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 ה��ל�כ;�ונ
 • : יד· •• : י . .. .. . יד םיעד;י אל םברו םידע שי דימת א"ל

 בינרע .ה:�לו,ז 9 ;נ לל��;: ה·ז הכז .הל�כ;: םהקז
 ת;כר,א ת;ציר ן,ךןג יוז�כז�קז ת;פpז לקז
 .בך v ס תז:זור,אג קידt.כ לקז ריק�;:ו
 ן;לז:זג א�א ;א רכ;: p לקז סיר ,םיכ;tינ;ט;א

 .ז:ז·כ יל� רקנ ת;נ�ל רזחל יל םיאך;ק
·ז n ל

 י יד· •• : :- : י-:--:- שבימ לולסמב ם;ל n נ ר

 p;n ן תיג ל�
 תך��ג איה ,רכז;ש יל�
 ת;י�קז תקז ry ;ל

 .ז:ז.כקזל יל רוסזtקז
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 ה��ז::�י םולס
 .קקז�ג;: הזמזt אל תיע�קז�ז:; ?ש���; ה: r:; אל הגז
ייגטז ת�� ?IJ7 אל הכ;�ז;iגז .ןקז: לימ שן;ז  ·ימ ?i זזt .םי

 ה�יג,ע ה;זידג;: םי�?ז;ש ביש הלק אל הכ;יקי:נ�;:
 .ריו,א�;

 ש�� iJ ן;ת�;:י ,ןקז�ז:; דיסכ;:כ;tז:; הזזוג ת;פך'ז:; ר;אן;:
 .םל;ע
 תילילק�;: גלד� ;א ,תי�;סז:; הג iJ � i?9 לזז רקז: זירג

 הכ;�ז::גז .ת;ש,על הגז ןיא אליכ.ז�קז ה v ידך r:; לזז

 .תידיו:נ,ע ה�ירי;ז .ילקז ף 9 כ;ז:; תזז םיך�;ס .םן איה
 ·-:·- ·-: יד-:•: ·יד-: םיגתשמ ,ת;ט;מ לע םיצ n ;ל ,ת;יוח םילכ;א םישנא
 ר..כ;ל
 םין?ז;ל םהך קג;זt קר אל רזtקזג םיק�pזז:; יך;ח,אמ

 .רה·זהל

tללכ;:�;: ף 9 כ; ילג;: ת;יז:זל יח.דגזל יג,אקז יעדת זז. 
 קר ,ר�;ד םוש יל ןיא יכ;: ,ת;כ�ז::גז יל v יש.עמ לא
 .ם;לם
 .ה;ז?זשג;: ,תילקג;: .ם�חג;: ן.תזז יג,א ?;ת;א ם� םיtג;ך
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 קי;קcיי�
 קרחן בשז:זל תרסכל קקזז::ז ש�
 .ה�ס�� ,ה ry �קt� ויחרל

 וישקל ברחך.כ; ונל ור�tז
r:וישקל ,קזי j? גיאןל .ברר 

 .ה�וצ v ה .7 ז;;ת אלקז

 ריזז:: תיל�ררקזכ;tכז ?i ז:: ה v יקpזז:: ל�קז
 .ונ.תג;:שז:זר.ז לקז ה v וב� הקזסרי:נה

 ץסלז::ו .סך 9 � ץז::זלז::ו
מ v ר.ז  קי
 .וניל v .מ אלו

 םוצ v שוג לtז ה v וני:נ�;: דימכנו
 .רקל ץק ןיאו קי:rך�ל ץק ןיאו
 ,םוקל םי�רר איל ונז:זג�כ
 .ריצ v ל ,םרק�� איפקל

1 1  



 ייזןלונ

 ה�r:ז ג� תך;ק
 .יךן;א הזז;ר א"ל ג� iJ ן
 תוניד v ג� ;מכ;:
 .יכ;וג תזז ה 9 כ;�
 יג,א .יח.ןל;נ
 .יעדת� ה�ק�

j? �דל ה  י.תןqי תזז ןיג;:ז:;ל 
 ז ?i י:נ� יג,א . r:זר z ר;א�;: יכ�
 ?יק;א ,םיכ;t.כ;כ;: ת�לי:נל
 הז� יוזןל;נ

 הל;ע ל"כ iJ ן .י��ע םע רוגכ;ז
 םיל.כ;ח הר wv יל

 ילכ:; תזז הלךל� םילופכ;:
 .ה�;ע ל� רילד;וגז יג,אכ

 .ןיד w יוזןל;נ ל.כ;,א ?יק;א
 לזך� ןקי:נ� יוזןל;נ
 דומע ;כ;ת�;:ו

 .הזז�קן םילר�י� ,הןןקז
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 זיי 7\ ת;יז;;ל יו:זןל;ג
 ךז ןתג



 ה�;ש לפ:ז::
tיייג הז� .הןוח,א ת�ק יי:זכ;:לז 
 םיקימג ןי.�;: ן;:לך ר n � .ןיעזt תג��;:
 .שג�הל ינל א� z םכנכ;c א.ל .םי�וט

iJ tדס��;: א"ל ןנז;זג,א .ר.א'י:ז ה�ןאןק 
 םל ,V � דןרג iJ .ל� V כז iJ ךות�;: יל סכ א.ל ןיד v כ
 תך,ח�ג תןהז ומכ;: ,שיתכז הלךלקז ומכ;:

 הןומ יג,א .תך ry �� ל v תרקזכז יל�;:
tירס5גק iJ �ער יי:זקזגךה הןר. 
 יתייוזv t קז הןומ יג,א
 .ה ;r גו:; י��על

 עגכ;:נזז?? יג,אכ .תקיtר?? י z ת�יחל
 ,הךוק ד.וסן:i ת� תולגל ינל"כ�קז
j? ע�קז ר.א�ג יג,א !יךקזקן:ני:ז ,הן. 
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 מד� הז
 .לותי:ו .תרפופג;: םי�ך�;:�;: ת� w רי ר;ז.א

 .הז;: רמ�ג א"ל הז ןו::נגיח�;:�
 ,יות� ל W ד z �� הז םי� v � ה.ן;:ךז:;" תך�רא ו;ז.א
 ".חלוס� א"ל ה v �רת לע רמ�על רופס
 ןכ; .ת�ז;:וג?? ה z זכז�נ; רא ילזזידי� םלוע
 יד • :- :- ...-: י . :- .-: השיגרמ תא לבא שיגרמ ינא

w גוס ה·ז w תור��; ל w ה� v ד�זזר .י::ילא ונ 
 ת�� ?P.7 הכ;י'וv?ז ,םינ::ר,א םי o י:ו? .ה�ס ונך�ב;י:נה
w הר�י:נג :;� ;:r י� הג�זvייח??ו ,תייו 
W םל�ל ןר��ג אל םע� ף.א. 
 י�יס�רא דא?ו יג,א W תך�רא ו;ז.א
 תרד�� קר ,תיב;ב; הז;ג�ק ןי.א ל�,א
 ץ�"א ןיר t; ה�יקtס לכ;לו .םיךופכ;t ןי.ן;:
 .תי�רס�י.א הד�;: v ם� ן.ן;:מכ;cי י� ינ::

 הז ל�,א .י�יט�רא יג,א W םע� ר;זךמזז
 .תרש.על ית v ד z א"ל םע� ף.א w י�דז:;
 .ףךט?? ןרצך הז
 .ן.מ� הז
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 וז:ז�י לזךכ
 םיו w דיג ת;יז;זלר םךגיע סת�ל

w ת;ע t;ש�·ח ל� ת;רופכ 
 ריכ;tזז א"ל יג,א .ריזבזגז א"ל ר.כ;כ;: יג,אב
 ש��ו:: ל� ף�קז�;: קעt:נל ה 9 ג�ו טל;פ

- ש�·ח הזי$גך ה.פי$גך לזך�� ת;ע�;טך

 םס תי� .הגךו:: הז תוע��;:ו
 א.ג;ש יג,א .ר�ז:ז� יג,א ל.כ;,א
 ףוגו:: ך;ת�;: לזך� לקז םילילt:נ

 .ה�א לע ,שך� ריקז לע בשז;זל ה 9 ג� יג,אב

 גן אל י�.א
 הך;מ .םידלך ;מכ;: םיטזדבז םיל;ע
 .גן א"ל יג,א ,ה·ז� ץוח ד.י�למ אוה
 ילקז ש��ו:: ן;נקז ry ת� יג,א
 .םי�;:ך לומ הקז;ע
 ה� w ן;יל� קו'ד�;: גד אל יג,א

 א.ל י� !ם;ל w .ן��זגס הז אלך
 •• :- • • T • : ' :- הברה יתישע ?ת;איגש שיגדמ

 ד.;ע יל ש�ך
 •• :- : ז- • T : .ררחשמ אל ל;דגה שיאה;
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 ר�כ;tיt יל די�
 הןו;: iJiJ .ר�ות� רקא .רגג;tז;:; יל ןי�
 .הן�� יל�;: םי�ור� iJ ת� ונ תך�וי

 .ם.לכנקז� קו·זז:ז לו;: ה�;מ�.כ;
tל.ע ק�;ן רואי iJ םרוג ,תלן 

�; .ע.ה�כנל תואי�pזל  ה v ד

 הג�ך iJ די��; .תי�ךג הו;:סזס.כ;
 ם.קגזל .ק.מז:וי:נהל ןךן ןי�

 הגז ת� ה�קר לקז סךז;:;�;:
�tי z ה p ·9 יל ןי� .םן;:;r רג. 

