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ח·ים.נינתיםסוסנקסלםה.ל 1•שוו·לשלוםסואלווtוכר•םווי
 •הזקנה .)ס•ק , 1 (:סירדייעגר•לסכורוcג•.זריך :עונההלה
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םירחדביתלוה·הוtשרהחוכר.רוסב•הסחו. Kדהנסתירםר•םל
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•ה.בי•ההיסכרן.ילם•םנוו.•נהדרר'ם pםרסם
זזר pל•כדלוו.••םלה•ירך.לולםהזור. pהת1ככיוכל.
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 ".חרזרכנ•והרםקלז•·נרםסרםזוו H .aס·ר

רת.רנגרלבםכבו Jהסגלפרן. •דהבלבדםסנכייל•
בדירהםתוגויוםווה•ו .נ::ר Jרבתוuגל•ה Jפןם,.ל.סדנים

na יr. יםי-הסלוסרקנכ• n זייס•דעכיל.גנוהתרזנזתהת.רn ה,·ס. 
יום•הורו~דוtס.לבםרחזריךסלוcזה.ל uתרנהKודית
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דרוסנים.-.יים n"םסב.ייםם. uגססחתירaוים·כסוס•וו

רדווmםרנרl'םיגכזת•םכaם-לםסלווmםירם. M י'!'י~ןונג

 M":'"סםפת•רל.ונסל.רנ.ה,לה...יo ·1t.ילכ 1םםכ•נ•ם " ·רכPי

ייןב 'נל J ·סלmםרfוינ pMדה·רנבכנ~זםה"הוגב•הרכזו:.
יםנ nררם. naד•לקחעד.סהסרב.םוcלכהmוmaזהליכ1זל

םייל sוב.רתraזוסתתaרתננתבוילםות:ווהוריrם pותרזיוcהחלם

 ·•םתרםי.חo ll •לllל D 'לrוחילf-םnה pרבזחrזתסוןםלךות
יב--.שווסת•פםז-רDכת ••ו pכmת· n •ל•בלסהוומדח
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ר 1ב.וcוור ':יפלס ·דססו•ם 'לr :ו"8כה' ~.זז.גהר: .הaר pנ. > •סבר

וכo.רזלגדםות ·דותהדוrנכררגרלכ ולייב,.,...-יו••rזנ-יון.
יו•סרלונrו Jב ·יכ-·דתרכ.בו"ריםםילתת crהם n .הו'לכהז

ינניל Jהתu-ירםס pה i. ,סיב'רכןססיוy.וזל·.ה~•שרן- 'םרסח
רי 1רpותaנסןה•ם · n-:ום.ה1ינ·ם .סבח•הוכפזשה•יינה

 . .ם• aהנסל . Mבספר
ום pלםשפסובכללה••סרוחירנזיתבליהנ~זןולסנידה.

ת 1ם 11לנר•ירו•םוהר•םפוירר.זליירתתaה:ז•גשעלהיןסנות
 1רתדל.רפ .זיגcבום.oסילםגי•זית.ם•חללבב "ר.גנ!ןuם ""נד 'כם~

בcתהסרייה ·הrבםסליםר.נpיידו~·.·•נהכף iכרם: naר
יוזררפזו.ב•בסתהםםסל•ם .·.ס~•םםןוחררדרידניסן p·ב J'. ",~ל!'~

תם wםסלולה .שרכחררםב. aוודםרכלסוזנים · nםרוpוסלח 11 "
בידבוה. .וג.חלכוחו naה aור.

• 
י

 pרובדרוןכ Dרססדבריםהדם.ררנהת aהםחז•קובונס
בהז·לה.זיבם .תr11ויוםן. ·ה•על•ת..הוכסדירתעלכסדרפסםרק ·ול

 :םל•םו .כסו·~·ום
ור••יחםדורםתוp ·כלות nל Jהזור.ו.תaיסר pם"לורס

 )• oיםרגaםיוויסדרו·•םד.·י nלו ·יחכם 11:דם .הדחכתחaל:ז
 .·~ז"-גב11pל•הנםוםחדדהנרוגלJוכות Mn · naוזתרכם

סל-nםכרנות•רן nסזננםר" nהירוזדותםעדחי.בדרה Jכrנזון nה
נכתבנפתג•-.גייסקםר.'ל.ס 'l'םתרכגתזםגהוי •ג:חל·•םןבל '

וגהרל•· ·סבתפוס•וירה!~וסוף, nו,כל .סםרוההס 11נםסן

יגמגתי. .זtתוהaיכ• :•םריר'"ס'ל..יכוורים דm:גהי•·סהל

ה Jירו ·נקסרתו : aוrר 1סיכןםKםייים.וורביוס •נבכווןנכתבה .

רנnדהלרה•ינלותסןרaחה .בםהלחה ,זדס.דת"ת.נזונתדו
כר. 'lנ Mlו'הוסס.ד ·בל D. K"כlרpד סרMD!"זןל:דדנתם Jסב

 י••ודוםה.ז 1םח 11רהיחה Jתנרום:ר, Jבסדw•רי י'1סןכ

הר•הר~זנrנרוס pס r,חררנ•סרסםבכן . J ז8' .ויםרכםוtזעוהן

cחדבכלסםנוו•rהר1ר ·גםדנריn בrםtגr תררm .נדתהים.ריםtםזnד
-כpררווילהםפזיJיח ת'M:לג\רתםדלדרת .-לחוזריייובם ;·יוו1ס

םוג•וו•ם c uו•דJ .תיג s:רלסלגcיווםי nםרדב.תכ nנ•תבנתכנו

a ז: .ת-:mכלהםסתרםזחהובה חao רתהןןחלסוחכויס·ר.rתםיי
J הסיילםםלםק .ל:ויי-םt ן·~םהירrלוהןדוכD ~יירםהכל•נoנrובר

caס•דחהלpםדna וםסויביm ·ב• 11ריםזלסרסנידה· n ויo הל. 
וחבnנר .• ",רס-ל-בכרנגבללpרהזר .:ביני•םה'8זהבתובס ··•חו
כרפ :ר ll:O'סבהודתיסם-·לרית 1ררר.יהחידבנםרלוcנרוו.לחח

רםירםםלמנעלכ,ה;זה•וcסיו.·ו Doה rMוביי Jחחרורייבנייסן pן.
 1סםרריים-ההויו IP'םם•חד ·לערבוברסיב;ודרם8בלר•.יביבדססר

רז.כן .'ו Jד DלהווJtתחילJת,הרDהנmתtחהווס, .•:זםוrזרהכ:ל

לןבזדהoד Jס;וסר.וולהםסותרב"זת--mוםבע·תזו .הדםכ
:יו&רג. ~ףרברחו. lll'לסוווייךוDסברדםכרה:להי•·יו•הוכ•

