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ֹלנשמה אכֹל

ׁשֹוֹלחַק 
א הּוא ם עַק ּפַק ֶׁשהַק ִיְצָחֱק, יֹוֵסף ר'

רֹון ָהַאחֲק ָּבֶרגַקע ְצמֹו ְּבעַק ִּגיעַק ּומַק ִד ֹלבַק אֹוָתנּו

הֹוֹלִכים ְחנּו נַק אֲק ם עַק ּפַק הַק ֶׁשָעְבָרה! ָּׁשָנה ּבַק ְּכמֹו

ּוְׂשֹמאֹל. ָיִמין ִמֶּמּנּו ָזִזים ְו
א ֶּדֶר0 הַק ָּכֹל ִאּתֹו

! ָּׁשבּועַק הַק 'ִּגּבֹוִרים' ָהִיינּו ְסִּפיֱק מַק

ֹלֵבית ִד עַק ם' 'ֹׁשהַק ְׁשכּונַקת ְּבתו0ֹ ֶּדֶר0 הַק

– ם עַק ּפַק הַק מּוָזָרה ָהְיָתה ָּדִוִד' 'ָמֵגן ְּכֶנֶסת הַק

ג! ּגַק ִמּׁשּום ִים מַק ִּקית ׂשַק ִהְׁשֹלי0 
א ר עַק נַק ׁשּום

ֵּבית ת בַק חֲק ֹלרַק ִד עַק ֹלּוִטין חֲק ֹלַק ְיֵבִׁשים ְענּו ִהּגַק

ְפָּתָעה הַק הַק ֶאת ִּכי ּנּו ֵהבַק ָׁשם ֱק ְורַק ְּכֶנֶסת הַק

ָּכאן, ָּכז, ִּבְמרֻק ְּנָעִרים הַק ֹלנּו ֵהִכינּו ְּגִדֹוֹלה הַק

ְּבתו0ֹ ּוְבֵכן, ְּכֶנֶסת. הַק ֵּבית ר צַק חֲק את ֹלֱקרַק

ְוגַקם ְיֹלִדים ְרֵּבה הַק ֹלֵא-ֹל, ּתֹוִדה ָהיּו, ֶהָחֵצר

ֱקִריַאת ֶאת ֹלְׁשֹמעַק ֶׁשָּבאּו ָּגִרים ְמבֻק ָּמה ּכַק

ְפֹלֶיִרים הַק ְּבִעֱקבֹות ִּדְּברֹות הַק ֶׂשֶרת עֲק

ּמּוָבן, ּכַק ְמאֹוִד, ֵּמחַק ְמׂשַק ָהָיה ְוֶזה ֱקנּו ֶׁשִחּלַק

חּוץ, ּבַק ֶהָחֵצר, ר עַק ׁשַק ֹלְפֵני ֶׁשעֹוִד ֶאָּלא

ִצ'יֱקֹו ּוְבֹראָׁשם ְנָעִרים ת בּורַק חֲק ִהְתּגֹוִדִדה

ִמיֵני ְּבָכֹל ִים! מַק ֶׁשֹל צּוָמה עֲק ּמּות ּכַק ְוִעָּמם

ָּבא ֶזה ְּבָיִדֹו. ְחָמְׁשּתֹו ְותַק ִאיׁש ִאיׁש ִריזֹות. אֲק

ְּתֹלּוָיה הַק ֵּמיִמָּיה ּבַק ֶזה ְּבָחִביתֹו, ָּבא ְוֶזה ּדֹו ְּבכַק

ֶׁשִּנְרֶאה ְכֹלֹל ְמׁשֻק ִים מַק ְּברֹוֵבה ְוֶזה ָּוארֹו ְּבצַק ֹלֹו

ְּבִפּקּוִדֹו ְוכֻקָּלם, ָאר.ִּפי.ִג'י ְמטֹוֹל ְּכמֹו ֹלָפחֹות

ּוִמְׁשּתֹוֱקֱקים ּוְמזֻקָּמִנים מּוָכִנים ִצ'יֱקֹו, ֶׁשֹל

ִמן ְּדִרין ְּמהַק ֹלַק ג חַק הַק ת ִמְצוַק ֶאת ָּבנּו ֵּים ֹלֱקַק

ִּסים"... ְמכַק ָּים ֹלַק ִים ּמַק "ּכַק ְּדִרין, ְּמהַק הַק

ֶׁשָּלֶהם ְצֹלָחה הַק הַק ֶאת ָזְכרּו ֵהם טֹוב,

ר' ְּבֹלי ֵּדנּו, ֹלבַק ִדנּו ָצעַק ֵעת ֶׁשָעְבָרה, ָּׁשָנה ּבַק

ט, ְמעַק ָצֳהֹלָתם ִנְבֹלָמה ם עַק ּפַק הַק ִיְצָחֱק. יֹוֵסף

ִיְצָחֱק יֹוֵסף ר' ֶׁשֹל ִּבִדמּותֹו ִהְבִחינּו ֶׁשר אֲק ּכַק

ר עַק נַק ּגַקם ֹזאת, ְּבָכֹל ֹלָיִדינּו. צֹוֶעִדת ְּתִמיָרה הַק

ֹל עַק ֱקִרים ִים מַק ִיְׁשֹּפ0 
א ִּבְמיֻקָחִד ָחצּוף

ב רַק ּגַקם ָמה ְּבָפָניו... – ָּגר ְמבֻק ְיהּוִדי ֶׁשֹל ֹראׁשֹו

"ִד! ּבַק חַק ֵּבית ֵהֹל ְמנַק ְּבִיְׂשָרֵאֹל!

ּמּוָבן... ּכַק ִמִּצ'יֱקֹו חּוץ

ֹלֱקָראֵתנּו ֵּדם ְוִהְתֱקַק ִים מַק ְּדֹלי ֵהִרים ִצ'יֱקֹו

ָּנן ּגַק הּוא ָהָיה ָמָׁשֹל ּבּוָׁשה, ּוֹל
א ִּבֹלִהיטּות

ְׁשֱקּו הֻק ֶׁש@א ְצֵמִאים ִציִצים עֲק – ְוָאנּו ָמסּור

ּכֻקָּלנּו ִּבְמיֻקָחִד. ִּמים חַק ָיִמים ְׁשֹלֹוָׁשה ֶזה

ְּבֶבָהֹלה. ְמֱקֹוֵמנּו ֹל עַק ְרנּו ָעצַק

ּמּוָבן. ּכַק ִיְצָחֱק יֹוֵסף ֵמר' חּוץ
יבוא המשך

ֶּסה ְמנַק ִצ'יֱקֹו ֶאת ְּיֹלִדים הַק ִהים ְמזַק ִיֹל, ֹלַק ְּבִאיׁשֹון �������	


ִנְמָצִאים ֵהם ֱק רַק ָבֹל
א אֲק ֶׁשּלֹו! ָּבא אַק ֶׁשֹל ְּמכֹוִנית ּבַק ֵּבֹל ֹלחַק

