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ב"ה

ְּכֵדי ְלַהְחִליׁש ֶאת ּגּופֹו ְוֶאת רּוחֹו ְוִלְסחֹט ִמֶּמּנּו הֹוָדָאה ַּב'ְּפָׁשִעים' ֶׁשָּבֶהם ָהֳאַׁשם, 
ַאְרָּבָעה ָיִמים ְרצּוִפים ַהחֹוְקִרים ָהַאְכָזִרִּיים מֹוְנִעים ִמֶּמּנּו אֶֹכל, ַאְך ְּכֶׁשָאִסיר ֻמְסְלִמי 

ַמִּציַע לֹו ַלֲחֹלק ִאּתֹו ְמַנת ָּבָׂשר ֶׁשִּקֵּבל ִמֵּביתֹו, הּוא ְמָסֵרב ְוַאף ַמְצִהיר ֶׁשִּכיהּוִדי 
ׁשֹוֵמר ִמְצוֹות הּוא אֹוֵכל ַרק ָמזֹון ָּכֵׁשר. 

ַאֲחֵרי ַלְיָלה ָארְֹך ּוַמִּתיׁש ֶׁשל ֲחִקירֹות ְוִעּנּוִיים, ַהחֹוֵקר ַהְּמֻרָּׁשע ַמִּגיׁש לֹו ֲעֵרַמת 
ִמְסָמִכים ּומֹוֶרה לֹו ַלֲחֹתם. ִעּיּון ָקָצר ַּבחֶֹמר ֶׁשְּלָפָניו ְמַגֶּלה לֹו ֶׁשהּוא ִמְתַּבֵּקׁש ְלהֹודֹות, 

ַּבֲחִתיַמת ָידֹו, ְּבׁשּוָרה ֶׁשל 'ֲעֵברֹות' ֲחמּורֹות. הּוא אֹוֵזר אֶֹמץ ּוַמִּטיַח ַּבחֹוֵקר ִּבְגבּוָרה 
ִעיָלִאית: ְלעֹוָלם ֹלא אֹוֶדה ִּבְפָׁשִעים ֶׁשֹּלא ִּבַּצְעִּתי!

ַאֲחֵרי ֶׁשְּבֶדֶרְך-ֹלא-ֶּדֶרְך נֹוַדע לֹו ֶׁשְּבקֹוָמה ַאֶחֶרת ְּבֵבית ַהֹּסַהר ָהֵאיְמָתִני ִנְמָצא 
ָחִסיד ָּכמֹוהּו, הּוא מֹוֵצא ֶּדֶרְך ְלִהְתַּכֵּתב ִאּתֹו ְּבֶאְמָצעּות ַהְטָמַנת ְּפָתִקים ִּבְמקֹומֹות 

ִמְסּתֹור. ַהְּׁשַנִים עֹוְמִדים ְלִהָּתֵפס, ַאְך ְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים ַמְצִליִחים ְלַׁשֵּמר ֶאת ַהֶּקֶׁשר 
ּוְלעֹוֵדד ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו. 

ְׁשֵני ַהֲחֵבִרים סֹוְבִלים ְמאֹוד ִמְּמַפְּקֵדי ַהַּמֲחֶנה, ֵמַהּסֹוֲהִרים ּוִמְּמַנֲהֵלי ָהֲעבֹוָדה ְוַגם 
ִמִּקְנָאה ְוִׂשְנָאה ֶׁשל ֵחֶלק ֵמָהֲאִסיִרים. 
ֵאֶּלה ְּכמֹו ֵאֶּלה חֹוְרִׁשים ֲעֵליֶהם ָרעֹות 

ְוזֹוְמִמים ׁשּוב ָוׁשּוב ִלְפֹגַע ָּבֶהם ִּבְדָרִכים 
ׁשֹונֹות ּוְמֻׁשּנֹות, ֲאָבל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ׁשֹוֵמר ֲעֵליֶהם ּוָבֶרַגע 
ָהַאֲחרֹון ַיד ַהַהְׁשָּגָחה 

ַמִּציָלה אֹוָתם ֵמָהעֹוְמִדים 
ֲעֵליֶהם ְלַכּלֹוָתם. 

