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.חצמלערעה?טקשהתונוכמו

...תכענהעיעשיך-הבורןדבאלע-

וימירתיתאושידקהב,”ךרדלריטצי,,זוכרקכותמםייחהתוקושתלבז,ןקזדודו
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הדוקנה.ןאבונלהלגםיידילהוירישבודלש(ווסווצססשּפּפווווססװ)תויתוכאלמהותשוביה

.המיאופחךרע

'-יי-
ןיי

י
__-י.
ו'־-גז'



ןודרוגבילהדוהי'46 ם*־י־י____-_*ץ~ץ־_־-ד_
הנמאנה,לכימבלבתללוחתמהתימינפההמחלמהתויהלהבירצוזהמיאופכהבושחרתויה
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/...םירוענ”רםוב,לולשהנושארההמיאופחתאומצעבבגאבשתנ”לי

איהתאזהדיעה.רעצבוקחודכובינופבנ”ליסנרפתהברהולמעתורמל

גילילהשקהיהרפםה=תיבמהעובקהותרוכשמדבלמו,הינעוהנטק

ותשאולהדלייב,הלדגוהבלהותחפשמשדועב,דצהןמםשחיורהל_
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הםלעתא...‹'םדאניליבה!הנליו,הה,
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ץקיאןינריעחויבתעבונדיהבהורװער,דיצילםרךיםכח,

.(1”וענ־הּפיריעבהפיכבהו
-

חישלוקוחרמוידידילםיבתכמבותכלהברמנ”ליהיהותודידבןוממשתאגיפהלידכ

אללזרב=תולםמיכ,הבושתםהמולבקדעיורבעםיחריותועובש,ככםא.בתכבםהמע

בותכלנ”ליואלחהןב.טאלתלהנתמהתיההטםופהואיההתעבהיםורבטעמכדועויה

איההתעהדע."דינמה,בזןוופיליפוםיריטיללשםיינמרגהםהיגותעבםייטםיצילבופםירמאמ

תמכחלםישדקמה,םיירבע”םיפםאמ,כרהיצילאגוהירטסואבועיפוה
;תירבעבדועהיהאלתושדהכזםויה=תולאשבקסועהןותעו,לארשי

תיםורפריע,לילכרואלאיצוהלןאמריבליזלחה1856תנשבםלוא

תושדחהתאםירבעהיםיארוקהלעידוהלירב,ידיגמה,ןועובשהתא,היסורלובגלהבורקה

:תיבליהיו,היםוריבחרלכבהרהמטשפתה”דיגמה,,.ואהתיהשםירק=תמחלמךלהממ

םגו.םישדחהתונורשכהתוחתפתהלודועב,םיריעצהוםינקזהםידפוםהוםיצילמהלכלדעו

תיעבטהותיטגתאחתפלתלוכיהתאולןתנש,”ריגמה,לשםיישארהוירוועןיכהנמננ”לי

.הריטאםלויתורפם=םומלופל

ררושמהייח

.זביברפב

תרבדתעהתישאר

י.תירבעה

תאףסאובש,”הדוהיילשמ,ורפסתארואלנ”ליאיצוהך”רת_תבשב
דעינויהםופוויאמ,םימעהילשוממושרדמהוהדגאהמםילשמהירהבמ

םגםימעפלו,םייחתואלמהלאהםילשמתבםיחמצהותופועה,תויחהתוחיש.בולירק

רשועלכתאוזנוננםרקילכתאןאכונלהארהנ”לי.בוטואירב(החידבודורח)רומוה

םיארקהםנ.הצילמהלשםידבכהםיטישכתהתאהנממוריסהירחא,תיעבטהותפש
התיהלשמהתורפס.היקנתירבעםיבותכהנ”ליילשמתאםהלשהיטאמוטםירחהלזפםא

.ותואדבעשןושארההחמומהרפוסההיהנ”ליו,הלותב=עקרקאיההתעהדעונלצא

.”הדוהיילשמ,

.א”בתרגא(1ו
,\
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ןפואבםגרת',יצנארפהןימנופאלמדוחיב,םימעהירפוםמנ”ליחקלשםילשמהתא

תאםידלי=ירופםתומרבראתמלשמהיכ,דחוימהירבעהחורהתאםהילעךסבוישפזם
וקאוה,ותנוכתוםעהתוח-א,

ל

תוירבעןהנ”לילשתויחה,.ויתופקשהתיצמתוןומהה
רזהלשמה.יםינבר,ןהלתורתוכותומוצותופםאתוארוק,םידומלבתוקסועןהבירמנלי

,אמגודל,הנה.ונממףרונוניאםוגרתחירםושו,נ”לילצאירמנליעבטהשענ.

ב"הריםחהולעושהו*

םורעהלעושלהבההחפשמהבע
~

םירסחארקלוהוושמשפנב

תלדואיה,הדיסחהתָאותא '

'םלּפַאם

.סרמבףוקךמ%הרבסיטסנ.

,םכּפיוועדויףמוירטה:מיכ
'

.בלתערשעבוםםעןמעאלו

ישישבוהבוקבלומסופכב:

;ייומלוכאלתונואסינפל

המ
!

הויובלדומבהּפַא

קיפלַאקומהבולקמומתסק.

אוהקקלבבףמורחםעב

בלפשקלבקדובהתא

(ווהעםעתוצוחבףילשןהעימ'יכ)`

.המעועאלהריקסהתמואמז

,הרמאאלרעב,הביסמהםדהו:

הרמשרפוסקמוחולבו

ּפהמיֿפשאןםויסאב:נרמאל

הדיסחה.הודחסיווסהפוימ?

,הרירבלעושהתָאהנעאלבא?ו.

'תסואלמוםלי?ורעפנ

;תממדמיגויםינדעמ

ןתתּפַאבןותעםיתמםתואתותע

.המממהפיכ?הלעמלמרצםיפש

ויתהּפַאחלש

ותָאבוטחתנלפאלמתג

'

הָאיציהםיפסכל'םייוסינל

.ותחקמהעַאװאםו

לעושהףַא
-

,ותעשונתעבָאההא

והותררועמםורת

םלמַארצקו
־

םוחשדמוע'לעושה

,חספביפוצמ
'

`

סרהל!כ`ב!?רמו'ךמיע

י,םימבונקולָאוריךדירומו

תחקללבויאליכ

הספניסרדחמדל

.תובנלעונובעררובשל

ובורתמחברמףליהזבואבעו

.םורעובעווףעעםנבעב

ב'תינעתבבשויהלעושה,-שרדמבםנותמבורשיו,םופוזיאמחוקלה,רחאהפילשמוא

וכעלרמיווש?זולצ

רפעמאךןןללוזלעושרבע

יבכוכלע
"

ו:יפוםיפוצלושפנלבסנ'
3ו

,ןיאםרעלאובמ,ההא,ףַא

,קרחתעושמוררעולביבםיב

.ףאםודר(ו

-ם_.ושבע-ה

ימלבייפץופנחספויַא

.והבךררובעלםוקמהול

םימויםעבםורעהץעונזָא

.והןנהתהיתומָאעוּפשדע

;סכמבאבברחבץםלכזָא

םיבשהחלשתולבשַאע'םש
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,רמבֿפדָאהםרָאהרחביו

ויכבךּפםמתושפנתוַאלבבו

שיבמייסםייפוסרטפמ

?םישנוריחמורבשנהניש

םישבםיבינזמהפי!

ירצימ”?פופוהמיכיתשבי

'הפישהד?הכמורצהפע
.”רטספויליגותשרברפפ

הבוראןיָאיבארבןאוהבצענהכ

'השפנחיכשהנעבבושב

.רםחבנובנבשרוטיקבראבבו

ורופאס.טלששזָאויפ?ררעבו

”הטפםרפסלארמושירהַא

‹ומשב?סרפ'ששחמ'

!םילהנמוםיבוט,םיפיףיםַאםפ

וחםביזזידזבץהמוייבץפחהמףַא

וחםקלבישמרשאתאםא

בוש:זפםירציופאוכבו

סםילצּפישםונודנןלבתםאוה

תורפה,,אמגודל,הנהגםיעראלםבורש,םיירוקמםילשמםנאיצמהנ”לי

:"הןוראתואשונה
`

רוהבובבםיתשלפהלעהוו

םבביבחוםילֿפצןבםהבו

ורָאנומינבםו

םיפי?לַאןירינימיקוילםיש?

;םךּפַאתרושתבוינפרםבלו

ורםָאהלנעבותורפזָא

דדובוסיסב`סבותיתשבי

ערהוםָארלביסכנ

ברסדייאבודריוישל
`

;רדווס

נףמךשוביו?'תורפסכלהנויו

%ונמזברםוי--ורםָא-יוריקרייםתא.

סונלאלםַאםירבעהורנםךימלו

,ונָאםנהבשחנםיולמ

.”ונםבשלעאשנשרקאשמיב

,ואנתרהבב,תורפהונבהב

;ואבועיפסתיבולובנלדע

ודירוהםיולהןורָאםתָאםש

,ודימעהותואשורהםוקמבו

העקבהללהלפוסיצימ

_וליבוהתבשלתורםםיתשו

אלזָא
וליכשהתוארלתובבלב

,ואררוכבהןה?אליב

.ואשנןהילעלַאןוראלםאיב

,והלךנתעיליןָאהנןרקלסהו

'בוריוםםןהפשהברבבויָארלב

.וריקויותואאליבםבורול

.והילערשבםַאיב

רותבונובשחלע"הדוהיילשמ,תאםיפדיםעה=תלכשהלןוירטםיניזכהשלדתשהנ”לי

הספדההימדתאםלשלץלאנודיברבדההלעאלשכו;םיירבעהרפםה=יתבלץוחנרפס

בבתוכאוהויבתכממרתאב.וילאדועובשאלש,תונורחאהויתוטורפמ

ירכוסיננהו,יתיבמורעבללהובםוףוחדיכנא.ץמחתריבםתומרבירפםתריכםתוםד,,

תחאףסכהרדנאוכילשירשאםהמשיו.נ.תירבעתפש`ועריאלרשא,'םירבגלרתיא

םלרוגֿפכהז.ויהלארשיירכתםםיחתפהלעריזחמהינעכיב.היבאלונתירופרמבורעב

ן(1י!הפכערל"יניאאבהיםלדעביהזהםלועב

.ר"לתדבא(1

~±
ששיל.
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ברפסהתספדהבןויממלדריש,ופסכלהצלה=ךרדכנ”ליםיקההבצמםג

טילשלייח:וףםםהייוזםםכ
"!יילעילונהמיםיםרהםם
.םירבקמהותואורבקנקמעםמיכמוהנממיכ

(ו”!םירבחמה,רמומוחקו,װָאירפוסלמ',ורמנה

רוגלךירתתנשבאציוכינופבנ"לילשותכשלםינשהנומשרובעכ

,תורענלרפס=תיבםגולחתפםש.הנבוקךלפבתרחאווחמבדיע,'ליוואשב

בויחיםבכהמרתוי?אנקמהברהש

םיבנגואבהדלףסונ;וניהבתושסנוונשפנלבלבלהלשממהןמונלןהנהרבשהאוהמעמ,

בסוהאלדועהתעםנו.כ”ורדפךרעב,ילפתויתילטויפסכ-ילכלכתאובנניו,יתיבב

אלרועו,הבוגתירפאשיאלדוע...תורענלדסםותיבחותפלידיבהחלציכףא,ידמעמן

.<2.”הילעםהינשםירדחבוסגיעםישמולה,הילכוארבד־וככו,הכוסההבדייי

.ולדגווכלהשוידליךונחלשידקהתויונפהויתותעמקלחו,ןכםגג”לילדלוגליוואשב

.השקהםויהלמעלכירחא,ברעבקראופיאקוסעלררושמהלוכיהיההכיתככוהאירקב
תאהעדיו-וידידימרחאלםילקםיזורחבנ”ליבתוב--יתרוכעתאתיארויתרוקלצ:ךנתיימ,,

ינדועינאו,הנששלשוםישלשילתאלמב.הנפדבבייחרקב;ילרוגישקתאו`,ולמע,

יתיבלאיבהל,ברערערקבמלמעינדוע;ליחוןבבןכהיתרטשמלע,לילוםמוירמוע

תוערלו,רפשידסאונתיאלרשא,רפםהויתבלא,תועשלתכלל.תוענדימתילנרו,ףדמב

ןיאס.
דוע.יגועמלףיעיבושבו.תורשוםירש.תודימלתוםידימלת,הברההןאצתא,הנופה

תוכמבו;יתבתאלהנלותורוהל.יהעהלכאדועיכ.ינוצרבעבראאל
םילעפהתולבבו,םויה

,חורהתולעמלכ,חוללעתורחל.ברעהלכלומעמ.ברקבישפנוא,םיללצהובשו

תורהל.יתמשנלרומגךרוצאוהןב.יתיוגלןוזמכיכ;ינפלרםםהלע.יננעמלכךופשל

,םירבדבלמתונהלו
,ןיעהךבסהרע,חונמעדאאל.חכיהפרוףיעןב.םירפסבןיבהלו

תולכואה,יתולכסלאבושל,חמוקארקבםרטבו.תובוגתהףולחתשיה.ןייפםולהכןשיאדע:

,חורבורשבב.תובאאלעגרןכ.יחומתובירהמהו,יחבתולכמה,יתומילב
רימתןכ

,םיחרותיבלגלגב.הבישוהנקזדע,הבבוסא
.(8"םימתרשהמףדרמ

םיסורה=םירבעהםינותעהכםירמאמהמכבתכליוואשבנ”לילשותבשימיב

תימסיצילכופהותדובעתאו.”סולוג,,בםגו,”ןויצ,,”ןייד,,,”מיווסואר,
ותואבשולימריעכו”כרתתנשכרוגלותאצבסנךישמהתונושלשלשבי

תודידבהםלואבבסוהירמההובצמורפסה=תיבלעחינשמלנ”ליהנמתנםש.ךלמה

תוחפאלחוד=ישנאוםיליכשמלכמהקירו”תדהכנריע,ולימהתיהיכ,ולקיצהלהפיפיה.

;הכרוגלאבש,השדחהריעהתאויבתכממרחאבונלראתמנ”לי.ליוואשווכינופמ

לעחיראכםירדסילבםירנבהיתב.תוניעמימלעוםינונכנםירהלתלעתבשויולימריעה,

דיעהלכו.ליכהלהברמתוצוחברקבהחוםהםימשגהימיב.סנכנהזואצויהו,היראיבנ

המישנהםילקלקסוםיאבנהןמותוצבהןמולעיםירסמנםידאו;הלודגלכוהמרעבאצו.

הרייאףואשליתנכסהאלרועוםיחריהעבראכתאזהריעב"חבשהז.האירה.םיריםפםי

רויפיפאהדיתויהביכוסיסיהתורוק"םשורידי:איההרדסמ.הימימתיתשלדלקליקמה

םידרומהוםיעשופהלכםעשפריבוחלשהמשדשא."הרונץרא,תאזהריעההתיההפיקת

נ"ליירונימי

.ליוואשב_

.ולימבוחכשי

.וי'מהדבאש.ה"להיבא(2.שלתרגא(מ
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=5'יריביסהביחרה.ארקנה.רחאבוחרשיםויהרועו;םכרעתאתאשלתוילותאקהתוצראלכמ

י'לעו.תאזהרכבהינפלעתחאהסיטברבעותופעלזהוריפנכלעב:רןטשהיב.רמואינאו

םםדךםירבעברשארמחויתבףכאלמונממולםיו.רקשבדוהבקיו;תוכרהאלמקשובנ

.(ויהוהםויהדעזלימםמשארקיו
`

ירחיןתשלשיכ,ליוואשוובינופינבלעסתנוכתכםילועםניאזלימבםיבשותהםנ

־ורוניאלוםימכחוםיליכשמםכובשיאל.םיצכםילג,םרה-יתבירוכצ,תורחבנםירעהנה.

.םירתומםהממעמ;סיצנםידבעןומהוףדמלםירמשמםישנאידודנםאיב,םיצילמוםירפוס

ילעבוםיאףל(אושילכהיירמשמםתייאשו.םיצצירוטסבוםיערצעצװשעמבהיסורמהריתסב

תקזחבםבמררנ,אמימרםתנשםינשיםלבו;םיצקיבשחמושרדמה-תי:ישבוחוא,םיצח
ודור:םוקמממיזיזיאלש,תותומבוהולשבףרוע-תוישקבםרמעלעםירמוע,םיציקמםניאו

ולתשרשאוא,תוחוקפויניעוםהיניבלוכישרתאהולאו;תוחורהלבוןמזהחורולשומה

ישארותוד::ונתי,תוחוכמרםתותיביאכם=שיאהיהיוימילכ,תיתומכהמבהמעמםיהלא

.וצ'תוחופנתורונמםיחולמםיסוהוקשיואמצלו
_

הלכשהלםעהתאררועמהרפוםרותבםגוללהתונמקהםירעהכתופידרלכסנ”לי
םיעייסמהסידיקפבזאובשחנםירומהיכ;לעופכהלכשההתאץיפמההרומרותבםגו

.םחרכ=לעחערםתורוהלוםידוהיהתאץוחללהלשממהל

-זלימבהולשבבשילןודרוגשקב.
'ואצמאלהלאהםיבושחה.םיאנקהלשםונורוילעץםן.

