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מאשמה נֱקי

ְׁשֵני ֶאת ֹלָהִביא ְּדחּוִפים ָיְצאּו ָהָרִצים

ְּבֱקֶצר ְמִּתין מַק �ֶּמֹלֶ הַק ְּבעֹוִד ֵמָאֳהֹלם ְּנָעִרים הַק

ָּצפּוי... הַק ִמן ֵהר מַק ָׁשבּו ֵהם � אַק , רּוחַק

�ֶּמֹלֶ ְוהַק ִּדְּוחּו ְּבָאֳהֹלם", ֵאיָנם ְּיֹלִדים "הַק

ֱקֹוֶרה ָמה "יּוֹליּוס, ָׁשִד. חֲק ּבַק ּבֹוָתיו ּגַק ֱקֵּמט

ֹּפה?".

,"�ֶּמֹלֶ הַק ְסֹליָחה, ֶאה, ר.. ּׂשַק הַק ֵמִבין, "ֵאיֶנִּני

ְצִמי ְּבעַק ִני אֲק "ֵהן ָחִד. ְּמפֻק הַק ֵּקִד ְּמפַק הַק ְמֵּגם ִהְתגַק

ִעם ֶׁשָּקָרה ָמה ֵרי ַאחֲק ֹלֵצאת, ֹליֶהם עֲק ְרִּתי ָאסַק

ֶאת � ָנׁשַק ְוֵתֶכף ר, ֹלֹומַק ֵהֵחֹל ָּבֹליְסְטָרא"... הַק

ָהָיה ֶאְפָׁשר ִאי ְּכָבר ֶׂשה עֲק ּנַק הַק ֶאת � אַק ְׂשָפָתיו..

ֹלֵחֱקר ֹלֶרִדת ָּתה עַק ִּבֵּקׁש ְסָינּוס ַאְסּפַק ֹלָהִׁשיב.

ָהֱאֶמת!

"ֱקָרה .�ֶּמֹלֶ הַק ֵהִבין :א ָּבֹליְסְטָרא?", "הַק

ָהָיה :א ֶּׁשהּו מַק ְוִכי ָּבֹליְסְטָרא? הַק ִעם ֶּׁשהּו מַק

ְסָינּוס ַאְסּפַק ֹּבֱקר?", הַק ְפָּגָזה הַק הַק ִעם ּׁשּוָרה ּכַק

ָּבט מַק ֶהָעֹלּוב ֵּקִד ְּמפַק ּבַק ע ְוָתֱקַק ֱקִדיָמה ן ָרכַק

ִמֶּמִּני ְסִּתיר מַק ָּתה אַק "יּוֹליּוס, רֹוֵׁשף:

ָּכֹלָתה ִּכי ח נֹוכַק ָהרֹוָמִאי ֵּקִד ְּמפַק ְוהַק ֶּׁשהּו?!" מַק

...�ֶּמֹלֶ הַק ֵמֵאת ָהָרָעה ֵאֹליו

ְפָּגָזה הַק ֶׁשהַק ִהיא ָהֱאֶמת ִהיא... "ָהֱאֶמת

ֶאָּלא ת.. חַק ְצֹלַק מֻק ָהְיָתה ָאֵכן ֹּבֱקר הַק ְּגִדֹוֹלה הַק

ִמָּמה ׁשֹוָנה ָהְיָתה ְחֹמֶׁשת ּתַק ֶׁשהַק ֶׁש..

ָהָיה ּׁשֹוֵמר הַק ֶׁשָּגיּוס הּוא ָהִעְנָין ּנּו... ֶׁשִּתְכנַק

ָמה ְּבָכֹל ָאֵׁשם ֶׁשהּוא ִּנְרֶאה ְוכַק ִׁשּכֹור

� אַק ְּברֹו ְּבִדַק ֵּלף ִהְתעַק ט ִּכְמעַק יּוֹליּוס ֶׁשָּקָרה"...

ֱקָרה, "ּוָמה ְמאֹוִד. ִד עַק רּוחַק ר ֱקצַק ָהָיה �ֶּמֹלֶ הַק

ִמֵהר ְויּוֹליּוס ָעֹליו, ָׁשַאג ְּכָבר!", ֵּפר סַק

ף ּכַק הַק ֶאת ִמֵּלא "הּוא :�ָנמּו ְּבֱקֹוֹל ֹלָהִׁשיב

ָהֹאֶכֹל"... ן ְחסַק ִמּמַק ב ֶׁשָּגנַק ָכֹל אֲק מַק ְּבִדְבֵרי

ְּנצּוָרה?!" הַק ִים ְירּוָׁשֹלַק ֶאֹל ֶׁשְּיִריֶתם ָמה "ְוֶזה

ָאְזָניו. ע ֹלִמְׁשמַק ֶהֱאִמין ְסָינּוס:א ַאְסּפַק

":א ָחֹלּוׁש. ְּבֱקֹוֹל יּוֹליּוס הֹוִדה "ְּכ...ֵּכן",

ְענּו".. ָיִדַק

ָּגיּוס?". "ְוֵהיָכן

ֶאֹל ָהֹאֶכֹל ִעם ָעף .�ֶּמֹלֶ הַק ִדֹוִני אֲק "ֵמת,

ִים"... ְירּוָׁשֹלַק

ִנִדָהם. ָּבט מַק ֵּקִד ְּמפַק ּבַק ע ָּתֱקַק ְסָינּוס ַאְסּפַק

י.. ִמּדַק יֹוֵתר ְוִדְמיֹוִני מּוָזר ע ִנְׁשמַק ִּסּפּור הַק

ֵאין ֶזה, יּוֹליּוס ִּכי ְּבֹלּבֹו, ִנֵּקר ָעמּום ָׁשִד חֲק

ָריּות! ַאחֲק ֹחֶסר ָּכֶזה ְּכָברֹו.. ּתֹוכֹו

"זֹו ֵברֹו. חֲק ֶׁשֹל ֹלעֹו ְּבצַק ְרֵּפֱק מַק ע ָּתֱקַק ִּגִדעֹון

ְּגׁשּות... ְּבִהְתרַק ׁש ֹלחַק ֶׁשָּלנּו", ְּמנּות ִהְזּדַק הַק
יבוא המשך

ְּיֹלִדים הַק צֹוִפים ְּצָבִאי, הַק ָהֹאֶהֹל ֹלֱקְפֹלי ִד עַק ִמּבַק �������	


אי ּכַק זַק ֶּבן יֹוָחָנן ָּבן רַק ֵּבין ִהיְסטֹוִרי הַק ִּמְפָּגׁש ּבַק ח ְּבֶמתַק

