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ַהְּדֻמּיֹות

ָהַאְדמֹו"ר
ַרּבֹו ֶׁשל ְׁשִמיל ַּכץ, ִמַּצִּדיֵקי ַהּדֹור. הּוא ֶׁשָחָזה ְּברּוַח 

ָקְדׁשֹו ֶאת ַּתְהּפּוכֹות ַחָּייו ֶׁשל ְׁשִמיל ִמְּלַכְּתִחָּלה. 
ְׁשִמיל ֵאינֹו ָסר ֵמהֹוָראֹוָתיו ָיִמין ּוְׂשֹמאל.

ַהְנס
חֹר. ִמַּתַחת ְלָחזּותֹו  רֹוֵפא ֻמְמֶחה, ֶׁשִּלּבֹו ָׁשחֹר ִמּׁשְ
ַהֲחִביָבה הּוא רֹוֵקם ֲעבּור ְׁשִמיל ְוַרְעָיתֹו ָּתְכִנּיֹות 

ְזדֹוִנּיֹות ִּבְמֻיָחד.

ַנֲעֵרי ׁשּוַלִים
ְׁשֹלָׁשה ְנָעִרים ֶׁשָּיְרדּו ִמַּיֲהדּוָתם ְּבִעְּקבֹות ְׁשִמיל 

ֹלָׁשה  ַּכץ, ִּבְתקּוַפת ִהְתַרֲחקּותֹו ִמֶּדֶרְך ֲאבֹוָתיו. ַהּׁשְ
ֹלא ָזכּו ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה.

ְׁשִמיל ַּכץ
ְיהּוִדי ָׁשְרִׁשי ֶׁשְּבַנֲערּותֹו ִהְתַרֵחק ִמַּדת ֲאבֹוָתיו 

ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָׁשב ְלמּוָטב. ְּבַתְהּפּוכֹות ַחָּייו ַהַּמְסִעירֹות 
הּוא ִמְתַּגֶּלה ִּבְגבּוַרת ַנְפׁשֹו ּוְבתּוִׁשָּיתֹו.

ְּגרֹוִנימֹו
ְמַנֵהל ֵּבית ַהחֹוִלים, רֹוֵפא טֹוב ִויַׁשר ֶּדֶרְך, ַהְמַסֵּים 
ֶאת ַחָּייו ִּבְנִסּבֹות ְטָרִגּיֹות, ַּתַחת ְיֵדיֶהם ֶׁשל ְׁשַנִים 

ֵמרֹוְפָאיו.

ִּדיָמה
ָקִצין סֹוְבֶיִטי ַאְכָזר ְוַרע ֵלב ִּבְמֻיָחד 

ַהְמֻמֶּנה ַעל ֶאָחד ִמַּמֲחנֹות ָהֲאִסיִרים 
ְּבִסיִּביר. ַאַחת ִמַּמְטרֹוָתיו ִהָּנּה ְלַהְׁשִמיד 

ָּכל ִזיק ְיהּוִדי ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה.

ִרְבָקה ַּכץ
ַרְעָיתֹו ֶׁשל ְׁשִמיל, ְיהּוִדָּיה ֲחָזָקה ְוֵאיָתָנה ְּברּוָחּה 
ּוֶבֱאמּוָנָתּה, ִהיא ָהעֹוֶמֶדת ְלִצּדֹו ֶׁשל ַּבֲעָלּה ְּבָכל 

ַהַּמְׁשֵּבִרים ָהעֹוְבִרים ַעל ֹראׁשֹו.

ִּדיְטִריְך
ֲחֵברֹו ַהּטֹוב ֶׁשל ַהְנס, ַהּׁשֹוֵאף ְלִהְתַמּנֹות ִלְמַנֵהל 

ֵּבית ַהחֹוִלים. ַהְנס ְוהּוא רֹוְקִמים ַיַחד ְמִזָּמה ְׁשָפָלה, 
ָּבּה נֹוֵפל ְׁשִמיל ַּכץ ְּכָקְרָּבן.

