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בכפור הִדֹלֱקה

ְּבָאתּוָנה?". ֶׁשִּבֵּקר ֹלִמי ְּירּוׁשַק הַק ֹל עַק ִּמִדָרׁש הַק

ֵברֹו חֲק ֹלַק ח ְוָׁשֹלַק ְּבֶמֶרץ ְּבֹראׁשֹו ִהְנֵהן ִּגִדעֹון

הּוא, הַק ִּסּפּור ּבַק ְּכמֹו "ְּבִדּיּוֱק ְמעֹוִדִד. ִחּיּו&

ּמּוָבן"... ּכַק ָהפּו&, ָבֹל אֲק

ִאיׁש ֹל עַק ִּסּפּור, הַק ֶאת ֵהיֵטב ר ָזכַק ז מֹוְנּבַק

ְּבָאתּוָנה. ִרים סֹוחֲק ֵּקר ֹלבַק ֶׁשָּיָצא ִים ְירּוָׁשֹלַק

ֹלָצֵרף ְוִהְסִּכימּו ֹלֵביָתם ִהְכִניסּוהּו ָּלֹלּו הַק

ת ְׁשעַק ִמֶּׁשִהִּגיָעה & אַק ֹלְסעּוִדָתם, אֹותֹו

ִנָּתן ֶׁש4א נּו ְוָטעֲק ֵאֹליו ְּכרּו ִהְתנַק ֵּׁשָנה, הַק

ִיֱקֹּפץ ֶׁש4א ִד עַק ְּבֵביָתם ֹליׁשֹון ֹלֹו ְרׁשֹות ֹלהַק

ָנהּוג ָּכָכה ִּדּלּוִגים! ְׁשֹלֹוָׁשה ֶּמְרָחֱק, ֹלַק ֵּלג ִויִדַק

ּבּוָׁשה. ְּבֹלי נּו ָטעֲק ֶאְצֹלנּו,

ֵהיֵטב ֵהִבין ֵמֶהם, ָחָכם ֶׁשָהָיה ֹלִמי ְּירּוׁשַק הַק

חּוָצה הַק ֶׁשֶאֱקֹּפץ רֹוִצים ֵהם ָּתְכִניָתם. ֶאת

ְויַקְׁשִאירּוִני ֶּדֹלת הַק ֶאת י רַק ַאחֲק ִיְטְרֱקּו ְוָאז

חּוץ.. ּבַק

ֱקִדם, ֱק "רַק . ִהְפִּתיעַק הּוא ֶאֱקֹּפץ", "ִהְנִני

ִד ְועַק ֱקֹוְפִצין ִד ֵּכיצַק ְגָמה: ּדֻק ֶּתם אַק ֹלי ְראּו הַק

ּגַקם ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ר ְוַאחַק ְּבִדּיּוֱק, ֶמְרָחֱק ֵאיֶזה

ָאִני"..

ֶזה, חֲק ּמַק ּבַק ֹלְצּפֹות ִית ּבַק הַק ִמן ֹּכֹל הַק ָיְצאּו

ִית, ּבַק הַק ֹל עַק ּבַק ְוֵכן , ָהאֹוֵרחַק ֱק רַק נֹוְתרּו ּוִבְפִנים

ּסֹוֵחר הַק ִדָּגָמה. הַק הַק ֹלֹצֶר& ִעּמֹו ֶׁשִּנְׁשַאר

ז ֹלֶמְרּכַק ְוִהִּגיעַק ת ַאחַק ֱקִפיָצה ץ ֱקפַק ָהָאתּוָנִאי

ֶאֹל אֹותֹו ֵהִביָאה נֹוֶסֶפת ֱקִפיָצה ֶחִדר; הַק

ת ָנחַק ְׁשֹליִׁשית ּוִבֱקִפיָצה ֶּדֹלת, הַק ן ִמְפּתַק

ֹלִמי. ְּירּוׁשַק הַק ִצָּפה ֶּזה הַק ֹלֶרגַקע ח. ֶּפתַק ֹלַק ִמחּוץ

ֶׁשֹל ּבֹו ּגַק ֵרי ַאחֲק ֶּדֹלת הַק ֶאת ֱק ְוָטרַק ִמֵהר הּוא

ִּבְפִנים ּכֻקְרָסה הַק ֹל עַק ֵּוחַק ִהְתרַק ִית, ּבַק הַק ֹל עַק ּבַק

ֹלי, ׂשֹות עֲק ֹלַק ֶׁשְרִציֶתם "ָמה ְּבֱקֹוֹל: ְוֱקָרא

ֹלֶכם!". ָעִׂשיִתי

ּקֹוִדֶרת הַק ְצֹלֹליָתּה ָתה ִנְראֲק ְּכָבר ֵמָרחֹוֱק

ָהְיָתה ִהיא ְיֹלה ּלַק ּבַק ְּנטּוָׁשה. הַק ְרָּבה חֻק הַק ֶׁשֹל

ִד ֶׁשָּצעַק יּוֹליּוס ִמָּתִמיִד. ֶּיֶמת ּוְמאַק ְפִחיִדה מַק

ְחׁשּוִׁשים ּלַק ֹלַק ֹלּבֹו ָׁשת ְוCא ָהֵעת ָּכֹל ְּבֶמֶרץ

ְענּו ִהּגַק "ִהֵּנה ֹליֶהם: אֲק ָּתה עַק ָּפָנה חֹוָריו, ֵמאֲק

ֶאְתֶכם ְמָאֵרחַק ֶׁשֵאיֶנִּני ְסֹליָחה ֹל. ּדַק הַק ֹלְמעֹוִני

ְּבאֹור נֻקָּפה. חֲק ּבַק ר ָאמַק יֹוֵתר".. ְמכֻקָּבִד ִית ְּבבַק

ִּניצֹוץ ּבַק ֵהיֵטב ְבִחין ֹלהַק ָהָיה ן ִנּתַק ּדֹוֹלֱק הַק ֵּנר הַק

ְּבֵעיָניו... ְּזִדֹוִני הַק
יבוא המשך

יּוֹליּוס ְּבִעֱקבֹות ֵׁשָכה חֲק ּבַק ִדים צֹועֲק ז ּומֹוְנּבַק ִּגִדעֹון �������	


ּדֹוֹלֱק, הַק ֵּנר הַק ֹלאֹור ע, ֹלֶפתַק ִּלים ּוְמגַק ְּנטּוָׁשה, הַק ְרָּבה חֻק הַק ֶאֹל

