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נשהכפּפכשפ

'רטיפֿפשרבאבברוביברךמ

םיריסאהוירוהו,היצילאנבשלנירבהריעהבד"רחתנשברלונרטיטשדבארכו

ותויהבו,תונברליזורשכהבלעברענהחאןיכהלושקבםה.דומלתהירומללעגוהנכוהוכנזז

ב.
הריעהלורישכהלידכ-,יודנאלל”פ'ר,קהבומםבחברימלתלוהורםמהנשב"ין

.תולעבהויתודמבהיוצרהלועפהוההרומהוילעלעפ,ומצעברפסמהלשותודעיפל.וו

הארוהבםשלגרתהלירכ,בונמילבברהלחלשנו'סהתנשלרטיטשדבארכעינהבו

זאהגוהנהתיהש,הלהבה=תנותחותואהאיבה,םשותכשלהנשרובעכםלוא.תישעמ

.רפסמהייחבהשדחההפוקתההלחהןאכו.בובראמברישעהונתוחתיבל,לארשיב

תירבעההצילמהתאושפנלכבבהאש,ץינסורפמדחאליכשמוןקזקוורלערותהאוה
ןדמלהודיסחהךרבאהלהרוהליבשמהותואו.בונראמבםיריעצהןיבהלכשהץיפמהיהו:

היהארוקהוםימיהוכראאל.םירבעהוירפסמארקמלולןתנו,תיצנארפו-חינמרנונלש

וספדנשםירישתביתכב,םיצילמהךרדכ,לחהרטיטשדבארכ.רפוסל,תורבעתישאר:

לשהרושסיפדהןכירחאו;”יכנאירבע,ו'הצילמולשמ”םיפסאמהב.תיתד-.שר
.םיארוקהלעבוטםשורושעש,”רחשה,בםירופס
כ"רהשה,,ךרועלהנושארהותועדותהתאויבתכממדחאכראתמרטיטשדבארכ

לעבתאתוארלישפנהואתתר,הרקמבירילועיבהתונושארהירהשה.תורבוחשלש.-

.ילהנתניבלתואמו.םיכפלאםינפ,ומצעבוודובכבלורבהןיקסנלוםםתא.”העותה.

.הרבסהוןטקהרופסה(1
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-ןיקםנלומםלשולכיהברקבליתבאלמתישאריהתו,הניולאובליתיכז
ישיאהלשיולכיה,

_,תיעיברההלפבמב,”ןטקהלרפש.בוחרברצוןטקרדהקרםנמאהיההזההבברמלוגדה

תאיב,שממ'תשדקמהיהיניעבלבא;'ובו,'ובו,לכאתירדה,הממהוררהםגאוהו

'לערמוש-רמולכ,שרקבשמשמורהבומלעדכועאוהו,יניעםשוארויחאמלודגהןהכה

;ןכירחאו,”רחשה,לעלכםדוקיתםתח.חאריבוהמיאבוירופםתאבתוכועוערןחלש

"העות,,הלעוללכבותעיבתכמלעיבבלישחרתאךרועהינזאביחסכמב
תראפתרקיו

יינויזחתאודילעיתתנוי:פלמיתאצבו.ואאלמהיחודלעהלועהלככ,טרפבותלודג

ינולםיתיבתאדועיבזעםרטב,ינשהםוירקבב-.הנפישבותורקלינחיטביו,וןהףלא,

וקהנהו,ריעביתכאלמלתאצל
ל

4

.תוארמאראוםימשהוחתפנ-עגרכו.ירדהתלדלעקפוד

שארבו.ספדנןוילגודיבויכפלדמועומצעבוודובכב,ןיקסגלומסרמולכ,יתערתה,.םיהלא

'ךליתאבההנה,-י...תאמאיבנהוהילא.:תועבורמתויתואבןבליבנלערוחשןוילגה

תיעיברהתרבוחהבאוביאוהו,ידילעלומתאתתנרשאךרמאמםםופדיתקתעחהזב

ךדיתאיתאלמוםויהךיתשדקההארהתעו-ןיקסבלומםילרמא־רואלהתעהזתאצויה

!זאיתרשאהמו."תרצונךבליכ,יתעובתכםבםירופס;ךתכל
יודובכבלודגהןיקםנלומם

י!דועילךורעיימוילהושי'ימוילהמדיימו,לארשיברפוסלינשידקהומצעבו

.תויהלתמאברצונרטיטשדבארכבותואהעטהאלןיקםגלומםלשיתורפסהךשוחו

.הבהאהנשיםיחדבמהוירופםב.היצילאגבשםידיסחהייהבךחוגמהרצהלשןמאנהרייצה

,המכויעבט(ירומוההברה,ינלמבלופלפלשתוחישתצק,תימנאמורוהמימת

ירופסה,המגודל,הנה.היצילאנבוניחאתורעבמםינובנםירואת,בי-,והיז,ררוצ,

סװבילירגריע:םידוהיהררוצ,,`סופטה.יבדלףרברועב

'שפריטנאו,ץע-ילהאריעהתיהםיבפל.היצילאנץראבלבהנטקדיעאיהבול-ורנ,

'םידוהיהררוצװוהב'הףרשרשאהפרשהךא,םילקלקעהוםירצההיתובוהרתאואלמטיטו

.הפיוהואנריעלתושעהלאיכש#הברקבלילגהושארלהלאהםימיבהלשממההדיקפהרשאי

יהתו,תנחצ`לכוהאלחלכםיאלמההילהאתאותלמהבוודםחב'הףדשירשאירחאיכ

,תיבבתיבעיגהלוהלחתבכןיע-יתבדועתוכבלןתנאללילנהושאריכ,בקעילהרצתעוא

,ריעהידוהיחורלעהלועהלככרדסורטשמלכילב

י

־ןבאייתבםהלתונבלוצלאנןכבו

.אלוחנאל,”םידוהיהררוצ,,,לילגהשאר.םחמבחבםינובהינמאומלוותהרשאתינבתב

לאהושףא,ששחושפרהישנאמר`עהתארהטיו'רועטקש
ת

יקלחבםפצריותובוחרה`נפ
,םינבא

”רא,ותיבחתפינפל(2הנמומ-ימוהפשאךפשלשיאדועןיהיאליכוצןתיו

תויב,בילידגב!לארשילהיההשקםויהותואו.ריעהרצואלםלשיםישונעףכ

'!הדמח=ץדאמולנש
י

תאםימידקמהי,ריעהיריעצןיבץיפהל”םידוהיהררוצ,לחההלכשההתאםגו
.תורפםהביקבהיהולילנהירשהיהדמולמידוהייכ;ידומלתהלופלפהלםהיניעמלכ

יןבהמלשרוחבהלתירבעותינמרגבהלכשה=ירפםיאשחבליאשהאוה.תירבעה

."יוג,לבשחנש,רשהתאםעמשבדאמוממותשהםירוהבהו,ןתנוהערלוגזומהאפיל

נואריכהלוצפחב,רקבלרשהלחהאפיללשהתשמהכתיבבםגו,ההצתירבערבדמ

יילשסוכלסוכןיבו.םתחפשמו,בישקמהודימלת,המלשירוה
.תארשהםשהארבוטן

יהיניעהוירוהש,המלעהםעםירברבאברשה.אפיללשדאמהפיהותב,רתסא

םינאמורבאורקלהתברהרבכיב,הבלתאוחקלשתוקלחהינואברברו,השובמץראל *ש

.הפשאהרובלםיכפשנהםימ(2.החירב-חור(1
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רעבנדלי,בונאצישמברהןבלרבכםנמאהשרוארתסא.הבהאתאזהמהעריוג

.הילעםגווילעםנקומעםשוררשהלהתועדותההתשעתאזלכבו-הנשב"יןבכתעדמ

_
לעהבופשםולשתהוגמו,הלכהאירבהלעהשורפהמיענהימוד.הלילחיצחביהיו,

תודשוחיפיןםיתוןופצ.הנשהתועורזבחכופילחיוםזנדוםלםעםהתעולדחירשאםייחה

ןיבךלמ:ךלהתיויבכוכאבצןיבםימשבחריו,חורבחוחינחירלםהימשבוליזי;םינגו

ץיקליל.הילערשאלכוהמדאהלעףםכורהוךופשיווליחידודנ.
תרפהלכבאוה

,דיגמהלאיםלש'רסנ.הזהבנשנהוםיענההזחמתלתורוגסםייחהיניעלבא,ותראפת

,ותופירחבםהללבויוהרותהירובנתאקבאייבםולהי,ןשייוהתעםוני,לודגהדימתמה

ןיאמהמכחתעדלומלחיו,םתממלעםולשבוחוניוהערןתנוהמלשםנ!והירשא-
,אצמת

וןרהא'ריניע,ןתדבהוןכדשהיניעםג!םהירשא,הניבםוקמהזיאו
,הלכוןתחלעזורהיאל,םינווזבוניאל,התעתורוגס,ץראהלבבתוממושמח,לאוםשי

