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מאשמה נֱקי

, ִהִּציעַק ֵנְרִדה", ָהָבה ַאֶחֶרת. ְּבֵרָרה ֹלנּו

ְרּתֹו?". ִמְׁשמַק ֹל עַק ם ִנְרּדַק י אּוֹלַק "ְוִנְרֶאה,

ֹל עַק ָעְמסּו ָּלם, ּסֻק ּבַק ִּבְזִהירּות ָיְרִדּו ֵהם

ְּכֵבִדֹות, הַק ָּפָגז הַק ַאְבֵני ִמן ְזרֹועֹוֵתיֶהם

ָהֹאֶכֹל ן ְחסַק מַק ֵעֶבר ֶאֹל ִּבְׁשִפיָפה ְּדמּו ְוִהְתֱקַק

ִּכי ִּבְראֹוָתם ִמִּׂשְמָחה, ִנֵּתר ֹלָּבם ָנֱק. ָהעֲק

ָּגיּוס, ָהָיה. ֵּכן ִּגִדעֹון ר ָאמַק ֶׁשר אֲק ּכַק ְּבִדּיּוֱק

ָהֹאֶהֹל ן ִמְפּתַק ֹל עַק ָׂשרּועַק ָהָיה ֶּנֱאָמן, הַק ּׁשֹוֵמר הַק

ֶׁשָּנח ֹלֶמֱחָצה ָמֹלא ִין יַק ן ְנֱקַק ֱקַק ְּבֱקֹוֹל. נֹוֵחר

ֵמָעֹליו ָחֹלפּו ֵהם ּתֹוָפָעה. הַק ֶאת ִהְסִּביר ֹלִצּדֹו

ֹלֹו ִניֱק עֲק ֹלהַק ֶׁש7א ְּפֱקים ִמְתאַק ִּבְזִהירּות,

ִּבְׁשָעתֹו ֶׁשֶהֱעִניֱק ִהיא הַק ְּבִעיָטה ּכַק ְּבִעיָטה,

ֶאת ֶהְחִּביאּו ֵהם ּדֹוֶמה. ָּצב ְּבמַק ֹלָהָמן, י ָמְרְּדכַק

ֱקּיֹות ׂשַק חֹוֵרי ֵמאֲק ָעֹמֱק ֵהִביאּו ֶׁשר אֲק ָבִנים ָהאֲק

ֹל עַק ִעֱקבֹוֵתיֶהם, ֹל עַק ֹלׁשּוב רּו ּוִמהֲק ָהֹאֶכֹל

ֶׁשֵהם ּתו9ֹ נֹוֶסֶפת, ּמּות ּכַק ֹלָהִביא ְמָנת

ְּזִהירּות. הַק ְּבִׂשיא ָּגיּוס, ֹל ֵמעַק חֹוֹלִפיםׁשּוב

ֶאֶבן ָּכֹל ֹל עַק ֶׁשר אֲק ּכַק ְוִהְתרֹוֱקָנה, ָהֹלָכה ף ּכַק הַק

ֶּנה: ְּמעַק הַק ָּסֵפֱק ּבַק ְּיֹלִדים הַק ְּבִטים ִמְתחַק נֹוֶסֶפת

ָהָיה <א י. ְוִדַק ְסִּפיֱק מַק י אּוֹלַק אֹו חּוָצה הַק ֹלְזֹרֱק

ֶׁשָעְמִדּו ִּמיִצים, ָהאַק ְּנָעִרים הַק ִּבְׁשֵני ֵּנא ֹלֱקַק ָמה

ִּגיָסא, ִד ֵמחַק ִּבְכֹלֹל. ָּלה ֱקַק ְּבטּות<א ִהְתֹלַק ִּבְפֵני

ת ָּצֹלַק הַק י אּוֹלַק ִהיא ף, ּכַק הַק ִמן ְּלֱקּו ֶׁשְּיסַק ֶאֶבן ָּכֹל

ְּנצּוָרה. הַק ֶׁשָּבִעיר ִּקיֵריֶהם ֹליַק נֹוֶסֶפת ְנָפׁשֹות

ָאז, ִּכי ֹּכֹל, הַק ֹלרֹוֱקן ֹלֶהם ָאסּור ִּגיָסא, ֵמִאיִד9

ָבֹלים, חֲק ּבַק ָהרֹוָמִאים ֹּבֱקר ּבַק ִיְמְׁשכּו ֶׁשר אֲק ּכַק

ָיחּוׁשּו ְּגִדֹוֹלה, הַק ְּיִרָּיה הַק את ֹלֱקרַק ף, ּכַק הַק ֶאת

ָּיה.. ּדַק ְּכֵבִדה ֵאיָנּה ף ּכַק הַק ִּכי ִמָּיִד ָהְרָׁשִעים

ְרִמית! ּתַק הַק ֶאת ּלּו ִויגַק

ֵהִאיר ֹּבֱקר, הַק ֹלְפנֹות ְּׁשֹליִׁשית הַק ָּׁשָעה ּבַק ֱק ְורַק

ְמֱקֹומֹו ֹל עַק ץ ֶׁשָּקפַק ז, מֹוְנּבַק ֶׁשֹל ְּבמֹוחֹו ְעיֹון ָהרַק

ֹל ֶׁשָּנפַק ט ְוִכְמעַק ְּגׁשּות ִהְתרַק ֵמֹרב ף, ּכַק הַק ִּבְמרֹוֵמי

ִהְכִריז ף!", ּכַק הַק ָּכֹל ֶאת ְנרֹוֱקן ְחנּו נַק "אֲק חּוָצה.. הַק

ֱקֹוֹלֹו ֶאת ְּבכֹוחַק ּכֹוֵבׁש ְּכֶׁשהּוא ט, הַק ְּבֹלַק

ת!". ַאחַק ֶאֶבן ִפּלּו אֲק ְׁשִאיר נַק "<א ֵהב. ִּמְתֹלַק הַק

ֵרי..." הֲק ָבֹל אֲק ֵאי9? "ָמה?

ף ּכַק הַק ָּכֹל ֶאת ֵּלא ֹלמַק הֹוֹלִכים ְחנּו נַק "אֲק

ֵּפרֹות הַק ְּגִדּוׁשֹות ְּׁשֹחרֹות, הַק ֱקּיֹות ּׂשַק ּבַק

"ִמְׁשֹלֹוחַק ז. מֹוְנּבַק ֶׁשֹל ָּפָניו ָזְרחּו ּטֹוִבים!", הַק

ֶזה ֹל עַק ְבנּו ָחׁשַק <א ֵאי9 ִים... ָּׁשמַק הַק ִמן ָמנֹות

ֱקִדם?".
יבוא המשך

ְיֹלה ּלַק הַק ִּמיָצה: אַק ְחֹלָטה הַק ְּבֹלים ְמֱקַק ז ּומֹוְנּבַק ִּגִדעֹון �������	