ָהִאיׁש ְמִביִנים: ֵהם ְפָסֹל.. ּסַק הַק ֹל ֶׁשעַק ָהַאְזָהָרה ִּכּתּוב ֶאת

ְפָׁשם! נַק ֶאת ֵּקׁש ְמבַק ֶּזה הַק

ז, ּומֹוְנּבַק ֹלִגִדעֹון ֹלֶהם, ָהָיה ָּגִדֹוֹל ָּזֹל מַק

ֵהם ָיְכֹלּו ּכָ& ִעְבִרית. ע ָיִדַק Cא ֶׁשּיּוֹליּוס

ִמְּבֹלי ֵעָצה, ֵּכס ּוֹלטַק ֵּביֵניֶהם ְחֵׁשׁש ֹלִהְתֹלַק

סֹוִדֹו.. ִנְגֹלה ֶׁשְּכָבר ָיִבין ָּלה ֶׁשהַק

ָהיּו ֵהם ְכָׁשו עַק ָהִעיר. ֶאת ָיְצאּו ט ִּכְמעַק ְּכָבר

Cא ָּדם ִמֹלבַק ִאיׁש יּוֹליּוס. ִעם ִד, ֹלבַק ְמֵרי ֹלגַק

ֹלְבּכֹות. ִהְתִחיֹל ט ִּכְמעַק ז ּומֹוְנּבַק ָּבְרחֹוב, ִנְרָאה

ָחר ְמאֻק ִיְהֶיה ְּבֶטֶרם ְכָׁשו, עַק ח ִנְברַק "ּבֹוא

"ִאם אֹותֹו. ָּבֹלַקם ִּגִדעֹון & אַק ֱקֹוֹלֹו, ִד ָרעַק י!", ִמּדַק

ּכֹות רֻק אֲק ְגֹליו רַק ְויַקִּׂשיֵגנּו.. ֵרינּו ַאחֲק ִיְרֹּדף ח, ִנְברַק

ז. מֹוְנּבַק ִעּמֹו, ֵמִהְתמֹוִדִדּות ָמנֹוס ֵאין ִמֶּׁשָּלנּו.

ֶאָחִד".. ְוהּוא ִים ְׁשנַק ְחנּו נַק אֲק

ִמֵּכֹליו. ז מֹוְנּבַק ָיָצא ,"?Eִּביָנְת ְּתָרה ִנְסּתַק "הֲק

ֹלמּוִד ֶּגֶבר ֹלֹוא "הֲק ְמאֹוִד. ִד עַק ָחִד ְמפֻק ָהָיה הּוא

ְיֹלִדים ֱק רַק ְחנּו, נַק אֲק וַק ִמְּנעּוָריו הּוא ִמֹלָחָמה

Cא Cא, ּכֹוֵחנּו.. ֶּתֶׁשת מַק ּתֹוָרה ְוהַק ִהֵּננּו,

ְכָׁשו!". עַק . ֹלְבֹרחַק ָעֹלינּו ֹלֹו, ֹל נּוכַק ִּגִדעֹון.Cא

ִּגִדעֹון ֹלֹו ָנה עֲק נַק ְעִּתי", ּדַק ֹלסֹוף ִדָּת ָירַק "Cא

ְּבָחְכָמֵתנּו, "ּכֹוֵחנּו ְמִהיָרה, ִּבֹלִחיָׁשה

ֹל עַק ְבִּתי ָחׁשַק ְּכָבר ִים. ְירּוָׁשֹלַק יַקֹלִדי ת ָחְכמַק

ָבֹל אֲק ֹלִעּמּות ִאּתֹו ִּגיעַק נַק ִּתְרֶאה, ָּתה אַק ְעיֹון.. רַק

ְבָׁשֹלֹום 'ָּפִדה ֶׁשָּכתּוב: ְּכמֹו ְּבָׁשֹלֹום, ֵנֵצא

זֹו; ְרָּבה ְּבחֻק ָהִייָת ָּתהCא אַק ֹלי'.. ִמְּקָרב ְפִׁשי נַק

ֹלָּתּה ּדַק ִּכי זֹוֵכר ִני אֲק וַק ם עַק ּפַק ָּבּה ָהִייִתי ִני אֲק

ְּבֱקיר ֶּגֶׁשת ִמְתנַק ט ְוִכְמעַק חּוָצה הַק ת חַק ִנְפּתַק

ֹלֹו ִנֵּתן ֱק רַק ִאם ָּתה? אַק ֵמִבין ֶׁשִּמּמּוֹל. ָהֶאֶבן

ִראׁשֹון".. ֹלִהָּכֵנס

ֹלְפֵניֶהם ֵּדם ִהְתֱקַק ָהרֹוָמִאי ָּקִצין הַק

ֶאת ְּכָבר ֵּצעַק ֹלבַק ָהָיה ֹלהּוט ְרָחִבים. ִּבְצָעִדים

ֹלּו הֲק ִהְתנַק ְּיֹלִדים הַק ְּגִדֹוֹלה. הַק ִנֱקָמתֹו

ִּסים ְמנַק ִּביִדיֶהם, ְפָסֹל ּסַק הַק ִעם ְּבִעֱקבֹוָתיו

ִד עַק צַק ֶׁשָּכֹל ְויֹוִדִעים ֶּקֶצב, הַק ֶאת ִדִּביֱק ֹלהַק

ִנְמָנע.. ִּבֹלִּתי הַק ָהִעּמּות ֶאֹל אֹוָתם ְמֱקֵרב

ֹלֵאיזֹו ֵהִבין ְכָׁשו עַק ט. ְמעַק ִנְרּגַקע ז ֶׁשּמֹוְנּבַק ֶאָּלא

ׂשֹות עֲק ֹלַק ֵּון ִמְתּכַק ָּתה "אַק ֵברֹו. חֲק ֵּון ִהְתּכַק ָּתְכִנית

ְּבֵבית ֹלנּו ֶׁשִּסְּפרּו "ְּכמֹו ֹלִגִדעֹון, ׁש ֹלחַק ֹלֹו",

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ֹלִּתי ֱקּבַק ִסּפּוֱק. ָּכֶזה ְרִּגיׁש מַק ִני אֲק

