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מאשמה נֱקי

ְחִּתי ִהְבטַק ֶׁשר אֲק ֶאת ֶׁשְּל�. ְבֶנה ֹליַק ֹל� ֹלֶ�

ְצָהָרה ְּבהַק ְסָינּוס ַאְסּפַק ִסֵּים ֵּים!", ֱקַק אֲק

ֹלכּוִתית. מַק

ִהִּביט אי ּכַק זַק ֶּבן יֹוָחָנן ָּבן רַק ֵּים. ִהְסּתַק ָהֵרָאיֹון

ֵהם ְּבֵעיָניו. ֹלֶהם ְואֹוֵתת ִּנים, ְּקטַק הַק ֶאָחיו ֶאֹל

ֵנֵצא ר חַק ׁשַק ִעם "ָמָחר ְחָּדו. יַק ָהֹאֶהֹל ִמן ָיְצאּו

ְּבֶׁשֱקט. ר ָאמַק ְבֶנה", ֹליַק ָּבֶרֶגֹל

ּוּו ִנְתאַק ָמה ֶנה. חֲק ּמַק ּבַק רֹון ָהַאחֲק ְיֹלה ּלַק הַק

ֶאת אי ׁשַק חֲק ּבַק ְוֹלְטֹען ֹלׁשּוב ְּיֹלִדים הַק

זֹו ֵהן ֶנֶפׁש.. ֹאֶכֹל ָצְרֵכי ִמיֵני ְּבָכֹל ָּבֹליְסְטָרא הַק

ֵחיֶהם אֲק ֹלַק ֹזר עֲק ֹלַק רֹוָנה ַאחֲק ְּמנּות ִהְזּדַק ֹלֶהם

ֶאְפָׁשִרי. ִּבֹלִּתי ָהָיה ֶזה ָבֹל אֲק ִים. ֶׁשִּבירּוָׁשֹלַק

ְוגַקם ָהֹאֶכֹל, ן ְחסַק מַק ֹל עַק ִד ְפֱקַק הֻק ְּפִדן ֱקַק ׁשֹוֵמר

ֹלְבֹּדֱק ֶהָחִדׁש ֵּקִד ְּמפַק הַק ֵמֵאת ָיְצָאה הֹוָרָאה

ִעם ְועֹוִד, ף.. ּכַק ֶׁשּבַק ְּתכֻקָּלה הַק ֶאת ֶיִרי ֶטֶרם

ּגַקם ֵהם ֵׁשִמים אֲק ִּכי ֹּכֹל הַק ֵיִדעּו ם, עַק ּפַק הַק ִיָּתְפסּו

ב ֹלְׁשּכַק ֵהם ֶנֶאֹלצּו ֵּכן ֹל עַק ּקֹוִדֶמת. הַק ם עַק ּפַק ּבַק

ֹלֱקֹוֹלֹות ִים ִׁשּנַק ְּבֵחרּוֱק ִזין אֲק ּוֹלהַק ְּבֶׁשֱקט

ְּבַאְבֵני ְּגִדֹוֹלה הַק ף ּכַק הַק ֶאת ִנים ּטֹועֲק הַק ָּיֹלים חַק הַק

ָּפָגז. הַק

ֵיפּות ָהעֲק ֶנה. חֲק ּמַק הַק ט ָׁשֱקַק ְיֹלה ּלַק הַק צֹות חֲק ּבַק

ֶאת ִנְצָחה ּיֹום, הַק ְּתֹלאֹות ִמָּכֹל ְּגִדֹוֹלה הַק

ְּיֹלִדים ְוהַק ְיָתה ּבַק הַק ְעּגּוִעים ּגַק ְוהַק ְחָׁשבֹות ּמַק הַק

ָהֹאֶהֹל ף ְּכנַק ֹלְחָים. ֹל עַק ִּדְמָעָתם ִנְרְּדמּו,

ָּדח ּמֻק הַק ָהרֹוָמִאי ֵּקִד ְּמפַק הַק אי. ׁשַק חֲק ּבַק הּוְרָמה

ֱקָטן ֵנר ֶהְחִזיֱק ְּבָיִדֹו ִּבְזִהירּות. ְּפִניָמה ֵהִציץ

ְוהּוא ְפִחיִדים, מַק ְצֹלֹלים ֵהִטיֹלה ְבּתֹו ֹלהַק ֶׁשּׁשַק

הּוא ;א. תּוֹלִּיים. חֲק ִּבְצָעִדים ֹליֶהם אֲק ב ֱקרַק

ָּכאן ;א ְכָׁשו. עַק ;א ָּבֶהם. ֹלְפֹּגעַק ִּבֵּקׁש ;א

ְרֵאה מַק ֶאת ְחֹרת ֹלַק ֹלֹו ָהָיה ָחׁשּוב ֶנה. חֲק ּמַק ּבַק

ֵעת ָיבֹואּו, ָיִמים ן עַק ֹלמַק ְּבִזְכרֹונֹו, ְּפֵניֶהם

ִּנים ְּקטַק הַק ִמן ע ִיָּפרַק ְוהּוא ָנֱקם, יֹום ָיבֹוא

ָּבֶהם ִהִּביט הּוא ֹלֹו. ֶׁשעֹוֹלֹלּו ָמה ֹל עַק ָהֵאֶּלה

ָיִמים עֹוִד ִיְזְּכֵרם ִּכי ָּבטּוחַק ָהָיה ִּכי ִד עַק ֵהיֵטב,

ֶאֹל ם ְוֶנֱעֹלַק ִעֱקבֹוָתיו ֹל עַק ָסב ְוָאז ִּבים, רַק

ָהָיה ;א ְּכָבר ֹּבֱקר ּבַק ֹלָמֳחָרת ְיֹלה. ּלַק הַק

ִים. ֹלירּוָׁשֹלַק ָהֹלַק� ָאְמרּו, ֶנה. חֲק ּמַק ּבַק

ִהְׁשִּכימּו ְנָעָריו ּוְׁשֵני אי ּכַק זַק ֶּבן יֹוָחָנן ָּבן רַק

ת ִּבְתחּוׁשַק ְוָנְטׁשּו ְבִּדיֹל, ֹלהַק ֵהם, ַאף ֱקּום

ָׂשמּו ֵהם ָהרֹוָמִאים. ֵנה חֲק מַק ֶאת ֱקֹלה הֲק

ְבֶנה. ֹליַק ֵמיֶהם עֲק ּפַק
יבוא המשך

ְצֹליחַק מַק אי, ּכַק זַק ֶּבן יֹוָחָנן ָּבן רַק ֶׁשֹל ָצתֹו עֲק ִּבְזכּות �������	


ֵּפר.. ִמְׁשּתַק רּוחֹו ב ּצַק ּומַק ְּׁשִנָּיה הַק ֹלֹו עֲק נַק ֶאת ֹלְנֹעֹל ְסָינּוס ַאְסּפַק

ְבֶנה יַק ֹלי "ֵּתן ֵּקׁש: ּוְמבַק ְּמנּות ִהְזּדַק הַק ֶאת ֵּצֹל ְמנַק יֹוָחָנן ָּבן רַק

