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;עסמהןאמורה

.הנבוקרורפ.הקדובאלסב(1808)תימקתתבמ'יבדלונופאמםהרבא
,לודגקחודכסגרפתהו”ארמגלשדמלמ,היה,לאיתוקי,ויבא

ותבהאמ.םירבעהםירפוסהבורכ,סיבואכמורעצ,ץחלוינועימיותודלי:הארופאמםהרבאו

ונבתא”מיעלה,ללאיתוקילחה,םיכזמהויתונורשבבןיימצמהרליהלהרתיהוהכחו

אב:”יהתנשלרענהעינהשכו;םינשעבשולואלמסרמבדועדומלתבתורומהתויגוס

=ילנובהכמודומלתהםיבההושהןמק'הבישיכרוהכ.ליהיו,שרדמה=תיבבומצעבדומלל

ותואירבתושילחתורמל,הלילוםמויהרותכקועהלודגןרקשהיהםהרבארענה.לופלפה

םויידמםהרבאדליהלשולכאמ,.ויבאןחלשלעלכאשםימצמדצמהוםילדהתונוזמהתורמלו.

ן
=ןמושבחחושמתפ,חולמ=נדלשובנז.םימב'ֿפילשובמהמראיחופתושביםחלהיהומויב,

ן
ותויהב.םחללםנבעררענהששיו.(י'םיכלמינדעמ,לדליהיניע:ובשחנהאמחבואזוא

ויהוידליו,ותשאתלחמילגרלדמלמהלאיתוקי(ויבא)תיבברוסחמהלדג,םינשרשעןבו

רצקר,הננאשוהענכנשפנבבערהיקוצמתאלכםםהרבאדליה.שביםחללםגםיבערן
`

הלוחהומאלשהיתומוחנת.דאמבהארשאומאתרצ:דוחיבז,וירוהתרצ:ולהיה

ירוסיתאלובסלחכולונתנ,שגרהוכללעדעורלוק:הפימתרשא,םימיענההירבדל

ילב,תינקחשוהעונצתוינעהתיהתאז.הרוחדדוס.כהפרחהאלו,ופוכתהתוינעתה

תושימגתאהברקתינוציקה`תוינעה:הילעחותמהיהטויפלשמוחםנאזבתועיכתותונעמ

רמבוגרפסמלעעיפשהותודליימיןורכז.וברירוהלאםידליהתושפנו,בדידלילאםירוהה

.וכונחוותודלי

.ורצ,ם"דה,ןיניירב,רתא:.”יפאמםהרבא.(פ
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תובעחאו,(”עובצםיע,ורופםב):הוריתיכבארונהינועהורוסחמהתאוראתבהבורמ
י'םהרוהשפנבםתוקבדוהמהורולאפרםידליהתושפנ

).

..ויבאתיבבםהרבארענההארשהארונהתולדהםג,םישביהםירומלהםגםלוא

.הנידעהוהכרהושפנבודיחכהאל--השפורמהוהינעהותדלומ=ריעלשרועבהויחסהםגו

לעהלועוחמוצההפיחרפהיההו.רהומודוהלהפיאשהתא,תוליצאויפוילםיעוגעגהתא

=חבוופאמלשתימויפהותימנ.הדמחנהותצגוויעקפתאסאלמאלחתפמהו,הפשאיבנ

;היהםהרבארענה.םיכרדהמב:וצרפתהוםיינוציחהםילושכמהלכלעורבגתהזעהונוימד

תכשלבהואהיהו,עבמהררהלעגנעתהלידכריעלץוחמאצויוםעפבםעפכבנגתמ
םיכפתשמההיליווןמינתורהנהלעתומלוחהויניעבמיבהלו”ימוסקילאהרה,הלעדדב

_

תאותודלימופאמבהאןכ.הבורקההנבוקבשהלפתה=יתבילדגמלעוהזךותבהז
,הנידמבםיבבוסהםינזחהלכחינהאל,יכ,רפםמןאלפאק.אודידיו.הרמוחוהניגנה

,,הגכוקוהקדובאלס',הלאהםירעהיתשבםיכומ-םימיותותבשבללפתהלואברשא

.”םתואעומשילבל

ּפיאלפוהלבקהתויוהבבחרנרכריבכהונוימדולאצמדוהיבםלואררחשלרישה

,ויבאתרזעב,אורקללחההנשו"טופאמלואלמשכ.היתומולעתתךףוסחאָאלבקה

.חככןימאהו,דועו,”הריכזהרפס,,”םיהלאתולעפמ,בהלבק=ירפםב

שמתשהלופאמהסגתחאםעפ.הלבקהתורפסבםירכזנה,תועימקהוםישחלה,'תולוגס,ה
.הולערעמצהוריבונויסנחילצהאלשכו;”הארנוניאוהאור,,לתויהלידכתועודי'תולוגם,ב

םידובאהםיהבה=ילעבמדחאתבתאהשאלופאמולאשנהנשז"יולתאלמב.דאמ

לעתונוזמ”יולעה,להימבהונתוחו;והנותה=םוידעהתואעדיאלוהאראלש,הגכוקב
םנמאו.הרותכלודגברלהיהיוהבחרהךותמדומלישירב,םינשהמ:ךשמבונחלש

תגלפמלרבחתהםגו,הלבקהוא”רתסנה=תרות,בודומלתבתונהל”ךרכא,הףיסוה

דומהתאםתבהאכוםחורכתוצילעב,םהיתואלפנ=ירופםבובבלתאוחקלש,'םידיםח,ה

ותואהאיצוה,”םידיםה,הילולעתתאהאנושה,ופאמלשומאםלוא.השורקה=תומולעתו

םתואאונשלםימיהךשמבךפהנומצעבופאמלשובלםגו;םהלש”ליויילק,המהקזחב

יכ,םהיתולהקמתחאבברלותונמל'”םידיסח,המכולדתשהאושל.בורקמםריכהשירחא

.ללכבתונכרהבוםהבהלחבושפנ

דומלתהלעוירוענ=ימיותולבירחא,ופאמדמלשהנושארההרזהןושלהותלכשההישאר
םוגרתהרקמבאצמאוה.הקיתעהתימורההפשההתיה,הלבקהויייחייפייסלש

'רפכב

.תנוזבשמשש,הלונארייאמוהילא”ד,וברתיבכך”נתהלשימור

ןושלהתאהמוצעהדיקשוברלמעבופאמדמלהוהםוגרתהתרזעבו;הקדוכאלסבבר
,הלהקהישארתשקבי”פע,הבבותכללוכיש,ךכלכהלדנוזהפשבותעידי.תימורה

;הקדובאלסתברקברשאויתוווחאתארקבלאבש,ןיימשניגמיווףארגהלהברב=תרגא

ונתוחרכבדריאיההשכםלוא.הנונגסוהמעמבומתאללהיותרגאהתאארקףארגהו

.היהמ=רוקמולשקבלץלאנ,םירשעןבכואהיהש,ריעצה”ךרכא,הו,ויםכנמו-אמלש
דהארפככחורמה'תיבלשרכוחהלצאהרומלהיהופאמ.ויפכ=עיגימסנרפתהלו

רפכהותואבופאמייחמונלראתמ,רפםמהלשודידי,נרכרירפו;הנכוקלךומסה
כתאוההנומתהתא
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ילכעוברולודגרונתתלדהדצבכןשיהיחםונ,,היםלעיונבהיההוהתורמה-תיב,

קרהצוחהאצויותיבהללחלכתאאלממןשעההיהרונתהתאוקיסהרשאכו.ןשעיתבורא

ףדנתירשאדעתלדהתאחותפלרוקהינפמולכיאלרשא,ףרוחה=תומיבו.חתפהךרד

ןשעהםישילבל-תיבהעקרקלע.גזומהינב.וידימלתינשםעבשויופאמהיה,ןשעה

רתאברברשא.ילותאקרמוכאבתחאםעפ.יישרםעשמוחםדמלמו-סראוצלקנחמ

דמלמוהפצרהלעבשוידמלמהיבוחוארבו;חתפבבציתיותורמהלא.םיבורקהםירפכה

געלהירבדתאעמשופאמ.הוהרזומההארמלגעליוקתש.ורילעםיבשויהםירענלהרות

כל.תינלופאוהםגותואתונעלעדיאללבא,רמוכהלש
ן

םילהתמקוספבוכעללעבישה

עמשמלןימאהאלוויניעתאשמלרמוכה.ןינעהותואלןווכמהיחשקוספ.תימורםגרותמ

ךיאו.תימורההפשחתאעדיןיאמואוהימדמלמהתאלאשיוונושלתאהנשףכת.ויגזא

רמוכהברקתהםירבדתופילחירחא.(שוגמ)האובםמביקדרד=דמלמתויהלרפכללגלגתנ

ךלהמלעהעודיהלועפלעפילותאקהרמוכה.ותיבלתוברםימעפוהאיביוופאמלא
עגמברתאאבופאמרשאןושארהירצונההיהאוה‹ונדםממלשתינחורהותוחתפתה

רשא.תונושתועידיבידמלמה,רשעתנרמוכהלשויתוחישמ.ילכשןתמוואשמב.אשמבו

ווהפשבםירפםונרפוסאצמותיבב.תימורהתורפסהתאויפמדמלרוהיבו.ולורסח

לשתונמהתחאב.וידימלתםעותדובעמתויונפהויתועשב.ברקשחבםהבארקיו.םלאשיו
."םירוכשהםירבאהתלומהאלמהיהרשא.גוומהותיב

וילעםיביבחהםירפסהלעדוקשלודחוימינחורםלועולתושעלופאמחילצההכב

שיגרהשאלארדעאלו.םישקהםה"ה`אנתדרפכהייבשוחלשתורעבהותומבהךותב13`_

ובבחתנוללהםייחהו,םירבאהלשםותהוטקשהייחלעךופשההלענהםסקבםגופאמ

'תדובעתאםימעפהמכוירופםבללהמאוה.רפכבבשישףרוחהימיךשמברתויבוילע

הפיהנומתונלראתמאוה(א”יקרפ,א”ח)”עובצ־מיע.,כו,םירבאהכליירשויוהמדאה

נףרוההתומיברפכה"המהטושפו

.הלילבתורומשאיתשורבע,
לוקו

ררועיותישילשההרומשאהשארלעמשניובשה

תונולחהןמםיריהזמשאויביבשוארנםירבאהילהאמךא.ץראהסכמךשהחדוע.םימ-ךרב

חשעמםהילגרלםילענמןיכהלוםיצעששוקלםירבגה:םלעפל'םירבאהומקיכ.םירצה

וקעמשנםג.םיתשפבודמצבתוומלוגוראל-םישנהו.(ןתובע
םעפםלוהושימפבהבמל

."ותדובעדבועוותכאלמהשועשיאשיא.םיסוסלהשוחנ-תומדמהשועה,לזרב-שדחתיבמ

חצילמוהלכשהירפסבהברהדיקשבתוגהללחההנכוקלופאמבושב

יקבופאמהיהך"נתב.וזהפשלשהקודקדתאדומללותירבעםיבותכה

לשתומיענהתורימוהוםיאיבנהלשהבנשנההרישהיב,ןכלםדוקרבב
ןושלמוותואתנומתעדיסרמביכ,,רפםמןאלפאקודידי.דימתויעושעשויהםילהתה
הברבדלוהיפבהתיהןושלהחורו,הפילעםתירחאדעוםתישארמך”נתעדירבכ,תרחא
ופאמלחהןכ.(””םתובאתמדאלעובשיתע,םינומדקהםימיכהיווחוהירפוסרבדכ

םגהנורחאלו,תיצנארפהותינמרגהתונושלהתא,הרומתרזעילב,איההתעב`דומלל

םהיכ,םההתורודבלארשי־יליכשמיניעבלפמלהבשחנהנידמהיתפשתעירי.תיסורה
.םייחבתישממתלעותםושהילעבלהאיבמהניאש,”םימשהתב,כהלכשההתאואר

תעבדאמרקיןוזחויה,םתודלימרדוסמיאפוריאךונחולבקש,םידמולמוםיליכשמםישנא
םירנויצולובירזאויהונלשםירואנהלכמעמכו;היסורבםיבשויהםידוהיהןיבאיהה

תימינפהכפהמירחאתעדתונקלשרדמהיתיבמואציודומלתבםדוקמוקסעש,םיינהור

הלכשההבצמ
.איההתעב

;10דצ,ל"רת,הניוו,”ופאמםהרבאייח,(מ.תושדח,שכל־ילצנ(1
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ויהוללהםיליבשמח.םתביבסינבםעומחלנשהשקהמחלמירחאוםשפנבהללוחתהש

ריחמב,םירוהתברקוהחפשמה'ייהרשואםג,םהלרשאלבתאםינתונה,חוריירובג

,תינמרגהותיצנארפהתונושלהתאורכבןכלעו.םישקבמויהש,יפויהותמאה,רואה

הינעוהלדהתיהתימורדתורפסהיכ;תיסורההפשהינפלע,הנורחאהוזתאדוחיב

.היצנארפוהינמרנכח”יהוו”יהתואמהךשמבוחתפתנש,תורישעהתוירפסהלומדאמ

םגאול,תירמחתלעותאיההתעכ_וניליבשמלאיבהלתיסורההפשההלכיאלבגא

הנתנאלהלשממה.הילעבתאהיחמהתונמואל,הרויראקלםתלכשהתאתושעלוצפח

הברהואםיקוחרוניחאויהםיחרואהמ;םידוהילתוימשרתורשמםושמעמב,התעומב,וא

םיציפמהםירומתדובעל,תעדלהשירדלבדועהתיהאלהמינפונמלועבו;התעמרתוי*

תימצע=הלשממןיעכ,תוידוהיהתולהקהלהיהש,”להק,הןומלש,הברדא.הלכשה

תאחוקפלהלולעהתיהתערהיב,רואיץיפמלבוהלכשהישרודלכףאבףרר-(הימונוטוא)

'להקהישנא,סהלונבהבכ.וירשאמווילהנמלשתוצירעהולועהישעמלעםידוהיהיניע

ינשןיברושקהיןמסכו;ותואבבוסהיללכהםלועהוידוהיהםלועהןיבתודעבלשץיח

,תושרהםעממהנוממה,(ןותחתוטסקטב)”דמולמהידוהיה,ךשמשוללהתומלועה

.'םיאפרהקמעבתוררובהםינכשה,,וללהםימעמהםיליבשמחםגםלוא.םימעומהםירואנהו

ונהםה.םתד'ינהנמבוםהייחתותראב,םתשבלתבםהיחארתיממעמכוניימצהאל

,םימעהירפוסלשתוריציהבמימלעיאשחבוגנעתה,(י”םיינוציחסירפס,,בםירתםמב

ויהםה.תוצילעושפוח,יפויוויזאלמכסהלהמדנש,לודנהםלועהלרתסבהגרעםשפגו

ףחרמםתורשדועב,ינועותודעב,תולפשייחבםבורוםשארבםיעוקשה,ץיקהבםימלוחב

.תוליצאודוהםיאלמתומלועבהעותוםמקיתוזהמןיב

,הנמקהותחפשמיברצוויכרצמותעדחיסהאוה.יסופמליכשמהיהופאמםררכא

”ותלכשה,ריתסמהיהאוה.וילעםיביבחהוירפסוויתונויערםעדדוכתהלאלאשקבאלו

ואבחתהבוא,ויבאתיבברשאהילעהב,תסנכה־תיבברשאםישנהיתרועבוירפסבהגוהו

,רובצבללפתהל,םיכוראהוידגבתאתאשלופאמףיסוהןב~.ריעלץוחמרעיבוהדשב

”ץמחתנ,אוהיכ,רבדהעדונתאזלכבו;תדהיגהנמלכבריהזתויהלו,דומלתבקוסעל

רותבונממםקנתהלוותואףודרלולחה,םידיסחהדוחיב,סיאנקהו,”רשיהךרדה,מרסו

.תודהיהוםידוהיהיביואלםיבשחנה,(””םיינילרב,הםיליבשמחדחא

םקרתהללחה,הנשביכןבכופאמתויהב,(1830)ץ”קתתנשבחטשאמור

ירוקמהןאמורה,'ןויצתבהא,רופסהתאבותכלןויערהוחומב,תנשבש;שארב
םידחאםיקרפבתכהאבההנשבו.תירבעהתורפסבןושארה

וקיסעהתאזההכוראהתעהלכךשמב.ןבירחאהנשנ”בכקררואלאציש,הזהדופסהמ
,ץוחבותיבב,ומוקבוותבשבונינחלכהיהםהב;ופאמלשוחורתארופסהירובנ

תושפנלמאלמאלויניעבויהונוימדיירוצי.ונושללעםתלמהתיהתוירבהםעוחחושבםנו

יפאמןקתןכ.דימתעשעתשמויההיהןתרבחבו,ותבלםוקמלבבותואתוולמה,תויח
ללכושמרופסהאצישדע,”ןויצתבהא,באטבמורובדלכםימעפהמכשמלו

.ודיתחתמ

,באהיאמודלשםהירופסו,תיצנארפהתורפסהתאופאמארקהדחוימהבהאב
,יס'ן'וייאלשסיליהבמייםירקמותואלפםיאלמהוינאמוררוחיבו,הגוה'רומקיוו

1)
.תינמרגההלכשההידידיוארקנךב(2.השורקםהבןיאשלוהיירפס
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םלוא.םהנוכתמבםיכהאירופסבותכלהזעהקושתובלבוררועוונוימדתאוביהלה.

