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ל  ַיְלדּותֹו ׁשֶ
ם טֹוב ַעל ׁשֵ ַהּבַ

ֶרק ִראשֹׁון  ּפֶ



ַעל  ְדָמה ְלֵליַדת ַהּבַ ּקָ קּוָפה ׁשֶ ּתְ ּבַ

ל ַהְיהּוִדים ָהָיה  ב ׁשֶ ּצָ ם טֹוב ַהּמַ ׁשֵ

ה ְמֹאד. ַהּצֹוֵרר ְחֶמְלִניְצִקי  ָקׁשֶ

ל  ׁשֶ דּוִדים  ּגְ ִעם  ָעַבר  ימ"ש 

ְקִהּלֹות  ְוֶהֱחִריב  קֹוָזִקים 

ָהיּו  ּנֹוְתרּו  ׁשֶ ַהְיהּוִדים  ֵלמֹות.  ׁשְ

ִאים.  ֲאֵבִלים ּוְמֻדּכָ

ַהֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ נֹוָסף,  ּבְ

ַהְיהּוִדים  ֶאל  ִהְתַיֲחסּו  ּדֹור  ּבַ ׁשֶ

ְמַזְלֶזֶלת.  צּוָרה  ּבְ ׁשּוִטים  ַהּפְ

ֵדי  ּכְ ַעד  ָחמּור  ָהָיה  ב  ּצָ ַהּמַ

ֵנִסּיֹות  ּכְ י  ּתֵ ּבָ ֵהִקימּו  ֵהם  ׁשֶ ְך  ּכָ

ֲחָכִמים  ְלַתְלִמיֵדי  ִנְפָרִדים 

ְך,  ִמּכָ תֹוָצָאה  ּכְ ָהָאֶרץ.  י  ּוְלַעּמֵ

יׁשּו  ִהְרּגִ ׁשּוִטים  ַהּפְ ַהְיהּוִדים 

ִקּיּום  ּלְ ְוׁשֶ יבּות  ֲחׁשִ ַחְסֵרי  ֵהם  ׁשֶ

ֶהם ֵאין ֵעֶרְך.  ּלָ ְצֹות ׁשֶ ַהּמִ

ְצֹות  ַהּמִ ִקּיּום  ל  ׁשֶ ב  ּצָ ַהּמַ ם  ּגַ

מּו  ִקּיְ ַהְיהּוִדים  ֹרב  ר.  ְרּדֵ ִהְתּדַ

ָפִרים  ּכְ ִלי ַחּיּות. ּבַ ְצֹות ּבְ ֶאת ַהּמִ

ָהיּו  ׁשֶ ִנים  ְרׁשָ ּדַ ִמְסּתֹוְבִבים  ָהיּו 

ים  ֳעָנׁשִ ָבּ ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ַמְפִחיִדים 

ם.  יִהּנֹ ּגֵ ּבַ ל  ְלַקּבֵ ֲאמּוִרים  ֵהם  ׁשֶ

ְצֹות  ַהּמִ ֶאת  ׁשֶ ְלָכְך  ְרמּו  ּגָ ֵהם 

ַחד  ר ִמּתֹוְך ּפַ ִעּקָ ִמים ּבְ ָהיּו ְמַקּיְ

ק. ְמָחה ְוֵחׁשֶ ְולֹא ִמּתֹוְך ׂשִ

הּו ָיֹבא, יעֹוֵדד  יׁשֶ ּמִ ָהָיה ָצִריְך ׁשֶ

ׁשּוב  ָלֶהם  ְוִיְגֹרם  ַהְיהּוִדים  ֶאת 

ה  ַגּלֶ ּיְ הּו ׁשֶ ְמָחה. ִמיׁשֶ ׂשִ ִלְהיֹות ּבְ

ַהְיהּוִדים  ל  ׁשֶ ֲעָלה  ַהּמַ ֶאת 

