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!"תודלות

עסונינא1960תנשמ
־שהמכדע(תועיבקב
־ענחםיסרוקל)רשפא
תודחאתההידיילעםיכר

־כ.לגרודכלתילגנאה
־תהםעטמךמסומומאמ
־הילאיבמ,וזתודחא
שרוחב,הנשלכבראוו
יהימוסרפתא.ראוני

־יראתהםע,תודחאתה
־ייםהבםיקייודמהםיב
וליאלוםיסרוקהוכרע
תורשפאהילשיםהמ
לע,תוניחבאללתשגל
.ידיבשהדועתהךמס

הנמזהההתיההנשה

רקולדורןמאמ
תושדחוומ`א`חוט`ש
«ונוא'חףק`נלגרווכל

יתשבקע,תישיארתוי
הנושארה:תוביס
-הינשה.סרוקהיפוא שדחהכרדה`להנמיונימ

.תילגנאהתודחאתהב
,שדחההכרדההלהנמ

תאףילחהש,דיווולא
־הה,םוטונךטוףורטלוו
־בוקהתאתונשלסיל
תישיאןימזהווזהנש
ישהםשלםינמאמהתא

־מהשכ,ההובגתומלתו
וינלהאוהישארהךירד
”רטניא”ומאמ,הררה

םיברתעדלש-ונליממ
־בבוטהןמאמהוניה
.עגרכ,םלוע
לעהיהתינכתהיפל
יולשקרךירדהלהררה
חכונםלוא,םימיהש
;₪םנוצרוםינמאמהתמר

,”לע-ופה”לשרעונהתצובקלשהנמ
־גגאגתומלתשהמהתעהזרזחרקול.רקול
”ונושלב,רפסמאוהו;לגרודכהתדלומ,היל
.םשהשעולעפשהמתא.ולש

.רקולדודל,אופיא,רובידהתושר

סאנ”ח/`ץוק
דמא!90

דוד

ירמשראשנאוה,דומלל
ינשוםיפוצרםימיהנ

םיפסונםימיייאצה
־יהםינומיאהתינכת

רקובב8ימ:הטושפהת
שרגממ־םירהצלדעו

ילדעו2רבו;לגרודכה
־לתשהוהירואית5.30

,תורחאתוינויעתויוזב
־ו,םיחוכיו,םיטרסןוגכ

יאופרילופיסבםישודיח
ירחבנסרוקהםויסב

הילאהמרהרואל,ית
דחיבךירדהל,יתעגה

יכנםינמאמהששםע
םינומיאההנחמבםיר
תילגנאהתרחבנהלש
ימאמהןיב.18ליגדע
יק'גםירחאהםינ

תרחבנםלב-ןוטלר'צ
־וךיבוב!םויכהילגנא
ראלניבןקחש-ןוטב
`רש־םרט`וו`תובו”מ
`כהילגנאתרחבנרע
'וומצעו`ווולא!םוי
.דוע

־חש109ויההוחמב
`עהיהםכותמש,םינק
ובילגסברוחבלוניל
אהווהיש,שיא22
.וזהנועלתרחבנהלגס
תאריבעהלונילעהיה

,ינרדומהןומיאהתרות
הקיטקטהייונישללוכ

וגצוהשיפכ,םינורחאה
־ד.הררהוינלהידי־לע

םעדחוימבהשקהזרב
םלוא,הזליגבםינקחש
וארנםימי10רחאל

־רתועיבשמתואצות
.ווצ

־ב,ויירעחוטביניא
תאריבעהללכואםא

ילוזכהגרדברמוחה
םלוא,ןאכילשרעונ
־שתונועהיתשרחאל
ינבשות,ןאכיתנמיא
רמוחהןמלודגקלחש
קפסןיאו,בטיהטלקנ
־ורתםורתליושעאוהש
`ההיתתעלהבושחהמ

־ה,תרחבנלשהריעצ
.ונואיתירקב”לעופ

.43
1365!