הנממתחקללוכיאלש,ךבלכהרעוכמוהבוצע,הלדהתיה,ופאמיחהבש,תואיצמה

תארתויורתויאיההתעבוסבםירבבםיננע.שדחהורופסלםירובנורמוח
ךושחהונמלועל-ןיוחמוארדחאלדחארואיוקףאו,היסורבםידוהיהייה

,ןושארהרדנסכלאימיבוניחאבלתאונינרהשתומיענהתווקתהירחא.רוגסהו

ןיעמ,תולבגהוםישורגתורונםידוהיהלעךליאו1823תנשמושדחתת,םינפםהלריאמה

תימואלההאנקהרתויבהרכנתנוהלודגהיצקאירואהררשהלוכהפוריאב.ונימיבשןתוא

רשאתוצראהבעבקששפוחהיינוקתלומבוןושארהןוילופאנלשותלפמתאפמןיעה'תרצ
ירחאהבםיבשויהםירוהםימעהתפידרהליחתהוהיצקאירהדוחיבהקוחהיםורבו;שבכ

.1831תנשבהלשממהלםמוקתהלוסנש,םינלופהלשהנושארההדידמההחילצהאלש'

ודדשנ.לארשיידלימםינומהו,הנש'ה”כךשמבאבצהיתדובעלואוחקלנםידוהיהמכ

'יכינח)יםימסינומנאק,רותבהלשממהלורסמנו(י”םיפמוח,הי'עםהירוהמדיהיתקוחב

.םינשבתואמהוהתיחנאלהומכש,לארשיל"הלהב,והרצתעהתיהוז.(אבצה

הלשממההריבעהדבעהיב.ירמוחחכאלוינחורזכרמאל.םעלאצמנאללאונםנו,

תואמבםעהבירתאוכדשהמואהיבוטולארשיילודגודמעםשארבש.םייללכהםידעוהתא

.םירצמבלארשיינבייןופישכ,היהש.ריעלבבימוקמהילהק,,התאהחינהלבא;ורבעש

.(2*'הלשס7בהתודוקפאלממוםעבהדור

ופאמלעמויפהוהריציהחורהנהיה-אלהלאבםירמוםישקםימיביכ,רעשלבורק

םיממעשמהוםילפאהםייחה.ותיבבשתולרהוללכהתורצמירמגלותעדתימהאלול

,ך”נתבםיראותמהוניתובאלשרשואהומקשהייחואבםתחתו,ויניעמומלענביבסמש

ופאמ.םילשוריחרזאאלאהקדובאלסבשותאלהיהאוה.דימתופאמהנהובשרפמ

הירשתחישתאעמושאוה,םדקימיבשדקה'ריעלשהחראפהיןואגתאויניעבהאור.

ממושו,הלומלאשנתמהםיתיוהירהלעלייממוםפממהיהאוהו,הינהכוהיאיבנ,הינזורו

ופאמחקל,רשואמהוטקשה,הפיחוםודקהםלועהותואמו.ןורשבולמרכב,םירפאיירהב

ויתובשחמתאשיאעירפיאלשידב.ונוימדבםקרתמהורופםלםירובגהתאםנ;\

קחרתמופאמהיה,ץיקהבהאוראוהשםימיענהויתוולחתאסיניאלו,.יטךפםאאה
ן

ותינכתתארדסםש.ריעלךומסה”ימוסקילאהרה,הלעבורי'פעדדובתמו

יתורפסןורכזש,הוהרההתא.ויקרפבורתאבתכםשו,'ןויצתבהא,ןאמורהלשי

:הלאהםירבדבגרבדירפראתמ,וילארושקךבלבבושח.

הובגאוההוהרהה.ימומקילאהדחהםמורתמןמיגרהנלרבעמ.הנבוקריעהלוממ,

לקהלרהבחונררמתובוצחםהיניבו.םיחישוםיצעהסוכמרהבהלוממירשאעלצה.עמושש
הכופה.גנהילעוםיצעהיונבהנשיהברמהרמערודהשארלע.הדיריהוהילעהתאםירבועהלע

ידודנורבעהנבוקךרדםשו.היםורלוליחםעןוילופאנאברשאהנשב.וּפופתנשבהיונב

ודהבוםבו.(ינוישדוחלהעבראוםירשעהםויבוהשלשוםירשעהםויבוןאמינהתאויתואבצ

ררהלעואלפתהוירשואוה.ויתוחולוויתוינבתתאםושדיוןוילופאנבשיהובגהרההשארלעש

רשאםירפבהותורעיה,תורשהלעוטיביםארההשארמהארירשאקוחרההארמהלע.םוקמה

.הנבוקלביבםמ
ןאמינה.םילודגההירהניבשםעריעהתארההשארלעמתוארלהפידוחיב

ןהדמ-רבעמ.הישרפמינשחאו.הזבהזםיבפתשמוהירבעיכשמהותפלירשא,היליווהו

לכ.המצעהנבוקריעהמלורבקלחאיהדשאהקדובאלסחומרבעמו.טוםקילאהנמקהריעה

.'םשםיבשוםירבועהםישנאהתאםנתונמלותוארלרשפא.ויטרפל:בןיעלהאריבוחרובוהר

היצקאירה
.תיטילופה

,"השדחהתירבעהתורפמהתורומ,(2.אבצהלתושורדהתושפנהתסכמםיאלממה”להק,היחילש(1

1

.113דצ,ו"סרת,השראוו.ץשולם.נרירתאשו
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ייתבתאוררועכ,ץיביקצימםאדאינלופהררושמהםנליימלליגרהיהרההותואב

`
.הפ`היהארמיםוקמהתדמח`”עותריש

ןיגיירבבתוכ-קפסלכןיאו,
רשאןוילופאנריעוץיביקצימד”עהיחההרוסמהיכ-וו

לאםםקויל::והבשמחוופאמירבעהןמימהלשונוימדתא?וביהלההוהרההלעהפחד

םוקמה
."םיבגשנתוארמותונויזחוילאםנ'ולבנםשו,הוה

'

ןסחלא,ירופסתאםשובתכנורההשארלעשהכוסביחבשבותשלצבופאמ

יתבכשנםימעפ
,האולמולכתהתא,הוהה־ייחתאירמגלופאמחכש,'ןויצ

ץ.הפיהם`לשדר`תאהאורום`חיזהירהלעבשי`אוה`כילהמרת'תומ

.םלוא.וילגרלתערתשמ

יוייח'ויה-ןוילגהלעויתונויוהתאםשבותכלורההרתואלעלייטל-הוהגנועהףלח,

ימיב.1831תנשברבדההיההנושארהםעפה.הלודגהנבמבםימעפיתשופאמלש

תארובעלץופחיודיעהןמופאמאציתהאםעונ.היהך:היהשהשעמו.םינלופהלשדרמה
בםיםורהליחהנחמבהמוהמהלפנהעשהתואבהנהו.יטוםקילאהרההלאאובלורשנה

ורהמוא.הנבוקלאםיברקוםיכלוהםינלופהםידרומהיכ,םהילאהאבהעומש
.סיקאואק

.םיקאואקהוספתהלהבהתעשב.וילערובעלםינלופהולכוילבלרשנהחאםדרהלםירתא
תוחםוקמברבעש.ופאמםנו;םדילעורזעיןעמל.השעמהםוקמבויהשםישנאהלכתא

ןיב.רשנהילבחתאץצקלאוהםנררועיןעמלוהודצעםיקאואקה.םדיללוכב.עברותואב

שארלעתוריל.יטוםקילאהרההלעשםיחישהןיבורתתםהש.םינלופהולחההכוהב
ןזרגהתאלוכיו.ועבטמבלונומהיהש.ופאמלעהלפנהלודגהמיא.תרפוע-ירודכםהיביוא
וירחאוקלדתומה-ירודכךא.וירחאסיקאואקהןמשיאףרראלתערסוחמ.הרביוודימ

.ריעהבוחרבםלעיוושפנלעטלמנדשאדעםיוובאבולאמשמוונימימולפיו

לארינינה.הנשההתואלשינוישדחלהששוםירשעהםויברבדההיההינשהםעפבו

ופאמךלהוא.הרבעהמוהמהודרמהטוקשיו.הנבוקדילעםינלופהתאחצניקםבוגילאמ

תונויזחתאםשבותכיו.יטוםקילאהרההשארלערשא.וילעהביבחהרתכומלאטקשבלב

םואתפעמשובתיבוצחהתוגרדמהךרדרההלעמותררביהיו.וכרדבתודחאתועשרכבל
וק
ל

עברותואבו.םיחישהןיברתתסמםינלופהליחמדהאהנהואריוהבוהבוטיבהבו;הירי

הבורהוהנקמוטא-יקיווןשעואצי
-›

לוקםעפהדועעמשיו
חקי-ןשלוקברבעתרפוע-רודבוהירי

םיסורהליחלשםילגרמהרחאאוהופאמיבבשחינלופה.הזהדעודהךלההלשונואלךומס

ירבעההווחה.ובללאתומ-רורבאיבהלשקבןבל.דרמהתטילפרתיתאשקבלרהבםיטטושה

.(בי'םיברםימידכוהעשהתואבוהווחארשאהדרחהודחפהתאםלוא,תאזהםעפבםנטלמנ

לצאיתיביהרומלופאמהיהב”צקתתנשבלשותבשים.
,נרוברויבדחארישעידוהי

לכתאוחלשכותוגושלהתעידיבומלתשהבתודחא'םינשםשבשיו.בךיברייביפאמ
'הבלישושארב

ירחא.הקדובאלסבוראשנשוידליינשוותשאלותרוכשמףסכ

יהארוהמוםנרפתהב,םינשעבשבםשרניו,ןייסארבותיביגבםעעקתשהןכ

ופאמו,םידוהיםידמולמוםיליכשמלשהנמקהרובחזאהתיהוזריעב.תועשל

ינבמדחאוילעעיפשהדוחיב.תינחורהעפשהםהמלבקוםהמעחכוותה,םתאעעורתה

תאהלחתמבתכופאמ.םיאבהםימיבםגםיבתכמומעףילחהש,שקאזרואינש,הרובחה
םלוא;סופדבםמסרפלםלועמבשחאלו,ויברוקמוומצעליבשבקרויתונויזחוויתוצילמ

.תולעבהויתוריציבירבעהלהקהחורתאתויחהלוומעלהזוחתויהלובלתאררועשקאז
___

.םש(33.2רצ,רכזנהורפסב(1
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ןבולהריאשהבהנושארהותשאוילעהתמםשו,הנבוקלופאמ`בשרידתתנשב
לדתשהאוה.חכו

אושל
ץלאנו,תורענלרפסיתיכחותפלןוישרהולןתתשהלשממהיגפל

,הנמזההלעהמשןבלעו.וילעהםאמנרבכש,תועשליהארוההמלודגקחודכסנרפתהל

ךשמב.ודיחיונבלהרומלתויהל,בומאפאהדוהי,הנליווברישעהירוכצה'ןקסעהמלבקש
רתילוןאמלוש.לל,ןיפי”שרל,ןהכהם”דאררושמהלופאמערותההנליוובותבשימי

.תוגוימדבהנושהונעהוםימתהץילמהלעזוכבוןואנבומיכהםבורש,זאוהריעהימכח

םירענלימשרהם”היבבהרומל,הבורמתולדתשהירחא,ופאמהנמתנח”רתתנשב
'ףיקת,לעודיהיהש,בומאפאםלוא.וייחימילכדועבזעאלתאזההרשמהתאו,הנבוקב

והאיצוהו-ונבלךנחמרותבותדובעמרטפתהלזיעמהינעההרומהלעסעכ,ףורנאילעבו
...הנומשיתלופכרועיחועוצרלשתוקלמבוחופדחבותיבמ

.ןויצתבהא

תבהא,רופסהרואלאצישסרמבףכתו-ןפסבצמ
.תורפסההתיה(1853,הנליוו)יןויצ

כוריפלעובתכונירפום.רתויבהינעוהלדהשדחהתירבעהינפלהשרו-ור
.תוריציוויאונלוחינהםהמםידחאקרו,ןכותוםעמתורסחתוצילמ"ודיצתבהא.

וזיאבתכץינימירקמ(ןוזניולבודקחצי'ר)ל”בירה.תורודלםייקךרעןהלשיש

יכדרמ'ר:הלכשההותודהיהלעתוכזםידמלמה,םיבושחםייעדמיםיימסיצילבופםירפם

מעמוציפהש,םיימסיצילבופוםיירומםהםירפסוזיאתירבעלםגרתוארבהנרובצניגןרהא
םירישהמבבתכןוםנכלןהכה(בודםהרבא)ם”דאו;היסורבםיבשויהוניחאןיבתעדורוא

תורקתםעםהבתברועמתיתימאה(שפנהיתובפתשה)הקירילהש,רתויואתוחפםיפי
,וחשנרהתויעבטוונונגסךור־י'פעהוהםשהלתמאביוארה,”ןוילערסח,,בררושמ.תושבי

'
תמועלו.ןלהלרבדנויתודואלעש,ןהכהם”דאןב,(ל”כימ)ןווגבלףסויהכימקרהיה

,הזןיממםירופםהשתורמל,וגתורפםבירמגלוארסח,םידבה-רופסוא,ןאמורההיהתאז

..הפוריאימעלכלצאהפיהתורפסהלשהרקיעוהדוסילתויהלח"יההאמהףוסבדועולחה

לבקתנ,תירבעםגרתןאמלוש.קש,יס=ן'וייאיצנארפהרפוסהלש”ויראפירתסמ,רופסה
י'

יירואתלוםידרפסלואםיאמצוניארוקויההמכדעחיכומהזו;הברהחמשבירבעהלהקב

,שיגרהוןיבהופאמםלוא.םייחה
,ונלםירזםייחםיראתמה,םימגרותמםירופס:אליכ

לעותודמרמתהעיבמאוהויבתכממדחאבו;תונויזחלהקקושהםיארוקהשפנתאעיכשנ

ייהמחוקלה,ירוקמןאמורבתוציחנה.”יסין'זייאיתפרצהםעהירבעהתנותח)

תמאבהשעוזהשירדאלמש”ןויצתבהא,רופסהו,רתויורתוי,השגרוה,םידוהיה
.ונמלועבתינחורהכפהמ

םיכלמהימיבהירישעוהדוהייעושייחמחוקל"ןויצתבהא,רופסהןכות

,ןושארהתיבהןמזכההורבהרישערתויההפוקתהב,ונייה,והיקוחוזחא

.םיתאמךשמבםיאיבנהוערוש,קדצהיתבהאורסומהערז.והיעשילודגהאיבנהיחהכש

םהיתושגרב,תובוטהםהיתודמבונייסצההדוהיינבמםיברו,הברב־ידפואאשנרבכ,הגש

,ואורסחאלםילשוריבםעייתברוהלודנהירקבםלוא.תוביבחוהונעחורבוםינידעה`

י
תאאפיאונלראתמופאמ.ןוא־ילעופועשפ־תומזמםימקור,םיעובצ,םיפנהםג,ןבומב

תונועמלהמרעורקשי”עםידרוחה,וללהתיחשמהיישרהלש'סיערהםהיללעמוםהיתולובחת1

.רופסהןכות
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םינבוםירוהובםבםיםה,םימימתה,לשםרשאבתעלותבםירקנמוםיחמבמ_תונכשמוםירשי

