
 ֵליל ִׁשּמּוִרים 
ְּבָקאּבּול

ַנת תש"מ  ל ׁשְ ִניְסָטן ִלְקַראת ָהָאִביב ׁשֶ ַאְפּגָ ּבְ ָהִעיר ָקאּבּול ׁשֶ

ים   ָהְיָתה ּתֹוֶסֶסת ּוְמֵלַאת ַחּיִ ְמַעט ִעיר ְרָפִאים ָהִעיר ׁשֶ ָהְפָכה ִלְהיֹות ּכִ

ים  ִניִמּיִ ִדיָנה ִנְקְלָעה ְלַמֲאָבִקים ּפְ ַהּמְ ֵעת ׁשֶ ָנַתִים ֹקֶדם ָלֵכן ּבְ ׁשְ ַהּכֹל ִהְתִחיל ּכִ

ָהְלכּו ְוֶהְחִמירּו  ָלה ּוַמְנִהיג ׁשֶ ְמׁשָ ר ֶהְחִליט ֹראׁש ַהּמֶ ַעד ֲאׁשֶ
ין ַלֲעׂשֹות  ִמְפֶלֶגת 'ַהֲהמֹוִנים' ָחִפיְזאּוְלָלה ַאּמִ
ִרית ַהּמֹוָעצֹות  ָנה ֶאל ַהְנָהַגת ּבְ ה. הּוא ּפָ ַמֲעׂשֶ

ׁש ֵמֶהם ִלְפלֹשׁ ְלַאְרצֹו ְוַלֲעֹזר לֹו ָלׁשּוב  ּוִבּקֵ
רֹוַע...  ֹכַח ַהּזְ ט ָעֶליָה ּבְ ּלֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ
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ַהַהְנָהָגה ַהּסֹוְבֵיִטית לֹא ָיְכָלה 
ה ִמּסּוג ֶזה  ּלֹא ְלֵהָענֹות ִלְפִנּיָ ׁשֶ

נּו  ְתִאימֹות ִנּתְ ַהַהְנָחיֹות ַהּמַ

ֵנָרל ִמיָכֵאל ַאְנְדִרֵיִביץ', ֲאִני  ָחֵבר ּגֵ
יר ּכַֹח ִסּיּוַע... ָך ְלַהְכׁשִ ׁש ִמּמְ ְמַבּקֵ

ִניְסָטן,  ַאְפּגָ ל סֹוְכֵנינּו ּבְ ּבֹון ֵמֵאת ּכָ ין ְלִדין ְוֶחׁשְ ֲאִני ַמְמּתִ
ֶעֶרב. ְלָחִני ַעד ָמָחר ּבָ ְהֶיה מּוָנח ַעל ׁשֻ ּיִ ְוׁשֶ

ּיּוַע" יצא לדרך ְו"ֹכַח ַהּסִ
ִריִמיִטיִבים  ְמַחץ ֶאת ַהּפְ ּנִ טּוַח ׁשֶ ֶזה הֹוֵלְך ִלְהיֹות ִטּיּול ֶנְחָמד. ֲאִני ּבָ

ִסיס ם ְקָצת ַעל ֶרַקע ַהּנֹוִפים ְוַנְחֹזר ַלּבָ י ַקּלּות. ִנְצַטּלֵ ַקּלֵ לּו ּבְ ַהּלָ

ִחיָמה  ְך ַמֵהר? ֲאִני ֶנֱהֶנה ְמֹאד ִמּלְ ל ּכָ ה ּכָ ָלּמָ
ִים. ּתַ ם ַחת ּוׁשְ ּיֵ ְסּתַ ִהיא ּתִ ק ׁשֶ ְוֵאין ִלי ֵחׁשֶ

ה  ִציאּות לֹא ָהְיָתה ְוֻרּדָ ַהּמְ א ׁשֶ ֶאּלָ
בּו  ְכְננּו ַהּסֹוְבֵיִטים. מּוָלם ִהְתַיּצְ ּתִ מֹו ׁשֶ ּכְ

