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הפקה: לוי גרונר

ציור: ישעיהו בריל

טקסט וכיתוביות: לוי גרונר; מנחם מענדל זאיאנץ

גרפיקה ועימוד: יענקי ביינדמן



ְצפֹון-ִסיִּביר, רּוְסָיה. ֹחֶרף ה'תשי"ג. ִעיר ֲחָדָׁשה הֹוֶלֶכת ְוִנְבֵנית ִּביֵדי ַהִּׁשְלטֹונֹות ַהְּמקֹוִמִּיים...

ִמי 
ִּבְכָלל ָיגּור ְּבָמקֹום 

ֶׁשָּכֶזה? ַהֹּקר ָּכאן הּוא 
ִּבְלִּתי-ִנְסָּבל...

סֹוף 
סֹוף, ֶאְפָׁשר ְקָצת 
ָלנּוַח!  ֵאיֶזה ֹקר...

ֻמְכָרִחים 
ְלַהְחִליף ְמַנֵהל-ֲעבֹוָדה 

ִּבְמִהירּות! ַהְּמַנֵהל ַהּנֹוְכִחי 
ְּכָבר ַמְתִחיל ַלְחֹׁשד...

ַהֶּׁשֶלג ָּכאן 
ַמִּגיַע ְלֹגַבּה ֹלא 

נֹוְרָמִלי...

אּוף! 
ֵאיֶזה '"נּוְדִניק'"! 

ָצִריְך ִלְדֹאג ֶׁשֹּלא ִיְתָעֵרב 
עֹוד...

ַמֶּׁשהּו 
ָּכאן ֹלא ִמְסַּתֵּדר 

ִלי...

ַהְּצִריף 
ָּכאן ֲעַדִין ֵאינֹו 

מּוָכן! ֵאין ְזכּוִכית 
ַּבַחּלֹונֹות...

ֵאין ֹצֶרְך 
ִּבְזגּוִגּיֹות! ָאַמְרִּתי ֶׁשַהְּצִריף 

ְּכָבר מּוָכן ְלִאְכלּוס!

ַּדי! 
ְּכָבר ָאַמְרִּתי 
ֶׁשֶּזה מּוָכן ְלִאְכלּוס, 

ְוַאל ִּתְתָעֵרב עוד ַּבַהְחָלטֹות ֶׁשִּלי! 
ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַאְכֵלס ֹּפה ִמְׁשָּפחֹות 

ְּכָבר ַּבָּׁשבּועֹות ַהְּקרֹוִבים, ָאז 
ְּכַדאי ֶׁשִּתְתַרְּכזּו ָּבֲעבֹוָדה!

ְּפִנים ַהְּצִריִפים ַה"מּוָכִנים ְלִאְכלּוס"...

ּוְבֵכן, 
ַהְּצִריף ַהֶּזה 

ְּכָבר מּוָכן ְלִאְכלּוס! 
ֶאְפָׁשר ְלַהְמִׁשיְך 

ָהְלָאה!

ֲאָבל 
ֲעַדִין ֹלא 

ִהְתַקּנּו ַמַעְרכֹות-
ִחּמּום! ִּבְלִּתי-ֶאְפָׁשִרי 
ְלַאְכֵלס ָּכאן ִמיֶׁשהּו 

ְלֹלא ִחּמּום...
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ְּבאֹותֹו ַהְּזַמן, ְּבהֹוָרָאתֹו ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשל ַׁשִּליט ְּבִרית ַהּמֹוָעצֹות, ְסָטִלין, ַהָּצָבא ָהרּוִסי ֶנֱעַרְך ִמָּסִביב ְלמֹוְסְקָוה, ְּכֵדי ְלָהֵגן 
ַעל ָהִעיר. ַאף-ֶאָחד ֵאינֹו ֵמִבין ַמּדּוַע...

ַמָּמׁש 
ֹלא! ֲאָבל ַעל 

ְסָטִלין ֵאין ׁשֹוֲאִלים 
ְׁשֵאלֹות...

ֵיׁש 
ְלָך ֻמָּׂשג ַמה 
ּקֹוֶרה ָּכאן?
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ַה'ְּקֶרְמִלין' ְּבמֹוְסְקָוה )ְמקֹום ִמְׁשָּכָנּה ֶׁשל ַהֶּמְמָׁשָלה ָהרּוִסית(, ַּכָּמה ָׁשבּועֹות ְלַאַחר-ִמֵּכן.

