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ים ים ָרעִּ י, ַהּיֹום ְזַמנִּ ְפיֹון ְדָאָגה, ֶעֶצב ּוֶפַשע ּוֵמֵעין ַהְמָתָנה ְלַמֶשהּו. ְבנִּ ים ְורִּ  .ְוֹחֶסר אֹונִּ

ָמֵשְך " ים –ָכְך ֶזה לֹא ָיכֹול ְלהִּ י –. ָאְמרּו ָהֲאָנשִּ תִּ ים ָהֲאמִּ ְמצֹא ֵמָחָדש ֶאת ֱאֹלהִּ יְך לִּ ְבנֹות ֵהיַכל , ָצרִּ לִּ
ְשָכן ָקבּועַ , ְמֹפָאר ְקֹבַע לֹו מִּ י ְולִּ יגִּ יאֹו ְבֶטֶקס ֲחגִּ ים , ַלֲעׂשֹות ֵאין ָמה –ָעֵלינּו ָלַדַעת ". ַלֲהבִּ  –ֵאֶלה ַהְזַמנִּ

יְך ְלַקֵבל ֶאת רּוַח ַהְתקּוָפה  . ָצרִּ

יַדת ֲהָכָנה ְבֲחָרה ַוֲעָדה, ּוְבֵכן כְֻּנָסה ְועִּ תֹונּות, נִּ ְשְלָחה הֹוָדָעה ָלעִּ ְנַין , נִּ ים ְלבִּ יָכלִּ ְכְרָזה ַתֲחרּות ַאְדרִּ הֻּ
ים ְקְבעּו ְשלֹוָשה ְפָרסִּ ְקָדש ְונִּ יבֹות , ַהמִּ ים ְוֶנֶעְרכּו ְישִּ ְנָתה ַוֲעַדת שֹוְפטִּ אשֹוָנה –מֻּ ית, רִּ ירִּ ית ַוֲעׂשִּ ישִּ , ְשלִּ

ְבֲחרּו יֹוֵשב ְזָבר, רֹאש-ְסַגן יֹוֵשב, רֹאש-ַכמּוָבן ֶשנִּ ים: ָהֲאֵספֹות ְמַחְּיבֹות. גִּ יְנגִּ ים, ְסמֹוקִּ ְצְטלֹות, ַמדִּ -אִּ
ים ְצַטְּינּות-אֹותֹות, ֹכֲהנִּ ים, הִּ ירִּ ים, צִּ ים, ֵסָנטֹורִּ ְשָטָרה, ָׂשרִּ ים, ַׂשר ַהמִּ יכִּ יֵגי ֲחָברֹות, ְנסִּ ים, ְנצִּ , ְפרֹוֵפסֹורִּ

ים ים, סֹוֲחרִּ ָּינִּ ָמן, ַתֲעׂשִּ ָכר, אֻּ ים, אִּ ּיִּ ְקצֹועֹות ָחְפשִּ ַאְך ָמה לֹא " –. ָאַמר ַהָברֹון – "ֲאַסְפסּוף. "ַבֲעֵלי מִּ
ים ְלַמַען ְבֵני ָהָאָדם ים" ?עֹוׂשִּ כּוכִּ יֶשהּו: ָהיּו חִּ ים ָפחֹות, ָפְסחּו ַעל מִּ ינּו יֹוֵתר ּוֵמָהֲאֵחרִּ ְזמִּ ֶזה לֹא , ֵמֵאֶלה הִּ

ם ֶזה  . ֶזה לֹא רֹוֶצה ְלַיד ַההּוא, ָנֶאה לֹו עִּ

Concordia Parvae Res Crescunt =(בהרמוניה דברים קטנים גדלים) .ימּו ְלַבּסֹוף ְשלִּ ָקר . הִּ  ָהעִּ
יל ים. ְלַהְתחִּ ים ְלֵבנִּ יאִּ יד, ֶמֶלט, ְמבִּ ש, סִּ ים ַבֶשַטח. חֹול ְוַשיִּ ים ְרבּועִּ . ָכְך ְוָכְך קֹומֹות ַלֹגַבּה, ָכְך ְוָכְך ֶמְטרִּ

