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.(1842-1885)ןיקםנלומםהשמןבץרופ

הניצשרימסאנומהנמקהריעבב”רתרדאו”מבדלונןיקםנלומםץרפ
דמועה,בושחודימאתיב=לעבהיה,השמ`,ויבא.כוליהומךלפברשא

בשחנוודחסמבצמעדוהץרפתדלירחאםלוא;קסנלומסהבורקהריעהסערחסמהמ-ןחוב

'םיכובנהרומ,כהיפוסוליפירפסבםיקרפלהגוהה,תצקיורקה,םגהיההשמ.”ררומל

,הקבד=השיג,ץרפלשומאו.םתודליבוידלילעהעיפשהתדינינעבותורירקו,”ורחבתו

איה.הלשמםבךפונםהילעהפיסוההרבדבו,היפבםירובשםעהילשםותינרבד'התיה,

ןהםוקיתהבנוהםי.םייחבלרההקלחברימתהחמשובליתצימא.הרובעתבהואוהצורחהתיה

ןוצרתלעבותוכמבו-ן
תונורשכתאהדילמלחנץרפו.הטושפותינומההירבעהשאו,בוח

.(1יויבאלשותוינוניבתאובוריכהאלו.הבורמהדמבומא

םשםהלונבו,םולאפבורקהרפכהברובלוירוהואציתחאהנשץרפלתאלמב

תויבחןיבתחבשמ=ןיעילבלרב,דאמאירבוהפיהיהודלוהבש,ץרפדליהו,.הקשמףךףב

הצחמוםיתנשרובעכםלוא.”םיאובסהםירבאהתרשקמןשעוברקלא;ואשיו,ןב-,ףא

הניצשרימםאנומלםעפהדועבשהשמו,וילמלממוזילבלכםעתיבהףרשנםש:ותכשל

ותיבתלכלכלהסנרפוזיאולשקבמונרועבו.לכרסחוםוריעבוידליתששוותשאםע

בהשדחהרצוילעהאב

.ותודלי

.10רצ,ו"נרה,ןיניירכ.רתאמ,'ןיקסנלומסהשמןבץרפ,(1
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שורדיומפשמהפתיבינפלאנלבוקםהילעשיבה.ונממואצישרפכהלשילותקהןהכה.

השמבוומהלסנתנרשא.ולשתרשה-ידגבובהזלשבלצהתואתאולבישהלםדרנ

לכםעדחיופרשנהרעבהתעשבו,ותיבבההששםיפירחהםיקשמהדעבןוברעבןיקסנלומס

.ןודקפלחשמידוהיהלהלאהשדקה-ילכתאןתניכ.ןעמרמוכה.תיבהוילכוםילמלממח
.חיתמאכרבדההיהשימכ.מובעבולםנתניכהדוהאלו

טפשמהתמיאמדודנקיחריו,םינידביקבהיהאלש,השמלעהלילעהדהפלופיו

עדוילבל,וילעהביבחהותחפשמלםיבתכמםגבותכלארי”חרובה,,.הנמקההיסורידעל

ןננ=ביממהיהיכ,”תונזחה,מומחלתאאצמריעלריעמודדנבו,ובשומםוקמםיטפושהל

1'שורפ,כדומללבשיו,הרהמול.הסאמנוזהסנרפםלוא.”ויתולפת,,דעבורכשלבקמו

ןעשמילבותחפשמהראשנךבךותבו.ומוישיאתיבלכאיוהריעוזיאבששרדמה=תיבכ

הלכלכאיה.הלאכםישקםימיבםגלפנאלהקבר=השיגכליח=תשאחורשאלא,תנעשמו

,םימחםובכמסוילחרבתשהשתוקיפוקהםישלשואםירשעבהידליתששתאוהמצעתא

רקבלבב.ולאבאצויכתורחאתולוזתוכאלמוםיקשיתריפה
םיפופצןתורובשתוטמיתשכהירליתאתבזועהתיה.הרובעשקבלהתיבמהתאצבו'
`

םיקוחרו
חיבשירשאהשאואשיאהיהאלו,הקסהלםיצעולוכאלםחלןיאמ.רוקבובערב'.

;םיחולמ-םיברוםחל-הידלילףדמהאיבמולדההנועמלהכשהתיההלילבו.הלאיגועינבלע

םטאתארקלםילהוצהםירליחתויפמו.המחנוהרוא.החמשוןוששהזםיבוזע-הונבהיהואו

םייחהוםימותיהםידליהלהיהםיענלוקיכ.הרמזדהנר.הנינשוגעלםגעמשנםתלכלבמ

.(2"הלאה

ונדועבחקלנרוכבהןבה.הולשותולדלשהזןקמדחאחורפאלובגאיההתעכו

לעקומעםשורהשעהוהןוסאה.אבצהפתדובעלרסמנוחורה=תצימאםאהקיחמןמקרעב

םיעבצבןכירחאראת,'אקלה,”םייחהיכרדבהעותה,ורופםבו,ץרפדליהלששגרהובל

לאתבצעתמרפוסהםאדועבו.אבצהךרוצלםידליהדושלשארונההזחמהתאםינמאנ

,ומולשמעידוהילכמםיקחרמלדדנשהשיאלעו,הנממחקלניכהנבלעהבל

רבערשאםירעהתחאבתמהלעביכהלרפםיוהביצשרימםאנומלרסרחאחרוא-רבועהגהו,

רמרפסמשעתווירבדלהנימאההללמאה.וינמסוויטרפלבבותומרבדהלעידויו,ןהב

המודמההנמלאהלאחרואהאכהעבשהיימירובעכו.ץראהלעםימיהעבשבשתו.הלעבל

רקשיכ.הממושההניבהוא.לארשיוהשמתדכותשאתויהלתואהיכ,הבללערבדיו'`
תמהבשהצחםוםינשיתשרובעכו.הלעבתמיכהערההעומשלדועהנימאהאלווירבד

וריכהיכ.ו3"דועוהושקביאלםימפושהוונועהחמניכולעדונרשאירחא.וידודנמהמודמה

.ותקדצב

הגישהזאו;םהבחילצהוםינטקםירהסמכקוסעללחיוףסכמעמותאאיבהחשמ

.ריעצהץרפלורוכבהבילל,וינבלחקלתורוהלןדמלרוחבבולקשתבישימותיבלאיבהלודי

,שמוחדומלללחהעבראןבב,םילעבהויתונורשבבןימצהץרפדליהו

פתלחמבהלחיכ,ודומלקספנששןבכותויהבםלוא.ארמג-שמחןכבו

.הנשיצחבולצאהכשמנש,תועובעבאח

םירעבםההםימיבויהאלםיכמסומםיאפוריב-תונקזםישנולילאייאפורתצעיפלע.

ותואירבלץרפבושב.ותלהממאפריןעמלןיבוםיקשבהלוחהדליהעוציתאורפי:-הוכיק

וראשנתועובעכאהפתלחמתובקעך;דועולויהאלםיואנהוםיפיהוינפו.תיחשמלודוהךפהנ

וידוהי,בכשמלולפנםוידעעדיודמלרשאלכתאחכשותלחמימיבו.ותומםוידעוינפלע

.(4"הזלעדאמורעמצה

ידומלתישאר

ןיקםנלומם
.
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ןמקהו;הלחתבמזוערתיבדועוידומללעשדחמדוקשללחהוגתיאלץרפבושב

ובבחתנואינמו,קודקדוך”נתקרוהזדמלםעפהםלוא.ויתועידיתאהרדמשדח"ותנשמהבשש.

השמהארב'ירתתנשב.וייחימילכךשמבםוילכבםהבהנהשךכלכץרפלעשרקה=יבתב
אלוףסכהולשליבשבויקסעףתושלשורשבזיאםיערוקהלבחייכאלמיכ,ערםולחויבא

ודחסמלדלדתנואינמו,ובםישונהלויתובוחלכתאבשיו,וחורםעפהורקבביהיו;ערפ

ותנמלאוירחאריאשהו,הבשב”נןבכ,השמתמהנשההתואבו.ףסכרסוחמןטקה

;הידליסנרפלידבךרפ=תדובעבושדובעלזאהצלאנהקבד=השיג.היחמ-רוקמילבוימותיו

'ערה=ןיע,,תעבשמ,הכמהלעתשחולהתיהיכ,םירפסמ.הלויהיתוינחור,תזסנרפסגו-

ןכ.”םיקיזמידיבוספתנש,ואדחפהןמולחשםידליאפרלתופורתותולוגסבתשמתשמו

=תדוד,,םשבתארקנהתיהו,הוצמהודועםלו,הלכוןתחחמשל,תונותחהלאהאבהתיה

הז.ןטקהץרפםגהיהועבממוילעו.”להקה
י

אלומאתיבבררשרשאארונהינועהךותבםנ.םייח-חורוהעונתאלמואירבדליהיה.

קוחצמםויהלכלדח
תאומאהביסמהםא.ומקשאלווחנאלתונטקהוילנרווידיו,םילולעהו

תרבחמהיאולבןיבמףיעצהתאאיצומץרפהיההחשמלתחתמהביתבהשארףיעצ
וערוקו

[םו;םירוגל
םוקמכםתואהדבנרשא.'םירקיההיצםח.ראשלהשועהיה

היהאלו,םירתס

ולאכ.ודילאבהלכץפנמורבשמןטקהץרפהיהלודגקשחב.'םילסודירש,םהמריאשמ

.(ביהםירההתכאלמלומצעבעבטהורהנ!

ב"יןבברענ,בילהדוהירוכבהונבךלה,ןיקםנלומםהשמתומללבאהתנשרובעב

ויחאלםגארקהמשותכשלםישדחוזיאץקמו;כולקשתבישיבהרותדומלל,הגש

,הנשא”יןבכןמקרענואוגדועש,ץרפו.הבישיהלאאובל,ץרפ,ריעצה

ושפנבהרושקהשפנוהברהבחבותואתחפממהומאתאבזע

.”הרותםוקמ,לךליו

'

,שביםהלתפ:ומוקליבהקלץרפדליה.
הניבגוהילגרלעמומאולהצלהשתואקמזופ

ףיעאביו”הקוחרהךרדה.תארבערשארע.ךרדבידיחיםירחאםימיוילגרבךליו־השובע

.(2"רוםםהויהאוכועש.םויםוחורוהאשנהמשיכ.וצםחיווהםבולקשלעגיו

ודמלםילודגםירוחבקרש,ותבישילוהלכקיודומלתבץרפתאןחבהבישיה=שארו

ץפחבוזןושלץרפדמל,הבישיהינבלתיסורהןושלהלשהרומםבהלשממההתנמשכו.הב
,בילהדוהי,רוכבהויחאובלבררועדוחיבםלוא.התעידיבןיימצהובל

,םיירבעחצילמ:ירפסיאשחבאורקלו”הלבשה,,בקוסעלהקושתדתא

הסאמנשכו,ץרפלבילהדוהיהנושארדמלהביתכח=תבאלמםב.םמעמרבכםעמאוהש

ולםלש-זואכתצונבןוילגהלעךושמלוםויבתועשוזיא"ףופכןומבא,,כתבשלהדובעהוילע

.בותכןוילגלכלתחאהסורפויחא

םירוחבהתרבחו,ויניעבהרצהבישיההתשענהלכשהנירפסבןייעלץרפלחהשבו

םתאחישלסיליכשמוםירואנםישנאולשקבללחהאוה.אשמלוילעהתיההבםידמולה

ימיברחסש,ןקזידוהיהיההז."ומצעמףוסוליפה,לדיאתאאצמיו,םרמעעעורתהלו

ןמקתיבבדדובתדותנקזתעלו,גיצפייללהנשלכבעסנותוילנרמותוברמםינבאבוירוענ

ליזיא.ודחסמימיבהיורהשופסכתיראשמוםנרפתהב,תינמרגההיפוסוליפהירפסבקוסעיו

הבישיהלאאובלגהונהיהיב,”תיפמהסורוקיפאלוהובשחודיעינבו,תורזתופשוזיאעדי

ןיקסנלומס

.בולקשתבישיב

.ותלכשהתישאר

___--ַא
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,םירפוח,סינעצר,רגםמפישרח,תוכאלמ=ילעבלויהוובל,בסידימלתהבללערבדלפ

לחהוץרפרענהםגוילאעדותיו."םלועילכמםיבלמבויהתלאו-המודכוםירגנ.
.ונועמבודקבלי

'י

תוריק,
ויהותיב

תורוויהש,ןקזהו...ןופםהדעעקרקהמתונושתופשבםירפםםיסכמ

תיבהעקרקלעערתשמבבושהיה.םמצעמםידמולמהםישנאהבורהנובתב*ומכותנוכתב

ושארלךומסקלודרגוםילגדוםיריםושפב
לע'יאטהמשיי;עדמוהמכחירפסבארוקו

ךפושהיהלדיאיבר.ותיבבתומה-תיסורתאםיענהולוקבעירפהרשא.ץרפןובגחרענה
םיבגשנהםירבדהלכתאןיבהאליכףאןורחאההוו,ןויבהוהריקחבוביבהווהישתאץרפינפלי

.(1יובכלימלתלעוערונםירבדהותםכרפאבויבואהשעתאזלכב.םיקומעהו

י

עדוגשכו;ארקמלהלבשהנירפסולליאשהורענהלשוחורלעהברהעיפשהלדיא
תאץרפבוועיו.הבישיה=שארלהערוהבדאיבהלוופדרלולחההבישיח=ירוחבלרבדה

םנרפתהוםידימלתוזיאולאצמםג,ריעבשתושרדמה=יתבמרתאבדומללאביזהבישיהי

ליבשבםנחלשלעוליכאהלםיתבה=ילעבולדחיכ;ולםירסחה'םימי,הבודבשב

.ותוזעוותלכשה:

ע(ץרפתאףודרלולחהשםוימו.
-ןהילעושפנתאףרחלןוכנהיהי'נתורקפהתותלכשהל

.ירפסבםשארוקהיהו,ושררמותיבברשאםישנהיתרזעלבנגתמץרפהיההלילהותוצחירתא

ןיקיתוילעבו...וריבאבהלכסהלכשה
תאשקבמהרענהןתנשםרטללפתהלםיאבויה(:י

תונוהבלעבנגתמץרפהיהשממשפנ-תוריסמב...ויפעפזולהנשהוה”םימשהתבהלבשה,ה.

לופנבו.הילעןשיןצםקהוןדפקהשמשהרשא.הבתהךותמבלה-רניאשחבאיצוהלוילנר`

.ארוקותויוזהתחאבםישנפתרועברנהתאקילדמהיהשרדמה-תיבבסינלמבהלעהמדרה:

ובלתוגהתאןוילגהלעבותכלהקושתהובהררועתהםההםימיבדועיכ;תירבעבתוכו

םיכמלוונחאללמאהןתנ.שמשהידיבץרפשפתנרשאםעפלבבהיהו.וחורתוגויוחזי

ידכבנגהתארסיל`שמשחלורועשרדמהותיבבםינשיהםינלמבהםניב.םימרומלוייחלז

רבדהעדוהבו.בתכשיויתוצילמ,דעבםינמוומבץרפלבקשםירפוםורכשתישארהתיהתאו.ותאמה

,.(ווי'העוצרבותואחוקלהלרמואורוביוטפשמב.וינפבאלש,והואיבהויאגושל

ולשקבלוםיאנקהתמחממלמהלץרפםילחהבולקשבותכשלםינששמחרובעכ

רשאםינברה=שרדמ=תיבלסנכהלורימומי'זלתכללרמאהלחתב.רתאםוקמבהחונמו
רחוסהיכץיוואבויללךליו;תולועפלהזוצפחתאאיצוהאלףסכרסוחמםלוא,םשי

'יבד,הלהצילמ=בתבמץרפלןתנ-,ףוסוליפהלדיא'ריחא,השמ'רבחלנהריסחהורישעה'

לה
=ילכואןיבונמישיוהבחב"קירצ,הוהלבקיו.איההריעבבשויהלידגמ'ר

לע"סידיסח,הלשםהירופסלםשבישקהץרפ.ונחלש
-

תואלפנהוםיםנהרבד

_=דריקח,הלכקמתברועמה,לידבמיברתרותלערוזחיו,”סיקידצ,הלש
עףא,רסומולופלפ,תיהלא

.וזהדותיוארכןיבהאלשיפל

היהאוה.רוןפואבובודבלתהוודחאתהםיברםיכפה.ונימבאלפומודיחישיאהיהקירצהו,

;אשנודעוויםרילעבהוםערחיוןראמרחוףירחלכשלעב.רחאבבהלנריסהורוטנרגבתמ

האבוןומלששקבמ.הררשבהואו.דחאדצמהור-לפשוונע
מעומבקפתסמ;ינשהדצהמ

ירימםנותחקמענמנאלוףסכדמוחהיהתאזלכבו.ןמזהילבהוםלועיבונעתבסאומוי

.(4"םידדרמםיינע'

לשהאלפומהוהרישעהשפנהתאאלןיבהל,ןבומב,זארשכומהיהאלץרפ_

הנבש,םימלובהםהימומלקרןנובתהןבלעו;םתרותוםידיסחהוכרדתאאלו”קידצה

קבןיקםנלומם
.”םידיםח,ה

.1
.22רצםש(4.ּפסװסגםש(3.ללפתהלםימיכשמה(18.8דצםש(`
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ריםומנ,ויתועידיליבשב,יליכשמה,םלעח,ץרפתאובהאםידיסחה.וירופםבןכירחא

.תיבבותבשירחאו,הרדמוילעוסאמנהלמבהייחלבא;תודחהויתונינשוםיבוטח

תאבזעםירתאםישדח”יבר,,ה
רחוםהלערותהםש.ךלמה-דיע,־נםבמיוולךליוץיוואבויל

לעונישלהאיההתעב.ץפחו:אצמש,לידבמיברלשודוד,ןיקנליובאזרישעה
והחנמ=יאשונםידיסחלש”הכולמ,,ולדסיוםידוהיההלכשהלרגבתמאוהש,”לידצ,ה

ןיעכהארמלקוסעללידגמיברץלאנ,הירביסלתולגשנועמדספהלידכו;םמימלשמו

היהץרפו.ךלפהתשינפלוילעםיניגמהויצילמםעםירבדברימתאובלוירפםביתבדוסיב

,וירזועו'יבר,,הןיבםיחלשנהםיבתכמהתאליבוהיכ,הזןינעכאיבמהואיצומה

ץפחאל'םידיסח,,הלוהאנשתורמליכ;וחור=ןמואוותוצירחדעבורכשלבקמהיהו
.שלשךשמב.ודילםירוסמהםיבתכמהתודוסתאןוהלבדע:”םידגגתמ,הלתולבל
'ץובקיותיסורהןושלהתעידיבםלתשה”דחוימחילש,ב'םידיסח,הלץרפועמששםינשה

'רבכיכ.םייחבולרחביךרדהזיאעדיאלוזותדובעתולבכםלוא.ףסכמעמדילע

'זאוצפחץרפלשוירכמ.חמיוסמחרממםושולביצהאלןיידעוה”יהתנשלעיגה

ךליו,םהמטמחשהתונוימדותווקתאלמהםלעחלבא,הינודנםעהשאזלאישהל

לעתבשויה,ךלפה-ריע,בוליהומלעסנםשמו,רוכבהויחאינפתאתוארלבולקשל

דרזעבהמימתהנשךשמבותסנרפיתאץרפאצמאיההריעב.רפינדה

.תאבהאודאמםיענלוקלעבהיהיב,םינושםינזחל”דרושמ,כ

:תיבבעובק'דיגמ,וןשרדהיחןכ.הלפתהפילעבלשתוירבעהתזניגנה

תולודגלרצוניכשיגרהץרפםלוא,עובשלדחאלבורודבשבלבקו,ך"נתתרבחלשרדמה

,אוה.םההםימיבםירבעהםיליבשמחלכשפב=תאשמהתיהש,הםידואלואשנוחורו',הלאמ

רבעו,םימהינפלעוכרדתאהשע

־רצםחלבקרועסמבושפנתאלכלכיו,יסורחלמלשהנוד-הריסברפינדהרהנלכתא,

'רשאםירבאה-סירכללמעבורבאברשארעתוברתואלתוםיררנעכשיו,רפיברהיסו

.אלהנכס-תועשבוופכבושפנםשרשא.ירבעהרענהבל=ץמואלעואלפתהותאועסנ

םאו,רהבהיפוהתעפילעועבטהררהלעועסמבבכעתהץרפ.הנוכנהושפנ-תחונמוההבוע

היהרפינדהינפלעתבשבשהתיהתישירחחור
.”ררבלכ,ררושיו.רישכולוקןתונ

י'ףקותהנתנו,.יךצירענ,
ףוםףוסיכןויערה.םיסורהםיחלמהירישםעוללובתהויתורםוו-

.(1”ךרדהיוב!תאשיגרהאליכרע.ושפתוחורתאהיחה.וצפחיװהמ.הםירואלעיגיואובי

ירדסאלאוה.רכשב”ויתושרד,תאםשעימשהותונושםירעלץרפרסועסמךרדבו

,ויתונינשווילשמב,םיענהונזגבבחמביכ,המבהלעותולעסרמב”ותשרד,תאםלועמ

..םיטושפהםיעמושחבלתאובישמיש,ונורכזבםירומשהשורדהוהדגאהימוקלבוורובד=חכב

:ויכרצלףסכמעמףסאו,ויעמושלהקתאןוצרריעצה"ןשרד,העיבשהםנמאו

.הםייייאחםינושארה
י

;אוה.הנשםירשעןבכהיה,ב”ברתתנשבתאזהריעהלאץרפאובב

הרומרותבותיבלאוהפסארשא,בוניידברהלהצילמ=בתבמאיבה

המענ,הנשיצחכובבשיש,ברהתיבבהחונמהו;ונבלםיקםופוארמג
,חונמולהנהנאלשפוחייתלוהלכשהלותפיאשםלוא.םיברהוידודנירחאןיקסנלומסל

..תיצנארפהותינמרגהתופשהתאהברהדיקשבדמלםשו,ןישמשומאזתיבבתירבעהרומליהיו

־ירחא.חריהרואלםירפסבארוקהיה,ורדחבמפנוארנהיהאלשתעביכ,םירפסמ

הדוהיויחאתאסגו;המודבסגרפתהוםירתאםירישעינבלםגתירבעןיקסנלומסהרוהןכ

רותבןיקםנלומם

.ידיבמ.וןוחל=רווע

ןיקסנלומס

.חסידואכ

.27דצםש(1
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ךותמהלכשהולשוכרלואלוכיןיקסנלומס.תועשלהארוהולאצמיוהםידואלארקביל
תחאםעפ.ודילעיגהשעוצקמלבבקסעווירומלברדסוהמישלבולויהאלךא,הבחרה
קודבלידכיחלותחזיחתנלוחתניו,האופרח=דימלחםעדחאןועמברובלולןמדוג
.ןועמחןמםתואשרבהיבה=לעבלרבדהעדובשכו;חותנחתרותיפלעויברקב

,ץיבוניבאדףסויתיסורהןושלברפסמה.תורפסבםגקוסעלןיקסנלומסלחהחסידואכ

ויתוחבתאשידקיאלותיסורבותכלהסנישובללערבד,םיברמהויחונורשבתאריכהש

קרויתוריציתאבותכלרמגרבב,ותעדבףיקתה,ןיקסנלומסלבא;”ההמההפש,הל
תא”ץילמח,,להפסוהבסיפדהז”ברתתנשב.ותבשחממםחנאלו,ומעתפש,תירבעב

ותואבו;םידמללש"היובאןבעשילא,רפסהלע"היהתתרקב,ורמאמ

םגרותמויצחוירולמויצחאוהש',ילומגח,רופסהתאםגםסרפןמזה

ינלופהדרמהתעבםידוהיהייחמחוקלהזהרופסה.לקנירפ=ברבצריהלשינמרגהורופסמ

ונלראתמאוה.ןיקסנלומסירופסרתילשתימואלההמגמההתואולשירבכו,ןורחאה

היהיןעמלהבהאהימסקבותואהדצ,הילירוא,ינלופליצאהזיאתבש,לראקידוהיםלע

:תיבבריתסמוםינלופהינינעלעושפנתארסומלראק.דרמהתלומעתבץפח-ילבלהדיב

וירכחו,ותבוהאוכהדגב־םאמבםשוהשכםלוא;םידרומהלשסופדבתנזכמתסנכה

.חכונוא.”הובגהידוהיה,תאררחשלולדתשהאלואלכה=תיבבויגעבוהוחינה--םינלופה

ידוהיהתאםיברקמהומעיררוצםעודיתישלמודיהזחשהסונמהויבאקדציכ,לראק

...םתאבהתעשבקר

.איהו,הביצשרימםאנומבומאל"לומגה,,ורופםו”היהתתרקב,ורמאמתאחלשץרפ

דימתםתואהאשנוםירפסהתאהקשנ,הנבלשתונושארהתוריציהלעדאמ"החמש

רוסאוהוסרוקיפאירפסםהש,הריעב”םידמול,ההלוריבהשבו.השודקבישימשתכהקיחב

דיתעו"לודגםדא,אוההנבשהשיגרהיכ,ם*ידיילהנימאהאל,ידוהיתיבבםקיזחהל

.חינעבההמחנתויהל

.ילומנה.

תאץוחרלםיאפורהוהוחלשיו,וילגרבבילהדוהיהלחז"כרתתנשב
י.ולו רוכבהויחאתאץרפהוליו;םתיבברשאץילפימתוניעמבורשב'קסמס `

.הירטסואב

בוכרדלאציו-%יפוחלעדאמליטלבהאש,רוחשח=םיהמווירידילעמןיקסנלומסדרפנ

,הינמרגבםירעוזיאברבעוץרפעסנםשמו,םידחאתועובשןיקסנלומסםיחאהובשיץילפימב

,"םירגיכר,הדיבהקיר”הינומיריצ,לםשהתיהש,תודהיההארמלובורורעצבאלמתהב

.תווקתהותירבעהןושלהרכזתאםכלמתוחמלםתדע=ינבלםיפיממו"סהילכיה,,בםיתרשמה

ץרואובלןושארהםויבו,הקיתעהתידוהיהריעה,גארפלץרפרסןבירחא.תוימואלה
קבאתמוהאצמםלוא;מרופופאר.י.שלארשי=תמכחבםסרופמהדמולמהינפתאתוארל
.ריעצה”תומולחהםלוח,לעקומעםשורהשעםסוגהןואגההארמו,יוד.=שרעלעתומהםע

ידילעהינמרגהמגרותש,"הגהוםינק,םשבםיזורחבהניקץרפוילעבתכר”ישתומב

,יולההדוהי'רירישתאתינמרגםגדהש,ומעלרוסמוןמאנרפוס,רליהר"דה

,וייחימילכךשמבןיקסנלומסלשןמאנהודידילזאינמהיהאוה.יזירתלאולוריבב:ןב

.`תוכוסהמכולהשעו

_
ו..-4.3

יץיקהףוסב.הירמסואירעמתחאבלודגירבעןותערסילחוקיכ,וכרדב
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תכללםילחה,נארפבתנינעמוהיחהרובעוינפלןיאיכ,ןיקסנלומסתוארב

ינידתאדמלוזתילכתלו;היפוסוליפהתרותיתאהמשדומללידכהניוול

תריבבומחלהנממאצמיןעמלוזתונמואבותעידילע”הלבק,לבקו”הקידבהוהמיחשה,

העשיפלםהלואצמח'כרתביבאברוכבהויחאםעהניוולואובבםלוא.הירמסוא

ךלהבילהדוהיו,םתדובעהקספםישדחוזיארובעכ.סופד=תיבהזיאבהינמתדובע

.לברסוחבוינועבהניוובראשנץרפשדועב,מחושוןזחתרשמולשקבלדאבסיצנארפל

םנ,.ירבעןוחריהניווברואלאיצוהלןיקסנלומסלשותבשחמזאהלמנארונהוינעתורמלו_

היולגןברותבבילהדוהיתאולחקלהיסורמדחארישעתוזוחא=לעב.ילהקחשהעשה

דיבורכשתאולםלשו,םינונעתואפרמשקבלםשלךלהש,הפוריאיכרכלויתועסמב

."רחשה,,ונוחריתאצותלםינושארהןירולפההאמתאץרפלבקהזהףסכהמו;הבידנ

הנושארהתרבוחהתאסופדלןיקסנלומסרסמהנשההתואלשלולאשדוחב

השדחהפוקתארבש,איההתעבבושחרתויהירבעהןוחריה,י'רחשה,,לש

ןיקםנלומםרבכונלעימשיוזתרבוחלשרבדחתפבו.ומויקתונשוימבתירבעהוגתורפםב

אוה.תיתורפסהותדובעלכבםיניעלןכירחאולהתיהש,ותמנמתא

םיזובהםיבושחהםיאנקהבםנםחלהל:הלופכהרממולביצה

.םמעלםישחכתמהםיללובתמהםיליכשמהבםנו,תערהתא

טחוש,
'קדובו
.

.ירהשה.

.הלופכהרסמ

י*

;רוחאמוםינפמהמחלמההנישו.םינפמקרהמחלמההתיה-ירהשה.ךרועבתוכ-םינפל.

