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268 מס' גיֹליון 2.3.18 התשע"ח אִדר ט"ו כי-תשא פרשת שבת-ֱקוִדש ערב ב"ה

ֹלנשמה אכֹל

ִעם ְתִחיֹל ֹלהַק רֹוֶצה ִמי ָיִדֹו. ֶאת ט ֶׁשָּׁשמַק

ָּנח מֻק ָהִאיִׁשי ְּכבֹוִדֹו ֶׁשר אֲק ּכַק ְּמגֻקָּדֹל, הַק ִצ'יֱקֹו

ִים? ֹּמאְזנַק הַק ף ּכַק ֹל עַק ְכָׁשו עַק

ְו... ֱקִדיָמה ֶאָחִד ִד עַק צַק ִד ָצעַק ִיְצָחֱק יֹוֵסף ר'

גּוָנה. הֲק ְטִפיָחה ִצ'יֱקֹו ֶׁשֹל ִׁשְכמֹו ֹל עַק ח ָטפַק

ּדֹום. ם ֶנֱאֹלַק ְוִצ'יֱקֹו ִהְכִריז ֶּגֶבר!", "ֶזה

ֶׁש0א ָּכמו1ֹ ֶחְבֶר'ה אֹוֵהב ִני אֲק ִצ'יֱקֹו, ע, "ְׁשמַק

ֶזה ֶּגֶבר , יֹוִדעַק ָּתה אַק ֶאָחִד... ִמָּכֹל ְּגִׁשים ִמְתרַק

ֵּכן ּגַקם מּוָכן ִני אֲק ָאז ָנכֹון? ֵּבר, ֶׁשִּמְתּגַק ִמי

ֹלְׁשֹּפ6 רֹוֶצה ָּתה אַק ָּכמו1ֹ! ֶּגֶבר ֹלְהיֹות ְכָׁשו עַק

ָּמה ּכַק י ָעֹלַק ְׁשֹפ6 ְּבָעָיה! ֵאין ִים? מַק י ָעֹלַק

ֶאָחִד"... ִּבְתנַקאי ָבֹל אֲק רֹוֶצה. ָּתה ֶׁשאַק

ְוִנֵּצֹל ִמֵהר ִיְצָחֱק יֹוֵסף ְור' ם ִנִדהַק ִצ'יֱקֹו

ִּתְהֶיה ָּתה אַק ֶׁשּגַקם "ִּבְתנַקאי ע. ָהֶרגַק ֶאת

ֶּגֶבר!". ֶּבֱאֶמת

ֶאת ִצ'יֱקֹו ף ָזֱקַק ֵּון?", ִמְתּכַק ָּתה אַק "ֹלָמה

ִמְׁשָּפט ָהָיה ֶזה ָבֹל אֲק ְתָרָסה. ְּבהַק ֹראׁשֹו

ֶׁשהּוא נֹוְרָמֹלי, ִׂשיחַק ֹלִדּו ְתִאים ּמַק הַק ִראׁשֹון

ְּכִניָעה? ן ִסימַק ֶזה ִאם הַק ִמִּפיו... הֹוִציא

ֶּגֶבר ָּתה ֶׁשאַק ֹלכֻקָּלם ְכָׁשו עַק מֹוִכיחַק ָּתה "אַק

ֶאת ֹלְׁשֹמעַק ְּכֶנֶסת הַק ֹלֵבית ִאִּתי ְוִנְכָנס

ִמְצָוה ֶּבֱאֶמת ֶׁשּזֹו ֹל ִּבְגֹלַק ִּדְּברֹות, הַק ֶׂשֶרת עֲק

ְתִאים מַק ֶׁש0א ָּׁשבּועֹות הַק ג ְּבחַק ְמאֹוִד ְּגִדֹוֹלה

ְחנּו נַק אֲק ּכ6ָ ר ַאחַק ְוֵתֶכף אֹוָתּה, ְפִסיִד ֹלהַק ֹל1

ִים מַק אֹוִתי ֵּלא ְממַק ָּתה ְואַק חּוָצה הַק יֹוְצִאים

ֵעֶסֱק?". ָעִׂשינּו ֶׁשִּתְרֶצה! ָּמה ּכַק

ִצ'יֱקֹו ף ּקַק הֻק ִצ'יֱקֹו!", הֹוֶגֶנת, "ִעְסֱקה

יֹוֵסף ר' ָבֹל אֲק ֶּזה", הַק ב ָהרַק "צֹוִדֱק ִּבֱקִריאֹות.

ִמִּפיו ֶׁשּיֹוִציא ָעֹליו ץ ֹלחַק Bא ָּנבֹון הַק ִיְצָחֱק

ֶאת ִהִּניחַק ֱק ְורַק 'ְּבֵסִדר', ִּמָּלה הַק ֶאת ְמֹפָרׁשֹות

ֵאיזֹו "ִּתְרֶאה ְּבֱקֹוֹל: ר ְוָאמַק ְּכֵתפֹו ֹל עַק ָיִדֹו

ֶרי1! ַאחֲק ְוכֻקָּלם ִנְכָנס ָּתה אַק ֹל1. ֵיׁש ְזכּות

ֹּזאת!", הַק ְּׁשכּוָנה ּבַק ִמָּלה ֹל1 ֶׁשֵּיׁש רֹוִאים

ִעם ֵּדם ְוִהְתֱקַק ְחָמָאה ְּבמַק ִיְצָחֱק יֹוֵסף ר' ֱקֵּנחַק

ְּכֶנֶסת. הַק ֹלֵבית ָּכֵתף, ֹל עַק ְזרֹועַק ִד, ְּביַקחַק ִצ'יֱקֹו

יֹוֵסף ר' ִהְסּתֹוֵבב ְּכֶנֶסת הַק ֵּבית ח ֶּפתַק ֹל עַק

ְּיֹלִדים הַק מֹון הֲק ֹלֵעֶבר ְּבֱקֹוֹל ְוֱקָרא ִיְצָחֱק

ָיֵעז Bא ֶאָחִד "ֶׁשַאף ְּדָרָמה: ּבַק ח ְּבֶמתַק ֶׁשָּצפּו

ִים!". ּמַק ּבַק ֹלְנֹּגעַק
יבוא המשך

ֹליַקִד ְּיֹלִדים ֹלַק ְמִּתיָנה מַק ְנִעיָמה Bא ָּפִנים' ת ָּבֹלַק 'ֱקַק �������	


מּוִׁשים חֲק ְיֹלִדים ְׂשרֹות עַק ם': 'ֹׁשהַק ִּבְׁשכּונַקת ְּכֶנֶסת הַק ֵּבית

ִצ'יֱקֹו. ּמּוָבן, ּכַק ּוְבֹראָׁשם, ִים.. ְּבמַק

ֹלֱקָראתֹו ֵּדם ִהְתֱקַק ָחֵבר!", ֹל1, ָׂשֵמחַק ג "חַק

ִמָּיִד ִנֵחׁש הּוא ְּבִׂשְמָחה. ִיְצָחֱק יֹוֵסף ר'

ָבֹל אֲק ִמֹּקִדם, ֹלֹו ְרנּו ִסּפַק ָעֹליו ִצ'יֱקֹו ֶׁשֶּזהּו

ַאֶחֶרת ֵאֹליו ֹלִהְתיַקֵחס ר ָּבחַק ִּנְרֶאה ּכַק הּוא

ָּכבֹוִד הַק "ָּכֹל ֶׁשִּצִּפינּו. ִמָּמה ֹלּוִטין חֲק ֹלַק

הּוא ֶחְבֶר'ה!", ֹלֶכם, ּגַקם ָּכבֹוִד הַק ָּכֹל ֶׁשָּבאָת!