יב  ים: ְתרּומֹות. ַׂשר ָהאֹוָצר ְמַעֵקם ֶאת ָהַאף –ַהֲעָרַכת ַתְקצִּ ֹפה ָוָשם ָתַרם ַגם , ַקְרָקעֹות ַבֲעֵלי, ַבְנקִּ
ְתַקְבלּו ַכמּוָבן ְפרּוטֹות ֶשל ַאְלָמנֹות ים ְוהִּ ילִּ ֵבין ָהֲאצִּ יֶשהּו מִּ ים. מִּ ים , ְנאּומִּ ּיִּ ְבעֹונִּ ים צִּ ַבָמקֹום ֵזֵרי  –ְסָרטִּ

ים ים, ְפָרחִּ ְׂשֲחֵקי ְקָלפִּ ַטל ַמס ַעל מִּ ָּיה, הֻּ ּיֹותַתֲערּוַכת ָתכְ . ַמס ַעל ְירִּ ְתַנְגדּויֹות, נִּ ים ְוהִּ כּוחִּ ים . וִּ ַצָּירִּ
ים ים ַלְתמּוָנה. ּוַפָּסלִּ ְכָנסִּ ים נִּ ְתַעְרֵבל. ַהַּסָפקִּ ְקבּוצֹות -ַיְלֵדי ָבֵתי. רֹוֵעם ְורֹוֵעש, ַהֹכל מִּ ים בִּ ֵסֶפר ָבאִּ

ְראֹות ֶאת ַהֶפֶלא ְרָגנֹות לִּ  . ְמאֻּ

ּיָ : ְוַעְכָשו ַהַצו ְמצֹא מִּ יםֵיש לִּ ְקָרנֹות ְמיָֻּחדֹות ָקַבע ְפָרס . ד ּוְלַסֵפק ֶאת ֱאֹלהִּ ים מִּ ֶנה ַעל ֲחלַֻּקת ְכָספִּ ַהְממֻּ
ים. ָגדֹול ים, יםְמַחְטטִּ , ְמַחְפׂשִּ ים ְושֹוֲאלִּ לּום. ָבא ָפַרחְר עּו. חֹוְקרִּ ים, לֹא ֵתאּור, לֹא צִּ ים ְמיָֻּחדִּ יָמנִּ , שּום סִּ

יַעת ֶאְצָבעֹות ית, ֵאין ְטבִּ יטִּ ְשַתְּיכּות פֹולִּ יָת . ֵאין הִּ ים ּוְשמּועֹות! ֵאיֹפה? ָשַמְעָת , ָראִּ  . ַהֹכל ַרק ְרָמזִּ

ְבָדה –ֲאָבל הּוא ַקָּים  יַע ; ַחָּיל ָרָאה אֹותֹו ַלְיָלה ֶאָחד. ָזֵקן ֲעטּור ֵׂשיָבה, ָנכֹון. עֻּ ַהְשמּוָעה אֹוֶמֶרת ֶשהֹופִּ
ָּיה יָגה ַבְכֵנסִּ יַנת־ֶשָראּו אֹותֹו ְבֵבית, ַהְשמּוָעה אֹוֶמֶרת ַגם ;ַבֲחגִּ ֵזר ֵפרּוֵרי; ַלְיָלה־ַמֲחֶסה ְללִּ ֶלֶחם ־פִּ

ים ְדרֹורִּ ם זֹוָנה, ְטפּו; לִּ ֵבר עִּ ָּיה , ַהְשמּוָעה אֹוֶמֶרת; דִּ ְתלִּ ין בֹו ַהַתְלָין ַכֲאֶשר ָהָיה ָעסּוק בִּ ְבחִּ ְבַוַדאי  –ֶשהִּ
ְדֶמה ָהָיה   . ָהָיה ָשתּוי אֹו ָמה, לֹונִּ

ים לֹא שֹוֵטר יש, לֹא ַבָלש, ּוָמָצא ֶאת ֱאֹלהִּ לּו לֹא קֹוֵרא ַמֲחָשבֹות , רּוחַ  לֹא אִּ ְפֵני ֶשַגם אֹותֹו ָשֲאלּו)ַוֲאפִּ ( מִּ
יְשָיה – י, ְבַמְחבֹוָאה, ָמְצָאה אֹותֹו ַמְרצִּ ְלָתה ֶאת סֹוָדּה. ְבֵקן ֶשל ֶעְפרֹונִּ ְתַכֵּון גִּ יא בֹוָכה, ֶשלֹא ְבמִּ . ְוַעְכָשו הִּ
ְפָשה" ְהֶיה לֹו ָכאן טֹוב, טִּ ש ְוַהֵכס ; יִּ ים ֶשָהַאְרמֹון ָעׂשּוי ַשיִּ ים ְמַסְפרִּ ים . ָזָהב ָטהֹור –ָהֲאָנשִּ יחִּ ְשטִּ