ו n .aרלסnף- pהם .וכמרזהםם.גוגותררתהבהםmrna aהםבתןר,
 nנ•rור · r~ר•רבםחפם-תכבJםMCם.כמתרז•הת~לכ·ןבי"!ו

הבנתוסלרrההת nיm ~היהזה .nרנ · Jונתחסי"וחוnד :.רחדם·

:זדוקתפ... ••רזכןזםmהזaיחנח cוב"pו ,,,,..~nכג·דוt\ו.' ~ ... '

ג··ר.'י ·,
.; 
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~·rם "..-נ-דגז'ם':וף-בו

·uרבסn הומ"יתםלסw יימ•יהר •וםיtזונהגAז•מ:Xבה°ח
נוד u-זהםןוcתוו pנםורםםלםרהו.הווםיםבזזםרהזךההניר
 A laזcherc e ג'e du lז empsסלר:הורסנ·םוולהכללי(הזם

perdu (. cנ;זרוp תווcז"תוnרתהרםוזהנtזוaבונu .ונ.ו-התr 
תנםוסרם l' Le temps retrouveםוtירנוונירהנ•וגלידליו•

הזןם ,,.הוcםדםבלינהaר.רסונ , \'1םנר tilה "..,לעונותר.•חרי

הדבר 1היה•ונגרת 'לnרפת nרההסתגרתוולהזרםךר nרב •רם~םרתיר
םנרח acהתסווה. Kללובהוז.רזם Jלוירהערמדהנזחיהמרpז.כרע. pה

ן·הזונםתחרם•ודות nחהסתרםתרך .המחם•סידרתככלוועnםpרחהיא
הונסהרהיחייד.ענדב nר.ה . r:כוןהםתכלדתלידינר Kמניעים

הוcהבה .רלהוניוור•ליד-.תרוםם.לםםרגלשהודם a.רnרiהםת-י.

דח Jהסiוקכבנדכלוםלו nנחסבדאינןסווים·הת pםזרםלה. pס
העליוןתסקדינרת a•ם aונםלוcנרהונובותירת·דיות .-nדבתוךזר

סלםםסדתה Mלתסוסים nםלזיכסנaרניותרי r\•נבכירתו,

םם•וה·ך nזבה acדננרבעתסהי•ונהזןם.לה Jלםזיהיוt 'ת. uת•ם
נינר Dלםתנלהםנרת acהסלזרםםסרתרבתרך .הד•ן 1לם Jםסלא

:ז pעוםתם lין Kםווםםסלר·ברנרהיסרר,,,,םתית tcה:דםותנו
ערת pnההסלובדתורםם nםווהגtדםריוחוהוםנותית.ום~ת

כחיים.ר•סרוירכזברתרי Kעלעוו tרנםלערבויותרiiסנםות

נדנונדה 11tהת Kלנם"'הוסורםם loןחוי K ,כןכיהנה
יין 1ו acבדרוהדוcם.סלהקבועה•סירת acרה p:םרז 1הי-יפ

 nושנ•ו .rםהסלםעלהעהולםל acהסלפרח.ולהדרך raלםנינד
aהוסגרת.ל

עזרםלסהרםד acהעלסרםהכןל•ד•להנעיידכלםד•
עלהחוזינ•רח.עלוחוולייייד Jהסב~חתיוזבותרה Kהתםםערות

לתוךוtוחנד nר•דרורםרכנר nסבהאםנרתעולםוזח nהם•יםלוות pהתווו

n הנםזרםוa .סרויםt~ םn חרלהcה•םנרחלםםלכתההתווםםוחו

םורםסהחדשני.הסבוםשלסרן nכהזוחחוור .הבוכים•ה•םד pי pנזי

טווסםסלד nונחזזכלםרן. 111נוסייםרםווזיבכונםוןהחל
 .ולם Jזורעות pחוכ Rהדהורם.ל acוםגיוהוםק Jהזבןrבחחלת

:פוה"הכנסת 11
-: - T -T 

 )רן•בנ י""סלהחד•ה(·ייותר

כבלשםוצנבrייוcםת
ין)~(ס

1 

J 

יג

הריז•היידו. .וcםרםםי Jוובמי. aרהגגJרןזילוtהדסם
ההסתכלותםםיח Jהלסןו.רגםת Jהסגונן. • cם J .ןרסהוםםי .זaם

כםסחתברלנר r • .םדעה uיaנם lהםפריםם.םםחןנ JנוJלם.
tסוJ 1ב .•בלהמ.הנכסתפםוJ ה1כD ור.נהזז•םהלJ רת·םם• 
oJ ודו.•םיoונד•,הנסרמהר-סולהסרaווזםוaווu סז
.o :•רהונ .דםn דסלp ~נםהבםווס.זבגןר·זנזרוJ הדםםי~r נםJ 
J םaוםu גג•דזםנני .וסביר-סילנכסחכסםיד.תרcוהדוa • 

tער .זההזווc םדתריםcםהןוaנ.דnדm n וםוזתה:rםבה .בזזסוJ כםית

םחחתוn tנםיבחהםי- :.חיםילןס pריזולי ,, rבסהנזנה ·נtיה

התסללכנו.ם l ,ול aדסוםpסלן, MםדJןי .רידל• •וסלוהנה

 .הח.סלוחכל•תווב .ינו.לוםוaיז-וילרr.ור• .הסדורלב "
בכ-לן nור 1nברנ.ססריתןוcבזהוםדנף u • :םייnזrוaום

ה.לחזי :ה·ידוןןלוו pלרר1. ·ןםובו.;זבןaיס · Uל• .(בומיחנ
 1דrrרהנכנבסיהנבר"lת aורג.נומרז , p• (aננ,(סיליי Dזל .

m לו•סגתב·לבתןלרםריסם•להנכםי11םימההערזדבםו
 •דבו·ורביייזaרכr'1ם.ווי ),נו, .ב(נrתםיז

ו

םןסכתםוזד.םםי Jהר•זיוםnוי.כסדה~רס.סיל ·,'"ה
םביזזיוס Jםוכ·ה nזלהרDםו כ:.• 1ל 11נויזסיםו:הןהדיגוrי•רת

m , ~ווכ.חורז>ת.בופרזחותכב(הו•נזרורתוהןבתנכרןהr:סרס

בם .•.בירוסווו•ם lllO'"בר"מזחכו:כסוולנ11יבןנדמם 'סנתKו
ם rסייורבםםrבית· Jטתלית aהרןaזוח• m.הרבל Jספרו.ה