ייתותשלףשנבםירחאמהםגו!והירשא,הברהותדובעמעגראוהישפח
.אפיל'רתיבבן

םגםהירשא,םמולהבורבשיוותשיוםבכשםלעםהםיהורם,םנועםלארבכובשםהםג

שארנתמהאלה,ונשייאלוהתעומוניאלבילירגריעהלכבםיתשתושפנךא!חמה

־”...אפיל'רתברתסאולילגה

:בתכמיבםא,ודימוטעתאחינמוניאוורדחבהנהוהנהךלהתמשגרגהרשה

ץחלהוהרדהןולחינפלרתסאהדמע,העשהתואבו.ידמלרבבךורארתסאלךרעשהבהאה:
הללוחתההשקתימינפהמחלמיכ,'טעמוררקל,חותפהןולחהתיכוכזלרעובההחצמתא

לומ,םינששמחבהנממריעצה,הובגהורעבנההנתהתאהכרעדחאדצמ.הברקב

תאהרבזינשהדצהמםלוא;ןורחאהיפלכומגהתבהא-ישגרלכו,רואנהוהפיהרשה

תבהאבהדבלהבםיברתבדינפמדאמהדתפו,םבח=דימלתלהאישהלקזחההירוהןוצר
יכדע,,שואיוהוקת,רעצוגנועתובשחמבהשופהרתסאהדמעתבבו.ירבגרש

םימש=ירפצוםויהתורלרקבבבבוכונוריו,תלכתימשבותעפידוהברחשהלעיוהלילףלח.

,וחתפנהיתועמדתובראוהרעוםההמלעהיניעתוניעמםגםלוקלועקביו;הנרוחצפ

=ילנאלהלהנייהתוהבל'תוקוצמתאהגפומשתוהיתועמדהנלזתו,יכבבדרתוךבתוּפ

תנשןשיתוחתממלעככשתוהלחוריכחורףאשתו,הלוחההשפנתאתואפרלאפרמ

ייתונקלותרשמתארשהחלשתוהמהםויבו.”םימימת
בגאךרורוסמלואפיל'רלצאן

םיבהאנהתובלתארשקמה,הבהאה=ריצלןייההיההככו;רתסאלהבהאהפבתבמתא

,היחשבהברמהרשהלעובבלבהמשאפיל”רו.תובורקםיתעלםיבתכמםהיניבףילחמו.

.ותבתבהאבהגשייבןנובתהאלו:

לשהבודשתורוקתאדחאםויולרפס,רשהתיבברקבמה,אפילןבהמלשו

היהאפיל'ר,יוקארקלילגבשתחאהריעבודלונבונאצישמברהוגתותמוויבא.ותוחאו

רפםמ-םויהיהיו,.דמלמדועהיהברהו,'הינפלםיבשויהםידיםהתלףדש-ןיירכומושמש

=תיביבשותלכהדעבוללפתיו,תומהןיבוםייחהןיבףחדהוהתדלבימאשקתו--המלשי

תאליציוירמעםיהלאהיהיםא,:רמאלרדנדדניבאו.טפשמבדמלמהםשארבושרדמהג
דמלמהןבו.'השאלהזהדמלמהןבלהיתתנוולתהבקנםאהיהו,תחשתדדמיתשא.

ואבנםוקמהישנאו,שרדמה=תיבברונתהירוחאויבאתאלגלנתיז,םינשעבשןבזאהיה:

ימא,היהןכויפתאיבאהצפרשאכו.ראמהנשתותירחאורצונתולודגליכוילע

םלוא."םידדצהינשןיבתירבהוםיאנתהירבדובתביוהנתיאלהבושבו,תבהטילמה

הנבםעדחיהרוגש,ותשאתאןכירחאשרג,בונאצישבברלךכךותבהיהש,דמלמה

:___־־־י_*'יכ'יגילא`ש`..;^._ס
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בראאישהלאפיל'רתואנןכלעו;ואבהנאעדונאלותרחאריעלהנטקההתדליורענה

.חירבהירבדתאםיקהלידכ,חיגשהותשאמברהלדלונשריעצהןבהלותב

,השורגהומאתאוותדלומתארכזאוה.רשהינפראמורוההזהרופסהעמשל

'רשהםלוא.תירבהיפלערתסאלרעונהוםלענשדמלמהןבאוהאוהיכדימעדיו

.ירפאשתםתבהאשהוקתשירועיברתסאלועידוהב,שיאלודוסתאהלנאלוקפאתה

.התנותחםויעיגהךכךותבו

ירוחכוביבסו,ךלמלהמודהןאזחבשיתונדגםוןייוףםכתורונמבךורעןחלששארב,

,םינשעשתואהנמשןבדליבאוהןיעהארמלטפשמבוי:פומדקדשא,כילירנריעה

תוארלושפננורעתהברהאליכ,ובונעיםיכוראהוםינבלהוינפו,המוק-ןטקורשבלד

,ליחוחתילטבףטעתהלולהדועיההמלעהתא
הוקיו

ימיבושארליקידופם.שובחל

הנילקזםעךוראהנקדעבקאכאטהןשעףואשל,תבשודעומב”לימיירמשתלוחה
'תלודגם

תואתתהמווליואבןמותבאלההלאויתוקתוו-הרותלותולעביונרכמ,םשבארקהלוושארב

תפנצמו"לטיק,ותילמ,םידנבחתאואיבה(נןיגיכשושה-?והומכדלישפנדועלאשתו

לוקבםילבגהותורונכהומהיז,מנכאו
םלוקלהנעןחדכהוןבדשהלאומשוןרהא'רו,הללי

לכםעדיגמהוןוההוהנהוהנהםיצרםישמשה.םינושמוםירוםיזורחבהינאותינאתדדועיו

םייקלוהערתאשיאםיגירסםינתוחמהוהשורפהפוחה,ןבהםירמועשרקתוילכרתי
רמאמ

ןיבאסכלעתבשויתלכה-.וניארגזּפויהביסךאלדהבותכאכיל.:דומלתה
.איהו,היתוער

,אל,הפחתפתאל;השארבםדהילעודמחיחרפרווןבלישמתלמשהשובלשישוכיצנכ

ארקי!ןיניבשוש.*.תונופהןיאכחתפהלאךאהיניעוטיביהתמצלדעבסו,הפשעיגת

וחצפיוםהישעמתאתושעלולחהןיניבשושהו"!תחלצומהעשבןתחהתאושיבלת-ןחדבה

וקרישה-ילב
ל

תפלועמהמלעונימילו,לילגהשאר*םידוהיהררוצ,-הנהו,החמשתונע

לעתראפתתעבנמוודאוצלע:הזדיבר,ותנוהכידנבשובלשיאהו.התיבהואבףיעצב

חלצהו,ואובבורוארשא,רתסאיניעבהבולמלחלציודאמףייו,וידםללעמברהוושאר

־שאר,.ונימילדשאהמלעהתאהתוארבהםהדנוהבובכספא,והארםלםייחהורהילע

בראענרבוריםהםיאורקהםיגתיהמהותיבהישנאו,הנותחהתיבבלוקהעמשנ-"!לילגה
־

,וטפשמבהוחתשיושנבאפיל'רו,ושירהיגואתשיוםהישארלעמםהיעבוכ
לילגה-שארןתיו

ייםובתותשל?ידידי,תאזהמ,,:רמאיוולודיתא
תפלהפמאלמךתיבהנהו,יתאבן

הזןיאה,ובעמשיהחמשוןוששלוקו,ףטוםישנוםישנא

ק
לוקוןתחלו

י?הלכ

ןישודקהתארדסלןבהדמערשא,דיגמהלאימלש'רןנהתה~-!יתובר,הרבנוסוננ,־-

הבאותךאשקביהזיםידוהיהררוצ,יכ,ויפכתאקופםיותירבעארק!יתובר,חדבנוסונכ

~אריאוהםגרשא,אפיל'רויוהיוא,אלב-תיבבונלכזיארוםאלוונילעלפנתהלוללוגתהל

דחפבהנע,ךלמהאבצבדומעמדוערטפנאלרשאשיאלותבתאןתייכתודוהםושפנל

־יתבןתחוינתוחמראביכ,ונלאוההחפשמהבזלבא,דסחה:רינודא,אל,:ארומבו

ןתחהרטפייכירחא,םשההצריםא,היהתהנותחהךא.םימויואםוישושמינתאשישל
,הנששלשוםירשעולתאלמב,אבצבתאצמ

