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יֹלנָ ה ¿ ּב ַקֹל ¿מ ִָדנוּ˙וֹ ַ ,קמ ֲקﬠנ ƒי˜ ¿ֹלר' יוֹ ¿סֹל ַקה ¿ֹלוָ ָאה גּ¿ ִדוֹ ָֹלה ƒמ ֻּק˜ ַקּפ˙ 'גּ¿ ƒמיֹלוּ˙ ֲקח ָס ִƒדים' ֶׁ˘ ֹּלוֹ .
ַקּ˙ ¿˜ ˆƒירָ :ה ַקרב ׁ¿˘מו ֵּאֹלַ ,קה ָ ּיִדו ַקּﬠ ¿ ּבו¿ ƒ
ַ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 ַקהגּ¿ ָמ ָרא! ָה ַקרב ׁ¿˘מו ֵּאֹל ֵאינוֹ
ַקמ ֲקא ƒמין ¿ֹלר' יוֹ ¿סֹל ֶׁ˘ ַקה ֶ ּכ ֶסף ֻקה ¿ח ַקזר ,ו¿ ָכ ¿ך ¿ ּב ָכֹל ָה ƒעיר ¿מ ַקִד ¿ ּב ƒרים ַקﬠֹל "יוֹ ¿סֹל ָה ַקר ַּקמאי"ָ .ה ַקרב ׁ¿˘מו ֵּאֹל ַקמ ¿ז ƒמינוֹ ¿ֹל ִƒדין ּ˙וֹ ָרה!

 ִבּזְ כוּת ַקֱקנְ ַקֱקן הַק ַקיּיִן ֶשׁ ֶנּ ֱעֹלַקם' ,הֵ ִבין' הַק ְמּפַק ֵקִּד
הָ רו ָֹמ ִאי ֶשׁגָּיוּס ִה ְשׁ ַקתּכֵּר וְ הֶ ְחֹלִ יף אֶ ת הַק ְפּגָזִ ים ..מוֹנְ בַּק ז
וְ גִ ְִדעוֹן נִ ְצֹּלוּ! אַק ,הֵ יכָן נִ ְמצָ א עַק כְ ָשׁו ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן?

86

ַקה ֶמֹּלֶ  ֶה ָח ִָדשׁ

ימה ְבּי ְִראָה.
גִּ ְִדעוֹן וּמוֹנְ בַּק ז ִה ְת ַקֱק ְדּמוּ ְפּנִ ָ
אוֹּלַקי ִמ ְתפַּק לֵֹּל הוּא ְבּזָוִ ית הָ אֹהֶ ֹל .אַק ַקרבָּ ן
יו ָֹחנָן א נִ ְראָה ְבּשׁוּם ָמֱקוֹםַ .קמ ְח ָשׁבוֹת
ֹאשׁם בָּ ֶרגַקע הָ ִראשׁוֹן,
ַקמ ְפ ִחיִדוֹת ָחֹלְ פוּ ְבּר ָ
וְ אָז נִ זְ כַּקר גִּ ְִדעוֹן" .בֶּ ַקטח הָ ֹלַק ַקרבֵּ נוּ ֹלִ ְפגֹּ שׁ אֶ ת
אַספַּק ְסיָנוּס! הֲק ֹלוֹא ַקרֱק ֹלְ ֵשׁם
ַקשׂר הַק צָּ בָ א; אֶ ת ְ
ְרוּשׁ ַקֹליִם!".
כָּ יָצָ א אֶ ת י ָ
צֹר
הֵ ם הֵ ִציצוּ זֶה ְבּעֵ ינֵי זֶה .א הָ יָה ֶ
ֹלְ ַקִדבֵּ רְ .שׁנֵיהֶ ם ָרצוּ עַק כְ ָשׁו אֶ ת אוֹת ֹו ָדּבָ ר.
יִּהיֶה
"א ָתּהא חו ֵֹשׁב ֶשׁ ְ
מוֹנְבַּק ז ָשׁאַֹל ְבּ ִהסּוּסַ .ק
יִת ְפּסוּנוּ ַקמאֲק זִ ינִים
זֶה ְמסֻק כָּן ִמ ַקדּי? ִאם ְ
גִישׁה הַק סּו ִִֹדית הַק זּוֹ ,עָ נוֹשׁ נֵעָ נֵשׁ!".
ֹל ְַקפּ ָ
"פַּק עֲק ַקמיִם .גַּקם עַק ֹל זֶה ֶשׁאֲק נ ְַקחנוּ ִ'מ ְסתּו ְֹב ִבים'
ִמחוּץ ֹלְ אָהֳ ֹלֵנוּ"ִ ...חיֵּ גִּ ְִדעוֹן" .וְ אַף עַק ֹל ִפּי כֵן
הָ ֹלוֹ ֵנֹלֵ ,וְ נִ ְס ַקתּ ֵתּר ִמ ַקתּ ַקחת ֹלִ כְ נַקף הָ אֹהֶ ֹל.
עֲק נֱָק הוּא אָהֳ ֹל ֹו ֶשֹׁל הַק ַקשּׂרְ ,וּר ָח ִבים כְּ נָפָ יו.
ִאישׁ א י ְִראֵ נוּ!".
ִאישׁ א ָראָה או ָֹתם ְבּי ְָצאָם .הֵ ם ִה ְתגַּקנְּ בוּ
ִבּ ְשׁ ִפיפָ ה בֵּ ין הָ אֹהָ ֹלִ ים הָ ַקר ִבּים ,וְ אָז זִ נְּ ֱקוּ אֶ ֹל
ִמ ַקתּ ַקחת ֹלִ כְ נַקף הָ אֹהֶ ֹל הַק גִָּדוֹֹל וְ הֵ חֵ לּוּ ֹלִ זְ חֹֹל
ימהֱ .קוֹֹל מֻק כָּר נִ ְשׁ ָמע בַּק חֲק ֹלַקֹל הָ אֹהֶ ֹל:
ְפּנִ ָ
ָ
"שֹׁלוֹם עָ ֹלֶי ,הַק מֶּ ֹלֶ!".
זֶה הָ יָה ֱקוֹֹל ֹו ֶשֹׁל ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן ,וְ הַק נְּעָ ִרים נ ְָשׁמוּ
גִישׁה!",
"הגּ ְַקענוּ ְבּ ִִדיּוֱּק ֹלִ ְת ִחלַּקת הַק ְפּ ָ
וָחהִ .
ֹלִ ְר ָ
ֹל ַקָחשׁ ְגִִּדעוֹן ֹלְ מוֹנְבַּק ז ְבּ ִה ְת ַקרגְּשׁוּת" .הָ בָ ה נ ִָרים
נִימה".
ְמעַק ט אֶ ת שׁוֹּלֵי הַק כָּ נָף וְ נ ִָציץ ְפּ ָ
הַק ַקמּחֲק זֶה ֶשׁנִּ ְת ַקגּלָּה ֹלְ עֵ ינֵיהֶ ם הָ יָה נ ִִָדירַ .קרבָּ ן
ְהוִּדי הַק ָדּגוֹּל ,עָ ַקמִד
יו ָֹחנָן בֶּ ן ַקזכַּקאי ,הֶ ָחכָם הַק יּ ִ
אַספַּק ְסיָנוּס
זֱָקוּף וֹּלְא מו ָֹרא מוֹּל הַק ַקשּׂר ְ
"שֹׁלוֹם עָ ֹלֶי,
אָמר שׁוּבָ :
הָ ַקא ִדּיר .הוּא ָחזַקר וְ ַק
הַק מֶּ ֹלֶ!".
יתה ַקא ָתּה ,פַּק עֲק ַקמיִם!" ,זָעַק ף
"חיָּב ִמ ָ
ַק
אַספַּק ְסיָנוּס ִבּ ְתגוּבָ הִ ,
ְ
וּב ְטנָם ֶשֹׁל הַק ְיֹּל ִִָדים
אשׁית ,עו ֶֹשׂה ַקא ָתּה
"ר ִ
ימהֵ .
ִה ְתכַּקוְּ צָ ה מֵ אֵ ָ
ִממֶּ נִּ י ְשׂחוֱֹק?! הֲק ֹלוֹא אֵ ינֶנִּ י הַק מֶּ ֹלֶ! וְ ֵשׁנִ ית,
את אֵ ֹלַקי עַק ִד
ִאם אָכֵן מֶ ֹלֶ אֲק נִ יַ ,קמדּוּעַק זֶה א בָּ ָ
עַק ָתּה?!".
ְהוִּדי.
כָֹּל הַק נּוֹכְ ִחים ָתּ ְֱקעוּ ַקמבָּ ָטם בֶּ ָחכָם הַק יּ ִ

