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בירלבצניכנארחמ:םייםייומקלירשיאלעהנשמ

,ז:יצפותיכהינוכהויפםאנוםיתינחהיכיחורייחםע

עטניהאו;יתבננבםינשםלשאיכיתעדילבינומלח

.תיביאכמשייאלהלי^היתןיהשגםייהלכ

ידמ.רשבהםע.שפנהםולשתומטומתה,תאיומהערו

הנחמצתן?,ירש?תמדאלע״שיקלה(")תולע_

תוצירחרוזאיחור•הנסיעכתןכו.י!ריוגםעיחורתיבירמ
׳

ןיילעלהמדאםיקחש'ע-יקבאיחור?.המונשיבלתאיהו

,איהו;הנובתותעדשיאתובהלביצחלםיאי־יפתישעל —־:-־2~•ך־:ד-
״דד־:

,רב;?חפ,דלביצחלםיאל?ד־ת,העקבבהמהיןכהמךנ

.הליליהתוזושיחתשית,אי.רו;ריאיהי;הוציםמל
ד:ד*:י־-•״ד•ד•גוז״:7

חורוןופצסירבהעינוהחיכמ(״)ומעהרישי(*>;הלילבו

דע>ותרחמורחמםייהזכהיהו,הליעיהלכהזעםידה -־?:ד־יד׳.-ד־דיז:ד־־4-זד״*:§י

•הל.י^יהתארארומייתאל^הירשיא

ישמחקרפ
סירוענחשאחומלעהכבי

י9.ןזיב^גבירהכתיחנאלילתא(״)יניג;יקמעממ

תיורבלויה,יתיתעלכתירמחולעגםשי

תועתלמל
:הנקזהימיליומ,שוקלמןושלמ.שקלה(מ):ע״אועךשומאל

.יוכוהעינוהמיכ(*'):(ןעמםוה)לועישהלעןווכי.הליש(*״

ינופצהתוחורמ,העונחוחכי״עתאצויההחלליונכ,ידומלחןושל
אצמנארקמב.לילחא(."):סידקחורכחאצלתוצלפחמו!טבנ



1!הלערתהםוב

תךונט,הכיא?המעניתי$זרתאהכיא.ןמןה־תועתלמל

היהתהמשל,ךדמעבהמדאההרורא?תיבה
-ן

:1-־:-דיד־דזדי•ד
•ז-

םיניעלייא.ידימךתעפיתחקלהלמהאלםא

הניללתיגדיע,האבשימטיכ(*רבשמהאבףואך

יכאלמהנהו׳יכילבחמףמלמלתיליאללוחתרזעל$יניי/

םאהלפנהלפנ:ןויכבירמידננלתומיכאלמ!ההא,תומ
ד־:דד:ד־יז:•-•:•.•:•.•ד־••ד:״ד1־.•־ד

,ינטמףרהןיעיוה.ם1קףיסותאלהלפנ/םינבה
ףעבשא,ןפ

.יהמחבממילתכרעךיא!ידש.לעמכלאליתשחכו
-1ד־ן־-ד|״־^•״די:־י:

'.יז-״:

תקמעהףיא,ןלל!;.ש'רשייתאובתלכב,יבבליקמנמדדשן
םכלאנייא.אוה(*ןמאניתיבלכב?דאמליעצפתבחרה זדיד־'דיוז:•.•*״ד::•■ד:ד:*:*

ירןון
?סכתןירהיא.תידבאןאצבםתהדוהיכ,יתיב

ע-היתוידגתנמיאההריפצה("יגהיא
םג/רחצרמצל

הןקנמהיא!ןאצהיינעילםתאםץשוכינבכאלה?םינדע

םככנהןיט?םתכ^ףנטמםכזיוסםבכןימוסכתוךל״יתנחצ

ומארשאשיאב,קדצילגעמבםכזוע,רישימחךאב

ונךם:תו
ןעמל,התמאורםוטינםנםבויחאל

י

יבהאת

יליללאיכנאםג.יבהאתו
,

ילהיהיתואגןרקעדגניכ

זד־ד־:־'־:••י•-:-־ד-־:ד-י

ינשיבל:,גלשמחצרק;שובלביהימצעץילח:ימ.רז5?ל

,הדבאיתדבע,סמנוהזבמניתכאלמלכםג?תיצלחמ די:ד־ידי\־:~ד:ד:•:־:-:ד־י־:-

הימלת.דהי,הממשדאשת,התמדניתמדא

:חיגשמולהנמןיאבןויכב;

7!דוע

.ךרדבהיהאוהוהתדלבההנורבחמהתשא(*

.תונמאנותולודגחוכמ.בהואיעצפםינמאנןושל(•

תארוהל,ליעפההרזג׳חמהו(ב״כז״ילאקזחי)לקהמלועפהךא
הלמבללכ.הריפצההיא("נ.(;עמריהטפיוא)המרהה
הבקנהלקשמו,(רחשה)הריפצההאבןושלמ,תוארוהינשתאזה



הלערתהסוכ!2

דןךוע
הןחטבףא־אדיע!םישנהתרבג,יחורבהיח

ילעהנבשיבילהאילעתחריפ.הלןלםילח!

םיקחשמלזחטבכתיבהזונאלמבףתאצ,חוח
לכה•

ףא.שיגרותיאלילבהשענ-לכה,ףיתיביבסךכךכמוזזפמ
ועדיגףתויךיבגתיבק:עהגפותימלכב

י

ןורקזהנעלכילערמרמתיו
רשיאיתאףתיךבםענ

הרוצב.הבגשנ'האילפונתבהאתייילכ,הרפוה
*:דד

ד•זז:•**:־•ז״:■־

ןיצךו,ןוילעינאלימהזוקיץראלעוגתדוגא.לזרבתמוחכ

ונלובובתורחאחלשםירממ.ביבסהלרזםיהולא
....־:־*-ד־ד•־דד•־.׳:

תומיאתמתיבליתשל(")ןצבק.אוהיחורו.הגךךר

,םהיקושיחוםהישיעמ,םהינפיא,הגהלדחאתומךו

ןפיאהףותבןפיאההיהירשאכ
המשהיהירשאלא• דידיל:>•.־־:•״•ידד■::ד1־ז.:••״־־:־

,הזקפשהאלמכו,תודעומינשהינפתכללדחאהחור

!הדמחנהיערונתבהאזוזע:עיגה!־!כדע.היהניגשיהתיאת

וןק£חתנמ,תשריהימלףתוי>:רתשימנימל)/התעו

תיכלמהנאיצמתה(35;:הריחמהוקאיממו,הבהאב
ד־:ד־.׳•:—:יד•:י¥•—:••*ד-:-:

?ףיתירקיבםיכלמתונ?הנכרעתםאו,ףרמ
דב:לףביןא

ןחבןבאולומלןחןבאןהלבוצחלעכטהןמאידלוהלצ

ליחתוגב^י
־

ןןדת
!הניךג>שפנין:נפ|יתךמקיתיחנאתאשמאנ

יחק

יתמישנתירחא,ושךק^יכןברקזיכםגכיניעיכסנ

יהי

.ובשמתשה׳חמהשינפמתובלונהגה("):סיזיעהריסצזנשמ

ןמואיוברההיהיתובלו,רכזדימתאוהבבלישהוהבקנ׳לב
םשהןמוא(ה״בב״יילשמב)הבקנראוחבאצמנהבלסשה
ילו״ילאקזחי)הבל

ל״צכ.הנאיצמתה("):ךתבלהלומאהמ(



!3הלערתהםוכ

םש,ידשיפנכלצברתסב.ףרכזלםיליילהשידקיהי
ךרדוהכובץן;התפוש'איםוקמ.הריהטשיפניסח

.תומ־לאהביתנ

יששקרפ
.ליכשהלדמחנדיחיןבתומלעלבאתי

,יבבלץחלי!ףלארריקיכ,ךרדירביעינוארתלא

ינבלע,המשלינפגשש,הערל׳ה!יעינתפזששי

םרטבהרוכבכינטבירפילתמענהמ,לבאתאידיחי

ךינמשתנמש(״•;.ןמשי־ןבןרקביךיחןרגרגכ;ץין?
תםכמתיםכ,םידומלבעומשלתיבא,ךתמשנרנבםיבומ

רסבףדיע,'הלשריקהלקשבהדועתלוהריתלףכ־עה
ךיאירלכיהן1.?]אבנףתניבבבללדגירפלעלמיג
ע-,רפסהתיבלתונךעמךתכלבףליחמש

ל

ןיכףידעצ

:יתךטאףאיבתארןגליתיתלדחתפהב,תךפרתראפתו
ךליהרקז;רחשךבלליהתוארמהאךאום.ימש,ךוחתפנ

רדהודיהתוקירכמףינין;(״ג/םילתלתףיתיצון?.ידננל

יפסעגרמעטכיכ!ילייא.תןנירןמשהנעבתףיתפשו

!יביתוןנתלכהכלשהםשי.הנל־ניתידומח(")וקמנ

הנמיןנןימק'מ>;קימע^ץבבה^במה?הנאצמי.ימ,םיבגך

?

ולעה16עודמיכ,אבשםשבלכדעלגיבשויריראור*<

תכורא

.יוכחנמש("):תועטב,םויהדעסיספדנהבו,הנכרעתןכו
בותכהןושלותצילמבעולקלרבחמהליכשההפ;חיסכ,׳וכחיבא
ל״צכתוקירבמךיניע:ןינעהורציפלהנשו(ו״טב״לםירבד)

:ל״צכהנלכיתודומח(״;:םיקירבמאלו



הלערתהםוכ!*
תלגםלכוםייאושיישירתילהזהמל?יקשחיבצתכורא

אלרשיאםירווממחתיישבכוגמויהנהינאימלריפוא ׳.•־:•ז:-:•-ד־1י*יד•ז*-:•נ

היהאלםא,היהיהדנליבהז.םהיצלחינוכרבי דיד־*זנ*ד־:־ד:•״־״די־*:ד־:

ברחייה.הנדנלא.וברחבישהלתומ־רוכבלהדנ

שייאתחוראףמממ^מה?יןמשתא'להנאדן7׳הללוז

שיאהתשבכתאםגתיואקהיכ,תובךןאצולרשארישי!/

רדהוםירוחבתראפתרתהממעמה?תיבתדיחישרה
־-:-״-•.׳•.•:•:י•:<--:-•ד־־:דדי

?ינ?יאךוד.־אםגתהןכ^וםינקז

,תנץש־מלםע^לקמילאנהנה:ימיימדביתרמאינא

הכרביליתלצאאלה,תומרפעביהילבירחאו

םהירוע;בםילדגמםיע.ימנחמוצרש-הנממתוקשה?