לֹוֲחִמים ֻמְסְלִמים ֲעׂשּוִיים ְללֹא ָחת 

ת ָהָאֵמִריָקִאים  ְחמֹשֶׁ ק ְוַהּתַ ׁשֶ ֵמיַטב ַהּנֶ דּו ּבְ ּיְ ּצֻ ׁשֶ

ַדִים  יַע ַלּיָ הּוא ַיּגִ א ׁשֶ ּיּוד ּוַוּדֵ מֹר ַעל ַהּצִ ׁשְ
ִקים  כֹונֹות. ְיִדיֵדינּו ָהָאֵמִריָקִאים ְמַפּנְ ַהּנְ

ים ְלתֹוָצאֹות... אֹוָתנּו ְוֵהם ְמַצּפִ

ֲעֶלה ן מּוָלא ַאְחֶמד ַהּנַ ּכֵ



ים ַיַחד ִעם ֻמְסְלִמים  קֹוִמּיִ ַהּלֹוֲחִמים ַהְמּ
ְררּו ֶאת ָהרּוִסים ֶאל ּתֹוְך  ִדינֹות ֲאֵחרֹות ּגָ ִמּמְ

ם  ה ִמּדָ ה ַוֲעֻקּבָ ִריָלה ְמִתיׁשָ ְלִחיַמת ּגֶ

ים  ֲאזֹוִרים ֲהָרִרּיִ ֵהם ָאְרבּו ָלֶהם ּבַ

ְגַרת יֹוָמם  ׁשּו ֶאת ׁשִ ּבְ ִהְקׁשּו ַעל ָהרּוִסים ְלַתְפֵקד ׁשִ ַחד ַוֲחָרָדה ׁשֶ ְוָזְרעּו ּפַ

ב  ִמי ִמְתַנּדֵ
ְטרֹול? ָלֵצאת ַלּפַ

ים ָזְרמּו ְלמֹוְסְקָבה ְוָעלּו  ּוּוִחים ָהַעְגמּוִמּיִ ַהּדִ
ְפָלָגה  ִכיֵרי ַהּמִ ל ּבְ יבֹוֵתיֶהם ָהֲאֻרּכֹות ׁשֶ יׁשִ ּבִ

לֹא ֲאִני

ם ֲאִני  ּגַ
לֹא ָיכֹול.

ִניְסָטן ֶאת  ר ְלַאְפּגָ ּגֵ ֶהְחִליטּו ְלׁשַ ׁשֶ
אר  ים "ַהּצָ ִפי ַרּבִ ה ּבְ ּנָ ּכֻ "ְוָלאִדיִמיר ָהָאֹדם" ׁשֶ

ה.  ם ַאְכָזִרּיּותֹו ָהַרּבָ ְוָלאִדיִמיר" ַעל ׁשֵ



ָברֹו  י ּדְ ַטח ִעם עֹוׂשֵ ּשֶׁ יַע ְוָלאִדיִמיר הֹוִפיַע ּבַ ָמּה ִהּגִ ׁשְ ּלִ ָלאָכה ׁשֶ ּמְ ד ֵהֵחל ּבַ ּוִמּיָ

ַטח ּוְלָהִביא ִלי ֶאת  ָקִדיָמה! ְצאּו ִלְלמֹד ֶאת ַהּשֶׁ
יָדע. ִמי ַמְנִהיג ֶאת ַהּמֹוְרִדים? ֵהיָכן ֵהם  ל ַהּמֵ ּכָ

ֶהם  ת? ִמי ּתֹוֵמְך ּבָ ְחמֹשֶׁ ק ְוַהּתַ ׁשֶ ְמַאְחְסִנים ֶאת ַהּנֶ
ֶהם ֹאֶמץ? ר - ִמי ְמעֹוֵדד ֶאת רּוָחם ְונֹוֵפַח ּבָ ּוְבִעּקָ

ְדָבָריו  ל ְוָלאִדיִמיר ִמֲהרּו ַלֲעׂשֹות ּכִ יו ׁשֶ ים ֲאָנׁשָ קֹוִמּיִ ֶקֶרב ַהְמּ ֵהם ִהְתָערּו ּבְ

קֹות  ִסְמָטאֹות ְמֻפְקּפָ רּו ּבְ ּקְ י ַהּמֹוְרִדים ּבִ ְוַאף ָחְדרּו ְלָמֻעּזֵ



