
 

 כל הזכויות שמורות לבית לוחמי הגטאות ©

 נזעזע את מוסדות הארץ
 28-28' עמ', זכתבים כרך , אק'יאנוש קורצ

 אורי אורלב: תרגם

 

ה ַטנָׁ ה קְׁ נֹורָׁ ל מְׁ לּוש שֶׁ אֹור ַהקָׁ ן בָׁ טָׁ רֹון קָׁ ַחדְׁ ִבים בְׁ ִעיִרים יֹושְׁ ה צְׁ לֹושָׁ ם בֹוֲערֹות. שְׁ ם , ֵעיֵניהֶׁ ִלבָׁ  -בְׁ

ה מָׁ צְׁ ם לֹוֵהט, עָׁ  .ּומֹוחָׁ

דֹות רָׁ ם ִנפְׁ ֵכיהֶׁ ִראשֹון, ַדרְׁ רֹוֵמם הָׁ אֹוֵמר, ִהֵנה ִמתְׁ ִביעֹו וְׁ ת גְׁ  :ֵמִרים אֶׁ

ִדיַדי" ִביִעי, יְׁ ת גְׁ ֵזַע . ֲאִני ֵמִרים ִראשֹון אֶׁ ַזעְׁ ִדים לְׁ נּו עֹומְׁ אָׁ ְך שֶׁ כָׁ ֵפק בְׁ ם ֵאין סָׁ כֶׁ ַגם לָׁ ִפי שֶׁ ֵפק כְׁ ֵאין ִלי סָׁ

ץ רֶׁ אָׁ דֹות הָׁ ת מֹוסְׁ  ."אֶׁ

ַהֵחִזיקּו ֱחרּו וְׁ ֲאֵחִרים הֶׁ ֵני הָׁ מֹו ֵהד שְׁ יו כְׁ ֵכן" :ַאֲחרָׁ ץ, אָׁ רֶׁ אָׁ דֹות הָׁ ת מֹוסְׁ ַזע אֶׁ ַזעְׁ  !"נְׁ

ַדֵבר ִשיְך לְׁ ִראשֹון ִהמְׁ ִעיר הָׁ צּוב: "ַהצָׁ ם עָׁ עֹולָׁ ם ַרע, ֲעלּוִבים -ַהַחִיים , הָׁ דָׁ אָׁ הָׁ   . וְׁ

ם עֹולָׁ ה לְׁ חָׁ ֵתת ִשמְׁ ִריְך לָׁ ם , צָׁ דָׁ אָׁ ל הָׁ תֹו שֶׁ מָׁ ִנשְׁ ְך ַלַחִיים ּולְׁ ה  -ֵערֶׁ מָׁ צְׁ ַאִצלֹותעָׁ  ".וְׁ

מֹו ֵהד יו כְׁ ֱחִזיקּו ַאֲחרָׁ הֶׁ ֱחרּו וְׁ ֲאֵחִרים הֶׁ ֵכן" :ֵשִני הָׁ ם, אָׁ דָׁ אָׁ ש הָׁ פֶׁ נֶׁ ה ַוֲאִצילּות לְׁ מָׁ צְׁ ַהֲעִניק עָׁ ִריְך לְׁ  ".צָׁ

ִשיְך ִראשֹון ִהמְׁ ִעיר הָׁ ה" :ַהצָׁ ֵאלֶׁ ת ַהִנִסים הָׁ חֹוֵלל אֶׁ גֹוג? ִמי יָׁכֹול לְׁ ַחֵנְך, ֵפדָׁ ה, מְׁ  , מֹורֶׁ

הִמי יִ  ַחֵנְך ַהזֶׁ יֶׁה ַהמְׁ ץ, הְׁ רֶׁ אָׁ דֹות הָׁ ת מֹוסְׁ ֵזַע אֶׁ ַזעְׁ ה? ִמי יְׁ ם ַהזֶׁ דָׁ אָׁ יֶׁה הָׁ הְׁ  "!ֲאִני אֶׁ

