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 הקדמה

ת הגבורה של העם וליחד זה, המתאר את עליוב הקדמה לספר מולכתי פל בחלקנשמחה שני א

 ר אפוסיכל להכיורא ות. הקיסרוה ת מהשפהילעברו רגמן תומה יואשר רק חלק מזערי, זירגיהק

אז לא  דור לדור. עפה מד-פר רק בעלושנה ס כמאה יה, שעד לפננכאלף ש ן, ביןמיו-קיעתי מולא

בכל  םשל אנשי וצותלקב ופרוסן פדוצאי הוי םריויפסהו לותיעלוהבה ות כתיזירגישפה קייתה ה

ם של ירב םיפה חלק-בעל ירור הכיל צעיחלק, מג ונטל יםלדיגם  .םת העומכל שכבו םהגילאי

 םינחשב םה .מאנאס ימספר", י'ם "מאנאסציראו. למספרים קיםם אחרילדילספר לו הגונת והאגד

 ח. ורי שנה כאדם לאהיכוהעדה וז ינכבדל

ן תים". ניפוריסי המקצוע של "מספר דמוינאות ללדת בעולם סובהרבה ארציום יש בישראל וכ

ש י ןפה. ובכל אופ-בעלנו רך לשוצין צג המחשב, כך שלכאורה א ים מעל גביפורים לקרוא סנאמ

את  םמחזקיו פך אישינו םשל, מעניקילמ םדילילה טוב" לי"לי פוריסים. פוריסי הלמספר הדנע

פה  יאותם פעורי תירא ןל המחשב. כופה מ ירופעדים לא ראיתי ילילדים. לם ריוהין הקשר ב

 אנאס. ו של מפוריוללמדם משהו שונה וחדש. כזה הוא ס ח לרתק אותםישהו מצליכשמ

 יית נשיאכאשר התקבלה בקשתה של רע ישמחת ןרתם ולכיצים מאד בים גאיזירגיהק

 ת.יאס" בעברנאת "מא רוא לאילהוצקירגיזיה, פרו' מאריאם אקייבה, לתרגם ו

נו שתינו כאשר היי לנד,ינפ, יקניהלסב 1997 ץית אתה בקישיהאי שתיבפגי פנתה אלוהבקשה ה

ת ואית בריובען בקרטר, שדוהגב' רוזלין למי ות העוהבריאגון ת ארובחס דחומפגש מיגות ביצנ

 צוע התרגום.ישמחה מאד על באני  החמה. יהמלצת רוףצבקשתה ב הנפש. העברתי את

כתב העת  ת למערכתדחיודה מותו מהיצוע המשיר בבוץ על הנכונות לעזודה למשרד החות

 שראל מזהיהתרבותי של  ראווהן הלוין חא מעול. כתב העת "אראל" הוייר שרכו או"אריאל" ולע

 שפות שונות.שש עות ביוהוא מופיע בקבשנה  35

  

 ןייצמו מהואר

 תשנ"ט וסל, כשליםרוי

 

  



 דברי פתיחה

השפות  אחתלהנפש, שתורגם  לכבוד גדול הוא עבורי לכתוב הקדמה לספר על מאנאס אצי

 העתיקות בעולם: עברית.

אנו שמחים שעל האדמה הקדושה הזו של ישראל הדגולה והנפלאה, שהונצחה במילותיהם של 

ודמים ודורות נוכחיים, הודות למאמצים וליוזמה וני אנשים בדורות קיהנביאים ובלבבם של מיל

שראל, יכירו את היצירה הדגולה של העם הקירגיזי. ישל הגברת ראומה וייצמן, רעייתו של נשיא 

אני נרגשת מאד מהעניין ומתשומת הלב של הישראלים לתרבות, לספרות ולמסורות של העם 

לו קהל קוראים נוסף על פני אדמת  זי. כמו כן אני שמחה שהאפוס העתיק "מאנאס" מצאיהקירג

 והמקודשת.העולם השופעת 

אלמוות, בה משתקפת ההיסטוריה של העם, -לכל עם יש לפחות יצירה אחת שהיא דגולה ובת

אלמוות כזו. -ובה מתממשת גבורתו, חוכמתו, אהבתו ויופיו של האדם. גם לקירגיזים יש יצירה בת

 י.גילו של האפוס "מאנאס" כגיל העם הקירגיז

האפוס הקירגיזי הוא אנציקלופדיה של מיתוסים, אגדות ומסורות סיפוריות המאוגדות סביב 

החיל. לכל עם יש גיבור לאומי משלו, שחי לנצח. הוא אמיץ וצודק. הוא -מאנאס גיבור –דמות אחת 

 הנפש.-נלחם ברע ומנצח. עבורנו, גיבור כזה הוא מאנאס אציל

פה מדור לדור, מאב לבן, מלב -לפי שנים הוא נמסר בעלייחודו של האפוס הוא בכך שבמשך א

 אל לב.

 .עצמאותועל "מאנאס" הוא סיפורו של המאבק רב השנים של העם הקירגיזי על החופש שלו ו

כרון לכל העמים שנכחדו מעל פני האדמה בלהט יזוהי יצירתם של כל השבטים הנודדים, ומהווה ז

 ן להזכיר לכולנו לא לחזור על טעויותיהם.סיויהמלחמות. זוהי מעין קינה עליהם, ונ

 , האנושות סובלת, לצערנו, ממחסור ברוחניות. המאורעותעשרים ואחתהיום, על סף המאה ה

חשפו זאת לעין כל. לכן, הכוח המאחד היחיד הוא עשרים הדמים והאכזריים של המאה ה יירוו

סבלנות והרצון הטוב. ה, ת. דרך הרוחניות מתרחשת באדם התרחבות הנפש, הסובלנותוהרוחני

 ערך לחוכמה, מוסריות גבוהה ורוחניות.-במובן זה "מאנאס" הינו מקור רב

כריזו האנושית של האפוס, -חשיבותו המוסרית והרוחנית הכלל תאחרי שהעריכו כערכו א

יכרת לזכייתו נ"שנת אלף השנים למאנאס", ובכך תרמו תרומה כ 1995 נתשסק"ו על נואהאו"ם ו

 מית ופרסום בינלאומי.בהכרה עול

ים, ובתוכם גם נציגי נקחו חלק חוקרים רבים, מייצגי לאומים שולבחקר והפצת "מאנאס" 

העם היהודי. אני רוצה לציין במיוחד את התרגום המבריק של היצירה לרוסית שעשה טמיון ליפקין, 

 ,'הנפש-'אצילה את מאנאס נה תקופה חדשה בחיי האפוס. דווקא הוא היה הראשון שכיחלשממנו ה

אדם שהגן על אדמתו, לא הורס ומחריב, אלא מקים ומוליד, שכן מאנאס לא היה כובש, אלא 

 איחד תחת דגלו עמים רבים.ש

שמת "מארים", הקרן הבינלאומית לעזרה לאמהות וילדים, בראשה אני ייאצלנו בקירגיזסטן מ

להכיר לילדי העולם את הנכס  קט "לילדי העולם של מאנאס". מטרת התוכנית היאיעומדת, את פרו

 קירגיזי "מאנאס".ההאפוס  –הערך הזה של התרבות העולמית -יקר

ורה, גבנפש, -באפוס של "מאנאס" אפשר למצוא "מתכונים" רבים ונפלאים לאצילות

 נאס הוגשמו עלמא הערך של-הומאניות, יחס של כבוד להורים, למולדת ולטבע. הוראותיו יקרות

אַקאי –עמיתיו: היועצים החכמים -, חבריוֶסְייֵטקכדו ונ ֶסֵמֵטיידי בנו   , החבר הנאמןישֹוקֹוו בָּ

יֵקי, אמו של מאנאס, יד  יְר יֵ 'צְ גיבורים: הואחרים. וכמובן, נשותיהם האהובות של  טבֶ אְמ מַ לְ אָּ  אנ  , קָּ



אנאס . גם היום מילוי אחר הוראותיו של מֶסֵמֵטישל היפיפייה , אשתו קֵאְיציּוֵר חברתו הנאמנה, 

מאנאס.  לם רואים בעצמם את יורשיו שיכל קירגיזי. הילדים הקירגיזעבור היא חובה מקודשת 

 נפש.-הגינות ואצילותץ, של מאנאס מעודדים את הילדים להחלטיות, אומהאציליים מעשיו 

משמשות  –לב ורחמנות -בעדינות, כנות, נאמנות, טובינות , המאופיינות הנשיות המצוהדמויות 

 בור הבנות.אידאל ע

אסיה, -ואירפוס הזה תפגשו מאות שמות של מקומות במרחבים חסרי הגבולות של בא

המרחבים העצומים את השקט ועד לבוספורוס. גם העמים והלאומים המאכלסים יינוס מהאוק

אבותינו לבינם. בעניין זה -אבותבין  ה נזכרים, מה שמעיד על יחסי גומלין עתיקים וקרוביםלהא

דורות, להפוך למדריך בהיסטוריה של -רבתעממית  ההרואי "מאנאס", המלא בחוכמהיכול האפוס 

 העם הקירגיזי.

הגברת אחד,  צאתו של הספר לאור מוכיחה שוב עד כמה מעשיו ודחפיו הנאצלים של אדםהו

 שלם.צמן, יכולים לעשות כה הרבה להפצת ערכיו הנעלים של עם ייראומה ו

 

כם, אושר לבתישל הספר על מאנאס, הלוואי שיביא שלום פותחים את הדפים הקדושים אתם 

 וכל טוב.

 

 נצחי ישרור על אדמתכם המקודשת.שאושר 

 

 בהיייראם אקאמא

 מטעם האקדמיה הבינלאומית ליצירה עממיתפרופסורית 

 

  1998בישקק, הרפובליקה הקירגיזית, דצמבר 

 

 

 

  



 הקדמת המתרגם האנגלי

כנודד  אינה קלה, ויש מלכודות רבות בדרך. הניחו לי, םהדרך להבנתה של יצירה זרה לעול

 "מאנאס".בהכרת  םר היטב את קירגיזיה ואנשיה, להשיא מספר עצות שיעזרו לכיותיק, המכ

פה, שכן -ה בעליותר, ומרבית הדרך תהי או םניאלף ש חזרה למרחק של םקח אתכיהדרך ת

תשע מאות משך למעלה מ! בתשע עשרהשל המאה החמישים אפוס לא נכתב עד שנות ההמדבר 

 ו, במוחו ובלבו.על שפתי זיהקירג םנשא אותו הע יםשנ

ה זה איסוף יידי אדם אחד, ולא בשנה אחת, אפילו לא במאה אחת, ה-האפוס לא נוצר על

 ,ם יוצאי דופןיצחונות והשאיפות. משורריכרונות שבטיים, הטרגדיות שלהם, הניהדרגתי של ז

כו את האפוס הזה. אין עוד יארגנו מחדש והאר ,ד, שייפוועוד וע , שיפרוםשל קודמיה םהיתלמיד

סאה ילו לא המהאבארטה ההודית או האודימה בגודלה, אפעשיכולה להשתוות  תהרואיפואמה 

 היוונית.

עבודה ה החלה 1952שנת ב של האפוס, אבל רק יםשונ יםפורסמו קטע 1920משנת החל 

זה נצאה לאור בפרוי 1948שנת . בחמישיםשנות ה ל הפואמה בסוףשאה לפרסומה י, שהביתהרצינ

ת ייצאה לאור מהדורה ברוס כרכים. באותה שנהארבעה  פהפייה בתי שקק( מהדורהיום בי)כ

 .ן למקוריתה נאמנה לחלוטיישה

איש אינו יודע ש כול רק לומרי ילה דרכו של האפוס, אניכן ומתי מתחיהקורא שואל ה םא

אותם ימים בהם היו חבורות בת, יזיסטוריה הקירגיצים עמוק בהנעו םלבטח, אך ברור כי השורשי

 ה.אומ, ללא כל אחדות של עם או םנוודי םקטנות של רועי

 :קיימות שלוש אפשרויות באשר למקורו של האפוס

 כאשר הקירגיזים חיו ליד נהר ינאסי. ,עשיריתעד השביעית המאות ה .1

 מאנית.'ימי הקיסרות העות בתקופה הפיאודלית,השתים עשרה, עד תשיעית המאות ה .2

 ת.סיחי ת,יתקופה מודרנהחמש עשרה עד השמונה עשרה, המאות  .3

אי אלו  ירגמתשתללא ספק מעדיף את האפשרות הראשונה, ומכמה סיבות טובות. מאחר  יאנ

האוסטיאני  יהעממ-פוסוהא גור"יך איפואמות אפיות, כולל האפוס הרוסי "שיר צבאו של הנס

א, לא משנה יא אוניברסלי, ודומה להפלהו. פולקלור םמקבילי םלראות קווי יתןנם", יגדות הנרט"א

 יתאימות לתמונה, שלא להזכיר את "ההמנון לשמש" המצרמבא. אפילו הטרגדיות היווניות  יכןמה

 .ה"סלפנ 3200 שנתבערך מ

 ם. למשלותם על שורשיו וקדמידים המעימנים רבסי שי ק.יהאפוס הקירגיזי נושא אותו גוון עת

ו!" יהקירגיזית "מנדבברכה ם ומברכים זה את זה ישנפרדו זה מכבר, נפגשיזיים רגיהאחים הק

התרחש לפני שהגיעה הדת הסיפור !" לא הייתה ידועה אז. כלומר םלה "סאלאימכיוון שהמ

עוד לא פסו  תומטריארכליוך שאמזונות לכם י. יש גם סימנשביעית, במאה היהרגיזיהמוסלמית לק

יֵקיתן לראותן במהעולם, וני אנ   אס, וסאיקל, המשרתת של הלוחם. נל מאשאשתו  ,קָּ

-קרא בדרךנם מוסיקליות בזכות עצמן. האפוס יאמה נועדה לקריאה בקול כיוון שהמילוהפ

ז ומוי קּוובלי ותושרים ארוב -פי-חדת שעלוידי ה "מאנאסצ'י", משוררים בעלי הכשרה מי-כלל על

נים. ופי טעמם האישי של המדקלמים השעל  ת,ונומגוועימות רבות בעל שלושה מיתרים. גם כאן יש נ

צרים מדי ועו ת,וגזמועות מושים תנוכמעט לטראנס. הם ענכנסים  הם מאבדים את עצמם בשירה,

וא ה שר,ומאנאס מאפוס נה ששמעתי את הובפעם הראשובל, ועם המנהג המקבתיאום פעם, תמיד 

 ידי הדרמה. -תי עלינשבהילך עלי קסם ו



הם מהווים לם ום, איים המערביראור הקוס אינם רגילים עבוה מהסממנים של מבנה האפכמ

נות שלמות ו. תמותאחדרות וחזרות רבות. הרעיון מובע בצ –כל  דםואמה. קולק בלתי נפרד מהפח

הכל כדי להדגיש  –זרות ות חויממסומלים ות ושור שוב,וב ושמעים שומים מות, נאונשנוחוזרות 

כך עבר מדור לדור משך ותו, ולו ששומעים אשל אכרונם יס בזוהאפ תת נחרוכל החזרלאזן. בשל ו

זקני ונמר, או פנתר,  ולגיבורים, כך מאנאס הוא אריה, אלרוב ענקים ותואר מ-אלף שנה. שמות

 אי הנולד. ורובעלי זקן לבן, צחי לשון  חכמיםהשבט הם תמיד 

סים, וסדהירות כן רגשי, דגשים על וקלי, תן מוסיוסי קצב, טורות, דפורכן המשתנה של השאו

כלי נשק בקרב, כל ושקשוק ש ולקולות של קשק תויאומטופונאתנועות של סערה ודהירה, מלים 

 ותירתעת לבכם, ואל ו איכם, פתחעינאת משכנע ביותר. פקחו וני ופכים אותן לסיפור צבעואלו ה

 . ולדותיוהעם הנפלא ותלהבנת מצאו את דרככם תכך וכר, ומהבלתי מ
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 ורות. הגרסהש 12,000-ה, הוא בן למעלה מיזירגישל ק יאורכו של "מאנאס, האפוס הלאומ

ים אחדות. הקטעי שנים ת לפנירוסיעו בהופים שנבחרם של קטעים א תרגוית היעברית בהנוכח

ן ינה, לביא המדיצמן, רעיית נשיין הגברת ראומה ויבים רושלשה בייכתוצאה מפגים תפרסממ

של  יקורו הממלכתיבעקבות בירגיזית, קה הקירפובליאם אקאייבה, רעיית נשיא המארפרופסור 

 .1977שנת שראל ביבעלה ב

 

מנת -אלף. עלה ובלי נה, חוגג אתי, אך לא מחוץ לגבולות המדיזיהרגילד בקיכל ידוע להאפוס, ה

מקוצרת של רסה לספר זה ג יםפואמה, אנו מצרפל ותר את הרקעיטוב י יבין רשהקורא העב
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 ת. יזירגיה הקיקרתה של הרפובליזה(, בנ)אז פרו

 

 

  



 מאנאס
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 כרון יעקבות עבר וז

 בדיה -חציאמת, -חצי

 איננו עוד!...  –מי שראה 

 

 הולדתו וילדותו של מאנאס 

יי, חאן הקירגיזים, חלש על אדמות רבות, תהילתו נישאה למרחקים. אך יומו הגיע גֹוהחכם נֹו

עבר לעולם שכולו טוב, או אז התנפלו הקיטאים על הקירגיזים, ופיזרו אותם לכל קצווי יי גֹונֹווהחאן 

 –המנוח יי גֹונֹות בניו של החאן המנוח. מנהיגי הקיטאים חששו שאם בניו של תבל, וביניהם גם א

יּפיזַ ן וסֶ אי, אּו, בַ זדּורֹואֹו  .זה לצד זה, הם יתאחדו ויהוו איום על מדינת הקיטאים יחיו – אק 

יּפיזַ  –הבן הצעיר  אי, משרתו של העשיר הקאלמקי אלַ אי, שם הפך למַ טַ לְ נשלח לאדמת אָּ  – אק 

יּפיזַ את ן יַא א  צַ ן. כפרס על שירותו הנאמן השיא יַא א  ן, ושל בנו צַ ַא ּוב ט. היא לּואֹודּואְק לבתו בַ  אק 

יּפיזַ ל, האשה הצעירה של קֹוהפכה לטֹו  .אק 

יּפיזַ התבסס  ןיַא א  צַ ון ַא ּובאחרי מותם של  , השתלט על האדמות השוממות ועד איטַ לְ אָּ ב אק 

אגם המתמלא מי שלגים שנמסו. סוסים בלבד הין לו מהרה התעשר מאוד. עושרו התעצם כמו 

יּפיזַ ארבעים אלף, אבל אט אט הלכו והתרבו גם שנותיו של  , ארבעים ושמונה שנים מלאו לו, אק 

שים, וקרא וקומות הקדהמ ם:יצער רב הצטער, נסע להשתחוות במאזאר .בנים-עדיין היה חשוךו

 ירש אותי תחתי!"יש יתיי, אם אין מורוצואשרי ובע יל מה טעם ,וןיאל על וה"היו: ולאל

יום אחד נסע לסקור את שדות המרעה הנרחבים שלו, בהם פסעו העדרים המפוטמים, ושוב 

הרהר בכך שאיש לא יירש את עושרו, תוגה נפלה עליו, ובעודו טרוד במחשבות עגומות חזר לביתו, 

 ובלי להביט באיש שכב לישון בשתיקה.

יהאשה הבוגרת   שאלה: "מה לך?" ְצ'ֵייְרד 

יּפיזַ חסרת בינה שכמותך!" ענה  אשה"הו,  , "אין לנו בן, אותך מכנים עקרה, ואותי זקן אק 

 בנים. אנשים לועגים לנו, ואילו לך אין דאגות!"-חשוך

י חשה עלבון וכאב למשמע דבריו, היא נשאה תפילה אילמת על מר גורלה, הצטנפה לצד  ְצ'ֵייְרד 

ונרדמה. בשנתה חלמה חלום מוזר. לא ברור מאין, הופיע לפניה איש זקן, ק, ערימת השמיכות, הדזּו

בעל זקן לבן, ואמר: "תחינתך הגיעה לאוזני האל, והוא הורה לך לחדול מבכי." והוא הושיט לה 

יתפוח לבן ומתוק מדבש. אחרי שאכלה את התפוח ילדה  דרקון שאורכו שישים אמה, עלתה  ְצ'ֵייְרד 

 יו כעל סוס.עליו והחלה לדהור על

 ." ונעלם באותה פתאומיות בה הופיע.זו תהיה הבת –עוד אמר הזקן: "הרי לך תפוח אדום 

יהיה חלומה של זה   .ְצ'ֵייְרד 

יתעוררה ה יּפיזַ למה. שח והעירה מהר את בעלה כדי לספר לו את דבר החלום ְצ'ֵייְרד   אק 

בחלומו צד בז מוזר ולו  .לאימו הפחלוהתרומם על מרפקיו והחל לספר לה בעצמו, בשמחה, על 

ת ומבהיקות וקול צווחה שלא הזכיר כלל את קולו של העוף. לבנוארכובות חדות על מגפיו, נוצות 

יּפיזַ אשתו הצעירה של שגם הסתבר  יושבים ת טרף , ראתה בחלומה שני עופוטלֹואֹודֹואְק בַ , אק 

 .בביתה



יּפיזַ יי פי בקשתן של הנשים ערך הבֵ -על ה"טולה": הייעוד.  ואף קיים את מנהגמשתה,  אק 

יּפיזַ המשתה נועד לפתרון החלומות.  ניו להתעכב מעט אחרי ששאר ומשכ ביקש מקרוביו אק 

השכן  .ר להם על החלומות שחלמו נשותיו והוא עצמווסיפהאורחים עזבו, הזמין אותם הביתה 

ימנבא לידת בן ובת לשהחלום  פירשיט יג  ז  יְד א  בַ  יּפיזַ  . "בנו שלטלֹואֹודֹואְק בַ לי בנים , ושנְצ'ֵייְרד   אק 

ימאשתו   יט.יג  ז  יְד א  בַ חיל!" ניבא -יהיה לגיבור ְצ'ֵייְרד 

יבור שנתיים חשה כע כאשר נודע  .מרשל נ שהיא הרה, ותשוקה עזה אחזה בה לאכול לב ְצ'ֵייְרד 

, וזה םי על עדרי הסוסיהאחראאי, בַ לְ דֹוֹוב אי הרג נמר, שלחה אליו אתג  אנְ לה שצייד ממשפחת ַק 

י. הביא לה את לבה של החיה השביעה את גחמתה. כעבור תשעה חודשים ותשעה ימים החלו  ְצ'ֵייְרד 

יּפיזַ שלה, שנמשכו גם הם תשעה ימים. ביום התשיעי הודיעו להלידה  צירי הנשים המשמשות  אק 

יבלידתה ש יּפיזַ יי כורעת ללדת. בשמעו את הדבר יצא ב ְצ'ֵייְרד  להרים והורה למקורביו שאם  אק 

 המשמחת.  לו בן, יבואו לבשר לו את הידיעה דייוול

ה גזעית סוסש ים. הוא הבחיןסוסבדרכו, לא רחוק משדות המרעה, נקלעה לדרכו קבוצת 

יאפורה בקבוצה עומדת להמליט, והחל לעקוב אחריה. "אם  יּפיזַ " נשבע ,תלד בן ְצ'ֵייְרד  עד יי, "אאק 

יּפיזַ ח קטן לעולם, וסייהביאה  הסוסה." הסוסוולד ליח שיסיילו את ה  החל לטפל בו. אק 

יגם  בכיו נשמע למרחקים,  ילדה בן. הרך הנולד אחז באגרופיו הקמוצים קרישים של דם. ְצ'ֵייְרד 

ו הנשים להרים אותו, בעודו סכאשר ני ח הצעיר. קולו היה עצום ומאיים.סיילאוזני ה עד והגיע

ת, והוא, בשלוש לגימות, בלע את סכנהוג, לטעום חמאה מומ יכלו לו. נתנו לו,עדיין, לא  סמפרכ

 שלוש מחבצות חמאה. תכולתן של

יּפיזַ הכפר יצאו לחפש את -בני המוענק עבור בשורה  ס: הפרנצּויּוּוס, כדי לקבל ממנו את האק 

יּפיזַ אחר  משמחת. בשל התעקשותה של אשתו, הצטרף לחיפושים ה. טַ אלְ בַ ְק גם חברו אָּ  אק 

יּפיזַ הוא זה שמצא את ה טַ אלְ בַ ְק אָּ  יּפיזַ ייח שזה עתה נולד. ביי סבמרעה, מטפל ב אק  נתן  אק 

יו לביתה של סיל, הכפר, ונכנא  זהב ובקר לרוב. הם ירדו אל האָּ  מטבעותה טַ אלְ בַ ְק אָּ ל  . בייְצ'ֵייְרד 

יּפיזַ  מצחו רחב, עיניו שקועות  ,ךרנטל מידי אשתו את בנו, בדק אותו וראה שראשו של הבן מוא אק 

נטרו עגול, חזהו סיו ארוכים, מבטו אמיץ, אפו מגובנן, פיו גדול, שפתיו עבות, סעמוק בחוריהן, רי

יּפיזַ חיל נולד לביי -רחב, גבו עצום, צווארו מוצק, ידיו חזקות. איזה בן  !אק 

יּפיזַ שמח ביי  ים ומקורבים, חברים וף יש לו בן! הוא זימן קרואים רבים, קרובסוף כל ס: אק 

פנה אל הנוכחים בבקשה לקרוא לבן  ואפילו יריבים, וערך משתה מפואר. בזמן החגיגות, כנהוג,

. "ישמור האל על אנאסהנולד בשם מ ךזר ועני, וקרא לר ןזק ה:אנַ וָּ שם דּו-בשם. לפתע הופיע מאי

הוא  . "השם טוב,סנא. כולם אהבו את השם מאהאנַ וָּ דּוצרות ומיני בישין!" בירך ה מפניס מאנא

 צדיק קדוש. ,יריד  ק  נעלם כלא היה. הוא היה  האנַ וָּ דּושמחו ההורים, וה ימצלצל יפה!