ר ִעם סֹוְכִנים ָוִתיִקים  ֵהם ָיְצרּו ֶקׁשֶ

קּו  ְבּדְ ּתִ ׁש ׁשֶ ה ָחׁשּוב ְמֹאד ַוֲאִני ְמַבּקֵ יָדע ַהּזֶ ַהּמֵ
ְזִהירּות ּוִבְתבּוָנה. ִאם ַיֲעֶלה  אֹותֹו ֲאָבל ּבִ
ים - ֶזה ִיְהֶיה סֹוִפי. ּלִ ּקַ ּבַ ד ַקל ׁשֶ י ֲחׁשָ ַלּפַ ּכְ

ים  סּו סֹוְכִנים ֲחָדׁשִ ְוִגּיְ

ֵהַבְנּתָ ָמה 
ׂש? ִדּיּוק ָמה ֲאִני ְמַחּפֵ י ּבְ ֵהַבְנּתִ

אן  ֵגׁש ּכָ ׂש. ִנּפָ ה ְמַחּפֵ ַאּתָ
ָעה. אֹוָתּה ׁשָ ָמָחר ּבְ

ד  ִהְזִרימּו ַהּסֹוְכִנים ָהָיה ְמֹאד ְמֻמּקָ יָדע ׁשֶ ַהּמֵ
יו ְלִהְתַחּקֹות ַאַחר  ַע ִלְוָלאִדיִמיר ַוֲאָנׁשָ ְוָיִעיל ְוִסּיֵ
ה  ֶרת ַעד ַעּתָ י ֻמּכֶ ְלּתִ ִוית ּבִ ּכֹחֹות ַהּמֹוְרִדים ִמּזָ

ֶנת! ִמי יֹוֵצא ַלֲעֹקב ַאַחר  ֲעבֹוָדה ְמֻצּיֶ
אִריף?  ָמָזָאר ַא ׁשָ כּוָנה ַהֲחׁשּוָדה ּבְ ַהּתְ

כּוָנה  יעּו ֵמַהּשְׁ ִהּגִ ּוּוִחים ׁשֹוִנים ׁשֶ ּדִ
ִנּיֹות ִלְקַראת ַמֲעָמד  ְחּתָ דּו ַעל ֲהָכנֹות ַקּדַ ִלּמְ

ים ִנְראּו ִנְכָנִסים ְויֹוְצִאים  ים ַרּבִ הּו. ֲאָנׁשִ ְלׁשֶ ּכָ
זֹו ֵהִעיָדה  ֶאל ּתֹוְך ַאַחת ַהֲחֵצרֹות. ְזִריָמה ּכָ

ׁש ֲחָשִאי.  ָלל ַעל ֲהָכָנה ְלִמְפּגָ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ

תּו ַעל  ְצּפְ ל ְוָלאִדיִמיר ּתִ יו ׁשֶ ֲאָנׁשָ
ְך ְזַמן ָאֹרְך  רֹוב ֶמׁשֶ ַטח ִמּקָ ַהּשֶׁ

ן ֶאת ֶצֶות  ה! ְלכּו ְלַאְרּגֵ ֲעבֹוָדה ְמֻעּלָ
ֵהם  ׁשֶ עֹות - ּכְ ה ׁשָ ּמָ ִקיָפה ּוְבעֹוד ּכַ ַהּתְ

ן  ּנֵ ׁש ִנְסּתַ ְפּגָ ל ַהּמִ ִעּצּומֹו ׁשֶ ִיְהיּו ּבְ
ִניָמה ְוִנְלּכֹד אֹוָתם 'ַעל ַחם'. ֶזה  ּפְ

מֹו ָח ָח ָח ִיְהֶיה ִמְבָצע ָראּוי ִלׁשְ

ֲאִני
ם ֲאִני ּגַ



ם ַרְכּתֶ ּבֵ ה ׁשֶ י ֵמָאה ִמּמָ ֵרְך ּפִ ם ְלִהְתּבָ ם ַאּתֶ ְזּכּו ּגַ  * ּתִ
ִניְסָטן  ֶקֶרב ְיהּוִדי ַאְפּגָ ִנים ּבְ ּנּו ָהַרּבָ ְך ּכֻ  **ּכָ
הּו ּתֶ הּו ַהּכֹוֵפר לֹא ִיׁשְ ּתֶ ר ִיׁשְ ׁשֵ ָרֵאל ּכָ  *** ִיׂשְ

