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יֹלנָ ה ¿ ּב ַקֹל ¿מ ִָדנוּ˙וֹ ַ ,קמ ֲקﬠנ ƒי˜ ¿ֹלר' יוֹ ¿סֹל ַקה ¿ֹלוָ ָאה ¿ ּגִדוֹ ָֹלה ƒמ ֻּק˜ ַקּפ˙ ¿ ּ
ַקּ˙ ¿˜ ˆƒירָ :ה ַקרב ׁ¿˘מו ֵּאֹלַ ,קה ָ ּיִדו ַקּﬠ ¿ ּבו¿ 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 ַקִדּ ֵּפי
ַקה ¿ ּג ָמ ָרא& ָה ַקרב ׁ¿˘מו ֵּאֹל ֵאינוֹ ַקמ ֲקא ƒמין ¿ֹלר' יוֹ ¿סֹל ֶׁ˘ ַקה ֶ ּכ ֶסף ֻקה ¿ח ַקזר.

 ַקמ ַקטּח הַק ְפּגָזִ ים הַק כָּבֵ ִד נו ָֹרה ֹלָאֲק וִ יר ִמכַּקף
יס ְט ָרא הָ עֲק נ ֱִָקית ,וְ אָז ַקמ ְב ִחינִ ים הָ רו ָֹמ ִאים
הַק בָּ ֹלִ ְ
ֹלְ ַקת ְִדהֵ ָמ ָתם כִּ י 9א ְפּגָזִ ים הֵ ם אֵ לֶּה ,כִּ י ִאם ַקשׂ ֱִקיּוֹת הָ אֹ כֶֹל
ֶשׁנֶּעֶ ֹלְ מוּ ִמן הַק ַקמּ ְח ָסן.
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"א ֶתּם ְמ ֻקשׁ ְח ָר ִרים!"..
ַק

"וְ זֶה גָּיוּס!! הַק ִמּ ְסכֵּן ֶשׁ ִמּ ְתעוֹפֵ ף ָשׁם
ֹלְ ַקמ ְעֹלָה" ,צָ ְרחוּ ַקחיָֹּלִ ים אֲק חֵ ִרים ְבּבֶ הָ ֹלָה,
כְּ ֶשׁזִּ הוּ אֶ ת ְדּמוּת ֹו ֶשֹׁל חֲק בֵ ָרם עו ָֹשׂה אֶ ת
ַקדּ ְרכָּהּ הָ אַחֲק ר ֹונָהֹ ,לִ ְֱק ַקראת ִה ְת ַקר ְסֱּקוּת
ירוּשׁ ַקֹליִם ...עֵ ינֵי
טוּחה עַק ֹל בָּ ֵתּי הָ אֶ בֶ ן ִבּ ָ
ְבּ ָ
הַק כֹֹּל נִ נְ עֲק צוּ ְבּפַק ַקחִד ְבּגָיוּסֶ ,שׁהָ ֹלַק 6וְ הָ פַק6
ֹלִ נְ ֱקֻק ָדּה ְשׁח ָֹרה ְֱק ַקטנָּה בַּק ָשּׁ ַקמיִם ,וּכְ בָ ר הֵ חֵ ֹל
יתה – ְבּי ַקַקחִד ִעם כָֹּל
ְבּהַק נְ ָמכָה ֹלִ ְֱק ַקראת נְ ִח ָ
ירוּשׁ ַקֹליִם ֶשֹׁל ַקמ ָטּה.
ֶשׁפַק ע הַק ָמּזוֹן הֶ עָ צוּם – ִבּ ָ
הַק ַקמּ ָטּח הַק גִָּדוֹֹל ִה ְר ִחיֱק עוִֹד וְ ֶנ ֱעֹלַקם ִמן
הָ עַק יִן ,וְ עַק ָתּה ָשׁבוּ ֻקכּלָּם וְ ִה ְפנוּ ַקמבָּ ָטם אֶ ֹל
הַק ְמּפַק ֵקִּד הָ עֶ ֹלְ יוֹןִ .מבֵּ ין ֻקכּלָּם ,הוּא ֶשׁעָ ִתיִד
אַספַּק ְסיָנוּס עַק ֹל
ֹלִ ֵתּן אֶ ת הַק ִדּין ִבּ ְפנֵי הַק ַקשּׂר ְ
וּמז ְֻקעזָע,
מוּרה .הוּא הָ יָה ִחוֵּר ְ
הַק ַקתּ ָקֹּלָה הַק חֲק ָ
ימים! הוּא ָרעַק ִד ַקמ ָמּשׁ,
ְמפ ָֻקחִד וְ זוֹעֵ ם אֵ ִ
וּמכַּקעַק ס וְ עֵ ינָיו יָרוּ ְבּ ָר ֱִקים ֹלְ כָֹל עֵ בֶ ר,
ִמפַּק ַקחִד ִ
ְהוִּדים..
וְ אָז נָפַק ֹל ַקמבָּ ט ֹו עַק ֹל ְשׁנֵי הַק נְּ עָ ִרים הַק יּ ִ
זֶה הָ יָה ֶרגַקע גּו ָֹרֹלִ י .הַק ִאם כָּעֵ ת י ְִתפָּ ֵרץ
וְ יַקאֲק ִשׁים או ָֹתם ְבּכָֹל ָמה ֶשׁ ָקּ ָרה?
"א ֶתּםַ ..קא ֶתּם" ..הוּא הֵ חֵ ֹל ֹלִ ְצעֱֹק וְ אָז
ַק
כּ ְָשֹׁלוּ ִבּ ְרכָּיו וְ הוּא נִ ְשׁ ַקמט ֹלְ אָחוֹר" ..אֲק נִ י
וּשׁנֵי ַקחיָֹּלִ ים
עוֹמֵ ִד ֹלְ ִה ְתעַק לֵּף!"ִ ..מֹלְ מֵ ֹל ְ
"מיִם! ַקמיִם! הָ ִביאוּ
ָתּ ְפסוּ בּ ֹו ֹלְ בַק ֹל יִפּוֹֹלַ .ק
ַקמיִם ֹל ְַקמּפַק ֵקִּד!" ,צָ ְרחוּ כּ ַָקמּה ַקחיָֹּלִ ים ,וְ אָז ֱָק ָרא
גִּ ְִדעוֹן ְבֱּקוֹֹל9" :א ַקמיִם ,כִּ י ִאם ַקייִן! כִּ י כֵּן
אָמר ְשׁ9מֹ הְ :תּנוּ ֵשׁכָר ֹלְ אוֹבֵ ִד וְ ַקייִן ֹלְ ָמ ֵרי
ַק
נָפֶ שׁ"...
מוֹנְ בַּק ז הֵ ִעיף בַּק חֲק בֵ ר ֹו ַקמבָּ ט ָתּמֵ הַּק  .וְ כִ י ָמה
הָ יָה ֹלוֹֹ ,לְ גִ ְִדעוֹןֶ ,שׁ ְמּנַקסֶּ ה ֹלִ ְִדאֹג ֹלִ ְשֹׁלוֹמ ֹו ֶשֹׁל
ְמבַק ֵקּשׁ נ ְַקפ ָשׁם?
יתי
אֲק בָ ֹל גִּ ְִדעוֹן ִה ְמ ִשׁי" :6כִּ ְמִדֻק ַקמּנִ י ֶשׁ ָר ִא ִ
אֶ ְתמוֹֹל אֶ ת ַקֱקנְ ַקֱקן הַק ַקיּיִן הַק גִָּדוֹֹל ֹלְ יַקִד גָּיוּס"...
וּמוֹנְ בַּק ז הֵ חֵ ֹל ֹלְ הָ ִבין ֹלְ אָן הוּא חו ֵֹתר...
הַק ְמּפַק ֵקִּד נִ ְענֵעַק ְבּרֹאשׁ ֹו חֲק ֹלוּשׁוֹת" .כֵּןַ .קרֱק
ַקייִן .נָכוֹן .אֶ ת ַקֱקנְ ַקֱקן הַק ַקיּיִן הַק גִָּדוֹֹל ָמ ַקס ְר ִתּי
ֹלְ גָיוּס ֹלְ ִמ ְשׁמֶ ֶרת .הָ ִביאוּהוּ אֵ ֹלַקי ִמיִָּד!".

