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׳וכוםלשהםכחהברהישפנדירידובכל

.י״נץיוואניבארסחניפלואשר״רהומ

רפסלעיטפשמויתעדךלדינהלידידיינתלאש

אלפומהםכחהברהונדידירבחרשא״םדקיינמתוחיש,

הכרבואיבהלותדעיירשאוי״נץ״בעיףלאוור״רהומ

הנשבםנרואלאיצומךנהש״לארשיתסנכב,םיקיזחסהל

םכחרכנידילעפלעיכ,יניעברברהאלפייכףאו.תאזה

ומשכעדונרבכאוהוינלאשתהזהדבכנהונדידיכזעב

בישהללכואאלתאזלכב,הלהתלונירפוסלהקבוישעמבו

ומשבםנרשא,רבחמהונדידיינפתאוךינפתאםקיר

ונימכחתמכחיבהואלכדננרמאאלמהפבו,ינתלאש

ינמתוחיש,רפסתאיארקביכ,ונשדקןושליבבוחו

ותרוצדצמןכ.ונימבווכרעבדבכנורקיויתאצמ*םדק

תינוציחהותרוצדצמןכוותנווכוותינכתאיהשתימינפה

וישעמוהיוצרותנווכ,ןושלהןונגסוהצילמהתעצהאיהש

•.יגיעבםיוצד

םושלאיהרבחמהברהוגדידיולביצהרשאהרטמה

םהלחותפל,ל״זח.תודגאךרעץחתאםיליכשמהיבוטיגפל

םהירופםב,םינומדקהונימכחוזננרשאתורתסנהיזנג

םיברםימיהזםהילעןכשרשאךשחהתאריאהל,םהיתוצילמו

םינומטוםינופסהלאהםירופסביכ,המולעתרואלאיצוהלו

המואהללכלשתוקתהותונויערהותובשחמהירויצ

ינאו.ונימיבונחורייחםנןהבשרודרודב,תילארשיה

£
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הזהזונגהדואהתאתוארליניעוחקפנרגכימצעלינאשכ

תנשבדועיתבתכרשאהדגאהלעירמאמבו,ל״זחתחנאב

לעיתרבד94דצמהנושארהנשלףיסאהבספדנוט״רת

תושעלו.ןעדנענעלםשהללכבםיללכנההלאכתודגאה

קדצתתלוהדבכנהותמדקהבץ״בעיברהונדידיירבדלקוזח

:םידחאםירבדםשמילאיבהליתיארולעפל

ורצונהדלותהירופסתילכתלאליכתעדליואר.

ןוחטבלוהנומאלבלהתאררועלקרםתילכתתויהבו,שארמ

ירפסילובנמתמאבהמהםיקוחר,תורקיהתורמהיראשלו

ףאהדלותהתלשממבתענונםתלשממץאו,םימיהירבד

םירופסבו,שדקהינתכירופםיררהבםתדוסי,אמינאלמכ

.ואציםעוםעייחרוקממרשא/וודרודמםירסמנוםילבוקמה

,ויניעחכנלשדקהיבתכירופסתאהושירשאשיאהקלעו

חורתאץבהלעדי,המהבתואלפהירופםרקיבהתארוניעו

עמשנןכ;ידנענעלהלשהנודנךותמרבדמהתואלפה

,וילארבדמםיהלאלוקעמשיכקידצשיאלעםימעפל

םא,ובבליחתפלעקפודהזכלוקעמשיאלימךא

ותלועפוןוימדהחכונעדי,;חיריםיהלאתאריחורבקר

םניצהלו,וניתושגרהירויצלחורוםייחתתל,שפנב

—,ונמערבדלונתארקלונשפנהאציולאכוניניעל

יצילמ,םידרפנםילכשתולנתהינויזחהזהחבהדילויהנהו

.(םוינענ,לעגגעץטוש)ונחורינגמוונשפנ.

םעפ,ומשביסוייברלעהדנהברפוסמבהארנתאזכו

תוביחמתחאהברחליתסנכנוךרדבךלהמיתייהתחא

ןיתמהוחתפהלעילרמשול״זוהילאאבו,ללפתהלםילשורי

וליתרמא,וזהברוחבתעמשלוקהמינבל״א,יוכויל

תאיתברחהשיוא,תרמואוהנויכתמהנמלוקתביתעמש

;׳וכום״וכעהןיבלינבתאיתילגהוילכיהתאיתפרשויתיב

,אטוחהחתפלץבורהחכותדסומםימעפלהארנךפהלוי

36׳־^
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רשאשותיהרופסב,ורשביצחלוכאלוילעתלפנתמותאטחו

.(ט״טאירדיקרפוןיקיינהקרפןיטג)סוטיטלשומטוחבסמנ

בלילושכמיכ,עדויונניאתמארבדלעםיליכשמהקימו

ובבלתוריקםירקרקמ,דימתויניעדגנועשרןורכזועשר

םוילאםוימםילדגוםיכלוההזהשותיהכו,וחומתאםיעצפמו

רואמןייע).ובוכמתיאלווהוסינירובדע,ושפנירתסב

םלועבלשומהאוהםדאברשיהיכונעדי;(ו״נ׳פםיניע

אלואלפתנאלכ״ע,איהונעמלךאהלכהאירבהלכו,קידצ

תודוסיהתוחכתאתנתונהצילמהתאהארנסאםמותשנ

תאהמישגמוםדאברחבנהילנרתחת,עבטהתולילעו

רבדכ,ברםדאילעםימעפשולזיםיקחשו,ותלפתלםימשה

רומשלושארבויניעדיסחה;(נ״כתינעת)לגעמהינוחירופס

תעדהרזי,חראינמוטילבל,וירחאםיכלוההידעצלכתא

יכ,םינזאתועטשהללהבנאלכ״ע,ולביבסמםיהלאתאריו

ושפנרומשיווהנוקןוצרעדיריאיןבסחניפ׳רלשרומחהםנ

תוארלונתדמעחקנתאזכהפצמלעםאו.(׳זןילוח)דכלמ

אצמנתמארבדשרשיכעדנ,הלאכםירופסהלעתופצלו

דוהל,םיידעידעכתעקורמאיהםרועלםתלמשקרו,םב

ןנובתהליוארןכומכו.םההםימיהםעטיפלעתראפתלו

הלאכםירופסושעוולעפ,תובוטהתולילעהתאתוארלו

הלכשההוקדצהינשומדועורהטהאלרשאתעל,םהינמזב

שיאבבלםמורלםדבלחכםהבהיהירשאדע,רהטיד

גתמיתתלו,דבלהקדצהותמאהיפיאצומלעתויחל,שיאו

תעל;שדקהתאעלביתלבלתודמחהוםיוואמהיפבןסרו

דיערהל,לשממזעבוםדיקזהבורבגתהתוצראהיכלמדשא

תוכלמבםלועלקלקלו,הרוהטהתדהתודסומלכתא

,ןוימדהתאופיגחהרשא,הלאהםירופסהויהזא,םילילאה

,שפגלהלעהתואופר,הגומאהיכרבלעחורהתאוגשייו

,םיםוחגתסוכםוקשה.רבשגועוצפבללכלםייחיוקשו
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קזחתהל;רסומהוהרותהךרדתאזוחאלודדועתהלחבופילחיו

:רמאנסאיאבהרגרגאלוםיזגנאליכדע,האלתולמעלכףרחלו

םהירחאו,םימודקהםימיהתורעסבהמואהםויקיכ

םהלו,חוניהלאכםירופסהקיחב,םימעהתודונתב

עדויהו;המיקרהכנאלםאהדותםיביוחמונחנא
ירופםסלפתאסלפלעדי,ודםפחדגנירבדלכרכשבשחל

*ההםירופסהתצילמתעצחםגו.םתוכזףכעירכיותואלפח

וניניעברקי,אוההרודהתצילמןונגסאיהשםגושלןונגסב

סיעגורקיתויהליוארש,עבטהתצילמןונגסאוהשיפל

םורעאוההזהיעבטהשינפמתמארברלעליכשמשפנל

תויכשמידלילכמ,דאמרתיהברהשפנהתאןדעמוודלוהםויכ

יכ,םירזתלילכבםיטשוקמוםיראופמםיאצוי,תוחטוב

הנוסאשארעבתםנינחבוםנושל•לעשגרתמאתלמםייעבטה

.חורםתו

ןיעלכ,ןושלהןוננסוםירופסהתצילמתעצהלעגוגבו

ליכשהיכ,והרשאתוחארתשדקהיבתכתוצילמרבדןובנ

תרהטלעןכרבדל,ודיבחילצהוצפחודאמרבחמהברה

ירבדבישהלושדקתוצלחמוירופסתאשיבלהל,ונשדקןושל

.םתבצחמרוצלא,םתוריחוםימכח

תלצאהבוטתחאהכרביכהאוריננהןכלערשא

רבחמהברהונדידיכלודגםדאןהמו״ךתסנכ״יקיזחמל

,שודקהץפחהזוחמלךרדהוגיתויגומדקיבהואלביחרי

,םדובכרקחרוקחל,םינומדקהונימכחירבדונילעברעהל

,םהיניעבהדובכריקוהלו,המואהתבהאוניריעצבבלבעוטנל

.ונצפחוונעשילכהזאלהו

הואו,השודקהץראלעסנרבחמהברהיכיתעמשינאו

םגםארשאדעוגבזעאאל,יתרמאכ״ע,ולבשומלןויצב

,ותלחגבהחוגמולאיצמהללארשייהלא׳הליאוייכ,וי/וכרב

$33,—י-<^||§
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ינמונמעירבדימיתונורכזוהשודקהונצראדובכהזחמהארמו

שדקתושנרובבלבוריעי,םנברחןואגבוינפלםידמועהםדק

,שורקםעתשודקחורבלארשיינומאחורתויחהל,תושדח

ונימכחתמכחםרכבותדובעדובעלץמאףיסויבבלהרהטו

:םימיךראלולהושיירפמהכרבונלאיבהלו

ךריקומךדידיךלמעבהכרבהארתיכךרבאךתואםנו

ןיפףסוילאומש

.א״עיאנליווהפז״טרתןויסד״י

ן
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רבדחתפ

תאמ

.״לארשיתסנכ״הנשהרפסךרועה

הדותה.התיהרבעשלקחצייבררמא

רבדוהנשמרבדעומשל!ישקבמויהוללכ

ןישקבמללכהרותהןיאשוישכעודומלת

התיהרבעשליוליבררמאו.הדגארבדעומשל

עומשלהואתמםדאהיהוהיוצמהטורפה

הטירפהןיאשוישכעוהדנאוהכלההנשמרבד

ןיא•דובעשהןמןילוחןהשרתויבוהיוצמ

.הדגארבדאלאעומשלןישקבמ

י(תישיפאניניכמס5״דש״שפשרדמ)

איה,םעוםעייחבהבוטליונשלןושארהתואה

ויתולוגסתאתעדלורותלוינבובוטבלבץפחהתוררועתה

ולעפמוותויהםוימומלועבולשכרשוחורינינק/ויתודומחו

,םייחץפחהםעחו,ונמצעתאתעדהאיהםייחה.םדקמוזאמ

ותיבידיליוחורידליןיבהלדבהוהעדללכלאנשהזאוה

אלםיפיוםבוטלכברשא,ץוחהןמולואבשםירכנידליו

הלעמלוחורתאולעיאלוושפנרפעלהחשרשאיוגוממורי

חרא(המינפותיבבודובכוובותרזערשאםערותבליכשמל

לכםושל,םירשימותמוארוקממםיעבונםייחץפחםעל

הבלינוינההמואהתונויזחיכדבלעאבירודךונחבוניעמ

.היבאתיבהירוענמוהתודלילטמ,הלרשאםענוןחימלצו

םיעדויהםינמאנםינמאידיבםירוענהינכןכרמנדיבםיצחכ

10^,————־—־—י—־י*״*״^>3
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םיאלמםירופסבאבירודינבלעהיחתלשלטעפשעיפשהל

זא,תובארסומוםאתרוההגנהקיפמותידגהההצילמהויז

ןוכנותיחתוותמוקתיצפחוםעהירשאמבל^דיהיזאקר

ויבאתארשא,ץראבםירשירודהיהיאובידודיכחוטב

.זוביאלםאליהקיודבכי

׳ונירפוסוונימכחיבוטמםידחארשא,םינשרשעכהז

וריבעהלארשיחצנלאתחצנהבהאישנרםיאלמבלישנא

ןוכנחורשדחלתעההאביכ,רמאלםירבעההנחמבלוק

רוצולארשיןבאלהבהאהחור,המידק•יכלוהונמעינבבלב

בשיתעםדקמםימיתונורכזםבללעתולעהל,ותבצחמ

,ובלחטבוב,וזעמו1זנ>היהויהלא׳ה,ותמדאלעלארשי

םימורעתמרמ,עצבהלאאלוורינווריצקלאויהובלוויניעי

תוללובתהוהעימטלםיפאושבלירהמנםילתפנתצעועדיאל

םיליכשמהתובלברתויבדהולאצמהזהלוקה.עדיאל

חורוהרקהאציםירזממרשאכ,םינששמחירחאי,םירשיה

אנותאמ,עערפשהתודגלעמאשנתה,דעסוהעוסחורב!נק

ץראהימעינבמםיברןוהמתוץענשבךיוזנכשאברשא

,םשינבלכופאםעזבץאניולארשייסולכואבשומםוקמ

תואנהממשלםישמודעיררהקרפמלודנשערחורהירחאו

הנויכלארשיתסנכלוק,הקדהממדלוקשערהירחאובקעי

םינבהתוארבהנונימתמחנתמוהיניעמהעמדהחומי,הימוה

...םתרוהרדחוםמאקיחלאךפתשתםשפנוםלובגלםיבש

םשב׳ייפקאילעבמםידחאוארקתאזהתוררועתהל

וברםינושםינויבצוםיעבצלבקמהירסומנשומלככ.״תימואל״

הכלהכםינפהבםילגמהויאנגלוחבשלהתואםישרודה

תכלהלשהקמעבטללילבמהידגנממםיבר,הכלהכאלשו

רזתרןןכזהבםיכרד,ףיוזמםתוחחילעועיבטהתדלומהתרוה

םלוא.םפאלאתאזההרומזהתאוחלשיואיהלארשילאלרשא

םימשםשלםתניכשהלא,תורנתההורוטנקהיאנושבלישנא

תולמהלעםאיכאלאוניאחוכוהלכיכ,םיריכמוםידומ

-*
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וא,ןויערהםצעלעאלוןוציחהשובלהלע,הנמהלעאלו

םיאשנתמונברקבשבלישנארשאתרשהילכלע,רתויראבל

רבדב.םשפנתאשמוםבלןוזחתאוהנעמלםדילעאיצוהל

לכבםלתשהללארשילבוטךאיכ,תוושתועדהלכהזה

תודמהוםיעדמהבוטלכונללגסל,הניבתמכחרבד

רודבהלעמלאיההלועהםדאהינבחוריפלתונקותמה׳

השרשרשאתעדהיכ,תודוהלונילעהזםעךא;ונרודכהעד

תעדה,םייחהימענמתשיכרותינפונהתלעותהןינקבקר

וילעןגתאלוובצמלפשמיוגםמורתאלתאזהתיתלעותה

דחכג,ובותוקתהתרכנםא,תינחורהתימוץורחןוילכמ

העינה.וגמהלגנועסנהחפשמוםערותבםייחהץפחוומיק

ונירחאונינברשאהבאנאלםאיכ,תעדללכלאבלתעה

ךוחבתחאהםלגרבםידמועוץראהוםימשהןיבםיולתויהיאל

םיקדהםיטוחהיכ,הלהצוחמתינשהםלגרותודהיהםוחת

תקזחבוקתניאלםתבצחמרוצוםתנומאלאםתואםידגואה

ינב־—ונינבלרמאידועיכ,םיאבוםישגרתמהםירקמהדי

,דלוידודתירחאלגואדלוגילעזא,םימואלןקזוםלוע-םע

םיעבונםירקע,רמומותדירקעבונוכמלעדסויךונחהיכ

ונילע.לארשיןבאוןורשיתחפשמייח,ונמואלרוקממ

הרותתבהאםתודלילטבםדועבםירוענהינבבלבשירשהל

,תאזהנפביכתודוהלונילעונשפנןובאדל.המואהתבחו

ירסומהךונחה.רבדםויהדעהשענאל,ימואלהךונחהב

.וברב*אלרשאןתיאלחנללכבאוהלארשיינבירענל

ךא,רואלואציםנמאדומל-ירפסואךונח-ירפםהשלשםינש

תובא.תרותםייחרוקממ,םיעושעשוןומאלארקט־־ופס

דעבלומשאלהזהלודגהרבדהל,הדגאהתקלחברוצאה

שדקתפשבויצילמוםעהיררושמםגיכ,״ובדהאלפנ.םויה

ל״זחלשתינויזחההדנההתאוחינהאלהנורחאההפוקתהמ

,ונחיפסתושעלוברהושעןכרשאכ,םתרישלאהנפןבאל

..זעולתפשבןויצירישםיררושמהוניחא
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——,



—IX

£

הצילמולשמבחתלהתףקתוהדגאהתוהמלעהנהו

דעע״נר״ישםכחהמונרודבםימכחהיבוטרבדלוברה

ונינפלריבעהלהכרהםלכמרתויםלוא.י״נןי£י״שרש״חהרה

תאי״ע•קזחלגוגדפןמאידיבץפחילככהדנההבוטתא

םימבחהןקז,לארשיתסנכלאםירוענחינבבלבהבהאה

־סעטטאנעי\לודנהורפסבל״זץנוצל״טירןורחאהרודב

:איהוירבדתיצמתו״עגארטראפןע5ילטסגעיד

שרדמ:םישארינשלהתיהודרפתהללכבהדנהה

דימתתושדחתבהתועדחיכרבלעדלונשרדמה.הדנאו

תודוסיוםייחחיכרד,םירשימהוהקדצהיגשומ,םוילכב

הלאלכל,ונבלבןתנרשאםלועהוםיהלאתעד,רסומה

עבונןיעמאוהולכשרדמהוארקמבםיכומסואצמםירבדה

רשעהשלש,העבשמרמחןימכםיאצויושדקחיבתכרוקממ

ואצמנשרדמהל..ןהבתשרדנהבותכההרותהשתודמב״לו

העינהובהשירדהוהריקחהוונירקוחוונירפוסןיבםיברםילאוג

רשיההנבומבהדגההקלחןכאל.הצרנהתומלשהלא

תוחיש,רסומילשמ:איהתאזההדנאהרמח,ימצעהו

—הואנ-ירבדמורסומימגתפהצילמולשמםירופס,תועומשו

לכתודוסיו,״לשמ״—יללכהםשבוארקנונימכחיפברשא

לכוהיתורוק,המואהייחתוחראבחלאהתועומשהותודגהה

.הזהםויהדעהתמדאלעמהתולגםוימהתואתואצומה

וניתובאוליחנחשתועומשהותואנהתוחישהואתודגאהתרוצ

תואילפמהנהןבךכרשא,רודורודתונשמםהירחאםהינבל

ןחהחוראיה,םענוןחימלצבתופלאמוןהיעמושתא

,הרוסהוהלונהונמעתבלעהנינהוהלמחחורםינונחתהו

תועבונןניאהלאהתוחישהותועומשה.ןלכינפלעהכופשה

,הרוהטהתודהיהחורףוצרןכותךאשדקהיבתכרוקממ

ןאצומו,לארשיתוימואללאהמוצעתוקבדותחצנחבהאחור

תועומשהותוחישהילעופ.וירוזפתוצראלכבלארשירוקממ

,םירהוידודגימיבםיגמזהוםיתעהלכבבקעיתיבינבלכהמה

־1
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ויתאיוורקנשםישעמה*יכרכז—איהןתילכת.ורהמווינע

ומכרייצל,יחצנהידוהיהלשלוטלטהותולגהימיתוברב

ותואואיצוהבםעפבםעפכותלגםםעל׳התעושתתאיח

אוהסנברשאםעהיכרדלילעבתוארהל,הדואלהלפאמ

׳הבןוחטבהוהנומאהקוזח,םינשיפלאהזםיקויחדמוע

ןגמוםלועמוניתובאתרזע,םילפונךמוס,םיונעדדועמה

,תירופסההדנההתודלותרפםהז,ונירחאונינבלעישומו

םאיכ,ונמעיכנחמלהבוטךרדץא,ץנוצל׳׳טירירבדלרשא

םננעלוםכלחאםהבץנרהלהלאהםירופסהםהיכינחלתתל

ןומדקהבללעהתלערבכתאזההבשחמה.םהיתוצילמםענב

״תוישעמרפס״שנודונתחלותתבבקעי׳רבםיסנוניבר

ינבחורסיפהלעדיהזהןומדקה.וינבתומלעונוגימומחנל

תואלפיןומהבאיההתעבםמעטבוטיפלבותכלו,ורוד

סחיורשקםהלתתלותוחישהתאבלשל,ובהאןכרשאכ

.ץנעלץנעטרובעל

התיהש,תעההתואב,םינושארהתורודבןכםאהנהו

,הכלהלשהקמועבןללארשיברוהבלכו׳׳ללכהרותה

ןישקבמ״לארשיינבירענויהתורחשהותודליהימילכ

ונרודבהמכוהמכתחאלע*דומלתוהנשמרבדעומשל

ביבאבםדועבםירועמינבו*ללכהרותהןיאש״התע

הכאלמיתבבהדובעל,רחסמ,תונמואלםמצעםישרופםהימי

תרותלרכזלכץאםשש,םייללכהרפסיתבל,תלכרמו

םינמאנהםינמואהלעהבוהההתעש,וימכחתמכחולארשי

ןומאלארקמרפססהיכינהידיבתתלותרותוונמעל

בלהתאךשומהארקמהןושלוחצןונגסבבותכ,םיעושעשו

.בגשגויפוישגרוםעטבוטולרשאשיאלכחורץנדמו

תמחלמותובאתשרוממהיוצמהטורפהןיאשהתע

רענהיכדע,ותורחשימימשיאלכלעהפכאדיבכתםייחה

ועינהדעםיירבעהוידומלכדימתהללכוישיאולהירבעה
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ירכדאלאעומשלןישקבמןיא,הוצטרבתונשל

.הדגה

ןורסחהרשאורמאישםישנאואצמייכונעדיאנהנהו

רשא,ליכשמוינרותתאמבותכרפסי״עהנמנטעמכהזה

דובכםנמא,תירבעקנרתלותורנההלכקיתעהלהסנ

ינבבלחותפל,הרטפהךא,חנומומוקמבאוההרפסה

בגשנהויפויהלאםימעהתורפסבםעטבוטילעבםירוענה.