אּו רְׁ ֲאֵחִרים קָׁ ֵני הָׁ ה" :שְׁ ה ַאתָׁ ם ַהזֶׁ דָׁ אָׁ יֶׁה הָׁ ֵכן, ִתהְׁ  !"אָׁ

ִדים, ִאם ֵכן" לָׁ ל ַהיְׁ ִנית שֶׁ ַהגּופָׁ ִרית וְׁ ם ַהמּוסָׁ ִריאּותָׁ ה ִלבְׁ תֶׁ ֵני ַהנ  , ִנשְׁ ִשיִשים, ַערבְׁ ַהקְׁ ִרים וְׁ ֻבגָׁ   ,"ַהמְׁ

ַלֲהבּות ִהתְׁ ִראשֹון בְׁ ַמר הָׁ  .אָׁ

ה מָׁ צְׁ עָׁ ֲעמּו בְׁ בֹות פָׁ בָׁ ַהלְׁ ה דּוִמיָׁה וְׁ רָׁ רְׁ תָׁ שּוב ִהשְׁ  .וְׁ

ַמר אָׁ ִעיר ַהֵשִני וְׁ רֹוֵמם ַהצָׁ ז ִהתְׁ ה" :אָׁ אָׁ רָׁ ִחי ַהַהשְׁ ה, תֶׁ ִחי ַהִשירָׁ ִחי ַהי ִפי, תֶׁ ִחי אֹותֹו. יְׁ ש  יְׁ פֶׁ ַבנֶׁ י ִפי שֶׁ

ם  דָׁ אָׁ ִכים -הָׁ אָׁ ַחת ַמלְׁ ִעיר , ַאנְׁ ל צָׁ ִלבֹו שֶׁ בְׁ ִבים -שֶׁ הָׁ גָׁשֹות ִנלְׁ ם ,רְׁ דָׁ ֵני אָׁ שֹות בְׁ פָׁ ַות ִיסּוִרים -ִבנְׁ דְׁ  ".חֶׁ

אּו רְׁ ֲאֵחִרים קָׁ ֵני הָׁ ה" :שְׁ ִחי ַהִשירָׁ  "!תֶׁ

ַמר אָׁ ִשיְך וְׁ ה" :ַהֵשִני ִהמְׁ ִלים ל א ֲעבֹוַדת ַהנְׁ , ל א מֹורֶׁ לומָׁ יוֹ שֶׁ דֹותָׁ ם ִממֹוסְׁ עֹולָׁ ת הָׁ ֵזַע אֶׁ ַזעְׁ  , תְׁ

ִלי א ַהִשיר שֶׁ לָׁ ה, אֶׁ אָׁ רָׁ ֵלא ַהשְׁ ִלי, ַהמָׁ בּוִאי שֶׁ ה -ִשיִרי , ַהִשיר ַהנְׁ מָׁ כָׁ רּוַעת ַהַהשְׁ  ".תְׁ

ב ַרב שֶׁ ִשיבּו קֶׁ ֲאֵחִרים ִהקְׁ ֵני הָׁ שֹוֵרר ּושְׁ ַמן ַרב ִדֵבר ַהמְׁ  .זְׁ

ה דּוִמיָׁהשּוב ִהשְׁ  רָׁ רְׁ  .תָׁ

ִגיש אֶׁ  הּוא ַמדְׁ שֶׁ קֹול כְׁ ִריז בְׁ ִהכְׁ לֹוש ַהכֹוסֹות וְׁ ת שְׁ ִליִשית אֶׁ ִליִשי ַבשְׁ ִעיר ַהשְׁ ר ִמֵלא ַהצָׁ ת ַהִמִלים ַעד ֲאשֶׁ

