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רותי רום

דיוּוַח

מֹו ם אֹו ּכְ ׁשֶ מֹו ַמִים ַעל ְמִעיל ּגֶ ּכְ
ם ׁשֶ ַמִים ַמְחִליִקים ַעל ְמִעיל ּגֶ

ֶטְרִמיָנל A ְטרֹוִלים ִנּצֹוִלים נֹוְדִדים  ּבְ
ין ִמְסָעדֹות ִאיקֹונֹות ְמַהְבֲהבֹות ָזָהב  ּבֵ

ָכל  ֵני ְגִריְבֶנה ִסיַגְריֹות       ּבְ ׁשְ ִליָדה ּבִ ּגְ
ִנים. ים ׁשָ ִ ּשׁ ָבר ׁשִ ֹזאת ָעְברּו ּכְ

מֹו ֶמן ַמְחִליק ַעל ַמִים ּכְ ֶ ּשׁ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֶהְחִליָקה ְסָטִניְסָלבּוב ְלִאיַבאנֹו־ְפַראְנקֹוְבְסק ׁשֶ

א ּסֵ ָלָדה ְוַהּכִ ל ַהּפְ ָנַפִים ׁשֶ ַחת ַלּכְ ִמּתַ
י ַהּסֹוְבֶיט־יּוניֹון לֹֹא ִנּסֹוט ְלָאחֹור ּכִ

ף ִמן רּוִתים ִהְתַקּלֵ ֵ ּשׁ ַבע ּבַ ָהָיה ָעִני ְוַהּצֶ
מֹו צֹוָאה ְכֶסה ְוִנְרָאה ּכְ ירֹות ּוֵמַהּמִ ַהּקִ

רּוִתים ֵ ּשׁ ַבע ּבַ ֶרֶצת ֲאָבל ֶזה ַרק ַהּצֶ ּפְ מּוׁשְ
ְכֶסה ְוֹלא ירֹות ּוֵמַהּמִ ף ִמן ַהּקִ ִהְתַקּלֵ ׁשֶ

ִטיִחים ְ ֵאירֹו־ְסִוויט ְוַהּשׁ ָהָיה ַמְזָגן ּבָ
ֲעָבר. ּמַ לּו ּבַ ְלּגְ ִהְתּגַ

מֹו ֹלמה ַמְמִריא )צֹוֵבר ְמִהירּות( ּכְ א ׁשְ ַאּבָ
ה חֹוֶזֶרת  ם ְוַחּיָ ׁשֶ ַמִים ַמְחִליִקים ַעל ְמִעיל ּגֶ

לרּודֹוְלְפס־ִמיֶלה

ְתאֹום ָצִריְך קּו אֹוִתּיֹות ַרק ּפִ ּלְ ִנְסּתַ
א ְטָפִסים ְלַמּלֵ

ֹלמה א ׁשְ יבּו ַרק ְלַאּבָ ַהּמֹוִנּיֹות ִהְקׁשִ
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ְסָטּפֹו.  ה ַהּגֶ עֹון ְוֹלא ָנְסעּו ְלַמּטֶ ָ ר ַהּשׁ ִכּכַ ּבְ

ִרים ר ֶעׂשְ ִית ִמְסּפָ מֹו ֵעיִני ָרִאיִתי: ְרחֹוב ִריֶנק, ּבַ ּבְ
ים  ּקִ ים ְמַתְקּתַ ַחת ֻחּדִ ִליָדה ּתַ ל ּגְ לֹוׁש ֵמַעְרָסל ָוֹרד ׁשֶ ְוׁשָ

ֹלמה ָמָצא  א ׁשְ ים               ַאּבָ ְרַעּפִ קּועֹות ׂשַ ֲעִלּיֹות ׁשְ ּבָ
ם.  ׁשֶ מֹו ַמִים ַעל ְמִעיל ּגֶ י ּכְ לֹו ּכִ

ָלט ֵריָקה  ַחת נּוֶסְנּבְ ּפַ ִמׁשְ

ֹמאל רֹוִמית־ָקתֹוִלית  ה ְיָוִנית ִמּשְׂ ֵנִסּיָ ּכְ
ֲעֵלי ְמִליָצה ִפילֹוסֹוִפים ִמין             ּבַ ִמּיָ

ְרּבּות. ת                        ּתַ ַחְכֵמי ּדָ

ָטִניְסָלבּוב ְסּ ׁשֶ ע ּכְ ם ָראּו ֵאיְך ִרֵחף ַעל ֶאְצּבַ ּלָ ּכֻ
ֶמן ֶ ּשׁ מֹו ׁשֶ ֶהְחִליָקה ְלִאיַבאנֹו־ְפַראְנקֹוְבְסק ּכְ

עֹון ָ ַהּשׁ ה ֵאיֹפה ׁשֶ ר ָהִעיִרּיָ ִכּכַ ַמְחִליק ַעל ַמִים ּבְ
ל ָהֹעֶנג  ם ֵמַהַחּלֹון ׁשֶ ִמיד ּגַ ל זֹוֵרַח ּתָ ְגָדּ ִמּ בֹוהַּ ַבּ ּגָ

ַמִים ָרֲחׁשּו  ָ ל.               ַהּשׁ ֶטְמּפֶ ת ּבַ ּבָ ׁשַ
ק  ן ְסָתו                  ֲאֹדָני ִהְתַעּסֵ ָקְרּבַ

א ֲאָדָמה ֵהִניָפה  ר           ִאּמָ ּכָ ַבע ֶאׂשְ ַחּגֹו ּתָ ּבְ
ָקה  ַאְקְצָיה ִהּדְ ֲחָקה ּבָ ל ַאֲהֹרן ּדָ ה'ֶלה ׁשֶ ֶאת ַחּנָ

ל אּוְקָרִאיָנה  ּפֹות ְיֻרּקֹות ׁשֶ ְתֵפי ּכִ ּבֹוֶתיָה ַעל ּכִ ַאְרּכֻ
ִחיַח  ִעם ִמְכָסה ְמֵלָאה ִלְקֹצר ְיָלֶדיָה ֵמֵחיָקּה ַהּצָ

