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 ברל פומרנץ: תרגום

ה הּוא צֹוֵעק מָּ ר הּוא צֹוֵעק, הֹוי כַּ ֲאשֶׁ ּיֹום כַּ ה הּוא אָּ מָּ ִעיר. כַּ ל הָּ יו ְבכָּ נָּ ְרִאים ִמפָּ ט . ִמְתיָּ ֲחתּוֵלנּו ִנְמלַּ

ל  ּנּורִמּיָּד עַּ תַּ ֵבי הַּ ּלֹון. גַּ חַּ ם ְמִציִצים ְבתֹוְך הַּ ִדים ְוֵאינָּ ְּילָּ יו הַּ נָּ ְרִאים ִמפָּ ֵר . ִמְתיָּ ל ִמְתיָּ ְלבֹו שֶׁ יו כַּ נָּ א ִמפָּ

קָּ  ִבים-ב ְושֹוֵמרצָּ הַּ ִמְכתָּ ִית ְונֹוֵשא הַּ בַּ ה. הַּ ה ֵלאָּ ְשֵכנָּ ִמְפֵני , ֲאִפּלּו הַּ ת ִלְצֹעק ְושֶׁ עַּ ם ִהיא יֹודַּ גַּ יהָּ שֶׁ ֲעקֹותֶׁ צַּ

ט  ְליָּהִנְמלַּ ּה ְלאֹוְסְטרַּ ֲעלָּ ִפי, בַּ ִבי לּוֹ אָּ ת ִמְפֵני אָּ דֶׁ חֶׁ  .ִהיא ְמפַּ

ם ִטְפֵטף ְבִלי שֶׁ גֶׁ כֹות ְוהַּ סֻּ ג הַּ יָּה חַּ הָּ ִבי -ְכשֶׁ ה אָּ ף ִהכָּ רֶׁ ְגרֹופֹו הֶׁ ן ְבאֶׁ ְלחָּ שֻּ ֵבי הַּ ל גַּ ִּיֵתן עַּ הוַּ קָּ ת קֹולֹו ִבְצעָּ  :אֶׁ

י - ר! דַּ ם ִיְהיֶׁה ְכבָּ שֶׁ ה! ֵקץ ְלגֶׁ ה זֶׁ  !?מָּ

ש ֵהִאיר מֶׁ שֶׁ ִנים ְוהַּ ֲענָּ ל הָּ ְבאּו כָּ ת ִהיא. ִמּיָּד ִהְתחַּ ּה זֹאת. ֱאמֶׁ א ִסְפרָּ ר. ִאמָּ ְכבָּ יָּה ְבשֶׁ ה הָּ  .זֶׁ

ר עַּ ִבי נַּ יָּה אָּ הָּ ֲחֵבִרים ְבֵבית, ְכשֶׁ ר-ִנְשְמעּו לֹו הַּ ֵספֶׁ חּוץ, הַּ ֵצר ּובַּ חָּ ִקים בֶׁ ִמְשחָּ ת הַּ  .ִבְשעַּ

תכְ  ֲעבֹודַּ א וַּ בָּ צָּ ד בַּ בַּ ִבי עָּ ה ְואָּ מָּ ִמְלחָּ ה הַּ ְיתָּ הָּ ר -שֶׁ ם ִהיא ְכבָּ א גַּ בָּ צָּ יוהַּ לָּ ה עָּ ִבי נַּ , ִנְמֲאסָּ ם אָּ הַּ םנָּ  , הַּ

ּנּו יָּכֹול עֹוד  ה ְוֵאינֶׁ ּנּו רֹוצֶׁ ה -ִכי יֹוֵתר ֵאינֶׁ ה , ְויִהי מָּ ִמינָּה אֹו ְשמֹאלָּ ִּיְהיֶׁה ֵקץ -יָּ ד שֶׁ  . ּוִבְלבַּ

ִגי ה תַּ ְךּומָּ ל כָּ ה ? דּו עַּ מָּ ִמְלחָּ ְדלּו ִלירֹות ְוהַּ הִמּיָּד חָּ ת ִהיא. ִנְגְמרָּ א ִס . ֱאמֶׁ בָּ ן. ר זֹאתפֵ סַּ יָּה ִמְזמַּ ה הָּ  .זֶׁ

