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הים עֹל נס

ִנְגְזָרה ֶׁשְּכָבר ֵהִבין ִאם הַק ? ּדּועַק מַק ִים.. ְירּוָׁשֹלַק

ֹלָהִׁשיב? ְוֵאין ָחֹליֹלה, ְּגֵזָרה,

ְרָּת ֶׁשִּסּפַק ֶּזה הַק ב ָהרַק ְכָׁשו, עַק הּוא "ְוֵהיָכן

ָבֹל אֲק ָהרֹוָמִאי, ֶאת ָהְרִּכינַקס ב רַק ר ָחֱקַק ָעֹליו?",

ֶׁשּיֹום ֹלֶכם ֵּפר ֹלסַק ֱק רַק ֹל "אּוכַק ע. ָיִדַק יּוֹליּוס(א

הּוא ֶנה, חֲק ּמַק הַק ִמן יֹוָחָנן ָּבן רַק ם ֶנְעֹלַק ֹלָמֳחָרת

ִעּמֹו"... ְנָעָריו ּוְׁשֵני

ב רַק ֵּמִד ְּמֹלַק הַק ֱקָרא ז!", ּומֹוְנּבַק "ִּגִדעֹון

ְׁשֵני ִעּמֹו ָרִאיָת ָּתה "אַק ְּבֹאֶׁשר, ָהְרִּכינַקס

ְיהּוִדים?". ְנָעִרים

ץ ְוָנעַק יּוֹליּוס, ְּבָׂשׂשֹון ִהְצִהיר ח!", "ֶּבטַק

ִּׂשְמָחה הַק ֹלִפי ָהְרִּכינַקס. ב ְּברַק ִמְׁשָּתאֹות ִים ֵעינַק

ִבי אֲק הּוא הּוא ִּכי ֵּבר ִמְסּתַק ֶּזה, הַק ָהִאיׁש ֶׁשֹל

ָּתה עַק ִחֵּפׂש! הּוא אֹותֹו ָהִאיׁש ֶזה ְּיֹלִדים! הַק

ֶׁשֹל ְמֱקֹוָמם ֶאת ְּבָעְרָמה ִמִּפיו ִּציֹל ֹלהַק ע ֵיִדַק

ָצִרי7 (א ְּכָבר הּוא ָוֵאיֹל7ָ, ִמָּכאן ְּיֹלִדים. הַק

ר ְּכֹלֹומַק – ְּבִיּסּוִרים יּוֹליּוס הּוא ְמֹלֻקָּמִד ֶעְזָרה.

ְוִחּיּו7 ּמּוָבן. ּכַק ּזּוֹלת, ֹלַק ִיּסּוִרים ת ִּבְגִרימַק

ְׂשָפָתיו. ֹל עַק ֹליּוֹליּוס, ֹלֹו, ֵּׁשט ִנְתּפַק ן ְנטַק ֱקטַק

ָהְרִּכינַקס... ב רַק ֵמֵעיֵני ם ֶנְעֹלַק ֶׁש:א ִחּיּו7

יּוֹליּוס ֵּפֱק ִהְתאַק (א ִביֶהם?", אֲק ָּתה "אַק

(א ְּתחּוָׁשה ִמּתו7ֹ ָהְרִּכינַקס, ב ְורַק ִמִּלְׁשאֹוֹל

ָעָנה ְּיֹלִדים, הַק ֹל עַק ֹלָהֵגן ֹצֶר7 ֶׁשֹל ְּברּוָרה

הּוְרמּו ֹלִמיִדים ּתַק הַק ּבֹות ּגַק "ֵהן". ְּבִבָּטחֹון:

ֶאת ֹלְסֹּתר ֵהִהין (א ִאיׁש 7 אַק ִּבְתִמיָהה,

ּתֹוָרה ֵברֹו חֲק ֶּבן ֶאת ֵּמִד ְּמֹלַק הַק "ָּכֹל ְּדָבָריו.

