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הים עֹל נס

ָרָעָתם חֹוֵרׁש הַק ִמיֶׁשהּו ֶיְׁשנֹו ִּקים ֶּמְרחַק ּבַק ָׁשם

ְמִזּמֹות.. ְוזֹוֵמם

ָהֹלוֹ� ִד ָצעַק ִים ְירּוָׁשֹלַק חֹומֹות ְרְּגֹלֹות ֹלמַק

ָיִדיו פֹות. זֹועֲק ּוָפָניו ָהרֹוָמִאי, יּוֹליּוס ָוׁשֹוב

ָמִגּנֹו ֶאת ֹלֵׂשאת ְתִמיִד ּמַק הַק ָמץ אֲק ּמַק הַק ִמן בּו ָּכאֲק

ָּנן, ְמׁשֻק ֵמֵחץ ע ִיָּפגַק ֹל ֹלבַק ֹלֹראׁשֹו, ֹל ֵמעַק

הּוא ְּיהּוִדִּיים. הַק חֹוָמה הַק ׁשֹוְמֵרי ִדיבּות אֲק ּבַק

ִד עַק ְצָּבִני ְועַק ְׁשָּפֹל מֻק ְוָחׁש ֶּכֹלב, ּכַק ָרֵעב ָהָיה

ְפֱקיִדֹו ִמּתַק ר ּטַק ּפֻק ֵמָאז ָיִמים ָּמה ּכַק ֶזה ְמאֹוִד.

ֶנה. חֲק ּמַק ֹלַק ִמחּוץ ֶאֹל ְּבבּוז ח ְוִנְׁשֹלַק ֵּקִד ִּכְמפַק

ִמָּׁשם ֹלְׁש3חַק ִים, ֹלירּוָׁשֹלַק ֵּנן ֹלִהְסּתַק ֱקָּוה הּוא

ְּבֵאמּון ׁשּוב ֹלְזּכֹות ְוכָ� ֹלרֹוָמִאים ְיִדיעֹות

ָרִאים. ָהַאחֲק

נֹוֶסֶפת: ָּתְכִנית ַאף ֱקְּנָנה ֹלּבֹו ְּבֵסֶתר

ְחָּתם ִמְׁשּפַק ֶאת ִים ִּבירּוָׁשֹלַק ֵאיְכֶׁשהּו ֵּתר ֹלאַק

ְוֹלֹלֹמִד ָהֵהם, צּוִפים חֲק הַק ְּיֹלִדים הַק ֶׁשֹל

ֶׁשֹל ָּיֱק ְּמִדֻק הַק ְמֱקֹוָמם ֹל עַק ִמִּפיֶהם ְּבָעְרָמה

ֹלְמֹלאֶכת ְּבָׂשׂשֹון ִיּגַקׁש ָאז אֹו יַקֹלִדיֶהם.

ְוָאז, ֶׁשִּיְהיּו! ֵהיָכן אֹוָתם יַקִּׂשיג הּוא ְּנֱקָמה.. הַק

ִסיִסית, עֲק וַק ְמתּוֱקה ְנֱקָמה ִּתְהֶיה זֹו ָאח..

ֹלה עֲק מַק ָּפרּועַק הַק ְּכֶׁשִּדְמיֹונֹו ְצמֹו ֹלעַק ִהְבִטיחַק

ָוֵאׁש ָּדם ֶׁשֹל ִנְפֹלִאים זֹות חֲק מַק ֵעיָניו ֹלֶנֶגִד

ָעָׁשן... ְוִתְמרֹות

ֹל עַק ְּבָעְצָמה ָתה ָנחֲק ְּכֵבִדה ֶאֶבן "ּבּום!"

ע... ְרֱקַק ּקַק הַק ֹל עַק אֹותֹו ֶׁשִהִּפיֹלה ט ְוִכְמעַק ָמִגּנֹו

ֵהִבין ִּבי, ֵּפֹל' 'ֹלטַק ְנחּוִׁשים חֹוָמה הַק ֹל ֵמעַק ֵאֶּלה

ְּכֶׁשהּוא ֶּמְרָחֱק, ֹלַק ִּביֹלֹלה ט ְוִנְמֹלַק ִד חַק ְּבפַק

ְרִּגיׁש מַק ּכָ� ּבֹו. ְוגַק ֹראׁשֹו ֶאֹל ָמִגּנֹו ֶאת ֵּדֱק ְמהַק

ֶנה חֲק ּמַק הַק ִמן ִּבְמִרירּות. ב ָחׁשַק ְרחֹוב, ֶּכֹלב

ְחֹּדר.. ֹלַק ְצֹליחַק מַק ֵאיִני ִים ְוֹלירּוָׁשֹלַק ֱקִּתי ִנְזרַק

ֱקִׁשים! ִּיים חַק ֵאיֹלּו

ֹלֵצאת ֶׁשִהְצֹליחַק ְּיהּוִדי הַק ֶּבָחָכם ר ִנְזּכַק הּוא

ִנְפָטר.. ֶׁשֹל ְחֹּפֶׂשת ְּבתַק ְּבָׁשֹלֹום ִים ִמְּירּוָׁשֹלַק

ּדֹוֶמה, ְעיֹון רַק ֹל עַק ְחֹׁשב ֹלַק ְצֹליחַק מַק ִני3א אֲק ֹלָּמה

ֶאְפָׁשר ָּתִמיִד ּמּוָבן, ּכַק ְצמֹו. עַק ֹל עַק ֵעס ִהְתּכַק

ָּגיּוס ְּכמֹו ָּבֹליְסְטָרא, הַק ֹל עַק ֹלִהְתיַקֵּׁשב

ְצֹלח מֻק ֶּׁשהּו מַק ֹל עַק ְחֹׁשב ֹלַק ָצִרי� ִּטֵּפׁש.. הַק

ת חַק ִמְׁשֹלַק ֵעיָניו ֱקֹלטּו ְוָאז ְפׁשֹו ְּבנַק ִסֵּכם יֹוֵתר,

ֵנה חֲק מַק ִמִּכּוּון ִמֶּמְרָחֱק, ּוָבָאה ֱקֵרָבה ָנִׁשים אֲק

ֹלּוֱקים חֲק ּבַק ָנִׁשים אֲק ֶׁשֹל ת חַק ִמְׁשֹלַק ָהרֹוָמִאים.