'הביבחהודסחהברןודא

.”קוחצבלילגה-שארהנע,'יתוניבה,*-

.ולששחיתתלגמתאולרסמםגםולשלולודימשויו,בוגאצישמברדלאשגנאוהו

תמלעהולילגה-שארךא,תינרוחאלופנלוףלעתהלבשחיוובןיעףעיוןוילגהניאחתפברהו,

ינא,.ולוקשיוודאוצלעולפיוסחיתועודזבוהוקבהותארשא
י!הרוהיךנב

.שארארק

.המויאהיםוד.'הנושארהךתשאלחרידליװ-המלעההארק,'הקברךתביכנאו,;לילגה

ן,ב.תובירמילבהנותחןיא(3.גןנן'ואזזפ(2.ונזװםןנצ(1
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,רדחבהררש
קמהתיוברהששואתיו.םימלוה:ודמעןתחהוהלכהוםינתוחמהוםיאורקהו

,יתללפאלםכינפתואר,:רמאיוענרםבטביוויניעתועמדתאהמיוויאצאצתועורזןיבמ

םלשההלאיברויחאדגנהפונעו'הלדוככ.ונתלבא',הובםכתאםיהלאינארההניעו

קיבא,ותרותולארשייהלא'התאיכבלםלש-"?לארשייהלא'התאםכבבל
ר

תנע-יי!

'ארק"!ילבר,,-.וירחאהמלעההתנע־"ידואמוישפנלכביכנאהירבע,.לילגהישאר
.”ליגוהחמשתועמדםלבםיאורקהרתאובכרו,לודגיכבךביוברה

'

ומא.ונממוררפהםוימותואתואצומהלבתאכרהויבאלרפםלילגהשארו

דחאהרומםחרהתומבו,לכרסוחבריעלריעמהידליינשםעהמןמזהתעתתשרדנה
רמגשירחאו.תעוםהלהרוהםגותיבלאםפםאיוםיכוזעהםימותיהלעהיוילשב

הלשממההתושהיב,בילירגבלילגה=רשלהנמתנהמיסרכינואהבםיטפשמה=ידומלתאהדוהי
לילגה=שארו.הבלממהּפתונוהבםתלרוסמלהלחהוםיבשותהרתילםהיתויכזבםידוהיהתא

ולהדעונוהיפלעש,”םיאנתהותירכהבתכתאםיממותשמהםיפסאנהלבלזאהארה

היההכובמהןמררועתהשןושארהו,הזחמהלעןזהמתבוטיבהםיאורקהלכ.השאלרתסא

,לודגלוקבןהדבהארק-יתוברוירומ,סבילגר-תופכתחתינאירפע,*.ןחדכהוןכושה

,הלודגורובבירה,ןייירהורשכידה?םימהונבםידמועםתאהמלךא_ןוגנבו

י...תנבומהלכהוןכומןתחהו

ןבלה-ידנבתאןיניבשושהוהושיבליו,וילעמהריסיווברהרוזאתאחתפלילגה=שאדו,,

ררועלדועגהלהברהאלוךיראהלאיהתעאליכןיבהןחדבהוןכרשתו,ותנוהכידגבללעמ

ייםובהתשיוהרצקךרדוהאםאיכ,וכרדכתובתוישארו(1תואירממגבלבא
אלמן

ץופקיו

:חמשארקיוןחלשהלע

,בנילערמרפריש-ילעבםתאו,

!לבתבדהאןכושלאומשיןרתא

תלעמלש'(2הילמפהלכןודתוחמשת

ו.."1הלבוןתחךרביבונאצישמברהו

ואבוארקנאלרשאהלאםגו,ןמקדעולורגמלריעהינבלבואבהנותחההתשמל

יבםיחבושכויהיוןייבםבלכומכו.ראמהלודגהחמשיהתו,םמותשחלואלפתהלותוארל

תשגמלומתאוארירשאהלאםגו,ותנותהבםויהוחמשירשאאוהומצעבלילנחּפשאר

,דיגמהלאימלש'רםנ.התמדקםדקמערוחאםעברםויהותאוכלהתהובמיבהמווילא

םויהתרבאוהםנ,לארשיאגרשו"םידוהיהררוצ,,לדימתוחכשתרשא,םינפלמארונהוביוא

לאשיארבדכשממתידוהיתפשבודחיםהינשוהישיולארשילביניעלותאחירב
'

להקהחמשהכב...והער
`,ויפחתפיאלםלאכיהיוםהדנשיאכרמעםהמדהאךא,ולכ

ןבישרוךאוהאלה

ספא.השאלההקיוותלכתאלילגח=שארויחאשרירשא.ברה

3ולוהלהמיכ,ויחאחקלרשאהשאהלבלםישיאלאוה,אל-והלכאתרבנתאנקאליכ

םתילעותאמוחקליכ"קודופס,,הו"לימיירטש,,הו"למיק,הותילטהלעלבא

...לכאתושפנ
.___.י'

םירובגהינשלשהינולוביספהו,יעבטוניאהזרופסבתוערואמהרשק_

'ר'ּפםהךרע
רטיטשדבארכ.ללכתואובמהניא,רתסאולילגהרש,םיישארה

דימתטעמכאיה,ופאמלשהתואב,וירופםלשהבהאהו,תושגרהחתנלעדויוניא

.תרשהיכאלמותוליתהאבצ(2.תויתואהרפםמידילעתונויערףורצ(1
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וויישיו-ויוי..י
י.5

וניאש,םינפהיפיכוסנב,הרקמבהיולתאיה.יישפנדוסיהרסהותיחמש,תימנאמור

לשםירחאהוירופסבומכ,הזרופסבשיתאזתמועלו.קוידבאוהםגבוריפלעראותמ

,םינלמבהוםידיסחהתוחישמםינמאנםירזאתובוטואירבלותח-הור,רמימשדנארב

.םגהנמוםחרא

.”הינוויס,רופסהירובנןיבשםיםוהיהםהתואיצמהלםימיאתמוםייעבטרתוי_,ח,ת_,,ם
'

רישעהריעצה,הגתחבהלחבהזםשבתארקנהתוארה=תרצקוהפיההמלעה

.ןומדאלראק,םימפשמה=חרותלשמנידומםבהיניעהנתנו,יפסכףסוירשיהרחוםהו

;קושבםילצבוםימושתרכומומאוםיעבוכ=השזעויבא,םיינעםירוהלןבאוההזריעצ

סיללוהםערבחתהווירומלבראמובלהבג,ותודלימבוטורשיךונחרסוחמותויהבו

הכשמנו,תאזלבלהמשאל,םייחהיכרדבהסונמהביאש,הינוריסםלוא,םיצירפו

ואהנשדועבו,הטיסרבינואבוירומלקחהלברכב,,ששיאהירחאתומוצעםיגיעב

ראותהלשידחוימםסק.”ארקירמקודםשבומפשמה=תיבבץילמלהיהיםיתנש

הנחתמהבלתאבישהוןומראלשויתוערגמלכלעהפבאוהו,הינוריסיניעברמקוד

הילעיכ,הלוגבהינוריסלשהתחונמו.תולעמהלבבןייטצמה,יפסכףסויןוגהה

וכבלכןתחהלרחבש,יליזרבלאומש'ררימאהדיסחה,היבאסעםגהמחלמתושעל

;ושפנלבבהברושקההזהןתחה,םעסגו

לפכיוקלחיםדוא,רקיוןמהאלמרדהבבהזרהווכפשיףסכה-תורונמברשאתורנה,,

דוהבלכהםםונתיןופסהדערדחהעקרקמו,תוריקהלערשאחלודבהתוארמבםימעפיפלא

יכעמשיאלולוקךא,םיחותפרישהיתונוילנוילעוחותפבגועדמוערדחהתנפב.רדהו

ןריעהלהדיריעהאלוילעתבשויהתמלעהו,ודחיהנשרחתגלשכתונבלהויתונושלןומה

(1םיאדודחירהקיפמושיאיףככהנטקתרגאלאךאהבלזהיניעיכ,יןלוקרישבתתלןררועלו

בצעיןנעכוהינפרהזתאהתעביעילקבעכךא,הנבלבהפיהינוריס.תוכרההלדיברשא

יי?הוהןנעהבעהלעיהדיברשאתרגאהירומןיבמה.בלהמחצההחצמםורמבהאךי

ץעיתהל,יוב,הבוהאהותלבתארקבלואובתארשבמהיפסכףסוימבתכמוהז

הביצעהוזהרושב."םתנותחםויתארעילוםהלוניבירשאםתיבתנוכתרבדלעהתא
חיכוהל,הליצ,הלהגמאנהוהנובנהתתרשמההתםנאושלו,הינוריסחורתארתויב

