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יֹלנָ ה ¿ ּב ַקֹל ¿מ ִָדנוּ˙וֹ ו¿ יָ ׁ¿˘רוֹ ַ ,קמ ֲקﬠנ ƒי˜ ¿ֹלר' יוֹ ¿סֹל ַקה ¿ֹלוָ ָאה ¿ ּגִדוֹ ָֹלה ƒמ ֻּק˜ ַקּפ˙
ַקּ˙ ¿˜ ˆƒירָ :ה ַקרב ׁ¿˘מו ֵּאֹלַ ,קה ָ ּיִדו ַקּﬠ ¿ ּב ָכֹל ו¿ ƒ
'ג ƒמיֹלוּ˙ ֲקח ָס ִƒדים' ֶׁ˘ ֹּלוֹ ַ .ק ּב ַקּ˙ ֲקא ƒר ¿
¿ּ
יך ַקה ֻּקמ ¿ס ָ ּכםַ ,קמ ¿ח ƒזיר ר' יוֹ ¿סֹל ֶא˙ חוֹ בוֹ ַ ,קא ¿ך ַקמ ֲקﬠ ֶט ֶפ˙ ַקה ֶ ּכ ֶסף ƒמ ¿ס ַקּ˙ ֶּ˙ ֶר˙ ֵ ּבין
¿
יח˙ ַקה ¿ב ָה ָרה.
ַקִדּ ֵּפי ַקה ¿ ּג ָמ ָרא( ָה ַקרב ׁ¿˘מו ֵּאֹל ַקה ּ ָׁ˘˜ו ַקּﬠ ¿ ּב ֹƒל ּמוִּדוֹ ֵ ,אינוֹ ַקמ ¿ב ƒחין ¿ ּב ָכך ו ַקּמ ¿ז ƒמין ֶא˙ ר' יוֹ ¿סֹל ¿ֹל ַׂ ˘ƒק

 בָּ ֶרגַקע הָ אַחֲק רוֹן ִה ְשׂכִּ יֹל גִּ ְִדעוֹן ֹלְ הַק ִצּיעַק ֹלָרו ָֹמ ִאי
ֹלִ גְ מֹ ר ֹלִ ְשׁתּוֹת אֶ ת כָֹּל ַקֱקנְ ַקֱקן הַק ַקיּיִן ..גָּיוּס נִ ְשׁאָר ֹלִ ישׁוֹן
ִבּ ְמרוֹמֵ י הַק כַּקף הַק מּוּ ָכנָה ֹלְ ִשׁגּוּר ,וְ הַק ְיֹּל ִִָדים ִמ ְת ַקח ְמּ ֱִקים
חֲק ז ָָרה ֹלְ אָהֳ ֹלָם.

84

רוֹע נְ טוּיָ ה
ִבּזְ ַק

נִשׁ ַקמע ֱקו ֵֹרא אֶ ֹל ַקח ָיֹּלָיו:
ְמפַק ֵקִּד רו ָֹמ ִאי ְ
יס ְט ָרא!" וּמֵ אָה ַקחיָֹּלִ ים
ימה! אֶ ֹל הַק בָּ ֹלִ ְ
"ֱק ִִד ָ
ָ
יס ְט ָרא,
נָעוּ ִמ ְמֱּקו ָֹמם וְ ָרצוּ אֶ ֹל ַקתּ ְח ִתּית הַק בָּ ֹלִ ְ
אוֹחֲק זִ ים בַּק חֲק בָ ֹלִ יםֹ .לִ בָּ ם ֶשֹׁל ְשׁנֵי הַק נְּעָ ִרים
גָּאָה מֵ ִה ְת ַקרגְּשׁוּתִ .הנֵּה ,זֶה עוֹמֵ ִד ֹלִ ְֱקרוֹת!
הֵ ם הֵ ִציצוּ ִבּזְ ִהירוּת ִמפֶּ ַקתח אָהֳ ֹלָם אֶ ֹל כְּ ֹלִ י
הַק ַקמּ ְשׁ ִחית הָ עֲק נֱָק ,הָ עוֹמֵ ִד ֹלְ ִה ְתעו ֵֹרר ֹלְ ַקחיִּים..
"רגַקע! עֲק מִֹדוּ!
וְ אָז ָשׁ ְמעוּ אֶ ת ֱקוֹֹל הַק ְמּפַק ֵקִּדֶ :
אֵ יַ #קתּעַק ְצרוּ כּו ַקֹח ֹלִ ְמשֹׁ #בַּק חֲק בָ ֹלִ ים ,וַק עֲק ַקִדיִן &א
אֲק כַקֹלְ ֶתּם הַק בּ ֱֶֹקר? רוּצוּ ֹל ַקַקמּ ְח ָסן וְ ִאכְ ֹלוּ
ִבּזְ ִריזוּתִ .שׁגּוּר ְבּעוִֹד עֲק ָשׂ ָרה ְרג ִָעים ְבּ ִִדיּוֱּק!".
&א ָחֹלְ פוּ ְשׁנֵי ְרג ִָעים וְ ֱקוֹֹל ְצעָ ֱקוֹת נִ ְשׁ ַקמע
ִמכִּ וּוּן הַק ַקמּ ְח ָסן" ..הַק ְמּפַק ֵקִּד!" צָ עֲק ֱקוּ ַקחיָֹּלִ ים.
"גְּ נֵבָ ה! אֹ כֶֹל ַקרב נִ גְ נַקב הַק ַקלּ ְיֹלָה ִמן הַק ַקמּ ְח ָסן!
ְמאוֹת ַקשׂ ֱִקיּוֹת חֲק סֵ רוֹת!".
ימה .הֵ ם
גִּ ְִדעוֹן וּמוֹנְ בַּק ז ִה ִבּיטוּ זֶה בָּ זֶה ְבּאֵ ָ
&א ָח ְשׁבוּ ֶשׁ ְדּבַק ר הַק גְּ נֵבָ ה י ֵָח ֵשׂף ַקמהֵ ר כָֹּל כָּ.#
וְ אָז ָשׁ ְמעוּ ַקחיָֹּל רו ָֹמ ִאי צוֹעֵ ֱק" :בֶּ ַקטח י ִָָדם ֶשֹׁל
ְהוִּדים בַּק ַקמּעַק ֹל ..הֵ ן
ְשׁנֵי הַק נְּ עָ ִרים הַק יּ ִ
וּמדּוּעַק זֶה
ִמ ְסתּו ְֹב ִבים הֵ ָמּה ָח ְפ ִשׁי ְבּ ַקמחֲק נֵנוּ ַק
&א י ְִשֹׁלְ חוּ י ִָָדם בַּק ַקמּ ְח ָסן?".
"כֵּן ,כֵּן!"ִ ,מהֲק רוּ ֹלְ הַק אֲק ִשׁים ַקחיָֹּלִ ים נו ָֹס ִפים,
וּשׁנֵי הַק נְּעָ ִרים ִה ְתכַּקוְּ צוּ עַק ֹל ְמֱקו ָֹמם .עַק כְ ָשׁו אֵ ין
ְ
ָמנוֹס וְ אֵ ין ִמ ְפֹלָטַ .קרבָּ ן יו ָֹחנָן בֵּ ן זַקכַּקאי ָספוּן
ְבּאָהֳ ֹלוִֹ .מי יַקעֲק זֹר ֹלָהֶ ם עַק כְ ָשׁו? ִהגִּיעַק הַק סּוֹף..
"אֲק ִפלּוּ חֶ ֶרב ַקח ָדּה"ָ ...רעַק ִד ֱקוֹֹל ֹו ֶשֹׁל מוֹנְבַּק ז,
ֶשׁ ִה ְתעַק ֵקּשׁ עוִֹד ֹלְ נַקסּוֹת ֹלִ ְבט ַקֹח ְבּהַק ֵשּׁם ,כְּ ִִד ְב ֵרי
כָמים" :אֲק ִפלּוּ חֶ ֶרב ַקח ָדּה מֻק נּ ַקַקחת עַק ֹל צַק וָּ אר ֹו
חֲק ִ
יִתיָאֵ שׁ עַק ְצמ ֹו ִמן הָ ַקרחֲק ִמים".
אִָדם ,אַֹל ְ
ֶשֹׁל ָ
הַק ְמּפַק ֵקִּד הֵ ִרים יִָד ֹו ֹלְ הַק ְשׁ ִתּיֱק אֶ ת ַקח ָיֹּלָיו
"רגַקע ,הֵ יכָן שׁוֹמֵ ר
וְ ָשׁ ַקֱקֹל אֶ ת הַק ְדּבָ ִריםֶ .
הַק ַקמּ ְח ָסן ,גָּיוּס?".
" ֶנ ֱעֹלַקם אַף הוּא ,הַק ְמּפַק ֵקִּד" ,עָ נוּ ַקחיָֹּלִ ים.
"וַק ַקדּאי הָ ְרגוּ אוֹת ֹו ְבּ ַקמהֲק ֹלַק #הַק שִֹּׁד"...
הַק ְמּפַק ֵקִּד הָ רו ָֹמ ִאי ִה ְתהַק ְרהֵ ר בַּק ָדּבָ ר .מוּזָר
הָ יָה ֹל ֹו כִּ י ְשׁנֵי ְיֹל ִִָדים אֵ לֶּה יִגְ ְבּרוּ עַק ֹל שׁוֹמֵ ר
ָחמוּשׁ ..וְ גַקםָ ,מה יַקעֲק שׂוּ ִעם כָֹּל כָּ #הַק ְרבֵּ ה

