
לּומּוְמָּבה, ֵקיַסר קֹוסֹומּוָמה ַהַּמְׁשָוִנית, 
ְוַאְרַּבַעת ִצְבאֹוָתיו

י ָלִראׁשֹוָנה  ַמְעּתִ ְיָתה, ׁשָ ֶרְך ַהּבַ ּדֶ אֹוטֹו ּבַ ָהִייִתי ּבָ ׁשֶ יֹום ֶאָחד, ּכְ
ָוִנית.  ׁשְ ר, ֵקיַסר קֹוסֹומּוָמה ַהּמַ ֵנים־ָעׂשָ ְ ה ַהּשׁ ַרְדיֹו ַעל לּומּוְמּבָ ּבָ
יְך ְלִבּקּור  ָאֶרץ ּוַמְמׁשִ א ְלִבּקּור ּבָ הּוא ּבָ ָאְמרּו ׁשֶ ִנְדֶמה ִלי ׁשֶ
ִדיָעה. ְלִמי  ְך ַהּיְ י ְלֶהְמׁשֵ ְבּתִ ֱאֶמת ִהְקׁשַ ן. ֹלא ּבֶ ַיּפָ ִסין. אּוַלי ּבְ ּבְ
ל  ּלֹו ְוׁשֶ ם ׁשֶ ֵ ם!! ַהּשׁ ם. קֹוסֹומּוָמה. ֵאיֶזה ׁשֵ ֵ ר ַהּשׁ ת? ָהִעּקָ ִאְכּפַ
ְך ָמְצאּו  ל ּכָ יר. ֵהם ּכָ מֹו ׁשִ ֵעיַני, ּכְ ּלֹו ָהיּו ַמְקִסיִמים ּבְ ִדיָנה ׁשֶ ַהּמְ
ְך ֹלא  ל ּכָ ים ּכָ ם ַמְרׁשִ ֶמֶלְך ִעם ׁשֵ ּלְ י ֶשׁ ד ֶהְחַלְטּתִ ּיָ ּמִ ֵעיַני ׁשֶ ֵחן ּבְ
טּוַח.  טּוַח, ּבָ ּבָ ָעה ְצָבאֹות. ָמה ׁשֶ חֹות ֵמַאְרּבָ ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ּפָ

ן ְלִסּפּוִרים. ה ְצָבאֹות ֵהם ֹחֶמר ְמֻצּיָ ְך ַהְרּבֵ ְוָכל ּכָ
ה  יק ַעל ָהִרְצּפָ י ֶאת ַהּתִ ִהְתַלֲהבּות, ָזַרְקּתִ ְיָתה ּבְ י ַהּבַ ִנְכַנְסּתִ
אל  ְוָדִנּיֵ ִמיד, יּוַבל  מֹו ּתָ ל יּוַבל. ּכְ ְסָעָרה ַלֶחֶדר ׁשֶ י ּבִ ּוָפַרְצּתִ

ּיֹות.  ַמּלִ ִגיָטרֹות ַחׁשְ ְנִגיָנה ּבְ ֶמֶרץ ּבִ נּו ּבְ ִהְתַאּמְ
ף.  ֵ י ִמְתַנּשׁ ִביְלֶכם," ָאַמְרּתִ ׁשְ יר ּבִ "ֵיׁש ִלי ִסּפּור ַאּדִ
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יַח ֶאת  ַנִים ּוִמֲהרּו ְלַהּנִ ְ ִריְסְטָיאנֹו!" ָקְראּו ַהּשׁ ּכְ "ָקִדיָמה, 
ה. ּטָ ב ַעל ַהּמִ ֵ יָטרֹות ּוְלִהְתַיּשׁ ַהּגִ

ה  י, "לּומּוְמּבָ ֶכם?" ָאַמְרּתִ ּלָ ֹראׁש ׁשֶ ּבָ ִריְסְטָיאנֹו  ּכְ "ֵאיֶזה 
ָוִנית." ׁשְ ר, ֵקיַסר קֹוסֹומּוָמה ַהּמַ ֵנים־ָעׂשָ ְ דֹול, ַהּשׁ ַהּגָ

