
המ.ךידודניכרד־לעךתואתורוקה־לכ־תאונלרפסו

בקעהמ,הלדבאהמ,הבתמהמו,רחש־לכךשפנבהרוה

ךשפנותחארהז־תנקתךלהתיההיהה–.העיקש־לכםעהתוא

הלבט,רחשה־ןמגראירורהזבהתואהפטעתוהגנה־תאמצ

שאבתטהולההעיקשהםדב,םינוגה־לולצ,ולטיפיזרזבהתוא

תחת,םיבלבלמביבא־ינצנםעהתואהחפט,םימודק־םולח

הרג,הכהמימתךתוקתהתיההיההץףסכ־תולחכרהסינרק

זלעתנינעובאכינפ־לעהרבעהחטובוהטקושיכ,הכהזעו

חרפתארקל,םירוחשהפוס־תולילםיחלופםיקרבתארקל

םיצוקןיבהממש־ךרדינפ־לעביבאהחכשרשא,ירירע



תלדחוהפיע,םימעפלךתואהכשמרשאשיוא.זעלס־יחיחצו

שרחךל־שחלתנ,ךילגרופגנןהב,תודחהץצחה־ינבאלא,ןוא

ךמדבוז־דעשואי־תטרשבולעהךבלבןהבטרשתיכ,ךנזא־לע

אלםאה,םירה־יקיקנותורעמךכרדבךשגפבו.תתורה

ינפמםשאבחהלוםהבאובלםימעפלךתנקתךתואהתתפ

םימיינפ־לעתרבעיכוחצנלוקמעקמעאבחהל,שמשה־רוא יכוחצנלו

ךתנקתךלהתארנאל םאה,םהילג־תארעסףודהב,םיפעוז

־לככ,התאךומכהפרוהכר,הכהיובש־היוזב,הכהנטק

־לעבצייתהבו.תגרועהךשפנהקנפוהעשעש,הלדגש־המ

רחש־לכלגעולהוקחושההז,תומה,רידאהביואהךכרד

לעמזאםמורתהלהלודגהךתנקתהלכילכה,הוקת־לכלו

רתאףרוטהינרפצןיבמלאגל,ויללצוךברעללעמ,ךלרוגל

וקוחשדהדעברדגלוףרעולתונפל,תרפרפמהךשפנ

ףקשנםימודק־ץוצינ,אלפ־ץוצינהזיא!דדונ,הה.זארונה

רורדהזיא,ךטבמונלזמוריחצנוקמעזרהזיא,ךיניעמונל

הגאד־םעדחי,לתפתמ,לובג־לכורדג־לכרבועוץרפתמ,ארפ

םיכרדה־תאבהואךנה.ךחצמיטמקןיב,תוירחאה־תבר

־תוקתוםהבדדונךנה,ףוסה־ןיאיבחרמ־לאםיכלוההםיכראה

ףונ־ףוחתנקת,ךשפנבתננקמ,ךבלבתנכושהרידארתס

,םישחול־המ,םיקחרמךלםירפסמ־המ,ונלהדיגה-ןורחא

...זדלםהםירתופיהמ
ךניאעודמונילעמרבועךנהעודמודדונ,דדונ

םיבהואונחנא־םגאלה,העמש!הרומךניא,הנועךניא,דמוע
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.חצנה־לאהכשומוהדופותמסוקה,הדדובה,הכראהךרדה־תא