ֹלָבִנים..
יבוא המשך

ְוִגִדעֹון, ז מֹוְנּבַק ִעם ֹליַקְבֶנה ִּגיעַק מַק אי ּכַק זַק ֶּבן יֹוָחָנן ָּבן רַק �������	


ְסִּפיֱק מַק ֶׁשֵּיׁש 3א ֹליֹלִדים. ִמִדָרׁש ֵּבית ֹלָהֱקים ִנָּגׁש ּוִמָּיִד

ּטֹוב. הַק ָּגר ּנַק הַק ְּבָאִביו , ְעּגּועַק ְּבגַק ִנְזָּכר ְוִגִדעֹון ְפָסֹלים.. סַק

ֵּכז ֹלִהְתרַק ז, ּומֹוְנּבַק ֹלִגִדעֹון ָהָיה ֹל ֱקַק 3א

ֶׁשָּבִעיר הֹוִרים ֹלַק הֹוֶמה ֵּלב ְּכֶׁשהַק ִּלּמּוִד, ּבַק

ְּיֹלִדים ֹלַק ְגָמה ְוִדֻק מֹוֵפת ֹלְהיֹות ְועֹוִד ְּנצּוָרה. הַק

ֶּבן יֹוָחָנן ָּבן רַק ִעם ִּלּמּוִד הַק ָבֹל אֲק ְּמֱקֹוִמִּיים. הַק

ֶאת ִהְׁשֱקיעּו ְוֵהם ֵּתֱק, ּוְמרַק ָהָיה ְנֵין ְמעַק אי ּכַק זַק

ח ָטרַק ִמִּצּדֹו, יֹוָחָנן, ָּבן רַק ִּלּמּוִד. ּבַק ִמְרָצם ָּכֹל

ֶאת ט ִּבְמעַק ְוֹלּו ְּלאּו ֶׁשְּימַק ָּקנֹות ּתַק ֵּקן ֹלתַק

ר. ֶׁשּנֹוצַק ֶהָחֹלֹל

ֵהֵחֹל הּוא ר, חַק ּׁשַק הַק ת ְּתִפּלַק ר ַאחַק ֶאָחִד, ֹּבֱקר

3א ֶׁשְּכמֹותֹו ְּתִפָּלה ִמְזמֹור ֵּמר ֹלזַק ע ֹלֶפתַק

ֵּבחַק ֹלׁשַק "ָעֹלינּו ֵמעֹוֹלם: ְּיֹלִדים הַק ָׁשְמעּו

ְוָכֹל ָּיֶפה, הַק ִּמְזמֹור הַק ֵהֵחֹל ּכָ� – ֹּכֹל" הַק ִדֹון אֲק ֹלַק

ת ֹלְתִפּלַק ֱקָסִמים מֻק ָאְזָנם ִהּטּו ְּיֹלִדים הַק

ִמְזמֹור ָהָיה ֶזה ִדָׁשה. חֲק הַק ִּׁשיָרה ֹלַק ִּדיֱק. ּצַק הַק

ג עַק ְוֹלַק ּובּוז ְּיהּוִדית הַק ָּבֱאמּוָנה ָוה אֲק ּגַק ָמֹלא

אי ּכַק זַק ֶּבן יֹוָחָנן ָּבן רַק ּכֹוָכִבים. הַק ֹלעֹוְבִדי

הּוא ִד ֵּכיצַק ָׁשְמעּו ְוכֻקָּלם ִּמִּלים, הַק ֶאת ִהְטִעים

ִּגּלּוֹלים הַק עֹוְבִדי ֶאת ֹלְצחֹוֱק ָׂשם

ֵּים ִהְסּתַק ִּׁשיר הַק ְוֹלִריֱק.. ֶהֶבֹל ֹלַק ִוים חֲק ִּמְׁשּתַק הַק

ָּכֹל ִיָּכְרתּו ּבֹו ּטֹוב, הַק ֹלָעִתיִד ְּבִצִּפָּיה

ִּכי ְוֵיִדעּו ִּכירּו יַק ֵּתֵבֹל יֹוְׁשֵבי ְוָכֹל ָהֱאֹליֹלים,

ֶּבֶר�.. ָּכֹל ע ִּתְכרַק ֵּׁשם ֹלהַק ֱק רַק

יֹוָחָנן ָּבן רַק ֹלֶהם ִסֵּפר ִּתיֱקה", עַק ְּתִפָּלה "זֹו

ָהָיה ָהִראׁשֹון, אֹוָתּה ֶׁשִחֵּבר "ִמי ּכָ�. ר ַאחַק

ָּבּה ּוָמָצא ְיִריחֹו ֶאת ׁש ְּכֶׁשָּכבַק נּון, ִּבן עַק ְיהֹוׁשֻק

ֶאת ֹלְראֹות ּכָ� ָּכֹל ֵּגׁש ְוִהְתרַק ֱאֹליֹלים, עֹוְבִדי

ִמיִנים אֲק ּמַק הַק ְּיהּוִדים הַק ֶאָחיו ֵּבין ֶהְבֵּדֹל הַק

ָּלֹלּו, הַק ִּטְּפִׁשים הַק ֹלֵבין ֶאָחִד, ֵּׁשם ְּבהַק

ִּתֹלְמִדּו ֶּתם אַק ּיֹות. ְׁשטֻק ִמיֵני ְּבָכֹל ִמיִנים אֲק ּמַק הַק

ֶׁשָּלנּו, ִּׁשיר הַק ִיְהֶיה הּוא ֶּזה. הַק ִּׁשיר הַק ֶאת

ְּתִפָּלה!". ָּכֹל ְּבִסּיּום אֹותֹו ָנִׁשיר ְחנּו נַק אֲק וַק

ִמן ֵחֹלֱק ֹלְהיֹות ' ֵּבחַק ֹלׁשַק 'ָעֹלינּו ֵהֵחֹל ּכָ�

ּגַקם ּוְבִעֱקבֹוֶתיָה, ְבֶנה, ְּביַק – ְּתִפָּלה הַק

ִּׁשיר הַק ְמִתיֱקּות ִמּתוֹ� נֹוָסִפים. ִּבְמֱקֹומֹות

ְּתִפָּלה הַק ֶאת ְּיִמים ְמסַק ְּיֹלִדים הַק ָהיּו

ָיִדעּו ְו3א ֹלמּוִדם. ּתַק ֶאֹל ְּבֵחֶׁשֱק ּוִמְתיַקְּׁשִבים

ֵהם ָּבּה ְצָמּה, עַק זֹו ְּבֵעת ִּכי ז ּומֹוְנּבַק ִּגִדעֹון

ֵאי ּתֹוָרה, ּבַק ְוהֹוִגים ֶּנֶפׁש הַק ת ִּבְמנּוחַק יֹוְׁשִבים

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

אֹוִתי ֹלְׁשֹמעַק ם עַק ּפַק Cֹל ָיָצא

ּכֹוס ם עַק ּפַק ָׁשִתיִתי י אּוֹלַק ְמָבֵר�?

?Cְּב ְבִּתי ֶׁשָּכתַק ְּבָׁשָעה ִים מַק

ר, ְוָאמַק אֹוָתנּו ִהְפִּתיעַק ּמֹוֶרה הַק ִּכָּתה ּבַק ּיֹום הַק

ֶׁשֵּיׁש ָּקה מֻק ָהעֲק ְׁשָמעּות ּמַק הַק ֹל עַק ֱקָצת ִד ֶׁשִּנֹלמַק

ָמה ֹל עַק ּנּו ֵהבַק 3א "ּבּוְכָּתעֹוֹלם". ִּמִּלים ּבַק

ְוִדֵּבר ִהְמִׁשי� ִמָּיִד הּוא ָבֹל אֲק ֵּבר, ְמִדַק ּמֹוֶרה הַק

ֹלנּו ִנֶּתֶנת ָּׁשָנה, הַק "ְּבֹראׁש ָּׁשָנה. הַק ֹראׁש ֹל עַק

ָעֹלינּו". ֹלֶמֹלֶ� ֵּׁשם הַק ֶאת ְמֹלי� ֹלהַק ְּזכּות הַק

יֹוִסי ָׁשַאֹל ,"? ֶאת ְמֹליִכים מַק "��	� ����	���

ָּׁשָנה הַק "ְּבֹראׁש ּמֹוֶרה. הַק ָעָנה "ֵּכן", ִּבְפֹליָאה.