ְרּתֹו ַעל  ַרׂש ֶאת ַאּדַ ְיָלה ּפָ עֹות ָחְלפּו ָעְברּו ְוַהּלַ ַהּשָׁ
ֵקט  ה ְרָגִעים ָחְצָתה ֶאת ָהְרחֹוב ַהּשָׁ ָקאּבּול  ַאַחת ְלַכּמָ

יָקה  אי ֶאל ּתֹוְך ֶהָחֵצר ָהַעּתִ ֲחׁשַ ְכְנָסה ּבַ ּנִ מּות נֹוֶסֶפת ׁשֶ ּדְ

ֶזה ַאַחר ֶזה  ֶרְך ַמֲעָבִרים ׁשֹוִנים ָיְרדּו ּבָ ּדֶ
ֶיֶקב.  ָעָבר ּכְ ׁש ּבֶ ּמֵ ִשּׁ ף ְרַחב ָיַדִים ֶשׁ ֶאל ַמְרּתֵ

ָנה  ֹרב ְימֹות ַהּשָׁ ָהָיה ַאְפלּוִלי ּבְ ף ׁשֶ ְרּתֵ ַהּמַ
יֹון  אֹור ְיָקרֹות ְוִהְבִהיק ֵמֹרב ִנּקָ הּוַאר ּבְ

ִנים  ְזּכּו ְלׁשָ ּתִ
ַרּבֹות

ִאין  ָסאד ָסאל ּבָ
ָרִסיד* ָסָלִאי ּכּוב ּבָ

מֹו  ְלַחן ֵסֶדר ּכְ ׁש ׁשֻ ֲאִני לֹא ַמֲאִמין, ֶזה ַמּמָ
ִנים ַהּטֹובֹות. ִמי ָהָיה ַמֲאִמין  ּשָׁ ַהְגנּו ַלֲעׂשֹות ּבַ ּנָ ׁשֶ

ֶזה ֵסֶדר? ן ַלֲעֹרְך ּכָ ְנָאה ּוְלִחיָמה ִנּתָ יֵמי ׂשִ ּבִ ׁשֶ

הּו  ע? ִאם מּוָלא**ֵאִלּיָ ֱאֶמת ֻמְפּתָ ה ּבֶ ַאּתָ
ֲעֹרְך ָלנּו ֵליל ֵסֶדר  ּיַ ִסיָמן טֹוב ִהְבִטיַח ׁשֶ

ְך ִיְהֶיה. ּכָ רּור ָהָיה ׁשֶ ִהְלָכתֹו, ּבָ ּכְ

ֵעת ַנְתִחיל  ָקִרים, ּכָ ְיִדיַדי ַהּיְ
ִמְנָהֵגנּו  דֹוׁש ּכְ ֶדר ַהּקָ ֶאת ַהּסֵ
ֲאִמיַרת  ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות ּבַ ִמּשָׁ
ׁש  ים. ַקּדֵ דֹוׁשִ יָמִנים ַהּקְ ַהּסִ

ס ַיַחץ... ְרּפַ ּוְרַחץ ּכַ

ה ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ׁשֶ

ָאֵמן

 ָאֵמן 

ָאֵמן

ָרֵאל  ר ָנכּוֶרד - ִיׂשְ אֶפׁשַ ּכָ
כּוֶרד *** ר ּבָ ׁשֵ ּכָ



ָכה ָיְצאּו ַיַחץ ּכָ
ְצַרִים! ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ

ָאה  ָנה ַהּבָ ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא - ְלׁשָ
ֵני חֹוִרין ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ַאְרָעא ּדְ ּבְ

ָרֵאל ּכֹוִרין"*  ִהיִאי ִיׂשְ ּנָ ּמִ ֶצ'ֶשם ּדּוׁשֶ

ִפי ִמְנָהָגם  ִהְתַנֵהל ּכְ ֻיָחד ׁשֶ ֶדר ַהְמּ ַהּסֵ
ִניְסָטן ֶנֱעַרְך  ל ְיהּוֵדי ַאְפּגָ יק ׁשֶ ָהַעּתִ

ִבים  ָרה ַעל ֹרב ַהּיֹוׁשְ ְמָחה ֲעצּוָמה ְוִהׁשְ ׂשִ ּבְ
ִאית  ְמָחה ִעּלָ ה ּוְטהֹוָרה ְוׂשִ ּבֹו ֲאִויָרה ַזּכָ