םהילעהררשרשאתלואהתמדרתמורעבהיו.טאלמאלתקפהלהנילחתםיררעהיניערשאתעב

קררשא,הפשהתאתוארמםהיניעתאםבלכהמבההאברבברשאהלאומצעי.תוברםינש

ותפשבסיסאומה...ץראברתאםעלתויהללארשילכבבלברקלהנהדעונלהראשנאיה

!םתנומאוםמעלהמהםידגוב,לארשיתיבברקבםהלרכזאלוםשאל.ולביונהבוסאמירבע

תיבלהכלממהבושתוםויאובייכ.ונתולנלץקאובייכהנומאהונלהפרחלאלותשובלאל

אלונינפ.סירוירימםשפנתודפלופציםת;פצברשא.םימעהלכושוביאלרשאכ,לארשי

ורןהי
וניררושמוררושהברשא.יונלאיונמונתאהפלחתהרשאהנקזההפשהיריבקיזחנםא

וניתובאמםיפלאלםבלםימכוכפשהברשאו.םצראלעתוננאשתוהונמבובשיתעבונמעיזוחו

ל:בםתפשבםיקיזחמהםימעהלכינפורוחיאלרשאב,שמשהיניעלםימבםמדךפשנתע

וסבתירשאםיפנחהםישרקתמהלעירייתימנרשאכיכ,שארמסלבועדיןכל...תביצמאמ

םימכחתמהלעידיסיראסנןכ-בקעיתיבמתעדתיבשהלולבלבתיהאושתחתהמהו.שרקדנבב

.יםהיתובאתשוריירחאמןושלתקלחבלארשיינבתאוחירירשא,םיעובצה

הלכשההירחאהפידרההפוקתםצעב,(1868)חיכרתתנשבובתכנהלאהםירבדהו

שודקהלכתאונתנ,רואהוםייחהירוכשויהםיירבעהונירפוםרתישהעשב!תיללכה

ןושלהתאובשחו,(הסנרפביכרד)תודייראקו(הלכשה=תודועת)םימולפירריחמבםהל

יכ,ןיקםנלומםדבכןיבההעשהתואב_הלכשהלררועמהיעצמאלקרהמצעבתירבעה

ןכ.הלכשההתוללובתהמליצהלהדיבקרו,ונלשתוימואלהדוסיאיהונתפשתעידי

רתישתעב,לארשי-ץראלותבושתוונמעלשהלואגההוקתתאהנושארןיקסנלומסעימשה

וניבלדבהלכלסבולארשילהאנשההתמרבביבבושחלולאונונירפום

דלונהתאאופיאתוארלםירקהןיקםנלומםלששגרה.םיחרזאהרתיןיבו

נ..םירחאלשסלכשמ

.דלונהתיאר

ו .,
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."םייחהיכררבחעוחחן

העבראבלודגןאמורסיפדהלןיקסנלומסלחחירהשה.לשהנושארהתרבוחהב
רפםמ,הנמרמריעמםותיחףסוי,ןאמורדרובנ.”םייחהיכרדבהעותה,םשב,םיקלח

ושקכבוילעופלחשתונושהתורומתהתאו,וייחימילכבםיברהוידודנ,ויתודלותניא

לי
ן

תאו,איההתעבםידוהיהייחתוארמלכתאוניניעלריבעמאוהבגאו;םייחבךרו

;השעמהרופסהזו.םתרבחבאבדדונההעותרש,תונושהתודרשהינבתוחוד.

ולחכיו'.ן.ףםויינשהםשועריחלארחאהםש.םיחאיבשובשיחבוועהנטקהריעב.

ךא.תורחאםיבשןינקוהבקמרחיתושעלופיםויו,ותומירחאםהיבאטהבוטהלחנםיחאה

יכ.ףסויתשא.רתםאכאבקתו.םיחאהןיבםיברסתע'לכבהחלש.סיברסתשא,עריחאתשא

רמוא'ומניד.ראטףסויחורביצעההזח'וברחסםויהלכםירורמתהכםיעכחו.התיהראותתפי

,הבוזעלאהבורקהתנמדמריעבתבשלםוקמולרחביו,ויחאמדרפהל
`ןטקרהנקרו

ןהיניבדירפה

היהןכאל.רשעושעיוטקשהתולשבותשארתסאתאףםוידחיויחהמש.

יכ.הטסהממרריםוילםוימו,רתתסהלותחלצהשמשהלחהויחאמדרפנרשאםוימ;עריחאל

.רפאכףסכרזפתוסיידעתודעלהבהאותשאלכויאו,רמשמבורחםמתאלחנלעדיאל

םישונהואביכרע.דאמדעודיהממ'םינשיתשרובעכו
וחקיו

רבשיוולרשאלבוותיבתא

תכללןאמויחאלאו,ונממהקחרהעושתולכרסוחבעריחאהיהםידחאםיחרייומחל,הממ

תאנשדוע.ויחאלעמשיאוריוסנתעמםהיניבהתיהרשאהאנשהירעלבמיב;הדועשקבל

םידיסחהתאעריחאעעורתהרשאתעמםיהאהינשתובלבהלןקהאצמהנממהמוצעוחלודב'

התיהרשא.ותשאלבזיאותסהןכיכ.םתרבחבאוביולאעובצבקידצהלוקלםיבישקמה

תילכתאנשרשא.ףסויעומשבו.לאעובצמקידצהינפיאורמהיהרשא,םידיסחה/רחאתב

עריחאוו.'ויניעבהיהויתובאחרבוועכוויחאלעוחמחובהרעב-םחיכררוםיריםחחתאהאנש

.ותיבבהלורבהרכתעלכבםהלןביו.םידיסחהויערתאהשדחהתירבבקיזחהלץמואףיסוה.

,תבהו,הליעוהתאזסנו.ויחאבלתאסיעבחןעמלתולוחמבואציוותשיוולכאיוי
איבהו,

.יויססאבןוזר

יפמהכרבוהצעשקבל,לאעובצריעלךלה,עריחאתיבבראמרוסחמהלרגשכו

שקבאוה.ףסויויחאתיבברקבל,ויעדוילכןוהמתל,םאחפלחהםשמובושבו;"לידצה
רתסאבלםלוא;ויתונוכשחלהנמווריכומלוהשעווילעלמהףסויו,ולרצבהרזעונממ
הלילב.םיערתומולחתותעבהלילבםגו,םתיבלאהסינאובםוימהמיאדימתהנהותשא.

הרפסהציקחבו"!חצורהתאושפת1וליצה,:התנשמהארונהקעצרתסאהעימשהדחא
אושרבדאלסולחהו.ותימהלוילענברחףינמעריחאתאהמולחבהתאריכ,השיאל

ויחאעריחאיכ,ףסויתארסאמבומשווירמושוהיצילופה=דיקפאבםויהותואב.םעפה.

בשיםישדחהששב.ורצוא=ןוראכםניממהש,םיפיוזמףסכ=תורמשברחוסאוהשוילעלילעה

;רזכאהויחאימחרףוסבלוילעורמכנםעלבק('םודרנלתולעלןורינשכו,רסאמבףסוי

אצילוקהו,ושפנלעחורבלריםאהלןתיןעמלםירוםאה=תיבלעחיגשמהתאופסכמדחשיו

לעהפרחמימהלאלשידכ,ואלכ=תיבינפלרבועהרהנבועבמהבומצעתאףסויתימהיכ

,ףסויומשתאארקתו,השיאתומירחאתועובשהששבןבהדילוהרתסאו.ותחפשמ
םתיברכוע,עריחאמרזעתחקלהנאמיכ,רוסחמבוינועבהנבתאלדנתו;תמהויבאםשכ

.”'הביתנומאהדבאאלרועיכ,דסחשקבאאלתוהלב=ךלמידימ,:הדמאב,םנוהקשזעו

.ולינפינבםידליהלככחמשפכלבעשעתשהווינעבדליהשינרחאליחומאדועלכםלוא

.ּפשּפוןוסװ!1
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.אצמנתעלבבאליכףאו,הבאדדועיתעדיאל-םותיהףסוירפםמ-םינששמחןבכיתויהב,

יתששתאזל:ב,ילויההרקבהםחמלוץיקבידעלאלירועל;תולמשםנ.'ושררחבםחליל

יתוסבתויציציתשכוזחאבו.ובכורהיערוםוסחיתייהםימעפל.יליגבםידליתרבחבלינילא

ןינקוהנקמבסנ.ילשמרוכעלעןיאיכיתימדוחוריתסאש.יתצפק.יתצר
אלמ:ירייתחלש

ינאו.הנמרמ-ימלעסנושרפיזיויכא.המדא-ישרההשלשםינשריחמביתתנרפעץמוקה

תשאםידליתרבחלעלשומליהחכולמליתחלצהםיתשותחאאלםנ.ךרדהןתוחנלושארב

,..יודשרעלעלופהוהתלחימאיב,ינומדקינועימיווכראאליחולשימיךא.יבורחב

תשחנהרימתאיתאבהםשש,ךשנבףסכהולמהרכששיתיבמיבושב,התולחלירישעהםויב

רידוהימאיכיתיאר-ףסכתדוגא,דעבןוברעבויתתנורוסחמהינשמואדעהשילפלראשנה

י.העמדלחנב

.ןוגיבהיתלאש#?יבבתיכ,ימא,ךלחמ-

,חיצברערעבלבתבדומלבהפרתוההתאו,ץראהלכךרדבתכלוהיננה.ינב,ינב!הה-

?ינב,ךלהשעאהמ!הה.ךרד-הרומולהנמןיאב
ן

יתאמחהמ?דומלבהפיניבועתעודמ.ךמעיתואםנאביחק?ךרבל%ךרדבתכלוהךבח-

י!הלסכלדועבושאאלו.יעשפאניניעידוח?ךל

!הה:םינתמוןורבשבחנאתו'חיתועורוביתואהקבחאוה
,ינב

,ירמעךלתאלהתא.יבב

.תומדאילעהסהיחההיההתאו,תיתחתץראלאךלאידבלינאקר

תבירצעתאלדשאתעב-הערליתנבאליכבלםתבהיתלאשהקוחרךרדביכלתךיאךא-

זךהמממםוקלףא
י...ישפנויתיונרפעדעואכרירשאםיבואכמהלכמאפדאומעמדוע-

והלדניובומלכאלמהוראופמהותיבלאןטקהףסויתאעריחאחקלרתסאתומב

בעורגהןימהןמהיהש,יסופמח"רדח,חהארמהוו.הרותולתורוהלדמלמלורסמסנ,ןבב

רשאםיקדםיצעמיונב.םיבלכהנולמ:המוקולסשוןמקןינבסיניעלהארנץוחמ.
אלורפעדעעיבה.ננלואהסכמלולהיהרשא,וכחה.םהבבקראברבב"רדשה

וילעותשביבסרשאםיברהםיזעהיב;תיבהףולדילבלזוע-תורטמינפבדומעלחכרצע

,רוחשוהיפבהסוכמדהארדחקרהיחתיבמו.ויצחולכאיוםנובעררבשידונממוחקל

ולהיהרמחבהסוכמתיבהעקרקו.ויתועבדהעבראלעתוחפטהדעורסממשיבכעידוקו

,רדחהעיברוהדמעלחקללודנרונת...הפצרל
.הרובדהממהרמעוימימריקהורונתהןיב

הנטקהממ-ינשהרבעלו
ץעוןחלשרמערונהחדכנ.המכמילבמששחושקהילעו,הנממ

,רששבהרשמאללורב
תעבהשערשא.דמלמהידיהשעמוועקעקיתבותכבהסוכמקר

תולמםנףועוהיהתומר_מיחותסחתפיו,ודימעברףאהינהאלרשאןטקהןיכםהבודמל

.יבתכבהלאו,דומלתבונהםהמםירתא.םירענהרשעכובשיןחלשהלביכסמ...תורז

וקתאדכלתהרשא,הרמולוקבהאירקהתאאיוכיוהרומהךימילבשידחאו;שדקה
ל

'תלעב

ראוה..ןםירחאלויהיו,עלקה=תממבהעלקרשאהנמב-ירפהטמינפלתודימותנתונה,תיבה

ממוחכלונעוךוראוממוח,תוקמוצוייחל,רשבלדוהמוקורצקשיא:דאמארומהיההרומה

-ורוד:יסלעהיתרכביככוררוייררחשמתורוחשושארתואפיתש,רשנה
ןקוהרהורעש

ומרכתובשחמובשחביכ.םינשבאבאוהיכףא,וייחללעםשריעז:שריעוקרוארנ

קיקרכץצונורוחשהסכמ.תוברתובשחמבושחילבמםנתאזכהתשעותיערו;החאתחאל
מכראליכ.עורפהיה,הוכוראותורוחשתורעשבהסוכמה,ובל...ושארלעןמשבחבשמ

התעךא,ןבלםהיארמהיהםינפלרשא.שבלדב-יםנכמ.ודאוצלעלעממליעמהילושתא
עשעתשהרשא.ןטקהונבםנ;םברמסינרשא,רוחשורפע.תפומהברהםיעבצבוראפתה

.תוקוקחתומישר(1

שיגפמ-..'



ויהוילנר...ראפתיוברשאויבאראפלידנהלעבצמהיעבצלעףיסוה,ויכרבלעםימעפל

וילענתאשקביכ,עהעתמכהנהוהנהץריודמלמהאשנתההתיבהיתאידודאובבו.תופחי

אוה."שדהדימלתךלאה.ברמאיווילאותשנבותבובממותאיצוהידורךא;םאצמאלו

י?ינב,תדמלהמ,:ינלאשיוייחללעודיריבעהוילאונתשנב.ומוקמלעבשיוותהונמלבש

דבתאתאצלוופחהבהצראליפה,רצחבקחצלותאצלףסוילעדמלמההוצשכו

‹ובתושעלהצפהודאמוילעהפצקההדמלמהתשא.והרבשיוהתפררצברמועהםימה

אריףסוי.ותשאןיבווניבהלפנהשקהרגתוהרימוליצהדמלמהלבא,םיארונםיטפש
ו

היהיכ,דאמולהקיצהלבזיאותדודךא,יתיבהרומיפמהרותחקלורדחהלאדועבושל

אלודאמ'ץרפשררחסמתאפמךרדבדימתהיהודודו,ףסויירוהלהשיאןועריכומכהיניעב

.חתפהלולךפהנש,ובימימודודתיבמחורבלףםויטילחהןכלעו-;וילעןגהללוכיהיה

'תיבמבונגלותיסהש,השנמ,רחאלכונהבישיגרוחבדועבתולועפלאיצוהווותבשחמתאו

ךואיצוהבו,ךותוהמרעאלמוםינונז=ןבהיההזהשנמ.ךרדהתואצוהלבהזוףסכילכודוד.
הדשבודבלוחינהריעלץוחמרענהתאי

בישהו
וולהנתנש`,לבויאלםיבוננהםילכהתא

`השנמחילצהןכירחא.הלאונשהםותיהמ,”עננה,,ןמהליצהשליבשבםידנב=ךרעותונתמ

;ךרדהןמותואותומהבו;םולשבאודיחיונבלערלהיהובדניבארישעהרחוסהתיבלרודחל
1,הילפאמבלהקה=שארליהיוונוהלכתאוהמרעבקשעובדניבאתיבלעהאושאיבהרשיה`

יאמרהו,והימרתישעמלכולננףוסףוסמלוא.םיבשותהלעותיתחליפמו"םיאמח,,שקבמה

.וייחימילכלהרונפץראלחלוש

1ףסויו
:ויתורוקתארפסמ,ךרדבדדובראשנש

`

!רשא,ףשנהיללצתאמוהללהכדועורצעאלםדבתומודאהוינרק;דאמדרשמשה
ויתחכשםירתאםיעבר.ץראהתוצקדעםתדמעהנורחאלוחקלרשאו.תעדעתעמוכיראהוולדג

1.ונניאו-דאמלדגיכדעלודגוךולהךלהרשאילצלאןסוחלוכשמניניעיכ,ידהפויינעתא,

!תוחרופתושפנמ,ההשירשמסיענרליתדרהיכריבכןמזיתיכבויתבשי,ילאיתנוההבשזא

שביץעהארמל.ירשברמסףרנהלעלוקל.לבתינפלעתולעלהלילההנפאשתרשא
'/

;ברבםולחהאבואהשיאויניעלעהנשהלפנידעישפנרמביתינההכ.תוצלפ.ינתזחא

םישנוםישנאההרואיהוארבהשדחהרערינתזחאיניעיחתפכו;..הליליתועבבינהעבלןינע

תעגלר"חלושדחאהיכיחךארבנוטא-ידיפלםהמםירתאידיבווביבסמילעםירמועםידליםג
4

וקיתומירהיג
י...לורבל

י

רפסרשאכו.תוברבץבקלריעלדיעמםירבועה,סינצכקתרובחהתיהוז

תכללץופחתה,בוהלאשיוןקזןצבקימחרוילעורמכנ,אוהימףסויםהל

.”שיאתאאריהאלוםתלעבשהונתאתכללהבאהםא?ףסוי,ונתא

ילרצ.:רמאתוידקדקדעילנרףכמינרקבתותחאהשאילאהשננ,ףסוירפסמ.ורבדבו.

ןבכויתצמאחספואדועהיהאול;םומלכובאצמנאליכדאמ
ידילאלהתיהואיכ,יל

,האלהועסיוםהיהולנעלעובשיהרעהישנאל:...יםיבירניחתפלעיכבסבףסכודילערובצל

;בחרנרכרמלורחביו,םיסוסהלןבהתתלושפנהלודמעהלילהתוצחב.םכותבינאםגו

`
םידליה,הדשוקריורשבומשהכותבו,םילהנהלעהלורבהחלקהנדמעתושאוריעבהםישנה

י

תואהלכבוהערתאשיאוהחושיוץראהלעובשיםישנאהו,הרודמהביבסתולוחמבוללוח

קרמהתאיתתנץע-ףםפיכףא,וניכהרשאםימעטמהתאיתלכאישפנ
.ידיברשבהתאו,יפל

ירחא.יתאאצמתאליתדודיכיתעדבקוחמלשבדכיפביהיוןירודהיכבבףמכנלומבאל

.יארקמיבא.ןקזהיתנשמינריעהרקבהרואל.ילהכרעיתנשמנ,ןומיאוחונליתבכשהליכאהד

יתרם.וידיהכאלמבחלוששיאשיאו,ץראהלעתבשויהרעהלבהנהו,יתיאריניעיהקפכ

וניעתאשוכהיינשהו.ולנררשבבעצפ-תורובההשוערתאההנהו.םישועהמההמתוארלי

גםינצבקה
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..סוסבץרענרינפלרשא.יעיברהו.ודאוצלעהיולתהתחפטמבודיתארוםאיישילשה.האירבה

ייינעלכלטלקמתיבאוה.ישדקח.ארקנהלודגתיבלאיוגרסהריעהונאובב...ךלפבקיזחי

,םיבידניחתפאובלויחאלעמשיאודרפתהונתרבחישנאלכ.היאםחללםידדובהלארשיינב

ותעדלשיאורפסדחיםפםאתהבהליללכבו...ריעהברלאובילוהליגוציוויניעםצעןקזהו

ייבראפתיינשהו,תולשכמה-תיבמחשתכמבונגלחילצהיכרפסידחאהןםחימרתישעמהאי

וםכרדתאותיחשההזהתיבבםנ.תוברהנהכו,ךורעןחלשלעמףסכעילכבונגלוריבהתלע

.םהיפהעיגראדעו.וקחשעגר;תומלעוסימלע.םישנוםישנא.הפסאהלכדחיובכשיכ

.'תעלכבהמוהמהברחו.והערתאמשיאוכגנםג.ארקיתומולהמל

;םיבתכמוףסכרורצולדסמ,”שדקהה,תיבב,ףסוילשוגנמ,ןקזהתומב

.םשר=לעבאב,ץראבדומלנבושוראשהלעובללאבצעתמםותיהדועבו

.תרשמלולתויהלוילאוהפסאיו

'

ושארתואפ,רשביאירבוהםיקיםרהיההוהשיאה,
.תוכוראהויניעתובנותוכוראהונקוו

;סרכתומודאויהדאס
רנב:ונצראבםירגהםידוהיהלכישובלמכוישובלמ.ראמבעולוק

רועמתעבגמושארלע.ונטבלעבחרישמ-רוזא,םינבלדב-יםנכמ,ייראהלעחורםוךורא

םיקידצבבשפהלושקבירשאהלאמדהאאליכ-םדלוהםויבםימורעוהזחוודאוצ.םילעוש

,תורחאהתועבצאהעבראו,רוזאלתחתמונטבלעוידיתונוהב;לעממליעמהילושתאםכדי

."לעממרוזאהלע

פסיהתואובמלעתבשויה,הלודגהתודשאריעלףסויתאליבוהםשהלעב

יינביפבאדקגהוהאלחאלמה,םידוהיהבשומעבורברשאותיבלאוהאיביו,רוחשה

ייהתשוהעבשללבאםש.”ןאצתורדג,ריעה
.םיבבושםירענםעעעורחהםג,ףרשן

.הירקתוצוחבםויהלכוליטב

י~ףאאפרנאליבםאו;םויוםוילכבריבכמלףסכולאצמ,ףסוירפםמ,יברויפולא,ירוב,

יב.תאזרובעבומשללוחאלתאזלבב`.ולשורדלואברשאםילוחה|ךיבמףלאמדחא

.תוארלםימיהתוברבוחקפניניעךא;סילבהבםינימאמריבכמלואצמיתודשאכהלודגריעב

.”וניסיכרקמייכ
־'

,םשה=לעבידילעקרוחןקזהןצבקהולחיגהשףםבה=רורציכ,דחאםויהארףסוי

הלגהנחו.ופסב=רצואתאקירהלוולעפמכולבישהלרמאיכ,וידעצתארמשזא.נמ.

.םישדחתונועוברלצא

.העודיהתיהאיהו.םיגשםשמהוםירשעתבכ.היפהפיהשאהרג.ףסוירפםמ,וגיתוביבםב.

,,ןושארהרדחבםישרודוילאואברשאכתעלככיתבשיינא.יברבשורדלאובחו.ילוח

תינשהשאההאברשאכברעבתרחמל.ירדחביתייההשאההאברשאבהנושארהםעפבםג

רדחהתלדדונםלינרציו.וגחיבמדאסקחרהריעההצקברנרשאוהערלאיגחלשיואוהאצי

ינפלילעתאזכהוצאול-.תלדהלחתפמהיהודיבםגיכ.יתאחתפמהתחקלוןושארד

יןכל.ויכרדיתרמשיכ.רחאשיאליתייההתעךא,ויפיתירסאלואיכםידחאתועובש

וריוחתלדרגסרשאירחאו.הטמהתחתיתאבחתהקריתכלהאלךא_!ךלוהיונבה;וישע

"יגיעו,השאהואוההיהוברשארדחהלאחתפמהרוחרעבטיבאויאובחםמיתאצי.ירעב

...רקיהזהמואר
1.איהךא,תותשלהשאהלוהנתיווילעשחליוודיבףרשיןייםובחקלאוה

י

חבויצפחאוהםלוא;ףרש-ןייסוכתותשלחכרוצעתאליבהתנעסוכבהעגנטעמכ

,תוחשל
הקיו

סוכהתא
וריב

*הקבחחתשתןעמלהקיוחהלץפחומכו.היפלעוהנתיו

'קיחקבחלךלאל,שודקשיא.ינודא,אל,ברסאחודוהאונימיהפרחאיהךא.ונימיב

...שיא-תשא
יתשודקשאהבכתךיניעשא-י

."שגרבהנע-

גםשהפלעב
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אבהשאהלעביכורמאב,הקזחבתלדהלעקופריוואובחממףסויאציוא

תוריעכהברזוחאוהש,ותלנעתארוסאלרהמיו,ותמקנדחפמםשה=לעבלהביו;השקבל

ינפלונצראכםיליגרה,ןולמה=יתבמדחאלואבהמה.ותרשמםעוכרדלאציו,םילוחאפרל

.םיתפרבץוחמותיבמםיארתמהו,הנשםישמח

יצח.הפצרלםהלתיבהעקרקו.תיבסתוריקהתאוסכירוחשוחיפו.ץוחמםחלותהלפרע,

ואלגרבםירבועה,חרואוירכועלןולמינשהיצחהו,ןאצלורקבלתפר.םיסוסלחוראתיבה

הטמ.הפיעהםשפנלהחונמםוקמואצמייכושישיוךרדהלמעבהצקםשפנרשא..הלגעב
וליבויהלגעבועסירשאםיחרואהו.ןולמהותיבלבבואצמיאלעצמודכו

תועצמוסירכםתא

םהילגררשאהלאו;סהלבכשמוגיביוםהיתחתוםילספסהלעוןחלשהלעחוטשםוחטשיו

.םולשבםבכשמלעוחוגיהמחםגו.עצםלםשובלמוסירכלםהידיהנייהתםהל.םהיסום

.םיכוראםילספס--וכראלוירכעינשמו.הסכמילבלודגןהלשךותבדומעיהחשמה-רדהב

."ןחלשהךרואב

ותארקלהדרח,ןולמהלארסםיהלאישיאוירתסנקידצ,יכתיבהדתלעבעומשבו

הוצםיברעהיןיבו.םירתסנהחיתונועלכלעוינפבהתרוהםג,םימעטמהרחבממולןיבתו

*לבלתיבהינבלעהוצרוע=קשברתסבותואומושבו,לותחולרוצישותרשמלעםשה-לעב

_ודיזי
.ורדחלאתשגל

י

תכללינוציו.הרדחהוירחאיתואארקאוהו.ףסוירפםמ,קוחרמודמעיוועוגיוועמשםלכ.

,אשנתמרבההנהויתיאריארבכו,ולוקביתעמש.םשהתיחנהמרדחהךותלאטיבהלו

תיבהיגבלכוררחיו-לוקביתתנ.וברקבאבםייח-הורוסבדרויוהלוע..נהוהנהץפוק

זיגרמרמלוקבהשאההארק!יבר.יבר.הה.-י'םהילעהלפנהכשחהמיאווטיכיוירחא

יוונרבא.ונלבונרבא.יבר-בל

םשמעמשנםאתפו,ובםידקרמהםיריעשהתאשרגלידכרדחבםשהלעברגםיו

םיעורקםשה=לעכינפ,תאתוארלםמותשהרדחהלאתרשמהרהמשכו;הארונהחוצלוק
תאיחמחלנ,-.”דאמארומוהארמוםדועמדבעמדתתינמיהוניע,םדבםילאונמוםירזגל

וארתיבהינבו.”ותמקניצחיבחלשאוהםגךא,וליתלוכיםגװתפומה=שיאדמא~~דשה

תאהדרחבורפסיו,ןולחהדעבטלמנהתוצונהסוכמלוחהתומדבשדוגמחדשהתא
בנג,ויעצפיבואכמבךפהתהםשהבלעבשתעב,הלילהותואבו.ויתפומו”קידצה,תלחה

ולצאשמשו,דרוגןוהלרזועלהיהתונושתואלתירחא.סניוויגודאהחתלמתאףסוי

עימשהשהלבנהבירבדתאוותוסגתאאושנלוכיאלךא;םיחריוזיאךשמב”ררושמ,רותב
.םשוהיכ,הליבהמריעבןזחהלעםאחפהאבחדפקיםג.הלפתהתעשב'וירזועינזאב

”.שובדומללךליוףסויוגבזעיו-םיבונגםיסוסוםיפיוזמתורמשברחוסרותברסאמב
לודגהםירצונלהלפתה=תיבלעןנובתהלרומעיווילגרבריעהלאאבאוה.הלוכש

רעראפוןסחאישבואשנתיללק=תשחנםיפוצמהוילדגמתשמח,ש,תויפלתליונבהו

רחאןקזםלוא,כלצהבוטיבהלעותוכחלרמאיויאנקידוחיוילאשגנהגהו-”םיבעל
;םיבוטםירבדובללערבדםג,םחלוהליכאיוותיבלוליבוהאוה.ודיסוליצהםינפאושנ

וררועתהםינושארההבהאהישגרו,הנשב'יתבכ,הפיההדליהותדכנתאףסויהארםשו

ילוכיאלו,וחצמםורממולגלגהההעוילנא,ץצח=ינבאבויפבויהרשבחוםחלהיתוהפ.ובלב

.הבישיהתיבלףסויךלהםשמו.ולומסתבשויההדמחנההדליהלויניעתאםירהל

םידליוםירענהאמב.יהלהכנויתעמש.יתיאר.ףסוירפםמ.התיבחיתאב,

יתשלעודמעיהלאוובשיהלא.ביבסביבסםיכוראהתוגחלשהלאםירטוע'ח:`שיה_

לוקוקעצידחיםלבו.םימכהנקהדונבהגהוהגהועוגיותחאלגרלעבדסעיהלאוםהילגר

4
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וק.ףסיאלולודג
בל.ידועסדועיתעמשאלתאזכהלולכהפשוחלומהל
ן

יתחתיתדמע

הנשהרשעוששןבכרענדמעהתסהלוסלןחלשהלצא.האתשמכהנהוהנהטיבאו

דמאאא.אבררסא.אבררמא:חמיבהדיחיהכבלעיתנגוקסהשאכחרוצרמלוקבארקיו

טיבמיתואותוארבאוהךא.וילעיימוחגורמכגיכ.וינפבטבאווילאיתשבג-י!אבאאאר

י!אוהשרחהזהאר.:ךערלרמאיולודגלוקבקחשהלמחבוינפב

=הבג,ןקזשיא,חינשמהו,אבהשדחהדימלתהרבדלעשחלתהלולחהםירענה

ףסוילבוהזאו.םהברענ-הכוראהעוצרודיכוםדכםימודאוינפש,רשב-אירבוהמוק

המוק=רצק,הנשםיששןבכ,שיאהיההז.המבהלעבשויההבישיה=שארינפלבצוהו
,ראותבבוטםנרשכ=אירבו

ךא;הבישהרדהולןתנויהודמיפלעדרויהךוראהוןבלהונקזו
הבישיה=היבבאליכובודיעהתובוראהותונבלההדבכהתחתמתוקירבמהתורוחשהויניע