הַק ַקחיָֹּלִ ים ָחזְ רוּ כַּקעֲק בֹר ֶרגַקע ְבּי ַקִָדיִם ֵריֱקוֹת.
"ֱקנְ ַקֱקן הַק ַקיּיִן ,הַק ְמּפַק ֵקִּדֶ ,נ ֱעֹלַקם ְבּי ַקַקחִד ִעם
ַק
גָּיוּס"...
ְבּ ֶרגַקע זֶה הֵ ִבין הַק בָּ כִ יר הָ רו ָֹמ ִאי אֶ ת כָֹּל ָמה
ֶשׁ ָקּ ָרה .הוּא ִה ְתאו ֵֹשׁשׁ וְ ז ַקֱָקף אֶ ת ֱקו ָֹמתוֹ.
"אֲק נִ י יוִֹדֵ עַק !"ֱָ ,ק ָראְ ,מעו ִָֹדִד" .זֶה גָּיוּס הַק ִשּׁכּוֹר
ָא ֵשׁם!ָ ...שׁ ָתה ,הַק ִטּפֵּ שׁ ,וְ יָצָ א ִמ ַקדּ ְעתּוֹ..
רו ָֹמ ִאים!" ,הוּא ָשׁב וְ ֱָק ָרא ֹלְ ַקח ָיֹּלָיו ,גֵּאֶ ה עַק ֹל
ֹלוּמה.
עֻקב ָדּה ֶשׁעָ ַקמִד ֹלְ בַק דּ ֹו עַק ֹל ִפּ ְתרוֹן הַק ַקתּעֲק ָ
הָ ְ
יתי ִמי ָא ֵשׁם ְבּהַק ְחֹלָפַק ת הָ אֲק בָ נִ ים
"גִּ לִּ ִ
ְבּ ַקשׂ ֱִקיּוֹת הָ אֹ כֶֹל – זֶה הָ יָה גָּיוּס! ִה ְשׁ ַקתּכֵּר,
הַק שּׁוֹטֶ ה ,וְ הָ ֹלַק 6וְ הֶ ְחֹלִ יף אֶ ת הַק ְפּגָזִ ים ..אַק6
יתם כֵּיצַק ִד בָּ א
סוֹף ַקגּנָּב ֹלִ ְתֹלִ יָּה ,וְ כֻקלְּ כֶם ְר ִא ֶ
עַק ֹל עָ נְ שׁ ֹו הַק ַקמּר .אַק 6רו ָֹמא 9א ַקתּ ְרפֶּ ה! 9א נָזוּז
ִמכָּאן עַק ִד ֶשׁיַּקגִּ יעַק ִמ ְשֹׁלו ַקֹח ְפּגָזִ ים ָח ִָדשׁ,
וְ ַקא ֶתּם" ,הוּא פָּ נָה ֹלְ גִ ְִדעוֹן וּמוֹנְ בַּק ז" ,נְ עָ ִרים
ְהוִּדיִּיםַ ,קא ֶתּם ְמשֻׁק ְח ָר ִרים! ֹלְ כוּ ֹלְ אָהֳ ֹלְ כֶם,
י ִ
ֵאֱ9קיכֶם עַק ֹל כִּ י אֵ ינֶנִּ י שׁ ֹוֹל ַקֵח אֶ ְתכֶם
וְ הוִֹדוּ ֹל ֵ
ְבּ ַקִד ְרכּ ֹו ֶשֹׁל גָּיוּסַ ..קרֱק ,זִ כְ רוּ! אָסוּר ָֹלכֶם
ֹלְ ִה ְסתּוֹבֵ ב עוִֹד ְבּ ֶשׁ ַקטח הַק ַקמּחֲק נֶה!".
עֵ ינֵי אַֹלְ פֵ י הַק ַקחיָֹּלִ ים הָ רו ָֹמ ִאים ֹלִ וּוּ ְבּ ִשׂנְ אָה
ְהוִּדים .מוֹנְ בַּק ז אַף ָשׁ ַקמע
אֶ ת ְשׁנֵי הַק ְיֹּל ִִָדים הַק יּ ִ
אַחִד הָ רו ָֹמ ִאים – עֲק נֱָק אֶ ָחִד ֶשׁעָ ַקמִד
אֶ ת ַק
ַקמ ָמּשׁ ֹלְ י ִָָדם – ֹלוֹחֵ שׁ ֹלַקחֲק בֵ ר ֹו ְבּזַקעַק ף" :וַק אֲק נִ י
עֲק ַקִדיִן חו ֵֹשׁבֶ ,שׁהֵ ם אֵ לֶּה ֶשׁ ִ'טּ ְפֹּלוּ' ְבּגָיוּס"...
הֵ ם ִה ְס ַקתּלְּ ֱקוּ ִבּ ְמ ִהירוּת ֹלְ אָהֳ ֹלָם ,נו ְֹתנִ ים
תּו ִָֹדה ֹלְ הַק ֵשּׁם הַק טּוֹב עַק ֹל הַק צָּ ֹל ָָתם הַק מֻּק ְפֹלָאָה.
הֵ ם ִפּ ְצּחוּ כּ ַָקמּה אֱ גוֹזִ ים וְ ֹלוּזִ ים וְ ָסעֲק ִדוּ אֶ ת
"רבֵּ נוּ יו ָֹחנָן נִ ְמצָ א
אָמר גִּ ְִדעוֹןַ :ק
ֹלִ בָּ ם וְ אָז ַק
ִע ָמּנוּ בַּק ַקמּחֲק נֶה ,וַק אֲק נ ְַקחנוּ יו ְֹשׁ ִבים פֹּ ה?! ִמן
הָ ָראוּי ֶשׁ ֵנֹּלֵ 6אֵ ֹלָיו וּנְ ַקספֵּ ר ֹל ֹו עַק ֹל הַק נֵּס ֶשׁעָ ָשׂה
הַק ֵשּׁם ִע ָמּנוּ!".
"גַּקם נ ְַקפ ִשׁי ֶשׁלִּ י ָח ְמ ִָדה ֹלִ ְראוֹת שׁוּב ְבּזִ יו
פָּ נָיו ֶשֹׁל ַקרבֵּ נוּ"ִ ,ה ְסכִּ ים מוֹנְ בַּק ז" ,אַקָ 6מה
אָסר עָ ֹלֵינוּ הַק ְמּפַק ֵקִּד,
י ְִהיֶה עַק ֹל הָ ִאסּוּר ֶשׁ ַק
ֹלְ ִה ְסתּוֹבֵ ב ְבּ ֶשׁ ַקטח הַק ַקמּחֲק נֶה?".
ְשׁר
"9א נִ ְסתּוֹבֵ ב" ,צָ ַקחֱק גִּ ְִדעוֹןֵ " .נֹלֵ 6הַק י ֵ
ֹלְ אָהֳ ֹל ֹו ֶשֹׁל ַקרבֵּ נוּ!" וְ ֱָקם ִמ ְמֱּקוֹמוֹ.
הֵ ם ִהגִּ יעוּ ִבּ ְמ ִהירוּת אֶ ֹל אֹהֶ ֹל הַק צַּק ִדּיֱק
ימה .הָ אֹהֶ ֹל הָ יָה ֵריֱק..
וְ הֵ ִציצוּ ִבּזְ ִהירוּת ְפּנִ ָ
המשך יבוא

ָמה י¿ ƒהיֶ ה יוֹ ¿סֹל?
ֲקאנ ƒי ֹלֹא י¿ כוֹ ָֹלה
¿ֹל ַקה ¿מ ׁ¿ ˘ƒ
יך ָ ּכ ¿ך יוֹ ֵ˙ר!
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י˙י ַק ּבחוּ,ı
ַקﬠ ¿כ ָׁ˘ו ָהיƒ ƒ
ו¿ ƒהינ¿ ִָדה ַקה ּ ׁ¿˘ ֵכנָ ה ָﬠ ¿ב ָרה ,ו ּƒמ ָ ּיִד
סוֹ ¿ב ָבה ֶא˙ ָהר ׁ
ֹא˘ ¿ ּכ ִֵדי ֹלֹא
ֹלוֹ ַקמר ֹƒלי ָׁ˘ֹלוֹ ם!