ֶנת ּמֶ ׁשַ יָסִנים ּבְ ָרְקָקה וֹוְדָקה            ּכִ

א  ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ ַסְגִריִרי ָהָיה ּבְ

ר  ֵ ל ָהִעיר ְמַיּשׁ ה ׁשֶ ם ַמְרִטיב ֶאת ָהִרְצּפָ ׁשֶ ּגֶ
ְכָלל  ֱהָדר ּבִ ִעם ַהּבֹורֹות          ּוָבֲאִויר ַהּנֶ

ים ֶאת ַהֲחִפיָרה ֵחִצי ִקילֹוֶמֶטר ַאֲחֵרי  יׁשִ ֹלא ַמְרּגִ
לּו  ְלּדְ ים, ֲעֵליֶהם ִהּדַ ָרׁשִ ֵגי ׁשָ ְגׂשְ ָרה ֵעִצים ְמׂשַ ֲעׂשָ

ל  ְלֶווֶדְרְסָקה     ּכָ ְרחֹוב ּבֶ ָרה ׁשֹוְטִרים ְיהּוִדים ּבִ ֲעׂשָ
ּלֹו ָרִטי ׁשֶ ְיהּוִדי ְוָהִאיָלן ַהּפְ
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ה  עֹוד ֹלא ָהָיה ּבֹור ָנַפל ֹראׁש ְקִהּלָ ׁשֶ ֶאל ַהּבֹור ּכְ
ְך  ל ּכָ ַקל ְלָפחֹות ֵמָאה ִקילֹו       ּכָ ָ ּשׁ ְגַלל ׁשֶ לּוי ּבִ ּתָ

ּסֹוף ְקריֶגר ָיָרה.  ְך ַהּכֹל ָיֹכל ִלְהיֹות ָאז ּבַ ְמֻסּבָ
ִמיָכה  ׂשְ ּסּו ּבִ ֵרה ּכֻ ע־ֶעׂשְ ן ַאְרּבַ ֶאֶלף ְיהּוִדים וסּוֶשק ּבֵ

א ֶאת ְיָלה ּוִמּלֵ ל ַהּלַ ם ָיַרד ּכָ ׁשֶ י ַהּגֶ ֲחָלִבית ּכִ
ל ַמֲחלֹות  ָאָגה ׁשֶ ם ֵהִציף ְוָהְיָתה ּדְ ׁש ְוַהּדָ ְכּתֵ ַהּמַ

ּבּור  לֹום ַהּצִ חּוף ִלְדֹאג ִלׁשְ ָפה           ָהָיה ּדָ אֹו ָחִליָלה ַמּגֵ
ם ְוָהַפְך  ּדָ ב ּבַ ִהְתַעְרּבֵ יד ׁשֶ ּוִבְגַלל ֶזה ָהָיה ַהּסִ

יחֹות ְוֻרּדֹות  ל ְמׁשִ ט ׁשֶ ִצּיּור ֻמְפׁשָ מֹו ּבְ ְסֶטל ּכְ ּפַ
ְרָמִני. ֶרְסיֹוִניְזם ּגֶ ֲאֻדּמֹות ּוְלַבּנֹות           ִמין ֶאְקְסּפְ

טֹו. ל ַהּגֶ ַטח ׁשֶ ֶ ב ַהּשׁ ָבר ָהָיה ֶנְחׁשַ ֲאָבל ֶזה ּכְ

ֶטל               ֶנֱאַסף ַרח ַהּפֶ ִטים ּפָ ְרּפָ ַעל ַהּקַ

ְכָלל  ִריד ּבִ ִית מּול ַהּיְ ע ְוַהּבַ ַהר ַעל ֶאְצּבַ הּוא ּדָ
ְרחֹוב  ר ּבִ ֹלמה ּגָ א ׁשְ מֹו ָאז, ַאּבָ ה. ּכְ ּנָ ּתַ ֹלא ִהׁשְ

ָקה ִהְתַחּלְ ְסָטִניְסָלבּוב ׁשֶ ְנַתְנָיה ְוַגם ּבְ ם ּבִ ִעם ׁשּוק ּגַ
ק ַעל ַמִים ְלִאיַבאנֹו־ְפַראְנקֹוְבְסק ֶמן ִמְתַחּלֵ ֶשּׁ מֹו ֶשׁ ּכְ

ׁש ל ְטֵריּבּוָנְלְסָקה ׁשֵ ה ׁשֶ ּנָ ּלֹו ַעל ַהּפִ ִית ׁשֶ ְוַהּבַ
ּסֹוף ִעם dead end ּבַ

ים. ה ְיֻרּקִ ּפָ ֵעי ַאׁשְ ֵני ְצַפְרּדֵ ּוׁשְ

ּוק ּשׁ ים ּבַ ּדִ ִלְצֵבְטל ָהָיה ּדּוָכן ּבַ
ֹלמה א ׁשְ ִלי אֹוְרֶיְנַטְצָיה ְוַאּבָ דֹוְרָקה ִהיא ּדֹוָדה ּבְ

ם זֹוֵכר ׁשֶ מֹו ַמִים ַמְחִליִקים ַעל ְמִעיל ּגֶ ּכְ
ֲחַדר  ִדּיּוק              קֹורֹות ֵעץ ְרָחבֹות ּבַ ֵאיֹפה ּבְ

ָלתֹות ּדְ ם ַלּדֹוָדה ּבַ ירֹות ּגַ ַמְדֵרגֹות ַמְזּכִ
י  ְמָטאֹות ֹעֶצר            ְמַנֵהל ָראׁשִ ִסּ ְלָיה ַבּ ַמְאֵפּ

ֶרת ְלִקֶיב  ִמְפָעל ְלַבְרֶזל נֹוֵקׁש ִאּגֶ ְבּ
י ִעם דֹוְרָקה ּדֹוָדה ֶסְקֶרֶטִרית ב ִאיׁשִ     ִלְמֻכּתָ

ר ה ִקילֹו ֻסּכָ לֹוׁשָ ית ׁשְ ִצּפִ         ִעְנָיִנים ּבְ
ְמְטאֹות ֹעֶצר ִסּ ְלָיה ַבּ ִריָחה           ַמְאֵפּ ִבים ּבְ ְ ְמַחּשׁ
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ל ְמִציאּות ַאְדִריָכִלית, ּפֹה  ח ׁשֶ ְטיֹו הּוא ֻמּנָ ּפַ
ֲחִרים ַחת ְלַחּלֹון ִעם ְצִעיף ּתַ ֶפת ִמּתַ זֹו ָחֵצר ְמֻטּנֶ

