
ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה

ַׁשָּיְך ְל ______________________

ֵמַהּמֹוָסד
ַהְּבִריָחה
י,  ִסּפּור ֶמַתח ֲאִמּתִ

ָרָאה ק ּוְמעֹוֵרר ַהׁשְ ְמַרּתֵ



ם  ָצִריְך ַלֲעבֹד ֶאת ַהּשֵׁ
אֹל  ִלי ִלׁשְ ַלת עֹל. ּבְ ַקּבָ ּבְ

ים  ה" ּו"ַמּדּוַע", עֹוׂשִ "ָלּמָ
ם! ה ַהּשֵׁ ְך ִצּוָ י ּכָ ּכִ

ה  ְזּכֶ ּנִ ים, ׁשֶ ְלַחּיִ
י  ִלְגרֹם ָלַרּבִ

ַנַחת רּוַח!

אּו! ְתַחּבְ ּתִ
ְלָאן ֵהם 
ֶנֶעְלמּו?...

ׂש.  ׂש, ַחּפֵ ַחּפֵ
ם! ֵהם ׁשָ

ים  ְלַחּיִ
ְוִלְבָרָכה!

ָאֵמן!

לֹא ָלזּוז, 
ִמיִליְצָיה!

ֵני  ם ֶאת ׁשְ ִאם ָמָצאנּו ּגַ
ִרים, ֶזה אֹוֵמר  ֻבּגָ ַהּמְ

ָיֵדינּו! ם ּבְ ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ה ֵהם,  ד, ִהּנֵ ַפּקֵ ַהּמְ
ָעִרים! ַהּנְ

ִביאּו אֹוָתם  ּתָ
ירֹות ְלֵבית  ְיׁשִ
ל  ֲעָצר ׁשֶ  ַהּמַ

ה. ָהֶאן-ֶקה-ֶוה-ּדֶ

ה ֲחִסיִדים  ּמָ ֵהם יֹוְדִעים ּכַ
ִהְתַוֲעדּות.  ֲאמּוִרים ִלְהיֹות ּבַ
ָנה  אן ַהְלׁשָ ָהְיָתה ּכָ רּור ׁשֶ ּבָ
הּו ָאַמר ָלֶהם ַהּכֹל... ּוִמיׁשֶ

זּוזּו, ַמֵהר 
יֹוֵתר!

ע...  ַאְרּבַ
ָחֵמׁש...
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ֹמר...  ם ִיׁשְ  ַהּשֵׁ
ֵאילּו ִנְסיֹונֹות 

אן? ים ָלנּו ּכָ ְמַחּכִ

ְענּו! ִהּגַ

ה,  ה ִהּנֵ ִהּנֵ
הּוִדים  ָלִדים ַהּיְ ַהּיְ

יעּו... ִהּגִ

ה. ֲאִני ַמְזִהיר  י ֲעֵליֶכם ַהְרּבֵ ַמְעּתִ ׁשָ
ו: ֶאְצֵלנּו ָאסּור  אן ְוַעְכׁשָ ֶאְתֶכם ּכָ

ל  ִבים ֶלֱאֹכל ּכָ ִכּסּוי רֹאׁש, ְוַחּיָ ָלֶלֶכת ּבְ
ים. אֹוי ַוֲאבֹוי ָלֶכם ִאם  יׁשִ ּגִ ּמַ ָמה ׁשֶ

ָלִלים! ַעְברּו ַעל ַהּכְ ּתַ

הּוא  ב ׁשֶ הּוא חֹוׁשֵ
ַיְצִליַח ְלַהְכִניַע 

אֹוָתנּו?
ד  ֲאַנְחנּו עֹוד ְנַלּמֵ

אֹותֹו ָמה זֹו 
נּות ְיהּוִדית! ַעְקׁשָ

ם  ָלִלים ּגַ ֵפרּו ֶאת ַהּכְ ִאם ּתָ
ח ֶאְתֶכם  ה, ִנּקַ ּמֹוָסד ַהּזֶ ּבַ
ה עֹוד יֹוֵתר! ְלָמקֹום ָקׁשֶ

תֹוִמים ֶהָחָדׁש ית ַהּיְ ל ּבֵ ֲחַדר ָהאֶֹכל ׁשֶ ּבַ

ֵיׁש ִלי ְרִגיׁשּות 
ל,  ְלָמזֹון ְמֻבּשָׁ
ֲאִני ָיכֹול ֶלֱאֹכל 

ַרק ֶלֶחם.

ּלֹא  ׁשֶ עֹוד ְמַעט, ּכְ
ִליְך  י, ַאׁשְ ַיְבִחינּו ּבִ
ִציָצה ְלַפח  ֶאת ַהּקְ

חּוץ. ה ּבַ ּפָ ָהַאׁשְ

ר.  ה, ַקח. ְלָך ֶזה ֻמּתָ ִהּנֵ
ר ְטֵרָפה  ׂשַ ֲאִני לֹא אֹוֵכל ּבְ

ׁשּום אֶֹפן! ּבְ
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