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ֹלנשמה אכֹל

ִּקִדִמִּיים הַק ְּמכֹוִנית הַק ֵּלי ֹלגַק ּגַק ִמְּׁשֵני ֶאָחִד ֹלָכֹל

ְכסֹון ֹלַק אֲק ּבַק ָנטּוי ִד, חַק ֶּתֶכת מַק ן ּדֹוֱקרַק ִהְמִּתין

ֱק רַק ֶׁשָהאֹוטֹו ֶׁשָּבֶרגַקע ְמָנת ֹל עַק ֹל, ֹלּגַק ּגַק הַק ֶאֹל

ּוִמָּיִד! ֵּתֶכף ְנֵצ'ר ִיְתּפַק הּוא , ֹלנּועַק יַקְתִחיֹל

ְחֹלט. מֻק ָבָנה הֲק ְּבֹחֶסר ָּבֶזה ֶזה ְטנּו ִהּבַק

ָּוָנה ְּבכַק ְנֵצ'ר ֶׁשְּיפַק ֶיֹלִד ִמְּיֵמיֶכם ְרִאיֶתם הַק

ֶׁשּלֹו? ָּבא אַק ֶׁשֹל ְּמכֹוִנית הַק ֶאת ְּתִחָּלה

ִּביֵמי ָּתִמיִד ְּכמֹו ְמאֹוִד, ָאֵפֹל ָהָיה ְיֹלה ּלַק הַק

ִּבְׁשכּוָנה ִד, ֹלבַק ָׁשם ָהִיינּו ֹחִדׁש. הַק ת ְּתִחּלַק

ֶׁשֹל ָׁשֵפֹל ע ֶּפׁשַק ֹלִנְסיֹון ְיִחיִדים ֵעִדים ָזָרה,

ָאִביו... ֵּלי ֹלגַק ְּבגַק ְּתִחָּלה ָּוָנה ְּבכַק ֵּבֹל ְּמחַק הַק ֵּבן,

ָוׁשּוב, ׁשּוב ְצנּו ֵהצַק ְנִעיָמה. 5א ְרָּגָׁשה הַק

ִּתי ָנתַק ְוָאז ׁשּוב ֹלְבֹלי ָהֹלַק6 ָאֵכן ֶׁשִּצ'יֱקֹו ֵּדא ֹלוַק

ֹל6ָ הֲק ּמַק הַק ָמה ֹלכֻקָּלנּו ָּברּור ָהָיה ָהאֹות. ֶאת

ּדֹוֱקָרִנים הַק ֶאת ֵּלֱק ּוֹלסַק ֹלֶגֶׁשת – ֶׁשָּלנּו ָּבא הַק

ָּקִדֹוׁש הַק ִסֵּדר ְסָתם 5א ֵהן ִּלים. ֹלּגַק ּגַק הַק ת חַק ִמּתַק

ְּבֶרגַקע ְוֱקא ְוִדַק ָּכאן ְוֱקא ּדַק אֹוָתנּו הּוא ָּברּו6

ֵׁשָכה חֲק הַק ֵטה עֲק ִמּמַק ֶׁשָּיָצא ָהִראׁשֹון ָהִייִתי ֶזה.

ָהְרחֹוב. ֹלָפנַקס ת חַק ֶׁשִּמּתַק ּמּוָאר הַק ח ֶּׁשטַק הַק ֶאֹל

אּוֹלם ְּבתו6ֹ ְמֱקֹוְמ8 ֶאת ֹזב עֲק ֹלַק ְּכמֹו ֶזה

ָּבָמה ֹל עַק ֹלֹות עֲק ְוֹלַק ִנְרֶאה, ֵאינ8ְ ּבֹו ָחׁשּו6

זֹו ּכֻקָּלם. ֹלֵעיֵני ָחׂשּוף ִהּנ8ְ ָּבּה מּוֶאֶרת,

ְנִעיָמה. 5א ְרָּגָׁשה הַק ֶׁשִּלי. ְרָּגָׁשה הַק הַק ָהְיָתה

– ִּבי צֹוֶפה ְכָׁשו עַק ּגַקם ֶׁשִּמיֶׁשהּו ְּכִאּלּו

ע ֶאְמצַק ְכָׁשו ֶׁשעַק ֵהיֵטב ְרִּתי ֶׁשָּזכַק ְמרֹות ֹלַק

ָּגִעים ְמׁשֻק ֱק ְורַק ָּכאן ֵאיֶנּנּו ִצ'יֱקֹו ְיֹלה; ּלַק הַק

ָּכֵאּלּו. ְּבָׁשעֹות חּוץ ּבַק ִמְסּתֹוְבִבים ָּכמֹונּו

ִד ְּבצַק ָעֱקב ְּמכֹוִנית הַק ֹלֵעֶבר ְמִּתי ּדַק ִהְתֱקַק

ְמכֹוִנית. ֶׁשֹל ָמנֹועַק ֱקֹוֹל ְעִּתי ָׁשמַק ְוָאז גּוִדֹל, אֲק

ִּכָּבה ִמיֶׁשהּו ָּכֶבה. ָמנֹועַק ֶׁשֹל ֱקֹוֹל ִּדּיּוֱק, ֹלֶיֶתר

ְׁשָמע, מַק ְמכֹוִנית, ֶׁשֹל ָמנֹועַק ְכָׁשו עַק ֹלָיִדינּו

ְּתחּוָׁשה הַק ּוְבֵכן, ֹלָיִדינּו! ָּכאן ִמיֶׁשהּו

ֱקָפאִתי ִּדְמיֹון! הַק ְּפִרי ָהְיָתה ֶׁשִּלי5א ּמּוָזָרה הַק

ָיִמיָנה, ַאט ַאט ֹראִׁשי ְבִּתי ְוֵהסַק ְמֱקֹוִמי ֹל עַק

ָחֹלפּו י ֵעינַק חֹונֹות. הַק ְּמכֹוִנּיֹות הַק ת ׁשּורַק ֶאֹל

ְּכָבר ְעִּתי ְּכֶׁשִהּגַק ְוָאז, ֹלְמכֹוִנית ִמְּמכֹוִנית

הּוא ֵחם. ְמנַק ֵמָאחֹור ִּבי ָנגַקע ּׁשּוָרה, הַק ֹלסֹוף

ָנִדִדּו ֵעיָניו ֱק רַק ְּכֹלּום. ר ָאמַק ְו5א ִחֵּור ָהָיה

ָּמׁש מַק ֶׁשָחְנָתה ְּמכֹוִנּיֹות הַק ת ַאחַק ֶאֹל ִמֶּמִּני

אֹוָתם... ָרִאיִתי ְוָאז ֵאֹלינּו. ָסמּו6
יבוא המשך

ת ֹלֻקּקַק חֲק ֶאת עֹוֵצר ם', 'ֹׁשהַק יַקֹלִדי ְנִהיג מַק ִצ'יֱקֹו, �������	


ָבֹל אֲק ְּׁשכּוָנה. הַק ִמן ֵחם ּוְמנַק ְׁשֵניאֹור ֶאת ּוְמָגֵרׁש 'ְפֹלֶיִרים' הַק