מּוָמִרים
ְׁשֹלָׁשה ֲאִסיִרים ְּבַמֲחֵנה ָהֲעבֹוָדה ֵאָליו ִנְׁשַלח ַּגם 
ֹלָׁשה ִמְתַחְּזִקים ְּבַיֲהדּוָתם ְוָׁשִבים  ְׁשִמיל ַּכץ. ַהּׁשְ
ְלמּוָטב, ְּבִעְּקבֹות ְׁשִמיל ַּכץ, ּוְלַבּסֹוף ֵהם ְמַסְּיִמים 

ם. ֶאת ַחֵּייֶהם ַעל ִקּדּוׁש ַהּׁשֵ

ְׁשִמיל ְוִרְבָקה ָּכץ ִצּפּו ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים 
ְוַכֲאֶׁשר  ָּלֶהם,  ִמּׁשֶ ִליָלִדים  ַרּבֹות 
ָיָקר  ְּבאֹוָצר  ָּדָבר  ֶׁשל  ְּבסֹופֹו  ָזכּו 
ָרַקח  ָּבִנים,  ְׁשִליִׁשַּית  ִּבְדמּות 
ָּבִכיר,  רֹוֵפא  ְּגרֹוְסֵנר,  ַהְנס  ֶנְגָּדם 

ְמִזָּמה ְׁשָפָלה.
ְלַהְחִרים  ְוֶהְחִליט  ְׁשִמיל,  ֶׁשל  ַהְּנִדיָרה  ּוֵמֲחִריפּותֹו  ֵמָחְכָמתֹו  ם  ִהְתַרּׁשֵ ְּגרֹוְסֵנר  ַהְנס 
ִּכיָלִדים  ָּבִנים,  ֲחׂשּוכֹות  ְלִמְׁשָּפחֹות  אֹוָתם  ִלְמּכֹר  ְמָנת  ַעל  ָּבָניו,  ְׁשֹלֶׁשת  ֶאת  ְלַעְצמֹו 

ְנִדיִרים ַּבֲחִריפּות ִׂשְכָלם, ְּתמּוַרת הֹון ָעֵתק.
הּוא ָטַפל ַעל ְׁשִמיל ְוַעל ִרְבָקה ֲעִליַלת ָּדם, ִּכי ֵהם ַאְחָרִאים ְלמֹותֹו ֶׁשל ַמר ְּגרֹוִנימֹו, 
ְמַנֵהל ֵּבית ַהחֹוִלים, ּוְלַאַחר ֶׁשִהְטִמין ֶאְצָלם ְרָאיֹות ַמְפִלילֹות, ִהִּציַע ָלֶהם ֶאת "ֶעְזָרתֹו" 
ִהְׁשִאיר  ַהָּבִנים  ְׁשֹלֶׁשת  ְוֶאת  ַלְיָלה,  ְּבִאיׁשֹון  ְלרּוְסָיה  ִלְבֹרַח  ָלֶהם  ִסַּיע  ָהֲאִדיָבה. הּוא 

ֶאְצלֹו.
ַנִים עֹוְבִרים ֶאת ַהְּגבּול, ַמֲעִביר ְׁשִמיל ְלֶנֶגד ֵעיָניו ֶאת קֹורֹות ַחָּייו. ִּבְצִעירּותֹו  ְּבעֹוד ַהּׁשְ
ָסר ִמן ַהֶּדֶרְך ְוִהְתַרֵחק ִמַּיֲהדּותֹו, ְוֹלא זֹו ִּבְלַבד - ֶאָּלא ֶׁשהּוא ָּגַרם ִלְׁשלֹוָׁשה ַּבחּוִרים 

ְצִעיִרים ִלְנֹטׁש ֶאת ָּדָתם ְוֶאת ֱאמּוָנָתם.
א ְלִרְבָקה,  ַּכָּמה ָׁשִנים ְלַאַחר ִמֵּכן, ָׁשב ְׁשִמיל ִּבְתׁשּוָבה ְוָחַזר ְלכּור ַמְחַצְבּתֹו, הּוא ִנּׂשָ

