
ו
הרפזלאה

י 7דמזועידן

גופהואללאדמהאותימצמית ,עלימכיבדהואמוצא.למצואצריך
 .סביבוסובבשליהיוםכלהגאולה.אתממניומונעליליתשל

לכסותלישיאפשר ,קץעדוטוהרנזירףתלעצמימבטיחאניבבוקר
ביניהםולשלבמהק~להוצורותדבמויותהגדוליםהבדיםאתבטהרה

הקדושות.האותיותאת

וחשיבהאונףתהמבטיחיםהכשרים,המזונותאתאוכלאניבצהריים

רקבדמיונירואהאנילשקוע,מתחילהכשהשמשמידואולםחיויבת

הארורה.ליליתשלהשעירההמערהאת
 .לימחייכתהיא
 .בשמיחרשקוראתהיא
הבזוייםהמשחקיםאתאיתימשחקתחליפות.ומתגלהמתחבאתהיא

שלה.
אותומחליקבסיס,הדבעלמורחאותה,לראותלא ,פניאתמסבאני
שהשפכטלוהגבשושיותמעגליות,בתנועות,שנעהשליהרועדתביד

אתרואהאני ,בבדלהביטחוזרוכשאנימתכהות.הדבעלמותיר

 ,אתמולשציירתילייבוש,המונחהבדעלהפעםהשחורה,הגיזה
אתוממלאיםשביםהחטאהרהוריוכלבאחתפורצתשליוהתשוקה

 ,אותימאמללהאיברכאב.עדנמתחהעורלהשתגע.עדוראשיגופי
עדהגוף.צורכי רס~.?דרבליייוותרשלאאנייראכיעדן~ימושך
שיריםהכותבתליפעת,מטלפןאנימפלט.שאיןמיבןאניהערב

לילית,כשלבהתגרותבימביטהכשהיאחילונית.בקדושהעצובים
המתוקילראשזהאתתכניסהחילונית.תפילתיזו ,ליאומרתהיא
 .הזמןעלחבלחילונית,קדושהגםיש ,כן ,כאילושלך
הקופצנית,בשפהכותבתהיאשלההחילוניותהתפילותאתגם

שלה.הגוףכתנועות

לדברישזה,בסינמטק,לסרטאובמוזיאוןלקונצרטהולכיםאנחנו
המחירזהיודע,אנירקהאמתאתשלי.החילוניהחינוךהיפה,לילית
שהבילוימחכהסבלנות,חסרואניהסוררי~ריסיפוקעלמשלםשאני

אפילוהליליתאתשפגשתימאזאליה.ללכתשנוכל ,כרביסתיים

במוסיקהישבאך.אתבעיקרהאשכנזית.המוסיקהאתלאהובלמדתי
הצליליםשלהטוהרנוצרית.קדושהשזאתלימפריעולאקדףשהשלו

מתוךנכתבהואמוסלמי;אונוצריהואאםגםטוהרהואהשמימיים

ניסיתיאחתלאהערלים.~פותכלמעלומתעלההנפשנימיאותם
שלאהבדיםאתכואבבזעםחתכתיותמידהצליליםטוהראתלצייר
לתאראצליחאחדיוםמתייאש.אינניאךהקדףשה,אתלספוגצלחו
רוחניותשללפסגותהמתעלים ,ראשיסביבהמרחפיםהצליליםאת

במשךאולילי.מובניםלאעדייןהישניםהצרפתייםהסרטיםנאצלת.
היאאםגםתמונה,היאתמונהאבלאותם.גםלאהובאלמדהזמן

הוא ,מובןאינואםגם ,הסיפור-הזרימההקומפוזיציה, .לבןבשחור
מניחאניגדולהבקדושההריאותן?מביןמי ,שליוהתמונות .סיפור

הגדולים.הבדיםעלהצבעאת
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1 
בתלתליםמוקףבתוכה,להישאררוצהאנייפעת,שלביבתה ,כךאחר

שלמעלההשחוריםבתלתליםהמרופדשליוהחזהשלמטההשחורים

והיאשלהוהמסעיריםהמוזריםהעונגקולותאתמשמיעהכשהיא
תשעים,מטרבגובהכאילו י~~~אףראיתישלאלךנשבעתלוחשת,

