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מאשמה נֱקי

"ֵראִׁשית, ִּבְמנּוָחה: ְוֵהִׁשיב ֹל, ִנְבהַק �א הּוא

ִּתּפֹוֹל �א ִים ְירּוָׁשֹלַק ֶּמֹלֶ�! הַק ָּתה אַק ,�ֹליִדיָעְת

ְעָיה ְיׁשַק ֹלְּמִדנּו ּכָ� ֶמֹלֶ�! ֶׁשֵאיֶנּנּו ִמי ֹלְפֵני

ִד עַק �ֵאֹלי ֹלבֹוא ָיֹכֹלִּתי �א ֵׁשִנית, ְנִביֵאנּו.

ִּבְריֹוִנים"... הַק ָּתה. עַק

ִהְמִׁשיָכה ְנִהיִגים ּמַק הַק ְׁשֵני ֵּבין ִּׂשיָחה הַק

ְסָינּוס ַאְסּפַק ִּכי ֹלחּוׁש ָהָיה ן ְוִנּתַק ְוֱקֹלָחה,

ִנּגַקׁש ע ֹלֶפתַק יֹוָחָנן. ָּבן רַק ֶׁשֹל ֵמָחְכָמתֹו ֵעֹל ִמְתּפַק

ָאְזנֹו. ֹל עַק ׁש ְוֹלחַק ר ּׂשַק הַק ֶׁשֹל ָהִאיִׁשי ָׁשֹליׁשֹו

ְוִהְתּכֹוֵפף ר, ּׂשַק הַק ֱקָרא ְּפִניָמה!", ְכִניֵסם "הַק

ֹלָהִסיט ִמֵהר ָּׁשֹליׁש הַק ֹליו. עֲק נַק ֶאת ֹלְנֹעֹל ְוֵהֵחֹל

רֹוָמִאים ִנְכָּבִדים ת חַק ּוִמְׁשֹלַק ח ֶּפתַק הַק ִויֹלֹון ֶאת

ָׁשַאֹל ְּבִפיֶכם?", "ָמה ְּפִניָמה. ִנְכְנָסה

ְנעּוֹלה, ת ָהַאחַק ְגֹלֹו ְּכֶׁשרַק ְסָינּוס, ַאְסּפַק

ִין�א.. ִדַק עֲק ְוָהַאֶחֶרת,

ׁשּוָבה חֲק "הֹוִדָעה ּקֹות. מֻק עֲק ּדּו ֱקַק ִּנְכָּבִדים הַק

ׁשּוֵבי חֲק וַק ֵמת.. רֹוָמא ר ֱקיסַק ְּבִפינּו. ְמאֹוִד ִד עַק

ֶּמֹלֶ� הַק הּוא ָּתה אַק – ָחִדׁש ְּבֶמֹלֶ� רּו ָּבחֲק רֹוָמא

ֶהָחִדׁש!".

ֶּבָחָכם ִנִדָהם ָּבט מַק ֵהִעיף ְסָינּוס ַאְסּפַק

ְמאֹוִד ָחׁשּוב ֶרגַקע ָהָיה ֶזה ֱק! ָצִדַק הּוא ְּיהּוִדי. הַק

ְכָׁשו? עַק עֹוִׂשים ָמה ְסָינּוס. ַאְסּפַק ֶׁשֹל ָּייו ְּבחַק

הּוא, ֹלְנֱקט ָעֹליו ּבֹו ָהִראׁשֹון ִד עַק ּצַק הַק ּוְבֵכן,

�א ְּׁשִנָּיה! הַק ֹל עַק ּנַק הַק ֶאת ֹלְנֹעֹל ֵהר ֹלמַק ּמּוָבן, ּכַק

ת ַאחַק ֹל עַק נַק ִעם ֹלהֹוִפיעַק רֹוָמא ר ֹלֱקיסַק ָיֶאה

ִד.. ִּבֹלבַק

ְגֹלֹו רַק ֹל עַק ֹל עַק ּנַק הַק ֶאת ֹלְנֹעֹל ִהְתּכֹוֵפף הּוא

ֶׁשָהֶרֶגֹל ְּכִאּלּו ! ִהְצֹליחַק �א ְו.. ְּׁשִנָּיה הַק

ְו�א ְמאֹוִד מּוָזר ָהָיה ֶזה ִּפְתאֹום. ִהְׁשִמיָנה

ּתּוִׁשָּיה, ְּבֹרב ְסָינּוס ַאְסּפַק ֶהְחֹליט ֹלֵכן, ָנִעים.

ן ָּגחַק הּוא ְוֶזהּו! ָהִראׁשֹוָנה ֹל עַק ּנַק הַק ֶאת ֹלהֹוִריִד

ְו.. ָהִראׁשֹוָנה ֹל עַק ּנַק הַק ֶאת ְח�ץ ֹלַק ְוִנָּסה ׁשּוב

ּיֹום?! הַק ֹּפה ֱקֹוֶרה ָמה ! ִהְצֹליחַק �א

ֱק רַק ְּיהּוִדי. הַק ָהאֹוֵרחַק ֶאֹל ָּבט מַק ֹלְכֵסן הּוא

ָּבן רַק ִחיִדה. הַק ֶאת ֹלְפֹּתר ֹל יּוכַק ְּבָחְכָמתֹו הּוא

ר ָאמַק ָעֶצם, ֶּׁשן ְּתִדַק טֹוָבה "ְׁשמּוָעה ִחּיֵ�. יֹוָחָנן

ִהְׁשִמינּו!". �ְגֹלי ֶׁשרַק ִּסָּבה הַק זֹו ֹלֵּכנּו. מַק ְׁש�ֹמה

ּפֹות ְּבכַק ְסָינּוס ַאְסּפַק ִּביט הַק ֶאֱעֶׂשה?", "ּוָמה

ְּבׁשּום רֹוֶצה ֵאיֶנּנּו ִּכי ב ְוָחׁשַק ָרִדה, חֲק ּבַק ְגֹליו רַק

ְּבֶרֶגֹל ּכָ�, ֹלכּותֹו מַק ֶאת ְתִחיֹל ֹלהַק ֹאֶפן

ְׂשֹמאֹל...
יבוא המשך

ֵּקִד ְּמפַק הַק 'ֵהִבין' ם, ֶׁשֶּנֱעֹלַק ִין ּיַק הַק ן ְנֱקַק ֱקַק ִּבְזכּות �������	


