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מאשמה נֱקי

ֵריֱקֹות. ִים ְּבָיִדַק ע ֶרגַק ֹבר עֲק ּכַק ָחְזרּו ָּיֹלים חַק הַק

ִעם ִד ְּביַקחַק ם ֶנֱעֹלַק ֵּקִד, ְּמפַק הַק ִין, ּיַק הַק ן ְנֱקַק "ֱקַק

ָּגיּוס"...

ָמה ָּכֹל ֶאת ָהרֹוָמִאי ָּבִכיר הַק ֵהִבין ֶזה ע ְּבֶרגַק

ֱקֹוָמתֹו. ֶאת ף ְוָזֱקַק ִהְתאֹוֵׁשׁש הּוא ֶׁשָּקָרה.

ִּׁשּכֹור הַק ָּגיּוס "ֶזה ְמעֹוִדִד. ֱקָרא, ,"! יֹוִדעַק ִני "אֲק

ְעּתֹו.. ִמּדַק ְוָיָצא ִּטֵּפׁש, הַק ָׁשָתה, ָאֵׁשם!...

ֹל עַק ֵּגֶאה ָּיֹליו, ֹלחַק ְוֱקָרא ָׁשב הּוא רֹוָמִאים!",

ֹלּוָמה. עֲק ּתַק הַק ִּפְתרֹון ֹל עַק ּדֹו ֹלבַק ִד ֶׁשָעמַק ְבָּדה ָהעֻק

ָבִנים ָהאֲק ת ְחֹלפַק ְּבהַק ָאֵׁשם ִמי "ִּגִּליִתי

ֵּכר, ִהְׁשּתַק ָּגיּוס! ָהָיה ֶזה – ָהֹאֶכֹל ֱקּיֹות ְּבׂשַק

6 אַק ְּפָגִזים.. הַק ֶאת ְוֶהְחֹליף ְוָהֹלַק6 ּׁשֹוֶטה, הַק

ָּבא ִד ֵּכיצַק ְרִאיֶתם ְוכֻקְּלֶכם ֹלְתֹלָּיה, ָּנב ּגַק סֹוף

ָנזּוז ְרֶּפה!9א ּתַק רֹוָמא9א 6 אַק ר. ּמַק הַק ָעְנׁשֹו ֹל עַק

ָחִדׁש, ְּפָגִזים ִמְׁשֹלֹוחַק ִּגיעַק ֶׁשּיַק ִד עַק ִמָּכאן

"ְנָעִרים ז, ּומֹוְנּבַק ֹלִגִדעֹון ָּפָנה הּוא ֶּתם", ְואַק

ֹלָאֳהֹלֶכם, ֹלכּו ְחָרִרים! ְמׁשֻק ֶּתם אַק ְיהּוִדִּיים,

ֶאְתֶכם ׁשֹוֹלחַק ֵאיֶנִּני ִּכי ֹל עַק ֹלא9ֱקיֶכם ְוהֹוִדּו

ֹלֶכם ָאסּור ִזְכרּו! ֱק, רַק ָּגיּוס.. ֶׁשֹל ְרּכֹו ְּבִדַק

ֶנה!". חֲק ּמַק הַק ח ְּבֶׁשטַק עֹוִד ֹלִהְסּתֹוֵבב

ְּבִׂשְנָאה ֹלּוּו ָהרֹוָמִאים ָּיֹלים חַק הַק ַאֹלֵפי ֵעיֵני

ע ָׁשמַק ַאף ז מֹוְנּבַק ְּיהּוִדים. הַק ְּיֹלִדים הַק ְׁשֵני ֶאת

ִד ֶׁשָעמַק ֶאָחִד ָנֱק עֲק – ָהרֹוָמִאים ִד ַאחַק ֶאת

ִני אֲק "וַק ף: עַק ְּבזַק ֵברֹו חֲק ֹלַק ֹלֹוֵחׁש – ֹלָיִדם ָּמׁש מַק

ְּבָגיּוס"... ֶׁש'ִּטְּפֹלּו' ֵאֶּלה ֶׁשֵהם חֹוֵׁשב, ִין ִדַק עֲק

נֹוְתִנים ֹלָאֳהֹלם, ִּבְמִהירּות ְּלֱקּו ִהְסּתַק ֵהם

ְפֹלָאה. ּמֻק הַק ָּצֹלָתם הַק ֹל עַק ּטֹוב הַק ֵּׁשם ֹלהַק ּתֹוִדה

ֶאת ִדּו ְוָסעֲק ְוֹלּוִזים ֱאגֹוִזים ָּמה ּכַק ִּפְּצחּו ֵהם

ִנְמָצא יֹוָחָנן ֵּבנּו "רַק ִּגִדעֹון: ר ָאמַק ְוָאז ֹלָּבם

ִמן ֹּפה?! יֹוְׁשִבים ְחנּו נַק אֲק וַק ֶנה, חֲק ּמַק ּבַק ִעָּמנּו

ֶׁשָעָׂשה ֵּנס הַק ֹל עַק ֹלֹו ֵּפר ּוְנסַק ֵאֹליו ֶׁשֵּנֹל6ֵ ָהָראּוי

ִעָּמנּו!". ֵּׁשם הַק

ְּבִזיו ׁשּוב ֹלְראֹות ָחְמִדה ֶׁשִּלי ְפִׁשי נַק "ּגַקם

ָמה 6 "אַק ז, מֹוְנּבַק ִהְסִּכים ֵּבנּו", רַק ֶׁשֹל ָּפָניו

ֵּקִד, ְּמפַק הַק ָעֹלינּו ר ֶׁשָאסַק ָהִאּסּור ֹל עַק ִיְהֶיה

ֶנה?". חֲק ּמַק הַק ח ְּבֶׁשטַק ֹלִהְסּתֹוֵבב

ְיֵׁשר הַק "ֵנֹל6ֵ ִּגִדעֹון. ֱק ָצחַק ִנְסּתֹוֵבב", "9א

ִמְּמֱקֹומֹו. ְוֱקם ֵּבנּו!" רַק ֶׁשֹל ֹלָאֳהֹלֹו

ִּדיֱק ּצַק הַק ֹאֶהֹל ֶאֹל ִּבְמִהירּות ִהִּגיעּו ֵהם

ֵריֱק.. ָהָיה ָהֹאֶהֹל ְּפִניָמה. ִּבְזִהירּות ְוֵהִציצּו
יבוא המשך