אֹ כֶֹל? הוּא גַּקם ָזכַקר כִּ י אֵ לֶּה הֵ ם ְמֹלַקוָּ יו ֶשֹׁל
אַספַּק ְסיָנוּס .אוֹּלַקי
ְהוִּדי ,או ְֹרח ֹו ֶשֹׁל ְ
הֶ ָחכָם הַק יּ ִ
&א כְּ ַקִדאי ֹלְ ִה ְס ַקתּבֵּ" ..#הָ ִביאוּ או ָֹתם הֵ נָּה
וּשׁנֵי
וְ ִשׂימוּ עֲק ֹלֵיהֶ ם ִמ ְשׁ ָמר!" ,פָּ ַקֱקִד ֹלְ בַק סּוֹףְ ,
ַקחיָֹּלִ ים נִ ְשֹׁלְ חוּ ֹלַקעֲק צֹר אֶ ת הַק נְּ עָ ִרים.
הֵ ם עָ ְמִדוּ עַק ָתּה זֶה ֹלְ צַק ִד זֶה ְבּמֶ ְרכַּקז
הַק ַקמּחֲק נֶה ,מֻק ָקּ ִפים שׁו ְֹמ ִריםַ ,קמ ָמּשׁ ֱָקרוֹב
ֹלַקבָּ ֹלִ ְ
יס ְט ָרא .הַק ְמּפַק ֵקִּד נָעַק ץ בָּ הֶ ם ַקמבָּ ט ַקתּ ִקּיף
וּפָ נָה ֹלַקשּׁו ְֹמ ִרים" .אֵ ין ֹלִ י זְ ַקמן ֹל ְַקחֱקֹר או ָֹתם
אַחר
ַק
כּ ֶָרגַקע; ִשׁ ְמרוּ עֲק ֹלֵיהֶ ם הֵ יטֵ ב עַק ִד
הַק הַק ְפ ָגּזָה .אָז אֶ ְתפַּק נֶּה ֹל ְַקחֱקֹר או ָֹתם".
וְ הַק ְמּפַק ֵקִּד הַק נִּ ְמ ָרץ נִ ְפנָה מֵ אֲק ֹלֵיהֶ ם ,אֶ ֹל
ימה הַק חֲק שׁוּבָ ה בֶּ אֱ מֶ ת עַק כְ ָשׁו...
הַק ְמּ ִשׂ ָ

ֲקאנ ƒי חוֹ ֵׁ˘ב ֶׁ˘ ƒה ¿ס ַק ּב ¿ר ˙ּƒי ¿ֹל ָך ¿מאוֹ ִד ָ ּברוּר ַקﬠִד ַק ּכ ָּמה ֲקאנ ƒי
ַקמ ¿˜ ּƒפיִד ַקﬠֹל ֲקה ָׁ˘ ַקב˙ ַק ּכ ¿ס ֵּפי ַקה ַקה ¿ֹלוָ אוֹ ˙ ַק ּב ¿ ּז ַקמןַ .קר˜ ָ ּכ ¿ך
ֻק˜ ַקּפ˙ ¿ ּג ƒמיֹלוּ˙ ַקה ֲקח ָס ִƒדים ,י¿ כוֹ ָֹלה ¿ֹל ַקה ¿מ ׁ¿ ˘ƒ
יך ¿ֹל ַק˙ ¿פ ֵ˜ִד..

אֲק נִ י ַקמ ָמּשׁ רוֹעֵ ִד ...בַּק ַקשּׁבָּ ת
הַק ְקּרוֹבָ ה אֲק נִ י צָ ִריֹ #לְ ַקִדבֵּ ר ֹלִ ְפנֵי
ֱָקהָ ֹל! נָכוֹן ַקמ ְפ ִחיִד?

"אֵ לֶּה ַקשׂ ֱִקיּוֹת הָ אֹ כֶֹל מֵ הַק ַקמּ ְח ָסן!!" ,צָ עֲק ֱקוּ
ְבּ ַקת ְִדהֵ ָמה כּ ַָקמּה ַקחיָֹּלִ ים ַקחדֵּ י עַק יִן.
המשך יבוא

בַּק ְשּׁבוּעַק יִם הָ אַחֲק רוֹנִים ִה ְשׁ ַקתּ ַקתּ ְפ ִתּי בַּק הֲק נָאָה
ַקרבָּ ה ְבּ ִשׁעוּר ְבּ ִ'הֹלְ כוֹת בֵּ ית הַק ְבּ ִח ָירה' ,כִּ י
ֹלִ מּוִּד הַק הֲק ֹלָכוֹת הָ אֵ לּוּ נ ְֶח ָשׁב ,כְּ ִאלּוּ
ִמ ְתעַק ְסּ ֱִקים ַקמ ָמּשׁ ִבּ ְבנִ יַּקת בֵּ ית הַק ִמּ ְֱק ָדּשׁ.

יחה!
ֶזה ֹלֹא נוֹ ֵׂ˘א ֹƒל ¿ב ִƒד ָ
ֹלֹא ַ ˜ƒק ּב ¿ֹל ˙ּƒי ƒמ ּ¿מ ָך ַקה ּיוֹ ם ׁ˘וּם ַקּ˙ ׁ¿˘ֹלוּם.
ֵֹל ¿ך ¿ ּב ַקב ָּ˜ ָׁ˘ה ו¿ ַקה ּ ֵ ׂ˘ג ֶא˙ ַקה ¿ ּסכוּם!

וְ ִהנֵּה ,אֶ ְתמוֹֹל נִ גַּקשׁ אֵ ֹלַקי הָ ַקרב ֶשֹׁל בֵּ ית
וּב ֵקּשׁ ִממֶּ נִּ יֶ ,שׁאָכִ ין כּ ַָקמּה הֲק ֹלָכוֹת
הַק כְּ נֶסֶ ת ִ
אֹמר או ָֹתן ֹלִ ְפנֵי הַק ָקּהָ ֹל ְבּבֵ ית
ְמעַק נְ יְנוֹת ,וְ ַק
הַק כְּ נֶסֶ ת בַּק ַקשּׁבָּ ת הַק ְקּרוֹבָ ה.

ֲקא ָבֹל ֲקאנ ƒי ֹלֹא ƒמ ¿˙בַּק ִֵדּ ַקח!!
בֶּ ¡א ֶמ˙ ֶׁ˘ ¿ ּכ ָבר ַׁ ˘ƒק ֹּל ¿מ ˙ּƒי!

"עַק כְ ָשׁוֹ ,לִ ְמשֹׁ #אֲק חו ַקֹרנִּ יתְ ,בּכָֹל הַק כּו ַקֹח!"
וּמאַת הַק ַקחיָֹּלִ ים ִרכְּ זוּ אֶ ת כָֹּל
ָרעַק ם הַק ְמּפַק ֵקִּדְ ,
יס ְט ָרא הָ אֲק רֻק כָּהִ ,עם כַּקף-
כּו ָֹחם .זְ רוֹעַק הַק בָּ ֹלִ ְ
הָ עֲק נֱָק בַּק ָקּצֶ ה ,נִ ְמ ְתּ ָחה וְ נָס ֹוגָה ַקתּ ַקחת הַק לּ ַקַקחץ,
כְּ ֹלַקפֵּ י ַקמ ָטּה ,כּ ַָקמּה וְ כ ַָקמּה ַקאמּוֹת.