ְּבִריָאה, הַק ְיֵמי ֵׁשֶׁשת ְּימּו ִהְסּתַק ָהִראׁשֹון,

ָהעֹוֹלם: ְיצּוֵרי ֹלָכֹל ֱקָרא ָהִראׁשֹון ְוָהָאִדם

ֵּׁשם הַק ֹלְפֵני ִנְבְרָכה ְוִנְכָרָעה ֶוה חֲק ִנְׁשּתַק 'ֹּבאּו

ּבֹוֵרא. הַק ִעם ְּברּוִאים הַק ֶאת ר ֱקׁשַק ְוכָ� ֹעֵׂשנּו',

ֶאֹל ֱקׁשּוִרים ֹלְהיֹות רֹוִצים ְחנּו נַק אֲק ּגַקם

יֹום ְּבָכֹל ְּמִׁשים ִמְׁשּתַק ְחנּו נַק אֲק ְוֹלֵכן ּבֹוֵרא, הַק

ֱקִדם"... ְרִּתי ִהְזּכַק ֶׁשאֹותֹו ֶּזה הַק ֶהָחׁשּוב ָּׂשג ּמֻק ּבַק

ְּבָרָכה... ְּכמֹו ִנְׁשָמע ֶזה "ּבּוְכָּתעֹוֹלם",

,"... ֱא3ֱקינּו ֵּׁשם הַק ָּתה ��������אַק ������ ������

ְּבִהּסּוס. ִּיים חַק ר ָאמַק

ְּבָרכֹות "הַק ּמֹוֶרה. הַק ִהְסִּכים ְמאֹוִד", "ָנכֹון

ְוֹלְזֹּכר ֵּׁשם הַק ֶאת ְמֹלי� ֹלהַק ֹלנּו ְּיעֹות ְּמסַק הַק ֵהן

ְנִהיגֹו. ּומַק ָהעֹוֹלם ּבֹוֵרא ִמיהּו ן ְּזמַק הַק ָּכֹל

ְחנּו נַק אֲק ּוְבֱקֹוֹל, ָּוָנה ְּבכַק ְמָבְרִכים ְחנּו נַק ְּכֶׁשאֲק

ָאִדם ֶׁשָעָׂשה ָמה ֶאת ְמִׁשיִכים מַק ְּבֶעֶצם

ָּׁשָנה". הַק ֹראׁש ְּבאֹותֹו ָהִראׁשֹון

ְמכֻקָּבִד", ָּמׁש מַק ִנְׁשָמע 3א "'ּבּוְכָּתעֹוֹלם',

ֵבִרים. חֲק הַק ִד ַאחַק ִצֵּין

ֶּתֶפת, ְמׁשֻק ְחֹלָטה ְּבהַק ִּׁשעּור, הַק ְּבִסּיּום ְוָאֵכן

ִדָׁשה חֲק הַק ָּׁשָנה ֶׁשּבַק ְצֵמנּו עַק ֹל עַק ֹלנּו ֱקּבַק ּכֻקָּלנּו

ְּבָרכֹות הַק ְּבתוֹ� ָּברּור ֹלְׁשֹמעַק ֶאְפָׁשר ִיְהֶיה

ָהעֹוֹלם. ֶמֹלֶ� הּוא ֵּׁשם ֶׁשהַק ֶׁשָּלנּו,

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

ָבר ּכ¿ ֶׁ̆ ין ƒמ אֲק מַק ֹלֹא י ƒנ אֲק
ֵמָאז ים ƒׁ̆ ֳחִד ה ָ ּׁ̆ ƒמ חֲק רּו ָעב¿

!!˜ ס¿ ינ¿ ƒּפ ƒמ אנּו ָ̂ ּיָ ֶׁ̆

ים! ƒֹלִד י¿ ֵבירּו˙ ּב¿ נּו ח¿ נַק אֲק
ם ֶּ̇ אַק ם ƒא הַק ָבנֹון! ֹל¿ ƒּב ֶׁ̆ ירּו˙ ּבֵ
נּו ע¿ ּגַק ƒה אֹוֵמר? ֶזה ָמה ים ƒע יֹוִד¿
ָרֵאֹל. ¿ׂ̆ ƒי ıֶאֶר ֹל ֶׁ̆ ָחּה ¿̇ ƒפ ֹל¿

, ׁ̆ ִֹד ּ̃ הַק ıֶאֶר ֵעֶבר ֹל¿ ע ּסָ מַק ֹל¿ א ָ̂ ָי ים, ƒֹלִד י¿ ֵני ¿ׁ̆ ƒּב ֹל ּפָ טֻק ּמ¿ הַק ָמן ֹל¿ אַק י, ƒ̃ רֹוִד¿ ּב¿ ָיהּו ע¿ ַׁ̆ק י¿ ר' יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק
ים. ƒֹוֹל ׁ̆ כ¿ ƒמ ˙ ֹלאַק ּומ¿ ה ּכָ רֻק אֲק ה ָ̇ ָהי¿ זֹו ּכָ ֶרך¿ ִדֶ ֶהם ּבָ ים ƒָימ ּב¿
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ָהֵאֹלּו.. ים ƒׁ̆ ֳחִד ּבֶ נּו ר¿ ָעבַק ּוָמה
ֹל ּכָ ֶא˙ זֹוֵכר ֹלֹא ָבר ּכ¿ י ƒנ אֲק
נֹו˙( ּכָ ּסַק הַק ו¿ אֹו˙ ָ̃ ¿̇ ּפַק ר¿ הַק הַק

ֹלֶהם ׁ̆ ֵי ם ƒא ֹל אַק ¿ׁ̆ ƒנ ו¿ ֵנס ּכָ ƒנ
ים. ƒח אֹור¿ ˙ ָנסַק כ¿ הַק י˙ ּבֵ אן ּכָ
ט. עַק מ¿ ֹלנּוחַק ֹלֹלֶכ˙ ֹל נּוכַק

? ָּ̇ ֹל¿ אַק ָ ּׁ̆ ֶׁ̆ י ƒּ̇ ע¿ מַק ָׁ̆ ָמה
י˙ ּבֵ ׁ̆ ֵ ּ̃ בַק ּומ¿ יר, ƒֹלע יעַק ƒּג מַק ה ָּ̇ אַק
ֶזה? ָמה ים? ƒח אֹור¿ ˙ ָנסַק כ¿ הַק

ס! עַק ּכַק הַק ָמה ֹל עַק ין ƒֵמב י ƒֵאיֶנּנ
יר, ƒע ּבָ ֶכם ֹל¿ ¿̂ ֶא ֹו˙ ׂ̆ עֲק ֹלַק ָאמּור ָמה י ƒכ ו¿
ה ּכָ רֻק אֲק ֶרך¿ ִדֶ ר חַק אַק ֹל¿ יעַק ƒּג ּמַק ֶׁ̆ י ƒהּוִד י¿
ּבֹו? ֹלֹלּון ָמ˜ֹום יך¿ ƒר ָ̂ ו¿ ָפֶרֶכ˙, ּומ¿