 .הדרךסוףממש ,כמוך
אלוהיםגבוהים.היוללילית,מספראניתנעם,מהכפרכהןמשפחתכל

כנפיעלארצהשעלהסעדיה,סבאליאומרהיהגדולים,אותנועשה

למקומה.עטרהשנשיבואוןקומהלנונתןהואמתנעם,נשרים
וההבלעורילתוךליליתצוחקתשלי!המתוקהפיןבעטרתאוןסבבה,
החטא.פעליורבהבינהחדלהכסילאתמזקיףהחם
בעיניה,רואההסודישמהאתשפלטתי,מתחרטעוצראנילילית,לא

אני .שלייפהיפעתלאאמיתית,בהתכוונותלהנושק ,העלבוןאת
במבטה,סליחהישאםובוחןליליתשלהאיילהעינילתוךמביט
נתגנבלמעןהנפש,ואוןגוףעזיגדולים,אותנוהצמיחאלוהים ,הביני

בכפר.שלנוהכנסתלביתהנהניםעטרתאתונחזירהערליםלכפר
הנהנים,מזרעהנפשבעזיהיההואגם ,שליסבאשלסבאשלסבא

שגזלוהקדושהה 9 ~~ה~תאניאשיבלכשאיטהר .דרכוצלחהלאאך
שמועלאותיקראולחינםלאהישן.הכנסתביתאתלקשטהערלים,

 .אמנוןהיהששמוסביסבסבסבשל
קרמיקהנ;ו~ת J/בשביללתימןהדרךכלתחזורשכאילול'גידרוצהאתה

שבורה?

ובקדושה?ביעודשליהיפהליליתמבינהמה
נשארתיהחלום.באמצעלדבאותהאשאירשלאיפעתיבקשהפעם

שםואשארשלההכמוסההמערהאלאתגנבשבבוקרחשבתילישון.
איטעיתי.אבלדבר,מלבדהארצהלאבחייאחדויוםהערב,עד

המענג,הטומאהמעשהאחריקץ.איןעדבמערהלהישאראפשר
והוארביםמוניםעליוגדולהשהמערהעדמתכווץהסוררהאיבר

כשהאיברהלילהכלערנשאראניאזפנים.בבושתהעדןמגןמגורש
כבראנידקותכמהאחריהחוצה.גולשהואאךבמערהספוןהטמא
המשיומתחתוניהחזיותמןחומקיפעת,שלהאמבטיהבחדרעומד

איךבודקבנות,שלגילוחבסכיןלהתגלחמנסהמקום,בכלהתלויים

ולאפעמיחדגילוחבסכיןוהמ~גידהבוגדניהאיבראתלחתוךאפשר
 ,השחורבזיןבוההאותימוצאתיפעתעצמי.אתלפצועאפילומצליח

תרנגולכראשידיבכףאחוזלילית,שלכניסתהלכבודהמזדקף
השנייה.בידימונפתשלההוורודהוה~~כלתהשוחטביריהכפרות

יודעתשאנל'אשלךהביזריתבעבריתמדברזהמהשאתהמספיקלא
מלפניכאילושהיאאואיתהמתעסקשאתהמהקבלהאותהלקחנכאם
כאילוואתהלאומהביהודיםהתימניםמלחמותעולם,המלחמותכל

כךואחרנבוךצחוקצחקהיפעתשלי?ביבתיצחקעקדתליעושה
אפשראיפעםואףובוכותצוחקותבנות.זהככהלבכות.התחילה
חושבאתהמהשלי!אמנוני-אותימחבקתהיארגע.יולידמהלדעת
הקצרותבידיים-גבוליזהמהאתהשלי?למתוקילעשותהולךשאתה
לתוךליולוחשת ,והארוךהרזהגופיאתלהקיףמצליחותשלאשלה,
עושהאותךאראהשלאשליהחייםבכלממש,אבלבחיים, ,הטבור
דברים.כאלה

* 
 ,שרירכלחשהוא .רגליוביןמרטיטההסוסבטןאתמרגישאמנון
הבוהקלעורמתחתמפרפרהמרהיבה,הבהמהצלעותאתהמכסה

החיהגוףאת~ירכיוחובקההתגלמות,מתוךלצאתהמתכונן
הפיליגרןקישוטיכלאתרואההואמלמעלהמהתרגשות.המצטמררת

צאתומיום .לויועדהקדוששהתפקידהסוסעבורבמיוחדצרףשאביו



לאמשובחים,מזונותאוכלגדולה.במסירותהסייחמטופלאמומבטן

להיותהאמורגופו'ייפגםשמאבאחו'רעיועםלהשתובבלוניתן
מום.וללאמושלם

מתרוממיםהסוסנחיריאתורואההכסףפעמוניצלילאתשומעאמנון
לשרשראותהמחובריםהפעמוניםאתשובמצהילהרטטומרעידים.