א ְתׁשּוָקה ְלַאּבָ ע ּבִ ה ּדֹוֶהֶרת ַעל ֶאְצּבַ ָ ִאּשׁ ְצַחְרַחר ׁשֶ
תּוָליו. ד ֶאת ּבְ ֹלמה ֶעֶלם           ְוָכָכה ִאּבֵ ׁשְ

ֶסת ְרּפֶ ַהּמִ ֹלמה רֹוֶאה ִלְכלּוְך ֵאיֹפה ׁשֶ א ׁשְ ַאּבָ
ְחֶרֶרת ְלַמְעָלה  ְסּתַ ּמִ ַעת ׁשֶ ֻרּבַ ַהּמְ

ִקיָפה.                              ַוֲעזּוָבה ַמׁשְ

ל  ים ִנְכְנָסה ָאְפָנה ׁשֶ ִ נֹות ַהֲחִמּשׁ ׁשְ ֵעֶרְך ּבִ ּבְ
ָבר ִלְפֵני  ים ַוֲאִויר ָעָקר ּכְ ִטיִמיְסִטּיִ ִטים אֹוּפְ ָטּפֶ

ִלית  לֹוּבָ מֹוְקָרִטית ּגְ ִנים          ֶטֶלִויְזָיה ּדֶ ים ׁשָ ִ ּשׁ ׁשִ
ְך ִנְנַעץ לֹו ַהּדֹוָלר  ַלִים ּכָ ירּוׁשָ ִיים ּבִ ָמה ְקׁשָ ִצּלְ

ֹלמה ַעל  א ׁשְ ַתח ֵעיַנִים ְלַאּבָ ְנעּול ּפָ ֹחר ַהּמַ ּבְ
ִיית ַעל  ה ִמׁשְ ֻחּלָ ֶרת ּכְ ַאּדֶ ְך ֶלְחיֹו ּבְ ִחּכֵ י ׁשֶ ּבִ ּדֻ

ל  ת            ֲאִויר ַצח ְוטֹוב ׁשֶ ׁשֶ ֻרּפֶ ַיד ֶהָחֵצר ַהּמְ
ָקה ָלּה ְלִאיַבאנֹו־ְפַראְנקֹוְבְסק ִהְתַחּלְ ְסָטִניְסָלבּוב ׁשֶ

ֶתן ּוַמְדֵרגֹות ְוַנַער מּוָגף ל ׁשֶ ִסָרחֹון ׁשֶ ף ּבְ ִהְתַחּלֵ
ִנים ֵדי ָחִריץ ְוגּופֹו ּפְ ֹלמה ּכְ א ׁשְ ל ַאּבָ יָרתֹו ׁשֶ ַתח ּדִ ִמּפֶ

רּות ֲאִויר          ַרק ְקִטיָפה  ֹרד          ּכְ ִית ַהּוָ ַהּבַ
ִמים ֵלב  ְכָלל ֹלא ָשׂ ָחָלק ְוַרְך ּבִ ׁשֶ ָכה ֶזה ּכְ י ּכָ ּוְקִטיָפה ּכִ

ם  ׁשֶ מֹו ַמִים ַעל ְמִעיל ּגֶ ָקה ָלּה ְסָטִניְסָלבּוב ּכְ ֵאיְך ִהְתַחּלְ
ָדם. ה ּכְ ְלִאיַבאנֹו־ְפַראְנקֹוְבְסק ִעם ְקִטיָפה ֲאֻדּמָ

ָניו זֹוֲעִפים ֹלמה ּפָ א ׁשְ ַאּבָ
ֶנת ֵיׁש לֹו אֹוְרֶיְנַטְצָיה ְמֻצּיֶ

ָנַתִים        ְלדֹוְרָקה ר ׁשְ ִלי ֻסּכָ ָרה ּבְ ַקְוָקז ִאּכָ ּבְ
ה  ֻהּנָ ִמְסָעָדה                   ּכְ ּדֹוָדה ִהְתַעְנְינּות ּבְ

ָלה ְלּכָ                      ְלַיד ּכַ
ּפֹוָלִנית ַמְלּבּוׁש ֶאֶלַגְנט          אּוַלי ֵריָקא ֶעֶלם־ֵחן ּבְ

ן ָנעּול              דֹוְרָקה ּדֹוָדה ּגַ
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ּמֹוָרד      ְסחֹור  ּתֹוְמָמה ּפֹוָלִנית ּבַ ְרחֹוב ִריֶנק ִהׁשְ ּבִ
סֹות  ּבֶֹלת ֶאל ֲאַפְרּכָ ׁשִ ָלה ָמאלֹורּוסית ּכְ ִהְתַעְרּבְ

לֹוֲעִזּיֹות.

ָאמּור ֹלא ָאְבָדה  ּכָ ְכָלל רֹוָצה ַלְחֹזר ְלּפֹוַלְנָיה ׁשֶ ִהיא ּבִ
מֹו  ִרים אּוְקָרִאיִנים ּכְ ַרק ֶהְחִליָקה ֶאת ֶאְזָרֶחיָה ְלַתּיָ

ָכל ָהְרחֹובֹות  ִקיָאה ּבְ ְחִליִקים ַעל ַמִים ְוִהיא ּבְ ּמַ ֶמן ׁשֶ ׁשֶ
ִים ַמְחִליִקים  ּמַ מֹו ׁשֶ קּו ּכְ ִהְתַחּלְ ִנים         ִלְפֵני ׁשֶ ׁשָ ַהּיְ

נֹות ׁשָ תֹוְך ַהחֹומֹות ַהּיְ ים ּבְ מֹות ַהֲחָדׁשִ ֵ ם ַלּשׁ ׁשֶ ַעל ְמִעיל ּגֶ
ְך ְנמּוכֹות ל ּכָ ֹלמה ֹלא ֵהִבין ֵאיְך ּכָ א ׁשְ ַאּבָ ל ָהִעיר ׁשֶ ׁשֶ

ְך ֲעָנִקּיֹות. ל ּכָ ְוָזַכר ּכָ

קּו ים ֹלא ִהְתַחּלְ ים ְקַטְנַטּנִ ַנּבִ יֹוֵתר ֵאיְך ֶאׁשְ מּוָזר ּבְ
ָפִלים ַעל ִמְדָרָכה הּו ַאֵחר               ׁשְ ָלל ְלַמֶשּׁ ּכְ
מֹוֶנה ִרים ּוׁשְ ר ֶעׂשְ ל ְרחֹוב ַקִז'יְמֵיז'ֹוְבְסָקה ִמְסּפָ ׁשֶ
ִני        ַאל־ָנא ד ׁשֵ ד ֶאָחד ּוִבְנִמיכּות ָחֵצר ִמּצַ ִמּצַ

