
י“תלאריבילהתודהיה.
.

םייוסינבויבּפֿפןזביאיף“,,2

.(1851-1903)

,ךבחתנאוה.א”ירתלולאה”כבהנליובדלונםדורברשאפןבואר,.ררשתישאר

י'

ותיטגוויתונורשבבותודלימןיטצהו,”הבישי,כו”רדת,,ם..._,גוהנכ

'ץילמה,,,"ןונבלה,בהצילמכירמאמסיפדהללחהסדורב.תורפסל

אב1876תנשב.”רתשה,בםינטקםירופסםגםסרפהאלהו1873תנשמו,'למרכה,ו
"רוארקבה,,ןותעהתכירעבםינשעבראךשמבףתתשהו,בובלל

,ןאמורהתאםגסיפדהןותעהותואבו.רבולטוגלש(ו”מרת-ו”לרת)

.רמגנאלש,”םייחהותדה,,םיקלחהתשלשןב

ןיבא”לרת-ט”ברתתונשבהטילבהצרפש,ורקולתמחתוערואממחוקלןאמורהןכות

,רופסהדובנ.וירבחוםולבגיילילושרדש,תדבםינוקחהתאפמםיליבשמהוםינברה

.ונורכזתבבודחהולכשבותודלימןיטצה,תוגלפריעבביל'רדמלמהןבלאומש

תאוושארתאהניבסחטעמתולסלוסמהותורוחשהויתורעש,תעצוממהתיהותמוק,

םיניעתאותחתולהנתנ,השודגהדמבםינפיפיהרלותהזלהקלחאלםאףא,ו,”וייחל

תלהנהו,ויבאתמהוצמגרבללאומשהיהשכ.”ותמכתלעהניריעתרשא,הגונתוציפכמ

ךאהתיה,וייחימילםישמתהושלשהתנשדעםיפאתעובודבעירחא,ריאשהרשא,
,בוחרלרשאלודגהתיבהתאלאומשםאהריכשהותומירתא.ריעההצקבהזוחאתיב

ןבת=גנבהסוכמה,המוקה=לפשןטקהתיבבהנבשפנוהשפנתאהתיחהורבשףםכמו

.'רצחההצקבדמערשא,ףלזדו

ו??תורפסה

.”םייחהותרה.

תיסוויודוהנותמה(1



11.3השדחהונתורפם

_“._

ריעמ,הרותבבוחוץראהגםע"דיגנ,,,רכששי'דאב”יולע,ללאומשםםרפתגשכ
ליבוה־ילרהינפבאלשובתכנש,יםיאנתה,ירחא.הרובדותבלןתחלוהחקיו,הבורקו

.הבוחההדעויחאח`בבובמ`ש`וובשומרועלןתחהתאןתוחמה

םעפבאורקלאומשהיה.הלפתה-תיבמםעהתאצירחא.תוצמה-גתשדקתהלילב,

.”רדס,,התאהמשךורעלוםינושארהנתהימיינשתאומנ!גוחל,רכששי*רתיבלהנושארה

הניעהארעמשוינואעמשמלךארשאלכתאו,התיבהואובבטעמבםעפב.לאומש

רואתוציפמוןחלשהלעתודמועה.םינקהששתולעבףסכה-תורונמתאהאראוה.ויניעב.

,דאמריהב.
השעמרוהטףסכםלכ,המודכו,תוגלזמ,םיעיבגםירזופמןחלשהלעןבי:

תיבהילכלבלעוםירקיה.תואבכהלעםגןנובתהאיה.דאמדעומבןנובתיו~ןמאידי

ויתוריקתאהגיפבתרשא.רששבתותרשמהתונומתהלעסנו,םידמחנה.
לכ:ןניבתהאוה.

הרענםגויניעושגפסההםירבדהלכןיבו.הלאכהאראלדדועמיכןעיותרדוחןיעבהלא

;ובהרבעבשיפו,ולדגבםינשיפ-רשבתאירבוהמוקהתלדג.הנשהרשע=ששתבבהלותב.

וטיבהירםו,הפתכלעהנלפתוהשארתורוכשמתואצויתועלקמיתשו,עלותכומדאהינפ`

איהיכ,ויגזאבולשחלותניבמהוריכףאו.נעבשתחאלעהטראחהםישמילכמכהב.

אלההלותב?הבהוהיהמיכ.ןנובתהלביטיהאלתאולכב,השאלולתויהלתדעוימה.
'

לידבהלםגעדתו,”ןתה.םשהרואבדאמדעהעדיאיה;הרובדןכאלםלוא...הלותבאיה

תוזרוייחלשיאלחלתויהלחקלנהלדוןטקרענתוארלובשתהיניעז.שיאלשיאןיב.

תלחאמשמ'אליבידמלוילעודיעיובלהמלבוויתועונת,ויניעיטבמו.תלכתההארמכויתפשו

...הדותלש
`

הירוהתיבביכהחוארבםגהמואמתרבדאלםלוא,םירחםמבהתכבהרובדו

קרבשחתאיהוםולכלעפתאלהירוהלהתודגנתהיכהתעדב,הנוחחהלתונבהתושענ
,הזבשיגרהאללאומששאלא,השיאתאאונשלהפיסוההנותחהירחאםגו."הפוצח,,ל

רבדאלתיבבו,שדחרשאםיפירחהוילופלפבהבשיושדדמה=תיבבםויהלכבשי,יב

תולגלהרובדהלחהזא.”ומוקמלבשםכשהרקבכוהלילבתירישעההעשבאב,שיאתא

םיאנקמה,היתוסיגוהיחאיכ;הבשיגריהשיאכהבישי=ןכםגשןפואבלאזמשלהתאנשתא
,סחונחבויההירזהשתעב.הרודמהלעןמשתקצלםהםגופיסות,לאזמשלםהירוהתבהאב

-לוכאלילימיש,.תופרהותושקוילאהרבדוותחוראתאהשיאמהרובדהענמ
ןנחתמ

הרזבדהבישמ-?המואמלכהשעתםאהתאזידעלבו,-”?לטבבשאעודמ~לאומש

התאו,ךתשאינניאיכנא...סאמנהךמלצתובאהמדעעדתול,ןלטב,הה

.”שיאלילהיהתאל

ןמ.ו.ףצקבאצילאומש.
.ןכרדב.וילגר.ךלוהאוהןאלושפנבםנעדיאלךא,תיבה

'ובלינויערבדאמשופחודילערכעאוה.וכותלאאבאלךא,רדמהצתיבבוחרלוהוליבוה

הצק'דעךלהםישמילבמו
החלשהרדתבשמשה,ץיקימיםימיה.ריעלץוחמדע,בוחרה

חור.הילעדמועלאומשרשארככהלעםיד:תנהםיאשרהקרקרילהגונופיםויוירואיוק

ופטשירשאןטקהרהנהימו.ךלוהלכףאלבוטחירונתנהדשהיבשע.םיענוחצהיהםויה

אל.הוהדמחנההארמהלכבןנובתהאללאומש.שמשהינרקורימוזוסיוטאלוכלההמש

המיענההממדהוהצחריואהולעפתאולכבו;ביבסמולרשאלבואוההפיאהאראלועדיי

.י'תעדילבמסנושפנלעםשרשא

תאוינפלהלגיו,אגרש,ליכשמהורישעהךרבאהורכמתאשגפהדשבוחכלבו

,םירבדהשלשבתינקבהשאהתיזג,:השדחהרזחולהרוהזלהו.ובבליענני
ורמא

תואהםירבדה.”הכהאה-אוהו,דחארבדבךאםינקנהבלזהשפנו;הנשמהימכח
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־

תאחוקפלתוחישהמכבףיסוהאגרשםלוא,לאומשיניעבהמותסהדיחבהלחתב`ויח
תאהרהמזריאהשהלכשה>ירפםולליאשהו,םדאהכינביכרדוהבהאהלעודידייניע
שרגלץלאנו,(יםינימ=ירפסבארוקה,סרוקיפאלטעמטעמםסרפתנלאומש.אירבהולכש

;ליקמלעודיהיהש,הבופיליפמםייח'רןואגהברהיפמהרותתחקלךלהזאו.ותשאתא

.ןמזהחורלהמיאתמותודהיהתוצרפתאררובה,רואנברלתויהלידב,תדבןקחמו

.תנוהכולאצמיםרטבו,תונלפותדלומריעלתעדוהרותאלמלאומשבשהמןמזרובעב

.,החיבףרשנםיתניביכ,הנקזהומאתאוומצעחאסנרפלידכ,דמלמלתויהלץלאנבר

.,םיקתנאלשזתונבדםולחלעהזדהיהובלסנ,וייחתאהרדמתודמלמהו.תחיתמרוקמ

.הנושארהםעפבסעטש,הבהאהימענמביםחונול.שקביו'

