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.(םירפסרכומילדגמ)ץיבןמאךבַאבקעבםולש

1836רבמיצידשדחלםירשעבדלונץיבומארכאבקעיםולש
רחסמבהלקלחאלורשועוןוההולאהשהרשא,,לםנימךלפבהנטקריע,ילופאקב
דמחהדשוםיקמע,םייחהדוהוםירעירדה,הלןתנעבטהדובכםאיכ,תלוברמו
םלועה(יתויוהביקב,תירבעבץילמוןדמלהיה,השמםייח'ר,ויבא.('”הביבס

ותוארסמםינשששןבכותויהבו,וכרדיפלערענהתאךנחאוה.רובציכרצבןקסעו

ארקמהלכתאולתורוהלידכ,ינבוארה,ףסויןיוצמהדמלמהל.”רומלתשר
םיחותפחתפמודי=ןמואהיהאוההדמלמה.רדסהיפלימראהםונרתהו

:נ,תונושתונומתותויבתכבהרייעבשלודגהתסנכהתיבתוריקתאטשקיו,באוץעלע

,וברלשוידיישעמלעבקעיםולשדליהגנעתהקפסילבו;שדקה=ןוראלםיעוצעצהשע

,םיבוטהויתונורשבבןייטצהש,ןטקהדימלתה.ופויהשגרתאובררועלילואוליעוהש

.ך"נתהירפסלכתאהפלעכעדיםינששלשרובעכו,םויבתועשב”יכ'רדח,,בדמל

רוחאידשתוהמוחייזוחלשםענירמאלע-ץיכומארבאבתוכ-גנעתמינארועו.

,םימלועתונשמםיבגשנשרקירויצ.ישפנב
ננעה,דומלתהלוב:לאידמלמינחקל

:עפבאבהשיאכיתייהחמשיאובכ.לבתיבשוילכתורפסבןשבהךלמנועוינוםדקת

וזתיטמנרפוהרוחסיניסויניעהארמלחאתשמ,לודגהקושהםוילהנושארה
)

יפחירבדו

וקויגזאעמשמלםמותשמו,םיגושמהוםיברה
ל

;ינוקיהנפורבעלכמחחוצוהלומהוןואש

;וצרםלכ,ןוזחָאירחסמההקושתוקשחוןוופחילודגשערבםירחוסוםירוםרם,םירכומו

;לאלהלאוםילאושהלאלהלא;ןוקחדיויחאשיאוותיבחכהזוודבכהז,םילתובמוםיפוחד

־ייייימ(2.:"מ-וח'ןורכזרפס,,ומצעיריבתובותכץיבומארכאתודלות(1
'י`־־י־־"י
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,םינתונוםיאשונ,םהילגרבםיללןמ,םהיניעבםיצרוק
,(וםירטוםילקוש

לוקו

'ששכםיאבהלכלתרוצוםירבדהלכלתומריתתניכעוטבהי(נחמשגההחכב.תבחמבתו-
*

סיבהלינפו,םיגרפק,םינויאגםישנאבילומדנ'רסאדןאמיאה.ו'אמקאנת,ת.דומלתה

.התרבחתאתשחבמתחאלכ,וזלוותורצםישגכ-'אתעיצמואפיס,אשיר,ה.,םהי:ם

ותיגולייאה,תרגובהוזו.תחנןיאוותכונווזגרו,ןכאלתרמואתאזוהכ_תרמואתאז

תילטבןיזחואשםיגשהםג,הבזהובוהוןטקוהטוששרחההוו,התתפתנשהרענהו

שיאשיא.ינוימדבםייחומכובצגםלב-םחרישודעומהרוש,הרפהתאחגנשרושי

ויח'אלפנההדגאהסדרפבלבטליתבהאןב...הנושמהוגויבצבותדחוימהותרוצב

םילותשוםילדגמויעטמו,סיתלדוחירבםערדנולרשא.אוהםינדעןבכאלסדרפה

תשרהילבחבםשרוסאעבטהו,םירשימלתוכלוהתומיאתמןלפש,ויתונורעלעםהינימל
יובכ:ורעוםירדסןיאורדנןיא,ק`ילבלבחרנדכורעיהדשבאוהיב-ןמאידיישעמ

םיחרפםש.ויהמצבדאב
ןיאו

םיטושפואיבובייעבםילדגםינושמוםינושםיעיטג,רפסמ-

.(!יתדשחחמצכ

ן

תיבבומצעינפכדומללאבו'רדח,התאבזעהנשא"יבקעיםולשלתאלמב
יה,תאזתושעלמוהועגמויקסעשכו.ארמגףדולריבסמויבאהיהברעלכבו,שרדנה

הרותבקוסעלידכשרךמהגתיבלדחיםיכלוהורחשהתולעםרטבםימיכשמרענזחאוה.

הפקתשתעכםוקםיכשהלםינשבךרדלילאוהלודגרעצי-ץיבוםארכארפסמ-ןכםנמא.
,יבלביתינהנילצפליתאציויתמקשכדבעידבלבא,ףרוחהתומיבםגהמו,רהנשוילע

תובוחרלככהי-הימוד.דאמהברההיה-רקבהתרומשאבדומלהוהכילההרבש-ירבשו

העוקשחריעה
;הבשקהוינוימדתאוריעהעיקרבםהיתורמשמבםיבבוסהוחריהםג,המדרהב

,לאירבגשיאהתאןויזחכיתיארזא.כרבשק
ימשבהלילהתועשרשבמורבגכארוקה

ירעשוטעמדוע.המיענתרישבםהיפתאםיחתופוןודודיןודודיתואבציכאלמ.םימשה'י

ומרגי-*שרקביכלמילאתוכילהסילאיגבואר.ובאובידובכה-לאוםיחתפנשערבןדעוןנ.
.ףצפצםוהפחצופןיאוףנכדדונןיא,ולנרלעשיאווהגחםלעשיאםידיערמודמעיו

ושדקם-תיבלעהלילבהבביהכב.יבכבולוקןתיןוילעו,'חחככםעריםאתפו'
,םמשה

לעו',סיוגבםידדובה,םירקיהןויצינב,ומעלע,הבוועהותראפת-ריעםילשורילע

איחו-םיסתדרויוניעוניע.רצחלםתרצכוהלוגבםהמעתדדונההבולעה'!5הביכשה

__
.(6”יהוצוקלעהלילייםיםרוץראהינפלעלטהתבכש

=שנרתאובוחתפורענהלשונוימדתאוררועהדגאהוך'גתהתונויזח

.תורשהוסירעיהבדדובתהלאצויבקעיםולשהיהוידומלמףיעו,יפויה

.עבטהרדהלעגגעזוהלו,הרייעהתאם

רדהוהדלוחהתעפילעםיניעהארמושפנ-ךלהכיתותעיתילב---ץיבומארבארפםמ-םש,י

לעןתתשושמוהבהאתותובעבהילאיתכשמנ,הדובכוידבינתבכלםימיהתוכרבו,חנואנ_,ע

ןח-תלעיםעסיבהאבםלעתהלויתבוהאיגפרחשלהדשהיתאציםויםוי.הילעיתששהלכ

.תוחונמיימלעואשדתואנב,לצמשרחבורעיהיכבסביתשקכישפגיהבהאשתא.חאו

,םירההלעהירחאץפקמייתייה.םוקמלככינפלתקחשמ,יגפלעהבוטלכהריבעהאיהו

יכעימשהרימזה;םיררעתוקירשעומשל(דםיתפשמהןיביתבשיףא,םיצעהלעקפרתוכ

לוקוויתוניננתא
וביטיהםלכ,םיננרףנכתולהקמבעמשנרותה

הרישורישיוהעורתבןגנ

.(8"לכהרצויםיהלאתב,יתפילםידוד

יי

.םש(8,.ריצ-וץנרמיווקמט`.םשש.ם

.יכוותמ.י-~
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יכ,תאלמביב,וכראאלרענהלשותולשימיםלוא
ו

,ויבאםאחפוילעתמהנשב"י

הביבחהותרלומ=ריעתאבוזעלזאץלאנבקעיםולש.לכרסחבותחפשמתאוירחאחינהו

,רעצייחותויהבויםימי,ולכאב,תורחאםירעוהנליו,לצולםתובישילעעונלווילע

אבו,ילופאקלתיגשבשז"יןבכותויהבו.הרותבםיקסועהםיינעהםירוחבהךרדכ

,תואטסריורשעכהרייעהמקוחרה,ירינלי'מרפכבומאםעתבשל

םולש.אוההרפכבםיחרה=תיברכוחלהנמלאההאשנךכךותביכ

,ךינבלהרותדמלמהיהיב,ונרזחויבאתיבבדסח=םחללבאאלבקעי

בימיותולבירחא.קוצמוםידודגמהאלהנהושפנתאויהתםיפיהוםיטקושהרפכהייחן

כעהכרתוצילעבששהיה,תובישיהלשםיכשחהתוריקחוםיקבזאמתםירפסהןיבםיבר

בירעי,ויהרפכהלביבסמ.םתראפתםצעבתינשולולגנש,וילעביבחתעבטהתוארמ

בודהםגוףדמלתלילבםיבאושםיבאזה,יועיותיחלכשומרתםב,םימייקיתעםילודג

נשםימהףועלכורבהפזוא,לוקונתיםיאפעןיבמווננקיםירפצםש.םימעפלםשץברי

ןרטשרעיהיצעןיבףלחווברדתוחראתפלילודגרואיו.והוציהצכבאמונהךותמוהמה

וקמו,שערבוםערבםינפואהתאעיגיודרומבךפתשיםש,עיגיםיהרהתיבדערובעו

וובכלהלחת-ירישזאבתכבקעיםולש."םינואההנילצתםיריבכםימןואשוהנחטה

ילעהתיהרפכהלשתודידבהםליא;היתודומחלעהמןמזגנעתהו,הפיההדלוחה

.הישנאולבההתאריכהלהאלהואשנוחורו,אשמלהרהמ

י'םהרבאלשרדמהץתיבכםשערותהילופאקלבקעיםולשבושב
וולילנוםירעהמכברבערבכש,ןוימד=לעבודדונןצבק,רגחה

ללהםירופסה.התמדאתכרבוןילזוינברשועמ,היסורבגנמתואלפנרפסלעדיו

ואדוחיבוררועו,םיינעההרייעהינבבלתאואילפהתרשואמהוהקוחרההנידמהמ

:יכערותלהריבכהקושתהדלונובלב.בקעיםולשלשלעפתהלחונהווניהונוימד

:אהדצמודוד.ולדמעהרקמהו;קחרמהיאלפתאויניעבתוארלו,תושדחתוצראו

רונאלוםהינפמטלמנוישונלהטימשוארקבו,ויסכנמאיההתעבדריילופאקברגה

ווצדפתלכבושקבל,לכרסוחבהראשנוהנגעתנש,ותשאהאציןכלעו;אבהנא

'ררבאלשהרוכשהותלבעבבשתוןטקההדליהאהיתועורזלעהחקלאיה.לארשי

ועלזרב:תלסמיכ;הכרדלעםתו,תחאההניעבתרועוהנקזהפוסלהמותרה,רגחה

ודיאלש,הלאהםירזומהסיעםונהלהולנבקעיםולשםגו.איההתעבץראבהיהתםרט

.תודעומםהינפהנאםמצעב

'

לדתוהנקזההסוסהיכ,םיכרד=קבאבוץיקהםוחבעסמההיההשק

כהקיפסמהדיצםגו,םיטהולהשמשה=יוקתחתתודבכבהלהנתה

תיטאהוהכוראההעיסנההתואלעךופשהיהדחוימםסקםנםלוא;סיעםונהלהתיה

ואריעוזיאלםיעסונהאובב.םירפכוםירעךרד,תואובת=ידשוםירעיןיב
'

ד,הרייע

בתכמשקבלברהלךלוההיהרגחהל'םהרבאו,'םיחרוא=תסנכה,,תיבלואןולמלסירס
סוראהסילוגלגהוםילוטלטהךשמבו.ותאתעסונההנונעהדעכףסב=תכימתוהצילמ

כפותה,לארשיבםיגצבקהלשםהינהנמוםהייחתאתעדלץיבומארכאדמלוללה

נבחכרגחהל'םהרבאלשהלגעהוהסוסהושמשןכ.ויתוריציבךכלכבושחםוקמ
כוטילדגמ'רלשי(י'ל'מורירפסהאלמהותלנעוץיבומארכאלש'הסוס,הללמסו

ייתואקתפרהה.םירפם
ווראההעיסנההתואבםיעסונהלעורבעש,תובורמה(

ירופטמהמכבהורוענותורזוחןהש,בקעיםולשלשונורכזבךכלכקומעותרחנ,הרז'ומהו

ץיבומארכא
.רפככ

.רגחהלםהרבא

.םילוטלט

.תונולתה(3.לארשייגהנמוהשודקידפס(2`.ופגגסװװסון(1

ןמיסב)`יטג
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בושחללחהבקעיםולשו,ןי-לוולםיעסונהועיגהםהידורנלתועובשהששץקמװ

אוה.ותוצירעווילבגבאשמלוילעהיהש,רגחהל'םהרבאוספורמפאמרטפהלךיאתובשחמ

ללהתהםאובםוקמלכבו.וילעררתשהוולקיצה,וביערה,ולש'מרופכאפתתאםנה
וכדשלולדתשהבו,"ליבשמ,,וןדמלרוחבוזיאליבומאוהיכ,שרדמה=תיבבל'םדונא

םאובב.ולשהינודנהבומעקלחלרמאםיתבה-ילעבמדהאתבםע
ץיבומארכא

?סיסאקב
,םינפלמוערתאשקבלבקעיםולשךלהיקסלודופ=ץינימאקל

”,טלחוי
ל'םהרבאלרבדהעדוגשכו;ןזחהלרזועכםששמששהבישיהינבמדחא

םיאצויהמה.ריעהתאבוזעלבקעיםולשבץיאהוותסוםתארוסאלרהמ\1

תובנלועמידיברוסמולרוגיכותוארב,בקעיםולשלעהחנשואיוןובצעחורוךוול

או
,הלשלזרבה=תוסרפמתחאתדבאותסוםיבל'םהרבאןנובתהםואתפו.מלפמוסונמןי

הגהו~שפג=רמוךובנהדשבודבלדמועונרועבו.ךרדבהשקבלבקעיםולשויאוושו

=רזועהאציוץפקהכותמו,הדמעהבכרמה.וינפלעהרבעםיסוסהעבראלהמותרהנגונ

,העיסנהרכשתאל'םהרבאלבקואו.ולקשיובקעיםולשידאוצלעלפנש,ןומרל
-.הריעהובשועדםעבקעיםולשו

ערותהאוה.השדחהפוקתהלחהוייחבו,שרדמה=תיבבדומללאבץיבומארכא;_
תיסורהתופשהתאולהדמלותבו,ריעהתוצקברדת,רבולטונררושמהלרתונ

הלכשה'ירפסלעיאשחבואדוקשללתהץיבומארכא.הקיטימתיראהיללכתאותינפוגו

.הרומתניחבלהבחרהךותמומצעתאןיבהריעהירישעמרחאלןתחלותויהבו,םיווש

וו
ץלאנו,החורבונממהגושהתיה,הרתיהנחבהילכהתקלנש,הריעצהותשאסל

,ירבעהרפסה=תיבבהרומלץיבומארכאהנמתנ1857תנשב.המןמזרובענהשווד

.ךונחהינינעלע'דינמה,בןושארהורמאמתאסיפדההגשההתואבו

םשמאצייכ,וכראאלץינימאקכץיבומארכאלשותבשימיוץיבוםתבז
'בשש

ולהיוארההיערהניאאצמוזריעב.בושטידרבבעקתשהו
,

התיהש
םסרפ1860תנשב.תורפסינינעבתועיבקבקוסעללחהו,םייחבהנמאנהוחרכחוותשאל

לש'בגועוםיגמ,רפסהלעתרקב,'םולשטפשמ,רפסהתאץיבומארכא,,םש

רפסהלשןושא־הקלחהתאסיפדהםימיםיתנשרובעכו,לפייווצתמישמ,
וניליכשמלצאהררועתהםיששהתונשב.'עבטהתודלות,בושחהיעדמה.יכ.

(יראלופופרפסתביתכלהיוצרהתיההעשהו,המדאה=תדובעועבמהלהבהזו

=ירפסתאתירבעלץיבומארכאםגרתןבלעו.(םיממודהוםיתמצה,םייחה=ילעבלו

ענמי
רזעםינושהתופועהותויחהלתומשועבקבו,ץנילרוסיפורפהלש

.הפשהתוושהל

ןבירחאבחרתנש,”בטיהודמל,,ןושארהורופסתאץיבומארכאםסרפ1863תנשב

,ישארהרובגת.”םינבהותובאה,םשבתוכיראב1868תנשבעיפוהו

ודיחיונבלקיצמה,יאנקורישעריסהאוה,ןולסכריעמםירפא

ןיבדירפמאוהןכו.ותיבמחרובאוהשדעתיתדהותוריחו"ותלכשה,ליבשבןועמש

םיטעומםימיויהאלםלוא.ויניעברשיאלש,דוד"ליכשמ,ההבוהאולחרהדיחיהוחב

.סידסחותובוטהמכוללמגדודו,בכשמללפנו`הלחסג,ויסכגמדריסירכו!

או
ו

,חדנהוגבתאבישהו,םתקדצבריכהש,םיליכשמהתאופדרלעםירפאםחגתר

ותעשבהשע,הלכשהה=ימחולחורבבתכנשתופסה.הבהאמםעותבתדוגאתאךובט
.דועובהלגתנאלץיכומארבאבשןמאהםלוא;תיסורלדימםגרותוםיארוקהלעלודגםנח

.'םינבהותסמ

./,

.וװווּפספצצוש.סבהבגרלןבומ“נ



ץיבומארכאבקעיםולש19(

תיבשההפטהה
לשתיתורפסהותדובעבהינשתהפוקתההאב1865תנשב,

`

םיארוקהיכותוארב.תידוהיבותכללחהאוה%ץיבומארכא
,.םיניבמהו

,םהסימעמתירבע
יי?למעינאימל,:נ'לילםנחקיצהשהלאשההתואובלבהררועתג

.םעהבורלתנבומןושלבוירופםתא`בותכלטילחהןכלעו
,בירילכהתיה-ץיבומארכאבתוכ-ינמזבתידוהיההפשה,

.בהליתלוזכוטרבדהבןיא

.םנםישנהו,םשילבינבוןושל-יגעלנ,םיאהפידי'השעמיםיעוהעתירבדוםילבה,הברה

־ויה,תרחאןושלורפסועדיאליכםא,םעה.רתיו;ןבהןיאבםתואםיארוקויהםעהתלד

'לאימושביתכוכמאופיאהלדנהמולהקבםתלואעדןתןפ,םבאורקלדאמםימלכג

'לעיבהרבגליעומהתבהאלבא.רימאןולקבידובכאלהתאזה`היוזבהנשאםאיכ,יבל

י-(1'ימעלתושעלתעו,המחוראלתבה,תידוהיהתאםחרא!המיהיביתרמאו,המודמהדובכה

אשת-םדאהו
סדאה,אוה,ץיבומארכאלשרטעמאציש,תידוהיבןושארהרופסה

,(1865)”םירפסירכומילדנמתולדתשהבספדנש,”ןטקה

ךםתרבאלשויתודלותרופסוהז.הבדעוזאיגמובארקנרפסמהש(פםינודביםפה

.,זתומינפל,הנורחאבםהנתמוירובצהןובשחלערשעתמהלהקה=גיהנמ,ףיקתהקחצי

הריטאסוברןורשכבםחלהלאצישןושארהרפוסהאוהץיבומארכא.השעשלזעהלכלע

םיצצומזהנטק"הכלממ,,ןיעמםהלםימיקמה,ןשיהרודהמונלשרובצה=ינקםעבהנונש

ןיעבאוההזורופס.םעהלשודשלתא

ולא,םינטקהםדאה-ינבדגנחמשאבתכ,
תולהקתויגיהגמוםיפיקמה

גאלא',רובצח-יםנרפו

רימ.םידוגרפהירוחאמותויוחדהתורדגהירוחאמםשםגתצבצבמתיתמאההרישהחורש
`

,ןטקהםדאה:יתמאררושמלשןוימד,הפיהןגחמדהותואלםיאלפתמונאותלחתכ
תאאוה`,עמוש.ותואקיסעהלליחתמ,ןושיאחהז,םדאלכלשוניעךותבהאוררענהש
ךיאוהוהתמךיא,ןושיאחרבדלעתואלפנהתודבאה

לאםינפותוארלקקותשמאוהו,דלונ
י!שארבתדמועההםואמהוהלפשההירבחהתוא,ןטקהסדאה-תאאצומאוהףוסבלו;םיגפ

.(נ”יטםיצילבופרמאמלףוסףוסחשענ.ורקיעבהזהרופסהםלואו.ובהדורולהקה

רפסמהםגו,”ןטקהםדאה,בוכרצלבדוערנב-תנאל-ץיבומארכאלשונורשכ
כתירבעלתידוהימןכירחאםגרתשתוחכושמהויתוריציןיברופסהזחואהגמאלומצעב

ו

,'רגחההקשיפ,רופסהתאבתכ,הנשנ"לןבכץיבומארכאתויחב1869תנשב

תנשבןכירחאוללכשש
םיאור.ונאןאכו."םינצבקהרפמ,תירבעבארקנו,!868

.תוראותמותויהתונומתואירבולקרמוה,םיפיוםיטרופמעבטה=ירויצוגתורפםבהנושאר

םעויתועםמתאוגלרפסמםירפסרכומילדנמ.םיישפנהוםינוציחהןהיטוטרשלכבבטיה
נולורקשתוערואמהתאו,םירפםהנועטהותלנע

לעילבשויינאו.היהזומתב-רשע-העבשםויהותואו,ךרדבךלהמיתייהתהאםעפ,
יריכשמושביסוסרחאריורחאלכרמתמ,ןילפתברטועמותילמבףוטעתלגעב(4ינכוד
,תירחשללפתמו

,איהו.הלפתתעשבינפלםלועהתאתוארלאלשיניעםצועו.ןוכתמ

חכשממותאמהאנ,ןטשהשעמ,העשהתואבהתיה,םנושלכעבטהרמולכ,חדלותה
לא--רוסא,:רמואבוטחירצי.הזםעהזםיחצנמיבלוירוהדהויהו,הינפבלכתסהליתוא

'!םלועבשהטוש_,ךבלהנ.יולכתסה!רתומ,.;רמואותיםמערהירציודננבולכתסת
י

פלש'בדרב,ןאמשירפ.רי"עתובוחבץיבימארבאלשויתורלות(3.הרוכמהםשה(2.םש(1
הסירוא,ס”ומילדנמיבתכ

.חלגעבשבשומה_הגםקהמב(4.בי'ם,א"ערתן

ו



195השדחהונתורפם

דננלהאנהנומתו-חדוכברדתבוזההיפהפיהילעהתלגגדימו.תחאןיעילחקפודםעולצָאן

לשוםיטחלשתובהצומתורושתורושלצא,גלשכתונבל,ןבולבלב(וןימםובתורשכיניּפ-_
י

חירצ`ינשלםיזוגאלשהשרותוםיאשרתחמוצהאנהעקב'נםיקרקריוםיהובגתוינטקילועבג

ןיעכםיכזםימתכרבתפטושהכותבו
םהינפםיפוחוםהבםיעקובתמחירורהזו,חלדבה

תודוקנבקוחרמםיארנרקבוןאציררע;ףסכישקשקובהז(2ורותב
תומוחש,תורוחש

ורציתלבא...בוטהירצייתביס-”!השובהתואליוא,-.םשאשד-תואנבתומרמראו

,םירבאבעלבנחםיבשעלשותחשתומרעלשחוחיניהירימטוחךותלהלעמיבשערה־י

שהולויתואפלםלםמ,ינפלעםחחורבישמ,בליחטשמםיננריפנכתוניבגבינפלךפתשמי.

ינא"!םלועהןמהאנהרידהל,הטוש,אובתלאו,ידוהי,התאםרא,האר,:ינזאביל

םעכירבדתעדהףוריטבו.ללפתמינאהמימצעבעדוייניאו,לוכיבכ,ללפתמוםגמגמ

ן...םהילאסיתכשחסבםילוערוטנקי

י
הזרמםוילתועובקהתוחילסהןתוארמואותודיםחבחנאתמ,םיבוצעםינפדימעמינירה

לוקבוסיכונחתב
,םיכוב

וירבדבתובבלוינרמשןומזפותואברתויבקזחוךלוהיתיכב_לוקו

,ידוחי.”ריעשהו\ריפצחודיחלשריצהו,ינפמשתלובשכןופצמןופיפשהו,:ולאהםירמה'

.ודיבשהמלכהשעשאוהרובםכ,ןומזפוינפלרמואוםוקמהינפלדחישךפושאוהשןויכמ-

,וילעתבשיתמותחנותעדובן
קוניתב

לעינאבסימ.בתרשוותעמדהחומחקלשרחאלהז

תאילקילחמוינכוד
ינקז

ילשתאיתישעינא!םלועלשונובר:רמואכחור-תחנב

,ךדםתינארהואכררועתה,אנתרוע.ךבאלאיולתרבדהןיאושכע;יתבוחידייתאציו

!קירצוםוחרבא
'!ךדובכהליחמב,אבואנךלוךימעפהמירר!יתמהב,אדיח,-

מ
בולעתו-"הלבג,ולארוקוהלחתמובלזלזמיתייהשלעומיפמ,ךרחפביםוםלינארמוא

עקרקבושארשבוכותומודקהדילנרלעערוכ,הריקילתוהמהוה
ולאכ,חבאתמו

אוה

טושבולזמרמו,ינארמוא-תתאחקפש,ךייח”!וילעאהתהמאתבסו`!ינורא,:רסוא

י!וסכתףועותמהבלכךב,ןויצ,:רמאנםנחלאל.וילגרלעדומעלוםוקליאשראוהש

ןהתוחקפ,לארשיתסנכ,ךיתומהבוליפא,רמולכ
יתאבוזהרימאךותמו.יניגעמהזןיאלבא...

תופיהתוירבהןתואלע,הינהגמוהתעדוהתמכח'לע,לארשיתסנכברוהרהידילבוש

,הדמעמעורלעותבותכש
תובשחמ,ךליאוךליאדנדנתמליחתהישאר.הילעםחריםוקמה

,לארשיבתוערפיערופותעיםורצאנדבובני-ינוימרבילתארנ(4ןופיפשכו,תולבלבתמיבל

.ריקירקרקמותונולחותותלדירבשמ'1
תוילטישובלםחצק,םידוהי.הכובמוחםובמוהמוהמ

םיבאוש,םתיצלחםירזוא,םידנב-יאולבוןיטוטרמם,הרוחסלשתוליבחינועטםחצקו

יראברכנתמ,ילגרתאאשונינאו...סיצרו"!אנעשוה,_
ץפוקו
יתמוקאלמחטתשמו-

א.עקרקהיבגלא'

'

י

תעבוטיתלנעהנהויגאהאור.יתלפתעצמאביתנשיו,םכילעאל,הנשהינתפטחשתמור

ולנר,יסוס.תרחאהלגעלש(6ןךמןותנםיגורתאה'הינפואמדחאבו(5םימה-תמאךברבא`

אםינךדיאמו.ולערערו,ץוחלוקוחר,ךשוממאוחויהלגעהתרתובעלץוחמתדמועחחאהַא

ידוהי.םשמעמשנתחאבלועשוהתיגגו,תידוחיןושלבילתואבותולועתוצרמנתוללק

__
יגאדימו...רעבמאלשחימלןכםא-יבלביגארמוא-!התא

.המחאלמםשלאבוץפוק

אוהו,דחיםיכורבטושחותועוצרה.הלגעהתחתינפלרפרפמןילפתותילטבךובסידוהישיאהנחתב
־

י;איה;לוקביגבישמאוהו!ךאיהנוילעקעוצואהותינא.רצמהןסתאצלוחכלכבלדתשמוסכרפמ"

,יבםחלשמורזוחאוהו,יתמלתשםיערהיתומולחלכויפאןורחובהלשמינא!ךאיהויוי-1
יזחאןיאו

י

בילאוהו?ותלפתךותבןשיושובוניאךיאידוהי:ולינא`.ורבחינפתאהאורונתאמי

וללקסינא?םנמנתמ-אוהו`יוילעםימשארומןיאךיאידוהי
ינא.ימאבויבאכ~אוהו,ויבאב

םיללוהתמםיסומח.יסוסתאטבוחורמועווירוםאמומצעריתמאוהו,.וסוסתאטביה __) 1

.ססו.(6..וצחש(5.ובוסמוסראשוסמשחנ“.וסטװאפשנמ"די.יתרמש.שששנומ-(1

ו!