ף ִמּכַק ְּפָגִזים ֹלרֹוֱקן ֵנֵצא ֵּפינּו; ְפעַק ֹלעַק ְּתנּוָמה ִנֵּתן <א

'ָּבֹליְסְטָרא'! הַק

ֶׁשר אֲק ּכַק ֹל, עַק ִמּמַק ָנְצצּו ּכֹוָכִבים הַק ֱק רַק

ֵהִסיטּו ִמְׁשָּכָבם, ֹל ֵמעַק ְּיֹלִדים הַק ִהְתרֹוְממּו

ֹלֵעֶבר ְיֹלה, ּלַק הַק ת ֵפֹלַק אֲק ֹלַק ְוָיְצאּו ָאֳהֹלם ְּכנַקף ֶאת

'ָּבֹליְסְטָרא'.. הַק ִד, ּיַקעַק הַק

ִנְׁשָען , ָּגבֹוּהַק הַק ָּלם ּסֻק הַק ֵּׂשא ִהְתנַק ִמּמּוֹלם

ָעֹל, ֶאֹל ְּנטּוָיה הַק ָנֱקית ָהעֲק ף ּכַק הַק ֹל עַק ְּבֹראׁשֹו

ִראׁשֹון ִטֵּפס ִּגִדעֹון ִים. ָּׁשמַק הַק ֵּפי ְּכֹלַק

ע ָהֶרגַק ָהָיה ְפִחיִד מַק ִכי הֲק ז. מֹוְנּבַק ּוְבִעֱקבֹוָתיו

ִמן Hְגֹל רַק ֶאת ִּבְזִהירּות ֹלְׁשֹמט Hָעֹלי ּבֹו ֶּזה, הַק

ּטֹות ֹלהַק ְוָאז ף, ּכַק הַק ֹּדֶפן ֹל עַק ִּציָגּה ֹלהַק ָּלם, ּסֻק הַק

ְּפִניָמה, ֹלֵּגֹל ֹלִהְתּגַק ְו.. ֱקִדיָמה ִּמְׁשֱקֹל הַק ָּכֹל ֶאת

ּוֵבין Hְְּכֶׁשֵּבינ ֹזאת ָּכֹל ָהְרָחָבה. ף ּכַק הַק ּתו9ֹ ֶאֹל

ּה! ֹּגבַק ּמֹות אַק ְּכֶעְׂשִרים ְפִריִדֹות מַק ע ְרֱקַק ּקַק הַק

ָּצע מַק ֹל עַק ְׂשרּוִעים ְצָמם עַק ָמְצאּו ֵהם

ְׁשֹחִרים ֶאֶבן 'ִּפְגֵזי' ִמְּמאֹות ְרָּכב ּמֻק הַק נֻקֱקֶׁשה,

ִּגִדעֹון ִד ִנְרעַק – ָּכֶזה ֶאָחִד ָּכֹל ִּלים. ֹלּגַק גַק עֲק וַק

ָחס ע, ֶׁשִּיְפּגַק ָּפָגז הַק ֹלְהיֹות ָעֹלּוֹל – ְחָׁשָבה ּמַק ֹלַק

ְיהּוִדי ְּבָכֹל אֹו ִאָּמא, אֹו ָּבא, ְּבאַק ְוָחֹליֹלה,

ִּבְנִחיׁשּות ִהְתרֹוֵמם הּוא ִים.. ִּבירּוָׁשֹלַק ַאֵחר

ֹלָיִדֹו ֶׁשִּנֱקֹלָעה ָהִראׁשֹוָנה ָּבֶאֶבן ס ְוָתפַק

ֵחם, ִהְתנַק ָּפחֹות, ת ַאחַק חּוָצה. הַק ְוִהְׁשֹליָכּה

חּוָצה! הַק ּתֹור. ּבַק ָּבָאה הַק ֶאֹל ּוָפָנה

ּקֹות ּדַק ָּמה ּכַק ְּבֶמֶׁש9 ְוכ9ָ, ָּכמֹוהּו, ָעָׂשה ז מֹוְנּבַק

ֶׁשָהֹלָכה ֵרָמה עֲק ֶאֹל חּוָצה הַק ָבִנים אֲק ִהְׁשֹליכּו

ׁש ְוֹלחַק ז מֹוְנּבַק ר ֶנֱעצַק ְוָאז ָּטה. ֹלמַק ְוָגְבָהה

ִּגיעּו ְּכֶׁשּיַק ִיֱקֶרה ָמה ְבנּו ָחׁשַק <א "ֶרגַקע, ְּבֶבָהֹלה.

ָּטה.. ֹלמַק ָבִנים ָהאֲק ֶאת ְוִיְראּו ֹּבֱקר ּבַק ָהרֹוָמִאים

חּוץ ף! ּכַק ּבַק 'ִטֵּפֹל' ֶׁשִּמיֶׁשהּו ִמָּיִד ָיִבינּו ֵהם

ף ּכַק הַק ֶאֹל ֹּכֹל הַק ֶאת ֹלּו ְויַקעֲק ָיׁשּובּו ֵהם ִמֶּזה,

ֹלִטְמיֹון!". ָמֹלנּו עֲק ָּכֹל ֶאת ְויֹוִריִדּו

ֱקֵּמט ִּגִדעֹון ֱקָׁשה. ְּבָעָיה ֶּבֱאֶמת ָהְיָתה זֹו

ֵעיָניו. אֹורּו ע ּוֹלֶפתַק ְּבֶמֶרץ ב ָחׁשַק ִמְצחֹו, ֶאת

ן ְחסַק ְּבמַק ֱקנּו, ֶׁשָּזרַק ָבִנים ָהאֲק ָּכֹל ֶאת ְחִּביא "נַק

ָהֹאֶכֹל ֱקּיֹות ׂשַק ַאֹלֵפי חֹוֵרי ֵמאֲק ָהֹאֶכֹל!

ָׁשם". ֹליֶהן אֲק ֹלב ָיִׂשים ִאיׁש<א ְּׁשֹחרֹות! הַק

ִעם ָהֹאֶכֹל, ן ְחסַק מַק ׁשֹוֵמר ִעם ֶׂשה עֲק נַק "ּוָמה

ְוִגִדעֹון ְּבִהָּגיֹון, ז מֹוְנּבַק ִהֱקָׁשה ָהָרָׁשע?", ָּגיּוס

"ֵאין ְׁשָיא. ּקֻק הַק ֹל עַק ֵנאֹות 'ֵּתרּוץ' ר ֹלֹומַק ע ָיִדַק <א

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ֹלִכָּתה ְּכֶׁשָעֹלינּו ָּׁשָנה, הַק ת ִּבְתִחּלַק

