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הים עֹל נס

ב רַק ִּמִדָרׁש הַק ִמֵּבית ָיָצא ָאז ָבֹל אֲק ָׁשם, ִנְתָּפְרָצה

ֹּפה. ֱקֹוֶרה ָמה ֹלָהִבין ְוִנָּסה ָהְרִּכינַקס

ּוֵמָאז ָהְרִּכינַקס, ב רַק ָהָיה ְוָנבֹון ָחָכם ִאיׁש

ּגַקם ִים, ְירּוָׁשֹלַק ֹליַקֹלִדי ָמסּור ֵּמִד ְמֹלַק ֱהיֹותֹו

ֵּבין ְמִריבֹות ִעם ְּבִהְתמֹוִדִדּות ִנָּסיֹון ֹלֹו ׁש ָרכַק

ֹלרֹוְפִאים, ֶהֱאִזין הּוא ְצִדִדים. ְׁשֵני

ֹּכֶבִד ֶאת ְוָחׁש ֹלִמיִדים, ּתַק ְוֹלַק ּׁשֹוְמִרים ֹלַק

ִד, ֵמחַק ְּכֵתָפיו. ֹל עַק ֶּטֹלת ּמֻק הַק ָריּות ָהַאחֲק

ָחֹליֹלה, ָצִדֹוֱק, ִּבי ְּברַק ֹלְפֹּגעַק ֵאֶּלה ֵהם ֹלּוֹלים עֲק

ְרפּוָאה ְׁשֹלּוֵחי ֶּבֱאֶמת ֶׁשֵהם ִיָּתֵכן ֵמִאיִד1,

? יֹוִכיחַק ִמי בּורֹו... עֲק

ח ּוָפתַק ָהְרִּכינַקס ב רַק ֶאֹל ב ֱקרַק ָהרֹוְפִאים ִד ַאחַק

ְמָׁשחֹות ֱק רַק ְּיהּוִדי. הַק ָנא, "ְרֵאה ִּתיֱקֹו. ֶאת

ְמֹלּוְגָמא, ּוִמיֵני ִאְסְּפֹלִנּיֹות ְרִטּיֹות, ֹּפה!

ִים ֹלֵעינַק ֱקיֹלֹוִרין ִים, ָּמְתנַק ֹלַק ִין יַק ִים, ֵּמעַק ֹלַק ֵאזֹוְביֹון

ֹלִחָּנם!". ְחְׁשִדּונּו. ּתַק ֹלִחָּנם ִים.. ִּׁשּנַק ֹלַק ְוֹחֶמץ

ָּמה ּכַק ֱקְפצּו ָּכאן?", ֵיׁש ָּכן ְמסֻק ם סַק י "ְואּוֹלַק

ֹלֹוא הֲק "וַק ֵחִרים: אֲק רּו ִהְרהֲק ָּמָתם ֹלעֻק ֹלִמיִדים. ּתַק

ֵּבנּו".. רַק ֵּיי ֹלחַק ִנְׁשֱקֶפת ָּכָנה סַק ּכ1ָ ּגַקם

ּדֹוֵבר. הַק ָּברֹוֵפא ֵעיָניו ֶאת ן ָנתַק ָהְרִּכינַקס ב רַק

ָיִדֹו ֶאת ֵהִרים הּוא ֱקָרן. ׁשַק ִנְרָאה ;א הּוא

ח ָּפתַק ת", עַק ֹלִדַק ִני אֲק ֵּקׁש "ְמבַק ָּקָהֹל. ּבַק ְׁשֹלַק1 הֻק ס ְוהַק

ָּזִרים, הַק ִמֶּכם, "ִמי ְּבִניחּוָתא, ָהְרִּכינַקס ב רַק

ְסָינּוס ַאְסּפַק ֹליֶכם עֲק ִד ָּפֱקַק ָמה ׁשּום ֹל עַק יֹוִדעַק

ֵּבנּו?". רַק ֶאת ֵּפא ּוֹלרַק ִים ֹלירּוָׁשֹלַק ֹלִהָּכֵנס

ֶאת ָיִדעּו ;א ֶּבֱאֶמת ָהרֹוְפִאים ְּדָמָמה.

ֵּקיָסר הַק ְּבֵׁשם ֵאֹלינּו ִהִּגיעַק "ָׁשֹליחַק ְּתׁשּוָבה. הַק

ִמֶּזה יֹוֵתר ְּיהּוִדי. הַק ב ָּברַק ֵּפֹל ֹלטַק ָעֹלינּו ִד ּוָפֱקַק

ִּכי ֶׁשָחׁש ָהְרִּכינַקס, ב ְורַק יֹוִדִעים". ָאנּו ֵאין

ע ָיִדַק ְו;א ֱקׁשֹות ֵּבט ִהְתֹלַק ָּדָבר, ּבַק ֵיׁש ֹלּוָמה עֲק ּתַק

ְחֹליט. ֹלהַק ָמה

ִד ַאחַק ֶׁשֹל ָיִדֹו ְּבִהּסּוס הּוְרָמה ְוָאז

ב ֶׁשָעֱקַק ָהרֹוָמִאי, יּוֹליּוס ָהָיה ֶזה ָהרֹוְפִאים...

ּיֹות ְּׁשטֻק הַק ֵרי ַאחֲק ֵּכן, . ִּוּכּוחַק הַק ר ַאחַק ָרִדה חֲק ּבַק

ֹלׁשֹונֹו, ֶאת נֹוֵצר ֶׁשהּוא ֶהְחֹליט ֱקִדם, ט ֶׁשָּפֹלַק

ֵּבר, ְיִדַק ;א ִאם ְּבֵרָרה. ָהְיָתה ֶׁש<א ֶאָּלא

ָזָרה חֲק ּבַק אֹוָתם ֵּלחַק ֹלׁשַק ָעֹלּוֹל ְּיהּוִדי הַק ֶהָחָכם

ֶׁשָּבאּו! ת ּמַק ִּכֹלעֻק חֹוָמה ֹלַק ִמחּוץ ֶאֹל

יּוֹליּוס ֱקָרא ְּתׁשּוָבה!", הַק ֶאת יֹוִדעַק ִני "אֲק

ֵאֹליו ְפנּו הֻק ּכֻקָּלם ְוֵעיֵני ָּלָבן, הַק ֶּבָחֹלּוֱק

ְפָּתָעה.. ְּבהַק
יבוא המשך

ּוִמְצָטֵרף ֹלרֹוֵפא ֵּפׂש ִמְתחַק ָהרֹוָמִאי יּוֹליּוס �������	


ִּנְכֶנֶסת הַק ָהְרפּוִאית ת חַק ִּמְׁשֹלַק ֹלַק ָסמּוי ִּכ'ְטֶרְמִּפיְסט'

ִים.. ְירּוָׁשֹלַק ֵרי עֲק ְּבׁשַק

ָאְמרּו ָצִדֹוֱק", ִּבי רַק ֶׁשֹל ִּמִדָרׁש הַק ֵּבית "ֶזה

ֹלִהָּכֵנס ֹלֶהם ֹלַאְפֵׁשר ְּונּו ְוִהְתּכַק ּׁשֹוְמִרים הַק

ִּכי ִמִּבְפִנים ִהְבִחינּו ֹלִמיִדים ּתַק ָּמה ּכַק ְּפִניָמה.