אּוָלם ָּכָאמּור, ֵהם ִהְמִּתינּו ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות ְלִהָּפֵקד ִּביָלִדים – ְוֹלא ַנֲענּו.
ְׁשַוְרֵצר  ְיַרְחִמיֵאל  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ִעם  ִנְפַּגׁש  ְלֶּבְרִלין,  ְׁשִמיל  ָנַסע  ִרְבָקה  ֶׁשל  ַּבֲעָצָתּה 
ּוִבֵּקׁש ֶאת ִּבְרָכתֹו. ְּבִפיו ֶׁשל ָהַאְדמֹו"ר ֹלא ָהיּו ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות. הּוא ִהְזִּכיר ִלְׁשִמיל ֶאת 

ר לֹו ִּכי ִנְגַזר ָעָליו ֶׁשֹּלא ִיְהיּו לֹו ְיָלִדים...  ַהַּבחּוִרים ֶׁשָּסרּו ִמן ַהֶּדֶרְך ִּבְגָללֹו, ּוִבּׂשֵ

ְּפרֹולֹוג
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ּוְלַהֲחִזיר  ַהְּמֻעָּות  ְלַתֵּקן ֶאת  ִּבֵּקׁש  ְּבַהְכָנָעה. הּוא  ַהִּדין  ָעָליו ֶאת  ִקֵּבל  ְׁשִמיל ֹלא 
ֹלָׁשה ֵמתּו ִּבְתאּוָנה  ַהּׁשְ ִּכי  ִהְתָּבֵרר לֹו, ַלֲאסֹונֹו,  ֹלָׁשה ִּבְתׁשּוָבה, אּוָלם ָאז  ַהּׁשְ ֶאת 

ַמֲחִריָדה, ְּכגֹוִיים ְּגמּוִרים.
ִמֵּכיָון ֶׁשָּכְך, ָׁשב ֶאל ָהַרִּבי ִּבְבִכי נֹוָרא ּוִבֵּקׁש ִּתּקּון. ָהַרִּבי ָאַמר, ִּכי ִאם ַיְקִּדיׁשּו הּוא 
ַמִים ִּבְתִפּלֹות, ֵיׁש ִסּכּוי  ְוַרְעָיתֹו ֶאת ַחֵּייֶהם ְלֵקרּוב ְרחֹוִקים ּוְבנֹוָסף ִיְקְרעּו ֶאת ַהּׁשָ

ֶׁשִּיָּפְקדּו. ְוָכְך ָאֵכן ָהָיה.
ֶׁשִּנְגַרם  נֹוָרא  ְּפָגם  ְלאֹותֹו  ְקׁשּוָרה  ְיָלָדיו  ֹלֶׁשת  ִמּׁשְ ְּפֵרָדתֹו  ִּכי  ְׁשִמיל,  ֵמִבין  ַעָּתה 
ַהְּיהּוִדית,  ְיֵדי ַהְּקִהָּלה  ּוִמְתַקְּבִלים ְּבֹחם ַעל  ַמִּגיִעים ְלרּוְסָיה  ְוַרְעָיתֹו  ִּבְגָללֹו. הּוא 
ּוְמַצֶּפה  ָׁשלֹום  ְּדִריׁשֹות  ְלַהְנס  ׁשֹוֵלַח  הּוא  ְׁשָמָריו.  ַעל  ׁשֹוֵקט  ֵאינֹו  ְׁשִמיל  אּוָלם 

ִלְתגּוָבה, ַאְך ְלַהָּותֹו, ִמְתָּבֵרר לֹו ִּכי ַהְנס ֶנֱעַלם ְוִעְקבֹוָתיו ֹלא נֹוָדעּו...
ְּתקּוָפה ְקָצָרה ְלַאַחר ִמֵּכן ֶנֱעַצר ְׁשִמיל ִּביֵדי ַהּבֹוֶלֶׁשת ָהרּוִסית. הּוא ָמֳאָׁשם ְּבֶמֶרד 

ְוִנְׁשָלח ְלִסיִּביר, ִלְׁשמֹוֶנה ְׁשנֹות ֲעבֹוַדת ֶּפֶרְך.