דיקפ,םינפלהיהאוה."רתוהוידלבחהיכרדהאריוםישנאבאבםאיכ,וימיהלב

הלתונמלוהבישיהינבלהנידמהתפשתאדמללהרזגהחאצישכו,"םיםוסבםיצרהתיבב

להנחנ,וזןושלעדויהשיאשארל
עןתנףסוי.הבישיה=שארתרשמו
ל

םילקשהשלש.ודי

ולשקבלךלוהשדחהדימלתה.היגהנמוהיכרדהערלהרהמדמלםג,הכישיהללבקתנו

ינעןבתאםכדסחולידגתילוא:םינונחתבלאשיו,תיבלתיבמרזוחאוהו,ותיחמל"םימי,

לאולךליווהוגעי-ונתיבבלכואהבישיהינבמדחא-?עובשבדחאםוילהחוראולתתל

ולכויאלעובשבעובשידמךא,תאזהםעפבהעבשללוכאלולונתיינשהתיבב.רחאתיב

ליחכו,והחיטבהל
םירישעהיכ,וימעפםישיםיינעהיתבלאקרבורהלעו.תיבלאתיבמך

דחאואהבישיה=שארידימםתלהתדינמבתכמואיבהרשאהלאלקרקחםחלונתי

םא,,השתורוגאהוםתלחמםידימלתהםיסנרפתמתועובקתוחוראםהלןיאשםימיבו.”הילהנמ

םיפסאתמ,שרדמה=תיבבהלפתהתעב,םיכרעה-ןיבו.םיתבה=ילעבמםליבשבתפסוא"לחר

.םויהלמעמחונלוםתחוראלוכאלסישנה=תרזעלהבישיהינב

התארדאמאלפנהזחמ,
סישנהוהרזעףםלעולנרהכרדהנושארהםעפברשאשיאהןיע

והלשםחלףסכוםחלרשאםירענה;עגרבתיבהךפהנםירחוסתפסאתיבל.הבישיהיחיבב

םגרשאםירתונהו;םהידיהבננבוהלשםהלףםבאלוםהלאלרשאהלאו.םהידירחסמב

.םיררושמתואלפנותוארונורפםיווהערתאשיאוחהושיוובשיםשפנהלענהבגגבםגרחסמב

לבהיגפלעתולעלהלילהופאשירשאםיצלמ.םירשוםיפשבמס.םיקנעינבוםיקנע

יבשעבםילוחאפרלואציותודבקבםהיחונכשסובזעירשאםיתממ.והותבםישנאךילוהל

.םהיעמוששפנובלםיחמשמההמכחירבדהמהכו.ןוע-ידבכתושפנזיגרהלוא.הרש

םינושתולוקמתולוק.ברעהוהחנמההלפתתעבינאםניתיזח,ףסוירפםמ.הזההזחמב

?םחלימל?םחלימל:לוקבהבעוהערו-וםהלץפחהשיאהימ:ארקדחאה;ינזאהעמש

בנגים!בנגנימחל-.תורוגאיתשקריבאל-.הקהוריהמביצחוחרוגא-!םחלךלאה-

.ףסכיריבןיא-.ותואהנק.ראמבוטימחל-וימחלתא
-

ךלןתאיתערצתאל.ןוברעילןת

-.אוהימחל,רבודהחארקש-.ימחלתאתבנגחתא-...!ןיע-ער.ןוברעב
,ןלזנ.ןרקש

-.החאןםמח
'!בלב.לפאךהקי

י

לטק=הדשכהיהתיבההארמו,תונחלשהוםילספסהלעהבישיהיגבונשיהלילב
אלשידכ,תופילחהליללכבודמליוובשיםירענהעבראםלוא.העורתוהמחלמםויירחא

וקתיבבקספי
תוישעמהזלהזורפסיוההכבלח=רנינפלםיבשוי”םירמשמ,,הו;הרותהל

רשאשיו.םיכדד=ידבועתועההלידבשבכלםישפחתמחואןושלםיכיראמה,םיקיזמוםירשב

םימוכפשיוא,ספאבקאבאטורפעונתי,םינשיהםרירבחבםילולעת"םירמשמ,,הושעי

.םבבשמתחת



פדוהשדחהונתורפם:י

י
תיבבולהנתנותחורא.המענהחונמהבאצמיוהבישיהתוחראםעןיכסהףסויו

והיטגםלוא.”םילודגהתכ,בובישוהודובכוליחנההבישיה=שארו,םינוגהםיתב=ילע

םילותחל
וחור=זועו

יפיקתמדחא,רובכעןבבלחרתחאםעפ.ולןנוכשובצמתאשיחוסרה
םתחוראונממעונמלםיתכה=ילעבתאותיסהכויבאונממםקגיו,הבישיהבדמולה,הדעה

ראשנש,ופסכלפנךבךותבו,םילוחה=תיבלאבוהותחרקהתלחמבףסויהלחרעצבורמו
ליבשבאבצלרסמנןועדגורבחיכ,ולעדונוגתיאלובושב.םירזידיב,םשח=לעבמולצא

=תיבבדומללךליוהבישיהמאוהםגשרוגוירבחדימובירתאובירבו,הלכשה=ירפםבארקש

דועו,רקפההשענףסוילעמהבישיהלצרסשירחאםלוא.”אשידקארבח,הלשהלפתה

םירוסאאבצהיכינחשרהוסה=תיבלוהוליבויו"םישפחמ,,ינשםערובכעאבןושארההלילב

.םכותבןועדגו,והומכובשגש,הרצלםיחאףסויאצמאלכה=תיבב.םש

לוקבובכליעגנחארפסשיאשיא;חחושנוןחלשהלאונבשי.ףסוירפסמ.תועשיתשכ,
ירחאו...םלשבלבדחיונלבללפתנוהעיגהברעהתע...ריגהלהבהאאלמבלכוהממד

רגקר...ויערםתורחאמדרפהלולרצומב.בכשלתכללולנרתאשיאםירהאלהחוראה

ב..ןרמאוהנעויתפשאצומלולהייםלביכ[ונודנתוארבו...רדחהתאריאה[טקדחא

יביתצע
."הוהתיבהלאואובדעוייחימיתורוקוהערלשיארפםנ

ורפסכו;ףסוילשודודעריחאןכ,הגיגחםגהרקמבהנמנםיריעצהםיריסאהןיבו

ימדונתנאלםחוגה=ישנריכ,שפנ=חקוצמבורמעגחשגודודיכ,ףסוילעדונויתורוקתא
,ונוהתשרלידכויחאשפנבשקנתהלהשיאחאהתיסחש`,לבזיא,תעשרמהותדודםגו.ולו

.ויבאלעותלמחמןיכסבהבלבחהנינחהנבו,וחוריעצפתאןכירחאהתברהי

לדג,אבצה=תדובעלולבוקיוםישדחהםיכינחהונחביובש,הדוקפהםויברקשכ

ארקו,הלילתוצחדעםילהתבארקםישפתנהןמדחארענ.םייובשהםיריעצהרעצרתויב

-”!ינתבזעהמל,ילא,ילא,כםיכובלוקב
תאתוליקמויתועמדשהזבל-םחבאנקףסויו

נונוניאשמ
`

.יבלמםדאהבלרשויבהנומאההדבא!חישךופשלוהודמלוירוהיב-רמא-אוהרשואמ,

ללפתהלידמעב-רפסלףסויףיסוס-רקבבו...דימלתלעהשרשגאלדסחהיהלאבהנומאהו

יתיבבויתיכב.תונופהןיאבהרמךכאוןהבהעגנהמלענדיומכיניעתוכוראםאחפוחתפנן

ץמואןיבלירדחלאאובלבנגתההבוטהוקת'חורו,ילחורעגרלענרמו,דועתוכבלשקבאו

לודגלוקעמשנללפתמינרועבי.ינוליבוירשאלאתכללןובניחאו.םאחפילאכחורובל

וקקר.םויםויעומשליתנכסהרשאלוקבאלךא.בוחרב
...ברקוךלוהרישוילבוהחמשל

תוסוכוןייורישפילכוםיכותבתיבהךותלאץרפתהגגוחןומהותותלדהורבשנעגרדועבו

םיארוקו.םהידיב
דחאארק-יחתעושתועמש,,~!םילשוריבהאבההנשל.םייחל;החמשב

ן

,הערההרזגהתאריסהלךלמהבלבןתניכ.שדקמותרזעםבלחלשלארשייהלא-םיאבהמ

ב

י!'התאוללהוורכשוותש;ישפהלואצתהתעו
י

כארקאוהורהילעהלציברקביפערםבורב...
הנרכהעמדבםיערוזה.

!ורוצקי
חישדחיונכםשוברשאהלילהתאודכזתה!הרצביחא

;ונשפנלהלואגארקיכירחא.ןחהתודסזהבחדוההתעםגולןתנ?ישיןבתולפתבםיהלאל

םהםגםיפסאנהו.לוקבוכביוהקוחבוארקיוירבדכתושעלורהמםירענהלכ~"!םילהתירפסוחק

."יכבהברהוכב

םינובשרובעכו,הלוכשבדועראשהלולרשפאיאיכ,הארישפהלףסויתאצב

יב,בצנהנטקההריעהלרסאוה.וילוגלגווידודנלםעפהדועבשריעבותכשלהצחמו

קרו,םויהיצחבםידמולמםמשהיההלפתהלתיבסךרדבורצעוהצרא"ךתנףטושםש`
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בשחיכ,תיבהלאואובבףסויחרואהתאטינקהשובאצמנדחאישורפ,
:תרזעבוידימלתלהדוהש,דמלמהםלוא.ותסנרפבומעחרחתמלותוא

.ונחלשלעדועסלומעוליבוהוהבהאוםימוחנירבדףסויבללערבד,םישנה

ןיבתםיצורהריביבהארנתיבמךא.'ושעהשעאלוינוראיבריעהץוחמתיבההארמו

;התכאלמותשא
ויתוריק

,גלשכןבלדיסבםיחושמוםיחוטויה
הסכמוילעוץעןחלשרמעךותב

דעבמ.םודאדיסוטישבחחושמהפצרהו,האלהסםירוהטםלכוולביבסץעתואסכ,ךזוןבל

האריו.ההכרואאוביןהרבשנאלםהיתוישמשםתחאוםימביפטושווקרומרשאוםינטקהתונולחה

רפסמ-תיבה-תלעכ..רונתהלעמרוהטבהזבוצצונוקרבםהלתויהןעמל-וטדומרשאהשחכה-ילכב

הזלע;רמאתוהשיאלאהיגפכםתוי!חרוא.ךאובךורכ:םיענלוקבהדמאבהחמשבוגתלבק-ףםוי

התעךא.ךילעףוצקאוריבכןמזהזתישעאלרשאבךתאחרואתאבהיב.יבלברקמךרוא

ינפבעגרותיבהילכביתטבהעגר.יתייהםלוחכ-.ךכרדביטיהלשקכחיכיתוארכךלהלסא

ןהכרבוםולשןועמהיהיהזברצתיביכירועמישפנביתרעשאליב,בלהייולעםהינורא

.”הבהאוןושש

המימחהותכו.רשואמהינעה,דמלמהלצאתיכ=ןבלהיהוהריעבעקתשהףסוי
.םימיענלבאםירופסםירבדויגזאברבדלותופיההיניעבותואבבללהלחה־,הנח,ןחהאלמהו

רמאשכו-"ךלעלוביןפךראוצלעתחפטמשובח,בולהרמאםתיבמדחאםויותאצב'
המאיניעו,רבדרבדילבמולהנגתתוחראוצלעמהתחפטמהריסה,,ערארייאליכףסוי

ברק,תונטקםיניעולודגםטוחםערשב=אירבוהמוקה=םרשיא,ברהםג.”תועמדואלמ
ףסאברה.תיבהתגהנהבתלשרתמותונדמלבתגיטצמהתינברהינפלונגיציוהבהאבףסויתא
טחושבםגברהשמשיב,-ולהיהותלפתברזועלםגו;ונבלהרומלונמישיוותיבלאףםויתא

וכרבתהתומאחלכו,תולעמהלבברתכומו”םלשומ,כהריעבםשףסוילאציהרהמדע.ןזחו

,םידוהיםיריסאהשלשהריעהלואיבהםירופכהזםויברעב.ותולשימיוכראאללבא;וכ

;שודקח'םויבלהקהםעללפתהלוחונלםהלושרישםתואםיליבומהםירטושהלעלעפברהו

`םהשוםיריסאהדחאםקםוצהיאצומבו.םיריסאהלואיבהםימעטמינימלכו”תורפכ,םג

אצייכ,רסאמבדימםשוה,ומעםירבדבאבש,בדה..ויגעבושפנהצקיכ,ומצעתא

רתתסהלץלאנ,ברהתיבברגה,ףסויםגו;רצנתהלהצרשםושמוהוטחשםידוהיהשלוקה

.הלילהתכשהבחורבלו
_

'

.

גלשכהסוכמהלולסאלךרדבדומלבילגרבךלוהינאו.ףסוירפםמ.רחשההלעאלדוע.

ומברשאןקנעיינבבםילורנהםיצעה.רעיהךותבתרבועה.ארונ
רשאארונהחרקהםוזקוום

ףוסיםיעגרלךא,תעובשפנבהמהיםהיתוילדןיכבנגזםתשאחורהו,תוהלב-יכאלמכוארנ.םתרמצבןגק

יכ.עגרלעגרמהכרעמהילגרוךלוהינא.תורבע-םויירשבםכםיחרוצהםיכרועהלוקןומהמולוק

וקיכיתימריכ.יתומצעלבופחדםיענרלו.תוכלקלחוךשחהיהךרדה
ל

העמשתוברעיבאז
.'יניעוארשרהיםיהצרםוינוא

דחיהלגעדחארפכבולרכש,םיבלכו”םייוג,םעףסוילויהשםירבדהובןידהירחא

ינפמ”יכר,הלחרובה,ויקושדעתודרויותולסלוסמתואפלעב,רשבלדוריעצךרבאםע

אלמאוההגהו,”םידיסחהלשהלפתה=תיבלורוסיוהרמריעלואבםה.ותנחוחוותשא
הלפתתאהנק(יהבתהינפלרבועה.התשמ=תיבכםירטקמוםיחחושמ

ייריחמבבירעמה
תאצרכזלםידיסחהלםויהותואבהיהגחיכ,חווואון

אצמהלפתה=תיבלובושבו,ונחלשלעלוכאלףסויתאןימזהדחאןקז.ורסאממ”יבר,ה
ונתיםלבו,לוחמבואציהלאוםלוקרישבונתיהלא,םיגגוחוםיללוההלודגםישנאתפסא,

סרסהישנא

.דומעהינפלללפתמה(1

.םיריםהה

א

\
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שנועוילעומישיוםיריסהינשוילאושננהנהו,רנבקוחרמרמעףסוי.”םהיניעסובב.

ייתוסוכשמחתותשל
קידיותוקלמהינפמףסוילהביו.םילעגמבחוקלהלוא,תחאתבבן

רהאבתותשלבימיייכ“,אוהשפהתמךאנםרמאבוישנונוהובועואו,תהאםעפבוסובתא.

םהירנבםמשפבורקריוותשיו,תיבלתיבמםידיסחהובבסתרהמהםויב.ונמולשישנאמ.

םישנםנועעורתהםירחאםיתבב,.יםיסנבמהווסק-=תילמה,תנותכהקרםהינהבו,םהילעמ`

לעתדמועהירבנהשא-יכםיגגוחהמןדחאחכשרשאכו,ליגילאםיחמשהתאתולותבםנ,

.”םהיפקוחשםיפסאנהלכואלמהקשיוונימידי

.ותיבלארסיז,”קידצ,הןכשמםוקמ,לאעוכצריעלףסויךלהםשמ

םייונבםיתבהשמחב.וידבעיתכברקבםירשהדחארצחבהיה.ףסוירפסמ.רידצחרצח.

:תיבהיהאוהרגרשאתיבב.וינבלוולןכשמלויהםינבאתורסומםידמועוםיקזחםיצעמ

לעמיתחהלמיתוריסההלפתהּפחיבליאובב.ואוביקחרממועמשלרשאםיחרואלתיבוהלפתה

.יתינשיכיתחכונעגרכןכא.הלפתהּפיהבלכבכןיללםוקמםשםגיכיתרמאיב.ימבש

."דיהפךלביצתיכ,הזהתיבהםיחרואןולמתיבאלןה:'רמאיוילאשגגשמשה

ינפתאתוארלםיפצמה,םישנוםישנאאלמהלודגהרדחהלאףסויאבברעתעלן

ןכףסויםגשעיו,"יבר,הל;ךרפמלידכהקהפלעותשקבתאבתכשיאלכ."קידצה

.ולצבםיפפותסמההדעבולבקל”קידצ,,התאושקכג

וקןומהמ.ףסוירפםמ,רדחבהיההלומהוןואש,
שיא;דחיםלכורבדרשאםיפסאנהל

םירהשיא
.ףחד.קחדויחאשיאו.והערתפשעומשילבמ.הגע,ארק,רענ.רעצ.ולוק

.שיאו'שיאתלפהלבקלותולגהבקידצהבשיוילארשאןחלשהדצבםוקמולאצמיןעמל

יפתכוהנקהםעיעודזאוםנביפכבןוילגה,ימוקמלעןוכנדומעכדומעאו,דייליתורבינאםג`

ינכאכ...הממדלהרעסההמקםאחפ...הלטלטינולטלטילבלירעבוככוםםירצבמילדגמב

חתפהלא.הניפצהדחאסוקמלאםהיניעולגרואדיומירהאל.ומוקמלעשיאודמעהבצמ

החתפנתלדה.קידצהאוביוברשא
ואריו

המוקםר.הנשםיעבשןבבןקזשיא.םירצהינפ

;יאורבוטו
הב.רעונשאתוקיפמויניע.והוהדעררוירהצרמצכ(בלהונקו'

.הולשה
;ורקדקדעולנרףכמסדמדא=ןבלישמשובלמשבולאוהו,םימודאםיחופתכתואלמוייחל

'דהאמבמבו.תורבבבוימעפםירהאוה.רובברמואולבוןישמוהסבוילענמרעותפנצמוב

."ביטיהלהברמודסחלא:םינפדואמבודסחלםילהימחםדאהיינבלכלעףיקשת

לעףסויםמוחשיו;ויתורוקתאול_דיגהקידצהלףסויתקתפתאיאכגהרסמשב

ולחהסידיסחחויאכגהםגו.ואוביבדלע”יביסחלועידוהבצנבוירכמשעדי'אליכ,אלפה

ודובכלדגרתוידועו.ותרותליבשבוירבדבוהדככקידצהיכםתוארכ,ףסויתאברקל

אוה.ותדעינפלקידצהעימשהש”הרוח,הלערוזחלעדישירחא”יבר,,התיבינכיניעב,

םלוא.קידצהןחלשלעולהנתנהנמשהחוראו,הלפתה=תיבדילעשתוטמה=רדחבןשי

ןואג,התאםינגמםידיסחהירוחבתאעמשתחאםעפ.ברןמזחונמףסויאצמאלהפםג.

תאףרחיווכרקכובלץמחתיו;הצמשלומשתאםימשו,תודיסחלדננתמה,"חגליומ
לקשניצחקידצהולןתנוא.עוצפוהבהוהוכיוםירוחבהוילעומוקיו,םהירומוםידיסחה.

.םידיסחהלהקבוכרדתאביטיהלהמכשריעלוהחלשיאבגהו,הכרב=ןמםל

,ןומלשו.ויכרדלעיחקפמלםקוהש,םורעוןבגשיא,ביריוהיוחלבקםשלואובב

ירוסחמלכתאאלמ-םתואותארימןיע=האדמלקרםידיסחהםעךלהתמהרישעורואנרחוס

:השקןויסנידילףסויאבהרהמםלוא.ולשודק”יבר,,הןוצריכתוארהןעמל,ףסוי
כתארפסלדעונה,לגרסלותואהשע'ביריוהי'

ןתונוילעבתיבבעמשיוהארירשאל

לעדאמוהכהףסויבל.םידיסחהםעתמאבםלשןומלשבלםאתעד“ןעמל,ומחל

י

י
לא

'י`
ב..צנ

ב
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בישהללוכיאללכונהביריוהיתאותארימוחורןויפרמםלוא,ולןתנחבעתגהדיקפתה
ברעבופסאנםידיסחהידגנתמםירואנהיכ,ביריוהילויפמעדונהככו.םקירוינפתא
ירכ,סבךמותהריעה=רשלעוםיבושחהםהיררוצלעהגולת=בתכוכרעוןומלשתיבכדהא

םשהרסמלידב,הבורקהריעהלףסויידילעהחלשנהנלבוקה.גרוברמפלוחלשל
בתכבףסויו.רסאמבונמישיוןומלשבריעה=רשתאהיסחביריוהידילהלפנשכו,הטסופהל

*ינזאבתושקרבדיו,והלואבומחלןתונוביטיסלללוערשאתאול.עדוהבםירורמח=יכב

אבשדעםימיהששםשהגעהיוםירוסאח=תיבבותואםגלכונהםשזאו;ותיסמביריוהי
.ישפחלואיצוהוןוילעהחקפמה

תילגנאוהדמיכיוותיבלאוהפסאןימינבליבשמהיכ,םידיסחהלדועבשאלףסוי

,םינששלשהזהתואובועירחא,הלוכשלבשםשותכשלהנשרובעכו.ןוכשחה=תרותו

אבאוה.החונמיעגרהכבםתיבבש,םינפלמוירכמתאתוארלעגעגתהלבחבדדובכיכ
הברהמלעלהתיהרבכ,הרפש,הדליהותדכנהנחו,ריעבהנושארוברקשןקזהתיבל

הריאהאיה.שאהניציפתתורוחשההיגיעוהחונמובצעוניליםיכוראההינפלעש,הנידעו

,םתיבבתבשלאבףסוי.ורחסמתונובשחלהנמלוהבמוהבהאבוחלבקןקזהםגו,הינפול

.המו.התבהאבושפנהקבדטעמטעמו,הרפשלתילגנאהןושלהתאהרוחהיונפהוחעבו

,,בוזעהםותיח,ותואתבהוא,הרישעהוהפיההמלעה,איהםגיכ,היפמועמשבורשאלדג

!םייחהיכרדבדומלגהעותה

איהו.תודעובסילחגבומחרשא.יתפשחוקישנמהקשנאו.ףסוירפםמ,הנימיריבקיזחאו,

אלורבדהרכדאלחכביתועורזיתשבהקבחאוירחאהיתכשמרשאכםגו;הריהכשמאל

היניע.ידיבישהלהתבג
רשאכךא,המדדגביתועורזןיבהקובהדומעתוןהיתורמשכומק

.הבוכןיארשאשיאכ,םינונחתבילאטבתוהסררתםומכהררועחדרוהטההחצמלעחיתקשנ

וא.ושפנשקכמימחולתאםחלהל
היניעביכ.ילאהתבהאהלדנךיאתוארליניעוחקפנ

.”ינפבםוקלהבלהנתנאלתאולכבו.ילילפןדעביתישערשאהשעמההיה`

תלחמהתלחהרפשםא.ונממםעפהםגהפרחאלףסוייבקערמושהןוסאהםלוא

התבוהלוחהתאןכרדבהולמףסויו,דגאלונליהיאהלעאפרתהלםיאפורההזחלשיוהזע

ראבהכולמה=ריעךרדסרכעביהיו.תילגנאםירבדמהיאהיבשותינפלץילמלןהלתויהל

;תדובעלןודנש,הנבתאםהיניבהריבההרפשםאו,הלעתםירפוחהםיריסאתרובחבוהרב

.תורוקורבדהחבסולרפסהש,ותבוהאלואקיצהףסוי.םאחפדחפמףלעתחו,תימלועךרפ

םקנהישגר!עריהאודורתבאיההרפשיבולערוהבורבשלרנהמו,התחפשמ
הררועתנרוהיבו,הרפשלותבהאישנרבואומחלנ,ותיבוויבארבוע,ודורתיבלהביאהו

יתשםעףסוי.אובלרחאאלהדוקפהםויו.תונוסאהלכתבם,ותדודלהנשיהותאנש

הנהו,םיבהגילפמהרוטיק=תינאבםכרדלואציםישנה

ץצוחואציהירחא.המחלמתעורתעימשהלחולשךאלמב.ןופציתבריסהתלעהנטקבע.
הורעגיוחינאהיתכריבוזחאיורדחהןמוחינההרעםוהפוס.עיקרהיגסוםכיודעיררהבלפאיננע

שיאשיא.ןאיקבהניעתתוןייםתורוכשבוררוגתהםישנהו.ועוגיוונחהילעםיבשויה.הועלקיו

רפםמ.יתדודםנ.הינאבקחשלירוכאךאלמבהמקדשא.הרעסחורמאכהמאוצמלותדרלרהמ

.הילגרלעוהידילעלחוהותדרלההכתיראשהצמא.םידחאםיעגרהקזחתהרשא.ףסוי

ובבבשחתפהלאונשננסרמבךא;הירחאונחנאו.תחתמחינאהאתברתםסאוצמןעמל

רוסעביתקזחהחכברכו.חורבהלעכחינאהתאעיגהוםיליחהרבגהפוסהיכ.הפצרהלעונלב
סצעתוהפלעתהרשאהרפשידיביתוחאהינשבו.תחאהיריבןעשנגנהוילערשאלזרבה

~...חמינפבהינפוילומלהפצרהלעבשתודומעבאיהםגהזחאהמא.רוזאכילאהרשקאו,היניע

י!ילהעישוח.ילא.אנא-אדוגלוקביכבביתדודהרירוהיונרבא.ובלכונרבא,
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רשא,ןטשהלאיאדק,:הרבעלוקבארקיואוההעגרבהילאהררועתגףסויהביאו
ןהיפכהקפס,ףסויתאהריכהבוי!הכפשםימדיכךשפניכפשלַאלאאל,הזוחתישעותאכ

הילוסרקודעמדומעהמהידיהריסהביכ,הברםוחתבחצנלדבאחו-והיוא:ארקתוי
י

ןנרוכמאהלדדנףסויו,התמוהעגתשהוןוסאהתאאושנהלכיאלהרפש."לנההתואףוטשיו:

ו.רכשבותדלעוריבעהלושקבוולוכראםיתיםמהו,רוסחמוינועהארםש.ןודנולמ

םיבידנהםלוא.'והמשנתארוכמל,רשאמהזמיטהרהנלומצעתאליפהלרחבאוהךא

דבאאלםאעדויימו.תודהיהיגהנמבריהזאוהשםידעאיביו”תורשכהויתויציצ,`םהל

ו

4הארישדעויגעבףסוילרוזעלוצפחאלו,הזבוקפתסהאללארשיינכמ(1םיםקודותרואה.

