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בכפור הִדֹלֱקה

ּקֹות ּדַק ָּמה ּכַק ּתוֹ� ְׁשִחיָטתֹו. ר ֹלַאחַק ָהֶרֶגֹל, ֶּדֶר�

ֶאת ִׁשְכמֹו ֹל עַק נֹוֵׂשא ִעֱקבֹוָתיו ֹל עַק ז מֹוְנּבַק ָׁשב

ֹלִדְחפֹו ָהָיה ֹל ֱקַק &א ָּמֹלא. הַק ִים ּמַק הַק ֹנאִד

ָּגִמיׁש הַק ֹּנאִד הַק ָבֹל אֲק ר ּצַק הַק ִּמְרָוח הַק ֶּדֶר� ְּפִניָמה

ְויּוֹליּוס ָּדָבר ֶׁשֹל ְּבסֹופֹו ֹבר עֲק ֹלַק ִהְצֹליחַק

ח, ְוֶׁשבַק ּתֹוִדה ִּדְבֵרי ְרֶׁשֶרת ְּבׁשַק ח ָּפתַק ֶהָערּום

הּוא ֹלֶהם. ֱקִׁשיב ֹלהַק ְּכֹלֹל ִנְׁשַאר &א ז ֶׁשּמֹוְנּבַק

ֹליׁשֹון, ִדרֹו חַק ֶאֹל ְוָׁשב ִּבְמִהירּות ֹלֹו ֵּלֱק ִהְסּתַק

ּוְבָׁשְכבֹו. ְּבֱקּומֹו ע ָיִדַק ְוִאיׁש&א

ֹלִמיִדים ּתַק הַק ִהְׁשִּכימּו ר חַק ּׁשַק הַק ֹלֹות עֲק ּכַק

ְּכֹלֹל ֶׁשְּבִדֶר� ר עַק ּנַק הַק ז, מֹוְנּבַק ֱק ְורַק ְּתִפָּלה, ֹלַק

רֹון. ַאחֲק ֱקם ֵבָריו, חֲק ֶאת ֹלָהִעיר ְׁשִּכים מַק

ּטֹוב, הַק ֶהָחֵבר ִּגִדעֹון ֵמֵעיֵני ם ֶנֱעֹלַק &א ָּדָבר הַק

ֶאת ז מֹוְנּבַק ֹלֹו ֶׁשִּגָּלה ִד עַק ט ָׁשֱקַק ְו&א ָנח ֶׁש7א

ֹליּוֹליּוס ֵהִביא ֶׁשר אֲק ִים ּמַק הַק ְּבֹנאִד ֶׂשה עֲק ּמַק הַק

ְיֹלה. ּלַק הַק ִצי חֲק ּבַק

ָטעּות ִּכי "חֹוְׁשָׁשִני ְּדָאָגה. ֵּלא ִנְתמַק ִּגִדעֹון

ָנָחׁש ִעם ֹלנּו ִעְנָין ֹלֹוא הֲק ז. מֹוְנּבַק ָעִׂשיָת,

ֹלֵבית ֶּדֶר� ּבַק ְכָׁשו, עַק ֹבר עֲק נַק ָהָבה ָּכן! ְמסֻק

ָׁשם, ְּבֵסִדר ֹּכֹל הַק ִּכי ְוִנְרֶאה ִּמִדָרׁש, הַק

ְרָּבה". חֻק ּבַק

ִּגִדעֹון. צֹוִדֱק י אּוֹלַק ְנֱקפֹו. ז מֹוְנּבַק ֶׁשֹל ֹלּבֹו

ְרָּבה. חֻק הַק ֹלִכּוּון הֹוֹלִמים ִּבֹלָבבֹות רּו ִמהֲק ֵהם

עֹוִדּנּו ְפָסֹל ּסַק הַק ִּכי ֹלְראֹות ָיְכֹלּו ִמֶּמְרָחֱק ְּכָבר

ִּצּפֹור הַק ְׁשָמע, מַק ָּכָראּוי. ִּבְמֱקֹומֹו ָנטּועַק

ְמָנת ֹל עַק ֹלֶרגַקע ְוָעְצרּו ִנְרְּגעּו ִים ְּׁשנַק הַק ִּבְפִנים.

ִויר ֵמאֲק ֵראֹוֵתיֶהם ְמֹלֹוא ְוֹלְנֹׁשם ע ֹלֵהָרגַק

ז. מֹוְנּבַק ָּתָהה ֹּבֱקר?" הַק ֶּגֶׁשם ִד "ָירַק ֹּבֱקר. הַק

ֶזה ֹלָּמה "ְוִכי ִּגִדעֹון, ֱק ָצחַק &א!", "ֶּגֶׁשם?

ֹּבֱקר?". הַק ֶּגֶׁשם ִד ָירַק ִּכי ְעְּת= ְּבִדַק ָעֹלה

ִּבְתגּוָבה. ז מֹוְנּבַק ֵּלא ִהְתּפַק ,"? ֵמִריחַק "ֵאינְ=

ָּבה ּוְרטֻק ְּתחּוָחה ִדָמה אֲק ֶׁשֹל ֵריחַק ֵמִריחַק ִני "אֲק

ִמֶּגֶׁשם!".

ֱקִדיָמה, ִזֵּנֱק ְוָאז ָארֹ� ָּבט מַק ּבֹו ץ ָנעַק ִּגִדעֹון

"אֹוי, ְפָסֹל. ּסַק ֹלַק ת חַק ִמּתַק ְוִהְתּכֹוֵפף ְרָּבה חֻק הַק ֶאֹל

ִׁשְּמׁשּו ֹלָמה "ְרֵאה ִּבְכֵאב. ֱקָרא ז!", מֹוְנּבַק

ֶׁשֵהֵבאָת". ִים ּמַק הַק

פּוָרה חֲק ָהְיָתה ֶּדֹלת הַק ן ֹלִמְפּתַק ת חַק ִמּתַק

� אַק ָּדִביֱק, ְּבֹבץ ּכֻקָּלּה ָּבה ְרטֻק ָּנה, ֱקטַק ִמְנָהָרה

ָּגר.. ְמבֻק ָאִדם ֶׁשֹל ּגּופֹו ר בַק עֲק מַק ְּכִדי ָּיה ּדַק ְרָחָבה
יבוא המשך