ַעת  ּלֹא ֵיָראּו           ֹלא ַיֲעֶלה ַעל ַהּדַ ץ ָיד ׁשֶ ְלַחּלֵ
א־ ל ַאּבָ א ׁשֶ ֶרה           ִאּמָ ן ִיּיָ ְלַהְצִמיַח ֹראׁש ּפֶ

ם ֶנֶעְלמּו ֲאָבל ָהַאְקְצָיה ָרֲאָתה ה ׁשָ ֹלמה ְוַגם ּפּוּפָ ׁשְ
ֵלְך ְדֵרגֹות ּתֵ ה ָצֲעָקה ַעל ַהּמַ ְוָלְקָחה            ַרק ּפּוּפָ

ֹלמה ָהַלְך ִעם ְפִריְדָקה א ׁשְ ּה ְוַאּבָ ֵלְך ִאּתָ ּה ּתֵ ִאּתָ
ָהְיָתה ה ׁשֶ ִנּיָ ְדיֹוָטה ׁשְ ָרה ּבִ ּגָ ה ׁשֶ ֵפהִפּיָ ִריְנג ַהּיְ יּבְ ּבִ
ֹלמה ָלַקח ֶאת  א ׁשְ ַאּבָ ְנׂשּוָאה ִלְסַטִניְסָלב ָצאר ׁשֶ
י ְרָמִנים ָלְקחּו אֹותֹו             ּכִ ַהּגֶ מֹו ַאֲחֵרי ׁשֶ ׁשְ

ה הּוא ַחי ִעם ְיהּוִדּיָ יָנה ָעָליו ׁשֶ ה ֲאחֹותֹו ִהְלׁשִ לּוּבָ
יָלה  ֶהָלה ִהּצִ מֹו ׁשֶ יָלה אֹותֹו           ּכְ ה ִהּצִ ְוָכָכה ּפּוּפָ

ע ְלרּוְסָיה  ּסַ ּלֹא ּתִ י ָצְרָחה ָעֶליָה ׁשֶ ֶאת דֹוְרָקה ּכִ
ּה  ְרָתה ּבָ ּדֹוְרָקה ִהְתּגָ ְך ׁשֶ נֹות ַלּקֹוְלחֹוז ְוָכל־ּכָ ִעם ַהּבָ

ֹוָאה  ל ַהּשׁ ְוָנְסָעה              ְוָכָכה ִהיא ִהְפִסיָדה ֶאת ּכָ
ִאּלּו ָהְיָתה ֵאיזֹו ְנֵמָרה. ֲאָגה ּכְ ָ ּשׁ ְגַלל ֶהָלה ׁשֶ ּבִ

ְגָמא ֲעַלִים ִעם ַהּדֻ ָבה ַעל ַהּנַ ְחׁשָ ְוַהּמַ
ָתה ַלִחּיּוְך ז ְקִנּיֹות ָעׂשְ ְרָכּ ֶמּ ֵמר ַבּ ל ַהּנָ ׁשֶ
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יד י ְלַהּגִ יׁש ּכִ ּכִ ּמַ מֹו ָנָחׁש ׁשֶ ל ּכְ ּתֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ
יק ְפֵרִחי ַקל ַעל ַנֲעַלִים ָאְפָנִתּיֹות ִעם ׁשִ

ֶהְחִליק מֹו ָנֵמר ׁשֶ ֵהן מְסָטִניְסָלבּוב ֶזה ּכְ ׁשֶ
ִביל ׁשְ ֶהְחִליק ׁשּוב ְלָנֵמר ּבִ ְלָנָחׁש ׁשֶ

ָהָאְפָנה ָהעֹוָלִמית.

ִלי אֹוְרֶיְנַטְצָיה ֲאָבל ִעם דֹוְרָקה ִהיא ּדֹוָדה ּבְ
ְזָודֹות         ָקרֹוב  ֵלב אֹוֵהב ׁשֹוֶמֶרת ַעל ַהּמִ

ָכל ָמקֹום ִבים ּבְ ּנָ י ֵיׁש ּגַ ָקרֹוב ּכִ

ָהָיה ָבר ֹלא ַמה ׁשֶ רֹון ּכְ ּכָ ַהּזִ

ׁש ְרפּוָאה        דֹוְרָקה ּפֹוָלִנית ִמְתַעּקֵ ֶעֶלם־ֵחן ּבְ
ֶפן         ְוָכָכה  ט ְלֶצֶמר־ּגֶ ּדֹוָדה רֹוָצה ֶרֶצּפְ

ֶהֱאִמיָנה

ֶמת ֶיְסֶקגֹו ִמְצַטּלֶ ת סֹוּבְ ּנַ ַקִז'יְמֵיז'ֹוְבְסָקה ּפִ ּבְ
ל ִזיגֹו ֵפִניק ְסָעָדה ׁשֶ ַהּמִ

ִאיַבאנֹו־ְפַראְנקֹוְבְסק צֹוֶנֶנת ֶמׁש ּבְ ֶ ַהּשׁ
ִריָטה ְקִריָרה ַעל ַהֶסיָנה מֹו ַמְרּגָ ִהיָרה ּכְ ּבְ

ת ַקִז'יְמֵיז'ֹוְבְסָקה  ּנַ טֹוֶרגֹו ֶאָחד ּפִ ְרחֹוב ּבַ ּבִ
ִני  ֵ קֹוָמה א' ִמעּוִטים ְמִריִחים ֶאָחד ֶאת ַהּשׁ

חֹות ת ּפָ ת, ּבַ ֹלמה, ֶאְתָקה ֵאׁשֶ א ׁשְ ל ַאּבָ א ׁשֶ ִאּמָ
ה ָאחֹות נֹוֶזֶפת  ָנה ֵלָאה אּוַלי עֹוד יֹוֶנֶקת, ְוּפּוּפָ ָ ִמּשׁ