ִצּיּון ְּבִמְׁשָנה, רֹון ָהַאחֲק ִּמְבָחן ּבַק

, ֵּמחַק ְמׂשַק ֶּזה הַק ִּצּיּון הַק ! ָּגבֹוּהַק ָּמׁש מַק

ָהָיה ָּׁשָנה הַק ת ֶׁשִּבְתִחּלַק ֹל ִּבְגֹלַק ְוֱקא ּדַק

ִמְׁשָנה ֵּמִד ֹלֹלַק ֶׁשִהְתִחיֹל מֹוֶרה ִעם ֱקֶׁשה, ֹלי

ְּגבֹוָהה. יֹוֵתר ְרֵּבה הַק ְּבָרָמה ּוְגָמָרא

ֶׁשֹל ָסרֹו אֲק מַק ת ָּפָרׁשַק ֹל עַק ּמֹוֶרה הַק ִסֵּפר ּיֹום הַק

ֹל ִּבְגֹלַק ְנָיא', 'ּתַק הַק ֹל עַק ּבַק ָּזֱקן, הַק ָהַאִדמֹו"ר

ָּלה' ְּגאֻק הַק ג ְּב'חַק ֵּמחַק ְּמׂשַק הַק ִׁשְחרּורֹו ֹל ְועַק ֹליֹלה, עֲק

��������� ����	��� הֹוִסיף הּוא ְּבִכְסֹלו. י"ט

ְּׁשָטה ִהְתּפַק ִסיִדּות חֲק הַק ת ְותֹורַק ָזִכינּו ,�����	�	�

ֵבִרים חֲק הַק ִד ַאחַק ְרָחָבה. ִּבְתפּוָצה ּכָ& ר ַאחַק

טֹוב ּכָ& ָּכֹל ָּדָבר ֹלָּמה ֹלָּמה? – ִמָּיִד ָׁשַאֹל

ִעם ְתִחיֹל ֹלהַק ָצִרי& ָהָיה ָהעֹוֹלם, ֹלָכֹל ְוִנְפֹלא

ֵחב? ּוֹלִהְתרַק ְצֹליחַק ֹלהַק ְּכִדי ֱקִׁשי, ָּכֶזה

ָּברּו& ָּקִדֹוׁש הַק ע ֱקבַק ֶׁשּכָ& ֹלֹו ִהְסִּביר ּמֹוֶרה הַק

"ָּכֹל – ָּבעֹוֹלם ְּדָבִרים הַק ֹלּו הֲק ֶׁשִּיְתנַק הּוא

ְּבֶאְמָצעּות ְוֱקא ּדַק ֱקׁשֹות". ְתָחֹלֹות הַק הַק

ֹלֶהֵּׂשִגים ִּגיעַק ֹלהַק ִנָּתן ֱקׁשֹות' ְתָחֹלֹות 'הַק

ְיִהי "וַק ָהָיה ָהעֹוֹלם, ִּבְבִריַאת ְּכָבר ְמיֻקָחִדים.

ָּכֹל ֶׂשה, עֲק ֹלמַק ֹבֱקר". ְיִהי "וַק ּכָ& ר ַאחַק ֱק ְורַק ֶעֶרב"

ִנְמָצא ֵּׁשם, הַק ֶאת ֹבִד עֲק ֹלַק ֶׁשרֹוֶצה ְיהּוִדי

ָעֹליו. ֵּבר ֹלִהְתּגַק ְוָצִרי& ָהעֹוֹלם, ֶׁשֹל "ֹחֶׁש&" ּבַק

ּכֹוחֹות ָּבנּו ֶּלה ְמגַק ֹחֶׁש& ֶׁשהַק ּכָ& ִאם יֹוֵצא

ֵּדר ִמְסּתַק ֹּכֹל ְּכֶׁשהַק ִּלים ִמְתּגַק ֶׁשֵאיָנם ְמיֻקָחִדים

ּלּות. ְּבֱקַק

נֻקָּכה. חֲק הַק ג חַק ִעם ּגַקם ָהָיה ָּדָבר אֹותֹו

ָרצּו ְּיָוִנים ֶׁשהַק ֹחֶׁש& ְוהַק ָּגִדֹוֹל הַק ָבֱק אֲק ּמַק הַק

ִיְׂשָרֵאֹל ם עַק ּכָ& ר ֶׁשַאחַק ֹלכָ& ם ָּגרַק ְׁשֹליט, ֹלהַק

נֻקָּכה. חֲק ּוֹלֵנס ּוְמיֻקָחִד, ָּגִדֹוֹל רּוָחִני ֹלאֹור ָזָכה

ר ֹלֹומַק ָצִרי& ִני אֲק ֶׁשּגַקם ְנִּתי, ְוֵהבַק ְבִּתי ִהֱקׁשַק

ָּׁשָנה. הַק ת ִּבְתִחּלַק ֹלי ֶׁשָהָיה ֹּקִׁשי הַק ֹל עַק ּתֹוִדה

ֶׁשֹל ֶהֵּׂשִגים ֹלַק ְעִּתי ִהּגַק ִּבְזכּותֹו ֱק רַק ִּנְרֶאה ּכַק

ּיֹום. הַק

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

ה ּוֶ ַ̃ק מ¿ י ƒנ אֲק י, כַק ִד¿ ָמר¿
י� ִדַק ƒמ ים ƒנ ּכ¿ ַּ̇ק ס¿ ƒמ ֹלֹא נּו ח¿ נַק אֲק ֶׁ̆

ֹלה, י¿ ֹלַק הַק ר ִדַק ס¿ ƒמ ֵרי חֲק אַק ִד ּיָ ƒמ
ָעֹליו. ֹוֵמר ׁ̆ יס ƒּבֹור ֶׁ̆ ָחם ּפֶ הַק ן סַק ח¿ מַק ּב¿

ֹלנּו ׁ̆ ֵי ָבר ּכ¿ י. ƒִדִד ¿̂ ָמ˜ֹום ֶזה
. יך¿ ƒר ָּ̂ ֶׁ̆ ָמה ֹל ּכָ

ה, ָ̂ בּו ¿ּ̃ ֵמהַק ָיכֹוֹל ה ָּ̇ אַק ֶׁ̆ י ƒמ ֹל¿ ֹסר מ¿ ƒּ̇
ֶעֶרב! ּבָ ָמָחר ֶיה ה¿ ƒּ̇ ה ָ̃ ֹל ִד¿ הַק הַק

ֹלִמי.. ְּירּוׁשַק הַק ת ִׁשיטַק 103

י כַק ִד¿ ָמר¿ הֹוִדָעה? הַק ֶא˙ ָּ̇ ֹל¿ ּבַק ƒ̃
ָהֶעֶרב, ֶיה ה¿ ƒּ̇ ה ָ̃ ֹל ִד¿ הַק הַק ֶׁ̆ ר ָאמַק

ָחם. ּפֶ הַק ן סַק ח¿ מַק ּב¿

הֹוִדָעה? הַק ֶא˙ ָּ̇ ֹל¿ ּבַק ƒ̃
ָהֶעֶרב� ֹלֹ˜ ִד¿ ƒי ָהאֹור

˙ ָ̂ ¿̃ יֹון ע¿ רַק ן. ּכֵ
עֹוִדִד. מ¿ ָבֹל אֲק ֹטָרף, מ¿

ים ƒׂ̆ ָי ֹלֹא ֶאָחִד ף אַק ֶׁ̆ ה ּוֶ ַ̃ק מ¿ י ƒנ אֲק
אן. ּכָ נּו ֹלָ ֶׁ̆ סּו˙ ּנ¿ ּכַק ¿̇ ƒה ֹלַק ֹלב

השבת כניסת

השבת צאת

ֹלֹא כ¿ ƒֹל ָיכֹוֹל ע ַׁ̆ק ָהֶר ר טַק ¿ׁ̆ ƒמ
נּו� ֵ̇ ָמ ¿ׁ̆ ƒנ ֶא˙ ֹלֹא ָבֹל אֲק ּגּוֵפנּו, ֶא˙

ט עַק מ¿ ח, ּפַק ֵסה כ¿ ƒמ אן ּכָ ֹלנּו ׁ̆ ֵי
ֶכף ֵּ̇ ה. ָ̂ ֹל¿ חֻק יֵבי ƒּס ƒמ יֹלה ƒ̇ ּופ¿ יָנה ƒָגר ר¿ מַק