ְרָּבה חֻק הַק ְּבתוֹ� ֹלכּוִד ׁשּוב ְצמֹו עַק מֹוֵצא יּוֹליּוס �������	


ָּצָמא? ּבַק ִמיָתה ָעֹליו ִנְגְזָרה ִאם הַק ְפָסֹל. ּסַק ּבַק ְוָחסּום

ָּלאט. ּבַק ִמִּמָּטתֹו ז מֹוְנּבַק ֱקם ְיֹלה ּלַק הַק ִצי חֲק ּבַק

ִמֵּלא ִּבְזִריזּות, ֵּבׁש ְוִהְתֹלַק ָיִדיו ֶאת ֹל ָנטַק הּוא

ְיֹלה ּלַק הַק ֶאֹל ָיָצא ְוָאז ִים ְּבמַק ָּנה ֱקטַק ת חַק ּפַק צַק

ְרָּבה חֻק הַק ֵעֶבר ֶאֹל מּוָעִדֹות ְּכֶׁשָּפָניו ָּקִריר הַק

ֱקִׁשיח ֶחֶרס ִד ּכַק ָּׁשב! ְמחֻק ָהָיה הּוא ִּתיֱקה. ָהעַק

ר, ּצַק הַק ֶּסִדֱק הַק ֶּדֶר� ְּפִניָמה ֹבר עֲק ֹלַק ֹל יּוכַק &א

&א ַאף ֶּדֹלת הַק ֶאת ח ִיְפּתַק &א ז, מֹוְנּבַק ְוהּוא,

ֶאֹלף יּוֹליּוס ֹלֹו ע ִיָּׁשבַק ִאם ּגַקם ֹלְׁשִנָּיה,

ּמּוָבן. ּכַק ְׁשבּועֹות,

ֶאת ִמֶּמְרָחֱק ע ָׁשמַק ִים!", מַק ִים! "מַק

ָּקִצין הַק ֶׁשֹל ֹלֶעְזָרה ּנֹוָאׁשֹות הַק ֱקִריאֹוָתיו

ָּמתֹו ֹלעֻק ֱקָרא ִים!", מַק ֹל= "ֵהֵבאִתי ָהרֹוָמִאי.

ֶּדֶר� ת חַק ּפַק ּצַק הַק ֹל= ף ֶאִדחַק "ִהֵּנה, ז, מֹוְנּבַק

ֶּסִדֱק". הַק

ְרֵאה ֹלמַק ֶהֱאִמין ְּבֱקִׁשי ְפָּתע ּמֻק הַק יּוֹליּוס

ְּפִניָמה. ִנִדֶחֱקת ת חַק ּפַק ּצַק הַק ֶאת ְּכֶׁשָרָאה ֵעיָניו,

ָּכֹל ֶאת ע ְוָגמַק ִּבֹלִהיטּות ָעֹליָה ֵער ִהְסּתַק הּוא

ֶהְחִמיא ָּתה!", אַק טֹוב ר עַק "נַק ע. ֶרגַק ִּבן ָּתְכָנּה

ֶאת ִּבְכֹלֹל ב ָאהַק ֶׁש7א ז, ֹלמֹוְנּבַק ֶּדֹלת ֹלַק ֵמֵעֶבר

ְּכמֹו "ֵאינְ= ּׂשֹוֵנא. הַק ֶׁשֹל נֻקָּפה חֲק הַק ִּדְבֵרי

ֹל=! אי ְּכִדַק ָמָחר? ּגַקם ֶׁשָּתבֹוא ָנכֹון ֵבֶרי=.. חֲק

ֱק רַק ִאם – ִמֹלָחָמה ְכִסיֵסי ּתַק ֶּמִד= ֹלֹלַק ֹל אּוכַק

ֹל ְותּוכַק – ְרָגִעים ָּמה ֹלכַק ֶּדֹלת הַק ֶאת ֹלי ח ִּתְפּתַק

ְּבָנֱקֹל".. ֵבֶרי= חֲק ֶאת ֵּצחַק ֹלנַק ָּתִמיִד

ְויּוֹליּוס ע, רַק ִד ְועַק ִמּטֹוב ָעָנהּו &א ז מֹוְנּבַק

יֹוִעיֹלּו. &א ֶׁשּלֹו נֻקָּפה חֲק הַק ֶׁשִּדְבֵרי ֵהִבין

ָהרֹוָמִאי, ֶׁשֹל ְּבֹראׁשֹו ְעיֹון רַק ִהְבִריֱק "ֶרגַקע!",

ר עַק נַק ֵרי הֲק ָמָחר, ּגַקם בּוִרי עֲק ח ֶׁשִּתְטרַק ּדּועַק "מַק

ִהֵּנה, – ֹלּמּוִדיו ֹל עַק ּׁשֹוֱקִד הַק ָּתה, אַק ָעסּוֱק

ָהֵריֱק ִים ּמַק הַק ֹנאִד ֶאת ְכָׁשו עַק ֹל= אֹוִציא

ְּבֵאר הַק ִמן ִים מַק ְּלֶאּנּו ְּתמַק ִאם ֶחִדר; ּבַק ֶׁשִעִּמי

ִּתְצָטֵר� &א ָזָרה, חֲק ּבַק ֹלי ּוְתִביֶאּנּו ְּסמּוָכה הַק

ְּקרֹוִבים!". הַק ָּיִמים ּבַק ׁשּוב ֵהָּנה ִּגיעַק ֹלהַק

ָהָיה הּוא ֶׁשּגַקם ְּבֹלּבֹו ֹלהֹוִדֹות ץ ֶנֱאֹלַק ז מֹוְנּבַק

&א יּוֹליּוס ׁשּוב. ֵהָּנה ְחֹזר ֹלַק ֶׁש7א ִדיף עֲק מַק

ִים ּמַק הַק ֹנאִד ֶאת חּוָצה הַק ֱק ָּדחַק ּוְכָבר ִהְמִּתין

ֵמעֹור ֵהיֵטב ָעׂשּוי ֶזה, ָהָיה ָּגִדֹוֹל ֹנאִד ָהֵריֱק.

ִּבְמיֻקָּמנּות ִמֶּמּנּו ט ְפׁשַק ֶׁשהֻק ֶּכֶבׂש, ֶׁשֹל ָׁשֹלם

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ְרִּתי ִסּפַק ְּכָבר ִאם יֹוִדעַק &א ִני אֲק

ֵּמׁש ֹלִהְתּגַק ֹלי ֱקֶׁשה ֶׁשִּלְפָעִמים ֹל=

ֶׁשְּכָבר ִמָּמה ַאֵחר, ֶּׁשהּו מַק ְחֹׁשב ְוֹלַק

ֹלי ֱקָרה ָּכֶזה ָּדָבר ְטִּתי. ְוֶהְחֹלַק ְבִּתי ָחׁשַק

ִעם ָּנה ֱקטַק ְמִריָבה ֹלי ְּכֶׁשָהְיָתה ָּׁשבּועַק הַק

ָנגַקע ְּכֶׁשהּוא ָעֹליו ְסִּתי ָּכעַק ְמאֹוִד ְצִביֱקה.

ֹלָחן, ּׁשֻק הַק ֹל עַק ֹלי ֶׁשָהיּו ְּדָבִרים ִמיֵני ְּבָכֹל

ת עַק ֹלגַק &א ּכֻקָּלם ֶאת ְרִּתי ֶׁשִהְזהַק ְמרֹות ֹלַק

ִאּתֹו ֵּבר ִדַק אֲק ֶׁש7א ֹלֹו, ְרִּתי ָאמַק ֹלֵכן ָּבֶהם.