ַּכֲאֶׁשר הּוא ּפֹוֵגׁש ָׁשם 
ִּבְׁשֹלָׁשה ְיהּוִדים ֶׁשִהְתַרֲחקּו 
ִמַּדת ֲאבֹוָתם, ֵמִבין ְׁשִמיל ִּכי 
ֹלא ְלִחָּנם ִהִּגיַע ַעד ְלִסיִּביר. 
הּוא ְמעֹוֵרר ֶאת ַהְּיהּוִדים ָלׁשּוב 
ִּבְתׁשּוָבה ּוַמְצִליַח ְּבָכְך, ֶאָּלא ֶׁשָאז 
ִמְתעֹוֶרֶרת ֲעֵליֶהם ֲחָמתֹו ֶׁשל ִּדיָמה ָהַאְכָזר, ְמַפֵּקד ַהַּמֲחֶנה, ְוהּוא מֹוִציא ֶאת 
ְׁשֹלֶׁשת ַהְּיהּוִדים ַלהֹוֵרג...
ַנְפׁשֹו ֶׁשל ְׁשִמיל ִנְׁשֶּבֶרת, ְוהּוא ְמַאֵּבד ַטַעם ְּבַחָּייו. ְוָאז, ַּכֲאֶׁשר הּוא ׁשֹוֵכב ְּבִצינֹוק, 

מֹוִפיַע ָהַרִּבי ַּבֲחלֹומֹו ּוְמעֹוֵדד ֶאת רּוחֹו.
ְׁשִמיל ִמְתעֹוֵרר, ְמעֹוָדד ּוְמֻחָּזק, ְוַכֲאֶׁשר ִנְכָנס ַהּׁשֹוֵמר ְלָתאֹו – הּוא ִמְתַנֵּפל ָעָליו 
ַלּׁשֹוֵמר  ְמֻחָּפׂש  ְּכֶׁשהּוא  ְּבִג'יּפ,  ַהַּמֲחֶנה  ִמן  ִלְבֹרַח  ַמְצִליַח  הּוא  ָעָליו.  ּוִמְׁשַּתֵּלט 

ֶׁשִּבֵּקר ְּבָתאֹו.
ְּכֵדי ְלַהְטעֹות ֶאת רֹוְדָפיו, ּגֹוֵרם ְׁשִמיל ַלִג'יּפ ְלִהְתַהֵּפְך ֶאל ַהְּתהֹום, ְוהּוא ַעְצמֹו 
נֹוֵטׁש ְועֹוֶלה ֶאל ַאַחד ַהְּכָפִרים ֶׁשַּבְּסִביָבה. ָׁשם הּוא ִמְתַקֵּבל ְּבֵביתֹו ֶׁשל ֵּגְרׁשֹון, 

ְיהּוִדי ְמקֹוִמי, ֶׁשּנֹוֵטל ֶאת ַהִּסּכּון ּוְמָאְרחֹו ְּבֵביתֹו.
ַנֲעִׂשים  ְּברּוְסָיה  ַהְּיהּוִדים  ֶׁשל  ְוַחֵּייֶהם  ְלטֹון,  ַלּׁשִ ְסַטאִלין  עֹוֶלה  ְּתקּוָפה  ְּבאֹוָתּה 

ָקִׁשים ִמְּנֹׂשא.
ְוָכְך מֹוֵצאת ֶאת ַעְצָמּה ַּגם ִרְבָקה ָּכץ ְּבִסיִּביר, ְּבַמֲחֵנה ֲעבֹוָדה ַהְּמֹיָעד ַלֲאִסירֹות. 
ַאְפִסִּיים,  ַעד  ְנמּוִכים  ַּבַחִּיים  ַהַּמֲחֶנה  ֶאת  ֶׁשִּתְׂשֹרד  ַהִּסּכּוִיים  ִּכי  ְמִביָנה,  ִרְבָקה 

ְוִהיא ַמְחִליָטה ַלֲעׂשֹות ַמֲעֶׂשה.
ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה ִהיא ִמְתַגֶּנֶבת ֶאל ַהִּמְטָּבח ּוִמְתַמֶּקֶמת ְּבתֹוְך ּבֹור ַהִּנּקּוז, ַאְך ִהיא 
ֵאיָנּה ִמְסַּתֶּפֶקת ְּבַהָּצַלת ַעְצָמּה. ִמֵּדי ַלְיָלה, ּתֹוְך ִסּכּון ַעְצִמי ָעצּום, ִהיא יֹוֵצאת 