םגתישארתאיתאבההנההתעו.לדחהאליתקנייי

?ירחאיתיבברועיצפחהמו,׳הללילכ•יתמדאירפתירחא

י/דישוסמחוק$?זא,יש'פנהמיה!םי.־1לאףולא
ל

חומה

יפמח!ימשדבאותומייתמ.ידמעתתנדשא
•^־::-י:ד-דיןיז*|וז־:

,תומףיל•*;
ונתנףדיבץראהתיכלממלכ!ףתלשממלע-ו

טפישורשיננתיימ.לישמתאלזובוםיברםייגבתלשמו

.ףברח?ףףיארתבלןישארירבךהיהו,םייחהץראב

ףד;מיןוחוןילו׳ליאשףבמק^יהא,תומףירבדי,ךא(״״;

יהלערתהסוכתא

:הפגמולבדןושלמ,ךירבדיהא(•")



!5םימוחגהסוב

ןושארקרפ

םולכלבשחנוניאטעומסערהשחניחבב,םלועסהערבלצנהי

:ובהצמנשהבורמכבוטכךרעב

יכנארשאהולהתינע^לוקהם,ופיאואךואנושקב

תוכופהתשיאיןפהרשאכ,יןלהיבלא'ל?ן׳:מוש

ןתי.םלועהבומבוהללק?םי.חלאתכךבתאויתולובחתב

.ובסמבזןלמהדוב?לע.ןולק;קבסמתובסמאוהו,.יפד

תולועפלאויניןזבםמ;ויטע-'ףותבהשעזבומאלרשא

,ינעריסא,הזבנשמרהתאימ.םהירועםלאמיבהל׳ה

ירבדללוגתהלראפתתיכ,ותולפשרפעבהמשללוגזומ

המחלמרוסאל?םילאלאלצ׳םיאכךנהףירעשבתוביך

.רפעלהו־האגתתהמ.,הביצעהלםימשהתכלשמםע

,ףינתמםללגךהכנרוזאה?.1בגלעמהבגלעהזדבגרבדל

לולהמה,רעבחורבתיאלהל,לק-בן;לעבכורתאץורל
תעדבתחלשזזיפ?הדותלוהטמושונאחוריפנכלע

י
*-

י
-ד:ד:-ד>•ד•:•״־יא־

ללהתתהמ.םהינימלוינורםחדימצתףנישלוםלועה
העדב,ללוה

.רפ^ל5?שלצדחאעג\תכשממהנמק.

לכףצראבחראו?מתכלהתטה'הלודגההבוטהתמץל

רבתםפהאור.לכסףלקחצי.גןמוזניהלכ?םלועימי:

אנףורע^ץךאהלעב^ךארקיו,י!ופרשי
תונורסחףךןן

םילמןהיכיחיןר?אצמתו,התוש:יתרא?תףןכהלאעבטה
רשא,הלכץראהלוגעלא

•םללגברבדהתוידודכמערגנןיא
״

־זד:•זזדי•'"יד:׳י••וז־:זיי•.׳זז

,םיקוחרםייאןומהוםייתאפוץראיתכרןלאנלאש

םלכ



םימוחנתסוכ!6

׳הבוטיכ:םירישבוךחםשב,ףיתולוחמבונעי-םלכ

םש,ףלגרףכיקךתרשאםוקמלכיודסחםליעגייכ
דעתוהחבמההבמ,הנחלש־כךע^ףתאךןנלעבטהבגעת

התילחןהטונ
׳ף?׳םיעע״םאףיניע.םורמא!?•

ונחלשלכאמו,יתוכלמדובי>רשעתאהארו

םילפטיהוירביאבשימו,םיחרישרגושמשתאובתדגממ

מהולשאםהישובלמוםיהבגהויתךשמדמעמו

הלעירשאותלועו,הבדנימשגויקשמו,ץראהלעריאהל
״ן•־•ד־:ד־ד:•־:*•דינ־1ז־•ד:

רטף;-םינשלש(*ץסולפתושולפו(י)תולוקשתולסט

םתורמשמבםיעגרלוםירקבלםיקלחתמםיקלחו,הנמ(1)
ד::•:י*:ז:•יד:-:׳:-:•:•די־ד-וזד

,'אימ1ךי-אלוהרעזנ׳הלאםהבוניתינשוינימ;תונמל

הלמנלאףלףרדהףממבריכוא
איהםגףךותולצןן

,ףשפנהלחבמעומהעיבםאו,ובוטוהאךיובתואלפנ

לבקתאלהבךטהבוטהתאםג
•

םיחאביטועריכ

םיקרפ,ודרפתיאלותוילה1£׳עמעבטהןטבבםימיזאת

,תיתילכתההאירבהתלש?שבםהםינךצמ
הזשםייקמ

םאףיד,סנכנרמשמואצוירמשמ,ליחתמהוהלכ '־.־-ד:•די:•-ץג־•:־•״־די

וינתפתררמךיהבו,עבטהתרעיבהברהשבדתאצמ
ש:־:-:'־.•״:--.•-••:-ד:דידך־

:הטמההצק.םאיכתלבמאל

ינשקרפ

ינפב.דמועיידרפחואיצמולןיאשהמבםלועהחערהנולהקלסמ

ןוימדבגשומהןמיעושמףרטצמהרמאממאוהו,ומצע

.גישמהתוריטצהו

ףא

.קלח.הנמ(נ):(מביוועג)סלפןושלמ.ןיסולפהוםולפ(י)

.׳גקרפאמוי(*:הנשהיחרירשעםינשלוהנובו



!דסימדזעוםוב

ההםהחעבטהתאלחםניכ,הנמאנעדתתאזם3האו

יחמצןהמתוקלהלהיאכיפיהיארמלןה־ם״חםלמ

רבדמיח,שיהלאשיאריכבתימםהםלוא-דתאיבח

ויוקחוונוימךחחלעיותבשחמרךאבםימש,דבלב

לככ,הזברוחבוהזבםואמ.ואישנםעאשונתבכרהב
י:זזדזדז־*״ז:״:

יכה^ןךנלהבנהואהלאשקמעהוש?נינלאשתרשא

םיביצנרשעםינשימ(*)ןוזנ,םדאהאוהץראהלכולמ

ץראברשאתורצואהלעםי־תק?,לעממםלפ^ברשא
יאורמהשימחםיתרשמולו{*).ומוישיאוהולכלכותחתמ

אובי,םתיאב•*וסהירסושוםישוחיצולחזזלמהינפ
ד־ד-־::▼״-::•־*־י־7-~4

:נ
ל

',המינפיןלפהריבדלאעבטהישיאמשיא

שיאאובידמ.עננלכובירלכהיהיםהיפלעו
־**־וזד:י־?ז:•ז•-:

חוחינורידתושעלוד;בותךמקמיתוהתשהל

ושלתיש;תוקוחבשא,ף9הירמוש׳הורצעי.

ואיבהווליקשנווביקיזחהן,'תךמקמברשיאהכ!הניב?ב

ולונתיוא,המינפז-למהלכידלאהבומלותרכזא

:•ד•:'זוז־--ן.ד־:

ותנבלחחירםהידהבשבצמהיריקבזוחאיתלבלתוערגמ

,שחורתאהרמ:רשא

לואךןכן
עריה5;שרלובגו

םישוחהםעםירשקבאוהםגףלמהו,ולורמאיעך

ודיבו,םישוחהירמאמבוינודאבימלכו,תונדעמהרושקל

ףיא,יעיאהויתמה(5)ימומישבתמרשמהדטההנק

המכו2..ב

ןמזהלעםילשומהתולזמהב״ילזמור.םיביצנרשעםינשמןומ(י)
לו(*):םינומדקהמעדיפל

ו

,םישוחהחשמחסה.השממסיסרשמ
.הפיאה.יתמה(5;:ערלבוטןיברקביורבדלכגישיםהיפלערשא

םיללוכהסינוילעהםיגוסהרשעמהמההעבראההלא;המכוךיא
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,הערםאאיה־בוטהתבשחמתכאלמלכבתוזעעל,המכו

םתודגנתהוםישוחהתמכסהלאףרענוםצמצמ(״)

דימבתכבלכה,הבכרהוהנכהתלוזהבכרהוהנכהב
-•ד:י-דז:־:דז־:-זד:-::י:־־:־

.ליכ&׳הוילע׳ה
•:*זז

ישיאמשיאןיא,גיזעטועדויםכחוןיבנשיאידעלבןכא

םיממיד,םדהםלכ,ולאמשלינימןןיבעדייעבטה0

.קותמיארמ,ערו.בוטמהמ^ואמםיעדייםנ;א,םיתמ

ץרפןיא;םתךוגמכבימליכהוםתינחמבםילשלכה

העונתהתלוז,םתנוכשברקשאלו,םתיבחרבהחוצןיאו
*ד־:--יזד:־זוז־.•:ד:•ד1״:

םשםייג׳יעךשאלכן'.םתלחנןהןההחונמהו
םירפסמוםניקןוצר.םימילעימםה,םהשםוקמלכבו

יודיבכ

ןקמרענהובהריאל,הביאוהבהאאלםשןיא

זךאהו,וראבאנק)אלבוזאה;דבקנבהלקנהו

דועבהמזעלאלץעההנהםג;ביזאהלע-האגזמ^ל

ןנובזי:*ל;ישךשץראבןיקזנםאלבאיאלו,ןנערוהלנ;

לפינבכשיםילאצתחתםאוא,םיסדההןיבדמיעםא

ומוקבויבכשבעד:.*<לו,אוהןםשלופלשםיקמ;הך^ב
•

םע,םלועהערי?םדאןבתסאמרשאכ!ופיאןכםאו

תחאהנה;תע^ינה^ךהדבלףכךעביכףתנמךי

תקלסמםליעהתנוכתהיהתשםא;יהתאמתלאשםיתטימ
תק^יסמףתנוכןףהיזות*יא,ףחורתאהךמ:ן8>המלכמ

וילבקממ

ייעינויגההםרואיבו.ומורלעתולועהםדאהתובשחמלכ

יפלע.יוכוםצמצמ(־):ה״סןחחורבו׳ירעשןויגההתולמב

םינוכמסאהאריו,םישוחהלארבדלכךרעיודיברשאהדמה

היהש,ישנאתחמונהגהןכ.יעבטהישיא(י):המהםימיכסמו
תארוהלתופוסאילעביסבליגרןכיכ.תומדוקהתואצוהבבותכ
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יונשוא.לעופהםלוערדסיטשםאהיבתצפחו-יילבקממ

ף־ןןם
איהשידעלביכ(")לואשלתישקיהןהיתשבו,לעפזרמה

םיאשונהמדחאתינתשהתייהל־ומצע-דצמענמנרבד

םינתשמהימרפלכל?הושיגתפקמותמשפתמתרכוש

םתלדבהוםתופלחתהםצעםע.,לדבהו.ףולהםושילב
רבדתואיצמריציאלשםנמזוםמייקמימולהךרעבהומהז

,תינתשההתשקבבןכסאתלעי!האלו,םדעלביעבמ

םגיכ0•היאשוניקלחלכלעטשפתתאלשרחא

יאןכםגבןחמ(*בולשבםירבךינשרוצ׳יקביחמהסחץד

תיחכינההיתהשירחאו.םהינשריעהיאםהינשבויח

ןפאבםליעהוםדאהתויכיאתובלתשהו־ושקהביחתה
ולליאשלתלכסהרבכ.יתכלה

ז

תראשהםעדחאהרזיים ־ז:-י•1י/י••:•ז:י:ידי:•:-

תלוזבלשמרשק.לשיתצןכתריתסענמהי?,ינשהםויק

.תבוכנוףבחיכיי.יתעה
ד־:די:י:-•ד־>:

התע-יכ?םהינשםגתריתסףלשקבלברעתתילואםאו

תע£םאןחייימו.תצפחוללכברחאם£יעםג
תיחכנההדהבףתנרדמכהבימהגרדמלתעגהתאזב ־:-ד־ד־':ד::־:דדי״:־:ד־•־•ד

לרונבהליעתייהםאיא?תוירשפאהתיתבשתרזובמה

?ללכ'תואיצמה

ילוא(גימייולעםקעוו)(*

ל״ר.יוכוידעלביכ(״):םישיאיוברב(סואודיוורניא)יטרפה
לעטשפתהלהדילאלץא,תללוכאיהרשאתונתשהה