יםָפמֹו יָקה, ְקֹטֶרת, טִּ ָשֵאר ְולֹא רֹוֶצה" –" מּוסִּ ם בֵ ֵלְך דָ . אֹוֶמֶרת ּובֹוָכה" ?אָלבֹו ְואּוַלי הּוא רֹוֶצה ְלהִּ ר עִּ
ְפָשה  .טִּ

י . ֵאין שּום ְסֵפקֹות יא –ֶעְפרֹונִּ ם ְוָשָרה ְלַהְפלִּ ְרַאת ָשַמיִּ פֹור יִּ ם ֹשמּו –ֲאָבל ֶזה . צִּ יא ָגבֹוַּה ! ָשַמיִּ ַמְמרִּ
יםלַ  ְתַעֵּיף –ֲאָבל ֶזה , ָכל ֶאָחד ָיכֹול, טֹוב. ְשָחקִּ ים נִּ . ֵאינֹו מִּ ים שֹונִּ ְשַתֵמט ְבֵתרּוצִּ ַאֲחֵרי ָמָטר ֶשל  –ָּסה ְלהִּ

ְתַחֵבא . ְשֵאלֹות צֹוְלבֹות הֹוָדה ְלַבּסֹוף ְכָלל לֹא הִּ ים, ַחָשב ֶשֵאין בֹו ֹצֶרְך –בִּ תֹונִּ , ַאְדַרָבה. ְולֹא ָקָרא עִּ
לְ , ְבָרצֹון ים ֵאָליו ְוַהשִּ ְתַגְעְגעִּ ם ְבֵני ָהָאָדם מִּ ים ַעל ָכְךאִּ  .  טֹונֹות עֹוְמדִּ

ָצחֹון ים, הּוְקמּו ְשלֹוָשה ַשֲעֵרי נִּ ַשט ְבַעְנֵפי ַאשּוחַ , הּוְנפּו ְדָגלִּ ית ְׂשָרד, ַהֹכל קֻּ ְרשּותֹו ְמכֹונִּ ידּו לִּ ָקרֹון , ֶהֱעמִּ
ְתַיְצבּו ְלָפָניו ָׂשֵרי ַהָדתֹות, ְמיָֻּחד יתַהַחְקָלאּות ְוָהֲעבֹוָדה ַהּס, הִּ ְושּוב , ָצָבא ָגדֹול ֶשל ַאְנֵשי רּוחַ . ֹוְצָיאלִּ

ים ים, ְדָגלִּ ְשַמר כָ , ְפָרחִּ ֵנה הּוא נֹוֵסעַ . בֹודמִּ י זֹוֵכר ַכָמה ַמְטֵחי. ַמֲעֶרֶכת־ֵרימָ ַמאֲ ; הִּ ים־ֵאיֶננִּ ים . תֹוָתחִּ ֲהמֹונִּ
יסֹות. תְרחֹובֹוְלֹאֶרְך ַמְסלּול ַהַמָּסע בַ ְבַתֲחַנת ָהַרֶכֶבת ּו ְשָטָרה ַבְכנִּ ְצָבה מִּ ְקֶרה ַאְמבּו, הֻּ ים ָחנּו ְלָכל מִּ ַלְנסִּ

ְמָטאֹותבַ  ְראּו כָֻּלם. סִּ ים ְכֵדי ֶשּיִּ ים ְלָבנִּ ְרָכָרה ְפתּוָחה ְרתּוָמה ְלַאְרָבָעה סּוסִּ ַבשּוָרה . הּוא נֹוֵסַע ְבכִּ
לְ  יֵקי ַהמִּ ים ּוָותִּ ים ְיָלדִּ אשֹוָנה עֹוְמדִּ ים ָשם כָֻּלם. ָחמֹותָהרִּ יָרה: ְמיָֻּצגִּ ים, ֲאגַֻּדת ַיְצָרֵני ַהבִּ , ַהבּוְרֶסָקאִּ