מניעהסוסאומן.בידקלועותהרתמה,אלהסוסשלממצחוהיורדות
שלהאטיתהגתלעיסתלקצבומטה,מעלהכךואחרלצדדיםראשו

עצבנית,בתעוזההאחוריותרגליועלמתרומםובאחתאמנון'
לבןקצףבקול.צונףוהואמטהיחליקלאשרוכבונזהרכשהוא
המסג.דסףעלהקדמיותרגליואתמעמידוהואלועובשולינצנו
אתלהשיבשיצאהגבוה,יחזקאלסבו'סבסבבסבנזכראמנון

להרוגהיהשצלחכלאךתקנ"ט,שנתשלבסתיוהקדושההלוחית
ערלים.כ"ט

האוויראתבוצעתשהיאעדאותהמניףחרבו'אתשולףאמנון
סעדיהשאחיוהמסורשלכצלילוודקארוךבצלילחדה,ב~בחה
מייבבים.צליליםממנולהפיקאוהב

כשפניהםברכיהםעלהמתפלליםאתאמנוןרואההמסגד~~תה
הצפוןהעמודעלהיומית.הגתמנתאתבלאותלועסיםוהםה fל~

מאותלפנישנלקחההקדושה,העבריתהכתובתמקובעתמעריב'
במסגדםונקבעהאמנון'שלכפרותנעם,שלהכנסתמביתבשנים

מצפוןפרסותמאותמספרהמצויאצ'ר nאל-ביתהערלים,של

משמרותאתהמונהבעבריתלכתובתהערליםנזקקיםמדועלצנעה.
משילה,הכהןולעלימשה,אחיהכהן'לאהרןהמתייחסותהכהונה

אמנון.חושבהיהודים?אתלהשפילמנתעללאאם
שובוסוקרמהרהרבעודוגוברלעיסתווקצבגוואתזוקפתגאווה

עמודעלהקבועהקטן'הלוחעלהחקוקההעתיקה,הכתובתאת
ולאו~זלאבדהלהשיבהיוצאהגבראשרילעצמו:לוחשוהואהאבן'
 .נפשורף lJ;ןא

איךמזימהורוקםהנחשקתהכתובתאתבמבטושובמלטףאמנון
עדלהרוגיצטרךערביםכמהמחשבהואהנכסף.העמודאליבוא

מסעירההאחריותקשה.משימהבחיקושנפלהנראהלמטרתו.שיגיע
לדעתנוכחהואהמשי.לגלימתמתחתלהלוםמתחילולבודמואת

שכנו.לאוזןמשהוולוחשנרעשהערביבו.הבחיןהמתפלליםשאחד
פנימה.המסגדלתוךסוסואתומדהיראמנוןחושבמפלט,אין

התפילה~ד~קףתמרפיונםהמתפלליםאתמעירהכסףפעמוניצליל
צועקים,המסגד'פינותאלבמהירותמתפזריםוהםהחמה,בשעה

אומלל,במבעלהרףעוצראחדורקהמגולפת!"החרבעם"המשוגע

לועונהוחברוהמשוגע?"שלהשמןהחבר"איפהחברו'אתשואל
הצהריים."אחרחוםכשייגמריבוא"אולימנוסה,תוך

* 
לכביסה,שעליהבגדיםכלאתזורקאנילילית,שלמיבתהחוזרכשאני
עלראשי'עלהזורמיםהחמיםהמיםתחתבמקלחת,הגוףאתמטהר
כנגדפעמים,שלושחוטאאיברכלושוטףמסבןואניהנואף,הבשר

כלאתשובמסבןאניגדולהבכוונההמשולשת.הנהניםברכתמידת

שלוששובשוטףביניהם,חטאשלצלוצלנותרשמאהעורקפלי
שחייט;המשיגלימתאתלובשהקדושים,האבותכנגדהפעםפעמים,

למותניקושרקדושים,פסוקיםכלרחשולי'תפרבכרםחמורישל
הגדולבבדמתבונןאנילחטא.התבונהביןויפרידשיחלקהאבנט,את