]=יְהוִּדה הַק ְשּׁבוּיָה[,
ָ
"יְהוִּדא ַקֱק ְפּ ָטא!"
ָ
צָ ְרחוּ ְבּ ִה ְתֹלַקהֲק בוּת כָֹּל ַקח ָיֹּלֵי הַק ַקמּחֲק נֶה הָ רו ָֹמ ִאי,
כְּ ֶשׁ ִה ְשׁ ִחירוּ הַק ָשּׁ ַקמיִם ִמ ְמּאוֹת הַק ְפּגָזִ ים
חֹרים ..אֶ לָּא ֶשׁאָזֹ ,לְ פֶ ַקתע ִפּ ְתאוֹם,
הַק ְשּׁ ִ
נֶאֶ ֹלְ מוּ ֻקכּלָּם דֹּם ,בָּ ֶרגַקע ֶשׁ ִה ְב ִחינוּ ְבּ ִָדבָ ר מוּזָר
עַק ִד ְמאוִֹד! ְבּרֹאשׁ הַק ַקמּ ָטּח הָ עֲק נֱָק ָטס – כְּ נ ֶֶשׁר
אִָדם ֹלָבוּשׁ ְבּ ִבגְִדֵ י ַקחיָֹּל
ְבּרֹאשׁ ֹלַקהֲק ֱָקת ֹו – ָ
רו ָֹמ ִאיָ ..
וּמה ֶשׁמּוּזָר עוִֹד יו ֵֹתר :הַק ַקמּ ָטּח
עַק ְצמוֹ! אֵ לֶּה &א הָ יוּ הָ אֲק בָ נִים הַק ְשּׁחֹרוֹת
הַק מֻּק כָּרוֹת אֶ לָּא ַקמ ֶשּׁהוּ אַחֵ ר ..דּוֹמֶ ה ֹלְ ֹ ..לְ ..
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ָׁ˘ֹלוֹ ם ¿ֹל ָך יוֹ ָמ ƒני ַקה ָ ּי ָ˜ר,

"אֶ ֹל הַק חֲק בָ ֹלִ יםְ ,תּפֹ ס!" ,פָּ ַקֱקִד וּמֵ אָה ַקחיָֹּלִ ים
זִ נְּ ֱקוּ וְ אָחֲק זוּ ְבּזַקנְ בוֹת עַק ְשׂרוֹת הַק חֲק בָ ֹלִ ים
הֶ עָ ִבים ֶשׁ ִה ְשׁ ַקתֹּלְ ְשֹׁלוּ ִמ ְמּרוֹמֵ י הַק זְּ רוֹעַק
הָ אֲק רֻק כָּהְ .שׁ ַקניִם ְשֹׁלו ָֹשׁה ַקחיָֹּלִ ים עַק ֹל כָֹּל חֶ בֶ ֹל.

ֶרגַקע הַק ִשּׁגּוּר ִהגִּ יעַק " .וְ עַק כְ ָשׁוַ ...קשׁ ְח ֵרר!!!"
וּמ ַק
צָ ַקרח הַק ְמּפַק ֵקִּד ָ
אתיִם הַק זְּ רוֹעוֹת הַק ְמּאֻק ָמּצוֹת
אַחת ִמן הַק חֲק בָ ֹלִ ים ...זְ רוֹעַק
ַק
ִה ְרפּוּ ְבּבַק ת
הוּט ָחה חֲק ז ָָרה כְּ ֹלַקפֵּ י
ְ
יס ְט ָרא הָ אֲק רֻק כָּה
הַק בָּ ֹלִ ְ
ַקמ ְעֹלָה ְבּעָ ְצ ָמה ַקא ִדּ ָירה ,כְּ ֶשׁ ִהיא יו ָֹרה ִמתּוֹ#
ְשׁר
'תּ ְחמֹ ֶשׁת' ,הַק י ֵ
כַּקפָּ הּ הָ עֲק נ ֱִָקית אֶ ת כָֹּל הַק ַק
צוּרה..
ְרוּשׁ ַקֹליִם הַק נְּ ָ
ֹלְ עֵ בֶ ר י ָ

ֲקא ָבֹל ַקה ƒאם ¿ ּכבוֹ ִד ָה ַקרב
ֵאינוֹ זוֹ ֵכר?? ֲקה ֵרי ֶה ¿ח ַקז ¿ר ˙ּƒי
ַקה ּיוֹ ם ֶא˙ ַקהחוֹ ב!! בּ¿ מוֹ ָי ַקִדי
א˙י ָֹל ַקרב!
ֵה ֵב ƒ

ָ ּכֹל ָה ƒעיר ¿מ ַקִד ֶ ּב ֶר˙
ָﬠ ֵֹלינוּ! ֲקאנ ƒי ¿ ּכ ָבר ֹלֹא יָ כוֹ ֹל
ֹƒל ¿ס ּבֹֹל ֶא˙ ֶזה!

ַקר ּ ƒבי ׁ¿˘מו ֵּאֹל ֶה ¿ח ֹƒליט ֹƒל ¿˙ ּב ַקֹﬠ ֶא ¿˙ ֶכם ¿ֹל ִƒדין ּ˙וֹ ָרה.
יֵ ׁ˘ ָ ּכאן ƒז ּמוּן ¿ֹל ִƒד ּיוּן ֶׁ˘ ֵ ּי ָﬠ ֵר ¿ך ¿ ּבעוֹ ִד יוֹ ַקמי ƒם(

ֵ ּכןַ ˘ָׁ ,קמ ¿ע ˙ּƒי ֶׁ˘ ָה ֲקאנָ ׁ˘ƒים אוֹ ¿מ ƒרים ֶזה ָֹל ֶזה:
ָ ּברוּר ֶׁ˘ ֶא ָחִד ƒמן ַקה ּ ׁ¿˘נַק י ƒם ֵאינוֹ ִדּ וֹ ֵבר ¡א ֶמ˙,
ו¿ ֶזה ֹלֹא ַקר ּ ƒבי ׁ¿˘מו ֵּאֹל(

יתי ֹלְ ָס ֵרב .גַּקם כִּ י אֲק נִ י
בַּק הַק ְת ָחֹלָה נִ ִסּ ִ
טוּח
ִיתי בָּ ַק
ִמ ְתבַּק יֵּשׁ ,וְ גַקם ,כִּ י ֹלְ ג ְַקמ ֵרי &א הָ י ִ
ֶשׁאֲק נִ י יָכוֹֹל ֹלְ ֹלַקמֵּ ִד אֲק חֵ ִרים אֶ ת הַק הֲק ֹלָכוֹת
הָ אֵ לּוִּ .ה ְסבַּק ְר ִתּי ֹל ַקָרב ֶשׁ ְ
אָמנָם ִה ְֱק ַקשׁ ְב ִתּי
עוּרים וְ גַקם הֵ בַק נְ ִתּי ,אֲק בָ ֹל זֶה עֲק ַקִדיִן &א
בַּק ִשּׁ ִ
אוֹמֵ ר ֶשׁהַק הֲק ֹלָכוֹת הָ אֵ לּוּ הֵ ן חֵ ֹלֱֶק ִממֶּ נִּ י ,עַק ִד
כְּ ִדֵ י כֶָּ #שׁאוּכַקֹל ֹלְ הַק ְס ִבּיר ֹלַקאֲק חֵ ִרים!
אָמר ֶשׁ ִאם כָּ ,#אָז
רוּח וְ ַק
הָ ַקרב ִחיְֵּ #בֱּקו ַקֹרת ַק
ַקמ ָמּשׁ ַקמ ְת ִאים ֶשׁ ְבּ ִִדיּוֱּק ְבּפָ ָר ַקשׁת ְדּבָ ִרים
אֶ ע ֱֶשׂה ַקמאֲק ָמץ ֹלִ ֹלְ מֹ ִד אֶ ת הַק הֲק ֹלָכוֹת טוֹב,
'שׁלִּ י' .כִּ י ז ֹו ְבּעֶ צֶ ם
אַרגִּ ישׁ ֶשׁהֵ ן ַקמ ָמּשׁ ֶ
עַק ִד ֶשׁ ְ
הַק ַקמּהוּת ֶשֹׁל כָֹּל סֵ פֶ ר ְדּבָ ִריםַ .קרֱק אֶ ת
אָמר מֹ ֶשׁה ַקרבֵּ נוּ ְבּעַק ְצמוְֹ .בּכָ,#
הַק סֵּ פֶ ר הַק זֶּה ַק
הוּא נ ַקָתן ֹלָנוּ כּו ַקֹח ֶשׁהַק תּו ָֹרה ִתּ ְהיֶה ֶ
'שׁלָּנוּ',
וְ נוּכַקֹל גַּקם ֹלְ ַקֱקדֵּ שׁ ִא ָתּהּ אֶ ת הָ ע ֹוֹלָם.