ף ִמּכַק ִויר ֹלאֲק נֹוָרה ָּכֵבִד הַק ְּפָגִזים הַק ח ּטַק מַק �������	


ָהרֹוָמִאים ְבִחיִנים מַק ְוָאז ָנֱקית, ָהעֲק ָּבֹליְסְטָרא הַק

ָהֹאֶכֹל ֱקּיֹות ׂשַק ִאם ִּכי ֵאֶּלה, ֵהם ְּפָגִזים 9א ִּכי ִדֵהָמָתם ֹלתַק

ְחָסן. ּמַק הַק ִמן ֶׁשֶּנֶעֹלמּו

ָׁשם ֶׁשִּמְתעֹוֵפף ִּמְסֵּכן הַק ָּגיּוס!! "ְוֶזה

ְּבֶבָהֹלה, ֵחִרים אֲק ָּיֹלים חַק ָצְרחּו ְעֹלה", ֹלמַק

ֶאת עֹוָׂשה ֵבָרם חֲק ֶׁשֹל ְּדמּותֹו ֶאת ְּכֶׁשִּזהּו

ְּסֱקּות ִהְתרַק את ֹלֱקרַק רֹוָנה, ָהַאחֲק ְרָּכּה ּדַק

ֵעיֵני ִים... ִּבירּוָׁשֹלַק ָהֶאֶבן ָּבֵּתי ֹל עַק ְּבטּוָחה

ְוָהפַק6 ֶׁשָהֹלַק6 ְּבָגיּוס, ִד חַק ְּבפַק צּו ִנְנעֲק ֹּכֹל הַק

ֵהֵחֹל ּוְכָבר ִים, ָּׁשמַק ּבַק ָּנה ֱקטַק ְׁשֹחָרה ָּדה ֹלְנֱקֻק

ָּכֹל ִעם ִד ְּביַקחַק – ְנִחיָתה את ֹלֱקרַק ְנָמָכה ְּבהַק

ָּטה. מַק ֶׁשֹל ִים ִּבירּוָׁשֹלַק – ֶהָעצּום ָּמזֹון הַק ע ֶׁשפַק

ִמן ם ְוֶנֱעֹלַק עֹוִד ִהְרִחיֱק ָּגִדֹוֹל הַק ָּטח ּמַק הַק

ֶאֹל ָּבָטם מַק ְוִהְפנּו ּכֻקָּלם ָׁשבּו ָּתה ְועַק ִין, ָהעַק

ֶׁשָעִתיִד הּוא ּכֻקָּלם, ִמֵּבין ָהֶעֹליֹון. ֵּקִד ְּמפַק הַק

ֹל עַק ְסָינּוס ַאְסּפַק ר ּׂשַק הַק ִּבְפֵני ִּדין הַק ֶאת ֹלֵּתן

ּוְמזֻקְעָזע, ִחֵּור ָהָיה הּוא מּוָרה. חֲק הַק ָּקֹלה ּתַק הַק

ָּמׁש, מַק ִד ָרעַק הּוא ֵאיִמים! ְוזֹוֵעם ָחִד ְמפֻק

ֵעֶבר, ֹלָכֹל ְּבָרֱקים ָירּו ְוֵעיָניו ס עַק ּוִמּכַק ִד חַק ִמּפַק

ְּיהּוִדים.. הַק ְּנָעִרים הַק ְׁשֵני ֹל עַק ָּבטֹו מַק ֹל ָנפַק ְוָאז

ִיְתָּפֵרץ ָּכֵעת ִאם הַק ּגֹוָרֹלי. ע ֶרגַק ָהָיה ֶזה

ֶׁשָּקָרה? ָמה ְּבָכֹל אֹוָתם ִׁשים ְויַקאֲק

ְוָאז ֹלְצֹעֱק ֵהֵחֹל הּוא ֶּתם".. אַק ֶּתם.. "אַק

ִני "אֲק ֹלָאחֹור.. ט ִנְׁשמַק ְוהּוא ִּבְרָּכיו ָּכְׁשֹלּו

ָּיֹלים חַק ּוְׁשֵני ִמֹלֵמֹל ֵּלף!".. ֹלִהְתעַק עֹוֵמִד

ָהִביאּו ִים! מַק ִים! "מַק ִיּפֹוֹל. ֹל ֹלבַק ּבֹו ָּתְפסּו

ֱקָרא ְוָאז ָּיֹלים, חַק ָּמה ּכַק ָצְרחּו ֵּקִד!", ְּמפַק ֹלַק ִים מַק

ֵּכן ִּכי ִין! יַק ִאם ִּכי ִים, מַק "9א ְּבֱקֹוֹל: ִּגִדעֹון

ֹלָמֵרי ִין ְויַק ֹלאֹוֵבִד ֵׁשָכר ְּתנּו ְׁש9ֹמה: ר ָאמַק

ָנֶפׁש"...

ָמה ְוִכי . ָּתֵמּהַק ָּבט מַק ֵברֹו חֲק ּבַק ֵהִעיף ז מֹוְנּבַק

ֶׁשֹל ֹלְׁשֹלֹומֹו ֹלִדֹאג ֶּסה ֶׁשְּמנַק ֹלִגִדעֹון, ֹלֹו, ָהָיה

ְפָׁשם? נַק ֵּקׁש ְמבַק

ֶׁשָרִאיִתי ִני ּמַק "ִּכְמִדֻק ִהְמִׁשי6: ִּגִדעֹון ָבֹל אֲק

ָּגיּוס"... ֹליַקִד ָּגִדֹוֹל הַק ִין ּיַק הַק ן ְנֱקַק ֱקַק ֶאת ֶאְתמֹוֹל

חֹוֵתר... הּוא ֹלָאן ֹלָהִבין ֵהֵחֹל ז ּומֹוְנּבַק

ֱק רַק "ֵּכן. ֹלּוׁשֹות. חֲק ְּבֹראׁשֹו ִנְעֵנעַק ֵּקִד ְּמפַק הַק

ְרִּתי ָמסַק ָּגִדֹוֹל הַק ִין ּיַק הַק ן ְנֱקַק ֱקַק ֶאת ָנכֹון. ִין. יַק

ִמָּיִד!". י ֵאֹלַק ָהִביאּוהּו ֹלִמְׁשֶמֶרת. ֹלָגיּוס

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ִיץ, ּקַק הַק ְּבֶמֶׁש6 ֶעֶרב ָּכֹל ט ִּכְמעַק

