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מאשמה נֱקי

ֶׁשֹל ָּויו ְמֹלַק ֵהם ֵאֶּלה ִּכי ר ָזכַק ּגַקם הּוא ֹאֶכֹל?

י אּוֹלַק ְסָינּוס. ַאְסּפַק ֶׁשֹל אֹוְרחֹו ְּיהּוִדי, הַק ֶהָחָכם

ֵהָּנה אֹוָתם "ָהִביאּו ֵּב#.. ֹלִהְסּתַק אי ְּכִדַק &א

ּוְׁשֵני ּסֹוף, ֹלבַק ִד ָּפֱקַק ִמְׁשָמר!", ֹליֶהם עֲק ְוִׂשימּו

ְּנָעִרים. הַק ֶאת ֹצר עֲק ֹלַק ִנְׁשֹלחּו ָּיֹלים חַק

ז ְּבֶמְרּכַק ֶזה ִד ֹלצַק ֶזה ָּתה עַק ָעְמִדּו ֵהם

ֱקרֹוב ָּמׁש מַק ׁשֹוְמִרים, ָּקִפים מֻק ֶנה, חֲק ּמַק הַק

ִּקיף ּתַק ָּבט מַק ָּבֶהם ץ ָנעַק ֵּקִד ְּמפַק הַק ָּבֹליְסְטָרא. ֹלַק

אֹוָתם ְחֱקר ֹלַק ן ְזמַק ֹלי "ֵאין ּׁשֹוְמִרים. ֹלַק ּוָפָנה

ר ַאחַק ִד עַק ֵהיֵטב ֹליֶהם עֲק ִׁשְמרּו ע; ָּכֶרגַק

אֹוָתם". ְחֱקר ֹלַק ֶּנה ֶאְתּפַק ָאז ְפָּגָזה. הַק הַק

ֶאֹל ֹליֶהם, ֵמאֲק ִנְפָנה ִּנְמָרץ הַק ֵּקִד ְּמפַק ְוהַק

ְכָׁשו... עַק ֶּבֱאֶמת ׁשּוָבה חֲק הַק ְּמִׂשיָמה הַק

ָּיֹלים חַק ּוֵמָאה ִד ָּפֱקַק ְּתֹפס!", ָבֹלים, חֲק הַק "ֶאֹל

ָבֹלים חֲק הַק ְׂשרֹות עַק ְנבֹות ְּבזַק זּו ְוָאחֲק ִזְּנֱקּו

ְּזרֹועַק הַק ִמְּמרֹוֵמי ֹלְׁשֹלּו ֶׁשִהְׁשּתַק ֶהָעִבים

ֶחֶבֹל. ָּכֹל ֹל עַק ָּיֹלים חַק ְׁשֹלֹוָׁשה ִים ְׁשנַק ָּכה. רֻק ָהאֲק

"! ּכֹוחַק הַק ְּבָכֹל ִּנית, חֹורַק אֲק ֹלְמׁשֹ# ְכָׁשו, "עַק

ָּכֹל ֶאת ִרְּכזּו ָּיֹלים חַק הַק ּוְמַאת ֵּקִד, ְּמפַק הַק ם ָרעַק

ף- ּכַק ִעם ָּכה, רֻק ָהאֲק ָּבֹליְסְטָרא הַק ְזרֹועַק ּכֹוָחם.

ץ, חַק ּלַק הַק ת חַק ּתַק ְוָנסֹוָגה ִנְמְּתָחה ָּקֶצה, ּבַק ָנֱק ָהעֲק

ּמֹות. אַק ָּמה ְוכַק ָּמה ּכַק ָּטה, מַק ֵּפי ְּכֹלַק

ְחֵרר!!!" ׁשַק ְכָׁשו... "ְועַק . ִהִּגיעַק ִּׁשּגּור הַק ֶרגַקע

ָּמצֹות ְּמאֻק הַק ְּזרֹועֹות הַק ִים ּוָמאתַק ֵּקִד ְּמפַק הַק ח ָצרַק

ְזרֹועַק ָבֹלים... חֲק הַק ִמן ת ַאחַק ת ְּבבַק ִהְרּפּו

ֵּפי ְּכֹלַק ָזָרה חֲק הּוְטָחה ָּכה רֻק ָהאֲק ָּבֹליְסְטָרא הַק

ִמּתוֹ# יֹוָרה ְּכֶׁשִהיא ִּדיָרה, אַק ְּבָעְצָמה ְעֹלה מַק

ְיֵׁשר הַק ְחֹמֶׁשת', 'ּתַק הַק ָּכֹל ֶאת ָנֱקית ָהעֲק ָּפּה ּכַק

ְּנצּוָרה.. הַק ִים ְירּוָׁשֹלַק ֹלֵעֶבר

ְּׁשבּוָיה], הַק [=ְיהּוִדה ְּפָטא!" ֱקַק "ְיהּוִדא

ָהרֹוָמִאי, ֶנה חֲק ּמַק הַק ָּיֹלי חַק ָּכֹל בּות הֲק ְּבִהְתֹלַק ָצְרחּו

ְּפָגִזים הַק ִמְּמאֹות ִים ָּׁשמַק הַק ְּכֶׁשִהְׁשִחירּו

ִּפְתאֹום, ע ֹלֶפתַק ֶׁשָאז, ֶאָּלא ְּׁשֹחִרים.. הַק

מּוָזר ְּבִדָבר ֶׁשִהְבִחינּו ָּבֶרגַקע ֹּדם, ּכֻקָּלם ֶנֶאֹלמּו

ְּכֶנֶׁשר – ָטס ָנֱק ָהעֲק ָּטח ּמַק הַק ְּבֹראׁש ְמאֹוִד! ִד עַק

ָּיֹל חַק ְּבִבְגִדי ֹלבּוׁש ָאִדם – ֱקתֹו הֲק ֹלַק ְּבֹראׁש

ָּטח ּמַק הַק יֹוֵתר: עֹוִד ֶׁשּמּוָזר ּוָמה רֹוָמִאי..

ְּׁשֹחרֹות הַק ָבִנים ָהאֲק ָהיּו &א ֵאֶּלה ְצמֹו! עַק

ֹל.. ֹל.. ּדֹוֶמה ַאֵחר.. ֶּׁשהּו מַק ֶאָּלא ָּכרֹות ּמֻק הַק

ֱקּו ָצעֲק ְחָסן!!", ּמַק ֵמהַק ָהֹאֶכֹל ֱקּיֹות ׂשַק "ֵאֶּלה

ִין. עַק ֵּדי חַק ָּיֹלים חַק ָּמה ּכַק ִדֵהָמה ְּבתַק
יבוא המשך

ֹלרֹוָמִאי ִּציעַק ֹלהַק ִּגִדעֹון ִהְׂשִּכיֹל רֹון ָהַאחֲק ָּבֶרגַקע �������	


ֹליׁשֹון ִנְׁשָאר ָּגיּוס ִין.. ּיַק הַק ן ְנֱקַק ֱקַק ָּכֹל ֶאת ֹלְׁשּתֹות ֹלְגֹמר

ְּמֱקים ִמְתחַק ְּיֹלִדים ְוהַק ֹלִׁשּגּור, ּמּוָכָנה הַק ף ּכַק הַק ִּבְמרֹוֵמי

ֹלָאֳהֹלם. ָזָרה חֲק

ָּיֹליו: חַק ֶאֹל ֱקֹוֵרא ע ִנְׁשמַק רֹוָמִאי ֵּקִד ְמפַק

ָּיֹלים חַק ּוֵמָאה ָּבֹליְסְטָרא!" הַק ֶאֹל "ֱקִדיָמה!

