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הים עֹל נס

ֹלָפחֹות, אֹו, ָהֱאֶמת, ִמן טֹוב ֵאין ִּכי ְּבֵיאּוׁשֹו

ָהֱאֶמת"... ִמן ֵחֹלֱק

ִהיא, "ָהֱאֶמת ִּבְגרֹונֹו, ִּכְחֵּכחַק "ּוְבֵכן",

ִאיִׁשִּיים ְּפָרִטים ן יַקעַק ּלֹות, ֹלגַק ֹלי ָהָיה ֶׁשָאסּור

ָבֹל אֲק ְׁשֵטׁש.. ֹלטַק ִנִּסיִתי ְוֹלֵכן ֵאֶּלה, ֶּמֹלֶ( הַק ֶׁשֹל

ָהֱאֶמת ִהֵּנה ָאז ת, עַק ֹלִדַק ֹל0 ָחׁשּוב ּכָ( ָּכֹל ִאם

ִּפְתאֹוִמית ֹלה חֲק ִמּמַק ֹל ָסבַק ֶּמֹלֶ( הַק ּכֻקָּלּה:

ָּנה מֻק ִּכי ֹלֹו ע נֹוִדַק ּבֹו ָּבֶרגַקע ְּביֹוֵתר. ּוְנִדיָרה

ת ְּבבַק ָמה ִמּׁשּום ְגֹלֹו רַק ָבה חֲק ִהְתרַק ֹלֱקיָסר,

ֹל ֵמעַק ֹלֹו עֲק נַק ֶאת ְח5ץ ֹלַק ִהְצֹליחַק ְוהּוא5א ת ַאחַק

מּוָכן ִני אֲק וַק ֹזאת ָרִאיִתי י ֵעינַק ְּבמֹו ְגֹלֹו! רַק

ּכָ(!". ֹל עַק ע ֹלִהָּׁשבַק

ָהְרִּכינַקס ב רַק ֵהִגיב ִּבְׁשבּוָעה", ֹצֶר( "ֵאין

ם עַק ּפַק הַק ִּכי ָחׁש ָּדִדים ְּמחֻק הַק ְּבחּוָׁשיו ִּבֱקִרירּות.

ֹלֹו?". ָּת ָנתַק "ּוָמה ָהִאיׁש. ֱאֶמת ּדֹוֵבר

ָּבֹראׁש ְּכֹלּום ֹליּוֹליּוס ָהָיה 5א ם עַק ּפַק הַק ּגַקם

ִּציעַק ֹלהַק ֵהֵעז 5א הּוא ) אַק ָׂשָרף.. ֹלֵיין ִמחּוץ

ְּתרּוָפה", ֹלֹו ִּתי ָנתַק ָּמׁש מַק "5א ׁשּוב. ֹזאת

ֵּבן הַק אֹותֹו! ִרֵּפאִתי ִני אֲק ) "אַק ִּבְזִהירּות, הֹוִדה

נֹוְכחּוִתי ֶעֶצם ִּכי ֵּקיָסר, ֹלַק ר ָאמַק ְצמֹו ְּבעַק ֶׁשְּל0

ָזָרה!". חֲק ּבַק ֵּמֱק ֹלִהְצטַק ְגֹלֹו רַק ף ֹלכַק ִּתְגֹרם

ע ְוָׁשֱקַק נֹות, ּבֹוחֲק ִים ֵעינַק ּבֹו ן ָנתַק ָהְרִּכינַקס ב רַק

ָּפסּוֱק הַק ֶאת ר ָזכַק הּוא ֹלֶרגַקע. ְחָׁשבֹות ְּבמַק

ָמה ִמָּיִד ְוֵהִבין ָעֶצם" ֶּׁשן ְּתִדַק טֹוָבה "ְׁשמּוָעה

הּוא ֶהָחִדׁש.. ֵּקיָסר הַק ְּבֹאֶהֹל ָׁשם, ֵחׁש ִהְתרַק

ם ָנׁשַק ְויּוֹליּוס ֹל0!" ִמין אֲק מַק ִני "אֲק ְּבֶׁשֱקט: ר ָאמַק

ֵמִבין ִני "אֲק ִהְמִׁשי(: ָהְרִּכינַקס ב רַק ) אַק ֹלְרָוָחה.

ֵּקיָסר הַק ֶאת ְרִּגיז ֹלהַק ְחָּת ִהְצֹלַק ָּתה אַק ְוֱקא ּדַק ִּכי

ִהיא, ֶׁשִּלי ְּׁשֵאֹלה הַק ְּכֹלֹל. הַק ִמן יֹוֵצאת ְּבצּוָרה

ֱקׁשּור ֵּקיָסר, הַק ֶאת ְסָּת ִהְכעַק ּבֹו ֶׂשה עֲק ּמַק הַק ִאם

ֶׁשִּלי?" ְּיֹלִדים ֹלַק ְּיֹלִדים? ֹלַק ָּכֹלֶׁשִהי ְּבצּוָרה

ְוגּופֹו ת ַאחַק ת ְּבבַק ִהֹלִּבינּו יּוֹליּוס ֶׁשֹל ּוָפָניו

ֹלֹּכִדת. ְּבמַק ָּיה ְּכחַק ָחׁש הּוא ֵמֵאיָמה. ֵעִד ִנְתרַק

ְוָאז... ֶנְחֶׂשֶפת ְוֶזהּותֹו ְׁשֵאֹלֹות ָּמה ּכַק עֹוִד

"ֵאינ0ְ ֶּנה, ְמׁשֻק ְּבֱקֹוֹל ִהְצָטֵרחַק ֹלי!", ּנַקח "הַק

ב ָהרַק ְרפּוִאית? ְמִׂשיָמה ע ְּבֶאְמצַק ִני ֶׁשאֲק ֵמִבין

ֹלִהָּכֵנס!". ֹלי ֵּתן ֹלי! ָזֱקּוֱק ֶׁשָּלֶכם

ֶּבָחֹלּוֱק ֹלִאיׁש ּוִפָּנה ֵּדִד, ִנְצטַק ס ָהְרִּכינַק ב רַק

טֹוב ִּכי ְּבֵברּור ָחׁש ָּכֵעת ֶּדֶר(. הַק ֶאת ָּלָבן הַק

ֶאת ָּלז הַק ָהִאיׁש ֵמָאְזֵני ֶהֱעֹלים ֶׁשר אֲק ּכַק ָעָׂשה,

ְעָיה... ְיִדַק ֶׁשֹל ֶזהּותֹו
יבוא המשך

ִאם הַק ּׁשּוָרה. ּכַק ֵאינֹו ֶּׁשהּו מַק ִּכי ָחׁש ָהְרִּכינַקס ב רַק �������	


ֵּכב ֹלעַק ְחֹליט מַק הּוא רֹוֵפא? ָאֵכן הּוא יּוֹליּוס, ֶּזה, הַק ָהרֹוֵפא

ֱקָצר. ֹלֵברּור אֹותֹו

ִנְכְנסּו ְּכָבר ָהְרפּוִאית ת חַק ִּמְׁשֹלַק הַק ְבֵרי חַק

ֱק ְורַק ָצִדֹוֱק, ִּבי רַק ֶׁשֹל ִמִדָרׁשֹו ֹל ֹלֵהיכַק ְּפִניָמה,

ב ְּברַק ִהִּביט הּוא ְּכִניָסה.. ּבַק ָּתֱקּועַק יּוֹליּוס

חֹוָמה, ֹלַק ִמחּוץ ָהִיינּו ֹלּו ס. עַק ְּבכַק ָהְרִּכינַקס

ָבֹל אֲק ֹלְגָזִרים. ְּסעֹו ְמׁשַק ָהִייִתי ם, עַק ְּבזַק ִהְרֵהר

ֶׁשּלֹו.. ִים ָּיִדַק ּבַק ִני אֲק ִים, ְירּוָׁשֹלַק ְּבתֹוְכֵכי ָּכאן,

ְּיֹלִדים הַק ְׁשֵני ֶׁשֹל ִביֶהם אֲק ֶׁשהּוא ּגַקם ָמה

אֹותֹו! ּצֹות ֹלרַק ָּיב חַק ִני אֲק ָהֵהם...

ֶׁשהּוא ּתוֹ( ָהְרִּכינַקס ב רַק ח ָּפתַק ְנִּתי", ֵהבַק "5א

ָּלָבן הַק ֹלבּוׁש ָּברֹוָמִאי חֹוִדרֹות ִים ֵעינַק נֹוֵעץ

נֹוֵכחַק ֹלְהיֹות אֹוְת0 ֵהִביא "ָמה ֶׁשּמּוֹלֹו,

ׁשּוָבה חֲק ְּפִגיָׁשה אֹוָתּה ְּבֵעת ֵּקיָסר הַק ְּבֹאֶהֹל

ָּבִכיר, ֵּקִד ְמפַק אֹו ר ׂשַק ָהִייָת ֹלּו ֱקִדם. ֶׁשֵּתַאְרָּת

ָמה – רֹוֵפא ֶאָּלא ֵאינ0ְ ֹלִדָבֶרי0, ָבֹל, אֲק ִניָחא.

ְמִדיִנית? ְּפִגיָׁשה ְּבֵעת ֵּקיָסר הַק ְּבֹאֶהֹל ֹלרֹוֵפא

ֶׁשֹל ָּצמּוִד הַק רֹוְפאֹו ִהּנ0ְ ִּכי טֹוֵען ֵאינ0ְ ֵרי הֲק וַק

ֵּקיָסר"... הַק

הּוא ֶׁשָּכזֹו. ֱקיָרה חֲק ֹלַק ִהְתּכֹוֵנן 5א יּוֹליּוס

ֶׁשֹל ְּׁשֹלוֹות הַק ְּבָפָניו מֹות זֹועֲק ִים ֵעינַק ׁש ֹלטַק

ְמִציא ֹלהַק ֶּסה ְמנַק ֶׁשהּוא ּתוֹ( ְּיהּוִדי, הַק ֶהָחָכם

ָנאֹות.. ֵּתרּוץ

הֹוִדה ֵּקיָסר", הַק ֶׁשֹל ָהִאיִׁשי רֹוְפאֹו "ֵאיֶנִּני

ִהְזִעיֱקּו ָבֹל אֲק ָבֹל.. "אֲק ֱקֹוֹל, ְּבֵׁשֶפֹל יּוֹליּוס

ֱקֵּבֹל ֵּקיָסר ֶׁשהַק ִמְּפֵני ִמי עֲק ּפַק ִד חַק ְּבֹאֶפן אֹוִתי

ֶׁשָּכֶזה, נֹוָרִאי ֹראׁש ְּכֵאב ֵּכן, ֹראׁש.. ְּכֵאב

ֹלי"... ֹלֱקֹרא ָּיִבים חַק ֶׁשָהיּו

ָהְרִּכינַקס ב רַק ָׁשַאֹל ֹלֹו?", ָּת ָנתַק "ּוָמה

ְּבִניחּוָתא.

ִכי ֶׁשהֲק ְרִּתי ָסבַק ֶׁשּלֹו, ִּמֱקֶרה ּבַק "ָאה..

ִטּפֹות ָּמה ְּבכַק ְּב.. ְּב.. ֵּמׁש ֹלִהְׁשּתַק ָהָיה ְתִאים מַק

ָׂשָרף"... ֵיין ֶׁשֹל

ָׂשָרף?.. ֵיין ם עַק ּפַק "עֹוִד ִּגֵח(. ס ָהְרִּכינַק ב רַק

ֹלְכֵאב ּגֹוֵרם ָׂשָרף ֵיין ִּכי ְעִּתי ָׁשמַק ִני אֲק וַק

ָהֹראׁש!".

ִהִּביט הּוא ר. ְּבֵמצַק ָּבא יּוֹליּוס 'ּדֹוֱקטֹור'

ֶהְחֹליט ְוָאז ְיׁשּוָעה ֵּפׂש ִּכְמחַק ָוָאָנה ָאֶנה

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ְּבֵראִׁשית' ת ּבַק 'ׁשַק ְּבֶעֶרב

ֹלִצִּדי ֶׁשּיֹוֵׁשב נַקחּום ֶאת ְׁשִּתי ָּפגַק

ְּכֶנֶסת. הַק ְּבֵבית ֹּבֱקר ּבַק ָּבת ׁשַק ְּבָכֹל

ֶּׁשהּו מַק ֹל0 ר ֹלֹומַק ָּיב חַק ִני אֲק ע, "ִּתְׁשמַק

ֹלֹו. ר ֹלֹומַק ֹלִּתי ִהְתחַק ָעֹליו...", ְבִּתי ֶׁשָחׁשַק

ִני ֶׁשאֲק ֶּׁשהּו מַק ֹל0 ר ֹאמַק ִני אֲק ֱקִדם "ֶרגַקע,

נַקחּום. אֹוִתי ר ָעצַק ְטִּתי...", ֶהְחֹלַק

הּוא ָעֹליו, ְבִּתי ָחׁשַק ִני ֶׁשאֲק ָּדָבר הַק ָבֹל "אֲק

ִנִּסיִתי ֶּבֱאֶמת", ָחׁשּוב ֶּׁשהּו מַק ְרִציִני,

ֹלֹו. ר ֹלֹומַק

הּוא ר ֹלֹומַק רֹוֶצה ִני ֶׁשאֲק ָּדָבר הַק "ּגַקם

נַקחּום. ֵהִגיב ֱקִדֹוׁש", ִפּלּו אֲק ָחׁשּוב,

ְבנּו ָחׁשַק ֶׁשְּׁשֵנינּו ֹלְהיֹות ָיכֹוֹל ע, "ֶרגַק

ֹלי ִהְבִריֱקה ָּדָבר?", אֹותֹו ֹל עַק ְּבִדּיּוֱק

ָּתה אַק "ּגַקם ְנֶיֶנת. ְמעַק ְחָׁשָבה מַק ִּפְתאֹום

ֶאת ְפִסיֱק ֹלהַק ְחֹלָטה, הַק ֹלָּת ֱקּבַק

ת ִּבְׁשעַק ֵּביֵנינּו ִּנים ְּקטַק הַק ִּפְטּפּוִטים הַק

ּתֹוָרה?". הַק ֱקִריַאת

ְעָּת?". ָיִדַק "ֵאי( נַקחּום. ֱק ָצחַק "ְּבִדּיּוֱק!",

ָבֹל "אֲק ֹלֹו. ְרִּתי ִהְסּבַק ְעִּתי", ָיִדַק "5א

ְּבִׂשְמָחה ִדנּו ְּכֶׁשָרֱקַק ּתֹוָרה, ת ְּבִׂשְמחַק

ְבִּתי ָחׁשַק ּתֹוָרה, הַק ִסְפֵרי ִעם ְּגִדֹוֹלה

אֹוִתי ת חַק ּמַק ְמׂשַק ּתֹוָרה הַק ֶׁשִאם ְצִמי ֹלעַק

יֹוֵתר ֱקִׁשיב ֹלהַק ָצִרי( ִני אֲק ֶּבֱאֶמת,

ְּבָכֹל ֹלי אֹוֶמֶרת ֶׁשִהיא ֹלָמה ִּבְרִצינּות

ֵמָחִדׁש". ָׁשבּועַק

ֶּתֶפת ְמׁשֻק ְחֹלָטה הַק ֶׁשּזֹו טֹוב ָּין, "ְמצֻק

ֹמִד עֲק ֹלַק ִסּכּוי יֹוֵתר ֹלנּו ֵיׁש ּכָ( ְׁשֵנינּו. ֶׁשֹל

ָּבת ּׁשַק ּבַק ְצֹליחַק נַק "ְוִאם נַקחּום. ח ָׂשמַק ָּבּה",

ִיְהֶיה ח ֶּבטַק ְּבֵראִׁשית', ת ּבַק 'ׁשַק ְּקרֹוָבה, הַק

ָּׁשָנה". הַק ְּבֶהְמֵׁש( ֹל, ֱקַק יֹוֵתר ּכָ( ר ַאחַק ֹלנּו

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

ֶאה ר¿ ƒנ , ָרגּועַק ֶאה ר¿ ƒנ ם ּיָ הַק
ֹלנּו, יָנה ƒּ̇ מ¿ מַק ָרה ָ̂ ¿̃ ּו ה ֹלָ ַ̃ק יָעה ƒס ּנ¿ ֶׁ̆
ם, ֵ ּׁ̆ הַק ˙ רַק ֶעז¿ ּב¿ סֹוף סֹוף ֶריָה חֲק אַק ו¿

�ֹלֹום חֲק הַק ם ַׁ̆ק ג¿ יֻק

ים! ƒֹלִד י¿ ים ƒיג ƒֹל פ¿ מַק ָאנּו ה, ּנֵ ƒה
. ˙ּוחַק ּפָ הַק ם ּיָ הַק ֶאֹל א˙ ֵ̂ יֹו יָנה ƒפ ּס¿ הַק

ֶהם ּבָ 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
ֹלָגה פ¿ הַק ע, ּסָ ּמַק הַק ֹל ֶׁ̆ 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

ים. ƒ̂ ֵע ּב¿ עּוָנה ט¿ ה, ּנָ טַק ¿̃ א ָ ּׂ̆ מַק ˙ ינַק ƒפ ס¿ ֹל עַק ָעֹלּו ֵרָרה ּב¿ ֹלי˙ ּב¿ ָבנֹון. ֹל¿ ƒמ
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יעַק ƒּג ƒה ים, ƒֹלִד ּי¿ הַק ים ƒנ ֵׁ̆ י¿
�ˆֹו˙ חֲק ּון ּ̃ ƒ̇ ֹל¿ ן מַק ּז¿ הַק

ם ֹלָ ּכֻק ֵהם ִדּועַק מַק
ֹל עַק ı ֵ̂ רֹו ¿̇ ƒה ֹל¿ יֹלּו ƒח ¿̇ ƒה
י ƒזֹוה ָהּה, אֲק ּפּון? ƒּס הַק

ה. ָ̃ ָז חֲק רּוחַק

ים! ƒׂ̆ ָר פ¿ ƒּמ הַק ֶא˙ ֹר ׁ̆ ¿̃ ƒֹל
ֹלֹא ּזֹא˙ הַק ּסּוָפה הַק

נּו. ֹלָ ֶׁ̆ יֹנֶנ˙ ƒפ ּס¿ ֹלַק יָאה ƒר ּב¿

ֹל! ּפֵ ַ̃ק ֹל¿

! חַק ֹ ּ̇ מ¿ ƒֹל

השבת כניסת

השבת צאת

י! ƒ̇ ֵני ֶנה¡ אֹוִד מ¿ י ƒנ אֲק ם ּגַק

ָחִד? יֻק מ¿ ƒּב ָ̇ ֵני ֶנה¡ ה ּמָ ƒמ

ָחִד! יֻק מ¿ ּנּוס ƒּכ ֵאיֶזה
י! ƒ̇ ֵני ֶנה¡ ׁ̆ ּמָ מַק

ים, ƒר ָ̃ ּי¿ הַק י ֹלִדַק י¿ נּו ָּ̇ ƒא ם ֵ ּׁ̆ הַק
ֹוֵמר. ׁ̆ ו¿ ָעֹלינּו יט ƒּב מַק

ָחִד יֻק ּמ¿ הַק א ּסֵ ƒּכ ֵמהַק
ן! מַק ּז¿ הַק ֹל ּכָ ֹל ּפֵ ַ̃ק ¿̇ ƒּמ ֶׁ̆



ָזָהב ֶׁשֹל ְטְּבעֹות מַק

ָּיג ּדַק הַק ִפיֶׁשֹלה

ֵחְטא ֹלהֹוִסיף  א

ָהַאִחים ָחְזרּו ְוָעׂשּו. ָאְמרּו

ִמִּליְסֱקה ב ָהרַק ֹלֵבית ִּדיֱקים ּצַק הַק

ְׁשֵני ֶאת ֹלָחנֹו ׁשֻק ֹל עַק ְוֵהִטיֹלּו

ָחֹליֹלה, ְרצֹוֵננּו, "ֵאין ִּדיָנִרים. הַק

"ִמן ָּגאֹון, ֹלַק ָאְמרּו ֶּגֶזֹל", הַק ִמן ֹלָהנֹות

ּתֹוָרתֹו ֹלְכבֹוִד ֹלֹו ֵּלף ִנְתחַק ְּסָתם הַק

ָזָהב, ֶׁשֹל ְטֵּבעַק ְּבמַק ְנֹחֶׁשת ְטֵּבעַק מַק

ִּדיְנֵרי ְּבָצִנים ֹלֱקַק נֹוְתִנים ֵאין ֵרי ֶׁשהֲק

ָזָהב".

ְוִחּיּו( ִמִּליְסֱקה ב ָהרַק ָּבֶהם ִהִּביט

5א ָטעּות ׁשּום י, ּבֹותַק רַק "5א, ְּבֵעיָניו.

ְנֹחֶׁשת ְחֹליף מַק ֵאינֹו ִאיׁש ָּכאן. ָנְפֹלה

ִין עַק ת ְטִביעַק ֹלי ֵיׁש ֵּׁשם הַק ָּברּו( ָמה? ֶאָּלא ְּבָזָהב.

ֹלְנִדָבה ֶּתם אַק ֶׁשְראּוִיים ָּבֶכם ְרִּתי ִהּכַק טֹוָבה.

ֱקחּו ִּתי. ֶׁשָּנתַק ְּכִפי ֹלֶכם ִּתי ָנתַק ֹל-ֵּכן ְועַק גּוָנה, הֲק

ֵהם". ֶׁשָּלֶכם ִּכי ְטְּבעֹות ּמַק הַק ֶאת ָזָרה חֲק ּבַק

ִמִּליְסֱקה ב ָּברַק ִהִּביטּו ֱאֹליֶמֹלֶ( ִּבי ְורַק זּוָׁשא ִּבי רַק

ֶאֹל ָיִדם ֶאת ֹלהֹוִׁשיט ִאם ְוִהְּססּו ְנבֹוִכים

ִמִּליְסֱקה. ב ָהרַק ְּפֵני ִהְרִצינּו ע ֹלֶפתַק ְטְּבעֹות. ּמַק הַק

ֹלי, "ִנִדֶמה ר: ְוָאמַק חֹוִדרֹות ִים ֵעינַק ָּבַאִחים ן ָנתַק

ָׁשִנים ָּמה ּכַק ְּבֶמֶׁש( ָּגֹלּות ֶׁשָעְרכּו ֶׁשְּיהּוִדים

ִּבּטּוֹל ֶׁשֹל ִדֵרָגה ֹלמַק ִּגיעַק ֹלהַק ָהיּו ְצִריִכים ְרצּופֹות,

ְחָׁשָבה הַק ֶׁשֹל ְרטֹוב ֱקֻק ֹל5א ָּמׁש, מַק ְכָנָעה ֹלהַק ָּגמּור.

ְׁשֹלָמה ְּבהַק ֵּבֹל ּוֹלֱקַק ָּמׁש מַק ְּתִמיִמים ֹלְהיֹות ְצִמית. עַק

טֹוב ּגַקם ֶאָּלא ְוִיּסּוִרים, ִּבְזיֹונֹות ֱק רַק ָבה5א ּוְבַאהֲק

ת". חַק ְונַק

ִעְמֱקי ִד עַק ֱאֹליֶמֹלֶ( ִּבי ְורַק זּוָׁשא ִּבי רַק ְעְזעּו ִנְזּדַק

ָנְטֹלּו ֵהר ִחיׁש-מַק ּנֹוֱקִבים. הַק ְּדָבִרים ֵמהַק ִנְׁשָמָתם

ְׁשְּפֹלי ּומֻק ֱקֹוָמה ְׁשחּוֵחי ְוָיְצאּו ְטְּבעֹות ּמַק הַק ֶאת

ְּדַאְתָרא. ָּמָרא הַק ִמֵּבית ִים ֵעינַק

ְצִריִכים ָהיּו ֶׁשר אֲק ֶאת ֹלְׁשֹמעַק ָזכּו ֵהם ָאֵכן,

ָּגֹלּות ְׁשנַקת ֹליֶהם עֲק ֱקְּבֹלּו ָּמֱקֹום ּבַק ּבֹו . ֹלְׁשֹמעַק

נֹוֶסֶפת.

(ִמִּליֶז'ְנְסֱק) ֱאֹליֶמֹלֶ( ִּבי רַק ִּדיֱקים ּצַק הַק ָהַאִחים

ֹל עַק ְרִמיֹלים ּתַק ֶהֱעִמיסּו (ֵמַאִניּפֹוֹלי) זּוָׁשא ִּבי ְורַק

ֹליֶהם עֲק ֱקְּבֹלּו ֵהם ְּדָרִכים. ּבַק ֹלְנֹּדִד ְוָיְצאּו ִּכְתֵפיֶהם

ְפָׁשם. נַק ֶאת ּכֵ( ֹלזַק ְּכִדי ָּגֹלּות, ְׁשנֹות ָחֵמׁש רֹ( עֲק ֹלַק

ת ְרָּגׁשַק הַק ֶׁשֹל ֶׁשֶמץ ָּכֹל ִמִּלָּבם ֱקר עֲק ֹלַק ִּבְּקׁשּו ִּבְמיֻקָחִד

ָּגֹלּות, ֵמהַק ֹלכָ( טֹוב ּוָמה ָוה. אֲק ְוגַק ְצִמית עַק ֵיׁשּות

ֵּׁשם". הַק ֶאת ֶעֶטת ּוְממַק ָּממֹון הַק ֶאת ֶעֶטת "ְּממַק הַק

ֵמִעיר ָהֹלכּו ֵהם ְרָּכם. ֹלִדַק ִים ְּׁשנַק הַק ֵאפֹוא ָיְצאּו

ִחיצֹוִנית הַק ְּדמּוָתם ֹל-ִּפי עַק ֹלְכָפר. ּוִמְּכָפר ֹלִעיר

ֹל עַק ְּזִרים ְּמחַק הַק ֹלּוִבים עֲק ְּבָצִנים ֱקַק ִּכְׁשֵני ִנְראּו

ְׁשֵני ָיִדעּו ָּלֹלּו הַק ָּׁשִנים הַק ת ִּבְמרּוצַק ְּפָתִחים. הַק

ּוְמצּוֱקה, ָרָעב ֶׁשֹל ִעִּתים ְּקִדֹוִׁשים הַק ָהַאִחים

ָסְפגּו ֶׁשַאף ע ֵארַק ם עַק ּופַק ֹלֹרב, ִּבְזיֹונֹות ָסְפגּו

ֹלֶהם ֵהֵסּבּו 5א ֵאֶּלה ָּכֹל ָּמׁש. מַק ֶׁשֹל ֹלֻקּמֹות הֲק מַק

ָּכֹל ֹל עַק ָהיּו ְׂשֵמִחים ֹלֶהֶפ(, ר. עַק צַק ֶׁשֹל ְרטֹוב ֱקֻק

ָיִדעּו ָאז ִּכי ְּבֶחֹלֱקם, ֶׁשָּנְפֹלּו ְׁשָּפֹלה ְוהַק ִּבָּזיֹון

ְּטָרָתּה. מַק ֶאת ִּׂשיָגה מַק ֶׁשָּגֹלּוָתם

– ִּדיֱקים ּצַק הַק ָהַאִחים ֶׁשֹל ְּבָיִדם ָנֱקּוט ָהָיה ְּכֹלֹל

ִמן ְוַאף ְּמיֻקָחִסים ְוהַק ִׁשיִרים ָהעֲק ִמן ֵחֱק ֹלִהְתרַק

"ָּכֹל ְרָסִמים. ְּמפֻק הַק ָּבִנים ְוָהרַק ְּגִדֹוֹלים הַק ְמִדִנים ּלַק הַק

אֹוְמִרים. ָהיּו ּבֹו", ָּדֵבֱק ָּכבֹוִד הַק ָּכבֹוִד, ּבַק ָּדֵבֱק הַק

ֱק ְורַק ) אַק ֹלִהָּמֵצא ָּתִמיִד ִהֱקִּפיִדּו ּכָ( ִמּׁשּום

ּוְבֱקֶרב ְּפׁשּוִטים הַק ָנִׁשים ָהאֲק ֶׁשֹל ְּבֶחְבָרָתם

ְמחּוי. ּתַק ָּבֵּתי-הַק ִדי ְוסֹועֲק ְּנִדבֹות הַק ְּבֵצי ְמֱקַק

ִהְתֱקְרבּו ֹליֶהם עֲק ֶׁשִּקְּבֹלּו ָּגֹלּות הַק ְׁשנֹות ָחֵמׁש

ֵּביֵניֶהם ִסְּכמּו ֱאֹליֶמֹלֶ( ִּבי ְורַק זּוָׁשא ִּבי רַק ֹלֱקָּצן.

ְׁשֵני ִּכי ָהָיה ְוָסבּור ֵעינֹו, ת ִּבְטִביעַק ִמִּליְסֱקה

ְוִנְמָצא ֵהם, ָכִמים ֹלִמיִדי-חֲק ּתַק ֶׁשְּלָפָניו ִנִּיים ָהעֲק

ְּבִרּיֹות". הַק ת עַק ּדַק ּגֹוֵנב זּוָׁשא

ר: ְוָאמַק ָאִחיו ֶאֹל ֵעיָניו ֶאת ֱאֹליֶמֹלֶ( ִּבי רַק ָנָׂשא

ֹלְהיֹות ָּתה אַק ָיכֹוֹל ּכָ(, ִמּׁשּום ִאם ִּקיִרי, יַק "זּוָׁשא

ֱאֹליֶמֹלֶ( ) אַק ָּתה. אַק ֹלִמיִד-ָחָכם ּתַק ֹלֹוא ֶׁשהֲק , ָרגּועַק

ֹלֹו ֹלֵתת ֵּון ִנְתּכַק ְו5א ב ָהרַק ָטָעה ֶׁשָּמא , ָרגּועַק ֵאיֶנּנּו

ְנֹחֶׁשת". ֶׁשֹל ְטֵּבעַק מַק ֶאָּלא

ָאְמָנם "ְוִאם ֱאֹליֶמֹלֶ(: ִּבי רַק הֹוִסיף ֶרגַקע ֹבר עֲק ּכַק

ָזָהב, ֶׁשֹל ְטֵּבעַק מַק ֹלֵתת ְּדַאְתָרא ָּמָרא הַק ֵּון ִהְתּכַק

ֹלִהָּכֵנס ֹלּוֹלה עֲק ִים. ִׁשְבָעתַק ָחמּור ָּצב ּמַק הַק ֵרי הֲק

ִהֵּנה, – ְּבֹלּבֹו ְּבָאְמרֹו ָוה, אֲק ּגַק הַק ת ִמּדַק ֶּבֱאֹליֶמֹלֶ(

ֹלֹו נֹוְתִנים ָעֹלּוב, ְּבָצן ֱקַק ִּבְגִדי הּוא ְּכֶׁשּלֹוֵבׁש ּגַקם
ֹלִמיִדי- ְּבתַק ִגים ֶׁשּנֹוהֲק ְּכִדֶר( ָזָהב, ֶׁשֹל ִּדיָנר

ָּפָניו!". ֹל עַק ׁשֹוָרה ְּׁשִכיָנה ֶׁשהַק ִמָּכאן ָכִמים. חֲק

ִּבי רַק ֶׁשִהְתעֹוֵרר ִד עַק ְּבִהְרהּוִרים, ִים ְּׁשנַק הַק ָׁשֱקעּו

ִמְּלָהִטיֹל הּוִבי אֲק ָאִחי ֹל0 "ָחֹליֹלה ר: ְוָאמַק זּוָׁשא

ְּבֶכֶתם ְכִּתיָמּה ּוֹלהַק ְּטהֹוָרה הַק ְּבִנְׁשָמְת0 ֹּדִפי

ָהְיָתה ָטעּות ִּכי ֶּׁשֶמׁש ּכַק ָּברּור ְואּוֹלם ָוה. אֲק ּגַק הַק

ָנׁשּוב ָהָבה ֶׁשָּלנּו. ֵאיָנם ָּזָהב הַק ִּדיְנֵרי ְוִכי ָּכאן

ֹלֹו". ְחִזיֵרם ְונַק ְּדַאְתָרא ָּמָרא הַק ֶׁשֹל ֹלֵביתֹו

נּות. חֲק ּבַק ֹּבֱקר ּבַק ִמיִׁשי חֲק יֹום

ָּבאֹות ְּכָבר ָחרּוצֹות ִית ּבַק ֱקרֹות עַק

ֶאת ָּבֶהם ֵּנג ֹלעַק ָּדִגים הַק ֶאת ֹלֱקנֹות

מּוסֹות עֲק י ְוָיִדַק ָּבת, ּׁשַק הַק ן ֹלחַק ׁשֻק

ֵּלט ְמפַק ֶּקה, ּוְמנַק ּפֹוֵרס בֹוִדה: עֲק

ֹלמֹון?", ּסַק הַק ְמִחיר "ָמה ְואֹוֵרז.

ִצְבעֹוִני. ֱקֹוֶנה ֹלָמן, ֱקַק ְמָבֵרר

ֹל עַק ּבַק ְּמֱקֵרר הַק ֹלתוֹ( ֹלֹו ְעִּתי ִהְצּבַק

ֹלמֹון ּסַק הַק "ֶזהּו ְּׁשֱקּופֹות. הַק ְּדָפנֹות הַק

ִׁשְבִעים הּוא ְמִחירֹו ּנֹוְרֶבִגי. הַק

ָׁשֹלם. ָּדג ִּבֱקִנּיַקת ֹלֱקיֹלֹו, ְׁשֱקֹלים

יֹוֵתר, זֹוֹל הּוא ָּקָנִדי הַק ֹלמֹון ּסַק הַק

ְׁשֱקֹלים ַאְרָּבִעים הּוא ּוְמִחירֹו

ִד"... ִּבֹלבַק ֹלֱקיֹלֹו

ֶזה?", ֶאת ְסִּביר מַק ָּתה אַק "ֵאי(

ֹלמֹון ּסַק "הַק ֶּדֹלֵּפֱק. הַק ֹל עַק ֹלָמן ֱקַק ן ִנְׁשעַק

ָּדִגים ֹלַק ֵיׁש, ָמה ֹלמֹון! סַק אֹותֹו

ְרּכֹון ּדַק ְנִּפיֱק ֹלהַק ְצִריִכים ִמּנֹוְרֶבְגָיה

יֹוֵתר?". ֹלֶהם עֹוֹלה ְוֶזה ּוִויָזה

ָּכֹל ) "אַק ֱקִּתי. ָצחַק ֶׁשIא", ּמּוָבן "ּכַק

ַאֵחר!". ם עַק טַק ָּדג ֹלַק ִניֱק עֲק מַק ָים

ָמה "ֶזה ֹלָמן. ֱקַק ֶנֱהָנה "ְּבִדּיּוֱק",

ְּבֵראִׁשית ת ְּבָפָרׁשַק ֶׁשָּכתּוב

ּדּועַק מַק יַקִּמים'. ֱקָרא ִים ּמַק הַק 'ּוֹלִמֱקֵוה

ֹלָים ְּבִרים ִמְתחַק ּיַקִּמים הַק ֵרי הֲק יַקִּמים?

ְּתכּונֹות ֵיׁש ָים ֶׁשְּלָכֹל ֶאָּלא ֶאָחִד!

ָּדָבר ֶׁשהַק ּכָ( ְּכִדי ִד עַק ׁשֹונֹות,

ִמֶּמּנּו! ָהעֹוֹלים ָּדִגים הַק ֹל עַק ְׁשִּפיעַק מַק

נֹוְרֶבְגָיה ֶׁשֹל ֶׁשָהאֹוֱקָינֹוס ְמרֹות ֹלַק

ֱקָנִדה"... ֶׁשֹל ֹלֶזה ֵּבר ִמְתחַק

ְרָסם ְּמפֻק הַק ִּמְפָּגׁש ּבַק ּגַקם ְרִּתי ִנְזּכַק

ֹלאֹוֱקָינֹוס ֹהִּדי הַק ָהאֹוֱקָינֹוס ֵּבין

ְּבֵברּור ֹלְראֹות ִנָּתן ּבֹו ְנִטי, ָהַאְטֹלַק

ְנִטי ְוָהַאְטֹלַק ָיֹרֱק ֹהִּדי הַק ֶׁשֹל ִצְבעֹו ִּכי

ֶזה ִמְתָעְרִבים ֵאיָנם ְוֵהם ָּכֹחֹל,

ּכֻקּלֹו ע ֶּטבַק ְוהַק ָהעֹוֹלם ָאֵכן, ָּבֶזה!

ְּקִדֹוָׁשה... הַק ּתֹוָרֵתנּו ִּפי ֹל עַק ֵהג ִמְתנַק

ֶׁשֹל ְמגּוִרים ְמֱקֹומֹות ְצָמם ֹלעַק ֵּפׂש ֹלחַק

ֶאת ְּבִעירֹו ִאיׁש-ִאיׁש ּוֹלָהִפיץ ע ֱקבַק

ִסיִדּות. חֲק הַק ֶּדֶר(

ֹלִעיר ְּמנּו ִהְזּדַק ָׁשָעה ְּבאֹוָתּה

ְּדַאְתָרא ְּכָמָרא ִּכֵהן ֶׁשָּבּה ֹליְסֱקה,

הֹוְרִביץ, ֵחם-ֶמעְנֶּדֹל ְמנַק ִּבי רַק ָּגאֹון הַק

ִמֵּכיָון ְּכֶאָחִד. ּוְמיֻקָחס ּתֹוָרה ּבַק ָּגִדֹוֹל

את ֹלֱקרַק ָּגֹלּוָתם ָעְמִדה ֶׁשִּמֵּמיֹלא

ְּבֹלָּבם ְּבֹלה ִנְתֱקַק ּוְכָבר ִסּיּוָמּה

ֶנְחָּבִאים ִמִּלְהיֹות ְחֹּדֹל ֹלַק ְחֹלָטה הַק הַק

ֶאת ֹלָהִפיץ ְתִחיֹל ּוֹלהַק ֵּכֹלים הַק ֶאֹל

ְּבֹלָּבם ִנְתעֹוֵרר ְּבָגֹלּוי, ִסיִדּות חֲק הַק
ְוִיְרַאת- ְּבתֹוָרה ְפֹלג ּמֻק הַק ב, ָהרַק ֹלֵבית ֹלסּור ֵחֶׁשֱק

ּתֹוָרה ר ְּדבַק ִמִּפיו ִיְׁשְמעּו י אּוֹלַק ָחְׁשבּו, ִים. ָׁשמַק

ֶאת ֵּמם ֶׁשְּתחַק ְמעֹוֶרֶרת ִאְמָרה אֹו ְרִנין-ֹלב מַק

ֹלָּבם.

ּוִבְּקׁשּו ח ֶּפתַק ּבַק ִנִּיים עֲק ּכַק ָעְמִדּו ב, ָהרַק ֹלֵבית ָּבאּו

הֹוִׁשיט ּוִמָּיִד ּבֹוֵחן ָּבט מַק ב ָהרַק ָּבֶהם ן ָנתַק ְנִדָבה.

ְּב"ָׁשֹלֹום ִּבְמאֹור-ָּפִנים ּוֵבְרָכם ָּמה חַק ָיִד ֹלֶהם

ֹלִכיסֹו ָיִד ח ָׁשֹלַק ֶרגַקע ֹבר עֲק ּכַק ְיהּוִדים". ֹליֶכם, עֲק

ֶאָחִד ֹלָכֹל ְטֵּבעַק מַק ְטְּבעֹות, מַק ְׁשֵני ִמּתֹוכֹו ְוהֹוִציא

ֹלּבֹו, ְנִדיבּות ֹל עַק ב ֹלרַק ָהַאִחים הֹוִדּו ֵמֶהם. ְוֶאָחִד

ֶׁשIא ֹל עַק ְכָזִבים ְמאֻק ִמָּׁשם, ְגֹליֶהם רַק ֶאת ְוֵׂשְרכּו

ִמִּפיו. ּתֹוָרה ר ְּדבַק ֹלְׁשֹמעַק ָזכּו

ִדֵהָמָתם ֹלתַק ָהַאִחים ִּגּלּו ב ָהרַק ִמֵּבית ְּבֵצאָתם

ִהִּביטּו ָזָהב. ר ִּדינַק ֵמֶהם ְוֶאָחִד ֶאָחִד ָּכֹל ְּביַקִד ִּכי

ִּבי רַק ָּפָנה ְּפֵניֶהם. ֹל עַק ָעֹלָתה ּוִדָאָגה ְּבָאִחיו ִאיׁש

ֵחִד ְמפַק "ֱאֹליֶמֹלֶ( ר: ְוָאמַק ֹלָאִחיו ֱאֹליֶמֹלֶ(

ב ָהרַק ָטָעה ֶׁשָּמא ֶזה, ָזָהב ר ִּדינַק ְּבָיִדיו ְחִזיֱק ֹלהַק

ֶנֱהֶנה ֱאֹליֶמֹלֶ( ְוִנְמָצא ְנֹחֶׁשת, ְטֵּבעַק ֹלמַק ֵּון ְוִנְתּכַק

ֶּגֶזֹל". הַק ִמן

חֹוֵׁשׁש "זּוָׁשא ר: ְוָאמַק ְּבֹראׁשֹו זּוָׁשא ִּבי רַק ִהְנֵהן

ב ָהרַק ָטָעה ֶׁשָּמא ֶזה, ָזָהב ר ִּדינַק ְּבָיִדיו ְחִזיֱק ֹלהַק

ֵּׁשם: הַק ֹלֹו ר ָאמַק ָוֵאָחֵבא". ָאֹנִכי ֵעיֹרם "ִּכי ֵּׁשם: הַק ִמְּפֵני ֵּבא ִהְתחַק ָהָאִדם, ֶׁשָחָטא ר ֹלַאחַק

ֹלְׁשֱקעַק ֹלֹו ַאֹל ָהָאִדם, ָחָטא ִאם ֶׁשּגַקם ִסיִדים, חֲק ֹזאת ֵּפְרׁשּו ָאָּתה". ֵעיֹרם ִּכי ֹל0 ִהִּגיִד "ִמי

ֵהר. ּוֹלִהּטַק ֵּׁשם הַק ֹלְפֵני ֹלִהְתיַקֵּצב ָעֹליו ֶאָּלא ֵחְטא, ּבַק עֹוִד

ְּגָׁשִרים הַק ְּבָכֹל ֶּדֶר(. ּבַק ת ַאחַק ם עַק ּפַק ע ָנסַק אי, ִניֱקֹוֹלַק ָהרּוִסי, ָּצאר הַק ִסּפּור: ּכָ( ֹל עַק ְוֵהִביאּו

ִד ַאחַק ֹל עַק ִד ְפֱקַק הֻק ְיהּוִדי, ֶאָחִד, ָּיֹל חַק ָּפנּוי. ִיְהֶיה ָּנִתיב ֶׁשהַק ְבִטיחַק ֹלהַק ׁשֹוְמִרים, ְּצבּו הֻק ְּדָרִכים ְוהַק

ָּצאר הַק ֹבר יַקעֲק ִּנְרֶאה5א ֶׁשּכַק ב ָחׁשַק ָּבּה, ֹבר עֲק ֹלַק ָאמּור ָהָיה ָּצאר ֶׁשהַק ָּׁשָעה הַק ְּכֶׁשָחֹלָפה ְּגָׁשִרים. הַק

ָּצאר. הַק ֶמְרֶּכֶבת ֵּלי ֹלגַק ּגַק ִׁשֱקׁשּוֱק ֶאת ע ָׁשמַק ִּפְתאֹום ָּנָהר. ּבַק ֹלְרֹחץ ִד ְוָירַק ְּבָגִדיו ֶאת ט ָּפׁשַק ּיֹום. הַק

ֹלָפָניו ֹלִהְתיַקֵּצב ֵהֵעז ֵאי( ּוְׁשָאֹלֹו ָּצאר הַק ֱקָראֹלֹו ְּפנּוָיה. ֶּדֶר( ֶׁשהַק ְּבָיִדֹו ְוִסֵּמן ֵעיֹרם ִים ּמַק ֵמהַק ִזֵּנֱק

אֹוִסיף ּכָ( ְּבֶׁשֹל ִאם הַק ) אַק ְרִּתי, ִמְׁשמַק ֶאת ְבִּתי ֶׁשָעזַק ָחָטאִתי "ָאְמָנם ְּיהּוִדי: הַק ֵהִׁשיב ֵעיֹרם.

ֵּקיָסר?!". הַק ֶׁשֹל ָּסעֹו ֶאתמַק ֵּכב עַק אֲק וַק ְחֹטא ֹלַק

י! ƒֹל ֵמם עֲק ַׁ̆ק מ¿ א, ּמָ ƒא ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

י˙ ƒׁ̆ ֵרא ּב¿ ˙ ַׁ̆ק ָר ּפָ ָבֹל אֲק ה: ָ̃ י ƒב ¿̂
ׁ̆ ָחִד ָבר ִדָ ֵאיֶזה ֶר˙! ּכֶ מֻק ך¿ ּכָ ֹל ּכָ

ּה? ּבָ ֹ̂א מ¿ ƒֹל ָיכֹוֹל י ƒנ אֲק ֵין נ¿ עַק ּומ¿

ים, ƒָפר ס¿ חּו ¿̇ ƒּפ יָמה, ƒִד ָ̃ א: ּמָ ƒא

� ֹמעַק ¿ׁ̆ ƒֹל ים ƒּכ חַק מ¿ נּו ח¿ נַק אֲק

ין ƒָהכ ֹל¿ ֹלך¿ ֵּ̇ ָאז א: ּמָ ƒא

ׁ̆ ָחִד ו¿ ֵין נ¿ עַק מ¿ הּו ֶ ּׁ̆ מַק ֹלנּו

י˙, ƒׁ̆ ֵרא ּב¿ ˙ ַׁ̆ק ָר ּפָ ֹל עַק

.˙ ּבָ ַׁ̆ק ˙ עּוִדַק ס¿ ƒּב ר ֹלֹומַק

י ƒא ֶׁ̆ ֹוָרה ּ̇ ּבַק ה ָׁ̆ ָר ּפָ ֵאין י: ƒר ָׂ̆

ים! ƒׁ̆ ִדּו ƒח ָעֹליָה ֹ̂א מ¿ ƒֹל ר ָׁ̆ ֶאפ¿

אי וַק ֹל¿ הַק ֹזא˙, ָכֹל ּב¿ ָבֹל אֲק

מּו ּי¿ ַ̃ק ¿̇ ƒי ו¿ , יעַק ƒּג יַק ָבר ּכ¿ יחַק ƒׁ̆ ּמָ ֶׁ̆

רֹוָנם כ¿ ƒז ָכֵמינּו חֲק ֵרי ב¿ ƒִד

ה ָׁ̆ ִד חֲק ֹוָרה ּ̇ " ָרָכה: ב¿ ƒֹל

ֹל ֶׁ̆ ֹוָר˙ֹו ּ̇ – א" ֵ̂ ֵ̇ י ƒּ̇ ƒֵמא

יּו ה¿ ƒי ָאז . יחַק ƒׁ̆ ּמָ הַק ֶמֹלך¿

�ע פַק ֶׁ̆ ּב¿ ים ƒּי ƒּ̇ ƒמ אֲק ים ƒׁ̆ ִדּו ƒח

הּוא ָיבֹוא יחַק ƒׁ̆ ּמָ ֶׁ̆ ּכ¿ ָנכֹון, א: ּבָ אַק

סֹוף ֵאין סֹוִדֹו˙ ה ֹלֶ גַק י¿

חֹוֵרי ֵמאֲק ֹוָרה ּ̇ ּבַק ים ƒר ¿ּ̇ ַּ̇ק ס¿ ƒּמ ֶׁ̆

ֹלּו ƒפ אֲק וַק ּיֹו˙ ƒ̇ ָהאֹו ים, ƒֹל ƒּמ הַק

ים, ƒ̂ רֹו ם ֶּ̇ אַק ם ƒא ָבֹל אֲק ים. ƒג ָּ̇ הַק

ֹלנּו ˙ ֵ̇ ֹל ים ƒכֹוֹל י¿ ֹלט ֶהח¿ ּב¿ ם ֶּ̇ אַק

ֹוָרה ּ̇ ֵמהַק ֹעם ט¿ ƒֹל ים ƒח ֹלאֹור¿ ו¿

. יחַק ƒׁ̆ ּמָ הַק ֹל ֶׁ̆ ֶחִד˙ יֻק ּמ¿ הַק ו¿ ה ָׁ̆ ִד חֲק הַק

ָמעּו˙ ¿ׁ̆ ּמַק הַק ן ƒמ יָמה ƒע ט¿ י ƒּכ

ֵרי ב¿ ƒִד ֹל ֶׁ̆ י˙ ƒימ ƒנ ּפ¿ הַק ו¿ ה ָּ̃ מֻק ָהעֲק

ֹלנּו ה ָ̇ ֹל¿ ּגַק ¿̇ ƒה ָבר ּכ¿ ֹוָרה ּ̇ הַק

יִדּו˙. ƒס חֲק הַק ˙ ˙ֹורַק ּב¿

'עֹוֹלֹות' ֶׁשָּלנּו ָּפִנים הַק ָּׁשִרים, ְמאֻק ְּכֶׁשָאנּו ֶּתֱקת. ְמרַק ִהיא ּגּוף' הַק ת 'ְׂשפַק

ְמְצמֹות ִמְצטַק אֹו ֹלְרָוָחה ִנְפָּתחֹות ִים ָהֵעינַק ְנֵטר. ּסַק הַק ִים, ְּׂשָפתַק הַק ְעֹלה, מַק ֵּפי ְּכֹלַק

ּוָבִריא... ֹלָסמּוֱק ֶּנה ִמְׁשּתַק ָהעֹור ע ֶצבַק ּגַקם ֹלִעִּתים ְמאֹוִד. ִבים חֲק ִמְתרַק ְוָהִאיׁשֹוִנים ִחּיּו( ְּבֵעת ְּכמֹו

ְנמּוכֹות. ָּפִנים ְוהַק ְׁשָּפֹלֹות מֻק ִים ָהֵעינַק ָּטה, מַק ֵּפי ְּכֹלַק ֶּטה מֻק ֶּפה הַק צּוִבים, ְּכֶׁשעֲק ֹזאת, ת ּמַק ֹלעֻק

ִים ְּׂשָפתַק ְוהַק ּבֹות ּגַק הַק ְּוצֹות ִמְתּכַק ֹלָמָׁשֹל, ס, עַק ּכַק ת ִּבְׁשעַק ּבֹות... ּגַק ְוהַק ח ֵּמצַק הַק ֶׁשֹל ְפֱקיִדם ֹלתַק ֹלב ִׂשימּו

ֶּׁשהּו. ְּבמַק ֵּכז ֹלִהְתרַק ִּסים ְמנַק ֶׁשר אֲק ּכַק אֹו ִדָאִגים, מֻק ְּכֶׁשָאנּו ֵּמט ִמְתֱקַק ח ֵּמצַק הַק ֱקפּוצֹות.

ְּבָׁשָעה ּגַקם ֶּפה. הַק ּגַקם ּוֹלִעִּתים ֹלְרָוָחה ִנְפָערֹות ִים ָהֵעינַק ּוֶבָהֹלה ִד חַק ּפַק ְּבִרְגֵעי

ֹזאת, ת ּמַק ֹלעֻק ִמְתרֹוְממֹות. ּבֹות ּגַק ְוהַק ִים ָהֵעינַק ִנְפָערֹות ְפָּתִעים מֻק ֶׁשָאנּו

ָנִעים 5א ֵריחַק ֵיׁש ֶׁשר אֲק ּכַק ֱקֹוֶרה ּוָמה ְמֵצם. ֹלִהְצטַק ִים ֹלֵעינַק ִּתְגֹרם ְׁשִדנּות חַק

ִמְתרֹוְממֹות. ָהַאף ִצֵּדי ִמְּׁשֵני ָּזִוּיֹות ְוהַק אֹוטֹוָמִטי, ְּבֹאֶפן ִנְסָּגר ֶּפה הַק ְּסִביָבה? ּבַק

ִים. ְּלָחיַק ּבַק ֹסֶמֱק ּגַקם ּבּוָׁשה, ֹל עַק ָיִעיִדּו ִים ְּׂשָפתַק הַק ְוִהּדּוֱק ְחּתֹוָנה ּתַק הַק ָּׂשָפה הַק ת ְנִׁשיכַק


