
ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה 

ַׁשָּיְך ְל ________________________

ִאית  ֲעָרָכה ַהֲחׁשָ ל ַהּמַ ִסּפוָּרּה ַהִהיְסטוִֹרי ׁשֶ
י  ל ָהַרבִּ נִצּוּחוֹ ׁשֶ ָלִעים, בְּ ִהְתנֲַהָלה ֵמֲאחוֵֹרי ַהּקְ ׁשֶ

ָּחוֹן  גַת ַהנִּצ ָׂ י ָהַריַי"צ נ"ע, ְלַהּש "בּ נ"ע וְּבנוֹ ָהַרבִּ ָהַרׁשַ
ַלת ָהָעם  ֻפְרָסם וְַהצָּ יְִליס ַהּמְ ט בֵּ ּפָ ִמׁשְ ֵמיִמי בְּ ְ ַהּשׁ

ים. ְקדִּ ם נוָֹרִאית וְַחְסַרת ּתַ ַהיְּהוִּדי ֵמֲעִליַלת דָּ

 ִמְסְּתֵרי 
ֲעִליַלת ֵּבְיִליס
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ָהִאיְמֶּפְרָיה ָהרּוִסית ַּתַחת 
ִׁשְלטֹון ַהָּצאר ִניקֹוַלאי ַהֵּׁשִני.

ַמְרְּתֵפי ַהֵּמאֹות ַהְּׁשֹחרֹות. ִאְרּגּון ַאְנִטיֵׁשִמי ַרְצָחִני, ֶׁשִּבֵּצַע ּפֹוְגרֹוִמים נֹוָרִאִּיים ֶנֶגד ְיהּוִדים. 

ן.  ב ְמֻסּכָ ּצָ  ַהּמַ
רּוחֹות ֲחָדׁשֹות 

ְרָלֶמְנט.  ּפַ בֹות ּבַ ְמַנּשְׁ
ַחְבֵרי ַהּדּוָמה 

ל ֶאת  ׁשֹוְקִלים ְלַבּטֵ
ב. חּום ַהּמֹוׁשָ ֵזַרת ּתְ ּגְ

ִפים יּוְכלּו  ֻטּנָ הּוִדים ַהּמְ ָמה?! ָמה?! ַהּיְ
דֹולֹות,  ָעִרים ַהּגְ נּו ּבֶ ָלגּור ִאּתָ

מֹונּו?  ׁש ּכָ ִמְסָחר, ַמּמָ ַלֲעֹסק ּבְ
ְזָוָעה!

א רּוְסָיה.  ִבים ְלָהֵגן ַעל ִאּמָ ַחּיָ
הּודֹוִנים  ָנה ָאסּור ַלּיְ ָבר 120 ׁשָ ּכְ
ֲחלֹות  ֹזָהִמים ְלָהִפיץ ֶאת ַהּמַ ַהּמְ

ֲעֶלה.  נּו ַהּנַ ֶקֶרב ַעּמֵ ֶהם ּבְ ּלָ ׁשֶ
ה. ּנֶ ּתַ ה ִיׁשְ ּזֶ ָאסּור ׁשֶ

ין  יַרי. ַנְמּתִ ַסְבָלנּות ַיּקִ
ה  ז, ְוָאז ַנּכֶ נּות ּפָ ּמְ ְלִהְזּדַ

הּוִדים  ֶהם ְללֹא ַרֲחִמים. ַהּיְ ּבָ
לּו ַעד ָעָפר! ּפְ ָהֲארּוִרים ֻיׁשְ
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 ְמִליַאת ַהּדּוָמה, ַּפְרָלֶמְנט ָהִאיְמֶּפְרָיה ָהרּוִסית. 
נֹוַסד ְּבַמָּטָרה ְלַהְרִּגיַע ֶאת ַהִהְתַנְּגדּות ָּבָעם ַלִּׁשְלטֹון ֶהָעִריץ 

ְוָהרֹוָדִני ֶׁשל ַהָּצאר. 

ים ִריִמיִטיִבּיִ יםּפְ ִריִמיִטיִבּיִ ּפְ

ם  ם  ְצֵמֵאי ּדָ ָרִזיִטים ְצֵמֵאי ּדָ ָרִזיִטיםּפָ ּפָ

ּבֹוְגִדיםּבֹוְגִדים

ּכֹוְפִרים ּכֹוְפִרים 
ֶנֱאָלִחיםֶנֱאָלִחים

ִמים  ִמים  ַאְנִטיׁשֵ  ַאְנִטיׁשֵ
ֲחׁשּוִכים ֲחׁשּוִכים 

ְתרֹונֹות ֵמֵעֶבר  ׂש ּפִ ה ָלנּו ְלַחּפֵ ָלּמָ
ָאנּו ְזקּוִקים לֹו  ם. ָהאֹוָצר ׁשֶ ַלּיָ

רּוְסָיה. נּוַכל  אן. ֶאְצֵלנּו ּבְ ִנְמָצא ּכָ
ִלית ְלִמיְליֹוֵני  ְלּכָ ְלָהִביא ְרָוָחה ּכַ