ַהחּוָצה ּוַמְגִניָבה ָמזֹון ְלַאְחיֹוֶתיָה ַהְּיהּוִדּיֹות.
ְלטֹון ַוֲעָנִנים ְׁשחִֹרים ִמְתַרְּגִׁשים ַעל ֶּגְרַמְנָיה.  ּוֵביְנַתִים, ְּבֶגְרַמְנָיה עֹוֶלה ִהיְטֶלר ַלּׁשִ
ִריֶּבְנְטרֹוּפ- ֶהְסֵּכם  ַלֲחִתיַמת  מֹוִביל  ימ"ש  ִהיְטֶלר 
מֹולֹוטֹוב, ְּכֵדי ִלְכּבֹל ֶאת ְיֵדי ָהרּוִסים, ּוִבְׁשַעת ַהּכֶֹׁשר 

הּוא יֹוֵצא ְלִמְבַצע "ַהְּפִליָׁשה ַהְּגדֹוָלה".
ַּגָּסה,  ְּבֶרֶגל  ְלּפֹוִלין  ּפֹוֶלֶׁשת  ַהָּנאִצית  ֶּגְרַמְנָיה 
נֹוְקִפים  ֵאיָנם   – ַלֶהְסֵּכם  ֶנֱאָמִנים   – ְוָהרּוִסים 
ֶאְצַּבע. ֵהם ֵאיָנם יֹוְדִעים, ִּכי ֵהם ַהָּבִאים ַּבּתֹור. 
ֶאת  ּוְמַתְכֵנן  יֹוֵׁשב  ְּכָבר  ימ"ש  ַהָּנאִצי  ַהּצֹוֵרר 
"ִמְבַצע ַּבְרָּברֹוָסה", ְלִכּבּוׁש רּוְסָיה ַהְּגדֹוָלה...

פרולוגפרולוג
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ַהְקָּדָמה

11 10

ִנָּיה"   "ְּבִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּׁשְ
 הּוא ִסּפּור ִמְלַחְמּתֹו ָהִאיִׁשית ֶׁשל 

 ְׁשִמיל ָּכץ, ַיַחד ִעם ִאְׁשּתֹו ִּגּבֹוַרת ָהרּוַח, 
 ַלֲעׂשֹות ַהֹּכל ַעל ְמָנת ָלׁשּוב ּוְלִהְתַאֵחד 

ִעם ְׁשֹלֶׁשת ָּבָניו ָהֲאהּוִבים.

 ְׁשִמיל יֹוֵדַע ִּכי הּוא ִיְצָטֵרְך ַלֲעבֹר 
 ַּתֲחנֹות ֹלא ְּפׁשּוטֹות ַּבֶּדֶרְך ֶאל ַהִּתּקּון 

ֵלם, ֲאָבל הּוא ְמַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו   ַהּׁשָ
ַלֲעֹמד ְּבָכְך ִּבְגבּוָרה.

ַּתֲחַנת ִסיִּביר ִהיא ַהַּתֲחָנה ָהִראׁשֹוָנה, ָׁשם ֵמִׁשיב ְׁשִמיל 
ְוֵיׁש  ם,  ַהּׁשֵ ִּכיהּוִדים, ַעל ִקּדּוׁש  ֶנֱהָרִגים  ֹלָׁשה  ַהּׁשְ ְלַיֲהדּוָתם.  ְיהּוִדים מּוָמִרים  ְׁשֹלָׁשה 
ְּבָכְך ִּתּקּון ַלְּפָגם ֶׁשַּנֲעָׂשה ְּבמֹוָתם ֶׁשל ְׁשֹלֶׁשת ַהְּיהּוִדים ֶׁשִהְתַרֲחקּו ִּבְגָללֹו ִמַּיֲהדּוָתם 

ּוֵמתּו ְּכגֹוִיים.