י

יטרפלכ
,ןמזהו,םוקמהיפלםיפלחתמםיטרפהםימצעהיכ,הושבתואיצמה

,סראבואםלועבסא,תונתשהההיהתאשונהזיאבהזיפלו

ךתקעצכו.הזלהערוהזלהבוטהיהתיכ,המואמהליעוהאל
ענמנרבדיכידעלבל״ר,׳וכוסגיכ(";:דימקעזתןכהאבה
רשאםימצעינששדצמ׳רשפאיאדוע.הלעמלרומאהםעטמ
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יכנאםג?תאוהמ(10)תליאשבףד;ילעדב?תולןא

המו.תואיצמהלא׳הונאיציהד;קותב:ףנע_א

אלו,ןנאשבשודבכה!יחאןכל?ףתלאשףתצירמה

ןתו!לואשלגחלךניאשהלאשליאשלףשפנבועת

.ידובכלארבליבהשדיבכהזולמלדיבכ
:•זז-:ידיז:ז־

ישילט>קרפ

ינשלחונאוההזלעראוהשהמלכשחאפמסלועהחערקידצמ

:לכהשאתוארלהגשההרצקםדאה!1בא

יך?:השעמףדםחב,יאררצ^תןנדצאל,תיטיילטיהו

ןחלש,ףרמאב,והצק^ספאהארתרשאןמא
םרובעבט'םימעממהלאו,םיריידמוילעתיאריכ,לאגמ׳ה

ד״:״*ז.״•״-..:.נדדידייידז:

•ףיני5?.תחק-פאל(םל?עלוםמי^מהן3/מל),הלאונכוה

םירורמהלע-םגהתע-יכיתעד;,ןחל6יהיכרוע?תץהול

הנלכאתאלרשא),םימעממהתכרןזמףתואךב!ופםיה
,לק^שמינזאמוסלפתךסחיכ,איההבריכ(,סיךירמירב

תמץלהזםיכרענהילקשמסלפלןתויםיפלאכ
,הז

וישיאלתונמהתוקלהתהמ,לכבץראןורתי.תואלמל

רשיעה£םיהולאינפתאמתאשמאשיו,םימרפה

השאהולוםידמחנםינב־הול,םימיזוראהולודובכו
ד•וזד:*ד•*:וז׳דוזד*•די•.־דד:ד:

ךרענוםצמצמלכהםתערםגםתבומםג,תלכשמ *ד־.•:־ז:ז:\:-זזז3זד■יז*

יפלשיאותואומק.לי.ו,ל^כהתבומלרושימבוקךציג

ולכא

,דחיםיבלושמםה

יא
ן

ענמנןכו,ינשהיחלבדחאהתלילשרייצל

ךלראשנאלל״ר.תאזהמ(10):ולינפץאודחאהתואיצמ

הריקחאלב.?תאזהמםתהתלאשכהמותסהלאשסאיכלואשל

ותמכחהרזנןכםימותחםירבדבכ״גךלבישאתאזלע.השירדו•
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,תא£ל?וירשאכוימוקבוונמזיפלולתואירשאכולכא

מיעטמהריםה-יאלו,תחשלתימ;אלוהברטהףיךע!אלו

:ם£ועליחולכאו

תבישלהמכחזדלאהמיה,ףמערשאידשתומהבאנהנה

הבימ.}לאהשיהףתואו,הדשבותיי>בףתכאלמ

•טוקטוות!;עדת*6רשא,ףממלודגשימתבומל
;והיא

תיךאשוהיחמףתלוןלתוניכהףינ^יכ,הכרבאשיתחלאמו

תחקלבידנינפלףליפשהבףקבלערנ.אלןכלע-,ץראב
םיק.וחךםי-יר?שמלעהר^שנףתינא.לכהתא

בורקו,

?.יתיבאוהתאתעדי>6רשאםייאיבשויהואצמיםימיה יוז״:־ז•ז!־זז-:*•״:ד־:־•ד־-

תובאועמנ,הזתמעל.רמעהלאהםישנאהימ \׳.!דיו?-דיי־:ד
־נ:ד־.•-

ישאד־לכסעתילהאורמהניבליצעןמיתיבשויםהיתובא

תאולכאיןיפצץראבףירחאףערזוהתאו,םימש?

ןהירןן
יכתעד;ל3,הלראהתלפמלע-םמישףנה.

ןיבתילב,םירהתלפמלעו;ותיוגמשבדהדרתםימיל

בצנםימשבםיחלאהיכ,םתיתחתבףלרומשופומיכ ד.־•וז:דייז•:-:י:יז•

ם$יכםילצמהןםיתץהיםכורויבקע^רשיהלףנאוד;?ו

תבימלןהיקורמת]*ונו,הא;ירבבל&יכלכל,דחא?

ףןקלחתנמףגר^רעיטלרוטשץראהל?הןואן,םיברה
.םי1?>:מףיךבד:ויהי.;כלצ,מן?טםאוברסא

יעיברקרפ

אלא.שיאלש־אמהבוטלהדלישמהערהשדבלבוזאלש,ראבמ
הבוטםויהוסערמסימעסבורלשלחשיומצעדמאשיאבםנש

:ותרחמלהלופכ

שר
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הנהו,הבומףתאובהוירפבםויההרהףתעךרשאט>ון

רמשיאהתאיא.הנמבבםימואת(")

תן;רומשתאלו,הנאלמתםיחרירפסתלב,רהמנו

ת:בההתבשהז,הןןךהתועךףל(ןיא)יכ("),הנתךל

תיכבותובעםימםרובהנשיההפטשזזתקלח.מעמ
•י?יז*״•.״ז:דז■?״\*:*ד\•ןזנ

םירעשהאמהנרבהיתומלאאט׳תהנשל,׳הינזאב
׳\־:ד־ידז:••:ד:

•ד:ד־-ד•:7־-

דרוחהתא.הכר?וירחאםשגהףמש,ןרימי?

יקףעמש?
ל

התאר&׳במליק!לכם,קפידםער-

תואנום:מהתשבילהעושי.עגמשמ״דכר?ר£׳במ,$זמיש

אלץראריואתושבע{")רהמלואשדקריובק״רןרג

?ףימ;ר!?ב?ינעימןףומךקןמדמ.הרהמט

בונתן5/מ:ל

גנן/תתואיכ.ףיךוענןונצעלכ?ם:לפכהבימףלףזיבי1?

תואושתותיקוש״לות$זיקשרחאטקשהותחנבהילג:

בומ,׳התאמהצורחףתקימתנקםאאלה.זןפךחימן

ףלהתואהתת
,

םירוחבתחפסמןיבהיחיפקףמשתרשאמ

ןןםיחפטנ
ל

:ףתורחבילבה

כינעילבח?תדכלנםגיתךמאיכ
ל

אלהףייסימי

ףבלעינ?הימ!ילאנהרקס.םינירתפםיהלאל
?ףךורמוףינן/אלה,םישנאוםץדלאםעםימתהל,הנווה

םישילשהמשתומ׳עהלתרחאץראםחללזןינברלונימ

םבלמדיסהימו?.ףתיבןובערםאיכ,ץראידבכנו

בוטהותוערה.סימואחהנהו("):לעמהראשנךחלאשו.ח״י
יאיכ(יי;:דחי

ן

ךל
חבשחנטעמןמזךחיבבבשחהערהםאל״ר.

יאחלמילואו.ומוגרחיפלהנוכהקהערבשחוערכןיניעב
ן

0עועוורע5)שבעלעפמלמנ.טשפמסש.תושבע(13):הדחיימ
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?ויתושגרוןמזהתוזעלובסולכויןןזמלקיכפיףרמלכ

יפלעהינבתקנפמה,־כרוהניגעהםמאןדכאאלה

חתפימ?ףדנה£עזלוקמסונלובלגימלהיתודמ

איבהלו,םיךירמםי.ינעלףתכך?מקינעהלףיך;תורסומ

ףנבתומאלםא,ופיאימ?ףש^רל2םיאכלחתכךב

תבשקהאלותשורןליהתוברןן׳ימלרשא,ףךיחן
תוקושתיחמצלדיצןלתשימוא?םלועמםילדתקעו

•דועתול^מףתיךלנילחהתי-מה(,4):םיליבהמהףימולע

התשי/ףימ;(י6תאכךאלה?ישונאהתראפתיהךפלצ

דועתואלטהמןגףניי-רףך^ינתנךע.תולכירחא,תאז

?]'ילילאיליספ
התאו.זיתגישההנקןיכזוכתלאןכל?

:םימיענבףיט;תיראשהלבט

תוליפמתיארלאוהארוניכ,יההשעמרפסבאנארק

דימתהעושיהיניעט,תחשטרוקטמ״יא,םיז,דבימת
־*זד־:-־־::-׳ד:ד:ד•:־־י••••:

עזםקוה,םלעךיד(יי;תומולחבםיחאתאנקמ(10);וק;ז
ל

בלדזכאתהמו;ברםע-תויחהל,ריבשמולשומתויהל

ירוכברכום:מבתוחמלהלפשהכלממבןוטלש־למ(,8)

לאתתאףא.וקיחתבשוימהעושתההחמצ,שודק^יוג
המתת

עסגבסומריצקחםימ.ילורמחימה("):(ז״ייח)לאוי
ל

.הז

יחרסלעדועולעיחלש,ךתודליילורחחימהלריצקתשימול״ר
יא.ךימיתאפדחלה(•*>:יוכו

ן

תואכדל״צ.ילוחו.ןבומול
רעגיידןעצלעמשניה)יזנכשאהומוגרהבקיתעהרבחמהו
הציפקהלעהרוי(ב״כג־ילסירבד)רפסבאב.וקנז(,״):(עגאט
־־רעה)קזחבחולקההארוהלסגאבדומלהבו.חוריהמוקזוחב

(ןעסישסיןא
לעויחאתאנקי״עשףסויהז,סלערענ(״)-

בל.סירצמךלמלהנשמהשענשלנלנתנ,ודבדוויתומולח

ינו.הדיאיהוכילשהלדוליהןבלכלערזגשהערפהז׳ופוךלמ



םימוחנתשוכ^

ףבימיהלהבחורבףפרצב(")םיהלאןיפהלי/המתת

•ףירירחאב

ילצ׳מחקרפ

אלש,תורתומהרחאותפידראוהש,יירימבהומומםדאלחיכומ
סומרונהתובטהסהו,הנושארוםצעבהאירבהחנווכשהילעההיה

.יקנואסכוךלמהו,ודספה

האירבהימימתולגלףבלףא^גרשאכ!הלאוךעלב

תוךעו
םימימהלערבועהתאןרדמו,היתדלות

ףלםהירחאתדלוהרשאזןתדלומ,תארבהתארשא

,לכןיעלתפשחעבטהתונבת>*צ?תיחשמל

ףמשלגלפימ,םויכאנדומא?ףתאצתאתיםכו

חורתוטיןףיניעףיעחה?הלג;תףיתואת
דןשפנרשקז(״)?