ְיֹלה.. ּלַק ּבַק ׁשּוב. ֵאֹליָה חֹוְזִרים ֵהם

בּות הֲק ִהְתֹלַק הַק ר. ְוֱקַק ָחׁשּו6 ָהָיה ְיֹלה ּלַק הַק

ְוֶאת ֹלּה ִהְתּפֹוְגָגה ִים ָּצֳהרַק ּבַק אֹוָתנּו ֶׁשִּמְּלָאה

ץ חַק ֹלַק ת ּוְתחּוׁשַק ָׁשׁשֹות חֲק ָּתְפסּו ְמֱקֹוָמּה

ָחֹלָפה ָרב?", אֲק מַק ֹלנּו ֵמִכין הּוא "ְוִאם ֶּבֶטן. ּבַק

ְּבמֹוִחי. ֶהְגיֹוִנית ִּבֹלִּתי ְחָׁשָבה מַק

ם' 'ֹׁשהַק ֹלְׁשכּונַקת ְסנּו ִנְכנַק ִּבָּטחֹון ֹלֶיֶתר

'ִּכִּסינּו' ּיֹום. ּבַק ָהִיינּו 5א ּבֹו ַאֵחר, ֵמְרחֹוב

ִצֵּדי ִמְּׁשֵני ְּמכֹוִנּיֹות הַק ָּכֹל ֶאת ִּבְזִריזּות

ְּכָבר ְּׁשכּוָנה. הַק ז ֹלֶמְרּכַק ְמנּו ּדַק ְוִהְתֱקַק ְּכִביׁש הַק

ּוִמְּבֹלי ֹּבֱקר ּבַק ָהִיינּו ּבֹו ָהְרחֹוב ֶאת ִזִהיִתי

ֵּלאִתי ְוִנְתמַק י ְצָעִדַק ֶאת ֵהַאְטִּתי ֵמִׂשים

ֹלֶנֶגִד ָּלה ִנְתּגַק ָּכסּוף הַק ִּג'יּפ הַק ְיֵתָרה. ְּדִריכּות

ּמּוִד עַק ֶׁשֹל ְּבאֹורֹו מּוָאר ִדרֹו הֲק ִּבְמֹלֹוא ֵעיֵנינּו

ֶּׁשהּו ְּבמַק ְנִּתי ִהְבחַק ְוָאז ֵמָעֹליו. ֶׁשִּנָּׂשא ֹל ְׁשמַק חַק

נֹוָסף...

ֶאת ת ַאחַק ת ְּבבַק ְרִּתי ָעצַק "ְזִהירּות!",

ֵצֹל ִד. חַק ְּבפַק ִּקי רֻק ֶאת ְעִּתי ּוָבֹלַק ְּדמּות ִהְתֱקַק הַק

ּמּוָאר, הַק ְּכִביׁש הַק ח ִמְׁשטַק ֹל עַק ְעֵזעַק ִהְזּדַק ָׁשֹחר

רֹוֵבץ ִמיֶׁשהּו ָאִדם... ֶׁשֹל ִצּלֹו ְּמכֹוִנית. הַק ֹליַקִד

ֹלנּו? אֹוֵרב הּוא ִאם הַק ָהאֹוטֹו. ֹליַקִד ָׁשם

ִצ'יֱקֹו? ֶזה ִאם הַק

ְנסּוגֹונּו ְעֵּתנּו ְוַאְרּבַק ְׁשִּתי ֹלחַק חֹוָרה!", "אֲק

ָחֹליֹלה! . ֹלְבֹרחַק ְמָנת ֹל עַק 5א ֹלָאחֹור, ְּבֶׁשֱקט

ֶׁשָהִייִתי ָמה ֶזה י אּוֹלַק ֶׁשֶּבֱאֶמת, ְמרֹות ֹלַק

ְפנּו ָעֱקַק ָרָחב, ִאּגּוף ְענּו ִּבּצַק ׂשֹות... עֲק ֹלַק רֹוֶצה

ֹלאֹותֹו ָזָרה חֲק ּבַק ְענּו ֶׁשִהּגַק ִד עַק ִּבְנָיִנים, ְׁשֹלֹוָׁשה

ּבֹו ִד ּצַק הַק ִמן ֵּׁשִני. הַק ִד ּצַק הַק ִמן 6 אַק ְצמֹו עַק ְרחֹוב

ֹל עַק ָהרֹוֵבץ ְּבִצ'יֱקֹו ָּין ְמצֻק ֹלְצּפֹות ָיֹכֹלנּו

ָהָיה ֶזה ֵּכן, ְּמכֹוִנית. הַק ֵּלי ֹלגַק ּגַק ֹליַקִד ְּכִביׁש הַק

הּוא ִּבְכֹלֹל. ֹלנּו ב ָארַק 5א הּוא ָבֹל אֲק ִצ'יֱקֹו!

ְו5א ָהֶרֶכב ֵּלי ֹלגַק ְּבגַק ְמאֹוִד ָעסּוֱק ָהָיה

ָׁשם. עֹוֶׂשה הּוא ְּבִדּיּוֱק ָמה ֹלְראֹות ְחנּו ִהְצֹלַק

ָׁשָעה ָׁשם ּנּו ִהְמּתַק ֹלִצּיּון ְראּוָיה ְבֹלנּות ְּבסַק

ֹל עַק ח ָטפַק ְגֹליו, רַק ֹל עַק ִד ֶנֱעמַק ֶׁשִּצ'יֱקֹו ִד עַק ָּכה רֻק אֲק

ם ְוֶנֱעֹלַק ָוֹכה ֹּכה ִהִּביט ָּבֱקֹות, ְּמאֻק הַק ִמְכָנָסיו

ּוָמה ֹלִהְתֱקֵרב, ְּזנּו ֵהעַק ָאז ֱק רַק ח. ֶּׁשטַק הַק ִמן

ת חַק ִמּתַק ְמאֹוִד: ִד עַק אֹוָתנּו ִהְפֹליא ֶׁשָרִאינּו

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ּנּו ְוִתְכנַק ְבנּו ָיׁשַק ְפָסֱקה, הַק ּבַק ּיֹום הַק

ִדר. אֲק ֹחִדׁש ֹראׁש ֶאת

ְּבֵעֶר6 ָהיּו ֶׁשֶהֱעֹלינּו ְעיֹונֹות ָהרַק

ִּכּתֹות. הַק ֹלָכֹל ֶּבָחֵצר ְרֱקִדה הַק ֹלַאְרֵּגן ָּכֵאּלּו:

ֹלָכֹל ִמֶּמּנּו ֵּלֱק ּוֹלחַק ִּקים ְמּתַק מַק ן ּדּוכַק ֹלָהֱקים

ִּכָּתה. ת ְמִסּבַק ּוֹלַאְרֵּגן ּי6ֵ. ֶׁשְּמחַק ִמי

ּכֻקָּלנּו ָבֹל אֲק ְוטֹוִבים, ָיִפים ְעיֹונֹות רַק

ָׁשָנה ֵמָאז ְרנּו ּגַק ִהְתּבַק ֶׁשְּכָבר ְׁשנּו ִהְרּגַק

ֹלנּו ָּדרּוׁש ְסִּפיֱק. מַק 5א ְּכָבר ְוֶזה ֶׁשָעְבָרה,

ְׁשָמעּות. מַק יֹוֵתר ּבֹו ֶׁשֵּיׁש ֶּׁשהּו, מַק עֹוִד

ִּׂשְמָחה ֶׁשּלַק ְסֱקָנה ֹלמַק ְענּו ְוִהּגַק ֱקָצת, ְבנּו ָחׁשַק

ׂשֹות עֲק ֹלַק ְצֹליִחים מַק ִאם ִּגיִעים, מַק ְּגִדֹוֹלה ִכי הֲק

אֹוָתם. ֵּמחַק ּוֹלׂשַק ֵחִרים אֲק ָנִׁשים אֲק ֹלַק טֹוב

ֱקנּו ּלַק ִהְתחַק ְנֵין. ְמעַק ִנּסּוי ׂשֹות עֲק ֹלַק ְטנּו ֶהְחֹלַק

ֱקבּוָצה ָּכֹל ָׁשבּועַק ּוְבתו6ֹ ּנֹות, ֱקטַק ֹלֱקבּוצֹות

אֹותֹו. ֵּמחַק ֹלׂשַק ִמיֶׁשהּו ֹלְמֹצא ְצִריָכה

ֵּתף ֹלׁשַק ְּכִדי , ָׁשבּועַק ֵרי ַאחֲק ֹלִהָּפֵגׁש ְטנּו ֶהְחֹלַק

ָהָיה. ּוָמה ָהָיה ֵאי6 ֵּפר ּוֹלסַק ָויֹות חֲק ּבַק

סּוֱקים עֲק ֶׁשִּלי, ְּקבּוָצה הַק ְבֵרי ְוחַק ִני אֲק ְכָׁשו עַק

ָּמה ּכַק ֹלנּו ֵיׁש ּוְמֱקֹוִרי. ְנֵין ְמעַק ְעיֹון רַק ְּבִחּפּוׂש

ֹלמּוִד ּתַק הַק ֶׁשֹל ֶּקה ְּמנַק הַק ֹל עַק ְבנּו ָחׁשַק ִּכּוּוִנים.

ִּכּתֹות ֹלַק ִנְגֹרם ִאם ח ִיְׂשמַק ֶׁשְּמאֹוִד ּתֹוָרה

ִּלּמּוִדים. הַק ְיֵמי ְּבסֹוף ָּדרֹות ְמסֻק יֹוֵתר ֹלְהיֹות

ֶׁשּיֹוֵׁשב ֶאָחִד ֱקִׁשיׁש ֹל עַק ּגַקם ְבנּו ָחׁשַק

ְורֹוֶצה ִים ָּצֳהרַק הַק ר ַאחַק ְפָסֹל ּסַק הַק ֹל עַק ִּבֱקִביעּות

ֶׁשְּבִדֶר6 ֱק רַק ֱקָצת, ִאּתֹו ְטֵּפט ֹלפַק ְצרּו ֶׁשּיַקעַק

ָעֹלּו, ְעיֹונֹות רַק עֹוִד ְבֹלנּות.. סַק ֹלנּו ֵאין ְּכֹלֹל

ֶאָחִד ָּדָבר ָבֹל אֲק ְחֹליט. ֹלהַק ּסֹוף ּבַק ְוִנְצָטֵר6

ִּפְתאֹום ּנּו. ּוַק ֶׁשִהְתּכַק ְּבֹלי ְחנּו, ִהְרוַק ִים ֵּביְנתַק

ִּמְׁשָּפָחה, ֵמהַק – ָנִׁשים אֲק ְרֵּבה הַק ִּגִּלינּו

ְמאֹוִד ְיכֹוֹלים ְחנּו נַק ֶׁשאֲק ְּׁשכּוָנה, ֵמהַק ִּבְנָין, ֵמהַק

ָמץ. אֲק מַק ְמאֹוִד ט ְמעַק ִעם , ֵּמחַק ֹלׂשַק

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

יך¿ ƒר עֲק מַק אֹוִד מ¿ י ƒנ אֲק י, ƒיִד ƒִד י¿ ָח˜ ¿̂ ƒי
י ƒֹל יא ƒָהב ֹל¿ ָך ֹל¿ ֶׁ̆ ים ƒּ̂ מַק אֲק ּמַק הַק ֶא˙

ה. ּזֶ הַק ר ֵׁ̆ ּכָ הַק ָהֹאֶכֹל ֶא˙

ה ּזֶ הַק ר ִדֵ ֶהס¿ הַק ך¿ ָׁ̆ מ¿ ƒנ י, ƒ̂ ָוֵח ָנה ָׁ̆ ָבר ּכ¿
ר ֶׁ̆ אֲק ּכַק ֹל. ֶ̃ ֵטנ¿ ר מַק ֹל¿ ָהֹאֶכֹל ˙ ָבאַק הֲק ֹל ֶׁ̆

ר. ּגָ ¿̇ ֶא ׁ̆ ּמָ מַק ֶזה ֹלג, ֶׁ̆ יֹוֵרִד
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י ƒֹל ים ƒָנע ֹלֹא ָבֹל" אֲק
. טֹוֵרחַק ך¿ ּכָ ֹל ּכָ ה ָּ̇ אַק ֶׁ̆

י? ִדַק ו¿ ֶזה ם ƒע י˜ ƒס פ¿ נַק י אּוֹלַק

ֹלשמור נא
ֱקִדושת עֹל

הגיֹליון

ה ֶׂ̆ עֹו י ƒנ אֲק !˘ֹ ׁ̆ ח¿ ֹלַק ָמה ָך ֹל¿ ֵאין
ָּ̇ ח¿ כַק ָׁ̆ ה. ּבָ רַק ָחה מ¿ ƒׂ̆ ּב¿ ֶזה ֶא˙

ים? ƒיִד ƒִד י¿ נּו ח¿ נַק אֲק ֶׁ̆

ָעָיה ּב¿ ֵאיזֹו ׁ̆ ֵי ן ּכֵ ם ƒא א ֶאֹלָ
ֹלֹא ֵהן ָהֵאֹלּו" נֹו˙ ּמָ הַק ם ƒע
ָך? ֹל¿ ימֹו˙ ƒע ט¿ ך¿ ּכָ ֹל ּכָ

ן. ּכֵ ֵכן, ּוב¿ מ" ֶאמ¿
˙ ָ̂ ¿̃ ֵהן ָהֵאֹלּו, נֹו˙ ּמָ הַק
י. ƒיֹל ƒב ¿ׁ̆ ƒּב י ִדַק ƒמ ֹלּוחֹו˙ מ¿

י? ƒֹל ָּ̇ ר¿ ָאמַק ֹלֹא ה ֹלּמָ ָאז
ימּו ƒׂ̆ ּיָ ֶׁ̆ ֵמֶהם ׁ̆ ֵ ּ̃ בַק ֹל¿ י ƒּ̇ ָיֹכֹל¿

