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הים עֹל נס

ֶאת ָסְבָבה מּוָׁשה חֲק ׁשֹוְמִרים ֹליַקת חֻק

ִמֱקֶרה ְּבָכֹל �א, אֹו רֹוְפִאים ָהאֹוְרִחים.

�א ִין ִדַק עֲק ָּלה. ְמעֻק ְׁשִמיָרה ֵאֶּלה ֵהם ְטעּוִנים

ם ָּגרַק ָמה ֹלָהִבין ְּיהּוִדים הַק ִהְצֹליחּו

ֶׁשֹל ִּבְבִריאּותֹו ֵּפֹל ֹלטַק ֹלְרצֹות ְסָינּוס ֹלַאְסּפַק

ָיִדעּו �א ֵהם ֵהן ָצִדֹוֱק; ִּבי רַק ָּקִדֹוׁש הַק ָּנא ּתַק הַק

ָּבן רַק ֵּבין ִהיְסטֹוִרית הַק ְּפִגיָׁשה הַק ֵארּוֵעי ֹל עַק

ָהרֹוָמִאי.. ֶּמֹלֶ/ ֹלַק יֹוָחָנן

ְּקבּוָצה, הַק ע ְּבֶאְמצַק ֹלְצֹעִד ִהֱקִּפיִד יּוֹליּוס

ֶׁש1א ֱקָּוה ְּבֹלּבֹו ֵּלט. ֹלִהְתּבַק ֶׁש1א ְמָנת ֹל עַק

ֶׁש1א ְמָנת ֹל עַק ִמֱקצֹוִעי, ְרפּוִאי ִּדּיּון ֵּתחַק ִיְתּפַק

ּכֻקָּלם... ֹלֵעיֵני ָהְרפּוִאּיֹות 'ְיִדיעֹוָתיו' ֵיָחְׂשפּו

ֶּדֶר/ ּבַק ִים ְירּוָׁשֹלַק ְּבִמְׁשעֹוֹלי ֱקָרן סַק ִד ָצעַק הּוא

ָצִדֹוֱק ִּבי רַק ע ֱקבַק ָׁשם ָּגִדֹוֹל, הַק ִּמִדָרׁש הַק ֹלֵבית

ְנְינּו ֶׁשִהְתעַק ָהרֹוְפִאים ִמְׁשָּכנֹו. ֶאת ָּיִׁשיׁש הַק

ְּלאּו ִהְתּפַק ִּדיֱק, ּצַק הַק ֶׁשֹל ֹלתֹו חֲק מַק ֹלֵפֶׁשר ֶּדֶר/ ּבַק

ֹלֹות. חֲק ּמַק הַק ְּכָכֹל ֹלה חֲק מַק זֹו ֵאין ִּכי ֹלְׁשֹמעַק

ֹל עַק ָצִדֹוֱק, ִּבי רַק ָצם, ֶׁשהּוא ָׁשָנה "ַאְרָּבִעים

ִים, ְירּוָׁשֹלַק ֹל עַק ִים ָׁשמַק ֵמי חֲק רַק ֹלעֹוֵרר ְמָנת

ְרזֹון ֵמֹרב ְּכֹלֹל.. ֹלֱאֹכֹל ָּגֹל ְמסֻק ֵאיֶנּנּו ְכָׁשו ְועַק

רֹוְפִאים ֱק רַק ָׁשֱקּוף. ָהפַק/ ט ִּכְמעַק ּגּופֹו

ְּנכֹוָנה, הַק ָהֵעָצה ֶאת ֹלעּוץ ֵיִדעּו ְמִחים מֻק

ֵּכֹל. ּוֹלעַק ֹלְב�עַק ְּיֹכֹלת הַק ֶאת ֹלֹו ֹלָהִׁשיב ִד ֵּכיצַק

ְמִחים?". מֻק ֶּתם אַק

ֱק ְורַק ְּבִבָּטחֹון ְּבֹראָׁשם נּו ִהְנהֲק ָהרֹוְפִאים

ְּכֶׁשהּוא ֱקָרא ְּׁשֵאֹלה", הַק "ָמה ֹל. ִנְבהַק יּוֹליּוס

ִּבְכֹלֹל זֹו ְמֵרי! ֹלגַק ְמִחים "מֻק ּקֹו, רֻק ֶאת ּבֹוֹלעַק

הּוא ֶׁשֹל"... ֶׁשֹל.. ִטּפֹות ָּמה ּכַק ְּבָעָיה... �א

ָּכֹלֶׁשִהי ְּתרּוָפה ֶׁשֹל ְּבֵׁשם ֹלִהָּזֵכר ִנָּסה

ֵיין ֶׁשֹל ִטּפֹות ָּמה "ּכַק . ִהְצֹליחַק ְו�א ִמּיַקֹלִדּותֹו

ִּזיֱק, ֹלהַק ְיכֹוֹלֹות �א ִמֱקֶרה, ְּבָכֹל ָׂשָרף,

ָּבט מַק ֵהִעיף הּוא ָנכֹון?". ֶּזה.. הַק ִּמֱקֶרה ּבַק

ְּבֹראָׁשם ֵהִניִדּו ֵאֶּלה / אַק ִמיָתיו, עֲק ֶאֹל ֵּנן ִמְתחַק

יּוֹליּוס / ָנׁשַק ָטעּות", ָהְיָתה "זֹו ִּבְסֹליִדה..

ִּכי ִהְבִחין הּוא ס. עַק ְּבכַק ְׂשָפָתיו ֶאת

ּבֹוֵחן.. ָּבט מַק ּבֹו ָנְתנּו ׁשֹוְמֵריֶהם

"ֶזה ְּבֹיֶבׁש. ּׁשֹוְמִרים הַק ִד ַאחַק ר ָאמַק ְענּו", "ִהּגַק

הֹוִסיף, ָצִדֹוֱק", ִּבי רַק ֶׁשֹל ִּמִדָרׁש הַק ֵּבית

ְּיהּוִדִּיים הַק ָכִמים חֲק הַק ֵּבין ִאם ָּתָהה ְויּוֹליּוס

ְּיֹלִדים. הַק ֵמהֹוֵרי ִמיֶׁשהּו ּגַקם ִיָּמֵצא ֶׁשִּבְפִנים

ָהָרָעה.. ָּתְכִניתֹו ֶאת ֹלֶרגַקע ָזנַקח הּוא�א
יבוא המשך

ְּכֶכֹלב ִמְסּתֹוֵבב ָּדח ּמֻק הַק ָהרֹוָמִאי ֵּקִד ְּמפַק הַק �������	


ְּפִניָמה. ְחֹּדר ֹלַק ְצֹליחַק מַק ְו�א ִים ְירּוָׁשֹלַק חֹומֹות ְרְּגֹלֹות ֹלמַק