רשיאל;ללכבהלכשההתבוטלוטרפבירפס-תיבתבוטלהשועינאשישעמבחור=תרוק

אובלםירענהתאחירכמינאשהמםהיניעב
ןיקיתוכ

;היסורןושלברבדלודומלל.רפסה-תיבב

'המ;הרותלשםימבואשלהמשתואצויתוברתורענו,תורענלםגרפס-תיביתחתפשהס

,תמחוריעהרוהיבו.ילגישירביאבהלשםירבדולפטיילכלתויוהוילעבלשםהיפרגוסיבאש

אצישןותנח”למרבה,בינממוםפרנדשא'לותח-ירישוולימםםירתאםיבתכמילעםיאנקמה

םתולכס:”אבליפאתושירדב.יתיריםברשא,וסירתי-ךירתתונשבןיפיישי"ערואל

`;ץיברמיכ...ץראהתופנ:עבראלאתורורמוהנמשילעוכתביוירננבוממוקתיו...םתלואבו

...ירפס-תיבבתוביסהרומו.םהיניבתוסדוקיפאיכנא

תחיתנרשאהמוהמה
הק

ןיבהתעתכלהמה:מאיההארבהיפביריעב
;לארשיתולהקל:

װיךוהושוביהייכדעהמרהלכשההןרקיכוםדיהלואיכרואה-ידרומובכוכתתוואריכ

.(8”סשםךלעדומעלולהקהלתומחתיראשךרבתיןכלע,רעשכרברל

הלחהללכבםינברהתודהילעוםיבושחהםיאנקהלענ”לילשותורמרמתה
יריש,תאנ”ליאיצוהחװכרתחבשב.רבעהייחמוירישבםנאטבתהל

ןכרעבהברהתולועה,תוירומסיהתומיאופלשץבוקאוהו,”הדוהיי'חיייאסשזיבי
תיתונמארתויהו.”לכימודורתבהא,הנושארההמיאופחלעיתונמאה

בגיתובאייחמהחוקלה,”תויראינשןיב,,וללהתומיאופחןיבשהצרמנו

?םעהתאועיקשהש,תושירדמתאהבגמ-־יבשהתיבהוברחןמזב

.המחלמהיסיסכממוהוקיהרהוהנומאה=ידומלכ

.יהרוהייריש,

הנושארההרקבה

.םינברהלע

~~

ןיא,םא,רמותולובהתןיאםאךודמלאליבלַאךשנ?ןתמש

..תעמשמ,העבנהנובתבהמהלמרמאל

בורשאםירומםינומתואמהמבךוליעוייהמוענכנ-ירמוחכ

.רינהרגא(1
י'6.'ו'גחרבא(3.םש(2
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המקנוהאנקישבולףינמתךובנביװןורוההמו-שבךמינהמוננוכ

תנממהנעתםָארַאלָאםובמהַאכוןשורחל,םוררומשלףורוה

וניבההךןומבהמחלמךורעלול--.שורלןהבממבםכמףושחל

.וניכהולבבקהילבותונוכמו_

חיכויסרפפדיםביאלעיליא'םםםלוכיפצירשילינייל

'הנבנםימכהלדניילרםלםםייתלשממיםיםיחירםסייל

המחלמהםתמכתלםהיתוחכתאוניתובאושידקהולאיכ,רעשמררושמה
אללארשי-תכלממוםיאמורהתאםיחצנמויהםהלשכרקהבילכתאוללכשו

ומחלנשםירוכגהתאדאמונאםידבכמ.המימחהפקשהאיהווו;הברחנ

םתרובנוםרפסמולרגםנאוליכ,תורוהלונילעלכא;ודובכוונמעשפוחלעשפנ=ףרחכוא

איההתעכרככהשבכש,הפיקתהתיאמורההכלממהינפבדומעלםילוביויהאלרשעיפ
1

הילגוםירצמ,ןוי,הגתרקכתורידאותולודגתונידמםא.יתוברתהםלועהלכתאמככ
י

;ונילע?ונממחראוצשימהלהנמקההדוהיהלכיךיא-ימורלועתאןהילעילבקלוצלאנ

קשנ=ילכםידוהיהריבונתנו,ככרוליהלעונעשנאלש,סעה=ירומלהכומאופיאריכהל

.הוהםויהדעםמויקלעוכןגהלינחור
_

תומוחלעםיניגמהישארמרתא,ןועמשאוה”תויראינשןיב,המיאופחרוכב

.תומלוםייחל,ןורחאהברקלךלוהו,התרמ,ותכותאמדרפנאוה.םילשורי

זפמעפלרק1!חצנדע,יתממהמרמ,ךלסולמ?
-

.המלנהרהמ

לשהתומימח

.הפקשהה

.המיאופחוברת

;ךילוניכםדלומץראבעצפהאפרנים:סקלבונ?יכבהו

רשהמרב,תםוהץתומימםש
חנו-11
?המכלעתיארהמ!ילגאדתלַא-

,יתיאבםינוממיםַאםניםָא--3עצניהמןיביבחלַא,יקשניליביב

!יתיסנתוארלתנמימועב1למ!ףליחגהנוךל,ידורןועמש.'ךל

הרכמנהתרמ.ימורלםייוכשכולבוהותבוהאםעןועמשו,רצדיכהלפנםילשוריו

ימוריבשות.הריזבתיחשמ=היראםעםוחללדעונןועמשו,הניפירנאהנורממהלהמאל

ארוניראהכרעמהלאקנזרגוסהןמו,יוםשה=הוהמבתוארלירמאיתיפמאהלולהקנתיליצאו

.”כרהתויפויתועלתמוזראכוכנו,ותמעררמםתרופקכורקרקלע,,בערו

דומכבצומבהשקמדמחנו.ףדמבזגדבפהוףרוםםרמעגענב

הנאגבלכאמםאהמנמב)
<הכמלןוכנה,גרהלממה,םעמבומאוה

תלמאמהקינה:חפנומםונימיב,(ךלמהןחלשלעתולעלידאלמ
יבללַאםיכירכינאפידליווילנראשניםַא

.חלמומתיךאשוותנקתלכאיהיב,םעןבדעצנשורבךלה

בנש:םא_'םעפרסאםעפ'ינומכףקה
ל

.הנבנהנהנההכרצים

,ובצויךיךונֿפווגךועוינתמידלוויחב.אלןעךנךאלוניעיופךממו

,וכצנןהיתורואמבתושווםלהויניעץךָאהבבוסה`לנרמב

,רמנלעוגנובםינוכדעהםיצורמ.ץרמהמש:םוקמוהמןרערותל

יי_,_

.,פ'
4`[,'_
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וםרוכהשפיכ'הבמעםשףַאשמשכ'יבודאיופצירםַאחיקליי

יחלָאישםירםַארשאמ
-י-

ןיעל:'יחב`לתביליטּפכישרוי

יבםלםיבש!םצמטצמ?םיחליקזיטםכירָאםיינפםייונפ
־־

וידחיו`רָאּפיפבופטשיםינפמיעיבשהוחליש?קרבה

ייח?םגףיצר!ץרפיחפמץםממםכס.וםמדקססיתמרק*ילש

לוקרתפעמשנדממבלוקבו;יתבללומלאופךמלעופפתָא

טריפה'יינפםוקוורסובןיעמו?דַא

'

%םייפג.

םיעגרהשלשםינשרובעבףַאורבדתחלשוילערפבתחנת

יחתפףסאבובאבלעגילפה,ויתופבתוברָאלאופךומתָארקרמ

צןםימַאךלפבכשמווימועלצמחםַאב:רובסאבסו
ל

'יתלספ

תאאלממהםירזכאהלהקלויניעתאםירה,ברחהבצנקרראשנודיבש,ןועמשו

וחתרכגירתאהכשמנש,ותבוהאהתרמתאהארעגרהותואבו-רזעשקבמ:סקרקה

ניאוידיבעסשלהסניו,ללמאהרובגתכלתאריאההוקתקיו.הזחמבתוארלהאבה

.החשנוחרוכנךא~ןושמשםינפלהשעשומכ,ייואה

ויאלכ,”1289'112”תפר”?בותמסבחלשי`לַא”טפס"221

וװָאָאַאקספכ!ימינעלצב־םש
.וימןבססובתמורגפתאכםםֿפו,טעמהודמעלעללמאהקזחתהדוע

עימשתהנרלוקוחוצילעבםעהלמ,והפרדזםםעקמעמרמסמיעגרדוע

־־2!?לשזמםע?חקַא!המ`ףַאותפסהָארַאשר?ףַא?רבשףַא

!תעבג,הנבמהסמבהמָאםשוהבמלמעקובחוארונהוינבוםרּפ

םיבהאנהודרפנאלםתומכםג

דחאערואמתרפסמה,”סיתולוצמב,המיאופחםגאיהבלתררועמ

ודרי,ןוכיתהםיחינפלעהמשה,תחאחינאב.הינאפשמםידוהיהשורנמ

,לבא=ירגבתוטועםישניתשםהיניבו;השדחתדלומץראסהלשקבלםיכלוההםילוגןומה

=ברדומחיו.'סעמ=תכומהפיהרענ,התכהנינפו,םעש=ובא,הנוםרוםמכרהתשא,;

ן

תנכוסלולתויהלתואחאלםאיכ,הלדיגהלותרשמתאחלשיו,הרענהיפיתאלבוחה

=ברהלעיםאיכ,הרענהןעחו.בערבםתימיוםמשתאלעםידוהיהםיעסונהלכתאהלעי

,ןכלבוחה=כרשעיו.ותלאשתאאלמלאיההנוכנחומכףוחלעםילוגההיחאתאלבוחח

ורבשמשובךא;ותואתאלמלירכםצפח=ווחמלםיעסונהתאליבויו

הקל:המאהילתמרתמןושלבו,שמשההלעאלרוע,הנפיהלילס

."סיתולוצמב,

חול*םש”םשםימל“;ששוברשהביבסמסכמבלע

5.'ישבהגפגשכ,םורסלודגבםערדוהאךוניָאךפ
חלש12

ףחוָאשַאםללש`ב־יםינ:זשיךתישירחםיריפךבלע

תבתכ-ןרוא'םיסטּפמףרחםילבכב,הּפףם
־_
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,וכבךהניפסהריקלעהךשןלגךמו,יבצקםוי,רמהםויאתא,יתמ,ח

;וכפשןתישהמרמועורקבלבו;ונמלחודבאיאלקוינפריתמהםיהלא

גלןיא,וגךמָאונךמָא
ו

,וניהלאינרא,רתאמהא.סונמ

נה;סועקואסבהתולשממםאיתלב
ונ

;ונלבקאבאונאמָא

דילויזפומבבסמ:ינמגםוי*סרמבינשוגשויבהמדיבָא

ינהפרמחומלונודי"!םכמעידוושלאאיהרםָא
ל

י!דמממ
י

והשמשכהּפאעמץייּפריכלדיפלהלפיעשפרטפי
'לאיממשהבמסהפפא?הּפהלםסנולופיטחישַאהיפלכ*השקבבב

השאה,המיאופחתראתמ'תדהתשודקלעשפנ=תריסמלשרחאערואמ
רזגשתעכ.'כםיאנומשחרפסבתרפוסמחהדגאהלעהדסונה,”הידליו

תעבשוהנמלאהשאוינפל/ואבוה,תודהיהלעהילכ,סונאפיפאסוכויטנא,הירוסךלמו
,םיקהשלספהלרוגסלםימשאנהלעץירעהךלמהוציו.תכשהתאםרמשכושפתנש,הינב

.םיארונםירוםיבהזרתאהוסינכהתאתימהותדוקפלועמשאלשכו;םנועםהלחלסיןעמל

,ןםקהחאהינפלהמרעבותעכםךילשה,םיחמומהחור=ץמואתאץירעהתוארכו.

וצפחםגםלוא;םלצהלהוחתשמכהאריוץראהלעמוחמיריןעמל,םייחבדועראשנש

.'הידליוהשאהל

.אלמתגאלהז

;ךובסםעריבסטלמיועמשוןרל:דועטעמב'חפקמרַאשרוע

מי`173993ט?;3ורַאתהפיןבומ,םמןרבנדל:
ן

תעמוש
-

."הצמשהחודהפצרלומםיר:רלסטףסלװרדדידדַאח

?רשבםיאלממתומ`והמךקיו

ןורמגךדאמלםירוענוםחםנמא

%ירשב”?ַא'יגסימשרםב`כ

דובאההלועתָאםאהחקתו

...הנגהוחתלעתרתארבדלו

:־וםפלוק`,םימבלוקעמשנםאתפו

,הנאשםאה”!םיהלאהינדאג,וריחמוךעמביןב,הפצנתב,סליה,

וצפקנהצראליבגמהשארמו,ךינבתעבשמרתונאודדיה:

.וצָאופתןןעגךורךופתןן,ותימההבצה,ובללעירבד

םילאעמשיה.םירצמבףסי`תורדקתאתרפסמ”ערפדפיפתב'הבסמהמיאופח

אלמה,םידכעה=קושבהריכמלוהוגיצהוןענכץראמדמחנהרענהתאואיבהת?תנמל" 'ערש“

`.םינימהלכמ"הרוהס,,
,ורבעבתיבבםידומעסממודמעןםימחלוםימוחםישוכםש

`

,יכבב,לעםיזפךפוםיללוחמםירי?"ילבווטיּפמירולמ-

,ףלסהןהמומםינושםינוקןומהב;ודהמורושַאמ.בןעמ,אמוץמ
`

ףלָאוָאןםךממל,םורקבינםיכסמ:םיסמועהמוקילדג

.
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1

רפימופאוה,”םיתמקרלכרוכמוששהטוע,םימיכ=אכשיאםגםינוקהןיבאוביו

וחודכעידגבמתפקשנהבידנהותורשגונעהםלעח,ףסויתאאריו.םיחכמה=רש
ֿפבצחכ, ואיבהאוה.והנקיוויניעבכמייו-”חורושמשרואריצבהימיכדגנמםיכעיערקמ

ףקומהותיב

ןםידשהברמהפ:השיאתומדב.,םימיגלפלעלותשדמחנ,סדרפ

בנהרפיגרסהאשדימ;םוצעלדמחנ.ץע.לפלונבוב
ל

הצמה

יםחלב`םש-3"21:”שממי49.32'חלשהקשמץגב'םש

הנפללגמס?חלוס

חעֿפיחיבשבהפפכ?ויטרס

ירֿפחםירלָאלילספ?הרשש
־־

:םייגאמיהלאלכובָאנביבס

'
י

,םיברקליאתימךבןומָאלספםש

,עפָאתומדבןופצילעבוםהיפ

,אוס,םנח,תרמשמהואלואוע'סקפו
,תםביפוןוא

דמילש:רקחמו,םינמזבןומהולילא,עפשהתלעבאיה

.תשמחבהיהלפ,ףועלפתינבתשישןבלע_כָאנםשרוצמבוצח

הפררב,ויגודאתכ,תנסאהדמחנההדליהתאהנושארלףםויהארהזאלפנןגב

הדלילרפסוןושלהרומלדעונאוה.היהרפימלתתיחשמהרפועהירתאסיגשוש=לועכגכ

הנומאבויגודאתאדבעףםויו.השפנתמותוחיפיליבשכהתואבהאדחיםלדגכו,וז

םיבכוכהךלהמכהעידי)תונינגמצאכוהמכחבםגו;ותיבלכלעדיקפליהיו,תוצירחכו

רותפלעדיוהימומרהימהלוםירצמירתסמלכבדאמםכהיו,ףסויקסע(תולומחתודוסו

ריבכחהשיאתאהאנושה,וחרכגהכילוזו,ותוזחיפייסםלעחןימצהןכ.םתכלהכתומולח

-תנסאותבוהאבווינודאבדוגבלץפחאלףסויםלוא.וראתבומתאהדמח--םימילהנממ
התואתוהלפשמההתואנמתינרודקהכלהןכלעו;הכילוולהבהאבישהאלו

.האלמתנאלש

'

,היניעתונבמלכאתהבוקב?םרקימימהפילדאיהתאזה

םיגפחגפללעןראפ?רדאץיפמ?םדאכולוגלגןוֿפםיפש

,הקעמהנקתשָא.,הוָאָאונהואגבשאא,הלבנ,הבוחםינפהתנשוש

תפסואהשא'אלמכאלקשחשַא;הלמהוהקפאישפטתבובוםג

פתמחלמתאראתאלררושמהשלבח)ףסוילןתכחאבדחיורחתהתבהוםאה

.ףםויכהמקנ,הממהרייכחכילוותוארבו,(תבהוםאהלצאוזתורחתההדילוהשתושגרה

ותיבינכורפימופואצי,ץראהתאהקשמה,םוליגרואיהתולעתאםירצמהוגגהשםויב
`

-םיפותכםיכמותורצוצחכםיעירמה,םיגגוחהתקהלבתוארל
וראשנףםויוהכילוזקרו

רהםח=תיכבףסויתארפימופןתיו.הדובכללחלץפהיכ,הכילוווילעלילעתו;היכב-

י

.ןכלמהינפלתרשלהדמעו,הערפתיבלתנסאהחקלנךכךותבו.םימיםיתגשכםשבשיו

הלרותפלבימהףסוייכתנסארוכזתו,ורחפלעדיאלשיאשםולחםלההערפוםויהיהיו
ףסויניא`תולעהלוחלשיו,הכלמלדגתו-היבאתיבכהמעותבשבהחבהא=םולחתא

ורכשכלבקו,הערפםולחלןוכנהןורתפהתאאצמאוה.ואלכמ
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תונותנהתההבהןריבךותונכמ.תשבןתודבעתההרקינןומלש

ילריבסחיפםיקקפוםווכמהרםירצוםוקמב
'

'םמויק

.הערפיפלעהשאלולהנתנש-ותבוהאתנסאהתיהרקירתויהולומנםלוא

,ררושמהלשתונושארהתוריציהתחאאיהש,'ילזרכודוד,הפיההמיאופח

.םיתחשמחוםיצהונמהךרכהייחלסימימתהוםימקושהרפכהייחתאהליכקמ

הקסעהלשממהיכ,וניחאלעהמדאה=תדובעתאבבחלםישמחהתונשבולדתשהונירפום
תעבודסונהנליווהילודופ,ןוסריחיכלפבתוידוהיהתויבולוקה)םידוהילתוינולוקדוסיבוא

,ילזרב,דעלגברישעהתוווחאה=לעבתאונלראתמאוה.םרזהירחאךשמננ”ליסגו;(איהה

=תכוסבםיכוראהוייחימי.לכרדובתהלרחביו,היתודומחלכוהירקהןואשםאמששיאכ

,עדויילזרב.וגאצתאתוערלו'הדש

.דלןכננעהךםינומשהןבוויקבכטאלבםילבנהישרופיכ

-נרבשברםנןוכשןחורמיהכבו
י

־

ינ
ל

ויימיהעמדילהנבסותדרפנ!