ְּבֵבית ַהֹּסַהר 
ְוַגם ְמֻאָחר 

ֶּפַתח ָּדָבר



יֹוֵתר ְּבִסיִּביר ַהְּקפּוָאה, הּוא ְמַׁשֵּלם ְמִחיר ִאיִׁשי ָּגבֹוַּה ְמאֹוד ַעל ְנִחיׁשּותֹו ֶׁשֹּלא 
ַלֲעֹבד ְּבַׁשָּבת, ַאְך הּוא ַמְמִׁשיְך ַלֲעֹמד ַּבִּנְסיֹונֹות ַהָּקִׁשים ְוׁשּום ָּדָבר ֹלא ְמַעְמֵעם ֶאת 
ֱאמּוָנתֹו ָהַעָּזה ְוֶאת ִּבְטחֹונֹו ַהֻּמְחָלט ַּבה'. ַּגם ְּבֵגיא ַצְלָמֶות ְוַגם ְּכֶׁשַהַּמָּצב ִנְרֶאה ֲחַסר 

ִסּכּוי הּוא אֹוֵמר ְלַעְצמֹו ִּכי ְלעֹוָלם ֹלא ִיְפַחד ֵמ'ֶהם' ּוְלעֹוָלם ֹלא ְיַאֵּבד ֶאת ִּבְטחֹונֹו 
ַהָּמֵלא ַּבה'. 

ָּבְרָגִעים ַהָּקִׁשים ְּביֹוֵתר, ְּכֶׁשהּוא ִנְמָצא ֶאל מּול ְּפֵני ַסָּכַנת ַחִּיים מּוָחִׁשית אֹו ְּבִצּנֹוק 
ַעל ַסף ִעָּלפֹון, הּוא ֹלא ַמְרֶׁשה ְלַעְצמֹו ְלַפֵחד, ַמְזִּכיר ְלַעְצמֹו ִּכי הּוא ְיהּוִדי ּוְבָכל ֶרַגע 

ֶאְפָׁשִרי ַמֲעֶלה ִמִּזְכרֹונֹו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְוׁשֹוֵקַע ְּבַתְלמּודֹו.  

ָּכֶזה הּוא ֶהָחִסיד ָהַאָּגִדי, ִאיׁש ְמִסירּות-ַהֶּנֶפׁש ַהֻּמְפָלא ר' ֵלְיֶזר ַנָּנס ע"ה, 
ֶׁשִּמְּכֵמָאה ְׁשנֹות ַחָּייו, ֶעְׂשִרים ָׁשָנה )!( ָעְברּו ָעָליו ְּבָבֵּתי ֹסַהר ּוְבַמֲחנֹות ֲעבֹוָדה 

סֹוְבֶיִטִּיים ֲאיּוִמים. 

רֹוִצים ָלַדַעת ִמי ִנֵּצַח? 

ַעל ָּכְך ָועֹוד ִּתְקְראּו ַּבֵחֶלק ַהֵּׁשִני ְּבִסְדַרת ַהּקֹוִמיְקס ַהִּיחּוִדית ַעל קֹורֹות ַחָּייו 
ַהֻּמְפָלִאים, ֶׁשֻעְּבדּו ְּבַהְתָאָמה ִליָלִדים ְּבתֹוֶסֶפת ִאּיּוִרים ְלַהְמָחָׁשה. 

ְּדָרָמה עֹוֶצֶרת ְנִׁשיָמה ִעם ְמָסִרים ִחּנּוִכִּיים ָעְצָמִתִּיים. 

ְקִריָאה ְמַהָּנה ּומֹוִעיָלה,   

                                                    הֹוָצַאת אֹורֹות.
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ְרָׁשִעים ֲחצּוִפים! ַוֲאִני 
עֹוד ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֵּתֶכף ֲאִני ְּכָבר 

ִמְׁשַּתְחֵרר... ה', ֲאִני ִמְתַחֵּנן ֵאֶליָך, 
ֲעֵׂשה ֶׁשַהִּסּיּוט 

ַהֶּזה ִיָּגֵמר!

ַּכֲעֹבר ֲחִצי ָׁשָעה:
ִהֵּנה, ִהַּגְענּו ֶאל אּוַלם ַהֲחִגיגֹות! 

