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 11.7.59נאפולי

רב,שלוםיקריםילדים

שאתםנקווהלכם.דואגיםמאדאנחנו ?מרגישיםאתםואיךשלומכםמה
ליבשה.שהגענומאודשמחתיבצהריים. 12בשעהלנאפוליהגענוהיוםבסדר.

אבל .הזמןכלהקאתיחולה.קצתהייתיאבלטובוהאוכליפהה"הרצל"
שעות.וחצי 2שלקצרלטיוליצאנובשתיים-וחצי .הבראתילחוףכשירדנו

איתנו.לאשאתםחבלבכם.נזכרנומקוםובכליפיםמאדבמקומותהיינו
אגמיםידעלעברנופנטסטי.טעםגדולים.ואפרסקיםגדוליםאגסיםאכלנו
מאד.עשיריםאנשיםשליאכטותוהרבהיפהמפרץישעצמהובנאפולייפים

תמונות 2גםהצטלמנונמצאים.אנחנוכאןמאחורה.הגלויהעלתסתכלו

קצתהתכניתכיבאנייה,לאלפריס,ונטוסייתכןהלילהשיצליחו.ונקווה
ביום.וגםבלילה.לחיפהדומהמאדנאפוליקטן.קלקולאיזהבגללהתקלקלה

רביםלאשאתםנקווהמסתדרים.אתםאיךליתכתבוטוב.מרגישיםאנחנו
גרושים.הכמהאתתחסכואלהעונה.זהעכשיוכיפירותהרבהתקנוואוכלים.

לאשאנילים,תלכואל ?איחהמסתדריםאתםאיך ?בננהסבתאשלוםמה
לסגור.הברזואתפתוחההדלתאתתשכחוואלמריםעםתתכתבואדאג.
זותספיקו.לאכבראולילפריסכיללונדוןליתכתבומים.יתמלאהביתאחרת

שלוםודר'נשיקות Regent st. / London. C/0 Shoham 295הכתובתהיא
שכחתי.כימריםשלהכתובתאתליתשלחוולמכירים.לשכנים
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סמרהושללבב'
ברם·חמרשלוםקרית
 3מס'קטןפרדס

תל·אביב

ISRAEL 
 12.7.59פויס

היקרה,מרים

איךממנה.ותקחילאמאשולחתאניזהבגלליודעת,לאאנישלךהכתובתאת
שלימדתיהאטריותעםהאורזאתלמושיקותבשלי ?הנישואיםבחיימבלהאת

היינואתמולנפריס.נמצאיםאנחנועכשיו !מאדמוצלחמאכלזה .אותך
הטיולחלום,פשוטזהנהדרת.חוויהחיתהזו .באווירוןלפריסוטסנופוליבנא
להתחילבמקוםהמזוודות.ועםביםתקלהשהיאאיזהחיתהכיהתחיללאעוד

אתתשימולנואמרוושםלמלוןישרהגענומהאניה .פולילנאהגענומפריס

שלושלטיילותלכומסמכיםעםרקקטןתיקותקחולכריכהסביבהמזוודות
ויש !לז'נבהבטעותלקחולכריכהסביבששמנומהכלכשחזרנו,שעות.
שלהבתחושבת.אנימכירהאתמהםאחתכקורח.עשירותבנות,ארבעאיתנו

והםלצבאמתנההטיולאתקיבלוהםהממשלה.שלמשרדמאיזהאגינסקי
הדבריםשכלכשראינו !למקוםממקוםהזמןכלקופצותחיים,שמחתמלאות
הכלנקנהעכשיויופי,אמרה,השרשלהבתמצחוק.התגלגלוהםנעלמו,שלנו

צריךועכשיו .ולציוןלימכנסייםוזוגחולצותשתילקחתיואני !ככהחדש.