־־ירד?הוא'נוהללס`3%:קצבב
־

.יילןרבודוד.

לןיאםש
ו

לןיאףַא.(1דוהלכ
ו

לה

;םכמשוהומכוהננערושרוג

הלאתורכמבויהורנרואיבכוכ
.רענהימדבהפולןסשמארבנ

י

.סכמה(פלכואולםינפהיארו

/;רקובהחואשתמרןומוקחרה

.לקנהלוקוללילירפצהננר

.םומלצמיבניעסיבנקהקשמ,.רענכתייחל:וימיבםש

ןהלבחתראפתחוחרשמהוךרבהינברשואאוהקצומיתלבהמכדע

ילזרבחכונ-

לכלכאוה.ונבםולשבאינפמחרובה,דודךלמהחמינחמוילאאבשתעבןויסנהיפלע

,ולומנתאילורכלבישהלדודץפחםירשוקהףוסבלועגכנשכו,םחלבוליחוךלמהתא

:המילשוריותאתכללוהארקיו

י;ררגנתהההכולמהריבךוי:ןהכהלומנָא.ךתואםש

תההתוכילהוכראבצ;הקלהנרהבננשןרובקלה

ייי-.רלוסבטיברשהוור'יקיפםוקמביופצימנו

.הקחנדהי_ולםיקידצםיקה
רלייסיירקייינייהנליהיפור

.הנומידזךעניבינילקפסבויובמהויורשתסמ

לכמותכוסווירדע,ויתודשויניעבםיכומיכ,ךלמחירסחתאלבקלןאמילזרבםלוא

בברןויסנבהנקשתמאהתאךלמלעימשהאוהו.םיכלמתולוגס

.רקעלהמתורצםעתורצואמענהההונמותונקסמבומאלה

ונוטלשןורכשמעגרחכפתגש,םהדגהךלמהבלבכצע=תוכשחמוררועןקזהירבדו

..םהשומכםירבדהתאאריו

.לחנ(2.ךרכהקונפלשיתוכאלמדוה(1
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.ליוברצעאל.רניובלגפבולילהימדבובצנדועומינשו

.הדירוהוניעילחנבתועמדו.הרימעקןמאד:שישיביצנב

.המילשוריךלמהתאבישהלןדריהתאלארשייחולשורבעךכךותבו

רפיפהולָאהשו!הרויש?”?ללה”?המהכ1הכז`ג“

הלילבוםךָאבהיתאלמו;ורותחבסרמבשושמחישפוח

ונלוקםנ
ל

םבלבודילמלרויגדלוג.וטימשהברםגוםומח

הדעהתוערלילתכדלוו..יריגינהנוהכיערםגדודםנ*

.רואנהםלועהמקוחרותויהלעדימתרעמצנשאלא,החורבותסנרפזלימבאצמנ'לי

בוידידימדחאלבתוכאוה

.תולשבוהננאשהחונמבהזביכנאבשוי;םינמאנימימ,ןתנימחל.בומזלימביתבש,

.םילודגהחוםוקטבתעבםיכסמהםייחהרוקממקוחרםוקמהיכדאמילרצםסא.טקשה

יבלמהרותנופתןכלע.ןיאובתעדיישנאורצםוקמהו;הרוחםוקממולורבהוילולםממקוחר

םלרנלהלוכיההפןיאו.םימיבםיאב,םילדגהמהםגידליו...תינרוחאךלוהינאו.םויםוי

.(1"יוארכםכמאלו

גרוברמפלב”לרתתנשבארקנרשאכדאמאופיאהלדנררושמהלשוחחמש

יציפמ,תרבחלשםינינעהלהנמלותידוהיההלהקהרפוסלםשתויחל

.ותריציבםגונ”ליייחבואהלחההשדחהפוקת.'םידוהיהןיבהלכשה

הצלחה=ירופסתצובקלשיגשהרופסהתאנ'ליסיפדהדילרתתנשב

וזהצובקמןושארהרופסה.'ונהנמכםלוע,םשבתארקנה_
םימיינש,םשב,

ריע,הבולידנופידוהיתודעבתאראתמאוהו,הוינפלהנשוימבספדנ”דחאהלילו

יץנכקפנפמרינמהעילולעת?או,ס`מ`וו`אותעיסנךרדבהבההשרפסמהשהנטקח`םופט

רחבשםחרא
'הנוחהחמשח`רהאװםשכ`נשהרופסהו.דשחוחוננעלשהוןקבלשומה

'

ירבח'

`'

וכרעבווילעהלועוניאיכםא,ותומכבעבראיפןושארהןמלודג

ב

'י
.ללכבלודגוניאש,יתורפסה

תורחבנםירעב”ם"בר,ההלשממוםירומחהייההאראתמ`בשהרופסה

.כושיקראווקושיליבמירקב
רפוכאשנו-אמהיאלרשאקושיקראובקידצןיאםדאו-םיהלאלאמחייכשיאשיא,

תרוצב.היהייכבער.ץראבהיהייכדבב.ילחלםנו.יברחאוה.וינפךאלמלושפנןוידפ

ונפי-העדהרזגלכוהטטקלכוהלקתלבוהלחמלכ,היהתיכהנירמתכמלכוףחוסרטמו

לבוקוצמשיאלכ.ףרחרמאיותיהשמהךאלמהלעוצי,ץראהיספאלכמועשָאווילא

תעדויהשאלכ;םינבךושהוהסנרפרמחשיאלכוהשונולדשאשיאלכ.שפנ-דמ

;דלןהלןיאהרקעהשא,סאלחיכםירוענתשא,חורתבוצעוהבוזעהשא.השפנתרצ
יכרבד

.בנגנ
ומישילכלרשאכלכב-«תייחלומעדרייכשיא.עשרורבחלארוקםדא

.'דועהבארלופיסויאלוםאפריוורבדחלשיוחכשםידממאוהו,הזלארשישודקלםהינפ

יליפליוו'ר,יםיקידצ,ינשלשםתלשממתוצראןיבלובגהלעתדמועקושיקראזו

םהמדחאלכיכ,יסייבד,חינשודחיורחתיו;קושיליבמירקמילכייל'רוקושיוירקמ

חלש,דחיםחלהל'םיברמהםידוהיה,ואלגשכו.היתוסנכהוהריעהתאוילאךושמללדתשה ־-

רונלאצוינ”לי

.גרוברטפב
.'ונהנםכםלוע,

.וזםנדפקשוע(2.ח"עהרגא(1
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םיחולשיתבלהנתאו,השאלךנבליתבתאאנחק,נדמאלילבייל'רלדינהליליפליוו'ר

תאגוחלרמאיו,ילכייל'ריניעברבדהכמייו.'הנממידיתאיתכשמו,כושיקראותא
הביבחהלאיאוב“םירסחהיעמש“;רדהודובכב,ותושרלתםבכנה,לךשקראזתכונח

.ץראהתוצקמ

אל;םינבלאתובאונפהאל.ךילבלעהמחאלוניע,ותיבתאריפכבבזעשיאשיא.

םעפץדאותורבכתואמהברהךרדילנדרובעלוהקוחרךרדבתכללםהבסנאלוםבללפנ

.ודימוטחמתאחינהטיחה;וחקשמפתיבחא-םיקשמהורכומו,ותונחתאבונינונחה.תחא

רילעדילעףסארשאוחפטרשא.וריכופסכ-רורצשיא;ויכרבןיבמונרםתא-רלרבמהו

ןעמל,רסוחבוםורעבםפונתאוםהישנתאובזעיוסחיבתאולצניו.סיהדיוםימיםיפאתעוב

ורהנםינומה.םינומה.םהלןתירשאקידצהתכרבבםתלחנעדניאלולהקהךותמולרביאל

לכתואלמ.םיריבאםיסוסלתומותד,תורובבתובכרמםב;קושיקראולאהנפלכמורצלכמ

תונועמ.רשכהתוקרוהארמהתוערתוםוםידמצמתוכשמנ,םינולגעהתולגעםכ;רקילכובוט

מנוהו.םרורצבסליהלכרשא.םירורמםיינעלנרילועסכו;הסיעלאשמכרםדא

...םמכשלערשאםםיקלוב

םיבשוילארשיינברשאהרשהיירעראשכםייונבהיתבו.םידוהיהלכשריעקושיקראװ

.סנכנתיבואצויתיב,וינפרבעלאשיאםיפופצםידמועתחאהמוקיילעבץמוחב,םש

ינפזחאמהםישרקוררנערתשיהפ;הצוחהמדצםינופהלאובוחרהלאסהינפוודמעיהלא

.םירמנבםיבבוסמהלא.(וםיבנםינופסהלא;םיקברחןיכתוברהנומםוקמהפו,תורצחיתוע

."חוננריצחוןכתםיסוכמהלאו

.'קידצה,אובלםיניעןוילכבםיכחמה,םיחרואתואושתהנמקההריעהאלמתו

לוק.
.ינותרמעמשנתובכרמשערוםיםוםתורחד

.הפצמהלערמועהדיסחהלוקםואתפעמשנ!אבהזהנה!אבהוהנה-

הלאםראילנואשנתהןכ.םתלבשמוכהתותורעמחורםהבתויהבםיכרהרדחבאושנ:

הכראירכםידיסחהואציםש,ואבחתהרשאתורצחהומוםיתבהןמ...תאזההאירקהלוקל

.םיפוסכםיבכורםישנאינשו.ברקוךלוהקבא-ונעהארנעגרכו.ךרדהלעומשפיובורל

םינשםינשתומותרכצ=תולנעםיבכורהירחאו!יקבחםיככורבאל-וועלכבםירהודםיריבא

אלו-םינבלםיסוסיכשמחבושמהרקיהכקךפתולגעהירחאו!יברהתולנעבאל-םיצומאםיסומ

נתמםישובח,םירורבםיסומהעבראלהמותרהדקרמהבכרמהדכרכהירחאו'1יברההרכרכב

תמקורמהעירילעבשויהבכרמהלעדובכברדחבו;דאמללהלשרחהשעמףסכלש;םרו
.תרשה-ךאלמבםינבלהרומעוםינבלשובל.ומצעבוודובכבקושיליבמירקמילכייל'דרקיהרדא

םיבשויםירחאםינשו.וירחאלהבכרמהועסמלעםידמועלולכםיישובלםירוחבםידיסחינשו

,רפסמבםידיסחהרשע.םישרמדודנו.ונושלוקםיעימשמו`םיסיסבםילהנמ.וינפלבשומהלע

רובכה=תבכרמתאםירמוע,םינווימםינטקםיסוסלעםיבכור,םיקאווקכםימבםישבולמ

,ךושמיםדאלכוירחאו.זועלכבסירכרכמומירהוד'תורברכוםיבצןומהו;הירבעתשלשמ

ןיאוינפלו
,רפםמ

.הבבשויומצעבקידצהרשא,דובכה-תבכרמתשנבו...האמלבדןומה

םימומהנתמבוזחאיותובהלוישוכלוןיפורנא-ילעבםידיסחלהקהךותמואצי.דיעהבוחרלא

.התורכרןומהו.םמכשלעדובכהיתככדמתאוכשמיותודסומבםדאוצתאואיביו.םוחחּפיו

.'םלוקלץראהעקבתו!'הםשבאבהךורב;ארוקםיבדםימלוקבןומההלוקו

םימברכמהלםהילעוציו,םידיסחהינומהמברה”ןוידפ,הףסכתאףסאקירצהו

.דיתונועמוקניןעמל”תורפכבבס,לו
ו~י

ניסװװנביוסכלםישרק(1



ןודרובבילהרותף58

שיאולעהרשא.תורונמותורניןומהמקושיקראזינפוריאההנהוברעיללצרימנטעמכו

תאתושעלםידחאםימירבכוקסעתההשעמיישנאוםיריםח.ותיבינולחב
,(װתנמאװװװוװ)הרהנמה

.ריעהדאתותואושמואישהותוקובאולעה.תורכהוקילדחהתע;םירואנםכרתאדבכל

ילעבר;נלשויסנפולתםיצעהיפנעןיב;קידצהןכשמתיבינפלהםיהרואההתיהדוחיב

םישלושמינשתונומתבתיכיכזלשתויששעתורדוסמויהץעלשתואסנולכלעו.הברהוינמ

תורנוארנלודגבןטקבריעהיתבלכבו.ודודיןנמוךלמהדורםתוחוא,הובהזםיבלושמוםיפפותמ

.'הלילחלכדאיר-חלודבשאיתרודמכ'דיעהלכיהתו;תונולחהתושמשל:בםינשםינשםיקלוד

םשגוחלידכ,קושיליבמירקלוידיסחןומהוקידצהבשהביבחהימיתעבשםותכו
לכופתתשהיברהתחמשב.יליפליוו'רתבםעונבתנותחתאהברהנובתוראפבורב

הפ`ההרשא`ה,”שמוחהץבהבשדשיהםגהבשחנםור`נ`ב.טרואבוטא`תלוזריעה`דוה`

םיפקשנהילעהתונולחינש.גנלעדדוברופצבהנמקריקתילעבתבשויה,תלכשמהו
םשארומיריםשבימלתוםינשושתוגורעךותמ.'התכרבאלמהארמלדמחנןבךותלא,

.ילעבםירמומחוציקיםיצעהיפנעןיבו.רחשדועהכו.ףאלםימיענוךחלםיקותמםיהופתגיצע

.חוחינחירלםתדמקתאולעיחופתהיצעוםשבהתונודע;הילעהינולחםנוחתפיזא,ףנכה

תאותולוקהתאולעיולבנהירתימןיבוצצודתיווצוריתורהםמםיריו.ןולחברדושילוקו

תרתפנהשאלוקםנעמשילבנחתולוקןיברשאשיו.תושפנדדוצלוםינואתחקלםירבשה

ץראהלעשמשהתאצבו.יהתאהנבדבתתולהקםבוהתמועלהנינעתםירסצהו.םינדעמהרמזמ

הלמש...תבהלשלתובוסרותוננערםינשושטוקללםשנהתוגורעןיבףוםמוךולההרשךלת
היקנוהרוהטלבאהרכייתלב,הכורא

תופכמ.הדשבלכתארדט-ילפרעכהמכמ,תורלי'למב

תימעפהתכלבהנפקשתהבחרהוהכוראההתמלשילושלתחתמו;חראוצתקלחדעלברה

.'םימקרמוםירצישמיילענבהורנםמ.תופיה

רוכבההיחאםערוגלהאבםתומבו,הםידואבםירואנההידוהתיב:הלדנהדש

=הלומריסהלותוחאתאאישיו,םידיסחהירחאךשמניכדרמו,קושיליבמירקליכדרמ

הלכלכבהחכלשכיכ,הזעהלתמהתלחהרשםנו.םהיאושנלהנשרובעכתמש,תפחש

ם`מוחנהי`רבדבןו`ח1פירתבהנח`אלהעשהטרבלאריעצהאפררהםליא;וחלחמבהש“תא

.הבללעדימתרבדש

וינפריאתותמכח.ראות-בוטוהמוקלדב.הנשששוםירשעןבםימילועשיאטדיכלאו

תאפ.ךיניעיכרחםץיצמובלבוטר
ונקז

יריהזםדררחשרעשכתוסוכמרסמש`ךייחלקרוהעורג

וברנאוהרשאתיבהו.(וםינבהץעןיעכ
יקנ

...הניפהתאשתונפל:בו:םירדםו.רוהטו

אלודועמו-םיינעינבמםבוררשא,ותצעשורדלםיאבהםילוחהתאותיבבלבקמהיהרקבב

וינפלןחלשהלעו...ונחלשלעםינויכאהוםיינעהוחינהתשחניתורונאהמכהנמאלורוכמ

ולאצמ_יונםןמזו;לארשיינבירבדלםידחוימםיתעייבתבוםירחבומםירפמוארי
'

תונהל

/."חורמ-תיבאבאלואיבוקבקחשאליכ.מבאורקלו

השאלולהתתל”םיכסהאליכדרמםלוא,דמהנהוריעצהאפודהבהדש:האתתו

ודיתחתרצעו
ותוחאתאאישהלשקביכ,לבורםיפלאתרשעכ,הלשהינודנהתא

רופכל,קודאהדיסחה,יברימבלתאםאתפךפהדחאהרקמלבא.יברהןבהקשריהל

,ולשלהומהו,קרנםלתויהלדעונה,לידצהאוביו,ולדלונןב.ותנומאו”יבר,התרותב

לקלק,'יבד,הלשויתונינחברבתשהלותותשלהברהש,להומהו;תירבהלא-,לצנירש'רי

יבמופבףרגםגו,רעצבורמחלחיוונבלעיכדרמלבאתיו.הכלומנהדליהו-ותכאלמתא

יכ,רחאםוקממםגהער'יבר,,הלעהאבןכ.םירוכשהותרובח-ינבלכו"קידצ,התא

.םהבהח`ההלשממהד"יןםםשדחהתחונמתא,העגחהייזילע,,1`ד`םחועירפה.