תירחאםלוא.םהיתובוהאוםיבהואןיבםינדמוחלשיוםידידיןיבודירפי,הלאבהלא

.חצנלקדצהלשופוסו,הרמאיהםיעשר

בהשעמהירופםהוו
-

ןאצירדעו,ןורשבולמרכבםימרכותודש,ויה,םילשוריבבשויה,םרויףלאה=רשל

םרויולחקיו.”הדמחה=תויכשלבוןשבילביה,בהווףסכ,םנו,”הדוהיםחלגתיבברקבו

,דאמהמענתאםרויבהאיו.המענתינשהםשו,אריעתבתינחתחאהםש,,םישניתש

המענלוםינבינשויהתיגחליב,הנםיעבתוהתרצתינחהבאנקתו';איהראות'חפייב

אצויהאבצההנחמלחפםנםרויו,הדוהי:וננבםיתשלפהומשפאיההתעב.”דלוהיהאל

םאיכ,ךלמלרשאשוכרה=רש,בידנההידידיודידיתאםרוישקביו.המחלמלםהילע

תאקוחןעמלו.ויתוזוחאווידלילעויניעםישיוותיבלבאלהיהיהמחלמבהבשיואהפפי
תחאהדלחםאו,תורה,הצרתוהמענ,וניחושנתנה,,:םרויףיםוהןותחהגרשקבםתירב

.”ויחאבשיאןחחתנזא,תב-תינשהו,ןב

בושחיו,םרוילשהמודמהודידי,טפושהןהמלשותאנקוותמחהלעההזהרבדה

דעהשאלולהחתלןאמ,אריע,היבאו,תיגחתאםינפלבהאןתמ.םקנ=תובשחמוילע

.םיקושעהתללקוילעלוחתאלשידב,םילזגנהל,ויבאקשעש,תודשהלכתאבישירשא

.וילעהבגעשםרוילהשאלהתיהיבולהנתנאלתיבחםלוא,אריעץפחתאןתמאלמיו

,העומשהאפיאהעיגהשכ.ןיע=הארמלערבותאובלהתדב,םרוילותרכעובלבןתמרומשיו

,ןכעתאתיםהאוה.ובוחתאתובבלםוקמןתמאצמ,םיתשלפהיריבםרויהבשניב

ןמקהונב,לבנתאקרהקילדהןמליצהלו,שאבוינודאיתבתאחולשל,םרויװיגשמיןב
םימישדהינבםריבשיב,תיבחלדלונשישילשהןבה,םקירזעאוהיכודמאב,ןכעלש

,ןבוכעשעיו.המודמהושרוי,לבנלםרויתלחנבוםתואו;הזבהזםרימהלרשפאוםה

,םהיבשוילעשאבםתואהלעהוםרוילרשאתוחפשהתיבותינחןועמלעתירפגהדויו

.הרעבתהתמשאהילעולוניןעמל,תינחתרצ,המענבשומתיבבהערלעננאלשרועב
םרויירדעדיקפ,הבורקישיבאלצאמלפמהליהשחוהמענלעלפנהזהדשחהדחפ

םיעורהםעןונמאלדניו.הנינפוןונמא,תבוןבםימואתהדליהרההתויהבו;םחל=תיבב

ןהלןאצמב,למרכהירתםבעלםיקיקנביונבלהאבהמאםעהאבהתההנינפו,םחל-תיבב

,ןכעןבלבנאוה,המודמהםקירזעאבוהךבךותבו.ישיבאלשויחא,ידהסלצבהסחמ

יפלעולהדעונה,רמתותבוןמיתונבםעםשלדניו,הידידיתיבל,הקילדהןמלצומה

ביאבמייץוקבהיהםקירזעםלוא.םרויןיבווניבשתודידיהיתירבתאםיקהלירב,היבא

והארמבתחשמהיהאוה.םילפשהוירוהלשתוערגמחלכובולנניב,דמח־םרבב

.ותואלבלבולביאלו,םהיתובילהבוםתוזחבםידמחנהרמתוןמיתייחתאררמיו,ויתודמבו

תעבחלש,הרושאםיאבומהםירפאילונןיברצינפלי:ש.ךלהש,הידידיןתוח,לאננח'ז
אלפנהםולחהתאולדפםיו,הידידילתרגא,לעבהינחבמדהא,ירמזריבאיהה

.הארשויתואצותבבושחהו

לע;שיאוהעמדםתליתלכא;ףשנביעיבשהםויברבברהבדעאובנוהלוגהםעיתכלה,

ב`ברבוךרילעבדחרוכה.ושובלברודהןםיביעיהפיםלעהנהו,יםולהבהאראו.לחנהתפש

.ושארבתועושי
ךויוחצמ.תומודאוייחל,ורקדקתודיתבמברועבתורוחשםילתלתויתוצורק

חרסיתיכב.`בחרמריפסיהוארביככאך.ינפלרמועודםדםלעבכורארחו,בלחמחצ,בלשמ

רתאילרתונאלםהמו,הוהםלעכראות-יפיםינבויהילםנאלה!םיהלאיהההאבאדקאו

ריבקוחירוםוםלעםדריו.יחישתאםלעחעומשביהיו.יעיניתשרל.יניעלעודיחישל
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,ינימי
;רמאלויתפשןחבילרמאיוןעיו

הצרתתב.רמתשפנבקושחתרשא.ישפנןה

ףשחנידמהמלאהנויצירבעתבשונךיתלאגו,ןתונש-ץראמךשפנ(םג)קושהת.ךתב
."חרואבםשרואל

'

םולחבהנושיהתו.הלדנרשאבוהתארקרמתו,הצרתתתתלמברומשהיהלאננחבתכמו.

תלהארנדמחנהםלעתהארמו.תמעפלןויוהחחורלסהובהנוינהבורמו;תתירואלעלאננח

חתוארכדדונתתו.ץיקהבםקירזעתנומתתאנשןבםולחבותנומתתבהארשאכו;לילּפןויזהב

רמתמומב,לאננחהארשרובגתותפיתםלעתמיונשתילכתהנושםקירזעהיהיכ."ותוא

ריהררעש,הםוקולפשהיהתנשהרשעוששןבותויהבו.ותארמברז.היהאוה.ולהדועיה

ויתופתבלעיבהו-תלונכושאר,תובוהצ
רמתלהתמורמתו;סידוקנ.םידוקנוינפ,תובחרה

התויהבו,הרדהבותיפיכ
'

,הינפהארתו,יפוי-תלילבהמלעהתיהתנשהרשעגששתב

הירוהלםיעושנ'שיהתו,ןחוםעונבחרפתולדגתו;תוכירבותומיענ~תיתורבדםוהיתוכילה

העדםקירזעןיע.ראמודרפנםתיכררבםגיכ,רבלםראתבאלו,."תואורלכלתורומתו

,היבאתיביתרשמלדםחתתזבהרמתו;ןויבאולדמץפקוידיו.ותיביתרשמב
בערלקפתו

רשא.וליגבםירעבםערבדלויניעבוכיו.ויבאתיבדובכבוורשעבללהתהםקירזע.השפנ
אל

ינבמ
םנתצקשאלוחתובאל,חיתוערןיבהתורתונעבתבלתתהרמתו;המהםיפולא

.”םצתיהלדתונב

ןמיתםגו,ריעהתוביבסבץיק=תונועמבתבשלםילשוריירישעואציביבאהאובב

.הבורקהםחלתיבלתיגפהמשותוחאו,הלמרכהךלהןמית.(יםינטיקהןיבונמנרמתו

,רדתןונבנשארלעהלתלעהיונב.םילשורילבגנמהפקשנ,הדוהייכלמשרע,םהל.חיבד_

ףונהפיב.םהיתושךיחלםיקותמוחלודבבםירוהטםימותרניעו,תוראב.תוראבהיתוביבס

תורבוח(ריעהלשותיתועבג.םהירוכבתולכשאבםיעלותמםימע-ינפגוםיננערםיתיזולדגיהוח

,לונ
תצראו,רקבירדעועריםשוןאצוינבודקריםש,םינשושוםיחרפתמקרייודעתיקמעו

םנ.אוההםוקמהימימןהילאתורקתלתוברבשלשהמלשךלמהרפהםשמ.שבדובלחתבז

ןהיתוביבםו.ףסכבםיפחכבתוכרבהינפ.ושושמ-תירקםילשורילםימתאיבהלולהשעתולעת

.”םהיאפעןיבםיבהאבםימלעתמהנוי=ינבוםירותו.ןיע-יביחרמםיברע

.והבהאתו,וחורבןידעהוהפיההעורה,ןונמאתארמתהתארהזהרמהגתםוקמבו

רמתהריכה,םיחרפ=ירזעלוקותוליצאוהבהאירישולילחלעןגנמה,ןהאלמתהזםלעב

םויהתואוליצהירחאםיתעבשתלדגוילאהתבהאו.םולחבלאגגתלהארנההריחבתא

םיעורהומוקיו,תוערפסבוערפיוןאצהירדעבםיריפכוצלפרתאהלילב.תומ-תנכסמרתא

תומתעדיאלש,רמתו.תושרוחבוםיקמעבםירתתסמהםיתיחשמהתאתולכלםיניוזמה

איה..דשבםיחרפהלתטקלב,ןונמאהערמםוקמלהדבלךלתורקבבהמיכשה,רבד

וגנעתהםהינשו,ונאצתאותוקשתבםימתפלבוילשינשתרבעבהבוהאתאהתאר

דחיתומיענםיחחושמםדועבםלוא;םיכותםימבםיפקתשמהםהינפהארמלע

י!האלתמהנהו

תויוטבםירמםמבויתורעש;והארמארונוםריא..היהשמהיראאציהשרוההייבקרחסמ,

שא1ןושלבונושלוחותפרבקבונודנ,שאּפתוקיותורומויניע,זראכוכנוו-ריתופתכלע

ןנוכורהדו'ץפק,תחטבבוטקשהבקנומאוההנהו.םיללחםדלהאמצותשבי.תמודא

תחאםעפץופקלווערואתיורוחאגופי.םימה-לבוילרבעמהאררשארדעהלאונוא-ידעצ

היראהורתאעגרדוע;םערוקרבבהרהמשיחותשקןנוכןונמאו.ולויניעששלרשארדעהלא

תמייוסמה
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קחרהתומארשעכדודשלופיוויתוילכהלפןונמאץחיכ.דועףסיאלוארונלוקבגאש
.”תומנתמיאמהנומנהותםלעתמת.רמתמ

רישעההיבאתיבזיארקבייכהשפנ=ליצמתאהשקבהילאהתורבושבו
,םיאיבנה=ינבןיבונמישיוךלומגולבישיןעמל,גחהימילםילשורילותולעב,בידנהו

.ונחלשלעםילבואה,'הידומל

דעונהםרויןבאוהיכהתעדילבמ,הבתואתאדמחלןימזהבוטההרקמהשםשכו
םלוא.ושפנבהנכהאיו,ןמיתיניעב,למרכבתרתתסמה.תנינפןחתאהרקמהןתנךב-דל

םואתפומלענ,המענ,המאוהנינפ.היחאןמיתמהתבהאבתרשואמרתויהתיהדמח

ןמיתו;ירתסלצאןאובחמ=םוקמהלגיןפןדחפב,םילשורידילעםנה=ןב=אינברוגלואבו

.לירגהונוגיתאקיתשהלתלוכיילבמםילשורילםירוכבתיאיבמלשתוילעההחרואהלחפסנ

ירתסישנא.שעכובלתאלכואה

וםמעיו,הבוי-יכבוםירות.לזונםהיתוביבםולתיו,בהזוףסכילםבירפלכרחבמומש,

,םהינפלךלוהםירפםןירקמרושהנחו.ועםיורקבבומיכשיו,םיריעףתכלעםילסהתא

אוהיכתוארהל,ושארלערובבץיצתרשאתיוילעתדמענובתותופוצמתוינרקןואגברדהנ

םיקמעדרשלוותמדאחתפל.םדאוןבלוכהתרועיוחבבתואובתבר.ידש-תומהבלעךלמ
תועבגלםולשלארוקאוהחנה.ובדביערשאהשקהותדובעתולכירחאהתעו.וירחא

שרקבוכרדיב;ושפנעבושלאלוחלכאל.ריבכמללוביםתמאיצוהרשא,םיקסעלו
.יהישאלומדוובלחתאותתכ,םישנאוםיהלאחמשיוהומכו,וייחוםתיםש,המילשורי

.”וילעבלםימעטמ-ורשבןמשםו

תווגנשותבוהאלעלכאתושפניכ,תאזההרוכבהלכלבלםשאלןמיתםלוא

תיבבהבהאמזראלבקלתונבהרמתהתשעהעשהתואבו.לילכןויזחבונממתפלחו

ותמשהידידיתיבינבו,דעומה=יאבןומהןיבתוכוסה=גחלםילשורילתלעןונמא.היבא

יריעצוםיאיבנה=ינבןיבוהובישוהםג,םיעורה=ירגבםוקמבתוצלחמוהושיבליוותארקל

לכיניעבדנהתאונחנםיברעה\ירישוירבדמםעונ,יראתיפי.םנחלשםיפיקמהםיצילמה

הנבשהפיההכוסבבלתוחקולהויתורימזתאעימשהאוה.ונממןיעתערגאלרמתו,שיא

לייטלםיבהאנהואצי,גחהלילבתבךרענש,ןייה=תתשמתולבבו;דמחנהוננבהידידיול

.הגינח=תוצילעםיאלמהםילשוריתוצוחב

ולהציהלאו,ןויצםורמבונודיהלא.תוילעההירקהל:בעמשנננוחןומהלוקו,

.םכלמכו'תכוליניוםיאורםימיב-םיאבו.םיקחשמלוחמבםיאצויתולותבוםירוחב;היתובוחרב

לכלעוןויצורהןוכמלעוריאהבורלםימשהיבכוככןסשכתורונמ.וימיבםולשהרפיכ

תיגתחריהםג.ןיעהארמלםיריפם-יפלועמכומדנןחבולפרע.דוד-לדגמו.והיאורקותיארקמ

--םיהלאוריעלעשדק-תדרחבורוא
.'ןויצ

אלאםתיבלובשאל-גחה-תחמשמותבתא=ישחרמ,ןיימםישגרנה,םיליטמה

.הלילבתרחואמהעשב.

.תירקןומחםודיו,םיוילעןואשלדחםילשוריילכיהלכב;ותב-תלאו.ובבהלאתורונמה.

םיארוקה.ריעהוירמושוםיפוצהתובעלוקוןייייםולתתרמודועועמשנהפמוהפמקר

תתלועוצי-שרעלעתלעזונטאו!תיוללה--םילשוריןכוש,ןויצמיהךורכ:ותעדלאשיא

”...ויניעמהדדנותנשו-המונתויפעפעל

לדבההתאהאראוה.הירוסימםגםועטלןונמאלחתהבהאהימענמםעדתי

ןיבו,ינעההעורה,וניבדירפמתלודגהיתרבחה
יכןנובתיו,רישעהףולאהתב,רמת
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ולש,םקירזעםנ.הנגישיאלםלועלו,ץראהלעםימשהובגכונממאיהההובגוהקוחר

תיריר'תיבינביניעבןחאוצמלהברהשהדמבותואאונשלוובאנקלףיסות,רמתהדעונ

וביטמתיבבאפיאתיחןונמא.ותימצהלוןונמאתאלבנלתולובחתשקביו;רמתיניעבו

.אבצה=תדובעבעוצפה'ובללתשובחתוזיאשקבןבלעו;דחיםגשפנ=ייוגעוגנועייהבידנה

,רושאךלמ,בירחנסיכ,,ךלמה=קמעכברקלםדיתאםידמלמה,םיבכורהליחבהנמנאוה

היראהינשמרמתתאןונמאליצהשםוימהנשתאלמב.רוצמבםילשוריתאאיבהל,ןובניתיהד
'

,םכותבןונמאו,ותיבינבואציץיקה=ברשרבגשבו;ויבהואלכלהתשמהידידיהשע

.רההותואשארמהאריהפיתוהמו.םיתיזהירהברשאולשץיקה=תיבבתב

וניתובאו...חצנ-תממדלמסורודורודתוממושתינבת.חלמחיםיינפוארנהוחרהלםדקמ,

,ומבךפהנחיתתתו,הרומעוםודסתאםיהלאתתשינפלאיההץראההתיהןדעיןנביב.ונלורפס

תרעובתפזםנ,חלמותירפנ,טפנתרהץרא.הארונץראאיההתעו.הביבשויתעדמשא

ףנכ;הנחמשיאלידשזיוו.חמצלבהבהלעיאל.הממשל:אתהילע;תבהצהלעמו

לכןמותרביוורדחיתויחייצירפםנ;תנממדדונםימשהףועלכו.תורימזםשןתיאלםיננר

לעןובשחףהריהוהןומישיוליליוהותב.רודרורמובתצבורםיהלאתללקרשא.אוההלבחה

ופםאנ.חלמהוםייגפלעמתופקשנה,הרומעוםודסתוברתבןוכשיתותלבוךלמו.תומלציפנכ

איחתןהחלמחץראהמתלומהלוקוסייחשנדלכ
ובו,ןדריהךפתשיחלמתיסיקיחלא`.