ָּבֹאֶפֱק... ִנְרֵאית ֹלָבִנים ֹלּוֱקים חֲק ּבַק ת חַק ִמְׁשֹלַק

ֹלָאן ֹלָהִבין ֶּסה ְמנַק ֵעיָניו, ֶאת ִאֵּמץ יּוֹליּוס

'ְּלָבָנה', הַק ת חַק ִּמְׁשֹלַק הַק ֶׁשֹל ָּפֶניָה מּוָעִדֹות

ְּבִבְטָחה ִדים צֹועֲק ֵהם ִּכי ֹלְראֹות ם ְוִנִדהַק

חֹוְׁשִבים ָמה ְוִכי חֹוָמה! הַק ר עַק ׁשַק ֹלֵעֶבר ְיֵׁשר הַק

ְסִּכים יַק ִמיֶׁשהּו ְוִכי ְּבֹלּבֹו: ָּתָהה ְצָמם, ֹלעַק ֵהם

ֶרגַקע עֹוִד ֹלֹוא הֲק ר? עַק ּׁשַק הַק ֶאת ֹלֶהם ֹלְפֹּתחַק

ְּמִגִּנים! הַק ְּבִחֵּצי ִּכְכָבָרה ְינֻקְּקבּו

ת, חַק ִּמְׁשֹלַק הַק ֹראׁש ִּנְרֶאה ּכַק ְּקֵרִבים, הַק ִמן ֶאָחִד

ֹראׁשֹו ִהָּטה ְרֶּכֶסת, פַק אֲק ּכַק ָיִדיו ּפֹות ּכַק ָעָׂשה

"רֹוְפִאים ְּגרֹונֹו: ִּבְמֹלֹוא ֱק ְוָצעַק ֹלָאחֹור

ּכָ/ ְחנּו; ִנְׁשֹלַק ָצִדֹוֱק ִּבי רַק ֶאת ֵּפא ֹלרַק ְחנּו! נַק אֲק

ְסָינּוס.. ַאְסּפַק ֶּמֹלֶ/ הַק ִמן ְּבֶכם רַק ִּבֵּקׁש

ְכִניסּונּו!". הַק

ִנְפּגַקׁש ּבֹו ָמִד, עֲק מַק ְּבאֹותֹו יּוֹליּוס ר ִנְזּכַק ָאה,

הּוא ָנכֹון, ְסָינּוס. ַאְסּפַק ִעם ְּיהּוִדי הַק ֶהָחָכם

ָהְיָתה, ֵמֶהן ת ְוַאחַק ָּקׁשֹות ּבַק ָׁשֹלֹוׁש ָאז ִּבֵּקׁש

ְיהּוִדי ָחָכם ֵּפא ֹלרַק רֹוְפִאים ֶׁשִּיָּׁשֹלחּו ָאֵכן,

ֹלְהיֹות ָּכֵעת עֹוְמִדים ֵאֶּלה ּוְבֵכן, חֹוֹלה.

הּוא ְּבעֹוִד ְּפִניָמה, ָּכבֹוִד ר ַאחַק ְכָנִסים מֻק

– הּוא ֶחְטאֹו ָּכֹל ֶׁשר אֲק ּכַק חּוץ, ּבַק ִיָּׁשֵאר

רֹוֵפא.. ֶׁשֵאיֶנּנּו

ִהְבִזיֱק רֹוֵפא?", ֶׁשֵאיֶנִּני ר ָאמַק ִמי "ֶרגַקע!

ֶאֹל ָּבט מַק ֹלְכֵסן הּוא ְּבמֹוחֹו. ָּפרּועַק ְעיֹון רַק

ֵהֵחֹל ע, ֶּפתַק ֶׁשֹל ְחֹלָטה ְּבהַק ְוָאז, ָנִׁשים, ָהאֲק

ּכֹוחֹו... ְּבָכֹל ֹלֶעְבָרם ֹלרּוץ

ְּבִהּלּוָכם אֹוָתם ר ָעצַק הּוא ָנא", "ִׁשְמעּו

ָּכר מֻק ָהָיה �א הּוא ִּבְפִתיָעה. ּבֹו ִהִּביטּו ְוֵהם

ֹלֶהם ר ָאמַק רֹוָמִאי", ֵּקִד ְמפַק ִני "אֲק ֹלֶהם.

ִּמָּלה: הַק ֶאת ִמְּלהֹוִסיף ָּוָנה ְּבכַק ִנְמָנע ִּבְבִהיֹלּות,

ֹלֶכם ֵיׁש סֹוִדי. ְפֱקיִד ְּבתַק ָּכאן ִני אֲק וַק ר'.. 'ֹלֶׁשָעבַק

יַקְסִּפיֱק"... ֶאָחִד ָחֹלּוֱק נֹוָסף? ֹלָבן ָחֹלּוֱק

ְויּוֹליּוס ֵמֶהם ְרחֹוֱקה ָהְיָתה עֹוִד חֹוָמה הַק

ֶׁשר אֲק ּכַק ְּקבּוָצה, הַק חֹוֵרי ֵמאֲק ֵּתר ֹלִהְסּתַק ֵּדֹל ִהְׁשּתַק

ּוְבֵכן, ִדָׁשה.. חֲק הַק ְחֹּפֶׂשת ּתַק הַק ֶאת ּגּופֹו ֹל עַק ָעָטה

ְּכֶׁשִהְצָטֵרף ְּבֹלּבֹו, ֹל ָצהַק ִני; אֲק ָחָכם ִני אֲק ּגַקם

ּקֹות ּדַק ֹבר עֲק ּכַק ָהְרפּוִאית. ת חַק ִּמְׁשֹלַק ֹלַק ִרְׁשִמית

ְבֵרי חַק ִּבְפֵני ְרֶזֹל ּבַק הַק ר עַק ׁשַק ח ְּכֶׁשִּנְפּתַק ְספּורֹות,

ִּבְפִנים... יּוֹליּוס ּדֹוֱקטֹור ּגַקם ָהָיה ת, חַק ִּמְׁשֹלַק הַק

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ִמִּתי אֲק ׁשֹוָפר! ֹלי ֱקָנה ֶׁשִּלי ָּבא אַק