ֶרְך  ּדֶ ד  ְיַלּמֵ ּוְבֶעֶצם,  ׁשּוִטים,  ַהּפְ

ְך  ם ּכָ ם. ְלׁשֵ ֲעבֹוַדת ַהּשֵׁ ה ּבַ ֲחָדׁשָ

ַעל  ל ַהּבַ ָמתֹו ׁשֶ ָיְרָדה ָלעֹוָלם ִנׁשְ

ם טֹוב. ׁשֵ
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ָפר אֹוקֹוּפ  ּכְ רּו ּבַ ִנים ַרּבֹות ּגָ ִלְפֵני ׁשָ
י  אּוְקַרִאיָנה זּוג ְללֹא ְיָלִדים – ַרּבִ ּבְ ׁשֶ

ָרה ֱאִליֶעֶזר ְוׂשָ

י ֶאָחד ּשִׁ ִגים הּוא ָקָנה יֹום ׁשִ ה ּדָ ּמָ ְראּו ּכַ ּתִ
ִאּלּו ֵיׁש לֹו 30 ְיָלִדים ּכְ

ִגים  י ִלְקנֹות ּדָ ם, ִהְצַלְחּתִ רּוְך ַהּשֵׁ ּבָ
אֹוְרֵחינּו  ה ׁשֶ ים. ֲאִני ְמַקּוֶ דֹוִלים ּוְטִרּיִ ּגְ

ת ֶיֱהנּו ְמֹאד ּבָ ׁשַ ּבְ

ה!! ה ַהְרּבֵ ּמָ  ַוואּו, ּכַ

ִגים  ֵרז. ַהּדָ ֲאִני ֻמְכָרח ְלִהְזּדָ
ָכל ֶרַגע ֵמר ּבְ ֲעלּוִלים ְלִהּגָ

ה לֹא  ֶקט. ֶזה לֹא ָיֶפה. ַאּתָ ׁשֶ
ֵאין לֹו ְיָלִדים? ל.. לֹא יֹוֵדַע ׁשֶ ֲאִני ִמְתַנּצֵ

י.. ָיָדְעּתִ

ה        לֹום ר' ֱאִליֶעֶזר. ַאּתָ      ׁשָ
              ָזקּוק ְלֶעְזָרה?

יִקים, ֲאִני  ה ַצּדִ ּתֹוָדה ַרּבָ
ר. ּתֹוָדה ָלֶכם ּדֵ ִמְסּתַ

ֵאיֶזה ְיָלִדים 
יִקים... ַצּדִ

ם  ה ּגַ ם, ָמַתי ִנְזּכֶ אֹוי ַהּשֵׁ
נּו? ּלָ ֲאַנְחנּו ִליָלִדים ִמּשֶׁ

ּבֹא ַנֲעֹזר לֹו
ָקִדיָמה

 הּוא ָקָנה 
ִביל  ׁשְ ִגים ּבִ ֶאת ַהּדָ

ּלֹו. ֵיׁש לֹו  ָהאֹוְרִחים ׁשֶ
ת! ּבָ ׁשַ ים ּבְ אֹוְרִחים ַרּבִ
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ים     דֹוִלים ּוְטִרּיִ ִגים. ּגְ ָרה, ָקִניִתי ּדָ לֹום ׂשָ ׁשָ
ּתְ ׁשְ ּקַ ּבִ מֹו ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ           ּבְ

ֶכף ָרה, ֶזה ּתֵ ה ׂשָ ּנֶ לֹא ְמׁשַ
 ַיֲעבֹור

ר ִלי  ה ֱאִליֶעֶזר, ַסּפֵ ׁשָ ַבּקָ ּבְ
ָמה ָקָרה. ׁשּוב ַהְיָלִדים?