ִּגיָעה ְּכֶׁשּמַק ְרֵמר ִמְתמַק ָּקָטן הַק ָאִחי

ׁשֹוֵאֹל: הּוא ֹליׁשֹון. ֹלֹלֶכת ָּׁשָעה הַק

ֹליׁשֹון ֹלֹלֶכת ָצִרי6 ִני אֲק "ֹלָּמה

רֹוֶצה 9א ִני אֲק אֹור? ֵיׁש ִין ִדַק עֲק חּוץ ְּכֶׁשּבַק

ֵמָחִדׁש יֹום ּוְבָכֹל ְיֹלה!". ּלַק ּבַק ֱק רַק ּיֹום, ּבַק ֹליׁשֹון

הֹוֹלִכים ְחנּו נַק "אֲק ֹלֹו: ְסִּביָרה מַק ֶׁשִּלי ִאָּמא

ע ֶׁשבַק ְּכָבר ְכָׁשו עַק ָּׁשָעה הַק ָּׁשעֹון. הַק ֹלִפי ֹליׁשֹון

טֹוב!". ְיֹלה ֹלַק ָוֵחִצי,

ְמִּתי ׂשַק ִּפְתאֹום רֹוִנים ָהַאחֲק ָּיִמים ּבַק ָבֹל אֲק

יֹוֵתר ֹלְׁשֱקעַק ְתִחיֹלה מַק ֶּׁשֶמׁש הַק ֶׁשֶּבֱאֶמת ֹלב

רֹוֶאה ָאִחי ָוֵחִצי ע ֶׁשבַק ּוְבָׁשָעה ֱקָּדם, מֻק

ֶּצה. ְמרֻק ֹליׁשֹון ְוהֹוֹל6ֵ ְיֹלה, ּלַק הַק ֶׁשִהִּגיעַק

ָּיִמים הַק ֶאת ְבִּתי ָאהַק ְרִּתי, עַק ִהְצטַק ְתָחֹלה הַק ּבַק

ֶׁשִּבְמֱקֹוָמם ְנִּתי ֵהבַק ר-ּכ6ָ ַאחַק ָבֹל אֲק ִּכים. רֻק ָהאֲק

ֶזה ָאר6ֹ ֶעֶרב ּגַקם ִּכים. רֻק אֲק ָרִבים עֲק ְרִויחַק מַק ִני אֲק

ָיכֹוֹל ִני אֲק ָמה ְחֹׁשב, ֹלַק ִנִּסיִתי 'ָׁשֶוה'. ָּדָבר

ִעם ִּגיעּו ֶׁשּיַק ִּכים רֻק ָהאֲק ָרִבים ָהעֲק ְּבָכֹל ׂשֹות עֲק ֹלַק

ֹחֶרף? הַק

ְּבִדּיּוֱק ְרנּו ִּדּבַק ֶעֶרב ת רּוחַק אֲק ּבַק יֹום ְּבאֹותֹו

ָּיִחיִד הַק ָהִייִתי 9א ִני ֶׁשאֲק ֵּבר ִמְסּתַק ֶזה. ֹל עַק

ְתִחיֹלים מַק ָּיִמים הַק ֶׁשִהֵּנה ֹלב ֶׁשָּׂשם

ְּגָמָרא ֶׁשּבַק ִהְסִּביר ֶׁשִּלי ָּבא אַק ֵּצר. ֹלִהְתֱקַק

ֵּליֹלֹות הַק ִמְתָאְרִכים ְּבָאב ט"ו ֶׁשִּמּיֹום ָּכתּוב

ָצִרי6 ֶאָחִד ְוָכֹל ָּיִמים. הַק ְּצִרים ּוִמְתֱקַק

ּתֹוָרה. הַק ְּבֹלּמּוִד ָרִבים ָּבעֲק ֹלהֹוִסיף ְתִחיֹל ֹלהַק

אִוויְטׁש ִמְּליּוּבַק ִּבי ֶׁשָהרַק ר ְוָאמַק הֹוִסיף הּוא

ֵּצֹל ֹלנַק ּוְצִריִכים ְיכֹוֹלים ֶׁשּגַקם ����אֹוֵמר,���

ְּבֹלּמּוִד ֹלהֹוִסיף ּכֹות רֻק ָהאֲק ָהֶעֶרב ְׁשעֹות ֶאת

ּתֹוָרה.

ְּבֶהְחֹלט ֶׁשֶּזה ְטִּתי ְוֶהְחֹלַק ֶזה, ֹל עַק ְבִּתי ָחׁשַק

ְּתֱקּוָפה ֹלַק ֶׁשִּלי ָהֶאְתָּגר ֹלְהיֹות ָיכֹוֹל

ֹלָמה ֵמֵעֶבר ֶּׁשהּו, ְּבמַק ֹלהֹוִסיף ְּקרֹוָבה. הַק

ֹלֹלֹמִד. ָרִגיֹל ְּכָבר ִני ֶׁשאֲק

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

,ıחּו ּבַק י ƒ̇ י ƒָהי ו ָׁ̆ כ¿ עַק
ִד ּיָ ƒּומ ָרה, ָעב¿ ֵכָנה ¿ ּׁ̆ הַק ִדה ינ¿ ƒה ו¿
ֹלֹא ִדי ּכ¿ ׁ̆ ָהֹרא ֶא˙ ָבה סֹוב¿

ֹלֹום! ָׁ̆ י ƒֹל ר ֹלֹומַק

ה, ָ̂ חּו הַק ר ֵ̇ יֹו א ֵ̂ ֵא ֹלֹא י ƒנ אֲק
ֵמר!! ּגָ ƒי ה ּזֶ הַק ּפּור ƒּס הַק ֶׁ̆ ִד עַק

ֹל? יֹוס¿ ֶיה ה¿ ƒי ָמה
כֹוֹלה י¿ ֹלֹא י ƒנ אֲק

ר! ֵ̇ יֹו ך¿ ּכָ יך¿ ƒׁ̆ מ¿ הַק ֹל¿

יֹלּו˙ ƒמ 'ּג¿ ˙ ּפַק ֻק ּ̃ ƒמ ִדֹוֹלה ּג¿ ָוָאה ֹל¿ הַק ֹל יֹוס¿ ר' ֹל¿ י˜ ƒנ עֲק מַק ִדנּו˙ֹו, מ¿ ֹלַק ּב¿ ָנה יֹל¿ ƒו ּב¿ ִדּועַק ּיָ הַק מּוֵאֹל, ¿ׁ̆ ב ָהרַק יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק
י ּפֵ ִדַק 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

ר. זַק ח¿ הֻק ֶסף ּכֶ הַק ֶׁ̆ ֹל יֹוס¿ ר' ֹל¿ ין ƒמ אֲק מַק ֵאינֹו מּוֵאֹל ¿ׁ̆ ב ָהרַק ָמָרא& ּג¿ הַק

ֵמֹרב ים ƒּ̃ חַק ר¿ ּמֶ ּבַק ֹל ּגֵ ֹל¿ ּגַק ¿̇ ƒמ נּו ֹלָ ֶׁ̆ ן ּבֵ הַק
ע.. ּבַק ¿̂ ֶא ּב¿ ָעֹלינּו ים ƒא ר¿ מַק ים ƒׁ̆ ָנ אֲק וַק יֹון, ּזָ ƒּב הַק

ּבֹֹל? ס¿ ƒֹל ר ָׁ̆ ֶאפ¿ ה ּמָ ּכַק

ה. ֶׁ̆ ָ̃ יֹון ּסָ ƒנ ֶמ˙ א¡ ּבֶ ֶזה
ם ֵ ּׁ̆ הַק ֹל¿ ֹל ֹלֵ ּפַק ¿̇ ƒמ י ƒנ אֲק ן מַק ּז¿ הַק ֹל ּכָ

ֹלאֹור& א ֵ̂ ֵּ̇ ֶמ˙ ָהא¡ ֶׁ̆

ְחָרִרים!".. ְמׁשֻק ֶּתם "אַק 85

א˙. ֵ̂ ֹל ִד ּיָ ƒמ יך¿ ƒר ָ̂ י ƒנ אֲק
ין! ƒִד הַק ֵבי˙ ּב¿ ּיּון ƒִד הַק ˙ עַק ¿ׁ̆ יָעה ƒּג ƒה