ותבקשיגרושכלתחסכימרים,תחסכי, !פויסנפריס.אנחנואבלחדש.
השמחהכללהאמין.אפשרשאימראותבאמתכאןישאותך.שייקחממושיקו

כברליאיןהמים.עלכנסייההנוטרדאם,זאתהגלויהמאחוריתסתכלי !פה
התקלות.בלירקלאמאהכלתתרגמיהכל.לךאספרכשאחזוראבלמקום,

איתם.תתכתבילילדים.וגםלכולםנשיקות
לילישלך,

וליליציוןכאולרלבב'
 28עמלרח'

חיפהאליעזרקרית

ISRAEL 
 13.7.59פויס

שלום,יקריםילדים

הכתובותאתישבהולהשולחןעלתסתכלו ?מרגישיםאתםואיךשלומכםמה
התוככיותלפי !ללונדוןמכתבתשלחויקרים,ילדיםלכתוב.צריכיםרקואתם
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?לאמבשליםאתםמההלאה.הכתובותולפילציריךכךואחרמחר,לשםנגיע
ליתכתבוובשישי.בשלישירקיום.כלהשטיחאתבננהלסבתאלנערצריך

טיילנוהיוםבמלה.מלהלי.תכתבוהכלהולכים.אתםולאןאותכםמבקרמי
עלהקפהבתיאתלומזכיריםהסיינהעלהקפהשבתיאומראבאהסיינה.על

מאדומתנהגהביתהחזרכאילומרגישהוא !מאדנהנההואבדמשק.המים
עלאותוהניחבבוקרכשקםומידמצמראפורכובעלוקנהאתמולחופשי.
-4בהיינואמש !השמשבשיאבצהרייםגםאיתר.הסתובבהיוםוכלהראש

 !תלבושותואיזה !הצרפתיותרוקדותשהםאיךמאד.מוצלחיםקברטים

צילמתי-כרמלה !רגלייםבכלללהםאיןשאוליאובאוויר.הזמןכלהרגליים
המטפחות.הכפפות,הגרביים,השמלות,הכובעים,הלבוש,כלעםאחתתמונה

לדודשדומהמישהוברחובראינואתמולאלי'צרפתייה.תהייאתבפורים
נראההוארקבארץאחד.ועודאחדעודכךואחרויקטוריה,שלפרננדליוסף
הצרפתיםתתפלאו,אל !פרננדליםועודעודמקוםבכלכאןאבלפרננדל,כמו

שהםאיךשארם.להםשישעליהםשמספריםמהנכוןזהאבלמאד.מכוערים
גםהמצית.אתזמניתבוומבעיריםקדיםהם !שלהםלנשיםסיגריהמדליקים

מאד.צחקווכולםעליהתגלגלוכמעטככהלילעשותניסהאבא
סגורות,נעליםללבושיכולהלאואניהליכהמרובברגלייםפצעיםקיבלתי

 .פרננדלכמונראיתאנישגםאמראבאהבית.נעליאתרק
לאיזקשלוםד"רתמסרולחוד.ואחדאחדכלומנשקתאוהבתטוב,לילה
בסלון.המיטהאתלותפתחובשבתהביתהמגיעהואאםעצמו.עלושישמור
הקטנה.לרחלהגםנשיקות

וליליציוןבאולרלבב'
 28עמלרח'

חיפהאליעזרקרית
ISRAEL 

 16 • 7 . 59לונדון

שלום,יקריםילדים

לאאתםמדועלחשוב.מהיודעתלאכברואנימכתבשוםקיבלתילאהיוםעד
אתםורקמאד,ונהניםבלונדוןנמצאיםאנחנונדברנו.ככההריכותבים,
עלתסתכלורוח.המצבאתליומקלקליםכותביםלאשאתםאותימשגעים
שמאלמצדלמעלה :בהםהיינושכברמקומותארבעהאלהמאחורה,הגלויה

גדוליותרהרבהזהבאנגליהאבלגשר,זהבעבריתברידג'ברידג'.הטרורזה
מעניין.מאדמראהשםישמשמאל.למטהבגלויהנמצאתטרפלגרכיכרויפה.