ממתיןרקוהואהגדרנו'אתעליוומרחתיהעץמסגרתעלשמתחתי
הרכההעיצובמשחתאתהבדעלמניחאניראשיתולצבע.למכחול

אניוקרניה.השמשחומריותאתלעבותוגאיות,תלוליותבהוחורץ

הזריחהצוהבאתמניחרוחובקוצרתתייבשהמשחהשדייסתממתין

שמששהתייבשה.המשחהעלמעוגלותמכחולובמשיכותעבהבשכבה
עלהמתוחהבדאלעובראניבעולם.אורהאתלהפיץפורצתענקית

השמשאםובודקהזריחה,אורבהפרץימיםכמהשלפניהעץ,מסרגת

שתשרוףהלוהטתהלהבהאתלציירוניתןמוכןהדבכבר.יבשהשלה
בסכיןהבד'שלהימניתבתחתיתהכרמילאתמניחאניהטומאה.את

מוסיףאניהאודםמעלהלהבות,אתמעלהכלפימושךאניציירים

 l 'ש'

בסרכאלימור:יא

המטהרתשהמדורההבד'אתומניחהצהוביםהלשונותאתלבערה
תתייבש.

מלפניהמדורהעללכתובומתחילדביו'הדקהמכחולאתטובלאני
שהמיליםרוצהאניהזוהרת.מהזריחההיוצאותהאותיותאתשבוע,

הערליםשלמניינםעםשהתחילעידןבלהבה.רפו wידגים""עידן
המילניום.סוף-להקוראתשלי'שליליתזוארורהשנהקץעדויימשך

לטובתהאלילףתאתכולםיזנחוובגינrזלהקרבהלשאוףחייבאני

שנתשלבכניסתהואז'והיחי.דהאחדהקדוש,האלוהיםשלהתפיסה

הרוחניהעידןפריחתערששהנוהדלי'עידןשלבפתחולמניינם, 2000
וישוביטהרהעולםכלהעליונים,העולמותעםוההתחברותהטהור

השמימיהעידןבואאתהמבשרותהאותיותאתהמקודש.העדןעידןאל

סבי'שלסבוסבסבהקדףשה.שמשלקרניכהמשךהדבעלמניחאני
הואהקדושה.הכתובתעםהלוחיתאתלהשיבויצאהקדיםאמנון'
הנאותה.השנהחיתהלאתרפ"טשנתשנים.במאההקדים

העת.עכשיו

יודע.אני

בעזרי.תהיההאותיותכתיבת

עלמאוכזבתבשחור'דומעתהשמש .ליממאנותהשחורותהאותיות
אתמנגבאניבסחבהמטהרת.ואינההדיואתממיסהרקשלהבתה

לצוםחייבאניהזמן.באלאעודהמכחול.אתומנקההאותיותבכי

שבעיםבמשךגופיעלתערשלחודולעלותלאימים.ושישהשלושים
הגשמי.מהעולםלהימנעגדולה,הקרבהולהקריבנוספיםיום
האפל?יצרולסיפוקהמכורהאיברמהקןבתגדולההקרבההיאומה

העולם,צדיקיכמנייןהל"ו'הולדתייוםחלבכדילא.הריהזמןעכשיו
עורברצועתהחטאאיבראתלעקודהזמןזהדגים.עידןבסוףדווקא
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נראותשכולןהתקווה,שלהסמטאותביןהליכהשלשעותאחרי

אמנון.שלהדירהאתמוצאתאניב~ל;ף,כאילופתאום, ,דבראותו
ראיתילאחודשיםשלושהנעלם.רמזשוםבלידואגת.זהמהאני

שם~ר 9;~ינ;וכלום.יודעיםלא-144במנותק.שלוהטלפון .אותו
אנימלאה.שלוהדוארתיבתגם.דואגים ,ת:;~לי ש~~לציירלימד

 ,החינוךממשרדמכתביםכמהועירייה.חשמלטלפוןחשבונותמוציאה
 .שלוההעלמףתאתמגבירותהמוזרויותכלאבל ,מיוחדדברשום
בלשית.כאילואנימה.זהמייודעתלא;תקווה.כאןמפחידקצת
מה,,למהתימניהואאםמהאזלהיעלם.לעצמומצאמקוםשלאחלה