הנה.יפויולילבתותמהאריו.הלוכםילשוריתפקשנםיתאפלו.ץותבדתומהוךנואמיתבשוי

הנהו;”סימבואשלסיבאושהתאצב,ברעתעלתואושתאלמה,םימהורעשוחרומהורעש

וק
ל

םתולעב.תורכרכבוסיבצב.בכרבתיליצאוהדוהיירשורבעיים.,םיסוסה-רעשמתליעןואש

םעתומדהארנםיגדהרעשבו...־כחרזנמםהילגלגומחיוםהינפאןוקשקתשיוןושערי'תיתלא

תוקירשועמשנו.םירידאםימליחוםימיעפשאוהה,םוקמהלעךפתייב,םינוקוםירבדמ,בר

.”תויבגיליאורדקןאצולוצכקירשא,ןאצה-רעשבםיררעה

הנותנה,תעבטהתאהעבצאמהבוהאהרסתו,םוילםוימתקוחרמתוןונמאתבהאו

םיברואח,ירמזלכונהודוס=שיאומב.םקירזעו.תבהאמריבהנמישתו,לאננח,חנקזמהל=

ולןתיו,ותבבלבנוג,ןוגמאכופארתיו;הידידילרבדהתאתולגלורהמ,םהישעמלכל*

לטביןעמל,הלוגבלאננחתמיכ,ירמזץיפהאושבתעומשםג.ותיבמוהחלשיוףסכ=תנתמי

הרמאהבהבהאמבלתאקזחלהפיסוהרמתםלוא.םקירועלהידודןתתרמתוומולח

=ריעלאביו,הרושאןונמאךליו"!םייחמהוקתתבוטיב,ןונמא,חוק,:היפבהרוגשה

תמילשוריומעבשיו,ויבושדימלאננחתאתרפםשו;לקדחתלעתבשויה,הונינ,הריבה

ןונמאתבהאלאוהםגדועדגנתהאלו,םולחהאביכהידידיהארזאו.בל=יכוטוםיתמש

ורקבבושפנלםימוחנןונמאאצמןב.תלילבןויזחבהתוארשבםיהלאהש,ותברמתו

תאולתלגוןהילאוליבוהישיבאיכ,תפותה=איגבתובשויהותוחאוומאתאםיקרפל-
ידעצתאםירמושה,םקירזערבדיישוע.עגריידעםעפהסגהיהורשאםלוא.ותדלומ

ותואתורוצה,הפיהפשכמתותיחשבןונמאדכלניב,רמתלםגוהידידילולג,ןונמא

ןוכנםא,חבוהלותוארלתפותתיאיגלהיחאןמיתורמתוכלהדחאלפא־לילבו.`היםםקב,

להאהיברחדעבוציצהםה.רבדהו

תססונתמ,ןונמאןימילהנידעהלכבתבצנ,המקרוישמתשובל.היפ-תפיהמלעהגהו.

קשנםוןחותבהאבתילאטיבמ.הינואב--םיםונו,תירילעםידימצםשןונמאו`.הרדתבותיפיכ
םהילאתשננ.םיענהןוינחהתיפוצםאהו.תוקישנתיותעולבישתאיהםגתמלעהו;הל

.'סיטרורמואןיאב.לינותבהאבתופילחםתואתקשונו
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חתמהו.ןהינפלתודמועותוחאוןונמאםאיבהעדיאלש,רמתלעהלפנהכשחהמיא
הבהאמזאהינפמהשרגאיה.םלועררבהאהלעבשנש.רתבההריחבב'דאמהרעב
סרבדהחבסילרגהילבמ,הכי

רתסהןעמלהידידיתיבמתאצלרהמיו,הבדנורבשנ,להבנרמתררחםןונמאאציו.
אביוו'ובייצמאמל:בךליו.ותכלכולשכיוילנרוובשחויניע,ןבאכיהיורחרחמובל.ותכיכמ

והבימרהרשא,ובכשמרבבושארשבחםעפ.ושרעלעדודשםינואןיאבלופיו.ותיבל
םאי!הוןיאכרמאיוםואתפדמעםעפו;ורדחבעזיעתמכינלהתיוםקםעפ;שילשתועמדב
...ארונםולח

י'

ילבנבםשלערםגו,הזבהזםיבהאנהתאךסבסלידכהרקמבשמתשהיאמרהירמזו

דגובהןונמאיכרמתלהזבחיכיהלץפחאוה.הינפרפבןעמלרמהלןונמאחלשש,ןייה

ראבליךכ,דבלמירמוהדבאוש=ןווחםגו.חצנלהנממוהקיחרתןעמל,השפנתאשקבמ

.ץיקהבהארשרזומםולחןיעמרמתלרפםיו,הזןטשכהשעמ

'ירמעהכלהכה:רמאיו.הלילהיצחביתכשמיכריעהןונמאו.יככשמלעבכוש,הווהיכנא,

ינפליתיתששייניידסאלדיעיב.רוכש:ענובח,וירחאיתכלביתייהםלוח:.ידיתא־ןאראר

נחאה..תפותהלאארבנו.ךלנו.םימשהםצעתאוץראהןיעתאהתסבהבשחהכיא.והנשה

ארוקהמלעלוקינואועמש-`י!חאה
הנהו'ואביכחאם!יריחבןונמאהנה!ימא,חאה-

יתאךבהאמןונמאהארו`.שא.יתב.ירעב,היונבהמבההנח,:רמאלחירמאהנועהשאלוק

,תפוותירפכתנחצמיפאבהתלעהשאבותרבדמהנדוע.”ךתעמשמלםירםהלבת-ימויאלכ

הםלעוןחיתלעבהשאיתיארהדואלו.המבהלעהתלעתמדמדא-תקרקריוטא-תבלהנחו;הדעוב

הבהלהתוקינןהתורואמבדוע:םירוחשהןחידנבילושבותועורפןהישארתורעש;היפ-תפי
התיהוהרעבו,רמתבלבהאנקלואשביתיצהו.לואשישא,ירעב,ירעב,:רמאלתורבדמו

ןונמאזהאיו."רמתתאךתידבםעפהרפה,:רמאתוןונמאלאהמלעהשנתו."שא-דקומכ

רמאתו.ידימתהנשאךתבהאבו.חרשעלורמתלדובאווב.:רמאיו.ויפרמלהנקשיוהריב

םףלולחכחימוההפוסהנהו-היתפש:קורשתו.”ונתירבבםימויאםירעילהדיעאןבל.נהמלעה

.םיבאושםיריפכותויראהנהו.תוחורעבראכהיצויארפאשנהאםוטיחורו.תפותחואינלכב

.רוא-ידרומףכב-ילעבקשמםהירחאו;ןש-יקרוחרעי‹יריוחו,סיללימברעייבאו.םימוחםיבוד

.םילחוז.םיקרושםישחנםנ;ןומישן-ליליבםיללימוםיקעוצלחנויברועותיליל.הנעיותונב

מםילועםלועעיתמ-הנהו.הארמהלעםמותשמינדוע.יתיאר
תומ-רפעמםירענתמ.ץראהן

תמיא.היתוביבסםירקרמםיריעשוםידשו.המבהלעבצנןטשההנהו;תפותבםיבצבו

.ינתיעביוםויאדשילאדרחהנהו?יתאבהנא!םיהלאיה.ההאואיקאו.ילעהלפנתומ

.'ארקומשבוולתוהתשה.תוהלבה-ךלמ.ןמשההגח;יחםשבהפריבוהלאליכ!םה,,:רכאיו
'בלילבודלעתווהנרהתו.המבהלאוחשינתוונקובדחאהו.תיחשמ-היראלאהמלעהשנתו

פעתרכרשארתירברפוכו~ךתאיתירבםדםג.:רמאתו.ןונמאלעוהמבהלעומדמקורזתו

מרשבמרתונהו..המבהלעםבירקתורעי-יריזחינשחוכהשהשאהו."היראהתלפמלערמת

ולוקבהמלעהארקתו.ילבבהמשרתונהו.המבהלעטעמךסחו,ןייןיהאלמתו;רורפכהמש

.תינשהיתםשבקורשתו”!לבתיימויאלבםידעו.ונתירבב.ןטשה.התאדע,:רמאלםידחפ

תוחלבהותוארמהלבו
ופןנ

םיתמ-יתבולוכאלובשיו.דעיה-יריזחרשבולשבהרהמדע.ומת

ייותשיו
'...םינתפסשארובוגתיו,לבנבומשןייהןמרתונחו.םביסנן

הלדגש,הגויהיפבלערה=ןיימטעמןתתו,רמתתאתוצלפהוחאהזהרופסהעמשל

ןונמאלהתבהאלמסכהתיבב
.המתוץראהולעענררפרפתתו`,היפנכהנויהדיגתו-

,לפנהמירצמתבללוינפומושבו;רמתםעותלולב=םויברעבטפשמהברהמטלמנןונמאו

י'
יש

וו
`ן

,_

נ.__
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ךותבםלוא.רותפכ=יאלהינאבםיכלוההםינוילוהורבמש,םיתשלפ=ירודניריב,ןורקע2
י

`

,ןתמ.םייקנהותיב=ינבוםרוילםנחלוערהש,ןואה=ישנאלקיצהלםחוגה=ישנרולחה

לולשלוםרויתואנתיצהל,ותצעב,ורזעשהיקובורפחו,ונועלעהדוה,םורעהמפושהל

םחנןבעםגו.הבעותהימרפתאהלגיאלשידכותיבךותבןתמתאףורשלורהמ,ונוה

תולגלןבעלחהשבו;םרוייסכנושריבוברמעתה,םקירזעארקנה,ונבלבניכ,והשעמלע

לכולצנםהםלוא.היקובורפח,ןבעלעשאבותיבתאםגםקירזעחלשםידיחפמתודוס

רתוה,הכסמההרסוהזַאו.הארונהתמאהתאםהשמואיצוהםימפושהו,םבהורדוע"

האציןונלאןהמענהקדצו,ןידלורסמנ!?עשופה,םקירזעברהבלפנ`רמז.`דרבה=רשקה`
לעהלילוםמוירמתלכאתו.ובישהלןיאו,םיקחרמלדרגרבבללמאהבהואהםלוא.הנונבי-

הלדנם`לשדר`כםגו.ו`נ`טשם`בזכלכבהביםאהכ,החער=ת1לקבהינפמתשרבש,ןונמא

.בירחנסליחהילערציכ,הכובמהוא

לכ;הכובנםיהלא-ריעו.
לישבתומולהמותומודרקתולומח.בערּפיתמהקבאמהנשדחחםינוא

לבו.דוראפוצכקםינפלב;המוחהרצבלםיתבהיצתונודיקירקרקםוםינידשא,תופליכו

.רבשמדע-הינבו.רוצמבןויצהאביכ.הרבשנחור

.תואכצוירשםהילעםשיו.הור-ינםאנו:ול-ירשיםלב.שיאףלארשעוםינשבףםאחיקוהו

הנה!ינפ.ינועמשכרמאלםבללערבדיו.םשפנבדועבהריו.ריעהרעשבוחרלאםצבקיו

יכ.ונעתאלםגומהםו.ודהפתלאםתאשמ;םילשורילערוצמםישלםיאבםימואלןואש

ותבהאוםכינפלעידשיתאריומישואנורואתה.ונצמאתאיהיהעורזו.רשבועורוםמע

אלתוארונהשעיהשעיב,ותעושילוללוחתהויחלומוד;םכבבלב
,ןויצריעהתאזןה.הוקנ

טפשמאציהנממו.םימואללרוגלטומהקיחב;םיקוחרםייאותווצקיבשוייניעתואושנהל

לא.ןויצבםיהלאלאץראיםפאמועירי.ףבואחסיםיוגהלבו-חחןרלאצתאיהיב.םיוול

!ומשתואבצ'ח.בוחםכלאוגיב.הדוחייתמ.וארית
יכרשיאףלארשעוהשלשולורכמתיון.יבשויתאךסכםיוחחקרמכריעהתאםשאנבשו

םעהלאאנורמא:םהילארמאיו.וילאםירשוקה-ישארתאץבקיו.םבןוםאאלםינב.בבל

תאהכיםרמב.רושאךלמתאםילשהל.יתצעלעמשיםייהץפחהשיאהים,:רמאל

`י'...םיצנ-פילנלםילשורי

ל`אנבשלשהשקהותאובנםלוא
`א

תובברדהא.לילהליפההארונהפגמ.המיקתנ

,םירושאההנהמבםיללח
םייהב`םיראשנהו

-.םשפנלעומלמנ

אפרמהיפנכבאבתו,דור-ריעלעדוהועשיינרקבהעיפוהשמשה.הליל-יתועבורבע.

וכילשהךלפבייקיוחם;ינישלהאשטנבערבעוננו.ורוד-שרעתאהלוחהבזע.היבשויתושפנל

ונלדםיחםּפ,.םתנעשם
לאאציםילשוריבםייחלבותכהלכ.ליהורואםילשכנו,סיליאב

םידירמלויהרשאו;םירגפיקמעויח,םישרפנבכרואלמדשא.םיקמעההנהו-`־וושאהנהמ

.'הברמלובוזוביוללשוללש

הדוהילבושלולחהתוצראהלכמו,םימעהןיבהרהמםסרפתנלארשייהלאןוחצנ

אל,םילשוריירעשבהלילוםמויםיאבה,םיחרואהינומהםלוא.םידוהיםידדונוסילונו

םיחריהמכו,הללמאההבוהאהלשהנוגי=תאסדועהאלמאל.רמתדודתאםמעואיבה

תוכוםה=נחברעבהיההז.רשואמהםויההנורחאלאבשדעורבעי

י_.

רשאםיסדחהןיבחוטשםהלוחטשיו.הלערחשהםרטומיכשחיהרבדלםידרחהןויצינבו.

לחנ-יברעותובענןיעףנעםחלותרכיוודמע,םשריעז.םשריעוןםימוילבילכלעםיקםעבוחלוצסב

ףשנ-יבכוכ.ףיפאהיבהלןושארהםריב.רהסםויב'הינפלםהבחומשל,הרובגועשיתותיא

והב.
ורבח

.`ישאתובהלמםיעלותמםירקינפ;ץורחקרכריבץצונהילילבחרחשתעפידואמ

ייילא:,6
ן.. ;ןבשי

2



ןיופאמםהרבאוו
ןֿפ
!ן

ןיבםיבכושםימקושוםיחנםירואיוםירהב.ולהאמותאצםרטשמשהבוצחירשא,תודלו

ריהזיםתילע;םהיתודנב;ארבםיקצומוףסכ-יחפיעוקרתינבתבםינופס
וקרקריתורקיירוא

והארמתלכתבעיקרהרהוםנ;םירקינפםדואםוםהיתוביבםרשאםירהקרימ.םדמדא

'ריעהרשגה.בלןינרהלתופסונםהילעםישי,ףסכהתודוקנברבםיצבושמה,רקבפיבכוכבו

ונק
ןויצייררהרהי,ץראהוםימשהתודלותלכורישיוועעורתה,הנרוחצפםימש-ירפצו

.יםווע-יהלאלונינרח

וקקיספה,זיווליגאלמה,הזברקבב
ל

'הפורמההתנשתא,ןגבררושמה,ןונמא

םיבהאנהתוצילעל.ויבאםרויתאםגומעאיבהו,ותולגמבשאוה.רמתלשהונרנהו

םרכשתונוזינשחצנ=תבהאתירבבודגאתנוא.ץקהיהאל-התבוהמענתחמשלו
.הניגפוןמיתו,רמתוןונמאבבל;ירשיו

םהיתוכילהבםינידעוםיחונ,םתוזחבםיפי,םירשיםיריעצםהינשרמתוןונמא

םהור=תולעמלערתויהדסונםתבהא.תוממורוהריש,תובידנםיבהואו

פישנרבויאבצדוהב,הרובגתורבםגןיימצמןונמא.םראת=יפילערשאמ

לשרסומהחורבךנוחש,ך”נתהתפוקתמידוהיה(ןמושהש)שרפהאוה.ולשןומאה
;ותבהאליבשבלועםושהשועוניאוםימדךפושוניאןונמא.םיאיבנה

'ותבהא.דסחובומךאהמשבתושעלהברמו,וייחתאהלשידקמאוה

נמילחמאוה,הנממותואהקיחרמאיהשכו.םייחבולהדיחיותכוהאו,תיתצנוהרוהמאיה

אלויתעבשנןכיכ,םלועדעעדאאלתרחאוירידעךלא,ישפנרמלעיתונשלכהרדא,

ירחאו,יתעדירחארבג,נחצנ=תבהאבהריחבבהקבדאיהםגרמתו.”יתעובשתאללהא

היניעבםנמאתמדוקהירוהלתעמשמהתבוח.”ץראהלכינפלעדועשיאןיאיבודגב

_יבאדיביננה,.הבל=תימנתאתונשלהדיבןיאיכהשיגרמאיהתאזלכבו,רבדלכל
'יכנא,םישיא:לדחליגרכמיוםילבחבידירוסאי,ויניעבבומכיבתושעליהמאלאיהתרמוא

ישפנךא,בעתארשאלןתייונתאקריכ,ימא,יליעדםלואו;יפחתפאאלהמלאנ
,היבאןוהמקלחלבקלידבאלהזבלודגןברקאיבהלהנוכנרמתו.”אצתישפחלונממ.

