
.י

ומ

ןו
ו

ייהםיםוניצילבופהפ`
;

_ס

..תוירמחהתושיררה

129

.(10‹15_1843)םולבנליל3.3,השמ

.הנבוקךלפבשןאדייקהריעהבר'רתירשתס"פכדלונםולבניילילבילהשוב

שרדמה=תיבברועשדיגמה,הדגאבוהנשמביקב,ינע(ּפןחבההיהויבא

ונלראתוירוענתורוקווידומל,ובונחתא.הכאלמה-ילעבוירבחינפל

םירפוסהדחאלשלודגהיורוה,וא"םירוענתואטח,ורפסבומצעבםולבניילילןבירחא

הזהרפסה.(ו"לרת,הניוו)(י”ההותהםישוחרבדחפלצ,םירבעה

םישעםהו,רבחמהלש(ומצעתודלוחרופס)היפארנואיבוטואאוה

סרודהותואלםייםוםטםהוכםירפוסמ?

.'םירוענתיאצח.

.וידומלתישאר

ויבאלינאשיוויתועורזלעיבאינחקל-םולבניילילרפסס-ח”רתטבשברשעהשמחםויב,

לודגןוילגלעת”יב=ף“לאינדמלליסאויבאלחה"רדחה,בםשו;תוקוניתדמלמהיהש.ימא

םימשהןמ`תשהנוףס:תועבטמקרוזהךאלמהש.ןכומאליממ.ץעיתוללע.קבדבקובדה

השלשורבעאלו,הדיקשביתדמליכנא.יתואםגץקשאלוהובאלןבדתיבלשתוקוניתל

תמכחבוארקמביקבהיהש.ינקז...תולפתהרורםבבטיהאורקליתעדירבכינאוםישרוד

יתודליב...הפלעבטעמכםינושארםיאיבנבוהרותביקבינשעשדעארמגינרםלאל.כודקדהי

ןבהתאביערהלוצראליתרבאו;לוכאליתיצראלויתובאינפלהברחםימעפאטחתמיתייהי

תרשעיתצבקו,ףסכהתאיתרבשיכנא.לכאשידבהסביל:ינתונויהו...םהלשדיחיה'

.שדחתמה(ו.זוחװגבןװן(2.רסאמךרדבתונויערה.האצרה.0

י:
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,רישעלימצעתאיתבשח.אעסיקאעמיקףםבלבור
:םימישדועייתעדיאלשיםלעףאי

'רפסילהנקיבאו...ברללשביניעבהיהילבורהרשעךסו.םימעפלרוסחמלוכםאוואובי

העשבםהרבא:תובאהםיריוצמויהולשרעשהלעשךאבצלווםופדמ”העבראוםירשע.

;הארשםלוסהילגרלבבששהעשבבקעיו,בקעיתאךרבשהעשביקחצי.קחציתאדקפש

תאילאיבהיכא.םיסנכושארילעבםי:אלמםשםיריוצמויהשאלאדועאלו;ומולחב
..(ויודעבישוכרויגוהלכתאוליתתנויתרהמיכנאו.לבורהרשעוריחמשילרמאוהזהרפסה

הילעהאשנשיפלעףא,,הרילוכהתפנמבםולבנייליללשומאהתמנ”ירתתנשבי"

הבהאילב,םא-ימחרילברפוסהלעורבערעונהימירחבמו;הנגהםשל"ףלקלשעימק
ןמברעבובושב.ךורהוהנדעהתאהנממלולשלוותנוכתתאתושקהלרועשהמ,הבחו

ויהש,שרדמהוהדגאהירפסבםימוחנוגנועולשקבמבילהשמרענההיה”רדח,ה

דיגתווליגבםירענלש"בקעי-ןיעהרבח,דסיהגשנ”יןבבותויהבו;ויבאתיבבםייוצמ

םההםימיבו.םיעובשקרהמיקתנהרבחהםלוא,הרגאברועשםהינפל
.םינטקםירענאישהלאיההתעהגהנמב,ןחחלםולבניילילהיה

'

ריתיןבלשותולצעבויתכשמיתררועתהשהעשב-רפוסהרפסמ-*שירחלולאז"י,'אסויב.

י!האבתנתוחמהיכ,,ללפתהלךל3בבשתהמל!ןתה.המוק,:יבאילרמא.ימוקמלעיתבכש

וליתמשאליםג.ללכוירבדיתוגיבהאליכנא
:

.,יתמק.קחצמביניעבהיהיכ,םתואןיבהל

,ינפיתצחר.ידנביתשבל
'סקושבלב.תסנכה-תיבליתכלהוןילפתהודודםהתאיתחקל

,תסנבהותיבלשהרקתהתפכלעהלפהה־.האיתילעיליגבםירענתרבחבו.יתלפתיתללפתה

.סתוארלרמוחםירענלשםבלש,לבהלשםירבדתוארלידב.םשיתייחאלררועמש

יבללעהלעאלותךמכש,שדחרופסילתרפסמיבאלשומאהנהו.יתיבליתבש.יתדרי

:א"יתב'הלותב.התבו,רימוקליווריעמחחאהרישעהשאהאבשילהרפסאיה.םולחבםג

רבדהתורואלעיבאיפתאיתלאש.איהההתבלןתחליתואתחקלאיההצורו.המע.הנש

םינונחתבויבאהצעליתמכסהאלינא.תנש:לבוהרתיתוצילעבןבילאוהםגרפסיו.הוה

עףא.ןתחליכשעיאלשונממיתשקכםילודג
ל

?ןתחתויהלינואמחבסללכיתעדיאלשיפ

"תחורארלבאירחא...“םיאנה,התירבבינאי:הלץפחאוההמינפמעדיאליבאשומכ

,יתכלה
יבאתיבמדהאילאאבידומלעצמאבו...הביתדמלשהבישיהםוקמל,יכורנמכ

-?"םיכלוהונחנאהבא,.ומעינליבויוםייתאםירנבינשיבלהיבאוהתיכהרתאב.התיבהינארקיו

תא`יתלאש
.יובא

־םירהאםיעגרירחאו.יברקבםעפביבל.תור-תרקביננע-'םיאנתבותכל.

