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רפטו"',ירcדתאלתראדנלך'ארבארהדמ:
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רמרכנהדמגי,לשאמהנדרי"לש mמבראטלהאיה mדחתאר

חהתרנההmאצרלכתאעצמהלעלרmקהי mעדלעלmרד
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דכיהסיפדר,אתשבערלפיידחלשבערביתלשירנזקקה
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לשד"כפליהלדmמתראההפהכהסדפבמתיךדדבשנלעהמ

mהזמז.רתיוזדמיללחק
הפסיכיארטית,רדוהאפאפילרמרצגהשדחהברגתסורישה
לרגדדבגלשהמנרכסהדיששמשמ.ךכדמגיתאלחבבשנהארק
לכארתה.שסובבהאנשויהמעגללשרמדגילשכבבהאו

הראדב"ה"ןבגלרדדבג,להאלשעהצב-ברשירושקםהרמיכבים
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 ". ...mדזהתאעבצם:הבדאשב.
ההמךפ mשבנקולעטמיבל mהלעילה. mנתפאכן
המתפיע">,ה"ףרסדמ,,משוםה, mאיבברהסדפשבגב(וזתאזה

דרראקמלטןרמצטתטיחמק",לת"ארם mמתלרכ mחזהשכי
 .פידיחלשרעבישדי

בשפת·אהםשידלקדלםית mהזמלסבתאשמתיאםנןרכ
דישאםאבלנפשה.לשבדנא"רמכיבספקללאאוהשלשה,
עדראיןהכ,דעבהצלחהלמטלרןשימשגלרדבדגלאהלש
אלריוןאכגםתפקדיללמאשילרכ uלשהנישם mביששדי

בדוויאסתבונההסתבאשגםישהרים",מש"דייצוטטאפליר
תראתיתעדר

לאגנתיט,יפהפייד"בהל uאיהלדהת"תאסהדגהו"הלכ
שאפרשתמברדומחיקת.כמת mמת

רבגים , mדעיחיסלעמאדירתלנחס
ירשלאידכיחסילערזקנהלערנשים,

לרררגייםניוסחיםללאגםפלתשינים,
 •במפגיע,פלויטייםאר

הירישתאלתזתבירותהרסכהךרדה
בלן,:האיך,איהתדרג'ןמנלטילש
בפניםדאהלשתדדונבך,האיםא

להק;לנפילהזא.דבהנרםאעצמר,
בך,תאיכרמלשד"בשדיהמרהש
mשמתפעהדימשדחדתי,·זמדרמ

מתפללת.מאמיניםיהקלתלש
ידפסשזמכריאמדר,י mדפסזדו.

ללאהמומספריםבזממדרירתפליה
אוהמןונחארמהםחאדכלשם;

רחקנהקת mמדלנרmחכתחינה
דנ,פש.דעירוהבבאכ,דעגרפניתמדרא,

באסלםאני mדדזםוכפי,מלרnדקרניתהאיתדרג'ןמ
 mהרפקיטק mארעמהקול-ארהיםאהתבהיאשמתדטר

שבאמצערתרהמפדרסם,הסיבוביהמחולהיאשלו
לחניםלא •באדררעם mלאקטםעדהאממןימתחאד
מצריהוזנוהע mממהשר"מלרnתל:"הסדפשםנקרא
לרקהב,לנותרחכ,הגופניתבתביעהבספר,משפטבכל

 •לרtהוהדאםלאדב.ת
הפצעהאיברעלםדאהםלשהבסיסיתהנדרפות

דחאה.מצואיתלאמסעשלרכרהדפס,לשבבסיסרעהקרמ
לשהדראכלשתיחמרדרקמי,מענייןסרפנרדצךכמתךר

ילסבלהמםארוקהתאירדי'"ם·שכרמעשידםרבאןי
להיארקרילרכתפילהכפסרחאתבנשימהלהיארק
 mברננ mועיצמצעמובפנירעדמדישלכדשאכלחביקם
לאישיאהוהוגפניןמךדפס,:לשומ.עסגנלהלסאrזזזא.

או,ךהררגפניאהישיללופייט.הנשוקנרדיעהריהשמתחפי
סעףיקדארחרתקרצמושדבירלעיחהוצניעהרלרםלופייט,

ליברב,דהותרב rבצחיהצדיאשבאתמהנפשיתמדמ.ציתוא
רתיןרק.להכך,לשההרעצקהתשהיהקרבין

ספדלידכמקדזתקזהרהמיססירתדרב,לשברספר
הפיססיפיינהלא'iובבליח\ד-והיכםלפ"דראמ:רלשבניש
הזה·הכ~ןרתחא;הדושןב.רישבתרכתכאיההשא;ן",לש
תושהק ,,לוחמהצבכדשליחי,םאהירהמהקזש mאוה

או,ך-המתדדושךכלכיהפשומהחיככפי-יקרהמצעשם
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צעבםבדשכליהדלדו.פתעררקםכהשיעבדרליוד,יעורב
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