ה! ּכָ נֻק חֲק ֹל ֶׁ̆ ֹון ׁ̆ א ƒר ֵנר אן ּכָ י˜ ƒֹל ִד¿ נַק

ם� ֵ ּׁ̆ הַק ה ָּ̇ אַק רּוך¿ ּבָ
ה! ּכָ נֻק חֲק ֵנר י˜ ƒֹל ִד¿ הַק ֹל¿

ּוב, ׁ̆ ֶזה ֹל עַק ָאה ר¿ ָ̃ יא ƒה ך¿ ּכָ ר חַק אַק ָנה ָׁ̆
ח ַ̃ק ֹל ֹמִד ֹל¿ ƒֹל יך¿ ƒר ָ̂ ָהָיה הּוא ? ך¿ ָהֹלַק ּוב ׁ̆ הּוא ָרה: ָאמ¿ ו¿

ָחה� ָחה ָרה! ָעב¿ ֶׁ̆ ָנה ָ ּׁ̆ ƒמ

בּועַק ָ ּׁ̆ הַק ˙ ַׁ̆ק ָפָר ּב¿ ָאה ר¿ ָּ̃ ֶׁ̆ ָנה ֵ̃ ז¿ ה ּיָ ƒהּוִד י¿ ה ָ̇ ָהי¿ ם עַק ּפַק
בּורֹו� עֲק ָרה עֲק טַק ¿̂ ƒה אֹוִד ּומ¿ יֹוֵסף ˙ ירַק ƒכ מ¿ ֹל עַק

ה ָ̃ י ƒח ¿̂ מַק ֹלֹא יָחה ƒִד ּב¿ הַק
ָך? ¿̇ אֹו

י ƒֹל ָּ̇ ר¿ ּפַק ƒס ָבר ּכ¿ ָבֹל אֲק ן, ּכֵ
ָרה� ָעב¿ ֶׁ̆ ָנה ָ ּׁ̆ ּבַק ּה ָ̇ אֹו

ֹלשמור נא
ֱקִדושת עֹל
הגיֹליון

ָאֵמן�

ָאֵמן�

ה.. ּכָ נֻק חֲק הַק ג חַק ֹל¿ ֶרֶכ˙ ֶנע¡ ים ƒהּוִד י¿ ˙ ַ̂ק בּו ¿̃ י, ƒֶיט ּסֹוב¿ הַק ָטר ¿ׁ̆ ƒּמ הַק ˙ חַק ַּ̇ק יר, ƒיּב ƒס ּב¿ ים ƒיר ƒס אֲק ֵנה חֲק מַק ּב¿ יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק



ֹלִביָבה ֶׁשֹל ּכֹוָחּה

ִד/2 ִמִּכָּתה ִּיים חַק

ֱקִדׁש ֵאׁש

ֶאת ִּציג יַק ִּפְתאֹום ֶׁשר אֲק ּכַק ָאִביו ֶאת

ם. ִיְזעַק אי ּדַק ְּבוַק ָהָאב ִּכי ִּכיהּוִדי, ְצמֹו עַק

ּיֹו ּדַק ָּגר ְמבֻק הּוא ִּכי ֹלּה ִהְסִּביר ְיֱק מַק

ָאִביו. ִעם ֵהֹל ֹלִהְתנַק ִד ֵּכיצַק יֹוִדעַק ְוהּוא

ֹלִהְתֱקֵרב ַאט-ַאט ֵהֵחֹל ְיֱק "מַק

ֵׁשְיָמן ב ָהרַק ְמִׁשי& מַק ִדּות", ּיַקהֲק ֹלַק

ר ִנְזהַק ָאֵכן "הּוא ִדִהים. ּמַק הַק ְּבִסּפּורֹו

הֹוָריו ֹלְפֵני י ִמּדַק ֱקָּדם מֻק ְחֹׂשף ֹלַק ֶׁש4א

ן ְזמַק ר ָעבַק ָעֹליו. ָהעֹוֵבר ֹלי& הֲק ּתַק הַק ֶאת

ְּבָאְזֵני ָהִעְנָין ֶאת ֹלֹות עֲק ֹלהַק ֶׁשֵהֵעז ִד עַק

ְּיהּוִדָּיה. הַק ִאּמֹו

ִמְצוֹות ֵּים ֹלֱקַק ִהְתִחיֹל "הּוא

ְּתגּובֹות הַק ִד. עַק צַק ר ַאחַק ִד עַק צַק ֵּדם ְוִהְתֱקַק ְּבִסיִסּיֹות,

Cא-ְּפׁשּוטֹות. ּמּוָבן ְוכַק ְמֹעָרבֹות, ָהיּו ְחּתֹו ְּבִמְׁשּפַק

ִסיִרים אֲק ּוְכמֹו-ֵכן ר, ֹלֶׁשָעבַק ִמיָתיו עֲק ְּכָמִרים, הַק ּגַקם

ֶאת ָעֹליו ֵהֱקּלּו Cא ּבֹו, ְוֶהֱאִמינּו אֹותֹו ֶׁשִהִּכירּו

ְפִנית. ּתַק הַק

ָהָיה ְרָּכב: ּומֻק ֱקֶׁשה ָהָיה ֹלָפָניו ִד ֶׁשָעמַק "ָהֶאְתָּגר

ֹלָׁשֵרׁש ְוגַקם ִהִּכיר, ֶׁש4א ִדּות ּיַקהֲק הַק ֶאת ֹלֹלֹמִד ָעֹליו

ְבִּדיֹל. ֹלהַק ֵחִרים, אֲק ָּׂשִגים מֻק ִמּתֹוִדָעתֹו

ִאְׁשּתֹו. ֶׁשֹל ְּתגּוָבָתּה ָהְיָתה ְמאֹוִד ְנֶיֶנת "ְמעַק

ִּכי ֵהִעיָרה, ְיהּוִדי, ֹלּה עֲק ּבַק ֶׁשְּבֶעֶצם ָׁשְמָעה ְּכֶׁשִהיא

ָּתִמיִד ם ָּתרַק ּדּועַק מַק סֹוף-סֹוף ְמִביָנה ִהיא ָּתה עַק

ֹלִיְׂשָרֵאֹל'. ֶּיֶמת ּקַק הַק 'ֶּקֶרן ְוֹלַק ְּבִרית' 'ְּבֵני ֹלִאְרּגּון

ִדּות, ּיַקהֲק הַק ֶאֹל ְּבִׁשיָבתֹו ֵּפֱק ִהְסּתַק Cא ְּגִרין ְיֱק "מַק

ר ֹּסהַק ָּבֵּתי-הַק ֹל עַק ֶּנה ְּממֻק הַק ר ּׂשַק הַק ֶאֹל ָּפָנה ֶאָּלא

'ְּפֹלין, ְּכצַק ְפֱקיִדֹו ְּבתַק ְמִׁשי& ֹלהַק ֹלֹו ֹלַאְפֵׁשר ָּקָׁשה ְּבבַק

ְנִטי. ְּפרֹוֶטְסטַק ְּכֹכֶמר ְוCא ְיהּוִדי י אּבַק ְּכרַק ם עַק ּפַק הַק & אַק

ִדָׁשה חֲק הַק ְּתעּוִדה ּובַק ּסֹוף, ֹלבַק ן ִנּתַק ְּמיֻקָחֹל הַק ָהִאּׁשּור

ְיהּוִדי'. י אּבַק 'רַק ֹּתַאר: הַק ֹלְׁשמֹו ִד ְצמַק הֻק

ֹלֹון עֲק ּבַק ֹלֹלִביבֹות ְתּכֹון מַק ִּבְזכּות ֶזה "ְוָכֹל
4א- הַק ִּסּפּור הַק ֶאת ֵׁשְיָמן ב ָהרַק ֵּים ְמסַק נֻקָּכה...", חֲק הַק

ֵיָאֵמן.