ַלע ן ִמתֹוְך ַהסֶׁ בָׁ ִאלּו ֲחצָׁ  :כְׁ

ם " עֹולָׁ ת הָׁ ֵזַע אֶׁ ַזעְׁ שֹוֵרר יְׁ ל א מְׁ ַחֵנְך וְׁ יול א מְׁ דֹותָׁ דּופֹות. ִממֹוסְׁ ִליצֹות שְׁ ה מְׁ אָׁ לְׁ : ַהִפילֹוסֹוף אֹוֵמר !הָׁ

ה' ֵלי ִשירָׁ יִָׁקימּו ֵהיכְׁ ר וְׁ ֵתי ֵספֶׁ דּו בָׁ ַיסְׁ ז ֵהם יְׁ אָׁ ם וְׁ דָׁ אָׁ ֵני הָׁ ם ִלבְׁ חֶׁ נּו לֶׁ   .'...תְׁ

ֵרה ַיֲהלֹוִמיםֲאִני יֹוֵצא לַ  צ א ִמכְׁ ֵדי ִלמְׁ ם כְׁ דֵ . עֹולָׁ ַיארְׁ יֶׁה ִמילְׁ הְׁ רֹוב אֶׁ קָׁ ם ֻכלֹו  ... רבְׁ עֹולָׁ ת הָׁ  ֲאַיֵשב אֶׁ

ִעים רָׁ בּוֵשי קְׁ ֵעִבים אֹו לְׁ יּו יֹוֵתר רְׁ ל א ִיהְׁ ה וְׁ אכָׁ לָׁ ַבִתי מְׁ ת ִביּוב  ... בְׁ כֶׁ ִקין ַמֲערֶׁ ַאתְׁ ִרים וְׁ עָׁ ַטע ֵעִצים בֶׁ אֶׁ

ִרים פָׁ דֹות, ַבכְׁ ה שָׁ קֶׁ ִגים , ֲאַיֵבש ִבצֹות, ַאשְׁ דָׁ רֹות בְׁ הָׁ ם ֻכלֹו ִממֹוסְׁ ֲאַזעְׁ  -ֲאַמֵלא נְׁ עֹולָׁ ת הָׁ יו ֵזַע אֶׁ דֹותָׁ

ר ַאֲעִניק לֹו א שֶׁ  ".וְׁ

ֵכן" ם, אָׁ עֹולָׁ ר לָׁ יו ,!"ַתֲעִניק א שֶׁ ִדידָׁ ֵני יְׁ אּו שְׁ רְׁ  .קָׁ

ִניֹוַתי ַהַמֲעִשיֹות" כְׁ ַחת תָׁ לָׁ ַהצְׁ ה לְׁ ִליִשי ,"ַעל ֵכן ֲאִני שֹותֶׁ ִעיר ַהשְׁ א שּוב ַהצָׁ רָׁ  .קָׁ

עִ  ִייִתי ַהצָׁ ִליִשיֲאִני הָׁ  ...יר ַהשְׁ
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ה נָׁ ִרים שָׁ שְׁ רּו עֶׁ בְׁ  .עָׁ

עּוִרים  ַלֲחלֹומֹות נְׁ ה וְׁ ֵרי ַלֲעבֹודָׁ ֵני ַחבְׁ ל שְׁ ַרע שֶׁ טֹוב אֹו לְׁ ם לְׁ לָׁ ר -ַעל גֹורָׁ בָׁ ִתי דָׁ ַמעְׁ ה . ל א שָׁ תָׁ יְׁ ז את הָׁ וְׁ

לּו שְׁ ם ִנכְׁ ִניֹוֵתיהֶׁ כְׁ תָׁ יֹוֵתר שֶׁ ה בְׁ ה ַהטֹובָׁ חָׁ ֵעיֵני ַההֹוכָׁ ל א , בְׁ עּו שֶׁ זְׁ ל א ִזעְׁ ם וְׁ נֹוֵתיהֶׁ ת ַכּוָׁ ַמֵמש אֶׁ ִליחּו לְׁ ִהצְׁ