םיבהואועגרמ־ילוכשםידדונךומכ,ונאךיחאונחנאםגאלה

,ותודלישרע־תא,ותדלומתאשיאבהאכךרדה־תאונחנא

־תולילםעהיריש־תאהרשאיהונלםגאלה.ויבא־תיב־תא

רתאהרפסונלםגאלה.םיחצנ־תומולחוםיעוגעגיריש,רהס

רשא,םדק־ימימהימכחוהירובגתודגא,הלשאלפה־תודגא

־תא.םתמא־תאוםהיהלא־תאהבושקב,הבועתםהימי"למ

ךכוסגגלםהלויההיצעיפנע,םתושארמלומשהינבא

־תאתופוקשהויפנכבררצ,םשפנ־לארדחלחמההקחרמו

םעהגנואתהונינזאבםגאלה.הנורחאהםתנקת־םתחנא

יכ,התע.הראשנהבוזעוהירירעיכ,םימוגעברע־ימודמד

־יעוגעגתאהחכשםדאה־ינבשטנוםימודקחרא־ירבועולדח

ופאשיאלוילא,דועוניביאלקוחרה־תאיכ,הלשחצנה

םיבוזעוםידדוב,ונחנאו.םחור־יניעמומלענתודגאהיפוחו

,הינעימיבהבונדגבאלוונתנומא־תאהלונרמש,הומכ

דקוחרהלאונגרע,ףוסה־ןיאלאונהמכ,קחרמה־תאונבהא

.ונשקב,וניעתונימי־לכוקוחרק

־תאאצמלץפחנוונכרדבונדמעןיע־ףרהכקר,דדונ

דחפו,ונשפנ־לאבנגתהרזורוחשקפשו,חצנה־ידודנןורתפ

ררופתה-והההה-חצנהו,ונבלבטטרוהתוהכשחתומוהמ

ונשפנהכעדוונחורהתהכזאמ.םיעגרל,םימיל,םינשל

ןיאבו,דועונפריאל,לודגהספאהקשח,םיאורידאץפקו

תוביתנבונחנאםיעותונגלבהווקתןיאבווניניעדגנלהרטמ

...םייחה



םידודנ

ICT=בבסב

יעגרבדמעמקיזחתהמ־לעוךיא,ונלדגה,דדונ

דלילתעו.הכודכדושפנהתעיקשיעגרב,הלודגההגותה

עקושךיהלאוםיבכךיבכוכתע,ךבלבלכה־תאסכיהכשח

,הה–דועובןימאתאל,דועוהריכתאלהתאולדודרויו

הבקע,םיהלא־תלוכששפנ,דדונה,ךשפנ־תאזאריתסתהפיא

.תלליימו

,וכרדלץאיכתאזןיא.תכללקיחרהרבכדדונהלבא

הכרדרשא,שמשהינפ־תאםדקוייחבהנושארהםעפבולאכ

.דקויהחרזמהתוצק־לע

־ימשםעהלילהרבגדוע,ונחנאונבשיםוקמב,םש

:בוא־לוקכולוקורמאונתא אמדחאו.ויבכוכ־ירהזוויללצ

ולםגלפיןפ,תונעל,עמשל,דמעלהיהאריאוה–

.ונלרוגבלבח

:ףיסוהועגרקתש

.והומכונומכ.והומכונומכאלהיכ–

אלה.תמאכםירקוםיארונהלאהםירבדהונלויהיו

הברהווקתוםולחשייכ,רשאשייכ,ןימאהלונצפחונחנא

אל .רזהדדונהשפנב–ונאונשפנבםאו,שי

ב

ןדסהלע

רישרשחפנה.תטהולתלחגכםדאוולכךכרלזרבה

,הצימאהועורזבואלחכהורניסהצקבבגנםעפב־םעפכוהגונ

vןוןהפוקתה

+
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וינפלעוחצממולושלגש,העזה־תופטתא,לוורשה־תלשפמ

־תאללכשוהנש,ךרהלזרבהינפ־לעושיטפבםלה,םידקויה

.ובלבהגהרשאהרוצה

־הזדלונרשא,בהז־רוא־וקםאתפרדחןולחהדעב

,קבאה־תורפעתובברןיבקחשוטטר,םלועה־ללחבהתע

הזהפורעתהרשא,םיללצלרשב,רדחה־ריואבתופפועמה

דילעחנצ,ביבאה־שמשאובתא,םישדחוםימי
ו

היוטנה

אשנחפנה.הפצרה־לערשיערתשיוןדסבלקתנ,חפנהלש

.ןולחהדעבהקיהבמהתלכתבוטנמ־תאץעניוויניע־תא

םיערקלןרזפ,תרפועה־יבעןיגבשמשהךרדולסלפםימורמב

שמשלודוינםהיתורמצ־תאםיצעהופקז.םימשהינפ־תאלגיו
םביבא־ינוגבםיחרפהוקחש,םהיציצ־ירוטפעונענבודסחלע