ְסָינּוס. ֹלַאְסּפַק

ר ּׂשַק הַק ְּבֹאֶהֹל ָׂשְרָרה ִגיִגית חֲק ְּתחּוָׁשה

ְסָינּוס.. ַאְסּפַק �ֶּמֹלֶ הַק ְסֹליָחה: – ְסָינּוס ַאְסּפַק

ֶׁשֹל ְרִעיָׁשה ּמַק הַק הֹוִדָעָתּה ע ִהָּׁשמַק ִעם

ר ִנְבחַק ְסָינּוס ַאְסּפַק ִּכי ָהרֹוָמִאית ת חַק ִּמְׁשֹלַק הַק

ְצמֹו עַק ִּׂשְמָחה הַק ן תַק חֲק ֱק רַק רֹוָמא. ֹלֱקיָסרּות

ֹל עַק ּנַק הַק אּוף! ְׁשֹלָמה.. ֵאיָנּה ִׂשְמָחתֹו ִּכי ָחׁש

ֶאת ֹלתֹוָכּה ְׁשִחיֹל ֹלהַק ְצֹליחַק מַק ִני אֲק �ֵאי ּזֹו! הַק

ם. עַק ְּבזַק ב ָחׁשַק ֶׁשִּלי?! ָהֶרֶגֹל

"ָיִביאּו ׁשּוב. ִאְכֵזב :א אי ּכַק זַק ֶּבן יֹוָחָנן ָּבן רַק

ּוְכֹלֹל; ְּכֹלֹל ְּבבֹו ְמחַק Dְֵאינ ֶׁשר אֲק ִאיׁש Dֹלָפֶני ָנא

Dֹל ְבָטח מֻק ְוָאז, ֵּגז.. ִּתְתרַק אי ּדַק ּווַק ְּבָפָניו ִּביט ּתַק

ְוגַקם ,Dִמִּלְּב ִיְתּפֹוְגגּו נּוג עֲק ּתַק ְוהַק ִּׂשְמָחה הַק ִּכי

ִּטְבִעִּיים".. הַק ֶּדיָה ֹלְממַק ָּתׁשּוב Dְגֹל רַק

ֶּבָחָכם ְּבִהְׁשָּתאּות ִהִּביט ְסָינּוס ַאְסּפַק

ְּתׁשּובֹות הַק ִּבְפֵני ָהעֹוֵמִד ָּדָבר Dֹל ֵאין ְּיהּוִדי. הַק

ֶאת ֹלנַקּסֹות ְוֶהְחֹליט ָרָצה, עֲק ְּבהַק ב ָחׁשַק ֶׁשּלֹו..

ָּפָנה הּוא "יּוֹליּוס!", ּוִמָּיִד. ֵּתֶכף 'ָּפֶטְנט' הַק

ח ֶׁשָּנכַק 'ָּבֹליְסְטָרא' הַק ּכֹוחַק ֵּקִד ֹלְמפַק ְמָרה ְּבחֻק

ִמיֶׁשהּו ִמָּיִד ֹלי ֵּׂשג "הַק ִּמְפָּגׁש. ּבַק הּוא ַאף

ֹהֶגן, ּכַק אֹוִתי ְרִּגיז ֶׁשּיַק ָּכֶזה ֶאָחִד ִמּׂשֹוְנַאי..

ְמִּתין!". מַק ִני אֲק ָּברּור?

ָהֹאֶהֹל, ף ְּכנַק ת חַק ִמּתַק ִרְבָצם ִמְּמֱקֹום ּגַקם

ֵּקִד ְּמפַק הַק ִנְׁשָטף ִד ֵּכיצַק ְבִחין ֹלהַק ְּיֹלִדים הַק ָיְכֹלּו

ָּפָניו. ֹל עַק ֵהיֵטב ָתה ִנְראֲק ְמצּוֱקתֹו ֱקָרה. ֵזָעה

ֶנה חֲק ּמַק הַק ֶׁשֹל ֹלּבֹו ְּבֹלב ָּכאן, ִיְמָצא ֵהיָכן ְוִכי

ְסָינּוס?". ַאְסּפַק ֵמאֹוְיֵבי ִמיֶׁשהּו ָהרֹוָמִאי,

ָּבט מַק ֹלָהִעיף ִנָּסה ְחּתֹו, ּדַק ְּבפַק ֵּגֵרִד הּוא

הֹוִעיֹל. ֹל:א , ָּקׁשּוחַק הַק ֹלּכֹו מַק ִּבְפֵני ֵּנן ִמְתחַק

ֵעיָניו ִצְמֵצם ְסָינּוס ַאְסּפַק ָּבֹאֶהֹל. ָׂשְרָרה ְּדָמָמה

ָּפָניו... ָזְרחּו ע, ֹלֶפתַק ְוָאז, ֹלְתגּוָבתֹו ְוִהְמִּתין

ְּבֶהְחֹלט! ..!�ֶּמֹלֶ הַק ְסֹליָחה, ֵּקִד... ְּמפַק הַק "ֵּכן,

ִנְמָצִאים ִים! ְׁשנַק ִאם ִּכי ֶאָחִד, ֱק רַק ְו:א

ֱק ֶׁשרַק צּוִפים, חֲק ְיהּוִדִּיים ְיֹלִדים ְׁשֵני ֶנה חֲק ּמַק ּבַק

ֶאת ֹהֶגן ּכַק ְיעֹוֵרר ֶּוה, ְמֱקַק ִני אֲק ְּפֵניֶהם, ְרֵאה מַק

..."�ֶּמֹלֶ הַק ֶׁשֹל ָמתֹו חֲק

ְׁשֵני ֹלּבֹות ֶאת ֹלְפָתה ֱקָרה ֵאיָמה

נֹוָרא.. ִמְפֶנה ֵאיֶזה ְּצִעיִרים. הַק ְּתִרים ִּמְסּתַק הַק

ֹלִהָּׁשֵאר ֹלֵצאת? ְכָׁשו? עַק ׂשֹות עֲק ֹלַק ָמה

בֹוא? חֲק ּמַק ּבַק

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ְרִציִנית ִׂשיָחה ֹלי ָהְיָתה ּיֹום הַק

ְתָחֹלה, הַק ּבַק ֵבִרים. חֲק ָּמה ּכַק ִעם

בּות הֲק ְּבִהְתֹלַק ְרנּו ִסּפַק ְׁשנּו, ְּכֶׁשִּנְפּגַק

ָויֹות חֲק הַק ּוְׁשַאר ִּטּיּוֹלים הַק ָּכֹל ֹל עַק ֹלֶזה ֶזה

רֹוִנים: ָהַאחֲק ָּׁשבּועֹות ּבַק ֵמֶהם ֶׁשֶּנֱהֵנינּו

ָיִמים"; ֹלְׁשֹלֹוָׁשה ת ֹלְצפַק ְענּו ָנסַק ְחנּו נַק "אֲק

ֵמָאֵמִריֱקה ּדֹוִדים ְחנּו ֵארַק ְחנּו נַק אֲק "וַק

ִני אֲק "וַק ָהָאֶרץ"; ָּכֹל ֶאת ֹלֶהם ְרנּו ְוִהּכַק

ְמיֻקָחִד"... ִים מַק ֹל ּפַק מַק ָרִאיִתי

ר ָאמַק ֱאֹלּוֹל", ֹחִדׁש ְתִחיֹל מַק ְכָׁשו "ְועַק

ִׁשיִמי. ִּפְתאֹום

ִיץ, ֱקַק ְיֵמי ֶׁשֹל ִּליָזה ָהעַק ִויָרה ָהאֲק

ֹחִדׁש ֶׁשֹל ְרִציִנית ִויָרה אֲק ּבַק ֹלּה ְּלָפה ִהְתחַק

ֱאֹלּוֹל.