אשׁית,
"ר ִ
נוּחהֵ :
הוּא א נִ ְבהַק ֹל ,וְ הֵ ִשׁיב ִבּ ְמ ָ
ְרוּשׁ ַקֹליִם א ִתּפּוֹֹל
ֹלִ ִיִדיעָ ְתַ ,קא ָתּה הַק מֶּ ֹלֶ! י ָ
ֹלִ ְפנֵי ִמי ֶשׁאֵ ינֶנּוּ מֶ ֹלֶ! כָּ ֹלִ ְמּ ִָדנוּ י ַקְשׁ ְעיָה
נְ ִביאֵ נוֵּ .שׁנִ ית ,א ָיכֹֹלְ ִתּי ֹלָבוֹא אֵ ֹלֶי עַק ִד
עַק ָתּה .הַק ִבּ ְריוֹנִ ים"...
יחה בֵּ ין ְשׁנֵי הַק ַקמּנְ ִהיגִ ים ִה ְמ ִשׁיכָה
הַק ִשּׂ ָ
אַספַּק ְסיָנוּס
וְ ֱָקֹלְ ָחה ,וְ נִ ַקתּן הָ יָה ֹלָחוּשׁ כִּ י ְ
ִמ ְתפַּק עֵ ֹל מֵ ָחכְ ָמת ֹו ֶשֹׁל ַקרבָּ ן יו ָֹחנָןֹ .לְ פֶ ַקתע נִ גַּקשׁ
ישׁי ֶשֹׁל הַק ַקשּׂר וְ ֹל ַקָחשׁ עַק ֹל אָזְ נוֹ.
ָשֹׁלִ ישׁ ֹו הָ ִא ִ
ימה!"ֱָ ,ק ָרא הַק ַקשּׂר ,וְ ִה ְתכּוֹפֵ ף
"הַק כְ נִ יסֵ ם ְפּנִ ָ
וְ הֵ חֵ ֹל ֹלִ נְ עֹֹל אֶ ת נַקעֲק ֹלָיו .הַק ָשֹּׁלִ ישׁ ִמהֵ ר ֹלְ הָ ִסיט
וּמ ְשֹׁל ַקַקחת נִ כְ בָּ ִִדים רו ָֹמ ִאים
אֶ ת וִ יֹלוֹן הַק פֶּ ַקתח ִ
"מה ְבּ ִפיכֶם?"ָ ,שׁאַֹל
ָ
ימה.
נִ כְ נְ ָסה ְפּנִ ָ
ְ
אַחת נְ עוֹּלָה,
אַספַּק ְסיָנוּס ,כְּ ֶשׁ ַקרגְ ֹל ֹו הָ ַק
וְ הָ אַחֶ ֶרת ,עֲק ַקִדיִן א..
הַק נִּ כְ בָּ ִִדים ַקֱקדּוּ עֲק מֻק קּוֹת" .הו ִָֹדעָ ה חֲק שׁוּבָ ה
יסר רו ָֹמא מֵ ת ..וַק חֲק שׁוּבֵ י
עַק ִד ְמאוִֹד ְבּ ִפינוֱֵּ .ק ַק
רו ָֹמא בָּ חֲק רוּ ְבּמֶ ֹלֶ ָח ִָדשׁ – ַקא ָתּה הוּא הַק מֶּ ֹלֶ
הֶ ָח ִָדשׁ!".
אַספַּק ְסיָנוּס הֵ ִעיף ַקמבָּ ט נִ ְִדהָ ם בֶּ ָחכָם
ְ
ְהוִּדי .הוּא צָ ַקִדֱק! זֶה הָ יָה ֶרגַקע ָחשׁוּב ְמאוִֹד
הַק יּ ִ
ְבּ ַקחיָּיו ֶשֹׁל ְ
אַספַּק ְסיָנוּסָ .מה עו ִֹשׂים עַק כְ ָשׁו?
וּבכֵן ,הַק צַּק עַק ִד הָ ִראשׁוֹן בּ ֹו עָ ֹלָיו ֹלִ נְ ֱקֹט הוּא,
ְ
כַּקמּוּבָ ןֹ ,לְ ַקמהֵ ר ֹלִ נְ עֹֹל אֶ ת הַק נַּקעַק ֹל הַק ְשּׁנִ יָּה! א
אַחת
יסר רו ָֹמא ֹלְ הו ִֹפיעַק ִעם נַקעַק ֹל ַק
יָאֶ ה ֹלְ ֱֵק ַק
ִבֹּלְ בַק ִד..
הוּא ִה ְתכּוֹפֵ ף ֹלִ נְ עֹֹל אֶ ת הַק נַּקעַק ֹל עַק ֹל ַקרגְ ֹל ֹו
יח! כְּ ִאלּוּ ֶשׁהָ ֶרגֶֹל
הַק ְשּׁנִ יָּה וְ  ..א ִה ְצֹלִ ַק
ִה ְשׁ ִמינָה ִפּ ְתאוֹם .זֶה הָ יָה מוּזָר ְמאוִֹד וְא
אַספַּק ְסיָנוּס ְבּרֹב ִ
נ ִָעיםָֹ .לכֵן ,הֶ ְחֹלִ יט ְ
תּוּשׁיָּה,
ֹלְ הו ִֹריִד אֶ ת הַק נַּקעַק ֹל הָ ִראשׁ ֹונָה וְ זֶהוּ! הוּא גּ ַקָחן
שׁוּב וְ נִ ָסּה ֹל ְַקחץ אֶ ת הַק נַּקעַק ֹל הָ ִראשׁ ֹונָה וְ ..
א ִה ְצֹלִ ַק
יח! ָמה ֱקו ֶֹרה פֹּ ה הַק יּוֹם?!
ְהוִּדיַ .קרֱק
הוּא ֹלִ כְ סֵ ן ַקמבָּ ט אֶ ֹל הָ או ֵֹר ַקח הַק יּ ִ
יִדהַ .קרבָּ ן
הוּא ְבּ ָחכְ ָמת ֹו יוּכַקֹל ֹלִ ְפתֹּר אֶ ת הַק ִח ָ
אָמר
"שׁמוּעָ ה טוֹבָ ה ְתּ ַקִד ֶשּׁן עָ צֶ םַ ,ק
יו ָֹחנָן ִחיְֵּ .
ְשׁמֹ ה ַקמֹלְ כֵּנוּ .ז ֹו הַק ִסּבָּ ה ֶשׁ ַקרגְ ֹלֶי ִה ְשׁ ִמינוּ!".
אַספַּק ְסיָנוּס ְבּכַקפּוֹת
"וּמה אֶ ע ֱֶשׂה?" ,הַק ִבּיט ְ
ָ
ַקרגְ ֹלָיו בַּק חֲק ָר ִָדה ,וְ ָח ַקשׁב כִּ י אֵ ינֶנּוּ רוֹצֶ ה ְבּשׁוּם
אֹפֶ ן ֹלְ הַק ְת ִחיֹל אֶ ת ַקמֹלְ כוּת ֹו כְָּ ,בּ ֶרגֶֹל
ְשׂמֹ אֹל...
המשך יבוא
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ֶזהוּƒ ,ס ַקּפ ¿ר ˙ּƒי ָֹל ֶכם ָ ּכֹל ָמה ֶׁ˘ ָהיָ ה
¿ ּבאוֹ ˙וֹ יוֹ ם ¿ ּב ֹƒלי ¿ֹל ַקה ¿ח ƒסיר ¿ ּכֹלוּם.
א˙י ֹלוֹ ֶא˙ ַקה ֶ ּכ ֶסף ,הוּא ָא ַקמר
ֵה ֵב ƒ
¿ ּב ֵס ִֶדר ,ו¿ ֶזהוּ.