יזה ּ ƒב ָ ּזיוֹ ן!
ֵאיזוֹ ַקה ׁ¿˘ ָּפ ָֹלה! ֵא ֶ
ֲקאנ ƒי ¿ ּכ ָבר ֹלֹא יָ כוֹ ֹל ָֹל ֵˆא˙ ָֹל ¿רחוֹ ב!
ֲקאנ ƒי ƒמ ¿˙ ַק ּב ֵ ּי ׁ˘ ֲקא ƒפ ֹּל ּו ָֹל ֶֹל ֶכ˙ ¿ֹל ƒה ¿˙ ַקּפ ֵ ֹּלֹל
¿ ּב ֵבי˙ ַקה ¿ ּכנֶ ֶס˙ֻ .ק ּכ ָ ֹּלם ƒמ ¿˙ ַקֹל ֲקח ׁ˘ƒים
ו ַקּמ ¿ר ƒאים ָ ּב ֶא ¿ˆ ַק ּבע(

ָֹל ָּמה ֻק ּכ ָ ֹּלם
¿מ ַקח ּ ƒכים ָ ּכאן?

יֵ ׁ˘ ַׁק˘ ַקﬠר ֶׁ˘ֹל ַק ּב ¿ר ֶזֹל ֶׁ˘ ּבוֹ ִֵד˜
ֶׁ˘ ַקאף ֶא ָחִד ֹלֹא ַקמ ¿כנ ƒיס נֶ ֶׁ˘˜.

ֲקא ָבֹל ַק ּב ַק ּˆִד יֵ ׁ˘ ִֶדּ ֶר ¿ך
ֶׁ˘ ֶא ¿פ ָׁ˘ר ¿ֹל ƒה ָ ּכנֵ ס ƒמ ָ ּיִד(
ֲקאנ ƒי יוֹ ִֵד ַקﬠ ָֹל ָּמה!

ָֹל ָּמה?

גַּקם ִדּ ְב ֵרי הַק תּו ָֹרה ֶשׁאֲק נ ְַקחנוּ או ְֹמ ִרים,
רוּרים וּמוּבָ נִים ֹלָנוּ הֵ יטֵ ב,
ְצ ִריכִ ים ֹלִ ְהיוֹת ְבּ ִ
כֶָּ #שׁנּוּכַקֹל ֹלו ַקֹמר או ָֹתם ִמתּוֹ #תּ ֹוכֵנוּ.
ֲקאנ ƒי ֻקמ ¿כ ָרח ֹƒל ¿בר ַקֹח ƒמן ָה ƒעיר!

ימה,
אָזֱִ ,קבַּק ֹלְ ִתּי עַק ֹל עַק ְצ ִמי אֶ ת הַק ְמּ ִשׂ ָ
וְ עַק כְ ָשׁו &א נִ ְשׁאַר ֹלְ Hאֶ לָּא ֹלְ אַחֵ ֹל ֹלִ י
ְבּהַק ְצֹל ָָחה.
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

יחּ ¿ ,כ ֶׁ˘הוּא
ֶזה ּ ƒב ׁ¿˘ ƒביֹל ַקה ָּמ ַׁ ˘ƒק
יﬠ הוּא יו ַקּכֹל ¿ֹל ƒה ָ ּכנֵ ס ƒמ ָ ּיִד!
יַק גַּ ƒק

ַקמ ֲקא ַקבֱק ָה ֵא ָיתנִ ים
ָבּ ָרֱק ֶא ָחִד
"אֲק נִ י &א מֵ ִביןֹ ,ל ָָמּה הַק ֵשּׁם &א
ָשֹׁלַקח או ִֹתי?"ָ ,שׁאַֹלְ ִתּי.
"ֹלְ ָמה ַקא ָתּה ִמ ְת ַקכּוֵּן?"ָ ,שׁאַֹל
הֶ עָ נָן ֶשׁלְּ ִצ ִדּי.
אַחר ֶשׁ ָר ִאינוּ אֶ ת
הָ יָה זֶה ֹלְ ַק
מֹ ֶשׁה ַקרבֵּ נוּ ח ֹוזֵר מֵ הַק ְסּנֶה –
אָמר ֹל ֹו ֹלו ַקֹמר
ֹלְ ִמ ְצ ַקריִם .הַק ֵשּׁם ַק
"שׁלַּקח אֶ ת עַק ִמּי" .וַק אֲק נִ י
ֹלְ פַק ְרעֹה ַק
&א הֵ בַק נְ ִתּי.
אָמ ְר ִתּי ֹלֶעָ נָן.
"אַס ִבּיר ֹלְַ ,"!Hק
ְ
"ֹל ָָמּה הַק ֵשּׁם צָ ִריֹ #לִ ְשׁ ַק
&ח אֶ ת
מֹ ֶשׁה ֹלְ ַקשׁכְ נֵעַק אֶ ת פַּק ְרעֹהִ ,עם
כּוּחים
אוֹתוֹת וּמו ְֹפ ִתים ,וִ ִ
&ח
וּמכּוֹת? הֲק ֵרי אֶ ְפ ָשׁר ֹלִ ְשׁ ַק
ַק
או ִֹתי ,בָּ ָרֱק אֶ ָחִד ֶשׁיּ ְִשׂרֹף אֶ ת כָֹּל
הַק ִמּ ְצ ִריִּים כּ ֹוֹלֵֹל פַּק ְרעֹה!".
אָמר הֶ עָ נָן.
"צוִֹדֵ ֱקְ ,מעַק נְ יֵן"ַ ...ק
"אֲק בָ ֹל ִמי אֲק נ ְַקחנוּ ֶשׁנּ ִָבין אֶ ת ַקדּ ְרכֵי
הַק ֵשּׁם? ְבּוַק ַקדּאי יֵשׁ ָֹלזֶה ִסבָּ ה".
עָ ְברוּ ָשׁנִ ים ,וְ ִהנֵּה ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ֹל
ָאָרץ .מֹ ֶשׁה
יסה ֹל ֶ
עו ְֹמ ִִדים בַּק כְּ נִ ָ
וּמ ְס ִבּיר
ַקרבֵּ נוּ דּו ֵֹרשׁ ִבּ ְפנֵיהֶ ם ַק
יח ֹלְ ִסיחוֹן
ֹלָהֶ ם ַקמדּוּעַק ָשֹׁלַקח ָשֹׁלִ ַק
מֶ ֹלֶ #הָ אֱ מו ִֹרי ,וְ&א נִ ֹלְ ַקחם ִעמּ ֹו
ִמיִָּד:
"מֵ הַק ָקִּדוֹשׁ בָּ רוּ #הוּאֶ ,שׁ ָקּ ַקִדם
אָמר מֹ ֶשׁה.
ֹלָע ֹוֹלָםֹ ,ל ַקָמ ְִד ִתּי!"ַ ,ק
אָמר ֹלִ י בַּק ִמּ ְִדבָּ ר ָֹל ֶֹלכֶת
"הַק ֵשּׁם ַק
ֹלְ פַק ְרעֹה וְ&א ָשֹׁלַקח בָּ ָרֱק אֶ ָחִד
ֶשׁיּ ְִשׂרֹף אֶ ת הַק ִמּ ְצ ִריִּיםָ .מה
הֵ בַק נְ ִתּי ִמכֶָּ ?#שׁצָּ ִריָֹ #ל ֶֹלכֶת
ֹלְ אַטֹ-לְ אַטִ ,בּ ְמ ִתינוּתָֹ .לכֵן גַּקם
אֲק נִ י ָשֹׁל ְַקח ִתּי אֵ ֹלָיו ֱקִֹדֶ ם-כֹֹּל
ָשֹׁלִ ַק
יח ִעם הַק צָּ עַק ת ָשֹׁלוֹם ,וְ ַקרֱק
אַחר ֶשׁסֵּ ֵרב נִ ֹלְ ַקח ְמנוּ בּ ֹו
ֹלְ ַק
אַרצוֹ!".
וְ י ַקָר ְשׁנוּ אֶ ת ְ