ָכֶמיָה". חֲק וַק

ָנה עֲק נַק הּוא ֵּכן. ְּבֹראׁשֹו. ִהְנֵהן רֹוָמא ר ֱקיסַק

ְבֶנה יַק ָּבִעיר ע ִיְפּגַק ;א הּוא ָּקָׁשה. ּבַק ֹלַק

ִּגִדעֹון ָבֹל אֲק ָחׁשּוב, ֶהֵּׂשג ָהָיה ֶזה ָכֶמיָה. חֲק ּובַק

ִים? ְירּוָׁשֹלַק ֹל עַק ּוָמה רּו. עֲק ִהְצטַק ז ּומֹוְנּבַק

ְונֹוְכחּו ָּגִדֹוֹל, הַק ָּבם ְּברַק ח ְּבֶמתַק ִהְתּבֹוְננּו ֵהם

נֹוֶסֶפת.. ָּקָׁשה ּבַק ֵּקׁש ֹלבַק הּוא עֹוֵמִד ִּכי ֹלְראֹות

ְכָׁשו? עַק י אּוֹלַק

ׁשֹוֶׁשֹלת ְמֹליֵאֹל; ּגַק ָּבן רַק ׁשֹוֶׁשֹלת ֹל עַק "ְׁשֹמר

ֵּקיָסר ְוהַק יֹוָחָנן, ָּבן רַק ִּבֵּקׁש ִיְׂשָרֵאֹל!", ְנִׂשיֵאי

ָנה. עֲק נַק

ֹלי רֹוָנה ְוַאחֲק ְׁשֹליִׁשית ָּקָׁשה ּבַק ָּתה, "ְועַק

ֶזה ֵהִציצּו ְּנָעִרים ְוהַק יֹוָחָנן ָּבן רַק הֹוִסיף ֵאֹלי�",

ֶזה ְכָׁשו עַק ח ֶּבטַק ְנִׁשיָמָתם. ֶאת ְוָעְצרּו ָּבֶזה

ִיֱקֶרה..

ִּבי רַק ֶאת ֵּפא ֹלרַק רֹוְפִאים ח ֶׁשִּתְׁשֹלַק ֵּקׁש בַק "אֲק

אי ּכַק זַק ֶּבן יֹוָחָנן ָּבן רַק ר ָמסַק ִים", ֶׁשִּבירּוָׁשֹלַק ָצִדֹוֱק

ְוָחֹלּוׁש "חֹוֹלה רֹוָנה. ָהַאחֲק ָּקָׁשתֹו ּבַק ֶאת

ְוִגִדעֹון ִהְסִּביר, צֹומֹות", ֵמֹרב ִּדיֱק, ּצַק הַק

ָּקם רֻק ֶאת ּבֹוֹלִעים ֹראָׁשם, ִהְרִּכינּו ז ּומֹוְנּבַק

ֶׁשֵהם ְּדָבִרים יֹוָחָנן ָּבן רַק הּוא ֵמִבין ְּבַאְכָזָבה.

צֹוִפּיֹות ְּטהֹורֹות הַק ְוֵעיָניו ְמִביִנים, ֵאיָנם

ְּגֵזָרה? הַק ִנְגְזָרה ִאם הַק ֹלֵמָרחֹוֱק.

ִים ִּבירּוָׁשֹלַק ָׁשם, הּוִבים ָהאֲק הֹוֵריֶהם ֹלֹוא הֲק וַק

ְּנצּוָרה.. הַק

ִּבֱקִׁשיחּות ֵּקיָסר הַק ָּפָנה יּוֹליּוס!", ָּתה, "ְואַק

ִני "אֲק ֹלָעְנׁשֹו. ְכָנָעה ְּבהַק ֶׁשִהְמִּתין ֵּקִד ְּמפַק ֹלַק

ֵּכן ֹל ְועַק ָּתה עַק ִד עַק ָּיִעיֹל הַק ְּבֵׁשרּוְת� ֵּׁשב ִמְתחַק

ְרְּכ� ֹלִדַק ֹלֵ� ָּבֹליְסְטָרא.. הַק ף ּכַק ֹל עַק ִּניְח� אַק ;א

ָּכֹל ע ֵּתִדַק עֹוִד! ֵּקִד ְמפַק ֵאינְ� ֶנה. חֲק ּמַק ֹלַק ִמחּוץ ֶאֹל

ֹליִדי ֱק ְורַק � אַק ְּבָנּה ֶאת ָמְסָרה ִּכי רֹוָמִאית ֵאם

ֹלֵ� ִּתְרֶצה, ְוִאם ֹלכָ�.. ָהְראּוִיים ְּקִדים ְמפַק

ָּתה אַק ּכֹוֵעס ִּכי ָׁשם ֵּפר ֹלסַק ֹל ּתּוכַק ִים. ֹלירּוָׁשֹלַק

ִד ִּתֹלמַק ּכָ� ִדם, עֲק ּבַק ֵּיעַק ֹלסַק ָּתה אַק ֵּקׁש ּוְמבַק י ָעֹלַק

ָּיֹליֶהם, חַק ֵגי ּוִמְנהֲק ִּבּצּוֵריֶהם סֹוִדֹות ֶאת

ֵּקיָסר הַק ּוָפָנה ָׁשב ָּתה", ְועַק ָּדָבר. ְותֹוִדיֵענּו

ְוׁשֹוֹלחַק ִּמי, ֹלעַק חֹוֵזר "ִהְנִני ְּיהּוִדי, הַק ֹלָחָכם

ָּתה, ְואַק ִּבְמֱקֹוִמי. ָּכאן ֵּקִד ֹלפַק ִטיטּוס ְּבִני ֶאת

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

יֹוֵׁשב ִני אֲק ִמי ֹליַקִד יֹוִדעַק ָּתה אַק

;א ִים, ֶאְפרַק ֹליַקִד ;א ;א, ָּׁשָנה? הַק

ֶאָחִד ַאף ֹליַקִד ;א ְוגַקם ְפָּתֹלי, נַק ֹליַקִד

ְּקבּוִעים. ְוהַק ָּכִרים ּמֻק הַק ֵבִרים חֲק ֵמהַק ַאֵחר

ֹלהֹוִׁשיב ֶהְחֹליט ֶׁשָּלנּו ּמֹוֶרה הַק ָּׁשָנה, הַק

ֵמֹראׁש. ע ֶׁשָּקבַק ְמֱקֹומֹות ֵסִדר ֹלִפי אֹוָתנּו

ֹלִמיִד ּתַק ֹליַקִד ּמֹוֶרה הַק הֹוִׁשיב – אֹוִתי

ֶׁשָעְבָרה. ָּׁשָנה הַק ְּבסֹוף ֱק רַק ֵאֹלינּו ֶׁשִהִּגיעַק

ָּכר... מֻק ְו;א ָׁשֱקט ֶיֹלִד

ִני אֲק ִרי, עֲק ּוֹלצַק ְרִּתי. ְרמַק ִהְתמַק ְתָחֹלה, הַק ּבַק

ֱקָצת), ָּמׁש (מַק ִמֶּזה ֶׁשְּקָצת חֹוֵׁשב

ֶׁשְּלָיִדי... ֹלָחֵבר ְרִּתי ֶהֱעבַק

ֹל עַק ְרִּתי ְוִסּפַק ְיָתה, ּבַק הַק ְּכֶׁשָּבאִתי ָבֹל אֲק

ִמֵהר ִמָּיִד ָּבא אַק ֹלי, ָעָׂשה ּמֹוֶרה ֶׁשהַק ָה'ָעֶוֹל'

