
ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ י  ƒ„ּ ענ¿ מ∆ ָ‰ָי‰  ם,  יו… ˙ו…  ‡ו… ּב¿

ט,  ∆̃ ∆ ׁ̆ ּב¿ ַנס  כ¿ ƒנ ‰ּו‡   .‰ ָ̇ י¿ ַ‰ּבַ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

 ‰ ∆̂ י רו… ƒב. "ֲ‡נ ים ל≈ ƒׂ̆ ָּ̇ ‡ ל…‡  ּמָ ƒ‡ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ּכ¿

 , ּבו… ƒל ּב¿ ָ‡ַמר   ,"‡ ּמָ ƒ‡  ˙ ∆‡ יַע  ƒּ̇ ַ‰פ¿ ל¿

ן,  לו… ּסָ ּבַ ל…‡  י‡  ƒ‰ י‡?  ƒ‰ יפ…‰  "ֲ‡ָבל ‡≈

"??‡ ּמָ ƒ‡ ‰…יפ ח. ‡≈ ּבָ ט¿ ƒּמ ַ‚ם ל…‡ ּבַ ו¿



 ‡ ּמָ ƒ‡ ל  ∆ ׁ̆ ָלּ‰  ˙ ˜ו… ַמע ‡∆ ָ ׁ̆ ם  ‡ו… ¿̇ ƒּפ

 „…‡ מ¿ ם  יו… ‰ּו  "ז∆ ים:  ƒר ַ‰‰ו… ֲחַ„ר  ּבַ

 .‡ ּמָ ƒ‡ ָר‰  ָ‡מ¿ ֻיָח„!"  ּומ¿ ּוב  ׁ̆ ָח

 "?‰ ∆ׂ̆ ֲע ַנּ ַמ‰  ַ‡ז  ן!  "ָנכו…

ל  ∆ ׁ̆ לו…  ˜ו… ם  ַ‚ּ ַמע  ¿ ׁ̆ ƒנ

 ‰ ּמָ ּכַ ַ‡ַחר  ל¿  .‡ ַ‡ּבָ

ר:  מ≈ ‡ו… יָח‰, ו¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ ˙ ם ‡∆ ַסּכ≈ ‡ מ¿ ˙ ַ‡ּבָ י ‡∆ ƒ„ּ ענ¿ ַמע מ∆ ָ ׁ̆ ט  ∆̃ ∆ ׁ̆ ל  ∆ ׁ̆  ˙ ּיו… ƒנ ¿ ׁ̆

ָל‰." י¿ ּלַ ר ּבַ ַ„ּב≈ יך¿ ל¿ ƒ ׁ̆ ב, ַנמ¿ ן. טו… נ≈ ּכו… ¿̇ ƒ‰ ים ל¿ ƒב "ַחּיָ



 ‰ ָ̂ י ƒ̂ ≈‰ ‡ ּמָ ƒ‡  .‰„ָ ַלֲעבו… ר  ַלֲחז… ר  ַמ‰≈ מ¿ ר,  ∆„ ַ‰ח∆ מ≈  ‡ ָ̂ ָי  ‡ ַ‡ּבָ ו¿ ָח‰  ¿ּ̇ פ¿ ƒנ  ˙ ל∆ ∆„ּ‰ַ

י?" ƒּל ∆ ׁ̆  ‰' ל∆ ָ„ּ ענ¿ יפ…‰ מ∆ ל, "‡≈ ˜ו… ֲ‰ָר‰ ּב¿ ר¿ ƒ‰ "!ָחר‡ֻ ך¿ מ¿ ל ּכָ ָבר ּכָ ן: "ּכ¿ עו… ָ ׁ ּ̆ ּבַ

‡ן...!"  י ּכָ ƒנ‡ֲ"

 ˙ ∆‡ ˜ ַחּב≈ ָרı ל¿ י ו¿ ƒ„ּ ענ¿ ַח˜ מ∆ ָ̂

ָע‰!"  ָּ̇ ָך ַ‰פ¿ י ל¿ ƒ̇ י ƒׂ̆ ‡. "ָע ּמָ ƒ‡

 ˙ ∆‡ ‰ ָ̃ ¿ ׁ̆ ƒנ ‡ ּמָ ƒ‡ . ּיּוך¿ ƒח ָ‡ַמר ּב¿

 :‰ ּבָ ƒח ֲ‡ָל‰ ּב¿ ָ ׁ̆ י, ו¿ ƒח ּל∆ י ּבַ ƒ„ּ ענ¿ מ∆

ן"? ָ‚ּ ם ּבַ יך¿ ָ‰ָי‰ ַ‰ּיו… "נּו, ‡≈