היתורעשתוצוק,.הנחהמשו,ןחהאלמחגרוח=תכהתיהתונלפבןקזהברהל

אלפנחכרשאו,דאמדעםיפיוםיקדויהםהיוקש,הינפתאוכסחהילתלתותורוחשה

םייח=חורוחפנןוצרתואלמותוריאמםיניע;האורלכןיעםהירחאךושמלהמהברוצע

תדלונהנח.”הברמליפויוןחהילעןהםגופיסוההיפיחפשו,תאזההנומתהףאב

;םיזילעםיריעצןואשורחסמה=תעונתדימתאלמהיהוחיבש,רימאהרחוסההיבאלהנליוב

תודידבייחהגחהתיהןאכו.הנטקהריעבברהלהשאל,האל,המאהתיהותומבו

ימיחאתהנאכרוכזחו,ברהתיבבםירקבמהםישנאהםעיהלהיהאלרבדיב,בצעו

.תאהיחהוהחישבםימעפלהמעסנכנשדחאהריעצה.הלודגההתדלומ=ריעבהידמחמ

,תדבםינוקתל_הפיאשהםלוא.םהיניבתלקנלעורשקנהבהא=יסדחיו,לאומשהיההתור

.םעלבקברהלחיכוהלאומש.םיבהאנהןיבהרהמהדירפה,הבקיזחהלףיסוהלאומשש

לעףיסוהלןאמשתמחמףירטהש,רכוחהלאינדלשותמהביב,שרדמה=חיבב

,ברהתיבוינפברגסנזאינמו;ןידיפלעהרשבאיה-עובשללבורהשלשותרוכשמ

\י_.בולכברופצבובהאלכנותבוהאו

יפורציפלהריעב"הקיטילופהינינעויאהנשמובבסמה,ןכדשה”םעטנעי,ןמלזו

לעו;”םוחי,ולשקבמהץראה=םעורישע,ילחפנןבלהנחתאךדשלרמא,זיבזדש

ומירחהל”סרוקיפא,הבםיאנקהתאתסיו,ברהולאומשןיבדורפהתאביחרהללדתשהןכ

םישקבתמה,םיאנקהתוצעומ,תאברהתיבבהעמשהנחו.וידימלתתאודימאיצוהלו
איה.הברקברבשנהבלז,לאומששפנב

תאריאהלחכרצעאלברעהרוא.הדומלנוהדדובברהתיבברשאתוממח-רדחבהבשי.

.גלשהחנב'ן.ומעבצעסנאיבירשאלפרעוןגעותאלמוסבךא.הארנוריהברואברדתה

'תורמל,ןוניוהנותהתעררועןבלהוהארםותםגיבירכתלהםךנהמייק,ןולחהדעבהארנה

ותבתכרשא,היריתוסכ`תשבהכסחהשארוהבשיחכה.החמשהורקיהחואתויהלוחדרעת

,שרההשעמלמסכךאו.התנומתהתארנ.אלףשנהתבשחמו,המשרמועהןטקהןחלשהלע

המחלמ.הברקבתעבהצרפתהתדבכהמחלמ...התינבתהתיה,ןוגיהולבאהתומרלמס

וקבאתהםידגנתמתושגרינש;הנחבהנובעוהברהמלעבלםיסיסרלתוכהלהדיבזערשא
ברתברוח-באדובכתאדיוובא-תבהאהוטרבעמנהבלבוצצורתהו

ןקז
רבעמו-םינפאושנו

..'לאומשתבהואוהדידישפנתלצההזמ

'הרומהירתא-לאזמשלהרומגהבהאםלועמשחאלש_הנחבלךשמנךכךותבו

,הנליובםינברל=שרדמה=תיבדימלתונדועבהירוהתיבברקבמהיהש,תרפאריעצה

ברקישלאומשתאמבתכמבהשקבאיה.תוגלפבשרפסה=תיבבהרומתרשמהתעלבקו

םיקמאוהןכוסמהרחתמיכןנובתהילבמהצפהתאאלמלאומשו,תרפאזרכמתאהל

.רובצה`כררםםישרומ:'רפוכ(1
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ףילחהאוה.םינברהםעותמחלמל.רקעבואםינותנויהלאומשלשויניעמיב;ומצעלע
והומסרפםדצמםיאנקהו,תורחאםירעבתדהינוקתלםיפאושהםיליבשמחםעםיבתכמי

.ותסנרפתא(ווחפקוןוארדלי

.וחברקתשקבמותונלפבאיההנחיב,ולעדוהבדאמתמשתרפאו

ונתבהאהתכהםימיםיתנשינפל!הרקמהישעמואלפנהמ--ובלבתרפא:שת-הזבהנההנח.

יתבבריכנא...אוההםיענהדררפהתאואיתםשיכנאךא.הצגהתלעהתחרופבו,ונינשבלבשרש

היהאוהריבה-ריעלעסאיכ`.דועילולכאלדומלתימייכישפנביתימדוןוימדהבורבלעוא.

..םידייתשבתאזההבהאהתאיתיחדוןכלעודיתעהילאיביתורוצתתולודגיכו.אפורל

.םניאוולפנהרעשבואיתילחרשאםירההלכרשאתעב,םימיםיתנשדועביכ,ואילללמימוב

.ימצעביכנארשאתעב...תיבילןנוכלץופחאורפסהיתיבבהרומליתייהיכנארשאתעב

ויאוהבלמיננה
...ירוגמריעבהנהתאאצמאתאזהתעביכילללמימ-יבלבונתבהאתלחנ

.יתואתרכזמותרבודההנחתא
־`

רענברהלרבדהעדונשכו;ריעלץוחמליטלזיאשחבתוארתהלולחהםיבהאנה

,רישעהילתפנןבלתחרכילעהאישהלץפחו,"תולתהלהתורבחתהלעתנרוחהגותבב

םינשיהםיגהנמהלשלועתתקירפחור.התעדלעהדמעוהשפוחלעתמחלנתמלעהםלוא:

,השארבדמעלאומשש,םידוהיהייחבותדבםינוקחהתעונתםגו,ברהתיבלםגרבברדח

_
.`רפהאשנרבכ-

יד:הרבעו.תאזהץראהבחוראולמהעונתההפיקתיב.הטילץראינברויהםיכובנ.

הנירמוהצמ«םינוקחהלעוםיבתכמהועיגתרשאםוקמוםוקמלבבוןהישרדמויחבבהפלת'.הירע

ץצוחואצישרדמהיתיבידסולםירוענהפינבו,םינברלועצוהתונושתולאשמתולאש,ועמשנ

םינוקחהתארקל
םירכוחה,םיסכומהועםשיו...יךורעה-ןתלשתינידבתוערפעורפלולחהו

רשאזעואבשב.רושברהםהלףירטהבחוהו,םינברהשפנתאתונעלםהםגופיםויו,םיבצקהו

וקעציווטהש
הלא.םידמולהינבורבדיהמעמשנושרדכהיהתיבאנהכלב:ורמאיוחרמ

.'םינברהםיפירטטרשאתאםירישכמה

לעורעצלםגו;אושלהיהאלש,ותדזומעדעבולמעבחור=תדוקאופיאאצמלאומש

היהלאומש.תרפאתוחא,להדלותבהאבםימוחנאוצמלרהמ,ובהדגבש,ותבוהאהגח

אלוהחמשוגנועייחקרתשקבווהפיהמלעלבא,הנחלוחבהאברתויבםנמאקובד

ןובןהנובשרשקהוילאמרתותןכלעו;תוינחורהויתזפיאשבללכהפתתשה.

תימינפרתוילחרללאומשלשךתברקהתיהתאזתמועלו,ינחורולכששיא,לאומש

םהיניבשינחורהרשקהו.התלבשהוהחניבבאלאתיפיכאלהניטצהוזתשאיבפתרימחמרתויו.

לדחלאומש.תורענוםירענלרפס=תיבותוחאותרפא,לאומשומיקהשירחאדוחיבקזתתנ.

הארוהה=תדובעו,םירצקשבולותיסוררבדמה,יאפוריאםעטבתרומליהיודמלמתויהמוא.

תאבבוסהםיחרפהוםיצעהןגבז.תושפנהיתשתאדחיהדגאוהברקלחרלוזלתפתושמה.

רודהלשךונחהינינעלעדחיםחחושב,רשואותחנלשתועשהמבםיבהאנהולברפסהתיב.

.ונמעייחתאשבובוךלוההםינוקתהותזמדקתדתחורלעוריעצה

לחרנבלה=ירשיזתועדה=ימימחםיבהאנהלשםרשאתאהביעההלקהננעםלוא

:ןידעוליבשמהיהש,יקצינולפ,ןושארההשיאמהנמלאתנאיה.”םביתרמוש,התיה

לחר;ןבוירחאריאשהילבמחועובעבאהתלחממםתנותחירחאהמןמזתמו,אוהםגזמר

לעלדגהנוסאו.תמהיחאאוה,סביההל(יץולחישדערחאלאשנהלאופיאהרוסא

1_
.יהצילח.הלןתי(2.וללש(
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לעבסורדוט_'ר,לחרלשהימה.חאהותואאצמנהפיאעדונאלשהזידי
הרכשלתותשללחהותדללהרההתויהבהנושארהותשאתאשרג,('חואידטמיגה

אלשתינחורהרובעלוםייחלהזעהקושתובהתיהיב,ותנמוא”תזריגמ,,התאובזעב
יןייבהעותהובלטוחכשנןבבו;(יםומעשהוילערבגתגודומלתהדומלבהקופסהאצמ

.זאבהנאעדיאלוהנבוהשורגהותשא

ידמלתוגלפבששרדמה=תיבב.ותבזהאולאומשךרדמףוסףוסרסוההזלושכמםגו

־יחבב”םימי,לכואהזחעד=לקוםורערוחבהיהו,בשמתמוראות=הפי,יזריבהבישיגןב

,תומלעהבלתאותמרעוויפיבדכולהיהאוה.םירואנהתארקבמוריעבשםיבושחה

"'הקיטילופ,הילגלגב"םיעינמ,,ה_דחאלבשחנו-הריעבךכלכרקיה,רבנתרבחלתוהמכה

;סורדוטןב,שקובמה"םבי,,האוהיבהלעידוהו,לחרבויניעתאיוריבהןתיו.תינוריעה

רשקהשיאנתבקרהירוסאיריתיאוה.המבילםאיב,ץפחאוההלץולחלאלםלוא
וילעונחיו."ארונןלזג,ונניא,יזריבהכםורעאוהשכםג,הבישי=ןבםלוא.םלועלוילא