ֹלִמיִדים ּתַק ֹלנּו ִסְּפרּו ְּגבֹוָהה,

ִּכּתֹות "הַק ֶׁשֹל ִּכּנּוִסים ּובַק ֶׁשָּבֵארּוִעים

ָּכֹל ." ָׂשֵמחַק "הֹוֹל9ֵ ָּתִמיִד ְּגבֹוהֹות", הַק

ְוַאף ּוִבְבִדיחֹות ְּבִדּבּוִרים סּוֱקים עֲק ֹלִמיִדים ּתַק הַק

ֱקִׁשיב... מַק ֶאָחִד<א

ְו<א ֶזה ֶאת ְענּו ָׁשמַק ֵבִרים חֲק ָּמה ּכַק ְועֹוִד ִני אֲק

ּקֹוִדֶמת הַק ָּׁשָנה ּבַק ֹלנּו ֶׁשָהיּו ִּכּנּוִסים הַק ֵרי הֲק ּנּו. ֵהבַק

ָּתֱקים! ְמרֻק ִהֱקִׁשיבּו ְוכֻקָּלם ְנְיִנים! ְמעַק ּכ9ָ ָּכֹל ָהיּו

ִּכָּתה, עֹוֹלים ְּכֶׁשֵהם ְיֹלִדים, אֹוָתם ֹלָּמה ָאז

ִּכי ֱק רַק ׁש, עַק רַק ׂשֹות עֲק ֹלַק ְכָרִחים מֻק ֵהם ִּפְתאֹום

ְּגבֹוהֹות? הַק ִּכּתֹות ּבַק ֶזה" "ָּכָכה

י ְואּוֹלַק נַקֱקִׁשיב. ֵּכן ְוֱקא ּדַק ְחנּו נַק ֶׁשאֲק ְטנּו ֶהְחֹלַק

ֹלֶׁשֶבת ֶׁשֶאְפָׁשר ִיְראּו ֹלִמיִדים ּתַק עֹוִד

ְנֵין... ְמעַק ִפּלּו אֲק ֶזה ְּכֹלּום. ֱקֹוֶרה ְו<א ֱקִׁשיב, ּוֹלהַק

ְחנּו!! ֶׁשִהְצֹלַק רֹוֶאה ִני אֲק ָּׁשָנה, הַק ְּבסֹוף ְכָׁשו, עַק

יֹוֵתר ְּכֹלֹלית הַק ִויָרה ָהאֲק ּיֹום, הַק ֶׁשֹל ִּכּנּוִסים ּבַק

ֱקִׁשיִבים. ֶׁשּמַק ְרֵּבה הַק ְוֵיׁש ְרִציִנית

יֹום ֹלֶרֶגֹל 9 ֶׁשֶּנֱערַק ִּכּנּוס ּבַק ּיֹום, הַק ָּבֶזה ְרִּתי ִנְזּכַק

ִּבי רַק ֶׁשֹל ָהרּוִסי, ֶּכֹלא ֵמהַק ָּלה' ְּגאֻק הַק ג ְו'חַק ֶּלִדת הֻק הַק

אִויְטׁש. ִמְּליּוּבַק ּקֹוִדם הַק ִּבי ָהרַק ִיְצָחֱק, יֹוֵסף

ֶׁשָהיּו צּוִמים ָהעֲק ֶּנֶפׁש הַק ּכֹוחֹות ֹל עַק ִּדֵּבר ֵהֹל ְּמנַק הַק

ְּבִרית, הַק ֹלַאְרצֹות ּוְמיֻקָּסר חֹוֹלה ֶׁשִהִּגיעַק ִּבי, ֹלרַק

ְּיהּוִדי הַק ִחּנּו9 הַק ן עַק ֹלמַק ָרָכה עֲק ְּבמַק ח ָּפתַק ּוִמָּיִד

ֹלֹו ְסִּביר ֹלהַק ֶׁשִּנּסּו ֵאּלּו ּוֹלָכֹל ְּבִרית. הַק ְּבַאְרצֹות

הּוא ָאֵמִריֱקה...", ֹזאת ִּכי ֵיֹל9ֵ, <א ֶזה ֶׁש"ָּכאן

ָּבּה ּגַקם – ׁשֹוָנה" ֵאיָנּה ֶׁש"ָאֵמִריֱקה ְּבֹתֱקף ָעָנה

ְוהּוא ּתֹוְסִסים. ִדּות יַקהֲק ֵּיי חַק ֵּים ֹלִהְתֱקַק ְיכֹוֹלים

! ִהְצֹליחַק

ָיכֹוֹל ֶאָחִד ֶׁשָּכֹל ִמֶּזה, ֹלֹלֹמִד ִנְׁשַאר ֹלנּו

ָּתִמיִד ִנְמָצא. הּוא ֶׁשָּבּה ְּסִביָבה הַק ֹל עַק ְׁשִּפיעַק ֹלהַק

ֵּפר. ּוֹלׁשַק ּנֹות ֹלׁשַק ֶאְפָׁשר

ְוִחּיּוִבִּיים ֱקִדֹוִׁשים ְּדָבִרים ֶׁשֹל ְּכִתיָבה

אֹוָתם הֹוֶפֶכת ֹליֶהם, אֲק ֶנְחָׂשִפים ְחנּו נַק ֶׁשאֲק

ֵּלב. ּבַק ֶאְצֹלנּו אֹוָתם ְוחֹוֶרֶטת ֵמִאָּתנּו, ֹלֵחֹלֱק

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

ך¿ ּכָ ֹל ּכָ ה ָּ̇ אַק ה ֹלּמָ
ן ּגֵ נַק ֹל¿ יֹוִדעַק ה ָּ̇ אַק , ֵמחַק ָׂ̆

ר? ֵּ̇ נ¿ סַק פ¿ ƒּב

ר! ֵּ̇ נ¿ סַק ּפ¿ ה ּנֵ ƒה ֶאה, ר¿ ƒּ̇

ֹלֹא ם עַק ּפַק ף אַק יֹו˙. ה¿ ƒֹל ָיכֹוֹל
י� ƒּ̇ ¿̃ ִדַק ּבָ

ֶא˙ ָך ֹל¿ ׁ̆ ֵי ו¿ נּו,
יר? ƒז ח¿ הַק ֹל¿ ֶסף ּכֶ הַק

ם! ֵ ּׁ̆ הַק רּוך¿ ּבָ ן, ּכֵ

אֹוִד, מ¿ י ƒֹל ר ָעזַק ֶמ˙ א¡ ּבֶ ה ּזֶ הַק כּום ּס¿ הַק
ָטרֹו˙ ¿ׁ̆ ם ƒע ָטָפה עֲק מַק אן ּכָ י ƒּ̇ נ¿ ֵהכַק ה, ּנֵ ƒה ו¿
ם, ֵ ּׁ̆ הַק ˙ רַק ֶעז¿ ּב¿ ם ָ̇ אֹו ֹלֹו יא ƒָאב ים. ƒר ִדָ סֻק מ¿

ר. ֶ̃ ּבֹ ּבַק ָמָחר

יִד ƒּפ ¿̃ מַק ך¿ ּכָ ֹל ּכָ מּוֵאֹל ¿ׁ̆ י ƒּב רַק
ן. מַק ּז¿ ּבַק ָואֹו˙ ֹל¿ הַק הַק ˙ ָזרַק ח¿ הַק ֹל עַק

יר ƒז ח¿ הַק ֹל¿ י ָעֹלַק ּבֹו ֶׁ̆ יך¿ ƒר אֲק ַּ̇ק הַק ָמָחר
י ƒּב רַק ֹל ֶׁ̆ ים" ƒָסִד חֲק הַק יֹלּו˙ ƒמ "ּג¿ ˙ ּפַק ֻ̃ק ֹל¿