ינחלששאיהתרמוא-אול,.רעצםיאלמרשועיייתמינועךותמהבהאיייחהלםיכומיכ

ייחלכוברשא,ןונמאירחאתכללהדמחהייתויבשלכיתבזעהתעיב,חצנלותיבמ(יבא)

לצבוהאראםאילהיהיךלמ'לכיהברשא,העורלהאבםגתבשילםעניותא.יחור

,,הברעחרפתוילגרתחתיב,ישפניתוַאלכבהבלאוירחא-תרבדמהינכילוי;יתרוק

־ןירעוחונשיאאוההידידיםלוא.”ולוקדוהבןינריתובואלת־ץראו,היצלגתוירמאתומיענמ

.שחיה'ןואנתורמל.םיצרמנםיעצמאוםישקםישעמללגוסמוניאוחור

הבהאתנשותבתאותיבמשרגמוניא,דאמויניעברקיה,ותיב=דובכו
רבדהתאהחודאוה.הלאונשהםקירזעלחתרכ=לעהאישמוניאםנ,העורג

תקדצלעךמוסהשיאאוה,ללככ.ותבלשהחור=בצמיונשלהכחמאוה,תעלתעמ
השעתאלותביבחוטבו,בל=רשיכםדאלכהאוראוה;הבוטללכההשועה,”החגשהה
םיכסהשירחאקרהנושארהםעפבהזלהזוקשנםיבהאנהבהנשאלהזבו.החדמ

...םתדוגאלהידידי

רבשי.םיקוספירבשמבברמוייצילמאוה'ןויצתכהא,בופאמלשונונגס

אוהוזחמכו,ארקמהןושללשרצקהוהדשה(סוממיר)לקשמהםגבוריפלע

.וכדחיהרפוסהאוהופאמםלוא.תונושםילמבםימעפיתשדחאןויערתונשלגהונ

.םירובגהת:י:ת

.רמתוןונמא

.ךנתהלששרפה

.הידידי

.ןונגסה



יחור.יעבטאלאיתוכאלמאלולצאאוהםיאיבנהןוגנםש,השדחהונתורפםב

רתאןונגסב.םא=תפשלולהתיהארקמהןוטלש,וינשוונוך"נתהתילמבךכלכעוקשהיה
הפוקתהייחמתוקלרופסלדאמתמאבםיאתמארקמהןונגסו.בותכלופאמלוביהיהאל
-

הקיחבי
תאונארקב.החצתירבעורבדםידוהיהוהאובנהחירפסובתכנהבש,הכימתהו

ינפל,והיקזחלשורודברצוניכ,בושחלולקנבתועטלםילוכיונייה”ןויצתבהא,ןאמורה

ירופסגוסלותואםיםינכמהםיקהבומםינמסוזיאאלול,הנשתואמשמחוםיפלא

.ריודמיתלבובברושמאוהלבא,םירויצברישעוהפיאוהופאמלשונונגס.הקימנאמורה

,דוש;כמק,ףגב,:ומכ,ןתארוהבוולוומעמכתומודה,םילמןומהןרדסבבתוכאוהמישי

רישעמ`אוה.תונמאבםיכורעופאמלשויאמבמשםגשיםלוא.”הכובמוהמוהמ;רב

:לשמל,תרמוארמת.תיצנארפהתורפסברתויביוצמהםיבפההגקחשמבונונכסתאםימעפל

ןונמאלךא,;"שילשתועמדבישפנ=תאמחיתצחדםיברםימיו--יתינשרעצמל,

,ןונמאלשהפיהותאירקוא."ילרפכיףולאהםרויןבו-הלאלכיתללועהעורה

ןראוןתיימ!אוההםולחהילהיהםיענהמ,:לצבופלחשותבהאימענמלעולבאתה:

'...חצנלןשיאןעמל_יתוציקההזהםויה!יולתימילכ

ןפואוונורשכלםגםיאתמ”ןויצתבהא,,כופאמלשיחמשהוימויפהונונגס

י'עוזמוזויתונומתתאלידבמוניאופאמ.ורופסירובנלשרואתה

ופוצרפתאותינוציחהןתוזחתא:םיהםיריכמונאןיאו,םיקיודמםיםומרש
,ראתמאוההיפ=הפיהרמתתא.וירופםבתולעופהתושפנהלשדחוימהינחורה

ןיליגלשבךזההחצמב,המקרוןמגראהשובל,איה:הבכ,לשמל
סימראמההייחלב,דוה

הרענלכרייצלרשפאהלאכםיללוכםירקב.ירחש=יפעפעבהיפעפעו,רדהוןחילילבוו=בנעב
תועונתהרואתבדאמופאמטעממןכ.םהבתראותמהניאתימרפהנומתםושו,הי

רורבבםנ.(םיגולאיד)תוחישבידמרתויהברמאוההזתחתו,םירובגהלש(הקימימ)

הזהרורבהןיאםימעפלו;רתויבופאמרצקםירובגהלש(היגולוכיספ)תובשחמהותושגרה

היאריפלעבהאתהלםירהממםיפיהתולותבהוםירוחבה.וימרפבתמאהלםגםיאתמ

,ירמגלםיכומםהםיברמהםישנאה;םילכונהלידמרתויםינימאמםימימחהו,הנושאר

,(הנירמניא)םירקמה=בולש”ןויצתכהא,בתצקאוהיעבטיתלבןב.ירמגלםיער-םיערהו

,לשמל,םינמדזמןמיתורמח.העודיתינכתיפלעהלחתמםיבורעבםיארנםישעמהלכו

;תעוילבמםהבםיבהאתמםהו,םשםיאצמנ,םהלםירעובה,הנינפוןונמאשתומוקמלאקוד

לעםיאבםירשיהלכשדועב,םישנענםילכונהלכ;ויבאםערתאינויןודאלרכמנןונמא
.המודכו,םרכש

י

.רואתהןפוא

וקלןהבש,(תיאלפההגירמניאהותיחמשההיגולוכיספהדוחיב)וללהתוערגמחתא

הינמרגבוימיבהחרפש,הקימנאמורהתורפסמונרפםמשרי-ופאמירופסרתיםג

;רתויבעיפשהש--יס=ן'וייארוהיבו,סילאבוג,הגוה=רומקיווכםיימנאמורםירפוס.היננארפו

?;הכםייחםהשתיעבטהתואיצמהלוהוההיאנתלםבלומשאל-ופאמלע

םיפיתונוימדבונש,איהשומבהינעהוהטושפהתמאהתאראתלתחתו

סהיארוקבלתאךושמלולדתשהםה.שפנה=תוכפתשהבוברהוםירישעו

לבתלןילבתהתאסתאכנ=תיבמחקלופאמםגו.תועיתפמתואמוונוםיליהבמםירקמירופסב

תבהא,בםיאורונא.וירופםתאןב
םינשהמכלםידבואםישנא,תופשכמ,תומולח”ןויצ

אצויכתורחאתולונסו,לערכוברחבחתמה,תועבטותומתוחלשתודע,בושםיאצמנו

ןוימדהחכביכ,תודוהלךירצםלוא.הקימנאמורהלשהרצואמוחקלנש,ולאב

ינמם

זהקיטבאמורה
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עיפשמאוה.םילודגהסיימבאמורהםירפוםהמופאמלפנאלהרישהו
םנונלראתמאוהששיו.וימסק=םלועללקנבותואסינכמוארוקהלע

.ם`שנאןימהואעבטההארמר"צמאוהשכ'דוחיב,חלשתרשבמתונומת
:ןמיתםרכבםידבועהםילעופהלשהפיההזחמה,לשמל,הבה

.תעורתםהיתותפשוהנדהאלמםנושל;םהישעמתושעלתונומאתורצובהוםירצובהידיו.

םואשיףתכב-יאשונםירבגהו,םירבהלא,תולכשאםיאלמה.םילסהםיקירמתודליוםידלי

םדואינפלםימשלטבחצוםודאירקש.:רמאיהז.םירבדמםיבנויינשהנהו.םיבקיהלא

;בישיוהעדו;יםירקינפ
םתמועלו.”שמשדבוכמםיקתממולכ,םיהלא-תיבאבומהקשמ.

יי!דדיה!רריה,,:ונעיםינדורה
ותשיונממ.חכומהלעךסכיונממ;םישנאוםיהלאחמשמן

םירצונהידייםירהצהתעהעינה.יםיבהאבוםלעתיו-םיער.םהיםולעימילובושיוםישישי

בלּפיהמשמםילותחבחבףילחהלוקחצלםרכהתונפלכבתומשםהלוחמשיו.ומיעתורצובהו

ןימז.ילכמםיווהמו
תולשוכוילנרווינסנסבתוזהואוידי.רמח:הלועםלעהפהנהו.המוירבד

םירבדרבררשא,דהאםלעירחאתפדורהסלעםשו;קותשלהיהוץראללופי.דמעמןיאב

וינפהכהו.וייחללעלוכשאהמחםת.והנישת.והרםיללובשאהיריבו.הינואבסימהלתםכ

."םהיפקוחשםיאורהואלמיוילעו.םיעלותמ

תבהא,תעפשה
,םירענוםינקזתובבר.ראמהלודגהתיהםיארוקהלע”ןויצ

הבישיה=ןבו,הברהקושתברופסהתאוארק,ך”נתהלעםיבנוהמה
םעהןיבץיפהו,הלבשהלוםייחלםיריעצהמכררועאוה.ויחונויזחלעוגנעתהליכשמהכ

רונבא,םשבםמצעלואוארקונלשתובוהאהוםיבהואה.תירבעהןושלהתעיריתא

.םייתורפסהתונורשכהוחחפתנהזמו.ןאמורהלשויתוצילמתאתוקחלוסנםיברו,'רמתה

.ונחורפסבודלונםישרחםירפסמו

..רישהוןוימדה

.ןאמורהתעפשה

.ןורמושחמשא
בות:לופאמתאועינהוילעםיארוקההחמשו”ןויצתבהא,רופסהתחלצה

וניתובאייחמאוהסנחוקלה,”ןורמושתמשא,שבןושארה.ןמלודגוישדחואמור

הארוהפיוהינשהשאופאמולחקלאיההתעכו.והיקוחוזחאםיכלמהתפוקתב

היבאיעושעשותיחש,ולהדילוהתבםג.םינשוזיאךשמבהולשותחנייחהמע

תנש:התמוולהבוהאהותשאהתלחיכ,וכראאלורשאימיםלוא.םויםוי

תיוע,הלחמ1האלהוך”רתתנשמממומתהלופאמלשותואירבםגהלחהןכ.נ”כרח

"אשנרפסמה.תילאמשהוריבבותכלץלאנהיהו,תינמיהודיתאהפקת'םירפוסה

קחד,האופרל=רומקורידומלרמגש,הנושארהותשאמונבםניכ,הלוחודדובאופיא
וכונהבלשרתהופאמיכ,ויבאירופסתאארקאלותירבעןיבהאלאוה.וחורבונממ

ריחמבםהלרקיהלכתאונתנש,איההתעבוניליבשמלכךרדכ,ירבעה

ומלקמבסונמולשקבםירומיהותורצהופאמלעורבנחנשכו.תיללכההלכשהה
~ידיחיה

ומכ,בותכלובושחל,םולחלךבלבהברהאלםלועמ.תונויוחה=םלוע

ביחרהש,למכורקלש”ןמזהיכובנהרומ,רפסהתאואארקאוה.ןההתוערהםינשב

רופסהתאאורבלולרזעהזו.תישפחההריקחהרואוילעוציפהב,ך”נתהלעותפקשה

.”ןורמושהמשא,

חבהא,ל'ךשמהמאוה”ןורמושתמשא,ןאמורה
םירובגהםתואיב,'ןויצ

ןאמורה:ך:לכתוברתולעופהתושפנהםלוא.םירופסהינשבםיאב

םרובעותאקרריכזהלםיחרכומונאש,וזכהדמבובםיכבוסמחוערואמהו,יהבוג

.םהברושקהםישעמה=ךוסבסחאוולשםיישארה

.רופסהןכות
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ורבשני,ורתיםינומרתחומלורבחשםוקמכ.ילתפנץראןופצולכגירשא.ןונבלה-ירדתתצק,

.זולביבסרשאםירההיםכורבתררתגוהדמחנתעקבתערתשמהוהרההילגדתחת.הנםא=שאד

.ורתיםיגלפהודכחתיםשש.איהההעקבהךותבדשאןיעמהלאתוגיעמםיאצויםתיעלםם

.ףטושלחנלויתוהמראןטבמםתולגהדעץראלתחתמםילווגתוםירתוחהםימ-ילביםיגלפ

.ינדריהלחנאוה
'

\

בוצחןועמברתתסמה,לאיזוע,םילשורייבושחמדחאדדובתמתנמאשארלע

,תיחשמ=ילכלכוארנויתוריקלעוםיארפתורועבהסוכמועקרק,.עלס=ןשב

תותוא.חרעתבתרחסנההלודגבדתםג,םינודיכוםיחמר,תותינח,תותשק

=שאדלע,הזהןכשמלץוחמ.חמחלמ=רובגאוה,הפבשויהיכ,ודיעי”הלאםינמאנ
והגיציו,ורועתוכושבאלמיודדובהעירכהותוא;ויתורוברכחבארונרמגבצנ,הנפ

התמיאליפהלהנפושארלע
־

.וילאיתולעלוליפעירשא,םיזעונהםישנאהלעדחפו

,ינורבחהחונמקרו,םיכרד=ירבועלברואהדדושללאיזועבשחנאוההםוקמהתוביבסב

ןגאלשהותחפשמגוחמהדגה,ללמאורשישיאאוההזיכעדוי,ןונבלבבשויה
.םןצירעידילע

'

,דימשלברקתיו;תיאיבנתדותלוןויצלםינמאנה,םילשורייפולאינכמהיהלאיזוע

ותיבבאריו.ותצעלכסןעמל_הערתומומהילעשרוחוםילשוריבבשויה,םירפארובג

יעושתונבמאיהםגהתיהתמאהרובדיכ;הנכהו,םירמ,הנוכגתוהפיהותבתא

ןויצלהבהאהתאתתבבלבהעטגו,םילשורי
,ברןוהםידמלהחיגההתומבו;התרותלו

םלוא.ליכשמהודמחנהםלעת,לאיזועלהבהאאיהסגהבישהםירמו.תוזוחאוםיסכנ

תבלתאתונקללדתשהוהפיהםידמלויניעתאוחארצעה-שרויםגאשגאיההתעב

םיאורקתו,םירפאינבמוידידיתארימשוילאןימזהרתאםוי.תורושהוןח=ירבדב

,ותשוולכא

;אב.ךלמהןכ.ותאתבהו,
דובכבוינפסרקיוששואזהרימשו.ויגפמםיאורקהומוקיו

תומלעבחאיו.הכולמהרבדבברעתיםרט.הגשהרשע-עבשןבואזחאו.ולשחכתה.רדהו

,םיריפם-יפלועמ:תו-ידימצןודיצרתוסילאיבתןת,:רימשלרמאיו.ןשארכםירמתאותובר

מנקאו
.רדהודובכבוינפלבציתתואובתו,םידמלרימשארקיו.”תנתמךתבםירמלאםאיבאו

ינתלאילןתתיכ.יכלמןב.ךיניעבןחיתאצמהמבו:ולרמאתו.סירימצהתאודימחקתו

ךלמהןבתכע-ךראתתרמתבוךכרעןיזרב.
ותכדבתו."ןחפתיולךלונתיהלאהםירימצתז~

תוחפשמלכולווחתשיו.דעלובכליחיוךלמהןביהי.:רמארימשו.ודסחלעסירס

זחאו.והוללקםבלבוותוכרבםהיפב.םירפאשחככוהובבם.וירחאםיאורקהוגעןכו"1לארשי

;לארשיתיבתונכשמלכמןויצירעשיבהואםירפאינכםתא.ילו'תלםתאםיכורב,:רמא

,רכרתאו."םולשבורלערגגעתתוםכגהבותמשררימתןויצלושרד
.םידמלםולשוןתארקיו

ו
היהתךלאל,ךלמהןכ.ךלאל,:רמאיו.ותאצבשארוירתאעיגהרימשו...אציוןפיו

."םירפארובגלהיהתתרכניכ;שנלפליתב..