...ץולחלוצלאלידב,ברהל.והוכשמיוםלזקבלאומשותרפא

רפסמהלשונונגס.רסובחירדועףדונםדורבלשןושארהןאמורהמ

םירפוסהלשותואמייצילמתוחפוטושפ,ריהבםנמאאוההזןאמורב

`ואםיעטזקמםהםירואתה.רתויבימימותצקשבי,שטולמיתלבאוהלבא,והומדקש

,םיבברושמ
,לשמל,םיאורוגאןיא.ידמלםיראובמםירובגהלשםיימינפהםהייחןיאו
,הלכשההירפמומעטכלאומשלשתינחורהותוחתפתדתא

ונאןיאו

=ןבהיהאלש,תרפאהרומתלזרבחתהבםישדחהויתושגרתאםיריכמ

ןקתמהוםדוקיפאהלאומש.רפסה=תיבביאפוריאהרומלומצעבותויהבו,םלועמהבישי
יעבטרתויאוהיחהרפוכהםלוא;אוההרודבםולבגייליללשותומדלמסאוה'

רבעמףוסףוסתאצל,ךירצותלכשהבםלתשהלףיסומהריעצהןקתמה.המודמהמ
הרקשהזרבדםלוא;תדהלשהירקעתלאשבקמעתהלוםייחטשהםינוקחהלובגל,

.לאזמשלהרקאלסולבניילילל

,םייתדהםינוקחהרבדלעתקולחמהיטרפלבתאראתלדקעבלדתשהםדורב

לשיתונמאהדצהלולכשבלשרתהךכךותמו,םחוציחנתאחיכוהלו,וימיבהצרפש

.רופסהתאהלכאתיטםיצילבופההמגמה.ןאמורה

־

.רופסהךרע

.לאומש

1

רחאלםדורבהיה,תימואלההיהחהתעונתםינומשהותבשבהלחהשכ

יסגימואלהןזיעדהלשידקהז,בוטםאונהיהאוה.םיבהלנההינקםעמ

לודגרמאמחזמלש'םיחרפהןג,בםסרפםדורב.ולשרובדה=תבתאםגווטעתא

הפשהבםגםלוא;םעההיחתלםיאתמהרבד,התבחרהותירבעהןושלהחיחחלע
1882תנשב.ולשהלומעתהךרוצלשמתשהלהזימואלןקסעהברהתרבודמהתידוהיה

יזכרמברסיז-םידוהיהתופידרבתניטצמהץראה,הינימורתריב,טשיראקזבלםדורבאב

'בוזעלץלאנ1885תנשבםלוא."חידוהי,,םשבתידוהיבימואלןותע"חולנ,הלשהז

.ימואלהםדורב

1

:רמאמהובב,םהיתויתואלשהרשהירפסמהםוכסהידילעםינושוירבדףרצלגהונאוהותחישב(1

.סותא(2."רתאהאלו,-(םילמהלרפסמבהמוד)אירטמיגב-'םויההנופהרשיוי'י.
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םינותעהמברואלאיצוהלםדורבהסנםשו,היצילאגלבושלורוןיתגבץראהתא

םימיוביראהאלש,(”רעקקעוו,,ילמרכה,,יןמוה,.'תודהיה)חידזהיותירבעב

.םיעצמארסוחמ
'

.יתוצקהיתש.
רתויהו,םינטקוםילודג,םישרתםירופסםגבותכלםדורבףיסוהאיההתעבו

.1888תנשבהנושארספדנש,”תוצקהיתש,ןאמורהאוהםהבשבושח

.ןאמורהקרח
.ןילזוברשאתובוסהנטקהריעבדלונ,ןזרצחבקעי,ישארהרזבגה

וקנפש,לאנתנ'ר,ןדמלהורישעה'דיםח,,הויבאלדיחיןבהיהאוה
.רענבהלגתנקזחיפוי=שגרו.ובלכתולאשמלכתאונממענמאלורעונמ

םינצכהיבתעו.ומויבםויידמובעושעשבקעירשא,יכרי-ןנלךומסהיהויבאתיב,

םיצעהתועורזווופיותינרקהחלששמשהיסתע.הצנהלעהןנהיכתע.חירובתנ

היה-םכשהרקבבשמשהינפתאםדקלשארהמירהלטהיתבכשיכתע.םשםילותשה

.ויתואפבלםלסרענהלדנברשאכו.ץיקהימילכויעושעשויהםהו.דאמתמשרענהבל

לעבלםש
ןויקנ

.יודילאלהאצמרשאלכברדהתיווכלהסךרעלעווידגב

זיתורעשו,םינולאבןזסחוזראכרותב,אילפהלדעהארמהפי,סלעלהיהבקעי

רונבכןגנלםג."ונחלעופיסוהעלותכומדארשאוייחלזתורוחשהויניע,תוכוהצה

רפבויבארשועםלוא;'השעיםייוגההשעמכ,יכוירחאוגנרסידיסחחו,בקעידמל

.תודיסחהיגהנמםעהרישהויפויהלותבהאתארבחל_בקעיעדייב,ויתזאטחלע

,ומצעתושרבדמעו,םחורירישעהדיסחהתבהרשתאהשאלולאשנשירחא

דדוהמההיהוגורגיאףא,דאמתראופמהתיהגחבותכוס,.תווצמברדהללחה

רודההלבב”רדסה,,תאךורעלובלוויניעםשחספהבנחימיבםג...ריעהלככ

לכרשא,ותיבלםיברםיפנעמהקעמיהשעתועובשה-נהימיבו,ודיהאצמרשא

יטויפהונזרשבזורשעוהוליחנה”יבר,,הלבקעיעוסנבםגו.”וילעאלפתתוהאזר

םויבונחלשלעםירישברישלתחאאלוהדבכומצעבוודובכביברה,.ברדובכ

תישארהתיהריעהלאאבהןזחלכו...תישילשההדועסהתעלתבשה

.”ריעהישנאלבולחיויפטפשמליכ,ןזרצחבקעיתיבלאובלוכרד

םגםהיניבו,ויקסעלכתאבקעיונבלוירחאליחנהןזרצחלאנתנ'רתומב

םישלרהמאללאנתנ'ר.הסידואמרחוסהויאםעזלהיהשדחאךםכוםמןינע

ןועתאלמלאוההרודבהבשחנש,הםידואלעוסנלזעונאליכ,ךוסכסהותואלץק

רעביביבסביבסהאסידואאובלתואסרפעבשב,יכ,ורמאאטח-יאריו,תוצירפו

.האמוטה=ריעלעוסנלטילחיו,ויבאב”ןדחפ,,דועהיהאלבקעיםלוא;ווםבהיגה

ושארתורעשלדג,ץראהינבושבלירשאכ,םירצקםידגבולהשע”יבר,הםכסהב,,'

ףםכה=רורצותחקבו,”ןהמעויתואפתאדחאללבוירשאןעמלופרעלוממ

.וכרדלאציודיב

רדהנההארמלםדרניב,ויקסעתאטעמכהכשהםידואלןזרצחבקעיאובב

.ויניעוארש

ינשמםוראסיםילותשםיצערשא.םירשיההיחובוהר.הלךורעןיארשאריעהתעפי,

.םיציצירזטפבתוראופמותורוצבתרמוחבס;פיוללכםינובהרשאהיתוצות;םהירבע

ןיבםיסתרקרװתוראבתוראבםעהקנישהטאידיהשעמםירוטעבוםיבהזםתיקעמב
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םיקרועהותוצוחה,תובוחרהתאוריאירשאובהידיפל;ןתואםיבבוסהםיחרפוםינשושיננ

;עיקרהתלכתרהזבזריהזיםיקוריהםהילערשא.םילותשהםיצעלתוניבריהברואב

ונןסחבוןחבנאישבהנדומעתרשאןורכזה-תובצמ
יךותברשאירמת-ינב;םימלועתורודלן

הלאלכיופוהלעםדאה-ינבונברשאהדמתהיחויבשלכםעארובהםיתו,הישרנמכוריעה

וחקלהלאלכןבקעישפנלעדאמולעפ
חאוררועףאוחורוריעה,ובבל

.”ךברקבויתושגר

י

,ןזרצחשגרתהדוהיב

.הנושארוםעפב

.תילכתילבדעו,ושעריווסחיףצקףצשברשא.זילבןומהבארונהםיהוינפל,

דערובעוףוטשופטשיםנסתאישנו.ורמחי.ואשני,ומוריוטבמ-וברסךרואלכדע

.םירידאהםייצהו...ומללובגםישלםדאידיוננוכרשאתורוצבהתומוחהדע.ףותה

.םירשבםידעבואריףותהלערשאלורבהותולסמוםימהךותברשארוטיקה=תוינא

דיהרגתמדאמיושעריםילבה...השביבוםיבםדאהתכלממלעדיעהלובצוהרשא

םוקמדע.עיקרהתלכתיבחרמדעםבקעלעובושיהברתלומהלוקבוםלשומ
דומעהרוהטבהזתלונב;תינומדאהלבהתעדומעתהמיםיתבריברשא,שמשה