רּו ִמהֲק ְוֵהם ִּגיִעים מַק ְמֹזִהים ִּבֹלִּתי אֹוְרִחים

ְּכִניָסה. הַק ֶאת ְּבגּוָפם חֹוְסִמים חּוָצה, הַק ְוָיְצאּו

ת עַק ֹלִדַק ֹלִמיִדים ּתַק הַק ָּדְרׁשּו ֵאֶּלה?", ֵהם "ִמי

ִמי ְענּו ָיִדַק ;א ְחנּו נַק אֲק "ּגַקם ּׁשֹוְמִרים. הַק ִמִּפי

ִּכי ֵהם אֹוְמִרים 1 "אַק ּׁשֹוְמִרים, הַק ָענּו ֵהָּמה",

ִּבי רַק ֶאת ֵּפא ֹלרַק ְסָינּוס ַאְסּפַק ְיִדי ֹל עַק ִנְׁשֹלחּו

ָצִדֹוֱק"...

ִד ַאחַק ר ָאמַק ְמֵרי", ֹלגַק מּוָזר ִנְׁשָמע "ֶזה

ֵין ִּכְמעַק ּבֹוָתיו, ּגַק ֶאת ְוֱקֵּמט ֹלִמיִדים ּתַק הַק

ּצֹוֵרר הַק יַקְחֹּפץ ֶזה ּדּועַק מַק "ְוִכי מּוָרה. חֲק ְּבסּוְגָיה

ִּכי ֶאָּלא ֹזאת ֵאין ָצִדֹוֱק? ִּבי רַק ֶאת ֵּפא ֹלרַק

ָּדָבר".. ּבַק ֵיׁש ְרִמָּיה

ִּבי רַק ֹל עַק ְּיִדיָעה הַק ֹלָרָׁשע ֹלֹו ִין ִמּנַק "ּוִבְכֹלֹל,

ַאֵחר. ֹלִמיִד ּתַק ֵּגׁש ִהְתרַק ֹלתֹו?!", חֲק מַק ֹל ְועַק ָצִדֹוֱק

ּבֹוֶחֶׁשת ִּבְריֹוִנים הַק יַקִד ;א ִאם יֹוִדעַק "ִמי

ִיְׂשָרֵאֹל.. ְכֵמי ְּבחַק ְזרֹוָעם ֹלְׁש;חַק ָּדָבר, ּבַק

ֵהם רֹוִצים ֹלָפֵנינּו! ְמִזָּמה ִּכי ָּברּור ְעִּתי, ֹלִדַק

ֹלּוֹלים... עֲק ֵהם ָחֹליֹלה.. ְוָאז, ֵּבנּו רַק ֶאֹל ִּגיעַק ֹלהַק

חּוׁשּו ֹלִהָּכֵנס! ֹלֶהם ִנֵּתן ;א ֵבִרים! חֲק ;א,

ְּבגּוֵפנּו עֹוְצִרים ּכֻקָּלנּו ֹלנּו! ִעְזרּו ּכֻקְּלֶכם, י ֵאֹלַק

ָהֵאֶּלה!". ָנִׁשים ָהאֲק ֶאת

ָהרֹוְפִאים ְמהּוָמה. ִנְתחֹוֹלֹלה ֵהר מַק ִחיׁש

ִאם ֵּקיָסר, הַק ִניֵׁשם יַקעֲק ֶּפן ָחְׁשׁשּו ֹלִהָּכֵנס; ָּדְרׁשּו

ב ָהרַק ֶאת ֵּפא ֹלרַק ָּדתֹו, ְּפֱקֻק ֶאת ְּלאּו ְימַק ;א

ת ְצּפַק חֻק ֹל עַק סּו ָּכעֲק ּׁשֹוְמִרים הַק ְּיהּוִדי. הַק

ִּבְריֹוִנים, הַק ֵהם, ִּכי ֹלֶהם ְוהֹוִדיעּו ֹלִמיִדים ּתַק הַק

ּזֹו הַק ָּבִעיר ְחֹליִטים ּמַק ְוהַק ּׁשֹוֹלִטים הַק ֵהם

ְּמׁשּו ִיְׁשּתַק ֶּפן ר עַק ּׁשַק הַק ִמן ֹלסּור ֹליֶהם עֲק וַק

ְּכחֹוָמה ָהיּו עֹוְמִדים ֹלִמיִדים, ּתַק ְוהַק ְּבִנְׁשֱקם..

ְוֵהִטיחּו ִּמִדָרׁש, הַק ֵּבית ח ֶּפתַק ֹלְפֵני ְּבצּוָרה

ְסֶּתם ִהְכנַק ֶזה ּדּועַק "ּומַק ּׁשֹוְמִרים: ּבַק ִּבְמִרירּות

;א ֹלָּמה ָהִעיר?! ֵרי עֲק ְּבׁשַק ִּבְכֹלֹל אֹוָתם

ְרְּכֶכם ּדַק זֹו ֹלֹוא הֲק ָכִמים? חֲק ּבַק ְּתִחָּלה ְצֶּתם נֹועַק

ֹלִפי ְרְּכֶכם ּדַק ֹל עַק ְחֹליט ֹלהַק – ֵמָאז ְּנֹלֹוָזה הַק

ָּמׁש מַק ֶׁשֹל ְוִתְגָרה ט ְמעַק עֹוִד ֹלְּבֶכם"... ְׁשִרירּות

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ְנֵין ְמעַק ִסּפּור ֹלנּו ִסֵּפר ּמֹוֶרה הַק

ָחִדׁש ֵּלֹל' 'ִמְתּפַק ֹל עַק ְצִחיֱק מַק ּוֱקָצת

ְּכֶנֶסת הַק ִמָּבֵּתי ֹלֶאָחִד ֶׁשִּנְכנַקס

הֹוָרה ָיִמים, ָּמה ּכַק ר ֹלַאחַק ּקֹוִדם. הַק ּדֹור ּבַק

הּוא ְעּתֹו ֶׁשְּלִדַק ֵּכיָון ָריו, ַאחֲק ֱקב עֲק ֹלַק ב ָהרַק

ִהְתָּבֵרר ְוָאֵכן ָריו ַאחֲק ָעֱקבּו ע. רַק חֹוֵרׁש

ֹליֹלה. עֲק ֹלְרֱקם ֶׁשִּבֵּקׁש ּגֹוי ֶזה ֶׁשָהָיה

ֵּכיָון ִהְתעֹוֵרר ָׁשִדֹו ֶׁשחֲק ִהְסִּביר ב ָהרַק

הּוא ָאְמָנם ְּתִפָּלה, ּבַק ָהִאיׁש ֶאת ֶׁשָרָאה

ְּכבּוֹל ִד ָעמַק ָבֹל אֲק – ִּלית ְוטַק ִסּדּור ִעם ָהָיה

ֵאיָנן ּוְׂשָפָתיו , ִנְענּועַק ׁשּום ְּבֹלי ֵעץ,

ָנעֹות...