ן. ֲאִני ּכֵ
ַעם  ל ּפַ ט ּכָ י ִנְצּבַ ָבר לֹא ָיכֹול. ִלּבִ  ּכְ

ִנים ַרּבֹות ָאנּו  יָלִדים. ׁשָ ֲאִני ּפֹוֵגׁש ּבִ ׁשֶ
ִלים ַוֲעַדִין לֹא ָזִכינּו ִליָלִדים  ּלְ ִמְתּפַ

ּסֹוף     ָאסּור ְלִהְתָיֵאׁש! ּבַ
ג.. ל ְמַנת ּדָ    עֹוד ֲאַקּבֵ

ֱאִליֶעֶזר, ָאסּור ָלנּו ְלִהְתָיֵאׁש. הקב"ה הּוא ַרֲחָמן 
נּו ּלָ ם עֹוד ִיְהיּו ָלנּו ְיָלִדים ִמּשֶׁ ּוְבֶעְזַרת ַהּשֵׁ

יק  ְסּפִ ּלֹא ּתַ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ָבר ָחׁשַ ה. ּכְ ֹיִפי, ּתֹוָדה ַרּבָ
ה ִנְרָאה ָעצּוב. ָקָרה  ַמן. ֵהי, ַאּתָ ּזְ ּוק ּבַ יַע ַלּשׁ ְלַהּגִ

הּו? ַמּשֶׁ

בּורֹות  ִים ׁשְ ּנַ ה ֵיׁש ׁשִ ג ַהּזֶ ַלּדָ

ו, ָקִדיָמה ָלֲעבֹוָדה. ֲאִני  ְוַעְכׁשָ
ָך ּלְ ְצִריָכה ֶאת ָהֶעְזָרה ׁשֶ

רּוְך ה' הּוא ׁשּוב  ּבָ
ֵמַח ׂשָ

ת ֹקֶדׁש ְוִלְכבֹוד  ּבַ ִלְכבֹוד ׁשַ
ָהאֹוְרִחים!

ִגים א ְלֵביתֹו ִעם ַהּדָ ר' ֱאִליֶעֶזר ּבָ

ִנים  ִגים ִמְצַטּיְ ם ּדָ ּגַ
ְריֹות? ִלים ֻסּכָ ְמַקּבְ
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פּו   ה ִהְתַאּסְ ִפּלָ ּבֶֹקר ְלַאַחר ַהּתְ ת ּבַ ּבָ ׁשַ ּבְ
ֶנֶסת ית ַהּכְ ֲחַצר ּבֵ ל ר' ֱאִליֶעֶזר ּבַ ָהאֹוְרִחים ׁשֶ

ים ֱאֶמת, ֵיׁש לֹו אֹוְרִחים ַרּבִ ּבֶ
ַע  ְעּגֵ ׁש ִמְתּגַ ֲאִני ַמּמָ

ָרה ל ׂשָ ַלַמֲאָכִלים ׁשֶ

ם  ן, ִנְתַקּדֵ ִאם ּכֵ
ִית ְלִכּוּון ַהּבַ

ם ּפֹה, ר' ֱאִליֶעֶזר ּלָ ּכֻ

ר ְלִהְצָטֵרף? ֶאְפׁשָ

ִית  יעּו ֶאל ַהּבַ ר' ֱאִליֶעֶזר ְואֹוְרָחיו ִהּגִ
ת ּבָ בּו ִלְסעּוַדת ַהּשַׁ ִין ְוָיׁשְ ׁשּו ַעל ַהּיַ ִקּדְ

ְזכּות  ים! ּבִ ים, ְלַחּיִ   ְלַחּיִ
ִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים 

ָנה ְזּכּו ְלֶבן עֹוד ַהּשָׁ ּתִ

 ּוְלֶפַתע

ר  לֹום! ֶאְפׁשָ ת ׁשָ ּבָ ׁשַ
ֵנס? ְלִהּכָ

ָאֵמן!

ָאֵמן!