ח... ֶּׁשטַק ּבַק

ִּבִדָמָמה ָּבנּו ִהִּביטּו ִים ֵעינַק זּוגֹות ְׁשֵני

ֵאיזֹו ֶׁשֹל ִּקִדִמִּיים הַק ּמֹוָׁשִבים הַק ִמְּׁשֵני

ּנֹוף ֹלַק ְּכֹלֹל ִהְתִאיָמה ֶׁש@א ְיָׁשָנה, סּוָּבארֹו

ָהיּו ֶׁשָּלֶהם ְרצּוִפים ּפַק הַק ְּמכֹוִנּיֹות. הַק ְׁשַאר ֶׁשֹל

ִים ָּבֵעינַק ֱק ָּבהַק ָּלָבן הַק ָבֹל אֲק ְּברּוִרים, ְו
א ֵּכִהים

ֹלְׁשִנָּיה, ֵמִאָּתנּו ָסר 
א ָּבָטם ּומַק ֶׁשָּלֶהם

ָּבָטם ְּבמַק ֶׁשִּנֹלְּכִדּו ְּגִדִיים ָּמה ּכַק ָהִיינּו ְּכִאּלּו

ֹלֶטֶרף... ִרים חֲק ְמׁשַק ְמגֻקָּדֹלים ְזֵאִבים ְׁשֵני ֶׁשֹל

ֱק רַק ָיֹכֹלִּתי ֹלָכאן? ּזֹו הַק ְּמכֹוִנית הַק ִהִּגיָעה י ָמתַק

ֹלתו0ֹ ְּבֶׁשֱקט ְּפִניָמה ָּגֹלָׁשה ֶׁשִהיא ֵער ֹלׁשַק

ֶאת ִסֵּים ְּכָבר ִצ'יֱקֹו ָּבֶהן ּקֹות ּדַק ּבַק ִנָּיה חֲק הַק

ְחֹזר ֹלַק ְּזנּו ֵהעַק ְחנּו נַק ֶׁשאֲק ִד ְועַק ם ְוֶנֱעֹלַק אְכּתֹו ְמֹלַק

ֵהם! ִמי ְנִּתי ֵהבַק ִּפְתאֹום ּוֹלִהְתֱקֵרב.

ֶׁשִּלי ֵבִרים חֲק ֹלַק ְׁשִּתי ֹלחַק חֹוָרה!", אֲק "ֶחְבֶרה,

רֹוֶצה 
א ִני אֲק ִמֹּפה. ָנזּוז "ּבֹואּו ָנמּו0. ְּבֱקֹוֹל

ֹלנּו ִיְּתנּו 
א ְּבֵמיֹלא ֵהם ִאָּתם, ֵּב0 ֹלִהְסּתַק

ִּביט ֹלהַק ִמְּבֹלי ּדֹוֱקָרִנים". הַק ֶאת ֹלהֹוִציא

ֶאֹל ִעֱקבֹוֵתינּו ֹל עַק ְרנּו ְוָחזַק ֹעֶרף ִהְפֵנינּו ָּבֶהם

ְוֱקא ּדַק מּוָזר, ָּמה ּכַק ָׁשם, ֵׁשָכה. חֲק הַק ּתו0ֹ

ְנִׁשיָמה ְמִּתי ָנׁשַק יֹוֵתר. ָּבטּוחַק ְׁשִּתי ִהְרּגַק

ֶׁשָּיָצאנּו ְעִּתי ְּכֶׁשָּיִדַק ֱקֹלה, הֲק ֶׁשֹל ְמֹלָאה

ְרִּתי ִהְסּבַק ְנֶּתם?", "ֵהבַק ְרִאָּיָתם. ִמְּתחּום

ֹלִכּוּון י ְצָעִדַק ֶאת ְרִחיב מַק ִני ְּכֶׁשאֲק י ֵברַק חֲק ֹלַק

ח ָׁשֹלַק ִמי ָּברּור ֵרי "הֲק ְּׁשכּוָנה. ֵמהַק ְּיִציָאה הַק

ֹל עַק ִצ'יֱקֹו! ֶׁשֹל ֵבִרים חֲק הַק ֵאֶּלה – אֹוָתם

ֶּלה ְיגַק ֶׁשִּמיֶׁשהּו ׁש ָחׁשַק ִּנְרֶאה ּכַק הּוא ! ָּבטּוחַק

ֹלְׁשֹמר אֹוָתם ח ְוָׁשֹלַק ּדֹוֱקָרִנים הַק ֶאת ְוָיִסיר

ָּתְכִנּיֹות"... הַק ֶאת ֹלֹו ֹלֱקֹל ְיֱקַק ֶאָחִד
א ֶׁשַאף

ִהִּגיעַק ְוִהֵּנה ְּבֶׁשֱקט ָעֹלינּו ָעְברּו ִים יֹומַק

ְּיִציָאה הַק את ֹלֱקרַק ָּׁשבּועֹות. הַק ג חַק ּוָבא

ְּבֵבית ּתֹוָרה הַק ֹלֱקִריַאת ם', 'ֹׁשהַק ֹלְׁשכּונַקת

"ִד'. ּבַק חַק ְּב'ֵבית ְפנּו ּסַק ִהְתאַק ָּדִוִד', 'ָמֵגן ְּכֶנֶסת הַק

ֹזאת, ְּבָכֹל – ֶּיֶמת ְמסֻק ִרְגָׁשה ָאְפָפה ּכֻקָּלנּו ֶאת

ִאם ִרי', ָהאֲק ֹל'
עַק ְחֹזר ֹלַק ָּכֵעת ְמִעִּזים ָאנּו

ְמכֻקֶּבִדת ְׁשכּוָנה ֹל עַק ּכ0ָ ֵּטא ֹלִהְתּבַק ָּתר מֻק

ִעם ֵמֹראׁש ִהְתֵנינּו ְּתנַקאי ם'. 'ֹׁשהַק ִּכְׁשכּונַקת

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ָּמה ּכַק ִהְתֹלֹוְננּו ָיִמים, ָּמה ּכַק ֹלְפֵני