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

ֲקאנ ƒי ֹלֹא ֵא ֵˆא יוֹ ֵ˙ר ַקהחו ָּˆה,
ַקﬠִד ֶׁ˘ ַקה ּ ƒס ּפוּר ַקה ֶ ּזה יּ ָ ƒג ֵמר!!
ַקה ֵ ּבן ֶׁ˘ ָ ֹּלנ ּו ƒמ ¿˙ ַק ּג ¿ֹל ֵ ּגֹל ַק ּב ֶּמ ¿ר ַקח ּ˜ƒים ֵמרֹב
ַקה ּ ƒב ָ ּזיוֹ ן ,וַק ֲקאנָ ׁ˘ƒים ַקמ ¿ר ƒאים ָﬠ ֵֹלינ ּו ¿ ּב ֶא ¿ˆ ַק ּבע..
ַק ּכ ָּמה ֶא ¿פ ָׁ˘ר ֹƒל ¿ס ּבֹֹל?

ֶזה ֶ ּב ¡א ֶמ˙ נּ ָ ƒסיוֹ ן ָ˜ ֶׁ˘ה.
ָ ּכֹל ַקה ¿ ּז ַקמן ֲקאנ ƒי ƒמ ¿˙ ַקּפ ֵ ֹּלֹל ¿ֹל ַקה ּ ֵׁ˘ם
ֶׁ˘ ָה ¡א ֶמ˙ ֵּ˙ ֵˆא ָֹלאוֹ ר&

כִּ ְמעַק ט כָֹּל עֶ ֶרב ְבּמֶ ֶשׁ 6הַק ַקקּיִץ,
אָחי הַק ָקּ ָטן ִמ ְת ַקמ ְרמֵ ר כְּ ֶשׁ ַקמּגִּ יעָ ה
ִ
הַק ָשּׁעָ ה ָֹל ֶֹלכֶת ֹלִ ישׁוֹן .הוּא שׁוֹאֵ ֹל:
"ֹל ָָמּה אֲק נִ י צָ ִריָֹ 6ל ֶֹלכֶת ֹלִ ישׁוֹן
כְּ ֶשׁבַּק חוּץ עֲק ַקִדיִן יֵשׁ אוֹר? אֲק נִ י 9א רוֹצֶ ה
וּבכָֹל יוֹם מֵ ָח ִָדשׁ
ֹלִ ישׁוֹן בַּק יּוֹםַ ,קרֱק בַּק ַקלּ ְיֹלָה!"ְ .
ִא ָמּא ֶשׁלִּ י ַקמ ְס ִבּ ָירה ֹלוֹ" :אֲק נ ְַקחנוּ הוֹֹלְ כִ ים
ֹלִ ישׁוֹן ֹלְ ִפי הַק ָשּׁעוֹן .הַק ָשּׁעָ ה עַק כְ ָשׁו כְּ בָ ר ֶשׁבַק ע
וָ חֵ ִציַ ,קֹל ְיֹלָה טוֹב!".
אֲק בָ ֹל בַּק יּ ִָמים הָ אַחֲק רוֹנִ ים ִפּ ְתאוֹם ַקשׂ ְמ ִתּי
ֹלֵב ֶשׁבֶּ אֱ מֶ ת הַק ֶשּׁמֶ שׁ ַקמ ְת ִחיֹלָה ֹלִ ְשֱׁקֹעַק יו ֵֹתר
אָחי רוֹאֶ ה
וּב ָשׁעָ ה ֶשׁבַק ע וָ חֵ ִצי ִ
מֻק ְֱק ָדּםְ ,
ֶשׁ ִהגִּ יעַק הַק ַקלּ ְיֹלָה ,וְ ה ֹוֹלֵֹ 6לִ ישׁוֹן ְמרֻק צֶּ ה.

ֲקאנ ƒי ָˆ ƒר ¿
יך ƒמ ָ ּיִד ָֹל ֵˆא˙.
יﬠה ׁ¿˘ ַקﬠ˙ ַקה ִƒדּ ּיוּן ¿ ּב ֵבי˙ ַקה ִƒדּ ין!
ƒה ּ ƒג ָ
ַ ˙¿ ˙ּƒקּפ ¿ ֹּל ֹƒלי ָﬠ ַקֹליֹּ ¿ ˘ֶׁ ,ל ָפחוֹ ˙ יַק ¿˜ ׁ˘ƒיב ּו ֹƒלי&

י˙י ַקמ ֲקא ƒמין ֶׁ˘ ֲקאנ ƒי ֻקא ¿ז ַקמן
ֹלֹא ָהיƒ ƒ
¿ֹל ִƒדין ּ˙וֹ ָרה ¿ ּכ ַׁק˘ ¿˜ ָרן ו¿ ַקג ָ ּנב&

בַּק הַק ְת ָחֹלָה ִה ְצ ַקטעַק ְר ִתּי ,אָהַק ְב ִתּי אֶ ת הַק יּ ִָמים
הָ אֲק רֻק כִּ ים .אֲק בָ ֹל ַק
אַחר-כָּ 6הֵ בַק נְ ִתּי ֶשׁ ִבּ ְמֱקו ָֹמם
יח עֲק ָר ִבים אֲק רֻק כִּ ים .גַּקם עֶ ֶרב אָרֹ 6זֶה
אֲק נִ י ַקמ ְרוִ ַק
יתי ֹל ְַקחשֹׁבָ ,מה אֲק נִ י יָכוֹֹל
'שׁוֶה' .נִ ִסּ ִ
ָדּבָ ר ָ
ֹלַקעֲק שׂוֹת ְבּכָֹל הָ עֲק ָר ִבים הָ אֲק רֻק כִּ ים ֶשׁיַּקגִּ יעוּ ִעם
הַק ח ֶֹרף?

ַק ּב ַּק˜י¿ ָטנָ ה.
א˙ם ָ ּכֹל ָמה ֶׁ˘ ָˆ ƒר ¿
יך
ֵה ֵב ֶ
ּ
ַקֹל ּƒט ּיוֹּל?

ֵ ּכן!

א˙
ּבוֹ א נ¿ ƒר ֶאה& ֵה ֵב ָ
ַקמי ƒםּ ,כוֹ ַקבע ,נַק ֲקﬠ ַקֹלי ƒם
יכה ¿ ּב ַקמי ƒם ו¿ ַקה ¿ר ֵ ּבה
ַקֹל ֲקה ֹƒל ָ
ַקמ ַק ּˆב רו ַקּח?

רוּחת עֶ ֶרב ִדּבַּק ְרנוּ ְבּ ִִדיּוֱּק
ְבּאוֹת ֹו יוֹם בַּק אֲק ַק
ִיתי הַק יּ ִָחיִד
עַק ֹל זֶהִ .מ ְס ַקתּבֵּ ר ֶשׁאֲק נִ י 9א הָ י ִ
ֶשׁ ָשּׂם ֹלֵב ֶשׁ ִהנֵּה הַק יּ ִָמים ַקמ ְת ִחיֹלִ ים
ֹלְ ִה ְת ַקֱקצֵּ רַ .קאבָּ א ֶשׁלִּ י ִה ְס ִבּיר ֶשׁבַּק גְּ ָמ ָרא
אָרכִ ים הַק לֵּיֹלוֹת
כָּתוּב ֶשׁ ִמּיּוֹם ט"ו ְבּאָב ִמ ְת ְ
ִ
וּמ ְת ַקֱק ְצּ ִרים הַק יּ ִָמים .וְ כָֹל אֶ ָחִד צָ ִרי6
ֹלְ הַק ְת ִחיֹל ֹלְ הו ִֹסיף בָּ עֲק ָר ִבים ְבֹּלִ מּוִּד הַק תּו ָֹרה.