ָּבֹליְסְטָרא, הַק ְחִּתית ּתַק ֶאֹל ְוָרצּו ִמְּמֱקֹוָמם ָנעּו

ְּנָעִרים הַק ְׁשֵני ֶׁשֹל ֹלָּבם ָבֹלים. חֲק ּבַק ִזים אֹוחֲק

ֹלֱקרֹות! עֹוֵמִד ֶזה ִהֵּנה, ְּגׁשּות. ֵמִהְתרַק ָּגָאה

ְּכֹלי ֶאֹל ָאֳהֹלם ח ִמֶּפתַק ִּבְזִהירּות ֵהִציצּו ֵהם

ִּיים.. ֹלחַק ֹלִהְתעֹוֵרר ָהעֹוֵמִד ָנֱק, ָהעֲק ְׁשִחית ּמַק הַק

ֹמִדּו! עֲק "ֶרגַקע! ֵּקִד: ְּמפַק הַק ֱקֹוֹל ֶאת ָׁשְמעּו ְוָאז

&א ִין ִדַק עֲק וַק ָבֹלים, חֲק ּבַק ֹלְמׁשֹ# ּכֹוחַק ְצרּו עַק ּתַק ֵאי#

ְוִאְכֹלּו ְחָסן ּמַק ֹלַק רּוצּו ֹּבֱקר? הַק ֹלֶּתם כַק אֲק

ְּבִדּיּוֱק!". ְרָגִעים ָׂשָרה עֲק ְּבעֹוִד ִׁשּגּור ִּבְזִריזּות.

ע ִנְׁשמַק ְצָעֱקֹות ְוֱקֹוֹל ְרָגִעים ְׁשֵני ָחֹלפּו &א

ָּיֹלים. חַק ֱקּו ָצעֲק ֵּקִד!" ְּמפַק "הַק ְחָסן.. ּמַק הַק ִמִּכּוּון

ְחָסן! ּמַק הַק ִמן ְיֹלה ּלַק הַק ב ִנְגנַק ב רַק ֹאֶכֹל "ְּגֵנָבה!

ֵסרֹות!". חֲק ֱקּיֹות ׂשַק ְמאֹות

ֵהם ְּבֵאיָמה. ָּבֶזה ֶזה ִהִּביטּו ז ּומֹוְנּבַק ִּגִדעֹון

ּכָ#. ָּכֹל ֵהר מַק ֵיָחֵׂשף ְּגֵנָבה הַק ר ֶׁשְּדבַק ָחְׁשבּו &א

ֶׁשֹל ָיִדם ח "ֶּבטַק צֹוֵעֱק: רֹוָמִאי ָּיֹל חַק ָׁשְמעּו ְוָאז

ֵהן ֹל.. עַק ּמַק ּבַק ְּיהּוִדים הַק ְּנָעִרים הַק ְׁשֵני

ֶזה ּדּועַק ּומַק ֵננּו חֲק ְּבמַק ָחְפִׁשי ֵהָּמה ִמְסּתֹוְבִבים

ְחָסן?". ּמַק ּבַק ָיִדם ִיְׁשֹלחּו &א

נֹוָסִפים, ָּיֹלים חַק ִׁשים אֲק ֹלהַק רּו ִמהֲק ֵּכן!", "ֵּכן,

ֵאין ְכָׁשו עַק ְמֱקֹוָמם. ֹל עַק ְּוצּו ִהְתּכַק ְּנָעִרים הַק ּוְׁשֵני

ָספּון אי ּכַק זַק ֵּבן יֹוָחָנן ָּבן רַק ִמְפֹלט. ְוֵאין ָמנֹוס

ּסֹוף.. הַק ִהִּגיעַק ְכָׁשו? עַק ֹלֶהם ֹזר יַקעֲק ִמי ְּבָאֳהֹלֹו.

ז, מֹוְנּבַק ֶׁשֹל ֱקֹוֹלֹו ִד ָרעַק ָּדה"... חַק ֶחֶרב ִפּלּו "אֲק

ְּכִדְבֵרי ֵּׁשם, ְּבהַק ֹלְבֹטחַק ֹלנַקּסֹות עֹוִד ֵּקׁש ֶׁשִהְתעַק

ָּוארֹו צַק ֹל עַק ת ּנַקחַק מֻק ָּדה חַק ֶחֶרב ִפּלּו "אֲק ָכִמים: חֲק

ִמים". חֲק ָהרַק ִמן ְצמֹו עַק ִיְתָיֵאׁש ַאֹל ָאִדם, ֶׁשֹל

ָּיֹליו חַק ֶאת ְׁשִּתיֱק ֹלהַק ָיִדֹו ֵהִרים ֵּקִד ְּמפַק הַק

ׁשֹוֵמר ֵהיָכן ע, "ֶרגַק ְּדָבִרים. הַק ֶאת ֹל ְוָׁשֱקַק

ָּגיּוס?". ְחָסן, ּמַק הַק

ָּיֹלים. חַק ָענּו ֵּקִד", ְּמפַק הַק הּוא, ַאף "ֶנֱעֹלַקם

ֹּׁשִד"... הַק ֹלַק# הֲק ְּבמַק אֹותֹו ָהְרגּו אי ּדַק "וַק

מּוָזר ָּדָבר. ּבַק ְרֵהר ִהְתהַק ָהרֹוָמִאי ֵּקִד ְּמפַק הַק

ׁשֹוֵמר ֹל עַק ִיְגְּברּו ֵאֶּלה ְיֹלִדים ְׁשֵני ִּכי ֹלֹו ָהָיה

ְרֵּבה הַק ּכָ# ָּכֹל ִעם ׂשּו יַקעֲק ָמה ְוגַקם, ָחמּוׁש..

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ָּבת ּׁשַק ּבַק רֹוֵעִד... ָּמׁש מַק ִני אֲק

ֹלְפֵני ֵּבר ֹלִדַק ָצִרי# ִני אֲק ְּקרֹוָבה הַק

ְפִחיִד? מַק ָנכֹון ֱקָהֹל!

ָנָאה הֲק ּבַק ְפִּתי ּתַק ִהְׁשּתַק רֹוִנים ָהַאחֲק ִים ְּׁשבּועַק ּבַק

ִּכי ְּבִחיָרה', הַק ֵּבית ְּב'ִהֹלכֹות ְּבִׁשעּור ָּבה רַק

ְּכִאּלּו ֶנְחָׁשב, ָהֵאּלּו ֹלכֹות הֲק הַק ֹלּמּוִד

ִּמֱקָּדׁש. הַק ֵּבית ִּבְבִנּיַקת ָּמׁש מַק ְּסֱקים ִמְתעַק

ֵּבית ֶׁשֹל ב ָהרַק י ֵאֹלַק ִנּגַקׁש ֶאְתמֹוֹל ְוִהֵּנה,

ֹלכֹות הֲק ָּמה ּכַק ֶׁשָאִכין ִמֶּמִּני, ּוִבֵּקׁש ְּכֶנֶסת הַק

ְּבֵבית ָּקָהֹל הַק ֹלְפֵני אֹוָתן ר ְוֹאמַק ְנְינֹות, ְמעַק

ְּקרֹוָבה. הַק ָּבת ּׁשַק ּבַק ְּכֶנֶסת הַק

ִני אֲק ִּכי ּגַקם ֹלָסֵרב. ִנִּסיִתי ְתָחֹלה הַק ּבַק

ָּבטּוחַק ָהִייִתי &א ְמֵרי ֹלגַק ִּכי ְוגַקם, ֵּיׁש, ִמְתּבַק

ֹלכֹות הֲק הַק ֶאת ֵחִרים אֲק ֵּמִד ֹלֹלַק ָיכֹוֹל ִני ֶׁשאֲק

ְבִּתי ִהֱקׁשַק ֶׁשָאְמָנם ב ֹלרַק ְרִּתי ִהְסּבַק ָהֵאּלּו.