אּוָלם ֵחֶלק ִמן ַהּנֹוְכִחים לֹא 
ְמָחה  ּשִׂ ִפים ְמֵלִאים ּבַ ּתָ ָהיּו ׁשֻ

הּו הֹוֵלְך  ּמּוָלא ֵאִלּיָ ב ׁשֶ ָמה ִיְהֶיה? ֲאִני חֹוׁשֵ
ל  ׁש. ּכָ ְלַהֲאִריְך ַעד ֵאין ֵקץ ַוֲאִני ְמֹאד חֹוׁשֵ
אן הּוא ִסּכּון ָחמּור ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ּכָ ֶרַגע ׁשֶ

ה הּוא ַמֲאִריְך ּוַמֲאִריְך  ְך ְולֹא ֵמִבין ָלּמָ ב ּכָ ם חֹוׁשֵ ֲאִני ּגַ
ַמְלָאִכים. ִפים ּבְ ׁש ֻמּקָ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ִאּלּו ֲאַנְחנּו ּבְ ּכְ

ָהַרב ֵהִרים ֶאת ָידֹו ְלאֹות 
ַבר ָמה ּוְדָמָמה  ְרצֹונֹו לֹוַמר ּדְ ּבִ ׁשֶ

ְלָחן  ְרָרה ְסִביב ַהׁשֻּ ּתָ ִהׂשְ

ָנם  ה. ֶיׁשְ ֶנת ְולֹא ַקּלָ ְתקּוָפה ְמֻסּכֶ ים ּבִ ֲאַנְחנּו ַחּיִ י ׁשֶ יַרי, יֹוְדַעּנִ ַיּקִ
ם ֶאת  ים ְוָהיּו ַמֲעִדיִפים ְלַקּיֵ ׁשִ חֹוׁשְ ְלָחן ֶזה ׁשֶ ִבים ְסִביב ׁשֻ ין ַהּיֹוׁשְ ּבֵ
יַע ֶאְתֶכם.  ֶדר ְוָלׁשּוב ְלֵביָתם ִחיׁש אּוָלם ֲאִני רֹוֶצה ְלַהְרּגִ ִמְצוֹות ַהּסֵ
ְיָלה  ּלַ דּונּו ׁשֶ ּמּוִרים' ַוֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִלּמְ ְיָלה הּוא 'ֵליל ׁשִ ַהּלַ
ֶכם  ְעּתְ יַח ּדַ ן קֹוֵרא ֲאִני ָלֶכם ְלַהּסִ יִקים ְוַעל ּכֵ ּזִ ֵני ַהּמַ ר ִמּפְ ּמָ ֶזה ְמׁשֻ
ָדה ַעל ִמְצוֹות  י ַהַהְקּפָ ָאגֹות ְוַהֲחָרדֹות ַוֲאִני ַמְבִטיַח ָלֶכם ּכִ ִמן ַהּדְ
ְמרּו  ר ִיׁשְ ּנּוי ֵהם ֲאׁשֶ ל ׁשִ ים ְללֹא ּכָ דֹוׁשִ ֶהָחג ְוַעל ִקּיּום ִמְנָהֵגינּו ַהּקְ

ָנה! ל ֵנֶזק ְוַסּכָ ילּו אֹוָתנּו ִמּכָ ּצִ ּיַ ַמְלָאִכים ׁשֶ יפּו אֹוָתנּו ּבְ ָעֵלינּו ְוַיּקִ

רֹון( ִעּוָ ָרֵאל ּבְ )*ֻיּכּו ׂשֹוְנֵאי ִיׂשְ



עּו ְוָהֲאִויָרה ָהְפָכה  ים ִנְרּגְ ֻסּבִ ַהּמְ
ה יֹוֵתר ְמרֹוֶמֶמת ְוַנֲעָלה  ִלְהיֹות ַהְרּבֵ