ה ֵמִריקָּ ּיִָּמים ְלאָּ ר הַּ ְכבָּ ִבי ְבשֶׁ ע אָּ סַּ ּנָּ ֳאִנּיָּה, ּוְכשֶׁ ִני בַּ ֵמִריקָּ ִקיד אָּ ה פָּ שָּ ִבי עָּ יָּה טֹוב ְבֵעיֵני אָּ ּלֹא הָּ ר שֶׁ בָּ , דָּ

ם ִהְתִחיל ִלְצֹעק ם שָּ ז הּוא גַּ ל. אָּ ִגיד עַּ ה תַּ ְך-ּומָּ ֵנס ? כָּ ה לֹו ְלִהכָּ ְתנָּ יו ְולֹא נָּ נָּ ה ִמפָּ ה ִנְבֲהלָּ ֵמִריקָּ אָּ

ּה ּה ֳאִנּיָּה. ִלְגבּולָּ ר ְבאֹותָּ זַּ  הּוא חָּ

ר  מַּ  :ְואָּ

ק - דֹול ֵעסֶׁ היָּ לִ עֲ . גָּ ּלָּ הֹוצ. ה ִלְגדֻּ ֵמִריקָּ דֹול ְבאָּ ל . ֵרְך גָּ ֲעֹבדְבכָּ ר לַּ ְפשָּ קֹום אֶׁ ה, מָּ אכָּ ְדָך ְמלָּ  .ִאם ֵיש ְביָּ

ן עָּ ִבי הּוא שָּ ת . אָּ רֶׁ א אֹומֶׁ  :ִאמָּ

ְבִרּיֹות ל הַּ יָך כָּ נֶׁ ם. ֲהֵרי ִיְבְרחּו ִמפָּ ה צֹוֵעק ֲעֵליהֶׁ תָּ ה. אַּ ה ,ֵאיְך זֶׁ  ?ְבֵעִתים ֵאּלֶׁ

ְרִאים. לֹא ִאים ,ִמְתיָּ ל בָּ א צֹוֵעק. ֲאבָּ בָּ  :ְואַּ

הּו - עֹון ְכלּום זֶׁ ל? שָּ הּו גַּ ל-זֶׁ מֹות-שֶׁ הּו ִקְשקּוש, ֲעצָּ  !זֶׁ

ב ִּני רַּ ה-ְוֵאינֶׁ ג עֹושֶׁ ִטים-מָּ ל ְמכֹוִנית. ְלהָּ ל שֶׁ ְלגַּ ס ְבגַּ ה ִנְדרַּ זֶׁ עֹון הַּ שָּ רּוג, הַּ  !הּוא הָּ

ֵקן ל זֹאת הּוא ְמתַּ ּנּו ְממַּ . ּוְבכָּ עֹון ֵאינֶׁ שָּ חֵ . ֵהרהַּ ּנּו ֵמאַּ עֹון ֵאינֶׁ שָּ א . רהַּ בָּ  :צֹוֵעק ְואַּ

ה - ֲחרֹונָּ אַּ ם הָּ עַּ פַּ ן. הַּ עַּ עֹון-יַּ ל שָּ הּו ֵאינֹו  יֹוֵדעַּ ִלְשֹמר עַּ  ...ִכי ִאם ִמישֶׁ

הּו"ְואֹותֹו  ִעיר" ִמישֶׁ ִשיר בָּ ד ְועָּ ם ִנְכבָּ דָּ א אָּ ּלָּ שּוק, ֵאינֹו אֶׁ ע הַּ ְמצַּ ִתים ְבאֶׁ ה ּוְשֵני בָּ רָּ ל ִמְנסָּ עַּ  .בַּ

ם ִמים גַּ ִבי הּוא ִלְפעָּ ִאם אָּ ת הַּ חַּ ֵבר ְבנַּ ְשֵקט, ְמדַּ ם, ְבהַּ דָּ אָּ ל ְבֵני הָּ  !לֹא -? ְככָּ

ל ּיֹום עַּ ל הַּ ת ְלֵעינֹו-יֹוֵשב הּוא כָּ רֶׁ ּלֹון ּוְשפֹופֶׁ חַּ פְ , רֹוֵטן הּוא. יַּד הַּ ֵּללְואֶׁ ר ִמְתפַּ ר פֹו, שָּ ְפשָּ  ,םזֶׁ ְואֶׁ