אשׁית ְשׁנַקת תֱקע"ה נוֹעֲק ִדוּ בֵּ ינֵיהֶ ם כּ ַָקמּה
ְבּ ֵר ִ
יֱקי הָ ע ֹוֹלָםְ .בּעֵ ינֵיהֶ ם הַק זַּקכּוֹת ָראוּ אֶ ת
ִמצַּק ִדּ ֵ
הַק צָּ רוֹת ֶשׁעֲק ִתיִדוֹת ֹלְ ִה ְת ַקרגֵּשׁ עַק ֹל עַק ם-י ְִשׂ ָראֵ ֹל.
יֱקים וְ נִ סּוּ ֹלְ ַקטכֵּס עֵ צָ ה ָמה ֹלַקעֲק שׂוֹת
י ְָשׁבוּ הַק צַּק ִדּ ִ
כְּ ִדֵ י ֹלְ הו ִֹשׁיעַק אֶ ת עַק ם-י ְִשׂ ָראֵ ֹל.
ֹלְ בַק סּוֹף ִהגִּ יעוּ ֹלְ הַק ְחֹל ָָטה ,כִּ י אֵ ין ָמנוֹס אֶ לָּא
ֹלְ ַקרכֵּז כּוֹחוֹת וֹּלְ הָ ִחישׁ אֶ ת גְּ אֻק לַּקת עַק ם-י ְִשׂ ָראֵ ֹל עַק ֹל-
יֱקים הָ יוּ ַקר ִבּי יַקעֲק ֱקֹב-
יח-צָ ַקִד ְֱקנוּ .הַק צַּק ִדּ ִ
יְִדֵ י ְמ ִשׁ ַק
לּוּבֹּלִ ין ,הַק ַקמּגִּ יִד ִמקּוֹזְ נִ יץַ ,קר ִבּי
י ְִצ ָחֱק 'הַק ח ֹוזֶה' ִמ ְ
'מאוֹר וָ ֶשׁמֶ שׁ'( ,וְ ַקר ִבּי
ְֱקֹלוֹנִ ימוּס ִמ ַקנּי ְְשׁ ַקטט )בַּק עַק ֹל ָ
נ ְַקפ ָתֹּלִ יִ -ה ְירץ ִמבֶּ ְרזָן.
נִ ְמנוּ וְ ג ְָמרוּ ֶשׁהַק זְּ ַקמן הָ ָראוּי ְבּיו ֵֹתר ֹלְ ַקרכֵּז ַקמאֲק ָמץ
אַחר
ְמשֻׁק ָתּף ְבּ ִענְ יָן זֶה הוּא – ִשׂ ְמ ַקחת-תּו ָֹרהֹ .לְ ַק
רֹאשׁ-הַק ָשּׁנָה ,יְמֵ י הַק ְתּשׁוּבָ ה וְ הַק יּוֹם הַק ָקִּדוֹשׁ,
כַּקאֲק ֶשׁר עַק ם-י ְִשׂ ָראֵ ֹל זַק #וְ ָטהוֹר; ְבּתֹם יְמֵ י ַקחג-
רוִּדים ְבּ ִמ ְצווֹת ִמתּוֹ#
הַק סֻּק כּוֹת ,כַּקאֲק ֶשׁר הַק כֹֹּל ְט ִ
ִשׂ ְמ ָחה – ז ֹו הַק ָשּׁעָ ה הַק כְּ ֵשׁ ָרה ֹלְ עו ֵֹרר חֶ סֶ ִד
וְ ַקרחֲק ִמים עַק ֹל עַק ם-י ְִשׂ ָראֵ ֹל וּגְ אֻק לָּתוֹ.
אוֹּלָם כְּ בָ ר ְבּעֶ ֶרב ַקחג-הַק סֻּק כּוֹת הֵ חֵ לּוּ הָ ִענְ יָנִ ים
ֹלְ ִה ְשׁ ַקתּבֵּ שׁ .הַק ַקמּגִּ יִד ִמקּוֹזְ נִ יץ ָחֹלָה ֱָקשׁוֹת וְ נָפַק ֹל
ֹלְ ִמ ְשׁכָּבַ .קמצָּ ב ֹו ִה ַקדּ ְרדֵּ ר וְ הָ ֹלַקִ #מ ָשּׁעָ ה ֹלְ ָשׁעָ ה,
וְ הוּא ָשׁכַקב ְבּעֵ י ַקניִם עֲק צוּמוֹת כִּ ְמנ ָֻקתֱּק ֹלְ ג ְַקמ ֵרי
יִדיו נִ זְ עֲק ֱקוּ ֹלְ בֵ ית-הַק ִמּ ְִד ָרשׁ
ִמ ְסּ ִביבָ תוֹ .חֲק ִס ָ
וְ הַק ְתּ ִפלּוֹת ֹלִ ְרפוּאָת ֹו ִה ְר ֱִקיעוּ ְשׁ ָח ֱִקים.
ֹלְ פֶ ַקתע פָּ ַקֱקח הַק ַקמּגִּ יִד אֶ ת עֵ ינָיו וּפָ נָה אֶ ֹל ְבּנוֹ,
ַקר ִבּי מֹ ֶשׁה-אֶ ֹלְ י ֱִָקיםֶ ,שׁנִּ צַּק ב ֹלְ יַקִד ִמ ָטּתוֹֹ" :לִ ְפנֵי

ְרג ִָעים אֲק ָח ִִדים נִ גְ ֹלָה אֵ ֹלַקי הַק צַּק ִדּיֱק ַקר ִבּי
אָמר ֹלִ י כָּ:#
ֹלֵוִ י-י ְִצ ָחֱק ִמבֶּ ְר ִִדיצֶ 'ב וְ ַק
ְ'בּעוִֹד זְ ַקמן ֱָקצָ ר ִתּ ְהיֶה אֶ ְצֹלֵנוּ.
ִמלְּ ַקמ ְעֹלָה ַקתּ ִבּיט עַק ֹל הַק כֹֹּל ְבּעֵ י ַקניִם
אֲק חֵ רוֹת ֹלְ ג ְַקמ ֵרי .אָז ִתּוָּ כַקח כִּ י ָמה
ֶשׁנִּ ְִדמֶ ה אֶ ְצֹלְ כֶם ,בָּ ע ֹוֹלָם הַק גּ ְַקשׁ ִמי,
ֹלְ צָ ָרה וְ ָרעָ ה בַּק עֲק בוּר כְּ ֹלַקֹל י ְִשׂ ָראֵ ֹל ,אֵ ינ ֹו
אֶ לָּא טוֹבָ ה גְּ ִד ֹוֹלָה .חֲק ַקִדֹל ֹלְִ Hמ ַקמּאֲק ַקמצֶּ יH
ֹלִ ְִדחֱֹק אֶ ת הַק ֵקּץ'".
אֲק ִמ ַקירת הַק ְדּבָ ִרים הַק לָֹּלוּ ָדּ ְר ָשׁה
מֵ הַק ַקמּגִּ יִד ַקמאֲק ַקמ ִצּים ַקר ִבּים .הוּא עָ צַק ם
אֶ ת עֵ ינָיו וְ ִה ְתנ ֵַקשּׁם ִבּכְ בֵ ִדוּת .כַּקעֲק בֹר כּ ַָקמּה ְרג ִָעים
ָשׁב וְ גִ יֵּס אֶ ת כּוֹחו ָֹתיו הַק ַקדּלִּ ים הָ אַחֲק רוֹנִ ים
וּמסֹר ֹלַקחֲק בֵ ִרי 'הַק ח ֹוזֶה' כִּ י י ְֶח ַקדֹּל
אָמרֹ" :לְֵ #
וְ ַק
ימה
יח אֶ ת יִָד ֹו מֵ הַק ְמּ ִשׂ ָ
ֹלְ הַק ְר ִעישׁ ע ֹוֹלָמוֹת וְ כִ י יָנִ ַק
ֶשׁנּ ַקָטֹל עָ ֹלָיו".
ָשׁעָ ה ַקֱקלָּה ֹלְ ַק
אַחר ִמכֵּן הֵ ִשׁיב הַק ַקמּגִּ יִד ִמקּוֹזְ נִ יץ
יֱקים
אַרבַּק עַק ת הַק צַּק ִדּ ִ
אֶ ת נִ ְשׁ ָמת ֹו ֹלְ יו ְֹצ ָרהּ .מֵ ְ
ימה הַק כְּ בֵ ִָדה ֹלְ הָ ִחישׁ
ֶשׁ ִקּ ְבֹּלוּ עֲק ֹלֵיהֶ ם אֶ ת הַק ְמּ ִשׂ ָ
אֶ ת הַק גְּ אֻק לָּה ,נו ְֹתרוּ עַק ָתּה אֵ פוֹא ַקרֱק ְשֹׁלו ָֹשׁה.
לּוּבֹּלִ ין הֶ ְחֹלִ יטוּ ֹלְ הַק ְס ִתּיר
יִדיו ֶשֹׁל הַק ח ֹוזֶה ִמ ְ
חֲק ִס ָ
מֵ ַקרבָּ ם אֶ ת ְדּבַק ר הַק ְבּשׂו ָֹרה הַק ָמּ ָרה ,כְּ ִדֵ י ֶשׁLא
ֹלְ צַק עֲק ר ֹו ְבּעֶ ֶרב 'זְ ַקמן ִשׂ ְמ ָח ֵתנוּ'.
ֹלִ ְֱק ַקראת ִשׂ ְמ ַקחת-תּו ָֹרה נָהֲק רוּ אַֹלְ פֵ י חֲק ִס ִיִדים,
ֹלוּבֹּלִ ין.
ִמ ָקּרוֹב וּמֵ ָרחוֱֹקֹ ,לַקחֲק צֵ ר ֹו ֶשֹׁל הַק ח ֹוזֶה ְבּ ְ
וְ אָכֵןְ ,בּאו ָֹתהּ ָשׁנָה ִה ְר ֱִקיעָ ה ִשׂ ְמ ַקחת הַק 'הַק ָקּפוֹת'
וּבעַק ְצמ ֹו ִה ְתרוֹצֵ ץ בֵּ ין
ְשׁ ָח ֱִקים .הַק ח ֹוזֶה ִבּכְ בוִֹד ֹו ְ
חֲק ִס ָ
וּמזַקג ִממֶּ נּוּ
'מ ְשׁ ֱֶקה' ָ
יִדיו כְּ ֶשׁ ְבּיִָד ֹו בַּק ְֱקבּוֱּק ַק
ְהוִּדיםִ ,שׂ ְמחוּ!",
"שׂ ְמחוּ י ִ
ֹלְ תוֹ #כּוֹסו ֵֹתיהֶ םִ .
ֱָק ָרא וּנְ הָ ָרה ִעלּ ִָאית ְשׁפוּכָה עַק ֹל פָּ נָיו"ִ .ר ְקִּדוּ
"אם
יִדיו וְ הו ִֹסיףִ :
ְהוִּדיםִ ,ר ְקִּדוּ!" ,הֵ ִאיץ בַּק חֲק ִס ָ
י ִ
נִ זְ כֶּה ֹלְ ִשׂ ְמ ַקחת-תּו ָֹרה ָשׂמֵ ַקח ,נִ זְ כֶּה גַּקם ֹלְ ִת ְשׁעָ ה
ְבּאָב ָשׂמֵ ַקח".