חֹוֵרי ֶׁשֵּמאֲק ִּנִדֶהֶמת הַק בּוָרה חֲק הַק ֶאֹל ָּפָנה

ֵאין ְּפִניָמה, ִהָּכְנסּו ּבֹואּו, "ּבֹואּו! ִצ'יֱקֹו.

ֶאת ְתִחיֹל ֹלהַק רֹוִצים ְּכָבר ְחנּו נַק אֲק ן! ְזמַק

ִּדְּברֹות"... הַק ֶׂשֶרת עֲק

ֶׁשֹל ִּבְפֵניֶהם ָעֹלּו ְּברּוִרים ְמבּוָכה ִסיָמֵני

ֹרעַק ָּבֶהם ֶׁשֵאין ִּפְתאֹום ְׁשִּתי ִהְרּגַק ְּנָעִרים. הַק

ְנָעִרים ֶׁשֹל ׁשֹוְבבּות ְסָתם ָחֹליֹלה. ִמִּתי, אֲק

ְּמגֻקָּדֹל הַק ּוְזֱקנֹו ְּמִאירֹות הַק ֵעיָניו ׂש. עַק מַק ְסֵרי חַק

י ּדַק ְוֵהם אֹוָתם ִהְרִׁשימּו ִיְצָחֱק יֹוֵסף ר' ֶׁשֹל

ִנְׁשְמעּו ִצ'יֱקֹו חֹוֵרי ֵמאֲק ְּיׁשּו. ִהְתּבַק

ְתִאים! מַק Bא ִצ'יֱקֹו! ֹזב, "עֲק ְחׁשּוִׁשים: ֹלַק

ָיכֹוֹל Bא ָּתה אַק ֶזה! ב, רַק ֶזה ִצ'יֱקֹו! ע, ְׁשמַק

ֵחְטא!"... ֶזה ָּכָכה, ְסָתם ִים מַק ָעֹליו ֹלְׁשֹּפ6

'ִנְׁשֱקם' ֶאת ֶזה ר ַאחַק ָּבֶזה ִהִּניחּו ְּנָעִרים הַק

יֹוֵתר: ָרם ְּבֱקֹוֹל ְּבִצ'יֱקֹו ֹלָהִאיץ ְוִהְתִחיֹלּו

ֵיׁש? ָמה ִנְכָנִסים! ְחנּו נַק אֲק ִצ'יֱקֹו, "טֹוב,

ֱקָצת ּתֹוָרה, ֱקָצת ִיְבְרחּו. Bא ִים ּמַק הַק

ֹלָּמהBא!". ַאְרִטיֱקים...

ִּפְתאֹום ִצ'יֱקֹו ִהְסּתֹוֵבב ְחִדִנים!", "ּפַק

ִּכיר מַק ִני אֲק ֹלֶכם? ֱקָרה "ָמה ם. עַק ְּבזַק ֹלָאחֹור

ְרִגיֹלים! ָנִׁשים אֲק ְסָתם ָהֵאֶּלה! ָּבִנים ָהרַק ֶאת

ֶזה ְּתִפִּלין ִּניחַק ֹלהַק Bא? ִמְצָוה, ֶזה ֱקָרה, ָמה

Bא ֶזה ְּבָׁשבּועֹות ִים מַק ְוֹלְׁשֹּפ6 ִמְצָוה

ֵהִטיחַק ֶאְתֶכם!", ָצִרי6 Bא ִמְצָוה?!...

ֶאֹל ָזָרה חֲק ּבַק ְּבֶהְחֹלִטּיּות ּוָפָנה ְּבבּוז ֵבָריו חֲק ּבַק

ְּדֹלי ֶאת ֵמִרים ְּכֶׁשהּוא ִיְצָחֱק יֹוֵסף ר'

ְוִנָּסה ִמֵהר ֶׁשּלֹו ֵבִרים חֲק הַק ִד ַאחַק ִים... ּמַק הַק

ְּבגַקּסּות. ָיִדֹו ֶאת ִנֵער ִצ'יֱקֹו 6 אַק ְּבָיִדֹו ֹלֱאֹחז

ִּבי נֹוֵגעַק ָּתה אַק ִאם ִמְתָעֵרב? ָּתה אַק "ָמה

ִּמְתָעֵרב ֹלַק ִהְבִהיר ִמְסֵּכן!", ִּתְהֶיה ְכָׁשו עַק

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

עֹוֵמִד ְּקרֹוָבה הַק ָּבת ּׁשַק ּבַק

ֱקָטן, אֹוֵרחַק ֶאְצֹלנּו ֹלִהְתָאֵרחַק

ְוָחִביב, ְיָכן חַק ִּבְמיֻקָחִד. ָחמּוִד

ֶאָחִד, ֹלָכֹל טֹוָבה ִמָּלה ֹלֹו ֵיׁש ֹלכֻקָּלם, ְרֵּגן' 'ְמפַק

ּכֻקָּלם ֶאת ֵּמחַק ּוֹלׂשַק ֵחִרים אֲק ֹלַק ֹלֵתת ֶנֱהֶנה ְוהּוא

ִמָּסִביב.