וכיז pו•ל J .הסירrבוודםםי J . 111הםבםס:תוסםסהרסונז

rבזוtםrב• J .)ה•נ-.(בב•םליםגסוהס·ו·ום .)ר•ס .(בםון pה
סלבביתוזבזיגיםכרוידס.םסררייר•ודיל•.ו•וrה J.םגס aהר

 p·•1 ...(כרים·כסנזרן nנייזולו·גםביו

ינ

-םסכוז. v:רחד .חריףהרםוו tגנגון Jלסבוסaםיס
סיים.הוכוזנ :ונכןהרוםויםם·.סה Jבהסגנןרושםסח .•היזו

תסר Kלםסתuaב.ם• mהוa•ףובכהסלכרםוסתהםנחה.
 ,cו cגרז•זר 1כ rםזרוםריה Kזונםזיס .)ב•ו . ac (הזםןr•cבן

התריסהולסרנוהור•קר•דידל) .,(סל.מביולפסל:-בהסוזה
וחסרהדף Jכובס•ררסוחתלסורבהיתהיסבירוtלםלןcו.יסיבכנגד

 :זב•ד nזויסםיםרהרהןההסרוcותיםם Jלס .) nכ•(וז.נר• pם
 '8ל 11נוםורה .)ג•נ .•(pרה• 1-י Kנבכסכי.הסמינררנרוהיsםסכנ•

 fרבםיריר~ •ו :לםסלנה.והבםו·נדתוכרת. n•ו uנס·רזכיס
caלברtובכו'•לסם•לו. p ו .ם•םוירסוובי•· p דרייתניסcםדוac • 
סלים 11סםילםעם·זהלסביהם.כקסתווtת J'1םויזלי 'כווו

נרסזים .ס 11-ג·ח 1כ 11רר•כלוםנל pםaזיונירידלו• .חוסה

 nםרובר n111ק noהו•חד•חלליו"כלכזבעםים Jרתרת·זיםה, 1הל
סםםנרלםקםד uס ·גבוcaילירוא :דוסק·ם .ביתלויזהנם·עים

סתר. aדהכלייוליזבזוcלזיזוtר.

ה~ילםוsנם•. •יהרדכ"םנו.זב·וחדהר•ווסההוםיס

ה-םדוזי, n ·בrבכחויונחווכ. pJ •לסלםהייכובסמו,הrבסכלי
הםס11לולבקלח.שןיהר•כ•ינדז .םוtדוה pיםסהה·תח

כפהופס nםסככווזז.ת•ם acכםדוםונקרםכלוניתרסכםזוח.
 :כזרם•םו•ייםן , •. ) 1 • 11 .•(והז pיונםהרזהוcיןוםר:ו. pם

רוחבהוו aלגסרכהרישב•נרדר. aר aלוcם ,כתולחרתס•יז:ה
םהיsי•יכלכורםו•גלבלהיותסלnוב.מררםביוםכוהנחסל

JסחבסובסהK בהסןתrןןהרסענות•סלרת•וכרנc, ק•ם(. l יין

ונסחתו. .רזף·•םודו.tמשי . pסרסס•יגרוחב.1םללז pוחוכ•ן
., ·rהידד.-חדחיי•

יד

J ה•תכתבננןרac הסוסn כסגגסול •ס•דr חםידיr םיס: 
הת11קהכרוחrבםרגנןהכלו:ןןל·כן .חרהסביכהחקרסהוןנגבס

 ג:tולוהססו,לסהסניםיתהםוה-נוןהסג pולוcדגc~הה
•בי .ההככירו•ף •רבוהנ"'ו .ס·דסהסוtיול .•נ•תוזהחיהדז:זר
דרrבני,סדון. nלכילה•תגכ.םדווב.הו nה•ה·ליזויהסםת a '8זrח
 .ס•כ•pייויההפתוחדוהסה:ןולם•לזגונןסל.דחוס
יחהם!רבדה~נכ .אותםסהר•הרוובםגןונרתנcרגןד Qלוcלר
 .דדינ;הכח• rpסנםםותםו•ווהrr aה • nר naי•יהוcזח•ה

סוc·ם·•וד p ..דסרc .סםחהתםנ•נל pםתוסםה ll•לם
סלרpהולויס Mוןוזלל Mלידכ • pיUה rl •יתב.סחסד:

 . pסננףזש .סזfל :הידיזותםיכלסבםבןונ J wםסתמהסי .pnו
כa .>ןוונגלוותיב<כהיםכל•ן rסםופתןיס.ז11תו.גחרונילסר

וcתrבנוכור.ו • nתלםרררת··וnקונ . nרוזוסחיהלסיםלחaתזזי
 • )נקומןרכלס(נ•הזוחר .לןילה nr iרבבן • nיהתלםדג

ייניבםסנםוה nת ra .זaם n•ו Qםג 1rהלמרסן
גיססתסנהי• . tדpם a. (תי-r;נת,•זfלנ 01 :ןרנכ,םwדוקם

~ 



r 

 "~ ~{'-בזrל a ·~יגוtזו•ס 10

ו•זידוpז&י ~·ביסיר-.לויסןו nכוססלuבן J .םm nרחת ~
 ~.ונ,-בוד ... ,zנםדl lכ:די•"ןז

 nזםםוסהlי~ויזיםינו. Jסח•ף,~מםו;ויגt 8'ו ·oוד~ניז
זןיחליזוח • pnרדזייrוכהנדnויחה.וכן :'לחsלתםיסדנ~י
לםכ•זדינ pD'nסהרום aז:וזםהוו:ווני-םהתייחלוסח;rב

 ~תp•ןח 1ל' 1זיוJוםנב--ורaדוcם "' • mע'"ל '"*' הoזת.:'
 trםו1םו·•זינםי.םסrMבה ·ד nריררסתקרqןו•'לן 1ל•ח oנוםוסף

ידדב~םכ J3ם •רייםלת1בוירם •לחסרה. 17 ' 'ה tל J'ן M ·ןכ
 nםלסדnבי'לlחסרבו :ול ·רסלclרסלוכהל aיסווניאזלבוtר
 aל·סבדריילסכלזהסלםה•סוnלוב•ום aזהזסלסיבר

רלםה ,ום •ווד.ההר•ככרסםב•ל•ול•רםיוםר •

lסרניp תרזתקזו-ם.וcרוl םסילנחתכר ,....וב ·חכחםנ,רים)

n cר )'ב ,ןJ רדa ·ח .,....,, "ופיוםEסחtח ·בחלחיחרrיני·זןיto

בםגנןר-דחגונויתי•רסםmכ •ד} 'Ji"(גזוד.כ•זרויבנת
גנ•לי:ם ·הפרןדוסררבנר:םספדרננים. ·בםבר Tי•בלזה.

 .tוlנ"סםהסר•ח.