ֲקאנ ƒי ַקמ ¿ר ּ ƒג ׁ
י˘ ¿ ּכמוֹ ¿ ּב˙וֹ ¿ך ֲקחֹלוֹ ם ַקרע&
ַקה ¿ֹלוַק אי ו¿ ֶא ¿˙עוֹ ֵרר ƒמ ֶּמנּ ּו עוֹ ִד ¿מ ַקﬠט.

ויטשׁ
אָמר ֶשׁהָ ַקר ִבּי ִמלְּ יוּבַּק אוִ ְ
הוּא הו ִֹסיף וְ ַק
וּצ ִריכִ ים ֹלְ נַקצֵּ ֹל
אוֹמֵ רֶ ,שׁגַּקם  יְכוֹֹלִ ים ְ
אֶ ת ְשׁעוֹת הָ עֶ ֶרב הָ אֲק רֻק כּוֹת ֹלְ הו ִֹסיף ְבֹּלִ מּוִּד
תּו ָֹרה.
ָח ַקשׁ ְב ִתּי עַק ֹל זֶה ,וְ הֶ ְחֹל ְַקט ִתּי ֶשׁזֶּה ְבּהֶ ְחֹלֵט
יָכוֹֹל ֹלִ ְהיוֹת הָ אֶ ְתגָּר ֶשׁלִּ י ֹל ְַקתֱּקוּפָ ה
הַק ְקּרוֹבָ הֹ .לְ הו ִֹסיף ְבּ ַקמ ֶשּׁהוּ ,מֵ עֵ בֶ ר ֹלְ ָמה
ֶשׁאֲק נִ י כְּ בָ ר ָרגִ יֹל ֹלִ ֹלְ מֹ ִד.
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

ֵ ּכן!
חוֵּ ıמ ַקה ַּקמי ƒם ו¿ ַקה ּכוֹ ַקבע
יכה
ו¿ ַקה ַק ּנ ֲקﬠ ַקֹלי ƒם ַקֹל ֲקה ֹƒל ָ
¿ ּב ַקמי ƒם&

ִספּוּר ַקהדּוֹרוֹת
ֶאֹלְ ָחנָ ן ָחנָ נוֹב
"אבָּ א ,אֲק נ ְַקחנוּ רו ִֹצים ֹלָצֵ את
ַק
ֹלַקלּוּנָה פַּק ְרֱק!"ִ ,בּ ַקקּ ְשׁ ִתּי ְבּ ַקתחֲק נוּנִ ים.
"כֵּןְ ,בּבַק ָקּ ָשׁה!"ִ ,ה ְת ַקחנְּ נָה גַּקם
רוּתי9" ,א הָ יִינוּ ָשׁם אַף
אֲק חו ִֹתי ִ
פַּק עַק ם!".
אָמר ַקאבָּ א
"אֲק נִ י ְמבַק ֵקּשׁ ִמכֶּם"ַ ,ק
ְבֱּקוֹֹל ָרגוּעַק " ,הַק ְפ ִסיֱקוּ ֹלְ בַק ֵקּשׁ ִממֶּ נִּ י
ָֹל ֶֹלכֶת ֹלַקלּוּנָה פַּק ְרֱק ,כִּ י ִאם ְתּבַק ְקּשׁוּ
אַחתָ – "...מה י ְֱִק ֶרה?
עוִֹד פַּק עַק ם ַק
"אם ְתּבַק ְקּשׁוּ עוִֹד פַּק עַק ם
נִ ְִד ַקרכְ נוּ – ִ
אַסכִּ ים!".
אַחת ,אֲק נִ י ְ
ַק
פָּ ַקר ְצנוּ ִבּ ְצחוֱֹק" .אָז ְבּוַק ַקדּאי
רוּתי
אָמ ְר ִתּי וְ גַקם ִ
ֶשׁנְּ בַק ֵקּשׁ שׁוּב!"ַ ,ק
ֹאשׁהּ ְבּהַק ְסכּ ָָמה.
ִהנְ הֲק נָה ְבּר ָ
"דּוְ ֱָקא
אָמר ַקאבָּ אַ .ק
ַק
"מעַק נְ יֵן",
ְ
ְבּפָ ָר ַקשׁת הַק ָשּׁבוּעַק  ,וָ אֶ ְת ַקחנַּקןְ ,מסֻק פָּ ר
אָמר ֹלְ מֹ ֶשׁה ֶשׁיּ ְַקפ ִסיֱק
ַק
ֶשׁהַק ֵשּׁם
ָאָרץ ,כִּ י
ֹלְ ִה ְת ַקחנֵּן אֵ ֹלָיו ֹלְ ִה ָכּנֵס ֹל ֶ
אַחת הַק ֵשּׁם
ִאם י ְִתפַּק לֵֹּל עוִֹד ְתּ ִפלָּה ַק
יֵעָ נֶה ֹלְ בַק ָקּ ָשׁתוֹ!".
"אָז ֹל ָָמּה מֹ ֶשׁה 9א ִה ְתפַּק לֵֹּל עוִֹד
אַחת?"ָ ,תּ ַקמ ְה ִתּי.
פַּק עַק ם ַק
"הַק ִסּבָּ ה ִהיא"ִ ,ה ְס ִבּיר ַקאבָּ א" ,כִּ י
מֹשׁה יִכָּ נֵס ֹלְ אֶ ֶרץ
אָמר ֶשׁ ִאם ֶ
הַק ֵשּׁם ַק
יִשׂ ָראֵ ֹל ,דּוֹר הַק ִמּ ְִדבָּ ר 9א יֱָקוּמוּ
ְ
ִבּ ְת ִחיַּקת הַק מֵּ ִתים ֹלֶעָ ִתיִד ֹלָבוֹא...
עֱִדיף ֹלְ ִה ָשּׁאֵ ר ִעם
מֹשׁה ַקרבֵּ נוּ הֶ ִ
ֶ
וּבֹלְ בַק ִד ֶשׁיִּזְ כּוּ ֹלִ גְאֻק לָּה!".
דּוֹרוִֹ ,
ְמהֻק ְרהָ ִרים .אֵ יז ֹו
ָשׁ ַקת ְֱקנוּ,
ְמ ִסירוּת נֶפֶ שׁ ֶשֹׁל מֹ ֶשׁה ַקרבֵּ נוּ
אָרץ בָּ הּ
ֶשׁ ִה ְסכִּ ים ֹלְ וַק ֵתּר עַק ֹל הָ ֶ
ָח ַקשֱׁק כָֹּל כָּ...6
ויטשׁ מו ִֹסיף",
"הָ ַקר ִבּי ִמלְּ יוּבַּק אוִ ְ
אָמר
מֹשׁה ַק
"שׁ ַקרֱק ֹלְ ֶ
ִה ְמ ִשׁיַ 6קאבָּ אֶ ,
הַק ֵשּׁם 9א ֹלְ ִה ְתפַּק לֵֹּל עוִֹד ,אוֹּלָם
כַּקיּוֹם ,עָ ֹלֵינוּ ֹלְ ִה ְתפַּק לֵֹּל עוִֹד וָ עוִֹד
ְבֹּלִ י הֶ ְפסֵ ֱק ,עַק ִד ֶשׁהַק גְּאֻק לָּה ָתּבוֹא!".