דוההדנההשיבלהלץפחה,לארשיתורפסבםירוצאה

הואנהארקטהתפשלעתפפוחההבישהתרדהוםיטולע

תוחישה•םוגרתוהאלהווגטמתאזההרטטה,הגגעמהו

םירוחבבלברקלדסחלשטוחםהילעךושטיאלןתרוצכ

לאםיטעהירפסלעמתקהבומההצילמהםעטומעטש

לעךופשלתעדה,יתיתסאהןובלהוזורזה,הקיתעהונתרפס

בוטברקיילכלהתושעל,השדחהרישחורהקיתעההדנהה

תדבחטהבתוכםכחהלהרטמההתיה,םישרחםכחםעט

יכחוקתב״וניארוקלהקינפלםויההתואםינתונוננהש

ןורשיתצילטיבהואלכלהאנרבדהבואריםעבםיניבמה

.תילארשיההיםנכהינבבורללכקתמו

תסנכ״הנשה-רפסתאצוהבונתדובעלגרלונחנא

לכתאסונכלוףוסאלןכםגאיהותדועתרשא״לארשי

תסנכבבחלםינוכנהםירבד,היסנכהימכחדוסבדמאנה

רבחמהברהונדידילעפלעפונתוארב,הינבלעלארשי

לודגהרבדהתוציחנלעוניארוקלהקתאררועלונצפחבי

תאאיבהלרמאנוםודההימואלהךונחהתיבתאתונבל

ונתוקת.ח״טדתתנשל״תסנכה״יחקוללהקלהחנמתרבחמה

רשאםהילאמוניביןחיעדויוםעטיבוטרבדיניבטיכ

םכחהרבחטהלשותלועפתישארקראיהתאזההכאלמה

תאםיניבמהלהקהצריםאו;םידיבחרולודגרינבותדובעו

1
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ןחםכחיפירבדבוניארוקתאתוכזלףיסונוונתלועפ
תואצמנהתוירסומהתוחישהויתוירותםיההתועומשהב

תאהכרכוהדותבםיריכזמוננהונירבדתמיתחב.וטוקליב

לאיחיםייח׳רש״חהרהרבחמהםכחהדידיוונדידיםש

.ותהגהברזעלונלהיהרשאי״נץיטשנראב

ר״פש

ז״טרתרייאשדחכאשראוו
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הדגאהוארקמה

.התוחאלא,דשאןתגכתמב

הלאףא,אפורייאבםעטבוטידמולמוןחיעדוילכ

,םשישנאםיצילמםימעסנלודמעםהייוגלםתוצראברשא

יטנד.ןוייצילמירחאוהניםאיכםהלשבוקפתסיאל

דאמםיגלפומה,יזנכשאהעהט^נוילגנאהרי$9?$,יקלטיאה

המואמבטעמלואלטבלםלועמורמאאל,םנורשכבדאמ

םהםהיכ,אוהךופהנו.לקופוסוםורימוהיטויפךרעתא

לכלתינכתםתוחכ,ןוייצילמתאםמעלהקלאוללה

הפאפורייאיצילמימכחלכרבדהיהםאו.הצילמוהריש

יכתאזןיא,םהיתוצילמינפלעןויתצילמתארכבלדחא

,הזהקיתעהםעהירישבםימכחושיתהתחא-הלגסםא

היהתאלץראהימילכדועיכהבםהםיעדוירשאהלגס

.רחאםעיחתפלומיכשיןכלעםמעיצילמלהלחנל

לעךושמטוחלהתיהרשא,תאזההלנםהםצע

םימעהיטויפלכמהבוטלםתואלידבהלםינויהחוריריצי

הזחרשאתונויזחהלכב.תודחאהאוה,םהירחאםיאבה

םכרעתאו,ושפנאשנםהילארשא,ויתוביבסינויה

ותד;דחאםלועהאר,ורבדמבוותרישבעיברםתיארמו

ויטפשמוויכרד,ותיבתוכילהוותכלממתרות,ותדלומו

אצמנןכלע.המהוצראידילי,וננוכדחאםחרבםלכ

ייחחורלא,דחאשארלאודחיםימתוירישתודסומלכ^

םהירחאםיאבהםימעהוואתהתאזכתודחאל.ןויינבםע*

,תינמורםתדלומתויהבםהמאלפתוהרצבניכ.הלוכזאלו
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תונוימדבלוהמתוירבעתועדלילבםתד,תיוואלסואתינמרג

ינבתוברתתטילפםמעטפשמוםתכלממתרות,ודוהינב

,םינושםימעיםומנתבורעתםהיכרדוםתיבתוכילהוימור

;םהיתונויזחיכרעמבומצעלאםצעברקלולכויאלןכלע

אל,ודבלשיאשיאםהיטויפלרשארדההודוההלכבו

שפנהתאבישמהאלמםלועתומדםלכבלולכלםדיאצמת

.תעדהתאבשימו

לכםהיניעואשנתולודגבםיכלוההםימכההםאךא

םהירחאוטנאל,םניאווםנויללצםנרבכשרודלאםויה

דשא,םהישוחבםיאירבהרובצהבור.םמעינבינומה

אלוםיקהלא,יוארהלאאלוקזחומהלאדימתםהיניע

תדיליםמעתצילמבחודתרוקואצמיוורחב,המודמהלא

םירונשהםירבדהתאםנושלבםהלתרפשמהותרפסמהםתיב

תאזההצילמה.םוקמלכבוןמזלכבםהלםיוצמהוםהיפלע

תלפוניכףאםלוא.ןויתוצילממיונשתילכתאיההנוש

הדגנכאיההלוקשתאזלכב,רדסבותוחצבהנממאיה

,•.יפויבוןחב

תצילמלהקיתעהתינויההצילמהןיבלדבהקמל

״קיסאלק,תינוילרישהתרקבימכחוארקהריעצהתיפוריא

קהצילמ,תפומהתצילמ,תקהבומהצילמ:רמאל

ךרדיכ,זעלהתצילמ:רמאל״קיטנמור,תיפוריאלו;רחבומה

,הנושללעדיפקהיתלבלהתישארבהתיהתאזהצילמ

.איבוברעבתושמשמתוברתונושלויההירובבימיביכןעי

תרצונהצילמאיהתאזה(קיטנמור)זעלהתצילמ

רשאםעברקב,םירחאםימעםעולרבדרשאםעברקב

וניעםילעהללכויאל,ולתדחוימהותושרבוננובתהידמ

השוריתרותבולשךותלואבוולגלגתהשויגכשיגיגקמםג

יערתנתמתרותב,האיצמואןודקפתרותב,הלאשוא

ולםירקסנולשוניאשוולשיכדע,ביואללשוא

ויהידשאהלאהםיגינקהםהםינושוםיבר.תחאהריקסב

ו
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? זעלהתצילמהיהתןכלע.רישהוןוזחהתלחנבדחאשטרל

.התתשוהםהמרשא(£!16מג6ם*6)תותשהתוברכםיעבצתבר

ןברחירחאזנכשאותפרצ,אילטיאבהדלונתאזכהצילמ

תישארםעימורתצילמתיראשםידחאלויההב.ימוד

ויהדםהילעהולנםיאיברעהחורםנו,הלאהםימעהיטויפ

ךרדייכירחאו.םיללצברוםירואבר,םיענףארזברעל

זמרהלאקיטנמורהםישת,םיאתהלורבחלהללכבהרישה

,דחאלאדחאורבוחידימתאליכ,הינפ(£11680110)

סנםבבלבםג,והערמשיאםיקוחרוםינושםימעתונויזח

ןכלע.עורזבםיקוחדתברקמהאיהאירוגילאהו,םמוקמב

ןינרהל,(1םיזמרוםיח,תומולעתותונופצקיטנמורההאלמ

לעהרבנתאזההצילמהדי.הדערוליגבבלהתארידחהלו

קיסאלקהתאםהלומשרשאהלאםניכדעחורהישנאלנ

ןימיהיקחמרוסיתלבמ,רישהוחקלהתרותבתפומל

םינטייפ״םמעיליכשמיפבוארקנןכלערשאו,לאמשו

דצמ,דחאדצמקרויהםיקיסאלק,(רעקיסאלק)״םיקהבומ

ינשהדצמםלוא,םהיתוצילמבנהונהקדקודמהדוסה

רשאדועלכיכ.םתבוטבאלשםחרכלעויהםיקיטנמור

דודבורימהלו,ברברעאלמהםרודתארוקעלםהמאלפי

םיקיםאלקלויהיאל,דחאהנקבהלועולכש,םיאתמולכש

קיסו,דחאאלאםלועולןיאשיקיםאלקלקימיכ,סירומנ

.הרישרמואוהברהתומלועברדשיקיטנמורל

םקשדע,םעלהמשנהנתנתאזההיפ־הפיההצילמה

אילטיא(ןעטםינמוה)יליכשמו,ץנדול&בםיצירמהתיב

הצילמהינפמהתואריבעהלורמאיו,םהירחאזנכשאו

.*§

״קיטנמור״תויוואנידנאק8התונ׳ומשלאורקללשלתשנחזטי(1

ןהןרקענינףאהוטנםיזריזרבתובורמו׳דומנרד8תורסוחמןהשינפמ

.הרומגקיםאלקנןהירויציקלחלכבתומיבפמותומלש,תודחא

1.
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בלםישילבמ,הנשוילהרטעוריזחהרשאהקיתעהתינויה

התודחאבתקהבומחהרישהאיההלענםנמאםאףאיכ

,התנכתמבוהתכרעמב,הקודקדבוהרודמב,התרהטבו

.הארבנברחרבכשםלוערדס.ךרוצלורחארודךרוצלאלה

8*081השאהוזנכשאבעהט&נ׳ידימלתמםיברוארתאז

קיטנמורהתאובישיו,תפרצב01גג16גז11)תן1ט<1ץילמהו

םירדסהבםמושבהרדהתאוללכיו,ןושארההדובכל

וזירפהםהםנךא.דאמדעהחצהפשהתואםשיבלהבו

לעהתראפתתאםלידנהבו,רקעהתואםתושעבהדמהלע

תחאלכלןורסחוןורתיתמאברשא,תקהבומההצילמה

,דחיךרבאיהתננורתמתקהבומהתינויההצילמה.ןהמ

היחזעלהתצילמו,םלועהקהלטבואיהתרבוע־ךא

לרונהז.איהםיאלכערזךא,יחםעיכרבלעאיהתמייקו

תודחאחתלעבתינויההצילמל,הזהןמזבאפוריאיטעיטויפ

ןיאםייחהתלעבתיטנמורההריעצההצילמלו,םייחןיא

.תודחא

תורצואוםתמכחיפילכברשאהלאאפוריאימעןיב

חורתחנםברקברשאחורהישנאואצמאלםתדמח

רוזחלרוסחמהדיםהילעהדבכםרשעדובכלכבוי,םהלשב

ותמשםיסכנבקיזחהלותורבקהלעדוקפלוא,םיחתפהלע

ןויבאוינעםעדדונתמהלאהםיפיקתהםימעהןיב;םהילעב

ינמכמבברלשממלשומוםירשבייחבדאמוקלחלדרשא

הארמבושפנבישהלוחורותואקצהבהזהםעה.חורהייה

Iלאאלדחוימודחא,קצומוקוצי,םימתולילכולכשםלוע

וזחהילערשאןויזחהאיגלאםאיכויניעאשיןויץרא

דימוודימרשא,לארשיהזהםעהםש.לכהתוזחויזוחול

המו,רחאםעדימאל,םדקימימוידמחמולויאיבנ

סורימוהןוזחימלצובשחנהמב;וצרמנהמוהלאובגשנ

הרובנהוהלתנה,תובידנהוזועה,תחנהוןחהימלצלומל

ובשחנהמבוא?תורולאומשתישארברפסב׳םיקוחמה

ן^^׳—י•י\4£ז



_יי״)2

**%

קראלה?לארשייאיבנירבדלומלינויהןתםומדתורבדמ

םהיכרצתלכלכקררשא,םיןקצםיתב.ילעבתוצעומב

הניכרעתהוא,םנורנךותמדימתתרבודםיתוחפהוםילדה

בויאתונולתלאתואכנהויתוינאתלכבדיפיריאתוחיש

—?וינפםערבץראררופמוויתפשםעזבםימשזיתמה

םלועבץפונמהושטורמההזהםעהיכרמ.איאלמהפב

.רובדהוהעדהלובנבאוהםירידאברידא,השעמה

תמצעלכאוהאוהתודחאהעבטיכןנובתהלףיסונםאו

,ןויינביטויפלאםימעיריבאוחכבךשומהםלענהםסקה

#ןויתצילמלעשדקהיבתכוהבניכונדיברבדההלעי

םירבדתכרעמ,רובחאלאהניאתינויההצילמתודחא

תולשומהתוחורהיכ,תחאהדונאלויהיוודכלתהרשאםינוש

ובצחתימדהתאותומדםינויהטרעןהלרשא,החורב

יהינפבויהתונוש,םודבעיוםיהלאלםהלומישיו,ןבאב

,ררושמהוהזוחהדיבםידחאלויהחכברבקרו,ןהיכרדו

דחאלאאוההיחןרשאחורהלארשייאיבנתאובנןכאל

התיהןכלע,יונשאלויובראלובןיארשאדחאומשו

רשאתחאהשקמל,הזםיהלאחורירפ,ויאיבנתצילמםנ

.הבםיסיסרץאוםיעיקב;יא

ידיישעמחבולענרשאתימינפהתודחאהדבלמו

תולהאהםנםהילעהרבנםינויהםיצילמהישעמלעםיאיבנה.

.ארקמהןיבוארוקהןיבםיליטמםהרשאםולשבהנוציחה

,םהבקבדאוהבללכבםאןויירפסבהזהקזבארוקהיפוריאה

ויבאתנומתתאאל;שחכתמאוהותדלורכנתמאוהומעל

,םירזימלצםאיכםשהאוראוהרשאםיפרתבטיביומאו

יניעבאיההבעותהלאםירפסיפמונזאחקתרשאהרותה

,בוטקבדושפנאשמבהקבדללכויאלרבדףוס.ותד

לכןיבווניב,טעמבואברב,הוחאהתאוריפהדע

וחורמחורוורשבמרשברשאםעהיניעבביבחהושודקה

ותודחארפכהשעמהםלועבותודחאתאןתנןכבו.אוה
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הזהקזבםגותוגהבאוה,ירבעהןכ*6.ץימדהםלועב

וירוענוהתושאתוייחרוקממ,ויבותכוויאיבג,ותרותרפסב

םש.ויחאלאוויתובאלאעדותיםש.וברקבםישדחתמ

ברקמולםיקהרשאםיאיבנהיפמויהלאתרותתאשקבי

.והומכויחא

םותסירחאלארשייצילמישעמיכרמאיהזללגבהךא

תורצואמקרקפתסהלולידיכ?םלועבםהםירתוימקזחה

איצוהלןובנשיאלהלילחVויתובאתובאורצארשאםדקה

ךכהעשלכבםישדחםימעבונראבהשםשכ!הזכטפשמ

לארשיימכחורמא״העשלכבהשדחהרישםירמואלארשי

תבייחםנמא!הלאהםירבדהונמאנהמו(ז״פםילהתשרדמ)

ןיאשרודךלץאש,*הדלכבהשדחהרישדטאלהמואלכ

זנגהלתויוארהתוארוגותולודגוא,תומיענותודומחול

םידמחמענומהלכו,ץרחארודלןורכזןוזחהורישהיזנגב

.וילעבמבוטאוהעגומםיאבהתורודהןמהלאכ

השדחהרישלארשירוקממעבונההזםייחםימראב

המכבהמודה״הדנא״ונימכחיפבארקנהאוה,העשלכב

לבבבהלחהתאזההדנאה.תיפוריאהקיטנמורהלאםינפ

רישעמשהתישארב,הירכזולאינדלאקזחיםיאיבנהימיב

,יוגביוגםידשכולארשייתמכתע׳רכנתמדאלעןור?

הלאהםילענהםיאיבנהתטילח.הזהםויהדעהקספאלו

תאלארשיימכחיפמואיצוהםהיתונויזחוםהיתורבדמב

הדגאהחור.לבבמולעםיכאלמתומש:ןוכנהטפשמה

ידילילכלעולארשיייחלכלעתפחרמהמיענהוהחונה

לע,וירבחוןוליפתועדלעווניתוברישרדמלע,תור

לעותולפתהלע,םילבוקמהתודוסלעותופוסאילעבירקח

החורמ,הברהואטעמ,הדנאההלצאםלכלעי,תובורקה

,האירבוהיחהגשה.,המימתוהקומעהשגרההלהאלמה

תאתכשומהדנאה״.הקודאוהזעהנומא,הקדוהדחהלדבה

הינמחרםאכ.דאמונוכנםהירבדו,ונינומדקורמאי״בלה
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םג,הנטבירפשפנתאהיתוסוחנתבעשעשלםגתעדויה

,תנמאנהתנמואה,הדנאהעדתק,היפטבשבורסייל

היכרבלערשאלארשירענהםעהיכרדסלפלוהירבדלכלכל

,היעושעשתדמחבוהחמשתהרסוחורתויהב,והלדגת

טלקמעגראוצמןעמלו.םדקינמתועומשולהעיבהב

,חוריפנכלעוהאשת,הלוגבהשובכהוהאכדיהוחורל

•שיחת,תויתחתיקמעבוהאיבחתםימורמיהבגלעוהביכרת

והטלמת,ןוימדהוםולחה!תוכלממיבחרמלאולטלפמ

לארשיהכינחתוטמו,ץראימדקוםיוגתישאריקחרמל

הושת־,תובאישעמוהריכזה/רסומלונזאריעת,חראינמ

ורוסידמיוילעואברשאתוערהתאבלתמהנבויניעדגנל

תוגורכז־ולרפסתרשאשיי.הרשיהוהבוטה,ךרדה.ק

(ןעטייקגידדיווקגעדעשיראטםיה)הילודגוהמואהתודלות

םאתרותולףיטתרשאשיו,דאמקיודמוץרמגןוננםב

הניבירמאב;תודיחבהירבדתאעיבתזא,םידומלןושלב

טויפהיכרדתשלשל.1י31>1113.םילעושילשמבו,6מ0מ10ז1

תובתכהותוניחכזה,£קני2ז£1זט3111£(1תובילי?ארקנהלאה

.הבורמהתאקיזחמטעומםחבהנונגסןכלעי,המהםידומל

םשתוםעהחורמהדגאההטלקדשא(2תודגההןכאל

הארמאלךא,קחרוקראאלמבהלבקןתוא,הילכב

תובהואןלכיכםנמאןה.הלאהתודגהלםידחאםינפודחא
עבטהגהנמעירכירשאןהבתובר•שייךא,תו&לפהתא

.עבטהגהנמלעאלפהירבגירשאתוברו,םיאלפהתא

I)רוחב׳ילא׳דלינמיתהיפבוזהלפךרעןייע.

ןעלייהטבימ,ןעלהעצרעחלמםגרותתארקמהתפשב,א״ידבהדגה(2

איהא״הנ.רדגהזנבו.״רפס״לעפמק״הנברתויגהונהדגהלעפבא״לבש

הגילפהינימלבתללונאיהשףלאבהדגאןנןיאשהפ,גנולהעצרעםוגרת

.ןוזחהםותחירחאםיגהנה
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/קזבםיזוחאהםירופסהתיברמבתנהונהנושארההרמה

ירבדלארופסהברקיזא,םשהישנאמרחאבוםוקמב

רבדרשאםירופסהבורבתטלושתינשההרמהו,םימיה

תרוקבימכחוארקיןושארהןימל.םוקמלוקזלםהלןיא

(ןע5ד$מ)ינשהץמלו,תועומש(קנאז)זנכשאןושלברישה

םעהךרערשאתומדלללקיאראיההעומשה,(3תוחיש

שקבלונלשיערואמהתתמאתאאל.ותואתואצומהלכל

םעהשפנבערואמההשעשםש;רהתאםאיכ,העומשב

וניעבתחקלונלשיותוא,ותעידימהברותשנרהרשא

תאתעדלונבבלםעשיםאיונשוןוקת־םושילבואולמבו

.וילחגייחימיירבדלאווימיירבדלאותנכתמבםעהחור

םצעבםעהתודליתאונדננלהושת(ןע5ראמ)החישהו

תא,ובבלתויכשמתאוושפנךלהתאהתרהטבוהמת

.ןטבמוהדלמובםיעבטומהויתונויזחתאוויתושגר

,תונורכז:םההדגהתובאהשלשהלאהםירבדהיפלע

.הדגהו{ייבתכ

דובכוהבחהדגאהיגימולחגקלחכקלחאלםלוא

,םעהחורףקתלעהדיעמהתובתכה.תורודהימכחידימ

הכרעאלמבדבכהלהתכזהדחהוניעלעוהלולצהותעדלע

יכףא,המואהתודלותתונורכזו.הזהםויהדעהתויהםוימ

הלודנלולע,בלםהילעםושלוברהאלםינושארהתורודב

שייכףאתודנההןכאל;תוינומדקירקחרוד,ונרודב

לכהזיחא,הזוחאההעומשלןזאהלנסידיחיוטנרשא

ןיזאהלאל,התיההמשלאלשהיטנ,םימיהירבדב,אוהש

ליצהלםאיכ,הנושללעםיננורתמהםענירמארהט

.םהיתוריקחתאםייקל,הטתיפלהחישתודעהיפמ

*8

טירחתיהיש(•חיכהנפ)םידשתוחישוםינאלמתוחיש:הזמו(3

(יט,ו״םםיר8ופ)תומהבותויהתוהיש,םינשעוםיצעתוהיש,תועקבותועבנ
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ועבקיוםהיניעתאונרודירקתוחקפתוכתינהלעםנ

תונבלאהתנכתמלושרדהברה.רתויםלוא,שרדמהילע

לעורקהרשאמ,תורחאתונושלבוםירחאםימעבהנימ

המואהתדיליהתויהבהליוארכהתדלומלעוהמצעךרע

םהישעמבורציץנבו.הידיהשעמוהחורירפתילארשיה

ינבאדועובשחנםאךא.תימואלאלתיגולוליפהריצי

ךבדנהתחתםעקשלוננמזימכחמםיבריניעבהלאשדק

תוחישב,ןחינבאבהלאהםינובהוסאמ,םירזןומראב

רשאתודומחהןמוןהמןיעומילעיותומיענה(ןע5ר$מ)

תאםתמכחבליחנהלםויהלכםבלוםהיניעתויהבןכותב

המתעדללארשילתעהאבםלוא.רכנהימכחמדובכםמע
המוויפמשקבמותבישרדה׳המ,ונממלאושותדלומןואג

רשאםיננאשגעלולפתזובקרה;ודימשרודוימ&עחכ

?ונל*איההפרחםמעישדקלונבשםינקירהוגעלמוזובי

ימכחלאונכותבשםיבוטהוקילחירשאתוקלחהםנ,אל

חוריכםהלחיכוהל,םהיתפשתובירוא,םיפיקתהםימעה

תובירהותוקלחהםג;לארשילםגןורשכוםעט,םדא

לארשיירפוסובםה.המלכלםגוונלןהתשבלהלאה

לארשיתיבלאםכינפומישו,ץוחהקםכיניעתאובסה

םכיתונבוםכינבינזאבורפס,םירבעלתירבעורבד-,המינפ

רשאהדנאהרצואבתוזוננהתומיענהותוממורהירבדתא

םתאםנ.ולכיונהידיםאיכוהודסיםידיחיידיאל

םכדימוכילשה,ירוגמץראבתירבעתפשיבבוחיריעצ

רשא,וירבחו״םיחרפרורצורבדרקח״לעבלשתורפס

,תירבעתורפסהלאכוהלאלםתארקונתשבלוטתפרחל

האובנהלא,הרומנהתירבעהתורפסלאםכבבלוניכהו

ורואו,םכשפנהתיחו,וירוציוהזהםעהירצויםהשהדנאהו

אל,םתאימינבוםתאימםתעדיו,םכידיוקזחו,םכיניע

,ויניעאשיאלהאולמוץראתדמחלארשאהשקנםעינב

,בלבוטוולעםעינבםאיכרפעלחוזויניעבלפשםעינבאל!