ִּבְׁשנַקת נֻקָּכה חֲק ֹלַק ְּסמּוִכים הַק ָּיִמים ּבַק ֱקָרה ֶזה

ָּבִעיר "ִד ּבַק חַק ְׁשֹליחַק ֵׁשְיָמן, ִּבְנָיִמין ב ָהרַק תשס"ג.
ֶׁשְּבַאְרצֹות- ִאיֹלינֹוי ְמִדינַקת ִּבִדרֹום ֶּדס-ְּפֹלְיֶנס

ִסּוּוג ֹל עַק ּבַק ְּבֶכֹלא ִׁשְגָרִתי ֹלִבּקּור ָיָצא ְּבִרית, הַק

ֶצ'ְסֶטר. ָּבִעיר ִּבי, ְמרַק ִּבְטחֹוִני

ר ָּבֵּתי-ֹסהַק ָּמה ִמּכַק ֶאָחִד הּוא ֶּזה הַק ר ֹּסהַק ֵּבית-הַק

ֵּקר ֹלבַק נֹוֵהג ֵׁשְיָמן ב ָהרַק ֶׁשָּבֶהם ִאיֹלינֹוי, ִּבְמִדינַקת

ֹלָהִביא ּדֹוֵאג הּוא ג חַק ָּכֹל את ֹלֱקרַק ִּבֱקִביעּות.

ְסָּבָרה הַק ְוָחְמֵרי ִצּיּוִד ְּיהּוִדים הַק ִסיִרים ֹלאֲק

ְּבִכֹליֹון ֹלֹו ִּפים ְמצַק ִסיִרים ָהאֲק ג. חַק ּבַק ְּקׁשּוִרים הַק

ִים. ֵעינַק

ּוְבחֹוְברֹות ֹלֹוִנים עֲק ּבַק ָעמּוס ָּמֱקֹום ֹלַק ְעִּתי "ִהּגַק

ְׁשִּתי ִנּגַק "ְּכָתִמיִד, ֵׁשְיָמן. ב ָהרַק ִמֵּסֶפר נֻקָּכה", חֲק ֹל עַק

ֶּכֹלא, הַק ֶׁשֹל ָּדת) הַק (ֱקִצין 'ְּפֹלין ּצַק הַק ֶאֹל ְּתִחָּלה

ֵּלֱק. ֹלחַק ָּוָנִתי ֶׁשְּבכַק ֹחֶמר ֹלַק ִאּׁשּורֹו ֶאת ְׁשִּתי ּוִבּקַק

ֹּכֶמר ָהָיה ,43 ֶּבן ְׁשמֹו, ְּגִרין ְיֱק מַק ֶּזה, הַק 'ְּפֹלין ּצַק "הַק

ם חַק ס יַקחַק ׁש ָרחַק ֶזה, ִעם ָאִדּוֱק. ְנִטי ְּפרֹוֶטְסטַק

ְּבִעּתֹון ָמר אֲק ְּבמַק ְּיהּוִדים. הַק ִסיִרים ֹלאֲק ִויִדיִדּוִתי

ָבְרָכה אֲק 'וַק ָּפסּוֱק הַק ֹל עַק ֵּמ& ְּבִהְסּתַק ת, ַאחַק ם עַק ּפַק ב ָּכתַק

ָּכֹל ְיֹבְרכּו ִּכי ֹלַאְבָרָהם, ר ֶׁשֶּנֱאמַק 'Eְמָבְרֶכי

הּוא ָאִבינּו. ַאְבָרָהם ֶׁשֹל ֶצֱאָצָאיו ֶאת ְּמָבְרִכים הַק

ֶׁשָאִסיר ֹלִמֱקֶרה ְּבִמְׂשָרִדֹו ְּתִפִּלין זּוג ר ָׁשמַק ַאף

ִּניָחן. ֹלהַק ֵּקׁש ִויבַק ֹלְתִפִּלין ָזֱקּוֱק ִיְהֶיה ְיהּוִדי

ָעֹלֹון ּוָבֶהם ֶהֳחָמִרים, ֶאת ֹלָפָניו ְגִּתי "ִהּצַק

ִהֹלכֹות נֻקָּכה, חֲק הַק ֵנס ִסּפּור הּוְבאּו ֶּבָעֹלֹון נֻקָּכה. חֲק ֹלַק

ִׂשית עֲק מַק ִדָרָכה הַק ּמּוָבן ְוכַק ּוְסָמֹליו, ִמְנָהָגיו ג, חַק הַק

ָהמּום. ֹלִהָּׁשֵאר ֹּכֶמר הַק ֶׁשֹל ּתֹורֹו ָהָיה ְכָׁשו "עַק

ִדָׁשה, חֲק הַק ְגֹלית ּתַק הַק ֶאת ֵּבֹל ֹלֱקַק ָּׁשה ִהְתֱקַק ְּתִחָּלה

ָּכָרתֹו. ֹלהַק ָחִדרּו ְּדָבִרים ְוהַק ִהְתאֹוֵׁשׁש ַאט-ַאט & אַק

הּוא ְּתִפִּלין. ִּניחַק ֹלהַק ֹלֹו ְעִּתי ִהּצַק ָּמֱקֹום "ּבֹו-ּבַק

ְּתִפִּלין הַק ְרצּועֹות ֶאת ְכִּתי ָּכרַק ֹלב. ְּבֵחֶפץ ָנה עֲק נַק

ִיְׂשָרֵאֹל'. ע 'ְׁשמַק ִאּתֹו ְרִּתי ְוָאמַק ְוֹראׁשֹו ְזרֹועֹו ֹל עַק

מּוָזָרה ְרָּגָׁשה הַק ֹלֹו ָהְיָתה ֶזה ְוִעם ִנְרָּגׁש ָהָיה הּוא

ְּתִפִּלין הַק ת ָּנחַק הַק ֵּבין ּצֹוֵרם ְוהַק ּבֹוֹלט הַק ִּנּגּוִד הַק ֹל ִּבְגֹלַק

ֵּצג". ְמיַק ֶׁשהּוא ָמה ָּכֹל ּוֵבין

הּואCא ִּגּלּוי. ֵמהַק ִנְסָער ֹלֵביתֹו ר ָחזַק ֵׁשְיָמן ב ָהרַק

ֵּדא ֹלוַק ָרָצה ֶאָּלא ֹּכֶמר, הַק ֶׁשֹל ְּבֵעִדּותֹו ֵּפֱק ִהְסּתַק

ְזֱקָנה ּדֹוִדה ֹל עַק ֹלֹו ִסֵּפר ֹּכֶמר הַק ְּדָבִרים. הַק ֶאת

ְּבִאיֹלינֹוי. ֵּפאֹוְרָיה ָּבִעיר ִּמְתּגֹוֶרֶרת הַק ֶׁשּלֹו,

ְנְגָזם, ֹלַק ֵאֹלי ב ָהרַק ָּבִעיר, ִּבי ָהרַק ְׁשֹליחַק ְּבֶאְמָצעּות

ָנְסעּו ֹּכֶמר ְוהַק ְוהּוא ְּזֱקָנה הַק ָהִאָּׁשה ִעם ֱקֶׁשר ר ָיצַק

ֵאֹליָה.