ְכָרִחים ֶׁשּמֻק ִהיא ְסֱקָנה ּמַק הַק ּכ1ָ, "ִאם

ִד ַאחַק ָׁשַאֹל ְּתִפָּלה?", ּבַק ְעֵנעַק ֹלִהְתנַק

ֵבִרים. חֲק הַק

ֶאָּלא , ִּנְענּועַק הַק ;א ִהיא ְסֱקָנה ּמַק "הַק

ְרָּגָׁשה הַק ִמּתו1ֹ ְּתִפָּלה ֹלַק ִמיִדה ָהעֲק

ָעָנה ֵּׁשם", הַק ִעם ְּבִרים' 'ְמִדַק ֶׁשֶּבֱאֶמת

ָטבּועַק ֵמִאָּתנּו, ֶאָחִד ָּכֹל "ְּבֹלב ּמֹוֶרה. הַק

ְּכֶׁשְּיהּוִדי ֵּׁשם. הַק ֶאֹל ֱקֶׁשר ֶׁשֹל ָחָזֱק ֶרֶגׁש

יֹוִדעַק ֵאינֹו ִאם ּגַקם ְּתִפָּלה, נֹוֵׂשא

ֵּלב, הַק ִמּתו1ֹ ֵּבר ֹלִדַק ֱק רַק ֶאָּלא ֵּלֹל ֹלִהְתּפַק

ֵּׁשם. הַק ֹלֵבין ֵּבינֹו ֱקֶׁשר ֶׁשֵּיׁש ְרִּגיׁש מַק הּוא

ְיֹכֹלת ֹלֹו ֵיׁש ֹלְתִפָּלתֹו, ִזין אֲק מַק ֵּׁשם הַק

ִּכי , ְבִטיחַק ֹלהַק ֹלִהְתָחֵרט, ֵּקׁש, ֹלבַק ֵּבר, ֹלִדַק

ֹלֹו... ִזין אֲק ֶׁשּמַק ִמי ֵיׁש

ִּבּטּוי ֹליִדי ָּבָאה ֹּזאת הַק ְרָּגָׁשה הַק "הַק

ֵחֹלֱק הַק ִּכּפּוִרים. הַק יֹום ִּבְתִפּלֹות ִּבְמיֻקָחִד

ּוִמּכֹוחַק ּוִמְתעֹוֵרר, י חַק ֶׁשָּלנּו ְּיהּוִדי הַק

ֹלְזֹּכר ְצֹליִחים מַק ְחנּו נַק אֲק ָהֵאּלּו, ָּיִמים הַק

ִעם ֶׁשָּלנּו ְּמיֻקָחִד הַק ֶּקֶׁשר הַק ֶאת ּכ1ָ ר ַאחַק

ָּׁשָנה". הַק ְימֹות ָּכֹל ְּבֶמֶׁש1 ּבֹוֵרא, הַק

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

ֵמחַק ָׂ̆ י ƒ̇ י ƒָהי אֹוִד. מ¿ י ƒֹל ם ֶּ̇ מ¿ עַק נ¿
ֹלֹא ָבֹל אֲק עֹוִד, ֶכם ¿̇ ֶא ָאֵרחַק ּוֹל¿ יך¿ ƒׁ̆ מ¿ הַק ֹל¿
יחּו. ƒֹל ¿̂ הַק ו¿ עּו ס¿ ֶכם. ּכ¿ ר¿ ִדַק ּב¿ ֹמִד ֶאע¡

ּיֹום, הַק ָנה ּפָ ה ּנֵ ƒה
ָמָחר . ׁ̆ ִדֹו ָּ̃ הַק ּיֹום הַק ֵאי ָ̂ מֹו
ם, ֵ ּׁ̆ הַק ˙ רַק ֶעז¿ ּב¿ ר חַק ַׁ̆ק ם ƒע
רֹון חֲק ָהאַק ֵחֹל˜ הַק ֶאֹל א ֵ̂ ֵנ
. ָהָאֹרך¿ ֵענּו ּסָ מַק ֹל ֶׁ̆

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
ָזכּו ו¿ ָ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

ֹלָאה. פ¿ ƒנ ים ƒח אֹור¿ ˙ ָנסַק כ¿ הַק ֹל¿

ִּמִדָרׁש הַק ֵּבית ח ְּבֶפתַק ְמהּוָמה 93

ֶא˙ ּכֹר ז¿ ƒנ עֹוֹלם ֹל¿
ָך. ִד¿ ס¿ חַק ו¿ ָך טּוב¿

ֵאיֹפה ה.. ֹלָ מֻק הֲק ֵאיזֹו
ה ּזֶ הַק ִדֹוֹל ּגָ הַק ֵמֹל ּנָ ּבַק א ָ̂ מ¿ ƒנ
ֹלנּו? ים ƒא ¿̇ ַּ̇ק ֶׁ̆ יָנה ƒפ ס¿

אן, ּכָ י ƒֹל ּכּו חַק ו¿ בּו ¿ׁ̆
ֵאיזֹו ֹל¿ ִדֹ˜ ב¿ ƒֹל ֵאֹלך¿ י ƒנ אֲק
ֹלֹו˙. עֲק ֹלַק ֹל נּוכַק יָנה ƒפ ס¿

ים ƒעֹוֹל ים ƒׁ̆ ָנ אֲק רֹוֶאה י ƒנ אֲק
ם ƒא הַק ִדֹוֹלה. ּג¿ הַק ו¿ ָפה ּיָ הַק ָך ¿̇ יָנ ƒפ ס¿ ƒֹל
ּכֹו עַק ּוּון ƒכ ֹל¿ ָך ¿̇ יָנ ƒפ ס¿ ּפֹוָנה