י
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ויתואפבהזקיזחהלםינווכתמוםילוגנרת:הזלעהזםירעתשסוםיסעוכונאו,תויממוקםיפקדומו

רדהנהמםנמא.ורבחינפבדחאםילבתםמוםיקתושםירמועוגייההלקהעש.הזלש

םיגםוומוםימעוגוםיפעוזהדשבםידמועםהילפתוםהיתוילטבלארשיירובגינש!הזהארמהיה

יחל-תוכמועגרדוע!הלאהתארןיעירשא...ורבחלשויחלבדחאםירטוסתויהל

בםיאתשמוםיהותםיארוקתתא-תבבוגיגשווגירותאלוגעתרגםאתפו-אובלתושגרהמ

!רתלא'ר.יוא-
.,'!ילרגמ'ר,יוא,יוא-

םטופמורשבבלברוסמידוהי,היה,רבכמילדנמ'רלשורכמ,ז”הנקירתלא

תואפקיפסהלידכןהבשיש,תורוכעותובוהצתורעשלשםיבםיעבוטוינפ.הבעוםרבו

ןימכהלועהזתורעשלשםיךותב.םידוהיהמבוהמכלםגוומצעלולםגםפשוןקזו

לטבוםותסאוההנשהתומיבורש,הברבכתדלהיוארההכיתח,בעובחרםטוחיא

וילעב,םיגלשתרשפהןמז,חםפה=גח(פסורפבןונכ,(יתסויונשבו,הדובעמ

םגהיהרתלא'ר."תולודגתועיקתרפושכעימשמאוהו,ופרונווילערקוש,ופכבולטוב

רוכמלסתכלב,ןולסכלליבומהךרדבילדנמ'רםעדחיןמרזנו,םירפס=רכומאוה

םהיתונורקבואבםירבאוזיאהנהו,םהינינעלעםיחיסמוםידמועםדועבו.םתרוחםתאםש

םידוהיהלעונלגלםנ,ךרדהתאתומסוחוץובבתועבוטהתולגעהיתשלעואתשהו

לשםחורחפת!וללהתופיהתוירבהתא,םתואאנואר,כוארקותוילמבםיפוטעה
הצבהןמואואצוהתולגעהיו(3םיציוצמםידוהי,םוקמונפ,יוה!ממאוםהיבא

=תואירקבסתבוחידיואציםישלחהםידודיהשתעב,םילרעהלש'הקזחהסתפיחד,תרזעב

,םיפחודכםיארנוםפוגירבאלכבסירפרפמוםיחגונויהוי!ופחדבטיה,בטיהופחד,בחרו

םלפקבו,"הנוהכידגב,בםהיסוםבםילפטמהםידוהיהלעםנעלבםכרדלוכלהםיר:אהו
'ר.םעםמלובשרתלא'רוילדנמ'רםגו.;םמיערהלירכריזחןזאתומדבםדגבףגבתא

ותבברמלש'םינפואהו,חולבתואלצחמלשהפוחתחתהלגעבולבשוי,היהרתלא

םישערתמוםינדסהלעםידנדנתמ,םתמוקרועשבםינושמוםילבחיקדוהמ,תודיהיקםורמ

וזההבולעהו,התואתבשומחכתשושתורשבהקדוההובגהסוסוזהבכרמ.לוקב

לשתרוענבושקבךובסהראוצבשהאפהרוישותופוקזהינזא,ךושנותותב,עורצהבנ
םעשארבךלוהה,ילדנמ'רו.”המוגצהוהקדההתרנרגלקנעהןמםיצבצבמה,ןתשפ
,הקשמהמםעטישותיםהללחהערה=רציהו,ותלפחלש'ימחרדיקוםפ,,התאהלכ,ותלנע

םימיברצאנדבובנלוונימיבידוהילולהמ,יכ,ולימרתבשםילצבהוםימושה,ןינשבודה

וירוהרהתארזפלירבו,תיגעחהתאללחמוניאוותואתלערבגתמאוהםלוא?םינושאר

.”האנהומלועבוניהלאררה,לןנובתמאוהםיערה

.ףרפדמאלריוא,תבשונאלחוד.תטהולהסחה.לקבעאלבתלכתולכעיקרה,
תויוטנהדשבתוצבורולאתורפה.םישירהמוםירמוע,םיעועדזמםניאתונליאותואובח

תיעוגוןהיפלטבתורפעמותוטטוה.עקרקבןהינרקתושבוכולאו,סינואתוענעבמוןורג

רעוחצמןיכרמ.דומעיםאתפ,םידדצלושארענענמ,ץרוובגוטשופרפה.םוחהינפמ
,הנקזהברעלצא.אציויפמלכהו-וילגרבטעובוםהונ,ויריחגבםשנמוףאוש,רסעל

ידכ,םהיחוראוצבהזיבגלעהוםיליהאם,םיפופצםיסומםידמועםערתקודםוהמוקע

.םכבלעמ(נןיערצהוםישותיחתאחירבהלםהיתובנובםיםילצמו,אוהשלכלצתושעל

אוהולאכקוחרמהארנו,םלועהריואבךרףנעלעעגעגתמדחאברועןליאהשארב

רקור,שארהפיפכבםיפאלפונוהוחתשמ,'דחיתלכתוןבללשןטקיתילטףוטעללפתמ

.שפןװװװװ(4.תיציצבםיפוטע(3.נתהינפלםימיויס(2.עובקהרדסה(ו

ב`__-_
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וינפדימעמ.ונודנטשופ,כתתשסוהםרהפשבםיתשותחארקרקם,הלקהריקרויתחת

,חרופאלףיע.עזעדזמאלהלע.ךרדהלכבהמסדוטקש...תוחוקפויניעוםכמכתמו

חכםיסמ1,םלועלשוללחבםהלינכתוילולה,הז(ואזיזםאמע,םיבובזוםישותיאלא
םנ.םניאוםיחרופו-הלםישחול,הלםיםומזס,ןזאהלצאםירבועוםיפפועמ,הכו

זולצלצהו(2רוצרצה
)

לנרםיטשופ,ףנכםידדונ,המקוריצהןיבםירתבמ
י

...םילצלצמלוצלצבו

י...וניהלאישעמםינשי!םה-הממרוטקשהנח.םויהםההבה

:תילטויקולחאלאשובליניאויתלנעבהמחהינפמלמומ-ילדנמ'ררפםמ-ינאו,

תוקסופןניאש,רמצלשתואליפנאהו,ירוהאלילמומשישארבםחהיעבוכ;דבלבינטק'

המחהאלמלאו.הפיהפיעיזמו-יבקעדעילתולשלושמ,המחהתומיכוליפאילנרלעמ

הברהתועשחמתשהלועיזהלינאבהואשינפמ,וזהעזמהנהניתייהיניעתאההכמ

(ידקרפהמ,היהרתלא'ר,םג.”אחתירדאנדעבץחרמבהנוילעההבמצאהיבגלעי

רעשבךבוסמהוהזתוןימידאמוינפ,ויתועורזיתשלעךומסושארוונוחנלעבכוש,הלגעב,
לכ'תאוכותמהקיפמ,ותינונמשב(סלוקמידנבותואהלוצותמחלמהמחה.הלוגמי

ובשי,םהיםוסוםיעסונהלעםוחהובערה_רתויבורבנתנשכו."עיזמאוהוובשתיתולחלה.

לעםיעור,הלגעהתורסוממורתוהש,”חוירא,הו,רעילצביחונלילדנמ'רורתלא'רֿפ

ינינעבומעחיסלותיולגןבלחהשכםלוא,םירבדשיאועבממהיהאלרתלא'ר.םהידי-

ריריהכותואתואצומהלכתארפסומופמפהתואתובהררועתגדימקסע

עףא,הפיולעאלוםשדרששםינווזהתאו,ץיבילומריבשי
תינכדשהרבששיפל

'והיה,.
ו

חקלשםימילהריעצהוהינשהותשאמםינבהמכבלפוטמותויהב,ותעברברב
*

וינפלעמהעזהתאוקרלחלשודי=תיכבהחומ,אוה,ודעצתאגיפהלידבו.ותונקזב.`

יולתה,רמסמהתאלמונ;הילעהיפהפיתרוצש,הנבלתיכוכזלשותרמקמוקיתמאיצומו.

הילוחה:תוילוח,תוילוחיושעה,רצקהתרמקמה=הנקףרונו,היפלעשדימצנ.

תובעגהשעמ,ןהבשהלודגה,תיעצמאהו,םצעאיהףאהנותחתה,תמקועמוהרוחשסצעי

לכתסמ,ןשעמליחתהוותרטקמבשאןתנךכרחא.םיקד(6ןיגונזבהמקורמוהרוזש'

הילוחהיפסתסנשבו.”ןליאהתחתותמוקאלמתמתשמוהיפהפיהתרוצבדיהחאלכ

,הנקהשארלעמהלמס,היה,הנשדלאושלחרמו,רתויבתמהוזמהתיהש,הנוילעה

טרופס:הברמהיהילדנמ'רםג.'הצונלש(זבובאהמוקמבץעונו,תללקמוהילעסעוכ-

"ןושלהנעמ,ירפס,'אבבירופס,בתונחתםיפילחמ,ויהוקסעידילםיעסונהינשואבשדע'

לשתוחילסהאמםיפילחמ;תועימקב”תולעמהריש,יבתכ,”רחאותולילףלא'י-װפסב.

לשתורונמ,תורפושבהנליוסופדמחוניק,דישריבלשםינמק=תוילמברימומיזסופד`

דמצלש'תואקלימרי,בוהלרבהלחוקובאבתבשלשתשחנתורונמ,לעוש-ינשבהכונח.

ירהש,ובשןוממתאנהםושמאל,הזןתמואשממהחונםחורםידדצהינשו.תוקוניתל

."לס--קםערבשש,ומצעבקמעהףוגמאלא,ונממםהלהתיהאלתחאהמודמףא

ולאםיבוטםיחרוא,םילקםיבעובשונםיענחור.החנמןמזעיבהךכןיבוךכןיב.

םיליחתמוםירוענתונליאר.עיקרהינפלעםילייטמוםילוע,המכהזםהלםיפצמויהש

,םנושלכהזםעהזםיחיסמוםישחלתמ,םהישארבהדלהזםיעבעבמ,תחנבעזעדזהל

התמדרתמהרשהתאובמררועמואבחור.הברהםימיםיקתושוםידמועויהשרחאל

!ס.וצּפװסיװנװ(3.סזוףניןסזזצ(2.סחץסעּפזװּפתעלהונמ(1
-ובנלעןדקרפבכוש(

.קרהנק/(1.תיכוכזינינפ(6.יולצ(5.וםרבלעןאכ
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לבמילבשהו
ן

לוקבתוקוניתבתוציקמ
.הבהאבוזלוזתוקשנמו(ותופפגמ,חלומה

.םלועהדיואבורעיבוהדשב:ןהשםוקמלכבתוררועתמאוהּפךורבושודקחלשויתוירב

תוטשקמותודמוע,םילפשוםיהובג,םיחישוםיאפעלעוזרחאוזתואצויםיננר-ירפצ
חובקבןתצונ

.(נםימרכפתורופצ.הדישרמול*תוליחתמוףוגהעובענבודוגדנב,הפ

רוקד,ריואבתוםטןהשכתווזפמותודקור,ןיגועבצינימלכוםיתמקדישטיתוטשוקמ

1

,תובבלהןהיתונתכבקוחרמתוארבתודימהיתש.ןהלןח-ןהרףופמו
תולובטתומודאהןהילנר

םימהיעצבב
ןהיגיעו

בבושדחאףוע=ןב.הליבטתעשבולאתועונצםישנכ,םורמלתואושנ
;ךרעו”ו?הבןא,רמולכ”!וקוק-וקוק,:ארוקוחלחלתמבורבחלדהאןליאמחרופעודפו

ולוקאשונרימזההכומסההשרוהב"!קירורעכוקופ,:רמואוובישמהטהו'ןנדךותמרתאי
הזםסרופמןוהלםידרושמכםילפטבהדש(3זיובןגנעדוילכו,תואלפנונורגבםיעדמו

םירובדוםיבובזוליפאו;חודקרקטוולתועייסמםימגאבםיעדרפצהוליפא.לוקבםילכלםמו

ורבחהלאלכ.םומזמםוזמובוהרופאוהףאהזלוונמ,ףוצהה(וקלןהו.םיקתושםניא

,ויזאלמתגםלועהלכ.המיענבםרצוילתודוהל,תויפיפיפלאתובברלשהלודגתלהקמל

תוחירהתאחידהלותוארלועומשלתגנעתמשפנהו.םילהוצלכהו.תוטיעבוםייח

."ביבסמםימיעגה

ןכירחאו,הפובםהיתזלגעינפואתאתוכזלוהחנמללפתהלודמעםיעסונהינש

הליחתההמחהםלוא.רעיבךכךותבועתש,םיסוסהתאשקבלרתלא'רךלה

מעמהתשעיקרבםיבכוכהוארנשכו,ובללאילדנמ'דבצעתיו.בשאלןיידעו,תעקוש
ךותמו,ויתובשחמתאלבלבהקשמה.דבואה`ודבחתאשקבלךלהוקוכקבהמש”יי
ודיתאחלשוםיאושקוםילופהאלמהגנלעיגהרעיהתכשהבדעצלכלעןולשכוםוגמג

דחאדיקפולץצקשרחאו,וירוחאמאירבלרעוהכההעשהתואבםלוא:םהמלוכאל
החישהתברהוזתיקדגופ.הניירט=דיחלשקדנופהלםולשבעיגהויתואפמתחא

`

.ברעה=תדועסלותנימזהווילעהחמש"הבודק,אוהש_הלעדוגשכז,הכרדב,ילדנמ'דםע'
`

.םינטקויתונולה.הפצרילבךומנוהוורמרודמאוהוכותלונמנבבשהזהרדחה,

םהבהרייתשנאלששיו,הכיתחיבגלעהכיתח,תואלוממןהמותוקמורמןהמםהיתויגונזו

~איההיוצמחודינפמש,אבםיפבהדיחיןשב.תויוזהתחאבדבלבתינוגזתכיתחאלא

םילספס,ץוחיפלכ,יחרזמלתוכלצא.תמזטומיאשחובוצעםוזמובותעזעדזמותדנדנתמ

ךרטםוםידמועםיכורא
תעצומהטמלשהמוקמםדגנכיברעמלתוכלצאו,לודגןהלשםהל

הובגלדגמבוזכגלעוו`תוחנומתונטקבשתונטקםעותונטקםעתולודגתותםכוםידבב

ידנפב,שיבבעיירוקבתוסוכמןהותועובקתונומתהלעמלםילתבהיבפלע.הרקתהדע

םש.םיאלפומםירויצותונושמתורוצינימםיציצמוזהםהוזךותמו.םינכיציבוםיבובז
־ןיצחוזעןיצחהלא:תונושמתויחותומהבםע"חרזם,תנומת

היראןיצההלאו,רוש

ץעלעיולתהמוקהבגקאזוקתומדכןמהםש.ןופיפשןיצחודמגןיצח.רומחןיצחו
.ןמהלעיולתןיעהאלאץעהלעיולתןמהאלשהאדבו,ויפתכדעאלאעיגמוניאש

תואקמזופוטנבאוהטופק:תוכלמשובלביכדרמרמועודגנבו
,הלודג”הלימיירמש,.ו

,םינמטחםידוהיו
ינםידמואוםיכרבמו.ודיבוסובשיא,רתואםיבבוס(טםיגתָאפבצן(וםיבקדלו

קדנופבוםוקטו...םתותיחשבדבלבאוהףאללמאהןאילופנהוו...!יבדדמ'ד,םייחל
הזידוהי

ןיב
תאהילאתכשומש,הלבהנוזוהטהופמוהרעוכמדפיטוםתשא,הכילז

,ודגבףגכבקידצהףסוי
־וצבלתוכבתוצוענ,תוטובחתוגעשוהושביבלולןיבו

.ייהולםפוהטהוזהבוליטהםיכובזתש,הדובעוהריאמהניא(דהירלקפםא

.קרןקזילעכ(5.ואצמיו.,ליםח(4.םיזזהםייחהילעבלכ(6.3לג6סיװװו(2.תוקבחמ(1
.םמעושמ(7.תובעתואפילעב(6

...ק-ס
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ךעיגהשרעב,ילדנמ'רןבםעךדשלהרמאו,ןדמלההבורקבהראפתההניירט=היחו

.תורעש,תונגוטמתוביבליתשהיתותםל.הבחרוהנמש,הסגהביר,,התבתא,תוצמתבתנועל

.."הפרעלעהלתויולתה,תורצקותוקדתומציתשידבלאלאתוקיפסמןניאותוטעומהשאר

.תאילדגמ'רדיקפה,םרהלשהלודגתחאהרעקמ(יםוקתיבהינבלכולכאשירחאו

ירואל.הלילהותואלכומדתאוצצמש,םישפשפינימילכהאלמהטמבןושיל.בכשוופונ

וראשנש,םירפםתונועמהתולגעהיתשתאקודבלאנח=םייהיקדנופהוילדגמ'רוכלהרקבה

ולהארנ,רתלא'רלשותלנעלעהשורפה(2תלצתמבילדגמ'רששמשכו.הדשברקפה
י

,,עגרבהרסוהתלצהמה.םמותשמולהבנוירותאלעתרגו,היתהתומצעזיזמיהןימכ

.תחפטמבשובחושארשכומצעברתלא'רבשיהלנעבו
`ךשחךרדבהעתהמחההעקששכ.('תואקתפרההמכוילעורבעלומתאםוימ
םידואה.תעקושותכלוהשאה.רעיהךותבשאתרודמ,יקוחרמולהתארנשדעםיתהתחו

לשתופילק,םחלירורפםש.םיסמרגהרודמלביבסמםיבשעה.תושחולםילהנהוםיבשע
רתלא'רכללע.”םילכוםיעורקםיטוטרמסםג,םימושוםילצבלשוםיאושקלש,םיציב
ונרועבו;ןאכהתבש,םיסוס=יבגזגלםיעודיה,םיגעוצ'לשהריישיכ,הרמהבשחמהתלע

וקהנהו-בצעירוהרהכעוקש
ל

`לקמודיבלטנאוה.הברוחוזיאמויגזאבהלערבשתקעז

םדאלשוירוםאתאיהנבלהרואלריתהו,שפועמורצרדהלםנבגוחורתאוקזחבו,בעי
.מינצבקלשהיפונכההתואיכ,ולרפסזלהו.וילגרווידיבתופכהצראלטומהרתא

תאזאםגשרתלא”ר.המעםתכילוהורעיבםיעורםיסוסינשהבנגןאכותחינהשםידדונ
עףא,םיבנגהירתאףדרווינתמ

ןמזץראוה.וחבתאושילתהםידודנהותינעתהשיפל

.םעםינקזףוספסאולצאוךרדכלטומדהאןורק,...הרובחהתאקוחרמהארשדעבר

.הברהמודמוםיטוטרמסישוכל,םידגביעורקםלכ,תחאהיפונכבםישנוףמ,םירענ

;ררוגורםנמהרנמבהזו,ררואוםנרזקבשיקמהז.םכותב

י
לוק.ץאונהזוץעויהז

תיבב,םייחלתכמוםידיתמרה,המשהצאנוהחכות,המרבעמשנםישנלוקוםידלי

ןורקהירוחאמםירושקה,םיבוגגהםיסוסהינשלטאלברתלא'רשגיו."םימשלדעקותשו

ןצבקםלוא;םהמעחרבוםהמדחאבגלעהלעןיכסבלבחהתאוכתחבז,ןורחאה
....ךרדבןומעפלוצלצעמשנשדעומעקבאתהםג,וירחאףדרורבדבשיגרהדהאינומדא

הערמהןמובש”תוירא,הינשהנהו,הלילהתוערואמתארפםמונדוערתלא'ר

ארקויניעתאעגרילדגמ'רובןתנשכו.הברוחבוירוםאורתותשםדאהכןבותואםע
'רש,ונרזפסלשישארהרובגת,רגחההקשיפהיההז”!הקשיפ,:תוממותשהב

.עובקהותכשּפםוקמ,ןולסבבשץחרמה=תיכבםימעפהמכותואהארילדנמ

,תחאתיוזבםיבשויםיאפורינש.יששהםויבםשלאוביזגומהלבבהזץחרמתוארלהצורה,

רעתריבעמדחאו.תולגלוגחלגמרחאאפור.הברהםידוהיפהינפלו,םדיבםתונםוא-ילכוי

(4אנמואד-ינרקביכרמורשבבטרושולבוח,םינתטהלעוםיקושתלע.תרארדשהלע

.םמרו-

(5םידרויליבחלשםילעבותוווזנתורעשבברועמ,םימכהפצרהלעךפשנותתושלארשילש,

קלודוניאדנחותדרפתמולשהליתפהאפורהלצאשהזרנ.םיטובה
ומומתמאלא,הפי

הדקתבשוםילתכבש(סתואסנולכלע.חנושמוהרובעתכהלשהו,ההיתדבתוצוצינויתמו
,םישוכלטלשתונחבומב.םייולתרונתהלצא

_

,תואקמזופ,תובתכבםידגביבימלכ

,םינימהלכמםיםנכמומונטקותוילמ
םיהרקומוםיטחםיעבוכותולודגםעיתונטקתוטופק

.חכאלכםשםיבבושיםחצקםידוהי:הנוילעה(דהכטצאהיכנלעתולוקילוק.םכותב

םידרזיליבהכםיניוזמםתצקו..םיקבאנוםיחגאב
וםיקעוצו

גםיבםחרינכ,לארשיעמש

`

5..ֿפווןװוװ(4.װןגװצנוסיזסװװו(3.וגפוווס.זזאמ(2.(וונװזסןוסװונו(1
.1010110.םינק(6.םישביםיפנע(

ןנגֿפש
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יקיפא!לארשייבב,לכהיוא!םכימחראנומהי
,לבח

,ןנוצמץחרמה!לבחיקיפא

רטועףוסבלשדע;תונבולמהרונתהינבאלעןיהתורףלומודיטשופןיאו,םיקעוצלכה

םיחנבתמםימובצםידוהיינש.הקינחידכדעםנהיגלשלבהבהברהלבההלעמודחאץל

תאףדנמדחאוןאכלרכשומהזוןאכלובשומהז,דהאםימלפסלעהזםעהו
םתשלשו-םחינשןיבעירכמואב,םולבאלבןאכהערתה,דהאשוחבדמלמ.ורבח

ילעבמידוהיולשהרובח.דהאלפמךותמםיפטתשמותומהוזמהםהיתוחפשמםיליבטםרתאב

יברצבוריעהינינעבםיהיםםושארבםיבשויתוכושחתוירכו-םירישע,םיסחוימ.הרוצ

ורשבוםוגברוילהקוישארתריחבכואבצהתמורתב,רודכשםינפויזעבוהפכטכ:רובצ

םידבוכמה,תוקסועםידיה,לודגםוהה.הבמצאהלעםילועלבח...שדחהםירטושה

ןטק_.רבגתמלבההםיסחוימהתוכזב...איטבחוטבהידכבאלו~םינהנ
רעב,לודגו

ןקזו
דחיםיעיסשמוםיברעתמםידקדפתמוםילועםלכ,םהילכתאםילטונוםיזרדזמ

"...הודותחנכוהטיעבב"!יוויוויוװלוקב

תבותכלפקמ,ןימחלשלפסשיגמ,םישובלמהרמוש,הקשיפהיההזץחרמכתיבב

ךותלהגתונותלחנאשונ,החמומכםינפבמהרשוקוהדיפתיבךותלהסינכמותמהוזמ

.”תוטורפשלשוםיתשתבעבטמלבקוללהתזעיניהלכרכשבו.ץחרמלםיאבהלשםתרטקמ

"וץחרמהתיבלוכלו,םיתבילעב,ודמע..:ןולסכתוצוחביששהםוילכבארוקוךלוההיהןב

”תופנכעברא,דגכבו,האולמהותגתכבאלא"הטופק,ילבךלהלליגרהיה,הקשיפ

הרעקבוילעושאר,.”םיקשכםייולתוםיטמקםיטמקםייושע,םיבחרםיסנבמוםהוזמ
תאהגוהוניאוונושלבםכמגמ,(5תוימוכרבותומוקעויגש,בהרויפ,(ּפדדודמו(1לגלגמ
הקשיפהיהםיתבחגילעכיניעב."תחאלגרברגחאוהותצקםקונ'מובג,יוארכישיר,הי
לערווהל;ןוגכ,םירבדהמכלהבזךכליבשבו,"שדק=ילכ,ילעבמדחאב,הארנ.

י

םיחתפה

רובתהתקסהלעוםימהלעםינוממה,ץחרמהישמשמלכלשהיפונכבהבוגתבוםירופב
י

=תאירק,לילבהוצמלשהדועסלהיפונכבאובל;הנוילעההבמצאהלעולבההלעו

רוזחלו,(ייתינשכודלשהסורפוש”ייסוכבתוכזלוםיתבהילעבלצאהלימ=תידבו”עמש

הכזאלדהארבדלקר."חספבהצמתמורתםהמלבקלוםיתבה=ילעביחתפלעולימרתב

הפגמתעשבנווזלןולסכיגבךרדכ,ער=ילהןתחל”להק,הוברחבאלכםיברםימיהקשיפ

.ףננהדצעישידכ,תורבקה=חדשבהפוחלםמינכהלזםימומילעבוםיינעתולותבזםירוחב
לןיאםלוא.