ֵּביְנַתִים, ְּבִצּדֹו ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַה'ְּקֶרְמִלין'...

ַמַּצב 
ָהרּוַח ֶׁשּלֹו ַהּיֹום 

ֵאּלּו ְקִציֵני ֶק.ֶג.ֶּב.! טֹוב  ִּבְמֻיָחד...
ַמה ֶּזה ָאמּור ְלַהִּביַע?

ְמַעְנֵין ִאם הּוא ְּכָבר     
ָקַלט ֶׁשעֹוְצִרים אֹותֹו...

  ֶזה 

ִנְרֶאה ְּכמֹו ַמֲעָצר. 
ֲאָבל ָלָּמה? ֶמה ָעִׂשיִתי?

ַמה, 
הּוא ֹלא ָׂשם ֵלב 

ֶׁשהּוא ְמַדֵּבר 
ִעם ִאֵּלם?!

ְּפרֹוֶפסֹור 
ֵּגְרָמן, ָעֶליָך 

ֵאֵלינּו  ְלִהְתַלּוֹות

ִמָּיד!

ַהְׁשֵאר 
ֶאת ֲחָפֶציָך  

ָּכאן. ָהִעְנָין ֵאינֹו סֹוֵבל 
ִּדחּוי, ַוֲחָבל ַעל ָּכל 

ַּדָּקה...

ָסַׁשה, 
ַאל ַּתְצִּביַע 

ְלָׁשם! ֶזה ָיֹכל 
ִלְהיֹות ְמֻסָּכן!

ַאָּבא, 
ֵאּלּו ַהְּמכֹוִנּיֹות 
ֶׁשל ַהֶק.ֶג.ֶּב.?

ֵּכן, 
ֲאִני יֹוֵדַע. הּוא 

יֹוֵצא ַלֶּדֶרְך ַמָּמׁש 
ַעְכָׁשו, ְועֹוד ַּבִּבְנָין ֶׁשּבֹו 

ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים...

סֹוף 
סֹוף, ַמאְרק, 

ַהָּׁשָלב ַהֵּׁשִני יֹוֵצא 
ַלֶּדֶרְך!

ְּכַדאי 
ְלִהְסַּתֵּלק 

ִמָּכאן ַמֵהר...

ַהֶּמְרָּכז ָהְרפּוִאי ַהָּגדֹול ֶׁשל מֹוְסְקָוה, יֹום ְלַאַחר-ִמֵּכן. ַּבּקֹוָמה ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשל ַהִּבְנָין ָיְׁשבּו ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ְסטּוֶדְנִטים ְצִעיִרים ַרִּבים, 
ְוֶהֱאִזינּו ְּבִהְתַעְנְינּות ְלַהְרָצָאתֹו ַהְּמַרֶּתֶקת ֶׁשל ַהְּפרֹוֶפסֹור ַהָּבִכיר. ֵהם ֹלא ָׂשמּו-ֵלב ְּכָלל ַלְּתכּוָנה ָהַרָּבה ֶׁשִּמָּסִביב ַלִּבְנָין...

ַחָּיִבים ַלֲעׂשֹות ַהֹּכל 
ִּבְמִהירּות. ִאם ֵחֶלק ֵמָהרֹוְפִאים 
ָיִׂשימּו ֵלב ְּבֶטֶרם-ֵעת, ֵהם ֲעלּוִלים 

ִלְבֹרַח...

 
מּוָטב ֶׁשֹּלא ֶאְׁשַאל

ָּכֵעת ְלִסַּבת ַהַּמֲעָצר, 
ֶזה ְּבַוַּדאי ֹלא ָיִביא 

ּתֹוֶעֶלת...

ַאָּתה 
ָעצּור 

ְּבֵׁשם ַהֹחק, ְוָעֶליָך 
ְלִהְתַלּוֹות 

ֵאַלי ִמָּיד!

ְמַעְנֵין ַמה ָּקָרה 
ְלקֹוָגן, הּוא ֲהֵרי 
ִנְכַנס ַלֶחֶדר 

ַהֵּׁשִני...

ַהְּסטּוֶדְנִטים ָיְׁשבּו ְמֻרָּתִקים ְלִדְבֵרי ַהְּפרֹוֶפסֹור, ְּכֶׁשְּלֶפַתע ִנְׁשְמעּו קֹולֹות ֲחָבָטה 
ַהֶחֶדר  ָּפְרצּו ֶאל  ְלָהִבין ַמה ּקֹוֶרה,  ִהְסִּפיק  ֶׁשִּמיֶׁשהּו  ִלְפֵני  ַהֶּדֶלת. עֹוד  ַעל  ַעִּזים 

ׁשֹוְטִרים ֲחמּוִׁשים ּוָפנּו ַהְיֵׁשר ְלִכּוּונֹו ֶׁשל ַהְּפרֹוֶפסֹור...