יו דֹותָׁ ם ִממֹוסְׁ עֹולָׁ ת הָׁ  ...אֶׁ

ה -? ַוֲאִני ַקלָׁ ַנֵחש ַעל נְׁ ה יְׁ ל ִפיִליטֹוִנים ֵאלֶׁ בּוַע שֶׁ קָׁ ִציִני וְׁ ל קֹוֵרא רְׁ ַחֵפש : ֲהֵרי כָׁ ִתי ִלמְׁ ַפכְׁ ל א הָׁ אֹו שֶׁ

אִתי א, ַיֲהלֹוִמים צָׁ ל א מָׁ םאֹו שֶׁ ה. ֹותָׁ רָׁ קָׁ ה שֶׁ ה מָׁ ם זֶׁ נָׁ מְׁ אָׁ שּוב? ַמדּועַ . וְׁ ת , ל א חָׁ ַהֲעִסיק אֶׁ ה לְׁ ִני רֹוצֶׁ ֵאינֶׁ

ִמי ת ִבי ַעצְׁ  ...ַהזּולָׁ

 

ר ה מּוזָׁ רֶׁ ֵלא ִמקְׁ מָׁ נּו ִאלְׁ לָׁ ה שֶׁ ֵרדָׁ עּוַדת ַהפְׁ ת סְׁ ִכיר אֶׁ ִייִתי ַמזְׁ ִתי :ל א הָׁ ַלחְׁ ל , ִהֵנה ִנשְׁ ב שֶׁ ַכתָׁ , "קֹוִצים"כְׁ

ַתֲער  . ּוַכת ַהִבשּוללְׁ

ם רּוִשים שָׁ ַעִמים ַהפְׁ ת ַהַמטְׁ ֲאֵחִרים אֶׁ ִתי ַיַחד ִעם הָׁ ַקרְׁ ם. סָׁ ֻשֲעמָׁ ִתי מְׁ כָׁ ב ִהלְׁ תָׁ ל כְׁ כָׁ ִגיל כְׁ רָׁ ם, כָׁ נָׁ נֻמְׁ , מְׁ

ִדיש ִדי, אָׁ יָׁ ס בְׁ קָׁ  .ִעם ִפנְׁ

ֻסיָׁם ִניק מְׁ ִטי ַעל ַנקְׁ ַפל ַמבָׁ נָׁ ף ֲאֵחִרים. ַעד שֶׁ לֶׁ אֶׁ ִניק כְׁ ִתיַא , ַנקְׁ ֱעַצרְׁ ל ז את נֶׁ כָׁ צּוב, ְך בְׁ ט עָׁ ִליִתי בֹו ַמבָׁ ,  תָׁ

ה ֵאין אֹוִנים לָׁ פְׁ רֹון נָׁ ִעפָׁ ת בָׁ זֶׁ אֹוחֶׁ ִדי הָׁ יָׁ ַמן ַרב יֹוֵתר. וְׁ ִתי בֹו זְׁ בֹוַננְׁ ִהתְׁ ל שֶׁ כָׁ אּות , כְׁ ה ִבי ַהַּודָׁ רָׁ בְׁ ְך גָׁ כָׁ

ַאַחת ַהַתעֲ  ה לְׁ שּובָׁ ה ַהתְׁ מּונָׁ ה טְׁ ִניק ַהזֶׁ ַבַנקְׁ ל ַחַיישֶׁ  . לּומֹות שֶׁ

ִדיִדי" ִניִתי אֶׁ  ,"יְׁ מּוְך לפָׁ סָׁ ַמד בְׁ עָׁ ח שֶׁ ִחים ,ַהַטבָׁ ל ַטבָׁ ן שֶׁ בָׁ ר לָׁ בּוש ִסנָׁ ה" ,לָׁ ִניק ַהזֶׁ ת ַהַנקְׁ  "?ִמי ִיֵצר אֶׁ