ל  י ְלַנּצֵ ֵרַח. ִמַהְרּתִ י ֵמַהּיָ ִאּלּו ָנַפְלּתִ לּו ָעַלי ּכְ ּכְ ָלִדים ִהְסּתַ ֵני ַהּיְ ׁשְ
ה  ַהְתָחָלה ָהָיה ְללּומּוְמּבָ ר. "ּבַ יְך ְלַסּפֵ ְדֵהָמָתם ּוְלַהְמׁשִ ֶאת ּתַ
ים, ְוָקְראּו  ִלים ָהיּו ְיֻרּקִ י ַהַחּיָ ם. ַמּדֵ מֹו ְלֻכּלָ ַרק ָצָבא ֶאָחד, ּכְ
ִקּצּור,  ָוִנית'. ּבְ ׁשְ ְחרּור קֹוסֹומּוָמה ַהּמַ לֹו 'ְצָבא ַהַהְתָקָפה ְלׁשִ
יק לֹו.  ה ֹלא ַמְסּפִ ּזֶ יַע ְלַמְסָקָנה ׁשֶ ָצַהְלָק"ה. ֲאָבל ָאז הּוא ִהּגִ
ְהֶיה לֹו  ּיִ ֵכן ׁשֶ ר. ֵאיְך ִיּתָ ֵנים־ָעׂשָ ְ ה ַהּשׁ ָכל ֹזאת, הּוא לּומּוְמּבָ ּבְ
ים  ָליו ֲאֻדּמִ י ַחּיָ ּדֵ ּמַ ד הּוא ֵהִקים עֹוד ָצָבא, ׁשֶ ַרק ָצָבא ֶאָחד? ִמּיָ
ה הּוא ָקָרא  ָבא ַהּזֶ ה ִעם ָיֹרק(. ְוַלּצָ ב ְמֻעּלֶ ּלֵ ּתַ ׁשְ ּמִ )ֶזה ֶצַבע ׁשֶ
י  ל קֹוסֹומּוָמה'. ָראׁשֵ ְקִסים ׁשֶ ֶלְך ַהּמַ ה, ַהּמֶ 'ׁשֹוְמֵרי לּומּוְמּבָ
ָבא  ל ַהּצָ ֶ יִמים יֹוֵתר ִמּשׁ ה ָהיּו ַמְרׁשִ ַהּזֶ ָבא  ל ַהּצָ בֹות ׁשֶ ַהּתֵ
הּוא  ים ׁשֶ ָבִאּיִ ְצָעִדים ַהּצְ ּמִ ּבַ "ק. ֲאָבל  ְלָהָהׁשָ ָהִראׁשֹון — ׁשַ
יקּו לֹו. ָהיּו  ָבאֹות ֹלא ִהְסּפִ ֵני ַהּצְ ם ׁשְ ּגַ בּוַעִים,  ל ׁשְ ה ּכָ ָעׂשָ
ד ִהְכִריז ַעל ֲהָקַמת ָצָבא  ְצָעד. ִמּיָ ּמִ ים ּבַ ים ְסֻגּלִ ֲחֵסִרים לֹו ַמּדִ
ֹוֵמר ַעל  ּשׁ יֹוֵתר ׁשֶ ֻיָחד ּבְ לּוָכה ַהּמְ ַמר ַהּמְ י ְוָקָרא לֹו 'ִמׁשְ ִליׁשִ ׁשְ
ָוִנית ָהיּו  ׁשְ ֵני ָהָרִעים'. אֹוְיֵבי קֹוסֹומּוָמה ַהּמַ קֹוסֹומּוָמה ִמּפְ
ְמעּו ָהאֹוְיִבים ֶאת  ְבֵטי ַאְפִריָקה. ַרק ׁשָ ל ׁשִ חֹות אֹו יֹוֵתר ּכָ ּפָ
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ִלי ְקָרב.  ה ּוְכָבר ִנְבֲהלּו ּוָבְרחּו ּבְ ָבא ַהּזֶ ל ַהּצָ בֹות ׁשֶ י ַהּתֵ ָראׁשֵ
ׁש ַמְפִחיד. ָבר ַמּמָ ַעְקָמ"ה... ֶזה ּכְ ׁשָ ָכל ֹזאת — ָמָהַהּבְ ּבְ