שארבלספסהלעיתבשי.םיאנתהבותכלודעונםשש.תנתוחמהלשהרשבפראש`תיבלונאב

`יתנבהו.דחאםויוםינששלשתבביניעבהתיהש.הנטקהדלייתיארקחרמסו.םיאורקה

תדמועהתנתוחמהשםירעובהלכלעידוהםתואארוקהו.ובתכנ"םיאנתה,.הלבהאיהאיהש

םינשיתש.הפוחהםדוקיםשילשהלוהינודנלבורתואמשלשילתתלהבייחתההלכהרצמ

.םרח-ילכהויארובשלףכתורהמםישנה...הנותחהרחאל-םינשששו,הפוחהינפלתונוזמ

_י.ש”!בוטלומ.:ןהיפמץרפםערב`לוקו

ידומללעדוקשלףיסוהונתוחמתיבבו,רימוקליוולואעסנבילחשמרענה

.`םיקסופהוידומלתה

־י

רתויההלילה-תחוראילבאירחאו.התיבהאביתייה-םולבניילילרפםמ-הלילב10העשה,`

כםעתוברבתכסמימצעינפבהמול
ל

רתאהצורמותועשיתשרעא"שרהמהותופסותהורואב
!לו-ןבהףודרהתאתרותמיתייהו"םייחהךרר,רודמהתאחקוליתייהוא.הלילהתוצח

יץראהלעיחבשב.ארוקיתייהששיו.דכלתוחנאכםעפושילשתועמדבםעפ.ימרתדע ־-

.ויאוט'נ

16-11'עםש(1110.2םידומע,”םירוענתואטח,(1
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[םירחא.תועםרבגנוסמס"תייהו,'תורמשמהשלשןוקת,םשבםינוכמה”רחובהירםאם

תוצחירחא3העשרחאןושיליתממלעהלועיתייהוהטמהלעשעמשתאירקיתארק
.(1'4העשדהאםימעפלו,הלילה

תירבבוסנכוה,גי'יתבב-ותלכו,ו"טןבבםולבניילילתלתב,ט”ירתבאב"יב
הריתסהאלש,'הרורא,הותנתוחמםייונעותורצלובסל”ךרבא,הלחהואינמו;םיאושנה

הרוחבקוסעלףיסוהש,םולבניילילייחבואאבשיונשהלבוהו.הבכלעורתאדוע

איההתעבלחהוחורםלואגסדקכונתוחןחלשלעתונוזמלוכאלו

יש”רדבה,ס”במרהירפס.רורדייחלףואשלוטעממעמחתפתהל

תואבהתורותודגאבותועימקותולוגסכהנומאהתאובלמוריסהודילואבש"לאנברבאו

.תוריהיבםם

םולבנייליללשותוריחוםיטעומםימיויהאלו."תוצילמ,בותכלהסנםגו;דומלתב

.הצוחהתוארהלוץבצבלהלחה

,המשנה-רנ,שודקהרנההבכנ-רפוסהרפםמ-היברתםירוסכהּפםויב,
יתרמההקילדהש

יתרמההחרמשירחאו;םוצהירחאישפנבישהל,גוהנכ,התיבהיתאבהלילב`.ויתנתוחו

לבתא
תויוז

דבוכבהרפס*דימתהנהנמכ,הקותמ[הנשלבוטןמסתואלשבדבתיבה

יאולה,בחורּפתרקבהל'יחינעוכנא!םיהלארנהבכניבונלהרקשןוסאהתאהורורבשבושאר

4.(2”סירוסבהצםויברנהירבכמץוחרחאןוסאםלועלעדנאלש

דע,לבה=תונומאבהקודאה,ותנתוחוםולבניילילןיבתוטסקהולדחאלזאינמו

דסי,ותיבלהסנרפשקבלץלאנשב.ונתוחןחלשלעויתונוזמו"כרתתנששארבוקםפש

הלגתמןאכו;רכשבדומלתסהלהרוהוםילודגוםינטקםירענלש”תובישי,,יתשםולבנייליל

םשוהרשא1לעובהתכבושפנםלוא.םולבניילילבשהשעמה=שיאוןקסעהרבכ

ימ,,נםייחםעטדועםעמאלשםימילריעצ,ב”כןבבותויהבודאוצלע”תודמלמה,לוע

שדחב,ללבםהילעיתננעתחאלווהותלשתומולחבולכש,ימולעימיתאהתעילבישי
וקלעגנעתמוניאשהדילמ

ל

םיירמחהיחוחכתאהתעילבישיימ?םירישוהרמו

המכחדומלידילעימלועילןיבהללוכייתייהםכש,םההםימיביבל=תחונמוםיילבשהו

קירלםילבהםייטרפהוייחילערפוסהרעצו(3?דובכבורשועבהילעבתאהיחמההעיריו

`

,יפויורוא'ילב,תחנוגנועילבםירבועה,ללכבםידוהיהייחלעתובשחמובררוע

.םייחהותודהיהןיברשפלץפחהובדלונזאו.תדהלשהיתורמוחוהיניסתמחמ

תוחרא,לודגהורמאמחא"ץילמה,,בםולבניילילסיפדהח"כרתתנשב

םינברהתאמשקבו,וילעםיגיטשמהינפמדומלתהלעןיגהובש,”דומלתה

כםיחתפתמוםיכלוההםייחהייכרצלםמיאתהלידבתודהיהיגהנמבםינוקתתושעל

אלןעמל,ונידילעתורסומץראיכלמותשרשאםימיהולדחיכוונתרידומע,ונינכרואר,

,ץראייחירחאםיחונוננהוונלואבםיבוט.רתויםימיהתע...וניהלא'התאדובעללבונ'

.ידומלתהתוחראו

4

ולביסדקתורודךארשא,םיברהםינ;סהיבואדותרדוחןיעבוטיבה.סדאהלבכיתויחל

`

ונלעבפמלםאיכויהיאל-רחאםעמסראםעםהלהיהאלרבדורצמבםתבשב,סתאשל

וקתניוהנומאהלועםהילעמוקרסרשאםיברלהבסנויהיהמהוהלאהםימיבונחרלו

לכשהבונתרתוסירהםמוקלתעההאביכ,וארוונתדלוונמעלםכתבוחורכו...'היהורםומ

לודחלונמעבללערבדלו,יהךרדתאורדנירשאםירדנעורגבונמעידעצביחרהלו.העדו

לבתלעהלאהםימיב(4.הבעושרה`הורןה!ורוש...רפסוןושלדומלל.תוזכמנתוסנרפמ

חנהתעדוהמכחדומללהפוריאלםהינבוחלשיםהסנםיבשחמיבשויםיארפו,האולמו

!ן4.59די:םש(49.3דצםש(29.2דצ:ש(1
)