נםגהסופ:םז ~:נםירת J ·סחחיתבוכ:ז :הםסליםםקיםם•ם

ם:םה·דים naהנדזוגנון. ·סללסגנרנר ·הםםדבסיפםרונהרוtוזlת

·ם•ל • nר nלבלי•·תייןווי r:הלאנסתייו.םרלובקיף 1החןrז.
הילל:ה ·כל-~, nה· ·דלו ·דic n ·לידםםלךסוסJהרדם aל

דלונ r:ת aויז :זזלם-וםaזיסןיאנךלםההםלךרנרנוcדלרוזוברר

ת naהוסולזסaםלםכות•וננםיםו nלוווהר-.נני•דחל'ירם
;זזוי . r נכaczו•לשחתנוייr.ול.יהרוסיוכ).וני·<ביrוזנייה
בר:ו .נו.סכס •תסתם ·רזיוםןרבההכל.ו nלקם ·חווזזו nי11נ .••יוםן

ו tPJלחגזוכהדרבלפזז.ם~להסיל.ירהסוםהיססןכל
נ:םיCiגבד·~נדםיכלוםר 9להוזס•וין pהתבוני.מזסחנח

לך תרלJ'&' וMCונדו ··ס aנובגדןה n •סוסיווcתהלרוחם
גח pך-ךוו.ונלםיון.רוונסהזנרתנךס::ןלכרחסים. r~גכד
H םנ.תסוה ·גסל ·ירלכיםיבוסןcוi:a להוc .,.וב :היה דלmn ני

ירתילזהווt ·סנוזכyרסלד.י':יומ r~זזונסליבו:ו J•ודיה•ת•יי'ויי
ול ·קהלדיcנל'יעהי:והווהןםמזל aייזוום•םrוa"ופנבד
רנזmםתלויוזיוp ;a . an·1 (םנס•ף•סוכלס•ברגניר

1J11 'וםJנליתn-לףוו "סבדםוד.a1לבםדוידוסלרנד : 

aדוrל~יחנור:ז.ק~ס Jרלכזוכרלהזולסליכלו Kר.רר • aלוכגר
רדםl!םהלן ·aזודתוחה ·ב:וידסקיילןהגייוניל ·סו r .ם"ח"ה1ו

דרוסכKניונ ,"רהבaירטרוליםלפנ•וורהוםיוילחזווהכנ•סוה
ז•ור• nלהת'ד Jנ• aרםםח·זתיסנסורלבני'לן pטויווסה

 .)קיר .ב(

זוים pהcפהלםי:דלaההיזדtaח.ן n·mמו•נJםנ'יותתו l"lll ·לןז

 mנזיייהח .הנתו;זהפוגםדו aל.ווניןהוניהבחורוומMתים'י•
 mהזיס :~ a .)ד~ tt. (חיגסלו••זידזכםנ~חב a"nזכ
ah בחי•יחרנכבללזזnדוpו.a · תסכדנ11-"·וובי.ם.· n םךןום

 י'הR'"ןח · n 1לn•'tl' aההירmרדזובכ .)ו:~ p .a (ב•יייוwכז

החרוrm ·יידי. orr ·הוםם ·ךס.:ןuת a נaaמנרותוןהןהלוב

aםהל.,.." tלווב.חרנסתואתהיסדוlv· m םד·rובן.,הםזםו:

nםכב:חלכועחרלכ1י0רתררanותe.ס ll"נ nוcוnר maהסו
נוסו&יל ,.,,. .~•. prוזל • nה.ונזמריחסררaת•וזו nנ

רםכחה רna t1 :nרדינו nךwם.לםיכהדוו,•דםוםnיrו,

יל~לדח·יי-יסח.גpרל tר"ד .)ייסד.ב(•ובייוובוmזישכס
 • .ס·ז).ב( "חםו:וזג:םי·תברa nmזיל mונלסגלגלזמי

נחaר•יr:םיים·~דןaרום.ר8סכYם·נם Nlהםגררםכם'י

ימ:.'מוס ·-נד•• ~ ·נםגןןונדדותלדaם.םוa : 3סגלסחוםנר
~ ) t8 וד:•ז•וייח. ).יל:זo דמנםnr r חב ·.סלןרrKלסדוח

 DDק ·ם8גכ•נוחגn .)ינpז ••( •'ידדו 'רתtlיידי ~

aיח;J "IDםד ·םa: tובחר:ים:ו.הו:וזreרו םna. . כutילn . ב•· 
 .»),.. נ.(

לםס.!ו: . m.םםיחףיtס J .וזשבבםן 1Mlזונ-ורב.םגויב8ת
ה' ;םזוכזיילס), p .כ( ·~נaJ iדי mוזיmמפזתתפלי••לר

נJס ·:וירל•.ר,םסות .· N :.רaה•'י'ר mt 1זpaרחנתנזרןרילייד
 NCלנגוברדסופתח fל- .ה\לeנתבנג-םיבגתחדזריtלזו11םס

י pnpע pר~תי aםלד • Mp.ונז 1רלויזוי.רל 11תנפיaלnזדס
N .בוז .וגגJ רות. IN'!'J ' לרנלסתי.J ם•nחחת-וחנם~רככגג· 'OU 

 .)ד• p 'tll: (וpלבל--י pזיל ""'"'·יי"•רלrמהסpו " •.1ןר
u םaחיד .".,.,זתר:iOJ םהלים.rיםבוrc.eו ,וותnנ.~ .a חיודJ ם

nn CMח. nr 4ם ,נגןר'DM • םחכ"'""'°' n יםכסי8ר. ·רכ•תD'll 
זהחיםםידיo.רנ uםג ·תa'-ריתיויוו ·רםוrtםס

 l'וכ

 J)M•רות nלונגצוהידותכי Nוכלכם ·גננזןסוcגן .דיpם

ןםחת naגם . aוvzכז•ל~הכנתםלכייי-התםייירף.גנnסתכייילח•

 ,(f\11 ~'י" "הבדרלהםרcוסג•ם.בסל•כיוב l'נוכדס •היףסזוגיrת

 נסV1'יכייס•כשתנ n-ו •יו ~ pזשזי ·וגנונ:m ••מרתו nגnלח

הםoרו .>ן nב ~ Pי'וורתז-י• .•ןג\ J.תוpננז · תc~ר(נ.סrחד nוים
הםמרו .) a(תרוכ·ה'\ס-Jריתב.זtתקDר1י1•בססררוגנ.לות•תו.נnnםו

גתוiני'-·•וזירם~ ,..,;; • ,.,.סנ oנדפםכרןי~ב aרחפנ·העיו ,...
 ~ nnaלסם-תכ .ם·nו~רונוםלזlה. nהרeסףםכלחחנ nכו

לנוכושבד~ .ם• pל nהאתלהרסותוםזנין , pםרזזa nלכנין
ת aוה.בדלים.אתלרוותן·גבונה. oהלwה•יווה · DJנזיים.