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

ו¿ ַקה ֶ ּכ ֶסף נֶ ¡ﬠ ַקֹלםּ ¿ ,ב ֹƒלי
¿ֹל ַקה ׁ¿˘ ƒאיר ֲקﬠ ֵ˜בוֹ ˙¿ ..מ ַקﬠנ¿ יֵ ן.

הַק יּוֹםְ ,בּמֶ ֶשׁ ְתּ ִפלַּקת ַקשׁחֲק ִרית,
ִה ְס ַקתּכַּקֹלְ ִתּי עַק ֹל הַק ְתּ ִפלָּה ֶשֹׁל חֲק בֵ ִרי
"א ָתּה
אתי ֹלוַֹ :ק
נ ְַקפ ָתֹּלִ י .כְּ ֶשׁ ִסּיּ ְַקמנוּ ,הֶ ְחמֵ ִ
וּמ ְתפַּק לֵֹּל
ִמ ְס ַקתּכֵֹּל כָֹּל הַק זְּ ַקמן ַקרֱק בַּק ִסּדּוּר ִ
ְבּ ֹרגַקעִ ,בּ ְמ ִתינוּתַ ...קמ ָמּשׁ כְּ ִאלּוּ ַקא ָתּה
נִ ְמצָ א בַּק כִּ ָתּה וְ הַק מּו ֶֹרה ,הָ ַקרב גְּ ַקִדֹלְ יָה,
יח עָ ֹלֶי".
וּמ ְשׁגִּ ַק
עוֹמֵ ִד ַק

י˘ה ּו
ֵמעוֹ ָֹלם ֹלֹא ָ˜ ָרה ֶׁ˘ ּƒמ ֶׁ
ֶה ¿ח ƒזיר ֹƒלי ֶ ּכ ֶסף ,ו¿ ֹלֹא ָז ַקכ ¿ר ˙ּƒי.
ֲקאנ ƒי ֹלֹא ַקמ ¿˙ ƒחיֹל ¿ֹל ָה ƒבין ֵא ¿
יך ַקה ֶ ּכ ֶסף
ַקה ֶ ּזה ָׁ˘וֶ ה ַקֹל ¿ ּיהו ִּƒדי ַקה ֶ ּזהֶ ,א˙ ָ ּכֹל
ַקה ּבו ּׁ˘וֹ ˙!

יˆיֶ ,ה ָח ֵבר ֶׁ˘ ֹּ ƒלי מוֹ ƒטי יָ כוֹ ֹל ָֹלבוֹ א ֵא ַקֹלי ָמ ָחר?
ƒא ƒ

נ ְַקפ ָתֹּלִ י ָמ ַקשׁ ִבּכְ ֵתפוְֹ :
"בּוַק ַקדּאי ֶשׁאֲק נִ י
יוִֹדֵ עַק ֶשׁהָ ַקרב גְּ ַקִדֹלְ יָה א כָּאן .אֲק בָ ֹל
כַּקנִּ ְראֶ ה ֶשׁהוּא עָ ָשׂה ִא ָתּנוּ עֲק בו ִָֹדה
טוֹבָ ה ְבּמֶ ֶשׁ הַק ָשּׁנָה .הַק ְתּ ִפלָּה הַק זּוֹ ,כְּ בָ ר


הָ ְפכָה ֹלְ הֶ ְרגֵֹּל אֶ ְצֹלִ י .גַּקם ִמ ְבֹּלִ י  
עַק ֹל זֶה .פָּ שׁוּט כָּ זֶה יוֹצֵ א".

ַקר ּ ƒבי ׁ¿˘מו ֵּאֹל ¿ ּבוַק ַקִדּ אי ֻקמ ¿ח ָז˜ ¿ֹל ָא ִָדם יָ ָׁ˘ר .ו¿ ƒאם
יﬠ ֵא ָֹליו ,הוּא ָהיָ ה יוֹ ִֵד ַקﬠ!
ַקה ֶ ּכ ֶסף ָהיָ ה ַקמ ּ ƒג ַק

ַק ּכ ּ ƒנ ¿ר ֶאה ¿ֹליוֹ ¿סֹל ַקה ֶ ּזה
ָ˜ ֶׁ˘ה ¿ֹל ַקה ּ ˘ׂ ƒיג ֶא˙ ַקה ֶ ּכ ֶסף.

ר' יוֹ ¿סֹלָ ,ח ַׁק˘ ¿בנ ּו ַקﬠֹל ַקה ּƒמ ¿˜ ֶרה ו¿ ֶה ¿ח ַקֹל ¿טנ ּו ֶׁ˘או ַקֹּלי
ַקא ָּ˙ה ָּפ ׁ˘וּט ָˆ ƒר ¿
יך עוֹ ִד ¿ז ַקמן! ֶה ¿ח ַקֹל ¿טנ ּו ָֹל ֵ˙˙ ¿ֹל ָך
יח ¿ֹל ƒה ָ ּז ֵכר ¿ ּבˆו ָּרה יוֹ ֵ˙ר
יָ ƒמים ֲקא ָח ִƒדים ,או ַקֹּלי ַקּ˙ ¿ˆ ֹƒל ַק
יח
¿מ ֻקִד ֶ ּי ֶ˜˙ ָמה ָ˜ ָרה ¿ ּבאוֹ ˙וֹ יוֹ ם! או ַקֹּלי ַקּ˙ ¿ˆ ֹƒל ַק
¿ֹל ַקג ֵ ּיס ֶא˙ ַקה ¿ ּסכוּם!
ַק ּגם ַקא ֶּ˙ם ֹלֹא ַקמ ֲקא ƒמינ ƒים ֹƒלי!

ַקה ֵ ּבן ֶׁ˘ ֹּ ƒלי ָ ּב ַקרח,
ƒא ׁ¿˘ ˙ּƒי ¿מ ַקפ ֶח ִֶד˙ ָֹל ֵˆא˙ ֵמ ַקה ַק ּבי,˙ ƒ
ו¿ ָכֹל ֶזה ¿ֹל ָא ִָדם ֶׁ˘ ֶה ¿ח ƒזיר ֶא˙
חוֹ בוֹ ¿ ּב ִƒד ּיוּ˜ ַק ּב ¿ ּז ַקמן!!

ָאז ָּפ ׁ˘וּט ָˆ ƒר ¿
יך ָֹל ֵ˙˙
ֹלוֹ עוֹ ִד ¿ז ַקמן!

ֹלֹא יוֹ ִֵד ַקﬠƒ ˆָ ,ר ¿
יך
ֹƒל ׁ¿˘אוֹ ֹל ֶא˙ ƒא ָּמאƒ .מי ֶזה
מוֹ ƒטי ַקה ֶ ּזה?