י& ƒֹל יבּו ƒׁ̆ ¿̃ יַק ָפחֹו˙ ֹל¿ ֶׁ̆ י, ָעֹלַק י ƒֹל ֹל¿ ּפַק ¿̇ ƒּ̇

ן מַק ז¿ אֻק י ƒנ אֲק ֶׁ̆ ין ƒמ אֲק מַק י ƒ̇ י ƒָהי ֹלֹא
ב& ּנָ גַק ו¿ ָרן ¿̃ ַׁ̆ק ּכ¿ ֹוָרה ּ̇ ין ƒִד ֹל¿

ע& רַק ֹלֹום חֲק ˙ֹוך¿ ּב¿ מֹו ּכ¿ ׁ̆ י ƒּג ר¿ מַק י ƒנ אֲק
ט. עַק מ¿ עֹוִד ּנּו ּמֶ ƒמ עֹוֵרר ¿̇ ֶא ו¿ אי וַק ֹל¿ הַק

יך¿ ƒר ָּ̂ ֶׁ̆ ָמה ֹל ּכָ ם ֶ̇ ֵהֵבא
ּיּוֹל? ƒּט ֹלַק

ן! ּכֵ

ָ̇ ֵהֵבא ֶאה& ר¿ ƒנ ּבֹוא
ם ƒי ֹלַק עֲק נַק ע, ּכֹובַק ם, ƒי מַק

ה ּבֵ ר¿ הַק ו¿ ם ƒי מַק ּב¿ יָכה ƒֹל הֲק ֹלַק
? רּוחַק ב ַּ̂ק מַק

ן! ּכֵ

ע ּכֹובַק הַק ו¿ ם ƒי ּמַק ֵמהַק ıחּו
יָכה ƒֹל הֲק ֹלַק ם ƒי ֹלַק עֲק ּנַק הַק ו¿

ם& ƒי מַק ּב¿

ָטָנה. י¿ ַק ּ̃ ּבַק



ּדֹורֹות הַק ִסּפּור

ָחָננֹוב ֶאֹלָחָנן

ָהִאיׁש ן ָרטַק ֹלָּמה

ְּכִדי ָיֹרֱק ֶּדֶגֹל ֵמִניף ְנְּדֱקר, ּקֹומַק ּבַק ָזֱקּוף

ְּבעֹוִד י, חֹורַק ֶׁשֵּמאֲק ְנֱקים ּטַק הַק ֶאת ֵּון ֹלכַק

ָהֶרֶכב. ת ְּבִׁשְמׁשַק אֹוֶחֶזת ָהַאֶחֶרת ָיִדי

ע ָּפגַק ָּפָגז ִּדיר. אַק ִּפיצּוץ ע ִנְׁשמַק ע ֹלֶפתַק

ְוִרֵּסֱק ֶׁשִּלי ְנְּדֱקר ּקֹומַק ּבַק ְיִׁשיָרה ְּפִגיָעה

ֶמְטִרים, ְׂשרֹות עַק ְפִּתי הּועַק אֹותֹו.

ּגּוִפי. ֶחֹלֱקי ְּבָכֹל ֵמְרִסיִסים ָּפצּועַק

ֶאת ִדִּתי ִאּבַק 9א ֶּפֹלא הַק ְרֵּבה "ֹלמַק

ְנֱקים ּטַק הַק ֶאת ְעִּתי ָׁשמַק ָּכָרִתי. הַק

ֹל עַק ְבִּתי ָׁשכַק י. ֵאֹלַק ָסמּו6 ָּמׁש מַק ִרים ּדֹוהֲק

ְּבאֹוָתם ע, ּוֹלֶפתַק ָּדם, ׁשֹוֵתת ָהָאֶרץ,

ְּפִניִמי: ֱקֹוֹל ְּבמֹוִחי ִהִדֵהִד ח, ֶנצַק ִרְגֵעי

ָאָרן?9א ר מַק ָמה, יֹוִדעַק ָּתה ְואַק ֵּלֹל!'. ִהְתּפַק 'מֹוָרֹלה,

ָרִציִתי, ָּכֹל-ּכ6ָ ת. ַאחַק ְּתִפָּלה ִפּלּו אֲק ר ֹלֹומַק ְעִּתי ָיִדַק

ְוֵאי6... אֹוְמִרים ָמה ְעִּתי ָיִדַק ְו9א

ָּתה אַק ֶׁשָּלנּו: ּדֹורֹות הַק ֵּבין ֶהְבֵּדֹל הַק ִּנְרֶאה ּכַק "ְוֶזה

ָרָצה; 9א 6 אַק ֵּלֹל, ֹלִהְתּפַק ִד ֵּכיצַק ע ֶׁשָּיִדַק ֹלִדֹור ּי6ָ ׁשַק

ע ָיִדַק 96א אַק ֵּלֹל, ֹלִהְתּפַק ֶׁשָרָצה ֹלִדֹור ּי6ָ ׁשַק ִני אֲק ְוִאּלּו

ִד"... ֵּכיצַק

ְּדָמָמה ְּדָבָריו. ֶאת ִסֵּים ר-אֹון ּבַק י ָמְרְּדכַק

ִּכי ָחׁשּו ּכֻקָּלם ּנֹוְכִחים הַק ָּבאּוֹלם. ִהְׂשָּתְרָרה

ֶׁשֹל ָאְפיֹו ֶאת ָּנה ְמׁשַק ּזֹו הַק ָהִאיִׁשית ָהֵעִדּות

ֶנֶעְתֱקּו ִּכי ִהְרִּגיׁש ְצמֹו עַק אּו ֹלַק ב ָהרַק . ָהֵארּועַק

ָּכֹל ֶאת ְמיַקֵּתר ֶּזה הַק ִּסּפּור הַק ְוִכי ִמִּפיו, ִּמִּלים הַק

ר-אֹון ּבַק ֶאֹל ִנּגַקׁש הּוא ר... ֹלֹומַק ֶׁשִּתְכֵנן ְּדָבִרים הַק

ְצְּבצֹות ְמבַק ּוִדָמעֹות ְּגׁשּות, ְּבִהְתרַק ָיִדֹו ֶאת ץ ְוֹלחַק

ֵעיָניו. ְּבָזִוית

ֱקם ִּביָמה הַק ִמן ֹלֶרִדת ִים ְּׁשנַק הַק ֶׁשָּפנּו ֱקִדם ֶרגַקע

ּוֵפאֹות ְּגִדֹוֹלה ִּכָּפה ֹלֹראׁשֹו ָצִעיר, ֶּגֶבר ָּבאּוֹלם

ֹראׁשֹו. ִצֵּדי ִמְּׁשֵני ֹלְׁשֹלֹות ִמְׁשּתַק בֹותֹות עֲק

ֱק "רַק ָהִאיׁש, ר ָאמַק ִמְתָּפֵרץ", ִני ֶׁשאֲק "ְסֹליָחה

ָאָרן". ֹלָמן זַק ֶׁשֹל ֶנְכּדֹו ִני ֶׁשאֲק ר ֹלֹומַק ָרִציִתי

ִניָבתֹו, עֲק ֶאת ֵהיִטיב אּו ֹלַק ִיְׂשָרֵאֹל-ֵמִאיר ב ָהרַק

'ָון ָאֱקִדְמיַקת ֹלאּוֹלַקם ְוִנְכנַקס ְעּתֹו ִמְגּבַק ֶאת ִיֵּׁשר

ְּבנֹוֵׂשא ִסיְמּפֹוְזיֹון את ֹלֱקרַק ִים, ִּבירּוָׁשֹלַק ֹליר'