יטיב אֶ ת עֲק נִ יבָ תוֹ,
הָ ַקרב י ְִשׂ ָראֵ ֹל-מֵ ִאיר ֹלַקאוּ הֵ ִ
אֱָקִדֶ ְמיַקת 'וָ ן
ִשּׁר אֶ ת ִמגְ בַּק ְעתּ ֹו וְ נִ כְ נַקס ֹלְ אוֹּלַקם ָ
י ֵ
ימפּוֹזְ יוֹן ְבּנו ֵֹשׂא
ירוּשׁ ַקֹליִםֹ ,לִ ְֱק ַקראת ִס ְ
ֹלִ יר' ִבּ ָ
ְהוִּדית .הַק ָקּהָ ֹל כְּ בָ ר ָתּפַק ס אֶ ת
הַק נֹּ עַק ר וְ הַק זֶּהוּת י ִ
כּוּחַ ,קמר ָמ ְר ְדּכַקי
ְמֱקוֹמוֹ ,וּמוֹּל ֹו י ַקָשׁב עֲק ִמית ֹו ֹלַקוִּ ַק
לּוּאים וַק חֲק בֵ ר
)מו ָֹרֹלֶה( בַּק ר-אוֹןַ ,קאלּוּףִ -מ ְשׁנֶה ְבּ ִמ ִ
כְּ נֶסֶ ת ֹלְ ֶשׁעָ בַק ר.
ְבּעוִֹד הָ ַקרב ְמ ַקסדֵּ ר ְבּמוֹח ֹו אֶ ת ְדּבָ ָריו ,הָ עָ נְ ֱָקה
ְרשׁוּת הַק ִדּבּוּר ֹלְ בַּק ר-אוֹן"ְ .רצוֹנִ י ֹל ְַקחֱ9ק ִע ָמּכֶם
אֵ רוּעַק ֶשׁאֵ ַקרע ֹלִ י ְבּאֶ ְמצַק ע ְשׁנוֹת הַק ִשּׁ ִשּׁים" ,פָּ ַקתח
"ה ְצ ָט ַקר ְפ ִתּי ֹלְ ַקמ ָסּע ֶשֹׁל ְֱקבוּצַק ת ְספּו ְֹרט
אָמרִ .
וְ ַק
י ְִשׂ ְראֵ ֹלִ ית ֹלִ ְב ִרית-הַק מּוֹעָ צוֹתְ .בּאו ָֹתם י ִָמים זֶה
הָ יָה אֵ רוּעַק יוֹצֵ א דֹּפֶ ן .יְהוִּדֵ י מו ְֹס ְֱקבָ ה ִה ְת ַקרגְּ שׁוּ
ְמאוִֹד ֹלְ ַקמ ְראֵ ה ְבּנֵי עַק ָמּם ִמיּ ְִשׂ ָראֵ ֹל ,וְ ִצפּוּ ֹלִ ְפגֹּ שׁ
או ָֹתם ְבּ ַקשׁבָּ ת ְבּבֵ ית הַק כְּ נֶסֶ ת.

מֵ עֶ ְרכֵי הַק יַּקהֲק ִדוּתַ .קשׂר הַק ִחנּוְּ 6דּאָז,
אָרןִ ,ה ְשׁ ִמיעַק ְדּבָ ִרים
יאַמה( ָ
זַקֹלְ ָמן )זִ ָ
נו ְֱֹק ִבים ,וְ9א ִה ְס ַקתּפֵּ ֱק ְבּ ַקמס ְשׂפָ ַקתיִם
עוּרי תּו ִָֹדעָ ה
אֶ לָּא ֱָק ָרא ֹלְ ַקמסֵּ ִד ִשׁ ֵ
הַק סֵּ פֶ ר
בָּ ֵתּי
ְבּכָֹל
ְהוִּדית
י ִ
אָרץ .וְ אָכֵן ,הָ ַקר ְעיוֹן
הַק ַקמּ ְמֹלַקכְ ִתּיִּים בָּ ֶ
יבים
ֱָק ַקרם עוֹר וְ גִ ִיִדיםֻ ,קגּיְּסוּ ַקתּ ְֱק ִצ ִ
הוּחֹל בַּק הֲק ָכנַקת ָתּכְ נִ יּוֹת.
וְ ַק
"בּאו ָֹתם י ִָמים ִשׁ ַקמּ ְשׁ ִתּי ְֱק ִצין
ְ
אשׁי ְבּצַק הַק "ֹלַ .קשׂר הַק ִחנּוּ6
הַק ִחנּוּ 6הָ ָר ִ
ישׁהְ ,
זִ מֵּ ן או ִֹתי ֹלִ ְפגִ ָ
אָמר
וּב ַקמהֲק ָֹלכָהּ ַק
ְבּ ִה ְתֹלַקהֲק בוּת כִּ י צַק הַק "ֹל הוּא בֵּ ית
אָרץ וַק אֲק נִ יְֱ ,ק ִצין הַק ִחנּוּ6
הַק סֵּ פֶ ר הַק גִָּדוֹֹל ְבּיו ֵֹתר בָּ ֶ
הָ ָר ִ
אשׁיְ ,מנַקהֲק ֹלוֹ .עַק ֹל כֵּן עָ ֹלַקי ֹלְ הָ כִ ין ַקמעֲק ַקר6
וּמ ְשׂ ַקרִד
ְהוִּדיתִ ,
הַק ְרצָ אוֹת ְבּנו ֵֹשׂא תּו ִָֹדעָ ה י ִ
אָרן,
הַק ִחנּוּ 6י ַקְת ְֱקצֵ ב זֹאת .הַק ַקמּ ָטּ ָרה ִהיא ,הו ִֹסיף ָ
ֶשׁכָֹּל ַקחיָֹּל י ְַקשֹׁלִ ים ְבּתוָֹ 6שֹׁלוֹשׁ ָשׁנִ ים אֶ ת ְשׁנוֹת
הַק חֶ סֶ ר ֶשׁלּוֹ.
"נְ אוּמ ֹו הַק נִּ ְרגָּשׁ ֶשֹׁל ַקשׂר הַק ִחנּוּ 6הו ִֹתיר או ִֹתי
ְמ ָשׁעֳ ָשׁע .וְ כִ י ַקשׂר הַק ִחנּוּ 6נַקעֲק ָשׂה ָדּ ִתי? הַק אֻק ְמנָם
הַק גִּ יֹל עו ֶֹשׂה אֶ ת ֶשׁלּוֹ ,וְ הָ ִאישׁ ַקמ ְת ִחיֹל ֹל ְַקחשֹׁשׁ
ִמ ְפּנֵי ַקמ ַקתּן הַק חֶ ְשׁבּוֹן ְבּע ֹוֹלַקם הָ אֱ מֶ ת? הֵ ַקשׁ ְב ִתּי ֹל ֹו
יאים?'...
ִבּ ְשׁאֵ ֹלָה' :הֲק גַקם ָשׁאוֹּל בַּק נְּ ִב ִ

זֱָקוּף בַּק קּו ַקֹמנְ ְדּ ֱָקר ,מֵ נִ יף דֶּ גֶֹל ָירֱֹק כְּ ִדֵ י
ֹלְ ַקכוֵּן אֶ ת הַק ַקטּנְ ֱִקים ֶשׁמֵּ אֲק חו ַקֹריְ ,בּעוִֹד
י ִִָדי הָ אַחֶ ֶרת אוֹחֶ זֶת ְבּ ִשׁ ְמ ַקשׁת הָ ֶרכֶב.
ֹלְ פֶ ַקתע נִ ְשׁ ַקמע ִפּיצוּץ ַקא ִדּיר .פָּ גָז פָּ גַקע
ְפּגִ יעָ ה י ְִשׁ ָירה בַּק קּו ַקֹמנְ ְדּ ֱָקר ֶשׁלִּ י וְ ִרסֵּ ֱק
אוֹתוֹ .הוּעַק ְפ ִתּי עַק ְשׂרוֹת מֶ ְט ִרים,
גּוּפי.
יסים ְבּכָֹל חֶ ֹלְ ֱֵקי ִ
פָּ צוּעַק מֵ ְר ִס ִ