4£$—^§
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.עגרףאונממהרסאלומלועתאווכרעתאתעדהרשאםע

חורהאת(ןייזטבואוועב)שפנתעדחור,רבדהןב

רוטאנ)עבטהתעד.היתוקלחמלכלהדגאהלעהכופשה

ךרעתעדו(ןייזטםואוועבלאנאיצאנ)המיאהךרעתעד,(ןניז

.היתודסומהנהןה(ןייזטסואוועבסעשירעטסיה)היתורוק

בורבתקטעטותרקוחהתלפלפמההעידילעםעפהרבדנאל

לעםאיכ,ותקחלכלרבדהטפשמתאררבל.התמכח

ילבמטעמכ,תעלוקהלכשתבוטוםעטתבוט(1תעד

לכבהנחבמהו,האנהלאדימתתנווכמהבוטהלאאיטחה

אלםירחוסתמרמרשא,םצראבוניתובא.הנוכנהתאתע

םתיערמלאוםשירחלאיתלבויהאלםויהלכםהיניעו,ועדי•

.םתראפתאלמב׳הישעמתאוארהמה,׳היטשתחת

לכלתינבתל,יפויוהדמחלכלילבלםהיניעבהיהםוקיה

.׳הדובכתומדהארמלותחנוהחטשלכרוקמל,רד&וקח

םנירפסלכלעורזח,םעוםעתורפסבםיאיקבהורבע

העדםיאלמםילמםשםיאצומםתאהרהמבסאודינהו

תשרפםמייסבהדגאהילעבוארקרשאםירבדכהחמשו

.תישארבהשעמ

:רמ1אן1טל1ע5האגתמאוהיןורבשיתןפה

.!״יתךצ^הרוצ!יתארבשהאי־מואך״

ןהיג£מןאך1ב

ףעמימו

ארקמבהתארוהבהנושוננושלבהברהתגהונהתעדהתלמ(1

לכשבתוארואוהתואדווהיתשלףתושמהרקעה.דומלתבהתארוהמ

ל.שויג,דןינק,לעו•הלמתשמשמארקמברשאתחתךא,השגרהבושוחב

ןורשכהלעדומלתבשמשת(קטיוופעוו־טקעיבא)ן׳וההןמשגרומהושחומה

ונחנאו,(;גיזרעווי^קעיבוט)שיגרהלושוחלליכשהלםדאהיחורבעבטומה

.ידומלתהישימשבזזיםשבםישמשמ

ןיט
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*ןפלק_מןאךוב

?יפודןהבןתונימו
.יייףייןיא?

(ב׳יי,ר״נ),ןהןי}^

הלצא,הללכבהתבחועבטהתעדהאלמההחורמ

יכןנובתישרדמבארוקלכ.הירוצייטרפלעסגהדגאה

ףועמ,הדשהתמהבמ,הארגהםלועהקלשמואשגידמ

לכבהיתומשמ.תאהקחתהמדאהחמצמואםימשה

רחארבעמקרוגינפלעןתואריבעתיכףא;ןהיחותפ

ילכשומהלשמנהלאתשחומהותיארמבהמודהרבעהןמ

יוטתםצעבםימת,ורדהכאוהלולכהזהרבעהךא

עבטהםולשלהכרערשאתומדהתאהארנואנהברקנ

:לככךרובמהוולשבחמשה

1ןליאוליא

-״•?זןכרבאהמב

•:דז־:י־

?ןיקותו?ףיתוריפוה$

!ןיןכותמףיתוריפירה

?האנףלצאה$

!האנףלצירה

?ףינפלתךג־ועסימהתמאאהתש

,יהינפלתרבועםימהתמאירה

ןוצריהיאלא

ף^מןיעטונ#תועיטנלכ#

י.(:׳התיעת):ףומי)ויילל

§55^־

1
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והונבלותשהןגערהחרזאהלאתאזההארמההנוכנהמ

,והומכהנגאשוהיור,והומכתטקושוהולש;ומוקמתאריכמה

הדגאהלעבליכשהרשאטקשהתולשןואגדבלמךא

התראפתתאלולכלחכשאל,תאזותדמחתיכשלעתוושל

טוחכ,עבטהלע־םינונחתוןחחורךפושהדחאדסחטוחכ

יאיההרצוילהאנהרוצ,היאצאצתבוטלהאירבהיעוגעג

.סינב׳התכרבויניעבםנרשאלארשיםעל

יעמושלכתאתחנוןוצרהדגאהעיבשתרשאלככ

הינבתאאלמתןכ,׳ההשעמעבטהלעהרבדידמהרבד

;תילארשיההמואהךרעםורלעהיפתאהחתפבןואנוזע

תוערפשארלעלארשיינבישדקרזנהארתתערכנתמחו

םקנתזא,םהיפלעויהלאתירבםיאשונםיעשרו,ביוא

.היעושעשידלילןטקלשמהלשמבהדגאהםחנתףא

חקב)רואלץפצ1?ויהף&מ&לטןךפ

:ףלטעלל׳טגןופולרמא

ילשהרואז?הרואלהןימינא

׳־?הרואףלהמלהתא

תונההנהיאל,וברקבםישנאםורלכחשרשאםע

םוריהמו.הזלשמתורושץבמהפקשנהתאזכשפנתעד

הרעהתע,דמשהתעשב,הדזמתעשבםניכתוארלונבל

ימעדיואםנ,המלכלודובכןתנאל,ושפנתומללארשי

קרימל,לבנהיימובידנהםהינשמימ,ויביואימואוה

םיניעלולויהזאםנ.חצנהתראפתימלותקחשמההעשה

ןמומצעםדאהנשיאלהנכסהתעשבוליפא:וירומירבד

וצרמגהמווקזחהמ.דובכהןמ:רפאל(בצ׳דהנם)תונברה

המוומרהמ.(:חיתינעת)סונאירטלסופפוסונילולירמא

לא,ףסויןבאביקע׳רםתדלומבםיקבדהיבאירבדוקמע

.הדןהוקסופפ<השטתדילעבימורינבמםיליכשמהדחא

,י־י*9§
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לעחבטלוערכב,ויתורבדמובגשגהמו,ויתוכילהולענהמו

םירבדהלאלכ.(:א״סתוכרב)ומעדובכלעוויהלאתרות

ונלרצאימו,םדבלםהבתימואלתורופסלידטעמכרשא

,לולצוודצןונגסב,הדגאהילעבקראלה?הלאהתורקיהתא

הדגאהיגימל.םמעלןתואורפמהבורמהתאקיזחמטעומ

יכןעי,ארקמהתפשלםמגרתלדידועונחלשאלהלאה

־קאדער)םרודםיכןעיו,הרותןושללםנושלהבורק

יידיבזאינמרוסמותויהב,ורוצקבףאהיהםלש(ןאיצ

םמנרתלונבלןתנםירחאםירפוסואונחנאםאו,םעהימכח

הצרייכהוקנ,הדעהלבלארקמלםתויהןעמלםימיהתוברב

,םרוקמבםירבדארקלםכחלקרבוטיכ,להקהינפלונלעפ

תאםגרתשקארמיזלעפזגכשאםעלהקלןוצרלהיהןכלעו)

לכיכףאתגהוגהתיזנכשאל״ןעננולעבינ,םהירובגיריש

ףוגבםהיגומדקירישארקלורחביהיליכשמוזנכשאימכח

םירוסמןתויהבתודגההקאל.(הקיתעהתיזנכשאהןושל

ןנושלךראלכבןכלע,םיסבוכהדיבםעהדיבםדקימיב

לכהדיאלותימראחפשבץומשנןתיברמו,םלשקודסץא

,ןושארה$??,ןרושתאלליכשמץעםניכדע,ןהבהוש

ארקמהתפשבןמנרתלונמדקהןכל,ןלדנאלמבוןרהטםצעב
הדנאהיכ׳הוקנו.הצקמםעהלכיפבטעמכהר!נשוהחונה

היבהאמיניעלהתולנהבדסחוןחאשת,הגנעמהוהונה

תדמחימיבםנםימעפהמכהשבלרשאהכזההתלמשב

תאועיבהרשאשי,םינושארההדגאהילעבםגיכ.הימולע

בריכיראמרבדהבורקרשאדבלמ,ארקמהתפשבםחור

,התפשקתמבהמודההגשהשארתלפתתארדסיורבח

,(יג,׳א־ה״רי׳שורי)םיאיבנהירבדלהנוימםורבוהחורףועמב

:ארקמהתפשבדאמםימיענםירישהדגאהילעבמםיברוזרח

וריקוהוחורתוסגיגפמרשאהשעלאןבלעופצקבארפקרב

אישנה.הדוה*׳דתיבמםהילגרתאםיריעצהםידימלתה

תיבהתאבוזעלולכיאלםדובכיגפמרשאםיגקזהםגו,ונתוח

^V4.——86*׳—.———י
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דמחנהרישהתארבח,םהיניעבםייובשכויהדבכנהולודגה

:הזה

הפקשינםין^ןלוא#

.התי5יתיחנבהימוה

ם:פצכילמנל!תךחפמ

ואבחנםירענהואר
V:X.•ידו1־׳ז

.;,.י.תמעזומקזםישיי^ין

1הוהרמ44יסת

(׳.•י׳ג,י״ט׳עויי):1^דנלנדכלנהן

םילילאהידבועתדרחתאקחבריבעההדגאהלעב

לואשלואבוילארשאםעלבירבדתאז,הדותןתמםויב

.*דטאלרישבעבקרבדרשפ

ע^ךהם$י1.

ל£לבינבל(הפ)חתפ

:ביטיהר^ךן

המ^איגלמואךיתלא־

■.ץיאיינמרולהןתלאן

וד1בבבםיקח#ןכוט*

םימזדרבוי;י1ל£הלגנ*

•׳הךיותוטע^תתלע_יפוה

•:::(׳נאת^ימ;:וךידיל.ףסומויהמכה

X:.X.X.י

/והלגמ)םיננוקמהירישבוהלאהםירישבםאךא

הניארת.,םימיענוםידמחנ־•םהמםיבררשא(:ה״כק״מ

^

:
,**
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תנכתמעבטהירויצב;תבשחמתכאלמובצקוהדמויניע

,היתורוקוהמואהלעתורבדמהתועומשבוטקשותחנהאלמ

הזבתומנרותמהתודנהבוניניעלהלנתםישנאםורתראפת

תמחלמתומד.הבנשנוהממורתבורעתךא,תובורעת

תמלשמורכנתועדבתמחלנתמאתרות,רדהוחכבםינתיא

,הרבדישועםידבעלהלןתואערכהקמלץעתיארמלקע

אלרשאהעדאיה040100010616םידשהתואיצמתרותםא

לארשיחורהילעהרבנ,הנממוראוצשימהלםעלכלכוי

הדיבץפחילכלתאזהתרציתאםנםשתוהבדמעתתו

תשבוכה,תאזהחורהירפ.םירשימוטפשמקדצהבתורוהל

ןה,ןהבדבעתשהןעמלןמעתמלשמוהלתוררוצהתועדה

ץארשא,שרדמבודומלתבתורזופמהתועומשהותוחישה

רעדירבענ)םיך?ינבופסאש,תויזנכשאהתוחישלךורע

עדוייחםעינבםחזנכשאםעימכחךא,ןהילא(םירנ

ןכלע,םמעלדסחישועודובכינתונלהבוטריכמ,שיתמו

םוליחנהיכדעםתדובעלעםיך?ינבלםהיפבהדותידץא

ינבימכחתמןכאל.םהימכחוםהירפוסישארץבדובכאסכ

אלהרצקהםתעדבוהרצהםניעבםה,הלאוניתורודבונמע

,םויהלכנעלודשחקרועדיאלםתוזחפבו,ןנובתהלוקימעי

רוצנלורוצאל,םימכחגהנמונהנשוניתוברלעוגעליןכלע

ימכחורצנותצארשאלככ,םמעינבתועומשתאםדומלתב

.םהיטלסתוחפשמלםהיתוחישוםהיתועומשתאםעוםע

םידומיכטילחהלהלעאלהלאהםימעהינבמשיאבללעו

ןהבתואצמנהתורזהלכבםהיתודנהתאםיפסאמהםימכחה

לכבםהילעוצצולתיוונימכחלעונימכחתמוטילחהרשאלככ

םעהחוריריציהלאכתודנהיכתעדלבלםהלהיהול.הפ

ףקתתאוריקויווריכההתעיכ,ונואתישארקיכ,הנה

םייקלםלמעלעוםמעטלעוכרביוודוהונימכחתאו,ונמעחח

אלםעהדובכמו,הלאהתורקיהתאםיאבהתורודהידיב

.רזרבדבםגןימאירשאשיסאהמואמלופי

^
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םיטעמקררשאהלאונתדלומישדקלאיננובתהב

תארדסלוףורצליבלתאיתינפ,םכרעאלמבםוכירעי

,ארקמהתפשב,החצתירבעתפשבוניתוחישווניתועומש

,דסחוהבהאםהיתובאםהבוזננשתורצואהםינבלחותפקמל

המ,ןנובתמהםכחהםנתעדןעמלו;םעטורהט,ןויקנוםת

רשאחורהםרהמוזעהמ,הזהםעהשנראלמהמובר

,ולןתונ׳הרשאבוטהטעמבויעושעשולדנהמ,והיחי

.םימיהתירחאבובוטלאו׳הלאויעונענומצעהמו

ץבעיףלאוו
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.תיחלבךלמ

א

הללהםולחכםיהלאאיגםלשזןל9והיךיךיליי

תוכלטמ־לכלעבימע״־לע_דיגנלףיתת^הארכ:רמאל

םימיאה־תאולעממרשאםימשהאבצתאג:תוצראה

םידבעלהליתמעתהתמלואשברשאםיאפרה-תאו

ףדי13ץהןגלוה^ךאהשמרןהלשהת:ה־תאםנן

יתנכש!לודןלקיהיל־הנכוםוקהתעגי:יתתן

ף!?ינהסוי3יכערתו£1ד;זןאי:זןמנןיתייהןוכותן

הרחןי#ר^־תאתללסנוינ^א־לעגויצעילצלחנ

ךנבבךי^סיםכ5£ני:ךמעמייטחיתוריסהו_ףכיפא

ןהז:ר^אףומלןד־ת^םהלרפס;1וימכחלאךקיג

רצעהתנמתובאמוןתנילןת:3תונבלינמ?אלפ־:

םכמרצןת־אלןם#אםי^כס־יכורמןהצע.םתאאנ

:־ומאלזןלמהינפלםימכחהורברינח:חמזמ־לב

הלדב^חנשקכר^אןכאםיהלאדסיץראיןקךןפמט

תיסשמלהחינצרין?שהמשארןץגתשח;ול$ך3

ייי



—20

ץטל^־רגךאנ־אציהתגזןי:שונאעדי־אלםוקמ?

ונימלריעש־לכםלויג־לכמוילעובצייתהוךלמהינפלמ
•:״זזX:X•זיז:־:-:•V*־.■־••:•י

תיגהוץראה־לכביןםניעהלא־יכאי:והנימלדש־לכו

;ובךכךל£׳השעי1בי:ןבאהםוקמתאךל$דינודאל

תוחורעבןואמע:ארקינ.םשה־תאצק!1םימכסה

שיאתוךשןהדשםייא־תאםייציל־ילעהנחורהיאב

רוענלודגרעסהנהןרי1דמונדועיי:דקפי;לא

ץע.שמךוהמהבבראבצץךאהאלמתנץרא־יתכךימ

־אלרשאר$ךה;ה־אלםינומטמותורצואב§׳ע.־לכן

דרוצהתרקנ־לאםלכופסאיוךלמהוציניטי•םש־אצמנ

ועידותיכץחעי־ינכיםכתאיתעבההךלמהרמ.אי1״

םתקמ^וילודיגתאל־םאןריז?שהםוקמתאיל

דחאה§םלכונע!!׳י:םלועלםת־נכנןהזהםוקמב

י-יכךלמה*ינד^ך£פניההןכרשוהךחנןואשילוקב

^לע.םאךא•חי:רימשהםוקמ־תאעד:.אלונממשיא

ידמשא־לאוינפלמתוכלמ־רכךאנ־אצי.בוטיךלמה

רבדדחכי־אלונממ־יכונילעךלמםינפלהיהרשא
V•ז:זד*יו IV V•••*••זז••ז••.־

לאשומוקמ<דיאו:0י:ןבאהםוקמתאינדאלדיגהן

דרומבולהרכראבתוחורהונעפנ:והידידיזולמה
X:••XX*;׳דכ•:1־.*ץ*

:ותעבטבהמ?חנ1היפלע.ןבאם&ינףשנירה

ינבןיבבצעיהלהטומשההלע!ומויבםויידמואנ

.אל־םאןנובתי.ץך#בטושמואבבןכ־יךחאןםיהל$ד

*
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9£ יפ.לעמןב&ז־תאללגלבנ:ומתוהכשונ#־די_ה5מנ

ןבאה־תאבישהוהכותבר^יאםלמה־ןמהתשיוראבה

השע:הכהנושארבכותעבטןהתואםתהןהמוקמל

:םימ;הלכ

ב

םשרשאלתבקותרהקינםלשזןלסםק^1*

םיהלא־םשרשאבהזתעבטןוילע^התפמםיהלא

םגוב:ואבצרשעך;והץןבדיבןתינהילג?חתפמ

חןמהלא־תאנ:רמאי!ולןתנןי:תודאגורקציז3

ץהש־יגב־ףלמ־תאילתאבהןףשנירה־לאתכלהן

עוסגוךולה־ךלנעי£והץןןיןכשעבי:םיקזאברוסא

;ראבהםוקמ:לאואב״זע׳תולילתע_כשןםימ;תעב#

תהתמץמוג־ועולברההלאע^והן־ןןברקב״

ראבה־ןמםימהודובעק_ךק3רהבקינראבהעקךקל
אצי1י:רמצרזגכירחהתאםת?ברהמינץמוגה־ל$

בקי!!אבליליעממץמוגדוערפחברהההלעמבלצב

:רמצ־דגןרהה־תאםתםינץנה־תאהמשקצברזז

ץעה־לע.בשבלעבראבהתרקתבוהשעמ־תאלכבי

ןגובתבברקבץראבטו#מאבידמשאןח:םשרתםיג

ןבאה־תאל£1ט:ומתםצעבאוהדדיןהןומתוה־לא

תחהץג־הןהןםשלשלמףכראבהימיממתותשל

חקל;י$ףאו:ץעת?׳יםי^לל*יסאי!די$־וי:םל£
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1
אלהתויתחתץואת5למ5ידימיתכלממםךא־ןב

רקשהקוהץ_יהץלאי.ןתאאלרחאלידובכוינאוןלמ

יביךשיאבתכר§סכםושרםכזד־אל1בהגושילכן

רבדלףפיגיע:יבי:איפמם3לבןכא:תמאירמאטשקו

רכשייגת#יגוחורכלושמללכ;אל\ףוגה?דעובל־לא

י3עד^והץןבע!י1ורחנלוקמשער.יהיעי:םךרי!

וידילעםיןפץאה־תאםשינטלבוילאדרינאוהןשי

1תנ^מדמשאץיקס־י?יהז!יי:ד^נמב$£1וילג!לע!

פיןפזאה־תאקת3לרמאינאוהרוסא־יכארצרעניג

־־ןפזזלרמשלען;תיך3רקאי1יס:וית־ע־רזל&מ

ץראהןםימשהיהלאדםשיכםיתבעה־תאקתעו

םוקמה־לאךמעהכלוחןנוקהתעןי־>:׳םהילעתורח

ףולהתוהלבהךלהואבצהרשךליגיי:יןוצאר#א

ףדיבדמ!?אז3ךי1תולילתעכשיןסימ;תעכשעום^ן

רצונת5סוהכ?ה!נוב־ךרתי!הנחלזואותאךכיהיג

ה^אתיב־לאברקי!םויהיהיגחי:הליפ!1ה$ע#נ

התיב־־תאוכןנהיתלבל1ל־־ןןח;ות1*אצת1הנמלא

תוט^לורהמכיהי!ה^נ.מט?גטי:הלוקבעס&יינ
תמכחת^ר־הקארקי!נ:ויתועלצ!?תחא׳רב^תנ

ךיםר$־ר!#רהכרןושלרמואהםלשזןלמ.יביא

ויניע.אשי>נ:התםויהיעלצ־תארב^חשא,}ןושל

דוע־אך!!חרא־י^אוהט!1ךדדבח#ףךןעה>דןאךצ

■*%
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ונזאטבע:ןדרא־ילאוהט^ךרךבהעתרוכשהעדן

ףסי1גב:יןביגולקאשיגהלכלוקןןתהלוקהנהן

עכ#לםילע^יל־השעויהאלרמאשיא־לוקעמשיג

ר^וחהנהןארבףסיוינ:קהי?רוינפ־לע.לפינםינש

:קה^!וינפ־לעלפיג.בואבםסקםירבה

ג

םלעריעיךמ&יאאב^םימ;תעב?׳ץקמיהיגא

לאשיגןוציארהםויי>יהי:1נ:םימ;תעלשםשבשיג

ונע;י1ךלמהינפלאובלםויהיתארקנאלהןע_חס

ם^׳י!דמשארהמיג.ג:הרכ^להתשךל13הםיסירסה

רקאיני:ךלמלודיגפ.םיסירסהואברןבא־לעןבא

:ויתשי!?ןיג־־־לעלןל£לופיסוהונרזופהז

לומה־םניתארקנאלהזעודמלאשינחרהממיהב•י

לכאךל$יםיסירסהונעצ.לןלמהי.5?לאבלםויה־םג

ן?אהלעמןב&ה־תארסי,!ידמשארהמיע:הג?כשל

:דןל^לודיגביםיסירסהואב^גץראה־לע.הנ^1יג

םהל־תאךל£ה־ןמוע^מונר1רפהזז!ל9הרמאי1ל

ינפל*ומעב.י1משאאבםימיהת#לשץקמח:וקה
:ךמאינ׳תומאעבראוהטמבוי^פלדמרךלמה

ת^ךלףלהמלןףחירסאבףלובץתדן?תאזי־
הצסין־נףילאאבליתאםגזיגרזרלוךל־אלתוצרא

ףליתושעלילהלילהרמאי!ו^ה־ןןןפ.י:ץראה

58•׳־
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ו
:דומעמלאטיינאהןהרביוה־תא־םאיכהערהמואמ

יל־ןתהתעגםימשהיהלאללודגתיבהנביננהאי

רבדתוש^ללכואאלוידעלברשארימשה־תא

ייזמשארמאי!בי:ףמוקמ־לאםולשבבושהתאו
V־; I : • : X׳I*־X״::־

רשיבהאבהרדיב־םאיבתאזהןבאהידיבאל
1־-.-...-ןק■.-ד.

