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גרבנייטש ב!?עי 

לכש ,הז םוחתב םג םיטעומ םיתימא הילע ינב 

בקעי .תורפסב ונייה — הילע תויהל דעונ ומצע 
דחי ורבח וב .דאמ םיטעומה ןמ הב היה גרבנייטש 

אל וטע .בינה תוליצאו תוגה קמועו ןיע קמוע 
.תונטקה םימה תומאב הלבט אל וחור ,ףצקב ךשכתשה 

.חרופ קבאמו חנ קבאמ הכז ,ההובג היה ותריפס 

יברעמ לכב קוצי תוכירד-הבגו הגרד-הבג שאר-דבוכ 
,ונב םיפוצ םיבר םימי יכ ,השגרה םיפוצר םה .וירבד 

דקפוה חכונה-מוי יכו ,השדח תישארל ונארקנ רשא 
.תואבה ילגעמ תא ןנוכל 

,וניתורודב חוורה גוסה ןמ ,תורפס לש שיא אל 
אל ,םירפס תונע לוק אלמ היה אל ושפנ ללח .היה 
שיה .תונמא ילובזב יורשה ,תואיצמה לש הדגנ-הגונ 

ומצע שיב םג .ותאובבל הרוכבה תא ולצא רכמ אל 

היהו ויתוחולשו ויתונרקב החונה הזיחאה לע דתיו 

רשנכו ,הסיפתמ תקמוחהו ןיעמ היובחה ותושיל רחשמ 

הכובס תשר שרופ וא הביבס ויגוח גח היה ופרט לעמ 

השקיבש תא הב דכל יכ דע ,םירבע ירבעמ הפנוצו 
רוקמ לא םיבשה ילודגמ ונלצא היה אוה .וחור 

.םיכרדב השקה תא ךכל רחב יכ ףא ,םירבדה 

דע תוטשפומה יבשמ ונרזח דאמ הכורא ךרד 
,רבדו רבדל רשא היחה תושיה תחרה לש וז הגרדל 

ותמכח תישאר .גרבנייטש בקעי לצא םיאצומ ונאש 
לש וללחל חומ לש וללחמ רבדו רבד תבשה איה 

םסופד תשקב ,היוהה תכרעמב םמוקמ םצעל ,םלוע 
שי לע ןיב החנ וניע .ןושארה םמעטו הב ןושארה 
,דתיה הפטב ןנובתהשכ םג ךא ,ןטק שי לע ןיבו לודג 

רת ,ושפנל םייקה ,דרפנה ןויזחב .םיה ןמ קלח ול 
אל וילע רשא רבדו ,וילע תככוסה היוהה ףנכ ידחא 

ןב ךא .ושפנ האנש — תאזה תככוסה ףנכה תא שח 

תא .אב אל היוהה לש ןירותסמה דוסבו היה ותפוקת 
ול וחש תונויזחה .ונממ אלפנ היה האלפו עדי הדסח 
אלו םיאור תפש ךא ,איה ההובג הפש .תוניב תפשב 
,קוחר קפוא הפצ ,תואר אילפה אוהו .םיזוח תפש 

.םיקמעמ לא ליכשה 

תקיז ! םלועה לא םיררושמ לצא ןה תוקיז יתש 
שיא היה חונמה ררושמה .תוגזמתה תקיזו תוננובתה 
שיה ןורכש ילעב םע היה אל וקלח .הנושארה הקיזה 
אל היוהה ילג .םילובג לוטיבל דע ,םמצע תחכשל דע 
דע םכות לא ךפתשה אל אוהו וכות לא וכפתשה 
יאדומאה תלילצ .רתיה קמועל ותלילצ .םידחאל םתויה 

זוחמל הלעמ תביתנ .דתיה ותארמה ,םינינפה הלוד 

תיאה ברקב עלבומ תויהל ףלועמה קתמה ךא ,וצפח 
.ול עדונ אל םינ 

ראותה והמלהי םיררושמה יראת ראשמ תוחפ 

הניא ,םילילצב תענענמ הניא ותריש — ןקיריל 
אלא ,בלה לא תבנגתמ הניא ,רימט שחל תשחול 