ְבּמֶ ֶשָׁ #שׁנִ ים נִ ְראֶ ה הָ יָה ֶשׁ ִאי-אֶ ְפ ָשׁר ֹלְ הַק גִּ יעַק אֶ ֹל ִפּ ְסגַּקת הַק ר
הָ אֶ ֶוֶר ְסטַ .קר ִבּים נִ סּוּ אֶ ת כּו ָֹחם אַק& #א ִה ְצֹלִ יחוּ.
אשׁית ,הַק קֹּר הָ עַק ז וְ הָ רוּחוֹת
הַק ְקּ ָשׁיִים ִע ָמּם צָ ִריֹ #לְ ִה ְתמוִֹדֵ ִד הַק ְמּ ַקטפֵּ ס בָּ הָ ר הַק גָּבוֹהַּק ִהנָּם ַקר ִבּיםֵ :ר ִ
הַק ְמּנ ְַקשּׁבוֹת ִבּ ְמ ִהירוּת ,גּו ְֹר ִמים ֹלִ כְ וִ יּוֹת ֱקֹר ְבּכָֹל חֵ ֹלֱֶק גּוּף ָחשׂוּף .גַּקם הָ אֲק זו ִֹרים הַק ְמּכ ִֻקסּים ,כְּ גוֹן
ֱקֹשׁי נו ָֹסף הוּא כַּקמּוּת הַק נּוֹזְ ֹלִ ים בַּק גּוּף
נִפגּ ִָעים ֹלְ ִע ִתּים ְֱקרוֹבוֹת ְבּ ִטפּוּס ֹלְ גֹ בַק הּ ַקרבִ .
הָ ַקרגְ ֹלַקיִם וְ הַק יּ ַקִָדיִםְ ,
ֶשׁהוֹֹלְ כִ ים ֹלְ ִאבּוִּד תּוֹ #כְּ ִדֵ י הַק ִטּפּוּסִ .מכֵּיוָ ן ֶשׁהַק ַקמּיִם ֹלִ ְשׁ ִתיָּה ֱקו ְֹפ ִאים ִבּגְבָ ִהים אֵ לּוִּ ,מ ְת ַקֱק ִשּׁים
הַק ְמּ ַקט ְפּ ִסים ֹלְ הַק ְחזִ יר אֶ ֹל גּוּפָ ם אֶ ת הַק נּוֹזְ ֹלִ ים ֶשׁ ִא ְבִּדוְּ .בּנו ָֹסףַ ,קֱקיֶּמֶ ת ְבּעָ יַקת הַק ַקמּ ְחסוֹר
יהים ֹלַקעֲק ֹלוֹת ,כָּ #יֵשׁ פָּ חוֹת ַקח ְמצָ ן בָּ אֲק וִ יר.
גְבּ ִ
ְבּ ַקח ְמצָ ן ,הַק ָדֹּלִ יֹל ְמאוִֹד בַּק גְּבָ ִהים .כְּ כָֹל ֶשׁ ַקמּ ִ
ָֹלכֵן ,דּוֹאֲק גִים הַק ְמּ ַקט ְפּ ִסים ֹל ַקֱָק ַקחת ִא ָתּם בָּ ֹל ֹונֵי ַקח ְמצָ ן הַק ְמּ ֱִקלִּ ים עַק ֹל הַק ִטּפּוּס ְבּגֹ בַק הּ ַקרב.
ֹל ְַקמרוֹת כָֹּל הַק ְקּ ָשׁיִים וְ הַק ַקסּכָּנוֹת ,זו ְֹר ִמים אֶ ֹל הַק ר הָ אֶ ֶוֶר ְסט ְמ ַקט ְפּסֵ י הָ ִרים
ימה 'ֹלִ כְ בֹּשׁ' אֶ ת ִפּ ְסגָּתוֹ.
וְ הַק ְרפַּק ְת ֱָקנִים ַקר ִבּים ֶשׁ ִה ִצּיבוּ ֹלְ עַק ְצ ָמם אֶ ת הַק ְמּ ִשׂ ָ

וְ ֱָק ְטעָ ה אֶ ת חוּט ַקמ ְח ְשׁבו ָֹתיו .נִ ְבהַק ֹל
"מי יוִֹדֵ עַק
ַקר ִבּי ְֱקֹלוֹנִ ימוּס וּפָ ַקרץ ִבּ ְבכִ יִ .
אָמר ֹלַקסּו ְֹב ִבים
ֹלוּבֹּלִ ין"ַ ,ק
ָמה אֵ ַקרע ְבּ ְ
אוֹת ֹו וּמֵ ֵרר ִבּ ְִד ָמעוֹת.