ָעִׂשינּו ּסֹוף
א "ּבַק ִּכָּתה: ֵמהַק ֵבִרים חֲק

ִדר!". אֲק ֹחִדׁש ֹראׁש ֹלְכבֹוִד ְמִסָּבה

ֵּנס ִנְתּכַק "ָאז ּמֹוֶרה. הַק ר ָאמַק ְמאֹוִד", "טֹוב

ת ְּפִטירַק ְויֹום ֶּלִדת הֻק יֹום ִדר, אֲק ּבַק ז' ֹלְכבֹוִד

ָחׁשּוב". ִרי0 אֲק ּתַק ֶּבֱאֶמת ֶזה ֵּבנּו. רַק ֹמֶׁשה

ֹּזאת, הַק ְּמִסָּבה ּבַק ִיְהֶיה ָמה ְּבִדּיּוֱק ְענּו ָיִדַק 
א

ָבֹל אֲק ִדר. אֲק ֹחִדׁש ֶׁשֹל ֹליצּות ָהעֲק ְּבֹלי

ָּמׁש מַק ְמִסָּבה ָהְיָתה ְוֱקא ּדַק זֹו ְפָּתָעֵתנּו ֹלהַק

ְוִׁשיִרים ּתֹוָרה ִּדְבֵרי ָּבּה ָהיּו ת. חַק ְצֹלַק מֻק

טֹוָבה. ִויָרה אֲק וַק

ִּבְזכּות ְּלִאים, ִמְתּפַק ְחנּו נַק ֶׁשאֲק ָרָאה ּמֹוֶרה הַק

ֶּתם "אַק ֹלנּו: ר ְוָאמַק ְּמִסָּבה, הַק ִהְצֹליָחה ָמה

ת ְמנֹורַק ֶאת ָעָׂשה ֵּבנּו רַק ֹמֶׁשה ֵאי0 יֹוִדִעים

ָּזָהב?". הַק

ָּמה ּכַק ִמָּיִד ֱקּו ָצעֲק ָעָׂשה!", 
א "הּוא

ֹלתו0ֹ ָּזָהב הַק ֶאת ֱק ָזרַק ֱק רַק "הּוא ֹלִמיִדים. ּתַק

ְּמנֹוָרה". הַק ֶאת ָעָׂשה ֵּׁשם ְוהַק ָהֵאׁש,

ֵּבנּו רַק ֹמֶׁשה "ִּכי ּמֹוֶרה. הַק ִחּי0ֵ ְמאֹוִד", "ָנכֹון

ֹחֶמר ֶׁשהּוא ִמָּזָהב, ֶאְפָׁשר ֵאי0 – ֵּלא ִהְתּפַק

ְּכמֹו ֱקִדֹוׁש ֵחֶפץ ׂשֹות עֲק ֹלַק ְׁשִמי, ּגַק ּכ0ָ ָּכֹל

ֹלָכֹל ְמִאיָרה ֶׁשָּלּה ָּׁשה ְּקִדֻק ֶׁשהַק – ְּמנֹוָרה הַק

ָהעֹוֹלם!

ֶזה ִמְּיהּוִדי, ֶׁשִּנִדָרׁש ֶׁשָּמה ֹלֹו, ָעָנה ֵּׁשם "הַק

ֶאת ֹלְזֹרֱק ְתָחֹלה. הַק הַק ֶאת ׂשֹות עֲק ֹלַק ֱק רַק

ר, ְּכֹלֹומַק ָּׁשה. ְּקִדֻק הַק ֵאׁש ֹלתו0ֹ ָחְמִרּיּות הַק

הּוא, ָּברּו0 ָּקִדֹוׁש הַק ֶאֹל ְׁשִמי ּגַק ָּדָבר ָּכֹל ֹלֱקֹׁשר

ֶאת ֶׁשעֹוִׂשים ֵרי ְוַאחֲק ִּמְצוֹות.. ְוהַק ּתֹוָרה הַק ֶאֹל

ֱא
ֱקית... ְצֹלָחה ֹלהַק זֹוִכים ְּכָבר ֶזה,

ּנּו ָנתַק ְחנּו נַק אֲק ֹּזאת. הַק ְּמִסָּבה הַק ִעם ּגַקם "ּכ0ָ

ִּתְהֶיה ֶׁשִהיא ר ָעזַק ֵּׁשם ְוהַק רּוָחִני, ֹּתֶכן ֹלּה

ת". חַק ְצֹלַק ּומֻק טֹוָבה

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

ֶמ˙, ָהא¡ ֶא˙ ר ֹלֹומַק ם ƒא מ ֶאמ¿
ה ּזֶ הַק ן מַק ּז¿ הַק ֹל ּכָ י ƒּ̇ ֹל¿ ָאכַק ֹלֹא י ƒנ אֲק ָאז

י. ִדַק ƒמ ים ƒֹלּוח מ¿ ים ƒָכֹל אֲק מַק

ֵער טַק ¿̂ ƒמ ך¿ ּכָ ֹל ּכָ י ƒנ אֲק אֹוי,
ָּ̇ ֹל¿ ָאכַק ה ּזֶ הַק ן מַק ּז¿ הַק ֹל ּכָ ָאז

ָך?? מ¿ עַק טַק ֹל¿ י ִדַק ƒמ ים ƒֹלּוח מ¿ ים ƒָכֹל אֲק מַק
? ָּ̇ ר¿ ָאמַק ֹלֹא ה ֹלּמָ
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ֹלֹא ּוט ׁ̆ ּפָ י ƒנ אֲק י ƒנ אֲק
ה ּזֶ הַק ֵמָהֹאֶכֹל י ƒּ̇ ֹל¿ ָאכַק

ֹלשמור נא
ֱקִדושת עֹל
הגיֹליון

ָמה???
ם ƒע ָ̇ י ƒׂ̆ ָע ָמה ָאז

ָך, ֹל¿ י ƒ̇ ֵהֵבא ֶׁ̆ ָהֹאֶכֹל ֹל ּכָ
ָהֵאֹלּו? ים ƒׁ̆ ֶהֳחִד ֹל ּכָ

ס. עַק כ¿ ƒּ̇ ֹלֹא ו¿ י ƒ̇ אֹו ין ƒב ָּ̇ ֶׁ̆ ה ּוֶ ַ̃ק מ¿ י ƒנ אֲק
הּוא ו¿ ר. ֵ̇ יֹו ּב¿ ּטֹוב הַק י ƒיִד ƒִד י¿ הּוא י ƒֹל ֶׁ̆ ֹלב ּכֶ הַק

ָהֵאֹלּו נֹו˙ ּמָ הַק ֶא˙ ב ָאהַק אֹוִד מ¿

ָהֹאֶכֹל ֶא˙ ָּ̇ ַ̇ק ָנ
ֹלב??? ּכֶ ֹלַק

ה ּבֵ ר¿ הַק ך¿ ּכָ ֹל ּכָ ים, ƒ̃ ֹלֹ א¡ אֹוי
ֶסף ּכֶ ה ּבֵ ר¿ הַק ך¿ ּכָ ֹל ּכָ ים ƒּ̂ מַק אֲק מַק

ר! ֵׁ̆ ּכָ ֹאֶכֹל ֹל ֹיאכַק ֹלב ּכֶ ֶׁ̆ ִדי ּכ¿

ר מַק ם ֵׁ̆ ּב¿ ָמן ֹל¿ אַק 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
ֶזֶב˙. כ¿ אַק מ¿ יָחה ƒׂ̆ יֵניֶהם ּבֵ ˙ חַק ַּ̇ק ּפַק ¿̇ ƒמ י ƒ̂ ָוֵח ָנה ָׁ̆ ר חַק אַק ֹל¿ רֹו˙. ֵׁ̆ ּכ¿ רּוחֹו˙ אֲק בּועַק ָׁ̆ י ִדֵ ƒמ ֹלֹו יא ƒָהב ֹל¿ ב ִדֵ נַק ¿̇ ƒמ הּוא ֹל. ֶ̃ ֵטנ¿