 .ה ?j ושר;ז י.ען;:��;: רהוז יוס.כ;iJ t ןרופ�
 .הז:זיתקז�;:ו רקכ�;: ,תיסזונ� ה ?j יס���;:

QiJ �כ;קז .ה�י��.כ;קז ל.i:תקךזןנ,ז הז:זל�ז. 
 .ה�יקז� ז:וקול יג� .ןרקכ;זקז הז
 .רגג;tז;:; יל ןי� ?ה�יז:זכ;:גז ר;ז� ה�
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 ינ
 .ץרב�:; ךות�;: ם·ש�ל ןופ�גזל כזב אל ,ונ

 .םיגרק ,ונ- תיתג�tז הנ;��ק�;: ןוסך ת�·תכ;:
 :תודגא םיגרק אל ל;:,א
 .דא� די�קגז ןופ�גזז:i הז לע

.כ;  סימ,עז:iל אוה דיח�ז:i ןררכנ�ז:i ן
 ןלקז םילו:נלו:נז:i ה"פי.א .ןופ�גזז:i לע

 ?הכ;רב אל ו;ז.א עודגזו
 .תס. ry רפו תכ;לרה הז לקז ה�� w כ:
 .הגכנגז רז סיכ;:.כ; .ןכ;

w הגרשאר ה�.ח.חל דלקז תו-כזס ם. w ןלש ורדס ם. 
w ז םt:;ק � ;:r �r;;ירכ: רו:ז�כt;אלקז םיוכנ ,יכ 

ת ו;ז.א ם w .הז�; הז םיכ;:�;:ו:נכ;זמ  ילג הנ;�י�;:כ;: הלו
 ה p יסכ;זימ
 .ןכ; רכז.א תרבושו;נו

 יל,אקזה .םלוע;: י.גחר� ץע תרב,ב; ריק�:; לע
 ה� ילאקזת .עקר;: לע ברחו�; תי.כ;ז:i ירכ;Jtז ת.א
 .םיקלח� ·.תופי���;: .םיכ;:ושח. תוברלמ�;: .ונ p םה
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 ת���י:נ� איח
 ת ?f �נ;י:נ� איה

 .הז;: ר�כנקזהל ה�ררך
t;הכ;:ומ� הז\�ג לע רררעי:נ� ריי:נכ 

 בושך הךז:;י:נ�
 .תי�;::יג;t� תורקtגזר;נה�;: IJ �ני:נ�

 רהגו� םן${ ן.כ;ז:;� תוארו תרזומז:;ך

 קרחן עיגז:;ל ה�רר
 ןכ;: .םי��,�� םיתומע�;: הpזך�ו
 סר�ז:; דרא�;: .ביסזקגז י�,א ןכ;: רא
 ,ת ?f �נ;י:נ� איה

 איה� ת�ס.רכ
 תל� 9 � א"ל
 םק" 7\ וה�גן ש� ריקץ לכ;:�;: .רתנל

 חרקל ד�ס לכtז:;" ה�;:ר;נכ;: איהו
 n:;i � יר�ד ה�;:י:נכ;: איה ,"תומותר ץ.ע תרל�� לע

 ד.ח� ריקץ תרד� ר�;:כ;: ןה .תרש,ערר תרקז:;לל
 .ת ?f �נ;י:נ� איה ל�;:,א
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 ה;יפג: סופ:
 תרפכ; ת� א"צ�ל
- :- • t ז •: •- T- .ר.משל תונידעב ז"חאל הלש םידיה •:: •: t ' : 

 ה�אךו .םיגקז ןיד� ה� [i זt לי�;:קז�;:
 .ז:;יל v ר·מקזל ה ?wi ר .טגגז� קר א"ל

 םיר�ד� ונז;וג,א .ה�ופס סרכ
 הך v ק רמכ;: ת 9 �ך�סר

w םירח,א םיר�ד ש� םלכ;לי .םירזךז::ז ל. 
 .וה w י� תרסונ א"ל איה .ררז:וש� הז .בוט
 ר w קר ה�פ ונל ש� .םיו���
 הpזגזלו .םיליגר םייז::ז רמכ;: ה�רג w והpזגז םע
t;רוא ,וניג� לע רראך .ויח� לע ןוסכ;:כ 

 תז::זכנ� רוא ,ונ�;וג לע
 .ה�ופס סרבסו
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� t? םיחר�י הדון 
v �כ;��� ה�י�� .םיר.פ,א םיג v ש�ס יל� .הן 
iJ ר;נת הנקת�vםיעות םלועס יג� .רכז� דע םן, 
 .תיגומלא ה�כזנ;ו ומנ;: ייכנ ?t זtר .ה v דוה םיש�כזנ;ו

 .םכז עקר לע םי� z ם"כז .ןר;זז יל ש� .הד v כ;��
W.iJ זכזל iJ ה·ז v;םי��וש תואגוו ילי 

 י�;:י�;: 9 � םיןנ;ווע בוש
 .יד z לע בש .םלועס ת� םילי'"ר;ז א"לך
 .ןיד ןרוע ה�ז;iת ,בש .ר�ל�
v ור� הכזיר� .בוז v הכנא .ה v ר�ל� .קוס. 
ח הגה  עגרלו ,רקך ,ףך"
 םויכ;r תאךקלך .ם'י J! יתנ;ולכז

7PiJ םיחר� קרז ר�ל. 
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 לבכ;�ל הךיחק:�
 לנ 9 ל הןיחגi=ג
 תינ,זרק ה�ןןל שורנ; ןומ;ז

 .ה�ל,ע ןוצל הןירך לע
 הכ;לכזז::קז הז לע
 ה�ורע איה

 ה�t:בעל הרt:ב z אלו
 .ה�;יג:כ;�ז:: תtז

 ונ�;:�יזקז הז לע
 ה�יד ?i קר דעt:בל

 .הקזקנ,ז ונלג;;קז הז לע םגך
 ה ?j יח.עז:; ל��נ,ז ונדו:
=iה��;ס י� לקזך ביר לקז ב��ג. 

 לנ 9 ל הןיחגi=ג

 ,תעדומ אל תוקpזז:זו;נה ש�
 •• , יד • : •• • :- לצ הטילש יכיבסת

 תק,נרחקז העיק�ז:: .ל�� לן�נ,ז לקז ה�יז�
 םי�רחז:: תtז
 ה��ןג
 .ה�ן,א ז�tז ם� תעגסכ;:

 םי�יvזכ;:כנ .םי�קז
 ה�;ס�סך .םילוז

 .לנ 9 ל הןיחגi=ג
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 הtזרג
 .םיר ?i ז:ז�ל לךi"א םיגרב ל;זךג,א תרוצ�;: רכ;:כ;: iJ לע

 :רכ;:� תרח� דt,ג ש� הןוצג
 .ה·ז iJ םלרעס ,שוחג
 לו-�ל א�רי יג,א

 רז:ו�� בכ;רכ םגר הלךלג
 .י��� ת� שק�� א"ל
 .ה z ככו יל ה�ק� .ברר ?j סי W קז iJ ד.:ג ר�א ת�ק