.סקסװװנןטחה"בב

1ן\.וו_:.
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ץראבתומשותולודגהשעהזהשרחהחודה
?דשחהעודמ...!דחואאולכלורמאתםתאוי

...הנומאהתודסומםורוה...ןורושיירענלרפם=יתבורםיי,הלילסושע,םתאםנהצעואיבה

ןתנרשאקתוןידלכלעםכיניעומישוורהיהורינמאנםיליכשמוםינבררבההפסאופסא

דבכירשאאבבורקמשרהןידלכםשמוריסהו.םויהדעל"זךורעיןחלשהילעבימימונל

ויהיעודמו,ןינמבורזגנאלולארשיבורבוטשפאלהלאהםינהנמהוםינידהאלהונילע

וממאתלא...!יכורא,ילהא...?ודחיתומוקמהלכוםינמזהלכוושיה?םלועתקהלובל

י!םכילארבדמהותנומאוומעבהואלוקלםכיבזא
י

ח

דו:ב־ישגרךותמוותדוומעלהבהאךותמורמאמתאבתכש,םולבנייליל

ירבדכומעחבוחהל,תוחפל,ואציםינברהו,ירפושעיוירבדשוחומימתבהוק--םינברהל

לעודעצתאהלידגהושפנ=חפמקרולהאיבהווותוקתםלוא;סינותעהידומעלעןויגה

עהערקרמימהםעהלהבוטאיבהלתחת.ונייחלוקלק
ל

התיהשתחאההאצותה.ומצע

רימוקליובברה.ףאבופדרלווכעוגפלוריעיאנקולחהש-איהםולבנייליללשורמאמל

דסיש,”ודחיהלכשהוהמכחירפסוםירקיהתדהירפס,לשדקעה=חיב;וירפסתאםירהה

.ונממוחקלנוידימלתסנו,(ּפחונימלשןכוסמרצואבםסרפתנ~םיריעצתרובחליבשב

םתממלצאבותכיו,יולחוינבינשורפוסהלשותוינעהדבנמ'ברתףרוחב

םולבניילילדוערבדאלשדחהורמאמב.ןושארהורמאמל”תופסוכ,

.ובש'םחול,התאהנושארהםעפבהלבו,תוצאנותושקםאיכ.סינונחתותוברםינכרהל

בלרמשאלשםעהישארלעיםעכ-םולבניילילרסממ-,םייחהותדהרובחבלודגהיצפח,

יריעיאבקלעימעב,רמאמהתביתכתעשביצחלוערהיבצמוןושארהירמאמכשירבדלללכ

ערהיבצמבקלחהיהןההתוםיררהלםגרשא,םיבאכיבוםררהנומאהותרהםשברשא

ןשעוביתילעהש,ירמאמבתורירמובממהלאלב--רמאמהתביתבתעבינממיתלבכש

-.(8'הברהםימעפוררוויוירברוארקרשא,םיאריהלכףאב

ירחאושדחתנשתודמוחהוםיגירחתאקרםולבניילילרקבמןושארהורמאמב

אל,,םעהבורבלבקתנש,הזםיקח=רפסםגשופילחמאוהינשהורמאמבו;”ךורע;ןחלש,,ה

םנו.ןומההתויוהמו"תלבקתמםיעבונהםינידהמבליכמאוהיכ,'דומלתהחורבהשענ

יימחםיקיתעמ,ידילעובוסנכוהש,ןכותמתוקירתודגאהמברפוסהאצומומצעדומלתהב

סייח'רוהיליאמהשנמ'רבםינובנוםילודגםינברלעאופיאךמוסםולבנייליל."תעד

יעורלוארוקאוהו-םירחאםיקסופירפסו”ךורע-ןחלשהלעתרקבמבשופינהש,הבופיליפמ

.הלועחאלקהלידבתודהיהתאןקתלוףסאתדלםעה

רשאתעבןםהיכבריריתולפשביכ:וארוובכשאבוניחאישעממןוביבכר,אנוננובתה,

ובשרקחרםשהרריו..ותםררתםםעהררועתה
ךאםיבהואהםש'וחילצהיכ;םיאלפ

,םשפנתואכושעובשרקחרבו,השרההרוחםםעלונחנםימעהלככתויהלםצפםבו;רורד

.'תבשירמוש,תרבחםשרםילתוברתוצראבומשיבשותו'היארוהתעולמע`יכרע

אלםאונצראבםנרורדךאםיפאושההככושעיאלהנשםישלשרועביבעקתיםכדילימו

.”תופסונ”

תעיכ.םבלימרונתתלא.םיריקובחבתבשל,ובינבר,םבלבר...הערהיבסומדקת

לעמוונילעמוביררוצתסרהריסהלתע.ונמעלווכהרלתושעלתע,תאזהתעהתולועפ

םיצעהלערבדמבםינברהלערברסה:ונירפוםילורנרועורמאיאלו...דומלתה

.(4"םינבאהלעו

ס88-89'עביסה(3.סקסש.(27-30.2'ע,'א,ל”למיבתכלכ(1

.51י52'ע,'א.לילמיבתכלכ!6-

י1-
.ו

ווב--
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םיאנקהוםינברה.הרקרשאמלודגרתוידועםשורהשעםולבנייליללשינשהורמאמ
וסיפדהשםהירמאמבםאו;םכרדכםילוזלזושערבאלאןוינחךרדבאלוירבדלעובישה

םינרתעהבםיחתורלשןותק”לבנ,,הלעוכפש,תצקסומנבדוערבדלולדתשה”ץילמה,ב

ויפרחמלבישהלףיסוהודצמםולבניילילו.תודחוימתררבוחבו"חריההנונ,ו'”ןונבלה,.