&א ִין ִדַק עֲק ֶזה ָבֹל אֲק ְנִּתי, ֵהבַק ְוגַקם ִּׁשעּוִרים ּבַק

ִד עַק ִמֶּמִּני, ֵחֹלֱק ֵהן ָהֵאּלּו ֹלכֹות הֲק ֶׁשהַק אֹוֵמר

ֵחִרים! אֲק ֹלַק ְסִּביר ֹלהַק ֹל ֶׁשאּוכַק ּכָ# ְּכִדי

ָאז ּכָ#, ֶׁשִאם ר ְוָאמַק רּוחַק ת ְּבֱקֹורַק ִחּיֵ# ב ָהרַק

ְּדָבִרים ת ְּבָפָרׁשַק ֶׁשְּבִדּיּוֱק ְתִאים מַק ָּמׁש מַק

טֹוב, ֹלכֹות הֲק הַק ֶאת ֹלֹלֹמִד ָמץ אֲק מַק ֶאֱעֶׂשה

ְּבֶעֶצם זֹו ִּכי 'ֶׁשִּלי'. ָּמׁש מַק ֶׁשֵהן ֶׁשַאְרִּגיׁש ִד עַק

ֶאת ֱק רַק ְּדָבִרים. ֵסֶפר ָּכֹל ֶׁשֹל הּות ּמַק הַק

ְּבכָ#, ְצמֹו. ְּבעַק ֵּבנּו רַק ֹמֶׁשה ר ָאמַק ֶּזה הַק ֵּסֶפר הַק

'ֶׁשָּלנּו', ִּתְהֶיה ּתֹוָרה ֶׁשהַק ּכֹוחַק ֹלנּו ן ָנתַק הּוא

ָהעֹוֹלם. ֶאת ִאָּתּה ֵּדׁש ֹלֱקַק ּגַקם ֹל ְונּוכַק

אֹוְמִרים, ְחנּו נַק ֶׁשאֲק ּתֹוָרה הַק ִּדְבֵרי ּגַקם

ֵהיֵטב, ֹלנּו ּומּוָבִנים ְּברּוִרים ֹלְהיֹות ְצִריִכים

ּתֹוֵכנּו. ִמּתוֹ# אֹוָתם ר ֹלֹומַק ֹל ֶׁשּנּוכַק ּכָ#

ְּמִׂשיָמה, הַק ֶאת ְצִמי עַק ֹל עַק ֹלִּתי ֱקּבַק ָאז,

ֹלי ֹלַאֵחֹל ֶאָּלא Hֹל ִנְׁשַאר &א ְכָׁשו ְועַק

ְצֹלָחה. ְּבהַק

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

ב ָהרַק בֹוִד ּכ¿ ם ƒא הַק ָבֹל� אֲק
י ƒּ̇ ר¿ זַק ֶהח¿ ֵרי הֲק זֹוֵכר?? ֵאינֹו
י ָיִדַק מֹו ּב¿ חֹוב!! הַק ֶא˙ ּיֹום הַק

ב! ֹלרַק י ƒ̇ ֵהֵבא

יָחה! ƒִד ב¿ ƒֹל א ֵׂ̆ נֹו ֹלֹא ֶזה
ֹלּום. ¿ׁ̆ ַּ̇ק ּום ׁ̆ ּיֹום הַק ָך ּמ¿ ƒמ י ƒּ̇ ֹל¿ ּבַק ƒ̃ ֹלֹא

כּום! ּס¿ הַק ֶא˙ ג ֵ ּׂ̆ הַק ו¿ ה ָׁ̆ ָ ּ̃ בַק ּב¿ ֹלך¿

י ƒנ אֲק ה ּמָ ּכַק ִד עַק רּור ּבָ אֹוִד מ¿ ָך ֹל¿ י ƒּ̇ ר¿ ּבַק ס¿ ƒה ֶׁ̆ ב ֵׁ̆ חֹו י ƒנ אֲק
ך¿ ּכָ ˜ רַק ן. מַק ּז¿ ּבַק ָואֹו˙ ֹל¿ הַק הַק י ּפֵ ס¿ ּכַק ˙ בַק ָׁ̆ הֲק ֹל עַק יִד ƒּפ ¿̃ מַק

ִד.. ֵ̃ פ¿ ַ̇ק ֹל¿ יך¿ ƒׁ̆ מ¿ הַק ֹל¿ כֹוֹלה י¿ ים, ƒָסִד חֲק הַק יֹלּו˙ ƒמ ּג¿ ˙ ּפַק ֻ̃ק

˙ ּפַק ֻק ּ̃ ƒמ ִדֹוֹלה ּג¿ ָוָאה ֹל¿ הַק ֹל יֹוס¿ ר' ֹל¿ י˜ ƒנ עֲק מַק רֹו, ¿ׁ̆ ָי ו¿ ִדנּו˙ֹו מ¿ ֹלַק ּב¿ ָנה יֹל¿ ƒו ָכֹל ּב¿ ִדּועַק ּיָ הַק מּוֵאֹל, ¿ׁ̆ ב ָהרַק יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק
ין ּבֵ ֶר˙ ֶּ̇ ַּ̇ק ס¿ ƒמ ֶסף ּכֶ הַק ֶטֶפ˙ עֲק מַק ך¿ אַק חֹובֹו, ֶא˙ ֹל יֹוס¿ ר' יר ƒז ח¿ מַק ם, ּכָ ס¿ ּמֻק הַק יך¿ ƒר אֲק ַּ̇ק ּבַק ֹלֹו. ֶׁ̆ ים' ƒָסִד חֲק יֹלּו˙ ƒמ 'ּג¿
ָהָרה. ב¿ הַק ˙ יחַק ƒׂ̆ ֹל¿ ֹל יֹוס¿ ר' ֶא˙ ין ƒמ ז¿ ּומַק ָכך¿ ּב¿ ין ƒח ב¿ מַק ֵאינֹו ּמּוִדֹו, ƒֹל ּב¿ ˜ּועַק ָ ּׁ̆ הַק מּוֵאֹל ¿ׁ̆ ב ָהרַק ָמָרא) ּג¿ הַק י ּפֵ ִדַק

!! חַק ִדֵ ּבַק ¿̇ ƒמ ֹלֹא י ƒנ אֲק ָבֹל אֲק
י! ƒּ̇ מ¿ ֹלַק ƒ ׁ̆ ָבר ּכ¿ ֶ ׁ̆ ֶמ˙ א¡ ּבֶ

ֶר˙ ּבֶ ִדַק מ¿ יר ƒָהע ֹל ּכָ
ָיכֹוֹל ֹלֹא ָבר ּכ¿ י ƒנ אֲק ָעֹלינּו!