ֹּכחֹות  ְוַרְעָיתֹו אֹוְזִרים  ּוְׁשִמיל  ֶכת,  ּוְמֻמּׁשֶ ֲאֻרָּכה  ֵלם עֹוד  ַהּׁשָ ַלִּתּקּון  ַעד  ַהֶּדֶרְך  אּוָלם 
ּוְמַקְּבִלים ַעל ַעְצָמם ַלֲעׂשֹות ַהֹּכל ַעל ְמָנת ְלַהִּגיַע ְלָכְך.

ַחֵּייֶהם ֶׁשל ַהָּבִנים, ַאַּגב לּוִטים ַּבֲעָרֶפל, ְוֵאין ִאיׁש יֹוֵדַע ָמה ָעָלה ְּבגֹוָרָלם.

ּוְׁשִמיל  ְונֹוְראֹוֶתיָה,  ְמאְֹרעֹוֶתיָה  ָּכל  ַעל  ִנָּיה  ַהּׁשְ ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ָלּה  ּפֹוֶרֶצת  ּוֵביְנַתִים, 
ְוִרְבָקה ָּכץ מֹוְצִאים ַעְצָמם ְּבֵעין ַהְּסָעָרה, ִנְלָחִמים ְלַמַען ַעָּמם ְוֶנֶגד ַהַּמָּגף ַהָּנאִצי, ּוָבּה 

ָּבֵעת ִנְלָחִמים ְּכֵדי ְלִהְתַאֵחד ֵמָחָדׁש ֵּביֵניֶהם ְוִעם ְּבֵניֶהם.

ִנָּיה" הּוא ִסּפּור ֶמַתח סֹוֵחף ּוַמְפִּתיַע, ְרוּוי ֱאמּוָנה  "ְּבִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּׁשְ
ְוֶרֶגׁש ְיהּוִדי, ֲעָרִכים ֶנֱאָצִלים ְוִגּלּוִיים ְּדָרָמִטִּיים, ֶהָעׂשּוי ְלַהֲעִניק ָלנּו ְוִליָלֵדינּו ָׁשָעה ֶׁשל 

קֹוַרת רּוַח ֵאיכּוִתית.
ְקִריָאה ְמַהָּנה ּומֹוִעיָלה
ַאְבָרָהם אֹוָחיֹון

ִליִׁשי ְּבִסּפּור ִמְלַחְמָּתם ֶׁשל ְּבֵני  ִנָּיה 3" - הּוא ַהֶּכֶרְך ַהּׁשְ "ְּבִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּׁשְ
ַהּזּוג ְׁשִמיל ְוִרְבָקה ָּכץ ִלְמֹצא ֶאת ְּבֵניֶהם ּוְלַתֵּקן ֶאת ַהְּמֻעָּות, ַהִּמְתַרֵחׁש ִלְפֵני ּוְבַמֲהַלְך 

ִנָּיה. ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּׁשְ

ַחָּייו ֶׁשל ְׁשִמיל ָּכץ ְרוּוֵיי ַּתְהּפּוכֹות ַמְסִעירֹות. ִּבְצִעירּותֹו ָסָטה ְׁשִמיל ִמֶּדֶרְך ַהָּיָׁשר ְוָגַרם 
ֶאת  ִסְּימּו  ֹלָׁשה  ְוַהּׁשְ ֲאבֹוָתם,  ַּדת  ֶאת  ִלְנטֹׁש  ְיהּוִדים  ִלְׁשֹלָׁשה  ָּגַרם  נֹוָרא. הּוא  ִלְפָגם 

ַחֵּייֶהם ְּכֶׁשֵהם ִמְתַנֲהִגים ְּכגֹוִיים ְּגמּוִרים.

א,  ב ִּבְתׁשּוָבה ְוִנּׂשָ ַמִים, ְוַגם ְלַאַחר ֶׁשּׁשָ ְּפָגם נֹוָרא ֶזה עֹוֵרר ַעל ְׁשִמיל ִקְטרּוג ָּגדֹול ַּבּׁשָ
ִנְגַזר ָעָליו ֶׁשֹּלא ִיְהיּו לֹו ְיָלִדים.