ֹאֶפן! ְּבׁשּום יֹוֵתר

ְסֹליָחה ִּבֵּקׁש ִהְתָחֵרט, ִמָּיִד ְצִביֱקה

ָעֹליו ָרִאיִתי "ִּבְצחֹוֱק". ֱק רַק ֵּון ֶׁשִהְתּכַק ר ְוָאמַק

&א ֹזאת ּוְבָכֹל ֵער, ִמְצטַק ֶּבֱאֶמת ֶׁשהּוא

ָה'ֹעֶנׁש'. ֹל עַק ֵּתר ּוֹלוַק ֹלְס&חַק ְמִּתי ִהְסּכַק

ִהְתִחיֹלּו ִּכָּתה ּבַק ֵחִרים ָהאֲק ֵבִרים חֲק הַק

ּגַקם ָבֹל אֲק ִּבְצִביֱקה, ָנְזפּו ם ּגַק ֵהם ֹלִהְתָעֵרב.

&א . ְוֹלְס&חַק ֵּתר ֹלוַק ֵּמׁש, ֹלִהְתּגַק ִמֶּמִּני ָּדְרׁשּו

ֹאֶפן. ְּבׁשּום ְמִּתי ִהְסּכַק

ֱקֶׁשה ּתַק ִאם "ִּתָּזֵהר, יֹוִסי: ֹלי ר ָאמַק ְוָאז

ֹלְהיֹות ָיכֹוֹל י, ִמּדַק יֹוֵתר ֶׁשְּל= ֵּלב הַק ֶאת

ְצֹליחַק ּתַק ְו&א ֶאֶבן ְּכמֹו ִיָּׁשֵאר הּוא ּסֹוף ֶׁשּבַק

ְרֹעה"... ֹלפַק ֶׁשָּקָרה ְּכמֹו ָזָרה! חֲק ּבַק אֹותֹו ּכֵ� ֹלרַק

ֶאת ע ָׁשמַק ִּכָּתה, ֹלַק ֶׁשִּנְכנַקס ּמֹוֶרה הַק

"ֹליהּוִדים, אֹוָתם: ֵּיג ֹלסַק ּוִמֵהר ְּדָבִרים הַק

טֹוב ׂשֹות עֲק ֹלַק נֹוֶסֶפת, ְּמנּות ִהְזּדַק ֵיׁש ָּתִמיִד

&א ם עַק ּפַק ַאף ֵּׁשם הַק ִּבְתׁשּוָבה. ְחֹזר ְוֹלַק

ְרנּו ָּבחַק ֶׁשּבֹו ָּגרּועַק ְּבָמֱקֹום אֹוָתנּו ' 'ּתֹוֱקעַק

ִרי� עֲק ֹלהַק ְצִריִכים ְחנּו נַק אֲק ֹלְהיֹות. ָחֹליֹלה

&א ָּבּה! ֵּמׁש ּוֹלִהְׁשּתַק ֹּזאת הַק ָּתָנה ּמַק הַק ֶאת

ֵמָחִדׁש ְחֹׁשב ֹלַק ָּתִמיִד ֵּלב, הַק ֶאת ֱקׁשֹות ֹלהַק

ֹלְנֹהג". ֹלנּו ָראּוי ֶּבֱאֶמת ֵאי�

ֹלֹו: ְרִּתי ְוָאמַק ְצִביֱקה, ֹל עַק ֹלִּתי ּכַק ִהְסּתַק

..." סֹוֹלחַק "ְּבֵסִדר,

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

ֶזה? ֶא˙ ּכֹר ז¿ ƒּ̇
ם ƒא ּפֹה, ƒמ א ֵ̂ ֵּ̇ ֶׁ̆ ּכ¿
ם ֹלָ כֻק ֹל¿ ר ּפֵ סַק ¿ּ̇ ה, ּכֶ ז¿ ƒּ̇
ֵנרֹו˙ ים ƒ̃ י ƒֹל ִד¿ מַק ֵאיך¿

יר! ƒיּב ƒס ּב¿

ָכה ּכָ רֹוֶאה? ה ָּ̇ אַק ה, ּנֵ ƒה
�יר ƒיּב ƒס ּב¿ ֵנרֹו˙ ים ƒ̃ י ƒֹל ִד¿ מַק

ין ƒִד ר זַק ּג¿ י, כַק ִד¿ ָמר¿ ין ƒִד ר זַק ּג¿
טֹוב, �ס ָאֹלּכ¿ ין ƒִד ר זַק ּג¿ י, ƒיּור

אן. ּכָ ים ƒּומ ׁ̆ ר¿ ם ֹלָ ּכֻק
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ֹ̂א מ¿ ƒֹל ֹל יּוכַק י ƒמ טֹוב. ך¿ ּכָ ה, ּנֵ ƒה
ן.. ּיָ ֻ̂ק מ¿ ֹלג? ֶ ּׁ̆ ּבַק ֵאֶפר יִדי ƒר ¿ׂ̆

השבת כניסת

השבת צאת

ים. ƒר ֹומ¿ ּׁ̆ ֹלַק ָרא ¿̃ ƒנ

ֹלשמור נא
ֱקִדושת עֹל

הגיֹליון

ֵנר ˙ ַ̃ק ֹל ִד¿ הַק ך¿ ֹלַק הֲק מַק ּב¿ ֶס˙ ּפֶ ¿̇ ƒנ 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
ֹלאֹוֵיב" ˙ ֵ̇ "אֹו י ƒּכ ֹל עַק ָמֶו˙, ֹו ׁ̆ ָענ¿ ֶׁ̆ ֹוֵמעַק ׁ̆ ו¿ ט, ּפָ ¿ׁ̆ ƒמ ֹל¿ מּוָבא י, כַק ִד¿ ָמר¿ בּוָרה, חֲק הַק יג ƒה נ¿ מַק ה. ּכָ נֻק חֲק ֹל ֶׁ̆ ֹון ׁ̆ א ƒר
י. ƒהּוִד י¿ הּוא ם ּגַק י ƒּכ ה ֹלֶ גַק ּומ¿ ִדֹו, בַק ֹל¿ י כַק ִד¿ ָמר¿ ם ƒע ֵאר ָ ּׁ̆ ƒה ֹל¿ ׁ̆ ֵ ּ̃ בַק מ¿ ֹוֵפט ּׁ̆ הַק �ים ƒּנ טַק ¿ּ̃ הַק ָהאֹורֹו˙ עּו˙ ָ̂ ֶאמ¿ ּב¿

י! ƒ̂ י ƒא

ָמה?