.ויתושירדתאםיקידצמהםיטרופמםירמאמתרושבומעםיחכותמהלו

תועובשהמכךשמבו,לודגרעסםולבנייליללשינשהרמאמהלימהרימוקליובםג
תסנכהויתבתותלדלע.םברקבהלגתנשןכוסמה”סרוקיפא,הבקרהריעהינבוחחוש

םנמאו.ונממקחרתהלתוריהזמהוריעצה”הידמותיםמ,התאתופרהמה,תועדומוקבדוה

בוחרבורבעבו.”הרותלתולע,לוארקלו1”ןינמ,לםולבניילילתאףרצלהריעהידוהיולדח.

ןכ.ותמועלרפעבוףפעו_”!בוהצבלכ,”1תרופכ,”!סדוקיפא,כתואירקבםירענהוהוול

םויבו;הפואהותשאלצא-םחלו,הכמהונתוחלצארשבתונקלםידוחיהטעמבולרחי

ונקנרשאןילבתינימובואבש”לגועב,הרסאנאלםא,בדהינפלהלאשהאב,דחאתכש

תוכמותובהלורמאורפוסהלשושפנבםגושקנתהםידימחחש,םירפסמ."ונתרחלצא

תארוסמלומילחה”להקהיישאר,ש,אוהרורבןפואלכב.לערותוקשהלואתונמאנ.
לעופהלאםתמלחהתאראיצוהקפסילבו;ריעהןמוהשרגלואאבצהנתדרבעלםולבניילילי

ינפלוילעםניגהבסנוףסכבםגףדרנהב,ךלפהריע,הנבוקיליבשמוכמתאלולי

יגיהנמתאףארנלמהידילעריהזה,ורודבםינברהשאר,ןנחלאקחצי'דםגוי.הלשממה

ן.”לארשידובכוםולשהןעמל,םולבנייליללהערתושעיתלבלרימוקליובהלהקה.

,םירמהוםישקהםימיהםתואב.דחארוא=וקםנקירבההכשחהךותבו_,
..ןטבןאמור, '

תאצליאללוכיהיהאלו,וריעינביניעבהרונמבםהבהיהםולבניילילש

הפיהתמלעהלעדוהה*ותנתוחורתשאתוממקינפמתיבבתבשלאלוםיאנקהתמחמץוחל

םחולרובגולודגםדאכהיהאוה.תומיענתועשהמבהתדכחבהלבו1י`.וי.הנובנה.ן

תבהא,םינאמורהזיאדחיוארקםה.הניכהוםותה,יפויהלמסבולהתארנאיהו,היניעב

”םהי,הבםלואיםהירובגתושגרבופתתשהוםהיתונויוחלעוטפש,”ןורמושתמשא,ו”ןויצ

אלםאה,_:הלאשהתארינהלעתחאםעפהמשרהמלעה.רשיןפואבועגנאלםהיניבש

-י?ויאושנלעמרחתי
היהתהמ,%ומצעתאלאשאלםולבניילילםגו;הזומדבהקפתסהו

וידידיתצעיפלע,רפוסהמילחהשכםלוא.הרההםהלהיחיד"ץהזהםולחהתירחא

וזיאלבקלותדידיל”וסוחי,,לחה,םידומלבםלתשהלידכהםידואלעוסנל,הנבוקמ

ן
..תישממהרוצ

ילהשדחהריעביכךםולבניילילבתוכ--יבלביתרמא,

קי
ל

ךשמב.ימצעתאןיכהלילע
וחלוגמלהשאלררגיהלהבאתאליתשאירהש.ימולחאוביואו,הטיסרבינואהלא.םינשעברא

ילהתוחהילעהבוטהרובדהחכוןוירההדיבו...תמלעהליתונויוחתאיתדנה...ןקז

,הבםיעגונהיתושנרמהמואמהליתדנהאליתולכסתכסמ.םירצמילבתומיענ

יתקפתסהקר
יתקםחםה(בי.תוחישיזיאבר,הבםםיררםהינפלהליתתנשיצשבהליחזםרשןםיזםר'וזיאב

תותיכב
תיתשתינבבםינפהלםרלקםיחלנרלהשים:.ילהרברשהירבדביבאיתםכבהשתיתש

עףא.א”שרהמהותופסותהירברב
ל

ומכםולכהירברבהנובאלהמצעאיהשתויהלכוישיס

.(ו"םולבםחירברברנובאלתיפםרתחש

,'ריסאתקבא,אוה,הבהא=תרבזמכותדידידיבםולבניילילחיגהשםירישהדחא

ירחאםפדנשו,ותנותחלםינשרשעתאלמסריב,מ”כרתבאברפוסהידילעבתכנש

ב”רחשה,בןב

.11.3רצ,'א,נ'םח(1י



`םולבנייליל
י בילהשמ.,3,

םישיפוסמ
ואלמהתעואלמםינש

ידלבייי?םיימ

ואצמנאלילםיעושעשיוריחמו
---

הרבסילאיהלפושילוינפלש

?יפכפכלע:קשמימלדגלו

.תונבומיתחקור.המָאתאוהשוע

תובנריזנהבאוצמלתשאאלדַא
---

רזב:שוחלבםגלבחמה

...ףוליבויםהרחַאבללא

שפנהלויעוגעגודבגתנהלגעבוחבשבו,וכרדלםולבניילילאצי1869טסוניואס"יב
אלתמאבה,גומצעתאלאושאוהו,וייחתורירמולהקיחמהרשאו,וירחאבזעשהבוהאה
`המ?ןב`רחאםניהאבההנשבםגריעהנאראאלתמאבה?רהמהינפתאדועהארא