ז מֹוְנּבַק ְּפָגִזים.. הַק ֶאת ְוֶהְחֹליף ֵּכר ִהְׁשּתַק ֶׁשָּגיּוס ָהרֹוָמִאי

יֹוָחָנן? ָּבן רַק ְכָׁשו עַק ִנְמָצא ֵהיָכן ,� אַק ִנְּצֹלּו! ְוִגִדעֹון

ְּבִיְרָאה. ְּפִניָמה ְּדמּו ִהְתֱקַק ז ּומֹוְנּבַק ִּגִדעֹון

ָּבן רַק � אַק ָהֹאֶהֹל. ְּבָזִוית הּוא ֵּלֹל ִמְתּפַק י אּוֹלַק

ְחָׁשבֹות מַק ָמֱקֹום. ְּבׁשּום ִנְרָאה �א יֹוָחָנן

ָהִראׁשֹון, ָּבֶרגַקע ְּבֹראָׁשם ָחֹלפּו ְפִחיִדֹות מַק

ֶאת ֹלְפֹּגׁש ֵּבנּו רַק ָהֹלַק� ח "ֶּבטַק ִּגִדעֹון. ר ִנְזּכַק ְוָאז

ֹלֵׁשם ֱק רַק ֹלֹוא הֲק ְסָינּוס! ַאְסּפַק ֶאת ָּצָבא; הַק ר ׂשַק

ִים!". ְירּוָׁשֹלַק ֶאת ָיָצא ּכָ�

ֹצֶר� ָהָיה �א ֶזה. ְּבֵעיֵני ֶזה ֵהִציצּו ֵהם

ָּדָבר. אֹותֹו ֶאת ְכָׁשו עַק ָרצּו ְׁשֵניֶהם ֵּבר. ֹלִדַק

ֶׁשִּיְהֶיה חֹוֵׁשב ָּתה�א "אַק ְּבִהּסּוס. ָׁשַאֹל ז מֹוְנּבַק

ִזיִנים אֲק מַק ִיְתְּפסּונּו ִאם י? ִמּדַק ָּכן ְמסֻק ֶזה

ֵנָעֵנׁש!". ָענֹוׁש ּזֹו, הַק ּסֹוִדית הַק ְּפִגיָׁשה ֹלַק

'ִמְסּתֹוְבִבים' ְחנּו נַק ֶׁשאֲק ֶזה ֹל עַק ּגַקם ִים. מַק עֲק "ּפַק

ֵכן ִּפי ֹל עַק "ְוַאף ִּגִדעֹון. ִחּיֵ� ֹלָאֳהֹלנּו"... ִמחּוץ

ָהֹאֶהֹל. ף ֹלְכנַק ת חַק ִמּתַק ֵּתר ְוִנְסּתַק ֵנֹלֵ�, ָהֹלוֹ�

ְּכָנָפיו. ּוְרָחִבים ר, ּׂשַק הַק ֶׁשֹל ָאֳהֹלֹו הּוא ָנֱק עֲק

ִיְרֵאנּו!". ִאיׁש�א

ְּנבּו ִהְתּגַק ֵהם ְּבָיְצָאם. אֹוָתם ָרָאה ִאיׁש�א

ֶאֹל ִזְּנֱקּו ְוָאז ִּבים, ָהרַק ָהֹאָהֹלים ֵּבין ִּבְׁשִפיָפה

ֹלְזֹחֹל ְוֵהֵחּלּו ָּגִדֹוֹל הַק ָהֹאֶהֹל ף ֹלְכנַק ת חַק ִמּתַק

ָהֹאֶהֹל: ֹל ֹלַק חֲק ּבַק ִנְׁשָמע ָּכר מֻק ֱקֹוֹל ְּפִניָמה.

ֶּמֹלֶ�!". הַק ,�ָעֹלי "ָׁשֹלֹום

ָנְׁשמּו ְּנָעִרים ְוהַק יֹוָחָנן, ָּבן רַק ֶׁשֹל ֱקֹוֹלֹו ָהָיה ֶזה

ְּפִגיָׁשה!", הַק ת ֹלְתִחּלַק ְּבִדּיּוֱק ְענּו "ִהּגַק ֹלְרָוָחה.

ָנִרים "ָהָבה ְּגׁשּות. ְּבִהְתרַק ז ֹלמֹוְנּבַק ִּגִדעֹון ׁש ֹלחַק

ְּפִניָמה". ְוָנִציץ ָּכָנף הַק ֶאתׁשּוֹלי ט ְמעַק

ָּבן רַק ָנִדיר. ָהָיה ֹלֵעיֵניֶהם ָּלה ֶׁשִּנְתּגַק ֶזה חֲק ּמַק הַק

ִד ָעמַק ָּדגּוֹל, הַק ְּיהּוִדי הַק ֶהָחָכם אי, ּכַק זַק ֶּבן יֹוָחָנן

ְסָינּוס ַאְסּפַק ר ּׂשַק הַק מּוֹל מֹוָרא ּוֹל�א ָזֱקּוף

,�ָעֹלי "ָׁשֹלֹום ׁשּוב: ר ְוָאמַק ר ָחזַק הּוא ִּדיר. ָהאַק

ֶּמֹלֶ�!". הַק

ף ָזעַק ִים!", מַק עֲק ּפַק ָּתה, אַק ִמיָתה ָּיב "חַק

ְּיֹלִדים הַק ֶׁשֹל ּוִבְטָנם ִּבְתגּוָבה, ְסָינּוס ַאְסּפַק

ָּתה אַק עֹוֶׂשה "ֵראִׁשית, ֵמֵאיָמה. ְּוָצה ִהְתּכַק

ְוֵׁשִנית, ֶּמֹלֶ�! הַק ֵאיֶנִּני ֹלֹוא הֲק ְׂשחֹוֱק?! ִמֶּמִּני

ִד עַק י ֵאֹלַק ָּבאָת ֶזה�א ּדּועַק מַק ִני, אֲק ֶמֹלֶ� ָאֵכן ִאם

ָּתה?!". עַק

ְּיהּוִדי. הַק ֶּבָחָכם ָּבָטם מַק ָּתֱקעּו ּנֹוְכִחים הַק ָּכֹל

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ִרית, חֲק ׁשַק ת ְּתִפּלַק ְּבֶמֶׁש� ּיֹום, הַק