כְּ ֶשׁ ָשּׁ ַקמ ְע ִתּי אוֹת ֹו אוֹמֵ ר כָּ ,הֵ בַק נְ ִתּי
ִפּ ְתאוֹם אֶ ת ָמה ֶשׁ ִה ְס ִבּיר הָ ַקרב
ִבּ ְִד ָר ָשׁת ֹו אֶ ְתמוֹֹל עַק ֹל הַק פָּ סוֱּק "וְ הָ יָה
עֵ ֱֶקב ִתּ ְשׁ ְמעוּן אֵ ת הַק ִמּ ְשׁפָּ ִטים הָ אֵ לֶּה".
י ְֶשׁנ ֹו פֵּ רוּשׁ הַק ִמּ ְשׁ ַקתּמֵּ שׁ בַּק ִמּלָּה "עֵ ֱֶקב"
צוּרה ְמעַק נְ ֶינֶת :י ִ
ְבּ ָ
ְהוִּדי צָ ִרי ֹלְ הַק גִּ יעַק
ֹלְ ַקמצָּ ב ֶשׁבּ ֹו כּ ַָקמּה ֶשׁיּו ֵֹתר ִמ ְצווֹת
וּמעֲק ִשׂים טו ִֹבים הו ְֹפכִ ים ֹלִ ְהיוֹת אֶ ְצֹל ֹו
ַק
כְּ מ ֹו   ; חֵ ֹלֱֶק ִממֶּ נּוּ .חֵ ֹלֱֶק
יסיִּים
וּבּ ִס ִ
שׁוּטים ְ
מֵ הַק הֶ ְרגֵֹּלִ ים הֲק כִ י ְפּ ִ
ֶשׁלּוֹ ,כְּ מ ֹו עָ ֱֵקב ֶשׁכָֹּל הַק גּוּף עוֹמֵ ִד עָ ֹלָיו...
עַק כְ ָשׁו יֵשׁ ֹלִ י חֵ ֶשֱׁק ֹלִ ְבדֱֹּק ָמה נִ ְמצָ א
בֶּ 'עָ ֱֵקב' ֶשׁלִּ י .הַק ִאם גַּקם אֶ ְצֹלִ י יֵשׁ ְדּבָ ִרים
ְֱקִדו ִֹשׁים וְ טו ִֹביםְ ,בּתוֹ הַק הֶ ְרגֵֹּלִ ים
יסיִּים ֶשׁלִּ י? ַקא ָתּה הֲק ֵרי כְּ בָ ר ַקמכִּ יר
הַק ְבּ ִס ִ
או ִֹתי ...אוֹּלַקי ֵתּ ַקִדע ֹלְ ַקספֵּ ר ֹלִ יָ ,מה יֵשׁ ֹלִ י,
וּבַק מֶּ ה אֲק נִ י צָ ִרי עוִֹד ֹלְ ִה ְשׁ ַקתּפֵּ ר?
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

ַק ּכ ָּמה ¿ז ַקמן ַקא ֶּ˙ם ֲקח ֵב ƒרים?

ּכוֹ ֵֹלֹל ַקה ּיוֹ ם?
ֵ ּכן!

יוֹ ם!

ִבֹּלְ בַק ִד .אֲק ֹלֵיהֶ ם ָח ְברוּ נְ ִציגֵי הַק ְקּבוּצוֹת
וּמ ְצווֹת,
ִ
ָשׁ ְמרוּ תּו ָֹרה
ֶשׁHא
ֹאשׁם גְּ ִביר הָ ִעירֶ ,שׁ ִה ְתנַקגְּ ִדוּ
וּבר ָ
ְ
ְבּכָֹל תּ ֱֶֹקף ֹלְ ִמנּוּי ַקרב חֲק ִס ִיִדי ֹל ִַקמּ ְשׂ ָרה
הַק ְמּכֻקבֶּ ִדֶ ת.

ַקר ָבּנוּת ֹלְ א ַקחת
יוֹסף ַקהנַּק ָהג
ֵ
יחה
הַק ֶשּׁמֶ שׁ ֹלָהֲק ָטה בַּק חוּץ וְ ִה ְב ִר ָ
אֲק נ ִָשׁים ֹלַקחֲק ִָד ִרים ְממֻק זָּגִ ים ,א ֹו
ֹלְ פָ חוֹת ֹלִ ְמֱקוֹמוֹת בַּק עֲק ֹלֵי צֵ ֹל נ ִָעים.
נָהַק גְ ִתּי בָּ ֶרכֶב הַק ְמּמֻק זָּג ,מוִֹדֶ ה ֹלְ הַק ֵשּׁם
הַק טּוֹב עַק ֹל הַק ָחכְ ָמה ֶשׁנּ ַקָתן ֹלִ ְברוּאָיו
ֹלְ הַק ְמ ִציא הַק ְמצָ אוֹת מו ִֹעיֹלוֹת כָֹּל
כָָּ .מה הָ יִינוּ עו ִֹשׂים ְבֹּלִ י הַק ַקמּזְ גָן?
אִָדם עוֹמֵ ִד,
יתי ָ
ִבּ ְֱקצֵ ה הָ ְרחוֹב ָר ִא ִ
וּמנַקסֶּ ה ֹלַקעֲק צֹר ְ'ט ֶר ְמפּ'.
מו ִֹשׁיט יִָד ֹו ְ
הוּא ִהזִּ יעַק בַּק ֶשּׁמֶ שׁ הַק קּוֹפַק ַקחת ,וַק אֲק נִ י
אַט ִתּי ,עָ צַק ְר ִתּי ֹלְ יִָד ֹו וְ ִהזְ ַקמנְ ִתּי
הֵ ְ
אוֹת ֹו ֹלְ ִה ָכּנֵס אֶ ֹל הָ ֶרכֶב הַק ָקּ ִריר.
אָמר וְ ִה ְת ַקרוּ ַקֵח
"תּו ִָֹדה ַקרבָּ ה ֹלְ!"ַ ,ק
וּמ ָחה אֵ גֶֹל
בַּק כִּ סֵּ א ,הֵ ִסיר אֶ ת כּוֹבָ ע ֹו ָ
זֵעָ ה" .אֲק נִ י ְבִּדֶ ֶר כְּ ֹלָֹל א עוֹצֵ ר
ְט ֶר ְמ ִפּים" ,הו ִֹסיף" ,אֲק בָ ֹל הַק יּוֹם,
הַק חֹם"...
"שׁ ַקמ ְע ִתּי
אָמ ְר ִתּי ֹלוָֹ .
"בּ ִשׂ ְמ ָחה!"ַ ,ק
ְ
מֵ ַקרב ָחשׁוּב כִּ י ְבּיָמֵ ינוּ ִמ ְצוַק ת
הַק כְ נ ַקָסת או ְֹר ִחים ִמ ְת ַקֱקיֶּמֶ ת ְבּ ִע ָקּר
אֹרח אֶ ֹל
עַק ֹל יְִדֵ י הַק זְ ָמנַקת עו ְֹב ֵרי ַק
הַק ְמּכוֹנִ ית .אָז תּו ִָֹדה ֹלְ ֶשׁ ַקא ָתּה
ְמ ַקזכֶּה או ִֹתי ְבּ ִמ ְצוָ ה זוֹ!".
הו ִֹסיף
ָשׁ ַקמ ְע ִתּי",
"וַק אֲק נִ י
הַק ְטּ ֶר ְמ ִפּ ְ
"שׁעַק ֹל ִמ ְצוָ ה ז ֹו נֶאֱ ַקמר
יסטֶ ,
'וְ הָ יָה עֵ ֱֶקב ִתּ ְשׁ ְמעוּן – אֵ לּוּ ִמ ְצווֹת
אִָדם ָדּשׁ בַּק עֲק ֱֵקבָ יו' ,כִּ י הֲק ֵרי אֶ ת
ֶשׁ ָ
הָ ֶרכֶב ַקמ ְפ ִעיֹלִ ים ְבּאֶ ְמצָ עוּת כַּקף
הָ ֶרגֶֹל ,עַק ֹל ַקדּוְ שׁוֹת הַק גָּז וְ הַק ְבֹּל ִָמים"...
ֵיתי.
"יָפֶ ה ְמאוִֹד!" ,נֶהֱ נ ִ
יסט.
"ז ֹו ִא ְמ ָרה נָאָה"ִ ,ציֵּן הַק ְטּ ֶר ְמ ִפּ ְ
"אֲק בָ ֹל הַק פֵּ רוּשׁ עַק ֹל ִפּי תּו ַקֹרת
הַק חֲק ִסיִדוּת הוּאֶ ,שׁהַק ִמּ ְצווֹת ְצ ִריכוֹת
ֹלִ ְפעֹֹל ְבּכָֹל הָ ָ
אִָדםִ ,מ ָקּ ְִדֱקִֹד רֹאשׁ ֹו
וְ עַק ִד עֲק ֱֵקב ַקרגְֹלוֹ .כָֹּל כֻּקלּ ֹו צָ ִרי ֹלִ ְהיוֹת
אִָדם ַקמ ְפנִים
מֻק נָּח בַּק ִמּ ְצוָ ה! ִאם הָ ָ
אֶ ת הַק ִמּ ְצווֹת ֶשׁהוּא ְמ ַקֱקיֵּםְ ,בּכָֹל
גּוּפ ֹו ַקמ ָמּשׁ ,אָז הוּא ז ֹוכֶה ֹלְ כָֹל
הַק ְבּ ָרכוֹת הַק כְּ תוּבוֹת בַּק פָּ ָר ָשׁה".