ְתאֹום ָהאֹוֵרַח? הּוא   ֵמֵאיֹפה ָצץ ּפִ
ָפר ְוַגם לֹא ָהָיה  ֵבי ַהּכְ לֹא ִמּתֹוׁשָ

ֶנֶסת.. ֵבית ַהּכְ ַהּיֹום ּבְ
ל ֶאת  לֹוַמר... הּוא ִחּלֵ ּכְ

ת! ּבָ ַהּשַׁ

ָנכֹון
קֹום  יַע ִמּמָ ְרֶאה ִהּגִ ּנִ ּכַ

ָרחֹוק..

ָתם  ת! ִמן ַהּסְ ּבָ א! גּוט ׁשַ רּוְך ַהּבָ ּבָ
ְקּתָ ַלֲעׂשֹות ִקּדּוׁש עֹוד לֹא ִהְסּפַ

ָמה?! ָמה?!
ת  ּבָ ל ַהּשַׁ ַחּלֵ ּמְ מּוָטב ׁשֶ

חּוץ ֵאר ּבַ ִיּשָׁ

מֹור ִלי ָמקֹום ְלַיד  ׁשְ
ִגים ַהּדָ

ֶלת ּדֶ ּבַ ר' ֱאִליֶעֶזר ָקם ִלְקַראת ָהאֹוֵרַח ׁשֶ
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ד  ִין. ִמּיַ ִביַע ְוַהּיַ ה ַהּגָ ִהּנֵ
ם ַחּלֹות ָאִביא ְלָך ּגַ

ה ּתֹוָדה ַרּבָ

ֶזה לֹא ָיכֹול 
ִלְהיֹות

ֵכן?! ר' ֱאִליֶעֶזר  ֲהִיּתָ

יק נֹוֵתן ֹאֶכל  ּדִ ַהּצַ

ת! ּבָ ל ׁשַ ִלְמַחּלֵ

ה הּוא לֹא  ָלּמָ
מֹוִכיַח ֹאתֹו?

ֵסֶדר ׁש לֹא ּבְ ַמּמָ

ת,  ּבָ ד ֶאת ַהּשַׁ ה ְמַכּבֵ ַאּתָ ְבנּו ׁשֶ ָחׁשַ
ׁש לֹא ְמִביִנים ֹאְתָך! ו ֲאַנְחנּו ַמּמָ ַעְכׁשָ

ק ְלַהֲאִכיל ֹאתֹו  ֶזה לֹא ֻמְצּדָ
ּבֹוֵננּו! ַעל ֶחׁשְ

ת, ְלַאַחר ְסעּוַדת   ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ
ה ה ַמְלּכָ ְמַלּוֶ

ם  ֵאר ֶאְצֵלנּו ּגַ ה ֻמְזָמן ְלִהּשָׁ ַאּתָ
ִביְלָך ׁשְ ה ּבִ ה ִמּטָ ְיָלה. ִהּנֵ ַהּלַ

ִרים ֵאַלי  ֵהם ְמַדּבְ ה ֲחָבל ׁשֶ ּמָ ּכַ
זֹו ... ֲאָבל ֲאִני ֻמְכָרח  צּוָרה ּכָ ּבְ

ָהאֹוֵרַח     ֵדי ׁשֶ ְמָחה, ּכְ ׂשִ ִלְהיֹות ּבְ
ֹנח יׁש ּבְ ַיְרּגִ

ה יל ַהּזֶ ְבׁשִ ם ֵמַהּתַ ְטַעם ּגַ ּתִ
ה ּתֹוָדה ַרּבָ

ָהְיָתה ְלָך ֲחָוָיה  ֱאִליֶעֶזר, ָרִאיִתי ׁשֶ
ת.  ּבָ ְסעּוַדת ַהּשַׁ ְמֹאד לֹא ְנִעיָמה ּבִ