ֶאת ס ָּתפַק ְּכָבר ָּקָהֹל הַק ְיהּוִדית. ֶּזהּות ְוהַק ר ֹּנעַק הַק

י ָמְרְּדכַק ר מַק , ִּוּכּוחַק ֹלַק ִמיתֹו עֲק ב ָיׁשַק ּומּוֹלֹו ְמֱקֹומֹו,

ֵבר חֲק וַק ְּבִמּלּוִאים ּלּוף-ִמְׁשֶנה אַק ר-אֹון, ּבַק (מֹוָרֹלה)

ר. ֹלֶׁשָעבַק ְּכֶנֶסת

ָהָעְנֱקה ְּדָבָריו, ֶאת ְּבמֹוחֹו ֵּדר ְמסַק ב ָהרַק ְּבעֹוִד

ִעָּמֶכם ְח9ֱק ֹלַק "ְרצֹוִני ר-אֹון. ֹלּבַק ִּדּבּור הַק ְרׁשּות

ח ָּפתַק ִּׁשִּׁשים", הַק ְׁשנֹות ע ְּבֶאְמצַק ֹלי ע ֶׁשֵארַק ֵארּועַק

ְסּפֹוְרט ת ֱקבּוצַק ֶׁשֹל ָּסע ֹלמַק ְפִּתי "ִהְצָטרַק ר. ְוָאמַק

ֶזה ָיִמים ְּבאֹוָתם ּמֹוָעצֹות. ֹלְבִרית-הַק ִיְׂשְרֵאֹלית

ְּגׁשּו ִהְתרַק מֹוְסֱקָבה ְיהּוִדי ֹּדֶפן. יֹוֵצא ֵארּועַק ָהָיה

ֹלְפֹּגׁש ְוִצּפּו ִמִּיְׂשָרֵאֹל, ָּמם עַק ְּבֵני ְרֵאה ֹלמַק ְמאֹוִד

ְּכֶנֶסת. הַק ְּבֵבית ָּבת ְּבׁשַק אֹוָתם

ֶאֹל ִמֶּפה ָמֹלא ְּכֶנֶסת הַק ֵּבית ָהָיה ָּבת ׁשַק ת "ִּבְתִפּלַק

ְּתִפָּלה ְוהַק ִּכּפֹות, בּוֵׁשי חֲק ָּבאּו ְּסּפֹוְרָטִאים הַק ֶּפה.

ִּבֱקִריַאת 9א-ְנִעיָמה. ֱקִרית ּתַק ֱקְרָתה ְוָאז ֵהֵחָּלה.

ּתֹוָרה, ֹלַק ֹלֹות עֲק ֹלַק ְּסּפֹוְרָטִאים הַק ִד ַאחַק ן ְזמַק הֻק ּתֹוָרה הַק

ֹלָּיה ָהעֲק ת ִּבְרּכַק ֶאת ע ָיִדַק 9א ֶׁשָהִאיׁש ְוִהְתָּבֵרר

ְחֱקן ּׂשַק הַק ְמאֹוִד. ְמִביִכים ְרָגִעים ָהיּו ֵאֶּלה ּתֹוָרה. ֹלַק

ְפְּתעּו הֻק ְּמֱקֹוִמִּיים הַק ְּיהּוִדים ְוהַק ְוִנְכֹלם, ֹּבׁש ָחׁש

ֹלֹות עֲק ֹלַק יֹוִדעַק ֶׁשֵאינֹו ִיְׂשָרֵאֹל ֵמֶאֶרץ ְיהּוִדי ֹלְראֹות

ּתֹוָרה. ֹלַק

ִּבים רַק ִאיִׁשים ָּבָאֶרץ. ְסָעָרה חֹוֹלֹל "ָהֵארּועַק

ָּצִעיר הַק ּדֹור הַק ֶׁשֹל ִנּתּוֱקֹו ח ֹלֹנכַק ְעזּועַק זַק ִהִּביעּו

ֵאת ֶאת גֹור חֲק הַק ִמן ֵּלץ ֹלחַק ִנִּסיִתי ְּיָמִנית הַק

ֵּתר ֹלִהְסּתַק ׁשּוָחה ְחֹּפר ֹלַק ֹלנַקּסֹות ְּכִדי ִפיָרה, חֲק הַק

ֶאת ֹצר עֲק ֹלַק ְצִּתי ּמַק ִהְתאַק ְּׂשָמאֹלית הַק ּוְבָיִדי ְּבתֹוָכּה,

ֹחֶסר ְׁשִּתי חַק ִים... מַק עֲק ּפַק ֹלִּתי ִנְכׁשַק ָּדם. הַק ֶׁשֶטף

ְעִּתי ָׁשמַק ִּפְתאֹום ֹלֹלִּבי. ֹלְזֹחֹל ֵהֵחֹל ֵיאּוׁש אֹוִנים.

[=ֱאֹמר ֶעֶּפעס ָזאג "ִזיַאָמה, ֱקֹוֹל: ְּבתֹוִכי

ֱקם ִמָּיִד ָבֹל אֲק ן"... ְּזמַק הַק ֶזה ֵּלֹל... ִהְתּפַק ֶּׁשהּו]... מַק

ִמִּגיֹל ... ָצבּועַק ִּתְהֶיה ַאֹל "ִזיַאָמה, ֵׁשִני: ֱקֹוֹל

ִּניחַק ִמְּלהַק ֹלָּת ְוָחִדַק ֹעֶרף ֹלֹו ִהְפֵניָת ע-ֶעְׂשֵרה ְׁשבַק

ִנְזָּכר ָּתה אַק ֹלֹו ָזֱקּוֱק ָּתה ְּכֶׁשאַק ְוָכֵעת ְּתִפִּלין,

ֹלִּתי. ּלַק ִהְתּפַק 9א ֵאֹליו?". ֵּלֹל ֹלִהְתּפַק

חֹוֵזר 'ֵאיֶנִּני ִחּנּו6, הַק ר ׂשַק ִסֵּים ָּתה?', אַק "'ֵמִבין

ֹלי ָחׁשּוב ּוְבָכֹל-ֹזאת, ִמּכ6ָ. ִני אֲק ָרחֹוֱק ִּבְתׁשּוָבה.

ְּב"ֶחִדר" ִדִּתי ֹלמַק ִני אֲק ֹלֹוא הֲק ִּכיר. ֶׁשּיַק ע, ֵיִדַק ר ֹּנעַק ֶׁשהַק

ְּצִעיִרים, הַק ֵהם, ְעִּתי. ָיִדַק ּוֹלָפחֹות ּוִביִׁשיָבה,

ְמאּוָמה!'. יֹוִדִעים ֵאיָנם

ִהְׂשָּתְרָרה ֶחִדר ּובַק ְּדָבָריו ֶאת ִסֵּים ָאָרן ֹלָמן "זַק

ְרצֹוִני ִדֹוִני, אֲק ֹלֹו: ְרִּתי ָאמַק ֶרגַקע ר ֹלַאחַק ְׁשִתיֱקה.