רחוסאוהיפסכףסוישדועב.םדאינפבףוקבהארניפסכלומךורעהןומדאיכ,הל

תונטקהויגיעבוךוראהוממחב,הרצקהותמזקבינומדאדןומדאהמדנ,דאות=הפיוץורח
הינודיסלברואהןומדאיכ,םקירובשהירבדםלוא.”חפנתמידוה=לוגנדת,,ל,תוצומאהו

ריבעהוהבלתאהנקרככ-ויתפשתמרמוונושלתקלחבהחידמוםידחאתועובשהז

.החודתא

לעץרמנןוופהבושגרבתופיההיתועכצאתאהריבעהםאיכ,רבדהתנעאלהינוריס,

הפיההמלעה.הדיתפונתמוקתנטעמכושערוםערבוירתימומהיכדע,דהיבגועהתופכלכ

...ונומהורישה-ילבןואשב,הנושלםעזבהלצהביאבהרשא',הבלןואשתאחיבשהלהצפה

טאלךא,םיםיסרלילכהתאץפנלהצפהולאכבגועהיפלעהינוריסהמרפרפםמםיעגר

ןיאשהושערהומדניכדע,ונרהיתועבצאםנהנלדהתוהממדלההודתרעסהבשמאל
תועורזב.הרדהראביפסכףםויויתלדההחתפנהנהו.םמוקמהחקלתישירחהמיענהניגנמו

ס

.װםװגקםויסןנפנ(1
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ולהדיתאהמישרהםאיכותארקלהמקאלאיהךא,הפיהותלכלאןתחהרהמתוחותפ

'!היכודיס,,-.הלוחכלוקבואובתאךרבחו
י

,ותבהאזוזעכהנקבחיוהדיתאקשיוףמויארק

ץפח-יאובל-באכמורדקרשאהיניעימבמלותופילחורוהיוומידאהדשאהינפהארמלךא

וידיופר,ויתועורזותחנ
.ייחתרקי,הינודיס,,-.תוקלודהויזיפשלעואפקומכויתוקישגו

."םורתוהשארתאהדירוחהינודיסו-"?ינידמהאלואילהתםאה

אלוהלוח=תצקבחתממלעהתלעהבבשמ=רדחלהאובבו,ויגפמהממתשחאיה

,”סתלולכםויתאודעירשאילבמ,ומוקמלוודיעלבשיוהנתחעסניבדע,הגממדועהדרי

,היבאהורתארבדהררמיו.הינוריסתובשחמבאבשיונשהחבסתאותעדילבמו

.הנממרמפהלידבשיאלהאישהלורהמלהצפהש,םירמ,תגרוחהוהמאחורתאדוחיבו.

הלגמה,הינוריסתודואלעתמארבדהיפמליצהןעמל,הלצתאהרדחההילאארקתו

התואהחלשוםירמהבהסעב,התרכנתוגופצתאתולגלהלצהנאמשכו;הבללכתאהינפל

ווהרקיהמלעמתועמדךותמהדרפנהינוריס.םתיבמ
המיבהבו,הנמאנהיערלהלהתיהש,

,דאמילרצ,:השפנרמבהרמא,תתרשמההבהעסנשהלגעהירחאןולחהדעב
ילהרקיךתברקרשאתעב,ינממיקיחרח,יניבזעתיכ,הלצ

,

ךידעלביכנאהדומלנו

."הברעברערעב

הנממתוחולהזפחנרשאלעםחונ=ישגרםגררועתהלולחההינוריסלשהבלבו

תוקלחוהבהאירבדבהנוגימהמהבלרהמןומראםלוא,בומהורשיההנתהתאםידייתשב
דעםידדצהינשיתאלבלבוןינעהתאךםכסש,םורעהןכושהיספותאהיבאל-חלשו
הינורנהםוכסלעיגה”םיאנת,התאבתוכהרפוסהוםיאורקהופםאנשתעבו.ךודשהלותואבש

יוילואבןומדאןתחהםעיליזרבלאומשןתוחמהו,תיבהןמיספוסלענ-~-”?המכ,לאשו

ץפח,ןכושהוהחימבהשומכ,ףסכףלאםישלששרדןתההשידועב.םידבדו=ןיד
ףלארשע:השמח,-.יספוםעשוריפבהגתהשומכ,ףלארשע=דשמחקרתתלןתוחמה

רבד,-”?הזהםויכםימיחהדחאחקיהזהמבו--תתדןומדארבו-?ינאהחקאףסכ

!םימלועלדועהיהאלהזכ
אוהםג,ןתחהיבא,םיעבוכה=השועןושרג'רהנע-

התנעוינפתרכהיבףא,שפנ=מאשבקחצאוהו,י!?ינבלףסכףלארשע=השמח---וקלה,
לחהו,םירצמהןיבאביליזרבלאומש.”ורועמויניעבהאראלףסכףלאו”מםגיכ,וב

אל,פרמאיו,בלענבומצעתאהארןומדאםלוא;הינודנהםוכסתאמעממעמלידגהל

.”םיחבמה=קושבזעוא:שבוארושהנקירשאשיאבףיסוהלועורגליליזרבינודאלהואנ

ער,:ןומדאינזאבהשחלו,הזהבעתגהרחסמההארמלתופילחורזחוומדאהבוריסינפ

דעבראמולביאכתו,ותשקבזיבאתלאשמךבלתאחישקהיב,לראק,השעמהילע

;ובהניבמהניאש,הזהרבדבברעתהאלשותבוהאתאשקבןומדאםלוא.”ףסבעצב

ןימיתומגלךרדןיאיכיליזרבתוארבו
אלשידב,ןתחהץפחתאאלמלץלאנ,לאמשו

םישלשתתלבייחתהאוה.הזרחאהזהיבודשינשלמבהבותבלעהלודגהפרחמימהל

הוציכ,ןומדאבשחתרחאםלוא;םינתוחמהךרדב_.יצחהקרםלשלובשחב,ףסכףלא

=לזמלהרבשנהרעקה.”םינמוזמבןתחהדילהפוחהםדוקקלסלו,נםיאנתה=בתכבףיסוהלי

קרבהגונלורואויניעוהחמשמולהצוינפ,,ןכושהיספועיפוהעגרהותואבו,בומ,

ו

.”ודבשבחקירשאבהזה

..ואורילעונתיאלםאיב,ותעדלעדמעןומדא.האבאללכונההוקתלבא

ַאךאיכמעממעמהחבונהינודיסו,ןיסוראהרשקלמבתייליזרבחימבהשהדנה=ףסבלכ

1תוארלהיניעהחקפבו,םיביע=תוםבאלאהגיאהלותבהאוושפנתאהריחבאשיףסכהלא:

ויתובוחתאובעורפלוהיבאןוהמרשעתהלרמאש,הזזחופמהשפנהעקנהחוכב

1
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,הינוריסלשםימיענההיתומולחלכןשעביולבזא.תוללוהוזובזבךותמבחשםיבורמה

תאהלידגההתגרוח=המאשרועב,עדובהואלבילבמהבוצעוהדדובםויהלכבשתו

םיבתכמהלעדאמהינוריסהחמשןכלעו.הביאתמחהאלמההתחכותבהחודןורכש

”ןכוסה,ימרכןאמריה,שיאלךכךותבהאשנרשא,הכזמההלצמהלבקשםימיענה

רפכבםירשואמהוםיולשהםייחהתאהינפלהראתאיה.בקעי=ןבויגודאתזוחאב
בבומ=הדש,םבשומ

והנקממינודאלצאןתוא.הארמ-תובוטותואירב,(ותודודבתורפ,תפרבילתורפיתשו.
י-לילבןתארקבברקבב...!הלאהתרכומהיתורפיתבהאהמו.רנתנותחםויבילןכתיוברה