ָויֹות חֲק הַק ִמָּכֹל ֹלְׁשֹּכחַק �ָצִרי "ָאז

ְפָּתֹלי. נַק ָׁשַאֹל ְרנּו?", ֶׁשָעבַק

ֶׁשֹל ָּטָרה ּמַק "הַק ִּיים. חַק ֱק ָּפסַק :א", "ִּבְכֹלֹל

ּוֶמֶרץ, ּכֹוחַק ֹלנּו ֹלֵתת ִהיא ָהֵאּלּו ָויֹות חֲק הַק

ְּכִפי ֱאֹלּוֹל ֹחִדׁש ֶאת ֵּצֹל ֹלנַק ֹלנּו ְזרּו ֶׁשּיַקעַק

."�ֶׁשָּצִרי

ת ֹלִׂשְמחַק ֹלִהְתּכֹוֵנן ֹל ֶׁשּנּוכַק ְּכִדי "ָנכֹון,

ְׁשמּוֹלי. ִהְפִּתיעַק ,"!�ֶׁשָּצִרי ְּכמֹו ּתֹוָרה

ּכֻקָּלנּו ָׁשַאֹלנּו ּתֹוָרה???", ת "ֹלִׂשְמחַק

ֹליֹום ָּׁשָנה, הַק ֹלֹראׁש ְנָּת ּוַק "ִהְתּכַק ִד. יַקחַק

ִּכּפּור"...

ָּטָרה ּמַק הַק ָבֹל "אֲק ְׁשמּוֹלי. ֵהִׁשיב "ָנכֹון",

ֶאֹל ֶׁשָּלנּו ִהְתֱקְרבּות הַק ֶׁשֹל ּסֹוִפית הַק

ָּיִמים ְוהַק ֱאֹלּוֹל ֹחִדׁש �ֹלֹאֶר ֵּׁשם, הַק

ֵּׁשם ֹלהַק ְּגִדֹוֹלה הַק ִּקְרָבה הַק זֹו ּנֹוָרִאים, הַק

ִנְרֱקִד ְחנּו נַק ְּכֶׁשאֲק ּתֹוָרה, ת ְּבִׂשְמחַק

ּתֹוָרה הַק ִעם ּוְבִׂשְמָחה בּות הֲק ְּבִהְתֹלַק

ְּקִדֹוָׁשה". הַק

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

יך¿ ƒר ָ̂ י ƒנ אֲק ה. ָּ̃ מֻק עֲק ָיה ¿ׁ̆ ֻ̃ק אן ּכָ י ƒֹל ׁ̆ ֵי
ָיה ּסּוג¿ ּבַק נֹוֶסֶפ˙, ָמָרא ג¿ ƒּב הּו ֶ ּׁ̆ מַק ִדֹ˜ ב¿ ƒֹל

˙ ּיַק ƒׁ̆ ר¿ ּפַק יֹלה ƒח ¿̇ ƒה ּבֹו ֶׁ̆ ּיֹום ּבַק י ƒּ̇ ִד¿ ֹלמַק ּה ָ̇ אֹו ֶׁ̆
ֹלם" ע¡ ּנֶ הַק ֶסף ּכֶ הַק

ֶסף, ּכֶ הַק ם ƒע ּפּור ƒּס הַק ֵמָאז
ּמּוִד. ƒֹל ּבַק ז ּכֵ רַק ¿̇ ƒה ֹל¿ ר ֵ̇ יֹו י ƒֹל ה ֶׁ̆ ָ̃
ּומּוָזר.. ֹלֹל מ¿ אֻק ּפּור ƒס ֵאיֶזה

יֹלּו˙ ƒמ 'ּג¿ ˙ ּ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
ֶסף ּכֶ הַק ֶטֶפ˙ עֲק ומַק ֹזא˙ זֹוֵכר ֵאינֹו מּוֵאֹל ¿ׁ̆ ב ָהרַק 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

ִדֹוֹלה. ּג¿ ˙ֹו ָׁ̆ ּובּו ֶסף, ּכֶ הַק ֶא˙ יר ƒז ח¿ הַק ֹל¿ ֹל יֹוס¿ ר' ׁ̆ ֵ ּ̃ ּבַק ¿̇ ƒמ ֹוָרה ּ̇ ין ƒִד ּב¿ ָמָרא" ּג¿ הַק י ּפֵ ִדַק ין ּבֵ ֶר˙ ֶּ̇ ַּ̇ק ס¿ ƒמ

ָמ..ה???
ֶזה? ָמה�

אֹוי" אֹוי"
יר. ƒז ֶהח¿ הּוא ָנכֹון,

ִּביֱקרֹו... ָחֵפץ ֵאינֹו ֶּמֹל� הַק 87

אֹוי" י, ƒֹל יא ƒֵהב ֹל יֹוס¿ ר'