...`...ה'ד17היאטרופסתארכה,...,
לגרודכהתדלוממםימשר
ןמאמהתאהזרודמבונתריארבעששדוחב

ירותוגאםעפה.רגנואיגיז,רבעשליןקחשהו
לכ,,תארפסלםוקמב:ונגהכממתצקםיג

יאמתאהזרודמבםיחראמונא
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,ךוניחל טרופסותוברתףסומ

”לעופהװורעונהתוחלשמ
הפוריאבןרוקיבמורזח

”ופה”לשלגרודכהתרחבנורעונהתחלשמ
ווונמרויסמשדוחהורוה־ונוא'תירק”לע

.הפוריאתוצראמתוברב
-רעונהתחלשמ־חעב יגיצנםערויסלהאציש
־צוהרםייתעבגלשרעונה

לארשיתאהגציי-היל'
ויב,התיזחתונושתונידמב

ירצתלשממתחרוא,ראשה`

”לעופה”תרחבנהלייט,תפ
יאהחראתה,איההתמזויב

תונושלגרודכתוצובקלצ
.ןמעהדדומתהףאו

ורקיבתוחלשמהיתש
־ארדונלשהמואתהריעב

־ונואתירקלןושארםוקמ
'רעונהריעןבףערודכרינרוטב

ריעבםידחאתועובשינפלךרענףערודכרינרוט
יתתשהרינרוטב.הכורעתהינגיחמשמכרעונה

־רוזיאברתויבתובוטהמ,רעונתוצובקשולשדע ”לעופה,,וםייחכ”לעופה”,ביבאילת”רוצילא”
.ובואיתירק

ןגמכו-ןושארהםוקמב
ידוסהינגראמתרושת.האנ
־רודכהתצובקהתכז-רינ
רחאל.ונואיתירקלשףע

.היתובירייתשתאהסיבהש
רבקההחציניירוצילא..תא
הכרעמב(15:15,15:12הצ

`חשתיברמופתושהיינשה
תאשװעב,)םיאולימהינק

.15:12הצובקההחצינםי־תב
ילעהלגמאיהשכ-15:8
.תירבעבדחוימעויס־־־יתומהניאותטלחומתונוי

ןובשחותילגנא-
־יילחהתימוקמההצעומה

ילתלכלהנשהעייסלהמ
ילהירקברפסהיתבידימ
־קמבםהיתועיריתארבש

יותילגנא,תירבעתדעוצ
תרגסמבאל-תאז.ןובשח
־באלא,םיװמילהתינכות
,םיווקמ.םיפסונםידועישי..

היהירשפאוזךרדביכנ-
־קמברוגיפהלערבגתהל=י
ולבסונממ.הלאתוערצ
.םיברםידימלתרבעב

'תככסועבט'רידה
'םימלתב-תולמעתה'

הנשההצקוהדחוימרדח
יל”םימלת”רפסהתיבב

ךותםקוירשא,עבטירדח
־.תלעייסיוהרצקהפוקת
םקוהןכ.םהידומילבםיו-ימ
־מעתהיתככסרפסהתיבב

,
.תדחוימתול

ועקשוהי”לםיפלא10!*
םידלי'ינגלדויצב"
־התנשתליחתתארקל',

ילקפוס,השדחהםידומילהמ
יבחרבםידלייינגהשימחװו
.שירחטוהירודויצהירקה”