ן ָחֵמׁש  יָעה, ּוַבֲעָלּה יּוֶלק          וקּוּבּוׁש ּבֵ ּומֹוׁשִ
ַבִית  ְדיֹוָטה ְרִביִעית ּבְ ים ּבִ בּוׁשִ ל יּוֶלק ּכְ א ׁשֶ ְוִאּמָ

ָיִחיד ִעם ַמֲעִלית        

רֹון. ֹלמה ֵיׁש ִזּכָ א ׁשְ ָלַאּבָ
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ִפיָה  ִלי אֹוְרֶיְנַטְצָיה      ּבְ ּדֹוְרָקה ִהיא ּדֹוָדה ּבְ
ַח ֲעִליל ְמַנּצֵ ֹלמה ּבַ א ׁשְ ַאּבָ

ִרים           ֵאיֹפה ָהְרחֹוב יׁשָ ּמֵ ִית ּדֹוָדּה ְמׁשֹוֵרר ּבַ ּבַ ּבַ
ה אֹוָתּה ֲאִני אֹוֵהב? ְלּדָ ִית             ֵאיֹפה ַהּיַ ֵאיֹפה ַהּבַ

ה  ים ַמֲעׂשֶ ן ָיפּו ִמְנָעֶליָה, ֲעֵרַמת ִחּטִ ֵ ל ַהּשׁ ַעל ִמְגּדַ
יִמיָנּה ֲעִסיס ָחָלב         ָמר קֹוָמָתּה, ּבִ ּול ַעל ּתָ ִלְסטּות ְלִבּשׁ

ַחְקָלאּות ְלָעד                ּבְ ְיָלה ִמן ַהּגִ ּלַ ת ּבַ ּגֹוֶלׁשֶ

אֹוֶדָסה  ָרה ַהּיֹום ּבְ טֹוְשָקה ְלִביְצָקה ּגָ
יר ל נֹוְצִרי ָעׁשִ ת ׁשֶ ַעם ָהְיָתה ּבַ ֲאָבל ּפַ

ֶמן ֶשּׁ מֹו ֶשׁ ָקה ּכְ ִהְתַחּלְ ְסָטִניְסָלבּוב ִלְפֵני ׁשֶ ּבְ
ק ַעל ַמִים ְלִאיַבאנֹו־ְפַראְנקֹוְבְסק ִמְתַחּלֵ

ִלי אֹוְרֶיְנַטְצָיה ְוָהְלָכה ִעם ּדֹוְרָקה ּדֹוָדה ּבְ
ִית ִהיא ִניְמָפה ּבַ טּון         ּבַ ל ֶנּפְ ְרָחץ ׁשֶ ְלֵבית ַהּמֶ

ְטיֹות. ה ַאְמּבַ ּמָ ּה ְוָהיּו ָלּה ּכַ ְלַבּדָ

ה ֵפהִפּיָ ריְנג ַהּיְ יּבְ ל ְפריְדָקה ּבִ יָרה ׁשֶ ּדִ ּבַ
ִים ּנַ ל ָהרֹוֵפא ׁשִ א ׁשֶ ּסֵ ֵהִזיזּו ֶאת ַהּכִ

ל ים ׁשֶ ָרׁשִ ָ ּיּוב ֵמַעל ַהּשׁ ל ּבִ ַחת ׁשֶ ֵהִרימּו ַצּלַ
ֵדי  ִניָמה ּכְ ֹלמה ָזַחל ּפְ א ׁשְ אּוְקָרִאיָנה ְוַאּבָ

ְרֶאה           ָהַאְקְצָיה ֹלא  ָהַאְקְצָיה ֹלא ּתִ ׁשֶ
תֹוַלַעת ַעד ִאיׁשֹון  הּוא ּכְ ׁשֶ ָרֲאָתה ּכְ

תֹוְך ַהְפָרׁשֹות ְונֹוְזִלים ּוָפַגׁש  ִביׁש ּבְ ַהּכְ
ל  ְכֶסה ׁשֶ ָעָלה ְיהּוִדי ְוהּוא ֵהִרים ֶאת ַהּמִ ּתְ ּבַ

ִביׁש ְוָטַרק. ֶאְמַצע ַהּכְ ּיּוב ּבְ ַהּבִ
ְוֹלא ָרָצה.

ל ַאֲחֵרי  ֶאְקסֹודּוס ׁשֶ ֶקֶרן ָזָהב אּוְקָרִאיִנית ּבְ
ִביׁש ְלַהִליץ'  ִניָסה ַעל ַהּכְ ה ּכְ ֹוֵטף עֹוׂשָ ם ַהּשׁ ׁשֶ ַהּגֶ

ִרים  ת ַקְרָקִעי ֶעׂשְ ם ַמֲעָבר ּתַ ְבָצר ִנְסּתַ ּוַבּמִ
ְסָטִניְסָלבּוב  ִקילֹוֶמֶטר ַעד ְרחֹוב ַהליְצִקי ּבְ

ם ְלִאיַבאנֹו־ ׁשֶ מֹו ַמִים ַעל ְמִעיל ּגֶ ָקה ּכְ ִהְתַחּלְ ׁשֶ
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ף ה ֵאינֹו ִמְתַקּצֵ ְפַראְנקֹוְבְסק והְדְנֶייְסֶטר ְלַמּטָ
ית ֵאינֹו ָאחּוז ִעְוִעים              קּוֶמץ ָאֶלף ּבֵ

ת ָחֵמׁש  ה'ֶלה ּבַ ַלע ֶאל ִקְרּבֹו ֶאת ַחּנָ ִאּלּו ֹלא ּבָ ּכְ
הֹות ל ֶגניה ִאּמָ ַבע ׁשֶ ת ׁשֶ ה'ֶלה ּבַ יָנה וַחּנָ ל ּבִ ׁשֶ

ָדם ה ּכְ ֵחיק ֵריק          ַהֲחִמיָצה ֲאֻדּמָ ָלכֹות ּבְ ֻמׁשְ

ִליִני ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ִאיְנֶטְרַנְציֹוָנִלית ֶרִמיְשׁ ּפֶ
ֶנת ָחִליל והֹוָלה־הֹוּפ  ַמְפִריָחה יֹוִנים ִמְפֶרְסקֹו ְמַנּגֶ