ִהיא ֹּכֶמר. הַק ֶׁשֹל ִסּפּורֹו ֶאת ִמָּיִד ִאְּׁשָרה ּדֹוִדה הַק

ִּמיֹלה ְּבִרית-הַק ֶאת ֵהיֵטב זֹוֶכֶרת ִהיא ִּכי ֵהִעיִדה

י 'ָמְרְּדכַק ְּבִיְׂשָרֵאֹל ְׁשמֹו ִנֱקָרא ֶׁשר אֲק ּכַק ְיֱק, מַק ֶׁשֹל

ִּיים'! חַק

ָעֹליו ְיֱקֹוֵמם ֹל ֹלבַק ְיֱק מַק ֶאת ִהְזִהיָרה ּדֹוִדה הַק

ִסּפּוֵרי ֶאת ְמאֹוִד אֹוֵהב ִני אֲק

עֹוִד ְּבֵראִׁשית. ׁש ּמַק ְּבחֻק ָּפָרִׁשּיֹות הַק

ִּסּפּוִרים ֹלַק ֱקִׁשיב מַק ָהִייִתי ן ּגַק ֵמהַק

ר ַאחַק צּוָרה. עֲק ּוִבְנִׁשיָמה ָּפעּור ְּבֶפה

ֹלֱקֹרא ְוֶנֱהֵניִתי – ֹלֱקֹרא ִדִּתי ֹלמַק ּכָ&

ָּמׁש. חֻק ֵמהַק ִּסּפּוִרים הַק ֶאת

ב ְּכתַק ּגַקם ֹלֱקֹרא ִדנּו ֹלמַק ָּׁשָנה, הַק

ָּמה ּכַק ִד עַק ִּגִּליִתי ְמאֹוִד ֵהר מַק ִׁש"י. רַק

ִעם ּתֹוָרה הַק ִסּפּוֵרי ֶאת ֹלֹלֹמִד ָנִעים

ָמה ָּכֹל ְסִּביר ֶׁשּמַק ִׁש"י, רַק ֶׁשֹל ֵּפרּוׁשֹו

ֶׁשָּצִרי&!

יֹוֵסף ֹל עַק ֱקָראִתי ָּׁשבּועַק הַק

ֶאָחיו. ֶאת ֵּפׂש ֹלחַק ֶׁשָּיָצא ִּדיֱק, ּצַק הַק

אֹותֹו ָמָצא ְוָאז ָּׂשִדה ּבַק ָּתָעה הּוא

ֶעְזָרה... ֹלֹו ְוִהִּציעַק ִאיׁש,

ָּפסּוֱק, הַק ֹל עַק ִׁש"י ְּברַק ֹלִּתי ּכַק ִהְסּתַק

ְבִריֵאֹל". ּגַק ֶזה – "ִאיׁש אֹוֵמר: ִׁש"י רַק

ְצמֹו ְּבעַק ֹלָא& ּמַק הַק ְבִריֵאֹל ּגַק ֶזה ָהָיה

ֹליֹוֵסף. ֹזר עֲק ֹלַק ח ֶׁשִּנְׁשֹלַק

ָּפָרָׁשה ֵמהַק ִׁש"י ְּברַק ְרִּתי ִנְזּכַק ְוָאז,

ֱקב ֶׁשּיַקעֲק ָּכתּוב ָׁשם ּגַקם ּקֹוִדֶמת. הַק

ִאּתֹו. ֱק ֶנֱאבַק ְו"ִאיׁש" ּדֹו ֹלבַק ִנְׁשַאר

ר ּׂשַק הַק ֶזה ֶׁש"ִאיׁש" אֹוֵמר ִׁש"י רַק ְוָׁשם

ִמָּלה! אֹוָתּה זֹו ֵרי הֲק ָבֹל אֲק ֵעָׂשו... ֶׁשֹל

טֹוב ֹלָא& מַק ֶזה 'ִאיׁש' י "ָמתַק

ֵעָׂשו ֶׁשֹל ר ׂשַק י ּוָמתַק ְבִריֵאֹל ְּכגַק

ָּבא, סַק ֶאת ָׁשַאֹלִּתי ָהָרָׁשע?",

יֹוֵתר. ָחר ְמאֻק

ְּבָיִדֹו ָּלָבן הַק ְזֱקנֹו ֶאת ן ָחפַק ָּבא סַק

ְּדָבִרים עֹוֶׂשה ָהִאיׁש "ִאם ְוֵהִׁשיב:

– ֶּדֶר& ּבַק ֵּון ּוְמכַק ֶעְזָרה ִּציעַק מַק טֹוִבים,

טֹוב ֹלָא& מַק ֶׁשֶּזהּו ִסיָמן ָאז

ָּבא ֱק רַק ָהִאיׁש ִאם ָבֹל אֲק ְבִריֵאֹל. ְּכגַק

ֱקב ְּכֶׁשּיַקעֲק ּסֹוף ּובַק , ְפִריעַק ּוֹלהַק ֹלֵהָאֵבֱק

ֹלֵתת רֹוֶצה Cא הּוא ְּבָרָכה ֵּקׁש ְמבַק

ֵעָׂשו ֶׁשֹל ר ּׂשַק הַק ְּכָבר ֶזה – ֹלֹו

ָהָרָׁשע!".