רהשדחהדויצהתשיכרב
.יילםיפלאיתרשעכועקש

`יסלכהביריההצובקלהר
־הןמאמוליפא.ןוחצנייוכ

םיברותצובקבשנםימייתב
)תדגובההצובקהינקחשמ
התיהונואתירקיכ,הדוה
.ןוחצנלתיאכז

ומעואיבהודנלוהבשןטב
.היהםולשךושירר

ירויסלעתופיקמתובתכ
־בהאר־תוחלשמהיתש
.ןוילגהםינפ
וחתפנתותיכ15

”םימלת”רפס'תיבב
”םימלת”רפסהיתיבב

.תותיכ15הנשהוחתפנ
םידמולןהמתחאלכבשכ

.םידימלת30`מרתויאל
םידימלתהרפסמתנטקה
־ירדיפילעהתשענתותיכב

`ב,תימוקמההצעומהתש
־ויםידומילרשפאלהמגמ
םייביסנטניאוםיזכורמרת

.רפסהתיבב
־םויתודמולתותיכהלכ

קיפסהלידכ.ךוראםידומיל
־מנ.רשפאהלככבררמוח
םידימלתהרפסמביכ,רס

לעפמבףתשלןתינ,יחכונה
.םידימלתהלכתאהנזהה

םילהו)וב
,הנידמהאישנל

לארשיתלשממל

לארשייתיבלכלו
ונוא'תירקיבשותל

;תימוקמההצעומהשאר
הידבועוהירחבנ

תכרובמוהבוטהנש
םולשורשוא,חותיפתנש

ו”נשתש"הרע

םישדחםידלי`ינגהעברא
ונוא'תירקבהנשהוחתפנ

תנשתליחתםעוחתפנםישדחםידליייננהעברא
ינברפסמהלעךכב.חותיפהחטשכםידומילה
םירקבמהםידליהרפסמדועב,12ילהירקבםידליה
הנשכ350מהלעםינגב
־מםישדחהםינגהדחא
שמח־הבוחיליגלדעוי
יגלרעונדחאןג.םינש
שדחןגדועב,עבראיאל
םיליגבםידליטולקיףסונ

תרחבנהירקבםידלי'ינגינש

.הנשה420יל-הרבעש
.4-5-םיברועמ
יפנםישדחהםינגהדחא

יליהןועמיפגאמדחאבהת
.חותיפהחטשבשדחהםיד

־לי25ובםירקבמםייתניב
.דבלבםיר

”יגוגדפ'יוסינװבףתתשהל
הנשהםידליהודמליהירקבםידליייננינשב
יתיבב'אהתיכלועינהםרטבדוע-בותכלואורקל
.ךוניחהדרשממעובשהרסמנךכלע-רפסה

ורחבנםידלייננהעברא
־ינךרוצלביבאילתזוחמב

וירעשחתפ־תרש.מש”ערפסהתיב
?”?«3;וא

ח”כב”,"דובעתורמל.היתיפההששב,תרשהשמש”ע,שדחהרםסח'ת'כט"כהארניכ
,שמוגןורחאהעגרהדע

תופסונתותיכיתש
”הרותה'ידוסיװב

המיקהתימוקמההצעומה
”הרותהיװסי..רפסיתיבנ

הנבמבתופסונתותיכיתש
ידחגזחוהרכב.ימורט
תאםויכתרשמה,לכואה
יייתסיװו”םיטבנ”ידימלת
־פאמוזהבחרה.”הרותה

רפסמתטילקהתעתרש
תעשבםידימלתלשלופכ

.תוחוראה

װנכתבולחההלאםימיב
ידוסי,רפסהתיבתרבעה
יקמ.חותיפהחטשל”הרותה

דבכהאבההנשביכ.םיװ
.שדחחומוקמלסיהיברובעי

.תותיכ

.תותיכ

םידימלתלשהקיטסיטטס
הקלחמבהכרענ-םייחמילהתנשתליחתםע

הרצקהקיטסיטטסתימוקמההצעומהלשךוניחל
.הירקבךוניחהיגשיהלש

.חותינט`גםידימלת850-”רינ”דפס'תיב
15־בםידימלת450-”םימלת,,`רפס־תיב

־תרששיעס”היב

.תותיכפיבםידימלת200-־”יאכז־וב,.
.תותיכ81בםידימלת150-”םיטבנ"רפסיתיב .תותיכ11־כםייניטלה200-ןוכיתהס”היב.

2150תמועל.2400ילעיגההנשהםידימלתהרפסמ
,טסילהנשהעיגהםינגהידלירפסמ.הרבעשהנשב
.הרבעשהנשב350תמועל

..

.

-”הרותהידוסי,. ..