יתי ֹלְ ַקחלֵּץ ִמן הַק חֲק גוֹר אֶ ת אֵ ת
הַק יּ ְָמנִ ית נִ ִסּ ִ
שׁוּחה ֹלְ ִה ְס ַקתּ ֵתּר
ָ
הַק חֲק ִפ ָירה ,כְּ ִדֵ י ֹלְ נַקסּוֹת ֹל ְַקחפֹּ ר
וּבי ִִָדי הַק ְשּׂ ָמאֹלִ ית ִה ְת ַקא ַקמּ ְצ ִתּי ֹלַקעֲק צֹר אֶ ת
ְבּת ֹוכָהְּ ,
ֶשׁטֶ ף הַק ָדּם .נִ כְ ַקשֹׁלְ ִתּי פַּק עֲק ַקמיִםַ ...קח ְשׁ ִתּי חֹסֶ ר
אוֹנִ ים .יֵאוּשׁ הֵ חֵ ֹל ֹלִ זְ חֹֹל ֹלְ ֹלִ ִבּיִ .פּ ְתאוֹם ָשׁ ַקמ ְע ִתּי
ְבּתוֹכִ י ֱקוֹֹל" :זִ ָ
יאַמה ,זָאג עֶ פֶּ עס ]=אֱ מֹ ר
ַקמ ֶשּׁהוּ[ִ ...ה ְתפַּק לֵֹּל ...זֶה הַק זְּ ַקמן" ...אֲק בָ ֹל ִמיִָּד ֱָקם
יאַמה ,אַֹל ִתּ ְהיֶה צָ בוּעַק ִ ...מגִּ יֹל
ֱקוֹֹל ֵשׁנִ י" :זִ ָ
יח
ֵית ֹל ֹו ע ֶֹרף וְ ָח ַקִדֹלְ ָתּ ִמלְּ הַק נִּ ַק
ְשׁבַק ע-עֶ ְשׂ ֵרה ִה ְפנ ָ
ְתּ ִפלִּ ין ,וְ כָעֵ ת כְּ ֶשׁ ַקא ָתּה זֱָקוֱּק ֹל ֹו ַקא ָתּה נִ זְ כָּר
ֹלְ ִה ְתפַּק לֵֹּל אֵ ֹלָיו?"9 .א ִה ְתפַּק לַּקֹלְ ִתּי.

"בּ ְת ִפלַּקת ַקשׁבָּ ת הָ יָה בֵּ ית הַק כְּ נֶסֶ ת ָמֹלֵא ִמפֶּ ה אֶ ֹל
ִ
בוּשׁי כִּ פּוֹת ,וְ הַק ְתּ ִפלָּה
פֶּ ה .הַק ְסּפּו ְֹר ָט ִאים בָּ אוּ חֲק ֵ
ימהִ .בּ ְֱק ִריאַת
הֵ חֵ לָּה .וְ אָז ֱָק ְר ָתה ַקתּ ְֱק ִרית 9א נְ ִע ָ
אַחִד הַק ְסּפּו ְֹר ָט ִאים ֹלַקעֲק ֹלוֹת ֹלַקתּו ָֹרה,
הַק תּו ָֹרה הֻק זְ ַקמן ַק
וְ ִה ְתבָּ ֵרר ֶשׁהָ ִאישׁ 9א י ַקִָדע אֶ ת ִבּ ְרכַּקת הָ עֲק ֹלִ יָּה
ֹלַקתּו ָֹרה .אֵ לֶּה הָ יוּ ְרג ִָעים ְמ ִביכִ ים ְמאוִֹד .הַק ַקשּׂ ְח ֱָקן
ְהוִּדים הַק ְמֱּקו ִֹמיִּים הֻק ְפ ְתּעוּ
ָחשׁ בֹּשׁ וְ נִ כְ ֹלָם ,וְ הַק יּ ִ
ֹלִ ְראוֹת י ִ
ְהוִּדי מֵ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ֹל ֶשׁאֵ ינ ֹו יוִֹדֵ עַק ֹלַקעֲק ֹלוֹת
ֹלַקתּו ָֹרה.

ַק
אָמר' :אַֹל
ישׁיר אֵ ֹלַקי אֶ ת ַקמבָּ ט ֹו וְ ַק
"שׂר הַק ִחנּוּ 6הֵ ִ
ַקתּ ְחשֹׁב ֶשׁ ָחז ְַקר ִתּי ִבּ ְתשׁוּבָ ה ...אֲק ַקספֵּ ר ֹלְִ :Kבּ ְשׁנַקת
ִיתי
ְ ,1917בּעֵ ת ִמֹלְ חֶ מֶ ת הָ ע ֹוֹלָם הָ ִראשׁ ֹונָה ,הָ י ִ
רוּסי .יוֹם אֶ ָחִד הָ יִינוּ ִבּ ְשִׂדֵ ה ְֱק ָרב
ַקחיָֹּל בַּק צָּ בָ א הָ ִ
אַכְ ז ִָריֶ ,שׁנֶּהֱ פַקֹ 6לְ מֶ ְר ַקחץ ָדּ ִמים נו ָֹרא .הָ יִינוּ
וּבֹלִ י
רוּשׁהְ ,בֹּלִ י ַקמחֲק סֶ ה ְ
שׂוּפים עַק ֹל אֲק ִָד ָמה חֲק ָ
חֲק ִ
ִמ ְסתּוֹר ,וְ ֹלַקהֲק ַקֱקת ְמטוֹסֵ י ְֱק ָרב גּ ְֶר ָמנִ יִּים ִה ְפ ִציצָ ה
או ָֹתנוּ .הָ יִינוּ כְּ מ ֹו בַּק ְרוָ זִ ים ְבּ ִמ ְטוָ ח.

אָרן ִסיֵּם אֶ ת ְדּבָ ָריו וּבַק חֶ ִדֶ ר ִה ְשׂ ָתּ ְר ָרה
"זַקֹלְ ָמן ָ
אָמ ְר ִתּי ֹלוֹ :אֲק ִדוֹנִ יְ ,רצוֹנִ י
אַחר ֶרגַקע ַק
יֱקהֹ .לְ ַק
ְשׁ ִת ָ
ישׁי.
ֹלְ ַקספֵּ ר ֹלְִ Kספּוּר ִא ִ

ישׁים ַקר ִבּים
אָרץִ .א ִ
"הָ אֵ רוּעַק ח ֹוֹלֵֹל ְסעָ ָרה בָּ ֶ
ִה ִבּיעוּ ז ְַקעזוּעַק ֹלְ נֹ כַקח נִ תּוֱּק ֹו ֶשֹׁל הַק דּוֹר הַק צָּ ִעיר

"'פּ ְתאוֹם ַקח ְשׁ ִתּי כְּ אֵ ב ַקחִד ְמפַק לּ ַקֵח אֶ ת י ֶֶר6
ִ
ְשׂמֹ אֹל ֶשׁלִּ יֱִ .ק ַק
לּוּח ָדּם פָּ ַקרץ ִמן הָ ֶרגֶֹלְ .בּי ִִָדי

"זֶה הָ יָה ִעם ְפּרוֹץ ִמ ְבצַק ע ֱָקִדֵ שִׁ ,בּ ְשׁנַקת .1956
ִיתי ְמפַק ֵקִּד גְּ ִדוִּד ַקטנְ ֱִקיםִ .בּ ְשׁעַק ת עֶ ֶרב נִ צַּק ְב ִתּי
הָ י ִ

שׁוּבים ְבּיו ֵֹתר ,הַק ְמּ ַקשׁמֵּ שׁ
הַק פֶּ ָחם הוּא אֶ ָחִד ִמ ַקמּ ְשׁ ַקאבֵּ י הַק טֶּ בַק ע הַק חֲק ִ
ֹלַקהֲק פָ ַקֱקת אֶ נ ְֶרגְ יָה.
קּוּמזִ יץ וְ ֹלַק"ג בָּ עֹמֶ ר
ַקֱקיּ ִָמים ְשׁנֵי סוּגֵי פֶּ ָחם –   :אוֹת ֹו אָנוּ ַקמכִּ ִירים ֹלְ ָמ ָשֹׁלִ ,מ ְמִּדוּרוֹת הַק ְ
יתי הַק בּוֹעֵ ר בַּק ח ֶֹרף .כַּקאֲק ֶשׁר עֵ ץ ִמ ְת ַקחמֵּ ם א ֹו נִ ְשׂ ָרף ְבּאֹפֶ ן חֶ ֹלְ ֱִקי ,נוֹצָ ר חֹמֶ ר ָשׁחֹר
וְ גַקם מֵ הָ אָח הַק בֵּ ִ
בּוּביּוֹת .פַּק עַק םִ ,ה ְרבּוּ ֹלְ ִה ְשׁ ַקתּמֵּ שׁ בּ ֹו ְבּתוֹר חֹמֶ ר ֹלְ הַק ָסּ ֱָקה אַק 6כַּקיּוֹם ַקמ ְמ ִע ִ
בַּק עַק ֹל נ ְַקֱק ִ
יטים בַּק ִשּׁמּוּשׁ בּוֹ,
כֵּיוָ ן ֶשׁבָּ ע ֹוֹלָם כְּ בָ ר אֵ ין ַקמ ְס ִפּיֱק יְעָ רוֹת  ...
 – הוּא סֶ ֹלַקע או ְֹרגָנִ י חוּם א ֹו ָשׁחֹר הַק נִּ ְמצָ א
ְבּעֹמֶ ֱק הָ אֲק ִָד ָמה .אֵ יכוּת ֹו נִ ְֱקבַּק עַק ת עַק ֹל ִפּי כַּקמּוּת הַק פַּק ְח ָמן ֶשׁבּוֹ .פֶּ ָחם
הָ אֶ בֶ ן ְמ ַקשׁמֵּ שׁ כְּ חֹמֶ ר ֶגֹּלֶם ְבּ ַקתעֲק ִשׂיַּקת הַק בַּק ְרזֶֹל וְ הַק ְפֹּל ִָָדה,
יֱקֹלִ ים.
ימ ָ
יֱקים ִממֶּ נּוּ ִמינֵי ְדֹּל ֱִָקים וְ כִ ִ
וּמ ִפ ִ
ְ
יאים' ִמ ְמֱּקוֹם ַקמחֲק בוֹאוְֹ ,בּבֶ טֶ ן הָ אֲק ִָד ָמה,
אֶ ת הַק פֶּ ָחם 'מו ִֹצ ִ
ְבּ ִמכְ רוֹת הַק פֶּ ָחם הַק ְפּזוּרוֹת ְבּ ַקרחֲק בֵ י הָ ע ֹוֹלָם.