.ּפ6סחסווסס,ןסקסססרוחשץע;ימ(1
'-/
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וארקריעבםיבבוםהםידמושהו,םתושדעלעולעקושיליבמירקיבשוילכוהלילהיצחביהיוכ
הנפלכלצאשיאשיאובשירחא;חלילהותוצחתעשתאועידויוליחב

ונהיווקהפיווקהניו

עתפלםאתפ.:שקןיאוהנועןיאולוקןיא.תטלשהממדםיקושבותובוחרב.םהיניעלתבש

וקעמשנקוחרמוהממדההחבשב
ל

,הרובגתובע
םידיםהתקהלו.ננוהןומהלוקבחכבלוק

םיאלמםירובש

יי
ללחמדלדנםהלאפרוקידצהתיבמםיכלוהובלבוטמונודיבוטהן

קדאוהשליבשבךכארקנה)יבלולדוד,ו;הניגנמהתורמיםלעםידמומהלעיםמוויתפש:
,הרובהבשםיריעצה,םיקרבואמילקו;הינפלעהכופההלודנתשחנ=תחלקומכשלעאשונ(הובנו

ןיפודנאיילעב
וקםיעימשמותחלקבםיפפותמ.ץעיתומומםהידיבו

,םידחפל
םהירחאברןומהו

תיבינפלםרכעבו...י'םיהלא-תדדחלבוחרהלכיהיו,וי:פ'דבעלאשיא(ונדוךולהםיכלוה

:תימורלודגלוקבארקיורשהינפתאםיתרשמהןמדחאאבצ-שיאםהילאאצי,רודנהודש

!ועעורתהלאוםמודםככרדלוכל;חתממלעתבכושהלוחיתדבניכ,ועירהלאו.םידבע,ומה

?ןכרבדלובלואלמדשאאוההויאוהזאוהים-
.לאימדתירלאש-

.אבצהּפישכאמדחא.אוהװן,דועהליוונודמא,האורינאשיפב-

ילמלא-.

וי
.ומכשלעןוריבולהיהזאיכ.ונינעמדמלהרבדכתממחםניב'דדמל.אוהן

ואלהנימעמשיבהואלדאתשה;וברילעתדמוצמברהו
ןוי

.אוה

`

תרבוחה.דבכוי)אוההרוראהתונכומהתיבתרשמ-רלדנםהלאפרחיטבה!אוהשפחתמ-י

."(םידיםחהלהאנושוןייהטבמ
`

תאהמשוחכומהתרזעלדודנה=רששחשדעעצפוהכהליחהתא.םירוכשהוכיו
םימשאנהתאשפחריעה=דיקפלרבדהעדונשכו.חורלכלורופנשי,םיללוההתדעבובלב

םהבאצמוהערלוניעתאדיקפהםשללכבםידיסחהלהקבםנ,תודרמ=תבמםתוקללהוצו

רמועה,ומצעבילבייל'ר”יברה,,ו;אבצה=תדובעלוןידלםרםמש,(י”םימלענ,וםיבנג
יכ,החורהואהתיהמימעמחםירואנהלודיעהןמשרוג,םיללוההוםיבושחהתרובחשארב

.םיאנקהןוטלשמורטפנ

'-

'

יתבוהא,הרשתאואשכבו,בוטלוהנשיוולובו=תיבתאקידצה/תאמהנקאפורהטדיבלא.

,היהתיבהלאודחיםיכוורודםונהנותחהתעבו...הושודקםוקמבותרידתאעבק.ושפנ

ירהבאנבודחולליטמיקידצ,ההיהרשאאוההםוקמהםצעבתולותבוםירוחבתולוחמבואציו

וילעולכארשאןחלשהלע-.םיםלקה‹םיתוחולהקוחשבוקחשיוובשיםיצלבשומבו,אהנכשד

`ירילעםאיכ.תומשייפורצותונובידילעאלהוהתיבבהמשנהיתילעהיהתהתעמ.םכצשה

הושודקםוקמבעמשיםימעפלו,תוצורחםידיבתיבה-תלעבובמודפתרשארושע-לבנלוק

וקםנ
;”חפבתדמזמהשאל

.רתויבתיחמשאיה,הזרופםבהלגתמה,”תודיםח,הלענ"ליתפקשהלעבילז

'

שיגרמוניאו,םיריםחהלשתושפמהותוללוהה,תורכשהתאקר.האוראוה

דחוימהיפויהבוםתרותלשירחסמהםםקהב,תיתדהםתוצילעבללכ

ונורשכחכלכבנ”ליםחלנורודבהלכשההיצולחמדחארותב.םהיתוניננוםהיתודנאבש

,ויתולתהמיצחתא,הלכשההיביוא,םידיסחהבללםנחלשןכלעו;היקיוחמותורעבב

.וניניעבתצקתולפתכתוארנהו,ונמזבדאמתונונשלובשחנש

.

פקשה
."תורימחמ

:,_;.װגַאבבןצש

.תודיקפהיתבכשהחפשמה-ירפסבםימושריתלב(1
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.הרהה"המחו`ר`טאסהחרמיאדפהרהחכךחה־`לשמ
ם

ירהשה.ןוחריהתאהניווברואלאיצוהלןיקםנלומםלחה1869תנשב
,םידוהיהןיבהלכשההרואץיפהלדעונש

.םנהנמנםיישארהוירוועןיבו`

תאונלעידומ,םשספדנש,”רחשהתולעב,וריש..השדחךרדהוןוחריבולללםש,נ”לי
םיאשונולשקבללדחויתולבםוםעהחורעבלןנובחדשםוימ;וחורבהתשענשהרומתה
,תרקבירישקרהתעמבותכלאוהווכנו,'תודידיוהבהא,םינונעת,רישלורבעהייחמ
.הוההייהלעהלמהילבהציקעוהחכות

יהביעָאלבאקרסמסקר'חסננהממי?יישָאיילזָא
;שפחלליסואאל,רואלוקאאל

,החצנתורבערושא,רמםוירישָא

מיזמ;ע_,םלועזוארךםולםָא
י

־'־

-"יתשחו

הבצממהלאכםא
-

!יבוה

בייפיליץַאעצבמ??יכישפט

צו
ל

וינופ?לַאדיץרירס

זילוטעלפולייּפרפישּפיי

םסואיממחמוימבלש;יננהןווקמיכ,רדושמאל!ילחפס
.םתאטחויבומלוםעשכויערל,הרישאדועאל,רמודועףיסואאל

,תאחולשלוהלכשההרואמתונהלןאממה,םעהבורלשופרע=ישקתאהארנ”לי

:המשאהתאהלותאוהו;םיששהתונשבםהינפלוחתפנש,הלשממהלשרפםה=יתבלוינב
תוחוקלתוריצילשהרושבהמחלמםהילעשדקןכלעו.םעהלשםייתדהוירומבוויניהנמב

התלכוא.ןהצהלנתמררושמהלשירימאםהונורשכלכש,חוההייחמ
יהינשההפוקתההבהלחהו,הצילמה=תפוקתנ'לילשותדובעב

לקשמבדועקדקדמוניאהכש,סומלופהוהשעמהתפוקת,הבושחרתויהו
..םידודהלשעבונןיעמלולהתיהדומלתהלשהרישעההפשהיב:םנושלתוחצבוםירישה

.םייוצרקשנ=ילכלכו,איההמחלמתע'

,'םילודגםידלילםינטקהםילשמ,חועימשההנושארההמחלמה=תעורת

יוללהםיפיהוםיירוקמהםילשמה.1871תנשב”רהשה,,בנ”ליםיפדהש

קרםישרודהוניגיחנמלהציקעותוכלהבםירימחמהםיכברחלהחכותםיאלמ
.:”םיםובאםירברב,לשמה,המגודל,הנה.םעהלעםיםחםניאוםמצעתבוט

.הינשההפוקתה

םינטקםילשמ,

.'םילודגםידליל

ונבםיבכמוהבלהמשיהמםירופהינפלהעבשםיעובש

ילהפפא
י

המימ:םיסכמחצ'םירשבימויההּפי

וםםָאבהנבאםצמצמו

נוימש'יישיוםירבדמשיפאשמבתיפמהחיבס

.םתָאךמברגבוגישפמךםרטבו,המיעלהםתואהמכחנםלו
השעמההקטםסל

'

\שומישושענו
םיפלע-לַא?ימיבשהנהמהיבפיהשישהםילארשי

,.בינמלעהבווםלברכעתן.(טחמהתוילכ'בלהמחוביבלוטתוםיך

ושיהיה(3.המהבכשתוילכהבלחבןמשה,םימחהברקבשקותמהםיםעהמ(2.חחחפשרנ(11
!ן.ןמשו/י"

)

.בלחמ!םלובהפשוככהתשענ:יברקהלע
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שובלבהקבריבוי
הבשינחםַאלחםַא

:היךבהבחלואיצמ:תא

ריעוחוורו?ריאםוסמוסיכ

רעוסויבשויהבשומתונושל
'םינופלובוחוצמהליסיכ

.הינבואיההבההרהונבו
י

חהנלבחקלהיובמג

בחבבהתוחורארבממל

בבּפםםעשארה

,בבעהתהורָאל

םשאבםגותונדנב
'םכבושבלשבמ-

(”ירפסמוטחָאךמהמו

ירובלה?וימיב

קנעבםיניפס

!וקסבטחםוראבו

הנהתאגורהןבבו

יהמויריפצילומ

,םורךלוהךלו,חה

!םוידלץזיהמעה:אלךא

העימשהםויעינהבו
הבמבחוכהמםַאיווותו

עםשםצמוצמוםמעשמו
-

.,עסוהפוסו?תוצלפ

והָאָאמםוָאךָא`כ

.האבוהחיבומהתיבלארהמהנ

םשהבבייפלעףַא!
פוכמ.ווי

ל

םוופרוק

נוּפַאבםיךבהבהתָאברה'ורזפ
'

ויאברסוואיבנהטשוהבמכ

(י”חָאהמהןחזבעלה'רוסָאתופועבשהוענ

היוצרליוםינבוחולישבייאוו

.השושמוהבהסאבבהלהבשניב

_
םיליקמ-םלמעוםיינעףסכלעסוחילבמ,םירחאלםירימחמהםינברהםתואו

ב”ריהחשהפחאוהרםאשהפה,לשמההנה.םמצעל

והפוימלוורשבהברעו?ויפוי

.”המהדבבתבשללהבבושרענ

ילודינה,השעהמ*
,

וחה;הנ־המ
-

חלשתוטועפ
ויפמהפונל?יהתניו.

.”םיבךהתושרבתועשהבוטאשונ

ילבתועשההומ-
,אוד

חָאבוהבו

דומברוסארוםָא

;(הביבחחהומםנאוה,בךהקמב)

רימהשבעשנענואיצומה

םימגפירעצלחפוטיהיו

.םימבעידנרלעורנעבילנל

,והושקב,םישמשהורהמ

,יחושבה

.והואיבהילַא

וצורבןםישמשהורהמב

,וצופבן
-

;והַאיבערשבהד'הָאדמלמו

והַאךלוברסטבֿפו

,וורנהונביבעשופהתָא

ודמעורובענוובלרבסב
`

ידמעמדדושבודימוחָאקלסו

העש-הרומואבביַאאמיהיַא,

,הָאבוהברהמואיהמישבה

םיברבתושראבילהוהומננו
־

.'סיבשבםירבועטועמלטחילמךבםלב

.ילכב_הארמהוריב-יחטעלה,תופועותומהבםוטפ(3.בלחהמ(3063.2ףועהראוצבםלובקפו(1

.םיברהתושרםגונניאלבא.יטרפןינקוניאשםידדצהשלשבףקומםוקמ(6

5
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.'קםםיר'ואקשאו

תוננמה,ולשתויריטאסחתומיאופחתא”רחשה,בםסרפלנ”לילחההמןמזרובעב

.ללכבהרוסמהלש"םינשונהםיגהנמהתאותוידוהיהתולהקהיגיהנמוםינברהתאןחםג

הלעבומבלבותבסהתשמלע
'הלועבלעפםו

וחבהנעךיאןענ:תדעונ:המב

!וחוכביברולכקיודמבאיבהםרופ

תויבופרכינלולבםמוי

'

.ךההבהנעורבוסםבושבנםנ

בהבי,השענלבה,םשהךורב,ךַא

,השעמדימצמ'וםרַאסךוני:

,תורהמותויקנתנבהתוינעלב

ליבשבתידוחיהחפשמהברחךיאתרפסמ(1”קפסידדאקשא,המיאופח

םירחזגשדעומ,חספה=נהבבושהרקהשעמהו.רימחמברלשתונרפק

יב”רדם,הלילהנה.ותורשכברתויב

,תורונמבוריא:הבהעמהתורנ

וחכניליסאוביבאבובלשלדיול:

יהבךןבהקבדבבלתבוטותשא

ןחובה

,םינבלהשוע,םיךבשובלאיתב

םינבתלהבבובלבו

,םורָאמחַאיצביסבוידליל'ובסל

שבויוהבלַאשימיבםהימבןףא

ו:םסאתותשל
ז

.שונבזמ

וקעמשנלושבה=ררחמ!האלתמהנהוםאתפו
ל

הרש,תיבה=תלעכ:המיאתקעצ
.לכאמהיץמחי,ןפדחפמתמתיבחיגבלכבלו,םירועשריגרגקרמבהאצמ

תועפוההסוסםהמו?םשור?
'הו-כו”חלש?חול?הוושמהשמ

ויבלהןָא-

ַא

”ּפהָאהוחיחךומהתיבלָא

ויבלמלַא-

--
חעךרבעמאוהאהקד

?ופיּפמויפויובלםּפויַאףַאם

יהלמערומהבםויהלבהבה

.יהלבָאאלםהל,יקמעמאלםואמו

ושקביבובעבךםירלךהםנ

וונלבָאחָאברסץימםנהפע

!ונבשםנונהנםנלבאב-המו

...ולבא.

'י

.הבשותואתונעלהליאוח

ימענוהונרצו”לבא”לַאי

'הבוקהיאלמוקביפסישיומ

'טשפהרויהויר:חָארשרואזו

הציבבהרויהשא'יכ*רפייפיגוס

"ייוסינםיללוצולי!הפיבףַא

בהקבוילוח:בלבותודענרםיבןבו

בןעהתהורָארמלהשינה

'הָאלמהבצקהץיבונבקבמבו

'יענומילשירלו

היפצבוהמויהפומאיהו

יילםיר:לושבקדובו
'יעגנ

ריגרגדועהרדקבאצמנהרהמהםויבבטלפילאתיבלעואבהוהלעחוחםלוא.

תאלואשלברחלארהמתו,”םירועשיתשדבכ,דועאושנהלכיאלהללמאההרשו.דחא

איה.לומתאומבבושהנבכעיאלשידכ,הלפתח=תיכמהשיאבושיםרטב”הלאש,ה

.ברהיםאצומלההכחו,”תבאודשפנבוהקזחבקפודבלב,חתפהףסלעהדמע

.(א.ונןימיב)רתיב

ךרכהברחהבכרמהןפודבןסקרבדליבשביב,תרפסמההדנאהלזמר-הבכרמהןפודליבשב(1

.ררה,לחלחתמ(2
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.תאבהברוסָא,הליבַאברוסָא:הָאךוהחןומהלוק-רבודלוקעמשנוָא

ןעמה"
-

.”םילךעלותוארוכמלםערוסא,םילבהץמה,לבאהץובה

בושלהארייכ,תוכבלהלחהןכירחאו,םער:תמולחכםירחאםיעגרהדמעהרש

אללבא,הללמאהלעורמכנברהימהרו.ויפתאהתורמהלעהשיאחנכיןפ,התיכה

תאםושלתרשהביכאלמינש,חלשםאיכ,”הדעה'תפוקמםישדחםילכוהדיצ,חלתתלהוצ.
ותאצבז,ותשאלותרכעתארמשטלפילאו.ןוממבותואסונקלויהרטמח=רצחבטלפילא

סוכישפח

יי
~”רבגויליחן

.רבדרשאבהרשל%טעבו

המשולבהאלאוההחסבהןמ
,חמהלמתואושתוםירודמו(1תוצמ

,תומולהמותוכמ

.תומוהמותוכובמו

'

תןבהםולשו

;חיש,רימשהבה

רויפהלוספהנייטצה י

תותירב

'תותימצלותיבמ:"בלשבו

וצוק,המ`אופהםהיהורמוחום`בברה”חו`רוכא,תאהשקתרקבמרוח`ב

חעושיח=תוניעמלענ”ליבשישתעבח”לרתץיקבהבתכנש,”רוילש

,הירבעחהשאהלשערההבצמלעהרימגהניקיאיהוז.(דאבנייראמ)”םירמלשחראב,ב

.ם`ג`סוחורמוחהמכבהייחתאררמיוהכרעתאלפשהדומלתהש

ילובגהחנואלבוילשבוכויפאמ_?ךכבםעבו.ימ,הברהבוהשא
'יי--

י;יבלחושחביחאבךשמב

.ורטשורשרש?רבצ?

'

רצואמ

.יבבוחימסוןוברקודלונ

חסננביטלב'היוושורויב

,חבהנחלבמלרהַאםעתובבי?

וחמצותודבעתירבעהולסךַא

;הבָאןאבהאלההונהמ

הלוטומוובויח'ידלפוירבס

\

."דוילשרצוק,

,ישלבךרבב.ףיעצבךשאריאלב

;רעובהתההלָאךךהוצןהו

,יומיבההעתמךר:לעדמועהלא

,אוהקךואםא
ורעבואןקע

תההובההאאלןה!ךלאיהתהַא

.ולשמכךבםה,ורהבכךסוח

םויחוורלהייחמיושץוחו
``

.תהבוע..

,הצורחהוהפיהעוש=תבםגהרכמנהככ

ושמםיכפאישוםיבצרפח
;ןולבאריעהאיה,ובשומםוקמב

'שורפאפ'םשקושו””?המלכ“

ןולמוםיעמוגלךורעןהלשיםב

.

'תומינכדחיבוהביסמייי-וי

.חסוװים(2.תובירמ(1

.המיאופחלשהרובנח

'םרשוכ:"לעהסמהמאיב

”?המתיוזטשפומםינבמו

'סלויריע:רםָאהווםבל

ייפיחפ:ץראוויַאיו

ירשרשלק`מסתבהתוהמ
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בחכאלמלכבהניבמותלבשמ,העונצםנאיהעוש=תב

יחהמהתוקהלבבוהעשהךהצבוהבמבאלקורקך,חאבאלרבזביתיב

.תרבוח,חןום,תמקור,תבהוא,תבבוחתוחצםענםעןושלבו

והלאצמ,הנשו”טכעושתבתויהב.ןונחוניאשלעבבלשכהלהלםרגהלזמםלוא

.ודחיויחי,ואשני?עודמוהזהמל,יכ-”וארתהאלםינפ,םגו,”וכבלכןתחהיבא

רענ,,דיחיןבהיה,ןותערפרפכבםיקשמ=תיבקיזחמ,ןודבעל.”אובלהבהאהףוסו

.ללהםשב'ץעףיחשכ

,תובבובתואבול,לבעןניעול

,(ןקורביברתהבורביבמבסיבבול

,אוה”יולענךַא
.תובבשלשביקב

.קדבןםירהשורהותופיךהבו
.