.שורדויולכבדייוצמוינרדומרפסיתיבםידימלתהואצמ

.תותיכ11יבםידימלת350

.תותיכ8־בםידימלת200

,ונימבדחוימיגוגדפייוס
יבםידלידמללוסניויפל
םיינש.בותכואורקןגהליג
םה־ורחבנשםינגהןמ

.ונואיתירקב
־ןג־”םירשואמװהויב
,יקסניטובזבוחרבםידליה
,ןורפהקברתננגהתכרדהב

־סדתנוכשבםידליהןגןכו
תכרדהב.חותיפהחטשבוק

,רבמאהנידתננגה
`תירקידלילשםתחלצה

'כתיביףלאהדומילבונוא
יבחרבםידלייפלאלשםלר

.הנידמה

םידליהןועמחתפנ
שדחה

־ש.שדחהםידליהןועמ
חתפ,חותיפהתונשבהנבנ
תוהמאידלילוירעשתא

.ןושארהבלשב.תודבוע
70־כםידליהןועמללוכ
־הלשםיפגאינשב.דלי
ישילשהףגאבדועב,ןינב
יעדמהלשםידליןגהחפנ
.הצ

־מןועמבםיהושםידליה
רתא4העשדערקובב8

.םיירדצה

ויינב'טוטרשלהמגמ
ןוכיתבהחתפנ

`בלועפלהלחההנשה
הירקבןוכיתהרפסהתיב
דצב,ןיינביטוסרשלהמגמ
םירוזחמהינשתאהנשה

־גמה-תונורחאהםייתנש
איצותוזהמגמ.םוליצלהמ

יכתמייקהתיהשהמגמה
.םינושארה

רו6.
,ןולחו)

הירקהיבשותוקו
90וב־-
ףלותהיאמשדוחב

םהרבא'רלואלמ
-הנש90ינובו” .םישולשוהאמדע

'ובשישקהוניהאוה
הירקהיבשותןיב

.םיקיתוה
`הוליגתורמל.םלוא
הדבועהתורמל,גלפומ

יפכןניאבושםיילגרהש
יגובואשירה-ויהש
יפכמהברהריעצהארנ
־ורכז.תונתיאויוי;וליג
רכוזאוהו[בערוריעצונ

`ש,םיסרפ`יטרעוםיסרפ
`כשוליגתיצחמבםישנא

.רבכמהזוח
'שהשראודילי.יגובוא
ליגבהצראהלע,ןילופב
לעפ־ידםלשישק
.'קויוגרכוזינא,,(םישש
־ינובואונלרמוא

ישישבופילמנליתעגה,,
םעדחי.)”1936ראונאיב

ינמבאםםוג,גרוחהונב
־טיל'לתברוגלרבע,לד

םעדחי-היהו.יקסניוו
־תמהינושארןיב-ונב

.ונואירפכבםיבשיי
ויהאלרפכבםייחה
`הלכלרוכזשיפכ,םילק
אליגובואךא-םיקיתו
היהאוה.םלועמןנואחה
־שבשולשיםיימעפעסונ
יצמהנוקוביבאלתלעוב

טרסהינכרצשיפל,םיכר
!רפכבואהתיה

'מםהרבאיבר,דציכו
!םיעשתליגלידוהיעינ

ךלןיא,:קזחצאוה
ראאוה-”עובקןוכתמ
,טוקסלכב,ינא.-.דמ
התושיניא,ןשעמיניא
־כ,שודיקהןיימץוח־-

ןשי,בטיהלכוא.ןבומ
ר.ימצעםעםלשובטיה
דעטושפ.”םלועהםע

תצעומווחי'וי
ונוא`תירק

תונותעלהקלחמה
"ןורילאװ:עוציב

.ונ4אתיד? :תכרעמהתבותכ
תימוקמההצעומה

.ביבארח,20םהבוחר
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רובס
ןיולןדתכירעב

תצובקעסמ
,"לעופה”תחלשמירבחהצראורזחשדוחה
רויס-הפוריאתוצראמהמכוהמכבורייסש
םישולשךשמנשםילויטוםיקחשימלשבלושמ
התיהםהבםימיבקוידבורוהםה.םויהששו

לערעיש'ירמסמםיסרפבהשודגץראהתונותיע
וכפהש,תורחאלגרודכיתוצובקלש”םילויט”

קיפסהאלשןוזמ,םיאנתיאליטיאנת-סויסל
'סמויהתומהבוליפאשרויד,תוקוניתלוליפא
תועסממ-הלאםירואיתארקמל...ונממתו-גיית