ֹלִמיִד ּתַק ֶׁשהַק ח ִּתְׁשּכַק ַאֹל – אֹוִתי ְזִהיר ֹלהַק

ָּפיו ְּכֹלַק ֶּזה. הַק ָּצב ּמַק ּבַק 'ָאֵׁשם' ;א ֶהָחִדׁש

ֶׁשֶאְפָׁשר! ָיֶפה ִכי הֲק ֵהג ֹלִהְתנַק ָּיב חַק ָּתה אַק

ְחנּו נַק ֶׁשאֲק ֹלי, ְוִהְזִּכיר הֹוִסיף ָּבא ְואַק

זֹוִכים ְחנּו נַק אֲק ֶׁשּבֹו ְּבֹחִדׁש ִנְמָצִאים

ָּיִדּועַק הַק ָּמָׁשֹל הַק ְּכִפי ֵּׁשם! ֵמהַק ְמיֻקָחִד ֹלֱקרּוב

ְּמֹלִכים, הַק ֹלֵכי מַק ֶמֹלֶ� – ֶּמֹלֶ�" "הַק ֹלִפיו

ֶׁשּבֹו ָּמֱקֹום הַק ֶאֹל – ָּׂשִדה" הַק ֶאֹל "יֹוֵצא

ֱקֹות ׂשֹוחֲק ָּפִנים ְרֶאה "ּומַק ִנְמָצִאים, ְחנּו נַק אֲק

ת ּוְבֶהָארַק ְּבֱקרּוב ּכֻקָּלנּו ֶאת ֵּבֹל ְמֱקַק ֹלכֻקָּלם".

ֵּדֹל ֶׁשִּנְׁשּתַק ְתִאים מַק ָּכֹזאת ִּבְתֱקּוָפה ָּפִנים.

ְּתחּום. ְּבָכֹל ֶׁשֶאְפָׁשר טֹוב ִכי הֲק ֵהג ֹלִהְתנַק

ָּפִנים ְראֹות ֹלהַק ָראּוי ֶׁשIא אי ּדַק ּוְבוַק

ֹלנּו ְרֶאה מַק ֵּׁשם הַק ֶׁשר אֲק ּכַק ְּבִדּיּוֱק ְזעּופֹות,

ֱקֹות! ׂשֹוחֲק ָּפִנים

ֶׁשֶהָחֵבר ִּגִּליִתי יֹום ּתוֹ� ָבֹל אֲק ֵּלא, ִּתְתּפַק

חֹוֵׁשב ִני אֲק וַק ְוֶנְחָמִד, ְנֵין ְמעַק הּוא ֶהָחִדׁש

ָּין. ְמצֻק ֹלֹלֹמִד ֹל נּוכַק ְוֱקא ּדַק ִד ֶׁשּיַקחַק

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

ֹלֹא ֶמ˙ א¡ ּבֶ ֶׁ̆ ינּו ƒמ אֲק יַק ים ƒׁ̆ ָנ ָהאֲק ֶׁ̆ ִדּועַק מַק י ƒכ ו¿
א? ו¿ ָׁ̆ ִד ַׁ̆ק חֲק �˜ רַק ָהָיה ֶזה ו¿ ֹלּום ּכ¿ ָרה ָ̃

, יעַק ƒּ̂ ƒה ב ָהרַק ֶׁ̆ ֹלּו˙ ¿ּ̂ נַק ¿̇ ƒה הַק
ֶאֹל ּוב ׁ̆ א˙ ֵ̂ ֹל י ƒּ̇ ¿ׁ̆ ƒא ֹל¿ ֹרם ג¿ ƒּ̇ ֹלֹא

חּור ּבָ הַק י, ƒנ ּב¿ ֶא˙ יר ƒז ח¿ ַּ̇ק ֹלֹא ו¿ יָה, ֶ̇ רֹו ב¿ חַק
ה� ָ̇ י¿ ּבַק הַק ין, ƒֶהָעִד ו¿ ִדן מ¿ ֹלַק הַק

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¿ ֶׁ̆ ר חַק אַק ֹל¿ ˜ רַק ָמָרא� ּג¿ הַק י ּפֵ ִדַק ין ּבֵ ֶר˙ ֶּ̇ ַּ̇ק ס¿ ƒמ

ָטָפה�. עֲק ּמַק הַק ֶא˙ אי רַק ¿̃ אַק ּב¿ מּוֵאֹל ¿ׁ̆ ב ָהרַק ה ֹלֶ גַק מ¿

ֹלֹא ֶׁ̆ אֹוִד מ¿ י ƒּ̇ ג¿ הַק נַק ¿̇ ƒה ֹו˙? ׂ̆ עֲק ֹלַק ָיכֹוֹל י ƒנ אֲק ָמה
ינּו ƒמ אֲק יַק ם ֹלָ ּכֻק ּבֹו ֶׁ̆ ב ָּ̂ מַק ֹל¿ ֹרם ג¿ ƒֹל ו ָׁ̆ כ¿ עַק י ƒ̇ חֹוָב ֹהֶגן, ּכַק

ָרה� ָׁ̆ י ƒו ָרה ֵׁ̆ ּכ¿ ָחה ּפָ ¿ׁ̆ ƒמ זֹו ָאֵכן ֶׁ̆

ָנה. יֹל¿ ƒו ֹל¿ ֵהר מַק ֹזר ח¿ ּיַק ֶׁ̆ ָך נ¿ ƒב ֹל¿ ָרא ¿̃ ֹלך¿
י ƒֹל ׁ̆ ֵי הּוא. טֹוב ו¿ ִדן מ¿ ֹלַק ר עַק נַק ָאֵכן ֶׁ̆ יֹוִדעַק י ƒנ אֲק
ֶזה, ּבָ ֶזה ˆּו ר¿ ƒי ֵהם ם ƒא ֶחֶס˙. יֻק ּומ¿ טֹוָבה ˙ ּבַק
רּור ּבָ יָמן ƒס ם ֹלָ כֻק ֹל¿ ֶיה ה¿ ƒי ֶזה ו¿ , ִדּוך¿ ƒׁ̆ ר ּגֹ ס¿ ƒנ

אן! ּכָ ה ָ̇ ָהי¿ ֹלֶט˙ ח¿ מֻק ָטעּו˙ ˜ רַק ֶׁ̆
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י ƒּ̇ ¿ׁ̆ ƒא ֹל¿ ר ּפֵ סַק ֹל¿ ֵהר מַק אֲק טֹוָבה� ָעה ָּ̂ הַק זֹו
חּו� מ¿ ¿ׂ̆ ƒי ֵהם ֶׁ̆ ב ֵׁ̆ חֹו י ƒנ אֲק י. ƒנ ב¿ ƒֹל ב ֹ ּ̇ ֶאכ¿ ו¿