ָר ְֱקִדוּ הַק חֲק ִס ִיִדים ָשׁעוֹת עַק ֹל ָשׁעוֹת וְ&א נָחוּ.
הֵ ם אֲק ִפלּוּ &א ִה ְב ִחינוּ ְבּצֵ את ַקרבָּ ם הַק ח ֹוזֶה
ִמבֵּ ית-הַק ִמּ ְִד ָרשׁ .הַק ח ֹוזֶה פָּ ַקרשׁ ֹלְ ַקח ְִדר ֹו ֹלְ ִהנָּפֵ שׁ
ְמעַק ט ,עַק ִד ֶשׁכּוֹחו ָֹתיו יָשׁוּבוּ אֵ ֹלָיו וְ אָז יוּכַקֹל
יִדיו.
ֹלָשׁוּב וְ ֹלִ ְרֱקִֹד ִעם חֲק ִס ָ
וּפזְּ זוּ ְבּעֹז
ְבּאו ָֹתהּ ָשׁעָ ה ֶשׁבָּ הּ ָר ְֱקִדוּ הַק חֲק ִס ִיִדים ִ
ְבּ ִשׂ ְמ ַקחת-הַק תּו ָֹרה ,עַק ֹלִ -פּי ִמ ְצוַק ת ַקרבָּ ם ,אֵ ַקרע
ֹלַקח ֹוזֶה עַק ְצמ ֹו ְדּבַק ר-פֶּ ֹלֶא ַקמ ְב ִהיֹלַ .קר ְעיָת ֹו הָ ַקרבָּ נִ ית
י ְָצאָה וּבָ אָה ִמדֵּ י פַּק עַק ם ֹלַקחֶ ִדֶ ר ֶשׁבּ ֹו נָח ,כְּ ִדֵ י ֹלְ ַקסיֵּעַק
ַקשּׁוּרהְ .בּ ַק
ֹל ֹו וֹּלְ וַק דֵּ א ֶשׁהַק כֹֹּל כּ ָ
אַחת הַק ְפּעָ ִמים,
כַּקאֲק ֶשׁר נִ כְ נְ ָסה ֹלְ ַקח ְִדרוֹ ,נִ ְִדהֲק ָמה ֹלְ גַקלּוֹת כִּ י בַּק עֲק ֹלָהּ
אֵ ינֶנּוּ עַק ֹל ִמ ָטּתוֹ!
דֶּ ֹלֶת הַק חֶ ִדֶ ר הָ י ְָתה נְ עוֹּלָה וְ הָ ַקרבָּ נִ ית י ְִָדעָ ה
ְבּ ִב ְט ָחה ֶשׁבַּק עֲק ֹלָהּ &א יָצָ א בַּק עֲק ִָדהּ הַק חוּצָ ה .נִ זְ עֲק ֱָקה
הָ ַקרבָּ נִ ית אֶ ֹל בֵּ ית-הַק ִמּ ְִד ָרשׁ אַק #גַּקם ָשׁם &א נִ ְמצָ א
אַחת פָּ ְסֱקוּ הָ ִר ִ
הַק ח ֹוזֶהְ .בּבַק תַ -ק
קּוִּדים וְ הֻק ְשׁ ְבּ ָתה
הַק ִשּׂ ְמ ָחה .הַק חֲק ִס ִיִדים הַק ְמּבֹהָ ֹלִ ים י ְָצאוּ ֹלְ ַקחפֵּ שׂ אֶ ת
ַקרבָּ ם.
ְבּאוֹת ֹו זְ ַקמן ַקמ ָמּשׁ עָ ַקסֱק הַק צַּק ִדּיֱק ַקר ִבּי ְֱקֹלוֹנִ ימוֹס,
ִחוִּדים עֶ ֹלְ יוֹנִ ים ֹלַקהֲק בָ אַת
עַק ֹלִ -פּי ַקדּ ְרכּ ֹוֶ -שׁלּוְֹ ,בּי ִ
הַק גְּ אֻק לָּהִ .פּ ְתאוֹם הֻק ְשֹׁלְ כָה אֶ בֶ ן גְּ ִד ֹוֹלָה ֹלְ עֵ בֶ ר
יסים
ַקחלּוֹן ַקח ְִדרוֹ ,נִ ְפּצָ ה אֶ ת הַק ִשּׁ ְמ ָשׁה ֹלִ ְר ִס ִ

כַּקעֲק בֹר ָשׁעָ ה ַקֱקלָּה ָמ ְצאוּ הַק חֲק ִס ִיִדים
אָרץ בַּק חֲק צַק ר
אֶ ת ַקרבָּ ם הַק ח ֹוזֶה מֻק ָטֹּל עַק ֹל הָ ֶ
בֵּ יתוִֹ ,מ ַקתּ ַקחת ֹלְ ַקחלּוֹן ַקח ְִדרוִֹ .אישׁ &א
י ַקִָדע ֹלְ הַק ְס ִבּיר ָמה ָמ ַקשׁ #אֶ ת הַק צַּק ִדּיֱק
ֹל ַקַקחלּוֹן וְ כֵיצַק ִד ְבּ ִִדיּוֱּק נָפַק ֹל בַּק עֲק ִד ֹו הַק חוּצָ ה.
אַחר הַק נְּ ִפיֹלָה
ַקרֱק נֵס הו ִֹתיר ֹו בַּק ַקחיִּים ֹלְ ַק
הַק זּוֹ .הֵ ִשׁיבוּ הַק חֲק ִס ִיִדים אֶ ת ַקרבָּ ם ֹלְ בֵ ית ֹו
וְ רו ְֹפאֵ י ְ
ֹלוּבֹּלִ ין הֻק זְ עֲק ֱקוּ ֹלְ ַקטפֵּ ֹל בּוֹ.
צּוּמן ֶשֹׁל הַק הַק ָקּפוֹת ְבּבֵ ית-
וּבאו ָֹתן ָשׁעוֹתְ ,בּ ִע ָ
ְ
ִמ ְִד ָרשׁ ֹו ֶשֹׁל ַקר ִבּי נ ְַקפ ָתֹּלִ יִ -ה ְירץ ִמבֶּ ְרזָןֶ ,שׁנֶּעֶ ְרכוּ
עַק ֹלִ -פּי כַּקוָּ נוֹת הָ אֲק ִר"י זַק"ֹל ,אֵ ַקרע גַּקם ְבּבֵ ית ֹו ָדּבָ ר
אַחִד הַק חֲק ִָד ִרים ,אָחֲק זָה
נו ָֹראִ .פּ ְתאוֹם פָּ ְרצָ ה אֵ שׁ ְבּ ַק
עַק ִד ְמהֵ ָרה ְבּכָֹל הַק בַּק יִת וְ כִ לְּ ָתה אוֹת ֹו עַק ִד הַק יְּסוִֹד.
כָֹּל ְבּנֵי-הַק בַּק יִת נָסוּ עַק ֹל נ ְַקפ ָשׁם וְ&א נִ ְפגְּ עוּ ,חוּץ
אַחת ֶשׁנִּ ֹלְ כְּ ִָדה בָּ אֵ שׁ וְ נִ ְס ְפּ ָתה.
ִמנַּקעֲק ָרה ְצ ִע ָירה ַק
אַחת
אֵ ין צ ֶֹרֹ #לְ ָתאֵ ר אֶ ת הָ עֶ צֶ ב וְ הַק יָּגוֹן ֶשׁיּ ְָרִדוּ ְבּ ַק
וּס ִביבָ תוֹ.
עַק ֹל ַקר ִבּי נ ְַקפ ָתֹּלִ יִ -ה ְירץ ְ
לּוּבֹּלִ ין
בַּק יּ ִָמים הַק בָּ ִאים הוּבָ א ֹלִ ִיִדיעַק ת הַק ח ֹוזֶה ִמ ְ
&שׁת חֲק בֵ ָריו&" .א זָכִ ינוּ
כָֹּל אֲק ֶשׁר אֵ ַקרע ֹלִ ְשׁ ֶ
ֹלְ ִשׂ ְמ ַקחת-תּו ָֹרה ָשׂמֵ ַקח ,וְ&א זָכִ ינוּ ֹלְ ִת ְשׁעָ ה ְבּאָב
אָמר ְבּצַק עַק ר.
ָשׂמֵ ַקח"ַ ,ק
לּוּבֹּלִ ין
ִתּ ְשׁעָ ה חֳ ִָד ִשׁים וָ חֵ ִצי נו ַקֹתר הַק ח ֹוזֶה ִמ ְ
ָרתוֱּק ֹלְ ִמ ָטּתוֹ .כָֹּל ַקמאֲק ַקמצָּ יו ֶשֹׁל ַקתֹּלְ ִמיִד ֹו הַק ָמּסוּר
ישׁי ,הַק ְפּרוֹפֵ סוֹר ַקחיִּיםָ -דּוִ ִד בֶּ ְרנְ הַק ְרִד,
וְ רו ְֹפא ֹו הָ ִא ִ
ֹלְ או ְֹשׁשׁוֹ ,עָ ֹלוּ בַּק תֹּהוּ" .כָֹּל כּוֹחוֹת הַק ִסּ ְט ָרא-
ְ
אַח ָרא ֱָקמוּ וְ ִה ְתאַחֲק ִדוּ נֶגְ ִדּי וְ ֶנגִֶד חֲק בֵ ַקרי" ,הָ יָה
אֹר #כָֹּל או ָֹתהּ ְתֱּקוּפָ ה.
הַק ח ֹוזֶה ְמ ַקמֹלְ מֵ ֹל ֹלְ ֶ
לּוּבֹּלִ ין
ְבּ ִת ְשׁעָ ה בָּ אָב ִה ְתבַּק ֵקּשׁ הַק ח ֹוזֶה ִמ ְ
ֹלִ ִ
ישׁיבָ ה ֶשֹׁל ַקמ ְעֹלָה.