ים י: ֲהמֹון ְבֵני ָאָדם. ַהַקָצבִּ ים ּוְבַפְרְבֵרי ָהֹענִּ ְרחֹובֹות ְמֹפָארִּ ים ַעל ־ַצָלֵמי. ַהַמָּסע עֹוֵבר בִּ ָצבִּ ים נִּ ְסָרטִּ



 

 לוחמי הגטאותכל הזכויות שמורות לבית  ©

ָנה עֹוֶמֶדת ְדחּוָק . ַהַגגֹות יָשהה ֶא ַבפִּ י ַעל . מּוָנה ַהְּישִּ יא עֹוֶמֶדת ְבֹקשִּ ֶהָהמֹון דֹוֵחף ּוְמַטְלֵטל אֹוָתּה ַעד ֶשהִּ
ם דֹוְמעֹות, ַרְגֶליהָ  יָטה ְבֵעיַניִּ ְרֶאה ָדָבר, ַמבִּ יא לֹא תִּ ים ָלּה ְוהִּ ירִּ י. "ַלְמרֹות ֶשַמְסתִּ יתִּ יא לֹוֶחֶשת  –" ָזכִּ הִּ

ם רֹוֲעדֹות ְׂשָפַתיִּ ֵּורלְ . בִּ ָדּה ַהֶצֶדק ָהעִּ ים. צִּ ְפשִּ ים טִּ ם ְשלֹוָשה ְיָלדִּ ְקָוה עִּ יָמה . ְוַהתִּ יר ֶשֵביֵניֶהם ֵהרִּ ֶאת ַהָצעִּ
יט: "ְלַמְעָלה ְוָאְמָרה לֹו ְשַאר!" ַתבִּ ָּיה ְבַתֲאָוה ּובֹוֵדק ָכל ַפַעם ַכָמה עֹוד נִּ ָכרִּ ְמָטם מֹוֵצץ סֻּ  . ְוַהְמטֻּ

ְקבֹוֵתיֶהם ֲהמֹון ְבֵני ָאָדם־שּוַרת ְכֵלי ְלֵפל ְבֵעיֵני . ָהֶרֶכב עֹוֶבֶרת ּוְבעִּ ים פִּ ים ַהֲעָרָצה ְוַגם זֹורִּ ְמעֹוְררִּ
ים יְסטִּ יפּו ָלְרָבָבה ֶאת ַהַתֲהלּוכֹות ֶשָלֶהם, ַהּסֹוְצָיאלִּ ים ֶשל , ֵהם יֹוסִּ ים ְדחּוסִּ ילֹוֶמְטרִּ ָשה קִּ ָכאן ֲחמִּ

ים  .ְכָבׂשִּ

יתֵאיזֹו ְד " ילִּ ְפָלא". אֹוֵמר רֹוֵפא –" ְכָבר ָזֵקן. "אֹוֵמר ְמַנֵהל ֵתַאְטרֹון –" מּות ֲאצִּ ְתַפֶעֶלת " הּוא נִּ מִּ
יָנה  ".ֲאָבל ָכל ָכְך ָעצּוב" –. ַמֲאמִּ

ֵּיְך ַרק ַפַעם ַאַחת ְרָגנֹות ֶשל ְתנּוַעת, ֶבֱאֶמת חִּ ים ְוָעַצר ֶאת ַהֶמְרָכָבה ַהצֹופִּ ־ַכֲאֶשר ָחְלפּו ַעל ְפֵני שּורֹות ְמאֻּ
ְקָוה, מּוָנהָמקֹום ֶשָעְמדּו בֹו ֶא בַ  יר – ֶצֶדק ְותִּ ָנה ְלַיד ַהקִּ ְתרֹוֵמם, ַבפִּ לּו ֵיש ְבַדֲעתֹו ָלקּום ַעל ַרְגָליו, הִּ , ְכאִּ

י, ַאְך ָעָׂשה ְבָידֹו ְתנּוַעת ֵיאּוש ְכֵבדּות ַעל ַהָכרִּ ינּו ָמה הּוא רֹוֶצה. םְוָחַזר ְוָיַשב בִּ ים לֹא ֵהבִּ ים . ָהֲאָנשִּ ַהּסּוסִּ
יכּו ְבַדְרָכם ַעד ַהּסֹוף ְללֹא ָכל ַהְפָרעֹות ְמשִּ יָמה ּוְכָבר הִּ  .ָמְשכּו ָקדִּ