א ִבּ ְמהֵ ָרה נֵאוֹת ַקר ִבּי ֹלֵוִ י-י ְִצ ָחֱק ְשׁנֵיאו ְֹרסוֹן
ֹלְ ַקֱקבֵּ ֹל עָ ֹלָיו אֶ ת הָ ַקרבָּ נוּת בָּ ִעיר י ֱֵָקטֶ ִרינו ְֹסֹלַקב
אָמנָם
אוֱּק ָר ִאינָהְ .
)כַּקיּוֹם ְדּנְ י ְֶפּרוֹפֶּ ְטרו ְֹב ְסֱק( ֶשׁ ְבּ ְ
ְהוִּדית בַּק ת
ז ֹו הָ י ְָתה ִעיר גְּ ִד ֹוֹלָה ,בַּק עֲק ֹלַקת ְֱק ִהלָּה י ִ
ְהוִּדים
כְּ ִשׁ ְב ִעים אֶ ֹלֶף נֶפֶ שׁ ,אוֹּלָם רֹב תּו ָֹשׁבֶ יהָ הַק יּ ִ
הָ יוּ ַקמ ְשׂכִּ יֹלִ ים וְ ָח ְפ ִשׁיִּים ְבִּדֵ עו ֵֹתיהֶ םֹ .לְ ִצ ָדּם
ִה ְתגּו ְֹררוּ בָּ ִעיר י ִ
ַק'מּ ְתנַקגְּ ִִדים',
ְהוִּדים ֶשׁ ִה ְשׁ ַקתּיְּכוּ ֹל ִ
וְ ַקרֱק ְמעַק ט מֵ הַק תּו ָֹשׁ ִבים הָ יוּ חֲק ִס ִיִדים.
ְתּ ִחלָּה נִ ָסּה ַקר ִבּי ֹלֵוִ י-י ְִצ ָחֱק הַק צָּ ִעיר ֹלְ ִה ְת ַקֱקבֵּ ֹל
אַחר
ֹלְ ַקרב ְבּ ִעיר אַחֶ ֶרתְ ,רחו ֱָֹקה יו ֵֹתר .זֶה הָ יָה ֹלְ ַק
ְתֱּקוּפָ ה ֶשׁבָּ הּ הָ יָה ָסמוּ עַק ֹל שֻׁק ֹלְ ַקחן חו ְֹתנוֹ ,הָ ַקרב
מֵ ִאירְ -שׁמֹ ה יָנו ְֹב ְס ֱִקיַ ,קרבָּ הּ ֶשֹׁל הָ ִעיר נִ יֱק ֹו ַקֹליֵּיב.
וּמצָ א חֵ ן
הוּא ִבּ ֵקּר בָּ ִעיר ,נִ ְפגַּקשׁ ִעם הַק תּו ָֹשׁ ִבים ָ
ְבּעֵ ינֵיהֶ םַ .קרֱק ִמכְ שׁוֹֹל אֶ ָחִד עָ ַקמִד ְבּ ַקִד ְרכּ ֹו –
הַק ַקתּ ָקּנוֹן ֱָקבַק ע כִּ י הָ ַקרב צָ ִרי ֹלַקעֲק מֹ ִד ֹלְ ִמ ְב ָחן ְבּכ ַָקמּה
רוּסית.
נו ְֹשׂ ִאים ,בַּק ָשּׂפָ ה הָ ִ
ַקר ִבּי ֹלֵוִ י-י ְִצ ָחֱק הֶ ְחֹלִ יט ֹלְ הֵ עָ נוֹת ֹלָאֶ ְתגָּרְ .בּמֶ ֶשׁ

ִה ְתבָּ ֵרר ֶשׁהָ ִאישׁ צָ בַק ע אֶ ת זְ ֱָקנ ֹו
וְ נִ ָסּה ֹלְ ִה ְת ַקחזּוֹת ֹלְ או ֵֹר ַקח ִבֹּלְ ִתּי-מֻק כָּר
ְבּעֶ זְ ַקרת הַק ִמּ ְשׁ ֱָקפַק יִם הַק כּ ִֵהים ,אוֹּלָם
הָ ַקרב זִ הָ ה ִמיִָּד אֶ ת ֱקוֹֹלוֹ .עַק ֹל ְפּנֵי כָֹּל
הַק נּוֹכְ ִחים עָ ֹלָה ִחיּוּ ,וְ הָ 'עֵ ִד' ִה ְס ַקתּלֱֵּק
בֹשׁת פָּ נִ ים.
מֵ הַק ָמֱּקוֹם ְבּ ֶ

תּו ְֹמכָיו ֶשֹׁל הָ ַקרב הָ יוּ ְבּ ִע ָקּר
הַק חֲק ִס ִיִדים וְ רֹב הַק ִמּ ְתפַּק לְּ ֹלִ ים ְבּבָ ֵתּי-
הַק כְּ נֶסֶ ת ,אוֹּלָם הֵ ם הָ יוּ ַקח ְס ֵרי י ַקִֶדע
וְ ִה ְת ַקמ ְצּאוּת
ִבּכְ ָֹלֹלֵי הַק ִמּ ְשׂ ָחֱק
יטיִּים ,וְ הַק ִסּכּוּיִים ֹלְ הַק ְצֹל ָָחה
הַק פּוֹֹלִ ִ
ֹלוּשׁים.
הָ יוּ ְֱק ִ
אֶ ָחִד ִמ ַקמּנְ ִהיגֶיהָ הַק ְבּכִ ִירים ֶשֹׁל הַק ִה ְס ַקתּ ְדּרוּת
הַק ִצּיּוֹנִ ית בָּ ִעיר הָ יָה הַק ְמּהַק נְ דֵּ ס סֶ ְרגֵי פַּק ְבֹלו ִֹביץ'.
ְבּיַקֹלְ ִדוּת ֹו נִ ְֱק ָרא ְשׁמֶ ְרֹל פַק יְטֶ ֹלְ ס ,וְ ג ַקִָדֹל ְבּ ִמ ְשׁפָּ ָחה
חֲק ִס ִיִדית ,אַק ִבּ ְמרוּצַק ת הַק זְּ ַקמן ִה ְת ַקרחֵ ֱק ִמדֶּ ֶר
אֲק בו ָֹתיו ,הֶ ְחֹלִ יף אֶ ת ְשׁמ ֹו וְ ִאמֵּ ץ ֹל ֹו דֶּ ֶר ַקחיִּים
ְרחו ֱָֹקה ִמיַּקהֲק ִדוּת.
הַק ַקמּ ְשׂכִּ יֹלִ ים וְ ַקח ְב ֵריהֶ ם נ ְָתנוּ בּ ֹו אֶ ת עֵ ינֵיהֶ ם,
ְבּ ִת ְֱקוָ ה ֶשׁ ִה ְתי ְַקצּבוּת ֹו כְּ ֶנגִֶד הָ ַקרב ַקתּכְ ִריעַק אֶ ת
אִָדם נָבוֹן וּבַק עַק ֹל ַקמעֲק ָמִד חֶ ְב ָר ִתי
הַק כַּקף .סֶ ְרגֵי הָ יָה ָ
וּבכו ַקֹח הַק ְשׁפָּ עָ ת ֹו הָ יָה ִסכּוּי ַקרב ֶשׁיּוּכַקֹל
גָּבוֹהַּק ְ ,
ֹלִ ְמנֹ עַק אֶ ת ִמנּוּי ֹו ֶשֹׁל בֶּ ן ִמ ְשׁפַּק ַקחת ְשׁנֵיאו ְֹרסוֹן
ֹל ִַקמּ ְשׂ ָרה הַק ְבּכִ ָירה.

רוּסית
כּ ַָקמּה חֳ ִָד ִשׁים ָשׁ ַקֱקִד עַק ֹל ֹלִ מּוִּד הַק ָשּׂפָ ה הָ ִ
וְ ִה ְתכּ ֹונֵן ֹל ִַקמּ ְב ָחן .אוֹּלָם ְבּהַק גִּ יע ֹו ֹלְ ָשׁם נֶאֱ ַקמר ֹל ֹו
כִּ י עָ ֹלָיו ֹלְ הַק כִּ יר גַּקם אֶ ת כִּ ְתבֵ י הַק ָדּת הַק נּו ְֹצ ִרית.
ַקר ִבּי ֹלֵוִ י--י ְִצ ָחֱק א ִהסֵּ ס ֹלְ ֶרגַקע .בּ ֹו-בַּק ָמֱּקוֹם ִבּטֵּ ֹל
אֶ ת הַק ִמּ ְב ָחן וְ נ ַקָסע בַּק חֲק ז ָָרה ֹלְ בֵ יתוֹ.