"'מֵ ִבין ַקא ָתּה?'ִ ,סיֵּם ַקשׂר הַק ִחנּוּ' ,6אֵ ינֶנִּ י ח ֹוזֵר
וּבכָֹל-זֹאתָ ,חשׁוּב ֹלִ י
ִבּ ְתשׁוּבָ הָ .רחוֱֹק אֲק נִ י ִמכְָּ .6
ֶשׁהַק נֹּ עַק ר י ַקִֵדעֶ ,שׁיַּקכִּ יר .הֲק ֹלוֹא אֲק נִ י ֹל ַקָמ ְִד ִתּי ְבּ"חֶ ִדֶ ר"
וּב ִ
ִ
ישׁיבָ ה ,וֹּלְ פָ חוֹת י ַקִָד ְע ִתּי .הֵ ם ,הַק ְצּ ִע ִירים,
אוּמה!'.
אֵ ינָם יו ְִֹד ִעים ְמ ָ

"ֹלְ ַקמ ְרבֵּ ה הַק פֶּ ֹלֶא 9א ִאבַּק ְִד ִתּי אֶ ת
הַק כּ ָָר ִתיָ .שׁ ַקמ ְע ִתּי אֶ ת הַק ַקטּנְ ֱִקים
דּוֹהֲק ִרים ַקמ ָמּשׁ ָסמוּ 6אֵ ֹלַקיָ .שׁכ ְַקב ִתּי עַק ֹל
אָרץ ,שׁו ֵֹתת ָדּם ,וֹּלְ פֶ ַקתעְ ,בּאו ָֹתם
הָ ֶ
ימי:
ִרגְ עֵ י נֶצַק חִ ,ה ְִדהֵ ִד ְבּמו ִֹחי ֱקוֹֹל ְפּנִ ִ
אָרן? 9א
'מו ָֹרֹלֶהִ ,ה ְתפַּק לֵֹּל!' .וְ ַקא ָתּה יוִֹדֵ עַק ָמהַ ,קמר ָ
יתי,
אַחת .כָֹּל-כָָּ 6ר ִצ ִ
י ַקִָד ְע ִתּי ֹלו ַקֹמר אֲק ִפלּוּ ְתּ ִפלָּה ַק
וְ9א י ַקִָד ְע ִתּי ָמה או ְֹמ ִרים וְ אֵ י...6
"וְ זֶה כַּקנִּ ְראֶ ה הַק הֶ ְבדֵּ ֹל בֵּ ין הַק דּוֹרוֹת ֶשׁלָּנוַּ :קא ָתּה
ַקשׁיָֹּ 6לְ ִדוֹר ֶשׁיּ ַקִָדע כֵּיצַק ִד ֹלְ ִה ְתפַּק לֵֹּל ,אַק9 6א ָרצָ ה;
וְ ִאלּוּ אֲק נִ י ַקשׁיָֹּ 6לְ ִדוֹר ֶשׁ ָרצָ ה ֹלְ ִה ְתפַּק לֵֹּל ,אַק9 6א י ַקִָדע
כֵּיצַק ִד"...
ָמ ְר ְדּכַקי בַּק ר-אוֹן ִסיֵּם אֶ ת ְדּבָ ָריוְ .דּ ָמ ָמה
ִה ְשׂ ָתּ ְר ָרה בָּ אוֹּלָם .הַק נּוֹכְ ִחים ֻקכּלָּם ָחשׁוּ כִּ י
אָפי ֹו ֶשֹׁל
ישׁית הַק זּ ֹו ְמ ַקשׁנָּה אֶ ת ְ
הָ עֵ ִדוּת הָ ִא ִ
הָ אֵ רוּעַק  .הָ ַקרב ֹלַקאוּ עַק ְצמ ֹו ִה ְרגִּ ישׁ כִּ י נֶעֶ ְתֱקוּ
הַק ִמּלִּ ים ִמ ִפּיו ,וְ כִ י הַק ִסּפּוּר הַק זֶּה ְמי ֵַקתּר אֶ ת כָֹּל
הַק ְדּבָ ִרים ֶשׁ ִתּכְ נֵן ֹלו ַקֹמר ...הוּא נִ גַּקשׁ אֶ ֹל בַּק ר-אוֹן
וְ ֹל ַקָחץ אֶ ת יִָד ֹו ְבּ ִה ְת ַקרגְּ שׁוּתְ ,וִּד ָמעוֹת ְמבַק ְצ ְבּצוֹת
ְבּזָוִ ית עֵ ינָיו.
ימה ֱָקם
ֶרגַקע ֱקִֹדֶ ם ֶשׁפָּ נוּ הַק ְשּׁ ַקניִם ֹל ֶָרִדֶ ת ִמן הַק ִבּ ָ
בָּ אוֹּלָם גֶּבֶ ר צָ ִעירֹ ,לְ רֹאשׁ ֹו כִּ פָּ ה גְּ ִד ֹוֹלָה וּפֵ אוֹת
עֲק בוֹתוֹת ִמ ְשׁ ַקתֹּלְ ְשֹׁלוֹת ִמ ְשּׁנֵי ִצדֵּ י רֹאשׁוֹ.
"סֹלִ ָ
ְ
"רֱק
אָמר הָ ִאישַׁ ,ק
יחה ֶשׁאֲק נִ י ִמ ְתפָּ ֵרץ"ַ ,ק
אָרן".
יתי ֹלו ַקֹמר ֶשׁאֲק נִ י נֶכְ דּ ֹו ֶשֹׁל זַקֹלְ ָמן ָ
ָר ִצ ִ