י ƒ̇ אֹו יר ƒע ָּ̇ א, ּבָ אַק
ר ֶ̃ ּבֹ ּבַק ׁ̆ ָחֵמ ּב¿ ה ָׁ̆ ָ ּ̃ בַק ּב¿

יחֹו˙! ƒֹל ס¿ ƒֹל

י! ƒ̇ אֹו ם ּגַק ה ָׁ̆ ָ ּ̃ בַק ּב¿ יר ƒע ָּ̇ א, ּבָ אַק

ֹלך¿ ֵּ̇ ˜ רַק ָעָיה. ּב¿ ֵאין
ֹלֹא ֶׁ̆ ִדי ּכ¿ ן מַק ּז¿ ּבַק ֹון ׁ̆ י ƒֹל

ָעֵיף. ֶיה ה¿ ƒּ̇

ר ָ̃ ָי אֹוֵרחַק יֹו˙ ה¿ ƒֹל !? ׁ̆ רּו ּפֵ ָמה
ֵאין אן ּכָ ֹון! ׁ̆ א ƒר אֹו˙ֹו ס פַק ָּ̇ ֶׁ̆ י, ƒֹל ֶׁ̆
ים ƒָרב ָאנּו י ƒּכ ים, ƒח אֹור¿ ˙ ָנסַק כ¿ הַק י˙ ּבֵ

! ָאֵרחַק ֹל¿ כּו˙ ּז¿ הַק ֹל עַק

יּו, ה¿ ƒּ̇ י ƒ̇ ֵבי ּב¿ י.. ƒּ̇ ס¿ פַק ָּ̇ י ƒנ אֲק ֶכם ¿̇ ֶא ה, ּנֵ ƒה ו¿
ה. ֹלָ ƒה ¿ּ̃ הַק י ֵּ̇ ָב ּב¿ ֶׁ̆ ים ƒפ ּיָ הַק ן ƒמ הּוא י ƒ̇ י ּבֵ

. נֹוחַק ּב¿ ּבֹו ּו ׁ̆ י ƒּג ר¿ ַּ̇ק ם ֶּ̇ אַק

ה ָּ̇ אַק ֵרי הֲק ָך, ¿̇ אֹו יר ƒָהע ֹל¿ ה ֹלּמָ
יחֹו˙? ƒֹל ס¿ ƒֹל הֹוֹלך¿ ֹלֹא

ֹמעַק ¿ׁ̆ ƒֹל ח מַק ¿ׂ̆ ֶא י ƒנ אֲק ָבֹל אֲק ָנכֹון,
ֹון! ׁ̆ י ƒֹל ָעה ָׁ̆ עֹוִד י ƒֹל ׁ̆ ּיֵ ֶׁ̆



ְיהּוִדי ָּיֹל חַק

ִני עֲק ְּכנַק הַק ְבָרָהם אַק

ּׁשּוֱק ּבַק ֱאֶמת ֵּבר ֹלִדַק

ֶזה. ִדֹו עֲק ִמּצַק ֹלָהִניאֹו ְּקִדיו ְמפַק

ֹלֶעְזָרה ִּגְּיסּו ְּבִנְסיֹוָנם, ְּכֶׁשִּנְכְׁשֹלּו

Cּגֹוָרֹל" ֹלּבֹו. ֹל עַק ִּדֵּבר ְוֶזה ָצִעיר, ֹּכֶמר

ִּנְרָּדִפים", הַק ְּיהּוִדים הַק ָּכֹל ֹל ְּכגֹורַק ִיְהֶיה

ִיֱקְראּו ְמֹצָרע "ְיהּוִדי ֹּכֶמר. הַק ר ָאמַק

ִעָּמנּו ִּתָּׁשֵאר ִאם ֹזאת, ת ּמַק ֹלעֻק .Cֹל

ִּפים ּוְמצַק ָּנה ְּקצֻק הַק ֹלֹות עֲק ְּבמַק ֵּדם ִּתְתֱקַק

טֹוִבים!". ִּיים חַק Cֹל

ר ְוִנְזּכַק ֵעיָניו ֶאת ם ָעצַק ֵאֹלי-ֹליּב

ִּמִּלים ּובַק ִמְּליַקאִדי ב ָהרַק ֶׁשֹל ְּבָפָניו

ָּקִדֹוׁש-ָּברּו�-הּוא "הַק – ִנְפְרִדּו ְּבֶטֶרם ֹלֹו ר ֶׁשָאמַק

ֶּדֶר� ּבַק ֹלְבֹחר ְּתבּוָנה Cֹל ְוִיֵּתן ...Cאֹוְת ִיְׁשֹמר

ְּנכֹוָנה. הַק ֶּדֶר� ּבַק ר ִיְבחַק הּוא ע, ָיִדַק ֵּכן, ְּנכֹוָנה". הַק

ץ חַק ֹלַק ִמּתוֹ� ֶאָּלא ָּדִתי ֶאת ְרִּתי ֵהמַק ֵמְרצֹוִני "3א

ָהִייִתי ָצִעיר "ֶיֹלִד ֹּכֶמר. ֹלַק ֵהִׁשיב ְוִיּסּוִרים",

ְצִּתי ּלַק ְואֻק י הֹורַק ִמֵּבית ְּבַאְכָזִרּיּות ְפִּתי ְּכֶׁשֶּנְחטַק

ְחֹזר ֹלַק ִני אֲק ָחֵפץ ָּכֵעת ִדּוִתי. יַקהֲק ֶאת ֹלְנֹטׁש

ָטַאי. חֲק ְׁשנֹות ָּכֹל ֹל עַק ֵּפר ּוֹלכַק ְׁשֹלָמה ִּבְתׁשּוָבה

'ְיהּוִדי ֹלִהָּקֵרא ִני אֲק ִדיף עֲק מַק – Cֹלִדָבֶרי ֶׁשר אֲק וַק

ֵּצר'". ֶׁשִהְתנַק 'ְיהּוִדי אֹו מּוָמר' 'ְיהּוִדי ְו3א ְמֹצָרע'

ְּבֹלב ִדּותֹו ֹליַקהֲק ְוָׁשב ְחֹלָטתֹו ְּבהַק ִד ָעמַק ֵאֹלי-ֹליּב

ר ָחזַק הּוא ְּצָבִאי. הַק ֵׁשרּותֹו ָּתם ן ְזמַק ֹבר עֲק ּכַק ָׁשֹלם.

ָהִראׁשֹון ֶחֹלֱקּה ֶׁשּגַקם ְוָזָכה ֶּׁשֶרת ְּמאֻק הַק ִאּמֹו ֶאֹל

ָּקִדֹוׁש-ָּברּו�-הּוא הַק – ֵּים ִיְתֱקַק ִּבי, ָהרַק ת ִּבְרּכַק ֶׁשֹל

ֶׁשָעָׂשה. ָמה ְּבָכֹל ְרּכֹו ּדַק ֶאת ִהְצֹליחַק ָאֵכן

ֶנֶאָמָנה ְיהּוִדית ִמְׁשָּפָחה ֵהֱקים ֵאֹלי-ֹליּב

ֶאת ִסֵּפר ֹלֶצֱאָצָאיו ְּבָכבֹוִד. ָיָמיו ָּכֹל ְרֵנס ְוִהְתּפַק

ָּנכֹון הַק ֶׁשָּבֶרגַקע ֹל עַק ָּׁשר ּוְמאֻק ֵּגֶאה ְוָהָיה ָּייו חַק ִסּפּור

ּכֹוָחּה ב רַק ָמה "ְראּו ְּנכֹוָנה. הַק ְחֹלָטה הַק הַק ֶאת ֱקֵּבֹל

ר ָאמַק ת", ַאחַק ם עַק ּפַק ִפּלּו אֲק ִּדיֱק, צַק ְּפֵני ְרִאּיַקת ֶׁשֹל

ֶאֹל ָּקֶצה הַק ִמן י ּיַק חַק ּנּו ִהְׁשּתַק "ִּבְזכּוָתּה ֹלֶהם.