יּפיזַ ביי  יו אק  לנער פוחז  גדל פרא והיה סמאנאלבסוף הרעיפו על בנם פינוקים לרוב.  ְצ'ֵייְרד 

רגע היה מכה ללא כל  משחקי שובבות, ומארגןיל א  האָּ ביבו את ילדי סמנוחה. רגע היה מקבץ -רסוח

 ב לא מעט צער להוריו.סהשובב ה ס: אדם מכובד. מאנאזֹוְד כך קֹו תםסיבה דרוויש נודד, או מעליב ס

דיל בין טוב להב ר כדי שיידע רעב ושובע, ילמדּוּפְש טו למסור אותו כשוליה לרועה אֹוהחלי וףסלב

 .םלרע, ויכיר את קשיי החיי

טיחו לעזור לו בכל והב, יםנ  טֵ ילְ צ  רוחות:  םלמרעה ארבעי אחד הגיעו םאנאס הפך לרועה. יוומ

 אשר ילך.

לביתו, וביי  יחזור ביקש שמאנאסר ּוּפְש אֹובל רוחו הפראית והפוחזת של מאנאס לא נרגעה. א

יּפיזַ  יּפיזַ ל נטפלו ילא  אָּ לנסע לקחתו. בדרך חזרה מהמרעה  אק   ם. הםהקאלמקי םהשומרי אק 



יּפיזַ האשימו את  ק, טּוְר , וביקשו להענישו למען יראו וייראו. קֹוםה שלההמרע ת גבול שטחיבהסג אק 

יּפיזַ , הצליף בחוזקה בםלמקיהק מנהיג באלה.  קטּוְר קֹובמגלבו. מאנאס גונן על אביו והיכה  םע אק 

 זה מת מיד.

על עדרי  התנפל ם, וצבאקטּוְר קֹוהחליטו לדרוש כופר בתמורה להריגתו של  םקאלמקיה

יּפיזַ ביי של  םהסוסי  .םלגרש את הקאלמקיהצליחו  ,ם, מאנאס בראשם. אבל הקירגיזיאק 

. םשל הקיטאי החאןאן, קָּ נְ סֵ ֵא ועות על כוחו של קירגיזי ושמו מאנאס הגיעו עד השמ

אן שסיפרו לו. שלח  םה איטַ לְ אָּ מ םהקאלמקי , כדי םלסוחרי םהחיל שלו, מחופשי-את גיבוריֵאֵסְנקָּ

יּפיזַ בנו של  ,לבדוק את כוחו של מאנאס לקחת  םההזדמנות עליה םתיפול ביד םכי א ם. נאמר להאק 

 אן.קָּ נְ סֵ ֵא ולהביאו אל בשבי  אותו

שיחק  םומדי פעעזר להם  ,םלעדרי הסוסי םהאחראי ןעשרה. הוא חי בי-אנאס מלאו אז אחתלמ

או את , מצםגמלי םעל ארבעי ם, רכובים לסוחריםהמחופשי םהגיבורי 1.ייאורדוייבמשחק ה םעימ

 עד אחד נהרגו במאבק. את םניסו לתפסו, אך כול םבאורדו. הן משחקים גיל-בני םמאנאס וחברי

 ם.ואת הסחורות חילק מאנאס לע םהגמליארבעים 

ס, וביקש מאנא יש אחד ושמו איטַ לְ אָּ של  םהחיל שמע שבין הקירגיזי-, גיבורֶנְסַקאֵרהגם 

 םבמטרה להילח איטַ לְ אָּ נע לעבר  כוחו. צבאויתבגר ויגיע לגיל התבונה ולמלוא  םלשבותו בטר

עצמו ניצל בקושי, ונאלץ לנוס על ה אֵר ַק ְס והובס. נֶ  , אך הוא נתקל בהתנגדותיםהקירגיזי םבכפרי

ועמי  ם, המונגוליםהקזחי םעמד מאנאס, ג ם, שבראשםיעו לקירגיזיהזה סיכי בקרב  םמספרי .נפשו

 .ויאנצמ

ם ". הדּותואר "דּובעלי ה, םיי  ר  גּויְ האֹו םה אל השליטילבו של מאנאס הגיע-עה על אומץהשמו

 .נאסאת מא שבויכדי שי םעזי םעשר בחורי-אחד איטַ לְ אָּ לשלחו 

נה. ש 650 שגילו היה יר,ס  אנַ ּובגילו, ופגש בצדיק ושמו ַא -בילה את יומו בציד עם בני סמאנא

את מתנות  סהעניק למאנא ריס  אנַ ּובַא  לפי הוראת הנביא. הצדיק סהוא חיכה לבואו של מאנא

 .םלאסאותו בדת הא ס, והכניהטֵ לְ ֶק -קאָּ  והרובה סאְר בַ אלְ צַ הנביא: החרב אָּ 

שב ממטע  סמאנא .סשל מאנא ילא  אָּ ל ּודּושל הד םהעזי םעשר הבחורי-התפרצו אחד םובינתיי

תפק בכך סול את חייהם והטרצה לי הוא לא םמכה ניצחת. אול םוהיכה אות םהציד, נאבק עמ

ת, בכל סאוזנו, לשני את אפו, לאחד הוציא עין, לשני נקע ל : לאחד חתך אתםשהעניש כל אחד מה

יהם, שילח אותם חזרה סוסעל גבי  םהמוכי םת הבחוריאהעלה  סימן משלו. מאנאס נתן םאחד מה

 .םשלה םוהורה להם להתלונן עליו באוזני החאני

יּפיזַ ף ביי סאחרי המאבק א  שכנות, ופנה אליהם בנאום:את זקני המשפחות ה אק 

ואז נהיה בצרות  לשוב ולהתנפל עלינו, םאויבים. האל ישמור, הם יכולי ט"זכינו בלא מע

 צרורות. בואו אם כך נתאחד ונגדיל את כוחנו!"

יּפיזַ  רצה לוותר על החאן שלו  לא םכימו עמו, אבל איש מהנוכחיסהציע לבחור חאן. כולם ה אק 

, אבל םואמרו: "עשו אתם כרצונכ םשקמו הצעירי תקווה, עד-רסחלמען חאן אחר. המצב נראה 

 !"סאנחאן: מא ו לנונאנחנו כבר בחר

פעמים במעגל, גבוה על  , הנוכחים נשאו את מאנאס שלושםהצעירי םכימו עסזקני המשפחות ה

 מל החאן.ס וועלי על ראשו את הכובע וגבי המרבד הלבן, ואז הניח
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 ּודּוהד םהקרב ע

להרכין את ראשו  ים, כדיי  גֹונֹו-ארסָּ , החאן של הובו מצד אמסק, טֵ שאל ֶא  ומיפע םמאנאס ש

עשר -של אחד ם, צבאםאלפי לוחמי תוצבא בן מא סםר, אבל את דרכן חסו, כיאה לנכד מולפני

בדרכו התנפל על  ם.נע לעבר אדמות הקירגיזי וםהצבא העצ .םלייית חורבב ם, ולכל אחד מהּודּוהד

, יםי  גֹונֹו-ארסָּ ה, החאן של קטֵ שֶא . לא היה בכוחן של והחל בוזז את רכושו יםי  גֹונֹו-ארסָּ ה םע

פתח בקרב  םאת המעבר הצר וש סםלנקיק בין ההרים, ח ועמ-בני םג עסוהוא נו, םבשודדי םלהילח

וקרא  – ֹורֹוהצ –לוחמיו -חבר םע סקיק התייצב מאנאהני של נהאויב. רצה המקרה ומעברו הש םע

ת הצרה הטבע הוקף מכל צדיו, ניטה להיחלץ מן ּודּוהדעשר -לו, צבא אחדפרים שהכלתגבורת מן 

השמידו  םולפיכך כל הלוחמיבמצור,  מצא עצמו םנהג שלא להיכנע א םאותו ע .עליו, אך נכשל

 .בשריפה םעצמ

 ם.הראויי םבכיבודי םבראש צבאו, וקיבלו את האורחי ספגשו את מאנאי צ  יְר ג  אְמ ובנו זָּ  קטֵ שֶא 

 ם.לניפטר מעּובהם ו ם, הבה נצא להילחםתקפו אותנו לא פע ּודּוהדעשר -הציע: "אחדאס מאנ

 ".עשה נאצללמען מ נמות –נחרץ גורלנו למות  םירצה האל, ננצח, וא םא

ייצא למתקפה, כש ם, וצבאסחיזקו את דבריו של מאנאכולם  יְרצ  אְמג  ים י  גֹוונואְר סָּ וה זָּ

חיל ממשפחת -גיבורים, י  ר  יגּוֹו  האּו דּודבבמלחמתו  סייע למאנאסף סבנו ם.אליה םמצטרפי

: עיניו םפני-אל-םלא יכול היה לגבור עליו בקרב פניאש. איש בַ ְט אָּ י מחבל שֹו, הענק קֹוםהקטאגאני

, גֹוֹונְ ראֹו החיל-בקרב הזה, האשה, גיבורת םניצח ג ס, מאנאםהיו כמגיניואוזניו  זהרו ככוכב הבוקר,

ועמו נפוץ לכל , ןאדָּ -יּפא  קָּ את מאנאס ניצח  םפני-אל-םין, בקרב פנייטה לבייגנטשה את אנשיה ונמל

יּפ , בתו שלקְר יֹואבְ אַר קָּ עבר.  א  אן-קָּ המשרתות  םארבעי םמקשת מוכשרת, חיפתה ע-קלעית חץ, דָּ

אבל . איאַק ת בָּ , ופצעו אםחיציה הפילו רבי .מת את דרכו של הצבא הקירגיזיסחוהבורחים, שלה על 

אַראְביֹוְרק ושבה את סיע מאנאאז הג  .קָּ

אַראְביֹוְרקשל  היופיי יּפ, והוא ביקש מסשבה את לבו של מאנא קָּ א  אן-קָּ שני  .של בתואת ידה  דָּ

יםום הקירגיזי –ם העמי י  יגּור  יּפם. ברית שלו כרתו – האֹו  א  אן-קָּ ים, שהפך לחאן של דָּ י  יגּור  , ערך האֹו 

יּפנמשך המשתה,  םיו ם, ארבעיםחקיהמשם ארכו יו םאת החגיגות: שלושי א  אן-קָּ החיל -גיבור דָּ

אַראְביֹוְרקאת  אשהללמאנאס  נתן אְיַסאן בתו, בצירוף תשורות חתונה נכבדות, הזמר קָּ שר במשך  זָּ

 במתנה. פוארת שהוענקההמ 2הטַ ְר יממה בשבחה של היּו-חצי

ית גבר, היצֶ ב  איְ בָּ  .ה למולדתויצבאו ואשתו היפהפי םחזר עמאנאס   .פני כלתהקיבלה את  ְצ'ֵייְרד 

, טלֹואֹודֹואְק בַ החמות השנייה, . הצעירשל הזוג  םכנהוג שפכה חמאה לתוך המדורה ובירכה את בית

אַראְביֹוְרקם. הכלה לבית קרוביה החדשי סתהכנ": יּויזּוג  יְר ק   ֹוקְט "אֹוביצעה את טקט ה תה ישהי, קָּ

אַקאי צעה אתמכך שפנבוכה  לעיניו. להיראות  חתו המבוגר של בעלה, השתדלה לאקרוב משפ, בָּ

 סתתרת בנימוסשהכלה מהקירגיזים  מאז נהוג אצל .יה של הכלהסמצאו חן נימו םבעיני רבי

 .של בעלה םמקרוביו המבוגרי

 

 מידי הכובשים אֹוטֹו-אל  שחרור א  

יּפיזַ ביי   קטֵ שֶא אר, בַ אְמ קָּ  ו שלבנאן קָּ אְר דָּ יְ אָּ : את איטַ לְ אָּ בם החיים אסף את כל ראשי העמי אק 

ים, א  גָּ בין הנֹומ אֹואגֹויים, צָּ ט  גּויְ מבין הנֹו טּואלְ בַ ְק ים, אָּ אק  יצַ יּפְ ק  מבין ה זא, טָּ יםי  גֹונֹו-ארסָּ המבין 
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, םהחכמים את הזקנים הוא הזמין ג ים.צ  ינְ יצ  לְ ק מבין האָּ סֶ אֶק אַר ים, קָּ ינ  ג  ְר מבין האָּ  זּוְד אקֹואַר קָּ 

 : םבנאום שפחות, בניו של האב הגדול בדור השלישי והרביעי, ופנה אליהראשי המים, אל  סַ ְק האָּ 

, והיכנו מכות ּודּוהדעשר -ך לאויבנו, אחרי שהבסנו את נתיניו: אחדפאן הקָּ נְ סֵ ֵא ם "החאן האיו

אחד ויתקפו ם מכל עבר, ואני חושש פן יתאחדו יום באויבים , אנו מוקפיםנמרצות את הקאלמקי

ם , עם, ולא יוותרו לנו צאצאיםישמידו את הקירגיזים ה היקרה כדבר הז םאותנו, חושש אני שא

לא כדאי לנו יותר  ם, האםהמכוכבים פליאדות בשמייהר: מצבור כוכבי ֶק ְר ּוקטן אנחנו, כמו הא

 "ם.יוהעד ם ש םמולדת אבותינו? הקירגיזים חיי ,אֹוטֹו-אלַ אָּ הלנדוד אל 

יּפיזַ פו בנזם אחדי .התייעצו, התווכחו, דנום החכמי מאדמה דשנה ם אות שהוא רוצה לנשל אק 

יּפיזַ בינו את נאומו של האחרים  .איטַ לְ אָּ הכמו   .מתרגשת הכאזהרה מסכנ אק 

לא ם מאנאס הגיע לאסיפה, ואמר: "לא יאה לנו לחשוש מאויבים, אילו היה להם הכוח, הם ג

אחרים, את אדמות  םעל דברים הזדמנות כדי להיפטר מאתנו, אבל אדבר אתכ היו מחמיצים

ם לא יתנו לנו לשוב בשלו םהיום, האויבים בהן עד עצם מחזיקים , והםאבותינו כבשו הקיטאי

מוכנים לקרב ולניצחון? ולאחר מכן, מי שירצה לנדוד ולשוב ם האם לא עדיף ללכת לש .מותינוולמק

 ".יוכל לעשות זאת איטַ לְ אָּ ל

יּפיזַ כללי, לפי מצוותו של ביי , והוכרז על גיוס םמאנאס הצליח לשכנע את כול הוקרבה  אק 

 סבו,-סהר הזהב, שנותר עוד מימי אבים סוסה לבנה כקורבן, ועל הגבעה תקעו את הנס האדום ע

יּפיזַ חאן. -באביר ם , ולהעניק להםחנון עם הקירגיזיום היו וביקש ממנו להיות רחוופנה אל אל אק 

 .הצלחה במסע

 .רצו ליטול חלק במבצעם הצבא, רבים כדי להתמזג ע םהחיילים החיל החלו להגיע ע-גיבורי

שלא בגרו עדיין, את ם , הצעיריםהתשושיום , את הזקניםהפחד, סקר את הבאי-מאנאס, הנמר חסר

בצבא נותרו רק הלוחמים שהיו נכונים  .חרי שהודה להם ארוכותאם שלח לבתיהם והפצועים החולי

ליה דרכו, עבגלל עוצמתם התקערה האדמה  .ףמאות אל-אויב האכזר, כאלה היו ששהלקרב עם 

 .שים זעו, וקצות הכידונים נצצוהאנוענני האבק שהעלו הפרשים כיסו את עין השמש. הצבאות נעו, 

ס אנּוח את החאן פַ הדיל, קּו-רֶק בְ  רגֹוס, את החאן אֹוֶק טֶ אן בְ חַ ְס ֶק טֶ צבאו של מאנאס הביס את 

שייכות לשבטים  ואת האדמות שהישחרר באו של מאנאס צ .יטֹוֵק קֹומינה תחתיו את ון ֵק אְש טָּ ב

 .גיזיםרולעמים הקי

 .איטַ לְ אָּ סיכם מאנאס המרוצה, וחזר ל", אֹוטֹו-אלַ אָּ ללעבור  רפשא"עכשיו 

  

 אֹוטֹו-אל  א  ל איט  ל  א  מ ירגיזיםמעבר הק

משפחות שנמצאו וה . באחד הימים שלח שליחים אל ראשי השבטיםאיטַ לְ אָּ חי שנה ב סנאמא

ם נקבצו ובאו, זקנים חכמים ונציגי כל רביאנשים . שלטון החאן שלו, וביקשם לבוא לאסיפהתחת 

 השבטים והמשפחות.

אי, ואני החלטתי לַ ַא ן וַא יז  נְ אָּ המקוריות של אבותינו הן "האדמות אליהם בדברים: ס פנה מאנא

ררו מידי חששו איני מכריח איש. יכולים אתם לנדוד למקומות אחרים .מקומותינואל  לנדוד

 " .איטַ לְ אָּ הכובשים, ומי שרוצה יכול להישאר ב

 הנרחבות. איטַ לְ אָּ היו כאלו שלא רצו לנטוש את אדמות 

שקרובי י ב  ְר ּוה ואצֶ ְק רו בשמם זקני השבט, "שינדדו אחרים, כמו קֹואמ "למה לנו לנדוד?",

 ".אֹוטֹו-אלַ אָּ ב ביםקרוהן לאשתו של מאנאס אין  ?ותיהם מתגוררים שם. מדוע עלינו לנדודנש



י ְר ּווא הצֶ ְק קֹוהזקנים רמזו לכך ש סע את בנותיהם של החאנים המלקחו לנשים בזמן ב 

חמים הצעירים, ובמסע, בעיקר הל סה שהיו עם מאנאאלהקאלמקים המובסים, אבל מרביתם של 

 .אֹוטֹו-אלַ אָּ ל רולעב וביקש

, סכטב ורגיזים ברהקי יצאועד מהרה  .רכבו האנשים איש איש לכפרו, להכין עצמם למעבר

 .קלה-ים, לדרכם הארוכה והלאיקרים בשטיחים סמיטלטליהם ארוזים על גבי הגמלים המכו

י ְר ּוואאקים יהקיפצ אןיְ אָּ  לשחים בהנהגתו א. הקזיןמ  ַק -יק  ֶא ראשם התיישבו בבב  אְרקָּ  דָּ

. שלרגלי ההרים אֹוֹוט-אאַר קָּ  זורבא וקרוביו עצרו ס, ומאנאארקה-אריסהעדיפו את אזור  הצֶ ְק קֹוו

 .ס בארצוסהעם החל להתב

כך צבא גדול. ם ואסף לשם, ביקש לגרש את הקירגיזים, ה, חאן הקיטאיֶק אֹולֹואָּ אבל 

 אז נסע מאנאס, בליווי חבר .הֶק אֹולֹואָּ הודיעו למאנאס על הכנותיו של  יםי  נ  יַא יז  נְ אָּ הם הקירגיזי

עין, -חדם היה אדה ֶק אֹולֹואָּ . חאן ןַא יז  נְ אָּ שב הֶק אֹולֹואָּ  מושבו של החאןם מקו אל – צֹורֹוה –לוחמיו 

נגדו, כשראה את מאנאס הבין שלא יוכל לעמוד ם. של דברים ולרדת לעומקם אד-בני טשידע לשפו

 ה.ֶק אֹוֹוערובה את בנו ב-וכנהוג, נתן לו כבןם, והוא נכנע למאנאס, בלי מלחמה ושפיכות דמי

ה, יצָּ לְ הקֹום חי לו עם, ין, במדרונות הדרומייג  טֶ -האַר ַק אן וַק אלְ טַ ז, נדּוחי ההר של קּוטבש

הבצע -. תאוותאןַק נְ סֵ ֵא ו מטכי נמל, אֹוטֹו-אלַ אָּ בהופיעו ם ק. הוא שמע שהקירגיזירּוֹוש ומנהיגו היה

הרחק ם ולגרשם שולבזוז את רכם, : הוא חשב להתנפל על כפרי הקירגיזיקרּוֹושסימאה את עיניו של 

על ק רּוֹושהתנפלו לוחמיו של ם, שלופים ורמחים בכידונים, על גמליהם ביכור מאדמותיו.

יגּויְ נֹוה , חאןהטַ אלְ בַ ְק אָּ ם. ד את רכושולשד ווהחלם והשל-שוחרים הקירגיזי פנה למאנאס ם, ט 

ם ייל  א  האָּ את ם עד תו ובזזם אנשיו אחרי שהו קרּוֹושאת  וצבאן השיגוביקש עזרה. מאנאס ו

נמלט על ם בס. מי שנותר בחייוה קרּוֹושצבאו של והשלל. החל קרב, ם עם בתיהשבו לום, הקירגיזי

ת לכניעתו ואלא להיכנע לרחמיו של המנצח. כא ו, שלא נותר לקרּוֹוששל  ואנאס צר על ביתמ. ונפש

ה יהיפהפיאי ילַ ק  אָּ ת. ומתנות יקרונערות ם אי, ועמה ארבעיילַ ק  אָּ למאנאס את בתו  קרּוֹוששלח 

 .אֹוֹוט-אאַר ַק אל מדרון ם שללם חזרו עם והקירגיזי הצעירה של מאנאס, ונעשתה אשת

ין. האדמות סביב ילבייגם והקלמקים איטביו הקיוקרם ע ט, שחשש ממאנאס, נמלהֶק אֹולֹואָּ 

 ם.ן התפנו. מאנאס לא רדף אחר הנמלטייַא יאז  נְ ַא 

 

 ט ב  אמ  מ  ל  סיפורו של א  

בייאושו ם. בני-ארבע והיה חשוךום נכבד, הגיע לגיל חמישיק הדּונְ רּואֹוֹוש, סנְ החאן של שבט טּו

ילדה ם ותשעה ימים התעברה, וכעבור תשעה חודשי ואשתם. ילדי ול ושיעניקם התחנן אל האלילי

ערך ק דּונְ רּוֹואֹוסם. פי מנהג המוסלמי-תה עלועורלתו כרוכשתנוך אוזנו מנוקב, ם לובן. הוא בא לע

 אך לפתע הגיע, לא ברור מאין, זקןם, שמות שוני והציעם אורחיה. לילד םש יאתמשתה שנועד למצ

 .טבֶ אְמ מַ לְ אָּ ם מטה גדול, וקרא לילד בשם ע האנַ וָּ דּו –

מו, שכן הסכי םלו, אבל כקדּונְ רּוֹואֹוס", חשב במבוכה םג אצל הקיטאיושנהם איננו שו "זה

קרן. בגיל שש החל ללמוד נבון וסחור גדל, והיה לב טבֶ אְמ מַ לְ אָּ היה צדיק קדוש.  3 יריד  ק   האנַ וָּ דּוה

 קדּונְ רּוֹואֹוסועשרה בלט בחוכמתו ובהתנהגותו הנאותה, -ארבעאצל הדרקון את מדעי הכישוף. בגיל 

 החאן ,הצֶ ְק קֹוהיה בן שש עשרה כשפגש במסע ציד את  טבֶ אְמ מַ לְ אָּ החאן. את כס  פינה עבורו

למי. סהפך מו טבֶ אְמ מַ לְ אָּ מוחמד.  על הנביא, על הקוראן וםלאסיפר לו על חוקי האסקזאחי, וזה ה
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כינה אותו בזעמו כופר, וציווה להרגו. אך  קדּונְ רּוֹואֹוס .םלאסבשובו לביתו קרא להוריו לעבור לא

, שכפי הצֶ ְק קֹו, נמלט, ומצא מקלט אצל החאן קדּונְ רּוֹואֹוסדברו של -צעיממבאלמאמבט ניצל 

 תבר, המתין לבואו.שהס

היה מוכן לעזור הוא  , בזכות מידותיו התרומיות, לכבוד גדול.טבֶ אְמ מַ לְ אָּ זכה  םצל הקזאחיא

 םשל השליטי םוחשדנות םאת קנאתעורר פנו אליו לבקש עצה, והדבר  םכזקני ם, צעיריםלכול

השקו את  םדברו ביניהנ. אחרי שםתועה מקבל כבוד גדול מהשזר . לא בכדי: איך ייתכן םהקזאחי

-המזג וצר-חם הצֶ ְק קֹו. טבֶ אְמ מַ לְ אָּ  םהתחברה עץ ֶק ְר ֶק אָּ חשו לו שאשתו בעראק, ול הצֶ ְק קֹוחאן 

לא  טבֶ אְמ מַ לְ אָּ נוכרי עלוב.  טו פליאות, בכנותו טבֶ אְמ מַ לְ אָּ , והעליב קשות את םהמוחין האמין לה

 .הצֶ ְק קֹוכנו של מש יכול היה לשאת את העלבון, ועזב את

צא חרב בנדן זהב, חרב ומו כי הוא רוכב בדרך, םחת, חל-החיל העשוי ללא-, גיבורסאילו מאנאו

ה את החרב: סני סהקהה עבה. מאנאוצדה שאורכה שלוש אמות, להבה מחודד ומעוקל,  םיהלו

החרב  ם.לו ביתר כבד של חיה. מאנאס לקח את החרב והתקדכאיבמכה אחת ביקע אבן שחורה, 

 החיל.-של גיבורידו ף עף וישב על כך הפך הנמר לבז, והעוף הטור-והתלוותה אליו. אחרלנמר  הפכה

 ון כל זה?"מכוכשהתעורר, "למה  סרוש הדבר?" תהה מאנאי"מה פ

מבשר  םר שהחלואמלוחמיו, -, גיבור מחבראיבַ זי  ְד אָּ בבוקר ביקש שיפרשו את חלומו המופלא. 