באותהםרעבותוכשהםמהרצפהפירוריםשםמלקטותלונדוןמכלהיוניםכל
לאכולמסכימותשהיוניםזהיפההכיאבלצהריים.ארוחתלאכוללכיכר

כמוומתנהגותבורחותולאמפחדותלאהם !באמתהאנשים.שלמהידיים
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 13ונציהואדי

שזההפרלמנטביתאתלראותיכוליםאתםלמעלהימיןמצד !וחתוליםכלבים
מצדלמטהזהיפה,והכיגוריון.לבןשלוםדר'תמסרואצלנו.הכנסתכמו

אותםמחנכיםאנושיים.לאממשהםהמלכה.שלהחייליםהםאלה .ימין
תבכויצחקו.ולאאותםלהצחיקתנסובפרצוף.תנועהשוםלעשותולאלעמוד

יכוליםהאנגליםרק !ועומדיםועומדיםעומדיםמטפחת.לכםיוציאוולא
הייתשעהאחריכבראתהאלי,המלכה,עלשומריםהייתםאם !ככהלעמוד

אצבעותהששעםאדלשלהבןאתלבקרניסעבואילכרמלהואומרמשתעמם
שוםבלינשארתחיתהוהמלכהמצחוק.מתגלגליםהייתםושניכםברגליים
שלום.דרישתלכםמוסרתהיאמקרה,בכל !שמירה

אמא.דואג.כבראבאגםמהר,תכתבו

הקטרחלהאתתנשקוהגלויות.כלאתלקרואלותנוהגיעאיזקאם

וליליציוןכאולרלבב'
 28עמלרח'

חיפחאליעזרקרית
ISRAEL 

 19.7.59ציריך

כלוםכאןשמענולאמאד.מבולבלתואניבציריךמכתבךאתקיבלתיכרמלה.
ישמההתפרעו.שהמרוקאיםממכתבךמבינהאניבחיפה.בוואדימהומותעל

מאד.ומודאגתמוטרדתאני?עכשיוולנוהאלהלמהומותמהמזה,?וחוץלהם
ימיםלעשרהרקנסענושלאשחבלכתבתאתכרמלה, ?מלהכתבלאאלילמה
אותימטרידיםימיםהעשרהעלשלךהדבריםאבלדבר.אותואומרתאניוגם

משהוישאבלחולמת,שאניאומראבאנחזור?שכברפתאוםמהמאד.

צודקאבאאולי !אליעלמהגנתשאתהרגשהליישלי.נוחשלאשלךבמילים
מאחורה)(תסתכלוהזוהתמונהמשונים.ופירושיםבעיותרקמחפשתואני

הואהנוףמיליונרים. 350גריםושםבהנמצאיםשאנחנובציריךהרעלהיא
גבוהחבלים,עלזהרכבת,לאזהלנהר.מנהררכבתעלהיוםנסענו !עצום

המלוןבתימכליפהיותרהואשלנוהחדרהרים.רכבתלזהקוראיםאולימאד.
וטלוויזיהטלפוןרדיוישובחדרבמוזאיקהצבעונייםנוחיותלנוישעכשיו.עד
הצטלמנובכללהחדר.מכלבמיטההצטלמתיהחדר.כלעלפרסישטיחעם

 .שצריךכמוצילםלאשהואלושנדמהאמרואבאהביתהבאנותמונות.המון
מתגעגעתמאדאנייותר.לכתובמקוםאין !פהשהאכזבהכמהלכםתארו

 10לפחותאיתישלקחתישלכםהתמונותאתרואהאנייוםכללכולכם.

כברליתשלחוורקוכולםומריםההוריםשלגםהתמונותכלאתישפעמים.

נשיקותהרבהיום.כלקוראתאנישלכםהמכתבאתשלה.הכתובתאת
אליוגםבסדרשכולםמהרליולכתובלכולכם,
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למשה,שלוםודד'יקדהמדים

עלמשהובחיפה.מהומותשישכתבוהילדיםמאד.מאדמודאגתאנימדים
בחודכבדהוא .לאלידואגתואניסאליבבוואדיהמרוקאיםשלהתפרעויות

הבנתילא ?ולנוהאלהלמהומותמהעניינו.שלאלמקומותנדחףוהוא
להסתירמנסהשהיאחושבתואניבסדרהואואםשםהיההואאםמכרמלה

מדים,טובה,ליתעשימכלום.עכשיוליהנותיכולהלאאניהאמת.אתממני
ואתשלההשטיחאתדקלהאכפתוהיאשםבנכהחמתידקלחיפה.ותיסעי
שלה.המיטה

שלחדדישלנוגםמיליונרים. 350גריםכאןמאחודה.בגלויהתסתכלי
 .טלפוןדדיוגםיש .פרסישטיחהחדרוכלמוזאיקהעםנוחיותמיליונרים.