ֶזה ִּכָּתה, ֹלַק ְעִּתי ְּכֶׁשִהּגַק ָּמׁש! מַק

ֵבִרים חֲק ֹלַק ְרִּתי ֶׁשִּסּפַק ָהִראׁשֹון ָּדָבר הַק

ֶּמְרָּכִזי. הַק ּנֹוֵׂשא ֹלַק ּׁשֹוָפרֹות הַק ָהְפכּו ּוִמָּיִד

ֹל עַק 'ּבַק ֶאֱהֶיה ָּבטּוחַק ִני אֲק ֹל, ֶאְגּדַק ִני "ְּכֶׁשאֲק

יֹוִדִעים ִית ּבַק ּבַק ֶאְצֹלנּו ּכֻקָּלם ִּכי ְמֶחה, מֻק ' ּתֹוֱקעַק

ִּבֹלִּתי ָוה אֲק ְּבגַק ִיְצָחֱקי ִסֵּפר ְּבׁשֹוָפר!", ֹלְתֱקעַק

ּתֹוֱקעַק הַק ֹל עַק ּבַק הּוא ֶׁשִּלי ָּבא "אַק ְסֶּתֶרת. מֻק

ָהַאִחים ְׁש�ֶׁשת ְוגַקם ְּכֶנֶסת, הַק ְּבֵבית

ּוֹלָכֹל ָּין, ְמצֻק ֹלְתֱקעַק יֹוִדִעים ֶׁשִּלי ְּגִדֹוֹלים הַק

ְצִריִכים ֵהם ִמֶּׁשּלֹו. ׁשֹוָפר ֵיׁש ֵמֶהם ֶאָחִד

ר ַאחַק ּׁשֹוָפר הַק ְּתֱקיעֹות ִּבְׁשִביֹל ֶזה ֶאת

ִים". ָּצֳהרַק הַק

ִיְצָחֱקי ִים?? ָּצֳהרַק הַק ר ַאחַק ֶׁשֹל ְּתֱקיעֹות

ִהְסִּביר: הּוא ָאז ְמִביִנים, �א ְחנּו נַק ֶׁשאֲק ָרָאה

ֶׁשִּלי ָּבא אַק ִים, ָּצֳהרַק הַק ר ַאחַק ָּׁשָנה הַק "ְּבֹראׁש

ְיהּוִדים ֵּפׂש ֹלחַק יֹוְצִאים ֶׁשִּלי ְוָהַאִחים

ּׁשֹוָפר, הַק ת ְׁשִמיעַק ת ִמְצוַק ֶאת ֱקְּימּו ִין�א ִדַק ֶׁשעֲק

ֶזה ְּתֱקיעֹות. ְׁשֹלֹוִׁשים ֹלֶהם ֹלְתֱקעַק ְּכִדי

ָוׁשּוב, ׁשּוב ְוֹלְתֱקעַק ֹלֹלֶכת ֹל, ֱקַק �א ָּמׁש מַק

ְמאֹוִד!". ִּצים ְמרֻק חֹוְזִרים ָּתִמיִד ֵהם ָבֹל אֲק

ח ֶּבטַק "ֵהם ּכֻקָּלנּו. ֹלנּו עַק ִהְתּפַק ֹיִפי!", "ֵאיֶזה

ָּכֹל ח ֶּבטַק ָנִׁשים! אֲק מֹוֵני הֲק ֹלַק ִּגיעַק ֹלהַק ְצֹליִחים מַק

ִּבְזכּוָתם!". ׁשֹוָפר ֱקֹוֹל ת עַק ׁשֹומַק ָהִעיר

ֵהם "ֹלְפָעִמים ִיְצָחֱקי. ִחּיֵ/ �א", ְוֱקא "ּדַק

ְׁשֹלֹוִׁשים ָּכֹל ֶאת ְותֹוֱקִעים עֹוְמִדים

ָּבחּור ֱקִׁשיִׁשים, זּוג ִּבְׁשִביֹל ֱק רַק ְּתֱקיעֹות, הַק

ֵהם ֹזאת ּוְבָכֹל ָּנה... ֱקטַק ִמְׁשָּפָחה אֹו ּבֹוִדִד,

ֵיׁש ָּׁשָנה, הַק ְּבֹראׁש ְוֱקא ּדַק ִּכי ִּצים. ְמרֻק חֹוְזִרים

ְיהּוִדית ְנָׁשָמה ֶׁשָּכֹל ְּברּוָרה ְרָּגָׁשה הַק

ָּמׁש". מַק ָמֹלא עֹוֹלם ִהיא ֶׁשִּמְתעֹוֶרֶרת,

טֹוָבה ִתיָמה חֲק וַק ִּבְכִתיָבה ּכֻקָּלנּו ֶׁשִּנָּכֵתב

ּוְמתּוֱקה! טֹוָבה ֹלָׁשָנה

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

ֹל˙ ִדֶ ֶא˙ ָ̇ י ƒָרא
ֶט˙? ֶ ּׁ̆ ֻ̃ק ּמ¿ הַק ˙ ƒי ּבַק הַק

י! ƒֹיפ ֵאיֶזה
ר, ֵ̂ ֶהָח ֶא˙ ָ̇ י ƒָרא
ָפה? ּיָ הַק ִדר ּגָ הַק ֶא˙ ו¿

ים ƒָימ ּב¿ , ׁ̆ ִֹ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
ָבנֹון" ֹל¿ ƒּב ֶׁ̆ ֵבירּו˙ ֹל¿ יעּו ƒּג ƒה ים ƒׁ̆ ֳחִד ר חַק אַק ֹל¿ ים. ƒֹוֹל ׁ̆ כ¿ ƒמ ˙ ֹלאַק ּומ¿ ה ּכָ רֻק אֲק ה ָ̇ ָהי¿ זֹו ּכָ ֶרך¿ ִדֶ ֶהם ּבָ
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ֶכם! ֹלָ ֶׁ̆ ֶחִדר הַק ֶזה ה, ּנֵ ƒה
ט עַק מ¿ עֹוִד ֵר˙ ָׁ̆ ּמ¿ הַק נּוחּו. ו¿ סּו נ¿ ּכָ ƒה
ָהֹאֶכֹל. ר ִדַק חֲק ּבַק רּוָחה אֲק ֹלַק ֹלֶכם ָרא ¿̃ ƒי

ם ֶ̇ י ƒׂ̆ עֲק ה ּזֶ הַק ֶהָעˆּום ע ּסָ ּמַק הַק ֹל ּכָ ֶא˙
ֵאיזֹו ? ׁ̆ ִֹד ּ̃ הַק ıֶאֶר ּב¿ יֹו˙ ח¿ ƒֹל ּכֹו˙ ז¿ ƒֹל ִדי ּכ¿

ֶכם" ¿̇ ֶא ָאֵרחַק ֹל¿ י ƒיֹל ƒב ¿ׁ̆ ƒּב זֹו כּו˙ ז¿

י.. ֵעינַק ּב¿ ֵחן א ֵ̂ מֹו ֵאינֹו ָך ֹל¿ ֶׁ̆ עּוֹל ƒ ּׁ̆ הַק
ים ƒֹלִד ּי¿ הַק ֶא˙ ָ̇ י ƒּס ƒּכ ים ƒר ָּ̃ הַק יֹלֹו˙ ֹלֵ ּבַק ח טַק ּבֶ

אֹוִד מ¿ י ƒנ אֲק ָהא? ָך, ֹל¿ ֶׁ̆ יֹל ƒע ּמ¿ הַק ם ƒע
ֹזב.. עֲק ֹלַק רּו הֲק מַק ¿ּ̇ ֹל אַק , ׁ̆ ֵ ּ̃ בַק מ¿

ים. ƒּג חַק הַק ׁ̆ ֹחִד ֹל¿ ֹלנּו, ¿̂ ֶא רּו אֲק ָ ּׁ̆ ƒה
ֶא˙ יֹל ƒח ¿̇ הַק ֹל¿ ֹלּו ּוכ¿ ּ̇ ך¿ ּכָ נּוחּו, ו¿ ּו ׁ̆ ¿ׁ̆ אֹו ¿̇ ƒה
ָנה. ָ̇ ֵאי יאּו˙ ƒר ּב¿ ֹוך¿ ּ̇ ƒמ ים, ƒׁ̆ ִד חֲק הַק יֶכם ּיֵ חַק

