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לבא,םישרחהשלשןסוהמשיעסנזועבתערליתחכונשהמיפכ(*היערה
רשאתופידרהלכיתרבחמבםושרל,תופידרהתלגמבותכלישפנתאןיא

דעותואישנאסכלעלרקן׳נירפהבשיםוימהמשםורקשתורצהו,ופדרנ
רשאתומויאהתובעותהו,תוארונהתוירוכאהמעדויםלועהלכ.חזהםויה
אליט.תונורחאהםינשהנומשבהיכלו־הורלמתוצראבלארשילושענ
רהנבםידוהיהתעיבטמ66.תנשבטשרקובריעב'הלכיהתסירהמעמש
יוקבךלפבםירפכהמםידוהיהתש־רגמ,רלרבתפידרמ.ץלגריעכיונדה

הארונההירורעשהמטרפבו,הוילטיבחרמלכבתינושהתופידרהו/ישטלפו

אלה;ולכםלועהלכהשיערהרשא,לוהקוליהמזיאירעבלארשילהתשענה.
חוחולילעךופשהלארשיםדבםיטותחוםיבותכהלאהחוירוכאחירקמ

ענאיטעהצקבספא,הרשעעשתההאסכהיצזיליויצהתפרחלםיטיחתורוק

חאראתאיחאליתבהאו,תמאהםשבו,ללכבתונשיהתופידרהתורוקב
וניחאלתוארהןעטל,ארונוםויאדועישפנויבלןובאדלרשאיחכונה.םבצמ

לארשילעםולשךא׳כ,ונימאיותורואנהתוצראבםי:טקשוםיולשםיבשויה
לוקהטשרועעמשיאלו,וטתיפסתוירזכאהו,גלכתופידרה,הינמורבהתע
ץוחבלוקוריבעירשאכ,לארשילרועהנקיצחלב[׳טוחולועטידיו,שגונורצ

,ולכאלהנדעתופידרהיכועדיוואריו,המשםירישעהםידוהיההנידמל

ךישחיתרונמלפאו,לארשישארלעםיארונםיבעבםירדקתמהינמוריטשו
הנהןהתוארונתוירזכאו,תוריצטתורצקרו,המשםהינפריחשיוםהייח

ןטנאהיכלילאהיאפורתאטחהלאיחאלהאראןכ,הינטירבידוהיהקלח
הלקנלעםטעתברבשתואפרלובאידשאםהימודושריהירדויול

יו>דילעםיבכעמו.!םולש!םולשוארקיו
ה

םישנאה.הטשלארשיתלואנ
ויההטהו,הינטירבלארשייתבלכללושכטירוצוףננינבאלהטההלאה

הינמורבשלארשיירישעחוריכ,לסירבתפיסאבהינמורידוהיירכועבםג
הפיםאהבלארשיירשלכחאותפיוהלאהלעבהיאיבניפברקשחורלהיה

ליךלההינמור.ידוהיבצטיכ,םנושלתקלחבהדבכנה
ך

אושל—בוטו
ינפלןנחתהאושל,ויחאווטערעבשילשחועטדבשביואטברהזאהכב

ןטתאצלםעישוהלו,וצראבםיללטואהתרזעלםוקתשהלודגההפיסאה

,ורטע,ותצעולכםהלאהםישנאה,הכורברחבוטץרא.לארציםה

חבזטלעםשפנםיבירקמהתטאבלארשייבהואלכלוטןטשלםירטועו
,אושנטהלאהםישנאהןועלתג-םיללטואהםהיחאעשילםטעתבהא

!ןידהתאןחילהטהםידיתעו,דאמרעהדבכםתאטחו

בוטתאו,הקיריטאבלארשיינבבצמתאןכםגםהינפלריבעאהזתטעל

ץראח
,ז־רירבה־חוצראתונוכתהרצקבםהלראתאו,טרפוללכבתאזה"'•י

הזירפס.ירסוםהו,יתדה,ינידמההמשםייחהיכרד,ןהיסוטינוןהיתוכולהח

הינממףאיהךי*
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111

סונלםבלוםניעואשיהקירימאץראלארשאוניחאמהלאלםיניעלהיחי

,ימשגבםאוינחירבםאםצראבםהלקיעטהוקיצמהחמחינפמהמש
םיקלוחקהו,םיטנגוחהושערשאכ,תוינעהוחולגהינפמהמשטלמהלו
תכרבהאלמהקירימאץראהחיהדועםרטבםינשבחואמינפלםיילגנאה

אלןעמל,הלאונימיבכרורדהושפחהץרא,הרשואמוהבשונץרא,'ח
ץפחהשיאלכלרבדהץוחנדאמהמיכ;המשםאובבוםתכלבולשכי
ולרווםםוקמלאתכללו,וצראבוזעל

,

בשיחהל,הירכנוהרוץראלא
לעויתונשרתיהמשתויחלו,ןעצילבלהאהמשעקתל,הבזחאחהלו

תעדל,ךלוהאוהרשאלאםוקמהישרשלעהליחתבהקחתי.יכ,ץראה
אצמלהוקירשאםיבנעתחתאלםאו,תאזהץראהוינפלאיההבוטםאח
המשביטיהלהשדחהץראהמהוקירשאותיקתלכו,םישואבךאאצמי,הב

דמלאהוירפסב.רבועלצכו,לילןויוחםולחכ,קירולבהלהיהת,יבצמ
חצורהלכו,בורליצראתוצוחבםיחנומבהזוףסכיכומרירשאהניבםיעות
,המשםדאהחאתויחמהכאלמהוהדובעהקריכ,ליטיואוביליטיל
חואקסולגאיצותיצראםנמאםאו;םהיפךותלופועילבםיולצםירפמ
.םיפכתוצירחו,םיפאתעיזבםידבועההלאלקרלכא,תלימיל0>ד
לארשאםינששלשהז,םינושע׳יכמבחאותילכתליתבתכםיברסירמאס

ז־רכורבהוהבוטהץראהלאואבייכלארשיינביחאלאורקל״רפושיכח

'י

שפחהימש,םירוהטםימשחחזוםרוכורכאייחהטשתויחלוהקירימא
יתארקהלאחאקרםלוא,הומכןיאמהירופוהנשדהמדאלעי,רורדהו
טרפבו,הרובעוהכאלמלכבהישוחתושעלחכבתרדאנםדירשא

חפמלךא.חורובליצימאו,םינשבםירוחבל,המידאהתדובעב
,הינמורבהוסמהירפושעאלע״כמביתבתכרשאירבדיכיתיארישענ

"םושוניביאלוועדיאלרשא,יצראלםשמואבםישנאןעי
*''•י

!־וכאלמ

םהיחאיכ,ןומרכתומולחותוקתםיאלמ,םיתאהפרו,חכישולח,הדובעו
םידבעוםלונתיו,םיתבםהלונבי,תיעקרקומלונקי,הקירימאבי״ב

ינתמיתסנשתאויתוארב.ונילעהסמעמלולפיו,םתמדאדובעלתוחפשו

יתושרדבו,הפלאהפםתאירברבםתואיתרוההמשו,הינמוריתכלהו

רשאהקיריטאץראאיההמתושרדמיתבותויסנכיתבבםהליתשרדרשא
םהילעהתשקיכינמורהתרכעינפמהמשטלטהלםשפנףוסכתהילא
םלוא,הנה*םידיתבחרץראהיכ—יתרמא—!יצראלואב.םתרוכמץראב
םכתאםכחכםאקר,םכחאולכלכיווסנרפיהטשםכיחאיכהיקחבאל

םבלחכרנבראטונייטציחירבה—תוצראבםידוהיהןה.הכאלטלוהדובעל

וחלשתשוניצפחןיאםפא,הטשםכאובתליהתבםכדילעורזעיוםתקדצו
ואב.ונילעאשמלולפישהכאלמםושלוחלציאלרשאםישנאהתאםכמ

,רובעלוצפחו,וחאוחכקרםאשיאושיאלכלכו״הטשרשא,יצראל

רשא,תוצראיראשירהכהקיריטא•רהאלו,רומככותסנרפחיורהל
וניחאיניעריאתתאוית־יכחט.ןיאוהדובעוהכאלמםישקבמםישנאהמש
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1־דשברעמהתוצראב!־דט־דאהחדוב-עב■ןופצה.בוט-ברחא.תוארל

ן־רחאהרוגאבתויהל,תוחפשמ,תוחפשמ.חןדחאלהנצבקחחןעמ£>,חקיהימ$<

,טיסךבוחורשעוטנלו,םיתבחומל,תועקרקתונקל,הנירבהמש.תולעל3
לשםייח,דובכורשעלשםייח,ותנאתתחתשיאוננפ3תחתשיא־תויחלו
שרוצראטתישבחההיסנכהלשרור־ןהושפחהלגדחזןתהחלצהוהכרב-
םיבוטהםיכרדה,יתנומאיגביחאתא,הזירפסבדמלאוהרזאןק.חירבה

אלווכליםהמהזיאבוםהינפלשיםיכרדהטכ,הקירימאתכללםניתוטב.\ו

ןוכלהיתוינאםשמ-רשאףוחהירעביתייהתאו.תילכתליכ.םדעצ•ורצי

תבוטלםיעגונהםירבדהלכביטיהיתשרדויתרקחו,תירבחתוצראל
הזב-תויהלהזירפסלעהלעא.םלבוםנוממוםפוגתרימשלום-יעסונח-

ךלי,הפםיבותכהירבדלעמשירשאלכהיהו■;ימעויזןאלתלעותל
יידיבהנואיאלולןואלכו,ווכ־הקוחר.ךרד.ותכלבלשבי.א£ו,ןכרדחטבל

.ויחהערלחאווכרדלעוב־הנעגתאל,שבימשידיקרםא,םדא׳

דעלחהמוב•ארקוךינפלרשאהיירפסחחפ{רקיארוקהחאו
מיטעמההלאלרמאו,החאובארק.וניחאמםיברל.ובהכרביכ,חולכ
ושעישהמינו1?כםרוה.ובאצמנרבדשרשלכ,והוארקילברשאךצראב-

!־דשרחהץראבוטחאםניבהו,םצראבינחורהוימשגהםבצמביטיהל

קוח,הקירימאלובוכלי■ךרדחחאו,החורלםהינפלהחותפה
י

דעבקזחתנו
.יונרועיוניהלא׳חו,וניחאוונימע

רבחמה

.ק״פל'די׳לרתחנשןושחרמחריבןילרב
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י

י

אקרפי

.יונרה״רהנלעהוגרויגףוחליחאכ(ג״לרת)סוינויחרילינשהםויב

חא:'ילוארה,םהלששישקכהוחקלויתחתמאבםשפחירחא־סכמהירטוש■־

!־רעשיצחב.הריעה.םיעסונהתאאיבהלןכהתדמועהרוטיקה־וולגע

היהאלרשאב)תאזההלגעהבונילגרלע—םיעסונהרתיוינא—ונדמע

,הנהוהנהםיענוםידנ(הנושארההכשלהדעבונטלש.יכףאוחבשלםוקמ׳

ןחחורךפשםנמא^בטה.ףיטמקולהחצורמ.הבסהרשאהקזחההעונתהמ

ןאצירדעואשדתואנ'תוארלהנדעתהישפנו,אוהה־דטחנהרכלהלכלע

ישפניתןשנרדהםפא;הלסמהירבעינשמ,ךבתופטועתורשו״,ןהילערקבו
יבליררחלבב"תובשויתוצרייהתוביצעמתונוימדו,רעשוסכינואבלצלצ

יתחקלריעכלזרבה־תלםמרצחב.יכנאיהינמורתמדא״לעיכיחשנרהו
לטוההליחרםוטשרקובליחאבתועש_יתשירחאו,תרחא.־;■הלגע.־.,יל_

,יחולמשיתפלחח,ךרדהקבאמיריוינפיתצחר,טעמיתשפנהמש:..הי^ך^1נן>_

טספה״תיב"לע"'ירבעב.הינמורחורףואשלהירקתוצוח:}•יתכלהו..

׳רליכשמהידידי"ן3שמםוקמהיאםיסרךאהרפסבשקבלהמשיתרס.

,ילמע_היהאושלךא.,.למשח'אביקעל
י

יכ
אצמיאלוהאריאל'הזברפסי

לכבכםירדסןיאוןוכנרטשמןיאטספה־חיבבםנו;חאזההנידמה׳לכב-י
טעמכעודי׳יהזידידיםש_רשאמ"ןכא.חאוהץראהב■הרשמורטשמיחב
,תודיריתוקישנבו,חוחוחפחועורוב.םויההזכרוע.,ויתאצמ,ריעהלכצ'

,טשרקובביתבש"ימילכיותאתבשליברצפיו,הולה־רקיהשיאהינלבק
.ותיבלאיתרסו,ותשקבירחאיתאלטיכנאו

ספא,ימולשללואשלו,ינפתוארלםישנאואבהזהםויהםצעבדוע
תא,תוארליתלוכיאל,ילחלהיהישארלכו,יכרדמעגיוףיעיחייהרשאמ
יסבכש.יכנאו;,אב,ברעהוףלחםויה,.ינרקבלואברשאהלאלכינפ

ירציל.איבה.,החונמהוהנישהךאלמו,הגשיאו
ייקרויע^לכל'אפרמו

,םילו^חגה

.םדאה.דחאכםלואאירב,רקבבן׳וקאו,רבעקמחיבאכםג

המעומשל!ינפחאהיארלוינרקבל'םיב־ן.םישנאואבעובשהימילכ־
בוטדחאורחאלכליתוניבהויתעדוהינאו,הקירימאן׳רארבדלעיפב

,הזרפנ'הריט^ילומגילובישההמהםגםפא.יתאבהנממרשאץראה
תועירהתקולחוםידוהיהתונלפםמ,םצראבוםריעבםבצממילורפסרשאכ
רחאיששהםויב.חאוההגידמהבםידוהיהייחלעגונהרבדלכמו׳,םהיניב
,ימולשלשורדלידרפסםכחיולהעושהי׳ר,,קהבומהברהאבםירהצה

יחננעחה..חאוהריעבםירר&נהוניחא״בצטטילרפסיו:
י

שיאה.ח״ובחצדאמ

—ומעבהואז,הרשישפנובוטלכשלעב,אוהםכחשיאיכ.הוזו׳הלענה
.^חרי—לארשיללצ

כ;דע^יחיבל"םיברםישנאופ&אחהםירהצהרחא.חב^לו'םויב
י

ורטע
ו5!1ל'השקירשא•,תוכאלמילעבויהםלככםבור.םוקטספאמםיפו&ז2
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הינמורביתועסמ2

תועששלשכ.המרחרעםאכדיארונתולגלועוףוסםיתעירקכםחונוזט
,הכאלטחרכש,ןחיבשויתנוכתו,תירבהיתוצראתונוכתםהליתירוהתופוצר
אליכףאו.המשםייחהיכרררתילכו,ונומון׳ראהריוא,םייחחתואצוהו
םיריהזמםיעבצבםהינפלהיתראתאלו,תאזההכורבהץראהחבשב.יתגלפה
ילכיאלטעמכי״כע,הלאהםיניעהיטותשינפללושכמםושתתלכל

,ראוברעובהיהםויהםיחרשאמו;םהינואכועמששהמםבבלבןימאהל
שפנבו,המשילבהלאהםישנאהינובזעיו,רבדלחכדועיבהיהאל

לעטלםהלולכויהמשרשא,םהינפלהחותפן׳ראדועיכ,םעמשב,הזילע
דועםרטבהינמורתילגמלאגהלו,םהלקיעמהוקיצמהתמחינפמםשפנ
לועטםישפח,םיטקשוםיולש,םפכעיגימהמשתויחלו,םלאגיוחישמאובי
.תוארונתורצו,תואלתוינעמךשחילבףדרמתויהלאלו,םדאהרתיכתולג־

ריעהטתויטרפתושדחךינואהנעמשתםרטבטעמהכח!רקיארוקהפ
םרטב,אוהשומכהינמורבלארשיללכחאךאראיכנאוךיניעחקפ.חאוה
הריחשאאלו,הגלפהוהצילמהךופבוראתהפיאאל.טרפהמרבדארוע

םחנוכתיםנרוהיהכצמלעם-יהאםירבדעטשוךינואאנטה.ערלוהארמ

םישרחהשלשהטשיתויהבהתעםיתאצמשהמיפכהיכלו־הידלמירעב
האטחהלחתמםבצמו*םתיחתוכולהתלעםירבדהזיאםנו,יתיעםמלע

,םיליכשמוםינקוםישנאיפמביטיהיתשרדויתרקחשהטיפכ,תיחכונה-
לכבומכ,הלאירבדלבכ.ומלורפסוטיחובאו,םהיניעבואררשאתא
קליליתטשתטאהתאקר,הוירפס

ו

ואט.יתעבשנהלגרליכ,הלקשמלו
.יפאבםבייחחורדועלכרוסאאלהגממו,שיאליתויה'

כקרפ

•
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ויהםיגושארהםיטיחיכוגלריגת,עגייהירישבךלטלבושהתבושח.

וצחלנאלרשארבלאליכ,היצרהתוצראבלארשילםיבוטסיטיחטאכ.

םגםלוא,בוטיכרחאהחינמםוקמםהלשקבלותאוםצראתאבוזעל
,ן־רונורחאהםינשהאמהלאבהפוברוורפ,םינושתומוקממהנהורהנ

לארשיינבובשיחהןמוהזיאבויתמשורדלור־יקחל.דאמראמבומצעיו

ילפרעברשאחוכרכררקחיהלקנלעאליכ,אוהילעאלהלאה.תונידמב

םעהתלבקיפלםלוא""'.וימי.גוחאלרועתורוקהיבתוכו,ותלותחרבעה
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ינשלםינשהמכדועי״בםשווחאחה,(*םיינםורהחורוקהיבתוכחודעו

,םינושםילשומתחתוםינושםינטובםימיענםייחהמשויחו,ירצונהחריל

וחפחסהוואבתיחכונההאמהחנשחלחחמהוו;רעצמהיהםרפסמךא

דע,המשודלונוובשירשאמםימעפףלאתורחאתוצראמםידוהיםהילע
הלאמםלככסכרהמההינמורבהתעםייחהםידוהיהרשא

י

תוצ־יאמםירגה

היסורתוציאתונורחאההנשםישמה־הלאבובועםיברםידוהי.תורחא

לאוםלוחרבו,תולגהוינועהאוההמשםהלקיצמהתמחינפמ•היצילגו
םירוהט^כימש1,ןנאלשוטקשלארשיהפבשיואיכ',,דיכלו־הודלמחוצרא

,החורלוינפלחיתפהיהןינקורחסמלכ,ושארללעממויההחלצההימש

תופידרבוםידבכםיסמכידוהיהלעופכאריבכהאלדועםירשוךלמלועו

םיאללדבה;יאברכנןבלכחאואולבקהלאה׳וצראהו;הזהםויהכתומויא
םירגהוהלאהתונירמהתוירופותונמשיכ,ןנמשוןבוטמוהוקינעהו,תדו

הכאלמיתב,ןינקורחסמיתב,םיתבםהיפכתוצירחבהפומלושעהלאה
ורשעתהםהמםיברו,לודגוךלהוכליו,םימרכועטיו,חודשונקיו,הדובעו
םחרמ,תוינמדקםינשמהפויחרשאםידוהיהשפנתנוכתמ.ליחושעיו
זאמיכרורבערגתאוםפא:רבדםושוגלעדונאל,המודקהתעהרחשמ

ינב'וניחאמהשאואשיאתאזההמדאהלע•דלונאלהנדע,הוהםויהדע

,האילפמןיעםהילעךושמל,הריתיהמכחבוריבכחורבונייטצהרשאלארשי

המשויחרשאיםידוהיהשפנחנוכחמךא.חרכיאלםלועםשומלתושעלו
ויהיכ,החעםהיאצאציפכהיחדהלבקהונלריגתתאוההאמהתלחחב

םיקירםגםלוא,המכחוהרותמםיקיר,םהישעמבםי־ישיוםימימתםישגא
םתנומאב.חורהתוסגותועיבצמ,המרמוחוהמ,המרעוךוחמ

קרו,הברהוקידצהאלו,הברהופסלפתהאל,שפנובללככוקיזחה.ורחה
.םתיחתוביתנלרואו,םתנומאילגרלרנויהךורע־ןחלושהוגהנמה
אלדוע.החורהבםמחלואצמיו,הדובעוהכאלמלככודבעםפאתעיזב

לעוכרדואתיחשהאלהנדעללכבינמורהםעםגיכ,סוסקולהחאועדי
םימורע,הקצבאלםלגרוםיפחיוכלה,הטשץראהימערתיכו,ן׳ראה
םיחמשויהו,טעומכוקפתסה,םנאוםחכשילחהאלחויחפהחרקו,תעדמ
הלאהםיטיב.בואכמופיסוהאלו,תערוחקלופיסוהאל,םקלחב
תונירמהבחוראלמב,קוכחהריהמבח״יטשעבהחודיםחהתרותהטשפתה

לעז,םינומדקהםימיבהינמורידוהירבדלעםיברס־רנד(*
ןמו

,המשיםבשיתה

ריטנססנקעי'רהנחמ•כ.הינמירתיצראלםימיהירבד"רסהנםיאצמנ

תובצמו,םייכיאמ,םינש•םג,םישדחםירפסמהנרוגרימעכץבקוףסא,טשרקינמ

ןינעהבתועגונההלבקוהעידילכ,תוקיתע
מפזכבודחיקבחיהזה

,ןגרזןושלב

י״נחאיכהזלהדבכנהשיאהאוהיוארו,הזורסשגיתאצמםיחוכנוםינוטסירנדו

המשסגרשא,ירססמינשהקלחהתאסגסיסדהללכויןעמל,ודיבוכמתיהינמורנ
ןורנזלםירומשוםיכחעןרעירקיםירבד

•םלוע



הינימכימועקמ*
״חוליםתבנכיקגלאבורהייפעויהםישלחהםירגהו,הלאהחוצראהלתוכומסה
ןיכיחוטשושעיו,םמע.םהיבבלבםהיבעעו,םהידיבםהילספסאואיביו

,תולפתחונוטא,תותחשנהםהיחודםםהבושירשהיכיונךה־חוצראבםידוהיה

,הרוראהתודיסחהחונב,סוובמנתויזהו
י

ינמורהירנהיה.תאהזבוקיחריו

.הליחתכהנטמקוחרהיהרשאמרתויםינוטחרשעהיצוליויצהוהמכחהמ
לכל.תובשחמובשח,חאוההנידמב,טעמוכשיתהירחאהלאהםידנה

הזכוקפתסה#לו,חטשנאלבףוגכ,יבראלבדיסחיכ/ודנםהמהרי
רובעלוהרותחפילואו,ואבםשמרשאתומוקמהלא״םהיברל""ועסנש
ואיבהךא,רסאמבורסאיו,םצראמםיחרובכהטשושפתיןפםילובגה

,;־ונשבםכימעפתרזיא,הינמור.איהתאזהשדחהםצראל,,םהיבר"

םירוסאהתיבמןיזירמלארשי'ר'חרביכיהיו.םרשעוםבוטמםוקינעיו

רסביו,הבוטיכיהודלמן׳ראתאאריו,וטעוינבוהיסורכרשאבויקריעב

*זוזדי,םהלדבועסמלהומשהטהוםתבשלםוקמהטשויצלח;אצוידעב

ולרמב
תי5הןעמל,הודלמתוביבסב,לובנהלצאםניוקובתנידמבתבשלי
תאש!תיבהמשתטלשהדיתמאב!דתיהואמו,חודיסמהכ•םייחחורדימת
תגהנה'ןיסרב״נקרהר',ץראבואםידיסחהוברתהםויל.םוימ•^רסיו

ימו.זבנמעהחלה'״יברה"דייכ,ץפחםבלשהמלכושעיו,תוליהקה

הלאהיביטיהרשאטךא!קידצותואלשוישעטירמארהרהי
,לוזבויהםייחהיכרצ,הטשלארשילםיבוטויה

הצבראלדועתוינעהו_
לכאמילףאחיורהלולכויילבםהטהבכהםויכרשאתחתו,םתיבחש^ול
•ולכא,לובכבםתיבתלכלכזאואצמ,םיבושהילכאמםינ-וערנותוקרי

רשארשבה־סכמלועלובסלותאשלןכםנםהללקנהיהו.,ןגיותשורשב
יכטרפבו,הרעה1יג־הנטנ,הליהקה־יסנרפםהילעונחנ

י

ןטקהיה.סכמהםנ
ויהםישמשוםיטחוש,םינזח,םינבר,םיטעמויהחוליהקה-!כרצםגרשאכ

םיחקולרשארכשהמיצחהאלףאהיה'הליהקהמםרכשו,לודג"םוצמצב~וא
תיבןכו,וראתתיבמתחשמ,רקפהושרקהחיכםהלהיהםילוח־־חיב.םויכ

םיריהיתבדנמקרםלחלעודמעםינורחאהדסח־יחבינשי,הרוח־ידוםלח

תיבלהיבמהפוקםעוכלהביששהםוילכבןצבקיאבגהואשמשה.רשא

1ץיח,רשב"םג,םחלהמשףוסאלהחתלמםעו

םילוחהדעב,לשובמ

הינלופידוהיןיב,םידוהיהלכןיבאוהןשונןשיהזהגהנמה),םיבנעהו

אלבויהתוליהקהתגהנהורטשמיכףאו,(ברעמהו,חרומהידוהיןיבומכ
םבבלשהמלכהליהקהיכרצלץבקנהףסכםעגשעםיסנרפהו,םירדס

.הליהקהשארבםידמועהירחאןנרלו,םדיבתוחמלםק^ןיאןיאןיכע,ןזפח
םירגהןיב!רודורודדעתורעבההסחמו,חלגאןסחםלועלאלספא
תוצראיראשמוהיזןילגמםימייריעצכ״גואב,הינמורלואב"רשאםיברה

הברהונשווארקרשאו,םהיחומצעבןמשכהאבהשרחה"תעהחרנתרשא
.ן־רמשםירועמבלבתרחאחורחיפהלוליחיו,הלכשהוהמכחחפסב

תעו.,חוןוחשמהתורמהחןזטעןנטעמואיבהלזרבה-תליסמו"ףרגול״יטה
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י-הלבטהסוסקולה
■

דחימו,טרפבתפרצמ,היחוםדאינבלש־םנוממחא

,ראמדאמתאזהץראה■תחשתו,היכלו׳־חודלמירעלםג\ןללכבתוצראה
,עדיוהיאראזהי,ודגנאבהשדחהןמזהדיינפמ•חןנעהל־לחהידוהיהםגו

תודיסח,גהנמו,תולפתתויזהב,ומבץפחדועןיארשאי״-־־:׳*פיאכםימייכ

יכהלכשחוי-׳,בוטיכהמכחהדואבתוארלםהי׳גיעזאוחקפםיברו-,תוטשו

,הפורייאידימושבליו,ץראל׳דעםיחורמהם־אוצה-םהידנב■וטשפיו,המענ

אושבדועונימאהאליכ,םיעתמה״םיברה"תשודקלעוגעלווקחש
הכןיב!אלמוארקייתוליהקהתג^ממב,יעגנהתאםגואריו,העתנ
םיאטחוםיערםישנאיריבהלפנ,ללכבהלאהתוצראהתרשמהנהוהכו
ובריו,םידרוישוםיבנגירבחובציתההלאהתודרטה;ת&מטטשארב

םייחהיכרצ,דאמץראהלדחו,היבשוי.;לעו׳■ץראהילע״םירככם-םם
הסהו׳.,םוילםויימהטשלארשיבםיינעובריו,הטעמתההסנרפהו,ורקיתה

כ״גולהה
י

וברתהיכ-לודגו-ךלוההיהי-רשא-רשבהיסכטהדגנהרט׳קועצל
.תרדענתודחאהו,רסהוךלוהתוליהקהבםולשהיהדי-,תוליהקהיכרצ

ז־דקוחבוקיזחיו,הל*!הםיינעמתקעצלסבל■וטשאל•םעבםירישעהךא
רשיהתאו,שדקםעישארלעהפגהעיספועספיו׳,תוליהקהתגהנהב

-.ושעםניעב

הטה•םינושיכ״ףא,הלאהםירישעה■
י

םחור׳תנוכתו,םהייחיסומינב
,םעבםיינעהםהיחאלםסיחיבםנטא-,ברעממחרזמקוחרכ;הזמהז,םשפנו
,!־רזהםויהכ־הינמורבםייחהםירישעהםידוהיה.םהלתחא•הלוכתוחזר

,לכרסחוינעב,הגרדמהרתסב׳הינמורלתורז׳תוצראמואבםלככםבר

,ז־ומשםאובתישארכ.המכחיאלו,הכאלמאל-,םואמואיבה׳אלםפכב
,םיתרשמוםידבעויה

י

לעהרוחסרורצואשנוא,תוגחוא■■■,תיביתרשמ

יהמחיורהל׳תיבליתיבמוכלהו,םינשיםידגבוא,םמכש
םשפנתיחמ

ךשנבונתנםפסכתא,המךסדילעוצבקוהחלצההםהלהקחשירחא
,ברךשנוכשנהזהירכנה■חאו,תיברטוילע־וברהו,הינמור־יליצאל

,הלאהםישנאההטה,ןכו,תמכןואגוהאג׳שבלי,רישעייכינע.ורישעהו
לעואגתי

-

ינפ

י

וצפחיו,וסמריוכרדיםהילעהואגלגרב,םעבםיינעהםהיחא

םיאצויםהמ)הלאהםירישעהבליבםאו;המוחדיבםעהלע•ררתשהל

רישעה),הקדצהינפברגוסמורוגס,רוצשימלחכ:,בורהייפע(ללכהמ

ףכ
.

םידעלולשמלויהיםירחאו.ירב׳ריעב.יט-.יקבריעב.יפ.יטבריעב
קרז״כעו,אוהערביכםהיחאבצמ-לע-־הלוחםהמןיאו(ירבדחתטאל
יכ,םעההוחחשהדועבהזה״לגעלו,רובצהלעםיסנרפ-דימתונטתהםהט

םירהשרחהןמזהרשאתעטםפא.םירצממואצי-זאמוטללסכםכרדהז
וקרפושכ

ל

ז־רועידל׳םיוחחשמו,םילבה•ילילאידבועלכלרורדאופקלו

׳כ״גולוקעמשנ,ופוסדעוםלועףוסמךלוההיהולוקו>תוטודק

יב
םייחהן

רשאםישגאהתותובעםהילעמוכילשיו־,הטשםתמדרתמוציקיו,היגממכ
המט&טהיהתו;יושבה־סכמוסרה,ומיתורתומוקתניו,םהילעלושמלוצפחי
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רשאםיטעמהדפסיחב;תוגלפמהיתשןיכםוילםוימתרבוגותכלוה
,□הלדמעמןיא,ףסכלאצומןיאביכ,םבדוסיהדעוברחנווסרהנ,ויה
םיהלאלהלודגההליהקהיכרע,םירעהזיאבתוליהקהןיכתומשיהתו
איזר,םירוח*תוחפשמףלאשמחכהכותבתואצמנרשאץןעוטבייעב

ז־ו״נעתואפרלולכלכל,הינזחוהינברסנרפללכותלב,הצמשלחעורפ

—!תועמוש.ךכשםינזאליוא,הידלילרפס־חיבקיזחהלו>הילוחו

גקרפ

,ללכבהינמורבםבצמוםידוהיהשפנתנוכתמטעמיתרבדירחא

תואצמנתאזהריעהב.טרפבטשרקובריעכםבצמוםתנוכתלעאנרבדא

.םידרפסםידוהיתוחפשמןהמתואמשמחו,םידוהיתוחפשמףלאשמחכ

!־ריחמירפוטקלירוחסמהץעיפנעלכמו,לכבונתיוואשיםכחמםיבר

םג,םיקושירחוסםהמו,תויונחיבשויו,םילודגםינפלחםהמ.הלכלכו
תיבמו,רפכלרפכמםיבבוסוםמכשלעהרוחסרורצםיאשונהםינטקםילכור

םישועםהמםיברםגםלוא;םתיבתושפנתיחמרוכשלורוחסלתיבל
,תאזהריעהלשתימינפההירטסודנאהלכטעמכדע,הרובעוהכאלמלכב

ךרעתרקיתעדלודמלאלרוע,הפםידרפסהםידוהיה.הנהםידוהיהדיב
.ריחסשהןמךאםיסנרפתמםלככםברו,הילעבתאהיחמההכאלמה
,ללכבתאזהריעבימשגהוניחאבצמודמעמלעביטיהןנובתנםא

ו־־דסםבצמםאףא,וניניעלוארתישפנובלביאדמ.רזחמו,ביצעמןויזח

שארלעםרנולהרשאהינמורימש.הנירמהירערתיבםכצםמבוט
ינבלךשחימיו,ושארללעממםיבעבורדקתה,םינפלמוזאמידוהיה

רקויה,םוילםוימםהיניבתרבוגותכלוהתוינעה.תאזה.ץראבהתעלארשי
לעו,םתיחץראלואכדיוםהילעםידבכוםיכלוהםיסמהו.,ץראברימאי
רעםתואופדריהיקקוחםוהלשממהירשרשאתוירזכאהתופידרהומלכ
םינורחאהםישקהםיקוחה.ץראהןמלעיוידוהיהשפנרצקתןעםל,המרח

יפלאיפמלכאוחירכה.תואקשמהלשהיצנצילהו,קבטהלשלופנומהמ
םידוהיהושעיהמיכ;תאזהריעבםיבריפמו,הנידמהירעבםידוהיתישפנ
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,חזתמעלו,טעומרכשהו,הטעמהפהכאלמהתאזל*,ולךרצנהרבדלכו

םישקבמםתכאלמבםיצורחוםינמואםישנאו,םירקיוםיבורמםייחהיכרצ
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תרוחו,םתיבלףרטשקבלםיכלוההלאכםישנאיתיאריניעב.ץאוהכאלם

לכוכליךלההכ,חוחשםשארוםינעץחלבוכליררק,םהינפלעחומ

לכרסחוינעבםתיבתושפנו,ןואצמיאלוהכאלמוהדובעשקבלםויה

,הקירימאתכללון׳ראהבוזעלוצפחיהלאהםיללטואהט־םלככםבר.הגעוגח

הרכחםושןיאו,םכרדתואצוהםהלןיארשאםהיניבהמהםיברםפא

□רשאללעופהלאחכמהוהץפחהאיצוהלולכוי•ןעמלםריכתקזחמה
..םימיהלפםהירחאםהיאצאצתבוטלו,םתבוטו

דיו,ליחורבגםגוקחערשאומניבםיאצמנםירישעםידוהיםגןכא

יכטרפבו,הינמורב,לכההנעיףסכה"יכ,ימשגבומגישח.לכתופידרה

ילע!הולמשיאלהולדבעו,הלשממהירשבםישונםירישעהםידוהיה

,תוירזכאהתרבעו,תופידרהםעורובעילב,הנידמהלככםירישעהםידוהיה

—םגיעבו,הלאהתופידרהלכבםימשאהמהםאףא
—תיברתוךשנןוע

הנירמה•רערחיבכהפהלאהםירישעה.םעבםיינעהםהיחאהמהםיפדרנ

ןהבביטיהלןואתוצעו-אישתולובחתךאושקבי,הרצבתותעלדגנמודמעי
ושעשהמלכ,תמאבםםעתברכשתואפרלושקבילבםלוא,םהיחאבצמ

קרםא,ונעיווכי.םיינעהםהיחא־םאםהלהמיכ,םינפלךאאוהםישועו
םהיחאו,ליחורשעושעיםה,םיברתמםבהזוםפשכ

יי

םיפדרנ■יינעה

.הוקתספאכםויהלכםיאכדנו
רפסמ.הגרדמהרחסבהנדעאוהללכבתאזהריעבינחירהםבצמ
ירעבםעהןומהומכאוהםעהרתיו,אוהטעמתאזהריעבםיליכשמה

ואנשיהמשרשאתחתיכ.,םהיניבלודגלדבהספא,תינלופוה־צ־לנהיסור

האפיוותסוכלי,ןשונןשיגהנמלכםישידקמוםיצירעמ,הלכשההתא
תאםיבהוא,טשרקובהפםידוהיה;תואבצ'התאנקםיאנקמו,דגבורעשמ

וחלשיםהיתונבוםהינבתא,םפאבהרוטק־השדחהחעחתרותו,הלכשהה

הרפשםגםירבדמ,הפורייאידנבםישבול,םויזנםנו,םיטגויםנפל',רפם.יתבל
,תויכזהםתלשממסהלהנחנולו;םשארלהרטעתונלבסהז־־ידטו,הנידמה

בורקןמזבולעייכ,הנופאאל,תורואנהתוצרא•רתיבםירוהיהלונחנרשאכ

ןיארשאתומוקמבםהיחארתיכתראפתלוםשלויהיו,הלכשההתגספלע

םצעבהנ־חתשתרשאתותחשמחורמה,ידוהיוניאלידוהיןיבתודפולדבה

וניחאבבלבשרשוכהאל,החפשמהייחבםירצונהםינמורהן־בןפקח

.ידסומייחםייח,םיקמלכבםהדואכהינמורבםידוהיהז,המש
תחאהליהק,תודעוא,תוליהקיתשלםיקלחנ,טשרקובריעבםידוהיה

״ה־ומרפנותולדבנהלאהתוליהקהיתש.תידרפסהינשהליהקו,היזנכשא

םישנאהו,רשב־־סכטםוחקיתוליהקהיכ־צ.רבדלככהתוערמהשא

.םבעהםורחביוםישפמטפאםיארקנ,רובציכרצלעםיחיגשמהוםידקפמה
,הנשיהס״נכהבתחא,תאזהריעבםיזנכשאלתולודגתויסגכ־יתביתש,

.הלכריעהלכלתראפתלויבצל,תויפלתלהיונבההשדחהס״גכהבחיגשהו

ןוטהוילעולפנ,ונינבבהזהראופמהלכדוהםלשנדועםרטב1866תנשב
•2
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,םישרדס־יסבהברה•דוע•־םיאצםג,הלאתניסמיחביתשדבלמ
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םאעדא,אלי־;הלכשהה׳דיסב־תוס־יכיםינים8מו,םהלרואאלוךשחיכלוח
םאםיתנחבוםיחיםנאליכ,םיקסופודומלחב״םישיה"וא״םיידג"..תמח
אלםלועמרשא,ןוכנעדאחאזםלוא;לופלפוהכלהבלודגםלכשהכ

־שמשחרזתםהלאלו,המכחהגב־תפבולאגחה

.,התקירואבהיצוליניצה

;חיגגרזהםתפשבףאםעהלושרדיאלו,םהלהפ־.וכלהתיהכשחבךאו

־חירבדפ־,ץראאלמהרובכרשאתמכחהיגפרואבואריאלו,םחלםיגיע

ועמשיאלו,םהל.םינוא,הומכהיפיפיהלוחבלעוננובתיהמו,םהיניעלותרכ

ףאספא!העדזאנשחםילייא.יתמדעי:םהילא.הארוקההיחהתעהלוק
רבדלו,החאחתחתהמהימודושחיו,הלכשהבםעהץפחיכ,ןוחיריםגםהל

י
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תואובמב־ורוגיו׳,רוסחמוינע.ייחויחר,אוהטעמהדעהמםרכש

־םיטנרגטעהש!ינחטבומו,ןובקרובטרםיאלטולופנלםיוטנםיחבב,חופנוטטה
םיחבבתג,הקיריטאטיהוהנהיבתכמובתכרשאםינושארהדלרבמ
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■;!*דעל־רשאדשבח״סכטטחקיי־,םיטחושהוםינזזדה־רכשבםימרחרכש:

זגהמכ־יגלטט•,םינברהב•יתעזדעצייחהיחילכסייוו,ןזחה־ססמ
.הסשםדאלכל'ימדובוהאו^ומוטתודמלעב,והנהליבשםשיא,הרםזב

אלו-,מילעועירחאםיטפורטפאו,תדחוימהדעשי:תפ.ס׳ררשסה!?■.

סערבדםושב■■ברעתת
י

מממימירדפסהשפנחניכתיוניש.תיזנכשאההרעה
,יונונ&אהויחאלעהדחשי׳תעדיאלהאנשםגובלבבסה,יזנכשאהשפנ

לעיע*המרחוווכבגןטיבי;ידדפםהליזנכשאהבליןכםינפלםינפםימכו
דמא־8£1ימ׳פה׳ינשיכףאי,חועירזןמלש,הנחאוהבהאב'יחילבו,והער
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טילל&חטועעהלכשתעב׳,יחנוףופפמ4>וקדחאהעימשיאלןכןתלפתל
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:
-
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סירציזםו^&ינאיודחיםעוי,ונידלהלםיארוקו,םהיפבחלקלקמהוהנשיה

עודיה'ןןרוה׳הפשבםהיניבםירבדמ,הפםיזנכשאהםידוהיהו,תינמורתפש
םלכ•דפ£3יררפםה.טיולטהחוצראיבשויםידוהיהלכןיבטעמכרבדמה
״םימכח״3נל8אםיארקנורובצהמםייחההלאדבלמהפורייאידגבםישבול
•־.חדומהץראישובלטב-חעםישבלתמ

פהימא5צטםעתחאהגרדמכטעמכאוה:,הפינחורהוימשגהםבצס
הוימנו1משידגידדזצבםהיניבאטמח־-למזהארתלבתוינעהספא,םיזנכשאה

הליע!"9*,ןיל5עההתאםיבהואהטהםניכםאו,םיזנכשאהלצארשאב
׳העדשקודווניממופיפיאפור,םיליגשטו־סידםולטםישנא׳,ומיניב.אצמגאל

י&׳הםמהלאקרעורזוי*8עינ,םיזנכשאהםידוהיהןיבהפאצמנרזממ

ףדעוינ2יןמי^עבחא•מויחצה׳הכאלמהוהטכחהלו׳,םבלוםניעואשי
׳־.םינפאלו
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לכלאשנתמ,הרובגו!דכברדאנ.םעהארחםא.וילעהיולתםימעהחחל-צה
־ןונחה־׳יכ,עד,המחלמוברקםויבםימעהרתילעותתחליפמו,שארל

,ברקלודירמל_.םירובגןגמוהרזאבוטהךונחה;הלאילכולחש#:.דוטה

,ולדגבףייו,םולשימיב■חרפירמתכםע־ארחםאו.המחלמלויתועבצאו

,היתלהתשבוטהךונחהימגלפמיכ,חוטב'ןוכנהיה,הנשיןונבלבוראבו
הנותאינבלץמאו־הכןתנימ.ודירפיףאהנשיתעדו,המכחימ.חירמו
ןוטרםידשלעםהמםיברהםייסרפהחאםרחתוכהלםיטעמההטרפשו

ימי-י-םינושארהםימיבםיימורהתאהמצעוןוארזאימ?הילפומךיטקמעו

לכתאטעמכשובכלו־,םימוצעוםילתנםיכלמםהינפלדרל—םתחלצה

תפרצםושלהלאונימיבםייסורפהלתומוצעתווועןתנימוא?ולכםלועה

תגספלעומירהו,ןובנוםכח•םעלדגודליימו.?םהילגרתחת.רפעכ
הקירימאלשתירבהתוצראבהרבחהרשאייהתועבגחואחדעו,החלצהה
!הלאהתואלפנהלכויהנטילעו,תאוהחיהךונחהתאמאלה?תינופצה

,ועלצלןוכנדא:יכ,המה.האלהוונממ־ןונחהוהלכשההרשאםעהלוליץאי

ונמאנוורקיהמו.ולגלגתיהאושכ.ורשאוובוט-לכו,חורינמשקכותחלצה

,ולכםעהלשךונחהרבדתא•:יריב:ונת/,!:תמאבץינבי-ילסכחהירבד

."ומעתושעל:בשוחינארשא.בוטהלכםדאתלועפלאיצואמוארתו
הפורייאימעתאלחמףוספסאהמההיבשוירשאהינמור.ץראתרבגב..