ר  ְפשָּ עֹון ְואֶׁ ְקֵתק ְכמֹו שָּ ִמים. ִני יֹוֵדעַּ ֵאנֶׁ  -? ְמתַּ ְשעֹוִנים ְפעָּ ל הַּ ם עַּ יו -, הּוא צֹוֵעק גַּ נָּ ם ֵהם ְיֵרִאים ִמפָּ  .ְוגַּ

ֵלב גַּם הּוא ִבי ֵיעָּ בֵ . ֵיש ְואָּ ה ֵאינֹו ְמדַּ עָּ ּה שָּ ִבי אֹוֵמר. ר ְוֵאינֹו צֹוֵעקאֹותָּ  :אָּ

ִבים - ה ְזהֻּ ִתקּון ְשֹלשָּ ד הַּ ֵּלם ְבעַּ יָך ִיְהיֶׁה ְלשַּ לֶׁ  .עָּ

ִאיש  כִ  -ְוהָּ ִביִאם ֵאינֹו מַּ ת אָּ ִין אֶׁ  :יר ֲעדַּ

בַּ  - ֵתן ְזהֻּ  .םיִ אֶׁ

עֹון שָּ ת הַּ ֲחִזיר אֶׁ ִבי מַּ ּלֹון. אָּ חַּ ה לֹו ְויֹוֵשב ְליַּד הַּ ְזכּוִכית ְלֵעינֹו. פֹונֶׁ ת הַּ ם אֶׁ  .סֹוף. ִתְקתּוק, שָּ

ִבי אֹוֵמר   :אָּ
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בּועַּ יִָּמיםקַּ תֻּ ִיְהיֶׁה ְמ  -   ,ן ְבעֹוד שָּ

ה יִָּמים - עָּ ְרבָּ ֵכן ְבעֹוד אַּ ִאם לֹא ִיתָּ ְר )? ְוהַּ ִביאֹותֹו בַּ ת אָּ ִכיר אֶׁ ִין ֵאינֹו מַּ ש ֲעדַּ  (נָּ

עֹון שָּ ת הַּ ֲחִזיר אֶׁ ִבי מַּ ל. אָּ ה לֹו ְויֹוֵשב עַּ ּלֹון-פֹונֶׁ חַּ ת ְלֵעינֹו. יַּד הַּ רֶׁ ְשפֹופֶׁ ת הַּ ם אֶׁ  .סֹוף. ִתְקתּוק. שָּ

ֲעֹמד ְקצָּ  יּו רֹוִצים לַּ חֵהם הָּ קַּ מֶׁ ל הַּ ה, ת עַּ כָּ ֲהלָּ ן כַּ קַּ ת, ִלְשֹאל ִאם ְיתֻּ ם ְלשֹוֵחחַּ ְקצָּ ם ֵהם . ּוְסתָּ ְואּולָּ
 .ְיֵרִאים

ִבי ִייִתי ִמְפֵני אָּ ה יֵָּרא הָּ ם ֲאִני ִמְתִחּלָּ ִמים , גַּ ֲאִבי ְפעָּ ְנִתי בַּ ֲאִני ִהְתבֹונַּ ִנים וַּ ֵמש שָּ ְלאּו ִלי חָּ מָּ ל ִמשֶׁ ֲאבָּ

צְ  ל הַּ בֹות ִמכָּ ה ְוֵאינֹו ְמ רַּ כָּ הּוא ֵאינֹו הֹוֵדף ְוֵאינֹו מַּ ִאיִתי שֶׁ ִדים ְורָּ ְלֵטל דָּ רֶׁ  -טַּ ְלִתי ְלִהְתיָּ דַּ יוִמּיָּד חָּ נָּ  .א ִמפָּ

א - בָּ  .ֵתן ְשֵתי ְפרּוטֹות, אַּ

ִבי צֹוֵעק   :אָּ

ֵתן ְלָך - ֵתן ְלָך...  ֲאִני אֶׁ ֲאִני אֶׁ ִמיש זֹאת ִמִזְכרֹוְנָך יָּ , ְכשֶׁ ִביםִמ לֹא תָּ ִרּיֹותְך לֹו ְבסּוצֹורֶׁ . ים רַּ  .כָּ