י ƒ̇ י ƒכ ּזָ ֶׁ̆ ם ֵ ּׁ̆ הַק רּוך¿ ּבָ
א! ו¿ ָ ּׁ̆ הַק ִד ַׁ̆ק חֲק ֹל עַק ר ּפֵ כַק ֹל¿

ֵהר מַק ך¿ ּכָ ֹל ּכָ
ּכֹֹל! הַק ך¿ ּפֵ הַק ¿̇ ƒה

ם ƒע ך¿ ִדֵ ַּ̇ק ¿ׁ̆ ƒנ נּו ח¿ נַק אֲק ֶׁ̆
ּוָבה? ׁ̆ חֲק ך¿ ּכָ ֹל ּכָ ָחה ּפָ ¿ׁ̆ ƒמ

ין?! ƒמ אֲק מַק ָהָיה י ƒמ

טֹוב! ֹל ּזָ מַק

נּו ח¿ נַק אֲק – ˙ ƒי ּבַק ּבַק ּכֹוס ֶר˙ ּבֶ ¿ׁ̆ ƒּנ ֶׁ̆ ּכ¿ ּסֹוף, ּובַק
ה! ּנָ ֻ̇ק חֲק ּבַק ים ƒר ּכָ ז¿ ƒנ ו¿ ים ƒֵמח ¿ׂ̆

ֵאיֶזה ֶאה ר¿ ƒּ̇
. ָהפּוך¿ עֹוֹלם

ה ּנָ ֻ̇ק חֲק ּבַק ּכֹוס ים ƒר ֹוב¿ ּׁ̆ ֶׁ̆ ה ּבָ ƒּס הַק
ן ּבַק ר¿ חֻק ּב¿ ֵכר ּזָ ƒנ ו¿ ֵער טַק ¿̂ ƒּנ ֶׁ̆ ִדי ּכ¿ יא ƒה

� ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק י˙ ּבֵ

ים ƒב ּיָ חַק ה ּמָ ּכַק ִד עַק ם, ֹלָ כֻק ֹל¿ ִדֹוֹל ּגָ עּור ƒׁ̆ אן ּכָ ׁ̆ ֵי
ִד ּמֵ ֹלַק ֹל¿ ˜ רַק ֹל ִדֵ ַּ̇ק ¿ׁ̆ ƒה ּוֹל¿ א, ו¿ ָׁ̆ ִד ַׁ̆ק ֵמחֲק ֵהר ּזָ ƒה ֹל¿

ֶאָחִד� ו¿ ֶאָחִד ֹל ּכָ ֹל עַק כּו˙ ז¿



ֶּלֶחם הַק ְׁשֵני

ּׁשּוָעֹל הַק ִּפְּקחֹוִני

ר ְוָחזַק ע ָנסַק

ר ָאמַק ָאְרָצה", ֵמֹראְׁש� ָרה עֲק ׂשַק

ְּתִחָּנה. ִּביעֹות מַק ְּכֶׁשֵעיָניו ֹלֹו

ן ָטעַק ְׁשִּגיחַק ּמַק הַק ם, ְּברַק

ֵאין ִּיים חַק ִּציֹל ֹלהַק ְּכִדי ִפּלּו ֶׁשאֲק

ִזֱקֵני ָּבחּור. הַק ֶאת ֵּכן ֹלסַק ְרׁשּות

ֹלִהְתיַקֵעץ ֵהֵחּלּו ִסיִדים חֲק הַק

ּסֹוף ּוֹלבַק ְצָמם, עַק ֹלֵבין ֵּביָנם

ֵיׁש ָּכָנה ּסַק הַק ֹל ֶׁשִּבְגֹלַק ֶהְחֹליטּו,

ֵיָעֶׂשה: ֶׁשIא ֶׂשה עֲק מַק ׂשֹות עֲק ֹלַק

ּוֹלָהִביא ִאיֶצ'ה ר' ֶאת ּמֹות ֹלרַק

ֵּׁשִני הַק ִית ּבַק ֵמהַק ֶּלֶחם הַק ֶאת ֹלֹו

;א הּוִתית מַק ִמְּבִחיָנה ֵרי (ֶׁשהֲק

ְׁשֵניֶהם). ֵּבין ֶהְבֵּדֹל ׁשּום ֹלְמֹצא ָהָיה ן ִנּתַק

ר ֶׁשֹּיאמַק ָּבחּור, ֹלַק ִסיִדים חֲק הַק ִזֱקֵני ֵאפֹוא ָאְמרּו

� אַק ֶּלֶחם, הַק ֶאת ֹלֹו ֹלָהִביא יֹוֵצא ֶׁשהּוא ִאיֶצ'ה ֹלר'