ִים'.. ּמַק הַק ג 'חַק 4

ָבר ּכ¿ ָּ̇ ב¿ ַׁ̆ק ָח י, ƒ̂ י ƒא
? ׂ̆ ּפֵ חַק ¿̇ ƒה ֹל¿ ָמה ֹל¿

ֹוֵאֹל ׁ̆ ה ָּ̇ אַק י? ִדַק י אּוֹלַק
.. ׁ̆ ֵמָחִד ָעה ָׁ̆ ֹל ּכָ י ƒ̇ אֹו

י ƒֹל ָ̇ י ƒׂ̆ ָע ָבר ּכ¿
! ׁ̆ ֹרא ּבָ ֹחר

? ׁ̆ ֹרא ּבָ ֹחר ָך ֹל¿ ׁ̆ ֵי
ה! ָ̃ ִד ¿̂ ˙ ּפַק ֻ̃ק ֹל¿ ׂ̆ ּפֵ חַק ¿̇ ƒּ̇ ָאז



ֹלִד ְּבבּוֶכְנוַק ְמִגָּלה

ֵּגר הַק ְחְּכמִֹני ּתַק

ִנִּיים ֹלעֲק ִׂשְמָחה

ְׁשֵורֹוׁש, חַק אֲק ֹלכּות ְּבמַק ִּנְרָּדִפים הַק

ֵּלב הַק ֵּלא ִהְתמַק ְּיׁשּוָעה הַק ֹל עַק ּוְכֶׁשָּקָראנּו

ִעָּלִאית ִהְתרֹוְממּות-רּוחַק ְׁשנּו חַק ִרָּנה.

ְּגִדֹוֹלה. בּות הֲק ְוִהְתֹלַק

ְּבֹתם ִּׂשְמָחה הַק ִהִּגיָעה ֹלִׂשיָאּה

ּנַקת "ׁשֹוׁשַק ֹלֵמֹל ֹלמַק ֹלנּו ִהְתחַק ְּמִגָּלה. הַק

ֹלֹו ץ ָּפרַק ע ּוֹלֶפתַק ְוָׂשֵמָחה", ָצֳהֹלה ֱקב יַקעֲק

ְעצֹוִרים, מַק ְּבֹלי ִמְּׂשָפֵתינּו ִּׁשיר הַק

ֱאמּוָנה ִמּתו0ֹ ְּגִדֹוֹלה, בּות הֲק ְּבִהְתֹלַק

ְּיהּוִדית הַק ָהרּוחַק ֶׁשֹל ְׁשָעָתּה ָהְיָתה זֹו יֹוֱקִדת.

ּגַקם ֹלּה. ָיכֹוֹל ָּדָבר
א ֶׁשּׁשּום ְוָהֵאיָתָנה, ְּנחּוָׁשה הַק

ֹלֵנס. ִנְזֶּכה עֹוִד ֹלָמֶות, ּצַק הַק ְּבֵגיא ָּכאן,

ֶאת עֹוֵצר ּכֻקּלֹו ֹלִד ּבּוֶכְנוַק ֵנה חֲק ֶׁשּמַק ֹלנּו ָהָיה ִנִדֶמה

"ָארּור ָּׁשִרים הַק ֹלֱקֹוֹלֹוֵתינּו ֱקִׁשיב ּומַק ְנִׁשיָמתֹו

ְּיהּוִדי!". הַק י ָמְרְּדכַק ָּברּו0 ְּבִדי! ֹלאַק ִּבֵּקׁש ֶׁשר אֲק ָהָמן

ֹלְׁשרֹות ָׁשָבה ְּדָמָמה הַק ְּיָמה. ִהְסּתַק ִגיָגה' 'חֲק הַק

ף ָאפַק ִּבֹלִּתי-ִנְרֶאה, ָּגִדֹוֹל, אֹור 0 אַק ֶהָחׁשּו0. ְּצִריף ּבַק

אֹותֹו.

ּיֹום- הַק ת ֹלִׁשְגרַק ְבנּו ׁשַק ֹּבֱקר, ּבַק ְׁשֵּכם הַק ֹלָמֳחָרת,

בֹוִדה ֹלעֲק ְגֹלינּו רַק ֶאת ְכנּו ֵׂשרַק ב רַק ְּבֱקִׁשי יֹום.

ֶנה חֲק ּמַק הַק ת ִוירַק ֶׁשאֲק ְׁשנּו חַק ּוְבָכֹל-ֹזאת, ָּקָׁשה. הַק

ָהֹאֶפֱק. ִּבֱקֵצה ִּבְצְּבָצה ִדָׁשה חֲק ִּתֱקָוה ְּנָתה. ִהְׁשּתַק

ְיֹלה, ּלַק ּבַק ְענּו ֶׁשִהְׁשמַק ָּזה ָהעַק ָהָמן" "ָארּור ֱקִריַאת

ִּיים. חַק רּוחַק ָּבנּו ֵהִפיָחה

ִמְׁשַאֹלֵּתנּו. ְּׁשמּות ֹלִהְתּגַק ָזִכינּו יֹום ְּבאֹותֹו

ּקֹוָמה 'הַק ת ִמְּקבּוצַק ִנְמָרץ, ָּבחּור ֵאֹלָּיהּו, ַאְבָרָהם

ְּבֶׁשֱקט-ְּבֶׁשֱקט ְּצִריף. ֹלַק ְּבִריָצה ָּבא ָהְרִביִעית',

ֹלֹו ֶׁשִּגָּלה ָּגִדֹוֹל הַק ּסֹוִד הַק ֶאת ְּבָאְזֵנינּו ׁש ֹלחַק

אּפּוט! ֱקַק "ִהיְטֹלר ָהאּוֱקָרִאיִני: אּפֹו' 'ּקַק הַק

מּוָבִסים!". ֶּגְרָמִנים הַק

ִנְכְנסּו ְּבִניָסן, ְּבכ"ח ר-ּכ0ָ, ַאחַק ָוֵחִצי ְּכֹחִדׁש

ְוִׁשְחְררּו ֹלִד ּבּוֶכְנוַק ֵנה חֲק ֹלמַק ְּבִרית הַק ַאְרצֹות ָּיֹלי חַק

ּתֹוָׁשָביו. ֶאת
פרנֱקֹל) יעֱקב שֹל עִדותו פי (עֹל

ִּקיפֹות ֶׁשּמַק ִיֹל ּתַק הַק ִּגִדרֹות ֵּבין תש"ה. ֹלִד, ּבּוֶכְנוַק

ּצֹוֵרר הַק ֶׁשֹל ְּגִדֹוֹלים הַק ֵּגיִהּנֹום הַק ִמְּסִניֵפי ֶאָחִד ֶאת

ּוְמֵזי-ָרָעב. ִּנים ְמעֻק ְיהּוִדים ְּלִכים ִמְתהַק ָּנאִצי, הַק

ִּבְכֹתֶנת ֹלבּוִׁשים ָהִרּכּוז ֵנה חֲק ְּבמַק ִסיִרים ָהאֲק ָּכֹל

ְצרּוִבים ְזרֹועֹוֵתיֶהם ֹל עַק ִחיִדה. ָהאֲק ִּסים ּפַק הַק

ְוֶאת ְׁשָמם ֶאת ֵמֶהם ֶׁשּנֹוְטֹלים ָהָאִסיר, ִמְסְּפֵרי

ִמי יֹום-יֹום, ֹלֹלים חֲק נֹוְפֹלים ֵמֶהם ִּבים רַק ְּכבֹוִדם.