ְבֵרי ָהאֹוְרִחים... י ֶאת ּדִ ַמְעּתִ ׁשָ

ל  ֶהְחֵלט לֹא ָנִעים. ֲאָבל ּכָ ן. ּבְ ּכֵ

ִביל ִמְצַות  ׁשְ ַדאי ּבִ ַער ָהָיה ּכְ ַהּצַ

ַהְכָנַסת אֹוְרִחים

ְלָמֳחָרת ְלַאַחר ֲארּוַחת ַהּבֶֹקר

ה ְלָך ַעל  ּתֹוָדה ַרּבָ
ְפָלא ָהֵארּוַח ַהּנִ

ָצֲעדּו ַיַחד ר' ֱאִליֶעֶזר ְואֹוְרחֹו ַעד ְקֵצה 
ָפר. ּוְלֶפַתע ַהּכְ

ה ְלָך סֹוד ֵרד, ֲאַגּלֶ ִנּפָ ִלְפֵני ׁשֶ

ָמה?

ִביא.  הּו ַהּנָ ֲאִני הּוא ֵאִלּיָ ע ְלָך ׁשֶ ּדַ
ֵדי  ְלחּו ֹאִתי ֵאֶליָך, ּכְ ַמִים ׁשָ ִמן ַהּשָׁ
ְתַנֵהג  יַצד ּתִ ְלַנּסֹות ֹאְתָך ְוִלְבּדֹק ּכֵ

ת ּבָ ְסעּוַדת ַהּשַׁ ֵאַלי ּבִ

ָעַמְדּתָ  ְזכּות ׁשֶ ּבִ
ֵלד  יֹון, ִיּוָ ּסָ ּנִ ּבַ
ָנה.  ן ַהּשָׁ ְלָך ּבֵ

ל,  ְגּדַ ּיִ ׁשֶ ּכְ
ּלֹא  אַמר לֹו ׁשֶ ּתֹ
ּום  ִיְפָחד ִמּשׁ
ָבר, ַרק  ּדָ

ם ֵמַהּשֵׁ ָמה?!?!

לֹום! ֱהֵיה ׁשָ

ין ִלי ֶרַגע, ֲאַלֶוּה ֹאְתָך  ְמּתִ ּתַ
ָפר ַעד ְקֵצה ַהּכְ
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ּתֹו  ר' ֱאִליֶעֶזר ִמֵהר ָלׁשּוב ְלִאׁשְ
ׂשֹוָרה ר ָלּה ֶאת ַהּבְ ֵדי ְלַבּשֵׂ ּכְ

ִביא  הּו ַהּנָ נּו ָהָיה ֵאִלּיָ ּלָ יִבי! ָהאֹוֵרַח ׁשֶ ָרה! ַהְקׁשִ ׂשָ
ן  ֵלד ָלנּו ּבֵ ּוָ ּיִ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו. ְוהּוא ִהְבִטיַח ׁשֶ ּבִ

ָנה! ּתֹוְך ׁשָ

י ְלָך  ם! ָאַמְרּתִ רּוְך ַהּשֵׁ ִנְפָלא! ּבָ
ן ַלח ָלנּו ּבֵ ם ִיׁשְ ּסֹוף ַהּשֵׁ ּבַ ׁשֶ

ַנת  ׁשְ יֹום ַח"י ֱאלּול ּבִ ָנה, ּבְ ֲעֹבר ׁשָ ּכַ
ָרֵאל: ה'תנ"ח ִיׂשְ מֹו ּבְ ֵרא ׁשְ ְוִיּקָ