ולבי־-רתויתוססוכמותורישעתוצובקלש
םמצעלתופוסל"לעופה,,תצובקלשהעסמינגראמ

־.וגחלצה:אלמהפברמולוםכשהלע
”לעופה.לשהעסמ,ןכא
.תוניחבהלכמ-החלצההיה

־הרוהטתיביטרופסהניחבמ.. תיברמבהחצינהצובקהןכשי
םערשקהתניחבמוהיקחשימ

יוהייתוליהקותושדחתוצרא
וכזאלןיידעש,תושדחתויד

־התניחבמ;לארשימרוקיבל
לרומה,וגפסשתוברהתויווח
`ההדימעהותורבחה.הובגה

.םינמזהחולבתננכותמ

עסמהלשןושארהוקלחלע
לשםװקהןוילגבונחװיר

,ןכל;{ישפנ.הירקריןותיע
יפהובםוקמהמונרואיתתא

רחאלשדוחינפלונקס
יבשדיררסבהרוכבהקחשימ
־הזוהצנבםייתסהש,הידבש
.תילארשיההצובק

סיסבהתאהתוויהדיררפ
־בשבתיתיירקההצובקהלש
,וזםיהרואיתסינכמריעמ.היד
ריע,םומלאלתחלשמההעסנ
הקחישםש,הידבשםורדב

`היץראבינשההקחשימתא
יישבו,דספה-םעפה.װפצ
,”תידבשההצובקה,,.3:0דוע יחשמדחאעובשהרפיס-
הצובקאיה””היירקהינק

ישיבתספותהתיהש,תנייוצמ
־ואלהתגילברובכיםוקמלאר
,דספההתורמל.ונלשתימ

ןייוצמהצובקההקחיש
הגילבםגךכקתשנויאװלה,,(
רשאןמאמהףיסומ,”ונלצא
־ולזמ`רסוזואלמלאוונודנ
התיה,יביפקייבואראלטופיש
האצותהגישמונלשהצובקה
השבכ,קחשמב.”רתויהבוט

־הנרעשתילארשיההצובקה
־יבסמםירהקאיב'צרמ:רד
שורהיןב,ןרקהתדוקנחוב

יטמה14וקלע*-םמורתה
המצעבםשמהגנוםיר

.םייתורוקהןיבלא,המינפ
תועדהלכליקוחואלפנרעש ,ולספידבשהטפושהךא-

.לדבנתנעטב,המ־םושמ

יש,הזרעשרחאל
תכמהעבקנ,לספנ

־שיההצובקהדגנ11
לחןאכו#תילאד
־ינותוא,רצקרבשמ
יקבהלםידבשהולצ
־סונםירעשינשתע

רומאכ,םלוא.םיפ
קחשמהזהיה

דמעו-ריהמ,הפי

ןיאהתומכשהמרלע
־ה'אהגילבםיאור

.תילארשי
־תה,קחשמהרשאמרתוי
לשםיאנתהמסיתיירקהולעפ

־גיוםדבלמ.תידבשההצובקה
שמשמהאלפנהאשדהשר

`שרדהנשרגימ,םיקחשימל
רמצ-ץראבותומכםיטעמ
רמיא'ישרגימהשולשולםיד
שיןכ.םלוכםיאשודמ,סינ
םיחװרמהשבלהייררחםגםש `ה,רדוסמיתרבחיבולקו-

”.”
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.הלאןיעמםירבד
`יגח-ריעהתואב,ברעבו

.םיפתתשמ`תברתיממעהג
יידמ,עובשבםעפיכ,ררבתמ
ןגבווכהגיגחתכרענ,עובש
־נודהרשעןב,ךכלדחוימ
םיפסאתמ.ריעהזכרמב,םימ

לכמרעוניינבםשלםיאבו
םירגובמםגךא-הביבסה
`בףתתשהלידכםיאב,רתוי
־זתםשןנשי.תיללכההחמש
־לתרומזת-תונושתורומ

,טסיווםכםירעוסבצקיידוקיר
־ק,,תרומזתוילוגיילוהוקייש

יוםיפלאולש,רתוי”היסאל
־תובהררפסמםששי.וגנט

םינתיבוןװגמןונזמ,םידוקיר
־יב:םינושלזמ'יקהשימלש

`והרטמליהעילקלשםינת
םוקמוליפאותולרגהינתיב
.רקופהיקחשמלדחוימ
ינבםגוחכנוב,ברעותוא
הירבח3000'בםשויה,הירקה