לוק בר היתולוק םלוסב .חתפמל הפצמ ,רעש תשקבמ 

לוק לוקה .סויפ לש לוק-תב תרדענ טעמכו ףעזה 
ועש ורוד ינבש ,ויתוחטבה רמש אל ובכוכש םדא 
,וייח ןובשחב ררושמה ךפוה וירישמ קלחב .ונממ 
אל ןובשח תשקב .לש הז דוסי .ודועיו ולעפ ןובשחב 
ריש"ב ורבדכ וא ,תעד ילבב המעפנ תויהל שפנל ןתי 

ובר אל ."המק אל יב בצע וא ליג תכובמו" !"יברע 
תונובשחה תא ורבע-ופצש בצעהו ליגהש םירקמה 
ךותמ יכ שיו ."ףרוצה תיב"ב וררש רשא םיברה 

רפסב וגל הנותנה ותוגה םעט םעטנ רבכ וריש עיבג 
."תומישרה רפס" אוה — ול רשא המורתה 

ירבד תא הניכ ובש ,"תומישר', וינעה םשה 
,ורקיעל תפסותכ קר םאר הליחתב יכ ,דיעמ ,ותוגה 
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'א תרבוח 

בוט לכמ עקיש הפ .ול הניפ שאר םה ושענ ףוסלו 
,םימודקה תוראב לע חש הפ ,וקמעו ורשע לכמ ,וחור 
ויתוביא הפ ,תואבה רחושו הלענה חרזאה אוה הפ 
םירבדה לכ ביבס האוד הפ ושפנ-רופצ ,ויתובהאו 

רפס .שפנה תולכ דעו שפנה אולמב קבד םהב רשא 
רפס ,ומצע לע רפס ורקיעב אוה — ול רשא םירישה 

לכ םג ךא .ומצע תלוז ,לכ לע רפס — תומישרה 
יכ ,ונאצמי הפ הפ — ומצע רפוסה תא שקבי רשא 

אוה .דחי הפ ופסאנ ויתויכשמ לכ םגו ויתולוגס לכ 

ןיא םהיביסמ דחאב וליפא רשא םירפסה םתואמ 
ידצמו וגלמו רבלמ עובט םמתוח יכ ,םבתוכמ םדירפהל 

םיקוחש םניא גיגה תרוצ םושו גיגה םוש .םידדצ 
ןתינש לכ .ןושאר ויזב קיהבמ לכה ,והשמב וליפא הפ 
לכשה .דחאכ ףרוצ השעמו בשוח השעמ אוה הזב ונל 
רדה השובל הרומחה תמאה .וקשנ הפיה חורהו ןחובה 

,בהרנה ןוימדה יפנכב רורצ שארה-דבוכ ,הל גח םויבכ 

.ררושמ ןיע הפזש רשא ,היוה יחלפ תוקבוח תובשחמה 
אב ,הדרפה תכאלמב הרואכל תקסוע ותבשחמש דעו 

,תוריפס לא תוריפס קישמו ףנכה לק ולשמ ףעיב 
ןינעה תא .רוחאב םיבבוסמ םיספא לכמ תונויזחו 
ודירפהל התע וב היוה וב רבודה דיש ,רבודמה 

.ויתודוסיל 

ץפק ולשמ .וחור יניע חלשמ לכב והויל לשמה 
תומוקמל עיגה ,םיקחרמ אמיג ,תואילפמ תוציפק 
,ודבל המש עיגי אל םלועל םירשימ ךלוהה ןויגההש 

ןיא םלוא .ךרדה רשי ןויגהה והקיבדה דימת אל ףאו 

רשא ןוימד ידצ רותל גרבנייטש לש וכרד ןיב לשמ 
הרישבש םרז ותוא ןיבו תונוש תוריפסב םינכושה םירבדל 