ָרֵאל ִיׂשְ

ל טֹוב!"   "ַמּזַ

ל טֹוב!" "ַמּזַ

ִנים  ְרִאי ֵאּלּו ּפָ ּתִ
ֶלד ְמִאירֹות ֵיׁש ַלּיֶ

דֹול יק ּגָ ַטח ִיְהֶיה ַצּדִ הּוא ּבֶ

ַדל ְוָהָיה  ָטן ּגָ ָרֵאל ַהּקָ ִיׂשְ
ַמִים  ֶיֶלד ָחָכם, ְיֵרא ׁשָ

ּמּוִדים ּלִ ן ּבַ ּוִמְצַטּיֵ

ָרֵאל  ָהָיה ִיׂשְ ׁשֶ ּכְ
ן ָחֵמׁש, ָאִביו  ּבֶ

ָחָלה ְלֶפַתע

ה  ׁשָ ַבּקָ ִקְראּו ּבְ
י ּלִ ָראִל'יק ׁשֶ ְלִיׂשְ

ִמיד  י. ְזֹכר ּתָ ּלִ ָראִל'יק ׁשֶ  ִיׂשְ
ָבר, ַרק  ּום ּדָ לֹא ְלַפֵחד ִמּשׁ

ַעְצמו ֵמַהקב"ה ּבְ

ְלָמֳחָרת, ִנְפַטר ר' ֱאִליֶעֶזר 
ה ֵמָהעֹוָלם ַהּזֶ

ה ִמיהּו ּנֶ ל ְיהּוִדי, לֹא ְמׁשַ ְוִתְזּכֹר ֶלֱאֹהב ּכָ
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ָראִל'יק  ל ִיׂשְ ם ִאּמֹו ׁשֶ ֲעֹבר ְזַמן ָקָצר ּגַ ּכַ
ָרֵאל נֹוָתר ָיתֹום  ָחְלָתה ְוִנְפְטָרה ַגם ִהיא. ִיׂשְ
ל ָאִביו ָאתֹו ׁשֶ ֵמָאב ְוֵאם, ֲאָבל ָזַכר ֵהיֵטב ֶאת ַצּוָ

ְיָתה  ָראִל'יק, ּבֹא ֵאֵלינּו ַהּבָ ּבֹא ִיׂשְ

מֹו ְלֵבן ַוֲאַנְחנּו ִנְדַאג ְלָך ּכְ

ה  ָראִל'יק, ְלָאן ַאּתָ ִיׂשְ
ה לֹא הֹוֵלְך  הֹוֵלְך? ַאּתָ

ְיָתה? ַהּבָ

ל ְקָצת  ֲאִני הֹוֵלְך ְלַטּיֵ
ַער ּיָ ּבַ

ה הֹוֵלְך  ַער?! ַאּתָ ּיָ ּבַ
ַער ְלַבד? ַלּיַ

ן, ֲאִני לֹא ְמַפֵחד  ּכֵ

ה' ׁשֹוֵמר ָעַלי

ׁש   ֵאיְך הּוא לֹא חֹוׁשֵ
ֵאִבים...  ֵמַהּזְ

ה ִנְפָלא ִלְהיֹות  ּמָ  ּכַ
ַבע ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ּטֶ ּבַ
ָרא ה' ּבָ ִריָאה ׁשֶ ּבְ ּבַ

ּוְלֶפַתע...

ֵהי,
ה  ה עֹוׂשֶ  ֶיֶלד. ָמה ַאּתָ
ה לֹא ְמַפֵחד  ּפֹה? ַאּתָ
ַער ְלָבד? ּיַ ְלִהְסּתֹוֵבב ּבַ

ָבר,                   ּום ּדָ ֲאִני לֹא ְמַפֵחד ִמּשׁ
                    ַרק ֵמה' ֶאָחד

ָבר?  ּום ּדָ לֹא ְמַפֵחד ִמּשׁ

י? ּנִ ֲאִפּלּו לֹא ִמּמֶ

ָך ם לֹא ִמּמְ ן, ּגַ ּכֵ

ְרִצינּות  ן ּבִ ּוֵ ֶלד ִמְתּכַ ֲאָהּה.. ַהּיֶ
ְרֶאה הּוא ֶיֶלד לֹא ָרִגיל, ָעִדיף  ּנִ ּכַ

ק ִאּתֹו לֹא ְלִהְתַעּסֵ

ה יֹוֵדַע ִמי ֲאִני?  ָחה ָחה ָחה, ַאּתָ
ֵאזֹור! ִריץ ֲהִכי ָחָזק ּבָ ֲאִני ַהּפָ