,המחלמוברחתררועםנעמל?ורדעהלקנשהמב
:די!״וזוזד:-די־:-::-״*••ד•״•-:
י

ץחרת,בנג׳םד?לובקןעמלףתימן;םדבףימ!/*?לבמה

ףשפנ-רכמימ.ןמזהתואמחמללגבץודמוהקחבףכי^יה

ויתונימממט׳פחל,וירבשמלףשפנריבשה,ם;ןואשל

ץג/יריבשלעףנךתעםהףאישה?ףומתימיאוהתחמב
תוריל,דןסיאךומבץפהינבאלכוםימובורוכתמאל

חמבלבשויהירכנםעתווחאבהראמחולשל,םיךתםמב

׳!שיאההתא?זיתא
•דדיי־.״*

דיגהימ

^י
יךעדהרעהאלםא,ההאםריעיכף

,בהו

םא,התאינ^.יכ?ףשיבללעןמגראליעמהלעת
־

אל

:ךחואופרצבלי׳ר.ךפרצב(")י״בלהעושהההשענוהבי״ע
צםגבסומימחלמ.רשק(*״;

:•רשקימל״ר.הזהרמאמהל
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איבתםדאינ?תיוגינעת,ףשפנםיקינפתלקפתאל

םנעמל־חירתלבח,?:תורצואוהליחתללחוא?תיב ד־:-:׳־:ד־:-•:־,׳:::ז״די'יד•ד

:ם־יךיהמבףחכתטבעהו

כןףךש?לעאךונהחרןעהאוהימןטבמ
?״3ןיאםחל

ףשפנףטןעיה?רפאכרופכוילעיןילשהוא
תיזציפהםשמ!דויתורחבינינותאילה?ןבללםיפימעהויהו

בקרתכרבה(2י).ףידיהשעמלכי•התאיבתלכבויפדש זןזז:-:יי•-•^־־״1*ז־:'ד:־:ד:י־ז־

יצח;אלםלכ,׳;וילכוץולהמ,ףיעטמיךצנבןרי^יכו

:םתבצחמעוגטםבשומ,םהבםתחשמיכ,םהימי ז:-*׳-■.•־די״*זז:ז•־.•־־:

ע.אל,זנ1לתהףשפנחבושט־לעוןכםאףילע
ל

.'ה

ףילעד1פכאדיבכה*<להתעדע-ףאךבהםייימיכ

ףךבלהתא.הלאהםישעמהלכ-תאתושעייחורםיעב
ףחואשיבלהלו,שיעיעחחתאאולכלףחורבמילש

.םישחלישפנהיתבותודעצהןתוראפהתראפת.תוצלחמ

יתניחב־קדמצה,הלאהתמאהוםירבךהיךחא

,דאמדאמץראההבומיכקדצהתילהת?
קר

םאםנויגהוןמזהית?שוללצלוקלעמ״ן-יאעומששא
חמזע־איזץיהול^בםאואשאינאשא,עךםאוביימ

'הטארבדש*<רי־ייבבונתךשקלחםהםגונעי-,•קלחק

יאמילו,קדצתונעו
:םימוחנתסוכינףףעי

:(ןעפפארפפנייא)הנשמהןושלמ.חכריה(*')
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ןושארקרפ

לכונממדיספהשאוהתעדהץעאטחש,םדאהסעיהלאחוכו

אוהו.ותוארבהםויבתיהלאההמכחההילעהנווכתהשהבוטה

השענשתאפמסדאלתורצותוערלכבבסמקבדתמאטחובהשענ
התגשהביהלאהשנועהדצמתצקו,םירקמהלאבזענוחלושמ

:סהבףוטשוישכעהשענשויאטחלעתיטרפ

ז־איתיאר(י),ףיתינולורתאיתע,מש!תשאדוליםדא

ר־אכןהילע(־)ףבישהלףסוייננה.ףיתיעמך

:יבבלםע.

"א\יד$ףםימ;םרמ?וא,תואבי?׳הרמאזךכ

םיל^ר
,יספאו(־)ינאיתייחב,רואל

תובקדו

תואמליד;לע-םירבוע,ילעזםירמיעו.1תתימלוע

זעעימזעלהוןהזוחתפ:לץבורדחאל^,םיפלאלו

:יתרמאו,ףמןרינפלמדסחםלועהנהו!יהי:יתךמא

,םיאבהיותבםדאתומךהאראווילעריבעאו!הנבי

ןוזךןגולךח(4)וא
עבטהוינאדיעךמיתדמע^ו,ייניצרב

|?יתלערארשא
י

ד)י:הרענלהש^נהמ:םימיתשמח.הז

ונמלצב

ןכונהגה.יוכותאיתיאר(י)

לעפהלופיאלשינפמ,ונתעדמ
ומונרתב,יספאו(י):ל״צכ.ןהילע(*):תועמדהלעיתעמש

ל׳ר.ינוצרבןוזרפולדח<*):ןיאהל״ר,(סמכינםאד)קיתעה

ורמאשד״ע,האירבהתוטשפתהוחזבתרתהלדקולובנםשהזא
יתלבאוהךורבשודקהשדצמיכ,ידומלועלרמאשידש:ל״זח

תיתילכתיתלב-תויהלותלועפםגהיוארהתיה,תייב
אצמזאםדאהתאארברשאכו.ידרמאוונוצרםצמצ־א
.הלולכהאירבהתא

ןכו
יכ,אינאלואינהתמכחבסגעדונ

דעןהלופלחתונושמותונושתואירבוץרמהלעסיונשהברהורבע
:הברשרדמבאתיאןכו.ודמעלעםלועהדמועזאמו,םדאהתאירב
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זץבהייא,עיטלויצחו׳הלויצח(5)וניתומדכונמלצב

ילהנבנ
:םלעלרמוא,־!כםאיכ?ותחונמ,םוקמהמאו,

ובוללעתהו,ותרוהריינעבטהומאקיחבבשי..לפשב

תמחתותשלוםהירחתאלוכאל,םיזחיפוםיקדהישיא

.לבאתוילעושפנו,אוהושפנביכעדי.אלו.,םנייםינינת

קקזזמ,ץראללילעב(״)ונקםישאםיבכוכןיבםאו

םינדעמלתולכיאהתייחהילגר(י)ןיב,תוימשגההבעממ

דא,ותבשלהדומחתמאבותחונמהנה,םימשםחל

,םיקותמםיבוגלם.ימינקשיימ:רומאלבאכיוילע^ורשב

,הגךךמהרתסב,דרומבם^דשא׳םירתסםחלת־ברא?מ

עטלילעיבל־זןלמיו—.ירשבלכלאפרמוםהםייחיכ -•-ד•־יד:—־ז:ד:••:־.-•

ויתעטנםיהלאןגןדעב,ץךאה^םימט׳הןיביתפאלהא

םייחהץעהמש.עבטלייצחו׳הלייצחאיהםג,קרש

עבשיוילכואלכ,הפורתלוהלעואפרמלוירפרשיא

־ף

ז:־־:־::•
::•ד:זד:••־

י

וצפהי״אל,תימךתןבוכור?דיאל(י),וער;אלערו,בימ

ונממ.תוגירתוסרחאזקעאלולבהולבהיאל,אוש'

לוכא,העבשללוכאלהיהו,ושפנתואכםיחלאשיאלכאי

סג.דימתהנרבוישעמרפסלו,׳הםש5ללהועובשן

לכ,ערובימבותמהבשפנשיאתעדל,תעדהץעםש דייזז::•.־־-־•־־ד:•■ד

היהו•תלישמהםשפנלאובתהער,ומשיאיוילכוא

xד:־ז־.•1־־ד:־:דזזד׳.•:•.׳ד:

ץעיי

דצמ,׳הלויצח(6):סיקיהעםירבדהו.יוכוןבירחהותומלועהנזב
לאשוהולעממל״ר.ץרחל־לילעב(9):ףוגהדצמ,טבטלויצחו,שפנה

(מנאציראה)ובסיעוקהסיארנרואירוחמלכוםימשהחירמעקל
ילגרץב(י):(האה״ר)הנשמהילעבהארוההוזבושמתשהןכו

החוקפןיעבהאר.יוכובזכורבדיאל(י):ל״צכ,חולכואהתויחה
ן׳עןונעבםדאהאטחד״עוירבדבב״פןושארקלחםיכובנהרומב



׳הדיבסוכ28

#מךתרשיאלכלוהמהבלוףועללכאמלאוההץעה
אופסמליכאל,םתעשלםיארבנהםייחילעבמהמדאה

:הניבבקלחםהלץאוהמיר?דילוהלו

וב?נןבשמלצםייהףיתךקפההאך׳םדאלרמואו

תדקפוםימ;ףךאלבשתםיהלאבשומ,הזה

לכלוםייחהץעףליתתנהנהינאו-.אמחתאלוףונ

שיאתייהותעבשולנאיתונממ,ףלהמודבףזוארשא

ץע.אליכעדתרשאתעדהץעקך,,םימיהלכחיל^מ

יעךיילאוהלכאמ
םימכחלאליכ,ףללךחונממ,הניב

איבהלארולזולהיהוונממףלכאםויבו,הזכםיבצעםחל
די־::־.•ד•ד־:־.• : *די:ד״:־:ד־ד־•

:ותאשלכותאליכ,ףשפנ?תומ

ירחאלודגשערליקהנהו.!םימשיא,יתרבדשטעמכ

אמחםיזולא׳הההא:ןגהףותמאשנתמ

רהמורס.יחהלכמה^יגסםעלףלתלדבהרשא,ףמע

ףתעדובנגםג,םהלבימלםתרוהרשאףדךסןמ
תעדהץע-ירפמםהילנמומישםג,ףהבוחבושחכםג

ונממ־לכאיתלבלתיוצרשא,והער.תאשיאתורבהל

הרהמ,תויתפותוליסכםדאהםעתתנרשאהשיאהאיה
:דדד•ד־ד־נך־יד

•ן
י״:-,־:

ףתצעביפדתתלשחמהילעזףורכההרצי.הפקתלק
י?•"יהץעמהלכא?ףוטכתייההתויההנימאהו,הבימ

הלןהנירשא,תוכלמהיצחלעהלהתאאנקמהרמא
:•-:-ד״ד-••*-:י:־ד

י
ד>״■ז■וז—.

וילערבעאוהםגאוהו.היניעבותםאמןכל,וללגב
די-ד-:ז*.•־־::-:י״דד:•

םגלכא.י!,םיחלאכהתויהיתשיאתאאנקוהאנקחור

ושגרתהרע:יתןחלכותויראוםיבךהנההתעו.המעלוכא
םהילע
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דוע■םץהם$בליביבסמםימאשוףאף^ז?םהילע

ןיבותרכזיכשונאהמ!םיהלא׳הההא.ומיניאוט^מ

׳הזהרקיה!ומראלע-\תךק-?היכםדאךבו,ףיךיצן

.ומיניבממקשוםולש'תיבשהלוויבשוילע-וגררחרחל

ילופנםיפוחךוסילודבקיאצ;יתשאו.םדאהאךאוןפאו

תויחתימהליקמםיסנ,ןולק^יעיבשוםינפ

טינועפצםישחנותופרוטה
םהלהמרתחתמלואש׳םג• וזזז:ד•-•':״־ד::-

,ומירחאשארהגמנהןגהתפכו
םיקרבושער;םעבליוקב

.וחונדהלאהםיפעיהףעזברענאו,םדבאלוםמוהלבך

המ!תומינבםישיא:יתרמאותשאוםדאהלאו
זוזד••:•י•:״זדזז*-־•

תאזההננאשיההחונמהתאילעםתרדחהיכםתיישע
ד־:-־.•**דיוז:־•.•:ז\••יד

-ד-־:-

,ןמבאלמלדואהירפתחקלתעה?הצקלהצקמ

הראמוהלחמועגנלכולושכמותומוןודבאתהקלו
ז־־ז־1־ד־::•די-־:-'יד׳.

רוצלוהבצעמלםכל•תאזהיהתםכךימ,םכך;חלקמ?