ןמ םירבדל םירבד ריבחהלו לישמהל אוה םג ףודרה 
ולצא רגח אל ה"בקה לש ומלוע .קוחרה קוחרה 
היוהה יסופד .ומצעל המוד תויהל לדחו ויתורגסממ 

.לגר רודכב קחשכ םייומידב םב קחשל ול ונתינ אל 
שרופמה ןמ םותס דומלל רזע-ילכ ודיב היה לשמה 
אוה .תוארמבו םירבדב הניב תונקל ,םייקה ןמ ףלוחו 

רפס תא שרפל וב רזענו םוקיה רפסב אורק קימעה 
ריהבהל רזענ םדאה רפס לש םיריהנה ויפדבו ,םדאה 

רשפ קחרממ איבה גלפומה ולשמ .םימומעה ויפד תא 
תא תוכהל אלו ונתניב תא לכלכל ץר אוה ,רבד 
הנקת ולצא לבקמ לשמה רשא שי םג .ןוהמתב בלה 
דחא שוטלי הקד ןמא-דיב .לשמנה ןמ תוחפ אל 
םנמא .ולשמנ לע ורוא ינרק לוצאי ןעמל תונויזחה 
רוקעל הלשמהה תכאלמ םימעפל תלכנתמ ולצא םג 
הניאו ונתסיפתבו ונבלב םיעוטנ םהש םוקממ םירבד 

קחשנ לשמנהו לשמ ףדור לשמ יכ שי ףא .םהל הלוכי 
זוחמל וילשמו לשממה ינפ תמגמ דימת ךא .םהיניב 

.תמא 

ונילא םיטבינ ,וילא תווליהל ונל רשפאש לכב 

ונל ודיעוה ומכו תושדח םינפב תונויזחהו םירבדה 
ליבש דימת אצמנ ויבקעב .םייוליג תריתע השיגפ 
תוזוחמ תואיצמב רת היהש אל .הנושאר התע ללסנש 

רשא הז קפוא ךותב םא יכ ,לגר םהב הרבע אלש 
לעש לכ שבוכ היה ,םייוצמ םיברהש םוקמבו ,ונביבס 

,שדוחמ םלוע-ןתמ לש חוכ וב היה .דיחי שוביכ 
ודבל אוה .תושדח םיניע העשל ונל ליאשי וליאכ 
תשראב ןיבו ותוגה ינכתב ןיב דיחי ראשהל היה לוכי 

לכש ,היחתו תולג לש תויוהה לגעמ ךותב וליפא ובינ 
.וכותב יורש היה ירבעה רודה 

התיה לארשיב הרומתה רודל ותוכייש םלוא 

זכרמה תדוקנ הנופצ תאז תוכיישבו ,דואמ דע המלש 
הכותמ .ומלוע תפקשה לכ לש ,ותוגה יכרעמ לכ לש 
ונתושדחתה ינזאמב .ויתוניחב ןחב ,ויתוקידב קדב 

וניע ףיעזה המשל ,תונויזחהו םישעמה תא לקש 
.הכרבה ינצינ תא ןנח המשב ,ורבד םיעזהו 

יבורפמיאה שיא ,עגרה תחנמ שיא ,אוה אקווד 

היה ,ותבשחמ תכאלמבו ותבשחמב םג תדמתמה היצז 

ול רשא עתפ-תוקרבהו ,םיקצומו םיעובק םיכרע לעב 

אקווד .ויקמעמב תועוטנ ויהש תותימאה יזיזח ןה 
אצמנ ,תויפלתל הטיש תונבל רמא אל יאדוש ,ולצא 

לכ תא תקבוחה ,תוביקע תלילכ תופקשה תכרעמ 
עבקה .םינוש ןכו םיבר םינינעב ותוגה תוצופנ 
ירפ היה םגו הרומג תולישב ידיל אב ויתוריפסב 
התיה ונתורפסבש םיניכה תעש .הפוקת לש לשב 
,רתיהש שפנה .האלהו ונממ ויה םיערקה .וירוחאמ 
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הנושאר הנש ,םינזאמ 