רֹוֵפא? ֹל¿ ָרא ¿̃ ֶא י ƒנ אֲק
י" ִדַק ƒמ ׁ̆ ּגֵ רַק ¿̇ ƒּ̇ ֹל אַק

ֶפה! ָ̃ ה ֶ̂ רֹו י ƒנ אֲק ם ּגַק א, ּבָ אַק

ָחה, מ¿ ƒׂ̆ ּב¿
ָך" ֹל¿ ין ƒָאכ י ƒנ אֲק

ֶפה? ָ̃ ה ּמָ ּכַק

ים" ƒר ָ̃ יּו ה¿ ƒּי ֶׁ̆ ו¿ ן. ּכֵ

ֹלֹא י ƒנ אֲק ֶפה, ָ̃ י ƒֹל ּב¿
ֹלֹו. ֶׁ̆ ם עַק ּטַק הַק ֶא˙ אֹוֵהב

ר? ּכָ סֻק יא.ו¿ ƒר ּבָ ֹלֹא ֶזה

ֹכֹלָחֹלב? ֹלא¡ ה ֶ̂ רֹו י ƒנ אֲק
ֶכף. ֵּ̇ י ƒר ָׂ̆ ּב¿

ם? ƒי מַק ˜ רַק ָאז ָכאן ֹל¿ ָרא ¿̃ ּו ֵהר מַק ֹלך¿
ֵהר!! מַק ֹל� יֹוס¿ ר' ֶא˙



ְיִרּיֹות ָׁשֹלֹוׁש

ְּיבּוִסי הַק ְוָנה רַק אֲק

ֵּבִד ֹלכַק ָצִרי� ְיהּוִדי

ֶּבן-ָמֶות – ֵּכם ֶׁשִּמְתחַק ִמי ְּכִמים. ִמְתחַק

ִּבי. ָהרַק ֹל עַק ִאֵּים הּוא!",

ֹלָוה ּׁשַק הַק ִּבי. ָהרַק ֶׁשֹל ְּבָפָניו ָזע :א ְׁשִריר

:א ָּתה עַק ִד עַק ֹליֶהן עֲק ְנסּוָכה ֶׁשָהְיָתה

ְפּתֹוֵרי ּכַק ֶאת ח ָּפתַק הּוא ִהְתּפֹוְגָגה.

ִּפיִדים ְּכֹלַק רֹות ּבֹועֲק ִים ּוְבֵעינַק ְמִעיֹלֹו,

ֹלירֹות ָיכֹוֹל ָּתה אַק "ִהֵּנה, ָּקִצין: ֹלַק ר ָאמַק

ָּבת!". ְּבׁשַק ֶאְחֹּתם ָּכאן!:א ִּבי

ָרְטטּו ָהרּוִסי ָּקִצין הַק ֶׁשֹל ְׂשָפָתיו

� ָּדרַק ֶאֱקָּדחֹו, ֶאת ף ָׁשֹלַק הּוא ס. עַק ִמּכַק

ָזע. ְו:א ָנע ֶׁשIא ִּבי, ָהרַק ֹלֵעֶבר ְוִכְּונֹו אֹותֹו

ִים מַק עֲק ּפַק ם, עַק ּפַק ָיָרה הּוא ֶהִדֱק. ּבַק � ָמׁשַק ָּקִצין הַק

ְוָׁשֹלֹוׁש.

ְוֱקא ּדַק ָּבֱקעּו ְּכֵאב ֱקֹות עֲק זַק ָעְמּדֹו. ֹל עַק ר נֹותַק ִּבי ָהרַק

ִּבי, ֵמָהרַק ְרֵחֱק :א-הַק ִד ֶׁשָעמַק ׁשֹוֵטר ֶׁשֹל ִמִּפיו

ֹלֶעְברֹו. ָּקֹליעַק הַק ז ִנּתַק ִמְסּתֹוִרית �ּוְבִדֶר

ָּקִצין הַק ֹלְרֹעִד. ֵהֵחָּלה ָּבֶאֱקָּדח ָהאֹוֶחֶזת ָּיִד הַק

ְוִהְסִמיֱקּו ֶהְחִוירּו ּוָפָניו ֶאֱקָּדחֹו ֶאת ט ָׁשמַק

ץ ָּפרַק ע ֹלֶפתַק ִּפיו. ְּבָזִוית הֹוִפיעַק ִד עַק רַק ֹליפֹות. חֲק

ֱקִדֹוׁש... ִּבי "רַק ׁש: ֹלחַק ָּסֱק ּוְמרֻק ָּטע ְמֱקֻק ּוְבֱקֹוֹל ִּבְבִכי,

ְיהּוִדי!". ִני... אֲק ּגַקם ֹלי... ח ְסֹלַק ָאָּנא

ְּבֵעיָניו ּוִבִדָמעֹות ִּדיֱק ּצַק הַק ְגֹלי ֹלרַק ֹל ָנפַק הּוא

ִּכי ְּסֹלֹו, ֹלחַק ִנָּסה ָּתה עַק ֶׁשֶּזה ִּבי, ָהרַק ֹלְפֵני ֵּנן ִהְתחַק

ָּגָעה ֵּקׁש", ֶׁשְּתבַק ָּכֹל "ֶאֱעֶׂשה ָׂשיו. עֲק מַק ֹל עַק ֹלֹו ח ִיְסֹלַק

ְּתִפָּלה ן ֹלִמְניַק Dֹל ֶאִדַאג – ִּתְרֶצה "ִאם ִּבְבִכי.

ּנֹוָרִאים". הַק ָּיִמים הַק ִּבְתִפּלֹות ּתֹוָרה ּוֹלֵסֶפר

ִּבי ָהרַק ֵהִׁשיב ֹלׁשֹוָפר", ֹלי ֹלִדֹאג Dֶּקְׁש בַק "אֲק

ֹלְפֵני נֹוָרָאה ׁשּות חֲק ִהְתרַק ֵאְרָעה :א ְּכִאּלּו ְּבֶׁשֱקט,

ָחִדים. אֲק ְרָגִעים

את ֹלֱקרַק � אַק ֹזאת, ִהִּׂשיג ֵמֵהיָכן ע ָיִדַק :א ִאיׁש

ָּכֵׁשר ׁשֹוָפר ִּבי ֹלרַק ָּקִצין הַק ִסֵּפֱק ָּׁשָנה הַק ֹראׁש

ְּדִרין. ֹלְמהַק
באמת') 'ֹלעבִדך הספר (עֹל-פי

– ְּמִדיָנה!" ּבַק ָהָראִׁשי ב ָהרַק ֶׁשִּתְהֶיה "ְרצֹוֵננּו

ִּׁשֹלטֹון הַק ְנִציג ֹלָפָניו ֶׁשִהִּניחַק ָּצָעה הַק הַק ֹזאת

ְּברּוְסָיה. ּסֹוְבֶיִטי הַק

ְטֶבְרְסֱקי, -ֶהִׁשיֹל עַק ַאְבָרָהם-ְיהֹוׁשֻק ִּבי רַק ֶׁשֹל ָּפָניו

ָמה ִמָּיִד ֵהִבין הּוא ָנְפֹלּו. ְכנֹוְבֱקה, ִמּמַק ָהַאִדמֹו"ר

ִנְּסָתה ָהֵהם ָּיִמים ּבַק ּזֹו. הַק ְּנִדיבּות הַק חֹוֵרי ֵמאֲק עֹוֵמִד

ִּבֹּקֶרת הַק ת ָעְצמַק ֶאת ְפִחית ֹלהַק ּמֹוָעצֹות ְּבִרית-הַק
ג- ּצַק מַק ִּציג ֹלהַק ִּבֵּקׁש ִּדּכּוי הַק ִׁשֹלטֹון ָרב. עֲק ּמַק ּבַק ֶנְגָּדּה