ַהְגנּו ֵמָאז  ּנָ ּכֹות ּוְכִפי ׁשֶ ת ַהּמַ רֶׁ ְוָכֵעת ִנְקָרא ֶאת ֲעשֶׁׁׁ
ִלי  ִין ֶאל ּתֹוְך ַהּכְ ָלה ְנַטְפֵטף ֶאת ַהּיַ ּבָ ֶרְך ַהּקַ י ּדֶ ֶדם ַעל ּפִ ּוִמּקֶ
ן  עֹוד מֹוֵעד. ְלַאַחר ִמּכֵ הּוְכנּו ִמּבְ ה ׁשֶ ּבֹו מּוָנִחים ֲעֵלי ַהַחּסָ ׁשֶ
ֵאין ֶרֶגל ָאָדם עֹוֶבֶרת  ָמקֹום ׁשֶ ִלי ּבְ כּוַלת ַהּכְ ְך ֶאת ּתְ ּפֹ ִנׁשְ
ִקְרָבָתם.  ְהֶיה ּבְ ּיִ נֹות ְמֹאד ְלִמי ׁשֶ ּפֹות ָהֵאּלּו ְמֻסּכָ י ַהּטִ ּבֹו ּכִ

ים... ּנִ ַע ּכִ ם ְצַפְרּדֵ ּדָ

ּפֹות  ְך ֶאת ַהּטִ ּפֹ ה יֹוֵצא ִלׁשְ ָנה ַאּתָ ָכל ׁשָ ּבְ ַיֲעֹקב, ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ
ה ֹזאת.  ן ֲאִני ֶאֱעׂשֶ ה ְמֹאד ְמֻסּכָ ּזֶ יָון ׁשֶ ָנה ִמּכֵ ִלי ֲאָבל ַהּשָׁ ּכְ ּבַ ׁשֶ

ְהיֹות ׁשֹוֵמם... קֹום ָהָיה ָרחֹוק ִמּלִ ַהּמָ א ׁשֶ ֶאּלָ

ּכֹוְפִרים ַהֲחצּוִפים  ל ּבַ ף ּוְנַטּפֵ ְרּתֵ ָבר, ָמַתי ִנְפֹרץ ַלּמַ נּו ּכְ
כּוָנה ֻמְסְלִמית? ֵלב ׁשְ יֶהם ּבְ ים ַלְחּגֹג ֶאת ַחּגֵ ִעּזִ ּמְ ׁשֶ

ִמיַע  ׁשְ ּיַ ַמע ָהאֹות ׁשֶ ין ַעד ְלִהּשָׁ ַנְמּתִ
ֲעָרץ ָחאג' עֹוַמר. ַמְנִהיֵגנּו ַהּנַ

ָרֵאל  אי ְוׂשוֵנא ִיׂשְ ָחאג' עֹוַמר ָהָיה ַמְנִהיג ֻמְסְלִמי ַקּנַ
נּות ְנאֹוָתה  ּמְ ה ְלִהְזּדַ קּוָפה ֲאֻרּכָ ה ּתְ ין ִמּזֶ ִהְמּתִ ֻמְבָהק ׁשֶ
ֵעת, ְלַאַחר  ֵאזֹור. ּכָ ּנֹוְתרּו ּבַ הּוִדים ׁשֶ ְמַעט ַהּיְ ַע ּבִ ִלְפּגֹ
ֹוֵמם  ן ְוַהּשׁ ׁשָ ף ַהּיָ ְרּתֵ ּמַ ִצים ַיַחד ּבַ ֵהם ִמְתַקּבְ ה ׁשֶ ּלָ ּגִ ׁשֶ
ֶהם.  ַע ּבָ בֹוָתיו ְוִלְפּגֹ ַעל ֶאת ַמְחׁשְ ֶהְחִליט ְלהֹוִציא ַלּפֹ

ַעְצִמי  ָבר אּוַכל ַלֲעׂשֹות ֹזאת ּבְ ָאה ּכְ ָנה ַהּבָ ּשָׁ ֲאָבל ּבַ
ַלִים! ירּוׁשָ ָבר ִנְהֶיה ּבִ נּו ּכְ יַח ָיבֹוא ְוֻכּלָ י ָמׁשִ ּכִ

מֹו  ֶזה ִנְרֶאה ִלי ּכְ
ֶרֶגל ָאָדם לֹא ּדֹוֶרֶכת  ָמקֹום ׁשֶ
ָכֶזה  ָבר ָיכֹול ִלְדֹרְך ּבְ ּבֹו. ִמי ּכְ

ָמקֹום ׁשֹוֵמם?