ְיַרְחִמיֵאל ְׁשַוְרֵצר הּוא ַמְקִּדיׁש  ְואּוָלם, ְׁשִמיל ֵאינֹו אֹוֵמר נֹוָאׁש. ַּבֲעַצת ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי 
כֹות. ַיַחד ִעם ִאְׁשּתֹו ֶאת ַחָּייו ְלֵקרּוב ְרחֹוִקים ְוִלְתִפּלֹות ַחּמֹות ּוְמֻמּׁשָ

ִּתינֹוקֹות  ִּבְׁשֹלָׁשה  ִנְפָקִדים  ָּכץ  ְוִרְבָקה  ּוְׁשִמיל  ָּדָבר,  ֶׁשל  ְּבסֹופֹו  ָאֵכן,  ַמִּגיָעה,  ַהְּיׁשּוָעה 
ֲחמּוִדים. אּוָלם ָיִמים ְספּוִרים ְלַאַחר ֵלָדָתם, ֶנֱאָלִצים ְׁשִמיל ְוִרְבָקה ָּכץ ְלִהָּפֵרד ִמַּיְלֵדיֶהם 

ְוִלְבֹרַח ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה ְלרּוְסָיה ַהְּסמּוָכה.



ּבֹוִאי, ּבֹוִאי ַמֵהר! 
ַהֶּגְרָמִנים ַמְפִּגיִזים!

 ַאְּת רֹוָאה, ֵרייִזי? 
ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַאָּבא ּומֹויִׁשי 
ֵהֵגָּנה ָעֵלינּו, ִאם ֹלא ָהִיינּו 

 יֹוְצאֹות ְּכֵדי ָלַקַחת 
 ָלֶהם אֶֹכל – ְּבַוַּדאי 

ֹלא ָהִיינּו ׂשֹוְרדֹות ֶאת 
ַהַהְפָּגָזה ַהַּקְטָלִנית...

ַּבִּמְקָלט 

ֵרייִזי ְוִאָּמּה ַמִּגיעֹות 
ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש

 ַאָּבא, 
 ַהַּבִית ֶׁשָּלנּו 

ֶנֱהַרס ַּבַהְפָּגָזה...

 ַנֲעָׂשה ְמֻסָּכן ִלְׁשהֹות ָּכאן. 
 ָעֵלינּו ִלְבֹרַח. עֹוד ַהַּלְיָלה

 ִנְתַאְרֵּגן ִליִציָאה.

ְוָאֵכן, ִּבְׁשַעת ֶעֶרב 
ָאְספּו ְּבֵני ִמְׁשַּפַחת 
ָווָלְך, ָּדִוְד'ל ְוַרְעָיתֹו, 

ֵרייִזי ּומֹויִׁשי, ֶאת ְמַעט 
ְרדּו ֶאת  ַהֲחָפִצים ֶׁשּׂשָ
ַהַהְתָקָפה, ְוָעלּו ַעל 

ֲעָגָלה ְׂשכּוָרה.

ֵהם ָעׂשּו ֶאת ַּדְרָּכם ְלתֹוְכֵכי ַהְּמִדיָנה, 
ּבֹוְרִחים ֵמֵאיַמת ַהּצֹוֵרר ַהָּנאִצי 

ַהּנֹוֵׁשף ְּבָעְרָּפּה ֶׁשל ּפֹוִלין.

 ּוֵביְנַתִים, ְּבַמֲחֵנה ָהֲאִסירֹות ְּבִסיִּביר, 
ַמְמִׁשיָכה ִרְבָקה ִּבְפֻעּלֹוֶתיָה.

 ּוְבַאַחד ַהֵּלילֹות, 
  ְׁשַמְעֶּתן? ַהֶּגְרָמִנים ִהיא ׁשֹוַמַעת:

ָּפְלׁשּו ְלפֹוִלין. 

 ֵּכן, ֵהם עֹוְבִדים ְּבִׁשּתּוף ְּפֻעָּלה ִעם ְסַטאִלין. 
ּפֹוִלין ֻּבְּתָרה ֵּבין ֶּגְרַמְנָיה ְלרּוְסָיה.

 ַהֶּגְרָמִנים ָּפְלׁשּו ְלפֹוִלין? 
ּוִמי ָהִראׁשֹוִנים ִלְסּבֹל? ַהְּיהּוִדים, 

ַּכּמּוָבן, ְּכמֹו ְּבָכל ָמקֹום...
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