ַאֶּתם 
קֹוְלִטים? הּוא 

ָהָיה ָּבטּוַח ֶׁשֵאינֹו 
ׁשֹוֵמַע טֹוב...
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ָהרֹוְפִאים"  "ֲעִליַלת  ְּתקּוַפת  ָּכל  ְּבֶמֶׁשְך 

ָאֶמִריָקה,  ְּבַיֶּבֶׁשת   - ְּברּוְסָיה  ֶׁשִהְתַרֲחָׁשה 

)ְּניּו- ֶׁשִּבְברּוְקִלין  ְקָראּון-ַהְייְטּס  ִּבְׁשכּוַנת 

ִמְּליּוָּבאִוויְטׁש,  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְמגּוָריו  ֵאזֹור  יֹוְרק(, 

ַּבֲחַצר  ִהְתַרֲחׁשּו  ְויֹוְצֵאי-ֹּדֶפן  ְמֻיָחִדים  ֵארּוִעים 

ְׁשֵמיִמִּיים  ְּדָבִרים  ַעל  ַהַּמְצִּביִעים  ָהַרִּבי. ֵארּוִעים 

ֶׁשהֹוְלִכים ְוִנְרָקִמים, ְוָהַרִּבי נֹוֵטל ָּבֶהם ֵחֶלק...

ִלְפֵני  ָיִמים  ֲחִמָּׁשה  תשי"ג,  ְּבֵטֵבת  ְּבכ"א 

ָהרֹוְפִאים",  "ֲעִליַלת  ָלִראׁשֹוָנה  ֶׁשִהְתַּפְרְסָמה 

ְמֻיָחד.  ַמֲאַמר-ֲחִסידּות  ָלאֹור  ָהַרִּבי  הֹוִציא 

ַמֲעַלת  ַעל  ַהֶּיֶתר(  )ֵּבין  ְמֻדָּבר  ֶזה  ְּבַמֲאָמר 

ִּבְתקּוָפה  ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ְמִסירּות-ַהֶּנֶפׁש 

ֶׁשָּקֶׁשה ְלַקֵּים ָּבּה ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ְוַעל-ָּכְך ֶׁשְּבַוַּדאי 

ֵיׁש ָלנּו ּכֹוחֹות ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהְּמִניעֹות ְוָהִעּכּוִבים. 

ַּתֲאִריְך ַהְדָּפַסת ַהַּמֲאָמר, כ"א ְּבֵטֵבת, ֵאינֹו ָידּוַע 

ְּכיֹום-ַחג ְמֻיָחד ְּבֶקֶרב ַהֲחִסיִדים. ִאיׁש ֹלא ָיַדע ֶאת ֵּפֶׁשר ַהַהְדָּפָסה, ְוַהָּדָבר ָהָיה ְלֶפֶלא...

ֶאת  ָהַרִּבי  ִהְזִּכיר  ַּבִהְתַוֲעדּות  ַהֲחִסיִדים.  ִעם  ָהַרִּבי  ִהְתַוֵעד  ְּבֵטֵבת,  כ"ג  ְּבַׁשָּבת,  ְלַאַחר-ִמֵּכן,  יֹוַמִים 

ַהִּמְׁשָטר ֶׁשל ְסָטִלין ְּברּוְסָיה, ְוִהְפִליא ְמאֹוד ֶאת ַמֲעָלָתם ֶׁשל ַהְּיהּוִדים ֶׁשִּנְדָרִׁשים ְלִהְתַחֵּבא ּוְלִהְסַּתֵּתר 

ְּכֵדי ְלַקֵּים ִמְצוֹות ִּבְמִסירּות-ֶנֶפׁש...

ָהָיה ִנְרֶאה ְּבֵברּור ֶׁשָהַרִּבי ְמַנֶּסה ְלַלֵּמד-ְזכּות ַעל ְיהּוֵדי רּוְסָיה, ּוְלַהְזִּכיָרם ְּבָכל-ֵעת ְלטֹוָבה. ַאְך ָנכֹון 

ְלאֹוָתּה ָׁשָעה ָּדָבר ֹלא ִהְׁשַּתָּנה, ְוַהַּמָּצב ֶׁשל ְיהּוֵדי רּוְסָיה נֹוָתר ְמַאֵּים ּוַמְפִחיד...