ַבאינאמן. פירושו של לחבר החאן אלמאמבט, שיהיה לו  םע סעל פגישתו של מאנא ְדזי  חן נשא  אָּ

 ות.טרוי םאלפי-חמשתבראש , וכתמורה הציבו סאנבעיני מא

לשווא. הוא החל , אך יתחרט ויקרא לו הצֶ ְק קֹוושלושה לילות ש םחיכה שלושה ימי טבֶ אְמ מַ לְ אָּ 

 השקיעה, בעצמו לא יודע לאן. רפוסע לעב

 -התפעם גיבור םימי אס. שלושהלַ אטַ ע ציד והופיע בסהנמר ערך באותו זמן מ ואילו מאנאס

 צפה במשקפת. במרחק הבחיןוראש הרמה . לפני שעזב טיפס על אסלַ אטַ חיל מיפעתו של עמק הה

 הצֹורֹו – וחמיול-, והורה לחברטבֶ אְמ מַ לְ אָּ מאנאס ניחש שזהו ם. חריגיו נרא ושולבו ובהלך, שמראה

 מרוציודו ערכו לכב . קיבלו את פניו כראוי,טבֶ אְמ מַ לְ אָּ לקבל את פניו בחגיגיות. ואכן היה זה  -

קהעניק לו בנדיבות את שריון הקרב שלו, את הרובה  סמאנאם, יססו , את החרב ֶקְלֵטה-אָּ

נאות להצעתו  טבֶ אְמ מַ לְ אָּ ה, והציע לו להישאר עמו. לֵ ּוקְק אָּ  סוסואת ה סוסים, תשעה סאְר בַ אלְ צַ אָּ 

קיבלה  ילא  האָּ ם שובם ירב לקבל את התשורות הנדיבות. עסולמרות שהכיר תודה,  ,סשל מאנא

י הקירוב לחזה, מאנאס  סוביצעה את טק טבֶ אְמ מַ לְ אָּ , את פניו של מאנאס, אמו של ְצ'ֵייְרד 

של המשתה עלה במוחו של מאנאס הרעיון כנהוג, נערך משתה. בעיצומו  ם.הפכו אחי טבֶ אְמ מַ לְ אָּ ו

כדי למצוא ם, יהילֵ א  אָּ בכלות, -וחקר אודות בחורותם בין האורחי עבר . הואטבֶ אְמ מַ לְ אָּ להשיא את 

 . טבֶ אְמ מַ לְ אָּ לראויה  אחת שתהיה

יּפיזַ של ביי  ילא  אָּ בהתגורר  טבֶ אְמ מַ לְ אָּ   ורכב אל ביתה של , מאנאסאחד ביקש לפגוש בם . יואק 

אַראְביֹוְרק  החיל נמצא?" -גיבורם : "האמאנאסשאל את אשתו של ם . אחרי ברכת השלוקָּ

 "...עינו-א אצל בבתו, "אולי האַראְביֹוְרקקָּ   "הוא אורח נדיר אצלי," ענתה

 ?" מאנאסעינו של -"ומיהי בבת בר:סמהלעג וביקש הם התעל טבֶ אְמ מַ לְ אָּ 

אַראְביֹוְרק  , זו המתקראת קרּוֹושאינך מכיר את בתו המופקרת של ם "הא צחקה צחוק רע: קָּ

החיל שלך  כנראה שגיבורם. ואריתך, המתהלכת בבגדי משי מפסה שלך, גינֵ יגֶ הרי היא ה? איילַ ק  אָּ 

 אצלה. אלי הוא לא בא כבר זמן רב." 

אַראְביֹוְרקל תשובתה ש  . איילַ ק  אָּ ביתה של והוא רכב אל  טבֶ אְמ מַ לְ אָּ  לא נשאה חן בעיני קָּ

 אל הבית. סכנייש כאן מישהו?" קרא, מבלי להם "הא



 ו?" שמע קול.ס"מי הוא השואל מבלי לרדת מסו

 גיבור החיל נמצא?"  מאנאסם . האטבֶ אְמ מַ לְ אָּ "אני 

"הגיבור שלך לא יכול להינתק בלעג:  איילַ ק  אָּ אפילו לקראת גבר אורח, אמרה ם מבלי לקו

אַראְביֹוְרקמ  כלשהו מבלי לבקש את רשותה."  ם. הוא לא יכול ללכת למקוקָּ

 .מאנאס נעצב אל לבו למשמע דבריהן של נשותיו הטיפשות והקנאיות של טבֶ אְמ מַ לְ אָּ  

 ווק"רהוא  מאנאס ראויה", חשב "מסתבר שלמרות כל נשותיו, אשה"אין לו 

יּפיזַ של  ילא  האָּ הנרגז אל  טבֶ אְמ מַ לְ אָּ שב    מאנאס.. עד מהרה הגיע גם אק 

יּפיזַ "לאן נעלמת?" רטן   שלי מחכה לך." טבֶ אְמ מַ לְ אָּ  " אק 

לו רעיה ראויה. למצוא  ם היכן אוכלחיפשתי כלה זה עתה. שאלתי אנשי טבֶ אְמ מַ לְ אָּ "הרי לבנך 

 למה שיהיה רווק?"

, עם נפשך מאנאס"מה יש לומר עלי? אני אדם בודד. ואילו אתה, חק: צשמע ו טבֶ אְמ מַ לְ אָּ 

אַראְביֹוְרקנך מבחין בהתנהגותן של איהנדיבה,  מעשה אין לך ל. אתה קורא להן רעיות. איילַ ק  אָּ ו קָּ

 וק."רעיה ראויה, ובעצם גם אתה הנך רו

 הצדה. פנה על רעמתו סוס, ובהכותו קלות את המאנאס"אמת דיברת," פלט קצרות 

 

  ייק  אנ  ק  חתונתם של מאנאס ו

בי, הן לא השאת אותי א", והוא חלק עם אביו את עלבונו: מאנאספגעו ב טבֶ אְמ מַ לְ אָּ יו של מילות

יודע אתה שאת  חובתך, אבי. הןאחר , לא מילאת ךת על רכושך ומקנסכיאות לקירגיזי. ח

אַראְביֹוְרק יּפ, בתו של קָּ א  אן-קָּ או כלפי טזכיתי כשי מאביה, בגלל ח איילַ ק  אָּ בבשבי, ואילו  לקחתי ,דָּ

 גיזי."הקירהעם 

יּפיזַ ביי  קומות רבים, אבל במהקשיב לדברי בנו בהכנעה, והחל לחפש עבורו כלה. הוא עבר  אק 

בתו של ה, יגֶ אב  יַר אנ  סָּ , וראה שם את יּפק  איביי זַ  לא הצליח למצוא בחורה ראויה. בדרכו חזרה עבר

יּפיזַ ה חן בעיניו של ביי מצא. היא ירֶטמ  החאן המהולל   ך לבקש את ידה.לממבט ראשון, והוא ה אק 

רות לא יכול היה, ישיאת בתו האהובה לנווד קירגיזי. לומר כך  אשהלא רצה לתת לאן חַ -ירֶטמ  

ים וגמלים עצומים, מגזע סוסף, עדרי סב וכזה-י, מטיליב  אְמ גָּ וני : מוהר עתק, המיםאל  קָּ ולכן דרש 

 חשב שכך יפטר ממבקש ידה של בתו.אן חַ -ירֶטמ  לא ניתן אפילו למנות. ש מובחר, ועוד דברים רבים

יּפיזַ ביי  . אןחַ -ירֶטמ  ש דורש יםאל  קָּ שלו, קרא לקרוביו והודיע להם על ה ילא  אָּ לחזר  אק 

ים סוסרבים שראשם שחור, ו םייעגז יישו את עצמם בפניו, והביאו גמליםהקרובים החליטו שלא יב

 .אןחַ -ירֶטמ  רבה ממה שדרש בה שחורים גזעיים שרעמתם לבנה, רבים

 תייע בקרוביהם כאשר משיאים את הבן.סאז נהוג אצל הקירגיזים להמ

שילמו את ם כדי לבקש את ידה של בתו. ה אןחַ -ירֶטמ  הופיעו אצל ם רביהם והקרובים ההורי

יֶגהליותר מהנדרש, והשיאו את מאנאס ם, אליקה יַראב  אנ  ה. אחרי נישואיה לחאן מאנאס, יפייהיפ סָּ

יֵקיהפך שמה ל אנ   .קָּ

תה של ימבנות לווי םארבעים לנשים לקחו לה ,הצֹורֹולוחמיו של מאנאס, -מחברם ארבעי

יֵקי אנ   . קָּ

ליווה אותה ואת חתנו  כך-בתו, ואחרערך משתה מפואר לכבוד נישואי יר ֶטמ   החאן המהולל

  ם.לבית

 

 יםאנ  מ  ק  ז  ֹויהקו מאנאס



השלישי, לאזור ושמו  , בנוןסֶ אּו, הגיע יינוגו ןפיזרו לכל עבר את בניו של החאם אחרי שהקיטאי

 ןסֶ אּוז. במהרה נשא יֹוְק צֹוְק את הבן קֹו ותירה אחריהבה ןסֶ אּומתה אשתו של ם ה. ששָּ -ואויז

-אן: עינו של חזירמַ ַק זְ קיֹו ןסֶ אּוכינו את ם הקאלמקים. בני תשעהם ונולדו לה קאלמקית לאשה,

 הבר, ושמו המקורי נשכח מלב.

-חיל רב-והפך לגיבור גדל – יּפאק  ישל אחיו זַ  בנו –שאחיינו מאנאס  אןמַ ַק זְ קיֹושמע  אחדם יו

אס, ולחיות תחת מאנביתו קרוב יותר לם ע הוא החליט לנדודם. כוח, והוא החאן של הקירגיזי

 חסותו והגנתו.

רכושו: מקנה, מימימה, חלק ם כנהוג מימים, מאנאס קיבל בברכה את קרוביו, העניק לה

ם היו תכניות אחרות. ה אןמַ ַק זְ קיֹושל  אבל לבניום. את כל הנחוץ להם וסיפק להם, ות, בגדיטרוי

הזמינו את מאנאס ם יברכושו ובנשותיו של מאנאס. באחד הימ זממו לתפוס את השלטון ולזכות

מאנאס המורעל,  ם.ובעת הסעודה הרעילו את מזונם, להתארח אצל ,הצֹורֹולוחמיו, ם ואת ארבעי

ופצעו ביריית רובה. ם, בין ההרי השיג אותו בשבילז יֹוְק צֹוְק קֹוגוסס, ניסה להימלט ולהציל את נפשו. 

 ם.מאנאס נפל מסוסו אל התהו

, "טֹויז"הפך לידידו. הוא נתן לו את תרופת הפלא בא אליו נמר ום אוני-כששכב שם חסר

י", ר  אדַ ק ַא לידידו, ונתן לו את התרופה " הואם המרפאה כל מיחוש ומכאוב. בא אליו דוב, שהפך ג

 של עשבי מרפא.ם שעשויה משורשיה

 ,הצֹורֹושל מאנאס, ם חבריו הלוחמים ים, את ארבעינ  טֵ ילְ הרוחות, הצ  ם בו בזמן הביאו ארבעי

 ם.מבטחי םולמק

, ֹורטֹו-זגֹוְר לא רחוק מטֹום, ושלמים בריאים ריפאה אותו, מצא אותם מאנאס, שתרופת הקס

 הביתה. ובדרכ

ורצו לחלק את  אסלַ אטַ ב , שסברו כי נפטרו ממאנאס, הופיעואןמַ ַק זְ קיֹוואילו בניו העלובים של 

ופו של דבר הרגו אלו סבתנפלו זה על זה בסכינים, וה הרכוש שלא היה שלהם, אלא שאז החלו לריב

ה", ילַ ק  ְש אטַ אְק יצַ יב  ה יְקיֹוְזַקַמאְנַדְרצַ אז נפוץ אצל הקירגיזים הביטוי: " את אלו בקרב הסכינים.

 .י"אנ  מַ אַק זְ פירושו "קרב הסכינים הקיֹוש

 

 יטֹוק  קֹושל כרתו אז

ים, חלה מאוד. קירגיזהידי כל  ן, העשיר המופלג והמכובד עלֵק אְש טָּ הזקן, החאן של  יטֹוֵק קֹו

עודו ממתין לסופו שיבוא, ביקש לכנס את . בריאותיו הצטננו, הוא ירק דם וראשו כאב עליו מאוד

, שהלך לחפש כלה, את הוראותיו ןרּומּוְק בֹואימירזה למסור לבנו במשפחתו -קרוביו, הוא פקד על בן

לא יפתח את ש, אבל יטֹוֵק קֹומת ביי יהאחרונות: "כאשר אעזוב את העולם הזה, יקרא בני אחרי: 

 חלב – ף את גופתי בקומיסורה לשטיו כסף וזהב, שלאם שערי בתי האוצרות, שלא ידאג לתת לע

כאשר אמות, באומרו  .חרב חדה, לעטוף את שיירי במשי ועורב נאקות, לגרד את בשרי מעצמותי

נשים מארבע אאסוף , שלא יפיץ את דבר מותי בכל קצוות תבל, ולא יייטֹוֵק קֹות ביי מיאת המילים: 

שיקבור אותי בלי  .עם הקירגיזיהשלא יערוך לוויה מפוארת, שעולה יכביד על ם, רוחות השמיי

 .טרדות מיותרות, כמו שקוברים זקנה

את חכמת  ןרּומּוְק בֹו הכסף, ויוותר גם מקנה רב עד מאוד, שיזכור בניויוותרו אחרי הזהב 

שונות מאשר לאבותיהם, שבני ם בנים יש דרכי. ליאחרידי אחד, לא יענג  העושר שהושג עליהאבות: 

 ידע זאת"ן רּומּוְק בֹו

 "."אם יזדקק לעזרה, שייוועץ במאנאס: יטֹוֵק קֹוועוד הוסיף 



 .פרחה כעשן דק יטֹוֵק קֹוונשמתו של 

אז נהוג אצל מ .ידו, ובבכי בישר לאחרים זעק בצער כל מי שנמצא על !"מת יטֹוֵק קֹוחאן "

 .םאת מתיה הקירגיזים לבכות

מורזה מסר יאב .חזר ובכה מרות, מקונן על אביו, גופו רעד כענף דק בנהר הזורם ןרּומּוְק בֹו

בצחוק אמר זאת  ות אואת הוראתו האחרונה של אביו, והוסיף: "איני יודע אם ברצינ ןרּומּוְק בֹול

 ".יטֹוֵק קֹו ןחא

הוא  .אה עוד אישריוחד, כמוה לא לא ידע איזו לוויה לערוך: צנועה או מפוארת במן רּומּוְק בֹו

הבלורית בצעיר העצוב, -וףסהגיבור כ מאנאס טהבי .ר ונסע להיוועץ במאנאסיֵק נ  ַא מָּ עלה על סוסו 

 יטֹוֵק קֹווך דבר כדי שלווייתו של ס" ולא לח.וף את העם במילים: "אבי החאן מתסוהציע לו לא

 בזיכרון הדורות הבאים. שארית

-, "והוא נהג לדבר בלשון סגימאנאסאמר לו " ,יקו את חוכמתואביך היה אדם שהחיים העמ"

 ".נהור. הוא מנה את כל מה שלא צריך לעשות כרמז לכך שעליך לעשות את ההפך

וקבר את אביו בלוויה מפוארת, וכעבור שלוש שנים שלח  מאנאסקיבל את עצתו של ן רּומּוְק בֹו

וערך אזכרה ארוכה  ובצוואת יטֹוֵק קֹויבר ף את כל העמים עליהם דסשליחים לארבע כנפות הארץ, א

עצמו. אלפי מדורות נחפרו,  מאנאסניהל אותה ו, ישֹוקֹובעמק קרקירה. בראש האזכרה הוצב הענק 

ים למרחק של סוס, ומירוצי יטֹוֵק קֹומאות ראשי בקר מפוטמים נשחטו. נערכו תחרויות לזכרו של 

ה, מטיל כטף שהונח על מוט גבוה. בָּ אְמ גָּ חמישה ימי רכיבה. נערכה תחרות קליעה למטרה אל ה

 חולק לכולם. יטֹוֵק קֹו. עושרו המופלג של סוזכה בפרה בָּ אְמ גָּ המאנאס קלע אל 

. ראשו יֹולגֹוי בריב. נורא למראה היה ֹולרש, פתח הקאלמק גֹוובשעת התחרות בהתאבקות, הק

ומות ומשתפלות מטה, וגבותיו גודלן כדלת, לחייו עצ וכקדירה, קומתו נמוכה וגופו עב, כפות רגלי

רגיריה נדף גשל חיטה, וריחם של  4כשני כלבים שהצטנפו לכדור. הוא נהג לאכול ששים באטמאנים

כמה י ֹולגֹוששים בחורים חזקים הכה שוק על ירך, וריח דם נדף ממנו. באזכרה הערה לתוכו  ממנו.

ַא  ו,סוסאת  ןרּומּוְק בֹווף, וזמם לקח מסשל בשר, עד ששבע לב וכמה קדירות ה לשכנע ס. הוא ניריֵק נ  מָּ

 .מאנאסאי, גיבור החיל של הקיטאים, לצאת נגד בָּ ְר ּונאת קֹו

בול סלא יכול היה ל ישֹוקֹואבק עמו, ילזירה והמתין למתחרהו, אך איש לא העז לה סנכני ֹולגֹו

רגל והפיל את במהלך ההאבקות התחכם, שם לו  .יֹולגֹו, יצא לקרב עם מאנאסזאת, ואחרי שנועץ ב

 .הזד על האדמה

נורא היה מראהו של גיבור  .זה מול זה איבָּ ְר ּונקֹוו מאנאסמצאו עצמם  םהרומחיאילו בתחרות ו

פר רצו היריבים זה לקראת זה, ספעמים מ .הקיטאים: פניו כריאות מבושלות, אפו כצוק של הר

ה והכה את יריבו ברקה. דסהארי, הבחין במקום לא מוגן ליד הק מאנאסתוך כדי המאבק התרגז 

 ו ונחבט בקרקע.סוסנפל מאי בָּ ְר ּונקֹו

המלחמה של  סוסהאפור,  הגזעי סוס, ההלֵ ּוקְק אָּ תיים, ראשון הגיע סחמשת הימים ה מרוץגם 

 ., וזכה בפרט הראשוןמאנאס

שלא נועץ בהם, וניהל  מאנאסו על סלקיצה כשהחאנים הקירגיזים, שכע אזכרה כבר קרבהה

כענן גדול וללמדו  מאנאס, קשרו נגדו קשר, הם החליטו להתנפל על יטֹוֵק קֹותו של לבדו את אזכר

 החכם הרביץ בהם דעת: "לא יאה לעורר מחלוקות ישֹוקֹו ךלקח, החאנים רקמו את מזימתם, א
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", מאנאסאחרת אצטרף אליכם כאשר תצאו נגד ם פים ידידים ואויבים, בפעסבאזכרה בה מתא

  .יעמוד בהבטחתו ישֹוקֹוכימו החאנים, בתנאי שסה

ו להבריח סוההמון החל להתפזר, אבל הקיטאים והקאלמקים נים, בשלו תיימהסהאזכרה ה

, שכן איבָּ ְר ּונקֹוו יֹולגֹולפרסים, ריב פרץ, ושוב התבזו  את עדרי הצאן של הקירגיזים, אלו שנועדו

עד  .ואת הקאלמקיםם איאת הקיט והשיגו חזרה את עדריהם, וגירשבראשם,  מאנאסהקירגיזים, ו

  ., פניהם מתעוותים בפחדמאנאסם את השם שומעים הקיטאים והקאלמקי רכאשהיום, 

 

 המסע הגדול

ואמרו לו: "מאנאס  ישֹוקֹו, באו אל יטֹוֵק קֹובאזכרה של  מאנאסשרבו עם ם, שנה חלפה, החאני

מתים  ו, אמאנאסצחים את כן מלא אחר הבטחתו, בשנה שעברה היינן מנ-לא נענש על עיקשותו, ועל

 "ך!, עתה מלא את הבטחתוהסכמנו, אבל אתה ייעצת לנו לא לפתוח בריב, אנחנו נכנענו ובקרב עמ

ם, ם אינכם מרוציאענה להם: "לא אני, אלא האל העליון ברא את מאנאס כפי שהוא,  ישֹוקֹו

 בי אל תיגעו ואל תלעגו לי, שכן זקן אני!" ךהילחמו בו, א

ואחרי  "?ננהג עכשיו ךתנו, איולנפשו ואמרו; "הזקן רימה א ישֹוקֹואת הניחו החאנים 

יש צבא גדול משלנו? האם חייליו אמיצים  ולעלוקה העיקשת הזם החליטו: "האם שהתייעצו ביניה

נעשה: נשלח למאנאס שליחים  ךכומשלנו? האם הוא חזק מאתנו? שלא יחשוב שאנו פוחדים ממנו! 