חצהריואה.הדודתארקלהלככהחמשהננערההמדאהו

,הקוחרהםתלכת־תדגאימלוחםירוהטהםימשה,םשבמהו

בל־לאורדח,םירבעמאשנה,רהנה־ילגלשלהוצהרישה

םאתפטהלםהיקמעמבםשםגיכ,ולהמדנוושפנ־לאוחפנה

הוקת,הקזחוהננערהוקתחור,חצחורבשנלודגרוא

המדרנהשפנה־לעהשיטפבםולהתרשא,זעניפיתלילכ

תובהלתהוהברהקושתוםיפנכהלןתתוקוחרזרהלשחלתו

ולהרצולאכ,חפנהלשבחרהוהזחטלבתה.השודק

ושחלויתפשוויניע.הצוחהץרפתהלוהערקלץפחינתנתכה

הרכהתרההלפת,הבשחמןיא,םילמןיא,הממד־תלפת

רורדה־תאויפיה־תאוהזע־יקחרמ־תאשפנהתרכה,הקמע

.הלביבסמרשא



דימחנצשיטפה.ררקתהלזרבה.םידחאםיעגרורבע

־תאחקל,ןולחהמויניע־תאהנפהשיאה.ץראללפיוחפנה

יכ,עדיאוה.םילכהםוקמלאוהחינהלץפחורקהלזרבה

רשאמאל–עדי,הנוכנההרוצה־תאולתתלודיבהתלע

ומצעבהלודגהותנומאמםאיכ,ןמא־ןיעבוהנחב,ובלכתסה

ינבש,הזבותנומאמ,םלועמולהשחכאלרשא,וידוחכב

,רזוםותס,ימינפחכהזיאלבא.לזמולםיארוקםדא

־תאףיעהאוה.הנחיניםרטבותכאלמבטיבהלםעפהוחירכה

,הברסחרבדהזיאיכ,ולהארנולאכםאתפוהבוניע

לש,חור־תרמלשהשגרה.ינכתוירקע,לודגרבדהזיא

,ובלבהררועתה,ורשאךרדבולדמערשא,םאתפ־לושכמ

אלודימהאצייכ w nr ,הברהניחבירחא,הנורחאלוחכוהב

הדבעמיתלבתינבתםאיכ,ובלבהגהרשא,איהההרוצה

דיהעקררשא,קירםלגהזיאםאיכ,הראתמו
ו

ילבהתשעו

לזרבה־תאחקלרעוסושגרנ.תכתמבהלחתהבשחמ־לכ

לזרבה־תאתטהולשאהכיתהבוש.ןדסה־לעבושוהחינינ

יכספא,וילעהיתומלהמ־תאהצימאדיהדירוהבוש,אפקנה
ה האנהיתחתו,םינפלמשהחטבההזוהנומאההזהרסחרבכ

הפוסלשתוכפתשה,םיורגםיבצעלשהרתיתוררועתה

אשנאלו–ותולככיהיו.תמלוההדיה־לאדשח־יקרבותימינפ

רשא,הכזהתלכתה־לאטיבהלאריכ,ןולחה־לאויניע־תאדוע

רהמינ,לזרבהררקתהלאהכחחור־רצקבםשמולהזמר

בנגתהרימטדחפו,תנחובןיעובןתייוןדסהלעמוהחקיו
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אלבוש;ןהידיגיכבסוחפנתינוידיהנדערתו,ושפנלא