ְּבָרָעב. אֹו ֹלֹות חֲק ְּבמַק ִמי ְּצִחים ְּמרַק הַק ִּביִדי

ְׁשֹלִדים ֵמֵאׁש, מּוָצֹלים אּוִדים ט ְמעַק ֱק רַק

ּיֹום. הַק ֶאת ב רַק ְּבֱקִׁשי ִביר עֲק ֹלהַק ִּסים ְמנַק ְּלִכים, ְמהַק

ָּכה רֻק ָהאֲק ִּמֹלָחָמה הַק ֵּים ִּתְסּתַק י ָמתַק יֹוִדעַק ֵאינֹו ִאיׁש

ָּנאִצי הַק ָּצָבא הַק ָּמה ּכַק ִד עַק ָּׂשג מֻק ֹלֶהם ֵאין ּנֹוָרָאה. ְוהַק

ֶׁשּזֹוֵמם ְּכִפי ּכֻקּלֹו, ָהעֹוֹלם ֶאת ֹלְכֹּבׁש ְצֹליחַק מַק

ּצֹוֵרר. הַק ְנִהיגֹו מַק

ֵמֵעין ִסיִרים ָהאֲק ֵּבין נֹוְצרּו ָּכאן, ֶׁשּגַקם ֶאָּלא

ת ֹלֱקבּוצַק ְכִּתי ּיַק ִהְׁשּתַק ֹלָמָׁשֹל, ִני, אֲק ָמִדֹות'. עֲק 'מַק

ָהְרִביִעית'. ּקֹוָמה 'הַק ֶׁשֹל ִסיִרים) (אֲק 'ָּקֶצְטִניֱקים' הַק

ִסיִרים. ָהאֲק ֶׁשִּבְצִריֵפי ָהֶעֹליֹון ָהֵעץ ְרּגַקׁש ֹלִדַק ָּוָנה ּכַק הַק

ִסיִרים ְוָהאֲק ְּבֱקֹומֹות, ְּדרּו סֻק ִּסים ּגַק הַק ָהֵעץ ְרְּגֵׁשי ּדַק

ְׁשֹלָמה. ּתֹוָרה ְסִביָבן ִּפְּתחּו

ִמֶּׁשָּלּה. ְוֶחְסרֹונֹות ִיְתרֹונֹות ֱקֹוָמה ֹלָכֹל

יֹוֵתר ֹל ֱקַק – יֹוֵתר ְנמּוָכה ּקֹוָמה ֶׁשהַק ְּכָכֹל ְגָמה, ֹלִדֻק

ּגּוף ְּכֶׁשהַק ְמָפֵר0, בֹוִדה עֲק יֹום ְּבסֹוף ֵאֹליָה ֵּפס ֹלטַק

ְרָּגׁש ּדַק ּבַק ְוֱקא ּדַק ִיְתרֹון ֵיׁש 0 אַק ָּכֹל-ּכ0ָ. ָחֹלּוׁש

זֹוֶכה ָּתה ְואַק ,Kֹראְׁש ֹל ֵמעַק ג ּגַק הַק ֱק רַק ּכ0ָ ָהֶעֹליֹון;