ָרֵאֹל? ¿ׂ̆ ƒי ıֶאֶר ּב¿ ֶׁ̆

ף אַק אן ּכָ ֵאין י ƒ̇ יָע ƒִד י¿ י ƒפ ּוֹל¿ ֹלֹא.
יָגה ƒֹל פ¿ ּמַק הַק ים ƒע נֹוס¿ ˙ ינַק ƒפ ס¿

ּכֹו. עַק ֹל¿ ּיֹום הַק

ָאז ָך, ֹל¿ ּוב ׁ̆ ָח ׁ̆ ּמָ מַק ֶזה ם ƒא טֹוב,
˙ עַק ּנֹוסַק הַק ה ּנָ טַק ¿̃ א ָ ּׂ̆ מַק ˙ ינַק ƒפ ס¿ ׁ̆ ֵי ם, ָׁ̆ ה ּנֵ ƒה
ים, ƒע נֹוס¿ ֹל¿ ֹיֶעִד˙ מ¿ ֹלֹא יא ƒה ָבֹל אֲק ּכֹו. עַק ֹל¿

ים( ƒ̂ ֵע ˙ הֹוָבֹלַק ֹל¿ א ֶאֹלָ

השבת כניסת

השבת צאת

א ּמָ ƒא ם ƒא יֹוִדעַק ֹלֹא י ƒנ אֲק י ƒּכ
ה( ָׁ̆ ר¿ מַק

חַק ֵ̃ ֹלֹו ֹלֹא ה ָּ̇ אַק ה ֹלּמָ
ָך? מ¿ ¿̂ עַק ּב¿

רֹו˙, ּפָ ּכַק י ƒ̇ י ƒׂ̆ ָע ָבר ּכ¿ י ƒנ אֲק וַק
רֹו˙ ּפָ ּכַק ה ֶׂ̆ עֲק ַּ̇ק ה ָּ̇ אַק ָבֹל אֲק

ֹלה( י¿ ֹלַק ּבַק ˜ רַק

י ƒֹל יא ƒָהב ֹל¿ ָיכֹוֹל ה ָּ̇ אַק י, ƒ̂ י ƒא
יָנה? ƒֵהכ א ּמָ ƒא ֶׁ̆ ֵמָהעּוָגה



ֹלֵּגֹל ִמְתּגַק ְיהּוִדי ֵאי�

ְנעּוֹלן ּמַק הַק ִׁשיִמי

ִמָּדה ְּכֶנֶגִד ִמָּדה

ָצר. עֲק ּמַק הַק חֹוֵרי ֵמאֲק ָהעֹוֵמִד הּוא

רּוִדֹוֹלף ְעיֹון. רַק ְּבמֹוחֹו ִנְצֵנץ ע ֹלֶפתַק

אי ְנֱקַק ּבַק הַק ֶאת ֵהיֵטב ִהִּכיר ְיֶכר ֶאְסְטרַק

ָאִביו ֶׁשֹל ָּקרֹוב הַק ְיִדיִדֹו ְּיהּוִדי, הַק

ֹזאת ְּבָכֹל מּוֹלֹו. ְכָׁשו עַק ב ֶׁשִּנּצַק , ָּמנֹוחַק הַק

"ָמה ְמֵרי. ֹלגַק צֹוְננֹות ִים ְּבֵעינַק ּבֹו ִהִּביט

ְּבֹיֶבׁש. ָׁשַאֹל ,"?Eְְרצֹונ

הֹוִציא הּוא ִּדֵּבר. ;א ֶכר ַאְנְסּבַק

"ֶזה ֹלָחן. ּׁשֻק הַק ֹל עַק ְוִהִּניחֹו ֵסֶפר ִמִּתיֱקֹו

ֱקִדם ֱקָצר ן ְזמַק Eֵמָאִבי ֹלִּתי ֶׁשִּקּבַק ֵסֶפר

ֹל עַק ֵּבר ֹלִהְתּגַק ֵּמץ ִמְתאַק ר, ָאמַק ֶׁשֵּמת",

ֱקָּדָׁשה הַק ֹלי ם ָרׁשַק ָּכאן "ִהֵּנה, ֶׁשְּבֱקֹוֹלֹו. ִד עַק ָהרַק

רּוִדֹוֹלף. ֶאֹל ֵּסֶפר הַק ֶאת ְוֱקֵרב ר ָאמַק ִאיִׁשית",

ֵעיָניו ִנְתֱקֹלּו ּוִפְתאֹום ֵּסֶפר. ּבַק ִהִּביט רּוִדֹוֹלף

ֵּסֶפר?", הַק הּו מַק ע ֵתִדַק "הֲק ֹלִדתֹו. ִרי1 אֲק ּוְבתַק ִּבְׁשמֹו

ּוְב;א ִדֵהָמה. ּתַק הַק ֶאת ֵּצֹל ֹלנַק ֶכר ַאְנְסּבַק ִמֵהר

ְיהּוִדי ְּתִפּלֹות זֹור חֲק מַק "ֶזה ֵהִׁשיב: ֵּקׁש ֶׁשִּנְתּבַק

בֹוֶתיָה, ֵמאֲק ָּׁשה ִּבירֻק ֱקְּבֹלה ָּמנֹוָחה הַק Eֶׁשִאְּמ

בֹוֵתיֶהם"... ֵמאֲק ֶׁשִּקְּבֹלּוהּו

ִּבְמֹפָרׁש. ְּדָבִרים הַק ֶאת ר ִמּלֹומַק ִנְמנַקע ֶכר ַאְנְסּבַק

ָּפָניו ֹל עַק ֵהיֵטב ִנְּכרּו ִדֵהָמה ּתַק ְוהַק ְּמבּוָכה הַק אֹותֹות

ָטעּות: ָּכאן ֵאין ;א, ָּצִעיר. הַק ָּנאִצי הַק ְנִהיג ּמַק הַק ֶׁשֹל

ָאִביו, ֶׁשֹל ב-ָיִדֹו ִּבְכתַק ִנְרְׁשָמה ָהִאיִׁשית ֱקָּדָׁשה הַק הַק

ב-ָיִדּה ִּבְכתַק ִנְכְּתבּו ֹלִדתֹו ִרי1 אֲק ְותַק ְׁשמֹו ְוִאּלּו

ִאּמֹו. ֶׁשֹל ֶהָעִדין

הֹוִסיף ֹלְׁשֹמר", Eָאִבי ִני ִּבְּקׁשַק ֶּזה הַק ּסֹוִד הַק "ֶאת

ֶאֱעֶׂשה". "ְוכ1ָ ְרִּגיָעה, מַק ְּבִניָמה ֶכר ַאְנְסּבַק

ֹלִויְנְׁשֵטְין ְזִריֵאֹל עַק ְחְררּו ׁשֻק יֹום ְּבאֹותֹו עֹוִד

ָצָרם. עֲק ִמּמַק ּוְבֵני-ֵּביתֹו

ת חַק ִמְׁשּפַק ָּכֹל ִהְצֹליָחה ִמֵּכן ר ֹלַאחַק ב רַק ;א ן ְזמַק
ֹלֶאֶרץ- ֹלֹות עֲק ְוֹלַק ְנָיה ֶּגְרמַק ֶאת ֹזב עֲק ֹלַק ֶכר ַאְנְסּבַק

ִיְׂשָרֵאֹל.