ֵמֹחֶפׁש ֶנֱהִנים ְּיהּוִדים הַק ָהֶאְזָרִחים ֶׁשְּלִפיו ָׁשְוא

ִמֶּׁשָּלֶהם. ָראִׁשי ב רַק ֹלֶהם ֵיׁש ְוַאף ָּדת,

ְרִמית, ּתַק הַק ִעם ָּלה ְּפעֻק ֵּתף ֹלׁשַק ֵמֵאן ָהַאִדמֹו"ר

ֶאת ֹלְרֹּדף ִּׁשֹלטֹונֹות הַק ֹל עַק ֹלָהֱקֹל מּוָרה אֲק ֶׁשָהְיָתה
ֵּבין- הַק ְּקִהָּלה הַק ֶאת ְׁשִּתיֱק ּוֹלהַק ְּמִדיָנה ּבַק ִדּות ּיַקהֲק הַק

":א ִׂשיחֹו. ֹלַאְנֵׁשי ר ָאמַק ב", רַק "ֵאיֶנִּני ִּמית. ֹלאֻק

ָראִׁשי". ב רַק ֵּמׁש ֹלׁשַק ֹל אּוכַק

ְנִעיָמה. ְּברּוחַק ְכְנעֹו ֹלׁשַק ְּפֱקיִדים הַק ִנּסּו ְּתִחָּלה ּבַק

ְּבֵתאּוֵרי ְוִהְפֹליגּו ֹלֹו, ָאְמרּו ,"Dָֹּכמו ב ְּברַק ֹלנּו י "ּדַק

ְפֱקיִד. ּתַק הַק ֶאת ָעֹליו ֵּבֹל ְיֱקַק ִאם ֹלֹו ָּצפּוי הַק ְגמּוֹל ּתַק הַק

ִמְׂשָרה ת ָּצעַק הַק ּוְמצּוֱקה, ֹעִני ֶׁשֹל ָיִמים ְּבאֹוָתם

ּוָמזֹון ָצמּוִד ְׂשָרִד ֶרֶכב ָּוח, ְמרֻק ִית ּבַק ְבִטיָחה ּמַק הַק

ֶּתה. ְמפַק ֹלֹום חֲק ְּבֶגִדר ָהְיָתה ע ְּבֶׁשפַק

ף. ּסַק הַק ֹל עַק ָּצָעה הַק הַק ֶאת ָּדָחה ִּבי ָהרַק � אַק

ׁשּוב ֵאֹליו ָּפנּו ֵהם ׁשּו. ִהְתָיאֲק :א ִּׁשֹלטֹונֹות הַק

ן ְזמַק הֻק ְּבֵסרּובֹו, ָהַאִדמֹו"ר ּוְכֶׁשִהְתִמיִד ָוׁשּוב,

ְצמֹו. ּוְבעַק ִּבְכבֹוִדֹו ְרּבּות ּתַק הַק ר ׂשַק ֵאֶצֹל ֹלְפִגיָׁשה

ְּבֶמֶתֱק ְוֵתֵאר ִּׁשְכנּועַק הַק ְּבִנְסיֹונֹות �ִהְמִׁשי ָּלה הַק

ְּבָכֹל � אַק ָהַאְכָזִרִּיים, ָהִעּנּוִיים ִמן ִד ָׂשרַק ְּבֵנס ֱק ְורַק

ִאיׁש. ִהְסִּגיר הּוא:א ָחתּום. ִּפיו ָהָיה ֵעת אֹוָתּה

ֹלֹו ָעְרכּו ְכִניעֹו, ֹלהַק יַקְצֹליחּו ֶׁשIא ְּכֶׁשֵהִבינּו

ְּבִסיִּביר ָּגֹלּות ְׁשנֹות ָחֵמׁש ָעֹליו ִנְגְזרּו ּובֹו ִמְׁשָּפט

ִּבֹלִּתי-ְרצּוָיה". "ִאיִׁשּיּות ֱהיֹותֹו ת ְׁשמַק ְּבאַק

ִּבי ָהרַק ׁש ִנִדרַק ֹלִסיִּביר ּבֹואֹו ר ֹלַאחַק ֱקָצר ן ְזמַק

ֹל ֹּנהַק הַק ֹל-ִּפי עַק ֶּקה-ֶּגה-ֶּבה, הַק ְּבִמְׂשְרִדי ֹלִהְתיַקֵּצב

ֹראׁש-ֹחִדׁש ָּבת, ְּבׁשַק ָחֹל �ִרי אֲק ּתַק ֶׁשהַק ֶאָּלא . ָּקבּועַק הַק

ָּבת ּׁשַק הַק ֶאת ֵּלֹל ֹלחַק ּמּוָבן ּכַק ֵסֵרב ִּבי ְוָהרַק ֱאֹלּוֹל,

ֹלֹו. ְּגׁשּו ֶׁשהֻק ְּטָפִסים הַק ֹל עַק ְחֹּתם ְוֹלַק

ְפָּתִעים, ּמֻק הַק ְּפֱקיִדים ֹלַק ר ָאמַק ּיֹום", הַק ָּבת "ׁשַק

ְוֶאְחֹּתם". ְיֹלה ּלַק ּבַק ָאׁשּוב ְחֹּתם. ֹלַק ֹלי "ָאסּור

ָּתה ֶׁשאַק Dֹל "ָיִדּועַק ְׂשֵטָמה. ְּבמַק ּבֹו ִהִּביט ָּקִצין הַק

ְּבבּוז. ָׁשַאֹל ְּבִסיִּביר?", ִנְמָצא

ֶׁשּלֹו. ֹל עַק ִּבי ָהרַק ִד ָעמַק ּיֹום", הַק ֶאְחֹּתם ":א

ְּבגֹוֹלה ֹל ִנְתֱקַק :א ֶׁשֵּמעֹוֹלם ֶהָהמּום, ָּקִצין הַק

ָּבא ָּלה הַק ָעֹליו. ֶּנה ְּממֻק הַק ֶאת ִהְזִעיֱק ָּכֶזה, ְרָבן סַק

ֶׁשֶעֶצם ֵאיְמָתִנִּיים, ְּכֹלִבים ִּבְׁשֵני ְמֹלֻקֶּוה

ֵאיָמה. ֵהִטיֹלה נֹוְכחּוָתם

:א ְוֹלֵכן ְּיהּוִדים, הַק ֶאְצֹלנּו, ת-ֱקִדׁש ּבַק ׁשַק ּיֹום "הַק

ֹלָוה. ְּבׁשַק ִּבי ָהרַק ִהְסִּביר ֶאְחֹּתם",

:א ְּבִסיִּביר, "ָּכאן, ם. עַק ִמּזַק ח ָרתַק ֶּנה ְּממֻק הַק

ּלֹון ֵמחַק ְׁשֱקיף מַק ְּבעֹוִדי ֶאָחִד, יֹום

ָּדִוִד ֶאת ָרִאיִתי ּמֹוִרָּיה, הַק ר ְּבהַק ֵּביִתי

ִמְתֱקְרִבים ֹלָיתֹו ּוָפמַק ִיְׂשָרֵאֹל �ֶמֹלֶ

ֹלְפֵני ֵויִתי חֲק ְוִהְׁשּתַק ָיָצאִתי ֹלֵביִתי.