 םא .נו כדי לצאת למסע, או שהוא יבוא אלינו עם אנשיוציע לו לקבל את פני צבאנו

אורחים, וניפטר ם בינינו, נושיב אותם לחוד, כמו שנהוג לעשות עם אנשיו, נחלק אותם יבוא אלינו ע

יזמין אותנו אליו, נופיע בהמונינו,  מאנאסנו, והיה אם חונראה את כום, אחד אחד, נשפיל אותם מה

ראויה, -כבוד הראוי, ובהשתמשנו בתירוץ של הכנסת אורחים בלתישלא יוכל לקבל את פנינו ב ךכ

 ".פוץחנבזוז את רכושו ונעניש אותו ככל שרק נ

ונתן את תשובתו: ם יבל את פני השליחיקאל מאנאס. מאנאס ם שליחים מיד שיגרו החאני

נה, קיבלו את ההזמם יאחרו, ייענשו. החאנים אם. יום לא יאוחר מבעוד ארבעים צבאם שיבואו ע

 ביןם פיזרו אותם מושבו של מאנאס. שם ובזמן הנקוב הגיעו אל מקום ייל  א  האָּ מם אספו את אנשיה

אַקאי היו ם המאכלים. : למאנאס עצמו לא הספיקו האורחיהצֹורֹו, וחבר לוחמי טבֶ אְמ מַ לְ אָּ  , בָּ

 נאה רבה.ואכל לשובע ובהם, נודעי-לאם בזמן הסעודה מעדנים וכל אחד טעם, ומופלאים מרובי

את פניו. תשובה לא  ושאל באיזה עניין באו לחלותם אחרי הסעודה הזמין מאנאס את החאני

 בו.ם באו להילחם איש לא העז לומר לו שהם, הלהייתה 

הבה נצא ם. רבים מיומנים לוחמים וברשותכם, חמושים כשאנשיכם אז הציע מאנאס: "באת

 ."יאבָּ ְר ּונקֹוימימה, -םנגד אויבנו המשותף מימי

החאן שיעמוד בראש  מאנאס הציע לבחור אתהסכימו. ם איש לא העז להתנגד למאנאס והחאני

אַקאי םשתקו. מאנאס הציע לבחור כחאן את החכם הצבא, ושאל מי רוצה בתפקיד. החאני : אתו בָּ

הוא יהווה משענת לכל, בחושך ידע למצוא את הדרך, ובעת משבר ימצא פתרון. ם, המזל יהיה לצד

אז ערכו  ם., שכן ידע את כל המבואות והמוצאות בארץ הקיטאיטבֶ אְמ מַ לְ אָּ הצבא הציבו את בראש 

על ם מאנאס דיבר בפניה ם.מאה אלף לוחמים פעמים שלושים שהיו ביניה והסתברם, מפקד לצבא

נגד האויב האכזר ועל קשיי המסע, והציע למי שמתלבט לשוב הביתה. אבל איש לא נטש ם יציאת

 משא וצידה לדרך. -סוס –מאנאס פקד לתת לכל חייל סוס נוסף, ולכל גדוד את השורות. 

יֵקי, ובא לבקר את טבֶ אְמ מַ לְ אָּ , שמע בעצתו של הצֹורֹולוחמיו, -חברם מאנאס ע אנ  אשתו, כדי  ,קָּ

יֵקילהיפרד ממנה לפני המסע.  אנ  פנתה ם, למסע וצידה לדרך. בהיפרדה מהם בגדים הכינה לכול קָּ



ם אותו לשמור על מאנאס ולעזור לו בכל, שכן אין למאנאס אחי, משביעה טבֶ אְמ מַ לְ אָּ בדמעות ל

 מלבדו. 

ענה לה שמאנאס אינו בודד, ושכל עמו וקרוביו לצדו. "ואילו לי, עבדך הנאמן העומד  טבֶ אְמ מַ לְ אָּ  

 , "אין איש." טבֶ אְמ מַ לְ אָּ לפנייך," אמר 

אחרי כברת דרך ם, עקבות הצבא, ואילו החיילי, רכבו בהצֹורֹולוחמיו, -חברם מאנאס וארבעי

תחת ם שכבו לנמנם להכין אוכל, וכמה מהם קצרה, עצרו למנוחה. חלק הלכו לשחות בנהר, אחרי

, ובכעס טבֶ אְמ מַ לְ אָּ ראה זאת  ם.אלו הלכו לצוד, ואלו לדוג דגי ם.שהכינו מבגדיה ,מחסה מהשמש

הראשון בקרב  ם.אלו לא נגיע עד הקיטאים ת. ע"זה איננו צבא. לוחמיך חסרי אחריואמר למאנאס: 

 שחרר אותי מהמסע הזה, ואשוב הביתה." ם.מהם ימותו רבי

ם ליחיש, שכן ראה בעצמו את מצב צבאו. הוא שלח טבֶ אְמ מַ לְ אָּ לא מחה על דבריו של  מאנאס

אַקאי מושבו שלם למקו אַקאי .טבֶ אְמ מַ לְ אָּ וצבא לטובת , וביקש ממנו לוותר על תפקיד חאן בָּ  בָּ

ם קרא לזקני השבטי טבֶ אְמ מַ לְ אָּ השליטה על צבאו. את  טבֶ אְמ מַ לְ אָּ ומאנאס העביר לם, הסכי

ספר את ם, וחשבון על מצב הצבא. הוא ערך מפקד של הכוחות כול-יןדם והמשפחות, ודרש מה

רות, עש-: שריםנהיגיהמ ומינה אתם, : קבוצות של עשרות, מאות ואלפיםשילקֹום וחילקם אנשיה

בהוצאה להורג, את האחריות על כל ם חת איות ם,הוא הטיל על המנהיגי ם.אלפי-מאות ושרי-שרי

דגל,  -: למאות םלגדודים כך קבע סימני-חייב להיות מדויק. אחרם מספרם, אחד ואחד מהחיילי

חניות  סר על קביעתא טבֶ אְמ מַ לְ אָּ קרב.  נס –ם אלפי-ולמאות 6,ינַ רק –לרבבות  5,איסורנַ  –ם לאלפי

 לדרכם.יצאו ם למנוחה ולמנוחת לילה ללא ידיעתו, והלוחמי

ואכלו את הצידה ם וכפיהאללא מנוחה, ישנו על ם לילה התקדמו החיילים וארבעים יום ארבעי

ם נקשרו אל האוכף. לצדם לפיכך הם, יהסוסהתעייפו ולא החזיקו מעמד על ם תוך כדי רכיבה. רבי

  ם.שדופיההמשא -פסעו סוסי

הוא נכלל בעשירייתו : הצֹורֹום, הלוחמי-אנשי חברם יל, מנהיג ארבעיג  יְר ש לחלוטין היה ק  תשו

אפילו לא הקשיב ל ּואזּוֹובבקשה לעצור למנוחה. בפנה אליו יל ג  יְר ק  רוח. -ל, אדם יהיר וגסּואזּוֹושל ב

ם ימותו החיילי : "כךםהתרעיל ג  יְר ק  לדבריו, והצהיר שלא ימרוד נגד הוראותיו של חאן הצבא. 

, ותודיע לּואזּוֹובאתה,  כך, עדיף שתהרגני,ם הזה לא ייתן לנו אפילו רגע לנוח. א טבֶ אְמ מַ לְ אָּ ה ם.כול

 למנוחה."ם זקוקים למאנאס על מותי. אולי אז יבין שהחיילי

, "ואל תשימני תחת שבט זעמו של לּואזּוֹובבכך חפצה נפשך", ענה ם "אתה יכול למות, א

: היו עשרה, טבֶ אְמ מַ לְ אָּ ל, וכשיבוא הזמן ונחנה למנוחה אומר סךטעין את גופתך על סומאנאס. א

 , נפח את נפשו." ילג  יְר ק  נותרו תשעה, אחד 

השיג  ם.האחרים ותשעת הלוחמיל ּואזּוֹוב, ואחריו מאנאסהזקן ויצא בדהרה לעבר יל ג  יְר ק  נעלב 

-בלי-הקאלמק, בן טבֶ אְמ מַ לְ אָּ שית! הצבת עלינו את נזף בו: "מה עוהחיל -את מאנאס גיבוריל ג  יְר ק  

 למנוחה!"ם קיוהאנשים זק ם.בית, והוא התיש את הע

, זקן נכבד, אל תתחיל במהומות. חזור אל ילג  יְר ק  המותש וצחק: " ילג  יְר ק  מאנאס הביט ב

לעצור  : "ומה, קיבלת את האישורגעם לוחמיו, ושאל בלע לּואזּוֹובעשירייתך." אז הגיע למקום 

 תשובה, וכך עמד שם, נבוך ומבולבל.יל ג  יְר ק  למנוחה?" לא הייתה ל

בעה והחל לסקור במשקפת את צבאו. מאנאס ראה גמאנאס נסע משם, עלה על ראש ה

יבור החיל שאכן הכוח גשהחיילים תשושים, ורבים לא מצליחים להחזיק מעמד על אוכפיהם. חשב 
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הזקן אינו מחזיק מעמד על סוסו,  ילג  יְר ק  ואמר לו: "העם עייף,  טבֶ אְמ מַ לְ אָּ זקוק למנוחה. השיג את 

 לאנשים מנוחה?"שמא ניתן 

, ילג  יְר ק  הוא חאן הצבא, אני או אתה? בהזכירך את  מאתנו: "מי טבֶ אְמ מַ לְ אָּ בלי לעצור ענה 

, ילג  יְר ק  לז על עצמו שהקשיב גאולי רוצה אתה לומר שאתה בעצמך עייפת?". בוש מאנאס בדבריו, ר

 . טבֶ אְמ מַ לְ אָּ ודהר על סוסו בעקבות 

והבין שמשקיפיהם יצא לסקור את השטח  טבֶ אְמ מַ לְ אָּ לים למנוחה. ייכעבור יומיים עצרו הח

. אז כישף איבָּ ְר ּונקֹולבשר זאת ליזים, ומיהרו גשל הקיטאים הבחינו בהתקרבותם של הקיר

ן יבש, עברו החיילים בחרבה. כעבור שלושה את איתני הטבע, וכשהנהר השוצף אורחו טבֶ אְמ מַ לְ אָּ 

 ימי רכיבה הגיעו לארץ שפע: יער סביב, עשב גבוה ורב, מעיינות זכים רבים מפכים, ומפריסי פרסה

שכולם במקומם: כל פקד את צבאו. הסתבר -. ראשיתטבֶ אְמ מַ לְ אָּ החליט  ."כאן נחנה"לרוב. 

 שלושים פעמים מאה אלף איש, כולם בריאים ושלמים. 

העשרות -ילו כי אחד חסר. חקרו את שרגש של מאנאס, ֹואבל כשהחלו לספור בסוף את הק

נמצאים עמו. אבל היו רק תשעה לוחמים. . הוא אמר שספר את עצמו עשירי, ושכל אנשיו טמַ איְ ב

ררו אותו הצדה גט ולערוף את ראשו. השומרים מַ איְ בלתפוס את ציווה על השומרים  טבֶ אְמ מַ לְ אָּ 

-ק, אחד מארבעים אנשי חברֵר סֵ ע עלתה מחשבה בראשו של גאחר הפקודה, אבל באותו רמלא ל כדי

. הציץ הכהן טמַ איְ בַ ש של : "אנשים, חכו, בדקו אם לא נחשב מאנאס כשייך לקֹוהצֹורֹולוחמים, ה

היה מאנאס. שיחררו את המסכן, וזה רץ בבהלה אל מאנאס: ט מַ איְ בַ ברשימה, ואכן, העשירי אצל 

 וקיפד את חיי."כמעט  טבֶ אְמ מַ לְ אָּ ללך עבדך ג"אדוני ואלופי, ב

ק ֵר סֵ דעת! אם יכולת לשכוח ממני, הרי שהייתי צריך לומר ל-הו, אדם קל"צחק מאנאס: 

נם שאר הלוחמים,  וצחק בקול. אז צחקו "שיבדוק את הרשימות רק אחרי שהיו עורפים את ראשך.

 יניו. המבולבל עמד שם, ממצמץ בע טמַ איְ בַ ו

, ולקח אקגַ יְר ס  הלוחמים -ו לקרב את איש חברגזו-כבן טבֶ אְמ מַ לְ אָּ בחר  מאנאסלפי בקשתו של  

ַבאיו של סכסוס נוסף את סו ְדזי   היודע תמיד לחזור על עקבותיו למקום ממנו בא.ן, ֶר קּוְט אְר קָּ , אָּ

ל את אחד מלוחמי ּואּואייצ  ְר יא  ילסיור כדי לסקור את השטח, עקץ ּא טבֶ אְמ מַ לְ אָּ רכב אחרי ש

כדי לרגל את הארץ, כלומר הוא שלח מאנאס  טבֶ אְמ מַ לְ אָּ אק: "לא אותך, אלא את בָּ ּו; צהצֹורֹו

 מעריך אותו יותר מאשר אותך,"

כדי  טבֶ אְמ מַ לְ אָּ ודהר אחרי ם, יט  גּויְ ֹוהמזג, דרבן את לוחמיו משבט הנ-םאך חם, התמיאק בָּ ּוצ

אַקאי להענישו, ראה זאת גיבור החיל הורה לקחת את סוס , שעמד בשמירה, והודיע למאנאס, בָּ

לעצרו ולשאלו במה העניין, בעודו אוחז ברסנו של הסוס, , אקבָּ ּוצכדי להעניקו כשי ל הלֵ ּוקְק אָּ הקרב 

אַקאי רכב  ., וזה עצראקבָּ ּוצ אל  בָּ

אַקאי "במה העניין?" שאל  .בָּ

 .קרוב אליו יותר טבֶ אְמ מַ לְ אָּ אנאס בנאמנות, אבל הצהיר: "מילדות אני משרת את מאק בָּ ּוצ

אותו  .הטַ אלְ בַ ְק אָּ בנו של החאן  אקבָּ ּוצ בית, ולא את-בלי-מאנאס מינה כחאן צבאו אותו, שהוא בן

 ".הוא שלח לרגל את הארץ, ולא אותי

אַקאי " פנה אליוך."בני, הקשב למה שאומר ל  הן שמחזיקות את הציפור במעופה,ם , "הכנפייבָּ

ם, לא נהיה מאוחדים וכשהיא נוחתת, היא נעזרת בזנב, תהילתו של מאנאס תלויה בי, בך ובכולנו, א

ינצחו וישמידו ם ה .םהיינו פילים לנצח, אפילו אם זה בזה, לא נוכל לעולם ונתחיל לריב ולהילח

טובות  לאומבצע נאמנה את משימתך ומשימתי, ם, משרת נאמנה את הקירגיזי טבֶ אְמ מַ לְ אָּ אותנו, 



ם שהקירגיזים רעה תסתובב בעוליאכלו את הזאב הבודד. שמועה ם הן כוונותיך, זכור תמיד: הזאבי

 ".אחדות והסכמה, וכך יהפוך עמנו לקורבנו של האויב, עליך להבין אמת זום שאין בהם, מפולגי

 .גולל באוזניו את עלבונו אקבָּ ּוצמאנאס, ום אז בא אליה

ת וא טבֶ אְמ מַ לְ אָּ , נשיג את ואת לרגל את הארץ, ניסע יחדירצונך לצם "אאמר מאנאס: 

יְרַגאק  ".ס 

יםואילו את ם, ומיד דהרו אחריה אַקאי , היסהאקבָּ ּוצם לנסוע עם שהיו נכוני, הנֹוְיגּוט  בצעקה  בָּ

ניחש שיש סיבה  טבֶ אְמ מַ לְ אָּ . םאת הסיירי אקבָּ ּוצבמהרה השיגו מאנאס ו .אל המחנהם רמה והחזיר

שמא אינך נותן בי אמון?"  ?אקבָּ ּוצהאח הצעיר ם "למה באת אתה ע .מחרחר ריב אקבָּ ּוצושם, לבוא

נאמנה," החל ם אותי בכך שאני משרת את העם , מאשיאקבָּ ּוצאת מאנאס, "ואתה,  טבֶ אְמ מַ לְ אָּ שאל 

, ביקש טבֶ אְמ מַ לְ אָּ בהכירו באשמתו, לא אמר מילה, כדי להסיח את דעתו של , וזה, אקבָּ ּוצבגוער 

אחרי שהקשיב  .סיפור חייוסיפר את  טבֶ אְמ מַ לְ אָּ ום, ועל עמם ממנו מאנאס לספר על אדמת הקיטאי

בו העניק לו ם במקו אקבָּ ּוצהשאיר  הלֵ ּוקְק אָּ את הוא יצטרף לסיור, ם לו בעניין, הודיע מאנאס שג

אַקאי אותו  ., ומאנאס רכב על סוס פשוטבָּ

 "., "הן סוסך סוס חלש הואטבֶ אְמ מַ לְ אָּ " אמר לו ."חזור

רכבו הלאה, אך ם והמוות ביד האל," ארבעתם הסוס לא יצילני ממוות, החיי"השיב מאנאס: 

בדרך פגש  ם.מידע על הכנות הקיטאי רכבו קדימה כדי לאסוף אקבָּ ּוצו טבֶ אְמ מַ לְ אָּ במהרה התפצלו, 

איבד  אקבָּ ּוצו טבֶ אְמ מַ לְ אָּ ם רב ע. בקאיבָּ ְר ּונקֹום מוקל, הענק בעל העין האחת ששלח לקראתם בה

 קל את עינו היחידה.והענק מ

יְרַגאק טבֶ אְמ מַ לְ אָּ וחנו ליד חומות המצודה. ם שוב התאחדו הארבעה, המשיכו בדרכ חדרו  וס 

 7האַר נַ יצ  חיבק את ה ם,הארמון ההרוס, בו חי פע את טבֶ אְמ מַ לְ אָּ כי עורמה אל תוך העיר. ראה רבד

-חסררבים, ולא הצליח לעצור בעד דמעותיו, מתאונן על גורלו המר של הנווד  םאותה שתל לפני ימי

 הבית.

יְרַגאקו טבֶ אְמ מַ לְ אָּ ביוצאם מן העיר ראו  הרגו את  ם,בשדות המרעה עדרים עצומים של סוסי ס 

 גיזים.ראת העדרים אל מחנה הקי הוביל ןֶר קּוְט אְר קָּ הרועים וקיבצו את הסוסים. הסייח 

על שוד הסוסים.  איבָּ ְר ּונקֹועים, קאראגול, הצליח להימלט, והוא הודיע לאך מנהיג הרו

יְרַגאק טבֶ אְמ מַ לְ אָּ דף אחדי רך מרע איבָּ ְר ּונקֹו יְרַגאק טבֶ אְמ מַ לְ אָּ . וס  , מסתתרים מאחורי ענני וס 

את הקיטאים והיכו בהם לסירוגין, בטקטיקת הקרב  האבק שהקימו הסוסים, תקפו בהפתעה

 וי "הכלב הבודד".הידועה בכינ

יְרַגאקו טבֶ אְמ מַ לְ אָּ המתינו זמן רב לידיעות מ אקבָּ ּוצואילו מאנאס ו  .ס 

 אחטוף תנומה קלה.", "וסקור את השטח, ואילו אני אקבָּ ּוצ"עלה על הגבעה," הורה מאנאס ל

את ענני האבק שהקימו עדרי  אקבָּ ּוצונרדם. כשראה  ם,נשכב מאנאס על מצע ענפים צעירי

יְרַגאקו טבֶ אְמ מַ לְ אָּ , ואת הסוסים מיהר להעיר את  ם,שבעקבותיהם רדפו גדודים רבים של קיטאי ס 

את שריונו של  אקבָּ ּוצמאנאס. הוא החל לנער אותו ולצעוק, אך זה המשיך לנחור. בייאושו הרים 

 מאנאס, לקח את כידונו, עלה על הסוס ודירבנו, ובתנופה הכה בצלעו של מאנאס.

 בשלווה: "מה קרה? למה הכית אותי בכידון?" זה התעורר ושאל
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: "האם זה הזמן לישון?! האויב האכזר תוקף אותנו, האדמה רועדת תחת רגליו. אקבָּ ּוצצעק 

יְרַגאקו טבֶ אְמ מַ לְ אָּ  עדרי הסוסים של הקיטאים, והרודפים אחריהם , ייקחם האופל, שדדו את ס 

 מתקרבים."

 לא בפעם הראשונה צופה אתה באויב מתקרב. מאנאס: "למה אתה נחרד, הן קטע אותו 

 כשיבואו, נילחם בהם!"

, התפעל ממאנאס השולט כך ברוחו, וקרא: "שמו מאנאס, והוא עצמו מאנאס, אקבָּ ּוצנרגע 

 ודבריו דברי מאנאס!"

 ם,התעופפו כטיפות גשם מול פני אויב. החיצים החיל החלו בהתקפה, ניצבי-רבעת גיבוריא

 ם.החיל לעצור בעד הקיטאי-רד, ובסופו של דבר הצליחו גיבורינפלו כמו בם הקליעי

יְרַגאקעל  טבֶ אְמ מַ לְ אָּ  ציווה  : "רכב והודע לכוחותינו".ס 

יְרַגאקבלי לחוס על סוסו, דהר  אַקאי אל עמיתיו. ואילו ס   ם,, שלא ידע דבר על מעללי הגיבוריבָּ

יְרַגאקלפניו חלף  רכב בדרכו והתבונן קדימה.  סוסו, ולא הבחין בו. דוהר על ,ס 

אַקאי "מה קרה לו?" רגז יְרַגאקהשיג את , בָּ והכה בו בחוזקה בקצהו הקהה של הכידון. רק  ס 

יְרַגאקאז ראה  אַקאי את ס   נתבלעה רוחו ויכול היה רק למלמל: "אבה, אבה...", בָּ

אַקאי הכה אותו א מילה שמא כל בינתך אבדה לך, שאינך מצליח להוצי"על ראשו בפרגול:  בָּ

 "שלמה מפיך!

יְרַגאק אַקאיחזר לעשתונותיו וסיפר ל ס  ובאיזה מצב ם הקיטאי שלם איך לקחו את עדריה בָּ

אַקאי נתן ם.מצאו את עצמ יְרַגאקעצה ל בָּ -הרב הרודף אחר גיבורים תספר על צבא הקיטאי אל": ס 

לבוא ם רה לחיילישמאנאס הום אמור לה ם.על העדרים לאחור. ספר להם החיל, שלא יסובו החאני

 "בשלל.ם לקחת את חלקו

 ם.והתקדמו במהרה לעבר אויביהם הקירגיזים הלוחמי וניעורעל דבר השלל, ם בשמע

יְרַגאקאחרי עזיבתו של   ס.פֵ יצְ ֵק יְט א   נסוגו שלושת הגיבורים תוך כדי הקרב, עד שהגיעו לנהר ס 

המהיר של ם רוכבו בזרם ה נסחף עז, וזֹובאנְ בַ יְ ַא את סוסו ם כשעבר מאנאס את הנהר נשא הזר

בנקודה בה הולך הנהר וצר, ומהגדה ם שעקב אחר המתרחש, התמק איבָּ ְר ּונקֹוראה זאת  ם.ימה

חש לעזרתו.  טבֶ אְמ מַ לְ אָּ  היכה ברומח, מכוון אל עיניו של מאנאס. מאנאס תפס את הרומח במעופו.