ִבים! ּתֹוׁשָ

ר ְלבֹוְגִדים  לֹא ְנַאְפׁשֵ
מֹוֶכם ְלַזֵהם ֶאת  ּכְ
אר,  ַמְמֶלֶכת ַהּצָ

כֹוְפִרים  ָירּום הֹודֹו, ּבְ
ׁשּו. ּיְ ְתּבַ ֲחׁשּוִכים. ּתִ

הּוִדים  ם ְלַגְמֵרי. ַהּיְ ְעּתֶ ּגַ ּתַ ִהׁשְ
ֶעֶצם,  ִהְרִעילּו ֶאת מֹוֲחֶכם. ּבְ
ֲחדּו ֶאְתֶכם.  ם ׁשִ אּוַלי ֵהם ּגַ
ים... ִמיד עֹוׂשִ ֵהם ּתָ מֹו ׁשֶ ּכְ

הּוִדים  רּוַמת ַהּיְ ּתְ
ָלה ִהיא  ְלּכָ ַלּכַ
ֲעצּוָמה. ְלָכל 
ֵהם  ָמקֹום ׁשֶ
יִעים, ֵהם  ַמּגִ
ם  ְמִביִאים ִאּתָ
ְגׂשּוג.  ָרָכה ְוׂשִ ּבְ
ר  ַעם ָנבֹון ִויׁשַ

ֶרְך.  ּדֶ
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 ַהס. 
ֵאיזֹו ִהְתַנֲהגּות 

יֶתם ֶאת  ּזִ ה. ּבִ ְמִביׁשָ
ַהּדּוָמה!

ר ַעד  ב ִנְסּגַ ַהּמֹוׁשָ
ה! ְלהֹוָדָעה ֲחָדׁשָ

יּוָקאנֹוְבָקה, ַּפְרְּבֵרי ִקֶיב. ד' ִניָסן תרע"א.

פֹור סֹוף-סֹוף ֵמֲאחֹוֵרינּו.  ַהּכְ
ל  ְרּבֵ ָבר ִנְמַאס ִלי ְלִהְתּכַ ּכְ

ַפִים. ְמִעיל ּוַמּגָ ּבִ

ֵסיי, ִנְרֶאה אֹוְתָך ּתֹוֵפס  ַאֶלּכְ
ְצִליַח. אֹוִתי. ִאם ּתַ
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ָא ָהּה ָהּה ָהּה 
הּו.  ם ִמיׁשֶ ׁש ׁשָ ּיֵ ב ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֵ

הּוא לֹא ָזז.

ֵסיי. ָמה ָקָרה ְלָך?  ַאֶלּכְ
ֵחק אֹו לֹא.  ה ְמׂשַ  ַאּתָ

ָבר! ָבר!ּבֹוא ּכְ ּבֹוא ּכְ
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ה.  ׁשָ ַבּקָ ם, ּבְ ל ְלׁשָ ּכֵ ְסּתַ ַאל ּתִ
אן ַמֵהר  רּוץ ִמּכָ ּנָ ַדאי ׁשֶ ּכְ

ָטָרה. ׁשְ ד ַלּמִ ְוִנְקָרא ִמּיָ

ן  ַנַער ָצִעיר, ּבֵ ר ּבְ ְמֻדּבָ
ִבים  ְלַבד. ָאנּו ַחּיָ 12 ּבִ
יַע ְלֵחֶקר ָהֱאֶמת.  ְלַהּגִ
ה  ֲעׂשֶ ה ֶאת ַהּמַ ָעׂשָ ִמי ׁשֶ
ה  ע ְוָהַאְכָזִרי ַהּזֶ ְפׁשָ ַהּנִ
ין.  ב ָלֵתת ֶאת ַהּדִ ַחּיָ

יָטן.  בֹוד ַהחֹוֵקר, ְסִליָחה, ָקּפִ ּכְ
יָמה.  ׂשִ ֲאִני ֵמִטיל ָעֶליָך ֶאת ַהּמְ
ִצ'יְנְסִקי  ל ַאְנְדֵריי יּוׁשְ מֹו ׁשֶ ּדָ
נּוַח ַעד  זֹוֵעק ֵאֵלינּו. ַאל ּתָ

ְתָעב.  ה ֶאת ָהרֹוֵצַח ַהּנִ ַגּלֶ ּתְ ׁשֶ

ד.  ַפּקֵ ְתָך ַהּמְ ד. ִלְפֻקּדָ ַפּקֵ ְתָך ַהּמְ ִלְפֻקּדָ
ה. ֶדק ֵיָעׂשֶ ה.ַהּצֶ ֶדק ֵיָעׂשֶ ַהּצֶ

ּתֹוָדה ָלֶכם. ָהָעם ָהרּוִסי 
ֲאִסיר ּתֹוָדה.
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אן?   ָמה ֵיׁש ָלנּו ּכָ
ֶזה ִנְרֶאה ְמַעְנֵין.

ַז'אְנָיה, ַז'אְנָיה. הּוא ָהָיה ֶהָחֵבר ַהּטֹוב 
ַיַחד.  ל ַאְנְדֵריי. ֵהם ָעׂשּו ַהּכֹל ּבְ יֹוֵתר ׁשֶ ּבְ

יִטים.  ְנּדִ ַהּכֹל. ֲחבּוַרת ּבַ

ַקח, 
ָמה עֹוד 

ה יֹוֵדַע? ַאּתָ

ִבים ְקָלִסית, ֵמַהּסּוג ַהּדֹוֶחה  ּנָ ְמלּוַנת ּגַ
ֵהר. מּוָנה ַמְתִחיָלה ְלִהְתּבַ ן. ַהּתְ יֹוֵתר. ּכֵ ּבְ

ַהחֹוֵקר ַמְתִחיל 
ֶאת ֲחִקיָרתֹו

ַּכֲעֹבר ִמְסַּפר ָׁשעֹות. 
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