,םדאהחארשאמה•בוטח־ןונחהו■,התיכהתנב-אלדועהלכשהה■,היזאו

םוימםיאלפידרתו,הדרימופיאאלפתנאל.תאזלו,אוההאלהוהנממרוע

אונשלו,ףאבםייקנםישנא■ףודרלולסכיוורעביתחאבהיבשוילכו,םויל

םיערהםהיללעמביכ',תוארמםירונסבהמהםיכמו,הכופש.רמיחבםתוא
םהילעואיביו,הנתמהרשאורתחיו,ץראהתחלצהתוישא.:.וסרהי.,הלאק
,םהילעןשזתנקורחחרשאתורואנהתולשממהמארינ.םעזולולגףצס

..וידחיםצראחאוםתואתועלבל
..■־־....־-

אוז־דערבדועהינמור־תוצראב׳הלכשההוךינחהבצמ!ןכ-םנטא

לפואוךשחדוע,המכחהרחשםהלריאהאלרוע.הגרדמהלפשבו,דאמ

,הלןקתולכסההאצמםשםג;!־רסשרומלורפסיחב:•לעםגשורפ

ז־ורמתקרוזו,םירוענהבלבסראהליטמ,הי$יכהמש,עקבתתדה־תאנשו

ושקביםהיפמרשא,הלאה,ךינחהיתבבראפםננהכמהםירומה.םידימלתב
שארםופישיוהמחםיריהיהייח־קדילעןופיפשכ,חפנהו.הרוחםידיםלהה

,םהידימלתלודמלי,לארשילעםבלבהעיקתההאנשהחאיכ״,.בקעו

ימילכ,םהוזמלארשיתרוצלויהיז.,םהירבד•תאאמצבותש•םינ.תח*"יו

ארקנההמכחהשרדמתיבבםימיהתורוקהרומהרחאהרומ.םהייח
חזתפ,לארשיהולאלעוידימלתינפלויתורבדמואשנב,,©1.©01ג16"

,הזהרחבנהםעהלקרןמחרבא־אוהלארשייהלא":רמאיוויפחער־ילבב

םעהלרכחיחאזל;םחלמלכל(!ףדגמוףרחמיסםחסי-?):עישרמרזכאו
רגאוהרשאםרגבו,ןוכשידרבלאוה,ץראהימערתילכמ׳המהאגה
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ץבקלאובייבוחישמילעםינשבתוברהואושלהכחיו,בשחתיאלםכותב
ילארשיהםעטורבדב.״ידוהיוניאשיטלכתאגורהלודיטשהלו,וירוזפ

םוקמהלכבו,םירחאהםיטעהםעונתחתילבםידוהיה":רםאלףיסוה
תורסוטסורהלולכויהלקנ•לעו,ע״פבהיסנכוטלושע,הטשובשיחהרשא

וט3רוצענו;םהמונלתפקשנההערהינפםדקלםכחתנאלםא,הנידמה

חואושטלהלפנ׳הינלופץרא"י:רטאלףיסוח.ןכ.״ץראבוצרשיוורפילכל
וחקלםידוהיהע,םירבעו,םיליצא,תותכ■יתשקרויהרשאהיבשויללגכ
,םלפנורהטיו,היבשוייםדתאוצוטיו,ץראהרחסטלכתאהקוחכםהל

עגנ:אוהוהינלופבםינפל•ויהרשאחאהינםורבהפתויהלוליחתיהתעו

רטקודםשברטיתטההרוטיפטואציהלאהעלבררבד!ץראל.הערצ
.םשבארקנו

םידיטלתו(!בקריםיעשרםש)*$ז0^0ז3#.£>1<נן01!1זו:
ףאולכיאלו,םהיהלאוםטעתפרח,םתפרחועםשוובשיוניחאמ

י

הפתוצפל
ריטיגרדיסיפורפהיכ,הינטורברקיונגיאהזכןמזכו,הלאכעשרירבדדגנ

םיאנושםלככםבורטעטכםירוטה,הלאכםיעשררוד,תודג.ריהיונגיא

םעכםבגוסיעכיםידוהיהםידיטלתהתאו,האנשתילכתםידוהיהתא
רפסיתבטםשרגןעטל,תעלכבואצטיםהילעתואונתו,םטיערהרובעבל
לכהואשיהטכחהתאםתבהאבלארשיינכטםידיטלתהםלוא.םיללכה

יתרכלוכליהלכשההםשבו,םהיררוצםהירוטגעללוקחש?,תחנו־חיטורב

.ורבנחילוטכחהלגרבםהיביואלעו,םתוחראןוטבעיאלורפסה

תחגשהתחתאוהיכףא,אוהערבהככהנידםביללכהךונחהםא
אוהרשא,הטשי״בליטר־נהךונחהםגיכאופיאאלפתנאל.,הלשממה

זדקולח.דאטהכוטנוהלפשהנרדטבדוע,םידיחיםישנאתחגשהתחת
החגשההו,ךונחהירכועבכ*גהטההטשוניחאןיבתובבלהדוריפותועירה
,ובהיולתשדחהרודהתחלצהרשאהזכלתגרבדלהכרצנההריתיה

םידרפנרפסהחיכהתגהנהשארבהתעםירטועהםישנאהיכ;הרשח

ינאיכ,יתעדולבקרטאידחאלכ,רוטלהו־ןונחהירדסרבדבםהיתועדב

.הטשךונחהלרטשטןיאורדסןיאהכוהכןיבו,םכחה
תרעל־דחאו,םיזנכשאהתדעלדחא,תאזהריעבי״בחאלרפם־יחבינש
םהיתונבוםהינבםיחלושהחובאהלןיאו,הטשישפחדוטלה.םידרפסה

רכשו,רפס־יתבהיכרצ■לכ.רוטלרכשםדעבםלשל,הלאהרפסיתבל
.להקהתפיקאוהרשא,רשבה־םכטטוחקי,םירוטה

תיבלו־,םירענלרפסתיבל,םיקלחינשלקלחתיםיזנכשאלרפס־תיבה

,הנשיהסינכהבהלצאולתלעיונבהיהםירענלרפם־תיבה.תורענלרפס

רפס־תיבהתעונב,םידיםלתהלכתאליכהטםייצויהוירדחרשאטספא
רוטלה.תורענלדפם־תיבלהיהיןשיהרפס־תיבהו,ןושארהטלודגשדח

,הלאהתונושלהשלשבהאירקהחלחתהטהטשרטליו,תוגרדטעבראלקלחנ

ומכו,רבעחפשקודקדו,שדקיבתכירואבדע,תינטורו,תיזנכשא,תירכע

רפסיתבבםירטלנהםירבדהרתילכו,ןהיקודקדםעתורחאהתופשה.ק
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השעמ/שדק׳איקשירזאבתחת,הנדמלתתטבחו,תירשמ*תיצרא*.*לאב
חקביתודליוםידליחדאטהנוטשכ.הטבחךרדכהריפתה■?האלמוח$$?ר
'׳-׳:׳.:חודענחלו׳אם־שלשכו,םירענתיאמשמזמםהמ,חולה-רפםח*מ

םיינעינבמםלכ;,רומחילרפםהתיבלםיאבח:ל3
רשאימיכ,המהי

דשאב,יללכהרפסתיבלםחלשילבויאצאצרעבדומלרבשטלשלוחל39
־הואנמ•.ונטםינע.■אוהשיט״טעםענירחיידמל*וטגש:ילאיה•הפרח

רשא■םתבעהילבהמלארשילהטילפתשויגי■םלועמזאמהחיה•תיהפשמה

אוזשסייםיכ־הואגלהראתהחכשו,התרוצהמילחההתעוןןיחםניזיב

ןימו,יץולחינב־לכןוערכרןוחתשיוילארשאבחמו.לילא,ןזטמ־סנהי

הלשממטולשי;הינלופחוצדאלכבםידוהיה!יב־.ומב.רי־נםורכ.:םידוהיה
.תלבגמיתלב

■
□ירישעמו.,םילודגםירדחל■םהינבוחלשיםהבשםתוניבה

ם״ווענהתובלהבהאברשקלדהדהו,הנידמלץוחמםוחלשיוא,סיטעיסנפל
טקיחריוםהיניבודירפי,םתודליביבאמתועירוהבחבחול־חז■םברקלו.ו״זחי
,םיינעה״ינבלעסרלחתורחשמץםוהפרחבוטיבי:םירישעהינכו,הזמהז

וקיחריםעהבודרשאהזהקחההה.םוילטויס-םהטיבלןדעוהמששמזוו

ובצמ׳כתישארההבסהאוה,יללכהדפסהתיבבחקלעוםש׳עסהטב;־חא

,הידבכנוריעהירישעמבורחייפעהמה־׳פסהיזץכיחינשטןעי;אוהערכ

ימ״דעב:ךא,םהינבדעבונניאאוהרשארפס־חיב.לעודקפיהמהו
־ןונחהלעםיניעעבשבוחיגשילבןכל,םעבםיינעה

כיחאוהרשאכ,הטש

ירישע.ויאצאצךינחלעהחוקפןיעבחיגשהלבאלכלעהלענו.שייק
יללכךונחבןופצהביטהחאתוארלםכיניעאנ.וחקפ!הינמורבשלארשי

םסיאצאצוחלש..דובככםכרפם־חיב:לגד-ומירהו,םכצראבםכיתאלעדעב

חיכהדובכ•היהי:לתגןעמלםכפסכמובוקיזחהו,םידומלב.המשבישקהל
םיליכשמםיחיגשמודקפו;םיםבחםירוטוילעוטיש.ותוכיאוותומכבהוה
זררותאצתונממזםהמרשא,הזכדסח־תיבכוםיינע׳גבבורחוחו,וילע

-י-1היגטו׳יבשלארשילכלר*או

־תיבםתפאוהרשארטסנלאונמע׳רליכשמהילאאבדחאםויב
רסחיחבינשתארקבליב.רצפיו,רפס־תיבהיחיגשממדחאו,-םילוחה
.הליחתרפסהתיבלוידחיטכלחו.,זולאח

רח>ירפסטלולעירשאםיברה.םידליהתאיחי.סנהנושארהזמשלב

,תוחצוםעטבוטב,תיזנכשאו,תירבע.ינפל־וארק■,דחאהרוטתחתהאממ

רועיתאצטאלהטשםפא,הינשההכשללונכליהםשמ,וללטרורבםתפשו
,זידנושא־וההקלחטהבםידליהבםכרעיפלהלעטהרוחבםידימלתה;חא

םידיםלתהתעיריו,יניעבןח.אצמאלדומלה,תיעיברהותישלשההקלחמבןכו

ז־ררוםהתאיתאצמתיעיברה־:הכשלב.דאטהזרוהלד■,חנהחורתפייש

רפסהזיאביתלאשלע.תירבעוידטלתלדמלמוזאםכלעבשיישארה

םאה'׳׳~-יננע—,היעשירפסב"׳?םירענההתעודמלי:שדי?חיבמגט
השסח-קר״אל"—לגאשליתפסוה—?,,הליחתמםינושאר.םיאןמנודמל
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שגריפ-סיתלאשו-םירענחל.ינפיתינע."ילרמאוהנע"ודמלהרוחישמוח
תולטה.שוריפףאםהמבורהו(ט״יהיעשי),,םיפנכלצלצץראיוה-׳,קוספה

אל:רענו״יתמהו"תלמקודקדהיקוחי-״פעחסנלםיתלאשןב,,ועריאל
הוחאםארקיןוראאנחלס"וליתרמאוהרוטהלא:ינפתחנביתינפ..ערי

םידליהםערוטלהךרדביט,אללהנתהלבוטרתוייב:רטאלךינפליתעד
םרטב,ץומאןבחואובנט-.תירישההצילמהםהילעריבכהלבלו,םיכרה
םיטיחןחז>דהתיב־'יכלמףוסדעעושהיטחתורהימיתורוקועריוודמל

אצי״הוצמירב".רענה-ו־רשענשןויכ,םינושארהםיטיחמהמהםינושהלאה

תוגהלוא,רחסמוהכאלמב:דבוע.שיאוא■-,תויהלורפסתיבמוורדחמישפחל
םיבותכהםינושאר-.םיאיבל:וחאדומלג.םאו;תומכחהשרדמתיבבהמכחכ
חכשיםאףאו,חולמהשורפ-רוכזללקנבלכוי,הלקהחצהפשהירטסההפשב
םימיב-וסעתורוקתוחפהרלגל•עדיוונורכובראשירופסהלבא,חולמה

וחחלצהוורשעךתרובגו.ופקתחאו,תואלפנהויחורוקעריוהארי-'ינושארה
אלפנהונוסאו;חכשאלויהלאחירבו,לאםעדר.אוהרשאםימיהלכ

;ריפהותירבו,הנפויהלאטןעי,םירצוהופיקהרשאב,םירמוםיער-םימיכ

'הירבדו,ךלהתםימשבהנושלרשאתירישההצילמהוחאדומלגםאןכ-אל

לכו,עדיאלהלקוהטושפ.הלמףאו*לכהחכשירענה,ואלפנוומרהט

ועיניו,קירל:חרומהלמעלכו,ונוהכזטףולחי,-שיחלילןויעוםולחכרופסה

ץראמבואכו,םעו).הרבעיננעבורדקתהוינפו,וילאהככ•ירברביהיו.לבהל
?״תאבםולה*ןונחהרברבהניבינרוהלםאה":ותרמאליפשהחשה-ולוק

תוארלו,ךידימלתחוםנל-ךא,יחאבךחואתורוהלאלד—ויחינע—י־1הלילח

,היבונחארמועהרטסנןוראהינפחאשקברשאכרפסה־חיבבדומלהרדס

.יתעדיפלויחאצמהכיארמאלילעשודקבוחו,יתצפח,ונוערתושעלו

ילכשחורשהמ׳חרמאהבוטהצעךרדבךא,ךילעהרסיחרבראלןה
יכנאםגיג.,ןייסנהםג■.ילואו),םידליהיגפלןוכנהובוטה-רדסהתא,ינרוי

הלאירבדעוטשכ?התעךרבדבימרחוסעכתעורס,ופיא-ן3םא.,(חרוט
ילךלאו,תאזיתרטשמ.•בוזעאהשלשםיחרידועבםאףא!ןודא":רסאיי

,

טפשמ.״ירומלרדסלע-לקועמטפשמאיצותלבל,ךממהשקבבהזלככ
בושחל,רטקודראותברסיחטהרומכשיאלאוההפרחןיאה,יתרמא?לקועמ
{;הבעתאויתאנשרקש;ויתעדיאלםלועמרשאשיאביפודחחלו,ןואתובשחמ

י—יתרמא!ךורבהיה.ידובכוצחמךיתפשחוזלף—יבליקמעממיתארק
ןא$היריעצםתאסנ

—םידלי-הלרםאליתפסוה—
המדאהלעודותםיכורב.

םירשכםידוהיתויחלבישיהודמל,המכחוהרוחתותלד^ע.וףקש.,חאיה
שרגתו.,היצפיצנםעה־שמשםכלהחרזו.םיליעומוםיבוט'ישנאו,םיליכשמו

םירשואמוסישפחםיחרוא-.תויחלוכותו,םכצרא-ימשמתופידרה-ינגע!יא

ץראביטנלטאהםילרבעמ:םכתנומא־ינבםכיהאכהיגטורםכתרוכס־ץיאב
חא־,יתבזעודובכוןח־חונע^םשארילאועיגה•םירענה?הקיריםאחכויעח

•ח;•־:־^רפםהתיה
-ך■׳<■■׳■^-

;:־־י■־;:;-••־::

הזהתיבה.תורענלרפסהתיבלא—רטםגןודאהוינא—ונכלהםשמ

3
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0

ןהינזאו,תופיפצתובשויורדתורענה;תולליהלכתאליכהטרצו,אוהןטק

ןישלקודקדבןיתנחבו,חי־יבעותיזנכשאינפלוארק.ןהירומלוקל0©ו'שק

ילבו,המקרהש,עטןריתכאלמילוארהםג,קיטמטיראהתמכחבותיזנכשא

םינבהךונחמיניעבןח־רתויאצמתימהךונחיכרמואיננהםינפאושמ
יתכרכ,םילמהזיאןמועהרומההמלעהלאותורענהליתפטהירחא,הטש

־.'"־■י-.יליתכלהו(יצ*אייל*כ),,יטבשתכרבב׳ןמזא
~־~

,לחגיצחםעםידי׳בחרחיכאוה,הפםידרפסהתדעלרפסהחיכ"

םגרותמקודקדו■ןזנת־דעתירבעתאירקמהמשדמליו,ובתקולחמשלשו
,םהשםוקמלכבטעמכררפסידוהיןיב-תרבדמהתינגרזהתידרפסתפשב

בתכמהנושמהתידרפסתירבעבתכ■טנ;תיתפרצתפשתלחתהו,תינמורתפש

רפסהחי?תאםבגיתרקברטקרידהתשקבל.תועידיהרתיו;ונלשתירבע
ינפלוקיתעהםג',הנוילעההכשלהמםידימלתהתא'יתיםנהליחתב,הזלה

חאוובתכו'׳תירבעל,תפרצתפשבםהליתרמארשאםיטלשםירמאמהזיא

םידלייתיאר'הנושארההכשלב.דאמיתחמשו,קודקדהיללכיפלחוללע

יללכמללכםושבןולשכיאלו,הצודמבתירבעםיארוק,שמחןבכםינטק

םיקהבומםירומ7ידרפסהלרפסיחבלכלהיהולו.אלפלילתאויהתו,דוקנה
יקוחןיבמה,חפשארההרומהורוטקרידהיולהעושהי׳רםכחהכםיחמומו
וניחאמשדקהתפשהחכחשהאלואיכהנופאאל,דומלהתטשוהיגוגדפה

.ונתורפסוונתפשתבחרהללארשיבםירפוסומוקיםהמםגו,םידרפסה
יכ,םיזנכשאהןיבומכםידרפסהוניחאןיביתיאר־ילוחהערוזםנ■

רדנבוניאשיטםלוא,יללכהרפםהתיבלםהיניבםיחלושםעבםיינעהקר

םעוידחיודמליוינבששובירשאב,טנויסנפלוארדחלויאצאצחלושינע
החגשההאיההטעמו,ובתוקיזחמהםיריההנהחיטעטתאזלו,םיינעהינכ
•'.וילערשא

וניחאןיבחוגבהךונחו,תורענלאלוםירענלקראוההזםרפסתיב

ןופצהביטברתאתוארלםהיניעוחקפנאלרוע.דאמערבםידרפסה

,ןמאנחיכהנבתםישנתמכחיכועדיווארילכהנדעו,םהיתונבךונחב

שודקהביחהתאוארווטיבה!םידרפסהיחא.הלגרלהכרבהחאהאיבסו
■הנניכתוהנעדתןעמל,המכחוהרוחםכיתונבלדמללםכילעלטומההזה

תורקיתוהמאו,ןהילעבלןחתשנהניהתו,ירסומהויחדהםייחהךרדחא
ורואחח.יהתאריותעדךרדב,המכחוהרוחךרדבסלהנלוםלדגל,ןהיאצאצל

הרכחההמהנעדתןעמלהלכשההיכרבלעםכיתונבלוכנחוליחוווע
רשאםימיה.לארשיחונבמשרודיחכונהןמזההמו,ןהמתשרודתישונאה
םהילעדבארככ,,תולפתהדמלמילאכ׳רותותבדמלטה׳'רמאנםהב
רשאהרטמה,ונדגנתחרוזהשדחהפוקת,ומבץפחדועונלןיאו,חלכ
ורחחהבץמאיםואלמםואלו,המכחהאיה,הזונרודבםדאהקקותשיהילא

י*זא'יישנאילדחכרגנמונחנאדומענעודמו,תאזההרטמהלאברקתהל

חוגינ׳אל.םעיכםיוגהורמאיהמל?ומבןיאחורלכו,לכשמןופצםבל



1$הינמורביתועס>

ךקלחהז"!ךמאל׳.ףסכאלמקש•ולן־וקרז.ךניילעההחגשהה,לארשי
דמעתאלפגםלוא,טובעתאלהחאו,םיברםימתטבעהו,ימואלהךייחב
!״השעמה־תשורחוהמכחהידשב

תויפלתליומוורדהבלולכוגניאםאףא,תאזהריעבי״בלםילוחהתיב

בוטויקנתיבןכא,טשרקובתדעכ*לארשיבהלודגהדעלהאיוהאנרשאכ

ןגורצחםע,אוה
יתאצמםילוחהתיבסנרפםעוחואירקבב.ול.םירי,בחר

.ןוכנובוטרדסבהיהלכהו,םחרמשמלעודמע'םלכםילוחהתיביתרשמלכ

םמחל□אה,הזהתיבהתוכולהתלעו,םילחלע.יתלאשםילוחה,סאף-,--,-

יתרשמםאו,ןוכנויוארכםרקביאפורהםאו,םתעבהפי_םהל-םינותנ■.סמיטו_

:ורמאוונערחאהפםלכו,םדיקפת-וראושעיו,םהל•םהםיבוטתיבה

אפורהלע.אלו,הזההריבהירדסלע•אלןנולתהלוןנואתהל..ונל'ן-י-א"
לכאמיתמעטןכ!״דעוםלועלךרובמרוטקודהו-סנרפהםש•יהי,םיחיגשמהו
ןכוהה.,םירהצה-

י

■.יכחלםעטיו,םילוחהיינפלזא

םיתשו,םישנאלםירשעועברא,הטשסילוחה־חיבכתוטמששוםישלש

לאונמע'רליכשמה.הזה•תיבהלע'יחיגשמום?.רמנשהשמחו;,םישנל■הרשע
1872חנשכ.המשםילוחאפורניזל־ינמר״ד.אפורהוסת^ה-י-אומרטםג-
ראשהו,םילחבוראשנםישלשו,33ותמ.םהמ,הפםילוח479.ויה.

־.:יד■־..ד.־־׳:-־,׳־■.ואציו-ואפרנ.
י

:י■־.:

־החלמתוצראבתואיצמה,ירקיםירבד.,המהרפםייתב:-ומכ:םי-לוחיית^\^
יראשידוהימרתויםרדעהוםנורסחםישיגרמהמש■'ידוהיהיכ^א־ףא,קיכלו,

רפסיחבלאחולשלולכוי.לב-•םינטקהםהיגבתא-.ןה..הפורמאסנ1ש>^,
,םידוהיהתאםיאנושםינמורה.םידימלתבשריעצהרע.הרומהמ:יב'.,םיללכה-'

דבלמ,םילוחהיתבכו,-;אלמםהירחאזא־ץגיאטטאצו",וסל■'וגעליווזוביל
ריאממןולסבורנוט?וקב,תופרטילכאמבולאגתילב.םיינעה",קירוהיהרשא
.םיאפורהוםילהנמהיניעבו.,םיחיגשמהו׳ירמןשהיניעבהמשםגידוהיה

הטורפ,החלבםאה?הלאכרסחיתבהרטשםידוהיהוטלומיקיילבעחםו

ישג'ר:לכודסח־־ישנאהמשוספםאה_וא?הלאה..תועסמבידוה־הםינ..ןמ!

םיאצמנהינמורבוניח*•ץבםג!אל'?הינמורירוהיבלמוחרכגוטת.הלמח

,םימחר■,אלמםבל,ןוםרכט״שעמוחוקךצםיאלמ,דםח״גשנא,םירקי.''ס׳שנ)*־

,םריננב.המשהקש>הבירמה־שאספא-,קדצובוט-רבד■לכלהחותפטריו■

ןיאבתיתשתו■הלכתרשבדעשפנמו,הינמורבוניחא■ןיבהתשפתקולחמה-

•;•זסימחרוהלפס-
ל••

ומכםידרפסהלםינטקוםילודגםירדחשרישידוע•,רפם־יתבדבל*,

םידמלמהןיב.זנכשאתפשוהנידמהתפש■כ״גדמליםיררחהכו,םיזנ^שאהל-

הרומובשוי,סיניעה־םוחשרחא-׳ומלמיתיא}טשרקוב,ר|ן>3םיברה..םיר^נ^

ןפואבשדוקה*בתכורבעחפשתעידיםבל•ימלת•לעעריוו",םפרםחימלשל.

יניע•חטיכםאו>ך'נתבםתואיקב•לע-יתממותשהו,וידימלתיתנחב

ובל״ןיאלבא-תוארז>;:0ל*$
•

!״רשועאוהלכשהו.המכחביכ•./לכשמןופ?



^צ&ץרינימ#פמ!׳6׳

ל'יכש6חשיאהסש.אלפל^חז^ידבדהילהיהיכדע,םרנשתכאלמותכאלמ
'.•וייהרויקשריהיבצי׳1-אוה•הזה•

י
־י••׳~זז-׳"י'-׳'-'-'-י•

:*■^י׳•־'":'יי■ה^^■:':••;'-.״:...::־'״;

..;!.,.ל..*־:.•תוילארשי׳תודוגיאזתוךיבח

ז־רחלשירשא,׳,םירבחלארשי•לכ-תרבח•הרקיהוהדבכנה׳הרבחה
םש,הינמ1ר"תמדאלעםגשרוש'התכה-,לבח-יבחרם-לכבהיתושיטנ

וחמצ״ןויקיקהילעכי.ריבכמל■המשםילילחירפאיצותלבסיפא,םשריעו
וחרפדועםרטבםלואייבורלתורבח"יפיעסהמש

י

.ולוביק,חרפו״ץי*ואיצויו

הרבחההלעפתוברסנשאןה
י

ץ־יאב•הירבחרפסמ'תוברהלתאוחהרקיה
החכשב-שורדל״םינשעבשינפלהחלש־יולה-ףסוי׳רםכחהחא,הינמור

ריעלכב'שורדיו■'ףסוי■ךליו-,הלםיברםירבחץבקלו'׳הטשרפכו׳ריעלכב':

;ץנילאהל'ותבדנאיבחידחאלבו,ויעמושתובלביהלהםירקיהוירבדבו'■';־*ץעו
הל•-איבה׳'רשיאםירנחה"תיבל"הילא•־קשםהל;הננובתהי"*םופאםלוא1
תסקהרבדבחיינ־תרבחהתשע■"תורוצנותוברןה!יראמהנופא,יולה

רבדו,המשוניחאןיבהלכשההתוברהל,חרומהחוצראבי״בלרפס־יחב
י

לודג
י

,הזבי•'התשע
לכו•־•

י

י,לודע£המשל"הדויתמאבוטעבהוא

אלםא■ףאו
םוקמלכב

י

חרזטהייירעלי^חייכ':זורהחחלשת_רשאיםיתפרצה:םירוטה■ישעמ
תורוצנותולודגםג.היוצר1ץנילאהתינוכ'ספא,םייוצר

ה&קדבהתשע,—
םייברה■הישעמלו-־.לארשיץראבשופ•"ריעביבס"המדאהתדובעלרפס־תיב

היצזיליוויצהשמשדו#החרזאלירשאתומוקמכוניחאבצמביטיהלינחורב

לע-םיאבהןוסאלפו'הרצלכ.תורופסןיא'
י

תדה-תאנקותאנש^^^לארשי

•'ן־וא־^מ
יכ•תולשממהינפלםהינפלהניחתל^חץנילאה>לבח'תוצראמ

ץראב'ייה׳יכ2׳אואבער,םתרועל•הנאב!'!"'
י

,לארשיתואנתחשוליכאו

דיםחלטישותו,םיללמואההלאדעב■תובדנבארקחץנילאח,עלבייוליחו

,תיברעמה-היסור■תנידמבהיהיכבער:;הצעשמוןעשמלדםהלתויהלהבידנ

ל**,הזלההרוגיץיאמ-תוח^^תואמ״זדלשתו,אצומףסכל׳האצמץנילאה

התשעהמיםפא.הלט"םלועריעהוכרביהלאלכי-,תוכורבההקירימא-תיצרא
השק״חוינעבו,ארונתול׳יגבהרצבםינותנהוניחאדעב:ימשנפםגח״יכתרבח
ך9הרשאארונהםבאכשיגרתיכםהלתיארההמב?יונרהתוצראבהרמו

לי
ך

אלותחאאל■תינפיולח'י;'תובר•'תוחפשמןה?םתרובחלו■םעצפללודגו

ו־רדזג־ץראתאבוזעלהנלכותןעמלרצב-הרזע'דיןהלטישות■יכ-םיתש1
הבוטהו-הכורבהץראהלאתכללו'הינמור

־
תבשקןזאהנתנםאה,הקיריטא

:!בר&אב■■ץנילאחלע•הינמורינבוניחאתנולת'וקדצאלםאה?ןהירבדל-

חרפחהעדתלבםאה?״תיברעמלהייסורידוהימהיניעבונחנא:ונילפנעודמ"
י

,*מה-ב־יוהנטקמ-חינופחתטדא=לע■לארשי׳-'ינב"רפסמ';יכחאזה<:הרקיה



עתטי,ח¥ר8'•ידוחייכרפסטטש5י$פ5ילואיםרפםז:
י

לב
י

חוצעשקבתי
םרפסמטיעמהלו,תאז#:•הרוראה"המדאהבוזעלםדיברוזעל,חולובחז
,הטז

רסחהוינעה,תוירזכאהותופידרהם!הנטעמת,םרפסמטעמי'םאןפ

,הלכםלועהלכבםיעמשנהירבדרשאח״יכתרבחליאוהלןה״חם?םחיני.

הסשבי2זוהל^,תירבחתוצראיבחרמבתועקרקתונקלו:'היצקא^רטשתושע
םישנאלויז^יזהמדאה־ודבעי:יב,תולגוינעלועתחתםיקנאנוםיחנאנהוניחו

רשא,תיפוריאה1קיטילופהםאו"?רורדהושפחה־ן׳ראב,םירשו&נוי-זפ׳ישפו
,יולגב^^תישעמהדיברוצעת,הקיריטאלהיצרגימעחלעהער"ץעבטיפו
תושעללכותאל)

י
׳רתוירטרטמו,הלענ:רתויחילכחתאוץאה-;ר'תט3•"תאז

התנפץנילאהספא"?תפרצן16לחרזמהחוצדאפייהדוחיינבדמללט,השיד

ץראהבוזעלהרזעאל׳תחאהחפשמ-דיב"ףאו,הינמור'ידוהיח6קבליףיוו
םינודאהחאקיו־',תאזה"•הרוי■**

םייולק
תומחלמ'ומחלי•יכ"■,הטשהחלש

,ושקב-םמצעתבוטהלאהםישנאהו:,ליעוזאללםנושלוםטעיצחב־;״רוזדיז

וצבקורי#>יר?עם-ועסנו3וצלחי!בה!בח'מסאי

י

ינעהוליפ&י,"בר■ףסכ

ףסכהחאומשהמהו,'םהל"יודי:חשמתיממלד*ו(*ל־סיינע^ו
חאוםהילבכ־

הירבחרפסמעודמ•,איפיא*לפחנ־י״אלןב•םאיןץנילאה;םשכושעלכ•־

ליך^י,!וינטו'ר:
ך

״יי.וטויפ"םייודימרעציו1
׳-*י

,חייכ^חרפחטםיפיעס-ינש•התעסיאצטנטועדקוג^ריעהפ

יי

דחאיףיעס

,טעמיו-ךליךלח:םויל׳םויסו,הזרו:לד•םירבחה•רפסמו,סעה'ירישעחדוגאו

ךחי-חדיגא6-אוה'יינישחו",הרבחה׳זועמב:קיזז*ו:',ץרפ5יד*עישימ•ןיאי*:

יב,שדחלז&רוומלודגו'ךליךלהושיאיח$אט"יחשכ^פידביחהרפיסמידי״םעז

"םישל!
סייייקי

שאכיספל"רשא
י

השארב!בידמוע-',פטעלהזעהבהאב•ירקוח

'דץןםםטזג'יד"-ךברדא"י״רי,ץטיונאיןמאהםידבבנהט־י££ו:,הזועטב"וקדצוי

א3ין1•
הרידאהלו•"ח״יכתרבחלידגהלסחכיצםאמ"לכב:ו&באחי׳•,ל^שזץ•

םירטוע•הלאבםיייקיםישנאיויה^ו,*בריע:

,ריעוריעילכען׳נילאהשארבי

,שכ^פלא-תואמלו,תובברלםלוא-םיפלאלקרה'יר5חהתג^הנווכיחחי*ז:;*י

תושעלחםואםהנממתמאברצביאלו,רקחןייארעהדוככוי״ןל^־החציד^ח
׳'־:'יי.18?1תפסוונטע-תבוטל׳,תתחיהו"ם*ווחיה:חבז6!

י

,ינפתאושקביו,הסשח״יכ■זאבחישארילאואבריעהובזעםרטב:י

םריובתכי-ןעמלםע.ד'חא־בי.רלקלז;;תאזה'הירבחההי^ייהה״חבשב־שורד!

הפיסא;ינפל-יתשרד;דח**ןושארםו0ו",םחשן6ל"יח'שררניכנאו,ה^בזיזה!

,םהיעמוש-בלב(י~שדש.ריבוכהידי*דו:>יא)חיזת^חרבו&ו^מיל^ייחזמי:
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רפסבםטשובתכיו;,הרכחה^־ריכזפ;חלושלם^ר״ואב"י^ברייייי׳^בדייחא1

ףסכה-ת4*וםלשר,הרצחז$םירפח^חו>ה1

י■
'

.בונקח -
יחטספא־',ח״ייכ׳זהבחט'ווורבחיפיעטםיאצטנ:הנידמהירמייטוי״ן*׳

••תעלחעטי־ורעציו׳וטעז^חירבח^טחידפמ
יתדוגא׳קלי^^ןלא&^אל-י<

י

ידאמוהר^'הדב^^לץ^ךרן(ף^!*ש־רק

,הלענ

יהחישמו'•־ה^ליזז^׳',"1'^י'^•",^ח^יי^חעב*ו&א^ילפט©הדבז•

השודק



יגכ•'תרבח■•האשנהוהדבכנההרבחהמ•ךלהתרוהטםוקממו;
,,חירב־

-־•--.טשרקובריעבהרםיתה,•תעמםינש•יתשהזו.,הקירימא^

ריסהללכואאלו,תאזההדבכנההרבחה.תלותחרחסביכ!עטאףא

ערה-רואהרואמו,הינפריאןרקיכרולכלתוארהלה-ילעמהוסטה
ו1לכלו,תולגהלורטאהלםינהנהםיברםירבדםנספא,ריאילארשילע-

׳״הארתאלינפו,־רוחאקרתיארו״ג,רטאת-;ןויצתרבח,אוההירבחטאלרשא-
רסלטשחעירל־כשט׳ד■רפוסהידידיירבד'הפאיבהלאוהרהוטלאל-
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דוטכרוע•הסיהאלרשא-הדבכנ.הרבח,טשרקובהפ.'הדםי'תההטיטה-

תילכת.וטויציפרשהדמוע■השארבו,,?זויציתרוגא"הרבחה•םש.תאנה•ץראב

,תחאהדוגאלהינמורבלארשילןםי^^כיחא"רחאל-איה"הרבחהחרטשו.
ריע.לכבתוחכה:ןיב•-םולש■תושעל-

ונשפנ-ןובאדלרשא}תאזהץראבריעו■

ורפרשא-י-יקחאםעםדחאלו(חקולזוטהכןיא•רשא-ריעץראבהפןיא

לארשיללכ-תטחלט,תאםוחללתחא-הנן^בונלכהיהניןעםל,ת^בחריע.

לעלטוטבוחהף.הס•
י

לכמהריבהריעב-;יללכהדעוהל-עידוהליטרס-דע!.לכ

לכריסהלומטאחיהפד^והישארו,רסחל".ואטבשלםא,6חדעב׳השענה

היניע-חאתאזההןוונאהםישת-םג..ריןזז-דיעלכבםתואהרקירשאלושכמ

לארשיםעבצמתאהזב,,ביטיהל-,הינמורירע׳:ל^ברפסיתב,.םיקהל

,חאזהץראבםהשםוקמלכבייבחא-אצמיםאענפי_ןוסא;.ךעכוליבשהלו
י

לדתשה
י

הוקנ,ןכ..הרילאלהיהי.רשאלכבי^םחרזעלאובלדתאזההרוגאה•
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לכלכוי״םיטעמההזהליכשמהירבדמ,,םי*$בה-םימיל,הינמורבל$זרןן;י,
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די־1סחמ0וןכג3י*יהמי-המש״-ל^רשילכלוווינטירבי^שי;©שיםיריךקמה
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״ןויציחוחא"הטטורההרכחה•נב-ילושע$׳ודג״ימ!צטשדקינב*תוימג״-"
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ליגו-גנעברו,הרקהםתרבחל•רבחל'ינוחפם

רשאכיאעבש
י

•חלשתרשאתורקירואב•תוארל'הטינסשדוק^'לא•■ינואיבה

שדקןמצ״ייל-תטעניהטותיפיהמחאה,בלוטיינ&יריא&לםינרקתובבה׳םע
:לארשיתוקתלכי•ךביכךטשלהאנ'חאוךלהאנךינש!םישדקה

!וינםורב

1■■ידי.ראפתילארשיךב1,תלחגבתבהלשכתורושק
׳•־

-יי•-

׳תועסמ•לכ״לעיתאוההרקיהיח*ווגאהביחיודל'יתעגיו'׳'יתלמעתובר־"-־
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־חירבבייואכי•יצ׳-ןכם*םבל"יתכהלה,םעהלא'יתרבדר2*ריעו•ריע־לכב

',י3£ליקזנעטםו:;שפניתולעפתהביתר5דרשאירבדו־,תאזההרקיהחלזנאה
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יכלע-היהב
ל

תדוגאתבוטליתולדתשהלעו,ללכבהיגמורב;תולועפוישעמ

ליאלו,םירקשרגודיפםתסיןעמל,טרפבןוינ
.ונושלבלכץרחיאלהי

יץיוורוףדבכנןודא.ברעבג״לרת.חנשילויחרילםימי19טשרקוב"

לעחטשו.ולעיננהו,רדע8ןודאהילוילעידילאבהלירבךיעמךבתכט

ששיננהידוחיבו.רכזנהןודאהכ״גילרפיטםשיהמייפכתובוטהךיחוליןע
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י

בצממילורפסיו,ריעהידבכנינחקבהאזהיריעהלאיאובחרחו£

וכיטייכםתליהקינבןזארסומלתולגלינפושקביו,דאמעתפהםתליהק

הרצעאורקלוחלששמשהתאו,הליהקהינינעבוטלטירדסושעיוםהייכרד
לכיהלאיחואווליוריעהולויטואבירקבברשערחאההעשב.ם־נכהבב

לעהטשיתשרדתועשיתשוטנו,הפלהפמםישנא׳אלמהיהרשא'ה
ץראבוריעבוניחיאןיבהטהםירדענריהועברשאםולשהותודחאהרבד
דסילםיתבהלהו,ירסומהםבצמו,םתליהקבצמןוקחרבדלעו,(*תאזה

תאםהליתירוהןכ,,ןויצ־תו־חא"׳תרבחלארבחתהלו,םהידלילרפס־חיב

ושעירבד□א.הלאהתוצראהבוטחאו,חירבה״תוצראבוניחא_ב3מ
1הווכישנאאנ'ורמאי-^;?ירפ

ויהיידנבלכ,ינטבירדחלכבארונבאכיתשגרההמיבהיבועירחא

לושלשוםיעט־יל־ח,הסשותרבעבזאטהלארונםוחיכ,העיזהמילעםיחל

זאהכסחרשאער־ילוחהתלחמיכ,,תבשחיכדע,ילאואבםטושכ

תודרמהתוענתבמיתוארטשוימחרבורביהספא,יבהקבד,המשץראה

ישילשהםויב.לאלהדותיתאפרנוהאופרימסיתחקל,תאזהם־ייאחלבוא

,ריעהירישעויבוטהיולבריעהחאיחבזעןכירהגהרחאהינשההעשב

.יהםשבוהערחאשיאונכרבו,והיחאתאשיאונקשנלורבה־תליםמרצחבו

םכעתחאהלגעביתבשיהמשיכרדלע.חלירבריעליתכלהוכשמ

יהיו.טשרקובריעבתומכחהשרדמתיבדימלתינמורירצונרחאךרבא

יכולעיוגרשאכ
י
תוצראבםיעמושום״ע1ויםאהינלאשיו/בגא׳'נקיריםא

1ךה?הינמורהנסקההנ־דטהמהקיריטא
—

ויתינע
תוירזכאהחאונעמש—

םכחפדררשאלוהקוליהםזא'ידוהי־חעוש,םכצראבשוילארשילםתישערשא
ועמשכ.'יוכויטנלטאהםילרבעמםנונינזאבהתלעהמיחוףאבםתוא
הזהליסכהליחינעיכנאו,דאמםידוהיהחאףדגלוזן־חלליחתהתאז

רשאמו,ברחחרקדמכםיטובהםעטלשםידברב,יפטבשבויחכה,ותלואכ
,□ינושהםירדחהמהלגעב.םיעסונהלכופסאנהרובגתינעלוקב*הרבד
תוצראלכביכ,ונרבדתפרצןושלב)םיתפרצוםיזנכשאויהםהטרשא

הינמור

־

קדצונחנםלבו;(תמשחרבדשחןישלטעמכאיהתפרצןושל
שיןכ,תוטלחדירבםעטשיהיכ,עגרכומלאנינמתהיחפשו,ירבדל

■.לארשיהאופדריהמלועורמםינמורהחוקרטצדובםעט

רקיהשיאה!היכביח*סכאתהוהלירביריעלייחאבחישימחההעשב
תעל.רובכברבינולבקהרקיהותשאואוהרשא,המשרעדעפ'הליכשמהו
ואבםיברו,-םריעליחאביכםידוהיהןיבריעהלכבטעמכועריב־יע־ח

חאיתרקברחסל.ברעההזבדועי£>תו^רל

י

שיאאי*ורשאריעהסנרפ

בצמלעותאיזחפדתופוצ׳')תועשיתשכו,ליבעללאומש׳הדבכנוןקז

:יתרמאהנלה־קד(*
ידוהיולטנהעשת,םליעלו7ריתקולחמןינ]י_הרשע

11לכםלועהלכדק(לז,הינממ
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׳כיתיאר״וירבדמ,סרפכ.הלידבריעבםבצמ,.לעו,ללכבהינמורב.םידוהיה

.הנמנאוה.םירישעהץכ.יכףא,ומעתרצב-שיגרמה.יול.שחרו.שגר.בל
ז־רא15יהן:זגל'ישימשתחא.חלשיו,לפמטהכ.'שורדלינשקבויחבועםרטב
השרדה־חא.תויפלתליונבה.יה.לכיהכיתשדבתיש:מחההעשבו,םעה
ואביחיינהתוצראמדחוידועעומשלותעדלםניצרבםא,םעהל.יתרמא

בלועה-לכואב-..םישנו□ישנאהנהו,רבדלכםעידואהמשויתיבלא

יכ׳יכנאחוטבו;ירבדעומשמהעבשיאלםנואו,םויהיצחדעותרחמלו

התוגזא,םפטו.'םהישנ,דעבםגםברר'תואצוה..לעףסכ׳דםהלהיהול

יבוטו".סי-חמש-םיבלות^ויהו,הינ,מנרתאםיבזוע'ויהםידוהי.'ריעהיצחמ
םינהנ,־חטבוטקשהבויחהנופתלכילבמ,המשו,השיחה'ץראהלאבל

״...ץראה,ברקבהכרבלויהו.,ומנה.םהישעמבםיצורחיכ.,םפכ.עיגימ
□ידוהיהרפסם

י

חאזהריעהבםבור.(*תותפשמףלאךרעלהלועהלילגב־ריעב
הטה.םיטעמו^תוינאהלעלבסיאשונםג.םהמו,רוחםטהןמם־םנרפתט

,תינרוחאתולעמ.רשעטרופהרחסמדריתעמו,םהיניבהכאלמ־ילעבה

שבחלןיאב'םידורמםיינע״תמ־ו,השעמו.הרוכעץאב.םהמםיברוכלי
,ריכרחחנשכהנבנה״.סיעג.ףאהפילכיהו,הרעל:חו!םנביחב־תש.הלמשו
ץא",הפןכהיכלו־הודלמירערתיבומכ.ס8א,םידנמוםישרדמיתבהזיאו
תי־חא.;יאו.םילש.ןיאיכ,םיליה־תיב-אלז.,םהידלילרפש־תיבאלםהל

לכו,םכישמחקרולשישימ.לעררתשהלהצור.הנמולשיש;ימ,םהיניב

ינארמאיםימודאהאמואם/ששחב.קר,המכחוהרותביאלתיבחמ.לודגה

'הםעבתצעירשאםיכירדמו.םירומ.םהל'ץא..שארללבלאשנתמושודקה

לן-םבירושחכקר,לכשהו,רסומירבדבתעדהוםייחה״ךררתאםתורוהל
תורואמואראלרשאםינבר.הניאריעוריע.לכבכ.הפובשיםהיסוכא

ינידוםישנ.תולאש־'תורוהלואציםשרדמ■תיבמקרו.',□הימימהמכחה

םיברוקמהתאקחרלו..,ם-יקחוהטהתאברקל,שרגלושדקל,,־וחתס־הוקמ
״.ינא',םהידעו.י,לארשיב,תקולחמתמרהלו

זר6*חיכתערצ״עגנ.־!״ארוק
״*7:״•"•'תודהיהרשבכ

'״■\'':■:-׳-."■■_־׳״
:•
׳

׳.״.־ל.־.׳־

,לאיתדרי,יברעבתישימחההעשב

-רועל-תכלוהההנטק.ךוטןנ־־חינא

,זד>ישילש,.םע•!לצלצהינאה..ןומעפ,-ערגשהירחאו,ץלג
י

י־־דיחהק־ינאה

ריע:יחכ•ייניעמומלענ■טאל'טאל.הביתנ-יונךףיהנ.7ימבםישלו,עונז־הל

יתאב;.תחא.העשרובעכו-^הלירב
י

,״-.ץלגףוח'לאםולשב
ז....^'

•£ש*הלינגה-־עקמ,סגיע״,-יל.-לגיה1ן|ימי.-ליענ,סידיהיהמ.קיטעטעסה(*

רת,ב.-םךסבמ.קאל,'קתיחסשמלסתיא•הנןמ•דס^אמ״יק;'ינ•,ליבעל-לאומש'ר

,הרעשהךרדב■קר,יתבתבסירעה

גץ
סיליהיהמ,ןוזבמ־סה^איצמג-.אלהניע■טן

_____.הלאהתיצראהנ

^:^י<■•<־.׳;מ״.4י4די׳<׳.^\.~.׳1*׳■׳•וי-■■י
־(־־/׳:-,־יי׳־••

*י

י*
י:יז.:*יד^־.׳״׳.כ

׳•

.י
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.;הקרפ
:

יונדהרחסמ',תוחפשמ'םיפלארפסמלולעיןילנריעביםידוהיה

חגיידמהלכבלור;רתויה

י

,הנהםימעתלכורריעייע•,האזה'ריעברשא

,הכותלפיברםידוהי7איבה

׳

,םיינםרא,םינוי,רוחסמהימערתימםישנא.ומכ

תסנרפואצמיםידוהיהברהו,לכבורחסיםהמ'בורה;םייקלטאו1םיתפרצ
,תוינאהלעהטחהוסייטהןגדתאובת'ונעטי'רשא"ףתכלעאשמבםתיב

איהתאוירשא
י

הכאלמילעב־א1הםהמןטקקלחו,דאמ:!רפיעלאשמ
תעבוק-םוכתא'לארשיהתש"חאוהריעהב

□ינויה,ומתדע•תופידרהי

דועםויהדעו,םיתשוםעפאל'הפלארשיתואינותחשוולכאםינמורהכ

.המהלארשיינבמאלרשאתאזהריעהיבשויידיתרגתמךשחילבףדרומאוה
הלאהםימיבטרפבו,דאמרעערתאזהריעבינחורהוימשגהםב&נ*י
הכאלמןיא,םעהלעםידב^ץםיכלוה'םיסטהו',לודגו;ךלוהרקויהרשא
-דובעל׳'ומחי-רשאהלאדעבףאהדובע׳ןיאו

םמחלדעבםיפאתעיזב
דועתיתימאההלכשהה.תאוה-ריעבםידוהיהןיבהרבגתוינעהו,םמימו

דומלל'וארפסיתבל:םהינפ׳"תא״חולשלתחתו",םבלבשרשהתבה;אל
םליגרהל,רוחסל"הרוחס'ןטקזגרא"םעםיקיושו׳חוציחבבסלםוחלשיהכאלמ

םתונוהלוםישנאתוםרל•ביטית"וניביולדגייכןעמל'׳',ןואו"תיימרחלכלתזב

תיבםבג,םישרדמיתבו"׳;תויסנכית:ז•רויאםהל"שי!ונתשבילוונחפרחל

.הדעלרטשמןיאו,הליהקהלםירדסןיאז״כע,םילוחתיבורפס
יקהנהו,יריעהחאתוארלהירקתוצוחביתכלהרקבבייששיהםויב

ל

ינזאהללי
י

הםעומשליופחביתצר.הירועגלעבלעהכבמהש'**לוק,ועמש
הרכובםינטקםידליהעבשהירחאו.רשא!הזחמלההאךא,היכבהרבד

ורפסהילעםידמועה1ילעב_הה!ישיא'הה,בלתמהנמ'הארוקותללימ

רטושמהקוחבחקלנ,ער־ילוחהתלחמבשמאהלחנרשאהלעביכ'<#
הכביכףא,תאזההלחמהלשםילוחה'תיבלאהארונתוירזכאבהיצילושה

םילוחהתיבלאתכללוהבזעיייכםינטקהוידלי:שפנוושפנידעבול'ןנחתיו

םידוהיהמ'הלאתאו,ער־ילוחהתלחמדעבזאוניכהרשאםידוהיהלש
םילוחהתיבלאותחקלואברשא

י

רזכאהרטושהםעתחרורבדוםהלש
רקרקריכשיותוירזכאתכמהכה,םדיבידוהיהםהיזוא!ואברעי"יכהזה
הששומכו",םילזויבהתע•םיילפהתםייהמהרשאהשלש

י

,אלכברסאםחמ
—זרפנהרמבתאזההלחמההצרפ"תאזהתעב".םשפנליובירב:י1ניראשנתו

,יללכה׳םילוחה־תיבביכ:טירצונהמםעה■תלדי׳ינבלוקואיצויו,איאזהדימ

ונימאהםידוהיהוניחאמםיבר"׳םג^'£ר־ילוחה•לוחםיקוחםימסבותרכי

דעוהרוודחפםואלו׳תדילריבהץאבםעהתלדיינבלכי,הזכהעתנ׳אושב
תלליוהללמיאה■!דש&ה"תיקעצ'יעמשכיהיו.םילוחה־חיבילא'תכללידאמ

השאהבללעיתרבד,תועמדוגלזיניעויב־יקכ"יבל׳סםד:>ס*הרההידלי
,שטיוואביילםשבדחאיאבגז"לא:יתכלה,אישללבאהבלמ'דחפהרי^חיי

יבגאו,ריעודירשל**׳'הופחביץר-הזהרבדה''ולער1נ׳רשאכהזלהייש^ווו

*5
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ארקנההחטוטםילוחאפורכ״גאוהרש*ינקריטאהלםנוקהלאיתכלה
חשאהלעסוחייכהלכתישונאהםשבוהשקבל©ז.$6ן>(168םשב

ידוהיהתאחולשלריעהירשבללערברלוםיכרההידלילעוהללמואה

רסימוקהרשאהלאתאישפחלאיצוהלםגו,םידוהיהלשםילוחהתיבל
וניחאמ-אליכףאהולהרקיהשיאהו,םפכבלועאללערסאמבםיסא

ידוהיהיכ!יתחרט.רתיהאושלספא.יתשקבתואלמלילחיטבה,אוה

תועשירחא1,הטשומוי־איצוהאל,םילוחה־חיבלהקזחכחקלנהללמואה

ערכתוארמויניערגסו,תואלתהותורצהםלועמישפחלאציותמתורחא

הכזשפנ.וזלההילפאמהן׳ראבויאצאצלו,יקיחתשאל,ויחאלה־יקירשא

תבזערשאםיללמואהך־חאדעבהיסכינפלהניחתיליפהויכל!הרוהטו

ףיקשיןעמל,הדצכםיניתנהךיחאדעכםימשיהלאינפלה־ימיקעז,תוחנאל

,ומעלארשיתמקנםיקיו,הםישמלווכלםינותנהותיערמןאצשחריו׳ה

ועיבהרשאהזהססוגהתוללק1עישרמורזכארסימוקהתא1!ור־חבןרושיו

!•תיחנא;הנלוחתךשארלעו,םייחבךתואהנפררח,ותופםיטבויתפש

!,לגלגנםערכלא־ישיירריצויפדורלכיגואכוךינזאבהנמערתתונו־יחאה

ההארשאהזחללמואהל$י,הירזכאהךשפנסהולשוהחונמלכשרגל
!ץראהלעךימילכףאב.ךפדרי,ותומתוביסה

סראהאלמ.דתיהרשאהלודגהס״נכהבביתשרדסחנפתשרפחבשב

עואמוידאנינעמ,הפל-הפמ
ל

1םישנאובסהיתשרדירחא.(*הקירימארבד

ייי"~"״

'1י

.לכשםישישריסמהיצרגימעהרכללבהכיראביתרבדהפ׳תשרדב(*

ןה

ועמשת

ייכ—יתרמאי—התעםכילארבדמה•שמסויכ

:•כי־טיהביטןראהקרימאץיא

ורהניסיפלאתואמלסישנאי,סלאשסנםינילמ,ינעבלועהנהםידיתבחריאיה

סימליקסתארשאתימולחה•כיעדספא,לבתתיצקלימהנשיהנשלכבהילא

השלחהןראבםכיתאיכםי־סואםכמםיבריתעמש.המהלבהואושתימילת'הקיי־מאמ

סכייסחמלכי,המ?.םכאינכםיתבםכלינבייםימרכיתידשםכדעבי:קי
ןת?•

;סכל

,םתמלחרקשםולחךא׳כיתאאניעל■לבא

-א
תמלהיזגאאלוהרבחאלםשן

םאו",בהזו.ףסכואםיתבותודשסכל
םייחבלידגללכוהז,,ילימ,׳לינאןיא

ורמאייהלאכתיקתםיאלמהמשיכלהרשאדלרבריעמםכיחאתא!לאש.הק-רימאב

םידמועםנהי,הקשםאיבנםהמ>מלוסלסוללנלצכהלאהתימילחהלכ׳כ,םכל

רזועןיאבשלחםליעבהתע
ןייזתו

הלא.י?םכלידיג׳!ימתיאילאש.הקירםשפני

קוחםחכליערשא
תעיגיב■סשסנת*חמיאצמ,הליבעוהכאלמלכושעםצראבם;י

׳שילתויהרשאםהמבייהםליא}םהלביטיםדירשבתנת״ייעאללבא,ססכ

,השקהדובעדיבעלילכיאלי,ףיגהתאתעגימההכאלמישעאלםליעמו,בלייג

נל.(םתיבליבשםהמםיברהתעו),זלליגתהםזילתסלעי,איינדעצנםייישייה
{

ץ׳,מ.יחרבתלבןעמלהקריןהאלתכללזזהדעצה.תאימישתם־טבביטיהיננובתה

יככ״גיעל.זסהלא!לסזדתתסה
:•לילגםד,םכינפלדאמ;תנכשמיהקוחריקל

ן-ילנםינרםילישכמו,השלחהזדאקןיביםכיניבלייפמםידיבחרו
,י,יייח׳עםזגלהזה

!