ֶזה! ֶא˙ ּבֹֹל ס¿ ƒֹל
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ֹלֶזה: ֶזה ים ƒר אֹומ¿ ים ƒׁ̆ ָנ ָהאֲק ֶׁ̆ י ƒּ̇ ע¿ מַק ָׁ̆ ן, ּכֵ
ֶמ˙, א¡ ִדֹוֵבר ֵאינֹו ם ƒי נַק ¿ ּׁ̆ הַק ן ƒמ ֶאָחִד ֶׁ̆ רּור ּבָ

מּוֵאֹל) ¿ׁ̆ י ƒּב רַק ֹלֹא ֶזה ו¿

ֹוָרה. ּ̇ ין ƒִד ֹל¿ ֶכם ¿̇ ֶא ּבֹעַק ¿̇ ƒֹל יט ƒֹל ֶהח¿ מּוֵאֹל ¿ׁ̆ י ƒּב רַק
ם) ƒי יֹומַק עֹוִד ּב¿ ָעֵרך¿ ּיֵ ֶׁ̆ ּיּון ƒִד ֹל¿ ּמּון ƒז אן ּכָ ׁ̆ ֵי

יֹון! ּזָ ƒּב ֵאיֶזה ֹלה! ּפָ ¿ׁ̆ הַק ֵאיזֹו
חֹוב! ֹלר¿ א˙ ֵ̂ ֹל ָיכֹוֹל ֹלֹא ָבר ּכ¿ י ƒנ אֲק
ֹל ֹלֵ ּפַק ¿̇ ƒה ֹל¿ ֹלֹלֶכ˙ ֹלּו ƒפ אֲק ׁ̆ ּיֵ ּבַק ¿̇ ƒמ י ƒנ אֲק
ים ƒׁ̆ חֲק ֹלַק ¿̇ ƒמ ם ֹלָ ּכֻק ֶנֶס˙. ּכ¿ הַק ֵבי˙ ּב¿

ע) ּבַק ¿̂ ֶא ּבָ ים ƒא ר¿ ּומַק

ּבֹוִד˜ ֶׁ̆ ֶזֹל ר¿ ּבַק ֹל ֶׁ̆ ר עַק ַׁ̆ק ׁ̆ ֵי
.˜ ֶׁ̆ ֶנ יס ƒנ כ¿ מַק ֹלֹא ֶאָחִד ף אַק ֶׁ̆

ֶרך¿ ִדֶ ׁ̆ ֵי ִד ַּ̂ק ּבַק ָבֹל אֲק
ִד) ּיָ ƒמ ֵנס ּכָ ƒה ֹל¿ ר ָׁ̆ ֶאפ¿ ֶׁ̆

ה! ֹלּמָ יֹוִדעַק י ƒנ אֲק

ה? ֹלּמָ

הּוא ֶׁ̆ ּכ¿ , יחַק ƒׁ̆ ּמָ הַק יֹל ƒב ¿ׁ̆ ƒּב ֶזה
ִד! ּיָ ƒמ ֵנס ּכָ ƒה ֹל¿ ֹל יּוכַק הּוא יעַק ƒּג יַק

ם ֹלָ ּכֻק ה ֹלּמָ
אן? ּכָ ים ƒּכ חַק מ¿

יר! ƒָהע ן ƒמ ֹרחַק ב¿ ƒֹל ָרח כ¿ מֻק י ƒנ אֲק



ָהֵאיָתִנים ֱק בַק אֲק מַק

ֶאָחִד ָּבָרֱק

ְּפִניִמית הַק ָּגֹלּות הַק

ֹל ִנְבהַק ְחְׁשבֹוָתיו. מַק חּוט ֶאת ְוֱקְטָעה

יֹוִדעַק "ִמי ִּבְבִכי. ץ ּוָפרַק ֱקֹלֹוִנימּוס ִּבי רַק

ּסֹוְבִבים ֹלַק ר ָאמַק ְּבֹלּוְּבֹלין", ע ֵארַק ָמה

ִּבִדָמעֹות. ּוֵמֵרר אֹותֹו

ִסיִדים חֲק הַק ָמְצאּו ָּלה ֱקַק ָׁשָעה ֹבר עֲק ּכַק

ר צַק חֲק ּבַק ָהָאֶרץ ֹל עַק ָּטֹל מֻק חֹוֶזה הַק ָּבם רַק ֶאת

&א ִאיׁש ִדרֹו. חַק ּלֹון ֹלחַק ת חַק ִמּתַק ֵּביתֹו,

ִּדיֱק ּצַק הַק ֶאת # ָמׁשַק ָמה ְסִּביר ֹלהַק ע ָיִדַק

חּוָצה. הַק ִדֹו עֲק ּבַק ֹל ָנפַק ְּבִדּיּוֱק ִד ְוֵכיצַק ּלֹון חַק ֹלַק

ְּנִפיֹלה הַק ר ֹלַאחַק ִּיים חַק ּבַק הֹוִתירֹו ֵנס ֱק רַק

ֹלֵביתֹו ָּבם רַק ֶאת ִסיִדים חֲק הַק ֵהִׁשיבּו ּזֹו. הַק

ּבֹו. ֵּפֹל ֹלטַק ֱקּו ְזעֲק הֻק ֹלּוְּבֹלין ְורֹוְפֵאי

ְּבֵבית- ָּקפֹות הַק הַק ֶׁשֹל ְּבִעּצּוָמן ָׁשעֹות, ּוְבאֹוָתן

ֶׁשֶּנֶעְרכּו ִמֶּבְרָזן, ְפָּתֹלי-ִהיְרץ נַק ִּבי רַק ֶׁשֹל ִמִדָרׁשֹו

ָּדָבר ְּבֵביתֹו ּגַקם ע ֵארַק "ֹל, זַק ִר"י ָהאֲק ָּונֹות ּכַק ֹל-ִּפי עַק

ָזה ָאחֲק ִדִרים, חֲק הַק ִד ְּבַאחַק ֵאׁש ָּפְרָצה ִּפְתאֹום נֹוָרא.

ְּיסֹוִד. הַק ִד עַק אֹותֹו ְוִכְּלָתה ִית ּבַק הַק ְּבָכֹל ְמֵהָרה ִד עַק

חּוץ ִנְפְּגעּו, ְו&א ְפָׁשם נַק ֹל עַק ָנסּו ִית ּבַק ְּבֵני-הַק ָּכֹל

ְוִנְסְּפָתה. ָּבֵאׁש ֶׁשִּנֹלְּכִדה ת ַאחַק ְצִעיָרה ָרה עֲק ִמּנַק

ת ְּבַאחַק ֶׁשָּיְרִדּו ָּיגֹון ְוהַק ָהֶעֶצב ֶאת ֹלָתֵאר ֹצֶר# ֵאין

ּוְסִביָבתֹו. ְפָּתֹלי-ִהיְרץ נַק ִּבי רַק ֹל עַק

ִמּלּוְּבֹלין חֹוֶזה הַק ת ֹליִדיעַק הּוָבא ָּבִאים הַק ָּיִמים ּבַק

ָזִכינּו "&א ֵבָריו. חֲק ֹלְׁש&ֶׁשת ע ֵארַק ֶׁשר אֲק ָּכֹל

ְּבָאב ֹלִתְׁשָעה ָזִכינּו ְו&א , ָׂשֵמחַק ת-ּתֹוָרה ֹלִׂשְמחַק

ר. עַק ְּבצַק ר ָאמַק ," ָׂשֵמחַק

ִמּלּוְּבֹלין חֹוֶזה הַק ר נֹותַק ָוֵחִצי ֳחִדִׁשים ִּתְׁשָעה

ָּמסּור הַק ֹלִמיִדֹו ּתַק ֶׁשֹל ָּציו מַק אֲק מַק ָּכֹל ֹלִמָּטתֹו. ָרתּוֱק

ְרִד, ֶּבְרְנהַק ִּיים-ָּדִוִד חַק ְּפרֹוֵפסֹור הַק ָהִאיִׁשי, ְורֹוְפאֹו
ִּסְטָרא- הַק ּכֹוחֹות "ָּכֹל ֹּתהּו. ּבַק ָעֹלּו ֹלאֹוְׁשׁשֹו,