ת". חַק ׁשַק ֵמֶרִדת ִנְּצֹלה ְוִנְׁשָמִתי ָּקֶצה, הַק

יִדועה) איננה הצִדיֱק זהות השם'. ֱקיִדוש 'עֹל הספר (עֹל-פי

ִיְצָחֱק-ֵמִאיר) ר' (ֶּבן ֵאֹלי-ֹליּב ָהָיה ע ֶׁשבַק ְּכֶבן

ְוהּוָבא ֵּביתֹו ר צַק ֵמחֲק ף ְּכֶׁשֶּנְחטַק ִאיְצֱקֹוִביץ'

ג עַק ֹלֹלַק ָנתּון ָהָיה ב רַק ן ְזמַק רּוִסי. ָצָבא ֵנה חֲק ֹלמַק

ָּלֹלּו הַק ָעֹליו. ִּנים ְּממֻק הַק ִד ִמּצַק ְּלֹלֻקּיֹות ּוֹלִהְתעַק

ּסֹוף ֹלבַק ָּדתֹו. ֶאת ֶׁשָּיִמיר ֹל3א-ֶהֶרף ֹלָחצּוהּו

ֵּצר. ִהְתנַק ִין ְרִאית-עַק ּוֹלמַק ָּצִעיר, הַק ֵאֹלי-ֹליּב ר ִנְׁשּבַק

ֹלְׁשֹמר ֵּדֹל ִהְׁשּתַק ְוַאף ְיהּוִדי ִנְׁשַאר ֹלּבֹו ְּבתוֹ�

ִּמְצוֹות. ֵמהַק ָּמה ּכַק ֵּסֶתר ּבַק

ֶאת ָעׂשּו ּגֹוִיית הַק ְּסִביָבה ְוהַק ף ֶׁשָחֹלַק ן ְּזמַק הַק

ֶחֶבֹל ּבַק ִניִמים ְועֹוִד עֹוִד ְּתֱקּו ִהְתנַק ַאט-ַאט ֶׁשָּלֶהם.

ְׁשְטָׁשה ִהּטַק הֹוָריו ְּדמּות ִדּותֹו. ֹליַקהֲק אֹותֹו ֶׁשִחֵּבר

ֶׁשֹל ֵּייֶהם חַק ָאְרחֹות ֶאת ִאֵּמץ ְוהּוא ְּבִזְכרֹונֹו

ֶנה. חֲק ּמַק ּבַק ֵבָריו חֲק

ָּיֹל חַק ָהָיה ְּכֶׁשְּכָבר ֶאָחִד, יֹום ּבֹות. רַק ָׁשִנים ָחֹלפּו

ם עַק ּפַק ּבַק – ֹלֹו ר ּתַק הֻק ֶׁשָּבּה ְפָׁשה חֻק ֱקֵּבֹל ֹלֹוֵחם,

ֵהיָכן ּלֹוָתּה ֹלבַק – ִמֵּביתֹו ף ֶנְחטַק ֵמָאז ָהִראׁשֹוָנה

ֵׁשם ְוֶאת ִעירֹו ֵׁשם ֶאת ר ָזכַק עֹוִד הּוא ֶׁשִּיְרֶצה.

ֹלָפְגָׁשם. ְּבִתֱקָוה ֶּדֶר�, ֹלַק ָיָצא ּפֹוֵעם ְּבֹלב הֹוָריו.

ֶּדֹלת ֹל עַק ׁש ְּכֶׁשָּנֱקַק אֹותֹו ִמְּלָאה ָּזה עַק ְּגׁשּות ִהְתרַק

ֹלּבֹו ֶּגֶרת. ְמבֻק ִאָּׁשה ָעְמִדה ח ֶּפתַק ּבַק ֵּבית-יַקֹלִדּותֹו.

ּוָפֶניָה ְּכבּויֹות ָהיּו ֶׁשֵעיֶניָה ִאּמֹו, ְרֵאה ֹלמַק ץ ֶנְחמַק

ֶהָעֹמֱק ר עַק ּצַק ְוהַק ּבֹות ָהרַק ָּׁשִנים הַק ֱקָמִטים. רּוׁשֹות חֲק

ִאּמֹו אֹותֹוֵתיֶהם. ֶאת ָּבּה ָנְתנּו ְּבָנּה ֵהָעֹלמּות ֹל עַק

ֶיֹלִד ֵּבין ִּדְמיֹון ֹלְמֹצא ָהָיה ֱקֶׁשה אֹותֹו. ָתה ִזהֲק 3א

ִד ֶׁשָעמַק ֶהָחֹסן ָּיֹל חַק ֹלַק ִּכָּפה, ְוהַק ֵּפאֹות הַק ֹל עַק ּבַק ֶחֶמִד, הַק

מּוֹלּה. ָּכֵעת

ֹלֹו ִסֵּיעַק ְּפִניָמה, ס ֶׁשִּנְכנַק ֱקִדם ּתֹור. הַק ֹלֹראׁש ִמָּיִד

ִאּמֹו. ְוֵׁשם ְׁשמֹו ֶאת ֶּפֶתֱק ֹל עַק ֹלְרֹׁשם אי ּבַק ּגַק הַק

ע ָיִדַק ֶחֹלּדֹו ִּביֵמי אֹותֹו. ָאְפָפה ְּגִדֹוֹלה ִיְרָאה

ֱקִצין ִמְּפֵני ִיְרָאה ּבֹות. רַק ְּפָעִמים ִד חַק ּופַק ִיְרָאה

ׁשֹוָנה. ָהְיָתה זֹו � אַק ְּקָרב; הַק ִּבְׂשִדה ִיְרָאה ָּבִכיר,

הּוא רֹוְממּות. ִיְרַאת ָחׁש ִּבי ָהרַק ְּדמּות ְרֵאה ֹלמַק

ִמָּיִדֹו ְנָטֹלּה ִּבי ְוָהרַק ִּבי, ֹלרַק ִּפְתֱקתֹו ֶאת הֹוִׁשיט

ָּקִדֹוׁש-ָּברּו�-הּוא "הַק ְׁשֵאֹלֹות. ָּמה ּכַק ְוָׁשַאֹל

ֵּבְרכֹו. ִּתְפֶנה", ֶׁשר אֲק ְּבָכֹל Cיַקְצֹליחֲק

ֹלְׁשִמיָרה, ְטֵּבעַק מַק ִּבי ֵמָהרַק ּוִבֵּקׁש ֵהֵעז ר-ּכָ� ַאחַק
ָּקִדֹוׁש-ָּברּו�- "הַק ׂשֹות. עֲק ֹלַק ִאּמֹו ֹלֹו ֶׁשהֹוְרָתה ְּכִפי