 םיגןv לקז ךוסכ;:כ:c�;: ר Q ז:ו ה z סקז לכ;:
 .ה${ן אל שיאקז ן z �ע v אוה

 א.בל ל·כ z יז:ו� לכ;:
 ןי.א ,רראס ת� תסקלך
 ר.הב,א יג,א .ביחך iJ ל םעכז
 !םישג,א ,בשי.א יג,א .םרהו;ז iJ ףג;;ז לע בשי.או
 ם� v:;i רא ,םיגקז רא יז:ו� ןרל w כ;:

iJ וח.רי הגך 
מ ה ?j י i � W;: ודך�ג  רובtג iJ ן

 דרא�;: ועל�;:גך
iJ ך .הןרת iJ יג םיקובח�tםיי 
 .ה�ךגך סי W קז iJ א·ב z .םיקובח קר
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 ינן Q �ך: אל
 .ןלי�;:קז�;: הז:זכ;וה דוע הגה
 .ו;זא ם� ,םולכ;: יל ב�ז:ז אל דז:ז� ףא
 דז:ז� ל� .הלוד� הך�;:,חל ר�.ח� תויז;;ל לק אל
 ד.ז:ז�

j?j? יל� תובושו;זל ר�ז:זי:נהל עדוי אוה .תוצונ .וד 
 ישונ� לוק ול ש� .עוגךך ז:זוט� .יופ� ן�'אן;

 .םי�;:וט םיש�,אל ה w ל.ח iJ ומכ;: .ן�מ ונ טלק��
�� tt םן 

z תגזר ת� דירוהל .כה�ל לוכ iJ םלכ:;ו .םולכ;:ו .ה.כ;ךק 

 .ן�וח� .יוחד דז:ז� םן tt ��;:ו .בז:זךpז.ג רהוז רואן;
 רוקקו ij אוה רוא� ןי�;:.מ

ij �יזי ij ;םלקז� ןא ןימז אל ,םענ. 

 ה.כ;וט ה ?j ימ�יד .ןיכוז iJ ת� רי�;:,ע iJ ל ר.זרע� הז�
 דיג�גז יכ;::ר:ז .א� w הגז ר.מוא יכ;::ר:ז .וביגי� ש�
Q ה.כ;ךקך תונז:זל 

 הל v � ם� ללוכ םז:ז! iJ יכ;::
 ם� j?ij בז:זךpז.ג
 .ה.כ;ז:זך iJ םגך

- :- T T ' :--: :- : • :--: , •., .הבהאנ וניכז א'ל ונחנא .ונדספה אל ונחנא .יכת : 
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 קי�כ;�;ו אל
 ןכ;:יכ;לו ,ל"כז:i ש.ין ,קקזח ש.י
 .תונ;:ל ןגו·זז:i לכ;: םיעיר�גו םיג;:
 .ןל עיר�ז:iל ה�ור יג,א םג
 תול.אקז יגי� לכ;: ילקז ה�מז:i לען
 קי Q �מ אלן ,ר"זסל ןסג� ןוצןן
 תוש v ל המ די.או עגרל
 ע"מקזל קי�כ;tמ אלן
 ל"כז:i ונד;r�קז .עי�קזז:iלי

 .עיר�מ הזר

 םיק��
 י�י� ףוג�:;

 ש�ך;: סג�גקז רגזכ;tמז:i לע
 םלועס זכ;:ך��;:קז ן;:ומ�ן
 .םול f: וניעז v א"ל

 .םיע��ג ייס ם (l קtז:i ן�
 ש�' r:; ל� ף v ייבר�ס
 .יומד תויז;;ל ש��י:נ� א"ל ןtזלמז:iן
 .םיק�� דע ןמ·זז:i ת� ןשומ יג,א

i:וה'מ םקז קילדמ בעןס יל�ז 
 אוה .ה ?j ן� .ת;:שי דוב�ל

 .םד;rל שקגל ה 9 ג�
 .קי�כ;tמ ול ונר;ז'קז קר
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��,, 
 םי�ג,ע ל� ה�ךקז�יכ;tא

 .ןיך;תכ;tנ,ז iJ ר.ח.� (;QE תכיג� ת${ רי�;:כ;tו:נ
 זיחלנ.ז ש z ה·ז iJ ןז:זלל
 זיד v זי·זאן םוזק וד ;ב ש z ,ריחקזו
 ת;בזכ;:א iJ ירכוא .ת; n ·כ ל�
 הג;הא iJ ם;קקז�;:ו

 :ןיטזלנ.ז ל� לילtד: ,םיךל;ד ל� עכ�
" QE;J �.ת;סכל ל�;כוכ הלגך א"ל ר.ח." 
 ןינ,ז�נ,ז ל� י�;צקנ,ז ך;ס הז

 .ל�כי:נהל ןיד� הנ,ז לו.ג ך�;ז א"ל יג�ב
 ב;ך ?i ך"אקז ה·ז� ה�ז:י� ה·ז� יי�א

 .ב;ט ה·ז� יי�א ,םינ.ז,לן םי�ג.על
 םלוא (i ת${ אלנ.זך ,ף �;;t אי:נך ל ?i)j ן
 ".הו:נך iJ � ה�;הא לו.ג רובד ענ,זקז" ;ל יי�אן
 .הו:נ;ז v איהpז הב.ז הז י ?iJ � i ל�;� .ןכ;

 ירני�ר
 ה�ק iJ זיערגג .ה�;נ ת;יז;iל ל;כ z קסר�
z קזגקזאו; ד.�ז:י� קל.ח ש z טו;נ.ז ה 
 ,ונגזtד: V לו.ג ונג;:טזס .טו;נ,ז ן;ת�;:

- ת;ךך;מו ת;זל,ע ונל ונ;כג ך;ע�
 םל p ד.כז${ שוקקזק
z הב.ז ,ת;הק ת;גןןנ.ז ,בק,ע 

 לכ iJ � ו;זא- תא�pזpז
 ת;גקזל תי�ך

 .ה� ?j ל${ ה�קנ,ז
 .ה 9 גקז א"ל קר .יג� םגן
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 םרק;ו ל�ק: איח
 םשג ,רג v קז דגז·זג :םרק� ל�;� איה

 ,םלכiג ,הג;יפכi תיפקכנקזה� ,ךץקז
 ה�יש� הןינז;וו:נ� ,רקזאל ןךךג

 ת��רש איה .הןיהז ה��;רתב;:י

 םיל v לקז םרז�
 םקזר� ,הל� iJ תל�ש� ,רךרעי:ו.� iJ ויכr 9 ג
 ה�זט�כ; .הןpזגן ש� ףיג iJ י�קלקז
 .הןיע� ה f' א לקז

 םרק� ל<;� איה

 טלז;ו� יייג� איהו
 .ם�ררי:ו.� iJ ד� v ק;
 םלוע� ה�כ;t ןי�ך ,םקז�ל תז:וכנ�קז ז:וירל ה�רד איה

 ד..חכ;ל ה<;יר� איה הלל�גקז
iJ הןב;:ז;:ו iJ �:;ם.חגי:ו.י רקגו;זקז ה�רר תירב 

 .םרק� ל<;� איה ל�;�
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 יק� לכו::
 .ר�ןנ,זז:i ל W ה���,א- ז:זור
 .ה�רנ ה'א .םינ,זלקז םיךופכ;t .ז:זונל
 "הךרק .ה+;ךק רז" :יל הן� tt איה

 רהגז אןרנ הךרק ל"נז:i הזר
 רגקזגז ש�ן יגרעב;:� ל+;�ךק ש�ן
 ירוזא תומעל תור��� דרע ש�ן
 .ה�רנ w ה�� ה'א לל�ג
 ה�גךע איהו יןוהך יג,אכ
 .ר�ןנ,ז וניגי.גי .יק� ל"נז:iן
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 ך�יל
 ;כךדל א�;י אוה
 .םידלך קיח� iJ ל

 ?ןל;ה ה;ז וקזו;:ז,נ ,ונ
 :םייז:ו לקז ת;י�t,כ
 רי�;ז י� ,בך;;א י�

 .בר ?i י:נ� סופכ;c� ך;ע
 .ן�יל אוהקז םיך�;א
 ?יך:נ;א חקי ז�ל
 ת;ש�ך ףקשל
 .יככך לג;t� ;מ�
 קיח�;זו הו;:;ב אוה

 יר:נליל v קודt.כ יל�
 ז� ?i אוהקז ת;ר�לו

 .י�;ס�יא ץך� ;ל ש�
:;� w ל�ג אוה הי:זי. 

