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 .רָּמ שמ ה
 .םע.תרוסמ

 ןָבלְנ ןייקנ .סידּוהָיה בּוחְר יִמְדִּב

 ג הָרּוצָע תפָחַרְמ הָדָעְרִּכ ולָלַחּ

 הָנָאְִּב ללוצ טָא שָמָשַה בֶרְעטב
 .הָדְרּפל וינק םָי םיִמָתְר אָלְמ רהזְבּו

 תונולח דַעַּבַמ םיִדּוהְיַה בוחר יִמָדְּב

 -- הָיְמָה אָלְמ יִשיִרָס יִכְּב טאטא אָשְנ

 ,ןוזָמַה תַכְרַּב תֶא םיִדּוהְי םָש םיִכְְבַמ רֶכְּ
 ... םיִרּופְּכַה ליל יִלְלָצ דופ יִאָדִמ תוטָנְּב

 דָחֶא תֶיַּב ןולח דַעַּבַמ הגה ךא

 .הָיִלְרמ הר רָ הש רג ץיצָה םֶש
 תָיִבּו תֶיַּב לֶכְּב ּוהיִרָמַא רַהַמּ
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 .עי/ר/ר\/ר-/\-//ר-/א//ר-/-/-א/ר-/א/ר-//,/ר/ר-//ר-/אאר,ערע\ עו,

 - וקֶלְדֶח .קָלְדִמ .םיִהּובְנַה תורגה
 אָשָנ ומְבּו ףצ .דַעְר יִכָּב לַג םאָתַּפּו

 .:תֶוָחּפָשַמ אָרּונ דוהְּב שָמָשַה 13 םוקָמְל

 'םייַחַה .תורג. לע םיִשָנ םש ּוכְרַּב

 ...תָמֶהול .הָריִּכַּכ הָלָפְתּו הָנָחְתְּב

 ,סָעֶפַנ ןַּכ םֶראְשִּכ .םיִרָהְטְמ .םיִצָחְרֶמ

 ,םָילעַ יִצּולָחַנ .םיִנָכֶל יִפּוטַע

 ל 5 פק פח חמה

 ,תיִלַמְו רוזָחמ םַע ,"הָמָשָּנַה תורָנ. םע

 , הָהָּכַה שּולְּפַה םיִרָבּוע םָה םיזָפחְנ

 :הינפ סה םיסָנְכַנ הָסָמור הָעְנְכַהְּב

 ותיִלָמְּב ףָטַעְתִמ .ורָנ קיִלְדַמ שיא לֶּ

 ."יִרְדִנ כ. תַלְפְת דע הלו שַחְלְּו

 תָמיִנָּפ אובֶל שוב ּומָּכ .אָרָי ומְּכ דָחֶא קב

 ;חַתָּפל הָכּוטְּסַה הָּגַפַּב רָאָשְנ אּוה

 וינָפּו ושארהלע ותיִלַמְב הָּסַּכְתַה
. 
- 
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 רש \/\///א//א/ר/ל/-/"א-/ר-ער-/*-ע//7-2

 .לֶתַּכ5ל ןָעָשָנ םָש דמָעַי כ ודָבְל

 \ע/ש//,/ר/ר-/ר-/י-//ר-/ר-/ר../\ער./ר-/-/

 ,יָנָפתֶא חֶאְר אל ,ּוהָעְדַי אל שיא לָּב

 ו הָנָה אָּב יִתְמּו ןיִאָמ הֶאְר אל

 הָחְּבַה שּולְפַּב רוזֶחמ יִלְבּו רנ יִלְּ

 .עונ יִלָּב רמעָי ףּכ ויָנָפִלַע ותיִלַמְּב

 וצָפְְו םיִשָמ יִלּב ֶלּדַה רנְ תָע קו
 ; תֶדָעור :הָרְוח דָי חַתֶפַּב חַלָשַי זָא

 ויְנָּפ תֶא הָּדִצַה בָסֶה יִלָב ,רֶמא יִלְב
 ...תֶמָלַא הָנְִהִּב ןגחְתְו ּודָי מב
 ,םּוקַמ ול ּועיִצַי .הָמיִנָּפ אוב ּוחּושְקַבָי

 ; ותילט תַחּתִמ הְנוע .וניִא םּולָּכ ףַא

 ,הָמָשֶנַה תֶרבשְמ .הָחְנַא חֶנְָנ אּוה

 .ןָוחְתְי הָמְלַא דָיְּב תַתָפַּב םַעָּפ דועְ

 .הָמיִּבַה ןחְלֶש לע דַרָו םאָתַּפ דָייחְמ
 ;רּוצָע יִמְּד רֶרָפָשָה תֶסְנְּבַהדתיִּב לָכְבּו

= (= 
. 