ָּנִׁשים הַק ת ְּבֶעְזרַק ֵּתר ִיְסּתַק ֶאָּלא ִדרֹו, ֹלחַק ֵיֹלֵ� ֶׁשIא

ֶׁשֵהִביא ִאיֶצ'ה ֹלר' ר ְוֹיאמַק ְחֹזר ְויַק ן-ָמה ְזמַק ֹלֶמֶׁש�

ֵּׁשִני. הַק ֶּלֶחם הַק ִיְהֶיה ֶּלֶחם ְּכֶׁשהַק ֶּלֶחם, הַק ֶאת ֹלֹו

ְמאֹוִד ח ָׂשמַק ִאיֶצ'ה ְור' ֵּכן ָעָׂשה ָּבחּור הַק

ְצמֹו עַק ֶאת ֹלָהִכין ֵהֵחֹל הּוא ֶּלֶחם. הַק ֶאת ְּכֶׁשָרָאה

ֶאת ְּכָבר ְוָׁשפַק� ִצָּפְרָניו ֶאת ִנָּקה ִים, ת--ָיִדַק ֹלְנִטיֹלַק

ָיִדיו. ֹל עַק ִים ּמַק הַק

ֶׁשִּלי?", ֶּלֶחם הַק "ֶזה ָּבחּור. ֹלַק ְוֱקָרא ר ָעצַק ע ֹלֶפתַק

אי", ּדַק וַק "ֵּכן, ָּפָניו. ֶאת נֹות ּבֹוחֲק ְּכֶׁשֵעיָניו ָׁשַאֹל

ֹל�", ִמין אֲק מַק ִני אֲק ּכָ� "ִאם ר. ֹלֹומַק ָּבחּור הַק ִמֵהר

ָיִדיו. ֶאת ֹלּטֹוֹל ׁשּוב ְוֵהֵחֹל ִאיֶצ'ה ר' ר ָאמַק

ֶאת ח ְוֹלֱקַק ִנְּגָבן, ֵּׁשִנית, ּבַק ָיִדיו ֶאת ֹל ָנטַק הּוא

ּמֹוִציא'. 'הַק ת ִּבְרּכַק ֶאת ֹלָבֵר� ְּכִדי ִּכין ּסַק ְוהַק ֶּלֶחם הַק

ֶּלֶחם הַק ֶאת ב ָעזַק ְוהּוא ָּפָניו טּו הֲק ִהְתֹלַק ע ּוֹלֶפתַק

ֶׁשָהָיה ְּבָׁשָעה ְרּכֹו ְּכִדַק ִּקיר, הַק ֶאֹל ְוִנּגַקׁש ִּכין ּסַק ְוהַק

– ֵּלף ִהְתעַק ּכָ� ְּכִדי ְותוֹ� ָּכֹלֶׁשהּו. ְּבִעְנָין ִמְתּבֹוֵנן

ֹל... ָאכַק 'ֶׁשּלֹו';א ָהָיה ֶׁשIא ֶּלֶחם ּוֵמהַק

ְּברּוְסָיה ְּכנּוְפיֹות הַק ִהְׁשּתֹוֹלֹלּות ִּביֵמי ֶזה ָהָיה

ת ְיִׁשיבַק תרע"ח-ט). ָּׁשִנים (ּבַק ּוְבאּוֱקָרִאיָנה

ְרֶסֶמת ְּמפֻק הַק אִוויְטׁש ֹליּוּבַק ְּתִמיִמים' 'ּתֹוְמֵכי

חּוֵרי ּבַק ָהיּו ָיִמים ְּבאֹוָתם ְרסֹון. חַק ֹלִעיר ָעְבָרה

ֵהֵעּזּו ְו;א ְּיִׁשיָבה ּבַק ָּגִרים ְמסֻק ּומֹוֵריֶהם ְּיִׁשיָבה הַק

ֹלְתֹּפס ָּגֹלים ְמסֻק ָהיּו ּפֹוְרִעים הַק חּוָצה. הַק ֹלֵצאת

ֹלָהִניִד ִמְּבֹלי ּבֹו ְוֹלירֹות ָּבְרחֹוב ֶׁשִּמְסּתֹוֵבב ְיהּוִדי

ף. ְפעַק עַק

ֶהָחִסיִד ָהָיה ְּיִׁשיָבה הַק ֶׁשֹל ּמֹוֵפת הַק ֵמַאְנֵׁשי ֶאָחִד

ֵּׁשם-ִיֹּקם-ָּדמֹו, הַק ּגּוֶרִביץ ִיְצָחֱק ב ָהרַק ּנֹוִדע, הַק

ָאִדם ָהָיה הּוא ְתִמיִד'. מַק ִאיֶצ'ה 'ר' ֹּכֹל ְּבִפי ֶׁשּכֻקָּנה

ִסּפּוִרים ָעֹליו ְּפִרים ְמסַק ָּכָריו מַק ְּביֹוֵתר. ְפֹלא מֻק

ָצם ָהָיה הּוא ֹלֶהם. ִמין אֲק ֹלהַק ֱקֶׁשה ט ֶׁשִּכְמעַק

ֶאָּלא ּיֹום ּבַק אֹוֵכֹל ָהָיה ְו;א ֱקרֹובֹות ֹלִעִּתים

ָיֵׁשן. ָהָיה ;א ט ִּכְמעַק ת. ַאחַק ָרִעית אֲק רּוָחה אֲק

ְרִּגיׁש מַק ְּכֶׁשָהָיה ְיֹלה, ּלַק הַק ֶׁשֹל ָחרֹות ְּמאֻק הַק ָּׁשעֹות ּבַק

ֶאת ְכִניס מַק ָהָיה ָעֹליו, ֶּלֶטת ִמְׁשּתַק ֵיפּות ֶׁשָהעֲק

ֵיָרִדם ֶׁשIא ְּכִדי ֱקִרים, ִים מַק ת רַק עֲק ֱקַק ֹלתוֹ� ְגֹליו רַק

ֹלֹלֹמִד. ְמִׁשי� ֹלהַק ֹל ְויּוכַק

'ְּתִמיִמים', הַק ְּיִׁשיָבה, הַק חּוֵרי ֹלבַק ְמִסירּותֹו ּגַקם

חּוִרים, ּבַק ְּבֵביתֹו ְּכֶׁשִהְתַאְכְסנּו ְפֹלָאה. מֻק ָהְיָתה

ָצְרֵכיֶהם. ֶאת ֵּלא ֹלמַק ְצמֹו ְּבעַק ְוטֹוֵרחַק ָרץ ָהָיה

ְוִנָּגׁש ִמִּלּמּוִדֹו ְפִסיֱק מַק ָהָיה ְיֹלה ּלַק הַק ע ְּבֶאְמצַק

ִנְׁשְמטּו ;א ר ּכַק הַק אֹו ְּׂשִמיָכה הַק ִאם ֹלְראֹות

ֶאְצֹלֹו. ֶׁשָּלן ֹלִמיִד ּתַק ֵמהַק

ָאִדם ָּכֹל ֵּבֹל ְמֱקַק ּזּוֹלת, ֹלַק ְמאֹוִד ָחִביב ָהָיה הּוא

י' ָחֹל ֶׁשּבֹו ָּׁשבּועַק ּבַק ֶזה ָהָיה ָּיִמים, הַק ִד ְּבַאחַק

ָהֶאְמָצִעי ַאִדמֹו"ר ֶׁשֹל ִׁשְחרּורֹו (יֹום ְּבִכְסֹלו

ָׂשרֹות עֲק ָּמה ּכַק ִּמִדָרׁש ְּבֵבית-הַק ָיְׁשבּו ָסר), אֲק ִמּמַק

ְּבִרים ְּמִדַק הַק ֹראׁש ִדּות. עֲק ֹלִהְתוַק "ִד ּבַק חַק ִסיִדי ֵמחֲק

ְרּכֹו. ְּכִדַק ְרָּגֹלּיֹות, מַק ֵהִפיֱק ּוִפיו ִאיֶצ'ה ר' ָהָיה

חּוִרים, ּבַק הַק ִד ַאחַק ֶאֹל ִאיֶצ'ה ר' ָּפָנה ע ֹלֶפתַק

אֹוֵכֹל, ָהָיה ֶׁשאֹותֹו ֶּלֶחם הַק ָּנח מֻק ָהָיה ִדרֹו ֶׁשְּבחַק

ֹלֶחם ֹל ָאכַק ֶׁשIא ָיִמים ַאְרָּבָעה ֶזה ִּכי ֹלֹו, ׁש ְוֹלחַק

ָּקָׁשה ְּבבַק "ֹלֵ� ְּגִדֹוֹלה. ֹלָׁשה חֻק ְרִּגיׁש מַק ְוהּוא

ָּבחּור הַק ִמֶּמּנּו. ִּבֵּקׁש ֹלֶחם", ֹלי ְוָהֵבא ְיָתה ּבַק הַק

ָּכָנה סַק ְוזֹו ֶחֶרת ְמאֻק ְּכָבר ָּׁשָעה ֶׁשהַק ֵהִׁשיב,

ִהִּביט ִאיֶצ'ה ר' ָּכֹזאת. ְּבָׁשָעה חּוץ ּבַק ֹלִהְסּתֹוֵבב

ִּיים' 'ֹלחַק ּכֹוִסית ֹלֹו ן ָנתַק ְּננֹות, ִמְתחַק ִים ְּבֵעינַק ּבֹו

ִּתָּנֵזֱק ֶׁשIא ְמָבְרכֶ� ִני אֲק וַק ִּיים' 'ֹלחַק ח "ֱקַק ר: ְוָאמַק

ֵּׁשם". הַק ת ְּבֶעְזרַק

בּור עֲק -ֶנֶפׁש ִּפּקּוחַק ֶׁשֹל ְׁשֵאֹלה ֶׁשּזֹו ֵהִבין ָּבחּור הַק

ֶׁשֹל ְׁשִּגיחַק ּמַק הַק ָבֹל אֲק ֹלֹלֶכת. ְוִהְתּכֹוֵנן ִאיֶצ'ה, ר'