הארש,םיהתפשלעזלימב,לעפתהליחונה

יגסתאיתומידאמתונורחאהתוזפומההינרקו-טיבת.עבטבםדאהלושמבטיבהו

םהינפלהנקתשתומכ,סבצעמםתואהנמהנתומכרהזומלםנהנתחוםימה

.."םתעדסיפהל

ןמואיכהאר,װףֿפעבםעןזרצחטפשמתאלהנמה,ברזיןיד=ךרזעהו

לאירבגהלשממהיכרצלרישעהןלבקהורכמתיבלוהאיביו,ארפוהטושדיסה

,הילאזארזחלבלו,הזיל,בוטיחאלשהפיהותבלתוארהלץפהיאוה.בוטיחא

ןזרצחאובבו.הרואנההרבחהיםזמנבדועליגרוניאש,”םעטבוטםעיעבמםדא,

נראה=השעמחועצמוהיעבצללשבהפצרהןמ,;ויניעהארמלןוהמת=הכזמהיהתיבהלא
,זשארללעממרשאוילעתויולתהתוראופמהתורזנמהוןופםהדעוילגרלתחתמרשא

תוזפומהןהיתורגסמברששבתותזשמהחונומתהןםעןמאהשעמםיריוצמהתיבהתוריקןמ

תוממוחשהלורזעםלב-םיציצירוטפבזםיעוצעצהשעמבםירואנהתיבהילכלכדעו

ךרעבםגהנאשתםעונוןח,רשא,הילאזארוהזילוחורתאואילפהדוחיבז.'ונבל

ושארתופלחמ,הנקורבתומבןהיניע;ןקחצבםגוןחישבםנ,ןוגדוגדנבםג,ןהידנב

."תבאוש=ןבאב,ןח-ןבאכאוהןהלרשאלכו,רהומלישמהןיעכ

אליכךופבהיהתםרטןורצתתפש,םיעטוקםםירבדבהרבעוהפלחהנושארההחישה,

דאסהמוההזבבלאשמטלמןדעהלכיאלושפניכםגהמו.םישנהרוסכןומאהיה

לעבשתוךלתוהבשומםוקממהזילהמקםאחפי.יפוילויניעהניוחתרשאלכמ

יבסלעתוקדההיתועבצאתאריבעתו.םהיתותלדחאהחתפתונידעההידיב,(וםינמהיװ

לוקוחופתב(2םיענענמה
הנהךרועמהאראלרשאחא.להבנןורצת.עמשנרישה

"המההמעביאלו.םתוחאלדביעךא,םיבסהעמשתאעמשםכמא'!התעויניע'דעל

ונועמלובושבו.תיבהןמםהדנכאציו,ריבכםשורןזרצחלעושעתוניגנמה

נהסידואלזמתוכוסזתרלומגריעתאונוימדבךרעאוה.הלילהלכןתנשםנאל

,שפרבןבתםהיחוגגוםינטקץעפיחב,ליכהלהברמשפרוטיטהזמרבעמ,
רדסןיא

רבעמו;םהיניבםישנאהודוניוועוניחזהלב=ימלצבזתוצוחלרטשמןיא,תובוחרל
תוקרוזחוראבוזגהרואמ,םירורפהותונמראה,הפרטשמהורדסה,ןויקנההזמ

/1
.ונתחפשמ(2.װוםװחווס,רתנספ(
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םיבשויחסידואכהפיכ,ןורצחלולהמדנו."ארונהםיהוחושלתונגה,םימ

אוהשדועב-יפויוןדע,םינונעתייחםייחה,םילענרתויוםירחאירמגלםישנא

םאה,:וכללעהתלעהשדחהלאשו.תולכםבושפרב,ךשחבוימיתאהלבמ

קרבבהפלחםיכבוסמהויתונויערךותבו”?הזהםוקמב'התאדובעלםגלכואאל'
ינפלערובעתתוכרההידיתועכצאבוםינמהדילעהחבשב,הזילתנומתםנ

"...וקירבההיגיעומעמכומדאתההייחל,ברעלוקברישתהיפכוםיעגענמה

תאחקלםהמותעדחיסהלולדתשהכו,ובלבןזרצחרמא-םיערםירוהרה-
...”ןגנלקימעיווריבורוככ,

םערחסמינינעברבדל,בומיחאתיבכתופוכתםיתעלרקבללחהןורצהו
לאירבג,

המכותואהנימזההזיל.ותיבינכלשהמיענהםתרבחבםלעתהלוןקזה

הברהושפנלעדאמולעפויתונויזחוויתוגינגמו,יורמאיחהלאהמעתכללםימעפ

=םוקמל,םוילכבוהליבוהברויםג.םימסקלשםלועלוהואשנותימויפתו

ירישוהמשתוקחשמתורענרשאהתשמ=יתכלוקחשמםוקמל,שדהםיעושעשי

כומתאוםהיתוקושתןדעתא,םייחהימענמתאתעדללחהןורצחו;ןחיפכםיבגע

וחמםישדחהםיריהזמהםייחה,רחאשיאלהיהםימישדוחרובעכ.”סחדמה

ראשהלמילחיו,השפרנהוחדלומכריעבהלבשךשחההמירכזתאוחורבושמשמוי

,םייחהץעירפמתחקלידיחלשאאלףבלבכשח-הזעודמ,.ץיקהימילכןאכ-

"?ותואםירמושהתכפהתמהברחהטהלןיאכוםיכורכןיאכ.

םיחרפה=ןנכםיברעהדחאבהמעזלימב.סוילםוימחרבנהויללןזרצחתבהאו

ינשוותשאבשחכולבלבתנןורצחו,ותחפשמוותיברבדלעויפתאהזילהלאשיי

דאמוכלוהכה:ונועמלובושבםלוא.ותבהאךרדלעלושכמלויהיאלשידכ,וידלי

המויתלאונהמוחה,.וברקבהחקלתהתימינפהמחלמו,תאזההדיגבהלע

תבושאוהבלא!בר-הנהתחאוהנהתחאזגולמרדחבותכלכבשה-!יתאמח
`תכשללכואםאה...?תוכוסריעל?יתיבל...ישפנתומימתלתבושאו,יתיבל

םאה...?יפויה=תלילכהסירואתאיתיאררשאירחאתותפשאהורפעהתומרעלעםש
ועמשרשאירחא,ריסהלוקבםהירישלוקב”םידיםחה,,תרבחלענגעתאובושא
כביכשיגרמןורצחוי?חוקחשמהתומלעהתרישוהריפואהתרמזוםינמהלוקינוא
אלםאה..ודגנכדומעלןיאוםישדחהוייחלוהרשקמםוצעםםק=חביכ,חפבדבלב

םנמא...תורירמבאוהלאוש--?הנהתכללילונתנאלרשא”םידיםח,,הוקרצ

לכתלכואותפרוששא,הארונשאי,תאזהריעהברקבתרעובםנהינהשא,ןב

...”חורובל

היתורעשנהתראפתוהיפיםצעלבבהזיל,תנומתתפחרמןזרצחיניעינפלו

;השארלעויההראפתרונכרשאובלחמםיחצההינפיפיתאוללכרשאתורוחשה
וקחשברצההיפחתפמ;ןיעלכהנבהרתובלוחקלהיר=יחרפודמחינשושכרשאהייחל

יתשו,הגוחמבוהדמבשרחורצילםפכהונהנבמ;רחשבםשלא=יכאלמקחשמבםיענה

אלשןורצחךרעתאזהםםקה=תנומתתמועלו.”ןהיצהורישאיקרויםירהברשאהיניע

החיש,תולגההשארהסכמ.הידגבררע,,הפייתלבהוהמושפהותשאתומדתאותעדמ

...םאחפהלהבנושפגו~יהגוינהו

לבא,ותחפשממרתויורתויותואםיקחרמבומיחאתיבכוירוקביכשיגרהןזרצח

יפלעקרןגנמהיההכדעשתחת.הוהלודגהגנועהתאומצעמעונמלחכרצעאל
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ניאורונכבחולללכוישידב,הניגנה=יוחחאאורקלהתעדמל,יטויפהשותהוהעימטתד

ודמללהטיסרבינואהידימלתמןורצחולחקלהרומםג.רתנספהלעהזיללשהיתוניגנמ

החישדחאברעבועמשת,הר`ש1:וינאמור"רפסכארקאלןדועמ`כ,תורפסו??רומשה

והורוהםינאמזרחירפסו.דאמ`םלכבוהבףתתשהללכיאלהיערוהזילןיבתיתורפס

ןועמלדחארקב:ברזיאובבו...הויללוםזחיחאםגןביועדיו,"הבהא,,איההמ

...ותחפשמוותבהאלעהכובווחטמלעבכושזהאצמ,ןודצת

בורקיכוראמםיערויקסעיכעדי,בוטיחאלאירבגלשזיטפשמתאלהנמה,ברויו

םאוחלפממומיקהללכויש,רישעהןזרצהתאוילאברקלובללערבדןבלעו--ודיאםוי

ץפחבתתלהרמאהזילםגו,לאירבגיניעברבדהבטייו.ורהסמכףתחשיווחבתאאשי
יגהנמביקבהיהאלןורצחםלוא.ראוחההפיוביבחה,רישעהןורצחלהדיחאבל

תיבינבדחיוצעונןכלעו;תולועפלזאיצוהלווצפחחאעיבהלךיאעדיאלו,הבהאה

.םיבהאנהתדוגאזארשקלידכ,הזילתדלוהםויתאראפבורבגוחלבוטיחא

תורונמה...זיםיוללכםיברםימייכ.דאמרדהנבוטיחאתיב.אבאוההברעהו,

.םלכ.ובואבוצבקנ-הטלעוםלע.הלוחבורותבםב,םיברםישנאו.הצרואוציפה

שארלתולהתותוכרב.םהיניעןיבמץיצתהחמשה,ידעודעיםלכ,לולכמישזבל
תויל...תולוחמבתאצלןכהתודמועםהילנרו.םדיבהתדלוה-םוילתוכתמו.םהיפבתויל

תשלוקםההיתורעשץ.הלותםהםנופיסוהםירומחההירגב.הרדהבהלולכיהתיה
םינשושהיתותפשלעו.דאסזקיר:ההיניע;'השארלתראפתרזנכויהםיחרפוםינשושה