 .על נפשו נמנע ממאבק, ובהותירו את רומחו למאנאס, נמלטם חאן הקיטאי

 !"םכשהרומח בידו יצא מאנאס אל הגדה וקרא: "לאן נעלמו הקירגיזי

אַקאי םהחכ. םאויביהם ופתחו בקרב עם אז הגיעו גדודי הקירגיזי-או הגיש למאנאס את  בָּ

 ם,כמו העמוד המחזיק את הרקיעים מאנאס גיבור החיל, כולו כמטיל זהב וכסף, עצו .הלֵ ּוקְק אָּ סוסו 

סימן המזל שאוזניו ם הסוס ע ם,מאנאס עלה על סוסו העצו .תחת רגליו איתנהעמד יציב, הקרקע 

אותה ה, זֵ יְ נֵ יְר ס  כנרות, הסוס שנברא מרוח סערה, התיישב עליו ואחז בידו את החנית המפורסמת 

הו, איזו חנית הייתה זו! היא הפליאה עין  .הודבקו בהם מקנה זהוב, שגידים אומן מפורס-עשה רב

 .חדרה אל גופו של האויב, התכופפה אך לא נשברה כל רואה, היא

קצה הפלדה של החרב, שדמה לקצה לשונו של  ם,עשר צבעי-םחרבו של מאנאס נצבעה בשני

כשחישלו אותה, נשחטו מאות  .מנדנה סאְר בַ לְ אצַ אָּ מאנאס שלף את חרבו  .זאב, הורעל בארס ממית

 ומעיינות  ם,הפכו לפחמים יערות שלמי .םלמפוחים ולהפכם כדי שניתן יהיה לפשוט את עורם פרי

 .את החרבם ברזל הותשו בחשל-ושישה חרשים ארבעי .את החרבם יבשו כאשר ציננו בתוכם שלמי

ומאבחתה נערף  ם,לעיסום קה אבניסבקרב התארכה מעצמה, רי .בקע ממנה באפילהם נוגה אדו

מאחוריו התרוצץ  ם,קון איודרם החיל בקרב, ליווה אותו מלפני-גיבורס כשהחל מאנא .ראש האויב



 .מעליו שמר נשר ענק .רעמה-ומימינו אריה מפואר ספסע נמר מפוסוף פרווה, משמאלו פסזאב כ

יותר, ם יבהקרו ם,מהאויבים אחדי .אש ותימרות עשןם בבו אותו, פולטיס יםנ  טֵ ילְ צ  -רוחותם ארבעי

איש לא יכול היה להינצל  יותר, שיפד בחניתן,ם הרחוקי ם,בחרבו, ואילו את האחרי סתקף מאנא

 .מידו

החל, חנית בחנית, חרב בחרב, מי שהיו ברשותו חץ וקשת ירה ם שני הצבאות נפגשו, וקרב דמי

ם האוזניי ם,הפלדה ערפה ראשי ם,החרבות ננעצו בגופי ם,ובה ירה כדורירומי שידע להחזיק  ם,חיצי

שכבו על האדמה, ם מתים יססוה את עין השמש, סהאבק עמד כעמוד עשן וכי .נחרשו מן השאון

 .םהזדקרו לשמיים שכבו בערבוביה, ושפמיהם המתים הלוחמי .פשוקותם תותיהסל

ב על ס, זה לא עמד בהתקפה הקשה ואיבָּ ְר ּונקֹוהיה בעיצומו של הקרב כאשר השיג את  סמאנא

ו, סוסעל רעמת צנח  איבָּ ְר ּונקֹו .כיוון מעל לאבנט הזהב והכה בו בחנית סעקביו, חושף את גבו, מאנא

אותו עד ה הביא אַר גַ לְ ו המאולף אָּ סוסאיבד יציבות בארכובותיו, עוד רגע והיה נופל מאוכפו, אך 

 איבָּ ְר ּונקֹו .נעצר לפני החומה הגבוהה סו של מאנאסוסרגל, ואילו ם לחומת המצודה ודילג מעל שישי

ות החומה, זחל ס, בחאיבָּ ְר ּונקֹוו לאחור, ואילו סוסובב את סהמאוכזב  סהצליח לברוח, ומאנא

 .הכרה-רסמאוכפו ונפל מחו

 .ב לאחור ונמלט על נפשוסהמתמעט כי איבד את גיבורו,  םכשראה צבא הקיטאי

להודיע ם שלח שליחים כשחזר לחיי .הכרה-רסח איבָּ ְר ּונקֹוושלושה לילות שכב ם שלושה ימי

אן ם,לחאן העליון של הקיטאי אן. ה ועל המצורס, על התבוֵאֵסְנקָּ ף את חכמיו, ואלו חשבו סא ֵאֵסְנקָּ

אן. תשורותם ולשלוח אליה ם,הקירגיזים עם והחליטו כי יש לכרות ברית שלו  ניק תשורות הע ֵאֵסְנקָּ

 ין.יבייג-טיס צהושב על כ סמאנא .היּוצֶ לְר ּוב, ושלח אליו אלף יפהפיות, ובתוכן את בתו סלמאנא

 ברגע בו יוכל  איבָּ ְר ּונקֹו ר, בחּויצקּויְ יועו של המשרת שּוסב .וןסה ארואז ק

כרע על ברכיו כדי לבצע את  סכשמאנא .יהיה בלתי חמוש וללא שריון ר, כאשסלהתנפל על מאנא

קומץ קטן ם פצוע קשה, ע .וברח סן, תפילת הבוקר, התגנב אליו, הכה בחרבו בצווארו של מאנאזֵ אָּ ה

 לוחמיו של ם עם קובות מדאת דרכו למולדת, בהיתקלויות הע סעשה מאנא ם,של אנשי

יְרַגאק .טבֶ אְמ מַ לְ אָּ פגע באש יזַ ֹויזקליעו של הקלעי קֹו ס.מחבריו של מאנאם נהרגו רבי איבָּ ְר ּונקֹו  ס 

 נהרג –ם העצו הלֵ ּוקְק אָּ  – סו של מאנאם סוסללא זכר, וגם שנפצע קשה נעל אקבָּ ּוצ .נפל בקרב

 .בקרב

ממיטתו ם לא ק הוא ם,ליום והחמיר מיו, מצבו הלך במצב קשה אסלַ אטַ למאנאס הגיע 

יֵקי ם,וכשהשתעל ירק ד אנ   ופו קרב, והחלה לדבר על צוואה.סהייתה תמיד לצדו. היא הבינה ש קָּ

יֵקיעצמו חש שקיצו קרב וזימן אליו את  סאנמא אנ  ם מת," אמר מתנש. הוא ציווה: "כשהבעל קָּ

, ךולכי להוריי יטֵ מֵ סֶ את בננו התינוק בכבדות, "אין מי שקרוב לאלמנה כמו קרובי משפחתה. קחי 

מעיל. את גופתי קברי בחשאי, סוכו של אחיך הצעיר, אינוק לחינרי את התיס. מאןחַ -ירֶטמ  אביך  אל

 לא יחללו אותה."ם לא ידעו היכן היא נחה, ואויבים כדי שזרי

אַקאיל  ם.אמר שאחרי מות אדונו עדיף לו, לאיש זקן, ללכת ולרעות גמלי בָּ

י אנ   ם,מפוטמים תיישים אלפי-החלה להתכונן למות בעלה. היא הורתה לשחוט ששת ֵקיקָּ

 ם,יש, שבקצה העולנ  ּפֵ לְ יזֵ . ממדינת סהעתידי של מאנאם למאוזוליאום לבנים ולהכין מהשומן שלה

יק מערת קבורה, כדי להחביא ל  יק  יצְ ֶא לעי ההר השחור סלחצוב בם והורתה להם ענקים זימנה שבעי

 של מאנאס. בה את גופתו



יֵקי כשנעצמו עיניו של מאנאס, הזמינה אנ  ידידיו  ם:אחרים דועיי ניםק וחאּויְט ְש ּו, טישֹוקֹואת  קָּ

ם יק. במאוזוליאולקייצאתר במערה שעל הר סקברו אותו בהם , והסוחבריו למלחמה של מאנא

אַקאי שהכיןם אד-ובת עץ דמויתבהציבו   .בָּ

יֵק  ם.ד ירד על הקירגיזיבאבל כ אנ  פי המנהג, פיזרה את שיערה, שרטה את פניה, נעמדה -, עליקָּ

 וביכתה את אדונה. – וקנו של הנפטרתמונת די – לּומול הט

בכו, האדמה השחורה הזילה דמעות, ם בכה. הערבות בכו. העשבים ול נהי גדול נשמע. העק

 התהומות המו.

על  באן נשכיַ א  מַ לְ זֶ המשא  ל. גמלולים לל יויק, ייְ יא  מֵ הציד של מאנאס, קּו ביום שחור הגיע. כל

קרע את שרשרת הזהב שלו ועף השמימה.  ארַק ְמ ּוש-קאָּ ז המאולף בה ם.ירב לקוסהקרקע ו

 ששולח לחופשי, לא רצה ללחך עשב.ס ו של מאנאסוסל, ּורּויבא  טָּ 

 וליל.ם קול נהי נשמע יומ

  

י ט  מ   ס 

ישל  וה. ילדותוכרלב יק  יאנ  ק  יחתה של רב ט  מ   ס 

יּפיזַ פו ארבעים יום ממותו של מאנאס, ואביו לא חל "שמעתי  ם:אסף את בניו ואמר לה אק 

אַקאי שפיתו את יֵקיבמתנות מפוארות, והוא מתכוון לתת את  בָּ אנ  ק, בנו של בֵ נְ רמֹוֹולאשה לא קָּ

נותר עורו, ממנו ניתן להכין נעליים. אם מת האח הבכור,  נפל סוסו של רוכב,ם י. זכרו: איצ  ֵק טֵ 

 האחים הצעירים. אין זה ממנהגנו לתת אותה לאשה לזר גמור. עדיף שאחד  שתו נותרת עבורא

 מאתנו ייקחנה לאשה ויחלק את הרכוש שהותיר מאנאס."

ש, אדם צר מוחין ורברבן, התגאה בכך שהפך לחאן במקום מאנאס, ומיד קרא למשרתיו בֶ קֹו

יֵקירכבו ושאלו את אט, והורה להם: "ימַ א  בָּ אזְ טַ ו ילג  יְר ק  הנאמנים  אנ  נשא יאם היא מוכנה לה קָּ

 לגיסה."

יֵקיכששמעה את דבריהם נעלבה  אנ  עוד לפני שנערכה אזכרה  . איך העזו לפנות לאשה באבלה,קָּ

 לנפטר, עוד בטרם חלפו ארבעים יום ממותו של מאנאס?

יֵקיבכעסה אמרה  אנ  , ילג  יְר ק  אתה,  ? הןילג  יְר ק  כבר הגיע הזמן לדבר על נישואים, ם : "האקָּ

מאנאס, ואילו עכשיו אתה פוגע בזכרו. ארור  לוחמיו של-היית מנהיגם של ארבעים אנשי חבר

אותך!"  ודש יענישוואי וכתבי הקוהשבועה שנשבעת למאנאס! הל , על שהפרת אתילג  יְר ק  תהייה, 

 והיא 

ימַ אזְ טַ ו ילג  יְר ק  גירשה את  א   מעל פניה. אטבָּ

יֵקיש שבֶ קֹות הודיע להמזימו-חורש ילג  יְר ק   אנ   הצעתו, ונראה שהיאאינה רוצה לשמוע את  קָּ

יּפיזַ מתכוונת לברוח עם מישהו אחר. בניו של  יֵקירתחו מזעם, איך ייתכן!  אק  אנ  , אם כן, מזלזלת קָּ

 וס את ארמונה, לקחת ממנה את עדריה ושאר רכושה, רובזעמם החליטו לה !םמשפילה אות ם,בה

יֵקיע דה היונק. "אז תקוולהרוג את תינ אנ  יּפיזַ הגאה מי אנחנו!" רעשו בניו של  קָּ  ו. ומיד אספאק 

יֵקיחיילים כדי להעניש את  אנ   .קָּ

יֵקינראה ישב תמיד על כתפה של -שומר בלתי-לאךמ אנ  , והיה מודיע לה למה עליה לצפות. קָּ

יֵקיהמלאך סיפר לה על האסון המתרגש עליה.  אנ   ו של בנה.ייה, אלא לחנבהלה, לא לחייה חשש קָּ

ים היא נדברה ע למחבוא ביער. בעצמה לקחה את  ֶסֵמֵטיחמותה, ושלחה אליה את התינוק  ְצ'ֵייְרד 

 והתכוננה להניקו. ֶסֵמֵטין, השכיבה אותו בעריסתו של ּואקאַר ַק השנה של השפחה -בנה בן



יֵקיהתנפל על , ושבֶ קֹווצרו על הארמון. ראשון התפרץ לחדריה ם במהרה הגיעו החיילי אנ   קָּ

, "ואת מקווה שהתינוק הזה יציל שבֶ קֹום בליעל!" נה-שהניקה את התינוק. "את זלזלת בנו, בת

 אותך!"

יֵקיהוא דחף את  אנ  יֵקיהתינוק. ם את חרבו וריסק את העריסה עם הצדה, הרי קָּ אנ  התנפלה  קָּ

 שבֶ קֹוה הביזה. אנשיו של עליו, הוא הכה בה בחרב והיא נפלה על הרצפה, חסרת הכרה. אז החל

 תפסו מכל הבא ליד ושדדו את ביתו של מאנאס.

יֵקיולילה שכבה ם יו אנ  ללא הכרה, כשהתעוררה, וסביבה אין איש, ראתה שמעושרו של  קָּ

 ם.ולא מלבושים מאנאס לא נותר דבר: לא חפצי

יֵקי"אויה לי!", בכתה  אנ   , "למה עזבת אותי, גיבור חיל שלי!".קָּ

 ם חי, יש להסתירו במקו ֶסֵמֵטיהמנוול לא יודע ש שבֶ קֹווחשבה על בנה. כל עוד היא בכתה 

 צריך להתחיל לפעול. ם.מבטחי

יֵקיכואבת כולה, ביקרה  .םהמשיך לדמ שבֶ קֹוהפצע מחרבו של  אנ  של ם את המאוזוליאו קָּ

רו הסתתם המחבוא ביער, שם כך הגיעה למקו-מאדונה ואלופה. אחרם מאנאס ונפרדה לשלו

י יאשר בבוכרה. אן חַ -ירֶטמ  , והחליטה ללכת אל אביה ֶסֵמֵטיו ְצ'ֵייְרד  נחלשה, ודיברה על לבה  ְצ'ֵייְרד 

יֵקישל  אנ  יֵקיותציל את נפשה ואת בנה. אבל  ם,שאר שישת קָּ אנ  הרכיבה את חמותה על גבה,  קָּ

 ם,תתרה מתחת לעציכדי שלא יעקבו אחריה, הס ם,ויחיבקה את בנה והחלה לצעוד לעבר בוכרה. ב

ובלילה הלכה והלכה, וגופה הלך ונחלש. התינוק נצמד לחזה ובכה בכי מר: לא היה לה חלב 

יֵקילהאכילו. ו אנ   סבלה עוד יותר. קָּ

יֵקיי, סנדקה של אבַ ינְ ר  ְא לפתע פגשו הנמלטות בַק  אנ  של שוחרי ם , שהיה חייב להגן עליה מפניהקָּ

אנ  ביתו של מאנאס. -הרע בין בני פנתה אליו בבקשת עזרה, אבל הוא גירש אותה מעליו, ואף  יֵקיקָּ

ם נוברי ם,הצליף בה בפרגולו. הן המשיכו ללכת הלאה, סובלות ורעבות. בדרכן נתקלו בלהקת עיטי

יותר לבשלה ואכלו, כדי להרגיע -או-בגופתה של סוסה מתה. הן אספו פיסה מהריאות, הצליחו פחות

 ולו במעט את הרעב.

שלא ניתן היה  ם,דריה. הנהר גאה, ומימיו היו כה שוצפי-ירסהשביעי הגיעו לנהר  םהיום תוב

ה. התינוק בזרועותיה, מטופלת בקשישה חלושה, היא לא תוכל לחצות את ילראות את הגדה השני

 הנהר.

יֵקי אנ  קוננה: "אדוני ואלופי השאירני לבז! השאירני יתומה! למה לקח המוות את נפשו  קָּ

 ר לי מר! מה יהא בסופנו? מה אעשה?"האצילה? הו, מ

ישמעה זאת  יֵקי, וואמרה לה: "ה ְצ'ֵייְרד  אנ  ם ל רוחך. אובתי! אל נא תבכי מרה. אל נא תיפ קָּ

ש אותנו. ואין לך עזרה ומשענת, היי את בעצמך חזקה, והשליכי יהבך על האל. האל לא ינט

 "ם., שיהיה בריא ושלךהתפללתי לאל בשביל בנ

אַקאי אַקאי לטות.נמהיה לעזור ל יכול בָּ יועצו של מאנאס, שחלק עמו את קשיי  ם,החכ בָּ

נה ורך הנכדא את הוביותר, היודע למצם הסבוכים מהמצבי ןפתרווהמסעות, היודע למצוא מוצא 

אַקאי בחושך. אחרי מותו של מאנאס הלך -ְש בֶ ם הגבוהים ר ההריואנשיו לאזם להתבודד, נדד ע בָּ

 ליו.רעה את גמם ש, ושאטַ 

אַקאי םאחד חלם יו אַקאי ?", חשבֶסֵמֵטירעות. "שמא קרה דבר רע ל-מבשרם חלו בָּ . אחרי בָּ

ם אר, ובתחושה מבשרת רעות, פנה אל ביתּפַ לְ טֹוְק את מצוות תפילת הבוקר, עלה על סוסו קֹום שקיי

יֵקישל האלמנה  אנ    ם,כרותים ויתומה. הוא הגיע לביתו של מאנאס והו, אימה! כל העצי קָּ

 בו עמד הארמון נותר רק אפר, הכל נבזז ונשדד.ם במקו ם,חרבים כל המבני



אַקאי הצטער יֵקיהן "ועל האלמנה. חשב לעצמו: ם צער רב על שלא שמר על היתו בָּ אנ  -חריפת קָּ

 "בוודאי לא הצליחו להפתיעה. אולי הספיקה להתחבא ולברוח. יש למצאה.ם שכל, והאויבי

אַקאי סבבם שלושה ימי ובשדות העמק, וצעק את שמה בקול גדול, אך הוא ם המיוערים בהרי בָּ

יֵקילא מצא את  אנ  יֵקישל מאנאס, בתקווה קלושה שם . בעצב וחשש הגיע אל המאוזוליאוקָּ אנ   קָּ

הוא החל לחשוב היכן לחפשה. אז הבחין לפתע בכלב הציד  ם.אבל היא לא הייתה ש ם.מסתתרת ש

יקּושל מאנאס,  אַקאי קבורת אדונו. ירדם מיום לצד המאוזוליאו . זה שכבקיְ ֵמא  , ניגש אל וסומס בָּ

. חפש אותו, ֶסֵמֵטי"הו, מר לי מר! איבדתי את  ם:הכלב, חיבק את צווארו ופנה אליו כפונה אל אד

יקּו  !"קיְ ֵמא 

יקּום הכלב החכ כאילו  ם,ועל רגליו הקדמיות, נבח קצרות לעבר המאוזוליאם התרומ קיְ ֵמא 

אַקאי והחל להתרוצץ, מרחרח אחר עקבות. וואז הרכין את ראש ם,נפרד ממאנאס לשלו זינק על  בָּ

יקּוורכב אחריו: "חפש, חפש, אר ּפַ לְ טֹוְק קֹו וסוס  !"קיְ ֵמא 

יֵקיאילו ו אנ  י, בנה התינוק וקָּ לא ם כשעלה היודריה. -ירסבילו את הלילה על גדות ה ְצ'ֵייְרד 

כי הדרך הובילה אל הגדה בה לנו בלילה. תקוותן למצוא עזרה הלכה ם יה, אהייתה באזור נפש ח

יֵקיוהתמעטה. בייאושה, פנתה  אנ  לחמותה: "אמי הקדושה, כנהר שוצף את לי! אין איש הקרוב  קָּ

 חלבי יבש.  ם,זו של צרה. מה אעשה? נכדך היחיד לא אכל כבר שלושה ימי לי ממך בשעה

 "ו הסוף?זהם לא נוכל לסוב לאחור. הא

י" ענתה .החזיקי מעמד, בתי" דמעות לא יוכלו לעזור. חשה אני שעוד מעט הכל ישתנה ", ְצ'ֵייְרד 

 "מבטחנו באל...ם לטובה. הבה נחכה, ונשי

רכוב על סוס. ם כך, אד-ענני אבק על הדרך המוליכה אל הנהר, ומעט אחרם פתע ראו הנשיל

אַקאי הרוכב התקרב והן זיהו את יקּו, ואת כלב הציד ארּפַ לְ טֹוְק ֹוקעל סוסו  בָּ  .קיְ ֵמא 

יקראה  אַקאי , לכי לקראתך: "הרימי את בנְצ'ֵייְרד   "!בָּ

יֵקיענתה  ."אינני יכולה, אמי" אנ  אַקאי מותו של האריה שלי לא ראיתי אתם מיו", קָּ . אינני בָּ

 צריכה עוד לראות את פניו."

 , והלכה לקראתֶסֵמֵטיגבוה באוויר את  יְצ'ֵייְרד  היא פרצה בבכי וסירבה ללכת. אז הרימה 

אַקאי אַקאי רד. יבָּ ימידי  ֶסֵמֵטי מסוסו, נטל את בָּ ק. וחיבק ונשק לתינ ם,ולשלם לו, בירך את כְצ'ֵייְרד 

ת שעלו בעיניו, קרא: "הו, גורל מר! למה עזבת אותנו, מאנאס, השארתנו ותו את הדמעוובמח

יואת,  ם.יתומי עולל יונק, הן ם יצאת לדרך בלי לתת לי סימן, לדרך ארוכה כזו עאיך  ם,הא ְצ'ֵייְרד 

 כך תבואנה הצרות. מה קרה, אמי היקרה?"

י יּפיזַ הנלוזה של בניו של ם סיפרה לו על התנהגות ְצ'ֵייְרד  , על כך שבזזו את ביתו של מאנאס אק 

אַקא ברחו שתיהן והתינוק בזרועותיהן. ,ֶסֵמֵטיסיון להציל את יואיך בנ על כתפיו,  ֶסֵמֵטיהניח את  יבָּ

יהושיב את  ירה " !םעזור לנו, אלוהי"על האוכף דרך את רובהו, ניגש אל גדת הנהר ובקריאת  ְצ'ֵייְרד 

 ם.לתוך המי

עברו אל הגדה ם בו פגע הקליע נחשפה הקרקעית, וכולם רגע קפא הנהר על עומדו, במקו ותובא

 כתמיד.ם הר שב לזרווהנ ם,דריה סגרו אחריה-של סיר והשנייה. מימי

אַקאי בצד הדרך מצא  ובר שיהי-ואת הילד, צד כבשים את הנשים מערה גדולה, הוא שיכן ש בָּ

 ם.א להן סוסיולמזון, ורכב כדי למצם לה

אַקאי מצא אסלַ אטַ בין עדריו ב ק. ּורצְא בַ ְק ואת הסוס אָּ , ישֹוקֹומתנתו של , רּוטֹויְ את הסוס טָּ  בָּ

בחלב ובשר מבושל, ורכב חזרה למערה בה ם נאדות מלאי ולקח עמ ם,אוכפים הוא הניח עליה

יֵקיאך  ם.השאיר את הנשי אנ  אַקאיאחדי שחיכתה ל, קָּ החליטה להמשיך ודאגה  ם,שלושה ימי בָּ



ם שוב הושיבה את חמותה על גבה ואת הילד נשאה בזרועותיה, ויצאה לדרך. כל היו ם.ולהתקד

ביער בצד הדרך.  ם,דירת ממדיה אַר אינַ צ  ה כולה, תחת הלכה, ולקראת ערב עצרה לנוח, תשוש

 כשחזרה לעשתונותיה הביטה למעלה, ונוכחה לדעת כי הן חנו מתחת לעץ קדוש.

יֵקי אנ  חיבקה את הגזע בשארית כוחותיה, והתחננה בבכי: "היה לנו לעזר, עץ קדוש. מאין  קָּ

 תן לי כוחות!" –האכל אותנו! חלשה אני  –אנו ם לא ממך! רעבים יבוא עזרנו א

חלב סמיך.  םהחל לזרו –הצד הצפוני הקדוש  –ה פטוקול נשמע מתוך הגזע, ומן הענף שבצד ק

יֵקי אנ  יואת  ֶסֵמֵטיאספה אותו לתוך נאד, השקתה עד שבעה את  קָּ , ושתתה בעצמה. נרדמו ְצ'ֵייְרד 

יֵקיכשהתעוררה  ם.עייפי ם,כול אנ  וצצה אנה רבבהלה הת. ֶסֵמֵטישחר, לא מצאה לצדה את ם ע קָּ

יֵקילינוק מחלבה.  ֶסֵמֵטיואנה, עד שראתה לא רחוק, על מדרון ההר, איילה לבנה שנתנה ל אנ   קָּ

 ראתה בזה סימן מבשר טובות.

אַקאי כשהגיע יֵקיאיש. הוא הלך בעקבותיה של ם למערה, לא מצא ש בָּ אנ  , השיג את הנמלטות קָּ

וצידה לדרך. הוא השיא להן עצות ם מאוכפים סוסי: ומסר לידיהן את כל הנחוץ להן בדרכן הארוכה

 ופנה חזרה לדרכו.