ְּתבּוָנה Cֹל ְוִיֵּתן ְטֵּבעַק מַק ְּבֹלי ּגַקם Cאֹוְת ִיְׁשֹמר הּוא

ּבֹו נֹוֵתן ִּבי, ָהרַק ֹלֹו ר ָאמַק ְּנכֹוָנה", הַק ֶּדֶר� ּבַק ֹלְבֹחר

ִד. יַקחַק ּגַקם ְּטפֹות ּוְמֹלַק חֹוִדרֹות ִים ֵעינַק

ְּכִאּלּו ְסָּבר. ִּבֹלִּתי-מֻק ֹאֶׁשר ָחׁש חּוָצה הַק ְּבֵצאתֹו

ֶנֶתֱק ֶׁשֹל ּבֹות רַק ָׁשִנים ֹל עַק ֵּׁשר ֹלגַק ִהְצֹליחַק

ְּיהּוִדִּיים. הַק ָׁשָרָׁשיו ֶאֹל ׁשּוב ֵּבר ּוֹלִהְתחַק

ָּדה ְּפֱקֻק ְּבֹלה ִהְתֱקַק ֶנה חֲק ּמַק ֹלַק ר ָחזַק ֶׁשּבֹו ּיֹום ּבַק

ת ֹלִדַק ְחֹזר ֹלַק ָּיֹלים חַק הַק ֹלָכֹל ֹלַאְפֵׁשר ָּצאר, ֵמהַק

ִּבי ָהרַק ִעם ְּפִגיָׁשה הַק ֹלֹרֶׁשם ָנתּון בֹוֵתיֶהם. אֲק

ֶׁשִהְזָּדֵרז ָהִראׁשֹון ֵאֹלי-ֹליּב ָהָיה ִּבֹליַקאִדי,

בֹוָתיו. אֲק ֹלִדֶר� ׁשּובֹו ֹל עַק ְצִהיר ֹלהַק

ְּמצּו ִהְתאַק טֹוב, ָּיֹל ְוחַק ָנבֹון ָּבחּור ֶׁשָהָיה ִמֵּכיָון

ְׁשֵני ֶאת ְמִּתי ֵהרַק הֹוּפ!", "ֵהי,

ִדִּתי ְוָצעַק י ְּכֵתפַק ֹל עַק ִים ּמַק הַק ְּדֹלֵיי

ָׁשם ִּמִדָרׁש, ֵּבית-הַק ֹאֶהֹל ֹלֵעֶבר

ֵׁשֶבט ִמְּבֵני ְנָעִרים יֹוְׁשִבים

ּתֹוָרה. ּבַק ְוהֹוִגים ִיָּׂששָכר

ִנְּתָנה ִים ּמַק הַק ת ֶׁשְּׁשִאיבַק ָהֱאֶמת

עֹוִד ִעם ִד יַקחַק ִני, אֲק 'ֹעֶנׁש'. ְּבתֹור ֹלי

ּכָ� ֹל עַק ְענּו ָׁשמַק ִנים, עֲק ְּכנַק ת ֱקבּוצַק

ִנְּצחּו ִיְׂשָרֵאֹל ּוְבֵני ֵּבנּו רַק ֶׁשֹּמֶׁשה

ְוֶאת ִּדיר ָהאַק ָּבָׁשן הַק ֶמֹלֶ� עֹוג ֶאת

ּנּו ְוֵהבַק – ָהֱאֹמִרי ֶמֹלֶ� ִסיחֹון

ֶׁשָּיֵגן ִמי ֵאין ר. ִנְגמַק ִּמְׂשָחֱק ֶׁשהַק

יֹוֵתר. ָעֹלינּו

ֹלעֹוִדִד ִנָּסה ְוֱקא ּדַק ֶׁשָּלנּו ֶּמֹלֶ� הַק

ָבֹל אֲק ּוֹלִהָּלֵחם, ֹלִהָּׁשֵאר אֹוָתנּו

ֹרֱק. עֲק ֹלַק ְטנּו ֶהְחֹלַק ְחנּו נַק אֲק

ְיָׁשִנים ִּבְבָגִדים ְׂשנּו ּפַק ִהְתחַק

ִיְׂשָרֵאֹל, ְּבֵני ֵנה חֲק מַק ֹלֵעֶבר ִדנּו ְוָירַק

ְּכֵׁשֶבט ְצֵמנּו עַק ֶאת ְגנּו ִהּצַק ָׁשם

ֵּיר. ֹלִהְתּגַק ְרחֹוֱקה ִמְּמִדיָנה ִּגיעַק ּמַק הַק

ֶׁשKא ֹלנּו ִהְבִטיחּו ִיְׂשָרֵאֹל ְּבֵני

ר-ּכָ� ַאחַק אּוֹלם ֹלָרָעה, ָּבנּו ִיְפְּגעּו

ִנים... עֲק ְּכנַק ְחנּו נַק ֶׁשאֲק ִּגּלּו

ִהִּטיֹל ְרִמית ּתַק הַק ֹל עַק ְּכֹעֶנׁש

ְּבֵני ֶאת ֹלָׁשֵרת ֹמֶׁשה ָעֹלינּו

ת ִטיבַק חֲק וַק ִים מַק ת ִּבְׁשִאיבַק ִיְׂשָרֵאֹל

ֹלָאֶרץ. ְּכִניָסה הַק ִד עַק – ֵעִצים

ֹלְׁשֹמעַק ְׁשִּתי ּגַק ִהְתרַק ָּמה ּכַק

ְּבֵני ֶאת ֹמֶׁשה ִּכֵּנס ֶׁשר אֲק ֶׁשּכַק

ֶּתם "אַק ֹלֶהם: ר ְוָאמַק ִיְׂשָרֵאֹל

ֱא3ֱקיֶכם", ה' ֹלְפֵני ּיֹום הַק ִנָּצִבים

ִמְּבֵני ּסּוִגים הַק ֶאת ָמָנה הּוא

"ֵמֹחֵטב – אֹוָתנּו ְוגַקם ִיְׂשָרֵאֹל

ָהָיה ֶזה ."!Cֵמיֶמי ֹׁשֵאב ִד עַק Cֵעֶצי

ְּכָבר ְחנּו נַק ֶׁשאֲק ִסיָמן בּוֵרנּו עֲק

ְּיהּוִדי. הַק ֵמָהָעם ֵחֹלֱק ֶּבֱאֶמת

ְוֵהֵחֹל ְּפִניָמה ֹלִהָּכֵנס ִּבֵּקׁש הּוא

"ָהֹלַק� ֹלּה. עֲק ּוְבבַק ָּבּה ְנֵין ֹלִהְתעַק

ָאְמָרה ָׁשִנים", ָּמה ּכַק ֹלְפֵני ֹלעֹוֹלמֹו

ּבֹות רַק ְּפָעִמים ט. ִנְצּבַק ֹלּבֹו ְּבֶעֶצב.