ַקהגָּ ֹלוּת ַקה ְפּנִ ִימית
ְבּ ִת ְשׁעַק ת הַק יּ ִָמים ִהגִּ יעַק פַּק עַק ם ֹלְ טוֹֹלְ נָה פָּ רוּשׁ אֶ ָחִדִ ,ה ְתי ֵַקשּׁב ְבּבֵ ית-הַק ִמּ ְִד ָרשׁ וְ נֶאֱ נַקח וְ ָגנַקח
ֹלְ&א הֶ ֶרף.
וּשׁאָֹלוֹ" :פָּ רוּשׁ ,עַק ֹל ָמה וְ ֹל ָָמּה ַקא ָתּה נֶאֱ נָח?".
נִ גַּקשׁ אֵ ֹלָיו ַקר ִבּי ָדּוִ ִד ִמטּוֹֹלְ נָה ְ
הֵ ִרים הַק פָּ רוּשׁ אֶ ת עֵ ינָיו וְ ִה ְפ ִטיר" :עַק ֹל גָֹּלוּת י ְִשׂ ָראֵ ֹל".
הֵ גִ יב ַקר ִבּי ָדּוִ ִד" :עֲק ַקִדיִן &א ִהגּ ְַקע ָתּ ֹל ַקַקמּ ְִד ֵרגָה ֶשׁתּוּכַקֹל ֹלְ ִה ְת ַקאנּ ַקֵח עַק ֹל גָֹּלוּת י ְִשׂ ָראֵ ֹל .הַק גָֹּלוּת
וּמוּטב ֶשׁתּו ִֹציא ְתּ ִחלָּה ִמתּוֹכְ Hאֶ ת הַק גָֹּלוּת ,וְ אָז תּוּכַקֹל
ָ
וּבעֹמֶ ֱק נ ְַקפ ְשׁ,H
עוִֹדֶ נָּה ְבּתוֹכְְ H
ֹלְ ִה ְצ ַקטעֵ ר בֶּ אֱ מֶ ת עַק ֹל גָֹּלוּת י ְִשׂ ָראֵ ֹל"...

ּƒ ˆƒ
יפיּ ָ :ב ¿רחוֹ ב ֶׁ˘ ַקﬠֹל ָי ִֵדינ ּו ּבוֹ ƒנים ּ ƒב ¿נ ָין
ָח ִָד ׁ˘! ƒה ¿ס ַקּ˙ ַק ּכ ¿ֹל ˙ּƒי ַקﬠֹל ַקה ּפוֹ ֲקﬠ ֹƒליםֵ ,הם
עוֹ ¿ב ִƒדים ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ך ָ˜ ֶׁ˘ה( ƒמ ¿ס ֵ ּכ ƒנים,
ַק ּב ּסוֹ ף ֵהם ּ ƒב ¿כ ָֹלֹלֲ ,קא ƒפ ֹּל ּו ֹלֹא ָיגוּר ּו ָׁ˘ם!

יכים ¿ֹלהוֹ ִדוֹ ˙
ָׂ˘ ƒריֲ :קא ַקנ ¿חנ ּו ¿ˆ ƒר ƒ
¿ֹל ַקה ּ ֵׁ˘ם ַקﬠֹל ָמה ֶׁ˘ ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ּבוֹ ƒנים
ו ּƒמ ¿˙ ַקא ּ¿מ ˆƒים(

יניֲ :קא ַקנ ¿חנ ּו ּבוֹ ƒנים?
ּƒפ ƒ
ƒמ ָּמ ַק˙י ָה ַקפ ¿כנ ּו ¿ֹלפוֹ ֲקﬠ ֹƒלים?

ָׂ˘ ƒריƒ ˙ָּ :מיִדּ ָ ,כֹל ¿יהו ִּƒדי ָﬠסוּ˜
ַק ּב ֲקﬠ ַׂ ˘ƒק ּי˙ ּ ƒ
'ִד ָירה ¿ֹל ַקה ּ ֵׁ˘ם' ָ ּבעוֹ ָֹלם.
ַקﬠֹל ¿י ִֵדי ָ ּכֹל ƒמ ¿ˆ ָוה ֶׁ˘ ֲקא ַקנ ¿חנ ּו
עוֹ ׂ˘ƒיםָ ,העוֹ ָֹלם ַקנ ֲקﬠ ֶׂ˘ה יוֹ ֵ˙ר
ָ˜ִדוֹ ׁ˘ ¿ו ָכ ¿ך הוּא הוֹ ֵפ ¿ך ֹƒל ¿היוֹ ˙
'ב ƒי˙' ¿ֹל ַקה ּ ֵׁ˘םֲ .קא ָבֹל
יוֹ ֵ˙ר ַק ּ
ַק ּב ¿ּ˙˜ו ָּפה ַקה ּזֹא˙ ּ ƒב ¿מ ֻקי ָחִדֻ ,ק ּכ ָ ֹּלנ ּו
הוֹ ¿פ ƒכים ֹƒל ¿היוֹ ˙ ַקמ ָּמ ׁ˘ ַק ּב ָ ּנ ƒאים.

יניַ :קא ¿ּ˙ ƒמ ¿˙ ַק ּכ ֶּו ֶנ˙ ¿ֹל ƒב ¿נ ַקין ֵ ּבי˙
ּƒפ ƒ
ַקה ּƒמ ¿˜ ָ ִּד ׁ˘ ַקה ּ ¿ׁ˘ ֹƒל ׁƒ
י˘י? ַקה ¿ֹל ַקואי
ֶׁ˘ ָה ƒיינ ּו ¿יכוֹ ֹƒלים ֹƒל ¿בנוֹ ˙ אוֹ ˙וֹ !

ָׂ˘ ƒריּ ¿ :ב ַקו ַק ִּדאי ֶׁ˘ ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ¿יכוֹ ֹƒלים,
ַקו ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ֶ ּב ¡א ֶמ˙ ַק ּגם ּבוֹ ƒנים! ַקﬠֹל ¿י ִֵדי
'בי˙ ַקה ¿ ּב ƒח ָירה' ¿ו ַקﬠֹל
ֹƒל ּמוִּד ƒה ¿ֹלכוֹ ˙ ֵ ּ
¿י ִֵדי הוֹ ָס ָפה ¿ ּב ַקמ ֲקﬠ ׂ˘ƒים טוֹ ƒבים!

יכים ָֹל ׂ˘ƒים
י˜הַ :קו ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ¿ˆ ƒר ƒ
¿ˆ ƒב ָ
ֵֹלב ַק ּגםַ ,קֹל ֲקﬠבִֹד ֻק ּכ ָ ֹּלנ ּו ַקי ַקחִדƒ ,מ ּ˙וֹ ך¿
ַקא ¿חִדוּ˙ַ .קּ˙ ¿ח ¿ׁ˘ב ּו ָמה ƒי ¿˜ ֶרה ƒאם
ַקﬠֹל אוֹ ˙וֹ ˜ƒירּ ,פוֹ ֵﬠֹל ֶא ָחִד ָי ׂ˘ƒים
ֶמ ֶֹלטּ ¿ ,ב ִƒד ּיוּ˜ ¿ ּכ ֶׁ˘ ַקה ּפוֹ ֵﬠֹל ַקה ּ ֵׁ˘ ƒני
ƒי ¿ר ֶˆה ַקֹל ֲקﬠ ׂ˘וֹ ˙ ַקח ֹּלוֹ ן¿ ,ו ַקה ּפוֹ ֵﬠֹל
י˘י ƒי ¿ר ֶˆה ֹƒל ¿ִד ּפֹ˜ ¿ ּב ַקפ ּƒט ׁ
¿ׁ˘ ֹƒל ׁƒ
י˘(
ֻק ּכ ָ ֹּלנוּּ ָ ,כֹל ַקה ּפוֹ ֲקﬠ ֹƒלים ֶה ָחרו ˆּƒים,
יכים ַקֹל ֲקﬠבִֹד ƒמ ּ˙וֹ ¿ך ַקא ¿חִדוּ˙
¿ˆ ƒר ƒ
¿
יﬠ ¿ֹל ƒב ¿נ ַקין
¿ו ַקא ֲקה ַקב˙ ƒי ׂ¿˘ ָר ֵאֹל¿ ,ו ָכך ַקנ ּ ƒג ַק
ַקה ּƒמ ¿˜ ָ ִּד ׁ˘ַ ,קמ ָּמ ׁ˘ ַקﬠ ¿כ ָׁ˘ו.