ח!! ֶמֹלַק חֹו˙ ּפָ ˙ ָ̂ ¿̃

י ƒהּוִד י¿ סֹוֵחר ִדּו˙ הֲק יַק ֹל¿ ֵרב ָ̃ ֹל¿ ה ּסֶ נַק מ¿ ֶנֶמס, ָח˜ ¿̂ ƒי ר' ים, ƒּבּוֹל הַק סֹוֵחר ו¿ ıָר מ¿ ƒּנ הַק יִד ƒֶהָחס יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק
רֹו˙. ֵׁ̆ ּכ¿ רּוחֹו˙ אֲק בּועַק ָׁ̆ י ִדֵ ƒמ ֹלֹו יא ƒָהב ֹל¿ ב ִדֵ נַק ¿̇ ƒמ הּוא ֹל. ֶ̃ ֵטנ¿ ר מַק ם ֵׁ̆ ּב¿ ָמן ֹל¿ אַק
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ִדר אֲק ָנס כ¿ ƒּנ ֶ ּׁ̆ ƒמ
ָחה! מ¿ ƒׂ̆ ּב¿ ים ƒּב ר¿ מַק

ים! ƒּפּור ם ƒי בּועַק ¿ׁ̆ עֹוִד

ח" סַק ּפֶ י ƒ̂ ָוֵח ׁ̆ ֹחִד עֹוִד



ֵּנס הַק ן ְזמַק ִהִּגיעַק

חּום רַק ֶּבן חּום נַק

ְׁשָּגָחה הַק הַק ְׁשֹליחַק

ָהָאהּוב!".

ְמֱקֹומֹו ֹל עַק ֹמֶׁשה ִּבי רַק ִד ָעמַק ּכ6ָ

ֵּיי חַק ֹל עַק ֵּלֹל ְוִהְתּפַק ּכֹות רֻק אֲק ּקֹות ּדַק

ִּבְבִכי. ּגֹוֶעה ְּבנֹו,

ָּכה רֻק אֲק ָׁשָעה ָחֹלָפה 5א ְוִהֵּנה,

ֶׁשֹל ִראׁשֹוִנים ְוִסיָמִנים

ֵרי ַאחֲק ֶּיֹלִד. ּבַק ִנְּכרּו ִהְתאֹוְׁשׁשּות

ְּכֵחֶפץ ב ָׁשכַק ֶׁשָּבֶהם ִּבים רַק ָיִמים

ֶאת ֹלָהִניעַק ע ֹלֶפתַק ֵהֵחֹל ּדֹוֵמם,

ֶּיֹלִד ְוהַק ָׁשָעה עֹוִד ָחֹלָפה ֵאיָבָריו.