רּו ּז¿ ּופַק ּזֹא˙, הַק בּוָרה חֲק הַק ֵני ּב¿ ֹל ּכָ ֶא˙ חּו ¿̃
גּו אֲק ִדַק ֵאזֹור. ּבָ נֹו˙ חֲק ּמַק הַק ָכֹל ּב¿ ֵהיֵטב ם ָ̇ אֹו
עֹוֹלם. ֹל¿ ֶזה ֶא˙ ֶזה ּו ׁ̆ ּג¿ פ¿ ƒי ֹלֹא ֵהם ֶׁ̆ ָכך¿ ֹל¿

ים ƒו ָׁ̆ ֹלֹא ֹלֹו ֶׁ̆ ים ƒֵבר חֲק הַק ָכֹל ו¿ הּוא
�ִדּור ּכַק ֹליֶהם עֲק זּו ּב¿ ז¿ בַק ּי¿ ֶׁ̆ ֹלּו ƒפ אֲק

ָבר ּכ¿ רּו ָעב¿
ֹו˙? ּ̃ ִדַק ר ֶׂ̆ ֶע

י? ַ̇ק ּמָ ƒמ

ֹו˙! ּ̃ ִדַק ׁ̆ ָחֵמ ֵני פ¿ ƒֹל ƒמ

ר חַק אַק ֹל¿ ָזָכה ּפּור, ƒּס הַק ּבֹור ƒּג ין ƒז נ¿ חַק י כַק ִד¿ ָמר¿ ר'
ה. ָ̂ ר¿ אַק ֹלֹו˙ עֲק ֹלַק ו¿ ֵרר ח¿ ַּ̇ק ¿ׁ̆ ƒה ֹל¿ ֹלאֹו˙ ¿ּ̇ ֹל ֶׁ̆ ים ƒנ ָׁ̆

הּוא, הַק ֹוֵפט ּׁ̆ הַק ֹל עַק ּוב ׁ̆ ֹלנּו ר ּפֵ סַק ֹל¿ ֹל ּוכַק ּ̇
יר? ƒיּב ƒס ּב¿ ֵנרֹו˙ ים ƒ̃ י ƒֹל ִד¿ מַק ֵאיך¿ ָך ¿̇ אֹו ִד ּמֵ ƒֹל ֶׁ̆

ים, ƒּס ƒּנ הַק ֹל עַק ר ּפֵ סַק נ¿ י. ָכִדַק נ¿ אי ִדַק וַק ּב¿
�ה ּזֶ הַק ן מַק ז¿ ƒּב ָהֵהם ים ƒמ ּיָ ּבַק



ִנִּסים ֶׁשֹל ֶרֶצף

ִּכָּנה הַק ֵּגְרִדי

ִדָׁשה?! חֲק ָּגֹלּות

ִּסּכּוי הַק ְרֶּדֶמת. ְּבתַק ע ֶׁשִּיְׁשֱקַק ֹלָהִניחַק

� אַק ַאְפִסי. ִנְרֶאה ֹלֵאיָתנֹו ְחֹזר ֶׁשּיַק

ֹלָ� ְוֶׁשֵּיׁש ְצִעיָרה ֵאם ְּת ֶׁשאַק ְבָּדה ָהעֻק

אֹוִתי ְמִניָעה ִית, ּבַק ּבַק ִּנים ֱקטַק ְיֹלִדים

ִּסּכּוי, הַק ר סַק חֲק ָמץ אֲק ּמַק הַק ֶאת ּגַקם ׂשֹות עֲק ֹלַק

ֹּכֹל הַק ִנִּסינּו ִּכי ר ֹלֹומַק ֹל ֶׁשּנּוכַק ִד ּוִבֹלבַק

ִּציֹלֹו'. ֹלהַק ְּכִדי

ָהְיָתה ְּסִתיָמה ֶׁשהַק ִהְתָּבֵרר ִּנּתּוחַק "ּבַק

ֹלֹעֶרֱק ִהְכִניסּו ְּתִחים ְּמנַק הַק ָּואר. ּצַק ּבַק

ֶאת ְרִחיב ֹלהַק ְּכִדי 'ְסֶטְנִטים', ְׁשֹלֹוָׁשה

ִהְסִּבירּו ִמֵּכן ר ֹלַאחַק ָּדם. הַק ר בַק עֲק מַק

ֶׁשִּמֶּמּנּו ָהִאיְנֶטְנִסיִבי, ִּׁשעּוֹל הַק ֹל ֶׁשִּבְגֹלַק ָהרֹוְפִאים

ּוִמָּכאן ָהֹעֶרֱק ִנְפּגַקע ּקֹוִדִמים, הַק ָּיִמים ּבַק ֹלִּתי ָסבַק

ָּדם. הַק ת ִּבְזִרימַק ְפָרעֹות הַק הַק ִנְגְרמּו

ְּתִחָּלה ּבַק ֹּבֱקר. ּבַק ִּנּתּוחַק ֵמהַק ְרִּתי "ִהְתעֹורַק

ְׁשִּתי ִהְתאֹוׁשַק � אַק ּוִבְתנּוָעה, ְּבִדּבּור ֵּׁשיִתי ִהְתֱקַק

ְרִּתי ְחרַק ִהְׁשּתַק ִּנּתּוחַק הַק ֵרי ַאחֲק ָׁשבּועַק ָמִהיר. ְּבֱקֶצב

ָהרֹוְפִאים, ת ִדֵהמַק ֹלתַק ֹזאת י. ְגֹלַק רַק ֹל עַק צֹוֵעִד

ָּצִבים ּמַק ּבַק ּגַקם ָארֹ� ִׁשּקּוִמי ֹלי� הֲק ֹלתַק ָהְרִגיֹלים

ּטֹוִבים. הַק

ֶׁשֹל ְּבֵמרֹוץ ְפִּתי ּתַק ִהְׁשּתַק ֳחִדִׁשים ִמָּׁשה חֲק ֹבר עֲק "ּכַק

ת ִריצַק ְצִּתי רַק ְּכֹחִדׁש ְוֹלְפֵני ֱקיֹלֹוֶמְטִרים, ָׂשָרה עֲק

ֶאת ְרִּתי ִהְגּבַק ָּבּה-ָּבֵעת ֱקיֹלֹוֶמְטִרים!). 42) ָמָרתֹון

ָהֵארּועַק ּוֵמָאז ּתֹוָרה, הַק ְּבִׁשעּוֵרי ְּתפּוִתי ִהְׁשּתַק

ִּבְגָמָרא! ֶּסְכּתֹות מַק ָחֵמׁש ְמִּתי ִסּיַק

ְמֵרר ִמְצטַק ִני אֲק ֹלי ע ֶׁשֵארַק ָמה ֹל עַק חֹוֵׁשב ִני "ְּכֶׁשאֲק

ֹלֵארּועַק ְעִּתי ָנסַק ִאּלּוֹלא ְׁשָּגָחה. הַק הַק ֹלֵכי הַק מַק ֵמֶרֶצף

ָהְרפּוִאי ֶּמְרָּכז ֹלַק ן ְּזמַק ּבַק ְּבִדּיּוֱק ְנִּתי ּמַק ְוִנְזּדַק ָּבא, אַק ֶׁשֹל

ָּבָאֶרץ, ָּגִדֹוֹל הַק ֵּתחַק ְּמנַק הַק ּפֹוֵעֹל ֶׁשּבֹו ְּביֹוֵתר, ּטֹוב הַק

ָעֹלּוֹל ָּדָבר הַק ָהָיה – ִית ּבַק ּבַק ִנְׁשַאְרִּתי ְוִאּלּו

ְזכּות ִּכי ָסֵפֱק ֹלי ֵאין ְמֵרי. ֹלגַק ַאֶחֶרת ֵּים ֹלִהְסּתַק

ִהיא ָיִמים, ִריכּות אֲק ֶׁשְּׂשָכָרּה ָאב, ִּכּבּוִד ת ִמְצוַק

ְּבִנֵּסי-ִנִּסים". ֹלִּתי ְוִנּצַק ֹלי ֶׁשָעְמִדה

ְרָּגָׁשה&א-טֹוָבה", ְּבהַק ְרִּתי ִהְתעֹורַק ֹּבֱקר "ְּבאֹותֹו

ִדִהים. ּמַק הַק ִסּפּורֹו ֶאת ְנָיה ִמְּנתַק (49) ְנבֹו ֹּדב ּפֹוֵתחַק

ְוִהיא ְּׂשָמאֹלית, הַק ְּבָיִדי מּוָזָרה ְרָּגָׁשה הַק ְׁשִּתי "ִהְרּגַק
ֹלֵבית- ֹלֹלֶכת ִאם ְטִּתי ּבַק ִהְתֹלַק ט. ְמעַק ִדה ָרעֲק ּגַקם