ֶזה? ִמי ת עַק ֹלִדַק רֹוֶצה ָּתה אַק

ֶׁשֹל ָּקָטן הַק ֵּבן הַק "ִׂשְמָחה'ֹלה", ֶזהּו ּוְבֵכן,

ע.. ִד-ְּדֹלא-ָיִדַק עַק ת ִׂשְמחַק

ָּבת ּׁשַק ְּכֶׁשהַק ִּכי ֹלִּתי, ֹלּבַק ֶׁשִהְתּבַק חֹוֵׁשב ָּתה אַק

ר! ִנְגמַק ְּכָבר ּפּוִרים ִנְכֶנֶסת,

טֹוֶעה. ָּתה אַק ָאז

ת חַק ֹלֱקַק ְצֹליחַק ֹלהַק ִהיא, ְּגִדֹוֹלה הַק ָחְכָמה הַק

' ֶׁש'ִּתְתָאֵרחַק ִׂשְמָחה ּפּוִרים, ת ִׂשְמחַק ִמּתו6ֹ

ָּבִאים. הַק ָּיִמים ּבַק ּגַקם ֶאְצֹלנּו

ֹלְהיֹות ְיכֹוֹלה Bא ִמִּתית, אֲק ִׂשְמָחה ִּכי

ִמָּיִד ּוֹלֵהָעֹלם ָּים, ְמסֻק ן ִּבְזמַק ֱק רַק ְּתֹלּוָיה

ֶּמִדת ְמֹלַק ִמִּתית, אֲק ּפּוִרים ת ִׂשְמחַק ָריו. ַאחֲק

ּדֹוֵאג ֵּׁשם ֶׁשהַק ֹל עַק ָּׁשִרים ְמאֻק ֹלְהיֹות אֹוָתנּו

נֹוֶתֶנת ִמִּתית, אֲק ּפּוִרים ת ִׂשְמחַק ן. ְּזמַק הַק ָּכֹל ֹלנּו

ְיהּוִדים, ֹלְהיֹות זֹו ְזכּות ֵאיזֹו ְרִּגיׁש ֹלהַק ֹלנּו

ֵאֹליו.. ֱקרֹוִבים ְוֹלְהיֹות ֵּׁשם, ֹלהַק ֵּלֹל ֹלִהְתּפַק

ֶׁשּפּוִרים ֵרי ַאחֲק ּגַקם – ִנְׁשָאר ֵרי הֲק ֶזה, ְוָכֹל

הֹוֹלֶכת ֱק רַק ֹּזאת הַק ִּׂשְמָחה ְוהַק הֹוֹל6ֵ...

ְּבִׂשְמָחה. ֵרי הֲק ִּכי 	������ְוגֹוֶבֶרת,

ִית ּבַק ּבַק ָמֱקֹום ֹלאֹוֵרחַק ּנֹות ֹלפַק הֹוֹל6ֵ ִני אֲק ָאז

ִני ֶׁשאֲק ָמה ֶאת ֶׁשּקֹוֵרא ִמי ֹלָכֹל ִּציעַק ּומַק ֵּלב. ּובַק

ֶאת ְכִניס ֹלהַק ָיכֹוֹל הּוא ֵאי6 ְחֹׁשב ֹלַק ּכֹוֵתב,

ֱק רַק ֱקֶׁשה, ֶזהBא ְיָתה. ּבַק הַק ֵאֹליו ּגַקם ִּׂשְמָחה הַק

"ִׂשְמָחה'ֹלה" ֶאת ֱקָצת ּקֹות ֹלחַק ֹלנַקּסֹות ָצִרי6

ְוֹלְבֹטחַק ֵחִרים, אֲק ֹלַק ֹזר עֲק ֹלַק טֹוָבה, ִמָּלה ר ֹלֹומַק –

ָּכאן. ְּכָבר ִּׂשְמָחה הַק ְוִהֵּנה ֵּׁשם, ְּבהַק

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

ׁ̆ י ƒּג ר¿ אַק ֹלֹא ֶׁ̆ ה ּוֶ ַ̃ק מ¿
י� ִדַק ƒמ מּוָזר אן ּכָ

ם ָ̇ ָׁ̆ י ƒג ּפ¿ ֵמָאז ם, ƒי ַ̇ק ָנ ¿ׁ̆ פּו ָחֹל¿
ֹל. ֶ̃ ֵטנ¿ ר ּומַק ָח˜ ¿̂ ƒי ר' ֹל ֶׁ̆ רֹוָנה חֲק 5:20ָהאַק 5:07 5:17 5:02
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ָהאֹוֵרחַק ה ָּ̇ אַק א! ּבָ הַק רּוך¿ ּבָ
ן? ּכֵ ,˙ ּבָ ַׁ̆ק ֹל¿ נּו ֹלָ ֶׁ̆

ֹלשמור נא
ֱקִדושת עֹל
הגיֹליון

. נֹוחַק ּב¿ ׁ̆ י ƒּג ר¿ ַ̇ק ו¿ ה, ָׁ̆ ָ ּ̃ בַק ּב¿ ֵנס ּכָ ƒה

ָך? ֹל¿ ים ƒא ˜ֹור¿ ֵאיך¿

ֹל. ¿̃ י¿ מַק י ƒמ ¿ׁ̆

ם ּיֵ ַ̃ק ֹל¿ ָך ֹל¿ יעַק ƒּ̂ הַק ֹל¿ כֹוֹלה י¿ י ƒנ אֲק
יָמה? ƒע ּונ¿ ה ֹלָ ַ̃ק ָוה ¿̂ ƒמ

ֹל ֶ̃ ֵטנ¿ ר מַק ם ֵׁ̆ ּב¿ ָמן ֹל¿ אַק י ƒהּוִד י¿ סֹוֵחר ּכֹו˙ זַק ֹל¿ ׁ̆ ֵ ּ̃ ƒּב ֶנֶמס, ָח˜ ¿̂ ƒי ר' ים, ƒּבּוֹל הַק סֹוֵחר ו¿ ıָר מ¿ ƒּנ הַק יִד ƒֶהָחס יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק
ָהיּו ֹלֹא ֵהן ֶׁ̆ ֵרר ּבָ ¿̇ ƒה י ƒ̂ ָוֵח ָנה ָׁ̆ ר חַק אַק ֹל¿ ך¿ אַק רֹו˙, ָ̃ י¿ רֹו˙ ֵׁ̆ ּכ¿ רּוחֹו˙ אֲק בּועַק ָׁ̆ י ִדֵ ƒמ ֹלֹו יא ƒֵהב הּוא ר. ֵׁ̆ ּכָ ֹאֶכֹל ˙ יֹלַק ƒכ אֲק ּבַק

ּבֹו� ֹל¿ ּכַק ֶא˙ ֶהן ּבָ יֹל ƒכ ֶהא¡ הּוא ו¿ ֹלֹו, ימֹו˙ ƒע ט¿
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ה ָׁ̆ ָ ּ̃ בַק ּב¿ י ƒֹל ֹזר עֲק ַּ̇ק י, ƒ̂ י ƒּפ
רֹונֹו˙. אֲק ּבָ ה ּיָ ƒנ ¿ ּ̃ הַק ֶא˙ ר ִדֵ סַק ֹל¿