ילהרמאאיהאלה?יחרירםתעבהעשבהמעיחבשביחשרההעודמ...1הזהרבדהארונ

ותדידילםולבניילילחלשהנבוקמ.”תאזההימודהלעםחונחהברירחמםויב,:רמאל

להיהןיעונעתויתושגרתימהטיקשהליידבו,הור-רבשיתועמדךותמהבה=יבתבמ
'י

,גםימיענתונוימד
`

הנושארההכשללםינוכנהםיטכירומםהרפסמביאובירחא.םיבשעבראדרעב,

'לעבוחרברובעא.`הריעהאובאיכנא.ינבינפוהינפתאתוארלהנהבושאיהטיסרביגואכש

.אלפתתאיהו.ישארבהלעינאוילעמיתפנצמתאריבא.ינממקחרהאלהתראעגפא.הבכרמ

ראאוהידבעםאה?ותארקלהוחתשמההזהשיאהאוהימ,,:השפנתאלאשתףאטיבת
.ןב

לכלחלשא.םיהרואהיתיבלאאובאיכנא,אלךא...?והריכאאלעודמ?רחאםע
?רוימ

ויולשיםחלביבחרבריכ,ינולפםיהרואהיתיבלאאובלסהלעדונאלשיאםשבםתואשקבל

יאלםהו.הנידמהתפשבםתארבדאי:נא.המעדתאלויתשקביפלעאובתאיהסנו,ויפב

דשא,םרירי(םולבנייליל)דחפלצלאהטיסרבינואהבינארבהיכםהילארסא.ינודיכי

־םהבשםינשיהידנבשבלתמ`.הדרחהאובאןבירחא.ירוהליעסמךרדבםהינפתוארלינשקב

.זרימוקליוזבולאשראםריעמיתאצי
תויהבםגיתואוריכהו.תידיהיםתארבדללחא

הלוגמונקז
.<ו”שערוןוששלוקםאחפםלברעימשהו.םרידידחפלצינאינאיכ

.םתחתו,םימיענהויתונוימדופפועתההסידואלםולבניילילאובב

אל,םינונעתיפרורורחסמ:תעונתאלמה,הזלודגךרכב.שפנ-חפמאב
..הלכשהוםייחשקבלתיאמילהדיעמאבהינעה”ליבשמ,,הלבלשיאםש

..'סתומוקמבםיבשחיכלוהםיברלתאזהדיעהאיההעתמרוא,יכ,הרהמחכונםולבנייליל

;תעדה=תולקותורקפהמהאבההלוז'”תוריה,אלא,םילעבוםיפיחור-ייחלהפיאשןאכןיא

הזךרכבםיללוחמ,הברתוביבחבו`שארידכוכבםנקתללדתשמאוהש,תודהיהישדקלכו

.סגןפואבותוננובתהםושילבמ

לעקוציה.םינובעתהתבהאורחסמהדילי.רקשפוחחוראוהללכבתאזהריעהתלכשה,
םיבר.חפדבכיאלתדהלוע...ןויעהרוקממהאבהתימינפהלכשהאלו.תחתור(2הווה

הלאהםישנאהיכ.הסרתהךא...היסהרפבםימחההתשמיתבבותוצוחבתבש:הפםינשעמה

רטפנהויבאלע”שירק..דיגהלךליתבשב(שעמהםג.אל?תמאבאושילבחירמושםניא

בלזמלטמהר;ולשהראניםהתאהבביתסגכה=תיבבואובינפלו,ץוחבתבשבןשעיותכלבו

לובנרתבראמקדקדיו.ותנוכשבתמתויחבוימימךנפשיהיסהרפבתבשב

.(3י'תררפכליןבל

םולבנייליל

.חסידואכ

_____

41
10דצכ"חםש(3.ל:התנומא(144-5.2'ע,םש(
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ישוקב.לקנב(יהמשגתנאלחסידואכםידומלבםלתשהלםולבנייליללשותוקתסנ
אצמ

ותסנרפ
ידומלוהודמלישסיבדנתמ=םירומאצמבררתוידועישוקבו`,תועשלהארוהמ

,,דימוקליובוייחתאםיזעםיעונעגבהתערכזםולבניילילש,אופיאתאלפנאל.היסאנמינה

.תוינחורתופיאשוהבשחמ.םיאלמוםינינעמ,םימימתויהש
ן

־יתולשימי,םכיָא?ילאםכתאבושיים.תה-רפוסהארוק-!םרקימי,םכלהפסכנישפנ.

'יערךותביחבשבןישפנתורצביעושעשויינעב"תמחב,יניעירסחס"גבירבעוירדגמריעב.

הםי...?רבחורםםבםיםרםינינעברכרבר.תועריביגה.רדםרכקתמהדרורירשאןבלה-"רדחש

...םןאו-ישפנידמהמלכלהפסכנישפנ.םיםמושםייח.והותייחהתעיחיננהםויהילרוג

י?הפילימוהפילהמ?חפיתירחאהמר
י

2)

(3יבימאווריסנוקהיהש,ומצעבםולבנייליללעםגמעממעמעיפשהלהלחההביבסהו
ז

תלעותהוהשעמהשיאו,רבהתיהש(יהקימנאמורהתצקממחבפתנאוה.ועבטמ
הלכיחסידואכותכשלהנשרובעכו,ררקתהוךלהתודהיהיגהנמלוםוחי.וברקבררועתה

.הרותה.רובחןמזלעלאמכורק.אלשתישפחהותפקשהובללעלבקתהלרבב

הארנתדבםינוקחהדעבולמעלכו,רקעברפובלםולבניילילהיהזאו`

.דחוימבול

י

ובלהיח-ייהימיךשמבישארביתרצאשישוכרלבטרפרםהבתוכ-יחומבהיהשרצואהלב,

התיה,הברהתורצהדעביתלכסוהביגולמעש,םייחהותדהרובחתלאשדהאענרב

ופרשגשירחםמיתיבכ.ותםישונמיההדבאנשףיסוליפכיתייה.ןברסלכהלןיאשהלאש
...ויםקנוכ

.(6”םלועבברעבודדובימצעתאיתאצמו1

ףשנ..

לכתפקתשמ,נ”לרתרבמיבונ'יברמגנש,”םירוענתואמה,רפסב`

ףאובןיאש,רורבומושפןונגסב.םולבנייליללשהרשיהוהריהבהותנוכת
..וייחתורוקתארבחמהראתמ-ורודבאוהדיחיהזבו~הצילמחיר

עףא,תצקםישבירפסהירואת'.ויתואינשוויתולועפ,ויתובשחמ
=תוכפתשהובשישיפל

אלשםייסרפםיבתכץבוקכהארנאוהו,ובשיתונמאהדצהיוקלללכבו.מעמאלשפנה

1.(6”תוימנאקיפ,,תצקםגשיהזבםלוא;סופדלודעונ

ןמריתסמוניא.וסורלשי'וירדו,בוליפאןיאשהדמבבלויולגורשוי־.תרמשמובשי.