 .ללםררה 1הםוסרסHוהונההוtפ·.סזי'נרת Dpתווr.ו m. Mו:uווכ nnה
נרכ•ס-הבלדים ז·•וה.ב:ז.סרני ·ל•כללנודןידהגסר•ות

 • pי 1ה1כ-•rבתסחודז. r1111nו.ביןקי .ID'ותtב no •הםסו {ב"
ל:ידנום'י.שיניויםכםהווור•סכ.ןחד nרהיוזי n ~ n u1v•.,.בסהכנתס·.כל

יmס.כל-ית:םוכנוסוור n;:וידגום•ווו.cכ' 1tדםימתרונ~ג ·הדנו .ןכ

ירי-ם 1רים .~קדם Jוני.ם י.J•זלנירתםתוח~נ.נזינחדוoס w.כסב
יס.הכנסת-כלה·.סלחוון aרההווtסוןהברםחכיןההנדל•ם

ד anבל Jנובלהתויין:בסגתמום. 1לם:רבלדו :חרת rהתםן aכ

 : c~תת·בשנת•דויל)~ ., nסn-ה(רדם'גנסבורר•חדםוםםעם
בה mגת·וה·ה•ר'ים. nות- nרעוכסרס·םהוכהם J •aגליזאופס

סתםב•יוזיל .,סםהםץרם.ריחורד ן••בנובלהת. pם Jוכת

אלאכ.זכוריסם•ין;ף 11.נלxוt .םיבבקיזוtיןסם •ת• na.ו·ול
 1להםרםול•ם, Jםהססרסיםבנוהלבייסווcלי·ו JDחת a•ויו

•נרגקזפיו•ם•ף. n.הפתם aהוייזול •ובסברת.ו Kנקר

ם nם n .-וסביהןוaחב~ג m'גם .ם nס ·•aלדסp. .,דרז

חניוtפוסחתחrלגnלי. •.פתס n .מהנ ·ני:גם ·רורים.

~lנ ,•זה•· . ,...דחaלבנו'ת .רr« .כתzהייי-י . ,..זדnו

ועדיור nוגטנבהל 1ירס.נב nסחדרפpDר , aרל .•.בדמתסםדדז

דב.רנלהםןותרךגהלחהשווססי.סל ..וותרנ·םהלוםילזנcלנד

.וובחו nנ .· npa.תנווםוונגז ·•ו =סנnוינס .גהלדהוrהו o.יי-ל
m רaייי.n · aםן·~רנההלכוסלד. ·םדדז"..םנתלםחJורוח.יaתכט
נינn'גבליaר'\רב r .~תרנסנכnת nו a"סכ w- .גזבaaו;סדו ·חי

ו,תסהםטה"םי"oNחrcיף ~ .)• acnזmדדלו n"J :תח a nידיtוחנ

יידaרב.םררזיו·;.רזיrדייליהJcםירסזו ·רםQ· "Wוזיר
 "החרתנגז ·סנות ,.,.הוו•'יזיiיריםהחMחaי,זיm•"וrדסח
םהםייwז~ !.נרווס•לaזתוזנcט ם:•wיp.הז~•סםיחסn:ילסס

דכדו'לכn •ויזוזרותרכל"ררבןםn"ליחי . " .,,ידmו . 1111
וחJיותינחלדיויתחו ;וזי"rתrגנ"לירג '~ DOUורtדסלפ ·והוחרב ב8'

ל•<ס
 pcw-סנ ~ווסבף 11ו!"ם ·וקרנכוב nנלרbנ mוs:ו•רבתה



זי)ה p <ןידד ,,.,,ב

" 
 a 11וב•:ס•

... ( 
רת. a .pרDלנתרלבחלזpרוםיכםתוברז pכוHס :חורזה
וז• ;ה a(ווכנותהנובלזולז crרזnתוyרס.יםלסוות :לובוול
נזלה. Jכ1יםוו~:.בת 'זlC rJ-ב ;~זייחחני-בהיה.חסידוי•

:דלJויליו. · aווםר-ר:חוו;נ .חוaןנ-הנוםד nח:ם-ד
 :רתסזסוחוו pרוחלr.והדו.רוpr:ת wסרברז p euנווו. aוול

 .ורדונ»כתב· nתoקסנ.םדכחםתזרית.."ב· .ה•ז:חיcר ס•.
ם-י spה;ןר;כלהי pוס•כסוףnוזוווים ." •• ,ל Jלה Jיל•

םyןזwוייזל•,וביל.ססות ' sיpכ "ס cpלם tרסז D 1pזiוכנ
o ול··רםa 1הווחדc תp וירריידל.רסלורתריrם•ורירר.•

•ותו·פיננםיהוי

 .ת~ • 1כ•יי;ס :הבבותגילננונ•להסוסים.וססונו ~י

כיווו. nהו•זחוווב.•וןו:. pגסרי .·כיים. .ז... 1וס oaב

ו•pזיםשח•ננפ"נלם. fבסגם aדלויהודי.ה oר pתרתה aכ
הpוtיזהnבווחpם נpnרneההנכהכ·הזבתבתוהלכסככ•תר

רלסחהלnסרלזםס·ר~ ·ברכבלהה. sוגתםונתזםהקבכלל
aכשו.יויה :תבווה pרלזסיב•בנסיתבווהם·ןו pnלה•יוזיל

~c ת·םהחסירםףcנ .•כסףםוn ב·וובnn ל·וונס;ודJיסזוה•תח· 

 aלוקת'בן Jהרכל • aלר nרוכדי•,בעל·הזנלהעם pזזחסכון
ה. nלכללריריל ., .הגיו•זבוחנות.ובuכוס:נוrרפסםרבן.

 יcםnaכ;נובל pר ·ה•ותה. pה:זר·,םןליוג.רתכדו Jםלוסרו aס
דבירם ·ץמפלהדרcוחוהונרתול pננל• Jונםזהובםי.

תתוסוור.ב•טר~נהח nננרמזוקרוובונבלה

כל·כןוזזר;םננרןןי~ברכבהל :חווובחודוס Dוווו
םקהיה . anר pדת.רנרנלסרrסוח.יסדהיה.וכוס :לבהבנר .חסיזי

קרתוזי-החיוז.ולובוtסרם:דריוו. cה- nלכ•וזרירידונרמל

 nדקםנ•נריןהונבבהל:סרrו•. r:לביתסוזיזופנותהגרב
םתזלדעגנוןסרוניזת•.רpת pםתם'.עינהין :כוtרoסיה. Jפדם

יסד p .-האתלהרסותם:זיןנתיכ'ו'ת.םכל pלהתוחום 'tlב

הקםן pהרeהנובלה.וזלם·ר pלרoווסרן)(םוc;~•מרםסל

ו.הבתולותהםילסות•בלסגרי-ם.כלים iכםל•ס·סה·כנםהזה

וסבילכעלותרזvהנהר pהתחיזוני n•בחולתוזיסנה
 . nתנ•יבוםדיזיתרלרנורaהן .עגנוןהסםים

סז

 Mlltהיוt.הנכסת-הלכ•דברי.ת 1tלם::םוtנירווה

ווr.וחרנ:ז.והוכ pבתנר mבםוoסנינררבירחו.חרת·םסרבההייווות

רזnדיר s:יבלבהודגנךרותנר. aווכסהיח'דיחהיסדיהוaoסהי•

הםבחנ;ןמ ":זתונםוt•תותלבימסתגה"ךםב.רבהיכולת
החדשהספרuתוום·יםוילננלהרונrרוש.הםוDםיםוםכ.