ׁשּו חֲק ִהְתֹלַק ְיֹלִדֹו", ְּכִאּלּו ָּכתּוב הַק ָעֹליו ֹלה עֲק מַק

ֵּביֵניֶהם. ֹלִמיִדים ּתַק הַק

ָׁשֹלֹום?", ת ְּדִריׁשַק ֹלֶהם ֶאְמֹסר ִּכי ִתְרֶצה "הֲק

ּמּוָבן "ּכַק בּות, הֲק ְּבִהְתֹלַק ֹלְׁשאֹוֹל יּוֹליּוס ז ֶנְחּפַק

ְכָׁשו"... עַק ֵהם ֵהיָכן ֹלי ִּגיִד ּתַק ֱק רַק ֹלּו

ֹצֶר7, "ֵאין ִּבֱקִרירּות. ֹלֹו ָעָנה ָהְרִּכינַקס ב רַק

ֶׁשֹל ְרפּוָאתֹו זֹו ע ָּכֶרגַק ֶׁשָחׁשּוב ָמה ְּבֵסִדר. ֶזה

ֵּבֹל ְיֱקַק ֵּבנּו רַק ְּפִניָמה. ִהָּכְנסּו ָצִדֹוֱק!.. ִּבי רַק

ְכָׁשו". עַק ֶאְתֶכם

ְּכִניָסה. הַק ֶאת ּוִפּנּו ְּדִדּו ִנְצטַק ֹלִמיִדים ּתַק הַק

ִּמִדָרׁש, הַק ֹלֵבית ֶזה ר ַאחַק ָּבֶזה ִנְכְנסּו ָהרֹוְפִאים

נֹו עֲק ֹלמַק ְּיהּוִדי, הַק ֶהָחָכם ֶאת ֹלְראֹות ֱקָרִנים סַק

ַאף ִּבֵּקׁש יּוֹליּוס ֵהָּנה. ִד עַק ְגֹליֶהם רַק ֶאת ִּכְּתתּו

ָהְרִּכינַקס.. ב רַק ָצרֹו עֲק ְוָאז ֹלִהָּכֵנס הּוא
יבוא המשך

ֶׁשֹל ִמִדָרׁשֹו ֹלֵבית ְּכִניָסה ּבַק ֶנְחָסִמים ָהרֹוְפִאים �������	


ּפֹוֵתחַק ְוָאז ִמְּפֵניֶהם. חֹוְׁשִׁשים ֹלִמיִדים ּתַק הַק – ָצִדֹוֱק ִּבי רַק

ִּפיו.. ֶאת יּוֹליּוס

ֵּקיָסר", הַק ֶׁשֹל ְּבָאֳהֹלֹו נֹוֵכחַק ָהִייִתי ִני "אֲק

"זֹו ָּקָהֹל. ּבַק ְׁשֹלַק7 הֻק ס ְוהַק ְּבֵעִדּותֹו, יּוֹליּוס ח ָּפתַק

ֵּקיָסר הַק ְסָינּוס ַאְסּפַק ֵּבין מּוָזָרה ְּפִגיָׁשה ָהְיָתה

ִים ִמְּירּוָׁשֹלַק ֶׁשָּיָצא ֶאָחִד, ְיהּוִדי ָחָכם ֹלֵבין

ֵננּו"... חֲק ֹלמַק ְוִהִּגיעַק ִמְסּתֹוִרית ְּבִדֶר7

ֱקּו ָצעֲק אי!", ּכַק זַק ֶּבן יֹוָחָנן ָּבן רַק "ֶזהּו

ְּׁשָטה ִהְתּפַק ְוִׂשְמָחה ְּבִגיֹל, ֹלִמיִדים ּתַק הַק

ָהִראׁשֹוָנה ָּׁשֹלֹום הַק ת ְּדִריׁשַק ָהְיָתה זֹו ָּקָהֹל. ּבַק

ִמחּוץ ֵּנן ִהְסּתַק ֵמָאז אי, ּכַק זַק ֶּבן יֹוָחָנן ָּבן ֵמרַק

ּוֵמָאז ָיִמים, ָּמה ְוכַק ָּמה ּכַק ֹלְפֵני חֹומֹות ֹלַק

ָעֹלה ִאם ע ָיִדַק (א ִאיׁש נֹוִדעּו. (א ִעֱקבֹוָתיו

ֵּקיָסר, הַק ֶאת ֹלְפֹּגׁש ִהְצֹליחַק ְוהּוא ְּבָיִדֹו ֶחְפצֹו

ַאֶחֶרת.. ֱקָרה ְוָחֹליֹלה, ָחס ֶׁשָּמא, אֹו

ְּגׁשּות. ְּבִהְתרַק ס ָהְרִּכינַק ב רַק ָצרֹו עֲק ע", "ֶרגַק

ָרִאיָת ֶׁשר אֲק ּכַק ֶהָחָכם, ָהָיה, ָּבִריא ִאם "הַק

ֹלָהִׁשיב: ִמֵהר ְויּוֹליּוס ִּבִדָאָגה, ֵּבֵרר אֹותֹו?",

ֹלְפֵני ְוִדֵּבר ְמֵרי ֹלגַק ָּבִריא ִנְרָאה הּוא "ֵּכן,

ֶׁשר אֲק הּוא ֶּזה, הַק ֶהָחָכם . רּוחַק ְּבֹעז ֵּקיָסר הַק

ֶאת ֵּפא ֹלרַק רֹוְפִאים ֹלְׁש(חַק ֵּקיָסר הַק ִמן ִּבֵּקׁש

י ָאְזנַק ְׁשֵּתי ְּבמֹו ִים. ִּבירּוָׁשֹלַק ְּיהּוִדי הַק ב ָהרַק

ֵנאֹות!". – ֵּקיָסר ְוהַק ֹזאת. ְעִּתי ָׁשמַק ֵאֶּלה

ָהיּו ִנָּכִרים ָּקָהֹל. ּבַק ָּפְׁשָטה ְרָוָחה ת ַאְנחַק

ֶאת ְכִניס ֹלהַק ְמִניָעה ָּכֹל ֵאין ּוְבֵכן, ֱאֶמת. ִּדְבֵרי

ָהְרִּכינַקס ב ֶׁשרַק ֶאָּלא ְּפִניָמה. ָּלֹלּו הַק ָהרֹוְפִאים

ִני "אֲק ּזֹו. הַק ָּפָרָׁשה ּבַק ָּברּור ֹּכֹל הַק ֶׁש:א ִין ִדַק עֲק ָחׁש

ֶׁשּמּוֹלֹו. ָהרֹוֵפא ֶאֹל ׁשּוב ָּפָנה ֹלָהִבין", רֹוֶצה

ִים; ְּׁשנַק הַק ֵּבין ִּׂשיָחה הַק ָּכֹל ֶאת ְעָּת ָׁשמַק ָּתה "אַק

(א הּוא ָצִדֹוֱק? ִּבי רַק ֹל עַק ֱק רַק ִּבֵּקׁש ֶהָחָכם

."? ָּבטּוחַק ָּתה אַק ִים?! ְירּוָׁשֹלַק ֹל עַק ִּבֵּקׁש

ִּבֵּקׁש "הּוא ְסֱקנּות. ְּבפַק יּוֹליּוס ע ֱקבַק "(א",

ִעיר ֹל עַק ְוגַקם ְרֶּתם, ֶׁשִהְזּכַק ֶזה ָצִדֹוֱק ִּבי רַק ֹל עַק

ָכִמים"... חֲק ֶׁשֹל ִעיר ָּכֹלֶׁשִהי..

ִאֵּׁשר: ְויּוֹליּוס ס, ָהְרִּכינַק ב רַק ֱקָרא ְבֶנה?", "יַק

ר ָאמַק הּוא ָּכָכה ָכֶמיָה, חֲק וַק ְבֶנה יַק ֹלי ֵּתן "ֵּכן.

ֹּזאת". ֹלַק ּגַקם ִהְסִּכים ֵּקיָסר ְוהַק

ִׂשְפתֹוֵתיֶהם ֶאת ָחְׁשֱקּו ֹלִמיִדים ּתַק הַק

ֹל עַק יֹוָחָנן ָּבן רַק ִּבֵּקׁש (א ּוְבֵכן, ִּבְכֵאב.

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ְּבִגּלּוי ֹלי ר ָאמַק ְפָּתֹלי נַק ּיֹום הַק

ִּדּלּוִגים הַק ֹלי ְפִריִעים "מַק ֹלב:

ִּכּפּוִרים, הַק ֹליֹום ָּׁשָנה הַק ֵמֹראׁש

– ּוִמָּׁשם ּכֹות, סֻק ג ֹלחַק ִּכּפּוִרים הַק ּוִמּיֹום

ָּפׁשּוט ֶׁשִּלי ֶּנֶפׁש הַק ּתֹוָרה... ת ֹלִׂשְמחַק

ְּבָכֹל ִאם נֹוחַק יֹוֵתר ְרֵּבה הַק ָהָיה ֹלֶּבֹלת. ִמְתּבַק

ָּכֹל ִמּתו7ֹ ֶאָחִד ג חַק מֹוִפיעַק ָהָיה ֹחִדׁש

ֵאּלּו!".