ָהָיה י", ֵברַק חֲק ְוֶנֶגִד ֶנְגִּדי ִדּו ְוִהְתַאחֲק ֱקמּו ַאְחָרא

ְּתֱקּוָפה. אֹוָתּה ָּכֹל ֹלֹאֶר# ֹלֵמֹל ְממַק חֹוֶזה הַק

ִמּלּוְּבֹלין חֹוֶזה הַק ֵּקׁש ִהְתּבַק ָּבָאב ְּבִתְׁשָעה

ְעֹלה. מַק ֶׁשֹל ֹליִׁשיָבה

ָּמה ּכַק ֵּביֵניֶהם ִדּו נֹועֲק תֱקע"ה ְׁשנַקת ְּבֵראִׁשית

ֶאת ָראּו ּכֹות ּזַק הַק ְּבֵעיֵניֶהם ָהעֹוֹלם. ִּדיֱקי ִמּצַק

ם-ִיְׂשָרֵאֹל. עַק ֹל עַק ֵּגׁש ֹלִהְתרַק ִתיִדֹות ֶׁשעֲק ָּצרֹות הַק

ׂשֹות עֲק ֹלַק ָמה ֵעָצה ֵּכס ֹלטַק ְוִנּסּו ִּדיֱקים ּצַק הַק ָיְׁשבּו

ם-ִיְׂשָרֵאֹל. עַק ֶאת ֹלהֹוִׁשיעַק ְּכִדי

ֶאָּלא ָמנֹוס ֵאין ִּכי ְחֹלָטה, ֹלהַק ִהִּגיעּו ּסֹוף ֹלבַק
ֹל- עַק ם-ִיְׂשָרֵאֹל עַק ת ּלַק ְּגאֻק ֶאת ּוֹלָהִחיׁש ּכֹוחֹות ֵּכז ֹלרַק
ֱקב- יַקעֲק ִּבי רַק ָהיּו ִּדיֱקים ּצַק הַק ֱקנּו. -ָצִדַק ְמִׁשיחַק ְיִדי

ִּבי רַק ִמּקֹוְזִניץ, ִּגיִד ּמַק הַק ִמּלּוְּבֹלין, חֹוֶזה' 'הַק ִיְצָחֱק

ִּבי ְורַק ָוֶׁשֶמׁש'), 'ָמאֹור ֹל עַק (ּבַק ט ְיְׁשטַק ִמּנַק ֱקֹלֹוִנימּוס

ִמֶּבְרָזן. ְפָּתֹלי-ִהיְרץ נַק

ָמץ אֲק מַק ֵּכז ֹלרַק ְּביֹוֵתר ָהָראּוי ן ְּזמַק ֶׁשהַק ְוָגְמרּו ִנְמנּו

ר ֹלַאחַק ת-ּתֹוָרה. ִׂשְמחַק – הּוא ֶזה ְּבִעְנָין ָּתף ְמׁשֻק

ָּקִדֹוׁש, הַק ּיֹום ְוהַק ְּתׁשּוָבה הַק ְיֵמי ָּׁשָנה, ֹראׁש-הַק
ג- חַק ְיֵמי ְּבֹתם ְוָטהֹור; זַק# ם-ִיְׂשָרֵאֹל עַק ֶׁשר אֲק ּכַק

ִמּתוֹ# ְּבִמְצוֹות ְטרּוִדים ֹּכֹל הַק ֶׁשר אֲק ּכַק ּכֹות, ּסֻק הַק

ֶחֶסִד ֹלעֹוֵרר ְּכֵׁשָרה הַק ָּׁשָעה הַק זֹו – ִׂשְמָחה

ָּלתֹו. ּוְגאֻק ם-ִיְׂשָרֵאֹל עַק ֹל עַק ִמים חֲק ְורַק

ָהִעְנָיִנים ֵהֵחּלּו ּכֹות ּסֻק ג-הַק חַק ְּבֶעֶרב ְּכָבר אּוֹלם

ֹל ְוָנפַק ֱקׁשֹות ָחֹלה ִמּקֹוְזִניץ ִּגיִד ּמַק הַק ֵּבׁש. ֹלִהְׁשּתַק

ֹלָׁשָעה, ִמָּׁשָעה ְוָהֹלַק# ְרֵּדר ִהּדַק ָּצבֹו מַק ֹלִמְׁשָּכב.

ְמֵרי ֹלגַק ִּכְמנֻקָּתֱק צּומֹות עֲק ִים ְּבֵעינַק ב ָׁשכַק ְוהּוא

ִּמִדָרׁש ֹלֵבית-הַק ֱקּו ִנְזעֲק ִסיִדיו חֲק ִמְּסִביָבתֹו.