 םיִהובָּגַה .םיּבְרָּמַה הָועשַה תורָג קב
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 א +
 ןעצ/\/\/\/\/\ע\/ר\/\/\-/א-//א-/\/ר/א/א-עא-עא-/א-/אע-ערער-" -

 .וכְפְש דַעְור רוא תיִשיִרָח תה

 ועָעְונְתַי טָא-טַא שָנְר בֶרָּב םֶדְמָעְדלַע

 ;םיִנבְּב םיִפּומָעָה םיִלְלַפְתמַה להק לָּב

 ,חַנֶאְ שואל הָיּובַח הָחָנָאּב

 .שָרְקְתַ ;רָהְטַי ות ִמָשָנ יִקְמַעְבּו

 , ןוראָ חֶתְפִנ רֶכְ הָמָמְדְב הָּגַה ףא

 ,רּוצעְרּוצע ע ליִחְב הָמָמור הָאְרִיְבּו

 הָרוהַה יִרְפס תא .ןָכל ףוטָע .בָש
 ויִרָבַתַל רפומּו איִצומּו קָשונ טָא

 םיקְ תּורָג ןומָהְּב דּומעָה אָשַנְת

 תובל מי כ לע יִָּ 5
 הֶמוהַה ובל ףפָשְי בֶרֶה ויְנָפְלּו

 ...תיִשיִרָחתיִשיִרָח .תֶגְרּוע הָלְפְהְּב

 הַדעַה יִנָקְזדלַּב וביִבְסּו ודָילע

 םיִּכַחְמּו םיִדָדּונְתִמ תומּוצע םִיניִעְּב

 ,הָרוַה יִרָפְסְתֶא סֶּבְלְְלֶא םיקְּבַהְמּו

 ... תמָהול ,הָריִּבִּכ :הָנּומְא יִעוגְעִנְּב
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 ,תיִחָרְזְמ הרש לש קוחְכ דהְּכ ,הנת ףא
 ,םַצְרַאתֶַא םֶרַָז תֶעְּב ,םילוג. תוקְנֶא דָה ּמָּכ

 ּודָעְרִי .ּוכְּפַתְשַי תָסָנְּכַה תיָמְדיִמְרְּב

 -- - "יִרְדְנ לכ, .תְרָמְז לָש .םינונה תולוקה

 : םיִמְלוע רֶבָש לע רֶהְּפַב ּוכְבַי ומָּכ

 יקְרָצִהלַע הָנָעֶמ לוק .םיִרּורְמַת יִאְכְמ הפ

 ומָעְרִי הָסְרְִכ תקָבוק הָפָתְִּב

 םיִלּולצ םיִריִּבַּכ ְךֶדָהָּב רֶבְּכ הפו

 ,תָגְנוה הָעּורְתַב ּואָשְנְתַי ,ּומורי

 . םיִמָיַה תיִרְהַא םולָש יִמַעַּפ רֶבָּכ םיִרָשַבִמְּ

 תיִשיִלָשַּב םַּג רֶכְכּו םִיָּתפְשּו םעּפ ףּכ

 - הָבְרְה ּהָצְקְהלֶא הֶשודקה הָניִנְנַה

 4 הָלּוהְבּו תֶשָאונ חָיִעִּג לוק םאָתַּפּ
+ 

 ,הָדְעָה .יִשאְר לע לנְלִנִתַה ,ץֶרֶפְתַ .-.
 - הָמּומָע הָכּובָמ ןואָש ענר םק תִיַּב
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 /ר\ע/ר\/ר/ער/ישר-//ר/</ר-/ו,/ר./א/ר/עא.עאער-ע-ערש