ָאֵכן ֶׁ̆ ב ֵׁ̆ חֹו י ƒנ אֲק אֹוִד. מ¿ יָבה ƒִד נ¿ ָך ¿̇ ָע ָּ̂ הַק
ֹל ֶׁ̆ ֹלֹוָמם ¿ׁ̆ ּו ם ָ̇ יאּו ƒר ּב¿ ֹל ֹלַק ג¿ ƒּב ר ָּ̃ ƒע ּב¿ ּה. ָ̇ אֹו ֹל ּבֵ ַ̃ק נ¿

. ֶרך¿ ִדֶ הַק ן ƒמ ׁ̆ ֵׁ̆ אֹו ¿̇ ƒה ֹל¿ ֹליֶהם עֲק ים, ƒֹלִד ּי¿ הַק

ִד עַק אן ּכָ ֵאר ָ ּׁ̆ ƒנ
ים, ƒּפּור ƒּכ הַק יֹום ר חַק אַק ֹל¿

ָרה ָ̂ ¿ ּ̃ הַק ֹלָגה פ¿ הַק ֹלַק א ֵ̂ ֵנ ָאז ו¿
ıֶאֶר ֹל¿ נּו ָ̇ אֹו יא ƒב ָּ̇ ֶׁ̆

ֶא˙ ּטֹוֹל ƒֹל י ƒֹונˆ ר¿ ז עַק ָרֵאֹל. ¿ׂ̆ ƒי
ָבר ּכ¿ ים ƒינ ƒּמ הַק ˙ עַק ּבַק ר¿ אַק
יִד ƒר ¿ׂ̆ ִד יַק ֹל¿ ם, ƒי ֹלַק ָׁ̆ ירּו ƒּב

נּו. ֵׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒמ י˙ ּבֵ

החג כניסת

השבת צאת

ֹ̂ף ¿̃ ƒּי ֶׁ̆ – ֶפ˙ ֶּ̂ ַ̃ק ˙ עּוגַק
ֵבינּו! אֹוי¿ ֹל עַק ם ֵ ּׁ̆ הַק

ֵמָעֹלינּו סּורּו ּיָ ֶׁ̆ – ין ƒִד ר¿ סַק
ים! ƒינ ƒִד הַק ֹל ּכָ

ֵבינּו אֹוי¿ ֹלּו ּב¿ ַ̃ק ּי¿ ֶׁ̆ – ה ֹלָ חַק
ֹלה! חֲק מַק

ם ֵ ּׁ̆ הַק ֶעה ¿ׁ̆ ƒּי ֶׁ̆ – י˙ ƒעּוע ¿ׁ̆ ּו
ינּו! ֵ̇ ֹלֹו ƒפ ¿̇ ƒֹל



ִים ֶאְפרַק ֹלי ִּקיר יַק ֵבן הֲק

ָהג ּנַק הַק מֶֹׁשה ר'

ֵּבנּו רַק ִמּמֶֹׁשה ִד ֹלמַק

ְּבאֹותֹו ֹל ֶׁשָּנטַק ֶהָחִריף ְׁשֱקה ּמַק הַק ֱקּבּוֱק ּבַק

�א ְצּפּונֹו מַק ִיּסּוֵרי ֶאת ֵּלֱק ֹלסַק ְּכִדי יֹום

הֹוִעיֹל.

ְיֵמי ֶאֹל ְרֵחֱק. הַק ְנָׂשאּוהּו ְחְׁשבֹוָתיו מַק

ן ּזַק חַק ֵאֶצֹל ָזרֹות חֲק הַק ֶאֹל 'ֶחִדר'. ּבַק ֹלּמּוִדיו

ְצמֹו עַק ֶאת רֹוֶאה הּוא ְוִהֵּנה ָיָרה. ָהעֲק

ֹלֶגֶׁשת ְזִמינֹו מַק ָּזן חַק הַק ָּקִדֹוׁש. הַק ִּבי ָהרַק ֵאֶצֹל

ֹלצֹון חֹוֵמִד הּוא / אַק ת', ָּקרַק 'ְּכבַק ְוֹלִׁשיר

ְּקׁשֹו ְמבַק ִּבי ְוָהרַק יַקִּקיר'. ֵבן 'הֲק ְוֱקא ּדַק ְוָׁשר

ִּנּגּון... הַק ֶאת ְּׁשֹליִׁשית ּובַק ֵּׁשִנית ּבַק ֹלִׁשיר

ֹלֹו ִסֵּמן ָּפיו ְרעַק ְּבׂשַק ָׁשֱקּועַק ְּבעֹוִדֹו

ְּבמֹוחֹו. ֹלֵּבֹל ִהְתּבַק ֹּכֹל הַק ְּבִׁשיָרתֹו. ֹלְפֹצחַק ֵּצחַק ְּמנַק הַק

ֶׁשהּוא ֹלֹו ָהָיה ִנִדֶמה ִנְמָצא; הּוא ֵהיָכן ח ָׁשכַק הּוא

ְּבִׁשיָרה ח ָּפצַק ֵמִׂשים ִמְּבֹלי ִּבי. ָהרַק מּוֹל עֹוֵמִד

ִים". ֶאְפרַק ֹלי יַקִּקיר ֵבן "הֲק ִּדיָרה: אַק

�א ִמְּנִגיָנָתּה. ָּפְסֱקה ִּתְזֹמֶרת הַק ם. ִנִדהַק ָּקָהֹל הַק

ִנְזָעמֹות ג עַק ֹלַק ּוֱקִריאֹות ְספּוִרים ְרָגִעים ָחֹלפּו

ע ָׁשמַק ְו�א ָרָאה �א ֹמֶׁשה'ֹלה / אַק ע. ֹלִהָּׁשמַק ֵהֵחּלּו

ם ְנאֻק ֶמּנּו חֲק רַק אֲק ֵחם "רַק ֹלֵסֹל: ִהְסּתַק ֱקֹוֹלֹו ְמאּוָמה.