ִאיִׁשי. ִסּפּור Kֹל ֵּפר ֹלסַק

.1956 ִּבְׁשנַקת ֱקִדׁש, ע ִמְבצַק ְּפרֹוץ ִעם ָהָיה "ֶזה

ְבִּתי ִנּצַק ֶעֶרב ת ִּבְׁשעַק ְנֱקים. טַק ְּגִדּוִד ֵּקִד ְמפַק ָהִייִתי

ֹלֵצאת רֹוִצים ְחנּו נַק אֲק ָּבא, "אַק

נּוִנים. חֲק ְּבתַק ְׁשִּתי ִּבּקַק ְרֱק!", ּפַק ּלּוָנה ֹלַק

ּגַקם ְּנָנה ִהְתחַק ָּקָׁשה!", ְּבבַק "ֵּכן,

ַאף ָׁשם ָהִיינּו "9א רּוִתי, חֹוִתי אֲק

ם!". עַק ּפַק

ָּבא אַק ר ָאמַק ִמֶּכם", ֵּקׁש ְמבַק ִני "אֲק

ִמֶּמִּני ֵּקׁש ֹלבַק ְפִסיֱקּו "הַק , ָרגּועַק ְּבֱקֹוֹל

ְּקׁשּו ְּתבַק ִאם ִּכי ְרֱק, ּפַק ּלּוָנה ֹלַק ֹלֹלֶכת

ִיֱקֶרה? ָמה – ת..." ַאחַק ם עַק ּפַק עֹוִד

ם עַק ּפַק עֹוִד ְּקׁשּו ְּתבַק "ִאם – ְכנּו ִנִדרַק

ַאְסִּכים!". ִני אֲק ת, ַאחַק

אי ּדַק ְּבוַק "ָאז ִּבְצחֹוֱק. ְצנּו ָּפרַק

רּוִתי ְוגַקם ְרִּתי ָאמַק ׁשּוב!", ֵּקׁש ֶׁשְּנבַק

ְסָּכָמה. ְּבהַק ְּבֹראָׁשּה ָנה ִהְנהֲק

ְוֱקא "ּדַק ָּבא. אַק ר ָאמַק ְנֵין", "ְמעַק

ָּפר ְמסֻק ן, ּנַק ָוֶאְתחַק , ָּׁשבּועַק הַק ת ְּבָפָרׁשַק

ְפִסיֱק ֶׁשּיַק ֹלֹמֶׁשה ר ָאמַק ֵּׁשם ֶׁשהַק

ִּכי ֹלָאֶרץ, ֹלִהָּכֵנס ֵאֹליו ֵּנן ֹלִהְתחַק

ֵּׁשם הַק ת ַאחַק ְּתִפָּלה עֹוִד ֵּלֹל ִיְתּפַק ִאם

ָּקָׁשתֹו!". ֹלבַק ֵיָעֶנה

עֹוִד ֵּלֹל ִהְתּפַק 9א ֹמֶׁשה ֹלָּמה "ָאז

ְהִּתי. ָּתמַק ת?", ַאחַק ם עַק ּפַק

"ִּכי ָּבא, אַק ִהְסִּביר ִהיא", ִּסָּבה "הַק

ֹלֶאֶרץ ִיָּכֵנס ֹמֶׁשה ֶׁשִאם ר ָאמַק ֵּׁשם הַק

ָיֱקּומּו 9א ִּמִדָּבר הַק ּדֹור ִיְׂשָרֵאֹל,

ֹלבֹוא... ֹלָעִתיִד ֵּמִתים הַק ִּבְתִחּיַקת

ִעם ֹלִהָּׁשֵאר ֶהֱעִדיף ֵּבנּו רַק ֹמֶׁשה

ָּלה!". ֹלְגאֻק ֶׁשִּיְזּכּו ִד ּוִבֹלבַק ּדֹורֹו,

ֵאיזֹו ְרָהִרים. ְמהֻק ֱקנּו, ָׁשתַק

ֵּבנּו רַק ֹמֶׁשה ֶׁשֹל ֶנֶפׁש ְמִסירּות

ָּבּה ָהָאֶרץ ֹל עַק ֵּתר ֹלוַק ֶׁשִהְסִּכים

ּכ6ָ... ָּכֹל ֱק ָחׁשַק

מֹוִסיף", אִוויְטׁש ִמְּליּוּבַק ִּבי "ָהרַק

ר ָאמַק ֹלֹמֶׁשה ֱק "ֶׁשרַק ָּבא, אַק ִהְמִׁשי6

אּוֹלם עֹוִד, ֵּלֹל ֹלִהְתּפַק 9א ֵּׁשם הַק

ָועֹוִד עֹוִד ֵּלֹל ֹלִהְתּפַק ָעֹלינּו ּיֹום, ּכַק

ָּתבֹוא!". ָּלה ְּגאֻק ֶׁשהַק ִד עַק ֶהְפֵסֱק, ְּבֹלי

ְּדָאז, ִחּנּו6 הַק ר ׂשַק ִדּות. ּיַקהֲק הַק ֵמֶעְרֵכי

ְּדָבִרים ִהְׁשִמיעַק ָאָרן, (ִזיַאָמה) ֹלָמן זַק

ִים ְׂשָפתַק ס ְּבמַק ֵּפֱק ִהְסּתַק ְו9א נֹוֱקִבים,

ּתֹוִדָעה ִׁשעּוֵרי ֵּסִד ֹלמַק ֱקָרא ֶאָּלא

ֵּסֶפר הַק ָּבֵּתי ְּבָכֹל ְיהּוִדית

ְעיֹון ָהרַק ְוָאֵכן, ָּבָאֶרץ. ְכִּתִּיים ְמֹלַק ּמַק הַק

ֱקִציִבים ּתַק ּגֻקְּיסּו ְוִגיִדים, עֹור ם ֱקרַק

ָּתְכִנּיֹות. ָכנַקת הֲק ּבַק ֹל ְוהּוחַק

ֱקִצין ְׁשִּתי ִׁשּמַק ָיִמים "ְּבאֹוָתם

ִחּנּו6 הַק ר ׂשַק "ֹל. הַק ְּבצַק ָהָראִׁשי ִחּנּו6 הַק

ר ָאמַק ֹלָכּה הֲק ּוְבמַק ֹלְפִגיָׁשה, אֹוִתי ִזֵּמן

ֵּבית הּוא "ֹל הַק צַק ִּכי בּות הֲק ְּבִהְתֹלַק

ִחּנּו6 הַק ֱקִצין ִני, אֲק וַק ָּבָאֶרץ ְּביֹוֵתר ָּגִדֹוֹל הַק ֵּסֶפר הַק

6 רַק עֲק מַק ֹלָהִכין י ָעֹלַק ֵּכן ֹל עַק ֹלֹו. הֲק ְמנַק ָהָראִׁשי,

ִד ּוִמְׂשרַק ְיהּוִדית, ּתֹוִדָעה ְּבנֹוֵׂשא ְרָצאֹות הַק

ָאָרן, הֹוִסיף ִהיא, ָּטָרה ּמַק הַק ֹזאת. ֱקֵצב ְיתַק ִחּנּו6 הַק

ְׁשנֹות ֶאת ָׁשִנים ָׁשֹלֹוׁש ְּבתו6ֹ יַקְׁשֹלים ָּיֹל חַק ֶׁשָּכֹל

ֶׁשּלֹו. ֶחֶסר הַק

אֹוִתי הֹוִתיר ִחּנּו6 הַק ר ׂשַק ֶׁשֹל ִּנְרָּגׁש הַק "ְנאּומֹו

ְמָנם אֻק הַק ָּדִתי? ָׂשה עֲק נַק ִחּנּו6 הַק ר ׂשַק ְוִכי ְמָׁשֳעָׁשע.