,=רפס=תיבלוסינכהודוד=ןבררושמהודיבךמתאלולהירבגץראבויגעבהעותהםותיה`

היפהפיהמלעינפלוביטמותואגיצהןכ.ילאקיסומןורשכףסוילהיהיכ,הרמזלי

הבבהאתהאוה.בגועהיפלעטורפלהדמללוהתיבבהרקבללחהףסויו,ויתורכממהרישעו.
ףאובדחיו.התבהאשקבוהינפלךרבתחאםעפערכויתושגרוילערבגתהבו,הרהמ

םחללכוא,םשילבןב,הפךלהמ,:םעזבארקיו,ותוחאדובכלעדאמרדחה,היחא-

ןףסויןימזיו.”בעתגץקשבתולעמהןמךיחלגלגוךבידיזחאתןפעגרכךלחרב...?דסח

בכשושונאעצפעצפנףסוישדועבתומ=רורבבתמוהחאהו,םינשה=תמהלמלובילעסתא;

.הרכהילכותטמבםישדחהשש

חטמלעבכושיננהיכיתיארו--ףםוירפםמ-...דועונרכזאאלרשאםולחהןמיחוציקהי

בהזוףכבילכקשמ.ילעםירטועםיכרםיתרשמ.בוטלכםיאלמוםילודגםירדחבהדובכ

ינבלבםאינפכוא,דוהמךאלמראותבחראתרשא.הגונעוהכרהמלעו,ינזאבעמשי

בכושינארשא.הטמהלעהכומסהלאמש;ילצאתבשוי.תיפמהלוקבהעמשםרטבםדאה"

_
וסב.ךשחילביבהנטבתהיניעז,יניעחגכאכתלכליחצמלעמיחורעשריסתהנימיו.הילע

.חוחובעבילאהגהתורושק
”?הפקשנהתאוימ.יבלךות.יניעךותורדחיןטבמיוקו

לדגהמו.היבמהרהוחאביור=שרעלעותואהרעסש,היפהפיהותבוהאהתיהוו

אצישומכ,רהנבעבמאלויבאיב;ויבאהבותוחאתמאבאיהיב,ולעדוהבונוהמחב

י\

המםלוא.ךרדבודבאגותיבלויבתבמו,רשועםשהשעוסיהיתנידמלטלמנאלא,לוקה.
`

תאםגהלואשןוגיבדירוהו,ויחאשפנתאחצריכולעדוהבףסויבלתקוצמםנהלדנ`

םיעגפלאלארצונאלוהומכחלצויאלרבג.רבדהתאועמשבץבשהוזחאיכ,ויבא,

הרבגתנףסויתלחמ.ןוסאהדימתזחאורשאבקעכו,םירחאלוומצעלםרגשםיבואכמז
ן

ןגובתהותונושםירערקבאוה.ךרדלאציתוגונהויתובשחמתארזפלידכו,בלהקעמ*

תרושבסהילעויחופקשהווימשרתאועידוהב,היסורבוהפוריאברעמבוניחאייהל

תאויניעבהאריכ,ףסויעידומןורחאהובחבמבו.ןמאנהואפורלוותוחאלםיבתכמ.
1

רפבהבב...םירופסוימיוחומירורבובעגפסיבומהלעןגהלורמעבו,”סימור.וופ,,היארומ;

.תוכופהתותורומת,םילוטלטםיאלמה,וייחימיבהשעשתואיגשהלכתאוימדבהעותחנ

אוה,"םייחהיכרדבהעותה,כויפאתארככהלגמה,ןיקםנלומםלשונונגס__
ייאגרהךרע

םיאתמאוהו.תצקייצילמושטולמיתלב,ריהמוףוטח,בכרושמ,לק

יטנאמורההזוחהןיבעצמאבדמועןיקסנלומס.ףרפרמהויחטשה,בחרהזרואהןפואל

ןאמורה.וירחאםיאבה(איהשומכתואיצמהתאםיראתמה)םיטסילאירהםירפוסהוופאמ

.םחרלעםידרחה-(4..
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”

ן'

?םיבורקםד-רמולכ,םיילאיר=יצחםה.וירופםרתיכ,ולשןושארה

םהבאוהםירקמהלשיללכהרשקהשרועב,םהיטרפבתואיצמהל
אוה.הצחמלאלאהנוכנהניאןיקסנלומסלשהיגולוכיספהםג.יטנאמוד,יעבטיחלב

הנוכההשדועב,םייטרפהחורהגיבצמתא,םידדובהתושגרהתאיוארכבוריפלעראתמ

,,םיאמרהלידמרתויםינימאמולשםירשיהםישנאה.ידמלתיעבטהניאוירוכגלשתיללכה

קחשמתאםיאורונאןיאיכ,ןאמורהבודיקפתךרוצלקרארבנולאברובגלכהארנללכבו
הארנןכלעו,תושגרהאלותובשחמקרבגאחתנמןיקסנלומס.וייחבוויתושגרבםינונח

םיינוציחהתווחמהתאראתלביטימאוהתאזתמועלו.תינויגהכולשהיגולוכיספהלכ

'רודבונייחמוירויצמהמכל.הצלחםשלםימעפלתצקםזגמאוהיכםא,םישנאהתונומתו

.היצנידניסרפסמהלהתיהאלולדועהלודגרתויהתיהםתובישחו,ירוטסיהךרעשירבעה

.הלכשההידגנתמתאתונגל(היטנ)
י

'.תוצרהלהיטנה)יטסיצילבופהןורשכהןיקסנלומסלצאקזחדוחיב

לעתוטרופמתופקשהותונויגהםיאלמוינאמורלכו,(רמאמךרדבוירבדתא
יולצאהשענרופסהששיו.לארשיתדועתוהלכשהה,הרבחה,םדאהייח

רשעכןאמורהל,לשמל,ףסונ”םייחהיכרדבהערתה,לשיעיברהקלחה.רמאמהללפט
יינינעלעםירמאמתצובקאלאםניאליכמאוהשףסוייבתכמו,רואלותאצ,ירחאםינש

.הפוריאבהקיטילופהולארשי

־ויתואלת.קזחיתלבןוצרוהרישעשפנלעבאוה,ןאמורהרובג,ףסוי

ןשוחתאוהקהיכםא,דובכהורסומהשגרתאובותימהאלתוברח
.החונמולאוצמלותפיאש.רשיםדאונדועלבא,סיגתסיארועונניאאוה.יטיתםיאה

ירבחמאוה.םשמואיצומולשירסומהשגדהו,תוצבינימלכלותואתבשומםייחבדמעמו

.היגהנמבדיהוונניאיכםאהיתוקתותודהיהלןמאנראשנו,תוימואלחוהלכשההתאדחי

.ומצעבןיקסנלומסלףסויהמוד,וייחתוערואממהמכבומכ,הזרבדב

.תוילאירפיצח

ןורשכ

.ימםיצילברפ

ןףסויתנוכת

;'רחשה,לשתונושארהתורבוחההנומשתארואלאיצוהלןיקסנלומסחילצהברלמעב

תורחאתולודגםירעלוגרוברמפלךלהןוחריהתלכלכלודיבויהשםיעצמאהלכולכשכו
יינערבחמכםירישעהיתבלסנכנהיהאלןיקסנלומס,.םימחרהוהכימתולשקבלהיסורב

,םידיתולועפללודגןויערתאצוהבקסועהשיאכםאיכ,חתרומועורקבלבחתפבדמועה
`

('”םרשכלאוםמצעלאעגונןויערהרשאםישנאלאהנפירשא
.

'ןיקסנלומסלבקןכלעו

.תרבוחהב.הנושארהותגשב'”רחשה,תאצוהרומגלידכולהשורדההרזעהתאדובכךרדב

וןוחריהליבשברבבאשנשתואלחהלכתאןיקסנלומסרפסמהגשההתואלשהנורחאה

תאהיחתאלרשאתאזההכאלמהתאבוזע,:רמאלוידיתאםיפדמוירכמשדועב
רשאהפשהמךינפריסחךאםאךלמעלרבשתוארלךדילאלשיושיםנמאיכ,הילעב
טילחהןבלעו,וייחמונתורפםחיחחןויעררקיהיהןיקסנלומסלםלוא.”חלכדבאהילע

תירכע=יארוקיכוחוארבו.היגשדוחנשתאולחהםרטב,ןוחריהםויקתאיוארכססבל

דחיבשהמואהיכוטלתונפלרמא,לודגהולעפמךרעתאדועםיריכמםניאהיסורבםיטעמה
היצנארפ,הינמרג,היגיברונ,הידייוושלךלהאוה.הפוריאתוצרא

תירבעהתורפסחכךומתלםידוהיהיליכשמתאםוקמלבבררועו,הילגנאו

תווקתאלמחובהלנהןרבדהןיקסנלומס."רחשה,לעםותחלוהיחתלהמקש
רשבמהאיבנבןההתוצדאחבםידוהיהיבוטו”םידיחיהםידירשה,יניעבהיהתוימואל

תדעסמ

ןיקסנלומס

.

ן55דצ,ןיביירבלשרבוגהךרפמ(1
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!זזזן

ערותהןילרבב.ילעפמלםדיונתנתובגשנהויתורבדמלעםגנעתהבו,"םיתמההיחת,

טעמכולןיארבד,יכ,רפםמאוהוי,לארשיכתמכחבקסועהץנוצלודגהדמולמהלןיקסנלומס
תוארלהפסכנםשפנרשאםיבשוםירבועותיבבלבקלןאמירשאלעדימתלצנחיו,םדאםע

ןיקסנלומסרקבזיראפבו.”ינפלהבורמהכאלמהויתומםויעדאאל,רצקםויה:ורמאב'וינפ
רשעבירקהלגהייהןוכנבבלהחמשב,:ולרמאווילעחמשש,הימרכידוהיהרטסיגימהתא
.”רבע=תפשדומללידידועהאצמאולייחתונשמםינש

ריעהתברקביכ,םולשבןיקסנלומסלעורבעאלוללהתוקוחרהתועסמה

לצבפבךרדבקרו,הבעסנשהטאההרבשנת`מוררהה`ר"וושברשאטלאמ

אליכ,ולהרקשםנהוהזערואמרכדלעוייחימילכרפסלבהואהיהןיקסנלומס,.תוסמ

ולתפקשנהחוהשהנכסהלרוגחאםונמוגילפמהיהוילעהבוטהןוימדהרוכו,תומוהמ`דר`

ילנלעאשנתופוצרתודחאתועשיכ,רפסמהיההצילמהדיותואףוקתכםימעפלו.םיב

תלחמהלהההזהןוסאהםוימםלוא.(י"וייחתאליצהאלפךרדבו,תומוחהדריםג,םיה
.םדקמהוצקתאולהניכהו,ןיקסנלומסלשקזחהופוגבשרשתוכהלתפחשה

,םישנאהולכתחתועידיוםימשרהמכבותוארישעהש,ןיקסנלומסלשלודגהועסמ

אופאולהלע-ימואלהןויערהלתושפנהמכשכרו,םיאבהוירופסלרמוחבושמשש

.רקיריחמב
_

ןפואב,יוארכ”רהשה,תארדסלחילצהל”רתתנשבהניוולןיקסנלומסבושב\

.ברדולמעלרכשאצמאלןיידעםלוא;ושדחבשדחידמ,ןדעומכהנאצתויתורבוחש

אל-תישילשחהגשהל`”רבדחתפ.בןיקםנלומםבתוכ-תוגושארה`”רחשה,,תונששלשב.

תויחהלרבשאוצמןעמלדבעתדובערובעלילעלטנםאיכ.ילמעברבשיתיאראלשדבל

נוסתאלרשאהינסחרםאבו,תוסנכההלעוברוילעתואצוההדשא.'ירהשה.שפנוישפנ

,ויתייחהוויתלרג,ותואיתיבדויתחפטןבהגמבירפןעמלהדובעולמעלכינפמרוחא
חנזשי

בתוכהיתייהינא...ותויחהוומיקהןעמלקרתוברםינשיתיאראלהחונמויתלזניניעמ

...םירמאמהתאארוקוםיבתכמהבתוכוורעומכותואחלושהותונובשחהוהאורוהינמה,רפוסהו

ירחאהינשהסנוא.הנושארההעשהרעתירישעההעשהןמבורחלע‹הלילב.הלילבקרו

תאםגיתבתכאיההתעבו."רהשה,ןעמלבותכלילעהיהרשאתאיתבתכ(הלילהתוצח

יתיאראלטעמכיכדעלגלגבישארילעככםםימעפלו,("םייחהיכרד:הערתהההוהרפסה

סופדלותתלוהלעהתארומגלידיהאצמרשאכלינילאיתששתעלכבו;יבתכברינההא

.”תואיגשוכחגאצמתאלםאתעדלאורקילכמםנ

.”םייחהיכרדבהעותה,בךכלכםיטלובה,הוליהכהוןוזפחהינמםןאכמו

.!רופתככס

בבס,ךרועהיתא,בילהדוהייכ,”רחשה,בצמבטוחומויקלתישילשההנשב
/

ןרתויהוישפחרתויהירבעהןותעהאוהיכריכהללחהלהקהםגו,וימתוהתאהברהוהיסורב

םיפדהאיהההנשבו.םהיתוריציתאונירפוםיריחבומסרפיובש,בושח
'

`בשחהללוכיש,”ףגהתחמש,ולשןאמורהתא”רחשה,,בןיקסנלומס

.הסידואבונדועבותואבתכיכ,וטעידוכבל

,םיערינשוגלראתמ,ונממדועףדוגרסובהירש,הזהרופסה
ןרוד

(.ילקשלאומשלשהפיהוהדיחיהותב,הרפשבובהאתנש,ןועמשו

,םימולעןחתואלמוייחל,ראותבוט,הנשםירשעושלשןבכ,םימילריעצשיא,אוהדוד

.”ףגהתחמש,

.ןאמורהןכות

.58דצ:וכי(1

...,םש-ינ
-_
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האלחלכסםייקנםירצקהוידגב,םעטבוטבתויושערזחשמתורוחשהומפשוושארתורעש

חקולהנשז'יןבכותויהבו,הרובשריעבברהיהויבא.”ודאוצלעבהז=הרשרשו

תעבובהריעצהותשאםעגנועורשועבהמןמזהלכו,וריעירישעמדחאתיבבןתחל

םנםהילארבחתיו.םידוהיהיריעצמםיברםהירחאוכשמוהלשממהבםינלופהודרמאיהה

תויהלוהמחלמבודוהרובגבתוארהלושפנהפסכניכ,,דובכלףאושוותעדבלקהדוד

הרההוהריעצהותשאתאבוזעיזריעהןמרודחרבהלשממהדיהרבגשכו."ףלא=רשל

למהרשיהוריעצההרומהןועמשו,תודשאהלודגהריעהלאבאוה.הנוגעכתדלל

ולדכנוללהםיריעצהינשםלוא.םירישעםידימלתולאצמםג,ונועמלאוהפסאיווילע

היונפהותעתאתולכלבהוא,וכרדבשחמ,ןותמשיאהיהןועמש.םתגוכתבחזמהז

(1ותויניצרותידימתהותודידבליבשביבוד,ולוארקוירבחו,םירפסזאירקב
;

היהדורו

יייתבבםתעתאםילבמהםיזחופזםיקירםיריעצםעעעורתחש,תעד=לקוריחמ
.חוללוהון

תאולכשתוצירחכוויפיבתחקלוותשאתאחוכשלרהמדודיכ,אופיאאלפתהלןיא
ובכשמלעהלילב“ובכשבובללעהלעיותשארכוששיםלוא.המימתהוהפיההרפשבל

.המיאתוארמבולקיציו

הממושתבשויויניעלהתארנעגר.ןועריכזמירזבאךאלמבוינפחכונובציתהותשאינפ.

המיאהינפוציפהעברטעמכו,'וכשמלעתורוצבהעונלהכפהנהעונרא'ועו.יכבבתדרויו

יקיווחלשהיגיעו
לעממתפחרמאיהוטעמתחאדועו;ובללםינונשםיצחבוררחיוםעזשא

וקיפיהינפוןחורבול
.'וילגרתההויפההפיחתפתהודריםיאלפאוהו,רוהטךאלמינפכהבונ

הלגדהאםוי.ותבהאלוותוללוהל'בושיוהלילחתוארמתאדודהבשירקבבומוקבו

תארבבהזכחאאוהםגיכ,וזהעומשלםער=םולהכםהדנדמעש,ןועמשוערלובלתא
לעדודןואתאדסומלררועאוהו.ויתושגרתאהלעיבהמענמנשאלא,הזעהבהאהרפש

בותיכחםנרפלןמאנרוקמאצמםרטבהיערולושקב
`

ורבעי.ץיקבידעלאלוהרקבהםחמלךתבוהאלהיהתאלהבהאהיב,חכשתלאורוכז.

,הבלבתולםםאצמלבושיםייחהץפהו.המדרתהנימי,ןורבשהימי
הנישעתאלךיריו

,לבנוךולהךלתהבהאהירזכאהרוסחמהינפמםונתוףרועהבהאהךופהתואוא;הישות

םינביץראהבשעכוציציהבהאהירפו
ומוקיודלןי

םגו...ןיאו-םשפגללכואולאשיו

."אשמלךילעהיהת,םייחהרואהארתהלצבתרמארשא.הבוהאהךתיער

ריהזאוךלא;ךרבחייחלםימדוקךייח,;ןועמשבללעהבשחמםגהתלעדהאעגר

.”םיבואכמוםעכותבעבשהולצברשא,תעדהלקירבדבןומאןתילכללאומשתא.

.תלעותהזמאיצוהלידכןושלבוהערתאהכיאלרשישיאיכ,ובללאבישהדימםלוא

.הרםוברבדלוצפחתאקיתשחןעמלויחבשבםזגלהברח,דורלעלאומשוהלאשרשאכו

."ונממבוטןיאו,דובכבודיתיחאצמיו-ןועמשבישה--ךרדרשיותעדשיאאוה,

ןאמו,חור=העוראוהדודיכ,הסונמןקזלששוחבםנמאשיגרה,לאומשןתוח,הירוא

יכ,ריעצהירחאהכורכהותבתעדהעירכהףוסףוסלבא;השאלותדכנתאולתתל^

בהואה,ןועמשיגיעו,הרפשתאולשראדוד.המאלוותבוהאלתוקלחבתישלדודעדי

הרחתמידילעושפנ=הבוהאונממהתקלנשדבלמיכ;תולכותואור,בלה=רהטוןמאנה

`

ורדחבודבלודדובתהבו,דאמלדגונוגי.דיתעבהלרוגלעםנדרחובלהיה,ןוגהיתלב

םגו,ערהולזמוומויתאללקאוה.ובללעמלקהלידכוהישירמתאומצעינזאבךפשו

-.ותבוהאםעותגהנהתאוומצעתאםישאה

סמעאפאװססװ(1
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,היחאתאהוחאבותואהבהאהרפשןה?וכרדהסלסוהלואואוהפךהרקמהםנמאה,

ראיוהומכשיאאלו.אוהאשנוםורמיכחבשההינואבותבהאעימשהאליכןעיקרו

בלולושבמו.לצעלץצח,המהבלןכתזולרמאנוטפשמטוםשנהיפלעםאו.הומכהמלע

.'םייחהיברדעדיאלרשאשיאל

(1'אתוינעאלזאאינערתב,,ו
.

הרקמםגםההםימיבולהרקןועמשרבשלידגהל
ןיבהיתונביתשלםינתחתשקבמה,הנמלאההדלוחתיבברנהיהאוה.ךחונמ=ביצעמ

המשםגהיההרקמיפלעש,הריכבההתבעומשבו.התיבלאםיאבהםיריעצהלכ:
הבהאישנרבהמשתאריכזהלוורדחבובלתאךופשלהברמןועמשיכ,הרפש
המלעהתיהוז.ולקשנלהנוכנכויראוצלעהלפנורדחהלאהצרפתה.

דועהינפלפשבו.םילודגםיחופתינשכתומודאותואלמהייחל,רשכותאירכוהמוקיתלפש,

הבגיכעאלולו.היהעראלהרענההארמ.חראוצתאטעמבחסכרשאישילשחופת

הרענהתיהואיכ.ץראהלעאיהתרתנמומכתודבכבהילגרונחגתהאלולו,ההמוקתולמשו

אלקוחשלוק;החמשהעלכבוציפההיגיעו.ראמכםירוהטויההידיוהישובלמ.הפי

....הרועמןוניוהגאדדועהעדיאלומכ.הגורנמלדח

...ויניעהארמלןימאהאליכםסותשיוהאתשיו,ראמדעןועמשךובנןושארהעגרב

,םאתסךלהאבךבלתואה,:שפנתוצילעכארקתוהיפתאאיההחתפרשאדעשידחהאוה

_.תודבכבןועמשןושלהרבר-...”לבא.-."םילמךיפסהקיתעהןבלעו.יבלרסחמ

לבא?הבהאשקבלהרענלאליכ,השעיאלןביכהסרתה...הרענההלאש-?לבאהמ,

י...תושחלתעאל:ילרסאאוהו.יבללוקבעמשאינא?סדאה-ינברתייכרדלוובלהס

הצעשקבוהילעורמבנריעצהימהרו,תובבלהלחהההגושמןועמשהלחיכוהשב

הבשזאו-"!דנוכ,םשכוהפרחלהמלעההלחהםאחפםלוא.התכובממהליצהלךיא:
םגהשחךבךותבו.תמרהבודבללהשקבמאיההנאותךאשהאריכ,החונמהוילאי

םישנהיתשו;תוללקוםיפודגלשלובמללמאהשארלעריטמתוהתבתרזעלהנמלאה

...אוההשאלעביכהמרעבןהלדיגהרשאדעונממופרהאלשפנה=תורמ.

,הרפשלהרקמבעדותתו,הודשאכהשיאתאשקבלהאב,דודתשא,הנוגעחו

אובלהנונעהתאהלכההנימזהםיבהאנהלשםתנותחםויעיבהשכו.הזמעדיאלדודו

קרו,החמשוןוששתיבב.הנובצעתאהמןמזשרנןעמלהיתוערןיבתונמהלו'הדליםע
ע
,רבעההלילבהתארערםולהיכ;תבצעןובשח,היטושקבהיודעתבשויה,הלבחיגפל

.דמרבדהלאבגהבלז.

י

תאהרפסהתוערלהשאו.חלומהלוקבדחיהנרבדתוהגקחשתו.רדחבויהתוברתומלע.

.םישנדוסחישלבכישילשהרדחבעמשנהלקנלערשא.שחללוקבהיתווקתוהבלינויגה

...התואתורטועהלבלאעמשנאלרשאהממדלוקבךא.הנונעהתאתרבדמאיהםנהרפשו

םיאורקהוןתחההנהואובייתם-

רשא.ךריחבתאתוארלהפסכנישפנ-הנונעההלאש~3

.אוהםיענףאדמחנ.םכחוהלענרבנקפסלכילב

.הלבההתנע-העשעברואייצחדועבואוביקפסילב,ךלתודותבר-

.ו.ךינפוריא"זאו־-
”

התיבהאב"ךלמלהמודה..ןתחה"1םיאבםההנה,נהרבהרדהבהלפנהמןמזרובעכ

כםעי
ל

וישיא,הארקבו,דודתועורזבהנונעההלפנשבסהוממותשההלדגהמו-םינתוחמה

ירוענ=ףולא

םינתוחמהו,םימהדנכויההלכהוןתחה.תושגרתהבורמהפלעתה"1

.הורלכלורזפנ

ללמאהתאתפדורהרצה(1
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תחמשהתבשםעפהםגםלואבבלה=רשיוןמאנההבהוא,ןועמשלואהשרואהרפש
השאלעבןועמשש,ןתוחמהלאומשתיבלהתלגהנמלאההדלוחיכ,המןמזלםיבהאנה
תחאםעפרבכולשכנש,הרפשירוה."םירשופהינפמםגדחפמסיהתורבהוכנה,ו.אוה

תיבלוכרדכ;אוכבו.וינפבאלשןועמשתאוביהוהברהלרימונימאה,ןוגהוניאשןתחב

ארקתוהעוז'תורומהיגיעוהרבעםיקיפמהינפ,תוהלב=ךאלמכ,המאוינפלהרמעותלכ

חרב;ךתמזמבהשקונךא,חפביתבתאדוכללתרמאהתאםג!לעילב,הזמאצבלוקב

.אליכ,עשפמףחהןועמשבלתאםירבדהרצחמםערכ"1םיטפושהיריבךרינםאןפ,ךל

`הנורחאלםלוא.הארונשפנ=תקוצמבהלבםימיינשבו,תאזההרצהוילעהאבןיאמעדי

ןתחתמהחילסואושקבהרפשירוה.איהרקשיכחיכוהלוהברהרוקמתאתולגלחילצה
ימשתאטקטעמכהנגעהביעחשירחאהלופכהתיהםיבהאנהתחמשו,רבדאללעבלענה

.םנוששסוכבהנעלףטנשדחערואמליטהאלולרתוידועהלודגהתיהםתוצילעו.םרשא

וייחשירחאםיהילגלומצעתאליפהלללמאהבהואהטילחהיכ,עידומהבתכמאכדודמ

.ונממהרוהטוהלענה,ותבוהאתועורזמוקתנהבםייחםניא

יעמושלכ...ונורבאלוךיתפשלעימשאגיאש--ותבוהאלרודבתוכח!תסיננה.

...עגרירעףגהתחמשיכואר:ורמאיםלכ,םיכושחלכלהיהאלשמלוושישייתער

.”יתייהללט`איכ,ףכהאלךא

`

.יללמאההבהואןורכזלעמדילנאהבירקההרפשךאךערלהברהדנאלןיעמש.

.שורהךרע
תוריצילעםיכוראםיחוכובםגו,םירתיתוערואמוםירופסבסומעןאמורה

הנונעהל,לשמל,העדוהמהרפש.יעבטדימתאלאוהםירקמה=רשקו,רסובותודליםעט
.םשורהריבגהלידכהפוחהעגרדעהזמעדויוניאדודו.אלפחרואב

םג.ךכבהשאךרדןיאיכ,ידמליעבטהדלוחתכבערואמהןיאןכ

דבאיאלוהומכתעדה=לקוזחופשיאיכ,ותנוכתלירמגלהמיאתמהניאדודלשותגהנה
^

.ןועמשתנוכתאיההמלשרתוי.הרוהטה:האליבשבתעדלומצעתא

.םמצעתאםיבגחמהםילועמההבישיהגינבמבוזעוינעםותיוהז
.ןויסנבדמועועובקוםיקאוהורםוס

ורוד

.ןועמש

לודגהורמאמתאםג"רהשה,,בןיקםנלומםסיפדה,ב”לרת,הנשההתואב

,”םלועםע,
םינוקתותדבווייחבתושעלםעהתאררועמאוהובש-

םיניקת
תואצותהתאויניעברבכהארש,ןיקםנלומםםלוא.םינוציחוםיימיגפיתיריהיכ

.ויתוצעברתויברהזנהיה~היגמרגבתודהיהינוקחלשתוערה

לארשייגבבלרחאהורנאתרשאתחאההדונאהאיה-אוהבתוכ-לארשיבתדהרשאירחא,

תומוקמלבב
בל,םהיתובשומ

ן

תכלממוץראבםאיכ,הנומאותרכקראלהתואבושהלונילע

רנצפהכןכלעו.רחאםעלםתואתושעלםימעהרתיחוכלוברקירשאתורסומהרתילבוהפשו

ראשתאלוןינבהלברערעתירערעןפ.היתורוםיםבהאבעוננמונלהלילחםינוקתהבןקתל
'."הוהםעהלםשותירחאלכ

ןמ,ןבלעו,םעהלשתוברתבותרוסמבהרושקתדהיכעדויושיגרמןיקםנלומם

;תחאהצעבויהיםבורואלארשילכםאיתלבםינוקתןקתלותושדחהבשדחלענמנה
תחת,םהילאמאלאןקתמלשוציפלעםינתשמםניאםעהיגהנמיכןיבמוניאםלוא
.םינוציחהםיאנתהתעפשה

-

."םלועםע,

'ובשגרמתומוקמהמכב.ןינעהלםיכיישםניאש,גגיסילוהתיג,ריפסקיש

,ו



103__השרוחהרבתר::ּפם

הפיאשהתאםגהרורבןושלבהנושארןיקסגלומסעיבהרמאמהותואבתשמשמש
תאתושועההקיטילופהתופילחלעוומרב,לארשיתכלממחאשדחל1
ברשפאלרבדה

תלואיכןעי,ץראבתכלממוםעלתויהלובושלךתוקתבוזע:הבדנסעלרמאללבוכאל,

לארשיעשמרועיכאוהענמנהןמיכ.םירמואהירבדויהתמאסגאולו.ךצפהאצממךדי

יכףא-םרקמכותכלממווצראלבושייכו
ןסהמהםויהרשאםירברםגשיטלכתבענמנהןמ'ןיא

םעהיבסינשהאסינפלשיאאבגול.סראתולועפלרככואציתורחאםינשירתאו,ענמנה

ןמק
ויסעמהטלפהתיראש,םינויה

ז

םעהיכ-לבתבסיררופמוםירזופמהמהסגרשא'.סרקמ

רפייוססורתי,סיריוההעורויוזבסע.היברססעיכוא;הכלממןגוביובושיהזהןטקה

לכזאיכהבולמלוחלצי,עורפובבושםעההרגיגיטכוסוךשתוירהיבשוייבוא;הכלממ

"ולקהצעמושה

י

אלסנו,סעלתויהמלדהאללארשי,יכ,תיטילופהלואגלתווקלאופיאםילוכיוגאםג
."םלועללדהי

*

רפסמהו,הייחימילםיעבשהתנשבןיקםנלומםלשומאהתמג”לרתתנשכ

הייחבהלבמוהאשנרשאלכתאוהידורמוהינעימיתא,בל=ןוכאדבריכזה

תאויתחתךודהיוולחוררשאכהתעיכ,וילעהכילשהרשאהכהיתאו
ויעמבןיקסנלומסהלהאיהההנשבו.(י”הצקאכ-וכרדלעםירוזפויהשםילושכמה

לערבגתה”רזהרפסמהםלוא;םישרח.העשתבהכראיחלחמוי,םישקם"חדהרובעבורמ

האופרה`ביגמלהלוחהתאוחלש!?אפורהסורימוטעתיבהאל”רטמברבכשכםגד?בואכמ

ג”לרתץיקבו.והדאפרםימהו,ןבורבריאייזבש

.קריעמתהאהמלע.הבהאהתלחמ-הזערתוירועהלחמןיקםנלומםלעהרבע,

היסורב

תבותיהקפותלכשמ,ןהתבוט,היפהפיהתיהתאזהתמלעהו;הניוובותיבלוהיבאלהאב

ונורשכירבכממיהתו.רבע=תפשסגבטיההעדיתיללכההתלכשהדבלמ.השהוימהחפשמל

האובבו.והתארסרמבדוערפסמהתאבהאתו,הבלתאוכשמוירפסווירופסלכוןיקםנלומםלש

חחושלורברלהברהןיקםנלומם...היכאתיביאבמהיהאוהיכ,ןיקםנלומםהילאערותההניוול

רימתםירעוסהויתושגרזועלכתאוריהזמהולכשקרבלכתאהינפלהלגיו,תאוההמלעהסע

איהסגו."ןוילעהםרא,,כהיניעביהיו.ויפמאצויההגהלכלהגיואהוהבישקהאיהו;ובורב

_ויגיעבהתיההרוהוהיפיםסקוהיתושגרקמוע'הלבשתולילצ.הבלתעע.היתורברמםעונב

לבבוכליווהומכטהולןוימדלעבבוהאללכוירשאלככ.הזעוהבהאהבהאיו.”סורסתב,ב

ןיקסבלומסו;םלועיתבהאוזלהזועבשיוןויוהה-יתבלוםינגבחושל.םידחאםישרהךשמב.םוי

,םימיענתומולחםולהיוהורבםילדגמהגביו.םירשבברבאולעהומכויתוכורשכיב,ושפנבשה

יבו.תוצלהמשבלייבףאאוהינעןיקםנלומםיכ”םירוההוהכוגשבםלוא-'ץקהיהאלורשאלו

תוארהלולחה-תינורכהתלעבםתבלושעירשא”קסעה,כוטאלואוהבהזהרכמאל'ירהשה.