ה! ּבָ רַק ָחה מ¿ ƒׂ̆ ּב¿

ם ָׂ̆ ה ָּ̇ אַק ה ֹלּמָ
יא? ƒּפ ¿̃ ּמַק ּבַק ֶפה-ָנֵמס ָ̃

ס� ּמַק ƒי ֹלֹא ֶׁ̆ ִדי ּכ¿

ָבנֹו˙. הֲק י ƒא אן ּכָ ֶייָנה ה¿ ƒּ̇ ֶׁ̆ ה ֶ̂ רֹו ֹלֹא י ƒנ אֲק

ָכאן ֹל¿ י ƒ̇ א ּבָ ֹלֹא י ƒנ אֲק
ּוָבה! ׁ̆ ¿̇ ƒּב ֹזר ח¿ ֹלַק ו¿ וֹו˙ ¿̂ ƒמ ם ּיֵ ַ̃ק ֹל¿ ִדי ּכ¿
יר ƒּכ הַק ֹל¿ ָרנּו˙ ¿̃ סַק ֹוך¿ ּ̇ ƒמ ˜ רַק י ƒ̇ א ּבָ
.˙ חַק אַק ˙ ּבָ ַׁ̆ק ֶכם, ֹלָ ֶׁ̆ ים ƒּי חַק הַק ֶא˙

ּכֹֹל. הַק ֶזה

ָוה, ¿̂ ƒּמ ֹלַק י ƒּ̇ נ¿ ּוַק ּכַק ¿̇ ƒה ּכֹֹל הַק ך¿ סַק ּב¿ ָאָגה. ִד¿ ֹל אַק
ם ƒא י ƒֹל ר ּפֵ סַק ּוֹל¿ ,˙ ּבָ ַק ּׁ̆ הַק ֹלי כ¿ אַק ּמַק ƒמ ֹעם ט¿ ƒֹל

י� ִדַק ƒמ ָמֹלּוחַק ֵאינֹו ָר˜ ּמָ הַק

ָר˜ ּמָ הַק ֶׁ̆ ה ָׁ̆ ָ ּ̃ בַק ּב¿ ָך ¿ּ̇ ¿ׁ̆ ƒא ֹל¿ ֹסר מ¿
ֹל� ֵּ̂ נַק ¿̇ ƒמ י ƒנ אֲק וַק ִדר, ֶנה¡



ְּברּוְסָיה ּפּוִרים ֵנס

ֱקִטין ֶּבן

ְואֶֹכֹל ְצִדֱקה

ְׁשֹלִגים, ּמֻק הַק ֱקֶיב ִּבְרחֹובֹות ִדּו ָצעֲק ּוִבָּתּה ָהֵאם

ָנׁשּוב י "ָמתַק ֹראׁש. ּוְׁשפּופֹות ְזרֹועַק ְׁשֹלּובֹות

ְּבֶעֶצב. ְּתָיה ּבַק ֹלה ָׁשאֲק ָּבא?", אַק ֶאת ֹלְראֹות

ִּבִדָאָגה. הֹוִסיָפה ִיְהֶיה?", ָמה "ּוִבְכֹלֹל,

ָמּה. חֲק ֹלנַק ַאֹלָטה, ָהֵאם, ִנְּסָתה ִּבִּתי", "ִהְתעֹוִדִדי

ְּבָכֹל-ֹזאת ֹלֹוא הֲק . ְוֹלְׂשֹמחַק ֵּׁשם ְּבהַק ֹלְבֹטחַק "ְצִריִכים

ּיֹום". הַק ּפּוִרים ֶעֶרב

ֹלֵאם ֱק רַק Bא ֵפֹלים, אֲק וַק ֱקִׁשים ָיִמים ָהיּו ֵאֶּלה

ְיהּוִדה-ֹליּב ר' ְחָּתן, ִמְׁשּפַק ִבי אֲק ֶׁשר אֲק ת ּבַק ְוֹלַק

ְּפִעיֹלּות וֹון עֲק ּבַק ִים ִּכְׁשָנתַק ֶזה ָּכֹלּוא ָהָיה ְיְזֹליֱק, מַק

ָׁשֹחר ָעָנן רּוְסָיה. ְיהּוִדי ֹלָכֹל ֶאָּלא ְיהּוִדית,

ְׁשֵמיֶהם. ֶאת ִּכָּסה ֵּים ּוְמאַק

ְּבֵטֵבת (ְּבכ"ו ֹלֵכן ֱקִדם ָוֵחִצי ֹחִדׁש ֵהֵחֹל ֹּכֹל הַק

ֶׁשֹל ִׁשֹלטֹונֹו ְיֵמי ָּזכּור, ּכַק ֵהם, ָּיִמים הַק תשי"ג).

ִנְמְסָרה יֹום ְּבאֹותֹו ח-ְׁשמֹו. ִימַק ְסָטֹלין ֶהָעִריץ

ֹל עַק ֶּפֶרת ְּמסַק הַק ְּדָרָמִטית הֹוִדָעה ִּתֱקֹׁשֶרת ִּבְכֹלי-הַק

רֹוְפִאים, ת בּורַק חֲק ֶׁשָרֱקָמה ָמֶות ֱקֶׁשר ת ִׂשיפַק חֲק

ֶנֶגִד ִּמי, ֵּבין-ֹלאֻק ְיהּוִדי ֹלִאְרּגּון ָּבם ְּברֻק ְּיִכים ִּמְׁשּתַק הַק

ְּבִכיִרים. ָצָבא ֱקִציֵני

ִהְצֹליחּו ְּכָבר ֵאֶּלה רֹוְפִאים הֹוִדָעה, הַק ֹל-ִּפי עַק

ֱקֹוְרצ'ֹוב – ֱקִציִנים ְׁשֵני ֶׁשֹל ֵּייֶהם ְּבחַק ֹלְפֹּגעַק

ָהרֹוְפִאים ָּכֹל ִּכי הֹוִדָעה, ּבַק ר ִנְמסַק עֹוִד ּוְז'ִדנֹוב.