יֵקיבהושיבה את בנה לפניה, רכבה  אנ  יו, רּוטֹויְ טָּ על הסוס  קָּ . כעבור קּורצְא בַ ְק אָּ הסוס  על ְצ'ֵייְרד 

 .אןחַ -ירֶטמ  הגיעו לגבול אדמותיו של ם יומיי

יֵקילבוכרה פגשה ם בהתקרב אנ  שבילה את עתותיו איסמעיל,  במקרה את אחיה הצעיר קָּ

יֵקיבמסעות ציד.  אנ  סיפרה לו את כל אשר אירע, ומסרה את בנה לידיו. כדי לשמור על חייו של  קָּ

בנה התנכרה לו; לפי המנהג כרתה עץ צעיר, העבירה את התינוק מעל להב של חרב ומעל קערה 

ודה שהוא בנה. איסמעיל ולפני איש לא תם מקו-םבשו ם,ואמרה שלעול ם,הכלבים שמתוכה אוכלי

 מבלי למהר.ם אחריהם הבשורה המשמחת על לידת בנו, והתקדם עם שלח שליחי

יֵקיפגש בכבוד רב את בתו אן חַ -ירֶטמ   אנ   ם.רבים , ונתן לה ארמון ומשרתיקָּ

, וכי אסלַ אטַ גדל מבלי לדעת את מוצאו, הוא לא ידע שאביו הוא מאנאס, שאדמתו היא  ֶסֵמֵטי

יֵקיבני עמו. את  םהם הקירגיזי אנ  קרובת משפחה מצד אביו, וראה את עצמו כבנו של ככיבד  קָּ

א היה נער שובב ופרוע, כמותו לא ועשרה שנה, וה-ם. מלאו לו שתיאןחַ -ירֶטמ  איסמעיל, נכדו של 

של ם וגונב את רכוש ם,ובעלובים מפליא מכותיו בחלשי ם,ידעה בוכרה. הוא היה עולב בדרווישי

 .אןחַ -ירֶטמ  י בוכרה לא הצליחו להשתלט עליו, והלכו להתלונן אצל תושב ם.סוחרי

, והחליט להעביר אליו אןחַ -ירֶטמ  " חשב .רגע ודעתו תתיישבילחאן, אולי י ֶסֵמֵטיאמנה את ם "א

 ם הזמנות יצאו לכל קצווי תבל ולעמים עם נערך משתה, שליחי ֶסֵמֵטיאת כס החאן. לכבודו של 

 .וכננותם גדולים משחקי .םרבי

יֵקי אנ  היא קבעה לעצמה אות:  .רּוטֹויְ טָּ את הסוס ם התכוונה, בזמן המשתה, להריץ במירוצי קָּ

 .יהיה בן ראוי למאנאס ֶסֵמֵטי –יגיע ראשון  רּוטֹויְ טָּ ם א

יֵקילבשה ם המירוצים ביו אנ  הקשיש הופיעה במשתה,  רּוטֹויְ טָּ בגדי גבר, ואוחזת ברסנו של  קָּ

אאת ם כשראו הבוכרי יֵקיקָּ "האלמנה הזו אינה יודעת  ם:בבגדי גבר, החלו לקשקש בלשונותיה נ 

 את הסוס הזקן ם ולובשת בגדי גבר, ועוד רוצה להריץ במירוצים את מקומה, היא מזלזלת במנהגי

 ".רוצה לתפוס לה בעלודאי והיא ב .הזה

ואל תפגעי בכללי  ,"היי טובה, בתי :הוא קרא לה ואמר. אןחַ -ירֶטמ  הרכילויות גונבו לאוזניו של 

. הוא שלך –תי וובחרי לך כל סוס מאור ם,ברצונך לזכות בפרס במירוצים א .םההתנהגות של הע

 ".ועדהם סעי לביתך, אל תביישי אותי קבל ע ם,וביטאת ארבעת סוסי הם שלחתי למירוצי



יֵקיאבל  אנ  פגוש "סע ו: ֶסֵמֵטילכעס והורה אן חַ -ירֶטמ  . את סוסה שלהם רוציישלחה למ קָּ

יגיע ראשון, לווה אותו בקריאה "מאנאס!"  ךהסוס של דודתם א ם,שנשלחו לרוץ במירוצים בסוסי

 אותה, את הסוררת!" הרוג –יפגר ם א

יֵקיבהמתינה לשובו של הסוס, עקבה  אנ  רץ ולפניו  רּוטֹויְ טָּ . בעזרת משקפתם אחר המירוצי קָּ

יֵקי ם,מאות סוסי-שש אנ   רּוטֹויְ טָּ ב בהן תצפהם אחרי חמש פעמים הרוגזת קבעה לעצמה אות: א קָּ

 "הטֶ נְ י"ק בפגיוןתדקור עצמה לא תהייה תקווה שינצח, 

יֵקי אשרכבפעם השנייה  אנ  ובראש  ם,סוסים ושניי םכבר היה מאחורי ארבעי רּוטֹויְ טָּ ה, טהבי קָּ

 מורכן הגביר את מהירות דהרתו.

יֵקיהשלישית בה נשאה ם בפע אנ  כבר רץ מאחורי ארבעת  רּוטֹויְ טָּ את המשקפת אל עיניה,  קָּ

יֵקי .אןחַ -ירֶטמ  סוסיו של אביה  אנ  , ועמו רּוטֹויְ טָּ דימתה לעצמה כי מאנאס עצמו ממריץ את  קָּ

יְרַגאק, אקבָּ ּוצ, טבֶ אְמ מַ לְ אָּ  יֵקימתה של ינש ם.ושאר הלוחמי ס  אנ  נעתקה, והיא החלה לבכות את  קָּ

 .אדונה

 ,אןחַ -ירֶטמ  מסוסיו של ם וסה דוהר מאחורי שנייהרביעית ראתה מבעד למשקפת כי סם בפע

היא טענה בקליעי סרק את הרובה סירבאראן, שנותר  ם.ותקוותה נשאה אותה בעקבות הסוסי

בקריאות קרב. הסוס, שראה מלחמות רבות,  רּוטֹויְ טָּ ממריצה את  וירתה באוויר,, טבֶ אְמ מַ לְ אָּ אחרי 

אר, גאוותו של ּפַ לְ ֹוטְק אָּ ם את הסוס המפורס התאמץ בריצה ועקף את כולם, בהותירו מאחוריו

 .אןחַ -ירֶטמ  

 בקוראו "מאנאס!, רץ ראשון. רּוטֹויְ טָּ לוחמיו, ראה ש-, מוקף בשישים חברֶסֵמֵטיואילו 

רועי  בעמקים.ור כולן, בהרים ו. הקריאה "מאנאס" הדהדה באזרּוטֹויְ טָּ מאנאס!", רץ בעצמו לצד 

ידי הקריאה "מאנאס" ורדפו אחרי -מרצו עלורוכבי השוורים, ה והסוסים, רועי הצאן הבקר, ואפיל

יֵקיתרו מאחור. ואילו ואבל מה להם ולו, במהרה נ .רּוטֹויְ טָּ  אנ  לבו של -, מבלי למשוך את תשומתקָּ

זכה בפרס  רּוטֹויְ טָּ אדונו. וכך היה:  ֶסֵמֵטימצא את  רּוטֹויְ טָּ איש, חזרה לביתה, שמחה על כך ש

 החל למשול בבוכרה. ֶסֵמֵטיוהאורחים חזרו לבתיהם. ואילו הראשון, המשתה נגמר 

יער. הבז ששחרר לא הצליח לתפוס את תרנגול הבר, והתיישב על בלצוד  ֶסֵמֵטייום אחד יצא 

 רכב אליו, וראה צריף דל ולידו איש קירח, שורף פחמי עץ. ֶסֵמֵטיענף. 

 .ֶסֵמֵטי" ביקש ."הב לי את הבז

 הצליף  ֶסֵמֵטיוהמשיך לעסוק במלאכתו, הוא רכן והבעיר אש.  הקירח השים עצמו כלא שומע

ל. הקירח זינק ממקומו והחל לגדף אותו במילים קשות. הוא קרא לו יתום, עבדו של ועל גבו בפרג

 לא כעס אלא התפלא, והחל לחקור את הקירח. ֶסֵמֵטי, זה המביא את הבשר אל שולחנו. אןחַ -ירֶטמ  

 או, בנו של מי הוא, ואיה משפחתו ועמו.זה סיפר לו את האמת על מוצ

כדי לברר את האמת, שכב בצד על אן חַ -ירֶטמ  . הוא חזר לארמונו של ֶסֵמֵטידבריו זעזעו את 

, ןאיזַ ְמ יש  יואיסמעיל פנו אליו. בתו של איסמעיל, ק  אן חַ -ירֶטמ  הרצפה והמשיך לשתוק, גם כאשר 

דחף אותה,  ֶסֵמֵטירו ולדגדגו כדי שיצחק. אבל אחותו האהובה שטיפלה בו בילדותו, באה והחלה לנע

 קם  ֶסֵמֵטיוכשנפלה על האדמה והתכעסה, כינתה אותו יתום. אם כן, אמת דיבר הקירח. 

יֵקישל  הוהלך לארמונ אנ  יֵקי. דבר אחד נותר לו: לשמוע מי הוא מקָּ אנ   .עצמה קָּ

 .ראתה את זרועותיומסתבר שאת אמי." והוא פרש לק ה"והנ ה,"חשבתי שאת דודתי," אמר ל

יֵקי אנ  לו דברי הבל אתה מדבר! מי זה שסיפר יהעמידה פנים כאילו היא משתוממת מאוד: "א קָּ

 .לך שטויות כאלה?" והושיטה לו ברשמיות את ידה

 .מחץ את ידה בידו עד כאב ֶסֵמֵטי



יֵקיקראה  אנ   : "עזוב את ידי, יתום שלי!"קָּ

 וחיבק את אמו. ֶסֵמֵטי צחק

 

יס  עתו של ינס ט   אסל  אט  ל מ 

, לראות את אדמת אבותיו, לפגוש אסלַ אטַ תו לרכוב לטעל החלאן חַ -ירֶטמ   ּודּודודיע לה ֶסֵמֵטי

התיישב  ,טואת השריון אקסואואן חַ -ירֶטמ  ה את שריונו של טע ֶסֵמֵטיאת עמו ולומר תפילת אזכרה. 

יֵקירך חיכתה לו . על אם הדאסלַ אטַ אר, ורכב מהארמון הבוכרי לּפַ לְ ּוט-קַא על הסוס  אנ  , עצרה קָּ

המאוזוליאום. היא הורתה  , על מעשי הגבורה שלו ועל סופו, על קבורתו ועלואותו וסיפרה לו על אבי

יפגש וכיצד לנהוג, וביקשה שיחזור במהרה, שכן היא וסבתו ילו עם מי לה ליון יימתינו לו בכ ְצ'ֵייְרד 

, והוא רכב יומם וליל בלי לחוס על ֶסֵמֵטין את עיניים בבוכרה. הרצון לראות את ארץ אבותיו דרב

ם על עומדו, המו קפא ֶסֵמֵטי. אסלַ אטַ ; ראה את עמק הגֹוְר ֹויסוסו. הגיע היום בו, ממעבר ההרים ז

ם עיזי הבר, כמוה ם,נמוך נעו עדרי הארחארי עשבם . במדרונות המכוסיאסלַ אטַ ה של אדמת ימיופי

תחש -היו כעורם על העצים העלי ם.רבים היו מעברים ירבין הה לרוב.ם כחול ניגר. וגבוה יותר איילי

עצי  ם.כאגרוף, ובביצות שכנו להקות גדולות של אווזים היו גדולים הארסיים ירוק, העכבישי

 היפה! אסלַ אטַ הו, ארץ ה ם!כמגדלי גבוהות –ת ארֹוינַ צ  ת, ואילו הארֹוינַ צ  כם כמוהם הצפצפה ש

 עדן עלי אדמות! אשרי מי שחי כאן."-קרא: "הן זהו גןם הנפע ֶסֵמֵטי

יקּו. לקראתו באו כלב הציד של מאנאס, אסלַ אטַ וא ירד מההר ונכנס אל עמק ה , שברח קיְ ֵמא 

היות ל, שיועד אןיַ ֶזְלַמא  , שדגר כבר על גוזל, וגמלו של מאנאס, ּוְמַקארש-קאָּ ם , בז הציידישבֶ קֹומ

 קורבן באזכרתו של מאנאס.

אַקאי של מאנאס, התפלל למענו ופנה אלם את המאוזליאוכיבד בבואו  ֶסֵמֵטי עליו סיפרה לו , בָּ

אַקאי אַקאיעשרה שנה המתין -םגדולות ונצורות. שתיי בָּ אל  ֶסֵמֵטילפגישה הזו. הוא הוביל את  בָּ

 .והמערה הסודית של מאנאס והראה לו את גופת אבי

אַקאי "בני," אמר לו יּפיזַ כל אל סבך  םע קוד, סך"שמור על מנהגי עמ ם,החכ בָּ חאן, וחלה -אק 

 את פניו."

יּפיזַ עשה זאת.  ֶסֵמֵטי אשתו,  טלֹואֹודֹואְק בַ קיבל את נכדו במילות שמחה, אך בסתר הורה ל אק 

 למזוג רעל לכוסו.

אַקאי יּפיזַ מזון ומשקה בביתו של ם עטאופן לא י-םשבשו ֶסֵמֵטיהזהיר את  בָּ ם לפני שיטע אק 

יּפיזַ העביר אותו ל ֶסֵמֵטיה לו גביע משקה. טהושי טלֹואֹודֹואְק בַ הבית. -ממנו בעל  ב, אך זה סיראק 

יּפיזַ וכלבו של  ם,את תכולתו לקערת הכלבי ֶסֵמֵטיבתוקף לשתות ממנו. אז שפך  ם מת בו במקו אק 

יּפיזַ הבין כי  ֶסֵמֵטי מריחו של הרעל.רק   גים.הוא אויבו, אך לא הרים עליו יד, בכבדו את המנה אק 

אַקאיו ֶסֵמֵטיכך נסעו -חרא ביקש ממנו  ֶסֵמֵטיאס. נאחרי מא אסלַ אטַ , ששלט בשבֶ קֹואל  בָּ

לקח בכוח את השריון  ֶסֵמֵטי. זלזל בבקשתו שבֶ קֹואס. ננשקו ואת שריונו של מא-להחזיר לו את כלי

קאקולפוק, את הרובה  יְרֵנְיֵזה, ואת החנית ֶקְלֵטה-אָּ הם ביקרו גם את  .סאְר אלבַ צַ אָּ והחרב  ס 

, טבֶ אְמ מַ לְ אָּ  פגש שם את בנו של  ֶסֵמֵטי, שחיה בצריף בין הרועים. טבֶ אְמ מַ לְ אָּ , אשתו של היצֶ ּולְר ּוב

יֵקיונתן לו מלבושים, מתנותיה של  ,רֹולצֹוּוהילד ק אנ  בראש  לּורּובאיְ הגיע גם הסוס טָּ  ֶסֵמֵטי. אל קָּ

חיל. לאחר שביקש את -יו, ודמותו נראתה כדמות גיבורשל אבעטה את שריונו  ֶסֵמֵטיעדר שלם. 

 במהרה. אסלַ אטַ אי, שם פעמיו לבוכרה, בהבטיחו לשוב לקאברשותו של 

  

יהמעבר של  ט  מ   אסל  אט  ל ס 



י יֵקיו ְצ'ֵייְרד  אנ  במהרה שב, ושימח את לבן של אמו וסבתו. הם החליטו לעבור  .ֶסֵמֵטילהמתינו  קָּ

אסף את אן חַ -ירֶטמ  , וזה הסכים. אןחַ -ירֶטמ  ביקש את רשותו של ֶסֵמֵטי , אדמת האבות. אסלַ אטַ ל

, שאיבד את אביו, בנוכחות קרובי ֶסֵמֵטיחכמיו, והם יעצו לו לנהוג לפי מסורת האבות ולהשיא את 

אמו, וכן לתת לו חלק ברכוש. החלו חיפושים אחר כלה ראויה. כל בנות בוכרה נאספו והוצגו 

 יר.מ  אטֶ י, בתו של שַ יֵק אצ  ן הייתה צָּ לראווה. היפה מכול

 אשהותיתנה לואמר לו: "איני מתנגד שתיקח את בתי  אןחַ -ירֶטמ  ל ירמ  אטֶ שַ , בא ךעל ככששמע 

, וכבר שילם יטֹולְ ים באגיש ביקש להשיאה לבנו טֹור  יגֵ ד  זֵ , אלא שכבר יש לה ארוס: חאן הְד ֶסֵמֵטיל

 ים. מה אעשה? מה אומר לו?"לאת הקא

יהיה  ֶסֵמֵטי: "אני עצמי אדבר עמו, שרק ירמ  אטֶ שַ לא התעמק בטענותיו של אן חַ -ריֶטמ  

 מאושר!"

 איש לא ידע אז, ואפילו לא ניחש, שהחתונה תגרום למהומה רבה.

משא אדומים, חלק -ליווה בכבוד את בתו ונכדו, הטעין את הרכוש על שמונים גמליאן חַ -ירֶטמ  

את בוכרה, ונכנסו  ֶסֵמֵטיביתו של -לשרתם. כך עזבו בני יםיט  יג  יז  ְד  להם מקנה רב ושם צעירים

 .אסלַ אטַ ל

הקירגיזים שמחו מאוד שלו במקום בו היה לפנים ביתו של מאנאס.  הטַ ְר היּוהקים את  ֶסֵמֵטי

הוא  .ֶסֵמֵטיתפס את מקום אביו. כירה גדולה נערכה לכבוד  בבגרותו ולשמוע כי ֶסֵמֵטילראות את 

 לבנה והוכתר לחאן. 8המַ ְש נישא על גבי קֹו

את החאנים היריבים למאנאס להצטרף אליהם, אספו  שכנעולוויתם, -יקה ובניב, אשבֶ קֹואילו ו

 ֶסֵמֵטי. בלי לומר דבר לאיש, אפילו לא לאמו, רכב ֶסֵמֵטיאת חייליהם והקיפו את מקום מושבו של 

, כנהוג בעת מתן שבֶ קֹולפני  לּורּויבא  טָּ . בהתקרבו ירד מסוסו, הציב את שבֶ קֹולבדו לעבר צבאו של 

תשורות, ופנה אליו ואל צבאו במילים: "אם חטאתי לפניך, אנא מחל לי. הנה סוסי. הנה חיי. הנה 

ראשי. אם חפץ אתה במותי, הרגני, אבל עצור! מבישה היא יריבותם של בני אותו אב. הבה נחייה 

 בשלום."

וציווה על חייליו לתפוס אותו, את העבד הנרצע,  ֶסֵמֵטיזלזל בדבריו הנבונים של  שבֶ קֹואבל 

, ירו חיצים כגשם, ירו קליעים ֶסֵמֵטיהתנפלו על  שבֶ קֹולכרות את ראשו ולקפד את חייו. אנשיו של 

קעלה על סוסו ונאלץ להתגונן. הוא ירה עם ה ֶסֵמֵטי כברד, סבו עליו והקיפוהו ולחצוהו מכל עבר. -אָּ

. הוא הציב את החנית כדי להרתיע את אביקה, וזה נפל עליה שבֶ קֹוגע הקליע ב, ובלי שרצה פֶקְלֵטה

 שדוד. הצבא נמלט על נפשו ונפוץ לכל עבר.

יֵקי, בלי להקשיב לֶסֵמֵטיבהיעדרו של  אנ  י, הלכה קָּ יּפיזַ אל  ְצ'ֵייְרד  " הזה, ןחי הזק דכל עו". אק 

 .ןביניהן השתיים, והרגו את הזקברו ינו שלום." נדדלא יהיה ליל", טלֹואֹודֹואְק בַ אמרה ל

לוחמיו של מאנאס, אבל אלה סירבו לשרתו, בחשבם -קרא לארבעים אנשי חבר ֶסֵמֵטיואילו 

השיג אותם בעמק  ֶסֵמֵטי. ֶסֵמֵטי , או, ליתר דיוק, נמלטו מפניאיבָּ ְר ּונקֹושאין הדבר יאה להם, ופנו ל

החיל -ה, אם לא הצליח לקיים בכבוד את גיבורימ-אם הוא אשם בדבר ול ואר וביקש שיסלחַק יצְ קֹו

 .של אביו, ולשמור על כבודם בפני העם

נלחם בהם  ֶסֵמֵטילא הקשיב לו והתנפל עליו, צר סביבו כטבעת.  ,הצֹורֹוהלוחמים, -אבל חבר

ז. עד עצם היום בֶ ְמ אנדרטה: גּו ֶסֵמֵטיוניצח, מאוחר יותר, על קברו של כל אחד מן המתים הציב 

 .ארַק יצְ קֹוים האלה בעמק ז  בֶ ְמ ם הגּועומדי
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יֵקי ואילו אנ  לוחמים. היא הורתה להביא אליה את -חבר ֶסֵמֵטיהחלה לחשוב אין לאסוף עבור  קָּ

, וביצעה את טקס הקירוב לחזה, כדי טבֶ אְמ מַ לְ אָּ  , בנו של רֹוצֹולְ ּוקואת  אקבָּ ּוצ, בנו של ַקאְנצֹורֹו

 וטיפחה אותם בתקווה. גידלה. היא ֶסֵמֵטישיהפכו אחים ל

ל ומצד אביו, נמלא קנאה. הוא לא יכ ֶסֵמֵטיאי, קרובו של גַ יש  בנו של  ,זֹוקֹוינְ צ  בזמן -בום אול

 ,זֹוקֹוינְ צ  והפך לחאן. במה הוא,  אסלַ אטַ לשאת את המחשבה שיתומו של מאנאס התבגר, הופיע ב

שהסתתר  ,ֶסֵמֵטייות נתינו של חיל כמותו? ועתה עליו לה-אינו אמיץ וגיבורם נופל ממאנאס? הא

 בבוכרה!

. הוא החל להסית יטֹולְ טֹואל החאן  ם,ריזדיגכפרו אל הדם החל חורש מזימות, ונדד ע זֹוקֹוינְ צ  

. איך יכול אשהלקח אותה ל ֶסֵמֵטי"ולו, ," אמר ךי הייתה ארוסתיֵק יאצ  הן צַ " .ֶסֵמֵטינגד  יטֹולְ טֹואת 

 "ה שכזו?!אתה לחבוש כובע של גבר ולשאת חרפ

 

יחתונתם של  ט  מ  צו ס  י    קּור  יא 

. בראש אשהק ולשאתה לֵר ּויציְ ֵא  לחטוף את הכלה יטֹולְ טֹו, התכוון זֹוקֹוינְ צ  מושפע מעצותיו של 

 .אשה, לקּוֵר יֵאְיצן, ודרש ממנו לתת לו את בתו ּואני אקגַ צבא גדול ורב צר על עירו של החאן האו

 םהלאחד מם א ם,ישיאו את ילדיהם מאנאס שהם ן עּוהחאן אק םסיכ יטֹוֵק קֹוואולם באזכרה ל

בו חיו  ם,קסום ערכו טקס אירוסין. אקרן מצא את בתו בעריסתה במקום גם יהיה בן ולשני בת, וה

 .ֶסֵמֵטיהיפהפייה, וחיכתה בנאמנות לארוסה ק ּוֵר יֵאְיצפיות, וכאשר גדלה הפכה ל

 אשהלק ּוֵר יֵאְיצייתן את ם עצב על לבו אקרן הזקן. אתינתן לו, נ קּוֵר יֵאְיצש יטֹולְ טֹוכשדרש 

לא ייתן, איך יצליח הוא, הזקן ם , הן יפר את השבועה שנתן למאנאס בטקס האירוסין. ואיטֹולְ טֹול

 ם.העם ענה: "אתייעץ ע זֹוקֹוינְ צ  ו יטֹולְ טֹושל ם והחלש, לעמוד בפני האויב הצר על העיר? לשליחיה

 אז אתן את תשובתי." ם,יום תנו לי שהות של שמוני

ם ריגדיזיפרצו הדם הן אני בחורה, ואבי זקן. מי יגן עלינו א": קּוֵר יֵאְיצמצרה בצער אביה, קוננה 

 "ם?לעיר, מה יהא על הע

החיל -בהפכה את צורתה לצורת ברבור לבן, ולמצוא את גיבור ם,להתעופף מש היא החליטה

 השלה, ותהילתה נפוצה בשל יופיים המסתוריים הקס נודעה בכוחותק ּוֵר יֵאְיצשיהא לה לבעל ראוי. 

ולפון, לבנה הייתה כשלג הלבן המכסה את יהנדיר. דיבורה היה מתוק מדבש, עיניה ככוכב הבוקר צ

אדומות על השלג, שערותיה כמשי, וראשה כתפוח ם היו סמוקות כטיפות ד האדמה השחורה, לחייה

 קטן.