 םר•ז::;.ו ו:נררי
 ן;פ�
 .רי�;:יס קר הן ילי�;:קז�;:
 .ש�קז יר:ניאן ,גלקז ירזלו;�

 ילקז םירי�- חןז�
 בן,ע;ז יה�דל םיס�;תקז

 קרך .ץיק לי�;:קז�;: ק�ך� יד
 ךןז;יך ק�� ךןז;י

 ריז,נ- ם;יז:;�
 .ם;רן�;:
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j? �ת 
 תיt;בן ו;ז.א .ה v ד םוש ץך; n אל ת�ק
 ה.ו;:ן,ע.ג םיך�t;ב ;מק: .הר V9 ז:i ןי.ע�;: ת;יז;iל
 ה.ו;:ו:;.א ;מק: ,ת;לוב� אלל
 ר.ג;ס ןגז·זז:i .תךךע

v ז;ר אל ר.ו;:נ;: תז:ז.אסר ת�ק ונילtה 
 י�ז:i ך;תמ ה.ו;:ושו;זז:i תזז ך ;v ;מ ןגז·זז:i .יגשז:i תזז
זז - ה.ו;:ו:;.א ת�ק ,רקז�זז םא- קקזחז:i דt,ג ל
 ר�כז�הל ןיד� אלן
 ?רכ;;�ו:ז א"ל הגז .עךז:; שיא<;
 ,;גזז לקז ת;נכ;�� .ה��לכז 9 ;נ-
 .ה J ;רס.אס דימכנ איהקז ,תונpזדןה
 : . י . יד ."--- : • אלו רציל ריעז והשמ דחיב ך"ציל

 ד� ?i ז:i קיל�ז:i ;מק: .ה�כ;t�ז:i ל� ר�כז�הל
 ר.ע;ס ז:זוכך ז:זן.ז;פקז

 ת�ק .הן�קז:i ה J ;ע r:; ך;ב�ל
 ה.ו;:ן,עז:; ;מק: ת�ק .יר ?i עזt םך;גז:i אוה

 • r:; יל.א יה;א ןימזגז והpז�קז
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 ט tc ל ט tc ל

 ט�ל ט�ל
 םיכ;t�טpז ונד;זג,א

 ונל ש� .ה+:ר תוש�רי:נה�;:
 ,םיסל;qיג ןיא ,םיסל;ש ןיא .הן;זישך

 תוריד�;: קר
 .תותו:: י� v דיג ת�ל�� ;מכ;:
 ה�ל v ל תיתוהגז ה+:כ:c איה תודיד�;:ו
 הי:rיר�;:ל ;א

 זא�ו ה�י�� ה,-.א לקז תי�;אן:ננ;
 תי���ז:: תובישמל .תיס;•ך ?f נ;
 ם�ל ס�לו ,הל�מ ןדי� ש�

 ע Q ג?ג;: םיל;ע
 .ס�קזו:; תךודpז ל� .ה�ויןו:; ל�
 V � P ל Q ל� .ה�ג;qי ד: תובס ל�
 ה v יג� קז:ור��;:- תונpזדזה די� ;בו

 םיל�;נ םיל�בו:;ך .טוש� לכו:;
 ,הןיח;ו:: ךךן�;
 .ם�ל ט�ל
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 וביגי�
 םשך הב;ךtא ,םייז::ז ז::זור וני.גי.�;:ו
 .גלש ם� ה�ז:; ילוא םך;ק iJ ביג;:tזב;ו

 ויח� ש� ן;צן ל� 7
. . 

 ר.ה;י iJ ל� 7 ,טך 9 א.ל םה ם'יז::ז iJ ך
 ת�ז;ע הב;דtאס .ה?ו;, וה w כז
 ונכ;;תך ת 9 �כ;י:נמ
 םןtז .הלךל iJ ף;ס ר�;נ;: הזר
 .רכ;;ז ;ניאך לד�ל ה�;ך
 ל;מן:נ� דך�קז ן;שאךז:; ן;צןז:;
 ל.כ iJ י.ג�לך .וג�יא

v םחר 7 וניל. 

 ל.פו:ז ה;כ;נז::
iJ לע ל.פה ה�;ג iJ �ל 
 דו:נ�רל םימ v �ל ן�; .ה�יהס ה�ר:הר
 .םין;ז iJ גז ;מt:בע ת� קך;ז
 ,רךומ ,ל;ח iJ לע קןךג
 תר v טt:במ הזומ iJ ול�,א
 תשוחר;זמ עגpזה 7 ידנ;: ילוא

iJ �קך iJ ןיא .י��;פ 
 .ה�;נ יחק .םלקז� טק�;ך�
 ע�ך ,ס;נ�ק;א ,םיל�
 .יכ;:ז::זך
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 תקןוצ איר:
 .הכ;יגקו .תכ;כ;רנקן איה ,ש� WiJ תז:זו:נ שןס ןי�

T : ' ידיר הבהא התיח .רבשמ היה אלו ביר םוש היה אל T  יד-:- ז:יד ••:- 
 iJ �� n לע ה v �ז:; יס�ק ייס

 תקןרצ איהו הןקקן יג� ד.�ג iJ ג� לעו
� v םלרעסpז  סופpזמ ,חס.� לpז םימ�מ ף
 איהו גגרפו;נמ םלרעס ד.ימכו ץ��ק?

 הpזגול םדזז ז�
- p·n:;t ל רז�ג ייל v א.ל .טז:;ל הל�מלי

 יק� ר.הוי ל"כז:; ם"או;נ�
 םדזזס ז� ij .ת�;ו;:עו;נמ ת�ק איהו
v ע הזז��מ אל .ץרזזס תזז בז :;t תימ, 

 םרת� ij .ןךןז:; תזז ללוס רט�מי
 ז:זבו ,לוד� קובח לזז הכr.ך� iJ ר.זרת

 .תיטזרנ�ס ה z זגז�כ;ז:; לpז יומד�:; ם� הל
 בקע� םינ;�כ:;קן םייז:זז:; .תקןרצ איה

 תקןרצ איה .ןוע� תריז;;ל ב�ז:ז ז�ז:;ו
 תיגא z דךרר�ז:; הרוצ�:; .תךזזקזג א.ל איהקזכ;:
 שןס ןי�ו .ת�ז�� iJ תושןז:זו;נה iJ ,קיהע ףרע לpז
 זתקןרצ איה .תקןרצ איה .ש� WiJ תז:זו:נ
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 תרזיב� תרל;קז
 ,םרגרמל ד.יה v ר;דל ת;זרנ� ת;לג�

 ןיי� ם (V ל ירסגכ;: תיאךג הכ;ןב;ל
 ת;ען ה${גז .ה�רצ,ע תרש�רי:נהל ,יןיה,ע

 .ררג Q ר� .P לקז ה�;רך:וא הלמב;

 ררמ� ן;ר 9 ח איה ף Q ;נ ןרידל ה�;:ו;�ס
 ,ת;יך�; n ת;ג${ן לוט� םל;ע לקז
 ה�;רגן;ז אוה ףד לכ;ך

 .ה�רפך ה�;יג,עכ;;: הןרש p קז
 ת;זרנ� ת;לג�

 םיר�כ;tי ,ת;נ;ש ת;בו;�מ
 ,ריקז ,הז;רנ; :םיס�;קז יגב; ;מכ;: םה
 םיע�ק .יהרדידך םרא�

 לרפק .ה�רקן;ז לכ;מ
 .ה 9 �ןז:i יגרלקז ,םיע�
 ת;אךג קיהעי םל;ע לקז ת;ללקר

 .ת;זרנ� ת;לג� ןרמזל ן;י 9 גכ;:
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 ורפ; איח ורפ��::
 ,ררפt,נ איה ררפ�ז:;
 .ר�ךפ ר�ךו;ז:;

 ר,�,עגו ל� רגןרל הגז ןי.או
 .םיר w �י ה z ררט 9 ה

 ד�ז:; ל� ל"חו;ז:; י� iJ � 9 ו
 .ר� 9 � רבי.א

iJ ��ש�י; איה ש. 
 ה�ומו;ז� .גךרח א"ל יל�
z כא .ת�;ז�.נז רד t; הזו; ף 

 ל.א .י�סז;: ,תרד;ז�ז:; לי;
 תךק�;: א"ל רז .ג.אןו:ז

 .םיגרכךד

 םרל� אוה םרל�ו
 ם"או;נפ ריהב; ק�"או
 .רתר n �ל וש v לך v הזי.או
 �! Q7 ןרכ� י��� םלרעו:;ו
 ר.י�כנ� ר�רי רו;ךו;ו;נ� ר�ךו;ז:;ו

iJ �הל� איה הל, 
 ר.�גי:נ� א"ל יג�

 ףרקזל טוש� תרלרכ? י��כ תר•ס
 םןזזו:; ן�; לב;� .קו;ו:ז.כ;tה 7 ו
 ןיד� .דא� יגיt,נך
 .בטיז:; ןודל
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 ה�ל�

1Dum spiro spero 
Descartes 

 !:ז i ר�;:ל .גילד .הןיהז ה�י�ק
iJ �םיג�� םיקךרז םידל. iJ �ה�ל 

 םיגי.ע� .תיריהזג םיזז םה .תעלוצ
 ןרט�ז:; ריק .ח�ך
 .ט�ל .תרכ� .ה�ירס ת� ר�רע

 .ה��רס ל.ע םיקינקג
 יג�נ "קיכ; 9 �" קעוצ דז:ז�

מ� תולילג י�ל�� c;כ v תן��� הד. 
 ימ�.ע ת� יהל�קז ם.ע�
 .ה�ל� ,וקזכ;:.ע ם�ך .םן· p יהק.ע� אל הר;ול
 . Dum spiro spero .פי� .םלש� יג�
 ד:--: .... ·יד:··.: : יד:- ·יד-: .ושכע םגו דימת .םילבלבמ ,.אמ ,הנלכ ,םישנא

 יז:ז ינ� דרע ל� 1
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::r �;;ונז:ז;�כ ה 
 .ללס�; ת;זןד� .ם;טזtס ת��� ןד�

 ל-ז� .רה�� ה�;ך אך;נ ןה�י�
 םיל� .יג��;פ 9 ת���; א"ל םולכ;:�
 .םי� v �ל �יו:ז�� םדזtס .ונחג�כ
 תוהז יש�ז:r� ל� םך·ז!;
 ד.ובזt י�י ;א י�ו;ז 9 זז י�י ל�

 .ף� v לס ?i סו י�כ;:� הלוע הןך:;�ס ויח�
 .בטיח םיחכ;��� ת;ש�כ;:ז:;ך םי�יי�

 םיג.קחש יגקז קר ףלוגז:; שר�� ל�
 סונ; ?j ;א ומכ;: שך��ז:;ך
 י���ז:i סןט�כ;tז:i .םילגו ת;ך;נ
 ןילך:;ו:נז:; ן;ת�;:ו .רק�ג;: ףך�יל;פז:; תזז סנ;ו;נ

 טיגך�;קז:; א"לל ה�י�כ;tז:i ל�
 .םוצ v;:r יזי�ס יומדס םדקי:ו.�
 ד.גגי:ו.�� ןה�י� ש� די�ו:נך

 הןא�
 . p·n ;מכ;: הןךונ איה .ת�; דל ש�
 ?ר QIJ ך;ע ה�ן .ל;ן ה'פי� .טומ ה'פי�
 ."א"ל" הל�ס� דמלל ה� ה�;ךז:; די�
 .רן:נויז:; ל�ל ןילך�;:ג;: ב; n ך הז

 ,ריקזג;: הךוש ,הןך;נ הןל�
 ?דוע ה� .הכא� .אpז� ו;ז� ו�כ;:�

 .קות� הז .קי� 9 � הז .הןל� ל� הךוצ
 .טומ ריר� א"ל .ל;ן ריר� א"ל .הןל�
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 תיגךן;מ הך�י:ו
 תונרש םיכ;:רד .ה z �זיכ,זרברר די�
 .ל�;:ק� ן� ל� יהי�יt א.ל .לי�;:�ו

 לז:ז םראי:נ� ,םראי:נ�י .תיגךןרמ הן�;:רי
 .תרב�ז;זכזו:: ל� הרזבו� ביו:נג חכנ�ג .רופקז

Q דא� חגןיקז� יג� .םיל�ו::ל יוכ. 
Q �ע א.ל אוה םייז:זל םיקס ר� z לק ד 
 .>ללכ;:ו:: ת�רט .תך (1. �� ה�ונן;ו.(
 תרר�ק ייז::י א.ל ר�;:כ;: w תרשיג�י

 ל W ץ� W םע .ה�ריעיt ת��יt םע
 ,ר"קב� ה�יר םע ,רו;ן� תנ;י�ס
 .ץ�·א ת�ק דיג�ו::ל ד.רקזל ק w ז::זו:: םע

 .ץק די� עגרל ףת� ןתרג לול 9 גןי
 ןךן ירוצק יל�;: ו��� יא
 .ץנ;רק יג�נ- ה�יד ?j קגזל
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 הריוג� תיד�ל�
 תוצרל ה�ט� v ,ביל v גז אל הז
 כז v ל הר w ,תוכז:זל הר w ה�ס .תורגס v ת�
 ז:ז"כקזל .ה�tזד iJ ת�
 .ה�דt אל ';v ויכנקiJ t ת�
 תוחוטקז םיל v ג .הריוג� תירז;ל�

 .תובכ;t יל�;: םיהוב� םי�;:ק v � תופלז:זי:ננ,ז
 איה .יל ?V א.ל הןוב v .םי�;:�;:ות 9 נ,ז םיש��
 .ביל v גז א.ל הז .ה��על תך�וא

 תומלקז תוע w הל תופלוח הןוב v � ןאכ;:
 י- : • : ך :- f T •: : תולעתהל תל"כיב דחא םרינ

 ה;:וט ה�(כ�;: ,תיש�ר ה w יט��;:
 םי�י�ומ י w כ;:ער .ה�כ:ptז v � קחרי:נהל
 .הו;:ןןנ,ז iJ ל� תונr:זלקז iJ ת�
 .ביל v גז א.ל הז
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 לי�ו� לכו::
 ב·ה�ל ןרצרס .יל w א'ל- ת��כז

 יקtרנ�ס ןר.ז·ז iJ די$: לע
 ת� הז לע די�� י� .יקז�ג טק W ך
 ש�ךס ת� ונדגא ?ת��ס לכ;

 .הלךל דרע םג ד.גא.� ברר ?j ן;:ו
 הז:זיר·ז iJ םע בוט ונל ה z כז
 וגן.ז�ז:; א'ל זזז .תך'ס� םע רמכ;:
 בוט ונל ה z סו .ףרל�;: הז- לןרגג
 לכ ij םעו הז:זיר·ז iJ םע

w אל z תךז,זא תריר:ל לרכ. 

 .ה z ד�ר�ג תריז;זל ה�רר י�
iJ ת� ומקזן תרליל iJ םי$:ורת. 
 .םיד�;:א?? םיר�גי:נ� w לו;כ;:
 ... : •• ··:- ....- יזי-; .הטושפ רתוי הנדה הנסה לבא
 .לי�ןכ; לכ ij .ונלגרי:נה
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 י::ירלך

 .י�;ס� חר�; רקב�;: .ש; p ך� דר; םו:ז הל;ל�;:
 יחימע הדוהי

 .חןנ; יגרס,א שרקלמז:; לל�ג א.ל
 .הכ;:רת� עגרא ם� ה�ו .ףר-זקז דסל�
 .תרדpזז:; ןי� שרקלמז:; ףופ�ך יגומ�
 תר•ג.כ;�ע ז�ךאך .הלךל ם'יס iJ בר
 .ה�נ;ז:; ת� וגרס

 :סקרל א.ל יג,א םיג;tסך הלא
 ה�יt.נגזי ו;זא !םלוע�; ה z ס' הגזי לכ;
Q זז .יוזרא ה�ילד;זגזי ,יע�;:ס רך 
 .ר�ק לע ר.מקזל ידכ;:
 .םי�קז�ז:; תגרע עג;קזג;ן

 .םי�קז� r:; תגרע ,ה z �ררי� ללכ;:ג ה.כ; דיא
 אוה ,שרקלגזי םע רדיtכ;זהל לק
 ןרגס ל� ד�כ; סיר .תסא םענ; קן דרוי
 ד.ס� ליג:קזג;: םל� ?ןנ; .ה�ג.כ;�ע
 .םליג:קזג;: יס�

 .הסיר� בוש ר,קבג;ן םס הלךל� שרקלגזי
 .ה�וצק תך.פכ;זה� תרפס ו:;ידליו
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 קיייז:: י.גכ;ול
 .ר· p א� קור�ס יג�ל
 .יג,אכ םיחן� תך�;מ

 ת;ל;ק יגקז�;: ונז;זג,אכ
 יגכיל�ס י�·א�:; לע םיךקז

 יעז�גז ןןב;:�� שךקו;נ�קז
 .םיגווו;:סך ת;נ;נ� o ס בובךעב;

 םילקזוריל ,רקבס ת;ל�ו;נל
 ףושכי יכ;:ו:; שובלג;: םי�.על םגך
 לקז�ל םי�.ע�:; .יוצ� םוש דיא