ֱקִריַאת ֶׁשֹל יֹום ֶׁשֶּזה ְרִּתי ִנְזּכַק אּוֹלם ְּכֶנֶסת, הַק

ָּבֶרֶכב, ג ָנהַק ְּבִני ֵּמץ. ֹלִהְתאַק ְטִּתי ְוֶהְחֹלַק ּתֹוָרה הַק

ְּתִפִּלין הַק ִּקית ׂשַק ָנְפֹלה ְּכֶנֶסת ֹלֵבית-הַק ּוְבבֹוֵאנּו

ֶאת ְמִּתי ְוֵהרַק ְמִּתי ּלַק ִהְתעַק ְּׂשָמאֹלית. הַק ִמָּיִדי

ְּיָמִנית. הַק ְּבָיִדי ִּקית ּׂשַק הַק

ֹלֹות עֲק ֹלַק ֹלי ֱקְראּו ּתֹוָרה הַק ֹלֱקִריַאת ְענּו "ְּכֶׁשִהּגַק

ָרִציִתי ֹלֱקּום. ָּגֹל ְמסֻק ֶׁשֵאיִני ְׁשִּתי ִהְרּגַק ּתֹוָרה. ֹלַק

ֹלהֹוִציא ְחִּתי ִהְצֹלַק ְו&א ֹלֱקּום ֹלי ֶׁשָּקֶׁשה ר ֹלֹומַק

ְּתִפָּלה הַק ְּבִסּיּום ִּבְמֱקֹוִמי. ָעֹלה ְּבִני ִמִּפי. ֶהֶגה

ִדה ָמעֲק ְוָאז ְּכֶנֶסת, ִמֵּבית-הַק ֹלֵצאת ְּבִני ֹלי ִסֵּיעַק

ֶּדֹלת ֶאֹל ְיֵׁשר הַק ֹלִּתי ְוָנפַק ְּׂשָמאֹלית הַק ְגֹלי רַק

ָמְנָעה ְּבִני ֶׁשֹל ָזֱקה חֲק הַק ְּתִפיָסתֹו ֱק רַק ְּזכּוִכית. הַק

רֹון. ָהַאחֲק ָּבֶרגַקע ֹזאת

ֹחִדׁש ִמְּיֵמי ְּבֶאָחִד ָׁשָנה, ֹלְפֵני ְּבִדּיּוֱק ָהָיה "ֶזה

ֶּלִדת הֻק יֹום-הַק ֶאת ֶּזה הַק ּיֹום ּבַק ְחֹּגג ֹלַק ְענּו ֱקבַק ְׁשָבט.

י יֹותַק ַאחֲק ֶׁשֹל ָּצעֹות ְוהַק ָּתְכִנּיֹות ָאִבי. ֶׁשֹל ִּׁשְבִעים הַק

ִּכי ְעִּתי, ּדַק ְּבֹלה ִהְתֱקַק ּסֹוף ּוֹלבַק ְוָיְרִדּו, ָעֹלּו ְוֶׁשִּלי

ֶאת רֹ� עֲק ֹלַק ֵיׁש ִים, ְירּוָׁשֹלַק ֶאת אֹוֵהב ָּבא ֶׁשאַק ִמֵּכיָון

ִד עַק ֵער ֹלׁשַק ָיֹכֹלִּתי ֶטֶרם ְוֱקא. ּדַק ִים ִּבירּוָׁשֹלַק ָהֵארּועַק

ת-ּגֹוָרֹל רַק הֲק ִּתְהֶיה זֹו ְסָתִמית ְחֹלָטה הַק ָּמה ּכַק

בּוִרי. עֲק ּבַק

ְחָּדו יַק ֵּתֵצא ִּמְׁשָּפָחה הַק ֶׁשָּכֹל ט ְחֹלַק "הֻק

. ּמֹוחַק ֹלַק ָּדם הַק ת ִּבְזִרימַק מּורֹות חֲק ְפָרעֹות הַק

ֶעֶרב ת ִּבְׁשעַק ּוִפְתאֹום, ְׁשָּגָחה, ְּבהַק ְׁשַאְרִּתי הֻק

ְמֹבֶהֹלת ֵמִגיב. ֵאיִני ִּכי ִאְׁשִּתי ִהְבִחיָנה ֱקֶּדֶמת, מֻק

ֹלִהָּכֵנס י ָעֹלַק ִּכי ָּפְסֱקה ְוזֹו ָהרֹוְפָאה ֶאת ִהְזִעיֱקה

ֹראׁש. ֹלִנּתּוחַק ִּבִדִחיפּות

ָּבָאֶרץ ת ַאחַק ִמְסָּפר ְמֶחה ּמֻק ְוהַק ְׁשָּגָחה הַק הַק "ָעְזָרה

ָהָיה ֹּכֵהן, חֹוֶסה ְּפרֹוֵפסֹור הַק ֶּזה, הַק ְּתחּום ּבַק

ְּתִחָּלה ִּכי ט ְחֹלַק הֻק . ִּנּתּוחַק הַק ֶאת ְוָעָׂשה ָּמֱקֹום ּבַק

ְּבָעָיה הַק ֶאת ֵּתר ֹלאַק ִאְבחּוִני, ִנּתּוחַק ֵיָעֵר�

ִטּפּוֹלי, ִנּתּוחַק ּגַקם ׂשּו יַקעֲק ֹּצֶר� הַק ת ּוְבִמּדַק ְמָרָתּה, ְוחֻק

ְּפִגיָעה. הַק ֶאת ֵּקן ֹלתַק ֹלנַקּסֹות ְּכִדי

ְוֶהְרָאה ֹּכֵהן ְּפרֹוֵפסֹור הַק ָיָצא ִּנּתּוחַק הַק ֹלַק� הֲק "ְּבמַק

ִנְרָאה ְׂשֹמאֹל ִד צַק . ּמֹוחַק הַק ֶׁשֹל ִצּלּום ֹלִאְׁשִּתי

ִּנים ֱקטַק ֹלְנָחֹלים ֵּצֹל ִמְתּפַק ָנָהר ְּכמֹו ִטְבִעי, ָּצב ְּבמַק

ְמֵרי, ֹלגַק ֹלָבן ִנְרָאה ְּיָמִני הַק ִד ּצַק הַק אּוֹלם ָּדם, ֶׁשֹל

ָּדם ת ְזִרימַק ָׁשם ָהְיָתה &א ְּפׁשּוָטה: הַק ִּסָּבה ֵמהַק

ְּכֹלֹל.