ְחֹׁשׁש ֹלַק ְתִחיֹל מַק ְוָהִאיׁש ֶׁשּלֹו, ֶאת עֹוֶׂשה ִּגיֹל הַק

ֹלֹו ְבִּתי ֵהׁשַק ָהֱאֶמת? ם ְּבעֹוֹלַק ֶחְׁשּבֹון הַק ן ּתַק מַק ִמְּפֵני

ְּנִביִאים?'... ּבַק ָׁשאּוֹל גַקם 'הֲק ִּבְׁשֵאֹלה:

'ַאֹל ר: ְוָאמַק ָּבטֹו מַק ֶאת י ֵאֹלַק ֵהיִׁשיר ִחּנּו6 הַק ר "ׂשַק

ִּבְׁשנַקת :Kֹל ֵּפר סַק אֲק ִּבְתׁשּוָבה... ְרִּתי ֶׁשָחזַק ְחֹׁשב ּתַק

ָהִייִתי ָהִראׁשֹוָנה, ָהעֹוֹלם ִמֹלֶחֶמת ְּבֵעת ,1917

ֱקָרב ִּבְׂשִדה ָהִיינּו ֶאָחִד יֹום ָהרּוִסי. ָּצָבא ּבַק ָּיֹל חַק

ָהִיינּו נֹוָרא. ָּדִמים ץ ֹלֶמְרחַק ֶׁשֶּנֱהפַק6 ַאְכָזִרי,

ּוְבֹלי ֶסה חֲק מַק ְּבֹלי רּוָׁשה, חֲק ִדָמה אֲק ֹל עַק ׂשּוִפים חֲק

ִהְפִציָצה ֶּגְרָמִנִּיים ֱקָרב ְמטֹוֵסי ת ֱקַק הֲק ְוֹלַק ִמְסּתֹור,

ְּבִמְטָוח. ְרָוִזים ּבַק ְּכמֹו ָהִיינּו אֹוָתנּו.

ֶיֶר6 ֶאת ֵּלחַק ְמפַק ִד חַק ְּכֵאב ְׁשִּתי חַק "'ִּפְתאֹום

ְּבָיִדי ָהֶרֶגֹל. ִמן ץ ָּפרַק ָּדם ֱקּלּוחַק ֶׁשִּלי. ְׂשֹמאֹל

ְסִביב ָּבה ֶׁשָּנסַק ְסִּפית ּכַק ִּבְתִביָעה ֹלִדין-ּתֹוָרה ִמְּפָרג "ֹל רַק הֲק ּמַק הַק ֶאֹל ָנִׁשים אֲק ְׁשֵני ָּבאּו ם עַק ּפַק

ֵהֵחֹל ְּצִדִדים. הַק ִד ַאחַק ת ֹלטֹובַק ֱק ּוָפסַק נֹוֵתיֶהם עֲק טַק ֶאת ב ָהרַק ע ָׁשמַק ְזהּוִבים. ַאְרָּבָעה

ב. ָהרַק ְּכֶנֶגִד ְמכֻקָּבִד ִּבּטּוי9א ִהְׁשִמיעַק ְוַאף ֹלְרֹטן ִּדין ּבַק ְפִסיִד ּמַק הַק

ֶזה, ִאיׁש ָּבא ָיִמים ָׁשבּועַק "ֹלְפֵני ב: ָהרַק ֶאת ֹלִמיִדים ּתַק הַק ִד ַאחַק ָׁשַאֹל ָנִׁשים ָהאֲק ְּכֶׁשָּיְצאּו

ּׁשֹור ֶׁשהַק ֱק ָּפסַק ב ְוָהרַק בּורֹו, עֲק ט ֶׁשִּנְׁשחַק ׁשֹור ֶׁשֹל ְׁשרּותֹו ּכַק ֹל עַק ֹלְׁשאֹוֹל ְּבִמֱקצֹועֹו, ָּצב ֱקַק ֶׁשהּוא

ְו9א ְכָנָעה ְּבהַק ִּדין ֱק-הַק ְּפסַק ֶאת ֱקֵּבֹל ָאז ְוִהֵּנה, ְזהּוִבים. ִמִּׁשים חֲק ְפִסיִד ֹלהַק ֹלֹו ם ָּגרַק ּוְבכ6ָ ָטֵרף

ִד?!". ָהֵכיצַק ִד. ִּבֹלבַק ְזהּוִבים ַאְרָּבָעה ִּבְׁשִביֹל ב ָהרַק ֶאת ּוִבָּזה ן ָרטַק ָּתה עַק ְוִאּלּו ִמָּלה. ר ָאמַק

ֹל ִּבְגֹלַק ֶאָּלא ְזהּוִבים, ַאְרָּבָעה ִהְפִסיִד ֶׁשהּוא ֹל ִּבְגֹלַק רֹוֵטן ֵאינֹו "הּוא ר: ְוָאמַק ב ָהרַק ִחּי6ֵ

ָּבֶהם"... ָזָכה ֵברֹו ֶׁשחֲק

ָבר ִדָ ּום ׁ̆ ּיֹום, הַק ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

י. ƒ̇ י ƒׂ̆ ָע ֹלֹא ֹו˙, ׂ̆ עֲק ֹלַק י ƒּ̇ נ¿ נַק כ¿ ƒּ̇ ֶׁ̆

י ƒנ אֲק ן& מַק ּז¿ הַק ֶא˙ י ƒּ̇ ז¿ ּבַק ז¿ ƒּב ם ָ̇ ס¿

יֵמי ƒּב י ƒּ̇ ƒא ֶיה ה¿ ƒי ָמה יֹוִדעַק ֹלֹא ָבר ּכ¿

. ׁ̆ ָיֵא מ¿ ׁ̆ ּמָ מַק ים& ƒא ּבָ הַק ה ָׁ̆ פ¿ חֻק הַק

ָנכֹון! ה ּזֶ ֶׁ̆ ה ּמָ ּכַק ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