י ּפֹוֲעֵלי ָהעֹוָלם ִהְתַאֲחדּו  ּבֹוִלים               ּכִ ְוׁשִ

ָכה ׁשֹוֶכֶבת ָלּה אּוְקָרִאיָנה ַעל ִמיׁשֹוִרים ּכָ
ְרָמִנים ַעם ִעם ּגֶ ֶרְך ִלְלבֹוב ּפַ ּדֶ ים ּבַ ְיֻרּקִ

י. ֵני ִצּדֵ ְ ַעם ִעם רּוִסים        ַוֲאָוִזים ִמּשׁ ּפַ

ן ל ַהַחּזָ ִזי ׁשֶ ְרּכָ אּוָלם ַהּמֶ בּו ּבָ ִמְמָטִרים ָנׁשְ
ים ּבֹוֲאָכה טּו ַעל ָיִמים ַרּבִ ּוְסִפינֹות ָצד ׁשָ
ֲארֹון ִני ּבַ ר ׁשֵ ר ִראׁשֹון, ַמֲעלֹות, ַאְלּתָ ַאְלָתּ

ה אֹוְכָרה־ְלָבָנה  ֹקֶדׁש.          ׁשּוִטי ׁשֹוִטי ֳאִנּיָ
ם  ּלָ מּו ּכֻ ֶחיָה ִנְרּדְ ל ֶסִביְלָיה ַמּלָ ָקֵרָנה ׁשֶ מֹו ַהּמַ ּכְ

יְקִטים  ֲעָזָרה ַעל ּדִ רּוזֹות ּבַ ַסְפָסֶליָה ֵעץ ְנׁשֹוֶתיָה ּפְ
ר ר ִמְסּפָ ּגָ ם ַהּנַ ְפִניֵמיֶהם ָרׁשַ ּבִ

ִרים ֶאֶלף ְיהּוִדים  ֵמָאה ֶעׂשְ
ים  ּקִ ַקֵרָנה של ֶסִביְלָיה ְוָרִהיֶטיָה ּדַ מֹו ַהָמּ ֵאָרּה ּכְ אֹוְכָרה־ָלָבן ּפְ

מֹו ְמֵהָרה ְלכֹוֵבׁש ָזר ּכְ ְנעּו ּבִ ּלֹא ַיְפִריעּו ָלֲאָרִעּיּות ְוִיּכָ ׁשֶ
ְסִקיָטה ּוְבַטּבּוָרּה ַנְצרּות ִהיא  ְכְנָעה ַהֶמּ ּנִ ׁשֶ

ה ְרִעיעּות ְבִעיָטה ַקּלָ ָאֵסף ּבִ ֶנַצח            ּתֵ
י ַצר ַעל אּוָלם  י־ֵג'י קֹוָזִקית ּכִ ִלְמדּוַרת ּדִ

ִלּבֹו ְבִריִרית ּבְ ת ְקִריְסָטל ׁשַ ֶאֶלַגְנִטי ִעם ִנְבֶרׁשֶ

ה ְרקּוַמת ָזָהב ִמְנַחת ִנּצֹוִלים ֻחּלָ ֹרֶכת ּכְ ַאְך ּפָ
ַלֲארֹון ֹקֶדׁש 
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י ּוְלָטן ַהּתּוְרּכִ ל ַהּשׂ ּתֹו ׁשֶ רֹוְקֶסָלָנה ִאׁשְ
רֹוָגִטין. יָלה אּוְקָרִאיִנים ּבְ ִהּצִ

ַמל.  ר ֲחנּות ַחׁשְ ְרחֹוב ַקִז'יְמֵיז'ֹוְבְסָקה ֶעׂשֶ ּבִ
ת סֹוגֹוְסֶקבֹו ִפּנַ ִבים ִהְפָנה. ּבְ ם ַהּתֹוׁשָ ִמְרׁשַ

ַחת ֲחנּות ה ֻמּנַ לֹוׁש ַמְדֵרגֹות ְלַמּטָ ֹמאל ׁשָ ִמּשְׂ
ַמל. ַחׁשְ

חּות יִז'יְנְסָקה ָמלֹון אּוְניֹון, רֹוֵמיאֹו ּפְ ְרחֹוב ַסּפִ ּבִ
ל ֲחנּות ת ׁשֶ ל ְויּוְלָיה ּבַ קֹוָמה ִעם מֹוִניִטין ְמֻדְלּדָ

ים ַאֲהָבה ַאֲחרֹוָנה יִרים עֹוׂשִ ַנֲעַלִים ֲעׁשִ
ִעים ׁשְ ִדים          ּתִ ִדים ְלהֹוִרים ִמְתַנּגְ ּוִמְתַאּבְ

ָרה ֲאחּוִזים ֹחֶמר  ל ֲעׂשָ ְלׁשֵ ֲאחּוִזים ֹחֶמר ְמׁשַ
ְתעֹוְרִרים ֶאל  ּמִ ים ֶאת רֹוֵמיאֹו ְויּוְלָיה ׁשֶ ַמְרּדִ
ל ְסָטִניְסָלבּוב צֹוָאָתם ְלקֹול ְצחֹוָקּה ׁשֶ ּבֶֹקר ּבְ

ֶמן ַמְחִליק ַעל ַמִים ֶ ּשׁ מֹו ׁשֶ ֶהְחִליָקה ּכְ ׁשֶ
פּוַית טֹוָבה ְלִאיַבאנֹו־ְפַראְנקֹוְבְסק ִעיר ּכְ

ְלַאֲהָבה

ֹלמה אֹוֵהב ֶאת ֶהָלה, רֹוַקַחת, ָאחֹות  א ׁשְ ַאּבָ
ָנה ֵמֵאם ַאֶחֶרת. ִרים ׁשָ ֶעׂשְ דֹוָלה ּבְ ְמֻיֶחֶדת ּגְ

ל  ּסַ ּדֹוְרָקה ּדֹוָדה ַעְלָמה           ָיָדּה ִעּנּוִגים ּבַ
יָנזֹוִנים ְרקּוִמים  ין חֹוִחים קֹוְמּבִ ים ּבֵ ּנִ ׁשֹוׁשַ ּכְ

ית             ְלַחּמּוֶקיָה ַעד יֹום  ֶאת ֶהָלה ִאיׁשִ
יל ִביָסה            ֶאּפִ ּכְ

ְקִליק.   Canon אֹוטֹוָמִטית.