ֹלֶהם ֵיָעֵר6 ְּבֱקרֹוב ְוִכי ֶנֶעְצרּו ָּפָרָׁשה ּבַק ְּקׁשּוִרים הַק

ֶצִדֱק. ט ִמְׁשּפַק

ִּׁשְכָבה הַק ִעם ִּנְמִנים הַק רּוְסָיה ּתֹוָׁשֵבי ֹרב

ִהיא ְּגׁשּות. ְּבִהְתרַק ִּבָּתּה ֶאת ִחְּבֱקה ַאֹלָטה

ֶאת ֵהִרימּו ְחָּדו יַק ִּבָּתּה. ת ָּצעַק ֹלהַק ִהְסִּכיָמה

ָאְמָרה: ְוַאֹלָטה ֶאֹל-ָעֹל ִּביְסֱקִויט ְוהַק ּפּוחַק ּתַק הַק

ֹלְבנַקת ֹלָפֶני1 ֶׁשָעֹלָתה ְּכֵׁשם עֹוֹלם, ֶׁשֹל "ִרּבֹונֹו

יַקֹלִדיֶהם ם ְּבִדַק ִים ְּבִמְצרַק ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאֹל ֶׁשִּגְּבֹלּו ִּטיט הַק

ֹלָפֶני1 ֹלה יַקעֲק ּכ6ָ ֶמי1, חֲק רַק ת ִמּדַק ֶאת ְועֹוְרָרה

ְיֹלִדי1"... ְּבִדְמעֹות ָּספּוג הַק ֶזה, ָמנֹות ִמְׁשֹלֹוחַק

חּוץ. ֵמהַק ָּלה מֻק הֲק ָעֹלָתה ע ֹלֶפתַק ָנֱקפּו. ָּׁשעֹות הַק

ִד עַק ִמּבַק ְוֵהִציָצה ֶּדֹלת הַק ֶאת ט ְמעַק ָּפְתָחה ְתָיה ּבַק

חֹות ְּמׂשֹוחֲק הַק ְּׁשֵכנֹות ּבַק ִהְבִחיָנה ִהיא ֶּסִדֱק. ֹלַק

ִהיא ְיֵתָרה. ְּגׁשּות ּוְבִהְתרַק ָרם ְּבֱקֹוֹל ֵּביֵניֶהן

ִּׂשיָחה, הַק ֶאת ֱקֹלָטה ֶׁשר אֲק ְוכַק ָאְזֶניָה ֶאת ִהְּטָתה

ת-ֶנֶפׁש רַק עֲק ְּבסַק ָּדנּו ְּׁשֵכנֹות הַק ִמין. אֲק ֹלהַק ְּׁשָתה ִהְתֱקַק

ּוֹלִפיָּה ָּתה עַק ֶזה ֶׁשִהִּגיָעה ְּטִרָּיה הַק ְּבׂשֹוָרה ּבַק

ֵמת. ְסָטֹלין

אֹוֶמֶרת ְּׁשמּוָעה הַק ִּכי ִסְּפָרה, ְּׁשֵכנֹות הַק ת ַאחַק

ֱקִּביֶנט ת ֵספַק אֲק ֶנֶעְרָכה ּקֹוִדם הַק ְיֹלה ּלַק ֶׁשּבַק

ִהְׁשּתֹוֹלֹל ּוָבּה ָהרּוִסי) ִּמְמָׁשֹל הַק (ֵּבית ְּקֶרְמֹלין ּבַק

ְבֵרי חַק ֹל עַק ָּכָפה הּוא ִּכְמֹטָרף. ְסָטֹלין

ִמָּיִד ְחֹּתם ֹלַק ּפֹוֹליִטית) הַק ִּלְׁשָּכה (הַק ּפֹוֹליְטִּבירֹו הַק

ֹלִּבירֹוִּביָג'ן. רּוְסָיה ְיהּוִדי ֶׁשֹל ֵּגרּוׁש ו צַק ֹל עַק

ְוֵסְרבּו ֵּגרּוׁש הַק ו ֹלצַק ְּגִדּו ִהְתנַק ּנֹוְכִחים הַק ִמְּקָצת

ֹלכֹוֵהן ּנֹות ֹלִהְתמַק ְּכֶׁשָּזִכיִתי

ִנָּתן ָמה ִמָּיִד ֱקִּתי ָּבִדַק ָּגִדֹוֹל,

ֵּיעַק ּוֹלסַק ֵּפר ֹלׁשַק ְּכִדי ׂשֹות עֲק ֹלַק

ת בֹוִדַק עֲק ֶאת ָהעֹוְבִדים ִנים ּכֹוהֲק ֹלַק

ִּמֱקָּדׁש. ְּבֵבית-הַק ֹּקִדׁש הַק

ֵסִדר ר ַאחַק ֱקב עֲק ֹלַק ֹלִּתי ִהְתחַק

הּוא ּיֹום הַק ֵראִׁשית ּיֹום: הַק

ִמֵּכן ר ֹלַאחַק רּות. הֲק ְוִהּטַק ִּבְטִביֹלה

ִיס" "ּפַק ֵּביֵניֶהם ִנים ּכֹוהֲק הַק עֹוְרִכים

בֹוִדֹות עֲק ֶאת ֹבִד יַקעֲק ִמי ְגָרֹלה הַק –

– ְגָרֹלה הַק הַק ר ֹלַאחַק ּיֹום. הַק

ְצִריִכים רּו ֶׁשִּנְבחֲק ִנים ּכֹוהֲק הַק

ֹל עַק ְוָטֳהָרה ָּׁשה ֱקִדֻק ֹלהֹוִסיף

ְיִדיֶהם ֶאת ֵּדׁש ּוֹלֱקַק ָטֳהָרָתם,

ָהעֹוֵמִד ִּכּיֹור ֵמהַק ְגֹליֶהם ְורַק

ָזָרה. ָּבעֲק

ֹליַקִד ָבֹל אֲק ְּבֵסִדר, ֹּכֹל הַק ָּכאן ִד עַק

ִּכּיֹור ֹלַק ּתֹור. נֹוָצר ָהָיה ִּכּיֹור הַק
ִּכי- ת ְּבָפָרׁשַק ֵּוינּו ִנְצטַק ֶׁשָעֹליו