ה ,"ֲאדֹוִני, ֲאִני" שּובָׁ ה ַהתְׁ תָׁ יְׁ  .הָׁ

ט ַמבָׁ ִתי בְׁ ַחנְׁ ֵני ַהטָׁ  בָׁ ת פְׁ ה אֶׁ ִליאָׁ ל פְׁ  .ַבחשֶׁ

ִדיִדי" ִת , "יְׁ ַחשְׁ ֵפק... אּוַלי", ילָׁ ה... ֵאין סָׁ ל.... ֲאִני טֹועֶׁ ת ַאַחד .... ֲאבָׁ ִכיִרים ִלי אֶׁ ָך ַמזְׁ לְׁ ִניק שֶׁ ַהַנקְׁ ה וְׁ ַאתָׁ

ַחַיי ֵארּוִעים בְׁ  ".הָׁ

מּוִקים יו ַהסְׁ נָׁ ֱחִוירּו פָׁ אֹום הֶׁ ֵאב , ִפתְׁ לּו ִבכְׁ פְׁ ַחיָׁיו נָׁ טֹו -לְׁ ת ַמבָׁ ִפיל אֶׁ ַחש הּוא ִהשְׁ לָׁ   :וְׁ

ה" ָך טֹועֶׁ ה ֲאִני, ֵאינְׁ  ".זֶׁ

ִהירּות ַדֵבר ִבמְׁ ֵלם ֵהֵחל לְׁ ֵאעָׁ ש שֶׁ ִאלּו ִמתֹוְך ֲחשָׁ  :ּוכְׁ

ח" ֵבין ֱהיֹוִתי ַטבָׁ יֹות לְׁ מּור ִלהְׁ ִייִתי אָׁ הָׁ גֹוג שֶׁ ַחֵנְך ַהֵפדָׁ דֹול ֵבין ַהמְׁ ֵדל גָׁ בְׁ ֵיש הֶׁ ָך שֶׁ ה לְׁ מֶׁ  ? ִנדְׁ

ִק : ל א ם עֹוסְׁ ֵניהֶׁ ִשמּוןשְׁ ִלים. ים בְׁ ת ַהַמֲאכָׁ ַשֵמן אֶׁ ַהֵשִני מְׁ ל וְׁ ת ַהֵשכֶׁ ן אֶׁ מֶׁ ד ִמשֶׁ חָׁ אֶׁ ַרק ִעם ִתבּול . הָׁ

ֵלנּו צְׁ ְך הֹוֵלְך אֶׁ ל כָׁ ל ל א כָׁ לֹונֹות... ַהֵשכֶׁ ִכשְׁ שֹוִלים וְׁ רּו אֹוִתי ִמכְׁ בְׁ שָׁ ִתי , ַאֲחֵרי שֶׁ ִעַינְׁ צּוב וְׁ ִתי ַפַעם עָׁ ַשבְׁ יָׁ

ִעתֹוןַבמֹו עֹות בָׁ ה. דָׁ אִתי, ֵהנָׁ צָׁ ה מָׁ ה מָׁ אֶׁ  ".ִתרְׁ

ה אָׁ ה ַהבָׁ עָׁ ח ל ַהמֹודָׁ רֹון כָׁ ִעפָׁ ת בְׁ שֶׁ גֶׁ יהָׁ ֻמדְׁ לֶׁ עָׁ ת וְׁ נֶׁ ֻשמֶׁ ה ּומְׁ עּוכָׁ ַלף ִמִכיסֹו ִפַסת ִעתֹון מְׁ  :הּוא שָׁ

צֹות ְרִציִנּיֹות" ן ַבַעל ַהְמלָּ ח ְמֻימָּ ה ַטבָּ ה ֲאִמידָּ חָּ ׁש ְלִמְׁשפָּ ְוקֹורֹות ַחִּיים  ְמֻבקָּ