ְיֵמי ת ִּבְׁשמֹונַק ֵּנרֹות הַק ת ִדֹלֱקַק ֹלהַק

ֶהָעֹלֹון ֶׁשֹל חֹוִרי ָהאֲק ּמּוִד ָּבעַק נֻקָּכה. חֲק הַק

ֹּפְרטּו ֹלִביבֹות. ָכנַקת הֲק ֹלַק ִמְרָׁשם ּגַקׁש הֻק

ִיְׂשָרֵאֹל ִדֹות עֲק ֶׁשֹל ָמסֹורֹות ּגַקם ָׁשם

ֹלִביבֹות – ְּלִביבֹות הַק ָכנַקת הֲק ְרֵכי ֹלִדַק

ֹלִביבֹות ְּגִביָנה, ֹלִביבֹות אֹו ְמתּוֱקֹות

ּדֹוֶמה. ְוכַק ִרָּבה ִעם אֹו ְמֹלּוחֹות

ָּכֹל ֶאת ר ְוָסֱקַק ֶּבָעֹלֹון ִעֵּין ֹּכֶמר "הַק

ן ָּבחַק ְתּכֹון, ּמַק ֹלַק ְּכֶׁשִהִּגיעַק ּמּוִדיו. עַק

ִּכי ְעִּתי, ְפּתַק הֻק Cא ִּמְרָׁשם. הַק ֶאת ֵהיֵטב

ֶׁשהּוא ָהָיה ִנְרֶאה ּגּופֹו ִמְבֵנה ֹל-ִּפי עַק

ִהְׁשִמיעַק ְּכֶׁשִּסֵּים, ְּבֹאֶכֹל... ֵמִבין

ֹלִביבֹות 'ְּבִדּיּוֱק ֹלּות: עֲק ִהְתּפַק ֱקִריַאת ע ֹלֶפתַק

ְמִכיָנה'. ָסָבִתי ָהְיָתה ָּכֵאּלּו

ִמָּיִד: ָׁשַאֹלִּתי י. חּוׁשַק ֶאת & ָּדרַק ֶּזה הַק ִּמְׁשָּפט "הַק

ְנִטית ְּפרֹוֶטְסטַק ִהיא ַאף ָהְיָתה Cא Eָסָבְת"

ִדּוֱקה?!". אֲק

ָהְיָתה ָסָבתֹו ִּכי ְׁשטּות ְּבפַק ֵהִׁשיב ֹּכֶמר "הַק

ֶאת ָׁשְמרּו 4א-ְיהּוִדי) (הַק ֹלּה עֲק ּובַק ִהיא & אַק ְיהּוִדָּיה,

ֶיֹלִד ְּבעֹוִדֹו ִנְפְטרּו ֵהם ְּבסֹוִד. ְּיהּוִדית הַק ֶזהּוָתּה
ְּבֵבית- ִאָּתם ָּתִפים ְמׁשֻק ִּבּקּוִרים זֹוֵכר ְוהּוא ֱקָטן,
ּפּוֵחי- ּתַק ֹלִביבֹות ם עַק טַק ְוֶאת ְיהּוִדי, ָעֹלִמין

נֻקָּכה. חֲק ּבַק ְמִכיָנה ָּסְבָתא הַק ֶׁשָהְיָתה ִדָמה ָהאֲק

ִני ֶׁשאֲק ְעִּתי ָיִדַק 'ָּתִמיִד ְוהֹוִסיף: ִחּיֵ& ֹּכֶמר הַק

ְוהֹוֵרי ָסִבי ָּסְבָתא, ֵמהַק חּוץ ֶׁשֵּכן ְיהּוִדי, ע" "ֶרבַק

ִאיִרים'. ֵהם ָאִבי

ֵּבר ְמִדַק הּוא ְּבעֹוִד ִּבי. ָהֹלמּו ֹּכֶמר הַק "ִּדְבֵרי

ְיהּוִדי! הּוא י ֶׁשְּלָפנַק 'ְּפֹלין ּצַק הַק ֶׁשְּבֶעֶצם ְטִּתי ֱקֹלַק

ְסִּביר ֹלהַק ֹלִּתי ְוִהְתחַק ִּבְזִהירּות י ִמּלֹותַק ֶאת ְרִּתי ָּברַק

ָּסְבָתא הַק ֶׁשֹל ִּבָּתּה ִהיא ְוִאּמֹו ֶׁשהֹוִאיֹל ֹלֹו

ע 'ֶרבַק ְוCא 'ָמֹלא' ְיהּוִדי ֶׁשהּוא ֵרי הֲק ְּיהּוִדָּיה, הַק

ִהיא ָהֵאם ֹלָכה, הֲק הַק ֹל-ִּפי עַק ִּכי ִד, ִּבֹלבַק ְיהּוִדי'

ְּיהּוִדי. הַק ֶׁשֹל ָמִדֹו עֲק מַק ֶאת ת עַק ּקֹובַק הַק

מּוֹלם, ֹמִד עֲק ֹלַק נֹוֵהג ָהָיה נֻקָּכה, חֲק הַק ֵנרֹות ֶאת ִדֹליֱק מַק אְנז ִמּצַק ִּיים חַק ִּבי רַק ֶׁשָהָיה ר ֹלַאחַק

ָׁשעֹות. ע ַאְרּבַק אֹו ָׁשֹלֹוׁש ּכָ& ֹמִד עֲק ֹלַק ָיכֹוֹל ְוָהָיה בּות, הֲק ִהְתֹלַק ֶׁשֹל ְּבֵאׁש ּבֹוֵער ּכֻקּלֹו

ָּמֱקֹום ּבַק ָמִד. עֲק ּמַק הַק ת ּלַק ִמְּגִדֻק ְוֵאיָמה ִד חַק ּפַק ֵמֹרב ָּברּו&, ִּבי רַק ְּבנֹו, ֵּלף ִהְתעַק ת ַאחַק ם עַק ּפַק

ִהְזִעיֱקּו ִּבְׁשמֹו, ֱקְראּו ִים, מַק ָעֹליו ִהִּתיזּו ָוֹכה, ֹּכה ֹלָהִעירֹו ִנּסּו ְּגִדֹוֹלה. ָּלה מֻק הֲק נֹוְצָרה
ְּבֵבית- ֵחׁש ִּמְתרַק הַק ְּמֹאָרע הַק ֹל עַק ִּדְּבָרה ּכֻקָּלּה ָהִעיר ָיָאה. חֲק הַק ּלֹות ִּבְפעֻק ח ֶׁשָּפתַק רֹוֵפא

ִּבי. ָהרַק ֶׁשֹל ִמִדָרׁשֹו

ּה ָּתמַק ֵעיָניו, ֶאת ּסֹוף ֹלבַק ח ְּכֶׁשָּפֱקַק ָּפיו. ְרעַק ְּבׂשַק ָׁשֱקּועַק ֵּנרֹות, הַק מּוֹל ִד ָעמַק ִּיים חַק ִּבי רַק ֱק רַק

ִהְרִּגיׁש ֶׁש4א ִהְתָּבֵרר ֱקָרה. ָמה ְוָׁשַאֹל ֶחִדר, ּבַק ֵּסִדר ְוִאי-הַק ָּגִדֹוֹל הַק ִּצּבּור הַק ְרֵאה ֹלמַק

ן. ְּזמַק הַק ָּכֹל ְמאּוָמה

ים ƒה ִד¿ מַק ֹלֹום חֲק ֵאיֶזה י: ƒר ָׂ̆

ֶכם ֹל¿ כֻק ו¿ ֹלה� י¿ ֹלַק הַק י ƒּ̇ מ¿ ָחֹלַק

נּו ִד¿ עַק ָ̂ ֹלֹום! חֲק ּבַק י ƒּ̇ ƒא ם ֶ̇ י ƒי הֲק

, ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק ֵבי˙ ֹל¿ ִד חַק יַק

ָהָיה נּו� ר¿ ַׁ̆ק ו¿ נּו, ח¿ מַק ָׁ̆ ו¿

ן ƒמ עֹוֵרר ¿̇ ƒה ֹל¿ ן ּבֵ ¿̂ עַק מ¿ ׁ̆ ּמָ מַק

יאּו˙. ƒ̂ ּמ¿ הַק ˙ֹוך¿ ֹל¿ ֹלֹום חֲק הַק

ֶאה ר¿ ƒּנ ּכַק ¿ּ̇ אַק ָיֶפה. ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