ָּמה ּכַק ְּבָרִזים. ְׁשֵני ָהיּו ִתָּׂשא,

ת בֹוִדַק עֲק ֶאת ִיס ּפַק ּבַק ִהְגִריֹלּו ִנים ּכֹוהֲק

ִנים! ּכֹוהֲק ְׁשֹלֹוָׁשה-ָעָׂשר – ּיֹום? הַק

ְמאֹוִד, ְזִריִזים ָאְמָנם ִנים ּכֹוהֲק הַק

ן... ְּזמַק הַק ֹל עַק ָבֹל חֲק – ִין ִדַק עֲק ָבֹל אֲק

ִּפְתרֹון: ֹל עַק ְחֹׁשב ֹלַק ֹלִּתי ִהְתחַק

ִּכּיֹור? עֹוִד ֹלהֹוִסיף ֶאְפָׁשר ִאם הַק

ְוֱקא ּדַק ֹלּטֹוֹל ִיְרצּו ּכֻקָּלם י ְואּוֹלַק

ְוָאז ְּמיֻקָחס? ְוהַק ָהִראׁשֹון ִּכּיֹור ֵמהַק

ֹלהֹוִסיף Bא ְעיֹון: רַק ְעִּתי ְּבִדַק ָעֹלה

ִּבְמֱקֹום ְּבָרִזים! ֹלהֹוִסיף ִּכּיֹור,

(ִּכי ְׁשֵנים-ָעָׂשר! – ֶאָחִד ֶּבֶרז

ָיִדיו ֵּדׁש ֹלֱקַק ָצִרי6 ֵאינֹו ּׁשֹוֵחט הַק

ָׂשה. עֲק נַק ָאֵכן ְוכ6ָ ְגֹליו) ְורַק

ח ֹלֶׁשבַק אֹוִתי ִהְזִּכירּו ָכֵמינּו חֲק

ֹלִיעּוֹל ׁשּוָבה חֲק הַק ָּלה ְּפעֻק הַק ֹל עַק

ִּמֱקָּדׁש. ְּבֵבית-הַק בֹוִדה ָהעֲק

ּוְבתו6ֹ ּבֹו, רַק ֶאֹל ם עַק ּפַק ִנְכנַקס ֵמָרִדִזיִמין, ֱקב יַקעֲק ִּבי רַק ֶׁשֹל ִסיִדיו ֵמחֲק ָעִׁשיר, ְיהּוִדי

ִנִּיים ֶׁשעֲק יֹום "ֵאין ֵּביתֹו: ֶאת ּפֹוֱקִדים הַק ִּבים ָהרַק ִנִּיים ָהעֲק ֹל עַק ְרֹעֶמת ּתַק ִהִּביעַק ְּדָבִרים הַק

ִנִּיים עֲק מּוֹל ֹמִד עֲק ֹלַק ָצִרי6 ִני אֲק ְּביֹום ְּפָעִמים ָׁשֹלֹוׁש ֵּביִתי. ֶּדֹלת ֹל עַק ְּפֱקים ִמְתּדַק Bא

ְּתרּוָמה". ְּקִׁשים ְּמבַק הַק

ְּביֹום?". ְּפָעִמים ָׁשֹלֹוׁש אֹוֵכֹל ֵאינ1ְ "ְוֹלֱאֹכֹל ִּדיֱק: ּצַק הַק ָנה עֲק נַק

ֹלֱאֹכֹל". ְּבֹלי ֹלְחיֹות ִאי-ֶאְפָׁשר ֹלֹוא "הֲק ֶהָעִׁשיר: ֵהִגיב

ִּבי. ָהרַק ֱק ָּפסַק ֹלְחיֹות", ִאי-ֶאְפָׁשר ְצִדֱקה ֹלֵתת ְּבֹלי "ּגַקם

ָהָמן ָמה יָנה ƒב מ¿ ֹלֹא י ƒנ אֲק י: ƒיּפ ƒ̂

הּוא ֶׁ̆ ּכ¿ ֹל, הַק ב¿ ƒנ ך¿ ּכָ ֹל ּכָ ע ָׁ̆ ָהָר

ים ƒֹלִד ּי¿ הַק ˙ ֶׁ̆ ֹלֹו ¿ׁ̆ ֶא˙ ׁ̆ גַק ּפָ

ָמה – ֵמֶהם ע מַק ָׁ̆ ו¿ ים, ƒּי ƒהּוִד ּי¿ הַק

ֹוָרה. ּ̇ מּוִד ֹל¿ ַּ̇ק ּבַק ִדּו ֹלמ¿ ֵהם

מּוָזר ֹזא˙, ָכֹל ּב¿ ָבֹל אֲק י: ƒר ָׂ̆

˜ רַק ֵאֹלּו ֵרי הֲק ֹל. הַק ב¿ ƒנ הּוא ֶׁ̆

ה ֹלּמָ ים. ƒּנ טַק ¿̃ ים ƒֹלִד י¿ ים! ƒֹלִד י¿

ים ƒָבר ִד¿ ֹלַק ֹלב ם ָׂ̆ ֹלֹל כ¿ ƒּב הּוא

ים? ƒר אֹומ¿ ֵהם ֶׁ̆

ֹלֹא ֹלֹל כ¿ ƒּב ֵהם ָנכֹון, י: ƒינ ƒּפ

ָבר. ִדָ ּום ׁ̆ ָעֹליו רּו ָאמ¿

יֵני ƒמ ֹל ּכָ ֹלֹו רּו ָאמ¿ ˜ רַק ֵהם

ים. ƒ̃ סּו ּפ¿

ע ָיִדַק ע ָׁ̆ ָהָר ָהָמן ֶאה ר¿ ƒּנ ּכַק א: ּבָ אַק

ָרֵאֹל, ¿ׂ̆ ƒי ִדי ֹל¿ יַק ים, ƒֹלִד ּי¿ הַק א ָ̃ ו¿ ִדַק ֶׁ̆

ה. ֹלָ אֻק ּג¿ ֹלַק ָחִד יֻק מ¿ ƒּב ים ƒּור ׁ̆ ¿̃

ֹל עַק ˙ּוב ּכָ ם, ƒי רַק ¿̂ ƒמ ˙ ֹלַק אֻק ג¿ ƒּב

ירּוהּו ƒּכ ƒה "ֵהם ים: ƒֹלִד ּי¿ הַק
ך¿ ּכָ ֶׁ̆ ים ƒע יֹוִד¿ נּו ח¿ נַק אֲק ה". ֹלָ ƒח ¿ּ̇

כּו˙ ז¿ ƒּב ֶׁ̆ ים, ƒּפּור ֵנס ּב¿ ם ּגַק ָהָיה

ם ƒע י כַק ִד¿ ָמר¿ ֹל ֶׁ̆ ֹוָרה ּ̇ הַק ּמּוִד ƒֹל

ם. ֵ ּׁ̆ הַק ֹליֶהם עֲק ֵחם ƒר ים, ƒֹלִד ּי¿ הַק

ה ֹלָ אֻק ּג¿ ּבַק ֶיה ה¿ ƒי ם ּגַק ָכך¿ ו¿

ּכֹוחַק ׁ̆ ֵי ים ƒֹלִד ּי¿ ֹלַק יִדה. ƒ̇ ָהעֲק

˙ יאַק ƒּב ֶא˙ ָזֵרז ֹל¿ ָחִד יֻק מ¿

ים ƒׂ̆ עֲק מַק ִדי י¿ ֹל עַק , יחַק ƒׁ̆ ּמָ הַק

ה. ֹלָ אֻק ּג¿ הַק ˙ ַׁ̆ק ָ ּ̃ ּובַק ים ƒטֹוב

ים ƒ̃ סּו ּפ¿ הַק ֹלב, ימּו ƒׂ̆ ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