תסתכלישלך.הבישוליםעלתדאגיואלמאד.גבוההדים.ברכבתנסענו

ייצאוהאלההקטנותשמהאצבעותידעמישנה.בתכשחיתהאמאשלבתמונה
 ?קציצות

טובות.הרבהעודלךאחזיראנימדים,הכל,עלתודה

ליליאחותךישלך
שדואיםמהאתדקלהתספדי !מודאגתשאניאחתמילהלאמאלהגידלא
בחיפה.הילדיםאתקצתלכקדנוסעתשאתלהותגידימאחודהבגלויה

וליליציוןכאולרלבב'
 28עמלדח'
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 22.7.59ונציה

 !ילדים

עודממכםיגיעמחדמאוחדהכיאוהערבשאולימקווהואנילוונציההגענו
ממניתעלימואלככה.אפשראיכולכם.שתקניםנעשיתםפתאוםמכתב.

לכםומה ?מהומותזהמהמבינהלאאני !הלילהכלישנתילא !כלום
מאשכמו ?אלישומעאתה ?שומעיםאתםלוואדיילהתקרבלא ?ולמהומות

אותכםלכקדבדדךמדים !חוזרתכשאנילכםיהיהואבויאוי !משםלהתרחק

 11ננם 111 ~
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לראותיכוליםאתםמאחורהבגלויהטובים.ילדיםתהיואותה.תעצבנוואל
יותרלמלוןבגונדילותונסענומהאוטובוסירדנוונציה.שלהקאנאליםאת

עושהשאנילמהדומהקצתונחמדה,קטנהסירההיאגונדילהשעה.מחצי
 !עצוםמשהוממורנו.זכוכיותמיניכלעםחנויותכאןישנייר.מקיפולילכם
ציורזהאבלהצהרים.לפניציורלנוישהיוםיישבר.זהלהביאאפשראיךאבל

שוםטקסי.לאוגםאופנייםלאאיןכאןכי !רגילטיולכמולאאחרמסוג
המלוןסירותעםשטיםואנחנו !לרחובמרחובגונדילותסירותרקאוטובוסים.

רקרוצהחיתההיאהמיםכלאתורואהכאןחיתההקטנהרחלהאםשלנו.
אבלמסריחבוונציהבחדר.נוחיותבליגדולחדרלנוישאותה).(תנשקופיפי
אוליהשפות.כלאתשומעיםוברחובתייריםמלאההעירכליפה.מאד

אמא.מחר.יגיעכברשלכםהמכתב

וליליציוןכאולרלבב'
 28עמלרח'

חיפחאליעזרקרית
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שלום,יקריםמאדילדים

לבכותלהלמהככה.להלעשותאפשראיהאמא.אתככהלשגעיפהלא
מהמכתביםמדבריםשלנומהטיולאנשיםפהמלה.שוםהגיעהלא ?בטיול

סאליבבוואדיהמרוקאיםשלקפהבביתבשיכורשירהשוטרעלשקיבלו
שהמרוקאיםאומרתכאןשאיתנואורןגב'עצורים.גםושישאנשיםושנפצעו

אנילזה.קשראיןלנוניבלו?שלהחנותעםמהבהדר.חנויותובזזוהתפרעו
שאלילראשלההכניסהאמא ?רוציםהםמהרוצים.המרוקאיםמהמביןלא
ואתםיוםכלכרתכיםאנחנו ?פושעהואמה ?מרוקאיהואמהשמה.היה

לנרנהרסבינתייםאבלאלינו.קשרלזהשאיןלהאמרתימילים.חוסכים
מפלררנסהיאהגלויהשלכם.בשתקנותהטיולאתלההורסיםאתםהטיול.