.םלועתורידלםכערזבוםכבתקבדתמהערו,לישכמ

היפתאהתצפרשא,םיאטחםכרובעבהמדאההרורא
־ז־*•*:־:־*ידרזד־:

ד•־.•ז:זוז־:

ינועמתאםייעלוישדקמתאללחל,הגהםכתאאיקהל

:הבעותלרקיה
ד־״.7ז:־-

,ונממדחארבעלהיהםדאהןה:יתרמאעבטהלאו
ד־.••־:זזזזזי״•:-ז-ז-•י.י

.ערובומתעדלףיממעב.עבטהיןירחאתומנל

םהלהמהתעוש1קהתמורתלדועויעע.י-אלהשאושיאו

,ףנהלשילכואבויהו,ואריאלינפויןתיבלאובסי?הפ

תאוםירומחהתאאופקמלוכאלףילאוברק^ןכיכ

םיסוסהתאשטרשוכרלו,םהלולמנרשאכםילמגה

תאו
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חן5>*ליכםהיניבריךקנאיתומהםג.שכרהתאו

ותעךננףיךאמ•תויהלםץחהץעמה;חמדועםדאה

הלהי.יכםולש,•והרקיאוהםגהמהבההךקמכףא

ה;הוריבעי״יכףמושמוש.תוחונמשיאהיהן,ץראב

:םמרמלול
ד:*1

םג—•׳הםאנוארבהםויבםדאתודלותרפםהז
:::ז•:דד(וז-:•י

הונהןמותחקל,תינש׳הד:וילעזהתןהןכירחא

,ויתמחריכםיחלאתאריבלשימתייהלןאצהירחאמ

יותואלדבאו,םהבהיחיםיבומתוצמוםיקודול־ןתאו

ולםישל,המדאהינפלעיחהלכמ
ןעמל,ץראבתיראשי ו*׳״:נ״דז....ד.דד*נד---דד־

וינבלוילרינהוצמהוחרותה.התיהו,ונועבקמי.אל

אישלםעפחםגךא.הכרבאשלוםהבהחשמלוירחא
.•־----1-ד־ד:.ד.:־.•דד:ד:ד־:

ד^שא,ותמשנריאבאיהתנשיינת^רציכ.יתדקש

.דקותםלוערע-תעדהץעמותליכא,לכאתןידבא

אמחןכוברכ,ברלםדאהלחהיכ,אומחלףיסויהתעו
ןרדדדדי־:-י־ד'-:

דיי״

תוארלובלתורירש.יורושאליבבל?תולםמולתינבליל

׳ןירקע.יזךלאבובזלעבלרטקלתוחבמוץראהתונ?ב

תארקעיו,ףסכתדוגאברגתחפשמרקעלרכמנוא

יהתךןעלולרצבאמ!ימםיחובךםיהלאבכרה
—

יכףלהמ!םדאךבהתעו
תק:עזןנ

גחעםאמחיכו

לכבתובסהתאו,לכואהתאףיפכע:גי?ףיפכ

.םימשיתלברעוהזהםויהדע-ףךועמףואצמתוער

תארסיךיבא.הרסתפסוההתאו,אמחןושארהךיבא
־ד-:דדי־ד'יד

־־•י■דדדד:

חוצךה,םיברקעבהךםנלףיסיתהתאו,םימושבףשפנ
בונגו
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לוזג,רןכשלע-בשהושחכוה^יא,ףיאנובינגו
קוזען^ו

אט׳?דזםאנדיק?אאלהלאלעה,םל?נ־ךבשהו

םיעשך־ודהוםהיתיעירזםמחרובשוףיעכלאךלבל

לצףליסיפןאלו.,ףמחלבערלםרפאלה.ףתחת

.תיבאיבשוםידורמםיינעםא,ףדורמימיחכשה.לבא

י

רשאתא.סירולגרףבאוביאל,ףילגרתבשמבישהםא

ףינונןרסה.ףיהחתמ(*ףבכיעמחןןןאלו,םלשהלדנ

ףליףיחאלםיר^שהאמתתלץראההנןחאלוףינפמ
תשאבחמשתוףביואלופנבחמשתלא.ערוההיהיאל

,דסחיפלערו.ףרנהבכןאלו,,תמארינףלרינ.ףיךוענ

אלו,הרותבהנה.ףילמלריבעהל(•)ןתתאלףערומו

ופנכםמחיאלו,םמחמקחרה.יהוהגהמעדת ׳¥־.•-־:־:דד״י״:־•ד•*;׳״—־

וכתיאלו,ףותמ.ףימימטמלאלו,בזכמ.ףרשב

תא׳הםירחהו,ןושיאהתוקשיעממ.ףיתוגאשיםימכ

.ףבר^גמוףילגןףוצקימהע$אןושילישיאן1ו/לוםיןושיל

.עבטהילאיהץפמילכיכ

״

־ןכתצרחףמפשימןכיכ

תאבהוףילכלאהתרמזתורמזמתתנםוימ.םדא

יכרדיבירחמלילאיהתמהנברח,התפשאינבףתוילכב
*דד:־״:יוז:•:

...-..וז*ז.זוז

איהו.,תוצמירמושלויבהואלןגמושימש'םג,רשוי

ע.רבדתתחאב
ל

תינבלוסורהלהקלממויוגלעוםדא

רוקעל

:ב״למבש(י

םדאהחאםשםיכילומשחורבקהתיבלראח,ךילומ(•):חעדה
:(רעקקאסעממאג)יזנכשאהומוגרתבסנרתןכו
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ףא,היתולגג?מוענ>*לוהיכרדםירשי,י3׳עימנלורוקעל

•םבולז?כןםיעגופוםבוכלי״םיק.ידצ

ינשקרפ

ירקמל״דבעחשנשחעדהזעאטחרחאםדאהדמעמיפלש.ראבמ
,'אענרףאםייקתהלרשפא'היהאלםימוצעהוםיברהעבטה

ליעכסבשחליוירוסיבחומשלוישכעמולשיו.ותרזעב'האלול

חליהוותולכלעבטהףעזוילעהיהשועידוהל,תויהלאתוזימר

.הדיבובזע

,עבטהםע.תידוהיתריסמבףשןגנתרבע־םוימו

ליגרןיא,םינמאנההידבעדקפמדפסמ:!ףו£יה

רשאהיאבצםיבריכ.בצעיל?ב$מאלו,עגפיל?
ףילןזםיאבוצההתא

.ףתךךדע-רוצםףילעזםינובו,
מ!/מההתאיכ,םץחץראמףשידשילףןלזענויופצלכר

תבשויאיהו.המדאהינפלערשיאיתהלכמגיגעהו
......*ג7זדו״:־ז-־ד*ייד־:•

תופילחמו,חיהי־והמתורהממתורומתרמתתחס(,0)

תדעכףבבוסתהימאלתךעו-,רבוג>לערבשיתופילאמ

שיערהל,הרןכילוההוננ/לףשפנתאםידוצםיךובך

,חורבףציפהל,ףיזוחתלואשבריתחלוףןלג/םןמשה

ףפךןןלרפעבףנטמל
,שאב

דע-,ם.ימבףטשוקרימו

דוד^תאן;ףךמ&יה
ם:ןומהףילעזףופהבה&׳עתהמ!

ליכמבקע.עגיוףיעהתעו,ביבסמהיפדור?יח,הינואש
•ו*־••ז:ז״זדי-:•ד־*ד־••:•־ד־•״*:

,תוחנמוהנידע(יי)ףשפנו,שפטרףרשב,שונאו

1_2
יייי

'ילול

תחהרשאתיזנכשאה'קהעהבקיחעהרבחמה.תורומתרמתתחת(")
:(מייקידנעטשעבענהאלעם3עווןעגידנעמשעב)ונידי

דנואלעדעעלעעוענייד)קיהעה,תשחנמוהנידעךשפנו(״ג
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ףל.כ,תדבאתזןוגזאיכ,ףלפעוףרצב־(י•)ידשילול

שדחףילעשדחתהידמהיהו.תדבאישונאהןימה

התאףא,ףתיראשריאשהלוףןגלחתאליכאלעבטה(*

דסחובימקרףילעאבןןא:ליכ!ףאובםולש':ילרומא

,הערלעבטהידיזובולחיכ,תיאררשאירחא,׳התאמ

שתלכןשצעםע,הלכףתאת15ו׳עלםהימעמועצב*6ן

יארקממאוההרקמאליכ,תואלףלהיהןהז;ףילןן
אוהש1קארקמסאיכ,שיהלהלתהה,דיקח5נ׳מועבטה

ףלמהשגתפוםיזולאהשעמ,הןףהה&׳עמשגתפו;ףל
רתסבש&ר,תובשחמבשוחןשךחיד״שעמ;תואבי£׳ה

ףבבלשעתעדיו.חדנונממחדייתלבל,ותחנש'היניע

ףיגץפחיכ
:ףתיחשההבא><ל,׳ה

ףמעפלםדולאעבצאףי1שיקה*לילוא!אנרומא

ןיע..יכ׳עדויחץהןיאמ,םימעפלףתנשקתממ

ע.םירמועה,.ג׳:בטהימיעףממבשנלףח?נ׳ה
ל

דק??

,אוהבומהרקמ:תרמאיכ?ובחסלו־ףותבותוארתבל

,ותרומתליחינעיגירחמויתאבבומםוילעשויה

,הזבףלשמ.םימיהלכףתי/ד?ץוצרוקושעקרףאתי״יהן

יכ.עדיךשאףרדנו,הלפאוהלןלןושיאבףלוהשיאל

ןהלהצוחו,ןורדע:רדעמברשא,חונמק:תוחושם0

ןהידעלבו,;טושיאלןהיאבלכ,תוקומע.תוחושביבס
תחאבלקתנרשאכהנה.תונמקהלאע-יגה!ירשפאיא

ןמ3.ג.

.(א׳׳כ'בלאומש)השדחרוגתאוהו,ברמןושל(*

ןלפעוךרצב('ג)הקדהשגרהחלעב(ףילדניפפמע
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,בלבומוחטש־;ה,ןהמשלש־.ם:ת8׳גואת:טקהןמ

הלאהתוארונהותולידגהוינפלומתסניכ,ושכעמעך״כ

ןהבלפונהיה,ופיאאלשאו.,ןיעועןוצרוןיכמתנמב

וכך־בבושקיוחהו,םלועמ.רוגטקהלאעטהאלוהלתת

ולרשאשיאהיןא.חטובימן?ו$תכלל
י

לכו.םיסכנורשיע

ףרדבףלוההשיאלונו־מך,וימימעךועגפ.אלןבימ
.םיתחפהתחאבןיידע.,לקתנאלו,זוליתרמארשא

רפסמרופסלויכ$~!£ם??צלולשיאיההשיאההנה

וידןןצ
הד!?חאלבףלל.ףילההלןלהלכ!דימתדערותתרב

,ןלכתוחישיהוינפלומתסנתמאבםא,עדויונניארשאב

.דבאוןהילאע-יגניתמו,ןהילאע:גהאלןיידע,םאוא

הביטבלבאאלשיממ,בימןיא:םילשיומהורמאיןכלע

.וימימהערהאראלשיטמ,ערןיאו;וימילכ

ישילט>קרפ

וישעמבשופשפהלאםדאההאררועלתואבתוער-תצזישוכרדהרוי
.הבושתהלאו

אלתוערהבריכ,רבדהאציממעדתוליכשתדוע

ףהואריעהל,ףתייחהלםאיכםיאבםהףגרהל

ףבבלףיהלאה;חו.ארובהתדובעלתלואהתמך־ותמ

תאשיאדסי;.רשאכ,יתרבע.טבשבאל,רםימימבשב
תאהאךןלדמלתןעמלו,ליכשתוסבחתןעמל׳יגב

:םימיהלכ׳ה

ןהמו
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יעיברקרפ

ססרפהישידכ,חויהלאחוכויםכקחוערהחצקש•הערהרוי

ויהשןיכמכ,׳הבותוקיבדםצוע,ומצעהסונמלםגםלועהלכל

.םולשהוילעוניבאםהרבאהונויסנ

ףאבוטוףאציימתעדלסדילאהתאמתונויםנןהשןהמו

לצס?רז,ך|>סית?ןודזשיםא,םיךתםנה

שא,ירקבותאףאתכלהוף>במי:אלרשאכ,ויתודמ

רקחןיאלהךורנבהעיךיםהביתע;ךי:המךקשםעו?אל

רוכבםיתנחבושפרוציננה,ילהאהרותבםינומט.םנהו
:י:*:*•דדי:די1:•ד־:

םידחאלהעייץהוהזעעמהייהוץריחבהה״שעמה
יךןןנ

,

,לועףביתאצמהמ,הדןןהיניעלהדן£(״)יל־היההרובעב

אוכןואלהתאםג.ףיתברק/כ,רשיוא,ףיתקחךיכ
לא

תדמעשתלווכ,תושעלףחכב8*$׳המ,תעדהתילכתלא

םא,:יתונמטטבשהטמערל־םדא;יאיכ,וילעןויםנב

:ויתוצקינטימןייםנההוףעיעו,לןןיפבהזעעמהיעץאל

שיפהליא,אריבהתבימלעףיתונעמקזחלםא

:הרךעה?ףזו^יד

ישמחקרפ

תוישקמהלאםדאהתאךנחלםימעפלהאבהערהש:העומשןיבי

ליבסלמתככורמושפנש,וימיתירחאבהשקהינפבדומעל

.־הירחאבךביטהלךתסנלךתנעןעמלה״שמכ.רבדסוש

(יהםירבד)

ובאבונדועףש?נליגרהל,ףונחהדצלע״תוגויםנןהמו

דצמםימ;התירחאלףגי&ישהמל,ונתיאן

חרכהה

הדעל(״):(היעשי;ןחבולפעןושלמ׳ןלפעו,רצבמןושלמןרצב
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רדענ,ם:ך;רצקהתאו.ףחכסונתעב,יעבטהחך?הה

וקףאליבוכלמהנכהה
ל

םא,םההםימיבףדנהלגי

.ר;הן.ונואשוןינבלהשערתאתאשל״ה^חתתךמ£אל

תציקעדועוהודיךמ:אל,יחושיאתאשחנהףשנםא

תע?,המכחהימ^יתןיבמתיריאטקללתכלמ,םיבמ\ה

ףיאיא:לבהתורחשהותודלעריללצוםנוםויהחופ;ש

לכשפחל.חימוהמאלמומזהםילאתדרלברעתת ד•״-:״זיד:*■וזזזד••ד:י

םיהילחלובםלףשפנתאשנאלםא,וירבעץבמרקי
ז■•ז:*•י::־זזז•דיד־:'•••:ד־:

היהו,האבדףימיבתאשנםאהתאםג?הלחת דז:יזז:זייזז*דזז״די--ד•:

:ףימיכףאבך

יששקרפ
דספהלבקלסדאליוארשטפשמחראונדמליותונובחךרדונעידוי
:הבורמדספהמוקלוזוא,אוהוא,רוטפלחנמלע,טעומ

םיהלאלשפשמהיכ;ףירשלתוא?ךןהש,ןהמשיו

אוה
דעבש^נוריעדגמרועתתלותלחנהווריען1

עדויסאו.ינשהקונב.הושדחאהץאםא,שפנ

רהמ!?,תונמאנו.תולידג.תיכינלאףתלילעםיהלאה

רשיאםירמהימבוהיתודיתע("לתיםשלםי.־ולאה ״••.׳:ד־

י:

ז*:י•ד-־*:1ז״•י

יתואךב.אירבםדאםעןמאאפורתולגנתילגה?,ףך;?

םיךמםימסותיקשה$ירהמטו,תךאממתערצוילאהתלכיכ.

כ.םג.יריע:?יצחליכאל(•הםךחהאוב;םךמ?
ל

סע

להקה

:סרחבוברגבןושל(*

,ןהיחודיחע(״):הדעולהקינשהו,תודעןינעמןושארה,הדעל

(מפנוקוצמיחעןינעמ
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ןהיתורצרומפל,.ךזב,ךזםיברע:םיהלאריגמלהקה

ותרצתרמופהולשיתךצ,םליעהףוםדע-ןהיתירצתורצו

לבקל,םהלדחאטפשמותחאהן?חלהקה.וריבחלש
<קזניצחדחאהןתל;הברמדספהעונמלמע^ומדספה

ויתימיקמלילכםליעהלכיכ.םלשקזנוריבחןתי.אלו

,םינויעםילכמםילכוםירבאמרבחמרחאףוגכ,ויתיתןןן

תאםיקלןהבי0הו.שהדצהו.תיילכתהותילועפהיפלחתמ

םימעפלףויעמלהזם?ףירצו,1נוכםוונחיאלצףיגה

ויתיאצותויהןיגממ,ויחמשימדחאחמשלאףוגהלכילח

:םייקנויהי.ראשיהוולכרחארבאץצקלוא

יעיבזעקרפ

אבהםלועהרכשבםהירחאלןיבהללאישדקמלאםדאהחאאיבמ
לבקלידכ..ז״העבושנעלבקלוןירוסילובסלםדאלבוטורובעבש
ייחלכמוילאןיארשאונממחצקדיספיאלו,ב״העבםלשמורכש

.ולערוקידצולבוטועשרחנוגהכ״גריסיו.ז״העה

!םךאךבהתא
תולנ:נהףיניזמףיתיאךה

י

ןל
ז

לכלו

אנאיעהתע•וולההמשנהץראבוןתארשא

יאךילןופציבומברםשש,הנופצ^יןרדזןיניע.
בוזעתו.,׳ה

.!1פהאורהתאריגיאהלאמתילוד־ותובומדיעהארת

ץרא?ףי2?מיעאובטףרדירחא,ף־סקלרבעמהמהאלה
לצא,תומונהלוגלגהלומ,(*הברעבבשויהתוחיכנ

םיהלאריב?םיקידצואדיםש.הקדצלהרומינולא

וניהלאהנה:ורמאיוודובכויזמוגנעתי.,ותראפתוע3

,םששהז
ץראהתאואךי.,םזיימ.וניארונאצמוהוניוק

ןגכ.
:חומיעיותוברעןושל(*
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תכרבלביבסומלוכלהתיויכבשלע,םהינפלודעןגכ
-.....זך־ן-..ץז:י־•.־*־:־י•.*״י-:

ה^שעמריהמ(*ונךשינבאבתופוצרהםינוילעהםלמ

דע-?ו,םינ;תזלתהםימםעתוילן(*•שיאךעמכדרומ

למתדלוההשעמוגלשודרבתורצואלאופיקשיםינולחה
-ז•-־״־:-ז•*:דיז:ד״י-:-

וניריוהנוציחהףלטהתיברצחלוא:?ויםשמ.רופכי

יללה:שלזקיפרועםעליחמבזרןגביבכוכםע.׳הןיאגב

,ומז1>
ש1קהתויחוםינפיאוםיבורכלל:חלאל:חמוכל!ו:

תאירק.ליקןנורת:םש!היוללהתוליהצמלוקולהצי>־)פ

ועסנםשימ.םיזולאתחמשליהתו!ףורבושיד]ל

תנגבדדהודובכםירטעמםיבשויםידיסחתולהקמבונחיו
ד\:*:*•-:•יז:-:־:־־י

■׳:זז:ד•

,םיערימיםיער.ואצמן,םוג?.סשאריג׳הוףלמהןתיב

םבסהלתועורזבומלוקבחי.םינגיבשיי,םיךיבח,םיבהיא

םלועהלמע,הנרבריכזהל,ר!7יותראפתתבסמבםמע

וארקיו.ידוב?ו-;וילעהםלוערואגנעוונובצעולפיעה

םליעהרקמבוניביו,לכ1עםייעוו^רפמהאירבהרפסב

הובהורשקנריא,ויאבומוויאצומ,ויתונוכת,ןותחתה •.'די•.•-1־־(־י¥די¥¥¥:י:־-

,הזתמ^להזוהז.תחתהז,הזריהמהוו,בול#ב

בותכיאצמיו.םינותחתבםינוילעלםינוילעבםינותחת

,תומשבםיבוקנההלגסידיחי
תוכלמבהניעאךםיבשויה

,ץראהםע-תלדמםיללמאוםיפוחסוסיץזויהםהו

,הימרי,סימיתחהלעו.םההםימיבםתוארכזאלשיאו

!םדאיא.םהילע,םיולנרלכו,בויאו:לאינך,לאק״וחן

ימ:ףבבלבתרמאו,תותלדהשלשום.ינשובףאךןי?

ןתי
.הנינה(*

.חינעה(**.
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זוהנףכאלמרובעב,םימיהלכהנעמוהבמםשיתייהוןתי

.קופהאורינארשא

בישהללהב;יה$ולאו,חונתוףתנולתץק>ףל!התאו

:'הדיבסוכיכףםוכוףקלחתנמלרוגלע

ת1עושיס1כ

ןושארקרפ

.םיהלאי־ססרקבלןנרמ

י)הלןלה
)

לובחתבשל!רובעב,םלועיהלאףךוא,ףלח

.יתמונתתאשמדעבינתמבערשא,יתנימת

,יתדובעלומתידחא,יחנשהברעהמ!םיהלא׳החאה

דע!לצעהרוע.יתנשקתמירחא״יתימהצולחהמו.
-דד•רז::•־:-•ד••:1־־:1־

זולהתמםיהלאיהלוקתאתעמזעאלה?בכשתיתמ

,השועאיהרשאותכאלמלשיאשיאאירקל,ףנחמבךקן

תושע£,1ריצקרוצקל,ושירחשורחל
,בהזב

:עומשלו

אבםויההנה!וריעיצלחורוע•שירחמהתאו.,םיךומייב

יתמדאלע״ססונתמםיהולארנו,ימחלןיכהלרונתכרעוב

דיעהימ?ושובללםודאםודאמאבהזימ.הךבן£

כןיעהרוממ
ל

׳הםענבתיוחליח

י

ילכיהתראפתו

-י״

ףנכלעבלכ.העורתבםיקהגמלחטבאצויןתח?אוהו

םע

:ז״עשהניליכל״צןכףלח(י)



תועושיסוכ*0
לאשיא.תיחפשמלםיוסונםיךדן;תיקירשםג׳

םיקמע,לאהדותלוק3עימשל.לימהאמףורעהונחלש

,םילגאתראפת?תויא$לאו,םיעבצלל^ימםיקירבמ

הנךתוילע.םהיתוילדלעמריפסושישךת?םיךיהומ
ר?!היכבסבןאוסןואסלכו,שמרחולגמלכתחבא

ףשועלאלז!אהכורבוושמשיהףמעמףורב.לו־ובב

הליגאךב.יבומוותנובתלדגלעידיעתרשא,ףארובו

יחורתאףינכי-ףיפנכאפרמ!םימשהתכלמהחמבאו

יתומ?ג׳לכיףיחך:,הניבוהמכחחוריפנכלע״ףלהתהל

ק-ףולהל
ל

.ףןצוךריאלם.י;תמריחתםיאבגהדחא?