,ררבתה.רעוניינבםתיברמ-
`יהדוקרלםיעדויםיינשהש

רקיעב-חומשלםיעדוי,בס
,םנמא.םעמםירוכישםהשכ
םיפירחתואקשמרוכמלרוסא

טעמכךאםיירוביציתומוקמכ

5'ץ'ג”13הנש66100
תרנכהתחילצ

ירופסערואמ,תיממעהתרנכהתחילצתמייקתמרבוטקואב2־ב
הצובקונואיתירקתאהגציי,דקתשא.תרוסמלךפהרבכשיביט
..רמגהוקלועיגהםלוכ-הרענורענ40תב

הירקהינבמםינייחשלשרתויהרעתופתתשהלםיווקמ,הנשה
'ורהתהניאהחילצהובש,םירגובמםגףתתשהל,בגא,םילוכיו־

.הירקהיבהרבהומסרפתתשתועדומבםישרפ.תית

”לעופה”
רעולעפתה,ידמלרגוסמםע
הקבדמהתוזילעהמידילב
ילוסינש־-םילארשיהלש
`מהמכןופצהינבתאדמל

יצהאלליכםא,ןויצייריש
...הבורמהחל

'בוארהברעותוא
תחלשמהירבחמהמ
”וגמאשהםחוכתא
עיפוהיסידויר:ית

,תיתונמאהקירשב
:תואושתבלבקתהו
יבןגינהאלםירפא

ישהרחא,ןוידרוקא
־בםעיתומיעגעימ

־תהלו-הפיתיחופמ
אלםיחראמהתובהל
.לובגהיה
יהםוי-וירחאלשםויה
ימ-בושו\דיררטמהדירפ
.הרירפיתביסמםעפהו,הביס
םימואנרפסמו,םירישבוש

ישמהישארןפישגרנוםירצק
ילתועונצתונחמונתנתחל
לעולביקשתוחפשמהיתש
`הירבהגלופיטהתאןמצע

"ספיליפ,,תצובקדגנקחשימתליחתב,ונואינוירק"לעופה,,תצובק
.ונואיתירקתבוטל1:0האצותבםייתסנש,תידנלוהה

םהיתושגלוםינקחשלשמשמ
.רכביאצויכותופיסא,תוביסמל
־לםיבבוחםינקחשה,בגא
־וצקמלשץמשאלל,ןיסולח
םיסבכמסהםהידגבתא.תונע

םיחצחצמםהילענתא,םמצעב
םהקחשימלכינפלוםמצעב
־וםינומיאהשרגמלםיעיגמ
רשוכוםומיחייליגרתםיכרוע
`אמשילבמ,העשייצחכךשמ
םצירמהלךרםציןקסעואןמ