מקןנמםר1מם3?ללעימישוהלא-לכיעדןסכלןתיימסכיליכמםיתיףסכהםאי
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רשאלטוההתיבתאסיבד
יחגןבבאח״ן..

!ןודא:ילאוארקרחאלוקבו,וג
ש־מרהךימחרכהחאו,,םיהדע'וניפטוונישנונחנאךלנחופחיסילנ־רב
הנכמב.ונחנ*{םיקנהןה-קשנהרפעחאוהכורבהךצראלםיהחאונריבעה
אצמנקרםא,חורושפנתחמשברובענהשקהרובעוהכאלמלכו,ונפוג
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ךתכאלמרכש־'חחקל'הצרח'£:'או,?ותע'לטבב#ויךנהיכ'לדוי'ינ.^
•ידנבי*^יז^^ז(*׳''זי'4מנ!תויי*

הזחשיאהםיפא,ךתיבלםחלחיורתו״ךת*

ילבוט״אפציחכ<לבזש1ר
י

״רם*תרש4*רכשבךתריבעדובעלם:לטב׳תכלל
ז1כאלמחת.אםיאנושהחלא$'םינינאייצ'אלמתהלדועןיא׳אופ*אןצדצא

ורדונחישוללתפלעהקייויטאבםנו,*י6בערב'ועוג**הלטבהאא׳טיבהלו

,וקתשוהזהןקזהלי&כהירבדל^ועטשתיבצזאויהיירשא׳טי^נ^הילג

ימרו,יתונר•תחא;רועתישזול^לוכ׳לביכנאםעא;?11׳ןודאל^'^י*צ

חיח־*אב,רכונח׳ליואהקיחלאיה׳פ־חירוטלילנמ׳תק&אתהךא,׳צר^בו־חז^

;ש3י'ואטצ־ףיי׳׳תיבב
י

יצ"!ייובהנןמאךלןחןח:א*י:א?יכרימנעדצבו

יצ,!ית1ןד$ך״יובד-תרבדו"הנוי״ואאפ
י

תובשלוטעמחונלהחור1ייל.רתיה

ירילעיכטרפבו,תאזהתע(ר-ל3ב'ינ3ד׳"לט#6
יהחכונהלאהךירבד

;ח15עהיתעדירשאטהינםיירירי#ע•שפנמנוכת׳יצ^1זחוי-דז?•תעדל

חלו&ולחומיננמ׳אל*יילכלע,ילוצכב׳יוענ3וו>ננ־^♦וכדםא*ןאו

£נע,רטעשנ&זע^יל־רחוס,ךנהר?#יע־ףאביטיה*עויב־׳-,מאז

*צעד:6לוא1.תלמל1*ל'ן־1פי6;!זווכאיקרפו,ץראךרד!וכשמהולכ
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רבד1יעהניבךניצהלו,סייחהוםלועה-חרוח.ךתורוהל:ךנעמל׳סיגה-׳•תאפ•אל

רשאונימאם.דלאתביטלץחש־קהי,הכה״תורומסיחוחע;!ישדחחץרא

חכיזרדלץופחאלבתאזלו,םהיעמךתבןניאךתוע־דוו•ףחדית
י

ן^א
יפלעאלו,לכשהי״פעאלםיחוכנוםכיבוטםג׳*ךרבד־*£•:״£:ןמאימלו

ימיד$6ייהזל׳3:ביטי־ה־,עדיבטרפבו,ץ־יאךרדיקית':**£*׳♦ילו■,ןייגהה

ךכלמ׳ריסהל*ריבת־צי־אלימודה־הריציצ-יא:;ינויחסגגטסימיר־כתחצ

דיערהארונבאכו׳,לגלגכ.ילעישאר־הנהוהכ״דבלבזץתובשחםוךיתועו

לכ
-

*1$ת*יי£ידביתבזעו,׳ת־בכדועתבשל־.י.חליכי;אלז*כ•זעיתיטצע

י■־.ינולמ..!ויה■:ל*\־5שיברה
־

!דינש׳־וםעפבשביואהברהידידיחאיתרקב:םירהצהרחא׳גשה^ו*3

ם״חיהבעמוהשדחה;יראתא׳יינפליח־מיו־/•תשקבל•יחשרךג-תאזה;סממו

םיטג־יגיםעהחיכילחזיוםתסנרפי-ם־״חד־קמי:.דיקי־־טא׳־יהיסי-גן^ח,הטש

םע-ברהו^חירב־־היצראטשרשהברלכו;המש׳םאובתישארכםיידוהיה

שחלותגהלכלתובושקםינזאבובישקה,יתיבב1אויהךןעא*גישאאד-ךיןוי

ואברשאהלא״לעב־חינלאש.,הלאירבד•״ע־©.-ימיו.׳$0אצ־-ךשא

םא:ירמאלדועףםייו,טיפבדלרי•וריעמוללככהינטיר:ץל#©ףןץדלמאל
םיבתכמהלכואשיאוישיא:עו1םךירבדכהנההביט{׳ראה•ן9י8מבו-מטמ

םכיינקקר׳חאויריעתאובזערשאםיטעמהחלאט:הנה©שמ■יאברשא

וכל*■*׳יידמ?הקירימאלימלוכלהודדגיכםלרוגו-םלומעורלעיהוהגה

ריעו?תומלצו־ךשיחאיגבכבערבועיגיוקריונת<8יח3הלאהםישנאה
י

הנש׳בנא־י־יבעוןוניבילהבהוהבייח.ירמ*!מ•ץיעו)תלאכ•תמרתולאש

קרי־וניבזעםרטבםינמורם־טנרניםעהעבראיחעךיר2־איכנא:.יתרבעה
ץ־טשרלפםיחבזו>טשרק1נםןמרקוצףסי׳שיאההטהוהפגרייאלתנלל
ילעדונשהמקרםיפםאנהלכלוברהל.י0ר80••,-דלךבמרבגונש־אירי

ריחב*וואוציפיהטהיכ,ירפשכזאירבדלכקוחלאוהרתומל•יאלו•?םהם
י

1•—!החילבהארוקהםעו;,היצרניטעהרברבםיגונה,םיברמייגי$9

ואהנשךדעילתירבה־תוצראבהתעאוהרשא,ןטרקוצףסוי-שיאה

■אשמןיאב*4*53ומחלחיו־יהי,וירוענמ.סוקושרחישו>לבור'היה,רתוי
תנתנםיטנרנרבעהתפיטחלהרבההלכרמחב־הקיריטאלאבר^אכ.הפ:על

חזבחי$רייפ-הרוחסרירמול
לעותרוחסםעתיבלתיכט.ךליו,ושפנ-מיחט•

ק־רומחלהיורחי-,שפלאלהלאכםילכורה3ןואעמירשא•קדי־ונ-ריגמומכש

תהא״חדליוומשא;היסומינותנירםהספש•םינעדייאלרשאב,ליודגםוצמצב

קחרהה|^ה55הידיבוהדומלגולכםויהלכ(תבשוי•ירתיהותא,איב^-ישא

ןט
םירבדמה•'םיענאקד׳*וב־חונידשאבוהרפרג•יפ)-םיומשא.-וא-םידוהיי

היבוייק׳,היתויחאוהיחא:תאעגרנ:,עגר•לבבהדגזו{תילגנאזןפשב

י

•ימי$>אוגו

'-י*זט5־ו*נ8ל׳זופובהתיההתיבהברעב■אברשאבו,חתיבבהדיאשהרשאו

1

*ונטקריעל׳קריידגטךלהש׳העטשהיירחא-,חי?6ודל-הו5ע;3ו^1,משסג

:יח׳גרקדר55ניין״טטרל8םיחאהתומבומחלחטשהיורטו,ח^5,30#ם1
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.הקייריטא״-יכזעיםרטב׳תועויושהשלשקרי־ונלםאוביתליהתביתלוכילכב
הקירימא״ריבדלעםבלבושרשנ־רשאתויתועטהותודספנהתועירהםלוא
םידוהיה,השרח־ץראל:ואבידשאכובשחיכ,םרכועבויה,הנהואבםרטב
ץאםכנח׳תועקרקםהלונתי.,םתארקל:תולוחמוםיפותבואציהמשםהיחא
השירחמיל3,ואצורקבםירומחוםירושרמלונקיו,ם־חבםהלוןפיןףפכ

ואביכיהיו.םהיתומולאורצקיהחמשבו,םהיתורשועדויהנירב־ואו■העירזו
הרבחה■שארר^רבטבדלופילןודאהלוכלה,קריונלרבעהחספהגח-לע

םדיב-ךומתייכוהושקביוהינמורמםידוהיהם־טנרגיםעתחאדעםל־־הרסונה
ךסםכתאואיבהםא-ףא,המשםאובכהנושארה"העשמוילעאשמלולפיו
הכימשל.דלרבב-יייל"דגיהרשאכהחפשמו־חפשמ•לכלםיטקוד■תואמעברא

רשאב,לישכמ•*ווצלשהלהתיההרכחהשארםדיב-.ךמתרשאהנושארה
ולכויםשמרשאןמאנרוקמ־םהלאיצזנהלםדעבגאדתהרבחהיכוכשח

הליחהרשאכו•,םרכוהדש־תלחנםהלותת.הרבודה,םקופםידבואשל
הרבחהתאביטיהיעריב-!כנאםפא״.לעפתןכוהשעת׳ןכ8דעכ■תושעל
סאיבבןישא־העובשבםיטנרגיטעה.ידיבךומתל•קרהנההיישע,יכ,תאזה
,הדיכעיוהכאלמהזיאשקבלותכללםימיההלאכ.ילגיי•ןע9ל,־רידוםחלב

איצובל-וצפח•׳המבו:,םתיבבושעהמםיתלאשו־:הלאהםישנאהלאיתרבד

ילובישהה0הו;;1יקיריסא,-הפ:סמחל
,

;'ושעי,שבצראיבשיייחיס-ויה־כףא־.

׳ש-טקור•ס־פלא׳־*־א־םערכממו׳חקמ
"לכוםניצרהיקיריםא״הפןיכה,הנשל

ויבטייו,הנמשוהבו^מתויחלו.המדאהדובעל.,עקרקהילעדומעלםש־:נ'יואמ

ייבוניחארשאי!ריקהישי•יכעומשלדאמ.יתחמשו,יץעב5זאמםירבדה

םירכאחייהלולחיי,שלו;הושדאהחא.תרשאמה^תאזההדובעהלאובושי
,וב־יעתהאלדוע'םייוגבו׳,ובשי•םצראב•.תעםינפלמםהיתובאימכ,.םימרוכו

.ומצפח.ל3התיה׳-וםעוךהשמ:תרותו
'לזיייתמלהב־טבלוהחטששפנב־

תיטהליידיבחילצהיצפיחי,רוכמלררב־יה:תיעקרק.הל:שידשא{־חאהרבוד
תפקהב.רוכמייכ־.היבחהשארבל

•
ייו־ר־כיחהתי־ישמרקאתואמ׳המא

,רקאלכלירלדהנימש■ךרעלדעצמריחמכ׳;דבכנו׳■.ןייטש־ל?זץחפשמח?

תונושארהם^נשעבראכו,הנש.הרשעםיתשךשמהבםלשלר:חמהףקכו
ריעמקיחראלהקסרבינ'תסנכבהמהתיעקרקה).,האמל:הששקר,םלשל

.ראוההרושבהרשבליופחב׳יתצר׳..הבר•■החמשב(היסיכהזץויב..׳ןלק-ניל

״סהלירפסכםישנאה׳ינפב•יתוארליתממותשההמו,םימורה,סיטנרגימע,קל

'שכבלןייאיכ'ומבודיעהםחצמוםהייחליטמוקו,ןוגיו•בצעייק->הלאלכ

;י'אמראהתדובעב'ונצפחלדוע:ץא"ילורמאיוונעיו,תאזהןורץשפהלםשפנו

,קוחרה׳ברעמהלאתכללטיפכו,התע
י

ר1זיוססהלאקרו

י

,,ונידי'חלשנ
יי

רועילהיהאל,הפורייאלתכללימעפ׳ךרדליתוניכה,תאזהתענרשאמו
יאלאופיאןכ״פאו•;םישועהמההמתערל;.םחמערבדלוםתוארל,יאנפ

;ה^ש;,'6ב3ט'עור'^עיהוהגהםיכחמ•.יכ•התעעומשל.יניעכאוה.אימל
'■םינבוהש^״לוע^שארח1*והנשםיעבראינבכבכנוןייטשרלפכםישנאליכ
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לעואשירשאהרוחס.רתמהלכלכוהסנרפאמטלדאמהשק,םראוצלע

ולו•.,םמחלרכתשהלו־הברוחסלהילעלהילעמו,תיבל־חיבמ.זכליוףחכ

!יחרבדלעי,ולדחיואהמשוכליםאההקירימאל-ואבםרטבין*■תאולאש
םיאבםישנאיתרהזהויתודיעהרשאכםצראובזעילבלםשפנלםיתרהזהיכ

,הקיריטאבםילכורםידוהיבונצפחןיא;הינמורבריעוריעלכבםהומכםיטיב

□ישדחרשאהלאו.,וטנהץראברבכרשאהלא־לעםירעטצמונחנאןה
ךיאו״וניפחאלואשילבמהנשו•הנשלכבםיפלאלותייאםלואביםירקבל

חורומבחיפהלהלאכםישנאלרבדלותכלללכינ
־

ונצראלואביייכקשח

׳.־׳־.׳_;.םהילעדועףיסוהלו

תיבהלאאבונ־חאטםילוחאפורןייטשקרטרידהנהורבדלימחה?•

היהאוה.הזהשיאהינפריכהליתחמשדאטזוינפל.שכוטיברחינגיציו

ואםישלשכהווי,ליז:רמס,•השט׳רןואגהדיטלתהנשםישטח.ינפל

לשוטתיבבדועםילוחאפורהיהוהינטורברנאוה.רשאהנשםיעבראכ
אפורתמרםינשזזהםג.יסיזאהריבהריעב^וזרו^בץנירפה-הירלמה

ותדובעקוחאלמרשאםילוחאפורלכ•הנידמה.:יקוחיפלרשאי,אביןה.ליח

ךא,ריבעל־רועורי.לאל-,ןיארשאכותנקזתעל:ףא:חפיק;אלויבש,אבצב
רשאב

_
חכשתו,הזהןויסנפהיותוכזדבא,והנהידוהיןייסשקרםרידה
בלכהדבעישאהברה־נת-ריבעלכתאוהזהדקיהשיאה■;תא■הלשממה

הז:ןודאלףסכ׳שיויריכמוויבהואילכבלתחמשלספא;הצ5;-חשפג-בוםלש

םאףאו.,היקוחוהלשממחלעגעליקחשיו׳,וחויזןבימיב:וי:לעץבקישא
וחא,יחכו,ונמסתורחבהחיל:סנאלדוע,סייכאיה■הנש:םיעבשןבכ

םהילעישא׳ם■:קוחמ־חאאיחי,יריעיליחל:א6״.?וייצ-איבהלוזוואפרל

יתעשעשהטילשהעשכ״.:סחילע׳חבשיתטןתעדםיניקזמש.ומילכ".-:״טאנ
ךד־כתורחהצילטי•הטנחםיאלטה■•וירבדכוהןהסכחה*יפויה>׳תי;חנ.
׳ל׳,חניתכל־ס־טבי,הלוחלאיקנרחאו*םירוחבה

יננה:רמאיו־בהזמתי•.

תואפרלונציאל.הנוילעה־חנשההיזמ**ולקי-התאיףינה•הלוח^יגאפרל■*זזיק

...״וניינמוועאגישיריחינתסץהמנחומוררכש-תא-;ךילמ.זםעונב

:•
׳

■

םכותבויתיבביעיקבלםיבר־-ם־שכאייאבםי־הצהיתדנעש!יחאתרחמ^:.־.

דמולמשיארמלקןודאה.וסיני,ני,יטשק*מרידה;,שלייאטביה-פגימיה
רמגדשא,1י-יחאד־לשינבו,ויפ.לעולםייוגש:םימורהו.סינץח•רפסרשא

־חישבונילעי־דבעםויחדחי•■לכ.האיפרה•שרדמ.::חיב3התע■ודומלקיח

-םבצמוהינמורב־יגיחאבצמה

םירבד•לעוהיצרגימעהרבד.לעו-,הקיר־מאב

רוגכב׳ןננסלשימילםשבדחאשיאכיגהיה.םיאבה.ןיב.םינושסייביט

ואהשדחהץראלוכליםא•יפתאלואשל•ואבויחאו,אוהישא,אילפהלדע

המשלוהקיוומהבהאירשאץראהלכבםעץאמוללםרורביחפש.ולדחי
ז־ךליהמה,סירכא.יתבבו,םירפכבםנ•״ינקיריעאה::.םעכ-,ישפנ־יתואח,זץיסיי
החלצהםאספא,םהיתבתאםיטשקמרישילכרתיוסיג^,הנה.,ץפח■ר3י

םיחאהמלודגה!ינממתעדחאילפ,הקירימאבסחינפב-םג.סיריטשרמעי
*6
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יכהדיחברול*ת3שה>3צאז,ידובכלןגנלושפנהקשחדאמיכילרמא

ילתושעלויניעבןחיתאצמ

כי
־חאשיאתיבברשאכספא,הזהדובכהל

קיפי09(וימ״האיםנלאשנוולשתיבהשיסלאיקנוליתרמא.בשוייכנא

יל-'וארההנידעהותשאי-ןישר-יקץופ•*זליכשמה.ותאמןו3רהזה•רבדה

זיוסיטז♦ןניאונ-יגזאם/'תמאי-וןהתונעב.םשארועיניותוקחושםינפ

ןאבי,־ונימיל"ץראךינפלתיבהלכ,הזהחזניגשכחצנמהחוניננמעומשל

אב-ברעב.״רוכבונלםנורמגב■יבחרואהדובכלדונכבונלןנמ!הךורב

,סיזילודירישדע,יול.־*,רבר><ט,טרצומירישמונלרישיווחרוגאוןננמה

ישפמהלילהתוצחדערונכבןויגהלעםידיסחהירומזמוירדנלכתרמז

עהרמזהחסיענמזהאל&נתולעפתהבהכרדזוע
ל

וגנטהידיברומה׳וק

וניתשו-ונלכאן3.״תוניננבחצנמ"םשהאיוהאנולרשאהוחלודגה

יי
וברבשצהמםידחאו,םינגנמהחא,םיחרואהיסינכמחאונכרבוהיורל.ן

■.תאזההחמשהלכ.דחיה■ודובכלרשאחרואהתאםג

'וחייהירחא'הןצירימאמ:השה,ןייסשדלפםהרבאשיאהאבדחא.םויב

ויזזחוק״תאי,הימשוה5קרשא־לעמילד^סיו,׳מקבל,ם־חריהשלשכחמש
ןזמ*'ימההשדחהץראלפאיבתליחתב•לארשיילכוריבודתוריקהנהרשא

.ארוקהינפלהזב
ץ*4ו^וה:ןודאךלהבדהדותתתלביוחמינא—דמא,-*הליחתב

לע:י

ירחא.ק^יונביזיעךתויהברככנשיאהויחאדעבוידעבתלמעשךלמעלכ

הדו-בעאצמישכותולתלרגירבמבןודאהילא•בושוךלהיתייה,קר—ינתבזע

םייסתועובשינשופלחרשאכ׳כ,׳תיקתהתיהאישיךא,ינפלהשעמו

זיפחחרשא$הדובע׳שןמךל:ילרשאיוי;מם•ודיךצימ־,הקירימאליתאב
הי־יקתיצוהניתכלהו׳מ£1־חפבותאמיתאצי.ילעאשמלדועהיהת.לבו

;יז*3סאי*הלקהרוכעיוא■הכאלמהנהו,ישפנתיחמחהרהלהמבשקבל.

אלרשא,רואמלז:־.לצאףיגה־■לכ׳.חעגימההשקהדובעקדו•'
י

יתצפח

יהמשדובעל

וכיקנר§הרשעשצחיי-דעה־ישעטחיויהל׳יתלוכייכ:ףא

׳תבזועואו■טימיה1גאםהדנוללישיתכלההאכנשפנבורמבלב;םויל

'להיק|^לכןיאייי־כיתוארב.יהוהגה:םינקאלמיהיהרשאיתיבליבתכמ.

:היווום-ילןתיי,ריגרב־מבןודאהלאםעשהדועיתכלהםידואתרזעילבמ

קרי־יונ■מוצומ־יתובס■,הרבחהףסכמרלד־שמחוםירשעריחמב
־

יהי&חסנ

יכרעםימיהזיאתאז

*־

ז1א8דעתוולעליל#ורככירבאלכו,ילגרופיע

י

הבישמוהרוחשהיתחקל.ישסלחיורהלףאיתלוכיאלו,םיתבברתויותולעמ

|

טישזוערלילבמקוחב•חמשיכלהב.ינבליאריעל־יתעסנורלדההטע.שמחב
הוה;שיאה.ומפש׳■׳לעהרוחסרמצאשונאטילשיאביתשגפשיא

ן׳נפירק

זררוחסרן־דצישסכ׳דעבילהנקיוינחנה•ותצעבוותיבלאינחקיו,דאמ

׳זמירהיעקירלהתימאל•׳ילמעהיבו,הפשרוחסלםידספהלאינחלשיו

רוע־יתעסנתועובשהזיאירחא,,תואצוהמרתויהטש
י,ה$חי

יתיוותה■ימשו

יכלמיתחתמאב-ילראשנתועובשהששדעוןשילורברוכמלותוגקל



וטכאל}6ולןןימצו£ת^/דףפ5החאו״,דלד־ןתשמחוהאסרומיחואגוה

תפון5נ•תו*ז8<חיל׳ןתנ•יציייו^הפיימה׳ל!עע-ףיצמהו־לעילבהדמ5$יש
לאבישאה3ש*5חדוערובעתם־וטבו,ירטע(*־זמסיב־דבעטמ(הדבחהמא

ץיששרלפיף©ו<יחא•,ידיחי•אל|5באיתאבדונטטרשאז־הבתכהץראה

ל#לופיטלו1**של"■ר<ע'ליפיאל'ר4׳אצ״הקיריטא.ץרא:וינפל׳:אליס*ףא
חטשאוזר-זיכע,*ילעי-םיאבו-ע*ז$1*ט8•הנקוה,טייכהכאלמוהרוכע
,םיליעומםישנאלהמשויהיותאאיבהרשאויאצאציכועריבוקלחב

התיבחותשאחלשרבכנשיאה;£ר!ז1<זץר$!ו>צמיוהשעמוהכאלמודמלי

דנזיירטשםוחנםינשרדהתצע׳יסעילואהסנרפללכויםאעדירועביטב
.םייח^ה^ן^עוידגןלףןי׳טי^ןםרשאוראקברהו

תרבחדסילםיחבהלהו(*המשס״נכהכביתשרדסי״םתשרפתבשב
םיקהל£<לשז1והוי!ח{*הרגול$יםיחרריע$,?לנישגאז־רבסד*.ומעזם:עסונ

••>0ילוח־*סע::רטעימב
׳

•סימממ

׳-׳•;יט&ויהוינהורהי3:צמ•׳ננעימל.דאז9•

ןמ^ה••הלימ*ינממ׳"*■׳"4יעדי*ר§ס*ה*מאי׳׳'־זםא־סיישה־םעטה־(4?־־יי
■■:.ב2••כ:׳־:\ד־-:?§אהםי־מדכיילא•במובה־ללר>ייע!־י׳-פי׳*

׳

■

1*1^;111*מבהז־*ז0!ז1
י

1©{<?*י6^-זו06|?1םו<.>*1!.1ימ&י״?
ז*>+9(1'

06

$1*831-68886?י'|1??•811*8?1?<ז?1)*ווי׳י*1?ימה:יווו<:ך*ן*מ^מתם1*<

גננה?מש■♦תמימסייחחםיינד(*
ןתונ

םאשריהו•:(?•'אריקה׳'.ינפל'־ע

תולבסמ^#0*תא"השמי'י>31ה6ביך53ח3*ל1יצדסנ)':•:אנםמב&י־ץיאה.תא

,יאמןביה״ךדזםכילי?•;םידנמ
ףזה״י•©•"ךת■

םיעניארנדמה־קדהו■רקויו
^לא^"'©•ייטיהיתואלת?■'חקאו:יו,סנש

■¥ישקזי
צג-ד;$.'יסע"ם:ל•רמא■דאמ

שנ5תי~םל3זלתתלםכ־תטא^ייתענשנרשאהנוטהץיאה־׳כםכשסמומדמ־
י

םכלס$

״ץראה'חא'םירוהו"'ןא,המתלסי■נרתתםינת׳לנמ׳,סגןדמ

םתאיי
הלמיייןמיוילמילחאייי^-סשמי״״סהוא1ושירות*ץראה׳׳נ&ו׳-םעיממלמםכמצע

,לארהלהינקה!נ״?תוינזיט7*נתמ:של42*וס*ר־#דממהי״הפפזיבשיז"־זאק3

כו
{ל

השמ״םימא"רזא"■הליאה"-טייכדה"׳(•■,ייקרפייתיכרנ)?ידוסיייע:'אלא-ןמ!>'אל•
ת^נעמיתא^^צסקת^םא,הזהםז^יפ־הכיסל£לש|*הנ3אי,ליזיופימפשץימינשמ

זישןכה"היינמלתמ3עמ,ממיזיל
סלילעייייללן^הןייר־מא'תיייחל',©,רצמתוינעכ־

לנ:"ות־^לימ"קאמ■הליכיילפ-'רשאיפי׳יוזצייכתימלת״לנבטל

י

ה׳קני
א5"יל:גועדיםהי^

תי:ז<א9מ/1ןמןלמ
ןראבןיה*

ולב&תרכאקר",ה3'^!זתולפע"'סא־-ףאי־״הי־מפ
)5נ!¥ז.י*עת•םיציריאילף,םתל־ע5שי'דביע!יקר'השדאה-ן־יא9םמ6*9תיצחתנ
,?!1שעמוהדוב*ייח•,תיןיסתםהייחהמשםכאונכםינושארהםישדחהששתויחלםכילע

הוכםאי,©כילייישעמבהכלנח&ייו"םכלימ•׳ה'ביחרי'לש"א:לע-יצועורעגריח*3-

ז^ירב::יה^והןייאלהתאגהב*איהעא>#>וכרב/*■סכ*׳;ינאטבמוממז
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ירחא.,בלביטוהחטשב•רלרבריעה.■חא*חבזע•־^בב;?עיב>ךפויןג^•.,

•־םישנאחאוה־ריעב:.יחאצטיכ,םיטי-הרשעכהזג$זיתבשי

םבלרשאםירקי
,םשפנוםבללכב.םתרוםטעםיבהואו,קדצו-;ביטרבדלכלהחירלחותפ

□׳רקיהםישנאה.ןשקופריעליתאב־םויה׳<תוצחרהאתיעיברההעשבו
רוככב.ינפולבקטלדר׳יהו,לנופןםרהיה

־
רשאדחאלטזזזלאינואיבהו

:־ע•ו־•־/־.א&יהדעהב;יתפשיטיל?הטש,יתרג-
■

~<-׳יי:־ד.־,
.י-■.׳::־■■

*׳־•:קרפי;
־•׳:■״׳־

יןס1ריוק5־,ן^ופ׳©ירעה

םהט׳בירה.רשא,םירמדי■תזחפשטיףלאךרעלחואצטנןשקופריעב־,׳-■״
הכאלמסםשפנ-תא^חי־פע!ובר11יג,רוחםםהבםתסנרפריקטי־יאצטי
הכאלטהו,יהנהבזכאץעטרוחסטהרשאהלאהםיטיבספא.הריבעו
זייביכסב.לודנץהל>3:ץחירשאהטה-םיברו,שגר?י^יםריקט,הטשהטעמ,

וסתואםירטושוםירבועםיידוהיהרשאריבכטלםיטרבסיאצטנתאזהריעה

-הלשכ!;0יזוכיע׳-.סהמ•םי־-האו,החיטה;ןן>עירמזלחקכ.ץיםזניכטו
־ירחבו

,וינקזרחסט!לפ$•ויניע״אשי/י-מורזןן־יהיהיה.וב-..-:,לןזרא..••םשי•א*8יה5>.-.כ8<3מ:
*

הבאלט.סא•הדשכואחשק:״$>א,השעטי,ן־נעלכל,.*הדובעוה.כאלןג׳;ל?ל..;
הלמסח,ףסבדי.לער:יג!*לו:,,ושפנ,]חיחט,חיי־יה•׳..ןעטל,-״היקנגאןהיי??,.,

י־:ך••ניכתינעהל-סדא■ינבלהמנ■רשאהרקיה.

)יילעו־ג־םדר&יאםילעה:דתי1־ולי.דק;.קצוצכ■חיןזה.,,הליהקה.בצמ

זיאיזעדפחתקילחטיםיליח״ח-־באלי-רפם־זזכאלםהלןיא..־4ונרפסב
זרוליתקב•זייעדפעורפל־תנשהה--יחולשהטהסיטחושה-הלדוקהםולש

חת8.קדציביטרבד.לכ•תיחשהלולבחלהפהלבח׳כאלטהטה!ןכ״לאלש?ב
שא־יגץפוכ,הרחאטוידהויהיהאטשיא•.ודרפתי•׳,הל־הקב-־שפח?•גתקייחבה

לוע.םהילעמרזסהןעטלםי־חאםיטחוש^םלץ^ביו׳ה3;הט>,ולדבתי.ותעייסו

לכבחיטשצש&יי.יחקי׳־דיי>3־י0ד5-,ל.פ■תאוהה&זקהס׳־־שארשבהסכמ

תריבקילדהל.חקיילחשהשיטפתתחטיאציש^גאוה.היסורבטחישה.הל;הקה

זי׳יעלז־*יקשנ-ה:יטהיקחלםייא;י־יככטתיגןקבןועבלי^איוס-י^ח&הק

י0..י״יןי'*"•©־יבח?;,ןמקופ-
ייע־לכבם?צטאת0תאוה:ריעב:שייק.יההירבח

הקשייהלו•-,םייוח־ןויכורפס״תיבדסלל-^ריעה5>כלעםולשתכס׳,".שורפל.!.,

׳הריכחלגי.בוטהםצ&חש<הןחי,םריעב-הרוהטהתודהיה-ןךגוהלכ6חה

ח->פ-ז:ןיל^לגםיב<סכדי-ילע-זלדשעז'הזכ:,למגרבדש-'הםף״םיוארו

-ריז••ב-רהז:׳•ב״:׳<ד-׳',״'־יב..<:,!•?אגו''יז,ל*י
;

־׳:׳"

ס?א,תאזהריעבםידוהיהןיב-שרשההכה(אל-רוע..הלבשהה-י-

הטח©,בר•ךאעריככטל.,ה*סיליבש^ו-?׳ט^:םישנא.ןן*ס*".ף*.'
ריעהב,.ץראהבקעבריעט-וציעיון>סשפני.,!3בל'.לכבהלכשההובהאירשא
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יר^כ-יובלביחלג&ח.^^םאיתרקבתאזה
!'ןוקיסקגל&נוייצירזנוקדפטטהרטליכהחיהרתא?־הטבחהלבינפב־ללהתהוחא

־וםרה־רשא־־הלאטהיההזהברה,הנומאלאיהתררוצרשאבהשפנלהחלשו
טינשינפלריעבהלכשהה!יבהוא-וטיקהרשארפסהתיבתא:ולמחאלו

סאטיטשאהורלטה;תוצראבםינברההטהןכםיטחושהוטכו■,תודחא
ה&ד׳יכי/ואטהצטשלאוהעורפלארשיתוליהקבצטיבהברהםאוטעמ

"׳הלםעבורצעיאל,תובבלהו;חועירחדוריפזחקזמ-לע־.םיצעו.שאסיפיסים
הלכשהה:ךרדתא•םורויאלו,תערוהמכחב

לשםהיניע,שרודןטזהרשאכי
1כלי,הלפאבםיששנמםידועכו,המכחהרואבתוארמ.תורוגסהלאח■םירומה

׳.ונלי^טהדוובןןעבז^מבםיניטאמרזע.רשאםעהרתי:םהירחאו>ולשכיו
׳״-■׳.:

ריעז^ישנא'תאתחר■יתרבדוהלודגהס״נכהבביתשרדןזחחבשב!:.ר־.

'*ושאייעו,בלמ־יתורחהו■האנשהאנקייע.העירפהםבצמלע(*הטיבהלעט

^■ייהשתי־צייצ•׳ינ״צוי,םינויצזןלז9$מ.שרלמהי׳תאיתרחב■הפ-.יתשרי׳אשונל:(ז.,

ןיליסמלךנ^־-*א*;שלקימ-תיב־ןצרחהזג,ס״לי־׳מתןל•מ-ש׳,■0ה4דםי:דטמ•לארז

יו־!?ימר•א־צצה4׳תב1'הכל!א:אתתויפ):ס:זעעהעבשולגשסיקע׳לכ'זכי.תכלהךרד

'הת0־־,דממשי•הברתש־יקהר־עזתיאיב...—יתרסא
ף־זשנ

,-הלגיללגצארשיי,6׳־ג

-מיע״ד"תיגלי(■םיניפגי-קמעתנינש:לע׳ישאלמ:9לנםהילא■ארק,יתמיא.לע״

ךנה:ראאלתאזההאיךרהויא
יהירבג״י-?־ין-|יא•לא1הייסי;הליג-ייעתג••תכלמ•י

ןל
השכ.,

ן-נ
"ףאגיךי&דל•ןייצמך־אהש־־ס־ייחת;ןיידביאמשהעתת׳תיברע:•באו

ה־יט״י.,המיח
':'ז6**׳יילת־־5ימ־)־-<:^י1י״דיךטיאי,םי־ה<לפ;•םמעויצחל•הדות־

~'ד$ף£^--#9<ןיצמ^י׳׳*העויה-לו-דסו?ל-לבית*מפזאאמאק־םא,ןתיל*ןי>כהןנ״

יכ.׳סמ־תב^ןליז׳י?םדקה•#-ךרכו*־.ךמש;
י

'וציל׳ארמא5•גמ*■•אהב-דילי׳ליחכאצ

,יאמתלשחנ׳כ
־ןיייוגע^■לטקו״דש-4ע־.ילפנ•ךימיב*

יי^אלנ
הש£אןז,־מ&ואא)*׳

״

■הלע^אהיסי^תעציקיי*ל,ךניתחנ־׳רשאקסאה:.-.יצ־ז־מיהתעי|6תפיןואיי-קכש2ך

יננתתומר?ןא.,ימותדא!ץנ״.תימשר:(!
י

ךאנייי^ףתל'תחנ:,ליחהשעתו

י

יתיצלממזי^טק■םיילו״עי:םיברס^יעימאףמילס־מלועידיתייאלהמננןיןיאר״־ון

ואריי/]
:טיצה^פא׳;זיצנלנ־חיףי-לחתי^היאת-עיא^נ־טי׳ית

םי׳ציינרןל
•'אממצ**,צה

־.ך7י:י*איףתרומגתטמניןנץתה>פ?צ׳©טיייצמיצאןגש^ף
זי?*נר6א

ף״?!־
׳ז^^פל

תילארשדיאמיאלהרמפמר!זדינכתיונעי־סצויעמואמזייהישאו,פלקימיתילימ-לב

תילימניהןידצ•■,תינמתל׳תימידסיאיתבהא;׳,'*!תודאאנ׳תליאונההצימאה..;$991

י

הכתפתיזנלטצהןייטאםאברשאהלאהתיצמה;0ילם|

ינ
חירך

י
-תייאאלזצ״ח

־ך^ימצן
;הנד*ךל:,היאת•ךתילצ-.ירמאן,תושביה

קריל
'צהשעיילאישיייהלאה-תוצמהי״ע•

זימןמ&׳ץיאביץלכצינשלללשלהיס׳לני.;ירפעמרעכתיי-םמורת•,ליו
־..::•־ו.די

1

1׳ר0ץ>תאללקתיכ*אידוינמ:י״עעה.יה■מ*לב-.איבנמ,טהליירמאלףישיה.קי>״

/ןלז1
ןלהרקילשאןניםא־ילעיסיגןךת:הצמש,עלןאיייק?*ריסתהכבת.

א״צי:

םישף
1'!*אקריב;״,לאד*י'תליתז*אנעד^םליא;ןילגן:איבת!בעאהערהלעהלפת

המשף
ןלתטיסהןמצעבתא,םירורמתןלימיש,ןילעאברשאהערהלכצ
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,8כע1זםד$>כזיתהעהבדסופהלדזסדוד^יבמחמ::אזה.ז!נ*8ה־ו3!אב4§*וטי

,שלממהימזלשסב0•דבעקה^•,תזחאו.סנחאבמידלל•סיהפ־!^י>:ם-ןהדךי-עו

תוב$נליח<י{-הצאה׳ם־-לירי*׳׳־
י

םינ־יםךינגשפ:ייעב־נוית-םרזנדשאשיקמה

׳יע,תיליכריעדיקשל:יעהאנשוה/עק-י^ןןןממיגעה^ייאטתי
דיי־שי*מעידהןזולמ

סילכיאש:סדאיננ,ילא־ימסתןחייהניסלאידיגמ,:רמאש^ע׳לאי>י,״יקי;5תג§3לה

וניצמינו^ג־יןש.,זג^נ־שקשריוביחכ^זדדאהזוםיךימזהזם^היים׳תןשיהו.ס1>;הז

,ןגמ*•צירטויתינמליניימיהןקתלקימסירדקל••;*•■*?מינא.*יאטח••ארי^א״ל־ן^ימכ
מיע

ןןשעמ-
מ׳1;ןייהמ^ניטגהי,תלפינתסוצזהמפםזצזרלארשיהניש״ז3יש>םערה

.מזינ״דקםינשכוסליעדייכ׳כ״גזעכיהשנכנסדתתתז,פ2פל״י,זאז>סה,3;םיניידמלארשי
}הינמיר,זדמ*•םןזא.•ס*-.

לפשב;©פשסגניאהפיוז•צח•:?שומיי9לןינאלל

סינמזלה־-׳יל•תרעימ^,שנני־ז?מ7;סהתאהאיה:ננת:;דאמ־אלי?.תילמ׳,ה^יןמה

דידמםעליויווליםיא־ינםיבעכםדלקתמלעמ״םכימשהאירינ:ה,םכינדא

ורבקמ.םקג9ש־זה:םעל3ומדיה■ז־אזדדימה.״־המשל^בןיזסז•למ■-ים?.מיק■*ממי

מישעל;לכמלאלש1.מז,הידל׳יס!־המי״.־מ־.,ס־נמיד•סט*►־;*•׳*99-ה$>-סז-רל^יהיי

ילכאמ־יצע:י£ענז•הלא׳:לכהאיריננה.>לז־רש!בר.יא*יובוק*־:י5:זתימ'־?*יא'א?עיייתב

טיטה,סינייצןליכ־צה*נהדמיהחסהירבדתא■סמילא•ארומ-יננה:.•:,?מ׳ןלכו

טוצשתלבצו״תאזההערהתענדיכזפילזמןעמל׳,םה0זן-נימצמלארשי,זזה&^זגמנ

־הענל-סכנ
ןיע

דייצ
,לקמודפקדיבםצל־ישע,;םויכ:םכמעדיהםעצבדי:ןי.*!מ3

יאנגעלןקזקידמאירהערלשיאי,ניתאניאישיאייבהא;ס3ין*כיםילשזשנןז:-ול(יא*יה

,!פשהי#ידזנצרצקלקאטתהוםילשיריכסשלקי*תןזס:י*כ-י0הה■^כיתז^אימןג-יכ

יהרמןמממהן&ילארשי,תחניזאיהיהפםכשדקממ3־מא׳(מממייזמהת-םקא-ןכ
הננפ^•קיתרימא^־המדאה,לע:הכימ,עוללדומיככב■אל•?ס׳־גן?'^,קא•אע:יי*ל

הפיןצת'ל3.ןכ׳וזןכז,השעמה:אלארקיע^זמלקהאלזיע010$*,־*ו*ץב״תא

ייחאתהיםינצאל:יזהו-:יקח;סנכצמ׳■וט׳ללע׳הנז׳כמ,הי0מזרס•סכמןימ^׳^א

ז-?קי
ימוקה•׳•״ןםכ^יב

^צמל־המכמיהרזת,המשםכינבללמללרפפ־יתנ•{לכל
היה*׳

|א#0תצ-אלובייינ■יאצ;1אניםימיל־םגימחלמםיחלל£!*ייי?•זזז)ן;י־׳סל?גוזע
"

יאצניזמ^ייאנ*לוזזצראהדתיב;סקיזיא'ישע•־.דשאה.,תעדז:המץוי;זיירג^לגשהחז-וי״ב

ירימזי-ן-־מןשבוןוה^זיוא
,ינכילנמיםינאממוםיינמיעהך6תהתעזשמ1מוזסיאי*י;€ץדגנה

זצייקא4בי,םכילזבנמ׳ויאמ:בעותמה■ןשקה.-רזזיסמהי30ע:יתאיקיחרה
תא;#ע

>םפבלד*תק*אנקהי•האנשה׳.תא'.זקיוילהי-״,דנקרטחזליל♦*םמושז*■ץיןיםליםכינב

לא*■.זייאעסי*ה,*יזהמב:תייהיזיזלאכשילתורפ׳יאיזי■'ז>!לטזה■מ^•ונבק-׳סזבו

־דצלרתי-^או**6',תאוהזהילסאסהןראבד>יקתים9לזיע׳ןיא*1מאל.״0£בל״.ליפי

׳,!מיש״-ל״ןקדסוראגיש,המיפכאיבנה

כל
ך

הניכ!!!לארש'יל*ש8ין*לכ:צליסמל

נדאירצלימםכי"מ6ל*נ>לערת6פיפי׳זצכשארללעממתדמוע׳ה׳הניכש,!.(?!ימע

,םלאו'ליהלא■י*עכי!יזיימי5התימנ*•סיךקסםןןלאויקוגץתהן:(ןא^4ירק״ןי&ל^מי.