ֵבִרי חֲק ֶׁשֹל ְּתִפָּלה הַק ֹל עַק ֹלִּתי ּכַק ִהְסּתַק

ָּתה "אַק ֹלֹו: ֶהְחֵמאִתי ְמנּו, ְּכֶׁשִּסּיַק ְפָּתֹלי. נַק

ֵּלֹל ּוִמְתּפַק ִּסּדּור ּבַק ֱק רַק ן ְּזמַק הַק ָּכֹל ֵּכֹל ִמְסּתַק

ָּתה אַק ְּכִאּלּו ָּמׁש מַק ִּבְמִתינּות... ע, ְּבֹרגַק

ֹלָיה, ְּגִדַק ב ָהרַק ּמֹוֶרה, ְוהַק ִּכָּתה ּבַק ִנְמָצא

."�ָעֹלי ְׁשִּגיחַק ּומַק עֹוֵמִד

ִני ֶׁשאֲק אי ּדַק "ְּבוַק ִּבְכֵתפֹו: � ָמׁשַק ְפָּתֹלי נַק

ָבֹל אֲק ָּכאן. �א ֹלָיה ְּגִדַק ב ֶׁשָהרַק יֹוִדעַק

בֹוִדה עֲק ִאָּתנּו ָעָׂשה ֶׁשהּוא ִּנְרֶאה ּכַק

ְּכָבר ּזֹו, הַק ְּתִפָּלה הַק ָּׁשָנה. הַק ְּבֶמֶׁש� טֹוָבה

ִמְּבֹלי ּגַקם ֶאְצֹלי. ֹלֶהְרֵּגֹל ��ָהְפָכה�����

יֹוֵצא". ֶזה ּכָ� ָּפׁשּוט ֶזה. ֹל עַק

ְנִּתי ֵהבַק ּכָ�, אֹוֵמר אֹותֹו ְעִּתי ְּכֶׁשָּׁשמַק

ב ָהרַק ֶׁשִהְסִּביר ָמה ֶאת ִּפְתאֹום

"ְוָהָיה ָּפסּוֱק הַק ֹל עַק ֶאְתמֹוֹל ִּבִדָרָׁשתֹו

ָהֵאֶּלה". ִּמְׁשָּפִטים הַק ֵאת ִּתְׁשְמעּון ֵעֱקב

"ֵעֱקב" ִּמָּלה ּבַק ֵּמׁש ִּמְׁשּתַק הַק ֵּפרּוׁש ֶיְׁשנֹו

ִּגיעַק ֹלהַק ָצִרי� ְיהּוִדי ְנֶיֶנת: ְמעַק ְּבצּוָרה

ִמְצוֹות ֶׁשּיֹוֵתר ָּמה ּכַק ֶׁשּבֹו ָּצב ֹלמַק

ֶאְצֹלֹו ֹלְהיֹות הֹוְפִכים טֹוִבים ִׂשים עֲק ּומַק

ֵחֹלֱק ִמֶּמּנּו. ֵחֹלֱק ; ��������ְּכמֹו �������

ּוְּבִסיִסִּיים ְּפׁשּוִטים ִכי הֲק ֶהְרֵּגֹלים ֵמהַק

ָעֹליו... עֹוֵמִד ּגּוף הַק ֶׁשָּכֹל ָעֱקב ְּכמֹו ֶׁשּלֹו,

ִנְמָצא ָמה ֹלְבֹּדֱק ֵחֶׁשֱק ֹלי ֵיׁש ְכָׁשו עַק

ְּדָבִרים ֵיׁש ֶאְצֹלי ּגַקם ִאם הַק ֶׁשִּלי. ֶּב'ָעֱקב'

ֶהְרֵּגֹלים הַק ְּבתוֹ� ְוטֹוִבים, ֱקִדֹוִׁשים

ִּכיר מַק ְּכָבר ֵרי הֲק ָּתה אַק ֶׁשִּלי? ְּבִסיִסִּיים הַק

ֹלי, ֵיׁש ָמה ֹלי, ֵּפר ֹלסַק ע ֵּתִדַק י אּוֹלַק אֹוִתי...

ֵּפר? ֹלִהְׁשּתַק עֹוִד ָצִרי� ִני אֲק ֶּמה ּובַק

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

י ƒֹל ּב¿ ם, ֹלַק ֶנע¡ ֶסף ּכֶ הַק ו¿
ֵין. נ¿ עַק מ¿ בֹו˙.. ֵ̃ עֲק יר ƒא ¿ׁ̆ הַק ֹל¿

הּו ֶׁ̆ י ƒּמ ֶׁ̆ ָרה ָ̃ ֹלֹא ֵמעֹוֹלם
י. ƒּ̇ ר¿ ָזכַק ֹלֹא ו¿ ֶסף, ּכֶ י ƒֹל יר ƒז ֶהח¿

ֶסף ּכֶ הַק ֵאיך¿ ין ƒָהב ֹל¿ יֹל ƒח ¿̇ מַק ֹלֹא י ƒנ אֲק
ֹל ּכָ ֶא˙ ה, ּזֶ הַק י ƒהּוִד ּי¿ ֹלַק ֶוה ָׁ̆ ה ּזֶ הַק

ֹו˙! ׁ̆ ּבּו הַק

ָהָיה ֶׁ̆ ָמה ֹל ּכָ ֹלֶכם י ƒּ̇ ר¿ ּפַק ƒס ֶזהּו,
ֹלּום. ּכ¿ יר ƒס ח¿ הַק ֹל¿ י ƒֹל ּב¿ יֹום אֹו˙ֹו ּב¿
ר ָאמַק הּוא ֶסף, ּכֶ הַק ֶא˙ ֹלֹו י ƒ̇ ֵהֵבא

ֶזהּו. ו¿ ֵסִדר, ּב¿

ֹלֹו. ֶׁ̆ ים' ƒָסִד חֲק יֹלּו˙ ƒמ 'ּג¿ ˙ ּפַק ֻק ּ̃ ƒמ ִדֹוֹלה ּג¿ ָוָאה ֹל¿ הַק ֹל יֹוס¿ ר' ֹל¿ י˜ ƒנ עֲק מַק ִדנּו˙ֹו, מ¿ ֹלַק ּב¿ ָנה יֹל¿ ƒו ּב¿ ִדּועַק ּיָ הַק מּוֵאֹל, ¿ׁ̆ ב ָהרַק יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק
ֵאינֹו מּוֵאֹל ¿ׁ̆ ב ָהרַק ָמָרא! ּג¿ הַק י ּפֵ ִדַק ין ּבֵ ֶר˙ ֶּ̇ ַּ̇ק ס¿ ƒמ ֶסף ּכֶ הַק ֶטֶפ˙ עֲק מַק ך¿ אַק חֹובֹו, ֶא˙ ֹל יֹוס¿ ר' יר ƒז ח¿ מַק ם, ּכָ ס¿ ּמֻק הַק יך¿ ƒר אֲק ַּ̇ק ּבַק
ֹוָרה! ּ̇ ין ƒִד ֹל¿ ינֹו ƒמ ז¿ מַק מּוֵאֹל ¿ׁ̆ ב ָהרַק אי". ּמַק ָהרַק ֹל "יֹוס¿ ֹל עַק ים ƒר ּב¿ ִדַק מ¿ יר ƒָהע ָכֹל ּב¿ ָכך¿ ו¿ ר, זַק ח¿ הֻק ֶסף ּכֶ הַק ֶׁ̆ ֹל יֹוס¿ ר' ֹל¿ ין ƒמ אֲק מַק

ם ƒא ו¿ ר. ָׁ̆ ָי ָאִדם ֹל¿ ָז˜ ח¿ מֻק אי ִדַק וַק ּב¿ מּוֵאֹל ¿ׁ̆ י ƒּב רַק
! יֹוִדעַק ָהָיה הּוא ֵאֹליו, יעַק ƒּג מַק ָהָיה ֶסף ּכֶ הַק

ה ּזֶ הַק ֹל יֹוס¿ ֹל¿ ֶאה ר¿ ƒּנ ּכַק
ֶסף. ּכֶ הַק ֶא˙ יג ƒ ּׂ̆ הַק ֹל¿ ה ֶׁ̆ ָ̃