 ...לָפְאָה שּולָּפַה ןֶמ רזה הֶעֶנ ףךַּ

 ,ושארהלַע ּותיִלַמָּב םֶדקְמְּכ דַמָע אוה

 ,לֶתּכַל ןַעָשָנ םָש .רוזָחמ יִלָּב ,ודָבְלּו

 ,הָמיִנָפ אוב ּוהושקְּב םַעַּפ דוע םיִמְחְר לוקּב

 ו ּותיִיַט תַחַּתְמ הֶנָע אל רֶבָּב א

 ,הָמָשְנַה תֶרַָשְמ .הָחְנָא חֶנָָנ אוה
 .ןגְחַה תֶרָפּורְנ הֶטְָא דָיְּב םעפ דעו

 ל?ָבוקדלְבוק יִכָבְּ םיִשְּרְקְתִמ תובָבְלִמ

 ו תּוחְריקַה תולָפִּפַה ּוכְפַתְשַה .ּוכְפַתשָה

 ,הָנֶאְשְב ּואָשְנ שי רָּבְדַמ תֶבָעַס ןואָשְּ

 ,ַעְגְִּגְהִמ תיִמָהַכ ּוְלְצ טָא תונונ שו
 ,תּומָלּוע יקוחְרִמ תועות ומָכָש .שיְו

 - וררוש הָשודקּו הָבְרַע .הָנינְנְּב

 רנד טד המ הָמררַבַד ףחַר א

 ,םינָבַל הפומעה הָדעְה יִשאָרְדִלָע

 ץַרּפִתִה םעּפסָעַּפ הֶז הָלָיַל דוהְּב ךא

 הָלְפְתַה תּוניִנְנַמ לָבְלְבּו עקְבּו



 ,לָפְאָה שּולפה ןֶמ רֶזַה תַיָעְנ לוק

 ,.. תָשֶּטונהתָשָאונ .תָמָּלַא הָיַעִּג לוק

 ,הָתָיַּבַה תֶבָלָל םֶמּוד םיִאְצוי םֶהָמ

 םיִפְרוקְו םיִבָשוי הפ הָלַמ הָעָש םֶהַמ

 .םיִלְהְהּו "דּוחי ריִש.ָל םָמְצעְדתֶא םיִניִכִמּ

 לָפְאְה שולְּפַּב ודְמָע לַש דָחֶא קב
 ,ןשאר לַע ותיִלַמְּב םֶמּוד דָמוע רֶזַה

 ,ּואָצָי םיִנָקַזִה םָּנ בֶרָה םָנ ויָלא
.. 
. 

 .ויִנָפְתֶא בָסֶה אלו הָנָע אל רֶַבָּד דא

 .רירה הָלָיְַה הֶלָפְאְּב דמָע
 .ּוהּואְצִמ דָמּוע םֶש רקְּב רָחַמ ףּ

 .ּורָמְגָנ תולּפְתַה ,ּולָחְתַה תולָפִּתַה

 ,עיִמְשִה :םיִמָעְפְל הָמְלַא קב והֶיעְג אּוהְ
 הָימְוהההְיִמוה ,הָנּונ הָרָמָז תָע קרו

 ,הָלָּנְלַגִתַה םרֶל םיִריַּא םיִעּונְעְנְב

 .סֶהיִנְּפְִלַע הָדָעָהִלֶּב לפְנְּב ,הָלוקְלו

 - ורכז .סָצְרְִו סשה םעַדָקִמ
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 | | .בָרְקְתַה תַתָפַה למ רֶוַה םָנ ּוָא קב
 . ;ויָנָפְלְע הָסכְמַה .תילטד רֶחְמחיִלְּ
 .. = | 9 ,םתיִנַפִדלַע .סיִלָפוגַה .םיִעְרְוכַהּכ לַהְק סִעְו
 < ,הימוה  הָיְעְַּב לַפָנ ,עֶרָכ אוה םג

 ".םופָשּו תחא םש םֶמּורְתַהְו עַָּכ ףּכ
 .ומוקמדלָש .בָשְו רֶהִמ .רֶבּכ תיִשיִלָשַּב

 לפי דוע :יִּתְלְבְלּו .םֶרְקְמְּכ דַמָע םָש
 .לָתּכַּב יוָנָפ לומ אוי ונְּב זחֶאְנ םש