של ם כדי לראות את פניהם ור לבן. היא עפה לה בעוללברבק ּוֵר יֵאְיצאיש לא ראה איך הפכה 

התחבב עליה, אך  ישֹוקֹוהחיל -חן בעיניה. גיבור-אך איש לא נשא ם,החיל. היא ראתה רבי-גיבורי

הוא כבר זקן למדי, ולא ם אלא שג ם,איטבן הקי איבָּ ְר ּונקֹוהיא ראתה כמה זקן הוא וחלוש. כך גם 

מעל אדמות רבות, אך לא מצאה את המיועד לה. ק ּוֵר יצֵאיְ התעופפה  ם.כל שכן, כופר באסלא

ארוסה, כדי  ֶסֵמֵטישל מאנאס, אביו של ם נחתה על גבעה ליד המאוזוליאו אסלַ אטַ במעופה מעל 

מה מן הקבר ואמרה את מילותיו -להזכיר את מאנאס בתפילתה. נאמנה למנהג, עמדה במרחק

ל. מגבוה ראתה רוכבים על הדרך, וק-ארבר אז עפה לעבוהמקודשות של הקוראן לעילוי נשמתו, 

 ם:החיל. מראהו היה מאיי-של גיבור וחן בעיניה יציבתו וגופ-וחיל ובז בידו. מצא-ולפניהם גיבור

החיל של -, גיבוראיבָּ ְר ּונקֹויב. אפילו ול להרתיע כל אוגשר אפו רחב ועיניו שקועות עמוק, כך יכ

 הבינה כי זהו הגיבור אותו היאק ּוֵר יֵאְיצ .זֹוקֹוינְ צ  ו יטֹולְ טֹוו, לא כל שכן דנגהקיטאים, לא יעמוד 

 טכדי להבי ם,מחפשת. אבל מי הוא, מיהו זה שלא ידעה על קיומו? בשקט הנמיכה ועפה קרוב אליה



גיע לבגרות ושב לאדמת אבותיו. היא שמעה הנו של מאנאס, , בֶסֵמֵטיבו מקרוב. היא לא ידעה ש

יֵקיש אנ  חסה בבוכרה, אך מאז לא הגיעו אליה ידיעות נוספות. כשירדו הרוכבים ותינוקה מצאו מ קָּ

יֵקיהחיל, ליד ארמונה של -ל ונעצרו בגנו של מאנאס גיבורוק-טרלבקעת טו אנ  ק ּוֵר יֵאְיצ, ניחשה קָּ

 אשהוהביטה מן הצד. ק ּוֵר יֵאְיצנחתה  .ֶסֵמֵטיהתואר והמאיים למראה הוא ארוסה -שהגיבור יפה

דרך משחק,  ֶסֵמֵטית וקשרה את סוסו, ובאחזה בידו של ו, אחזה במושכֶסֵמֵטי תצעירה יצאה לקרא

 וקינאה בה., ֶסֵמֵטישזוהי אשתו הצעירה של ק ּוֵר יֵאְיצובילה אותו אל פנים הבית. הבינה ה

, קּוֵר יֵאְיציצאה מהבית. ניגשה אליה  אשהבאור הדמדומים ראתה שה .לערבק ּוֵר יֵאְיצחיכתה 

אבות, ושהיא מחכה לו שיבוא ה פי מנהג-שהובטחה לו על ֶסֵמֵטיהיא ארוסתו של ואמרה בנימוס ש

שתינשא ם דורשים צרו על עירו של אביה, וכי ה זֹוקֹוינְ צ  ו יטֹולְ טֹולקחת את ידה. היא אמרה ש

החיל שיוכל -וא גיבור. הֶסֵמֵטיהחיל שיגן עליה, וראתה את -, לכן יצאה לחפש את גיבוריטֹולְ טֹול

, ולך לאחות קטנה, ֶסֵמֵטי תסכימי, אהיה לאשתו הצעירה שלם א. "זֹוקֹוינְ צ  ו יטֹולְ טֹויה מפני להגן על

ן אצלך שישה לילות בשבוע, ואצלי בזמן שיוותר. או שיישן אצלך ויל ֶסֵמֵטי. ונחייה כמשפחה אחת

ותך ואצא ממנו להשליך את האפר! אשרת א ם,וב עציט, אחךבשבוע, ואני אכנס לביתם שבעה ימי

 .ייֵק יאצ  צַ ביקשה מ "ה נאמנה!מכא

והחלה ם , לא שמעה את דבריה עד סופקּוֵר יֵאְיצהפותה לא הקשיבה לתחנוניה של  ייֵק יאצ  צַ אבל 

ששערותיך הלבינו, את שפחה שעור עקביך נסדק,  ,את ה,ייך נשרו מרוב זקננאת, ששי"לנאץ אותה: 

! אין נחאןּואקם! אין לאדוני קרוב ושמו נחאן, שגברים מתעביּואת הבתולה הזקנה מחצרו של אק

 "הנפש.-! לא אוותר בשבילך על בעלי אצילקּוֵר יֵאְיצלאדוני כלה ושמה 

ירים  אםכשייסע בעלך לציד, אהפוך עצמי לגוש כותנה לבנה. ": ייֵק יאצ  צַ לק ּוֵר יֵאְיצז אמרה א

 יאהפוך את עצמ א יקרה,כך לאם . ּוְמַקארש-קאָּ את הכותנה ויצמיד לאוכפו, אוליך ממנו את הבז 

לא יקרה גם כך, אז אם . ּוְמַקארש-קאָּ הלבן, ארחיק ממנו את יחליט לדוג את הדג אם לדג לבן. 

אותו אסיט , ּוְמַקארש-קאָּ ל. אם ישחרר עלי את וק-יידיןאלבן ואמתין לו באגם אהפוך לברבור 

כך אמרה  "נטושה. אשהי ל, או אז אנשא לו, ואת תהיּוְמַקארש-קאָּ את מדרכו. וכשיבוא לחפש 

 , הפכה לברבור לבן והתעופפה משם.קּוֵר יֵאְיצ

כך, במשך השבוע כולו, העמידה פני חולה, גנחה -, ואחראת הכרתה ייֵק אצ  צָּ מרוב רוגז איבדה 

 ייֵק אצ  צָּ נמאס מהצגותיה, והוא החליט לצאת לציד. נבהלה  ֶסֵמֵטיונאנחה, ולא קמה ממיטתה. ל

 רעות, אבל היא לא הצליחה-תלוננה שהיא חשה ברע, ושחלמה חלום מבשרוניסתה להניאו מכך, ה

שמעו יקירי, "; ופקדה עליהם: רֹוצֹולְ ּוקול ַקאְנצֹורֹו. אז זינקה ממיטתה, קראה לֶסֵמֵטילעצור בעד 

החיל. אם ימצא גוש כותנה לבנה על אם הדרך, אל -גיבור ֶסֵמֵטילב אחר מעשיו של -ועקבו בתשומת

תדוגו אותו. ואל תשחררו את הבז  אל –מו ולקשרו לאוכף. אם תראו דג לבן בנהר יתיתנו לו להר

 "לרדוף אחרי הברבור הלבן! ּוְמַקארש-קאָּ 

לא ייחסו חשיבות לדבריה אך מיהרו להבטיח שיעשו כל אשר היא מבקשת,  רֹוצֹולְ ּוקוַקאְנצֹורֹו  

או הציידים גוש כותנה לבנה על אם ל רוק-ידיןאי בסביבות. ֶסֵמֵטיהציד, מלווים את ורכבו אל 

, "הן השריון אקולפוק כבר התרפט, ונוכל ֶסֵמֵטיהדרך. "ניקח אותו, אולי תומצא בו תועלת," אמר 

החביא את הכותנה בסדק בסלע. כשחצו ברגל את הנהר הבחין  רֹוצֹולְ ּוקלמלא אותו מחדש." אבל 

: "היכן ֶסֵמֵטיהעכיר בכוונה את המים ושאל את  רֹוצֹולְ ּוקצעק: "תפסו אותו!" אך ו בדג לבן ֶסֵמֵטי

על חלקת מי האגם, בינות לצמחי  ֶסֵמֵטיקול, ושם ראה -דיןאיירכבו אל הם הדג? איני רואה אותו." 

הפריעו, התקרב אליו  רֹוצֹולְ ּוק אבל  ,ּוְמַקארש-קאָּ המים, ברבור לבן יפהפה. רצה לשחרר את 

, אך התמהמה, ּוְמַקארש-קאָּ את הבז  ֶסֵמֵטיי מיד רֹוצֹולְ ּוקוביקש: "תן לי, אנסה רק הפעם!" לקח 



, לקח ממנו רֹוצֹולְ ּוק, נזף בֶסֵמֵטיוהחל להרעיש נדי להבריח את הברבור הלבן. התעורר יצר הציד ב

החלה הרוח נושבת, את הבז ושחררו לרדוף אחר הברבור. אלא שהברבור תפס בבז ועף רחוק. לפתע 

 .ּוְמַקארש-קאָּ מן העין בז הציד ם השתרר. ואילו הבז לא חזר. נעלניתך ארצה וחושך ם גש

ם את הבז לתפוס את הברבור, ואילו הברבור תופס בבז. "אלה ניסים : משחרריֶסֵמֵטיתמה 

אַקאי הבז? סעו מהר הביתה, שאלו את סבאם " פנה למלוויו "לאן נעל.ונפלאות קאניקי,  את אמא ,בָּ

 פשרו של כל זה?" מה ם,החכמים הזקנים האנשי את

בדרך נזכרו  ם.סובבו את סוסיה רֹוצֹולְ ּוקו ַקאְנצֹורֹוו ם,נותר ליד האגם המשתומ ֶסֵמֵטי

כל לפנות אליה בשאלות. ם לא לשחרר את הבז על הברבור, והחליטו קודם הורתה לה ייֵק אצ  צָּ ש

 אשהאל אותי! אני סיפר לה את אשר קרה, אך זו צעקה עליו: "איבדת את הבז ואתה שו רֹוצֹולְ ּוק

 מעל פניה. רֹוצֹולְ ּוקהבז?" וגירשה את ם לאן נעל ם,שאינה עוזבת את ביתה, מאיפה אדע מה קרה ש

אַקאי אל ֶסֵמֵטיפנו שליחיו של  יֵקיו בָּ אנ  כך לשלוח ם , ולשייֵק אצ  צָּ יעצו לחקור היטב את ם . הקָּ

אַקאימכובדות ובראשן אשתו של ם אליה קבוצת נשי אַקאי אן, אשתו שליזַ ֹוּפְר . קֹובָּ ושתי נכבדות  בָּ

ם ופנו אליה: "בתי, בעלך איבד את הבז שלו, ועתה הוא מקונן עליו. אנשי ייֵק אצ  צָּ נוספות באו אל 

 שאת יודעת היכן לחפש את העוף. אמרי נא לנו, ברכתנו נתונה לך."ם אומרי

לכו ותאבדו כולכן,  "לכו מכאן! ם:גסים בגידופים הסוררת והטיפשה ענתה לה ייֵק אצ  צָּ אך 

אַקאי והעבד הזקן  ! לא אומר לכן דבר!"ןאתכ בָּ

אַקאי האלה שמעום את כל הדברי יֵקיו בָּ אנ  אַקאי . נעצבהטַ ְר היּו, שעמדו בקרבת קָּ מאוד, הן  בָּ

יֵקיו כאלה לא קיללוהו אפילו אויביו.ם במילי אנ  -"לא ם:וגערה בה רֹוצֹולְ ּוקול ַקאְנצֹורֹולקראה  קָּ

טיפשה מביישת את בעלה,  אשהכך, כשם עומדים מה את ם!ולא נולדת יהלווא ם,שכמותכם יוצלחי

אַקאי ומטיחה קללות בחאן ם,הלא הוא אחיכ כלב, ואת האשמה ם הורגים ! הרגו אותה כמו שהייתבָּ

 אקח על עצמי!"

יֵקים על גבו ממקלה של האאחרי שחטף כמה חבטות הגונות  אנ  ג בדלת המז-םח רֹוצֹולְ ּוק, בעט קָּ

אומר: "נפשוט , מצא אותה וגרר אותה בצמותיה תוך שהוא ייֵק אצ  צָּ הנעולה המובילה לחדריה של 

לא, רע ומר ם ספרי הכל מרצונך, וא ם.ת הזקנידת אאת כל העור מגבך המנוול, את שאינך מכב

 ן.ּורסּודלְ ּו" והחל להצליף בה בשוט ב.יהיה

, היא שחטפה את הבז. קּוֵר יֵאְיצ ,נחאןּואקשבתו של  : "אל תהרגני!" וסיפרהייֵק אצ  צָּ תחננה ה

אַקאי אל רֹוצֹולְ ּוקרץ מהר  אַקאי .ייֵק אצ  צָּ וסיפר לו את ששמע מ בָּ אכן נכון, מאנאס "אמר:  בָּ

על פי כללי הטקס. סעו  ֶסֵמֵטילא השיאו את ם ביצעו טקס אירוסין. אשמתי היא שעד היו נחאןּואקו

 ֶסֵמֵטי , נשיא אתנחאןּואקואנוכי ניסע אל ם המכובדים תכונן כולנו: הזקני. נֶסֵמֵטי םעוחיזרו לכאן 

 ."קּוֵר יֵאְיצונביא אלינו את 

אַקאי םלבצע את המשימה שהטיל עליה רֹוצֹולְ ּוקו ַקאְנצֹורֹויצאו   , אך בדרך החליטו שאין בָּ

ם . מה גֶסֵמֵטים ה ע. עדיף שיסעו לבוכרנחאןּואקלים אל  קָּ יתנו כם הן לא אות ם,צורך בזקנים לה

 .ייֵק אצ  צָּ הכה את אשתו  רוצֹולְ ּוקשאחרי שישמע  ֶסֵמֵטישלא ידעו איך ינהג 

, כלתו המיועדת, והחלו להאיץ קּוֵר יֵאְיצ, הודיעו בשמחה שאת הבז חטפה ֶסֵמֵטיהופיעו לפני ם ה

ם חיכתה לה כבר ירנץ. מיד רכבו אל ארץ אוגאן. הסתבר שליד הנהר אונחאןּואקבו לצאת למסע אל 

 אל עירו של אביה, אל ארמונה. ֶסֵמֵטיתה, והיא הובילה את יילוו-בנותם ע קּוֵר יֵאְיצ

 יטֹולְ טֹוו זֹוקֹוינְ צ  פי תנאיו, ו-על נחאןּואקו לנשניתם הימים שמונים בעת עמדו להסתיי-בה

 עיו.ור ֶסֵמֵטים הובילו את צבאם במטרה לכבוש את בוכרה. אל הקרב המתלהט הספיקו להגיע ג

 .רֹוצֹולְ ּוקנפל מידו של  יטֹולְ טֹווניצחו, ואילו  זֹוקֹוינְ צ  נלחם ב ֶסֵמֵטי



. קּוֵר יֵאְיצחתנה המיועד של בתו  ,ֶסֵמֵטיעליו ועל בואו של ם ן על הצלתו מהצריּואק שמח חאן

חתונה אוצרות -כמתנותם משתה מפואר, וליווה את הצעירים בכבוד גדול, מעניק לה נחאןּואקערך 

 מבתי אוצרותיו.ם רבי

 

י מלחמתו של ט  מ    איב  ר  ּונקֹושל  ומות. איב  ר  ּונקֹונגד  ס 

כדי לנקום את  איבָּ ְר ּונקֹולצאת למלחמה נגד  ֶסֵמֵטילאשה, התכונן ק ּוֵר יֵאְיצלאחר שנשא את 

אַקאי מות אביו. יֵקיו בָּ אנ  ל להתייעץ כם הוא אויב חזק וערמומי, וצריך קוד איבָּ ְר ּונקֹואמרו לו ש קָּ

בענייניו ם מה להטריד את הע-םהתנגד: לש ֶסֵמֵטי לאסוף את הצבא ולהתכונן היטב. ם,העם ע

אַקאיו ,הצֹורֹומרעיו הנאמנים, ם שניים עדיף שייסע ע .םהאישיי הוא את הדרך. ם יראה לה בָּ

 לא הצליחו להניאו מהחלטתו.ם התעקש, וה

אַקאי ,ֶסֵמֵטי עצרו ם הקיטאים רכבו, וליד הגבול ע רֹוצֹולְ ּוקו רֹוַקאְנצֹום וחבריו הלוחמי בָּ

 ם,הקיטאי מורדיל ששמר על הגבול, ובלילה הצליח להבריח את הסוסים למנוחת לילה. ראה אות

, ארּפַ לְ טֹוְק קֹו, וֶסֵמֵטי, סוסו של לּורּויבא  טָּ ששוחררו כדי לרעות בשדה. בבוקר התגלה שנותרו רק 

אַקאי סוסו של נעלמו, איש ם ה עלו בתוהו.ם האבודים אחר הסוסים החיפושי ם.ישניצבו קשור בָּ

חלקם רכובים, וחלקם ברגל, אחרי  ם,הוחלט להמשיך את המסע על שני סוסי ם.לא ראה אות

אַקאיו ֶסֵמֵטייכולים לעבור ברגל, המשיכו  רֹוצֹולְ ּוקו ַקאְנצֹורֹושחישבו את המרחק ש בדרכם והגיעו  בָּ

איך לפתות אותו לצאת מביתו  ,איבָּ ְר ּונקֹובהם חשבו כיצד להילחם  .איבָּ ְר ּונקֹואל שטחי המרעה של 

אַקאי. יוסוס כדי להיאבק עמו, והחליטו להבריח לשם כך את עדרי  ֶסֵמֵטינותר על עומדו ואילו  בָּ

קיטאים, אבל הרועה האחראי, הרכב אל העדרים, הכה ברועים והבריח את המוני העדרים של 

יפר את הנעשה ס, כינה עצמו קירגיזי, וכך נותר בחיים, הוא הלך וֶסֵמֵטית קאראגול, רימה א

 .איבָּ ְר ּונקֹול

ורצה לפגוש  איבָּ ְר ּונקֹו" השתומם ?לבדו יכול היה להבריח את כל העדרים ֶסֵמֵטיאיך ייתכן ש"

 .לבו ולבחון את כוחו-באומץבו פנים אל פנים, להביט בבחור המתרברב 

אַקאירים אל המקום בו התחבא הפנה את העד ֶסֵמֵטי  .רֹוצֹולְ ּוקו ַקאְנצֹורֹו, ויחד מיהרו לקראת בָּ

עזב את המושכות האט את  .הזקן כבר לא ישיגם איבָּ ְר ּונקֹוש ֶסֵמֵטיאחרי שרכבו מרחק רב חשב 

 .ופתח את השריון כדי להקל על החום סוסקצבו של ה

 ֶסֵמֵטיכשראה ש. ֶסֵמֵטיצד השביל ועקב אחר תתר בסתבר, הערים עליו, הס, כך האיבָּ ְר ּונקֹואבל 

ו, דרך את רובהו והחל ממתין, "הנה הגיעה שעת סוס, ירד מךמונמנמנם, רכב הצדה אל מעבר הרים 

 .איבָּ ְר ּונקֹוהניצחון!" חשב 

חזהו, ירה בו ברובה , בכוונו אל איבָּ ְר ּונקֹוהמנמנם אל המעבר, ו ֶסֵמֵטימבלי לחשוד בדבר, טיפס 

 .שאלאמבא

 רֹוצֹולְ ּוקבינתיים נתקל . פנה לעברו כדי לערוף את ראשו איבָּ ְר ּונקֹוו, סוסהחיל מה-נפל גיבור

מהיר, עלה עליו, ובלי אוכף ורסן דהר למצוא  סוס, תפס איבָּ ְר ּונקֹוובעדריו הנפוצים לכל עבר של 

אַקאי את ו, סוספל מנש ֶסֵמֵטית לפתע שמע קול ירייה ומיהר אל מקור הצליל, אז ראה א. ֶסֵמֵטיו בָּ

 .מוגפת מעל השוכב ווחרב איבָּ ְר ּונקֹוולצדו את 

הזעקה הפתאומית  .איבָּ ְר ּונקֹועל  רֹוצֹולְ ּוק! מאנאס!", התנפל סאנהזועמת: "מאקריאת הקרב ב

אַקאיגם . , והוא עלה על טוסו ונמלט מבלי לממש את כוונתואיבָּ ְר ּונקֹוהבהילה את  , שנבהל לשמע בָּ

, ויצאו לדרך, שם פגש בהם לּורּויבא  טָּ  סוסגבי ההפצוע על  ֶסֵמֵטישניהם העלו את  .ה הגיעהיריי

 .ַקאְנצֹורֹו



נחלש והם נאלצו, אחרי שקשרוהו לאוכף, להוביל  ֶסֵמֵטיוכן, הקליע נתקע בחזה, סהפצע היה מ

אַקאיהורה  ֶסֵמֵטיכדי להציל את  .את סוסו , כדי קּוֵר יֵאְיצולהביא את  אסלַ אטַ לדהור ל רֹוצֹולְ ּוקל בָּ

תמה מעל  אשהבני העם ידעו שאם תעבור  ."אֹוטֹוְט ַא ק שתוכל לבצע מעל הפצוע את טקט ה"אֹו

 ." אֹוטֹוְט ַא ק אֹו"ה ספצע, יעזוב הקליע בדרך פלא את גוף הפצוע, זהו טק

יֵקיקָּ יפר לאיש, אף לא לאמא סולא  אסלַ אטַ ו, הגיע לסוסעל  רֹוצֹולְ ּוק ום ולילה דהרי , על אנ 

פיק לעפעף והיא כבר הפכה לברבור, המריאה סיפר. הוא לא הס קּוֵר יֵאְיצ. רק לֶסֵמֵטיפציעתו של 

אַקאי םמצאה על גדות נחל הררי את האוהל שהקים ימניסעל ולפי -אל , אותו ֶסֵמֵטי , וראתה אתבָּ

 כדי להקל על הפציעה.ם קרים במים טבל הזקן החכ

מתוך הנהר והניחה אותו  ֶסֵמֵטיאדמה החליפה את דמותה, נשאה את על ה קּוֵר יֵאְיצכשנחתה 

הכרה -ע ללאווהתפללה לאלוהיה, עברה מעל גופו השרבמיטתו. אחרי שטבלה את גופה כדי להיטהר 

הניחה  ֶסֵמֵטיהחיל. על פצעו של -יצא ונפל ליד גופו של גיבורם והקליע שנתקע בפני ,ֶסֵמֵטישל 

את  ֶסֵמֵטיאז פקח  ם.קדושים חבשה את חזהו והשקתה אותן במי ם,פלאיימרפא -מיס קּוֵר יֵאְיצ

 עיניו, הכרתו חזרה אליו, והוא החל להתאושש.

אַקאיקיבצו הוא ו ֶסֵמֵטיכשהבריא  שנלקחו ם וסים העצומיסאת עדרי ה רֹוצֹולְ ּוקו ַקאְנצֹורֹו, בָּ

ח אחד לא ייסואפילו  ם,שללו לע חילק את ֶסֵמֵטיהחיל -. גיבוראסלַ אטַ לם והביאו אות ם,מהקיטאי

 השאיר אצלו.