ֵּׁשם". הַק

ְּבָאְזנֹו: ם ְוָנהַק ְסמּוֱק-ָּפִנים ֵאֹליו ב ֱקרַק ֵּצחַק ְּמנַק הַק

ִּבְצָעִדים ."Hֹל ְיֱקִרים Hֶּיי חַק ִאם ִמָּכאן, ח "ְּברַק

ִּביָמה הַק ִמן ְגֹליו רַק ֶאת ָּבחּור הַק / ֵׂשרַק ּכֹוְׁשֹלים

חֹוִרית. ָהאֲק ֶּדֹלת ֹלַק ִד עַק ִמּבַק ֵּלֱק ְוִהְסּתַק

ָיִמים ָטִאים. חֲק הַק ֵמִעיר ח ָּברַק ּבֹו רּוחֹו עֹוִד ָּכֹל

ִמֶּדֶר/ ּגַקם ח ָּברַק , ּבֹוֵרחַק ּוְבעֹוִדֹו ָהֹלַק/, ְוֹליֹלֹות

ע ָׁשֱקַק ֶׁשָּבֶהם ָהָרִעים ָׂשיו עֲק ּוִמּמַק ִּזּיּוף ְוהַק ֶּׁשֱקר הַק

ּבֹות. רַק ָׁשִנים ְּבֶמֶׁש/

ְּבֵבית- ְּׁשֹליִׁשית הַק ְּסעּוִדה הַק ְּבֵעת ֶזה ָהָיה

ִּמִדָרׁש ֵּבית-הַק ֶאֹל ָּדִוִד'ֹל. ר' ִּדיֱק ּצַק הַק ֶׁשֹל ִמִדָרׁשֹו

ָּפָניו / אַק ּוְבֹלּוִיים ֱקרּוִעים ְּבָגִדיו ָצִעיר, ִנְכנַקס

ְּתׁשּוָבה. הַק ֹל עַק ּבַק ֹמֶׁשה'ֹלה ֶזה ָהָיה ּוְׁשֹלוֹות. ּכֹות זַק

ִניֵמי ְּבָכֹל ָחִסיִד ְוגַקם ְעְנֱקֹל יַק ר' ָהָיה ֹל-ְּתִפָּלה עַק ּבַק

ָהְיָתה ׂשּוָיה עֲק ְּתִפָּלתֹו טֹוֹלָנה. ִסיִד חֲק – ְפׁשֹו נַק

ְּבֱקֹוֹל ן ֵנחַק הּוא ֹלב-ֶאֶבן. ּגַקם ִמְּקִרירּותֹו ְפִׁשיר ֹלהַק

ְּלָבבֹות. הַק ֶאת ֶׁשִהְרִעיִד ְּבֶרֶגׁש ּוְבִעָּקר ְוָעֹמֱק, ָעֵרב

ִּבי רַק ִּדיֱק ּצַק הַק ֵאֶצֹל ִּבְתִפָּלתֹו ָהָיה ְפֹליא מַק ִּבְמיֻקָחִד

ָּיִמים ֹלַק ָׁשָנה ִמֵּדי נֹוֵסעַק ָהָיה ֵאֹליו ָּדִוִד'ֹל,

ֹלֹוֵהט, ּוְבֹלב צּוָמה עֲק ִּבִדֵבֱקּות ָׁשם, ּנֹוָרִאים. הַק

ת-רּוחַק חַק נַק ְוגֹוֶרֶמת ְּתִפָּלתֹו ֶּפֶכת ִמְׁשּתַק ָהְיָתה

ּבֹו. ֹלרַק ִעָּלִאית

ֶּלֱקת- ְּבִדַק ָחֹלה ֶׁשר אֲק ּכַק יַקְעְנֱקֹל ר' ָהָיה ֹלָיִמים ָצִעיר

/ אַק ּכֹוחֹוָתיו, ֶאת ִהִּתיָׁשה ֹלה חֲק ּמַק הַק ֱקָׁשה. ֵראֹות

ֹלָהִכין ֹזאת ְּבָכֹל ִנָּסה ּנֹוָרִאים הַק ָּיִמים הַק ְּכֶׁשָּקְרבּו

ָהָיה יֹוֵׁשב ִּבי. ָהרַק ֵאֶצֹל ְּתִפָּלתֹו את ֹלֱקרַק ְצמֹו עַק ֶאת

ִים". ֶאְפרַק ֹלי יַקִּקיר ֵבן "הֲק ָׁשבּור ְּבֱקֹוֹל ֹלֵסֹל ּוְמסַק

ָיִמים ִּבי. ָהרַק ֶאֹל ִהִּגיעַק ְּכָבר�א ָׁשָנה ְּבאֹוָתּה / אַק

ֱקָטן, ֵּבן ְוִהִּניחַק ר ִנְפטַק ָּׁשָנה ֹראׁש-הַק ֹלְפֵני ִמְסָּפר

ִּכּנֹור". הַק ֱקֹוֹל ֹל עַק "ּבַק ִּכּנּוהּו ֹּכֹל הַק ְׁשמֹו. ֹמֶׁשה'ֹלה

ֶׁשֹל ְנִּגינֹוָתיו ֹלמַק ִזין אֲק ּומַק יֹוֵׁשב ָהָיה ָּפעֹוט ְּכֶיֹלִד

ְפֹליָאה. מַק ְיֱקנּות ְּבִדַק אֹוָתן ְוֱקֹוֹלט ָאִביו

- ְורּוחַק ֶמֶרץ ָמֹלא ֶּיֹלִד. הַק ָהָיה ֱקָטן �א ׁשֹוָבב

ָּיתֹום הַק ֶאת ִמְּליַקֵּסר ָּפְסֱקּו ָּגִרים�א ְּמבֻק הַק ְנעּוִרים.

ִמֶּמּנּו ע ָמנַק �א ָּדָבר הַק / אַק ּתֹוָכָחה, ְּבִדְבֵרי ָּקָטן הַק

ִּנים. ּוְמׁשֻק ׁשֹוִנים ֱקּוְנֵּדס ֵׂשי עֲק מַק ם עַק ּפַק ִמֵּדי ׂשֹות עֲק ֹלַק

ְמרֹות ֹלַק ָיָרה. ָהעֲק ן ּזַק חַק ָהָיה ָהִעָּקִרי ְּמצֹו ְמאַק

ֵּתר ֹלוַק ָיכֹוֹל ָּזן חַק הַק ָהָיה �א ֹלּוֹליו, עֲק ְותַק ְמׁשּובֹוָתיו

ָפָציו חֲק ֶאת ֹמֶׁשה'ֹלה ז ָארַק ֶאָחִד ָּבִהיר יֹום

ְּׁשבּוָרה הַק ָהֵאם ְחֹלָטתֹו. הַק ֹל עַק ֹלִאּמֹו ְוהֹוִדיעַק

ֵאיָתן ָהָיה ר עַק ּנַק הַק / אַק ר, מַק ִּבְבִכי ָּפְרָצה ִּנִדֶהֶמת ְוהַק
ָעֹליו- ָּבא אַק ֶאת ֵּיׁש ְּתבַק "ַאֹל ְחֹלָטתֹו. ְּבהַק

ֵּבן הַק ֵרי ַאחֲק ָהֵאם ת ֱקַק עֲק זַק ִדה ִהִדהֲק ָּׁשֹלֹום", הַק

ֵחֱק. ִּמְתרַק הַק

ֱקָצר ן ְזמַק ְּבתוֹ/ ְּגִדֹוֹלה. הַק ָהִעיר ֶאֹל ִהִּגיעַק ר עַק ּנַק הַק

ּמּוִסיֱקה הַק חּוֵגי ְּבֱקֶרב ְׁשמֹו ְרֵסם ִהְתּפַק ְּביֹוֵתר

ֱקצֹות ִמָּכֹל ֹל'כֹוָכב'. ָהָיה ָּזר הַק ר עַק ּנַק ְוהַק ָּבִעיר,

ר, עַק ּנַק ּבַק ְחזֹות ֹלַק ְּכִדי ִּבים רַק ָנִׁשים אֲק רּו ָנהֲק ָהִעיר

ָהִעיר. ֶאת ִהְרִעיָׁשה ֶׁשהֹוָפָעתֹו ִּכּנֹור, הַק ֱקֹוֹל ֹל עַק ּבַק

ְיהּוִדי ֹמֶׁשה'ֹלה ִנְׁשַאר ְּפֵאר, הַק חֹוֵרי ֵמאֲק / אַק

ָהָיה ֵּליֹלֹות ּבַק . ָמנֹוחַק ֹלֹו ן ָנתַק �א ְצּפּונֹו מַק ְמיֻקָּסר.