ּום  ֲאִני לֹא ְמַפֵחד ִמּשׁ
ָבר, ַרק ֵמה' ּדָ

אן ַמֵהר... ּבֹא ֵנֵלְך ִמּכָ

ַוואּו, ֵאיֶזה 
יץ ֶיֶלד ַאּמִ
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ַער ָראִליק יֹום יֹום ְלַבּדֹו ַלּיָ ְך ָיָצא ִיׂשְ ּכָ
ַהְפָסַקת ַהּבֶֹקר  יֹום ֶאָחד ּבְ

ַער ֵיׁש לֹא ַרק  ּיַ ּבַ ְמׁשֹון ָאַמר ׁשֶ ל ׁשִ א ׁשֶ ם? ַאּבָ ַמְעּתֶ ִריםׁשְ יִקים ִנְסּתָ ם ַצּדִ ם ּגַ ַחּיֹות ָרעֹות ְוׁשֹוְדִדים. ֵיׁש ׁשָ

ֱאֶמת?! ּבֶ

ֱאֶמת?! ּבֶ

ֱאֶמת?! ָמה?! ּבֶ

י חּוץ ִנְרִאים  ַלּפֵ ּכְ ים ׁשֶ ִרים ֵהם ֲאָנׁשִ יִקים ִנְסּתָ  ַצּדִ
דֹוִלים יִקים ּגְ ֱאֶמת ֵהם ַצּדִ ׁשּוִטים, ֲאָבל ּבֶ ים ּפְ ֲאָנׁשִ

מּוָזר ְמֹאד

ְמַעְנֵין...

ְכָלל  ָמה ֶזה ּבִ

ִרים? יִקים ִנְסּתָ ַצּדִ

ֵאּלּו? ָבִרים ּכָ  ֵיׁש ּדְ

ּמּוִדים ָהַלְך  ֹאתֹו יֹום ְלַאַחר ַהּלִ ּבְ

ַער לֹו, ֶאל ַהּיָ ֶהְרּגֵ ָראִליק, ּכְ ִיׂשְ

ה. ִאם  ׁשָ ַבּקָ ם, ּבְ  ַהּשֵׁ
יִקים  ֱאֶמת ֵיׁש ַצּדִ ּבֶ

ן ִלי ִלְפּגֹשׁ  ִרים, ּתֶ ִנְסּתָ
ַער ׁשּוב.. ֵהי ֶאָחד ֵמֶהם! ּיַ טֹוב ִלְהיֹות ּבַ

ֲאִני ׁשֹוֵמַע? ָמה ַהּקֹול ׁשֶ

ָמה ֶזה?! ֲאִני 
לֹא ֵמִבין!

הּו  ֵמעֹוָלם לֹא ָרִאיִתי ִמיׁשֶ
ַטח הּוא  זֹו, ּבֶ ְדֵבקּות ּכָ ל ּבִ ּלֵ ִמְתּפַ

ִרים ְסּתָ יִקים ַהּנִ ּדִ ַאַחד ַהּצַ

תֹו  ִפּלָ ם ֶאת ּתְ ָהִאיׁש ִסּיֵ ְלַאַחר ׁשֶ
ׁש ֵאָליו ָראִל'יק ִנּגַ ִיׂשְ

לֹום ְלָך ׁשָ

אן? ה ּכָ ה עֹוׂשֶ ֲאָהּה.. ֶיֶלד, ֲאָהּה.. ָמה ַאּתָ

ַער. ֲאִני אֹוֵהב ֶאת  ּיַ ל ּבַ ְמַטּיֵ
ִמיד  א ְלָכאן ּתָ ַער ַוֲאִני ּבָ ַהּיַ

ּמּוִדים ַאֲחֵרי ַהּלִ

ה אֹוֵהב  ה ַאּתָ ְוָלּמָ
ַער? ֶאת ַהּיַ
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