ָחה ָחה ָחה... ּוִמי ָּכמֹוָך יֹוֵדַע, ֶׁשָאִסיר ְּכמֹוְתָך 
ָראּוי ַלֲחִגיָגה ְמֻיֶחֶדת ְּבִמיָנּה. ִאם ִּתְהֶיה 
עּוַגת ַקֶּצֶפת ְׁשַלח ִמיֶׁשהּו ִלְקֹרא ִלי, ֵּכן? 

ָחה ָחה ָחה!

ְּבַבָּקָׁשה! ָאָּנא הֹוֵאל 
ְלַהְמִּתין ַעד ֶׁשַהֶחְבֶר'ה 
ָּכאן ָיבֹואּו ַלְחֹּגג ִאְּתָך, 

ָחה ָחה ָחה...

ָמה ֵהם זֹוְמִמים 
ַעְכָׁשו? ֵּתן ִלי ֹּכַח, ִרּבֹונֹו 

ֶׁשל עֹוָלם!

ַקר ָּכאן 
ָּכל ָּכְך! ְּבְרְרְר... 
אּוַלי ַהֲהִליָכה 

ְּתַחֵּמם ְקָצת ֶאת 
ּגּוִפי ַהָּקפּוא.

ַּכֲעֹבר ָחֵמׁש ָׁשעֹות:

ֲאִני ָרֵעב... 
ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשָּיִביאּו ִלי אֶֹכל, 
ֲאִני ָצִריְך ֹּכַח ְּכֵדי ַלֲעֹמד 
ַּבֲחִקירֹות ַהְּמֻרָּׁשעֹות ֶׁשל 

ָהַאְכָזִרִּיים ַהָּללּו.

ֲאִני ַחָּלׁש ָּכל ָּכְך... ֲאַנֶּסה 
ִלְקֹרא ְלסֹוֵהר.
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ִמי 
ֶהָחצּוף ַהֶּזה 
 ֶׁשֵּמֵעז ְלָהִקים

ַרַעׁש ָּגדֹול ָּכל ָּכְך? 
ָמה ִנְרֶאה לֹו, 
ֶׁשַּקְיָטָנה ּפֹה?! 

ֵהי,
ֵיׁש ּפֹה ִמיֶׁשהּו? 

סֹוֵהר? ַהּלֹו!

ִמָּיד ֶאֱעֶנה לֹו... ָחה ָחה ָחה!
הּוא עֹוד ִיְתָחֵרט ַעל ַהַּמֲעֶׂשה 

ַהְּמֻטָּפׁש ַהֶּזה.

ְּפְחְח... ָאז ֹלא ַמְסִּפיק ֶׁשַאָּתה 
ָחצּוף, ַאָּתה ַּגם ְיהּודֹון! 

ֶטֶרם ִקַּבְלִּתי ֶאת ֲארּוַחת 
ָהֶעֶרב ֶׁשִּלי ַוֲאִני ַחָּלׁש 

ְמאֹוד. אּוַכל ְלַקֵּבל ְּפרּוַסת 
ֶלֶחם ְּבַבָּקָׁשה?

ְועֹוד ֵיׁש ְלָך ַּבָּקׁשֹות! 
ַּתִּגיד ִלי, עֹוד ֹלא ֵהַבְנָּת 
 ֵאיֹפה ַאָּתה ִנְמָצא? אֹו 

אּוַלי ַאָּתה ָזקּוק ְלִתְזּכֶֹרת 
ְיסֹוִדית ָּכְלֶׁשִהי, ָהא?

ַרק ַהְמָלָצה ְקַטָּנה ִמֶּמִּני: ַהְכֵנס 
ֶאת ַּפְרצּוְפָך ְּפִניָמה, ֶׁשֹּלא ֶאְטֹרק ֶאת 

ַהֶּדֶלת ַעל ַאְּפָך ְּבָטעּות!

ֲאִני ַמִּכיר ֶאת ִׁשיטֹות 
ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלֶהם. ֵהם 

ַמְרִעיִבים ֶאת ַהָּקְרָּבן ָהֻאְמָלל 
ְּכֵדי ֶׁשְּבֻחְלָׁשתֹו ַיְסִּכים 

ְלהֹודֹות ְּבָכל ֲעִליָלה ֶׁשַּיְמִציאּו 
ֶׁשהּוא ָאֵׁשם ָּבּה. ֲאִני ֹלא ֶאָּכַנע 

ָלֶהם! ֵהם ְיכֹוִלים ִלְׁשֹּכַח
 ֶאת ָהַרְעיֹון.