תוילצגתהבויגפמםתבתאואיבהיו.ףסכבינעהותובויזחותונוימדברישעהרפסמהלסימעזנ\ביגס

םיכפהארתהיכובל-הבוהאלםיבתכמבותכיו.הזהתיבהלאתכלללדהןיקםנלומםיתונוש

ומילעיו,וזתאוזתובהואהתושפנהןיברצבובציתההמלעהירוהיכ,אבאלהבעמלכךא...ותא

הככו"תוישעמהלעבלהתבהאבהגושםתביכ,םירוההתוארבונ..תבהואיבתכמתאסחבס

םשוןילרבלהוליבוה~הלורמאןבלכ,הברונביוהבזערשאהבהואלעהלילבופויבהכבת

____-___

יתלביהבהא

.תחלצומ

.61יוצ,ויניירבלשרכזנהורפס(1
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טעמכ.רבגתמהתאגקוונוגיאשמטלסלוביאלןיקסגלוסס...רחארהוסלהנוצרדגבהואישה

ותדובעםלוא...סהסולמעותואביעצפו.םיקוסעויהותבהאיעצפ.שואיוסעכבורסעגתשה

.'םישרהוזיאךשמבוהואפרויחאירבדואירבהולכש.הברה

.ירומהחרוב,

ןפואש,”רומחתרובק,ולשןאמורהתאןיקםנלומםסיפדהתיעיברהגש"רחשה,כ
ךותמבותכלודיבהיהוהחונמוזיארפסמהזאולאצמרככיכריעמךרעבללכושמהורואת
.תוניתמוהחוד

ותודלימןימאהושיכלהריעהןבאוה,םייחבקעי,רופסהרובג

ןימאמוניאש,”רזומ”שיאהיהויבא.ותובבותשהכוםיבוטהויתונורשבב
היהוחורלכובןיאשרבדכםיתמהתאבשהורבקתרשמולבקבו,חוהורכוסילבהב

תמתיוגלעושארחיגהותכאלמבהאלניכהיהו,.ולשךותבהשועהםדאכםהמעגהנתמ
תחאםעפ.והומכתושעלרמלרענהונבסגו;יולהברעותנשו

תתלו,הלםתה=תיבהבונאוהרשא.תורבקהותיבלהלילבאובלושפנבזוערענהביהרה,

וק
ל

סוקיסיכשסלכבלזיגרהלארונוםויא
ראסתהיב.רברהעדונרשאבו;הלפתה-תיבל

,וב
ושעיסאיכעיסשיוויבאםקאלולונועאשבקססילבו,לורבףצקריעהיגבופצק

."סיתסרובקלףיסויאלזאונבלעררבר

ופררלהריעהינבולחה,םינשרשעןבכרענואאוהו,םייחבקעייבאתומבםלוא

.הבישיהבסלפמולאצמיו,ולקיצהלו

רהבהיבלעובופאתורהבהיגשסהללעילברבדהשעיכ,וחבשיםיוכראאלםשםגו,

%ויגזאבעיריווראוצלקבחמםישיוהנבלהעיריבףטעתמאוהוהלילבוילעלסכתיו,סויב

י!תסהתאהנשה.
י

תרקתהאבטעמכיברעוילערבנוילהובכשמלתינשמהלפנהוהרורפהמו
חורבלרהסאלולו,הזוהשעסבללהתהםייחבקעיךא;סלועדעודיסטלמהלהבישיהינכ

.'הלכחיגשמהתשאובהתשעאלסאערויימריעהןס

ויתוגורשכליבשבודבכהבישיהשארו,הלושכתבישיבואדומללאבבכושה

.םירצונהלגנאלודנ=ןהכלהיהיוותדתארימיוא,לארשיב”לודג,להיהייכאבגוםיניוצמה

,הלילבתוהלבםהילעליפיורימתםהלגעליכןעיוהובהאאלהבישיה=יגבוירבח,םלוא

.'דאמולקיצהלוומשלבנלהנאותסאצמכליגילאוששןכלעו;ותמכחלעובואנקםגו

,סייחבקעיו,הבישיה`ידימלתלתיסורהןושלהתאתורוהלהדוקפההאציאיההתעב

רמוכה,םשבוהונכיוסורוקיפאלוירבחיניעבהיה,תאזההפשהדומלבסגהבוטלןיסצהש

=תיבבדומללבשיוהבישיהתאבוועיו,םהיתוצאנתאתאשלואהאלנאוה.”לודגה

וחימגוילעהאיבה,סשותכשלםישדחוזיארובעכםלוא;”אשידקארבח,,להלפתה

.השרההרצסילולעתל

ולסכשדוחלםירשעהלילבהנשלככםהלךורעלםיגהונ(1”היולתרבח,יגבַא

.הלודגהדועס

.ןאמורה[כרה

.המהיולמ(1
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ובריווללםתיוהלפתחותיבלאוצבקתיםכשהרקבב.הירבחלכומוציםויה:לכ.

ותשיוולכאיהמה.םהמולצאיאלריעהבוטלכו,הלודגהרכושעיברעבו.תוחילס

ףאו;םהיפלאשי'דשאלכהחוראהלאסיפםאגחמוענמילבלחרבחחלאיהתדיכ.תרב

לאשירשאכוצפחולןתני-רבשוןגר-ןייותוביבלורשבוםיגדשיאשקביםימעפשפחסא

תדהוריפירשאםישנאםתבואצמיםגםאו.ןתיאלוילכלאךא,וגטבאלמללבאיו

,םתלאשםהמענמתאלתאזלכב.םהידגבתוהתמאבםינדורשבחתנוםישיו
ושפחיםאקר

ןוילכבוכהיתאזהחדועםחלאו.ושנעישונעואהרבחהישארןיבםהלןיאלאוגוףכב

םהיפתכלעתמהתאתאשלםתאצבםהונואצמיהכו.הסימתהנשהרבחהינבלכםיניע

םהילעתוחשבו.שמשוברשםכידשאםויבוא,ארונהחרקתורטמםויב.הפוסורעסםויכ

תולכירחאדימתםהיפלאואובירשא,םיקתממהוןגדהוןייסנו,הדובעהלמנמםשפנ

סוי'וסהנייהריעסהתאורכויוא־־סהורתאובישיאל.הרובק

הינמאנוהרבחהישארופםאתי,,הדועסהתיבלאםיאורקהלכואובישםרטבו

.”תדכושענםאםימעטמהתאןוחבל,ירכ,םתלפת-תיבבשםישגה=תרזעלא”הישמשו

דעהרזעההצקמךוראןחלש.םישנהיתדזעבוריאהתוכרתורונמ,
הצקיי

ךורעהיההכראל

לכלתורזופמףועוהמהבתומצעותוקידתוםובותורעק,בורלוילערכשוןגד-ןייו.םיברעמלכב
־`

סכטביכודיעהוביבסםיבשויהלכיגפו.רבשוקרמבלאונמתיחוילערשאהסכמה.חור

םלכינפתאולכבו;אוההםויהלכוםציכףא.־םחתאל
.'ראמארונםעזוהרבעםיקיפמ

ובנגנ,םינדעמהרחבמלםיבשחנה,םיגיפוחה:איההםעפבהתשענהירורעש

ינפלואבוה,םימעטמהתאאשונה,וחולשוהדועסהתאךרועהטיחה.תשחרמהךותמ

רשאב,.בנגהתאתולגלידכתוניצרבםישרודוםירקוחהםיטפושכםיבשויה,.הרבחהישאר'

יטפושךנה~ינשהארק_?דועאלויחלטרמי,.דחאהרמא-”יחלטרמיףכבשפחי

ע.,.”ויתומצעלכרכשאינא!ןמאנ
ל

.ישילשהארק_”?אבצבדובעלחלושיאלתאז

,”תמילבלהשודקההרבחהדובכןתירשא,הזכץירעעשופ,יב,םיטפושהוטילחההככו,

רבקיתיניתגמותרבחהישארםעטמ,יב,הלהקהסקנפבבתכנןכ.אכצה=תדובעלרסמי

.(י”רומח־תרובקבעשופה

שרדמתגתיכלםתואאשנ,םיגיפותהבודיחלשיוןוצלולרטחשבכושהםייחבקעיו

<”הרזרא,הותשאינפמםשרתתסמה,םימתהדמלמהןולובזתאםגםינדעמהמליבאהו

ולאירבגיברישנלעידוה,בנגהתאםישקבמההרבחהיאבגלעהמוהמאיבהלידכז

,ערלכבםהוןהילעבןיבתדגתהלפנש,להקה=שאר,הידמשולציגיברו”ןמאנה
1

,הבופשתמחבהנלפנתתו,תרעוסההפסאהלאןהילעבתרזעלאובלםישנההנרהמתו

.”תיבבתומהמוהמיהתו,”ןמאנ,הלאירבגלע-תינשהו,הידמשכלציניברלעתחאה

םוקמכהעודיה,םישנה=תרזעיבגלעשהדדובההילעהלאםייחבקעיהלעךכךותבו

,תוחודוםידשןכשמ

זחואדחאה.הברקבהצרפרשאהמויאההמחלמהוהפסאהלעןטקעגרןולהתדעכטביו,

הקזחבהנהףאחנמהלתםישנהו.וילגרבטעביישילשהווינשבךושיינשהווהערןקזב

חלשיוןולהחתא!יתפןכירחאו;ויניעהארממתחנאלמובלו.דאסלודגלוקבהגארקתו

הקוחבבשנרשא.חירהינפסיבבתורנהלכ.הרזעברבקתבשההתיהענרבו.עורקרבוב

לידגהלו.ספאכוםהיפבחבילעתוםיפסאנהלכינפלעוסבתוצונהו,הילעהןולחדעבמ

ולוקייךאלםה,ןתנהכובמה
.םימחלנהלכבלאציו.לותחובלכוהיהלכלוקבםימורמוג

.'תודבקח=הדשרדגלץוחמ(1



ןיקםנלומםץרפ106

,רזחורידאלוקו
תוריקקרפמלרק

,הלפתה-תיב
.'!הלבח-יכאלמ.םיקיזמ,םירש,:ארוקלוק

וק
ל

.'םלעיו.בללכבקחשיועמשיךאלם.חו,הילעהדעהלע-י!לארשיעמש,:בלברקמארוק

תוביבלהןמדמלמהןולובזסעטשירחא.הנוחהתיהםייחבקעיתחמשתירחאםלוא

,ותשאלותנאדתאחישהלרהמאוהו,עשפההשעמבףתתשהרשאלעופקונוכלהיה

נםיפכהקפסבארקתוהפסאהלאהאבאיה.הרכההיאבגלרבדהתאעידוהלהשחדשא

ומישתלא...דחאאלואוה.אוההשעהמוהמהלכו,בנגהבנגיתוביבלה!יתובבבום,,

אלאוהרשאכןדעיןגבתויהלהכזאהב,המדעעדיאלולבסו`יתפאוהיכישיאלעתאטח

."המדעעדי

ישיבלה,"ץקש,,היכ,רבדהעדונשכו
,ושפתלםישמשינשוחלשנ,בנגהאוה,

.אבצהתדובעליבמופברכמנשדועב

-האםןתאיבאו,.יכנבדעבאבצלוהרםםאו-םבומחירמזארק-חרבחחלןתאלקשםישמח,ש

יכ.ףסכהלעםוחאאל-ירמוהנע~חאםןתאיגאםגו,."ינברפוכיתיו_רלדגםהיקובארק

.יקובהנע-'האסהלחתביתרמאיגאךא..”היהיהשודקההרבחל
יכהלחתביתרמאינאו,

--”1לרוגוליפה,."וריחמףסכתתלץופחא
.'םיפסאנהדחאארק

חקיוהלפתה=תיבלארענהבנגתה,םייחבקעילעלרוגםיליפמםיבידמהשדועבו

,לבזנריעבהלודגההבישיהלאאבאוה~.ושפנלעטלמיוונולקצתא
ןיבהנמנו

ןתהל,הלושכבלהקה=שאר,הירמש;לציגיברוחקלםינשוזיארובעכו.םיניוצמההירימלת
.בגנהישיכלתתאדועריכהאלוחוביבלה=תבגגדבלמתחכשנרבכיכ,רתסאוחדכנל

היניע,:תיפיכהניטצהםגו,הינודנףסכלקשתואמעבראםייחבקעילהסינכהרתסא

ברשןבהםרטבםינשושכתומודאותולוגעהייחל`,םימולעוהולשדואתוקיפמותוכז
אבוהתבישילהבישימדוו=ענהובוזעתסותיה.”םינינפיזורחינשלעודטעהיתפשו,שמשו

,הזתיבבהלכישהבהאהוהחונמהתונשתאונוימדבהזחדבכו,רישעשיאתיבלהתע

.ובבלבןופצהדוסהתאתולגלואישהןטשהלבא;הירמשבלציגןהלשלעךןמםןתויהב

.ויתפשבשקונאוה

םינפלהשערשאתולודגהלכתאבהארשאותשאלרוגסהנותחהירחאןישארהםויבו'

היניעבןהאוצמןעמלםא.המא-יבאל

,הםאהבאהאסשקבח,ןעמלוא.הברחוחםבחלע
יתשאו.אציסיהלאהסאסהיהנוייהיכהחיארהןעמלואןתינורביהירפססייעשפההפייב

הרעבותמחוועמשנםעפבןקזהו;ןקוחלתאזחדםםהנקוחר,המאיםא,חנקוחלתאזהרפס

.'ירומהתדובקלבתכנרשאעשופהןיבוותבותכןיבדירפהלשקביו,תיחשהלדעוב

םימודאםיקרוע,םכלחבוסבוינפודשב=אירב,,םיעבשןבכאוההידמשלציגיברו

,בעהוממוחתאוםתואגדאהשעמכוםביעלותכ
פי'תוקרקדיויניע,ךבוסמולודגונקז

ןידהלאקזחי'דינפלגוזהתאאיבהלורהמותנקזואוה.ויביבםלכלעהמיאליטמאוהו

בהואאוהיכ,ןעטםייחבקעיםלוא.טנהתארדסלונממושקבו,שרדמה=תיבבבשויה

.וינפלעמההלשלללכץפחוניאוותשאתא

אוה-םידמועהלאהתוגפבבלערוקלוקבהנקותתארק-?המזה-ןבירבדתאםתעמשה,

רמאיםויהו.הנותחההתיהלומתא!הנותחהרחאןושארהםויבותשאתאבהאייכרסאי

ןושארהםויבותשאשיאבהאייכ,לארשיירעלכבתאזבעםשנח!חנכהאייכלכןיעל
רבךאלויככהאאלישיאלצינ!ינואחנעםשתהלאביכישפנליואויליוא?הנותחהרתא
לבקרמאיהזחץידפחו;םינבהשלשואםינשולויהרבכו,הנותחהרחאםינששמחכימע
לע!הה.הנותחהירחאןושארהםויבותשאתאבהאייבהצמותוזעבחלפתהיתיבבםע

.ו:_י'!אבלבחהץק!וניתאםח

שי,
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,שרנחהלאיההצפהסא,היפחאןידהלאששבתופיההיניעתאהריריהרתסאסנ

.התואבשדעהילעםיאיוולוקבהילעןתנןקזהםלוא;ןוכנהוהפיההשיאתאהבהאיב

וא,ותשאתאדימשרגלולקשםיתאמתחקל:הלאיתשמתחאלטנםייחבקעילעו.

.רומחתרובקברבקהל
.

אל,-
איהו,םלועןדעינפהארתאלוריעהתאבוועאםויהיכ--ןתחההגע--יברבקת

לציניבדארק-!ןיידעעשריוה,-.יבושאיכינפלםפרתתזאוא,הימילכחבונעתיהת

יתשאתאבוזעלרמאיחזהלבכה..;?לארשיבתאזכעםשגה*ףכלאף:ךיוהכיפשהמהב

;..ינאאלוהתואןגעלרמאתהתאאלח,,-...”חנוגגו`
שיאןיבהאנשליטהלתמקןטש:

טנהתאןתתח*תומתתיראשבלצינירארק-!רבךרבב.~.”המשאההונתךילעו.ותשאל

רשאכ,-_בל‹ץמואכןתהחהגע-"טנהתאןתאואףסכהתאןתתרשאב-"?ןיאםאעגרכ

ךתבו,יגפהארתןכךתחכגתאהתאהארתרשאכו..-.”ףסכהתאהארתןבךנואתאהארת

לעילבהלעומיש--לציניבררסא-תושעלחםעראינאו,-...”הייחימילכהנוגעהיהת
"

בקעיותיבהמאציך...”עגרככישאינאורמשמ
'םולשבייה.ורמאיוותשאלאשגגםייח

.אוהףאתאצלרהמיו-”תחמשבםיגפהארתנדועיכיליבהז
`

היה,,אבצה=תרובעלןתחהתארוסמלידב,ומעםירטושינשולציגיבדבושבו

רשאלכלאחרבםייחבקעיו.”חפמהטלמנרופצהיכותוארבויניעהארממעגושמטעמב`

והחקלרשהו,תיסוררבדלעדייכ,דחארשלערותהןולמבךרדבותויהבו,ויניעוהואשנ.

לערשהרבדםברדמםבושבז.םישדחהרשעכוכראטַא,םיקוחרהויתועסמבהיול=ןבבומע

,רשהולעָאהןב.ולוקבעומשלןאמםייחבקעיךא,הטדהלעמלותלעיורצגתייכובל

ותבוטתאםגו,ןוטלשהתכבותשאתאולבישהל,הילפאמבךלפת>רשלןכירחאהיתש

דימהתלחנתאליצהלידכ,המרעבותשאתיבלבושלרהביכ,םייחבקעילבקאלוז

ןהחלשיו,ךרדבםיולמינשוםיסוסינשלהמותדהבכרמאופיאולןתנךלפה=רש.ןקזההיבא

,לשבלכןראיו,ךוראוןבלןקזבותמיכירבתבםייחבקעישפחתההלילהאובבװ;הלושבל

תאםםה,וינפלריאהלודיבגנוד=רגושרדמה=תיבלוכרדכךלוהןקזהתאוחוארבו.הירמש

ןיבךדידפהבתאטחהלודגתאטח,:לואשיקמעממומכהלועהלוקבויגזאבארקווכרד

דהמתיכךריהזהלךילאיתאבםייחבקעייבאינאו,םימותיםהינשדשא,ותשאלשיא

תאהזחאתוצלפ"!תמהתאהנשת~ואלםאו,ונאצמההלמגריעב,ותשאלאובישהל

הרוהותלחמהלקוהרשאכו;בכשמללפנוהלחםגםאחפדחפמףלעתיוהירמש.לצ~ג.בר

.הדגהתאבישהלוסייחבקעיהפרחתאסקנפהןמקוחמלהוצו,ונועלע

.םימעפהזהגאדותמרהבהבמסחרברשא,דיעהלאםייהבקעיבשלודגדובכב.

ובר,ךקלחהיהתוילעהרחבמ,חלפתחפתיבבשארבםוקמולונתיוץרענשודקשיאכ

ןודאלוותיבשארלוהבתיוהאוצבתכלצינ'
ובלחנינדחרתסאו,וםםכל

'
.הינפדואמב

רשא,להקה-רפוסתרשמומכשלעונתיוורהמץראהתפשבולכרוידייכריעבעדןתבו

.יויביבםלכלעארונלוריעבלשומלוהשעתוהילעבתארושעה

,דתסאבויניעתאןתנותשאמונמלאתהבו,הידבזומשוריעבהיהםורע"ףיקתה

אלו,טגודימאיצוהלידבהשיאתאשקבלךליוהינואבעלב=ידבדרבד,הפיההנונעה

ברקתהולופינחהבו,ומעטתאהידבזהנשהדיעהדובכבםייחבקעיבושבםלוא.והאצמ
םנמאהריהזהרתסא.וילגרלןמטשחפבוליפהןעמל,זדום=שיאוודידילייהיזרתויורתויוילא

םלוא;ההושולהדובהםורעהלכונתמקחרתיוושפנתארומשישםימעפהמכהשיאתא

בקעירהזנאלתחאםעפ.אוה”םישנדחפ,ךאיכורמאב,הירבדלבלםשאלםייחבקעי

תמההיהאוהיכולדפםסגוּפךלפה=רשלךתברקתאהידבזלהלגיו,וכרדב,ונושלבסייה
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יירחאיכ,דוסבולרסמןכ.סילבהבןימאילבל,הירמש=לציגתאדיחפהש,שפחתמה

,םיבושחהוםיאתפחויחאןיבתערהרואץיפהלותעדבשיודיבןוכנהדעהןוטלשהיהיש

.םירבדהלכתאםסרפלרהמהידבזו.םייחבדאמהצוחנההנירמה-תפשםהינבלדמללו

.התלכיכםייחבקעיהארשכו.להקה=רפוםתרשממוחירהלוםייחבקעיםשלבנןעמלהלאה

.םיאצומםהיכ,םירעובהוםיאנקה,ריעהידוהילעןישליויחדלאיחדמךלה,'הערהוילא

הקידבושעםידיקפה.סכטהתאםלשילבמלובגהךרדץראל=ץוחתורוחסםריבעהבםתסנרפ
.םישנאה"כ,ןהילעבו,ומרחהשתורוסאתורוחסהמכתמאבואצמו,ריעהיתבבהלודג

'וחכש,,כךלפה=רשתארחשלםנמאהסג”ןלרתשה,לאיתוקי.רסאמבומשרה,הדעהיבוטמ

'הובא,,התאבישהלהוצוןידהלעדימעמההדלמינמרגהיהרשהךא,ףסכגרורצוחכשלב

תאימצעבןקתיןעמל,םייחבקעיםעםילשהלזאוצעיהדעהישארמםידחא.ןלדתשהל

לעגרטקהירכזםלוא.םיריסאהלרורדאורקלדסחולהטוגהךלפת=רשינפללדתשיוותתוע

תפוטלותואלהזהיהיןעמל'הלהקמואיצוהלוומירחהלעיצהו"לארשירבוע,הוןישלמה

ננור=תורנבםייחבקעיתאומירחיולהקהישארןכושעיו.םהיחאבםידנובלוירמ=ינבל

רעשללקג.ברםעדמעמברפושלוקבוםירוחש
וקעמשחבתיבהל:בהררשרשאהלודגההדרחהתא.

..בלל:גומנורפושהוהלאהל

דועביחרהאלשיאו,םיארונהםירבדהתאםיפסאנהועמשהדערוליחבו.ולשכםיברבלכ

קרו;םחיתונועלעםבלברקבורותיוםהיניעבויהםיאםיהכיכ.והערינפבטיבהלושפנב
לעתוגועהלכתאתאשלדתעתהדשא.עשרהשארבםםישייכדסחהיחלאמושקבתאז

.”וחעלבתוהיפתאלואשהרעפהרשאדעומכש

`םישישיחומינבלהיצי,יאננלססרפחנשהשיאוותדכנחאותיבמשרנהירמש=לציני

,,"םרהוט,הןמוקחרחהריעהידוהירתיםג.םייחבקעיהנשרגישרחאקרהתלחנתארתסאל

.ריעלץוחמרוגלץלאנו,ךלפה=רשוביטיממלבקש,הכימתהףסכמדועסנרפתנש

רשא.רצוןמקתיבב,
ויתוריק

תיבאוה.לוחורפעהפצרהםוקמבורוחשוהיפבםיסוכמ

שידחהיכףאו;ץעאסכלעםייחבקעיבשי-רחגהרבעבהלושבריעלץוחמםירבאהרתא

וכרקכללוהתירעסומכיכ,םידחאםיחריבדאמונשרשא.וינפובודיעהתאו'לכב

.םיעגרלתחגאגוחורתכוצעיתשארתסאתבשויךלומל.ושפנירתסמבלכאתהחפנאלשאבו

בכשיהקיהבו
קנוי

וירוהבלתורעסתאןיביאליכ,החונמבןשייוהידשבלחמוחקיכתרשא

.'סהירקסיסייההרהססריערהסיאלוסהיתוהנאו

םקנחמהיבףאו,יתיערחאשיאותשאולעבהימחנוובהסמושוהארינתודידבב

ריעהינבלעהשדחתאושטימחלרמאוםייחבקעיבלבהרעב
ונוצרתאלטבתאזלכב-

.סישארהןהװ'נהרמאבוהירתרעסתאהסיקשהיסילששקבליתיאהצעיש,ותשאהערינפמ

`ואבוהךרועמהערושעאלרשאםייקנו,םהיתבבהחונמבובשילעמבהתיהסרירשא

'ועיניךיבייאי,עשפמסיפהלעהשרההעראיבתתאיבתושעלתינשףיסוהסאו;ריבלא

.הדעהישארלךלהםייחבקעי.”םולששקבוזגורמלדהןכל,ךלונעליוםשארךירחא

,םיריסאהתאוררחשישלדתשהלרהבושתברוזחלץפחאוהיכ,ורמאבםהינפלםפרתהו

,הלהקבףיקתהושפנב=ואנוש,הירבזםלוא.ריעהתאבוזעיזותשאתלחנזיאולובישיןעמל

.'הוקתװהתאלםינישלמל,יכותעדלעורמעבהנינחולןתנאל

.לדגוךלהורוםחמו,ודיבךומתמלוחוםייחבקעימוינפריתסהללחהךלפת=רשםגו

,לרוררוברתוירועלהאבירליויתשאסערינלאבאיה
י

תיבמץע-ידומעובוכמתאלוללופנלהטונו.םםונםוסמלויחרשא,םיקדםיצעמיונבה,

לעוחנוהרשא.םינוילגחו.םיסיסרלחרבשבשהדשחלאחותפהדהאחוגולהתיכוכז.ץוחה.
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לבלרסמוגלש.דעברוצעלוחילצהאל.תבמלעתשובהתכןורסחהתואלמלםירבשה

התעםגהםו.דימתםשהררשרשאהכשחהלעהמלעופיסוהםאיכ.תיבהתולפטואצמי
."ץוחמותיבמןולחהתאבעהטעמבוסברוסבתוגלשהרשאתעב

םולשיברדשקבלו'הבחוטבלרתסאדועהפיסוהארונהןוממשהוינועהתורמלו
הבוטכותויהדערעוסוךלוההםייחבקעיחורלעדועולעפאלהימוהנירבדםלוא;תמאו

.הלהקהיטילפמםירחאלוריתאןתנאוה.ותחגשהתקדצוםיהלאהלעהעותרבדמהןועגש
הנמנהלאםקנכיפאושןיב.היניהנמוהדעהלעהערםישרוחהולהקהןוטלשידילעובלענש

.הדעהישארמןולקולחנותב=תבוףסויונבש,עורז=לעבורישעשעג,עבוצהיּפמזרנ

.הבהא=תקישנליבשביבמופבםתוזבלוטילחהש
"

סבוראמההובגתענומו,(ףסוילשיותיוגלכתאהסכתוצונבהסּפסו!רפוכחישמקשו

,הפוכחחושמאיה
ידיבדחאהוהצקרשא.לבחבתורוסאוידי;ושארלעתוצונבהסכמו

רתאהשמשה'
יכוארנאלטעמכרשא.וינפו.ןומגאבףופכושאר,ינשהיריביגשהיוחצקו

לעב:לוקבוארקיווצוריתואמלםירענוירחאולבוחןב.תמינפכ-ויניערעםםכהסכמה

ןעמלרדחהדגסממםהידימלתתאםידמלמהלכואיצוההוהלודנחםויביכ!אטח-לעבואטה`

טפשמהתאםהיניעבוארי
יהקיו

תיצלהסישיבלההתיאסי.תאטוההטפשמםבהיהןכו."רסומ

.תסבבהיתיב`רצהלאםואיבהירעזװהבותההירגב,,.םכקיהלושביבביפרשאכוא.הלאכ

.”חפוה,,חתחתםיאמוחתתאודימעיוץעּפתרטומעבראלעתלצחםםילורגח`םירעגהומשםש

םידמועםעהלבו.םלקוגעלבןישודקםהלודדםיוםינושתולוקמתולוקבורישיויועעורתיו

וקו
”!ערלוס!ערלזמכלוקבםיא

=ןובאדוהשובמתאטוחההרענההמלעתהתרעוכמה"הינומיריצההתלכםרטבםלוא

םישמשהןקזתאושלתוםהלהשענהלזעהלעםאחפוררועתהעבוצהויבאםעןתחהו,בל

,דועהככשאללהקהישארלעעבוצהתמחו.”הפוח,,התוטומבהברהכמםעבוכהםגו

ידימותב=תבתומתאםוקנלעכשיו_,בלתלחממתאטוחהחתמםידחאםימירובעביכ

רוגםרדחבופסאנש,הדעהיטילפלשהנטקההפםאהבםירבדמהשאראופיאהיהאוה.םיחצרמה

םירדוצהםהיחאלעהאושיאיבהלךיאץעיתהלידכ,ריעהתוצקבהחשמה/'יתבמרתאב

םהיתוצעומבהיחהחורה,םייחבקעילחור-רצוקבוכחםיפםאנהו.םתוא
רחאאוהםלוא-

מ.םנחלאלו.אובל

ותיבמםייחבקעיתאצב

;המויאהכשחיהתוםימשהתאוסבהמלעילסרע,סיתפכהרקךלשיוהקוחבחורהבשנ.

...הילעךלוהאוהרשאוכרדהאראלואיכ,ויכרבדעעיגהרשאגלשהתנבלאלולו

לוקםואתפארק-”1ךלםולש.
וקיכעגרכרכנרשאוירחאמ

ועמשכו.אוהםירבאהדחאל

זגר
אוהש)םיבורח-הנקהנממאיצוהלותחלצלוריחלשהשועאוההמבושחילבמו.ויתחת

'ודמעיוןותיבבותואהכשיכותוארבושפנהלהבבהמי3(ויביואינפמהכנהםשלותארימתאשינ

”עודמעדירשאילבמוהופפאתומפתוהלבוםהדנרבגכודמעלע

.