י ְסָפר ָקָטן ֶשל ַמַאְסֵרי. ַהֵּסֶדר ָהָיה מֹוְפתִּ ְנָעה מִּ ְצעּו ְבצִּ ים ֶשבֻּ ְתַעְלפּויֹות. ַכָּיסִּ ְגַלל ַהֹדַחק ַכָמה הִּ  . בִּ

ים יַע ֶאת ְנאּום ַקָבַלת ַהָפנִּ י ַיְשמִּ ְתַיֲעצּויֹות ַרבֹות מִּ ַבַעל ַההֹוָפָעה , ַהְמלָֻּמד ְביֹוֵתר. ֹקֶדם ָלֵכן ֶנֶעְרכּו הִּ
יָמה ְביֹוֵתר ְשָמע ְלֵמָרחֹוק, ַהַמְרשִּ ְבַחר דֹוְקט. ַבַעל ַהַמֲעָמד אֹו ַבַעל ַהקֹול ַהנִּ ילֹוסֹוְפָיהנִּ יף ֶאת . ֹור ְלפִּ קִּ הִּ

יםעַ  ְפַתח ְבַהָבעַ ֹוְבֶהְתֵאם ְלא. ְצמֹו ְסָפרִּ יָאהָמנּות ַהְנאּום יִּ ְשתֹוְממּות ּוְפלִּ ָכְך ־ַאַחר, ְרֶבה ָפאתֹוסיַ , ת הִּ
יַע ֶאת ַהֶקַטע ָהרֹוֵעם ים ֶשָפשּו ָבָעם, ַיְשמִּ ְנָהגִּ ְכָנעְיַסֵּים בְ . ְיַגֶנה ֶאת ַהמִּ ים ָנַאם ֶאת . ַלַחש נִּ ָשלֹוש ְפָעמִּ

י ְפֵני ָהְראִּ  .ְנאּומֹו לִּ

יש ַהָקדֹוש   .שֹוֵמַע אֹו לֹא שֹוֵמעַ  –יֹוֵשב ַהָּישִּ

ים ים ְלַקְבָצנִּ ָפׂשִּ ים ְמחֻּ ים ַבָלשִּ ין ֶהָחָכם ֶשֵאין ְבֵר . ָנַתן ָבֶהם ַמָבט ָרגּועַ . ְלַרְגֵלי ַהֵכס רֹוְבצִּ ָרה ַאֶחֶרת ֵהבִּ
יב ָהמֹון ֹכה ָגדֹול ָּסבִּ ְתגֹוֵדד מִּ  .ֵעיָניו ְמַחְּיכֹות, ָלַעס ַמֶשהּו. ַכֲאֶשר מִּ

ים, אֹוְתָך" ְתָך... ְלָך... ֱאֹלהִּ ים... ַאָתה, אֹו... אִּ ינִּ ם ֲאַנְחנּו ְמבִּ  .ֱאֹמר ָלנּו אִּ

ֵפש" ים –" ֵאיֶזה טִּ ְשַמע קֹול ֱאֹלהִּ  . יזַעלִּ , קֹול ָרגּועַ . נִּ

יף ֶאת כָֻּלם ְבַמָבטֹו. ְרָרּה ְדָמָמהַת ְׂש הִּ  קִּ ן. הִּ לּו ֶנֱעַלם ְלֶהֶרף ַעיִּ ֵלא ְבֵישּותֹו ֶאת ַהֵהיָכל. ְכאִּ . ְגָליוָקם ַעל ַר . מִּ
ים ֶאת ָידֹו ְקָרה. קֹול רֹוֵעם. ק ְמַסְנֵורבֹוהַ . ֵהרִּ ְרֲעָדה ַהתִּ ים, נִּ ְכְפפּו ָהַעמּודִּ ירֹות. נִּ ֹפל ַהקִּ ַהֹכל ָקְפאּו . ָנטּו לִּ

יר ַאַחר. ַבֲחָרָדה ְסבִּ יָכל הִּ יל ֶשל ָבֵתי־ָהַאְדרִּ י ַמֲעָמס ָרגִּ ֵשב ְלפִּ ָלה־ָכְך ֶשחִּ ַאְך ? ֵאיְך ָיכֹול ָהָיה ָלַדַעת. ְתפִּ
ְתַיֵשר ְבֶדֶרְך ֵנס  . ַהֹכל הִּ