ת ִוירַק ֵמאֲק ֱקְמָעה ֹלְבֹרחַק ִויֹכֹלת ְּפָרִטּיּות ט ֹלְמעַק

ִנֱקֵראת "ְמִגָּלה ָהְרִביִעית': ּקֹוָמה 'הַק ִמן ׁש ֶׁשָּגֹלַק

ְּבי"ג"... ְּבי"ב, ְּבי"א,

ָהִיינּו ְּכָבר ֶאְסֵּתר, ִנית עֲק ּתַק ֵׁשִני, יֹום ְּכֶׁשִהִּגיעַק

ְפנּו' ּסַק 'ִהְתאַק ּצֹום הַק ְּבֵצאת ִמָּיִד ּוִדרּוִכים. ִנְרָּגִׁשים

ְוִהיא ְּבכֻקָּלנּו ָזה ָאחֲק ִּׂשְמָחה הַק ָהְרִביִעית'. 'ּקֹוָמה ּבַק

ְחּתֹונֹות. ּתַק הַק ּקֹומֹות ֶׁשּבַק ְרָּגִׁשים ּדַק הַק ֶאֹל ְּׁשָטה ִהְתּפַק

ְחנּו נַק אֲק "ּגַקם ֵׁשָכה. חֲק ּבַק ְצֵנץ ֹלנַק ֵהֵחּלּו ְּכבּויֹות ִים ֵעינַק

ְּיהּוִדים. הַק ׁשּו ֹלחֲק ָהָרָׁשע", ְּבָהָמן ֵּקם ֹלִהְתנַק רֹוִצים

ְּדוּוִיים. הַק ְּלָבבֹות ּבַק ת ִנּצַק ְוִתֱקָוה ֱאמּוָנה ֶׁשֹל ִזיֱק

ְּכִדי ִמיֱק, יַקעֲק ְיֹלה ּלַק ְוהַק יַקְחֹלפּו ָּׁשעֹות ֶׁשהַק ּנּו ִהְמּתַק

ֶנה חֲק ּמַק הַק ֶׁשּׁשֹוְמֵרי ִּסּכּון הַק ֶאת ְנִמי0 ֹלהַק

ִהְּססּו ָּלֹלּו
א הַק ִגיָגה. חֲק הַק ֶאת יַקְחְׂשפּו ָּׁשִעים ְּמרֻק הַק

ֶנה. חֲק ּמַק הַק ָּקנֹות ּתַק ֶאת ֶׁשֵהֵפר ִמי ֹלְרֹצחַק

ִגיִגית. חֲק הַק ְּמִגָּלה הַק ֹלֱקִריַאת ח ְּבֶמתַק ּנּו ִהְמּתַק ּכֻקָּלנּו

ְּכֵׁשָרה ֵאיָנּה ֶׁשָּלנּו ְוָהִעָּפרֹון ְּנָיר הַק ת ֶׁשְּמִגּלַק ְענּו ָיִדַק

ָתה. ָּגאֲק ִׂשְמָחֵתנּו 0 אַק ְמִגָּלה", ִמֱקָרא ֹל "עַק ת ֹלִבְרּכַק

ָיֵמינּו. ֶׁשֹל ָהָמן ֶאת ֵּצחַק ֹלנַק עֹוְמִדים ֶׁשָאנּו ְׁשנּו חַק

ּוְבֹלב רֹוְטטֹות ְּבֶאְצָּבעֹות ֶׁשִּנְכְּתָבה ְּנָיר, הַק ת ְמִגּלַק

ְמאֹוִד. ִד עַק ֹלנּו ְיֱקָרה ָהְיָתה ֵמֵאיָמה, ּפֹוֵעם

ֹלנּו ִהְתחַק ִמְתרֹוֵנן ְּבֹלב ָּׁשָעה. הַק ִהִּגיָעה ְוָאז

ָהָרָׁשע, ָהָמן ְׁשֵורֹוׁש"... חַק אֲק ִּביֵמי ְיִהי "וַק ֹלֱקֹרא

ְּיׁשּוָעה הַק ְּיהּוִדי, הַק ָהָעם ֶׁשֹל ְכָחִדה הַק הַק ת ְמִזּמַק


א מּוָחִׁשית. צּוָרה ֹלְבׁשּו ֵאּלּו ָּכֹל – ִּפֹלִאית הַק

ְּיהּוִדים הַק ְּתחּוׁשֹות ִעם הֹות ֹלִהְזּדַק ֵּׁשינּו ִהְתֱקַק

ִים, ָצֳהרַק ֹלֵעת ֶאָחִד יֹום

ְרִּתי ָעבַק ּגֹוי, ִין ִדַק עֲק ְּכֶׁשָהִייִתי

ּבֹו ְיהּוִדי ּתֹוָרה' ֹלמּוִד 'ּתַק חֹוֵרי ֵמאֲק

ת ָּפָרׁשַק ֶאת ְיהּוִדִּיים ְיֹלִדים ֹלְמִדּו

ִהְסִּביר ֶׁשָּלֶהם ֵּמִד ְּמֹלַק הַק ֶּוה. ְּתצַק

ֹל עַק בּות הֲק ּוְבִהְתֹלַק ּיּות ְּבחַק ֹלֶהם

ּכֹוֵהן הַק ֶׁשֹל ְוָהֵאפֹוִד ֹחֶׁשן הַק

ְּנִדירֹות הַק ָבִנים ָהאֲק ֹל ְועַק ָּגִדֹוֹל, הַק

ָּבֶהם. ְּקבּועֹות הַק

ֹלְהיֹות ָׁשֶוה ְצִמי: ֹלעַק ְרִּתי ָאמַק

ׂשּו ֶׁשּיַקעֲק ְּכִדי ֵּיר ְוֶאְתּגַק ֵאֹל0ֵ ְיהּוִדי!

ָּגִדֹוֹל. ּכֹוֵהן אֹוִתי

ִעם ָּזֱקן הַק אי ּמַק ֹלׁשַק ְכִּתי ָהֹלַק

ָּדָחה הּוא ָבֹל אֲק ּזֹו, הַק ָּקָׁשה ּבַק הַק

ֹלִהֵּלֹל ֹלֹלֶכת ְטִּתי ֶהְחֹלַק אֹוִתי.

ָּזֱקן. הַק

ר: ְוָאמַק ָּפִנים ֹלי ֵהִאיר ִהֵּלֹל

ֶאְפָׁשר ִאם הַק ָבֹל אֲק ָיָפה! ָּקָׁשה "ּבַק

ֶאת יֹוִדעַק ֶׁשֵאינֹו ֶמֹל0ֶ ּנֹות ֹלמַק

ֶאת ִד ִּתֹלמַק ֱקִדם ְּמֹלּוָכה? הַק ִסִדֵרי

ּתֹוָרה!". הַק

ְענּו ְּכֶׁשִהּגַק ֹלֹלֹמִד. ְכִּתי ָהֹלַק ָאז

יּוָמת", ָּקֵרב הַק ָּזר "ְוהַק ָּפסּוֱק ֹלַק

ִמי ֹל "עַק ֵּמִד: ְּמֹלַק הַק ֶאת ָׁשַאֹלִּתי

ֹלי ָעָנה ָּפסּוֱק?". הַק ר ֶנֱאמַק

ּכֹוֵהן, ֶׁשֵאינֹו ִמי ָּכֹל ֹל "עַק ֵּמִד: ְּמֹלַק הַק

ִיְׂשָרֵאֹל!". ֶמֹל0ֶ ָּדִוִד ִפּלּו אֲק

ִאם ָוֹחֶמר: ֹל ֱקַק ְצִמי ֹלעַק ְרִּתי ָאמַק

– ּכ0ָ ר ֶנֱאמַק ְמיֻקָחִסים ְיהּוִדים ֹל עַק

ֶׁשֵאינֹו אי ּדַק ְּבוַק ֵּיר ֶׁשִהְתּגַק ֵּגר י זַק אֲק

ּכֹוֵהן! ֹלְהיֹות ָיכֹוֹל

ֵרי ַאחֲק ִהֵּלֹל, ֶאת ְׁשִּתי ְּכֶׁשָּפגַק

ּוָפׁשּוט, ָּכֵׁשר ֹליהּוִדי ְכִּתי ֶׁשָהפַק

ָינּוחּו ֶהָעָנו! "ִהֵּלֹל ֹלֹו: ְרִּתי ָאמַק

Kֶׁשִּבְזכּוְת ,Kֹראְׁש ֹל עַק ְּבָרכֹות Kֹל

ְּׁשִכיָנה". הַק ְנֵפי ּכַק ת חַק ּתַק ְבִּתי ִהְתֱקרַק

ֶנה. חֲק ּמַק הַק ֶׁשֹל ְוָהֵאיִמים ְּׁשכֹוֹל הַק

בּוָרה חֲק הַק ַאְנֵׁשי ִעם ִנְמֵניִתי ִני אֲק

ת ִׁשְבעַק ֶאת ְרנּו ָעבַק ְּכָבר ִסיִדית. חֲק הַק

ְויַקִד ִּמֹלָחָמה, הַק ֶׁשֹל ֵּגיִהּנֹום הַק ְמִדֹוֵרי

ְנָּדֱק ֹלפֻק ִד יַקחַק אֹוָתנּו ִזְּמָנה ְׁשָּגָחה הַק הַק

ֹלִד. ְּבבּוֶכְנוַק ָּתף ְמׁשֻק

ְּתִחָּלה ָּוָנה ּוְבכַק ְמגֻקָּבִׁשים, ָהִיינּו

'ּקֹוָמה ּבַק ְוָּתא ְּבצַק ֵּכן ֹלִהְׁשּתַק ְרנּו ָּבחַק

ְצֵמנּו ֹלעַק ֹליצֹור ִנִּסינּו ּכ0ָ ָהְרִביִעית'.