ָּפָניו ֶׁשֶאת ָאִביו, ֹל עַק ב ָחׁשַק ָּכֹל-ּכָ�

ִיְזֶּכה 3א ׁשּוב ר. ָזכַק 3א ט ִּכְמעַק

ִאּמֹו ֶאת הֹוֹלי� הּוא ֹלְראֹותֹו.

ֵּגׁש ִּתְתרַק ֶׁשKא ְּכִדי ְסחֹור-ְסחֹור,

ֵּדעַק ִנְתוַק ּסֹוף ֶׁשְּלבַק ֹל עַק ִּמָּדה, הַק ֹל עַק ֶיֶתר

ֵאֹליָה.

ָׁשָעה ֶזה. ִּבְזרֹועֹות ֶזה ָנְפֹלּו ְוִאּמֹו ֵאֹלי-ֹליּב

ֵּכֹל ֹלעַק ָּׁשה ִמְתֱקַק ְּגׁשּות, ְּבִהְתרַק ָהֵאם ִיְּבָבה ָּכה רֻק אֲק

ר ָחזַק ְּבֵעיֶניָה, ֵּמת הַק ָהאֹוֵבִד, ְּבָנּה ְּבׂשֹוָרה: הַק ֶאת

ֵּנג ִמְתעַק ִאּמֹו, ת ְּבֶחְברַק ִּבָּלה ָיִמים ָׁשבּועַק ֵאֹליָה!

ֹל עַק יַקֹלִדּותֹו, ֹל עַק ְּפָרִטים ִמֶּמָּנה ּדֹוֹלה ע, ֶרגַק ָּכֹל ֹל עַק

ֶאת ֹלּה ֵּפר ְמסַק ; ָּמנֹוחַק הַק ָאִביו ֹל ְועַק ְצָמּה עַק

ָּׁשִנים. הַק ָּכֹל ֱקֹורֹוָתיו

ִאּמֹו ֵאֹליו ָּפְנָתה ֶנה חֲק ּמַק ֹלַק ְחֹזר ֹלַק ִד ְּכֶׁשָעמַק

ָּבִעיר ִמָּכאן, ְרֵחֱק "3א-הַק ְמיֻקֶחִדת: ָּקָׁשה ְּבבַק

ֵאֹליו ע סַק ,Cִמְּמ ָאָּנא ָּגִדֹוֹל. ב רַק יֹוֵׁשב ֹליַקאִדי,

ִּבְרָּכתֹו". ֶאת ֵּבֹל ֹלֱקַק

ׁשֹוֵמר ֵאיֶנִּני ּכֹות רֻק אֲק "ָׁשִנים ֵסֵרב. ְּתִחָּלה

ָּדָבר. ֹלָכֹל ְּכגֹוי ְוִנְרֶאה י חַק ִני אֲק וַק ּוִמְצוֹות ּתֹוָרה

3א ָהֵאם ן. ָטעַק ִּבי?!", ָהרַק ֹלְפֵני ּכָ� ֶאְתיַקֵּצב ֵאי�

ִּדיֱק. ּצַק הַק ִמִּפי ֶׁשִּיְתָּבֵר� ֹלּה ָהָיה ָחׁשּוב ִוְּתָרה.

ִּבי ֶׁשָהרַק רֹוָצה ִני "אֲק ֵאֹליו, ְּנָנה ִהְתחַק "ְּבָכֹל-ֹזאת",

ְחֹזר ְותַק ְּצָבִאי הַק Cֵׁשרּוְת ֶאת ֵּים ֶׁשְּתסַק Cאֹוְת ְיָבֵר�

,Cּוְרִאיִתי ְבִּתי ֶׁשּׁשַק ר ֹלַאחַק ָּתה, עַק ְּבָׁשֹלֹום. י ֵאֹלַק

ֵׁשִנית!"... Cאֹוְת ֵּבִד ֹלאַק מּוָכָנה ֵאיִני

ֶׁשֹל ֵּביתֹו ח ְּבֶפתַק ֹלֹליַקאִדי. ע ְוָנסַק ע ִנְכנַק ָּיֹל חַק הַק

הֹוָרה ִּבי ָהרַק אּוֹלם ָארֹ�, ּתֹור ִהְׂשָּתֵר� ִּבי ָהרַק

ֹלִהָּכֵנס ְיהּוִדים ָּיֹלים ֹלחַק ֹלָהִניחַק ֶּנה, ְּממֻק הַק אי ּבַק ּגַק ֹלַק

הֹוֹליכֹו אי ּבַק ּגַק הַק ּבֹו ְּכֶׁשִהְבִחין ְמָּתָנה. הַק ֹל3א ֵאֹליו

ִּבְרָּכתֹו ֶאת ּוִבְּקׁשּו ִּדיֱקים ּצַק הַק ִד ַאחַק ֹלְפֵני ָּׁשָנה ֹראׁש-הַק ְּבֶעֶרב ָּבָאה ִרים סֹוחֲק ת ֱקבּוצַק

ְו3א ּׁשּוֱק ּבַק ֱאֶמת ְּברּו ֶׁשְּתִדַק ֶאְתֶכם ְמָבֵר� ִני "אֲק ִּדיֱק: ּצַק הַק ֹלֶהם ר ָאמַק ִדָׁשה. חֲק הַק ָּׁשָנה ֹלַק

ְּכֶנֶסת". ְּבֵבית-הַק

ְּדָבָריו. ֶאת ְיָפֵרׁש ִּבי ֶׁשָהרַק ְוִהְמִּתינּו ִרים ּסֹוחֲק הַק ָּתְמהּו

ְוֵאיָנם ֶּבֱאמּוָנה ֶׁשKא ָּתָנם ּומַק ָּׂשָאם מַק ֶאת ֹלים הֲק ֶׁשְּמנַק ָנִׁשים אֲק "ֵיׁש ר: ְוָאמַק ִּדיֱק ּצַק הַק ִחּיֵ�

ְמנּו, 'ָאׁשַק ְואֹוְמִרים ְּכֶנֶסת ֹלֵבית-הַק ר-ּכָ� ַאחַק ָּבִאים ְּכֶׁשֵהם ְּבִעְסֱקיֶהם. ֱאֶמת ּדֹוְבִרים

ּׁשּוֱק ּבַק ֱאֶמת ְּברּו ֶׁשְּתִדַק ְמַאֵחֹל, ִני אֲק ֹלֶכם ֱאֶמת. ּדֹוְבִרים ֶׁשֵהם ִנְמָצא – ֹלנּו' ָּגזַק ִדנּו, ָּבגַק

ְמנּו, 'ָאׁשַק ְּכֶנֶסת ְּבֵבית-הַק ְּכֶׁשֹּתאְמרּו ּוִמֵּמיֹלא ּוֶבֱאמּוָנה, ְּבֹיֶׁשר ִעְסֱקיֶכם ֶאת ֹלּו הֲק ּוְתנַק