,ףרע־השקו.המ־רבדהפרסחבוש,ודיבהכאלמההתלע

לזרבהתאףרצ,אוהושפנמושפנבאכםקנלץפחולאכ

קראלהבםש,ותולככוהרוצרצייוםלה,תישילשהםעפב

יקמעממעבונהטבמ,רתויבקונורדוחטבמםאיכ,וניעתא

הנושארב.וקפשוורשא,ותנומא,ותינהיקמעממ,הדרחהושפנ

ולהארנ
,

-םיטעמםיעגררבעכלבא,זאמםעפהבוטיכ

אלרשאטעמהיכ,חכוינ–הנממוניעתאריסהאלאוהו

אלותינבתאליכ,םיתעבשערהדועיכ,תושעלביטיה

הכחאלווחכתאהנורחאהםעפבהסנזאו.לזרבלראת

וזחאולכטהולוםדאודועבםאיכ,לזרבהררקתהלאדוע

רבעטטרוומדתאאיפקהארונרק.ןולחהלאשגינתבצב

לאובלבהררועתהףוס־ילגםקנ־תאנשוזיא.וירצי־לכ־תא

לזרבהינפ־לעןפילצהבשמשה־ינרקו-ודיברשאלזרבה

לאלזרבהתאקרזאוה.ויניעתאםיטחמכורקדללקה

.וילעןדסהושיטפה,לזרבהוקחשרשא,ירזכאקוחשלוקכ

ושפנהתרהרשא,הרוצהתאחכשאוה:התעעדיאוה

הרוצההתיהתאז:עדיהזתאםגלבא.ביבאהאובםע

דועהתלעאלרשא,רתויבהבגשנהתוזחה,רתויבהללכשמה

ולהמדנ.חפנםושלשותבשחמב
,

ונורכזמהחרפאיהיכ

,וטבמתאדצתוהנההרדחרשא,הנושארהבהזה־ןרקלא

לעהאשנהנהלוקרישבהנתנרשאאיהאיהיכ,ולהמדנ



,בשיאוה.וילעדבכושארושתוחכ.םילחכהביבאה־ילג

תאהקזחבץחל,םיצוכמהויפורגאינשןיבושארתאםש

ץפחנונורכזבטטחושפח,ושפנתוחוכלכתאץמאיוויתוקר

התעןתונהיהוייחלכתא,הה.חכששהרוצהתארכזל

.הדעב

.הוקתוהמחנאללורבעםימיו

שפתאוה.התואאצמיכ,רכזיכ,ולהמדנםעפ־אל

יהיו–ונורגרחניכדעתשחולהשאבחפיושיטפהתא

עצמאבלבא-תבהלשבושפנתאהלבירקהלץפחולאכ

דחפמוחצמלעואפקהעזה־תופט.ודימשיטפהלפנותדובע

.שואינ

האבאיהיכ,החונמ־יאתולילבותנשמםקרשאשיו

תומלהמוהלילה־תכשחתאהחלפהמדאשא.םולחבוילא

רהסיללצתחתהתוחאתאהשאתופדורותודדוב,תודבכ

,םימורמלוגילפה,לכהלעהכוסנההממדבועקב,ביבא

.החונמועבתולאכ,המ־רבדושקבולאכ,םיקחרמל

רצילחכרצעאלאוה.ודימושיטפתאקרזבושו

איה.םיעוגעגה־תגופסושפנהתגהרשא,הלודגהותבשחמתא

אלולאכ,תומלהמהדהםעדחישיטפלתחתמהלהחרפ

.השקהלזרבהלאםלועלהקותרוהקבדנתויהלהצפח

הגונהדוד,הבוהאכו,הקזחבובהזחאאיהו–םימעפל

עשעתשהלוברצפתו,דועהנבזעיאליכ,ותואהשקב,הבוזענ

.ותואקר,ותואהרחבאיהאלהיכ,דימתהתואםחרל,המע
-
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,uיתא־ןיאקשחמוףוס־ןיאתבהאמםירזגלזאערקנובלו