םי m .,,..,נכם כR'tףסלרם"יוסולרנםז.לזרי.ו·תוסוכ·ם
~ים oDהדחaןום~,ידוהי aרההופ»יסםוד.חזורבםםרpורכ• ·ו·ו~

רםחנ.םיד'1ניlכךוננס mהלןרססנסרcרנתו.ריבתוידים-ההי

הםםו ל-;הוזיוהרוסרבי.םויםים nגםיםרהmננעייםםהפסלים
בהדרהםזכההיו.הכנסתיכלה•חסיירת•עםםית·"ית. Kהי

 .והסביבהר anירר.-ףבסלזר.ווהרתינ pr .ל •rוחלוcלדורiת
םרנהף./נו~:הרהרםר.רם· trהתיםzבהסיר·ם.לרחס·ידםדרתיסלח

 .11ת oyiוז. pבתnסaםrי"ר o.ויסוונrיגריעות nחירתaייווסירו"

רב 'nלרחדוה aלכסרורהםסרתיי.םוייח 111ודרחי•הב
רה aו nהה" 'ה aודת.דpזרות.- nתרררנסלהתויהתכ"mיה

 ·ת~רבtזויזיrנpוה Jהבכנהוtךוריחום.בדיחלו ,נרn~ל Mב
הלב.•תרפ;ס i'דת • rנז ~ו• pנזגנוןסלרוLoס:

 ·יב-וו.•הייtיםכחרדלםrם.םייvנם 11\רלסו&ז.ונגן Jייודיכ
 li.דfהזהויttוב •לס• pן p-ו a aהרוגנרןשעז·ובו-םי~בסםrcנ.

 m ·ניfו t'hנה ·גדהלו .fרiוmו'סוםןנייוהרבהנסתזהלי.:נ.ה
- rJ-לח 1ttaם'למז • .itCר .ibדילJכוזםבחדוNני rm aלובכ

 ·הלr:יpססרגרנמההלבי«ותו; pבהזחת-nכםכת"ב'fי

םםרווזההיר- · pרדיו•יזהול • arי~םרנ•םרזזהיי
בודלת.י"rבהכולעגןונ•ללדסרגג•נתי

יז

ןחיך;.רסירתכחםיל.יכנדםהת:·הסעפה'ןJותי iהווזהל
בוtיתסוrרpהס·ררזליס.:ייות•ר-.ת·רת•.פיר.ויתרייפררlת

וולררsוס ·םרהםיס· trהםהכי . nו nריםרכרת1ו" aםליהו-הווחר:ונ.

•יןורה•הםיזיp•םחתםרוהספבןםוםז •pרt>תחלת•ו
וחברית.בירתוםתווו>תםסרבסהבחור•להחרזnנ .פידר nרי

 ·תחונתהויירייי"ל.'ווrלכתרוזתרחבם•וp wורר ·ורכףת
D יo-כלnזלהוכובלהלזםזויייcהכגח.:r •זלרזולהnהבור

הו=י-כותבoסייל.וזלחלתותנהזגןרנ Jכוrל1םוtל.םבסר'וו

רולו.כת·גדולה n~חם mה tהחרתחתםרו Jדהכלההחתן•הקדור

כבוודקרו.וסתרס•כלור oנסם acנסר1כ. aלרפהנסוcםה

שסוכרבחורו nר Kסלניוורו•ר Mבססבזהכ•רווtiנר Jםlו

וכ•סקסונ•ת. aוסגיוtהיסכ•ן .) aז· p :ב(סרבז·ז·סלפהיי-•ל
כ•ז·רלה~ויןבדינוסיתלקוו-היהסרםנ

עזם:יםי ,םריתרתהי•-הרותירתי nס.וסיוככר.חכתכי

ותיות. 11הכםניןילדיםכ•כrוילהר • pהזדווtוותולהםרcר
רכל 1Cלפרtנית acםהחרת aבוזזתהסתחילבסם Kו pנידלרכל

ac בזחזzיסססובתנ•ךלcרתהסתגtלוK םת•יםהמסכתרגםות
 ) 1חס•· pלםד'הת p .בר•' )Iלסדנוהם·• :(כגוןר~cתותה 111ל

אילגירב)לםד•יבוהם :כuכןוסלררת 11tלםתוcתםםםה nרםג
ן aכיסלדםי.סיה-ל Kלוcוןיr.r'יוכולםרלעופיסם 1t'ר~

יוסי·בסירבור•ייסוסםרפתל•רז--•ר•לסוונה•הבה
 :מבניוחד aלכלכותב aרהור:מ acוללותהחל•סהוריק :לם"לוו
הבוסיםהיכםהבי•. acלביתנכססתי"לבני.םחסל•הריב,.לבני

ב.הכנסת•רור.וריבות Kבהס•ךה pלזהלסרותך a • 1ב• aלביתי•

 :ובזהוחרז . nרר naדיגוסויתכפהזים·רתררתכסםפיוחו.כלה•
ורעלםלםד.ר~רלילם•ל:הנהבסדר.••נםו-פויtנסוימכהפ

.תילסב•ןהכלר nוכח .העתים·קורותלוכד-הקת ." yגזדכם

 )' 1C(ב ••• r"11נלרס·זנוזלרם iJבדוהות•ם•זר~קוורתגעיtוכ~"

דיחרין)נח·בלנזורת•הפלהוהםי )'הב( 'רלג·יהז m.זרלםדוחרז

זוזחםיד•תבסכ·בהרםדוניתידפ

ולליהנווcהלrני .חםג:רןלנזיוגזתי nרכון
יקול·יזיגנוירר. nבסם atול :תרpתפרבזתסלדבררםו oה

נ•םהודתדרוםסה oלבכוירו.הססוtסלוכ rrרם•םס

התלהובת.דבריופיתםוםווםהו. tבסק•ז) cו.(גזות 1י r:בaםר

הםחברסליחסרזהוaםםיילייוזהכ•ןם aלנוכ:יוביווו זJ:'ר

גנןר Jםוזיר•rננםיכ ·י'וו acנרגנרל·בליהתוה :לגברויר
קססבלייוווpכוגזולה.רנההזתהר 1tהםתוהזרלם .,,