תויהל הרזח םיימינפ םיכוסכסל הריז ול םימדוק לצא 

ןיאל וללה םהב וטבלנש םירבד .תואדו חימצמה הדש . 
אל .אלמ ירב לש ורוא ולצא םהילע הגנ ,אצומ 
אל .םינורתפ יעדוימ אלא ,היה םישקבמה ןמ דוע 
אל וחור .םיקמעמב ןל םא יכ 'ףוח לא רתח דוע 
ואלהו ןהה .דוע וענ אל וחור ינזאמ ךא ,העונת הלדח 

,ופקת לכב החד — החדש המ .ידדהא ולצא וקשנ אל 

ולש ואלהש ומכו .ודואמ לכב ץמיא — ול ץמיאש המ 

.הבר בל תנדע דופר ולש ןהה היה ןכ ,יותיר אלל היה 

המועז ונמצע תכרעה ילעב ןיב ונתורפסב ומוקמ 
םהל הכפהנ תולגה תלילשש הלאמ היה אוה .דאמ 

הלילשל תושר הנתינשמו ,תולגה ידוהי תלילשל 

םשה לש הרהז לכ הלטנש יד אל רשא ,תאז תזחופ 

לש םיגשומל הפדרנ הלמ ותאשע םג אלא ידוהי 
םוש ,הבוט הנווכ םוש .לובג לכ ףוצשת — יאנג 
,ונירפוסמ המכ לש הז יחד לע הפחת אל רשוי תצילמ 

ונמרכב םויה םילכוא ונא םיערה ויתוריפ תאש 
הצמש לכב הארנ םא ,תמאל אטחנ אוטח .שדוחמה 

הלוק .בהוא תחכות ךא ,ונתפשב הבתכנ רשא ,תססוכ 

,התחכות תמח םצעב וליפא ,הבהאה לש הלוק תבו 
.תאז וניחבי אל םישדחתמ וא םישרה קרו ,םה םירחא 

םירבדב טרפב ,םירפוס דובכמ רקי תמאה דובכ 

קיחרה וירמאממ םיברב .םהב היולת ונפא תמשנש 
השקהש לכ םע םלוא .הבהאה לובגמ גרבנייטש םג 
יקנ ראשנ ,ויתוצופתב ידוהיה םדאה דגנכ ויניד 
,לשמל ,רנרבש ,ונב םייוגה לש םניד תדימ קודיצמ 

הזב .ידמל קזח שגדב תומוקמ המכו המכב ועיבמ 
t רומאל ובהז טעב גרבנייטש בקעי תרח ןינעה 

יכ םיהלא ינזאמב לקשת םידוהיב םייוגה תעשר" 
יכ ,רמול רתוי רשפא ."שונא טפשממ הלקשמ דבכ 
,תוידוהי םיניעב אל האר םהיתוצופתב םידוהיה תא 

ץפק םייוגה םע םידוהיה לש םנובשחל עיגהשמ ךא 
םימעפ אלא םלש ידוהי קר אל ובש םיאובחממ אציו 

.לודג ידוהי םג 

הלילשה ישרוח לש םתינעמ קימעה גרבנייטש 

.םיגלפומה היכיראממ היה אל לבא ,ונכותב תימצעה 

תודהיו תולגה ידוהי תא הלקהש םשכ :רבדה ךופהנו 

לודג טעמכ תינוליחה ונתורפסב היה ןכ ,םמע תולגה 

עיגה אוה .ך''נתה תפוקתלו ך"נתל םירתכה ירשוק 
תאלמתמ ,הריש תישענ ותבשחמ .הזואיתופאל שממ הזב 