.היאורלביניעבןהתאשזנ.\יהתו,דאמראמבףיתולקקוחצףחר

,החתפנתלדההנהו
רודההיהוורצה.התיבהאבבוטיחא:תועורזבלבומןורצהו

לבל,הרםהיפלעהזהברעלולהשעםיפיוםישדחםידגב;דאמושובלב
.תיטפשמוהיקה

םעפבואובב--תשובהו.ורדהבלילבאוההנהו.וטפששעיווילתלתתוצוקךרערפסהו

היהאלרשאוובתרבחבהנושארה
;ונחלעאיהםנףסותו,וייתללעלילבתהאיבה--הבןומא

,'דמחנהוהארםלוממותשהםיפסאנהל
ריניעלורמהלהתםדרשאותמרקל

ורירשא
יקיו

והריסעהבוטיחא.יסוילותומבםירבגבויאשרםאלושתלתהתוםלעהו,שא

לאוורצה:רקיו."ןורצחלאנתנובבקעי-הזילדידיויערהז,:רמאלםיפסאנהלכינפל

.םינשושתדוגא:הלןיבהרשאישהתאהלטישוהףא,התדלוהוםוילתברביוהדיל

;ןפאידיהשעמםיאלפנהיהותפרטיא,רוהטףםבלשרי-תיבבהווחא,הארםלתרסהב

,הוהנחםוילהיסורהפשברישרדהוידוהברבבוחבוילעוןוילגםינשושלתוניב

ינוב,:בותכםתוחיתוחפבו,הוטודצמןתנינבאבץבושמבהז(1דימצםינשושלתחתםו

.'הזמרבעמ-יההרלוה-םוילבוטיחא.הויללןורצה

לוקלתולוחמבואציףא,ברעהותואלבוחמשזוםלעתהתוחרזאהםעםיחרואהו

.ורונכבןתואחולןורצחש,רתנספהלעהזילתוניגנמ

'תחקלםיפסאנהולחהםרטבו,
ורםערשא,ןורצהוהזיללאבוטיחאשננ,הדירפה=תברב

תואלמליננה!יתב;רופאלודגלוקבו.םיחרואהתאחוללםידחעחםבתיבהךותבדתי

,.ךבלתחמשםויו..ךתדלוה-םויברעב.יבהואויערלבלאנהדננו,ךבלתולאשמתא

י...ובךשפנהתצרךריחבליכנאםגםיבפמינבהיבבללכבו.ךתלאשתאךלןתוניננה

.זורצתריבהנחיוהזילדיחאהקיו

!םיםיענבובוטבםיפיםתבראהו.םכתאךרבייה'-

.61זפװפחכ(1
א(,
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םהיבאידיוקשנ(ורצתוהוילו.החמשהעורתבםיפסאנהלבוקעצ!כוטולוסל!ןובא-

.יולהרותונתנםיניעתועסדכו

םיטפשמה=תרותלטנירוטסההיהוותיללכהחמשבקלחחקלאלשידיחיהחרואה
חילצה_ברהולמעבומכםיבוטהויחונורשבבו,םיינעםירוהלןבהיהאוה.ילזרב
.'בוטיחאתיבברקבלילזרבלחהשבו.הטיסרבינואלסנכהלוהיסאנמיגהידומלתארומגל

י,םיבורקךכלכהרהמושענםהיסזהיו,הדובעםיאלמהוםישקהוייחתאהזילולהמיענה

ולתויהלילורבלהזילהחיטבהםנמאו.תיבהיגבלכיניעבהריחבוהבהזאלבשחנש

?השדחוזהבוטהוקתו,הטיסרבינואבזידומלתא,הנשרובעכ,רומנישיירחאהשאל

רזמעיזןורצחהפיהורישעהךרבאהםאחפאבהנהו.דובעלהמצעוהבולהנתנווחוריתא

אוה.םלוא־,ולרבגתהלוהנממילזרבתאטעמטעמתוחדלהלחההזיל.וכרדלעןטשל

ויתומולחלכתאלאלםשוהתשמה=ברעאבשדעאושתווקתבםחנתהלדועףיסוה

הזנתיזויתועורזןיבמותבוהאתאוחקלויניעל,!ןורצחלהזילהשרואויניעל.םימיענה

,ןיי:םזלהכ.ויתובשחמלכועלביז,בבל-ןזהמתבהכזיו,דאמהלהבנושפנו-רהאשיאל

רלהקנעידעצבךלהבוחרהידצלעו,הצוחהסניואציווחעבנמחקל,ןובשחותעדןיאב
לכוןהירוחבוכפהנויניע,וילגרבעקרווידיבללמו

ותנומת
עגושמשיאתנומתהתיה

."ומעטתאותונשב

קשנ=ילבאשנרבכזסיכבו,ריעהתובוחרבןועגש=הבזמבילזרבהעתהלילהלב
לשךדיחיונב,המלשלבתכמחלשהמןמזינפל,ןודצחוביואבותמקנםישיובש,ארונ

הנתנש,(1ןוטיקריםקלשןינבהתדובעלעםשחיגשהלידבתוכוסלעסנש,בוטיחאלאירבג

יינשוהשאולשייכותבושתהאברבכו.ותחפשמוןורצהלעונממשרדו-תונלבקבול

םגוןורצחש,ארונהדוסהתאאופיאעדיילזרב.ותיבלבושישםוילכבםיכחמהםינב

חרחמהםויבאבאוה.וזרשובה=תעשבובשמתשהלרמאו,בוטיחאתיבמוריתסהברוי
;החונמבהזילתאלאשו,החשמהירחאםירדסדועובושענאלש,בוטיחאתיבלםירהצב

םירבד>רורבמהטמתשההזילוי?הזהתיבבהלילבשמאיתמלחרשאםולחההמ,

ולהבישחב
,

הבגנרתנספהלאהחבשבו;ונוצרכהבהשועההיבאתושרבאיהיכ

%יסורהרישהתא
'

יגוההמשאיֿפנָאםאסיכנָאםַאם

'רפיולילציָאייומהפסליוֿפַאטבמהינפהיכ

?יתבבתירברתארמבקבדיכוייונרמש?יכ?רוזיבהדבלב

רגירט?חבסיביללויבהֿפםפישש!יי?הפפא'רווידשמישוירבדב

יכ,תימינפתושגרתהךותמודעורלוקבהזילהרשתאזההבילעמההרישהתא

ןובלעהתאאושנדועלוכיאלילזרבו.ללושותואהכילוהוילזרבלהאטחשהעדיהבלב

,םהרגכדמעבוטיחא.תיבבהכובמוהמוהמםיקהש`,המלשבתכמתאוסיכמאיצוהו

הרשעךשמבונממהדריאלש,בכשמלהתואהליפההזעםיבצע=תחדקו,הפלעהההזילו
.הערמלצבךלהתהו,ותבוהאהזילחארקבל,ןוסאהחבס,ןורצחלדחתאזהתעבו.םימי

4

השרחתגםתבהאז,םיחרפה=ןגבהלימבהבהאמתאהשגפהנתיאל'הזילבושבםלוא;ןוגיו

וניאש"יעבטםדא,,בהינואבעימשהש,ויבזבתאןורצהלחולסלהנוכנהתיההזיל.בוש

`

ירזסאתאהכהואידימריסהלךיאקרהבשחאיהו;ורבעתאלקנבחכושווחורבלשומ

.ופפועתה(1ז
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ןורצחלשויקסעתארדסלידכתוכוסלעסנאוה.רזעל;ברויהלהיההוהרבדבו.ותשא

ריעהלואובבבדויםמותשחהמםלוא.השיאממנילבקתשותשאהרשבללערבדלו

הבוההתוחא,הרפשבבהאתהבוטיחאהמלש.שרה”ואמור"םשואצמבוהנטקה

תראפתירחאיבשךלה,הנמקהריעהןב,ןורצחשהעשהתואב.הרשלשהמימדו

ייחלשםסקהירחאהסירואדיליכהמלשךשמנ-ויבשוילשםיפיהםיסומנהוךרבה

רושעהר`םההתיבבןםבאחהאוהַא.חובוםבהנושארהםעפבהארש,הולשהוםוחה
יורדהבהזהמויניעוארתבשהלילבו,ןורצחלשונתוח,םחורי'ר

ןחלשהלע,ובירשירדסוןויקנרשארדחהתאודיאיםיברתורנ.הרואאלמתיבה.
הנדומעתםיקלודתורנםיאשונםינקהשלשתולעבףסכ-תורונמיתשו.הנבלהפמהשורפ

יתיבמשיאהבושלתרבחמה,הרבתחפטמבתוסוכמםחלתולחיתשושארב';וילע

הינקתששו.תיבהןופםבהיולתללקתשהנותרונמןהללעפמו,ןהילעעצבלושרדמ

ףאםיענלוקבו.הנהתחאוהנהחורא'ורחבךלהםחורי'רו..תיבברואםהםנוצימ`
.םחורי'רןמ'ןיעריסהאלהמלשיתרשהגיכאלמ.םכילעםולש.הרישהתארשהפי

,דאמוהגהןוצר-עבשיבהנעבתויניערשא.התעוי:פלעהיתותואהמשהחונמהרשא

הבהאיניעברשא,האלותשאמןיעריסהאל;המהםירשימותחנבוידעצםגרשאו

ותהונמבובוטההשיאןוצרמתחנאיהםגעבשהומכווידעצהרפסומכהשיאלאהטיבה

דאמובלחקלחראתרהוטרשא,הרפשםתבמןיעריםהאל;לבהאיהםגחקת

הזעהלועפוילעלעפהזהברעבהמלשהארדשאלכםג.חפהתעיצבםג.םויהושודקםג.