ם  חֶׁ ת לֶׁ ֵּיש ְלָך פַּ ֵמחַּ , ְכשֶׁ ְכמֹוְתָך, ֱהֵוה שָּ ֲעֹמדמָּ . ֵאין ִלי. פֹוֵחז שֶׁ ה? ה תַּ כֶׁ ה ְתחַּ מָּ ְך? לָּ  .ְלָך-לֶׁ

ֵבר ה ְלדַּ ְרבָּ ּיָּכֹות ְוִהיא מַּ ִנים ְמחֻּ ר פָּ ּה ֵסבֶׁ ִמיד לָּ ִּלי תָּ א שֶׁ א . ְוִאמָּ א צֹוֵעקִאמָּ בָּ אַּ ה שֶׁ עָּ ף ְבשָּ ת אַּ כֶׁ ּיֶׁ , ְמחַּ

ת חַּ ה אַּ ּה ִבְכִפיפָּ דּור ִעמָּ הּו לָּ ר ֵאיְכשֶׁ ְפשָּ ה ְואֶׁ א ִהיא ֵאפֹוא טֹובָּ ף, ִאם ִאמָּ ל -אַּ ּה ְלִעִתים -עַּ ְרכָּ דַּ ִפי שֶׁ

ֲהֹדף ִית, ְקרֹובֹות לַּ בַּ ְלְטֵלְך ִמן הַּ ף ּוְתטַּ ֹערֶׁ ה אֹו ִתְתֹפש בָּ כֶׁ א -, ִעִתים תַּ בָּ ֵרא ִמְפֵני אַּ ְתיָּ ה אֶׁ ה זֶׁ מָּ ז לָּ , אָּ

ק צֹוֵעק ְותּו לֹא הּוא רַּ  ?שֶׁ

תָּ  - אןשּוב אַּ ֵכה? ה כָּ קמֵ לַּ ִמּיָּד אֲ , נָּא-חַּ רֶׁ ֹיה לֹא ִתְהיֶׁהכַּ . ד אֹוְתָך פֶׁ ה ְבָך. זֹאת הָּ ְתרֶׁ ֲאסֹון , ֲאִני מַּ שֶׁ

ִנים. ִיְהיֶׁה ן ְוִעדָּ ה ִתְזֹכר זֹאת ִעדָּ תָּ  .אַּ

הֲאִני עֹו כֶׁ ִביט ּוְמחַּ ְקִשיב ּומַּ ִית, ֵמד ּומַּ בַּ ְלְטֵלִני ִמן הַּ ְרִביץ ִבי ּוְתטַּ א תַּ ר ִאמָּ ד ֲאשֶׁ ל ֲאִני אֲ  ,לֹא כֹוֵאב. עַּ בָּ
ה ר יֹוֵדעַּ ֲאִני, בֹוכֶׁ ֲאשֶׁ ִרּיֹות, בַּ כָּ ֵבל ֵמֵאת ֲאִבי ְשֵתי ְפרּוטֹות ְלסֻּ ֲאקַּ  .שֶׁ

א בָּ ֵרא ִמְפֵני אַּ ִּני ִמְתיָּ ִח אָּ , ֵאינֶׁ ֵרא ֲאִני ִמְפֵני אַּ אן. יוֵבל ִמְתיָּ חֹוק ִמכָּ א יֹוֵשב רָּ בָּ ל אַּ ִחיו שֶׁ ת, אָּ רֶׁ חֶׁ . ְבִעיר אַּ
ד ֵעינַּ ֲאִני ִמּיָּ  גֶׁ י לֹא ְרִאיִתיו ְלנֶׁ ל, ימַּ ְעִתי עַּ מַּ ק שָּ יו-ֲאִני רַּ ֵרא ֲאנֹ -ּוִמשּום אֹודֹותָּ ְך ִמְתיָּ  ,ִכיכָּ