ה, ִדיּבּוָאה  ל לּומּוְמּבָ דֹול ׁשֶ ַהּגָ ְיִריבֹו  "ְוָאז, יֹום ֶאָחד, 
י.  ִליׁשִ ם הּוא ָצָבא ׁשְ יכֹוָנה, ֵהִקים ּגַ ה ַהּתִ ּבָ ר ֵמאּוְמּבֶ ה־ָעׂשָ לֹוׁשָ ְ ַהּשׁ
ן  ר ִדיּבּוָאִאים. ִעְצּבֵ ֵנים־ָעׂשָ ל — ֹלא ָהיּו ְלָפָניו ׁשְ ְלּבֵ ֹלא ְלִהְתּבַ
ר, ָלֵכן הּוא ָקָרא ְלַעְצמֹו  ֵנים־ָעׂשָ ְ ה הּוא ַהּשׁ ּלּומּוְמּבָ אֹותֹו ׁשֶ

ר. ה־ָעׂשָ לֹוׁשָ ְ ַהּשׁ
ל?  ְמּבֶ ַהּטֶ ְלִדיּבּוָאה  ה ְצָבאֹות  לֹוׁשָ ׁשְ ז.  ִהְתַרּגֵ ה  "לּומּוְמּבָ
ה  ּמָ ּכַ ד הּוא ָאַסף עֹוד  ּוִמּיָ ֵרָרה,  ּבְ ה  ֲאָרה ְללּומּוְמּבָ ִנׁשְ ֹלא 
ָמם הּוא  ֶרַגע ֶזה ׁשְ ּמֵ ס אֹוָתם ְוהֹוִדיַע ָלֶהם ׁשֶ ּיֵ ְמאֹות ְיִליִדים, ּגִ
ְפיּוף, הֹוד ֵקיָסרּות קֹוסֹומּוָמה  ַהּיַ ה  'לֹוֲחֵמי ֵחרּות לּומּוְמּבָ
ר  ְלַסּפֵ ַמן  ַהּזְ ב, ֶזה  ַאּגַ ַלְחָלָהַהְקָק"ה.  ִקּצּור  ּבְ יָרה'. אֹו  ָהַאּדִ
ּלֹו הּוא  ֶלב ׁשֶ בֹות. ֲאִפּלּו ַלּכֶ י ּתֵ ׁש ָאַהב ָראׁשֵ ה ַמּמָ ּלּומּוְמּבָ ׁשֶ
י  ל ָראׁשֵ ָמעּות ׁשֶ ׁשְ ַעם הּוא ָזַכר ָמה ַהּמַ ְצָמַהְדקּו"ׁש. ּפַ ָקָרא ּכַ
יִתי ֶאת טֹון  ּנִ ַכח. ְוָאז..." ׁשִ יְנַתִים ׁשָ ה, ֲאָבל ּבֵ בֹות ָהֵאּלֶ ַהּתֵ
ָוִנית  ׁשְ ם, "ָאז ָקָרה לֹו ּוְלקֹוסֹומּוָמה ַהּמַ ּבּור ְלקֹוֵדר ּוְמַאּיֵ ַהּדִ

ָבר ַמְדִהים." ּדָ
ֶהם?" יּוַבל ָעַצר ֶאת ִהְתַלֲהבּוִתי. ּלָ ַבע ׁשֶ "ָמה ַהּצֶ

ֵמִבין?"  ה  ַאּתָ ַאְפִריָקה,  ֹחִרים.  ׁשְ ם  ׁשָ ם  ּלָ ּכֻ ֹחִרים.  "ׁשְ
ָעִניִתי.
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ים. ָמה ָהָיה ֶצַבע  ּדִ ֶהם? ַהּמַ ּלָ ר ַעל ֶצַבע ָהעֹור ׁשֶ "ִמי ְמַדּבֵ
ַאל יּוַבל. ל ְצָבא ַלְחָלָהַהְקָק"ה?" ׁשָ ים ׁשֶ ּדִ ַהּמַ