תך^יעהתפיכודהדיבהתואדיקפהאוהוםיה

םוקמלאוהאיבת!תפיכודהוההןפת!גי:התיבשב

אללדכגן?.אלר#אעלסןש־לאלגרינמח^נ

ע3?יגרההעקבי!רההשארלותאעגת1ערזי.

ד־תאתפיכההההקלןכ־ירחאןיי:םלע^ו.רימשה

ןרקלעלסהן#זןפהינ.וינפ־לע.ךת1עךןהזן#מ

ןכ־ילע_יט:יח־לכיניעמםלענהזהםוקמהלןמ&י־ןב

:םירהקרפמרימאלארוט־רגנהלםימראהוארקי

•:X • —:X :I—ייד•••:X••X I•י

חק!!םן£1ה$דר$דהתאה;ךיךי:ךל$העומ^כ״׳

־תארסאי!יזי:ע£והץן3לןתיגודיבתיכוכזתוחל1

.רבענ!ייי:רימשה־תאילתאבהןףד;ןחקתהלא,

תפיכודןק_וינפלארקרץראההצקדע_ו:ץךאה־הצק:מ

רהממטי:םתאןיאםמאןובםיחרסאהנהןארי!

ץעה־לע.בשיגןק.ה־לע.תיכוכזןךתוחל־תאםשר

רגסהגהלןןפה־לאהא^תפיכודהנ:רתסינ.דגןמ

־־אלבורקוהילזוג־־תאהארהארתאבמהינפמ
I : X V X V X X:• * * X V X

חולבלןת!רקגת!רסךערת!אב:םהילע!לכות

-.*£$
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יבהשפנרצקתנע:חתופןיאןדיפדיפדיפ

־ילאס?ופצהינבוןןפהךמםינעךזהולכ־יכהתאר

הבשטעמדועננ:םלע£!ףעת!ףנכשרפת!ת$

םינ??לוהעןככת1הולה־לעחןת1היפבתצצונןבאן

לוק־ןהינינ:אוהרימ^־יכעלי!עךיוהץןבארע

שז^נהיפמרימשה־־תאלפת!תפיכודהלהןת!

התארתפיכודהןםלשהריעב5£!ייג:וה!ד]פי1וילא

:קנחת!הת^ב^בהךן?עץאליכ

ד

ע_ודמידמז?אלעלמ׳יחו״שא>1םויהיהי!.א

ןממ.ב:הר&־־ילא.העתהרועה־־תאתיטההן

רשאשיאהןאוהרן£וםת־יכיתעמש-לוקרקאינ

תיטההןעודמוג:םלועליח)ך!בי:דסהולדר^ע!

עשך־יכיתעמשלוקי:חר^־ילאהעתהרוכשה־תא

ץרא׳ד־לעורכ?׳ול־םלשי.ןעמלדסהול־&׳יעאן.אוה

:הלבלוק!ןתח־לוקעמשלתיכבעודמוי:תחתמ

הנשהר&ע־םיתשושיאהתומיםויםישלשךותבי
X•:ו: X•ל••:ג*:••Xי־

לדנירשאדעהיבאתיבהנמלא.דשאהבשת
XX••״ : ־ X • X••־ז־•X—ןי■V•:־י

שיאהירבךלתקחשהזעודמוז:המביןויחא
X:•: •X׳--*.•X״׳׳*X •*:*: XI•

־ימח:םינ$ע3שלםילגמול־תו&עלהוצר^

ה)עודמוט:,ךיתי.םימ;תעב?׳דועיכולדיגה
ץראההצק;ןזזןליסכיניע.י.:םסוקה־ילעתקחש

׳-.
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,—׳יי32

רשארצואה־תאבואבאנ־הלע!ךלמהרצואב
Xד**־ןדמ?־־• X V X Xן*V

:וילגרלתחתמ

ה

םינמםדןימה־תאתונבלוה;ךיךי:לז?נ*

ה^וש$ימל#ףל$כינדארמאי1יךמשיאוילא

יתולכדעבשתיתאלןלמהול־רמאי1ב:ימוקמ־לא
:Iייי*V־••*.־־־I•־^^

אנקג1ולמעבדמ#א#|ננרצןכתניתלאתיבתונבל

תב^לםינשעכ#ואלממג:תךידיףלמבדאמ

ויתולכתיבתונבלףלמהלכינףלמהתאד?י0*

רלחבותיבבבשויףלמהןהלילביהיג.י:והכנחמ

וךכלי1מ£א־םאיתלבומעןיאשיאוותיכרמ

ןעמ.־י:לודגףחכהמברמאי!ףלןפהובלתהמ

־יתאןיל־־ןסתןף;ףעבט־־תאריבעתםארמאף

:יתךובץ־תאתעך^ץ£לעמחתפצףםיןפזאה

םףפזאה־תאחתפינואקכמםןכי!ףל§הקחציגי

.ףתעבט־תא־םןילרדנתיךמ&יארמאי!ויד;לע©.

הןן^לביוופ3בדמ?אה^זריגףלמהול־ן]ףיני

לצלצבוםימשימשלדעתחאהופנכ־תאא&מ

הצןץ־לאוה;ךידיףל?ה־תאליטהתינשהופנכ

ןתף.תוכלמשבל1ויפנן*ןס#1־יהמן!״:ץראה

ארקיג־י:אסכה־לעלעי!*וידידיתר^ע־תאושארב

:םהילארמאיוךלמהינפלםידמועהםיסירסה־^כל

8*6*׳<-*4*5
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לעמםויהיתריסה־תוהלבהךלמילמ^א־תאי

־־לאה£מ#והיצץךא־לאויתהדה;ים#בוינפ

םג.13ישפנהלעגיכאי:םשמאב־רשאםוקמה

15לע־רייב־לא.ואיבה־יכיפאהרהעך;1הץןבב

דועהארי־אלינפתאורשלילתויהמויתסאמ
יV:•־ד־Vי.ד:•:ד■דיו

םיסירסהוגען!בי:יתייג־לאאבלוהגתת־אלםתאן

:ואע״ג.ווסתקייגהשענןכךל&היינדארבד;פ

־אלרשאהחלמץבא־לאלטוהוהיךידי.ףל9׳רו:ע

םימלאמית!יי:דאמדאמולרצת!שיאהב־רב*?

הילארסןנרההדרומבהר$?3ראבהעוןאךצ

ןינויפ$ןיג•דמוםע-9םע?ימי׳לינ.יט:תותשל

םמותשנ.וגןדל#לע_םויםויךלוןההת#:רשא

לעממהנהןארבבי$סמויניעאשי!*:דאמ

רכזעזי:רקציזגבםותסבןכנהרעמהגגבראבל

ובלתןע!ע£וה;ךןול־רפסר$אםך^ךה־תא

עלןכיתואןיאסכ־לעןטשהבשויןכאחי:ארןץג

־המטי:וךית^לממ־לאהרז$ץן^־לאעלןפה־זןבב

־קהסונאןאן־המוקאךאהערןתורבדליתלאונ

םי^ךםין?;עוסנןךולהךלי!םק^כ:הזהםוקמה

:ץר*?דנ!עניהיג

^
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מ!2

החמ£ףסא;.םל$ריעבךלמהתיבמוא

ושקולתף.ו.דער־ל5<שיאםיסירסהוהמהיגליג}

תובידנולכ#ךלמהונינדאלהיההז־המב:1טא£

שיאורבדםירגהונ:ירקתמהבונמעךלי־יכ
*:*•I•:—Xי*••־־:—X*•׳״•***

המכה-־!לכשךלמהונינדאלהיה־המוהערינזאב

ולאשויתרשמךלמהיךעגוי:ההרסנוהמכהיכ

ר:דהןדוהולכשךלמהונינדאלה;ה־המהץתאהן

םימ;ז\\וילגב־תאוצהרילב־לעוט׳יאבהלעי_־יכ

לאהשאואתשיהתונידעהתוראהוי:םיבר

X:•׳*׳%*X;י•— * X••

הךמהולכשךלמהונינדאלהתרהה׳יתוען

תךדקןהגונךלמהםאןי:הורתר:מלהיה־יכםענ}

תוזע!רי1ךי;יכדובכו:הביואולכשינבלהדר־המיוא

ענרןכינ^רגשיאלע11םויהיהיגי:יעאבהלבגו

:לוךגלוקבארקיגםינן^זס־לאהרעשהםיךנב

ורקאינט:תאזהריעבךל5יתייהוה;ךךןינאח

םינקזהונערי:ופדהלושגי!אוהעגשמםירטושה

עגשמתוכפהתוירבד־לכרשאשיאהונממופרה
^*\:V:׳זז:VX־:•ז־•••~

בשויע־£1הץן3ו״ייתהאבק1ה^הןכ־אלאוה

־אלזובי:והולאלוילאונפ:1ץר$די.נןכזךותב

אנ־ץועהתע!ךלמהונינדאינפיארלהתאןושאך

$=־<*,־י1פ8!$
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עכ#הןעדרהץןבםס־ל£ר£**ינע:הנ$כשינןףתצ2

וממות£?ניי:ךלמה־לאאבליתארבנ*6םינשי

הזוינפ־תאוניאך־־אלונהנ^־םגורמאינםינןנזה

־ןבאנ־םוקהתעו:יט:אוהרבדאלהםינשעב#

לצהןךלמהםא־לאןהךיבןה־לאאנ־הכלועך;1הל

יהיג.יי־:ןכעך;1הי־ן45?נע1תמא־רבד:ןהיפמ

הינפהכלמהרתסתנויכרדוךלמהרכד־לע•ורבךב
ד־׳••ד־X:״;XX:!־.״.•־^:*6־:*י:

־ןברמאי1יכבבהלוקהנזרנךלמהםאןםלכת!

:הפקוצ;לשלב־רבד־םאי$תאזןיאעד;והי.

אבלסרהיבףסורירמ^־תאףדזוצ.םןע1קזהתן1יי

בןעויהךלמ׳ה־תאותאןכיהינחי:המינ$לכיהה־לא

יערב־יכהמהםיקרהנהווילענ־תארכיואסכה־לע

:אוהדש־יבעדיגםךאילתתחתוללנ^ךח

עןכביור^א,.לומ.ךמ#אלהןיגםשה־תאבקיגע־

־ןןרהמי!כ:נןהךךךסע!ף^ןופסה־־תא

ארקיגיננןה־לאש3י1םינקזה־לאהרע^העך;1הן

ווחתשי!םינקזהושג:יג.•יכ:ךלמהיה;לודןלוקב

הכלמהלפת1ולכיה־לאדובכבזןלמה־תאוביגיו

־־לעוערכתורשהומירשה־לכובב:ויראוצלע
X•V־־1־:יXX—*־ *י״*10,79—

בלמךאת$3הןימשהבךתגההץויהת!םהייחב

דמעמ.הלי!ל;םמוידחפי!ע:מושןכהלגוזךץןיךן

?<*־

\
.^*י



—30

88־״ייא

אךקיגתולילבדחפמותטשגלביבסםילבגםיעע

םויהלכדימת

:לבהלכהםילבהלבה

♦תורבסמתתה

:ערמרסןרעי!םתדרפהרפכבהיהשיאא

ושירחוטחהומאתעזבותךבע:דכנ;םויה־לןב
:ולמ^לכבולהתדדיאלהכךבותיצקרצ&ן

ט^אלןהי!8^3אבכהנעהשארבר$מילמ*י

:י81י$זןופעלןיתיבךליגדהאףסן־לן$ןכסמ

םהיתבללהןפה־ל^ובעברעהתלפתתולבירחאי

הבוטהנ^בםכךבלםתארקלםיאצויף§הןםיש#דן

־־לע_וללןכלוופךורלותארקלתאצויות!?**הנהן

ןנהוינפ־תאבין?יהשיאה.י:ןתןר#אלקעה

ש־טנםיכאיהו:הפעזמהמלהבל־לע.רבךיג.ולק

םימתהשיאה2>פנרצקתני:ל^ות־אלטק#ה

דעומהזהן&יודןפהםויה־תאללהלדאמול־רצתנ

זמבןו־ןמאצ?גי:האלתוןואע_מ#בה^התישאר

ש*0*/־־**?811
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םוקםחיכעדץאלאוהו־הדשכבכ^גושפנ־לאךלי!

יחב״:אתםירבקהד?׳ויל£בכעאוה־־רשא

םיר^ךןומהלוקשערלוקהנהןהללהיצחב

:׳ומאלהימוהחור־הנהןעמשיוונזאמנ!

אנהשוחנןישוחיתועךיטושט

:העיההדותהנןר־המהן^נו.

:התטעלהנועהר^נלוקכלוק־הנהוי

ירובמםוקלכוא־אליתךכקנתלצחמכייי

:ילמ^ןיאביבישקהתאיטוש

ביבסמןוכשלהבשהמודותוחורהומדיוני

ןן^ימדחפברמויניע.1נצע31שיאהחורםעפת!

חחההנהןרחשהתולעםרטביהי!גי:םדריג

:רמאלהימוה

היכאכהךועהנושאר.הןןיבךתאובתיי

:התיהשיודרבההילעדרי
•—XיVXX - X1ד•:ד

ץחךיגםקזשיאהןץראה־לעאצ;שמשהיפ

יהיו.״:ייתיי1אבי1דננמרשאלחנה־ימבוינפ

דר$*רטמבם?היל?ערמיגערזהימי:ואן־ר^אכ

בשע־לכ־תאוץךא׳לע1ז־לכ־ת*ףי1יאלרגכ

ןכ־ירחאערזרשאשיאחו!י:המדאהחמצוהך&ה
ן״,,..••-.—*׳-X?־:•X:!זזרז־.־:?ז־

תופקתליהל.״י:ץראהבךקכהכ־£לועד!יהי^

רשאםוקמכב&ף.הנשהשארלילכךליגםעןן
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הנהוהלילהיצהניהיג■יי:הנושארבםש־בבש־

־הנהןע©ז^י1ונזא8מםירבדןומהלוקשערלוק

:1מאלהימוההור
•X••י

א!ה^והנןישוחיתועךיטועכ

:הנשההיהתהער־המהעמשנו
XX׳X::י: X׳•:V־יXX•

:התמעלה^ועהך^נלוקןלוק־הגהןאכ

ירוב!?םוקל5ואד6יתרבקנתלצחמב=>נ

:ייומאגי#ביבי!?קהןואיטוש

ביכסמןונשלה^שהמודןתוחורהומךרמ

תולע.םךטביהיג.יכ:ם;3רינ.ןןקי.ינויניע.םצ^שיאהן

:דמאלהימוההור־הנהורחשה

הינואכה^יבר^ערזירז^לכ-דב

:היאשוהכיוםידקההוראבי
יX•ד״־:*ז~יי

ץחרבםק,שיאהןץרא?־^*2£^י3

יהינינ.£תי5אב$ך&ןנר#אלחןה־ימבוינ3

־תאער״זיג#יאהרהסינערזהימי:ואן־רשאכ

־ת$שיהנןרה©3אנ־לאורמאםגמו־לכןחנ:ועךז

ה£עזרש£כונערז־תאהכהןדך$האב;ן§ונישעק

וערזיגי?שהםשןהדר;ך&טיהכטכ:הנ^הז

־תאש^ות!דאמהזעםךןכ־חח׳םיהלא:י;גהנב

:הערלםיךןפהדדורהענן־אלשיאהערןבום;רפ־לן

ט*אהלד^יגץראהבךןכבהקרבלוער!*יהיג5-

1
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םגומע.ייהיה־יכםןןןארבאל:דא?ץר9ינ

דיגהל1ב־ורצפ>1תאזההנשבםגאיהההנשב

םהלאעמ^־אלויבל:ובאצמנר^דשךש־המםהל

וילאאבתוגל:וכלוונממופריוםהלדיגהל

יהיניל:ןאמינודוסהלתולגלובעגפתו.ותשא

:ובל־לכ־תאהל־דגגנםויםויולקיצהלהתברהיכ
*:;X : X־X V—* * IXיי

ץ5ושיאהתשאןיבבירעלגזרהםימ;ץקמהל

:שיאהןל־רשאםוקמבהרובקההרענהםאהשאה
XיVי:־*י־-5:—*־XיI\;׳־IX VX•׳

ך&ךאויאבהרעננםא־לאשיאהת#ארמאתגיל

הלוק־תאהשאהאשתותלצזלמכהרובק,ךתב־תא

םש־זןפשתנהתברבןכ:לעלפנזות!יןלתוא:לןכתנ

הנשביהינחל:הלא־לכבעדי־אלשיאהוהבל־תא

םעפכבכשבאב^ןוךכזהםוילילבתישילשה

הנהוהלילהיצחביהיוטל:רבקהדי־לעםעפב

־הנהןעמשיגונןאטצםירבךןומהלוקשעבלוק

:רמאלהשוההוד

אנהשוהנןישוהיתועךיטושמ

:הנשההיהתהער־המהעמשנו
•*V : * *XX X X ; •XX־;

:התמעלהנועהרענלוקכלוק־הנהןא־־

םיתפשאנ־יכשהיתוערסהנמ
X־:••י-. : Xייי־

:םייההןיבוניר^ךועמשניכ

תויתואהתאדועעומשלשיאהףם^־אלן*

״%
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ובלךפ.יפ:ךהזהלדועעלץאליחןאבתםרטב

ריתסהלוחורבלשמ־אלרשא־לעםימיה־לבותא

ייבד

םימזעןגך

יבםחללםעהבעך?_וץראבדבכנ^־מ•י

:המדאהינפ־לעהיה־אלרטמוםיטשמימיורבע
X־־י*::׳:XX *X •X׳זוףז••;^־־

ולכאאלםחלםימ;תשלשםוצוארןכיגוצבקתי!*

ופיסוף.ג:םלוק־תאייעמש־אלוותשאלםימו
X•־ : * X־^*:X־.־XI׳*

־לוקוריבע?!םירחאםימ;ת&ילעדועםוצואךקיג

המואמומעטי־לאהשאושיאי:•־!מאלץראב

תלכונבי־אל־י:וכוס;אלןמטיבווצהךי.אלםימב

השאןוהערלשיאםולשלואךקי־אלוםךכ־וע9י;*אן

ומע־תאדקפווני^מי;האךץרשא.דעהתוערל

םגייםנע־אליכםעהארי!י:םהלםהלתתל
X••X••יX׳XX ;-* V***ן״:X

שדקהתיבמםיהל&ךןורא־תאואיצוי1םעפה

שגיוז:רפאוילעונתי!ריעהבוחרבוהגיציו
*\•;X*־*י*:X *X••,..—.—

המ:משהוש^ר־לע.והקרןי1רפאה־ןמחק.יגאישנה

:םהישארבוהנתי1ונממוחקיוםעה־לכושגנרחאו

9
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I ובוש;־יכםגקדבל־לע.רבב!הןעהןק_ןםןע!ח

מ־ירחאןםש?3־ל5גוס^ל־לכ3םה־הלאי;:לא

םיהלא־לאוארק־יניהי!ט:הלפתהוהנרההלחה

:ןוחה־לאםהיניע.וא£י!י:םהלרתסינ.י־וןכזחב

:־תאםירב*םיהלמהןתוא$תוינאהנהןוא־ט

אלפיגהינ^התאםינעמןםיהת^־לער£אלוהה

איפהיןאה־לאםההשיארס*^אי:םהיניעבר^ךה

לא.בז£!רהסן1בי:חמ^לךפהגלוהההנהן

תוינאההנהץךא$ר3#־־שייחאארק:י!ויחא

ט?יאשיאחןפעע:ר1ך*!םעהאךצחמןכזתואלמ

רוב^להי?אה־לאםיר£$3ושוט^1ופסנרורץתא

ןקנםהילא״ברןכי1יי:םהיתןןובמב־יכש־תא

־ןמולכאת:לאנונקת־לאינ?אנ־לארמאי!הדעה

ה&׳עס־יכהע^לים$להיהץאליכהתחמןפה

יכאלמםסיאךר#אםיחלמהי־:אוהתואלפנ

אוהםמ#־ןמחמקלףפה3הלוחהןהמהםיהל£

פנשוליהוה״י:יחןםדאהונממלכאי־אלר#א

רביתוא#נתוינאהנאבתהזהםויהייעי3|.

:אוהםןאלכאמ־יכולכאתןהשמונקתןהמ־ונחלו

הנאעד^־אלשיאןהתנ^ת1ומלעגתונושארהןז־

ן־״־כוהמרמאלדןלמה־תי3עס#נלוקהןחי:וא^

:ךלמהןיסאהאלנ־ות־^־תאןןקזה־תאהרק,

534׳׳־
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יוהנעיגויירלאלארקעיאןקזהםנמא־םארמ^י!■־י

־לעריטן?הלולוקכםיזדלאעמש־אלהזעודמ

ןקזה־לא.החי$י;:תאר;.ה^אהר;ב$הו:ב:ץךאה

ינפ־לערטמןתיוךיז1ל$ינפ־תאאנ־לחאנ:רמאל

תלפת־תאייעמש־יכץראהלכועדיוהמדאה
X:־Xז*:••;^X״זי״׳—•••ן••זז..—

:־ומאל.ורענד:כןקתב0גב:$וםיקאדק

ם^ןל§אהןךןכ־לאולע_וניזאהךלמהתיב״

־לכואלמורטמןתנויי:לאםויהארקא־יכויהת

רקיעאוהעלס־ןשיל§אהןרןכןינ:םןמםיקמעה

ה;ה\וד;כהמרו:סוסבצרשרפויל$ןהלעי.םא

ולעי!הנ•קדבובזכרההתיתזןחבבצנהינ:עב
;ץלאק2צ!1ןקזה־םג־ם£לעביךלמהתי3־ל$

תאצמהנטקבנזלעת!ינ:הו^ימ^הויפכט^רפי!