ּבּום
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ֲאַנֶּסה ַלֲחֹזר ַעל ָמה 
ֶׁשָּלַמְדִּתי ַהָּׁשבּוַע. ּתֹוַרת ה'... 

ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש. ִהיא ִּתְהֶיה ַהֶּלֶחם ֶׁשִּלי, 
ּוָבּה ַאְׁשִקיט ֶאת ַרֲעבֹוִני.

ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת... 
ַהַּמְגִּביַּה ְמִציָאה ַלֲחֵברֹו... 

ָקָנה ֲחֵברֹו...

ַאח, ַּכָּמה ְמתּוָקה ִהיא 
ַהּתֹוָרה! ְלֶרַגע ָׁשַכְחִּתי 

ֵהיָכן ֲאִני ִנְמָצא...
ָּכֵעת אַֹמר ְקִריַאת 
ְׁשַמע ְוֶאְׁשַּכב ִליֹׁשן.

ְלָמֳחָרת ַּבּבֶֹקר, ְלַאַחר ְּתִפיַלת ַׁשֲחִרית:

ְּכמֹו ֶׁשָחַׁשְבִּתי... 
ִאיׁש ֹלא ִהִּגיַע ָלֵתת 

ִלי ְּפרּוַסת ֶלֶחם, ַּכָּנהּוג 
ְּבָבֵּתי ַהֶּכֶלא. ֵהם 
ְמַתְכְנִנים ְלַהְרִעיב 

אֹוִתי ַּכהֶֹגן.

ֵאין ִלי ְּבֵרָרה...

ְּפִתיֵתי ַהֶּׁשֶלג ַהָּללּו 
ַמְׁשִקיִטים ְמָעט ֶאת ַרֲעבֹוִני. 

ּתֹוָדה ְלָך ה' ֶׁשָּׁשַלְחָּת 
ִלי אֹוָתם!

ַּבַּלְיָלה ַההּוא, ְלַאַחר ֶׁשִהְצִליַח ר' ֵלְיֶזר ְלֵהָרֵדם ַּבּקֹר ַהָּגדֹול ּוָבָרָעב ַהֵּמִציק, ָחַלם ְלֶפַתע ֲחלֹום:

ֵלְיֶזר ְּבִני, ַאל 
ִּתְפַחד ֵמֶהם! ַאל 

ִּתְפַחד ֵמֶהם!!!

ֲאִני ֹלא ֶאְפַחד ֵמֶהם! ֲאִני ֹלא 
ֶאָּכַנע ָלִרְׁשעּות ֶׁשָּלֶהם, ֲאִני ֹלא! 

ֲאִני ּבֹוֵטַח ְּבָך, ה' ַהּטֹוב!
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ֶזה ֲאִמִּתי 
ָמה ֶׁשֲאִני ׁשֹוֵמַע? הּוא ְמֻׁשָּגע ְלַגְמֵרי, 

ַהְיּהּודֹון ַהֶּזה. ַּכִּנְרֶאה ָהָרָעב ִׁשֵּבׁש 
לֹו ַמֶּׁשהּו ָּבֹראׁש...

ַאָּתה ָׁשם, ֵׁשב 
ְּבֶׁשֶקט! ָוֹלא – ַאְׁשִקיט 

אֹוְתָך ָלֶנַצח! ָּברּור?

ַרק ָהָיה ָחֵסר ֶׁשַהַּפַעם 
ְיַבֵּקׁש חּוץ ִמֶּלֶחם ַּגם ִּכּבּוד ָלֵארּוַע 

ֶׁשּלֹו... ָהִייִתי ְמַכֵּבד אֹותֹו ְּבָמָנה ַאַחת ַאַּפִים. 
ָחה ָחה ָחה… ָׁשנּון ַאָּתה, ְוָלִדיִמיר, 

ָחה ָחה ָחה, ָׁשנּון!

ַנָּנס, קּום ַעל 
ַרְגֶליָך ְוֵצא!

ַנָּנס, ְּבִלי ַהָּצגֹות! ֲעֹמד 
ַעל ַרְגֶליָך ִמָּיד!