ֹלי6 הֲק ּתַק ֵעיָניו. ֶאת ח ָּפֱקַק

ָהָיה ַאְבָרָהם-ְׁשמּוֵאֹל-ִּבְנָיִמין ֶׁשֹל ִהְתאֹוְׁשׁשּותֹו

ָהָיה 5א ָסִביב ּנֹוְכִחים ֵמהַק ֹלִאיׁש ִדִהים. ּומַק ָמִהיר

ָּגֹלּוי! ֵנס ָּכאן, ֵחׁש ִהְתרַק ֵנס ִּכי ִּלים ּקַק ֶׁשּבַק ֹל ֱקַק ָסֵפֱק

ּדּועַק מַק סֹוֵפר' ם תַק 'חֲק הַק ִנְׁשַאֹל ן ְזמַק ר ֹלַאחַק

ִהִּגיעַק ֶׁשּבֹו ֹלֶרגַקע ִד עַק ְוִהְמִּתין ִּבְתִפָּלתֹו ָהה ִהְׁשּתַק

ּתֹוָרֵתנּו ִּדין ֹל-ִּפי "עַק ָּמׁש. מַק ָמֶות ף ֹלסַק ְּבנֹו

ִּגִדֵרי ְּבתו6ֹ ָּתִמיִד ֹלְפֹעֹל ָאנּו ִּוים ְמצֻק ְּקִדֹוָׁשה הַק

ן ְזמַק ָּכֹל "ֹלֵכן, ֹמֶׁשה. ִּבי רַק ִהְסִּביר ע", ֶּטבַק הַק

ֶאת ִּציֹל ֹלהַק ָּכֹלֶׁשהּו ִסּכּוי ֶׁשֵּיׁש ָסְברּו ֶׁשָהרֹוְפִאים

ְּבִכּוּון ֵּצינּו מַק אֲק מַק ָּכֹל ְׁשֱקיעַק ֹלהַק ָהְיָתה חֹוָבֵתנּו ְּבִני,

ֹל עַק ֹלְסמ6ֹ ְו5א – ִטּפּוֹל ֶׁשֹל סּוג ָּכֹל ּוֹלנַקּסֹות ֶזה

ִּכי ְכְנעּו ִהְׁשּתַק ָהרֹוְפִאים ֶׁשָּכֹל ר ֹלַאחַק ֱק ְורַק ֵּנס. הַק

ָיֹכֹלִּתי ׂשֹות, עֲק ֹלַק ָמה עֹוִד ֵאין ע ֶּטבַק הַק ְּבִדֶר6

ֶאת ֵּדִד ֹלׁשַק ִמֶּמּנּו ֵּקׁש ּוֹלבַק ֵּׁשם ֹלהַק ֵּלֹל ֹלִהְתּפַק

ֵנס". ּוֹלחֹוֹלֹל ע ֶּטבַק הַק ְרכֹות עַק מַק

ֶהְחֹלים ַאְבָרָהם-ְׁשמּוֵאֹל-ִּבְנָיִמין ֶּיֹלִד הַק

ֹלֶאָחִד ְוָהָיה ֹלִתְפֶאֶרת ֹל ָּגִדַק ָּכֹליֹל, ֹלתֹו חֲק ִמּמַק

ַאף ָאִביו ת ְּפִטירַק ר ֹלַאחַק ְּבִדֹורֹו. ּתֹוָרה הַק ִמְּגִדֹוֹלי

ָׁשָנה, ִמְּׁשֹלֹוִׁשים ְעֹלה ֹלמַק ְמֱקֹומֹו, ֶאת ִמֵּלא

ַאְבָרָהם-ְׁשמּוֵאֹל-ִּבְנָיִמין ִּבי רַק ְּפֶרְׂשּבּוְרּג. ָּבנּות ְּברַק

ֵמֶהם ֶאָחִד ֶׁשִּבְזכּות ִּבים ָהרַק ְּבִחּבּוָריו נֹוִדע סֹוֵפר

סֹוֵפר'. ב 'ְּכתַק – ִּכּנּויֹו ּבֹו ֱק ָּדבַק

ָׂשֵמחַק יֹום ָהָיה תֱקע"ה ִדר אֲק ֹראׁש-ֹחִדׁש

ִמּׁשּום ֱק רַק 5א ְּפֶרְׂשּבּוְרג. ָהִעיר ֹלתֹוָׁשֵבי ִּבְמיֻקָחִד

ּגַקם ֶאָּלא ְּבִׂשְמָחה", ְרִּבים "מַק ִדר אֲק ֶׁשֵּמֹראׁש-ֹחִדׁש

ָהִעיר ב ֹלרַק ְּבכֹור ֶּבן ֶּלִדת הֻק ְּבֶׁשֹל ְּבִעָּקר י ְואּוֹלַק

סֹוֵפר'. ם תַק 'חֲק הַק סֹוֵפר, ֹמֶׁשה ִּבי רַק ָּגאֹון הַק ָרץ, עֲק ּנַק הַק

ֵּכס ֹל עַק ֹלֶׁשֶבת ן ְזמַק הֻק ֵמָאז ָחֹלפּו ָׁשִנים ְׁשמֹוֶנה

ם תַק 'חֲק הַק ִׁשֵּמׁש ֱקִדם-ֹלֵכן ׁשּוָבה. חֲק הַק ָּבנּות ָהרַק

ֹל עַק נֹוָסף ֶטְרְסּדֹוְרף. ּומַק ְּדֶרְזִניץ ֶּבָעִרים ב רַק סֹוֵפר'

ע ֶיִדַק ֹל עַק ּבַק ּגַקם ֹמֶׁשה ִּבי רַק ב ֶנְחׁשַק ּתֹוָרה ּבַק ְּגאֹונּותֹו

ּוְבֶחְׁשּבֹון. ע ְּבֶטבַק ִּבְתכּוָנה, ְנָּדָסה, ְּבהַק ב רַק

ֶאת ָּבנּותֹו רַק ִּביֵמי ָהפַק6 סֹוֵפר ֹמֶׁשה ִּבי רַק

ז ֶמְרּכַק ְּבָכֹל ְמאֹוִד ָחׁשּוב ּתֹוָרִני ֹלֹצֶמת ְּפֶרְׂשּבּוְרּג

ָהְיָתה ִׂשָּיתֹו עֲק ֶׁשֹל ּכֹוֶתֶרת ת-הַק ּגֻקּלַק ֵאירֹוָּפה.

הֹוִציָאה זֹו ְיִׁשיָבה ֶׁשֵהֱקים. ְּגִדֹוֹלה הַק ְּיִׁשיָבה הַק

ֹל עַק ּבֹות רַק ְוִהְׁשִּפיָעה ִּבים, רַק ּתֹוָרה ְּגִדֹוֹלי ִמִּקְרָּבּה

ְרָיה. הּוְנּגַק ִדּות יַקהֲק ֶׁשֹל ְוָהרּוחַק ּתֹוָרה הַק ם עֹוֹלַק

ְּבנֹו ֶּלִדת ְּבהֻק ֹּכֹל הַק ִעּמֹו ָׂשְמחּו ָּכָאמּור, ָּתה, עַק

ּנֹוֹלִד, הַק 6 ָהרַק ִנֱקָרא ּכ6ָ ְׁשמּוֵאֹל-ִּבְנָיִמין, ָהִראׁשֹון.