ינפמוילעןגהלוההלשריעהדיקפיכ,ולרפסוםייחבקעיםעהחישבסנכנרבאה

והכיוותרוגחמןזרגאיצוהומערבדמונרועבווושפנ=שקבמהידבזזילעםיקהששרחה=יחצרמ

לאוחכילשההלודגןבאוילאורשקבז,בשכתמהתאחצורהםשןכירחא.המיו-ושארלע

ורבקלהדעהישארורהמ,םינידלשהכחבהמןמזירחא”ןתיול,ההלעוהשבו.רהנה

הדגאברטנוקהןדעבםיריסאהלםג.תמהלערזגנשומב,רומחתרובקביאשחב
יומישאהוטאגיסחלםטפשמלהקהישארושיגהיב,רורדףוסףוסארוק(לובגהסכמתבנג)

םוקמבםיטוטרמסםישלםהלרזעדחאדחושמדיקפיכ;םיפויזורושבומצעבךלפה-רשתא
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ריעבהתומדקלאופיאהבשהתיההחונמה.ןזעהלרכזלכריהבהלותומרהמהתורוחסה

הלדחאלהשיאלהתבהאבש,גורההתשא,רתסא.שדהערואמרעסהבליטהאלולהלושב

לכזיא,חצרההשעמרתא,איהםגהדבא-ויביואסעםילשהלולחלציףוסףוסיכתווקמ

האצמבי.חירציבהתרהלצבהדליסעחיסהלאיכחיןסיריהיההיהאחקרצבי'הבהניחטב

.םיטפושהלםעשפתאהלגתוהיביואמםוקנלהרמא,השדחההתנומאינבלצאתוסחהל

=ץראלםעשפדיבלהקהישארוחלשנוחומבעצפהאצמנשכו,ורבקמזאאצוהגורהה
לעףא,טפשמהףכמלצבהלותמרעכחילצה,(י”הםיעכשרואשה,,הידבזםלוא.הרזג

ןתיולזןוגשאראסכלעתכשלהלעהידבזו.וריבץפח=ילכקרהיהיכהרוההצורהשיפ

דע,םרקמבותלשממתחתיהורפל,הבשהלושב'הבורבה,,ריעהו,ויביבםלכלעותיתח
איהשהיבשיייראפחהיכ

יעישתהםויבלגר-יסחיוכלההב.תולגהתובקעףאוארנאלהביכ.שדקה-ריעםילשוריב.

;םירופה-ןהרותה-תחמשםויבתובוחרהלכבתולוחמבוללוהווננההב;םהל:עלאלשיאובאב

אלרוותובוחרהלבבתבשהםויברודסהותילטהאיבהלואיצוהלולכויןעמלבורעושעהב

תוצוחשארבלודגםדאתומלערפסמלוארקוא.םיאטוההטפשמוטפשתב;םהיניבברעתה

יתבלכמהובגהלודגהתםבכהיתיבאוה.םהלהיהטעמשרקםיתיבםג-םבהתכאלשיאו

יב.םהיחובאתובאיפמולבקםינקזהווימיבסודרוהןינבלתושוםהירבדיפלרשאו,רועה

רשעריעבהתיההלודגהרונו.םיציבובלחבםאיכותוברעםימבאלוהוהטוברשאדיסה

."םיציבולכאילבלתוסיפחםינש

סיברתומוקמבו,ךרעבתנקותמהאצרהבןיטצמירומחתרובק..רופסה

החנוהרופסהלשודוםיבו.שגרהזועבוכוט(תחדבמהצלה)רמוהבםג

'להקהןוטלשלשותוצירעוולוקלקלבתאחיכוהל:תיתרכההמגמ
.בורקהרבעהמוחקלנןאמורהתונומתבוריכםא,םההסיטיבופקתבדועהיהש
השודקהינינעיךותבתוזכמנתוואתותוירזכא,תוסגהמכזאוברעונלשתולהקהיגיהנמ
,ןמזהתושירדוחפקשםרטבו.הילכוךשחיכרדבםעהתאוליבותו,םייתדהתושגרהו

רבכ,וניגיהנמלשהנשונההגהנההתטישתאםישדחהםיאנתהוםיקוחהילל"
*ת

לו
םירשבמה,םייחבקעיבהלכשההילולעתוםיצלהריהבהתיה `חבשחה
ולביאלםייולגהוםימימתהםיליכשמהשרועב.השדחהתעהאובתא

רואנהבכושהחילצהוהלע-סירתסמוםירוהבויגפמואבהתנוןשיהרטשמהינפבדומעל

עדויימו.םיתמההכבםייחהתאחצנאוה.המצעלשקשגה=ילבבתורעבהבםחלנשהזה

אלול,םתייהןוקתווריעינבתלכשהרעבסנהמרבדתושעלםייחבקעיחילצהאלםא

.בבושהיהאלבשוימוןותמהיהוליאלבא;תעדה=לקוללהתמ,ןטפטפהיה

.ןאמורהךרע

ופ

רשאםימוצעהםילושכמהתורמלהיסורבוימתוהוברתהתישימחההגשהלירהשת,עיגהשכ.
יגמםכירהשה.ינפמםהיתבתותלדתאורגססידרתהוםיאריה.וכרדלעםיאנקהוחינה

רבךן

בךשחהתכלממבורואויוקלךרדעיקביולפאייתבבתונולחהקזחבולערק."רהשה,.אוהז.בטקו
ץחרמויתבב.תוברוחב.םירדחּפידדהבואבהתתםירדחהוםיאריהינבותובישיהבםירוחבה

וארקיוגנהתחתתוילעב,םיקיר
לעופדרנםתאירקברשפתנםאו;רחסהוםלעתנירהשה.תא

(בי'םיגעטוסיבמםנויהםימעפלו.םראוצ
.

י

לשורפם(2.לוקלקתלשתישארהתבסה(1
.67רצ,ןיניירב



`111השדחהונתורפם'

טרפהתבוטלןקםעודםה=שיאבםגאלארואץיפמבקראלםסרפתהןיקםנלומםו

;הירטסואתריבבאפרתהלהיסורמםיאבהםידוהיהםיהרואהלחותפהיהותיב.לליהז

אבהלכוי,םינטקתונחלשינשלעדימתםיחנומויהםיחותפטמי=חשקחשמלתוחולינשו

;טמחשבותאקחשלושקבמךרועההיהירחשה,ךרועתארקבל
קחשמהיהןיקסנלומםו

לעוריוחצונמהאוההיהדימתטעמכךא,תעהתצורמתאשיגרמוניאוץרמנקשחב

.תרוטבוהצעב,ףסכבםיינעהםילותחלרזעששיו.('הנותחתה

ןיקםנלומםתא(”םירבהלארשילכ,תרבח)”סנאילא,ההחלשד”לרתץיקב

.המשםיצוצרהוםיקושעהםידוהיהייחלןנובתהלידכ,הינימורלןכשל”

ויתושררבו,םירעהמכבבבםאוה.םעישוהלךיאוהמבתעדןעמלרינװבףל'
^"

תולהקלרדתסהלהינימורידוהיתאררועתושרדמה=יתבבאשנשחובהלנת

ןכ.יוארכתונקוחיב
,

ךנחןעמלםירומוםינברלרפם=יתבהיניטורברסילןיקםנלומםעיצה
ויתונורכזוויתומישר,םלוא.העורילבןאצכתובוזעהתולהקהלםיבוטםיינחורםילהנמםהב

הלועפהתאולעפאל,ח”יכתרכהישארינפלןיקםנלומםשםהש,הינימורבועסמרבדלע
תודועת,םינויצוםירפסמ,םיתפומותותואו,םהילעתבוסנהתיהןוימדהחוריב,השורדה

.(2י'ויבתבבורסחתורורבתוחכוהותורשואמ

םשבםינטקםירופסתצובקןיקםנלומםםיפדה”רחשה,,לשתישממההנשב

םירתא.היבאההסכמלעהקירמאלסיעסינתהריאבירפיסש,”רכשיןיאכ,

רעשבםיקחשמהןלשםהיתוואתוסהילבנתאוהזריבהינבייהתאםיראתמוללהםירומהמ
ןיקםנלומםתויהב'יכ;"ףסכה,,ורופםבהברתויעבטבןכירחאריצהלוזפלימעש,תורטשה

.וגירפוםווניליכשמגוחמךכלכםיקוחרה,הלאהםישנאהילולעתלןנובתההניווב

תונורשכירבעהרהוסהובהלגיו.הניוובדהאתורטש-רחוסל(רפסמהוערותהורוםחמימיבו.

תוריהמ.הדהןיע:יתסארהוםכהזריבהירידאונתנשםינמסהלכובאצמיו.רהםםלםיניוצמ

ךכחתתלותוריבהתורצחבףםותסהלןיקםגלוםםלץעייו.ינקםעלכשוהלקהסיפת,הטלחהה

תוריתעולאבניו,קדודהחיר-שוחבםגוננהעבטהיכירחא,(3םירםפסהוםירוסרסהןיב

.הזדיפהלשםכולרזעלתויהלהיטביו,םידרויוםילועהתורטשה-רחסמהדשלעםילודג'

ןיקםנלומםךא
.ה”ותצעלובלסשאל

עמשנש”אושםהונ,םימהתוןטקהרופסהלעךופשדחוימןה
דלונ,רופסהרובג.לואש.םילגהתימהלוקלםירפסמהתרובחב

,ןראננואבתחאהפיריעב

`

1

ביחרהלהאובתירפםיאשונתודשוהלביבסדמחימרכ.תבשויאיהןדע-ןגךוחבכרשא..

תארושימוקדצבטוסשיו,תונברהאסכלויבאבשיהכרבהאלמהתאזהריעב.הופיקיןיע

יבהאםלודגדעוםנטקמלריעהינבלכו,הבויהלארשימשפנםיפלאתשמחרשא.ותדע

,ראותוהרמשיאהיהאוה...ברהתא
ךוהוחצמ,והזחדעדריובהקדוהבישרשאונקז

לעדימתהיהםיענקוחש.ודועמםעכאלאוה...החונמוקיפהויניעוהלעמלערתשה

םעיניעבםגםאיכ.םידוהיהיניעבקראלו...סירשיםוהבהאהיהד"ווזשהתפמו,וינפ

לעמםהיתועבגםתאויאורלכומירההירקתובוחרבותכלכ.םיהלאךאלמבהיהץראה

וילאושגנםיברו.םשאר
אוהםאיכ,ןמואהנומא'ונימאהסירכאהםםיברו;וידיוקשיו

'תוידועהדככנותבהאנהתיהותשאו...קפסלכילבםיהלאוהכרביזאשיאלותכרבןתי

.ירבשוןואנ*

ושםהונ,

.44דצםש(4.ןנבזזנסןנװ(75.3דצםשי(59.2דצםש(1
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שיאתמיכ.הרדענאלתדלויתיבב.התיהםשהלוחתיבב;ריעהםאהתיהאיהיכ.ובממ
."דהאערשיאףאאיההריעבאצמנאלהירבדיפלו...ולהתכבזאריעב

תלכשהה=חמהלמהצרפשתע:םילשהליתבהאתאברההארהדוהיב
..לארשיתולהקב

זלכתאחידהלורמאיו.הלכשההילגרלהרורשלופתןפהנומאהלדאמודרתםיאריה,

םידמולהיכחיכוהלהבריוץרפבדמעברהךא;להקהמורמיתיהלכשההםשברשאהלא
4

;תואלו.םימעהתפשדומללאיההוצמיכ.אוהךופהת.'התירבורבעיאלםימכחותופש

,ותיבבהלדגרשא,המותיהותוחאתבוונבתאםגדמללהרומולהקלאיההוצמיכ

.םיליבשמהו.םיליבשמחםשףרחלמולדהםיאריהו,בירהטיקשההוהרברבג.תעדוהפש

.יסחדיקוחמרוחאורוזנאל

,,ןיכמבלויפויוןחביוושיו,תיז-יליתשכולדגהמותיהותדודתבז.ברהןבלואשו

.דיחיהםנבלהרענהתאודעיתינברהוברהו.”סהיאורלכיניעבוארנתוחאוהאביבדע

םינברהתויהלםידיתעאבתרורהביכ,הארברהםלוא;ויבאתבותכתאתשרלדיתעה

=שרדמ-חיבל,הנשח"יולתאלמב,לואשתאחולשלטילחהןבלעו,הטיסרבינואהיכינה

השקהתיה,הנקזתעלםתמהנוםשושמ,דמחנהסנכמםירוההתדירפ.הניוובםיעדמה
.םחורדדועלידכוזמהזםהיתועמדזסרעצתאוריתסהתינברהוברהו,דאמםתילע

תוחפשמותובתכרופתןעמלסוילחלילשעתוםיחריהשלשהטקשאלוהחנאלתמלעהו,

םרטבו...םבלכוחמשיותישעמלוננוכתהותשאוברהו.הירבגריעבשיאלרסחירשאלכו

תאוומאתאהזעהבהאבקשנ,הניוודעותואחולרשא.ויבאתיולבהלגעהלעהלע

המלעהייהלו...תאזהחוארבברהלאהממדלוקבומאהרמא*"!דליונדוע,-.המלעה

לעמהיתועמדרסחוהנקזההתואהמהברשאדעריבכ[םדעמדופלדהיגיעוןםינשרשכיסרא

_.”היפתרקישנבתופיההייחל

־ןיטצהלואשו.תחוראוןועמםשולדעיוהניוובוכורקתיבלונבתאאיבהברהו

םשבדהאןוכנריעצםעעעורתהאוה.הבידנהותורורוהטהובלב,וידומללעותדיקשב
בצמולארשיתורוקלעוחחושםנ,היונפהעשבולימורתיו,רהסט=תיבבדבועה,יחרז

,םיריהבהוייחתאלבלבוןטשאב,הניווללואשאובלםישרההעבשרובעכםלוא.ותורפס

,הניוולאוהסנאב,והדלומ=ריעמורבח,לינ=ןב.םילענתונויגהוהפיהדובעםיאלמה

תקלחמלסנכנ,וירוהןוצרב,ברלתויהלירבהיפוסוליפבקוסעלתחתו,םידומלבםלתשהל
,סיזהופוםירוכשםיטנדוטסםערבחתההזללוהותעדה=לקריעצו.המיסרבינואהכהאופרה

ןושארההלילב.הודה>ןידעוםימתהלואשתאםגתוללוההותוצירפהןוילוירחא.וכשמב `

םויבלואשתאיחרזרקבשכו,םינעוצהתוניגנמםשעומשלייבצה,התשמה=תיבלוליבוה

יתלכסה,-.”תחפטמבשובחושארוהלוזוינפכוינפוושרעלעבבוש,ותאצט,הרהמה

~-.”םהינפמרמשאהתעמךא,סיללוהלירייתתניב-ידטרהישגרבלואשרמא-ושע

,ךמאינפוךיבאינפךדגנלרימתהוש-ודידייחרזםגובדיעוח-!ךשפנרומשוךלרהזת

.'חכשתלאהמימתהוהרוהטהךחלכינפםנ1

האמוטהירתאבושךשמנלואש.הנממלצניהרהמבאלןטשהףכבאבהלבםלוא

;חפבהלקנלעדכלידובכהתבהאוסחשגרולרשאוהומכםימילריעצשיאיכ,,,חואתהו

שובי,םייחבתומשילבלסימי=לועלאיההפרחיכורמאיוםישדחהויערולוגיעליקרםאו

ולאצמיו,ושפנלישפחתויהןעמל,ובורקתיבחאכזעאוה."ולוגיעליןפםהמדרפהל

תויהלידכהאופרה=תרותחאדומלללתהאוהסניכ,םילוחה=תיבהברקברתאןועמ

ן
וללזיוואבםיודהאםיבסהלושעולשאתורבחהינבו.סיללוההוירבחםעתחאאתוצב

1‹־י:זי
`לא'ו־-.י'_
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;לידבנאלוןינקת=תזבזתאלטכנהבה:ורמאםהבשםיינעהיכ,והערןובשחלעשיא

!שרלרישעןיב

םשיכ,”ףלטעה,תפאקה=תיבבלואשחארקבליחרזךלהםיחריהשלשרובעב
.ויתזלילווימיהלב

51

וילתכוץובבהסכמיתפצר.הזההפאקהיתיבהארנ,יחרזרפסמ,המדאהתיתחתבתרואמב.
נ

.ןנר-ןייסיתושהוםיקחשמהלוקאלולו.וכותבהנבשרבקתבשח,רפעוהיפב
ונואשרשא

-לואשינפיתואדב...ילגריגוליבוהרבקלאיביתימרזאיכ,בוחרבינדועבינזאבהלע

.תוארמיתיוענויתלהבנ-הלחתביגאדאלןכלעיכ.ריקהלאוינפוןחלשהלאבשירשא.

יכ:
םמוקמוחקלםהיתחתו.םהמוכלהודדנםימולעה;ויהרכהאלטעמביכדערגשוינפ

הלגונקו.ותקרלעםירדםילבודרוזיתורעשוןהירוהבועקשטעמכויניע.תורתבוםיטמק
יגביי..שפנ=לעונץיפהויפוהחפבו.ןראתררחשמךשחגלשכתונבלויהרשאויבשו-

םחלשבואןגדוןייסוכבמקיזזוהבקרןחלשהלעמםהידיוכשמיו,םיפלקברקחשהרבחה

,האלחהלמסויההלאהתורענה.םחראותרשרשאתורענהיתשבללרעתהלןתוא
לוקבןלוק

וריעהןהיתותםשלד'לעעגרלעגרמורבערשאתולבגהוןהצמ-תוועו,כלזיגרהברועה

חלושלואשיכ,יתוארבךא...יאיקבהעתאוטעמדועיכיתרמאיכדעשסגילעוגיברקב

תארוכזתחכה...!לואשבארקאוייחורביתרצעאל.המעקחצלתולבגהתחאלאדי

'3...תאוםישביתראפתךמאתא`םדאברשיהךיבא

דסומבויניעבהיהש,יחרזרשיחוןמאנהודידיתאוינפלותוארבדאמךובנלואשו

סירוכשהתורמלסיצירפה=חרעמתאודחיובזעןבירחאםלוא;הלחתבולרכנתיו,יהי

בוזעיווידומללבושייכתועמודםיניעורבשנבלבעבשנלואשו,םהלוגעלו.וממוקתהש

תנה,,ויתועמדיכו,”וברבודןייההוריב,ןנובתהאליהרזו.םיתהשמהוירבחתאחצנל

וחורןורכשלדגןכלעו.ותימעחורבהאבשהבוטההרומתהלעהמשר-”רוכשתועמד.

ואבשויערםעהחשמה-תיבלבשו,םויהותואבדועתבפתנלואשיכ.,ולעדוהב

.ולאורקלי
י/*

ידכובורקתיבבןועשבנגויחדלאיחדמלואשךלתיכ,יתרזלעדונןכירחא

דנבםגובנגבעשופהטנדוטסהשפתניכ,םינותעהומסרפתמןמזרובעכו;ןוברעבומושלי

םימיהשלשאבחתהלואש.םשמחורבלרהמשאלא,רסאמבםשוהוהמאקה-יתבמדחאב.

וירוהמאושנמםידבכהויתונועלעהחילמשקבלירכותדלומ=ריעלךלהןכירחאו,הניווב

,איההתעבהלוחהיהויבא.ותואהמדקהערההעומשהךא-ושגעאשירמבותלכו

הילאעינהבו;םינותעהתושדחתאוהטמלצאהארקווינפלהתרשהמותיהותוהא=תבז;

.ףלעתתואסכהלעמהלפנאוהוהדימןוילגהטמשנ,לואשרבדלעהביצעמההעידיה

ץבשההזחאןותעבתודחאםילמהארקבו,הנקזהתינברהתאהרזעלזאארקלתבגההלוחה.
רשאןורחאהעגרהאבינשהםויביב,הנממדרפנאלאוהםנהלוחהןקזהו,.המתו

=תיכלתוממבםיאושנומאתאוויבאתאהארהתיבהלואשאובבו.ויתורצלכמוהדפ

.”ןועגשבהתכוהיב_םילבכבהרוסאולהדועיהתאוםימלוע

בוהנעולהךא,וירוהתושפנחצורבתומלותואןורייכטפושהינפלןגחתתלואש

ולרעשמריכמהשיאללבא,וביטיהלהוקתלכדועןיארשאשיאלקראוהתומטפשמ..

וגלכקיאוהרשישיאםאו.שידחאשנועקר
תאו-.ייסהונה-יאוההזהשכועהו,הבהאב

הששבשירשאירחאו.הוהארונהטפשמהתאוילעלבקיוובלבלואשןפצהלאהםירבדה

'ןליואינמו.ישפחלאציםירוםאהיתיבגםישרש
לכמוםייחהןמחרבי.סויחלכםםח
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.ןבשי:חונהתאו,בףת.תםו;סכםוניוןשקורהיוארישואקיחשעםשיםאו,החמש

.'עוגנהובלב

ו

,השראװמןיקמימהרונואילתמלעהלןיקםנלומםערותהה"לרתתנשב

.רפסמהםעדחאןולמ=תיבבתבשויההתבורקתארקבלהניוולהאבש

דועבוןובשחהלבשב,חיתובילהיסומבב.המעטבוטב,הנהוהיסיבורבהניטצהתמלעה.

י;ןייסוחרשאלבו.ןואהאררשאןושארה`ענרהםזעםשורןיקםנלומםלעשעתו.התעד

הנחוהכרעלדבק-םייחורפםםינינעבההאחבותהלוהילאןנובתהל,התארברלןיקםנלומם

הרונואיליםירפוסהתונויזחלעסיםירחהוםיצורתההימסשםבותואהאילפהדוהיב,.ויניעב

~הדםלתאזלכבו,םירצונםירומותונמואיריבתויאפוריאהתוירפסהיכרכלעהכנהןיקםיט

?העריאליכףא.השםנוהבבללבבוינהנמולארשיתרותתארבבלובוהאלהירוהתיבב

רשא.היניעבתפוםתושיאלוהלעמהסראלהיה,ותואתתוארםויס,ןיקסנלומסו.רבע-תפש

וועוויתותישרהוו.ויתועדאיש.ויתוכילהםעונ.תשראוובםיריעצהןיבוהומכהתאראל

.װיחשפנתאובשיוהבלתאוחקלויתושגר

הבושתבםהמולבקו,ושרואיכףארגלמתידילעתירודלועידוהותכוהאוןיקםנלומם
בורב”םיאנתהנה,תאוגוהיו,השראװלםיבהאנהועסנהםפה=נהלו.בומפלזמתכרב

.ס`נפיאדשתב`דברשע,רואתקירא”ד`םח,,ה`הש,הלכה`באחטבראפורדה

הרונאילחררביהיו,ריעלץוחמחושלותלכםעןיקםנלומםעםנםיאנתהירחאםירתאםימי.

.סיספיבילותח:השובההלנרותועובשהששהלוח::שחו,הלגררבשתוהבצהוהבכרמהלעם
'

ןיקםנלומםיכהיבורקוהלבהירוהונימאתהזחןוסאההרקרשאירחא
יםיאנתת.תאריזחי

רתבהתאעידוהןיקםנלומםםלוא;ירםנלאפרתהלבדיכהוקתהתיהאלשירחא.וחלבל

.(2'הלותבהא:ןמאניהיוהתלחמיםיבותלכלהרתיה

`ם`פלאתששבי,ם`אושגה=ת`רבבותבוהאםען`קםבלומסאב1875רכשבו-1אובב

.םיאבם`ר`שכמ1ת`ב=`לכהבךדרעװתחירמהרידרכשחלש?שורגבילהסינכהשםילבורה

.ןיקסנלוםסיאושנ

תשלשןבןאמורהתאסיפדהלןיקםנלומםלחה”רהשה,לשתיששההנשהכ

לשהנושארהותריציב-ראתמהזתרופסהםג.”םירשילומנ,,םיקלחה
יותמנמסנו;ןורחאהינלופהדרמהתעבםידוהיהלםינלופהיסוהיתא-ילומגת,,ןיקםנלומם

,םימעהרתימתוחפאלתוינחורחולונםוםיימואלםיכרצםנשיםידוהיליכ,חיכוהלאיה

.אושתווקתבםשפנולשיםירוםימואלינינעדעבםמהלבו

.םיצעתונבןיבףקשנה,היעמשתיבאוהרופסהלשתוערואמהזכרמ

,תודהיהבקובדורואנידוהיאוההיעמש.אקיתשריעההצקבקריו

םיליצאהדהאוהאיבהםינשרשעכהזו,הירטסואבברהיהויבא.ויתוכילהלכביאפוריאו

,םידוהיהבשוממקחרה,םירצונהבוחרברנאוה.ויסכנלעחקפמהןכוסרותבאקיהשלי

ןושלדומללןתנותבתאו,ץראהםעכשובלמשבלונבו;הלפחהכתיבלאבדעומימיבקרו
הנמנאלוםידוהיהתופםאלאבהיהאלדדובהןכוסה.”לבנהיפלעסורפלורפסו

,ריעהידוהיןיבאנחלומשהיהןכלעו.םירפסבתוגהלבהאהיונפהותעביכ,סהיחורבחב

שיאה.ריעהינודאליצאהינפלםדעבולדתשהבתוברמהמכםהלהשעהיעמששיפלעףא

בננחמה,תנשח”יןבכתבישיגרוהב,היעשיאוההיעמשלוחורבבורקהריעבידיחיה

."םירשילומג.

.ןאמורהןכות

.79רצםש(78.2דצםש(1
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תאםיאורוגאווענתורממולפאתולילב.תעדותופשןכוסהיפמדומללידבהבישיהמהלילב
ןכשמ,היעמשתיבלוינפומושב,קוחרהםירצונהפכוחרכץובבעבומהוחרוחבה
.ינחורהרואה

־

לודגאלהזהתיבה.
היעמשקר,התיההלודגאלובהרברשאהחפשמהםביב,היה

רקיילכ;תיבמיכףאוץוחמוהארמבהיההואנךא--החפשותרשמוותבוונבוותשאו
אל

וק;איההריעהלבכתוארלןיעהניכמהאלרשא.אלפנןויקנוםידדמךא,ובואצמנ
ל

ןושש
רשא,עוברהןושארהרדחב.טקשהתולשוהחונמלבא,ובעמשנאלםיזילעפרישוהחמשו

היעמשבשי,ןופצלםינשוהרזמרצלםינש,ולתונולחהעברארשאוי,ובואבםלואךרד

אבשיאיכןנוכתהאליכדעבלםושבובויניעםישמאוהוחותפרפמוינפל.ןחלשהלא

תלדהדצבןכירחאו.וילגרתאתוקנלםלראהבהלחתבםידחאםיעגרדמעהיעשי.התיבה

ןתוקנןעמל
קיפהלודיבהלעאליכףא,תינש

תלדהינפלרשאקשהתאקריכ,וממז

וליזחוידגכוושארלערשאהםבמהו,הנהכוהנהכראשנדועוילנרלעוץובבולכהמכ

םיעגראבבןנובתיוויניעתאבשויהםירה,םולשבתיבהןודאתאוכרבב.םימתורונצב
,ךאובךורבנןוצרלוקבוארקבויתפשלעלקקוחשרבעןכירחאו,וריכהאליבםידחאי

קפסילבקחשהזההארמהתאהאורהלבו-!היעשי
היהםיממיושמלותחכיכ,והומככ

-םדאהארמאליכ`דעוייחל:ורבדויתואפ'יתשו.ורשבבוקבדושארהסכמווידגב;היעשי

_.י'ו'כוהיה

םיבוראכוינפוארנןבלערשא,תוזרותונכלוייחל,דשכ=לדוהמוק=הבג,היהרוחבה

יתשלעוםבתורוחשתובביתשו,בחרהוחצמירצינשמורריתובוראתואפיתש,"ראמ

;תפילחהעשיפלשבלותובומרהויתולמשתאףילחהאוה.שאתוציפמהותורוחשהויניע

םינינעלעחכותהוםירפסבהיעשיהנהןכירתא.רונתהלצאםמחתהלותשנבםירצקםירנב

קזםעהמוק=חבג,םיששןבכשיא,תיבה=לעבםעםינוש
ן

סמות,רטנסההצקלעןבלוןמק

ּפתדועסלתיבהכתלעבםתואהנימזהםהיתוחישוםדומלתאםרמנבו.הובגתצמועורשוךורא
ףעש.חןעלקמיתשםעהנשג”יתבכהדמחנוהמיענהדלי,ןכוסהתבהרופצו;ברעה
תאדועריסילבלהיעשיתאמיתודליןהבהשקכ-רצקםמוזחרציפ,היכרבדעתובורא`

`

,םהיניעבחולהוהירוהוצרקאוההענרבו.הםירתויאוהךביב,רצקהורנב

וסינכהלולכוישםוילרבבםיפצמויחםהםהינשבלבהאבתחאהמיענהבשחמו1

שפנםלוא;םתבתאאשיוןיד-ךרועלואאפורליהזהןוכנה.רוחבההיהישידכ,הטיסרבינואל

רמועהלאירבניברהלענההרומהב,התרותוהבישיהברועהקובדהתיההיעשי
והוארקותדלומריעבוירבחיב,רועחבשאלאוה.םתשבלתווירבחינהנמבו,השארב

הללמאהתומכקרו,הדיבךמהשרישעההבורקלםינוגולהתרהשהרשחנהינעהומאיב,יירוממ,
תאדאמהיעשיבהאןבלעו...עשפמהתיההפהיכיערוגבל;ןובאדוהפרהמהימיימדב

.ותדלומתפרהתאיבלמההיבשהוםיםחרבותואהםםאש,אקיתשבהבישיהב

`

ותזוחאתאבזעםדוקהליצאה.שרהןוראתושרלהיעמשובוםהםנבנאיההתעבו

וחורגןורבשלאפרמשקבבלעגהלעבהו,ובהדגבהריעצהותשאיב,םכבשרשעכהז

.ונומראתאשומיוהוילעהזיראפימענמב

”

דילעםהמובנגאלולםיעלותינשלתורכלויחרבכתיבהילבו,םיממושויהםירדחה.