ָכל אֶֹפן,  ֶצַבע ּבֹוְרדֹו. ּבְ ים ּבְ "ָאה, ֵהם..." ָעִניִתי, "ּבֹוְרדֹו. ַמּדִ
ֵרק  ְתאֹום ִנְמַאס. הּוא ּפֵ ה ּפִ ָבר ַמְדִהים — ְללּומּוְמּבָ ָאז ָקָרה ּדָ
ִדיּבּוָאה,  ֵחם ּבְ הּוא ַמְפִסיק ְלִהּלָ ּלֹו ְוָאַמר ׁשֶ ָבאֹות ׁשֶ ל ַהּצְ ֶאת ּכָ
ּלֹו.  ֵכִנים ׁשֶ ְ ל ַהּשׁ לֹום ִעם ּכָ ׁשָ ת לֹו ִלְחיֹות ּבְ ׁש ֹלא ִאְכּפַ ּמָ ּמַ ְוׁשֶ
ַמן, ִהְכִריז  ַהּזְ ל  ְוִנְמַאס לֹו ְלַעְפֵעף ּכָ ְלָחמֹות,  ִנְמַאס לֹו ִמּמִ
ן  ָהָיה ִמְתַעְצּבֵ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ה. )ָהִעְפעּוף ָהָיה קֹוֶרה לֹו ּבְ לּומּוְמּבָ
ָנתֹו  ַכּוָ ּבְ י.( הּוא הֹוִדיַע ִלְנִתיָניו ׁשֶ ב רּוַח ִמְלַחְמּתִ ְוִנְכָנס ְלַמּצַ
ה ֵמֵעץ.  ּנָ ֵדי ּגִ ּמָ ל ּגַ ים ׁשֶ ָסִלים ְקַטּנִ ף ּפְ ת ַקׁש ּוְלַגּלֵ ִבְקּתַ ִלְחיֹות ּבְ
ָהָיה  הּוא ָרָצה ַלֲעׂשֹות ֵמָאז ׁשֶ ה, ֶזה ָמה ׁשֶ ֶעֶצם, ָטַען לּומּוְמּבָ ּבְ
ה  ּנָ ֵדי ּגִ ּמָ ל ּגַ ָסִלים ׁשֶ ה לֹו. ּפְ ּלֹו ֹלא ִהְרׁשָ א ׁשֶ ׁשּוט ַאּבָ ֶיֶלד. ּפָ
יט ַאְפִריָקִני ֵמִטיל ֵאיָמה,  ּלִ ל ׁשַ ָחק ָיֶאה ִלְבנֹו ׁשֶ ֵמֵעץ ֵאיָנם ִמׂשְ

ַסק ָהָאב. ְך ּפָ ּכָ
ׁש ְטָרֶגְדָיה. ִדיּבּוָאה  ְלָחמֹות. ַמּמָ ַבת ַאַחת ִנְגְמרּו ַהּמִ "ְוָכְך, ּבְ
מֹוחֹו ַרְעיֹון ֹלא  ּבְ ְוָאז ָעָלה  ָיַדע ָמה ַלֲעׂשֹות.  ַהּנֹוָרא ֹלא 
ְוָיִקים ָצָבא ְרִביִעי. ֶזה  ִדיָנה  ּמְ ּבַ ים  ׁשִ ַהּנָ ס ֶאת  ְיַגּיֵ ַרע. הּוא 
ה  ַרם לּומּוְמּבָ ּגָ ָרֶגְדָיה ׁשֶ ה ֶאת ַהּטְ ּבָ ֵבי אּוְמּבֶ ל ּתֹוׁשָ יַח ִמּכָ ּכִ ַיׁשְ
פֶֹאֶרת  תֹו ַהּמְ ִבְקּתָ ב ּבְ ׁשַ ּיָ ׁשֶ ב ִדיּבּוָאה ּכְ ה, ָחׁשַ ָהַרְכרּוִכי. יֹוֵתר ִמּזֶ
ֶזה,  ם ּכָ ה ׁשֵ ָבא ַהּזֶ ן ַלּצָ ָניו, הּוא ִיּתֵ ְוִחּיּוְך ַאְכָזִרי ָמרּוַח ַעל ּפָ
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ּלֹו  ִדים ׁשֶ ּמָ א ַלֲעזֹב ֶאת ַהּגַ ֵרָרה ֶאּלָ ְהֶיה ּבְ ה ֹלא ּתִ לּומּוְמּבָ ּלְ ׁשֶ
יּבּוָאה ֹלא ִהְצִליַח  ּדִ ִחיָדה ָהְיָתה ׁשֶ ָעָיה ַהּיְ ֵחם. ַהּבְ ְוַלְחֹזר ְלִהּלָ
ְהֶיה ָקִליט  ּיִ ם ׁשֶ ָבא ָהְרִביִעי, ׁשֵ יק טֹוב ַלּצָ ם ַמְסּפִ ַלְחׁשֹב ַעל ׁשֵ
ל ַלְחָלָהַהְקָק"ה. אֹו ְלָפחֹות  ה. ְלָמׁשָ ל לּומּוְמּבָ מֹות ׁשֶ ֵ מֹו ַהּשׁ ּכְ

ַעְקָמ"ה. ׁשָ ָמָהַהּבְ
יֶֹבׁש יּוַבל. "ָלַדְכָהֵהֵמ"ם," ָאַמר ּבְ

י. ַאְלּתִ "ְסִליָחה?" ׁשָ
"ָלַדְכָהֵהֵמ"ם," ָחַזר יּוַבל.