תאםיבהוא.טושפ,םה.ךכל
םישרודםניאולגרודכה
־קחשימהמהאנההתרומת ...איהשהרומתלכ

־חירקםעקחשמהתארקל
תידבשההצובקההקזיחונוא
תצובקמןקחשבהמצעתא

התיליעבתאצמנה,”ומלאמ,
.הידבשבתימואלההגיל

רצקסקט-קחשמהרחאל
וקלוח.ימוקמהבולקב,יבגלו
־גוהו.םינולגדופלחוה,םילמס

תוגועוהפקלשתבורקתהש
יהתושנידי־לעופאנש-`

תוינעל.ביצקתןיא:םינקחש

ותיבמרמעאיבמרדחבלכ
התמשהו-הקשמ'קונקב

.הבר

תוידבשהתונגה
־ופיסהיכ,וחיכוה

־וכנןתודואלעםיר
תוסינכמןה:םינ

־רתויבבלבםיחרוא
הירקהירוחבו,הב
המכוהמכלםשוכז

ולפנאלשתוחלצה
־גימבםהיתוחלצהמ

...שר
,הצובקההריאשה,תאזםע

ירסבןייוצמםשור,היוולמו
ןהבתורחאםירעבכ-ריר

־עהייבתכמוהידבשבהרקיב
ינשלועיגהשתולעפתהוהכו

ודיעי-םלוהקוטשבונתוריר
,םידעהאמכיךכלע

'ההרזח-טומלאריעהמ
;םויבהחונמ.ריררסלהצובק
םיברםע,יווהיגרע-ברעב

.םידבשה.ריעהיגשותןיבמ

ולשיב,ראשהןיב.תחלשמ
וללהתוחפשמהיתשתושנ
־הישנאלםיעטהלכואהתא

םתוהשימילכנשמתחלשמ
־לםיאצוי,רחאו-!םוקמב
יךרד

הדירפיהוחמללוחתהןאכ
ןיבלהריעצהידבשןיבשגרנ
,התב:תחלשמהירבחמדחא
תוחפשמהתחאלש,11־התב

”הבהאתה”תחלשמבולפיטש
־ציחװריאי,הצובקהרעושב

ישכרעוסיכבבהצרפו,יל
התלתנאיה.בוזעלהיהךירצ
תועמדבהתכבווראווצלע

הלקינעהרשאכקרו,שילש
־התצלוחתאהדירפתנתמכ
`הופעמהעגרנ,ולשרעוש

ךישמהלהתיההלוכיתחלשמ
...הכרדב

הידבשבישילשהקחשימה
־סדנל.י.חתצובקדגנךרענ

`גותפלחה,רצקסקפ.הדרוב
היהש,קחשימהוםינול
רחאל.ליחתמ,יביסרופסוןגוה

־.שקחשמותוידדהתופקתה
־רסינבתטילשבובורבדמע

יאל
-האצותההמשרנ,ונואיתי תא.ונואיתירקל2:1ןוחצנ
,ןמכוהושבכהירקלםירעשה
,ןירגו,רשקםכםעפהקחישש
־ייוצמרודכיתמרהמהאצותכ

.ןיחרלשתב

השולשוםימיהרשערחאל
םיעסונ־הידבשבםיקחשמ
הינמרגךרדםירבוע.דנלוהל
־ארד,המואתהריעלםיעיגמו

הפוצמכ.דנלוהבשןטכ
”תושיגפ,תינבלםינפיתלבק

תפוקתמםידידיםעחושנרנ
.םייתנשינפל,םדוקהרוקיבה

־דסהצובקלהתפיצדנלוהב
השולש:תפייעמםיקחשמיתד

רחאלםוי,םיפוצרםיקחשמ
דגנ,ןושארהקחשמה.םוי

םייתסנ,סיוגיןםכארדתצובק
־התא.21רועישבדספהב
הצובקהתבוטלדיחיהרעש

`ג,שוךהךבגישהתיתיירקה
־ארשיההצובקה.20`ההקד
דחאםויריעלהעינהש,תיל
`כהקחיש,ןכלםדוקדבלב
החמדלתחתמותנבומתופייע
ןוחצנגשוה,תאזםע.הליגרה
יה...תוכזבהברהםידנלוהה

`לרוריבבלכנתהש,טפוש
רעשרשיאותילארשיההצובק
`אלגשוהש,םידנלוהלןוחצנ

'
י

.רורבלדבנרת

יל,אבהקחשמה
איבה,םויהתרחמ
ילימונורטסאןוחצנ
-תיתיירקההצובק יוהתצובקדגנ,8:1

יכםא.הטראיטכ
הקחישונואיתירק

ךכבקראל,בטיה
ןוחצנהתביסהכומס
־קה,טושפ:רובגת
התיההביריההצוב
ללשב...דאמהשלח

וקלחתהםירעשה
שורהיןב,)ןוןירג
־כוה,'ץיבורזייל,)מ
.קאיב'צרמוןיזור,ןמ

־יאתשביבןורחאהקחשמה
יולשךותישילשהו-הפור
רבקהרגנךרענ-םימיהש
יש,”ספיליפ,תידנלוהההצ

`שלשתרחבנהשעמלהתיה
היה.תוימוקמתוצובקשול
,ויבלשבורבלוקשקחשמהז

־עתשגרומםויסהתארקלשכ
תירקירוחבלשהברהםתופיי
ימםגהלבסהצובקה.ונוא

־הינשלשקחשמהמיםרדעה
־ולאלד,םינייטצמהםיצר
־שהלולכיאלוולחש,ןמכוה
־תירקהחצינ,תאזםע.הזוח
רעששכ,1:0רועישבונוא