ֱאֶמת"... ָּדָבר הַק ִיְהֶיה –3א ֹלנּו' ָּגזַק ִדנּו, ָּבגַק

ָבר ּכ¿ ֹלּוֹל א¡ ׁ̆ ֹחִד י: ƒר ָׂ̆

ֶמֶר˙ ג¿ ƒנ ם, ּיֵ ַּ̇ק ס¿ ƒמ ט עַק מ¿ ƒּכ
ֹלך¿ ּמֶ "הַק ֹל ֶׁ̆ ˜ּוָפה ¿ּ̇ הַק

ה ּכָ חַק מ¿ ָבר ּכ¿ י ƒנ אֲק ִדה", ָ ּׂ̆ ּבַק

מֹון( ר¿ ֹלאַק ֵנס ּכָ ƒה ֹל¿

ֶזה ֵרי ¿ׁ̆ ƒּ̇ י ּגֵ חַק ם ƒא י: ƒינ ƒּפ

ה ּכֶ חַק מ¿ י ƒנ אֲק ם ּגַק מֹון, ר¿ ָהאַק

! ֹלך¿ ּמֶ הַק מֹון ר¿ אַק ּב¿ יֹו˙ ח¿ ƒֹל ָבר ּכ¿

ין, ƒֵמב ֹלֹא י ƒנ אֲק ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

ֶאֹל ıֹלרּו ֹלך¿ ּבֹוֵער ָמה

טֹוב א ָ̃ ו¿ ִדַק מֹון? ר¿ ָהאַק

ֹלּוֹל, א¡ ׁ̆ ֹחִד ּב¿ ָמִד ֶנח¿ ו¿

ָרֵאֹל ¿ׂ̆ ƒי ם עַק ֹל¿ רֹוב ָ̃ ם ֵ ּׁ̆ הַק ֶׁ̆ ּכ¿
ֶמֹלך¿ מֹו ּכ¿ ֹלֶהם, ין ƒז אֲק ּומַק

ִדֹו˙( ָ ּׂ̆ הַק ֶאֹל א ֵ̂ ּיֹו הַק

˜ רַק ֹלֹא ֶׁ̆ עּו, ִד¿ ֵּ̇ ֶׁ̆ ּוב ׁ̆ ָח א: ּמָ ƒא

מֹון', ר¿ ָה'אַק הּוא ֵרי ¿ׁ̆ ƒּ̇ ׁ̆ ֹחִד

הּוא ֹלּוֹל א¡ ׁ̆ ֹחִד ˜ רַק ֹלֹא ו¿

ָבר ּכ¿ נּו ח¿ נַק אֲק ם, ֶ̂ ֶע ּב¿ ִדה'. ָ ּׂ̆ ' הַק

˜ּוָפה ¿ּ̇ ִדה' ָ ּׂ̆ ' ּבַק ים ƒא ָ̂ מ¿ ƒנ

ם ƒי ּפַק ֹל¿ אַק ָבר ּכ¿ ה, ּכָ רֻק אֲק אֹוִד מ¿

ֹלה ¿ׁ̆ מ¿ ƒנ ֹלּו˙ ּגָ הַק ם ּגַק י ƒּכ ָנה!!! ָׁ̆

ם ֵ ּׁ̆ הַק ֶׁ̆ ֹלנּו טֹוב ה ּמָ ּכַק ִדה'. ָׂ̆ ' ֹל¿

נּו ֵ̇ יֹו ה¿ ƒּב ם ּגַק נּו ָּ̇ ƒא א ָ̂ מ¿ ƒנ

ֹלנּו ין ƒז אֲק מַק ֹלּו˙, ּגָ ּבַק ,ıחּו ּבַק

ֹזא˙, ָכֹל ּב¿ ָבֹל אֲק ֹלנּו. ִדֹוֵאג ו¿

ים ƒ̃ ¿̃ ֹו ּ̇ ¿ׁ̆ ƒמ אֹוִד מ¿ נּו ח¿ נַק אֲק
ֶמֹלך¿ ˙ יַק ר¿ ƒ̃ " ֹל¿ ָבר ּכ¿ ֵנס ּכָ ƒה ֹל¿

יֹו˙ ה¿ ƒֹל ּוב ׁ̆ ֹל ם. ƒי ֹלַק ָׁ̆ ירּו ƒּב ָרב"

ֹל ֶׁ̆ מֹון' ר¿ 'אַק ּבָ ֹלך¿ ּמֶ הַק ם ƒע

ֶא˙ אֹו˙ ר¿ ƒֹל ּכֹו˙ ז¿ ƒֹל ה, ֹלָ אֻק ּג¿ הַק

ם ֵ ּׁ̆ הַק כּו˙ ֹל¿ מַק ֶאֶר˙ פ¿ ƒּ̇

ָהעֹוֹלם. ָכֹל ּב¿ ה ֹלָ ּגַק ¿̇ ƒמ

ן ְּזמַק הַק ֶזה ֶהֳחִדִׁשים'. ֶּכֶבת ְּב'רַק ָהִראׁשֹון ָּקרֹון הַק הּוא ִּתְׁשֵרי ֹחִדׁש

ֹלָמֱקֹום. ִמָּמֱקֹום אֹוָתנּו ּמֹוִביֹלה הַק ָּכה רֻק ָהאֲק ֶּכֶבת ָהרַק ִעם ֶהֵּכרּות רֹ� עֲק ֹלַק

ְּמׁשּו ִהְׁשּתַק ְּתִחָּלה ְמִסָּלה. ֵּבי ּגַק ֹל עַק ֱקרֹונֹות ת ָנעַק הֲק ֹל עַק ָּסס ְּמבֻק הַק ְׁשִּתי יַקּבַק ְחּבּוָרה ּתַק ְּכֹלי ִהיא ֶּכֶבת ָהרַק

ֹלה ְפעֲק הֻק ָׁשָנה ִמִּׁשים חֲק וַק ְּכֵמָאה ֹלְפֵני ֶּפָחם, מּוסֹות עֲק ֱקרֹוִנּיֹות ֹלְגֹרר ְּכִדי ָאִדם ְּבכֹוחַק אֹו ְּבסּוִסים

ֶׁשֹל ְּבֹאֶר� ְרֶזֹל ּבַק ְמִסּלֹות ָהָאֶרץ ּדּור ּכַק ֶאת ִּסים ְמכַק ּיֹום ְוהַק ְּבַאְנְּגֹלָּיה, ֹלנֹוְסִעים ָהִראׁשֹוָנה ֶּכֶבת ָהרַק

ֱקיֹלֹוֶמֶטר. ֶאֹלף ִמִּׁשים חֲק וַק ִים ָמאתַק ְּכִמיֹליֹון

ָריו ַאחֲק ֶׁשּסֹוֵחב ָהָעְצָמה, ב רַק ָנֱק, ָהעֲק ָּטר ּקַק הַק הּוא ֶּכֶבת ָהרַק ֶׁשֹל ִעָּקרֹו

ַאֹלֵפי ֶּבן הּוא ָריו ַאחֲק ִּנְגָרר הַק ָּׂשא ּמַק ֶׁשהַק ְמרֹות ְוֹלַק ֱקרֹונֹות, ְׂשרֹות עַק

ִים ֹלָמאתַק ִּגיָעה ּמַק הַק ִּבְמִהירּות ְרּכֹו ּדַק ֶאת עֹוֶׂשה הּוא טֹונֹות,

ִמְּמִהירּות ָׁשֹלֹוׁש ִּפי ְויֹוֵתר, ֹלָׁשָעה ֱקיֹלֹוֶמֶטר ִמִּׁשים חֲק וַק

ָמִהיר. ִּבְכִביׁש ִּבְמכֹוִנית ְּנִסיָעה הַק


