק סֱֹק בַּק תּו ָֹרה .אַף ְבּנוֹת ְצֹל ְָפ ָחִד כֵּן – ְבּפָ ָר ַקשׁת ִפּינְ ָחס עֲק ַקִדיִן 'א נִ ְשּׂאוּ ,וְ ָֹלכֵן הֵ ן נִ ְמנוֹת
ֹלְ ִפי ָחכְ ָמ ָתן ,אֲק בָ ֹל ְבּפָ ָר ַקשׁת ַקמ ְסעֵ י ְמסֻק פָּ ר עַק ֹל נִ שּׂוּאֵ יהֶ ן ,וּכְ בָ ר אֵ ין ֹלָהֶ ן ְפּנַקאי ֹלִ ֹלְ מֹ ִד
כִּ ְרצ ֹונָן ,וְ ָֹלכֵן הֵ ן נִ ְמנוֹת ֹלְ ִפי גִּ יֹלָן"...

ַקאבָּ אֶ :זה ¿מעוֹ ֵרר ָ ּבנ ּו ׁ˘וּב ֶא˙
ַקה ַק ּב ָּ˜ ָׁ˘ה ַקה ¿ ּגִדוֹ ָֹלה ¿ו ַקה ּƒ ˆּ ƒפ ָ ּיה
ַקֹל ¿חזֹר ֹƒל ¿היוֹ ˙ ָמה ֶׁ˘ ֲקא ַקנ ¿חנ ּו
ֶ ּב ¡א ֶמ˙ – ַקﬠם ƒי ׂ¿˘ ָר ֵאֹל ָהעוֹ ֵבִד
ֶא˙ ַקה ּ ֵׁ˘ם ¿ ּב ָכֹל ֹƒל ּבוֹ ƒ ,מ ּ˙וֹ ¿ך ֵ ּבי˙
ַקה ּƒמ ¿˜ ָ ִּד ׁ˘ ַקה ָ ּגִדוֹ ֹל ּ ƒבירו ָּׁ˘ ַקֹל ƒים.
ינה
ֶׁ˘ ּ ƒנ ¿ז ֶ ּכה ֹƒל ¿ראוֹ ˙ ֶא˙ ַקה ּ ¿ׁ˘ ƒכ ָ
¿מ ƒא ָירה ¿ ּב ָגֹלוּי ¿ ּב ֵבי˙ ַקה ּƒמ ¿˜ ָ ִּד ׁ˘,
ַקמ ָּמ ׁ˘ ַקﬠ ¿כ ָׁ˘ו.