ֶהָחִדׁש ֶּמֹל� הַק 86

˙ ֵ̇ ֹל יך¿ ƒר ָ̂ ּוט ׁ̆ ּפָ ָאז
ן! מַק ז¿ עֹוִד ֹלֹו

י אּוֹלַק ֶׁ̆ נּו ט¿ ֹלַק ֶהח¿ ו¿ ֶרה ¿̃ ƒּמ הַק ֹל עַק נּו ב¿ ַׁ̆ק ָח ֹל, יֹוס¿ ר'
ָך ֹל¿ ˙ ֵ̇ ֹל נּו ט¿ ֹלַק ֶהח¿ ן! מַק ז¿ עֹוִד יך¿ ƒר ָ̂ ּוט ׁ̆ ּפָ ה ָּ̇ אַק
ר ֵ̇ יֹו ˆּוָרה ּב¿ ֵכר ּזָ ƒה ֹל¿ יחַק ƒֹל ¿̂ ַּ̇ק י אּוֹלַק ים, ƒָחִד אֲק ים ƒָימ
יחַק ƒֹל ¿̂ ַּ̇ק י אּוֹלַק יֹום! אֹו˙ֹו ּב¿ ָרה ָ̃ ָמה ˙ ֶ̃ ּיֶ ִדֻק מ¿

כּום! ּס¿ הַק ֶא˙ ס ּיֵ גַק ֹל¿

י! ƒֹל ים ƒינ ƒמ אֲק מַק ֹלֹא ם ֶּ̇ אַק ם ּגַק

ח, רַק ּבָ י ƒֹל ֶׁ̆ ן ּבֵ הַק
,˙ ƒי ּבַק ֵמהַק א˙ ֵ̂ ֹל ֶחִד˙ פַק מ¿ י ƒּ̇ ¿ׁ̆ ƒא
ֶא˙ יר ƒז ֶהח¿ ֶׁ̆ ָאִדם ֹל¿ ֶזה ָכֹל ו¿

ן!! מַק ּז¿ ּבַק ּיּו˜ ƒִד ּב¿ חֹובֹו

יך¿ ƒר ָ̂ , יֹוִדעַק ֹלֹא
ֶזה י ƒמ א. ּמָ ƒא ֶא˙ אֹוֹל ¿ׁ̆ ƒֹל

ה? ּזֶ הַק י ƒמֹוט

ים? ƒֵבר חֲק ם ֶּ̇ אַק ן מַק ז¿ ה ּמָ ּכַק

ּיֹום? הַק ּכֹוֹלֹל

ן! ּכֵ

יֹום!

ָמָחר? י ֵאֹלַק ֹלבֹוא ָיכֹוֹל י ƒמֹוט י ƒֹל ֶׁ̆ ֶהָחֵבר י, ƒ̂ י ƒא



ת חַק ֹל�א ָּבנּות רַק

ָהג ּנַק הַק יֹוֵסף

ִציִצית ּגֹוֶרֶרת ְטֵּבעַק מַק

ְזֱקנֹו ֶאת ע ָצבַק ֶׁשָהִאיׁש ִהְתָּבֵרר

ָּכר ִּבֹלִּתי-מֻק ֹלאֹוֵרחַק ּזֹות ֹלִהְתחַק ְוִנָּסה

אּוֹלם ֵּכִהים, הַק ִים ִּמְׁשֱקפַק הַק ת ְּבֶעְזרַק

ָּכֹל ְּפֵני ֹל עַק ֱקֹוֹלֹו. ֶאת ִמָּיִד ִזָהה ב ָהרַק

ֵּלֱק ִהְסּתַק ְוָה'ֵעִד' ִחּיּו�, ָעֹלה ּנֹוְכִחים הַק

ָּפִנים. ְּבֹבֶׁשת ָּמֱקֹום ֵמהַק

ָּנה, חַק ָּבִנית ָהרַק ּכֹוֶתֶבת ְּביֹוָמָנּה

ִּכי ֹלִוי-ִיְצָחֱק, ִּבי רַק ֶׁשֹל ְעָיתֹו רַק

ֶׁשָהָיה ח ֶּמתַק ְוהַק ְּמֹאָרע הַק ְּבִעֱקבֹות

ֹלֶמֶׁש� ֹלִמְׁשָּכב ֹלּה עֲק ּבַק ֹל ָנפַק ּבֹו ָּכרּו�

ִים. ְׁשבּועַק

ִעם ֹלִהְתמֹוִדִד ׁש ִנִדרַק ב ְוָהרַק ָּיִמים הַק ָחֹלפּו �א

הּוא ּקֹומּוִניְסִטי. הַק ִּׁשֹלטֹון הַק ִד ִמּצַק ָּדת הַק ְרִדיפֹות

ֶאת ִחֵּזֱק ִדּות, ּיַקהֲק הַק ר ִמְׁשמַק ֹל עַק ת חַק ֹל�א ִד ָעמַק

ּוְבסֹופֹו ּוְבִמְצוֹוֶתיָה, ּתֹוָרה ּבַק ֹלִדֹּבֱק ָהִעיר ְיהּוִדי

ְגֹלה. ְוהֻק ר ֶנֱאסַק ָּדָבר ֶׁשֹל

ְּבִזְכרֹונֹוֶתיָה: ָּבִנית ָהרַק ּכֹוֶתֶבת

ֹלי עֲק ֹלבַק 'ֹלְתֹּפר' ִנּסּו ִּׁשֹלטֹונֹות ֶׁשהַק ָטִאים חֲק "הַק

ְוֱקּיּום ִּמְמָׁשֹל הַק ְּכֶנֶגִד מּוֹלה עֲק ּתַק ִנהּוֹל ְגְּדרּו הֻק

ָּדָבר הַק ְׁשָמעּות מַק ָזרֹות. ְמִדינֹות ִעם ֱקָׁשִרים

ֹעֶנׁש ֶׁשִּדינֹו ָעוֹון ָהָעם', 'אֹוֵיב הּוא ֹלי עֲק ֶׁשּבַק ָהְיָתה

זֹו, ָׁשָמה אֲק הַק ֵּסס ֹלבַק ִהְצֹליחּו �א ֵהם אּוֹלם ָמֶות.