ְׁשָחֱקים. ִהְרֱקיעּו ֹלְרפּוָאתֹו ְּתִפּלֹות ְוהַק

ְּבנֹו, ֶאֹל ּוָפָנה ֵעיָניו ֶאת ִּגיִד ּמַק הַק ח ָּפֱקַק ע ֹלֶפתַק

"ֹלְפֵני ִמָּטתֹו: ֹליַקִד ב ֶׁשִּנּצַק ֹמֶׁשה-ֶאֹלָיֱקים, ִּבי רַק

ָנחּו. ְו&א ָׁשעֹות ֹל עַק ָׁשעֹות ִסיִדים חֲק הַק ָרֱקִדּו

חֹוֶזה הַק ָּבם רַק ְּבֵצאת ִהְבִחינּו &א ִפּלּו אֲק ֵהם

ֹלִהָּנֵפׁש ִדרֹו ֹלחַק ׁש ָּפרַק חֹוֶזה הַק ִּמִדָרׁש. ִמֵּבית-הַק

ֹל יּוכַק ְוָאז ֵאֹליו ָיׁשּובּו ֶׁשּכֹוחֹוָתיו ִד עַק ט, ְמעַק

ִסיִדיו. חֲק ִעם ְוֹלְרֱקִד ֹלׁשּוב

ְּבֹעז ּוִפְּזזּו ִסיִדים חֲק הַק ָרֱקִדּו ֶׁשָּבּה ָׁשָעה ְּבאֹוָתּה

ע ֵארַק ָּבם, רַק ת ִמְצוַק ֹל-ִּפי עַק ּתֹוָרה, ת-הַק ְּבִׂשְמחַק

ָּבִנית ָהרַק ְעָיתֹו רַק ְבִהיֹל. מַק ר-ֶּפֹלא ְּדבַק ְצמֹו עַק חֹוֶזה ֹלַק

ֵּיעַק ֹלסַק ְּכִדי ָנח, ֶׁשּבֹו ֶחִדר ֹלַק ם עַק ּפַק ִמֵּדי ּוָבָאה ָיְצָאה

ְּפָעִמים, הַק ת ְּבַאחַק ּׁשּוָרה. ּכַק ֹּכֹל ֶׁשהַק ֵּדא ּוֹלוַק ֹלֹו

ֹלּה עֲק ּבַק ִּכי ּלֹות ֹלגַק ָמה ִנִדהֲק ִדרֹו, ֹלחַק ִנְכְנָסה ֶׁשר אֲק ּכַק

ִמָּטתֹו! ֹל עַק ֵאיֶנּנּו

ָיִדָעה ָּבִנית ְוָהרַק ְנעּוֹלה ָהְיָתה ֶחִדר הַק ֶּדֹלת

ֱקה ִנְזעֲק חּוָצה. הַק ִדּה עֲק ּבַק ָיָצא ֹלּה&א עֲק ֶׁשּבַק ְּבִבְטָחה

ִנְמָצא ָׁשם&א ּגַקם # אַק ִּמִדָרׁש ֵּבית-הַק ֶאֹל ָּבִנית ָהרַק

ְׁשְּבָתה ְוהֻק ָהִרּקּוִדים ָּפְסֱקּו ת ת-ַאחַק ְּבבַק חֹוֶזה. הַק

ֶאת ֵּפׂש ֹלחַק ָיְצאּו ְּמֹבָהֹלים הַק ִסיִדים חֲק הַק ִּׂשְמָחה. הַק

ָּבם. רַק

ֱקֹלֹוִנימֹוס, ִּבי רַק ִּדיֱק ּצַק הַק ֱק ָעסַק ָּמׁש מַק ן ְזמַק ְּבאֹותֹו

ָבַאת הֲק ֹלַק ֶעֹליֹוִנים ְּבִיחּוִדים ְרּכֹו-ֶׁשּלֹו, ּדַק ֹל-ִּפי עַק

ֹלֵעֶבר ְּגִדֹוֹלה ֶאֶבן ְׁשֹלָכה הֻק ִּפְתאֹום ָּלה. ְּגאֻק הַק

ֹלְרִסיִסים ִּׁשְמָׁשה הַק ֶאת ִנְּפָצה ִדרֹו, חַק ּלֹון חַק

&א ֵּׁשם הַק ֹלָּמה ֵמִבין, &א ִני "אֲק

ָׁשַאֹלִּתי. אֹוִתי?", ח ָׁשֹלַק

ָׁשַאֹל ֵּון?", ִמְתּכַק ָּתה אַק "ֹלָמה

ֶׁשְּלִצִּדי. ֶהָעָנן

ֶאת ֶׁשָרִאינּו ר ֹלַאחַק ֶזה ָהָיה

– ְּסֶנה ֵמהַק חֹוֵזר ֵּבנּו רַק ֹמֶׁשה

ר ֹלֹומַק ֹלֹו ר ָאמַק ֵּׁשם הַק ִים. ֹלִמְצרַק

ִני אֲק וַק ִּמי". עַק ֶאת ח ּלַק "ׁשַק ְרֹעה ֹלפַק

ְנִּתי. ֵהבַק &א

ֹלָעָנן. ְרִּתי ָאמַק ,"!Hֹל "ַאְסִּביר

ֶאת ֹלְׁש&חַק ָצִרי# ֵּׁשם הַק "ֹלָּמה

ִעם ְרֹעה, ּפַק ֶאת ְכֵנעַק ֹלׁשַק ֹמֶׁשה

ִוּכּוִחים ּומֹוְפִתים, אֹותֹות

ֹלְׁש&חַק ֶאְפָׁשר ֵרי הֲק ּכֹות? ּומַק

ָּכֹל ֶאת ֶׁשִּיְׂשֹרף ֶאָחִד ָּבָרֱק אֹוִתי,

ְרֹעה!". ּפַק ּכֹוֹלֹל ִּמְצִרִּיים הַק

ֶהָעָנן. ר ָאמַק ְנֵין"... ְמעַק "צֹוִדֱק,

ְרֵכי ּדַק ֶאת ֶׁשָּנִבין ְחנּו נַק אֲק ִמי ָבֹל "אֲק

ִסָּבה". ֹלֶזה ֵיׁש אי ּדַק ְּבוַק ֵּׁשם? הַק

ִיְׂשָרֵאֹל ְּבֵני ְוִהֵּנה ָׁשִנים, ָעְברּו

ֹמֶׁשה ֹלָאֶרץ. ְּכִניָסה ּבַק עֹוְמִדים

ְסִּביר ּומַק ִּבְפֵניֶהם ּדֹוֵרׁש ֵּבנּו רַק

ֹלִסיחֹון ָׁשֹליחַק ח ָׁשֹלַק ּדּועַק מַק ֹלֶהם

ִעּמֹו ם ִנֹלחַק ְו&א ָהֱאמֹוִרי, ֶמֹלֶ#

ִמָּיִד:

ם ֶׁשָּקִדַק הּוא, ָּברּו# ָּקִדֹוׁש "ֵמהַק

ֹמֶׁשה. ר ָאמַק ִדִּתי!", ֹלמַק ֹלעֹוֹלם,

ֹלֹלֶכת ִּמִדָּבר ּבַק ֹלי ר ָאמַק ֵּׁשם "הַק

ֶאָחִד ָּבָרֱק ח ָׁשֹלַק ְו&א ְרֹעה ֹלפַק

ָמה ִּמְצִרִּיים. הַק ֶאת ֶׁשִּיְׂשֹרף

ֹלֹלֶכת ֶׁשָּצִרי# ִמּכָ#? ְנִּתי ֵהבַק

ּגַקם ֹלֵכן ִּבְמִתינּות. ֹלַאט-ֹלַאט,

ֱקִדם-ֹּכֹל ֵאֹליו ְחִּתי ָׁשֹלַק ִני אֲק

ֱק ְורַק ָׁשֹלֹום, ת ָּצעַק הַק ִעם ָׁשֹליחַק

ּבֹו ְמנּו ִנֹלחַק ֶׁשֵּסֵרב ר ֹלַאחַק

ַאְרצֹו!". ֶאת ְׁשנּו ְוָירַק

ִּבי רַק ִּדיֱק ּצַק הַק י ֵאֹלַק ִנְגֹלה ָחִדים אֲק ְרָגִעים

ּכָ#: ֹלי ר ְוָאמַק ִמֶּבְרִדיֶצ'ב ֹלִוי-ִיְצָחֱק

ֶאְצֹלנּו. ִּתְהֶיה ֱקָצר ן ְזמַק 'ְּבעֹוִד

ִים ְּבֵעינַק ֹּכֹל הַק ֹל עַק ִּביט ּתַק ְעֹלה ִמְּלמַק

ָמה ִּכי ח ִּתָּוכַק ָאז ְמֵרי. ֹלגַק ֵחרֹות אֲק

ְׁשִמי, ּגַק הַק ָּבעֹוֹלם ֶאְצֹלֶכם, ֶׁשִּנִדֶמה

ֵאינֹו ִיְׂשָרֵאֹל, ֹל ְּכֹלַק בּור עֲק ּבַק ְוָרָעה ֹלָצָרה

Hֶּצי מַק אֲק ִמּמַק Hֹל ֹל ִדַק חֲק ְּגִדֹוֹלה. טֹוָבה ֶאָּלא

ֵּקץ'". הַק ֶאת ֹלִדֹחֱק

ָּדְרָׁשה ָּלֹלּו הַק ְּדָבִרים הַק ת ִמירַק אֲק

ם ָעצַק הּוא ִּבים. רַק ִּצים מַק אֲק מַק ִּגיִד ּמַק ֵמהַק

ְרָגִעים ָּמה ּכַק ֹבר עֲק ּכַק ִּבְכֵבִדּות. ֵּׁשם ְוִהְתנַק ֵעיָניו ֶאת

רֹוִנים ָהַאחֲק ִּלים ּדַק הַק ּכֹוחֹוָתיו ֶאת ְוִגֵּיס ָׁשב

ֹל ֶיְחּדַק ִּכי חֹוֶזה' 'הַק ֵבִרי חֲק ֹלַק ּוְמֹסר "ֹלֵ# ר: ְוָאמַק

ְּמִׂשיָמה ֵמהַק ָיִדֹו ֶאת ָיִניחַק ְוִכי עֹוֹלמֹות ְרִעיׁש ֹלהַק

ָעֹליו". ֹל ֶׁשָּנטַק

ִמּקֹוְזִניץ ִּגיִד ּמַק הַק ֵהִׁשיב ִמֵּכן ר ֹלַאחַק ָּלה ֱקַק ָׁשָעה

ִּדיֱקים ּצַק הַק ת עַק ֵמַאְרּבַק ֹליֹוְצָרּה. ִנְׁשָמתֹו ֶאת

ֹלָהִחיׁש ְּכֵבִדה הַק ְּמִׂשיָמה הַק ֶאת ֹליֶהם עֲק ֶׁשִּקְּבֹלּו

ְׁשֹלֹוָׁשה. ֱק רַק ֵאפֹוא ָּתה עַק נֹוְתרּו ָּלה, ְּגאֻק הַק ֶאת

ְסִּתיר ֹלהַק ֶהְחֹליטּו ִמּלּוְּבֹלין חֹוֶזה הַק ֶׁשֹל ִסיִדיו חֲק

ֶׁשLא ְּכִדי ָּמָרה, הַק ְּבׂשֹוָרה הַק ר ְּדבַק ֶאת ָּבם ֵמרַק

ִׂשְמָחֵתנּו'. ן 'ְזמַק ְּבֶעֶרב רֹו עֲק ֹלצַק

ִסיִדים, חֲק ַאֹלֵפי רּו ָנהֲק ת-ּתֹוָרה ִׂשְמחַק את ֹלֱקרַק

ְּבֹלּוְּבֹלין. חֹוֶזה הַק ֶׁשֹל ֵצרֹו חֲק ֹלַק ּוֵמָרחֹוֱק, ִמָּקרֹוב

ָּקפֹות' 'הַק הַק ת ִׂשְמחַק ִהְרֱקיָעה ָׁשָנה ְּבאֹוָתּה ְוָאֵכן,

ֵּבין ִהְתרֹוֵצץ ְצמֹו ּוְבעַק ִּבְכבֹוִדֹו חֹוֶזה הַק ְׁשָחֱקים.

ִמֶּמּנּו ג ּוָמזַק ְׁשֱקה' 'מַק ֱקּבּוֱק ּבַק ְּכֶׁשְּבָיִדֹו ִסיִדיו חֲק

ִׂשְמחּו!", ְיהּוִדים, "ִׂשְמחּו ּכֹוסֹוֵתיֶהם. ֹלתוֹ#

"ִרְּקִדּו ָּפָניו. ֹל עַק ְׁשפּוָכה ִעָּלִאית ּוְנָהָרה ֱקָרא

"ִאם ְוהֹוִסיף: ִסיִדיו חֲק ּבַק ֵהִאיץ ִרְּקִדּו!", ְיהּוִדים,

ֹלִתְׁשָעה ּגַקם ִנְזֶּכה , ָׂשֵמחַק ת-ּתֹוָרה ֹלִׂשְמחַק ִנְזֶּכה

." ָׂשֵמחַק ְּבָאב

ְוָגנַקח ח ְוֶנֱאנַק ִּמִדָרׁש ְּבֵבית-הַק ִהְתיַקֵּׁשב ֶאָחִד, ָּפרּוׁש ֹלטֹוֹלָנה ם עַק ּפַק ִהִּגיעַק ָּיִמים הַק ת ְּבִתְׁשעַק

ֶהֶרף. ֹל&א

ֶנֱאָנח?". ָּתה אַק ְוֹלָּמה ָמה ֹל עַק "ָּפרּוׁש, ּוְׁשָאֹלֹו: ִמּטֹוֹלָנה ָּדִוִד ִּבי רַק ֵאֹליו ִנּגַקׁש

ִיְׂשָרֵאֹל". ָּגֹלּות ֹל "עַק ְוִהְפִטיר: ֵעיָניו ֶאת ָּפרּוׁש הַק ֵהִרים

ָּגֹלּות הַק ִיְׂשָרֵאֹל. ָּגֹלּות ֹל עַק ֵּנחַק ֹלִהְתאַק ֹל ֶׁשּתּוכַק ִדֵרָגה ּמַק ֹלַק ְעָּת ִהּגַק &א ִין ִדַק "עֲק ָּדִוִד: ִּבי רַק ֵהִגיב

ֹל ּתּוכַק ְוָאז ָּגֹלּות, הַק ֶאת Hִמּתֹוְכ ְּתִחָּלה ֶׁשּתֹוִציא ּומּוָטב ,Hְפְׁש נַק ּוְבֹעֶמֱק Hְּבתֹוְכ עֹוִדָּנה

ִיְׂשָרֵאֹל"... ָּגֹלּות ֹל עַק ֶּבֱאֶמת ֵער ֹלִהְצטַק

ָין נ¿ ƒּב ים ƒּבֹונ ָיִדינּו ֹל עַק ֶׁ̆ חֹוב ר¿ ּבָ י: ƒיּפ ƒ̂

ֵהם ים, ƒֹל ּפֹועֲק הַק ֹל עַק י ƒּ̇ ֹל¿ ּכַק ַּ̇ק ס¿ ƒה ! ׁ̆ ָחִד

ים, ƒנ ּכֵ ס¿ ƒמ ה) ֶׁ̆ ָ̃ ך¿ ּכָ ֹל ּכָ ים ƒִד עֹוב¿

ם! ָׁ̆ ָיגּורּו ֹלֹא ֹלּו ƒפ אֲק ֹלֹל, כ¿ ƒּב ֵהם ּסֹוף ּבַק

י˙ ּבֵ ן יַק נ¿ ƒב ֹל¿ ֶנ˙ ּוֶ ּכַק ¿̇ ƒמ ¿ּ̇ אַק י: ƒינ ƒּפ

אי וַק ֹל¿ הַק י? ƒׁ̆ י ƒֹל ¿ ּׁ̆ הַק ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק

אֹו˙ֹו! נֹו˙ ב¿ ƒֹל ים ƒכֹוֹל י¿ ינּו ƒָהי ֶׁ̆

הֹוִדֹו˙ ֹל¿ ים ƒיכ ƒר ¿̂ נּו ח¿ נַק אֲק י: ƒר ָׂ̆

ים ƒּבֹונ נּו ח¿ נַק אֲק ֶׁ̆ ָמה ֹל עַק ם ֵ ּׁ̆ הַק ֹל¿

ים) ƒ̂ ּמ¿ אַק ¿̇ ƒּומ

ים? ƒּבֹונ נּו ח¿ נַק אֲק י: ƒינ ƒּפ

ים? ƒֹל פֹועֲק ֹל¿ נּו כ¿ ָהפַק י ַ̇ק ּמָ ƒמ

ָעסּו˜ י ƒהּוִד י¿ ֹל ּכָ יִד, ƒמ ָּ̇ י: ƒר ָׂ̆

עֹוֹלם. ּבָ ם' ֵ ּׁ̆ הַק ֹל¿ יָרה ƒִד' ˙ ּיַק ƒׂ̆ עֲק ּבַק

נּו ח¿ נַק אֲק ֶׁ̆ ָוה ¿̂ ƒמ ֹל ּכָ ִדי י¿ ֹל עַק

ר ֵ̇ יֹו ה ֶׂ̆ עֲק נַק ָהעֹוֹלם ים, ƒׂ̆ עֹו

יֹו˙ ה¿ ƒֹל הֹוֵפך¿ הּוא ָכך¿ ו¿ ׁ̆ ִדֹו ָ̃

ָבֹל אֲק ם. ֵ ּׁ̆ הַק ֹל¿ '˙ ƒי 'ּבַק ר ֵ̇ יֹו

נּו ֹלָ ּכֻק ָחִד, יֻק מ¿ ƒּב ּזֹא˙ הַק ˜ּוָפה ¿ּ̇ ּבַק

ים. ƒא ּנָ ּבַק ׁ̆ ּמָ מַק יֹו˙ ה¿ ƒֹל ים ƒכ הֹופ¿

ים, ƒכֹוֹל י¿ נּו ח¿ נַק אֲק ֶׁ̆ אי ִדַק וַק ּב¿ י: ƒר ָׂ̆

ִדי י¿ ֹל עַק ים! ƒּבֹונ ם ּגַק ֶמ˙ א¡ ּבֶ נּו ח¿ נַק אֲק וַק

ֹל עַק ו¿ יָרה' ƒח ּב¿ הַק י˙ 'ּבֵ כֹו˙ ֹל¿ ƒה ּמּוִד ƒֹל

ים! ƒטֹוב ים ƒׂ̆ עֲק מַק ּב¿ הֹוָסָפה ִדי י¿

ים ƒׂ̆ ֹל ים ƒיכ ƒר ¿̂ נּו ח¿ נַק אֲק וַק ה: ָ̃ י ƒב ¿̂
ֹוך¿ ּ̇ ƒמ ִד, חַק יַק נּו ֹלָ ּכֻק ֹבִד עֲק ֹלַק ם, ּגַק ֹלב

ם ƒא ֶרה ¿̃ ƒי ָמה בּו ¿ׁ̆ ח¿ ַּ̇ק ִדּו˙. ח¿ אַק

ים ƒׂ̆ ָי ֶאָחִד ּפֹוֵעֹל יר, ƒ̃ אֹו˙ֹו ֹל עַק

י ƒנ ֵ ּׁ̆ הַק ּפֹוֵעֹל הַק ֶׁ̆ ּכ¿ ּיּו˜ ƒִד ּב¿ ֶמֹלט,

ּפֹוֵעֹל הַק ו¿ ֹלֹון, חַק ֹו˙ ׂ̆ עֲק ֹלַק ה ֶ̂ ר¿ ƒי

( ׁ̆ י ƒּט פַק ּב¿ ּפֹ˜ ִד¿ ƒֹל ה ֶ̂ ר¿ ƒי י ƒׁ̆ י ƒֹל ¿ׁ̆

ים, ƒ̂ ֶהָחרּו ים ƒֹל ּפֹועֲק הַק ֹל ּכָ נּו, ֹלָ ּכֻק

ִדּו˙ ח¿ אַק ֹוך¿ ּ̇ ƒמ ֹבִד עֲק ֹלַק ים ƒיכ ƒר ¿̂

ן יַק נ¿ ƒב ֹל¿ יעַק ƒּג נַק ָכך¿ ו¿ ָרֵאֹל, ¿ׂ̆ ƒי ˙ בַק הֲק אַק ו¿

ו. ָׁ̆ כ¿ עַק ׁ̆ ּמָ מַק , ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק

ר הַק ִּפְסּגַקת ֶאֹל ִּגיעַק ֹלהַק ֶׁשִאי-ֶאְפָׁשר ָהָיה ִנְרֶאה ָׁשִנים ְּבֶמֶׁש#

ִהְצֹליחּו. #&א אַק ּכֹוָחם ֶאת ִנּסּו ִּבים רַק ָהֶאֶוֶרְסט.

ְוָהרּוחֹות ז ָהעַק ֹּקר הַק ֵראִׁשית, ִּבים: רַק ִהָּנם ָּגבֹוּהַק הַק ָּבָהר ֵּפס ְּמטַק הַק ֹלִהְתמֹוִדִד ָצִרי# ִעָּמם ְּקָׁשִיים הַק

ְּכגֹון ְּמכֻקִּסים, הַק זֹוִרים ָהאֲק ּגַקם ָחׂשּוף. ּגּוף ֵחֹלֱק ְּבָכֹל ֱקר ֹלְכִוּיֹות ּגֹוְרִמים ִּבְמִהירּות, ְּׁשבֹות ְּמנַק הַק

ּגּוף ּבַק ּנֹוְזֹלים הַק ּמּות ּכַק הּוא נֹוָסף ֱקִׁשי ב. רַק ּה ֹלֹגבַק ְּבִטּפּוס ֱקרֹובֹות ֹלִעִּתים ִנְפָּגִעים ִים, ָּיִדַק ְוהַק ִים ְגֹלַק ָהרַק

ִּׁשים ִמְתֱקַק ֵאּלּו, ִּבְגָבִהים ֱקֹוְפִאים ֹלְׁשִתָּיה ִים ּמַק ֶׁשהַק ִמֵּכיָון ִּטּפּוס. הַק ְּכִדי ּתוֹ# ֹלִאּבּוִד ֶׁשהֹוֹלִכים

ְחסֹור ּמַק הַק ְּבָעיַקת ֶּיֶמת ֱקַק ְּבנֹוָסף, ֶׁשִאְּבִדּו. ּנֹוְזֹלים הַק ֶאת ּגּוָפם ֶאֹל ְחִזיר ֹלהַק ְּפִסים ְּמטַק הַק

ִויר. ָּבאֲק ְמָצן חַק ָּפחֹות ֵיׁש ּכָ# ֹלֹות, עֲק ֹלַק ְגִּביִהים ֶׁשּמַק ְּכָכֹל ְּגָבִהים. ּבַק ְמאֹוִד ָּדֹליֹל הַק ְמָצן, ְּבחַק

ב. רַק ּה ְּבֹגבַק ִּטּפּוס הַק ֹל עַק ְּמֱקִּלים הַק ְמָצן חַק ָּבֹלֹוֵני ִאָּתם ת חַק ֹלֱקַק ְּפִסים ְּמטַק הַק ִגים ּדֹואֲק ֹלֵכן,

ָהִרים ְּפֵסי ְמטַק ָהֶאֶוֶרְסט ר הַק ֶאֹל זֹוְרִמים ָּכנֹות, ּסַק ְוהַק ְּקָׁשִיים הַק ָּכֹל ְמרֹות ֹלַק

ִּפְסָּגתֹו. ֶאת 'ֹלְכֹּבׁש' ְּמִׂשיָמה הַק ֶאת ְצָמם ֹלעַק ֶׁשִהִּציבּו ִּבים רַק ְתֱקִנים ְרּפַק ְוהַק