 ויס ן םיִלְלִצַ סַעּפ דוע הנה ףא

 ,ןורָאָה יִמְורְמ .לומ תוונולָחַה דַעְבּו

 ,הָחיִלְפַה תַרשְבַּב םיִמָחַרֶה יִכְטְלַמְּ
 .,ּודָעְר גִנָע ףזֶּב הָעיִקֶשַה ווק רְֶּכ
 תונורָמַא תועְמְדְמ הָיְְרּו תֶדָעור

 --'הָליִעְגַה .תניננמ ףפִמְשִּת .אָשנְחִּת
 ,םיִנָבְל הָפּוטַעְָה ,הָמֶצַה הָדְעָה

 = ;שודקה הָמויִמ תֶדָרְפַנ .תֶדָרְלַנ

 םישודקה םיִעָנְרֶה ינורָחמ הָפָאְבּי

 ,ָהיָהלֶא .יִנְפְל הָּבְל-לָכ הָכְפש איה
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 . ולְרְוג-לָּכ ןוגיו ונְבואכמ הָכְפַש אוָה

 ; ותָנּומִא .דוקי) וקָדְצ לַע וינָעדלָּכ

 = םיִריִּדַאְדיִריִּדַא םיִעוגְעִג תֶוְמְְבּו
 .םיִנָשַה יִפָלַא תַּב הָוְקִּפַה הָכְפּוש איָה

 < נע ּהָּב ,ּותָמ ּהָּב .תורודה ובר הּ

 .+יהנְדַע חֶָאָב אלו
 " יִתָמ דַע !ןוּבָר ּהָי -

 .הָרְְְנ ֶליִעְנַה .ָלָל אָפָא רָנְ
 ,תֶסָנבַה תיִב יִמָדְּב .ּוקְּתַתְשַה תולוקה

 ,םיִרָח שארָמ אָּב וא רָּבְדּמִמ אָשִנ ּומְּ

 ; הָּכְרַא הָעיִקְתַּב דַעָר טֶא רֶפוש לוק

 :תפְסְכַנ חֶָנֶאָש הָצְרֶּפ לגּכ ָהיִרָחַ
 "ו םִיָלָשּוריִּב הֶאְּבַה הָנשְל,

 : חַתָפַל ביִבְּסַמ ןואָש םֶק םאָתּּו

 "ַעְוג הפ רזה יְִּלַעְתִַמ הפ רזה
 תיִלָטַה ּוריִסַה ויָנָּפ לַעָמ רָנ רואָכ

 : ּועָּתְרַנ םיִּבַ זֶא הָדָעְרּב רולו

 ,תואָפוק ןַּב תועָמְדּו .תוחקפנ םִיניִעְּ
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 של תאתט

 ,רָמְָשְמַה סרי ןֶּב כַכָש םָש .םייח ילָּ
 = הָלְמ הָננ לע בָכ מנ

 "ָךָתומ םיִשודק תומ ,ּוניִחֶא. :אָרְקִיַ

 'םיִמָחַר אָלְמ לא. םג לָלַפְתַה ןּוחָנ ףּכ
 .ולָהְה דַעְבּו ּוהדְעַּב "הָליִחִמ. שקבינ

 -- ,הֶצּוחַה אָצָי םמּוד םָצַה לָהְקַה

 .הָנמְה ףּפ נא ףנְִּכ .בָעִמ - םאָתַפּ

 ,םַעַר לוק וויִרְמְִנ .הָצְרַא קיִרְבִה שא שַחְ
 ד טעה ב4 דע הָרעְּב ויָרְמִאְ
 :םיִרְפַסְמ "םיִרְכָנ. ּוכְלָה בוחְרּב הָעָש דועְּב

 םָהיַהלאַו .ןידַה םוי - םויה םיִרָבעְל

 +לָטֶשִּמַה אָרְמַפ 'תֶא ים ףכש ןִּכ לע
 ",.. םיִרָשְּכַה םיִרָצונה ּויְנְבּו ותָשֶא םגְ

 הָּדְעַה ינָקזמ הָרְעִ ברה
 .ושדק םיְּב ויָמלאָל בשה .םֶחְנַּפ תֶא

 םיִדּוהְיַה תורְבְקֶּב ּורְבִה זֶא רֶתפּב

 , הָקוחַרֶה הָרָעְּבַה רואָלּו רַהָס רואָל

-- (26 - 
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