ָּדָבר ֶחְבָרה', ֹלַק ָּכן ְמסֻק 'ֶאֹלֶמְנט ר ְגּדַק הֻק ֹלי עֲק ּבַק ְוֹלֵכן

ִּבְכֹלֹל ְּבֵני-ָאִדם ת ֵמֶחְברַק ְרָחֱקתֹו הַק ֶאת ֵּיב ְּמחַק הַק

ְׁשָּפָעה הַק ֹלֹו ִּתְהֶיה ֶׁשHא ְּכִדי ִּבְפָרט, ּוִמְּיהּוִדים

ִאיׁש". ֹל עַק

ר ּוֹלַאחַק ב, ָהרַק ר ֶנֱאסַק (1939) תרצ"ט ִּבְׁשנַקת

ֹלָחֵמׁש ח ִנְׁשֹלַק ָּנה, ְועֻק ר ֶנְחֱקַק ֶׁשּבֹו ָּׁש�, ְממֻק ָסר אֲק מַק

ְּבִעֱקבֹות ְחְסָטן. ְּבֱקזַק ִצ'יֹלי ר ִּבְכפַק ָּגֹלּות ְׁשנֹות

ת ְּתֱקּופַק ּוְבֹתם ב, ָהרַק ָחֹלה ָּגֹלּות ְוהַק ָסר אֲק ּמַק הַק ֱקָׁשֵיי

ְוָׁשם ְחְסָטן, ְּבֱקזַק ַאֹלָמה-ָאָטה ֹלִעיר ר ָעבַק ָּגֹלּות הַק

.(1944) תש"ִד ֵחם-ָאב ִּבְמנַק ְּבכ' ֵּלֱק ִנְסּתַק

ְׁשֵניאֹוְרסֹון ֹלִוי-ִיְצָחֱק ִּבי רַק ֵנאֹות ִּבְמֵהָרה �א

ב ֵיֱקֶטִרינֹוְסֹלַק ָּבִעיר ָּבנּות ָהרַק ֶאת ָעֹליו ֵּבֹל ֹלֱקַק

ָאְמָנם ֶׁשְּבאּוֱקָרִאיָנה. ְּדְנֶיְּפרֹוֶּפְטרֹוְבְסֱק) ּיֹום (ּכַק

ת ּבַק ְיהּוִדית ֱקִהָּלה ת ֹלַק עֲק ּבַק ְּגִדֹוֹלה, ִעיר ָהְיָתה זֹו

ְּיהּוִדים הַק ּתֹוָׁשֶביָה ֹרב אּוֹלם ֶנֶפׁש, ֶאֹלף ְּכִׁשְבִעים

ֹלִצָּדם ְּבִדעֹוֵתיֶהם. ְוָחְפִׁשִּיים ְׂשִּכיֹלים מַק ָהיּו

ְּגִדים', 'ִּמְתנַק ֹלַק ְּיכּו ֶׁשִהְׁשּתַק ְיהּוִדים ָּבִעיר ִהְתּגֹוְררּו

ִסיִדים. חֲק ָהיּו ּתֹוָׁשִבים ֵמהַק ט ְמעַק ֱק ְורַק

ֵּבֹל ֹלִהְתֱקַק ָּצִעיר הַק ֹלִוי-ִיְצָחֱק ִּבי רַק ִנָּסה ְּתִחָּלה

ר ֹלַאחַק ָהָיה ֶזה יֹוֵתר. ְרחֹוֱקה ַאֶחֶרת, ְּבִעיר ב ֹלרַק

ב ָהרַק חֹוְתנֹו, ן ֹלחַק ׁשֻק ֹל עַק ָסמּו� ָהָיה ֶׁשָּבּה ְּתֱקּוָפה

ֵּייב. ִניֱקֹוֹלַק ָהִעיר ֶׁשֹל ָּבּה רַק ָינֹוְבְסֱקי, ֵמִאיר-ְׁש�ֹמה

ֵחן ּוָמָצא ּתֹוָׁשִבים הַק ִעם ִנְפּגַקׁש ָּבִעיר, ִּבֵּקר הּוא

– ְרּכֹו ְּבִדַק ִד ָעמַק ֶאָחִד ִמְכׁשֹוֹל ֱק רַק ְּבֵעיֵניֶהם.

ָּמה ְּבכַק ֹלִמְבָחן ֹמִד עֲק ֹלַק ָצִרי� ב ָהרַק ִּכי ע ֱקבַק ָּקנֹון ּתַק הַק

ָהרּוִסית. ָּׂשָפה ּבַק נֹוְׂשִאים,

ְּבֶמֶׁש� ֹלֶאְתָּגר. ֹלֵהָענֹות ֶהְחֹליט ֹלִוי-ִיְצָחֱק ִּבי רַק

ָהרּוִסית ָּׂשָפה הַק ֹלּמּוִד ֹל עַק ִד ָׁשֱקַק ֳחִדִׁשים ָּמה ּכַק

ֹלֹו ר ֶנֱאמַק ֹלָׁשם ִּגיעֹו ְּבהַק אּוֹלם ִּמְבָחן. ֹלַק ְוִהְתּכֹוֵנן

ּנֹוְצִרית. הַק ָּדת הַק ִּכְתֵבי ֶאת ּגַקם ִּכיר ֹלהַק ָעֹליו ִּכי

ִּבֵּטֹל ָּמֱקֹום ּבֹו-ּבַק ע. ֹלֶרגַק ִהֵּסס �א ֹלִוי--ִיְצָחֱק ִּבי רַק

ֹלֵביתֹו. ָזָרה חֲק ּבַק ע ְוָנסַק ִּמְבָחן הַק ֶאת

ִמּנּויֹו ת ְׁשֵאֹלַק ָעְמִדה ֶּפֶרֱק הַק ֹל ְועַק ָמה ן ְזמַק ף ָחֹלַק

ֶנְחְצָתה ָּבִעיר ְּקִהָּלה הַק ב. ֵיֱקֶטִרינֹוְסֹלַק ָהִעיר ב ֹלרַק

ֹלִוי--ִיְצָחֱק ִּבי רַק ִּכי נּו ֶׁשָּטעֲק ָהיּו נֹות. חֲק מַק ֹלְׁשֵני

ת ְוַאחַק ְׁשֹלֹוִׁשים ְּכֶבן ָאז ָהָיה ֶׁשֵּכן י, ִמּדַק ָצִעיר

ֹלְנֱקט. ֶׁשֵּיׁש ֹלִכים הֲק ּמַק הַק

ָבֱקם. אֲק ְּבמַק ִסיִדים חֲק הַק ִהְצֹליחּו ָּדָבר ֶׁשֹל ְּבסֹופֹו

אּוֹלם ָהִעיר. ב ֹלרַק ר ִנְבחַק ֹלִוי-ִיְצָחֱק ִּבי רַק

ָּפְסֱקה. ָּפיו�א ְּכֹלַק ְּגִדּות ִהְתנַק הַק

ִד ַאחַק ִּכי ב ָהרַק ִּגָּלה ּנּותֹו ִהְתמַק ר ֹלַאחַק ב ן�א-רַק ְזמַק

ֹלִמְׁשָּפָחה ֵּבן ָוִתיֱק, ׁשֹוֵחט ָּבִעיר, ִטים ּׁשֹוחֲק הַק

ֶאת ֵּלא ְממַק ֵאינֹו ִּבים, רַק ֱקָׁשִרים ֹל עַק ּובַק ֵנָפה עֲק

ְׁשעֹותֹו ֹלהַק הֹוָרה ב ָהרַק ָּכָראּוי. ְפֱקיִדֹו ּתַק

ֳחִדִׁשים. ָּמה ּכַק ֹלֶמֶׁש� בֹוִדה ֵמָהעֲק

ֶׁשֹל ְמֱקָרָביו ְסָעָרה. חֹוֹלֹלה ב ָהרַק ת ְחֹלטַק הַק

ב ָהרַק ֶאת ִמיִד עֲק ֹלהַק ֶהְחֹליטּו ָּוִתיֱק הַק ּׁשֹוֵחט הַק
ֹלֵבית- אֹותֹו ִהְזִמינּו ֵהם ְמֱקֹומֹו. ֹל עַק ָּצִעיר הַק