ָׁשַאֹלִּתי. ָזִכיִתי?", ֶּמה "ּבַק .�ֶּמֹלֶ הַק

ֹּגֶרן", הַק ֶאת Dִמְּמ ֹלֱקנֹות "ָּבאנּו

ִמְזֵּבחַק ּבֹו "ְוִנְבֶנה .�ֶּמֹלֶ הַק ָּדִוִד ר ָאמַק

ָּגִד ְיִדי ֹל עַק ֵּויִתי ֶׁשּצֻק ְּכִפי ֵּׁשם, ֹלהַק

ָּנִביא". הַק

ְרִּתי, ָאמַק ְּבִחָּנם!", ֹּגֶרן הַק ֶאת "ֶאֵּתן

ֶאת ֹלֱקנֹות ֵּקׁש ִהְתעַק �ֶּמֹלֶ הַק ָּדִוִד � אַק

ָזָהב! ִׁשֱקֹלי ְּבֵׁשׁש-ֵמאֹות ח ֶּׁשטַק הַק

ְנִּתי ִהְבחַק ְוִהֵּנה ְּׁשֱקֹלים, ּבַק ְטִּתי ִהּבַק

ֶזה ׁשֹוִנים ִנְרִאים ְטְּבעֹות ּמַק ֶׁשהַק

ֵמאֹותֹו ָיְצאּו ֶׁשֵהם ִנְרֶאה :א ִמֶּזה.

ִצֵּין ָּדה", חַק "ַאְבָחָנה ְמֹלאָכה. ֵּבית

אֹותֹו ְּכֶׁשָּׁשַאֹלִּתי ִּגְזָּבר הַק ִחֹלֱקָּיהּו

ָּזָהב הַק ִׁשֱקֹלי "ֶּבֱאֶמת, .�ּכָ ֹל עַק

ָהָאֶרץ, ְצוֹות ֱקַק ִמָּכֹל ֶנֶאְספּו

ֵׁשֶבט". ִמָּכֹל ְׁשֱקֹלים ִמִּׁשים חֲק

ְמֹלָכה ּמַק "הַק ְהִּתי. ָּתמַק ,"? ּדּועַק "מַק

ֵּבץ ֹלֱקַק ֶׁשְּצִריִכים �ּכָ ָּכֹל ִנָּיה עֲק

ֹלֵבית ח ֶׁשטַק ֱקִנּיַקת בּור עֲק ְנִדבֹות

ִּמֱקָּדׁש?". הַק

ָעִׂשינּו � "אַק ִחֹלֱקָּיהּו. ר ָאמַק ":א",

ֵּׁשם הַק ִצּוּוי ֶאת ֵּים ֹלֱקַק ְּכִדי �ּכָ

ר ֶנֱאמַק ְרֵאה ת ְּבָפָרׁשַק ּתֹוָרה. ּבַק

ֹלְהיֹות �ָצִרי ִּמֱקָּדׁש הַק ֵּבית ֶׁשְּמֱקֹום

ֹלה חֲק ּנַק הַק ְוִאּלּו ִׁשְבֵטיֶכם'. 'ִמָּכֹל

ֹלֵכן, ִּבְנָיִמין. ֶׁשֹל ְּבֶחֹלֱקֹו ִנְמֵצאת

ֹלכֻקָּלם, �ּיָ ׁשַק ִיְהֶיה ח ֶּׁשטַק ֶׁשהַק ְּכִדי

ִמָּכֹל בּורֹו עֲק ְׁשֹלּום ּתַק הַק ֶאת ְפנּו ָאסַק

ְּׁשָבִטים". הַק

ֶזהּו ְרִּתי. ֶׁשָּמכַק ֹּגֶרן ּבַק ׁשּוב ְטִּתי ִהּבַק

ֵּבֹל ְמֱקַק ר ֹלֶׁשָעבַק ֶׁשִּלי ח ֶּׁשטַק הַק ֶזה,

ְמֵרי... ֹלגַק ַאֶחֶרת ְׁשָמעּות מַק ָּכֵעת

ְפֱקיִד. ּתַק הַק ֵּמי ְנעַק מַק ֶאת ִים ְׂשָפתַק

ֶאת ֹלִדחֹות ָהַאִדמֹו"ר ִנָּסה ְּתִחָּלה ּבַק

� אַק ֵחִרים, אֲק וַק ָּכֵאֶּלה ְּבֵתרּוִצים ָּצָעה הַק הַק

ִּבי ָהרַק ֵהיִׁשיר ֹלֹלֹחץ, הֹוִסיף ר ּׂשַק ְּכֶׁשהַק

ְּבֶנֱחָרצּות: ר ְוָאמַק ֹלֶעְברֹו ָּבטֹו מַק ֶאת

ְּכמֹו ב רַק ְמָסֵרב: ִני אֲק ּדּועַק מַק Dֹל ר "ֹאמַק

ֹלְהיֹות; מּוָכן ֵאיֶנִּני – ֵפִצים חֲק ֶּתם ֶׁשאַק

– ֹלְהיֹות ָחֵפץ ִני ֶׁשאֲק ְּכמֹו ב רַק ְוִאּלּו

ֹלַאְפֵׁשר!". מּוָכִנים ֵאיְנֶכם

�ִחּיּו הַק ֵּלף ִהְתחַק ְּדָבִרים הַק ע ֹלִמְׁשמַק

ם. עַק זַק ֶרֶׁשת אֲק ּבַק ָּפָניו ֹל עַק ר ּׂשַק הַק ֶׁשָעָטה ֶּׂשה ְּמעֻק הַק

ְּבֶאְצָּבעֹו נֹוֵפף ְּבֹיֱקר", �ּכָ ֹל עַק ֵּלם ְּתׁשַק עֹוִד ָּתה "אַק

ְּבִאּיּום.