ֲאִני ַחָּלׁש ְמאֹוד, 
ַהְּמַפֵּקד. ְּכָבר ְׁשלֹוָׁשה 

ָיִמים ֹלא ָאַכְלִּתי.

ַההֹוָפָעה ֶׁשְּלָך 
ֹלא ַמְרִׁשיָמה אֹוִתי. 
ֲאִני ַאֲעִמיד אֹוְתָך, 

ּגֶֹלם! 

ַבֲחַדר ַהֲחִקירֹות:

ַּכֲעבֹר ַּכָּמה ָׁשעֹות:

ָׁשלֹום ֶלָעִציר ַהחֹוֵגג! ָׁשַמְעִּתי 
ֶׁשֵּיׁש ְלָך קֹול ָעֵרב ְוַגם ָּכאן, ֲחִביִבי, 
ַאָּתה ַּתְתִחיל ְלַזֵּמר. ֵיׁש ָלנּו, ְּכמֹו 
ֶׁשַאָּתה זֹוֵכר ַוַּדאי, ֶהֵּכרּות ֹלא 

ְנִעיָמה ִּבְמֻיָחד, ְוָחַׁשְבִּתי 
ַהַּפַעם ְלָהֵקל ָעֶליָך ְקָצת 

ֶאת ַהֲחִקיָרה...

ְּכָבר ֵהַכְנִּתי ַהֹּכל, 
ַרק ֲחֹתם ַעל ְצרֹור 

ַהִּמְסָמִכים ֶׁשַאִּגיׁש ְלָך 
ָּכֵעת, ּוִמָּיד ְּתַקֵּבל ֶלֶחם. 

ָעִׂשינּו ֵעֶסק?

אֹוי, ֲאִני ֹלא ַמֲאִמין! ַעד 
ְלָכאן ִהִּגיַע ַהחֹוֵקר ַהְּמֻרָּׁשע ַהֶּזה? ָאז 
ָלֶזה ִהְתַּכֵּון ַהַחָּיל, ְּכֶׁשָאַמר 'צֹוֵחק ִמי 

ֶׁשּצֹוֵחק ָהַאֲחרֹון'...
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ְּכבֹוד ַהחֹוֵקר, ֲאִני 
ֹלא ָיכֹול ַלְחֹּתם 

ַעל ַמֲעִׂשים ֶׁשֹּלא 
ָעִׂשיִתי! 

ָמה ָאַמְרָּת 
ְיהּודֹון? ֹלא 
ַּתְחּתֹם?! 

ִהֵּנה, הּוא ׁשּוב ַמְתִחיל... 
ֲאִני ֹלא סֹוֵבל ֶאת ַהְיּהּודֹון 

ָהָארּור ַהֶּזה!

ֹלא, ֲאדֹוִני. ֹלא ֶאְחֹּתם ִמֵּכיָון 
ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשָּכתּוב ָּכאן הּוא 

ֶׁשֶקר ֻמְחָלט! 

ַאל ִּתְפַחד 
ֵמֶהם!

ׁשֹוֶטה ֶׁשְּכמֹוְתָך! ְּכָבר ָּפַגְׁשִּתי 
ַּכָּמה ְוַכָּמה ׁשֹוִטים ְּכמֹוְתָך 

ֶׁשֵּסְרבּו ַלְחֹּתם. ָהָבה ַנְפִּגיׁש 
אֹוְתָך ִאָּתם!

ּבֹוִריס!

ַקח אֹותֹו ִמָּכאן, ְוַהְכֵנס אֹותֹו ֶאל 
ֲחַדר ַהַּתֲענּוגֹות ֶׁשָּלנּו! ֵּתן לֹו, 

ֶׁשִּיְׂשַמח ִעם ֲחבּוַרת ַהַּבְטָלִנים 
ֶׁשִּנְמֵצאת ָׁשם. אּוַלי יּוַכל ְלַהְנִעים 

ָלֶהם ֶאת ַהְּזַמן ְּבִׁשיִרים 
ּוְבִרּקּוִדים, ְּכמֹו ֶׁשְּכָבר ָעָׂשה

 ְלַבד... ָחה ָחה ָחה!

ִעם ָקָהל ִיְהֶיה ְלָך 
ְמַעְנֵין ַהְרֵּבה יֹוֵתר, 
ֲחִביִבי! ְוֵיׁש ָׁשם 

ַמְסִּפיק ָקָהל. ָחה 
ָחה ָחה!