הואאיך-לגוריכוללאהואלמהטובה?בסביבהדירהלוישכירולא
הרחובות-האלההיפיםהבתיםעםאביבתלשלהיפהלמרכזקורא
והכאילו?הכזהשל
שקניתיהיפההמזוזהלפיהדלתאתמזההבמדרגות.בזהירותעולהאני

המשקוף.עלאותהלתלותלבואכשרציתיבינלחםכמהשנה.לפנילו
משתדלתאנידם.שלוליתבתוךמתושוכבעצמואתחתךבטחהוא
להיות.יכוללאחתול?זהאוליבבית.מישהוישמקשיבה.לנשום,לא
לאזהשהיה?כמיעליוחושבתאניולמהחתולים.שונאזהמההוא

כאילוהפעמוןשלהתהודהמצלצלת.אנישם.מסתובבמישהוחתול.

דופקתכךואחרמצלצלת ,עודמחכהאניתשובה.איןריק.מחללבאה

ראיתי.לא ם~~~ \t ~הזהבחדרמשתתקיםכאילוהצעדיםדבלת.
בכוחדופקתאניפותח.לאאבלשםהואבטוחה,זהמהאניעכשיו

לי!תפתחאני!רקאמנון.אנירקזהלצרוח,ומתחילההידייםבשתי
דקות.כמהממתינהאנילי!פותחלאשאתהעדהולכתלאאני

השלישית.לקומהכאילושמובילההמדרגהעללנשוםבלימתיישבת
בעיניתמסתכלבטחהואהדלת,לידרעששומעתאנידקותכמהאחרי

שומעתאניהדלת,במנעולהמפתחמסתובבלאטהלכתי.אםלראות
רגלומכניסהקמהאניזריזנפתח.קטןוחריץבריחאיזהמזיזשהוא

מהבפרצוף,ישרריחמכתחוטפתאניהמקוםעללמשקוף.הדלתיבן
זקןלוצמחכן.גםאבלהואלאכאילוזהבי.מביטהואג'יפה.ריחזה

פעםשאףמשהומסטיק,לועסוהואכסף,חוטיכמהעםשחורפרוע,

שקועות.שלוהלחייםלבנה.גלבייהלובשהואאצלו.ראיתילאקודם
ובוכה.להתאפקמצליחהלאאניבבהלה.בימביטותמוטרפותעיניים

להיטמאאוכללא ,בטהרתיאנילילית.הביתהלכי ,ליאומרהוא

 ,מהרממניבורחהואפנימה.ונכנסתבכוחהדלתאתדוחפתאניעו.ד
סביבי.מביטההדלת.אתאחריסוגרתבפנים.אניבו.אגעשלאנזהר

איךבמחסן.כמוהתקרה,עדכמעטענקייםדביםנשעניםהקירותעל
אשומלמטהשמשמצוירתהבדיםכלעללכאן?אותםהכניסהוא

להבין.אולקרואמצליחהלאמהאש.שנוזלותאותיותאוכלת
שלי?אמנונילילית,ליקוראאתהלמה-

שלי.מהייעודאותימרחיקהאתאותי.מפתהאת-

יותרכאילואמרת,אותי.ואתהאמנוני.אות,ךאוהבתאניאבל-
מפעם.

החינוךממשרדשיבואולפנילכיעכשיומתפסה.רקאנילא.-
 .שליהציוריםכלאתלילהשמיד

 ' 77עתרןב'ספריאורלראותהעומדמדיצ'ימארץמהגוניעץהספרמתוךכמההענקיים.בבדיםמכוסיםהחלונותאפילוסביב.מביטהאני

חרבהשולחןעלחדה.בסכיןכמובאלימותפצועיםחתוכים,מהדבים

1 
עדשישחיר.עדצמיחתובמקוםהאיבראתלקשורטהורה.בהמהשל

 .מטוהראותיויותירמגופישינשור
שללמטבחהגעגועיםהשכנה.תמרשלממטבחהעולהחיל~הריח
מיד.ושוכחאפיאתאוטםאניאבלגרוניאתחונקיםאמא
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חוטיםכמהמעוגל.שלההלהבאבנים.משובצתכסףידיתעםעתיקה

הואשלו.בעינייםשובמביטהאנישלה.לשפיץדבוקיםצבועים
אמנוני ,אותושואלתואנישלוהטיפשיהמסטיקאתללעוסממשיך