ְּבֹכֶבִד-ֹראׁש: ֹלִאְׁשִּתי ר ָאמַק ְּפרֹוֵפסֹור "הַק

� אַק ִּטּפּוֹלי, הַק ִּנּתּוחַק הַק ֶאת ִמָּיִד ׂשֹות עֲק ֹלַק ָּיִבים 'חַק

יַקְצֹליחַק ִּנּתּוחַק ֶׁשהַק ִּסּכּוי הַק ִּכי ְבִהיר ֹלהַק ֵמחֹוָבִתי

ִּנּתּוחַק ֶׁשהַק ְּגבֹוָהה ְסִבירּות ֵיׁש י. ּדַק ֹלמַק ֱקֹלּוׁש

ָסִביר ִּיים, חַק ּבַק ִיָּׁשֵאר ִאם ּגַקם ִמֹּכֹל. ָּגרּועַק ּבַק ֵּים ִיְסּתַק

ֶׁשֹל חֹוֹל הַק ֶאת ֹרן ַאהֲק ִהָּכה ֶׁשר אֲק ּכַק

חֹוֹל הַק ָּכֹל ָהפַק� ֶׁשּלֹו, ֶּטה ּמַק ּבַק ִים ִמְצרַק

ֹלִכִּנים.

ִּכִּנים, ִמיֹליַקאְרִדי ִדנּו, ָצעַק ִד יַקחַק

ָהְרָׁשִעים ִּמְצִרִּיים הַק ֹלָבֵּתי ְיֵׁשר הַק

ְרֵּבה הַק ּכָ� ָּכֹל ְּיהּוִדים ּבַק ְּלֹלּו ֶׁשִהְתעַק

ְתִחיֹל ֹלהַק ּתֹוָרם ִהִּגיעַק ָּכֵעת ָׁשִנים.

ֹלִהְתָּגֵרִד...

ֹלהֹוִציא ֵהם ּגַקם ִנּסּו ִּמים ְרטֻק חַק הַק

ִהְצֹליחּו! &א ָבֹל אֲק – חֹוֹל ֵמהַק ִּכִּנים

ְצֹליִחים מַק &א ֶׁשָּלֶהם ְּכָׁשִפים הַק

ּכָ� ָּכֹל ִּנים ֱקטַק ְיצּוִרים ֹל עַק ֹלְׁש&ט

ָּיִבים חַק ָהיּו ּכֻקָּלם ם עַק ּפַק הַק ָּכמֹונּו...

ִהיא". ֱא&ֱקים ע "ֶאְצּבַק ֹלהֹוִדֹות

ֹל עַק ְו&א ֵּׁשם הַק ֵמֵאת ִהִּגיָעה ָּכה ּמַק הַק

ְּכָׁשִפים. ְיִדי

ָעְזבּו ִּכִּנים הַק ָּכֹל ָּכה. ּמַק הַק ְיֵמי ּמּו ּתַק

ִּדיִרים. אַק ִּבְנִחיֹלים ִים ִמְצרַק ֶאת

ִּׁשים ִמְתֱקַק ִּמִדָּבר, הַק ְּבחֹוֹל ִדנּו ָצעַק

ֵּׁשם הַק ְׁשֹליחּות ִמִּקּיּום ֹלִהָּפֵרִד

ּכָ�... ָּכֹל ְּמיֻקֶחִדת הַק

ָּבעֹוֹלם: ֵּׁשם הַק ו צַק ע ִנְׁשמַק ְוָאז

ִמָּכֹל ּיֹות חַק הַק ָּכֹל ָעֹרב! ת ּכַק מַק

ִים... ֹלִמְצרַק ֹלבֹוא ָהעֹוֹלם

ֹלזֹו. זֹו ְרנּו ָאמַק ְסֹליָחה?!", ע, "ֶרגַק

ְחנּו נַק אֲק ּגַקם ּיֹות? חַק &א ְחנּו, נַק אֲק "ּוָמה

ִמָּיִד חֹוְזִרים ָּימֹות! ְוֱקַק ּיֹות, חַק

ִים!". ֹלִמְצרַק

ְבנּו ׁשַק ְּבִמיֹליַקאְרִדנּו, ְוכֻקָּלנּו,

ֶׁשֹל ָיִמים ָּמה ּכַק ֹלעֹוִד ִים ֹלִמְצרַק

ּתֹוֶסֶסת. ָּכה מַק

ָּפסּוֱק: ּבַק ח ְנצַק הֻק ֶּזה הַק ִּסּפּור הַק

ְּבָכֹל ִּכִּנים – ָעֹרב ָּיֹבא וַק ר "ָאמַק

ֹלָעֹרב ֵּׁשם הַק ר ָאמַק ֶׁשר אֲק ּכַק ְּגבּוֹלם!".

ֶאת ְוֵהִציפּו ִּכִּנים הַק ָחְזרּו – ִּגיעַק ֹלהַק

ִים... ִמְצרַק ְּגבּוֹל ָּכֹל

ֹליָכה הֲק ְסֹלּוֹל מַק ֶׂשה עֲק נַק ְּבאֹוטֹוּבּוס,

ְחֹּגג נַק ָריו ּוֹלַאחֲק ֵעין-ֶּכֶרם, ְּבֵאזֹור

ָמֱקֹום. ת ְּבֱקְרבַק ָצנּועַק ֵארּועַק

ָחֹליִתי ֹלֵכן ֱקִדם ָיִמים ָּמה "ּכַק

ִמִּׁשעּוֹל ֹלִּתי ְוָסבַק ְּכֵבִדה ת עַק ּפַק ְּבׁשַק

ֹלָׁשה חֻק הַק ּגַקם ּוְבָכֹל-ֹזאת, ֱקֶׁשה.

ְּבאֹותֹו אֹוִתי ֶׁשָּפֱקִדה ִּפְתאֹוִמית הַק

ֶאת ּנֹות ֹלׁשַק ֹלי ָּגְרָמה &א ִין ִדַק עֲק ֹּבֱקר

ִגיָגה. חֲק ְוֹלַק ִּטּיּוֹל ֹלַק ּוֹות ֹלִהְתֹלַק ָּוָנִתי ּכַק

ָּצִבי מַק ח ֹלֹנכַק ָחְׁשָׁשה "ִאְׁשִּתי

ְּבִמֱקצֹוָעּה. ָאחֹות ְּבִאִּמי, ָצה ְונֹועֲק

ֹל עַק ֵּתר ֹלוַק ִּבי ְפִציר ֹלהַק ֵהֵחּלּו ִים ְּׁשּתַק הַק

ִדִּתי ּגַק ִהְתנַק ִית. ּבַק ּבַק ּוֹלִהָּׁשֵאר ָּבֵארּועַק ְּתפּות ִהְׁשּתַק הַק
ֶׁשָּכֹל- ְּבֵארּועַק ְוֱקא ּדַק ֶׁשֵאָעִדר ִיָּתֵכן &א ְּבֶנֱחָרצּות.