טֹוב", ְעיֹון רַק ֹלְהיֹות ָיכֹוֹל ָהָיה י אּוֹלַק "ֶזה

ִּגים חַק הַק ֶׁשָּכֹל ֹלי ִנְרֶאה ָבֹל "אֲק ֹלֹו. ְרִּתי ָאמַק

ֶאָחִד". ָּדָבר ֶׁשֹל ֶהְמֵׁש7 ְּבֶעֶצם ֵהם ָהֵאּלּו

ְוִהְתָּבֵרר ֶׁשִּלי, ָּבא אַק ֶאת ֹלְׁשאֹוֹל ְׁשנּו ִנּגַק

ָּטָרה ּמַק ֶׁשהַק ִהְסִּביר ֶׁשִּלי ָּבא אַק ֱקִּתי. ֶׁשָּצִדַק

ִיְׂשָרֵאֹל ם עַק ֶאת ֵּבר ֹלחַק ִהיא ִּגים חַק הַק ָּכֹל ֶׁשֹל

ְתָחֹלה, הַק ּבַק הּוא. ָּברּו7 ָּקִדֹוׁש הַק ִעם

ְּבֹראׁש ִים, ָׁשמַק ֹלכּות מַק ֹעֹל ְּבֹלים ְמֱקַק

ִרים, הֲק ּוִמּטַק ִּקים ִמְתנַק ּכ7ָ ר ַאחַק ָּׁשָנה. הַק

ְּטִפים ִמְתעַק ָאז, אֹו ִּכּפּוִרים. הַק ְּביֹום

ֶאת ְכִניִסים מַק ְוגַקם ָּכה, ּסֻק ּבַק ֵּׁשם, הַק ת ְּבֱקְרבַק

ת עַק ַאְרּבַק ת ְּבֶעְזרַק ָהעֹוֹלם, ֹלתו7ֹ ָּׁשה ְּקִדֻק הַק

ֶאת ֹלנּו נֹוֵתן ֵּׁשם הַק – ּסֹוף ּוֹלבַק ִּמיִנים... הַק

ֶזה ֹל ְועַק ּתֹוָרה, הַק ְּבתו7ֹ ָחְכָמתֹו, ֶאת ְצמֹו, עַק

ִּכי ְּגִדֹוֹלה. ִׂשְמָחה ְׂשֵמִחים ְחנּו נַק אֲק

ֹלִׂשיָאּה. ִּגיָעה מַק ֵּׁשם הַק ִעם ְּׁשרּות ִהְתֱקַק הַק

ֶׁשֵּיׁש ֹלֵּבֹל ְמבַק ִין ִדַק "עֲק ר: ְוָאמַק ע ָׁשמַק ְפָּתֹלי נַק

ת ְּתִחּלַק ֶׁשֹל ָהְרִצינּות ֵּבין ָּגִדֹוֹל ּכ7ָ ָּכֹל ִׁשּנּוי

ִּגים"... חַק הַק סֹוף ֶׁשֹל ִּׂשְמָחה ְוהַק ִּתְׁשֵרי

ָּבא אַק ִהְסִּביר ּכ7ָ", ֹלְהיֹות ָּיב חַק (א "ֶזה

ִעם ִד יַקחַק ָּׁשָנה הַק ֹראׁש ֹלְפֵני "ְּכָבר ֶׁשִּלי.

ִהֵּנה ִּכי , ֹלְׂשֹמחַק ָצִרי7 ְיהּוִדי ָהְרִצינּות,

ִּגיעַק יַק ֶׁשְּבסֹופֹו ֹלי7, הֲק ְּבתַק ִנְמָצא הּוא

'ָאִבינּו ִעם ְחֹלֶטת מֻק ִדּות ֹלִהְתַאחֲק

ֹלֵּכנּו'". מַק

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

נּו ח¿ נַק אֲק ָבֹל אֲק ָנכֹון. ָּ̇ ע¿ מַק ָׁ̆
ים! ƒע נֹוס¿ ים ƒח ¿̃ ֹלֹו ֹלֹא

ם ֶּ̇ אַק ֶׁ̆ י ƒּ̇ ע¿ מַק ָׁ̆
ּכֹו! עַק ֹל¿ ּיֹום הַק ים ƒיג ƒֹל פ¿ מַק

, ׁ̆ ִֹ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
רֹון חֲק ָהאַק ˜ֹו ֶחֹל¿ ֹ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 ים ƒָימ ּב¿

ָבנֹון) ֹל¿ ƒמ ֹלָגה פ¿ הַק ע, ּסָ ּמַק הַק ֹל ֶׁ̆
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י.. ƒּ̇ ƒא ֶׁ̆ ים ƒֹלִד י¿ ֵני ¿ׁ̆ ּו י ƒנ אֲק ˜ רַק ֶזה
ה ּנָ ƒּפ ˜ רַק ֹלּום, ּכ¿ ָטֵרך¿ ¿̂ ƒנ ֹלֹא
ּה. ּבָ טֹוֵפף ¿̂ ƒה ּוֹל¿ ֶב˙ ֶׁ̆ ֹל

ָמה פּו! ט¿ ים? ƒֹלִד י¿
ינֹו˜ֹו˙ ƒּ̇ ם ƒע ה ֶׂ̆ ֶאע¡

ּפּון? ƒּס הַק ֹל עַק

י ƒנ אֲק ָך, ֹל¿ י ƒּ̇ ר¿ ָאמַק ָבר ּכ¿
ים! ƒ̂ ֵע ֵרי ז¿ ƒּג ˜ רַק יֹל ƒמֹוב

יָעה ƒס ּנ¿ הַק בּור עֲק יב ƒר ¿̃ הַק ֹל¿ ֶוה ָׁ̆
עֹו˙ ּב¿ ט¿ ּמַק הַק ן ƒמ ֶאָחִד ּזֹא˙, הַק
י. ƒֹל רּו ¿̇ נֹו עֹוִד ֶׁ̆ ים ƒר ָ̃ ּי¿ הַק

רֹוֶאה י ƒנ אֲק טֹוב. נּו,
.. ׁ̆ ֵ ּ̃ עַק ¿̇ ƒמ ה ָּ̇ אַק ֶׁ̆

ָהֵבא ֹלך¿ יָמה, ƒִד ָ̃
אּו ¿̂ ƒּומ ָך, ֹל¿ ֶׁ̆ ינֹו˜ֹו˙ ƒּ̇ הַק ֶא˙
ֶאה ר¿ ƒנ ֹלֹא ֶׁ̆ ה. ּנָ ƒּפ ֵאיזֹו ֹלֶכם
אן ּכָ ים ƒב ֹוב¿ ּ̇ ס¿ ƒמ ֶכם ¿̇ ֶא

י! ִדַק ƒמ ר ֵ̇ יֹו
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ה, ּכָ ּסֻק הַק ֶא˙ ינּו ƒנ ּבָ ּיֹום הַק ֵרי הֲק ה? ֹלּמָ
ָעה ּבָ ר¿ אַק ינּו ƒנ ָ̃ ו¿ .. ָכך¿ ּס¿ הַק ֶא˙ נּו ¿ׂ̆ ּוָפרַק
ֹוָרה.. ּ̇ ˙ חַק מ¿ ƒׂ̆ ֹל¿ ים ƒָגֹל ּוִד¿ ים, ƒינ ƒמ

ֶזה ָאז י, ƒָמאֹל ¿ׂ̆ י ƒנ אֲק וַק ָנכֹון!
י) ƒֹל ֶׁ̆ ּטֹוב הַק ִד ַּ̂ק הַק

י ƒֹל ֶׁ̆ ּיֹום הַק ֹל ּכָ ּיֹום הַק
ֹמאֹל! ¿ׂ̆ ִד ַ̂ק ֹל עַק ך¿ ָהֹלַק

ה.. ּנָ טַק ¿̃ יָנה ƒפ ס¿ ֵאיזֹו

ים ƒע ּנֹוס¿ הַק ֵאיֹפה א! ּבָ אַק ֵהי,
˜ רַק אן ּכָ ׁ̆ ֵי ה ֹלּמָ ים? ƒֵחר ָהאֲק