םשנליהי!ויתהתמעקבניר^אדבכןנעליהתוםי

ולכמנרשיאדע_דאמוברי!םימהורבע!ט:ףטוש

:םימההצקבלפאןרקשארבדמועה־הלמהילנר
IV־•••;י־־ Vו••■••*ז•I•״*•״X״׳

התעבוטםנןקארמאי!ןקת־לאךל^השגינחנ

ה^וטהךאףצרןאלוך$ע_<?הןיעתבוטוהיהלאיניעב

ללפתיגט־.ליכהמאיההכרהזהםויהתיועער#א

#גית1רוםחוךולהוכלהםימהום8׳מאלכףןקזה
1••ך— .X:?*ן־־•.ן־•-1 X .X

ןק$י־לאאבםיהלאךאלמול;אוההםויבץראה

ר^אךבכשמלעמדראל:רמאלהללסםולהכ
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ר$*נב3#והזהםויס־ד^ףךועןכוילג?בכשהתא

םוקמ!בכ??1ךליגןכש^ו_ץןכיי!בל:בכ#ת

־לאברקי1תרחממרןכבבםכו^צגל:$ייגרחא

וערקנהילערשאםידברמההנהןארבותטמ

יכ*ןל3תח:שמ־יכעד:!יל:ברחתורקךממומךפנ

החלשותקדצבוודובכבםניע••הרצרשיא.םיער

X־־:ייVיייייד*:;•:X : *. IX

יי־תאדןרביויל:הלכותאתושעלהלילהוב

X־ז:*־ז־ *1X7:״•,,.־▼ז*י•

טלמלבוטהוכאלמ־תאחלשרשא־לעודסחיזיאא
X־;^־י*•:־••••״: V־־V־:X-.—.,

וציו_םיברםימ;ןקזהדועיח;!יל:תןנמוש?נ

:יי־תאתוסניתלבלומע־תאןותיב־תאווינב־תא
:X*:״:^—V•••V:זז•••־ V׳

םימשםויםויםהלארבל;;־תאע_7והי^ול^ל*

היהיאלםימשןגדיכחל:השדחץראוםישדח

ןיןןוב־־רצתתושע5איל§י.־יכהשאדוליו.העובשל

םויה־לכדימתםהינזאבאלקיג6ל:םוךו^אבצ

:ם^א־יןנבלןת^ץךאהןי;לםןמ$םימשה
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ה#אולןהנטקריע:?הדדלד;ינג?#י*$א

םויםוייומעוי#ואוהאצ;ןב:םי$הךשעג

םתי$םחללהדרו.םורדמוםיצע.ושרוקו,השךחה

הרעיהואצ^.םויהיהי!ג:םיןןיה־ל^ושע.!ןכ

הריעהטןכלה־תאואיע!.ם$ל#למתכםיצע.טוקלל

םהליה^1םויה־ל^ואמצ?1ובעריגייהןוקןיאן

ונכל#יאהארןכי1רןכבכומיכשצ.םחללםת1מך

ליעותדאונלןהי:ולרמ**י1ע$*ל8לורוכב

םיקחךמץךע־לאהכלוהמוקהתעו:ףך;זיב^הקואמ

םכח־־יכויניעבןחתאןןמויח$וה^־לאתא$ו

ויבאלרע3הקשין.י:התאראת־הפיוליז!ירובג

־לארענהאבכיהי!ז:יוליג.וילגר.אשי1ומאלו

דאמותארקלהמשף.אוה־־ימול־דע!.והיחא

אושנשיאהו.י:ות^ושיאהת^יא־ם!הנהסשת!

הפ;״ת*ךי.הרענ.ותבובהזגעףסןבדכ?םינןג

הכוסנההכחורךאם:סש.ךםצעכהרוהטוה#לכ

1 £*;06׳־
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והיחאתיבכרענהתב#כיה!ט:דימת׳הילע
*ידד•:*י-־־V•••:•:-י•XX•••י•

־םנןוה>ה$רן.ובהךענה־^פנקשחנהו.םידחאםימ;

הילאשגי!י:התאהבהאלהבקבדרענהבל

:רמאתו.וילאהינפבטית1ןחירבדהבל־לע.רבדל

עשילאךיתבהאידמחמךיתבהאאי
ה^אלףל־תויהלילכוא־אללכיךא

ךליועשילאםמותא׳ך!בי־:ןןבת!הלקא&ת!

ףתב־תאיל־הנתרמאלוילארבדי!יחוד־לא

רמאי!וילאוינפבטייוגי:,הית&חאו
•X*•••••XX••Xי•:־־•״;

ע^לאףיתבהאינבףיתבהא
ז^^?ףליית׳לכוא־אליתבךא

בוט־סאןודוד־תאלאשי!יי:ןןבי!ולקא&ד!

הנענמתהז.עודמףתביניעב׳םגףיןיעבםגינא

ה^ךאיתברימאלהרגזנהיבאול־רןסד.*:ינמז?

הל^ה־לאלילבןתחה^בידמוםימן$של£הן

תאהתא־םןשמאתהמלהתעו•:תמוהרדחה
X:-־ X••!;~^V: V X X X*

:השאליתב־תאףתסקבםה13דחא2?פני>זק?פנ

רמאי!רענהןעצ.זי

החןפאןינ;ההמילג?רב5£.

:הידעלבי?חמיתומבוטיכ

אוהףליבהזויפזככתיצוךןנשיאהרמאף.׳י•

:יחא־ן?ילהתארק^־יכהןחןפת־לאחקלזןא

►3*׳־
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׳םאיי)ךדימית^רךבהזאל!ףס^־אלר^אי!טי

ולרקאי!דאמ1ב־־רצפיוכ:יל־הנתףתב־תא

־לאאבי1היפב־המעמשיויתבבל־לערבדשיאה

רמאתוהרענהןעת!אכ:הבל־לע_רבדי;!הרעת

כרןיהליכןהשעא־המלזאיל־רשא־לכוינאףל

:ידגנלהתאםגתומההמלהתעגתומ;ילאברקה

־לאןינאהתומאיבףך;אנ־יהתםיהלא;ןהנאבכ

עשילאההאםחנינ.ע:הזיש?נ־דמה:מתומ;

ףרהיוילא/י8את1יכ:םימוחנםירבדהילארבדלנ

ילואןינפ־תאיתילחויתמצןהשל#םימ;ינממ

אוההל:א.יגהכרבינעשילאהילאעמ£י!יל־רתןמ

והאךמוותארקלןקז.שיאהנהןהךשבךלהתמ

םול£ארקינעשילאוחת^יגםיהלאךאלמה&תקן

ז(ל־םגםולש־םולשןןנזקןגמ.י־:ירומויברךילג?

:רמאי1והכך;י:1ושארלע_ויך;ךמ£ץגףך1ד־תנלםג

תכ־תאןה־תשאףקיהבתתלינהל#בוטהלאהיכ

ימהתעו:חכ:התאםיהלא:אך::־יכיתעד;יכףדוד

:איהףליכה^אלףלהחןכו:ה$ראןךלאריתלא

־תאםיהלאחלשזחלחםרטבםויםיעבראםנ

התע!■>:ע^יל^לוה;חא;תנאךקננףיגפל1כאלס

תיארו.םיאושנדהת#מןהל^־לאףתבשבהשעתאז
ול־תן&ןוילאתן&ןןתן?ק_ו:׳חת§3׳לאוש׳ינז?׳שיא

^.
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המי

־ותדבכןףבלץלאתמשנםיאורקהשארבםוקמ

ויהר^אםינתחהתשלש־יכ*>:׳״קיקשהןותלכאהו

םרו^בםבלהאןרש$ויהםיךי!^׳ינבףינפל

׳ירחןכ־לעםבלתסמשםויבםגינגת־תאוזבי!

הכעדהן^ה־לאתשגלםנתנאלןיי־ןןאםהב

ש־יאאב;הלא־לביךהאםא׳םלוא/:הרוהטהן

רשאךתשא־יכתחת־לאןארית־ל*ה^ךלזןבעלבל

ותהףבהןרבדוילארבדתהיתפשבאצמנ־אלהלוע

־רשאלכמרבדלפת־לאינבהאר^:ףילעמ

ע^ילאעדיגיל:םלוע־דע_זןלםולשויןליתרמא

והתשי!הצךאוינפ־לעלפי!אוהאיבנהתילא:יכ

יועך©ךליליכאלמו

כ

והיחאתב־לאב^יוסימ;תשלשץןכמיהיוא

אליג:ק^ךאינולתואת!הילא״רבדלףסוינ

:איבנהוהילאןילארבדר#אלכמשיאלרבד־מגה

:לוכאלםיאורןפהובש?.!׳םתנתחל^ביןרינג

ולכשןכםמשיא־־הנה)אר!נויניע־תאןתחהאשיגד

םיאלטמוידנבוילע,ןיארשבור^ררועתומצע

רהמי!׳י:תןבהחתפףח;דמועםימרפוםיעורק

והליכמנואםכ־לעוהבישוי!ותארןכלץר^םןכי!

*_
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־~1

אלפין.י:םידבעהדחאכוינפלתרשיגוהקשמ

ךאו׳י£1־ל$שיאוהסתיגםיאורן-גהיניעכר^ךה

:ןכסמה־־לאויהויניע־־יכובלס&׳־־אלןתחה

הלכה־תאוןתחה־תאוכרבי!לכאלולכםיאורקהי
X?־*ומ*•יי:*׳ - - V : I X X ••• V :X

רמאיו.ןתחך־לאשעןכן?מהן״:םהיתבלונפפ

התעויתאבהשפנתחקלוינאתומהלזאלמינב

ףרהעשילארמאי1ם:יתכלהןף^פנ־תאאנ־החקא

השישי$ממהפרהי:הבא־אלותחאהנשינפמ

יל־החינהןכ־םאאי:הבאאלודחאשדחםישדח
;V ~ XX־.־I •* • *XX : *X־•X•

:£>רמאר#אכהשעתןכ־יךחאוית!?א־תאהכך^נ

אבי;.גי:ןכ!ממהוהנ3;ףדפיתאשנ.ךהרביאב־

תערכםיןפדםינבלהשובלאיה־הנהוהרדחהןתחה
:VXזן X : • •••: X: ״־־■•־•1

יהי1יי:היהלאיי־לאתללפתמוהיכובהיכרבלע

X*י.־1•־*״ • X•!־־V V: X: V V V׳X*?•

רקאי!ים:ו־קבחת!ויךאוצ־לצליפת!ותאהתואךכ

התענישפנ־תאתחקליןאלפהאב־התעשילאהל

ינאוהזבףל־הבשרפאת1•ס:הכלאואנ־יניחלש
X־*־Xי••••:X••:־ : V:יV X***;*•

.רן:#רמאת!והאךתואצת1יי:המוה!^רנא!אצא

חןפל־יכרפ$אוה־יכ׳ייי*י;ףחל#אלרנןדהתא

־תאחמש!תחאהנשותיבלהיהייקנהשאשיא
V־•:XX••*Xי*:ד::••־X*־*•

תג9התא!ת$אםיידתרותם־:חקל־ר#אות^׳א

יירעניגהזמז(לדדרברהמכ:רבדהתארקש
V:־יוX•־־:•*־״I X:~•*׳י•••~;

ך5את1ול־קשת1הךךחההן^איהןמ:ךל!וב
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וחמציוי;־תאוכ־^יןמ:ךל־ינאןםעפההתאיל

יבא!ננ:רק^ה־דע.םבלוביטיינ.םהינשוצלעצ

יהיגע:המיאוגהיגרבדועדי־־אלהמאוהרענה

יצהבומןמ!ינ:ולבאתי!הת#מה־תיבמםתאצב

־תאולכר.םנתהלרבקביצהלוןוראןיכהלהלילה

—:I • X : XXV I V : - : I־:־Xיז•*:=V

תיבה־לאואב^־ינ:רהשהתולעדעםהישעמ

רדהתותלד־לאטלבןזא־וטי1החיהנ־המתעדל
X*יי*:V X*XוX•ז•••V

טעמכונימאה־אלןינ:החמשןןוששה$הןםתב

םרךחמהלכהוןתחה!ואיהרשאדעםהי^אעמ׳^מל

ורדיו^;דתאםלכוללהי!ינ:בליגומו.םיחחיש

והיהאתל#יגחנ:םימ;תעבשהת#מושעי!םירדנ.
םלכליןתיגענ^וות^א־תאו:ונתהיבאויהא־תאאבי!

בטייגדובכולהמ.טנ:םהל־ועב^גםיסןכותודש

:םיע^ךינבדועודל\ותשאןעשילאי;?ךב־לגמםהל

.הלוצמבתואלפנ

וימי־לכינלובזהןוליאהיהליהרובגשיאא
•*•I •• XX;*XXX״

:םיימםימבה^אלמה$עטוש!?שפתהלס

£**18
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^ן
השביהואיגתחמ&דובל5ע1£עמהיהםיהג

XXX:•:•:י•די—:״•״

םייחךיאורוא־ןיארשארובעםלנכויניעבהבשחנ
V::יי־ : X *•• : X׳־:־דיV•־I:••!-•

טושלדועלונע־אלו:ןוליאןקזרשאכיהי!נ:ול

־בשינם;התפ^־לעלהאול־ט^זןלי!טטושלו

לכיסשםיהתפ&־לעהנולמהבוטרמאי1י:םש
••••1—•.*־יז:י*^״

ןויארבןנובתהלוכרד^ושן?יהי!י:השב!ביןלמ

רפסלוםמויתואבותוכלההתוינאהןואגבוםיל3

םיפסכהתור^נהןםירעתםינטבהוינ^ינבינץאן

ויתואלפנ־תאוייהשעמ־תאתרעצמהחאהתוביבס
V;״״XXי• V V—;*^״;V : Xי::X

זוזעברעסה־לעתואלפנרבדי!י:הלילהלוצמב
*:X X׳:V:•.* *^— — X:* •*.—״ X*

םדא־רשבילכאםיקחרםייאיבשוי־לעויתוארונ

תומדהלעמלוםהינתמהארממרשאםינפלדה־לעו
V••:־•־.•־י•X:־.־׳־: ••:X:•׳:־X:

םהינתמיצחמוםידשוםיד;תוערז.ילעבהמהלםךא

םיעריםיהידרי־לכ־האז:םהלגדתיגבתהטמלו
:*X—:•X X•.־•׳X I:־״X:*י

ועריאלהלאהםירוציהיכרפסלןקזהףיסוה
•I־X••!!:־•*••־:X•••.1־־•*

תברלשרזנרשיאםילותבןכ־אלח:ותיחשיאלו

ותחיורונ;התא#מט:ה^ארןתמדמדאהנ^ל

םוהתתישתםץית^־לע.התואךהידמוםץירבשמ

׳ךבשיהדעהפעזמחונתאלןי:םיהלאתדךהלהימ

:מא־ומכתולוצמבהתדר־דעוםיסיסרלהינאה
X•X:Xי*^׳י*•*י:X : : • X׳IV

אלץראיקוצמתאזההיפ־הפץדאיההארונאי

םץיתמ^־לע.ארת!םויהיהי!בי:הןגפלודמענ

ג^ע־



—45—

זןראהיהלימתואמשל#V,החקרמלוהמישתנ

העליתהינאהויי:ותמוקלימתואמשלשולג־לכ
X־*;••*X: X : •XI•X~*׳X*

ןיב־־דעםרת!תומהזוהךך;םימשהחלע^החךנהן

ר#אשפ?ה־לכ.התיהטעמדוע־יכידע.םי^וכ

:בוךןפהבכוכהטהלמשא־־תלכאמלהכותב

־לאםוהתעמשנןזא־לכשירחמהרעסהךותמוי־>

יןממתראשנההטלפהרתייל־ןתיין?ארוקםוהת

ללהתת־לאותמעלה;ועילוקדדנהו^:היתדבאן

:םיללוכללוה*והרבעת־אלףלםלוע־קחףתרוב^ב

חקג!וי£ה^11*חת1הינאהיבשוימשיאעמ#>ג.יי

ך!1היל^תורחתוא^צי;דכשר#אהלאץע־ףנ$ן

:ופעזמםיהדמעיוםילג־תב־תאהב

ב

השביה־לעםגלודגרעסהיהאוהה.סויכ*

בכרה־ךאב:אבחהלרךחכרדהםעה־לכאבי!

־ןבןימרהולארקותרובגווחכ־לערשארידאה

וסוס־לעבכךיגי>:שערהיגפמתחג׳אלתיליל

תמוח־לעוריבא1תורהדףטשאלמבלע!1ץרי1

תודרלםישרפהוסגיוי:הבראכונשייערףריעה

:בכורהםהבלתהיבולכיאללוגישהלווירהא
X*־־:X־:־־ ;*.••X V X••

וגו?מםהםיל־נג־יי)םחיכוהלוםמיערהןעמלויי

$$24,־(^§
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י5*>:

:ולאמשבהק;רסוכןץג.סוכוניןכיבהןכלםתרובגב

גלליגרשןה־לעהךןמ?ר#איהלק_ה־ךרפ־לע.ל^.י

ודועבוינ!2?הר#ןה־לע_רשאתינויההדרפה־לע

הפטףאהלפנאלןס1כ־ל$סוכמקירהגלךמ

ואיבי!םיארפהובוא^ק_י1ז:הצראןייה־ןן?תהא

:והתימךדלמהוציוזזלמה־לאהערותבד־־תא
X • VXX••*••*י\•.ן*.•••*.—ן״

ג

רהנהלעצ.ןדריהאצומרכסיוםויהיהי!א

רבדהש!פכי1ביהאלמוץראףמ?ל.ויתודץלכ־לע

ןכ־לעםילל$םשליטהומוי־ןבםאד־־יכאצמיג

.ך.םימאך־ןןתמוקןג־:םתמךזבםימהורצענ

ושארתלדבלימתשל?׳׳תאוצךראלימתעברא

הלעת־םארשאםינהתיהעדרפצוי:יצהולמ
*.־׳V•׳•׳־:*י*:X״י״•דז*

אביוי:םיתי!םיטישהבגיבענה£?סו:הש^ה

דראלכאיו.ברועךןטיט^1עדך^צך־תאעלבי!ןינת

־הן?.רתעני:םיצעהדהאלע.ב^ףע^ןינתה

,ךהדבכהברעה־תאא&׳נ־־יכןףןהףע?הכלךן

התלע,.המשתיבלכןהנטןכתעלותי:וילג;תבשל

והצלאתנוהןכיצ^ווח:דאמחיכאי#ןת;ןליךיהנב

הזבנה{עמדהדי_תר^תנןהזהרידעה.תמ־יכדע

י^מי׳דיגט:השביהוהכילשי!םימהוהאיקלנ

;6*׳־
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צ?3**״ —:/׳■פ־

04

I

י3?ףי:חרופק־דק$אלריןן.םישישיקך41עןןו

ולחאיווך|׳י1מוחןכץושחתורחאםירעזםי2>#

הלאהםירעהיב$וריתוהר#אתאואי:ועבישיו

וחלט^וחןכיגםירג;םישישדועי3#יואבם$משמ

תחאהץעה■וחמני:םתי3בתרמימלםונתיג

ולסןגנהנ^ץןפמע:ןק#תודאנתוא©על#ואל?

הרגמכורושמבו**ב2תוכךחןסםירעהימיל?

ר?׳|זםיךג^ד־תאןסבונביגגידתומצע_־ת^ותךביג

יצ£ת1נ!בןתיולהתומצע.םהלןייהתניי:בירחה

:הדשהינבאורע!ה

ד-
הניפסהךלת!הינ^ודר;םישנאתדע^יי

יא־־ןיאו:םיטסינפ־־לעףוצוךולהטוצ׳ן׳

ונליגךךד3םי#נ$ה^רצןנת!ב:ףוח־־ןיאן

םדובלבןטק/יאהעדןםימ;ץןפמיסי1י:;דלגו:
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םאיי)תאזןיאורמאי1ודובכמולכלכיההריאה
יתע?ןחאצמ־־יכיהעגי:את;יתי־י1־ך3

ולע^ןםימיזורצעהיזי:ינוהםעהול־־אךקי!״

רטמן^ריןיי־־לאאנ־ארקורמאולארשי־לכוילא
••X : *•• X : * X X::׳X X•:X:••יX X 1

הלנע$>והטמבנח^נינוהםןע1..י:המדאהינפ־לע

דע.;ךמשומא־אלר?אי1זןותבדמע_.11בי^ס

יהיגותלא^־תאי^ןתיגי:ץראה־לעם^;ותת
זעהןזי:׳לגעקהינוחומ^־תא״ואךןכןכ־ילע_׳סנל

ה$כ־־אל־שאןץראה־־לע.קדם^ןתןר־״יד?

ן6״׳__^^^

%
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58*י־/•פ

ףחוסרטמתךרידמוףטושם^ן־םאיכיתלאש

ימשג־־םאיכיתלאשהככ־־אלרמאןףא־־ףעבכ

ןכלאשי.ר#אלככוולוקלי;עמשיןח:הכךכ

לכיהמלוקהנהןםויהיהב״:השעיןכןהיהי

־־תאייבושבשדקהיררושמלוקוינזאבהלוע

םנמאהובלבר&אינ־:םימלחכונידדןויצתבי#

םיהלאי;:םתמוןלבבבהלוגדתונ#םיעכש־תא

הזהלודגהרבדבהיהיהופעםולחכויההנש
V־־־!־־V*XX:׳X**1ך־XXי•

ר^ךהאלפיואי:הנשםיג£#םולה!־םאשיאםוניה

םימ;ץקמיהן!*:ותיב־לאדרי!ויניעבדאמ

:םיךצוקה־־לאהך#הבכריו.ונתא־־תאשבח!1

בורחמ&ונןק.זרכא,ךמוארי!ךךדביהי1יע

:ירפהןהץעהה|׳ע_!יתמוהלאשי!וי^ארםי!

:יךפהזהץעההשע.1<דנשםיעבשדועברמאיו.ןע1יי
וירפמ׳דועלכאליהתארמואהלואשלףסיו.*

*:״•*־.־:•••X*מ-ך•(ד1־

יליתובאתובאוניכהר#אללכרכאהרמאי!

ונתאלעמדרי!יי־:יג;יגכלןיכמינאהנ>£

םימבא!$׳יג.הלגךהלןוםחלתפוטוקלץ?אצוי!