ָוָאה. ֹל¿ הַק הַק כּום ס¿ ֶא˙ מּוֵאֹל, ¿ׁ̆

ָכֹל ּב¿ ָיִדּועַק ָהָיה ֶׁ̆ מּוֵאֹל, ¿ׁ̆ ב ָהרַק ֹל ֶׁ̆ ים" ƒָסִד חֲק יֹלּו˙ ƒמ "ּג¿ ˙ ּפַק ֻק ּ̃ ƒמ ִדֹוֹלה ּג¿ ָוָאה ֹל¿ הַק ח ַ̃ק ֹל ֹל יֹוס¿ ר' יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק
ע. ּבַק ¿̃ ƒּנ ֶׁ̆ ּמֹוֵעִד ּבַק ֶסף ּכֶ הַק ֶא˙ יר ƒז ח¿ הַק ֹל¿ ב ּיֵ חַק ¿̇ ƒה הּוא ִדנּו˙ֹו. מ¿ ֹלַק ּב¿ ָנה יֹל¿ ƒו

יחַק ƒֹל ¿̂ אַק ֹלֹא א ּמָ ֶׁ̆ י ƒּ̇ ג¿ אַק ִדָ ן מַק ּז¿ הַק ֹל ּכָ
ן. מַק ּז¿ ּובַק ֹלּוָאּה ƒמ ּב¿ ָוָאה ֹל¿ הַק הַק ֶא˙ יב ƒׁ̆ ָה ֹל¿

� ָכך¿ ֹל¿ י ƒ̇ י ƒכ ּזָ ֶׁ̆ ם ֵ ּׁ̆ הַק רּוך¿ ּבָ

ֹל אּוכַק ם ƒא הַק ֹלֹום, ָׁ̆
מּוֵאֹל? ¿ׁ̆ י ƒּב רַק ֶאֹל ֵנס ּכָ ƒה ֹל¿
"ח� מַק ּג¿ ֹלַק ר ֶׁ̆ ֶ̃ ּב¿

ָעה ָׁ̆ ּב¿ ˙ ƒי ּבַק ּבַק ֹלֹא א ּבָ סַק ֵער, טַק ¿̂ ƒמ
ִדֹוֹל, ּגָ הַק ֶנֶס˙ ּכ¿ הַק ֵבי˙ ּב¿ ִדֹ˜ ב¿ ƒּ̇ ֹזא˙. ּכָ
עּור. ƒׁ̆ מֹוֵסר ם, ָׁ̆ ן ƒי ִדַק עֲק הּוא י אּוֹלַק

עּור ƒׁ̆ ו ָׁ̆ כ¿ עַק אן ּכָ ֵאין
מּוֵאֹל? ¿ׁ̆ י ƒּב רַק ֹל ֶׁ̆

ָעה. ָׁ̆ י ƒ̂ חֲק ֵני פ¿ ƒֹל ם ּיֵ ַּ̇ק ס¿ ƒה ָבר ּכ¿ עּור ƒ ּׁ̆ הַק
ֵבי˙ ּב¿ א ָ̂ מ¿ ƒנ ב ָהרַק ו ָׁ̆ כ¿ עַק ֶאה ר¿ ƒּנ ּכַק

מֹו. ¿̂ עַק ֹל¿ ֹלֹוֵמִד , ׁ̆ ָר ִד¿ ƒּמ הַק

אֹו˙ֹו. ֹ̂א מ¿ ƒֹל ָרח כ¿ מֻק י ƒנ אֲק
ּיֹום. הַק ֹזר ח¿ ֹלַק ֶב˙ ּיֶ חַק ָוָאה ֹל¿ הַק הַק
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ִנְסָּתרֹות צֹוֶפה

ָהאֹוָצר ר ׂשַק ְסּפֹוֹלֱק ּכַק

ֹליִפים חֲק ּתַק ְּבֹלי

ְוֵהן ֶּמֹל9ֶ הַק ֶׁשֹל מֹותֹו ֹל עַק ִּדְּברּו

ְּיהּוִדים, הַק ְּבֹלב ִד חַק ּפַק ָזְרעּו

ֱקְרְּבנֹוֶתיָה ֹלְהיֹות ֶׁשָחְׁשׁשּו

ָהַאְנְּדָרֹלמּוְסָיה. ֶׁשֹל ָהִראׁשֹוִנים

ֶּמֹל9ֶ הַק ִּכי ח ּוַק ּדֻק ְיֹלה ּלַק הַק ְּבֶהְמֵׁש9

ֵאינֹו ִין ִדַק עֲק ָּצבֹו מַק 9 אַק ֵמת, <א

ִּסּפּור הַק ר ִנְמסַק צֹות חֲק ּבַק ֱק רַק ָּברּור.

ז ָאחַק ּמֹוְרִדים הַק ִד ַאחַק ִּבְׁשֹלמּותֹו:

ֶּמֹל9ֶ הַק ִּביִרָּיה. ְּסֹלֹו ֹלחַק ּוִבֵּקׁש ֶּמֹל9ֶ ּבַק

ִּנְרָּגׁש הַק ּמֹוֵרִד ְוהַק ֹלּבֹו ֶאֹל ִּדֵּבר

ֵּיי חַק ִנְּצֹלּו ּכ9ָ ִּבְבִכי. ץ ּוָפרַק ֹלֵּבֹל ִהְתּבַק

ָׁשב ְיֹלה ֹלַק ְּבאֹותֹו עֹוִד ֶּמֹל9ֶ. הַק

ִּׁשֹלטֹון. הַק ְּבֶהֶגה ֹלֱאֹחז ֶּמֹל9ֶ הַק
ְׁשֵנים- ָּבֶהם ּמֹוְרִדים, הַק ָּכֹל ֶאת ִחְּסֹלּו ָּיֹליו חַק

ְיהּוִדי ָיְכֹלּו ָאז ֱק רַק ָמרֹוֱקֹו. ִּבְצָבא ֶּגֶנָרֹלים ָעָׂשר

ֹלְרָוָחה. ֹלְנֹׁשם ָמרֹוֱקֹו

ּיֹום הַק – ּמּוז ְּבתַק י"ח ִראׁשֹון ְּביֹום ֹלָמֳחָרת,

ֶׁשֹל ִּטיָסה הַק ֵּים ֹלִהְתֱקַק מּוָרה אֲק ָהְיָתה ָּזכּור, ּכַק ֶׁשּבֹו,

ֶׁשְּקבּוָצה ע נֹוִדַק – ִּבי ָהרַק ר צַק חֲק ֹלַק ּמֹורֹות הַק ת ֱקבּוצַק

ֹלְטֹּבחַק ְּכִדי ִּכיִנים ְוסַק ְרִזִּנים ּגַק ֵהִכיָנה ּמֹוְרִדים הַק ֶׁשֹל

ֵּנס הַק ֹּגִדֹל ִהְתָּבֵרר ָאז ֱק רַק ְּיהּוִדי. הַק ע ָהֹרבַק ְּבתֹוָׁשֵבי

ּמֹוְרִדים. הַק ת ּוֹלִכיִדַק ֶּמֹל9ֶ הַק ת ָּצֹלַק הַק ִעם ע ֶׁשֵארַק

ְּבָמרֹוֱקֹו ְּתעּוָפה ִנְמֹלי-הַק ִנְסְּגרּו ָּצב ּמַק הַק ֹל ִּבְגֹלַק

ֵּקׁש ִהְתעַק ֶׁשְּבָכֹל-ֹזאת ִמי ְמטֹוִסים. ת ֹלְתנּועַק

ֱקֶׁשר ֹלֹו ֶׁשֵּיׁש ָׁשִד חֲק ּבַק ֱקיָרה חֲק ֹלַק ח ִנֹלֱקַק ֹלטּוס,
ֶׁש'ִאי- ִּבי ָהרַק ִּדְבֵרי ֶאת ּנּו ֵהבַק ָאז ֱק "רַק ּמֹוְרִדים. ֹלַק

ָּמה ּכַק ֵרי ַאחֲק ב-ָהרּוחַק ּצַק מַק ֵמֹראׁש ֵער ֹלׁשַק ֶאְפָׁשר

חּוץ ְנִסיעֹות ֹלַאְרֵּגן '<א ֹל-ֵּכן ְוֶׁשעַק ֳחִדִׁשים' ָּמה ְוכַק

ָּכֹל ִּכי ָסֵפֱק, ָּכֹל ֵאין ְצֵמנּו עַק ֹלנּו ֹלְמִדיָנָתם'.