הנמלאזינש,היתב,תחאתינצבקותימוםהמותיבהשעמ.העשולןיאשםדאך

ןתחהוכרזחהפוחלוהדועסלרבבןכומלבההיהשכו,רתא(יףתכלבושתסראתגו

י

דיספהלאלשידכומוקמבהפוחלוהוסיגכיזץחרמה-תיבמהקשיפתאוליהביו;ובודשמ

...הדועסהתא
`

ולהאצמנותמנרפו,השדח"הטופק,,שבלאוה.הקשיפלםישדחםיעדולחהזאו

ךותבשןשיהםלזעהיתיבלצא.המוקמל,תרועהותשאתאליבומהיהרקבלכב.(6יפושב
,תוניקלשןוגנבתוכרבלתארוקוןכתחטשמלעדימחהכרדכהלתבשויהתיהםשו,ריעה

תאתבהבםימעפהמכהלשיגמואיבמהקשיפהיהםויהךשמבו.”שפנהדעעגנש
םיחופתוםיאושקםעפוהמח(יתינטהלםעפ(7ןיסירגלשםחלישבתםעפ,היתונוזמ,

”1ךבלבטייו,יתשא,ילבא:רמאושיגמ;םישובכ

םויכםימעפהמכאבורזוחהיהןכ

העמדגנכתתאהטורפהזלןתילוהבדנלשתועטהתוצרהלנ”ןזידפ,,כ,,הלעייסל,ידב

“

הלשיש,םינשיתובוחהריכזהל;תוטורפשלשלשהעטדגנכ-הזלו,תוטורפיתשלש

שרגלסגו;ןמזרחאלהוחדוהבדנהריטוקלסאלוהילעודבעש,םיעודיםיתכיילעבלצא

2..לגועמ(1
.לבמיאשונ(5.שבדבהיושעהגוע(4.הסנתהו(3.חקיהדי"עךשוםמוחוטש('

.חקרחנו:(8.וזןגן'װװ(7.תולשב16

יו-
...שיאה-5יי'
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השועגוזההיהדוחיב."ןכתםהיפאלמהיתחתמאיצוהלוואתנש,זעואהרפהינפמ

לודגדיריהיהזא.תוכא=ירבקלעהמחשהלאבםעהשתעב,לולאשדחבםיבוטםיקסע

,תואירקמותוגגוקמםישנ,םילהתירמואוםילבקמ,םישמשוםינוחןוגכ,שדקיילכל,

רביק=תפולשישימ,,םלוא.”םהבאצויכותורבקה־הדשתודדומוחוליתפתושועותויאבג
,סהיקסעבוחילצהובננה-יכרכלןולסכמודדנש,םימומ-ילעבסיגצכקוזיא.”היקנתפהצור

גזזהלהלחהןאכו.”םיקהרמ,לםהםגדודנלהשיאתאחתפתוהיתבתאנקתאודרוע

.תיערואמוםילוגלגלשהשרפ

.איבהש(יהקינקונבםתואדבכוםיםבלובלשקרמילדנמ'רורתלא'רלןיכההקשיפ

תורוקתארפסורתלא'דלשותלנעלעהקשיפהלעםכרדלםיעסונהתאצכו;ימיככ
בעומקןונגסוםונמגךותמ,וכרדכוידודב

ונאבשדיעלכבורפכלכב.ונכרדחילצהךרבתיםשה,םידוהי,םכלרמואהזב-ן.
היהםוקמלבב.ונלןתנדיםיטשופונייהשימלו'תוירבהיניעבןחונאצמ,םשל

המכםיחתפהלערזחה“ונינפבתוליעבויהאלםיתבהתותלדו,ונינפלחותפי'שדקה,,ה

תוכלהינתדםלמהתיהיתשא!ךלימרתבםישולבקוךדיטושפ,ךשפנחואתש

.הפיילםירוזחמויהאלםיחתפהלעהרזחהינידוץראה-מעןיידעיתייההזןינעב.תובצבק

םיסנכבךיאהמכחיגתרמלאיה.םחיטדפילכלוללהםירברבהאיקבהתיהיתשאלבא

םיכירצםימחרתררועמהמוגעהרוצוזיאו,(2עכעכלולוכיבכחכאתרלםיכירצךיא.תיבךותל

רתוישורדלוםערתהלךיא,העבתלואהכרבשקבלםיכירצךיא;החינגתעשבשובלל

.ררבלותודוהלםימעפםיכירצךיאו,ונתיווצרתיש'דעשוכרלושורדל,םינתונשיפכמ

הליהתה,ימע(3הינודטכיתשאהאבןמזהךשמהבו...ללקלולבנל,ץאנלםימעפו

הלודגתועטשתרמואו,םינוגמםייונבילהנכמותולשוכהילגרבהביעלםויתואתצאנמ

.םלועכםיכלהמילהנתנויבחחקלץחרמהןמ,הלעמהםדארותביבתאיכחאיה.יכהתעמ

יניאהלאלכירחאו,ילגרלעינתריםעהוהברמהםברפביתואהתכזאיה;תוידבהןיב
:יבלברמוא,בישמ;ניאויתפרחעמושיתייהינאו.ישעמבהטינקהלןוכתמוהלהבוטריכמ*-

חודהיבאשבילמלאילהיההרגש,תחאריעלונמרובתחאםעמ...ךבבהשאהךרד

א,,--ילשתומהוךאלמביתעגפהב...םשלאלו(4לזאזעל
קבייק

ידןיאמיא

י!וימצעבבקראובי~"עינייב
י

םיאירבהםינצבקהתאו,םילוחוםינקזלקרהקדצןתילםיריעצהוניקתהריעההתואב

;םדומהמידכרכשבםתואםידיבעמויהוודסישהכאלמ=תיבלםיסינכמויהםשלואבש

לשהלודגתריישםשהחנההעשהתואבםלוא.וז"םודם,,לאובלמםינצבקהוענמנןכלעו

םידלונםהש,םהיתונורקבריעלריעמדימתםיבבוסה,(יי”רבהינצכק,,מ"םישרפװסיגצכק

לעהרמ”שדקה,,בםינצבקהזגנואתיו.עובקבשומ=םוקמםהלהיהישילבמ,םהבםיתמו

”?לארשילשונורזפתוקדצ.ןכיהודסחהןכיה!םלועהתתחשהלעיויו,,%הנקתה

”םידיננ,הבותמחלכתאהלכ,שובייפ”ינומדאהרזממה,,םינפ=זעואירבםהמדחאו

ףסכםהידימאיצוהאוהו!ודבעוכלכםירחאלםירמואולמכםמצעבםיבשויה,םינמרבה
לעוענענכו,תםגכה=תיבבוחרב"רזממ,הדמעםימשגוךשחלשדחאברעב.המרעב

וקעימשהרכבתלפזקמוםימוטרמםבהפוטעהבובוידייתש
ל

םגו,היכבבהעונקונית

קוניתהחינהויתשאהתמ,יליובאויליואנםינונתתבזיכבב,סויפירבדבוקיתשה

םיבדבלבהלמחהזההזחמהררזעיו”!ימה,ירופצ,יסה,ַאיא...!ידילעהזןטק

ללמאהבאהדילעםתברנתאזגתיו,םיבשהוםידבועהמ

-_-ז

.ץוח,ויויושייבב(5.רבדמהדש(4.תולילעותוצירבי,זםןוזװװזוזג(3.ןורבחמלוקאיצוהל(3.םסבֿפפסבג(1



,
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יתפש,בתימוסההיתבבלתאבונגל'ינומדאהרזממ,הליחתה"שדקה,התיבבו

ולהכירצאיהשרבדלכהלשיגמוןוצרבוהחמשבהתואשמשמ,תוקלח
;

ףוסבלשדע

,ויפתאלבנמוטפמפמ,המערפסמובשויהיהאוה.םיבוהאםיערושענודחי'וברקתנ

תחבשמהיהשכו.םינוגמםירבדעומשללוכיבכתברסמכהינזא(יתקקופהתיההיתבו

,וחירוומעיפכדשבתלעבותינמרב,תנמשוהבעהידוהיאיהש,הלרמואוםימעפ

ובייהשהדמבז."הרובדידכךותתקהושוהפיזנבובתדעונ,ובגלעתחפטמהתיה

.ושפנו,הלעבהקשיפלערתויורתויהיתבהכבתתנוזלאהזברקתהלודחיעשעתשהל

היתבהטילחהשכובלהזדהיהדוחיבז.הילערמרמתמוםעזבהיהשדועבותשאלהתלכ

.שובייפלשותלבעבהתעמעוסנלאלא,ריעלריעמלגרבדועתכל-.יתלבלי

ילרק:ואצי.םהלהאונשהווריעמ,םורפמואציםישרפהו,הקשיפרפםמ,רוארקבה,,

תולוק
-

,םינפואתחירצרתולגעשערלוק
לכה,םיחתפנתויפותובידנךותמםירבד.לוק

היתב-ילעב.שאתפורשאהתשיאולה,היבשויםידוראואיההרוראנריעהתאיםיררוא

םוקמילבדעםינצבקםינועטויהתונורקהשלש!םלועבודרונתיםיפרשנכווששודתי
,תולותבזםירוחב,תוידוהיוםידוהי

יתשאויבאו,םילודגםעםינטק

`

ובלהקחש.םכותב

ןוינלךותל,בוטולזמל,ונסנכנוהעשה
.הנוילעהםינצבקהתלעמבש,םישרפ

םינצבקהבשומבדאמיתינהנוינפלחתפנשדהםלוע,םיביבחהידוהי,םכלדמואהמ
ימיהפהןיאש,הכרהםיאלפומםירבדםלצאעמושוהאוריתייה.םינושארהםימיבוללה

םחךיאו,ןהבםיביעלמותוירבהלכלםיבלבלמםהךיאעמושיתייח~מהיטרפלכבםרפםל

ןושל,תוכופהתןושלבםיערהםהישעמתאםירפסמוםתיםרתירבדוםהירקשבםיחכתשמ

םהשיייל.םיאמרוםיכנב
-יםדאתרוצל,”הרוחשהרפלשבלח.ןירוק

הרומלשחול.

.רבדאללעםנחתללקםיללקמויהםירישעהתא.םנושלכיספב,-בונג,'תועשה

.הזםעהזםיכדתשםוםיקחשמוםיצצולתמםהךיא,תולותבזםירוהבתחישעמושיתייה

ומצעהשעהז,םישפחתמויהךרוצהתעשב...תרחאהלגעיבכבונתחתהתחאהלגעיבב

ךרעמהזוןפגהשענחו,אמוסהזודגח
םירומגםימומילעבו,(2תיפכבוזותימלאוו,תותכו

,םתיידכעבטב
םימומ:םירמואויהםה.הנוילעההלעמבםלצאודמע.יתשאוינאןוגכ

...םיבצכקלךרבתיםשהתאמחכומהנתמםהונלשןוגכ
ר'

!וימצעבבקראובי-ינומדאה'רזממ,ההזו

-
.ושפנלבבהללפטנויתשאכויניעןתנ

,הבהאבהבלפטמהיה
לופבבוטילכהמיעטמוהנדעמותקנפמ

םילשובמןיםובלוכותוינטקו

,הבלפט?ילתפכיאהמביבלברמואווישעמתאהאודיתייהיבא.ודיבאבהלבו

קנ

תיפיליבש:המצעבהתואשקכלאמש?הזבשקבמהתאחמו.ךלמיברעמהלןת,התואי

רומאו,שיאיתשאאיהיררש,רשפאיאהו?המשלהלאךישעמתושעלוהפונתואירבו

יללבנתמליחתה...'!יבומדאח"רזממ,ההשעהמ...הברהרהלוליפאךלי

עמושיתייהאל.יתשאיניעבםנלקאוהריישהיגבלכלהניבשלוהפרחליתואןתנווילכבב

לו.יתרפכאהת:תוללקותוצאב,רוטגיקירבדאלאהיפמ
ך

המדאברבקחרבקוהתיסל

רוממההזו...הלפשהירב,החורמהלבנ.יק'שפשפהתא.ךרשבקמקמתיוהמרךלכאתוי

יכשויכיבשיאבהל.םיעשפותונועירבדילעלגלגמהיהי-,םיתמהתיחתלדומעיאל

...םנוצרמיבושעלכהורקפהיתישענ...םלכל`מלקלוגעלליתייהשדע,תונורקה

התאשוזהחמשבםירסואוםיצצולתמויה,ינוכהשתולודגהתוכמהינפמהכוכיתייהשכו
יתואםיכילשסויהםימעפויבשןיכלמהקשיפךיאאנואר?איההמקחישוחמש

הירחאץרוהדרמיתייהשכו,ךרדבהלגעהךותמ
,ישוקבםשנמויחכתיראשץמאמ,תושולחחילנדכ

ן

.םילפונ-ילוחתלעב(2.תטחוס(1
ן

־
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וארווטיבה_!הקשיפ,דהמ־רהמ,<ואייהירושא:קוחשלוקבועירהוףכםיעקותויה`

"ואשיבאניעובטלשתלא,ונינפלדקרמאוהדציכוםילגראשונהקשיפדציכ

כמרמפהלוותשאתאשרגלהקשיפבלבץפחהתאוררועוללהםייונעהותורצהלכ

,החיגהאיהו,היתבינזאברבדהתאעימשהלאבשםעפלככםלוא;הערההרובחה

ךפהנורובדהונממקלתסנדימ-הקשיפ,ינבילוה;הרמאוומכשלעהדיתא,הכרדכ
רבדמהיהםיחתפהלעדחיםרזחכו,םיבוטםירבדבהלדשלזאלחהאוה.רתאשיאל

איהלבא,תחנבזהולשבתויחלידכריעוזיאבעקתשהלוהערההדעהמלדבהלהבללע'

ופקתשכו.םידודנהיעושעשבוינומדאהתרכהבהשפנהקבדיכ,תעלתעמרבדהתאהתחד
הבידםגהעסנ"םישרפ,,חתונורקךותב.הרצל=תוחאולאצמהקשיפלעתוקוצמהרתויב

,הבורמעתחוהרפסאםיגצבקהוהדליהגדועבהובזעהירזהש,(ייתרטוטח=חלעבתחא.

ןעמלםירבועהףנככזוהאלותובדנשקבלידכריעהבוחרבהפחיזהמורעהתואםבישוהב
וכפשיווזלהזוברקתנםינזעמהוםיכזמהינשו,הקשיפהילעלומחיו.הינודאסיכאלמ

-

הקשיפתאנקהתפרזאינמו.הלעבבברעהזבםשיגרהבוחדער`גפבש`אסחיש`רמתא

הלחהוהיתבלעהאנקחורהרבעתאזתמועלו,'רזממ,הםעםלעתהלהפיסומה,ותשאל

.םירבדבזרמנקלוהכהוםויפירבדבוילעקסרתהל
1

ריעהינבש,ברחה”שדקה,ה־תיבלהרסוהנטקהרייעוזיאלהריישההאבתחאםעפ

האמדעךכדמועוקזחתמאהישרלושחלותוטומבותואםנולכבותוכמס,
ךרד.הנשםירשעו

רואיצוצינו,םיקםורםזםיעועדםילתכתפקומ,הלפא(8הרזעלםיסנכנבחרולורנדעש

ימםירמועןהמהמכבו,תומוגתומוגיושעהרזעהלשעקרק.םיכרחהרעבהכותלםיעקוב

לש(5קקמ.הרבככבקונמוטטורמןכתלשגנהךרדםיפטפטמש,םימשנ'יםו(4ןילחוז

,םיטוטרמסו,תובחםינימראשםעםשלגלגתמתותכוךרעמשק
,םיעורקםילימרתןוגכ

יבןעובקעםהלןיאש(8םיילום,םילענלש(וחוארליגו(6תואתנפא,תולכתואלצהמ

תומצעותורעש,םינפואתודיותויבחילוגיע,םרחילכירבש,םידילחמוםידמוממםילדנס

םיסנכנהרזעהןמ.חירםינתונוהיבוברעבםשםישמכתמוםילכונהלאלכ.ןהבאצויכו

תיבהתונולח.הלודגהקידשוהפיזנבהדיצלעתבבוסתלדהו,ךומנחתפךרדתיבךותל

תומהוזמןתצקתזינונוהו,םהיתובוראבםיפפודמוםירצוםינטק
,םיתכדיבןהילעהקוריו

ןתצקו

םיבוהצוםיקודיםינווגבהנקזהינפמתוצנצנמ
המירםכםיניעלהפיאלהזץונצנו,םינושמ

.תוינונזםוקמבםהלםישמשמ(9תוילטמובעדיינש,תונולחשיו.םינואלתיכוכזיבנלע

עצמאבלודגרונתךרואלוםילתבהךרואלםיכשמנםילספמןימכתואנדסיבגלעםיחנומםירמנו

הרקתהןמוישארינשלםידרויהםילבהינשבזוחאוריואביולתךוראטומ.תיבה.
תוילקנואלעםנווילעו,דחאהזמודחאהזמ,המחופמה

לבוםידגבםייולתםילתכבש(וס

םשמינםכאתמש,םיילגרלשןיבוםישדפםינצבקלש_ןיב.סיגצכקלשםילכינימ

אלא,שמשמ'שדקח,,הדבלבהינסכאאלו.דחאכםישנוםידכנ,םירענםעםינקזהיפונכב

תיילעלםימשהרעשחזוםילוחםינצבקלשםתתימאהתהפ.םילוחוחיבםגשמשמאוה

ויקמותוקולעואנמואדיינרקדימעמ,רשפאשהמלכםהלהשועאפורה.םהיחומשנ
הברמו

אוהאוהש,שדקחה=לעבו,םחוראצתשדעםינצבקלשםמדלהקהןובשחלעךופשל

ןרבקה
,םירופבלוכיבכיכדדםוא,הכלמהיתשוםגאוה...םנחבדימםתוארכקמ,ודיעב

ץלהאוה,הדות־תחםשבםיעושעשלהכופהרעש-תרדאידילעיושעהלוכיבכבודהאוה

הסנרפרועומצעללטנשאלאדועאלו.ןיאושנוןיסוריאתדועסב(װרצלמהוןחדכהאוהו

1.:.

ופקװװװו(6.יחפ(5.זפוצװוװפסגונ(4.םקסװאפןנוס(8.ויסןגֿפםזװ(12םדקתהוהשדח(1

.םילכאמהשיגמ(11.וקשנמ(10.םיטוטרמס(9.םילדנפ(8.דועתוכיתח(7.ןסחמוסוװוסװנו

.תוי.ן'
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.

.יקוחרמלדעתפדונוהלועלשובמבלח”תנחצו

'

־'םישרפ,הו,חרואירבועםיינערבכאלמשדקההיתיבהיההרייעהלהיפונכההאבשכ

.העשב,עקרקהוםילספסהלעתומוקמהשובכלעהקזחדיבוףעזב'םיילגר,הםעומחלנ

יבאזכלליטרקהור.הלפאךשחץוחבו,.הלילהםשןוללהרזעבבכשוךלההקשיפש

'םידרוי,גגהלעמםיחרופשקיצוצק.םיקדםוםירוחןיבמבשגמודעומוךלוה,םיבערברע

תולודגןיפימו.הרזעהךותבדתיםיריעשכםידקרמוריואב(םיסטהתובחםינימראשבםיברעתמו

,,הגצהינפמתונפהתחאכומצעתאםצמצהקשיפ.'םשלםימעפתופטפטמםשגלש

םיענםוח,דימתוכהיהש,ינולסכהץחרמהתיבלעהעשהתואבולויהםילודגםיעוגעגו

?הירבחתאאנואר,כארוקותיבהחתפבדמועה,"רזממ,,הלוקעמשנםואתפו."שפנבישמו
!יורבדבויץהכלכולמוהחורסתיסכוד,בכשלהלוכיתאיאהרזעכהפוזההנושמה

זהמלעההתיהוז.ןבאומכעקרקבטבהתגולפנש,דבכאשמהרזעהךותלוחכלכבליטה

`הנבלה.הצוחהףעזבהכילשהולהעמשנאלשכו,הרבערבדלהעבת”רזממ,הש,תינבנה
,הללמאההמלעהתומדתאהריאהב,גגהיקדסדעבהפקשנוםיננעהישוגןיבמהאצי

י,הירבאב(ייהפרפרשכו.התורבישהלוהררועל,(”הלמעלרהמהקשיפו,הפלעתנש

יהברהלמהבהתואותוםככ,רוקמתדיערמאיהשכולשתיוזבהחינהוויתועורזלעהלמנ

..םיעושעשדליתמדרתתמדרנ,איההגהו,האררקבברחמלץיקהשבו.טשפשהטופאקהב

תובברתשמ,םימעפתועועדזמהיתפש.םהילעהרושסינונחתוהלמהחורוםיניבלמהינפ
המ!םדאינכ,ינורעצתלאואנזםוהנתרמואזםימחרתשקבמאיהשהמודו,תושהרמז

י?ילעםתמקהמלו,יתאטחויעשפ

םאתפו,שגדכוםוחברתלא'רלשותלנעכהקשיפרפסםיגורתאהםירבדהתא

לשותלנעלעבושולעשכו,לגרבתצקוכלהוודריםיעסונה.ומצעינפכשייבתמכקתתשג

־.בורופסל,תוברתושקבירחא,הקשיפבשַאםתובצעתאגיפהלש"ייטעמותשוילדגמ'ר

ויהש,ם`בצבקהר"עבששרדמהת`גאלמתגתבשברעםי`ג

רתאלכ.לודגקחודבשמשהלעםידמועוחולשושארלעהזםיעיםפמוםיששונתמ.

תיב-לעבוארישעלצאתבשתודועםלהנםזהיתקתפבתוכזלוורבחתאםידקהלהצור

התיהתואקתפהלכמהלעמל.םינמשםהיילגוק,וםיכרעוםיבורמםהלשןימחחש.רימא

םיקםועלוהקרצייאבגל,שדקיילכלתואקתפהןלכמחטםלו.רשבהםכמרכוחלהקתפה
תוחנאבםיברמ,טעמאלאםיליכאמםניאוהכרהםילכוא,הבחרםםרכש,רובציכרצב

ג±בותםחכרמאודמעו,ינחתרהיהשמשהי..םהיתונוזמבםיטיעממולארשייינעלעתוחיננו

;;םידמוע,םהלשתאםישועםיינעהו...!הבולעהונריעלעהבראכםתלפנהמל,םינצבק

בםיארוקוםהידיםיטשופ,םיפופצוילע
`.שמשהלשודיךותלןתונולשישימו!בה,כח

'רטשמוואציוםינצבקהודטפתנשדחאלו...תואקתפקלחמוקעוצולטיבאוהו,רתםבןתמ

העירכבונממיתשקבושמשהינפלתיגבגהוינאיתדמע,ולשיאגםבאהלודיבותקתפושיאריעב

יתרמא.םולכרמאאלוהנושמךוחגבשמשהונילעץיצה.ונליבשבחואקתפהיוחתשהו
'.בול

;םויבןילישבתםועטלםוקמונלןתו.םומיתולעב,,תובולעתושפניתשלעםחרוםוה

קומת:שמשהרמא.םחלישבתתחאףכםנוניפלהאב,הניאעובשהתומילכש,תבשה

..השעאהמםכלו,ןאכתואקתפלעםויהםיצפוקויההמבםתיאראלםולכ!תואקתפה

קחשולבלבתנ.ודילתשחנחעםרוכדידכךותןתונו!ךלאהבוליתרמא?התע
ירריעתנ.ונמחרתשכךלאהתהקדצו!ךדובכתליחסבאנהצר:וליתרמא.הלקהעש

.חעינהוחזיזח(3.חכבהמושלוחכעמל(2.םיפפועמ(1
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רוע.ךלתדוחוםחעמהוךירציניאךגוממל!ידוחייבר,ינעמש:רמאוםיםחרבילע

.הבהכזיימ(זוםיפהווכל.םכמדחאלןתאהתואוילשיתחאהקתפ

.תינבנהלעידיבזםור,וליתרמא-!הלןת-

(2ךייח-יילעחריבתומוד.תינבנהולחרמאי-!ןחול-
י!חנלטאאלש_

םתואץעיונקזתאוקילחהבו,בלהייבידנםינצבקהינשלעהאנהב`טיבהשמשה

.הדועסלםוקמםהלאצמיזאו,תיברעתלפתירחאםיללפתמהתאצבחתפהלצאדומעל

אמשובשחכםיבוטהםילכאמהםעטונממלטנשאלא,דימאתיב=לעכתיבלןמזוההקשיפו

יפלעףאו,םשןוללזהושקבהדועסהירחא.ותומכהבוטבורבתעפשומתינבנהןיא

גזשפנ=תבוהאתאאוצמלידכתאצלזפחנ~ךרעצמלעוםהתיבבחונלושפנהתלכש

דעהרזעכוהוחינהודחאןקזםשתמתושמשה=ןיביכ,”שדקה,הלבושלורהמאלםהו

םחוחצהור.הלילהגיצאהריאמותחרוזהנבלה,.טעמלייטלואציו-‹תכשהםוידובעיש`

תונגםשו,תחאהטמיסלזנמדזנ,.םילייטמה.”תעגעגתמותינהנשפנהותחנבבשונ

םירהדהמוםיבשויםה.דחאדדנלצאםיאשרהלעובשיו,”םימשבםיפלוזתונליאוםיםדרפו

י:רישהתאהבוצעהניגנכותחנבהרשוהחנאחהתיגבגהו,הלקהעש

\

.ינומהשאבא

שיבמלורַאאמא

תופיההיניעמ
וליןדתה

דוסבהרפסאיהו,וטהלתהםיחצההינפ,תועמדתורשונ

ללחלףאושה,'יגומדאהרזממ,,המתלבוסאיהשתוקוצמהזםייונעהלכתאהקשיפלשחלבו

וזחאבו,הבולעההבוהאהלעםיברםימהרולבנהלעהמחאלמתגהקשיפבל.התמותתא

תאתינכגההכמסזא"...ךילעישפנרוסמליננה!יתיח,:שנרבדמאהינפהסכמההדיב
,םימוחנוםיבוטםירבדהבללערכדאוה.וירכאלכברבעםיענםוחו,ומכשלעהשאר

וקקוחרמעמשנםאתפו-דיתעלםהיתווקתלעהמיענהתיכידתיובדהו
ל

ברקתיוהקיפד

דרויוםיפתרמהדחאבלוענמהתארבושודמועה"רזממ,חתאאריו,יאשחבהקשיפ

ודנסלזותמקנתאונממםוקנלרמאיו.םשםיעיגצמשתכשהימעטמתאבונגלידכ,וכותלי

העובקהתעבטהתאוכסינכהלתלדכשחתהתאלטונ,אוה.בנגכספתיןעמלףתרמב

;”הבעגונחחהןיאוהמוקממתצקהדדצגתעבטהלבא,דחיבץוחמהקקופלוהזוזמכ

,”רזממ,הבלקתנולפנהקשיפז,םינפבמהקזחהבישמבתלדהםאחפהחתפנ,חכבוכשמשכו

קבאתנש,לפאהואלכמתינבנהותאיצוההמןמזרובעכ.ףתרמבורגסותונמאנתוכמזהכהש
םעתולילבזליימלעהשיאתאתימוסההיתבהחיכוה"שדקה,הלםבושבו,םירבכעהםעוכ

1

=תיברצחלםיבהאנהוגפזאו.הזברעבחכוהשתוכמהתדמלעהפיסוהםנ,"הפוצחה,

הקשיפשהעשכ.םיזעהתאםשמהשרגירחאםישנהתרזעבןוללהתלעתיגבגהו,תסנכה
.שרדמה=תיבברונתה-ירוחאמבכש

'"
םעםיחתפהלערוזחלםגהלחהשדע,בחדתהוךלהותשאוהקשיפןיבערקהו

םינצבקהלשהיפזנכהלםישמשמתיגבגהואוהיכ,טעממעמהקשיפחכונזא."רזממגה

,הרוחםםהבתושעלידכקרםהיתולגעבםתואםיליבומםינצבקה.”םינעוצהלבודהשהמ.

ותשאתאתותפלםיברםימיהקשיפלדתשיו.םיבידנימחרררועלולהקבםהימומתוארהל

התואתאשלותיגכגהםעהאמחהזהעדההיפונכהתאבוזעללכויןעמל,מנודימלבקתש

0
.יתעבשנינא(2ולרוגוליטה(ו

ג;עבטומַאצַאף

14
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לעורזחבםנדאמחילצהרשואמהםויהותואבו.ףוסבלהיתבולהתואבשדע-השאל

ייסוכםשוהוקשהו,הלימ=תירבלןמדוגסגוהברהתוטורפץבקיכ,םיחתפה
ולונתנון

תארוסמלידכ"שדקה,,הלורהמבםלוא.תינבנהדעבהעינצהש,הלודג(יןיגשבודתסורפ
םנומעליכוהלכונה"רזממ,,הו,ךרדלרככהאציהיפונכהיכול..ודיגה,ותבוהאלהדושחה

,םלועבבוזעודדובראשנש,הקשיפיניעובשתוזהערהעומשל.תינבנהוותשאתא

לשותומרחאלןורכזלרייתשמשרבדכ,תועמדבהבימרהתינשבודהתסורפתאודיבוזחאבו
.'וירוהלדיחיוםיעושעשדלי

ענותויהירחאו,היפונכהתאשקבלידכ,וכרדלידיחיהקשיפאציחור=אכגובצע

יכרדתאדמלשדערוםחמבוםוריעבברןמזהעתםשו.הםידואלעיגהםיברםימידנו

ינולסכהןצבקהוריע=ןבבוחרבותואשגפדחאםוי.הזלודגךרכלשםישדחהםינצבקה

היהאוה.תורבקה=תיבבותנותחםויבוינפלדקרהקשיפש,ער=ילחןתח,לימנוי

,תונטקתואלבטןימכ,ץעלש(1תוכומםו,וברילעלחוזווילגריתשרסוחמ,(ּפעימק,

לחוזאוהדציכםיאורלכה.חסידואכלודגהודובכתא,הקשיפלרפסלימגויו."וידייתשב

,סנרפתמאוה.הפיןיעבולםינתונוןוצרבותואםילבקמהברהתויונחב.םינהנווכרילע

."ולבוטודובכב,םשהךורב

םיררגנו.לימגויוינא,םיקרפלםידעותמונייה-חקשיפרפםמ-ךליאוהעשהתואמו,

לויטםשל.הזלויטבןוכתמהיהאלליטנוי.עלוצינאולחוזאוה,ריעהתובוחרבונינש

םיפיםיתבבוםיאנתובוחרבילעראפההלוולשהםירואתאילתוארהלירכאלא,אמלעב

ינארהש:עפלכב.םהמולשיהאנהחכומוםהולשםלכולאכ.םילועמםידברראשבו

חאנבוחרידילעולאכ,חורתחנבךחגמ,חוקיהבמםינפבילעץיצמהיחהמרבד

ףתבכודצכיתואףחודהיהו,יניעבחלעתיולדנחיינולפלשהאנתיבידילעוינולפ
”!תאזכתיאראמשךלשןולמכבםגהי2הםידואריעהאיההאנ!הקשיפ,המ;רמואו

דגנמשריעהסדרפתא,םיחלנד=אקולהשובלהןזחהםעתםגכה=תיבתאהארהקשיפ

--תולודגהתוירלקפםאהםעץחרמה=יתבתאורוחשהיםיל
םירבדהלכמהחונהתיהאלותעדו

.הםידואתאבוזעלטילחהםימשגהימירובעכו.וללהםירוהוםינושמה

הינהאלויב`יתורררועתג,אכושמשמםהיחץיקהו-הקשיפרפםמ-שמשהםחשןויכ,

היהוהפולןתנלוכיבכ.תושדחםינפבילהארנץיקהושכע...החונמבםשבשיליל

,התואילריכזמוררועמ...םיבושמםיעוגעגינימותואלפומתושגרהיבלכריעמוילשחלס

םיאשונוהילע'יתעדתאםיררועמויהרופצלכלוקוחמצלכ,חישלכ.ילשתינבנהתא

התיהךכ,ימעתבשויהתיהךכשילהמרמו,הבאלארהרהמיניאינאו.הנממםולשיל

המיענהדוהש-הרמ,יכםיחיתרמויהימד.השפנתאהכפש־ךכותקחישךכ,תמבס

...קוחרמל.קוחרמלךשמנועגעגתמיכלוילעהלפנ

בורקיתעגהשרתויו.םירזםרא-ינבןיבוםיקוחרתומוקמבךרדהילומלמילעויהםישק
.ונמוקמידוהיתאיתיארשכיניעורוא.רתויבילחנוהןולםיולשהמוחתל

םכולה,םרוכד

חוטבןוכנבלבו,יתקזחתהזישפנבישהונמוקמלשוריוא...ישפנועשעשםהינהנמו

לעמילימרתתאיתלטהםש.לודגרעיךותלרקלכיתאבויכרדיתישעךרבתייםשהב
םיהובגםיבשעוריצחןיבבץעהתחתיתםוקאולמיתתמתשנויתמופקתאיחטשמ',יםכש

.יפעפעלעהמונחו-יניעםצועוקהופינאו...םולכששוחיניאוחטביליתבכשו

וקילאו
,םישביםילעשוקשקותדעצלוקבעמשנל

םיכלוהםידעצמוקוחוךלוהלוקה

.תונעשמ(3.םיערמקוירבאששיא(2.שבדתניע(1
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בכושינאוילעםידבכירבאחעיגיבורמו,יניעחוקפלהצורוינאהמח?תאוהמ.
2

העשרחאלו.המיעניתחוגמוביכםמהםיכדוטקש.םולכדועעמושיניא.םמודןב

הדיש.היתעמשרבכשילהמודמכו.יבזאבהלועתיאשחהכוצעיהרישחודתרוקלשהלק

התיהו.גנועישגרישפנתאוהעמדיניעתאהאלסם,דחיבםעונותודידמןיעמהבשיוז

לי
י

,ימיתעדיאל,ישאררעשבינוקיזההםאתפו.דחאכםימעפםיאבהשמשההגונוםשגכ

הגהו,ילעםיככוםהםיבשעהןיכמץיצםוהרהמררועתמינא.יתעמשהחעבוהלהכלוקו

העיחרםהשאתומדכהאלהוונממו,ידגבלץרארלעלמומהמדאירפמ(וםירגרגאלמדכ

ן
וריזחהלךלוהוהכהתאלמרכ,ימוקממדמועיבא.דחפוחאריבהירוחאלהמיכםותכלוהו.