תאןםובאלעןלבאבו,יתורפינפלץימה
תיברקה

לאןבלהתאבולחאוימורהלעןלנרלבשא

_ןיבדקיזחארשא,ץעה-לפס
(ּפוניוומ.(2םכפפשמהןיברשאתוחפשהתחאבהמבילגר

הנקנאלשפנלכללכאירשאלכמו,ץעהירפסוהמדאהירפמ,ץראהתואובתלכמםיאלמ
תא־־תלוננרתהו,השבדתא-הרובדה,ותנדתאונ':יןתידואיהםגיכ;המואמלכהפ

ונלןיאףסכ...ףנכיףועאלמ:ולבו,ותאבתועורתודואו,ונלןאצןהאלכמכו,התציב

לבא,ןתנאלובילבלאוהעבשנותלכאנוננודאלרשאמקראלהיכ,ונרצואבאביאלבהזו

ןיאתחאהרגםב,םורמבסורמ-יבאלמלםגףסכןיא?בהולוףסכלונלהמ
המהו,םתחלצב

הקניאלרשאשפנהפזע,יראבארונהבלכה...!םיחמשוםישש
אוה,וילאבבקקלכ

ריכהיכתואליהיו,ילגרדפעכקבאתיוינפללפנתהיגפתאהארךאו.יתאותירבתאתרב

קוחרמיכןנובתיוינפמםגיאובםויברשא,םורעהלותחהו_.ותרכנוויגודאתשאתאיב
יתאםילשהאוהםני-הנממידרפהםויבךתנרוהיךמאיניעב,המזמוהמרעתוקיפמםיגיעב

ןריבעמוונושלבויפכתאקקלמוידגבבךבחתמ,ירצלהתעץבוראוההנהו,הרהמדע

."ערה-ןיעלעהשהלבךיתובאתיבכהנקזהתלשכמהכ.ויניעלע

החור=ןורבשתאאפרלידב,הילאאובלהינוריסתאהלצהנימזה,ביבאהאובכו

יתוניבה-~הנמאנההיערהתבתוכ-יתיביתינפ,.םישדחםייחלץיקמה,עבמהרדהב

הארממךבלתויחהלוךשפנביחרהלידילערוזעיאוהםגעבמהו,וידרהרחבמךל

ביבאה(יץורחקרקרייופמעיםיקמעועבנורהואשדיב,רעיוהדשביארתרשאךיניע
,ךתואםגךררועיוךריעיוךברקבןובנחורשדחי,היחתלהררועיוהמדאהינפשרחרשא,הזה

תאהלבקש,התועררבדבתושעלהרהמהינודיסו."תמלחרשאערהךמולחמתוציקהז
הדרפנשםוימהתוזחבאבשלודגהיובשהלעהממותשהםג,הברהבהאוהחמשבהינפ
וריחשהוולידגהולאבתורוחשהותולודגההיניעו,וניבלהוושחבתואלמההייחל,.הגממ

ולאכהלבהתנומתו,ומוקמהחקלתישירחהנותוונניאוףלחתופיההיתפשקוחצ;חלהתבמ

,(6תיניצרהולשוהונעלשדחוימםסקהלףיסוההינוריסלשהבצעםלוא.”מעמ(5הכמה

.החודתאמעממעמליהצהלורהמהרלותהתוארמסנ

םשארועיגי,ודוגיןגהיצעותואובת-ידשבסילנהכיתישירחםירקחור.
יפמנ`וקרזיו

דוגסמהתדעדברצעתוחורהפאשהינודיסו,וילעתודמועהינודיסוהלצרשאןולחהלאםימ

ןולחהתא
יתורוהפיעהישפנתאובישיהלאםיסיפמניכ,הרמא,הלצאנלא,-.חותפה

.'ורחםשב'ור``כריעכ...ויניעלהוהןוזחהמ`עבהמו.הוםירקחור`םאבחפ`םייח

ןפרממםויבהמשנץראלעילנרףכגצהיתאריךורמוגנעתהמיכ,אכחחליתאברדהב

ונתילוקותובעםימומרויתע,םויהירמעיכנאןכאל;הנבמרתיתולמשוילענףנמא

.ספקאסּפחװ(6.ההש(5.בהז(4.וכימסא(3.רקבוןאצץברמ(2.חסנססנזנװז(1
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ייאמ.פפ,_;

,,

ריקריוםירקודעבבחניתע,הצראוכלהתיויצצחו'חםימשבםעריזע,םיקחש
לגעומכ

רשוכללבו`םיברב-ימביכילהץחראםנאולו,_'הימשויהתךלהתאלילחכ־לוהבוא*רעי

ןנובתהלורואנורידאלאיללעמטיבהליבליתוכזהוישפלןויקנבץחראיכ;יתלאנא

."ולמעויינעיתחכשו,ובריבויתואלפנב

העברא,לעש,רובשוןשיבגועםגרפכהינודאלשםיקבואמהוילכןיבהאצמהלצו

.”רוצעמןיאב(יהידוקגוראתושפחתהידיבתיממש,המלפלולוראשנרשא,וירתימהשמחו

החבשביב;היתוביגנמבהאכגההשפנתאךופשתווילעהמרפהינוריסו,והגקתתו,וזקנתו
רשיההבחואתאהרכווהבש,וימםקועבמהרואלםמבודדנשערםולחבןומדאתא

ובפתשההיתועמדומכהתורידמו-התלואבהנממהזחרש,יפסכףסויבומהו
.הגות=תרישב5

הינוריסרישלעגנעתההנואו,,הכרדכהרפהוןולחהלצאהבשיהלצוםויהיהיו

.הנממ-תדרלםירהממםינשסישנאודצחהלארוםתהדקרמהבכרמהגהו,היתוניגנמו

דועךתנרממולדחאלםשגהיב,םהינפיצהדעםתרדאבםיפוטעויההלאהםישנאה

הנולהדעבםהבהננובתההלצו;התיבהורהמאלוםמוקמלעודמעתאזלכבו,הצרא

אלרשארבדלעבתררושמהלוקובגועהילצלצלעוהערלאשיאםישנאהוהמתייבארחו

תודיריבםתארקלהרהמאיה.”המהרפכהינודאיבןיבתו,הוהםוקמבעומשלוללפ

,התועדאיהתררושמהיכםיחדואהלהרפסב,תיבבםידחוימםירדחםהלהגפחו,דובכו

ןודא,בקעיץןבעומשבו.התיבבתעכתחראתמה,יליזרבהינוריס,םינפלמהיבודאתב:

,ותאאברשא,ריעצהוהערלא,דמא,הבוצעההבינגמהתא,תולתהמבהואה,רפכה3

,חורה=חכוצעוהפ`ההרעבהםשתאחכשתלאו,`ר`ד`,אברוכז,:הממדלוקבוקוחצב
־

ינפורוהעגרהותואבו.”הנוגימהחמשלוהמהבלךילעוהתאםימילפריעצשיאאלהיב

לעקזחתיזץמאתהלבא,תינרוחאלופנלבשחיוןדעמוילוסרקו,תומב,ריעצההרואה
תאהחמיולאבוחצמלעותחפשמתאריבעההאורןיעמוינפניאריתסהןעמלו,ודמע
ידימבומ=הרשהווחאהתאהנקש,יפסכףסויהיההוהריעצה.”הבויפאתעו

'אוב`ו,ה`רקןואשוו`רחםמתאבזעותבוהאה`נור`סלעו`עובעגבורמ`כ,בקע”ןב3

.סופאולדגהמו-רפכהלשםשקושהום`שדחהם"חהבובונ`תאאוהםגח`כשהלנ

!ולהבוהאהשפנהתאהנקשהזרפכבואצמבותבובמוותממותשה

לאלוכאלותבשבו,וכרדב,ןוצלולדמחזלהו,בקעיכןבלובללכתאהלגאוה.