ים ֶאֶלף.  לֹוׁשִ ְ ַאַחת ִמּשׁ
ַעד  ל הרּודֹוְלְפס־מיֶלה.        ִמּבַ ַער ׁשֶ ְלַיד ַהּשַ
יָטה ָחָלב ַחם ְוֶחְמָאה  י־קֹוְנֶצְרִטינֹות מֹוׁשִ ְלַאְנׁשֵ

ָרָתּה.  ֶאֶבן רֹוֶצֶצת ַהּכָ
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ֵרה ים ֶעׂשְ ּתֵ ת ׁשְ ה ּבַ ָצִריְך ְלָהִבין.         ַיְלּדָ
ַחת ַמְגְלֵבי  ֹחר ּתַ א ְוָחָלב הֹוֵפְך ׁשָ רֹוָצה ִאּמָ

מּורֹות ֵעיֵניֶהם יֹוְרדֹות ָלֶהם  ׁשֹוְמִרים          ׁשְ
ַעד ָהָאֶרץ

ֵרה  ֵתים־ֶעׂשְ ת ׁשְ ה ּבַ ָצִריְך ְלָהִבין.          ַיְלּדָ
עֹוָלם  ֶמת ּבְ א ַעל ָחָזּה ִנְרּדֶ ל ִאּמָ ְלּגֶֹלת ׁשֶ ֶסת ּגֻ ְמַפּיֶ

ֶבר ֹלא ָקָרא              ּוַבַחּלֹונֹות  ן               ַהּגֶ ָיׁשָ
ָלתֹות ִנְנֲעצּו רּוחֹות ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות.         ּוַבּדְ

ֵרה ַמְפִסיָקה ִלְנׁשֹם  ֵתים־ֶעׂשְ ת ׁשְ ָצִריְך ְלָהִבין. ּבַ
י ָבּתֵ ִרּיֹות              ּבְ חּוץ ֶאת ַהּיְ ָעקֹות ִמּבַ ֶאת ַהּצְ

מֹות ְרֵזַח ׁשֹוִתים ְלִעּלּוי ְנׁשָ ַהּמַ
ּסּו        ַאל ּכִ ַמְרטּוִטים ׁשֶ ָבר הֹוִרידּו ֵחֶלק ֵמַהּסְ ּכְ

ה ַהּזֹו!  ְלּדָ ַלח ָיְדָך ֶאל ַהּיַ ׁשְ ּתִ
ְוָעְצרּו.

ים ֶאֶלף. לֹוׁשִ ְ ַאַחת ִמּשׁ

מֹוָנה ִמיִליֶמֶטר ִרים ּוׁשְ ה ְרָחָבה ֶעׂשְ ְקִליק. ֲעָדׁשָ

ג ּבְלבֹוב  ָבה ֵחרּות ַעל ּגַ ל אֹותֹו ְזַמן ָיׁשְ ּכָ
יָה ְחּתֶ יִמיָנּה מּוֶרֶמת ּוִמּתַ יד ּבִ את ַלּפִ נֹוׂשֵ

רּוׁש ארֹוק. ִעם ִרׁשְ ל ּבָ ִויִלים ׁשֶ ארֹוק. ִעם ּגְ ּבָ
ארֹוק       ְוזֹו ל ּבָ ְמָחה ׁשֶ ארֹוק. ִעם ׂשִ ל ּבָ ׁשֶ

ְכָלל אּוְקָרִאיָנה. ּבִ

ֵרה  ֵתים־ֶעׂשְ ת ׁשְ ה ּבַ ָצִריְך ְלָהִבין.           ַיְלּדָ
י ִליׁשִ ְ ָיְכָלה ָלַרְיְך ַהּשׁ

ל רֹוְקֶסָלָנה ּוְדבֹוָרה ַחּלֹון ׁשֶ אֹור מּוָפז ּבַ
ְרָחה ה ָאֵכן ּפָ טּול ָלָבן                    ַהִחּטָ ּבְ

ב ּצָ ה ִפיְנק ַהּקַ ֹלמה ּוֹמׁשֶ א ׁשְ אּוְקָרִאיָנה ְוַאּבָ ּבְ
ְסָטּפֹו  י ּגֶ ֶהֱאִכיל ַאְנׁשֵ ֶדה ׁשֶ ָשׂ ּפּוֵחי־ֲאָדָמה ַבּ ֵהִניבּו ּתַ
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ַרַעת  ּתָ ַרַעת ּוִמׂשְ ּתָ ה.         ֶחְלָקה ְרָחָבה ִמׂשְ ּטֶ ּמַ ּבַ
ְך  ּורֹות נֹוׁשֵ ּשׁ ֵרץ ּבַ ל ְקִריֶגר ִמְתּפָ ַדִים וֶרְקס ׁשֶ ּיָ ְוֵהם ּבַ

ָעִלים  ל ּבְ ל ְיהּוִדים ְלקֹול ְצחֹוָקם ׁשֶ ִדּמּום ֵריַח ׁשֶ ּבְ
ים ֶאת ֶרְקס. ׂשִ ֹלמה ֵמִקיא          ְמַחּפְ א ׁשְ ְוַאּבָ

ִמי ָרָאה ֶאת ֶרְקס? ִמי ָרָאה ֶאת ֶרְקס?
ב ֶנְחַרד ַלֲהָקאֹות  ּצָ ה ִפיְנק ַהּקַ ּוֹמׁשֶ

ָאז ַמה ִאם ְקָצת ָמתֹוק?

ינֹוק           ֵאם ּדֹוְלֶצ'ה ָמִרָיה חֹוֶבֶקת ּתִ
ֶיָטה ִ ְפּ עֹוָלם נֹוְצִרי        ּדֹוְלֶצ'ה ָמִרָיה ִבּ

ָלה ָיָלה ָקאּפֶ ּבְ ַמְרִהיָבה מּול ִיּסּוִרים ּבַ
ָבר ְרּבּוִתי ֵאָליו עֹוִלים ּכְ יא ּתַ ׂשִ ל ּבֹוְים ּבְ ׁשֶ

ָנה ע ֵמאֹות ׁשָ ַאְרּבַ

ִמי ָרָאה ֶאת ֶרְקס? ִמי ָרָאה ֶאת ֶרְקס?