ֶאת ִּפיֹל ּומַק ּדֹוֵאב, הַק ָהָאב ֹלֹומֹוָתיו חֲק ּבַק מֹוִפיעַק

ְּנֹלֹוָזה. הַק ְרּכֹו ִמּדַק ֶׁשָּיׁשּוב ֹלָפָניו נּוָניו חֲק ּתַק

ָמֹלא ָהָיה ָהאֹוֶּפָרה ם אּוֹלַק ֶאָחִד. ֶעֶרב ֶזה ָהָיה

ָּפְצָחה ִּתְזֹמֶרת הַק ֹלָהִבים. ְמׁשֻק ִריִצים עֲק מַק ְוָגִדּוׁש

ִּביָמה הַק ֹל עַק ֹלה ֶׁשּיַקעֲק ָּמר ּזַק ֹלַק ִצּפּו ֹּכֹל ְוהַק ִּבְנִעיָמה,

ְּבִׁשיָרתֹו. ֵאֹליָה ְוִיְצָטֵרף

ֱקְמָעה. ָׁשחּוחַק ִּביָמה הַק ֹל עַק ִד ָעמַק ֹמֶׁשה'ֹלה

ּגַקם ִנְכָחן. ִהִּביטּו ְוֵעיָניו ְׁשָּפֹל מֻק ָהָיה ֹראׁשֹו

ר ָעצַק ֵּביְנִעירֹוִני הַק ָהאֹוטֹוּבּוס

ָהִעיר ֶׁשֹל רֹוָנה ָהַאחֲק ָנה חֲק ּתַק ּבַק

ּלֹוְמִדים הַק ְנָעִרים ת ּוֱקבּוצַק ְּגִדֹוֹלה הַק

ּבֹו ִּיּׁשּוב הַק ֶאֹל ֹלְנֹסעַק ְּכִדי ָעֹלּו ָּבִעיר

ִמְתּגֹוְרִרים. ֵהם

ֹלי ִנְרֶאה ְּנָעִרים, הַק ִד ַאחַק

יֹוִני, ֹלֹו ֱקֹוְרִאים ֶׁשּלֹו ֵבִרים חֲק ֶׁשהַק

ְּכִדי ְטְּבעֹות מַק ְמֹלָאה ִּקית ׂשַק הֹוִציא

ְּנִסיָעה. הַק ֹל עַק ֵּלם ֹלׁשַק

ָׁשַאֹלִּתי ָּגִדֹוֹל?!", ֶּכֶסף Hֹל "ֵאין

ָּמׁש מַק "ֶזה ְּכעּוָסה. ְּכִאּלּו ְּבִניָמה

ְטְּבעֹות ּמַק הַק ָּכֹל ֶאת ֹלְסֹּפר ֱקֶׁשה

ֶּכֶסף ְסִּפיֱק מַק ֶׁשֵּיׁש ְוֹלְראֹות

ֶזה ֶאת ְטָּת ָּפרַק �א ֹלָּמה ְּנִסיָעה. ֹלַק

יֹוֵתר ְרֵּבה הַק ֵכן? ֹלְפֵני ָּגִדֹוֹל ֹלְׁשָטר

ְּגִדֹוֹלים ְׁשָטרֹות ִעם ֵהֹל ֹלִהְתנַק ֹל ֱקַק

ֱקָטן"... ֶּכֶסף ֶׁשר ֵמאֲק

ָׁשַאֹל ֹמֶׁשה?", ִּבי רַק ֱקָרה, "ָמה

ְּבִדֶר/ ְׁשֵאֹלתֹו. ֶאת ְנִּתי ֵהבַק יֹוִני.

ְתִאים מַק �א ֶנְחָמִד. ְמאֹוִד ִני אֲק ְּכֹלֹל

ָּמה ּכַק ֹל ִּבְגֹלַק ּכָ/ ֵּגז ֹלִהְתרַק ֹלי

ָּוָנה ּכַק ָהְיָתה ֹלי ָבֹל אֲק ְטְּבעֹות. מַק

ִנְסֶּתֶרת...

ִזינּו אֲק הַק ת ְּבָפָרׁשַק ֶׁשָּכתּוב ָמה "ֶזה

ֹלֹו ְרִּתי ִהְסּבַק ֹלֱקִחי'", ָּמָטר ּכַק ֹרף 'יַקעֲק

יֹוְרִדים ּתֹוָרה הַק "ִּדְבֵרי ֵבָריו. חֲק ְוֹלַק

ְרֵּבה ְּבהַק ְמֹלִאים ֵהם – ָמָטר ְּכמֹו

ָחָכם ָאִדם / אַק ִּנים. ֱקטַק ְּפָרִטים

ּבֹור ִים, מַק ר גַק אֲק ֹלמַק ָּמָטר הַק ֶאת אֹוֵגר

ְּבֵאר. אֹו

ּתֹוָרה הַק ִּדְבֵרי ֶאת ּגַקם "ּכָ/

ְּכֹלֹלים הַק ֶאת ְוֹלְזֹּכר ֵּכם ֹלסַק ְצִריִכים

ָּכֹל ֶאת ּגַקם זֹוְכִרים ּוְבֶאְמָצעּוָתם –

ִטּפֹות ֵּמִכיֹל הַק ּבֹור ְּכמֹו ְּפָרִטים. הַק

ָּגִדֹוֹל ְׁשָטר ּוְכמֹו ּבֹות, רַק ִים מַק

ְטְּבעֹות"... מַק ְרֵּבה הַק ְּבתֹוכֹו ֶׁשּכֹוֹלֹל

ָּצִעיר, הַק ֶּיֹלִד הַק ֶׁשֹל ְפֹלא ּמֻק הַק ֱקֹוֹלֹו ֹל עַק

ֱקֵהֹלתֹו. ֹלמַק ְוֵצְרפֹו

ְּכֶׁשָּנְסעּו ּנֹוָרִאים, הַק ָּיִמים הַק ִּבְפרֹוס

ִעָּמם ע ָנסַק ֹלטֹוֹלָנה, ֱקֵהֹלתֹו ּומַק ָּזן חַק הַק

ֹלֹו, ִד ֹיעַק ּסֹוֹלן הַק ְפֱקיִד ּתַק ֹמֶׁשה'ֹלה. ּגַקם

ֵמֵאֹליו. ּמּוָבן הַק ְּכִדָבר

ִנְרָּגִׁשים ִּבי, ָהרַק ֹלְפֵני ְּבָעְמִדם

ֹלְפֹצחַק ֹלֹמֶׁשה'ֹלה ָּזן חַק הַק ִסֵּמן ִויֵרִאים,

ָּיִמים ֹלַק ִּבְמיֻקָחִד ן ֹלחַק ֶׁשהֻק ֶהָחִדׁש ִּנּגּון ּבַק

ֶעִדרֹו". רֹוֶעה ת ָּקרַק "ְּכבַק – ּנֹוָרִאים הַק

ח ּוָפתַק ִד ֶנֱעמַק ְּבטּוחֹות, ע ָּפסַק ֹמֶׁשה'ֹלה

ִים". ֶאְפרַק ֹלי יַקִּקיר ֵבן "הֲק ְּב...