ֵּים ֹלֱקַק ֹלנּו הֹוָרה ִּבי ֶׁשָהרַק ִּפְתאֹוִמית הַק ִדּות עֲק ִהְתוַק הַק

ִּדיִנים הַק ֶאת ְמִּתיֱק ֹלהַק ִדה נֹועֲק ָּבת ׁשַק ְּבאֹוָתּה

ְנֱקה", ְּבֹלַק ֱקזַק ְיהּוִדי ָראֵׁשי ֹל ֵמעַק ְּגֵזָרה הַק ֶאת ּוֹלָהִסיר

ְפֹלא. ּמֻק הַק ִּסּפּור הַק ֶאת ְסֱקין רַק ב ָהרַק ִסֵּים

"ִד ּבַק חַק ְׁשֹליחַק תשֹל"א. ח ֶּפסַק הַק ג חַק ר ֹלַאחַק ָהָיה ֶזה

ְעיֹון ֶׁשרַק ב ָחׁשַק ְסֱקין, רַק ְיהּוִדה-ֹלְיּב ב ָהרַק ְּבָמרֹוֱקֹו,

ִמֵּבית-ֵסֶפר מֹורֹות, ת ֱקבּוצַק ֹלַאְרֵּגן ִיְהֶיה טֹוב

ִּבי ָהרַק ר צַק חֲק ֹלַק ְרֶּגֶנת ְמאֻק ֹלְנִסיָעה ְנֱקה, ְּבֹלַק ְּבֱקזַק "ִד ּבַק חַק

ָּגִדֹוֹל. הַק ֹחֶפׁש הַק ִּביֵמי אִויְטׁש ִמְּליּוּבַק

ָּצָעה הַק הַק ֶאת ֱקְּבֹלּו מֹורֹות ִּכְׁשֹלֹוִׁשים

עֹור ֹלֱקֹרם ֵהֵחָּלה ָּתְכִנית ְוהַק בּות, הֲק ְּבִהְתֹלַק

ְזְמנּו הֻק ּוְכָבר ִּסּדּוִרים הַק ָּכֹל ֶנֶעְרכּו ְוִגיִדים.

ֹליֹום ע ִנֱקּבַק ְּנִסיָעה ֹלַק ּמֹוֵעִד הַק ִּטיָסה. הַק ְרִטיֵסי ּכַק

ּמּוז. ְּבתַק י"ח ִראׁשֹון,

ְּנִסיָעה הַק ֹל עַק ִּבי ֹלרַק ְסֱקין רַק ב ָהרַק ב ָּכתַק ֶזה ְּבָׁשֹלב

ָחֹלפּו ְצֹלָחָתּה. ֹלהַק ִּבְרָּכתֹו ֶאת ּוִבֵּקׁש ְכֶנֶנת ְּמתֻק הַק

ִסְגנֹוָנּה ִהִּגיָעה. ִּבי ָהרַק ת ּוְתׁשּובַק ָחִדים אֲק ָיִמים
ֹל- "עַק ב: ָּכתַק ִּבי ָהרַק ָּנה. ֱקטַק <א ִהְׁשּתֹוְממּות עֹוֵרר

ָּמה ְּבכַק ן ֹלְזמַק ן ִמְּזמַק ֶהָחֹל ָהרּוחֹות ִׁשּנּוי ִּפי
ב- ּצַק מַק ֵמֹראׁש ֵער ֹלׁשַק ִאי-ֶאְפָׁשר (...) ְמֱקֹומֹות

אי ְּכִדַק ֵאין ֳחִדִׁשים. ָּמה ְוכַק ָּמה ּכַק ֵרי ַאחֲק ָהרּוחַק

חּוץ ֶׁשהּוא ְּבָמה ְּסֱקּו ִיְתעַק ָׁשם ֶׁשּמֹוְסִדֹוֵתינּו
ָּמה- ת-ּכַק ֹל-ַאחַק ְועַק ִים, ָׁשמַק ְוִיְרַאת ִחּנּו9 ֵמִעְנְיֵני

– ֹלְמִדיָנָתם חּוץ ְנִסיעֹות ֹלַאְרֵּגן ֶׁש7א ָּמה ְוכַק

ֹלֶהם ת ִאְכּפַק <א ָּתה עַק ֶׁשְּלֵעת ֹל-ִּפי] [ַאף-עַק

ֶזה". ִּׁשֹלטֹונֹות] [=ֹלַק

ְּבֵעיֵני- חֹוֶזה הּוא ִּכי ִּבי ָהרַק ִמִּדְבֵרי ָהָיה ר ִנּכַק

ְׁשָּפָעה הַק ֹלּה ֶׁשִּתְהֶיה ָּכֹלֶׁשִהי ְּתחּות ִהְתּפַק רּוחֹו

ֵּפֵרׁש <א – זֹו ְּתחּות ִהְתּפַק ִהי מַק ְּנִסיָעה. הַק ֹל עַק

ׁשֹוֹלֹל ִּבי ֶׁשָהרַק ָּברּור ָהָיה ּכ9ָ, ְוִאם ּכ9ָ ִאם ִּבי. ָהרַק

ִּבְסָעָרה ְּכֶנֶסת ֹלֵבית-הַק ִהְתָּפֵרץ ִּפְתאֹום ְוָאז

ָמה יֹוִדִעים "ֵאיְנֶכם ְּקִהָּלה. הַק ִמְּבֵני ֶאָחִד

ּוִבְנִׁשיָמה ְּבֶבָהֹלה ָׁשַאֹל חּוץ?!", ּבַק ֵחׁש ִמְתרַק

ָּבְרחֹובֹות! ָּיה חַק ֶנֶפׁש ֵאין ג! ֶנֱהרַק ֶּמֹל9ֶ הַק ֱקטּוָעה.