 םיען;י םהך ,םודקב; וכז א"ל
 םיגזקזך ש.א .ז:זור .ה�ן,א ש�קז
 עז,גל תג�;ומ אל ,תג�;ומ אל תואי���;:
 ן��ס ךגן;לנ;: ,יקז;נ��:;
 .קור�ס יג�ל םיל�ב; ה,הכ;�
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 סיאז תכל
 .תןרחל לןבו; דיפ�גוז:i ,סיאז ת.כ;

 1-- י .... : . . : ... · .. .תא םג שא'ר םירהל םיכירצ םלכ
 טלד;זק סנ;,א ?םלמקזכו רת;י ה�

 טןש� ל'כז:i אל ,סיאז ת.כ; .ם� ?j א'ל

 ב w ו:וי:נהל ת;צל�� ת;זימז:i ·ינל�,א
�ך ,ףןג.כ;  ,ה,� איה ח�ין;ר�
 ד.י:r,א שןר� י�ל ת; n �ל
 תו:ו p ל ר��,א קי:rך� ם�
 ףיטי:r ט.נ;:��;:י ,ת;מ;ק� יגכז לכ;:ל

t;ר�ק�ך ח:ז;ר�;:�� ,ץעי תגי�כ. 
 חרזימ תןאי�� .י�ך�ך
 .םירקז�;ליק ת;אכ,ז ח�כ;: ל� קי:rר�ג;:
i:ירזכ;:� קיתג ,ת;פ� םיד�ז 
ר ל� קיהעי י�'יך  .ח�ןס תיבמ
i:ת;פ� םיד�ז. i:יג�ז v חו;ר ח. 
 ?יל ח�;ישק� י;ז� ,סיאז ת.כ;
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 ךי;�::ך ה;וח
 הלק ורד ןיא :ןי�;:ז:;ל ה.כ;רח
 .רןו:נכ;�ה ל"כז:i ךיא ריג;:כ;�ז:iל
 בושל יל תאן ?j ריו,א תרקיקז��;:
 יגל� c תריז;iלך
 ןרז,א ,םייוגקז י�לכ;:
 יתכ;:לז:; .י��עיל
 יג,א םג .שי�;:כ;:ז:i ילוש�

 .ה�רשאר ה.כ;ו:;� ל� ריכ;ttז
 ,לזך.ג רעיש לעי� ריו,א�; ק.כ;tז

 ' : , '-: ' : י T T ; ' : • •• "", ילב ריוא ילב המשנ ילב םיגשה
 ןי�;:ז:;ל ה.כ;רח ,יתןדרבר;נה ,םולכ;:

 .ריקז:i לומ א�ןז:i לעי ל.חגי:נהלו
 ריע� ל�� רמכ;: ץלכזהל
 ת�א ,יל יעזךו:נ הגז .גלpז�

j? י���רר גוש�קז ?הן,?ך? 
i:ן�יל :תרפ� ויז:; תרשרפד:זו:נז 

 .ןי�;:ז:;ל ה.כ;רח .ריזכזכ
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 תיליל� אל ה;:יטזס
 תיקודקד ה $t י�קז דוע .ך� א"ל הן
� v. tהו:נק .rםיטלקג תושגר .ה�יקכ 
 .תוקל� םיע�� ירס�ו

 תיגומל� ה'� איה- יח�ג טקקז
 ה;:יטזס יכ;;tופן�;: ר"קזאל ןוכר;נ� ה $t �ן;וקז
 .תומודק תועד ש.י דוע ילו

 .תוע��;: םיעי�� אל ה�וכ� ה;:ושר;נל
 םיקז��ב ,ריקזו;:� תויזזל הלוכך ה;:ס�

- תוהז שוב� .םידייס� םיר�;:ד� אל
 .ה�ח� םיך�וי םיך�ונ םיחן�
 ם"ז:ז םיחן� ן�· TiJ םעו תולוכקז��;: ם"ז:ז םיחן�
 הדיח? ה'� ,רז:::�ל ונל ש.י 1 $ול .םילג;:ונ

t$W תיליל� א.ל ה;:יטזס ?יר:נוא ה;:ס 
 ה $t י�קז .יט��ור רקזק לקז
 ..הף� לקז תירזו
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 ץיחכ כל�
 םיי.זל לןגן.ז םיס;נ םי�זג

 בך ?j ך;נמ בלנ; .םיכ;�,עס ת�
 םיד� iJ ת� קקלל
 ונלקז ל�ג ןיח�;:י.זו

iבלנ;ל ונרי.זזז .ךופז:;ך 
 .ת;תקזל א� z .ל ry .אז:;י.ז א�
iJ �וניגיג הך;ק הן,ז ןיגי.ז בלנ; ם? 
 םקז� .אכקזל ימ ת� בלנ;ל ןי�

 ו;זזז .בוטר ם;לס .ת;ד�ג ץר
 .םיג;רק ונז;זג,אנ תק�ס�

 תוש�רו;נה לקז ה ?j יזומ
 ל� p לקז ה ?j יזומ

 ת;ל;ק יגקזג
 .הןודך הרידסב
 רןגקז .ת; n וק� םיגיזג
 תוריה�ג ם� Q ל .ם��ו.זכ;: לןג

� א"ל ן;ע w ס .ה�;ר ו;זזז  .ק�ד
 יכ;"א הז סופק

 ה ?j?t על י�לג יי:ז� י� ןי�ך
 ץוחג בלנ;סך
 .בך v �; עש.ת ר�כ;:י
 .הלמ ףיליי:זסל יל�;: דס��;: ונייז:;
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 י�ק:� אךרנ הז
 ה�;:רט v הן�ז.ז.כ; :יעב;:ט אןרנ הז

 .הי:rרנ הלי:rי:ו. iJ םגר עיגךגז ףוס ש�
 .הל� ףז.ז ה�; תרגשל ר w �� יא
 ה w יג v ת� תרגשל ר w �� יא

Qv לr:די� ש� הדסז.ז.כ; .תיגי � w הר 

 תיג v ב;:רת v תואי�pו v םע
�� ;t עגז הלי:יב;:גך קיר םרק� הן ;t �ה. 

 .סקיא לדפג; סקיא ליגךי:.נ�
 ."יעב;:ט אןרנ הז" ה�;:ושו;ז iJ גז

 קרח t; ל .יגרציק הז
 בוט רגזרל ןיד� .ה.כ;כ;t יל� תרכב;:ל רא
 תיליל� ה�;:דשו;ז .עך- ערל .בוטל
 ה� iJ � W םיג�;:,אי:י תגזרחך .ה�יע�ג תן�לי:ו.�
 .הו;שס� לד�ל ל� v לע ה w קגז

 .יעב;:ט אןרנ הז ם�
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 ןיל�כ;� ל� רקוכרז
 .ת;םומ v ת;עקז ן.;צן ,ליל� א·צ�ל יח.יכ;�ג

 ,ם;לקז ה ziJ- ם;לסז:i ז� קלח
 הרל לע רשגל יח.יtגר .ה ziJ א.ל ז t; �ז:ו ל�;:,א
 ם�ל וחק !יח.יtגר .ן;לקזכ;: א"לל שןז:ו ר;ך לקז
 אל ,תוק�מכ;tה .בשגך רהנל תל"כך
.אקץ ה� ?iJ � j .ה�;:ס.א  ה"פי.א .םן.v הל ןי
i:ז i? גר ן.�רtל·אקזל יח.י � v תוניד. 
 .םיךופנ;t ך;ע ש� רופכ;tז:i ך;ת�;:
i:ז i? אוה ז�ר i:למז z גר .ןtל יח.יi:ייגז 
 ן��� אוה דרע לו; יא<;ז םן�קז
 .ןיל�כ;t לקז ;קובח ת� יל�רן;: יו:זקז�ךה ז�ך
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 ל�
 .ת�;זכ;ט� הליל v ת�ךרקס םעכ;ג רמכ;:

 הלוד� ה� v:;i .רע�ס תכ;חך ונז:וג,א
 .הלךלג תרע f' ס רך Q תזז ה�ש�קז

 לןב�ו .לכ;ז לקז חלו�;: .הןכוס. ת��וג
 ת�קזרח א"ל f;I � .ה J יג�ס רמכ;: תינ���ס

 ה�לחר עגרכ ?ה.פזמ ת�לל
 םעכ;ס .רקך ה"פ בןטן .לכ;ז�;:

 .יט�מרר תרחכ; הגרס יג,א
tלכ;ז .ה.כ;יגי:נו ע�מ ,םיכנ�ק, 

 .םיןגוג�� ברגו יהקגז:ו� יג,א
 םי�.ע iJ תור�� דיגו

 םי� JV ךגכ;tג
 יtי�רל�;:�מ ;ת;זלז:ו� תודז:ו�
 םיללרתקזמ םי�.ע iJ .הו:נל�קtך
 א"ל .ר 9 � ש� ר.כ;ן לכ;ג;:י

 .בןטן .ללכ;:ג ןנךגד
 תיו·זס .תרה�ס תרע.כ;כtס .תרמוז�ס
 רע� .הלקז ג�·ע iJ ר הלקז
 .יהקע� .םקז�ג
 םא ,רע�ל ,�·א ש� .ן;זקע�
 .טע� יטקלקזז ם�
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 רן.ז;•קז ה;ו�
 •• :- • : • •• '". T- ינמצע םע ת;יהל ךת;יש המכ
 .ת;נסל ן;צך� ,םי�;:וצק םיגכזזב;:
 ירק VJ ז:: ריפכ;�ג ת��ס לכ; ;ז

 יתלב;: ם;סז;זכז ל.ע ,בל ן;ר�;:קז ל.ע
v :ג.ע ל.ע ,ריגtת;ל�י.זזב;: םי 
 ת;פוקקז ן;פיקז

 ר iv; ת;יךכזג ת;ד� .ת.?לשיג
 .ף;נל ר�יז� תיג ;מק:
,כ;  ך;אס תזז ת;אךל יתל"כ� ן

 !רו.ז;י w ה�� ,יקגז:: ויר.א�

 קך�ב;: ת;יור��זז ך;פ 9 �י�
 ת;קידב;: ,ןות� ןכזז
 ת;י�קז ורן:נ;נ .לזtז ל; n ז:; .ת; n �.טז�

 ם;ק� ןי�ך .ו� ה� ך;תב;:
 תיל��� תינ p יך .י��;:ל

 הל;ד� הךוד� םיק� .י��.ע ןוגר� איה
 •• '".- T , T :- ,•' ' : ' .רת;יש המכ ת; n ראה ליבשב
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 םילכ;rכ;ו ;r ש� ה,ררי�ק:
:;� t( ש� ה�ררי Q �t;םילכ 
:;� t( תרכךן� ש� ה�ררי 
:;� t( זל ן�ז ת�ק ש� ה�רריp�ת 
 .תודור�;: תררן�ז:; יל�;: םג םיר�;:ד�י

 ,םיךקז� םי�קרר ןרלקו�;
 תרפ�ו םיטזג ,הpז� י�וסכ;:

 .תרמרלסז:; יכ;;�יר�
 .ל )t ך tp י ץך�ל ר.זרח י��ב
 .םיעיג�ג ריי:ו. 9 � תיג:: לו; א"ל

 רקך יקג עקך ל�
 ךל םרלקז

 .ןרל�
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 תך���ל ץיח�
t;זל ץוחמ ויכנכpt;תלחי;ז .תך�כ i:שן.חז 

 ש� /o' ז:i .רס על� לער הר p wזג
 תוריהזג ז.מ;ר יר:ניךסך ,ם W �ז:i יך;ח,א.מ

w זעי:ז.ה� .ת;נסל ונדגו.לpרקנ תול 
 הך;הז:; ת�;גן לע

;iwry ונו;זג,אכ .ה�מקזמ ר 
 י�י�קיכ; דך� ל W ;ט� ת;קן שקז�

 .י o י o � שנ;·ח םע ונןל;ג w םיךpז;א
 תך�כ;ptזל ץוחמ

 .יקז� ;r םד� ל W תנ;;מ ת;רי�ך
 ש.ק�ל ק W ח .תיגז:i תיזסג ן;לז:ו !שנ;·ח

 תךז;ח הנ;וס ח.גהר ."יג.ע תגוכקזג םייופקז ויס"
 .תך�כ;ptזל ץוחמ ש.ג z יוק J מ
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 ק�באי:: לע�
ij מ תורוב.r:םע םי�·זגוי ij ףוג. 
 תובי�;:ךז תרצל�� ,םיכ;לגז v ןוילמ
 .קנ;.א r:; לעגו וניל v תודpזולקז

 לוח לקז תונוט
 .תוק� v תור p vזמ ן r � וה�גוי
i:זג לוקדp w יגרק יד? לע ר ;:r רוא 

 יד� יג�מ רואז:; גו·זמ .תונוע ינ;לאל
iJ ��םע .ש ij ך ףוחt;תוריכ 
 ב'ה� תי�ךז:ז ןוג� סימכז ם�ד:iקז
 םע�ו .ה 9 ךכ;;כ י;זאך .ןן��קז

 .תוע�ל ר t� rז תז:זא
 תוק�ו n תוע�דד:i ,בוצ v הזדזגו

 ה�;:סאס תורוכ� תוריד�;:ו ,םלועז:; תtז
IJ ��קנ;'אז:; לעכזי ;םין� ץ'חלל ,םלשל ת -

 לז:; piJ ך ,םיכ;tג םיר�;:קזל ה ?j ך�ר;נהקז ,ילקז ה�;:סאס
 םיג v וט םחר .ןכ;ומ אל יג,א .קחוצ

 .ןכ; p pז וה�גו ש� הז:זל�ד:iכקז
 p·n �ל ם r וקיכ;c�ה תעכ; .ט�וזירוה

 בואכ; iJ א.שוג ij תtז ול�ז;:;ך
 .תו iiJ � n;: םיעימקזגו
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 ,,,ל י�.א
 םיריד� .ז:נ�רצ אל .ם�רד אל .ן� ?i יא יג,א
tז יהמג .םיח�קpיהל ליןג t? יהלגקך רל v; גל. 

 • יד : .,. : • ••- : יד ."- םינשו תונעזג ?גציל לוכי ה·ז המ
 .ז:נול�:; לע

iJ �רנ�ז:; עזtרר,ע� תעקזג יק. 
 בואנ; ט.�;מ .םיקtוח יהןגא א"ל

 ר.ערנ ;v יי�ל יג,א .ןך.ע ןגל
 .ז:נור.�; יהןקן ד.� רמ�

 .םטז $'1 בוש יג,א
 םד5י1 יג�;: י�;לא ור�;: v ליגקמ�;:

 ד.י�ל iJ ת� תרנו;ל אל ושךן םל,כ;ך
 ש�קזל דומ t; ,םיטזג,א
 .ם� iJ ת� ריאקiJ t ל תונpזדזה ש�

 ץלpז� אל" :ורpז $'1 ריQ �t �ל
 קרחןז:; חןז�ג ."תיגי:ו.� הקיזומ
 יג.א .ז�רלרפ ן.גכל ן�� p vז יג.א
 בל iJ לע י� םוגר .י�קך� אל ה·ז !V עדוי

 .ר.ערנ תיג iJ ך יי�ל יג,א

53 



 ץירל לירוי:נ� י;,א
.בל� ףרו��  .ז:ו�ור ל ?V יי z ףכ;ן שלז:ו של;ןז� 
 ד.r::ונ; ןי.או .ה?qי ?j לי�ךכו.- ןלומ דגזוע יגוז ,סךמ

 עי��מ ב�ואס .םידר�ג ונז;וג,א ןן;
 ץ�·א לע
�  המ עדוי א"ל יג,א .המסל� לע בלז:; ן

 יל� ?V יד .הך ?j קו•ד�;:
 .םות z ר.כ;כ;: אוהו שידק עמקזי

 ץורל ליחו;נמ יג,א .ףגומ ףרו�� .קוחר ב${
 .קחז:; יג�� ד.עור רל,?ך

 הן;טcי
 ם� הךוקן ,הןרן ת��ס

V? �י.איג iJ םיקדוצ םע·ז. 
 םל�.;; .הזל ש� ם z ל ?V ז:ויר .הך�סז

 ז:ויורסל םי�ור
 הך�קז .ח�גן ij לע םיטמק

 • :- : יד • ••-: יד •••-: ." : • : : • • •• יד ." שיגרהל ,הכרא הכרא תשנלתנ רותסממ תאצל הז
 הגןג;

 . :- : .,. . : שיגרהל ,הליגר
 ז:וורס ךות�;:

 .הןרן ת��ס ה�ג;
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 םיחןי!7 יית��
 הל�ג םיהד� ייתעב;:

 . :- ." .. .. . . .,. . תיכוכ-זל רבעמ .רבח אוה ימ
iJ :;חטקזל ר;כי.ע� ,הליפכ i:;JiJ �רק 
 תישדז:וי:נה iJ לקז