התשתיכותשאלוםוכתאםחוריירטישוהבהארהינומדקתרוסמותובאןורכז;דאמ
ולבקןהויתבלוהלסרפהילעךרבדשאםחלהתלהתאמםגיכהאר,איהםגונממי

,.יברןוצרוןחבהלאהיתונמהתא.

חיבה=לעברשש"תורימו,הו,תיבהינבלשםירשואמהוםילהוצהםינפההארמ
ולוכשםלועלהמלשתאואשנ-ןחלשהלביבסמםיבשויהםידמחנהוידכנתיולב

,הםידואבוייחלומהזהםלועהתאךרעםישמילבמו;תיתדתוצילעוםוח,הולש

דודשאוהלוחה=תומיבומכתותבשב.השודקלשןדעלכושפנח=תחונמלכםהבןיאש

תפרורה,ותשאהילאוארתאאצומאוהעגיוף`עהח`בהובושבו,ווקםעבעוקשן.

תאתררממהו,םיעושעשח=תומוקמלכלץורלדימתהנובנה,םיוילעןואשוםינונעת
=ןובאדבומצעתאלאשהמלשו.יהיתוערלשןהיתומלשוןהיתועבנמבחתאגקבוייחי
תאואלמירשאהמוהמהוהלומהה,שערהוןואשהילופיסויהמוונתיהמ,בבל
יםוװ,ררההורוההופוסויהמוונוריהמ?ץראהלכשושמהםורוארועב"ח

י?ה`אשתכ`המ`נפונבלברשארועב,ונוחובובםרשאחראפחהו.

תלעבהתיהש,המחדוהפיההרפשתבהאבהמלששפנהרהמהדכלנדוחיב

.הפתכלעתוכוראתועלקמיתשבודריש,תוקדותורוחשתורעשותוריתומםיניעי

הלכשה=ירפסחאירקבוםינבלתריפתבהימיתאהלבמהתיהוזהעונצוהונעהמלע'
התיה,ןחלשהלעהחורהםחימהןמהתהתאתיבהינבלברעבהשיגהבו;יאשחב

,תיםוררבדמו”יונכשא,כשובלה,ץהונמההמלשלםילקםיטבמהבנגבתחלוש'

למם,כהמלשיניעבהתיההרפשסנו.תומלשהוהלכשההלמסכהיניעבהיהש

רבדמ,תוקלחבהלתשהיהתיבבהמעודבלותויהבו,'םולשהוהונעהתומד

מעמטעמו.הירפסירתסמתאותולנבקוחשךרדבהטינקמוהבהאירבדהינואב

ילבמותשאלהתומדללוכיאלו,וזהדומחוהדמחנהמלעבהמלששפנהקבדי

י.ובלתארמשגרהויא־לכאישי
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תילאזאדו,ללכבתוליכשמחייהיכרדתאו,הרפשתמהניאוינפלריצלוליהבחוינויער,

תיבתבש.הממדוטקשייה.החונמוםולשלשסייח.שפנתרשיהזמרבעמ;ןכותב

םירוהב.םיקחשמדוםהזמרבעמו;טאלםיכלוהההדלשהימכ.םורתוהראריצנלו

.להציהשאוהלותבלכלאשיא,םימדהםלכ,השאושיאםגםב,ודחיתולותבז

תעהתבהשאהאיהןהתלעיםגוםיבהאתליא.ןבםנמאםלכיתפשלע`ףנתוקוחשו
אורקלעדת.תודחאתופשברבדת,תולוחמבלוחלביטיה.םינמבןגנלביטית.השדחה
יא.התיבלואובירשאםירוחםישנאהתרבחב`הלבדהיריוי.םירפסוםירפוסםשב

איההמו?התיבבאיההמ?הבהשיאלהמםלוא-םתיבלאיהאובת'ישא

י?הינבלוהשיאל
י

אוהו,הכלבולמהוהנמקהריעבםיבשויהםידוהיהייחלןנובתהלףיסוההמלשו

,חוירבהלםחבהאכוםה`חךקרצב,םחימימחיםרםךםבםהםילענ`כרתויורתויחכונ

ילקוםיקירה'םתנומא=יגבלע
,הלפתה=תיבל`אבתחאתבשב.חםידואבשתעדה=

םיארוקוםיבשו“םישנאןומהםשאצמי,רחא,ד`גמ,לשיחשרדעומשל`דכ

םהיניבוחוארבו."םילהת,ו"רואמהתרונמ,,”ךורעןחלש,,'בקעיןיע,,”תוינשמ,ב

םתואהמד-ולשןימקריסקהלשהינבהתדובעבםיקסועה,םיטושפהםילעופהתאםג

םויבו,ופדרירכשםתחונמ=םויב,רשא,הםידואבםידוהיהםילעופהלםישמילבמ

ייםדעומוםהבש
הגוהםתואתירחאו,םבלחקיםיפלקהואיבוקהקוחש,סקילרין

לעטיבהברננועבו,הפיהםירוכבהכגהבוטיחאהמלשבלתאחקלדוהיב.'יונזי

.הנמקהריעבולתושענהתונכהה

יתלעבללקתשחנתרונמלעסנ.המינפתיברתאםהבוראפיוואיבהתובעןיעיפנע..

םינקהשש
רשאםוקמוםוקמלבבםגותיבהתונפעבראבםנ,ךותבתיבהןופםבהיולתה

סיחתנלםתיאיהתניו(ואמוגםגוהנקוףיסוהקיון;תוראפותודוסוונתנ.היפוצםדאהןיע

.תיבהתפצרינפלעםרזפלםודתעיו

4

םבבל,רבבתושעלהדובעתואלמהרפשידיו

ילעהשקלףא;םינידסבותוחפמםבותופמברשאלבתאותואםכההסכמתאץהגלו

ףאםיחרפוםיציצםהמשעתו,ןולחברשאתויכיבוה-חוחולבםקיבדתוםיחרפילעוץע
ןהיתוצקיתשבםירוהבקתוםיציבםגחקתו.תונולחה.תאםהבראפלתונושתונומת

.םירוהבםיחורפאתוצונןתתו.ןכותמןוסלההתאםגוןובלחהתארעתו.הזמוהזמ`

הלאןהםירפצ--רםאל.הרקתבטוחבןתואתלתהו

םחוריירתיולבאבהחמששפנבו.שרדבהנתיבסבוטיחאאציבלבוטבוהחמשב

ינבלביבאהוגח!יחלםירוכבוגהביבומםוי.רמואולכאוהםגרשא,ותיבל

.םחיתורונמתאובוםירשאיםיקוריהןיעה-יפנעלתוניבם-תיבהתאוריאירשאתורנה!םדאה

ךורעהןחלשה,תיבהתונפלבברשאתוילדחותורומזהו"`הפצרהלערשאףוסהוהנקה

הלאלכ--ןהילערשאםיציצהידוטפוףםבהיתורונמםע_,וילערשאןבלהדבחהםבמםע

הממורתהומכישפנוםילענתושגראלמגובבל;דאסבוטיחאשפנלעהתעולעפ

ופיסוהוילערשאדובכה-ושובלמו.וריאהוינפ...וילעתפסוהשדק-תדרחומכו.לע

ןשדעבשתו.לבתאעגרכתכשתו.ובממןיעהריסהאלהרפשו.ולןהתיולםחםג

רשאתיבהישנאלעףוצקתו;וינפלהתעהיתושגרעיבהלהשפנהסרגדאמו.והארםל

אשמלהלהתעהתיהםתרבהו.הבבלםערשאבםעפהותארבדלהונתיאל

.הארמלדמחנההכגתלבתםהיארמו.דאמםירוהטםימש;ורדהלכבביבאליל-הלילהו

.וריהויףםבחתודוקנב.ותלםמבשיאשיאולעיםיב.ובהויאבצלכופךלוהרקיחריה

ןאּפּפןװשוו,זקססװזװאיצ(1
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חורתיפיומכוםיאשרהלעשחול.ץראבבשונהצהור;בבללבונינריושפנלכוחמשיו

לבתילעםירשואמהלכחורוהאירבהתמשנותרבאלעאשיומכו.םוקיהלכףאבםייח

.וצרא
שיאכדמעוי.הצוחהואציידמהזהדמחנההזחמהתאתוארלהעבשאליבוטיחאןיע

ומלךרעןיארשאתורקיתונומתולבבוינפלרשא

םיתמשקוחצבותואםחורי'רלאש-?לעממםימשהועקפירשאתנילינודאהבהיה-

...אוהםנותאצב
'

תא:ךטיחאלרפםיך.דועי\כחר'וי'רקחציו.ריסבהמער`אליכןךינפבטיבהכדטיהא

תאןיבירשאהשאושיאלכו.דהאןיעפףרהכםיימשהועקביהולילביבןומההתנומא

הזהןיעפףרהבובלתולאשמלבו,אוביאובויפמואאצויהלבהיהואוההעגרה
."ודנמוקה

,םינששמחןבכדלי,ודכנתחמשלהמלשתאםחורי'רןימזההרהמהםויבו

חקל,ךורב'ר,ויבא.םיאורקהינפל,ןילוובגוהנכ,”שרד,ושמוחדומלללחהש

רוכוישמבתובעהשעמתועילקרשאו,םירופבהּפםוילולהדעונרשא,הנ:להותפנצמתא,

וילכבםשיוותהלצמאיצוהולרשאתועשהוהרומתאסגו.רליהשארלעהמישיו,התלותח
'

ז:הזברשאיףסכברשא.םהיהדרשרשחאוםהלרשאתדעשהיי'װםתאםיפסאנהרתיםגוחקיו

.וילערשאבהזה-תרשרשיםגוולדשאתועשה-הרומתאןתנבוטיחאסנו;רליהלםונתיו

ל:הארמלןואנהדעדליהו.םוקמספאדעובללוממדליהידגבלעהלאילכתאוםכריו

.”ורחבווארםהםנר`הךבאיחרבארריתלבאד,הלאה!רדרש-לשה

תאודימעה,”ערהןיע,,מוליצהלידכוילעהשחלדליהלשהנקזהומאשירחאו

;”ןשקמ,הוידומלרבדבוינפלעיצהשתולאשהלעבישהאוהו,ןחלשהלעןמקה”ןשרד,,ה

וו”השרד,,ו.אסכהלעדמעשרתאןמקדלי'
החולשהמימתהוהפיההינומיריצהלככ,

םיענםשורהמלשלעושע~םינמקחחידמולבלבהרותהתבהאררועלודעונש,התוא

,םילענםייתדתושגרוינהודןדע,הולש,תומימתםיאלמה,םישדחםייחולננוינפל.ראמ.