רפס-"ןיעיביחרמסיחדפבוחיר=ינשושב,משוקמו'חתכרבאלמה,ךורעהןחלשה
יפלהינודיסל

[ומרת
,דחאריעצרחוסריכמאוהיב

הדבכהלחמהלחש,יפסכףסוי
,תופילחוניבלהוומדאהללמאההמלעהינפ.ובהדגבשותבוהאלעויעוגעגךותמהשונאו

וחורברוצע`וו`ב`עתאבקעףבםצעהזעגרבךא,,רבשנההכלמחלאצ`"3ה`וא,,תא`רקוו
'

הארוהמלעהתקעצתאעמשיכשיאובןנובתהאלןכבו.תורחאםימעפהקזחבררוזיו

הלוחהנמאביב,תמאדברלעיתשמעתה,:רמאיוומפשדעשתאהחמאוהו,התערב

ילוארשא,המלעתבהאו...אפרהלןאמייבםיתעבשלדגידועונוםאו,ראמהזהשיאה

דועבו”?יתרש,'אוהקוחשהאלםאה.תאזלבהלעפ,ויתוחנאמתחאבםגהושתאל

אצייפסכףסויו,תואבקעי=ןבןתנ-החודתאואברוהינודיסלוקיצהםינושתושגדש

רבשנבלבהמלעההחפיתה”!םעפההתומאקתמהדנהותבוהאתועורזבלפנוורדחמ

?חורהינוריס,יתואםגינייחתיבושתו,םעפהיבושתהיחתליכ,אל,--.םיסיסרל

.זשצויװוװג(1י
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"1יפאהמשנוייה
םגו,ךביוחראוצלעלופיו,הברהבהאוןמוא=תגומאבףסויהנע-

."וידאוצלעהתכבאיה

תדכו,לארשיוהשמתדכובומיהדשרפכהןודא,יפסכףסוילהשאלהתיההינודיםון

,םתואונתיאלוםכוימדירוציושפנוחצריאלרשא,םתובלבסירשיהוםיבוטהםירפוסה

בשיועסנכקעייןבןודאהו...םיכומםישעמלוהפוחלוהרותלםולדניםאיכ,תחשתוארל
י

תאהשביו,תונובתושפגלודילעהתיהדשאהלודגההעושתהלעבלבוטוחמשותיבלא

הינודיםקו:התתעל,היהתעכתינשםתאחומשלוםהילאבושלהפיהותשאתאוףסוי

.יתבואןב
י

.רופסהךרע
;תצקבמשוקמיכםא,הפירואתוסויפתצקליכמ"היגודיס,רופסה

.הריעהתב
תכאיההינוריס.תוגמקהםידעהכתומימתהתוריעצהלש,תוימנאמור

םאןיחבהילבמ,םולפידםעןתחירתאתפרורה,תיסופמההדיעה

,תומלשהלמסבהיניעבהארנהנוילעה=הלכשההלעב.רעוכמואהפי,לבנוארשיאוה

תיחמשותעד=תלקהמלעהפילחמןכ.תוירמחהותוירסומהויתוערגמלבתאהאורהביאו

אלהשדחהי,השאהלשתוברתהיכ,העשהךרוציפלהיתושגדוהיתופקשהתאוז

.תויהמשותולקלהטונהתיעבטההתגובתתאהתנשאלוהלבשתאדועהדדוע

...סרהו
ינשןא,ל'זבדה,אוהה`צ`לאנכ!?דיסחה"המ"טופשיהרכמרופס

'"
.'דהאקשבםילותח

,דאמהברותראפתואושקרמקידצהדובכהיהלודג,
וסנותראפתוודובכמםיברךא

,הדמתהתריבשלכאלמותויפלתליונבםירשלכיהבהיהותיב.ונינקוושוכדוונוהויהדתי

ל:תאויךלמתוראבדשאברעיריבאתאתורחתהלולכיויסומו,סינוורתובכרמבויתורביוכ

.י'ותלפתב-קידצהולהשעהזהלודגהליחה

`

דוד.ןמקי'ר,הזהקידצהלשורשארהוזתאביעהשערואמאבםואתפםלוא

אוהםגו,הנידיב'ר,ולהיה

,בהילבהריעההתיחותוכלמתריבו,םיהלאתאריבלשומקידצ,
הצקבןמשןבןרק

טוהבוליפאאושקרמוגקידצתוכלמבהעבנאלהוהקידצהתוכלמ.תיחרזמההיצילאנץרא

ןבםעהנידיב'רקידצהלהיהאלרבדו,הרעשה
ךרשעבםיהלאךרבותואםניכ,ויחא

שובדבו,
ןאצבו

ראשבוניעהעראלןכלע,סוילםוימומצעיוובריווצדשיוודפרשא,םדא

הנידמהירשויאןמשהתסיוםויהיהיו.המבלותרובמפריעבויתובאאסכלעבשויהורשב

ועיגהוא.בהילבהריעבםגהלפמהרובעתו,היסורץראלובגדעלזרכהותלסמתאונביו

הרבג,הפילקהו(וארחאארממחתב,רוטיקהיתנוכמיכ,קידצהלםהבץפחןיארשאםימי

;,םילנכאוםיתפרצ.סיונ:שאםידקבלהתאאיבתו,הטפשמכ,השודקהלעםיברהוניתונועב

:ידמהמהו;ךשחהוירהלתחתמוםילרבעמרשאםיוגהתוצראלכמםיאפורוםיעדםישנא

,םיעדםירוהרהותורזתובשחמותודספנתועד,רותורוםזהמשועמנבהילבהריעבםדבע

דומחוךולהךלתוקידצהתסנכהסנטעמתו,הטעמתנתודיסחהותוסרוקיפאההברתתו

."םוילםוימ

.1
יהלבקהןושלבהאמוסהאיה,ינמיהרצה(
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רתויםוקמ,אושקדבעקתשיוךליש”יבד,,הבללע,ךדיב'ר,םורעהיאכגהרבדיו

.חםנרפלרשבמ
תאצלילאדמואהתא~קירצהחנאני-ךריב'ר,ישפנלתשבתצעי,-

ע'המחלמל
ל

לשותעדםלוא"?תוירבהורמאיהמו,הקזחדיכותסנרפתאחפקלויחאןב

עסיו,”יבר,התיבבינועהלדגיכ,העידבהךריב'ר

כםע.ךלמתדדהבוםעברב,
ל

.קידצהעסנםירכזהותיביגבלבםעווינבינבווינב
,חכוירובנםישנאהששיאבנהךדיב'רולדחבםהמו,רתאוכלהייםיבשויהוווידיםהלכסנו

.םוצירשאבוינפתאתרשלוקידצהינפלדומעלהנשמויאבגםמישיושפנייועוהמוקוילדג

וינפתאתוארלאבבהילבהק"קמשודקהבדהודודיבאושקרמקידצהתיבעמשנלוקהו

ןומהבוויתובבדמוויםומבותארקלאציורהמיו;םישודקהויתובאירבקלעחמתשהלו

,ותיבלאולנרלהאבהההדואהתאושודקהחרואהתאאביו,ותראפתוודובכלכבווידיסח

עםגו.דאמהלודגהחמשובחמשיו
ל

האנה(ווקדפלע.קידצהיחמשיאבגהךריב'ר

ו
וגקוו

לשותמשנץוצינעגרכוברביו,ותמכחוומעטבוטלעוהואנהודבדמלע,לדוגמה
ונןבעשוהי

.'םיהלאשיאהשמתרשמן

יבםא,ודודתאמולתפקשגההערהתאהאראלתורתסנהפוצהקידצה

קידצהתאתוארלדאמהלדנותקושתו,תיבהתאםויהותואבדועףיקהבדהןומהה
שודקההנידיב'רתאתוארלדאמםעההואתהדוחיבו.רתאמךדבתהלושרחה

.ויתובאתורבקלעוחמתשהב'

הימודואושקרריעבןותבשתבשתאזלכבו,נחודעומאל,םויהתבשאלושדחאל,

לעתורונמתויונחה,ץוחבןינקוהנקמולדחותיבבהדובעההתבש.היתוכפלכבתררוש

,םויהםצעבקושהןמהתלכלגרורנסמ
שיאו

אלהשאוא
...הלכריעב'ואצמיאלוואבי

הרח,םישנוףמ,הנקוויןקו,הלותבורוחב
,`תדלויו

אשיךארשאלכ,ודהיחמפורגעםנ

תארקבהתויהסרמובזעו,תרומשאםויהומדקםלב,ץראהלעןהבתכללוילגרתא

קידצהאובבתוארלתולכםהיניעו,יחלבלדעומתיב,תומ=רצחבהתעםוחחנםנהו.ריעה
י...םישודקהויתובאירבקלעהמחשהלבהילכהמ