ְיֶחְזֱקאֹל ּׁשֹוָאה. הַק ֶעֶרב ְנָיה. ֶׁשְּבֶגְרמַק ֱקֹלן

ֶאת ֵהיֵטב ָחׁש ֶהָעִׁשיר, ְּיהּוִדי הַק אי ְנֱקַק ּבַק הַק ֶכר, ַאְנְסּבַק

ִּבְמִהירּות, ְּׁשָטה ֶׁשִהְתּפַק ָהַאְנִטיֵׁשִמית ִויָרה ָהאֲק

ְּתמֹוֹל ִד ֶׁשעַק ֵבָריו, ֵמחֲק ִּבים רַק ְמִאיר. מַק ְּכֶנגַקע

ִּׂשיג ֹלהַק ִּתֱקָוה ִמּתו1ֹ ִּביִדיִדּות, ֵאֹליו ִחְּיכּו ִׁשֹלׁשֹום

ֹלֱקֹוחֹות ֹעֶרף. ֵאֹליו ִהְפנּו יֹוֵתר, טֹוב אי ְׁשרַק אַק

ָחמּור אֹו ְנֱק, ּבַק ֵמהַק ְסֵּפיֶהם ּכַק ֶאת ָמְׁשכּו ִּבים רַק

ת ְּתחּוׁשַק חֹובֹוֵתיֶהם. ִמִּכּסּוי ְּמטּו ִהְׁשּתַק ִמֶּזה,

ּומּוָחִׁשית. ְּברּוָרה ָהְיָתה ִּמְתֱקֵרב הַק ָהָאסֹון

ֶּגְרָמִני ְיֶכר, ֶאְסְטרַק ְּברּונֹו ָהָיה ְּכֹלֹל הַק ִמן יֹוֵצא

ֹלְמֹחֱק כּוָרה ָהעֲק ִויָרה ֹלאֲק ֵהִניחַק ֶׁש<א ָאִמיִד,

ֵּבין ְּיהּוִדי. הַק ֵברֹו חֲק ּוֵבין ֵּבינֹו ָׁשִנים ת ּבַק רַק ְיִדיִדּות

ִּגָּלה ת ַאחַק ְו;א ָמֹלא ֵאמּון ר ָׂשרַק ִים ְּׁשנַק הַק

ְעּתֹו ּדַק ֶאת אי ְנֱקַק ּבַק הַק ֵרֵעהּו ְּבָאְזֵני ְיֶכר ֶאְסְטרַק

ֹלְסֹחף ְצֹליחַק ּמַק הַק ְּמֹטָרף, הַק ְנִהיג ּמַק הַק ֹל עַק ִמִּתית ָהאֲק

ֹלָהב. ְמׁשֻק ָהמֹון ָריו ַאחֲק

ֵברֹו חֲק ְּבֵבית ב ְּכֶׁשָּיׁשַק ָּגׁשּום, ָחְרִּפי ֶעֶרב ְּבאֹותֹו

ב רַק ֶעֶצב ִניָמה. ְּבאֹוָתּה ְיֶכר ֶאְסְטרַק ִּדֵּבר ְּיהּוִדי, הַק

ִאֵּמץ ֶׁשר אֲק רּוִדֹוֹלף, ְּבנֹו ֶאת ְּכֶׁשִהְזִּכיר ְּבֱקֹוֹלֹו ר ִנּכַק

ְוַאף ָּנאִצית הַק ִּמְפֹלָגה הַק ִאיִדאֹוֹלֹוְגיַקת ֶאת ְּבֹחם

ֵּתֱק ִהְׁשּתַק ע ֹלֶפתַק ְּצִעיִרים. הַק ְנִהיֶגיָה מַק ִעם ִנְמָנה

ֹל עַק ְוִהִּניחַק ָּקה מֻק עֲק ְּגִניָחה ח ָּגנַק הּוא ְיֶכר. ֶאְסְטרַק

טּוָפה. עֲק ִביֹלה חֲק ֹלָחן ּׁשֻק הַק

"זֹוֵכר ר. ָאמַק ," ֹלְבֹטחַק ֹל אּוכַק Eְּב ִּכי ִני אֲק "יֹוִדעַק

1 ֶׁשאַק י, ְנעּורַק ֵאֶׁשת ְרָּתה, מַק ֶאת ְּסָתם הַק ִמן ָּתה אַק

ֹלְמנּוחֹות". אֹוָתּה ֹלִּוינּו ֳחִדִׁשים ֹלְפֵני

ְּיהּוִדים. ֹלַק עֹוֶיֶנת ְויֹוֵתר

ִּמְפֹלָגה הַק ִעם ִנְמנּו ְּסטּוִדְנִטים הַק ְרִּבית מַק

רּוִדֹוֹלף ֶׁשֹל ְּמֱקֹוִמית הַק ְנָהָגתֹו ְּבהַק ָּנאִצית, הַק

ָהאּוִניֶבְרִסיָטה ת ְנָהֹלַק ֶׁשהַק ְבָּדה ָהעֻק ְיֶכר. ֶאְסְטרַק

ָאֱקִדִמית ְצָמאּות עַק ֹל עַק ֹלְׁשֹמר ֶהְחֹליָטה

ִדּות", יַקהֲק ֹלֹלּמּוִדי ָפֱקּוֹלָטה "הַק ֶאת ְׁשִאיר ּוֹלהַק

ֵבָריו. חֲק וַק רּוִדֹוֹלף ְּבֵעיֵני ֹלְצִניִנים ָהְיָתה

ֱקֶמץ ֵּבין ִּבֹלִּתי-ִנְמָנע. הַק ֱקָרה ֶאָחִד יֹום

ִּמְפֹלָגה הַק ְנִהיֵגי מַק ּוֵבין ְּיהּוִדים הַק ְּסטּוִדְנִטים הַק

ְּבֹראָׁשם, ְיֶכר ְוֶאְסְטרַק ָּבאּוִניֶבְרִסיָטה, ָּנאִצית הַק

ִהִּגיעַק ֶׁשַאף ָחִריף, ִמּלּוֹלי ִעּמּות ֵּתחַק ִהְתּפַק

ִמֵּבין ְּביֹוֵתר ֶּנֱחָרץ ְוהַק ּבֹוֶטה הַק ִים. ֹלִתְגרֹות-ָיִדַק

ָּצב מַק ר נֹוצַק ְוכ1ָ ֹלִויְנְׁשֵטְין. ָהָיה ְּיהּוִדים הַק

ְיֶכר ֶאְסְטרַק – ֶזה מּוֹל ֶזה ָעְמִדּו ִים ְּׁשנַק ֶׁשהַק

ּוֹלִויְנְׁשֵטְין.