:תש!1ל3אי1ץעהתחתב#?1תחפצבלחנח־־ןן?

ירוקכםיטוחןומזד!ךןלןלוכ^להל$אוה•י

ךולהךלוהםימוההןומזזחי:ותאםיךטעשייכע.

ויהי!ומךןכ־יכדע.דחא־לאדחאברןכ!ךולהבדן
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התמנר#אןכאריקליהכך§הגד^הטי:ד^ל

ינוה־־לעגו$לעממובינבסמינוה־לעסניג.לזו*ם

ינוהתיבישנאו:כ:ן#יי!םיהלנתמדרגוהל?}
ורכע,םוירבע^יאבהנאועך;*6וריעיש^אן

םינשוםישךהלוץוי1םימיהוברךאכ:ונניאןםשוי

וריעבוותיב!ר#אםידליםבב:בוש;אלונדוען

וניקז:י1תונבוםינבודלי1םישנאלויסיג.ולךן

דוער3וזןיא!ץראה־לןךרךבוכליגםימ;וכיךאננ

־םאיתלבוהכ#;נולוקו.והאךסףאע:ינוה־־תא

םימכהדוסלכבדועועמ^נותמכחןותרותירבד

תכשמובכשהןוהינוהןי־:שרזךמתי3לכבו

־־לכ־־לעה^וס^המדרהוהורן״נ:ולרתסעלס

דדונףועןיאןף$דדונץע.ןיאבי?סן?םוקמה

םצענ!יהי!ינ:הנשםיעבשהנשלתאלמ־־דעףנכ

לההינוהןעלסבשנךר;בועהורה?.!ך.ךהםויה

:ויניע־־לע.הנ#ילבהודב5דועךארןתל

דמלהיהרשאדעקדוךולהקדוךולהךלהעלסה>־

ל1־י5דעלך;ךולהםיטוהןומ.ךלהדןדגןהן

המונתריבעהינ.והו:״נ:ונניאןרס^שמ^דאמ

ן$גץע.יינהו:ארי!טכ:ץלמ־לע.םק^ץןמ$ממ

־תארכבלסבויר^־־תאהרואשיאןד^מעוטנ

התאהשיאלינוהרקאינל:בורחהאוהיכץעה

383*׳
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53יז\1—<^83,

רבנ?חורהז־יאולרמאיואל:בוךחה־תאתעטנ

וידיועטנרשאבורחהירפ־תאשיאלכאיהזןילע
X׳•••I:־:־ן־•:5•־VX:״XX*

־־תאלכואינא!תןןי!.ץעה־-תא^י3י$י3א

םיעבשיתנ8£ןכאובל־־לאינוחרמאיהל:וירפ

בכררטיאןותאההנהןאךצ.ויניעאן׳רגל:הנש

יהי!הלבהילערשיארכהותומצעלנלהיהוילע

XX׳* X:-:1־;—:ייז׳X V׳;•XV X•*■:•

םילמהתדעםיערהלבןלביבסמויל:םידעדגבל

־־לעטי^הלףסי!יל:ןותאההדלר#אםירדענ

הד&ההנושארבמונשוינפהנהוביבסמרככה־לכ
X-״X • X*:••־XX.י־־X־X״V X

רע!ל•דיהל9רכהערז־־הדשלםרכהוןגלהיה

יתייהירכנארןכי!הנאביליםינומדסדרפלרע!הן

ונבלשרךיגותי3־־לאךלי!ן5י1זל:יתךלומריעל

לשמהאוה־ונכ־־ןכודועונ^יאינוח־ןןולך8איני

תיבה־לעב־לאינוחעדותף.חל:ול־ר#א־לככםויכ

:שיאדולץמאה־אלוךיבאיבאינוחינאולרמאי!

םן^1מ:יצלחיאצויליתייהירכנארןץגחנא?גםל

םינודאםימכהה־־תאעמו^יגוינפשרדמהתי^־לא

רמאהזןהכרמאהזויתורותוםיהל&ךיקחב

בטיינטפשמתמאלאצוי1םהילאברןכי1אמ:הכ

:ףיךבךוריא;ינוח.יךבדכואךןכי!םימכסהיניעב

:ולונימאסאלןינוחאוהינאינאר5אי1ןמב.־י*י

ןפיגיפ.:ימעימכחליתידדירכנארןכיגהנאי!*
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ריאההנהןם#וחת?ך1אב^;ללכיה־־לאלעי!

ורסאי!םינהכהוילאוש^יג.י״:וךובכטולכלכיהה

ארקי!וניהלאשדקמבתאזכהתיהנאלינוחימימ
•••••::V: ■•1; • I X X••־*!י*:XI

ירנננארןץג.הגאיו.ימ:ולונימאהאלו:ינוחינא

בו5סן1ייתייגןןאצי!״:יהלאתי5ינהכליתייה

םיבוטהויןתןכ#מלשרךיגתובהן^וםיק$3

זןךךןוכלהםלכה#וןויךועןמומעולךגר#א

דוערבהיל־־ןיאםאינוחר^אי!חמ:ץךאה־־ל^

בכשיגבורהה־לאזןליופפ:םייהילהמללבתב

ןומהנ:ותאםירטעזפיטוחןומההנהןםשי

ל^דהאבךקזןדןלוהברוךולה־ךלוהםייוחה

העק.י!דא>:םתןתועירילויהיגומ־!£יכדעדהא

ס3י.1להאכהתטנר#אהנינרואהטעמלהכ?הן

תסדרדוהלפ^ינוח־לעןוללע_טטוביכסטינוח־לע

וא^יגוא$שדקיןח#ו־םיברכוב!:ןשיי!םיהלא

הבג־־לאהמלשכרואה$עי^וה־־תאםהיפנ33

־־תאושובלרואהטע_מכהארם#*:םימש

:תה£ו?נץראה־לצא?9־אלזשק.5ר#או^פנידמה©

־-תאיכי^איס־־יכעדאםעפהרטאי!ארקי!יי־

:דועילהמוהפיתאיןמיתבהאר#אתושפןה

88^—
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6ה$טב#

י$ךומ^ולאךןקוכםינפלהיההדומוברא

וןכךך־־ל^כםימתשיאהיהי:1ג:תךקןוי־־ןמיסוי

ונממהלןןאגבלתר^יחורןג:וישעק־לכבןמ$:ן

-לע.ם3םדאה־־לעםןביבסמול־־ר&יא־־לכלע

ובד5>;ו:ורימח־תאוריכ5?הידמהיהןיי:המהבה

םךן־־לעףסכהןתנןםויה־לכותךבע־־תארכושה

םאוח:וילעבלרכשה־־תארומההבישהורומהה

־אלוילן;ףיךענואבוקנהר^שה־ןמרכושהטיעמנ

וארסחה־תאופיסוה־םאדעומוקממרומחהשומי

ר^ושהםלשי־1םויהיהי!י:ףדעה־תאויל^מוחקל.

־אלאיהןהילעבות^׳ר#אלככהמהןהרכ^־תא

םחק,!!היל?%הנהןתואךלרס;1.:לתהןינה

הבע^ת^וןי1היההןברלח:הכ־מלךלתנ

יהי!ט:ץ:ן$הךשבםידבעהםירעגה־םעןבה

שיאוהמהי1םהיניע־תאםירגנהוא^׳י!לכאהתעל

םהל־תאהדשהלעכאיבי־^להזעודמוהער־לא
X*־־<%•״• V•־־״6יV V V V X

־לאברקיגרענהעס^יגי:םשלשילמתכונקה

ארקיוהיגפטונחלהלההטעמהזרשאהנאתה
*ו:•*ז*•.־--;*•X••••״•:V־.־־:ז••:־

יבהדירפירהמהנאתהנאת
X••:••־:י*•גיי*ג I•

:י£אתיביריכשועבשיןולב^י

כ<2*>־־—*£>3
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לוטייולשבת!דממלוקלה#*מע0#מאי

יבר׳אבכיהבבי:ועב^י!םיךעגךולכאי!׳ך;ךפ

ה;צמםי־טןנילאנ־ואערמאי!הךשהלעביסוי

־תאאיבהליתרסאןכ־לע.התא{עע_או.ידילהאב

-לאזןעלבש:ןכםירע^דונע:מ.ני:םץהםכמחל

אוההןהםוי.ךףנבונעיבשהר£אכםימןה־ל^יה

יניע2רבדהערי1יי:.דחפהנתנהנאתהן■ךן?

ינבימרעאי1בךה

ףתוזה§בהנאתההפטקנהמויאלב

:ףבא־דבגףטןפי.ינבךמויאלבו

ר£אכותעאלכףסאמ.ןבהתמי,!םימתוכךאאלליפ

השךאמהרענ.ותבוםויהיהיג.יט:והיבארןך

ם!יהיסורלןגבת^להזימדאמ־־דעהפ;שיאל

ריז;ברתויהלוקעמשי!יי:היךהאךלסמהיבאן

רדגהירהאמדמעשיאארפ.המשטמ.ךךןס

אל־םאעיאהרמאי!חי:הפףל־־המוהלאשיג

ננעתאאלהז.עודמה#אלילףתב־תאי;היכוה

ארקי!ותב־־לאברהשןיגיע:ה;?;האךמ־־לע

יתבית$

ךך^ההיהםיברללייטלמ

:ךךפע|ליבושיבושהתע

בשת}הפיההרע־גהתמת!םימיהוכךאאלןנ
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ועמ^!אנ:הי^ןהילארןךר#אכהרפע~לא

ורו?אי1בנ:םע,זכונו?מולךעולאר|רימכס

יכךדהרותסיכךך־יכבוט־־אלקידצלשונע־־םג

היהםכחדימלתומ:םולשהיתוביתנ־-לכןיםענ

XXV;״־ •: X!:־:•XX XX

ארקמינ:ןי^י־רגיסוייברומשיויסוייברל

ונבשיפג־־לע.ונינ;.הסח-אלרשא#יאהרמאי!

ךליג.והרומ־־תאבזעג!•ינ:ןנפא&י.זןיאותבו

הרותחקג1לארשיינבללודגההרומהישאבר־לא
--..-V־X: •• : • X••*■י—X I

דאמ־־דעוברתרותבחמ&י!יב•םימיה־־לכויפמ

:דםחולכשהזהשיאה״־יפמהאצידסחתרותיכ
-X • • X :X V V•־V V-יX׳V

יכילבבדומלתוניפבארקתתאזההדותהמ

:לבבבובתכי#אבר

.קידצלטע.?

רזעלאיברומשיוץראבהיהדיסהשיא*

XX XX •Xי•V{;-....:?*♦

הקדצהיאבגתוארידמהיהוב:אתותרב#יא
•-:X׳;XX : — ••^— ; •• • XX׳

ןתנ-אוהול-של;ל$יכובועך;יכואןח^!יתא

תנתחימלובךןע!ג:לכול־־ריאשהילבמםהל

והוארי!םךגןךךע••הלתונןכלהךע^הלע_נ1ותב

;8*׳־
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רמאיוםגישיוםהירחאתדריוי:וסוניוםיאבגה

תאיצממודחכת־םאהקדציאבגםכתאיתעבשה

ורגאיוונ^יג.י:םעפהםישעםצדא־־רשאר^ךה

־םארמאיי!י:םותילםיאישמוגחגאהמותיוילא
•*־■**1X1••:־י*;V;*ידי•

והולאשיוז:יל־רשא־לב־תאםכלהנהרבדהןכ
••XX־ 1•••XדVX:י•ד־—:X

:הלא־־לכ־דרן*תוניכהזמ3לאלהרמאלםישנאה

םימדוקהמותיוםותייייחרמאי!דיסחהןגבח
XX*I:־ד*־יXדןי׳—*־ X:י

־־ןיאובאל־ןיאםהלןם$בא־־טיהלי$ית^ל

ם.ךברצפינונממתחקלםיא^הובא־אלןט:סא

ול־הךאשנר#אףסכתדוגאבןקבזןל!י:וחן5זב

םכשתנאי:הרוגמה־לאדלשבםיטחרמעהאלמ
•Xדו••:יי••ד—:X׳^~~:••

שמאזץבאאיבהההתב־תאלאשת!רקבבהשאה
X * Xד-־:•*י•ד*־•X • •• ־ X••דד

רשא־לכתארמאתוהרענהןעת!בי:התןןהר$ד

הךג^הםקת!גי:חרוגחבםשש?$יבאאי^ה

ולחבחכבטתותלוכיאלוהרוגמה־־תאחותפל
X:־V״;• : X׳יX—••;—*1*•

:הזוזקהנתלדהןי3מץ3צבלםיטע_!?םיטח

ואלמרשאםיטחהי$החתפנאלהרוגמהויי

רהמתגיט:תותלדה־לעודיבכההרוגמה־־לכ־־תא

ד?חה־תאי$אהזחהכלארקת!הי$א־לאהרעד3ה

־ןמםיטחחאלמחרוג^חסיחל8ףלאילפה־ר#א

ונל־אלהי££הילאןגט.י0:הךוןפה־־דעעןכןןפה

ונד;ם£עןונחכבאליי:רצואחונל־־אלית$

;0*>־
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ןומטמילי;ןתנ־־םאןהזהליחה־־תאונלונישע,

ףס^ן.םקר.חי:ימעיינע_ימעולכאיקלח:?קלח

םי?געהוטקלי!הרוגוקה־־תאחת?י1ריעהיינעדוא

הרוגמהלגעוטי:התיבהואשיותלגלגלרמע

ייוצרותיבםחללדחארמע־׳קראוה־־םגחקל
X־־־־1־־־V VI־X־:V V••*־:־־:X

־תאםץנעהואיבה־יכיהי!נ:םירמאבותכךב־תא

דיסחהתיב־םגורבםהיתבואלמיוהתיבהרמעה
X׳V־־־:X ;X*1* X••X V*:-ייVX•

ריעה־לכבדועהיה־אלינעואנ:םחלורבאלמ
י1זז:יXX•ידי:V׳זזX••ז

ריבמיוםקף.״:ופסכ־־תאוומחל־־תאולךתייב

הלךתיגתיגשםידגבותבלןקרךליגויטח־־תא

יהת1םיהלאאריליהשיאקיחבהנתיו.״:הדנ

םימרכותודשתונבוםינבםהליהי!ינ:השאלול
*•ד:X•XXזV•ז׳ז•:

ינבינןאן־ינ:םהימץ־לכבליבוטןםיחמן•ויהיג

המיעןההע;ומ!§׳ה־תאדימתעומשמואלמ־אלםהינב

:םיר$ךדןםיבוטהםינקתםהלורפסר#אתאזה

.!רצפהןמקרב

_״

לארשי.ינבירענודע^נקוחרמובורקמא

ומשוריעבהיהרשאדחאםכחיפמהרותתחקל״
Xך•ז•••זזידז־־יך> XX V••*:
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יכלד;ינעזשיאהיהי!נ:תן^־־ןן־ךזעזלאיבר

:ויד;השעק־־תאאלדןאויפתרות־־תא;יךך5

אלןתוךןכיןתוברתונתמץראהאי5?נולהל0ג

םיאורהווצן!בכ£ו?ללפיגלהינםויהיהיני:ל3ק

אלןןינ.תותעלוהווציג.י:ןכ־שגם.םדולזיקהל

:תהקלהבאאלםירחאדימוולהיה־אליכהתש
•יזXX.״-._.^״.זז

ינומדקהלשמרמאיהיהיתונת©אנושרמאי!י
-X•:I״Vי* - ־ : ־ V:־*

ף2י1י:ובתןק־ר^אר^דבינאאפרתאהנמיאו

בי#הלויפ־לאןתי1לצןשארחק?נדאמשיאה

:׳ךמשץ־לכובהרזרונ־־אלןףלשריגןשייג1ש?נ

בישיהלוותויהלוי^ינה־־לכןויעדמ־־לכוקעצי!״

ובש?!ינןומופרצ.ט:ולכץ־אלןובךק־־לאוהת

ם^הלתתןיהי!י:דאמובצצתיגט*א1נורמאינדעמ

.ךלוההיפהנהואךע.דהאהבךקרויחא־לאשיא

דע.רהסן!אי:תוע$?ךומךזויניעמוקוהצ.אלמנ

קךןוהצממאצי!םת#םווילאםלבוש$יגויחאל

והלאשי!בי:הטמה־לע.ב£בקזההי!ץק_ייו_יהמ

רשאיכ^הןקוהצהתופילתו־־לצרילנ7םי^צנה־־לכ

ינרןפנלא$בוטהלאהרו^איניי:וינפ־־לעורבג?

םלוע^אשמלילג?הלהאיתמ־דע.םיהלא:;ןאךקאן

יתיכהןזץניע.בבוט־־םאילא;ירמאי!יי:הזה

־תאם!ףשפנ־תא־םגיתפסאוםרהץראה־לכ־תא

אזי
ס^;—
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םישדחםימש׳יתארבויט:םדאה־־לכשפנ

םכביחוריתתנ!םכתאיתךצי;יתבשןהשדח

דליהלכלהדרמתע.איההתעהיהתילואםתייחו

הכפולמה-לכירחאהםיהל5£ה?ארס**1ימ:ה1

תונוזמםישןפ־המיוהרבךהןובנ־אלדועהלדןה

םינשהרפסמכהיחאדועהךמא;ףסואו.יי:םדאה

םיברםימיהיחתהיחםיהלארמאינחי:יתייחרשא
~י*•X*•:•.*•X*:XV־;

רמאויןכאוטי:תייחרשאםימיהרפסמבאלףא

םחלןושאךהטפ#מכי$זלליל־ןתןר^דהן$־־םא

:היהםלועהאוהרבועםלועיכינאהאריכרצ
Xי•Xי••״;V•*י* * X—,•י

הנהםחלהלתלאש־אלרשאןע!ילאיירמאי!־
*:,X•• X: V*־־I*8•־X V—:X:־.••<•י•••

השלק׳ינאך!1אנ:ףןיקימילכףלןותנםזןל

זןןכלחתנמתאזרמאינירי?}ף1ןמשירהנרשע,

,דשל£קרהלאשא;חמשאןבג:םיהלנןגןדעב

יננג?!״-םיהליאי;זןידסודללובגוץק.ש\ךרשע,

*ןםאוינ:ףלךתנ;.לכה־־םאףיעךלןתאהמוי

תלחנלםירצמשין־רכאנהצק״ףתןי^ילט<לםלא#אן

יתלאשלקחשי!ילאוינפייראיוינ:לעממידש

דובכוהגנבינ$מאצ;1יח?מ־לאע3!1עבצאחלש>ג

םיבשויה־־ל$ןינ:יתוציקםי#ז!ילג?מהלענ_;י.

הזהלודגהרבדה־־תאעומ#לוממותשהביבסמ

־אליידסחוט.:ומעיי־יכועדיוהזהםכחהיפמ
X:די:יי•־V.•י?•*־*V־זזז••

56*•׳



—85

:וימי־־לכםסלענשיגקזתזיג.אפרי!דוןןובזע:

תקד־נ:יירבך־תאשקבמלכלןמאנהעריהי!׳״

ץראהברקבהכרבלהיה־טשו.םימי;עבשוןק.ן
ומדדז*״•5X*1••••־״•

;הזהםויהדע
!••—״•״

החמשלןוגדכ

ףכיפא־־לע.הנויכןח־תברגהיפ־־הפלהדל:א

ומויבםויידמוב:ףסוי־ןבאביקעליברלהת;הםןמ

םינעושטוקללהינגאתיבןג־־לארןכבבהמיכשה

הכרבה־־לאישגת1םויהיהי!ג:םירפצדוכללל

:ךסאתוהינפתומך־תאאךת!וכותבדשאהכס

יםימיבונ5?הכרבידיעה

;םימ^התהתייפיכשיה

:רבדונעאלוםשלשימתכופטשופצםימדי

:הנוע־־ןיאללאשת!שלשת!הדלדןה3שת!״

ונעפ־־אלעודמאךןכזטלתבהרע£1עןכךתני

ארוקלוק׳עש?3םיצעהיכבסןיבמהנהןי:םלק

תא!הפ;יכעצכ־־המהדלי.עצכ־־הס

:תמושהנדןכשיךבלתהמעםויבסא
XX•״יז•י: X X!•

1(304׳׳־
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אשת1ט:ןבאלהיהחגןעמהוהונההדליהבלח
••***•XV XX \ I : XX X;*•־•״*

קרקרירוחששחנקלחנולחזיןבסה־ןמהנהו:הי;יע.

ויךקאןי:ונניאןאמג;ריצחךותכםלענענךכו

והאךמוומ#ךשיאםירבחרו5חןק.זםסוקאצ;

יתדליוויניע.םשריםוקמה׳ישנאלכל׳אגחלהיה

X : XXז־ו/יז-••:-:ך־V•י•X . X

ר&יאהיאיה־־ןמואי:וכךדלךל!ןןה־־ןמאציג

ליג;החמשףסא3שחנהןשחנמהינפמהתעבנ

בצעת!הנושארבכקחשלוזולע^לדועהפיסוהאלן

ברר#אלככךאבי:םימץר־־לכטאלןלהתנ

התמוקברמתלהתמך־יכדעףית1הלךגןכהנובצע

׳יי^ך?׳1ילסהנ?^מ!גי:יד^יביח$דתליאלו

־לקכהלהתלהתלה־יכדעהיפכרבבוהבבלדבב

הל־ואלמיגהרענהלדנתוםימיהובריויי:ץראה
XX־:•־־\־.,׳X•־•*:*X*־־•,,X

דמחירוחבהתי3־לאורה?!יפ:הנשהרשע,ה3ימ#

רבדלוהיניעבןחאצמללארשי.ירוחבתראפתמ

םהילאה>;מש־אלוהנזאה־אלאיהךאז0:הןל־לע

הנההבלבהרמאיכ!י:םהמדחאלהדיתתל
XX ••X:ייX • : X : ז • !V••

יעימלץק.ילותבימי:ץקנתומלתכלהיכנא
םכחשיאהיההרענהיבאוחי:םידודילהז־המליו

V*יג X••־־־ג־־יX X^

ינפ־־תאםק;ךה^ישהיכויניע!ערי!דאמקידצו

לזמע.י3ב־־ל3בדחאןיאהר^אי!םי:םיךוחבה־לי!