םירמועובאוטעמיורע-ףרוממכינא.ידימלפנ'וכהוהמוקמלןיידעיתעגהאל.הריל

י1םיחמשוןםיהימתמ,ילשתינכנהוינא,וניבש

”רזממ,,הךיאו,וזמהזוררפגשםוימהילעופקתשתורצהתאהקשיפלהרפסתינבנה

הללמאלדועהוקתןיאיכותעדב,עוצפוהכההתואהכמותימוסהותשאברמעחזב

עמשנ-ותוערינזאבשיאסחישתאםיכפושםיבהאנהינשדועבו.ודימלצבהלוזהדדוב
.תינבגהלארוקההיפונכהלוקרעיב

הקשיפרפםמ-רבעשלןולמיחיב.תחאהכרדהלרגנס..
תועודיתולגערעיהךותביתיאר--

.םיחמשוםיבשויהיפונכהינבהכיכםו,ז'דנשאיתרודמתונליאףקומיונפםוקמלעו..יל

םיעוגעגילויהש,ךייחברמואוילםולשןתונ.הנושארבילהחולשרזממהדי=

ינבלכדיו*םירשכםידעהאמכילעדיעתידימךלווהכמו!לשיפיבר,ךילע

ינימים.דצלכמו,”דינכה,ינפלבקנוואוב:ארוקהולאהז.הנורחאבהיפונכה'

לפנשדע,חומולהמרחוטיבה.תוכסםעתונושמ"םולשיתוכרבװילםיאשונ,ילאמשמו

העשיפליוסחילשארותונמאנתוכמלבקמורמועיבאשדעו.ישארלעמיעבוכ.

הקשיפןכיה?אוהןכיהוןךששלוקבהאדוקוהאבותרהממיתשא,יתטוםקףגכב

תדלומהתיהישפנ...היפונכהינכלשםהיתיכסםרתויינתרעציתשאתחמש...!?ילש

...חכתומושתוהשדחכ,הנקוותימיסהשא-הלווינבהיתיארשכהב

םירוהבהו.ןיםובלוכתייפאבותורדקתתיבשבהרודֿפהלצאתוקומעויהתולותבזםישנ

.תונצילירבדבםהיפתאםילכבמודירחאלכןתואםימכוצוןהלםיברקתמוםיאבםהסישי

םתואתוללקמותודמועוללה.םהינשתאתוהקהלתונכומו,לוכיבכ,תוסעוכםישנה.

תלוננרתכ,םריבןוצרלתוספתנוםהינפמ,לוכיבכ,תוהרובוללהר.לורבקוחשבתוםייםמו

הבהאבתלבקמו,ויניעהבןתונאוהשכ,ויפנכתחתהאבולונגרחלתרסמנהמצעבשוז

רוקיב.
."השארבהלרקבמשהז

םש.םיחישהדהאתחתורחתסגווכלהו,הרובחתמושרפתינבנהםעהקשיפן

אבחתההקשיפ.הערההדעהמםויהותואבמלמהלוחורבלומילההו,םלרוגלעוצעיתה

היפונכהתאצירחאםשלאיהםגאובתשותבוהאםעהנתהו,הברוחהכהרקתהלעהלעו

תינבנההבכעאלולןיכסבזמחשלרמאווירתסמתאהרקמבהלג"רזממ,הםלוא.הכרדל,

דעהברוחהכודכלותואותיגהב,ידנבודקעוהקשיפתאירזממ,התפכזאו.ודיבן

..וירוסאתארתלא'רריתהשו

םיצצונםיבכוכה,.ןולסבלוברקתולנעהואכשמשה,הנוגהורופסתאהלכהקשיפז

ןיראמומכהלועהנבלהםימשההצקבו,םיריאמםינפבםורמימשמסיעםונהלםירקוםז
עיקרבהנתינוהרצונךכליכ,םהילעאלאתמבמהניאאיהש,המוד.הינפסיבהלינפו
'רו."םיכרדיכלוהלותורייעבהילעםירדלוץראלריאהלםינוילעהםימשהאבצלכואיה

ן

רשפאיכ,תינבנהותבוהאםשלותואלאשומחנלידכו,הקשיפלש'ורעצבהארילוע,
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ייב,ואעידוההקשיפ.תורייעבוםירעבורזחבהדבאהתאאוצמלודילערבדהלגלגתיש

-תאזעומשבו.ןולמבריעמתאצומו,הקלע--המאםשו,הלייבאוהתינבנהםש

־ותשאמותבהתיההלייב.הלגעהלעותמוקאולמחסתשגודיסבוינפוגיכלהרתלא'ר

...השרגתנשהנושארה

;רמאוובללעודיבהכה,יכבבולוקןתנןבירחאו,םהרגכהמןמזבשירתלא'ר

."התואםחשאבא,:אוהןכהירבדב.הייחתאיתומישהינאינא!יתאמהםנמא,

אלהנפארשאלכבו,יתסנרפהחפקתנוילזמערתיאויכהחלתשנםיהלאדיךכליבשבו
דעןולמכבותיבלבושיאלשעבשנוץפק,רתלא'רלשותעדםעמהבשיתנשכו.”חילצא
:לעהלעעגרותואבו.תינעמידימהנאיצזיוהנושארהותשאמהבולעהותבתאאצמיש

...אבהבשךרדבבשווסוסתאמכה,ותלנע

יןוכגרויצובםיאצומונאש,ןושארהירבעהרופסהאוה'םינצבקהרפס,

לשןמאנרואת,םתביבסוםישנאההארמלשהקיפסמהדמבמרופמו

־לשדאמםיאנוםיטרופמתוזחמו,םירובגהלשתושגרהתפילחותוישנה,תופקשהה

ןפואו,לקהוקיודמה,רישעה"ישרדמ,,הןונגסהירמגלןאכםישרחדוהיב.הדלוחה

בולש.הבהאוהנינחחורםעובנורזמרתםנוץקוע,קדרמוהש,יעבמהוםושפההאצרהה
־ילדגמ'רםעהקשיפלשתצק”תויםג,.התושיגפהקדו,אוהםגטושפרופסהלשתוערואמה

.הקימגאמורהירופסלשתיאלפההגירמגיאהלשולקרכזןהותבוהאםעורתלא'רז
־הגלפמהייחתאוגלהארמושדחםלועונינפלחתופ”םינצבקהרפס,

הלגמץיבומארכא.םינצבקהתגלפמ,לארשיבהלפשרתויה
'ןהלםששיאןיאש,וללהתוזבמנהותובולעהתוירבהבש”םרא,התא

ילימרתהותובחסהזחת.םיסורה"םיפחי,הליקרוגםיסקאמ,לשמל,השעשומכ,בל

יזבה,קזחהנלפמ=שגרדוחיבז,תוצירעוזוב,האנקוהבהאישגרםיארנםינצבקהלש

«טויפןוימדתצקוהלמהוהבהאבםיכומ'תושגרםלוא."סידיגנ,התוגלפמלדגנתמוי

.הקשיפכ,תורחאתוגלפממואצישסיגצכקלצאקרץיבומארכאאצומ(תוסיגתסאו
.לעילב-ינבותודמה=יתחשמסגההדילמםינצבקהשדועב,תינבנהו

=רבומילדנמ'ראוההזרופםביתמאבישארהוןינעמרתויהרובגה
.תאראתאוה.םיאבהםירופסה:םגםימעפלעיפומה,ומצעבםירפם

.בןשיהרודהלשהפירתויהגוסהמשיגרמוהקפידוהידמועונינפל.םידדצהלכמןאכומצע

.אוה=ךורב=שודקהלשויתודמלעתצקןנרמו,תוירבהיבגלןהלסוןמחר
םדא=ינביעגפלכםעףוסףוסםילשמםידזהיה=כוחרלשהזףוסוליפםלוא

תוערתויטנוזיאםע,ומצעםעאלאםחלנוניאו,תולדהו"תולגהיעגנוי
'ינינעבברעתמאוהש,ידוהילשוכרדךכ:רמואוינרסימיבל,."'יתולג,הךונחהובחתפש

,יא,י...תבאוכאיהשהעשבויתולאשבהקדובוותמשנךותלדרוי,ורבחלשותיב

'לבאי...רענכוינפבתמאהתאםדאלרמאלאלש,ליכשהלךנמזעיגהרב:!לי-ממ

.גולגלבלמבלעדוי,רעצהןמחרובאוהועבטמיכ,ילדגמ.'רלקיצהלהברמוניאםחוגה

~.תירשפאההדמבםייחהןמתונהילוביאכמרבדלכלק,

.רופסהךרע

”םדא,,ה

.ןצבקבש

.ילדנס'ר

לשףוסוליפה

.םיידוהיה-בוחר

הפיגמה,יהסכמה,תיריסאסההמארדהתאתידוהיבץיבומארכאםסרפ1869תנשב

םיינעהןובשחלעםירשעחמה,ונלשתובומה=ילעבולהקה=יגקסעלעהצרמגתרקבםוש

.גסנוװזבוזװססװ(1



יחשדחהרנתורםס
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ץיבומאדבאלהביארבכדדמנש,םיאגקהוסיסנרפהלשםתמחהתלעהתאזו.םנברהמםינכודי
תכללוריעהתאבוזעלוהוצלאבושמידרבבהפיקתםדיתויהבו;"ןמקהסדא,הליבשב

.=ינקםעבללויצהתאחולשלףיסוהו,ודימוניו-ילכחינהאלץיבומארכאםלוא.רימומי'זל

(יירונילאהזרופסברובצה:

ן”`תסיםע

רובגת,עגושמהלארשילשויבתכמחוקלהשעמהרופס.1873תנשבםפדגש

תסנרפתמההפיצהנמלאה,ומאןוצרתאתושעלץפחאלהזרוחב.ערואמהלשישארו
ןיבמה,'ורימסכיא,להיהאלא,וליגינבלככהשאולתאשלו,םיעוצעצינימלשתונחמ:
..רומקודלתויהלוהטיסרבינואלסנכהלידב,ינוניברפם=תיברועשבהניחבלומצעתא

ןגשמהיהםג,עבשהתועידיוןובשחהידומלבהלילוםמויקסועוורדחבדדובתמ'היהאוה
,הזבהזםירגהמויהםראייגכש,תומחלמותובירירבד,םילכהו(2יאכהירבדהפ=לעב,

הפילעברוכזלהיהוילע.”התעדעותישארבימימהזתאהזםיברוהוםיקיזמוםילבוח
3יםינוירבבתוישעמ,םילודגסירוכשוםינתבערםירובנכתוארונתוישעמוםידכיירופס,

)

,חוינפשכםישנב,םישהלמוםיפשכמב,םילונלנבתוישעמ,םיעודיסיגלזגוםיכסמה

ולדלד,תורגבהימיבםגנשלדאמהשקש,וללהםילבהה-ירבדלכו;(ל"םינועדיו(יתובואב

.ףרוממכםימעפלהיהשדעתובצעחורוילעורשהוותומתאולבלב,לארשילשופוגתא.

ךלהוושארבלארשישח,,רונתברעובשמשהשהעשב,םימחהץיקהימימדחאב

ולאכולהמדנו,ןליאהתחתהמתשהאוה.תוגוגהויתובשחמתארזפלידכהרשבליימל

,ודגנכםידקורםלכ,ומוקממשיאזלסיוהתשמוםיעגעגתמ,'םיאשדהותונליאה.

לש(“אלולהב,םיענדוד,דקרנואוב;םירמואוותואםינימזמכולםירקוסוםידקור.

וקקוחרמויגזאלעיגהםאתפו"...םלוע
ל

דמעלארשי.םיבלכחחיבגוםדא־ינבתלומה
הבסיביעלמ,השוחכוהלדתחאהסוסלעםיררוגתמםיעורפםירענ,הנהו,םשלךלהודימו

,םינימהמכסיבלכהו.םיברםיבלכהבםיסושוםינבאהילעםיבילשמ,התואםיפדזרו

םיכשוגוםילפגתמםתצקמו,םיחכונוםנושלםיצרוח,חובנלאלאםיעדויםניאםתצקמי

לועהשעמלעהחונמבםיבהללוכיאל,”סייחילעברעצ,תדוגאברבחה,לארשי."םהינשב

*הרשבתאלכאש-ףהבערהוהבולעההסוסהתאםנחלספדרלעסיללוההתאחיכוהו,הז
תלזוגאיההמלתינתבערהתוא?ונלצאהמוזתחפס-םיקירהובישה:

ןתונוזזגי
תומהבלש

םישיתהםתואלםיששוחםכניאהמל-סעכךותמלארשיםהילערענ_זםינלזג,-"?םוקמה

םיערוזהםירחאלשםחיפכעיגיםילבמוםילכואש,המקבםשםיעורהםיסוסהםתואלז

ףכאלמלעהבערהסוסםעםיקדקדמםתאןאכ?םהישעמירפמםסרכםיאלממוחעמדב.
םרשהמ.םירחאלםימרוגםיסוסהש,הבורמדספהלעםידיפקמםתאןיאםשו,ריצח

־יאצאצוהיאצאצתוגוזמלוהסוסהלשהיתונוזמלקיפסמהיהירהםהילגרבםיסמורוםידיספמ-

-!עה־עה,~"...!םלועתורודלהיאצאצ
-ורמאוםירענההזלהזוארק

תולאשכונחפקל

ינבובשדימו,ולוקב(יץייצדהאאקירו'1םידוד,ואובזםעוכאוהו,,ונילאאכאוה

.תורובהדהאךותלהוחירבהוהוממה,הועצפ,הסוסהירחאףודרלסהיבלכוהרובחה

הפיעםימבתצבור,התואאצמו,הסוסהתארקבללארשיךלההלילהאבשכ

היתועלצהלפשהוףוגפנאלמלאו,השקההחורבההגגיחונגאלמלאו,חכאלבהממושוי`

ןושלבחתפ-וקשקש,כשקש--.ויגפלחלמומהלבנהיהרובס"המישנוהמישנלכב.

.םיחבטמםירברסהםיפשכמ(4.םיבבושוס'זחום(3.תיאמווג(2.תורתסנתוכורבליכמה.,,יילמםה(1

.קרש(7.הניגהוהחכש66,..תוביסנוילעב(5
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תטיבהשכלארשיםמותשההמו.הינפלשקלש(יעיקפחינהחראוצוקילחהבו,תיסום

תלתהו,םירוסיבםנחלאכררמושלחםדאלשסינונחתוםיעוגעג,רעציניעבהסוסהוילע

..הנודנךותמחוררבדולאב.הקירתיבהמומכךלוההלוקבוםדא־ינבןושלבוילארבדל

:היתורוקוהאצומתאולהרפסאיה

ירדוגהזךלמיןבהיהו.'תובוטתודסלעבוןוכנוםכחדחאךלמיןבהיהםההםימיבו.

..םלועבהשענהלכתאתוארלתונידמברבועו,רענאוהןיידעשבויבאתיבמוותדלוממ

ךלמו.םירנבםשולהשעו
;םעב,םימסוקוםישתכמוםימומרחילולנבהאממץרא,םירצמ

.המכחתגהבה:רמאוולש(2חילמפבךלמגווצראברוגלחרואכאבש,ךלמיןבותואלע

.התואוריבעהוהסוםלךלמהיןבתאוכפהוםהיטהלכםימומדההושעוי.םלועהןמודכאלול

תאודרמםיכרםימי.םםסערוםיתיפןיגבלסינבלבורסוחבוהשקהדובעלכב,ךרפב
.םשרמא.ודגנןיאכםימסוקהלכש,ראופמםשילעבאב.עישומחלדמעשדעהייח

'וידימלתימילבוהזתפומילעבלשוימילכ.הלחתבכךלמיןבהתיהוהסוסההרזחו

ןותנךלמה-ןבהיהוירחאםשהישנא
רכומלשותמשכו;ולויהדובכםנרשועו,הולשב

רוגמךלהתמאוהוזותומדכו,םיברהםהיפשבבהםיסלבושותואוכפהוםיערהויאנוש

,םלועל...הבלבוחו”חכמולםידישימ.הילעבכורוהלועבוכרלהצורהלכ...יונלא

,.המכונבנהזירהםהמש,םינבלורמוחתאשונותעגיתמותכשומ,לועבתכשומאיה

.'תודיעוםיברבהמת
־

ילעתועמדדירוהורופסהןמעזעדזנ,םיעותעתוםידבתונויזחאלמרתומש,לארשי

;קשחבוחור=תחנבשקתלכוא,איהשהנבלהרואלהארשכםלוא;הסוסהלשערההלזמ

םעפ.ובלבתוששוגתמוזמוזתונושמתושגרהוליחחד,ןטבמוהדילמהמהבבלודג
.מימבהצובראיהש,המחהילעאלמתגםעפו,וזהבולעוהממושהסוסלעוימחרולגלגתנ

הלעו!םויההילעאבהלכותולודגהתוכמהרחאלשקהלםעטיךאיהו.תששוחהניאו
הסוסםעקסעולשיאמשו,םולחאלאוניאםויההארשהשעמהלכאמשותכשהמב

'םדא־ןבתחנאהסוסההעימשהעגרהותואבו,הנממקחרתהוםקאוה."תיטוידחהטושפ
העוקשהתויהלעיםירודחירבדבהלץקעלרהחיכוהללחהובוש`הילעורמכגלארשיימחרו
הלאוהשהזטימלעתושביההיתומצעץילמהלהלבוטיכ,הבישההסוסהו.מימב
וליפאהחונמודמעמהלויהאלשתעב,הלאמםיערדועםימיהילעורבעיכו,('יחיטשב

םישועויח,אנריאהדםיבלכהלשםילודגהםהיתובר,םיבלבבשםיכלכהו,תחאהעש

`העשהתואבו.םויהדעםהינשימשרתאהדועבוחינהו`,הנומאבםהילעבןוצר
יכלארשילולהמדנ

_

'הלועוםמורתמ,לגלגברזוחריואלשלודגדומע.הרעסהורדמעוםיקרבותולוקויה,

םירבדינימראשותורורצוקבאומעהלעמוםלועלשוללחב
:סלב.הנושמהיבוברעבםדיקרמו

לוקלםידקורוךרדכםהינפלאבהלבתאםכותלםיסינכמו,םידשותוחורבסיבברועמוםיפוחדםירזוח
רק,הכביורוקרקלוק-חפרוטמוהפוטחהבינגמ

ל

לוק,(4הריגדוהחינגלוק,הקירשולוצלצ,ףוצפצ
לוקוהימה

:םישעגתמ,לודגשערבםהףאםקלחםינוערעיבוהדשבתובליאהו.הינאוהינאת

ריבסךפוה.לארשיו.'םיכעכתבסמגוהרפחנ,תלהבזמהנבלה.םהישארםיעבעבמו

תיארנאיהעגר.עגרבםימעפהמבוהמכתפלחתמהתרוצ-הריכמוניאוותסוםבלכתסמו
`

,חמוגצתרנרנ;םדאתומדב
חותפהס.תוכבוםמותוטולקתואפ,תטלובהלודג(5הקיפ

,העועדזנםאתפו...בלבדקםתואצויתוחונבותוענסיתפשו
לעהדמעוהינואהפקז

4,.ןסםסקן.(3.ויברוקמתרובח(2.רימע(1
)

בתרגרגבשהמילבה(5.םיציבהלעבשוי-רנורףוערוקרק
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חסוסב,הבנזבהשכשבוהפונאולמלככההתמתניהשיבחשחנולאכ,הליחכ'הילגר

הטבוח,הבגלעהלועואבהנושמהירבןימוםמותשמודמועאוהשדעו.התיירבעבטב

ןמהלועותצפוקהסוםחדימו-הלודגהקירשקדושווילגרב
ומלענהבכורואיהו,רובה

...ויניעמ
,רעוםוךלוהחורהו-וחכלכבלארשיקעצ-!יתםוםיוה-י

תולוקהו

.תונושמתוירכראשךותבוברזוחאוהווחפמוחריואברזוחהדומע.םירבגתמוםיכלוה

תונקזתוינפשכםש
.םיריעשלעהלא-תויפהפיתומלעו(2תופרנםו(ותודבכמלעתובכור

."םילותחלעהלאוםיפושניותוידלעהלא

ו

1

ו

חו
.ג
,

ומולשלתיבהינבוגאר,העובקההעשבהתיבההלילהותואבלארשיבשאלשכו

אלוםינ,םנמנתמוםיחישהדחאתחתבכושוהואצמשדעהשררחכוהדשבושקבלוכלהוי,

דימתיורשהיהו,רחאשיאלךפהנואינמו.םינושמוםיפעוזוינפו,ריחאלו(3רית,םיני`

םינושמםירבדומצעלרבדמולטבבשויודדובתמ,הנישבוהליכאבטעממ,תובצעבוסעכב.

םיעמוקמוב

כ.
ל

.החישבםהמעסנכנהיהו,םיעודיםראיגבלשםילמסכולוארנםייחהגילעב

!ךתלעמדובכ,%רמאלוחיבומאוהו,ררבחברמחלהברצחבשלודגהלוגנרתהתאהאוראוה
,ךשארבתוצונלשתראפתיתציצםע(יךתלברכעבוכברודה,ליחןבוהתא”רכג,ירה

,ןיבהלוןיחבהלהניבוךלתעדםג,ךניז=ילכוךדוהאוהאלהךבקעברמםמכדחןרופצו

ונרצחבןאכרדךתלעמדובכשהעשמ.ךכרעיפלאל,רמואםאאנחלס,ינודא,ךיגהנמוי

ליבשבלכהו,םירחאםעדימתםחלנוממוקחמ,ןורגבארוקהתא.חחוצוםשחלומה

_
רמוזוארמ?ויחאלשוניעתאשיאםהבדקנלןיזיילכונתנךבלםולבםישנתבהאל

םיעונצםהלבא,םיטוידחרםיטושםיארנםה.ךלשמהבוטםתנחנה,ןאכםייורשה,רובדבת

ךותמתולכואותודמועה,התלגעוהרפהלוינפניאלארשיםשןכירחא.”םינמחרתובאוד

?הדובכהנורטמךישעמהמו,הרפתרמ,ךמולשהמ,:היוחתשהוהדיקבלאשו,סובאה

דימתקושבסלועהילכהירחאךכלכטוהלאוההמלו...?דבכנהךלעב,רושרמהמוי

לייטל,ותשאםעםימעפקחצלאיהארבגתבוחש,הזלעותעדןתונוניאותעלכבן_

וריבהרומאוה--ווזתחקרמטעמימעטואניליאוה?דחיבהמעתוארהלותוארל',המעיװ

"יהנידעהלגע,יתפי,ישובתאלהלותבהךתלגעלםגינתו,אתינורטמ,ימעט--םובאהלב

סובאהתא,לטונלארשיו,ומאתארקבלויתונבוותיערולפמיצרמואברבדמונרועבו

הרבהלוקבםתואןימזמווללהםיחרואהינפלרדימעמ,תיבהךותלרםיגבמ,הרפהינפלמ-י

."אופסמהליכאלתומהבהתאםינימזמשךרדכהנושמ.

וילאותניבהבששבו.בכשמללארשיתאהליפההשקםיבצעתחדקוםיטעומםימיויהאל

שמולאוהו'.יםראיןבלשהנושמהרוצותוכוראתואפ,לדוגמןקז,יהארויניעתאהקפו,

»
,(7איםולב,(6איסואתלזא,(יתלחמתב,:רמואווילעשהלמווילגרבשדווינפהרעמ,ויניע

יבכוכןיב.ותיתאאלאפיצרבלארשיוגלואיישרוחבוררבתה,(8וביינולבתרורביאן_

רוטאניטידברטימירכדהחורמאניטב.אנילזא(יירריחיקאקוינימשיעילבןיב,אניבתי

ןורנינאל,ףולננמסלםינופיפשהעוראתמכואתב("יאתמכואאתרנושוילעו,רוטלערומו

.(י?"ןפשןבלולו
!קיסםפה,יכיספ-

ויתולוגסלעחמשםשהלעבו,לארשישטעתג-

םיצמקהעבש(ןּפןפחותונטקץעתוכיתחעבשתואסבהוןחלשהןמךתחו,הבוראולולעהש

עבשםהילעףיסוהןכירחא."ובןותנתלדהחירבש,רוחהןמו(ייהפוקסאהתחתמרפע`1 "
הריכהרפאםינפההעבש,(14ויתואקמזופמתחא,הלוחהלשומאמלטנש,ףסכתועבטמ

.םיכרדתשרפלעהנבלהרואלהלאלכלעשוחללאציולותחהלשובנזמתורעשעבשו.
'־

םתואהללקוםיקיזמהלעהקקרוהשחל,לוקבהקהפ,רדחהתיוזבהדמעהנקזהיונםג..

ולסבתנוורופתנ(8.םירשלשתומש(5,6,7.עעס6סווו.(4.דע(3..ופסונש(2.םיטאטס(1,_

.'רצעש(14.ןתפמ(13.וצמוקאלמ(12יםידשלשתרמש(11.רוחשלוחה(10.םינבלםיווא(9.מביםהל_

_
__
_

ן_
_ו
__

_
_.
.ו
._
ןו
ג_
_.
ן_

ַא.
.

ג.
.

-־
יז
יי
י'

.,
_.
.

_.
.

_
שב

ּפ.
ןו
וּפ
נן
.