טרבחהםיברוומשתאהמסרפש,הפירח”השרד,שרדהוצמ=רבללההשענשכו
'שידק,הזךא,הדיחיהיתבלןתחהזךא,;רמאיו,'יולע,,הברפחשפנםגקבדתו.וב

ןכירחאו,םימיםיתנשךשמבהרותבםלתשהלןיזולאוולוההלשאוח.”שרזיוילןבהז,יל

.ראפבורבהנותחהתאגנחוםינששלשךשמבתונוזמו(2םיקוקזםיתאמהדנולחיטבה

חתפוחתחתהלבוהעוש=תב

תוכךבהעבשתָאבבהתולבבו

,הדיבאיןוגבםיךרשמהורעב

תותבשהוריממההבבלבמו

.,אתוילקואתושבחלבבןההשארלע

תולוקילוקבומיעךהרמבהייילבו

,תולחמבהבאבהםףבואהמםישבהן

תורמואה,תולפטחםישנהירבדלןימאיימו,,הרשואמההלבחבואנקןוליאתונבלכ

הקלחבחהמשכםינפלהתארנאיהי...?תולילבהכובעוש=תביכ

תמבבהתיבההולעבתבשהםויבו

ּפחהההבףיה־המהבואבווטיבה
,תשבולופיו?וירבהמלשלע

זהןאבצחקלהלעםיניבמובהע(וריע

,השארלערובכרוחבהףיבבה

,תהעוצהיהועךןןיבתויממוקהבלמב

הסראבלשבוכץע.,שורפבםג
--

י~.תהמוחרהבבולסביב

םינששלשובש:הלעבועושיתבו

'רפמתומל?לעטומשןנהולבאין

'סיווהבוגהאפ

'רויסבלאכמ?רמצוללפההאוה

”שוטילויא!ומסקיפבתיבויב-;ב

`ביגמל”המטביההמ

בהמשויומ`ך'2`להזב?םהולבאפ-המ

ושעאלחמואמוםשת?כשמיכ

'ףשהחדשפּפםםַאיחלה

'תובכרמבםיעסונהוטעמחנ`כ,ויסיסתארכמוליםכנמרפהםגדר`איההתעבו

-__.

תאאופיאדבאגוזה.ךלפבוללסנשלזרבח=תולסמתמחמהטסופח
\ווועמ

ללחו,ןורחאה

.אושלהיהולמעלכםלוא;הםנדפ=רוקמולשקבלו”ףרטלרחשל,לחה

יזיזגורחזו'כו;םילשוריברחהאלשללפתהותינעתבהנשםיעבראבשיקודציברםכחהיכ,תרפסמ!הנוהמ

ףףםב=ילבור(2.(א,ונןיטב)ןבילשהוםינאתהץיסןיצמשהזמסגרפתהו,ןוזמםושדועלכעלותבק_הלביאל

!ס.ושפנב(3
)

.טישכתןיזב(5.םייולצםינוערז
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`ב

'6דהשדחהונתורסס

רהוסלוהעהובןיאשסבהרימלההמו-
-

ןהכלנףבבולןיַא
--

לוק

זחביבב,הבירמהןושלעב:אלסמההבונתויהל

,םינבךש,םישמשתהבךפשבדועשולה-דמלמל,איהבלךך-טהושל י

.םיבלשבהנובשהנהמתםַאלעךַאוהָאב

הלחתפתו,חיטישכתתאהרכמעוש=תבו,ורשאםששקבלםיה=תונידמלללחאציו

הפצמוהתונחכתדמועאיהםויהלכ.”תלסושרג,םישדעולופירוכמל,תלכרמ=תיבותונח.

רקבברקבבךלוה,םינששמחזב,דליה.יוארכתכנחמאיההידליינשתא`םגו,םינוקל
;"רדסבוירפסזותאוחפ,,יעשמלץחוד”רדה,הלא

היןָאשנחהיבהךלבהותוחאו
,הבללע<יןיהופבתונטקההיה:יב,

'העדוה'הפיּפלשויהזשו'ו:ייחויפולס*ישמםינּפ

כחבהבתארוקםינוילוקבהבשקההבעשקךקהוהבשיבלזבהבא

נלחעצההות,,היפתאתךןבושההגקוחשבו
ו

”...השעמ-השמ
;ותשאלחצילמוהבהאיבתכמ,ותעיסנירחאהנושארההנשב,םימעפלדועחלש,ללהו

תודואלעובבסתונושתועומשו.”הנוגע,להתיהעוש=תבו,ירמגלקתתשגןכירחאךא

חשע:הז;ףוסםהלןיאשםימבעבט--הזו,תרחאהשאללהאשנרמאיהז,:השיא
,עוש=תבלשחינעבםיהלאאריו.(2”רקעלרכמנותדדימח-הזו,םיתביאךליורשוע

ב”לןבכ,ריעצשיאתבשלאבהחונהחכונרשאחמוחה=תיבב.עישומולאזנחלחלשיו

_.ןוליאבהנבנההשדחהלזרבה=תלסמלעחקפמלחנמנש,(שובייפ)יבאפומשוץחנש

,םישרה,םיללוסהילאואוביםירשנכדצלכמ,כםישדחםייחלריעההציקהביבאהעיגהשכוי

-”םירשגהינובוםירפוחםנםירפוס
,ליכשמשיאהחיחיכ,םלכתדובעלעחינשמיבאפו

,הקיסומבעשעתשיברענתונפלוחונבו,ותדובעביבאפקוסעםויהלכ.בל-ןמאנודמולמ
”הנוגעה,תאםגאריו.ונועמתיב,ינפלםיבשוםירבועהלןנובתיוא,םיער=תחישב,לויטביי-

ורמכיו-םיבוזעההידליתאהברהלמחבתחפטמוחתונחבםויהלכתבשויה,הנוגעחוהפיה,

דחיורשקנחרהמו,םירבדבהמעאובלועוש=תכתונחברקבללחהיבאפ.הילעוימחר
ןוששודידיתאשקב(הילגנא)לופרבילבאצמנללהיכיבאפעומשבו.הבהאותודידייםוחיבא

רכנביחה,ללחתואיו.ןנעמחדימטגאיצוהל-ותלסמללזרב=יקושחולחלושוםשבשויה

םויבעוש=תבבלפשושמרעשללקנ.ףסכ'תואמשמחרכשבותשאתאשרגל,ינעלכורכ.

עיבהשבהתזצילעהלדנרתוידועו;חכלזהל=חילשהלטגהרסמנרבכיכ,יבאפהלרשבש
בולאשנתשויכרבלעוערכבהנממשקבו,ותבהאתא,ותשאמןמלאה,יבאפהלי

.ינובשחםירירשושיד.דבמ:לב.והבקנושרופ

.'יאצממךבשָאדלראבביסיסבו!שפחלרתאבוהשאלילאניוה

%הנחבעוש=חבןעחו

.ורקעםנ-”וינאפךףמא.-יוחמשאשויבכמבהאומס,

ךכךותבו;טנהחאאיבמהחילשהךרדבההשששדוחבםיבחאנהלבשחנהנשלםויו

תאושדגירחאםיהייאלדודגהבקיחרהללהש,”ןותלקעשחנ,חינאהיכ,העומשההעיגה
."ןוסאהםויבדבאתלהקלכוםיתביאףוחלעעלסהלאהרבשנ,,ותשאו

.הרז-הדובע(2.הבללאתוקכודמווובוותוזוחא(נ

,,ם:בצמבש
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תועשומהחהךוהסמבבלבותועמדברהמועושיתבהעמש

וג,ענרבטמקיבללמאההשיאלע
ל

.עצובתורפהלהנכוב

'אבומהטגחתארדסלופסאנוינידינשויספו'רברה.ףוסףוסעיגהרשואמהםויהו

.היהיספו'ר.ץקהדועאבאלהללמאה"חגוגעה,לשהיתורצלםלוא;עוש=תבלורסמלו

,הארטנהלאוגנובתהבו;”רוסאוףרטה,םרחהובורהקר,עדויה,רימחמןואנלםסרופמ

'לוקבארקיו,,ותואםירישכמהםינידהתעדדגנונלספיו,דוירסחוכבותכ”ללה,םשהיכ

”!לוספטנה,:תידוחילודג

'

יתּפלש%שיהערפלםייסלבבקילבמלופייתרפוערורבב

הבכוכזמתאצויהתטשופלוקבווהמוזווַא'וגרבםעעמו

ץרפל`הלויובבביפמהוץצופמרובדעגנזב
־

;תפלושיאהסמ

טכני?בוווימודויתנשיהיפשהללמאה'בבלב

''

'םרוכלע:יאצויוםינשו!הבישלחפוקמלפעור?היכרב

,חיללועוחפטתוינמחרםישנוהמולשלריעהינבלכודרהיו,הזעחלחטהתלחעוש=תבו

.הנתיאלהבושבו,דיספאמהתונחהרגסנךכךותבםלוא;הדעצבםעהלבףתתשהיכ

רכזיבאפקר.בערתפרחםילבוסההידליו”תיחצנההנונעה,תאהרהמדםחח=ישנאוחכש

.בולהבישחבדסח=םחלבהלחבאיהלבא,ונובשחלעהידליםעהלכלכלרמאיו,עזש=תבתא

_.הקלחקאאלסבהתעהמר1יךימוםביבדועלבםהללבאיפַאתעוב

הרהמלובתושדחהתוביתנח=תיבלצאהטועפתינרגתלהתיהעוש=תב

.תולפשבוינועב

,תובהסתשבולהלקמראתתפ:ןולבאיךעשלעחבבךמהתונהבו

ו???ַא'1391`כףַא?ןפל-רפסחלש?ישפח?ספלרשלו?ףאל:םלושמ!

,תובבהיביע,הבופבההמוקןולמהךובמםהאהקלחבאבה

םידופרושמםיפונו.םימרענ;ןוזמלבתורבדמתויווז,תוירבע

ססבלוישיווס*רוכביזוואםזויו?חםַאםיתבו

;תרמואהעוש=הכאיהוז

-הליהצהםינבםעפילההלצההםב
-

הנבההאוהדוילשרצוקךַא

םעבשירחא.תושגרהחותנברתויבנ”לירצקתונורחאהתזמיאופהיתשב
תוכמ,ותיבבולדחאל,”הלאש,חליבשבותשאלעחלגעה=לעבטלפילא

בחיעגרםגותשאלשיאןיבןיאולאכ-"תומוהמותוכובמ,תומולהמו

ועיפשהועושכתבוללהויהךיאוגלראתמנ”ליןיאןב.בלחןמזגורואניטלכםיאיצומחהחנו

םישועותושגרםיעיבמםיראותמהםירובגהששיו.דחיובשישםינשהשלשךשמבהזלעהז

יהשיאמבתכמאובל”;וולבםיגיעב,,לשמל,הכחמעוש=תב.םהלםימיאתמםניאשםישעמ

תחרעטצנאלו”הבלשושמ,לדנ,טגחלחלשללהשיבאפהלרשבשכו;םיקחרטבדדונה
לארשיגתבהשעתאלהזרבדו-טנהחרילרסמנשםרטביבאפלעוש:תבתקשונןכ.ללכ

תשרבמ

ותומיאמה
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ייחל,,'תלכתהתואלל,כםיניע.תונמאוםייהרסחהפיההשאהלשרויצהםג.'העוגצ,

'ןשהלדגמ,כראוצ,'המקר
.םיימתסםיעבצותוצילמאלאםניאהלאלכ-

ברה.תצקהמימתותיחטשאיהםירימחמהםינברהלענ”לילשותרקב

תאלסופוהרשלשהתהוראתאץימהמ,הקברלשהירוברבתאףירטמ
;וישרפמוךורע=ןחלשהינידיפלעאלאומצעתעדלעאלעוש=תבלשהטג

נ"לילשותנולת.והונמךכליכתרחאתושעללכויאלתוללמאהלשןרעצבףתתשיםאסנו

םנמאו;םייחהיכרצלהמיאתמהניאש,המצעבהרוסמההרותהלערקיעבאופיאלוחה

לשמל,הנה.ויתורמוחודומלתהיניסלעתומוקמהמכבלבוקאוהו,ררושמההזבשיגרה
ן

בשויה,ןמלק'ר,רהוסידוהיונלתראתמאיה.”ךנתבתחמשו,המיאופח

ריעבהרגההביבחהותחפשממקחרה,”ןמלאכדדוב,הבקסומבםינשעבש

ורדוסי”'םיאנתה,ו,הריכבהםתכלןוגהןתחהאצמיכ,ותשאהיתבולהעידזהשכו;הנטק

הלגעב,הזינפלםימישדוחכוכרדלןמלק'ראצי-תזכוסה=נחלשםינורחאהםימיב

ולקלקתהםיכרדה,םלוא.תונדגמותולמש,”הבקסומבוטמודיבו,םיסוסהשלשלהמותרה
.”םתורגסממוגרחועעורתהםירשנהו,םתודנלכלעואלמואנתורהנה,םימשגהינפמ

.”תרצעינימש,להתיבהעינהלידכהלילוםמויויסוסתאקופדיו,ופכבושפנםש`ןמלק'רו

,תוחיכומותואויהויתוילכ,סנו,”שפרזץובבתונולמבלגלגתה,,םייונעוםידודנעבשאוה

לוגנרת+הרפכלו,גלפורהנךילשהלולהיהאליכ,תוהילסלתורומשאויניעומדקאליכ

,םיבכוכבםיריהזמהוינבתאהארי,טעמדועיכ,הוקתההצמאוחורתאםלוא."גלשכןבל

,ותבןתחהארי,םינפלמויעדוילכונועמבשיאדוקפי,םיבהאבסלעתי,ותשאתאדוקפי

.”םינדעמוםיקתממאלמןהלשלבשיםינטקהםעםילודגהוינבתבסמבו,םינתוחמההארי

.םהיתוחכתיראשבםכרדםיכרשמםיפיעהםיסוםהו',תדרלםימשגהםיפיסומךכךותבו

רדחבםש.תואסרפששוריעמקחרה,ןולמבתועשוזיא,ןמלק'רדמעהבר=אנעשוהלילב

תשוחנמההובגהרונמבוינםלו,רהזינוקחםעהרותהנשמארק,רהוסה=תיבירדחכ,לפא
1

אשנ,םאתפו.”ןואפק`רואוביבסץיפהוביבשו,הטורפהוש`רנ,ההכרנוקילדה,הטורמ
`

,ולהב,רנהינפמםיללצהוביראהיכ)ןיאולצלעושאריכתוארללהביו,ןיעהומותל

התואבתומייכתואהזש,ןומההתנומאכ,ןימאהיכ,"(ולצשארםלעתההרקתהרוהשבז

דועבותיבלעיגהלהוקתההשדחתהןמלק'רבלבו,םימשהורהטרקבבתרחמל.הנשה

דרויםירההרתסלא,.םיתלצעבםילחוזוםיפיעםיסוםהו,תורבועתועשהםלוא;דעומ

,םימחרילעושקב,;תועמדונלזויניעוובלנפזא;הסרפדועראשתובשומריעלו,הסרתה

ץצונתדבו,”עבטבםימחרןיא,ךא”!תועשיתשכהורצע,שמשה'אנורצע,תועבגוםירה

.וריעמהסרפיצח'קרקוחרה,דחארפכלןמלק'רעינהםינושארהםיבכוכה

תרקבהתויהטש
.םינברהלע

.”ךנתבתחמשו.

”וכךהנורמארבכוהממדוןותבשרפכהבוחרב
;וללפהךתיברע,

הרינלהכזו?זיוויכמלמבולאכבהמוניםיהובחייילםלי

;ההמחנָאיוובהךלדצבו,עיפוירקהרוא,םיקלודםיבדתורנ

,וניסוסחהפוןולמלךר:ךופה,,עינהבוט-םוי,גהה`שךקההיכ

האלהךלנאלולהקנםישעַא”ןןנמ,םיתההדהַאבו
.וננהגחההפ~

,ונניאיכהשיאלהגאדוןונימהתלתותשא;גחהתחמשהתבשןמלק'רתיבבו

רוכשלםינתוחמהורהמ,הלדבהרחאבוט=םוייאצומבו,םינפוארתהאלהלבהםעןתחה,

”1ףרטהךלשהןכדשהינשמו,ברחחסונמחמשמוסוניז,הלגע

ההנאוןוגבהמה!ההשםוחתיוה
־

וההפענמהתאולעםאהפהאיבה:
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היושעבג'לייניעבהארנ,היקיזהמלעהדיבכמה,הרוסמהתרות
;'ןנעדומעב,םעהתאםיחנמה,םינברוםירומתרובחירילעהעודיהרטמל

תמחמהילאמהחתפתנהרותההתואיכ,ןיבהמהרצקנ”לילשותעדו
םהילאמתושעהלםיעודיםייונשםידיתעןכו.םיירוטסיהתוערואמהמכותונושתוכס

ץפחךותמאללבא,םינתשמהםייחהיאנתלשםתכבוזהרותלשהימרפב
.םידיחיםישנא

.תולהקהלשםיימשרהםילהנמהתאתוגנמתורחאתומיאופיתשתרקב

לע
'

הטונה,עשוהןבהנוי,ססוגךרבאוגלתראתמ”םביתרמוש,המיאופחםילהנמה
לשווג.ותשאהביוטםעותנותחירחאםינששלשבהזעתחדקמתומליםיימשרה
םימולעה=תוהכךא;”הרדקילושבוינפ,ץע=ףיחשב,היהרבכהלוחה"םביתרמוש.