ְּבֵבית ֶאס-ֶאס ַאְנֵׁשי הֹוִפיעּו ָיִמים ָּמה ּכַק ֹבר עֲק ּכַק

ֹראׁש ֶאת ָנְטֹלּו ֵהם ֹלִויְנְׁשֵטְין. ת חַק ִמְׁשּפַק

ְוהֹוִביֹלּום ִּנים ְּקטַק הַק ִויֹלִדיו ְעָיתֹו רַק ִּמְׁשָּפָחה, הַק

ִּבֹלִּתי-נֹוִדע. ֹלָמֱקֹום

ר, ּסּוגַק ּבַק ִרי אֲק ּכַק ִהְתרֹוֵצץ ֶכר ַאְנְסּבַק ְיֶחְזֱקאֹל

ּוְנָכִדיו. ָתנֹו חֲק ִּבּתֹו, ת ָּצֹלַק ֹלהַק ָמִהיר ִּפְתרֹון ֵּפׂש ְמחַק

, ָּמנֹוחַק הַק ְיִדיִדֹו ֶּבן רּוִדֹוֹלף, ִּכי ְמֵרי ֹלגַק ָּברּור ָהָיה

ְנעּוֹלים?", מַק נּות חֲק זֹו "ְסֹליָחה,

ְכִּתי. ִחּיַק ִני אֲק וַק ָהִאיׁש, ָׁשַאֹל

ָרִגיֹל ְּכָבר ִני אֲק ִּכי ְכִּתי? ִחּיַק ֹלָּמה

ִנְכָנִסים ָנִׁשים אֲק ּזֹו. הַק ְּׁשֵאֹלה ֹלַק

ע. ֹלֶרגַק מּוִמים הֲק ְועֹוְמִדים נּות, חֲק ֹלַק

ְּגִדֹוֹלה. ְצִדֱקה ת ּפַק ֱקֻק – ָיִמין ִד ִמּצַק

ּובֹו ָּדר ְמהֻק ִמְתֱקן – ֶּדֹלֵּפֱק הַק ֹל עַק

ת ֹלָפָרׁשַק ּתֹוָרה ֹלֹוֵני עֲק ע ֶׁשפַק

ֶאת רֹוִאים ְּבֱקִׁשי ָועֹוִד. , ָּׁשבּועַק הַק

ָּכֹל ֵּבין ְנעּוֹלים ּמַק ְוהַק ְפְּתחֹות ּמַק הַק

ָּלֹלּו... הַק ְּדָבִרים הַק

ָזֱקן ִעם ְיהּוִדי ָהָיה ֶזה ם עַק ּפַק הַק

הּוא ֹלָסֹלֹות. ְמסֻק ּוֵפאֹות ָאר1ֹ

ָצפּוי ִּבֹלִּתי הַק ְרֶאה ּמַק ֹלַק ֶנֱהָנה ְוֱקא ּדַק

ְנעּוֹלים. מַק נּות חֲק ע ְּבֶאְמצַק

י?", אּוֹלַק ְזבּוֹלּון Eֹל "ֱקֹוְרִאים

ִני אֲק וַק ְּבִחּיּו1, ָהִאיׁש אֹוִתי ָׁשַאֹל

ֱקֹוְרִאים ";א, ְּבִתָּמהֹון: ְבִּתי ֵהׁשַק

ִׁשיִמי!". ֹלי

Eֹל ֶׁשִּיֱקְראּו ְתִאים מַק "ָהָיה

ְּבאֹותֹו ָהִאיׁש ִהְמִׁשי1 ְזבּוֹלּון",

ֶׁשֶּזה ִזינּו, אֲק הַק ת ְּבָפָרׁשַק "ִּכי ִחּיּו1.

ֹל עַק ָּפר ְמסֻק ֱקָראנּו, ִמְּכָבר ;א

ְּבִמְסָחר. עֹוֵסֱק ֶׁשָהָיה ְזבּוֹלּון,

ִאּתֹו ֹלְסֹחר ִּגיִעים מַק ָהיּו ּגֹוִיים הַק

ֵחיָפה ֹל ִּבְנמַק ְזבּוֹלּון, ת ֹלַק חֲק ְּבנַק

ָהיּו ֵהם 1 אַק ָהָאֶרץ, ֶׁשִּבֱקֵצה

ִד עַק ְענּו ִהּגַק ְּכָבר ִאם אֹוְמִרים:

ֹלְראֹות ִים ֹלירּוָׁשֹלַק ֹלה עֲק נַק ;א ֹלָכאן,

עֹוֹלים ָהיּו ֵהם ִּמֱקָּדׁש? הַק ֵּבית ֶאת

ְחֹליִטים ּומַק ֹלים עֲק ִמְתּפַק ִים, ֹלירּוָׁשֹלַק

ְּיהּוִדי. הַק ֹלָעם ּוֹלִהְצָטֵרף ֵּיר ֹלִהְתּגַק

ְזבּוֹלּון!". ֶׁשֹל ִּבְזכּותֹו ֶזה ָּכֹל

"ֶּדֶר1 ָהִאיׁש, ִסֵּים ָּתה", אַק ּגַקם "ּכ1ָ

ְיהּוִדים ְמֱקֵרב – ִּמְסָחר הַק

ִים!". ָּׁשמַק ֶׁשּבַק ִביֶהם אֲק ֹלַק

ר ָזכַק הּוא ְּבֹראׁשֹו. ִהְנֵהן ֶכר ַאְנְסּבַק

ֶׁשֹל ֵּלב ת-הַק טֹובַק ִאְׁשּתֹו ֶאת ֵהיֵטב

ְיֶכר, ֶאְסְטרַק ִהְמִׁשי1 "ּוְבֵכן", ֵברֹו. חֲק

יֹוֵתר, ְּכֵבִדה ֶנֶעְׂשָתה ּוְנִׁשיָמתֹו

ִמְׁשְּפחֹוֵתינּו ָהְיָתה. "ְיהּוִדָּיה

ֶּקֶׁשר הַק ר נֹוצַק ְוכ1ָ ִּבְׁשֵכנּות ִהְתּגֹוְררּו

ֹלָכֹל ְּכֶגְרָמִנים ָחִיינּו ָאְמָנם ֵּביֵנינּו.