ץיבומארכאבקעיםולש212

'!םתרמאלשןחורחפת-ירעמאמחיאאצסאדמ,;הנושלכ
י

לידניירבהסנכנךכךותבו

החמתשהשירחא,תורבקה־הדשמחכשש,תסנכה=תיבבםישנלהאירקמה,תינמגרותמה
.הרעשגלךיתהלוםיציבוללגלגלהעיצהוהלוחהםולשבהללפתהוםירבקהלעסש

ךותמומאמדרפנרחאץיקםויבו,וידומללעדוקשל.ףיסוהרגתיאללארשיבששכ

הניחבהםויבו.הטיסרבינואלסנכהלוןחבהלידבןררפיגרלעסנותוקישנותועמד

םישכולמהםירומהתאותוארבםלוא,ןייסובבוחורתאדדועםג,וילעברטובלהיה

םירומהדחא.ותעדהלבלבתנדימ-םעזיניעבוילעםיטיבמהרםיצצונםירותפכבדרשיידגב

לשכנםשו_"תינפשכהאהאי,בהשעמהלעיגהשדעןינעל-ןינעמררננותולאשוילעהכרה

תבשללוביהיהאלירעצבורמו,ויתוקתרועיגילכלץקאבדחאעגרב.חפקתנרלארשי

תונומתותגשבוהוליהבחהלילבםגו,ריעלץוחמותובוחרבםויהלכטשהיהוונרעמב

ררועתהש_דעומולחבםיצלהותואונעדחאהלילב.הפרחכוסעכבובתומיבמהתונושמ

וקינפמומצעבלהבגשכר,”וקירוקוק,רבגבארקו
ל

דעץרהיהו,הצוחהטלמנוץפקותאירק
םיניעםוקמב.תומצעודועאלאהבןיאש,השוחכרהלב,השאוזיאבלקתניכולהמדנש

תחתמלדעחותפובחרהפה.ףלקןיעכטמוקמוםהוזמ,רוכערועםיפקומםירוחינש
.תעלותבםשתלתפתמותסכרפמדבלבןושלהאלאתחאןשוכןיא,־גיררובאוהו,םינראה

םיתבצהםיעבעבמוהזיבגלעהזםיספטמוםילחוז,םילודגוםייחםינטרסאלמלסהעורזלע

ותואתפדררהתינפשכהאהאיאיהוזש,וכללעןויערההלעדימו."םהילנרבש

םהילאברקשכו,המהבשפנםיכמםירטושהנהואריובוחרבלארשילבעדהאםוי

ףופכחהבגבריהתרגרגב,הלשחבובםההאפכהנקזהותסוםתאריכהיכ,וירבאועזעדזג
ןיאשריעהלץוחמהתואאיצויו,היצחולידימהיובשהתאלארשיהדפיר.(יממררסמהו

תדמועותעסופ,סיתלצעבוירחאתררגנאיהו,שארבךלוהאוה.המשתוערלתושרחל

תכשומוהמעלגלגמלארשיו,תוצבהתחאבץברתואהמוקממורזחאלששיר.ךרדב

ברזלשהיבהגמםינוגמ`המכ,:ומצעינזאבוחישירמתאךפושואכררמוףיעאוה.התאפב

םירעצמחינפלמהשפנלעשקבמותובוטהילערבדמינא.ינמינקתךכשיתעדלעהלעאל
,םינפליכל:הלרמוא,ךרדבהכירדמינא!יחורתאתררממוינתרעצמאיהו,התוא

ץהאיךכוהאנךביכו!טימבתעבוטיאיהו,וביבלךרדההז:הלינא!רוחאלאיהו

תכלוההתיהלקמבהטבוחוהבגלעבכורוהלוע,היפבןסרםישמיתייהילמלא,ינאעדוי
הכשרמוותםוםבלפטמהלארשיתאםיאורוךרדבםידבועםדא־ינבו"...הליתיררהשםוקמלכל

,ךלאיהןיינמוזהזרוזמוהזירזהסוס:רמואהז,.םהילעםיגלגלמםהו,השאריתציצב

,ךינתמבחכוהתאריעצהנה?וזהלפשהירבלו,םדא־ןב,ךלהמ:רמואהזו?ירוד

לוהלבגהתאחנה
ך

,ךתמהבשפנוךשפנרעצמהתאהמל:םירמואוללהר...!ךכרדל

.”םכינשלכוטוךמבשלעהמהבהתאבכרד
'

שקבלרהמלארשי.קוחרמעמשנםערלוקוםיבעבורדקתהםימשה,העקשהמחהר

וחמתשחםה.ובהמעבשדעחכבהסוסהתאוירחאךשמו,לודגרעייצעתחתטלפמול

םיבשעהלע

'

םערבאושוירחא.שאיתובהלבץראהתאריאמועיקרינולחעקובארונקרבו.
ךלוהולוקו

.ודוד.תחאיתבבסלב(2תואדטסלבייגבאירוישאיקשנתובברלוקבםלועלשוללהב

םהלשבוםויהולתנםיפשכמהאמולאכ,םיבערברעייבאזבלליימוהמוה,שעגתמהדעס
4

םיעזערזמםלכ,הלעלכוחישלכ,בשעלכוסעוםדרנהרעיהרוענ.הזהלודגהדעסה

ףאםתרעלבוםהםיםלטעוםיכרועוםיפושני.סימפטסמתונושמתונושלטוסטפבוםישערדר

.עלקינבא(2.עוצפודרוגמ(1
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ףוצפצ,הקאנוההיגנ,הםיהגושערהיהו-ורהמויאהלהקמךותבםלוקםיעימשמםה

אוהארונ.דחאכםלכוקתתשגוולאלכתויפםתוסוףעזבףטושלודגסשגשדע,ההוצו

בוטראוהו,ןליאלשופונתהתסנכתמלארשי"!דאמארונוםויא,רעיהךותבהזבהליל

אוהו,םילהתרפסבםיראותמהויתורובגרידשהזודמםידבועונורכזב..וירכאלבבדעורו

ןנעשו:!םיקחשיכעןיביםירתבהןיב:בוראוההכה..ויניעבםיהלאהניאהתעהאור

.הבריבכלודגסוסתומדבםורמבםשהאור,ויתרצקבאוהריהבוהצררוחשולכ,דבכ

תוחורעבראלוםיקרבםיאצויויפמ,בהלותמישג,ףסכתנבלבהמערשובללפאהוראוצ

,וילעבכורץרענרובג.םשורוככבוומצעבבורכהאוה-סיםםועתמתחאהסיטבםימשה

ושארילתלת,ןמגראושובל
וכקזו

תואבצ,וידורגםיכלוהוירחא.םיניבלמגלשכלםלוםמה

.ןהינימלתולודגםעתונטקתויהםדילעו,םיאפרהינבמגוגמינוגוןשבהךלמגועכ,םיקנע

ביתנםהירחאםיריאשמו,םיעסונסהןאלסעדיםוקמה,םיעסונםהןוזפהבושאדידכוכב

ומוקממםהירחאטיבמוםיבעישלפסןיבמושארתצקמטישומחריה.עיקרבריהזמ

."דובכהתאריב

ץיקהשבו.רקבהרואדעובוללעתהםיליהבמתוגריזחו,המדרתהלפנלארשילע
עףאהמונעוחרסיחורחחח
דיזהאלמהתיהוםשנהירחאהטפתאהשדחהדליהו-\שיפל

החישבסנכבםרזפלידכו,םיניבתונורכזקרלארשיבלבררועויתורישברימזהםג.החמשו.

תלפונאיהשדעהבםיללעתמרתולילבהתואםינעמהםיצלהלעהננואתהאיה.ותסוםםע

,ונלשמשרקיילכוםהלשמ`םיקיזמ,הילעםיבכורוםיאבםינושםילבחמ.חכתשושת

תולפתיילעב,םירכזנ,םיאבג,תויסנכישאר,םיחיגשמרםירקבמ,םיטחוש,םיניידמ,

םידוהי,םימימתםידוהי,םיהלושמ,הבישי־ירוחב,םישורפ,םידמלמ,רפושייעקרתר

ידמוארתוינשמידמול,םינלטבוםינחרב,םינכדשדע,תובאיינבוהילע־יגב,םירשכ

ירקונרתואלבטהו(יתוליגעמחידרוג,םידופוהכונחירישכמםיקיפסמ,םילהת
םישנ,חצמ

לעםימחראלמתגלארשי."םהבאצויכותורבקה־תיבתודרומותרננוקמ,תויאבנ,תוינלכמ

לדתשהלרתושעלהברמאוהיבהחיטבהוםימוחנםירבדהבללערבד,הבולעההסוסה

ילעברעצ,תרבחלשדעוהםעףילחהש,םיבתכמתליבחוםי:מאיצוהורבדבן.הליבשב

הסוסהװלעדעוהימחרתאררועלארשי.הינואבםתואארקו,הלרוגתבטהלע"םייח
;אוהשילבןוזמתליכאדעבתוירזכאבהבתומקרבתוירבהו,כפהבהתיהשהללמאה

,תורמתלבקמהניאואיההעורפ,:תומהבראשמוזהסוסהנושמםנמאיכ,בישה-רעזמ

הפוגףאאלא,םירעוכמהישעמשידאלו.רשוכהיתעשהלןמרזתשבתטעובולועתקרופ-

,םלועהתומהבראשמהקיחרהלהוצמר,הכבוסמרהמולקהלשהאפהועורצהשאר.םהוזמ

...תויקנאלותולקתוכאלמלאלאהפיהחכןיאירה,הדובעןינעלו.עגמבןתואםהזתאלש

דספהתמרוגוהאובתירשבםימעפהמבוהמכהאבו,קיזהלרךלילתפצחתמאיהדועו
ראשמהנושמאהתאלוהתרוצתאונלשוזהירכןקתתםירפכהיבשויםירכאלהבורמ
.'חתבושמאפרלאלאונלןיאםימיהתירחאבהבוטתלבקלהיוארהתושעלידכו.תוירבה

וקרעיבעמשנעגרותואב
ל

ללקרםיצעהנועטהותלנעסערבעדחארכאר,הקעצ

שרפלדמועוונממ.רבכאשמךושמלולהשקש,לדהוסוסתא,הלמחילבהכהםגך

,'םייחילעברעצ,תדוגאברבחכהברמהםוסחלעםימחרשקבללארשישגיו.”םיקרפל

.ומוקמלבשיוהרביו,םלועבשתוחורהלכלוהחלשיורטושתאוילעףינחרבאהסלרא

,תעדהנקתשותסוםבללערבדלוהלכשההחבשבשורדללחה,וילע.ותעדהבשיתנשכו

ןמסנהתעדתאחתיםההסוסהםלוא.'םייחילעברעצ,הרבחההמעביטיתןעמל

.תוצמהתחיסשולוגלגלסיגקה(1
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וירבדתאלארשיתולבכו.החונמבבשעהלכארהרצההתטנ,השרדה`ןמםגוםיבתכמה

אלאוניאתרמאשהמלכ,נולהבישהוהסוסההברק,םעוכובלענעקרקהלעחמתשהר

קוסע,הרבחהדעוולבשויןאכ?אוהקוחשהאלםאו.יחלבשפנחדבליאבהיירבד
...םתואםיכמוםייחהילעבתאםידעצמםשר,ונושללערסחתרותוםייחיילעברעצתוכלהב

סהימחרלבו,תוארטאיתייתבבםיקחשמהישעמאלאםיבוטהדעוהישנאלשםהישעמןיא

-.”תוחנאוסיחפשרבדבאלאםניאםתעושתרי
לארשיהברעג#קוחשךיפתואלמלךייר,

הרותירבדב,םידבכנםידברבךמעםירבדמשכ,םימתבותמאבךמעםיחיסמשכ-הפיזנב

י-דםוםהיפמרבדמהלוקהםנהפיזנבולבישה-הטושוהתאףדוממשינמררמב,-.”הלכשהר

.הרזגיהרזגבחמל,תישאר,ךתואלאושינאו!יליכשה:םירמוא,רזהבולעהירבל,הל

םהימימוכנחתנאלש,םיטוידהםירומהוםיסוס,םלועבהכרדתומהבשיירהו?הילעאקודוז

תמטפתמאהתשיאולחו,רעצבאלשםיסנרפתמםהןכיפלעףאו,תוודאהןמתחאב

ןינעהמ?הרוראהתדועתבםיבייחלכה~םיםוסהשבותכןכיההינשהו.םתומכ

אלאתויהלוםושנלו'לוכאלאוהשימלםיחיגמםניאהמחכב:והלכשהלהיחמוהלכלכ

.םירבדךלרמואויפתאאלכאאלךבלרגאבשכר?םיעודיםירבדהלחתמדמלישדע

רסחבהלםינותנהיברצויהיש,ךרצמתולדתשהבוזהירבלץפחןיאשעד.םירורב
לכבינאהגממםלועחלשישהאנהתבוטליבשבהלםינותנויהישאלףאו,םימחרבו

,האדוהומכאוהירה,היהישימלשךימחרבםייולתויהיייחשכו...וזהירברמאת-תוירבה

ליבשבינייחיהזשכו.םייקתהלילןיאילאוהןיאםאו,ילאלותויחליוארודבלולש

יתארבגאלינאו,םיאודבהתילכתורקיעהאוהולאכאוהירה,ינממולשישהאנהתבוט

,אל...ימצעליבשבהיחשפנינירהתמאבו;ילבחייחבולליערחלוושמשלידכאלא

.םייקתמםלועהקדצהותמאהלעאלא,האנהלעאלו,םימחרלעאל,רקיהינלרתש
אלאםירבדהןיא-ונושלבלארשיםגמג-רבדאהמורמואהמ,.י--'?ינררמפ,רמואהתאהמ

י!ךגררגךוחמםויהרבדמחורה:"חור,ירבד

י!ילתארקיכיננה--רעיהיקמעמםאחפאצישדשהזיאארקש”ויננה,-
י

אוה

,ושאדלעתרפועינימלכמתוצונםעםודאעברכ,חכובםוהלודגתירולבלעב,היה

ןלוגהארמוהארמותומויאויניעואירבוןמשופרע
~לדנהמר.'וייחבתימהםיברש,ארונ

ולעדוהבלארשילשודחפ
,

ונדועבםלוא.ומצעבוודובכב,םירשהךלמ,יאדמשאהאוההזיכ

־תבמבםולשולותתבו,אחרב,יאדמשאהלשותרשמוילאשנג,ךובגולהבנדמוע
,ושיבלה,ויתומצעץילמהושד,םירקםימחוליקתחתודימעה..,םידשהךרדכ,יחל

ידילע."ופוגלםיכירצהםירבדהמבדועולהשעודבירגבותפגצמ,הנושמתבותכ

,יאדמשאהלשרפכבאבזאו,"הארנוניאוהאור,,ללארשיהיהושארלעשתפגצמה

םירע,לטק=ידשלשםיארוגוםינושתוזחמץראהלעהטמלולהארהוריואבומעלויטוסטש

־ירישכמלתשרחייתבןהש,ןשעתולעמוםילדגמבתוהובג(יתוינומקו,"םימורגופ,,בתומודה

:הדמחץראלשרדהנהארמויניערארםאתפו.המחלמ
'`

ןיעכהגיעוהלושבהמח-*תחאהקלח.רבםיפטועתורש,
הלצא-תחאהקלחו,בהזה

קרקריםהירצםלעו.הכןבולוםדואותחרופזצתמסוב
םיהרפוםיציצוםיבשע,אשד

םיצםקםוםידהלעםיספטמסיריעשוםיזע,םיקסעבםיעורןאצ-ירדע.הארמלםידמחנ

םוזםז,השררחלםירפצתדטז-הרמזילוקוףוצפצ.םוקמלכבליגוהחמשהתועבגלע

תייעבוםיסוסתבהצ..ריצהןיבבםירתגמהםיבגהרוצרצ,ריואבסיהרופהםישותיוםיבובז

םיללבושמוםינקותמםלכ,הברהתובשומוםירפכםיעודזלודגרושימינפלע.רתאבםירקב

\ .
,

.זוסנו6ג(2.םירונת(1
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םיריםיאשינלכאם'יצעיןזפבההחרפםימרכב-םיססאיתרחבנוםיזם'וב,םיולנםיניבכב

(2חללהאי(1'װם,םיכנב

(רטנקד

םירקחמותיברה-יבםיקחשמםיבטקה'םימשבםיפליד(8

פילב“יםהיניבהחיש'ירבריויפכיחרטקםשיא,תונליאחחחםיברסמםיליימהו,ןאצ-ינבכ

ז"םיחמשוםיתושו

רובעכםלוא,האנהוחור־תרוקךותמלארשיארק-"!ךלהככש,ץרא,ךירשא,

המחלהבהלואשריתואנהלכאשא,.הממשרבדמלהכורבההמדאההתיההנהוהארעה

י

ןוגי.םיעורגםיפגעהוםילעה,םישומב,םיפושחתונליאה.המחןיאוןגדןיא,דמחיי

וקעמשנאל',םוקמלבבה_
ל

ומשנהמהבדעוםימשהףועמ,הנקמלוקוםדא

הלכשהה-וכרדכזובונעלביאדמשאהולריבםח-הידפהזוהלכשהההשעמהז--!םג

תודמיתושאוםדבבהתנמואיילכלכבוזהנידמלהאבותולאשאללהשרדנלודגההבימב_.

יוגשןויכו.תוכזמםהמעתושעלוהניבםימוירההםוקמה'ישנאלדמללקחרממהאב.ןשע7:

ותדמל,ויתובאיגהנמוםינומארמושאוהשליבשב',היתוכומלבקלהצורהיהאל.י

.'וחרכ־לעבץרא־ךרדו
`

הארו,םיצלהוםידשהלהקןיבםימורמבברןמזמשוהפרגמלע,בכורהיהלארשיו

"

,יאדמשאהיניעבןחאצמשכו.םיאלפנםירופמהברחויולמיפמעמשוםינושמםירבדהי

דחארש.התואץהולוהבולעההמוסחלעבכורההבומ=לעבלוירובצןקםעלותושעלמי..`

ל.
ךנוצרבלכההשע-ולכלהקהלכיבנא,:ויתובלהוסנרפהינידתאזאו

םימשתארי;המכחתישאר-םימשאריינפ...להקהלשונוצראוהךכבר

רזכאיוה-םימחדהתדמברזכאתההער־לעבםדאלתכלוההרפאי.

חגאתתוםימחרםהילעאלמתתתוירבהיגפבו,םיתמוםייחםיינעלעמדועמושפי.

ויאםקמהםגו,הפיקתורישימלדותיבו-םיפיקתלרבחתהתורי-`

וקםימעפעמשתשכ.ךולהבילא
ל

,היכבבהעונוקעוצ,הוםיבחאלקונית,ןומהה
.דוסהלגמלעללויגתהו...םשהיללח...וילעךתעדןתתאלוותפתת'י

םיכרבךישעמעירויוךלשדוגרפהירוחאמהשענשהמלכרפסלךיחאמדחאזוע_
``

."וכוסלקתיו,ךלשםינפהיזע,םירענהתאובהסשתהזאמח

י
ך.

יניאךשארייהוךייחבבוכרללוכייניא!יוא,כוחורתמחבארקולהבנלארשי

'

לעהנוממהו,ולשתוחורהלכתאליהקה,בלוילאםשאליאדמשאהםלוא"גל

חלג,אוה.ירובצוקסעלםייוארהםידגבהתאושיבלהולארשיתא(יםביפ

.ןנברד־עבוכהפיכהלעו,ישמלשהפיכושארבןתנ,תואנתואפולריאשהוו-

,הילעןמקיתילמו,הזחהתעירפהבשיש,היופרהביגעב(יהפורפתנותכושיבן"

לשהמהתרדאו,מנכאוהכוראהמוסק,תואקמזופווילגרב(7םיילום,םירצקי?ללסנ

(8היגבדבודתישענוהנותחתהותפשלפקמאוהו,וידיישעמבהנוממהחמש.םילעושית

,הנהנויאדמשאהותואהאר.ונושלתאולמישומוהנושמהמיקעוינפםקעמ,המ

לק,
,שבדבתיחיפצכםינגזממםיארנךיגפ.,ךישובלבהתארודה!לארשי,היפיפי,:רמאוו

,הנוממהרבזגםואתפ."רחשהתליאבהאנהךעבוכךותמקיהבמוהמחהךתרראבעיזמה-3

םהילעדימעהוםיבלגהירעתבושארירוחאמםילוגעגעדימו,,לארשילדועימחהמרבדי`

לארשיתאתוחורהואשנ,םימתולעפהיהשכ,זאו."תראפתלודובכל(יאנמואד־ינ_

הליאכץורלהלהבגוהזפחגחככהתואםמבחבו,הסוסהלעוהובישוהו,הנרבוהלי

וקוירמאמעמשש,הבכורתאהאשנבהחו
ל

התצורמבםלוא.לודגקוחשושער

!ג.וזסקנװןזג(3.רסובןימ(2.ןזװןגס(1_
.םילדנס(7.הסוכר(6.םשק(5.רשבלשהסכמה(

`

(9.םושמו

.ֿפּפזװוװו

%ש
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ףורימבהילעמלפנו,לארשילשובלתאהרבשש,הרמהחגאהסוסההעימשה

ןמאנאהישועיבשהלשקבוהסוסהלעבושובישוה,וילארהמיארמשאה.ןבאכתעדה

,המחתוחורה<ךלמאלמתגיזאו;ןפואםושבולעמשנאללארשילבא`,םלועדעודיקפתל

רודככולימחוושאר־תציצבהרממהתאזחא,םורמבהינשהוץראבתחאהולגרםש

מבהתגשדע,םלועלשוללחבולנלנתהבלפונהקעצי!יתדכאיתדכא,יוא,,.םיקחשיהבנמ
רדחהעקרקלעבבושוהנהואריו,ויניעתאלארשיחקפעגרהותואבו.ץראבושאר

.הממחלעבושוביבשהלסדא'יגבלהעייסמוהיכזבומאו,ותממלצא

וילבהלכלץקאוביהתעיכהבלבהדונא,הניחבבלשכנהנבשהנמלאהחפיצלעדונשכ

איבתו,ןורפינדלהפיצעםתו.ותיבלבשאלונדועלארשיותועובשוזיאורבעםלוא;וידומלז

.בכשמללפנותחדקבחכוהשדעתוכצעבדימתיורשוףעזורסאוהו,הנבתאהמע

העימשמ*ךמאתרותלהלחתמתעמשילמלא..-
ול

רדסמתינשאלו~הרםומתאהפיצ

יוא.הלאםישקםירוסיונילעםיאבויהאל.השאתאשנווניתובאינהגממוםלועה

י...!ךלשתוישעמה.תוישעמה

.אכמם=רכלשהואגבסשה=לעברמא-"םההםיצלהןמ,םהמאלאוניאהזלכ,-

"!םתרמאלשןחורחפת:ותמועלהתנעוהקהפ,הקקר,השחלהנקזההיוגהז

םיזמרהאלמאיהו,הקימסיצילבופהיצחורופסהיצחשהריציאיה'יתםום,,

ףיסומדהאדצמ.םהבסייחונאשםיגוציחהוםיימינפהםירדסהיפלכ

םיקנויו"הםוםה,,לעםיבכורה,ונלשרוכצהייגקםעותובומהיילעבבןאכםחלהלץיבומארכא

וברתנאלש,םמצעבוללהםיגקסעהלעםגםחרמאוהיגשה'דצהמו;םעהלשורשלתא

םהש,(יםיילאמרוניתלבהוםישקהםינוציחהםיאנתהלשחרכההךותמאלאלארשיב

ונלש”להקהיגיהנמ,,לםחיתהשידיחיהרפוסהמעמכאוהץיבומארכא.תוערהלכרוקמ'

םהמוגלדאתוםהישעמתארקבלםירחאמרתויהברהאוהשיפלעףא,ישוגאןפואב
יתרבחהובצמיכעדויאוהו,וידדצלכמןינעהתאהאוראוה.םימרופמוםייחםיםופמי
הפורתןיאהזהבצמהלו.ויתורצלבלםרגשאוההלוגהתוצראבלארשילשדחוימהיגירמהוי

ומדשומכ,הלכשהבאלו,ןיקםנלומםבשתשומכ,תימואלהיחתבאלהנוכנ

רורחשה
.םידוחיהלשימילופהםרורהשבאלא,םההםימיבונירפוםלכ

תונשבהיסורבהמקשהלכשההרגנ('היצקאירהתאהארץיבומארכא,שלופה

י`תוינאמוההדגנהיצקאירהתאו,םיעבשה
*הלכהפוריאבזאהתלגנש,(

לעאלא,האנהלעאלוםימחרלעאל,.לארשיהעושתאובתוזמאלווזמאליבןביו

."םייקתמםלועהקדצהותמאה

.רופסהךרע

ןנואתמ,ץוחמותיבמםירדנהמכםיפקומה,םידוהיהלשםישקהםהייחלע

תאזתמועלו.1875תנשכםיקלחינשכהספדנש,”לידוי,,ולשהמיאופהבםגץיבומארכא

חרבמהרופסהתא1878תנשבםסרפ

.ישילשהןימינבתועסמ

,הדלזותגוזתאבומילזמלאשנהבו,ןולמבק”קכלרגתגודלונןימינב
,םיארונםיגצבקוםילודגםינויפאםלככםבור,םהריעהיגב.הגמקתונחמותואהםגרפש

-.תוירבהותבהא(3.רוחאלהגיסנה(2.םיררוםמהוםייעבטה(1
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."םינושמןוחמביילעבו,בלייבומםיגצבק,םיחמשםינויבאםהשםידומלכהלבא,

המופאקהםאוליפא.השבלהבוהליכאבךכלכןירדהמהןמםניאוםקלחבםי

_
איהשרקיעה,ךכלןיששוחןיא-מימבםימהוזמהילושותלדלודמוהעורק,לשמל,

תקפסמהדועם-ולשישימל(ּפןיםירנלשלישבתו(ירביקתפתקהכמו
;אי1

ימל,תכש־ברעב”שיילפליםור,,ילצםעהיקנתלוסלשהלחרמולךירצןיאו

הבדבללמינש('בורח...ונממהפיםלועבןיאש,םיכלמלכאמיאדווהז,דכלל

,”ובאצויכןיאש,ץראהתוריפבחבושמהםלצאוהזיןמבשכרשען_
םיאורשןויכו

.םיחנאגוובםילכתסמםחו,םשםיזעלכאמןיכורחחש,,לארשילץרארבזםהינפלא

וריעהינכלכויהו,אלפליהיו,רמתןולמבלתחאםעפאיבהשלארשימםדאב.

רמת,רמחהש,עבצאבוכהאדדושמוחהתאולמנ.ותוארלםיצר,םלודנדעו--

.'הדעובבי

,הציבהךותבהזחורפאכומלועבםצמוצמ,היהו,תורחאםירעודועמהאדאלןימינבוי

אוהןולמבלשהמוחתלץוחמשהיהדובסכ.(יתרזחהךותבהתרירתעבוקשוזתעל

1
,סלו

רישעכולהארנריעבשןםבומה."ומוקמבומכםימיענוםיכומםייחןיאו

תשוחנתורונמנושימשתיילבכםיאנםילכוותרידיתיככהאנהדיד,םלועבןיאש`,

ו“
;השארלערשגורותפכ,םידקושמםינקתששתלעבותחארואמהתרונמ;תונוז;;

תורושתורושתורדוסמ,תיקיהכמלידבתורעק;תשחנתוכחמשמחותשורגתור
`

ףסכ'םדה,ףסכיעיבגינש;קיבממתופכרסירתכאמזונילבו,תיבהיתכריב(
`

יתש,"ףםכייקיתרנינשךותבלצבןימכקיתע(יןכנולרוא,תחאיהכונחלהרונמ

5

רונתהלצא,םיגולמבהידופםםלוא!רועשםהלןיאשהברחםירבדדועו,תבשל

ץפחאוה.םיקחרמלףואשללחהוןימינבלשונוימדתאמעממעמוביהלה,שרדמהל

םפקתישעמתאו,םשמלושלאעמשיש,לארשיץראלשהיתולו:סתאויניעב;

תכלממםהלוננוכשםיטבשהתרשעםה,השמיינבוא,םינומדאהםידוהיהלשם

הדמתהברקושהיההעיסנהלעותעדןימינבןתנשןויכו,.ןוימבמםרהבוךשחיירהל
.הכזףא.ושפנלככםהבקימעמורכדמבוםיבהנחירכרבהכרלשויתועםמלע-
`

הנשתואמעבשםלועהףוסלעסנש,"ןימינבתועסמ,רפסהו”ינדהדדלא,רפסה
עבשלכללוכה,”םלועלצ,רפסהו,תופסותםע”םילשורייתבש,רפסהו,וננמז,

ו

י

תואלפנוםישורחרפסמותונושמהוחוארונהתוירכהלערבדמ-םינטקםיפדהעבשב
11י

,השדחהירבןימלותואושעוויניעתאוחקפשםההלאהםירפסה.םלועה

'

.”ועמשמכךל

האיצילכ.ותיבמהלילבידיחיתאצלאריתמהיהו,הנושמןדחפןימינבהיהועבממ
י

.תומיתמיאוילעולימהןמקבלכלבויוגלכיכ,הנכסתקזחבולצאהתיהריעל-

ומצעתאהפוכהיה,ו,ובל־ךרומלערבגתהלליחתהםיקחרמלעוסנלמילחהשכ”

עףא,ריעלץוחמאקודתאצלו,רדחבידיחיאקודןושיל,הלילבידיחיאקוד
יפל

י
י.'דחפמוינפולפנווחכשיתמהיההז

םשןעשנהיה.רעיהךותלגילפהוםויהםותכוומתשדוחבריעלץוחמאציתחאםעפ,י

“

ארוק,ץעהתח
וקיתבולצאויהש,וירפסב

היההברהודובלירוהרהכללוצו,רימת

אוהו...ץראייוצקבתונידמהןתואל.םיהיתונידמלוהתאשנוחור:רהררלהמלעוי

.ןועש(6.ונסװונ(5..גװצםגו(4.(ונחנאשןוסחוסװנ(3.תעצומ(2.רוחשםהל(!
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וירפסבםיבותכהתומוקמהלכבותוירברמבוםיקמעבךלהמ,םירההלעגלדמומצעתאהאור

תאהזחמבהאוראוה;םהירכהוינדהדדלאתובקעבוןודקומרדנסכלאתובקעבךלוהועסונ

החלשמוברקעוףרש,שחנםנ.האלפנהתעלותהוז.רימשהתא,ארונה(וןופיפשה

...השמיינכםעהיסמוםשםינומראהםידוהילאבועיגמאוה;םיערהרפעיילהוווםינינת

רוזחלוילגרתאאשונווירבאמושפכהתפתמ.דמעןימינבו,םויההנפרררהמאוהשדעו

שלשוםיתש,העשךלהמאוה.רעיהךותמאצויוניאןיידעוךלהמוךלהמאוה.ותיבל

\צוגםושיךשהוםינםלוייכפלובםככנאוהשאלא,וכותמאציאלשידאלו.עבראו

דמועןימינב.דאמארונםשגוםיקרבותולוקיהיו,הרעסהורדמעםואתפ.רתויורתוי

..-םירתםממאצויהירא,ולבדואבוד;ובלברמואורהפתמורמממוםרזמדעור,ויתחת

,בערםנאוהו
חלסתללפתהודמעוווחרצתעכו.םויהלכהמואמםעטאלש,אמצוףיע

קזחתהרהשהידומעהלעשןויכו.המוצעהנוככותובהלתהבללפתמוושפנךפוש,תיברע

וקהנהו-תשרוחבתועשיתשכךלהמאוה.לארשייהלאםשבךלהו
,וינזאבל

לוקהו

:רמאוופקונובלהיהדימלבא.וילגרבםנולהכתנו-קוהרמולהמדנןיוזמםימסללוקב

רדנסכלאםנשאיתנםולכ?ךתומכןודקומרדנסכלאםגםנםולב!ןימינב,ךלווב

לכואהיההזהרשגהש.וחינהשארלעמרשכהםתורשנהלעבכורהיהשכ,ןודקומ

י'?הלעמתלעמךכידילעףועהיבנהוותוא
'