ִּׁשֹלטֹונֹות הַק ָסְברּו ָּגִדֹוֹל, הַק ָסם עֲק ּכַק ְמרֹות ֹלַק

ֹלֶהם ִדיָפה עֲק ָהָראִׁשי ב ְּכרַק ָּנתֹו ִּבְכהֻק ּתֹוֶעֹלת ֶׁשהַק

ְּמנּות ִהְזּדַק ֹלֹו ִּציעַק ֹלהַק ֶהְחֹליטּו ֵהם ֵמִחּסּוֹלֹו.

ָּקָׁשה. ּבַק ֹלַק ֹלֵהָענֹות רֹוָנה ַאחֲק

ֵּצי מַק אֲק ֹלמַק ֱקץ ֹלִׂשים ֶהְחֹליט ָהַאִדמֹו"ר
ִד- חַק ֹלֶהם הֹוִדיעַק רֹוָנה ָהַאחֲק ְּפִגיָׁשה ּבַק . ִּׁשְכנּועַק הַק

ָּצָעה!". הַק הַק ֶאת ֵּבֹל ֹלֱקַק ַאְסִּכים ":א ְׁשָמִעית: מַק

ֹלּבֹו ֹלֵעֶבר ִהְצִּביעַק ֶנֱחָרצּותֹו ֶאת ְמִחיׁש ֹלהַק ְּכִדי

ָּכאן ִּבי ְוִתירּו ֶאֱקָּדח ּתֹוִציאּו ִאם ִפּלּו "אֲק ר: ְוָאמַק

ְעִּתי". ּדַק ֶאת ֶּנה ׁשַק אֲק –:א

ִנְׁשְמעּו ְיֹלה, ּלַק הַק צֹות חֲק ֹלַק �ָסמּו ָּבת, ׁשַק ְּבֹליֹל

ִהְתעֹוְררּו ִית ּבַק הַק ְּבֵני ֵּביתֹו. ֶּדֹלת ֹל עַק ְּדִפיֱקֹות

ֶּדֹלת הַק ֶאֹל ֹלֶגֶׁשת ִהְסִּפיֱקּו ְּבֶטֶרם � אַק ָרִדה, חֲק ּבַק

ָׁשִאית. חֲק הַק ִּמְׁשָטָרה הַק ַאְנֵׁשי ִית ּבַק הַק ֶאֹל ִהְתָּפְרצּו

הֹורּו ּוְכֶׁשִּסְּימּו ִית, ּבַק ּבַק ּתֹוֱקָפִני ִחּפּוׂש ָעׂשּו ֵהם

ֹליֶהם. אֲק ּוֹות ֹלִהְתֹלַק ֹלַאִדמֹו"ר

ֱקִׁשים. ִעּנּוִיים ָהַאִדמֹו"ר ָּנה עֻק ָּבִאים הַק ָּיִמים ּבַק

ְּפִעיֹלּות ֹל עַק ֵמיִדע ִמֶּמּנּו ֹלְסֹחט ִנּסּו חֹוֱקָריו

ְּבֶאְמָצִעים, ֹלּו ָּבחֲק ְו:א ְרִּתית, ְחּתַק מַק ְיהּוִדית

ר, מַק ֵסֶבֹל ֹל ָסבַק הּוא ְּבִצינֹוֱק. ְּכֹליָאה ֶזה ּוִבְכֹלֹל

ִמֶּסֹליׁש ְׁשֶמֹלֱקה ִּבי רַק ֶאת ֹלֶהם רּו ָּבחֲק ב, ֹלרַק ְזֱקּוֱקים ֶׁשָהיּו ֹלֱקן, ּבַק ָהִעיר ת ֱקִהּלַק ְּבֵני

ְׁשֶמֹלֱקה, ִּבי רַק ֹלִעיר. ִּגיעֹו הַק יֹום את ֹלֱקרַק ְמֹפֶאֶרת ת-ָּפִנים ָּבֹלַק ֱקַק ְמִכיִנים ֵהם ִּכי ֹלֹו ְוהֹוִדיעּו

ְּכִדי ע, ֶׁשִּנֱקּבַק ּמֹוֵעִד הַק ֹלְפֵני ֹלִעיר ִּגיעַק ּוֹלהַק ֱקִּדים ֹלהַק ֶהְחֹליט ְנְוָתנּותֹו, ְּבעַק ָיִדּועַק ֶׁשָהָיה

ָּבּה. ֹלְׁשהֹות ּוִבֵּקׁש ת ַאחַק ְנָיה ֹלַאְכסַק ִהִּגיעַק ָעָׂשה, �ּכָ ְּמֹפֶאֶרת. הַק ָּפִנים ת-הַק ָּבֹלַק ִמּקַק ֵּמֱק ֹלִהְתחַק

ְּדָרָׁשתֹו ֶאת ב ָהרַק ְּכֶׁשָּנָׂשא ,�ר-ּכָ ַאחַק ָּכבֹוִד. ּבֹו ג ָנהַק :א ִהִּכירֹו, ֶׁשIא ְנָיה ָהַאְכסַק ֹל עַק ּבַק

ּוִבֵּקׁש ִּבִדָמעֹות ָהַאְכְסנַקאי ֵאֹליו ָּבא ֹל. ְוִנְבהַק אי ָהַאְכְסנַק ָרָאהּו ִּמִדָרׁש, ְּבֵבית-הַק ָהִראׁשֹוָנה

ֵּצֹל. ִהְתנַק ָּיאּות", ּכַק אֹותֹו ִדִּתי ִּכּבַק ְוֹלֵכן:א הּוא ִמי ְעִּתי ָיִדַק ":א ְסֹליָחתֹו: ֶאת

:א ִאם � "אַק ִּדיֱק. ּצַק הַק ֱהִׁשיבֹו ִני", אֲק ִמי ְעָּת ֶׁשָּיִדַק ֹל ִּבְגֹלַק אֹוִתי ִדָּת ִּכּבַק :א ִּכי ְבִּתי ָחׁשַק ִני אֲק "וַק

ֵּבִד"... ֹלכַק ְצִריִכים ְיהּוִדי ּוְסָתם – ְיהּוִדי ִּכְסָתם Dְּבֵעיֶני ָהִייִתי ֵרי הֲק אֹוִתי, ְרָּת ִהּכַק