אוֹּלָם סֶ ְרגֵי ִבּ ֵקּשׁ ֹלְ הַק כִּ יר אֶ ת הָ 'א ֹויֵב' ִמ ָקּרוֹב,
וְ עַק ֹל כֵּן ִבּ ֵקּשׁ ְפּגִ ָ
ישׁית ִעם הָ ַקרבֵ .שׁשׁ
ישׁה ִא ִ
וּב ִסיּוּם
ָשׁעוֹת י ְָשׁבוּ הָ ַקרב וְ סֶ ְרגֵי וְ שׂוֹחֲק חוְּ ,
ישׁיּוּת ֹו
ישׁה יָצָ א סֶ ְרגֵי ָמֹלֵא ִה ְתפַּק עֲק ֹלוּת מֵ ִא ִ
הַק ְפּגִ ָ
אַחִד
ֶשֹׁל הָ ַקרב הַק צָּ ִעירְ .בּאוֹת ֹו ֶרגַקע נֶהֱ פַק ֹלְ ַק
הַק ְמּצַק ְדּ ִִדים הַק נִּ ֹלְ הָ ִבים ְבּיו ֵֹתר ְבּ ִמנּוּיוֹ.

ָחֹלַקף זְ ַקמן ָמה וְ עַק ֹל הַק פֶּ ֶרֱק עָ ְמ ִָדה ְשׁאֵ ֹלַקת ִמנּוּי ֹו
ֹלְ ַקרב הָ ִעיר י ֱֵָקטֶ ִרינו ְֹסֹלַקב .הַק ְקּ ִהלָּה בָּ ִעיר נ ְֶח ְצ ָתה
ֹלִ ְשׁנֵי ַקמחֲק נוֹת .הָ יוּ ֶשׁ ָטּעֲק נוּ כִּ י ַקר ִבּי ֹלֵוִ י--י ְִצ ָחֱק
אַחת
צָ ִעיר ִמ ַקדּיֶ ,שׁכֵּן הָ יָה אָז כְּ בֶ ן ְשֹׁלו ִֹשׁים וְ ַק

זֶה הָ יָה ַקמ ְהפָּ יוֹצֵ א דֹּפֶ ןַ .קמחֲק זֶה ְמ ַקשׁעֲק ֵשׁעַק הָ יָה
טוּרי ז ֱָָקן
ֹלִ ְראוֹת אֶ ת סֶ ְרגֵי יו ֵֹשׁב ֹלְ צַק ִד חֲק ִס ִיִדים עֲק ֵ
וּפֵ אוֹתַ ,קמ ְס ִבּיר ֹלָהֶ ם אֶ ת חֻק ֵקּי הַק ִמּ ְמ ָשֹׁלְ ,מ ַקשׁ ֵתּף
או ָֹתם ְבּ ַקת ְרגִּ יֹלֵי הַק ְבּ ִחירוֹת וְ ִָדן ִע ָמּם עַק ֹל

הַק פֶּ ָחם ,הַק ְמּ ַקשׁמֵּ שׁ ֹלַקהֲק פָ ַקֱקת אֶ נ ְֶרגְּ יָהָ ,מצוּי ִבּ ְמ ִִדינוֹת שׁוֹנוֹת .כַּקמֻּק יּוֹת
רוּסיָה,
אַרצוֹת הַק ְבּ ִריתְ ,בּהֹדּוְּ ,בּ ְ
גְּ ִדוֹֹלוֹת ִממֶּ נּוּ כּו ִֹרים ְבּ ִסיןְ ,בּ ְ
אַפ ִר ָ
ְבּאו ְֹס ְט ַקרֹלְ יָהִ ,בּ ְִדרוֹם ְ
וּבפוֹֹלִ ין.
יֱקה ְ
בַּק ְתּ ִחלָּה ,הָ יָה הַק פֶּ ָחם נִ כְ ֶרה ִבּ ְמֱקוֹמוֹת ֶשׁבָּ הֶ ם הוּא הָ יָה ֱָקרוֹב ֹלִ ְפנֵי הַק ַקקּ ְר ַקֱקעְ .בּמֶ ֶשׁ הַק ָשּׁנִ ים,
נֶעֶ ְשׂ ָתה חֲק ִִד ָירה ֹל ְַקשּׁכָבוֹת הַק ַקתּ ְחתּוֹנוֹת ֶשֹׁל הָ אֲק ִָד ָמה בָּ אֹפֶ ן הַק בָּ אִ :מנְ הָ רוֹת אֲק רֻק כּוֹת הַק ְפּרוּשׂוֹת
אָפ ֱִקית ֹלְ ֵשׁם כְּ ִריַּקת הַק פֶּ ָחםִ ,
צוּרה ְ
ְבּ ָ
יאים אֶ ת הַק פֶּ ָחם,
וּמתּ ֹוכָן עַק ֹל יְִדֵ י ִמנְ הָ רוֹת אֲק נָכִ יּוֹת – מו ִֹצ ִ
וּמ ַקס ְפּ ֱִקים אֲק וִ יר ֹלַקכּו ִֹרים.
שׁוֹאֲק ִבים ַקמיִם ְ
בֶּ עָ בָ ר ,כְּ פָ ִרים ְשֹׁל ִֵמים ֶשׁהָ יוּ ְסמוּכִ ים ֹלְ ִמכְ רוֹת הַק פֶּ ָחם,
וּבָ הֶ ם ִה ְתגּו ְֹררוּ ְבִּדֶ ֶר כְּ ֹלָֹל אֲק נ ִָשׁים עֲק נִ יִּים ,הָ ְפכוּ ֹלִ ְהיוֹת
עֻקב ָדּה ֶשׁכָֹּל תּו ָֹשׁבֵ יהֶ ם הֵ חֵ לּוּ
'כְּ פָ ֵרי כּו ִֹרים'ְ ,בּ ֶשֹׁל הָ ְ
כְּ בָ ר ִמגִּ יֹל צָ ִעיר ְמאוִֹד ֹלַקעֲק בִֹד כְּ כו ֵֹרי פֶּ ָחם.

