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לחיים

ןֶֹּלבַת הַוְַנעְּ... כ

ן.ָנֶָעת ּבֶֶׁשּקַלֹות הֵָעֵרי הֲחַא

     אברהם בן יצחק             
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0  |

 ּגּוִרים ּגּוִרים—ב ָלָד חַל ּכֶא

ָךה אֹותֲָלַעמ

לֵי אֹוְרצֵמְִתף ּכְֵטפְַטמ

תְַּפל ִרצַע

ֹּלאֶּיֹום ׁשַה

ָיתִיָה
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1  |

 ּגּוף—ה ָפָֹלא ׂשְר לֵּתְַא מ—י ּבּור ִּבִל

ֶםׁשֶיִרים ּגִפֲַאק, עֹוְרָקיו מַּד

פּויָצ

ׁש ֵריקֶמֶַּׁשבֹוא הְִריִרי. מֲם עָָרב, יֲַעּמֶַקר ַקר ּבֹוֵרק. ּבֹּב
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2  |

קֵַרּפְה, מִָראׁשֹונָה הָבָבְיַן לֵאְָמם מָעֹולְל

ירִוֲָאה לָחּוצַה

תֹוקַָּמה

עּול.ָנ



13  |  12

3  |

ֶרצֶעון עְר. ׁשֵחַעֹון אָל ׁשַפּור עָס

ּנּוקִֵרר זְַחסְ              מ

ַבֹוּהָ ּגְָרּתִַּת             לּו נ

תַׂשּוכְִּמ                מ

ּׁשֹוֶררַ                 ה

4  |

יםִּנְַעתִה מָיְלִי ׁשֵ מ—ׁשּוי ָֹלא מ

קֵַּבחְן, מֵצֹונ

ה.ָבּואָּב
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5  |

ָיתִּכִיָך חֶלֵֶרְך אֶּדַמֹול ּבְתֶא

יתִכּוכְמֹו זְל ּכֵבּוד. צֹולָא

—ים ִיסְִרסִל

קֹוםָמ–ָלּה ּכָזְָרּכֶמ

ּהָּפֵקה

ַםלֱֶענ
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ִקירְַפֵקט, מָׁש

לֶים ׁשִנָּפ

ה.ָמָלְַׁשה

ִריתֲַחא–יתִֵראׁש

–בֲֵלא חָלְִמיו נָלֵאֵמ

יםִבָה ּכֹוכָלְַיַּלה

הַָּתה עֶּזֶׁש

דּוְנֹול

ֵרּזְַּפתְִהל
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ְךנֱאֶ נ—ל ְָלצֻחֹול מְִכמְמֹו ּבְה, ּכָָענְַכהְּב

ינֹוק.ִה ּתָָדמֲָאל

חֹורֹות,ְּלּולֹות ׁשִָרה הָה הָָדמֲא

יםִׁשּוכְ מָיהֶַּפעְפַע

הָימְִנּפ

ִריֵדיְין וֵּב

בֵֶׂשע

ֵרּפְַחתִמ

ְךא ּכָּלֶין אֵין. אֵּפּוז. אַּתַל הֶן ׁשָבָָקח לְִפה, נִָריחְטּוף ּפָע
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לֹוףֲַחה לָּנֶינֵֶאה ׁשָמְָמ ּד—ר ַרֹוֵרי ּבְָך ּדְתָנְִׁשָך ּבְים לִָפי
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אֹור,ְם ּבְָעטִיק, ֹלא נֵחְל ּבָלְבִֹּלא נֶ ׁשֵַריח

ֵרְרּפַפְה, מִָריסֲעָר ּבֵע

ָדע יַּגְַמל

רֹוֵדף

הּוֶַּׁשמ

יםְִקּדִיל, הִׁשְבִה הֶּבֹוכ

ילִׁשְבְַהל

חֹורָאְיא לִּבְַחׁש ּומֵַחְנמ

—יָך ֶָנּפ

ָיתִָיה הֶמ

יֹות?ְִהל
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ם.ִיַָתפְה ׂשֶל, הֹומְֵמלַמְם ֹלא מַעַף ּפַא

ימֹותִׁשְּנִע מַָצּפְִהד. ַקל לַבְל

ָׁשע
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—ק ֵַּׁשְנה לֶזָק ּכֵֶׁשפּוג חָל, סֵּתַחְאֹור מ