ף את צבאו והכריז ס; ארֹוצֹולְ ּוקהמרוגז, שנמלט מ איבָּ ְר ּונקֹובכך. ם תייסאך העניין לא ה

גת. סהחל ל איבָּ ְר ּונקֹומלחמה שערה וצבאו של ם השיבו הקירגיזים . בקרב דמיאסלַ אטַ שיתקיף את 

ם חת לילה. בצד הקירגיזי החלו ראשי הצבא לדון ביניההתכוננו למנום ילה שחור ירד, ושני הצדדיל

ם הקיטאים שהמלחמה עם כימו ביניהסהם החכמים והזקנים החיל הקירגיזי-כיצד לנהוג. גיבורי

 ם.וף צבא חדש ויצא להתקיפסיאם למחרת היו ם,ינוצח הפעם אם חי. ג איבָּ ְר ּונקֹולא תגמר כל עוד 

ולא תהיה שלווה. אז  ם,שלום בכל דרך שהיא, אחרת לא יהיה לה איבָּ ְר ּונקֹווכך החליטו להרוג את 

משפחתו. הוא -בדמות קרוב איבָּ ְר ּונקֹושבתו של -םוע למקוס; וביקש רשות לנרֹוצֹולְ ּוקצעד קדימה 

 .איבָּ ְר ּונקֹול, בן משפחה קרוב טבֶ אְמ מַ לְ אָּ והכריז שהוא בנו של  איבָּ ְר ּונקֹו הו של נהגיע למח

כן, זוהי ם : אאיבָּ ְר ּונקֹו ולמוות, ומבקש את אמונו. חשב ם לחיי איבָּ ְר ּונקֹואת הוא מוכן לשרת 

כבר היה מוכה ם ממשיך הדור. צבא הקיטאיזוהי המשמעות של להיות גבר,  ם!קריאתו של הד

 .ֶסֵמֵטיבקשה זו לם אש זמנית, ושלח אותו ע-קתסלהפ רֹוצֹולְ ּוקאת חשב לנצל  איבָּ ְר ּונקֹוקשות, ו

 רֹוצֹולְ ּוקובבוקר ליווה ם כיסה ֶסֵמֵטיויחלו בשיחות.  ם,יהסוסיפגשו ללא  איבָּ ְר ּונקֹוו ֶסֵמֵטישם כוס

 איבָּ ְר ּונקֹומם ו, וביקש גסוסללא  ֶסֵמֵטימד עאל מרכז המעגל שיצרו הצבאות, שם כבר  איבָּ ְר ּונקֹואת 

וכבר עמד להיכנס למעגל, אך  האַר גַ לְ אָּ ו סוסמ איבָּ ְר ּונקֹוירד  ם.ו, ולא להפר את התנאיסוסלרדת מ

השיג אותו, אחז בצמתו והרגו,  ֶסֵמֵטיופנה לאחור.  ֶסֵמֵטינבהל שמא ללא סוסו לא יוכל לעמוד מול 

המלחמה  ם.נפוצו לכל עבר אחרי שאיבדו את החאן שלהם מטיח את ראשו באבן. לוחמי הקיטאי

 שלווה. הייתהם הסתיימה, ולע

  

ימותו של . יטֹוּומ  אהמאבק עם  ט  מ   ס 

, בנו של ֶסֵמֵטישמע ש ם,של הקזאחים , שהפך לשליטהצֶ ְק קֹוי, בנו של החאן הקזאחי טֹומֶ ּוא

להתייצב ם קנאה, וזמ יטֹוּומֶ אהתמלא  ם.וחילק אותו לקירגיזים מאנאס, לקח שלל רב מהקיטאי

אמו  ם,סע הגדול. החכמי, שמת בזמן המהצֶ ְק קֹוהנפש של אביו -ה: כופרירָּ ולדרוש את הו   ֶסֵמֵטימול 

ֶקְרֶקץ אויביו, ולא מידו של מאנאס, ושלא נהוג ם נהרג בקרב ע הצֶ ְק קֹוקרוביו, אמרו לו שוכל  אָּ



ם מוח ועקשן, לא שעה לדבריה-, איש צריטֹוּומֶ אברית של ההרוג. אבל -נפש מבן-לדרוש כופר

ם חמושים קבוצת אנשי ֶסֵמֵטי . במהרה זיהו משקיפיו שלאסלַ אטַ אנשיו למסע אל ם ויצא ע ם,הנבוני

ם ולשם מהומה, לברר מי הם : זה החליט, מבלי להקירֹוצֹולְ ּוק, והודיעו על כך לאסלַ אטַ בגבולות 

ם מפסגת הגבעה, התבונן וזיהה את חאן הקאזאחים . הוא החל לעקוב אחריהאסלַ אטַ מה הופיעו ב

 .הצֶ ְק קֹו, בנו של יטֹוּומֶ א

 "ם?מה באתם ולש ם,אנשי ם,"היי, מי אתבקול גדול:  רֹוצֹולְ ּוקקרא 

. שיביא אלי הצֶ ְק קֹותו של אבי ונפש עבור מ-כופרם ישל ֶסֵמֵטיש"אמר: ו יטֹוּומֶ איצא קדימה 

אַקאיאת   "ם.לפניי. אחרת אשמיד את הקירגיזי וויציבו על ברכי ם,, כבול באזיקיבָּ

מצד אמך  ֶסֵמֵטיך אויב, אתה דודנו של אינו ו"הן אינך זר לנ ,רֹוצֹולְ ּוקהתעשת," ענה  יטֹוּומֶ א "

ֶקְרֶקץ מאנאס עצמו מת אז מפצעיו? מיותר ם מת בזמן המסע הגדול, וג הצֶ ְק קֹוהאם אינך יודע ש .אָּ

 ".!יטֹוּומֶ אא הדבר שרצית בו, וה

התערבו ם ולהרגו. החל מאבק, כול רֹוצֹולְ ּוקס את ולא התעשת, וציווה על אנשיו לתפ יטֹוּומֶ אאך 

 נו והרגו.ובכיד יטֹוּומֶ א בלהט הקרב, ללא כוונה, היכה ב רֹוצֹולְ ּוקאחת, ובערימה 

אַקאיגם  והצטערו הקירגיזים צער רב, הצטער יֵקיו בָּ אנ  נפש גדול עבור -, והחליטו לשלם כופרקָּ

משא זהב, -, העמיסו על שישה גמלילּורּויבא  טָּ . הם השכיבו את הגופה על הסוס יטֹוּומֶ אמותו של 

רות שעליהן סימנים לבנים, אלף גמלים שחורים, ואת ובנים יקרות, אספו אלף סוסות שחאו כסף

ֶקְרֶקץאלה שלחן לכל   , בנה שנהרג.יטֹוּומֶ א, ככופר עבור אָּ

ֶקְרֶקץ  , בנו של זַא יהיא שלחה איגרת לק   ם.מיררה בבכי באבדה את בנה יחידה, וזממה נקאָּ

בו על מות ם , ולכן הגיע הרגע לנקולּורּויבא  טָּ וס הקרב שלו איבד את ס ֶסֵמֵטי אגיש, בה הודיעה לו ש

 .ַאזיק  שלח איגרת, בה הבטיח את עזרתו ל ַקאְנצֹורֹום . גיטֹולְ טֹואחיו 

ניסו להניאו, אמרו שכך יהיו ם . הזקניאסלַ אטַ החל להתכונן למסע אל  ם,ריזדיגחאן הד, ַאזיק  

לפני ם הבוגד הודעה על כך. ביו ַקאְנצֹורֹו, ושלחו לאסלַ אטַ וצבאו נעו לעבר  ַאזיק  אך  ם,קורבנות חינ

 רעות.-מבשרם חלום , וסיפר שחלֶסֵמֵטיאל  ַקאְנצֹורֹו בא אסלַ אטַ ל ַאזיק  כניסתו של 

של ם "ולהקריב קורבן אצל המאוזוליאו ,ַקאְנצֹורֹו"צריך להשתחוות לרוחות האבות," אמר 

 מאנאס."

בזמן הקרבת הקורבן, . רֹוצֹולְ ּוקו ַקאְנצֹורֹוקח עמו את הוא לא חשד בדבר, ול .םהסכי ֶסֵמֵטי

 נלחם רֹוצֹולְ ּוק. הקרב התלהט. ַאזיק  בהנהגתו של ם אויביהם השיגו אות ם,אינם חמושים כשה

התעכב ליד סוסו העייף,  ֶסֵמֵטי ם.ידזדיגרשל הם עבר לצד ַקאְנצֹורֹו כארי, אך נחלש מפצעיו, ואילו

 פצע אותו בחנית.מגבו ו ַאזיק  ואז הגיח 

לא ניתן היה  ם.גשם ניתך עליה ם,ובחושך, בעיבורו של יום הרוח נהמה, ערפל כבד ירד עליה

הפצוע נשבה בידי אנשיו  רֹוצֹולְ ּוקיותר, ואילו  ֶסֵמֵטילראות דבר באפילה. משהתפוגגה, לא נראה 

 ם.כעבד לרועי הסוסיומעוות, נתנו אותו ם שעקרו את סחוסי שכמותיו וכך, חסר אוני ,ַאזיק  של 

 .קּוֵר יֵאְיצואת  ֶסֵמֵטיבזזו את ביתו של  ַאזיק  אנשיו של 

 .אסלַ אטַ הבוגד הפך להיות החאן של  ַקאְנצֹורֹוו

 

 קיט  י  ס  

קותו של רוהתבגלדותו י יט  י   ס 

. בצערה כי רב ביקשה נחאןּואקה, בתו של יהיפהפי קּוֵר יֵאְיצושבה את  אסלַ אטַ כבש את  ַאזיק  

ה במו ידיה שכן לפתע חשה בחיים חדשים נובטים בקרבה, יילמות, אך לא נטלה את ח את נפשה



היא חשה בתינוק מתחת ללבה. בהפכה לשללו של האויב, אזרה עוז לסבול את כל ההשפלות שהיו 

 ַאזיק  מנת חלקה כשבוייה, בתקווה ללדת גיבור חיל שיהיה משענת לעם. אז גם ניאותה להינשא ל

קסם, מותירה אחת ממשרתותיה במקומה. היו -תה לצדו, ובלילה התעופפה דרךהשנוא. ביום היי

 גיבור החיל. ֶסֵמֵטיאמונים ל קּוֵר יֵאְיצלה ששים נערות ושמונים נשים צעירות. בטהרתה שמרה 

סבלה מן הצירים, דמעותיה זלגו בבדידותה, היא חשה כיצד  קּוֵר יֵאְיצהגיעה שעת הלידה. 

 א לא העזה להיראות לעיני איש.מתפצחות צלעותיה, אך הי

הערמומי עקב אחריה וניחש את הסיבה לסבלה. הוא קרא למומחים מקרב העם כולו  ַאזיק  

 יולדת. אמרו לי, מומחים, מיהו אבי ילדה?" קּוֵר יֵאְיצוהכריז: "

. ֶסֵמֵטיוהחודשים של הריונה, והגיעו למסקנה שאבי הילד הוא ם את הימים שבו המומחייח

הרוחות ם ישקרו, יענישו אותם לל הרך. או, הוא יזיק לעַאזיק  יאמרו את האמת לם ו? אכיצד ינהג

ובסופו של דבר החליטו להכריז על ילדה של  ם,זמן רב התענו בהתלבטויותיה ם.של אבותיה

שהילד שלו הוא, וכי  ַאזיק  מכל, להודיע לם הורו לקוטו, הזקן החכם . הַאזיק  כבנו של  קּוֵר יֵאְיצ

 ַאזיק  . קּוֵר יֵאְיצם חתונתו עם חלפו מיום והכל כמקובל, תשעה חודשי ם,והחודשים הימי ספרו את

 ונרגע.ם האמין לה

השני ם זרחה השמש, מצדם לדה בן. אות נגלה באותה השעה: מצד אחד של השמייי קּוֵר יֵאְיצו 

וסה בשערות של הרך הילוד היה מכ והלבנה במלואה, וזו לצד זו הן שטו ברקיע הבהיר. ואילו גב

בשם.  ערך משתה, הודיע על הולדת בנו וביקש מהנוכחים לקרוא לילד ַאזיק  שחורות, כרעמת סוס. 

שקעו הבאים במחשבות: הרי לפי הנוהג צריך לקרוא גם בשם האב. הרכינו את ראשיהם, ישבו 

דו, והצהיר עץ בי-, טורבן לבן לראשו ומטההאנַ וָּ דּו – ושתקו. ופתאום, לא ידוע מאיפה, הופיע זקן

 ."ֶסְייֵטקיתקרא מעתה  ֶסֵמֵטישל באוזני כולם: "בנו הילוד 

נעלם כמות שהופיע. כמה מהנוכחים ניחשו  האנַ וָּ דּווההברכה  סד אחריו ביצעו כולם את טקימ

 יק קדוש.ד, ציריד  ק  שהיה זה 

תמותו, שאוזניו כך שלא יחוש בי קּוֵר יֵאְיצהנפש, גידלה -אציל ֶסֵמֵטיאת בנה היחיד, שנותר לה מ

ות, שלא יהיה עני ויעטה מלבושים דלים. ביום לא ידעה מנוחה, ובלילה סלא תשמענה מילים ג

, ֶסֵמֵטיחיל בדומה לאביו -עשרה הפך גיבור-בפינוק. בגיל שלוש ֶסְייֵטקשמרה עליו מכל רע. כך גדל 

 אך הוא לא ידע מיהו אביו האמיתי, ולא הכיר את שושלת אבותיו.

כילד שבו  .ֹואדֹואַר ַק באדם בעל חזות של לוחם. היה זה  ֶסְייֵטקוד, פגש כשיצא לציום אחד, 

יפר סהחיל -גיבור ֹואדֹואַקַר טו אימץ אותו לבן וגידלו. ורים, והזקן קגדיזאותו אנשים מעם הד

בו, כרתו התעללו . רֹוצֹולְ ּוקלקח בשבי את דודך  ַאזיק  : "ֶסְייֵטקל ֹואדֹואַקַר על מוצאו. אמר  ֶסְייֵטקל

היה חבר,  ֶסֵמֵטירוהו כעבד לרועי העדרים. לאביך סאת כוחו ומ וי שכמותיו, לקחו ממנסחוסאת 

ממחלתו, ואתה,  רֹוצֹולְ ּוקאן, מרפא מצוין. אמצא אותו כדי להציל את יזַ ְד מּוֹוט מאְר סַ ליְ ז  יושמו ק  

 ".ַאזיק  בהיעדרי, שמור עליו מפני 

ובל מלעגם של הרועים. הוא כבר סק את התנור, יסשוטים ומהנכה היה קוטף עשבים  רֹוצֹולְ ּוק

ילדה בן. נולדה בו התקווה, והוא החליט  קּוֵר יֵאְיצידיו, אלא שאז שמע ש-ו במוייעמד ליטול את ח

פר ס, רֹוצֹולְ ּוקלבגרות, ואז יהפוך לעוזרו וינקום באויביו. כך חי  ֶסֵמֵטילהמתין עד אשר יגיע בנו של 

עשרה שנה. הגיע -שלוש ֶסְייֵטקוף הגיע היום בו מלאו לסם והשנים, עד שלבאת הימים, החודשי

ניגש אל רועה  רֹוצֹולְ ּוקהחליט שהוא חייב לראותו.  רֹוצֹולְ ּוקעל אביו ועל עמו, ו ֶסְייֵטקהזמן לבשר ל

, להביא משם ַאזיק  של  ילא  אָּ לות שיותר לו לגשת סאגול, וביקש ממנו בהתרפראקהעדרים הראשי, 

 קּוֵר יֵאְיצ. קּוֵר יֵאְיצנפגש עם  רֹוצֹולְ ּוקו ,ל שיחרר אותווגארקאים, שכן מלבושיו התרפטו לגמרי. בגד



נה לשמוע לכל עצותיו של ב, והורתה לֶסְייֵטקחי, הפגישה אותו עם בנה  רֹוצֹולְ ּוקראותה כי בשמחה 

 סוסחר לעצמו בים ויע אל העדרסוהשיגה את אישורו לכך שבנה יי ַאזיק  כך הלכה אל -. אחרּודּוד

 ֶסְייֵטקו רֹוצֹולְ ּוקהחניפה לו. אז הופיעו  קּוֵר יֵאְיצלא חשד בדבר, ופנייתה של  ַאזיק  טוב לרכוב עליו. 

שיכה אותו כעונש על היעדרותו  רֹוצֹולְ ּוק, והחל לאיים על והתנפל עלי קאראגולין הרועים. ב

ם כך נפטר מהרועי-בחרבו, ואחר קאראגולת והיכה א ֶסְייֵטקהתרגז  ם,הארוכה. בשמעו את הגידופי

הורה לשחוט את הסוסות השמנות ביותר בעדר ולהביא לו את ם שרצו לסייע לו. לאלו שנותרו בחיי

את  אֹואדֹואַר ַק והחל לטפל בו במסירות. אז מצא  ןבשומ רֹוצֹולְ ּוקשומן בטנן. הוא עטף את גופו של 

 טאְר סַ ליְ ז  יק  . כך ריפא אותו רֹוצֹולְ ּוקלרפא את וזה החל , המרפא, הביא אותואן יזַ ְד מּוֹומ

הפלא עזר מרפא  .רֹוצֹולְ ּוקלשכמותיו של ם חתך את סחוסי שכמותיו של כלב, וחיבר: אןיזַ ְד מּוֹומ

 ימימה.ם ושוב חש בכוחו הכביר כבימי ם,הייסורי-מוכה רֹוצֹולְ ּוקל

ואמרה לו:  ַאזיק  . היא באה אל ּורטֹואֹואת סוס הקרב טֹו ַאזיק  רצתה לקחת מ קּוֵר יֵאְיצ אילוו

"אני חוששת לבני, שהלך כבר לפני זמן רב, הפוחז שכח את הבטחתו שלא יתעכב. הרשה לי לנסוע 

 לשעה קלה." ּורטֹואֹוטֹואחריו, דואגת אני לבננו היחיד... השאל לי את 

 בסתר בעקבותיה. , רכבקּוֵר יֵאְיצ, כשעזבה ןמה. ולכ-לא התנגד, אבל נראה שחשד בדבר ַאזיק  

 נשכח, ב-יקירה הבלתי ,ֶסֵמֵטיחברו של , אןיזַ ְד מּוֹומהגיעה אל המרעה, פגשה במרפא  קּוֵר יֵאְיצ

, ערך מארב ַאזיק  ניחש את מזימותיו של  רֹולצֹוּוקעינה. -בנה, בבת ֶסְייֵטקבשהתחזק ו רֹוצֹולְ ּוק

 הרג את אויבו בקרב.בדרכו ו

 ַאזיק  את מה שבזז , וחילקו ילא  אָּ ל רֹוצֹולְ ּוקו ֶסְייֵטק, קּוֵר יֵאְיצרו , חזאןיזַ ְד מּוֹומאחרי שנפרדו מ

 הנפלאה והמבורכת. אסלַ אטַ למולדתו, לשברצונו לנסוע ם לנאספי ֶסְייֵטקהודיע ם כולו, אז גם לע

 

קואו של ב יט  י   אסל  אט  ל ס 

חגג: בנו של ם הקירגיזים . עאסלַ אטַ הגיעו ל רֹוצֹולְ ּוקודודו  קּוֵר יֵאְיצאמו ם הצעיר ע קיטֵ יְ סֶ  

ת את נכדה. ערכו וי, שזכתה לראֵק יאנ  הגיע לבגרות והוא שב למולדתו. שמחה קָּ  ֶסֵמֵטיהחיל -גיבור

כבשה. ומי  שחט –סה. ומי שהיה לו פחות ושחט את הס –תה לו סוסה יימשתה גדול. מי שהם לוכ

 .שהיה עני מאוד הביא את מה שהיה לו. המשתה היה מוצלח עד מאד

ַקאְנצֹורֹו הבוגד . ַקאְנצֹורֹו אל משכנו של ֶסְייֵטקו רֹוצֹולְ ּוק, קּוֵר יֵאְיצ, יֵק יאנ  קָּ  בסוף המשתה רכבו

 קּוֵר יֵאְיצזינק ממקומו, מעד ונפל ארצה. בלי להתמהמה פגעה בו  ם,הוא ראה אות ם:לא חיכה לה

 אחיו. ַקאְנצֹורֹועל  ן, ולהגןהפגיו לא הספיק לעצור בעד רֹוצֹולְ ּוקאפילו  רגע. ן. הכל נעשה ביוןבפגי

יֵקי אנ  אַקאי םאל ביתו של החכ רֹוצֹולְ ּוקואת  ֶסְייֵטק, נכדה קּוֵר יֵאְיצליוותה את כלתה  קָּ זה . בָּ

אַקאי רוחו של .בגלותם חי באוהל עשוי עשב, רחוק מעין איש, ונשא את עול ימיו העגומי הזקן  בָּ

ת החאן טוהציב את יור ם,הפך לשליטו של הע ֶסְייֵטק .למולדתםם חוזרים התעודדה כשראה אות

 .אביו ֶסֵמֵטיבו היה משכנו של שלו במקום 

ת, ובנוכחותם והרעיון לקרוא לחכמים ולראשי המשפח ֶסְייֵטקעלה במוחו של ם באחד הימי

והפוך  לאשה, קּוֵר יֵאְיצקח לך את אמי  .: "אתה דודי, אין לי אדם קרוב יותר ממךרֹוצֹולְ ּוקלפנות ל

 ".ואם יוולד בן, יהיה לי לאח, לעזר ולמשענת .לאבי

הורתי, איך -ככבדי את אמי קּוֵר יֵאְיצ "מכבד אני את ,רֹוצֹולְ ּוקם ול אתה לדבר כן," נדהכ"איך י

 ".ֶסְייֵטק, ך! אינני רוצה אפילו לשמוע אותֶסֵמֵטיתו של טאוכל לחשוף את חזה, לצעוד לתוך מי

 

קשובו של  יט  י    מוע אל ס 



במשמרתו את גבולות שלטון הקירגיזים, הבחין במקום שומם,  אֹואדֹואַר ַק  פעם אחת, כשהקיף

הבחין  .אין נפש חיה, ברוכב מוזר שבז ציידים ניצב על כפפת העור שלו, וכלב רץ אחרי סוסום ש

 כלבו של, וגם הכלב ֶסֵמֵטי, והסוס נראה כסוסו של ֶסֵמֵטישהרוכב לבוש בשריונו של  אֹואדֹואַר ַק 

ומיהר להתקרב אל הרוכב כדי לבחנו, ואולי אכן  אֹואדֹואַר ַק הוא זה?" ניחש  ֶסֵמֵטי"האם לא  .ֶסֵמֵטי

היו אנשים שדיברו ואמרו שכלל לא מת, אלא הפך לרוח  .אותו מת ? הן איש לא ראהֶסֵמֵטיזה 

 .רפאים

וסו, קרב אל הרוכב " הוא הצליף בס."ואברר מי האיש ,אֹואדֹואַר ַק "אקרא לרוכב," החליט 

ובירכו במילה "סאלאם!", אבל הרוכב לא שמע, לא ענה, לא הביט בו ורכב לדרכו, "מי הוא זה 

השמש כבר עמדה לשקוע,  .והחל לעקוב אחריו בסתר אֹואדֹואַר ַק שאינו רוצה לברכני," השתומם 

עולם, נעלם מן העין, כאילו לא היה מוהרוכב נכנס במהירות אל מתחת לקמרון של מערה 

קרב אל הקמרון וראה שאין שם כניסה, שאת הדרך חוסם סלע גדול, ולא ברור לאן  אֹואדֹואַר ַק 

 .נעלם הרוכב

יֵקיך לכוסיפר על  ילא  האָּ חזר אל  ,אראדואוקנדהם  אנ  אַקאיול קּוֵר יֵאְיצ, לקָּ התייעצו . הם בָּ

ומם, בתקווה שיפגשו שוב לאותו מקום ש אֹואדֹואַר ַק עם  רֹוצֹולְ ּוקביניהם והחליטו לשלוח את 

ביום  .הגיעו לשם, אך הכל היה שומם, והם לא ראו איש רֹוצֹולְ ּוקו אֹואדֹואַר ַק  .ברוכב המסתורי

את דרכו, והצליח ם השיגו, חס רֹוצֹולְ ּוקהשישי, בשעת השקיעה, הופיע שוב הרוכב ליד המערה, 

 .כב לא ענה ואף לא הביס לעברואבל הרו ם,בירך אותו לשלו רֹוצֹולְ ּוקלתפוס ברסנו של הסוס, 

וצעק בקולו הכביר: "למה שאעזוב אותן, בן בלי בית, לא חי ולא מת, יותר  רֹוצֹולְ ּוקהתכעס 

 וב שאהרגך ואחזירך לאדמה כדת וכדין!"ט

 אני שומע?" רֹוצֹולְ ּוקאת קולו של ם אז התנער הרוכב ושאל: "הא

הוא לא מת, שכן אחותה הצעירה  ,צע אותופ ַאזיק  יפר שאחרי שסכושר הדיבור שב אליו והוא 

ק, הצילה אותו בכשפיה, ומאז היא מחזיקה אותו כלוא, ומשחררת אותו ֹויצנְ מֹוְק ֹוק, קּוֵר יֵאְיצשל 

-, הבז וכלב הציד אקלּורּויבא  טָּ  סוסילה כישוף על הטהם רק בימי שישי כדי שיצא לצוד ציד. היא ג

יניח ראשו על חזה אמו ויריח את הריח ם א .םת חלב אהדרך להינצל מכשפיה היא באמצעו .יגאןט

 .המוכר, יתנדפו ממנו לחשי הכישוף

ואל תעזוב אותו, ואני  ֶסֵמֵטיו של סוסדודי, החזק חזק ב רֹוצֹולְ ּוק אמר במהירות: " אֹואדֹואַר ַק 

יֵקיארכב ואביא את  אנ   !"קָּ

יֵקיערה, הושיב את סכרוח  ילא  אָּ להתפרץ  אֹואדֹואַר ַק  אנ  יֵקי. ו ודהר חזרהסוסעל  קָּ אנ  חיבקה  קָּ

-שוב היה לגיבור ם,עיניו נפקחו, אוזניו נמלאו צלילי –, הצמידה אותו לחזה והפלא ופלא! ֶסֵמֵטיאת 

 ר מן הכישוף.טחיל, נרפא מפצעו ונפ

, והכריזו סהושיבו על הכ ֶסְייֵטקאת  .ערכו משתה לכבוד חזרתום חזר אל עמו. הקירגיזי ֶסֵמֵטי

 ן.עליו כחא

 ם.בשלווה ובשלו יחם בחוכמה וצדק. הע טושל ם,של הקירגיזים היה למשענת ֶסְייֵטק

 ם.שוב לא היו עניי ם.יסוסשל הם נטהתענגו על השומן מבם הקירגיזי

אַקאי אילוו יֵקי, בָּ אנ  ם משאלותיהם. בחיים יימו את דרכס רֹוצֹולְ ּוקו קּוֵר יֵאְיצ, ֶסֵמֵטי, קָּ

ם כי הם אומרי ם.בעולם נודדים כי הם כו אל ארץ לא נודעת, מספריוהלם נפרדו מהעם התמלאו, ה

 .םעיניה-ובים ראו אותם במוטם פרים כי אנשיסמ ם.במי שנושא חן בעיניהם פוגשי

 

 סוף