ִּקיר יַק ֶּבן ִים. ֵעינַק ּוֵמִאיר ְיֵפה-ֹּתַאר ֶיֹלִד ָהָיה

ְּמיֻקֶחִדת הַק ָחְכָמתֹו רֹוָאיו. ָּכֹל ֹל עַק ְוָאהּוב ֹלהֹוָריו

ֹלֹו ֶׁשָּמֹלאּו ֱקִדם עֹוִד ּבֹו ִנְּכרּו ְפׁשֹו נַק ִדינּות עֲק וַק

ָׁשִנים. ָׁשֹלֹוׁש

ְּבנֹו ְּבִחּנּו6 ּבֹות רַק ִהְׁשֱקיעַק ְּפֶרְׂשּבּוְרּג ֶׁשֹל ָּבּה רַק

ְוָאֵכן, ִּכְׁשרֹונֹוָתיו. ֶעֶר6 ֹלִפי ּתֹוָרה ּבֹו ְוִהְרִּביץ

ְּכֶׁשָהָיה ֹלִתְפֶאֶרת. ֵּתחַק ְוִהְתּפַק ֹל ָּגִדַק ְׁשמּוֵאֹל-ִּבְנָיִמין

ָבָנתֹו הֲק ּבַק – ֵמָאחֹור הֹוִתיר ְּכָבר ָחֵמׁש ֵּבן

ֵּפֹל ֹלטַק ּתֹוִסיפּו ִּכי ֹליֶכם אֲק ִני אֲק ֵּנן ִמְתחַק "ִאם-ֵּכן,

ֶׁשָּלנּו ֶאת ׂשֹות עֲק ֹלַק ִּוים ְמצֻק ְחנּו נַק אֲק ֶּיֹלִד. ּבַק

ָּבּה רַק ֹלֶהם ר ָאמַק ְּבֵעיָניו", ּטֹוב הַק ֶׂשה יַקעֲק ְוָהֱא5ֱקים

ְּפֶרְׂשּבּוְרּג. ֶׁשֹל

אֹו- ֹלְגֹסס. ֵהֵחֹל ֵּׁשׁש הַק ֶּבן ֶּיֹלִד ְוהַק יֹום עֹוִד ף ָחֹלַק

ִטּפּוֹל. ִמָּכֹל ְיִדיֶהם ֶאת ָהרֹוְפִאים ָמְׁשכּו ָאז

ֱק רַק ֹלּוֹלה עֲק חֹוֹלה ּבַק ְנִגיָעה ָּכֹל ָסְברּו, ָּכֶזה, ָּצב ְּבמַק

ֱקּצֹו. ֶאת ֹלֱקֵרב

ֶאְפָׁשרּות ׁשּום עֹוִד רֹוִאים ֵאיְנֶכם ְמָנם אֻק "הַק

ֹמֶׁשה ִּבי רַק ָׁשַאֹל ָּקט?", הַק יַקֹלִּדי ֵּיי חַק ֶאת ִּציֹל ֹלהַק

ְּכֵאבֹו ח ֹנכַק ֹמִד עֲק ֹלַק ּׁשּו ִהְתֱקַק ֵאֶּלה ָהרֹוְפִאים. ֶאת

ֶאת ָנְתנּו ּנּוגֹות הַק ֵעיֵניֶהם ֵהִׁשיבּו. ְו5א ָהָאב ֶׁשֹל

ְּתׁשּוָבה. הַק

ָיָצא ִּתֱקָוה. ָּכֹל ָאְבִדה ִּכי סֹוֵפר' ם תַק 'חֲק הַק ֵהִבין

ָסמּו6, ֹלֶחִדר ְוִנְכנַקס ְּבנֹו ּבֹו ב ֶׁשָּׁשכַק ֶחִדר הַק ִמן

ֵּצב ִהְתיַק ּתֹוָרה. ּבַק ִחּדּוָׁשיו ֶאת ֹלְכֹּתב ג ָנהַק ֶׁשּבֹו

ְּבנֹו. ֹל עַק ֵּלֹל ֹלִהְתּפַק ְוֵהֵחֹל ִּבְכָתָביו ָמֹלא ַאְרָּגז ֹליַקִד

ְּפֶרְׂשּבּוְרּג ֶׁשֹל ָּבּה רַק ָנָׂשא ְרָּתח ּומֻק ּדֹוֵאב ְּבֹלב

עֹוֹלם", ֶׁשֹל "ִרּבֹונֹו הּוא. ָּברּו6 ָּקִדֹוׁש ֹלַק ְּתִפָּלה

ָהרֹוְפִאים ֶׁשר אֲק ּכַק ְכָׁשו, "עַק ָׁשבּור, ְּבֱקֹוֹל ֱקָרא

ָיכֹוֹל ָּגִדֹוֹל, הַק ְּבכֹוחֲק8 ָּתה, אַק ֱק רַק נֹוָאׁש, ָאְמרּו ּכֻקָּלם

ְּבֵננּו ֵּיי חַק ֶאת ֵּצֹל ְוהַק ֵנס ֵׂשה עֲק ָאָּנא ִּציֹלֹו. ֹלהַק

ֶּבן אּוִרי ֶּבן ֹלֵאֹל ְּבצַק ֹל עַק ְעֶּתם ְׁשמַק

ָאֳהֹליָאב ֹל ְועַק ְיהּוִדה? ִמֵּׁשֶבט חּור

אי. ּדַק ְּבוַק ָּדן? ֵּטה ִמּמַק ִחיָסָמ6 אֲק ֶּבן

ֶׁשִּפְּקִדּו ְּגִדֹוֹלים הַק ָהָאָּמִנים ֵאּלּו

ָּכֹל ֹל ְועַק ִּמְׁשָּכן הַק ְמֹלאֶכת ֹל עַק

ֶׁשִהְפֹליאּו ָכִמים חֲק הַק ָנִׁשים ָהאֲק

ִדִהיִמים מַק ְּדָבִרים ׂשֹות עֲק ֹלַק

ִּמְׁשָּכן. הַק ִּבְמֹלאֶכת

ִמֵּׁשֶבט חּום רַק ֶּבן נַקחּום ִני, אֲק

ִּבְמֹלאֶכת ֵּכן ּגַקם ְעִּתי ִסּיַק ְפָּתֹלי, נַק

ְמאֹוִד ָזִריז ִני ֶׁשאֲק ִמֵּכיָון ִּמְׁשָּכן. הַק

ְפָּתֹלי, נַק ִמֵּׁשֶבט י ַאחַק ָּכֹל ְּכמֹו

ְמִהירֹות ֹלְׁשֹליחּויֹות אֹוִתי ָׁשֹלחּו

ְּמֹלאָכה. הַק ְּדמּות ְּבִהְתֱקַק ֶׁשִּסְּיעּו

ְכֵמי חַק ְוָכֹל ְואּוִרי ֹלֵאֹל ְּכֶׁשְּבצַק

ְּדָבִרים הַק ֶאת ׂשֹות עֲק ֹלַק ִסְּימּו ֵּלב הַק

5א ִפּלּו אֲק ֶחֹלֱקם ֶׁשֶאת ְּמיֻקָחִדים הַק

ת ַאחַק ְמֹלאָכה ָרה ִנְׁשאֲק ְנִּתי, ֵהבַק

ְיִריעֹות ֶאת ֹלֱקֹׁשר ְּפׁשּוָטה:

ְּנעּוִצים הַק ְּיֵתִדֹות ֹלַק ִּמְׁשָּכן הַק

5א ְּיִריעֹות ֶׁשהַק ְּכִדי ע, ְרֱקַק ּקַק ּבַק

ִּמִדָּבִרית. הַק ָּברּוחַק ָיעּופּו

ָיכֹוֹל ֶאָחִד ֶׁשָּכֹל ָּדָבר ֶזה טֹוב,

ְיכֹוֹלים ָכִמים חֲק הַק 5א? ׂשֹות, עֲק ֹלַק

ְיָתה! ּבַק הַק ֹלֹלֶכת ְּכָבר

ְצָמם עַק ְואּוִרי ֹלֵאֹל ְּבצַק 5א! ָבֹל אֲק

ְוֹלֱקֹׁשר ְּמֹלאָכה הַק ֶאת ֵּים ֹלסַק גּו ָּדאֲק

ְּיֵתִדֹות! ֹלַק ְּיִריעֹות הַק ֶאת

ֹלִּתי ְוֱקּבַק ָׁשַאֹלִּתי, "ֹלָּמה?",

ֹל עַק ָריּות ַאחֲק ֹלנּו "ֵיׁש ְּתׁשּוָבה:

ָּכֹל ֶאת ּכֹוֹלֹל ְוֶזה ִּמְׁשָּכן, הַק ָכנַקת הֲק

רֹון ָהַאחֲק ְּפָרט הַק ִד עַק ְּפָרִטים הַק

ִּבְמֹלאָכה ְּכֶׁשעֹוְסֱקים ֶׁשָּבֶהם!

אֹוָתּה ְׁשֹלים ֹלהַק ָצִרי6 ֱקִדֹוָׁשה,

ִאיִׁשי ְּבֹאֶפן ֵּדא ֹלוַק ּסֹוף'. הַק ִד 'עַק

ִּבְׁשֹלמּות". ֶׂשה עֲק נַק ֹּכֹל ֶׁשהַק

ָּכֹל ֶאת – ּתֹוָרה ּבַק ּוִבְבֱקיאּותֹו

ֵבָריו. חֲק

ֱקִׁשים ָיִמים ָּבאּו ִּפְתאֹום 6 אַק

סֹוֵפר'. ם תַק 'חֲק הַק ת חַק ִמְׁשּפַק ֹל עַק

ֹלֹות חֲק ְּבמַק ָחֹלּו ִית ּבַק ִמְּבֵני-הַק ָּמה ּכַק

ְרתּוֱקים ְוָהיּו ִמְסּתֹוִרּיֹות

ְׁשמּוֵאֹל-ִּבְנָיִמין ּגַקם ֹלִמּטֹוֵתיֶהם.

ֱקָׁשה ֹלה חֲק מַק ף ִנְתֱקַק ֵּׁשׁש הַק ֶּבן

ֹלִמְׁשָּכב. ֹל ְוָנפַק

ִהְצֹליחּו ִית ּבַק ְּבֵני-הַק ְׁשַאר ְּבעֹוִד

ֹלִהְתאֹוֵׁשׁש ן-ָמה ְזמַק ְּבתו6ֹ

הֹוִסיף ְגֹליֶהם, רַק ֹל עַק ְוֹלֱקּום ֹלֹוֵתיֶהם חֲק ִמּמַק

ֹליֹום. ִמּיֹום ְחִמיר ֹלהַק ְׁשמּוֵאֹל-ִּבְנָיִמין ֶׁשֹל ָּצבֹו מַק

5א אּוֹלם ִמָּטתֹו, ֶאֹל ֱקּו ְזעֲק הֻק ָהרֹוְפִאים טֹוֵבי

ֹלתֹו. חֲק ֹלמַק ָמזֹור ֹלְמֹצא ִהְצֹליחּו

ְּבָבֵּתי- יֹום ִמֵּדי ְּנסּו ִהְתּכַק ְּפֶרְׂשּבּוְרּג ְיהּוִדי

ָּבם רַק ֶׁשֹל ְּבנֹו ֵּיי חַק ֹל עַק ְּתִפָּלה ְוֶהֱעִתירּו ְּכֶנֶסת הַק

ְּתִפָּלה ָעְרכּו ַאף ָהָאב ת ְסָּכמַק ְּבהַק ָהָאהּוב.