םיקשהגועמהלגעבעסונרבאהנהו,ןלוגהתארקלךלהווכלתאןימינבץמאיו
.הבגהונםירושרמצו,םילסו

-”(!אבמארפצ)!ןעידידנאד,-
רכאהלןיזכינכארק

תאהקפשבו.ףלעתמלפנוויתונותשעוכובגךרדהייונעוהלהכבורמו,ארומבודחפב

ייאמילנבהסוכמ,סיםוכלובאלמלודנקשלעהלגעבבכשומומצעתאהאר,ויניע
לש(

ומךסמוויניעמתחאברצהןמוילעץיצמ,ויתושארמבכושתופכלוגנרת.בערמצ

החונמבולבשויירפכה...וילגרלתחתמתוקריראשוםימושוםילצבםיאלמםילסו,וינרפצב

לבא"1פאס,אסייה,פאס,:ונושלבםורוזבווירושתאררועמ,ויפבותרמקמוומוקמלע

הנושמהרישו."תולוקילוקבםישערתמםיגפואהו,הנטקהעיספםיעםופוםילצעםירושה
"תלשלשתתקירשבםינפואהומייסשםעפלכביכ,לונגרתהלןוצרל,הארנכ,התיהאלוז

ולהמדנו,אבודמולבלובמבכושאוה.ןימינבתאמרושוףעזביוקירוקוק,ארוקהיה

.םלועדבעלםשורכמל,תונידמהתחאלותואםיכילומםהו,רבדמבםילאעמשילהבשנש,

ואםלועה־תומואמךלמ'ןבלינורבמיםאו,ידוהילינורכמיש,ובלבאוהרהרהמ,יאולה

השעמהותואךכךותבו...!דעוםלועליתובא,יתובאירה,םולשוםח,הכלמ־תבל
,החישבומעסנכנירפכה.”השקהוחורבהגאנו,וינפלאכהכילזםעקידצהףסויב

יכעטיקגישו,,בוחעדתאסיפהלהכומהחטבהולחיטבהו,תברועמןושלבוהגעןימינבו
,דלאוונ,ערבאדיא,עקלוכעוואקשאבאשהלחויא,ש”ייםוכ--שילשעקראשמםאריתנוע

.י!ןה'חואושתעבעממעיוקנאד

םילצבהתאתונקלםישנוםישנאןומההילעובסנ;ןולסבלהלגעההאכשכ
האצמניכ,ותשאהדלזתארשבלוצראמילגהלתחתמןימינבתאםחוארבו,םיםוכלובהז
הדלזל'שודקה”הגונע”םייונבהונתנםויהותואבו.הממושהגונעדועהיהתאלוהחדבא

ונתיאלבשתוקולערסירתוכנלעדימעהוםד(י"החמומה,,ולויקהשירחאו,ןימינבו

הארש,םיענפכדמולמוםלועהיתויוהביקבכומצעיניעבןימינבהיהואינמו.ןושארה
ןרקהלעםחרמהיהאוה.םישקתונויסנינפבדומעלץימאוחורו,ומלועבםירבדהברה

,ךרדלהרהמתאצלהלדגותקושתו,םישפמוםימוירהןיב,תחדגריעבבשויה,ותומכש

ובםיבי(2.ןכוסמשחנןימ(1
שבוחה(4.ןוילערגב(3.וכפיקיו
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,לארשיללכלתומחגותועושיותובוטתורושבבובוטםשודובכב,םיקחרמטרוזחלירב

ונוימד"...ןימינבהזאוהימ,םלורגדעוםנטקמל,ןולטבינבלבועדיווריכיזאו

,הידניא,:םירבדהויהתוירבהםעחיסמהיהשכ,ו,םיקחרמהתונויזחבדימתעוקשהיה

,ילאעמשי,תיחיפצכ,בורח,הררפ,רומח,רימש,ןופיפש,הדוקיטנא,ןויטבמם

חקיןיאמלבא.”הנושמתובהלתהבוהיבוברעבויפמםיאצוי-םהבאצויכוןלזנ,רדק

?ותשאינפמטמתשיךיאו?הטורפןיאודיבוךרדהתואצוהלןימינב

”השאה־לירדנס,תאןמאנערווכבלכשיאןימינבולאצמיו
וינפלךופשיו

ויהםילודגה.םירחאןוצרתאדימחהשועה,וגעוםתשיאהיהליררנס.וחורלכתא

דחיבםתאקחשמוחיסמ,םתרבחבךלהמהיה,אוה.רבחלוהובשחםידליהו,ובםיסלקנ'מ

־תאפתאםיטרממוובנלעםילועויהתוקוגיתבשםינפ־יזעהבורמהאנהחזמהנהנו

ושארןיכרמאוהו,הפאבתוכמםימעפולתקלחמו,וכתרמעתמהתיהותשאםג.'ונקז

הסכמו,דיסבתיבהתאריסלותדימעמהתיהגחהינפלשםימיב.הבהאבןתואלבקמו,

תתופולגלגמ,םיסובלובהלףלוקהיהאוה.וגקזלתחתמהתרשוקותחפטמבושארתא

םהבתיצמורונתבהכרעמבםנתוגוםיצעירזגלטונ,םינדתאולמבקסוע,”ןישקול,חתא

יכ,ןימינבולרפםשכ.”השאחילירדנס:ולםיארוקויהךכליבשבו,םישגהחרואב,טיא

תנידמלו,העיבשידכםירמתוםיבורחםילכואשםוקמב,לארשי־ץראלתכללותעדב

וילאתולחלרמאיוליררנסוכאנק-ידוהיךלמשיםשש,םיטבשהתרשעלשםתלשממ

,ךרדבםיתבשיש,ןויכמיכ,ןימינבבלמהזבוטרבחריסהתואצוההתגאדםג.וכרדכ.

םיריזחמםידוחיה?םישועםידוהיהראשהמו.םיחתפהלעאהרואיבגארוזחלרשפא

,רחמוללחוםויהוללה,הזלצאהז,םהיחאיחתפלע
,המילבאלוהשובאלןאכןיאו

םיערהינשוטילחהןכבו."דסח־תולימגאלאהזןיאו,אוהלארשיגהנמירה.הלילה

.ריעלץוחמםיחרהיתיבלצאדחירעוהלו,תרחמחםויבדועיאשחבםכרדלתאצל

,רחשה-רומעתולעברחמל.,
ןימינבו-העיגהאלהדשחלאןולמבתורפתאצתעןיידעו

,םירישכמהלכואצמנרורצהךותב.ומכשלעורורצםעחורלשםיהרהלצאדמועהזהנחי

,”לארשילקה,,”םייחהךרד,דודם,ןילפתותילמ:ונייח.וזותעיסנלולםיברצנח

אלבןמואכ,ומוקממזוזללוכיהיהאלםהילוליאשםירפסהינימםתואלכוםילהתרפמי

.י\-'ו

`

תלפוקמהתיהאיהףאתבשלשותטופק.ותנמואיילכ
גוהנלאיהידוהיתבוחשינפמ,םש

;ז
.

העשבש,תוטורפהרשעישםחכואצמנוסיכביתוירבהינפלתואנחחלוסראיינבברובב.ן
...ותשאלשהיתושארמתחתמיאשחבןאיצוהלוריבהתלעותאיצל*

י

ווחפקשהכו,הינפרואמבץראלהנועממהפיקשהוהדובכויזבהמחההאציךכןיבו

־־

,הליליסיסרולטאלמגדועםשארש,םיאשדהותונליאה.םוקיהלבלםיברעוםייחרוקס_

יבכמוהחמשלןוגימםואתפםירבועשוללהתוקוניתב,תוקחושםינפבהבוטמםיבכעתמ

ןימינבלשובל...םחיפעסעלעןיידעתרעמרחשכ,םיקיחבמםיעוצעצידילעקותשלי

;.
י

המיענבוילאמןגנתמוונורנמאצוי”ןוילעךלמ,רמזו-יריחמשוחתפנש.דע,ךכלכחמשי

וק.הקש
ל

,רוצרצחהקירשםע.םיבובזהםוזמזםע,םירפצהףוצפצםעברעתנותנד

.םורמ־ימשבדובכהךלמלרישרומזמ-העורתבולענ.,ןב"

.השעיהזכעדויוניאולודגרעצביורשןימינב...וגניאלירדנסו-ירואוךלוהרקבה35:.

ןודקומרדנסכלא!ולהלילה?ותיבלרוזהל־־';-...:1
רבעשרחאלרשנהתאםרחומצעבאוהירח

?2
.

־ןבליררנסאלבידיהיתאצלו.ומוקמלםשמרוזחלדועלכויאלשירכ,הידניאלוילעי

ולהארנ,רעטצמוהפצמדמועןימינבשרעו...ולרשפאיאוולאחינןול-"?ותרשי.
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ששהלועהתומדהש,המודמכו,ליררנסוניאקפסליר'ּפמקפס,םדא־ןבתומדכקוחרמ
.דיסבורוהוינפוםאחפלחלהתנןימינב.תחפטמהסיארלעוהשאתלמשהטוע

*(1ןינוקיא

_”!ולצאתכלוהותשאולחארגותשאלש

.אושלהיהודחפיכחכונםידחאםיעגרדועבו,םיחרחיתיבירוחאמרתתסהאוה

:הרושקותלפוקמתמהוזמתחפטמו,(9םיספ־”ליטאלח,שובל,אוהו,ברקוךלוהליררנס

לימרתוודיבולקמ,תלכתהןיעכוהארמוודועבתטרשויניעיתשלתחתמ.וייחללעול

,חמשיו,”הדודיניעבהאנהלכבןימינביניעבןחליררנסאשנהעשהתוא.ומכשלעלודג

ויהו,ריואבםיפחרמוםירדבתמםהידגבילושו,,םכרדלןוזפחבואציםה.דאמוילע

תאצכו,םתבלכוממהתנטעמטעמםלוא.”םישורפהינוליולכוםיבהטשהניפסלםימודםירייתה

,לעוחטתשהוךרדהידצבשהשרוחהלצבםיעיזמוםיפיעונירייתולפנותרובנבשמשה

(4ודילנהשו,ותשאיריבליררנסינפלעלומתאושענש,תוטירסהו(5ןיטטחה.ץראה

ינש.ורשבבטחמבולםישקויהוםוחוהעיזמםיסמםמתמוםיעפעפמוליחתה~טעמרבכ

ןךכחתמליחתהןימינבלעבערהךכדהארכגתנשכו,ןילפתותילמבוללפתהםיעסונה
חיסהלירבו;חנאנוויתואפבלסלסמ,וקורתאעלובוונושלבויתפשתאקקלמ,בהופו

ןיינבןיבתרבודמהתימראבלגרתהלורוזחמהךותמ"תומדקא,שחלבןגנללחההזמותעד

.םג,תבשהםוימורייתשנש,הלחתוסורפותפולימרתמליררנסאיצוהךכךותבו.חשמ

.ורואןימינבינפו-ליחיתשאכךרדלהדיצןיכהלחרטש,םימושוםילצבוןונצוםיאושק

לשהלודגהמירעהנועטהלגעבםהילערבועירפבהנהו,םתדועםתאםירמוגםרוע

ץראלךרדההזיא,שנ־רב,אנרומא!אבטארפצ,:החישבםירייתהומעוסנכיו,ןכת
.תאםיעזעומוםירבודםתאחמ--ירפכחבישה-!םיאדוהי,םתאםידשל,-”?לארשי
ינשםג.וכרדלעסנםהינפבוקקרבו”!לאלםםעלעםהוחגורכשהלועוזךרד?יחומ

ןיבועיגהשדעםירבגתמו(5םיטבלתמויהו,תולשוכותודבכםילגדבםכרדלוכלהםירייתה

חטתשה,בדעה־תרועםלגאדלירדנםשדועבו.הנורכשרפבבשקדנופהלתושמשה
םיחפנתמוילגרידיג,.תיבהתיוזבעקרקהלעםינוא'ןיאב,ונלשתועסמהלעב,ןימינב

םירקבמםילמגוםישותילשתותכיתותכולאב,םיצקזעוםיעבעבמוםיחיתרמםימדהוםילועו
ינימלכמשאיביבשםיפלאייפלאו”וינזאבחלומהלוק,םישיטפכםימלוה(6ויעדצ.םכותב

אוהיכומולחבולהמדנו,ותואתפטוחהשקהגש.ויניערגנלםיצצורתמםיקרבכםיעבצ

.(7אלולטו־אכוחלשהיבוכרעעמוש

הקירש,המיחנוהחינג,
טעמדוע.םיפאיןיימוםטוחתפירג,חקיקרולועש,חשיחלו

־ןרקבוירוהאלעתרנןימינב.חלוסחושערבתיבהלאםיאבוםיפחדנםדא־ינבלשחיסונכו
ילעבכושו,ובושיגריאלשידכ,וירבאלכבםשםנכתמוומצעתאםצמצמ,ולשתיוז

.,תשחניתורונמבםיקלודהברהתורנ.הרואתיבחאלמתגךכךותבו.שפנייהפבובכשמ

תורבחו,תבשלילסורייתשנש.חוליתפלשןתלוספבוךתוחםבלחבםותסןהיפןתצק

;םנבןבבלעםידמועוםיקבודס
עקושמוידטרתויבחרןהיפןתצקו

.םיקבורמתורכהו,טעמ

רמז־ילבילעבתרובחדחאהוהצקמךוראןחלשלצא.המוקעסתדימעוםחפ:רצחןט

,ודיבותונמואיילכשיא,םיבשוי
ידןעםמ,ורונכתאקדוברנכה.הפיהפיונמזםווקרוב

:רמולכ,םיניםינזתהנבותבישמתחאלכו,ויתועבצאבןימינהןיבול
יקירה!יננח

,ידור,ךתשק
..הנמזמוהקילחמ,ודיבתינתשקחזחואאוההנחו.ינקבהתךנימיו

';ולתעמשנאיהו,וחורתאחלעיבי.ותרצוצהםעשהלתיחפלאחפרצצחמה.ותדובעל

.איחוי-ןישיתבחלשתכי,ותלבמיצלעוזופיוידיתועורז"רלבמיצה,,ו.ונוצרהשועו

..קוחש(7.ויתיקר(ז$.םינעתמוםילמע(5.רועבוסכ(1ז.תועובעבא(3.םיעבצברטוימ(2.תומד(1
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פ
ץ

,ומעטתאהנשמןחרבחו."ףעזבתמזמזמותמחנמךתמערתם
דובכלוירךה,:חכבארוקו

ןנגוביטיהןאכבןיבוסמחלבדובכלותיבחילעכדובכלוםינתוחמה
"!ליכשמורמז,העורתב

,תולותבםנוםירוחב;החמשבהלורנחעורתםיעירמורישבםיאצוי־ירישח_ילעכו,,
םינקז

םישפשפוליפא,םירברבמלכה,םירקרמלכה.שגרבםירקרמולוחמבםיאצויםירענםע

רתאלשוילגרוטטומתנהודחתעשבו.םילתבהלעםיררגנוםירזפתמוםהירוהמםיחינמםישותיו

:לוקבבאושווינפבלכתסמ,ובקיזחמאוהחכהו`.תיבהתיוזבןימינבלעלפנוםיללוהמה
הברהואבוורדחארוקהלוקל-!ידיבאוהירהוחדבאהתאיתאצמ!ןימינב,יוה'

...םכותבינולטבחברחםגו,םהןולמבישנא.םתואריכמוהאורןימינבו,הרובחהינכמ

הברחכמםאתסשיגרה,ודוסתאולשחלוןחנווידייתשבוברבקיזחמןימינבשדעו

החומוררוגתמ-רעונאוההנחו.רורטתליכאמומכוינפ(וורמרמחבאכהינפמו,ודצב

,תיבבודבלאוהשהאורוויניעיםירלעמהעמד
ןיאוםדאןיא

תפקשנהנבלה.רנרוא
."וידייתשבהקבוחאוהורקביתלנעתצבורולצא,ןולחהדעב

וזבהזולקתנסונלסזפחחכו,הלגעהםגוןימינבםגםמוקממוצפקםאחפדחפמ

לאודרתוזהליבטרחאל.”לודגשערבודחיולפנוןיכפושלש(יטיבעבםהינשולשכו,

לעוהוביכשהודחוימרדהלדובכבוהוכילוהו,םדיבקלודרגולירדנסויקדגופהןימינב

םויבםגםוקמהתאבוזעללצעתנש,ךבלכםשולהמיענהתיההחוגמהו.ןבת־תמירע

הזיזמובשונחורןיאוםיב(5ןוטרשלעהתבששהניפסל?המודהיההמל,.הרהמה

םידודנלשםיכרםימיירחאו,םכררלוכלהוםירייתהינשומקישילשהםויב.”המוקממ

המוהה-יתבלםהיניע,ולתםה.םחימימואראלחווטבש,הנומלצךרכהלואב

ידצבםיכלהמויהו,בבליןוהמתבותחרבםהבםילבתםמוםהינפלשהמלכלוםיהובגה

־תאריבליררנסרמא--ינארובסב,-.”םחיתועכצאישארלעהנושמהבילהתובוחרו

,ןימינבהנענ_?לובמטםלווזלהמ?הטוש,_ךתעדאאקלםהמ,,~."לובמטםןיעמיהוזש-דובכה

לכ,תובוחרק”תהבשי,הטוש,לובמטס-ותדלומ־ריעאיהלובמטסולאכ,קוחשבוינפםקעמ

ק”תובםיבדתיבלבו,תומוקםירשעואהרשעישמחילעב,םיתבק”תםימעפק"תובשיבוחר
הלגעםהירוחאמהאב,בוחרהעצמאבםיחכותמוםיכלוהםירייתהינששדועבו”1םדא־ינב

!סינלטב,יוה,:ארקוטושםהילעררועןולגעח.(יןברדהבםתואהקיזהאלשטעמכו

וסנוודרפנםירייתהינשו-"ץםירבועהלךרדהתאםימסוחוםינטרםכםילחוזםתאהמל

־אלמהטתשנו,םיבדהיתושרבתלטומהתיהש,הרוקכלקתנוץרילירדנס,.ורבעלשיא

םיציבה.הדיבםיציבאלמלסוקושהןמתינרגחהשאבלקתנוץרןימינבו;ץראהלעותמוק

,יחלהלעולהרטמוםייחותואעולבלהיפהתצפתינרגתה.”לודגףצקאציוילעוורבשנ

טלמנשאלא,ויתואפוזנקזבקיזחהלהיוטנהדידועו,םיציבלש(יןומלחבהכלכלתנש

.תורצחהתחאל

`

םינלטבהתאואצמ,םשםינםכאתמםהש,שרדמה־תיכלםירייתהינשובששב

תאוהקיטילופהינינעתאובזעםה.ןימינבלשותעיסנתרטמלעםיחכותמוםירמוע

ועגח,-.םעסמבםירייתהוחלציםאהזםעהזםיניידמויהו,זאהתיהשםירקתמחלמ

יציאקעצ-םכמצעב
לעבכורהיהש,ןודקומרדגסכלא-ןימינבלשורננתמ,ןטשפק

לוכיהיהאל,הפיכבךלמש,ןודקומרדנסכלאאוהםא,ןדעיןגירעשדעאבורשנ

תאזתמועלו!ןכשלכאל,ותומכהלפששפנ,םכלשהזשנ־רב,ךשח'ירהתארובעל

ןויטבמםתארובעלחלציןימינביכ,"ןופיסוי,רפםמהרמילעבליקייחחיכוה

ןימינבתאאונשללחהקיציאש,ךכלכלדגבירה."םיגומדאהםידוהיהלםולשבעינהלו

לשהפוקובהלותהיהםימעפ.הלילבאלוםויבאלהחונמולןתנאלו.
ןיטוטרמםותןצונ

,.__-_

!נ.עסנו(3.ץחרירים(2.וטכרכהנווברצנ(1
.המתסאו.(5.חלנעהיטומ(
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םהוזמטוטרמסיאשחבוילעךילשמהיהםימעפ,םיברלקוחשהיהישידכ,וירוחאל

חעיגיירחאאלאותואאצמאלוועיגצמוולדנסתאלטונהיהםימעפו,רפאב('והשיפכהו

יחופתלעותואאיבמוךילומושקלטונהיהובכשמלעהלילבםנמנתמהיהשכ,.הבר

לוחברעגנו,ופאלאתגשועמוהבורהתרוענ'תליתפחלושוא,ומוקממעתרנשדעובקע

ןימינבינפתאןיכלמקיציאהיהןכ."המלשהעשןשעהינפמהגונושטעמ,להונמו

תאו,ודיףכלעתורעשוחמצישכאלא,ןויטכמםלאביוהלעיאליכרמואו,םיברב

םלקתהלולחהץוחבםירענהםגו.”ויגזאתאהאורוניאשומכהאריאלסיגומדאהםידוהיה
!ןופיפש,רימש:וינפלםיארוקוםינבאבותואםילקסמויחו,וב

.םיחתפהלעםרזהבחחורבםתסנרפתאחנומלצבםירייתהינשואצמתאזתמועל

תאוירחאךשומ!תיבה־לעבלאבטארפצ,:רמוא,שארבסנכנהיההשאהילירדנם,

אוהו,וינפלךכרחאופחודו,שייבתיאלשוצמאמוונואבולשחול,ודגביףנכבןימינב

בורו,תוירכהיפבחזװשלויהםה.”חתפבינעבהענכהברמועווירוחאלעתרנומצעב

בוחרבםתכלבו.תוקחושםינפבםתברנזיאסהלונתנוםהירבדלעוגנעתהסיתכהיילעב

וניב,שחלבןגנמהיהםימעפו,וילעבוט,לימרתהאשונ,ליררנסלשובלהיה"םתרוכע,,ל

:רמוהתא,ומצעןיבל

_רבשםךּפםםררךּפ

'ינוצרבוהטירפילהבה

ותקושתו,הנומלציגבלככ,הנישוהליכאבאלאקסעאלוחולשכבשיןימינב

,ותדועתתאולריכזהלאברחאערואמוםימיהוכראאלםלוא.טעמכהתפרהעיסנל

,םירייתהינשלעםינטקםירענןומהולפנתהברעתונפלדחאםוי.סלועהתבוטלוותבוטל

.רצוךורארשגלרההדרומב'ועיגהשדע,םילפאתואובמךרדםהינפמטלמהלוסגאנו

םולשםהלןתנאוה.םתארקלןולטבמיםכחח,,דור'קיזייאיר-יהנהו,וילעםתולעבו

.םיבנגתמםר,םתיבמתורכלםיבנגתמ!תואנתוירכ:רמאו,דחאכקחשמוסערתמב

ריבבישתאיהךשארבךלומג,ךממערפהלהדיתע,ליררנס,ךתגוז...?המםושלעוהמ

איהו.הבלרמאהל,םתאהזםוקמביאדו,הלרמאהכלםנמאוךתגוז,הבחר

עמשנעגרותואבו.'ךתבוז,ימעאקודו,הצורהתיה,ןאכלךלילאקודהצורהתיה
וקוירוחאמ

היהרשנהםלוא.גדכוערקלהנוכנותללקמותקעוצה,ליררנסלשותשאל

םיבשוםירבועופסאנשןויכו,תחא־תבכוילערובעלולכיאלםדא־ינבינשש,ךכלכדצ

לירדנםוןיטיגבףאו,םהירוהאלבושלליררנסתשאורוריקיזייאיברוכרצוההזמוהזמ

ינשלשםתעדהבשיהנךכךותבו.םירבועהלךרדהתאתונפלידכינשהרצהלורזח

.וטלמנו-הנושארהחלחבחמםירייתה

נולדלשיריעהלאםיסנכנשכ.ןולםבלםהינפומשו,הנומלצתאבוזעלורהמםה

לכש,רתויבחלורנחחצבח,תישילשהלעותינשחלעהירחאו.םשתחאהצבלע.
,רימתםויבבוטלכמםמעןיאיבמוהכותלםיהלקמםיתבהיילעבלשןיבפושיימותורונצ

םהמו,אסוידינינעמלבח,םינושמתוחירוםינווגהמכמויצסחוותרוהםינימוםויםוי

,לוחהינפמ(2םימכרוכמןיכפושהכותלםיחלקמשכ.עובשהתומימםויוםוילכריכמהתא

יערכוםיעמיינב,םיגדלשתשקשקםמעםיאיבמוםיכילומו,הפצרהתאוב(נןיפשש

םויםויהש,יתובר,םיעדויווח,זזוןיכורח(4םיפלטתוכיתחותורעשטעמ,םילוגנרת

תרבורצ(5.תוסרפ(4.םיקנמוםיחבקמ(3.םיבוהצ(2.כיקשה-שיפבה;והבלכל(1

ם'פ,
1י
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וכשס-ררבשֿפיץ,
ןיררזלשחליבהולסמםבלוהקו

יתיבל,םבדובבתליחמבי$,וצורו

לשםידיג,ןונצלשו'םילצב'לש,םיציבלשתופילקםשלםיאבוםיכלוהשכ!ץחיכ

ברעו!םידוהי,סכלאבמ'אתבשיהתולולהתולודגתומצעוחולמיגריריפגסודיחירבה`

םיטבלתמוםיררגנםשו,הסרןילחווחחוליקיםיאורםתאשכו!םכיעמיינבביליגוק,הסכל_

ב
אוהןמיס-טובחאטאטסוהלבטוטרמס,השביהסיעתוכיתח,(2השקונ(והסיידירויש

ןמתיצמתחיימואיצוהישוקבוםימאיבהאלןיידעבאושה,תבשבןושארםויםויהשסכלי

.'תבשלןיסחןחבונממש,תרקחתחדהידכדעתיבחה

םישניתש,חניירטוחצלוט,.םהלייוארהדובכבםירייתהינשולבקתנןולסכב

,לכלעוריכ,םיברעהןיבםויכבתופטעםמויהש,תורשכותועונצתונקז,תומסרו

חישמהךלמינפליבקהלריעלץוחמתואצויוןשארלרוהטףינצםעתבשלשהפי'

םיאבהםידבכגחונירייתתאריעלשהמוחתבאוצמלתושמשה-ןיבדחאםויוכזשןהוך.

ועדיהזירההשיגפהתעשבדימ.ןולסבלהבוטהעשבבוט־לומלםםינבהלו,הבוטל

י
םהישעמהמוןהינפלאוהיךורבישורקהןימזהשהלאהםישנאהימ,לבהתוינקדצה

:רירחאוארקו,וספסאוםירענןומהםתואוולריעהלאדחיםאובבו.”תוחמשוייי

"1אנעשוה,םיגומדאםידוהי,אנעשו._

וממותשחוןוחרסלודגהרהנהתאהנושארלירדנסוןימינבוארריעההתואב-
-

ןכירחאםהלקיזתאלשירכ,(יתינורבוימימינפלעטושללגרתהלולחהםח.וי

(יעיזבוטטרבתיגורהלםידרויויההלחתמ.לודגהםוגיקואהיגפלעהניפסבהעיס

(יהטישהמםינהנויההנושארה”םיה־תלחמ,,הרבעשכלבא,חומחילובלבומומעשמסילב

,הארמלדמחנוולכקורילודגםוקמרהנהבלכ,ןימינבהארתחאםעפ.הבורמה

ןמץופקלןכומהיהווילגרתאאשנשכו;םיאגםימשבינימוםיאשרלדגמיאאוהשרוב

תיגורהךותלוליטמוזפרעבובקיזחמ,הקעצלוקבלכוחהיברוילעז`פח,יאהלעתינו

וקאלאםולכשיגרהאלוףרוטמולבלובמבכשוהתיעקרקלעחטחשנשדע,דאמברח
ל

'

ן
הזיאםעתקבאנאיהולאכ,דאמהרעשנהביבסותיגורהלצא

עגפ
תגהנתמוהכרדב

החורמהקורי,אלא,יאהזןיאיכ,לרעהיפמעמשןכירחאו."הבורמתורב

תלוצמבןימינבהארתרחאםעפ."הנשלבבהכהסכתמועבעבמןוחרםהש,(יתכלב

תומסוקה,םילשתויפיפיהןהשחמדו,םימבתפקתשמהתוםבוכהתומדתאר

.תומיענבתוררושת

רחמתאצלוטילחהו,בלייבוטוםיחמשריעלשהמוחתבונירייתולייטרחאםוי

~

תאעיסמדחא.הכותבםידוהיינשוםתארקלהאבהלגע,הנחו;רהנהךרדםיקה

שבישקוופרעלומלאולטמשנועבוכ,ודצלעחכסיהכבשוידחאוודיבשתובשומבם-י

תורבסותובשחמתוברוויתולובחתבךפהתמאוהש,ידוהילשוחומלםיקודבםיגמיס--ויץ

עוסנלוהלגעבתכשלםתואותפיו,םירייתהסעםירברב`םידוחיהינשואוביו.”ובחונוי

'

ךרדםיקחרמלםכרדתאתושעלולכויולודגדובכבםשולבוקייכ,חנוידרפםריעל

,םהלורתענםירייתה.םיהךותלךפתשמוריעההתואברבועה,ןוררפלודגהר.
,םיחבושמםימעטמםתואוליכאהו,ךרדהלבבהבוטלםניעתאםהילעומשםידוהיהיי-

וכרעו,הבוטהינסכאלםתואואיבההנוידרפלםאובבםג.םולחבוליפאואראלםתומ

־יםינכמוםיבוטחםידוהיהינשםתואוליבוהתרחמחםויבו.הלודגתיברע־תדועסםהי

.ץחרמהיתיבלםיתרכ

4..הגוריתריס(3.השקתגש(2.ןיפירג(1
.היירופ(6ןוזגפנזזגװזפ(5.הדרח(
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זותוימיספה.לעותקהכמחהפצרהלעוממוהשחוודמע,רורזורפלונירייתוםבכנשכ.