ִּמּקּום הַק ֶנה. חֲק ּמַק הַק ת ֵפֹלַק אֲק ּבַק רּוָחִנית' 'ֱקֹוָמה

ּוֹלׂשֹוֵחחַק ֶזה, ִעם ֶזה ֱקֵׁשר ֹלתַק ֹלנּו ִאְפֵׁשר ָּגבֹוּהַק הַק

ֶׁש@א ְּכִדי ֶהְכֵרִחי ָהָיה ֶזה ֵּביֵנינּו. ִחּזּוֱק ִׂשיחֹות

ֹלְחיֹות. ָהָרצֹון ְׁשֵאִרית ֶאת ֵּבִד ְנאַק

"ִמֶּׁשִּנְכָנס "ֹל זַק חֲק ְּבִדְבֵרי ְרנּו ִנְזּכַק ֶאָחִד ר ֱקַק ְיֹלה ֹלַק

ז עַק ָרצֹון ִהְתעֹוֵרר ּוְבֹלֵּבנּו ְּבִׂשְמָחה", ְרִּבין מַק ִדר אֲק

ְּכִהֹלָכתֹו. ּפּוִרים ֶאת ְחֹּגג ֹלַק

י ּכֹוחֹותַק ִּבְׁשֵאִרית ִדִּתי ָעבַק ָּבִאים הַק ָּיִמים ּבַק

ר צַק חֲק ּבַק ֹלְּגֹלה ֶׁשִהְתּגַק ְנָיר ֶׁשֹל ְּפֹסֹלת ְטִּתי ְוֹלּקַק

ֶׁשִהְׁשֹליכּו ֱקרּועַק ֶּפֶתֱק ָמָצאִתי ֹּפה ֶנה. חֲק ּמַק הַק

ּגַקס ְנָיר ת ִתיכַק חֲק ָׁשם ָּנאִצים, הַק ִּמְׂשָרִד הַק ַאְנֵׁשי

ף ּדַק ֹלי ָהָיה ִפּלּו אֲק וַק ֶמֹלט, ֱק ִמּׂשַק ע ֶׁשִּנֱקרַק ְוָעֶבה

ֵריֱקים. נֹוְתרּו ֶׁשּׁשּוֹליו ָּיר, ְמצֻק ָנאִצי ִעּתֹון ִמּתו0ֹ

עֹוֶפֶרת ְגנּו ִהּׂשַק ֹלִעָּפרֹון. ְׁשנּו ִנִדרַק ָּכֵעת

ֶׁשִּׁשֵּמׁש ּסּוג ֵמהַק ָׁשִביר, ֹלִעָּפרֹון ִמּלּוי ֶׁשִּׁשְּמָׁשה

ֹלָיִד. ִמָּיִד ר ָעבַק ָה'ִעָּפרֹון' ָּגִרים. ְונַק ְמֹלאָכה ֹלי עֲק ּבַק

ֹל-ֶּפה עַק ר ֶׁשָּזכַק ְּפסּוֱקים ָּמה ּכַק ם ָרׁשַק ֶאָחִד ָּכֹל

ת ְמִגּלַק ִסּפּור ֹלֹו ם ִנְרֱקַק ַאט-ַאט ֶאְסֵּתר. ת ִמְּמִגּלַק

ֹלֶּתֶרת. ְּמאֻק הַק ְּנָיר הַק ת ְיִריעַק ֹל עַק ֶאְסֵּתר

ֹלִד ּבּוֶכְנוַק ֵנה חֲק ְּבמַק 'ְמִגָּלה' ֹל עַק ב ִנְכּתַק ּפּוִרים ֵנס

ְצמֹו?... עַק ִּבְפֵני ֵנס ֶזה ָהֵאין –

ֹלֹלֹמִד ֵבִרים חֲק ֹלַק ְעִּתי ִהּצַק ִהְתֱקֵרב, ְּכֶׁשּפּוִרים

ע ִנְׁשמַק ֶאָחִד ֶעֶרב ְמִגָּלה. ֶּסֶכת מַק ִמְׁשָניֹות ֶאת

ֶנה, חֲק ּמַק הַק ְצִריף ֶׁשֹל ָּדחּוס הַק ִויר ָהאֲק ֹל ֹלַק חֲק ּבַק ׁש חַק ֹלַק

ִמְׁשֹלֹוחַק ֹלֹו ְוֵהִביא ְּבפּוִרים ֵאֹליו ָּבא ִמּטֹוֹלָנה, ָּדִוִד ִּבי רַק ֶׁשֹל ִסיִדיו ֵמחֲק ָעִׁשיר, ְיהּוִדי

ֹלֶאְביֹוִנים'. ָּתנֹות 'מַק בּור עֲק ּבַק ָזָהב, ְטְּבעֹות מַק ַאְרָּבָעה-ָעָׂשר ְוֵכן ָמנֹות

ֶׁשֹל ֶׁשְּׁשמֹו ִמְּפֵני ָזָהב, ְטְּבעֹות מַק ַאְרָּבָעה-ָעָׂשר ֹלֵתת ֶהְחֹליט ִּכי ֶהָעִׁשיר ִהְסִּביר

ִהיא ַאף ְו'ָיִד' ְּבָיִדֹו, ֹלְרפּוָאה ָזֱקּוֱק הּוא ּוְכמֹו-ֵכן ,14 ְטִרָּיה ְּבִגימַק – ָּדִוִד – ִּבי ָהרַק

.14 ְטִרָּיה ְּבִגימַק

ָהִייָת ָּתה ְואַק ְנָּדָתא' ְרׁשַק 'ּפַק ָהָיה ֶׁשְּׁשִמי ֵער-ָנא "ׁשַק ת: עַק ּדַק הַק ִּבְבִדיחּות ְוֵהִגיב ִּבי ָהרַק ִחּי0ֵ

ִנִּיים"... ֹלעֲק ָהְיָתה ִׂשְמָחה ֵאיזֹו – ְׁשָּתא' ְרּכַק 'ּכַק ּבַק ֹלְרפּוָאה ָזֱקּוֱק

ָיכֹוֹל ֹלֹא י ƒנ אֲק ֶׁ̆ ָבֹל חֲק י: ƒינ ƒּפ
. ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק ֹלי ּכ¿ ֶא˙ אֹו˙ ר¿ ƒֹל
ח ּבַק ז¿ ƒמ ֶא˙ אֹו˙ ר¿ ƒֹל ֹל, ָׁ̆ ָמ ֹל¿

˙ ֶ̆ ֹח ּנ¿ הַק ח ּבַק ז¿ ƒמ ֶא˙ אֹו ָהב, ּזָ הַק

ָנכֹון, י! ƒהּוִד י¿ ֹל ּכָ ֹל ֶ̂ ֵא א: ּבָ אַק
ֹלֹא ו¿ ָזָהב, ים ƒּפ ֻ̂ק מ¿ ֹלֹא נּו ח¿ נַק אֲק

י ƒהּוִד י¿ ֹל ּכָ ֹזא˙ ָכֹל ּוב¿ ˙ ֶ̆ ֹח נ¿
ֹל עַק ˙ּוב ּכָ ." חַק ּבֵ ז¿ ƒמ" ֹל¿ ִדֹוֶמה
ֵהם ֵין. נ¿ עַק מ¿ ָבר ִדָ חֹו˙ ּב¿ ז¿ ƒּמ הַק