," בּועַק ָ ּׁ̆ הַק ˙ ַׁ̆ק ָר ּפָ ם ƒע "ָחָיה

ֹלֹומֹו˙ חֲק הַק ֹל ּכָ ƒמ ¿ּ̇ ע¿ ּפַק ¿ׁ̆ הֻק

ה� ָׁ̆ ָר ּפָ ּבַק ֶׁ̆

ֹלך¿ ֹוִדה ּ̇ ֹאֶפן ָכֹל ּב¿ א: ּמָ ƒא

נּו, ָ̇ אֹו ¿ּ̇ ח¿ כַק ָׁ̆ ֹלֹא ֶׁ̆ י! ƒר ָׂ̆

, ך¿ ָּ̇ ƒא נּו ָ̇ אֹו ¿ּ̇ ח¿ ַ̃ק ֹל ֹלֹום חֲק ּובַק

אי וַק ֹל¿ הַק ו¿ � ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק ֵבי˙ ֹל¿

ֶזה ֶא˙ ׁ̆ י ƒּג ר¿ נַק ֵהָרה מ¿ ƒּוב

נּו. ֹלָ ּכֻק

ֹלא. פ¿ ƒנ ֹלֹום חֲק ֶמ˙ א¡ ּבֶ א: ּבָ אַק

ר ֹלֹומַק ָנכֹון ֹלֹא ָבֹל אֲק
˙ֹוך¿ ֹל¿ ֹלֹום חֲק הַק ן ƒמ' ¿ּ̇ ר¿ עֹורַק ¿̇ ƒה ֶׁ̆

ר ֵ̇ יֹו ה, ֶׂ̆ עֲק מַק ֹל¿ יאּו˙'. ƒ̂ ּמ¿ הַק

ן ƒמ ¿ּ̇ ר¿ עֹורַק ¿̇ ƒה ֶׁ̆ ר ֹלֹומַק ָנכֹון

ֹלֹום! חֲק הַק ֶאֹל ָזָרה חֲק יאּו˙, ƒ̂ ּמ¿ הַק

נּו ח¿ נַק אֲק ּה ּבָ ֶׁ̆ ֹלּו˙ ּגָ הַק ֵרי הֲק

ֹלֹום: חֲק מֹו ּכ¿ יא ƒה ים ƒא ָ̂ מ¿ ƒנ

ֹלֹא ים ƒָבר ִד¿ ֹל ֶׁ̆ ּבּוב ר¿ ƒע

טֹוב ָבר ִדָ ֹל ּכָ ים. ƒּי ƒיֹונ ֶהג¿

חֹו˙ ּנֹוכ¿ הַק ו¿ טֹוב, ֹלֹא ּב¿ ֹעָרב מ¿

ָהעֹוֹלם, ּבֹוֵרא ם, ֵ ּׁ̆ הַק ֹל ֶׁ̆

ֶר˙� ֶּ̇ ס¿ מֻק

ּה ּבָ ֶׁ̆ יאּו˙ ƒ̂ מ¿ ֹזא˙, ˙ ּמַק עֻק ֹל¿

ם עַק ו¿ ם ּיָ ַ̃ק ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק י˙ ּבֵ

ֵמחַק ָׂ̆ יבֹו ƒב ס¿ א ָ̂ מ¿ ƒנ ָרֵאֹל ¿ׂ̆ ƒי

יאּו˙ ƒ̂ ּמ¿ הַק י ƒזֹוה ר, ָ ּׁ̆ אֻק ּומ¿

י ƒזֹוה ֵרי הֲק כֹוָנה. ּנ¿ הַק ו¿ י˙ ƒיֹונ ֶהג¿ הַק

ֹל ּכָ ֹל ֶׁ̆ י˙ ƒּ̇ ƒמ ָהאֲק י˙ ƒנ כ¿ ָּ̇ הַק

יָאה! ƒר ּב¿ הַק

ע ֶׁשֵּנִדַק אי ְּכִדַק ִיץ, ּקַק ּבַק ְּגֹליִדה הַק ם עַק ֹלטַק ֱקָצת ְעֵּגעַק ֹלִהְתּגַק ֹלנּו ִהְתחַק ִאם

ָׁשָנה. ִים ֵמַאֹלּפַק ְעֹלה ֹלמַק ֹלְפֵני ְּכָבר ִּנְרֶאה ּכַק ִהְמִציאּו ָהִראׁשֹוָנה ְּגֹליִדה הַק ֶׁשֶאת

ִדן עֲק מַק ְצָמם ֹלעַק ְוָיְצרּו ָּסֱקים ְמרֻק ּוֵפרֹות ָּכר סֻק ִעם ָטחּון ֶׁשֹלג ִעְרְּבבּו ְּקִדּוִמים הַק ִּסיִנים הַק

ֹחֶרף. הַק ְּב...עֹונַקת ֱק ְורַק & אַק ֹלֱאֹכֹל ֶנֶאֹלצּו ֵהם ֶּזה, הַק ִדן עֲק ּמַק הַק ֶאת & אַק ֱקפּוא.

ֶׁשֹלג. ֵאין ִיץ ּקַק ּובַק ֱקִּפיִאים, מַק ֹלֶהם ָהיּו ִּכיCא ּמּוָבן, ּכַק ? ּדּועַק מַק

ְּבֱקֶרב ָאְפָנִתית ֹלְהיֹות ְּגֹליִדה הַק ָהְפָכה ָׁשָנה, ִים ְּכָמאתַק ֹלְפֵני ֱק רַק

ח' ֱקרַק 'ָּבֵּתי ִנְבנּו ְוָהִאְכסּון ִּיּצּור הַק ֹלֹצֶר& ְורּוְסָיה. ֵאירֹוָּפה ִּציֹלי אַק

ִיּצּור ֹלי& הֲק ֶׁשּתַק ֵּכיָון ִׁשיִרים. ָהעֲק ֶׁשֹל ּוְבָבֵּתיֶהם ְּבַאְרמֹונֹות ְמיֻקָחִדים

ֹלָהנֹות ָהָרָחב ִּצּבּור הַק ָּגֹל ְמסֻק ָהָיה Cא ְוֱקֶׁשה, ָּב& ְמסֻק ָיֱקר, ָהָיה ְּגֹליִדה הַק

ָהִראׁשֹוָנה. ְּגֹליִדה הַק ְמכֹונַקת ְמְצָאה ֶׁשהֻק ִד עַק ָהָיה ּכָ& ִמֶּמָּנה.