תרהרוחהוחצמלעו,ףשנורחש,ושגפנתומורעונ,ויניעב.תומהרמםעובדועםימחלנ
,םימסםירזופמתונחלשהותונולחהיבנלע."תומלצ=אינךהקאםויה,התאךיל;חומה

ואלמ,םקלחוחקלרבכתחקרמהיחקורםנםיאפורהםג,יכ,תונצנצ,םיקובקב,םילותח

הזתרמושה,הנשב"כתבכ,הנידעהוהפיהותשאתבשויהלוחהיתושארמלו;"תחלצה

`

תאדקפתאזתחתו,ןטב=ירפהנממענמ'ה.השיאתטמלעהלילוםמויתועובשהעבש

רשאדעתוכחלאופיאהקוקזהריעצההשאההיהתהנויתומיםאו;הינוקזלןבדלתוהתומת

.יהצילח,הלןתיודליהלדגי

הן_הןבנבצה
שפנלוזבובידנה:ןדויימו,ותָאצמץהךאל

?לעןלבובלירסההןהךילהוא;ךיניעוילא,הנרבקהההושה'וב

והלה,ותצילהתתללהנידנןינננןתול
ן

,שמחהריחמבחק:ךהיב

.לענהךלטושפוםהמךרועמושפי.רימהירהבמ,ךךךוענודבאיהב

ויניעתארוגסיםרטב,תותירכ=רפם,הלוחההלןתיש,אופיא/וצעוגהביוטירוה

%רמאל,עדויונניאודמעמעוררשא,עונשיאלארבדוכלברעיימךא,;"תזתימצל

,םוילםוימרבדההחדנןכלעו."?ךתטממםוקתאל,?התאתמיכ,ךתבוהאךתשאתאחלש

,םידעהורפוסהתאוליהביו.הכרןושלבוינפלועיצהלהבבלתאהאצמהלוחהםאשרע

טנהרודסדעבושרדבהשאהלןטשלםק,םידוקםה=ירפסלעהנוממה,ימשרהברהךא

םנבתלחמש,םיללמאהםירוההולוננחתה"ויצחהאנחק,ונבר,וננה,.םיזוזםיתאמ

”!זוזםיתאמרחוסלרבועףסכ,כתחאבברהךא--םעיגילכתאהלכארבכ

הנינ?ו'שמיפסותיב?לכָאאושלייל
~

.הנממרתויםרסאמיבערו.אוהםינברס

הכהאל,ףסכהץוכקלםג,סכרתאסייפלהנהוהנהםישוע,םסוגהירוחשדועבו

...זזזהאמםידיבדיספהש,כרהלשלודגהורעצל-”ףסאועוגיוהלוחה

...תעאלןםהנףַא,וםהעישקלעםהניבתמהולהשעתאבךה:ןמשב

שיאהפסנך`אינלתרפסמ"ןועמשךבףסי`יבש”םשכהינשההמ`אדפהןכףסויוינשו

ןועמשל.הלהקהרבזגהשעשףויזהירילעםירתאןועביקנוליכשמ-יןועמש

.ףסויםשב,ויתונורשבבןיוצמודיחיןבהיה,ותדעינביניעבדאמבושחה,קידצה
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%יתיליגשרופסלַאתילטורוטינבלס`לעףסוידרוהפיצרו

גםעאדווףדאוה;םלושמ

יאשחלפהיפיפיה?ץרמעפושמלעעפךַארו;תירוצאוהשלשוו
”קורונלה-הנומשרהםיפב

.והוממנןאל

,ףסוי,יכ,הרכההלפנריעבוםימיהוכראאלםלוא,”יולע,,להרהמםסרפתנףסוי

,ארדבדחו
,הלכשה-ירפסלעדוקשללחהאוה.”תרחאחורותאהתיה,עגפנוץיצה

,ותואםיריכמןיאשםוקמב,םשקוסעל,ץראלץוחלאציויבאתארעצלאלשידכו.

..לוחידומלב.

.ותנוכתבירמגלונממהנושהרענ,רלדנסהןנחויןב,ירואהיהףסוילשוליג-ןבו

תרותירחאאלוויבאתכאלמירחאאלובלךלהאליכ,רפסבאורקלירואדמלברלמעב

,תונחהלא,ינתוצימאהזכוהזכ,:רמאלזבזכברדחהלאאובלרחאמאוהםוילכב.ובר`

.”בוחרבבבוםיוץוחבטשאוהו-ינתחלשזילטאהלא.

חרפונקלדנריכהָארץוקבםךסלצמוירחבאבצדורוםש
חרקהלווקילסהףרחבו.;סולוב'רטשמבאשונךסברבוע
;רמסמהלהנמויבאולהששיכ;ןיהטצַאהרושםש,םיכסהוםיפקהפ

וזופןםילההבתודשוההשםש
ןןולסבההשוסוסבבכהיבוא-

יולמהזורפוםיעטייל
י

וליאוהליבו!שולבהליווא
-

הנ?ןיבמהוסנרוקה,לודההירהמה
ל

”.רמומורזממ,בולוארקםירענה

היהאוה.םיםוס=בנוגליהיו,ןוא=ילעופוםיזחופלרבחתהירואלדנשכו

,תראפתלםיללבמידנבאודשובל,םינשבריעצשיַאי

םינגנההפתכ,הואנאלורַאךמ

,תךשהשובללע,סיליגעכוינזָאה,

;הךחצדבתֿפתהוםבךיבהזיסךק';ה;ושנ2_רבקהימוקרפהםמ

,ריבגמיבגיבנובודאוצבוט,תפקשנהמירהתוצרוקהויניעמ

,תוונןתובההיויההשלע

רינשןיבושרבותומדאהזיבהלו

ופורגא
יכוילעוריע:.ה:ומנעוגפלרחבא-

.הדותבקוסע:אל-

ולןתיש,תנעןברגמש'ר,הלהקה=רבזג'ניצ~ושקבולהקה=רדחלירואאבדחאםוי

ילבמלובגהךרדיאשחבתורוחסריבעמהיהיכ,ץראלץוחלהבעוסנלעסמבתדועתן

,ינאםיסוסרהוס,:ןעװ-”?התאימ,םיזראברוחב,:רגמש'רוהלאשיו.סכמהתאםלש

,הנקתףסכבאליכ,ךיחעדיםגףא,רגמש'ררמא,ךעמשיחעמש,,-.”ןנחויןבירוא

...הבישמב-יכ
ינפלעמםיננעהתאדימ'רזפש,”תשקהןיעכרטש,וסיכמירואאיצויוי

םשלעעסמ=תדועתולןתיו,”םלענ,אוהירואיכ,אצמוהדילה=ירפסבןייעאוה.רכזנה

רדעלובגהךרדדחאםויוריבעהביהיו.ץראהתאםינששלשהז-בזעש,ןועמשןבףסויי

,םהמדחאתמיוםבםחלנאוהךא;ושםתלורמאיוםירמושהוהוקיבדהםידרפוםיסוס

.ועםמ=תדועתהאצמנהבש,ותחתמאתאדבאסונלוזפחהבו-

תאםינששמחךשמבםשדמלו,(הילטיא)האודאפב"יולעה,ףסויבשיךכךותבו

יפמ,,דומלתהוםיקסופהכירפסבםגקוסעללדחאלאוה..ץחלוינועךותמהאופרה=תרות.
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ימכחמדחאכ,יכ,הוקףסוי."םידוהיהינהנממדחאלערבעאלו,'םירומלעמשםינבר
,ויכרצלכאצמי,לכואולרופחיוב,םודרקההאופרהתמכחולהיהתםידרפסהלארשי

.'ויכרדתאץוחמותיבמרשיל,םיניעלבולעהומעליהיו,םימשםשלקרקוסעיהרוחבו

ןקתמו)םינורחאהונהנשתורמזההמכריתיו,'אריתהדאהכ,םשברפסרבחייכםלחאוה

`2םידוהיהינהנממדחאלערבעאלהזיתד
)

עקתשהלשקבוירומלקתףסוירמנשכז.

ידכ,ותרלומ=ץראלבושלוהוארקהלוחהומאוןקזהויבאךא,תישפחההילטיאץראב

הנהו-לובגהתנחתלועיגהבךא,היסורלכשיוםתשקבלףסוירתעיו.םתבישלכלכל

.קרטצהאושל.שפנתצורכרכאמבףכתםשוחדיקפהלזעסמ=תרועתתאותוארהב!האלתמ
והורסאיכ-'יתייהאלהפםינששמהילהזםג,יתרתםאלםיסוסבירועמינא,כללמאה

שגפריעהבוחרךרדםייובשהרתיןיבףסויתאוליבוהשתעבו.אלכבוהומשזםיתשוהנב
שחנךושנבץפק,אוה.התטמירחאךלוההןנזאהויבאתאריכהו,החמשומאתיולהב
םלוא;'והיפתוקישנמוקשנלוהרפעןנוהל,ומאתטמלעעגרחטתשהל,ומוקממרתיו

ףץעבו!שמתלאךמזקממ,םהבוברעניו,חורבלץפהאוהיכהמדותואגהונהרמושה
.”חפיתיוץראלתנציו,שמוחהלעוהכהותיגח

תוירבהןיב
ינש,;העומשםנמאהאצי

,ודיחלשהזבבדחאה,םהןועמשןבףסוי

ונעיםהו;להקה=ישארמתודעובגוהזבוחיגשהאלםיטפושהלבא-יםיפככיקנטפשנהו

אצירבכדחאההזו,העמשאלםנזאןועמשןבףסויינשיכ,תרכזןידכשרופמבתכב,

דובעלףסויתאםיטפושהוחלשיו.'תנעןברגמשםנהיהםותחהלעו-הערתוברתל

;והערלאשיאורבדגםיהלאיאריו,ךרפתדובע

םלבםיסךוקיפָאהלבודבאי

דומללםיכלוהה
-

'תינויהמכח

.

;שדחבריונמדיעגרוברטפבלארשי=תלהקילהנמןיבהרנתהלפנט"לרתתנשב

,וילעונישליו,תקולהמהבושארתאםינכמה,נ"לילעדחיםיטטוקתמהופצקיו

נ”ליהיה"דיקפיצח,ו"ימשרהרומ,רותב.םירנויצולזבירהםעןובתודייכ

לעךתמחךפושאוה(י”רדנסכלאתלגממםיעמוקמםיקרפ,בו,הלשממהלרתויבדימתןמאנ

אלאאופיאהתיהאלזיניטשמזילעוליטהשהמשאה;ץראבהתשפשהיצולזבירהיתערצ,

ירחאו;רסאמבותואםשתונ”ליתקדצתארימררבלהלכיאלהלשממהלבא.תכחוגמ

לערשאקסרובאזורטיפךלפלםייטילופםילוגכוחלשנ,תועובשהששבותשאםעםשותבש

ידכו;לודגהםלועהמםיקותנוםידדובםשובשיו,שרופהנטקהריעלואבםה.ןבלה=םיה

`רטרצ
(ומצעלרבדמהתחיש)גולוגומהתאנ”ליםשבתכונובצעתאשרגל

'

;ףידעורוע,אלכבבשויה,ללמאהךלמה.”תודוקפהתיבכוהיקדצ,ץרמנה”בֿפװּפבכר

י

'

''

ינפלןעי?יתעשפהמ?יתלעפןועהמ,%ומצעללאוש,”ינועולזרבריםא

?םידשכהלענכהל”ץעירשא,תענכנשפנלעב,בלהךרשיאינפל-יתענכגאלוהימרי

וטעדובכלאלםא?יתיסנקורפללכבךלמלועיכ,יתישעתאזתאבל=תורירשמםאה

ונלתעה!ואשיאשמתבשהםויבילבל?תותנעמןהכההזשקבמהמו,”?יתורחושפותלו

.נ”לילשותולנ

`

1םע,,4לכשאיבנהץפחןכץהכולמה=ריעירעשדעעיגהרצהשהעשב”תזתבשלוםיגחלזא

-יםעהלכ;הדועתורפס"רבדודמל`םלודגדעוםבטקמץראה

םיאישנהדעםיכנו“ןמ

'הרפס,'אךרכ,ירישלכ(1
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.המחלמהישנאםנזאזםלנד,המדאהידבועובזעיםשירה;םיאיבנהינבוםירפוסויהיםלב
רעש=תורדאושבלי,המרבתויבלאופםאידחאשיאכו,ואציתויונחהןמרנםמושרח

.מעלתאותתכו,תבשבופרשיףרשרצוי=ילכלכ,תבקמוןזרגץראמתבשיזא.ואבנתיו
-תורמןמל
."תורונכזםילבנל~.זרזמוםזדרק,תורמזמ-

,םהלולאיצויימ,ורינרינ:ימ?םימשתחנבהזכיונהבהיה

היה?יכ
-

םהלוולימהקוצמודנזםויכו%םימויואםוידמעבד
?

,רובבוהומשוויניעתאורועעודמ?ושנעךכלכלודגעודמב'אופיאלאושוהיקדצ

כתשקתוזתאבנתמךלמהו"?וחבטויניעלאזיחופזםיללוע,וחקלונממויניערואםרמ,ו

והימבהתירחאביככָאהאריוה

"

;תמקהשדיחםילשמםוקמו

נרפםותדיעדיםירומלםעהלכ:םימקהדוהיבךקלח-ןבירכיז

הלשממה,םוקתתירבה
~

רפעמםיקמנוםיבינףַא

דםירומהכםחלנאוה`בוהיקדצלשותואלהמודהיההעשהתואבנ”לילשובצמ

...רובבוהזמשז_-םעהתבוטלםיינחורה

,הנירמן"קזררושמהןב,ןיד-ךרועהונתתיכ,םימיהאמקרשדופבבשינ”לי

*רותבונכלעדועבשזהאלגרוברמפלובושבםלוא.רורדולאורקלוותקדצחיכוהללדתשה

'דעוזאינמומעמסנרפתהלאופיאץלאננ”ליי.ומוקמברתאהנמתנרבכיכ,הלהקה=ריכזמ

וי
ם

ותולנתעשבאלרזעלולויהאלהכולמה=ריעבםידוהיהירישעיכ,קחודכתויחלוותומ

,יזדנאללש"דוהםוװןותעהתכירעב1881-3תונשבףתתשהאוה.ורורחשירתאאלו

לשינשהךרועהרותבשמש(3,1885-8_1881תונשב)םימעפיתשוותדובע
ירבעו,הםידואבםיוברידיצידילע1860תנשבדסונש`,”ץילמה,,ןותעה.”ץילםהק

.תאררועללדתשה,הזןותעבנ”ליםםרפש,םינומיליפוםירמאמןומהב.גרוברמפלןכירחא

וכ.םיימואלהונינינקלכלהבהאהתאםיארוקהבלבחתפלו,הלכשהוהרובעייחלםעה

םיבותכביםהמעואזבבו"ץילמהגםהיתוריציתאוםיפדהכםיריעצםירפזםןומהנ”ליךנח

..ובוכליךרדהםתורוהלידכ

ויתוחבולדווכלהזאינמו,נ"לילשותואירבלעםגהערלועיפשהתולנהורסאמה

.:בתוכאוהמ”רתתנשתישארב.םיינפונהזםיינחורה

;תבהבהמהליתפכיכיחטשב-םיהלארב.וקתביתומזוהלבהיחור.יםיכנאשיגרמ

ישיו;וניבשהנובלבתוכותועדהברהיכבאז,וביבםלעריאמוהלועורמתמרואהרשאשי

תארמ.הוו."יכלתובשחמתארבחלוףרצללכואאלו.יכדגוביבורכזוםעויוךעךירשא

.(ו'חורברכש~ילראשניתלפממיכריעמוי

לארשילשזיתזדיתערבדלעתרכומהתווקתהבזכהלאיההתעבולחהןכ

תגהנהבהיצקאירהאבםיעבשהתונשףוםב.ררושמהבלתאדימחואלמש
;לכיהבשערהירחאםימוי,,1980ראורכיפ'זבו;הערלונתשנםידוהילהיםוהיו;הלשממה

בשואיאלמה"הניכשקולם,ורישתאנ"ליבתכ,"ףרוחה

ק

'תוסחהעבטה

.מ"קתדבא(1
5



ןודרוגכילהרוהו'12

,ףיתומלתהמדצ.רואהמלשאתילרצ.תוטלחהלגנב.רצ

וילוו
--י

וקמו.חומיננאהלוו

.הלאלםיגחהמ.ידשתווחמ-םש;ףתמקתתנ.ףרוגבאופאאש

ורישגייאובתככ,ג”ברתתנשבםלהשםיענהומולחתאבל=ןורבשבזארכזנ”לי

:”ימעהציקה,
'

"לעהכסבהזכו!המץךָאס?הנשיהיתמרגן!ימעהציקס
י־־

וחצני!זיאומוול”וניסינ”םינּפ'הצאהשמשה.לולסיוום

יסייא?םוי-דיק`םיפ`דעהנויויוויצאשוהציקס

?הגנינולמםוי?המל'הריפסאוָאומוקמונמוי

םאשבשחיב,'ךלהאבידוהיוךהאצבםראהיה,,כעוריהומגתפתאזאעימשהנ"לי
יאפוריאו”ליבשמםע,לםידוהיהויהי

חויבזהלכתאדימולבקיו-ויתוכילה:
רגסהלולחהרפםה=יתביכ,ותננשולוחיבוהוםישעמההתעואבהנהו.תויחרזאה

ךותבינועהותורעבהשפרךותלבושוחדנםהו,םידוהיהינפלמעמטעמ
יבשויוניחאלע(תוערפה)"םימורגופ,הוללוחתתא”מרתתנשבו.םוחתה

סרגורפוהרואימילותלחותתיראשתאובלמוחסנוררושמהתורתאירמגלואכדש,בנגה

יתבדובכל,"המחוריתוחא..וריש-תאזאבתכנ”לי.(תומדקתה)
:'רומחןבהנערשאבק

.המקריתוחא,תארבבהמו.המחהיתוחא.יהמבתתיהמ
--.