ים? ƒנ ּפָ סַק

א. ָ ּׂ̆ מַק ˙ ינַק ƒפ ס¿ ƒֹל ים ƒפ ָטר¿ ¿̂ ƒמ ָאנּו
ֶיה ה¿ ƒי ֹלֹא ֶזה ים. ƒע נֹוס¿ עֹוִד אן ּכָ ֵאין
מּוָרה אֲק זֹו ָאָגה. ִד¿ ֹל אַק ָבֹל אֲק , נֹוחַק

ָרה. ָ̂ ¿̃ ֹלָגה פ¿ הַק יֹו˙ ה¿ ƒֹל



ֵּלב ְוהַק ָהֶאְתרֹוג

ִמִּליָטא טּוְבָיה

ָּמׁש מַק ְׁשִּפיִזין אֻק

ֶאת ֹלֹו ְוָהֵׁשב ב רַק ֹלאֹותֹו ע סַק "ּוְבֵכן,

ֹל עַק ָבֵר7 אֲק (א הּוא. ֶׁשּלֹו ֶאְתרֹוגֹו.
ת- ָעְגמַק ֶׁשֹל ְמצּוץ ֱקַק ּבֹו ֶׁשֵּיׁש ֶאְתרֹוג

ִמִּיְׂשָרֵאֹל". ָּכֹלֶׁשהּו ֶנֶפׁשֹלָאִדם

ִּבי ְוֹלרַק ח ֶּפתַק ּבַק ְּכָבר ּכֹות ּסֻק הַק ג חַק

ִים יֹומַק ֶאְתרֹוג. ֵאין ִין ִדַק עֲק ְנֶּדר ֹלְּכסַק ֵמאֲק

ר: ְוָאמַק ָּמׁשֹו ׁשַק ֶאֹל ָּפָנה ג חַק הַק ֹלְפֵני

ֹלי ׁשֹוֹלחַק ִמְּפֶיְטָרֱקֹוב ב ָהרַק ֹלֹוא "הֲק

ֶאְתרֹוִגים ֶׁשֹל ֵּתָבה ָׁשָנה ְּבָכֹל

ָּכה. סֻק ֹלנֹוי ֹלְתֹלֹוָתם ְּכִדי ְּפׁשּוִטים,

ִנְמָצא י אּוֹלַק ֵּתָבה, הַק ֶאת ח ִנְפּתַק ָהָבה

ֹלְבָרָכה". ָנֶאה ֶאְתרֹוג ָּבּה

ִּבי ָהרַק ֶאֹל ֵּתָבה הַק ֶאת ָּמׁש ּׁשַק הַק ָנָׂשא ִמְׁשּתֹוֵמם

ִד עַק ָהֶאְתרֹוִגים ֵּבין ֹלְבֹרר ִּבי ָהרַק ֵהֵחֹל ּוְפָתָחּה.
ְׂשִביעּות- ֶׁשֹל ְוִחּיּו7 ֵמֶהם ֶאָחִד ֹל עַק ָיִדֹו ֶׁשִהִּניחַק