ם ֶ̂ ֶע ּב¿ רּו, ָאמ¿ ֵהם ֶׁ̆

ָמה ֵאין ים ƒהּוִד ּי¿ ֹלַק ֶׁ̆ ים ƒיח ƒט ב¿ מַק

ֹל ּכָ ֶׁ̆ ים ƒֹל גַק ּומ¿ ֵחִד, פַק ֹל¿

יחּו. ƒֹל ¿̂ יַק ֹלֹא – ֹלֹו ֶׁ̆ ּמֹו˙ ƒז ּמ¿ הַק

ֹאם�", ¿̇ ƒּפ ִד חַק ּפַק ƒמ יָרא ƒּ̇ ֹל "אַק

ָפר�" ֻ̇ק ו¿ ה ָ̂ ֵע ˆּו "עֻק

ִׁשיבּוָתן חֲק ָּבּה רַק ְּבִעָּקר 6 אַק ִּבים, רַק ִּבְתחּוִמים ִׁשּמּוׁש ָהֶרְנְטֶּגן ְרֵני ֹלֱקַק

ָּכֹל ּגּוף. הַק ְּבתו6ֹ ֶׁשּקֹוֶרה ָמה ֶאת ֹלנּו ּלֹות' 'ֹלגַק ְיָכֹלָּתן ִּבְזכּות ָהְרפּוָאה, ִּבְׂשִדה

ֹלָמָׁשֹל: ְּבָעָיה, הַק ֶאת יֹוֵתר טֹוב ֹלַאְבֵחן ְּכִדי ֵאּלּו ְּבִצּלּוִמים ֵּמׁש ִמְׁשּתַק חּותֹו ִהְתמַק ִּבְתחּום רֹוֵפא,

ֹצֶר6 ֵיׁש י ּוָמתַק ֹחר, ֵיׁש ֵׁשן ְּבֵאיֶזה ּלֹות ֹלגַק ְּכִדי ִים, ִּׁשּנַק ֹלַק ֶרְנְטֶּגן ְצֹלּוֵמי ּתַק עֹוְרִכים ִים ִּׁשּנַק הַק רֹוְפֵאי

ֵמֵהיָכן יֹוֵתר טֹוב ֹלָהִבין ְּכִדי ִּׁשִדָרה הַק ּמּוִד עַק ב ּצַק מַק ֹל עַק ֵמיִדע ְּבֹלים ְמֱקַק ב ּגַק רֹוְפֵאי ֹׁשֶרׁש. ְּבִטּפּוֹל

ח ִיָּׁשֹלַק ָזֱקים, חֲק ִמְּכֵאִבים ְוסֹוֵבֹל ע ִנְפצַק אֹו ֹל ֶׁשָּנפַק ִמי ְוגַקם ב. ּגַק הַק ְּכֵאב נֹוֵבעַק

ָזָזה. אֹו ֶׁשִּנְׁשְּבָרה ָהֶעֶצם ֶאת ֵּבעַק ֹלֱקַק ֹצֶר6 ֵיׁש ִאם ֹלְבֹּדֱק ְּכִדי ֶרְנְטֶּגן ֹלִצּלּום

ְגִמית' 'ּדֻק ֱק רַק הּוא ָהֶרְנְטֶּגן ְכִׁשיר מַק ִּכי יֹוִדִעים ִמיִנים, אֲק מַק ִּכיהּוִדים ָאנּו,

ּובֹוֵחן ָעֹליו ִּביט ּומַק ָעֹליו... ִנָּצב ה' "ְוִהֵּנה ר: ֶׁשֶּנֱאמַק ְּכמֹו ִמִּתי, ָהאֲק ִּׁשּקּוף ֹלַק

ָּכָראּוי". עֹוְבִדֹו ִאם ָוֹלב, ְּכֹליֹות

ָּבה רַק ְסָעָרה ֱקָמה ָעֹליו. ְחֹּתם ֹלַק

ּוֹלִהְׁשּתֹוֹלֹל ֹלְצֹרחַק ֵהֵחֹל ּוְסָטֹלין

ֹלָזר ף ָׁשֹלַק ּכ6ָ ְּבתו6ֹ ָאמֹוֱק. חּוז אֲק ּכַק

ּדּור ְוכַק ִמִּכיסֹו ֱקָטן ֶאֱקָּדח ְגנֹוִביץ ּכַק

ֶהָעִריץ. ֶׁשֹל ָּקתֹו רַק ֶאת ִּפֵּלחַק ָמֶות

ֶאת ֹלּה ְוִסְּפָרה ֹלִאָּמּה ָרָצה ְּתָיה ּבַק

ֵמֵאן ְּתִחָּלה ְרִעיָׁשה. ּמַק הַק ִדָׁשה חֲק הַק

Bף חֲק ּכַק 6 אַק ְּבׂשֹוָרה, הַק ֶאת ֵּכֹל ֹלעַק מֹוָחן

ְּבֱקֹות. ִמְתחַק ְוֵהֵחּלּו ְּׁשתּו ִהְתעַק ע ֶרגַק

ֵמֵעיֵניֶהן. ָזֹלגּו ִּגיֹל ֶׁשֹל ְּדָמעֹות

ֶׁשֹל ָּפֹלה ּמַק הַק ת ְּתִחּלַק ֶׁשּזֹוִהי "ִנְרֶאה

ע ֶרגַק ֹבר עֲק ּכַק ַאֹלָטה. ָאְמָרה ִיְׂשָרֵאֹל", ׂשֹוְנֵאי

ְּבֶהְחֹלט ֶאְפָׁשר "ָּכֵעת ֱקֹוְרנֹות: ִים ְּבֵעינַק הֹוִסיָפה

ָּדת ּכַק ּפּוִרים, ת ְסעּוִדַק ת ִמְצוַק ֶאת ֵּים ּוֹלֱקַק ֹלֶׁשֶבת

ִּדין". ּוכַק

ֶׁשָהָיה ָהֹאֶכֹל ט ִּבְמעַק ֹלָחן ּׁשֻק הַק ֶאת ָעְרָכה ַאֹלָטה

ת' ֹל'ְסעּוִדַק ִהְתיַקְּׁשבּו ּוִבָּתּה ְוִהיא ִּבְרׁשּוָתּה,

ֹלָּבן ֶּדֹלת. הַק ֹל עַק ְנֱקיָׁשה ִנְׁשְמָעה ִּפְתאֹום ּפּוִרים.