וםג,ורכמנדבכםירקיהםילכהמהברהיתיבהתארומשלוראשנרשארשהיתרשמדילע

רשאםיתרשמהדהאתיולברחאהתשםיתיכלשיאשיאוכליוודרפנתודונמהמםירבאםירבא

ן

םינפלםינשתרשערשא,םיברהםירדההתונפלבבודרשהיאשוהמש.האמצמשביונורב

ןםיצלוםםשיכםלודגדעוםבטכמלריעהיבבלכועדירבכו.םייחהתחמשוםדאםיאלמויה
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מהיתובבוםהינבתנותחםויבתולוחמבולוחיווללוהתיווניליםש.םהלןכשמלןומראהתאווא

."םדא-ינבכםיברוסירפםידשהםגיבתאזתעדומיכ,םינטקהםידשה

ליצאהלשותוחאןב,שרחהןוראהזיראפמאובב־ותוממשמהיהןומראהםלוא

בל=םבחווהומכןיאמראותהפי,שמחוםירשעןבכםימילריעצשיא,היהאוה.םדוקה

חלשאוה.”ןומראבדדובקרתבשלהלחתבושפנהצקןבלעיב,החמשוםייחבהואו

ריעצהןודאהםעכםימיהשלשדועבאובייבולהבישהשכו,היעמשונכוסתאוילאאורקל

"שיאוכננאוהםגקפסילביכ,ןבוסה-לעתואונתאוצמלהוקםנ,םעזבוינשקורחיו

תשובלתשבולידוהיהנושארהםעפבוינפלותוארבןודאהםמותשההמו.”ויחאלככהמרמ

שקבההונמבו,ויגודאףצקמללכלעפתגאלהיעמש.דובכבוהרורבןושלברבדמותיאפוריא
תארדסואסכהלעומצעבבשיםנ,ותדובעבקוסעהיהיכ,אובלורתאלעותהילס

בלולרשאידוחי,אצמשהולעונוהמתתאליצאהעיבהשכו.הלולצ_העדכויתוגובשה

םידוהיהתאמחאליכרוכזםנמא;ןכוסהוהבישה-"ןודאתרענינפמתהיאלוץימא
םהלאלרשאתעכםנ,הרענעימשהלוברירשאסינודאהתאמחםאיכ,איה

םלוא,תורמלבקמוניאש,היעמשירבדבןובלעתצקשיגרהללחהריעצהןודאה.”הקדצה

תעבלבא,ןכוסהיננהזאיתדובערובעארשאתעכ,%וכרעתרבחבוהחמבברמאולה
םעקסעולשייבמעממעמחבונליצאהו.”םדאיננהואיתדובערברבאלרבדנדשא
יב,חכומךלריכמיננה,:רמאיוודיתאולמישוהןכוסהתאצבו,דבכבורואנ,רשישיא

-."םידוהיהרבדלעלקועממפשמיכלמריסהלילתרזע
^

תאוינפלניצישונממשקבםגו,ותנומאלעוגעשהבןכוסהמתונובשחשקבללדחאוה

תועונתוויתוכילהלבב,וראתבו,,םילודגהםיליצאהדהאןבכהארנהוהםלעח.לימעונב

םינמאנםיערלירבעהםלעהורשהויה,הרהמב.”דאמדמחנהיהוישובלמכוובינכ,ותיוג

תאמשקבריעצהןוראהו."וכהואתאותאליבוהךלהרשאלכלאו,ןמבמוהדלמםיחאבו

תארקבל.ולחהשםינלופהםיליצאהינפלותואוגיצהכירבעהואצומתאריתסישלימע
.םיוילעןואשוםיחרואתואושתאלמתנש,ונומרא

והם'דאההבעמביצחההמהםייתחתה.םיינשוםייתחתוב,לורנתיבאוהרשהןוםראו,

.םיהובבוםילודגימידדחהמהםיינשהו;דאמםינטקתונולחהןכלעיכ,הללעממיצחהו

םיעורקםילודגתונולחו
ךרדמץראתרבכקחרהןנהךותבדמועה,תיבהתוחורעבראלםהב

ןיבו,ךלמה
ןיעלםיענהזההארמהץיקב.וילאםירבועהורבעיםימייריכבםינולאתורדש

בהויצרבםיפוצמםיברוחשיתוכרבהךותב,(הירבעינשםםיםיתוברבתוררשהלודאס

הפצמאוהםגתיבההאךיךותבןהללעממו.ןיעלםידמחנםינשושוםיחרפןהיניבו,ףסכו

שיןֿפתבבאמםיחיתפתויראהזמוהזמרבעמודמעיתולעמהיבלשלע.ביבסמםיחרפוםילעב

,המימשהתואושנויניע,ודיבורוגכוהרמזהויחלאלבויבכרידחאהלע;ןמאידיהשעמ

דיבושוטליויניע.הבהאהיהלארומאבשיולומלו,ולוקעימשיומבטעמחותפויפ

4'תשקוםיצח
ן

לחהםשו,תינלופההרבחהלשהתלסוהנמשתאהנושארלימעריכההזןומראב
רשואהבקעכו.ןודאהלשהפיהותוחא,עבשילאתברקבהבהאהימענמתאשוחל

ב:םיליצאינשיניעב`ביאכמץוקבלימעהיהדוחיב.האנקהתזחוא
ן
:הבגשיא,יסוס=

גלזמהינשיתשבהארירשא,דאמךוראהומפש,אוהורשעלכש,ןולאכןומהוהמוק

;”הדישעהמלעהבתולעהלהבהל,ולהיחיםימיהתוברכשהוקיכ,”תווצקיתשלוררפתחש

ויםוסבדימתרמיחמה,תררוםוהפיהשאוךוראורוחשםייהל=ןקזלעב,יבלכולינשהו

ויכלכבועםיריבאח
ץקעלירכםידוהיהתאףוחלוללהםיליצאהינשוברהדחאףשנב.םיפיה
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ייר

רתסבוצעוגןבלעו,תעדולכשהבסקיחלאםתפדחבישהלעדיאוהםלוא,לימעתא

הירמשתבםירמ,הירבעהמלעבהואלימעיכ,עבשילאלתולגלומילההםה.ונממםוקנל
הרואנהםתוערתצעברפסוןושלחורמלםיסקודותרואחהירזהש,המימתוהפיהרעג
םעתוחאכהכלהתד,הנוכנוהפיהדלי,התבעכש=תביכ;לאויתשא,הניד
םלעהמעבשילאשפנעקת,לימעיררוצווק,זאו.דחאהרומלצאדחיודמלוםירמ
םנונממריסהלויאגושוצעוגלימעןוסאלידגהלו.המעםלשובלןיאש,דמחנהידוהיה

בלתא
םירמ

ןתמותללחןעמלםירישעםידוהיתונבלברואה,יסום=ןבתשרבהכשמלו

ואיצוההו`םצפחתא.תורקיםינבאבתוצבושמתועבמהבהא=תואבןהמלבקלוודובכו
י

.עבשתבתרזעבתולועפלםיעדמה`

,תחש=ידשואםורמ=יכאלמתויהלםרציעבטהרשאהלאמתחאהתיהאיה,

=המא,לבזיאדיהילעהדבכהמאתומכו."דחיםנףרוע=תוישקוכוטבלםהלןתניב
לושכמלהתיהשםירמהתוערלעהלמהאלוהבלתאהתשקהירמושעכבורמו,התנרוח.

הלחתבעבשנתבהרבדהתרצמרמפהלידבו,דמחנהלימעתאובהאןהיתש.הכרי

םגחלשלעלכואה,היעשיהכישיח=ןבלהשאלהיהתוהירוהןוצרהשעתשםירמכללע
הכרק-"ןוללנ,,זובה=יוגכבהיפבארקנה,חיעשילרוםירמחוריכהתוארבו;תותבשב

ידכ,הלשןייח=חיכלעתחקפמלעבשכתבתאהתשעלבזיא,הלברואהיסום=ןבלהתוא

ינפלםירמתאעבש=תבהניצהםשו;היחשבםיברמהםינודאהתאהיפיבםשלךושמתשי

.יבלכויסוס=ןב.

חעיפוהבםהיניעוארםיתעבשרואיכץהחםשתעורתבםירוכינפרמרקםירבבנהםינוראה,

[חוןהיפהחתםרשאכו;ךשחךינפמשרנםחתוברעיימשבריאםבכוכבםהלהתעמורוהב

־םהינואעםשםםוםהיניעהארממםירובשבויהיברעםיענהחבינבתיבהלבתאאלמןיא

ירבר.הדבלתיבבהרתבהבהננובתהאלטעמבםירבו.םתאהתואעבש=תבהבזעוא

יתפשלעמםגהמו,םילודגהםיליצאהיתפשלעמוצרפהדועמהעמשאלרשאתוקלח

הלדמענאלהלחתב.קחלכורבעוםיריכבםימץרפב,יםום=ןבומשבבוקנהםמורמחןודאה

טאלטאללבא,המוחבשיאתיזגםישמילכמףוטשירשאםירקסימףטשכהלאהתוקלחה

תא,תוחשלוידישדפמה,שיאאצמייכו.םימיענהםילנכתוהשללחתוםהבהנואהניכמה

י'אוהרורבראלןחםירידאםימבורבק

ושפנבתוצעתשוהתבהאבהיעשיחנה,םירמילגרלחרוופהתיהתשרהשדועבו

הפיחהמלעהיכוהומימתבובשהכ,תערהלותבהאוובלינופצמתאהלתולגלךיא'

תרבחבתחנאצמאליב,חכישיהבדומלנודדוב'חיההיעשי.ותלכשהליבשכוהברקת

דועבו.םייחבהבוהאהיערלםיזעםיעוגעגובלכדדועתהל'ורהמןבלעו,םירעובהםירוחבה

התואםעךורשוינפלעיצהוןכדשהןושמשאכ,ורבגתהווכלהםידמלותבהאישנרש

ץהרמה=תיבלךל,.המלעה
הלעה,ךיתודעשתאהשעוהנבלתבותכשבלו---ןבדשהרמא~-

תחוראלואובכו,העצההלעדאמהמשהיעשי,”ןתחהיהוךיתואפלסלםוךשארלעקרסמ

ענדוננובתהםהיניעהדחוימתוביבחבותשאוהירמשוהולבקתבשה:

תושעלעיגפמבםהילעהוצתהמלענדיומב,היעשילאןתואובגובעגרכו,םירמינפב.

ינפבטיבהלםנהאריטעמכוהיעשימהיניעבםתוהימורבהבשיםירמ.ועדיאלםהותאזב

,השארםירתןעמלהילארבדלםעפבםעפבחמבהיבא.היתובא
םיתשבקרהתנעאיהךא

.ןיעץורקתוהירמשינפבטבתותאזלהננובתההמא.היניעליפשהלףסותוםילמשלש

ףצקמהינפומדאילואואיכ.המאבלתובשחמתבההעדיאולו...בלבוטמוקחשודחיך

."חתופהבוילהתואבושחלהבלברעיכלעןשקורחתו
'

ס
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;םירמיניעבןהאוצמלידכהלכשההחבשברבדלהיעשיהברההחוראהתעשב

סנואעמשמלולהבנותשאוהירמששדועב.('ןאכמהרקוןאכמחרקאצמנאוהםלוא

פיפדורוםיצהוגמםיריעצירחאךשמנה,םירמבלתאוילאברקאל,םורוקיפאלוהובשחו

.אצמותיבלרתאתבשםויכהיבאבושבו.תוקלח=ידבודםירובש"פיצירפ,ירחאו,םינונעת

.הפאחורותלכואשאבהייחל,םיבחלב,הינפ,תנכוסמהלוחכהממבתבכושותבתא

הינעוצהתאוליחכיו.”ראמסיארוגוםירוםירבדחנללמתהיתפשוורנוסהיניע.תחדוקשאכ

־'םש=לעב,,הםגו;"םיוע=תודעשןשעבהתואושעתו,לידבוננודמםינובשעתו,אובתו
'

,,אפורהארקנהנורחאל.הלוחהתאאפרלולביאלוםחימהלבושע(ילאעמשיה)"ררק,,הו

הירמשןזאבו;הנתיאלבושתרחמיכדמאםירמלעןיעומישבו,אוהרמומשיפלעףא

הרבשלהתתשותביכ,שחלבףיסוה

יי
.הגייתאאיצוהוהגחכפתהמונתהו,היגאפמאשן

אפורהו,םהילעםידמועהלכןוהמתליחלהלעםימעפיתשאפורהתאהכהבלעגהבאה

הארונתבצעו,הנקווילעהצפקישפהלהירמשתאצבו.אלכבוהבישויוןידלוהעבתחכומה

ויניעדשא,רשואוהולשובל=בומוםותוקיפהוינפדשא,ראותה=שיא,.וחורתאהאכד

,ותיבינבםעחשוארפסבהנהםאיתלבהשעמוהדובעילבעגרףאבשיאלורימתוריאה

ננרשיעלותכםימודאםידיגוךיראהוממוח,תוהבלולחהויניע,והארמתחשמהתעו

ףרש,ותבלעהחוקפןיעבחיגשהללחהאוה.”ויפחתפיאלובשיםמודןבאבו,ולביבס
;ותיבחתפמהדבלתאצלהלןתנאלוהירפסתא

רובעכיםלוא
וילעהמקםישדחהשלש

לשומא-םאהתיה,הימיבורולצאהתרשש,הנקזהתירצונהההלביכ,ותיבךותמהער

האב,םידוהילהחמשהנח,םירופה=םויבו,םירמתארתסבוירחאהחידהאיהו,יסוסןב

.םאחפתאושהירמשלע

תומרע.תובוחרהיבבוסבםימילחנביבףאוריעהתובוחרבוררובהיםיבוטהםינומה,

ןהבלצפיוריבשןהכחלששמשהרשא,בלשה
.ןבלההסכמה;המחינפמהנינומת,םילצפ

תאולכבו.תובוחרבםירבועהוצחיםיברב'ועו,וראתרוחשםרחש,תוצוחהיכבהבברשא

וברסיסיקהמםןהבורמצוישםיתוחםטמבתומלועמתורעקיאשונםירענוסראמהבישחה

םיפאתחאהגמלבקמהבישירשאדעובחיו,תוכמהיחלושלהמהםינמאנםיריצ;ריע

ויבידנתוברבףוסאליםיבשםינשוכליםישנא.םתבלרכשואצמיתודחאתודוגאו,חחלושל

,חבשהלכהוהםוילוכחיאלהםיבויבאהוםיינעהו.והתולזמו-םוייב...בל
קושוםויב

םהינפוםכיםיםעטמוםיכורעתובחלשה.החמשתיבלכבו.הכרבםהלריאשיוםחלאוה

.יוהואלמיהפביחרמהלבו.גזמהרסחיאלו

םימויאםינפבותשאותואהמדקהלפתהגתיבמובושביכ,הברעהיצכשתחמשםלוא

לןיא?הירמשתעדי,,בהעגתשמכהארקו,תועורפתורעשו
עברלהכגןקוח"1דועתבך

תאילונת,בותיכלצאוצבקגש(ּפםיגרקםהןומהלארקולנרבועקרב,שענתהןכירתאו
=מלקמ=תיבלרסחוהבהאמירחאההלבםעהחרבםירמו”?התואםתרתםההפיא!יתב

,האצמאלוםויהלכהשקכןקזההיבא.`תירצונהתרהתאהלבקםויהותואבו,תוריזגה

.בכשמלהלפנוהתלחהרגובההיערהו,התוערעבשכתבלצאהיתודואלערוקחלאבברעבו

םנו,דאמהלקיצהלםחונחלחהםידמלעהערהתאהאיבהירחאיכ,םימיהריבהז

הינש,ןוזרחלושחרשבב,.ןכירחאהכובנחתאמחריחמבלימעתבהאשוכרלהתלחזת

.חורהזינריוהגורנמאצויםילילתכלוקו,בלשהלםיתפשחתאונתיאליכדעולדגומכ

דשא,דאמתולודגהותורוחשהםיגיעהו,הלאהםילדהםינפהלעדועוארניפויוןחתובקע

..ונסֿפסםזנוזװװפ(2.םידדציבשמהכומ(1
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הברקעבש=תבשפנ."הבביסרמרנרואכ,ההכדרזדועוציפה,חצנלרגסהלהנבשחח
נהיפמםדלחנץרפ,ארונהורסומתאהעמשבו,הרדחלאחידמשאובבתחשלרכב

.”חצנלסלאתו-ןהיתורומשבוסוכהיגיעו

םירמתאתאשלותוקתהדבאשירחאיכ,ןכוסההיעמשתיבבתבשלאבחיעשיו

םנו.תונוגהויתובשחמתאוברזפלביבחוןנאשהונולשקבורתויבםומעשהוילערבנהשאל

ליםעלתירבעהרויןעמל,ותיבברוגלחיעשילחשריש,הבישיה=שארתאמשקבודצמהיעמש

ירחארבכהזהכורכה,הרופצוחכדוחיבהחמשהוחרבדהלע.תודהילוומעלונברקיו

,הרענלמעמכהתיהםיחריהשלשביכדעהתיונבםנוחחורבםאתפהלדנהדליה,.היעשי

;הלגרלגעמסלפתותחנבהיההרבדמוהלדנעתפלסאתפיבמתוארבדחפלולחההיתוכאו
ו

רשארכעעתפשלםנהמו,םידומללךאהבלןכתוהונירחאענרהכילשהרעונהיעושעשתא
שש,םינלופהןיבללובתמהויאפוריאהליבשמה,לימעםגו.”םיעושעשרחבמלהלהתיה
וילאתרבדמה,תינלופההרבחהימומתאותואדירחא,םינפלרחובשהבישגה=ןבתברקלע

ברעבםלוא;חאבהיעשיםעךלהתהותירבעהןושלהלעדקשאוה.ץוחלוהפשחןמתודידי

םינהכה.תינלופהחרבחחלבושוקתרולימעלשוחורךלהתאהנששערואמאבאיהה

־םיליצאהו,תיסורההלשממהלועתאםתנומאמריסהלידכ,דרמהםגומירהםילותאקה

םררהשינשהרדנסכלאש,םידבעושמהםירבאהתאםדיתחתבוששובכלושקבםינלופה
`

װיביי,הלפחה=יתברתםבי,רעיתורעמבהֿפרש=קבאדקשניברק=ילבתורצואירבא,םה.םלועמ

;לכלרקיהשפוחהםשלדרמהתעונתירחאויתושגרזועילבכךשמנלימעםגו.”המחלמלםוג

ותואםנףוחסלידכהיעשיוהעדלודוסתאהלנאוה.ותבוהאעבשילאליבשבורואנשיא

ינינערעבומצעתאריקפהלידכידמרתויךמעכקבדוימואלהיההיעשילבא;םרזהירחא

ניאםלועלורצקיאלוםידוהיהחומונהיאלםינלופהוחצניםאוליפאששיגרהיב,רזםואל

הקיחרהלימעךרדיכ,ןכוסהלשהולשההוגמוארוסללחהםולשהו.העמדבוערזרשא
.בצע=יגויעדבשופחריעהתוביבסבהיעשיהעתביבאהאוכבו;והערמםגוויבאמםגותוא

זרמועבנ”לםויהנה
'

לכינפריאיוודוהבעיפוישמשה.אקיתשריעהינפלרשארבבהינפלעחופיהצהור,

ךופשיאשד-קריוץעהלעםגו,יחה
,םהלארבםיתפשוביגומכו,םהבחפבםייחומכו,ותעפי

מיבכערהםיצעהו,אשדוקריוטעםירהה.םהולשוםרשאתאלויוגלוקבועיכיוהנרוחצפי,דחיו

,רההלעםש.לטמךורהתעהזומכםהלןיעו,םיקרקריםילעבתוםו:מהםחיתופעםוחלש

לכלםידרופמוםירזופמםילחרוםיזעריהעדי,והוגכיןויצםשכחושלתאצלםיבהואהרשא

רעיב...ןטקלילחבללחמוםבגהונותדממשלשיפךוראטושםעוטקרענו,ויתוצק

ולצפיהלא...רשיןומרלואזולתולקמ-ושקבתםירוחבובלהתירההשארתאהסכמה

יץע-יצחהכתורילתשקםהמושעיוםתואופוכיהלאו,הדאפת-תולקמלםנשעיוםילצפםהב

הארנו,תומלעוםישב,םידליוםישנאאלמרההילנדלערתשמהרבחו.'קוחרמלדע
קוחרמ

וכפשיו,ץראהתאובוםכיוםהילעמןוילעהםדגבוריסההלא,.םינושםיעבצלשהסכמבהמוכמב

וככשיהלאו,תויוטנהמימשהםהיניעווילעי
הנדודחהםהיניעו

הז;תיתחתלואשלקפסילכ

תשקירונחםלבטעמכםידעבהו.ןגורתוהזונלדיהז.'לנלנתיהזוךלהתיהז.בשויהזובבוש
הלועהכוקחשיםהידיבברקיילכןיאדשאהלאו.והערבשיאוםיצעהלאועלקיו.המהםיצחו

לעדומעיינעהו,הלעמלתוירטבוילנרוושארלעורמעכתואלפנהשעידחאה;םחור'לע

והערירחאשיאוילעוצפקיםירעבןומהו,ךותבוכנלעשארהיהםכמועברא_
לבלזרהויו

וצפקיובנלעועבראלערומעיזשנועאשיהסכמהתאליפמהיכ.יםצפקבהסכמהתאוכילשי

.ויער
לוקו

,םויהגח.םגורנבעימשהלוליכשיםירענהרשא.עמשיביבסמףועלכוהיהלכ
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י

י_;__,ןיקקגלומפץר
םדבתומודאםיציבו.הדשכחושלואצייבתאזרועו,רדחהלאוכליאלםירענהלכיס

.'םהירוהסהלונתנ

,םיתחתה=ךרדבךלוההוהערלעלכאתושפניכ,הגיגחבףתתשהאלהיעשיםלוא

,הנות=תובשהמבללוצונרועבו.ויבאלרבדהתאתולגלואהנממוקיחרהללכוישילבמ

תוארלשקבש,הירמשתאםיעצופוםיכמתיבהיתרשמתאהארומלקמח=תיבינפלערבע

מלקמה=תיכיכהלשממהלועידוחבו,ןקזהלעורמכגהיעשיימחר.םשהדוצעהותבינפתא

יכםא,הירוהלבושלהצלאנםירמםגו;תוריזגהלכםשמושרוג-דרמהירתסמלןקהשענ

ינופצמוחולנירהאוםינוגולהתרהיב,”היבאתיבלבושמרוביתברילתדרלחלהיחלקב,

תקלחמלסנכנוהסמברמעםישרההששרובעכו,הכולמה=ריעלהיעשיחרבםידרומה
םסרופמןיד=ךדועליחיו,םינשוזיאךשמבוידומלתארמנאוה.המיסרבינואהכםימפשמח

.מפשמהיתבכותתלצהבותוירכלותודהילותבהאכ

סקושהותיבבוניכהו,רחאןועמלהיעמשתחפשמתאםידרומהוריבעהךכךותבו
לימעםלוא.הכלממה=רצואןובשחלעםתפוקתאםרישעהב,םיפיוזמףסבתורמשדרובהו

יימשותורמשהןמובנגהכאלמבםיקסועהיסוס=ןבויבלכיכ,אצמותונובשחהתאקרב

םינהכהםגו.ושפנבםימשאנהושקנתהדרמהיגיהנמלרבדהתאתולגלורמאבו;םחילככ

לעלימעתאהתימלןודלושקבוםיריזנהמלקמכתיבתרעמבהפסאלופסאנםידרומהישארו

לבברוסמהלימע.וייחתאליצהלחילצהברלמעבקרו,רגובהחיעשילםדוסתאותולג

וא,םיוחופםישנאםגהדרמהתעונתבוירבחבוריכואחבונ,ןילופרורחשןויערלובל

ותואהדדועאלולדרמהתלועפמקלתסהאלווחורלפנאלםאעדויימו;םיערמוםיאמדםנ

ריהבועגנויתפשרשאאוההענרחמ,ו.תונבלההיתועורז:ותואהקבהבותבוהאעבשילא

המדועעדיאליכדעויברקלכתאתצתוובלתאמהללתדקוישאהלחה,וילאהחולשה
רדחבץריוולנר=ףכלחוגמאצמאלו,שאילחגכויהיווכרקכושענתחםירוענהימד.ודמע
ה:רשאהשאהיניעלויתחתהעירכחלוהילעלפנתדלאבצ=תכרעמשקבומב,הגהוהנח
."וחורייחלב

ףוםףוסםלוא;ףלא=רשלחנמתנוהלשממהליחםעהמחלמבתולודגהארהלימעו
,תובורקהתובלממחלוטלמנווכוהםידרומהו,הלשממההחצנ

לעוטשפםידדושב.םוקמלבביארבדועואיבהרשארומחמהוינועהוהרצהתובקעקר,

תיתחתץראלוחלשםהינודאתאו,שאבםוחלשיוהמרבדםהבואצמייכועדירשאםיתבהלב

לארשייבבלךא.ןהיתוביבםוהלאהםירעהלכבינועהלדניו.םהינפבםרקלםבלברעםא

.םדיהאצמרשאלכבםוסחלודודשלםינלופהוברחדרמהתעלבביכ.םילפכהרצההלדנ

רשא:הדוקפהםויכןכירחאו.םהינפבדומעלשיאכלברעםאיחקלםתמשנםנםפסכםנ

ןילופיבביליצאבכ`;הוהממהלועבתאשלםינושארהחמהויה.ץראהלעםמהלשממההנתנ

לופיוםמוקמלעוראשנםידוהיהקרו.םעשמדיבם־חלשיוורמאםישפתגהו.וחרבקוחרמ

לאוןימילאונפיו.ורכמנרבשהיניעמלכרשאתעבץראהתאטחרפוכתתללרוגהםהילע

.'ןיאוהיחמלאצומאוצמללאמש

עבשילא.וחור=וועולימעןוחצנירפתאהיעמשתיבמהללשאלםידרומהחלפמםלוא
\הרומתארכזהיעשיסנו.השאלולהתיההריגתהבו,החבחאבולהנמאנהראשנ

.השאלותבהרופצתאולחקלו,ץראההמקששירחאביבחה
.םלומנוםרכשלע`םירשיהואבהבכ
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םיארנתומוקמהמכבו,רתויבסרוסמוךסכוסמאוה"םירשילומג,רופסה

ימואלךרעשיהזןאמורלםלוא.רפסמהןורשכבהדיריהיגמסרבכ

להנלםיכירצםידוהיהש,חיכוהלהנושארבןיקםנלומםלדתשהוביכ,דחוימ
לומעלתחת,םהירוופתוצראבםמצעלהדחוימתימואלהקיטילופ

ירחאוכשמנאלש,היעשיוהיעמשוניבההוהרבדהתא.סירו'םימואלינינעדעב_קירל

םגההלאינש.תודהיהחורבויםמעבםתוקבדתמחמדרמהתעונת

רבכש,ןיקםנלומםלש(םייוצררתויה)םיילאידיאחמירובנה
ילאידיאהסופמה,הימחגשדועב.נ'יליוופאמלשהלאתמועלודגבתנ

.םיגאודלםחסרסחובומהשועוהלכשהבהוא,תירבעבץילמקראוה,”עובצמיע,,ח.לש

.הפקשהילעבוםיסונמםישנאכםיימואלהוגייחלולכשותודהיהןוקתלהיעשיו`היעמשרבב
תוללובתהידילהאיבמוהליפשמהמכדעוללהםירובגהרבכוחכונןכו.העובקתיתרבח

.היעשיוהיעמש.”ךתאצבםראוךלהאבידוהיהיה,ננ”לילשתילאידיאההגהנהה-תינבת

םייטרפהםהייחבסג,ץוחבמםגותיבמםגםירואנםידוהיתויהלםיצפח

.ןאמורהךרע

םירובגה

.םיילאידיאה

תונימתה

תושאר
.םה.דחירבכוגומתנםירבעחוםיישונאחםהיכרציכ,הרבחבפנו

םיחבט
,ונלשהדתוימהתימואלהתוכרתהךרעבשיגרהלרבבםיליחתמ

וו8ו

.תיאפוריאה(הלכשההותוברתה)היצאזיליביצהתודוסימתברועמה

ןיקסנלומסוג”לי,ופאמלשםיילאידיאחםיםופמהןיבשלדבההותואו.תודהיהלשהרוסמהו

.םמצעבוללהםירפוסהןיבםנונשי
~-

־-יימילכםיבורקםישנאתבהוהיברסו-!יבזעבידריבהיהש,ןיקםנלומםהחפשמה.ווה

.יתפומבאלולעבלהיהוותחפשמבהברהבהאבקבד.ןיקםנלומםלש
י

ןיקםנלומםהיהסופדה-תיבב,
ריממהיהותיבלאברעבואוכבו,ךרועורפום,ןקסע,דבוע

.יהיו,םיצחונמםילעבוםייקנםידגבשכולווידנבווילענתאתיבהרורוורפכוילעמ
יקנ

ותיבל

ותיבבהרמםלועמקרזאלאוה.,.ורלהכהמשוההובמושיאתרוצ.השדחחרוצשבליו

.תיחדעומוהחמומיימיכ.תיביםולשםושמויתודמלערבועהיחו,ותיערםעדובכבנהנתיו

לעךלוההיהאוה.םיענרדמבוםעטכםילכהתאוילערדסמוןחלשהתאךרועןיקםנלומם

..מואמלהמכורוהבלהמכבטיהעדיולבאיכרצתונקלקושהלאואתונחהלאומצעבבוריב

תוקריראשובורב,שרג,םיציבוכוודיבךלמורקבבןיקםנלומםתאשוגפלהיהץרפנןוזח

םימלשתוטכמאבוידליתאץחודהיהומצעבאוה...הנקרשא"תואיצמ,,חבהמשאוהו

־?ויוחוסולמאוההיהונבוידליםעליטלתכלוהתבמואההתיהשכ.םירק
םהירחאמקוחראל

היהבכשמלוידלימדחאלפכםא.וביעיתבבבםרצגיוערםהלהנואילבלםהילערומשל

.הלוחהדליהלעןיעםישיןעמלתולילבויניעמותבשלזונויודושרעלעודעוםןיקםנלומם

היהשכ.דבעיתפשתעידיםתלכשהדוסילחינהלותודהיהחורבוינבתאךנחלץפחןיקםנלומם

רשא,תומיענותופי,תורצקתודגאםהלרפםמהיהתיבכםתאבשויואוידליםעליטמ

ןלבתמהיהאוהו.םיביבח/תונשלשלארשיימכחירפסמוםישרדמהמחוקלהיהןנכת

תונטקהתודגאה.םידליהבלתאתוחמשמתותוחידכב
ןיבובבלמןרדבהיהרשא,הלאה

קיזחהלרמאאוה...הלעבןורשבבוםעטבוטכתורפוםמותוכורעותורדוסמדימתויה,עבר

תובללעולעפילכל,קשחיקובחוםימדתוכיפש.תויחהדיצםיראתמהםירויצותונומתותיבב

ביצעיוםחורריכעילבל,וידלילתולהוצותופיםינפדימתהארהאוה...הערהלועפםידליה

היהךא,העמדהואלמחמויניעויהםהילאוטיבהבו,ךינבלדאמגאודהיהותולחבו;םבל

.וו"לכןיעמתאוותשלוהתאריתסמ

.81-90םידומע,.םש(1
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(התיהירחשה,תסנכהיכ,הםברפברוסחמשיגרהלןיקםנלומםלחהחלירתתנשב
,"מיכמה,םשכיעובשןותערואלאיצוהלםילחהןכלעו;רתויבהמצמוצמ

ותתללארשיינומאימולשםנולכויןעמל,הנומאהםעו,רבדולהיהיאלש

,עבמהולבחהתועידיבקרקסועה,הוהןותעהיכ,הוקךרועה.”ובאורקלםהינבל

העמםלוא;ןוגהחורולאיביוםעהןיבלקנבטשפתי-תונושתושדחוםלועתוכילהב
ןותעבסיפדהןיקםנלומם.ותאצוההקספנ"מיבמה,מתונוילגו"כואצישירחאו,ןובשחב

םגרות,”חורהתללי,,,םהמרחאו,'דמחילע,םשבםיפיםינומיליפתרושהז

.תיגמרנותיסור

.ימיבמה,

םימסילאיצוםהלתורבחתהןועבןיקםנלומםדשחנ,1878,הנשההתואבו

וםופדבסיפדהןאמיירפ.רהוסהנתיבןיבווניבהיהעשפכו,םירגויצולובירה

,ערבומעךלהתהו”תמאה,,ימסילאיצוסהןותעהתאןיקםנלומםלש

הרהמםלוא.ןיקםנלומםלעםנדשחחתמנםיינידמתונועהמכליבשברסאמבםשוהשבו

ויהש,םידוהיהםימסילאיצוסהלהאנשבדימתןיקםנלומםםחיתהתמאביכ,וחקרצהררבתנ

,וירופםמתומוקמהמבב"םיסרדמה,,לעעימשהש,וימפשמיפלעו.”לארשייעשופ,כויניעב

;םתמשלשירואיתהדצהתאריכהאליכתוארלרשפא

תע,לודנהורמאמתאןיקםנלומםסיפדה"רחשה,,לשתיעישתההנשב

ןמםיכרהקיחרהרשא,”ןילרבתלכשה,תאהנבמאוהובש,'תעמל

ורשנםהו,םירואנהוניחאלשםתודהימתויהולחללכהסיבההשביההריקחה.תודהיה

תאשדחלןיקםנלומםלדתשמןבלעו;םיקמוצםירבאבהמואהףוגמ
,תודהיהךותבמויפהוןוימדהתריציתא,תיתדההקימנאמורה

תומצעהברקבםישרחםייחהיפבךיא,בהלאשהלע.תוימואלהלעהסםבלו
,םירומוםינברלרפס=יתכרסילשייכבישמאוה_-?היונהןמדרפתהלולחהדשא,תושביה

.לודגוהחימצתכםעהשיגרמ,היהתודהיאצתםהמש

(1הלומעתהיכ,ןבירחאהמןמזוחבוהכהלודגהתיהןיקםנלומםלשותחמשו.