ְוָכֹל ָהִעיר ֶאת ְמִציִפים ִמְׁשָטָרה ּכֹוחֹות

ֵהר ֹלמַק ָצִרי9 ְּבָבֵּתיֶהם. ְּגִרים ִמְסּתַק ְּיהּוִדים הַק

ִיְהֶיה!"... ָמה ת עַק ֹלִדַק ִאי-ֶאְפָׁשר ִּכי ֵּתר ּוֹלִהְסּתַק

ב ָהרַק ִאֵּבִד <א ִדִהימֹות ּמַק הַק ִדׁשֹות חֲק הַק ע ֹלִמְׁשמַק

ֹלכֻקָּלם הֹוָרה הּוא ֶעְׁשּתֹונֹוָתיו. ֶאת ְסֱקין רַק

ְצִעיִרים ָּמה ּכַק ח ְוָׁשֹלַק ְּכֶנֶסת ְּבֵבית-הַק ֹלִהָּׁשֵאר

ְוֹלְׁשֹמר ְּפָתִחים הַק ָּכֹל ֶאת ֹלְנֹעֹל ְרָּתִנים ְּגבַק

ָחִדֹות. אֲק ָׁשעֹות ָחֹלפּו ּכ9ָ ְסגּוִרים. ֹליֶהם עֲק

ְסִעיר ּמַק הַק ְּמֹאָרע הַק ּוְפָרֵטי ָּבת ּׁשַק הַק ָיְצָאה ִים ֵּביְנתַק

ִּצּבּור. הַק ֶאֹל ִטִּפין-ִטִּפין ֹלִד<ף ֵהֵחּלּו

ֶּמֹל9ֶ, הַק ֶׁשֹל ִדּתֹו ּלַק יֹום-הֻק ָחֹל יֹום ְּבאֹותֹו ִּכי ע נֹוִדַק

ּוְמֱקָרָביו ְיִדיִדיו ִעם אֹותֹו ְחֹּגג ֹלַק ִּבֵּקׁש ְוהּוא

ְּכנּוְפיַקת ִהִּגיָעה ָּמֱקֹום ֹלַק ְּיָערֹות. הַק ִד ְּבַאחַק

ְנֱקה, ְּבֹלַק ֱקזַק ֹראׁש-ָהִעיר ֶׁשְּבֹראָׁשם מֹוְרִדים,

ֶּמֹל9ֶ, ֹלַק ֶׁשָאְרבּו ְּכנּוְפָיה, הַק ְבֵרי חַק ְׁשמֹו. אֹוְפֱקיר

ָהִראׁשֹונֹות ְּיִדיעֹות הַק ְבָחָנה. הַק ְּבֹלי ֹלירֹות ֵהֵחּלּו

ְמֹלֶכת מַק ֶׁשֹל ָהאֹוָצר ר ׂשַק ְפֱקיִד ּתַק

ִצּפֹור, ֶּבן ָּבֹלֱק ְּבָראׁשּות מֹוָאב,

ְמֹלָכה ּמַק הַק ְמאֹוִד. ָרִאי ַאחֲק הּוא

ִני אֲק וַק ְּבאֹוָצרֹות, ּוְמֹלָאה ִׁשיָרה עֲק

ָּבה רַק ִּבְתבּוָנה אֹוָתם ֵהֹל ְמנַק

ֶּמֹל9ֶ. הַק ְרצֹון ֹלְׂשִביעּות

ם עַק ֶׁשָעָׂשה ָמה ֹל עַק ְענּו ְּכֶׁשָּׁשמַק

ֹלֱאֹמִרי, ִּמִדָּבר ּבַק ּנֹוִדִד הַק ִיְׂשָרֵאֹל

ִסיחֹון ֶאת ג ָהרַק ָּבם רַק ֶׁשֹּמֶׁשה ֵאי9

ֵּדם ֹלִהְתֱקַק ְמִׁשיִכים מַק ְוֵהם ָנֱק ָהעֲק

ָּבֹלֱק ִמֵהר ֵאֹלינּו, ְיִׁשירֹות

ְסכּום ֹלכּות ּמַק הַק ר ֵמאֹוצַק ֹלהֹוִציא

ֹלִבֹלָעם, ְוֹלְׁש<חַק ָּגִדֹוֹל, ֶּכֶסף

ֵּלֹל ֹלֱקַק ֶׁשָּיבֹוא ּקֹוֵסם, ְוהַק ֵּׁשף ְּמכַק הַק

ִיְׂשָרֵאֹל. ֶאת

ִהְסִּכים. <א ִּבֹלָעם ְּתִחָּלה, ּבַק

יֹוֵתר רֹוֶצה הּוא ִמָּיִד: ֵהִבין ָּבֹלֱק

ְמֹלָכה ּמַק הַק ר ֵמאֹוצַק הֹוֵצאִתי ֶּכֶסף!

אֹותֹו ְרנּו ּוָמסַק ָּגִדֹוֹל ְסכּום עֹוִד

ְּׁשֹליִחים. ֹלַק

"ָהֱאֶמת ֹלֶהם: ֵהִׁשיב ִּבֹלָעם 9 אַק

ֶאת ֹלי ֹלָהִביא ָצִרי9 ֶׁשָּבֹלֱק ִהיא

ִאם ֹלֹו! ֶׁשֵּיׁש ָּזָהב ְוהַק ֶּכֶסף הַק ָּכֹל

ֶּכֶסף, הַק ְּבָכֹל ָּיֹלים חַק ׂשֹוֵכר הּוא

ְפִסיִד ֹלהַק ָיכֹוֹל הּוא ִין ִדַק עֲק

ֵּצחַק ְמנַק ִני אֲק ְוִאּלּו ִּמֹלָחָמה. ּבַק

אי!". ּדַק ְּבוַק

ְוגַקם ַאְוָתן ּגַק ּגַקם ִּבֹלָעם, הּוא ָּכֶזה

ִני אֲק ֵחִרים. ָהאֲק ְממֹון ָּכֹל ֶאת חֹוֵמִד

סֹוֵמ9 ָהִייִתי <א ָּבֹלֱק ִּבְמֱקֹום

ִּבְגרּוׁש! ָעֹליו

ֵרי ַאחֲק , ִהִּגיעַק ִּבֹלָעם ּסֹוף ּבַק

9 אַק ֶׁשֵּיֹל9ֵ, ִהְסִּכים ֶׁשָהֱא<ֱקים

ֱק רַק – ֹלֹו ן ָנתַק <א הּוא ֵּלֹל ֹלֱקַק

ֶאְפָׁשר ֶׁשִאי ֹלֶכם ְרִּתי ָאמַק ֹלָבֵר9!

ָעֹליו... ֹלְסמ9ֹ

ֶׁשָּכֹל ּומּוָבן ְּנִסיָעה הַק ֶאת

ֶׁשֹל ֹלָּבן ֹלְמִגּנַקת ִנְגְנָזה, ָּתְכִנית הַק

ּמֹורֹות. הַק

ט"ז ִׁשִּׁשי ְּביֹום ֳחִדִׁשים. ָחֹלפּו

ֶׁשֹל ְּבֵביתֹו ֶּטֹלפֹון הַק ִצֹלֵצֹל ּמּוז ְּבתַק
ִאיׁש- ָהָיה ו ּקַק הַק ֹל עַק ְסֱקין. רַק ב ָהרַק

ת ָברַק עֲק הַק ֹל עַק ִד ְפֱקַק ֶׁשהֻק ֶּקֶׁשר, הַק

ֶאֹל ִּבי ָהרַק ְזִּכירּות ִמּמַק הֹוָראֹות

ֵאירֹוָּפה ִּבְמִדינֹות "ִד ּבַק חַק ְׁשֹליֵחי

סּוִדֱק ְחָמן נַק ב ָהרַק ְוַאְפִריֱקה,

ָחׁשּוב ֶמֶסר ָהָיה ְּבִפיו ִמּלֹוְנִדֹון.