ירּותִהְִזיט, ּבְִׁשפְַהל

 ּגּוףַׁש ֵריחֵַּׁשגְל

ד ּגֹוןַׁש עַָּממ

עֹור
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יםִָרׁשָד ׁשֶבֹן ּכִַדים. ׁשֵבְים ּכִִריחְה ּבָלְיַַּלת הֶי אִּתְַרחְבִה

—רּור ֲחַל ׁשֶיו ׁשָלְַקּלּות ַרגְּב

הְָליַּלַד ְקצֹות הַ                         ע

—ֹלש ָט ׁשַעְמִר ּכָבְן, ּכַ                                            ׁש
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יםִָנצּוי ּפֲ ח—ב ֵסֹובְְך וֵהֹול

לֶב אְֵהלַׁשְׁש מֵמֹו אְּכ

–ילִתְּפ

ּבּור.ַט

ְרחֹובֹות.ָר ּבֵזֹוה

יטִַּבהְַרח לָהּו טֶיׁשִלּו מ

ת,ֶפְֶרצִַּמת מַַחּלְַפן מֶבְֶאים, ּבִנֵבְלִּב

ת אֹורַיפִלְִצּב

ק,ָנֲ             ע

יִ                  ׁשֹוְרָקנ
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ּגּוגִּזַת לַחִַּתמ

קֵּקלְי מְִּדלַי

יםִּלְִרמַמ

יַָתפְל ׂשַע

ּכֹוֵרְך

לֶבֶח

ָדהֵל
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הַָּמחַׁש הֶֶפד נַם עִיַים מִָאּבֶׁשְּכ

—ְך ָֻּתִדיל מְּב

ָּתְַלפָיְך נֵ            א

יר?ִָעת זֶֶכל–ינֹוקִ                       ּת
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בְַכזּוז. ׁשָל ּתַא

יַַּפלְֹלם ּכֲַחי לִָנְלבַסְם וַח

יףְִלּגּופֹוגַת הֶא

ינֹוִקיִַּתה
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ףֵל ּכֶר אְָית נַמּוסֲה עָינִפְאת סֵֶקר יֹוצֹל ּבָּכ

ֶדףֶצְיָקה ּכִתְׁש–דּוקֲד. הָּיַה

חַית, לִַקְרָקעְל

ַרעָּקְִהל

הְָאָלה

ָםי עֹולַלֵט אָסֹוָדה ׁשְל ַרפַע

33  |  32



18  |

יםִפְָחים ֵריקֹות. ׁשִנָּפ

יִדיםְִּבכַ                         מ

יַָתפְִּׂש                מ

ֵקץְינֵ         א

ם.ִיַמָׁש

ה?ָּלִ מ—ָך ְׁש אֹותֵַקּדְיְך לֵא
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יִקֹולְה לָימְִנּפ

ּכֹולֹותְׁשֶין אֵּב

יםִעְּבְַעְבמ

גֹולָס

הִָריסֲ עַיעִנֵי, ׁשֹוֵרק מִזְָרּגַי
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ַט רּוחֵּמֹוְך ׁשֹוטַת הִַּספְ ּב— ַקׁש ּפֹוֵרץ —ל ַֻּפֵקן ה
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ר,ֵּיַצְּפֹור לִה צְָלכָי. לּו יַיָדה ֹלא ּדְִחה יָנֹוצ

ֵׁשלָּתְִהה לָיחִּנַה מְָתיָה

הָָכּכ

פּולֹות?ְִכּב
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ְך.ַלְֻׁשץ הֵעָסּוסֹון ה

—י ִף אֹותֵּנִם ּכֵַּׁשְנתִר מְַרּפַָרה, ּפְַעּיַיב לִבָיו, סַָּנל אֹופַע

ָדֶח א—ִרים ְָרּפַי ּפֵנְׁש

ּלֹוִצְו

ים.ִלְָעּב
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יְִכּבַן הִא מָים ּבִימֹונִּלַי הֲֵצַעצּוב ּבָעֶה
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ָרם,ֱעֶֶקר נֹׁשּוב ּב