עסנא”מרתףרוחףוסב.ירפהתשעתודהיההיהתותוימואלהדעבולש

ךרוצלףסכףוסאלידבהיסורבםירחאםיכרכלוגרוברמפלןיקםנלומם
הערלםירבחאצמםוקמלכבו,םיקלחב"כבוירמאמווירפסתאצוה

תושגרתהותוחורהתוררועתהתע,,התיה`וו.לודנדובכבוהולכקשםיבהלנםיימואלו

מעמדועיכושחםלכולאכ,ריואבשגרמהיהשפנקנחמחור.לארשיברקבתובבלה

תושדחתובשחמתרהימיויהםההםימיהו.היאשוהכיולארשיתיבלעםערהץצופתיז

.(”םהיניעבהשרההתיהשהלמלכמבהלתהלולעפתדלויהםיחונרשא,וניריעצברקב

סגיכהבו,םיימואלהםירפוסהשארתאתוצילעהעורתבאופיאולבקםידוהיהםימנידומסה

הטיסרבינואהידימלתו.בדלהקבםיפכלעוהואשנתוניגהותואתשמודובכל-

ואבוןובושי'הייורפו,:תבותכהםעבהוימעהחנמלןיקסנלומסלושיגההבקסומבשי

.”הנרבןויצי

ולחהםישדחםירופסו,רפסמהתאשדחחורשיבלההיסורבהוןוחצנ=עםמ

,םישדחהששבהקספבשירחא,”רחשה,תאצוהתאשדחהניוולוברשכו.וחומבםקרתהל

לעסימתוחהמףסאשםילבורהףלאתעבראבםיברהויתובוחתאםלשו

ןיקםנלומםסחי

.םימבילאיצוםהלי

."תצמלתע,

הקיטנאםךרה

.םיהרה

הינשהעיסב

.היסורל

1222
שארבקוסעלןיקםנלומםלחהווהאצוהב.השדחהרודהמבוירפסתאצוה

'"

תונויוחהםלוא.וירופםבםיגוקתוםייונשהמכותושעב,כ”מרתתנש

.96דצםש(2.מויװװװוווו(1
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ממומתהלותואירבהלחהאיההתעביכ,רשבורועםוקרלולכיאלוכללעולעשםישדחה
ובסגודאמוהוזינרההיסורבגנב”םימורגופ,הרבדלעתועומשה.חור=רבשמוהרובעבורמ

בצמלעםיבהלנוםיצרמנםירמאמתרושואבתכאוהו.ריהבהוחורלעתורירמותבצע
תבה,לעוםיצוצרהויחאב

.ואהדלונש,לארשי־ץראבבושיהתעוגהוא"ןויצ '

קיספהלסונאהיהו,ןורגהוהאירהתפהשבןיקםנלומםהלהנ”מרתתנשכ
ידילעו.”רחשה,,רעבדועבותכלףיסוהיכםא,םופדה=תיכבותדובעתא

.ותיביגב;ואוהלוחהרפוסההזולבלבהניוובםידוהיהיבירנו,ותסנרפהלדלרתנהזי

בותכיו,ושדק=תבלתחאםעפדועהממורתהןיקםנלומםלשונורשכרגהבביסרמבםלוא

אוהש,”תירבםקנ,רתויבהפיהרופסהתאםיינפונהויתוחבתםיפאךותמ
1."ןמולבכוםוקמלכבהיהיוהוהוהיהשהשעמ,

הקחמה,תדבהישפחםאלוליבשמ-יצחוןדמלבאלדלוג,ירנה=ןב,רופסהרובג
ומאםערשפחהותדלערדחהוןדמלהוגקוו.םהיניבללובתהלתפאושוםייוגהישעמתא:

חורלעםאהתעפשהםלוא;םייללכםירומלםנודומלתותירבעםנולודויו,ודכנךונהב

ררהרבשו,המיםרביגואהלםנכהלירבהכולמה=ריעלאבלדנשכ.העידכהוהרבגירנה=ןכ.

סנוויתוכילהווראתיפיכםנחוריתרוקהאצמש,ףלאפרשלשהפיוהדיעצהנמלאןועמב

רדסלותבהאב.
.ןויקנו

עברףאעירפילבלרמשמוילעםישלהפיסוהתאזההבהאהללנכעמשדשאתלחתהו.

ויהשדק-ילכאולומכו,רדחהילכברמשמה
ועינהלוםילבהדחאבתענלוודיחולשלאריןכ

תארנסדא־ררחהלארפעיאליהרינרכולענםבאיבהיבןערהרקמהרקםאד.ישקבמ
והרצלרשארבדההוו.הלחתבכקרבהלתויהדעהפצרהתאהקנותחפממבורנסמלערדהח

ברעתהתיבהינבמדחאכוימ`ואצי'!תבצהםרוקממאלרשאהלאםנ,וירבחתאותיבלאאיבהש-
ןודאכםאיכםיאורקהישארמרחאבקראלו,תיבהיתלעבהננחרשא,בחלכבוהחמשלככ

'זבתאיתרצהבןהחיבברבבשא,.נךיסנהתאםגהתיבמיהקיהרהרללנבר.רימתבשחבתיבהי-

םרקמביבס..יבלבהחמשהכשמ(תבהזהרבדהו.יהליתבמהזךבירישיאמראשבבוירנה
."תדהתאנשלכהתרכנהמתיכןיעבןיעהארהוה

'

ירחא.ןוגיולמעתוארלץיקהשרע-םינשעבראכירנה=ןביחהזכםיענםולחב

ערקאוה.םיבתכמינשולורסמ,םירצונהלשחספהגחבתיכהכתלעכתאהברכבםדקש-

הנהורואלוניוק-ויבאבתוכ--ונדעבךשחםלועה,!ההלבהגהו--דחאהתפמעמתא

לארשייחבלעותדלומריעבמשפףוםפםאהי!החעבהנהוםולשלוגלחי,תומלצתבשח

השעוודיללפונהידוהילכעצפוא'גרה,םהבאצמנהלבתאןרבאוהצרתמחבתיחשיו

תאולוגהמחודותוחאראוצמו,ריםיתיחשמהורבשויבאל.שמשהיניעלהלבנלכ

ישעמבופתתשהםירואנהםירצונהםנו,ףתרמבםרחםהבתוממולצגאלפחרואבו,בהוה=ידע

ףם:הותיבהלעאלו,`.ישונאשגרלכוםתלכשהלכתאםאחפםחכשב,הצרהודושה.

דחאענרולערשאיחבוירוכבלעאלףא~ובתכמתאויבאםיםמ-הםשמלויהרשא

םיחצרמיריבהסשמלויההלאלכיכלעךא,םייחבהנירקההלאכוהלאיכ,יוריבלוהחב
י

"1יחאםהלאורקלייחלכיתשדקהםהלרשאהלאהמהו,עירפמילבתוצוחב

,והונלאבשרשאשיאב,האירקהתאותולככושארבירנה=ןכזחאםהדנוםעפנ.להבנ.

,רדחבהכהוהנהץרהנוכנוחורבןיאדשאשיאכ.שאתלכאמלהיהוכדשאלבואוההנהו

םימיה(ןםימיקמהלעוילנדכךודדיו,הבהארשאםירדסהתאותיבהיתלעכםנעגרהבשיו

.ותלחמ

.'תירכמקב.

.אסםונװ(1

ץ`יב
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םיכרהםיל:בםנ;שטולמיאדכקרבהלתויהןעמלהרעשבהמרמלומתארשאהפצרהלעו

דהגיציווכןנובתיווריבוהוחאיוילכדחאילבםריו.ודיתאםעפבםעפבחלשןחלשהלעודמערשא

תעבגרמבםאתפו.וינפלעוברשאלבורדחהךופהלוצפחהיההזךאומב.דהאםוקמלע

וינפתאוןחלשהלעדימעהוידייתש,אםבהלעבשיודגםמלעתלדהתאדגםוידילעפמ

.'םהדנרבגבריבכןמזכשיו,ןהיתדפככםש
'

;י'םיכמהדיובהתחנהתעהזומב,לודגובואבמוקומעהיהירגה=ןבלשודעצ

רתימבלעהמרהןיעמןהכשיםאומצעבעדיאלו,תורורבויהאלויתובשחמלבא

ךרדמויבארזחרשאלעהשובוא,ויבאבצמלהגאדוא,ומעמותוקחרחהותוללוכתהל
,יגשהבתכמהתארכזךכךותבו.וילעהאבההרצההארמלתוללובתההוסרגורפה

העומשבךבלוביראהיכ,דאמילרצ!ידמחמינב,בולתבתובה.,ומאמאוההנהווההתפיו
הברגהזהמליכ,הלאלכמהמואמךיתעדוהאלזאיברבדהאצייפלעאולו;הכומאל

יבץראהםעלעדוהכו.והורכזיאלורובעיהלכןנעבןובגלארשא,ערהרקמבםירבד

עימשניכונתואאונשלהקדצהםהלהיהתואןה,ץראהלככהעומשהםיריבעמונחנא
ליןמרםקר...יגב,ךבלץמאןבלעו...להקבםחשכ

ך

םראבןכאלותינרוחא

.”תעדהןורא

ךא,כהלודגהכוכממאצויהשיאכארקיו,ירנהגןבחורתאודדועהלאהםירבדה

להלחתהםאתפו,י!יבאבלחכמםנהכלהבכר!םישנתראפת,כלתמכחאיהתאו

,תלדהלעהקפדדי;אצמייבבגנב
תואבכהתאגיצהלרהמיותיבה=תלעכתאעגרכרובויו

ריבעהלהפצרהלעריבעהותחפממתאו,הפצרהלעעצמהירודחרשילםנו,םמוקמלע

הפםאלותואאורקלואבש,ירנה=ןבירבחויהםיקפודה.”םהירחאםילעגמהוריאשהשםתכ

םיעצמאהלעץעיתהלםני,ריעהךרדרבועה,לודגירבערפופדובכלהלפתה=תיבכהדעונש

הנע,תאזההרצהונילעהאב"ונמעעשפכ,יכרכומהירנה=ןבםלוא.”םימורנופ,הדגנכ

ולעתהזכיכ,מפשמותעדםכבלכשיםאוכלתאלםתאףאו,םכמעךלאאל,:וירבחל

.'םקנםוקנלםכתואתוםבתביאתאלבלוארתיכ,ץראהםעףא

,,וירוהתיב.תחנםשאצמאלו,ותדלומריעלירנה=ןבןכשםירומלמשפןחהאמוב

.וכןכושתבצעןנעולדלדתנוןקורתנ,הולשורשועהונםינפלהיהש

.תוהלבוילעךפההרשאםויהןמלךברקבןובנאלוחורךא.ונתיאלםנמאםשויבא,

יוליבהנאיםיעברל,לארשייגבתדעלכלםגווריעלוושפנלארייואיגמ;תתהאריוםיפסה

תעורתומבוביבס.ימיביוהלוח
בישקיםידדוש

רשאבו...ץלפתיומיביותבלאו,בוחרמ

,אוההחיכבלארשיםשםעפףאעמשנאלםינפל

.םעפבםעפבלארשיםשבםויכרוכזיןכ

םיטבשהלכמדתיהכרהומאלרםרמוטכשלהיההזהרבדהו;דהפיוזגריוילאןכוהרבזיירפו

רימתרואוהאלמםייחהורםינפלרשא,המחורםגוהלאהםימיבהכולהרשאםיארונה

ףיעצומכו,היבאלאהמיכהכםיעגרלהחנאנאיהףא-תורוחשההיניעתורומשןיכמעיפוה

ןוגי
."היניעקרבתאכיעיוהחצמרוההמכ

.םיריעצהזירכמווידידיןיבותאצבוחורןורבשל(1ההנותחנירנה=ןבאצמאלןכו

,לארשי=ץראבושילףםכםיפםאמותודוגאלםידנאתמהלאו,ופרםהידיוםנוניכםיעוקשהלא

הגה!תועמושךכשםינואלןהליוא-כאודוונדבלכידנה=ןכארק-!ןויצתוםירהתונכל,

עןה;הדוהיתמדאוןויצםשבלוקבאורקלדעתהצנחבושמהזהםעהםאחפבבושהכ
ל

.תורסוחמ(1
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םאיקלאםיבשםההגהו,ובשחתיאלץראהםעבויםהינבשמולדכייכדימתוכוהתאז
.ץרמהביחרהל

ויבהואתרבחכילשמוחבשקב`יכע,התיההמצעו,ומאק`חבובלתאךפש`רגהן:

,'ויניעבומאתצעהתיהםיהלארבדכ.וחורףעוממעמולחוניםשו,.מליצאהןומראבזאמ

תיבלאאכאוה.תוחאםעחאבקחשותבםעו,רפמהתיבבדחידמלליצאהינבםעיכ

ותוצילעהלדנהמו,רעונתוגורכומקפודבלבליצאה

םיערתבהאבהדיולמשותו.ולהינפתא,ףרחוהלדנרשא,'המלעההריאהרשאב.

יתמאםגו.שיאלהיהיכ,םדאתראפתכותואתוארלאלמהפבהתחמשעיכתו,םיהאו
םינכהובושירשאדעםתאםידחאםימיבשייכוהשקכתו,ולהחמשוהבהאתותואהתארה

רשא:עקכהלבשחיבדעליגובלירדהלכואלמהמו.דיצדוצלואצייכ.הדשהממהירבחו

'דילעאוהוםומהלעבוכרלהאצייכ,ךרדכהתוללישילשהוינשהםויבהמלעהולהארק
ריעכ;הדשהתראפתירגהוןכהאראלהמכהז^.ןיעיביחרמםיקמעוםירהורבעיו,הנימי

תועמדכוםחלאיצות-המרמ,לאויוראכםיצירעוהדשהבשעבםיצצםיעשופךאהארהכולמה

וחכשנרבכחימצההיעורזתאהנבוהחמצאיצותיכץראהלכא-ןייםיבקיהוצרפיםיקושע

םיקירבמהםהישארראשנדשאםיתשפחיילועכג;ולכיכםמרשאלכבתחנוניעוהורתו.ובלמ

י;חומוהזמחרזימםהילעויההמלעהםעמהיתודושןיבורבעביכדע,דאמולדניושמשהןיעל

תאשיארחשומכםהישאררחשההמהו.ריבכמללוביואשנרשאהמחהוןגדהתומדש

,המהבלריצחהתומדש;קוחרמוארנרככהלכינפלעםירבועםימילנבוהבהאבויחא

ומבםיניעההארמץקדעוערתשהרשא
ןחציגכאלכםיצבושמםהבו.ץורחקרקריכומב

לחנהילנקשמםעולילהכהעורהלוקוםירדעהיתוקירשםג;תובכורמתופילאמםיעבצב

ןבאהיקלחינפלע
וענירגהךןביתפשםגו;הבהאהתפש.תחאהפשכךאורבדהלאלכ-

.”וכרבודהירבדכתוכשלהמבירשאןמקדלייתפשכטעמכוחתפת

.םיחרואהםלואלארקנליצאהתכםעולויממברעתונפלוברשכו

ויחודיקוולתונולחהעברארשא,לורברדהלאאבאוה,
ישעמםעזראחולםיפוצמ

השעמםילודגתואםכןומה-וביבסולודגןחלשדמעךותב.המבמהלתחתמכיבמרזכםיעוצעצ

ןמא
ןעמלמדמרשא,דאמלודגםהימןחלשהלעו,הפצרהלכלעהםכירקיעצמ,םלכ

מיל:הלכו,דומעיוילערשאלודגהממהואוהקודביםיכרהתורכהרואלו;קרבולתויה

לאןעשנהשארואמכלעהבשיהמלעה.רואינרקוצימיווצצוגתהןחלשהלעודמערשא

ריקה
ודיןתנרשאבו;הדצלעכשיוברקייכתואלןחבולהדיהמינהואוככו,הירחאמ

הקיזחההל
."ודקדקדעולנרףכמורשבלכלעדבעםוחו,הכ

אלו,”ומעחישלהתברהרשא,המלעהיניערואיתלוצמכללוצכ,היהירגה=ןב

אלאוה.םתוחאלךתברקתאמתוארבןוהמתוקיפה,דיצהןמובשש,היחאינפשןנוכתה

השיגרהתאזתחתו;המלעהתבהאבהנושה,המבשכןכוילאןגובשםעזהימבמבםגשיגרה

פןבתאמיגקהלידכתודידיומעחישלוירנה=ןבלהיגפריאהלהפימוהש,ליצאהתכהזכ

םוקב.ברןמוךראאלהזבובםםקמםלוא.הבהאהוהאנקהישגרתאוכביהלהלוהמכש

האראוהבתמבירגה=ןבינפםאתפורוה,םיריעצהםיריצהללשבתוארלהבשוממהמלעה

תעבהנממרדושהוהידעהיכדבואיה...המחורותוחאלשבהזה=ידעתאהזהלע
שיאהיכ,ךיפיבעתילאוהאלהותואירז,%המלעהינפלןנתתיו,םידוהיכושענשתוערפה

תשעוריחלנתכמהכוהותנחתלעהבושתבםלוא.”םירהצבדדושאוה-ךלאוהודימרשא

.ותבוהאלרכשאלושינמהוידעהלזוג,המבשףכתאמ

ופעםיזיזחתובברוברוויגזאבומהםימעריפלא,ומוקמלעירנהיןבדמעםערמה:ומכ,,

ז,
.והםרחמלהמרהבישהלודיףיכהדחאםאיכאוהאלומכו,עבצוהארמלכבויניעלומ~י
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ותוליעפהמ`והולנלגוםידיששובוזחאאוההעגרבו;ותםרחרפכלהםרוהודייכשהתאזקר
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קירואופקוךובנץעהתחתבשיו,אוההעגרבהמואמשיגרהאלאוהםלוא.תיגשץרפתהש

ודעצתאםאחפשחיו,בלכחחיכנלוקלררועתההמןמזרובעבקרו.ץפחוןויערלכמ

רבלובירואצמבו,המכשףבוילעמימהשהפרחהתאווהרקרשאלכתארכזוא.ויבואבמוי
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.םירעוסםילג
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,שמשההלעךכךותבו
למהיבעישלפמןיב,ךרדמאלמאלםהלוצרפוינרקו

הגמבתרשאםוקמלכלאו,ץראהיםפאלכבהגנאשהחונמ;הרדהלכברככההארתו

וא.'ןושלומבשןיבוהחפשמןיבלידבתאלרשאהבידנהעבמהדיךאהארתםיניעה

אוה.ובוקתתשההמקנהישגרו,ירגהבןבלשחתרמהןבלל`םגבושלהחונמההלחה

עמשהלפתה=תיבלעורבעבו.הריעהומאלבשוםיחישהרחאתחתרכלוכירהתאךילשה

וק
ל

.שדקמה=תיבןברהלערפסמוםוצםוי,באביעישתההיהםויהותואיכ,חורזיגרמהללי

םיבשויןומהאריותיבהףסלעדמעירגה=ןב

:לוקוהעמדרוקמםהיניעוםיפופכםהישארותופחיםהילגר,תמלעסילבאבץראהלע,

הוהמ:ןיבהאליכ.ויניעהארממענושמבודמעלערמעעגר.בלההיעבמותורהוינרם

ףועמבדיפהריהתקוהבו.ץראהלעלםבחהםאתפו...םולהםלרחכואענרשמבויניעביהיו

,האלהםרויווילגרלעמוילעגםתאןיע
וקןתיוושארלעקפםוירייתשבו

ל

רשאיכב

םולשלילאשתאלהןויצ"הביקהירבדויתפשבועיכהבו...דחיתולוקהלכעגרתיבשה

איההומכךיאמתתנו,תוכבלףםריוךביוםימיגיעמכחיעםדתובכלויניעולחה-יךבביםא

לשםלוע.ויניעהניארתשרהםלועומכוביבםטיבההלפתהתולכבומוקממומוקבו...ויבבב
ויבא-יבאוילאשנב.ויתובשחמןובשחאיבהלקיפסהדועםרמבלבא.הדהאוהבהא.תודחא

ותםוקדוהבןקזה
םיהלא.;דעורלוקבוארקנושארלעהתואןתיוודיםריוותראפתויזבו

ילגאםיריפפכוצצובןהבדשאויניע,רשיודובכםיקיפמהןקוחינפ”!ינבםירפא«ךגהי

.עםד
.למ-ילגאבתיעמדולבלבתיוילעווהזה־ועדרויהלודגהווכלהונקז

ולוקו
המהבברשא

יכםירפאיבאבללעקראלו;כיבםםשדקיתרדהוציפה-ובועמשנדחיםנההילםוהוקתו

ןחחורךפשביבסמםהילעםידמועהלכלעםא

בלוםינבלעתובאבלבישהל,םיביבחתו

."םהיתובאלעםינב

תולעלוהכדעותגהנהתאמחתארפכלמילחה,ומעלאובללבבבששירנה-ןבו

,תירבהםקנ,איהוגיביואמהפ`רתויההמקנהיכ;התמדאדובעלידבלארשי-ץרפל
רעבקזחתנוקזחרמאיויחאלשיאו,רזעלוהערלשיאתויהלהאלהוהזהםויהמתורכנש

י!וניתובאץראוונמע
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םמעלובשםהמםיבר.םירואנהוניריעצבלב1881תנשביםימורגופ,ה1

שפוחהתופיאשמארונןפואבםתלחותהבזכנשירחא',לארשי-ץראתמדאדובעלולעון
הטלחההלעאופיאהיונבהתיהםהלשתוימואלה.םיששהתונשבהיסורבוטשפשתוחאהוי-
י

שיםלוא.םיפדרנהוניחאלהרומגהעושת,םלועלאיביאלוא,רהטיאלסרגורפהיב

םיאנתהוסרגורפהךלהמבהיולתהתיהאליומצעבןיקםנלומםלשתוימואלהיב,ףיסוהלי

הטישןורסהמקרו.ויתושגררוקממתעבונהתיהאיהיב,דבלםינוציחה

המצעלאיהשכהצוחנותיבויחתוימואללשהרורב
__

וגתודידבתאוראתבימואלהשגרהתאררועלרפסמהרחב
`

.ונלםייוגהתאנשו

'

.רוםםהךרע

לשהטישןורסח:
תוימואלי-

.תיבויח

םשמו,ןארימבהשוגאהותלחמלהבוראשקבלןיקםנלומםעסנד”מרתףרוחתלחתב
`

:יקצילודררושמהודידילבתכ
י

תאזההנשהךשמב...אוהינאיכ.ינהרכהאלהתעיתואתיאראול.
צרנקז

יורב.יתבשו

תומצעלשלגכיננהו,סניתלוופושיתומצעושחכירשב.יתאןיאאוהםגיניערואויגבוע

הארממו,רצילםבתרצלככיכ;ןיאליהיוידרפתילבלו.ככושיקדהןמקרםורקקררשא

."ץראבהשענהםיחאהסמחתאיתוארבהיחאךיאוניע
י־

ד”מרתץיקבו,טעמהלקוהותלחמו,"רחשה,תאךורעלןיקםנלומםףיסוהןאריט:

רפסמהבשץיקהותואףוסב.ויכואכמבושורבגתנםשםלוא,גרבניביילנבאפרתהל'ךלה,

ונתוחםדהםימיכתמויניעליב,ןוגיולמעםשעבשוהניוול

ןארימלתינש.ןיקםנלומםךלהה”מרתףרוחתישארבו.הלוחה

םשרנהיהו

ודיבטעחקילבלוילעווצםיאפורה.ויודושרעתרעוסהתיהתוריזנהתחאו,םיחרוא-תיבב,

םיעברבו,ואפורתוצמלובלםשאלהלוחהךא;ושפנתחשלבירקתהביתכהיבולודיגיו

םידודהםגםיטלמתמויהםימעפלו.ושפותהיהובבותכלווריבטעשופתל`לוכיהיהש

םויבויהםיבראלהלאכםיעגרךא.ובךשומוילעהואירבהןיקםנלומםולאכויפמתולתהמו`

ותלחמהרבגתהתבמשדחב...ויתוםצעחומבםלש,בתוכהיהש,עגרועגרלבלעו,עובשבוא`

אלושפנתונידעו.וילאםיבורקהסישנאהלךרוחונהיהתאזלכבו.רתוידועןיקםנלומםלש

וצצוהוימייכשוחלןיקםנלומםלחהה”מרתטבששדוחםנבגשב...עגרףאוהתבזע

בל,ויוד=שרעלעמתדרלהוקתלכהפפאיבו.,םידופס_ויעגרוי
ן

רהמוויתוחבתיראשבץמאתה

בותכיו;רופסההלכיםרטרפסמההלכיאלןעמל.”השוריה,רופסהתארומגל
ןיקםנלומם

אלןעמל,לודגןוזפהברינירזגלעי'השודיה,לשםינורחאהםיקרפהתאךתטמלע'ובכשב.

,...תוטוקעותופוקותויתואב.חומהונמרקיי

תאמיקשהלולקהלםויפרומאפורהיל[היו.דאסדערפוסהיבוא:מורבגטבשו"טב

,רקבבתרחמלו.וילאםיסנכנהתאריכהאלושטשוטמבםויהלכיהיו.םימוצעהויבואבסי

-ורדחל,הלוחהינפתאהחדשרשא,הריונההסנכנרשאכ,הי'םרתטבשדימםויב

לעמדריהארנהיפכ.וברקבןיאחודלכוםילגדוםידיטושסבעקרקהלעלטומוהאצמתו

.(ג”תמיולופייןולחהלצאריואףואשלהלילבותטמ

םינורחאהוימי

ןיקםנלומםלש!
.
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,הנשבדועספרהללחהש,'השורהרופסהלשןורחאהוישילשהקלחה

ירואת.רפסמהתומירחאקררואהאר,(ז”לרת)"רהשה,לשתינימשה

יישארהורובג.םיגמאגוםיפיתוזחמםגובשיםלוא,תצקםיבברושמםההזהרופסה
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ייחבתינוציחתוננובתהךותמתובקנהתופקשהו,תועודיתויתמאל_הבחרהרבסהןהבשי
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