ִנְׁשַאר ָּבחּור ְוהַק ֹלֹלֶכת ָעֹליו ר ָאסַק ְּיִׁשיָבה הַק

ׁשּוב ִאיֶצ'ה ר' ָּפָנה ָחִדֹות אֲק ּקֹות ּדַק ֹבר עֲק ּכַק ֹלֶׁשֶבת.

ֹלָׁשה חֻק ְרִּגיׁש מַק הּוא ִּכי ֹלֹו, ְוִגָּלה ָּבחּור הַק ֶאֹל

ִּתּפֹוֹל ֶׁשIא ֹל� ְבִטיחַק מַק ִני "אֲק ְּבֹלּבֹו, ְּגִדֹוֹלה

ִמְסּתֹוֵבב ְּבעֹוִדי ֶאָחִד, ְיֹלה ֹלַק

ְּזֵאב. הַק ֶאת ָרִאיִתי ר, ּיַקעַק הַק ִּבֱקֵצה

ְּזֵאב הַק ֶאת ִּכיִרים מַק ר ּיַקעַק ּבַק ָּכאן ּכֻקָּלם

ָּגֹל ְמסֻק הּוא ָרֵעב ְּכֶׁשהּוא ָהָרָׁשע,

ָּדָבר! ָּכֹל ֹלְטֹרף

ֹל עַק ְחֹׁשב ֹלַק ְרִּתי ִמהַק עֹוִׂשים? ָמה

ֹלֱקָראתֹו: ְכִּתי ִחּיַק ְוָאז ְחּבּוֹלה. ּתַק

ּבֹוא! ְּזֵאב? הַק ְיִדיִדי ְׁשֹלֹוְמ� "ָמה

." ְוֹלְׂשֹּבעַק ֹלֱאֹכֹל ָמֱקֹום ֹל� ַאְרֶאה

ֶאֹל י רַק ַאחֲק ְוָהֹלַק� ֹלי ֶהֱאִמין ְּזֵאב הַק

ֶׁשְּבתֹוָכּה ָּקה, מֻק עֲק וַק גֻקָּלה עֲק ִים ְּבֵאר-מַק

ָהיּו ֵמָעֹליָה ָּמֹלא. הַק ָּיֵרחַק הַק ֵּקף ִהְׁשּתַק

ְּכמֹו ִים, מַק ְּדֹלֵיי ְׁשֵני ֱקׁשּוִרים

ֹלָבן ִעּגּוֹל רֹוֶאה ָּתה "אַק ִים. ֹמאְזנַק

ח ֵנתַק "ֶזהּו ְּזֵאב. ֹלַק ְרִּתי ָאמַק ְּבֵאר?", ּבַק

ָׁשֵמן". ְּגִביָנה

"ִאם ָׁשִד. חֲק ּבַק ִּבי ִהִּביט ְּזֵאב הַק

ְּבֶצִדֱק. ן ָטעַק ע!", ֶאְטּבַק ֹלָׁשם ֶאָּכֵנס

ֹלֹו ְרִּתי ָאמַק ֹלָׁשם", ִנְכָנס ִני אֲק "ִהֵּנה

ְּזֵאב הַק ְּכֶׁשָרָאה ְּדֹלי. הַק ֹלתוֹ� ְצִּתי ְוֱקפַק

ֵּׁשִני. הַק ְּדֹלי ֹלַק ץ ֱקפַק ְּבֵסִדר, ֹּכֹל ֶׁשהַק

ֶאֶבן ְחִּתי ֹלֱקַק ִחִּכיִתי: ֶּזה הַק ֹלֶרגַקע

ְּדֹלי ֹלַק ְרִּתי ְוֶהֱעבַק ֶׁשִּלי ְּדֹלי ֵמהַק ְּגִדֹוֹלה

ָעֹמֱק, ע ָׁשֱקַק ֶׁשּלֹו ְּדֹלי הַק ְּזֵאב. הַק ֶׁשֹל

ְעֹלה... ֹלמַק ָזָרה חֲק ִהְתרֹוֵמם ְוֶׁשִּלי

ָּמָׁשֹל הַק ֶאת ִסֵּפר ֵמִאיר ִּבי רַק ָּנא ּתַק הַק

ת ְּבָפָרׁשַק ָּפסּוֱק ֹלַק ְּבֱקֶׁשר י, ָעֹלַק ֶּזה הַק

ֶצִדֱק". ְוַאְבֵני ֶצִדֱק "ֹמאְזֵני ִּכי-ֵתֵצא

ֶצִדֱק ָּגְרָמה ִים ֹּמאְזנַק ֶׁשּבַק ָהֶאֶבן

ָהָרָׁשע. ְּזֵאב ֵמהַק אֹוִתי ְוִחְּלָצה

ִמֶּזה? ֹלֹלֹמִד ְצִריִכים ּכֻקָּלם ּוָמה

ְסִּביר מַק ְּגָמָרא הַק ִמְּמָפְרֵׁשי ֶאָחִד

ֶׁשּמֹוֶׁשֶכת ֶאֶבן ְּכמֹו ִהיא ֵבָרה ֶׁשָהעֲק

ְטִּביָעה ּומַק ּבֹור הַק ֹלֹעֶמֱק ָהָאִדם ֶאת

ְּתׁשּוָבה עֹוִׂשים ֶׁשר אֲק ּכַק אֹותֹו.