דימשףאלעהשאלוליהתו,תדירילאיזועל`הבלזהדיתאהנתנרככםידמםלוא

,זחאחודתורמלוהיבא
םתוידועלכתאזלכבו.לאיזועלובלכותרכעואינמרמששן

הבוהאהותשאםעלאיזועיחיו,הערולתושעלונממהרצבג,יח,קידצהךלמה,ויבא

לאיזועץלאנובשםויהעיגהיכ,וכראאלםרשאימיםלוא.ןבולדלתו,חחגוםולשב

.איהההשקההדירפהד”עומצעבונלרפסמאוה.םיקחרמלרוגלוותשאמדרפהל

בןוניולמעתונשהמכולהאיבהוותחפשמרשואתאהריחבהש

?.
5
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םיעגרלודרת,םשארופהחידיםתוןויציינעו;ובתומירשאוילתתאהלתםתויךלםח,_

.תלכתוהנרודעבתאשליהתיבלאיתילע.לשישובלותולתבינאו.וועהסחמולתיח'תיכ

ישפנתודידילוק.ילכיהמיתעמשםיכובלוקיכ.ההלבהגהוברעתעליתיבלאובושביהיו

רודןבלשרקמךרועחלש,ונכגשמ-רוצוונעשייהלא.אנא,,:ארקתותיפכשרפת.היכזב

,הינפלעמחתעמדהתתמיתואםירמתוארכו.”ביואינפמזוע-לדגמונלאוהיב...ךדבע

.ךלמהלאבצענםעהלכןח,;יתרמאיכנאו.ינפלךורעןחלשה_יכ.לוכאליברצפתו

ןיבהשארהכמה.ינימילהבשיםירמו.ימוקמלעיתבשי"3תותשלולוכאלבשאךיאו

”ךנונילע.יתנוי.אנינילבת,.ךבתזהינפתטאל.יתועורז
,ילאהטיבהאיהו;הליתרמא-

יכ...יליג-שושמרימת.ישיא,אנהיה,;רמאתויריבותאתו.העמדיםיפדמוריתוההיגיעו

-יזןויצבךידעלבילימ
-

שפתתמ,תיבהדיגנ.יבורקםקירזעתבהו;לפרעויןנעליל.הלפאוךשחלילהיההלילה

שישלואובירחא.ונתדוקלצבותוביארתינשתויכ.ונלרקיהיההזתהארמה.יתיבלאאבוי

םקירועו.ואובתארקלוגרדתןכלע.יתגותתילילבשושמונתא
וינפתרבחו,םהדנשיאכהיה

הםעפגםירמו.רדתברדחותאאובליגארקילוריופיגתבו.דיגיתשקתווחיכ.ובהתנע

.והגנףסאתדותיבכוכ,:ילרמאוהנעיתיבשמפרדחלאףולאהתאיאיבהבו.התוחאתדעוו

;ואמךלהרומשהזחאתרבעתאתעדיאלההתאו.ונצראלעךישתיווהפילחיףשגּפבבוכו

יבגאר.ךלמוםיהלאלאיזועךרבברמאלךכונעודקש-ירעךבומוקייכ,כנוגיילאדברהתעו

יבורקרשאב.ךילעתוסכללכואאל
ךלטלפמהשיתהו.ךתיבבךישעמהניכהןכל;תתא

.'באומץראלא
..

`

הלילבדועסניו,דמחנהודלילםגקשיו,ךביוותשאםידמיראוצלעלאיזועלופיו

לצאריצה=תרשמלהיהןכירחא.ןדריהףוחלעשםיגקת=תשרותבהמןמזדתתסיו,אוהה

דונבלץפחאלשירחאו,והכהאתותיניעוילאהאשנויגודאתשאםלוא;רישעיכאומ

,ץראבדנועגחיחותוברתואלתאשנוא.ותיבמחורבלץלאנ,חטבלומעבשויה,וילעבב

וקתאינורבחהחונמעמשדחאםוי.חנמא=שאררוצהלעורצבתהדע
וכפשכ,ותלפתל

;ףדרנזשפנ=רמשיאאלא,םיבדוהובשחשומכ,דדושוגניאיכ,ולעדוגו,םיצעהןיבויויש

חלבמה,'ה=ךורבשיאאוהחוגמו.ויתונופצתאעדיםגו,זתיבביאבןיבחונמוחמשזאו
העונתאולואישהב,ךלמההנשמ,וכורקהנקלאןונבלבולןתנשתוזוחאהבםימיעגבוימי

.הינשהשאלהנקלאהתואחקלםרטבהעונתאםינפלבהאחונמיכ;תשרגשרחאותשא

ן

תולעמב.שיאותמוקבםיתובגוםיפוקזויתועלצו.עובררבבעלםלערוצהילגרליתכרעמ.

שארלעו...ונממלפונהלופיאלועמלויתונפעבראלעלעממולביבסהקעמו.ובולעי

םידרפל.םיסוסלחןראורקבלתפר.ןאצלתואלבט.הדמח-יתבםייונבםידיה-בחרעלסה

לכויתוביבם.דמתנםרכינשתרבעמו,םילעיתורוצדחאהרבעמעלםהילגרל...םילמגלו

ברבוכותב.תדיםחלםיתבוםיננערםישורבםג.ןמשוץעוםרה.המש.ורא:םינמעניעמב

קרי-ןגישילשהרבעמו.שפנויבישמםירותטוםירקםימלזונפיגג=ןיעמ.םימ
םרזמבוטר

־'הךירבד.-תטת-בלתתימצמ,תומורתיהרשונממהאלה.תיבתיירגללכאמןתונה.םירת

בלחוהאמחתושועירקבתולגעןה.בוטלכיתיבאלמיווכלםמעיםויםוירשא-חונמרמאי

יבצ.ליאהפדוצגיכ.ותיתוןונבלדיצונלאיביראשףא.רחצרמצונלישבבונמ.בורל

ייוקישייבקי;ףגב-ףועםימילוחכו,דומחיו
רבחנאל;ןמשיגלפונמעקוצידוצו,בוטהן

םוקמבתמואמ
ודוסיםיררוםו,ונבביואאישיאל.םיפוצתפונווגלשבריתורעיםגיכ,הוה

ןפכלודושל;ונליבגבותיחשיאלוועריאל,תותלבחהןמודרהיתויתויצירפםנ.ונממ

.'םיצורחדיבםלעפלםיאצויירבעו.יליוויהךרביכ,ורונקחשנ
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אלול,האלהנהושפנל`העגרמאוצמללוכילאיזועהיההלאםיתטכמ=תוגכשמב

.יכ,חור=רבשוןוגיבהימיהתלכותשאםירמםגו.הבוהאהוהריעצהותשאלעעגעגתה:

אצתםאיכהתואריתוה,ךלמלהיהש,זחא.ביבסמתוכסםיביואו,השיאלהשפנתתלב-י

היבאםגו;ושפנלעטלמנההשיא.ןיבוהניבדירפהןעמל,תומתתומהצוחוםילשוריריקמ

.ךלומלםנבתאבירקחו,הלשממהלויתומזמתאולגשליבשב,תשיאבוהכםקנרימש-
%והאזררעשרמסמה,אדוגןוזחהיההזז.

םרולולבו.ותמוקשיאתמוקכ.ללקותשחגמיושעלספאוה.םמושמחץוקשת.ךלומח.

יניליצהישוה!יטאטסלא..:ויכואכמתמצעמרמהריצידירילעבכוש`דליהו.שאייםשרברעיבו

דעדליהתקבאשירחהל,םילילחוםילצלצ,םיפותשערבןאוםלוקםיאשונםירמכתויואנ

י.'הפרשלהיהרשא

הנבתאובהפילחהםירמיכ,יכלמעדליהיהןברקלאבוהשללמאהדליהםלוא

םשבותואהאדקו,יפוםאםוחיכהתיבבהלדניתמאההנבתאו.ארונחוממוליצהןעמלי
1.הדוהילעםירפאוםראתמחלמבותרובנבןיימצהו,בלץימאוראות=הפיהיהאוה.טלפילא.

ןנעםוי.ירשמרושבאבירזכא'חםויו.
וחילמדןבחקפ.הדוהילערדקרשא,לפרעו

`

חאבםילשורי.ןאצירדעבםיריפבכהדוהיבולע.חומדבעמ-םראךלמןיצרו.תומרבעמ

םוצעהנודמי...הדוהילעהמחלמהשוטתו.הילעםחלהלולכיאלתירבהיכלמו.רוצמב

םיטהולףשרןיבב,םירפאיגבדיהמרהרשימורמלעו,הכרעמבורדתםהםישרפובכרםע

_
םידקור.הדשבםיאבצכםהםיצר...םהירצתואבצבםחיתהםינתונהתורמישנא.םדא-יגב
בכוראוהו,םיבהליגפוינפ.המחלמהתארסאחקפו...םיפפועמםיפרשכםישטוםיריעשכ

וגאשיו;העורתוםירשםער.שערבןאוסלוקגאשוירחאו.וליחינפלולוקןתיווםוםלש

וללוהתיו.הבראכםהיםוםושעדיוםהיתואבצושעגתיו,םיתמהבבומחניו.ףרטלםיריּפכב

;םידיפלבוםיקרבכםהיריבאוצצודיו,םהיבכורוצוריו.הרעםוהפופכםהילגלגושעדיו.בכרה.

..."זחאתואבצבהקשנשאו,תומ-יבובוכופעתשק-ימשר

תב,המוער,תידוהיה(הרובג)”תגוזאמא,הסעטלפילאשגנתהוזהארונהמחלמב
הטילחהווהמויאתיפגתפי.תירבח=יכלמליחםעהדוהילעהתלעש,םירפארובגירכז

ןהרומורוגגוהמעורחתה,שחיהילודגמ,םיריעצהמכו,ברקבהנחצגיששיאהלקראשנהל-

ותבכורב-המתמרתויו,וראוצברשאםינורחשבוםיקגעבדיחי,םירצמסוסלעתבשוי,איה

ויחופנכו,םילושה=בחר,תשובלבהז=תוצבשמ,המערשובלקתעהחראוצ.ברקלהבורעה:

לעטלפילאדיהרבגשכו.”דבועףטשכהסוסץורב,ןהברורצהחורתמתוססוגתמסנב

ןויצתונכמהבוהאולרחביו,הוולנהםירפא-תבבסאמאוהלבא,ובהבהאתה,המוער.

וזהפיהמלעב.ותשאעבשוהימ,ךלמה=הגשמ,הנקלאתבתעיצק,תורשיהותונידעה.

ינפלומלאותואםשטלפילאתבתואכותאגקבו,זחאךלמהןב,הישעמםנבהאתה

ברחהיכ,ושפנבויאגושולכגתיאוששיארומשי'הםאםלוא;ללחלופיןעמלהמחלמה.
ך,תיבהדיגנ,םקירזעןבלאינדםג.חוממלצגטלפילאשדועב,ומצעבתישעמזיאהגישה

,טלפילאלתבהאהבישהו,הזתעד=לקותפיםלעבהמאמאיהלבא;תעיצקתבהאבקבד.

.םיכושחןבלבשחניכםא,וחור=זועוויפיבןייטצהש

התכבוהפיהמלעםשוהתארדעלנהךרדודכעבו,םדאליבשהםעלבוהלאינדו

והועגמםידובאהםיבושחךא,”ןחוהבהאבודיתלףינה,אוהםגו;דמחנהוריעצההלוגהלי

ובושבו.חיגמחדהוהדמחנההמלעהדכזובלטשמאלואינמו.םירבדבהמעאובלמ

.בכוככדחאעגרויניעלהעיפוהש,ותבוהאתאשקבלוץראבתועתללאינדאציותובשמ

.,לא=תיכדעאבאוה.המלענו--ריהזמ.

19הטרחהונתורפם
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..םיננערםיצעיחסוצתורעיויתוביבסו.הושקמעבדאמבחרנרכםש.דמחנרהלעהלעו.

רשאתרוטק-ןנערתע.`הלוע.ןשעתורמהוארנהפמוהפוב.םיתובעםינולאוםישורב.תודשא

ןיאתומלעוםישנ,םירבג,ברםישנאןומהו;םישנהםשודמק
.םירההלעםיצופנ,רפםמ

.לעבלתומבהתואשגתמתורשאחןיבוםקילדיןיייכ.םיבהלינפםיגפלכ.םילולהםישועו

ןייוםיחבזורשבוילע.ךורעןחלשםש
.ריתוביבםםיטטושמתומלעוםישנ,םירבגו;רכשו

ןומהלוקו...רבעלכמםיעמשנקותשוןוצלותולתהמורפא-ילשמו.םיגגוחוםיתוש.םילכוא

.תוחכומםירפאהברהיכ.ירשימלתלעםילנכלעבלתוחבומםגו.לאותיבישדקמםשש.םירהב

.םהיתוביבסםיריעשכםידקורוםיעגתשמלעבהיאיבנו,םהיחבזתאםיחבוזםינהכה.אוטחל

'ובשחת.םתואהמהלחוה-בל;םהילעםדךפשדעםיחמדבותוברתבםטפשמכםיררוגתמ

..םינגוה.םיתוש.םירההלעםילכואםהיתונבוםירפאינבו.חורהםתילעתונתתאזביכ

ומשםחיתוכושםומצעתעבו.המואמרעוברונתבםבלו.ושעגתיוומהםקילרירשאןיימו

עדיאלטולהטולהינפותולותבוםירוהבינפלעהכומנההכסמהינפמו,םינפ-רתפווכל

.”םיגפלאםיגפהתוערתאהשאווהערתאשיא

יותבוהאתאאצמאלשכו;ברןמולאינדהעתתוללוהותוצירפ,ןורכשלשהזםוקמב

,הגיגחהתאתלהנמה,המוערםעברקךורעלרמאו,םומעשהוילערבגתומלעהןומהןיב

המוערםלוא.םירפאירובניריבהמחלמבלפנש,םקירזעויבאתמקנתאתנממםוקנלידכ
תרעובה,תימלושמוהקיחרהלוטלפילאבלתאתילאברקלותואהחלשוהרסחוילאתבשמ