ארק ך"נתה תא םג םלוא .ןונמהב הלוע ,תוקיבד 
.תננוסמ לבא ,וכרדכ ,הקומע האירק — ,ולשמ האירק 
,ןירותסמה תומלועב וגילפהש ,םימדוקה תורודב םא 
ןמ לטונ ונרוד ירה ,ך"נתל םהיתומלוע תא וסינכה 
םג השע ןכו .ולש ומלועל סנכתמה תא קר ך"נתה 
םצעה םש אוהש ,םיהלא גשומה וליפא .גרבנייטש 

טעמכו שדוקה יבתכב ןושארה קוספה לש ןושארה 

— שוריפ ולצא לבקמ ,ונממ יונפ אוהש4 םוקמ םהב ןיא 

ןייע) !יפויל םיעוגעג לש — םיאיבנה יפב אקוודו 
ורי" :ויתוריצי ראפב "שדוקה יבתכ ריע" קרפה 

רקיעב והנהש המ תויהל ך"גתה לדחשמ .("םילש 
ואמה תורודב םולכ ונממ אצמ אלש אלפי אל ,ורקיע 
יסכנ לכמ ודריש םישרויכ םארו ,לארשי לש םירח 

סותימה יכ ,שיגרה אלש אלפי אל םיתעבשו .םתשרומ 

,לארשימ תורודה לכ לע לח ך"נתב קוקחה ילארשיה 

םלועבש םישלחה ילקנל חא ,ידוהיה" :בותכל היה לוכיו 

וירישמ דחאב רושקל ףאו (ה"נר ,תומישרה רפס) "הזה 

:ונחנא הנענ תאז לעו !ץל ראותה תא ידוהיה לרוגל 

הלקנה שלחה היה חוכלו ןואגל אלפנ המ ,הארו אצ 
ודבככ ןיא רשא ,ץלה ולרוג תא ובג לע אשנש ,הזה 

!וינפל הזחש תולרוגב דבכנה ןעמל ,תומדא לע 

,קימעמ הגוהכ וכרעב תעגופ הניא ותלילש תיחד 

.לקועמ וטפשמ תויהב םג םישדח הבשחמ יחתפ חתופה 

חותפל וחוכ לכ םע ,ומצעל רוקמ ותויה לכ םע ךא 

ןשי וק ונתורפסב ךישמה ,ןושאר ףד ןיעכ ןינע לכב 
יכ המודמכו — ,תוחפה דצה ןמ ונמצע תסיפת לש 
לשש ,תאזה הסיפתה לש ןורחאה ףדה תא הב בתכ 

.ךעדת םרטב םיאולמ-תוחוכ וב הפסא התבה 
גופסל אוה הכז ,טבשל ונרבע תא ונד רשא לכמ 

.ותרבע ץראה תרמז .שדחה דסחה תא םג ושפנ אולמב 

ונצראב םיקמעהו םירהה לא אשנ הז םיפעפע-מועז 
תא וליפא ןנח אוה .תוקבדו הבהא תואלמ םיניע 
םתואכ ,ושפנ הבהאש תאז ץרא לש םידקה תוחור 
םגפכ תוירבה יניעב הארנש המ םג רשא ,הבהאה ירוכש 

םיבשה הינב דגנכ לבא .דסח םהל עפוש םבבל תבוהאב 

םעז תא ריעה םב םגפ לכו ,רומחה ןחובה ראשנ 
רפוס יכ ,אצמי שאר דבוכב ויבתכב ארוקה .ורבד 

,ריעצה ונבושי לש ויתולחמ לכ לע דמע הז םישוח דח 

.הנורחאה תעב ךא הצוח ועלגתנש הלא לע וליפא 
םג וניע ץענ רבכ "םירומח םימיב" ןשיה ורמאמב 
קדב קוחרמל היפוצ ןיעב .היכרד תרזפמה וז תוברתב 

.וקפא יוטנ היה ןהילאש ,תואבה רואל הווהה תא 

העדונש תדלומה ץראל שוחב ןחנ םיטעמה דחאכ 
השדיח םיטעמה יטעממ דחאכ .הדוהי םודקה המשב ול 