ֹלִתְפֶאֶרת", ֶאְתרֹוג "ִהֵּנה ָּפָניו. ֹל עַק ָעֹלה ָרצֹון

הֹוִסיף ּבֹות רַק ּקֹות ּדַק עֹוִד ִמִּתי". אֲק "'ָהִדר' ר, ָאמַק

ֵעיָניו ּוְׁשֵּתי ּוִמָּכאן, ִמָּכאן ָּבֶאְתרֹוג ִּביט ֹלהַק ִּבי ָהרַק

ָרב. ָׁשֹלֹל ְּכמֹוֵצא נֹוְצצֹות,

"ָאה!", ּבֹו. ִּמְתּבֹוֵנן הַק ָּמׁש ּׁשַק ּבַק ִהְבִחין ִּפְתאֹום

ֶאת ֱקֹוֵרא ְּבִבּטּוֹל, ָיִדֹו ֶאת ִּבי ָהרַק ֵהִניף

ְּבֶאְתרֹוִגים? ָּתה אַק ֵמִבין "ְּכֹלּום ְחְׁשבֹוָתיו. מַק

ֵיׁש ָּׂשָגה הַק ְוֵאיזֹו ֵּלב, ֹלַק הּוא ָמׁשּוֹל ָהֶאְתרֹוג ֹלֹוא הֲק

ִּבֹלָבבֹות?"... Iֹל

ְנֶּדר ֹלְּכסַק ֵמאֲק ִּבי ָהרַק ֹל ָחִדַק (א ָׁשָנה ְּבאֹוָתּה

ַאף ג חַק הַק ִמְּיֵמי ּוְבֶאָחִד ְּבֶאְתרֹוגֹו. ֵּבחַק ִמְּלִהְׁשּתַק

ָּברּו7 ְצֹלָחה, הַק ֵיׁש "ֹלי ִסיִדיו: חֲק ֹלַק ר ְוָאמַק הֹוִסיף

ָּדִרים. ְמהֻק ֹלֶאְתרֹוִגים ָּתִמיִד זֹוֶכה ִני ֶׁשאֲק ֵּׁשם, הַק

ֹלי ְּכֶׁשְּמִביִאים – ֶאָחִד ָּדָבר ֹלֶכם ְּדעּו אּוֹלם

ֶׁשֹל ְּסֹליחֹות הַק ר ֹלַאחַק ִד עַק ּבֹו ִּביט מַק ֵאיֶנִּני ֶאְתרֹוג,

ּזֹוֹלגֹות הַק ְּדָמעֹות ּבַק ָאז, ִּכי ִמּדֹות. ְׁשֹלֹוׁש-ֶעְׂשֵרה

ִּכְתֵמי ָּכֹל ְּבִסים ִמְתּכַק ְּסֹליחֹות, הַק ת ִמירַק אֲק ּבַק

ְרָבב"... ִמָּכֹל ְוזַק7 ָנֱקי ֹלְהיֹות ֶנֱהָפ7 ְוהּוא ָהֶאְתרֹוג

ּכֹות, ּסֻק הַק ג חַק ְּבִהְתֱקֵרב ְּבָׁשָנה, ָׁשָנה ִמֵּדי ָהָיה

ִּיים-ֱאֹלָעָזר חַק ִּבי רַק ִמְּפֶיְטָרֱקֹוב, ָּגאֹון הַק ָהָיה נֹוֵהג

ִּבי רַק ֹלַאִדמֹו"ר ְבָחר מֻק ֶאְתרֹוג ֵּגר ֹלׁשַק אֱקס, וַק

ְנֶּדר. ֹלְּכסַק ֵמאֲק ְיִחיֵאֹל

(א ְנֶּדר ֹלְּכסַק ֵמאֲק ִּבי ָהרַק בּור עֲק ּבַק ָהֶאְתרֹוג ת ְּבִחירַק

ָהָיה ִמְּפֶיְטָרֱקֹוב ב ָהרַק ְּבכ7ָ. ָמה ֶׁשֹל ִעְנָין ָהְיָתה

ּוִמּתֹוָכם ֶאְתרֹוִגים, ֶׁשֹל ָּגִדֹוֹל ִמְבָחר ֹלָיִדיו ֵּבֹל ְמֱקַק

ָהָיה הּוא ְּביֹוֵתר. ָּדִרים ְּמהֻק ְוהַק ָּנִאים הַק ֶאת ר ָּברַק

ִּבֱקִפיִדה. ָנם ּובֹוחֲק ָהֶאְתרֹוִגים ִעם ִדרֹו ְּבחַק ֵּגר ִמְסּתַק

ָהָיה אֹוֵרז ְּבִחיָרתֹו, ִעם ְמֵרי ֹלגַק ָׁשֹלם ְּכֶׁשָחׁש ֱק רַק

ְוׁשֹוֹלחֹו ִּפְׁשָּתן, ת ִּבְרִפיִדַק ָּזֹל ּמַק ר-הַק ּבַק ָהֶאְתרֹוג ֶאת

ְנֶּדר. ֹלְּכסַק אֲק ּבַק ִּבי ָהרַק ר צַק חֲק ֶאֹל ָּמׁשֹו ׁשַק ִּביִדי

ֶאת ְמאֹוִד ִד עַק ֶהֱעִרי7 ִמִּצּדֹו, ְנֶּדר, ֹלְּכסַק ֵמאֲק ִּבי ָהרַק

ִמְּפֶיְטָרֱקֹוב. ָּגאֹון הַק ֶׁשֹל ֵּלב ת-הַק ּוְתׂשּומַק ִּטְרָחה הַק

ח ְּבֶפתַק מֹוִפיעַק ב ָהרַק ֶׁשֹל ָּמׁשֹו ׁשַק ֶׁשָהָיה ם עַק ּפַק ְּבָכֹל

ֶאת ֵּבֹל ְמֱקַק ִּדיֱק ּצַק הַק ָהָיה ְּבָיִדיו, ְוָהֶאְתרֹוג ֵּביתֹו

ָנִדיר. ּוִבְמאֹור-ְּפִנים ָּבה רַק ְּבִׂשְמָחה ָּפָניו

ְנֶּדר ֹלְּכסַק ֵמאֲק ִּבי ָהרַק ִׁשָּנה (א ָׁשָנה ְּבאֹוָתּה ּגַקם

ב ָהרַק ֶׁשֹל ְׁשֹליחֹו ֹל עַק ְוִהְרִעיף ֶזה, ִמִּמְנָהגֹו

ֹלָמֳחָרת. ָּבא ִּׁשּנּוי הַק ָבה. ְוַאהֲק ִחָּבה ִמְּפֶיְטָרֱקֹוב

ֹלֹו: ר ְוָאמַק ָהִאיִׁשי ָּמׁשֹו ׁשַק ֶאת ֵאֹליו ֱקָרא ִּבי ָהרַק

ָּנֶאה הַק ָהֶאְתרֹוג 7 אַק י, ִנּמּוֱקַק ֶאת Iְּבָאְזֶני ָפֵרט אֲק "(א

ֹלי ִנְרֶאה ֵאינֹו ִמְּפֶיְטָרֱקֹוב, ָּגאֹון הַק ָּׁשָנה הַק ֹלי ֶׁשִּׁשֵּגר

ֹלחּוׁש ֵאפֹוא Iֶּקְׁש בַק אֲק ַאֵחר. ֶאְתרֹוג רֹוֶצה ְוָהִייִתי

ְּקׁשֹו ּוֹלבַק ֶּזה הַק ָהֶאְתרֹוג ֶאת ֹלֹו ֹלָהִׁשיב ָּגאֹון, הַק ֶאֹל

ֹל ֶׁשאּוכַק ְּכִדי ַאֵחר, ֶאְתרֹוג ֹלי ְוֹלְׁש(חַק ֹלהֹוִאיֹל

(א ֹל-ִּפי-ֵכן ַאף-עַק ָּפחֹות. (א ָנֶאה ַאֵחר, ֶאְתרֹוג
ֹל- עַק ִמְּפֶיְטָרֱקֹוב, ָּגאֹון ֹלַק ֹלָסֵרב ְעּתֹו ּדַק ֹל עַק ָעֹלה

ָהֶאְתרֹוג. ְמֹיָעִד ֹלִמי ְּבָיִדעֹו ָּמה ָּמה-ְוכַק ת-ּכַק ַאחַק

ֹליִדי ֶאְתרֹוגֹו ֶאת ב ָהרַק ֵאפֹוא ר ָמסַק ָּכֵבִד ְּבֹלב

ֶאת ֱקֵּבֹל ְחָּתיו ְותַק ְנֶּדר, ֹלְּכסַק ֵמאֲק ִּבי ָהרַק ֶׁשֹל ָּמׁשֹו ׁשַק

ְנֶּדר. ֹלְּכסַק ֵמאֲק ר ֶׁשָחזַק ָהֶאְתרֹוג

ְּבָיִדֹו ֶׁשָעֹלה ֹל עַק ָּבה, רַק ִׂשְמָחה ָּמׁש ּׁשַק הַק ח ָׂשמַק

ּגַקם-ֵּכן. ָּדר ְמהֻק ַאֵחר, ֶאְתרֹוג ּיֹום ּבֹו-ּבַק ִּׂשיג ֹלהַק

ְּבֵעיֵני ֵחן ִיְמָצא ֶּזה הַק ָהֶאְתרֹוג ִּכי ֱקָּוה ֹלּבֹו ְּבָכֹל

ִּבי. ָהרַק

ֹלָפָניו ְוִהִּציג ִּבי ָהרַק ֶאֹל ָּמׁש ּׁשַק הַק ִנְכנַקס ר חַק ׁשַק ִעם

ׁשּוְפָרא ָּמׁש "מַק ָּדר. ְּמהֻק ְוהַק ֶהָחִדׁש ָהֶאְתרֹוג ֶאת

ֵּפֱק ֹלִהְתאַק ָיכֹוֹל ָּמׁש ּׁשַק הַק ָהָיה (א ִדׁשּוְפָרא",

ְעּתֹו. ּדַק ֶאת ּוֹות ִמְּלחַק

ָהאֹור ֶאֹל ֱהִרימֹו ְּבָיִדיו, ָהֶאְתרֹוג ֶאת ֹל ָנטַק ִּבי ָהרַק

ְרְּכמּו ִנְתּכַק ע ֶרגַק ֹבר עֲק ּכַק ָוֵעֶבר. ִד צַק ִמָּכֹל ּבֹו ְוִהִּביט

ת-ֶנֶפׁש ְוָעְגמַק ְצבּות עַק ֶׁשֹל "ֶאְתרֹוג ְוִהִּניחֹו. ָּפָניו

ת-ֶנֶפׁש", "ָעְגמַק ִּנִדָהם. הַק ָּמׁש ּׁשַק ֹלַק ר ָאמַק ֹלי", ֵהֵבאָת

ת-ֶנֶפׁש"... "ָעְגמַק ְצמֹו, ֹלעַק ּוִמֹלֵמֹל הֹוִסיף

ֶאת ִהִּׂשיג ִד ֵּכיצַק ֹלֹו ֵּפר ֹלסַק ָּמׁש ּׁשַק ֵמהַק ִּבי ָהרַק ִּבֵּקׁש

ִנְחְמצּו. ִּבי ָהרַק ֶׁשֹל ּוָפָניו ִסֵּפר ָּמׁש ּׁשַק הַק ָהֶאְתרֹוג.

ָּבְרחֹובֹות ָעְמִדּו ָנִׁשים אֲק ְׂשרֹות עַק

ֹלְכבֹוִד ֶזה ָהָיה ִּבִדָגֹלים. ְונֹוְפפּו

ֶׁשֶּמְמֶׁשֹלת ָחׁשּוב ְצָבִאי ֶהְסֵּכם

ָּכֹל ָיָצא ְוֹלְכבֹוִדֹו ָחְתָמה, ֹליָטא

ָּבְרחֹוב ֹלּוָכה הֲק ֹלתַק ֹליָטא ְצָבא

ְׁשֵני ָׁשם ָהיּו ִּביָרה. הַק ֶׁשֹל ָהָראִׁשי

רֹוְכֵבי ָׂשָרה עֲק ִּנים, ְנטַק ֱקטַק ְנֱקים טַק

ְיִרָּיה, ְמכֹונֹות ֹליֶהם ֶׁשעֲק ִים ּנַק אֹופַק

ִדים ּצֹועֲק הַק ָּיֹלים חַק ְמאֹות ָּמה ּכַק ְועֹוִד

ֹליָטא! ְצָבא ָּכֹל ָהָיה ֶזה ְגֹלית. רַק

ֱקָטן ָצָבא ִעם ָּנה ֱקטַק ְמִדיָנה ָאֵכן,

ִּבְמיֻקָחִד...

ִּבי רַק ֶאת ּגַקם ִזִהיִתי ָּקָהֹל הַק ְּבתו7ֹ

ְרּכֹו ּדַק ֶאת ֵּלס ְּמפַק הַק ָּקִׁשיׁש, הַק ּבּוׁש אַק

ִחּיַקְכִּתי ּבּוׁש", אַק ִּבי "רַק ְּכֶנֶסת. הַק ֹלֵבית

ֶּדֶגֹל הַק ֹל עַק ּדּועַק מַק יֹוִדעַק ָּתה "אַק ֹלֶעְברֹו,

ֹל עַק ָהעֹוֵמִד סּוס מֹוִפיעַק ֹליָטא ֶׁשֹל

חֹוִרּיֹות?". ָהאֲק ְגֹליו רַק ְׁשֵּתי

ּבּוׁש. אַק ִּבי רַק ָׁשַאֹל ,"? ּדּועַק "מַק

ֶאת יֹוִריִד הּוא ֶׁשִאם "ִמּׁשּום

ִּתְהֶייָנה ְּכָבר ֵהן – ִּקִדִמּיֹות הַק ְגֹליו רַק

ֹלֹליָטא!". ִמחּוץ

"ֶנְחָמִד ִּבְנִעימּות. ִחּי7ֵ ּבּוׁש אַק ִּבי רַק

ֶּׁשהּו ֹלמַק ֹלב ִׂשים 7 "אַק ר. ָאמַק ְמאֹוִד",

'ְוָאָתה ְּבָרָכה: ת ְּבָפָרׁשַק ר ֶנֱאמַק ַאֵחר.

הּוא ָּברּו7 ָּקִדֹוׁש הַק ֱקִדׁש'. ֵמִרְבֹבת

ט ְמעַק ֱק רַק י ִסינַק ר ֹלהַק ִעּמֹו ֵהִביא

ָּבָׂשר ֶׁשּלֹו. ֹלָאִכים ּמַק הַק ֵמִרְבבֹות

ָּכֹל ְוֶאת ְיכֹוֹלֹוָתיו ָּכֹל ֶאת ִּציג מַק ָוִדם

ֹלָכאן ֶׁשהֹוִציָאה ֹליָטא ְּכמֹו ְצָבאֹו,

ָּקִדֹוׁש הַק 7 אַק – ֶׁשָּלּה ָּצָבא הַק ָּכֹל ֶאת

ֱק רַק ִּציג מַק ְוהּוא ָעָנו, הּוא הּוא ָּברּו7

ֶׁשּלֹו... ֹלָאִכים ּמַק הַק ִמּתו7ֹ ֱקָטן ֵחֹלֱק

ּגַקם ֹלְנֹהג ִמּכ7ָ ֹלֹלֹמִד "ָעֹלינּו

ִים ָּׁשמַק ֹלַק ּטֹוָבה הַק ָנָוה, עֲק ּבַק ְחנּו נַק אֲק

ְּבִרּיֹות". ֹלַק ְוטֹוָבה

ְׁשֹלָמה". ְּבִׂשְמָחה ָעֹליו ֹלָבֵר7

ח ֹנכַק ָּמׁש ּׁשַק הַק ת ְמבּוכַק ָהְיָתה ְּגִדֹוֹלה

ֶׁשִהִּטיֹל ִּבֹלִּתי-ְנִעיָמה הַק ְּמִׂשיָמה הַק

ב ָהרַק ֶאֹל ָיבֹוא ֵאי7 ּבֹו. רַק ָעֹליו

ָהֶאְתרֹוג ֶאת ֹלֹו ְחִזיר ְויַק ִמְּפֶיְטָרֱקֹוב

ֹלֹו? ר ֹיאמַק ּוָמה ֶׁשִּׁשֵּגר? ָּנֶאה הַק

ְועֹוִד ָּתָנה מַק ֹלָהִׁשיב ָנֶאה (א ּוִבְכֹלֹל,

ִּבְמֱקֹוָמּה... ַאֶחֶרת ֵּקׁש ֹלבַק

ֱקם ּבֹו, רַק ת ִמְצוַק ָעֹליו ָזֱקה חֲק 7 אַק

ְּכִמי ֹלְּפֶיְטָרֱקֹוב. ע ְוָנסַק ָּמׁש ּׁשַק הַק

ִּבי ָהרַק ִּדְבֵרי ֶאת ר ָמסַק ֵׁשִד, ֶׁשְּכָפאֹו

ֹלְתגּוָבתֹו. ָׁשׁש חֲק ּבַק ְמִּתין מַק ָּגאֹון, ֹלַק

ְחְׁשבֹוָתיו, ְּבמַק ִמְּפֶיְטָרֱקֹוב ב ָהרַק ֵּטף ִהְתעַק

ע ֹלֶפתַק ֵמָהִעְנָין. ָּכבֹוִד ֶׁשֹל מֹוָצא ר ַאחַק ֵּפׂש ִּכְמחַק

ר. ָאמַק ְעיֹון", רַק ֹלי "ֵיׁש ֱק. ּדַק ִחּיּו7 ְׂשָפָתיו ֹל עַק ָעֹלה

ְּפֹלֹוִני, ב ֹלרַק ָּדר ְמהֻק ֶאְתרֹוג ְחִּתי ָׁשֹלַק ֹּבֱקר "הַק

ָאְמָנם ְּסמּוכֹות. הַק ָירֹות ָהעֲק ת ְּבַאחַק ִּמְתּגֹוֵרר הַק

ָעֹליו עֹוֹלה Iֶׁשְּבָיִד ָהֶאְתרֹוג ְעִּתי ּדַק ִנּיּות עֲק ֹלַק

י ְחְׁשבֹותַק מַק '(א ִּכי ִני אֲק רֹוֶאה 7 אַק ִדרֹו, הֲק ּבַק

ֹלְנֹסעַק ֶאָּלא ְּבֵרָרה ֵאפֹוא ֹלי ֵאין ְחְׁשבֹוֵתיֶכם'. מַק

ֶאְתרֹוגֹו ֶאת ְחֹליף ֹלהַק ִמֶּמּנּו ֵּקׁש ּוֹלבַק ב רַק ֹלאֹותֹו

ֶאת ְׂשִּביעַק יַק הּוא ְוֱקא ּדַק י אּוֹלַק .Iֶׁשְּבָיִד ָּבֶאְתרֹוג

ְנֶּדר". ֹלְּכסַק ֵמאֲק ִּבי ָהרַק ֶׁשֹל ְרצֹונֹו

ָיָרה ָּבעֲק ב ָהרַק ֶׁשֹל ֹלֵביתֹו ִים ְּׁשנַק הַק ְּכֶׁשִהִּגיעּו

ְיֹלה. ֹלַק ת ְׁשעַק ָּׁשָעה הַק ָהְיָתה ְּכָבר ְּסמּוָכה, הַק

ֶׁשֹל ָּמׁשֹו ְוׁשַק ִמְּפֶיְטָרֱקֹוב ָּגאֹון הַק ֶׁשֹל הֹוָפָעָתם

ְּבֵביתֹו, ֶחֶרת ְמאֻק ֹּכה ְּבָׁשָעה ְנֶּדר ֹלְּכסַק ֵמאֲק ִּבי ָהרַק

ב. ָהרַק ֶאת ט ְמעַק ִהְבִהיֹלה

ֶׁשֹל ֹּדֶפן יֹוֵצאת-הַק ָּקָׁשתֹו ּבַק ֶאת ע ְּכֶׁשָּׁשמַק 7 אַק

ר. עַק ְּבצַק ֶּבָהֹלה הַק ְּלָפה ִהְתחַק ִמְּפֶיְטָרֱקֹוב, ָּגאֹון הַק

ְּכָבר ֹּבֱקר, הַק ֵמָאז ָּבֶאְתרֹוג, ֶׁשֶהְחִזיֱק ָּׁשעֹות ּבַק

ֹלֹו ָהָיה ֱקֶׁשה ְּבבֹו. ֹלחַק ְוֵהֵחֹל ְפִׁשית נַק ֵאֹליו ר ִנֱקׁשַק

ת ְּתמּורַק ּגַקם ָהֶאְתרֹוג, ת ְמִסירַק ִעם ְׁשֹלים ֹלהַק

ֶׁשהּוא ּבֹו ֶׁשָחְׁשִדּו ָהיּו ָבֹל אֲק ָּפׁשּוט, ְּכִאיׁש ָהָיה ֶׁשִּנְרֶאה ְיהּוִדי ִהְתּגֹוֵרר ְנִטין חַק ָּבִעיר

ּנֹו. ְנֱקַק ֱקַק ֹל עַק ְוֹלְתהֹות ָריו ַאחֲק ֱקב עֲק ֹלַק ֶהְחֹליטּו ּכֹות, ּסֻק ג-הַק חַק ְּבֹליֹל ם, עַק ּפַק ִנְסָּתר. ִּדיֱק צַק

ָּׂשִדה. ּבַק ָעְמִדה ָּכתֹו ְוסֻק ָהִעיר ִּבֱקֵצה ִהְתּגֹוֵרר ָהִאיׁש

ְסִּכימּו יַק ִאם יֹוִדעַק "ִמי ְצמֹו: ֹלעַק ְואֹוֵמר ָּכה ּסֻק הַק ח ֹלֶפתַק ִנּגַקׁש ְּיהּוִדי הַק ֶאת ָראּו ָהעֹוֱקִבים

ָעָמֹל ָּמה ּכַק ָיִדעּו ֹלּו ָבֹל "אֲק ר: ָאמַק ְוָאז ִּבְבִכי ץ ָּפרַק הּוא ְּפׁשּוָטה". ֹּכה ָּכה ֹלסֻק ֹלִהָּכֵנס

ָּכה"... ּסֻק הַק ת ֱקמַק הֲק ּבַק ְעִּתי ִהְׁשֱקַק ִויִגיָעה

ִד ָעמַק ְוכ7ָ ִיְצָחֱק!", ִּבי רַק ָּבא הַק ָּברּו7 ַאְבָרָהם! ִּבי רַק ָּבא הַק "ָּברּו7 ֹלֱקֹרא: ֵהֵחֹל ּוִפְתאֹום

ָּכֹל ִמָּׁשם ָנסּו ְוֵהם ָהעֹוֱקִבים ֹל עַק ִד חַק ּפַק ֹל ָנפַק ע ֶרגַק ְּבאֹותֹו ְׁשִּפיִזין. ָהאֻק ָּכֹל ִּבְׁשמֹות ְוֱקָרא

ָּבם. רּוָחם עֹוִד

א ּבָ אַק ֹל ֶׁ̆ רֹוג ¿̇ ָהֶא ם, עַק ּפַק הַק ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

ֹלּוֹלב הַק ם ּגַק ֹלם! ¿ׁ̆ מֻק ּוט ׁ̆ ּפָ ֹלם! ¿ׁ̆ מֻק

ר. ִדָ הֻק מ¿ ׁ̆ ּמָ מַק ר, ָׁ̆ ָי ו¿ ָז˜ּוף

ָרבֹו˙, ָהעֲק ˜ רַק ֵסרֹו˙ חֲק ָאז י: ƒינ ƒּפ

ִד. חַק יַק ּב¿ ּכֹֹל הַק ֹגִד ֹלא¡ ֹל ּנּוכַק ֶׁ̆ ִדי ּכ¿

ֵהן ֶׁ̆ ּו ׁ̆ י ƒּג ר¿ יַק ֹלֹא נֹוָרא, ֹלֹא טֹוב,

ים. ƒֵחר ָהאֲק ים ƒֶהָעֹל ֹל ּכָ ˙ֹוך¿ ּב¿ ֵסרֹו˙ חֲק

רּו. ז¿ עַק יַק ֹלֹא ים ƒּס ִדַק הֲק עֹוִד א: ּבָ אַק

ם ƒע ֹגִד ֹלא¡ ים ƒָרח כ¿ מֻק נּו ח¿ נַק אֲק

רֹוג, ¿̇ ָהֶא ו¿ ים ƒּס ִדַק הֲק הַק ֹלּוֹלב, הַק

ּוָטה. ׁ̆ ּפ¿ ָרָבה עֲק ֹל ֶׁ̆ ים ƒָנפ עֲק ם ּגַק

ך¿ ּכָ ֹל ּכָ ים ƒּס ִדַק הֲק הַק ֵריחַק ו¿ י: ƒר ָׂ̆

ים ƒר ִדָ סֻק מ¿ ֶהם ֹלָ ֶׁ̆ ים ƒֶהָעֹל ו¿ ים! ƒָנע

ֹו˙. ׁ̆ ֹל ¿ׁ̆ ƒּב ˙ ֶ̃ ּיֶ ִדֻק מ¿ ˆּוָרה ּב¿

ָרבֹו˙) עֲק י ƒֹל ּב¿ ר ָׁ̆ ֶאפ¿ י ƒא ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

ֹלָמה! ¿ׁ̆ ֶיה ה¿ ƒּ̇ ֹלֹא ָוה ¿̂ ƒּמ הַק

יף ƒנֹוס ם ƒא ם ּגַק י: ƒיּפ ƒ̂

ים? ƒּס ִדַק הֲק עֹוִד ˜ֹוָמן מ¿ ƒּב

ָרָבה ָהעֲק ֶׁ̆ ים ƒר זֹוכ¿ ם ֶּ̇ אַק א: ּמָ ƒא

ים ƒהּוִד ּי¿ הַק ֶא˙ ֹל˙ ּמֶ סַק מ¿

ים ƒנ ּי¿ טַק ¿̂ ƒמ ֹלֹא ֶׁ̆ ים ƒּוט ׁ̆ ּפ¿ הַק

ָרֵאֹל ¿ׂ̆ ƒי ם עַק ָחִד? יֻק מ¿ ָבר ִדָ ּום ׁ̆ ּב¿

ֵרב ָ̃ ¿̇ ƒה ֹל¿ ר ָׁ̆ ֶאפ¿ ֹלם. ָׁ̆ ם עַק הּוא

˜ רַק ּכֹו˙ ּסֻק הַק ג חַק ּב¿ ם ֵ ּׁ̆ הַק ֶאֹל

ים. ƒָחִד אֻק מ¿ ִד, חַק יַק ּב¿ ם ֹלָ ּכֻק ֶׁ̆ ּכ¿

יחַק ƒׁ̆ ּמָ הַק ˙ יאַק ƒב ּב¿ ם ּגַק א: ּבָ אַק

ֹל ּכָ ƒמ ָרֵאֹל, ¿ׂ̆ ƒי ם עַק ֹל ּכָ טּו ¿ּ̃ ֹלֻק י¿

ים ƒהּוִד ּי¿ הַק ם ƒע ִד חַק יַק ˜ רַק ו¿ ים, ƒּסּוג הַק

ֹלֹא ֶׁ̆ ָרבֹו˙', ָה'עֲק – ים ƒּוט ׁ̆ ּפ¿ הַק

וֹו˙, ¿̂ ƒמ ּוב¿ ˙ֹוָרה ּב¿ ים ƒנ ּי¿ טַק ¿̂ ƒמ

ם, ƒי ֹלַק ָׁ̆ ירּו ƒֹל ֹלֹו˙ עֲק ֹלַק נּו ֹלָ ּכֻק ה ּכֶ ז¿ ƒנ

. ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק ֵבי˙ ֹל¿

ְּתנּוָעה הַק ָאֵכן, ְּתִפָּלה? הַק ְּכִדי ּתו7ֹ ְעֵנעַק ִּמְתנַק הַק ָאִדם ְרִאיֶתם ִאם הַק

'ָׂשָפה' ֶׁשֶּיְׁשָנּה ת, עַק ֹלִדַק אי ְּכִדַק ִּמִּלים.. ֹלַק ֶׁשֵּמֵעֶבר ָמה ֶאת ֵּטא, ֹלבַק ת ּיַקעַק ְמסַק

ּגּוף. הַק ּוְתנּוחֹות ְּתנּועֹות ֱק רַק ֶאָּלא ּוִמְׁשָּפִטים, ִמִּלים ָּבּה ֶׁשֵאין ְׁשֹלָמה,

ְמָסִרים ֵהם ְוֱקֹוֹלִטים ְּדִרים ְמׁשַק ֶׁשָאנּו ְּמָסִרים ֵמהַק ָּגִדֹוֹל ֵחֹלֱק ָּפִנים, מּוֹל ָּפִנים ְּבִׂשיָחה

ְּבֶאְמָצעּות: ּגּוף הַק ת ְׂשפַק ְיִדי ֹל עַק ֶאָּלא ִּדּבּור, ְיִדי ֹל עַק ָּטִאים ְמבֻק ֵאיָנם ר, ְּכֹלֹומַק ִמּלּוֹלִּיים. (א

ֶׁשָּלנּו. ּקֹוֹל הַק ת ָעְצמַק ְוגַקם ִים ָּיִדַק הַק ֶמֱחוֹות ִמיִדה, ָהעֲק ת צּורַק ָּפִנים, הַק ָּבעֹות הַק

ָאנּו ִאּתֹו ָּבָאִדם ִעְנָין ֹחֶסר אֹו ִעְנָין ְּכמֹו: ְרָגׁשֹות, ְּבִעָּקר ֶּקֶפת ְמׁשַק ּגּוף הַק ת ְׂשפַק

ָיכֹוֹל ֶאָחִד ָּכֹל ּדֹוֶמה. ְוכַק ׁשֹוְמִעים, ֶׁשָאנּו ָמה ֵּבי ֹלגַק ְרָּגָׁשֵתנּו הַק ִחים, ְמׂשֹוחֲק

ְּתנּוָעה ִּתְרּגּום. ּבַק ְזִהירּות ִנִדֶרֶׁשת ָבֹל... אֲק ּזֹו, הַק ְּמיֻקֶחִדת הַק ָּׂשָפה הַק ֶאת ְעֵנחַק ֹלפַק

ָּצִבים. מַק ִמיֵני ְּבָכֹל ׁשֹוָנה ְׁשָמעּות מַק ת ֹלַק עֲק ּבַק ֹלְהיֹות ְיכֹוֹלה ָּפִנים ת ָּבעַק הַק אֹו ֶּיֶמת ְמסֻק