ִחי ִדים-ְלאָּ ְרֵבה ְילָּ א ֵיש הַּ בָּ דֹול, אַּ ְביֹון גָּ ֲערּוִמים. ְוהּוא אֶׁ ְּלִכים ְרֵעִבים וַּ ּלֹו ִמְתהַּ ִדים שֶׁ ְּילָּ ּלּו יֲאפִ  -, הַּ
ף  ֹחרֶׁ ִים ְולְ בַּ ֲעלַּ ם נַּ ְגֵליהֶׁ ִדים גִאְשת. ם ֵאין כְֻּתנֹותוַּ גֵ ֵאין ְלרַּ ְּילָּ ה ְוהַּ בוְ ֹוֹו ִהיא חֹולָּ עָּ רָּ  .ִעים בָּ

ִחי ג שֹוֵלחַּ אָּ ל חַּ א -ִלְפֵני כָּ בָּ באַּ א צֹוֵעק ֲאיֻּמֹות. ֵאֵלינּו ִמְכתָּ בָּ ה אַּ עָּ ּה שָּ ת . ְבאֹותָּ ח אֶׁ תַּ ם פָּ רֶׁ עֹוד טֶׁ
ה פָּ ֲעטָּ מַּ ר הּוא צֹוֵעק, הַּ ב ּוְכבָּ ִמְכתָּ ת הַּ א אֶׁ רָּ ם קָּ רֶׁ  :עֹוד טֶׁ

ה - שָּ ל! ֲחדָּ זָּ ף! טֹוב-מַּ סֶׁ ח לֹו כֶׁ ְשלַּ אֶׁ ֵקש שֶׁ ה הּוא סֹוֵבר לֹו סֹוף! הּוא שּוב ְמבַּ  ?ףסֹו-ְוִכי מָּ

לכְ  עַּ ְרחֹובְכלּום מֹוצֵ ? ִכיִמיְליֹוִנים ֲאנֹ -לּום בַּ ף בָּ סֶׁ כֶׁ ת הַּ ִכי אֶׁ ג? א ֲאנָּ חַּ ְרֵכי הַּ ן ְוֵאין לֹו ְלצָּ ְבצָּ  -? הּוא ִהּנֹו קַּ

אֻּ אֹו ִדים הָּ ְּילָּ שֹות הַּ ְּנפָּ ּלֹוְמ י לַּ ִלים שֶׁ ה -! לָּ ֲענֶׁ ְרִעיב ּומַּ ף ִכי . ֵכן. רֹוֵצחַּ ִהֵּנהּו. מֹוִליד ּומַּ  .ֲאִחי הּואאַּ

ה ט זֶׁ תּול ִנְמלַּ חָּ ּנּור-הֶׁ תַּ ֵבי הַּ ל גַּ ר עַּ ת -נֹוֵשא, ִמְכבָּ לֶׁ דֶׁ ת הַּ יו אֶׁ ֲחרָּ ֵצאת ְוסֹוֵגר אַּ ֵהר לָּ ִבים ְממַּ ִמְכתָּ הַּ

זֹון ה. ְבִחפָּ ְיתָּ בַּ ּה הַּ ת ִאמָּ ה קֹוֵראת אֶׁ ל, שֹוֵטר. ֵלאָּ עֹוֵבר עַּ ד ֵביֵתנּו-הָּ ְּוארֹון, יַּ ת צַּ ְזִקיף אֶׁ ְלבֹו . ילֹוְמעִ -מַּ כַּ

קַּ  ל הַּ עֹושֶׁ ב ֵמִר צָּ שֶׁ ה שֶׁ ה מָּ ל ְועֹושָּ גֶׁ סים רֶׁ נָּ פָּ ִפים. ה ְליַּד הַּ ִקיעַּ ִכְמֹטרָּ רָּ ל ְפֵני הָּ ִנים ְמשֹוְטִטים עַּ ֲענָּ . הָּ

ת  רֶׁ ת ְואֹומֶׁ ּיֶׁכֶׁ א ְמחַּ  :ְוִאמָּ

ה יֹוֵדעַּ  ˗ תָּ ִין אַּ ף? ִמּנַּ סֶׁ ל כֶׁ ֵקש ְכלָּ י הּוא ֵאינֹו ְמבַּ י ? אּולַּ כֹותהּוא אּולַּ ק ְברָּ ֵרי עֹוד לֹא הֲ  ?שֹוֵלחַּ רַּ
ב ִמְכתָּ ת הַּ אתָּ אֶׁ רָּ  .קָּ