ב עֹות ִמפֹוִנים ֲאֵחִרים. ְלֹלא ְרבָּ ה. ֹלא ִיְתַקְבלּו ַהצָּ  . ַמְשכֶֹּרת ְגבֹוהָּ

ה  עָּ ׁש מֹוֶרה ַבַעל ְדִריׁשֹות ְצנּועֹות ְלַאְרבָּ ִדיםְכמֹו ֵכן ְמֻבקָּ  ."ְילָּ

ַחַיי" ִריַע בְׁ ַגע ַמכְׁ יָׁה רֶׁ ה הָׁ ְך ַחַיי ו. זֶׁ רֶׁ א  רֹות לְׁ ל ַהצָׁ ִתי כָׁ ַדעְׁ לּו בְׁ ִניִקים... עָׁ ִיצּור ַנקְׁ ִתי ַלֲעס ק בְׁ ַלטְׁ חְׁ ה . הֶׁ מָׁ

ר מּוזָׁ ִרי, שֶׁ ה ַהז את ִספּוק מּוסָׁ ֲעבֹודָׁ אִתי בָׁ צָׁ ַמע... מָׁ ז ִלי: שָׁ ָך בָׁ ת ַהנַ , ִאם ֵאינְׁ ה ַקח אֶׁ אֶׁ ִתרְׁ ה וְׁ ִניק ַהזֶׁ קְׁ

ת ַחַיי ִתי אֶׁ ַבזְׁ ְך ִבזְׁ ל כָׁ ל א כָׁ  ".שֶׁ

ה ה ִריזָׁ ה זְׁ נּועָׁ ִניק ֵמַעל הָׁ ִבתְׁ ת ַהַנקְׁ ַחף אֹותֹו ַתַחת , ווַ ֹוִריד אֶׁ דָׁ ב וְׁ בָׁ ל א רְׁ ִקי לְׁ יָׁר נָׁ יֹון נְׁ ַטף אֹותֹו ַבִגלָׁ עָׁ

רֹוִעי  .זְׁ

ִחיק ִשים ִהרְׁ ל ֲאנָׁ ַגע ַגל שֶׁ אֹותֹו רֶׁ ִדיִדי בְׁ ִריד אֹוִתי ִמיְׁ ִהפְׁ  .וְׁ
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ה ַלֲעשֹות" ִתי ,"מָׁ ַשבְׁ ִלִבי, חָׁ רּו בְׁ עֹורְׁ ִהתְׁ גָׁשֹות שֶׁ רְׁ ת ַסֲעַרת הָׁ ִגיַע אֶׁ ַהרְׁ ה לְׁ ַנסֶׁ ז את  ", מְׁ ה כָׁ צּורָׁ ֲהֵרי בְׁ

ה מָׁ ת ַהִקדְׁ ִנים אֶׁ ת ַמתְׁ רֶׁ ְך ַאחֶׁ רֶׁ דֶׁ ל א בְׁ יֶׁה  .וְׁ ל א ִיהְׁ ה שֶׁ מּו, מָׁ ה טָׁ ִניק ַהזֶׁ ל ֲחלֹומֹות ַבַנקְׁ ץ שֶׁ מֶׁ ן שֶׁ

נּו לָׁ עּוִרים שֶׁ ת ; ַהנְׁ ֵזַע אֶׁ ַזעְׁ רֹו לְׁ ֵאי ַפַעם ִבֵקש יֹוצְׁ עֹוֵטף אֹותֹו מֹוִכיִחים שֶׁ ִקי הָׁ יָׁר ַהנָׁ ַהנְׁ ִרי וְׁ ֵריחֹו ַהטָׁ

ץ רֶׁ אָׁ דֹות הָׁ  .מֹוסְׁ

 