רשאלעהמלשדעמציו.הםידואינבהורעשאלש,ןחהאלמוהעונצ,השדחתודהיוארויניעוו

רהמיו;הרוסמהלשתודהיהתרותמו,םתנומאלעםייחה,םיביבחתוםימימתהויחאמקחד-

תורוקבותירבעבהרומלינולאחןימינבליבשמהךרבאהתאולחקיו,תועמהתאןקתל

םידיסחהייחב-,דהומוםות,חורה=תולשלאתגרועה,המלששפנהקבדמעממעמו.םידוהיה

ויתומולחלכתארומוותשארכזוינפלאבאלולםכותבעקתשמהיהוכללכבו,םהינהנמו

לעמהפרחבוהשרגתו,הםידואבולהשאיכ,דוסה'הלגנותבוהאהרפשלםנ.םימיענה
חתפש,ינולאחןימינבלהשאלהרפשהתיהשואיוןוכצעלשםיבדםימיירחאו;הינפ
העדונשירחאהנושארהותשאתאשרגלץלאנרשאו,התלכשהתישארתארתסב

.יאנקחדיסחהונתוחליותלבשה,

,הזהשקםדאדגנוממוקתההריעהינבלכיב,תוכוסבותחלשמבחילצהאלברויו

הסידואבותעדמןורצחבקעיאצי'יכחמשמהעומשהו,ותשאלשיאןיבדירפהלאבש

האשרהה-בתכלשוחכתאולמבהלשממהידיקפ.”בלחרוצנוהנוז,השאתותיחשבדכלנו

שרגתהלוותצעלעומשלןפואםושבהצפהאלוהלילוםמויהתכבהרשו,ברוידיברשא

ןירומפ=מנודימתחקלילהלילח,.השיאמ
זאררבהואה,הטושפההשאההרמא--

ירשבתאושודיםאםנ,ילעופכאדיבכיהארונתוירזכאבםאםג-השפנלכבהלעב

בקעילשונקותאשקבלידב,הנליולהרשהעסנ"יבר,התצעבו.”םינקרבהתא

.השיאבלתאהילאבישיש/,לאונמעהדוהי'רליכשמהוןדמלהרישעה,ןורצה

אוהלאונמעו

שיא,
[קד

ימילםיברמשהתבשתארככרבעהדהשיאהנפסרשרבלברורהרראותהפ"ו

~
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תאוריסהאל,ותמרקתאוהשהאל,והילתאוסיבהאלהלאהםיכשהיבספא.וייח

.,תורוחשחויניעתאוהבאלו.ויתפשלערשאםיענהקוחצהתאוריבעהאל,וייחללילבה

יבקרובןתותואוםשהלאהםינשה;תורקירוא,רורברואחניציפתןהיתובנלדעבמרשא

דעו-תיבםגאוהךתיבוורדה-לעולידביוותראפתופיסוהחבהו-יושאריתורעשוניבלה

אכםג,וירהםמרבדלדעונרשא,ןושארהרדחהינפלערובעניכ'שפחל
הםהםתנ

~ישילשהרדחלדעאוכנו,םיפיבדאסםילענםינושםילבסםילבבראופמח,ינשהרדהב

ויתוריקהעבראלןופםהרעדסמהמתולודגןיע-תובית;ונינפלדשאהארמהלעםסותשנ
ביבס

,ול:יכסמתואסכ,לוגעןהלשיורתחךותבו,םינטקםעסילודנםירפםתואלמביבס
_

יםישרודהםימבחהוםינברהינפלבקיהמש,ותחונמתעבבשיהמשיוילעסגםיברםירפסו
םירפוסהלע,תודהיהוםידוהיהלעויפיטפשמסגתוקוחר-אלםיתעלעמשנהמשו,ונבשלי

תעדווייחיכרדל,ותלכשהלוותנומאל.,לארשיללכליעגונהרבדלכלעו,םירבסהו

.םתפשבםנוםנבתבםג,סתנומתבםגםינושםירפםםירובצוינפלןחלשהלע-.~ויניבנ

.שרדמבןיעםישיםעפ,ודילעחנומהתיונכשאבותכדפםבװוהנשםו,ארמגבטיביעגר

תורמהורפסוע”בא־וישורב,ושגפנ"םיבובניחרוםװוי'רחז,,הפ.היפוסוליפהיר=סב־םעפי

.”הוהתיבבםימאתויחהלכשההוהנומאהווקשנהמבהוהרות,ורבחהזוניפשךורבל

ותנקותמחמהקוחרךרדבעונלהלחתבןאמלאונמע
הריצפההרשםלוא,תנלפומה

לאונמעתיבבהרשתבשישםימיהךשמבו.התשקבלרתענשדעויגזאבהתבבודאמוב

תואתו,םיפיםיםומנוהאנתשובלת,םירדוהמתובוחר,ךרכייתהנושארהםעפבהתאר

יניעבןחאוצמלידב,הדומהםעמיפלמשקתהלוהשארלעמתחפטמהתאריסהלאיהםג.

ובשווכלהתורפתמוםימיה:הדובעההברלאונמעתיבבו,.וינפתוארלהבושבהשיא.

הדוהי'רתונבו,תיבבהבשיאיהםגהירבגהאפבהשועהרעשתלדגמהשא,םיעגרל

תוברהלוהיפילולכל,הרשתאמשקלהדובעבןהידיתאואלמןהםגויתונכווינבתונבו

.'חראפתודוההלי

`

תצקהררקחנשירחא.ןורצחבקעיבלבםגתימינפהכפהמהאבךכךותבו
תועמדדירוהו,םיבוועהוידליינשוותשאתארבוהויללותבהאלשהנושארהתובהלתהה

עמשנו,לולאשדוחהעיגהשכןורצחבלבםחונחישגרורבגתנדוחיב.םהילעויעוגעגךותמ

םישדחהוייחתאוהזילתאבוזעלםגםלוא.'שפנהףובשחלוהבושתלארוקהרפושהלוק

ןובנהיהשךבלבוחורתאהאכדתימינפההמחלמהו,חכדוערצעאלחסידואכםירואנהו

ותשאהרשוונקוואביבולעדוהבאפיאהלודגהתיהןורצחתחמש.ושפנבדיחולשל
תשובלתהילעהמששירחאםיתעבשויניעבלדגהרשןח.ויתורצוותבובממותואלאגלי

תצעיפלעו;וילאבושלהצמאתהבהנמאנההתבהאתאולחתלגשירחאו,תיאפוריא.
.םהילעוםאמנשהריעהייחלדועבושיתלבלוהםיךןאבעקתשהלנווהמילחהלאונמע
;"תוצירפהאובתתוריזנהבקעבו,הריפבהאובת-ליבשמהשישיחרמא-תודיסחהבקעב,

םגוםייחהמהאנהםגובשיש,עצוממהךרדהתאולרובלרואנהידוהיהךירצןכלעו

.הרוסמהלהבהא:

.תעדהחסיהבהלודגהאיצמםנאצמאלא,ותשאלשיאןיבקראלםילשהלאונמעו
ותיבמחרבש,רוכבהונבאוהיב,ובלתוממוחשהל,ריכהבומיהאלאירבגתאותוארב.

המחלמתושעליםויוההנחמהםעאצויהדחאאבצ=דיקפלתולחלידכוירוענימיב`
וחבשחיכ,םיברםימיוילעלבאתהש,ונבלעדאמהמששישיחבאהו.הירגנואב
ויהןורצתובומיחאיתב.רבשממוליצהלירכםיבורמהויתובוחןיאונוהמםלשו,םיתמב

.ויבודקוויבהואלכללודגהתשמבומיחאךרעהוהערואמהדובכלו,תחאהחפשמלאפיא

__נ=
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םדורבןבואר'

,ותואםיפיקמהויאצאצלעלינ=תועמדבמיבה,םיאורקהשארבבשויה,שישיהלאונמעו

נסייח=תרותםהלעימשיו

רתי:תאווינבתא,לאירבגתא.רוכבהינבתא..אוריננה:ודרפניעסמתוצקהיתש.