ְצמֹו עַק ֶאת ֶׁשִהִּציג ֵעִד ִהְתיַקֵּצב ּומּוֹלֹו ִּדין, הַק

ֵּמן ִנְזּדַק ְּבִמֱקֶרה ָנתֹו עֲק ֹלטַק ָּבִעיר. ֵּקר ְּמבַק הַק ְּכנֹוֵסעַק

ֶׁשר אֲק ֶאת ְוָרָאה ְּׁשִחיָטה הַק ֹלֵבית יֹום ְּבאֹותֹו

ָהֵעִד ב. ָהרַק ע ֶׁשָּקבַק ְּכִפי ָהיּו �א ְּדָבִרים ְוהַק ע, ֵארַק

ֵעִדּותֹו. ֹל עַק ע ִנְׁשּבַק

ְרִּכיב מַק ַאִדמֹוִני, ָזֱקן ֹל עַק ּבַק ְיהּוִדי ָהָיה ָהֵעִד

ִמיָנה. אֲק ִנְׁשְמָעה ְוֵעִדּותֹו ֵּכִהים, ִים ִמְׁשֱקפַק

ֹלֹוא "הֲק ֹלִוי-ִיְצָחֱק: ִּבי רַק ֶׁשֹל ֱקֹוֹלֹו ע ִנְׁשמַק ִּפְתאֹום

ָּתה אַק ּדּועַק מַק !�ֶׁשְּכמֹוְת ֱקָרן ׁשַק . ְׁשִּגיחַק ּמַק הַק ָּדִוִד ֶזה

ָּבִעיר?!"... ֵּקר ְּמבַק הַק נֹוֵסעַק ָּתה ֶׁשאַק אֹוֵמר

ְוִהְבִריָחה חּוץ ּבַק ָטה ֹלהֲק ֶּׁשֶמׁש הַק

אֹו ָּזִגים, ְממֻק ִדִרים חֲק ֹלַק ָנִׁשים אֲק

ָנִעים. ֵצֹל ֹלי עֲק ּבַק ֹלְמֱקֹומֹות ֹלָפחֹות

ֵּׁשם ֹלהַק מֹוִדה ָּזג, ְּממֻק הַק ָּבֶרֶכב ְגִּתי ָנהַק

ֹלְברּוָאיו ן ֶׁשָּנתַק ָחְכָמה הַק ֹל עַק ּטֹוב הַק

ָּכֹל מֹוִעיֹלֹות ְמָצאֹות הַק ְמִציא ֹלהַק

ְזָגן? ּמַק הַק ְּבֹלי עֹוִׂשים ָהִיינּו ָמה ּכָ�.

עֹוֵמִד, ָאִדם ָרִאיִתי ָהְרחֹוב ִּבֱקֵצה

'ְטֶרְמּפ'. ֹצר עֲק ֹלַק ֶּסה ּוְמנַק ָיִדֹו מֹוִׁשיט

ִני אֲק וַק ת, חַק ּקֹופַק הַק ֶּׁשֶמׁש ּבַק ִהִּזיעַק הּוא

ְנִּתי ְוִהְזמַק ֹלָיִדֹו ְרִּתי ָעצַק ֵהַאְטִּתי,

ָּקִריר. הַק ָהֶרֶכב ֶאֹל ֹלִהָּכֵנס אֹותֹו

ֵּוחַק ְוִהְתרַק ר ָאמַק ,"!�ֹל ָּבה רַק "ּתֹוִדה

ֵאֶגֹל ּוָמָחה ּכֹוָבעֹו ֶאת ֵהִסיר ִּכֵּסא, ּבַק

עֹוֵצר �א ְּכֹלֹל ְּבִדֶר� ִני "אֲק ֵזָעה.

ּיֹום, הַק ָבֹל "אֲק הֹוִסיף, ְטֶרְמִּפים",

ֹחם"... הַק

ְעִּתי "ָׁשמַק ֹלֹו. ְרִּתי ָאמַק "ְּבִׂשְמָחה!",

ת ִמְצוַק ְּבָיֵמינּו ִּכי ָחׁשּוב ב ֵמרַק

ְּבִעָּקר ֶּיֶמת ִמְתֱקַק אֹוְרִחים ת ְכָנסַק הַק

ֶאֹל ח ֹארַק עֹוְבֵרי ְזָמנַקת הַק ְיִדי ֹל עַק

ָּתה ֶׁשאַק �ֹל ּתֹוִדה ָאז ְּמכֹוִנית. הַק

זֹו!". ְּבִמְצָוה אֹוִתי ֶּכה ְמזַק

הֹוִסיף ְעִּתי", ָׁשמַק ִני אֲק "וַק

ר ֶנֱאמַק זֹו ִמְצָוה ֹל "ֶׁשעַק ְּטֶרְמִּפיְסט, הַק

ִמְצוֹות ֵאּלּו – ִּתְׁשְמעּון ֵעֱקב 'ְוָהָיה

ֶאת ֵרי הֲק ִּכי ֱקָביו', עֲק ּבַק ָּדׁש ֶׁשָאִדם

ף ּכַק ְּבֶאְמָצעּות ְפִעיֹלים מַק ָהֶרֶכב

ְּבֹלִמים"... ְוהַק ָּגז הַק ְוׁשֹות ּדַק ֹל עַק ָהֶרֶגֹל,

ֶנֱהֵניִתי. ְמאֹוִד!", "ָיֶפה

ְּטֶרְמִּפיְסט. הַק ִצֵּין ָנָאה", ִאְמָרה "זֹו

ת ּתֹורַק ִּפי ֹל עַק ֵּפרּוׁש הַק ָבֹל "אֲק

ְצִריכֹות ִּמְצוֹות ֶׁשהַק הּוא, ִסיִדּות חֲק הַק

ֹראׁשֹו ִמָּקִדֱקִד ָהָאִדם, ְּבָכֹל ֹלְפֹעֹל

ֹלְהיֹות ָצִרי� ּכֻקּלֹו ָּכֹל ְגֹלֹו. רַק ֱקב עֲק ִד ְועַק

ְפִנים מַק ָהָאִדם ִאם ִּמְצָוה! ּבַק ָּנח מֻק

ְּבָכֹל ֵּים, ְמֱקַק ֶׁשהּוא ִּמְצוֹות הַק ֶאת

ֹלָכֹל זֹוֶכה הּוא ָאז ָּמׁש, מַק ּגּופֹו

ָּפָרָׁשה". ּבַק ְּכתּובֹות הַק ְּבָרכֹות הַק

ְּקבּוצֹות הַק ְנִציֵגי ָחְברּו ֹליֶהם אֲק ִד. ִּבֹלבַק

ּוִמְצוֹות, ּתֹוָרה ָׁשְמרּו ֶׁשHא

ְּגִדּו ֶׁשִהְתנַק ָהִעיר, ְּגִביר ּוְבֹראָׁשם

ִּמְׂשָרה ֹלַק ִסיִדי חֲק ב רַק ֹלִמּנּוי ֹּתֱקף ְּבָכֹל

ְּמכֻקֶּבִדת. הַק

ְּבִעָּקר ָהיּו ב ָהרַק ֶׁשֹל ּתֹוְמָכיו
ְּבָבֵּתי- ְּלֹלים ִּמְתּפַק הַק ְוֹרב ִסיִדים חֲק הַק