.יגורבחהתונמתיבבהעונהמאםעחבשויהוךלמהתוצמבול

םירוצו;זחארשאךרדבךליו.ורעבחאוילעמלאינדררפנרשאכדאמררםויה,

קיחרהרשאכויתוביתנווערוגמ-יעלםו
ורגסרשאםיתובעםיצע-ךבםבעתיו,תכלל

...ולרחברשאוכרדמםחניו.דחפוהתמיאוילעוליפהרעיהיבשחמו...ךרדהוילע

.הצעהיהתו.ותיחוןונבלדחפובללארמושבוילעהלפנתומ-המיאוופחדויתומצעו

..ןנערשורבאריוהכוהכןפיו;וילעתולעלוהמוקה-םרץעםיצעברתכלולהצועיה

,חכיצמאמלכבוילעלעיו
הגהו.הארםש.ובוברויפנעםשיוובשומוילעןנוכיו

,רוצשארהארקוחרםוןםיתאפלאבונדוע.רעיהיבשחמבךשחרשא,שמשה

לו
א

ינרקו.ןומרחורינששארםאאוההנמא=שארהעדי
ןרואתיראשבדועוריהזהאבהשמשה

.שוםרתו.הליליהיו.ןיראחםכךשחהו-ןהגגהיההעיגראדנו,המוקהיימרםיצעהישארלע

ידרומףנכוילעבלכוחוציו.םירמנותויראומחניו.ףרטלםידיפכוגאשיו,רעיותיחלכ

ארקיו.הלחלחואלמויתומצעודחפמורשברממ.ארונוםויאבשקבישקהלאינד.רוא

יוהצקתארושקיווינתמבדשארוואהחקיו`,הסדנהלושפנהפיעליליתוצחבו...יהלא

לחלחתיוםיעגרלררוגתהתאזלכבו;יוינתמלתחתמ-ינשהוהצקתאו.ץעהעזגברתאה

וקעמששבו...ובןיעלכורעיבעכתםכםה,ןומרחלטמובמרויהולמשו
,.םירפצל

ששגיווילגרבווידיבוילעלעיו.בורקהרוצחלאךליווילגראשנ,רחשידיעםףנכ=ילעב

יריקכהלוערוצהיכותוארב.ריעתולעלאריויצחדעועיגהבו.המואמהאדאליכרימת

*ונרוע.יתוביתגאצמאוא.לטהץופנו,שמשהאצי:רמאיכ.שובדעליחוחםשו.ףוקז

וקהנהו.שמשהתאצלםיניעןוילכבהפצמ
ל

וק.ויגזאב
ידהלאארוקברעל

...'רוצהלגרתחתמ

י

וקחיתהז
ל

*ןיבדעלגבהתארש,תבהואלערחשה=חלפתבהבלהכפושה,תימלוש

,,הבלברומשורכזרשא,אוההדמחנהיובשהשתלעדונםיתניביכ;הגממקחרו~םייובשח

.הנושארבתלרבגתה,ךכלכעיתפמןפואבותבוהאתאשגפש,לאינדו.םקירזעןכאוה

רבצלותואהכשחב,רוצהלשתומוקעהתולסמהבתולעלולהרזעאיה.חליהבהלאלשידכ

ריאתשכםלוא.םיגפ=רתסולומשרקבלטילפרעסנ;ותרדאבוינפתאטאלאוהו,העות

.םיענהדוסההלגתנ-םויהי
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קפאתהלדועלוכיאללאינדו;הרמחלכםיאלמהתימלושיגפלעהגנורואו,אצישמשה,
היפכתקפםבו,הזפחב.הלהבנוילעהיניעהמשתימלושו.וילעמותדדאךלשמ.םלעתהלו

!ךליארקתעבילאתואיבתישפנלמחמתאאלה!יארלאתתא.:הארק
יי

ולבםידחאםימי.םהיניעמורגגליגתועמדו,והעריראוצלעשיאולפנםיבהאנהו_

ידכ,ותבוהאתאמלאינדדרפנןבירחאו;ינורבחהחונמתיבבםימיענבדחיםיבהאנה.

.לאינדל-~העיצקו,טלפילאלתימלושתאריעוהש,זחאךלמהתאמםתדוגאלןוישרשקבל;

.

1`

.ובפשש,םקירזע,ויבאםדתאהיבאירבווהמועדמםוקנלותעובשניאםיקלטילחהםנ

הרשעששהזהבוהאהותשאמדרפנה,דדובהלאיזועלעןוממשהרבגךכךותבו,

._

.המיחיו-רתסבםילשורילבושלטילחהאוה.הילאויעוגעגלעדוענילבהללוכיאלו,הגש1

תודושחםעדושאמבשה,טלפילאתאםששגפיו,ךרדברחאןולמלרסושושמ=ריעלוברקבו:

ןחבם`רןבנ=ברהםג.ותרוכנווחוצירהבםשן"טצהו,זחא`ריצםעהרישאךלה`כ,תורקי.

;1

,רחאריצהרקמבהארהשוחור=זועליבשב,ךרילערוגחל,רושאךלמ,רסאלפ=תלגתול

י

_נומצעברפסשומכי
"לא

הונינלבורקהץראלכהב,
םרא,ףרטףורטלודמליו.האיבלוהירא,תויחויצירפוצרפתה

ובראיו.םידןצהירובנוררישתיו.םחימוצעבםיברולפיו.חבדץראלעותיחשיויעריו,ולכא

.םיצירמתתרעמלאשגנותרעיחונאבתשקבוםיצחב.םחהםיריצהןיביבאו;םצבדואצמיוומל

הנהו,הרעמהחתפברומעיותיחשמח-היראהררועתיו;םצברסדבדירחהלרפושכדחאהעקתיו

.וצבדמודירתתלזעונהשיאהלאותמחבןשמליו.שא-ידיפלבתוצצונויניעיחש

ידעצבקנויו

,גאשיושעריו.ונוא
הריםיריצהןמרחאו,ותמחבותואףרוטונדוע.ותרבשיווילעץופקיו

לוקלו.ובמבחלפיוקוחרמוצח
.שעגתו;תירונלעתדרחיכ.ףאףעזבהאיבלההאציומתג

,שערתו
.עקבתו

המוהמיתתו-.םהידיואצמיםרטבדיצהירובגתעבראןיבץפגתו,רבשתו

וא.םשפנ*מלמלםיצעבולעיו,םידיםתלהיהרשאלאוםוניו.םיריצהרתיןיבהלודג

ןיעבלופיו.ןונשץחיתירי
התויחבו,היבואכמתמצעמםהנתו.שעגתתז.ץצורתתו,האיבלה

־
ךלוכ.רםאלפּפתלנתליחור-ןימואויתרובגתאודיגיו.חיתוילכחלפאותינשץחיתיריתבאוכ.

ףבבאװ:רמואוולהוחתשאו.יבשךיניעבדשיבובוטב.ךינפליצראתנה,,בילרמאיו,רושא.

רשאקשנה-תיבמילוגתיוךלמהוציו.”ישפנהרושקהביכ.חמילשוריולהבוש..

תאול

יתרעתו.רונמבהז-בצגהו.ןופצמלורבהבבהלהרשא.תאזהברחה
."ףסכ

,ליכשמודמחנסלעלהיההגהו,ןטקדליוחינהש,ונבטלפילאתאלאיזועתוארבו
"

;ויניעמץורפלתונוכנויהויתועמדו,בא=תבחאישגרובומה_םירובנחראפתברודהה

תולגלהעשההעיגהאלדועיכ,ויכבתאריתסהלידכןולמה=תיבמתאצלרהמןכלעו

הלעוהעבגהלעספמלאיזוע.והיבאימטלפילאל

ןוכממ.םיביברבולזגויתועמרו.ןויצויררהתופעיתלעקוחרמףיקשת.םיפוצח-לדגמלע.

.רשגבזהובכלישרומו.וררועתהויגויגחו.ופרהימיבוידמחמלכלאחיגשהתאזההעבגה

וארקיו.וברקבוחורםעפהו
שושמישפנהתורךב?יפויללכמןויצ.הזילעהירק.ךלםולשה,

.הפופינפללגלגביהיוםיצירעחורוהתפדהרשא.ךינברחאיארו.ןויצ.ךיניעיאש.שורו

;ךילכיהימורמבחיגהרשאהרקישפנשורדלו,ךירצשלאאובלהאושתחתלגלגתמאוההנה

...”תיאןיעוהרושתלאוםינםורתםולאנימיש

םימיתעבשוללחותו,רתסבהילאבושלןוכנבוהאההירועג=ףולאיכהעמשםירמו

1י
-

.תולכםיגיעב
י

לאחותפהחתיכשמוררתבבשתו.הדעבםדגסתורדתבררההאבאיחו'.אבהקשחףשגו.

ידכש-יתושתובינגועמשנךא,דיעמןואשלדחאוההףשנבחותפהודימתלוענה,ןנהנ
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הרואךא;שרודלןורחאבאוההסבוליליב.ץראהםבךשהה.ןייה-יתבבףשנבםירמאמה

ןיאובשקהבישקה,תלדהלאהשגנםימעפהמכרע.התיכשמוררתבםידמלהגגאשהחמשו

היגואו,רבדמהגאדמתדחפמהנדש...םיצעהיפנעבתכשונחורןומהיתלוו.שגדלכ

וקהגהו--תובושק
ל

וקחכהועגרבו.הברקבהתורםעפתו.רבגידעצמ
ל

.טאלבתליובקפוד

,ךריהבלאיזרעליחתפ,יתמחיתנויםירמ,יליחתפ.:רמאלהינואבתועמשנתומיענתודמאו

ישיא-הנהו,תלדהחתפתולוענמהתופכבותאתוםירמשנתו...חלשתימכטאלךלוהה

רשא.הכומנהםידמבןנובתמורמוע.הינפלבצגוהרדחהאבוהאדמבוושובלברודהתודומח

,לאיזוע"ראוצלעהלפנםירבדורמואןיאב.רבדתלכיאלוהםעפנ.ועקבנתומוהתכתיפעפע

תכםהבןיאדשאדעםיעגררפםמסבל.תמחנמובבםהינשוויתועורזבהתואקבחרשא

ויתפשלאיזועחתפוא.שערבןאוסהםכלןומהרבערשאכו.העמדמוםמגווגוסנ.תוכבל

יתחנארודמ?ישפנ-תאשמ,ךלםולשה?ןויצתבתיבש.יתנויםירמ,ךלםולשה,:רמאיו

י!סייחרוקמהתעמילייה-הכדעיתעםדו

םיגשהךשמבוגוששוינפולדגשונקזםגו,עדילאםשבומצעלארקלאיזוע

בשיו,םידמיסכנבןבוםליןיעכהארמלהיהאוה.שפחתהלולורזעםירודגכהלבשתוכרה

שדחתןכוסהבואנקםגו,דוסהתאועדיאלש,םיתרשמהםלוא.המןמוהמעחטבל
םגעיגהרבדהו;רתויבםיבורקהותדכנםידמלויסוחיתאתונגלולחה,הלודגלהלעש

לע,לאידגמ,םיתרשמהרתאוהלעתשדעתוכמנההברהלןימאהאלאוה.טלפילאינזאל

האדאוה.םירמרדחבהשענהתאהרקתהתרקנדעבוהארהו,גגה

השובלםירמ;םהינפלךורעןתלשהו.םתיבשמרדחתועידיןיבםיבשויםירמוןכוסההגהו.

הנועאוהו.הדידילארבדת.םיניגפמומדאהינפ.ןכוסהןימילתבשויגלשכןבלםירצמףוטא

ברו.רדהוןהבןקילתת.ושארתופלחמןיבריריבעתםירמ.םלוקעמשנאלךא.תורמא

.”םולשבורלעםהםיבכעתמיכ.םבהתנעםהינשיגפתרכהו;ותיפתוקישנמהנקשי

ותודלימותואהלדגש,תמיעגהוחבזמה.םירמתפרחותוארבובשחטלפילאיגיעו

ןובלעהתא`אושנלוביאלאוה.ובל=ןוכאדמושארתורעשתאזגיו,הינמחר=םאלוליהתו

עורקבלבותבוהאהעיצקמררפיו-הכרדתאהתיחשמהותנמואוילעהטימהש,לודגה

רודנלוםילשוריתאבוועלםומבםעטהזיאמץלאנאוהשהלודמאב,ןיע=תועמדבו

יבשולפנבו,תמחלמבתומלידכ,םודאבםחלנההדוהיליחתוכרעמלדריאוה.םיקחרמל

תעדיאלםירמו.סגךרדבחוממלצגו-םהילילאלןברקכותואבירקהלושקבםימודאהדיב

,ןורמושבושקבליגורמושהןתנתאתחלשםילשורימטלפילאתאצלישילשהםויבו,הזמ

חורבלץלאנלאיזועםגו.ותבהאבתקבדההמוערתאשןכלםשלךלהילואתרמאיכ

.ודוסהלגגשעמשיכ,רודגקיתרהלוםילשורימתיגש

םירשיהםיבהאנהלכלעהקיעמתהשקהדיהםואתפהרסוהאיההתעבםלוא

ונבתאלינותוחמשבוליבוהםילשורייבשותו,תמזחאץירעהךלמה.םהיניבהדידפמו

.ותחישמלדעונהםוקמהל,והיקזח,בוטהורשיה

ןיבוםידומעהןיבובציתההלא.ריעמוציציםינומה,םינומה,
;תונגלולעהלאו,תודרשה

.הלאלעםהישארומיריהלא.תופפועמתונומתוארנםינונבנירהלעו.דושילעודעצתונב

,הכולמהירשהנהו.וטלהארנההזחמהתוארל:היניעותישיםיהובגלעמםיהובנו

,םיררפוםיפוסיבכור.םעפירידא
;תוכלמושובלבשובלםהינפלדביעווסוסלעבכורךלמהו

יבניבעבלית-ירשו,ייתלפתויתרכה,םהירחאו.שדק-ידשםיאיבגוםינהכםהירחאו

םיבצבובכרבםירבועםעהוישארגתונפ.ןויצידבכנ.הרותייפולאםהירחאו,םהיגגמ
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שגדבםיכלוה'חרברלםידרחהםהירחאו;ךלמהתשמחבתוארל,ןוחיגלחנלאתדרל

םהיתורברמואשירשא,איבנוןה:יפמהפורצ'תתרמאעומשלורקיההזחמהתוארל

ודוהו.וילעודוהמלצאםימשבםיהלאיכ,ךלמלעידוהל.הכולמהרבדתאודיגיו

...ללחיאלורדחו

י

.

ןמשהיןרקיתאהקלקודצתיבללודגהןהכהו,ןוחיגלחנלאודריוייחבכלכוהיקוחו

והיקזחתולכבו.;.!וקשנםולשויקדצ:רמאיו.והקשיווהתשמיו.והיקזחשארלעקוציו
תא

ךלמהוי!ותוכלמאשגתתווהיקזחךלמהוננודאיחי,בלזרנלוקבוארקםעהוםירשהו.ותלפח

ונגגיו,תורצוצחבועיריו.תורפושבועקתיו.םעהוםירשהוירחאולעיו.ןוחיגלחנמתולעלםק

ימורמבתולהקמבוננריוועירהתופסותתומלעוהדוהיירוחבו...םיתלצמבותודונכבםינגנמה

,םינגוברתאםירשומדקםש,תוימוחישארבותיארקמלכבתמוההירקהלוקו;ןויצ

נרמאלורישיו

;עידותוירצל.עבשומ,ריבכלא

גו
ל

:ושבלאצועיפוהינפלמ

עשר?.גידורפושליק

בוהאהושרחהךלמהידילע'הדוהיתכלממחקזחתניכ,םירפאידשעומשבו

רצבלםבלתאםהםגומש~-הילאהתעםיבש,זחאתמחמוסנש,םיטילפהלכו,ומעלי

ןבעשוהםוקמב,םירפארובג,ירכזתאךילמתלרחיודסונםה.הפורתהםירפאתכלממו

בשויה,רצארש,ירושאחביצנהתאתימהלו,רושאךלמידילעאלכבםשומה,הלאי

;בדרפוכוילעםשתו,ירכזתב,המוערתותיחשבתיגשלאינדלפגךכךותבו.ןורמושב,

ורמאיו,ידכורבדישוע,לעבה=ינתכםיחפונמט,לאינדתבוהא,הפית"תימלושלםגוי`

תלהדמאב,תימלושלתורקיתונקמהאיבה,העיצקהחפש,גשיבא.שגלפלולהתושעל

השאלתויהללכותושדחךלמםקיכ,םילשורילבושלהתואהארוקהתוחאתעיצקיכ,
תונכהשעתו,ראמתימלושהזלעחמשתו.דועעירפמןיאבתבהוא.לאיגדל

,.הכרדלתאצלי

`י

עקשבתורורצהיתולמש..תימלושרדחבןוכנהיהלכהו.נתהתרחממ`םירהצה'תעביהיו,-
ןיא.םיזראהןיבלאהעיקבהןתמהו.'רונתברעובםויה-יבראבםיהושםירקיההיצֿפהו.רוע

ןנע'8
יקיפאלעונרעידשיתומהב.רעובהםוחלשפנלכחפיע;תבשונחצחורןיאוךסמל

.ןויצבברוחמופלעתהםירהתובשעותורופאשםיארונ,םיש
ןיעמלאץוחרלהדריתימלושו

םימ.סיננ
לאהירחאהדריהמעהניכמהרשאםיבהאתליאו,ןונבלבלשמםילזונוםירק

וקעמשנםיעגרל.הכרבה
וקוירחאולילחל
ל

ןואשבלולבםילעיהתקירשלוקבקוחרמהנוע

דשלםיאלמהינפהנה.רחצרמצהתלמששבלתו.הצחרהןמהתלעתימלוש.םיגלפהתרמז
הראתו.בלחירכהפאחיר,הדקרקלעתונלפיתשלתנלפנהשארתרעש...םייחוםימולע

איההכה.סראיפתמשנמהרהטמהחכשנאלוהאור(יעחתפישאלרשארעייתנשושכ

,הננערשרעלעהכוסרתםבבשתוןגהלאהאב
.ילאינדהתוארמלרשאןויצרישןודתו

יכ;םירפאריפכ,ץירעהירכזףכבתלפנתאזהתרכהוהמחההיפ=תפיתו

,ןורמושבירכזןומראלהכשמלגשיבאתאלעבח=ינהבותיסה,םילשורילהכרדהוחאב.