.המשמוףחודהמ.ךבללמניהמ

וולבניתמםינשושףיבהלו

וי'םימו-ובום.ה

הכלבימוק
-

םאתיב.הה

תבהוא...
..--ווללחךרובמוםיךךושואביכ

י
.י ;תבשלחמבךאיבאלכואאלייי

נל`ןיאםא.?קנעמלםאיכהמרתהךלאל
ו

הבינגאלתתיבבו
-

;חמתכגאלךתמחםמָאמממ

.הבוסגןוללרתאםיחרואןולמל
\

הסנרפילבותויכזילב,תיבילבוםאילב,גרוה=ןכאוהלארשייכ,זאשיגרהנ”לי

ותררמךפשררושמהו-.םעה-יתוחפםעתורחתהלוםירורפטקללסונאאוהו,תדבוכמ

תונוהביצוצקםיללובתמהמחלמ=ייובשםיכלמםיעבש."בובינודא,הפייריטאסלשמב

ןואגהדע,עבושללבאשבו;קזב=ינודאלשבוטלכבךורעהונחלשתחתםהילגרוםהידי

חובנלולחהםיבלכהםלוא.”תומדאילעתוצבורה,תומשנהלא,תומצעקורזל,לחהו,הבוגו

םיכלמהזגנואתיו,.םהיפמםפרמםאיצוהלע,”םתינבשםיכלמהתא,םהינשבובשיו,

'!ונליצחךיבלבדימו,ונינעבהמיבה,בםרינודאינזאבערםיבושנה
י

בקוב=ינוראםנעיו

םסַאךםיקפסםסןכבו;םיקידציבלבוםיעשרהםתא..

"שקרמבוהז!םס?שו!םּפסַאמום

תורפסהיבבוחוגנחשכנ”לילשרדוקהוחורתאהחינהוהבשהרוא=ןרק

?בצינה

לש
לשתיתורפסה\תדובעלהנשה"כתאלמםויתאב"מרתתנשבתירבעה

`

תלעותה=שיאכו,תורושתותוברבםידבעלכמזאלבקלבויהןתח.ררושמה

.בחור=תרוקכןהילעץצולתהועבטמ

_
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ורוג.וכהתשאאלרשאלודגףסכ-עיבגו.ובבותכאאלרשאבהזטעילשיהגה.

רשאףםבלשםיתבגוזו,ישארבונמישאאלרשא(הנירתלהקילהרטעשנףםבלשינפד
תדזםקלבהצמףסכלשאמקםולדו.םתרמבםהםינטקשיפלילשןילפתחתאםימלוהםניא
.(נ"ריטקמינניארשא

לשעגרבו,םעהבלברועהיחתירפוסוונתורפסלהבהאהיכ,ואחבוננ"לי
ביךלנוביגקובוובירעבב,ורישתאבתכהורה=תומםור

ישיאליקאלקהכומסומ"?יו"םויםע'יע-`ם"םלםי!
־

וגרקנרתארוביב
-י

וגינקןבוםירענבףלנ
'פ

.הבזעולאותב.םיתלאבקיזחנ,תורהםהב.ללוחתמרעשה

ועיגהראוצדעםיגודיוםימ
-

.וגיפמתבשהלאושךקתפשו

.הבוטםגהָארנרועתעןוניאר.םושהףשפנלַא,בקון;_,אריתלַא

.יניכתהבתכרועוועירב:אלהכמלםראתובבר

לבויה'יגנוהוארהררושמהלוונתורפסלםתבחלשןמאנרתויהתואהתא

חעבראבונובשחלערואלאיצוהלבויה=רעו.”הדוהיתוצופנ,תאםצבקב
תפומל,הזהיהיןעמל,נ”לילשםירוזפהוימתבמווילשמ,וירישלכתאםירפס

םלעפתאהאורןיעשייכםתוארכ,רבע-תפשבםירפוסטבשבםיכשומהבל=ימבהראשל

.(המדקה)"תלתבלודליאלוקירלולמעיאליבו,םבלינויגהתאתעמושןזאו

."נ”ליירישלכ.

יכו,תיללכההלבשההמםתלחותהכובניכ,םידוהיהיליכשמתוארכ

רבגתנ-שארמומדרשאכאובלהבורקהניאהיסורבלארשיהעושת
.הקזחהעונת.לארשייץראתיחתרבדלעבושחלולחהו_ימואלהשגרהםבלכ

תבה,לש
תדוגאלודסונםיליבשמחיריעצמםיברוי,םינומשהתונשתלחתבםעבהמק"ןויצ

התויחהלידב,שדקה=תמדאתאםפאתעובדובעלואציו("תכלנווכללארשיתיב,)יוליב..

רפסהלעוםרזהירחאךשמנאל,ועבטמןובשחה=לעבוןקפסה,גליםלוא.התוממשמ
תימואלהיחתלםעהתאררועלרקסניפר”דתבתכש,(”ומצעתלואג,,)”היצאפיסנאמיאוטיוא,,

כ"ינדארדע,םשכקופקפאלמרישבג"מרתתנשבנ”ליבישה

'

־־סרבו2־קרווכסבַאהדצאל.םעאל,,גבךלםהמו,ולאשת.ונָאהמ

ונביבסמםש?יבס!םש

.וננהתורבאןאצ.ודבלרדערדוג?תובאתבילעבםישיאתדעקרוא

.ןויצתבה

_וגשקנעישוהלץצחאצנאל.חספבחןרוסםבלהבה

?ינווכרמוננםיורצנהנולבואןבירתמזמהנריאיצותלַאףַא

תיבחורהלואג
םידוהיהשםושמ,לארשי=ץראבשדחהבושיהתחלצהבןימאהאלג'לי

אלשןמזלבםהלהדחוימהכלממבםיימואלוםיינידמםייחלםילגוסמםניא

הכירצהלואגה.םידחוימהםהיגהנמתאובזעיאלוהפוריאיסומנתאולבקי

.הידמחםגותינחורםגתחאתבבאופיאתויהל

.תירמחו

.ר"עתתרגא(1



.ז1ררעּפכ1הייהי?יי

ןויער'ותויהדועלכםיעושעשדליבילםיענהיה-יגיליבתוכ-«ןויצתבהלש)הזהןויערה.

ותא,והובכוסיםיריגותומצעבו,והושיבלירשבורועיכיהוארבלבא;יבל-ןויזחםולח.חור

ץפהחלציאלםאוגליוא;יתרמאיכ,םהדנשיאביתייהוםימשמיתדמע.תוצלפירשב

ינשתא(יץילמח.בייתבתכוא!םריבםצפהחלציםאונליואיואו.ונידיבןויצ-יבבוח

הילעהוגלהבוטיביתעדתאיתילגםכש.”הרזעואדוותו”ונשפנתורפוונתלואג,:ירמאמ

ואםדוקהיהתרשאזפואב.ןכלרודהתאריטבגוונמצעןקתנרשאירחאקרשרקה-ץראל

.וו”שפנהתורו:םגץראההלואגםעדחיתוחפהלבל

לכ,םשבררושמהלשוירופסץבוקחסידואכרואלאציט'מרתתנשב

לעגלגללתדחוימהנובבובתכנהלאהםירופסהלכטעמב."ג”לייכתב

םיחבושמהןמ.רישבוכרדבםנוננסכקדקדאלםגובראליתורפסהסכרעו,םעהתודעב

`לוקינימיבםירוה`הייחמחוקלה,ו'תושביהתומצעה”'רופסהאוהםהבש

,םיהליחבדיקפהלעמלהלעש,ברילשיםשברתאידוהי.ןושארה

בויתורוקתארפסמ

ויהיו,לשיהומשוםידגברסיתהיהיבא.יכנאקושישובליבשויםירבעהידלימ.

רשאבךלהיכ,יבאתיבבהיהאלםימיםיתגשבינממןקזהיחא...תונביתשוםינכינשול

תויהלדתעתהוהבישיבםירעהתחאבהרותרמלילורמאשהמיפכו,םיהלאשורדלךלח

יכהארנאלהרועתלוהרותליב.ותבאלמליגשידקיוונחלשלאיבאבישוהיתואו.יבר.ל

זוחאליתבהאםאיבירסמלאיכלויניעויהאלרדהברמוליתייהשתעבו.הכרבןמיס

לעתוהשלורהנבץחרתהל.םויהתורלתירקתובוחרבטושל.ףוגהתאתלמעמשהכאלמב

יגדמלרשאתונמואהםג.ףרוחבהרקהינפלעקילהלוגלשלגלגלוץיקהימיכםימהינפ

.'יינפלרשאןחלשהלעסרוקוערזבםויהלכיתחתתבשלילהיהארזליב,ידיבהתלעאליבא

םעפףרשנשבו;ולרכנתמהיהש,"דיגנהםהרבא,,רישעבורקהיהטיחהלשיהלו

התאבורקהויא,:ובשחכוהפרחבויןופבישה,רועונממשקבולשיהלשותיבהודא

ותכרקתאםהרבארכזובשםויהעיגהםלוא"!ילהתאינשוישימחוינש?יל
הלהקהרבזגסעאינונקשעיו,אבצלוינבתעבראמדחאתארוסמלרותהאב.לשיהל
אבצלחקלנ,הנשהרשעגיתשעןבןטקהרענהו,םהרבאתחפשמללשיהתיבתאוחפסיז

.םדרכאלשםילודגהוםיקוחהוינבםוקמב

.הנליול.זוחמהםאריעלינואיבה.יהחבנתאוחלגםזקמבשרפםמהףיסומ-קושישובלונריעמ,

םינשהנומשינבםהמ.שיאםיתאמידבדעיליגבםיללמואםירענהרשהירעלכמופסאהמש

וגצראמרגולבהףרוחהימיםצעבו;הנשהרשע-שלשוהרשעיםיתשינבםהמרפםמיתמקרו

וגובישויו,םירענםירשעלהלגע.וגברצלונתנתולגערשע.ליה-ישנאךסבהקוחרץראלא

ול,ונרמשלאבצה-ישנאמרתאהלגעהלעו,קקר-ינרבםיקוחרוםיפופצהלגעבהרשעהרשע

וארקי
תרשעדועבו.ונילנרבהרשעוהלגעבמסרויווםירשעתופילחךלנועסנו."רור,

ולעיםינושארהתדרבו.םילגדםהידילעםיכלוהםהירבחהרשעהלגעבםיבשויםייצכה

סיתאממ.זנקריעהלאונעיגהדעךררבונישעםיחריינשב.םתהההלגעהלעםינו-חאה

םיברוךרדבותמםיבר.ונירחאתכלמורנפםירתוכהו.תשמחוםינומשוגקלואבםיאצויה

דשארעםילוחה-יתבברמשמבםוהיגיוולה
ומוקי

ןרדבםובוערשאםגשיו.םילתמויהיו
ינברשאתוזוחמהיכןררונרבערשאםימיהלב...םשםתבוטלונרבעירמתורחאםירעב

.'גילייבתכלכ.

תומצעה.

ו'תושביה

.ביצשתרגא(1
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םחלבוכילדייו'םתארקלםידרחןההםירעהיבשויםידוהיהויהםשםיבשוילארשי
'ןוומבו

רומשלוגלונהיוםימחרהתרמבונתאוגהנתיו”וגירוד,,לונרעבודחשףא;לשובלבלרשכ

ידוקפ
לארשיינבתובשומלובגמוגתאצםוימםלואו.וללחמתבשרומשלוללפתהל,'ה

ונתנאלווניהולפתומתש.םהיניעברשיהלככיגבושעי'וגירוד,ו.םיבוטהםימיהולרה

הכומהיהםבבתפבלאגתהלץפהאל.רשאו.מגבתפמוגוליבאת.רומשלתבשה'תאונל

_.עישומןיאוהנועמו

ץ"כהדוהי.יהיכמגהילערשאהרשעהרפסממרחא`רעגתנומתיניעדגנלםויהדוע_
תמבתבוותמדקבםירענהראשמלדבנאוהו.זילפהחינהרבבוהנשהרשעושלשןבבאוהו,ומש

.דאמץפחויתוצמבויהתרותבהברהדמליואבצלוחוהקל”רדח,,הןמיב;ופרעתוישקבווינפ.

הנענושגנלבויחבטלהשכאוהו,ויתומולהמלוויתופורגלהדטמלוולעגפמל”וגדור,וחמישיו

תרותורימתופכבושפנהתיהונרבערשאאוההארונהולודגהךרדהלבכו.ויפחתפיאלו.

ךרדמונרושאטהילכלוונתרזועמבקיזחהלונבלתאםגרתסבחתפיובזעאלךיהלא.
אורקלעדיףא.ןחאצומוליבשמהיהיכ,ותואהבהאלישםנהקברהזהרענב.וניתובא
וגחחוגמימיבאוצמתעלכבו.יבהרשקנושפנםגו.היסורןושלבהמתהביתבבותכלו

תויונחהיבגלעשןיסירתתלעתובותכהתאםיארוקונייהו,היסורןושלבותכלואורקלינרמל

אלםא.ךרדבונתכלבו.אצמירשאןיעיילבלכלעואןחלשהלעםחפכוארהנבםיבתוכו*

תאויחאלשיארפסנוורתיונינשרימתםיכלוהונייה,ונתואתענומההבםהתיה

.ונתואתואצומהווניהורלות

שיאבונלבתאאיבהלונילעודזג.הנוחלודגהןהכהםשםוקמב.זנקריעהלאונאובב

הבוטהוקתותירחאוגוחיטביוםירבדבונתואתותפלוסנהלחתב.השדחה-תירבברתא

שיאתוארלוגלונתנאלוויחאלעמשיאונורירפהתאותילכהלו;תונירמהוםיכלמ`תולונםוי

רברלםישנאואבסויםויו.םהייחךרדבלגרתהלםירבגםישנאתיבתכשלונואיביו~.ויהאתא
סדאהרותלהלענולכאנץראהבומעמשנוהבאכםאיב,רעהוםכשהונבוריעיוונבללע־

דחאםויבו.הקזחריבובבםצפהתושעלורמגונתאמםהלןיאעמושיכסתוארבו.הלעמה

הזמלחנהתפשלעםירמועםעהוםינתבהו.םשףטושהלחנהךותלאונפררגונראוצלע

ןבו.וגרהטלתאטחימונילעוזיווגולבטיוהזמו
השרההותירבהתרוסמבונחרבלעונואיבה

.וניתובאםורעשאלששדחםיהלאונלונהיו,

םירשעכ!השדחההנומאהיפנכתחתהוהלהקהלכאבוהתולגעוםיחבזילבאללבא

תרקקםאואםברקבםבלםוחוםתאנקשאמםא.להנתךותלאםאובבוגברקמשיא
ינפמטלמהלםימהלאוצפקיוםהיגיהכסדיההתמוטמשנ.םשפנרעהעגנדשאםיטח

;תומלואםייחל,םישמילבמוירחאיתצפקיבגאו,ץ”כהדוהיהיהםיצפוקהשארב.םהישנונ

ונושמיוהגוריהוריםבותונצבונירחאופדריו,הערהיגפםדקלםינוכנויהונתואםיליבומהלבא

ויחאלרשאונממםירחאו.םימהןמולעתםיבר.ונוגיריורהנבוריתשרוחפףא,םימהןמ

דוע;הוהארונהתוהמהתאהרבשנחורברוכזאםויהרוע.ץבשהםזתאםימיגפלעםילק

םולעהרשאו.תומהרםםעתוקבאתמותורפרפמםימהינפלעתופצהתולגלגהיננעדגנלהתע'

...םילוחה-תיבלאםואיביוושגאןוזוםיתפוםינצםוזהאתומהןיבוםייחהןיבםימהןמ

אלוןתיאחיודיוגהנבמםגיתעדיםימהינפלעתוהשלםגיב,ינשרועביתטלמניכנא

םימשהןיביולתיככשמלעידיצביתבפהתתםישרהינשכיכםפא;תומה-ךאלמיבטלש

.השדחה-תירבביתאבוהיכילועידוהיילחמיתריחב.ינתזחאתומה-תחרקיכ,ץראהןיבו

תוארליתפסיאלץ'כתא.ינורפיו-תחשינטישפנתודפלןהכההוצתומלבורקיתויהביכ

םילוההותיכסיתאצכינאו.םיברםימיוילעלבאתאורהנהימבעבמיכילרמאיבלו,רוע

.תוררקתה(1
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עווארבהזלעודמעילוא;תוינאבםיהידרויךונח-תיבלבויאלוקינלינוהלשינתיאלבושאו

;ווןבתמשודהבהביסמהילבחבירשבתאושדםש...םימינפלעיכנאלקיכהמוהמהםויכ

ינלבאםימעפהמב;יתומצעלבוררופתהוהינאההמכמלעלבחשארמיתלפנםימעפהמכ

תרשע-חנומשילתאלםבוץראהתאבוםלהיבאבונתבלכינופצה-ריצההרקוץראה-רובמברוח

.'םיחלמ-רשםויהיננהילעיהתלמחבויתוצירחבו,(מעמ)יריעצ,רותבםיהוליחליתאבהנש

;ומצעברפסמאוהשומכ,ברילשיולהשערשועסנו

אובמבםימיתרשעכונדמע,יראהביכמ"םיהזועמ,רוטיקה-תינאבובתבלכתתאםעפ.