ֵמַהֲחִסיִדים  ָּכל-ֶאָחד  ֶׁשל  ְּבִלּבֹו  ָלֶנַצח  ֲחקּוָקה  ֶׁשִּתָּׁשֵאר  ִהְתַוֲעדּות  ֻמְפָלָאה...  ִהְתַוֲעדּות  ְלאֹוָתּה  ַעד 

ֶׁשָּנַכח ְּבאֹוָתּה ֵעת, ְוִתָּזֵכר ָלַעד ְּכִהְתַוֲעדּות ְמֻיֶחֶדת, ֶׁשֵּמיִמית. ִהְתַוֲעדּות ּפּוִרים ה'תשי"ג...

• 	

ַהִהְתַוֲעדּות ֵהֵחָּלה ָּכָרִגיל, ְוִנְמְׁשָכה ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות, ְּכַדְרּכֹו ַּבֹּקֶדׁש ֶׁשל ָהַרִּבי. ַאַחת-ֶעְׂשֵרה ִׂשיחֹות-ֹקֶדׁש 

)!( ָאַמר ָהַרִּבי ְּבַמֲהַלְך ַהִהְתַוֲעדּות, ְוַגם ַמֲאַמר-ֲחִסידּות ֶאָחד.

ָהָיה  ָּגדֹול, ֶׁשֹּלא  ָהָיה ִחּדּוׁש  ֹּבֶקר,  ִלְפנֹות  ַאְרַּבע  ְּבָׁשָעה  ְּבֵעֶרְך  ַהִהְתַוֲעדּות,  ִלְקַראת סֹוף  ְוָאז, ַמָּמׁש 

ְּכמֹותֹו ִלְפֵני ֵּכן: ֲאִמיַרת ַמֲאַמר-ֲחִסידּות ֵׁשִני ַעל-ְיֵדי ָהַרִּבי ְּבאֹוָתּה ִהְתַוֲעדּות.

ְוַנֲעׂשּו  ָחְורּו  ַהְּקדֹוׁשֹות  ָּפָניו  ַהְּקדֹוׁשֹות.  ָיָדיו  ַעל  ַהָּקדֹוׁש  ֹראׁשֹו  ֶאת  ְרָגִעים  ַּכָּמה  ְלֶמֶׁשְך  ִהְׁשִעין  ָהַרִּבי 

ְלָהִבים ִּבְדֵבקּות ְמֻיֶחֶדת... ְוִהֵּנה, ְלַאַחר ַּכָּמה ְרָגִעים, ְּבעֹוד ֻּכָּלם ְמַחִּכים ַל'ַּמֲאָמר', ָּפַתח ָהַרִּבי ְוָאַמר 

ְּבקֹול ֶׁשל ִהְתַרְּגׁשּות: 

"ִּבְתקּוַפת ַהַּמְהֵּפָכה ְּברּוְסָיה ְלַאַחר ַמַּפְלּתֹו ֶׁשל ַהֵּקיָסר, הֹוָרה ָהַרִּבי ָהַרַׁש"ּב )נ"ע( ַלֲחִסיִדים ֶׁשִּיְׁשַּתְּתפּו 

ַּבְּבִחירֹות ֶׁשֶּנֶעְרכּו ַּבְּמִדיָנה. ְּבֶהְתֵאם ְלָכְך, ַאַחד ַהֲחִסיִדים ֶׁשָהָיה ֻמְפָׁשט ְלַגְמֵרי ֵמֲהָויֹות ָהעֹוָלם, ְוֹלא 

ָיַדע ְּכָלל ַמה ִּמְתַרֵחׁש ַּבְּמִדיָנה - ִהִּגיַע ַלָּמקֹום ֶׁשּבֹו ֶנֶעְרכּו ַהְּבִחירֹות, ֶׁשֵּכן הּוא ָצִריְך ְלַקֵּים ֶאת הֹוָרַאת 

ָהַרִּבי. ְלַאַחר ֶׁשָעָׂשה ַמה ֶּׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות ִּבְׁשִביל ַהְּבִחירֹות, ְּכִפי ֶׁשהֹורּו לֹו ֲחֵבָריו, ִהְבִחין ֶהָחִסיד ְלֶפַתע 
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