בוזיכש,הזףשו:מוראופמ(ּפןוטלפבםידמועשםחלחמרנו_,הילעתוהוטשחתופיה

־לבקלתואבתויפיפיםיכלמיתונבוטעמרוע.ירחאוףלאתוליל.רפסבו"אבבהשעמ,רפסב
'אבסיבלמיתובבתחתלבא.םדא־ינבתוגונעתלוםימיענםייחלםינמוזמםהו,םהינפתא

וטשפתגשרחאל1.י.םהילכתאםמצעבוםדובכבטישפהלסזרזמורחאליחישיאםהילא

ישיאלבא...םלועהךררכ,ץחרמהיתיבבסחטשלליבשבורורצתאשיאונירייתולטנםהירגב

יסשו,דחאררהךותלםימורעוםידגביירסוהמססינכהוסרימםהילכתאלטנהזהליחה

הכוחכםיטיבסוםינופוניריית.תראפתידנבםישבולמלודגןהלשלביבסםדא־ינכםיבשוי

םישקתמו
,רבדב

קיפמאהישסימוילע(בןיפלוזשרונתהאוהןכיה`
,אלכה

םיעיזמןכיהו

יקםווידישזםוטיצח-ןאכ
ירחא...ליררנסלאוש-('1םידוהילינבייבאוהןאכיכו)?יבאב

רשכתיוכםפוגבןיאש,םילדלודמהוםימורעהונירייתבלכתםנואבןחלשהלצאםיבוסמחס
...ונושלבתיבקסומםהילארבדמו,תומצעוםידיגורועאלאי

ונתשנךכלכ,םריבהלהשקהיהתיבהןמליררכסוןימינבתאךכרחאלואיצוהשכו
,הלוגמשארה:םהינפ

ןיאוןקזןיא
.,תיכוכזהןיעכןחלהנושמהגונותוטקםיניעה,תואפ

'םיפופכסה.תומלצםהינפ.לעו,תורקותולודגתופמ,וילעהעזתופמ-תוסוכחצמה

,,םיבעבורדקתחםימשה.םיניוזמליה-ישנאסבי:םו,סידיערמוםיעזדומ,םיחהותשמו

ריאחוקרבאצילפרעוןנע,ךשוחךותמו
תא

...!יםערקרבהרחאו,וזההרובחה

יזכתואושיבלהםשו,(יןוטיקרםקחלואבוה,אבצהיתדוכעלורכמנש,םירייתהינש

םשארבהארנהמחלמפירובגלשעבוכה;הסופאקכםהילעתיארנהתיהש,םיליחהמילגב

נתוריבחקישמיריבהפרגמבהיהםריבשהבורהיהנקו,העונצהשאשארבוזהפיכב

תאהקחמהיהליררנס.ףורגאבוםושבםימעפהמכוכוהו,הרובעתלללכוהלצאלםה

היבגמ,ותמוקלכבחתמתמ:המחלמייסיסכתבומצעןיבלוניבךגחחמו,,םיליההישעמ

עםופובקערוגי,וילגרימעפםירמ,רובגב(5ויתותסלחפגמווהזחטילבמ,הלעמלושאר

וידעצהנומורפוסולאמשלאבבוסוןימילאךלוה,רוברבומכ(יתוגדעמךלוהו
`תחאי'

השק(`ליגרתההיההזדגנכ.”לפונאוהותוטבלתמוילגרףוסבלשדע,שלשוםיתשו
ןינעהלכשןעוטהיהו,השא-לעבלהמיאתמיתלבחוטשלובשוההיהש,ןימינבלרזו

..םידיקפהתאםגוותואםגשהכבובבסםיאמרהםידוחיהינשיכ,תועטיחקמאלאוניא

.ןוטיקרסקחמחורבלוסנדחאץיקלילכו,םיקחרמלםתעיסנתאלירדנסלריכזהללחהאוה

םירוקנםירוחש(8רתבייננע,ץוחבבשונסחחור,
,חורחאהזעיקרבםיעסונ(פםידורבו

אובלםיופהנםלבו,הברההרוהמתונועטםחיתולנעוםשםיכלוהתולנעיילעביפלאולאכ

םעךלוהוחרוהסדילערהוסכחריהףא.ודעוסבסימשבדיריחל,אסכהםויל

ותבשןוכממעברחיגשמהשאר`הלושאוהםיתעל.חחלשלתאזההלודגהתחרואה

.(וסחמחופמוחתופוהרוחשלפרעיתעיריתחתתינשאבחנאוהרחאו,ץוחבסשהשענהמתוארל

יהרובכצלעםיספטמ,רצחהרדגדעםיאבוסהילגרתועבצאישארלעיאשחבםיכלהמונוףווח

_,ונקזיכ,שהלבירפסלליררנסליחתמךכךותבו.ירדנהשארלםשמםילועוםיצעלש

ישיאלשולוקעמשנ.םאתס.חומחורבלולרמאוהלילהםולחבוילאאב,םולשהוילע

ולהבנונלשםיטילפה.ותרמשמלעתיוזיןרקבםשדמעש,ןיוזמלוןן
לעוהזפתשנוולוקמ

םילודגםיטוטרמסינשכםיארנואוהשלכויוםיזזםניא,םתמישנםישבוכ,רדגהינפ

'םיספטמ,םסוקמטםיזזולאהםייחהםיטוטרמסהוביבסמהטקשחחנ.ודחיםשםיחנומ

רבכמםירבועוםילחוז,עבראלעםיכלהמםח.ץוחבמסחו-רדגהלעמתוריהזבםיררוףן

!ןןםיקרוז(3.ןומדא(2.םיחיטש(ו
)

.חולנרתחה(7.תוררועתהתורב(6.וייחל(5-װּפזוןװומ

.סורפבהרחשט(10.םיוקםיוקםיעובצ(9.םיטירבוםירהב(8.הריבעב
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םידמוע,םהילגרלעומקםש,םולשבתחאהטמיסל,םשהתרזעב,םיטלמתמורטושה

.'חוקיהבמםהיניעוויחאלאשיאםימיבסו

ינזאלסנכנולוקו,ורופסתאתולכלבשליררנס.עגרירעהתיהסחהמשםלוא

םימיהמכםיאולכובשישירחאו.רמשמבםמישיוסשפתיו,הטמיסברבועהדחאאבצידי

חיכוהוםיטפושהינפלןימינבםקזא.אבצלשןיריתיכינפלםיעשופהואבוה,רחוסהיתי

יכהעדומרסמםג,םילוגגרתכקושבםרכמלוםראיינבףוטחלללכרשויהזןיאיכ,םז

.תואמרוסנואאלאהלחתכלהיהאלהשעמהלכו,המחלמייסיסכתבדמולמהיהאלםלו

ועבצאןתנםהבקסעתנשרחאלו,ונירייתםעהחישיירבדכסנכנואפורהאב,העשהתו-`

ן
הזוכלמגםידיקפהי...תחא('הילוחןאכהרסה:םהילעזמרלושארבענענו,וחצמ

הדיקבםתאמרטפתגןימינב,.אבצחיתדובעמונירייתתאררחשל-וקספו,הז “

עםופובקעדוני,ליחישיאכוילגרימעפםירמ,חתמחמלירדנסו,הנושמחיוחת

.'תויממוקוירחאךל.
-

,תכחוגמהנומתץיבומארכאונלראת'ישילשהןימינבתועסמ,,ב

םייחהלע.(ּפםיטועפהוםיינעהתולגהייחמ,חרוטאקיראק

=טושתאדוחיבףינהןאכםלוא,וירופםרתיבםגהלמהךותמץצולתהלרפסמה:חואולה!

?יםילאידיאהלעותצלֿפםי
רודהמםייסופטהםידוהיהבור.המינהלשםינשיה(

,ןימינביניעבהלואגהלעולארשיץראלע,תילארשיההירוטסיההלעםיטיבמ

תופיאשהתאלעופהלאאיצומאוה.םירחאמרתוי(ייטניבקיסנוקאוהש

רסחאוהשהדמבךחוגמה,ידוהי'טושיק־ןוד,,להשענאוהו,המינהלשתויםנאמווֿפּפ

ןלטברובג.תואיצמהוםינשיהונילאיריאןיבשםוחתהתאהארמאוה.העידיוםיבלשו
'

ותביבסיאנתקרו,בלירשויאלוץרמאל,ןוימדה-חכאלרסחוניאהז

תאהבעלובךחוגמהש,הנושמהירבלוהושעלקלוקמהוכונחוםיעירגהן

וכוערזנשכ,תולגההדשלעהחמצשהנושמתוברתןימאיההונלטבה.ביצע

;תיחכונה(יתוםפאהו”הלוגסםע,לשםודקהםוחיהםיא`
:היתורמלכבןייטצמןימינבו

הלודגתירמחותינחורתוינעב,,רצהוגוחלץוחמשרבדלכלזובב,תולורגלהפיא

אוהו,וגרובגלש(ייתאפמיםהוחרבמהטוטרשהאוההזהןוחטבה.ומצעבריבכןוחטב

.הכרדיפלתיעבטואיההמלשתינלטבהתוברתהםגיכ,ונלחיכ

.רופסהךרעמ”

.ןלטכחרו__‹_ן`

,חסידואכהרות'דומלתחתיבלהנמלץיבומארכאהנמתנ1881תנשכ
המארדהתאםסרפםינששלשרובעכו,םויהדעאשונאוהשהרשמ

תאונתורפםיבבוחוגגח,1884,הגשההתואבו.”אבצלהאירקה”

ןינבלדוסיהתאהחינהש,ץיבומארכאלשתיתורפסהותדובעלהנשח"כתאלמ,

הריצ%
לדחיכ,,וזןושלמרפסמהלהדירפהיגחהיההזםלוא.תירוהיבהללכושמה

`

ףסלערכבזאדמעאוה.ירקעחוהבתאהלתתלואיגמ
בשהכש,ותריציבהבושחרתויהותישילשההפוקתה_1,

'השלשה
.םכרעכוםתומכבםילודגרתויהוירופםתאונלןתנותירבעלי ע

”םימורנופ,,המרההזיאונלעימשמה,”םעררתסב,יןטקהורופסתאםסרפ1887תנש

ג,
יו

הפוקתה;ק

.יוצרהוביבחה(5.נושחסהססװוס(5.ויהיפקשחל;מאב(4.תופיאשהיאשונ(3.םיבטקה(2.םניגבש

,

:-..,.באהו-י
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לודגה`רופסהכםנדכוץיבומארכאםשתוערואמהםתואלו.םינומשהתונששארכויהש

אכבהקמעב
דלונש,ילישריהלשוייחתורוקתאראתמאוה.1888-9תונשבםפרגש

הקיפסהב,הכומסהןולםכמתסגרפתמה',םיגויבאהאלמריע,לאיצבקבלרגתגו
תונקזתוינקרצ,תועיקחיילעבותולפתיילעב,םינלמבוםילבקמ,םירומרם,םידמלמהל

םיחאלשןמושוםיציבםעתוינרנח,םידלייאולחתותחפםהלעוהכמהלעתושחולה

,םיינעהילישריהירוה.תוקינימותוחפש,תואקמזופתוגרואוהצונתזמרומ,חספל

סנרפתההמב:דלונשהעשבםמצעחאולאשאל,חביוטיהכלמוליקגעייריזייל
םינבהיכ?דלילוארקיםשהמ:השקההלאשהבוטבחחנאלא--?וזהשדחהירכ

םרועבו.החפשמהיבורקלכתומשתאםהלולטנרבבוינפלודלוגווצפקשםיבורמה

וייחבאילטמהיהש,שריהיהילדגהבורקהלילהםולחבהכיומיהכלמלאבםיכובנ

־ידכדליהלעומשתאאורקלךנחתהו,ןייתותשלבהואוםיעורקםילענוםידגבינימלכ

.הצחמלקרוןוצרילבהאלמחנותשקבו;וחמשנלהנוכנהחונמאיצמהל

יעייםישידכ,ןחלשהשארבתבשבוכישומוובבחמויבאהיהילישריהלדנשכ

נואתגולפירכרימתהיהש,לימליאנחלודגהויחאו;"תורימו,,הןוננבול
היה,ולש(

('פאקיפךמותוויתפשםקעמ,ותגיגנלוקבעתעתמ,,יאשחבוככיעלמואנקמ

המחילישריהאלמתמ.רוכרכבויתותםלחפנמוושארבענענמ,ועבצאבוהרגרנלש
ולהארמוויתועבצאןיבלולדוגאםינכמ,ויחאלונושלטישומ,חופנרודכחחורו

'!עקפתהוהאנקבורךוחמעקבתחךינפלךלשירה:סעכבולשהלמויעשריףורגא,
`המיאםהיבאםהילעליטהיכ,שהלבוחענצבקררהיוטטוקתהליקנעייריזיילינבםלוא

.ולחשתעבאלאוינפתאריאמוהברהכחםהלהארמהיהאלו,הרתי

ירבדלורציו'וחורתא`שבוכ,ריואהאלמהחופנ(:ותיחופלשילישריהחיחתיבב,
חעקפ,ץוחלאצי;תוללוח

תשעוותמנורכןיאשבכושרענלךפהנילישריהו,תיחופלשה
שובחל,םינבאתודיל.וליגבםירענהלכלעהמומבועורזולכבורי~ץפחדבלשהמלכ

,הבגלעבוכרלוחינרקבזע
ריכמהאלמונממשולתלורובצרישיתלשונקדבקיזחהל

,ריעהתובוחרבעגושמהירחאףודרל,םוסחמבםניפוחתחתהלכוןתחביאכהל,תורעש

אלולאםישעמ-םיצרוהתואםיכשומםימוםחשהעשב,הירוחאמהלגעבקיזחהלוץפקל
(ןהכלםחלהיהו,רובכוירבחולוקלחךבליבשבו.והומכתושעלאילפמ.וירכחןיבהיה

היה,םהיניבהמחלמושעוםיבבושהםירענבתוערפעורפב.תוללוהוקוחשירבדלכבשאדלו

רעדונותרוכנווחכלכו,ושארבתוצונםעריינלשעברבשבהוםחלאכצהירשילישריה

ןוגוואטחאלבלבחתאתוקלחלחוצמהיחש,הזב
זומחחתומיברבלודובכלקר,ללכ

ירידחש,תשפועםיוהלורבהצבימהו,רואיבחציחרלםירענלשףוספסאנהונילישריההיח

התיההרובחחייבבלשווםתבילחו..םממוהשאררעםפונלכבםימבהבםיעוקשריעה
תוטועפםיוואיינכיםהידיובולחאלשךרדברבדהיהאל.המרריבוהחמשבושערב

,םיםנוםיופחנ
,יוארכתוצונבןיידעוםכניהאלש,םיבטקהםהיפנכבטעמףופמוךולה

יףשונוףאוש,ווהעורפהדעל,םהיעועומלרמרמתמ,םנורטפוםהיבאהז,'וורנהזואחו

לעוצברמדמועוומצעתאהירטמםשלגעה.תלשלשןימכוראוצתאםקעמוויריחנב

ליבשבוושארבענענמאוהשכ,וירוחאלתועיספוויאעתרגוויניעיתשדימעמ,םיבשעהיבנ

...תומנתורחד,(ינתורחדבחרובורקורדובנזחיבנמוךלמגאוהךכרחאלו,ץראלוחצמ

ניוויהבבוןוזפהבםחיתואקמוופוםחיםנבםתאםיריחמוםימידקמסבולהתעשבדועםירענהו

.חוציפק(!ן.ונתשקב(3.רותפכ(2.וביר־שיא(1
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י
..

־
ךותלמינלורםהו,םהילעמםירשונםידנבחםצפהזוחמלםתאיבבףכיתשרע,ךכלכהרתי

םיצבקתמםירענהויחבירעמלהחנמןיבשהעשב-.םילבלבתמ"לוב־לב,,בוםיעבעבמםימחו-םגאה
םינתונוםיאשונו,ודיבותרוחמןימדחאלכ,םשדירוהלםיאבושרדמחיתיבלשהדועב

זונאורצואמאיצומהוו,תשחנלשרותפכבםוקעוןשירמםמףילחמהז:לוךנןדיעבוקשחב

וקעימשמש,בוקנ
ןיפילחזוגאהלעבםעתושעלםילדתשמוםינוקינשםיצפוקוילעו,לילחל

הקוריוהלולה(2חתינוגזויויבדחוארחא;םינושמ(ו[ינועבצינימותיבוכוולכיירבשב

חשולתהרעשבהיולתהתמ(8םימרכיתרוםצבוילעראפתמש,ורבחמע'קםעהבהשועו

ןימלכלשוכרצרעשמווללהםירנתחןיבעירכמההיהאוהונלשילישריה-מומחבבדמ

זחרנתאלבחודירירמבגאלבוררלעויותחרמליבשבדחאלכמורכשלטוגוחרוחמ

.תועטהקמחקמהש,הנעטבואבלכחו,ורבחלעתומוערתףוסבלולויחאלשדהאןיא

ללכלאובלםידיתעתובירורבדותוטטקוטעמדוע,םימערנימוםימעו:םירנתחהנחו

עירמועקות,םבגלערמועחוירחרחאבבושרענו;יחלתכמותואפזטירמל־-השעמ

הקעצןהלומחושערהגהו.הרידאחלךחמוחמחלידגהל,חטוהשהוואלשתרנרנב
םיבבושהםיפוזכחו,יחפיונבםהברעונולחוכמוףוחד'שמש,,חאבשדע,חלודבחחוצו

.”םהירוהלאםירבכעבמירומתמוםיהרובוםחילנרמירקוע

ושענ,לורבדעוןטקמל,םידוהיהלכו,לאיצכקלםילוח'אפורןמרונתחאםעפ

אפרלרמאיו,אפורהישעמתאילישריהאריו.אפרההלוילאוצרוםיוודוםיבאוכםאחפ

,חמקהןמוינפחאולמץמקורקבביששהםויבבנגחהאוה.ותרובחינבתאאוהםנ

תבשדובכללמעבורבהינעהומאהניכהש,(יןילבתינימראשו(5ןומכח,(יןילפלפה

ירוחאמרדגהלצאבשויונרועבוזתונטקתויחולצךותב(7םירוליקוםיממינימםהמשעיו

םותיוחלושמרענ,יםוייהשמוילערבע,אפרלםילוחולןיאשלערעמצמוםתיב

וילגרבטעוב!אייח,(”אייחבארוקוטושבוזרומ,והטמלעבכורה,ףחיוםורע,בוענ

ילישריהולרמא-!יםוייהשמ,ימום־השום,,-.םוםכלהוצוץפקמורהוד,וםרכתאםילבמו

,אל,אוש-”ץהלוחתויחל,הלומתויהמ,חצורהחא,הצומהתאמ--”םרגוק,,ןושלב

העשהתואבו.ונובעררובשללכואשקבויםוייחשמריזחה-"1םולשומח,םולכוםמ
,הינישתוקלחבוהותפויםוייהשמחאומייפדחיםלכו,םיבבושםירענרועםהילעופםאג

חקלתשןויכ!םלועבשהטושהתא,יליםוייהשמ,ונעמש,:לזרברמממבזלגרתאלובחל

ועבשנםהרסחבךתואםילבלכמוךבםילפטמויהיירח,ךילעהאבהבמהוךפונב-2

קרבשירחאו,רמחולולמגיותובוט-הזליבשבומעושעישתיציצ־תמיקנבוףכ־תעיקתכולֿפ

הלעהשרמסמהבבחחילישריהו,ולגרתאטשפתורשכואצמוםהיתזיציצתאיםוייהשמ
,ילגריוא,,-.ןילפלפוחלמבםילבותמהחאופרהיימממתופמוזיאעצפהלעףיטחוהדולח

ויבואכמבעקרקהלעטבחתמאוהשכ*,לודגלוקביםוייהשמקעצ-'וילגרבתרעובשאב_

התיכהבשעצפנחרענה.רבעלבלומנוולהבנםיעורפחםיבבושהו,ומדב(9מםובתמו:ו
רבדהעיגהשכו;םיברםימיהלוחהיהובכשמללפנ,תינמיהולגרלעעלוצוהבובי

לע,ותומכושעוירבחםגשעמדבקדטצמח,ריקייןבהתאהחמ,ליקנעייריזיילינזאל

'!םכתומכשתובומיילעכלכםשלוםמשלוךמשלךלירה:רמואווטכוחאוהו,דומעה
י

אוה.ןמקיירוהיהשענוהנקזוילעהצפקחרהמו,וכראאלילישריה-לשותודליימי

השעמתעשבעורקלאלש,הרתיתוריהזבוןובשחב,וירבחםעללוהתהלוגהנתהללחה

שולתיאלשו,םולשוםה,שארייולנםידמועויהיועבוכהממחשיאלשוחאולבההטופקח

ןיעמ-ויהםלצאתוללוההישעמוקוחשהינינעלכו,ורבחלשויתואפמהרעשדחאה;--

ף

.תוחשמ(7.םימשב(6.דהשמ(5.םמעשמו(6.4ם6סיװוּפ(3.תיכוכזתנינפ(2.םיעובצםיצפח(1

.רםרפתמולגלגתמ(9
,,
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םינלמבהירופםלםנןואתומחללחהילישריה."םישועןקזילעבםילודנחש,ולאלשםתמנוד

ריננהלשונקז,יקלמשיברבהשעמהונורכזבתרחבדוחיבו,שרדמה־תיבברונתהלצא

הכרבהו,איבנהוהילאתאמהנחמב”תפומה־תעבמ,,תאלבקש,לאיצבקבלידוייבר

שקבמהיהאלתובורקםיתעלילישריהלבערהקיצהשכ.ויאצאצידיישעמבוא`ינמהרוש
ילאהתשןוצריהי:רמואוהבשחנמיתייה-תפומהיתעבמילןתיימ,,:דבלבוואלא

לוחהתומיבםנהנמשו,חדימשפורשב,היקנםחלתלח,הליכא
”

־דומלתהבושפנהצקשכו

םירדההלכש,םלועלשונובר,ךינפלמןוצריהי,:לאושהיה,"לבוחח־בר,,וברבוהרות

רחאלי!רבולכםהמראשיאלוהרהמולכיןשעבםלכדחיבםירודמהםעםידמלמהו

תב,הלייבתומדבהאנחבלמיתבםנ'תפומהיתעבממשקבמילישריהליחתהםימי
ו

תובוחרבםיפחיםירקרמ,,דחיםיעשעתשמץםיצרויחםתודליב.ננומחןויצנבםנכש

,םשנהרישםידמזמוםיצפקמוחוריבחוםיקיזחמ,םימהתורוניצךותברטמהתעשבםישרו

בץיקחתומיבםירמואתוקוניתהש

!זב?תולבחמ'הרבהממו

"...יל'השמ%ומשחמו!הרחחנההלבה

,הלייבינפמממתשמושייבתמהיה,ארמגרמולליחתהוילישריהלדנשכםלוא

ובשומובלו1חכננבו'קוחרמהכלכתסמהיהתאזתחתו;מימדאחמוינפקושבהשנופשבו

הממוחשאר,תומוראותואלמיהיתותםל,רשבתאירבו(9הצונ,,התיהש,וו־הלותבל

."שאילחנבתורוחשההיניעו,מעמהלועוףקדזמ

םינעמועשוישדימתםיפצמויחלאיצכ,בשםינשבםיאבהוםילודגהםידוהיהםנ

תאדוחיבעיבהלםינחוב'ויהו,רחאםנואתפומהיתעבמידילעתוברהםהיתורצו
.םיריהבהץיקהי'תולילבהלמבהחישךותמםהיתולאשמ

יתברבםיכרבמ,הנבלהרואלתיברעהדועמםילכוא.רנדואןיא.םיחותמםיתבה.

אלא,םינוילעםירנבאלבםירבבנןחירוחמםילמנבםיאצויוםיחינמםינומה,םינומחו,ןוזמה

ןניאןחיתוננייבו,ורועלרבלבתונותחתהןהיתולמשםישנ,ןטקיתילטבוםינותחתב
,תוסורפ

םירוחב,ץוחבםיבכרומומיחטתשמםינכשלשתורובחתורובח.םימורעותשיבושחםידליה

,תולותבמנו
יוק_.ודהיםירעבםעםינקז

םידרוי.רמוחיחבחוננןיבםיעקובחריההנוכמופ

עםותו-תורדנחלעםיווםמוםילחנלעםילועומיקפיותמוםיכלוהו.הרובחהינבלעמיכשמנו

,הרבתולעמובוהרחעצמאבתוצוברתורונלעו,ףרמלרחשמוםשםכממלותחלעחרחנ

תושכשבמ

תוטבוחוןןבנזב

...ןמרבברקמתוחכונותוחבאתמוםיקושחלעוךריהלע.ןמצעתא

תוינרברשםישנ
-בתדמואוו,הזברעבזתרועמלעתומפמיכמוהנושארןחיםתאתוחתופן.

וזו,םיכלמןחלשלעתולעלהיוארהתיהשדעחמיחמיםויהחקמטצנילצא(8המיירח

הרושבתחאו;חמהךותב(4תוחומינויחשדעוכרצלכולשבתנילצאתוינטקחובתרמוא

ןמיזתלונלנכלורבןונצ;קושבהלחנמדדנשהאיצמהתא,הרשאבורתאתרפסמוהימב

וחונקלךרבתיםשההל
־ויו,ברעבמנ,רקבבםויההתיבינבולכאונממ,המורמב

םורמםיאשונ,םירקרפתמוםבגלעםיכפהתמ-םירבגה...רחמלחלודבהביתהחרייתשנ'

~םימשהימשב:שהשענשהמלכלעהכוראהחישבםיליחתמועיקרהרהוזבםיפוצוםהיניע

,:שוחילשותרוצוכ:יאורוםילכתסמםהו,םהישארלעמםימורמיחבנברמועוהלועחריהי

יל:שריםשםישנהלצאקוחרמ...!מיניעחחנח,םטוחהחנה%ארוקובהלתמדחאלכו

.חוררוּפתם(4.ןימרגלשבעלישבת(3.המוקתלפש(2.הננומבחביבל(1
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,תומערתמבןהינזאתומטואוןהינפתומקעמםישנה,אתוחידבדילמןהיכפלרמואודהאץל

`םידליהףא.לודגקוחשבןלוקתוגתונותועמושןהךכךותבו,םיננוחמםניאשוירבדלע

םיבגגתמוהזלש(זיחשהיתיבתהההזוהזלשובקעחופתהזםיכעומ,םילמבםיבשויםניא

נאושרוטםהםטוחהילעכ.יוירחאלכ,יאשחב,ורבחלשומטוחשארלעדחאםירמוםו

ויבפ-דטוםהו,לוקב
'ינפ

וכרעוגאוהו,והמהזלשותקעצלוקעדויוניאולאכ,םח

היוטנןדיבגאו!םביפםתתםישיאול.:ןהידליתאתוללקמתרמאה!םה,םה:רמואו

םיטיבמוםימשהאבצבםנתמויםאשמתאםיבזועוםישגרתמתובאהו.:הינואבםתוא(פתומרוצו

ליירחא.ץראלי
ק

,ושארתאפבאבחגוובשנשותידחאו,ונקדבולךבתםגואבהרופ

לעיקולחלתחתמלחוזץרשןימ,יו,יו:כעוצודחפמוילגרבווידיבסכרפמישילשהו

ידצבהידיחיתכלוהתתנשהרדנשתיגתבערותיגתסרכהמודאהרפ!יבג-לע,יבנ

יפלכהירוחאתרזהמאיהןאכםידוהיהץברמלתענמשבו,םשבשעקריתבחולזבוחיויזי

םיובמ,תומוערתבהילעםיררועתמםלכ.ץראיךרדגהנמכאלשרבדםהינפבהשועוםדובכ

,הבחרהחישל'הסרגהרפההתואו...!המהב.אדייה,האלהישנ:םירמואוהתוא

לשהיושו?תנתונהרפהבלחהמכ?איהימלשוזהרפ:הילעולאשנהברהתולאשו

לעףרועהילאהישןוצריהי!ןיכירעםדציכ:הימחברמואודחאאבו3המ:הרפה'
ןויכו.וגמוקמכילאיצבקהדלישטורהיהאוןיבירעמםתאשיפכמתינומהםובם

חתפהזש

הבוטתשקבוןוצרוםימחרתעשהעשהוװרוצריהי,םירמואםלכוליחתה,”ןוצריהי,רמאו

םילאושוםישקבמלכהו,וצחלוריבע,כלעגנשיאםיעדויה.םילאיצבקהלכלהכרבו

י,.”םנושלהאלכשדע

םלוא
־

הוצמירבלהיהשכו,ילישריהלאלוםילאיצבקהלאלוליעוהאלתושקבה

־םימיכוללפתהבויבאלעייסמה”ררושמליהיו,ותסגרפז”ותילכת,,לגואדלזירזה,וליחתה

הנתנו,ןזגגבדחילגרתהלולחה”ומחנתבש,רחאל.ןולסבבשדחאשדדמ־תיכבםיארונה

םינהנותונולחהירוחאםידמועוםישגנתמםידוהיתונחמיתזנחמז,םינומזפהראשו”ףקות

,רעיבוריעבהרושהתיהתובצעחורותוחילסהימיוברקשמז.םילוסלםהזתולוקהקתממ

זתעיסנבחמשורהרהמהיהוילישריהתנשהרונםדוקההלילב.םכרדלןבהובאהואצי

ארצמוכפהתהב
ידגברבכשובלודמועויבאתאאצמותלפתמרקבבובזשבו,דצל

כטזרז(יבברבםיכלכולמוילושזויריייתבש,םימיבורמ(3טמרזממוהלבל”יטלח,,:ךרד

םיצצונוהקוריקבט(5תירורפעבםיברועמה,השקונ
י(זגב

קסורמאוהוירוהאיפלכו,הנושמ

וילרנסו.ושארבהטומקותמהוזמ,הקיתעתפגצמןימו,םיעוקתןיבמןיעקזבןתשפיצינאן.