—!ע׳*לוגייתעישת״געשי<יי1יעזעי:׳תליאגיי,^ש•םהל׳יויי-ל"

:ץ

.;ן•׳ליזזז•׳?,־לד^^,־;ץ;׳״־׳
■׳־ז׳

צ:׳;־,
■״׳׳.׳.•:ף.־״ש־י



*^,^חא,רהך?^^מ,ץהל^מן*^/':.תר^^(:׳הניהזנהירע•י>ח*ב■:??^ייה-רד

איצט^מע
$קימ£4*8?*$/^קהמוי3ר!*,בועצמא-י*די2?£•חראת.מ-•
?ן*^^^לן3^>.^יומט*>§־תןמ8י?/^^ן^-ן^יש•;**•ייןמ^נוםפ..ךד5ח

שיש:יכה-ה^״רכ־*^סנ^ב^ילצע-■סנ־אי-^פמע;הב-ןב־א^טה_ז\ר,ץ^\
:!ז׳\לנק2^ו5^;יזז>־לטש.>;־*>־£?-יכתז״ידףאיל•ךגיה-5ב:,ז;מר-ג£ןנ

יןרע־יז-רשא::ערזהו:?חא^ך
-

.■*!9;הש$־י•-יכ\-הו{ז*ן1דורי^ג-־יע•רחןג-יט$.:הז?ש

!י05־•-ה:-^•ב־י^32^4מ^־^יר־>.:,ע*1י:היזוי!^•;^מי-ךשט:ן^#£>מ

•ו^א;,-תו^זיזוב"מש^דיץ^ניד^ע^-י״האצמ:ן^!?ו#ו.רלד?פץךעזמ■•"^

^ד^,ף^ל^־ח?יח^חגעק-רק,המש-£1ו^••פקיייט*•י9-"י3נ^•.!*!^יי^יי
^דיח^י?**--^\-ז^0ח0'^מ!ר^םלבהלא)*תיח$ש50ה.ימ•.חףא

$#*י?ינ>ו?*ל^י^גןפז?*יישימ-.יתיאזי$וע6ילתאזההשורקההבשחמה
,׳!׳־ז־:•ב-.־_־־־י;י^י־יט^יחה^גהכורבה:ה^ריט**,ן׳ראב:?נידוהיט

;־
"־

"ב׳;::־

^מי״^-ימלזע-^יכשכ-"^שא^ד,■עי'#וה-הל^?א-חךיל>>יעמ?״:\

.ימץלכיותאמכשל,;הי^-לא-ינחקי*ל-ק^פ^טי>ה^'ה3ח?ררקיו״-^יכמזןה

1>יר?זמ^מ"׳ע^צ^״ו^^ויזוףליאךיעלהיטהיוקבריעבםידוחייה
-:׳פמם?־"*־,?$9*

חאזה^ג?י9!ןי3|סמ^יהמ^־^^ךי*^^*••^
שיחי^־י״זגןוןיגט"}וט—א?•רפ-ו^כ^ט■_.ה3אל9ה-:יאזיגקה-רוחקמה:*וקו

;ן^־^בז־^מל^^״^דע^^ח^ה^ל^^ררטא^^ךזןזח־^^/הטש-^ייי^ה
-731$?ריימידה^יןךרשאםיליכשמהו:*טעהאיהןזמ$.יב.-םי>וזו־*ץב4זלו

ג-״ימ:ך^-/״-,י1ד4,ד.9^=ר;^רהט$-:ן^^ ״

,5עויןן^ב8385•.^ו^ס^נמ~ח^דןל׳•הזע?}•.וןיה-־י?י^?ה:*מבן.

/ימס?ה9־)5ןאו1!•מו,דח*ו-ס\$9־׳ךנך$ןן^םעה£;-ןק\ה$>׳גןגןנ4ש#נו
^ו-^-טי^רטב^ימש^ד•סוןה:ידזל"רוע^זגה^ןז-^־:תיעיברה'העש3ו

^1\ךיןןל"םהינ^^ש.;3נור^צ-רונס־4ומ-^יקה^ור.י£3-םג£זעתוז^ל\טיחרדיעו

}ףחא.^גרעבו^יפ-.ו^יךק׳ר-.^רהי~הטכחץ^הךזת•^יגרב״^-ןטזה^^ןיד
^ומ$זיןממ-!^.רפ^"0א[.?כה£מטגו״וגטמבד*?ו^ש*א:.;>פ?מנ־י*גשרי

^משהןעו8^--אח^מ'זח;מב^7דמ~דיעי^•?0יי*4*-׳;י'*'־'הרבח^מכשב

,^א^גייעל/ה־^א-םישנא^ה^ב^?"זמ^״יש^-^לן׳ל^מ״^ו
,ך^^קהא^וק^בוה^׳_ת*£׳ש4*ו#ש>׳הך^ע׳-טי?הוא|-ושע^>רע-־ץמא

־;.,׳,־־־זא0ש״יס^ן^^אחמ*ל;!^ו^ירבד״לפ^-וירהגןורבחתהו

;^ה^ש^ב*^^8ט-י^א0!דז^^ך^.^ואמ_,יךג^>ה׳צייעז?**.׳־-־.,
ה^י^ומ^מו״ן^ק^גח״^5•ד^ב-־$?£'ג1זעיל*'י90;ד..רי-ה^טטורטהו
דוטילשמ,.י^^^^ה£ז.ואלמןנרמא-רז^,-הנש,,קי??זאו>נפ>£ני<נוש*£יה

,^מ.:,זןו^^,מו^5ח^■מ^כ^ני^קיב;,מי^^ך^ה-1יון*קו
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אפורל-י^יוודומל■■קומח88ש1צלש'יל-£ול2£א8י^/םזלשבז^זו^'םיירפל

;רומלחב״תתיעדוע'הזהםכמז91שרתו^צז^ע':החמםוחשה~ה3":החוממ

וטעל״ותבהא.וירפסב!דגשאלויי^טלאל'ירשאהנש$*שטח^חז"יכ׳י^ןא

'.ובלברקט■רי£ה;אלייהנדעיתדבעהתורפסל•ותיתאו-דאטל^'ד£:הל1ג
'

ויאורק©"*זוואתויהל'׳׳יתדבכתה-וייחיטיל:םיעבשהתנש"גגח'רשאכב"'מ

רכעאין6ו?ו
"י

האטח׳"׳תליחתב
י

חי&ילג•'ץראבלארשי:י'טכחלעו,תיחכונה

ומוו־*03''־םינרנזמהוםיעודיהםירפוסה
״

םיפסאמהיתותעב•השדחהתידבעח
ליזילמכר^'נ^םסרופטה■3יקוחהתאםייתע"ירוציו

ךאלט¥יינפלראת
ריעכהמכחה:שרדמת*ב1צםיר&א'טידדנלחתקהל•םע"אוהץ",1תואבצ'יה

ךלהרשאכ,־הוחןודאהיינפתאחיארלהנשביהנש*וימוילגרב*ןלח,בי3ל
}יז^צינ!היישעבםכ־יבןשחניברוםהדנ■1(יינפ׳יחאיתוארל-םיריםחח4נ#י

1"•"50"י״•<:־■׳*׳.•־■׳•:־:..־..•••׳•.יי.םהטואוםמע3ודא8חלדםדמח^שנא^

םינשכיוקבריעיבזעב
־

דע'יחוא•מל"־די#יז'יליכשמגיייביטמ•יע***׳רשע

סילשמ"*0דלע;־יסוטוחקל'חאשטשחלייתפטההטשיחו^^״^זר^ו״׳יתליםם
לעו'הליהקב■1וודז*אזוו

•
חי&איזועש■רובעיייחאו,רפיס■^יבי;"תט^ה■רבדי

יוינ^ייהו,ןיירוש■ררהנרב'הוריעה3יליכשממם^׳נצי׳ינש*ץמונריעל"יתאב

בצמ.הרובעוהקאל'ט!נזודב^י■;״ישא-הלאהטהםישעטץ-ן{״נ0ירוי&מ

יוטע^^אילכ^פלייןי׳זאדל׳חיליהקה''רתיי■י^טכ-יא׳ח#ר8תאוה־:הליחןיה
םידוחיה'שפנ-הלהעכש.תברחפםג.ןטורריעפ€*דוח1י"ץצחיפוזעחה*נרו

'*־קרי־:1ל־נט;^פ'יכייייה"ש^מפלר:טע■םץחה״ם־דיחיתתאו^תואלתותיפידרם

.(זיזעדאשט'*־יטנוקץלז}'.־ח"לכלדע^סיתיצשסרהבם־ד־^^רפ^ייינשי
■

חאת־א־ילוםתא'תכלל-יגפ^קב'•/•מןיכלךרי#ד~ילימ1$"וא5',.י־ושא5':
םחאיכלז(בלבימיה"ב־ח"•אוההרתעוולתל^::יונב־היה^־רשארפןסח׳!ויפ

יה;ה;יטףט׳ש•יחאלר^עיטירשא:םיג:ערםיצעיםע^'£חרנ1'רכלאיראל

?ויטוד¥תב
י

ךעבט׳־י״בכטיל'ם־גצו&ט״כחזיוקיכתתקי■ריאבישטשה"יעיקו
ם**יהח־■^ורא^תוו^׳"החושב'^םיינב-׳ם־תבו"•דטזוןןג־:ינשה:רלעטו'£*מל

^פי&כשו■ם*כרו״י'ם־חאע^וחטינפיםיתבהךיחל*תאנ־שיחוורט•טיר־^חהינישו
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4*הי-ומנה^יתועסמ
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דמיעאוהםויה:רעו.
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!הרוחלק״־זממובלעט
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־
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״
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ןבלב,•שכאןוזס:■המהריעה־יבשיי־^כנד•רשאענךא־;שימל־זכלמוצ6בש8ש*תז
אלט1ופ:תזד1ק.ק;אךז:יהחוזגהב5:םמחל^־^טז•ר^א-ז1ל<א־?הםיד:טעו0ר
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ט״שעבהסואלפנםירפסםגיםייסז־רומזהממוקגחיווטע־ונשניטיורע1זמוקזו־ז
שביטחושדהנומשו•סמברזינש־י^דאפבזרלומשיבשא־•םיייסההיזיבר-־יזןחיז-׳

םזדדשעה-ןיבםג;הלפשהוי׳הטבח!דואב-היארמ־ןיעה:יטימש*זזאזההדעל
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,ומוכ־וידי:רש8רפסהיחדז^י״עעואזהףיעה׳יבשויןיבדואטקטקפהויוח

,זדנוםאקמא::רת5הולבכהטכחה־יכ:ומלזויזאההי-דשא־םיסוטהילוישגמז־ויעיד

דככ:הב.אשתהפי,ריעבתטלשחויהמ׳הלדח-אל־המעחולבסה.םמש:
,וםל־דיהאלוראנחךיא־רשא:םיחבהו׳־^פנוםטה־׳חןאובמ^^הישונאו־ריעה:׳

,חפזהיא,1חמדאלילעורוע־רשאדםוישנאזוינפנש׳קד■.ם׳בזופ^
תעבישיבלמ;ויכעו־
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׳>׳.׳■־׳:ד.ווביהםמל3^םסב•דשאזבשחוי■.רוככהישובלמםןמנס^
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׳דמטגחמוסחעפמח
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/חנד־יתחש..*וש&זיספא^סזשובב-םייבישםהסלאיםדכדוקזונישזי-־מזחכמ•:
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ל&״לואש:ילבטסב:סוטםבםחחשם•רטאעירבדהל:,םמ־םיבוטה:םיהברז!.
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חא3*>קעהתירחא:םיסטהםולשיהסיה:,הסקטהחודםיחהסישאק;־:אלזש:
בגש*ךלב.ונחבאומד•הדעהישאר.עודיבסדיפטנהדנןרבבהבינפטרקיעה:

הלובחת*0מהע.ומירעה:<הטה..טחרי־השלשבדעוט-סהלןשמדשאיברטא־^כח

ילב!•,ישנא:ירקשמ:_*קימולנלאדיבעד־אחלטיננרמאציכ:-אדההזרענמה־רע:

סואלמל־הבוש•:הבשחטלבו־סמןע.־,להקהישארוכשחי:תעפם;
י

לכב:ונצפח
ץאו•,םניאו׳׳ולכ:םיסריה:םשלש.׳,ךלהףלזג־ןםזה:גםזוזלאלזמזזיירשא־־

ןיא!,לענוםהע3-ודגסלהקה:ישאר.־.יושע•לסט.־לדזעושח:_ץאזהענטזןש:
סמישעסנשעםינןירע״ר־קוםטהי.ישנט1!:,ב8סזהו,•־הזמה־לכלי,בלמישש,:

םירב:ז4ו.לםח:ילבאצמנה60בואדחןי4מז;חיב:לפחלע^בם׳ד^מחיסויוזכאב.
םבחגז.־תאאמ-ה(?ז3תהבלחז^ועמ-דחקואטדןילג־לבו^ליעטמחננםכ־תוחסכו.
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ייד*ו־־,^ד^?ע-ם)חל׳,1לבמספלושקסףסכהיליטנ.וניחאוםוי.םויהפיסוה

םהילעהיוטנה.השקהדיההלודגיכוהוקת:לבהדבאלג;םעה־תלדתוארב

רהי•לכו.כ״ושחוםינברהיכ,וניפדתווניביואסימהעורזט:־,םהיחא■חאט

בלה-יריב*?םילתנהםירימעהו,דחארבעמלהקהתפוקטםייחהםילבקמה•

השה.ךותב.דחואםיצצורוהאלהנה,׳השה־חא;םיקחודייה•,ינשהדבעמ
!ומה-אוההאכרנה,

י

שפנתעיגרףאתעיזברשא־םוי_יריכשו־םידבועה

יב־,ףז5וטחו.הערמימלכוךשנו־שחנהאבו,ףטהיפלםחלאוצמלםישקבמ

ןיא.:רמאנהחאומיק-תופעות*ןסבםהלירשאו:םשפנלוגאדםילבקמה

ונחנאו•ח^נש.ופםאהה־.להקמ־ישאר•י׳עושםבערל:ןיםאט,עבשהרישעה

ובזעיוםישארה'מטפתי:רשא;וננוצריכדחא.חסרמאנו:םהםק־םידחכנה-■

ונילעוםתרמשמתא-
י

םיעדויםישאר.,םעה:לעםישארשדחמרוחבל

תמורתבחושעלעוליכשלזרחינשלו־קדצבהרעה:תאיולכלכירשא•,סישדךידי

,הוזעהנעירישעושר־רבדי■־םינונחתספא.טפשמודסח:ךארשבהסכמ

וכרד־:םישארחד
יי

תשק
•

ועיריו־^םנושל
־

תמהב.ונילע
■

םמותשנונונדמע::,־ירק

םיא3סגםחבדשאז>מיחא■.יפמ..-.שיא-בללעהלעאלדשא־תאעומשל•

זיכעוםיהלאיאריםינלפוםוםידמול
ערמ־•:תוםן־אלי

םד־בףיכ•ארומאל־

חאשכילילפכו־סמה־;.ז־דאוחקהמד־עורזכ:,׳אבצל::זענב״תא^ונתיצ
םילוד*;.0יקטב:־.;.־בצ־תח*ובדעתח־ילכמהימודבחבשל:ונילעוהסקכה

ז־ראכג.חירו■רמ־-.בלג.זרוניבשחשקיבלו■
יניסדהמ•ןועט:רצ;~.ונט2ה־

הוקזח־תלחות־לכ■ץא׳.יבוניאר־תדחדקס־מינ־עבו,ונברקב"וניבידוםו•

םינויבאה-אי8לעמלועה:־ת$:־ל;^י׳:זנייגע.בצמ:הסקטהייעביטיהל

ןטב.עי־ש־יל:־קר׳היושעהםקטהיכ׳,השקדי,ת־יגתמםיעגונסהו־:ס3מתמ8

סיעשי"
י

,םךזחמ:מדזקה־•:ערוו..,שלס0:קד8י•־טממ.דמ*,םיערדיב־ק־זחהלו

התיהו־הבש־ישא־הסקטהןמ:רשב■ל־לכ•לוכא.ילבלונילער0אומשא•ןגל

רשאהמדמה־דערתדוזעלפנורתע־'■:•;לשבי:׳ותמאי4קדזי־עשרלכ׳'ינקמל
ומח;זוללוהתיוושענחיהילעםירמועה::לכו-יהלדדקהרדןפתתרופ׳.;מותט:

,םיש3ז.לע:סיחל״ם־שא־יתבלךפהי•זא.ילוא״■-;םהמ.:סונמ׳
•

למ׳-ליםחלי

םדישמקה•ז:ארדכהל:ונ־מנז,םידברעהןומההמה:סתביאו:־םיללםיא
■מקתיו;ריעבםזנ־קתחנשעלנריג:ו3לדינהל,םינוש:םע■ברעתהל:אלו-
הקדצב::;םייזדם•ישער־םיבאוכםימעהתלחמ:לע־רשא,םיבוכהםישנאהלכ

,.רערעמדילעלקר;םילמסמום!תיחשס•.םילבקמל•־ח*תתילבל;םירשימו

,הכמבש;ישיל
־

,םישרוםינקזומיממישהוםימוסיזזו,תינענהתונמלאהךומתלו

;םירשיםי;־קדציק׳יס׳פילע•:,שכ־דענלביטךינהתחלו•,טישוהו.••םיבזענ:

םתוארכ
•

למ-־,ונחעדלמיזוגזנאםידםועי״ל,םג.םיקיזחמהלכו-םישארה

םירבעההנחמב־־.־ה1והודיבעד:־המרעבומירעה,וניפ•לא,אוביאלרשפ
גחגמנלתפקשנהלו^נהער;יכז.,אבצלונינבתחקלהדוקפההאב:;רומאל.

הרומנן־הייונמ:יכ,אובל־ןוכנה:חועובשז־ש
־

יחבתאבסלטקפתפה.־דזםב

•אבגהתדובעל;םירמכזםירענה.זוחאלו־:םינפלמוזאמהשעירשאב•הלשוה.־
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סינהלו־בללכרבשל־-דירחמ-י*^כ•־*?*1.1*1*1׳וע16*?ז
־

׳זחרםת:זומלכ

6#פנ$$*1*ו&ינח
י

■גחה־ערל!•יהמ־-.םנוגיבוקטנ•םיראשנהודזבירהםייכנא

:תימרמהדזלזו־הרהרשאאישדחפינפמ,ןיס4*~:£מיל^ןו&שיסויואנחל

:שא:נונשעל.חודנןמנהילענ־ימעםתגעילזתיוי־גלזא-י־ע־חי״^)ןומאבי;ונדוא

ובסהרשאינחירמירומחה-ןימי•0א•רע^לךיא־יגןו^••יןוס-***מ׳וח-בעיזוה
ונחנא:.וצלכללהבנו..*זושמחןימאוצ^גן?*וג^־-ה#אושיא;יפלאל'-'יא

השב-ונל:היה.גג,נחפ-םג-חבשב■םיירשבונלכאי■אלו■ונתעדילעונדמע
ןורש;־חךוקשי-םהה^ם59יב.י1זעכ•היז**לירחאיהשבו־י£ונפהרשבכהםקטה

^׳?חזשערבלכ;הארונה־׳הלחמה•:ו5לובנב•זיאב'יי*>ז1דקפינ"וניל>■'ידףא
ונחעוש־התלעוא;םינויבאהוםיינעהןמרתויבוםיברםיברםישנאבכשמל

,םילימה.רובעבתופנעונלםוחשלמשפצלוריקויפ״כעי3׳'^זםאל3'ושח'ימל

.־ןפ־וארזרשאב־•־,דימת-דחפמ.8דאייושא־,־גו!וכהחאטי*6^ו*ח*מ.ד-ךא

םירישעהףאןויה"*הילע•וכ&מ*ייכ•ךו&הל"עלובי
י

•סמב;ונודלעה•׳יכףאו
גאלםלאלםא.סדנ8בםינינגלויהי^רש^םייחאב״ושיונלהאיבנ,יכ:רמאל

םה•םליא׳•לחייי*?ונלטיז5^"'ונ3פח
י

,םברמ.ףךיסשיסליקלמי&ישןינ■ויה

יממ*!{׳-*כ
י

ללבקצ*!'לע־בידנהי
י

הליחתכינלךחנ־צרשא^מיויג^נ׳יהיפנסהיסכו
לע-10חנ1.בשיססקטה:רשגמ־!פועטל*<ו#<3נ!רצא-אלו^ג^י״לפל״״ןזדג

לכ:ילחא-.רשב•לוכאלרישיו,יצוקיןולעסומריואושהלאהנפיו,השעמ

,ןהילעהתע,גלדנ;.רשא■תולודג*וובעומו-ח*יא*״חץייירעשבקעבו"י':'£לא

י,םישידח־ברש-י&־ב**׳יתמאדשא׳ת*^ינישע
הדעלהיהנו,־םינלכלכ•ונסיכמ

ושע_ח0<וז$מוש?נהלזי:־זןו־ץ:ףי-אישל-ילחגי'יתיירפנ•-ן^ר־חאז^ןס״^חיזחי״פ
5*ק0טטמ׳,םיננהחתוןג8!־יל:?ב*או-<לא=זשי״*הויצ״ת^ורבחחחינידגנ&נ
^חכןהטה־לאםיש־חהברשמ.ש5<יביחסלםתלועפלחרלורמאיוקוחוץימא
•3יר3ליחתהלהליבחן־היהתי/אבצלםתואתחקלוהבקעבםהילאאובלו

שכחונדול■■■גהיתא־־־לע־־ריגזוע^יעו׳ו^ייס׳3ממ1)^"•לרו$!ד(^יו״י-ם״&ד

-יחל!!(ל!^מכד-.,ןטשיהשעמ׳תושעלהזדמ,ןםקה־לא<מ[5,־?ודוי״£$רףי־דנאס

דז^שיא*טע£מ*ה.ט־חזש::רמאנשירומי־'6ייקליל^א^מ^3^'54-מיא
:ו?ער:*יכסרשאעשרק:,אבחכומהמז.ירן$£־יוה1ט׳חן^־ב־$א*נוהיחכטה

םענתז2ש׳לדאש5ייייימןו^ך:ו1־¥זוו■•י1מחל:^8י
•ח<*:רוןןאל•.סודיקפח.ז^־

•,סאןה.דרומיהבעמהסיסעוםשזז^אכצ^יהארוחתל^^םאמיבייהוהיללמואה

•$!מ8זזימיקפמצח•*בומרםםעה;תפ>©א-<זזמו*ןיעה~^י1פילבלאהע-ישש^ו

•לושאהעייהתאיואריכהרמו•הלידג•■וקעצייהחו־,דבכיויהנח״מלףטוי^ישנו

רשא׳^שיא:ןןשלכהו•ליכשסהז־רדיעמוווםקי־ז^.£*זילע■'ללוזיחת

י

,ח^׳גאש•וה
.ל^צהל;י0איו;קם5דו>גחש1בה^אוה־,רעשבזםי3יוא*ואילבדלוביחברשאו

אימה׳ל/רהוסהךדיקפ׳יולא.:ורבדגיחידגללוזמי^ן?־ואיבהלו'וקשיוע-יל"^קו#ע
יריעו.להקהישאמוגיויא.לרבד־יפלעםנטא,םימחויקנריסארנססט

לעוהכהףאםעלבקוהוכיו-,תוזעןמםייוור*החאדיקפההנעהרעה

תאןםםייוור*הןמסאלרשאכיהיו".ששםידמועהשעהלכיניעליחלה
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וגיחא;1א*?־>ןא״ן^מכלהןעמ^דילדתפמ^ףבד■ופרוח-־תא:בשיו*מה•םגיורי

סגסינ,סיהטושה־״וז&^ןוחסו
*ונןהוןץאה־ב•מו33ל}להי*חלרזיד׳זרא־

^יחא<0ימ;םימי?בשמל33שלפנ-ערברמאירמדדולטח־יילב•הזה
ה-כםל>.סהלחתיזז־רטא;-בר(ו-1וזנזוז1;־ן.*פזלעסגלומחב-מטנ^טישאהה

*פיכמל^,^נכהע0שןאק־חןן.־,שזויחז08עב-חא׳יכןמםייממיאהלחממר
הט,^ייןפ^רג^-וטפנקט^שיגה־ישאנו■.•י־ייחא!יטע.דעס!גיטרמל•מייזזלו

•ק-גה•ל**ק$ה-ו•ע-^ה״אוזו*גיומש*•.!.:ומזמהשחוזיועפש•;וניחא־ושע

לבב5כולשחתא.#קבנ.ונחנא׳!הזיעינחליי־יקעמג:אוההבב:..קדד*דח

ןחל.יהטח.םיבזועו,בלהיריבא..,ריעכשנירישעח-?בכעטלטז־>חע

__.״׳־!•ם•-•ב••:.׳•׳.י־.י.״-׳־!־.^׳:•׳״^:־***־!זהירי״ריייזרא
.דוסד־ב>

י
;ופיוזגהינטוי^.׳לארשיתו|יה#בזי?ער5תקולחמה:ה.ש3׳ח71וכו

1?,סוממו׳!♦לא:£ארשיל,המגן?י1חט.:ילכהינקה:אצמאל״,לג•-וניטכחורבד
הז-■;יל-ד־גיה.רשא?.־ץעה?רקב.דינילה•.שולש:חוקס■ביכש־ווע-םלזא

~■:./,-,•_,־_^*ןשוטב-ריעטםיעש־מ־בחגמייעכורקט
...׳ל־:

,הןירימאל■תכללוריןלררתאעןעל,-13׳צפחהתאוןןריעכיחובאיםב־ף^אפ־״^

ויפל.תטי>ן$יכשיה*2ח:-ולו-:£חוא*״ךה־,ףשכלאציט:שי־יטלבל־אלךא

םנמחתרטפ£א*וקלול9וי:לקג9?;א,ץל*ריעב־ושעשלט?•סיעסומורבח
־,׳;.י.יד!־׳:־■•׳..עפימיה־לכ..םתבוטל

■

.•;4.־.,י--׳•״־שז-ז:■:!}

,;
׳•

הי^וך-ןףאחאוןשוטב־ץעהחאיתבזערבט־טפי©.:חרילינשהםויב
היווילו•ףרך,גהללח-^שז^סישףחהשלש.:הטש•:עוטנו:ךלנה:זתיה*רחא

י

ירעל.הירטםואו
י

לנן־*7הי8ך§י0מ>.־ישרש:לע.זרוןמחהל-ומשא•ןזראנףוחה

הז;ירפטילע^-הלעא-ם־ירפעה■שעשנךןיטעח-־רג&ב•הפיוגגוטיחאצטש-הט

׳:ך־ה•<ז־■-.-(ז־ח:ב;זי:ר1.•*?:יר^אצתכל&ךחד׳הרדעיקלחס

ן6זןמ!5הלימ-,5ליט.^שי־'ד0קימ־■ליכשמה
ננמרנל■{|9לזל$י3תכמ3

־*הליהקל
>לןירמ-:;ןימ-,)דמ-יראש:ךנתב:מ*א׳

|

ןקעיסן•רזן(>שית•?,ןמיל;היס-

ןיתנצעיפצ#ולתהן
רג^,רפ8א>רס>>:8סאי-;/ה^ייןי,לזי^מאייקהמהדיכ,תוארקל

נלללהי>יג^נ;;נ|למ!תיןית<יצ*^ת:ןי3הרעמה־.לא׳,.מדקמהן©זמהימצ^ילעצ

הןעה,-ן>ניטל:יק*שמ-:לז^ןיי-כמ3^אהי:,0ולשה.״תר6מת^הד>׳כ?׳י7ננת1א־#־ליצ£מ

ליכשמה<לי?דאא>;,>צ*ר?ז'-זייא<הדעעי:תמעמ1.למהבמ^^3־תממל*םואלהו

■אפמתןיהל.הד*ה:ת6מ,,המשזאלקנלשא;ץמיגכ׳יעלהזמ•־־.עסינ־,©ז־״

'י?יליאישאיה־/־^^םי^שה-^א^/י?ל■.ריאשמ־אוה׳הנמנהנממןא,הץיש64יק

.זנןזתי5י
**על:ת*״״.לקןת־סיאר^מ*ש>.:>סו?•טיז־ער׳י-ןליה:ימיאלה■טגצ*

•תועומשה-ןל־•ה3מזבת
כ:,לנ?-ץמא^ןל-*?י,המ.•תזערה:
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(שיאםריכילבןעמלשחכתרדאבושפחתזד)תוינאהלעםיברםישנא
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וביואףדריכדעהרמגוזועןוטגנישורשהחאלוואיו',חישפחץרא
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הלאהםירחהל.םג..םפא׳.בושיןיאו,םדאןיאב.,והתו•םמשלכההארתי1

ומכרןשעהלםירקיתןכחטיניטמתורצואםנסחאישבוסכייכ,אלפנםסק
״::■,.,לי,־,..'.היבשויתאו'ץראהתא

־הריסירהסישירחםיףוחלדועוכשטיולאהםירהה־מוט/רבלמ

■ירוסיטתנידמבו,דקםק־ירהםשבבינ.םיבוקנה(816זז3,^6^^)הרויג

.םכחבםינומטלןרבולידבןבא־ילחגטברתורצואךשא(023ז10קרזאירה
.תיעבטההתאירביפל.ץראהתנוןנתםערבברבואשיחענאה־יפוח

אל,־,תירבהית(צרא.חרוטבתוינאלי׳תואובםו,םינטקוםילזדינםיפוחהכרה

רתאה:;ףוחה;אוה:הקסיצניפך?קר.הטש,:יכ,הלאה-תוצראהכרעטכןכ
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לבא.ץראבםילודנחםיפוזנו'ןיבבשחתהללכוי-רשארחוס׳תוינאלדחוימה
־חוליסמזושרירילע-•יכ׳,ויפכריצי•םדאידיירשע,עבטה׳׳השעאלש:המ

זרוצראה־ומאלהירבהי־חוצראל3:הנדחאחחוהנרבחתתהאלפנה׳לחבה
•־".'־׳-״•3״.היבשוי-תחלצהלו

'•-•'.-'יי
י•~'-

יקבי',לארשי+[׳־ף^־{^,"*ה"לקברשאכשו־ן*לטוהרו?ג.׳קד׳.אל:::
.םימוצעו'םילודגםירחנוםירואיב,םיברםיטבןכרבךא,הלאהתוצראה

.הירטגאוייריעןרוה,ןזגישיט,רץייר&ום^ואיתאהפטרפנםירואנהןיב
חולעחי'ע!6נ>םיברםירהניזע:הסהםירבוחמ,ולאה׳זנירואיהתשמח
.יטנלטאהם*לאורבחת*ץ״נירולרהנ׳לודגה׳רהנהייעו,םדאיריבתושענה
,םילודג׳ולאה:םירואית

י

,םיקותמו׳םילולצםהימימ,וטנהםיקוסעו
י

םכיגדץ
ורידאהלוריחסמ6חאלידנחלןוכלה^יםב-תוינאםנו,וטבוצרשיבורל

'־׳1■-•"י-;:"־'--א״..הלאהחוצראהב

,וסכםהבשםידחוימהוםילודגה,םהמםירחאקרהפריכזנחורהנהןט

,היהא׳/רוסימ,יפםיםי:מהרהנ
י

,קט|וטפ,םינליא":,הרבליר
.ןויכלהי׳רוטקהיץווינאהלאהתורהנהלכבו׳.חיבטלוקו,וטנמרכם,הדרלכ

חיליסטח;ץראהלכבטהנהתוברתירבהתוצראבלורבה־תוליםט
אלש'יטו,אילפהלרעתעדויתוצעוטבו,היטכודרשכהןורתיבושענולאה
ר^'הלגעה*ויטימ"האלפנ'הליסמהאראל,חינקירימאלזרב־תליסמהאר
,חבשלתואסכ"םע,הריד־תיבכתערוםעטבוטבתינבנםראינבובשיהטש

הכשלו,-אסכהיתיבו,םיעסונהרעבץוחרלותותשלםיטלרדח,םחהל׳רמס-
תולגעלעןואצמיןכ.םדאלכל—ה&וריאבוסכםיססלק'נאל—תחא

םירדחו,םתדועסחטשלוכאלולכוי'םיעסונהרשאלישבתייתבתודחוים
.ןשילתועצומתוטטםע

רעהיח,תירבה־חוצראב'לורבה־חוליםמלשתויונבהתואסרפהרפסט

תונבנתואסרפ-םיפלאו■;תואסרפףלאםיעבראמרתוי-1873חנשתליחת

חור׳—יםייחיחורררחשיהלאהתוחראהו■תולטמהלכי-לע-י■.שרחמהתע

,לחנהברעמהתואצות.התוער•תאהרוחסו,יתערחאקחדי•שיאו:—רוחסמה

ילפו"",ןבא׳:ילחנרהסמ',םכורריהז־רונידמלשתונושו׳-תוברהתואצותו

רוחסםהיחאהמשוהיבגיהמה,ץראה'םינפלםיחלשנה׳םינושהםיטקירבפה

׳.ילאה-תוצראהיבשוי•לכל■תורתומוהבחרהבהיחמוןוזם-ונחיו,שארהלעמל

תינחורהרטמותילכתןכ
י

.ז1שרחחץראבלורבח־דוליסמל'הלענ״דאמ

ט^י4'יםום/^-םהיסוסלערוטלוקהחאואיבהולאהםיליבשה

םושןייאהפ•'.זץרבה-חוצראבכהחפנהרמבאל:ספא>סליעהלכב—חורו

לדבה
י

תחפו
י

םעהל;אוהירווט:ראותו),יונכ',דובכםש,שיאלשיאןיב
תוצראינב,ינפלעףחרירשאהונעהחורפחרוא־ירבועןכל,ינקיריטאה

לכלתחאהגרדטמ^דולינעקריב—תחאהלגעבוידחיובשי,חירבה

לבוי,תחא-הדוג&נו-^■1ידחידבעל>'ןוידאל,רישעלושדל,םינושהםישנאה

יכ*ה&לחשג:וריכהלםרארמאי
י

!יכנאאבצרש:,ינא׳"6נוח;ינ6<-'ץנירפ
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םעהנידמ.רש:)א,םיקקוחמהחיכמקקוחמקשויתוקוחרםימעפלאלו
תוכלהכהותאהוםיחצונו,המדארבועשיא,טושפריכאםעוא-,הכאלמ־^עב

ןטקשימ.תא-דמלי,תיבחמלודגהלכו,ץראךרדו,קיטלופחו?לח,תוינידמ
״םכייחהו:םלועהחןמח,ןנממ

,ןבחרלוןכראלזוירבה־תוצראתוצקלכבוכשמי:ףרנולחה־יוק

.חלאהתונידמהלכבהשעמה־חשרחלו,רוחסמהלבוטברםיאיבמו
חור•ץמוא:ירבדל•םידעו,בוטואירבאוהללכבתירבה־ןווצרא^ריו־א■״"

.הטשםישנאהויחירשאיהבישוהנקזימיםיברםיטיו■,■ןהב,בשו?׳ד־םעה
ץראהיקוחיפל>.רלאהתוצראהמץראקלחואץראלכבהנושיםפא
ץראוא,תועבגוםירהץראםא,הנההושההקמהלעמהזיאתחת,איהה
,םיהלאהבורק,דמחנרככ:ץראוא,ןומגאוהצב-ץרא,תועקבוהלפש
ןכותב,.הנליכחרשאתוצראבינעודיויעבטרבדוהזו,ונטמהקוחר:וא

.םינושםימילקאה:םג,תונושתולעמתחתלודגחטש

םחאוהריואהינהגילא־ירהו•םיעלןבה־־ירהןיברשאתוצראהיקלחב
דצל.ולאהםירההמברעמוא־חרומ,רצלתוצראהיקלחריואמאירברתויו

הברתורירקותובשונתוקוחתוחורו,שבוי.ררחשיםיעלסה'ירהטברעמ
־ריואהטקשהםיףוחלעתוצראב.ףרוחהחוטיבךוראןמזהטש.ררחשזו

ינהגילא־ירהטחרוטרצל.דאמרקאלודאטםחאל,הושוונטובוט

ץיקהימיו,לודגרוקףרוחהימיב.העשלכב:טעטכ-הנתשיו-חלרדאה
.ןופצהתוצראבומכתודימתבהנתשילכריואהםץימה•תוצראכ..ךאמםימוד

ינקיםקמהםיןושלמואסוניקו*יהטסחרחחש•*דמלכ:רבד.לש,וללכ

רתויהמדאהו-,בוטו׳ןזרחוי־־ריואה•אצמתםירההתוביבסלאברקת־.ו

ז.׳;.ד',-•"..הירופוהנמש.
•

-,׳־׳•'.•־'-:־׳■••.

,תיחצנהרומחאיה,חירבה־־הוצראמןיפצהתוצראריואתנו?ח

ומכ,דאמלקאןהללכבףרוחה.תעלכבוםוילכבטעמכהרומתו-ףולחו

הילטאב]
נלשוהארונתורירקאובתעתפלםואתפםגלבא,תפרצםורדבו

השעמלכתכשתםויהיצחדערקבהטו>היפנידנקסוהיסורב'ומכםויא
לבזךרדההםכטהברהגלשינפמ•הירקתובוחר?■הלגעביעסונמ.דךגבעו

,םימשהעיקרינפלעךלוהרקי.שמשה,םויהיצח׳״רחא.הכרובעלןח־
חאו.ןואפקהורוקחינפלעםימש-יכרחמץיצמ,אב:הנהביבאהשטש

שונאלגרךורדת*<לרשאדעםילזונ-ם?םלהיהייבדע,ןטוהבסיםיגלשה

תורירקרקבבו,םעמףטושארונםשגויפנכתוטומהלילה_שורפב-.חשב•

ינרקוציפירשאתורקירואהרעסהירחאו,הרעס•חוררוקזו;ירחאו,הקיח
ביבאהםידקחםעפהיבםעהונימאייפדע,םידחאםימיםתרובגבשמש
המשרשאהמהתשלפץראביכונימאי:ןנידוהיה•וניחאו,טבששדחבאובל
תובונתוהיחרפאיצוהלוץראחוקשהל-הורמ.לטו'תובדנ.םשג■אובי-ףרוחב

;ונחוקתלכםירעידגבכהשעיואוביוהארמ.םויאףריחוםואתפךא;ידש

םשגילוידעלירפאמ,לירפאחרידע-רבמצידשדחמםימיהוכשמיהכ
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לודגםוחרבמטפסיצחדעילויט,ץיקהיםיככשפנביעמחצחורוהברג

לכוץראהרהטתחצ"חוררבטצידדעתאזהתעהםו,הלילכםנ:םויכםג

תוצראבררושהיקנהוךזה'ירתאהמוהנהםלואאירבותחניעבשירשב
ץראבטהסלודגםוחהץיקה"ימיביכרטאללכונללכךרדב.הלאה
,ונכשאבכךוראןמזלךשמילברוקהםלוא,רקרתוי'׳ףדוחהימיבו,זנכשא

רומשיקרםא,תוצראהלאלאבהאפורייאןבו,הזבךליתראת•רשאכ

יוניש!בעומצעלגרי״רשאדע,ותיח:ירדסבו'׳׳,ותליכאבראובתליחתבומצע

.הנואתאלולםילקאהתאפטהערלכו,ברקתאלרילאהלחטלכ,רףאה

;תואובתהלכטעמכ.ןהיגיסלהנחתונושז^יחוכרתירבה־תוצראתויוות
'זווצראהבריבכמלולדגי,הפורייאבולדגירשאםיחמצהוםיעטנה,החיפהו

הקיריםאתמדאלרשבהןורתיםג■.לכאמלםיבוטו'הארמלםידמחנ,הלאה

רשלו,החילםינרככ,םינשבהנקזה•ה&וריאתלותב.הפודייאתמדאמ

זרבלחו,וקמצהידש,התמדאידרשמלהחצ■תתרועףיסותלכו,הימולע

יכאל.היבגועוהינב־ילכקינהל>דןיא
',םינשבהכרה,הקיריטא"תלותבן

חותפהקיח,תולדגמכהידשו,יבלחואלמהינטע,םיטולעירשל■:האלמהו

חכיכ,הישועוהילעובלכלהחלצהוהכרב'תעפשמו,היבהאמלכלהחחל

לכםיאלמ,ומנהןוצר־יעבשיכ,התמדאםידבועהלירשאו,ההכםיטולע

י

־־■•'•.׳הז־וכרבכבוט

'־יחופת,ןחוד,סייםה־ךנד,הטיח:הנהחירבהי״תוצראתואצותישאר־יי׳

זרנאבחהלאהתואובמה.ןפג״ומצו,קבטה־ילע,שבד־יצק,םיקוחמהמדא

רשאמ'רתויאיצותהמדאהיכ,הגשלכבהפוריאיקושלבל'הקירימאמ

תונידמ'הזיאבהבונתירפאשיןייהםג".הלאהתויצראהיבשויתיחמלךרצנ
•

1הנאיצוחירוםיטוהינרפילכ,הקירימאמ

יי
יבשע;רחבומובוטן

י

,לכאמ

י

םיחמוצ,םדא'ייעםאו'עיבטהייעםאיפויויחיר׳יחרפו׳,תוקריוםינועהו
,ץראהלבבמרתויהפ׳םילדגו

י

רשאכו
׳'הנררועתתםתראפתרדהלעףיקשנ

םארובז־רטכחלע,תומוצעותואלפנתוילעפתהותוצרמנתושגרה:ונברקב
אילפהוויתוירבדעבגאדןמחרבאכרשא־ודשחוובוטבורלעו,םרצויו

םרא"ינבינפלחחפיכהמדנו,םתושפנלהדיצו״ןוזמןיכהל,םדעכתושעל

םעםיבורכהתאשרגיי,ומיתובאםשמשרגרשא!דעהןגתאיהוחו
ליבומהךרדהלעןטשלרוע'ודמעי־לבל",םדיברשאתכפהתמהברחהטהל

-ותחלצהלו"םדאהייחר&אלהחורלהתעאוהחותפךאו,המע
י

הדופהוהבוטההמדאה"תחתםינומטוםינופסריע,הלאלכדבלמו

י

בזרזוףסכםג,ןבא־ילחג,לורב,לידב,תשוחנומכ,תורקיתוכתמ,תאזה

—־1צלהטהרשאדבלופ",הל&התוצראבםיברהםילחג״ינכא*בורל
(ירג

רוטיקה־תוינאתקסהל,םיקירב8היתבו,וניתבתקסהל—תירבה־דרוצרא

ואיבי'דוע,הימשתומוצעהותוברה׳לזרבהתולםממחורושא'יסוסללכאטו

םהונקלהלחההילגנאץראםג״רשאבורקמהזיכ,הלאהחונידמהלרשע

;".;'הלא'הםינבאהדעבאלמףסכב׳חימלשםוונמט

ו
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םוילרטפהואןיסרכהןטש
י

ויתוניעמו,ישארהוטוקטתירבה־תוצראבקר

תוצראהלהברהכרבורשעאבחולגרלסגו,וטגהבוכאאלןיעטכהמש
ריכג,;־ולאהתוגירסהתחלצהורשועלערתויףיקשגרשאלכו;הלאה

,ז־וקיריםאכשבדובלחתבו.ץראםהיגפלחתפיכ,םדאיגבםע׳התבוט

.הצפח.שפגבוםלשבלבודסחוובוטלעולהדונו
הרצקבאגהרבדא,ללכבתירבהתוצראתוגוכתלעטעםיתרבדירחא

רשאכהליחתןימתסנכבליחתטיגגהו,טרפבהיסגכוהיםגכלכחגוכחלע
.היפרנייגהירפוסלכושעי

־תוצראתסגכבהיסגכלהלבקתגחאוההיםנכה(2)ן0ש6)ןימ.(1^.|
הרירגה

י

,תועבורטתואסרפ35,000החטש,1820.תגשבץרט'גםויב
עקרקרסאיצחוםיגיללטיגשדוע.שפג800,000דעהלועהיבשוירסשטו

.בושיאלבאוההגרע,הגטטלודגרתויהקלחו,רוכטלתאזההגידטהלשי

בורזתי״פעועיגיתאזההגידטהינכו,בוטואירבלבאקזחהפםילקאה

.םיצעהרחסםהפלדגיןכלוםיבוטוםיפיהפםירעיח.הבישיהנקזל
($6זזוו6660)קביגיקו(^?61106^00טקםבונפרהגןיבהגירסהעצטאבהטדאה
($0ז1(<גח*>)דנלטרופףיחו,הלםיפוחהרשעשלש.דאטדעהירוסוהנשו

.מלכםלודגהאוה;
סיביניקרהגלעתרטוע(2111^11^0)הטסוגאריעהאיההנידטהתריב

לכבהלודגרתויהריעהאיהדגלטרופריעהו,םיבשות10,000םע

□ידוהיהרפסטהברילבתאוההגידטהב.םיבשות40,000םעהנידמה;
,הברהםאוטעטםא.ריעוריעלבבםידוהיהפסירגו״כע,הבוחבםייגה

!״והאצטחםשךלת.סוקםלכ,והנהאלפגרבדידוהיהידוהיה"ינ
1623תגשבדוערשאהנשיהיסנכ(9׳?6זט^0ומן5^1ז0ריעיפטה־ונ(2
ובשיתה

יי*

חויגעהותולגהתטחטוטל.וחרברשא.םירגההטש

היבשותרפסטו,תועבורטתואסרפ9280אוההחטש.השדחהץראלא

(31^01.^)יגהגילאירהתוגספואשנתיהפ.שפג400,000בורקרעהליע
בהבריןכלוריבכטלאשדתואגהאלטהפהטדאה.הגהתיגונבגץראו

תלמשו,הרועש,ןגר,סייט,םיטחע־יוסלאיההבוטםג,ןאצורקבהערמ
.בושורחבוטסיחופת־ןייהשעיםיחופחהט,תוריפיגיטיראשו,לעוש

הנלירגחתאזההגירטהבלזרבהד־וולסםהרשע'שלשה.בוטוחצחפםילקאה
רחאףיחקרםלוא,חירוטק8ונטהרוחסםעטרפבוהכותברוחםשהתא
.הנידטהלכל

קטירטרהנלע(0011001-3)ררקנוקריעהאיההנידטהתריב
איהףוחהלעתרטועהריעהו.םיבשות12,000םע(ג16זדד11נ3(110

רפסטאוהטעטתאזההנידטהבםג.(?0ז<;8מ10111,11)הטוטםטרפריעה
םירזוחהםילכורהםידוהיההטהםיברםלוא.,הכותבםירגהםידוהיה

•/,רלך§״תילגגאןושלבסיארקגההגירטהבםתרוחסב

הגירסלהלכקתג(^8נדמ601;)טנ1מריו.(3
י

תירבה־תוצראחסגכב
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הועבורםתואסרפ10,212אוההחטש,1791,תנשבראורכ§18םויב
הפ,אירבובוטםילקאה.שפנ350,000ךרעדעהלועהיבשותרפסמו

־תדובעןכלותחיפוהאובתינימלכדעבהנההבוטוהירופוהנמשהמדאה
רוחסמהםלוא.הפתוישארהתוכאלמההנה,ןאצו.רקבהערמו,המדאה

ןילפםשהרואיהפ.תאזההנידמהלףוחםושןיאיכ,חרפהנהחרפילב
.(81;.1<0מ6מ2)ץנרול־טגסרהנםע(80161)לרוםלחנרבחמה(.01ג3,1מןנ131ם)

6,000םע(ג10ם*ק6116ז)רילופטנוםריעהא.י,ךהנידמהתריב
ןוטגנילרוברי'עח.איההנידמהבהפיוהלודגרתויהריעהו,םיבשות

םידוהיהרפסמהברילבהפםג,םיבשות10,000םע(8טז110§1;011)
:־ראוההנידםהבםתונחתםוקמלכבםלוא,הנירמהךותבםיבשויה

.וחילציווליכשי

הנשירתויהוהנושארההנידמהאיה(|£ג883,01תן864<£)סטסושסמ(4
תונידממ

ייי

הלאהילאואב1620תנשבדוע.תירבה־תוצרא
(?15דט0ו1<;1*)הטוםילפריעבובשיתיו,תרהתאנקינפמהילגנאבםיפדרנה

תואסרפ7800אוההחטש
1

יצחוןוילימדעהלועהיבשוירפסמו,תועבורמ

־תוצראבתונידמהרתילכבמרתוי.תבשל.הלכשהההתואהפ.םדאשפנ
הלנדםירתהמכחהו,הראפתלהנהוםםונחיךונח־יחבורפם־יתב.תירבה
תדיצוהמדאה־תדובעםג,,חרפהבחרפתהשעמה־תשרחורוחסמה.דובכב

ולידגיןפג־רמצורמצמםילודגהוטמ־יחב.תאזההנידמהברקביבורלםיגד

רוחסמהחאהפ
י

הפהמדאהו,ברםדאינכמהבשונתאזההנידמה..דאמ

ףסכטעמםעהפוריאמםיאבה,המדא־ידבועלהבוטהנניאו,דאמהרקי
.חוכאלמ־ילעבינפלהנההבוטםלוא,הבוחאתהלוהפבשיחהלםדיב

.דאמדע.הפיו.בוטויקנוךזםילקאה

.םיבשות200,000םע(808(;0ס)ןטסבריעאיההנירמהחריב

ןכלו,הנידמהלכמהלכשההוהמכחהלשישארהבשומתאזהריעהכ

םיברםידוהי.תירבה־תוצראלשאנותאריעםשבםינקיריםאהיפבתארקנ

לכברחסמםישוע,םיגלפומםירישעםירחוסםהמו,תאזהריעהבםיבשוי

רסחיתבסג,םהלםיטחושוםינזח,םינברםעתויסנכ,יתבו,ןינקוהנקמ

□ירגםיברםידוהירשאתולודגהתירבה־תוצראירערתילכבכ,הקדצו

םיכרםידוהי.םירגתאזההנידמהירעלכבןכתאזהריעבימכו,המש
!ליחתשוע.לארשיםהשםוקמלכבו,דאמדאמבומצעיוובריווצרפיו

לכמהנטקרתויההנידמה'איה(11110^6-1813,11(1)דנל_יא־הךיוהר(5

,חועכחמתואסרפ1306אוההחטש.חירבהתוצראתרונירמ

הכותבו,בוטהבםילקאה.שפנ225,000ךסלהלועהיבשוירפסמו

,ןאצהערמלרתויתרשכומהתמדא.םי־תואצחרםו,האופר.ימימםיאצמנ

'״,.הלםי־יפוחיכ,זורפהבחרפירוחסמה.העירווהשירחלמ
,

.