ים ƒכֹוֹל י¿ ָהיּו ֹלֹא ם עַק ּפַק ף אַק
ר ָּ̃ ƒָהע י ƒּכ ה? ֹלּמָ ו¿ ֵמא. ּטָ ƒה ֹל¿

ֶזה ֶהם, ֹלָ ֶׁ̆ ' ֹוך¿ ּ̇ ' הַק ֶזה ֶהם ּבָ ֶׁ̆
˙ֹוך¿ ּב¿ ֶׁ̆ ָהֶאֶבן אֹו ıָהֵע

ֹלֹא ֶׁ̆ ים ƒֳחָמר ֵאֹלּו ו¿ , חַק ּבֵ ז¿ ƒּמ הַק
ָאה. מ¿ טֻק ים ƒֹל ּב¿ ַ̃ק מ¿

ֹלנּו ר אַק ¿ׁ̆ ƒנ ו ָׁ̆ כ¿ עַק ָנכֹון, א: ּבָ אַק
, יעַק ƒּג ַּ̇ק ה ֹלָ אֻק ּג¿ הַק ֶׁ̆ ּכֹו˙ חַק ֹל¿ ˜ רַק
ָכֹל ּב¿ ֶׁ̆ ׁ̆ ִדֹו ָּ̃ הַק ' חַק ּבֵ ז¿ ƒּמ' הַק ָאז ו¿

ה. ֹלֶ ּגַק ¿̇ ƒי י ƒהּוִד י¿

ֹלֵכן ˆֹוִד˜. ה ָּ̇ אַק ָנכֹון, א: ּבָ אַק
יֹום ָכֹל ּב¿ ים ƒֹל ֹל¿ ּפַק ¿̇ ƒמ נּו ח¿ נַק אֲק
ה ּכֶ ז¿ ƒנ ו¿ ֶנה ּבָ ƒי ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק י˙ ּבֵ ֶׁ̆

מֹו ּב¿ ּכֹֹל הַק ֶא˙ אֹו˙ ר¿ ƒֹל ָבר ּכ¿
י˜ ƒמ עֲק נַק ם ƒא ָבֹל, אֲק ֵעיֵננּו.

ן ƒמ הּו ֶ ּׁ̆ ּמַק ֶׁ̆ ֶאה ר¿ ƒנ ּבֹוֵנן, ¿̇ ƒה ֹל¿
אֹו˙, ר¿ ƒֹל ר ָׁ̆ ֶאפ¿ ן ּכֵ , חַק ּבֵ ז¿ ƒּמ הַק

ּיֹום. הַק ם ּגַק

ֹל ּכָ ˙ֹוך¿ ּב¿ ם ּגַק ך¿ ּכָ ָהּה! אֲק י: ƒר ָׂ̆

ה ָׁ̆ ִדֹו ¿̃ ָמה ָׁ̆ נ¿ ׁ̆ ֵי י, ƒהּוִד י¿
ֹלֹא ם עַק ּפַק ף אַק יא ƒה ֶׁ̆ הֹוָרה ּוט¿

ה ּנֶ ַׁ̆ק מ¿ ֹלֹא ָאה! מ¿ טֻק ֹל ּבֵ ַ̃ק ֹל¿ כֹוֹלה י¿
ֵאיֶזה ,ıחּו ּבַק ƒמ ֶאה ר¿ ƒנ י ƒהּוִד ּי¿ הַק ֵאיך¿
הּוא ֹוכֹו, ּ̇ ˙ֹוך¿ ּב¿ ָעֹליו; ׁ̆ ֵי ּפּוי' ƒ̂ '

ם. ֵ ּׁ̆ הַק ֹל¿ ר ּבָ חֻק מ¿ ָאר ¿ׁ̆ ƒנ יִד ƒמ ָּ̇

ֵאיֹפה? ָמה? י: ƒינ ƒּפ

ְרֵני ֱקַק ּגַקם ּכ0ָ ֵצֹל. ְמִטיֹלֹות ֵהן ְּבֵחֶפץ, ּפֹוְגעֹות אֹור ְרֵני ֱקַק ֶׁשר אֲק ּכַק

ֵּצֹל ְוהַק ּגּוֵפנּו ֹלתו0ֹ חֹוִדרֹות ֵאּלּו ִים ְרנַק ֱקַק ָהאֹור, ְרֵני ִמּקַק ְּבׁשֹוֶנה ָבֹל אֲק ָהֶרְנְטֶּגן.

ְּפִניִמִּיים. הַק ּגּוֵפנּו ֵאיְבֵרי ֶׁשֹל הּוא ְמִטיֹלֹות, ֶׁשֵהן

ּגּוף הַק ְּבתו0ֹ ּכֹות ָהרַק ָהְרֱקמֹות ֶּדֶר0 ּלּות ְּבֱקַק עֹוְברֹות ִים ְרנַק ּקַק הַק ֶרְנְטֶּגן: ְּבִצּלּום ֱקֹוֶרה ָמה ְמְינּו ּדַק

ֶׁשִּנְמָצא ִפיֹלם, ִצּלּום, ְּבֹלּוחַק ּופֹוְגעֹות ּגּוף ֵמהַק יֹוְצאֹות ָּדם), ּובַק ְּׁשִריִרים ּבַק ָּמן, ּׁשֻק ּבַק ָּבעֹור, (ֹלָמָׁשֹל

ְׁשִחיר. מַק – ִּצּלּום הַק ְּבֹלּוחַק ִים ְרנַק ּקַק הַק ָּפְגעּו ֶׁשּבֹו ָּמֱקֹום הַק ּגּוף. ֹלַק ְמאֹוִד ֱקרֹוב

ֵמֶהן ּומֹוְנעֹות ִים ְרנַק ּקַק הַק ֶאת 'עֹוְצרֹות' ְוֱקא ּדַק ָצמֹות, ָהעֲק ְּכמֹו ֱקׁשֹות, ְרֱקמֹות

ת ְּבצּורַק ֹלָבן ֵצֹל ּלּוחַק הַק ֹל עַק ֶׁשרֹוִאים ִּסָּבה הַק ֹזאת ִּצּלּום. הַק ֹלּוחַק ֶאֹל ִּגיעַק ֹלהַק

ׁשֹונֹות ְרֱקמֹות ֶׁשֵאּלּו ֵּתִדעּו ָאֹפר, ְּבגֹוֵני ָהֶרְנְטֶּגן ְּבִצּלּום ְבִחינּו ּתַק ִאם ָהֶעֶצם.

אֹוָתן. ֹצר עֲק ֹלַק אֹו ִים, ְרנַק ּקַק הַק ֶאת ִביר עֲק ֹלהַק ְיָכֹלָּתן ִּפי ֹל עַק ִּבְגָוִנים ֶׁשִּנְצָּבעֹות