תִַיּבִַקיר הְּב

י ּבֹוְִּתַקלְתִנ

עֶַרגְל

יץִֵצמ

טֹוןְִקינָּיַּב

לָֹחּכ

ם אֹותֹוֵהֹול
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בֵי לֵצְֶפח

יםִפְּדֹול

ּמּויִיר ּדִחְַׁשּמּוי מִּד

ּלּוםִֶרט צְֶס                       ּכ

ָרף.ְִׂש                                     נ

לְֵחלְַחאֹור מ

ָרע.ְגִנְו
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ר?"ֵסָי חִנֲ "א—

רֵּפְַסק, לְֹעצִה לֶן ּפֵתָּנִֶּיה ׁשֶַּכְחן. מְָמצַעְחֹות לְְּתפַיו מָינֵעֶי. ׁשְִּדלַ י—
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חֹורָאְת לֶה קּור. ּופֹוֶרמָטֹוו

ה.ָלָהֶחֹוִרים זֹוֵרי ּב

ד,ְַחִפל ּתַא

הֹומֹותְִתמֹו חֹול ּבְבּוי ּכָח

הָינִנְּפ
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—ַ ע רּוחַּגְַמק לַּד

ָךִריד אֹותְפְַה ל—ה ָּלְִמּב

ִםיַּמִ מ—ם ִיַ                         מ

ּיֹותְִראַמְמֹו אֹור לְ ּכַּבֹוֵקע
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—י עֹוד ַלָק עֹנֲַעעֹוד. ּת

ים,ִּלְֻחי ּכֲִכת הֶ                      א

ֹלשְָׁשּתּול וְבַלְ                                        ּכ

יּוָעֹוד ֹלא הֶה ׁשֶּלֵָאאֹות, ּכְָט          ל

ד.ֶֶלף יְַאל

פּוגֹותֲהִַריק אֹוֵרב ּב

יקִסְפַל ּתַא
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—ְרֹקד ִ עֹוד, לַיעְִּבׁשַם, מֵאָל ּגּוף הַמֹון עֲעְַפג ּכָים, חִד מּוְקיֹונֶֶגבְֹרק, ּבָי
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צּוָרהְּצּוָרה לִד מֹּדְִנ ל—קֹוּפ ְידֹוסֵ ָקל—י ִס ּבֵּנְַּכתִ. ּתַֹחת ּכֶקֹוֶרס

הַָּתאֶמֹו ׁשְ                     ּכ

ָךּמִ מ—י ֲִנ       א

—יָך ֶלֵא
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—ִדין ָ ַקו ע—ף ְָׁשִנ נ—סֹוף ְינֵאְיר לִעָז

ַת רּוחַַּיח

ִםיַפְָנֶקת ּכֶנֹוס

יןֵאֶׁש

סֵּלְַפל

םִַיינֵי אֵּתְִׁש      ּב

ּבֹואֹוִת אֶ                    א
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ֵַרחָמֹו יְ ּכ—ם ִיַי מֵיָלְי ּדֵנְׁשִ ּב—קּוף ָי לֹו ׁשַּד
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בָנֵל עָָך עֹולְה אֹותָינִמֲאַאי מַמְיד ּבִָמּת

יבְִרטַמ

—ן ִַיי

59  |  58



35  |

ה, ּבֹואָּתַל אָבֲה. אָבֲהַ אַעֵּפְעְַפיתֹו לִל ֵראׁשֶא אָל ּבַֹּכֹלא ה

יםִּנַה ּגְָעבִֶרְך ׁשֶּד

ִריםֳִּפּצִר מֵ                ָרחֹוק יֹות

בָמֹו צְ                                       ּכ

יוְָנתֶָּמ                                               ׁש

יםִיׁשְִמ                                                        ּג
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צּומֹותֲם עִַיינְֵער ּבָל אֹוצַׁש עֵ חֹול— ִראׁשֹון ַיעִּגַי יִה מְֶראִנ

ֶריָך,ֲַחי אִנֲא

הֶַּזֶקט הֶַּׁשת הֶה אָיאִמֹוצ

אֹות

אֹות

אֹור
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א.ְֹשּנִדֹול מָגְיל וִכֵָהתֹוק מָיל, מִפָמֹו נְּכ

ָדיט יִט ּתֹוׁשַעְמִּכ

יאִה הֵּנִהְו

ה.ָּמַח
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