אוההיבשוירפסמו($6זז-?0מ1;)טרפ־ונריעהאיההנירמהחריב

איהחרנידטהבהלודגרתויהריעהו.השביוםירחסמהלשיו13,000
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ו

.םיבשוח25,000םע(?10¥1<16ט06)ץנדיוירסריעה

םידוהיםירגתאזההנירטהירערתיבןבומכו'הלאהםירעהב'םג

.תורחאתונידמבכםרפסמהפלדגילבםלוא

4750אוהתאזההנידמהחטש(0011060110111;)טוקיטקינוק(6
_היבשוירפסמותועבורמתואסרפ

,גזמהבוטהפםילקאה,537,454אוה

הנשדהתטראו
הבוטו^^הירופו

רוחסמה.ןאצהערמלו,המדאה־־תדובעל
.תאוההנידמהבדאמחרפתהשעטה-חשרחו

45,000םע(מ6\יז־113,?611)—ןץ־י־ונריעהאיההנידמהתריב
םיברםידוהיםירגהפםג,םיבשות

י

םכירעב,תאנההנידמהלכבושכ
םולשבורלעוגנעתיו(33,ז1£0ז<1)דר״פטרהריעבטרפבו,םירפכו
.הבוטהסנרפו
י"

.םיידנלוהההליחתבובשיתהתאוההנירטהב(1^8י*ז-¥01:1£)[?ךי־ונ(7

דגלרריג"הנירמהםשוארקוהפםידנלוהואב1614''.תנשברוע
תאוההנירמהחטש".״השדחהםדרטשמא"וארקקרי־ונריעהו״השדחה

.שפנםינוילמעבראאוההיבשוירפסמו,תועבורמתואסרפ.47,000.אוה

דאמהבוטו,הידופוהנשד.החמראו.,םיבר.םימב.הכגךבקרי־וניתגידפ
םגוםירהץרא,תיגונבגהפץראהראות.ןאצהערםלו,המדאהתדובעל

האמחבורלואצמיןאצהערמי״ע.םיטחערזמלדאמ.הבוטו,תועקב
אוז־ר,תאזההנידמהבהעירזוהשירחלרחבומרתויהםוקמהו,הפהניבגו

בוטו-אירבאוההפללכבץראהריוא.(661168866)•יסיגייגרהנקמע

ומירהו',הצנולעיתחרופכהשעמה־תשרחורוחסמה..ךופ.הושוגזמוחצ

.סג,הלתובוטותולודגתוברםירע,הנההרישעללכבהנידמה.שארהלעמל

.םלועהלכיפוחמלודגרתויהףיחהאוהקרי־ונ*ויחי,האופרוהצחריתכ
נבלאריעהאיההנירמהתריב

י
,הנידמהרשרוגיהב(^.1153117)

הנידמהבהלורגרתויהריעהאיהקרי־ונריעהו80,000•אוההיבשוירפסמ!
.תיברעמהירהפסימהה־לכבותאזה

,ץראהלכב.הלודגרתויהרוחסמהלשןילפורטמתאזההלודגהריעהב
אובי.,ץראה,,ימעלכתנוכתתערלץפחהו,לבתתוצקלכמםישנאהארנ

ךיגיעהפ,םישגפנרשעושרתאוהריעהב.תחאריעבםלכםאריוהנה

םיוטנםיתבו:,םיאכלחתוכס,םג,םיאלפנםינוטרא,דסחילכיההניארת

־ולחתישונאהתאלחוולכםלועהלכתעשראיה,התפתהתב.לופנל

תישונאה•תלוגסולכםלועהלכתקדצ,איהםיטשהתבםעדיתבלש

תמעלהז.תא,םירומגםיעשרוםירומגםיקידצאצמתחפ.הירק'תוצוחב
יינינצבתרדוהמללכבריעה.תאוקריעביםיהלאההשעהז

,יפויודמחי■

,,םיעושעשוגנוע!תב,תואםיקרקותוארתאיט.יתבב,תןפיותובנח־ותוצוחב
,רויצהתמכחלורישו.רימולתוימדקאיתב,עדמוהטכח,לגלשרדמיחנ

לכלטעמכהלפתלתויסנכיתבוםסונתיהפ.השעםה־תשו־וחל־ד1טליחנו
,םייטרפוםייללכהקדצודסחיחבןכומכו,ץראבתונושהתונומאינכ

*2
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(ב־חרהךרדהל״ר)(8מ03(1\?3^)יודורבתארקנריעבהלמגרתויהבוחרה
ץוחבשחבשאוהרשאעובשבןושארהםוידבלטהנשה.תותעלכבהבו

—םירצונל
חאשיא,תורקירואוםחםויבואגלשוםשנםויב,ףרוחוץיקב

תדגהיפל),העוחה־סלועבומכןוצמיהבתובברלםישנאו,ןוקחריוהער
דמחנהןנהטרפבו,תאזהריעלםיברםיסדרפותוננ.(תונקזהוניתומא
חימורררצל(06ס1131-?3ז11)קרפ־לרטנצארקנהריעהןופצכראופמהו

אוז־רו.(631480038116),,ןררנ״לטסק"ארקנהראופמהןינבהדמוע

המשודרייכםיטתגיטעהדעבז־ךויפלחלהנבנהםידיבחרםוקמ
.םהיתוינאמ

,םידוהיףלאהאמדע,םיפלאםישמחוםיעבשמםיאצמנקרי־ונריעב

םידיבהקירימאלואבםלככםכרטעמכיכףא,םינלפומםירישעםהיניבו

וברויורפרשאולאהםינשהטעמכייבחאולעפתורוצנותוברםלוא.תוינקר

םתעפיןואגבםיםםונתמותויפלתלםיונבהםהיתגליפתיתכילכיה;הפ
שרחמהזורדהוויפיבונברשאםילוחהתיב,חלכריעהלכתראפתל
תולענהםהיתורבחןכומכו,הראפתברדאנהםים־יתיה־תיבו,יניס־רחארקנו

הקירימאתוצראלככלארשיינבתובלרנאלורחאלןתילכתרשאחובנשנהי
,םירבחףלאםיעבראמ״תירב־ינב"הלודגהו'הרקיההרבחהומכםידחאל

העבראםע״לורכ־לש־רשק".תרכחםימילהנממהריעצההתוחאו
ובררשאתולודגותונטקתורבח,דומלו.דסחיתברתיו,םירבחםיפלא

;חירבהתוצראלכידוהיוקרירנידוהיךרעתרק״ילעודיגיוודיעיםלכ,הפרפסמ

ע.המהםיגנעתמיכ.ףאהפםידוהיהיכ
ל

יברהבהזוףסכו,םולשבור

ךיאהארנהפוריאב,רשאתחתו,;םתנומאוםתדתרותוחכשאל1ז*כע',םהל

אל,םרופירהדובכבםירמיחטהוניחאןיבונתנומאלםיזיטנרפירניאהלדג

,תימינפהבהאבונחרובהאירמרו׳כירהידוהיהכיסכרתרואהידוהיה,הפןכ

וחנומאולארשיםששדקלו,ונתנומאוונתדתופילוקוחלאנקיויחאבשיאו

ם־אוצהםהידגבםהילעמוטשפהקירימאבםינלופהםירוה־הםג.םיברב
!רלמחתיצלחמושבלו,תונצמקהישובלםגםהמוריסיו,ינחורוירמוחכ
.המה'הךיבערויכםריכיםהיאורלכו,םימחרוהנינח

רפסמכ)קרידנריעבםירוהיהלתויסנכיתבששו.םישלש
י

״ל
ו

םיקידצ
הזיאכיגשיןכ,רפסמןיא״םינינמו"(םי־קםלועה־'םתוכזברשא

הינלופידוהילםישררמ־יתב

י

־זויבומכםויוםוילכבודמליהמשרשא

םיטחוש,םינשרדםינברו׳ובו■ןללאבוחרבשךרמה־יתיב,לודגהשרדמה
.ץראהבשעכריעמץציציתוארוה־ירוםותוקוניתידמלמ,םינוחו

תואסרפ8320.אוהתאזההנידמהחטש,(1יז6יןזז-,18ז8}0יזרי״ינ(8

ן־רועבורמ
יי

הגידמהלשייכףאו.רתויוןוילימיצחךרעלהיבשוירפסמו
חרלןיאויכע,ןוכשתיטנלטאהםיףוחליכ,םיהףוחתואסרפ140וזה

התמדא'םלוא;םיענובוטהכותבריואה,רוחסמהרעבבושחולודגףוח
ןאצהערמלאיה׳הבוטלבא,תונידמיראשבכהעירזו.השירחלהבוטהנניא
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,תכתמיניסהברהבדאמהרישעתאזההנידמה.הבבראשרתואניכ

,ןכא־ילחגבו,לידבילזרבבטרפבו
"י

•
״

לצאםיבשות20,000םע(1ז6ם*00)ןוטנרטריעהאיההנידמהתריב
(א6\יז־^ז1£)קרא־וגריעהאיההנידמהבהלודגרתויהריעהו,רבלידרהנ

.םיבש1ת80,000סע

,הכותבברי.לבםרפסמךא,םידוהיםיאצמנתאוההנידמהבםג

ריעהבו.תונטקתולהקםהלשיתאזההנירמהירעמיריעלכבטעמכו

.תאזההנירמהבהלודגרתץההליהקהאיהקרי־דנלהבורקהקראדג

1682.תנשבהדסונתאזההנידמה(1>6ז1ם8ץ1ץ3013,)הי_נוליס^פ(9

החטש
י*יי

־ןרעלהלועהיבשוירפסמו,תועבורמתואסרפ46,000

,דיטתףתנוכתהנשמואוהקזחיכףאץראה.ריוא.םדאשפנםינוילמשלש

השירחלדאמהבוטו,הירופוהנטשהפהמדאה.והנהאירבובוטז״כע

שבר־הנקיעטנוץעהירפםג,ריבכמלהבונתירפאשת.רטקה,העירזו
,םיברתוכתמינימבדאמא:ההרישעםג.הפהכרבלובוטלםלוביונתי

הגירסהורשעיירוצ־ןטשםיכפמהםיניעמה.חלמוקא־ילחגו,לורבטרפבו

•.הלעמהלעתוהפחרפתהשעמה־תשורחורוחסמהםג•.תאזה

,םיבשוח14,000םע(1131-ת81)1גז§)גרובסרהריעהאיההנידמהחריב

איז־ר,חנידמה•לכב׳שכיסלכואבהבורמרתויהוז־רלודגרתויז־דריעהו

.ו־ריפלדליפיריעה

רפסמבוהלדגבקרי־ונלהינשאיהחאוההללוהמהוהלודגהריעה
לעוקרידנלעאיההלועםלוא800,000ךרעלקרהלעירשאהיבשוי

היתוצוחלרשאםיבוטהםירדסבו,הרדהוהיפיבחירבה־תוצראירערתילכ

י״ע,הכותבתררושהתויקנהירילעתוחבשתבאיהתרדאנו,היקושו

םתחנתאזהריעהב.הברשאםימוצעהוםיקירבפח'ייעו,היבשויתוצירח
,חויששחתויסנכ,תירבה־תויםנכלכ.השערשא״תוריחהבתכןגשתפ"

סרגנוקהתפיסאו•,ץוחמהלשממוא-הכלממהזיאתושרבתויולתיתלכ
,הצעומה־תיבוסכהפהלשממהיניגב.תאזהריעבהת־ה,הנושארהםעפב

ברבתויפלתלםדנבםלכ,חועבטטה־־חעבטה"תיבו,רצואהיתיב,דעוה־שיכ

ןכומכוהכיתבםישדקמותולפתיתבהברה-,םחיאורןיעיביהרמ,יפויוןח

תוכילומהתולעתו,םיסדרפותונג,חוימרקאורומלית^ו,הקדצורסחיתכ

הלודגריעהיכףאו.םיתכהלכלו,ריעהתוביחרלכלתורונצייעםימהתא

.חחיבכ׳חורחימיסוסקולייעתודשח;חתחשההפהארנאלו״כע,דאמ.איה

ישארטעמכהמחרשא:רקיוקהתכיכהקירימאבואהפוריאבתולמג'םירע
תכראמהחוקפתסחכםייחו,האנשתילכתסוסקולהתאםיאנוש,היבשוי

ישובלמהנשבלתתאזה•הריבחהינבמםישנאכםישנה.םדאלשויתונשווימי

ידעחנלעתאלוםינדעםעינשהנשבלתאללבא,תופיותויקנתוצלחמ,רוככ

לברקיוקחחונב.ןהיחורגרגלעםיקנעלהפשיוםהשינבאוןהשובללע־כהז

םיזורחבןראוצו,ןשןכלןמגראוששרש*לארשיתונבכ!בה1בההניארקח
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ןהיניערשא,ונמעתונבבהלוחהערהזיכ;ףסכהתורקנםעבהזירות
חונמללכויימןהילעותשרשאןידע.),תורתומוסוסקולמהנעבשתאל

"־תמבירעדגנהמההמו,רופסלו
יי

ןללקמץומאןבא־בנהרשאןויצ
תורתומהתבהאילגרלהאבהןהיתודמתתחשהרבדלע(16—25'גהיעשי)
לארשיתבריכהללכותלבםאהזהםויהדעו;המשהנמירשאהלאה

היתועבטמ,הנריכתאלה,ףאהתוכיראואתוימימקעמתונבהיראשןיב
.הניטצחלארשיתונבןהביכ,הידיררוהימזנ,הירושקו

•לעתוינאהןינבןכו,תאזהריעהברקבםועעו׳לודגםיסטםקולהןינב

קוחראלה־ובליררהנףוח
י

רוטק־תוינא.םוילםוימץורפיוהלעיריעהמ
בוטהמו,אילפהלרעריעברוחסמהתוברמוהיפלרליפלהפוריאמתוכלוה

אובמההפיכ,הזהףוחהךרדםגוכלייכהקיריםאלםיעסונהלאוההפיו
חוקפהוטנרגיטעהחאריעהתלשממרוצנתםיגיעעבשבו,דאמבוטתוינאל
ז־ררבחה.הערלכולהנואילבו,תיטרת־ינבחפבלופיילבלוילעהיניע

םיטנרגיםעהדעבתגאודתאזהריעב,,טפאשללעועגעשטיידאיר"תארקנה
קפסיתלבו,ואובתליחתבהשעמוהרובעדחאילבלאיצמהל'׳'םיוגכשאה
,םכפסכמהוכםתיםיברםידוהיאלהיכ,תירב־ינברעב"םגהזכהשעת
םיג׳םידמועוניחאמהויאו

י
.השא*וכ

זתיסגכהילכבו,שפנ'25,000ךרעלאוהתאזהריעבוניחא^ר&ן&מ
ליךלהםרפסמתאזה

ך

ריעביםידוהיהתסנרפרוקמ.הנשלהגשטלודגו

םינענכםהמםיבר.ץראהרתילכבומכרוחסמח"אוהתאזההנידמבו
קרי־ונבומכו,םהיניבתוכאלמילעבםנו,"םיגלפומםירישע,ץראידבכג

םהיתויסנכיתבייע,ץראבהפתודהיהלגד׳םירהלוצמאתיווקוחחיהפםגןכ

הקדצודסחיתבייעו,ריעהלכלדובכלו'יבצלותראפתוןואגלםיססונתמה
״לזרבלשרשק"תרבחו,הלןק״תירב־׳ינב״תרבחהאצמיהפםג,םהלש
־תוצראידוהילכטעמכודחאתיהלאהתורקיהתורבחהייעוהתיבהפהחנב
םיחאו,טקשהםיףוחדעיטנלטאהםיףוחמםירריפמהוםירזופמה־תירבה
בוטרבדלכלהטה

י

ודמליםינשרדוםימר.ליעומוהפירבדלבלו,קדצו

,הנידמהתפשתילגנאןושלכםאותיזנכשאןושלבםא,םהיתושרדבםעהתא

םגו,הרובחהלכלו>ותרינפל,יתדלומווצראל,ויהלאוותדל:׳ידוהיהתובוח

.דאמהובגואשגוםורי,ץרענושרקנותרולא*ושיםשהפ

שרדמתיבםשב"םכינברלשרדמתיב׳דסיתהתאזזוריעהב
יגומ-ידנ

אלמאל,םיריםליח'ןורסחתאפמספא(ג1^זמ0ת1(00116£6166)
רועםא.השורקהותרטמ

י

םימיםוקי

אלפנ,רגסטלע־יגסיוא,םיברי
י:־—!ינממאוה

•ז־רואסרפ2120החטשו1-'הנטקהיסנכ(1>613זז3ז6)זוךוליך(10

היבשוירפסמו,ונצראבתונטקרתויהתויסנכהמתחאאיהוי:י•.תרועבורט

קלחבאללכא,ינופצההקלחב**ילבובוטםילקאה.שפנ150,000אוה
היסנכחםימורדהדצ.בורלחפםיגדתדיצספא,הנידמבטעמרוחסמה.ימורדה
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ןומגאןיבוהלפשהטשהמדאהו,והנהףוחהלצאולככוברטעמכתאזה
םירעיו,תבשויאיההצבו

י

■•.הילע(2^68860)חוכב־ינולאמםילודג
ןכ

ינופצהקלחב,חיסמהעצמאבו,םיפלוטהיצעתאזההיםנכהבואצמנ

.העירזוהשירחלהבוטותיגונבג"טעמהמשהמדאה

רתויה״ריעהו.םיבשוח1200םערעואדריעהאיההנידמהחריב.
עצמאב■תדמועה(^11ט1111§1;011)ןוטגניטלייוריעהאיה,היסנכהבהלודג
.םיבשוח•22,000םע,הרמיטלבוהיפלדליפ•רשקמהלזרבהךרדה

קרמהםיברםלוא,חאזההיםנכהבהמהריעזמ•טעמייב■וניחא
לעדשאםתרוחסבתאזההנידמה'חאםירחוסוםיכלוההםידוהיםילכת

.חירבהתוצראבםילכורהךרדןכיכהלגעב.הנועט•וא,ואשיףתכ,

ויהתאזההיסנכהבםינושארהםיבשותה•(1\13,1718,מ<1)דנלירמ(11

םיקילוטק

ייי

תרפידרותאנקינפמהנהומלוחרבוסנרשאםיילגנא

הרואסרפ11,124אוה-החטש,1631.הנשבהפובשיחיו,םצראכתדה
ן׳ראהםילקא•.םראשפנ800,090ךסלהלועהיבשויר&סמו,תועבורמ

םינפבהפיובוט,.אוה
_

ברעמבםיפוחהדצלו,םירהה,תוביבסוהנידמה
המדאה,ןוטננישוינהגילא(00טם1ג68)םיכלפהכ.תחשמוערהגידםה.חרזמו
ןפג־רמציעטנועטניהפםגו,המשחרפתהמדאה־חדובעו,הנמשוהירופ

שישןבאו,ריק,ןבא־ילחגטרפבו;-,בורלתוכתמםינופצהפםירההבי^קבט)!

-.הנחחרפירוחסמה,.םגוקרקרי
י

׳

י

,״"

י

,םיבשוח•5000םע(1מ0גק0118)סילופנאריעהאיה.־היםגבהתריב

רתויהוהלודג,רתויהריעהו,הבחרפיאלרוחסמהן״כעףוחהלעתבשוי

״ררמ־־יתלבריעהאיהתאזההיסנכהבםיסלכואבהבורמ

תינבנ•,תולודגהםירעההיתועדמאיהתלפונאל-תאזההלודגהריעה

והאשניו,הב.רוחסמהלידגירשאילודג■ףוחהלו,יפויוםעטבוטב

!י!./•..■־•שארהלעמל

חורטאיטיתב,םדאשפנןוילימעברלהלעיתאזהריעהיבשוירפסמ
יתבןכומכו■,םילודג■םיקירב6יתבו,השעמה•תשורחוהמכחישרדמ.יתבו

ריעהתא,ופיי•הק-דציו"דסח.-יתבו,תונוש,תונומאינבלתולודג'תולפת
ןמירבמהנבלחךשארוטקהתוינא.תראפתויבצלהילעםידעותישיו

ירימ'הנההפוריאמםיפלאל,םיטנרגימעתואיבמוןרדסכןעוימזו'הרםיתבל

ך׳נלירמתסגכלכלוטרפב"תאזהריעהלבוטברהנאיבח,הנשבהנש
ז־רכללהזהךרדה■תאםגורחביי״בוניחאםניכאוהבוטהמו,ללככ

םיצפ<וההלאטרפבו',קרי־ונלתחאריעלקרםלכורהניאלוהקירימאל
תכלמהרמיתלבל.תכללםהלבוטרתויאלה,תירבהתוצראםינפלתכלל

י)^0ז<1<161ג1;80116ז£.10,7(1״תארקנההרבחהלצאאוהדחאחקמהןה,קרייונל

רשא,ט"הרמיחלבלרתוי-תחאהטורפףאעסינהםלשיאלוןטירבריעב

^1,11163,1:10113,1םשבתארקנה,.תילגנאההרבחה-סגןכ.קרי־וגדעםלשי
״

!^
י״

,.יי
י"י״י"

,ייי";,1."(
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הזבתורבחהתושועבוטברו,תאוהריעלהיתוינאלופרוילט.כ*גתחלוש
.םיברםיטנרגיםעל

דעהלעיםרפסמוםיברםידוהיםירגהרט־יתלבהלודגהריעהב
הפשכנ.הגשוהנשלכבהטשםיברוםיבלוחךלהו,םראשפנ15,000
,ריעידבכנםינענכהטשהתעהטהו,ליחורבגםגורשעםיבדםידוהי

לכבהחורלםיחותפםרחסםיתב.ץראבםילודגהדחאכןינקויחסטםישוע
.הבידנדיבהקדצו"ירסחםישועו,היפלדלפוקרי־ונירעבבהירקתובוח־
םכיםותיהתיב,םילוחה־תיב,וטכדסחיתבו,תויפלתלתויונבהתויסנכיתב

הלגדוטיריותודהיהוועטבוקיזחיהפםג.םחורתבדנללודיגיווריעי
יתורבחה.דובכב

ידוהיורבח^,חירב־ינבו"״לורבלשרשק":תורקיה

ללכהתבוטל,הקדצובוטרבדלכלחירבה-תוצראידוהיירתיםעהרטיתלב
"י.טרפהתבוטלו

יחשונתנהזהךלפהתא(018*110(;00111011)19,)היבטולןהךלפ(12
*דנלירט,תויסנכה

י

,תיללכהתירבה־־חוצראתלשטטלהנתטב,הינגר§יו

ז־רקולחטהיהתלבלתויסנכהלכלתיללכה׳הריכהריעהמשתונבןעמל

הלשממהבשומרבדב'תויסנכהןיכ
י

,־קלחכתחאהרמאתאלו,תיללכה

רשאסובמלוקםשלעהיבטולקךלפוטשובסהו,יקלחבךאיכאלתינשהו
דסימהםשלעןוטגנישווארקהלשממהובשומריעתאו,הקיריטאהלג

הדהםויהדעולארוקינקיריטאהםעהרשאתישפחההיםנכהותוריחה
ז־־ולהניגריוקלחתאסרגנוקהריזחה1846תנשב.״ותדלוטץראיבא"

ז־רנידטלםינפלהיהרשאןטקהקלחהבקרהיבמלוקךלפראשנו,הרוחב

רמועאוהו,דנלירמ
חטשלכ.הלךיישותיללכההלשממהתושרתחת:

.בוטםילקאהותינונכגהפהמדאה,תועבורמתואסרפ10אוההוהךלפה

ריעהאיחתירבה־תוצראלכתריב'ןכםגאיהרשאהוחךלשחתריב
בשומאוהתאזהריעהב.םיבשות75,000םע(^^!ת^סת)ןוטגנישו

;תוצראהלכשןוילעהטפשמהרעשבשומםוקמו,סרגנוקהבשוט,אישנה
:המהםרדהוםדוהבתויפלתליםיסםונתטו,ריעהלכב׳םיפירתויהםיחכח

תיב,(אישנהלרורטתיבארקנןכ)ןבלה־תיב,(הלשטטהבשוט)לוטיפקה

יתב,רוטלויגנעיתברתיו,רצואהתיב,יללכהטםפהתיב,םוירטםנטח

תרטפעבראטתוכלטטיריצםיבשויתאזהריעהב.רםאטוקשניתבו,שלקט
ידסיטתילכתיכףא,תאזהריעלםטעסוסקולהתאואיבההטהו,םלוע

הלשטטהכשוטתושעל,התיה,תירבהתוצראבתישפחההיםגכחותוריחה
זרוטוקטהלכטדרפנו,הירטסודניאהורוחסטהזכרטטקוחר,הנטקריעב

םפקתםצעבםיררושסוסקולהותודטהתתחשההטשרשאםילורגה
םיטכחהוליעוהםאםפא;תויסנכהלכרשאלותוצראהלכבוטל,םתרובגו
תרוכולהתעדויהלכלו,הנהתמוצעוהלודגהלאש?תאזםתנקתבהלאה
ריעהתדטועריעהטברעטדצל!הנורתפ,התעןוטגנישוריעבםייחהיכרדו

.ןוטגנישוריעהלערחםטבתאשרתיהלו,םיבשות10,000םעןוטגרויג
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התעםיגונו,םידוהיחוחפשטהזיאםירגןוטגנישוהלשממהריעבםגי
יכןעי•םלוא,לארשייהלאיהתדובעלראופמלכיההלודגם״נכהבהטש

.לארשיינברפסמהבהבריאלןכל,רוחסמההבלדגי■אל

,םייליגנאהטהליחתבהבשיחהתאזההיסנכה(71ז§1מז8)חיגגףיו(13

ריעהו

י
׳־'־־

תינבנההנושארהריעההתיהרוידסמורהנלעןוטםטז

ןופצהוםורדהןיב׳המחלמההצרפרשאכ1862תנשב.םהידילעהפ
ירתימתיברעמ■•תימורדקלח!ינבודרפתהחירבה־חוצראכ

,הנירמהינב׳־

.תיברעטח־׳הינגריוםשבתארקנוהמצע׳ינפבהיסנכל.היההזהקלחהו
תימורדקלחו,ןופצה.דגנהמהלוםורדהםעהרחאתההינגריוחסמ

תימורדקלחמדכלהחטש.םורדהדגגםהלוןופצהלודיןתנתיברעמ

ןוילימדןן־הלעיהיבשוירפסמו,תועבורמתואסרפ38,352אוהתיברעמ

.׳׳.־־;״י•:-.םירוחשהםייגקר&אהןוילימיצחכםהמו,םדאשפניצחו

.הפםיכלפה■יפלםילדבנוםיררפגתאזההיםנכחתנוכתוםילקאה

,הלפשולוחץרא(1136^!©ג׳*8(ת04)(םימםרז)רטו־רייטךלפב

.םימבדימתיםיסוכמםיברתומוקמו,הצכושפרהאלטהמדאהףוחהלצא

,תואסרפםירשעוהאמדעהאממבחורמםיה׳דצלערתשמהזהךלפה

קלחהדאמרוטןכלו>םי׳מבהזהחטשהלכחאוסכי:םימהולעירשאכו
תומיבידאמםההפ.ולדגםיברםימלעקדרשאןמודערזטדעבהזה

,הזהםילקאה!נםלואאירבהויהלםילוכיםינקירפאהםיישוכה■קרו,הטחה

םושלץעיל'ילהלילחו.םהישארלע׳הכמהשמשהםוחלובסלותאשלו
טנוט־דיפארקנינשהךלפה.המשתכללהפוריאבתורקהתוצראמםדא

.םירההלבחו•ףוחהלבחןיבהנידמהםינפבאוהו(?16(1תוסמ*<118<;ח<51)
רחבומהלבההו,בוטואירבםילקאהוהעירזוהשירחלהפהבוטהסראה
!־רירופוהנטשהמדאההזהךלפהב,ם-ירהה־לבח:אוההיסנכהלככ

םינומד,םינאחימכםורדהחתיפםגתואובתינימלכיערזמלהפיו,דאמ

רקבהערטלו,יוכוםידקשו
י

□ג,אילפהל■דעבוטואירפםילקאה.ןאצו
•-־:•־..רז׳-״,וניניעלוארתיםיננערםיצעו,הפואשני•םילודגםירע•

טרפבותואובתכדאמ•הרישעללכבתאזההנידמה
־

ןגדוםיטחה

הלאה״םירצדה,'לכוי,דיסוןבא־ילחגלחכבטרפבוםיילרניטב,קבטב,סייטה

־ניעט.הנידמבהפלודגוךליךלהרוחסמהיכ,קושהלעבוטחקמואיבי

רועהנו־־האידהמחלמהתוסירהותוממשםלוא,הפםיאצמנםיברהאופר
גלויג'אוהחירבהי־תוצראלשעישומדלונתאוה.היסנכהב.ץראבהארת

רפכב״רשאוחלחגלובנברבקנוחומהפוןוטגנישו
י

לעןונרו
.קטוטפהרהנ

־י
י־•י

40,000םע(1110111מ0מ(1)דנוטשטירריעז־ראיההנידטהחריב
ידצ״-יינשלע.הנירטזרלכבהלו״וגרתויהריעהאיהו,םיבשות

י
חיתו^יהר

.דמח׳־יסדרפ.׳ומכתוארנו:,םיתבהתאםהיפנעבםיסכטהםיעוטנםינולא

םימרוי-םורדהתלשממחריביניטשטירריעהחיהןורחאהדרמהתעב
3
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אוההרחסמשארוחפשארהלעמלהלעי.רוחסמה.הברקבךפ¥׳>_■בחל

־:י*חמקוקבט
־•/!־,ד••

,־•:.׳־־.
י

-•׳יי

חושדחלארשיחולהקתואצמנהיסנפהירעלכבומבחאזהריעהב
ךליךלהםלוא.תאוהוהיםנההב.הגרעןזיברפסמםעמ.םעו•,תונשי-םג

יפיבםהלשרודה.ברו.סינכהבשידנומשטיר-ריעמלארשיתדעל:,לודגו

לכב,םהיחאתאורחתיהפםידוהיהו,ןמזהוחעח.חוריפלט״ויוחבש

-.תלפונההתכסםיקהלו,תודהיהרובב׳לירגהלסחובשומ-קומוקמ

ןורחאהדרמה:ץרפ:תעב^68^1ז^0ש>׳תיכרג?מה־ה:נ^הני(|!*־־,ר
1862תנשב

י

ויהיוהינגריוותגידממםיכלפ49.וערקנ:,
יגפב:הנידמל-■

חועבורםתואסרפ23,000,אוהתאזהחיסנכהחטש.ץסצהל■ורועו,םמצע

האופר־יניעמ.אירבובוט■חסםילקאה;.(.01110).הדרא■רהנוינהגילא;ירזי>ןיב

ןאצורקבהערמל.דחויחבוטהחטדאו,בורלה0•םגיאצמניצרא־ןמשו

:״,..,דו־•.:■יד.3׳־.־.ר,־..חמדאה־חרובעלמ

םעהיהארהנ״לע-.-(3יז116מ1נננ8).•4ני$>חוו־.,.ריעה׳:איההנידמה,תריב.,•-ח.
-..ןבא•ילחנםעטרפכו,ברחרחססו,■םיבשוח20,000

יב,ייבהאמריעזמטעטךאםיאצמניתעי־ץיפל־האזההיסנכהב..,.•־,.

ץראהחטשוםירחאהםיטעהסוחיב.סרפסטרשא..חירגה־חזצראב,.םידוהיה
ימלורתב;,ןוילימ-ימולערתויהלעיאלואוה.־טעמקר■,חןרכה־חוצראב

רוחסמהלארהמש•:וטע■..יכ,תולודגה,םירעהקר׳בחהי״פעהחעדע

םיעבצ־בקירבמה
־

יניעלםיריהזמ
ךאהשרחמו.םיחאתחתו,ידוהיה•

שיאםרוכורכאייח:ז־רוימלובאיאלו,ואשילףחכלע-.תורוחסרורצ

ייח■לי-םינשיםיסנכמ.םעףא*-5■רוחסמהקרו,ותנאת•תחתוונפג-.תחת

....!־ו״.׳.}סשפנו״םחור

אוההחטשו,הנשיהיםגכ(#0ז{1;03מ011מ$)תינופצהה^ליו:?(16•

ןוילימלרתוידע,־הלועהיבשץרפסמותועבורמחזאסרס'-<׳•.:,50,704

קרדאמבוטחיגגריובוסכאוחהפ-:ץראהתנוכתו:םישנאה.םראשפנ
,לוחחטדאוםיקמעאלמאוה,הלרמאםזחלבח•םירההתוביבסולצא

םיזרא•.יצעואשגת.׳הפםגםלוא.תחשמו:ערהפ:ריואהוהצכו_:ןיטגא•םג
.הירופו־הנמשחינוגבגהמדאההברעמל.חכרבלהפ.ער!יןחודהו׳,םישורבו

םמןייקחימיב.'.אשדחןאנו.םירעיהחילמהפואשניםידמחנ:.םירה
לכו,ןפג•רמצו,קבט,ןחח,סיימה־ןגד.,חטח;הנהן״ראחתואצות.1אמ

ןמשן,תפזסיאמגנחיתורעיב-..הפועטני.םיבנע.םגו■;לםורדהתחיפינימ

םלוא,הללד400,000הושבבהז■התמדאבואצמתחא:הנשבו,ץטנפרטה

ד-בתויגאלאובמ,הלרשאלודגהףוחהלכבתאוההנידמהלכלןיא
המשםיבשוחח■רפסמו(83161811)הילר:ריעה!איה■והנחמהתחינז■׳.!:
ויטגנימליוו,ריעהאיההנתמהבהלודגרתויהריעחו.מדא׳ש$נ40000אוה

;•־_,׳ד,.■,.םיבשות20;000םע_(¥|1ט1111£1;0מ)

לובי,חזיעונ?אש־המ"םלוא,אוהרעצמךאםידוהיהרפסמהפםג
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,,תויהל
ז־דחםדאודבעי,הפווחאחרהנהואב*-^י3ו*זה:לשמרמאי—

רחיכהנטשוהבוטמוניביו
י

'׳לםיחרואה
י

!־ראוההיסניכהחטש,(80וג*0311,מ011113)תיטתדההעלךכ(16־--־-

34,000אוה
י

.ןוילימלבורק'אוההיבשוירפסמו,תועבורמתואסרפ-

םינושארהםגםלואןופצהדגנהמחלמלםינושארהויהתאוההנירטהישנא
,לטקידשלע'הפונחחםחלמבהאלהוםהמ•ץחצ5היכוארירחאםולשל

שררחבוט;העואוד:י1ו!ףה:דקלחב.םחנידםטדוטסיניטלדחאישוכ-תחמיי
ףוחהלצאהלפשבו,ןפגי־רטצ•קרועטנ״•'הני*וט(ועצמאב,העירזוהשירחל

חאוההיםגכהב׳םיברםירעיךכ.םירע£האמ^בירשאןחודהחאוערזי
(78מט6ם)ןנטהיצעמבולה׳י״עעוףוחהלצא

•
ןמשוחפוהבאצמנןכו

.תולעמהםרגבדועהפהנניאהלכט1ההיבצו$,ןיטנפ־וטה
־״'"י*■~'

רזליויהריעחו;םיבשוח10,000םעהיבמולקריעח׳יאזיהחנייוטהיחריבי

חאוהריעהל.םיבשוח׳65,000םעןוטס״לרשריעה-איההנידטהב■הלודנ
׳י■.:חכוחבלודגרוחסמהו,חוינאלאובמשי

'׳
׳■
]

•י

;י

י
י-

׳

יכ□יאו,םינומדקי'םיטיבדועי׳ולגר'ףכלחונמירוהיז־ראצמהפ-םיז-י■

חפםהלשיםלוא,אוהבדאליחאזה,ריםנכהיבשוילארשיינברטסט

ז־רברהורוגיהמשוי,ןוטסלרז^רי־^חבטרפבו,חיייםנכ•יחבםעתוליהק

׳םיידרפס״םירויהיטתוחפשמ

י

׳.־׳-׳׳־.;ז.;.׳:■׳:.-,׳־,,•,ז,:.•ן•׳,ר.-.

תואסרפ50;000אוהתאזההימומהחיטש,<06^*)הימ1יג(17

ףיחזרייריל^:-.םדא׳׳ש&נןוילימל'בורק!היבשוירפסמו'•''זרועבויט
ץראהדצלטילבחהו;החשמ'הריואו,'ח$'׳צ¥לוח.האלמו•הלפשחחטלוא
יטי,ללכךרדבספאיבוטרתוייריו&רוהירופוחינינבגן׳לאהז1*צינפן׳ראה

־ןואהףרוחה׳טיבי•,םיטחהםימילקאלכבכידאמםימחן׳ייקה
'םיענוגזוממ

*זעםימעפל■איבירחאר^יאו,;-ריבכמלהפולדגישצד־ינקוןפ^־רמצ.דאמ

,קבט,ןחודהפהמדאהאיצותןכוסכו,ןפג־־רטצ(ין5אזוו*>)חולטיל500
חמדא־יחופתו,ס״מהךנר

י

עטנתאהפיעוטגלוליחתהשדחמוםיקותמ

.ריבכמלהבהנלדגתםורדהח1ריפ•םג,םילולהירפשעיו(£1ן66)'יטה

שפנ36,000היבשותרפםם^הטנלטאריעה•איההיסנכהחריב.
אובמםע8ג\ז3,11מ3,11הנוסוטכחאוההיםנכהלחולודגםירעדועו.םדא

.םדא'ז6פ5'ףל8;םירשעוהשטחלבורקםעהטסוגאריעהו,הרוינאיל
׳םהלו,י׳׳פיחאטחוטלשתוליהק'+וואצמנומכורשאםירעההלאלכב•

דעאוה'*ועצמאלהםרפסמםלוא,םיטחושוםינוחםיינשרדץחולפחיתכ
5-,תילבחר^וצ4*:ירעלכבומכ׳ה~נשל״חנשטה3ליו,התע

ן

םהילעיהףיסוי

"י•יי־"*יזז־.:!••־־.■ףןךלצהוירשעברב>הפבםימעפףלא

־

'זידאוה׳1ץראהל□ידרפסהואבי•רשאכ,(1^1011(19)חדגךול^<18

ומטותשזו

יי
הפיעבטה'תרדהלע

'

",׳-,םיחרפהץרא"׳ז־רואידקי

59,268החטשי",חירבה״־חזצראביריםגכלהחפחסה*845ח$שבו(916ח<18)
•הנמטסורדהקלח*#פנ200,000ךרעלהיבשו♦רפסמו,תועבורמחואס־יפ
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0ילקאהםלוא,לוחוהלפש..■ץראאוהלודגרתויהקלחו,הצבץראאוה
המדאהתואצות.בורלהאמחהרילוטוהחימצמו,המדאהחאםמחמםחה
םיכלפה,םיקוחמהמרא־יחופחו,רעי־ינק,קבט,,ןחור,ןפג־רמצ:הנה

לכבקרמדאהתדובעלםילגוסמוםיבוטרתוי,ןז׳•?,ו,■.ןו-ייה-מ,ןוזרפי
."..־ריסנכה

..

....■
י

המההיבשויו(13113,119,686©)הזה־ל,טריעהאיה!ליסנכהחריב,
ן—ומדאםוקמלעתיגבניכבוטוחצהריו*^.םדאישפנ!-■,םיפלאהזיא.קר

הלקםנפריעהוהניטסוגוא־טנסםירעהבו:.אשדתואנ!.הנשדוה-ירופ

;..ןיסלכואבתובורמןניאהנדעםלוא,תוינאלתואובמשי

םאחטאהמאוהקוחראלו,םידוהיכ״ג,םיאצמנ"הדירולפתסנכב.,
ויהו,הגינבבבינולמעםידוהייריילוארשאהמודקה-הרעשההתאחיננ

הדירולפתקלחקםגםפא,אוהטעמהפםרפסמלבא.םינושארההידםימם

לבא,ותיחטרוכשלדנוענ,ומכשלעהרוחסרורצבידוהיהחאשוגפת

אל

י

.ותלחנלעווה־ושלע,ותנאתתחחוונפגתחת

:,ינידנאםשבתארקנתאזההיםנכה,(^1ג1>גמ13)המב־לא(19

אוהורואיבו

י

.1819תנשבתירכהתוצראל,,דחפתסהו״בשנהפ״
רןוידעהלועהיבשוירפסמו:,תועבורמתואסרפ50,722אוההחטש

םירהלהמשויהיוינהנליאירהומחיינופצההקלחב.םדאשפנןוילםמ
;המשךלוה.ףטוש(1601168888)הו־״הנטהרהנו,םינטק..םילחוםינונכגו

דמחירש,רבםיפטועםיפיםיקמעוניניעלוארי,הפ.היסנכהבחורלכב
םילקאה,הלפשובחרנרכאיהםורדדצל.ץורחקרקריבאשדחואנ.םע
.אירלונניאודאמםחםתרדצלהלצבו,אירבובוטהנופצבםירההתוביבס

:סייםה־ןגדםג,םורדהחתיפרתיו,ןחוד,ןפג־רמצ,:הנההמדאהתואצות

ןופצכ,םיתובעםינולאו,םיננערםיצעםעםילודגםירעי.הכרבלהפלדגי

..חפהזרפנהרמבםניאםיילרנימה.םורדהקלחכןטקו:ךלהוכליו,היסנכה

[..הנשלהנשמהברתתוךלתךלהןאצורקבהערמו
,

5,000םעהמבלארהנלעירמוגטנומריעהאיההנידמהתריב

,35,000םעליבומריעהאיה:הניךמהבהלודגרתויהריעהו.,םיבשות
־

י•םיבשות
•■!.״■״ד

..

•

.

טרפבוי״בחאטתומלשתוליהק״תואצמנתאוהחיסנכהבםג
הזגירעהב

.רתיתאורחתיםתובשוסםוקמלכבכהפםגו,הפתולודגה
.'ם3סיבשויה

.תעגמםלכשדישםוקס■רעורידאהלז:היסנכהכךוח^מה.לידגהל

ז

.,•ך0שאוהרשארהנהםשלעתארקנ■,(1ן|18819818ק1)..י99יקס,,(20
י,,{רירכה־תוצראכהיסנכלהחפחםהו,,תורהנהיבא״ושוריפויגירא
ןהיבשוירפסמו,תואסרפ150הבחרו,תואסרפ334הכרא,1817תנשב
;׳.ז1גוטאלםילקאהיפםיסםהרהנתוביבס.םדאשפנ800,000,ךרעלהלעי

וירחאריאשיו,ץרא,הסכיוויתודגלכלערבועוףטושהזהרהנהיכ
£ל-

,,;?ז־רלעיהטשומוחברעובהשמשהםוחו,תוחילוחצב-ד-ונגאלאובושב
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הםראהתואצות.בוטריואההיסנכהיקלחרתיבםפא,ריואה.יתחש?םירא
רמצורעי־הנק,סייםה־ןגד,רהנהלצאו,םורדבןחודה:הנההפתוישארה

רקבוןאצהערמו,התמדאינפלעתוברתמותוכלוהתואובתהרתיסג.ופג
ףוח,חאוההנידמהלןיאיכ'ףאו;הפםיטעמםיילרנימה.הפדאמהנר

דוע,היםנכהלבוטבראיבייפםיסיםהלודגהרחנהםלוא,לודגוןייוצט
,רוקמלהיסנכהתלשממתושרבתאוההיסנכהבעקרקרקא4,900,000

נו
ל

.־:•..הנקיואוביתונקלהצורה.
־־

:ר׳,״

•

(?63ז1)לריפרהנלע(^315:8011)ןוסקישדריעהאיההנידמהחריב
איה($41מ1ג82)ץשטנריעהו,ןפגרמצבברהרחםטו,םיבשות5000םע
תרשעםע,שארהלעמלרוחסמההלעיהבו,היסנכהבהלודגרתויהריעה
•׳׳־..•י■;>•■;■•!.0יכשוחםיפלא

•

••״..•.-!:י•׳ן

□הלתוברתועקרקו,םיגלפומ-םירישעםהמו,הזגםגורוגיי״בחא
(1ז3§6ז)רגרטםשגבל.בידנדחאידוהישיאוריבכאלהו.הלחמ
ז־רויאלויתועקרקםרקאףלאהנחמבתחלוצפחיכי״כלעיכמבעידוה

כ'גץפחו,המדאהתאהנרובעתוהמשהנבש.יתחיכ,ייבטתויגעחוחפשט
רבכ.וכזםא;תוחותפםידיבןתוא.רוזעלו,ופםכזצ,תסנכהתיבןהלתונבל
תעדלן>£חהלכו,רורב־עדאאל,אלוא,חאוההנתמהבתוחפשמהזיא
תאאללבא)הקירימאבייבלע״כמרואלאיצומי^חאלאשי,תא!

יאהפצוחה
עגמבםיריהתאהאמטמההנההחורסהלכניכהפוצחהו

לכו׳אשטי
ולדיגיאוהו(הקחרההתילכחהנממקחריהרשישפנל?{׳כ

••.׳;■\.רבד.רע5
0:.ך.•^

■־י
,

י•

הוארקוםיתפרצה׳ודסיתאוההיסנכה(1,011181311114)הניץוין(21

י\םשלע

ןושארהןוילפנהתוארכמ1803תנשב.ד״יהםיולםכלמ
םויב1812תנשבו(1)0113ת8)רלדםינילים15ריחמבתירבה!חו8רא■'

,תואסרפ292הכרא.תירבה־תוצראבהיסנכלהלבקתהלירפאחריל\יגיטוע'י
היםנכהתמדא״שפגןוילימלבורקהיבשוירפסמו,תואסרפ2501הכחיי

לכחמבועותופטושהיפסיסמהתוערותורשאמהצבןשפרהאל*^

ד^
׳תותע׳לכבטעמכ.תאזהץראהבחורלכחאןחיםיטבתוסכמון!