:םימיד־־לכיבשתהדומלגהוב־ירחבתר£א,הלא
1יX״•••X;״;יי•־ך;•••••

־3
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ןמ*־

םסוקהןוזחתאהיבאל.רפסתן.הר^סיןבתנ.נ

קזחינקזהתההרהמ־־דעלזא*נ:היבאינפאפינ

׳?$יקמ,ר?^י1אךןכי1בכ:םיהלאב1תי1*מ־־תא

־־אלךילעזבואןםסק־־לכו:;;:יניעןר£יהו:בוטה

זןיניעבבוטה־־תאזןל־־ירחביתבהתע!מ:הלצי

הרענהעמשת!י־:השעי_ויניע.ןבוטהי;נול־ייהן

ליהירובגםיהלאארירוהבלשר_את1הי^אלוקל

:הבהאאוה־םגאוהןהריהכ־תאבהאתנ.ראת־בוטן

לכ?בהזץיצה^־־תושעלףרוצלםלעהוציני•

תומן־־תאהילג?קהללהךלהמאלהתיהר#א

שיאלן$דלקבלארשיכםינפלינ:שדקהריע

7ע.5ינע^םשמחקל)ןונבלהרה־־לאוהי^אהלעין

ם#ול־־ארק;.וךצהבותאעטנובוט;ךרזרא

תכושהקלוהלעותבשיאלדלוהבוזנ:ונבםשכ

ם#הל־־ארק^ןורצחבהלתשוהגנגמ.יי31הןך0

ואבוהשאיאש^ןן3!דלדץ.רשאכן<יכ:1תי1םשן

הנתחהינפלםי:י;ת^לשןתחלוערר^םיךוהבה

אפחלדחיםועלקוהזרתהוזראהי$ןנעמוחקלן
:X־I••י.;״־XI: X : • : V*.• X׳X־ץ:־׳י

וכבסי־םאהיהופכ:הלכלןןתחללצ־תכסלודובכ

יימייכשיא־־לכעדיוםידחאלויהודהיםיפנעה

<:*X: ־־ :X-!־5• *•X-יX:•• • X

הנסחהי;?לםיט;.ךעלש:?יהןול:ר^ךהאצ;

ש^זנ־יכהתאראלןהמתלןןבת^להתן?הלכהן

££<**׳
3^\
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?<מי—!י©<:

היה:רשא־־לכלאוקוחרמהירחאלחזשחרקרי
I V־:—••״V־X*• •.X־,־;|*1

ורהמי!אל:שחנהךליםשתכללהרעת—חור

לככיכולכיאלוהדצהותוטהלהיבא־תיבידבצ
Xי•••: • — ; X ־ X:•״■

תכללומוקמ־־לאאוהבוש;םה.והוטנרשא

הנהוותלגלג־תאץרלםינבאבוהלקסיובל:הירחא
Vיזוז.•>::•־■זיV־:י■ IX\•*•*•

ונוהן-לעלוהזלףםין.גל:עלק;ינבא׳ול־ובשוךנשק_י

ערע־־אלתוצצנהויניעותתושונושלוססותויפ

התארקלא£היךוענ:ףולאןיל:הללמאההרענה־ןה

ח3הי#פנתודךייוךו?^ארקי!יל:בלבוטוחמ^

־יכאוהתואושעדחאבדקאהזךתהוזראהיפנע

היךזדאמטבתו_יל:הי/רתםלועתירבונתירב

:ילע^בךאלהז־־תא;יםיקההזע_ודמוןמאתנ

־־לכןאבינ^,שיאיכהתיבהאנ־־הקיוהאףאזל

התעוהנתהה־לאוםתדבע־לאםהיניעתיבהישנא
V•י*•••־־•־:־ : XX*: V V־:־X X׳־־{״1

והאיבתוינעה־לארהמתנחל:םקירינעהבושיהמל

והקשת!טל:התשמהינמשמבלהמוהאירבתנהתיבה

התיבהויתינבלווינבל־־םגול־ךתתנהנייבטיממ

IX:־IV•־X1••־״. ־ X : • : XX־*־:׳

חתפי!0:םולשלוהחל^תנבהזלןכ״שול־־ןתתנ

ךירוענזןולאןתאהכורברמאיגוהיפ־־תאינעה

י#פנםתרסה־־אלרשאכואם:םלוע־־דעייינפל
•:••:X—״*X•;־••.•־:־:•.*:

םכלר;חי־־אלןכהזהםויההבוטמיללועשפנו

ז־קפ־הפיהלכךל״יעךו*:םכןדכימללכבוט־לכ

I
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י3י*\-
613

:זןיא?שמ־זקךקזץח£?לבהז!יל!ןותנבהזיכ

,החמש׳הרענה)יי:זןליגוחת^י!ינעהרןךתאז^
אל״יכותכרב־־לאהתנפ־־אללזאינעהתחמשב

••.X*,י־:X;* V X•

הרךחהאבת!הלילביה;נ־ימ:םייחבדועהנימאה

.דיל>;יי£אבהזהץיצ־־תא!הךנב־־תאטש?תו

:בכשתוהתטמ־לעלעתוריקברשארוהבהחש
X*——־״•••* ; • X X׳

יהינמ:ןושילהלההינה־־אלהבלתנא:ךךאימ

ףסת1ץהרת!הבכ^מלעמםקת1רחשהתולע^

~תאתהקלרוהה־לאשגת1ה;ךעדעת!שבלתנ

קע_זתולהבתנחמ:וירחאחרוסשחנהנהןץיצה

ץיצהןרקיכשחנהתמיכהתארהךהמ־־דע_דוא
X-; X X•. Iי••XX***•!•.•ן•*~ן

לפת!רהמ^ונטמ:ותלגלג־תאעסשינוניעררארק_נ

היבאלדגת!ץרת!;;־ל$הךץתאא£ת!הינפ־לע

וחמש?נואךינםלכואב^נ:הירוענףולאלו

החמשהלד?ת!התןתחםויביהי:1אנ:;ץתאוכר^ינ

ם!?י1תמהשחנה־־תא.חקלהלכהיבא!ב::דאמ

־־ןמטעמהםיאורקהינןאבארקמ״:סנ־לע_ותא

םייחןתתדוע־יכתןפלםיחוקלליצת־יכהק;ד?ה

הלכהיבארבדרשאכי!:םולקייחםיכוראםייח

ויה?1ינ:השיאדכעםימ;הכיראהיכהלהיהןכ

:זן$םירשענהאמויחי:!םהימץלןםיכורב

2
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88^י־׳י*]

והיסלחאבא

^

4

לאר&יץראבםינומדקםימיבהיה#יאא
XX: X•-״ז:•ן,.,,.י:־:י

תוליד;בשיאהךלהאליכףאןב:והיקלהומעו

־־לכהךשבו־יךכע!?ובלתש*1ודועמתואלובו

םכח—יכם^יר־לכוב־־ועך;םיךכאהדהאכםויה

ארןככוהיקלחאב$ולואךןניגג:אוהדיסחן

:ויחרפולארשי.בכך.יבאיבאשדקהיאיבנל

־י^םיכאלמלארשץלכוילאוחלשי!םויהיהי!י

התעןוןמע;י־יכונעד;ח:דמאלםימכהידימלת

:הןןןאהינ^־־לע.רטמןתנןללפזוהןאנ־־ה^וק

הנהה#אהר&את!והיקלחהתי5םישנאהואבי;!י

תחתרדעוהאצמי!הט£וכליגז:הדשבילע.נ

:רבדםזללבישה-אלןםול^לול־־ואךןכיגןפעז

םיצעהטעמ־תאןרךעמה־תאחקינ.יבךע.תעליהי!ח

ל3ןכוד^ב־תא.!תחאהומכשי־לעםשי;!טןפךר£א

:התיבהףח;יןלרן§י!תינ#הומכש־־לעןתע

וטעמ־תאם$5י!לחת־־תאדבע£ואבכיהיני־

רדךד!ץוקה^רןתכלל6ןםג!יי:דב^י!וילגרב

:הפו&דדלנךןםךבעצ.וידנבילושי־־תאףשת?נ
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ותארקלתאצ1יותשאהנהוריעה־לאברקיואי

ותיב־יאאב^ובי:םישןהךכורססכיתתמהידגבב

םישנאהינשוהילהאאוהוהנושארותשאזןלתנ

אלםיכאלמלוםחל-לכאלןחלשה־לאבשיווירחא
V•**׳יז־: V־;:X1••*:V־1־•.*V:—־:X*

וי^לוהןטקתהאהגע_לודגהונבלןתי!גי:אךןכ
ינזאברי1ךןב־ירחאייי:םית£םיתו?ןתנםינטבה

םימשגהרבד־לעיכיתעדיעדירמ^יוטלבותצ׳א

לענואנ־דדרהסנהתע!י־־:םישנאהונילאואב
X••••VדV•־׳*ךיI־:ע:־X X:—י*

:ונילאורמאיםרטבייינפ־תאונילהוהילעה־לא

ונל#ב־־דשיאלעדוי־אלרטמייתחבהיהו״.
:X X: •• : XXי־־*•־!־:••:XV
שיאה׳םהינשולע?1ורהביי:םוך;אלוניבלןאוה

ןקהלע!1םלוק־־תאי;עמ^יגוללפתיהשאהן

ם0;יהיוחי:םשתבצנהשאררשאתיבהרבעמ
X״־••——^!**•־ • X•X V V׳••V V

והוקלהארי!ץראה־־תאםימתע9#ס3ת1ףטש

ילאנ־־ודימםישנאה־־לאר$אי1טי:לגיגןנ־י?

לאךשי.ימכסרמאלונעב.־:םכ^פה־־ה^ימא

:רטמהרכך־לע.י;לארן^ת־יכףינפטךפכלינוחלש

זןיר?ה־־*6י2;יךורבך$נ**י1והיקלהקחציגאנ

ונעד;־םגונעד;םידנאהונעי!״:והיקלהלם^0א

אנונניבהךאהןהם$$ה־תאייןת^םנגל^כיכ

ןעיו״:םולשונלתובשה־אלהזע_ודמףיכךד־תא

יתישע,ר£אהכאלמההתיהיל־אליכןע!רמאיו

י־^׳ג־
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האיתדבעתבוהמינרטפיימויתייהריכשיכ

הזעץזמורמאד.והולאלינ:דחארבדידכ

־אלןףץחץרשב־לעםיצעה־תאןרדעמה־תאתמש

זןמכש־־לעתא^נר#אד^ןהיתאםתחותתשרפ

דג.ב׳ה־־יכןענ.םנעיג.חכ:ליעוהלאלואשמלינ#ה

#ובללינאגידמעאוהלוא^־־יכאוהיל—אל

ולורקאיני=:אשמוילג;םושל־־אלןוהיתלא#

ףאבכותןקב־־אלןזןרדה־־לכבףח;תכלהעודמו

:ףילתבםילע^תמשה#רןיאםוקמהמימה

תואךליניע־־תבטלשת--אליכןעג.םהלןעיומ

שחנ—ואץךש־־לעילת.ךרךת־ךפיתאך;ם:מכ

רשאתאינאהארםשה#ב>בןכ־אלחנ:ינכשנו

הז.עודמודועוהולאשיו״־:עראריאאלןינפל

רדךבןץוק־־לעףתכל3ףךגכילוש־־תאתפשח

י?ילגררמאינןעמ.ל:ףילנר־־תאתצחמאלה
—X—:X•.*~:V־*ן״^~|׳Vי:־•

ערןפץ־יכיךנ.בךאהאןךנןהכוראהתלעהוףוגא

האצ;עודמולואשלדועופיסוינאל:ונאפר;ימ

:םישנדיקורמתבותודמהידנבבהג־ארקלזןתשא

:תךחאח^יאביגיעןתאיתלבלםהילארמאיונל

חןושארףתשאהאי!עודמותאלאשדועופיסו>1נל

ן5מ.דל.ףיךחאונח^ן1היךתן$ןהתאןתןבה־־לא

םיר^ן־םאםכתאיתערץ־אליכןע1דמאלםהל

86*׳־ ־יי8£
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עיחסותאלא#דועופיסוי!ז*:םתאםירשף

ר^דםתאבן£1יל:םחלה-לאוגתואתארןכ־אל.ך

יתיבתושפנ־תאם3ובלכלכלהיהטעק־יכןענ

-תאבינ^אאג־לאיתךסאןכ־לעםיחראה־תאםג

*ימאלוילארי1דדועופיסוף.יל:רקש־ירמאכםכבל

|טןפהףגכלותחאהגעלודגהזןגבלהתתגהןעודמ

ותיגבלודגה־יכןע1םנעבחל.תוגעיית#וגממ

והולאל־>ל:רפסהתיכבדמלןטקהןםויה-לכב#וי

ר£את:כהרבעמםיגגעהולע,.הן.עודמודוע,

השא־יכןע!רבךםתאןע!1מ:םשףסשאהללפזת

וגלכ^יעתכר^אםחליג.>;לת#ךפותיכתכ#וי

יג5ןסוב־־הגןץר#א.דעויפסכ־־תאקרןתאינאו

יגאתאזמדועהלודגואל:בערוגדועומחל־תא

איהןותומיעיריעבר#אםיעשךד-לעיתללפתה

בורקןכ־לעםבבל-לכביי-לאובושי־יכהללפתה

םיןן׳יגאה־תאוהיקלחאןאריטפדבמ:הת^ןש־לאיי

.4ליכוטןםיהן?£ם^וקסלובוט״!םכ־$ן1םולשל

סהיגיע.וארר#אםיר^ד׳ד־תאםישגאהורפסי.!מ

אבא־תאםעה־ל^דיןכיג.ימ:םהיגזאועמשרשאנ

:וברקבםיהלאתמכח־יכועך.יגוהיקלח

..■ןן!־>...

•Iי -3
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.ללועםימכחךילומ

ובל־־תאןתי!ימורריעבךלמלמגךלמא

םלהיהןוב:ותוכלמתונידמימכחחלכ־תאתעדל

־ימינהי^נח־ןבומשיולארשי.ימכחשארלארןץג

־םאהתעודאמתמכחיכףילעיתעמשג:ןילא
••X׳X••XדX. * : X;X • 1

ימכח־לאתאבוי:ןו^הצראךלםוקרבדהתמא

םישש׳ילאתאג׳ךו,ךיפיךמאןםתדכלוא^ותאריע

:ץראה־יכןךומכםכה־ןיאיכיתעדי;:םהימכחמ

ילאנ־ן^י.בוטךלמה־לע.םאהףנחךןןעי!יי

םיךןח.םיששןד**מהלודגתחאהיןאךלמהינדא

יתךר^י:רדה־לכןןיכ;תוא?כםיששןהבויהי

:ךלמהינדארבדכיתישעואנותא־לאיתאבוהינאב
X: X׳X. *X *•••XX••:;יי•י*••

הריעאב;ו_הןנאבהיןנה־ןבדרי!ןכךלמהשע2!ז

הכלממהירע^תחאכהלודגריעאנותאןח:אנותא

ריעהךותבלודגרצבמוט:םינוב?הישנא־״לכן

םימכחמםימכחהמהןשיאםיששטן£םש־רשא

:ה^נח־־ןןד!כוילאאיבהלךלמהרמא׳םתואו

ריעהיבשוימשיאשיא־יכאנותאינבלהי?וןנ־חוי
•XX I־״:־.X . *X״

אוהםצראינבמאל־רשאיךכנשיאלה$0ירשא

££*-^889
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לחה.ר#א$יהי!*י:תמויתומרצבמהאיובמ־תא

אך!1םיהןטמהתיב־לארסררין$אובלהמנח־ןב

שע!בי:רןגב־־ןב־־רפשארעסשמחבטההנהן

חבטהןע!1ףשאר־תאיל*וכמתהמכבר9אי1וילא

ףסכה־תאהדנח־ןבולןתגיג.*:לקשהתיצחמב

היעח־ן?קה^י!יי:רפהשאר־תאהבטהולט#וינ

שאר־־תאאלויליתינק,.ףןקאר־־תאאלהךמאיו

אךן?י!ד&נול-רציג.הבטהי^ולןי!יט:רפה

היןנח־־ןבבז5יי1ז0:יש^ר־־תאףד^מהדפאהמב

אובמ־־תאילףתוארהבךמא>1וילאוינפ־־תא

הןס־9ך5ה&ע&־־םאהבטהקג1יי:רצבמה

תאזהמנח־ןבוהנעבחי:ריעהי#!אינוגךראלה

תמרע־־תאאנחקטי:תומת־־אלותייחןהשע.

ט^יאכ׳רצבמהינפ־לערובע!ףמלש־לע.תאזהןב^יה

תךפע^ןאובמהםוקמ־דע.ף#יכונ:ומתלךלח

יתעכר■ינ:שפנהלדמיעשיאכעגרםשי

זן#פנףל־התןהןינממתיקנוםוקמהאוה■ך.־יכ

:ןן־שענ1הי3נח־ן3לוקלחבטהעס#גגבנ:ל!$ל

אנותאימכחמםעפהיתיקנובלןהי^דרמאי1*>

לתהאןכימעינב?המהולתהירשאלככיכ
:X•;י: 5•••*X~-י•••I•—••

רפאהנהןאךצרעשהםלוא־לאאב^!יב:ם^־ינא

רע£לםיךקזפמםיךז?שןת$העקךק־לע.הרזמ
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:אבואצוירצבמלתתיתלכלץוחמותיבמ

רפאבשיא־בקעתיבהירגוריכי־םאהיהוהנ

־תאוגרהוהצוחהםיגפמבקעהיגפ־םאונגובתהל
:*::•:••X !■•*XV:*־X:־V ;I

תאצלשיאלונתגרשא־לעתיבמרשיאםירמשה

X־:•^•V־:•:- V:X•X••

ותימהלהמינפהגופבקעה־יבואריםאוינ:םשמ
•X׳ז•:~:•״:״••V I:•*ז:••*

אבלשיאלםתת־־לעץוחבר£אםיךמשה־־תא

ינן־תאםש^.בנגתיגהי^גחךברהענ•נ:התיבה

ת:בהישגאואריוי״•נםשמקמחתיוהחןבולעג

:םוגךהצץוחהירמש־לעומןכרל2נהתובקע־תא

ולעגינפ־תאזןפהעםעפהדועהיעח־ןןבנגזריג<״

־תאתי^הישגאואריגל:ם#9קמחתי.!הצוחה

תיבמרשאםיךיבשה־־לע.ומקי^לענהתובןכל

הנהןאךצת:5׳ד־לאהדגח־ןבאבי!אל:םוגךהף

םיבשויםירענהוואםכ־לעשיאשיאםיבסמםינקזה
-:••I•:•*•••י••;*.-.V^..־I־

םולשלארקא־םאובלברמ^יובל:לעממםהל
V X•X!•״-I : V • • : Vך־:ד

םףוילעהונחגאםירגמהורמאוהגושארבםיגןכזל

וגחנאםי^ישלהורמאלםולשלארקאםיךע^לםאו

־שעבםכלכלםול^ארקל־םאיכבוטןיאםינקזה

:הפדןץפח־־המךחאהפםלכאאשיגגל:ןכ

המכחילאעורגללינאלארשיימכחמזעויל

ה^הןכ־םארמאלולורמ#1יל:םכילאיתאן

םתאומכח^ו־םאר^ךהבוטרן3אף.יל:יהחכןג
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םכמינאםכחא״םאוםכלדבעליתייהוינממ

ולחי!םידנאהות&רזל:׳ךינאה־לאיתאםזואבו

רחבי.ההשאתהק_לךלההורמאי!תוךיהבותוסנל

חק_י.1חל:ונממםינטק:־ל£ואונממםילודנ־לאוכרד

רורצהלפי!ןופסהתרוק־לע.והנתיגרורצה;ננח־ן3

ארןכי!םש־הע!ץךאה־לע:והחישיי!וההק^0ל:ם#מ

לוכ;יכםישנאהואךיג.ם:םכתלאשןורורפהז

ןושלבותוסנלולזד!תמא:חפשב׳ה;נ:נח־־ןי1םהל

הלמיה^כ!עיאכ1־יכהלמוהולאגי!אט:תוכפהת

ימכסולורמאי1במ:הדךפהתילשברמאי!יןש!

־ןבםגםהלרמאי!גפ:הדרפלהילששיהאנותא
X*-—י*:X־־:X־1׳I V - V X V

והוסע!ימ:שיאכנ־יכהל?םכימימםתיאךההי3נה

ןיבתיבונלתונבלךך;לאלשיהלוא5?לדוע

ולורמאי!ימ:שדש:רו^אינץראהןיבום:מ!2>ה

ורהמךאהשעאןכרמאי1הנבוךלהלע.ןכ־םא

היאדועוהולאלימ:םינבלור$דהטשיל־ולעזד

רמאיגץראבועבצאבעגי!ץראהרובטםוקמ

יכונלרמאיימווילארבדדוע•ופיסוי!זמ:,דפ

ורמאי!ימ:ודמ;םילבהואיבהרמאי!ךיר^ד:םינכ

הככיאהצע.אנ־הצועהתע!הדשבראבונל־־ש;ול

ר§אםכלוהק:ושעתאזרמאיו״טמ:הריעההאיבנ

ם.דבםתכשמותותובעלןםילבהלםכלות^םת^קו

%
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דועורמאי!נ:םכיניע.כבוטכהריעהראכימת^

המוהרבשנונל.התיהרטיאהנהמההניבהלאשנתהא
*1X:(*־*־־:—״י־:*X V:XX•:דד־-

־ימאלםתאזעבא!:הירבשיתאאפרלהשענ

היתךפ^וםהבהרפ^ינרשאםיטוחה־תאילואיצוה

ן.י^מםימכההורמאינננ:הנושארב:?הבשין

םיהמצהםיניכשהותוברהה־תארוצקללגמחקת

יל־הדמרומההןרק.ה;^נח־ןברמ#1המךאה־ןמ

ואךן?ץראהךמתוברההנחמכתםנמאהע:לגמל

אךקזרומהלןרקשיםנמאהינ:וקהצי!אנותאימ

תאאנהארדועולורמאוו׳ינ:קהציואוה־םג
.XV••:^:־־וחז;•—

תליננרתוםאהתטלמהנבלתלגנרתהתאזההציבה

:XV••־ V::-:־ *- X•:־X••־::•••

םאההזהביהבאנוננובתהיתוברםתאוינ:הרותש
:X׳■•.׳;•--•::X?י•#*זז

:הרוחשהרפידשמואאציהנבלהרפידשמ
XX••:־ XX: XX•:•יד:,דד־־

אנותאימכהופיסוהומאתציבבתומייכהורפא״
V:־־X:••ז-...-..־

הדנח־ןבןער.חנ:והוראצתזןרךה.ךיאלואשל

יכהיננח־ןבאריבטנ:אצתהבהאברשאךרדב
-V V־־יX XX V•*•זX : —:IV

הינאה־לאימעודרהתעםהילארמאי1םהללוכי
X X״־.׳*V•־••X *^ V:•־״X * X: X V.