ה ְך ִבְקִריאָּ ֵאין ֹצרֶׁ א צֹוֵעק שֶׁ בָּ ן, אַּ עַּ או ֲהִכי-יַּ ם ְבלָּ ה. ִכי יֹוֵדעַּ הּוא גַּ ף ְפרּוטָּ ל. הּוא לֹא ִיֵתן אַּ  .ֲחסַּ

ִּלי ֲעִנִּיים שֶׁ ִנים הָּ דֹודָּ ְרֵהר בַּ ֲאִני ְמהַּ ּלֹא , וַּ ְּלִכים עֲ , ימַּ ְרִאיִתים ִמיָּ שֶׁ ִמְתהַּ ההַּ ף, רּוִמים ִויֵחִפים ְורֹוֵצחַּ זֶׁ  אַּ
ִחי א הּוא-ִכי אָּ בָּ םמֵ  ,אַּ ם שָּ ר. ֲענֶׁה אֹותָּ לּו, צַּ ּלָּ ִדים הַּ ְּילָּ ל הַּ ר ִלי ְמֹאד עַּ  .צַּ

ת ת ֲארּוחַּ ת-ִבְשעַּ רֶׁ א אֹומֶׁ ִאמָּ ב ְכשֶׁ רֶׁ עֶׁ  :הָּ
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ִבים - ה ְזהֻּ מָּ ם כַּ הֶׁ ח לָּ ל זֹאת ִתְשלַּ א ְבכָּ מָּ ג הּוא? שֶׁ ּלֹא חַּ ל . הַּ ד עִ ְואֶׁ סֶׁ ה חֶׁ ּלֹא עֹושֶׁ ְליֹון הַּ  .נּומָּ עֶׁ

ה חֲ מָּ  ם מָּ יותַּ אָּ ְט ה ִפְשעָּ דָּ ל ְילָּ  ?ם שֶׁ

ְך ת כָּ רֶׁ בֶׁ א ְמדַּ ִאמָּ ה שֶׁ עָּ א, ּוְבשָּ בָּ ל אַּ א ְואֹו, ֲאִני ִנגָּש אֶׁ ֵּיְך ְכמֹו ִאמָּ  :ֵמרְמחַּ

א ˗ בָּ ח, אַּ ּלֹא ִיְהיּו ְרֵעִבים ִביֵמי-ְשלַּ ִבים ְכֵדי שֶׁ ה ְזהֻּ מָּ ם כַּ הֶׁ א לָּ ג-נָּ חַּ  .הַּ

ר בָּ ה דָּ א ֵאינֹו עֹונֶׁ בָּ ה, אַּ ה ְורֹוֵטן מָּ תֶׁ ת הַּ ה אֶׁ עֹון, שֹותֶׁ ק ְכאֹותֹו שָּ ְקתַּ ה טֶׁ נּו יֹוְדִעים ֵר ואָּ . ּוְמתַּ ה מָּ ן זֶׁ
 .רּושֹופֵ 

ת ֳחרָּ ה ְלמָּ ל ֵבית ִכי ֵהּנָּ א אֶׁ בָּ ר -הֹוֵלְך אַּ ֹדאַּ ם ְואֹוֵמר  -הַּ  :ְוחֹוֵזר ִמשָּ

ה - ֲחרֹונָּ אַּ ם הָּ עַּ פַּ ר הַּ ה. סֹוף. זֹו ְכבָּ שָּ ה ֲחדָּ נָּ ִביִני. שָּ  ".סֹוף"אֹוֵמר ֲאִני ְלָך ? ֲהתָּ

ה ֲחנֻּכָּ ם ְלֵעת הַּ ְך ִיְהיֶׁה גַּ ר יֹוֵדעַּ ִכי כָּ ֲאִני ְכבָּ פּוִרים. וַּ ם ְלֵעת הַּ ְך גַּ ח ,ְוכָּ סַּ פֶׁ ם ְלֵעת הַּ ְך גַּ ְך, ְוכָּ ה ִא  ,ְוכָּ ם ִיְרצֶׁ
ֵשם ה, הַּ אָּ בָּ ה הַּ שָּ ֲחדָּ ה הַּ נָּ שָּ ם לַּ  .גַּ