ָסה ִהְתיַקחֲק ְצָמּה עַק ֹלֵבין ֵּביָנּה ָבֹל אֲק ָּדָבר,

ְּבָגאֹון". ְּיהּוִדי הַק ֹלמֹוָצָאּה ְרָּתה מַק

ְוָאז ְגֹלית. ּתַק ֵמהַק ָהמּום ָהָיה ֶכר ַאְנְסּבַק

ִטיָפה ָהעֲק ֶאת ְיֶכר ֶאְסְטרַק ֵהִסיר

יֹוִדעַק "ֵאיֶנִּני ֵסֶפר. ָהָיה ֶזה ֶׁשֵהִביא. ִביֹלה חֲק ֵמהַק

ִמְּיִדי אֹותֹו ֱקְּבֹלה ְרָּתה מַק ֶּזה. הַק ֵּסֶפר הַק הּו מַק

ִמָּכֹל ָעֹליו ָׁשְמָרה ְוִהיא מֹוָתם, ֹלְפֵני הֹוֶריָה,

ִמְׁשָמר".

ְרִׁשיָמה ֹל עַק ְוִהְצִּביעַק ֵּסֶפר הַק ֶאת ח ָּפתַק הּוא

"ִהֵּנה, ָהִראׁשֹון. ּמּוִדֹו ְּבעַק ֶׁשהֹוִפיָעה ב-ָיִד ִּבְכתַק

ֶׁשֹל ֹלִדָתם ִריֵכי אֲק ְותַק ְׁשמֹוֵתיֶהם ְרׁשּוִמים ָּכאן

ָרְׁשָמה ִהיא ְרָּתה. מַק ֶׁשֹל ְחָּתּה ְּבִמְׁשּפַק ּדֹורֹות ָּמה ּכַק

רּוִדֹוֹלף"... ֶׁשֹל ֹלִדתֹו ִרי1 אֲק ְותַק ְׁשמֹו ֶאת ּגַקם ָּכאן

ִּכי ּלֹות ֹלגַק ֵּגׁש ְוִהְתרַק ֵּסֶפר הַק ֶאת ֹל ָנטַק ֶכר ַאְנְסּבַק

ֵסֶפר "ֶזה ּנֹוָרִאים. ָּיִמים-הַק ֹלַק ִּתיֱק עַק זֹור חֲק מַק ֶזה

ְּקִדֹוִׁשים הַק ָּיִמים ּבַק ּבֹו ְּלֹלים ִמְתּפַק ֶׁשָאנּו ְּתִפּלֹות

ְּברּונֹו ֶּגְרָמִני. הַק ֵברֹו חֲק ֹלַק ִהְסִּביר ֶׁשָּלנּו", ְּביֹוֵתר

ר ַאחַק ׁשּורֹות. ָּמה ּכַק ֵּסֶפר ּבַק ם ְוָרׁשַק ֵעט ף ָׁשֹלַק
ְּכִזְכרֹון- ֶּזה הַק ֵּסֶפר הַק ֶאת ח "ֱקַק ֶכר. ֹלַאְנְסּבַק ֶהְחִזירֹו

ר. ָאמַק ֶׁשָּלנּו", ָּקה מֻק ָהעֲק ְּיִדיִדּות ֹלַק ח ֶנצַק

ְּברּונֹו ֵמת ְּפִגיָׁשה אֹוָתּה ר ֹלַאחַק ב ;א-רַק ן ְזמַק

ע. ֶּפתַק ת ִמיתַק ְיֶכר ֶאְסְטרַק

אי ְנֱקַק ּבַק הַק ֶׁשֹל ָתנֹו חֲק ֹלִויְנְׁשֵטְין, ְזִריֵאֹל עַק

ֱקָׁשן ָהעַק ְּיהּוִדים הַק ֱקֶמץ ִעם ִנְמָנה ֶכר, ַאְנְסּבַק

ּגַקם ֶּבְרֹלין, ת אּוִניֶבְרִסיטַק ְּתחּום ֶאת ֹזב עֲק ֹלַק ֶׁשֵּמֵאן

יֹוֵתר ֶנֶעְׂשָתה ָּבאּוִניֶבְרִסיָטה ִויָרה ָהאֲק ֶׁשר אֲק ּכַק

ְּבֶמֶׁש1 ֹלֹו ֹלָהִציֱק ג ֶׁשָּנהַק ֱקֶׁשה, ָאִדם ָהָיה ִים ִּבירּוָׁשֹלַק ָיִדּועַק ֹלִמיִד-ָחָכם ּתַק ֶׁשֹל ְׁשֵכנֹו

ָּׁשָנה. הַק

ֹלְהיֹות ְו;א ֵברֹו חֲק ֹלַק ֹלְמֹחֹל ָאִדם ֶׁשָּצִרי1 ֹלָכה, הֲק הַק ֹל-ִּפי עַק נֹוֵהג ֶהָחִסיִד ֶׁשְּׁשֵכנֹו ְּבָיִדעֹו

ר-ּכ1ָ ְוַאחַק ְמִחיֹלה, ֵּקׁש ֹלבַק ִּכּפּוִרים יֹום-הַק ְּבֶעֶרב ָׁשָנה ִמֵּדי ֵאֹליו ָּבא ָהָיה ִמִּלְמֹחֹל, ַאְכָזר

ָצֱקֹוָתיו. הֲק ּבַק ּומֹוִסיף ֹלסּורֹו חֹוֵזר

ְּבֶמֶׁש1 ְּכֶנְגִדֹו ֶׁשָעָׂשה ָמה ָּכֹל ֹל עַק ְמִחיֹלה ֵּקׁש ֹלבַק ָּׁשֵכן הַק ֶאֹל ְּכֶהְרֵּגֹלֹו ְּכֶׁשָּבא ת, ַאחַק ָׁשָנה

ְּבאֹוָתּה ְּבִדּיּוֱק Eֹל מֹוֵחֹל ִני "אֲק ר: ְוָאמַק נּוגֹות ִים ְּבֵעינַק ֶהָחִסיִד ּבֹו ִהִּביט ֶׁשָחֹלָפה, ָּׁשָנה הַק