רךח־לאםהמשיאשיאףםארם:םתךבךרשאכ

תואסכםישש־־יכשיא־־לכתואךכיהיגא0יולכל

יער־לכסא־יכתאז־ןיארמאי!המשי!רדחןונוכנ

רפעמחקלה;ננהך3ובפ;ימעהךבהלוהךאי

ב^ריאי!הינאה:לע_סמעי!קשבם^י;.ץךאה

88*׳־
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־לעהינאהףלה^ו!סנשרפצגס:ךלוגס3ל3יחה

עלן־־תיב־־דע.׳אבתניקחהריע.אבלםי©הינ?

אוהעלכ־תיבוי־:הנתנןגעהימח־ן^םשלטינ

:םלועימימלכעולבלףאועהםי־בלכםוקמ
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רמאת!נ:יתמתךל־השןןאהמוהשיאהלר^אף.*

:המואסףלךתי.י^אףי^לא:י;:ינפ־תאאנ־לסוילא

:יי־־לאקעצי!ותשאלוקלאנינהיברעמשיגי
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תחא,הדמודחאבצןכהנהןןנ1בתת1בכקת1פ

החולדהדיההשיאלהנתנרפיאלגרלוהלאםילגרל
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ומעםיאשנהםישנאהילג־ר!ויל^רהנהןןבאהילע
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ארקהמהבברובגשיליכהתאשלהאלםנמא
X;X־XIX X •• : *^ • — • ־1 X

ובוט׳;אליפמואצ;רשאיר^ךןכאח:ףמש;י.

הלאבהפסתךפףשפנ־לעטלמהרהסהתעוםקיר

1
*£*׳-

־^-ז,



—108—

5^ן\־
88^■

3

תאאשי!היראהרהמיוט:הינזאועמשרשא
־ז•*••:־X״־:־ןיד:X:ז•־:

לארשי.קשעי:ץךאה־־תאבזע:צחרביווילמ

:אס1דך5ימילכהןחדחפמןנ^שןחטב

.ןודקומרך;ס?לא•

רןטסןלאומשיוןמץךא־לע.םקי.לודגךל$א

והאשיותוצראהוםיוגה־־לכ־־תאענכינ.ב׳׳ןךקומ
Xו V־•:X:־X־־י•X״

רשניפ^כ־־לע.בכך?וב%יתמב־־לע_תולע.לובל

־הנהו.ץךאהדיאאךבובוכרםורופמףקשיצ.ג:ףעינ

זהר3ןןפבםימ־ינפ־לע.ףצהופתכםי־בלבויתהתאיה

יקירפאתוצראיתכרי־־לאוינפםשי!םויהיהןו.י

-חאהנכלמתםישנםש־־רשאובהזהםש־־רשא
X־:״״זזX.,ד X V*•::X—I

בגןהינןכחתאףסאבי:ןמעיבלאןהנמסלת

ייאאבאהככיאהצע.אנ־־וצעםהיפ־־תאלאשיג

לכות־^לורמ#1םינןכ״זהונעע_י:בהזהץרא

:יןרדה־־תאףיל^חמןףש;ילה־־יכהמשאבל

־־אלהנו?מוי^וךבךתחאףא־־יךהבךלמהןעצ.ז

:ורבדןאנ־־וצעהתעןהמשאבא**בבוש$

המשתכללףמען?איההלכ־־םאורמאין.ונעמ.י

רשאבולץראמםירומחךלמהידבעאנ־ואיב;
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םיכךאםיתשיפילכסןט:םהמזץשיהי;אליןשח־ליג

תונןקכדחאהםהצקי־תא.ורטךכ!םדמוחקיידאמ

לע.והנחמ-לכוזןלמהינדאבכרוי:זןלכיה
:X׳־,יז•• I-:•י.X . I

׳דילןאי:םהידיבוקיזחנםילבחה־־תאוםירומחה

אוה־ר$ןםוקמה־־תאךלמהינדאאצמץ־אל־םא

םבק.ע:־-לע_וטערשאםעה-לכןאוהבשןש$ע?

:ךלמהינדאלכיה־־לאםאב־דע.םילבההדי״־לע

־לכןאוהחקי1רדנסכלאיניעברבדת׳בטיי!בי

בולירומח־־לעובבךיגםהידיבםילבחה־תאוליח

הכלממהישנבםחלהלבהזהץרא־־לאואביו
זX•••:••:Xי:V■-XX־.־Vד־־1

םאזןךמ4*תנותאךקלםישנה־לכזןאצת1גי:אבצהן

־םאיכיי:ונבעגתאנ־־לאךיניעבףךובכרק^

ודיהרבןםישנ־לעקרםלוגכורמאןוניל5?קזהת

ףרגי־:והתגרה.דשאורמאוונינפלהגנת־םאו
•••X••\:1־•:X:•Xד־דX!:1־.״*־

םחלתלחולהנ#גת1זט:םחלומישרמאי!ןהן?

יל־־היהיהרימאלךלמהלאשיגבהזןהלש־לעבהז

XX-־:ץי{X X*-•:־.׳־.־־י״<•••••

הנינעתוזי:ילות^ןתשגה־י^העב&ללכאלבהזה
X:־.־;־.־XX־ : X7•ד׳V1•׳;.X

.ךהמלשןפבמהתאםחל-םאן,ןךמאת1םישנה

דודנתקחרההצראבםחלךיאילבמהונילאתאב
X X•י:*־:*••־*■V V I:־:XI: : • I V

ותיג.רינ;ה־ןמאציו.רלמסכ^אםל^יג.חי:הכ־דע

ינא.טי:הלאהםירבדהתא.רעשהתותלד־לע

ינורוהר£אדעייהימי־לכי1ריעדהנושרדנסכלא
X••:״:־.־־־ — •• : X • • X V*.-.

18?.
104)י—^38
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ואבצ־לכןאוהבשיונ:לכישהוהעדיקיךפאישנ
:••-:••I••זז-׳••:־:דז:X:X

םהל-לכאלבשרךךךביהל!אנ:ותךלומץךא־לא

ימבוהחידיוהולמגדוטוקלימאצוי!רהנהתפש־לע

רד^םינלאםמותשיגבנ:חחינהירופאבלע!1רהנה

:אוהןדעמאצויהרהנה-םאיבתאזןיארמאי!

-דעואב-דע.עוםנןךולהרהנהךךאלךלו״

רקאיוארןליווילמילע.דס£1י־:ץ$.ךגיךעוע

רע^ההזהנועלוקעמ^י1יקדצירעועילוה1רפ

ארק:יגרדןככלאבשי!ינ:םואב;םיקידצי;ל

אוהדועינ:ינאךלמיכהמואמיל־־ונתוינודבכ
•::X I-.• V • Xי•־

תלגלגולתנתונווילאההולשדיהנהורבךמ
V•••:מ*י: : \ : X •• X : X

התןבהבשי!ינ:ומוקמלבש^!ךלבההקי!םדא

הצראעקשתוםינזאמהףכ-לעתלגלגה-תאןתד

החירכהלףסכובהזיפלאתינבזוףכה־לעןת:!

:ץראהלעמההיבנהלונממאלפינלוכיאלו

תאזהתלגלגבורו?אי1םימכההיפ-תאלא#יגחנ

ףסכעב^ת-אלרשאאיהםדורשב־־ןיע.בשומ

ורמאי1הלתושעלהמותינשךלמהלאשי!׳״:בהזו

אלוהארתאלןץעה־לע.רפ^טע_מקוךול

םרת!תל•גלמלקת!ןכךלמה£׳עףל.:דמזלת

ברקבםיהלאתסכה־יכךלמהעך:!םדז:אמה-ף5

:רבדןיבהלםימכהה

גט׳׳־

^^^
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.ןזאריעהל

.תוהלבךלמרופס1

דיבעאיכיהןנברלליא׳וגיותונבהבתיבהו״:ח״פ׳ןיטיגואצומ

תלהקםוגרת—׳ונוהמלשךלמזולהתבל״רא״:׳כןירדהנם—״ובו

שמתשמידמשאהיהםינשהםתואלב״ו״פןיטגא״שר—.ב״י׳א

.תומוקמהמכדועו—.ובןישיגרמויהאלוהמלשידבעב

ב״יב״ש)בותכהפ״עהידידיםשבהמלשךל3להפיתארקינאו

םילהת,ח״יד״יתישארב)םלשןושארההמשיתרזחהםלשורילםנ,(ה״ב

םירופמוםיבותכהםהירבדש,םישנאהןמ.דיהה״עמההמלשינקי(יגויל

.הרעשהטוחכםיקדקודמוםיעובק,םהםישחומםישעמ,ק״הכבונל

היפיבהדגאההנגתאלש,דאמדהזהלונלשיהלאבםישנאתודלותב

םשתאוומשתאתונשליתרחבןכלע,ותיוהתתמאבערואמהםצעתא

םיארוקהיריעצלבלביתלבל,םבולגרוהאלשתומשל,םיליגרהומוקמ

תודגהביתגהנןכאל.הדגהירבדבםימיהירבדבוברעידילםאיבהלו

יתשרפאלש,םהירבחולגעמהיגוחלשיוזמגשיאםוחנלש,תואבה

,תעדהתאתודגאהושבשיןפיתששחאלו,םריעםשתאוםמשתא

ץאשםירבדםהםתקדצוםתרותיבור,םנורבזםהשםהישעמשינפמ

םהילעתאשלוםהבזחאהלחונהדגאהלוםהירצמבםינמושמתויהלםברד

יחותפתאשטשטילבמוםתירבןיעמםתואתונשילבמרדהודוה

.המואמבםהיארטוםהינפ

,יניתודנהלכמטעמכהיתונויזחבהרישעה,תאזההיפ-הפיההחישה

פתםריכזתםש,המלשתולגםוקמתשרפב,דחאםוקמבאיההינע

ונמשתאזההמיגפהאלמןעמלונחנאו/(:ח״סןיטיג)יסרפ׳תהיקתפ

ךפההלדגיהזבוםינפלמידמשאדיתלשממן׳ראבהמלשתולגלםוקמ

לכביפויהתודסומישארטעמכםהש(גנולםבעוובא)ףלחהו(ן׳אזנעגעג)

>הצילמוטויפ

3<2*>־
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תורפסמתוחור2

.יטודחאדיסחבחשעט:ח״יתוכרב;נ״פנ״רדא:ואצומ

יתאדבועהםעה.אוהםעהידיהשעמהדנההיניתרמארבכ

אוה,•ריצקתוקחתועבשלאוםימשהתוקחלאםויהלכוניעוותמדא

הארתםיקחךאובלןויזחבוושפנאשמבםנןכלע,הננוכאוההשוע

,ויניעבהדשהןיעכ,ותושרבובלרשא,םדאהףאו;ונזאעמשת,וניע

םירבדהתאםצמצלםעהךרדהזרובעבו,והדבעיאלוולקחרשא

סנינעחאריןעמל,םיבוצקםיגורהבונויזהירוצייפבםישידשא

,םיקעבטמבעובטועובקסמגתפתויהב,רצםתוחבםותהוםותס

אוהשרבדתדמםגהזםעטמו,עורגלןיאונממוףיסוהלןיאוילעש

הדגאהשתודמהןמתהאאיהש,(86ן>151נ111011;גנולאהרעדעיוו)יונש

רתוידועוםימעהיטויפלכבהברהתגהונ(תודמב״ל)םהב*תשרדנ

לכשאוהעבטהדימלת,הדגאהרצויאוהשםעהשינפמ,וניתודגהבי

םעפםישענוםירזוחוםישענהישעמו,םיארנוםירזוחוםיארנהיתונויזח

םיענהלוםיעטהל,ןינעלפכבוםיזורחבונאםגונרחבןכלע,םעפרחא

.ךכלןרישכמןעבטםא,וניתודגהראשתאסג,תאזהדגהתאםגםחב

..םימשןגד3

ארהנדאדוגאאנמיאק.דוהאנאלאומשתבדהרבירמר״א:ואצומ

תובאאתא—יוכוארבלאכלמרובשדהימאזימרוהארפיאל״א—יונו

לפואהןרק,(:ד״נתינעת)יוכוךיתכודינשלייא...אמלחבהיליזחתא

.(ב״נםש)

םנןהיעבצללשבםג,דאמתוברעותומיענהלאהתוהישהעברא

שירוהלונתוצרבונחנאו.רופסידימןלפופןדוצקךא,ןנוימדזוזעב

ונלטנ,םהילאםבלתאתוטהלוםינומדקהתורודתלחנתאםעהתא

םצעתאםייקל(11106011:1])06110)םירפוסלהנותנהתושרהרנל

תוחישהתארבחלוןושארהורדסתאוותרוצתאםתונשבףאןינעה

םימשגתוחישןלכש,ןהבשהושהדצהיפלעןהלתחאחוררשאהלאה

,תוינעתירדסבםרופסהאלחהל,ןוכיתחירבבןלכתאחירבהלו,ןה

תואלפנהוםתקעזותומוצהירבד.םימשגהלעםינעתמוניתובאויהש

דימעהלםאינונלןיאונאוםיעושעשתוחישלדימתויהםהבתורושקה

תינטקהתאתושעלוןלדגאלמבתולודגהתאםיקלוונבםמעטתא

ירוכזלונלשיתאזםגךא.תחאהדוגאלדיתסיפתידכםהבןיאש

.םנימבאלאםירגאנםניאהלאכםיגםעניעטנינ

§!53׳־
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.לבאתחתןושש4

(?!!{)0(116)איהחופנתאזהחיששוניזאהאמוהנתואצומ

השועאיהההלגמהשתחתךא,אפירקופאבשהיבופתלגמהחסנתנש

םייחתרותתורוהלתאזהחישתילכת,רקעםיתכהםעד0חתולימג

.םייחהלאדסחו

.הלוצמבתואלפנ5

(יחתורונב)—״אתאריבינסיסאאמיףינא״(.דםיחספ)ואצומ

תרוצןיצחוםדאתרוצםיצחש(םשי״שר)—אמיינבי״ראןינפלודיאפ

יתוחנ.ילועתשא(ה״ע־ג״עב״ב).(81ז6110)א״ניירשזעלבוגד

אלקאלגהלימר..אלגלאלג;יב.:אתניפפלעבטמדאלג..אמי.

...אתקורקא..הימוירבאליזרוא...תילילרב!ימרוה..התרבחל

אתלחהילאבתידאדוונ...הייפואבאניטהלנאהילאבתידאדוונ

ההכמויפננשרופאוהשהעשב..ידשזיז(ב״כאברארקיו).היבגא

אימן׳ופגוירהיפירתנהינייעןיימדואדוונ.(םשםיחספ)המחלגלג

ינאלמאמתירדירמוג..ירתמס..ד״בח׳רדוהתיבדדאתילטרק..הימי•ירתפ

..!תובוטםינבאירסנמויבתידתרשה

ךרדךא.ןתראפתםסקלוןיפיל•ךורעןיאהלאהתודגאהלכ

ידידל,ןושארףוגןושלבןרפסלתוקיתעהוניתודגאבגהונהרופסה

הנחדברבהברםכחהטקלמהינ,תועטלםיעובלםוקמןתנ,יליזה

,בללעומשאלו,וייהימיבותואתורוקהתארפסיוושפנלערבד

רמושהיהאל״וקזנתאיתרשכהותרימשביתבהשלנ״:הנושהאנתהינ

יבו,היההרומםנחםאיב,ודועמקונםושרישבהאלוםלועל

,ודועמהאראל(יג׳הבויא)יוגויתיארינאורמאבינמיתהזפילא

,יליזחידידלורמאב,הנחדברבהברןכו,רישברבדםאיכ

ועתשא״רמארעאכלבקונממרשא,םעהןונגסבותחישתארפס

.׳יאמייתמניל

.םיכרדירבועתוחיש6

אבוא(ט״נתוכרב)יליוחא..והייפדגיטמשדיזווא(:ג״עב״ב)

—ידדהאאעיקרואעראיקשתיניה(ד״עםש),רבדמיתמ—איטמ

,(ךאפנייא)ןהתוטושפתוחישאל״הלוצמבתואלפנ״תוחישםנוזזוהישםג

?3*ת
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סושבןיאשתודגהל.דדיגאהךרצלע.(ןעפפורגנעפרהעט)תודוגאםאיר

<3הרעהבונרבדםלשרופפרודהידנןהטתחא

.תירורבוידלח7

י״שר)רובוהדלוחל,ן>נמ.הנמאילעבםילודגהמנ(.יחתינעת)

היההשעמםש׳פות—תחאהבירלותנומאןהנש׳ארוחבבהשעמ,(םש

תיבלתנלוה.דתיהשתחאהרענבהשעמ(דלח׳עךורע)תחאהרענב

העודיהוזהחיש.״ן׳ראינמאנביניע״בותכה,דמאהילעו.••היבא

הרכזנאלו,דאמאיההקיתערובוהדלוחםשבלארשיבתמפרופמו

,(עיידט)הנומאהתדמלתפומותואתרותבוםתפהמשבאלאארמגב

ונלאיההרומשהזתמעלןא.התולשלתשהרדהבוהיטרפבאלךא

אוהםהבשםותההורצקהחפונה,תואחהונהשלשבםינומדקה-ירבדב

,שנעהולעמהוםידעה,םידודתירבהשעמרפהמוב,י״שדחהונ

וילעףפונוראבהןמהבירהתלצההמדקוב,תפפותחפונינוניבה

חפונאוהםלכבשראובמהוןוראהו,הבירהיאושנוהאושנהשורגרבד

תאדחארבדהפוגפפוהונחנאוםיניעלונלונמשותוארשא,ךורעהלעב

ראבןעמל,ותביניעםודיתראפתתאוםעבשיןבתיבדובכתומד

חכלמתאוידלהבלמהמתהתירודבהחכשנש,החכשהםעטתאבטיה

,ריבכההבלחכבוהתקדצבדועהלענה,םיהלאתאריהשאלוניוש

היעוגעגםא,היתושגרתאררבלדועלכונאלתירורבביב,תירודבלע

אלהיוצמהםידודתבהאירפקרוא,םהןומאוםותירפהשפנןוילכו

תאהנתנאיה,הנלמןכאל.טינוניבבםגטאינ,םיקידצבקר

יתכראהןכלע,הלאהתשודקרפנוהלעבםולשרפכהידודתבהא

ודחישדבעוםכטדחאאובבתאזוניבונמע,::ילממחאו.התומדןרעב

הלעפיפלעוזהבולעםערפחולמג,(אמארד)הילילערישלתאז

.רישהםלועבהדובכיפלםוקמהל,*נתו

.לכשמדבע8

לםרנהרהבובשנשא״ב׳בבהשעמ,ד״קןירדהמואצומ

!גלפוןינש׳גדבעסלשורילאתאהנילאמדח,סיוגביתבר.(יתברהניא)

,ןוימדיפיואשגדךורהנעבתהנהדעונרדהשתוחישהלכ

אל:(קיפע)תוזחהיטויפלעוא(קיריל)תוגההיטויפלעהנבשחתןבלע.
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בנעמןינעהעבמןיאשםוקמבדחיןרשקלוןהנתופתתשמדחאלגתונב

.הזברושק

.ןודקמרדנסכלא19

.(.דברארקיו),בילףדדימתואצומ

ונתנרמא,תואמגודהאבצלףפאמלונמעתאזההעומשהתא

איה.הנועיב,םדקימינונבונהנשתועומשהותוחישהינימלתואל

תוליבקמוונמעילודגבתוקהועןלבתויהבהלתומדוקהתועומשהלנמ

(עטנישעג־לאנאיצאנ)ורצונויפחורברשא,םעהתודלותלאהזיפל

ערואמדגנבתנובמאיהןנבוסימעהילודגדחאבתקפועוזהעומשו

ונניאינףא,הזתועומשן־מ.(עמבישענ-טלעוו)םלועימיירבדב

.ןהמהפקשנהבומןיעבורהפ״עואוהיוצמהקיתעהוגתרפםנהנודמ

םלועמונמעהיהסיוגנעתמאלוןיערצאלינ,אוהתפומותוא

;םהינרדנתנלמוילגרתארמשינףא,םירחאםימעםעחטנלנשיינו

תונלמלעםנ.ונייונעלנווניתורצלנונלודימרשאםעהלעםנ

רשאתורודהלאיתלנ.התמחתאונתעומשהנפשאלהעשרהימוד

טעמהינ,םימדוקהםהיתורוד!נאל,המעיננימדנסהיפנולאגנ

העימשהתאהופכאדועינ,הנמשההנושלבםתנהאלינ,הנממ

לעםימחראלמנלתמחננהנימהתופולומורופומוררבדלעתימורה

העומשהינמנמאןה.(ם־להתשרדמ)רזועתייההתאםותי:קוהפ

שיםימיהירנדרפהלומלםויהלנתזזפמהתננחתמיארטהלאיה

תורושהתאשקעתרשאשיוקוהילנלויתויתואתאלידגתרשןן

ודגנהגנמרשא,רוהטבהזןתואהפצתענר.דאמםירזסישקעםל

ובבותנהלנהארמתאןיעףדהנףינתףיעתעגרוןיעלנההנת

־יאדנרוצעלהקזחדי׳הוננחרשאשיאהיםךא.םיקחשהבנלא

ןוזחהינ,הנותמהאריאוה.הנןנונתהלהאירבוהנזןיעלהזזפ

וירפרשאוםלועהימיירבדלעווימיירבדלעלארשיםעהזחרשא

לארשילקומעורוהטשגר,אוהתמאורפחאלמהירבעההעומשהאיה

םילודגהתוערואמהירבדתלנלננירשיספשמונומלנשוולנםדאלו

.םלועבועריאש

טעמהןמטעמקרהלאתואמגודינ,דיגהלילאוהרתומל

,תוצרמנהותומיענהתונונשהותוקלחה,תוקומעהותוממורהתודגההןמןה

וניתובאיהלאיהוםינפהארתנדועםידנננםיארוק׳הונייחיםאו

יונמעיחי
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73״הגשהתונשםיעבש

78״הפטבש

80״קדצלטעמ

82חצמהןמקרב

85החמשלןוגימ
90״היקלחאבא

94״ללושםימכחךילומ
100״.״.יאסודןבאניגחיבר

108״!ודקומרדגםכלא

111״ץאריעהל

39*׳—


	Front Cover
	>1ט ...
	2(״יי_ ...
	  ...
	_ ץ ...
	^י— *ץן ...
	-ץ ...
	24 ...
	**ן ...
	27 ...
	£*, :: *ץן ...
	1 ...
	%״ ...
	ךגן עזמים ...
	I ...
	ששון החת אבל. ...
	39 ...
	43 ...
	- 41 ...
	ן^ ...
	מלי ־—י ...
	ןף* *ץן ...
	65 ...
	I ...
	ו ...
	  ...
	80 ...
	ן$~־ ...
	־*מן ...
	ד; — *V ...
	101 ...
	I ...
	07[ ...
	^^ דבי אל אוהבי .££־[ ישיאל״ ושוחריה באמת 1 ״...