ֶנְחֹלִצים – ֵמָהֶאֶבן ְּטִרים ּוִמְתּפַק

ָּצָרה! ֵמהַק ְויֹוְצִאים

ֵּדֹל ּוִמְׁשּתַק ָיפֹות ָּפִנים ְּבֵסֶבר

ְיָכֹלּתֹו. ְּכָכֹל ֹלֹו ֹזר עֲק ֹלַק

ׂשּו עֲק נַק ְפֹלאֹות ּמֻק הַק ְנָהגֹוָתיו הַק

ְיֵתָרה ִּבְצִניעּות ָּתִמיִד

ִין עַק ֹלי עֲק ּבַק ֱק ְורַק ְׁשטּות, ּוְבפַק

ֶאת ּלֹות ֹלגַק ָיְכֹלּו ָּדה חַק

ָׂשיו. עֲק מַק

ָהָיה ְּפָרעֹות הַק ְיֵמי ְּבאֹוָתם

ָּבעֹוֹלם ;א ְּכִאּלּו ְמֵרי ֹלגַק

ֶאת ְתִחיֹל מַק ָהָיה הּוא ֶּזה. הַק

ְׁשֵּכם הַק ִרית חֲק ׁשַק ת ְּתִפּלַק

ִמּתוֹ� ָּבּה, ִרי� אֲק ּומַק ֹּבֱקר, ּבַק

ת ְׁשעַק ִד עַק ֶּנֶפׁש, הַק ְּפכּות ְוִהְׁשּתַק ִהְתּבֹוְננּות

ִמְנָחה, ת ֹלְתִפּלַק ְצמֹו עַק ֶאת ֵמִכין ָהָיה ָאז ִּמְנָחה. הַק

ת ְׁשעַק ִד עַק ָחִדֹות. אֲק ָׁשעֹות ִנְמְׁשָכה ִהיא ֶׁשַאף

ָחר ְמאֻק ֵּים ְמסַק ָהָיה ֶׁשאֹוָתּה ְרִבית, עַק ת ְּתִפּלַק

ֹלֹלֹמִד ְוָׁשב ֶּׁשהּו מַק טֹוֵעם ָהָיה ָאז ֱק רַק ְיֹלה. ּלַק ּבַק

ְמֵנם ְמנַק ָהָיה ֹּבֱקר הַק את ֹלֱקרַק ְיֹלה. ּלַק הַק ָּכֹל ְּבֶמֶׁש�

ָחִדׁש... יֹום ת בֹוִדַק עֲק ֹלַק ִרי אֲק ּכַק ְוֱקם ן-ָמה ְזמַק

ַאִחים ְׁשֵני ְּתֱקּוָפה ְּבאֹוָתּה ָהיּו ְרסֹון חַק ָּבִעיר

ְּפֹלֹוְטֱקין ֱקב יַקעֲק ר' ָהָיה ָהֶאָחִד "ִד, ּבַק חַק ִסיִדי ֵמחֲק

ֹלי עֲק ּבַק ָהיּו ְׁשֵניֶהם ְּפֹלֹוְטֱקין. ח ֶּפסַק ר' ָהָיה ֵּׁשִני ְוהַק

ֶׁשֹל ָהִעָּקִרִּיים ּתֹוְמֶכיָה ִעם ְוִנְמנּו ֶאְמָצִעים

ְּיִׁשיָבה. הַק

ְּיִׁשיָבה. הַק בּור עֲק ֹלֶחם אֹוִפים ָהיּו ְׁשֵניֶהם ְּבָבֵּתי

ֶּלֶחם הַק ֵּבין ֶהְבֵּדֹל ׁשּום ֹלְמֹצא ָהָיה ִאי-ֶאְפָׁשר

ֶהְבֵּדֹלים ׁשּום ָהיּו ;א ּגַקם ְּבָבֵּתיֶהם. ֶׁשֶּנֱאָפה

ִסיִדי חֲק ָהיּו ְׁשֵניֶהם ֶׁשֵּכן ְׁשרּות, ּכַק הַק ִמְּבִחינַקת

ְּבִמְצוֹות. ְּדִרים ּוְמהַק "ִד ּבַק חַק

ְתִמיִד מַק ִאיֶצ'ה ר' ָהָיה ִמּׁשּום-ָמה אּוֹלם

ְּבֵביתֹו ֶנֱאֶפה ֶׁשָהָיה ֶּלֶחם ֵמהַק ֱק רַק ֹלֱאֹכֹל ֱקִּפיִד מַק

ְטָעָמיו ֶאת ע ָיִדַק ִאיׁש;א ְּפֹלֹוְטֱקין. ֱקב יַקעֲק ר' ֶׁשֹל

ְרצֹונֹו. ֶאת ִּכְּבִדּו ֹּכֹל הַק � אַק ְוִנּמּוֱקיו,

ּזּוג הַק ְמכֻקֶּבִדת. ְנִדּוְנָיה ֹלּה ֶהֱעִניֱק ְּצִעיָרה, הַק ִּבּתֹו ֶאת ִהִּׂשיא ֶּבְרֹלין ֱקב יַקעֲק ב ָהרַק ֶׁשר אֲק ּכַק

ְרָסם, ְמפֻק ָעִׁשיר ִּביִדי ְּנִדּוְנָיה הַק ְּדֵמי ֶאת ב ָהרַק ִהְפֱקיִד ְוֹלֵכן ֶּכֶסף, ֹלַק ֱק ִנְזֱקַק ;א ִין ִדַק עֲק ָּצִעיר הַק

ֶאת ְחִזיר מַק ֵאינֹו ֶׁשֶהָעִׁשיר ְׁשמּוָעה ְוָנפֹוָצה ָּיִמים הַק ָעְברּו ַאֶחֶרת. ְּבִעיר ֶׁשִהְתּגֹוֵרר

ב ָהרַק ֶאת ֹלְׁש;חַק ֶׁשֵּיׁש ִּמְׁשָּפָחה הַק ְּבֵני ֶהְחֹליטּו ֱקֶׁשה. ָּצבֹו מַק ִּנְרֶאה הַק ּוְכָכֹל ִּפֱקִדֹונֹות, הַק

ֶּכֶסף. הַק ֶאת ִּציֹל ֹלהַק ְּכִדי ֶהָעִׁשיר, ֶאֹל אי ׁשַק חֲק ּבַק

ְעִּתי "ִהּגַק ת: חַק ְּבנַק ִסֵּפר ְוהּוא ְּבִצִּפָּיה, ִים ֵעינַק ּבֹו ָּתֹלּו ֹּכֹל הַק ר. ָחזַק ב ְוָהרַק ָיִמים ָּמה ּכַק ָעְברּו

ִמְּנָכָסיו ִד ָירַק הּוא ָאֵכן ִּכי ֹלי ִהְתָּבֵרר ֶהָעִׁשיר. ֶׁשֹל ָּצבֹו מַק ֹל עַק ְחֱקר ֹלַק ֹלִּתי ְוִהְתחַק ֹלִעיר

ָהִאּסּור ֹל עַק ֹבר עֲק ֹלַק ֶׁשIא ְּכִדי ֹלְראֹותֹו, ֹלי ָהָיה ָאסּור ָּכֶזה ָּצב ְּבמַק ְרכּוׁשֹו. ָּכֹל ֶאת ְוִאֵּבִד

ְיָתה". ּבַק הַק ִמָּיִד ֵאפֹוא ְרִּתי ָחזַק ְּכֹנֶׁשה'. ֹלֹו ִתְהֶיה ';א

ֵאיך¿ יֹון ע¿ רַק ֹלֶכם ׁ̆ ֵי י: ƒינ ƒּפ

ֶיֹלִד יֹו˙ ה¿ ƒֹל ֹפך¿ הֲק ֹלַק ָיכֹוֹל י ƒנ אֲק

ֹלּוֹל? א¡ ׁ̆ ֹחִד בֹוִד כ¿ ƒֹל , ׁ̆ ָחִד

הּוא ֶׁ̆ ן ּוֵ ּכַק ¿̇ ƒמ הּוא ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