ותרותלכל.םינשונהלארשייגהנמלכ'דיתותירכ-רסונתנ,ובשחיםיליבשמליב

ינבנןבהנהו,םהינפומשתושרהלךאו.ויתוקחו
םיקיזחמותשאוונתוחואוה,ינשה

ודילוחרשאלבםתיבלאובלונתיאלו,וארקי"אמטאצ,שדחלכלו,תונשונב

אנלא!ינר..השפנתרצסהכובוקוחרמתדמועתודהיהו.תאזהתעבהנובתהוהמכחה
ז

”!ערהתאוחאלחהתאהאלהורזו,דחיסנןחיתשמ:ומהתאםכלורב!תוצקבווחאת

_ןאמורה`ךרע
אוהו,וגתורפםבםיבומרתויהםינאמודהרחאאוה”תוצקהיתש,רופסה

לש,..וטו”ונפוי116116“דופםהתעפשהתחת,הארנכ,בתכנ

;רתויובשי.ךאבריאיוא
ולומדקשםירופסהלככרשאמ(יתוילאיררתויורדם

בקעי,םיישארהםירובגה.הפיימויפשגרםגובאמבתמתומוקמהמכבו,וגתורפםב

חװהיװע
`

=יפרוחורה=ינידעגוםלםיכייש,בומיחאהמלשוןורצח

,ןוצרה.פר.
םילעפנםה.ההובגהתינרירומההרבחבדאמםיבורמה,ןוצרה
םילבוסםהךכךותמו,םהילעםילעופאלוםתואםיבבוסהםיאנתהמ

לועישעמלכםתמותבתושעלםילגוסמםהו,םינושתושגרלשתוצצורתהמדימת

,תויקנתומלעםתשרבםיכשומ,םתבהאלעםידדחמ_,םיבהאתמבומיתאוןורצח.תולכםו

תכםהלןיא.רחומהויפויהלםתפיאשךותמהנוגמהשעמתושעלםינוכנםהו

לשםסקהדננכדומעלאלו,םהלשרבעהייחמירמגלקלתסהלוםהיתושנתאשרגלאל

תוערואמהידיבםלרוגתאםידיקפמםהו;םהיניעלםילגתמהםישדחהםייחהוסהיתובוהא
.תופילחםינתשמהםינוציחה

.ךרכהתב
רישעו`הפיןתחאוצמל;תחאהרטמלקרהזילתפאושתאזתמועלו

תורורבתופיאשםעתיסופמךרכתבאיהוו.תירשפאההדמב

יפלעהלתואנרתויהרבגהבלתאדוצלידכקרהבהאהקחשמבתקחשמה,תוירמחו

אלםיכתחנהישעמלבא,הויללםירוומםניאםיפיוםינידע,םירשיתושגרםג.הנוכשה

םילבוקמה,תוישעמהתופקשהחוםיםונמהוםיירמחהםיכרעהיפלעאלא,הלאכתושגריפלע

.התרבחיגבןיב

התנומאנהלשישארהרקיעהמהווהניאו,התערבהפיקתאיההרשםגו_הרשכהשא

חשענשכוליפא,השיאמשרגתהלהצפההביאוויהרשכהשא.הלעבל
חישובלמוחינהנמבםירותיוותוחנההמכהשועאיההברדאו.הבדגבשכוליפא,םורוקיפא

,שגרהפתוהקותורה=תולפשןאכןיאו.הבלחבששיאהיניעבןחאוצמלובושלידכ,םיליגרה

`.רתויבץימאהתידוהיההחפשמהרשקלשיעבמוקוחשוחאלא

סיאורונאןיא.לאונמעשישיחלשותנומת`איהללכהרורביתלב

םההפיאו,"הלכשההוהנומאה,תאדחירבחמהזשיאדציכבמיה

,הרקאיהולשתודהיה.תוצקהיתשןיבחנומה,ולשעצוממהךרדהלשתולובגה

,הוההורבעהלשתוגומתהההתואהבןיאלבא,תינלבס,(2תילאריביל

.רפסמהףאושהילאש,שדההוןשיהלש

.לאמסע

'ג.םהשוסבםירבדהרואה(1
)

.תיסיפה
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הלוחהרפסמהםעהנורחאהותשיגפתאראתמןיניירכ.רשרקו“ויס.

%ותומתנשב.סרדרבלש

ונחנא.יברעמלאחונמהינבל,ב”כדתתנשב,םירופכהיםוילהנשחףשָאבןיברירנםילילב,

סיחלתויםיםרבהכהדרומהםשגה,הקזחבבשנחורה.יננייו,התובוחרךרדונכלה

ןוופהבוצרהניוויגב.ונינפבםירקחו
.םירעשהתליענםדוקהתיההעשהיב,התיבה

רהנהיחש,ולוקהיבגהםדורב.םיפוכתרתויויחייבמארסהלשםינומעפהלוצלצתולוק

ותכשהמבולעש,־םיברםירויצלשסנכתינפלהצרהאוה.ךשוממילועשמםיעגרלקםפנו

.בתכהל
י

ןינעודחץקועהיהינפלעיצהרשאםיאשונהלבב.ראמדעןיכעםהיהןכותה

לעםתואםושרלקרוםעתחקלהיהיואריכירערורבךכלכןפואבםעיצהאוה.כבלס

םזיםוםידבעםירחוסןואשאלמהיהתיבה.חוהאקחייתבסרתאלאונרםונחנא.ןוילגה

יכהיהרכב.הברמהלועפושפנלעולעפםוחהורואה.םדורבתאועדיםלכ.םירבע

ןתלשלךומסםירדחהדחאהצקבונבשיונחנא.הלאהםייחרכההםירבדהולורסחותיבב

הכהוהבהאב.ירבעהרפסמהםע”סאבבינאפ,היההוהאקהתאשיגהרשאתרשמה.ןמק

ברקברשואמומצעתאשיגרמו(ותיטארקומידהנוכתלעבהיהש,םדורבםעךלהתה

םינכומהםירופסהרבדלעםרוכוירבדופמשטעמםמחתהרשאירחא.טושפהןוסחה

וירבחליתבשקההימורב.רתויאל.בהבהלקרםיכירצםהוונוימדברבכמםינסווםחו

יישיהזהןשיהןקנקהביכיתיאר.םרלוקבותולעפתהברבדש
ן

ןמןשי

םםותו,רחבומה

ייםנ
תאשרתיבךברקבחקלתהםיהלארנ,םעפהדועוםעםללחההריציהחור.שרחן
.(2יחצנלתובבהלוילערזגבדשאסרמב

,וםפרנרבכשםדורבלשוירופםלעהשקמפשמהחישההתואבןיניירבעימשהשכו

שיו,יחםדורביכםלועהלכלהאראדוע,:תושגרתהבארקיוןחלשהלעופכברפסמההכהו

םימיויהאליב,המיקתנאלווהחמבהםלוא.'תולודגאורבלותנקותעלםגוחכבי

.הניוובשםילותח-תיבבתמיווילעהרבנתנסרורבלשותלחמוםיטעומ

ו

;(

,ינרדההורדוםמה,ריורמהורואתןפואבורודכהומושפהונונגסב”ללכהוחתפת

םייחבתיעבמה`תולכתסההיפלכ,תוילאירהיפלכדעצםדורבהשעשירבלש

םינשמה,םייעכמוםייחםישנאםהוירובגבור.איהשומכתואיצמהרויצו

הבהאהםגאיהתיעבמ.םינוציחהםיאנתהותוערואמהתופילחיפלםהיתוימנתא
םושהדעבםישועםניאםירובגהו,תוישעמתואצותםושבוריפלעחלןיאיכ,וירופםבש

=יםוחי.םיימגאמורהםידבהירופםבאלאתואיצמהייחבםיארנםניאש,םילודגםירבד

תושגרה/קחשמקר,םייחבומב,םדורבלצאבוריפלעםההשאהורבגהןיבשהברקה

תאחיכוהל-איהםדורביגאמורינשתמגמ.םיחרפאלאירפולןיאש,םיסקמוםיענ

תודהיה
דחיתפרצמה,הרואנהוהנותמה,תילאריבילהתודהיהלשהתובישח

.תושדחהתובשתמהותיאפוריאהתוברתהימענמםעהרוסמהחורתא.הלאשמה

יתונמאהדצהלקלקתנוללהםירופסהינשבהמגמהנשישהרמבו
יוקל"םייחהותדה,ןאמורה.םהלש

לעב,לאונמעדבא”תוצקהיתש,,בו,ולכ

-הימארקומיר;םיטושפהםישנאהתאבבחלחימנ(1
ןבואר,(2.ומצעלעםעהןומלש

ףסויןברשא
ע,כ(ףסאיהא-חול,'םדורב

'566-74.

_.,11
**4־יייי--_==--יַא.
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לצאהרסחהמצעלאיהשכוותודהיסנו.ותויעבמתא,תילאריבילהתורהיה.

,ימואלהדוסיההברסחשםושמ,םייח=חורוהרורבהרוצםדורב
ימואלםנמאהשענםדורב.ןיקסנלומםלשוירופםבךכלכלעופויחה

תעפשהתחתדועםיבותכוינאמורינשלבא,םינומשהתונשבבהלנ
וייחשרשפאו.ןויצ=תבהתפוקתינפלונמלועבהמלשש,תםרוההותרקבמההלכשהה

אורבלירכםישרתהוימשרתאוכרלמוהועגמלומלמםיאלמהוםישקה

ימשרתאקרראתלץלאנו,תוימואלהתורבתויתורפסתוריצי

דוסיהרסוה

.ימואלה

.רדונההפוםה

םדורב.וירוענ

ולןיאשינעהתאםיולמהתותיזחהלבו,וימילכהיהינע-יםרפטיתורפסררובהיה,

רפוס,לורברפסמתויהללוכיםדורבהיה*םירתאםייתיאנתב.וייחתאוסרה-ריבכןוצר

ןותנהיהשהביבסהלבא;אלפומורבד,ןיוצמ
.וירורכבהרצונשותנוכתםנקססילבו,הב

.(1”תיעבטהותנכהיםלעתויהללוכיהיהירומאתאתויהלרהרריש:האל

.ו:ש(ו
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