מּוְך  ּוָבְרחֹוב ַהּסָ

עֹוד 30  ֲעָמדֹות? ֲאַנְחנּו ַמְתִחיִלים ֶאת ַהֲחִדיָרה ּבְ ם ּבָ ּלָ ּכֻ
ָעְצָמה.  דּות ִנְתֹקף ּבְ ְהֶיה ִהְתַנּגְ ְדָמָמה ְוִאם ּתִ ֵנס ּבִ ִנּיֹות! ִנּכָ ׁשְ

ְדָמָמה  ם ּבִ ִריָצה ִהְתַקּדֵ ֶצֶות ַהּפְ
יקֹות  ְמחֹות ָהֶאֶבן ָהַעּתִ ין ּגֻ ּבֵ

ּוְלֶפַתע  ִריָצה  ְוֶנֱעַרְך ַלּפְ



ִמיַעת  ָדה ּוִבׁשְ ֲאִמיַרת ַהַהּגָ יכּו ּבַ ים ִהְמׁשִ ֻסּבִ ף ַהּמְ ְרּתֵ ּוְבתֹוְך ַהּמַ
יׁש  ׁשִ ם ַהּיָ ִהְרִעיף ֲעֵליֶהם ַרּבָ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ְוַהִחּזּוק ׁשֶ ּדִ

י ִמּמֹוִרי ְזֵקִני  ַמְעּתִ ה ׁשָ ְפָלא ַהּזֶ רּוׁש ַהּנִ  ֶאת ַהּפֵ
ִנים  לֹום ִלְפֵני ׁשָ יַח ִסיָמן טֹוב ָעָליו ַהּשָׁ ָחָכם ָמׁשִ

ָנה ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ַרּבֹות ַוֲאִני נֹוֵהג לֹוַמר אֹותֹו ּבְ

ְמעּו  ים ִנׁשְ ֶפץ ָהַעּזִ קֹולֹות ַהּנֶ
ף ְוַהּנֹוְכִחים ִנְבֲהלּו  ְרּתֵ תֹוְך ַהּמַ ּבְ

יַע אֹוָתם ְוָאַמר יׁש ִהְרּגִ ׁשִ אּוָלם ָהַרב ַהּיָ

ֲעָרה  ַני ֲחִביַבי ֲאִפּלּו ׂשַ ָאָגה ּבָ ַאל ּדְ
יֶכם ֲהלֹא  ּפֹל ֵמַעל ָראׁשֵ ה לֹא ּתִ ְקַטּנָ

ה.  ְיָלה ַהּזֶ ּמּוִרים הּוא ַהּלַ ֵליל ׁשִ
ם!. בּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ַהּשֵׁ ִהְתַיּצְ

ם  ְסְלִמים ָהַאְכָזִרים ֻהּכּו ׁשֹוק ַעל ָיֵרְך ְוָנסּו ַעל ַנְפׁשָ ַהּמֻ

מּו ֶעֶרב ֻמְצָלח לֹוֲחֵמי ַהּקֹוַמְנּדֹו ָהרּוִסי ִסּכְ

ל ֶאָחד  ל ּכָ ְיָלה ְיַקּבֵ חּוִרים. ַהּלַ בֹוד ָלֶכם ּבַ ל ַהּכָ ּכָ
ָרִדי! ִמׂשְ ּבְ ז ׁשֶ ְקּבּוק וֹוְדָקה ִמן ָהַאְרּגָ ם ּבַ ִמּכֶ

הּוְרְרְרְרָרה!* 
הּוְרְרְרָרה!

ף  ְרּתֵ תֹוְכֵכי ַהּמַ ים ּבְ ֻסּבִ הּוִדית ַהּמְ ה ַהּיְ ִהּלָ ֵני ַהּקְ ְוִאּלּו ּבְ
ֶדר ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה לֹוֶהֶטת  ֲעִריַכת ַהּסֵ יכּו ּבַ יק ִהְמׁשִ ָהַעּתִ
חֹות ֵלאלֵֹקי  ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ בֹוֵרא עֹוָלם ּוִפיֶהם ָמֵלא ׁשִ ּבְ

ָבם  ָכל ְמקֹומֹות מֹוׁשָ ָניו ּבְ ֹוֵמר ַעל ּבָ ָרֵאל ַהּשׁ ִיׂשְ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ
ָדם!!!. יֵלנּו ִמּיָ ַמּצִ

ָבא ָהרּוִסי ל ַהּצָ ית ׁשֶ ָסְרּתִ ָרב ַהּמָ *ֵהיָדד - ְקִריַאת ַהּקְ
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