תוגונעתותירשיןםירשיוםאמא,ך:רשןומהתללצלוק^י

ץצונה׳למילגאבהןבאבש׳בהוחקאה.טךאינב
םירשתינךעמםעמילםעמי.םאו?ףלחינחקרבהגנל

לצתחתםיפצךותגעםעמכ,םהיתשרי;לעםיחורםה

םש?םירההישארלע-ףדיבכתוב?ךמםותךפ(י)םתר
׳עימיףנחיל3טאלותחנ:?ןמיתתמשנףאשיאום&׳א

וכרברשאהדיעחירוםינשושבהעורהולינאוינקשי

םימתחפצלציבבלישרומםגןףסאנינאםש.׳ה

ן>רצעשירוי?,םינמאנ
ל

,שבדבתיוךיפצורהציו.שירית

יכותיאאךאויתושנאתנוכתביניכמבהמיבאוהמקשאו

:אוהבימ

קידצן

העדונההצילמהלץילממזומרי׳הפ,.יוכתוגכרזיסוחרב.(*)
:אלאפאלרשאשמשהיסוסמ,(איגאלאהטימ)םילשמהידומלב



תועושיסוכ

ינשקרפ

רחבומהאוהיכ.םדאהינבלעהיטרפבוהחנשהולאהידסחרפסי
.םירוציהלכב

םלהדעינתאיבהיכ,ףימפקמדםחו׳ההתאקוךצ

ףיתיעבצאהשעמ׳היתיאר.ףביטוףלדגריכזיו

ףיתיאל^נריכה^יץראבןיאםךאן,דאמבומהנהו

תרתכהתלגםדאהריתןגינזויאךו,םין־ולאףיתובשחמו

ףיתואלפמווועליכשהלוןיבהל,ארבנלכש><רלערשא
די:•ד*ז־ד

י
יוז::*ז:•:־:י■ד־:

תיראשילתתל,קוחרמלףיךננע-לג׳רבדתו;םימתקידצ

ןןרשאעבטהאבצלכמ,םייחהתיצראב
ל

.המךאהיגפ
זויםוייננה,ךישעמםיאלפנםילפשיהםיאורבבםאו

יכ,יתבכרהוםדאהתריצילעאלפואלפהאילפהל

ד::״:!זד-־:־יוזד־״:־•1״5

לכלע-יפכאדיבכה?רוצמקזחווללתבבכר

ידסומםינתיאהוםלקתןעבטהיבגשמבאוהו,םיךוצןה

:ולקחשמץרא

ןוא9ק.םליעיאבלכלשארלשיוינאתבכרההתא(א

סיסרו,סימייבחרלעתלשימהםןמתפמ

ךמגשיאתמוק.האולמוץראהלע,רפע•תמךא

יק-׳יגחלףלהתים:משגוח,םיבכיכשארלאתהבגה

יתמיקרועשרוקחלו.םהיתודיתעוויתיכילה(י)וי^ולםמ

לכ,תחאהשקמהלכהבכרה.תישארברציילש

ץפחרבךהאירץע-;ילכםעילכויקלחםעםיכסמקלח
והושפתיםידירו,וירחאץורלתירהממםילגרו,דמוחבל

.ז..-ז-:יז־!־•ד־:־:״*:*1,ד

והואיבהו

בושחלםימוחהריברשא'נוכחהימכחלעזומרי.ויתוכילה(י)



תועושיסוכ42
לירשא,מפישהלא(4)והואיבהו

ל

םינמשאיג(*)ש^ר

םימירמשאר?ינימכחתתבשבבשויםיקקזמום;חממ

שיחלאתיבירצחבהנמקהכשלםשולו.תרקילע

לכיהלףסמהתכרפ?תלךבמ,הכשללש(*חךקמאלמכ

םילולבו.ביבסתיעלצשעוריבךל
יל.ץ-י

לאול

ואציויפלע,ישארלע-רשאםיבלשה;יבתורגםטה

הדעהלכוותאםיפערשינבואוה,ואוביזויפלע-ו

:לקואהלבתךמשמיותרמשמתאורמשו

ונשךיהלףךךלכ.שאר?םינויצילת?צההתא(ב

דבעמוהנפלכש><רב.אמחיאלוםייחחרא
י־.

ד־:־זיד:ד־ז:־.•:*־

לצתבתכרשא׳רוצמהוהריתהותירבהתות1אילתעבןל

י

תותאלויהו,במיהראבןב$תחוללעבובלחול

תמשישמרוהמהבלכיפבםג.וינשווימילוידעימל
־"דד־:ך־ד־:ד־:

ד:-*.••.*דד••ד־־:

,ףךבךליקתאףילייםימשהףיעםג,ץרפנןווח

,םימשהףועמונטכהת,ץראתימהבמונפלאת

ל.רד,הנוימתיירע.הלמנמלוג,לותחמתועינצ(0)

'־.'זיד־ד־:זז:־י־•־:

־ץיאהלעייכרד-תיחשהלאילשלוגנךזומץרא

םילמעתמוחנתתוארלויניע.רואמתיניכההתא(ג

.'םהיקשיעדנמםיקושיעהתמקנו:םיךורמו
םינוא

בקרפתולהא(*

.(טעמאק)יטבשבכוכואבכוכהאריעגר,הגשיפלאלע

לעזמור^סייחוממםינמשאיג(5):גכשהאוה1טפושהלא(*)

,הנובזיהוהבשחמהילכ,(מפאונעוורענ)םיבצעהץימוחומה

םיגשומלויהו,לכשהלאםישחומהתאםיליבומםישוחהוגוצרו
.לותחמתועינצ(״).םינושםיפיעסותונויערםהמרציילכשהו

לותחמתועינצןידמלונייההרותההנהנאלמליאל״זחר!:אמלא!וכי



43םימוחנתסוכ

וק$זומז$ולתירכםלעא
ל

עומשל,רווחהלגלג?ףמער

יכ,רסומלונזאלגיו-,התומתינבחתפלוריסאתקנא

םא׳הםינייבאלאל:מיש
יעוזןף

.ןואמובושיו

ןמקהשעי-רשא,ה;ש'ותו,רצ?לכתשבוההתא(ל
המכחהיכ,תחשיראבלםדאהשפנדיריהל

ז[ד־־־■״:*דזז*:

:הילץבתאהיהת

תיקשהל,יםייחם.ימואצי!ובבלרוצתעקבהתא(ח
ויתונתשעהבעמבתיקיצה.ינעשיאתמדא דיוז״־:־:ז׳•-*די•-:-

רבעיב,םיאכלנבלתיי־הל,תוביךנוהבהא,הנינחוהלמח

:םיךבישםהרשא

םימ;רצק.,רביעםליע?םי^דתב-ז2ןתןגצךהתא0

ןחבובןעלפעםהלביועלתיצךי?,ןולקעבשו

ףלכיה?ידובכאסכםליחנהל,םייחהץראכהלהקריןן?

לובכץראבוןועמרצברצםח^יםתלכאה.דובכהףלמ

תיחינ^ץרא?תונכםמםהלתייהל,תונינםמב(י)
תבחר

תוצעימבויכרדןיכסהלעדייינעשיאםאוא•ם:די

נ>וידעצסלפ^י,תעדו
ל

לאבםה!י,ןמזהינזאמוסלפיפ

וקועמש?וירחא
ל

רבן^דן;םיאכבהישאר?ימגןתך^צ

י׳התרשתנתנכסילאיהםגהתיהו,ץרח;ואו,המנה

רי?אחקרהןיידאנתאחזו^תו
יידחאוהקשתו,התא

(

זי^דההתאיכ.והתאיצמההןמויסבקיתמהולער

דהאכםהינשרישיהוןכסמהתמכח,1ו?הא

:ףיניע?םי?ימ

התא
יונו!ממסמב(י)(ג״פןיגורע)ונוהנוימתוירע,הלמנמלזג



תועושיםוכ*±

טבשתרבש,ףוען/ורובםידגוברשןכתרדופ-תא(ז
$זעשירלשימ

ל

עשר.תבצךודתחתפ.לךםןז

ףרעבןידולגריחלשמ,הגיךמיהנידמםןןםיצחילה
ה;ךן/.הץועוםוריעםוחינהוםועינכהוץראידבכנוםיןמש

בךחויל5/תומיןנה!,המזומתודגאריתהלףתשן?רועח
עגרטעמכףימל:בןואשםאןנו,ורזנץרא^ללחלתמן>נ

אלברחלכאתדוקו,ךוכיכ),ןז1כ2םעיגודכלנוושקונן

,(ערלבומןיברן?בזו
קידצמבשתחת׳הףטצרובע,י-דע.

שיאתבשלץראבםילשתתנו,םיו־ולאתאריבלשומ ז־;די1ו;זזדד־י:*נוז*:

:םילכמץאוותנאתוונ?נתחת

םיריצוםיבגשנםיעלטיםידהתואג?לשומהתא(ה

רבעמונתי.אלרעיא,קצומיאךכםיקזח

רוצעיגלשוםשגימימילוע,המהנגוםדאלגרףכל

םהבעגת,ומעינןץראהימבמףחירחלשת;םתימצע

ץראסמיקמבתישןןהלתרענהליתפק.זינה?יקןרניו
ץראםהמתיקשהלםימיקיפאיאריג.תבשינ
תבשויה,הךימעטהרצ,הוי?ע-הריעה.בגנה

ינא:רביעלכלהדמאהחירתנאתבםיטיףוחלע •־:••ד־:7דידי-־:־:•-1-

זןדיתיטנ—לאלש1קיננתאויךחםי?—דועיספאו

:המוקממהנעלבלוהץגרהלסןהוועמלע
םייבשינאחירןובגןעו.תדרחללחיותאכךהתא(ט

שמטיהתאצ?הנש־מלובלשושמתבש.םער

וילאארקלםיקחש׳יבגמעקוביחלופומכ,ותרובגב

םולשל

׳סהטארראפ)רצבמירעינשהו(המומרא)ינעותארוהןושארה
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,תוקיריםיתשפידבועורכאלכבב\סחמשה.םולשל

תואנ:ירגפביארויאצמ
,הלעמלתולג/לורגפרשא,סאשד

:בחךנרכולימךכקבךמילג??םישפםנהו

ףום
,דסחו.הקדצ,בומרבדלכבתבסהתא,רבד

,םיהלאריעיחמשןתוחמשעבשו,םולשוםלח

:ונתנףךימולכהףמטיכ,הכסנםהף!בעמ

ישילשקרפ
םדאההיהייכ,תיתיבהותיעדמההרבחהתומיענמחבשמוללהמ

.וריבחלתייצ

תייהביט**ל:תךמארשאםיהלאה׳האוההתא

רועםדאתייעעלתאלמףדיבו,ידבלםדאה
•ז״ד־־ד-\-די־•י:ד:-:דדדי

וידיסחמוויבואכמתאתעדייכ,והערלשיאתנעשמו

רבדץפחדחאלכבלבתעמל,ףתמכחבתישןה

ץפחהםיבןייוםימךיכבללאתחנה.יריבחל-ליי/ימה
ייאיצמהלהמדאהתדובעל

ייימולהלרכשון
שפנירטון

.״הריקחהוהגןיךיהלאהקושתהתתנבלםכחלכבלבו

לע-רבדלו,תייכתמההשעמלע.תיבשחמבושחל

ועטשןןעמל,תוינמואהשעמלכוםינבאהלעו.םיצעה

םגוש^ו,םןןהןומהמםינמיאהוםיפךוצהודמל.יןנממלו

,ודיג:םנמכחרשאכםת?אלמתאהלובחתוהמועבםה

םיכירצהםעהלכלהבימוםתיבלתליכמםהלורימציו
••~״דד־ד:ד:די•:וז-•.־דד-ני:

לע-תומזלושפנףרחםצלתא?>האשה.םתכאלמל

אי}}ותכללקנהץןיו,ולאלתמחלמבהדשימורס

תארימארייאל,הקוחההמחלמהינפלומלאתומלצ ־
־:י•־ז•זז־:־דד:י-״.•״•־••ז:

םירומ



תועושיסוכ

ינבבושחי,השוחנתשק׳תחנמתחיאלןםיךומ

ילבול־בשחי-ןודיכשערן,ץרארפעו-הפשאלהפשא

הבולןיא,ץראםולשרעבושפנתוטלרע!ו,רישי

לכםי״יקלי,םרקבהכסדעוהמקזדעושידגמהווחא

ולויא,םנינקוםהינקמלעהיבשוי
־

דעומוחטםכיתב

תאנהא5ק-!יהאנקחירובתחפנ׳ההתאיכ.לעניןורש

,תיינאבםיהדרוי.רייי,הרי:ולתרמאוהערמשיא

•ד:זד־••־•:דד-:־

,םימיקיפאלאגרעתל;אכ,םיהילגלאגרע,י-

םדךנאוהו׳רק;:לכוםיבהנשאיבהלם;דעםיזמדרין

ןעט$י,לבחשארבבכושואהניפסהיתכריבףעיו

תותסכוםירכ,רקיוןשתוטמלעוהערתאבכשה
ך־:•ד־ידי'.•״•*וז••:״

לכתיבלתרשק.,ףנוא$בורבו:ןמגראלץובילבחבווחא

םהילעתינמל,תראפתלוםשלתחאהדגאבץראהםע

םיטפושתתל,םלבל,ךיהירחאףלמוגיהנמולהנמ

ם:מתורבעמוםיכרדהןקתל,םהירעשלכבםירמשו

חירמהותילקשמהקדצ:לי׳םעהוקרטלישנגמלכלן?סל

יזרבוהלפתיתבםיתבםהלשעב..רחסמלכךעשי

םץנעל(•תישבחהיתבוםהידימלתוןונחוםימכחתויסנכ

—:םיללמאוםיעגנמו

הגדכלירשאהחפשמהו,תוחפשמלתרבעהםעהחאו

ד•.־::•5־:דד:י״:יד:י:ד:-•.־־••דד*,*י•

בואכמבחכוהואינעילבחבהישנאמשיארםיל׳ה
־י״:-:ד•״־ד־:•־.״־•-1

*

:־

תולמשו!יומוףסכ?ופרסמוודידואשנו,ובכשמלע

ורשבראשמיאותיחתחשמלאנל,טלוירצות1<כנ

ותחפשממ

,רעלעטיפש(*
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תברקההחפשמוהחפשמלכו—:ונלאגיותחפשממ ז:־ז:יזד*•ז.ז:•די:׳.־ז:•:-:••

תיבאהוםיצעםימקלמםינבה,רחאםכשתויהלם־תבל

םיניכתושעלתוחקרותופא,תושלםישנהו,שאםירעבמ
•ד־*־־:-:ז־נז•ד—:•ד-:

תיבהלאאבהחוקלמהתאוללשהתאוצחו,ןהילעבל

,םילכהלע..בשייהקלחו.םיללושלדךלהקלהן
יילח:

תוברתה?וברתירישיהתירימזםיענכיכ—:וקולחי

הנוכשיהתמיענהבךתןכ,לבנםע.םיענרינכרישילכ

קלחכקלחהולכאיהבוטהתוברב;דחישגםיחאתבשב
ומתופקתירחאהםאו.והער.תחמ&׳בשיאוחמ&ר

'די:-*::•ד־.׳זי:-••-:•:*:ד:

יתיאויחאשוריןרעוטעהיהו,ותרבעשאוילעףופשל

:םימוחנוםיבוטםירבדבותובשתא־בישהו
...יז:•:•.•י••:

יעיברקר©

חחנומבלחוליפאש(")הלחותהוהוקתהלאםדאהחאזרזמ
ענמיאלשש״כמווילעובללופיאלושאיתילאויפסכןיבול

.םימחלהןמירצע

תודידיהמ,תמענהמו!הוקתיתיערתאהפיהמ
..-:ן6!-ד■':••ד־:-:-זזיי-

זץתות?ש.ףיבהאםידשימ,םיכלמתבףןתינכי&ימ

תבגעלחהמ.הואנךרבךמו,יינטיהט-חתוקתין,הון?ת

ץיט?קיצמורצלכבוו^חא,ןיעלכחכ&יא,יכךונכ
.ורודינפלציקכולגלנכימוילגלגתמ״והמו,םירה

לכלאחכץימא-ום:נחמקוחיתנגלהוימע.יכלתםא

.דאמהיתודעילונמאניכ,המשאובנרשאםוקמה

.םלועמהבוקנאדי,ברחלכ1<תחצנלה:ףנישלתק״לח

דןןיתיכדנויךןקךן?לעתורךןהםימ^ושננלתיברםימע?

)
דאמ

חהנומהדחבלחוליפאל״זחלמאמ,בלחוליפא(״)(עמד^מש
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הרבע'התאמהבידנחורו,יתרזגניתרמאדאמ
'ז:ז״-־ז־::•:ד־;־־:-ז:

תודאאלשוקיחפבםתייהרשיאהנהובךק,םרהטתו

םאו.ירבדונמאיו׳הדעיבוננ7,סתמלמנוםיתשו

םוימםילשכמםתיאררשאםישנאהיפיאילוארה,אל •ז:ד•־.•־:ו,־:•ז־:ך־:-

תומצן;האלמ׳הת^!?בםתיאך?םתומםוידעםדלוה

תומרעמויחןה?הלאהתומצעההנייחההםתרמאו.,םדא

םפאבתפר׳התאמעסנחורו?תופורצהטהורפעה
י״:-—•־״-ז-:־ז־־ז*־ד

,ויחיו
•י

ירפםויהםישיעםתיאםיאורםתאםניי

—.םהילגר?רשאםיקיהלכםעזחיכופי?הי-ן,האיבת
םהירוחביללחלופ^ב)ברקםוי?םידיגנחירריצבהימ

ץ.דומעלוקזחתהל(םלאמשמוםנימימרצוקהרימעכ
ל

םדזימררצימ?ויב:ואייגםוק:דעןיעבגבשמשכםךמע

םהישעמזיןשיחבםיכליההויררויינפל,,י־(שה!?הלמןע־?
ימיא?םהלאצמו,הטידחץראוםישדחםימשאוצמל •״־דדדיזזף1וזוז:־־:־־:•-די:*

שיאףילשהל,דיתחלשמלכורחסמלכתנפןבאהר;

ילילאבושיריתוינמש,ית6?פוורמצ,ובהזוופםכתא

הזוקתתאאלה•־םברכתשהלםדאידיהשעמן?אוץע

תב,יבלטלפמילהשייחאהקוצוהרצלכבןכל!יתלגם
••-:••ד־•ד־יד■דד־ד־:י••ד*ד\:

—יתמחנדימתיתשקביןב.םיזךלא
־יילת!

ישמחקרפ
!(תומחנהלכלעהלענהאוהש)'הבןוחטבהלאסדאהחאריעמ

.ןהילעברבסתואפרמה,תוצירחהו

.הגג׳נשפנל.ףוקתו,ביאכמלירצ,אמצלהןישמ

נונשךךחשפנל׳הבןיחטבהןתשלשמהלןןנ

יעודוי
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ויןןלוי
ךרדבםג.החנאיעך;ן*לויווח,עךווחאל

םא.יהסחמ׳היכ:לכלרמואןיטג/ובלךלוהחטובהש

לי
ף

זדחפןאל,הרצםל?;אךייאלתומלצאיגב

ונטמירצביאלחכלכו,חיגשמ,אצמנ,יחילאוגעדוייכ
־:-״

די:-•:־*:י־
......ז.־

יתןןושןיכ,הךזעללח:ןאלוהבישחלהיןהי,
יתךועןיתא

ןיבי׳הןיבדמיע,ןוחטבהםיי.הץג!.—.וחכנףלוהוינפל

ודי^תחאבםדאה
ץ5$תןכוחמתחאו.,הכאלטבהזמוע

אל,יתכאלקבבצעאיבהלתיהשמהןחיאלו,םייחה

והטהלתאלן,תושק^ותארבדמהימךתשןס.ןבונחירבנ

ץ^ףךךתארימשל,תכפהתמהברחםנושלםדאינבמהל

.םי:חה
תיל^נהמ—

הריבג,ר^עןשר!ןיחטב,ראמ

לכתלגסהתא.ךדיבםיהלאןתנליכהתא.ןייפךו

תאשיךיטהתא•תאצימהלגקןיא!ףידעלבו,הלגס

,ףיד^לב.ףטג/ינעהתא,רישןןמו,ףידעלברישין/ה

ימיבו.ינאדובגשלחהרמ*<י,ףטןמ,ץראברובנןיא

זא,(םדאינבתובלבונער-ףשרשדוע?)ףתימךק-סך!?

/ם3
רשאןושארה(י).תלו^מםןןךזלע-ןסש?נל;

ייצמקיאלטבףוד־ולםיאבגבובלץמאהארה,ףךיכה

םירובגםיכלמהעבראליחרחאתןבידילי
יכ,םיחצינ

.ויקשועךנמקושן/ליצהלוליחטעמלע-והויכמק׳החור

חבטלובלתחמשבףלה,ונ?התשמלףליהשיאכו

,ודיח;וג?תנותחלםימיזתשילשויאורקשידקה,ה;רומ

חבז,וילעזךחעל-םיהלאדמ-חרההלע-תועמד.ולזנםיךזן

החפשמ

ןושארה(י).<סוכלב)םימחרהןמומצעענמילאוראוצלמ
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ריבאוקותלכאמליכבופמנםימשםג,המהחפשמ •-׳:״ז־.••.׳־:-:•::ד־-ך־-וזדדז:־

םדךפשב,ויייגןומהדיבאהלהמרסםגהדחוה,בל
:ז..זי-:•-:-:זז-ז־:

הנרבזולהיבבלםותכ,איהו.ודירשתחאשפנ
־ז•::-ד־ד::יד•:-־•*

התא!וכרעמףמשונאהתאו—.'הרבדתואלמל

אלו,ךדימףנבימדתחקלםיהלאהימעמלעויבדןפוש

ץפחאלול.ינצךלםירוכבףנמבירפתאבהיכ,תרכז
ירענהלאףך;חלשתלאףאלמלדמא,ותימהל׳ה

יניעלחמבויזדלאלללפתמתודומחשיא(10)תיארה

זןותןםיאור
ושפנתא,רה:ודסונםיעור,םיאבל

ןואשרובלאאלףא׳םבהךלאהנפאלו,התחקל

ןעשמ׳הם^׳בחמביכ,ףרטלםיגאושיםיבערםיריפכ

ויפלאב
ןפהאךימ,ףיפבףתלפתףרומ!למ^התאו.

ףרמשקבל׳התיבבףת/ולע,יידמ.ףתיבףךמףתל״ףירמי.
י—•ףרתלבךיד;השעמ,הפורתו

לצנהו!ינבופיאתאזהשעוףיהלאתארקלן*כ,ך

,בומה&׳ןןו.׳הבחמב.בואכמוןוג;לכףככ

רבדו,הנומאהער,ףינועמרמתזעהו,ולםימתהיה

ל£רובעתלאו,רימשץראןומלשיפתוי;מ,תמא
,ריתיבשמאנזעוםולשהבוהא.ךבכשמירדהבףאוירבד

יו״י:ז:•״:־::-דד־:
ך־.:-ך־:ד־־

י

תוירבהתאבוהא,תוקשעמאנשוהכאלקהתאבוהא

,ףיקיתורחשרחשכעקבןוא.םהיתואתאנשו

.תועיט׳לסיכאט׳־.רו׳הששבארקתוא׳ם:דהצכךתלפא;,

בוגבלאינדאוה,זמדומחשיא(י״)וניבאסהלבאהז,ךליכהלשא
יולאינד),תוילא

)
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