˙ ּבַק ַׁ̆ק ' א˙ רַק ¿̃ ƒֹל א: ּמָ ƒא

ֹלּוֹל, א¡ ׁ̆ ֹחִד ֹל ֶׁ̆ ים' ƒכ ָבר¿ מ¿

ׁ̆ ֹחִד נּו ֹלָ כֻק ֹל¿ ֶחֹל˙ אַק מ¿ י ƒנ אֲק

˙ ּבָ ַק ּׁ̆ הַק ֶׁ̆ ָרט פ¿ ƒּב ! בָֹרך¿טֹוב ּומ¿

: בּועַק ָ ּׁ̆ הַק ˙ ַׁ̆ק ָפָר ּב¿ ָרא ¿̃ ƒנ

ֵניֶכם פ¿ ƒֹל ן ֵ̇ נֹו י ƒָאֹנכ ֵאה "ר¿

ן ֵ̇ נֹו ם ֵ ּׁ̆ הַק ."" ּיֹום ָרָכההַק ּב¿

ָעֹלינּו ו¿ ָרָכה, ּב¿ ֹל ֶׁ̆ ע פַק ֶׁ̆ ֹלנּו

ָראּוי. ּכָ ֶזה ֶא˙ ֹל ֵּ̂ נַק ֹל¿

ֶא˙ יר ƒּכ מַק ֵרי הֲק ה ָּ̇ אַק י: ƒר ָׂ̆

ֹלֹא ם עַק ּפַק ף אַק יא ƒה א, ּמָ ƒא

ים ƒֹל ƒמ ּב¿ ׁ̆ ּמֵ ַּ̇ק ¿ׁ̆ ƒה ֹל¿ אֹוֶהֶב˙

ימֹו˙.. ƒע נ¿ ֹלֹא ו¿ ֹו˙ ׁ̆ ָ̃

¿ּ̇ מ¿ ֹלַק עַק ¿̇ ƒה א, ּמָ ƒא ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

סּו˜ ּפָ ּבַק יָעה ƒּמֹופ הַק ה ֹלָ ƒּמ ֵמהַק

ָרָכה". "ּב¿ ה ֹלָ ƒּמ הַק ֵרי חֲק אַק

ָנה? ּוָ כַק ּב¿ ֶזה

יָרה ƒּכ ז¿ ƒה ֹלֹא א ּמָ ƒא א: ּבָ אַק

ֵרי חֲק אַק יָעה ƒּמֹופ הַק ה ֹלָ ƒּמ הַק ֶא˙

ם ֵ ּׁ̆ הַק ר ֶׁ̆ אֲק ּכַק י ƒּכ ָרָכה", "ּב¿

ָרָכה ּב¿ ֹלנּו ן ֵ̇ נֹו מֹו, ¿̂ עַק ּב¿

ָרָכה ּב¿ י ƒזֹוה – ָיָפה ן ƒי עַק ּב¿
ך¿ ֶ̆ ֹח ֹפך¿ הֲק ֹלַק ּה ָּ̇ יָכֹל¿ ƒּב ֶׁ̆

ם גַק ו¿ טֹוב, ֹל¿ ע רַק אֹור, ֹל¿

ים ƒפּוכ הֲק הַק ים ƒׁ̆ ָ̃ ים ƒָבר ִד¿

ָרָכה. ב¿ ƒֹל – ָרָכה ּב¿ ƒמ

ֶחִד˙ יֻק ּמ¿ הַק ָרָכה ּב¿ הַק א: ּמָ ƒא

בּועַק ָ ּׁ̆ הַק ים ƒֹל ּב¿ ַ̃ק מ¿ נּו ח¿ נַק אֲק ֶׁ̆

יא ƒה ֹלּוֹל, א¡ ׁ̆ ֹחִד א˙ רַק ¿̃ ƒֹל

יא ƒה ֶׁ̆ – ִדֹוֹלה ּג¿ ך¿ ּכָ ֹל ּכָ

ּכֹו˙ ז¿ ƒֹל ָרָכה ּב¿ ם ּגַק ּכֹוֹלֹל˙
ֹפך¿ הֲק ַּ̇ק ֶׁ̆ ֹלָמה, ¿ ּׁ̆ הַק ה ֹלָ אֻק ּג¿ ֹלַק

ֹלֹא-טֹוב, הַק ֹל ּכָ ֶא˙ ח ַ̂ק ֹלֶנ

ֹלא. פ¿ ƒנ ו¿ טֹוב ֹל¿

ִדָמה, ָהאֲק ְּבֶבֶטן ּוְמָפֶרֶכת. ֱקָׁשה בֹוִדה עֲק ָהְיָתה ֶּבָעָבר, ֶּפָחם הַק ְּכִרּיַקת

ְוַאֹלֵפי ֵמאֹות ְּבֶמֶרץ ָעְבִדּו ָּכפּוף, ָּבם ְּכֶׁשּגַק ֵפֹלים, ְוָהאֲק ָּצִרים הַק ִּמְכרֹות ּבַק

ֵּכיָון ע. ֶּסֹלַק ּבַק ְחֹצב ֹלַק ְּפנּויֹות רּו ִיָּׁשאֲק ֶׁשְּיִדיֶהם ְּכִדי ָּפָנס, ְתֱקן מֻק ְוָעֹליו ָמֵגן ע ּכֹובַק ֹראָׁשם ֹל עַק ּכֹוִרים. הַק

ָחֹלּו ֵמֶהם ִּבים רַק ֵעיֵניֶהם. ְמאֹור ׁש ֶנְחֹלַק ֶּׁשֶמׁש, הַק אֹור ֶאת ָראּו :א ּיֹום הַק ְׁשעֹות ָּכֹל �ֶׁשְּבֶמֶׁש

ח. צַק ִויר אֲק ָנְׁשמּו ן:א ְּזמַק הַק ֶׁשֹרב ֵּכיָון ֵמתּו, ַאף ֵמֶהם ִּבים ְורַק ְּתכּופֹות, ֹלִעִּתים

ִמִּסּבֹות ֶׁשר אֲק ּכַק נֹוָסף, ָאסֹון ּכֹוִרים הַק ְּכָפֵרי ֶאת ִד ָּפֱקַק ּבֹות רַק ְּפָעִמים

ֹלים. ּפֹועֲק ְׂשרֹות עַק ְחֶּתיָה ּתַק ְוֱקְבָרה ִמְנָהָרה ִהְתמֹוְטָטה ׁשֹונֹות

ת ּוְבֶעְזרַק ְכֹלֹלים ְמׁשֻק ְּבֶאְמָצִעים ֶּפָחם הַק ְּכִרּיַקת ת עַק ּצַק ִמְתּבַק ּיֹום ּכַק

ִנְכֶרה ֶּפָחם טֹון (!) ִמיֹליַקאְרִד ֹלַאְרָּבָעה ֱקרֹוב ָּכֵבִד. ֶמָכִני ִצּיּוִד

הּוא ֶׁשָּבֶהן ְּמִדינֹות הַק ֶאת ֵּמׁש ְמׁשַק הּוא ָׁשָנה. ִמֵּדי ָּבעֹוֹלם

ּוְסִפינֹות. ָּכבֹות רַק ְיִדי ֹל עַק ֵחרֹות אֲק ֹלְמִדינֹות ּגַקם ָמֳעָבר � אַק ֶנְחָצב,