ִּדּיּון. הַק ֶאת ִסּיַקְמִּתי ,' נֹוֵסעַק ִני 'אֲק ָּבא. אַק ֹלְכבֹוִד ּכֻקּלֹו

ֹליָכה'. הֲק הַק ְסֹלּוֹל ְּבמַק ֵּתף ֶאְׁשּתַק ּיֹוֵתר&א הַק 'ֹלָכֹל

ְחִּתי, ִמְׁשּפַק ְּבֵני ת ְּבֶעְזרַק ֹלאֹוטֹוּבּוס "ָעֹליִתי

ִמְתָּבֵרר ָּדָבר... זֹוֵכר ֵאיִני ָוָהֹלָאה ּוִמָּכאן

אֹו ְמנֻקְמָנם ָהִייִתי ְּנִסיָעה הַק ָּכֹל ֶׁשְּבֶמֶׁש�

ֹלב ָׂשמּו &א ִין ִדַק עֲק אֹוִתי ּסֹוְבִבים הַק � אַק ְׁשָטׁש, ְמטֻק
ֵעין- ֹלֵאזֹור ָּגָעֵתנּו הַק את ֹלֱקרַק ֱק רַק ָּצִבי. ְּבמַק ִּׁשּנּוי ֹלַק

ִד ּצַק ֶׁשהַק ְוִאִּמי ִאְׁשִּתי ִּפְתאֹום ִהְבִחינּו ֶּכֶרם

ֹּכֹל. הַק ֵהִבינּו ֵהן ְוָנפּוֹל. ָׁשמּוט י ָּפנַק ֶׁשֹל ְּׂשָמאֹלי הַק

ֶּבן-ּדֹוִדי ָּמֱקֹום ֹלַק ָּבא ֶרגַקע ְּבאֹותֹו "ְּבִדּיּוֱק

ּוְבתוֹ� ִרְכּבֹו, ֶאֹל ִמָּיִד ְסִּתי ְכנַק הֻק ְּפָרִטי. הַק ְּבִרְכּבֹו

ֶּמְרָּכז הַק ֶׁשֹל ִּמּיּון הַק ר ִדַק חֲק ּבַק ָהִייִתי ָחִדֹות אֲק ּקֹות ּדַק

ֵעין-ֶּכֶרם. ָּסה ִדַק הֲק ָהְרפּוִאי

ע ֹלֶרגַק ִּבי ִהִּביָטה אֹוָתנּו ֶׁשִּקְּבֹלה ְּפֱקיִדה "הַק

ֵּטֹלפֹון. הַק ֶאת ְוֵהִריָמה ְּנָירֹות הַק ֶאת ָעְזָבה ּוִמָּיִד

ָצִעיר ֶּגֶבר ָּכאן 'ֵיׁש ּפּוִמית: הַק ֹלתוֹ� ֱקְרָאה ִהיא

ִּתְׁשֹלחּו...' מֹוִחי, ֵארּועַק ע ְּבֶאְמצַק

ֹלי ֶנֶעְרכּו ָּמֱקֹום, ֹלַק ֹל ְבהַק הֻק רֹוְפִאים "ֶצֶות

ֵיׁש ִּכי ֶהְראּו ְּבִדיֱקֹות הַק ָועֹוִד. ִסי-ִטי ְּבִדיֱקֹות

ֱאֶמת', 'ִאְמֵרי ֹל עַק ּבַק ַאֹלֶּתר, י ַאְבָרָהם-ָמְרְּדכַק ִּבי רַק ִמּגּור, ְּכֶׁשָהַאִדמֹו"ר תרפ"ִד, ְּבֹחֶרף

ִּתיֱקים, עַק ִּבְסָפִרים סֹוֵחר ֵאֹליו ִנְכנַקס ְּבִויָנה. ן-ָמה ְזמַק ֵּכב ִהְתעַק ֹלֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאֹל, ְרּכֹו ְּבִדַק ָהָיה

ֵאירֹוָּפה ח ִמְזרַק ֶׁשְּיהּוִדי ּמֹוֵׁשֹל, ֵמהַק ָּצָעה הַק ְוֵהִביא ְּבָמרֹוֱקֹו ָּסע ִמּמַק רֹוָנה ֹלַאחֲק ֶׁשָחזַקר

ָטבֹות. ֵמהֲק ְוֵיָהנּו ִּבְמִדיָנתֹו ִיְתיַקְּׁשבּו

ֵעֶסֱק ֶזה ֵאין – ִדָׁשה חֲק ֹלָגֹלּות ּפֹוֹלין ְיהּוִדי ֶאת אֹוִביֹל ִני "ֶׁשאֲק ֱאֶמת': 'ִאְמֵרי ֹל עַק ּבַק ר ָאמַק

ָּקְרָּבנֹות הַק ְּיהּוִדים הַק ִיְהיּו ִפיָכה, הֲק ָׁשם ֶׁשִּתְפֹרץ ָהִראׁשֹוָנה ְּמנּות ִהְזּדַק ּבַק ִּבְׁשִביֹלי.

ּוְפָרעֹות". ִמֹלָחמֹות ֵיׁש ָׁשם ּגַקם ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאֹל? "ּוָמה ּסֹוֵחר: הַק ָהִראׁשֹוִנים".ָׁשַאֹל

ֶׁשְּבסֹופֹו ֹל= ְבִטיחַק מַק ִהְנִני ּבֹוֵרא-ָהעֹוֹלם. ֵמֵאת ֹלנּו ִנְּתָנה "ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאֹל ִּדיֱק: ּצַק הַק ֵהִׁשיב

ָּבּה". רּו ֶׁשִּיָּׁשאֲק ֵהם ְּיהּוִדים ְוהַק ִיְּטׁשּוָה ָּבּה ִּמְתּגֹוְרִרים הַק ָּנְכִרים הַק ָּדָבר ֶׁשֹל