יוניאהזםעדחיו.ובללעהלעשהעטומןויערםוש.(ר:חמה‹השעשתומשםושארוקה

תריבעברדהתמ
וניאו

הקעומהרבנהיההאחמהזלורברםםאיהאלמו.תורעבבררבתמ
ידילעאבש.םייחהתומדמועמלעםםחקעוצאוה.טרפהלעהקיעמתילארשיההרבחהש

,.ריעצהרודהברקבםוצעדההאצמרזהאחמו...תילארשיההנומאהלשידרפנההברמלש

נ”םירוענתואטח,רםםהתעפשהבםבר6התיהםתעםשהשןםיירבעהםירפסהםהםיטעמו

תאונמיביבש!יכבתלשתיחראיצםהתרםםאהו'ותאצרהתוטשפןיתיתםאדרתדטשפ

_.(ריבתובבלהלכ
`

לכלומב)סומזיליהינהנושארםיאצומונא”םירוענתואמה,רפסכ
תוטשפ)תויניצהצקבוהשובביהאנשב.ירבע(םיינחורהםיכרעה,

יכ;ויתובאוהוליחנהשהשודקהינינעותועדהלכלעשאונהוההותהדחפלצרבדמ(הסג

רפםחךרע

.”םירוענתואמה,ן

.ידבעסומריליחינ

נ.\

.7.3דצםיע(9.ססצװזססװזװּפסּפ(1
)

4..תונשונבקיזחמ
)

.מויפותרנוימדלהיטנה

,ב”פ.רנזולק.ירידהלשות'נדקה(7.ארוקהחודתאהדגבועיתפבןפוא(6`.46דצ,םש(5

.”ל"למיבתכלכ,שארב
`''

\__ו.-
.
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ןיערגלכשרשמורקעותיתדתיחולחללכולצאושיבוהםיאנקהתופידרועורגהוכונה

ירקעלהבהאבודובכבוסחיתהןיקסנלומסוופאמשרועב.תורודהמבוחפמווערושינחור

המרורבבומצעבעדויוניאש,תדהלעגלגלמאלאהיהאלג'לישדועב,הרוסמה

=דכוכבתינחורהונתשורילכתאהזרפסבםולבנייליללמבמ-בושחוניאהמוהבבושח

לערמ'םירוענתואמה,רפסבשי.ותדבאלערעמצמוחנאתמהרפוכלשתורירמב,שאר

ראשהלםיכירצםניאש,םיריעצהםיארוקהחורליאדובקיוההוו.ספאהןוממשמ,חונימה

המבה.סתולונלכבינחורהשיהלומבושואיהתאתוארלםיכירצםניאש,םולכילב

רפסלשותולצנתהלכו.שארה=בובסידילודגבתנאלשםיריעצהמכהאיבהווםוהתל

.ותויעבמאיה_"םירוענתואמה,

,םייתדהםינוקחהתפוקתתאםולבניילילייחברמנהזהרפסה

וגירפוםווניליכשמלכ.תועדהיתמחלמותופידר,תוררועתההאלמהתיהש

וקפתסהםירחאשדועכםלוא,הלאכםינוקתךרוצבושיגרהמ"יההאמב

ןוצלכואתוצילמכהזןינעב
-

תואיקבבותרקבחורב,שאד=דבובבםולבניילילוילעןד

,הסירוא)”םיאפרלהק,ולשחירימאסה(1המיאופחדבלמיב;תידומלתהתורפסבהבר

ץפהאלםולבנייליל.בלהןמםיאצויוםילוקש,(9םיניצרהוהרפוסהירבדלכויה,(ל"רת
,הקירמאבוהינמרגבתעדהבילקםינקתמהושעשומכ,היתוקתותודהיהירקעתונשל

התוחתפתהךלהמוהשפוחתאתדהלבישהלודומלתהחורתאשדחלשקבאלא
יפלםיגהנמהוםיגירחתאונשוםיניססתעשבועבקדומלתהימכחשומב.תיעבמה

ןמזהוםוקמהיכרצ
-

תונשלוןקתלוגנמובםינברהםנ,םולבניילילתעדל,םיכירצךכ

לע-םולבניילילרמוא-סיבסומירבדןיא,.העשהתושירדיפלתדהיגהנמתא
,ןויצתבישוחישמהתאיבלדיתעלונמעתרקתתריקעב,הבשחמלש(3המרופיר

ינידמםעלהיהידועש,םעהתנומאובשיחכהלרודבתפומןיאשדבלמרשא,המודכו

םידמועהםירבדךאםנההלאכםירבדהנההזדבלמ-םינמזהןמןמזבתדחוימהנידמב

,השעמהםלועבאל,הריקחהוןויעהםלועב
םולבנייליל.(י”רקחמבוןויעבהמרופירןיאו

אלשידכ,המצעבתודהיהלשהתבוסלתודהיהלועמתישעמהלקהדעבםחלב

רפוסהחבונףוסבלםלוא.ןבתהםערבההחדיאלוהלועתאירמגלריעצהרודהקורפי

ןוכנסיסבםושונלןיא,יכו,םידיבהקיתעהרוסמתונשלןיאיכ,ומצעבהוה

קיפיש,דחא"ךורענןחלש,ואתחאהרותתתללכונשןפואב,םינוקחהתאוילעתונבל

אופיאקדצסניפ.מ.י.(ייםבורמוליפאו,ודחישרחהרודהוןשיהרודהןמןוצר

.והילאמ;אלאתעדמתושענןניאתדינינעבתורשפהיב,םולבנייליללובישהב

רותבםולבנייליל

.יתדןקתמ

הפידרהתפוקת,הינשההפוקתהםולבניילילייחבהלחהג"לרתתנשב
.תישממהתלעותהירחא.
וחורלעועיפשהאיההתעבארקש,בראסיפויקסבשיגרשמירפס