 .תוע�קז� iJ תזז הר� ?i ה;: Q אז:;
 ת;קיהpזל ת;ג� א"צ??ל

 p ·מ p ל דמלל ,ת; n יקזלך

 .ה;זלי:ז iJiJ תזז ןיר,עז:iלו
 ,ת;ב; n ך ,םימ ?i רקב לו;�ו
 תיפינ;�י ןולכ;:ל

 .תיל,ע�;ו ת��.! ?7 תיהז
 םיהן� יותעב;:

 ףוצר לקז םירק
 רגקז� לו; םיך�;ע ן.כ;זז
 .םיש�,א יגקז לקז רכז�?? עו;;ז�ב;:
 תו•�י· TiJ תזז ה�;ב ר"קt•ז:iך
 תודידב;: לע רופכ;tל י�ךד�טנ;r הכי:נ�מ

 םי�=ז:ו וני:זג.אנ
 וגדל םי�=ז:ו ,בישקז:iל
 .םיהן� יותעב;:
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 הקcיקז; ה�קtו::
iJ '�ז�ג הpקו;נ� לז:זך ונכז.רא ה 
 קו;נך iJ םע םיג ?i ד:ז WiJ ד.ובכ; iJ לע קז:זקז�.כ;

 , ·: ."-- . . ... . שמשה תדיריב התוא וול
 וטילד:זז:; א"לך ייל

 תיטר� הז:ז�קז iJ ןיא וא ש.י ם�

 .םיר�ק םיע�ק קכז� קכ.; QiJ ך
 םילמ ונלכזקזה קלן iJ תגסכנג;:
 ףוס iJ ר.ז ינלכrי;נה
 רילםוt הזיא�;: .שא z ?ז הזר
 םל�� יגיי��:;
iJ '�ז�ג הpה 

 קלח ראקזג אלך
 אל w םיר� ?iJ7 לי�;:קז�;:

 וילא םיחלוש םה .ק�"אס ת� םי�ור
 הגב;ם.כ; שק�;: ?7 טג;ן.ז

 תונכ;t ש.י ?ןויךקז iJ ת� ש�ור ימי ,ןורךעג;:ו
 .הpזקזג ה�' iJ .קן t; ןיא לג;,א
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 יאכלו::

 .יצך��;: םיך;נג ןי�
 ןיברו הסדה

 .יטזילקז .יגש ,ן;שאר ףוג .ת vl? � :;i ה;נס .ז:ז;כ
 .ליגר ן;גע .אל,פ אל- ןז:rלטiJ t לע םז;:ול iJ ת� םי�;ך

 .י?זקזר ויח?ו ש: .םיר;נג ןי� ,ן;כג
 .ז:rך; יל�;: .ש ?1 קt יל�;: רקז,פ� י�
 .ירז�;:יב 9 ן;גע

 .ע�;:שנ ,םיז;� וגייס .םירז�ל לכז:; ונ v ר ?i הרוב��;:
 הד?ז PiJ' .יכ;t,פ� ן;רו;ז,פ .ה?זז:rל?ז

7?:;1 t;בה;א אל .ירזר�טז לולכ 
 :ירזטזא יל הר?זt:ג .ת;שןס עמטזל

 ."ינ;מז:; עוג,פ ן;י o ג ד;ע איה ן TiJ?7 תכ;tומכ;:"

 ?ן;כג אל ןגכ;:י:r. ;א עג?זג עוג,פז:;
 .דובז:ג אל ן ?7 ז iJ םג .עבקל רקז,פ� יא

 ת,פ q ;ת .תיהז;:ונ;קזמ תקזך;מ אלך הל� 9 קו•ד�;: אל אוה ץ ?1 אס

 תודידיו הנ;:יטז?ז לקז הגטק
 .תימזי1ל תורסה�;: תיטז�ר ה v ירזרל

 .םיגיע תילל� לקו ה�טק תומכ .ב;טז:; תכ;tומכ;: .תךל;מ
 שלתל רקז,פ� ל�ז:; ת� ם� ולאכ;:
 ,הר.ק יכ;:ם הרוצב
 הרוב�ז:;ך .שרחל .חת?זל ,ערקל .ערזל
 ה?זינ ;זי� ;מכ;: םקז ה:הה
 הריחנ יו;ל ,ןונמ�;: ,שומסזל

 .םיך;נג�;: ךךצ ;ב ןי�קז ן ?7 ז הזקז יאנלז:;ך .ה�;:כ:�ך
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 זזןך ;r ך ב�ק:�

 םיך�;א םו;ן� רי;�כ;
 ה�� ריר� גך�
 ה�ר�� ל�;נ ינ�

 ןתירל סומע

 ץרוח ה w .ז ףוט��
 ףכ;�כ; הpוכ; .יג;:כנכ;:� ת�

 ן.�ל.מ ?םלרעס ה�רר
 א"ל הז ?םיך j?tpiJ ה"פי.א.מ

 ע�רנ ה�� .יל רור.ו;
 ?ש�.לpז iJ רראס

 ז:ור z .בכנכ;:� בו.זרכ .ה��
 דרע םה ה.מ .םיר ?j קtו

 טג:�ג בלז:; .יל ורקז�.אך
 .הז ת� דיר v .מ דרע י� ל.ו;,א ,םקז�ג:

 וקזכ;:ע רמכ;: ,של.טז� םיגרב םיך ?j קז
 ,הג:ך iJ ן<; לג; יהזג:זג;: ר.ו;כ;:ו
 ףוט�� iJ ך .ה.מ לע יל רור.ו; אל

 םיגווכ;:ז:; ל�ל ץרוח
 ךל ריג;: 9 ז:; 7 יהלז:וי:נה א"לך
 .ה.ו;ס.א לע ללכ;:ג;:
- ה�רקז� ז:וקרל תיסז�י:ו ה w וני;נ�;:

 ןכ,;: 9 � ם� ם� .ן�ל.מ
 יג,א ,הכנא

 .ה.ו;ושן;ז חלקז .ע.כ;קז ר.א�;:ג;:
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 79 '�� ףל�
 .בי�;:זז- ן 9 יג�;: ףלזז רי:ז�
 ... יד , יד. : יד. : .הדרת- הדרת הלפת רז הלפת

 הי:ז�ןןז קו�ן�;: א'ל אוה קרח� ל.כ;,א
 ה.כ;סזז םיקז�רנ

 ר .v ט�הל יוצר .םירזרחך
 . : : . י ... : תוחידב בתכל דרבכב
 חל�?ז שופח רמכ;: .םיררהל קו·זח
 הקj? t הז .םיאור א'ל םיר.כ;ן ה�ך iJ ,ה ?j יזומ�;:

 .תיגקt?� ר;זזזקז יל ה�ןגך
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 ן i לו:ו J אג;i �r א ר<;(\ ל� ו:ויר .

 . ו:וכ יל� רק.ב ת i נ�ל רזךזל יל םיאך i ק

 שבימ לולסמב ם i לחב רזחל
תי J ל�

יל i ד] i חךי
' 

 ' T '. 1 .מ i ש
 תך?ז�נ איה
 .ו:ו.כ i?' ל יל רוס };'i � ת i י t?'?i תשוז i ל

 לע בקעי קחצי ןב טרבלא טרופ "הכפהמו םולח" ורפסב
 ,ולש הננערהו תידוחייה טבמה תדוקנמ .שפנה ימיב לכ
 השדח תיווזמ תואיצמה תא תוארל ונל רשפאמ אוה
 .ריש לכב תניינעמו

 הנויקנב העיתפמ קחצי ןב טרבלא לש תירילה ותריש
 בקעי ןב .תילארשיה תואיצמה םע בתכתהל הרשוכבו
 חילצמו ץראהו החפשמ ינב ,םיבורק םע גולאיד להנמ
 תוננובתהה רשוכ .תירונימו תיטבגיליטביא הרוצב שגרל
 תא שדחמ עומשל ונל םרוג 'יקסבולשק רמאמכ 'ולש
 .םילגה שחר
 רמתיא באוי

 דחוימ ,רשכומ ררושמ יניעב אוה בקעי קחצי-ןב טרבלא
 .םיהדמ רומוה שוחו םישרמ יתריצי ןוימד לעב ,ונימב
 תאלמ תויפש תרתתסמ ותרישב ןועגישה ירוחאמ
 לארשיב רתויב םיניינעמה םיררושמה דחא אוה .המכוח
 .םויכ

 ףסוי-רב )ןייטשרוב( לטומח
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