ל ז את כָׁ ַתח , בְׁ פֶׁ ִתי בְׁ ַנסְׁ ִנכְׁ שֶׁ צּוב כְׁ ִייִתי עָׁ ִקיםַתֲערּוכַ "ַמדּוַע הָׁ חָׁ ַהִמשְׁ  ?"ת ַהַצֲעצּוִעים וְׁ

ן ִביתָׁ ן לְׁ ִתי ִמִביתָׁ ַהַלכְׁ שּוב ִהתְׁ ם, וְׁ ִזִיים שָׁ כָׁ רְׁ ִאים ַהמֶׁ לָׁ ת ַהפְׁ ִתי אֶׁ ַקרְׁ סָׁ ם וְׁ אּולָׁ ם לְׁ  . ֵמאּולָׁ

ַלִים ת ִכפְׁ מֶׁ ַשֲעמֶׁ ה ִלי מְׁ ֲאתָׁ ִתי ִנרְׁ ִנחּוִמים, ֲעבֹודָׁ אּוי לְׁ ִלי עֹוד יֹוֵתר רָׁ גֹורָׁ  .וְׁ

אן ֻבב ה, ֹותכָׁ מָׁ ֻדגְׁ ה לְׁ ֵתלָׁ ם ַמשְׁ ה, שָׁ ִסינָׁ ֵרי ַחרְׁ קֹום ַאַחר מּוצְׁ מָׁ ִהִציג  .בְׁ ם שֶׁ דָׁ ֵני אָׁ ִתי ִלפְׁ ֱעַצרְׁ נֶׁ  ַעד שֶׁ

ל הָׁ ק ַלקָׁ חָׁ  . ַכדּוֵרי ִמשְׁ

אּו" ה, ַרבֹוַתי, רְׁ ֵאלֶׁ ִצים ַהַכדּוִרים הָׁ ַקפְׁ בֹוַה מְׁ ה גָׁ ה !ַכמָׁ פִ , ֵהנָׁ הֲאִני ֲאִפלּו ל א ַמקְׁ פָׁ ִרצְׁ כֹוַח בָׁ  . יץ בְׁ

אֹות ה ִלרְׁ שָׁ ַבקָׁ ה: בְׁ רָׁ ִהֵנה ַהַכדּור קֹוֵפץ ַעד ַהִתקְׁ ִלילּות וְׁ  .ֲאִני ַרק מֹוִריד אֹותֹו ִבקְׁ

ן ַרב ל ַהַזבָׁ ֵטי ֵמַהַכדּור אֶׁ ת ַמבְׁ ִתי אֶׁ ֱעַברְׁ ל-הֶׁ לֶׁ ַפֵלאִתי ,ַהמֶׁ ִאלּו ִצִפיִתי ֵמר אש . ַוֲאִפלּו ל א ִהתְׁ א כְׁ קָׁ ַדוְׁ שֶׁ

אן ִדיד ַהֵשִני , ֵבין ַהַכדּוִרים, כָׁ ת ַהיָׁ ג ש אֶׁ פְׁ שֹוֵרר -אֶׁ  . ַהמְׁ

ִסיּות . ַגם הּוא ִהִכיר אֹוִתי ַארְׁ ִחֵיְך בְׁ ר אשֹו וְׁ ה ֵאַלי. ֵהִניד בְׁ נָׁ   :הּוא פָׁ

ה ֲאדֹוִני" שָׁ ַבקָׁ מְׁ , בְׁ ַעצְׁ ר ק בְׁ ת ַאַחד ַנֵסה ִלזְׁ ה ַת שְׁ ִת . ַהַכדּוִריםָך אֶׁ זֶׁ ל ַכדּור כָׁ ל כָׁ ִציאֹו שֶׁ ַממְׁ ִבין שֶׁ תָׁ ֵנַע וְׁ כְׁ