חֹוֹלה הַק ֹלְׁשמּוֵאֹל-ִּבְנָיִמין הֹוִסיפּו ֶׁשָּבּה ְמיֻקֶחִדת,

ַאְבָרָהם. ֵּׁשם הַק ֶאת

ת ִמּטַק ֶאת ֹלֶרגַקע ׁש ָנטַק ט5א ִּכְמעַק סֹוֵפר' ם תַק 'חֲק הַק

ב ְוָעֱקַק ָּבה רַק ָבה ְּבַאהֲק אֹותֹו ִד ָסעַק הּוא ְּבנֹו.

ֹמֶׁשה ִּבי רַק ָהְרפּוִאִּיים. ִּטּפּוֹלים הַק ר ַאחַק ְּפִדנּות ְּבֱקַק

ָהרֹוְפִאים. ֶׁשָעׂשּו ָּלה ְּפעֻק ָּכֹל ּוֹלָהִבין ת עַק ֹלִדַק ִּבֵּקׁש

ְוִנְרֶאה ְׁשֹליָטה ֹל ִמְּכֹלַק ָיְצאּו ָהִעְנָיִנים אּוֹלם

ֹלה. חֲק ּמַק ֹלַק עֹוִד ְיכֹוֹלים ֵאיָנם ָהרֹוְפִאים ִּכי ָהָיה

ְּבֵיאּוׁש. ִים ָיִדַק ָהרֹוְפִאים ֵהִרימּו ָּים ְמסֻק ְּבָׁשֹלב

ֹמֶׁשה ִּבי רַק ָׁשַאֹל ִּסּכּוִיים?", הַק ָּכֹל ָאְפסּו ִאם "הַק

ְמיֻקָּסרֹות. ְּבָפִנים ָהרֹוְפִאים, ֶאת

ִּבְזִהירּות: ִמּלֹוָתיו ֶאת ר ָּברַק ָהרֹוְפִאים ֶצֶות

ֵּדם ִמְתֱקַק ָּצב ִמּמַק ֶנְחֹלצּו חֹוֹלים ְמאֹוִד ט "ְמעַק

ִּבְּקׁשּו ֵאֶּלה ְּבִמִּלים ֹלה". חֲק ּמַק הַק ֶׁשֹל ָּכֹל-ּכ6ָ ְוָחמּור

ִּתֱקָוה. ָּכֹל ָאְפָסה ֶׂשה עֲק ֹלמַק ִּכי ֹלְרֹמז

יֹוֵסף- ִּבי רַק ְּבנֹו, ֶאת ת ַאחַק ם עַק ּפַק ח ָׁשֹלַק אִוויְטׁש ִמְּליּוּבַק "ּב) ּׁשַק (ָהרַק ָׁשֹלֹום-ּדֹוֶּבער ִּבי רַק

ָׁשם ֹל ִיְפעַק ִּכי ְּׁשָאר הַק ֵּבין ֹלֹו ְוהֹוָרה ֶּפֶטְרּבּוְרּג, ִּביָרה, הַק ְּבִעיר ֹלְׁשֹליחּות ּיַקי"צ), (ָהרַק ִיְצָחֱק

ֶׁשָעָׂשה, ָמה ָּכֹל ֹל עַק ֹלָאִביו ִסֵּפר ִמְּׁשֹליחּותֹו ּיַקי"צ ָהרַק ְּכֶׁשָּׁשב ָּים. ְמסֻק ָחִסיִד ֶׁשֹל ֹלטֹוָבתֹו

ְּבִהּדּור". ָעִׂשיִתי ֹלְפֹלֹוִני ּטֹוָבה הַק "ֶאת ֵּטא: ְוִהְתּבַק

ּטֹוָבה הַק ֶאת ֹלְפֹלֹוִני. ְו5א ְצְמ8 ֹלעַק ָעִׂשיָת ּטֹוָבה הַק ֶאת ְּבָיִד8. "ָטעּות ָאִביו: ֹלֹו ר ָאמַק

ֶׁשֹל ָׁשֹליחַק ֹלְהיֹות ְרָּת ֶׁשָּבחַק ְצְמ8 ֹלעַק טֹוָבה ָעִׂשיָת ָּתה ְואַק הּוא, ָּברּו6 ָּקִדֹוׁש הַק ָעָׂשה ֹלְפֹלֹוִני

ֵרׁש חֲק הַק 'ִאם – ֶאְסֵּתר ת ִּבְמִגּלַק ר ֶנֱאמַק "ּכ6ָ "ּב: ּׁשַק ָהרַק ְוהֹוִסיף ָהֶעֹליֹוָנה". ְׁשָּגָחה הַק הַק

ֶׁשָהָיה ֶׁשִּמי ֶאָּלא ַאֵחר', ִמָּמֱקֹום ְּיהּוִדים ֹלַק מֹוִד יַקעֲק ָּצֹלה ְוהַק ח ֶרוַק ֹּזאת, הַק ָּבֵעת ִריִׁשי חֲק ּתַק

ְּזכּות". הַק ֶאת ֵּבִד ְיאַק זֹו ִּבְׁשֹליחּות ֹלְזּכֹות ָיכֹוֹל

ה ּזֶ הַק ֹלט ֶ ּׁ̆ הַק ָמה ֵהי, ה: ָ̃ י ƒב ¿̂
ֶחִדר הַק ֹל ֶׁ̆ ֹל˙ ִדֶ הַק ֹל עַק ¿ּ̇ מ¿ ַק ּׂ̆ ֶׁ̆

ה ֹלָ אֻק ּג¿ הַק – ָאָגה ִד¿ ֹל "אַק : ך¿ ֹלָ ֶׁ̆

יָעה!"? ƒּג מַק

ים ƒ̂ ָהֵע ֶׁ̆ אֹוֶמֶר˙ ֹזא˙ י: ƒר ָׂ̆

ֵהם ה. ֹלָ אֻק ּג¿ ֹלַק ּכֶֹר˙ ז¿ ƒּ̇ ָהיּו ָהֵאֹלּו,
ֹלּו ƒא ּוכ¿ ם ƒי ָהֵעינַק מּוֹל ֹלֶהם ִדּו ָעמ¿

יֹום גּו, אֲק ִד¿ ƒּ̇ ֹל אַק ֹלֶהם: רּו ָאמ¿
ּפֹה" ƒמ אּו ¿̂ ֵ̇ ו¿ ָיבֹוא

ּכֶֹר˙ ז¿ ƒּ̇ י ƒ̇ י ƒ̂ ָר ˜ רַק י: ƒר ָׂ̆

עֹוִד ֶׁ̆ ֶזה ֹל¿ ם, ƒי ָהֵעינַק מּוֹל
ה. ֹלָ אֻק ג¿ ƒֹל ֹלּו˙ ּגָ ƒמ א ֵ̂ ֵנ ט עַק מ¿