חלשתשמשהרשאכו,םהיתוביכםלבםימבםיסכמוםילועתורהגהבי
,הנחהתחשםוהערםילקאה.תנוכת,תאזהחמדאהלערעובםוחבהי

הפהמדאהתואצות.אירבובוטריואה,היסנכהברשאירההקלחבם

םורדהחתיפו,קבטה־ילעו,ןפג־רטצ,ןחודה,סיימהךגד,רעי־הנק:;
םהימימוכפשירשאםילחנה.םעיפםיסיםהרהנלע.ריבכמלהפהנל

וי
,

תואצותואיביו,תואסרפ17,000..רעלודגחטשןוכלהיובתוינא
ולידגיוסנילרא־ונהלודגהריעלתירבה־חונבתויסנכרשעעברא

.הלענדאמןפואברוחסמההבוביחרי
ז־רמראעקרקרקא6,580,000רועשיתאזההיסנכהתלשממל

*תנוקלכלרכמחלהיסנכ,
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•
6000פע(808£683,1011)שוור־ןוטב-:ריעהאיההנידמהתרי3>.ז־0
הנשדהיתוביבסי•המדאהו:,בוטו.אירבולולצוךזהכותברדאה*םיבשוח
תנייוצמהותעדונה-ריעהאיהתאזה.היסנכהירעלכמהלודגהריעהו,הירזעו

יתויפלתל•דריונבתאוההלודגהדיעה.ס^לרא־ונ,םימע־תלכור,ריעל
לע

זב׳ריהיבשויו,םיהלאךפתשירשאי•םוקממקוחראליפםיםימה:רהנלע

ריעה.שיאףלאםיתאםלבורקהתעםרפסמותע:לכבוםוילכב׳וצרפיו

,לירגוךלוההבוטההרחסמבחנייוצםתאזה
•

רפסמ־הבהבריהוייללגבו

הצנתמדאלעו־־הלפש־יםוקמביכבוטואירבונניאהריואיכףאםיבשויה

רצקלכמ■תואבה.ןרהתוינאודוטק::תוינאלהכותבלודגףוח׳.תבשויאיה

הרבחה.תאזהריעהלבורלםיסתנםע־־םגותונושחורוחם-תואיבמוץרא
ריעהמתחלושא0ז<1(16111;80116ז1.107^תארקנהתמסרופמהוהלודגה
ירבעעסונלכ:׳נפב״אוחהפיזבוטיהמו,תאזהריעהל־היסזינאןמירב

ויניע;םנילרא־ונריעהלארשא
י

חטבעריו,ןס־ירבךרדךלי־יכתויפוצ
יכ■,םראידיבהנואי*ל-ולןואלכוהער׳לכ.:יכ

י

וחיגשיםינייעעבשב

,םתא,תקפהרשאםבוטלעו׳4םזעסודהםולשלע׳הינאת.ילבוחוירטוש
ךפצקבלא":םיהרשלרמאי:יה.קרסא,ערודקפילבונילי•ןוצריעבשו

.ד.-,ד־י־:.י■׳:■;׳׳,ן״מיחשזזי־למנערתלא!ךזםפנ
••

״״׳.•״־ך:

■:<
■•

םצועבהפררחשתתורמהתתחשהו,תאזהריעהבהאמלןדנסוסקולה

־תבותוארטית■ייתב,שושמוגנזע׳ביתכהברה.תפרצ:-/יכרכב.ומכןפקת

הכרללכביכףא,הפדומכחורמנליתבםג>דואוהריעהפקחשמ
לרבה־זווהסוחיבו,םורדהתונידמבםעהתלכשהלעגונשהמבהבוזעה

׳!.,•״!•.ןופצהתוצראלםורדהתוצראןיבארונוריבמ

,םראשפ:20,0001;ךרעלזהלעיםרפסמובורליריעב־הפ־תוגיי״בחא׳־׳־.

םירידאםיריבגו׳דרפס;ידוהי•>צלחיאצויםהמהםהמםיבר
י

חור.ומגה

ודמע,ידוהילכלטעמכהשרומ.המהי־רשא׳:־תוקפתסהה:•.חרטורוחסמה

תונוש:*וולייהק■..הנורחאההמחלמבורשעחהםיברו,רשועוןוה:ןמקל_םהל

.חוינלופותויזנכשא,תוידרפס,תויםרו§ירותויסכדתרא;ייבהאמהמשתודרפנו

ךשומה,הלענדאמו-לחגלכיההמשזחלפתלשדקמיתיבונביוריבכאלהז

םסרופמהןשררהיתאוארקד-,ותראפת״יבצנ.ורדה.תעפיבםיאוריניע:וילע

םיפלא־תרשעהנשלורכשו,מימובר•.ראותב׳המשתרשלםייהטונרירק
־דאמ.ןפואבםידוה׳׳ה׳וגייטצי-:הפםג.רללאד

חכדנבוסבל•תקדצבהלענ
יחכ,םילוהי■יתכ,הקדצודסח.יתבלעבורלףסכםירופסהמה.יכ,םחור

,־השודקבשרבד־לבלעו׳,םימותי
י

םכלוםהידי,טרפהיכרצלוללכהיכרצל

׳םיבידנה׳םהיחאמהטהםילפונאלו,ליעימופוטרבדלכלהחורלםיחותפ

חחכחהןהיתושיטנוחלשהפםג>הקדצה־השעמבסנל־םידמועהקרי־ונב
שרושתאוהריעבםגיהנישעתו״לודב־לש־רשקו"״חירב־ינב"תוילארשיה

!־■ע׳־רזר:::•״.י::1י״״ב■׳;;-י!0;1\מלהנושתרדהירפו,ףנעג
•

זוחאהזדהשמםשלע־תארקנתאזההיסנכה(16x38)תס?יט(22
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׳ז״מאו,םידרפסהדיתחה.התימ:•הנושארב:.םינפלמהיבשוי•םידוההינבמ

^>עמחקיסקםלועהיבשויוקרפיוםימיהוכראאלםלוא,הקיסקמדיחחת
;1845תנשבו,המיגע׳׳ינפב-הלשממלו.הישפההיסנכל..חםכמדיהתז,םראוצ

■היסנכלהחפתםה
,תועבורמתואסרפ■274#56•החטש.תירבה־תוצראל

הברירשאהיבשוירפסמו.חירבהיתוצראתויסנכלכבהלודגההייסנכהאיהו
•,־זאמהירופו.הנטש-_הלוכהתמדא.שפנ,800,000ךרעלהלעיםוילםוימ

י-ניטלפכהרישעו•:,םזננערםיצע.םע,דטת.ירש־,אשדתואנולמרכץרא

,בוטואירבאוה׳:חיסנכהט.םילבח.רויאב.םה■אוה״םילקאה.חמצועטנ

ן׳ראחלובי.ע־וו-ילקלוקמ,תחשמוחל■•אוהתומוקמהזיאבו.,םיענו׳הפי
לכבחבושמה׳,ןפנ־למצוןחודה.,קבטה־׳לעו,רעי־הנק..,סיימהךנדאוה

.חומחב-׳יהברחז־ולדגמ-־תאוה:ן׳ראהו.,רקבו..ןאצל״בר.הערמ••.םלועה

רוחםטהוהשעמהיתשורח.ןבא־ילחגוחלמדינבא,לזרבה.,המההפ^ילרניסח
■זררצואה.הדבענ-:-אל■הדשו״הנירמבהפםה־חולכשאולישבהאלהנדע

.הירפמלוכאלו,הבוטמ־.עובשל_,םיצורח־ידילהנדע,החותפ.הכוזמ.בזוכבשע
ןתחןעמל׳־,הילו;דשלחעיבשהלו,המהאחביטרהל.ןומדויהב..תורהנםג

תנכוסמהתחלקהתלחמררתשתהפםילפשהתומוקמבםלוא.התעבהירפ
'׳•־-•-.״•(•ו.•.:.;־•ד׳י;.התרובגו:חפקתלכב.דאמ

}

•יי-•')-יידשז

(€0101^(10)רהנ■לע(£ו1811ת)ןיטסואהיעהאיההנידמה•חריב-:.
תנייוצסרתויהוהלודג.•.רתויה.׳.ריעהן,םיבשוח.45000,םע

ידילעהנידמכי

חזיגאלאובמה
םכע(63.1\׳881;0מ)־ןוטסחולג•ריעהאיה,הכותברשא־

•״־.שביבשוח12,000
.-,•׳־...־•■

־
׳נ■-.!
:יל־'.־.-״-

-
׳יוו.

םיחרואהרתיכו,םשריעז,םשריעזי״בחאורוני־תסקיטתנידמבם*.׳׳
זירושרחהמש־הנחמצתתונטקתוליהקםג,הנמשמוץראהבוטמונהי

הליהקהינברפסמ.רשאמו,םינוחוםיטחוש.,םינשרדו,םירומ׳ןהלחונומו
יתרשמלהנשל.םיפלאםלשלולכויאל:•הנדעי.אוהרעצמבורהי״פע

םהיניב;חאדמללץבמועדויה■דחא•שיאבורה-?'פע.ושקבין3*ן,שדוקכ

תותבשבםהלשלררלי,םהיתוליפת•רישל,םרקבו׳םנאצ.טוחשל,לארשיתד
!־ילאהחוטכ-חהואתוכאלמהםיניכטחהלאכם.ישנאו,םיבוטםימיו

רשא>חאזכחנטקהליהק.ךויאבהתשמ,,אצמלםץםוילכבטעמבולכוי
הנאצמחאלםאו•.דובכבםשפנתויחהלו-,דתירבה־תוצ־ואירעבתואםלהנה
,רהא•:,שיאב0תורכזנה(?)תמכחה׳-לכ

קרו-
לן11,>-ולתונושארה•.:הלאשלש

קהרשמ•ול.אצמי-;לקנביהאוחיחמבומ:•קמשיאםג־,םיברבשורדלןיבי
ליךלהןרפןןמרשאתוליהקה.תחאכ,-שדוקב־:סרשל׳תירבה־תוצראכ

ך

לודגו

■׳־*■■.-1!־ז.-־ב׳,׳׳:■,ר,....־.׳.־יל־•:■־•<::■**■■■•תונטקהו.תולודגההנידממירעכ

ויהתאזה..ריסנכה}-םינושארהםיבשוחה;(£1^0896}סזנןירן*('22,

י--ס־תפיצ

ינויחריל:15זםויבו;-,1685תנשבהנהרוגל■ואברשאודי

,52,198החטש-.היסנכ•םשכ:חירכה:תוצראל;הרבחתה<1#!$6.■חנשכ
.־־ךתמר*ינפראות.505,000רעהלועהיבשוירפסמותועבורמתואסרפ
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רהנהוץובהאלמהלפשץראאוהיפיםלסיםהרבעליחרזמהקלחה;הנושמ

.חינונבגויררהץראאוהינוכיחהקלחה,הנשוהנשלככטעמכהפטשי

.העירונהשירחלדאמהבוטהמדאהסיצנר6־טנסז(\¥11{(;6)טיורהנלצא

,ריבכמלקבטוןפנ־ירמצולדגיהפ.דאמדעםיבוט•תאזהה>סנכהבםירעדו

,חרפוע,ןבא־ילחג,לזרבכטרפבו,חכחמובצחמיעט־לכב■איההרישעו
ןכאלירההקלחבםיענובוטםילקאה.חלטולידב,ץיטשניורב,ספיג

ץראב
י

א־במוםישפרנםידאהלעמ,הטשרשאץובהיכ,הלפשהורושימה

םדכורקירשאהעושייניעמהפםיאצמנןכ.המשסיבשויהלםיערםילח

□היםיםעבטחנוכחכהמהםינושיכףאהלאהחוניעמהו,םימחוםירק
תילאמשהודיחהאםעפכלובטלםדאהלוכייכדע,הזלהוםיבורקזיכע

יניעםבואפרנםיברםילוח.םיטחםימן־עמכחינמיהוריוםירקםימ־ךיעמב

'החאםיכרבמושדקישגרכהלאהחומוקמהחאםירכוזוהלאההאופרה

.םדאינבלודסחו־ובוטבורלע
,םיבשוח5000םע(ןטקןבא)יקור־לטילריעה.איההנירמהחריכ-

לדגר,טעמהבהנדעבושימךאז־רונטקוחולודנםירעדתיהלדועו

־׳■.-..■,ז׳רנשלהנשמ

׳אםויבתירבה־חוצראלהיסנכלהרכחחה(16טמ68866)יםינט(24

אוההיבשוי■רפסמוטיפ45,6000החטש.1796חנשכ'םיינויחריל

ריואה.חועבגוםירהץראאוהתאזההנידמהמלודגהקלחה.עברוןוילט

תרוכעלטןאצורקבהערטלבוטרתויהיםנכהמירההקלחו,אירבובוטהפ
קבטןפנ־רטעםגו,חעירזלוהשירחלהנהתובוטהלפשהורושיטה.המדאה

הנידטהב.דיס,ספיג/לזרבהפםיאצמנםיילרינמהמ.הפולדגיסיימה־ןנרו
.הכרהםיונכשאורוגיחאוה

,םיבשוח25,000םע($381נ?)116)ליושנריעהאיההנידמהתריכ

.סיפממריעהאיההיםנכהכהלודגרתויהריעהו
ונרכזרשא□יתשהםירעהכטרפבוייבובשיתאוההיסנכהכםג

יכ,םרו6ירגהנמםגהנמו,םיגשרדוםינוחותויסנכיתבותוליהקםהלשי

ךותבותרותויטגיצנצמהויויברלםיפופכהלאהתוליהקהינשרדבורהיי&ע
.לארשיבםירומלויחיותדועתייפעוםינשרדלםתואךימסמאוהרשאב,םהיעמ

4םויכתירכה־תוצראבהיסנכלהרבחתה^6מ1ו1<*7)יקוטנןי(25

היבשוירפסמו,טיפ37,680הלועהחטשו,1191תנשב*זרורבפל

רשאב,ריבכמל■רקבהערמו׳המדאהתדובעתאזההיסנכהב.עברוןוילמ
חינונבגהמדאהראות.המהבלבוטריצחוהברהאובתאיצותהמדאה

־תב.אירבמובוטםילקאה.הבןואצמיםיילרנימםגו,הילעםילודגםירעיו

.לודגוךלוהרוחסמהםלגרלוםינורחאהםיטיבהפוברחה׳השעמה־חשורח

םעיסוטניקרהנלעתבשויהטרופקנרפריעה;איההנידמהחריב
(101ג18יזש6)ליויסיולריעה:איההיסנכהבהלודגרתויהריעהוםיבשות3000.

.םיבשוח100,000םע
•;י

י
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ליוסיןלהלודגהריעהבטרפבוםיברםידוהיםיאצמנתאזהה־סנכהב
םיאצמנתאזהריעהידוהי.ןיב-,שפנ20,000ךרעלהמשהלעיםרפסמרשא

,רסחיחבו,םינוחםינברםיטחושחויםנכיחבםהלשי,םיגלפומםירישע

״לורבלשרשק"תרבחו״חירב־ינפ"חרוגאומכחוילארשיחתורבחהםגו

ןיבהנמתליוסיולריעבלארשיחליחק.חאוהריעהדעןהיפיעסוחלש

.תירבהתוצראבחולורנהתוליהק,ר

,1802תנשבח!רבהתוצראבהיסנכלהלבקתה(01110)היהא(26
שפנםינץלמינושרעהלועהיבשוירפסמו.״טיפ39,964אוההחטש
הירטסודניאהיפנעלכ.קקוזמוךזהריואו.תירוסוהנמשהתמדא.יצחו
הברתתהלכשההוםויל.םוימהבהבריבושיה,הצנולעיוחרפהבוחרפי
רעשארהלעמלהנלעתהמהבהערמוחטראהתדובע.הנירמבבחרתתו

םיניליטםינומשדעהושהחיה1865תנשמ.חאוההיסנכהתאובתיכ

.תעהרואיו.היהארהנףוחלצאטרפבוהכונחירפהפאשיןייהםג.רלר
,רלד38,710,309דעהלעאיהההנשב-תאזה-הנידםהבםיסוסהריןוט

.רלד30,103,572רע.ןאצריחמו,רלד38,432,410דעהלע.רקבגיחפ

ז־רוליסמו,חלמוןכא־ימחפ,לזרבב,תוכתמיניםהשלשב-איההרישעםנ

.תנידמכהפהנהתוברלזרב

רתויהריעהו,םיבשות25,000םעסובמולוק-ריעהאיההנידמה.תריב

םעהיהארהנלעתבשץהיטנצניצהללוהמהריעהאיההניךמהבתלודג
יכרעתאזהריעהבשארהלעמלהלעירוחסמה.םדאשפגןוילימעבר

לכבןיסלכואבהברתמוהלדגותכלוהו״ברעמהירעתכלמ"הלוארקי

יתבםגותאזהריעברסחיחבו,המכחורומליחבהברק.הנשוהנש

הדננבתהפיכ,הכותבלודגתוינאהןיגבםג.(םיקירב8)חשעםה־חשורח
■■,.תורהניראשויפיסיסימוהיהארהנלעתוטשהתוינאהבור

י

.דאמדאטבהבומצעיוורפיובורל,ייבחאורוגיתאזההלודגה.ריעהב
יפגעלכבןינקוהנקמםישועהכותבםיאצמנםידוהיםיפלאםירשעושטחי

ז־דנססונתחתויסנכגתב,הזיא.ונמי"םהמםיברריעהירישעןיבורוחסמה

דסחיחבהמהםיברו,הלכריעהלכלולארשילדובכלויבצלהראפתל

ורמעיםיקהבומםימכחוםיניוצמםישנאינש.האזהריעבי״בלהקדצו

;נברלכןיבדחוימהדחאהםיברבשחרלוחורוהלהמשתוליהקהשארב

להטניליל,םכחהברהינשהו•הזיו׳מקחצי'רםכחהברהאוהחקיריטא

.היסורן׳ראבםידוהיהןיבהלכשההחבחרהןעמלהשעולעפהברהרשא

ךלוהועמשוומשותירבה־תוצראבלארשיינבררתיןיכסנלדמוע.ןושארה
םינשהז״.תחהיהתבוטלתובוטהויתולועפ.ייעםיטעו•לארשיןיבלודגו
איצוהרשאםירקיהוירפסב'רואהתמחלמהפושחעורזבםחלירשאתוכר

עיכמבו,רואל
רזואהרגאלאיצומאוהרשא״הרובדו"״לארשיהיי

רקיהשיאההשעולעפבוטברו,ת־לגנאןושלבינשהוזנכשאןושלכ

ז־רוצראבלארשימתוברתוליהקי״עודחאתהשרחמהז.הזהןיוצט־ו

■
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ןנוכלץמאתהאוההתעו׳,קדצובוטרבדלכלזוחאהרוגאבתויהלברעמה

וצפחאיציהי'הוהרזעי,הקיריטאירעמזוחאכםינברשרדמ־תיב

!םחאתלועפל
םויבתירבה־תוצראבהיסנכלהחפחסה(10(113,03,)!רנידנא(27

־'רשעיתשע

'

,טיפ38,809אוה־החטש.1816תנשב•רבמצידחריל

ךאה־רופוהנשרהמשהמדאה.םינוילימינשךרעלהלועה־בשוירפסמו
הכותבןואצמי״ןכ.היםנכהטםילבחהיז־אבבוטואירבומיאורדאהתחשמ

.המודכו,ספיג,ןכא־ילחג,לזרבהומכםינושםיילרנימ

40,000םעסילופונירנאריעהאיההלודגרתויהריעהוהנידמהתריב

ירעבבורלורוג־םידוהיהוניחא■סג.חרפהבחרפירוחסמהרשא,ישפנ

םעתויסנכיתבםעהרומלשתוליהקהמש׳שכהלשיוהאזההיסנכה
לארשיתוליהקרת-כומכהקדצודסחיתבוםינשרדו-םינוחםיטחוש

.!־ולאהז־רוצראהב

ז־רשלשכתירבהי׳תוצראפהיסנכלהלבקתה(11110018)פינילא(28

'רבמצירחריל
'י

ז־ריבשוי•רפסמומ״פ׳55,410החטשו,1818תנשב

הירופוהנמש'תאזההיסגכהתמדא.םראישפנ*עברוןוילימ•יגשרע•הלוע

הנהרקירצואו,ןאצורקבהערמוהמדאהתדובע׳רעבאיההבוטודאמ

םיעירפמה■םירמוםיעלסלכמהנההיקנרשאב׳,המידאהירבועםירכאירעב
,לעוש־תלובש,הטחה,ןגרהתאטרפבובורל,האובתהאיציטו)הריבעהחא

םיילרנימםג.ןפג־רטצואלשוח,סובנקיוהתשפ,קבט-,המרא־יחופח,םירועש

לדגיןייהםג.תרפועוםילחג*גבאי,תשחינלחבומכהכותבןואצמיםמוש

120רע1865תנשבהלעתאזה■ה־סנכהבתומהבהריחמ.הכרבלהפ

;יטיברק'אירבמובוטץראהריוא-.רלדםינוילט

ימיבםיחוףרוחה
י

,ץיקה

:תאזההיםנכהבבורללורבתוליסמםג

םוקמ),םיבישות20,000םע'רליויגנירפםר־עהא־ה•הנידמהתריב

תוצראאישנהיהרשאןלוקנילםהרבא•הבברמלוגדהשיאהלשתדלומ

ייע'ירתסבתמוהוחירבה

'

ז־רלודגרתויהיריעהו,(היבצנתםיחצורםישנא

י(01מ08#0)'היגקיטזיט'■"ריעהאיההיסנכהב
רשאתאזהריעה

י

שמחינפלהתיה
'

םישנאורעצמרייעהנשםירשעו

םילודגהםיכרכהןמייאיהוםיבשות'ףלאתואמשלשיהתעהנומ,טעמהב

עבראודחאתיהביכהזרפנהרמבהבלדגירוחסמה.תירבה־תיצראב

הלודגהפרשהחיה1871תנשברבטקואחריב.םיגושלזרביליבשםירשעו

טעמכיכרעםינשבחואמהזםליעבהומכהחיה-אלרשאהפרש,ריעב

עיכםבהנקישותפירשרבדלעירמאמןייע)ןשדהתיבלהתיהריעהלכ

הרענתהולכםלועהלכתוםמותשהלספיאי(׳וךןויליגהינשהנשתלצבח

שרחמהבוססונת׳השעמה־תשרחורוחסמילכיהו׳הזכרצק!מוכהרפאמ

הנוסאלכתאהנקישטחכשתו׳םינשהזיא^רוערובעכותראפתלוןואגל
•זרוינטרקםינשבכהרדהוהיפיבשדחמחרפחוהילעאברשא■ארונה
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,.סמר,םידוהיהטשםיאצמניכאוהאלפלאלהגקישטכהלודגריענ

שמחכ
םהמו,ןינקוהנקמישועוהכאלמילעב,הכותבםידוהי•ףלאהרזן׳ע

יחבןהלוריענתולודגתוליהקעבראכ.ליחורכנםגויקתערשאםיבר

,הקדצורסחיתבןהלשי•־ןכ.;םימסרופמםיגשררותויפלתלתויונבתויסננ

ןכחירבה-.ירערתיבכו,זרוילארשי•תודוגאותמכח
לארשיהפ.םג׳

,׳—!ליחהשי;

-•-•־-י־

םויבתירבה־תוצראבהיסנכלהלבקתה(1ו110111§3,11)ןגישיטימ(29
חריל26

י

רפסמו,טיפ66,451אוההחטש.1837תנשב׳ראוני
ןיאו,דאמהנושמהמדאהראות.םדאשפנעגרוןוילמדע•הליע.היבשוי

ן-ורקיהלינםו,הכותבםיברםירעי.ריבכמליהאובתאיצוהללודגהחנ

יכ־רעבורלתאזההיסנכהבםיגדתדיצסג,תשחנהאיההבוחבהניטט

■:.רלר565,000ריחםבםיגדתאוההנידמה.ירכמ1865חנשכ
:

ז־ויסנכהנ.הלודנרתויהריעהונניסרנלריעהאיההנירמהחריב

(־רכוחבלודגרוחסמו,םיבשות75,000םע(1)61ז011;)טירטדריעהאיה

.וידחירילק־־טנסהריאיוירעהרואיתרשקמהםימןושללעתבשויאיחיכ

שיהמש.רשאטירטדריעבטדנמוייבחאיבשיתאוההיסנכהבסג

ליךלהםרפסמו,הקדצורסחיתבותויסנכיתבםעתוליהקהזיאםהל
ך

!••.הנשלהנשמלודגו

־

.<•

י

םויבחירבה־חוצראבהיסנכלהלבקהה(^18000810)ןיסנוקסיו(30.

ץרמחריל'נ
,-־ויבשוירפסמו־ט"3י53,924החטש-,1-84זתישב■

םירעיורושימהתמדאוהי״רופוהנמשחפ.■!יסראה.םדאשפנןוילמ.׳יטנ
אצמיתרפועהתכתסםלודגרצוא.תואובתינימהברההשועו,הילעםילודג

רקלב#אירבובוטםילקאה•.סיפ2140חטשבהיסנפהמלודגקלחב
ז־ואזההיסנכהךותבםיבשויהמיצחהו,ן׳יקהימיבסחוףרוחהימיב׳דאט

׳:,־־:••:.םיזנכשאהמה
י

י״׳׳־.

ו
י

-׳..!־:•־־־,ןז

.

םיישוחףלאםירשעעע(1\18,<1180ת)ןווידמריעהאיה־הנירמהחריב
ק\לימ״ריעה.איהתאזההיסנכמבהלודגרתויהריעהו

םע(]^11^3,11^66)י
׳,שארהלעמלהב,רגלעח.רשעמהייתשורחםערחסמהו,םיבשוח100,000

יכהתע:תויפלתלססונחחריעהרשאםוקמהלערטעאל1835הנשנ

■התעו,רחאחיכםא
־

•:׳:׳ז,־,־.,;׳ילודגךרכ.איה

■

'׳•;״•..

•

:

ריעהבוסכייקולימריעהבו׳.ייב•>ניחא.כ״גםיאצמנתאזההיסנכהב
ןוכמרפסמ-הנדעאצמנאלרשאמךא■,חומלשחוליהקתואצמנןווידס

יתעלק.אל־םאו,םרפסמהפןייצללכונלבןכלריעוריעלכב:םיהוהיהט

ףכלארוקהיננידי,םירעהזיאב-יתניצרשאםידוהיהרפסמב.היעשה■לא
יייכ:.׳;חוני

.

םעהיתארפוסוו־־רנומכאלותאויתבתכהרעשהךרדב־קר־־
....,׳..־•-.׳,׳;״״;םתולנלוגל

״־
׳״::

ז־וירבה־חוצראבהיסנכלהחפחסה(1\11מם68013,)ודטיס־־־ינמ(31
26םויכ

״

83,531אוה.החטש,1857:תנשברורב§חריל
*4
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,ףירחודחהפםילקאה.םדאשפנןוילמיצחדע•הלועהיבשוירפסמו,״טיפ

ז־רטחאוה'ץראהלובי;אירבמובוטםגלבא,םחץיקורקוךורא׳ףרוח

םילבחהזיאבו,בורלץראבוארנאלירועםיילרנימה.םיסהךגדםגוריבכמל

ם־נוילמ36דועםיאצז5נתאזההסנכהל.םיבוטוםילודגםירעיםיאצמנ

.לומהנקיואוביתונקלהצורשימלכו,רכמהלתועקרקרקא
ךרעלהלוען־ריבשוירפסמולופטגםריעהאיההיםנכהתריב
.שפנ25,000

עראאלספאםשריעזםשריעזייבחאורוגיתאזההסנכהבםג

׳מרפסמוםימיהוכראיאלךאתוליהקםהלשיהפםירפכוםירעהזיאב

ךלידובשיתירשאםוקמלכבו,ץורפיוהבריתירבהתויסנכלכבלארשי

ייי•.וחילציווכלי
־

״
י

,1845תנשבתירבהדווצראבהיסנכלהלבקתה(10^3,).רויא(32

אוההחטש
'ד

שפנעברוןוילמדעהלועהיבשוירפסמו,טיפ55,045

החרזמביפיסיסימהרהנמםילודגחורהגינשמתלבגומתאזה״היסנכה.םדא
.ז־רתמדאםיביטרמוהצראךרדםנפטושםילחנוהברעמב*דוסימהרהנמו

חוטוקטבךא,אירבובוטםילקאהו,דאמ׳הירופוהכומללכבהמדאה
יתלחמ׳ררתשתםילפשה

טרפבובורלםיילרנימהפםיאצמנןכ.תחרקה

25,אוהטעמתאזהחיסנכהבבושיה.ןבא־־-טחפו,תשוחנ,לידב,תרפוע

םידמוע,םלועמ׳לזילעערזנאלותשרחנאלדועעקרקרקאםינוילמ
ףסכהלשיקרו,םינומלשובוחםושןיאתאזההיסנצהל,לוזברכמהל
בשיתהלםיענובוטהמו,םילקוםיטעמהפםיסמהןכלוהלשממהרצואב

.וזכ•ז־דנידמב

10,000םע(068מ101068)ןאומ־ידריעהאיההנירמהתריב

20,000־.יםעטרופנברהנה׳הסנכהבחולודגרתויה■םכירעהוםיבשות

.םיבשות25,000םע(0ט1מ1<נ[116)הקובודריעהו,םיבשות

.,תעדיאלםרפסמתאךאהברהםאוטעמםאייבחאןואצםיהפסג

'בשבויבתירבה־־תוצראכהיסנכלהלבקתה(ג1188011מ)ירוסימ(33

היבשוירפסמו,טיפ65,350־אוההחטש,1821.תנשב.ץרטחריל

זרורהנביבסטרפבוהירופוהבוטללכבהתםדא.יצחוןוילטךרעלהלוע

םיננערםיצעםעםילודגםירעיואשנתיתאזההיםנכהב.ירוסיטויפיסיסיט

ז־רוקריןכוטכוהנהתונושותובר־׳ץראהתואובת'.םהיניםל;הטהםינושו

הבונתירפואשיתחיפיניטיראשוןייהםג;ריבכםלהפולדגיםינוערזו

ינבא,תרפוע,תשוחנ,לורבומכהנהםיברםיילריעםה.חאגהזהניךםהב

ףרוחה>ראטהנתשיםילקאה.חוכתטיניטיראשוםילחגינבאז־שישודיס

תונועטתולגעיכדעאיפקייפיםיםיטה.לודגהרהנהםגםיםעפלזדאטרק

;ראטםחץיקהו,םישרחהשלשךשמוחרקלעהנרובעתתורבכתואשמ

השורחורותסטהו>ףוגהתאירבל■קיזטוניאותחשמונניאריואהז״כע

.ה5*עטהלעמ.דפהנילעתהשעמה
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5000םע(1896ז80נ1''<31*נז)יטיסיןוזרפיריעהאיההנידמהחריב
סיול־טנםריעהאיהתאזההיסנכהבהלודג-רתויה.ריעהו•םיבשוח
ו:םדאשפנןוילימעברםע(1.0111886)

תויפלתלהיוגבו'יפיםיסימהמינמיהרבעלעשבש־^׳תאזה׳־הלודגה^ריעה

יליבשורחוםתוינאייעהכותבלודגרוחסמה.הנשליתנשמץרפתולדגתו

הלכשהה.תירבה־תוצראבםיניוצמהוםילודגהםיכרכהןמתחאאיהו,לתנ
םישלשכ.יללכהךונחדעבתאזהריעהלעפתתוברוהתיב׳םשהתנב
זרלהתלהפיםידמועהקדצו'דסחיתבו/רואלהפואציםינושעיכט

רחיב'ומכוחילציווליכשיוריעבהפורוגיםידוהיםיפלאתרשעכ.תראפתלו

םינברותויסנכיתבםעתוליהקהויאםהלו,תולודגהו׳תונטקהתירבהירע

ומב"תאזה-ריעבםידוהיה;תוליעומותובוטתתבחםגו,םיטחושוםינוח
םיבהוא,םחורתב־ינולםתקדצב׳םיניטצמהשדחהץראירערתיבםהיחא
ידוהיה"םע•סבדתרואה׳ידוהיהרנו,התירכבטיקיוחםולארשיתדתא

לידנהלהרחתי•והערתאשיאו,תןעירוםולשתירבבוידחי.ירטטרופירה

.הרידאהלולארשיתנומארובכ
■.

*יי-■~י
,'

ה־ד'י

סנ■יכהפיובוטהמוי,םיברםיטנרגיםעואביתאזהריעל׳םג
י

וניחא

ייבירפסמאלה,תאזההנידמבוריעבחבשלוכליהקירימאל״םיעסונהייב

אלהםיול׳־טנסכלודנךרכבו,םיחרזאהיראשרפסמדגנאוהטעמהמש
ז־דכאלזצמ״םאדובכםחלוהחונמםוקמאצמלםיבר־םידוה.ידועולכוי

רשעבהמשואברשאםהיחאמהלאואצמרשאכרוחסממואהדובעו
הרמ־יחלבךרדואאוההמשתכללבורקרתויהךרדה.תונורחאהםינש
:ריאללרעשטייררראנתרבחתוינאבןמירבףוחךרדטנילרא־ונךרדוא

,׳תולודג1רתויהותושרחהתויסנכהמתחאאיה(£3מ8ג8)םזנןל(34

יתלבקתהיכ
י

,1861תנשבראוניחריל!29םויבתירבה־תוצראכ-־היסנכל
ךרעלקר-הלועהיבשוירפסמךא,תועבורמתואסרפ81,318אוההחטשו

!־רירופו'יהנמש-ותאזההיסנכה•לעיחרזמהןללחב־.־־רמראח,500,758

דרשירחלהביטןוציחהקלחבהמדאהםגו,םירעיהותורהנהלצאטרפכו

הניאולוח'תוצרא•האלמהבוטהנניאהמדאה•יברעמרצלםלוא,העירזו

ולגנאל■םיילרנימה;והנה■אירבובוטץראהריוא,תוריפויהאובתהאיצומ

חירטםודניאה.סזנקרחנתוביבסבורלתאצמנהיזיננמה,ריבכמלהתע

ו־ן^ו־.,טעמ<בושיהוהתודליבהנדע
רכמהלםידמועעקרקרקאםינוילם43

־:.׳־..־.״י:.היסנכהתלשממ

הלודנרתויהריעהו(10ן>61!:8)הקיפוטריעהאיההנידמהחריב־::׳.

׳״םיבש',ת50,000םע(169,וז6ם^0ז111)טרונוילריעהומהתאזההיסנכהב

טרזנ^-ל•ריעהבטרפבוריעזמטעמםידוהיםיאצמנחאוההנידמהבםג
.רדיחלצה^דזעעבהמשהלעמולעיונ״כהבםעהמלשהליהקםהלשיהמשרשא

,אםויבתירבהיחוצראבהיסנכלהרבחתה(^61)13,8^3,)הקסרבינ(35

חיבשוירפוצטו,מ״פ75,995אוזז׳החטש,1867׳תנשביח?ץרמחריל
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־דאמלרעבוט,תאזהה־סנכהב:יחרזמה-קלחה.150,000ךרןןלדעהלוע
!־־ווכיכםםיקסעה,ריבכמלהפולדגיסיימהךגדוהטהוהטדאה'חדוכעל

־רשקמהלורבהליכש.דאמםיבוטוםינמשןרהאקלארהנוהקסרבינרהנ
בוטבראיבמחאוה־היםנכהךרדךלוהוטקשהםיףוחםעיחרזמהףוח
םי־זםיעעקרקרקא,סינוילט42רוע.אירבובוט.רפםילקאה.היםנכהלכל

,.םוילםוימוטעמתיוהלשממהמרכטהל
.$־:;:-■-

ם>><י.רהנירטהבהלודגרתויהו!לוקנילריעה*איההנירמהתריב

אלהנדעיתעידייפל,םיבשוח25,000םע(0013113,)אהמאריעה
רשן<חונירמהלקרוכליםידוהיהבורהי״פעיכםיבשוח'םידוהיהפואצמי
רוחאיגוסילבא,רוחסמההמשלידגהלםראינבמהנהתובשונרככ
רועיתויהב..בושיההמש׳תוברהלרוועלכ,שונאלדועםוקמלא:תכלמ

יכ,ע-כמב•לוקהאציקרידנכ
ןהלרוחלתוכלוההיגסולמתותפשמהזיא׳

ז־רויהלוםרכיהדשחולןדנהמשתינקל,הקסרבינתסנכבהחונמםוקמ

ונניארשארקשםולח>ע"כטומלחאושםולחקרלבא,םימרוגוסירכא

—!םייתמאםירברבףאללוכהמ
םויבחירבה־תוצראבהיסנכלהלבקתה(03,11{0ממ1£1)־ינךפילןל(36

חריל9
יי

,טיפ188,981.אוההחשש,1,850תנשכרבמטפיס
לבתבתעדונתאזה.ריסמה623,785ךרעל-התעהלועהיבשוירפסמו
ן־רנשב!־ונושארליתרפ.־־ולגתהבהוה;.דלבהזתרורפע.-רשאץראל

שבינוילימרשעריחמב.בהו•המשםירפוחהואצמתאזההנשביכ1848

ףלאדעהלועהוחםויהדעזאמהמשאצמנרשאבהוהריחמו,רלד
ןכויבהוהומכ•הזרפנ.הרמב^אלילבאהסשאצמיףסכה0ג.רלדםינוילימ
,םכילחגושיש•ינבאו•לידב,תשוחנ,תרפוע,לורב.ומכםיילרנימ;יראש

דאמהכומתאזההיסגכהבהמדאה-.(<גט60י^111)6ת)יחה־ףסכהטרפהו
'ןייה,.תוריפוחואובחיניסלכלהעירזוהשירחלחלגסוסוהירופוהנמש

,סננב(?1מ3קק61)ןייפהייחופת(0ז3,ת§6ם)כהז־יחיפח״ומכםוררה,תוריפו

םשלועדונו,דאמכ>טיכבהפוליגיםירקשוםית^םינוטר.,םינאח
תלעותלהפץורפתוהברתו,תאזה•ץראל■-חאבוחישמהתעלותסנ■.הלןהחלו

תורשיצחרשאבהו־יפנ•הרמבןאצורקבהערמהפלדגת]3.היסנכהלכ
םחלבא,אירבמוהפיובוט.םילקאה.הערמלדאמ-םיבוטהפאשדתואנו
;רבסמשרח־דעלירפאשירחמ,ץראבסאריאלםשגוץיקהתימיב•דאמ
.־־דמהםילודגוםיברםירע-ה51פםימשגהתומיהנהןהףרוחהתומי

ןינביצעלםירחבומרתויה,דמהםכיתבולדגירשאםיצעהותאזההנידטהי

ומנהםיהובגםינולאו••םודא,אוהםיצעהראות׳.תורחאתוצראבירעייצעמ

ןולזי*םשבארקנהאלפנהןולאה.לגר19—19םפקיהו,לגר275רע

לזדגרתויה•ןולאהאוהו,הנירמבהפ■אצמנ(86^0013,§183,ס*68).תוממ

הרשעמה־תשורח.לגר30—40גפקהולגר400רעוהבג,םלועהלכב

ריעמלודגהףוחהיג׳,ץראבחרפירוחסמהו,םוילםוימלדגחזךלחךלה
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םיכלוההלחכהיליבשו'וידחיילבחיקלחילכתא׳רעקמ־הקסיצנרפ־ןם
טקשהםיםעיטנלטאהםי'יחאםירבחמהכיחליטנלטאהםייפוחמםיאבו
־■••.ח-רבהתוצרא•לכתחלצהל

י

200,000םעהקםיצתפךסריעהאיההלודגרתויהריעהוהנירמהחריב
ליךלהטקשהםירחסמו,טקשהםיףוחלעתבשוי,םיבשוח

.לודגוהבך

םיסנהיכתערלהאריהקםיצנרפ־ןסתורוקוחאוההיסנכהחורוקארוקה
,וננמזבוונימיבםנו,םלועהןמומחאלדוע

י

עמשנה;וניניעהניזחתתואלפנ
זרובברלוםיפלאלהינבהדליהינרפילקו?תחאםעפץראדלוחיכחאזכ

ז־רבשויהתאזה'הלודגהריעב!חקסיצנרפףסריעהןכומכו,חוטעטםיגשב

תורפערשאץראכו,םירידאםייצוםינושםימעחלכרריע,םיברםימ׳לע
;ץראהלכמםיברםידוהיהנהואבווצבקתהיכאוהאלפלאל,הלבהו
םרפסממשילשינשוהיינרפילקתסנכבםיאצמנםירוה•*ןלאםירשעושמחכ
,דאמראמבומצעיוולרנרןינקוהנקמםישוע,הקסייצנרפךםריעבורוגי

ינשהןימינבעסונה.המשםירשואמוםיחלצםנהובהזוףסכםהלובריו

אלפנרבדונל•רפס•,252רצריח(*5)16!י"8ז*<א*)ורפסנ

םידוהיהיריבריעהרוחסמלכיכתוארהלהקםיצנרפךםידוהירבדלע
יכז־ררקמהרקםינשיתשינפל:ליזו(!חספחיאל.רבורםתספת),והנה

,םירופכה'םויבקריי־ונלחכללהקסיצנרפךסףוח'בוזעתתחארוטק־ווינא

אלרגסמלעםרחסמיחבו-םהיתויונחזאתנכםידוה־הילכרשאמךא

—.אוביש.רחמםוילתוכחלוחרכוהוםכרדלעהדיצחונקלהינאהיילעבולכי
םע,תימשתויסנכיתבןהלו'■י״כחאמ'תונושתוליהקתואצמנ'תאזהריעהנ
תילננאןושלבי*בלע״כמהזיאםגו,סיטהושוםינזחםינבר׳הקדצודסח׳יתכ

רתוי.—זברה,לודגרישע״ןהכ"םשבןהלשירחאייברו,ז־רימכשאו

.ולכםלועהלכ'ינברמילואוהרירביה-תוצראינברלכמןוממברישע

המכחולו,המשםירגהייבירפסמטעמקרתאזההבוטהזיויסנכהב
,הראוה.־דיסנכהלאיסנ׳׳תכלל,תירבה־תוצראלםיכלוההוניחאוליכשי

הרבחהמה־וץנאהייע•לופרוילךרדהמשאובלולכייףסכטעמבו
#31ג3,11ג1■1.166:■תארקנהתילגנאה

תוריקלםיעגמהםיטגמקידהזיאוכותבליכירבונהרפסה(*
תיצראב,'בויא

םייטרפםישנאמםינתכיםיבתכממי״בלע״כממםצבקוםפסאירבחמרשא,תירבה

המולהיהאל־רשאבו,טעייהןמטעמהמהלכא,םימכחםישנאי״פעילדגיהוא

ללקמוללקמ,בסיתוטש:ירבד,חירתוערולבהירבדבורפסילש'ושיכאלמבותכל
׳נקרמאהםעתנוכתלעתונישלמהרפעברסעמו,םעדיאליםניבהאלרשאםיינד

ךיניעמ,רפעהלגיימ.טרפבהקיריחאידילילארשיתונבוינכתנוכתלעו,ללכנ

!ןימינב
ןונבלבזראכ,תדנהתיצראבחרבירמתכםעהארתי

,היסנכוהיסנכלכבהגשי

המשבינילארשיווחרפיטיט־נמוההתיבתורצחבו,היצזיליויצהוהמכחהתיבבםליתש

לארשיתדלתיראפ׳ילי,דובכל,יבצל,ןנעכוןשדהנישב

י

1יתנומאו
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14םויבתירבה־תוצראבהיסנכלהלבקתה(0ז6£0מ)ן1גירא(3.7
....חריל

*

רפסמו,מיפ274,95החטש,1859תנשבראורבפ.
.טקשהםי.לצאהימפילקמןופצבתחנומ,100,587ךרעלתלועהיבשוי
.הושוגזמוםיענוםחריואהיכ,אירבמובוטתאוההנידשכםילקאה
ינימלכ.העירזוהשירחלראמלדעהבוטוהירופוהנטשללכבהמדאה

—טחה,השודגהרמבריבכמלהפולדגיםינוערוותוקריתור־פותואובת
הפאשיןייהםג.,רקאורקאלכל(31161181)לשוב50דע40ןמאיצות

םיברהינרסילקתסנכבוטכהפםידעיה.תבונתיןג^

ן

בהזהםגו,םיבוטו
1,3.0118.ארקנהןיטמםיגדתדיצהפלדגתןכ;תאזההנירמה'תורפעבאצמג

לכו,לוזחקטבהלשטטהטרכםהלםידמועעקרקרקא,םינוילם52.רוע
.חנקיואובי,תונקלהצורה

׳

היםנכהלתוברםירערועו(841601)םלש,ריעהאיההנידמהתריב
האצמנדנלטרו5ריעהבו,םידוהיתואמשמחכםירגןוגירא.תסנככ.תאזה

.םירישעהמהםלכו,םהמהמלש"הליהק

1864תנשבתירבה-הוצראבהיסנכלהלבקתה(א6גז3,(13,)הרמנ(38
ז־דועפתמתואסרפ112,090אוה,החטש,ץרמחריל-21םויב
ץראאיהללכבץראה.םדאשפנ65,875ךרעלהלוןןהיבשוירפסמו
ז־רורהנהןיבםלוא,המדאהתדובעלדאמתלגוסמהנניאותועבגוםירה

,ומכהפםיברםיילרנימה.רבופטעיםיברםיקמעוהירופוהנמשהמדאה

ןואצמיחלמהוףסכהטרפבו,םילחגינבאותרפועותשוחנ,חלמ.,ףסכה
.המהבואפרנםיברםיאלוחו,האופריניעטהפןואצטיןכ.ריבכמלהפ

חרפירשא(0108x800*7)׳טיס־ןםרכריעהאיההנירמהתריכ..
איה:תאזההנידםהבהלודגרתויהריעהו.םיבשוח5000םערומסמההב
יגריוריעה

•.םיבשוח25,000םעיטיט־הינ
:.-

םגשינחטבוטךא,רבדםושעדאלבתאוההיםנכהבםידוהיהרבדלע
.אוהטעמם־ופםםספאםידוהיורוגיהפ

י

תויסנכלכרשאתירבה־תוצראתויסנכהנמשוםישלשהחטה!ולא'צ.
ןיארשא־רשואמהוהלודגהק־לבופירהימשכבכוככתרהזטהיסנכו

(16זז110ח811)םיירוטיריטו׳עלבםיארקנהשיםיכלפרועלבא,הלשמרפע
םיבשותהרפסמםהלרסחירשאמםלוא,תויסנכה■ומכםחטשבםילודג
הבהנבשתםרטב.הגידםלכיכ,תירבה־תוצראבהרויסנכלוחפוסי"לב

,ןוטגנישובםרגנוקהב■םוקמןיאםיכלפהל.ארקתךלפקרשפגףלאםישש

הלשממםהלןיאי5

י

ונמתיםהיטפושוםהישארו,תויםנכהלכםמצעינפב

הדלאומכםיכלפרשעדחאדועו,תיללכההלשממהמקרםעהמאל

:םההלאוםהיבשוירפסמ.וברירשאככורקןממתויסנכתויהלםירמוע

,ןוגירואתנידמלןופצמ(^פ^מ^11*6זמ1;0ז7)ןי'טג.נ.ישו.ךלס(1.