זּוז ְּכָבר! 
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אֹוי, ֵאיזֹו ְצִפיפּות נֹוָרִאית. 
ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשֲאִני ֶנְחָנק... ֱאֹלִקים, 

ֵּתן ִלי ֹּכַח ַלֲעֹמד ְּבָכל ֶזה! ֵּתן ִלי ֹּכַח! 

ֶׁשִאיׁש ֹלא ָיֵעז 
ַלֲעמֹד! ַרק ִמי ֶׁשֶאְקָרא 
ִּבְׁשמֹו ַיִּגיַע ֵאַלי ִויַקֵּבל 

ֶאת ַהֶּלֶחם ֶׁשּלֹו.

הֹו, סֹוף סֹוף. ֲאִני 
ְּכָבר ַחָּלׁש ָּכל ָּכְך, ְוַהְּצִפיפּות 

ּפֹה ַרק ַמְגִּביָרה ֶאת 
ַהֻחְלָׁשה.

ַסאָׁשה, ְו-ְגִריגֹוִרי. ֶזהּו.

ֶאה... ֲאדֹוִני, 
ֹלא ִקַּבְלִּתי!

ַאָּתה, ָמה ַאָּתה ְמַנֶּסה 
לֹוַמר ּפֹה, ֶׁשֲאִני ִטֵּפׁש?! ִּתָּזֵהר, 

ֶׁשֹּלא ִּתְתָחֵרט ַעל ֶזה! ִמי 
ֶׁשהֹוִפיַע ָּבְרִׁשיָמה – ִקֵּבל, 

ּוִמי ֶׁשֹּלא – ֹלא!

ְרָׁשִעים. 
ֵהם ַמְרִעיִבים 
אֹוִתי ְּבַכָּוָנה! 

ֲאִני ֹלא 
ֶאָּׁשֵבר!

ַּכֲעֹבר ֲחִצי ָׁשָעה:
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ִלְפנֹות ּבֶֹקר:
ַנָּנס, ָקִדיָמה, 

ָלַאְטַרְקְצָיה ַהָּבָאה! 
ָחה ָחה ָחה

אֹוי, ה'! ָמה 
ֵהם זֹוְמִמים 

ַעְכָׁשו?

ִהַּגְענּו! ֲעֹמד ַעל ָהִעּגּול, 
ּוֵמַעְכָׁשו ָאסּור ְלָך ָלֶׁשֶבת אֹו 
ְלִהָּׁשֵען ַעל ַהִּקיר ֲאִפּלּו ֹלא 

ְלַׁשְבִריר ְׁשִנָּיה! ָּברּור? 

ִמיָׁשה ַמְׁשִּגיַח ְּבֶאֶלף 
ֵעיַנִים ֶׁשֶּזה ֹלא ִיְקֶרה, 
ּוְלטֹוָבְתָך – ַאל ְּתַנֶּסה 

ְלִהְתַחֵּכם!

ַּכָּמה ַאְכָזִרּיּות 
ֵיׁש ָּבְרָׁשִעים ַהָּללּו... 

ֹלא ֵיָאֵמן ַּכָּמה ַרְעיֹונֹות 
ָלֳעָנִׁשים ּוְלִעּנּוִיים 

ַהֹּמַח ַהְּמֻעָּות ֶׁשָּלֶהם 
ַמְצִליַח ִליצֹר.

ְמַעְנֵין… ִמיָׁשה ַהֶּזה, 
ֶׁשּׁשֹוֵמר ָעֵלינּו, ִנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו 

ְמַעט ֱאנֹוִׁשּיּות. הּוא ֵאינֹו ַאְכָזִרי 
ְּכמֹו ָהֲאֵחִרים.

 ְּכָבר ַּכָּמה ְּפָעִמים 
ַׂשְמִּתי ֵלב ֶׁשהּוא ַמֲעִלים ַעִין 
ֵמֲאִסיִרים ֶׁשִהְתַעְּיפּו ְוִנְׁשֲענּו 

ַעל ַהִּקיר.

אּוַלי... אּוַלי 
אּוַכל ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו 

ְּפרּוַסת ֶלֶחם?