תומומרתסבםקוראוהיכ,עדוגרצארשל.לעמוראשנירבולשויתווקתלכםלוא:

תיצהו,םירפאםעלכלירכזעבקש,גחהלילתוצחבוליחםעןודמושלעהלעו,דרמי

לאיגיותבהואםעתימלושו,ברחבירכזלפניואו.תיללחהברהםג,שאבריעהניאי

.רושאתירב=ילעבלםיבשחנה,הדוהיינברותבישפחלואצייי

,_
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,הבוהאהותשאלבשלאיזוע.םירשיהםיבהאנהלכלזאואברשואוהדואימיו

אללאינדםגו.ותבוהאהעיצקתאהשאלולחקלרשא,טלפילאסנבלעוחמשדחיו
ם`רשדאסהלכזאוננחהדחװמהירהנו.השאלהנחקװ,המלוש,ושפניחביהאםדועדרפנ

!?רוגסה,שדקמה`רעשתאחותפלבשש,”קזח`מיבןושארהחםפה=בחתא'ט`צב

.ותבששםידעומהתאשדחלו,זחאידיב

:יילעבוציקיו.ארוקיובשהלוקהכהו;עלותכומדאמידקיכסועיפוהילילכהרוא,

ןווינלאורהנידעומיאבםינומה,םינומהו.דעומםוילועיריוורישיז.םימש-ירפצופצפציו

ררההודוההללמיימו...סידדעתוקירשועמשנהנפודבעלכמו,רקבוןאצישהילאוליבויו

חריהנונדבלמיכ,ריאיםויכגתשדקמהלילהנה!הזהדעומלדשא
.איההתעבךלוהרקי

העבנלכלעותובנלדנמלכלע;תיארקמלכלעוןויציסורסלעםידיפלותורנולעהדוע

החמשהו.םימיהתעבשרואכהדואקרהרמהה-ילכיהלכלעוםימדהתונומראהלע.האשנ

הירקהו.םירצמןיראמלארשייבבתאצליכבכ
םנו.םיחמשוםיששםיליצאהוםיפולאה,הזילע

רודירישונודי.ןנדותליגקרםינפה-רעשדעלאננה-לדגממו;וליגילאדשי-ישודקבםרא-ינויבא

.'תועושייםוכותשיוםהיהבוולכאי,הלוגמ-םעלםרחביוםירצממםלאנדשא,התאוללהיו

תושפנהרואתבופאמלשתוערגמחןתואםיאורוגא”ןורמושתמשא,כםג

,תוערואמהבולשבו
הזהדופסהמרסתאזתמועלו.ליעלןתואונרכזהש

תבהא,לעףחרמהתומימתהחור
לשתוזחמ'ןורמושתמשא,בונינפלריבעמרפסמה.”ןויצ

=תבהאאלמהרופס,”ןויצתבהא,כםתומכוניאדאלש,תוללוהותוצירפ,העורפהואת

ישנאםהםירפאינבלכיכ,חיכוהלופאמלשותיטגםגו.הרוהטתודליןחוהכזםירוענ

קדצפיפדורוםירשיםההדוהיינבלכו,המרמוםימד
--

תמשא,בתונמאהתאתצקהלקלק

,ך”נתהתפוקתלערואתוציפמה,םייחוטויפתואלמשוחישותונומתםנםלוא.”ןורמוש

לגתסהלוחכלכתאןאכהארהך”נתהלשייצילמהןונגסה.הזרופסבחגרםחתאל

לכןמסלושגרלכאטבל,םייחהיכרצל

וג
ן

.

םיאיבנהתרותבםיקבדובל=ירשיםה”ןורמושתמשא,לשםיבהאנה

שרשהכמהניאוופאמיניעבאיההשודקהבהאהיכ,ןמיתוןוגמאכ
."ןויצתבהא,לשםתואבדועםימימתםניאוללהםיבהאנהלבא;רוהטבלבאלא

ינבל`םיבהואכםישפחתמםה.קדצהןעמלהמרמבםישמתשמלאינדוטלפילא,לאיזוע

חצנ`ידכוהדוהידיםהילערבגתשידכ,םהיתומולעתםילגמוםבלתאםיבנוג,םירפא
וכפשיוןואיתולובחתולבחיהלאהםירובגה.תינורמושהתוצירפהתאםיאיבנהרסומ

אלופאמו.םהמםתואחלידבמהלענההרטמהקדו,ירמעוירמזלעבהיגהככםימד

איהשכםגהמרעבםיסאממו,.םותהודשויהתאקרםיבהואה,םיאיבנהחורלהזבןוב

הדמאבהקדצםירמו,היוצרותנוכםאםגםדאהךרעליפשמרקשה~.קדצהןוחצגלתעייסמ

.תראפתךופהתהימריכ,םירבגבהתאהפיאל,םישנבינאהפיםא,כהבהאמלאיוועל

.'ןורמושתמשא,ירובנלשםתבהארתויבאיההלענוהרוהטתאזתמועלו.”םיצוקשלרבג

תורשואמהנייהתוםירחאלהנאשגתםאםגו,םהיתובוהאתבוטתאקרםישרודםיבהאנה

םא,:לשמל,רמואתימלושותבוהאתאשקבמהלאינד.ןתחלצהבםניעערתאלםתיבב

,הדשואמ,יתוחא,ייה,:הליתרמאו,הקלחבהחמשוהגגאש,בוטשיאתיבבהגאצמא

ךימהשפנםולשביתידפו,חלציאלרבגהשיאםאו;”םייחביתמחגלכתאוהתיהו

..םייחבהיוצמיתלבותיעבטיתלב,תיטנאמורהבהאאיהווםלוא.”אוההשיאה

.רופסהךיש

.םירמגהתבסה
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.ומאמירוממרתי

חנ1855הנשבותוכלמןסבלעיגשהרדנסכלארואנהרסיקההלעשכ

וניחאייהב:ינוקחתושעלהלחההלשממה.היסורידוהילעשדחחור.

םידוהיהלשבשומהּפםדרת.הלכשהורזאתצקםהבסינכהלהלדתשהוםילפאהוםיבוועהי

פתדובעבםייוצרםיקוחועבקנןכ.למבתנץירעהורעבנה”להק,הןוטלשו,בחרתנהכלממב
דומללהקושתהםעבהרבגוא.םיימשרםידיקפלונמתנםידוהיהיליכשממםיברו,אבצה

ן
,םהילעבלתישממתלעותאיבהלםילולעה,םיישעמםיעדמכקוסעלוהנידמה=תפשתא”

ן
תוצילמכםיעשעתשמהםיליבשמחםגו;םייללכהרפסה=יתבתאואלמונלשםירוענה=ינבן

תוצוחנתועידיתונקלםעהתאוררועםה.השעמה=םלועלהיוההפמורממודריתונוימדבו

.תישעמההלכשהה

םיאנקהםלוא.הכלממהיניתנרתילםהיתויכזבםידוהיהוושוישידב,םיהרואהלברקתהלו.

,ונמלועבםהלהתיהש,תינחורההלשממהלערתולוצפחאלםידסחתמהוםיבושחה

םהילעושדקןכלעו.הלכשההביציפמתדובעתאםיעצמאהלכבעירפהלולדתשהו

,םירבעהםירפוסה.םחורתאדדועהלשממהדצמעויסהיכ,הפונת=תמחלמםיליבשמהו

הרעםוהפוסבואואצי,תומימתותוחונתוצילמכהלכשההלעאיההתעהדעונינהש

,םהבםיעגופה,םיבושחהםיאנקהלעמהכסמהתאריסהל
.םיגוגמה`םהישעמלכתאתולגלו

י

םהרבאהיה'רואהידרומ,לעוזהמחלמבםינושארהםיצולחהדחא

תנשב.רוגמקו'רקבמל,ביבחהותוגה,ונעהועונצההזוחהתאהשעתעה=הור.ופאמ.
השמחליכמה,"עובצטיע,לודגהורופםמןושארהקלחהרואלאציו”ירת

ופאמריבעמהזרופסב.םיקלח
חילצהש,בורצ'רםשבעובצונינפל

,המכחאלוהרותאלוריבןיאששיאוהז.תידוהיההלהקבעיפשמו”ףיקת,,לתויהלותמרעכ

ונתוחיכ,קירצוןדמלכוריעינבותואםידבכמתאזלבבו.ישונאשגרלכובלבןיאשו

ףוצח,טוידהוסנשיא,הלודגלהלעש”תרשמ,אוהלעג.ודיבךמות,לענ,רישעה

הנשהלכ,.ותוצירעוותוםגלעתוסכלירכ,םידסחתמוםימכח=ירימלתלברקתמה,רובאו

,תוצלפוהזחאת”םיארונה=םימי,האוכבו;לאמשלעוןימילעףורטי,תוקשעמעצבףודרי

לענוקודצ'רלשינחורהןעשמה.”ירזכאךאלמוהפדריומכדדובתיוךרילעףכקופסי

אוה,.היגיהנמינפלםפרתמוהדעהןובשחלעסנרפתמה,יאנקוןדמל,לאידג'ראוה

אוהעדויהטושדיםחכותויהבוודובכלעדאמדרחו'הרבדלדרח,ףירחלכשלעב

אנינח'רכסמתהלתעו',תלהקבםכחתהלתע;ץפחלכלתעאוצמלוהעשהתאןובלדאמ

,הצילמלבל,תעדוהמכחלכלותאנשאיהוברשאתוערגמחתישארךא...אסודןב

,האנהומוידההרישעה,יאמרהעובצה.”ישימחהףלאביחשיאכ,םידומל=ןושלותוחצי

ירעבהלכשההלשםייםופטהםיאנושהתשלש(המההלא_םכחחנהוןדמלהיאנקהו

םיינעםיליכשמלו,םחוריכחור-ינירעוםירואנםישנאלקיצהלדחיוצעוגםהו.לארשי

עובצהו,תולגהלתמאהלשהפוסםלוא.הימחנכ,םייחהותדהןיבםירשפמה,בל=יבומו
.ןוארדלויהיוהרעוכמהותיעבטהםתוזחבהנורחאלםיארתממוידהה”ףיקת,הומב,

הזוחופאמראשנ,(תישממה)תילאירהתואיצמהמחוקלה,הזורופםבםג
ךפושולכונ,דזםגאלאעובצקראלאוהקודצ'ר.רתויבםזגמולשןוימדה.יטנאמוד

קדצהחרכהבחצנמןב.האיגשלכמיקנותולעמהלכלילכאוההימחגשדועב,םימד
-

.הלכתןשעבהעשרהו

הרומכםנמאןייטצהאלאוה.דומלוךונחירפסםגבתכופאמ
'םידליהםלועמךכלכקוחרהיהוויתוגויזחבדימתעוקשהיחיכ,בוט

הרוהאוה.ותארוהבןוכנרדסהיהתאזלכבו;םתואראתלהסגאלוירופסבםוקמסושכש*

הכסמהתרמה

וםיאנקהלעמ.

."עובצטיע..ו

.ךנחמרותבוםאמי

_י
ו־

\ן.`:ב'1ו_₪י
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דומלברשאמרתויהשומשבהברהו,היחהפשכתירבעהןושלהתאוידימלתל

ךונחה=ירפםתאםנופאמבחבדימלתהלעזזןושלדומללקהלידכו.הקודקד
.”רענלךונח,ו”נוגדפ=ןומא,,,תירבעבםינושארה

םיינפונהויתוחב.סיבואכמותורצופאמעבשוייחלתונורחאהםיגשהעבשבריחמש

.תאהרוצשיבלהלורדסלודיבדועהיהאלו,מעממעמוספאםיינחורהו.התרשש

ירעמצהלופאמהברהןב.רישעהונוימדתאואלמשםישדחהתונויוחה

,העומשהיפל)לודגןאמורבתכאוה.ונממדבאשרחאלודגרופסלעתונורחאהויתונשב

,יקצינלימחויבצביתבשתפוקתמ”תונויזחיזוח,םשב(םיקלחהרשעןבהיה

םידוהיהתוגירחתא,חרזמהתוצראבתיחישמההעונתהתאראתובו

םיאנקהתולדתשהיפלעםלוא.”תודיסח,הלשהתוחתפתהתאוח”תתנשבןילופב
אובל,ריבכןוימדומויפאלמה,הבהלודגהרופסהרסאנ.ופאמלשויאגוש,סידיסחחו

הלבשהה=רשלוהחלש,גרוברטפבתרקבהגתיבמך”רתתנשבופאמלבשוהשכו.סופדב
תצעבםלוא;וילעמופשיןעמל,החצהותצילמליבשבופאבתאדבכמהיהש,בורונ

אכדש,לודגרעצופאמלםרגהזוד.וילעבידילדועבשוחאלורופסהםשעקתשנםיאנקה
.וידידילויבתכמלכבאמבתהווחורתא

ישארהןכוסה,והיתתמויחאתארקבלופאמםהרבאעסנא”כרתתנשב

ודיבךמתהזויחא.נרוברמפברשאנרובצגינעשוהילודגהרישעהתיבב

,וילאותואארקותואירבהממומתניכועמשבו;וירפסתאסיפדהלולרזעוףסכבדימח

וארשתוארמהלעדאמלעפתח,הנמקהריעהןב,ופאמ.גנועוהתורמעמולאיצמהלידכ

=תיבבםשעמשש,ריב=ריאמלש”איבנה,הריפואהו.םימיחריךשמבהריבה=ריעבויניע

היהשתעלכבןעימשמהיהוונורכזבועבקנהיתוגיננש,ךכלכלודגגנועולהאיצמה,הרמזה

תורצרתויבוילעורבנתנרמיפ=תירקמופאמבושבםלוא.תונוימדותובשחמבעוקש

ידבץראל=ץוחלתאצלרמאו,ןבאהתלחמבהלחו”כרתתנשב.ופונידוסיוהחפשמה

;אפרתהל

עו
ל

ידכ,ז'כרתץיקב,הזיראפוילאאובלוהיתתמויחאתשקבלעחמשןכ

לבתהכתריבתאויניעבתוארלושפנלכבקקותשמהיהופאמ.םלועח=תכורעתתאתוארל

םשהלענרבסניניקךרדורבעבו,וילעהרבגתהותלחמםלוא;ונוימדבדימתהזחש,הפיה
םעוירובד.הברהחונמבלבסוירוסיוויכואכמתא,.הנממדועדריאלשיוד=תממלע

הלעשםוימו.המיענבותחגבויה,ותלחמתעשבותברקבויחרשא,תוירבה

תדעלשןזחהוצירעמווריקוממעמבוילעמרסאלותומםוידעותממלע
.השדחהתירבעהתורפסהבבוחוןירוא=רבהיהש,ביורמנייוודמלא'ר,גרבסגיניקבלארשי

קזחתיקרםאבותכלבשוחאוהרשאוסבתכרבכשויתזנויזחד”עןזחהלרפסמהיה`הלוחה

הלוחהינפלרמזמהיהןזחה.דיתעהתומולחתאםולחיו,וצקברקיבעדיאלרפוסה.מעמ
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