יש ֶאת ֵרֵעהּו" יף –!" ְיָלַדי, ָאֲהבּו אִּ  .ְולֹא הֹוסִּ

יָסה. ְרָוָחהַהֹכל ֶנֶאְנחּו ְבהַ  ָחקבְ , ְלַיד ַהְכנִּ ים, ָקֶצה ְמרֻּ ירִּ ים , ָעְמדּו זּוג ְצעִּ ים, ְסטּוֶדְנטִּ  .ְוֶסֶגן ְבֵחיל ָהַרְגלִּ

 "?ַאָתה רֹוֶאה"

יָקה ְשַמע קֹול ְנשִּ ֵּים ֲעֵליֶהם ְבֶאְצבָ . ְונִּ ית ְואִּ ְנֶדֶסתַהָזֵקן ַהֶנֱאָצל ָעַצם ֶאת ֵעינֹו ַהְּיָמנִּ ְוָכל ֶזה . עֹו ְבַהָבָעה קֻּ
ן ְמָשְך ְכֶהֶרף ַעיִּ  .נִּ

ים ָהיּו דּו יַע ֶאת ַדְעתֹו ֶשַהְדָברִּ בִּ ְׂשַרד ַהחּוץ הִּ יר ְבמִּ ים-ָמקֹור ָבכִּ ּיִּ ְתַמֵצא ֵהיֵטב : ַמְשָמעִּ הּוא ֵאינֹו מִּ
 . ַבַמֲעֶרֶכת ַהַקֶּיֶמת

ְגַמר ים. ָהאֹורֹות כֻּבּו. ת ַהָמקֹוםֶהָהמֹון ָעַזב ֶא . ַהֹכל נִּ ית ַמָשא ָאְסָפה ֶאת ַהְפָרחִּ ֵכס . ְמכֹונִּ ים ָיַרד מִּ ֱאֹלהִּ
ם, ַמְלכּותֹו ְרוִּ . ֶנֱאַנח, ָסַקר ֶאת ַהָמקֹום ַפַעם ּוַפֲעַמיִּ ָּיד ַכָמה הִּ ש ְוָיַדע מִּ יש ַעל ַהַשיִּ קִּ הּוא . יַח ַהַקְבָלןהִּ
יתַאְך מַ , ְכחֹוצֹוֵעד נִּ  יָדה ָעָליו ַהַפְרָוה ַהַמְלכּותִּ י. ְכבִּ ֵהר ְלַשַער ְצָדדִּ ַהַשַער . ָזַרק ֵמָעָליו ֶאת ַהַפְרָוה ּומִּ

ְפַתח ֵמֵאָליו  . נִּ

ְמַלט. ָיָצא ית ָׂשַרד. ְכָבר ֵאיֶננּו –ָבַרח , נִּ ְמכֹונִּ ָּיה. ֶאָלא ָפשּוט ָבֶרֶגל, לֹא בִּ , ה ֶכֶסףָכְך ַהְרבֵ ־ָכל. ַשֲערּורִּ
ְלֵזל בָ  –ה ֲעבֹוָדה ְוַכמָ , ְוֵאיֶזה הֹוָצאֹות ֲאָבל אּוַלי ֶזה . ָנהְק ֹות ֶשל ֵעת זִּ ֵאֶלה מּוָזרּוי :ֵאין ָסֵפק –ל כֹ ְוֵאיְך זִּ

יק, לֹא מֹוֵצא ֵחן ְבֵעיֶניָך  ?ַיאשִּ
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יְך אֹותֹו, ַדְוָקא ֵכן: קַיאנֶ   ?ה ַהּסֹוףּוֶמה ָהיָ , נּו. ֲאָבל אּוַלי ַאָבא ָצרִּ

ְמַלט ַעל ַנְפשֹו, ָבַרח: ָזֵקן ְרַדם. נִּ יר ַבַּיַער ְונִּ ַאַחר ָכְך ָאַכל ַמֶשהּו . ְושּוב ָחַזר ַלְכָפר ָהַפְך ֶאת ַעְצמֹו ְלַגְרגִּ
ים ְתַיְשבִּ ֵבל אֹות – ֵאֶצל ֶאָחד ַהמִּ יֵמֶטר ֶאָחד ֵמַהֵלב ְוקִּ יַע רֹוֶבה ָעַבר ֶסְנטִּ ְבדּו ָשם ֶאת . ְגבּוָרה ֶאָחד ֶשָקלִּ כִּ