.הזךרדברתויב

(יותולגתהןיעבויה,מנוקומסונואלשומתויבימיוופהחורםיאלמה,הלאה-םירפסה,

היה.רמותדעתויתדהתועדהותונומאהןמוקורתנש.ובל.םולבניילילל
תונויערהלבוטלובקיילכ

ןמרתויהכםינהנ(8םילייטהש.תיחכונההרבחבםינוקחהךרוצוהדובעהךרעלעםישדחה

והינשההפיקתה

-חייביטיװפח

__.

.193דצםש(126.5דצ'א,”ל'למיבהכלכ..(5.ירבשוןוקת(3ססן‹ו.סּפוװ‹װו.(2.הלילע-ריש(1
`

.לסב`בלוח(8.הניכש-יולג,סדוקסװװוס(7.תלעותהוןויסנהלעקרהיונבה,תיבויחההטישה(6
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םיעדמהלשתיתלעותההכרעההלע.תושגרתהתודיחלע.השאהלשהיתויכזייוושלע.םידבועה'

-דבלבהפיהאלאהלןיאש.תונמאההתואלשהכרערדעהלע.הפיהתורפסהלשףאו
לכ.רוצקב

.`היסוריריעצלעהלודגךכלכהתעפשההתיהםיעבשהוםיששהתונשבש...הטישההתוא

.(נ”הנממהקיניולשיהתעףאוהנמיחןווגהיהואלשקסומוילאיצוסהשו

י

םיליעומםינינעבקוסעלךרוצהלעםירמאמתרושםההםימיבבתכםולכגיילילו

לכלסכלשרדתאזתמועלו.ןהילעבלתישממהכומתואיבמה,תוישומשתועיד`תונקלו

תונויזחלשתורפסינימלכקיהרהלו,םייחהןמיוארכתונהילםינתונםניאשםיניסינימ

לודגרמאמםולבניילילסיפדהדילרתתנשב.השעמהםלועמסדאהתאםיאיצומה,מויפו

:הנקסמברמוגו,”עובצםיע,ןאמורהלשוכרעתאלטבמאוהובש,"והותהםלוע,םשכ

,ןוימדהייחריואתאםתאמחיבשהל,םייחהלעימשגמבמונמעינבלתתלךירצ..

,.'ובםיקיזחמםהש

תלעותהותירמחההאנההחבשבםירמאמבתכםולבניילילשהעשהתואבו
אצמשרחסמה=תיבו,רימוקליומוילאואבוידליוותשא.רתויבודוםחמלדג-תישממה

.רגסנהעובקהרשמוב
יי

_

השענאוהו,(3תלקנתושעהלהחרכוהותשא.םולבניילילתחפשמלםיערםימיואבואו.

"תוכאלמהיתשוקיפסהאל,ןבומב.םייגונראיותוישעמ-ירופסםבורוםיירבעםתצקמש.םירפסלהינט

:ראםיפ-בראםיפיקלחתשמחתארוכמלםולבניילילחרכוהשךבירילםירבדהועיבה.סתסנדפלדחיב

.(4"1ףרוחהתומילהמדא-יחופתתונקלידכ-!לכמולרקיחובוהאה

,היקרוטוהיסורתמחלמיכ,רימוקליולותחפשמתאםולבניילילבישה1877ינויב

לובגלהבורקרתויהתיסורהריעה,הסירואיבשותלעלודגדחפהליפה,ואהצרפש

תסנרפבדודמותויהבבזעש,היסאנמיגהידומלללקנבבושלםולבנייליללוכיואן,היק-ןוט

ויתודלות`רפסב.םירועשהתאהברתונלבסבןנשו,ותיכ
ךרד,,ינשה

הנמקהרידבהיהינועמ,;איההתעבוייחמםולבניילילרפסמ,”הבושת
ודיגיםנםא,,ו.(5"יתרותביתקסעםויהתוצחדעימוקמו,קחודכיתסגרפתה,יהלפאו

םימיינשךשמבו,תפחשה=תלחמינפקתתםהבהעיניהוםירומלהתכסכיכ,םיאפורהיל

.(6'יתדובעמףראאלואםג-תומאםירומלהתאיתולכירחא

הדובעה,תוגלפמהתלאשבקוסעלםולבניילילתאהעיגה”תויבימיוופ,,הו

תפסא,,בסיפדהח'לרתתנשכ.היסורבםירואנהתאואהקיסעהש,שוכרתו

תובלהתמהתועדהחאהליכמה,'היוכאובעשילאתנשמ,(”לוקה,להפסוה)”םימכח

גםימסילאיצוסהןיב

לוובאוהירה.וחאנהךרוצלותואהלבמו.וגוקתבםיקסועתוירכהש,םלועהןמדברלמונשיס,

אוהש,תואיצמהרצואתא
ןינק

,ודגנכהשעישאוהךירצ?ותנקתחמו.ותנכהבקסועהולכםלועה

אלמלידב.וחאנהךרוצלתיחשהשרבדותואדגנכלוקשה.רחארבדומצעבאיצמיש-רמולכ

סרונתוערהמכו...רצואהותואטטוסתיאלשליבשב.תואיצמהרצואמריםחהשןורסחהתאהזב

תקפסמותדועמןיאףוסבלוםויהלכהרומולמעינולפםלועלהאנההוהדובעהלשרדסהלובלב

תאתונוהללדתשמאוהשאלאדועאלו;ויתונבלעווינבלע.ותשאלערזכאתמאוהו.ול

אצומוללכחרוטוניאינולפו;תוירבהתאםמםלמוךלוהואצומוניאודובעלשקבמינולפ...תוירבה

םיקיזמתורתומחשדבלבוואלו.ידמרתויחורותרוק
ולשקבמאוהו,וילעםידבכוייחשאלאופוגל

י'הבושתךרד,

.שוכרתוהריבעה

.ב"פ,רגוולקלשרבוגהורמאמב(2

.21רצםש(6

.םישנלתואפהשוע(3.םייםדפהסינינקחלוסבהרות(1

.8דצ,פ"נרת,”הבושתךרד.(5.נ'פ,םשש
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םשכו.:וכהלשקלחאלאוניאסדאהףוסףוסירהש;םהבונמותולבלתומשלשםיקסעדימח

.'השעיולעפישאוהחרכומולשקלחהךכלועפלחרכומעבטהש
`

-ידוהיכש'סדא,הלובלםשותודחיהלהבנארללדהםולכגיילילש,וזהפוקתבסנ
תששסולבברועלולותוישעמהאבןאבףאו,.”קיזמלבה,לתוללובתההתאבשח

:יתלברבדרבבאוהךוראןמזןיתמהלו?רצקןמוךשמבללובתהלםילוכיסדא=ינבינוילימ

דיע,המצעהסידיאבובגנהירעבוצרפש,'םימורגופ,הואבא”מרתתנשבו.(י"ישעמ

תוערפהיארומ:יאראתמרפוסה.ומעלירמגלוהוריוההו-סולבנייליללשובשומ
;ויניעבהארש

עגרלענרמו.רנסמלעתורוגססירצחה,רוצמבומכוננה!דאסהרומובצמהאדוג.