ְמִחיֹלה"... ֵּקׁש ְמבַק ָּתה ֶׁשאַק ִמָּדה

ֶא˙ י ƒ̇ א ָ̂ ָמ ה, ּנֵ ƒה א: ּמָ ƒא

נּו ֹלָ ּכֻק ֶׁ̆ חּוָפה ִד¿ הַק יָמה ƒׁ̆ ָהר¿

זֹוֵרי ח¿ מַק ים ƒ ּׁ̆ ƒמ חֲק נּו: ¿ׂ̆ ּפַק ƒח

ּפֹו˙( ƒּכ י˙ֹו˙, ƒֹל טַק ה, ֹלָ ƒפ ¿ּ̇

ֶזה אֹוִד, מ¿ ּוט ׁ̆ ּפָ י: ƒר ָׁ̆

ימֹו˙ ƒֹל ּור ׁ̆ ָ̃ ֹלֹא

יֹום בּור עֲק ֶזה , יחַק ƒׁ̆ ּמָ הַק

ים ƒּפּור ƒּכ הַק יֹום ּב¿ ּפּור. ƒּכ

אֹום ¿̇ ƒּפ ֶנֶס˙ ּכ¿ הַק י ֵּ̇ ּבָ

מֹוֵני הֲק ּבַק ים ƒא ֹל¿ מַק ¿̇ ƒמ

ים ƒיכ ƒר ¿ּ̂ ֶׁ̆ ים ƒטֹוב ים ƒהּוִד י¿

ה. ֹלָ ƒפ ¿ּ̇ זֹוֵרי ח¿ מַק

ין, ƒֵמב ֹלֹא י ƒנ אֲק ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

ים ƒָבר ִד¿ הַק ֹל ּכָ ים ƒֹיָעִד מ¿ י ƒמ ֹל¿

ֹלֹא עֹוִד י ƒנ אֲק יָמה? ƒׁ̆ ר¿ ּבָ ֶׁ̆

ים ƒֵכנ ¿ ּׁ̆ הַק ֹל ּכָ ֶא˙ רֹוֶאה

ה ּפָ ƒּכ ים ƒׂ̆ ּפ¿ חַק ּומ¿ ים ƒִד עֹומ¿

יעַק ƒּג ƒה יחַק ƒׁ̆ ָמ י אּוֹלַק י˙. ƒֹל טַק ו¿

י? ƒּ̇ ע¿ ָיִדַק ֹלֹא ו¿

ּור ׁ̆ ָ̃ ן ּכֵ א ָ̃ ו¿ ִדַק ֶזה א: ּבָ אַק

יֹום ּב¿ . יחַק ƒׁ̆ ּמָ הַק ימֹו˙ ƒֹל

˙ ֶהָארַק ה ֹלָ ּגַק ¿̇ ƒמ ים ƒּפּור ƒּכ הַק

מֹו˙ י¿ ֹל ֶׁ̆ ִדֹוֹל" ּגָ ֹוָפר ּׁ̆ ָה"

ֵחֹל˜ הַק ף ָׂ̆ ֶנח¿ ך¿ ּכָ ! יחַק ƒׁ̆ ּמָ הַק
˙ֹוך¿ ּב¿ ֶׁ̆ י ƒימ ƒנ ּופ¿ י ƒהּוִד י¿ י ƒכ הֲק

ם ֶ̂ ֶע ּב¿ ֶׁ̆ ֵחֹל˜ הַק ֶאָחִד, ֹל ּכָ

ר ּבָ חֻק ּומ¿ ּור ׁ̆ ָ̃ ָבר ּכ¿

ֹלֹו˙, ּבָ ג¿ הַק ּום ׁ̆ י ƒֹל ּב¿ ם, ֵ ּׁ̆ הַק ֹל¿

ימֹו˙ ƒּב ֶיה ה¿ ƒּי ֶׁ̆ י ƒפ ּכ¿ ׁ̆ ּמָ מַק

. יחַק ƒׁ̆ ּמָ הַק

ֹלְפָסגֹות ְּפסֹות ְּמטַק הַק ֶהָהִרים ָּכבֹות רַק ֹל עַק ע ָׁשמַק ;א ֵמִאָּתנּו ִמי

ֹלי עֲק ּבַק ְמיֻקָחִדים, ִּלים ֹלּגַק ּגַק ְסבּוִכים? ֵעִצים ֵּבין ְּתֹלֹות ּוִמְתּפַק ְּביֹוֵתר ְּגבֹוהֹות

ְוכ1ָ ְּמִסָּלה ֹלַק ָּברֹות ְּמחֻק הַק ֵזהֹות ִים ִׁשּנַק ֶׁשֹל ְמיֻקָחִד ס ֹלפַק ְּבִרים ִמְתחַק ֶּכֶבת, ָּברַק ִּנְמָצִאים הַק ּדֹות חַק ִים ִׁשּנַק

ְּבִבְטָחה. ת עַק נֹוסַק ִהיא סֹוֶחֶבת, ֶׁשִהיא ב ָהרַק ִּמְׁשֱקֹל הַק ְמרֹות ֹלַק ְּבָחְזֱקה. ְּמִסָּלה ּבַק ִנְתֶּפֶסת ֶּכֶבת ָהרַק

צּוָבה חֲק הַק ִּמְנָהָרה ּבַק ָהָהר ְּבתו1ֹ ֹבר עֲק ֹלַק ַאֶחֶרת ֶּכֶבת רַק ְיכֹוֹלה ָּמׁש מַק ָׁשָעה ְּבאֹוָתּה

יֹוְרֱק, ְניּו ְּכמֹו ְּגִדֹוֹלֹות הַק ֵמֶהָעִרים ִּכיִרים מַק ְחנּו נַק אֲק ְחִּתּיֹות ּתַק הַק ָּכבֹות ָהרַק ֶאת ְּבתֹוכֹו.

ְּבָגִדֹלן, ְרָסמֹות ְמפֻק ָעִרים ְועֹוִד ִדִריִד מַק ַאְיֶרס, ּבּוֶאנֹוס מֹוְסֱקָבה, טֹוֱקיֹו, ֹלֹוְנִדֹון,

ּיֹום. הַק ִּבְׁשעֹות ְּכִביִׁשים ּבַק ְוָהֹעֶמס ְחּבּוָרה ּתַק הַק ְּבָעיַקת ֹל עַק ֵּבר ֹלִהְתּגַק רֹוִצים ָּבֶהן

ּכ1ָ ְּקרֹונֹות, ֹלַק ָּטר ּקַק הַק ֵּבין ָחָזֱק ִחּבּור ֹלְהיֹות ָּיב ֶׁשחַק ֶׁשְּכֵׁשם ֹלְזֹּכר ָחׁשּוב

ָהֱא;ֱקית ֶּנֶפׁש הַק ֶׁשֹל ֱק ְינֻקּתַק ֹל ּבַק ֱקֶׁשר ֹל עַק ֹלְׁשֹמר ָּיב חַק ְיהּוִדי ָּכֹל ְּבִדּיּוֱק

ּגּוף. הַק ֶחֹלֱקי ֹלְׁשַאר ֶׁשּבֹו ּטֹוב הַק ְוכֹוחֹות