ןגמה...ידי־לעגשומןוחצנה
םעפהעיפוהש.יטידורעובקה
.רשקמדיקפתכ
,ןייצל.שיתוניגההןעמל
־ב,העיגההביריההצובקלש

־ללדנפיתטיעב,טויסהתוקד
רפוסןגמהשרתוול-יםתבופ

הפדר
־ררהשעשרודכוידיבאיצוה

טפושהךא;קירהרעשלוכ
־זומכ,ךכבןיחבהאלחרואה
.ררב

.הרזחךרדההליבומ,ןאכמ
ןמזהתאו,ומתםיקחשימה

ייבךרוצללצנלרשפארתונה
`בםויוהליל.םילויטוםייול

`הריעבםירוקיב,םדרטסמא
ןוגכותוידדה'תוחיתמ,תירויצ
רטואכשוטיעתקבארוויס
`הותדיצעלםרגשרבד,סוב

םישופיעיתיי'נופמיסלותידיימ
לוומו,{הכוראהעשהכשמנש

,סיראפל-םדרטסמאמ`הובג
`וםימיהשולשםיהושםש

ילוהכרואלריעהתאםיקרוס
־ייאלדגמבםירקבמ`הבחור

,תואכניחב,םינואיזומב,לפ
,ןולוברעיב,םסרופמהקושב
םירתאהראשוןוחצנהרעש

,ןבומכו-םירייתלםימסוקה
יכםימסרופמהלילינודעומב
וניזק,ו"ר'זרביילופ.,”ודיל,

תחלשמהירבח,”יראפיהד
ןכש,תויונחבהברהםגורקיב
ךירצוקפואבהארנעסמהץק
־שגתונתמהלעבושחלדבכ
...החפשמהיינבליב

3.הרוח-םשמו
תולילהשולשוםימי
תפרצךרדהעיסנלש

תודגלעיוליב,ךייושו
םוקמ-ונאגולםגא

־וארלךירצש,הפהפי
־שןימאהלידכבות
,ץכרולפ;םייקאוה

־ופיסלעו-יוידנירב
'ה”סורפיק,,לשהנ

.הפיחל,התיב

םישולשןבעסמםתךכ
םלוכובש,התע.םויהשישו
־תוימוימויהםייחהתרגישל תיבבותוגהב,קנבבהדובעל

ילרבכםיליחתמ;תשורחה
־השמהתנועתארקלןנוכתה

ו`גפבןיידעךא־האבהםיק
יכוםילעמוהזםעהזםיש

יחהםיקלטיאהלע:תוגור
`התאםתואםילאושש,םיביב
יסמםהווהשלכםוקמלןוויכ
םיריבסמוםיריבסמוםיריג
`וגו«,עגרלםיקיספמםניאו
־הםייקלטיאהםיגננבםירב

וחילצהאלםנמאש,םיללוהמ
תחלשמהירבחמרבדבוחסל
דועו,םייניעוחקפםה-

וחילצהוטעמכךא-!ךיא
רנלשתודווזמהםעטלמיהל

יינשהש,,היינאכתרחאתעס
'ונו;ןורחאהעגרבםהבהח

וילולעתבבחריךויהכםירכ
,עסמהלשזלה,יר'ננחלש

־יבכבו,תויוגשהתויפהפיבו
־התוניגהבו,םיאלפנהםיש

־הלשתיתפומהתיביטרופס
תלחמבו,םירבשהוםידנלוה

םיבוטםגוםיברהפקתשםיה
םלוכיכםירכונו!םשלדררב
רומוםיטלשוםיאירבורזח
-יכםימכסמו-םיצ
:.יאדכהיה'
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ןיתא'ת'וקלעופה
”ת'ג"הצמויפגה'ת'ו'פשגלשב;המחנ”גנפתא

.םילהואה!הייהשום'ע'תםפהםיחתפה:םולצתב
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.
:ועסמסםליא'קוװדבוונעאמד-מוסגתורסלװםהעיבגהתקוחפתא.װלנוזװשפגוװימוװכנוגגהישטתאלזםװאטװהגאהגולפ
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