·כלת• r ,כ"הכנםהחסירי ·היזלםסלה,,..וליזוהיה. yדיררב.זםה
 aהוהויסכו. O'O'"ה-הודידם:מלירידל.ר·םיד.תרויבודלח trת

סן p':יו ,סםרבכ nםםירריל •eרזדלם.רבוaרת .גלוח· יn'סםל

 nרלוס.יכרוילוזיכ • Jנם p•ודלנר. naנוזיםם 11נרהTיב·
זר"שוםה _.,. aכררונrזוםספי *'

 .," .לםלזירסכזי. .בוtס-כ.rזתוזו::סר ,,,"ר-סזיה1כ
הוסכם•לר nוג nf'iר rע ,.,.,"ונםD'נכ,...חרי-םוסוcים

לזהחנרבת .יpם) '. 11 (רפתו•חריסנה-לכ ·סל:וb-יייייר
D P'םנייב ·יaו'a :tרו&ן.וירנהיוoכוp ר•לנ11דיp ןפוו

 , n•Jדםיכ ,"דזבתכרבת •נגלות· m -mר~ר-i8יור'?-rייק"ה•
וסבהיוזל •ב•יתיר, וu•וןיב•לףן jיבזהb Mד flt"llוlנו
 1נלסיםבהרםוהיווהזיס .יכןןלי •ווו• ~ i"וrרtכורכ nה

ח.ייייי'יההיח.יליודויכר•תר ~ת' ·יי-י·



ונוtזנ•ם 12

ו. nוםל natוסםי pםכיויזלרבייודילרבירזונ Jונשיםשהיה
לרב••רידלרב•הדזסל•יוזילוני•ותרולאפי
תן m·ר"ם pסיוזיל.רב•הר••תהיויזלרבישהיהל··ירז

נשנהיוזילר'ןrנ•סלםרסיבותו Kו .)קי•ג.יגc( 'וכרחס•ן

רב•םר a •וו.נחבחרגזרישקםנהםת•וה .ק·ם)(ב.יבספו

ד natנתנז~ז·יויזלרביוcולהסירבעלי.אכר :נומו•רריל•.

רםד r:•חדרדaםלה iJבsילבגידר•חדחסידנגידלנוסה•ה
aמרמסרJ ס•יו~ועדתיהםJ חגרתןואחדבדרןלהםר•," 
שלאבורר.םכ•ן•רז• ·>·· p(ב.ים•ובחורזבקולומשרוואזנו
םרסםר:ה.זמירובסוףיוזיל.לרביוס cח rהםאדם.ווזתווסר

בבגדיזנתלב~יל~ acירידלרביהיה aוסלזילי'שוניוח.לא
גו:דם .ר maוילח). p(ב.ייויר~·וביזסלזוכרסייםיוזילובי.

 .חבור K•ל .סר aלהוי

יח

סלעפרנהםמחיתיםהקם:יםהחסרונותזא ·:רו aכ
הפורזהסלובםזגרת•החת K Kהי .,הכנסת-כלה•החשובההיביר:ר

וגברן.סלהגורללכסורנוונונ.ןקתעדותהיאהחדזz~ה.העברית
הוכהוכהנה.כהנהלתת ,,,.יכול.הכנסתיכלה••תשנתןופי
םםנר.לדורסישוהרכה·הכנסת-כלה•אחרימסגותוולק ש-•

תו~·ג.ת~יו• .נוקרק

למת~ת~ז:זהלמיהקפו~ה;ך~ד
בעשהמעובר.וות~וובצה,1בנ·םעז ,::ל-ץוcוב·א•שנובצוcאול

רוc.•שסהיהזית:לר::כה,וטזכרשץ, .ב1ר-.רונ,ג~ת c •נ:-::~.םוו·ר tשרס.

א:ורקומזוקףא\חר

 !רוזהתפחסו'וc.וט

ו Mהנובפרלשםזובריםהרובתםולזסהכבודהכלוכחלוסס

 • :oח m-.וס:ם-r.nוסררר.ילובעט.וcסרכסזו.::כלו icלכן:רו .:םלזסוב
ומ.ות.תובוtונ·ע::ש·ויצוקיםוtסםתרשותח·רק. r·וב :1rוסכל rרויול

הכסוMתזימל•םכס~רתהזובז.שכרבעעתה,רת :w תק..::ל-ל:םקל

ם.לוכללוcחו::מח"זוc·נ

רצ.מואזווtצל _כלס.תוכירמרכתם: Mכלםיוםהזל nשומת

תחלצר•ובוcרח okהרגcמהעלת•רוחזהרה'" o'ה&ברוE ".נשבגולילרוכ•
נולםמציוזחרסודוcוכמפרםוןרובלcס· " •ובכים,הנרול•

•Mנעות.כו •העו'וסלכלושרלrוzרכ•סעללפעולה•הלו•כוג.דולהי.••. 
כקרוהסובפור"\עווכףזס•רצחוה.:צלאל• • ..תך~והורלכל י"' lC סl':ךרז

וכוחם,לה Mרכלה c~כ-.•נו•מ•יברר:כצח••וםוcר)זי,י.·ודלגכהעם ::ל:
 ~· Jש Mלןת.י.:צלוtלסלתו jלזיע ~ערווה.:~ה::עלי .cגת:rו
לmעיד'vדסרלובלכםהווcס•מיcי .תc::זס Mללaי\עtתןס:ןח Nlר

 ...--~כ"ה(יירבילו
 'רכול·םעהכלברבקחסהבוםכרר..עהםוףהז,צב.לאל·עםיתרחו

 .חןcרלש:ללמאוסרערשהכורב•סח·ל .nלרתוכירלכסונח

 . ·,לנסוס:ברא:ה i-צ:דעכעיונתברגונכם•rנה .הח 1J'רח:דעו:כמהר
.קשיםרצ:יח-יים:זסאוועב-לק~:ד:בבכש.םרזרכרtבוכ. .~cולכצ..,ררצר•ל

ח"סמרורים,ח"םעז:: ".רןסחנברסבלזסלחיי:יםרוב.nונ.חורה•ו

לועהםקיcיכ,ת jאתללאעזרה,.לע!ל הJ!'נ \lרסנהמס mעשרסשוער•

כוביםמוMחצlכתמ•כחבCכובוממר '•·•בוסב·לר•סוריםמוחח'ה
Kרת-- •השניםכלבמךוt ··.ומ~קהענו"ססלססחרת •.. ·.מתלונ~•

הההחננ:וסוצרעהת,תתרלתסעזס:פוtחrי:כנסנ•ןנה !CIמ:ילע~.זהכל

תר.ווסה • nהעונתלכלעא •ההבוח •שרהמrנורשת.·יוכת nהו:

חלוץלבב•ולא ,םר'רמסהן Cנ'מוtכה'המתולת M'ךר 1J'תל

שבמשךארםלבג•רמ•רחרחיחיהד .מ:ח·וב •.•כלבר ת·ד;;::ר.רוc.מטח

עליועומו , ו•· nסללורנ.רעכ•ז:ליוcרח iבעל'מיוסר;ח•הח"ר '~':ל
שלוה 'כסובלתמירלנכזסמהשורמוח ."ןררrדווהרתרןוזסוח.תח,מן

קשרתם.חקאהזה ·ובסמ-לד;ובס·חח '.עס,כ•ן ·תבחםתךכ- ••מ'סרחו"

M מכםן~ה .הוסכ•ם•כלכןוחבוסנרקה•ענו"סוסל.זיזסרסרתת

 ..בפיx:יי: .ח,.רזסשררדולכוכץ'ה·~לת'הח:יזס::יםו

תבוע,חנוס:!כלכשם·רעבניד~וח ..ח'תבח:ם pוותס cדס.הוכה

בךכזסיכהונריחם.ר'נוריבריכ c~ ·הזכמה ,••בע•נמתאבקת

 !לבן-וc'וה Lמcסוrהרחיrחט.רעתבעלםדה nוההבגtהמם:רב•רונ•ה

ק:ת·יוכה,חכס, c~ ·נםה nמר::ת•תהרר.• ,•נובערMת.::קהכאתמ Mרל'עז

לעולםוברקוןות.רדובכחסתל'ל'\ Kלתס K:כןcלעכ•ותר~בספינהחליות

א:וס•על••ךווו.לוחוס.בלמןש Kולכזסועוסוח" ::לעזורכי .•ל

צנרךכךלובזסומורתת,·רכיערהארת•םכ•םוב•זכ"ו Mאוסרהכלל•

cחח·חחזאודו~חזיםחרווc1ו.a1 .רr--כ:שררזה- ·~סc זסללו:חורת:ל-.ת
•רנזר·נהשלהעףוררוm • tהק~במו&לתכעהר-רבק•ו1ות ,ה:וכעלדיס.

סלמ•ם Mהלוctת ל:: ICאהרnם.לזסה"כטחםובrrדעלקחצ:הלוהמד"

•זירת.רMלבםכr.בח.סרבלוcתוכ•ח cח M cוב\רקעצ•ו
ד • ..:. ~-- ....

M ,ר ::ור::ה ~ .לתמים .חו:•דמקלחיםיחהים,תםat. זוחז

ד.rו.םרכ•וcםת ·•רתוכי-rס .•ולו.לךלחוקל 'לםכלק ג:.ל-חורחבב

היה~,,ךוהיסנ.בךרrבזובזיגtחם.ירלםח itלבה"הם .mו 1ורחהא

וסווcיזבשעהעכשיו,ועלזר.לסערוחבהוסלוnזםלפעמיםואליבדופה

 • nר. atת ~ז;פסובה-~םת.ם .עתהכבס,ךררצלוו-סמץאףרלם.

tמיסכליםתוc Mכ:וrחrור.ועבזיםל1נetתררון~ק ~::מוצקןת,לכובסרדcו

המ~םוול,זזדיויה·כמרעסןררונ:יל ~לרירןב.ץרםסכ nרב"נוצרכםכ.וונ.ח
נוcחד.רוtוזובמממ.חון.בי!גםדבלו,'ילxובcוה ::nל!ג·בםחרכם M'ר

 ,.,, M:M . -".:.tותתiבכווtלסי=יםוcרנוccת'ננמה lCי ::&lמתlבlנני

 • 1:לרחיאס'סזוt .כלורוח.פהז,נם:רורוב.:תםנוענרסאהזהזידדוLררסחה

 ·ה•ה.וחל i' ו0:ו11r rנכסוזע·מןcץ.לכ,וcסירוracaגז.ניההךכ ~ .

לי:וכ:דכ,ס:ונ :rי;ץזסר.z:-נפ.זMתרסמ.זם•םסד:םוtור'כהnםווםמכ

ac ש.ם:חב" 
 . , ,לת::וsק•כ,בל Cונ'יצ·ווטמ•סלק·סרסבותעטת,תררנ:תמר nלוסר•רמו
נ • : :"' r" 1' '.כגtלוסתענוכ.היוtבויר:רסוcרובוcהללרביםתוMר~ \lווכ~נתעמעצל

 vr 1ilitי6וףוtרס.רכובוJבווvtווב.סלחםוסר ltו•ס•תכם, 1נ:ילז Mזסוכיzו•מסו6
 .ה ri ." __ :.-ס.~.~~: ··~לוcהלי-:ימ,י •.הסםר\ספחע-ליריסטוזוcזיהוז:וcתם nוסה"-אמ
 ..-,·-; ,- :; ::~·."סררה ,ו•ס .ם:nוrס.כ:רתMמפתceלולוtנבת•כתדל cnר::.סח .ל;כ•וvב

לוכ~'ובייוtר.וק.lנם"רתףככ ·~ר .יד:ב."וררוקג.• 5ולol.רבחויMלסע oףוa ·רס'!mוניים, 1כוסמ"סוכ"ס:ייtוב cובזיכ·כ·שלכהורא

.:יי~~חפו. ~.רr;וווויח:וףנס.י~:יwי:."ורו.דלק.?קרק.ייוי .\8חקרשחסרןwנ .•דרcתרבת•ול~וcהרדךלםב ':וו:•זסרחrנךותוכ • \ביקדו
םיליןו v-c:.ם ..fנב .רבכ.במוה.ביה P• oיי'ס · •וועהמרוק."ם •צבוחל·ול.י-מי'זווt t .ב.vר.לןvרם.לקתנוtוור Mסוtמ

1 
~ r ~ על~ם

,ת .vול.~ .ה 11ל t ..;~~-חנ9ק 9 ~.יוח~~ה ·מ~ "כמשמוע. _ ~wובסוllבוiכתנ-,םקlנ'ס (!Jl!'לתvדררו "··מ·וכבררבי·ר"חצנ•
 . c ~ ב1' ·~,!~-וכת .r.ח~ "~ 9רףוכו~~.,,,~~ךrווrיוס. ח~-Cל'י l'יcl'Iרוכוב,רררוג:י•וב ;לתקונ rcה:מנום r ·כ•רננ.,רח·

 כ&'כ!.~ N.וגר~חי, #~רי~·~ל r ·-.81'ק, nו-ל..םכורס ~ו:uולT'(וtל n ~לעוס·ופנ·~ובח~נוהתה :K!'ו- c.ב·יל·ר:תכוב.•ל
 :M;.ל-~.:. eיnr ~llf ~ ~יי»~ ~ ·•לייוcו • !lריPזי ~' ~זיסוחב ,יחפה,ובבrלתכ·בנרM1רמ·ם