מאדעירהיאפלורנסהטיול.אתנגמורכברוכאןלאיטליהחזרנובאיטליה.
שלפסליםהרבה !עצומהעירבעולם.דוגמהלהםשאיןמוזאומיםעםיפה

אדומותאמאשלהעינייםאבלמאחורה).(תסתכלוברחובערומיםגברים

מכלימיםשלושהנחיםאנחנוכאןהזה.הנוףכלאתרואהלאוהיאמהבכי
הזמןחדשות.רגלייםצריךמעייף.מאדהטיולבפיזה.אנחנוכךואחרהמראות
אותם.לתארקשהשיהיהגדוליםדבריםראינוהיומיום.לחיילחזורמתקרב
כמהתאמיןלאאבליפותמכנסייםלךמחפשתאמאאלי'לכם.נספרבארץ
אםאבלבזול.יותרלמצואמקווהאמאל"י. 50מבקשיםמפולפל.כאןהמחיר

ותכתבואותנולהדאיגתפסיקולאיזק.אותםוניתןכלוםתקבללאתכתובלא
!אבא.מיד

 ~Jl!I\,ם 11



פרלמןנאורסיגל 16

וליליציוןכאולרלבב'
 28עמלרח'

חיפהאליעזרקרית
ISRAEL 

 25 • 7 • 59פיזה

 !שלוםלמריםוגםשלוםשלייקריםילדים

בשוםמעורבהיהלאשאלימאדשמחנומאד.והתרגשנוהמכתבאתקיבלנו

זהאתניצלהואהיום.באותובוואדיעשההואמהמבינהלאאניאבלדבר.
ולאשלהםמהפחדבביתנסגרושלהשהילדיםאמדהאודןגב' !בטיולשאנחנו

הפלנגותאתושלחומאדנבהלוומפ"חואלמוגיחושישאבאאמדההיא !יצאו
הפחדיקדהשעכשיופחדוכיבוואדיהענייניםאתלסדרהפועלשל

שםעשיתמהמבינהלאאני !אלילהיפצע,יכולתהעיר.עליעלווהמרוקאים
עודאתה ?אליךאלהקשוריםמהככה.לאאנחנו ?מרוקאיאתהמהרצית.ומה

מהחוריםזהפרענק.אמדהאזטיפשה.ילדההיא ?מינקמגילהענייןעושה
עיזיםעםגדלהשלהשהאמאשמעתיואנידמשק.זהמהמביניםשלאשלה

 !אלימכנסיים,לךקנינומכנסיים.לוקנינוהנהמקופח.לאאלי !הביתבתוך

לפניעודאפילומעצמךככההילדיםאלשהגעתרבהתודהמדים,
בבוקר !מדיםטובותהרבהזהעללךאחזיראני !הגיעשלישהמכתב
בידיעשוייםכאןהציודיםלדאות.ועודעודפהישבפלודנס.הסתובבנו
גםהיינו !בסלוןכמהשמההייתיאפשראםבעולם.מפורסמיםהכיהציידים
אבלגדולסלבתוךלהצטלםנכנסתימאד.יפיםסליםכאןוישהקשבשוק
והוציאמהדרץואבאהסלבתוךנשארהשליאחתביתונעלאותנוגירשו
הנעלעםאחדירדףואבאמשהולושגנבחשבכיאחריורדףוהמוכראותה
פיזהלעיריצאנוהצהרייםאחדבארבעצחקו.וכולםלילהחטיףכדיכאילו

המפרהמגדלעם

ד

ס

ם

שמטביליםכנסייהעודישבתמונה,תדאוהמגדל,ידועלישר.עומדשלא
ואדםהדלתאתסגדוהזוובכנסייהשלהם.מילההבריתוזההתינוקותאתבה

הממשלהממשדדאגינסקימדשלוהבתפעם 10ההדאתושמעושראחד
וחזרנווהצטלמנויפהחיתהמפיזהחזרההדרךגם !מהתרגשותבכתהאפילו

מאד.אותנוהצחיקהנהגובנדטובדיחותסיפרוהדרךוכללמלון 9בשעה
ולמושיקומדיםולךושללסבתאשלוםדד'תמסדובסדרשהבלעכשיו

ונשיקותבננהולחמתיולאיזקולמנידיםולשכניםולוויקטודיהולפדננדל
אליכם.והמתגעגעתהאוהבתאמאממנינשיקות.והרבהשלוםהקטנה.לרחלה
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