התליג ,ופוג ותוא םג השדיח ,התירב תא הדוהי ול 

.השדחה ותומדב ומצעל ול םג ילואו ונתורפסל ותוא 

תכאלמ החרפו ותבשחמ הקמע הדוהי ימש תחת 

םג השדח הנדע התיה הלא םימש תחת .ותבשחמ 
דגמה ןמ הדוהי ימש וילע ופיערה וליאכ ,ותפשל 

.הדוהי תפש לש זונגה 

תוחוכבש ,תאז ליח תפש אל איה תאלפנה ותפש 

תשש לש םיברה םיכרצה לכל םכש התטנ םישדוחמ 

תמר הריבג ונתפש הראשנ ולובגב .השעמה ימי 
הב הקוצי םסק תרדה .הל םדק יתרפא תוכילהו ,שחי 

הירמאו ,ונימי ינינעב חישל המכחב היפ חתפת ידמ 

ףרוצה תיב היה םילמל תשורח תיב אל .זפ םיפטונ 
וליפא אצמת אל ולובג לכב ,המודמכ .גרבנייטשל רשא 

םיבינב םיבינ בירקהל אילפה המ ךא .תחא השדח הלמ 

אל שדח ויז וידחי םהמ קיפהלו ןשיה רצואה ןמ 
וחור גיגה םלועל אב הז ויזבו ,תודיחיב והורעיש 
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'א תרבוח 

תא ךא ,ודבל ול ויה וחור תורכמ .ררושמו םכח לש 

,ונתפש לש םירמושמה היתורכמ ול וקיפסה ויבינ רצוא 

ויה ףרוצה תיבמ םתאצב םלוא .לכ ינפל םיחותפה 
ויה אל םירחאלש ומכו .תואיצמ-תורקי תועבטמל 
ץוח לא ויתועבטמ ולגלגתנ אל ןכ ,ויתורכמב תוינמ 
.די לא דימ רובעלמ ןבהז רהטו דבכ יכ ,ולובגל 
תשורח רובג תע ,ונימיב בשי םירחא םינמז ןבכ 

ותיפב תולצאנה ויתורוש תא תרחו ,ביבסמ השעמ לכ 

םיהשמ ויהש שדוקה ינשקע םתואכ .תשוחנב םיח 

גרבנייטש בקעי זחא ,הכלמה תבש לש התוקלתסה תא 

רזוגכ היהו בתכה יעוש לש תעקושה תוריבאה ףנכב 
.»עווגל ימתת אל ידיב יטע דוע לכ :רמוא 

. .תירבעה תושדחתהה תוצמב השע תאז ףאו 

דרוקא אלל ,וייחב קוספ ףוס אלל םת ולגעמ 
תא .ומצע לגעמה היה הלפנו .ותריציב םויס לש 
,םייוצמה תכלה יבכוכמ דחאכ לחה ונתורפסב וכרד 

ןיא טעמכש דע ,ץרפנ-אל ןיממ טבש-בכוכו הב יהיו 

.וידחי הצק םורמו וכרד תישאר תא רשקמה ליתפ 
הנוש ולוכ ,תולוגס-דיחיל היהנ ורודב םירפוסה דחאמ 

יכ ףא ,שדחה ורוא ינפמו .וילע הלענו ןושארה ןמ 
תוריחבהש ,ןושארה ורוא םעוה ,לפרע דפאנש שי 

.ותבזע אל הבוטה 

ומש התע ףפוח רקיעב הילעש ,תיליעה ותפוקתב 
קיבדה אל רמולכ ,וירחא ךלוה ומש היה ,וניפב רשא 

תירבעה תורפסב ותקלח .תיתימאה ותמוק רועיש תא 
והרקמב לבא .קמועל אלו ףקיהל אל הכ דע הנכתנ אל 

,חור יפרנ הז ללגב הנוכנ אל גרבנייטש בקעי לש 
.ונייעמ םתחו ורצוא םלב טעמב אל יכ 

העגפ ונתורפסבש המוקה רועיש ילעבמ המכו המכ 

«,אוה םג .וניכז אלו םב וניכז :תרעגמ וזיא םהב 
ליצאהל ידכ וב היה .הלאמ דחא היה ,גרבנייטש 