ע ֶּקטַק הַק ִּכי ֶּיֹלִד ֹלַק ְזִּכיר' 'ֹלהַק ִנָּסה ם. ִנִדהַק ָּזן חַק הַק

ָּבט מַק ֵאֹליו ֹלְכֵסן ֹמֶׁשה'ֹלה / אַק ת" ָּקרַק "ְּכבַק הּוא

ֵבן "הֲק ת ְּבִׁשירַק ְוִהְמִׁשי/ ֵעיָניו ֶאת ם ָעצַק ֵּמם, ִמּתַק

ְּבָיָמיו ָאִביו ֶׁשִהֹלִחין ִנּגּון אֹותֹו ִּקיר", יַק

רֹוִנים. ָהַאחֲק

ֹמֶׁשה'ֹלה ִסֵּים ֶׁשר אֲק ּכַק / אַק ם, עַק ִמּזַק ח ָרתַק ָּזן חַק הַק

ִּנּגּון. הַק ֹל עַק ְחֹזר ֹלַק ּוִבְּקׁשֹו ִּבי ָהרַק ֵאֹליו ָּפָנה ֹלִׁשיר,

צּוָמה עֲק ִּבִדֵבֱקּות ְוֶהֱאִזין ֵעיָניו ֶאת ִּבי ָהרַק ם ָעצַק

ִּנּגּון הַק ֹל עַק ְחֹזר ֹלַק ִּבְּקׁשֹו ְּכֶׁשִּסֵּים, ֶּיֹלִד. הַק ת ֹלִׁשירַק

ְּׁשֹליִׁשית. ּבַק

הּוא ִמְּדָמעֹות. ּבֹות ְרטֻק ָהיּו ִּבי ָהרַק ֶׁשֹל ֵעיָניו

ָרצֹון "ְיִהי ר: ְוָאמַק חֹוִדר ָּבט ְּבמַק ְּבֹמֶׁשה'ֹלה ִהִּביט

ֱק ְורַק / אַק Hִמִּפי ֵיְצאּו ְּׁשֵמיִמית, הַק Hְנִגיָנְת ֶׁשִּבְזכּות

ח-יֹוֱקִׁשים". ְּבפַק ִּתָּלֵכִד ְוֶׁש1א ֱקִדׁש ִנּגּוֵני

ִהְׁשּתֹוֹלֹלה ְּיהּוִדי הַק ָּבְרחֹוב ָּיִמים. הַק ָחֹלפּו
ִויֵרֵאי- ִמֶּזה ְׂשָּכֹלה הַק הַק ַאְנֵׁשי – ְרּבּות ּתַק ִמֹלֶחֶמת

ִּפֵּקחַק הַק ר עַק ּנַק ּבַק ֵעיָנם ָׂשמּו ְׂשִּכיֹלים ּמַק הַק ִמֶּזה. ֵּׁשם הַק

ּטֹוב הַק ֶאת ֹלָפָניו ָּפְרׂשּו ֵהם ְפֹלא. ּמֻק הַק ּקֹוֹל הַק ֹל עַק ּובַק

ְּיהּוִדית הַק ָיָרה ָהעֲק ִמן ֵיֵצא ִאם ֹלֹו ָּצפּוי הַק ָּגִדֹוֹל הַק

ָּגִדֹוֹל. הַק ָהעֹוֹלם ֶאֹל

ּתֹוֱקעַק הַק ֹלְהיֹות ִמְּליַקאִדי, ֹלָמן ְׁשֵניאֹור-זַק ִּבי רַק ֹלִמיִדֹו ִמּתַק ם עַק ּפַק ִּבֵּקׁש ִמֶּמְזִריְטׁש ִּגיִד ּמַק הַק

ֵּמִד ְיֹלַק ִּגיִד ּמַק ֶׁשהַק ִּבְתנַקאי ֹלכָ/, ִהְסִּכים ֹלָמן ְׁשֵניאֹור-זַק ִּבי רַק ָּׁשָנה. ְּבֹראׁש-הַק ְּבֵבית-ִמִדָרׁשֹו

ִסיִדּות. חֲק ְוהַק ָּבֹלה ּקַק הַק ֹל-ִּפי עַק ְּתֱקיעֹות הַק ָּונֹות ּכַק ֶאת אֹותֹו

ִּגָּלה אֹותֹו, ֶׁשִּלֵּמִד ר ֹלַאחַק ִּנְסָּתרֹות. הַק ָּונֹות ּכַק הַק ֶאת אֹותֹו ְוֹלֵּמִד ְּתנַקאי ֹלַק ָנה עֲק נַק ִּגיִד ּמַק הַק

ּׁשֹוָפר. ּבַק ְּתֱקיָעה הַק ְמֹלאֶכת ֶאת ְּכֹלֹל יֹוִדעַק ֶׁשֵאיֶנּנּו ִּגיִד, ּמַק ֹלַק ֹלָמן ְׁשֵניאֹור-זַק ִּבי רַק

ִרִּמיָתִני?". "ֹלָּמה ִּגיִד: ּמַק הַק ֹלֹו ר ָאמַק

ֶאת ָׁשַאֹל ִּבְתִחָּלה – ֵּכן ג ָנהַק ֵּבנּו רַק ֹמֶׁשה ּגַקם ֹלֹוא "הֲק ֹלָמן: ְׁשֵניאֹור-זַק ִּבי רַק ֹלֹו ֵהִׁשיב

ְּדָבִרים ִאיׁש '�א ן: ָטעַק ֹזאת, �ו ִּגָּלה ֵּׁשם ֶׁשהַק ר ּוֹלַאחַק ְׁשמֹו', 'ָמה ָּקִדֹוׁש-ָּברּו/-הּוא הַק

ָאֹנִכי'"...