וראתב,םיכורדהוירירשחכ־לכבושיטפבםלה,םלהאוהו

,ותכאלמתאהלכרשאכלבא;תומלוחהויניעדגנלהתוא

,תרחאהרוצ,ןקתמוניאשרבדאצייכ,םעפדועחכונ

.ולשוזאל–הדלונ,הרז

התולעהללכיאלשומכ,לילכהתואחכשללכיאלאוהו

ר שא,דחא האוהיכ,ןימאמהיהובל־לכב.ונורכזבהלכ

לכו,תאזההאלפנהוהללכשמההרוצהתארצילודיבהתיה

תואמלזרבהתאעקרוףרצ,ךיתה.הילאעגעגתהוייחימי

.ושפנלכתאובםשיינושיטפבםלה,םימעפיפלא,םימעפ

איה–ודיבהתלעאלהמואמ–אושלךא,ברהונואלכתא
.האבאל

.ןדסהלעםשושפנתאיכ,עדויאלאוהוללמא

ג

תירחש
.םימרענםיקמע,םילחכ,םיריהבםימשה

ש

,םמודהוקירהךרדהלעדמועינאו.ץיקה־ףוסםערחש

תוניגנמה-גחנהתשמ־לילירחאומכביבסמלכההארנו

ינאו,םתיבלועסנםיחרואה,ולדחתולוחמהו

בהמ־רבדשקבמוהמהמתמ,הפיתראשנ

.ךלוהינאםג,ךלוםוק:ילזמור

,ןעופשלעבברתשמ,רהבהלועוךלוהאוהםג,ןכ

ישפנתאדימתלאושו,םיקחרמלהלועוינשהורבעמךרתשמ



טירוירונ

.דימתהתואהתפמו,הקוחרהותלאשתא

םיריהזמ,הריצקה־תודשםיחנםילחכהםימשהתחתמו

תודשהםיחנו.םיפוקש־םירורוחרחש־ידאםיטולולטהילגא'ג

םתנשךותמםיכחמו,םיננאשוםיטקש,םימנמנתמוםיקובח

.ביבאהלעםימלוחוםיוקמוגלשהלאוףרחהלא

,ביבאהתודוא־לעהמ־רבדםתואלאשליתצפחץפח

הכ,םדאה,ינאלבא,םבושוםתדירפ,םימולעתודוא־לע

.םהלרז

ךרדה־ירבעינשמהרדשה־יצעןיברבערירקוחצחורו

ץיקלהדירפ־תלפתםירמוגםיצעה.םיצעהןיבשחליקדלוקו

החונםתלפתוטאל־טאלםיעעונתמ,םיפוקזםהםידמועו,עוגה

עמושו.תודשהיבחרמלאוחצהריואהלאתחלוקוהלקו

לשםינתיאה־ןוחטבתא,היחתהתרכהתאםתלפתךותמינא

.םייחה

הברקלאטלקלישפנהצפח.רעיהלאסנכנוברקינא

־ןיאבושרחבנגתהל,ביבסמשהוולשהתאוהברההחונמהתא

חגנאשאיה־םגןהמעללפתהלוםיצעהתומשנןיבלאהאור

.הנימאמו

שורשרןיא,ענהלעןיא.םדנרעיהוחורהחנםאתפו

,שיבכעה־ירוקלעתודעורותוצצונשמשהינרקקר,לק

לעםיצעהתלפתהאפקומכו.םיפנעהןיבעונ־ילבםיחתמנה

דחןזרגלוקועמשה.םתבשחמעתפהקתנומכוםתפש

םיעדגנהםהיחאתחנאדהוארעיה־יבעב



ץיבקילופ,a.מ