,וריואוותמדאו

י

.טיפ69,694אוהוחטשו,תיכזנההיסנכהבומכ

הלועויבשוירפסמו

י

,ז־דנירםבהפםיברםיצע.םדאשפנ23,955ךרעל
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ליךלהםיצעמרחסמו
ך

םימהי38לע׳םיצע.וחלשיהוחךלפהמיכ,לודגו
תדיצםג,הניחוןפיל,שטלו־־רנסייאל,חימורדה־הקירימאל,הקסיצנרפ־ןםל

ז־ונשבץרמ2םויבע״פבךלפלהשעגהזהךלפה-.הזהךלפבהבר.םיגד

.עקרקרקאןוילמ41דוערכםהלםידמועובו,1853

הלועויבשוירפסמו,מיפ90,932אוהוחטש,(143110)אהךיא(2

ךרעל

י

ז־רועבגוםירהאלמאוההזהךלפה.םדאשפנ14,999

ופטעיויקסעו,העירזוהשירחלהבוטוחמדא.(^1ן>6ם)ףלאהיררהץראכ

,־בהזהםגםכותבוהפןואצמיבחלםיילרנימועצוממםילקאה.ריבכמלרב

תנשבימחריל26םויבע״פבךלפלתישענ(1101143113,)הנטנ1ט(9
רמועהזהלודגהוחטשמבורהרשאט״פ143,776וחטשו,1864
הוחךלפחמ.םדאשפג20,558ךרעלהלועויבשוירפסמו,הגרערכמהל
םינטקםיברםירהנדועהפוכפחשיוכותבו,ירוסימרהנלודגהרהנהאצי

הערפלוהמדאהתדובעלדאמבוטהזהךלפהטישלשהקלחה.םילודגו
לודגוםיקמעהותועבגהםיסכטןמשוןשדםיאלמםיבוטםיאשד,ןאצ

םגי,הפרפסמןיארעםיםח־תוגיעט.וילעברישעיהזהךלפבתומהבה

,הפולערשאהמהםיברתכתמהיגימ.ריבכאלהזואצמתירפגןיעמ
:אירממובוטץראהריואו;םילחג־יגבאולורב,תשחנ,ףסכ,בהזםהמ

ץרטחריליינשםויבדחוימךלפלתישענ(03,15013,)העקר(4
ךרעל!־ולועויבשוירפסמו150,932אוהוחטש,1861תנשב

חערטלוהעירזוהשירחלדאמהבוטחזהךלפהתמדא,םדאשפנ14,181

םינופסתכתמינימהברהםגו,אירבמו.םיענו'בוטםילקאה.רקבוןאצ
.הפםיאצמנםירעיםגו-,הטדאהתויתחתבםינומט

.וחטש1868תנשבדחוימךלפלתישענ(\¥701מ1פ8)גנמויאיו(5

אוז־ר
י

אלמאוההזהךלפה.םדאשפנ9,118םע,ם״פ97,883
טעמקרםיילרנימהםגו,המדאהתדובעלבוטוגניאותועבגוםירה
.!־רפהמה

6)

י

ראורב&חריל28םויבדחוימךלפלתישענ(0010ז340)חךיולב
ז־רנשב

י

ו־דלעיויבשוירפסמו,מ־פ104,00•אוהוחטש,1861

בהזיכ,בהזהץראארקיתאזהץראהל.םדאשפנףלאםיעבראךרעל

סיעלםה־יירה.דאמדעבוטתאזהץראחבהזו,המדאבחפןוטטוןופסבורל

חזהךלפה■לכאורקללכונללכבוהזהךלפהלשובחרלווכראלוערחשי

רככהלכלעךופשןחחוריכ,ותעפיועבטהרדההארנהפ.יררהךלפ
ןנעורהוטלהראפתלץצונתתםיטשהעיקרתלכתוקקוזמוךזריואה,הזה

ירפ,תוקריוהאובתינימלכ■האיצומוו־רירופוהנשדחמדאה.הרידקיאל

תוכתמוהזרפנהדמנ>המהבלריצחריבכמלאשדתואנםגו,ץעירפו,המדא

.םיננערםיצעםעםירעיםגו,םדאהתאןהברישעהלתורקי

.7
)

תנשברבםטפימחריל9םויכעיפבךלעלתישענ(174811)-הטוא

86,7-86ךרעלהלועויבשוירפסמוטיפ84,476אוהוחטש,185£)

7
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,תועבגוםירהמתולבגומהתוצראהדחייראותכ"חזהךלפהראות.םדאשפנ

(*םינמרמהושע!ווהךלפהתא.תינונבנתמראתנוכתכותמדאתגיוכתו

גל
ן

הזה"רבדמהתאושערשאידעתאזה•:תכה2׳ינבולמעםיברו',דמחנ

חלמהםימלבגומוםינטרטה5קמעארקנהלודגהקמעה.הבשונץראל

חוגיעמ6גחלמחוניעמ/ויבכטלרבףוטעיווהנהןטשוושד(8311;1^6)

.חזהךלפהבבורלחירפג
י

ראורבפחריל24םויבדחוימךלפלתישענ(^ת20ם3,)הנוץדיךא(8

רפסמו,תועבורמתואסרפ113,916'.אוהוחטש,1863"•״״'״יחנשכ

,רושימתמרותיגונבנאוהותמדאראות.שפנ9785ךרעלהלעיויבשוי

םיאיצומ,המדאהתד1בעלםילגוסמהםיבוט"םיקמעהברהלוחירבדמ■ןיבו

׳םחרהקלחבו,הברהקריםגוץעירפ",קבט,לעושחלוגש,הרעש,הטיח

תוצראלכבבוטרתויההמהבלהערמםוקמו,שבד־ינקו,ןפג־רטצלדג*

שדחביכדע;הושוגזמו.סח-;םיענוחציהפםילקאה.הזהךלפזובתירבה

םימעפלקרםימשהןמדריגלשהו,ץעהירפסהמשוחרפיץרמוראורבפ
חפןואצמיבהווףסכםג,הזהךלפהתמדאבםיברפיילרניטה.תוקוחר
רכםהל□ירמועעקרקרקאםינוילימ"72'דועויטעמהפבושיח.ריבכמל

.חניקלכל

־:

חריל9םויבעיפבךלפלי:תישענ(116x8:0^6^1)הןריסקמ־ונ(9

דבטטפייט
י

>'
''

ד':"
!יבשוירפסמו,מ״פ121/201אוהוחטש,1850תינשב.'

דתנ־הירקמעה׳דבלמ,יררההמדאהראות.שפנ91,955ךרעלה^עי

מעשטכ>*וההפםירההיםכור-הבוג.תואסרפ20בוחרה(01110ז3ם(16)
םיאצמנהזהךלפהטןוכיתהקלחהב•;;לגרףלארשעיתשעדעםיפלא

םימעפליאלו,העירזוהשירחלדאמהבוטהמשהמדאהו,הברהםידעי.

המהבלריצחהברהןכ,הנשבםימעפ־יתשתואובתההפהנלדגתתוקוחד■

קלחבםיאצמנתכתמינימהברה..רושוגזמובוטואירב'הפםילקאהו׳,הפ

םילחנ״־ינבאו,לידב,לורב,תרפוע,ףסכ,בהזטרפבו,הזהךלפהמיברעמה

עקרקרקאםינוילמ73דועוטעמהפבושיה;ןליצרפה־רפעו'םוינוםיטגא
יי■.רכםזוליסנידטוע

-

י*
■■■-יי

־י

68,991ןמחטשולשי(1מ(113,ט16ת10ז^)יך1טיריטך;ךנא(10',

קרו,רבדמהינבזי״ירפה׳.םיידוהההטחויבשוי*•׳■*!'•י׳יינורוי,מ'6

םיטיחוכראיאל'םפא.הטש'ובשוחירשאםינבלהםישנאה׳ולטחריעווגטעע

■חאוהץראהתחלצהלוםתחלצהלםירואנםישנאמבושיחהזהךלפהבהברתיו

״י
הנשםיעבראהזתינימאהרבחלהתיהנרשאתחאתכינב׳המהיםינמרמה'(*•■

םיקיזחמ״םטירחאהםימימםישודקה"'םיארקנוהטימשףסויםקקוחמ•׳יע
הנוהב

,ת־לארשיההמיאהתיבאןרדכתזברםישנםיאשינ,השדחהוהנשיהיתייגהמםירבד

םינימאמו,אנהםלועבוה(הםלועבחבושמהזירהתמרםישנתחקלהברמהלכי

הנוי,לארשיץראאיהה1צואהנידמהט
הלגיי

ךלמהי
המשיחישממ

ןנוכי
.יוכויזכוותיכלמ
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זרירבה־־תוצראתלשטט.חתנקהוהךלפה(^1351^3.)הק0ל#(11

.זרלשטמט
יי

*־״זויהוחטש.1867תנשב,ע״פבךלפל.תישענוקריםור.

תיברעמהרודכהיצחרשאםוקמבחנוטותועבורמתואסרפ.577,390
תלשטט.(396^ז1ח8[*ז0§6)גנירבןושלבקרתיחרוטהירודכהיצחמדרפתי

תראזהץראהאיבת.םלמיה.ךשמהו.ןמזה'תצורמכיכ.ביטמעדתהקיריטא
.'הקסלארעבי־ולדםיני־ילטהזיאהרזפםנחייאלו,תירבהתוצראלבוטבר

ךא׳,ריעזמטעט'םידוהיםיאצמנהלאהםיכלפהרשעיתשעבםג
.םבתכירענודאמאוהרעצמםרפסמ

לעיתרבדו׳';*גרפב־תירבח־תוצראתולילג׳הרצקביתראח',יושאירחא

םהלרוחלםיצפחדוניחאמהלאלםיניעלהובתויהל,דוהיב.היסנכלכ
הזיאב'ועדיו;תומוקמהלכ.תונוכתועד•ןעמל,תירבהתוי.ס.גכבהידממםוקמ

יננה!;רוחבל
:ןתונ

תירבה־תוצךארבדלעםידחאםירבדארוקהינפל'הזב
אצמוטקלש״המיפכ־',,שדחםלועיליבש"רפסלעב..איבמרשא,ללב״כ
ו1חי/רשאםייקיטיל,ופהםי5רגויגהירפסב״:לימ"!,םיגושםירפסמ'.םירפסכ

תוצימאתלשממלערבוד;",הלשממוהכלממלכלעםטפשמוצרחיוםתעד

,המשטייחהירדס.תאוללהיו,תואלפנותולודגתינופצההקירימאמתירבה
דאמהש^־יכףאו;.ינקיריםאהםעהתנוכתויתדתאו,ימואלהבצמחא

רפסמןיא׳םינושםימעתוכורעתמםעלהיהנרשאלודג.יונתנוכת'ראתל
,םהיתונוכתבהזמהזםיקוחרוםחודטב,םינושה,לבתיטעלכטטעמכהטהל

לכשלח,תיךבה־תםגל.אוהתויפלת.לתיכ,דחאהפםלכורמאי.היולככ
תמאב.יכ,בןטלהבחעומחת.תינובתהלכתוחורהלכ,הילאםינופתויפ
הדדועתהרועבתולעמה.םרגלעתולעלהחילצה..רשאהכלממןיאויוגןיא

ו־דו־צשוי,החילצה•*!שאץראןי.או..,תאןהיז־ולשממהכ,הילגרלעםוקל

ץראכ,,םירשיההיטפשטבוםיבוטההירדסבהחלצההיחמבלע)*!תולעהל

תוברו.,שטשהתחתשדחלכךיאםנמא.ןזו,.'—!.תרינופצהזקק־רימא

זלךוככבךאםפ><,םיריבכאל.םיטיב.וזוילצהוולדגו.ליח.ושע,יתוכלממ
,ןניימי

י

ףאב1םיוגתודרלןנרקוטירהןתשקבו.ןברחב...,הרטנוהטרעורזבו
םיבריאל'אולעייכהזכבכוכוןהילגרתחת.ןהמ"םישלחה.אכדלו,הטיחו
*זיזו'טיכשראבכוכ.יכ,ובוחמשי

י

;דלח׳'יבשוי•.לעדחפו"התמיאליפמה

תי־יבה־תיצראלגדלעיכ)הלאכםיבכוכןכ,אל
י

םי״ויןיסנלותואלםידמוע

,־*'הברואםיציפמ,המה'םימיק,.היבכוכ(81;3,ז613;§*ח]נ$8ם.יבכ.וכ.ו

ליםרואלו
ך

ח5באלו'3יחב־.אל.,תירבה־ינבתלשממיכ,חטבליםדאילכ

הדימשמקדצו.,חמצתהצר^מתמאו׳,בו!3החחיתב'ךא,חרכגםגהקתע

ףקשנ
היתוקוחלצביחרוע,הברקב׳יחדוע;נחאיזוהלשזנמה'?רסנמחור—

ברקב;הנכלהתתהלאהםירשיהתושפנ'דוע,םדאהרשאלהיטפשמ.לכבו

ליכםתמות.תרשיוארהרשאהלאחורו,ץראה
א

םדובכןעמלאלוםנעמל

קד,£ב1עפ.נתוקלתעהו.־•תויראכומחל
י

שכר&י־תבהאדעבוםתרבחרעב

ז־ררכחהרשאלםהירחאםיאבהםיקקוחמהלעםגהחניוהחנ,ותשפוחו
6••־■•ג״



תירבח־תוצרא^בוט

#

לכיכםיקוחהכ״גהמהופכםיאלוסםההיקוחןיב.תישונאההחלצהלו■

כירו,םינכהולשמיאלתובאתוכוב,וטנהםירבחוםיחאחוחוםדאינב

אוהםיהלא:לעבורירבדביטיהיכ,םדאיטפושינפלאוביאלטיהלא
ןכלו,םראלכבלבהבהאבשרשוכיהלאכםירקיםיקוח.—!ולבירי

היםנכהתירבהיהתרפותאלםלועתירבו,הטשתישונאהתיבחןוכחדעל

-!״תאזההרשואטה
י

..

י

.טרפכהיסנכלכתלשממו,ללכבתירבז־־תוצראתלשממ
*'

.חישפחהלשמטתיקילבופיר1הלשממאיהתירבה־תוצראתלשטמ

םישפחםישנאהמה.הילעבשויהםעהו,רורדהושפחהץראאיהץראה
לכיכ,שפחתלמתחתןיבילבינקיריםאהםעםפא;הלמהןבוטיפל

ישפחך*י<,םירדסורטשטןיאבוםיקוחספאב,השעי.ויניעברשיהשיא

יטתאולרוחבלאוהישפחו,ותבוטלוורשאלםירשי.םיקוחתושעל.והנה

:־ונהנהדוקפלוהנידטהיקוחחאחטשירשאםיטפושוםירשלהעריש

ליםרננאטחיאלוםיקוחהרומשירשאשיאושיא"לכ.םדיבהלשממה
ך

היהישנעישנעקוחרובעיםאםלוא,הנואיאלולהערלכווכרדחטבל

םיללפבאשיונוע,הקניאלהקנאטחיא־ז^הםאוליפאו,היהישיט
היצוטיטסנוקהיקוחי״פעתנהנתטוידחיתויסנכהלכחלשטמ.םדאה.רתיכ
תומיקתונקתל1789תנשבהעובשוהלאבוילעינקיריטאהםעלבקרשא

רשאו,וא_תירבבואברשאתויסנכהלכהלאחםיקוחהי׳פעו,םלועל

חירבו,קזחוץימארשקב.וידחיתוזוחאותורושקהנהןיחאחירבבהנאבת

עורקלםןערהינב'וצפחרשאכ.ןהיניברפוחאלתחאהלשממחויהלםל$

;־ותשערשאהארונההמחלמההצרפ,ןופצהינבמדרפתהלוהזהרשקה

רשאםדאהךרעתרקיהטעוהנוכמלעחמקוהתודחאהו,ץראבחומש

עבראךרעלםירוחשהםידבעהואציי״עיכ,אצישוכמווראתרוחשמ.ךשח

קלחתתהלשממהתרשמ.םימלועתוריחלהרמוהשקתורבעמשפנםינוילימ
תיטרפהרשמלו,וידחיחירבהתוצראלכתרשמאיהותיללכהרשמל

תיללכההרשמה.ע״פבהיסנכוהיסנכלכתרשמאיהו
י

אישנהי״פענהנתת

עבראמרתויוכשמיאלותואישנימיווידחיתויסנכהלכוהנרחבתרשא
י"$עו,תינשםעפוהרהבללכויונמיההחונםעהחורםא,םפא,םינש

לכמםירחבנ
י

תיטרפה•־דרשמהו;(סרגנוק)תיללכההפיסאהלתויסנכה

םירחבני״פעו,היםנכהינבוהורחבירשא(רנרבוג)היםנכהרשי״פענהנסח

םיקוחהלשיו,תדחוימהלשממבאיההיסנכוהיסנכלכו,תאזההיםנכחמ

המצעלהלםיעגונהםירבדבתורחאתויסנכיקוחמםינושוםילדבנםידחוימ
זרלשממהלםיעגונהםירבדבקוחרהןמתעבטכאיהו,תימינפההתגהנהב
.תיללכההלשממהידעלבמןטקואלודגרבדםושתושעללכותאלו,תיללכה

חיויטוקסקעהקלחמ(א,תוקלחמשלשלהיהחודרפחחיללכח"הרשמה
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,םייקוחהקקוחטחיויטלסיגילהקלחמ(ב,םדאתלועפלקוחלכהאיצומ

'*•*,שנה.םיקוחוםיטפשמואגיהינפלרשאה־ריליצידויהקלחמ(ג

יהמכםהבםוירטסינימולרחבי(טנדיזרפ)
המהוז־ויללכחז־דפייסאה

לעןובשחוןיד'•תתל•תודעונתותעלםיביוחמוהלשממהב*יהנושארםיבשויה
;חיויטוקםקעההקלחמההמהונימילםיבשויההלאםעאישנהו,םהישעמלכ

רשאןוילעהתיבל־'•,םיתבינשלהיהתודרפחתיויטלםיגילההקלחמה
ששךשמלעהיסנכלכמםינשםינשםירחבנה,םעהירחבנםיבשויהמש
םירחבנכייגםיבשויהטשרשאןותחתהתיבלו,טנסחתיבארקנוםיינש
רפסמיפלהיסנכוהיסנכלכמםרפסמוםינשיחשלעקרםירחבנה,םעהט
כ״גםיארקנהלאהםיתבהינשו,םיטנטנוירפירחתיבארקנוהיסנכהיבשוי

לכב׳־ובםצידשרחבוחתפיסרגנוקהיחב.סרגנוקה
ץעיתהלהנשוהנשי

ז־רושדח.תויסנכלבקל,םירשיוםיבוטםיקוחקוחל,הלשמהרבדבחוקפלו

סכמהןיטקהלואלידגהל,לורביליבשותושדחתוליסמתושעל,תירבהב

העבראלדרפתוקלחתתיליציךויההקלחמה.יוכוהלשממהתואצוהוץראכ
תירבה-תוצראלכלעןוילעהטפשמתיבל(אםיווב

טפושהבשויהטשו־
לכעירכהלוטופשלורילעםירזועםיטפושהגומשםעץראהלכבהובגה

טפשמוןידרבדלכתערכהלטפשמתיבל(כ,היסנכוהיסנכןיבהשקרבו
;ךלפוךלפלכל.(ידו,יטקירטסידטפשמתיבל(ג,תיללכההלשממהדגנ

ןמזךשמלעטנסהתמכסהבטנדוירפהטורחביהלאהטפשט־יהביטפוש

רחושהקרםא,םחרטש^'לעראשהלולכויםהייחיימילכו,לבגומיתלב
ומכ.איהעיפבהיסניכלכתרשמ.ופדריקדצקדצךאוםהיניערועילכ

רשריב.תחאההקלחמה;הומכתקולחמיגלכיגררפחותיללכההרשמה
,זדנידמהיקקוחמדיבהינשה,ודילעםירזועהםירשהו(רנרבוג)הנידמה

יפלהיטפושוםירטוששי(םיכלפה)םיירטריטהל.םיטפושהדיבתישילשהו

.סרגנוקהתחגשהתחתםידמועוסרגגוקהוטנדיוךפהמורחבירשאהעש
ישנאויחיםהיפלערשאיחירבה־חוצראתלשממיקוחהמההלא

יוגלויהללע,אילפהלדעהלעמ'םילועו,םימיענבובוטבהלאהתוצראה

סנלהתעםירטועו,םיריבכאלםימיב,והומכןיאמןובנוםכחםע,לודג

הקיריסאחוריחידסיימואיצמההלאהםירקיחםיקוחה.ץראהייוגרתילכל
:זדלא^ותודוסיהייפעו,םחילעהחנ.רשא'חחורי״פעורודינבוןוטגנישו

םיחאונלכו,והנהה״בקהלשויפכריציםואלו.תדלדבהץאבםדאילכ
ז־ולחנלץראהיתא.ונלןתנוונארבוצפחכרשארחאיחלאינבזנחנא

לעקרהחלצההשקבלו,םירשואמו!גישפחםישנא;תויהלו.,הילעיתויחל

.ז־־וחוכנורשיךרד

,ינקרימאהםואלהשפנתנוכת
י

,ותלכשהבצמ,ורבעמוותיחתגהנה

•ויתוכולהתלכו

דעבתכמהובתכהאיצמהינענכהםומדקזאמלבתימיתורוקלכב
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חימצה.רשא.ןויקיקהםא!ינקירימאהםעכאלפנםעאצמנאל,היהםויה
׳כזרוארל*־ייוהאלפניהמ,והנהאלפוםנהליל.ץכ.הנוישארלעמ,/סי

אלםאה׳?ולכםואלייחבהנש.תאמהוהמיכ,תחאםעפלודגיונ.דלוי

םיניילמינשקרתירבה־תוצראישנאלכויה.'1782תנשב.?אוה.הלי!?'ןיב

,־רגשוהנשלכבו'!.שפנםינוילמםיעבראםרפסמהתעו.,םראשפנ

ואבילבתתוצקלכמםישנאףלאתואמהזיאיכ,דאמ".דאמבומצעיו"וקרי

ילרציתיבחלםדארמאילבו,הנה'זחאתהלו.בש־תהלהנשב:הנש.יררב

,תושפנ880תילגנאהסרפחטש.לע.ובשי"זנכשאץראברשאתחתו".,םיקמה

הכרפלגחטשלעםיבשויהםישנאהרפסמתירבה־חוצראב,840תפרצבו.

שפנםיניילמ.יתואמינפבהמששכירייבחרםוקמרועו,רשעדחאקר

תובורעתהינבמאוה,םוצעולודגיונ.התעאוהרשאינקיריםאה..'םעה...םרא

הלאהתוצראהיבשויתיברמרשאמו,הפוריא.ימעלכמ.םינוש.םימעט
לצ,תחת.וסחהמשםידדונהלכוהיילגנאץראמואב.הנושארב

״

תלשממ
תוברעתה.הוהםויהרעץראהןושללםיילגנאהןושלהתיחנןכל,הילגנא

לכיכ,םהיאצאצישפנ,תנוכתלעבוטלהלעפוידחיםינושהםימואלהלכ

רודהלהשרומלויהנ..וידחי.םימעה.לכלרשאתובוטהתורמהותולעמה

םיבוטהםיקוחהרשאבולבקאלתוערהתאו,ולבקתובוטה.חא',שדחה.

רעםתואוקקזיופרצ.ץראב.רשאםירשיהםיטפשמו
י

םישנאלויהניכ

חנברםיבגשנהוםילענהתירבה־תוצראיקוח!.ןכםנמא;םירשיוםימימת

לעהקחתנ.רשאכ;רשכ!בלל.ןבאבלךופהלו/ושיםדאה,תושעלםגיטינ

זראמה'תליחתמרפסמןיאבהקירימאלואברשא.םיברה,;.םיטנרגיטעה

וחרבוסנרשא.םהיניבויהםיפלאלסמחולועישגא.יכהארנ.,תיחכונה

ישנא,םיזחופוםיקד.םישנא,טפשמהדיהמשםגישת..לבלסיל'רבעמומל

תוצראתאהלאה.םישנאהוכפהםאה.,תורותירבועוקגחיריפמ,ןי^זו.למע

םכרד.ונשהלאהםיעשרה.םישנאהםג'הלילח?םיצירפ..תרעמל"חירבה
יכ,םיבוטםיחרזאלוםירשיםישנאל.יית:ו'.םיערה'םהיללעמ.ובזע,.,בוטל,

טעמךאםתעשרבוראשנםהמהזיאםאו',םדאהךרע״ךיקוהלתמילהמש

..,״:״....םכמצי.רענו..המה
.....

ייי

י

יתד.חא.דאמ'ר^כםו,המלשהנומאב׳הבןימאמועבטב.;:,!]לילימאה

רעשבשיאעבשיי.רשאכתאזלו'.,ויניעבדאמםישודקשדוקהיבתכ,•ותנומאו

םיאצממתוינסכא.יתניבםנו,והקשנלוךינחהלעג1יחינהל'ביוחמ״.טפשמה

.םינכומהרדחורדהלכבך״נתהירפס''
י

ורעובשב.ןושארהםוי.םיחרואהל

(םירצונהתבש)
י

,הכאלטוהדובעבוללחמוהורמשי,סינקיר־מאהלאוה.שדק

חויפלתלוםםונחיםהיתוליפתיתב.״תבש"הבחבוהבהאכולםיארוקו

ראםודבכיםהירמוכחאו,ללפתהלהמשוכלישדקישגרבו,ריבכמל

ז־רקרצםישוע,רחוסלרבועםפסכבטימכ■סהיחזשרדדעבםהלומלשיו

ובהאיםינקיריםאה.ומנהםינמחרםישנאיכ,הבידנחורבוריבתעלכב

,םישנהתאדאמודבכי;ירסומםייחבורהי״פעויחיוםירדסהתאדאמ



תירבר־תוצראיבוט

;ברקי*אלהילאעגנו,חירבה־תוצראיבחרמלכבעםילהלוכיהדבלהשא
השאאבח״םא,הפתולבנורבדיותחא׳'.ירוגאבםיבבוש1םירענובשירשאכ
עי.וטיבי!כישנאה.זרפהגופןיאבהימודומלאיז־ויבהלאהטלעוא

ל

זךלבנרבודהפלכו,דובכהתאריבםישנאהלעהנטבתםישנהו,םישנה
חלןיאולורב.תליםטלעהלגעבהשאאבתייכ.םיגקיריםאהןיב'אצמי־לב

דובכצ:עגיש׳יטלכ.םוקמהלונפעםמוקממםישנאהודמעי,תבשלםוקמ
.םילילפב;אשייונוע,הקניאלהקני:הלוחבהמלע.דובכבטרפבוהשא

ינקירימאה,םעה,םילטרצוקב

י

ייחב״תוךמהתתחשהו,ירסומםייח.היחי
1־לצאדאמקוחררבדאוהץראהיטערתיןיבהארנרשאכהחפשמה

•ז־רזהםכעח
־

י.'.׳
'

,

ז־דכאלמלכברכשינווירז,ליחוחכץימאאוהועבטבינקירימאה

אלו,תחשמוותכאלמאוההשועםיחלצעילבו,ןינקורחסמלכבוהדובעז

םעהלחנההקוחמהמדאהתדובע.ףסכרובציוףוסאירעחוניאלוטוקשי
.־־דפהחלצהורשועלשםידד,דובכוהכרבלשםייחתנתונאיה•כ,הזה

זרכאלמלכברבועינקיריטאה.ץראב

י

ולכשו,בשויהושרח

י

והדםלבוטה
ז־רונוכטהו־הריפחה־תנוכמ',םיפכתרוצעלקהלתתקי:תונוכמאיצמהל

םנעבטאצירבכתיריבה־חוצראינבואיצמהרשאהעירזוהשירחלתוברה
ב"ךא,והנהםכוחמרחוסםג;םלועב

ל

ושעירשאכונממםינואהףנחי

תרעלכבםדאלכל׳תופיםיגפרבס"הארמםלוא',םייזנכשאהוםייתפרצה
רמוחכו,וישעמלככוהנהריהמוץורחינקירימאהרבדףוס;העשלכבו

ו־רארחוקרי־ונתוצוחבאנטושיהרשאיובוטתוברהןעטל'ךפהתי'םחות

םתצורמב׳.ודמעילבשורדת׳םמולשםא,הנהוהנההזפחבםיצרםישנא
דאמםהלורקיםחותע;יכ',וטגחךיריכםוךיבהואיכ'ףאיךזנעיהזפחבקר

םפא.!תמשינומההלשמיאוה(3(116יי!8׳016007)״ףסככ.רלוקשתעה"

ובתויחל.ךא',,וחחלצבו׳וקשבוריגסהלףסכרפעכרובצילבינקירימאה

לעו,^ופיו.רובצי,דסחוהקדצתושעלו,םירחאתויחהלו■"םימיענבו.בוטב

,ז־וישוחויהמכחיתב,םיברההקדצו"ד6חיתב.ארקיבידנוםוקיתובידנ

ן&יגיוןוריעיהמהתירבה־־חוצראבמרומכובררשאהמודכוהלפחיתב

;נקירימאה.ומלתורופס-ןיארשאותקדצ׳ישעמלעוהזהםעה.בל:;תבדנלע
תאידאמבהאי

י

ותדלומםיקמהיאינקיריםאתאלאשתרשאכ,וצרא

י
לב

לכיכךנעי'הקירימאק\י,הי'נרפילכ-ואירוסימ,היינוליסנפ,קירי־ונרמאי

יגקרימאךלירשאכו-הזעיהבהאכבהאיוצראתויסנכלכו^אוהולשץראה
הליחתבמרתוירועוצראתאבהאי,וצראלבושיוהפוריאל

י

ו־רכרעריקויו

חשאןיבירשא'לודגהלדבההותוארבהנושאריבמירתויםינומ׳תרשע
..זןתוערל

שיא.לכ,תירבהתוצראב■םניא,שחיהראות,דובכםש,החפשמה•ם־זורי'
חיורמיווהנהךלוהרשי״קרםאדובכהחלעםבושוחיהתלעמבהוששיאו

ינקירימאח:יייניעבתדנהסאמנוהזבימנרבדתחכשה.ופכיתעיגימומחלי

ז־רארי׳כ;םהיפלאאבהאלהקשמםישרשאץראהינבמהמהםיברו
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שנעישנע,ונטמונייגפירחאו,םירוסאהתיבלאאבייץוחברוכשאצמיו

חיתרהלכ,[יראבתטלשהנומאןיא.הנידמהרצואלרלדהרשעםלשל
לעהרחאלןורתיןיאיכהינשהתוכומ'ערגיאלתחאתוכזו,הנהתווש

ותנומאבשיאושיאלכ,ץראבררושהנומאהוהבשחמהשפחרשאבחינשה

קאכרועהנניאוהפלחלצכחדהתאנקו,רבדםילכמועירפמןיאבהיחי
,היתוליפתיחבהלהנכח,הפתולדבנהותונושהתותכהמתכותכ.לכ.תאזה

,ךפם־יחבםע;כאל.המערבדםושהלשממהלןיאוהירמוכהל.רחבתו

ישפחדומלהו,םירומחל'םלשתהסיכמו.רלשמהמתויפלתלםיונבהמהיכ.

רשאב,ףסכןיאםגחםהלןתניםידיםלתהלךרצנהרבדלכוםירפס.םגו

םידליהעובשבםימיהשמח.םיליכשמםיחרזאךנחלץופחתהלשממה

,םראלםדאהתובוח,תערוהמכחחמשדומללםיללכהרפסהיתבלוכלי

ןושארהםויו:תבשהםע,עובשבםימייגשו,םלועהלכלו,ותדלומץראל

הנומאהיכרדכךנחהלוםתנומאלוםתדלםתבוחדומללומנהםישפח,עובשב

יתב.חדוהנומאםושדמלילבםיללכהרפם־יתבביכ,םהירוהץפחיסכ

ץראהלכבןיאבלימכחתודעיפכוהנוילעהלעמבםידמועםיללכהרפס
—תילגנאןושל:אוהםינותחתהרפסיתבבדומלה;בוטלםלשמ

ןושל

—הנירמה
,[־רירבה־חוצראתולילג,ןובשחהתכאלמ,הלענדאמןפואב

,ותדלומץראלהבהאההעגהבלבשירשהןעמל,הלאהתוצראהתורוקו

חומכחודמליםיהובגהרפם-יחבב.תיזנכשאחפש,כ״גהמשודמליהתעו.
,תורואנהתוצראהרתיבהלאכרפסיתבבומכתותמותויחתונושל,םיעדמו

םידליה.הדחוימהמכחלכלשיתויטרקאוםיטיטיורוינואיתבהברהםגו

םיאצויעיכםתואמשלשיכדע(*םלכשחתבדאמםינייטצמםינקיריםאה

רשעהנומשדע-רשעיתשעןבמתודליו'םידליייעתירבה־תוצראברואל
.םמצעבםיסיפדמותויתואהםירדסמ,םירמאמהםיבתוכהמהרשא

עגונשהמבאוהלפוגאלינקירימאהםעו,הקיריםאבהתיבהחנבהלכשהה

םישנאזנכשאתוצראבאצמנםנמאןה.הפוריאימערתילכמ"הלכשההל

חטכחמהלדגםתמכח,רשאהיפוםיליפהתמכחבטרפבוםילודגםימכח
הלכשההודומלבהלענהקירימאב-.ללכבןומהההזתמועל,הקירימאיטכת

דוםלידחאלכוהרובחבםלכויחיהרקירימאב.זנכשאתוצראב.ןומההמ

רוחבל,רבדלכבותעדתוחלהנוחנתושרהדחאלכלרשאבו,תיבחמ

ןכאל,תעדןעמלםירפסבהגהיורומליןכלו,רחבהלו,םיטפושוםירש

ןכ~ךליךשחבןומההו,ץפחהבלש•ךמהשעתהלשממההפוריאתוצראב

-•-*
)

:הלאהםירבדברמאיתירבה־תיצר/יכםירינבםימיהיחרשאיוגכשארפוס

(51ח0£6(86מז61מ26י30^ת^זת1זז1$18יו?,£0(?*>#116זז4>6ז:ות^1ז16מז1וג

[$ח6(161(6וזז1£ת111ו*><ו0ץ864ט?<!*61;(זמ1>,0(8וזז3כ6114|<$1<מו1>.22216

>>16ת1!ז־61זז3186<1^£^1?0׳?8"00$[00)$661611(^4!?0660.
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הסנרפהתגאדרשאבוטערחויובלו,עינמארקלןמזותעינקירימאהלשי

דחאלכרשא.תוברהתורוגאה,הפוריאתוצראבומכוילעהלועריככתלב
ופיטיוהטשריעוריעלכברשאםיברהםיפיטמהו,המשותעדהוח4

ףיסויוםעהןיבהלכשההוציפיירסומוינירמבהמכחרבדלכלעםעהל

וליכשירפכוריעלכברואלואצירשאםיברהע״הכמםג.חקלףיסויתעד

.והורויתונובתךרדו,הניבםעהתא

חי.רב־־תוצראבםידוהיה

(*דרפסילוגמויהז־דקירימאברוגלואברשאםינושארהםידוהיה
קרקיריםאמתוצראהתולילגורפסב\¥111נ61מג113,ק2רפוסה.לגוטרופו
׳ןיגוטרופההלג-רשאכ:הלאהםירבדכבותכי358דצתימורדהו.תינופצה

קרז־דליחתבהמשובשיתה,1500תנשבהיליזרבץראתרא!לבקארדפ
1630תנשבהוירחאהשבכנרשאכו,"לגוטרופץראמםישרגנהםידוהיה

היליזרבירגםירוהיהלייפעקפסיחלבעדוג,םיידנלוההינפלהיליזרכץראה

,יטנלטאהףוחלעםידנלוההונברשאקרידנאיהםררטשמא־ונריעהט

יריבז־רילזדבהלפנרשאכיהיו,ז־ומשוכלהלארשיתרוחפשט;־רויאו

תאנש'ינפטתושדחתופידרטםשפנלעודחפםידוהיהושדחמםיזיגוטרופה

ו־רשדההריעהלא'ומל:וכליוהלאםחובשומחאובזעיו,תרדהתאנקו

האנשועדיאלרשאםיידנלוההתחת׳התיהרשאםררטשםא־ונ
לעהאנק_ו

אובלדנלוהתלשממםדיבהרועילואו,םתנומאו•םתדלדבהינפמ_לארשי

.ונברשאהשדחהריעברוחסמהלגדומיריןעמלהמש

ודדנחאוההשדחהריעבובשיתהרשאהלאהםיטעמהםידוהיה

המשךופשלהלפתתיבםהלתונבלתובשחמבושחלולחיו,המלשהליהקל
תנשבו,וזכ'הקוחר■ץראבםהילעןגירשא׳הינפלםשפגישגרוםבלישחר
(**לארשי־היראש״תרםנכהתיבתאונב1729־ט״פתםיפלאתשמח
בוחרןרקבםהיתמרובקלתומרצחםהלונקםגונ\111181x661;בוחרב

ףסונהנשלהנשמו,ולדגווכלהךלהםידוהיהו.1681תנשברוילאוןוזירם
ויהטעמךאהפוריאתוצראיראשמתוחפשמהזיאםהילאואביכםרפסמ

רשהתתסשמ(*
ןילקגרפןימינב

רשאהלאמתתאהמיה(?61x0110)יטייציפ

ציונהמלהרשעענשההאמהתליתתבהקדימאברמלהאג
ןייעי

ןיזייבבתידלית'

.דחיימ■סרטניקבז״חאזכפדניעיבמכיתכתכרשא,יטויציפןילקברפ
י

1,70118.1ייע1854תנשב¥0111x83,1ריעבספדנהדחאחילב(**
1

.3

ריעכםינושארהםידיהיהדיערבודמהדחארמאמאביהאליסידםהרבאוהנשמו

רצחוהנושארהם״נכהכהרבדלעי,לארשיתיראש״הליהקהרבדלעטרסבוקריי־ינ

עסינה.ריעב.זאינקרשאתזמ
ןימינב

קיתעמ״הקירימאבםינששלש"ורסםבינשה

.הזהכמאמהירבדלכ
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םידוהיולחה1836תנשמםפא.םיבשותהרפסמרעצמו'םיאבהרפסמ
.ז־רקירימאלחורבל,זנכשאתולגמךאלנטרופואררפסתולגמאל,םיכר
זראתוארלםהיניע,וחקפיו,הלכשההרואלתכללואולחהםיברםידוהי

רשאםיברהםילושכמהלכחאו,םתואםיצחולםיזנכשאהרשאץחלה
ז־ראצלתולובחתותוצעושקביו,םתיחךרדלעםיוגהתעשרמומשוה

םירזכאההיקוחרשא(£316ז0)הירובמ;הלואנלדובעשמותוריחלתודבעמ

םיפלאלייבואצי,המשםידוהיהתיחץראלואכדםירצמיקוחכםישקהו
.רורדהושפחהץראהקיריטאלא,השדחהלארשיץראלאוכליותובברל

הכאלמילעבואבורהייפעויהםישדחהםירגההלאמםינושארהםידוחיח
,יהבםנוחטבבו:םלימרתוםלקמבהקיר־םאלאואביוםילכורוא.הדובעו

ץראבורחסיו,בלבוטוהחטשבהכבהזוהכבהזםחרמערובעלולחיו
תוקפתסהבוימ.,םהישעמבםירשיוםיצורחויהיו,םמכשלעהרוחסרורצםע

םלובגתא'הביחרהרשאכו,ליחושעיוורישעהםהמםיברודילע,וצבקו

םקינעהלולחיוםתדלומץראבובזערשאםהילאונוםריבחקתאוחכשאל
ז־דבוטהץראהלאואבי.ןעמלםהלתואצוהףסכוחלשיו,םרשעוםבוטמ

הוו,ופרסמו.ודודירחא.המויתויחאוויחאירחאחלשהז;תאזההכורבהוו

רישאףסכה.השאלולהתחקלותחפשממהלוחכהםירמואדבכויירחא

לארשיתובברתובלבהבהאחורוחיפהתובוטהתורושבהוהתיב"וחלש
.הקירימאלוכליוםתרוכמץראוםהיתב.זאובועםיברו,זנכשאתוצראלכב
ךלפ,הירגנוהתוצראםיברםידוהיובזע48תנשבהכובמהוהמוהמהימיב
תולגהותוינעהו,.,הקיריטאלתכללהיצילג,תנידמו(£)6מ$0811ן11מז^0(60)ןתפ

לאאטילירעוהינלופיווחטםםיברםידוהיואיבהתיברעמההיםתץראב

□יירובה.םהיחאושעשומכםיפכתוצירחבםהישעמהפושעיוהקיריט*

םהיאצאצוםהישנירחאוחלשיו,הלעטהלעיווחילציווליכשיוםהלםדוק
קרלועחירבהתוצראבהתעייברפםטייבדע.'.,םהילאמוםהיבורקירחא

ינפלעוצפנהלאהםישדחה'םירגה'.םדאשפנ.אוברףלאםישטחךרעל

ורבחתהואבשםוקמלכבו,טקשהםידעיטלטנאהםיטחירבהתוצרא.לכ

םירומםהלוחקיו,הקדצורםחיחבו,תוליפתיתבםהלונביו,תוליהקל
םגו,םהיתויסנכיתבבשורדלו,לארשיתדםילודגהוםינטקהתאתורוהל
הפויהיוהטכח,יתבבםדומל,קוחומילשהרשאזיחאואבםיברםידוהי
,ץראכםיטפושלו,ןידיכרועל,םיאפורל,רפסיתבבםירומלהשדחה.ץראב

אוה,םק־תובאישעמובזעתאזזרץראבםהלודלונרשאםינבהםגו

רודאוה,הזה,שדחהרודהו,המכחודמליורפסיחבלעורקשקר,רוחסמה

,תוינידמתורשמבראפםינהכמםידבכנוםילודגםירשםהט,םכחוליכשט

.(*םיקקוחמהתיבבםיבשויםהט,תוחצירבודוםיצ־לט,םיטפושוםירטוש

ידןרזעהתעאזהרשא)ןימינבידוהיה(*
לאתל6נ(קנילריעבססריפמן

הנרסרשאכסי־ידהתלשמקבכ״חארטסינמליהיזהניסיילתנידממסךיקיזימהתינ
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,אשנוםוריבגשנוהלענ1זירבהתוצראבלארשיםשו,הנידמירשםהמו

.תראפתלוהלהחלו,םשל

הנהנ.תירבה־־תוצראבוירמש•לעולשוטקשלארשיבשיישאכ'יהיו'/׳_

תוצעוצעיתיו,םכותמםישנאומקוא,הברההבושהלעתששו,ןיראה־ביטמ

םיחנאנהץראז־ריצקלכמםידוהיהילאאיבהלו,תירבעה־טנכ1ןנוכל

םייחהפתויחלםיצירעםילשומוםישקםינודאלועתולבסתחתםיקנאנו

יכדרמ'ררקיהרשה;ר־רדהושפחהלגרתחתדובכוהכרבלש
ויחאוומעתקנאויניעבהאירשאעינחנלאונמע

י

חולשריצותויהכ
םבהרבאיהלאםיעיבידנשארברמע,סינוטריעכתירבהתוצראמ
קרי־־ונתנידמב(מ!3§3ז3)הרגינרהנתפש,לעריעןנוכלותויאהבן?־■וחורן

םירפס•יחלשיו,לארשייינבבשומל
י

תרוצופנה•לארשיתוחפשמלכלא(**

׳דיהיה.לניקחאה•המחלמה
רשה,ודירולפתסנכמסרגניקהבבשי(¥11160)ןייליי

היה־חל'לאונמעיכדרמ
י

סיניטץראבתירבהתיצ־יאריצ
,ןמלה,קרי־וגריעמףירעשי

ןוטנינישי"ןלפמךלפהישהיה
היסנפה•רשהתעאיה(110868)השמ׳ליהיהי

םא,תיניש•תוינידמתורשמבותרשירשאם־דיהיהל'רפסמץאו,הנילרכב(רנרביג)

יי"י'י.תילילגיאתינטק

שלטייתיבלהנייןבהדוהיםנחהתאמ'תירבעל'קתענהזהבתכמה(**

,םישרהיסכרבוחיש,׳תאסתאצייהדיקפה:ל״וי,ז״פקתתנשמםיתע•רוכבכשפדנו

ינ
י

המישרהתכאלמ,םהימירפסמוםהיןישעםעםילארשיתימשתיבירל,הניהת

לכלהנותנתישרה.לארשיתדעלצשארבםידמועהםינברהידי•לע1׳השענהיהת

םיצורםניאםא,תא1התעבם״ינכישםהש!םוקיי1לכב.;םתשח־פכרוגלםילארשיה

,תאזההנידמהתלשממלאםשפנתיקנדיתהמוםתיבאץלאלאםתבהאמ'םשמתאצל

:תנדל'אי3מעייכדרמרשה'םהמשקבי!:פא
י

םיצפחהםהיחאראשיירכועבויהי"ילאש

.הזהרבדהםהילע'ודיבכילאו,תינופצההקירימא'•תנידמלאיםתדלמץלאמניאצל

םידוהיהי.השאלולת;יאהשאמרתיי'תחקללארשיילכללייסאתאזהתרגאהייפלע

םגו,אקירפאקאביהמדק(ןעידניא)!יאמםיבשויהסינזרמשהוםייארקהםירוחשה

םיזחאנהםתוא
י

םהלםג(513161)31־)רבלמיאבו"(היניכיכאק);לובגבםהיתובשומב

לאלש•תיחפשמרבדלעו.תאזההשדחהי-הנידמבםידוהיה:ראשלכדחאטפשמהיהי

ולגוהרשא■םיטבשהלעודליתהשםתיבאתיבלעםישחיתמההקירימא'ןרא׳יאבגב

',רושיאמ
י

,םהיגהנמ,םתידליתלעם״״עמתויהצין,הי^אקלחמאןייינישללשיא"שיא

םהרשאםהיתינברמבו,דחוימה'הילאלא"םללפתהנ
י

םהיתושנתחיקלב,'הלםיחביז

תורהטב•,םמיצ)םתינעתב,םהיתמתרובקב',תושילגל;תיתילכדפסיתגיתסבי;ןיתדיקכ

תיקלאו'ןישנועב,טלקמירעב,תזאמטו
םנוחצניגחבוהמחלמהתכלעמב•',םיטבש׳

םהיחאםעודחאתיו,םהיתייאתיבתעדל"■רדסוקחלבגוי"הלאל'םג,םהיאנושלע

,דקאםעלתויהל,לאלשייינב
י

םלצו
י

הי'*ריקבו'•הלוגסםעויהי
■

תמורתלארשישיאלכמתאשל,קנלאונמעיכדרמרשההוצס,תאזהתדגאב

עבטמהתמושב)רטםיםארקנהאינפסיאלשעבטמהןלע)םילקש'השלשףםכ
.ע*•י־וי•■י■

י
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זחאזוהלהגה"אובלםארקיוכוטהוצפחםעידויו,הטראהיגפלכלע

שפחהץרא,שברובלחתבזץראםהלתחלו,הקירימאהכורבהץראב
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הפשרשאםישרדט־יתבםהלונביםינורחאה,סןנצעינפבהינלופוהיסור
רשאכרקבבוברעכודמליוובשי

י

״אבוםעייפט.ץאכםתיבבוניכסהןכשה
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יתבלו',לא־שיתורוקו,תולפתהוך״נתהסוגר'ת.,תירכעןושל,לארשיתגומא