י?! ƒינ ƒּפ ָך, ֹל¿ ָרה ָ̃ ָמה ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

ה ֹלּמָ . ֵמחַק ָׂ̆ י ִדַק ƒמ ֶאה ר¿ ƒנ ה ָּ̇ אַק

י ƒּ̇ ע¿ ִדַק ֹל¿ ר? ָׁ̆ ו¿ ֹוֵבב ּ̇ ס¿ ƒמ ה ָּ̇ אַק
ך¿ ּכָ ֹל ּכָ בּועַק ָׁ̆ ֹל¿ ים ƒא ¿̇ מַק ֹלֹא ֶזה

ָנה. ָ ּׁ̆ הַק ׁ̆ ֹרא ֹל ֶׁ̆ י ƒינ ƒ̂ ר¿

ֹלֹא י ƒינ ƒ̂ ּור¿ ֵמחַק ָׂ̆ ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

ִד. חַק יַק ּב¿ ים ƒכ הֹוֹל¿

ג חַק הּוא ָנה ָ ּׁ̆ הַק ׁ̆ ֹרא י: ƒינ ƒּפ

ג חַק ֹלֹא ֶזה ִד, בַק ֹל¿ ƒּב י ƒינ ƒ̂ ר¿

? ֵמחַק ָׂ̆ ם ּגַק הּוא ֶׁ̆

ָנה ָ ּׁ̆ הַק ׁ̆ ֹרא ן. ּכֵ א ָ̃ ו¿ ִדַק א: ּמָ ƒא

נּו ח¿ נַק אֲק ּבֹו ֶׁ̆ יֹום הּוא
ֶמֹלך¿ ֹל¿ ם ֵ ּׁ̆ הַק ֶא˙ ים ƒיכ ƒֹל מ¿ מַק

˙ ֶׁ̆ ּגֶ ר¿ מֻק כּו˙ֹו ֹל¿ ּומַק ָעֹלינּו

ה ּזֶ ֶׁ̆ ּמּוָבן ּכַק ָהעֹוֹלם. ָכֹל ּב¿

˙ אַק ר¿ ƒי ּב¿ ב ֹלֵ הַק ֶא˙ ֹלנּו א ֹלֵ מַק מ¿

ם ƒע ִד חַק יַק ָבֹל אֲק ינּו˙. ƒ̂ ּור¿ בֹוִד ּכָ
ך¿ ּכָ ƒמ ים ƒֵמח ¿ׂ̆ ם ּגַק נּו ח¿ נַק אֲק ֶזה

ֹלּו˙ֹו, ִד¿ ּגַק ֹל ּכָ ם ƒע ם, ֵ ּׁ̆ הַק ֶׁ̆

נּו ָּ̇ ƒֵמא ֶאָחִד ֹל ּכָ ֶאֹל יֹוֵרִד

ֹליֹו˙ ּכ¿ "ּבֹוֵחן י, ƒָרט ּפ¿ ֹאֶפן ּב¿

ֹלנּו! ִדֹוֵאג ו¿ יחַק ƒּג ¿ׁ̆ ּומַק ָוֹלב"

ים ƒמ ּיָ ּבַק ֶׁ̆ עּו ִד¿ ֵּ̇ ֶׁ̆ אי ִדַק ּכ¿ א: ּבָ אַק

הּו ָראֻק ¿̃ " ˙ּוב ּכָ ֹליֶהם עֲק ֶׁ̆ ָהֵאֹלּו

ֵרב ָ̃ ¿̇ ƒמ ם ֵ ּׁ̆ הַק רֹוב", ָ̃ יֹו˙ֹו ה¿ ƒּב

ֹל ֶׁ̆ ּבֹו ƒֹל ֹל¿ ָעֹמ˜ ר ֵ̇ יֹו חֹוִדר ו¿

ה ּבָ ƒס ֶמ˙ א¡ ּבֶ זֹו ו¿ י. ƒהּוִד י¿ ֹל ּכָ

נּו ח¿ נַק אֲק ך¿ ּכָ י ƒּכ ִדֹוֹלה! ּג¿ ָחה מ¿ ƒׂ̆ ֹל¿

ם עַק ּטַק ֵמהַק ֹעם ט¿ ƒֹל ים ƒכֹוֹל י¿

ם ֹלָ ּכֻק ֶׁ̆ ּכ¿ ה, ֹלָ אֻק ּג¿ הַק ֹל ֶׁ̆ ָחִד יֻק ּמ¿ הַק

˙ בַק ר¿ ƒ̃ ֶא˙ ׁ̆ מּוָח ּב¿ ּו ׁ̆ י ƒּג ר¿ יַק

ֹליֶהם. אֲק ם ֵ ּׁ̆ הַק

ֱקיטֹור. – ֹל ְפעַק הֻק ָּבּה ּצּוָרה ֵמהַק ְׁשמֹו ֶאת ֱקֵּבֹל ָהִראׁשֹון ֶּכֶבת ָהרַק ר ּטַק ֱקַק

'ֱקיטֹור' ִּנֱקָרִאים הַק ְמאֹוִד רֹוְתִחים ֵאִדים ת ִויִצירַק ִים מַק ִחּמּום ֶּפָחם, ת ְׂשֵרפַק

ֹל עַק ֶּכֶבת ָהרַק ֶׁשָעְבָרה ָמֱקֹום ְּבָכֹל ִרּׁשּומֹו ֶאת ְוהֹוִתירּו ָּטר ּקַק הַק ֶׁשֹל ְּפִניִמית הַק ֶרֶכת עֲק ּמַק הַק ֶאת ִהְפִעיֹלּו

ָּטִרים ֱקַק ְּתחּו ּפֻק ָּׁשִנים הַק ִעם ְּנִסיָעה. ּבַק ֶׁשֵהֱקיָמה ָּׁשאֹון הַק ְוֱקֹוֹל ָּבה רֻק ֵמָהאֲק ֶׁשִּנְפֹלטּו ֶהָעָׁשן ְסֹליֹלי ְיִדי

ִּקיטֹור. הַק ָּטֵרי ֱקַק ֶׁשָעׂשּו ב ָהרַק ׁש עַק ְוָהרַק ִויר ָהאֲק ִזהּום ִּלְכֹלּו/, הַק ֶאת ֶׁשָחְסכּו ִּלִּיים ְׁשמַק חַק

ֶׁשֵהם ְּבָׁשָעה ֱק רַק ְפֱקיִדם ּתַק ֶאת ְּלִאים ְממַק ֵהם ָבֹל אֲק ָּכבֹות, ָהרַק ֶׁשֹל ִעָּקָרם ָּיִדּועַק ּכַק ֵהם ָּטִרים ּקַק הַק

ְּפׁשּוִטים ָהיּו ֶׁשִּנְבנּו ָהִראׁשֹוִנים ְּקרֹונֹות הַק ֱקרֹונֹות. ֵריֶהם ַאחֲק מֹוְׁשִכים

ֹל עַק אֹוָתם ֵּבב ֹלחַק ְּכִדי ִּכְרָּכרֹות, ֶׁשֹל ְּבצּוָרה אֹוָתם ְוָעׂשּו ְמאֹוִד

ְּבִכְרָּכרֹות ְנִסיָעה ְוֶהֱעִדיפּו ָנֱקי ָהעֲק ָהֶרֶכב ִמְּכֹלי ִדּו ֶׁשָּפחֲק ּנֹוְסִעים הַק

ִדִרים חֲק ת ְּבצּורַק ְּבנּוִיים ָיֵמינּו ֶׁשֹל ְּקרֹונֹות הַק ֹלסּוִסים. ְרתּומֹות

ְכֹלֹלים. ְמׁשֻק נֹוִחּיּות ְּבִסִדֵרי ְּיִנים ִמְצטַק ְוֵהם ָּוִחים ְמרֻק


