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 ומסירות ידידות. 1

 והיו, העבר מן מכרים היו ביניהם, הללו הטובים הידידים כל של אלינו יחסם היה נפלא מה
 זאת כל עשו שבהן וההתמסרות החמימות גדולה וכמה, עתה זה להם שהתוודענו חדשים
 !למעננו

 .מבדידות סבל לא בעלי, בהחלט. הצרות משא את מעלינו הקלה זו מסירות

 גברים, מבוגרים, צעירים. לבקרנו מגיעים מהם רבים היו, מעבודתם חופשיים כשהיו, בשבת
 ואותה, אז הרגשנו אותה, נאמנה ידידות של אמיתית כה רוח עמו הביא מהם אחד כל. ונשים

 .הזה היום עד זוכרת אני

 בהישג היו לא במוסקבה שגם כאלה, ביותר והיקרים הטובים המוצרים, לו שנזקקנו דבר כל
 מחשבה מתוך זאת עשו בתחילה. לנו סיפקו הם הכל, בלבד המיוחסים של אלא, הכל של ידם

 עשו, הדברים שהתבררו ככל, מכן-לאחר. ממחלתו ולרפאותו בעלי את להציל כדי בכך שיהיה
 .יותר טוב להרגיש לו לגרום כדי פשוט זאת

 באוויר, במרפסת יותר רב זמן לשכב לו הורה, נוספת פעם בעלי את לבקר שהגיע, הפרופסור
 .מיטה שם להציב איפוא צורך היה. הצח

 לא היו, שבהן העשירות, נפשות שבע-שש בנות משפחות ובבתי, במיטות כבד מחסור שרר בעיר
 .מיטות שלוש-משתיים יותר

 ביתנו בחצר הופיעו, שעות מספר בתוך, הפרופסור כך על הורה שבו יום באותו עוד, זאת ועם
 ניסינו. היכן היה לא, מיטות לקנות שכן, המיטות הובאו מניין מושג כל לי אין! מיטות ארבע
 .יותר נוחה לו תהיה זו שמיטה בתקווה, אחרת במיטה פעם בכל להשכיבו איפוא

 את בהן להוביל עגלות היו לא. ברחוב המיטות נישאו שבה הדרך היה עצמו-בפני מחזה
 .כתפיהם על כבד משא נושאים כשהם, המיטות בנשיאת התחלפו אנשים ומספר, המיטות

 אותן השארתי. אלה מיטות באמצעות משפחות מספר של נפשותיהן את החייתי משם כשנסעתי
 .הלחה הקרקע על לישון אז עד שנאלצו חולים אנשים עבור
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 עוף מרק ושמה פרשה. 2

 .המזון סוגי כל את לאכול בעלי של ביכולתו היה לא כבר זה בשלב

 מלבד. רוחו לפי לחיות יכול היה, מבריא היה אילו. ממחלתו להבריא מאודו בכל רצה בעלי
 ושהם להם חיונית שנוכחותו ואומרים, בהחלמתו רוצים רבים שאנשים ראה הוא, זאת

 עשויה שהיתה פעולה כל לעשות עצמו את בעלי אילץ אלו סיבות כל בשל. להשפעתו נזקקים
 .לרפואתו לסייע

 אל הבאתו, העוף קניית: ממש של בעיה זו היתה שם. עוף מרק לאכול לבעלי הורה הרופא
 .שלמה מלאכה היה מאלו אחד כל, הבישול מכן ולאחר, השוחט

 מביתו ללכת כדי. מוכן כשהוא העוף את אלינו והביא, הדרוש כל את בעצמו עשה רבינוב. ה
 אל מלבוא אחד יום החסיר לא הוא אך, הר במעלה ולעלות גשר לעבור צורך היה ביתנו אל

 .הלילה חצות אחר שתיים-אחת בשעה ביתנו את עוזב כשהוא, שלוש ולפעמים פעמיים ביתנו

 גפרורים ברשותנו היו לא קרובות ולעתים, אותו לחמם צורך היה העוף את מביא שהיה לאחר
 .הבית בחצר שעמדה בכירה אש באמצעותם להעלות כדי

 מגולגל, עיתון דף לוקחים היו כזה במקרה. אצלנו רק היתה לא בגפרורים מחסור של זו בעיה
 שם מדליקים, גפרורים ברשותו שהיו מהשכנים מי לבית הרחוב את חוצים, חצוצרה בצורת

 ובאמצעות, בדרך יכבה שלא כדי רבה במהירות הבוער הנייר עם בחזרה רצים, הנייר את
 דף כשבידו מטרה לאותה אלינו והגיע, עצמו השכן כך עשה למחרת. בכירה אש מעלים זו אש

 . שם חיינו שבהם התנאים את לתאר היא כוונתי אך, ערך-קל עניין זהו. עיתון

 בעלי ליד מתיישב היה מכן לאחר. העוף ובו הסיר את מביא כשהיה, הירשע אותו עשה זאת גם
 גורם רוח-נחת כמה ראה בעלי! גדולה כה באהבה זאת עשה הוא. המרק את להאכילו כדי
 לו קשה כבר היה הדבר אבל, המרק את אכל ולכן, אוכל שהוא כף כל עם להירשע הוא

 .מאוד