דֹוד ה ִיְכֹתב ֵאֵלינּו הַּ ֲחנֻּכָּ ה, ִלְפֵני הַּ ְלתָּ פּוִרים . ִכי ִאְשתֹו חָּ ה -ִלְפֵני הַּ ִדירָּ ְּלִחים אֹותֹו ִמן הַּ  .ִכי ְמשַּ

ח לִ  סַּ פֶׁ בָּ  -ְפֵני הַּ ֲהֵרי אַּ עוַּ רַּ ם הָּ בָּ צָּ ר מַּ ל ְדבַּ א ְבִעתֹוִנים עַּ רָּ ק. א קָּ עֹוק ִיְצעַּ א צָּ בָּ  :ְואַּ

אן - ם כָּ ע הּוא ְוגַּ ְצֵלנּו יֶׁ . רַּ ם אֶׁ ה. ם ֲעִנִּיים ּוְרֵעִביםְשנָּ גַּ ה זֶׁ ם מָּ עֹולָּ הַּ ? ִנְהיֶׁה בָּ ב וָּ ק הָּ   .ברַּ
  .ל ִאיש הּוא פֹוֵשט יָּדכָּ   

ם ִלי לֹא ִיְהיֶׁה ר גַּ ֲאשֶׁ ח ִלי, ְוכַּ  ?י ִיֵתן ִליִמ , ישֹוֵאל ֲאנִ ? ִמי ִיֵתן ִלי? הּוא ִיְשלַּ

א  בָּ א יֹו -ְואַּ בָּ א ְויֹוֵדעַּ ֲאִני ְויֹוֵדעַּ סַּ ת ִאמָּ עַּ לֵישֶׁ  -דַּ ה-ב לֹו עַּ ּלֹון ִויֵהא רֹוֵטן מָּ חַּ ְשעֹוִנים , יַּד הַּ ל הַּ ְוכָּ

בֵ  ל גַּ תּול עַּ חָּ ְקְתִקים ְוהֶׁ ּלֹוֵננּו ִיְהיּו ְמתַּ ְבחַּ ּנּור ְיֵהא נֹוֵחרשֶׁ תַּ ת. י הַּ קֶׁ חֶׁ א ִמְצטַּ ֵחק . ְוִאמָּ א ִמְצטַּ בָּ ְוסַּ

ם -: ְושֹוֵאל ה צֹוֵעק שָּ תָּ ה אַּ ה זֶׁ מָּ ל ְגרֹוְנָך? לָּ ל עַּ ְך צֹוֵעק. ֲחבָּ ל כָּ ה כָּ תָּ ה אַּ מָּ ח לֹו? לָּ ה שּוב ִתְשלַּ תָּ ּלֹא אַּ  ?הַּ

ֲעשֹות - י לַּ לַּ ה עָּ  ?ְוִכי מָּ

 .ִלְצעֹוקלֹא  -

א בָּ ה ְואַּ ּנָּ ְקטַּ ת הַּ שֶׁ ִמְברֶׁ ת הַּ ִּניחַּ אֶׁ עֹון, מַּ שָּ ת הַּ ה אֶׁ קֶׁ ּה הּוא ְמנַּ בָּ עֹון, שֶׁ שָּ ת הַּ ִּניחַּ אֶׁ ה אֹותֹו ִנקָּ , מַּ

ה ּנָּ ְקטַּ ת הַּ שֶׁ ל ִכֵסאמַּ , ְבִמְברֶׁ ְצמֹו עַּ ה עַּ בֹו -ְפנֶׁ  :ְואֹוֵמר –מֹושָּ

 

ח  ְכרָּ ִייִתי צֹוֵעק. ִלְצעֹוקֲאִני מֻּ כֹ . לּוֵלא הָּ יּו הַּ רֹאש"ל הָּ ל הָּ ְפִסים ְועֹוִלים ִלי עַּ ל ". ְמטַּ ֲעֹמד עַּ ח לַּ ְכרָּ ֲאִני מֻּ
ְפִשי  .נַּ

 ֹ תז חַּ א ְבנַּ בָּ ר אַּ מַּ בֵ , ְשֵקטְבהֶׁ , את אָּ ל ְבֵניְכדָּ ם-ר כָּ דָּ אָּ  .הָּ

 