ע ֶיִדַק ְסֵרי חַק ָהיּו ֵהם אּוֹלם ְּכֶנֶסת, הַק

ִּמְׂשָחֱק הַק ִּבְכֹלֹלי ְּצאּות ְוִהְתמַק

ְצֹלָחה ֹלהַק ִּסּכּוִיים ְוהַק ּפֹוֹליִטִּיים, הַק

ֱקֹלּוִׁשים. ָהיּו

ְּדרּות ִהְסּתַק הַק ֶׁשֹל ְּבִכיִרים הַק ְנִהיֶגיָה ִמּמַק ֶאָחִד

ְבֹלֹוִביץ'. ּפַק ֶסְרֵגי ְנֵּדס ְּמהַק הַק ָהָיה ָּבִעיר ִּצּיֹוִנית הַק

ְּבִמְׁשָּפָחה ֹל ְוָגִדַק ְיֶטֹלס, פַק ְׁשֶמְרֹל ִנֱקָרא ְּביַקֹלִדּותֹו

ִמֶּדֶר� ֵחֱק ִהְתרַק ן ְּזמַק הַק ת ִּבְמרּוצַק � אַק ִסיִדית, חֲק

ִּיים חַק ֶּדֶר� ֹלֹו ְוִאֵּמץ ְׁשמֹו ֶאת ֶהְחֹליף בֹוָתיו, אֲק

ִדּות. ִמּיַקהֲק ְרחֹוֱקה

ֵעיֵניֶהם, ֶאת ּבֹו ָנְתנּו ְבֵריֶהם ְוחַק ְׂשִּכיֹלים ּמַק הַק

ֶאת ְכִריעַק ּתַק ב ָהרַק ְּכֶנֶגִד ֶׁשִהְתיַקְּצבּותֹו ְּבִתֱקָוה

ֶחְבָרִתי ָמִד עֲק מַק ֹל עַק ּובַק ָנבֹון ָאִדם ָהָיה ֶסְרֵגי ף. ּכַק הַק

ֹל ֶׁשּיּוכַק ב רַק ִסּכּוי ָהָיה ְׁשָּפָעתֹו הַק ּוְבכֹוחַק , ָּגבֹוּהַק

ְׁשֵניאֹוְרסֹון ת חַק ִמְׁשּפַק ֶּבן ֶׁשֹל ִמּנּויֹו ֶאת ֹלְמֹנעַק

ְּבִכיָרה. הַק ִּמְׂשָרה ֹלַק

ִמָּקרֹוב, ָה'אֹוֵיב' ֶאת ִּכיר ֹלהַק ִּבֵּקׁש ֶסְרֵגי אּוֹלם

ֵׁשׁש ב. ָהרַק ִעם ִאיִׁשית ְּפִגיָׁשה ִּבֵּקׁש ֵּכן ֹל ְועַק

ּוְבִסּיּום חּו, ְוׂשֹוחֲק ְוֶסְרֵגי ב ָהרַק ָיְׁשבּו ָׁשעֹות

ֵמִאיִׁשּיּותֹו ֹלּות עֲק ִהְתּפַק ָמֹלא ֶסְרֵגי ָיָצא ְּפִגיָׁשה הַק

ִד ֹלַאחַק ֶנֱהפַק� ע ֶרגַק ְּבאֹותֹו ָּצִעיר. הַק ב ָהרַק ֶׁשֹל

ְּבִמּנּויֹו. ְּביֹוֵתר ִּנֹלָהִבים הַק ְּדִדים ְּמצַק הַק

ָהָיה ֵׁשעַק עֲק ְמׁשַק ֶזה חֲק מַק ֹּדֶפן. יֹוֵצא ְהָּפ� מַק ָהָיה ֶזה

ָזֱקן טּוֵרי עֲק ִסיִדים חֲק ִד ֹלצַק יֹוֵׁשב ֶסְרֵגי ֶאת ֹלְראֹות

ֵּתף ְמׁשַק ִּמְמָׁשֹל, הַק ֵּקי חֻק ֶאת ֹלֶהם ְסִּביר מַק ּוֵפאֹות,

ֹל עַק ִעָּמם ְוִדן ְּבִחירֹות הַק ְרִּגיֹלי ְּבתַק אֹוָתם

(ִּבְׁשנַקת ְּבִרית הַק ְּבַאְרצֹות ָהִראׁשֹוָנה ם עַק ּפַק ּבַק אִוויְטׁש ִמְּליּוּבַק יֹוֵסף-ִיְצָחֱק ִּבי רַק ְּכֶׁשִּבֵּקר

ׁשּוִבים חֲק ָנִׁשים אֲק ְזְמנּו הֻק ֶׁשֵאֹליָה ֹלָּכה ֵּוה-מַק ְמֹלַק ת ְמִסּבַק ֹלְכבֹוִדֹו ם עַק ּפַק ֵהִכינּו תר"צ),

ֵמֶהם ֶאָחִד ֹלָכֹל ֶהֱעִניֱק ִּבי ְוָהרַק ִׁשיִרים עֲק ְיהּוִדים ְׁשֵני ּגַקם ָנְכחּו ְמִסָּבה ְּבאֹוָתּה ְּקִהָּלה. ּבַק

ֵּׁשִני ֹלַק ְוִאּלּו ְּבִכיסֹו, ְטֵּבעַק ּמַק הַק ֶאת ֹלְׁשֹמר ר ָאמַק ֹלֶאָחִד ְוֹלְבָרָכה. ֹלְסגֻקָּלה ֶּכֶסף ֶׁשֹל ְטֵּבעַק מַק

ֶׁשּלֹו. ֱקָטן' ִּלית 'ּטַק ּבַק ְטֵּבעַק ּמַק הַק ֶאת ֹלְתֹּפר הֹוָרה

ְּכֶׁשָהֹלַק� ּכָ�. ִּבי ָהרַק ר ָאמַק �א ֶׁשָּלִראׁשֹון ּוִבְפָרט ּמּוָזָרה, הַק הֹוָרָאה הַק ֹל עַק ְּלאּו ִהְתּפַק ֹּכֹל הַק

ֶאת ֹלְתֹּפר ִּבי ָהרַק ִני ֶׁשִּצּוַק הֹוָרָאה הַק ֹל עַק ְמאֹוִד ֵּלא ִמְתּפַק ִני "אֲק ֵּׁשִני: הַק ֶהָעִׁשיר ר ָאמַק ִּבי, ָהרַק

ִציִצית". ֹלֹלֹּבׁש ְּכֹלֹל נֹוֵהג ֶׁשֵאיֶנִּני ְּבָׁשָעה ֶׁשִּלי, ֱקָטן' ִּלית 'ּטַק ּבַק ְטֵּבעַק ּמַק הַק

ִּבי... ָהרַק ֶׁשֹל ָּוָנתֹו ּכַק ֶאת ֹּכֹל הַק ֵהִבינּו אֹו-ָאז

ֹל עַק א ּבָ אַק ֹל¿ בֹוִד ּכָ הַק ֹל ּכָ י: ƒר ָׂ̆

ֹל ִדֵ גַק ֹל¿ ƒמ טֹוב ר ֵ̇ יֹו ָמה יֹון! ע¿ ָהרַק

?˙ ƒי ּבַק הַק ר ַ̂ק חֲק ּבַק ּיֹו˙ ƒָבנ ג¿ עַק ִד בַק ֹל¿

ים ƒׂ̆ עֹו ם ֶּ̇ אַק ֶמ˙ א¡ ּבֶ ה ֹלּמָ י: ƒינ ƒּפ

ה ָ̇ ָהי¿ ִדָמה ָהאֲק ִֹדם ּ̃ ƒמ ֶזה? ֶא˙

ָרה! ָׁ̆ י¿ ר ֵ̇ יֹו ה ּבֵ ר¿ הַק

ם ƒי ַ̇ק ינ¿ ּבֵ ֹלב, י ƒימ ƒׂ̆ ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