תרועידיהבחקלבישקהלעובשבםימעפזיזזיא^םירל־הוכלי.הלאהרפם
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רואל׳םיאצויעיכימההלאלכ".-תיזנכשאןושלב"יצחותילגנא׳'ןושלביצח

םיברםגו,םישדחלרואוארירשאשיםיבררועו,עובשבעובשיריזנ
00ז06ז81;006,הי£לדלפריעב00015601;ע״הכמומכםהגנופסארבכםהמ

;חקםיצנרפ־ןסב?5168863,0160ם§6זהרט־יתלבריעב81031,סנילרא־ונכ

הרירבעהתורפסלוהקירימאבלארשיתיבלבוטברואיבידולאיהעיכמה

לארשיז־רורוקמםיבוטםירסאמוםירבדםהבואבייכ,תילגנאןושלכ
וז־רערתאהרחתמרחאו',תדוהנומאירבד,המכחוהרוחירבד,ותורפסו

םשכספא,הכרבלםיוארםלכוםיוגבומשראפלולארשידובכלידגהל
,םילטבםירבדאלבעיכמל׳רשפאייא־קןבתילברבלרשפאיאש

ירבדקרעמשנ,םנורגךותמתרבדמתישונא־תבהאעומשלתחתםימעפלו

םיטשםשוייעםיזבמווהערלעשיאחונישלמותוליכר,האנקוהאנש
.םיברבלארשיםשו
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םיברו,הלאהתושדחהתוצראבץורפל.םידוהיהרפסמלחהרשאכ

חאןיבולאוגובורקןיאבםידומלגוםיבוזעםמצע.וארםישרתהםירגהמ

ןעמל,םתירבינבמתודוגאותורבחרסילתולבחתותוצערשקביו",דלויתרצל

לומתמועריאלרשאוהערלאשיאתועירוהבהאברבחתהוברקתה

ןיכודםיתהרשאתורקיהתורבחה.תחאהרובחבוהרוגאבתויחלו,םושלש

הנה..ןהיניבתולודגרתויהםפא,דאמהנה.תוברתירבהתוצראבוניחא
ףוחמןהיתושיטנוחלשרשא״לזרב־לש־רשק"תרבחו״חידכ־ינב"תרבח

□שרשאהלאהתוצראהיבחרמלכבותישירחםיףוחרעיטנלטאהםי
,הנכלת.םימחרהוהלמחה,הקדצהלגדלתונושה.תורבחהלכ.םירגםידוהי

ו־וווואוהבהארשקב,קוחוץימארשקברשקלודחאלאוהןלכתרטמו

הטמיכתעםירבחהידיבקיוחהל,חירבה.תייצראיבשוילארשילכתובל•

.זועלכבדסחוהקדצתושעלוינחורהוימשגהילארשיהבצמםירהל.,םדי

ונכשמלעורקבלואביהרובחהינב,בכשמללפנוהלחייכדחארבח

.וחואפרלאפורםגו,עובשלככרלרהשמח>לןתניהרבחהףסכמו.,וילחב

ףסכמרלד1000ךסוישרויואותשאלןתנל•',תומיהרבחהינבמדחאםא

מקיוחהלץמאתתהרבחהערןינעבופסכ•דבאידחארבחםאו;הרבחה

!תלותחרתסביתרכזרשאםיתשהתורבהה.ומע,בוזעתבזעו,וריהטמיכ

רשהיכ,םירבחףלאםיעבראומכהנושארהל,״םישפחהםינובה"תרבחכ

חירבהתוצראריצוטויציפןילקנרפןימינברקיה
י

המקםירההתעהינמורב
זראןימינבבבסרשאבדאמהממורתהוהלדגההותואישנתחתו,דובכב

שאחובהלםיבצוחםירבדבויתורבדמעימשיותונטקהותולודגה,םירעה

4000ומכהינשהלו;הלםירכחהבריו,התילכתלעוהרבחהתרקירבדלע

אוההאישןנ,רשאהתעטרפבו,םויוםוילכבםיברתמוםיכלוהו,םירבח

5.?.80101מ0מםסרופמהםקחה

(803ז<011פ616§3,1;63)חוליהקה־ירחבנהרבחהחאכ"גהפריכזאןק,.,ן

אובלותוצראהרתיבייבוניחאבצמלעןיעחוקפל•החרטמוהתילכתרשא

,סרפ,הינמורבומכםירוכאםישנאמהמיחוףאבףדרנה'הםעתרזעל

.ןויצויליויצהוהלכשההרואןהילעחרזאלרוערשאתוצראהרתיבו

בצממ,השדחהץראהתוכיאותוהממרקיארוקתעדלתחכונהנהדע

יננההתעו,לאהחוצראהבםירוופמהוםיצופנהי״בחאבצממו,המשםייחה

הכורבהץראבזחאחהלוהמשאובלהתאםגלכותךיאהניב-,ךליכשאוךרוא

םיכלוההויהייםוימי,היצרגימעהתילבתתערל־דמלאאבהקלחב;תאוה

העיסנהטרפבוהעיסנהתיכולהת,ךלתךרד•הזיאבוןמזהזיאב,הקירימאל

הכאלמאוצמלךיאהשדחהץראהלאךאיבכש״דכזיערלךרואז,לודגהםילע

ךיגפל.ןתוניננההלאלכ,הילעבשיתהלועקרקתונקלוא,המשהרובעו

.ילעהבוטה'הדיכ,ןויסנהיתוהשהמיפכםילמרצוקב
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,החואלסלוהמדאה•.ינפ•לעחובךל־י.תורפלשןראה-חא׳הךרבתעמ•
קרראשילבםדאהיכולכםלועהלכלעטילשה.ינפלמהאציהרזג
,ז־רכחרלוהכראלהכךלהתיוץראהתאאלמ:ךא׳ותודלישרעםוקמב

שקבלותרוכמסיקטםאצוי׳ויחישיאומכולכםעהיהםינושארהםימיב

ול■$<$מ.יכדעץראבעחיץךליו-״תרחא•/ץר6*ןל
:

,בוטיכהחונמ.םוקמ

•וינפמ•-םיינשירויו
הלארקיוולהאעקחהשדחהץראבו,ותשקבו:וברחב

ןצופיוםתוצראובזעםילדנוהוס:טצ0הםינוההקינעמה.ותזוחאץרא

עורזבוהמרדיבהפוריאוהקירפאבםהלאלתיצראושריגץראהינפלע

ץראאצמיכדעךליועםיוץךאהןיעתאסכיי■.םירצממאציםע.היוטנ
,הכותלוחאתיו,וינפל•השבכנץףאהוהפושחעורזבםחליו.שבדובלחחבז

ופיקהרשא(01111131)ןיסישנאז?א:קר-עדנאלהממקהתעהימע.׳.לכמו

לעםיטקשוראשיץאוכות^צ.תחילבלהבגשנוהרוצבהמוחבםצראחא

■ךורחותאזההאיציהילגרל•ואבתומוצעוחיבךחוםחלם.םצראבםהירמש

ז־ךישונאהלכל.הכרב,הלגרלהאב•הכרבהםנ,,ס$א״,הינכםרמהמדאה
וקלדוה,םועדיאלםתדלומ.ץראובזעםרטברשאדםי:ברםירוסהמ:,,הלכ
,חושךחה•תוצראהתונוכת;,םילקאהוריואןךיוניש;םכרדלעםירקבלםישדח

-,םיעסונהבלכתרחא-.ז^ר0חיפה,{יס^רכרעחהרשא"םינ>זעה:םימעהתוכולהתו

תויחל,ויחודמ-ןקתלווישעמעטיהל״וריהחט,דמל׳דח^זו,טע□ברעתהםע



הקירימאתכללךרדהרומ50
יהיובשוחושרחתכאלטייעתויעבטהתונורסחהתואלמלו,הרבחייח

דבלמ)ולכםעדועהארנאלהשדחהתעב.ליכשמשיאליארפהםדאה
ואםיטרפםישנאךא,םוקמלםוקממדרונ(ז״עלברנייעצםינעוצה

,זררחאהנירמלהחאהנידממתוכלוהוןמוקמתובזועתודיחיתוחפשמ

רודכהיצחחאסובמולקלודגה'ריתההלגתעמו,תרחאץראלתחאץראמ

בריםרפסמוהמשורהניתובברלוםיפלאלםישנאהקיריטאתיברעמה

הארנהזהרבדהתבסתערלהריקחגרשאכ.הזהםויהדעהנשלהנשמ

םתואאשנאלרשאבםא.דחיהםינומדקהםימיבםתאיציוםימעהדודניכ

ןבוטטעובשלותוצראשובכלהבהאהוא,םהינכשםעוידחיתבשלץראה

ןוגיוהעררצועינפמאוהותדלומםוקממותאיציויטרפהדודנו,ןנמשו

.ינחורהואימשגהובצמביטיהלהוקתבוצראבוזעיו,םייחהתואלחיגפמו

וחרברשאהלאואהמשוכלהודדנהזהםויהדעחקירימאתולגתהתעמ

,םצראינבלעםלועוםפכאודיבכהרשאםיצירעםילשומדיחרגחינפמ

רסחהוינעהרשאהלאוא,םתנומאוםתדינפמופדרנרשאהלאוא

ךלךל:םבליקמעמבארוק'הלוקועמשהלאלכ,םשארןומגאכופפכ

,ץראהימעלכךרדאוהןכ,ךארארשאץראהלאךתדלוממוךצראמ

ואלמווברוורפ:רמאלםדאהתא׳הךרבזאמםיוגהלכךרדאוהןכו

.ץרא״י־רהרא

תובשחמםחרלוטםוקמתביזערבדבםיטעהרתיתובשחמכאלםפא
זרחונמהתאבהאיידוהיה.הלוגסםעןרושייכרדםהיכרדבאלו,לארשי

היוגבוהיהםלועמזאמןוכשירדבלםעו,המעניצהעגרמהחאובוט׳יכ

ולהדמחנוהבוהאותדלומץרא.ברעתהאל
,

,!־רדשלכ,ץראתקלחלכ

ויניעלוארתי,םהילעויתובאילגרוכרדרשארושימוקמעלכ,עבגורהלכ

,ז־רמשושפנהלעבשתתוערםא;םהילעקצוהאלפגםסקו•רקיןהומכ

לעיוזואווצראלףרועהנפילב,תורופסןיא־תואלתו'למעמושפנרצקתו

.ואבייכ■חלאמםיבוט■'םימילהכחיו■הימודבלכהאשיךא,ץראהןמ

םירשכץראבזעאל'היההנקמוןאצהעוריכףאהמואהשארםהרבא

רערואוריעו
י

היכ
'

ץראהוארשאכורכנבקעי.ךצראטךלךלולארקי

ולבשומלןענכ
י

ולשלתשהיכדעץראבבערהדבכםאףאהבזעלץפחיאל
לארשיינב.וילאוהאיביו"םירצמךלמ'•הנשמל'היהףסויונבותוכסה

וצראלהרטתולבסטוהשקהדובעמ*וטשםשפנהרצקיכףאםירצמב

><לןענכץראבובשיתהרשאכ.םירצמ■םושרניכדעץראהתאבוזעל

קרווחאתהרשאכו,הלבבםלגהורצנדכוכנאבשדעבוט^ו"םנוצרבהובזע

לחהוולנהםשמרשאםצראחאוחכש,םרפולבבתוצראבהנשםיעבש

ךלמהיכףאםצראלבושלוצראלםהטלודגרחויה
כבוצ:ריכעהשרכ■

םידוהיה.״םילשוריללעיווטעויחלא'ה•יהי■וטעלכמםכבימ״'ותוכלמ

רגנמםהלםיולחץה'םהייחיכףאםחוצראובזעאל׳הפוריאתוצראלכב

הנאאלרשאט>,ויחםכיתברשאתוצראהיטעטהטיחויחץרזכאבופדרנף
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קרכרכהולהכפהתה:,,ץראהתאואלמנ"הכרבהרברתואלמלידוהיה

!הלאהםימיהםינושארהםימ.יהכאלספא..״ץראבהיהתדנו.ענ"הלילקל
לשומורבודמערשאםירבדעלבמוברהריצבישהאלרשאשרחהןמוה
םדאהינבתועירותודמךופהיוםלועתומימוםרקמןומההיניעכםלוע
תואמללארשיםנו,וברקבלארשיחורחאםנהנשאוה,הצקהלאהצקמ

םהיאנושירי:.דורנתםםהיראוצ•לעהמהםיפדרניכםתוארכםיפלאלו
לאטרפכו,הלאמתובוטתוצראלאוכליו,סחרוכ.מ_תיצראובזעםהירנמ

ז־דפוריאתוצראלכסםיכד־םידוהי.רשא.הלאה.•םימיב;ונרוהןויסנר

ךיתב-הימהיצרנימעה.חוריכ,הקירימאלםיפלאלהנשבהנשידמואבי
אצירשאכ;-.תאזההרשואמהוהבוטהץראהלאתואושנםהיניעו,גניחא

הינמורידוהיידיכודועיהקירימאידוהי־יכםימיםיחנשינפל־הינמורבלוקה

ומתחוובתכחוכאיחבםיפלאתרשעכ,הקיר־טאל.אובלוםצרא״כויעל

חנוכחםהסואמםיערוילבםלככסכרספא•.הינמורמתאצלרפסבםחומש
בורלכהזוףסכיכםינימאמהםהיניבםיברדוע;חירבהתוצראבםייחה

ז־רלא.השעלאשמןיאבהקיואוביחחקלהצורהלגוהקירימאתוצוחב

־ובשוהרבעההנשב-.ה^ירימאלהינמורמוכלהרשאםיטעמהחינא־יחב

ז־ררש,ןוהוםיבואצמיהקירימאביכ,ובשחהמהםנ,שפניחפב,םשט

אוהץוחנ•המ.םהיפךותלופועיםיולצםלרסצו,הרובעוהעיגיילכמה^חנו

ומצעלאשייכרחמםוקמלאתכללוצראבוזעלץפחהשיאלכלדאמ
ילרמוערםנמאןה,ומוקמווריעמוילגרתופכוקתנירועםרטבהליחתב

,גונעתותורישעינפמאלהקירימאלתכללומוקמ■בזועםראןיאיכ)דאמ

ץראב־(תופידרותולגוארסחוינעינפמךא,תורתומוהחורהינפמאלי
־היחאהמכספא,יחדלומ

לבא*י-?המשיאובכהשדחהץראהבישפנ.חא
אלןכלוהלפאכםיששגמםירועכקר,הככםמצעםילאושההמהםיטעמ

רוכעלםדאלכביוחמתקירךיאב.םתכלב•ולשכיווכליתוקוחרםימעפל

,הפוריאתוצראבמרתויולמעבירפהארי,לומעירשאכספא,הברהעיגיב

לעץבוקוהבחרהברובכשחלעבשיחירבהחוצראבםיפכתוצירחבדבועהו
המודהניאךאהמשומחלחיוריש;.חטגוטהכאלמלעבלכ.הברידי

הרוצראבהכאלמ־ילעבה.הכאלמלעבלהכאלמלעבנ,הכאלמלהכאלמ
!־רקירימאכ,םקוח•םחלףאחיורהלולכוילכרשאהינמורוהיצילגהיסור
הברתירכהתוצראבהכאלמהיכתורתומוהחורהב•,םתסנרפחיורהלולכוי

זררוב־ע*י*יהז־מאלממבוטרתוי׳םלוא.!־רישועלכוטרישתמלשמו

.תישפחהוהכורכההקירימאץירא

:;
■

׳רימאל■וכליימוימ
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הנסשהמדאהרשאב,הילעכהרשעמהקירימאב.המדאהתדמע;המדאה
ה־רפוריאבמהלקרתויהעידוהו•השירחה,ריבכמלרבתפטועודאמהירזשו

ורצקדבוטבלוהחמשב•םירמאהוערזיהפו־תומכמייעהשענלכהיכ
רפכלרפכמםמכשלעםחדוחסכםירזוחהםילכורםג..םהיתומולאהנרכ
לכו"דאמדעםהינפלהשקיהדובעלבאהקיריםאבםמחלחיורהלולבוי
!,;אינעאמחלאה"בלזדתנמכםויוםוילככרטאללכוילכור

ןושלבןטרפנוהקיריטאבתובוטרתויהתוכאלמהותודובעהןהולאו.
״ושקובמשדוקהןושלבןיכמוניאשימףאדחאלכאצמיןעמלןנרו

,ןעללאווןעט-יכראדנוא,דגיוניטפערקרונאיזןנעוו,רעטייברא(א

ןעםמאקעבדנוא,ועדניפןעקירבאפ׳ןןןר-ץאטייב־יארעטמיאאיזןעננעק
.נאטןערסרעללאד2ויב1ןאפ

6—12ןא§רעבאןעממאקעג•^עטייבךארעוושןעסםימרעקעב(ב
ןעדניפעדעימשכעלכ.עיגאלדנואטםאקטסבענעכאוואיד•סרעללאר

להאווןערני5רעדניבכוב.ןהאלםטאנאמןעטונדנו1-3טייברארעםטיא

.עכאוואידסרעללאד8—18ןאפןענעיררעפדנואגנוניטפעשעברערעווש

.עכאוואידרעללאד10—12ןאפ.טניררע5עללעזעגםלא־ועיוארברעיב

רעכרענ.ןהאלןעטונדנואגנוגיטפשעב־טכ״לןעדנ־פעדעימשרלאנ(נ

.גנוגיטפעשעכעמראענייאטויארעזאלנ״ך־לגעםרעללאר1ןעממאקעכ

רעלםכערדטםנוקרעראללאטעמ,ןראה,ן׳לאהןיא,רעלסכערד׳(ד
.ןהאלןעטונךילמעי3דנואטייבראןעדניפ
רעכאטךעטיה.טייכרז־־זגינעוורהעזןעדני5רעכאמהושרנאה(ה

ץואןעטלעזטכינןענעידרעפןעננעקןעהענןישאמאדןנעווטפיואהרעביא
.עכאוואידםרעללאר30ויכ

ןעססימרעבארעצטעו.ןחאלןעטונדנואטייבראןעדניפרעלטטאו(ז
רעדעיזנעפייז.טייבראןעטלעזןעדניפרעצטעזעשירבעה,ןעננעקשילננע

.נאטןעדסרעללאד2ומ׳ךעקירכאפןערןיאטייבראןעטמאקעב

15—20ןא§ןענעידרעפדנואטייברארעממיאןעבאהרעלשיט.(ט
־״•..־.עכאוואידסרעללאד
2זיב*י4דןעטמאקעכןערניפטייברה>?איוןעוו,רעברעפ(פ
-יי;.ךילנעטסרעללא־ו
.ןהאלןעטונטימטםברעהםא־וזגטייכראןעטמאקעברענשריק(ק

ויב10ןא6ןענע־דרעפדנואטייכרארעטמ־אןעדניפרעכאמהוש(ש

טכווענרעטסושםלארהעמךאנןעדרעוורעדיינש.ךילטנעכעוורעללאד18

,טלהאצעב׳טוגרהעזןעדרעוועדעימש־דא.רהעמךיואןעניררעפדנוא

אי.<בטייברז-*ךיוא:ןעדנופי,רעלקוטש,רעסםאלש,רעפיילשדנוזיז

■:..ןהאלםכערעגנירעג
י•י-

איוןעדניפ,ןעטייבראןאשדנואללענשא־זןעוו,רעכאטנעראניצ(צ.

.ןהאל□עטונרהעוטדכטייברארעממיא
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!־דנקזםא,םרכשיתבקנוםתכאלמ■יתרכזהשהלאההכאלמ״-ילעבה

הצפקאל־נרע
הטהםיחטבומ,קרכאלמבתושעלםתאםחכוי,םהילעי

הלאהתוצראהתוריחמתונחלודובככםטחלחיורהלוהשעמוהפאלטאצמל
רכשתואורותירבהתוצראבתכאלמבתושועםישנהםנ.הרוטנהוהטילחה

,עובשלרלדהזיאוחיוך•הלעמוהנשרשעטתודליוםידליו,ןלמעבבוט

לעבואופנכאוהםאה-כאלטלעבלכו,הכאלטהזיאםידטולשתעב-ףא
בוזעירסחוינעריסא>אהי-נטורכ'תוטלצוךשחץראכבשויםינבוהשא

ייהיאורקללכויאוהםגו,הקיריטאלךליו-והלכלכללכותלברשאוצרא

!ךםםהבוטץראלא■ךלוהי:יננה;,תדלוטץראםולשב

־:.ד־־־״״.■■׳.ג־'^,;:ך:.ד^/.:.;\,:•

׳העןסנה׳תנכה;.';,׳'
•ןהבעוסנלםיבוט'4ווי1ד״םיכרד!וו;ןןלזה

רוכטלהעשהתאקוחדיחלב,הקיריטאלתכללךבלברומגתרשאכ:
ךא,םירצטט.'ייבואצי'רשאכןוזפחבתאצלוםנחיצחבךלשישהמלכ

הטורפוהטורפלכיכ,טאל-טאל,ךתאתחקללכותלכרשאךצפחרוכמ

חקחרשא
י

בוזעת'םרטב'ןמה-:ןובשחלתפרטצט•ךצפחדעברתוי
י

ךמוקט
ל■רסחיםאיפ,תואצוהףסכב

ך

.ךלןתייט'׳',ךרדב

•י
י

איההשביבו־^יבעוסנלחלגוסטרתויהתעה

י

שדחדעיטשדחט
ריתויהעיסנהו'םידולעדאםתוקוחתוחורהףריחהתוטיבןכאל,רבטציד

רוקהךילשיםרטבוטוקטבוזעלהקיריטאלךלוההשיאלכהאריןכלו'.תנכוסמ

הכאלטילעבינפבהבוטרתויהתעה"איההמחהז־ו^טיםגו,וכיחפכוחרק
.ורחאיאלז־רטדאהרוכעלםיצפחההלאו;ז־רקיריטאכהדוצ£ישנאו

!־רנשהתאזברוערוצקלועורזלולכויןעטללירפאשרחיצחרעאובמ
:ז־רטשםאובכ

8ז6מג6מריעךרדחטההקיריטאתכללםכיבוטרתויה-םיכרדה;
$0ז<1<16ו11;107£80116<1,תארקנהתטסרופטהוחלורנההרבחהתוינאב

הרבחהתוינאבו,^"ו!16ז1׳1מ16תארקנההרבחהתוינאב113,1מ1)11ז8ריעךרר
?3£156#31111;-.401ג6ם-0686118<נ1138;

ריעךרדמ3זמ^11ז^-^.1ז161י11גמ18ם116
1116^מ16ת031181;63מ1-8111ק00מ1ק3.מגזתארקנההרבחהתוינאב1,1ע61ן>601

•י-י.1^3,1;10ט11063,1תארקנההרבחהתוינאבו
י

!ביטיהלעהיתוינאתחלושה1^01׳801161X107;16111)5<1הלודגה'הרבחהל

ןהט.שלשו"םיעברארשא־רוטקיתוינאםישטחוהעבש,תורהנהלעוםילודנה
זרכלוהה.דינאלכל:תורחנה-לעתוכלוהרשעעבראו^םיטיהלעתוכלוה

"םירשעותואס"עשתדעםישטחוחואטששטךשוטחכ<£יקרי־־ונלןמירבם
סנ־לרא־ונלו,םיסוסחכ410—465ז־ררט־־יהלבל:,םיסוס'השמחו

—42ןמןכחר,לגר340—360ןמתוינאהךרא.םיסוסחכ500דע
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4400רע3200ןמאשמתואשונו,לגר31—34ןמןהבגו,לגר40

י
קירב£הבושענתוינאהלשתונוכמהו,10118זנכשאןושלבתוארקנהתורמ
ן—!ינאוהינאלכקודבתןמירבריעהתלשממ.ץראהלככהבוטרתויה

ריעהףוחזראהינאהבוזעתשכםעפוםעפלכבבוטןפואבאיהםא
,.—וקיר־מאז־וכלל

הרמ־יתלבל׳תוכלוהההלאלותוקלחמשלשקרי־ונלתוכלוההתוינאהל
.שביעסונהןומהרעב■הקלחמו,הנושארהכשל.,םיתשקרסנילרא־ונלו
ררחלכלםיתש.תוטמםעלטוהבומכםיררחםירדחהנושארההנשלהל
שיארעבוהתבלתועסונהםישנדעבםידחוימםירדחו,םישנאינשדעב

יתבכיפויוראפלכבטשוקמ881011ארקנהלודגררחהינאהעצמאב,ותיבו
.ןשעתולעהלרדחו,םישנלןושארה.ומכדחוימרדחםגו,םינוחוםירש

.טושפרתויןפואב.םלואהנושארהבומככיגםירדסההינשההכשלהב

המשוםידי.בחרםוקמב״ג.אוה,3יט1[<^>יי^<*ארקנהתישילשההקלחמהו
ז־רועםונהםישנינפבדחוימרדחו;תואסכםעתונחלושו,ןשילתוטמ
םילוחהאפרירשאםילוחאפורו,תותרשמוםיתרשמשיהינאלכל.התבל

-.ףסכןיאםנחתואופרהםגםהלןתיז
_

רקובב,םויב•םימעפשלש■לוכאלןתעתישילשה...רקלחמהבםיעסמהל
רשב,קרט,םחלםירהצבו,היפקואיטוהאמחםחלםהלןחני•ברעבו
רוטקרידה81-6מ16מריעביתויהבהתעילחיטבהןכ.םינוערגואתוקריו
םיעסונהרפסמובריםאיכ8611•־•(8.3(מ010מ6^,6זתאוה,הרבחהלש

.לארשיוהשמתדכלוכאלרשכרשבםהלןתניזאתחאחינא,לעייבהאמ

לכלכויו■,רלדהרשעכהעיסנהריחמליזוהיכהתעיל'עידוה'ןכ
דיאלןעשטיידררנהתוינאבהרט־יתלכואקרי־ונלןמירכריעמתכללםדא

הנוה•ואסנילרא־ונלו,היסורפתועמרעלהט45ריחמבתישילשההקלחמכ
.רעלהט55ריחמכ
ךדדםיעסונהםולשותחטבהדעב,ןטירבריעהתלשממגאדתןכ
הויא.ןואםוש•עסונםושלהנואילבלרומשתורוצנתםיניעעבשבו..,הריע
תורוהלהטשלזרבהתוליסמתורצחלעהלשממהמןגהדימתורמעיםירטוש
ונממלבקלילבמםתצעבוהחנלוהשעירשא..רשעמהתאטתגימעלכל
קוקחרשאתשחנץיצ,םהילעותךש־תועבנט,ואשיהלאה,םירטושה..רכש
.ןעםל31118מ0חן>?1-11ח08־391וו:€(נ11וילע

י

לוע□א..םוריכישכיריא>רלכ

לי,יחאשיאמואןולמהלעבמטתגיטעלהשעי
ך

םכהו-הלאהםירטושהל
לטוההיתבב,ןעטירבריעברודמוןוזמ,.רעבםלשיעסוגה.ותרזעלזורמעי

,תאלואשל,הנותנתושרהםהלקררשאוהלשממהתחגשהתחתםירמועה
ךס.ידקר">םנולמלארוסלובאיםאלתבהיתוליםמרצחבםיעסונהיפ

הרועמםיקיפק90ואםיקנרפ3ךרעלרג״ו25אוהו",הלשממהמבצקנה

שכחלובלחורקוצםעהיפקרקבבולןחניהזהףסכה•דעבו,םוילהיסמ
_•ז־רי8קוהאמחםע!עולברע•תעל,קריתחוראורשכ,קרמםירהצב,תלס
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תעמותועשרייכלבשחיםויה.ןשילחעצוטהטמו,בלחורקוצםעיהטוא
אלורתוידועופסכבםצמצלץחלנשיאםאו;םויהלחיןולמהלאואב

םכידלי.הליחתבןולמהלעבםערשפלוילעםוילרגיו25םלשללכוי

חקמהינאהלעםכגןכו,המואמומלשילבםירשיקגויו,תוחפומלשי
,!־רנשןבקוניתו,יצחהאוההנשהרשע־םינשמתוחפםידלידעבבוצקה

םלשיאל
.!־רמוא£

עשינאקירעמא־נרובטהו"״עינילרעלרא"הרורבחהתוינאםגןכ
םיבוטןהלםירדסהוהנהה־רובוט״שפאשללעועג־ןעיטקא־טרהאפטעקאפ

תוינאהםעוכלהבהשעיאללועלכיכחוטבהיהיטנרגיטעלכוםירשיו

רוזעל,רוצנלורומשלהיניעחוקפחהלשממה1131111ג11ז£ריעבםגו.הלאה

םידחוימםירטוששיגרובמהבןכןעמערבבומכוםיטנרנמיעהתאןגהלו

הנואיילבלהלשממהחיגשתןולמיתבבםגו,הזהרבדהלעםידקפומה

רעלהט55.אוההלאהתוינאהלעז־רעיסנהריחמ.ןואםושםיעסונהל
.ז־ריסורפהרועמ

לופרוילריעמהדווינאאיהתחלושיכףא]^31;1,1116101131הרבחה

חולשלעינפמאקטעךאלראשסיולןוראהםעהזוחהלשיס*א^יקירימאל
ירטשדעבול'ומלשיוהקירימאל•היתוינאבתכללובאירשאםיעסונהלכ

הרבחה־תוינא.לופרויללהיתואצוהלעישעח,התאמ■בוצקה:הקסההעיסנה
ארייהמייע,לזרבטהנהתיונב■יכ',ןהלשקוחהןייבהי״עהניטצת־חרנזנה

1±ןיוציירשעםינשבוא•הרשעבז־רקייריטאלהפוריאמ'וכלירשאהעיסנה

ןהכונכוה:רשאםירדחה"ייעו,םימיה•ילג■ינפלע•החונטבחוטשו1תמלוהו
לעכ״ריואהיתחשמםניאובוט'ריואורואםהבואבי"־ושאםיעסונהדעב
הנרוגחהנדבלתיעםונהם־שנו,דחוימרדחןחניבא־תינ•לכל.תוינאיראש

םירוהיהל''ןתע׳ךאלראש■ןודאהילבח>רשאכו׳,ןרעב■"םידחוימםירדחב
וז,בלבשםחרויכעדובעלמםעידפיאלשיאוהמש'ללפתהל"דחוימרדח

דשכןתעםידוהילו"ילוכאלםיעסונהלןתניםויכ'םימעפ'שלש.הלפתאיה
תוצראבהלאהםירעה^לאתכללעסונהלכויתאזה•"■הרבחהתוינאב.רשכ
,ז־רקסיצתפךסו,היפלריל§,ה-רמ־-טלב,רנלטרופ,ןטסמ-,קריי־ונ:תירבה
".הדנק••תנידמבקיביוק״ריעלאו
תוינאב'׳":

"

לכוי"1116^1מ61-103ז81*,63וט־8111ןג00זמק3ם7״־הרכחה

תרולורגתרכזנההרבחהתוינא17.היפלהליפליילופרוילריעמתכללעסונ!ן

םיניע'עבשבודקפיי'היגאחירטושו,ןהל'םיבוטםירדסו",הנהתובוטו
.םיעסונהםולשלע

י•■'י~'■יייי'••'׳י"י

םאןילרעבו,יואלסערב:,יוקארקךרד■וכלי:היצילגוהינמורמםיעסונה.
הלאו.הנהןותלקעךרד'יפי(■*'׳ןעיווךרדוכליאללבא,גרובמהלואןמירבל

ריענהעיסנילטשתינקלקםמ3צירמ{;׳יבי׳גקאמיסיעסמהלריהזמ׳ימה'הזנ(*

ןעייו
ןמירבלובלי'קל,טרפב

:העדמיר1צ1נסהליינק•המישיםמצעבליס~רעוייל>אגרובמה■
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ריחט.לופרוילו-,נריבטה,.ן_!?ירכלןילרבךרדכ4גוכלי■היגלופוהיסורמ
רעלהט4,אוהדחאגרובטהוי-ןטירכלןיל-רבטלזרבהחיליםטלעהעיסנה
.תיעיברההכשלגןעשארגהזיאורעלאהטינשו,תישילשההכשלביצחו

ד"קרפ
־

:םייחילעהעיסנה
—

•־.־

לעןוכה,ךצראבוועלךבלכחרטנירחא
׳

לכחארוכמ:!עסונףכר-ד

־ץקו־יקלקשנוךל,ךתאתאשלםידבכהךיצשח
יכ'הבחטבו•,ךיעדויטו

בצעתתלא.ךצראמךתאצב.בלבוטוחטשהיהוךלתרשאךרדבךרמשי
קחרמהלככדומעת•לאו,םראלש-ופוג־יצחתרבושהחנאיכחכאחלאו

,תבזערשאךילאוגו.ךיכי־יק,ךצראוךר־עתאהבהאברוכזל,ךיךחאטיבהל

ץמאוקיח,ךכרםושדקפילכלךתארשאלכלעהנטבתחכונלךיניעקר

.חרמש,אלמיךכל!תולאשמ,לכו:,ךצראמהןןטץראלאךאיבי.יכ•׳הלהוקו

ןעיךצראמחרכתלכיכךבללעהלעה
חערינפמסאךא,הכ״תעשפ-

,.־־רינבתראסאכ.־רבוטטךקינעהלדשךלהצילחהלברשאץרא,—1

־חדלוטץרא.אנ-חכשןכל,הבצעמלךומשוךופדרקשאהכיבשויתערטוא
111)11}6מ6:םיימורהרטאטרוכזוהטשךשפנךלהעבשתוערקררשא

ךלבטיירשאםוקמב)151קג1ח8.
,

•:-*־•/_(ךתדלומץראםש

םישנאהחומשחא)םיטניריפםקעהלאךלתףוחהירעלאךאובכ
,העיסנהריחמהטשםלשתו(תועדוהה:גרלחבהזירפסףוסכאצטתהלאה

ץראהלאךתוא-תאשל,הנכוהרשאהינאהלעךיאצאצוךתשאםעךלתו
!־רשעתהינאה־לע-?יגבת׳רשאכ.ךבלוךיניעאשתהילא•רשאהשדחה
ךלהנכוהרשאהטמהךלעיצת,ךתארשאךיצפחםעםיבוטםירדס

,

םבישתם־טכ.ךיצפח•לעח־גשחםיניעעבשבו,דחאםוקמלעלכהדיטעח
0ריכחלבוםערתרשאךובסיתואטלםישנאיכ,ךרדםיבהינאה
ז־רינאהזיזתטאלטאל.ליזחירבדבלתנללכהזוהדסחווהדבכו

:כיעםונה,ופייהמהימעפהרקיבךלטתבכ,ףוחהתאבוזעלהמוקממ

.םהיניעמ■וטל*זיםרטבהישנאוריעהםעפהדועתוארלהלעמלורמעי
םכזןחפטסוםשארועיני-הינאהלעהלאומכףוחהלעםידמועהםישנאה

עסונ'.לכבלכו,השקה.-ודירפהלעעטדדרתןיעלכ,הזתמועלהו

!ראוהםעוןכ•ולכץצוחהנאצתוותדלוטץראלהבהאתושגרהנצצורתת

יםיריתרינאהילבוח!יתדלומץראהכןרבילייה:רטאלתוענויחותפשו

זרכרבסליקםערבועימשיחחןחי^כיגש..,ןןןפחיםיחלמהו.,תוצלםלוק

.םיבלבתועשהזיאירחאהינאהוהדירפה

רבדכאו.ךורבד,הינאהלעופיכבךלטאוה(03ק11^1מ)לבוחהבר

סא-םיעסונהוטכהינאהירטושוימרשמלכןועמשי■וילאוןוטלשךלט
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*•יזוהי.םהינשרבדאבוילבוחהברדעהינאהלעויחא־׳•חאשיאהצע

טפשטבאבוי.ןיטיפקהםגספא.ובירבעשרהחאשינעי..טןנעוטפשטופשי
!־דרזחב.ואחקיריטאלאובירשאכ,ונממהובגהטפשמינפלרבדלכלע

.םיעסונהדגנואהיינאהיקוחרגנאטחםאםילילפבשנעישנעו,הפוריאל
וזגרחלא"ויחאחאףסויריהוהרשאכריהזמיננהלארשי*מיחאחאו

יברחאלםכדוסחאםגךא,שיאלכםעםולשבויחק־י״ךרדב
ל

,ולגת•

רשאזגראזרא,םכחאמבנגילבל״!עניה■ותוא:ורמשםכתא׳ףסכםא
חלחמאבתםרטבוט1קמלע^רבר•לכיודימעהורגםמלעורגס•וב־םכיצלח
.הנממ־הקניאלעסונועסונלכטעמכרשאםכפקתחוםיה
סוניקואםיה,םימשוםימקרוארח,־!-לבחכללתינאורקחרת.דשאכ־;.:>׳;

*םכיניעהניזחח,ז־יוםיחח.ודריףאםימשולעירשאוירבשמוויבדםע
ליחחהינאח,הלוצמבויתואלפנו'חישעמואריהמחתוינאבםיהידרוי

לעדחפו.רתט!אליפתוטאלטאלאובחםיה־תלחמנ,רוכשכעונלגוחל

,םישנאההבולגרוהאלרשאחינאהתעונתמיאובתתאזההלחמה,םיעסונה
באכ׳שיגריהלוחה.םימיהשלשואםינשדעבכשמלםישנאהחאליפחו
לבלכאמ,סוש,התשיולכאישהמלכאיקי,בלווגתשליח,ארונשאר

,!־ראוההלחמהבהנכסםושןיאספא,םוריודדבבכשיקרו,וכחלםעטי

וא,םימיהזיאירחאהילאמרוכעחהלחמה,הל•האופרםושןיאםגלבא

םוקלץמאוקוח,ךילחתעבךפוגשילחחלבםפא;.—!שביהלאאבחירחא

טעמלוכא,הנהוהנח,ךלהתהלו,םירקםימכךשארוךינפץוחרלוןבכשםט
,ויחאתאררועישיא,הברהןשיתלבו,ךכיחלםעטילבלכאמהשתעכףא

אפורהלאוכלתתרחאהלחמבםכמשיאהלחייכ.קזחרמאיוהערלשיאו
אפריואיבי,הנשיאלםכירבדירחאאוהוותואוארקתוהנושארההכשלב

׳...ףסבןיאםכנח
רשאתאהארתץניעבהתעוםיהלעהעיסנמתעמשתורוצנותובר

םימעפל,תוושתועיסנהלכאלוםיושםינמזהלכאל.תוארלתללפאל
ינפלעםינרקתובברבלהתשמשה,םיקחשבריהברואקרהאריעסונה

.םימלדעבמךילאריאיחשקהןיעכץורחקרקריהארמוםוניקואהתלכת
םילגה,ךיניעתואריבחרמלכלעשורפאלפנםסקוקקוזמוחצריואה
םיזזפמ.םיירבשמו,םיטחתלכתינפלעםילאכ.ודקריו,תחנב.ופטשי

הראריבושיו.םימללעטלודגגדאשנתיהפ.םיקחשמלוחמבכ.םירכרכמו

,ולובגבאובלםשפנבזועםיביהרמהזימהימתערלהתואושפנומכךב

םישיםיוהלוצמריסכחיתרי,םיניגמיקיפאהואגבובנזהאריןיגחהמשו

וררקתי.םימשה,םיהינפהסכתהטלעתורקירואירחאםפא;החקרמל
,חרעסחורדומעיוםיהלאהליטיו.ויתורצואמהלודגחוראיעייהו,םיבעב

,רבשהלבשחתהינאהו,םימרםירהלויהיםיירבשטוהלעמואשניםילג

הטמדרתםעפו,םבכשממוםבשוממולפיםיעסונהלכו,הלעמדרתםעפ
דאמרעקוחוארונןואשלוקבוםעזבופטשיוורובעיהילעםיברםיטילגו
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הלוצמחיתריחפוסהמזג'ולעיםידא
ד■;-־ד־זך■:־

עונתלץ&ש׳פהינאוד,.,םיפש׳׳ינ?ודףןמ'־

וק:.המרולןמםילג
ל

הלומה־ו_ןואש

.עורז־ך&׳׳חולקאםילסהל^עולבל

״י

ז־רטםודריםיעסונה,קוחחורינפלםימבהנקהדונכעונתעונהיגאה
הז•■:,םיה-תימהןואשחיכשייכםהיהלאלהטשללפתהלהינאהתויתחתל

העונתחטףלשויהוו,ובשוטטלופיהז:,איקיהזוללפתיהז,חנאיהזוהכבי

אצוישטשהטאלטאל.,ךליןכאברשאכרעסהםגךא,וככשטמהקוחה

,והחהיכבנלאבישי׳חורה,וצופיםיננעה,םיטשהינפרהטיוואובחטט

-ייג׳׳:שכיטה-ינפלעיז־רררושז־וחונטו,ופעוטדוטעיםיהו

םימשהרםויטלרי$סכ..'׳־.י׳חפיישזוהוידיבהולא

׳םי9׳וינ©תלכתבהפוסורעסחי?ש׳ה

חממךלרעסהםק,.

״;

^,
"

הביתנםי&׳נם_יב

,•הבישנלאלתורותו!חמשנוחוריהתו

תאו,םיטשוםיטקרעסונההארירשאםוירשעםינשואהרשערוכעכ

שפנלכ,יחיחורלכ,השביוינפלהלגחםואתפ,ותרבעוויכדןואשכםיה

רשאהשדחהץראה!ץרא!ץראהחטשבארקיהפלכו.,הננרבליגת
דעבטוטכ,!־ורדהוז־ריפיבםהיניעלהלגחםיעסונהשפנתואתהילא
אלפנםסקיכ,וטכטיבהטעבשתלבןיעלכותועבגוםירהואשניסיטל

.םולשבהצפהזוחמלאהאבהינאהו,הלאהםיעםונהלןהילעףחרט

יי
.

ז

.;
.

הקרפ

״

,תירכה־תוציאלםתאיב
!י•הילעבושיהועקרקןיבק

"

.השדחהץראףוחבחוטבוולשהתעךנהתאזכתנכוםטהעיסנידחא
ןדרג״לטםקןומראבהטשיהינאהןטדרתךלת־קרי־ונלאםא

•

לודגןינב

םירטועהזהןיננחירעשלצא.םהיתוינאטםישדחה.םירגהתדירידעברשעה
קדהפוריאטםיאבהםיחרואהינפתאלבקלםבאובלוחינילבוםירטוש
םיטנגאו,םירשיםישנאלריעהתלשממלםיעדונהםיחרואיםינכט.הלאתא

ןכ׳.קרי־ונטהאלהעוסנלוצפחיםאםיחרואהיפחאלואשללזרביליבשמ

חרוטשונכיוםיחרואהילאוגויבורקופסאתיהמשרשאדחוימרדחשי

לכינפללודגלוקבםיארקגהלאהתומשהוהינאהםעואברשאםהיבורק

.וילעםיכחמהויבורקלאאבויאוהיכנארמאירשאעסונלכיםיעסונה
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םאדיעהינבמשיאלכאיביהזכשרשאדחוימתיבכיגשיהזהןינבהב

וטש■בותכיותוחקרוםיחקר,החפשואדבע,הכאלמלוהדובעלםישגא•ךרצי
ירטוש,לאוגואבורקםושםהלץארשאםיעסונהואבירשאכו,רסםב

םהינפלאובירשאכותדובעוותכאלמהמ־חאורחאלבתאולאשיתיבה
םישנא׳ישרדרשאםישנאהלאוחואםחלשכהכאלמוהדובעבודיואלמיו

.־דוהןימה21?6?(1־$80#זס£1ן1!זז$8112$ז:?<ןז1.-.ארקנהזהתיבה,םתכאלטל

:לבלםיאבהםירגה•םולשלעח־גשהלםידקפומהםירטושתחגשהתחתדמוע

.£םב31גט133.861,ז1;.םשבארקנהירוחיאוהםהמרחאוןועלכםהלהנואי
י

ןכ
־

!־ולועמהחגשהשי,ןטסמ,סנילרא־ונ.,הרמ־יסלב,היפלדליפב

טרפבו,הכאלמוהדמעב׳םהידי-ואלמיו,המשםיאבהםירגהלעהבוטו

ירעבלעפתםגוהשעתהברה1)6ןג1;668611801181180116;::תארקנההרבחה

~־׳:•־•*תומ-בוטהרבדה
׳״עי־:־■•י•!

׳םאובב(*ןושארה;רבשברועףאהכאלמאוצמלולכויהכאלמילעב
יכ■,המדאהדובעלוצפחירשאהלא$אל,םאוב־םויבףאםימעפלוהמש

העמדבהנושארההנשב־רכ-םהל־ומאללכונ־קדצבוםהינפלהשקהדובע
חודבענתודשתונקלולכויוםתאףםכואיבידשאהלאל־׳.םהיתורשוערוי

הלאספא,םהלהשקךכלכןיאהלחתהה..(ןי&זדמ,)הסשיתבשלתיב׳־םע
המכ׳,בושיהןס■קוחרוחבשליתיבויאב׳חודכענ:אלתורשבובשיתירשא

,שורחל>חבש$>־םוקמומלונבייכדעהלאהםישנאהעגילםיכירצתועיגי

םאעקרק•תונקל־םדא״לכלכויחירבח־תוצראב.ערוהתומולאמיצקלועורזל
•רוכמלעקרק׳ןהלשירשאתורבחמםא,ץראהלככ׳ומכ׳סייטרפםישנאמ

תלשמממוא,רוכםלןהלעקרקרקאסינוילמרשאילורב־תוליסמגזיתבחמוא
לעםגואןמוזמבםא.תויהללכותםורכחמזא.םידיחימהינקה*תירכה
•,םינשהזיאיךחאםלשלהשקה

ונייהםיחודהקרםלשלןמזהךשמהבו
י

.הפראבאשומכאיההלשממהמהינקהו,האמלהשש

-ןלהימצעברשאטשרקממסילגב-יסיתגרעבנעוארןאטנאשיאה(*
ס־יבלבביתכמיטשיקננייתובאלבתכמוילש,הקיריחאלהרבעההנשילוישדחב

םעדכאנ:הלאה
דנואםאקקראי־ונןאניניקלכואיזא־יסטממאוןילקילגןיא

עבאווענ״אססאלנ
ןיאדנ^פ,ט.רירעגמיואעז״רןעללאפעהיטרעלן^פ

גנוגיטפעשעב

האלסענדאטימןססאנעגפנעבדאלגםענ״אאיינ
,ןילטנעכעייםיעללאדנ2ןאפן

יאםלא
ן

ןיס
עטכוז,עבאהטריטנע־ראןעסהאמרענינייארעבא

ן-א
דנאפלכוא

טכילרעפעכאייאילס־יעללאל25ן-אאוו,עטסעשעגןעשסאדגםענ״אןאטי!נרא

ר-סעזיזאהאיצןיאעט״כראטצעי,עבאה
ןימי

•דלעגאיל!״אייבאדניאטםנלעז

טקני^לעספיגןערהיארעיהסיזילק
גנ!קו"טשעסםארגענ״אדנ1אטאהטכ״ררע

יא
ן

ענעילרעפ,טאר&צ״אםעטסעשעגםעלדנ1אעירטםולנ־ארעלןעשנארנןעללא

לנזארעטכאטג>נ״סןיא,ךילגעטשיעללאל3ןיביקנאלא״זטאג.ןאלןיא

:׳•־.••.ןענעידדעפ•יא׳פ
,׳•״חי•י־י

8*
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ז־רברהלחנוהווחא:ליחנהלורוכמלדועשיתישארהחרשטהריב

הזוחאחטש.העיטנלודדעירו,השירחלםרכוהדשתווחאותועקרקתווחא
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