אלו — הכרב עיפשהלו תורפהל ידכ ,רישעהלו 
.טעומ רועישב אלא תאז ונתעיגה 

.תחאכ תשקענו ההובג םירפוס תלעמ המלגתנ וב 

אבחנכ היה ,ןתוצמל הברהש לכ ךא ,היה תולוגס-בר 
.ויתולוגס לא 

התע ךלהתהש רתויב ירוקמה םדאה היה ילוא 
.המסקשמ רתוי הצצח ותוירוקמש שי לבא .ונכותב 
הבוט בור םה דחא םלעהב שודיח לש תודוסי הברה 

.שדחה תטילקל הזיחא תיבו ןעשמ ןיאב ,לבקל השקש 
תחא-תבב היסופד תא תונשל תעבתנ ונתסיפתשכ 

.תינענ הניא 

ראשנ ,םעה תוגה תא ,רודה תוגה תא ותוגהב םג 

,דיחיה תושר לש הקמועב עוטנ תובורק םיתעל ורבד 
ינומלא םע דוס קיתממכ היה ,העד הרומ ותויהבו 

דומיל לכ רחאל ...ינומלאה אוה אוהו — ודוס ןמאנ 
תיול וב שי יכ ,תודוהל קקזנ הז חיש-דוס לע תוכז 

,תודוהל קקזנ תוחוכנה תונעטה לכ רחאל ךא .םגפ 
.םושלש לומת וננזא העמש אל הזכ ףורצ חיש יכ 
.דחי םג םיתפש דבכו םיתפש חצ היה יכ ,רמול האי 

הירדח םיאבה ךא ,ותריצי איה הרוגס הריטכ 

.חור-רישע םע ןומיזה תכרב לעש לכ לע םמדקת 
,םירחאל םג ךרד ללוס היה אל הז לודג שבוכ 
ומשל .תפומ יזמר זומריו זמור דדובה וביתנ םג ספא 

.תודיתע ונוכנ דוע ותריצילו 

בירק .א 

םולש .ש 

הגג תאפב םיריש 

יבנשא דעב 

.גיוסמה הנגה שפשפ ףקשנ יל יבנשא דעב 

.גנובב-ה-זש דגנמ ,םידרוה ויתויעלא לא 

,גח תאדן?ל ךורעו. ליח; ,יתיפצ הפ םימת ךל םוי 

,םדא ץיצ יניעל טטר ףלאה יאפע ןיב 
т : т - т : דт :1 : : -- •ג •• — םורמל התלעו הרקנו .דמחת וב רויפצו שי 

.םולחה ם!ל אלו תאב אלו ,ןמגךא הכפה תלכנר 

הקי ד העשי 

.רבס ןיא ןוי(ליק .בךש-יבךע תקע 

... .. т v т -: " Г V - т . .רפא !לפא .עודג סדרפ .בהצ הדש 

.רבק לכ יובכ דיס בובנ תורבק תיבב 

.חטש קר ,םידממ ןיא !קובד רןנכ םיתב 

.חתמ ןיא םהישוחב ,רעךע ידומע וק 

.חתפב אובמ לצע תומס !ףיע בלה 

םייח םימ 

.ןולחב רהונ הללל .הנגב םיעבונ םלמ 

י : • -* - т - >• т — "T т т : • : - .ןוידפא ילע עיקר ?חרי לומ הפצכ ישרע 

.ןוגיה רתימ קר עז ,ועוני אל תינליא יפךט 

.ןתנ אל םרצעל קחו .םצק לא םימךוז ילח 

...ןדבאה ןוגנ קתמל תבכוכב תועלבנ יניע 
.ןיעמה םיכבנב םשו ,תגפתסמ שונא תעמיז 

.ז"שת ,תובוחר 
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