שֹוֵרר ַרק מְׁ יֹות ַאְך וְׁ ִהים, ֲאדֹוִני, ֵכן . יָׁכֹול ִלהְׁ בָׁ ס ק ַלגְׁ ה ִלנְׁ צָׁ מֹו רָׁ שֹוֵרר ַעצְׁ ה אֹותֹו , ַהמְׁ כָׁ שְׁ ה מָׁ מָׁ ֲאדָׁ ַאְך הָׁ

ה ַמטָׁ אּוס. לְׁ יָׁה ַהמָׁ ִביַטצְׁ רָׁ ה חֹוק ַהגְׁ מָׁ ֲאדָׁ ַשְך אֹותֹו לָׁ ה, מָׁ ַצע אֹו ַבֲחבּורָׁ פֶׁ ה בְׁ מָׁ ַתיְׁ ה ִהסְׁ ִפילָׁ ה ּונְׁ ִפילָׁ ל נְׁ כָׁ . וְׁ

ה לָׁ ַלֵפי ַמעְׁ פ ץ כְׁ שֹוֵרר ִלקְׁ ַאס ַלמְׁ ַבסֹוף ִנמְׁ ה , לְׁ בָׁ שָׁ ֵבה ַמחְׁ ְך ַהרְׁ ל כָׁ ְך כָׁ כָׁ ִקיַע בְׁ ִהשְׁ ִיצּור ַכדּוִרים וְׁ ן ִנַגש לְׁ כֶׁ לָׁ

ה ל ל אַעד , ַוֲעבֹודָׁ בֹוַה יֹוֵתר ִמַכדּוִרים שֶׁ קֹוֵפץ גָׁ ִציא ַכדּור שֶׁ ִהמְׁ ִרים-שֶׁ שֹורְׁ ָך , ֲאדֹוִני, ִהֵנה. מְׁ שּותְׁ  -ִברְׁ

ת רֶׁ כֶׁ ַמזְׁ ה לְׁ ֵאלֶׁ ת ַאַחד ַהַכדּוִרים הָׁ ה אֶׁ שָׁ ַבקָׁ  .ַקח בְׁ

ל ַהַמצִ  ר ְך שֶׁ אָׁ בֹות ַהמֹונֹולֹוג הָׁ ִעקְׁ ן בְׁ רָׁ ַסקְׁ ִהתְׁ ל שֶׁ הָׁ יָׁהַהקָׁ ַסצְׁ נְׁ ִביֵבנּו ֵמִריַח סֶׁ ַקֵבץ סְׁ ֵדי ל א , ַעל ֵכן. יג ִהתְׁ כְׁ

סּוף  ֲאַספְׁ נּות הָׁ רָׁ ַסקְׁ ַבן לְׁ ה -ִלפ ל קֹורְׁ ֵבדָׁ ה כְׁ שָׁ גָׁ ַהרְׁ ם בְׁ ִתי ִמשָׁ ַרַחקְׁ  .ִהתְׁ

 

ת ַהַכדּור  אֶׁ ִניק וְׁ ת ַהַנקְׁ ֵני אֶׁ ן ִלפְׁ חָׁ ִתי ַעל ַהֻשלְׁ ה ִהַנחְׁ ה ַעתָׁ שֶׁ ... ו -זֶׁ ת בֵאיכְׁ ִני יָׁכֹול ִלכְׁ ל ַהזְׁ . הּו ֵאינֶׁ ַמן כָׁ

ה ֵאלָׁ ה אֹוִתי ַהשְׁ ם   :ַמֲענֶׁ עֹולָׁ ת הָׁ ֵזַע אֶׁ ַזעְׁ מּו לְׁ לְׁ עּוִרים ל א חָׁ קּוַפת ַהנְׁ ִבתְׁ ה שֶׁ ל ֵאלֶׁ ם כָׁ ַחֵייהֶׁ ה עֹוִשים בְׁ מָׁ

יו דֹותָׁ  ?ִממֹוסְׁ

 