ְבּיו ָֹמנָהּ כּו ֶֹתבֶ ת הָ ַקרבָּ נִ ית ַקחנָּה,
ַקר ְעיָת ֹו ֶשֹׁל ַקר ִבּי ֹלֵוִ י-י ְִצ ָחֱק ,כִּ י
אֹרע וְ הַק מֶּ ַקתח ֶשׁהָ יָה
ְבּ ִע ְֱקבוֹת הַק ְמּ ָ
כָּרוּ בּ ֹו נָפַק ֹל בַּק עֲק ֹלָהּ ֹלְ ִמ ְשׁכָּב ֹלְ מֶ ֶשׁ
ְשׁבוּעַק יִם.
הַק ַקמּהֲק ֹלָכִ ים ֶשׁיֵּשׁ ֹלִ נְ ֱקֹט.
ְבּסוֹפ ֹו ֶשֹׁל ָדּבָ ר ִה ְצֹלִ יחוּ הַק חֲק ִס ִיִדים ְבּ ַקמאֲק בָ ֱָקם.
ַקר ִבּי ֹלֵוִ י-י ְִצ ָחֱק נִ ְב ַקחר ֹלְ ַקרב הָ ִעיר .אוֹּלָם
הַק ִה ְתנַקגְּ ִדוּת כְּ ֹלַקפָּ יו א פָּ ְס ֱָקה.
זְ ַקמן אַ -קרב ֹלְ ַק
אַחִד
אַחר ִה ְת ַקמנּוּת ֹו גִּ לָּה הָ ַקרב כִּ י ַק
הַק שּׁוֹחֲק ִטים בָּ ִעיר ,שׁוֹחֵ ט וָ ִתיֱק ,בֵּ ן ֹלְ ִמ ְשׁפָּ ָחה
עֲק נֵפָ ה וּבַק עַק ֹל ְֱק ָשׁ ִרים ַקר ִבּים ,אֵ ינ ֹו ְמ ַקמלֵּא אֶ ת
ַקתּ ְפ ֱִקיִד ֹו כּ ָָראוּי .הָ ַקרב הו ָֹרה ֹלְ הַק ְשׁעוֹת ֹו
מֵ הָ עֲק בו ִָֹדה ֹלְ מֶ ֶשׁ כּ ַָקמּה חֳ ִָד ִשׁים.
ֱקֹרבָ יו ֶשֹׁל
הַק ְחֹל ַקָטת הָ ַקרב חוֹֹלְ ֹלָה ְסעָ ָרהְ .מ ָ
הַק שּׁוֹחֵ ט הַק וָּ ִתיֱק הֶ ְחֹלִ יטוּ ֹלְ הַק עֲק ִמיִד אֶ ת הָ ַקרב
הַק צָּ ִעיר עַק ֹל ְמֱקוֹמוֹ .הֵ ם ִהזְ ִמינוּ אוֹת ֹו ֹלְ בֵ ית-
הַק ִדּין ,וּמוֹּל ֹו ִה ְתיַקצֵּ ב עֵ ִד ֶשׁ ִה ִצּיג אֶ ת עַק ְצמ ֹו
כְּ נוֹסֵ עַק הַק ְמּבַק ֵקּר בָּ ִעירֹ .לְ ַקטעֲק נָת ֹו ְבּ ִמ ְֱק ֶרה נִ זְ ַקדּמֵּ ן
יטה וְ ָראָה אֶ ת אֲק ֶשׁר
ְבּאוֹת ֹו יוֹם ֹלְ בֵ ית הַק ְשּׁ ִח ָ
אֵ ַקרע ,וְ הַק ְדּבָ ִרים א הָ יוּ כְּ ִפי ֶשׁ ָקּבַק ע הָ ַקרב .הָ עֵ ִד
נִ ְשׁבַּק ע עַק ֹל עֵ ִדוּתוֹ.
ְהוִּדי בַּק עַק ֹל ז ֱָָקן ְ
הָ עֵ ִד הָ יָה י ִ
אִַדמוֹנִ יַ ,קמ ְרכִּ יב
ִמ ְשׁ ֱָקפַק יִם כּ ִֵהים ,וְ עֵ ִדוּת ֹו נִ ְשׁ ְמעָ ה אֲק ִמינָה.
ִפּ ְתאוֹם נִ ְשׁ ַקמע ֱקוֹֹל ֹו ֶשֹׁל ַקר ִבּי ֹלֵוִ י-י ְִצ ָחֱק" :הֲק ֹלוֹא
יחַ .קשׁ ְֱק ָרן ֶשׁכְּ מו ְֹת! ַקמדּוּעַק ַקא ָתּה
זֶה ָדּוִ ִד הַק ַקמּ ְשׁגִּ ַק
אוֹמֵ ר ֶשׁ ַקא ָתּה נוֹסֵ עַק הַק ְמּבַק ֵקּר בָּ ִעיר?!"...

א ָחֹלְ פוּ הַק יּ ִָמים וְ הָ ַקרב נִ ְִד ַקרשׁ ֹלְ ִה ְתמוִֹדֵ ִד ִעם
יס ִטי .הוּא
ְר ִִדיפוֹת הַק ָדּת ִמצַּק ִד הַק ִשֹּׁלְ טוֹן הַק קּוֹמוּנִ ְ
עָ ַקמִד ֹלְא ַקחת עַק ֹל ִמ ְשׁ ַקמר הַק יַּקהֲק ִדוּתִ ,חזֱֵּק אֶ ת
וּבסוֹפ ֹו
וּב ִמ ְצוו ֶֹתיהָ ְ ,
יְהוִּדֵ י הָ ִעיר ֹלִ ְִדבֱֹּק בַּק תּו ָֹרה ְ
ֶשֹׁל ָדּבָ ר נֶאֱ ַקסר וְ הֻק גְ ֹלָה.
כּו ֶֹתבֶ ת הָ ַקרבָּ נִ ית ְבּזִ כְ רוֹנו ֶֹתיהָ :
"הַק חֲק ָט ִאים ֶשׁהַק ִשֹּׁלְ טוֹנוֹת נִ סּוּ 'ֹלִ ְתפֹּ ר' ֹלְ בַק עֲק ֹלִ י
הֻק גְ ְדּרוּ נִ הוֹּל ַקתּעֲק מוֹּלָה כְּ ֶנגִֶד הַק ִמּ ְמ ָשֹׁל וְ ֱִקיּוּם
ְֱק ָשׁ ִרים ִעם ְמ ִִדינוֹת זָרוֹתַ .קמ ְשׁ ָמעוּת הַק ָדּבָ ר
הָ י ְָתה ֶשׁבַּק עֲק ֹלִ י הוּא 'א ֹויֵב הָ עָ ם' ,עָ ווֹן ֶשׁ ִדּינ ֹו ֹענֶשׁ
ָמוֶת .אוֹּלָם הֵ ם א ִה ְצֹלִ יחוּ ֹלְ בַק סֵּ ס הַק אֲק ָשׁ ָמה זוֹ,
וְ ָֹלכֵן בַּק עֲק ֹלִ י הֻק גְ ַקדּר 'אֶ ֹלֶמֶ נְ ט ְמסֻק כָּן ֹלַקחֶ ְב ָרה'ָ ,דּבָ ר
אִָדם ִבּכְ ֹלָֹל
הַק ְמּ ַקחיֵּב אֶ ת הַק ְר ָח ֱָקת ֹו מֵ חֶ ְב ַקרת ְבּנֵיָ -
ְהוִּדים ִבּ ְפ ָרט ,כְּ ִדֵ י ֶשׁHא ִתּ ְהיֶה ֹל ֹו הַק ְשׁפָּ עָ ה
וּמיּ ִ
ִ
עַק ֹל ִאישׁ".
אַחר
ִבּ ְשׁנַקת תרצ"ט ) (1939נֶאֱ ַקסר הָ ַקרב ,וֹּלְ ַק
ַקמאֲק ָסר ְממֻק ָשֶּׁ ,שׁבּ ֹו נ ְֶח ַקֱקר וְ עֻק נָּה ,נִ ְשֹׁלַקח ֹלְ ָחמֵ שׁ
ְשׁנוֹת גָֹּלוּת ִבּכְ פַק ר ִצ'יֹלִ י ְבּ ֱָקז ְַקח ְס ָטןְ .בּ ִע ְֱקבוֹת
וּבתֹם ְתֱּקוּפַק ת
ְֱק ָשׁיֵי הַק ַקמּאֲק ָסר וְ הַק גָֹּלוּת ָחֹלָה הָ ַקרבְ ,
הַק גָֹּלוּת עָ בַק ר ֹל ִָעיר אַֹלְ ָמהָ -
אָטה ְבּ ֱָקז ְַקח ְס ָטן ,וְ ָשׁם
נִ ְס ַקתּלֱֵּק ְבּכ' ִבּ ְמנַקחֵ ם-אָב תש"ִד ).(1944