ינאו,םתקיתשתגסתאשיגרמועדויינאלבא.אל

:ץעלאץעמרבועהזורכהתאעמוש

,חצנב,םייחבוקפשםערזההנהאבהנה!וסה

.הלפתלכתללחמופא־תמשנ.םיהלאב

,תוכפתשההאלמהישפנבויבםיטיבמ,םהםיזירכמהכ

.ואצלילםיוצמו,המלאההתרישתמצעמתקנחנותרפרפמה

:רעיהןמאצויוידי־תופכיתשבינפתאטילמינא

הה
,

טק,ירירעויכנאללמאהמכוילא
ן

זו
ר

,לודגהךמלועב

.רזהמכ

חורהורהנה־ףוחלעתוצבורתודבכותולודגםינבא

־סומתרבוטאל-טאלםיכמםילגהו,םימהתקלחינפ־לערבוע

!ילא,ילא.תומלוחוםיחצנוםילבויהפתונשיהםינבאבחצנ

,ןתבצחמ־רוצםולחהפהנמלחתםינבאהוורבעםינשבםיפלא

תוענאל,רחשנרחשלכםעםילגהתרישלאהנבשקתו

תאתואר־יתלבוןתקיתש־םולחבוןחצנבתונימאמ,תודנאלו

הוףרוטמםויהו-תומה
ן

.רוסמי

יבןבאהפראשהליתצפחהמ
ן

ואהלאהףוחה־ינבא

תאםלוח,םילגהתיתחתבבישקמוץבורה,לוח"רגרגםג

רוא־לכ־ןרקתאהולשבגפוס,רהסורהסלכםעומולח

.ןטקה־ןטקהאוה,לודגהחצנהלאותרישרמואו

לכהתארקוסוושארלעדמוע,רהבינאהלועו

םשםיפדנתמהםילפרעהתאותודשהתאורעיהתא:ביבסמ

ןיברדוחוירעשתאלסלסמוינפלעףילצמחורהו,קפאב



יכתאזןיא.ירשגתאםאתפרבערקםרזויתרדא־ילופק

תאםינש־הזהחכ רשא,ישפנתאררועלחורהץפח

.התריש־התלפת

.יכרבלעלפונינאנ.הלפתלהלכ,הכתגרועישפנו

,יתיארש־המ־לכדעבלכ־ןודאלתודוהלינאץפח

הלפתורהזלשףוסה־ןיאדעב,הזרחשביברק־לאיתגפסש

.חצגו

שירשא,לקוןטקרבד.המ־רבדונממשקבלינאץפח

,םדאל,ילקרו,לגלכלורגרגלכל,חישלכלובשעלכל

.ונניא

ישפנלבא,יגללעהלפתההקפודויכרבתודעורו

דעבהמקנ־תאמצוסראהאלמ,ףרע־תשק,םאתפהדעבהרגס

איההצפח.תיחצנה,השקההתמחלמדעב,הלודגההתודידב

,הבוזעה,איה!אל.טקשהםלועהתאמהרשא־ןובלעעובתל

.םיננאשההלאםעללפתתאל,הבאכבתטבלתמה

ץראהלעהאצישמשהוםיקחרמלףלחרבעחורהו

תממודוהרוגסישפנויכרב־לעדמועינדועינאו

.התעהכבתהכבםירתסמבקמעיכ,ינאעדוי,הה

–ןנערוולשלכה,הכחמודמועלכהביבסמו

-םילגהםירפסמוםיצעהםישחורו

םקילעבאכתאלםשפנוץיקהתאמםלכםידרפנו

.םתלפתבהנחתה־תנקתו



'מ
.