עֹוד ְמִדיָנה  ל ָצָבא ּבְ ם ׁשֶ י, "ׁשֵ ַאְלּתִ "ָמה ֶזה ָלַדְכָהֵהֵמ"ם?" ׁשָ
ַאְפִריָקִנית?"

יר יּוַבל,  ע'," ִהְסּבִ ה ָמצּוץ ֵמָהֶאְצּבַ ּפּור ַהּזֶ ל ַהּסִ י ּכָ ְעּתִ "'ְלִפי ּדַ
ֵחְך  אל ּגִ ִנּיֵ מֹוָך." ּדָ בֹות ֲאִני יֹוֵדַע ְלָפחֹות ּכָ י ּתֵ "ּוְלַהְמִציא ָראׁשֵ

ּפֹות ָיַדִים. ְלֶעְברֹו, ְוֵהם ֶהְחִליקּו ּכַ
ה ֹלא  ַאּתָ ל ׁשֶ ה ֵיׁש ַמּזָ הּו," הֹוֵדיִתי. "ְללּומּוְמּבָ ֶ ֶזה ַמּשׁ "ֵיׁש ּבָ

יפֹות אֹותֹו." ּקִ ִדינֹות ַהּמַ ַאַחת ַהּמְ ֶבט ּבְ ֹראׁש ׁשֵ
ְכָלל? אּוַלי  ה יֹוֵדַע ּבִ ן," ָאַמר יּוַבל, "ָמה ַאּתָ "אּוַלי ֲאִני ּכֵ
ֶפר, ֲאִני נֹוֵסַע ִלי  ֲאִני הֹוֵלְך ְלֵבית ַהּסֵ ב ׁשֶ ה חֹוׁשֵ ַאּתָ ׁשֶ ל יֹום, ּכְ ּכָ
ֹראׁש ְצָבא  ם ּבְ ָוִנית ְוִנְלָחם ׁשָ ׁשְ ה ַהּמַ ִים ְלַאְמַרּבּוְמּבָ ַעל אֹוַפּנַ
ֳהַרִים ְוָאז חֹוֵזר ֶלֱאֹכל,  י ַעד ַהּצָ ּלִ ֶבט ָהַאְכָזִרי ׁשֶ ֵ לֹוֲחֵמי ַהּשׁ

עּוִרים ְוִלְראֹות ֵטֵלִויְזָיה?" ְלָהִכין ׁשִ
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ֶאְבּדֹק  ַדאי ׁשֶ י ַעל יּוַבל. הּוא ִנְרָאה ְרִציִני ְלַגְמֵרי. ּכְ ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ
ה. ֹזאת ַאְמַרּבּוְמּבָ ִאם ֵיׁש ְמִדיָנה ּכָ

ִעם  י ׁשֶ "נּו?" ָחַזר יּוַבל. הּוא ֹלא ָהָיה ָצִריְך ְלָפֵרט. ָיַדְעּתִ
יְך  ַאְמׁשִ ׁש ׁשֶ ה ּוְלִצְבאֹוָתיו, הּוא ִמְתַעּקֵ בֹוד ְללּומּוְמּבָ ל ַהּכָ ּכָ

ִריְסְטָיאנֹו. ּפּור ַעל ּכְ ֶאת ַהּסִ
אִתי. ִריְסְטָיאנֹו?" ִוּדֵ "ּכְ

ר יּוַבל. ֵ ִריְסְטָיאנֹו," ִאּשׁ "ּכְ
יִנים." ַעת ַהּסִ ר ָלֶכם ַעל ַאְרּבַ "ָאז ּבֹואּו ַוֲאַסּפֵ

ֵדי ְלָהִגיב. אל ָהיּו ֲהמּוִמים ִמּכְ יּוַבל ְוָדִנּיֵ