ֹוֶרה ּ̃ ֶׁ̆ ָמה ּיּו˜ ƒִד ּב¿ ֶזה ֵרי הֲק

ֹלֹו. ּכֻק ָרֵאֹל ¿ׂ̆ ƒי ם עַק ֹל¿ ו ָׁ̆ כ¿ עַק

יֹלה ƒפ ּנ¿ הַק יֹום הּוא ָאב ּב¿ ָעה ¿ׁ̆ ƒּ̇

ָריו חֲק אַק ִד ּיָ ƒּומ ר, ֵ̇ יֹו ּב¿ ִדֹוֹל ּגָ הַק

ֹל ֶׁ̆ יֹום הּוא ֶׁ̆ ָאב ּב¿ ט"ו יעַק ƒּג מַק

ה. ָ ּׁ̆ ִדֻק ¿̃ ּו יָחה ƒמ ¿̂

ּוט ׁ̆ ּפָ ה ָּ̇ אַק ֵהֹל, ּבָ ƒּ̇ ֹל אַק י: ƒר ָׂ̆

ֶיה ה¿ ƒּ̇ ּזֹו ֶׁ̆ יט ƒֹל ח¿ הַק ֹל¿ יך¿ ƒר ָ̂

ים ƒּ̇ ƒע ֹל¿ ה'. ּיָ ƒֹל עֲק ֶֹ̂רך¿ ֹל¿ יִדה ƒר 'י¿

א ֵ̂ יֹו ָאִדם ֶׁ̆ ֵני פ¿ ƒֹל רֹובֹו˙, ¿̃

ִד עַק ַ̂ק חַק ֵ̃ ֹלֹו הּוא ה ָ̂ י ƒר יָמהֹל¿ ƒִד ָ̃

ם ּגַק ך¿ ּכָ נּוָפה. ¿ּ̇ ם ֵׁ̆ ֹל¿ חֹוָרה אֲק

ֹלנּו ׁ̆ ֵי ים ƒָעמ פ¿ ƒֹל ים, ƒּי חַק ּבַק

יֵני ƒמ ֹל ּכָ ים ƒֹור˜ יֹלֹו˙', ƒפ 'נ¿

ֹלֹא אֹו ים ƒר עֲק ַ̂ק מ¿ ים ƒָבר ִד¿

יא ƒה ָמה ָחכ¿ הַק ים. ƒֹלח ¿̂ מֻק

אי ִדַק וַק ּב¿ יֹלה, ƒפ ּנ¿ הַק ן ƒּמ ֶׁ̆ יט ƒֹל ח¿ הַק ֹל¿

ו, ָׁ̆ כ¿ עַק ֹל ָׁ̆ ָמ ֹל¿ יָחה! ƒמ ¿̂ יעַק ƒּג ַּ̇ק

ב ֹ ׁ̆ ח¿ ַ̇ק ו¿ ָך, מ¿ ¿̂ עַק ם ƒע ב ֵׁ̆ ֵּ̇ ם ƒא

ֶא˙ ז ּבֵ ז¿ בַק ֹל¿ ָך ֹל¿ מּו ר¿ ּגָ ּבֹו˙ ƒס ֵאיֹלּו

ֹל עַק יט ƒֹל ח¿ הַק ֹל¿ ֹל ּוכַק ּ̇ – ן מַק ּז¿ הַק

ים ƒמ ּיָ הַק ֶא˙ ֹפך¿ הֲק ַּ̇ק ֶׁ̆ י˙ ƒנ כ¿ ָּ̇

ים ƒֹלח ¿̂ מֻק ים, ƒיֹל ƒיע ƒֹל ים ƒא ּבָ הַק

ָחִד! יֻק מ¿ ƒּב ים ƒטֹוב ו¿

ּוֹו˙ ַ̃ק ֹל¿ ˜ רַק ֹלנּו ר אַק ¿ׁ̆ ƒנ י: ƒינ ƒּפ

אֹו˙, ר¿ ƒֹל ה ּכֶ ז¿ ƒנ ֵהר ֵהר-מַק ּמַק ֶׁ̆

ִדֹוֹלה ּג¿ הַק יִדה ƒר ּי¿ הַק ֵרי חֲק אַק ֵאיך¿

ה ּיָ ƒֹל ָהעֲק יָעה ƒּג מַק ֹלּו˙ ּגָ הַק ֹל ֶׁ̆

ה. ֹלָ אֻק ּג¿ הַק ֹל ֶׁ̆ ִדֹוֹלה ּג¿ הַק

ֵּמׁש ְּמׁשַק הַק ְּביֹוֵתר, ׁשּוִבים חֲק הַק ע ֶּטבַק הַק ֵּבי ְׁשאַק ִמּמַק ֶאָחִד הּוא ֶּפָחם הַק

ֶאֶנְרְגָיה. ת ָפֱקַק הֲק ֹלַק

ָּבֹעֶמר "ג ְוֹלַק ּקּוְמִזיץ הַק ִמְּמִדּורֹות ֹלָמָׁשֹל, ִּכיִרים מַק ָאנּו אֹותֹו – ֶּפָחם: סּוֵגי ְׁשֵני ָּיִמים ���ֱקַק ����

ָׁשֹחר ֹחֶמר נֹוָצר ֶחֹלֱקי, ְּבֹאֶפן ִנְׂשָרף אֹו ֵּמם ִמְתחַק ֵעץ ֶׁשר אֲק ּכַק ֹחֶרף. ּבַק ּבֹוֵער הַק ֵּביִתי הַק ֵמָהָאח ְוגַקם

ּבֹו, ִּׁשּמּוׁש ּבַק ְמִעיִטים מַק ּיֹום ּכַק 6 אַק ָּסֱקה ֹלהַק ֹחֶמר ְּבתֹור ּבֹו ֵּמׁש ֹלִהְׁשּתַק ִהְרּבּו ם, עַק ּפַק נַקֱקּבּוִבּיֹות. ֹל עַק ּבַק

ִּנְמָצא הַק ָׁשֹחר אֹו חּום אֹוְרָגִני ע ֶסֹלַק הּוא – ְיָערֹות... ְסִּפיֱק מַק ֵאין ְּכָבר ֶׁשָּבעֹוֹלם �����ֵּכיָון ����

ֶּפָחם ֶׁשּבֹו. ְחָמן ּפַק הַק ּמּות ּכַק ִּפי ֹל עַק ת עַק ִנֱקּבַק ֵאיכּותֹו ִדָמה. ָהאֲק ְּבֹעֶמֱק

ְּפֹלִדה, ְוהַק ְרֶזֹל ּבַק הַק ִׂשּיַקת עֲק ְּבתַק ֶּגֹלם ְּכֹחֶמר ֵּמׁש ְמׁשַק ָהֶאֶבן

ְוִכיִמיֱקֹלים. ְּדֹלֱקים ִמיֵני ִמֶּמּנּו ּוְמִפיֱקים

ִדָמה, ָהאֲק ְּבֶבֶטן בֹואֹו, חֲק מַק ִמְּמֱקֹום 'מֹוִציִאים' ֶּפָחם הַק ֶאת

ָהעֹוֹלם. ֵבי חֲק ְּברַק ְּפזּורֹות הַק ֶּפָחם הַק ְּבִמְכרֹות