ץיבקילופ.מ

:קפאתהלישפנהלכיאלו

־תרכהילןת,ייח־שמשתונפב,ימויאובנוילא,הה

.תאזההיחתה־תנקתתא,תאזכחצג

ךו
הדגאה

הקשמוםינולאהיפנעןיבשמשהתטהולדוע:יטינה

םיללצהודרירבכץראהלעלבא,םהיתורמצתאהמדמ

.םיפדונוםיאבברע־תוחירו

ןיעממהתושותרפרפמ,ישפנתטהולדוע:יטיגה

עבתתוטעמדועוהוסכיברע־יללצטאל־טאללבא,ךברש

.םירירקםימודמדלגרעתשמש־תגופס.החונמ

ברעהתאתעדויךניא,האמצוהננערךדועתאךא

דועורבעאלולאכ,שא־ינרקזתךניעו,ויללצתאו

.םירהצה

אלהכ,ךתבהאתבהלשהברהכתאהמוצעהכ

ינאו.שמשהתאךשפנעבשת

---הלילליתאמצ
ילעמיריסה,יניבזע:ןנחתמויכרבלעךינפללפונינא

,ךמעתורחתהיתיאלניכ,ישפנלעימחר,ךפכאתאעגר

.ךלעתאוךועתא,לודגהורחשתאאשניתיאלנ

ברע־יללצןיבישפנתאבבושלךלאועגריניפרה

.רהס־יללטוםימנםיחרפןיבחונאוםימדמדאהעיקש־ילגו

.ךתואחכשאויחאלאךלא



םידודג

הצירעךנהעודמ,הקזחבהכידרתויבתזחאעודמ

דועתויהב,םויהתופרםרטבךיתבזעאלעודמ,הה?הכ

.רידאהבהא־רחשלחקלתהםרטימולחו,ירירשבינוא

עודמ,התארבגםא:ילםיגעול,םיקחושיחא,יאר

?הינפמתאריעודמ,הבתלשמאל

םהיהלאתאםג.המהםימימתוםיליסכיכ,יתעדיינאו

להנמלוהומישיוץראהלעויזר־ירתסממוויזיזח־ימשמודירוה

,השלחהוהגנעהתא,וחקלהשאהתאםגו,םמוי־יקסע

,םבלבואגתינ,הבורמעתינ,הימחרוהתואתחפנתרפרפמה

אבוםהיהלאבולשמיכ,היעוגעגבומסחםשפנתאיכ

,ךיתחצנרשארבכ־הזינא־םגיכ,םיעדויםניאםהו

אלויתרגסךשפנתא,יתיצמךיפתא,יתדמלךחכתאיכ

.ארונינא,ילעהפתבצנה,ךתוא

תויהמתלדחאלםאו,המרעטעמךלתראשהםגםאו

םיטרושםדועךינרפצו,דימתינעיתפהןעמל,המימתוהבבוש

.יתאריםתואאלןה,טעמתוכשונדועךינשו,טעמ

יתומולחיקחרמב,ישפנתומוהתבקמעקמעםש---

םעוהילעתלצאבגשנלכמוהפילכמו,םסק־תדגאךלתיוט

.ךתדגאתאילתאתרפסמהעיקש־לכםעורחש־לכ

וסמב,יתומולחתוצראבקחר

־תוארמבוםירחש־יכרדלעהתואהאורינאדימתדימת

בבבבבבבבבבבבבבבבב



ץיבקילופ.מ.פ

ומכאוהוםיקחרמלהפוצה,חצההחצמתאהאורינא.ליל

.םימטרח־בתכבהבותכ,היולגהלגמ

ןעמל,תורתסנ־הזוחלוםיזר־םכחלתויהלזאיתצפחהמ

םיררושמובובתכרשא־לכ־תאןבלההחצמבארקללכוא

.ובכשתובהאוובהאש

ןיליםיזר־אלמםימודק־רעיתאזהיולגהלגמללעממו

.ךילתלתב

תבהארתפללכואןעמל,לודגםסוקליתייהוןתי־ימ

.םדק־ירעי

־ןדעבלותשרמתלהתמדרשא,האראיכהתרזגתאו

תויהלזאיתצפחהמ.שישה־ביצנבותבקמבידהשפתו,םינג

.םישרח־ןמאל,לודגלספל

םולח.הלחלחתהועגרישפנטיבתיכהיניעתומוהתבו

םיהלאלתויהליתצפחו.םשמהלארוקזעוארפםולח,םוצע

.לואש־יקרבבורהז־ימשבלשומה,םירידא

באכתאוםיזעהיעוגעגתא,הרתסנהוהפיה,התואו

.אשניתיאלנהילאיתבהא

לכבםילודגהיחאלכתאהתולרשאאיהאיהאלה

רישתאוןושארהםתבהא־רישתאורשהלאלה.רודורוד

.ןורחאהםהיעוגעג

הארמלםהליהתודימתםתחונמתאהלזגאיהאלה

.תומדא־ילעםהימי־לכהעתמרואלוםימסק

wתייהפנכבםשארלעהככסאיהאלהתושקהםתומחלמבו



40:29 םידודנ

יהאלה,עלסהלאםשארתאץפנלםצפחבו,הרוחצה
א

רשא

.עלסהןיבוםהיניבהבצייתה

בכוכל,הברםוהת־לכלערשגלםהלהתיהאיהאלהו

תישאר־לכיקחרממארוקה,ידש-לוקל,רוחשליל־לכב

.תירחאו

.םיחצנ־תוקתםגםימלוע־באכםגםהלןתתו

הזע־לכ־תא,האלפנהםתדגאתאםהמהלחנישפנו

,תטהולותטהולאיהוהימולע־זע־לכבהתואבהאתו,הירמו

.התואהאצומהניאוהשקבמותדדונ

הרוחצההתדגאתאדחאביבא־לילםעאצמתיכשיו

.שקבתובושתאיהוהנממהדבאורחשהםוקבהיהו
או
ם

גרהתאלגםא,התעהעגי
ע

התבהאשאתאאשנמ

.יניפרהרחשהאובדע:שרחךלןנחתתו,הלודגה

רתולשתאתלזגרשא,איהתאםא,ילכותםא,יניפרה

ךתדגאזרתאינזאלעילישחל,םעפהקרילירתפ.יברע

.הלילהילחנויןעמל,ןזע

םאיכ,שקבמינאךתואאל,אמצינאךלאליכ

.ךירוחאמתבצנה,הקוחרההשאהתא,ךתדגאתא