ֹלָ ָמּה ָר ַקטן ָה ִאישׁ
פַּק עַק ם בָּ אוּ ְשׁנֵי אֲק נ ִָשׁים אֶ ֹל הַק ַקמּהֲק ַקר"ֹל ִמ ְפּ ָרג ֹלְ ִִדין-תּו ָֹרה ִבּ ְת ִביעָ ה כּ ְַקס ִפּית ֶשׁנּ ַקָסבָּ ה ְס ִביב
אַחִד הַק ְצּ ִָד ִִדים .הֵ חֵ ֹל
הוּביםָ .שׁ ַקמע הָ ַקרב אֶ ת ַקטעֲק נו ֵֹתיהֶ ם וּפָ ַקסֱק ֹלְ טוֹבַק ת ַק
אַרבָּ עָ ה זְ ִ
ְ
הַק ַקמּ ְפ ִסיִד בַּק ִדּין ֹלִ ְרטֹן וְ אַף ִה ְשׁ ִמיעַק ִבּטּוּי 9א ְמכֻקבָּ ִד כְּ ֶנגִֶד הָ ַקרב.
אַחִד הַק ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים אֶ ת הָ ַקרבֹ" :לִ ְפנֵי ָשׁבוּעַק י ִָמים בָּ א ִאישׁ זֶה,
כְּ ֶשׁיּ ְָצאוּ הָ אֲק נ ִָשׁים ָשׁאַֹל ַק
נִּשׁ ַקחט עֲק בוּרוֹ ,וְ הָ ַקרב פָּ ַקסֱק ֶשׁהַק שּׁוֹר
כַּקשׁרוּת ֹו ֶשֹׁל שׁוֹר ֶשׁ ְ
ֶשׁהוּא ַקֱקצָּ ב ְבּ ִמ ְֱקצוֹעוֹֹ ,לִ ְשׁאוֹֹל עַק ֹל ְ
הוּבים .וְ ִהנֵּה ,אָז ֱִקבֵּ ֹל אֶ ת ְפּ ַקסֱק-הַק ִדּין ְבּהַק כְ נָעָ ה וְ9א
וּבכָ 6גּ ַקָרם ֹל ֹו ֹלְ הַק ְפ ִסיִד חֲק ִמ ִשּׁים זְ ִ
ָט ֵרף ְ
אָמר ִמלָּה .וְ ִאלּוּ עַק ָתּה ָר ַקטן ִ
ַק
הוּבים ִבֹּלְ בַק ִד .הָ כֵיצַק ִד?!".
אַרבָּ עָ ה זְ ִ
וּבזָּה אֶ ת הָ ַקרב ִבּ ְשׁ ִביֹל ְ
הוּבים ,אֶ לָּא ִבּגְ ֹלַקֹל
אַרבָּ עָ ה זְ ִ
אָמר" :הוּא אֵ ינ ֹו רוֹטֵ ן ִבּגְ ֹלַקֹל ֶשׁהוּא ִה ְפ ִסיִד ְ
ִחיֵּ 6הָ ַקרב וְ ַק
ֶשׁחֲק בֵ ר ֹו ָזכָה בָּ הֶ ם"...

י˜הַ :קה ּיוֹ ם˘ׁ ,וּם ָ ִּד ָבר
¿ˆ ƒב ָ
י˙י.
ֶׁ˘ ¿ ˙ּƒכ ַקנ ¿נ ˙ּƒי ַקֹל ֲקﬠ ׂ˘וֹ ˙ֹ ,לֹא ָﬠ ׂƒ ˘ƒ
¿ס ָ˙ם ּ ƒב ¿ז ַק ּב ¿ז ˙ּƒי ֶא˙ ַקה ¿ ּז ַקמן& ֲקא ƒני
ימי
¿ ּכ ָבר ֹלֹא יוֹ ִֵד ַקﬠ ָמה ƒי ¿ה ֶיה ƒא ˙ּƒי ּ ƒב ֵ
ַקה ֻקח ¿פ ָׁ˘ה ַקה ָ ּב ƒאים& ַקמ ָּמ ׁ˘ ¿מ ָי ֵא ׁ˘.

ָׂ˘ ƒריַ :קאֹל ּ ָ ˙ּƒב ֵהֹלַ ,קא ָּ˙ה ָּפ ׁ˘וּט
ָˆ ƒר ¿
יך ¿ֹל ַקה ¿ח ֹƒליט ֶׁ˘ ּזוֹ ¿ ˙ּƒה ֶיה
¿
יִדה ¿ֹלˆ ֶֹרך ֲקﬠ ֹƒל ָ ּיה'ֹ¿ .ל ƒע ˙ּƒים
¿'י ƒר ָ
¿˜רוֹ בוֹ ˙ֹƒ ,ל ¿פ ֵני ֶׁ˘ ָא ִָדם יוֹ ֵˆא
ימה הוּא ֹלוֹ ֵ˜ ַקח ַקˆ ַקﬠִד
יˆה ָ˜ ִƒד ָ
¿ֹל ƒר ָ
¿
ּ
ֲקאחוֹ ָרה ¿ֹל ֵׁ˘ם ¿ּ˙נו ָּפהּ ָ .כך ַקגם
ַק ּב ַקח ּ ƒייםֹƒ ,ל ¿פ ָﬠ ƒמים ֵי ׁ˘ ָֹלנ ּו
יני
¿'נ ƒפיֹלוֹ ˙'˜ ,וֹ ƒרים ָ ּכֹל ƒמ ֵ
¿ ִּד ָב ƒרים ¿מ ַקˆ ֲקﬠ ƒרים אוֹ ֹלֹא
ֻקמ ¿ˆ ָֹל ƒחיםַ .קה ָח ¿כ ָמה ƒהיא
יֹלהּ ¿ ,ב ַקו ַק ִּדאי
¿ֹל ַקה ¿ח ֹƒליט ֶׁ˘ ּƒמן ַקה ¿ ּנ ƒפ ָ
יחה! ¿ֹל ָמ ָׁ˘ֹל ַקﬠ ¿כ ָׁ˘ו,
יﬠ ¿ˆ ƒמ ָ
ַקּ˙ ּ ƒג ַק
ָ
ƒאם ֵּ˙ ֵׁ˘ב ƒעם ַקﬠ ¿ˆ ¿מך¿ ,ו ַק˙ ¿ח ׁ˘ֹב
ֵאיֹל ּו ƒס ּבוֹ ˙ ָ ּג ¿רמ ּו ¿ֹל ָך ¿ֹל ַקב ¿ז ֵ ּבז ֶא˙
ַקה ¿ ּז ַקמן – ּ˙ו ַקּכֹל ¿ֹל ַקה ¿ח ֹƒליט ַקﬠֹל
ָּ˙ ¿כ ƒני˙ ֶׁ˘ ַקּ˙ ֲקהפ ¿ֹך ֶא˙ ַקה ָ ּי ƒמים
יֹליםֻ ,קמ ¿ˆ ָֹל ƒחים
יע ƒ
ַקה ָ ּב ƒאים ֹƒל ƒ
¿וטוֹ ƒבים ּ ƒב ¿מ ֻקי ָחִד!

י˜הַ :ק ּכ ָּמה ֶׁ˘ ֶ ּזה ָנכוֹ ן!
¿ˆ ƒב ָ
ֲקה ֵרי ֶזה ¿ ּב ִƒד ּיוּ˜ ָמה ֶׁ˘ ּ˜וֹ ֶרה
ַקﬠ ¿כ ָׁ˘ו ¿ֹל ַקﬠם ƒי ׂ¿˘ ָר ֵאֹל ֻק ּכ ֹּלוֹ .
יֹלה
ָ ˘ׁ¿ ˙ּƒﬠה ¿ ּב ָאב הוּא יוֹ ם ַקה ¿ ּנ ƒפ ָ
ַקה ָ ּגִדוֹ ֹל ¿ ּביוֹ ֵ˙ר ,ו ּƒמ ָ ּיִד ַקא ֲקח ָריו
יﬠ ט"ו ¿ ּב ָאב ֶׁ˘הוּא יוֹ ם ֶׁ˘ֹל
ַקמ ּ ƒג ַק
יחה ו ¿ּ˜ ֻקִד ּ ָׁ˘ה.
¿ˆ ƒמ ָ

יניƒ :נ ¿ׁ˘ ַקאר ָֹלנ ּו ַקר˜ ¿ֹל ַק˜וּוֹ ˙
ּƒפ ƒ
ר-מ ֵהר ƒנ ¿ז ֶ ּכה ֹƒל ¿ראוֹ ˙,
ֶׁ˘ ַּקמ ֵה ַק
ֵא ¿
יִדה ַקה ¿ ּגִדוֹ ָֹלה
יך ַקא ֲקח ֵרי ַקה ¿ ּי ƒר ָ
יﬠה ָה ֲקﬠ ֹƒל ָ ּיה
ֶׁ˘ֹל ַקה ָ ּגֹלוּ˙ ַקמ ּ ƒג ָ
ַקה ¿ ּגִדוֹ ָֹלה ֶׁ˘ֹל ַקה ¿ ּג ֻקא ָ ֹּלה.