ֵמָאז ֹלֹוא הֲק ֹלְהיֹות? ָיכֹוֹל ֶזה ִמי ִנֵּתר. ִים ְּׁשּתַק הַק ֶׁשֹל

ֹל עַק ִמִּלִדר6ֹ ְּׁשֵכִנים הַק ְגֹלי רַק ָּפְסֱקּו ָהָאב ר ֶנֱאסַק

ב רַק ּוְבִהּסּוס ֶּדֹלת הַק ֶאֹל ִנְּגָׁשה ְתָיה ּבַק ֵּביָתן! ן ִמְפּתַק

אֹוָתּה. ָּפְתָחה

ִדֵהָמה. ְּבתַק ֵעיֶניָה רּו ִנְפעֲק ְּׁשִנָּיה הַק ִצית חֲק ֹלמַק

ְוִנְרָּגׁש. ִּסיִד ּכַק ִחֵּור ָהָיה הּוא ...ָאִביָה. ִד ָעמַק מּוֹלּה

ְּבָׁשָעה ִמִּפיָה ִנְמֹלָטה ִּבֹלִּתי-ִנְׁשֹלֶטת ְזָעֱקה

ָהֵאם, ּגַקם ִהִּגיָעה ָאז ָאִביָה. ֹלְזרֹועֹות ֶׁשָּנְפֹלה

ִמיָנה. אֲק מַק ְּכBא ֱקְרָאה "ְיהּוִדה-ֹליּב!", ַאֹלָטה.

ֹבר עֲק ּכַק ִמִּפיו. ִמָּלה הֹוִציא ּוְבֱקִׁשי ִנְרָּגׁש ָהָיה הּוא

ָסמּו6. ִּכֵּסא ֹל עַק ּכֹוחֹות ת ִפיסַק אֲק ּבַק ִהְתיַקֵּׁשב ע ֶרגַק

ָּבא, "אַק ִּבְנִׁשיֱקֹות. ָעֹליו ְּפֹלה ִהְתנַק ְתָיה ּבַק

"ּפּוִרים ֹאֶׁשר, ֶׁשֹל ִּבְבִכי ִמֹלְמֹלה ָּבא'ֹלה", אַק

ָּבא'ֹלה"... אַק , ָׂשֵמחַק
בארג) בתיה הבת, מפי נשמע', בִדממה 'ֱקוֹל (ֹלפי

ּוִבְמיֻקָחִד ָהִאיְנֶטֹליֶגְנִטית,

ְוָהיּו ְּיִדיָעה ֹלַק ֶהֱאִמינּו Bא ָהרֹוְפִאים,

ְּבֶׁשֱקר ָהִעְנָין ָּכֹל ִּכי ְכָנִעים ְמׁשֻק

ְכִסיס ּתַק ֶאָּלא ֵאינֹו ְוִכי ְיסֹוִדֹו

ֵהֹל ְמנַק ֶׁשְּסָטֹלין ָחְרָמה הַק ְּבִמֹלֶחֶמת

ְּבֶעֶצם ָהָיה י ּדַק אּוֹלם ְּיהּוִדים. הַק ֶנֶגִד

ֵּׁשִד ֹלַק ְּדרֹור ֹלֱקֹרא הֹוִדָעה הַק ת ְמִסירַק

ָהָיה ָּבְרחֹובBא ֶהָהמֹון ָהַאְנִטיֵׁשִמי.

רּוְסָיה ְיהּוִדי ִמֶּזה. ֹליֹוֵתר ָזֱקּוֱק
ְוָׁשָעה- יֹום-יֹום ֹלִהְתמֹוִדִד ֶנֶאֹלצּו

ֱקִׁשים, ִׂשְנָאה ִּגּלּוֵיי ִעם ָׁשָעה

ְׁשָּפֹלֹות. ְוהַק ִּגּדּוִפים ָרפֹות, חֲק

ָּגְבָרה ִּתֱקֹׁשֶרת ּוִבְכֹלי-הַק ָּבְרחֹוב ָסָתה הֲק הַק

ֶׁשּבֹו ּיֹום ֹלַק ִהְמִּתינּו ֹּכֹל הַק ֹליֹום. ִמּיֹום ְוָהֹלָכה

ְּיהּוִדים. הַק ָהרֹוְפִאים ֶׁשֹל ָוה אֲק ָהרַק ט ִמְׁשּפַק ֵּים ִיְתֱקַק

ֹלכֻקָּלם ְּצפּוָיה. הַק ְרָׁשָעָתם ְּבהַק ָסֵפֱק ָהָיה ֹלִאיׁשBא

ִמִּתית ָהאֲק ְּכֹלּות ִהְתנַק הַק ִּכי ָּברּור, ָהָיה ּגַקם

ְרָׁשָעה. הַק הַק ר ֹלַאחַק ָאז, ָּתֵחֹל ְּיהּוִדים ֹלַק

ְׁשמּועֹות ֹלִפי ִד. חַק ִמּפַק ִדּו ָרעֲק רּוְסָיה ְיהּוִדי

ֶׁשֹל מֹוִני הֲק ֹלֵגרּוׁש ָּתְכִנית ְסָטֹלין ֵהִכין ֱקָׁשִנּיֹות עַק

ֶׁשאֹוָתּה ִּבירֹוִּביָג'ן, ת ֹלֶרּפּוְּבֹליֱקַק ְּיהּוִדים הַק ָּכֹל

ָּגִדֹוֹל. ֶאָחִד ֶהְסֵּגר' ֵנה חֲק 'מַק ֹלֵמֵעין ֹפ6 הֲק ֹלַק ִּבֵּקׁש

ח ִנְׁשֹלַק "ָהָבה ֹלֵביָתן. ִנְכְנסּו ְּתָיה ּובַק ַאֹלָטה

ּכ6ָ ְּבתו6ֹ ָהֵאם. ִהִּציָעה ֹלזֹו", זֹו ָמנֹות' 'ִמְׁשֹלֹוחַק

ְוהֹוִׁשיָטה ִּביְסֱקִויט ֵאֹליו ֵצְרָפה , ּפּוחַק ּתַק ָנְטֹלה

' 'ִּמְׁשֹלֹוחַק הַק ֶאת ֵהִׁשיָבה ְּתָיה ּבַק ֹלִבָּתּה. ֹזאת

ָּפְרצּו ע ֹלֶפתַק ִמֶּמָּנה. ָמנֹות' ְּכ'ִמְׁשֹלֹוחַק ֹלִאָּמּה,

ִמָּלה. ר ֹלֹומַק ְּבBא ּוָבכּו ָּבכּו ֵהן ִּבְבִכי. ִים ְּׁשּתַק הַק

ְּתָיה. ּבַק ָאְמָרה ִאָּמא", ְעיֹון, רַק ֹלי "ֵיׁש

ַאֹלָטה. ֹלה ָׁשאֲק הּו?", "מַק

ִּביְסֱקִויט הַק ְוֶאת ּפּוחַק ּתַק הַק ֶאת ָּתה עַק ִּגיׁש נַק "ָהָבה
ָּקִדֹוׁש- ֹלַק ָמנֹות' ְּכ'ִמְׁשֹלֹוחַק ְּבִדְמעֹוֵתינּו ב ֶׁשִּנְרטַק

ת. ּבַק הַק ִהִּציָעה ָּברּו6-הּוא",