ישנא,סירתהתשגרכו”!אבאוההנהקידצה-ןרבקהתיבגגלעמםיפוצחואדק-!קידצה,,

סובמולוקתובא
י!ץרא,הנושארהםעפבםעמשב,םיבלב

י

הלדגןב-לבחשארבםיפוצהיפמ

,וצר,וגלד,וצפקםה.ךירצהםשעמשלתומ=רצחבםירעובהתש_נרםעפה
ושקונ`םג

..יושגגתיוופרההתוערתאהשארוהערתאשיאו,ולפנו

םמודודמעירחאו,שודקהויבאתרובקתבצמלעושארתא,ןיעשהקירצהו

ןיאהתואוםימשבשיבאינפלמאיההרזג,:ארקיוויפכקופסיוררועתה,אדחהעשב

הפרוגלוימוקממוידיעמתולגהל,תודגלועותולגלועילעלבקמינירהו!בישהל

לכשרועב,ןמקי'ר,ימוקמהקידצהיגפוררקהלאהםירבדהעמשל.”תאזהריעב

.םיקידצינשלדיעההתכזיכ,המשוששתורבקה=דדשמבשלהקה

,םיגומהו,העונתההברבהילכהמקידצהתיבב.ןמקי'דדעמצהםנחלאלו

אתמדקידצהתיבבו,,ויתוברבוויתולפתלםויהלכםילחימהחנמיאשונלשםינומה

הלשקבמןיאושרודןיאיב,םגחתלפתללפתמווזתיוזברמועאוה.םהךלשה

הכובותחפיתמווזתיוזבתדמועתינקרצהותשאו,הטורפהושוליפאהרעבםלשמןיאו

,וצלאיימעמדועו,םחל=הממלכםהלודבשבדאמהלידשרמהיכ,היחונחתלע

9

סֿפצסווזגסװש.(1

ו
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וכלהירדוקםא=לבאכתונבהוםינבה.ןכומהןמלוכאלודצונמהרצואבעוגנל,הלילה

,הפיההרענהיל'הקברו.דאמבאכהלודגיכרבדרבודןיאוהפהצופןיא,הנהוהגה

התעאיההפקשנהממושוהנונ,עלוחילעהנומאההדוםחוהעונצהלכ,כידצהןבתב

אלחקפוםורעאוה,ןמקי'דקידצהלששמשהויאכגה,ןתנ'רםלוא.”ןולחהדעב

גיסהשקידצהתאשרגלךיאהלוכחתאצמיו;הביריב'דלשואבג,ךריב'רמתוחפ

.םלובגתא
יי

דומעתוםירישעםיחרואינשםעהרדחבהבכרמאושקרלהאברחאםוי

תיבלשתוקוניתןומהושרדמה-תיבירוחבםעריעהיכרבאו,הלוגהקידצההזיפינפל.

ייצימאליחהיינבי.הניבחב'םננובחהבץוחמותיבמהילכלכתאוששמוהילעובסנןבר
'

םידמועה,םמצעםיםוםהבםהיתועבצאהצקבעוננלותשגלםנומדהםברקברשאבלה

ירדחבוםינלפומםיכרבאינפל,םידמועהמהימינפלםעדיב,הרתיהוכעבודובכתאריב

אלו,םיםדומל'םבנז'תאוםיששממלםונתאונתיןכלעו,אמחםעמדמעמאלשלארשי

,יםוםבודחתתלא-:כןהםברענ-!ופרהלבא,,-.הלילח,םהלעדהלםבוטעבי
ןפ

םידחאםיכרבאונע-”ללכםימומהתאםיאריונאןינא-”1םםרםלםהלםתייהוובבותשי

םהיתובגזתאועיניוםימומהולהצםואתפךא,סראוצבוטלעםדיתאריבעהלוסניוחטב

.”רוחאוגוסיוועוגיוהלכהנחמהלכדדחחו,םירוחבהדחאינפלעםבוחפמיו

הפמאלמה,קידצהתיבמהארונהקעצולודגשערלוקעמשנעגרהותואבו

,(יקזבד=זוחאהיההבכרמבואבשםיחרואהינשמדחא.םישנוםישנאהפל
.הארונהותלחממואפרלידכקידצהלהלוחהויחאתאאיבהיכ,רפסינשהחדואהו

,בהילכהמקידצהדמעמבהמקשאלוהחנאלהלוחהתאתתעבמההערהחורהםלוא

ותועתהבו,דאמרמרמתיו,ףצקחהאוה.םיפודגוחופדחבוילעלפגתההלוחההבדראז

םעזבקעציו,וביבסויפורגאבךיווינשתאקורחיווילגרבעקרץבשהונזחאירשאשיאכ

ריבכקידצ`,חפומהגשיאהזהתאה!המרמוםימדשיא,לעילבולבניוה,בףצקףצשוףא

לשויחאהסנאושל.”לארשירכועעשר,חלשתיתואאל,אל?ןוילעםיהלאשודקו

יכ,שנרבהוחורתאמיקשהלוותוארוצעלהלוחה

תורומםיניעושמלבו;ויחאתועורזמהקוחב:אתפקמחזהללמאה,
תוקיז

המהוביבס

ךדיב'רלעךעשנוףדבהלעבדרההקידצהלעלפנתהלרמאיו,םיכחמלוקבקעציו
,ערהךצעויםעךעקרא,ךקדא~קעצ*!ךקנחא,.-.חמכורוהוינפםגדשא,יאבכה

ק'קמבד,'הםועזלבנ,ךיתעריאליכ,ךשפגבהמרתהוא!ודחי,הוהלעילבהיזהכ י

לכאתמוהכוב,ןדעהּפןנתבפבדדבבשויאוההכהו,יתעדיקידצהךיבאתאםנ?בהילבה
יקובדה.ףיסוה-ןוע`דבכשיא,הדותןת...ךומכתוירבהתאהמרמועשרןבחינהיכ

ןואשיא,ךברוזח-ארונללילוקב
תומךתעדבתמיךפרעתאהשקהןפיב,המרמו

ועלקילואש-ירשו.םילבנ
וללועירשאכ,(2הפנצהופנציונלונמועלקה-ףבךותךשפנתא

לזפיוויתחתערביוץלפתהחרואהוי!יליובאויוח,הניגהילונהיאלויאטחבודלעילםג

הועזליהיו,ויתפשלעופצקויוםדכומדאוינפ,ןהירוחבומקויניע,דממורעש,ץראל

והזחאתווילעהלפנהלודגהמיאיכ,דועקפאתהלקידצהםגלוביאלו.ויביבםל:לההלבלו

,חוצלפ
התע.:רמאיו,והתאבדשאםואתפתדרחמאבחנלוקברבדיוויפבתאקופםיו

,ץראבםיטפושםיהלאשייכהארוהטיבה!הווא,ילתלליערשאו,ךדיב,ךכרדהאר

...'יתעדביננהו-סמחוהמרמבילאלהלחנתשרלודחאלוכבגיפהלתפאוינחיתפהתאו

ו

.רודכבהרלנלני(2*.תמשאםוח`שיאחמשנ,ןומההתנומאיפל,הלגלגתנוכ(1
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םדיוולבתודרחשבליוםעפהתעבנולהבנאוהסנ,םלבהעדי'אלרשאיאבכהךריבסכו

דעולודנמםיעמושהןומהלבםעקוחרמובורקמםלבוידימהוקידצהתיבינבלבו,ןבאומכ

םאתסהנהוי...1ונלםיהלאהשעהזהמ?תאזהמ,:והערלאשיאוהמתיווונרוולחןטק

וקיקובדה,עימשה
ל

,הארונהקירש
הלטלטונלמלמיוללמאהקידצהלעלפנתיוומוקממץופקיו

,דחפמבומכחודיקפךריבירלא
בבותשהיקובד,הו.םתחתםהינשולפיוויחאבשיאולשּפיו

,ברועכהרציו,סוסבלהציו,רקב-ןבכהעניו,רמנבנאשיו,בורבהמהיו,החצנהבושמ

וקעימשיו,ףושניבלילייו
ל

."הנחמב:יהלאתדרחיהתו,ודחידעיותיחלכ

תיבינפלמ,םיחרואהינשםעהבכרמההעסנ,וילאהלוחהחורבשרשאכ-

נ

,העםנבדודהקידצתבכרמלעכרוחאמוםינפמםיספטמםידיסחהילעו,סלכנחיבהילבהה

ןמקי'רקירצהו.”אתמדקידצהתיבדעואוביו,ףמוםישנוםישנא,הירחאברסראןומהו

רמאי!םכילעםולש,;-.”ןבאליהיווברקבובלהמיוודודתיבבהיהנהלכתאעמש,

עגנטעמכ"קובדה,,ךא;תדעורהונימיתאםיחרואהלוטישוהב,היולגהדרחבקידצהי

עבנתואבצםיהלאךאלמיכ,יתימדניביליוא,נקעציוומוקממרתיוויתועבצאהצקב'

.יאכגהןתנלאש”?אובתהזמיאוךמשהמ,,-”!יב

י

,קילאויןבלאובנזימש,ושארץראלדרויוקובדההנע,יתמלכנסנויתשוב,-
.ילבהייחימיבהינימורץראביתומשאביכלהתהביתעדונינאשופטסברהםשבו