אן ּכָ ים ƒֹל ִד¿ גַק מ¿ ֹלֹא עֹוִד נּו ח¿ נַק אֲק

˜ רַק נּו ח¿ נַק אֲק ּיֹו˙! ƒָבנ ג¿ עַק ּום ׁ̆

ִדָמה. ָהאֲק ֶא˙ ים ƒכ הֹופ¿

הּו ֶ ּׁ̆ מַק ים ƒע ּזֹור¿ ֶׁ̆ ֵני פ¿ ƒֹל ין, ƒב ָּ̇ י: ƒר ָׂ̆

ָכֹל ּכ¿ ּה. ָ̇ אֹו ֹר˘ ח¿ ֹלַק יך¿ ƒר ָ̂ ִדָמה אֲק ּבָ

יא ƒה ה, ָׁ̆ רּו חֲק ר ֵ̇ יֹו ִדָמה ָהאֲק ֶׁ̆

טֹוב. ר ֵ̇ יֹו יחַק ƒמ ¿̂ הַק ֹל¿ ֹל ּוכַק ּ̇

ּיֹות ּמֻק ּכַק ׁשֹונֹות. ִּבְמִדינֹות ָמצּוי ֶאֶנְרְּגָיה, ת ָפֱקַק הֲק ֹלַק ֵּמׁש ְּמׁשַק הַק ֶּפָחם, הַק

ְּברּוְסָיה, ְּבֹהּדּו, ְּבִרית, הַק ְּבַאְרצֹות ְּבִסין, ּכֹוִרים ִמֶּמּנּו ְּגִדֹוֹלֹות

ּוְבפֹוֹלין. ַאְפִריֱקה ִּבִדרֹום ֹלָיה, ְּבאֹוְסְטרַק

ָּׁשִנים, הַק ְּבֶמֶׁש� ע. ְרֱקַק ּקַק הַק ֹלְפֵני ֱקרֹוב ָהָיה הּוא ֶׁשָּבֶהם ִּבְמֱקֹומֹות ִנְכֶרה ֶּפָחם הַק ָהָיה ְּתִחָּלה, ּבַק

ְּפרּוׂשֹות הַק ּכֹות רֻק אֲק ִמְנָהרֹות ָּבא: הַק ָּבֹאֶפן ִדָמה ָהאֲק ֶׁשֹל ְחּתֹונֹות ּתַק הַק ְּׁשָכבֹות ֹלַק ִדיָרה חֲק ֶנֶעְׂשָתה

ֶּפָחם, הַק ֶאת מֹוִציִאים – ָנִכּיֹות אֲק ִמְנָהרֹות ְיִדי ֹל עַק ּוִמּתֹוָכן ֶּפָחם, הַק ְּכִרּיַקת ֹלֵׁשם ָאְפֱקית ְּבצּוָרה

ּכֹוִרים. ֹלַק ִויר אֲק ְּפֱקים ּוְמסַק ִים מַק ִבים ׁשֹואֲק

ֶּפָחם, הַק ֹלִמְכרֹות ְסמּוִכים ֶׁשָהיּו ְׁשֹלִמים ְּכָפִרים ֶּבָעָבר,

ֹלְהיֹות ָהְפכּו ִנִּיים, עֲק ָנִׁשים אֲק ְּכֹלֹל ְּבִדֶר� ִהְתּגֹוְררּו ּוָבֶהם

ֵהֵחּלּו ּתֹוָׁשֵביֶהם ֶׁשָּכֹל ְבָּדה ָהעֻק ְּבֶׁשֹל ּכֹוִרים', 'ְּכָפֵרי

ֶּפָחם. ְּככֹוֵרי ֹבִד עֲק ֹלַק ְמאֹוִד ָצִעיר ִמִּגיֹל ְּכָבר

נּו ֹלָ כֻק ֹל¿ יר ƒּכ ז¿ מַק ֶזה ו¿ א: ּבָ אַק

ים ƒא ָ̂ מ¿ ƒנ ן ƒי ִדַק עֲק נּו ח¿ נַק אֲק ֶׁ̆

ע בַק ֶׁ̆ – א" ָ̇ ֶנָחמ¿ ִד¿ ָעה ב¿ ƒׁ̆ " ּב¿

ֶנָחָמה, ָטרֹו˙ פ¿ הַק ֹל ֶׁ̆ בּועֹו˙ ָׁ̆

ָמה ָאב. ּב¿ ָעה ¿ׁ̆ ƒּ̇ ֵרי חֲק אַק ים ƒא ּבָ הַק

ִדה ָׂ̆ ּיֹון ƒ̂ " ָאב? ּב¿ ָעה ¿ׁ̆ ƒ̇ ּב¿ ָרה ָ̃

ֹו˙ ׁ̆ ָ̃ ים ƒֹל ƒמ ֵאֹלּו – " ׁ̆ ָחֵר ֵ̇

ן. ּבָ ר¿ חֻק הַק ˙ בּואַק נ¿ ֹוך¿ ּ̇ ƒמ בֹו˙ כֹואֲק ו¿

ב רַק ח¿ ֶּ̇ ם ƒי ֹלַק ָׁ̆ רּו ּי¿ ֶׁ̆ ר ָאמַק יא ƒב ּנָ הַק

ּה ָ̇ אֹו ּו ׁ̆ ר¿ ח¿ ּיַק ֶׁ̆ ִד עַק , ך¿ ּכָ ֹל ּכָ

ן, ּבָ ר¿ חֻק הַק ֵרי חֲק אַק ָבֹל, אֲק ִדה! ָׂ̆ ּכ¿

ָהֵאֹלּו ים ƒֹל ƒּמ ּבַק ָרָאה יָבא ƒ̃ עֲק י ƒּב רַק

ָחָמה! ּנֶ הַק ֶא˙ ם ּגַק ָמן, ¿̂ עַק

ין! ƒֵמב י ƒנ אֲק ָהּה, אֲק ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

ה ֹלָ עֻק ּפ¿ יא ƒה ה ָׁ̆ י ƒר חֲק הַק י ƒּכ

ן ּבָ ר¿ חֻק הַק ך¿ ּכָ יָחה. ƒמ ¿̂ יָנה ƒכ ּמ¿ ֶׁ̆

ָבר ּכ¿ מֹו ¿̂ עַק הּוא ה, ֶׁ̆ ָ ּ̃ הַק

ָחֹלה ¿̇ הַק ו¿ ָכָנה הֲק ֹל ֶׁ̆ ה ֹלָ עֻק ּפ¿

ן יַק נ¿ ƒב ּוֹל¿ ֹלָמה ¿ ּׁ̆ הַק ה ֹלָ אֻק ּג¿ ֹלַק

י. ƒח ¿̂ ƒּנ הַק י, ƒׁ̆ י ƒֹל ¿ ּׁ̆ הַק ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק


