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הים עֹל נס

ִּגִדעֹון?! ֵהיָכן ְוָהִעָּקר,

ז מֹוְנּבַק ִעם ִים ִמְּירּוָׁשֹלַק ִּגִדעֹון ם ֶנֱעֹלַק ֵמָאז

ת ְּדִריׁשַק ָּכֹל ֵמֶהם ִהִּגיָעה #א ִין ִדַק עֲק ֵברֹו, חֲק

#א י ְואּוֹלַק ֹלּבֹו.. ֶאת ָאְכֹלה ְּדָאָגה הַק ָׁשֹלֹום.

ֹלֹוא הֲק וַק אי. ּכַק זַק ֶּבן יֹוָחָנן ָּבן ֹלרַק ְחֹּבר ֹלַק ִהְצֹליחּו

ֵהם! ְמצּוִיים ִיְׂשָרֵאֹל ׂשֹוְנֵאי רֹוָמִאים ֵּבין

ֶאת ִׁשְּסעּו ֶהָחֵצר ְּבִדֹלת ְּדִפיֱקֹות

ֶזה ִמי ִּבְפֹליָאה. ֵּקף ִהְזּדַק ְוהּוא ְחְׁשבֹוָתיו, מַק

ְכָׁשו? עַק אֹוִתי ֵּפׂש ְּמחַק הַק

ָׂשֵמחַק ֱקֹוֹל ֵאֹליו ֱקָרא ר!", עַק ׁשַק ֹלנּו ח "ְּפתַק

ב רַק ֶׁשֹל ֱקֹוֹלֹו ֶאת ִזָהה ְעָיה ִויִדַק חּוץ ִמּבַק

ּדֹוֵפֱק ְּכֶׁשִּלּבֹו , ֹלְפֹּתחַק ָרץ הּוא ָהְרִּכינַקס..

ְּיֹלִדים? הַק ִמן ָחִדׁש ֵיׁש ִאם הַק ְּגׁשּות. ְּבִהְתרַק

ֵּמִד ְּמֹלַק הַק ִהְכִריז ּיֹום!", הַק ִני אֲק ְּבׂשֹוָרה "ִאיׁש

ִנְמָצא ְוִכי י חַק ִּגִדעֹון ִּבנ7ְ עֹוִד "ִּכי ְּבָׂשׂשֹון,

ָּבן רַק ֵּבנּו, רַק ִעם ז, מֹוְנּבַק ֵברֹו חֲק ִעם ִד ְּביַקחַק הּוא,

– ֵיֹל8ֵ ֶׁשר אֲק ְּבָכֹל ִעּמֹו ְוהֹוֹל8ֵ אי ּכַק זַק ֶּבן יֹוָחָנן

ְרִּתי ּוִמהַק ְרִאָּיה ֵעִד ִמִּפי ֱקִדם ְעִּתי ָׁשמַק ּכ8ָ

ְּדָאָגה ָהֵסר ֹלְּב7. ֶאת ֵּמחַק ּוֹלׂשַק ֵאֹלי7 ֹלבֹוא

ִּכי ֶׂשי7; עֲק מַק ֶאת ֵּׁשם הַק ָרָצה ִּכי ְעָיה, ְיִדַק ִמִּלְּב7,

יַקֹלְּד7". ֹל עַק ֵּׁשם הַק ר ָׁשמַק

ִמִּפי 8 "ְּתֹברַק ִּדְמעֹוָתיו. ֶאת ִנֵּגב ְעָיה ְיִדַק

ֶּזה. הַק ּיֹום הַק ִני ְחּתַק ִׂשּמַק ִּכי ָהְרִּכינַקס, ב רַק ֶעֹליֹון,

ֵיֹל8ֵ, ֹלָאן ָהִאיׁש ר ָאמַק ֶׁשָּמא ָנא, ֱאֹמר ֱק, רַק

יֹוָחָנן?". ִּבי רַק

ב רַק ֵער ִהְצטַק ֵּפר", ֹלסַק ע ָיִדַק #א "ֹזאת

ִּכי ֵמִבין ִני אֲק ְּדָבָריו ִמּתו8ֹ 8 "אַק ָהְרִּכינַקס,

ָּבן רַק ִּכי ִסֵּפר ֶזה ֵעִד ָּפָניו. מּוָעִדֹות ְבֶנה ֹליַק

ִּכי ְבָטָחה, הַק ֵּקיָסר הַק ִמן ֱקֵּבֹל ְוגַקם ִּבֵּקׁש יֹוָחָנן

ִּנְרֶאה ּכַק ֵּכן, ִאם ָכֶמיָה. חֲק וַק ְבֶנה ְּביַק ע ִיְפּגַק #א

רּוץ ְעָיה, ְיִדַק ְכָׁשו, עַק ָּפָניו. מּוָעִדֹות ֶׁשְּלָׁשם

ִּכי ֹלּה ֶוֱאֹמר ֹלָּבּה, ֶאת ח ּמַק ְוׂשַק ֹלִאְׁשְּת7 ֵּפר ְוסַק

ֵאֹל8ֵ ִני אֲק ז. מֹוְנּבַק ֶׁשֹל ֹלִאּמֹו ּגַקם ְותֹוִדיעַק ֵּתֹל8ֵ

ב ְורַק ִּמִדָרׁש!" הַק ְּבֵבית ֹלי ִּכים ְמחַק ְרִּכי; ֹלִדַק

ְּבֶטֶרם ֹלֵצאת, ּוִמֵהר חֹוָריו אֲק ֹלַק ָּפָנה ָהְרִּכינַקס

ֹל עַק ִּכי ֵּמִעיִד. הַק ָהִאיׁש ֹל עַק ְעָיה ְיִדַק אֹותֹו יַקְחֱקר

ָהְרִּכינַקס, ב רַק ֶׁשֹל ְחֹלָטתֹו הַק ָהְיָתה ֵאיָתָנה ֵּכן

ְעָיה. ְיִדַק ֶאת ָּלז הַק ָהִאיׁש ִיְפֹּגׁש ֹל ֹלבַק ֹלִהָּׁשֵמר

ָהָאב ֶׁשֹל ֱקֹוֹלֹו ֵמָאחֹור ִהִּׂשיגֹו "ֶרגַקע!",

ָּׁשר... ְּמאֻק הַק
יבוא המשך

ֱקָצָרה, ֱקיָרה חֲק ֹלַק יּוֹליּוס ֶאת ֵּכב ְמעַק ָהְרִּכינַקס ב רַק �������	


ִּבי רַק ֶאת ֵּפא ֹלרַק ָּבא #א ֶזה ִאיׁש ּגֹוֵבר. ָׁשִדֹו חֲק ּוְבִסּיּוָמּה

ֹלֹו.. ַאֶחֶרת ָּטָרה מַק ָצִדֹוֱק;

ְוָהָגה ִּכְּסאֹו ֹל עַק ָהָיה ָיׁשּוב ָצִדֹוֱק ִּבי רַק

ּוָפָניו ְוָכחּוׁש ֹל ּדַק ָהָיה הּוא ֱקֹלף. ִּבְמִגּלַקת

ְמִאירֹות. ָהיּו ָּפָניו 8 אַק ְּבִחְורֹוָנן, ָּבֹלטּו

ֹלִמיִדים ּתַק הַק ִהִּתירּו ֹלֶגֶׁשת", ִהְּנֶכם "ְיכֹוֹלים

ֶאת ִּבְזִהירּות ּוָבִדֱקּו ִנְּגׁשּו ְוָהרֹוְפִאים

צּו ִהְתיַקעֲק ְׁשֵאֹלֹות, ֹלּו ָׁשאֲק ָּגִדֹוֹל. הַק ֶהָחָכם

ֱק ְורַק ְעּתֹו, ּדַק ֶאת ִחָּוה ֶאָחִד ָּכֹל ֵּביֵניֶהם.

ֹרֶׁשם ת חַק ּתַק ָנתּון ָהָיה ִין ִדַק ֶׁשעֲק יּוֹליּוס,

ְּבֹתֱקף, ֹלׁשֹונֹו ֶאת ר ָנצַק ְּמִציֱקה, הַק ֱקיָרה חֲק הַק

ֵיין ֶׁשֹל ִטּפֹות ׁשּוב, ִמֶּמָּנה ְפְטפּו ְיטַק ֹל ֹלבַק

ָׂשָרף..

ִּפְתאֹום, ע ִנְׁשמַק ָהְרִּכינַקס ב רַק ֶׁשֹל ֱקֹוֹלֹו

רֹוֵפא ִהּנ7ְ, ׁשֹוֵתֱק ּדּועַק "ּומַק ֹלָאְזנֹו: ֱקרֹוב

ָעֹליו ׁש ֹלטַק ְויּוֹליּוס ּבֹו, ָסנַקט ֵּקיָסר?", הַק

ִמין אֲק ֹלהַק ָהָיה ָיכֹוֹל הּוא#א ְצָחִנּיֹות. רַק ִים ֵעינַק

ִּנְמָצִאים הַק ָכִמים חֲק הַק "ִמָּכֹל ע.. ָהרַק ָּזֹלֹו ֹלמַק

ָׁשִדֹו חֲק ֶאת ְוֱקא ּדַק י ָעֹלַק ֹלעֹוֵרר ְחִּתי ִהְצֹלַק ֹּפה,

ְצמֹו. עַק ֹל עַק ס ָּכעַק ֵאי8?!", ְּיֹלִדים! הַק ִבי אֲק ֶׁשֹל

ֹל עַק ְחֹלָטה ְּבהַק ֵּים ִנְסּתַק ָהרֹוְפִאים ֵּבין ִּדּיּון הַק

ֶׁשְּתִחָּלָתּה ְמאֹוִד, ִד עַק ְזִהיָרה ִּדיֶאָטה

ְּתֵאָנה הַק ִמיץ ֶאת "ִאם ְּתֵאִנים. ת ִּבְמִציצַק

ִיְהֶיה ִנָּתן ָּיאּות, ּכַק ֵּכֹל ֹלעַק ֶהָחָכם יַקְצֹליחַק

ִדיִנים עֲק וַק ִּכים רַק ָכֹלים אֲק ֹלמַק ַאט ַאט ֵּדם ֹלִהְתֱקַק

ִמֵהר ְויּוֹליּוס ָהרֹוְפִאים, ָּפְסֱקּו נֹוָסִפים",

ִמיץ ֱק רַק "ֵּכן, ְּבֱקֹוֹל: ְצִהיר ֹלהַק הּוא ַאף

ְׂשָפָתיו ֶאת 8 ְוָנׁשַק ִנְרֶאה", ּכ8ָ, ר ַאחַק ְּתֵאִנים.

ְצמֹו. ֹלעַק ּי8ֵ ְמחַק ָהְרִּכינַקס ב רַק ֶאת ְּכֶׁשָרָאה

ָהרֹוְפִאים ֶאת ֹלִמיִדים ּתַק הַק ֹלּוּו ם עַק ּפַק הַק

ַאְנֵׁשי ֶאת ָנְטֹלּו ְוֵהם ָּפג ָׁשִדם חֲק ָּכבֹוִד. ְּבֶיֶתר

ָּבֶהם ָּיִמים ּבַק ָיֹלינּו, ָּבּה ִּדיָרה ֹלַק ת חַק ִּמְׁשֹלַק הַק

ִּבי רַק ֶאת ֵּפא ֹלרַק ּלֹוָתם ּכַק ִד עַק ִים, ִּבירּוָׁשֹלַק ִיְׁשהּו

ָצִדֹוֱק.

ְוִהִּביט ּׁשֹוֵמָמה הַק ָּגִרָּיתֹו ְּבנַק ב ָיׁשַק ְעָיה ְיִדַק

ֵעִצים נֹוְתרּו #א ט ִּכְמעַק ִּנית. ֱקִדֹורַק ְסִביבֹו

ֹאֶכֹל, ֶׁשֵאין ט ְוִכְמעַק בֹוִדה עֲק ֵאין ִים. ִּבירּוָׁשֹלַק

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ְּכָבר ֹלָאחֹור ְּסִפיָרה "הַק

ֶאת ִּתְפְּתחּו ִהְתִחיֹלה,

ְׁשמֹוֶנה, ע, ֵּתׁשַק ֶעֶׂשר, ְצְנִחים: ּמַק הַק

ֹל עַק ְונֹוְפֹלים ִּגיִעים מַק ֵּתֶכף ע... ֶׁשבַק

ֱקֹוִדר ְּבֱקֹוֹל ְיהּוִדה ֹלנּו ר ָאמַק ָהִרְצָּפה...",

ְפָסֱקה. הַק הַק ִסּיּום את ֹלֱקרַק

ְוהּוא ֵּון, ִמְתּכַק ְיהּוִדה ֹלָמה ֹלָהִבין ִנִּסינּו

ֹחִדׁש ֹלתו8ֹ "ֹלּפֹוֹל ְצמֹו: עַק ֶאת ִהְסִּביר ִמָּיִד

ִּתְׁשֵרי ֹחִדׁש ָּכֹל ֵרי ַאחֲק ָהַאְפרּוִרי, ֶחְׁשָון

ֶׁשֹל ְרָּגָׁשה הַק ָּפׁשּוט ֶזה , ָּׂשֵמחַק ְוהַק ְּמיֻקָחִד הַק

ְּכמֹו ָעצּום. ּה ִמֹּגבַק ע ְרֱקַק ּקַק הַק ֹל עַק ְנִחיָתה

ָנִנים ָּבעֲק ֶׁשּלֹו ָהֹראׁש ֶאָחִד ע ֶׁשֶרגַק ְנָחן צַק

ֹל עַק ֹלֵּגֹל ִמְתּגַק הּוא ּקֹות ּדַק ָּמה ּכַק ֵרי ְוַאחֲק

ְחנּו נַק אֲק ֹחִדׁש ֹלֵאיֶזה ְחְׁשבּו ּתַק ִדָמה. ָהאֲק

ּדֹוִמים ָּיִמים הַק ָּכֹל ֶׁשּבֹו ֹחִדׁש ִנְכָנִסים,

ֶּגֶׁשם"... ֶׁשֹל ִטּפֹות ְּכמֹו ֵּׁשִני ֹלַק ֶאָחִד

ְיהּוִדה, ֶׁשֹל ָּבֶעֶצב ּכֻקָּלנּו ֱקנּו ִנִדּבַק ט ִּכְמעַק

ע ְוָׁשמַק ִּכָּתה ֹלַק ִנְכנַקס ְּבִדּיּוֱק ּמֹוֶרה ֶׁשהַק ֶאָּלא

ְּדָבִרים. הַק ֶאת

ר ָאמַק הּוא ְיֱקִרים", ֹלִמיִדים ּתַק "ֹלֶהֶפ8,

ְצֵנחַק 'מַק ֹלנּו ֱקּבַק ְוֱקא ּדַק ִּגים חַק הַק "ְּבֹחִדׁש ֹלנּו.

ֶׁשְּיכֹוֹלים ָּלם, סֻק אֹו ִים ְּכָנפַק ְּכמֹו ָהפּו8',

ָּכֹל ְעֹלה. ֹלֹלמַק ָּטה ִמְּלמַק אֹוָתנּו ֹלָהִרים

ֹלָהִרים ְיכֹוֹלֹות ִּׂשְמָחה, הַק ָּכֹל ְּתִפּלֹות, הַק

זֹו ֶׁשָּלנּו. ָה'ְרִגיֹלים' ָּיִמים הַק ֶאת ָּגבֹוּהַק

ִּיים חַק ְזִרים ֹלהַק – ִּתְׁשֵרי ֹחִדׁש ֶׁשֹל ָּטָרה ּמַק הַק

ֶהֳחִדִׁשים. ְׁשַאר ֹלתו8ֹ

ֵּכז ִנְתרַק ִאם ָּבנּו, ֱק רַק ָּתֹלּוי ֶזה ְכָׁשו "עַק

ֶחְׁשָון, ּתו8ֹ ֶאֹל ִּתְׁשֵרי, ֵמֹחִדׁש ִאָּתנּו ח ְוִנּקַק

ְיכֹוֹלה ִהיא ָּנה, ֱקטַק ת ַאחַק טֹוָבה ְחֹלָטה הַק

ִּׁשְגָרה הַק ְיֵמי ֹלָכֹל ַאֵחר ם עַק טַק ֹלֵתת

ֶׁשְּלָפֵנינּו".

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

ט עַק מ¿ עֹוִד ח טַק ּבֶ ָאז
ּכֹו! עַק ֹל מַק נ¿ ƒֹל יעַק ƒּג נַק

ָעָרה. ּס¿ הַק ָפה ָחֹל¿ ם, ֵ ּׁ̆ הַק רּוך¿ ּבָ
� ָרגּועַק ך¿ ּכָ ֹל ּכָ ֶאה ר¿ ƒנ ם ּיָ הַק

, ׁ̆ ִֹ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¿

ים. ƒ̂ ֵע מּוָסה עֲק ה ּנָ טַק ¿̃ א ָ ּׂ̆ מַק ˙ ינַק ƒפ ס¿ ƒּב ָבנֹון, ֹל¿ ƒמ ֹלָגה פ¿ הַק ע, ּסָ ּמַק הַק ֹל ֶׁ̆
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ּסּוָפה הַק ֶׁ̆ ָך ֹל¿ יעַק ƒמֹוִד ˜ רַק י ƒנ אֲק
אֹוִד מ¿ נּו ָ̇ אֹו ה ָ̃ י ƒח ר¿ ƒה
נּו. ֹלָ ֶׁ̆ ֹלָגה פ¿ הַק הַק יב ƒ̇ ּנ¿ ƒמ

ֵרב ָ̃ ¿̇ ƒה ֹל¿ ן מַק ז¿ ח ַּ̃ק ƒי
ינּו. ƒָהי ּבֹו ֶׁ̆ ˜ֹום ּמָ ֹלַק ָזָרה חֲק

ה ָּ̇ אַק ן מַק ז¿ ה ּמָ ּכַק ֹוך¿ ּ̇
ּכֹו? עַק ֹל¿ יעַק ƒּג ּנַק ֶׁ̆ ב ֵׁ̆ חֹו

ֹלֹא ָבר ּכ¿ זֹו ים. ƒָימ ה ּמָ ּכַק
ם ƒי יֹומַק אֹו יֹום ֹל ֶׁ̆ יָעה ƒס נ¿
. ׁ̆ ֵמֹרא נּו ב¿ ַׁ̆ק ָח ֶׁ̆ מֹו ּכ¿

ים ƒנ ּפָ ּסַק הַק ים, ƒ̃ חֹו ר¿ נּו ח¿ נַק אֲק
ו ָׁ̆ כ¿ עַק ים ƒמ ִד¿ ַ̃ק ¿̇ ƒמ נּו ח¿ נַק אֲק ים. ƒֵיפ עֲק

י. ƒּט ƒא ב ֶ̂ ֶ̃ ּב¿

ָאג? ִד¿ מֻק ה ָּ̇ אַק ה ֹלּמָ א, ּבָ אַק
ָעָרה ּס¿ הַק ָפה ָחֹל¿ ה ּנֵ ƒה
יעַק ƒּג נַק ים ƒָימ ה ּמָ ּכַק עֹוִד ּוב¿

ָרֵאֹל. ¿ׂ̆ ƒי ıֶאֶר ֹל¿

השבת כניסת

השבת צאת

ן ּבֵ הַק ֹל ֶׁ̆ י˙ ƒר ּב¿ ֹלַק
מּוֵאֹל! ¿ׁ̆ ִדֹוִד ֹל ֶׁ̆

ם?! ֵׁ̆ ֹלֹו אּו ר¿ ¿̃ ƒי
? ֹנחַק ֹל ֶׁ̆ ן ּבֵ ֹלַק מֹו ּכ¿

ים? ƒכ הֹוֹל¿ ָאן ֹל¿

ּוָבא. יעַק ƒּג מַק ּכֹו˙ ּסֻק הַק ג חַק ָבֹל אֲק ן� ּכֵ
ג ּגֹ ח¿ ֹלַק ה ּכֶ ז¿ ƒנ ָבר ּכ¿ ֶׁ̆ י ƒּ̇ ב¿ ַׁ̆ק ָח י ƒנ אֲק
ָמה ו, ָׁ̆ כ¿ עַק ו¿ ם. ƒי ֹלַק ָׁ̆ ירּו ƒּב ג חַק הַק ֶא˙

ה? ּכָ סֻק ֹלֹא ֹל¿ אן ּכָ ה ֶׂ̆ עֲק נַק

ָוה ¿̂ ƒּמ הַק ֶא˙ ם ּיֵ ַ̃ק נ¿ ֹלֹא ם ƒא הַק
ה? ּכָ ּסֻק ּבַק ָבֵרך¿ ּוֹל¿ ֶב˙ ֶׁ̆ ֹל ּוָבה, ׁ̆ חֲק הַק

ָאֵרחַק ּמ¿ ֵמהַק נּו ֹל¿ ּבַק ƒ ּ̃ ֶׁ̆ ָפחֹו˙, ֹל¿ טֹוב
ים. ƒינ ƒּמ הַק ˙ עַק ּבַק ר¿ אַק ֶא˙ יב ƒִד ּנָ הַק

ֹליֶהם. עֲק ָבֵרך¿ ֹל¿ ֹל נּוכַק

ֹלֹו? ים ƒא ˜ֹור¿ ֵאיך¿ ו¿

ֹלֹו. ים ƒא ˜ֹור¿ ֹלֹא ן ƒי ִדַק עֲק
ם. ֵׁ̆ ֹלֹו אּו ר¿ ¿̃ ƒי י˙ ƒר ּב¿ ּבַק

ֶזה. ֹל עַק ם ֵ ּׁ̆ הַק רּוך¿ ּבָ ָנכֹון.
ה? ּכָ סֻק ֹל עַק ֶיה ה¿ ƒי ָמה ָבֹל אֲק

יֹון! ע¿ רַק י ƒֹל ׁ̆ ֵי
ן!! ּיָ ֻ̂ק מ¿ ׁ̆ ּמָ מַק רֹון ¿̇ ƒּפ
ֹל עַק ינּו ƒָעֹל ם ָ̇ ס¿ ֹלֹא
יֹלה ƒּמֹוב הַק יָנה ƒפ ס¿

ים! ƒ̂ ֵע



ִּצּפֹור הַק ֶאת ח ּלַק ְיׁשַק וַק

ּבּוֹל ּמַק ֵמהַק ֱקיָנן

ּבּוֹל מַק אֹו ֶּגֶׁשם

ֹלְרִמיָזתֹו. ֶהְסֵּבר ֵמָאִחיו ֱאֹליֶמֹל8ֶ

ְוִסֵּמן זּוָׁשא ִּבי רַק ֹלֹו ר ָאמַק ָּתִבין", "ִמָּיִד

ֹליֶהם. אֲק ֹלִהְתֱקֵרב ֹלָעִני

ֹל עַק ֶהָעִני ֶאת ְחֱקר ֹלַק זּוָׁשא ִּבי רַק ֵהֵחֹל

ִּבי רַק ִד ֹלמַק ְּתׁשּובֹוָתיו ִמּתו8ֹ ָברֹו. עֲק

ְנָּדֱק ּפֻק ֹל עַק ּבַק ְּבאֹותֹו ָּבר ְמִדֻק ִּכי ֱאֹליֶמֹל8ֶ

ֶׁשִּׁשֵּלחַק ִמּׁשּום זּוָׁשא ִּבי רַק ֶאת ֶׁשִהָּכה

ָעֹלה "ָמה ִּצּפֹוִרים. הַק ֶאת ָחְפִׁשי ֹלַק

ָּצְב7 ֹלמַק ְעָּת ִהּגַק ִד ְוֵכיצַק ְנָּדֱק7 ּפֻק ֹל ְּבגֹורַק

זּוָׁשא ִּבי רַק ְנֵין ִהְתעַק ּנֹוְכִחי?", הַק

ְּבָאְזֵני ּגֹוֹלֹל ֶהָעִני ֵּכָנה. ְּתפּות ְּבִהְׁשּתַק

ְּתֹלאֹוָתיו ֶּסֶכת מַק ֶאת ִים ְּׁשנַק הַק

זּוָׁשא#א ִּבי רַק ּוְרכּוׁשֹו. ְסּפֹו ּכַק ָּכֹל ן ֹלָאְבּדַק ֶׁשהֹוִביֹלה

ֶּבָעָבר, ִנְפְּגׁשּו ְּכָבר ִּכי ְּבֶרֶמז, ִפּלּו אֲק ֹלִאיׁש, ִהְזִּכיר

ִּמְפָּגׁש... הַק ְנִסּבֹות ֶאת ָּמה ָּמה-ְוכַק ת-ּכַק ֹל-ַאחַק עַק

ָּכֹל הֹוִציא ָהַאִחים ֵּבין ֱקָצָרה צּות ִהְתָיעֲק ר ֹלַאחַק

ִּבְׁשֵני ְּבִכיסֹו. ֶׁשָהָיה ֶּכֶסף הַק ְצרֹור ֶאת ְוֶאָחִד ֶאָחִד

ָּטֹלים, #א-ְמבֻק ֶּכֶסף ְסכּוֵמי ְּברּו ִהְצטַק ְּצרֹורֹות הַק

ְפָּתע ּמֻק הַק ֹלָעִני ֶהֱעִניֱקּו ֵהם ְצִדֱקה. ֹלֵׁשם ֶׁשֶּנֶאְספּו

ֶּכֶסף. הַק ָּכֹל ֶאת

ִּבְתִהִּלים אֹוֵמר ִיְׂשָרֵאֹל ְזִמירֹות ְנִעים "ָּדִוִד

ֹלָעִני זּוָׁשא ִּבי רַק ָּפָנה ָׂשיו'", עֲק מַק ָּכֹל ֹל עַק ָמיו חֲק 'ְורַק

ָּכֹל ֹל עַק ֵחם ּוְמרַק ָחס ָּקִדֹוׁש-ָּברּו8-הּוא "הַק ם. ְּבֹנעַק

ֹלֹו ֹלִהָּדמֹות ֵּוינּו ִנְצטַק ָאנּו ַאף ּוְבִרָּיה. ְּבִרָּיה

ת ּוְבֶעְזרַק ֶּזה הַק ֶּכֶסף הַק ֶאת ח ֱקַק ִּבִדָרָכיו. ְוֹלֹלֶכת

ֵּקם ּוֹלׁשַק ְגֹלי7 רַק ֹל עַק ֵמָחִדׁש ֹלִהְתיַקֵּצב ְצֹליחַק ּתַק ֵּׁשם הַק

ְרָנָסְת7". ּפַק ֶאת

ְּכָבר ְּכמֹוָתן רֹונֹות, ָהַאחֲק ִּמִּלים ֶׁשהַק ֶאְפָׁשר

ֹל עַק ּבַק ֶׁשֹל ִזְכרֹונֹו ֵמיְתֵרי ֹל עַק ִנְּגנּו ם, עַק ּפַק ע ָׁשמַק

ְּכֶׁשֵעיָניו ֶׁשIא. ְוֶאְפָׁשר ִמְּנָכָסיו, ִד ֶׁשָּירַק ְנָּדֱק, ּפֻק הַק

ּוְבָרָכה ח ֶׁשבַק ִּדְבֵרי ְרִעיף מַק ּוִפיו ּתֹוִדה ִּביעֹות מַק

ָיָצא ֱאֹליֶמֹל8ֶ, ִּבי ְורַק זּוָׁשא ִּבי רַק ֶׁשֹל ָראֵׁשיֶהם ֹל עַק

. ֶׁשהֹוִפיעַק ת ּמַק ִּכֹלעֻק ם ְוֶנֱעֹלַק ִית ּבַק הַק ִמן ֶהָעִני

זּוָׁשא ִּבי רַק ִּדיֱק ּצַק הַק ע ִנֱקֹלַק ְּסעֹוָתיו ִמּמַק ְּבֶאָחִד

ָּכֹל ָהיּו ָׁשָעה ְּבאֹוָתּה ֱק-ְּדָרִכים. ְנּדַק ֹלפֻק ֵמַאִניּפֹוֹלי

ִּבים רַק ָׁשבּועֹות ֶׁשְּבֶמֶׁש8 ֹליהּוִדי ְנתּוִנים ָיָניו עֲק מַק

ָּגִדֹוֹל ְסִּפי ּכַק חֹוב ֹל ִּבְגֹלַק ר, ֹּסהַק ְּבֵבית-הַק ָנֵמֱק

ִׁשְּוָעה ָהָאִסיר ת חַק ִמְׁשּפַק . ֹלְפֹרעַק ָּׁשה ֶׁשִהְתֱקַק

ִּבי ֹלרַק ָּדָבר הַק ע ְּכֶׁשּנֹוִדַק ֹלּה. מֹוִׁשיעַק ְוֵאין ֹלֶעְזָרה

ֶׁשָּיִביא ֶּכֶסף הַק ֹלִגּיּוס ְׁשהּות ֹל#א ם ִנְרּתַק זּוָׁשא

ְחּתֹו ּוִמְׁשּפַק ָסרֹו אֲק ִמּמַק ְּיהּוִדי הַק ֹלִׁשְחרּור

ִמְּמצּוֱקָתּה.

ָּפיו, ְרעַק ְּבׂשַק ָׁשֱקּועַק ֹלּבֹו, ֶאת ְוסֹוֵעִד יֹוֵׁשב ְּבעֹוִדֹו

ְוָחִנִּיים צַק ִצּיּוץ ֱקֹוֹלֹות זּוָׁשא ִּבי רַק ֶׁשֹל ָאְזָניו ֱקֹלטּו

ְוָהֹלַק8 ִמְּמֱקֹומֹו ֱקם ִנְמָרץ. ִים ְּכָנפַק ְוִׁשֱקׁשּוֱק

ֶׁשּבֹו ֱקָטן, ְּכֹלּוב ִנְגֹלה ֹלֵעיָניו ּקֹוֹלֹות. הַק ְּבִעֱקבֹות

ְּדרֹור. ִצּפֹוֵרי ָּמה ּכַק ִד ֹלצַק ִד ִמּצַק ִהְתעֹוְפפּו

ֶׁשֹל ָמעֹוף ֶזה ֵאין ִּכי ָהָיה ר ִנּכַק ִּצּפֹוִרים הַק ִמְּמעֹוף

ֹלֵהָחֹלץ נֹוָאִׁשים ִנְסיֹונֹות ֶאָּלא , ׁשּועַק עֲק ְוׁשַק ֶחִדָוה

ֹל עַק זּוָׁשא ִּבי רַק ֶׁשֹל ָמיו חֲק רַק ִנְכְמרּו ְּכֹלּוב. הַק ִמּתו8ֹ

ֹחֶפׁש הַק ֶאת ֵמֶהן ָׁשֹלֹלה ָאִדם ֶׁשּיַקִד ִּצּפֹוִרים, הַק

ְצִפיפּות ִּבְתָנֵאי ִּיים חַק ֹליֶהן עֲק ְוָגְזָרה ֶּמְרָחב ְוהַק

ַאְכָזִרִּיים.

ת ִמְצוַק ֹלֵׁשם ֹלִעיר ֵמִעיר י ְגֹלַק רַק ֶאת ָאֹנִכי ֵּתת "ְמכַק

ִּבי רַק ֶׁשֹל ְּבֹראׁשֹו ְחָׁשָבה מַק ָחֹלָפה ִּפִדיֹון-ְׁשבּוִיים",

ְּדרֹור ִצּפֹוֵרי י, ֵעינַק מּוֹל ָּמׁש מַק ָּכאן, "ְוִהֵּנה זּוָׁשא,

ָעֹלינּו ָאְסָרה ּתֹוָרה ֶׁשהַק ְּבָׁשָעה ֹזאת ְוָכֹל ְׁשבּויֹות...

ֵמעֹוְבִדי ֹלֶאָחִד זּוָׁשא ִּבי רַק ִנּגַקׁש ִּיים". ֹלי-חַק עֲק ּבַק ֵער ֹלצַק

ָעזַקב ּפּוְנָּדֱק הַק ֹל עַק "ּבַק ִית. ּבַק ֹל-הַק עַק ּבַק ֹל עַק ְוָׁשַאֹל ְנָּדֱק ּפֻק הַק

ִחיָזתֹו אֲק ֶאת ִהֵּדֱק ת ָהַאחַק ְּבָיִדֹו ְנָּדֱק. ּפֻק הַק ֹל עַק ּבַק

ּבֹו ם ָהֹלַק ְּׁשִנָּיה הַק ּוְבָיִדֹו זּוָׁשא ִּבי רַק ֶׁשֹל ְּבִבְגּדֹו

ֶאת זּוָׁשא ִּבי רַק ב ָעזַק ְוָחבּוֹל ָעצּוב ְּבֶאְגרֹוָפיו.

ִּליָנה הַק ְּדֵמי ֶאת ִׁשֵּלם ְּבֶטֶרם #א ְנָּדֱק, ּפֻק הַק

רּוחֹות. ְוָהאֲק

ֶׁשר אֲק ּכַק ֱק רַק ם ְׁשֹלַק הֻק זּוָׁשא ִּבי רַק ֶׁשֹל ָּסעֹו מַק

ֹלְפֹרעַק ְּכִדי ׁש ֶׁשִּנִדרַק ְּסכּום הַק ְמֹלֹוא ְּבָיִדֹו ֵּבר ִהְצטַק

ִמִּכֹלאֹו. ְוֹלְפּדֹותֹו ְמֹלֹל ָהאֻק ָהָאִסיר ֶׁשֹל חֹובֹו ֶאת

ָאִחיו, ֶאת זּוָׁשא ִּבי רַק ָּפגַקׁש ִמֵּכן ר ֹלַאחַק ֱקָצר ן ְזמַק

ֶאת ֹלֶזה ֶזה ִסְּפרּו ִים ְּׁשנַק ְוהַק ֱאֹליֶמֹל8ֶ, ִּבי רַק

ֵּבין ִהְתָראּו. #א ֶׁשָּבּה ְּתֱקּוָפה ּבַק ֱקֹורֹוֵתיֶהם

ִּצּפֹוִרים הַק ֹל עַק ֹלָאִחיו זּוָׁשא ִּבי רַק ִסֵּפר ְּׁשָאר הַק

ֶזה ֹל ִּבְגֹלַק ג ֶׁשָּספַק ּכֹות ּמַק הַק ֹל ְועַק ְנָּדֱק ּפֻק ּבַק ֶׁשִּׁשְחֵרר

ֹלְסֹּפג ָאִדם זֹוֶכה יֹום ְּבָכֹל "#א ְנָּדֱק. ּפֻק הַק ֹל עַק ִמּבַק

ֱאֹליֶמֹל8ֶ ִּבי רַק ֵהִגיב ִּיים", ֹלי-חַק עֲק ּבַק ן עַק ֹלמַק ּכֹות מַק

ְּבִחּיּו8.

ִּבי ְורַק זּוָׁשא ִּבי רַק ֵהֵסּבּו ֶאָחִד יֹום ָׁשִנים. ָחֹלפּו

ֶאת נֹוְטֹלים ְּבעֹוִדם ֶּתֶפת. ְמׁשֻק ֹלְסעּוִדה ֱאֹליֶמֹל8ֶ

ְּבֹלֹוֵיי-ְסָחבֹות. ֹלבּוׁש ָעִני ח ֶּפתַק ּבַק הֹוִפיעַק ְיִדיֶהם

ֶהָעִני. ֹלֵעֶבר ִּביט ֹלהַק ֹלָאִחיו זּוָׁשא ִּבי רַק ז ָרמַק

ִּבי רַק ִּבֵּקׁש ִמֶּמָּנה, מּו ְוָטעֲק ת ּפַק הַק ֹל עַק ֶׁשֵּבְרכּו ר ֹלַאחַק

ּוָבָנה ִד ָעמַק ָּתִמים, הַק ִּדיֱק ּצַק הַק , ֹנחַק

#א הּוא ִּדיָרה. אַק ֵּתָבה ּדֹו ֹלבַק

ּגַקם#א ֵמִאיׁש, ֶעְזָרה ֵּבֹל ֹלֱקַק ִהְסִּכים

ֱקָׁשנּות ְּבעַק ּדֹו, ֹלבַק הּוא ִמָּבָניו.

ֵּתָבה הַק ָּכֹל ֶאת ָּבָנה ְסֶּבֶרת, מֻק ִּבֹלִּתי

ְּגִדֹוֹלים. ֹּגֶפר ֵצי ֵמעֲק

ֹבר עֲק ֹלַק ֹלנּו ּגַק ִהְתרַק ְּכָבר ְחנּו נַק אֲק

עֹוֶׂשה?", ָּתה אַק ָמה , "ֹנחַק ְוֹלְׁשאֹוֹל:

ֵּתָבה. "ּבֹוֶנה ֵמִׁשיב: ָהָיה ְוהּוא

ֹל עַק ּבּוֹל מַק ֹלָהִביא עֹוֵמִד ֱא#ֱקים

ָהָאֶרץ!"...

ְמִׁשיִכים ּומַק ֱקים צֹוחֲק ָהִיינּו ְוָאז

ְרֵּכנּו. ְּבִדַק ָהֹלָאה

צֹוִדֱק?", ֹזאת ְּבָכֹל הּוא י "אּוֹלַק

ְבנּו ְּכֶׁשָּיׁשַק ִעיָרִד, ֶאָחִד יֹום ֹלי ר ָאמַק

ִיֱקֶרה "ָמה ִּמְסָּבָאה. ּבַק ִין יַק ְוָׁשִתינּו

ּבּוֹל?". מַק ָיבֹוא ִאם

ֵּתָבה הַק ּבּוֹל, מַק ָיבֹוא ִאם "ּגַקם

ִּדיֱק ּצַק ֹלַק ֹזר עֲק ּתַק #א ּזֹו הַק ְמֹלֹלה ָהאֻק

ְחנּו נַק "אֲק ֹלֹו. ְבִּתי ֵהׁשַק ֶּזה", הַק ָּתִמים הַק

– ֹלנּו ֶׁשִּיֱקֶרה ָמה אֹוָתּה! ִנְׁשֹּבר

ֹלֹו". ּגַקם ִיֱקֶרה

ֵהֵחֹל ָּכֵבִד ְוֶגֶׁשם ּיֹום, הַק ְיִהי וַק

ְחנּו ֹלֱקַק – ִראׁשֹון ָּדָבר ֹלֶרִדת.

ֵּתָבה הַק ֶאת ֹלְׁשֹּבר ְצנּו ְורַק ְרִזִּנים ּגַק

... ֹנחַק ֶׁשֹל

ִּבים ּדֻק ֶּפֹלא, הַק ְרֵּבה ֹלמַק 8 אַק

ֶאת ִהִּקיפּו ֵאיְמָתִנִּיים ָריֹות אֲק וַק

ֹלִהְתֱקֵרב! ֹלִאיׁש ָנְתנּו ְו#א ֵּתָבה הַק

ְוִאּלּו ִּבְפִנים ָהיּו ְחּתֹו ּוִמְׁשּפַק ֹנחַק

חּוץ... ּבַק – ְחנּו נַק אֲק

ֹלֶרִדת, ֵהֵחֹל ּבּוֹל ּמַק ְּכֶׁשהַק ָּכֵעת,

בּוֵרנּו. עֲק י ִמּדַק ָחר ְמאֻק ְּכָבר ָהָיה

ֶׁשֹל ְּבֱקֹוֹלֹו ֹלְׁשֹמעַק ְצִריִכים ָהִיינּו

ן! ְּזמַק ּבַק ִּבְתׁשּוָבה ְחֹזר ְוֹלַק ֹנחַק

ֹלֹו ֵהִׁשיב ָמָחר", ֱק רַק ְויַקְחֹזר ָהִעיר ֶאת

ָהעֹוֵבִד.

זּוָׁשא ִּבי רַק ָׁשב ּוִדָבִרים ֹאֶמר ְּבֹלי

ְוָיָצא ָיִדיו ִּבְׁשֵּתי ָחזֹו אֲק ְּכֹלּוב, הַק ֶאֹל

ִויר ָּבאֲק ָׁשם, ְנָּדֱק. ּפֻק ֹלַק ִמחּוץ ֶאֹל ִעּמֹו

ְּכֹלּוב הַק ר עַק ׁשַק ֶאת ֵהִסיט , ָּפתּוחַק הַק

ִּצּפֹוִרים הַק ֶאת ֹלְרָוָחה ְוִׁשְחֵרר

ְּכֹלּואֹות. הַק

ִּבי רַק ֶׁשֹל ֹראׁשֹו ֹל ֵמעַק ָחגּו ִּצּפֹוִרים הַק

ִּבְּקׁשּו ָמָׁשֹל ְׁשִנּיֹות, ָּמה ּכַק זּוָׁשא

ִמֵּכן ר ּוֹלַאחַק ֹלֵמיִטיָבן, ֹלהֹוִדֹות

ִחּיּו8 ֵעֶבר. ֹלָכֹל ְוָנפֹוצּו ִים ְּכָנפַק ָּפְרׂשּו

זּוָׁשא, ִּבי רַק ֶׁשֹל ְׂשָפָתיו ֹל עַק ֵּׁשט ִהְתּפַק ֹעֶנג ֶׁשֹל

ְּכֹלּוב הַק ֶאת ָּנכֹון. הַק ָּדָבר הַק ֶאת ָעָׂשה ִּכי ֶׁשֶהֱאִמין

ֹלְמֱקֹומֹו. ֶהְחִזיר ָהֵריֱק

ָׁשב ְרּכֹו, ֹלִדַק זּוָׁשא ִּבי רַק ִהְמִׁשי8 ְּבֶטֶרם ֹלָמֳחָרת,

ָהֵריֱק ְּכֹלּוב ּבַק ִהְבִחין ְמֵהָרה ִד עַק ְנָּדֱק. ּפֻק הַק ֹל עַק ּבַק

ֶׁשֹל ָיִדֹו ִּכי ֶהֱעֹלה ֱקָצר ֵּברּור ֹלְרָוָחה. ָּפתּוחַק הַק

ם עַק ִמּזַק רֹוֵתחַק ֹל. עַק ּמַק ּבַק ָהְיָתה ָהַאֹלמֹוִני ָהאֹוֵרחַק

ִּבְגּדֹו. ׁש ְּבִדַק ְּבגַקּסּות ָחזֹו אֲק וַק זּוָׁשא ִּבי רַק ֶאֹל ִנּגַקׁש

ֵּים. ְמאַק ְּבטֹון ֱק ָצעַק ֶזה?!", ֶאת ָעִׂשיָת "ֹלָּמה

ע רַק ֶׂשה עֲק ְּבמַק ֹלִהָּזֵכר ָּׁשה ִהְתֱקַק זּוָׁשא ִּבי רַק

ָּכֵעת. ֹלָהֵגן ִנִדָרׁש הּוא ְוֶׁשָעֹליו ֶׁשָעָׂשה

ֹל7 ן ָנתַק "ִמי ְנָּדֱק. ּפֻק הַק ֹל עַק ּבַק ח ָצוַק ִּצּפֹוִרים!", "הַק

י ְּבמֹו-ָיִדַק ִדִּתי ֶׁשּצַק ִּצּפֹוִרים ּבַק ָיִד ֹלְׁש#חַק ְרׁשּות

ֹלָכאן?!". ְוֵהֵבאִתי

ְּבר8ֹ זּוָׁשא ִּבי רַק ִחּי8ֵ Iא-ָנִעים הַק ָּצב ּמַק הַק ֹל-ַאף עַק

ִיְׂשָרֵאֹל, ְזִמירֹות ְנִעים ֶּמֹל8ֶ, הַק "ָּדִוִד ָהִאיׁש. ֶאֹל

ָׂשיו'. עֲק מַק ָּכֹל ֹל עַק ָמיו חֲק 'ְורַק ִּבְתִהִּלים: אֹוֵמר

ְּבִרָּיה ָּכֹל ֹל עַק ֵחם ּוְמרַק ָחס ָּקִדֹוׁש-ָּברּו8-הּוא הַק

ֹלתו8ֹ ְכְנָסה ֶׁשהֻק ֹלּוָבה עֲק ִצּפֹור ֹל עַק ּגַקם ּוְבִרָּיה,

ר. ָאמַק ְּבֵני-ָאִדם", ְעֵׁשעַק ֹלׁשַק ְּכִדי ֱקָטן ְּכֹלּוב

ֶׁשֹל ְבֹלנּותֹו סַק ָּכֹליֹל ָּפֱקָעה ֶׁשּבֹו ָהֶרגַקע ָהָיה ֶזה

ָּזן חַק הַק ֶאת ְפֱקיִדֹו ִמּתַק ִביר עֲק ֹלהַק ֶהְחֹליטּו ְנֱקפּוְרט ִּבְפרַק ָּגִדֹוֹל הַק ְּכֶנֶסת ֵּבית-הַק ָּבֵאי ּגַק

ְּבִמְצוֹות. ֹלֵזֹל ּוְמזַק ת עַק ֹל-ּדַק ֱקַק ָהִאיׁש ִּכי ֶׁשִהְתָּבֵרר ר ֹלַאחַק ָהָראִׁשי,

ָּדָחתֹו. הַק ֶאת ֹלְמֹנעַק ְּכִדי ֶׁשִּיְתָעֵרב ּוִבֵּקׁש ִּביׁש, ַאְבָרָהם-אַק ִּבי רַק ָהִעיר, ב רַק ֶאֹל ָּזן חַק הַק ָּבא

ִד עַק ֵּבנּו רַק "ִיְרֶאה-ָנא ר: ָאמַק ְוַאף ָּגמּור ִּדיֱק ְּכצַק ְצמֹו עַק ֶאת ִּציג ּוֹלהַק ֵּמם ֹלִהּתַק ִנָּסה ָּזן חַק הַק

8 אַק ֶצֶרת, ִּבְׁשִמיִני-עֲק ֵּתָבה הַק ֹלְפֵני ְרִּתי ָעבַק ֶׁשר אֲק ּכַק ָּמֱקֹום. הַק ֹלְפֵני ְּתִפָּלִתי ֶּבֹלת ִמְתֱקַק ָּמה ּכַק

ָאְרָצה". 8 ִנּתַק ז עַק ּוָמָטר ִים ָּׁשמַק הַק ְּדרּו ִהְתֱקַק ִמָּיִד 'ֶּגֶׁשם', ת ִּבְתִפּלַק ְחִּתי ָּפתַק

ָנִׁשים ֶׁשאֲק ֹל7 ָיִדּועַק "ֹלֱהֵוי ר: ְוָאמַק ִחּי8ֵ ְּכָברֹו, ָּזן חַק הַק ֶׁשֹל ּתֹוכֹו ֵאין ִּכי ֵהיֵטב ע ֶׁשָּיִדַק ב, ָהרַק

ָּמׁש"... מַק ֶׁשֹל ּבּוֹל מַק ֶאָּלא ִד ִּבֹלבַק ֶּגֶׁשם ֹלעֹוֹלם#א ם עַק ּפַק הֹוִריִדּו ָּכמו7ֹ

ם, ֹלָ כֻק ֹל¿ טֹוב ׁ̆ ֹחִד י: ƒר ָׂ̆

ה ּפֶ ַ̂ק מ¿ ֹלא פ¿ ƒנ ׁ̆ ֹחִד ֵאיֶזה

ָון ¿ׁ̆ ֶח ׁ̆ ֹחִד מֹו ּכ¿ ֵאין ֹלנּו!

י! ƒיג ƒג חֲק הַק ו¿ ֵמחַק ָ ּׂ̆ הַק

י ƒר ָ ּׂ̆ ֶׁ̆ טּוָחה ּב¿ ֹלֹא י ƒנ אֲק א: ּמָ ƒא

יא ƒה י אּוֹלַק . חַק ִדֵ ּבַק ¿̇ ƒה ֹל¿ ֶנ˙ ּוֶ ּכַק ¿̇ ƒמ

ה ָּ̇ אַק ֶׁ̆ הּו ֶ ּׁ̆ מַק ˙ עַק יֹוִדַק ּוט ׁ̆ ּפָ

� יֹוִדעַק ֹלֹא

י ƒּב ָהרַק ָבֹל אֲק ָנכֹון, י: ƒר ָׂ̆

ָאז ּמֵ ֶׁ̆ אֹוֵמר, ׁ̆ ויט¿ ƒאו יּוּבַק ֹל¿ ƒמ

ׁ̆ ֹחִד ֹל¿ ֶחִד˙ יֻק מ¿ ה ֹלָ גֻק ס¿ ׁ̆ ֵי

יֹו˙ ה¿ ƒֹל ּוָיה ׂ̆ עֲק ּבֹו ֶׁ̆ ָון, ¿ׁ̆ ֶח

'˙ ƒי ּבַק הַק ˙ ּכַק נֻק 'חֲק ˙ יגַק ƒג חֲק ּוב ׁ̆

י. ƒׁ̆ י ƒֹל ¿ ּׁ̆ הַק ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק י˙ ּבֵ ֹל ֶׁ̆

הּוא ָון ¿ׁ̆ ֶח ׁ̆ ֹחִד , ך¿ ּכָ ם ƒא

אֹוִד. מ¿ ָחִד יֻק מ¿ ֹלט ֶהח¿ ּב¿

ׁ̆ ֹחִד ֶמ˙ א¡ ּבֶ ן, ּכֵ ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

ֹל ֶׁ̆ ים ƒָימ ים ƒׁ̆ ֹלֹו ¿ׁ̆ ֹלא', פ¿ ƒנ'

ּום ׁ̆ י ƒֹל ּב¿ ֶמֶמ˙, עֲק ַׁ̆ק מ¿ ָרה ג¿ ƒׁ̆

ע. ַ̂ק ֶאמ¿ ּבָ ֵין נ¿ עַק מ¿ הּו ֶ ּׁ̆ מַק ֹל¿ ּכּוי ƒס

יָחה ƒֹל ¿̂ מַק ¿ּ̇ אַק ֶׁ̆ טֹוב

ׁ̆ ֹחִד ֹל¿ ר ֶׁ̆ ֶ̃ ּב¿ חַק ִדֵ ּבַק ¿̇ ƒה ֹל¿

י'. ƒיג ƒג 'חֲק ך¿ ּכָ ֹל ּכָ

! ך¿ ּכָ ּיּו˜ ƒִד ּב¿ י: ƒר ָׂ̆

ה, ָ̃ י ƒב ¿̂ זֹוֵכר ֹלֹא ה ָּ̇ אַק ם ƒא הַק

ֹל ֶׁ̆ ˙ ƒי ּבַק הַק ˙ ּכַק נֻק חֲק יגֹו˙ ƒג חֲק ֶׁ̆

ָהיּו ֹון ׁ̆ א ƒָהר ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק י˙ ּבֵ

ָון? ¿ׁ̆ ֶח ׁ̆ ֹחִד ּב¿

ָבר ּכ¿ ֶזה ָבֹל אֲק י: ƒינ ƒּפ

ן!! מַק ּז¿ ƒמ ָהָיה

ִאם הַק ֶׁשּלֹו: ִים ָּיִדַק ּבַק ִהְתּבֹוְננּו ָאִדם, ִעם ִחים ְמׂשֹוחֲק ֶּתם אַק ֶׁשר אֲק ּכַק

ְמאֹוִד. ּוָפתּוחַק ְצמֹו ְּבעַק ָּבטּוחַק ֶׁשהּוא ִּנְרֶאה ּכַק ֵּכן, ִאם ְרָחבֹות? ָיִדיו ְּתנּועֹות

ֶׁשהּוא אֹו ר, ֶׁשֶּנֱאמַק ֹלָמה ֵּגִד ִמְתנַק ֶׁשהּוא ֹלְהיֹות ָיכֹוֹל ָּלבֹות, ְמׁשֻק ְזרֹועֹוָתיו ִאם

ּתו8ֹ ָהֹראׁש חֹוֵרי ֵמאֲק ִים ָיִדַק אֹותֹו. ּסֹוְבִבים הַק ֹלֵבין ֵּבינֹו ֶמְרָחֱק ֹל עַק ׁשֹוֵמר

ְרִׁשים. ֹלהַק ִנָּסיֹון אֹו ִנּנֹוחּות ֹל עַק ְרִאים מַק ֹלָאחֹור נּות ִהָּׁשעֲק ְּכִדי

ָּנחֹות מֻק ִים ָּיִדַק הַק ֶׁשר אֲק ּכַק ֹלֹלֹמִד ֶאְפָׁשר ָרצֹון ְׂשִביעּות ֹחֶסר אֹו רּוחַק ֱקֶצר ֹל עַק

ף ְּבכַק ְנֵטר ּסַק הַק ֶאת ְׁשִעיִנים ּומַק ְרֵּפֱק ּמַק הַק ֹל עַק ִנְׁשָעִנים ָאנּו ֶׁשר אֲק ְוכַק ִים, ָּמְתנַק הַק ֹל עַק

ָמִמים. עֲק ְמׁשֻק ָּפׁשּוט... ֶׁשָאנּו ֹלְהיֹות ָיכֹוֹל ָּיִד, הַק

ֵהֹל ְמנַק ֶאת ְזִּכיָרה ּמַק הַק ְמכּוִתיּות, סַק ָּבּה ֵיׁש ֶהָחֶזה ֹל עַק ָּכֹלֹות ְמׂשֻק ִּבְזרֹועֹות ְיִׁשיָבה

ִּכֵּסא הַק ֱקֵצה ֹל עַק ְּכֹלֹל, ְּבִדֶר8 יֹוֵׁשב ֵהֹל, ְּמנַק הַק ר ִדַק חֲק ּבַק ִּמְתיַקֵּׁשב הַק ָּנזּוף הַק ֹלִמיִד ּתַק הַק ְוִאּלּו ֵּסֶפר. הַק ֵּבית

ֶּתֱקת. ְמרַק ָׂשָפה ִהיא ּגּוף' הַק ת 'ְׂשפַק ָאֵכן ְׁשֹלּוִבים. ִים ּלַק ְרסֻק ְּבֱקַק