רתםבו,יולגביתייהםימש-אריוךרדוםימת-םירורמתיכבבףיםוה-יתעשפויתיוע,יתאטח

,הבושתילבתומאוינועבעונאו,קחרפאוהרותוובאושדקלבלנעלאוהבעותלכיתישע

,תוברהיתואטחיריצי,ברחש-ידשינולטלמיזאמו
י!ילהיוא,חונמילבוגלונמוםוקמלםוקממ

םימשבםג,ויביבסלכלעארונה,קידצהתאתועמדךותמשקבוחפיתההלוחהו

הדעהלכתוכזבתאמוחהותמשנתאןקתיווילעםתריש-”תחתמלואשבסנולעממ

,שילשפתועמדבוםינונחתבוהלפתבםימחרוילע,ושקבםיפסאנהסנ.וילעתדמועההשודקה

הללמאהשפנהלרתעהלקידצהבורצפיו.םימליהיוסמנםכלוםהימוחנורמכגיכ
םויהבןיעבןיעואריוועמשירשאכ,הבקחלוהתערמהעישוהלוריבךארשא,תאזה

י
ללמאהתאאפרל”קידצהברצפיו,ויכבוקובדהירבדמראמדעםעפביאכגהןתנ'רםנ.הזה

י

;הלוחהתאתתעבמההערהחורהלהרדחברמאיו,להבנהקידצה(יששואתיו.דילחמ

תצקההלעמלתוכזוזיאילשיתמאבםאו,אוהוךורבּפשורקהלשונוצראוהךבםאק-
וסשתשר-וקלעיחמשת?קורדישפנתארסומינבההתעיכ,תרפוארשאכ.םימשב"העד

בר,כילאויןבלאיבנזשפנ,ךילעדווניננהתאזההשודקההדעהלכףורצבו,ךרבתי

ק'קס
אלו,אקררהנטקהועבצאךרדןהזהשיאהףונמעברכיאצתש,יבאשרפט

הלילחיקיזת

י!יאצוירהמ,ךיתעבשהיאד.םלועבשהירבםושלאלוהשאלאלושיאלאל'

`

הלבחהיכאלמיאצאהביא-ויפבתאדקפמבקובדהקעצ-ישודקוירומיברלבא,--

`נ

התעילערו,ךלומםבשויהרקשהייבר.ה:י.ינמינבהלוםמרהבינרונלובושלץוחבילוכחי

י1ירבשלעיליוא,זאמ

המשגהלעבקיו,הלאהםירבדהתאועמשבדחפממעמכהאציקידצהשפנו

רדחהתונולחמדחאץצופתההזהעגרבו,.ןדעהפןגבהחונמ=סוקמתדדונהותאמוחה

הלעמלועבצאתאחלשיו,לודגלוקבררוזיוחורףאש”קובד,הלעבהרואהו,םיסיסרל
.”לארשילכיניעלהילעסדתפמהבהז

םיתעבשלדגודובכו,ןמקי'רקידצהלשותלודגתאםסרפלהברהי'לונלגוד,שורגו
יהתו;ואביוםיקוחרועמשיו,השערשאויתואלפנבץראבםשולאצייכ,,הנושארבמ

ןתנ'רלווחיבלוומצעבקידצהליבףאו,הנועמוםיהלא=הכומלכלהעושיכןיעמלאושקר

.'וריעינבלבינזאבקובדהתאהפלאהפורבדםוימתפומלאוהםגהיהרשא,יאכגה

`
-ב<="־

`ַא
)
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ותשאויאכגהךריב'רואוה,ותולבריע,אושקרמאכחהכתרבבהילכהמקירצהו,

ךיאשםישנאןיבםחלםשקכב,"םתכךרדבםיגעמוםידבוםיענםנהו,ותיבינבווינבו
.םתפרחתאםיעדויםניאוםתואםיריכמ

'

לשומולש-אלאהיהאל'קובדה,,יכ,דוסההלגנטעמטעמםלוא
י...יאכגהןתנ.'ר

,םידיסחהייחבשךחוגמהוינוציחהדצהתאקרהאוררטיטשדבארכ,,ששה

םהיתושגרבלכתסהלקימעמוניאו,והומדקשםירבעהםירפוסהרתיברטיטשרנארב

אל-םידיסחהתאראתמאוהםלוא.ימינפהםמלועבשיפויה:,םייתדה.תודיסחהלע

יךותמאלא־,ןיקסנלומסוג"ליכ,הלבשההתאגקותורמרמתהךותמ

רכלכץצולתהאלרפוסםוש,_.חדבלוגלגללבהואהטסירומרתלשתעדה=תחידב
יקוברה,דרפסבשםיקידצהיבש.(ו”ובממתוחפםתב-עגפאלרפוסםושו,םידיסחהלע

.םתואםיכילומוהערלםהילעםיעיפשמםימורעהםהיאבגש,ןוצריפרוםירשיםישנאםה

ןומההםעתירסומותינחורתוחתפתהלשתחאהגרדמלעםידמועםה.תולקלקעתותראב

,םהינפלםיבשויה”םינלטב,הומכ,םהבןימאמההוהןומההםגו.םהירחאךשמנהברה

.םהמוענמםהייחיכרדוםבונתש,םיללמאוםירעובאלאםיאטחוםיערםדא=ינבםניא

`אבחתהששחהורואהתא

א-

'יאלפהוםימחרתוערואמחברשקיפלעומעמייצילמהוגוגגםיפלע
וחתפת

.םיאקימגאמורהםירפסמהגוסלרטיטשדבארכדועךיישוירופםבורכתצקםשחלכ“

ותפקשהתאםגבושחלשיהקיטנמורהיגמםכ.רתויואתוחפ;ושטֿפרבארב
.הנובתותוגויוחהוםישעמהלעתצקהמימתהו(יתיטסימימפואה

ותדעבדבוכמודימאשיאכ.וירוכגלשתושגרה=חותנבוצומקתאו,םדאהגינב

בתוכ(”ירסקץעוי,דוככה=ראותתאאשונאוהוייחלסישלשהתנשמ)

.הנהנאוה,.בל=בוטותעדהּפתבחרה,תוחידבךותמדימתרטיטשדבארכ

אוהשרירובגתאבהואווידיכישעמבחמש,םלצש(ייתוימוקהתויפארגוטופהןמ

־דחאלרטיטשדבארכבהוכ-םתולבסלעםביתלתהםגםא,.(י"הבחךותמםהבלתהמ

םירואנהוניחאמרתויהברהןהבםינייטצמםחשתובוטהתודמהלעםתואיתכהא-*ויערמ

ייריעבםירואנהרשאו,המעיתלדגרשאהרותהתאםינפ=לככלעםתעדלעו,םישדחה

־יכנאיתמחלנאלשםשכו.דברהגממעומשלותעדלוצפחיאלםגוועמשאלוועדיאל

'לכילושעאלויגואנשאלויבהמהםנומחלנאלהבכ,םיתאנשאלוםידיםתהב

יורודבידיחיהירבעהרפוסהרטיטשדבארכהיהםנמאו.”ידועמהער
לצא,.הלכשההםשבהמחלמםהילעשידקהאליכ,םיאנקתמחמףדרנאלש

ייוירופםבתרבועהניאהלכשהה.תורעבהםעתורעבהדימתטעמבתמחולרטיטשדבארכ

;ךשחח=יבשוילשסילערמהםיצחהתאהנממעגמוהילעםחיכ,'ץולחה,,רותב

.(5"דחיםיתגנתמםהו,הלאלומהלאםירוחשהתוחכהתאדימעהלרחבהותחתו

:תאןמצעבתוסדהמלבהה=תונומאו,”םילוגלג,וםיתמ,תומולחינפמםידחפמםמצעבםיקידצה

.ןהילעהנבנשךשחה=ןוטלש

י

םשלתצקםימעפלסימווגמיכםא,םינוכנםירואתםיאלמהרטיטשדבארכלשוירופם
יוברחדוחיב.תידוהיותינאלופ,תיסור,תילגנאלומגרותותורודהמשלשברבכואצי,ךוהנ

=ינככםישדחםייחלוררועתנםהמםיברו,היצילאגבשרדמהתיבירותביאשחבםהבאורקל

.ןיקםנלומסוופאמירופסתאוארקשהיםםבחהבש

.םש(5.מש(4.חוכחונמה(3.בוםקרתוארל:רופובה(2.ע"דת,הישותהאצוה,רטיטשדבארכירופםליתמדקה(1
'\ץעוי '־־־־לחגאלא
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