אן ה ֲאדֹוִנים ּוְגָברֹות ֹלא ַלֲעֹמד ּכָ ׁשָ ַבּקָ ּבְ
ָטָרה ָהאּוְקָרִאיִנית ׁשְ ה ַהּמִ ם ֶזה ַמּטֶ ּוְלַצּלֵ

אן ה ֲאדֹוִנים ּוְגָברֹות ֹלא ַלֲעֹמד ּכָ ׁשָ ַבּקָ ּבְ
ֹלמה ָאדֹון ֹלא  א ׁשְ ם                ַאּבָ ּוְלַצּלֵ
ֶדה  ֹלמה ֵמַהּשָׂ א ׁשְ ם                 ַאּבָ ְמַצּלֵ

ְסָטּפֹו  ה ַהּגֶ ל ַמּטֶ ּפּוֵחי ֲאָדָמה ׁשֶ ל ַהּתַ ׁשֶ
ק ַעל ַמִים  ֶמן ִמְתַחּלֵ ֶ ּשׁ מֹו ׁשֶ ק ּכְ ִהְתַחּלֵ ׁשֶ

ׁש ֹלא  ּקֵ ָטָרה אּוְקָרִאיִנית ִמְתּבַ ה ִמׁשְ ְלַמּטֶ
ם ְלַצּלֵ

יְזָיה יל  ַעד ִקיְרּגִ ֶעֶלם־ֵחן ְודֹוְרָקה ּדֹוָדה ִעם ֶאּפִ
ם ִסיִפיִליס ִמּדֹור י־ַעִין            ׁשָ ֻחּלֵ ְגַלל ּכְ ּבִ
ְרפּוָאה ְלדֹור             ֹלא ֵריָקא              ּבִ
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ְתלֹול  ִמּ ָהִרים ַנִרין ּבַ בֹוָהה ּבֶ ְפרּוְנֶזה ּגְ
ִלי  ִצּפֹוִרים ְוֻרּדֹות        ְלדֹוְרָקה ּדֹוָדה ּבְ

אֹוְרֶיְנַטְצָיה ֵעיַנִים ֲאסּורֹות ַעל סּוס, חֹוָצה ְנַהר 
ָלִעים  ּסְ ב           רֹוֵתַח ּבַ ְרִאי ַעל ּגַ ַנִרין ִפּ
ים ָבׂשִ ְתלֹול            ּכְ ּמִ ִצּפֹוִרים ְוֻרּדֹות ּבַ

               ֲחֵלב סּוִסים              

ִני  יֹום ׁשֵ ים ָהְלכּו ּבְ ה ַמִים ִמיֶנָרִלּיִ ַהְרּבֵ
ִרים ֶאֶלף ְברֹות ַאִחים        ֵמָאה ֶעׂשְ ְגַלל ַהִקּ ּבִ

מֹו  ֶהְחִליָקה ּכְ ִביָבה ְוְסָטִניְסָלבּוב ׁשֶ ַרק ַהּסְ
ק ַעל ַמִים ְלִאיַבאנֹו־ְפַראְנקֹוְבְסק ֶמן ִמְתַחּלֵ ֶ ּשׁ ׁשֶ

רֹוְנָזה ַעל ִקְברֹו  יׁש ִמּבְ ּטִ ֶבר ָחָדׁש אֹוֵחז ּפַ ּגֶ ׁשֶ
ִדים, ׁשֹוֵתק  ֶטַבע ּוְבַתְרּבּות ֻמְקּפָ ְלבֹוב, ּבְ ֹפָאר ּבִ ַהּמְ

י  ְרׁשֵ בֹות ׁשָ ֵריָאִליְזם ַעל ַעְצמֹות ְיהּוִדים ְמֻרּבָ
ֵמי ַחת ׁשְ ׁש ּתַ ל ֱאֹלִהים ַחּלָ ב ָרִגיל ׁשֶ ֵעׂשֶ

ְרִנים  ִריטֹות ִצּפָ ָנַפִים ׂשְ ק ּכְ ַ אּוְקָרִאיָנה          ַמּשׁ
ְרד  ה ְלָאַוְנּגַ רֹוֶלָטִרּיֹות צֹוְררֹות ִחּטָ ּוְפֶרְסָקאֹות ּפְ

י. רּוִסי ִעּלִ

ָעָרּה ַער חֹוֶפֶפת ׂשְ ּיַ ים ֶאֶלף ּבַ לֹוׁשִ ְ ַאַחת ִמּשׁ
ָעִלים  ה ּבְ ּסָ ָלִגים ִמְתּכַ ֵמי ׁשְ ּבְ

ַער  ּיַ ה ּבַ ה ֲאֻדּמָ ּפָ ָצִריְך ְלָהִבין                 ֵאין ּכִ
ים      ֲעֵרַמת ָעִלים ּקִ ית ַמְמּתַ ה ֵבּ ֶהְנֶזל ּוְגֶרֶטל ְוִאיְצקֹו ְוַחּיָ

ים ֶהָעִלים  ְרׁשִ רּוַח             ְמַרׁשְ ְלֶהָלה הּוא ֶקֶבר ּבָ
ַוואֹוֶצ'ה ַיַער ּפַ ּבְ

ם  ר ִחּיּוִבי        ּגַ ֶהְקׁשֵ ִאיְנֶטִליֶגְנְצָיה ִהיא ּבְ
ְקָברֹות ַאִחים  ּבִ

ה ְלּבּול ַהּזֶ ִבים ַיְלּדּות           ֶאת ַהּבִ ִאם חֹוׁשְ
ים סֹוֲחרֹות  ּקִ ְרּדַ ל ּדַ רּוטֹות ׁשֶ ִים ׂשְ ְרּכַ ין ּבִ ּבֵ
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ן ּמָ ת ׁשֻ ּיַ ַעְרמֹוִנים ִעם רֹוְקִחים ְלַתֲעׂשִ

הּוִדים טֹוב. ֲאָבל ֶזה ָהָיה עֹוד ִלְפֵני ֱהיֹות ַהּיְ
ֵעֶסק. ּבָ

ְנִזיִרים רֹוְדִפים ַאֲחֵרי ַעְרמֹוֵניֶהם ִויָלִדים

ל אּוְקָרִאיָנה ִפים חֹוִצים ֶאת ָהֲאִויר ׁשֶ ֲעַטּלֵ
ים ֶהָעִלים  ְרׁשִ ּוּוִנים            ְמַרׁשְ ָכל ַהּכִ ּבְ

ַוואֹוֶצ'ה ַער ּפַ ּיַ ּבְ