חיוךמיןפתאום,מחייךשליאמנונימסטיק?לועסאתהממתישלי,
שישכההירוקגושאיזהליומראההפהאתפותחוהואביישניכאילו

זה?מהאבלמסטיק,לאממשכאילוזהחושבת,אנילא,בפה.לו

כלעליולי,שסיפרשלוהזההסבאאותוכמולינראהאמנוניפתאום
פעםסיפרוכשאמנוניערבים.להרוגלמסגדשנכנסזההרבה,כך

יהיהסופוכיארבעיםגיללפניבקבלהלהתעמקעליואסרשחמורי
לבכותאםיודעתלאאניזה.אתמבינהזהמהפתאוםאניעכשיו ,מר

ונופלמתפוררשליהלבבעיניים.ליורטובבלבליקרעלי.אועליו
והריק.בחזהלי~נפערוהבורוהכאב.אטית.בהתרסקותלתחתוניםלי
מרגישהאנייכולה.כבראנימהלעזור.לנסותאולברוחאםיודעתלא

להציל •שאפשרמהאתלהצילכאילומהגוףליבורחשליהעצמיאיך
בעקבותהמסריחמהחדרבורחתאניכלום.יותרחושבתלאעצמי.את

באמתבוערתשלוהמפלצתייםשבציוריםהמדורהכאילו ,שליהעצמי
לאלהודיע.למייודעתלאאותי.גםלטהראחריתרדוףרגעועוד

בקיר.נתקלתאניובחוץאותימעוורותהדמעותכלום.יודעת

* 
גלימתאתלפארחזהועדמגיעהפראשזקן ,באמנוןמביטהיחףהילד
לעברצועק ,אמנוןשלהמוזרכובעועלמביטהילדהבוהקת.המשי
ל'חזירצריךאנישלי!דודשל~ר ryהאתתעזובבערבית,הגבוההגבר

בעג'מי.אותו

וממשיךהמבורךהגתלעיסתתוךבנועם,אמנוןלוחש ,שליהסוסזה

פיליגרןעבודתהכסף,בשרשראותהממאןהחמורצוואראתלקשט
הזהלסוס .יפומנמלהבאההקלילהברוחהמצטלצלותמפוארת,
לוחשלתנעם,הכוהניםכתובתאתלהשיבעליוקן;שה.שליחות

לאהילדהשוקעת.השמשקרניבוערותכשבעיניורךבחיוךאמנון

בטיפותמביטאך ,לעומתוממלמלהמוזרשהגברמהמיליםדברמבין
שלראשועללים,השמשמןהנוטפותשישייוםשקיעתשלאדומות

אלאותומקרבתשרזה, ,גופושקלילותחשאמנוןהפראי.הגבר

אוחזזריזה,בקפיצההחמורגבעלקופץהואלהמריא.היכולת
אותהמניףמנדנה,חרבואתשולףובימניתהשמאליתבידובמושכות

טפטוףכאבאתבוכההאווירכיעדראשומעלוהולךגדלבעיגול
גןלריקומותירהלשנייםהאוויראתמפלחתוהחרב ,ה~טיהשקיעה

שטיפותהמבועת,החמורבבטןהדרבנותאתתוקעאמנון .והולך
והסוסחדהשריקהלבהמהשורקאמנוןממנו.נוטפותגדולותשקיעה
המלאהמסגדאלהיישרומובילשנוצרהריקתוךאלפורץהמפואר

פנימהשועט ,טהורכרמילהנוטףהמטורףהחמורמןהנסיםמתפללים
מעיניוזולגותאושרדמעותתפילה.ושטיחוניאנשיםבפרסותיוודורס

הכתובתלוחיתאתהמסגדשלמשקופועלרואהכשהואאמנוןשל

הערליםמסגדממשקוףאותהלכשיסירמעט,שעודיודעהואהקדושה.
ממגעושובעצמויטהרשבתנעם,ביתואלישוב ,אל-חאצ'רכפרשל

ביתלמשקוףהקדושההכוהניםלוחיתאתיצמידבערלים,האקראי

אתלציירסופסוףשיוכלכזאתקדושהלמעלתויתרומםהכנסת,
תמאנהלאהקדושותהמיליםשעכשיויודעהואהגדולים.ציוריו

אליבקיעטהורהזריחהשלוזוהרחריףשצוהבהדבים.עללהיכתב
 ·:·ייגאל.למעןיקרותבאוראותווימלאהעולם
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