ים ƒּנּוי ƒׁ̆ ֹו˙ ׂ̆ עֲק ֹלַק ה ֶ̂ רֹו

ֹלטֹו˙ ח¿ הַק יט ƒֹל ח¿ הַק ֹל¿ ים, ƒִדֹוֹל ּג¿

אֹו˙ֹו ה ּנֶ ַׁ̆ק ּי¿ ֶׁ̆ הּו ֶ ּׁ̆ מַק ִדֹוֹלֹו˙, ּג¿

י ƒנ אֲק ם ּגַק !˙ חַק אַק ˙ בַק ּב¿ – טֹוָבה ֹל¿

ֹלּוֹל. א¡ ׁ̆ ֹחִד ּב¿ ָכה ּכָ ׁ̆ י ƒּג ר¿ מַק

יֹו˙ ה¿ ƒֹל יך¿ ƒר ָ̂ ה ָּ̇ אַק ה ֹלּמָ י: ƒר ָׂ̆

ׁ̆ ּמָ מַק א ָ̃ ו¿ ִדַק נּו ח¿ נַק אֲק ? ׁ̆ ָחִד ֶיֹלִד

נּו� ֹלָ ֶׁ̆ י ƒינ ƒּפ ֶא˙ ים ƒב אֹוהֲק

ֶרך¿ ִדֶ הַק ֶׁ̆ טּוָחה ּב¿ ֹלֹא י ƒנ אֲק י: ƒר ָׂ̆

ּכֹו˙ חַק ֹל¿ יא, ƒה כֹוָנה ּנ¿ הַק

ים� ƒִדֹוֹל ּג¿ ים ƒּנּוי ƒׁ̆ ּוֹל¿ כֹו˙ ּפֵ ה¿ מַק ֹל¿

ה ֹלָ אֻק ּג¿ הַק ֶא˙ ם ּגַק א: ּמָ ƒא

ֹל ּכָ יא ƒה ֶׁ̆ ֹלָמה, ¿ ּׁ̆ הַק ו¿ י˙ ƒּ̇ ƒמ ָהאֲק

ים ƒיא ƒב מ¿ ˆּוָמה, עֲק וַק ִדֹוֹלה ּג¿ ך¿ ּכָ

ים, ƒּנ טַק ¿̃ ים ƒׂ̆ עֲק מַק ִדי י¿ ֹל עַק

אֹוֵמר ֶׁ̆ מֹו ּכ¿ ים.. ƒּנ טַק נ¿ טַק ¿̃ ֹלּו ƒפ אֲק וַק

כֹוֹלה י¿ ˙ חַק אַק ה ֹלָ עֻק ּפ¿ ֶׁ̆ "ם ּבַק מ¿ ָהרַק

ף כַק ֹל¿ ָהעֹוֹלם ֶא˙ יעַק ƒר כ¿ הַק ֹל¿

ה. ֹלָ אֻק ּג¿ הַק ֶא˙ יא ƒָהב ּוֹל¿ כּו˙ ז¿

עּו ִד¿ ֵּ̇ ֶׁ̆ אי ִדַק ּכ¿ א: ּבָ אַק

ים ƒָבר ִד¿ ƒּב א ָ̃ ו¿ ִדַק ים ƒָעמ פ¿ ƒֹל ֶׁ̆

ים ƒּנ טַק ¿̃ ֹלנּו ים ƒא ר¿ ƒּנ ֶׁ̆

מּוָנה ט¿ – ים ƒּוט ׁ̆ ּופ¿

ם. ֵ ּׁ̆ הַק ˙ בֹוִדַק עֲק ּבַק ֹלָחה ¿̂ הַק הַק

– ה ּנָ טַק ¿̃ טֹוָבה ֹלָטה ח¿ הַק

ּבּוִד ƒכ ּב¿ ּמּוִד, ƒֹל ּב¿ הֹוָסָפה ּב¿

– ים ƒֵבר חֲק ֹלַק ס חַק ּיַק ּבַק ים, ƒהֹור

ּנּוי ƒׁ̆ ה ָׂ̆ עֹו ֶׁ̆ זֹו יא ƒה

ן. מַק ּז¿ הַק ך¿ ֶׁ̆ ֶמ ּב¿ י ƒ̇ ָמעּו ¿ׁ̆ מַק
ֹלית עֲק ּמַק הַק ת ָּסעַק הַק ֹלֵׁשם ּוְבֵכן, ֹלית? עֲק ּמַק הַק ָּתא יֹוֵרִד אֹו עֹוֹלה ִד ֵּכיצַק

ָּגִדֹוֹל ֹל ֹלּגַק ּגַק ְמסֹוֵבב ָּמנֹועַק הַק ָּבה. רֻק ָהאֲק ְּבֹראׁש ֶׁשְּמֱקֹומֹו ִּלי ְׁשמַק חַק ָמנֹועַק ֵּמׁש ְמׁשַק

ִּבְמיֻקָחִד. ָזֱקים חֲק ִמְּפֹלִדה ְּכָבֹלים ָּבִבים ְמסֻק ּוָבֶהם ִריִצים, חֲק ׂשּוי עֲק ְוָעֶבה

ֱקׁשּוִרים ֵהם ֵּׁשִני הַק ָּקֶצה ּובַק ֶאָחִד, ְּבֱקֶצה ֹלית עֲק ּמַק הַק ָּתא ת ֹלִתֱקרַק ֱקׁשּוִרים ְּפֹלִדה הַק ְבֹלי ּכַק

ֹלים עֲק מַק ְּפֹלִדה הַק ְבֹלי ֶׁשּכַק ְּבָׁשָעה ֹלית. עֲק ּמַק הַק ָּתא ְּכמֹו ְּכֵבִדים הַק ְרֶזֹל ּבַק ְּבגּוֵׁשי ְמֹלָאה ְרֶזֹל ּבַק ֹלִמְסֶּגֶרת

ָּמנֹועַק הַק ְוכָ� ְרֶזֹל ּבַק הַק ְמִטיֹלי ֶאת ֵּׁשִני הַק ִד ּצַק ֵמהַק מֹוִריִדים ֵהם ָּתא הַק ֶאת

ָּפחֹות. ֵּמץ ּוִמְתאַק ָּתא הַק ְּבתוֹ� ָנִׁשים ָהאֲק ֹל ִמְׁשֱקַק ֶאת ֱק רַק נֹוֵׂשא

ָיָׁשר ו ְּבֱקַק ָּטה ּומַק ְעֹלה מַק ְרָּכּה ּדַק ֶאת ֶׂשה עֲק ּתַק ֹלית עֲק ּמַק ֶׁשהַק ְּכִדי

ֵּסי ּפַק ּנֹוְסִעים הַק ָּתא ִצֵּדי ִּבְׁשֵני ֱקבּוִעים ְּצִדִדים, ֹלַק ְּתזּוזֹות ּוֹל;א

ְּבתֹוָכם. ֱק ְורַק � אַק ְוָנָעה ֹליֶהם אֲק ֶּבֶרת ְמחֻק ֹלית עֲק ּמַק ְוהַק ְרֶזֹל ּבַק