יצית
גּוֹר ֶרת ִצ ִ
ַקמ ְט ֵבּ ַקע ֶ
אַרצוֹת הַק ְבּ ִרית ִ
ויטשׁ בַּק פַּק עַק ם הָ ִראשׁ ֹונָה ְבּ ְ
כְּ ֶשׁ ִבּ ֵקּר ַקר ִבּי יוֹסֵ ף-י ְִצ ָחֱק ִמלְּ יוּבַּק אוִ ְ
)בּ ְשׁנַקת
שׁוּבים
תר"צ( ,הֵ כִ ינוּ פַּק עַק ם ֹלִ כְ בוִֹד ֹו ְמ ִסבַּק ת ְמ ַקֹלוֵּהַ -קמֹלְ כָּה ֶשׁאֵ ֹלֶיהָ הֻק זְ ְמנוּ אֲק נ ִָשׁים חֲק ִ
ְהוִּדים עֲק ִשׁ ִירים וְ הָ ַקר ִבּי הֶ עֱנִ יֱק ֹלְ כָֹל אֶ ָחִד מֵ הֶ ם
בַּק ְקּ ִהלָּהְ .בּאו ָֹתהּ ְמ ִסבָּ ה נָכְ חוּ גַּקם ְשׁנֵי י ִ
ַקמ ְטבֵּ עַק ֶשֹׁל כֶּסֶ ף ֹלִ ְס ֻקגלָּה וְ ֹלִ ְב ָרכָהֹ .לָאֶ ָחִד ַק
אָמר ֹלִ ְשׁמֹ ר אֶ ת הַק ַקמּ ְטבֵּ עַק ְבּכִ יסוֹ ,וְ ִאלּוּ ֹל ֵַקשּׁנִ י
'טּלִּ ית ֱָק ָטן' ֶשׁלּוֹ.
הו ָֹרה ֹלִ ְתפֹּ ר אֶ ת הַק ַקמּ ְטבֵּ עַק בַּק ַק
אָמר הָ ַקר ִבּי כָּ .כְּ ֶשׁהָ ֹלַק
וּב ְפ ָרט ֶשׁלּ ִָראשׁוֹן א ַק
הַק כֹֹּל ִה ְתפַּק לְּ אוּ עַק ֹל הַק הו ָֹראָה הַק מּוּז ָָרהִ ,
הָ ַקר ִבּיַ ,ק
אָמר הֶ עָ ִשׁיר הַק ֵשּׁנִ י" :אֲק נִ י ִמ ְתפַּק לֵּא ְמאוִֹד עַק ֹל הַק הו ָֹראָה ֶשׁ ִצּוַּק נִ י הָ ַקר ִבּי ֹלִ ְתפֹּ ר אֶ ת
יצית".
'טּלִּ ית ֱָק ָטן' ֶשׁלִּ יְ ,בּ ָשׁעָ ה ֶשׁאֵ ינֶנִּ י נוֹהֵ ג כְּ ֹלָֹל ֹלִ ֹלְ בֹּשׁ ִצ ִ
הַק ַקמּ ְטבֵּ עַק בַּק ַק
א ֹו-אָז הֵ ִבינוּ הַק כֹֹּל אֶ ת כַּקוָּ נָת ֹו ֶשֹׁל הָ ַקר ִבּי...

ָׂ˘ ƒריּ ָ :כֹל ַקה ָ ּכבוֹ ִד ¿ֹל ַקא ָ ּבא ַקﬠֹל
ָה ַקר ¿עיוֹ ן! ָמה יוֹ ֵ˙ר טוֹ ב ƒמ ¿ ֹּל ַקג ֵ ִּדֹל
¿ֹל ַקבִד ַקﬠ ¿ג ָב ƒנ ּיוֹ ˙ ַק ּב ֲקח ַקˆר ַקה ַק ּב ƒי˙?

ינ ַק˙ ƒים
ימי ֵֹלבּ ֵ ,ב ¿
י˜הƒ ˘ƒׂ :
¿ˆ ƒב ָ
ֲקא ַקנ ¿חנ ּו עוֹ ִד ֹלֹא ¿מ ַקג ¿ ִּד ֹƒלים ָ ּכאן
ׁ˘וּם ַקﬠ ¿ג ָב ƒנ ּיוֹ ˙! ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ַקר˜
הוֹ ¿פ ƒכים ֶא˙ ָה ֲקא ִָד ָמה.

ּƒפ ƒ
יניָֹ :ל ָּמה ֶ ּב ¡א ֶמ˙ ַקא ֶּ˙ם עוֹ ׂ˘ƒים
ֶא˙ ֶזה? ƒמ ּ˜ ִֶֹדם ָה ֲקא ִָד ָמה ָה ¿י ָ˙ה
ַקה ¿ר ֵ ּבה יוֹ ֵ˙ר ¿י ָׁ˘ ָרה!

ָׂ˘ ƒריƒ ˙ָּ :ביןֹƒ ,ל ¿פ ֵני ֶׁ˘ ּזוֹ ¿ר ƒעים ַקמ ּ ֶׁ˘ה ּו
ָ ּב ֲקא ִָד ָמה ָˆ ƒר ¿
יך ַקֹל ¿חרֹ˘ אוֹ ָ˙ ּהּ ¿ .כ ָכֹל
ֶׁ˘ ָה ֲקא ִָד ָמה יוֹ ֵ˙ר ֲקחרו ָּׁ˘הƒ ,היא
יח יוֹ ֵ˙ר טוֹ ב.
ּ˙ו ַקּכֹל ¿ֹל ַקה ¿ˆ ƒמ ַק

ַקאבָּ א¿ :ו ֶזה ַקמ ¿ז ּ ƒכיר ¿ֹל ֻקכ ָ ֹּלנ ּו
ֶׁ˘ ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ֲקﬠ ַקִד ƒין ƒנ ¿מ ָˆ ƒאים
¿ ּב ׁƒ
"˘ ¿ב ָﬠה ¿ ִּד ֶנ ָח ¿מ ָ˙א" – ֶׁ˘ ַקבע
ָׁ˘בוּעוֹ ˙ ֶׁ˘ֹל ַקה ¿פ ָטרוֹ ˙ ֶנ ָח ָמה,
ַקה ָ ּב ƒאים ַקא ֲקח ֵרי ָ ˘ׁ¿ ˙ּƒﬠה ¿ ּב ָאבָ .מה
"ˆ ּיוֹ ן ָׂ˘ ִֶדה
ָ˜ ָרה ¿ ּב ָ ˘ׁ¿ ˙ƒﬠה ¿ ּב ָאב? ƒ
ֵ˙ ָח ֵר ׁ˘" – ֵא ֹּל ּו ƒמ ֹּ ƒלים ָ˜ ׁ˘וֹ ˙
¿וכוֹ ֲקאבוֹ ˙ ƒמ ּ˙וֹ ¿ך ¿נבו ַקּא˙ ַקה ֻקח ¿ר ָ ּבן.
ַקה ָ ּנ ƒביא ָא ַקמר ֶׁ˘ ¿ ּירו ָּׁ˘ ַקֹל ƒים ֶּ˙ ¿ח ַקרב
ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ךַ ,קﬠִד ֶׁ˘ ַק ּי ¿ח ¿ר ׁ˘ ּו אוֹ ָ˙ ּה
¿ ּכ ָׂ˘ ִֶדה! ֲקא ָבֹלַ ,קא ֲקח ֵרי ַקה ֻקח ¿ר ָ ּבן,
יבא ָר ָאה ַק ּב ּƒמ ֹּ ƒלים ָה ֵא ֹּל ּו
ַקר ּ ƒבי ֲקﬠ ָ ˜ƒ
ַקﬠ ¿ˆ ָמןַ ,ק ּגם ֶא˙ ַקה ֶ ּנ ָח ָמה!

י˜הֲ :קא ָה ּהֲ ,קא ƒני ֵמ ƒבין!
¿ˆ ƒב ָ
ּ ƒכי ַקה ֲקח ƒר ָׁ
י˘ה ƒהיא ¿ּפ ֻקﬠ ָ ֹּלה
יחהּ ָ .כ ¿ך ַקה ֻקח ¿ר ָ ּבן
ינה ¿ˆ ƒמ ָ
ֶׁ˘ ּ¿מ ƒכ ָ
ַקה ָּ˜ ֶׁ˘ה ,הוּא ַקﬠ ¿ˆמוֹ ¿ ּכ ָבר
¿ּפ ֻקﬠ ָ ֹּלה ֶׁ˘ֹל ֲקה ָכ ָנה ¿ו ַקה ¿˙ ָח ָֹלה
ַקֹל ¿ ּג ֻקא ָ ֹּלה ַקה ּ ¿ׁ˘ ֵֹל ָמה ו ¿ֹּל ƒב ¿נ ַקין
ַקה ּƒמ ¿˜ ָ ִּד ׁ˘ ַקה ּ ¿ׁ˘ ֹƒל ׁƒ
י˘יַ ,קה ּ ƒנ ¿ˆ ƒחי.