ְסֱקין. רַק ב ָהרַק ֶאֹל ִביר עֲק ֹלהַק

,Hֹל ֹלְמֹסר הֹוָרה ִּבי "ָהרַק

,Hֶׁשְּל ְּכֶנֶסת ְּבֵבית-הַק ר9ֹ עֲק ּתַק זֹו ָּבת ֶׁשְּבׁשַק

ְּבֵני ִעם ִסיִדית חֲק ִדּות עֲק ִהְתוַק ְנֱקה, ְּבֹלַק ְּבֱקזַק

'ִמְּפֵני – ְּבנֹוֵׂשא ֵּבר ֹלִדַק ֵיׁש ִדּות עֲק ִהְתוַק ּבַק .Hֱקִהָּלְת

ָהֱאמּוָנה ֹל-ְיִדי ְוֶׁשעַק ֵמַאְרֵצנּו' ָּגֹלינּו ָטֵאינּו חֲק

ָּגֹלּות"... ֵמהַק ֹלֵצאת ִנְזֶּכה ִּבָּטחֹון ְוהַק

ְפָׁשה, ְּבחֻק ן ְזמַק ְּבאֹותֹו ָׁשהּו ְּקִהָּלה הַק ְּבֵני ְרִּבית מַק

ט ִּבְמעַק ֵּׁשר, ֹלִהְתֱקַק ִמֵהר ְסֱקין רַק ב ָהרַק ֹלִעיר. ִמחּוץ

ְיִדיִדיו ָּכֹל ֶאֹל ָּבת, ּׁשַק הַק ת ְּכִניסַק ִד עַק ר ֶׁשּנֹותַק ן ְּזמַק הַק

ִדּות עֲק ִהְתוַק ֹלַק ְזִמיָנם ֹלהַק ָּבִעיר, ֶׁשּנֹוְתרּו ָּכָריו ּומַק

ִּבי. ָהרַק ת ְּכִמְצוַק ָּבת, ְּבׁשַק ֶׁשֵּתָעֵר9 ְּמיֻקֶחִדת הַק

ֶנֶעְרכּו ְּתִפָּלה, הַק ר ֹלַאחַק ָּבת, ּׁשַק הַק ְּביֹום ְוָאְמָנם,

ָׂשרֹות עֲק ָּמה ְוכַק ֹלְסעּוִדה ְּכֶנֶסת ֵּבית-הַק נֹות ֹלחֲק ׁשֻק

ֵּבין ְחָּדו. יַק ֵעִד ֹלִהְתוַק ִהְתיַקְּׁשבּו ְּקִהָּלה הַק ִמְּיהּוִדי

ָמרֹוֱקֹו, ח ְּבנֻקּסַק ִּפּיּוִטים ֹלַק "ִדִּיים ּבַק חַק הַק ִּנּגּוִנים הַק

ְוִהְתעֹוְררּות. ּתֹוָרה ִּדְבֵרי ְסֱקין רַק ב ָהרַק ִהְׁשִמיעַק

ָׂשְרָרה ֶּנֶפׁש הַק ּלּות ִהְתעַק ֶׁשֹל ְמיֻקֶחִדת ִויָרה אֲק

ְוִנְמְׁשָכה ָחִדֹות אֲק ָׁשעֹות ֶׁשָאְרָכה ִדּות, עֲק ִהְתוַק ּבַק

ִויָרה ָהאֲק ְּמָמה ִהְתחַק ִּבְמיֻקָחִד ִּמְנָחה. הַק ֹלֹות עֲק ִד עַק

ִדּות עֲק ִהְתוַק ֹלַק ִהְצָטְרפּו ִים ָצֳהרַק ֹלֵעת ֶׁשר אֲק ּכַק

ָּבִעיר. "ִד ּבַק חַק ת ְיִׁשיבַק ֹלִמיִדי ִמּתַק ָׂשרֹות עֲק

ְּבֵני ְּקִדּומֹות, הַק ָּׁשִנים ּבַק ְּבִריָאה! הַק ֹלֹיִפי ְּצָבִעים הַק מֹוִסיִפים ָּמה ּכַק

ִמָּׁשְרֵׁשי ִּצְבעֹוִנִּיים, הַק ח ֶּפרַק הַק ֹלי ֵמעֲק ָׂשִבים, ָהעֲק ִמן ע ֶצבַק ֹלָהִפיֱק ֹלְמִדּו ָהָאִדם

ׁשֹוִנים. ִּיים ֹלי-חַק עֲק ּבַק ְפָרׁשֹות ְּבהַק ּגַקם ֵּמׁש ֹלִהְׁשּתַק ֶׁשֶאְפָׁשר ִּגּלּו ן ְּזמַק הַק ִעם ִדָמה... ָהאֲק ִמן ִפּלּו אֲק וַק ָהֵעִצים

ִמיִדים עֲק ְצָבִעים ֵמֶהם ֹלהֹוִציא ֶׁשּיּוְכֹלּו ְּדָבִרים הַק ֶאת ְוֹלְמֹצא ְחֱקר ֹלַק ְּתבּוָנה הַק ֶאת ֹלֶהם ן ָנתַק ֵּׁשם הַק

אֹותֹו. ְרסּו יַקהַק ִד<א ְּבבַק ִד ּבַק 9 אַק , ֹלְצֹּבעַק רֹוִצים אֹותֹו ֹחֶמר הַק ֶאת ְיסֹוִדית ְּבצּוָרה ֶׁשִּיְצְּבעּו ִּציִבים, ְויַק

ְמיֻקָחִדים. ִּכּׁשּוִרים ּדֹוֶרֶׁשת הַק ְחֶׁשֶבת מַק ֹלְמֹלאֶכת ָהֵהם ָּיִמים ּבַק ֶנְחְׁשָבה ְּצִביָעה הַק ְמֹלאֶכת

ְׁשֵכֵניֶהם ּגַקם ר-ּכ9ָ ְוַאחַק ְּיהּוִדים הַק ָהיּו ְּביֹוֵתר ְרָסִמים ְּמפֻק הַק ּצֹוְבִעים הַק

ם-ִיְׂשָרֵאֹל עַק ָהֹלַק9 ָּבּה ְּתֱקּוָפה ּבַק ְּכָבר ֶּפֹלא? הַק ּוָמה ּסּוִרים. הַק

ֶאת "ְוָעׂשּו זֹו: ִּבְמֹלאָכה ְוִדּיּוֱק ְּבֱקיאּות ִמֶּמּנּו ִנִדְרָׁשה ִּמִדָּבר ּבַק

ָמְׁשָזר...". ְוֵׁשׁש ָׁשִני ת עַק ּתֹוֹלַק ְוַאְרָּגָמן, ְּתֵכֹלת ָזָהב, ָהֵאפֹוִד

צּו ָיעֲק ְמֶחה. מֻק רֹוֵפא ר ַאחַק ְנֵין ֹלִהְתעַק ְוֵהֵחֹל ִים ֵעינַק ת ֹלַק חֲק ְּבמַק ָחֹלה ִמְּפִׁשיְסָחה ּבֹוְנם ִּבי רַק

ר: ְוָאמַק ִּדיֱק ּצַק הַק ִחּי9ֵ ׁשֹונֹות. ְסגֻקּלֹות ֹל-ְיִדי עַק ֹלֹות חֲק מַק ֵּפא ְּמרַק הַק ְּפֹלִאים', ֹל'רֹוֵפא ֹלְפנֹות ֹלֹו