ונילעאובלםידרושהוברקאלםא(תוארלידכורצחהירעשברשאהבכשהךרדםלפוצונכה

םינמשהתוחפבוםירבילבווידגבבשיאםיבשידבלב,'תורעמבםירובצתיבהילבלכי(2ףחי-!ב

וסיבטקהםידליהתאתחקלורהמלוא'לבונןעמל,ונילעםיררושהולפיןפדחפסתורעמב

(3'זחךרבלונלַאוכתיסאהךא.חורהוגאשירשאלאחורבלו,סחידנבבםינשיסחםגש

;םיערופהןיבוםולבניילילןיבעשפבהיה,יאמ'וב,דהאםויבו

וקומירהםישנה;ובבשוייבאשתיבהלאתוערפהיערופוכרקהגה.יתינעיכילברש'
ל

ודמעסירבנהו.חורבלהבאתעדילבמןהיתועורולעםיללועהתאופטחובהלליוהקעצ

ופלחורבעםהלאלתורוחךא.ובלוגעיגיל:היהיעגרדועביכ,רביסרונלב.םימהרב

.ועליחהוישגאדחפסםהל

ותנאדךוחמםייטרפהוייחחרממתאחכשווירומלמםולבניילילשאונוובחרצתעב

'

תבחרהלוניתוקתלכ,הפרחלוניתויחא,הצמשלוהסשמלםינותנונמעיבב,;ומעל

דיתעה,רמהוהח,רבעלכמקוצמורצ,ברחחסונמסנםעה,והותבולעוניחויכו

יכ,ונירפוםרתיכ,ואחבונםולבנייליל”!הטיסרבינואילשקבמינאו-יארונוםויא

סיקומיגוימואללדבהינפמאלא,הלכשהרסוחתמחמאלסיפ-חנםירישה

ימיבוניתורצלבדוסוהו--ונחנאםירז,.םתונשלונדיבןיאש,םיעודיםיישילש

בושנשירחאאלא,'תולג,,בונדועבידוסיןפואבונייחתאאופיאןקתלןיא."ןגנ-,ןלג

.'סירו,,תויהמלדחגשםוקמב,לארשװץראל

הדובעהתפוקת,תישילשההפוקתהםולבניילילייחבהליחתהואו

,םיישארהסינקסעהדהאהשענאוה.לארשיגץראבושיוםעהתיהתדעב

ר"דהםעדחירבחמםולבנייליל.ןויצ=חבחלשהעונתהתאםיגיהנמה

בויקמסאמשלדנאמוגרבלדייהמאריפשיבצםירוסיפורפהורקסניפ

ריכומלהנמתמאוהו,בושיהתורבחלהנושארה(הדובעהתינכת)המארגורפהתא`

אלואינמו.חסידואכד"מרתהגשהשארבהדסונשויצביבבוחלשהנושארההדונאהב,

בתכש,םירמאמוםירפסידילעבושיהןויערתאםעב;יפחלותומסוידעםולבנייליללדח.

בושיהתעונתלעדימתםולבניילילרמשהשעמשיארותב.תיסורותידוהי,תירבעב

וויאולדתשהש,םינושםיינחורםימרזידילעהשובכההכרדמםידדצלהמתאלש

,הדוהיירחלעםידבועהוניחארפסמתאתוברהלקרףאשאוה.ןבסינכהלםירפוס.י

השדחהנכלבולהתארנלארשינץראבהפסוחנשתידוהיהבשומלכו

תודועתליכמה,”םילוגרובעלךרד,ורפסב."לארשיתיבןינב,ל

וגלאובתסינשוזיארועב,;םולבניילילבתוכ-י"אכבושיהתוחתפתהלשתובושח,

הפוקתה.
תישילשה

.לארשיגץראבושו(-

.יסילונרובעלךרד,

םש(38.4דצ,י'הבושתךרדי(3.םאתסדוש(2יניפ,ר-קלשורמאמ(1

\

שומימב...
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יננהו,יבלבחריורחפיתאו,יניגהב...לארשיתודלותבהשדחהפוקת(בושיהידילע)

.("תאזההאמביתדלוניכרשואמ

י^

תרבחמוםשותרוכשמוג..הסירואריעלש”אשידקהרבח,בהרשמלבקה"מרתםויסב.
יריעצתאךנחלוקחודכאלתויחלתורשפאולהנתנ.«ייאבםילעופהל)”הכימתה

־
דע.ןגוהכוינב

תרובקלאםהיולהיהםויהתוצח‹
למסהוןיאיכו.לארשיסעתיחתלא-תוצחרחאו,םיתמ

גאבםלארשיבבקרנהותמהלב.תארבקללמעוימי=יצחדע?תיתורפסהותדובעלכלשבכשנ

לארשיתאתויחהלחרמועני,וייחיצחמ`־ונרוי,םינשהנומשוםישלשוילעורבעשירחאו

.<2”סישרחסייחונלוציציםחירבקמרשא,ויתובאעקרקבהעיגנידילעריעצה
*

־
השמח,

םיקרפ
,תימואלהלומעתםשלובתכנש,םולבנייליל-לשתויתורפסהויתוריציגוסל

.(5”השמייחמםיקרפהשמח,(יילמסה)ירוגילאהרפסהםגךייש.”השמייחמ

ונקקוהמלש(תוחיש)םיגולונומהשמחליכמ,תיסורבתכנש,הוהרפסה1
ובושבהשמתאשאי-יינאןושארהקרפב.םיתשםינמזביחור=בצמתא!?ראתמה,השפ

,:הערפתיבבלדגשירחא,ומעלא

תאיתבשחםינשהמכךשמב...ולעכבוםוךלוהישארןיידעןילאיחורבשאלןיידע.

,הערפתב,םימומריתהכיסנהןבל,ךלמהרכבלימצע
םיםירסהלכיניעבםגיתייהןכו
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