ֵין נ¿ עַק ּומ¿ . ך¿ ּכָ ּיּו˜ ƒִד ּב¿ א: ּבָ אַק
ָרח פ¿ ƒי ָמר ָּ̇ ּכַק י˜ ƒִד ַ̂ק " סּו˜ ּפָ הַק

ים ƒ̃ י ƒִד ַּ̂ק הַק ָבנֹון". ֹל¿ ּבַק ֶאֶרז ּכ¿
ֵהם ם ּגַק י ƒּכ ים, ƒָרז אֲק ֹלַק ים ƒּוֹל ׁ̆ מ¿

ֹלּו˙. ּגָ ּבַק נּו ָּ̇ ƒא ים ƒטּוע נ¿
ֶחֶמ˙ נַק מ¿ ֶהם, ֹלָ ֶׁ̆ חּו˙ ּנֹוכ¿ הַק ו¿
ם, ָ̇ כּו ז¿ ƒּב נּו. ָ̇ אֹו עֹוִדִד˙ ּומ¿

א ֵ̂ ֵנ ט עַק מ¿ עֹוִד ֶׁ̆ ים ƒע יֹוִד¿ נּו ח¿ נַק אֲק
ה. ֹלָ אֻק ג¿ ƒֹל ֹלּו˙ ּגָ ƒמ

ֶאה ר¿ ƒנ ֵין, נ¿ עַק מ¿ יֹון ע¿ רַק א: ּבָ אַק
˙ ַׁ̆ק ָר ּפָ ƒמ אֹו˙ֹו ¿ּ̇ ח¿ ַ̃ק ֹל ֹלּו ƒא ּכ¿
ֹל ֶׁ̆ סּוג ׁ̆ ֵי ם ָׁ̆ ם ּגַק . בּועַק ָ ּׁ̆ הַק

ֶא˙ נּו ּבָ ָרֵאֹל ¿ׂ̆ ƒי ֵני ּב¿ ּכֶֹר˙" ז¿ ƒּ̇
ֵמֵאיֹפה ים. ƒּט ƒׁ̆ י ֵ̂ ֵמעֲק ן ּכָ ¿ׁ̆ ƒּמ הַק
ע ַ̂ק ֶאמ¿ ּב¿ ים ƒּט ƒׁ̆ י ֵ̂ עֲק ֹלֶהם ָהיּו
בּו ָסחֲק ּוט ׁ̆ ּפָ ֵהם ר? ּבָ ִד¿ ƒּמ הַק

ם. ƒי רַק ¿̂ ƒּמ ƒמ – ים ƒ̂ ָהֵע ֶא˙ ם ָּ̇ ƒא
ֹלֶהם ָהיּו םּוֵמֵאיֹפה ƒי רַק ¿̂ ƒמ ּב¿

יא, ƒה ּוָבה ׁ̆ ¿ּ̇ הַק ים? ƒּט ƒׁ̆ י ֵ̂ עֲק
י ֵ̂ עֲק ֹו ּ̇ ƒא ח ַ̃ק ֹל ינּו ƒָאב ֹ̃ב עֲק ּיַק ֶׁ̆

ıֵמֶאֶר ים) ƒָרז (אֲק ים ƒּט ƒׁ̆

ם. ƒי רַק ¿̂ ƒמ ּב¿ ם ָ̇ אֹו ע ָנטַק ו¿ ָרֵאֹל, ¿ׂ̆ ƒי
ָרֵאֹל ¿ׂ̆ ƒי ֵני ב¿ ƒֹל ן ַ̇ק ָנ הּוא ו¿

ה ֹלָ אֻק ג¿ ƒֹל אּו ¿̂ ֵּ̇ ר ֶׁ̆ אֲק ּכַק הֹוָרָאה:
ֶא˙ ֶכם ¿ּ̇ ƒא חּו ¿̃ ם, ƒי רַק ¿̂ ƒּמ ƒמ

ר. ּבָ ִד¿ ƒּמ ֹלַק ָהֵאֹלּו ים ƒ̂ ָהֵע

6 ְוָערַק ֶרְנְטֶּגן, ֱקֹוָנְרִד ְּבֵׁשם ִדָען מַק ִדּתֹו ְעּבַק ְּבמַק ב ָיׁשַק ָׁשָנה, ְּכֵמָאה ֹלְפֵני

ֱקִריָנה ִּכי ִּגָּלה ָּכֹלֶׁשהּו, ִּלי ְׁשמַק חַק ִחּבּור ְיִדי ֹל עַק ֹלכֹו, הֲק ֶׁשְּבמַק ָּים, ְמסֻק ִנּסּוי

ָּגִדֹוֹל. ִדיָרה חֲק ֹּכֶׁשר ת ֹלַק עֲק ּבַק ִהיא ְׁשפֹוֶפֶרת ִמּתו6ֹ ֶׁשִּנְפֹלָטה

ֶׁשֶּזהּו ֵהִבין הּוא ְכִׁשיר. ּמַק ֵמהַק ֶמְטִרים ְׁשֵני ֶׁשִּנְמָצא ִמְרֱקע ֹל עַק ר ְּבֹזהַק ִהְבִחין ֶׁשר אֲק ּכַק ע ְפּתַק הֻק ֶרְנְטֶּגן

ְרֵני 'ֱקַק ֹלּה ֱקָרא הּוא ִּפְׁשָרּה. ָמה ע ָיִדַק 5א 6 אַק ֱקִריָנה, ֶׁשֹל ָחִדׁש סּוג

ְׁשמֹו. ֹל עַק זֹו... ֱקִריָנה ִנֱקְרָאה ָּיִמים, הַק ִּבְרבֹות .( ) Xִאיֱקס'

ּגּוֵׁשי ֶּדֶר6 ּגַקם חֹוִדרֹות ִים ְרנַק ּקַק ֶׁשהַק ְוִגָּלה ְּבִנּסּוָייו ִהְמִׁשי6 ֶרְנְטֶּגן

ִטיָבן ָּלה ִהְתּגַק ֶׁשר אֲק ּכַק יֹוֵתר, ָחר ְמאֻק ָאִדם. ר ְּבׂשַק ִפּלּו אֲק וַק ֶּתֶכת מַק ֵעץ,

ֶּבֳחָמִרים ּלּות ְּבֱקַק ע ֹלִהָּבֹלַק ּוְתכּוָנָתן ָהֶרְנְטֶּגן, ְרֵני ֱקַק ֶׁשֹל ִמִּתי ָהאֲק

ָּדע. ּמַק הַק ם ְּבעֹוֹלַק ְרִעיָׁשה מַק ְגֹלית ֹלתַק ָהְפכּו ֵהן ְּגבֹוָהה, ְצִפיפּות ֹלי עֲק ּבַק