ִּפְתחֹון-ֶּפה ֹלֵתת ֶׁש7א ְּכִדי ִּבֹלָעם ֶאת ֶהֱעִמיִד ָּקִדֹוׁש-ָּברּו9-הּוא ֶׁשהַק אֹוְמִרים, "ֹל זַק "חֲק

ִמּׁשּום ֵּבנּו רַק ְּבֹמֶׁשה ֶהֱאִמינּו ֶׁש7א ֹלְטֹען, ְיכֹוֹלים ָהיּו ּגֹוִיים הַק ֶׁשֵּכן ּמֹות-ָהעֹוֹלם. ֹלאֻק

ֹלְטֹען ָיְכֹלּו <א ְּבִבֹלָעם, ֶהֱאִמינּו ֶׁשר אֲק ּכַק ָבֹל אֲק ֹל-ִטְבִעִּיים; עַק ְּבכֹוחֹות ִמין אֲק ֹלהַק ּׁשּו ֶׁשִהְתֱקַק

ֹל-ִטְבִעִּיים". עַק ּוְבכֹוחֹות ְנבּוָאה ְּבִדְבֵרי ִמיִנים אֲק מַק ֵהם ֶׁשֵאין עֹוִד

ֶּתם אַק ִאם ָבֹל אֲק ֵּפא', ְירַק ֹּפא 'ְורַק ִצְּוָתה ּתֹוָרה ֶׁשהַק ִמּׁשּום ֱק רַק רֹוֵפא ֵּפׂש ְמחַק ִני "אֲק ְוִסֵּים:

ִּגיִד ּמַק הַק ְנִביא-ָהֱאֶמת, ֶאֹל ֶׁשֶאְפֶנה מּוָטב ֹלֹוא הֲק ְסגֻקּלֹות, עֹוֵׂשי ֶאֹל ֹלְפנֹות ְמֹליִצים מַק

ִמּקֹוְזִניץ"... ָּקִדֹוׁש הַק

ים ƒיֹל ƒח ¿̇ מַק ט עַק מ¿ עֹוִד ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

בּועֹו˙� ָ ּׁ̆ הַק ˙ ֶ̆ ֹלֹ ¿ׁ̆ ּוב ׁ̆

ֵאיֶזה? בּועֹו˙? ָ ּׁ̆ הַק ˙ ֶ̆ ֹלֹ ¿ׁ̆ י: ƒיּפ ƒ̂

ָנה ָ ּׁ̆ ƒמ זֹוֶכֶר˙ ֹלֹא ¿ּ̇ אַק ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

ֶהם ּבָ ֶׁ̆ ים" ƒר ָ̂ ּמ¿ הַק ין ּבֵ ֵמי "י¿ ָרה? ָעב¿ ֶׁ̆

. ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק י˙ ּבֵ ן ּבַק ר¿ חֻק ֹל עַק ים ƒֹל ּב¿ אַק ¿̇ ƒמ

ֹלֹום? ָׁ̆ ו¿ ָחס ה ֹלּמָ י: ƒינ ƒּפ

ˆּומּו? ָּ̇ ם ֶּ̇ אַק ˜ רַק ה ֹלּמָ

ֹלֶכם ר ָאמַק י ƒּומ י: ƒיּפ ƒ̂

ֶרה? ¿̃ ƒי ֶמ˙ א¡ ּבֶ ה ּזֶ ֶׁ̆

ֹלֹום ָׁ̆ ו¿ ָחס ֶׁ̆ ן ּוֵ ּכַק ¿̇ ƒמ ה ָ̃ י ƒב ¿̂ י: ƒר ָׂ̆

ֹל ּכָ ב ָּ̂ ּמַק הַק יֹו˙ ה¿ ƒֹל יך¿ ƒׁ̆ מ¿ יַק ה ּזֶ ֶׁ̆

עֹוִד ֶׁ̆ ים ƒּו ַ̃ק מ¿ אֹוִד מ¿ נּו ח¿ נַק אֲק ָנה! ָׁ̆

ים ƒר ָ̂ ּמ¿ הַק ין ּבֵ ֵמי י¿ ֹלּו ּט¿ ּבַק ¿̇ ƒי ָנה ָ ּׁ̆ הַק
ָאֹרך¿ ג חַק ֹלנּו ֶיה ה¿ ƒי ˜ֹוָמם מ¿ ƒּוב

ָיבֹוא! יחַק ƒׁ̆ ָמ י ƒּכ , ֵמחַק ָׂ̆ ו¿

יָעה ƒּג מַק ך¿ ֹלָ ֶׁ̆ ֵאֹלה ¿ ּׁ̆ הַק ָיֶפה, ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

בּועַק ָ ּׁ̆ הַק ּיּו˜ ƒִד ּב¿ ן. מַק ּז¿ ּבַק ּיּו˜ ƒִד ּב¿

בּוָאה נ¿ ֹלנּו ׁ̆ ֵי , בּועַק ָ ּׁ̆ הַק ˙ ַׁ̆ק ָפָר ּב¿

. יחַק ƒׁ̆ ּמָ הַק מֹו˙ י¿ ֹל עַק ֹוָרה ּ̇ ֵמהַק

ה�) ּזֶ הַק ע ָׁ̆ ָהָר ֹלּו ƒפ אֲק ן, (ּכֵ ָעם ֹל¿ ƒּב ֶׁ̆ ּכ¿

רֹו˙ ¿̃ ƒֹל עֹוֵמִד ֶׁ̆ ָמה ֶא˙ א ּבֵ נַק מ¿

הּוא ָרֵאֹל, ¿ׂ̆ ƒי ם עַק ֹל¿ ים ƒמ ּיָ הַק בֹו˙ ר¿ ƒּב

ִדֹוֹלה ּג¿ הַק ˜ּוָמה ¿ּ̇ הַק ֶא˙ ˆֹוֶפה

ֹל ּכָ ֵרי חֲק אַק ָרֵאֹל ¿ׂ̆ ƒי ם עַק ֹל¿ ֶיה ה¿ ƒּ̇ ֶׁ̆

ָהָעם, ֶא˙ יעַק ƒׁ̆ ּיֹו ֶׁ̆ ֹלך¿ ּמֶ הַק ו¿ ּיֹו˙, ֹלֻק ּגָ הַק

. יחַק ƒׁ̆ ּמָ הַק ֶמֹלך¿ ֶזה

ים, ƒמ ָ̂ זֹוֵכר. ן ּכֵ י ƒנ אֲק י: ƒינ ƒּפ

יֵני ƒמ ֹל ּכָ ֹו˙ ׂ̆ עֲק ֹלַק ָאסּור ם גַק ו¿

ֶזה ָכה ּכָ ים� ƒֵמח ¿ׂ̆ ים ƒָבר ִד¿

ֶיה ֶאה¡ י ƒנ אֲק ֶׁ̆ ּכ¿ .ı ƒי ַּ̃ק ּבַק ָנה ָׁ̆ ֹל ּכָ

ָאˆּום! י ƒנ אֲק ם ּגַק ִדֹוֹל, ּגָ

ֹלֹום!!! ָׁ̆ ו¿ ָחס ה: ָ̃ י ƒב ¿̂