נּו ח¿ נַק אֲק ֶׁ̆ י ƒֹיפ ֵאיֶזה י: ƒיּפ ƒ̂

ָבֹל אֲק ּיּוֹל! ƒט ֹל¿ ים ƒע נֹוס¿

י ƒנ אֲק וַק ָרה ּב¿ ¿ׁ̆ ƒנ י ƒֹל ֶׁ̆ ה ּיָ ƒר ט¿ ƒּמ הַק

ם. ƒי פַק ּגָ ּומַק יף ƒע ָ̂ ם ּגַק יָכה ƒר ¿̂

יָרה ƒּכ ז¿ מַק ¿ּ̇ אַק ֶׁ̆ טֹוב י: ƒינ ƒּפ

ם גַק ו¿ ָפפֹו˙ ּכ¿ יך¿ ƒר ָ̂ י ƒנ אֲק י, ƒֹל

. נֹוחַק י˜ ƒּ̇

ך¿ ּמֵ ƒמ נּו ִד¿ ֹלמַק א ָ̃ ו¿ ִדַק י: ƒר ָׂ̆

ָחה ּפָ ¿ׁ̆ ƒמ יֹו˙ ה¿ ƒֹל א ּבָ ּוֵמאַק

יִד ƒמ ָּ̇ נּו ח¿ נַק אֲק ּכֹוֶנֶנ˙! ¿̇ ƒּמ ֶׁ̆

ה ֹלָ אֻק ּג¿ הַק א˙ רַק ¿̃ ƒֹל ים ƒנ ּכֹונ¿ ¿̇ ƒמ

ּיֹום. הַק עֹוִד בֹוא ָ̇ ו¿ אי וַק ֹל¿ הַק ֶׁ̆

ים, ƒר ּב¿ ִדַק מ¿ ים, ƒִד ֹלֹומ¿ נּו ח¿ נַק אֲק

ים ƒא ¿̇ ַּ̇ק ֶׁ̆ ˆּוָרה ּב¿ ים, ƒג הֲק נַק ¿̇ ƒמ

ֹל נּוכַק ו¿ יעַק ƒּג ַּ̇ק ה ֹלָ אֻק ּג¿ הַק ֶׁ̆ ע ֹלֶרגַק

ר. ָׁ̆ ֶאפ¿ ֶׁ̆ ָמה ֹל ּכָ ה ּנָ ּמֶ ƒמ ֹל ּבֵ ַ̃ק ֹל¿

יעַק ƒּג ּיַק ֶׁ̆ ֵמך¿ ¿̂ עַק ֹל¿ י ƒר אֲק ָּ̇ ו, ָׁ̆ כ¿ עַק

ֹלג ֶׁ̆ ֶיה ה¿ ƒי ıחּו ּבַק ּיּוֹל, ƒּט הַק יֹום

ֹל נּוכַק ֹלֹא נּו ח¿ נַק אֲק וַק ים, ƒס ¿̃ מַק

ֹלֹא ֶׁ̆ ֹל ֹלַק ג¿ ƒּב ּנּו ּמֶ ƒמ ֹלָהנֹו˙

� יך¿ ƒר ָּ̂ ֶׁ̆ מֹו ּכ¿ ּנּו ּכֹונַק ¿̇ ƒה

יחַק ƒט ב¿ מַק ֹלֹא ֶאָחִד ף אַק א: ּמָ ƒא

ֹל ֶׁ̆ ּיֹום ּבַק ּיּו˜ ƒִד ּב¿ ֶׁ̆ ֹלֶכם

ֵיֵרִד ו¿ י ƒּפ ָחר¿ ֶיה ה¿ ƒי ּיּוֹל ƒּט הַק
ך¿ ּכָ ֹל ּכָ ם ֶּ̇ אַק ֶׁ̆ מֹו ּכ¿ ֹלג, ֶׁ̆

ֹלֹא ם ֶּ̇ אַק �ים ƒּו ַ̃ק מ¿

י? ִדַק ƒמ ר ֵ̇ יֹו ˙ ָ̂ ¿̃ ים ƒנ ּכֹונ¿ ¿̇ ƒמ

ג אַק ֶאִד¿ י ƒנ אֲק ָאז ים. ƒ̃ ˆֹוִד¿ א: ּמָ ƒא

ֶכם ִד¿ ƒּ̂ ƒמ ם ֶּ̇ אַק ו¿ ם, ֶּ̇ ¿ׁ̆ ַק ּ̃ ƒּב ֶׁ̆ ָמה ֹל¿

ֹלֹא יָעה ƒס ּנ¿ ּבַק ם ּגַק ָאֵכן ֶׁ̆ גּו אֲק ִד¿ ƒּ̇

ֵאֹליו ֶׁ̆ י ƒר ָּ̃ ƒָהע ָבר ִדָ הַק ֶא˙ ח ּכַק ¿ׁ̆ ƒנ

ֶיה ה¿ ƒּי ֶׁ̆ אּו ִד¿ וַק ¿ּ̇ ים. ƒנ ּכֹונ¿ ¿̇ ƒמ ָאנּו

ה ּנֵ ƒה ֶׁ̆ ָעֹלינּו ׁ̆ י ƒּג ר¿ הַק ֹל¿ ן ָּ̇ ƒנ

ה ּפָ ַ̂ק ּמ¿ הַק י˙, ƒיִד ƒס חֲק ָחה ּפָ ¿ׁ̆ ƒמ

�ּיּוֹל ƒט ֹל¿ ˙ עַק נֹוסַק ה, ֹלָ אֻק ּג¿ ֹלַק

ְגֶּדֹלת מַק ְזכּוִכית ְצָמּה'. 'ֵמעַק ְּכִאּלּו ֹלִהָּוֵצר ֵאׁש ְיכֹוֹלה ֹלִעִּתים

נֹוָצר ֶזה ֵמִרּכּוז ת, ַאחַק ָּדה ֹלְנֱקֻק ֶּׁשֶמׁש הַק ְרֵני ֱקַק ֶאת ֶּכֶזת ְמרַק ֶּׁשֶמׁש, ּבַק ָהעֹוֶמִדת

ִּצית ֹלהַק ֹלּוֹלֹות עֲק ָּׂשִדה ּבַק ְזכּוִכית ִׁשְבֵרי ּגַקם ְּדֹלֱקה... ִּתָּוֵצר ָּדֹליֱק, ֹחֶמר ֶיְׁשנֹו ְּבָסמּו� ִאם ב. רַק ֹחם

ְרֵני ֱקַק ֶאת ֵּכז ֹלרַק ֹלּוֹלֹות עֲק ֶהָעֹלים ֹל עַק ְזִעירֹות ִים מַק ִטּפֹות ִפּלּו אֲק וַק ְיֵבִׁשים, ָׂשִבים עֲק

ְׂשֵרָפה. ּוֹליַקֵּצר ְגֶּדֹלת מַק ְזכּוִכית ְּכמֹו ֶּׁשֶמׁש, הַק

ָׁשִנים ֹלְפֵני ֶׁשִהְׁשּתֹוֹלֹלה ְּגִדֹוֹלה ִּבְׂשֵרָפה . ָהרּוחַק ֹלִכּוּון ּגַקם ֹלב ֹלִׂשים ֵיׁש

ְּיָערֹות הַק עֹוְבִדי ִּבְּקׁשּו ֶׁשָּלּה, ְרִעין ּגַק הַק ִמְתֱקֵני ֹל עַק ְוִאְּיָמה ְּבִרית, ְּבַאְרצֹות-הַק

ֹלב ֹלִׂשים ִמְּבֹלי ֹלֶהם ִהְרׁשּו ְמיֻקָּתִרים. ְוָהיּו ֶׁשָּנְפֹלּו ֵעִצים ֹלְׂשֹרף ְרׁשּות

ְּׁשָטה ִהְתּפַק ְּׂשֵרָפה הַק ִויר. ְוָהאֲק ָהֵעִצים ֹלֹיֶבׁש , ָהרּוחַק ֹלִכּוּון ְסִּפיֱק מַק

ָּמה ּכַק ָּדֹלֱקה ִהיא ְוָהֹלָאה, ָהֹלָאה אֹוָתּה ֵהִעיָפה ָהרּוחַק ִּבְמִהירּות.

ָעֹליָה. ֵּלט ֹלִהְׁשּתַק ֶׁשִהְצֹליחּו ִד עַק ּוְכָפִרים ְיָערֹות ִּכְּלָתה ָיִמים,