ותינאהרבשנאיההתעב.חינאהיקדבתאקזחלוםהםוינבאוניוומתאלמלהקסאיליאיאה

תאםיהאשיו,בשחיהינופאיתכלממלרשאאוההיאה-יצהתברקבםינימוץראםהאברהוס

םישובחתונורא.ןזלאןזמתרוהםלכללשםיסוכמםיהינפויהיו,ונלובנלדעחינאהןוכדע

ינםלעופצןיּפוצרמוםירצנלשםילסורועיקשואמוגיקש,תונושתויבחמתויבח,םיזוראו

.,םוחהכלךהלאוהקחו.איבהלריצרוצלתונצבאצנו.הכםויךרדבוהבםויךררבםיח

'הלצההו...ללשהףםואיולובגברשאץראהינודאלותיצחמו,ואשונלותיצהמסיהללשיב

רבשהםויתרחממיכ.רבכמםשפנתאםיבילשמללשהףוסאלםיאצויה.איההלקהרובעאל
הנלבוחוםילגלהנהקחשמףוחהתאןתאצבתונטקהתוניפםהו.ףעוזונרועםיהחינאה

ולעיזאשפנלכואינימםנחינאהללשבאצמיאצמתםאו.םושה-תפילקבהלקבלערבשהל

:סהלתואבההטיבמהלאומרהיוםשםנללכואהרוצלםיהיגדוםילודגהםינינתהםיהןטבמ

םעפבונאשכרשאוכהתוקלמו-.םתרררעהמחלמםהמעושעיתוניפסבםיררויהו,ןהינבלע

אלמהנאלמנוידיתתהםיחלמהעבראורוטיקה-תבצשארביתאציינא.ראמהברההיהאיהה
,(תוסנקו(2םוכרכתואלמתוחתלמ.םירמנתורוע,הנעיתתוצונ,ןשה-תונרק:םימעפשלשבושו

ילשהירדנסכלאלונאובבאלמףסכבונרכמהלאלכתאו.םימשבישארלכםעבוטחהמאקה

.ילקשםיפלאתשלשיקלחלתוקלמהןוירפיחיו,םירצמ

ןושאבעמשנו,הקירפאבגנב"בוטהרהה,תאבומלראקםאנאראממ,ונכלהתרחאםעפו.

םיקרבותולוקתלפאוהליל
,בוחרמ

וק
רבשהלתכשההינאיכערנו,ןיפס-ילכבםירוטהל

,םיהבלבשאבתרעובהלודגהינאםימשהגוהדרומבהארנולבחהלשארלעלענו.ונתברקב

לאחינאהןמםיצפוקםיחרובםיללצכהבםיעסונהוחינאהישנאוניארהםרשהקרבהנובלו
'וניתורימבונאםנאצנורהטנו.ולכוירשאבשיאהםרשהןמטלמהלםילגהלאואתוריסהי

םגו

ע'ףצרשארתאשיאםימהןמתרשמלהתלעידיבו,םליצהל
תלצומתרוקבתותואוריוםימהל

יאיבהכו;ןודנולירישעילודגמרתאהיההזהשיאה,ןבןחו-ן-װעלכעגי-ןףיעאוהושאמ

תאווקיהכאצמנרשאבהזתועשהיהרומתאםירה,וברקלאוהורבושכוונתי:אלאותוא

תונטקהתאהעשיפלאנהק!יעישומוימלפמ,:רמאיוילםנחיווילערשאכחזהיתלשלש
ץ;םימבושאבילרבאךדרבירמעהיהרשאלכיב,לכןתלווילןיאיכ.הרותתואלהלאה

רפסבשיאהבותכיו.יתיבלםולשביבושבוזמהלורבתרחאהדותהארתבושתדועלבא

חנאטירבתוכלמריצידילעיתלבקםיחריהשלשרובעכו;ונתינאםשוימשתאוינפלןורכז

."שיאהתאמהתנמאדטילףלא

,םימיקמעממהלעהובוטלבתא.םיהןמםינדחלושהךלשכ,בדילשיהיההכב

.'איהםילגתבותשא

ךבו,
ןיב.ןיםריוומנאףוחבונתינאבונדמעכ"ברהתנשףרוחבוהשעמהיה--אוהרפסמ-

ילםשיבבובמאטיליצאמאוהו,לבוחה-ברלתנשמ,וק-המברשהםנאצמנהיפאהירש

װידנאלוהלונעינהכו,תורצע-ייאונרבעבוק-הטנהלתיו.תתאתבוהשאולו.הלהנתזוחא

.וזסןווװתו(8.שםֿפןוםוווו(2.סווםּפװססנסװֿפנ(ו
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ותומינפל.תמיוותיבלוציו,ותבוותשאתאוילאארקיוחלשיו.שגאבנותלחמוילעהרבג

\חרבקלותיסורץראלותולעהלםאיכ,רבנתמדאלעיהרבקיילבללבוהה-ברתאשקב
,ותלחנלאווצראלאחמהתפונתאתאשליריתאלבוהה-בראלמיו.ויתובאתורבקבםש

;הלםגיתערונוהמותיההמלעהתאיתעדיתוהךרדב.ירמעתוכלוהתולבאתמהותבוותשאו

ינפלאוכבו,יבללכתאהליתרוהלבאהימירובעב.והערתאשיאהבהאלונבלהטבדחפבו

סירסהתיהןכבו.ונברבתוונלתואתוהמא
רהומילהאיבהאיהםגו,השאלילוקיהטנ

יתשאיכ,ונלהתווחאםגרובעתוהמאהילעהתמםינשעבראבהוו;לבורףלאםירשעבןתמו

.”תשרויהאיה

וירוהלויעוגעגתאכרילשיבלבומיקשהאלותחפשמרשואםגורשעםנםלוא

םשתאעדיאליכ,םיבתכמםהלחולשללוביאלאוה.ןטקרענונדועבבזעש,ויתויתאוז
;לשיהויבאםשמרזגנ,ותדתאורימהירחאולןתנש,ברילשיםשהו,םתחפשמ

.והורצעתונושתובסיכ,כושישובל,ותדלומ=ריעתארקבלםימעפהמכלדתשהאושלו

וממותשיו.וירוהתיבמוחאצלהגשעכשוםירשערובעבועהוצפחאלמתגףוסףוסלבא

.םרקבלאבה`ראופמהםיה=דיקפתאתוארלהנטקההריעהיגב

םיבש,ףםכויבבוכתומקורמ,ההכ-קרקרירנב,ורנבלעתורבוחתוררהצחופתביתש.

.ללקףםבירותפכבהטמלתוזוהאוהלעמלוינפלוממתוחותפ;ליעמתופנ:;ףתכלםינש

ויםרקהשלשו,יעשמלבלשבהרותצהקדהןמהקדיבשתרב-תבותבתפקשנהלגמהםוקמהמ

תובע=השעמהלורבבהזתלשלשתלחוזםירותפכהןיבמחטבמהםוקמהמ.ובללעהוויהאיבהז

רמוגברהוץצונרוחשרועהעוצר-ותרופאבשחו;רוגסבהזםיעוצעציהשעמלבהבאיולתו

.”הרקיןבאלכתואלוממתוברתועבטוידיתועבצאלע.וברילעהכרבבהיולת

'

'טיחהלשיה,ויבארבדלעשורדלדיקפהלחהשכהריעהינבןוהמתלדגדוחיכו

י_יבולעדונזא'.ותחפשמב

איהו,תוהכהיניע,םיששמהלעמלהתעהיתונשרשא.ומאו,ומלועלךלהרבבויבא,

הבורקרעצמריגבתבשויןתורחאםיבשהוהבםלאתכש,הריכבהותוחא-םיחחםהלעתרזחם
.שיאלתויהלהקרבעיבהו_הרנברבברשא,התבואיהיכ,היפבעינימקהודבתםנרפתמוהזל

המהו.שיאלהאושבהריעצהותוחאו.קושברובםלירוחתותואותולמשותותםבתורפתמ.

ףטוםירורמםיינעחםהםגו,חיםורפלובגלםילועהםיכררהרחא'וצבחקוטםיתיבםיקיזחמ`

דמלמאוהרשא,ויחאאוהםלבמרשואמה...םהבםייולתקקרויגדבי
ריעבתוקונית

..”הבורקהקושיקנידנ

-ןולמ=תיבו,התבישתאלבלבלידכומאלתוכלוהתורפיתשותיבברילשיןקיו

יתשסנרפללוכישקסע,הור=לש=םיחרהנקהריכבהותוחאו.ויחאדעבו.הריעצהותוחאלי

ערותהאוה.הזהםוקמבברילשיאצמתערהחסיהב-האיצמםגו.דובכבתוחפשמ

לרגשבו,ןטקרענודועבסנואמרצנתהואבצלאוהםגםינפלרסמנש,בוגאצאקהרומתל

תאואיבהו,אלכבוהובישוה,םיריזנהטלקמכתיבלוהוחלשאושל.ויתובאהנומאלבש
ו.הנממהפרחאלותודהיבקבדאוהיכ-ירוניסהדעוטפשמ

םאיתלבלכולשי,ש,ברילשי
-"שפנהתחונמ

ותחמשהלדגהמו.ודמעביטיהלרמאיו,בונאצאקלשיוחורזועבאגקתד

הדוהי-תורבעהםויבםלענורתיומעהנעתנש,וירוענדיריאוהבוגאצאקיב,ולעדוהב

,הנחובוגאצאקןיבורשקנהכהא=יסוחייכותוארבברילשיחמשהתמשהנשמו!ץ"בו

,םתדוגאתאךרבאוה.הריכבהותוחאתב
רלונשכו.חור;לש=םיחרהתאתיחמלםהלןקיו

םייקלירב,ויתובאתנומאבזעםרטבברילשיםשכ,ףסויומשתאוארקןכםהלי

.לארשיבורכז

...”םישדחםייחלתושביהתומצעהרציקההככ,
'_־`“_־\
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`ייוי.

ו'

ּפקחורבסנרפתהאוה.םיבואבמורעצבג'לילעורבעתונורחאהםינשה

בותכלטעמםנ.רתויורתויהטטומתהותואירבו,םינושתורפסיניגעמ

םירבדלויה-בתוכאוה-יתומולהלכ,.שדקה=חורונממקלחםניכ,רישלו

.תומולחביננעיאלוילעמרם'הו;םיחודמואושתואשמלישפג=תואשמלבו,םילטב

אפרתהלעטנבאשדוחבו,ןטרםהתלחמינמםג”לילצאולננא'נרתץיקב.(1”םישרח

בכשםימישדוחבו,ויעמבתוחנ-,ןאמנירברוםיפורפה,”םיחבטהרש,ולהשעםש.ןילרבב
..םההםישקהםימיבםגג'ליתאבזעאללותההבחורםלוא.םיארונםירוםיבהנועוהטמב

בוהותבלעואבתכש,”הבוטלווםג,,יריטאסרישבותעדתאחרבאוה

_,ו,ייי,1י,_5ֿפ±,,װ`ה,`,,7ג*8

תונורחאהויתיבש

-נ”לילש

ייפסתלתםַאףיתועלצמורםַאחקלואפורה
םכומכבגלע

-

היתינבאלהשא?םלוארמלוקביתוציקה

היתאבהאלףלר;םרוצ;לבקנוהלעלתשב

י:
ז

הלוועיכףליהמו”!יסיטרכיכילהביאוינמולאההלוגרפ

יחורוירבדל`ו-םגָאתהמלָא,םםװ(המחהםובהעבקנ

י;המדרהילונלפכו
המקש-םחבמםיבציגרס-

נהכדזֿפזכָאסלפוהווסמבםנמָאהפגחמו.ירשבמזָא

!הבוטלווםגיתאצוהיההרשבהחתפהשעיעמלו

.ותממבלטומהיהוימיבורםלוא,ותלחמטעמהלקוהגרוברמפלג'ליבושב
1892רכאיטגיםז"טבתמהלחמהבושהרכנתנשבו

ילא'

,
_

ילל
,עגר=תב,תפטוש,הלקתישפנתובפתשהלשררושמהיהאלג”לי

תכ'ב“

,”חצמלעעוי,ב,העיגיולמעבוירישתאבתכאוה.ל'בימלשהתואב
'ש

,

'נ

פרצואתולוגסבותואטשקםג,אטבמלכםימעפהמכעיצקהושטל,בטחו

עףא,םירבבםילקשמבםגםימעפלשמתשהאוה.רישעהותפש
'רישבוט,יבעדישיפל

יוירישוירילררושמתויהלירכירמרתוירטולמהיהנ”לי.'רישילבלקשממלקשמילב

תאלישמהןודרוג,.טושפויעבט,רשיםהבששגרההיהישידברתויבםימכוחמוםיללכושמ
וקתאםיעמושונניאוירישבורבםנמאותבקמלומע

ל

.תאםאיב,ררושמהכלהקיפד

הקינכיטרתוישיג'לילשרויצה=ירישבםג.(””וירישהשעהברשא,תכקמהתומלה

.כלה=ישחרחותבוקומעשגרמתללכושמ(תויתונמא)

ןשעתורמיתושאוםדןסיא'וובתודחופםהבשישונימיירב-וסתורבאהותוערואמהתא.
'־

4

:3הברתוצירחכוהלורבתונמאבראת_'הידליוהשאה.,יםיתולוצמב.,'תויראיבשןיב,‹וםב

ימהבןיאשןס"תולוצםותויראיבשםהבןיאשונייהוונימיירברבתורנאהותווחמהתאלבא

תלכואהתימינפהמחלמםהבשיקר,םיקיחבטוםיטלובואןםיארובוםימויאתוכובסוםירטעמ

גוצרהץמוא,ותשפהוחורהתוממורתה,ואלטנאלשתוואת,בלהירוהרה,שפנדעורשבמ

.וּפיהולהלע'םראתלעדיאלםגןבלו,נילישיגרהאלהלאתא-המררבו,המגמהוועו

יפלעתאטבתמוחצלה.הריטאםהקראיהגילילצאיוארכתחתופמותיעבט

רתויהבילעמ,הרהמרתויהדבכאיה.דומלתהמחקולאוהשםיאטבמוםילמיקחשמבבור

שגרלהמיאתמ)חיטיתםאותיםינתםאהניאששיו.תגךוגרממרתויהעיתפמ,תצקועמ

.תוכורעןהו,ירםוםואיתלעותרוםירימתשיג'לילשויתוגינשל.הכרצלכ(יפויה

הנגוא;םייחהןמתלעותקיפהלותוגהלםיעדויםניאש,םירעובהםינלטבהדגנ
__._.__

.םש(68.3?וצ,'אךרכי'חלושש,ןמיירב.רויאמ"ןודרוגבילהדוהי“(2.ב"עהתרגא(1
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השדחהונתורפם
י'

'ךפ_

`

,ירבעהעדימלואוהג"לי.םירחאלשםתומימתבהרוחסםישועה,םינסמהה
.םתאבהלםהבםישמתשמהתאו,םעכושדקתנש,תורעבהינימלכהאותצלהטבשבהכחש

הנלפמ=ןבכו,םידוחיהןיבהלכשההתצפהדעכםיישארהםימחולהדחאהיהנ”לי
לרוגלעותפקשה.הרתיהנחבהילבמודילואבשןיו=ילכינימלככוידגנתמרנגשמתשה

םיניעמויהםידוהיהיכ,ומדםה.ורודבוניליכשמבורלשהתואהתיהויתודיתעולארשי

םימעהלעםגחורזלהלכשההרואלחהשכםלוא;סתוארפוםתולכסתמחמהכדעםיפדרנו
התעמ.יתרבחהלדבההוהמטשמהלשתובסהלכולסכ,םברקבםיבשויהםידוהיהלעםנ'"
:"תלעותלכוכןיא,לבלחלציאלידוהיה,יכ.ונינימשמדועורמאיאל

ייל
.ועצביכטפושלהלופכאלוזפ:יילהפי?'רפיסלהלוי?

ארי:ילםחלבםלצו'אל..זואדימצמ-יסיסל

אוהבלרסה*ץעויל
;עצפ;ףררזולבו

%תרחאהרוהוןויסנהא'כרבכ`כ
/

־

.תשדחלכבו,קנבהתמאבווחקיםהמתורצואיריבבל

תשובלשרפמוםוקלוהלאמה'וחלשםלומ'בלבלמ”םיולמה
.ובמבאלרוהָאהערהמכחלבכו.ונמי'אלברקבםמדךופשלםב

י

,ידוהיה"תישיתוחצםעוםעןושלב,התע
י

.(יוברקיוילאםה.דמלשביאוה,ובהאןותואםגרתאםעינבו

םיכרצדבלמיכ,םידוהיה=תלאשדוערהפתאלהזכךרדביכןיבהאלנ”ליו

חבאלמהאלשןמזלכותוימואלתושירדםגםערותבונלשיםיינחורוםיירמה

וניגבשןיבהוללובההידילקרונתואאיבהלתיללכההלכשההלכות,הלאהתושירדה

ןושארהתואהתא,ורעצל,ויניעבהאדנ”ליוםימיהוכראאל.דחוימהונמויקלומבירילו
בריעצהרודהיבלמ,וילעהביבחה,תירבעהןושלהתחכשנהוללובהההלש

ורכוהינאלומקאאופאימלווונירהַאאבהרודה?ונינפו
-

;ונילאורכנתךםהירוענמםה
'

הוימ.תוריתעשוח:ימ.יוה
-

ווךךיבליעצפדמל
וכוז:.

-
יבעיךוי

ןויצירבושמבןורחאהאלםַא.הנשהבשהמידקםיכלוהםגה

.הנאדע.יסמרזנליבומלכ:ימ

י

.יבוה

םוקמדעילוא
-

ו?םינורחאהםיארוקהםתאםגאלםא...ובוש:אלםשמ

האצויהתינויגהההנקסמהידילג”ליתאואיבהאלהלאהתוגונהתובשחמהםלוא

נ'ליןיבהאלןב.לארשיהעושתדועאיבתאלהדבלהלכשההיכ,ןהמ

םיימואלהזםייתוברתה,םיינידמהויאנתכרקיעבםייולההמצעבםהלכשהוםידוחיהלדוגש

ייחםגאליממוחהפהיתינוציחההביבסהבצמבוטלהנתשישכו;ךברקבםיבכושםהשםעהלש

...הצחמל-ררושמחיניעתאוחקפ”םימורגופ,השערוהיצקאירהיארומקר.יוצרןפואבםידוהיה

%אשתו."ימג‹תבךרד,(1ן