ים ְבֶלֶבן ְוהּוא ָהַלְך לֹו י. ֱאֹלהִּ ְרָכָרה ֶשל ְיהּודִּ ם ָהַרָכב, ָנַסע ְבכִּ ְבַרת ֶדֶרְך ָעַבר . ׂשֹוֵחַח עִּ ְבצּוָרה ֶשל ַעְכָבר כִּ
ם ָהרֹוֵקַח ָבֲעָיָרה חֹוחַ ׂש .ָׂשֶדה ים בִּ  ָראּו אֹותֹו ְבתֹוְך ְקַהל. עִּ ְכֶרהכֹורִּ ָבָכה ְבֵבית . ְשַעת ְׂשֵרָפה ְבמִּ

י ירֹונִּ ם ָהעִּ ְטָבַחיִּ ְנתֹון. ַהמִּ יַח ַיקִּ ים ַרבֹות. ֶנְחָבא ְבתֹוְך ׂשִּ ְמַעט ָתְפסּו אֹותֹו ְפָעמִּ ְמַעט, כִּ ְמַעט־כִּ יד , כִּ ְוָתמִּ
ְעַנע ְבֶאְצָבעֹוַמָמש ָבֶרַגע ָהַאֲחרֹו ְרֹדף ַאֲחֵרי ָהרּוחַ . ְוֵאיֶננּו –ַחת ַאפֹו ם ַמֶשהּו ַת הֵ ְמַהְמ , ן נִּ  .ֵלְך ְותִּ

ְמָמה ַהֶשֶמש ים, ָכל עֹוד חִּ יָרה, ָנַדד ַבְכָפרִּ יר ַהבִּ הּוא לֹא אֹוֵהב . ַאְך לֹא ֶאל ַהֵהיָכל, ְוַלֹחֶרף ָבא ֶאל עִּ
 .ָלֶשֶבת ְבָמקֹום ָסגּור

ְסַתֵכל ים מִּ ֵנה ,ֱאֹלהִּ ים ְלַיד ַהָגֵדר – ְוהִּ ים ְיָלדִּ יַח ַבָלש ֶאָחד ֶאת . ְמַׂשֲחקִּ נִּ ְמַעט הִּ ים ֶנֱעַצר ְלָיָדם ְוָאז כִּ ֱאֹלהִּ
יש ים. ָידֹו ַעל ַהָּישִּ יש בֹו ֱאֹלהִּ ְרגִּ ְבֹרחַ . ֲאָבל ָבֶרַגע ָהַאֲחרֹון הִּ יק, ָרָצה לִּ ֵנק ְלַמְעָלה , ֲאָבל ָרָאה ֶשלֹא ַיְספִּ זִּ

ְתַפֵזר ְבצּוַרת גֶ  יםְוהִּ ְצַטְלֵצל דעַ . ֶשם ֲחרּוזִּ  .ֶשהִּ

ֵבין ָהֶאְצָבעֹות ְוֵאֶלה! ֵאיֹפה. ְמַנֶּסה ֶלֱאֹסף, ַהַבָלש ָכַרע ַעל ָהָאֶרץ ים מִּ יקִּ ים ַמֲחלִּ ילִּ ים ְרגִּ לּו ֲחרּוזִּ , ֲאפִּ
ים י ֱאֹלהִּ ים ְועֹוד ֵאיְך, ֲחרּוזִּ יקִּ י! ַמְחלִּ ְתַפְזרּו ֵבין ַהְּיָלדִּ ים הִּ . ָחרּוז ֶאָחד ְלָכל ֶיֶלד ּוְלָכל ַיְלָדה, םְוַהֲחרּוזִּ

ְצחֹוק ים ָפְרצּו בִּ  .ְוַהְּיָלדִּ

דּור" ֵבנּו. ֵאיֶזה סִּ יק אֹותֹו ְבלִּ ם הּוא לֹא רֹוֶצה ֶאְתֶכם, ַעְכָשו ֲאַנְחנּו ַנֲחזִּ ֶשלֹא , ֲאָבל ָחרּוז ֶאָחד ְלָכל ֶיֶלד. אִּ
יד  ".ַיְכבִּ