זקרבזיןיידעםישפחמויהםתוא-וילגרבויהאלןיידע,,ךרדלםירפושמה,םיאלוממה

הליבוהוםתאהעסנש,ילישריהלשומאםג.(י"הדרמבוהפרגמבהטמהתחתםהירחא

ינימ,בהפוטעהתיה-םיבוטוץומךותבתוגותנםיציבהאלמהפוקזתופועאלמ'בולבןולסבל

הנושמתחפטמןימבו,רתויבהבעהפוגהארנםוילעש,םיקיתעםיטוטרמסותובחםיאולב

שובחל,,וומאןוצרתושעלץלאנילישריהףאו."היניעיסירדעהחצמלעתדרויהשארב

.”רמצלש(7הפמבוינתמתארזגחלו,ותרוצהלספנרבכש,אבאלשועבוכזשארל

ועיגהברעבו,םינימהלכמתזירזהיזםידוהיהאלמהתיהש,הלודגהלגעבובשיוולעזא.

בערוףיעלפנילישריה.םיחרואתלומההאלמה,תולגעהיילעבלשחיגסבאהלווסוןולסבל

.עקרקהיבגלעחמתשגזדרירתויבםישפשפהזלוקיצהשבו,תיוזיןרקבהרוכשהממלע'

רפמןטקףסבירורצםג,םילכהתארומשלוהוחיגהוריעבםהיקסעלוירוהואצירחמלז.

אושקולצב,רביקתפדחאלימרתמאיצוהילישריה.בוקנוסיבהיהשםושמווילויבא.

1..עורק(3.װּפצצפצװאאװ-םרצ;תוטבוצ:ןבומב(2.זוסגזזאװװאם(1
)

.קבא(5.תינוכמש

.תחפטמ(7..וסװאזם(6
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כנגתהןבירחאו,םיברםימיוילחמוותינעתמםקשםדאב,הפלכבןובאתללבאו,יכורי

,םינבאבםיפצורמוםיכוראתובוחר,שדהםלועהלגנוינפל.ריעהתאתוארלאציו

.אוה.'הקילדהתעשבומבםיבםכוםמוםילוהבלכהוםיצרלכה,םידוהיברברע,םהבו

,"הפישפנלעב,,דחאידוהיו,וגזלמיתיבלךרדהתאדבאוהעתשדעןומההירחאךשמנ

...ופפכירזרצתאהמרעבורימאיצוה,חיגסבאהלוריזחהלוותזללרמאוהבחכזללפטנש

לשהקוחדהזהרצהותרידבתכשלאבומצעבאוה.ודרפתנותיבוליקגעייריזיילו

.תולשבמהירדחביםיבוטתונוזמוהחונמהאצמותשא;םשללפתמאוהשהלפתהיתיבשמש

.םיציבהרכמהתזבזבו,התרבחתחאתילאיצבקתלשבמכהשמשםשש,רישעשיאלש

תוצונתטירמזתואקמזופתגיראבהתואקיסעתשהפצמהתיהםגו,תיבהייתלעבלתופועו

.םינלטבהראשןיב,שרדמהיתיכבלספסהלעןשיהיהילישריהו;אבהףרוחהתולילב

קסורמהשענולוקורחנזנורנ,הגונושטעתמהיהו,בזוממותהשענןולסבלואובםוימ

.דחוימםעמןהלןתנ(ירודצהולוקו,תוחילסהתזניגנבויבאלרזעתאזלכבו,תצקסומעו

ועזשדעתולודגתוקירשוזיאקורשלילישריהחילצההנשהישארלשןושארהםויבםג

'לבא,המחלמירובגלשינוירמזב”ןוילעךלמ,לפלפליקנעי'ריזיילו,שרדמה־תיבילתוכ

םינומזפתאירק,(ייתוקבאותוקאנותולוקיהיו,.להקהןומהרבגוולזמערתיאינשהםויב

וחגאנ,תוגורגוקעצ,הפוסםויבםישעותמרעיהיצעב,שערורבשתקעזבםימויפו

םוחהוהקיחרהו,הורלכלוונדנתהתותילמבםיסוכמםישארזםידקדקו,םיפכוקפס,תובבל

םגפנוונודנרהנתבשונתורמז,הניזרוקמופוגליקנעי'ריזייל!דאמארזג-שרומהיתיבכ

:דבלבוזהלובחתולהאצמנתורצבהרזעו.הגוהיעממללפתמהגזיכ,סלאכהיהוולוק

,,תועמדלחנבוירוהוהיכבבהעוגהיה,םרלוקבםירמאנש,םינומזפהדחאלעיגהשכ

ורעצבהפתתשהשמשהתשא."לבינפלןוצרלהיההזו-המיענבםירבדהךבךותבעילכמ
(3תינלפפאוילעהנתנ,:תופורתינימלכבותואהאפרםירופבהילםוילולוקולבישהלידבו

ותקשהז,הזחהןמהלעמלורשבלעההרמזגנודובלחמהיטרהתשע,ןיגפפא'יבובזמהלודג

,ןישובכםיאושקלשריצםג,הנקזהיונמהדיבםההלבקש,םיבשעיניממ(יאקיירית

היתואקמזזפמחחאהכרבוערחיןיעלםגזלהשחלו,קבטבותובזרהתוצונלשןשעבותהירהו
'לוקלוקההזןיאלבא,ויפהחפנרקבבםידופבהיםויברעב,ו."ונורגלביבסרמצלש

הכומנוהבע,הנושמ'המיהנהתלחת,ונורגמתאצוילוק־תבןימבאלא,ליקנעייריזייל

."רסורמוקוףוצפצהפוסו

הנהו,הנשהתומילבבליקנעייריזיילסנרפתמםהמש,םיארוגהיםימיהורבע

תיבלהלגעבוהזליכוהשךכלכוילעהדבכזתמישנז,ודצבחושקתוציקעשיגרמליחתה

לשלנהשענופוגו,ורשבלדלדתנווינפונתשנ,,המןמזרובעכ,םשמותאצבז.םילוחה
התיבהבושלדועלוביאלילישריה.”םימחרוילעואלמתנויאורלכשדע,תומצעוםורס

,יל'השמתארבחםשולאצמיכ,שרדמהתיבבדומללראשנו,הלוחהויבאםע
היההז.ןורמפלו:אלםהלהיהלבקמםהרבאיברו,ןדקשוןובג,ונערענ

םדואדגנכםטחתהלוריעהידבכנלשםהיתבבאובלליגרה,,דבוכמוביבח,"האגידוהי,

ירבדבםהמעסנכנוםימהסוכםלצאהתוש,םתואדקופהיהתבשיאצומב.םירישעהלש

אלוטטרמתמועורקהיהאלודגבםהינבליבשבםיכורשםימעפםהלעיצמו,החיש

ואריבוחגקמותוירבהינפבוממוחתאףרוגוקקזרהיהאל,םלועמבברוילעאצמנ

קבאאלבהיקנזתללימרי.תחפטמבאלא,”םיאנהםידוהיה,ראשךרדב,ודגבילושב
.גלשכןבלאוהו,ערפלדג'וניאונקז.השקונתעיזבוהחזרסההילבתמהזזמהניאו,חוצונז

לעוםיריאמויגפ.הנושמהארממרוכעיבוהצל,רבטיתקבאידילע,ךפהאלוטפש

1..זונזנםשןנו.(3.סזסװפנ(2.נזקזנזזנופזע(1
)

.נספפןוווזננזוקיירח
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,וינפלחותפרפסוןחלשהלצאשררמה־תיבב.בשויהיהשכ...רימתםיענ.קוחשויתפש`ו
יפכהמוינולפרמואהמ,תושדחעומשלותוירבהםערפסלןוצרתעשולהעשההתיה!

־ו
-

,וחצמתאודיבקילחמהיהורזבדתעשב.אוהףאוקלחהנעהחישהךותבו,ינולפ

,ילישריהלדסחהמההזבוטשיא.”ושארלעהבכשגמזיקלומריהתאמעמםירמ

'יתיבישנאויחלוחהתומיבו,ויריבממרתאלצאתותבשבדעוס,היהותולדתשהבו

ןוויגהיההזךרדלעו,ברעה־תוועסלהזותירחש־חפלהז,םימעפותואםינמזמשרדמה

זחדלומלםיזעםיעוגעגםג.”םיקרפלתינעתבבשויו,העיבשידכאל,םוצמצבלכוא,רעצב

האבםימיהדחאבו,בזעגורג,דרובומצעתאשיגרמהיהו,ילישריהלעבצעחורובסנ
.םותילהיהו-וילחמויבאתמיכהערההעומשהותואהממהז

היהו,ימינפהומלועבילישריהסנכתהםינוציחהוייחבתוינערופינימותורצבורמו

ירבד.םירפסבארקועמששתוישעמהותויובחיאלפוםסקתונוימדבסימוהגאצומ

הדגאהירופסירתאקרההזנהיהו,ובלתאךושמלמולדחוומלתבשהכלהה
אבתחאםעפ.('ויתויזהמלמעבורבוררועמהיה,ותאדמלש,ורבחיל'השמו,ובש

תאהמיענברמאםגהרותלהלעו,תועותםיניעוםודאםטוחלעבהרואשרדמח־תיבל

ותרימאתעשבלסלסמהיהו,,רקבברמולםהרבאיברשתוינשמהקרפרחא"שידקת

לשוא”ןחבןכ."םכהידימלתכרדחבוןהבושארבענענמוויניעםצוע,תילאמשההאפה

כךותבו.םהיבורקלשחתימה־םויבםיחרזאהךרדכ,שרדמה־תיכמםיגלטבהל”ןוקת.

ןבלדמלמלהיהוומעילישריהעםישבגאיךרווינפלעיצהו,םהרבאיברםעהחישבסנכנ
רצקתעדהילוקשירחא.ותבלןתחלםגילואזהחקיויניעבןהאצמיםאו,רישעהופתוש
יברליחתהשרדמהיתיבלבושלששובשבםלוא;ףתושהלארבדלאציוילישריהתואנ

חיגמאוה.םיהזמהושכעולוארנחרואהלשונהנמבםירבדהברהוומולשלששוחםהרבא
שאםע'םותיחרענהתאוהלשלעוהבמובלוןולחבטיבמ,הנהוהגהעםופוורפסנואי

ץריו.חנושמורז..
.הובםכאהלעיגהשדעןולמהייתבלבלערזחוורבחתאשקבליל'השמ

לצאותואםנליבוהותומיענבוןחבוילארבדש,חרואהתאאצמםשו,תילאיצבקה'.

םדועבו,ריעלץוחמםתאצדעםילקלקעתובוחרוםירצתואובמךררםיכלוהםה.ופתוש
בשוי,הבגלע,תחאהלגעבועגפםש.תזרכקהיתיבירוהאלועיגההזםעהזםיתיסמ2

יל'השמקיפשהאל.ונוצרבהנטקהעיספעסופסוסהוןזיפרבודיבתותובעהזחוא,ידוהי1י'
י

תאםקפדבו,הלגעהךותלוליטהוזפרעבוזחאהרואתו-"שיאהותואלעותעדןתיל
'

םרכמליובלארשיירענםיספותה,"םינפטח,ינשויההלא.ענרבומלענםוסח

.אבצהיתדזבעליי

תילאיצבקהחיגסבאהלואובב.ורבחלפנהבשהרצההתואמץלחנילישריהו-י

םיאלממהםיחרואהןומהןיבףחוגרענהו,וחחזראתאןובאתבלוכאלולהבשי,חרזאהםע_"

,ופונלככרבעחתורםרזב,!חתפבהאב,םינפלותרבח,הלייבהגהו~אריו,תיבהחול!

םהישגוםה,לאיצבקילעבלכ.ושפנידמתמויבוהאזותוחאינפתוארבהינפהארו;1

בורךותמו.תרחאריעכרנאוהשהעשהתואבתבשו,הזחמבםאחפול_וארנםהינבו1

ולתזמרמוודיתאהחודהלייב.הלייבלםולשןתנוודיטשפוץפקתעדהלובלבוהחמש

יהבוהבהנופוהשובמןימיואמוינפילישריהו,השאםולשבןילאזשןיאשלקקוחשב

החלשש,הנטקהליבחודילהרסמהמלעה."זתלקלקתעשבםירתאובושיגרהאמשתוארל_1

המופקלעהכורבהנשידב־תגותב,םיאלוממןהיבקעותונשיתואקמזופגוז,הבוומאול:ץ

תאילישריההבשיו.”ביבסהילושלע(ילופקיתיבוויבאלשהתואמהיושעותסרוםמי

י

אוצמלידכ,”תזפשאח־רעש,,להלייבםעךליו,הרואהוינפלעיצהשתודמלמהןינעלבז”

1
ז

.ביבסמלופקהרבהמתרגסמ(2.(ותמצוע11-

'לא45-י.ע
`ללא'
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השובילבםיתיסמ,ןולסבתובוחרבתחנוגנועבדחיםילייטמםה.תתרשמתרשמםשהל

לעלאושועבונהןיעמכםירבדהברמילישריהו,םתואםיריכמםניאשםדאהיינבןיב
ירעש,לםיביבחהועיגהשכםלוא,היזעזהיתזרפ,הישנאלע,לאיצבקבהשענהלב

ןומהויגועיגבלשלזוגףוספסא,םהיניעלהלגניכ_,ולבלבתנווקתתשג”תופשאה

םיתפשינימ;םיחופנזםימודא.(גםימודה,.(יםיעזרשםיממוח:םינושמםיפוצרפזתורוצ

תורוצותזרעוכמתזרוצ--םימחזפמוםיעיזמתותצמ,םיעובעבוןיטטחםעתונושמתזתסלז

םיפופכ:תופוגלשהיבוכרע.תעאלבתוממוקמותושזמכ,ןתלזזגמתוינעהשתואנ

,םילדימעפ,ינעילגרםילגרהו,םיטוטרמסותובתסםיפומעוםיפושח,םימונצוםימוקעו

לובלבםשו.םירמוםמםילדנסותולבתולעבךותמתוציצמתועבצאותונוהב,ןילוגמתובקע
תויפ,םיקסורמזםידודצ,םיקובשםיקד,םיקדוםיבע:םינושמתולוקילוקזתונושל

דוגדנבימושערבימ,תלשלשבימואמשפבימ,םיארוקוםירגרגמתוגורגוםיחותפ-

םשםיפצמוםידמועםיבער(ייחרפייחראוםוייריכש,םילעופ,(3םינפתב.”םירבא

תוקינימ,תותרשמתרשמןהלשקבלקושהותואלתואבתואזשגזתולותבז,רבשוהדובעל

תוינעהםישגהתאתופמוחה,הלבחייבאלמבתולהונמתזרופרפתובבוםןהיניבו.תולשבמו

.םרלוקבןתרוחסתאןחבשבתוריבגהלןתואתודסומותולוננרתב

לידוהםהילאהשגנ,'הארמהלעםיאתשמוםידמועהלייבוילישריהשדועב
,(5יתרבכתוקוריםיתפשתקווםמוחתקד,ההובגורשבתקד,,הנקזהשא,תירוםרםה

וקתקדוןזרגתקד
ל

,הגקזמוינועמ(ייוששעתלכתהןיעכהיניעותומונצהיתותםל.

תורזיותוטיבמ,ןהבתטהלתמשאםימעפו
םיקיז

הלייבינזאבהעימשהאיה.”םינובשםיצחו

הליבוה,םימיענבהיחתםשש,החונמםוקמהלאוצמלהחיטבהבו,חוקלהוןהירבד

לעוחלכואיהלייב.תוקריוםחלהינפלהמשו,עוערולפשרמוחיתיב,התרידלהתוא

םיעוגעגהרעפו,לודגרעצבהגממוררפגש,םיאבודמהוםיינעההירוהרכזהלועהבל

האבעגרדוע:לבא,היניעךרדתועמדלשםרזבךפתשהלבורקהבליקמעמבםמורתמה

רורצםעהתיבלהבשאיהךיאןוזחבהאוראיהו,השפנתאעשעשלהבוטההוקתה

.התחפשמחםנרפלםיזעיתשוהרפהנוקוהיחויחאלוהיהאלתונתמהאיבמ,הצבקשףסכה

;םיחמשמתומולחהתארםג,לספסהלעהמורנזהסירעבקוניתבהתואועיגהתומיענהתובשחמהו

(“םירמתמוםיקלודםיחל(7ןימסיק,.ברעיללצםייוטנויהתיבבו,שמשההאברבכהציקחשבו

ייםיזירתמםהםאתפו.ןשעתודמיתורוטיקושערבםיריסהלוקבםלוקו,הריכחיבגלע
)

תונושלז

'!ךות־ךותהעיבמוהעבעבמותלשבתמש,הרדקביבסתומחלמותואצוישא
י

השיגהלידוה

.הצנישהדודהלהתואהליבוהרחמלז,ברעהיתדועסתאהכרהבהאבהלייבל
דעהיאוצמ,םיקצומהיונהיקלחו,המוקתלפשוהגמשזהבע,תינתםרכורשבתלעב,
םיקד("יןידירוולשתשרו,םיהכםימתכםימתכשתותםלה.תחאהשקמהלכהברי

הרטנםידצלםיחופנתודאנכתזררויותופפורןהו,רועהךותבתצנצנמזתגרתשמםימוואו

תוכוראהךותבתועזקש(יתוצומא-םיניעיחשםצמוצמההחצמלתחתמורשבבלפובמה

.”תיכוכזהןיעבתוצצונו

המצעבאיהףאו,,הנושמובהארנלבה.הצגישתיבבהלייבלהלגנשרחםלוע
הניאויתדמוע,,הינפללתוכהיבגלעהריאמ(ייאירלקפסאבתלכתסמאיה.הנושמתיארנ

הבלז,הלשהניאהדגגבוזהרוצ,המוד!היניעוננהשדחהירב-המצעתאתרכמ

תורדוסמההיתוצזוקב,הרעשבתשמשממ.תרחאאלואיההמצעבוז,התרוצאיהשעדוי
היתועורזוהראוצתקלחב,תולוחכההינפזיזבתלכתסמ,ןמשבתזנשודמוםילחםילת

\

!3.םסקסצ(5.םידדונ(4.לבםייאשונ(3.וננזספנזסזזססנננס(2.רתויבםיכורא(1
.םומעיש(7.ו:שה(

`

.'אד(12.תוהכיתומודא(11.םיקרוע(10.םיזיתמ(9.שאבםילוע(8
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."האגהבורמתקחושו_ןחתיולהפוגלתנתונה,היקנההתוסבבותופושחה

ןולסכישנאיב'הבלבהרמאו,הרחיהבחבהלייבםעםיגהנתמתיבהינבםג

.תחנזעיבשהלורובבישובלמכתותרשמהתא(יםברפלםכרדוםיביבהוסיבוטםה

םאחפהתארהלייבו,ויעסממ,הצניששיא,רוחביולבשהמןמזרובעבםלוא
םידוהיהחוכוכזלהזושובלמו,זרוזמוזירז,היהיול.הארונהווצמבהדכלניכ

(”לולכתו,הרתיהפצוחותומלצהרושוילע,ןימטחברמונמורובעוינפ.רוע.םיגולסכה

אלא,הכאלממהלמבהניאהיומסהןיעהזז.המותםאללבאאיההיומס,תינמיהוניעב

התיה.הלעייסמו'אנהכ,רבדלבבהאירבההתרבחלתומדהלתלדתשמותעגעגתמאיה

התיה.תסעוכתיארנותפרפרמוזההיומסהםג,ףעזבתמכמותטטושמהאירבהןיעה

תלהצמוהמרעבתרקוסהמצעהשועהיומסהףא,תלהצמוהמרעלשרוקיסתרקוסהאירבה

סינכהללחהסג,ודילהלפנש"הפיההרוחסה,לעחמשותושפגברחוסהיהיול."לוכיבכ

_החחדשכז.ץראליץזהבשןולקהייתבלחרבמלידבהתוגקלםירמואה,יסינתח,הלייבלצא

,הקניבלמהיפהפיהתאיולהילעהנימ,הירייתשבםיפזצחהםילבנהתאהללמאה

םלוא."היברומהתורוהלותעותישארהומלל,ידכ,לגועמלצאש0הבוקהתונבמתחא

הדירזהלרמאםנ,רםומ'טבשבהתוארםייולו,תיגברסותינשייבתויהלהפיסוההלייב

.אמצבובערב,ךשוחבתואולכתורוזפהתונבהתובשויםשש,ףתרמהלא

ועקתשנאלש,בליתובומםגויההבוקהלשתוללמאהותוצורפהתומלעהןיבו

הזחאנשהשדחהשפנה,המימתההלייבלעולמחןהו,אמהוזירעשטימבירמגלדוע

הדכלנש,הנופלדהריעהמסיבוטתב.'תירגוחה,,הרעצכהפתתשהדוחיב.תשרב

םתואבו.המולהרבמז*הריבחלובמטסבהרובעהלתתלרמאש,דהאיאמרילבנב

הנייטצהש,חחאהבירןהיניבהתיה.תומלעהלכבלתאדירההשערואמהרקםימיה

החפשמתבהתיהאיה.(י”חיסבודה,הלוארקןהו,הבליתבוטזהלבשב,היפיבןלכמרתוי
הרכמוהלשהיגזדנהוהישובלמתאקשע,השאלהאשנדהאלבזנןתהו,ןילופבהדבכג

,העושילהפצמהתיהו,םימויאהםיעגפהםעהללמאההמחלנםיברםימי.רוחביזלל

הלושעיאמשוא,השפנלהזחלשיוהיגעמתזבלתאתועמדבךכרלהדיבהלעירשפא

.הלפנוהלשבהיתוחבחולבבז,הבזכגהתלחזתלבא;"םהינפמחרבתזםימשהןמםג

הברוןרעצבהשיגרה,שארלןהלהתיהאיה,היתורבחלערתויבהביבה”חיסבזדה,יהתו

הילעואכשכהנממומקנוהילעבהואגשןבלעו;ןתואסיצחזלהיזלוהצגישדימןבירזיא

התיהםשמהתאצבו,ההכשנוהחדנםילוחה-תיבבםיברםימיהבכשאיה.הלהמועגנ

.הילעהלבהלמשזחרקזמהשארותוקירומהינפ,הפופכוהשוחב,הלדלודמוהיוור,

לבא,הפיעיהאמציהבעריולתיבלברעתעלהאב,השארחינהלםוקמהלץאבן

.”הוומלגוהבוזעוזההבולעההראשנוהינפבתלדההלענהדודה

,ושארלעהפ:הםימשתלכת.ורדהוודובכלבבהארנ,הזישוכךיםג,הלילהוחראי,

לכליוצרובוט,תוירכלאוהחונ.ותלשממלמםוותראפתיבצ,זפיבכוככהצבושמ

לרק'חרפיתורימזםעימשמו,םעוניחרפוםיאשרלשםיברעתוחירםהלאשונ,ואובב
אוה,ןועגשחורובםנכגםאתפו,וויזמםינהנוםיבשוילכה.םלועבחבושמהולשרימזה

,חורואםהוככ.וינפתאךישהמםיבצעןנעותורדקשבול
אוה.דועתומיענןיאותחנןיא

םיוםהנםדא־ינבו,םיאפעןיביובהורימזהקתוש.וחורתמחבשערתמושעגתמ,ףעוז

ולשבז,םידעיהדחאבומצעהלתףשכמיאדו:םבלכםירמוא,ותיבלדהאלכםיצרו

."הזהרעפה

.הכיסנה(4.ןולקיתיב(5.3פנזוזוס(8.טשקל(1
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הוולהיתורבהו,רוחביוללשוננבץעלעהיולתיתיסבודה,תאואצמרחמלו

.וזכהערתירחאהרומשןהלםגיכשארמןתעדב,רמרפםמהילעואשגותורבקהיתיבל

ןבשממטלמהלךיאהשפנבתוצעחישללחתו,הבושתרוהרהררועתגיתירגותה,בלב
התעהזהזחאנשםינשבהברהוהמימתה,הלייבתלצהלהגאדםגו,האמומהוינועה
הבילוהשםוימיב,עדיילישריה.הבולעהלםירחאםילאוגםנואצמנןב.הווצמב

הינסכאהבהחיגהשהילכתאתחקלהאבאלו,ןיעהןמהמלענהלייבתאהמעתירוםרםה

דאמםירעטצמוםיזגרנהלייבירוהיכ,העומשהולהעיגהלאיצבקמםגו;םילאיצבקה

ותבשברענהבלתאאופאואלמםינושבצעיירוחרה.האבהנאעדונאלש,םתבלע

דחאםויחילצהשדעויניעדגנמהשמאלהדובאההנומתו,שרדמה־תיבבארמגהלע

.היתובקעתאתולגל
ןמלא,(יסימוקהלאפר,םהרבאיברירכממדחאתיבבןלהיהילישריה

הקרבןולסכברבבאלהזועקתשחבו,ןילופדיליהיהאוה.ליבשמייצחוןובנ,ריעצ

הנושמ,דאמהנושמהתואאצמוהפיהקידב.
הינינבב

הידוהיבוהיקישוהיתובוחרבו

איההניגבתלחהריעהוז.הינהגמלבוהנתמוהאשמוהנואשוהנומהב,הירנתוהינוגהו

.תונציללשחורובחסגבגשהעשב,הלעמירשמרחא,טילשהינפלמהאצישהגנשכ

ל'והומכןיאואוהיאמרש,הז(צםילוקרמ
ץ

לודגרואי,ןוחרםבהגקץענ,םילאבלודג

ובשייחגו,םיזיזפוםיפוחסוםידוד,םיחרגוםידבואםידוהיואבו,ןוטרשהלעהו,םינושארםימיב

וליחתהו,תולודגםעתונטקהברהתויונחםהלוגבודאמדאמבוברוורפו,היבוברעבוילע

הזייתויממוק,םירמואולגרהםיטשוםוהזמהזםיםנרפתמ,הזםעהזרכממוהקםבםיקסוע

תופשאמםילועםירחוסהעבשםימעפ...!םשהישנאםלועמםיגולםבההמה-יהול
זזןירוממק־יתבותויונחםהלםיחתופו

)

העבשהנהו,המרדיבויבמופבםינתונוםיאשונו
םילדםימיענוםידרויםהםנו,םינושארהתאםיעלובוםהירחאתופשאמםילועי'םיתרשמ,

,לדגתמוםמורתםוונוצרבהשועו(וקקרהןמדמועםראיןבתומדבםימעפו.הלחתבכ
לוקו

לארשיגיהנמו,דחפוהאריבוחואםירבועוולםיוהתשמוםיערובםינולסבהו,ןומההלוקבוירבד
,אבדחאםינפיזעהגהו.ןוצרבולבקיהבהאבםהיתוטורפוומע

,ארונולודגיץקש.
יץקשיןיקש.

.י'ןולםבברזוחלגלגהךכ.ותלפמתעשולםגאובתשדעונבלעדמועוהלועוןושארהתא

אלאהפקהבהרוחסןתנאלו,ורחםמינינעברתויבריהזוןותמלאפרהיהןבלעו
םיולמהרחא.תיברבםיולמלדימםהיתורטשתארוכמלרשפאש,םינמיהמוהלונםיידיהיל

,םינבולמםינפלעב,יגומדאהייצבילאוה,םהמעקסעלאפרלהיהש,וללה

.הרותיןבוניאשיפלעףאםינדמלהזרובצהייגקסעלברקתמה,רצקןקזוךוראםטוח:
שוחברענ,חיצנבל,וימתבבהדועב,חצנההפיהוהריכבהותבהאאישהאוה

לימרתבסומע,שרהמחיתיבלרקבלכבךלוהוםיבשמה,סחוימוןדמלםינשנ”יןבב
ילמבחצנהיניעתאלאפרהקפשבו.םויהלכךשמבםשבשויו,יילפתותילמלשלודג

;ונממהשרגתגו־ןלמבההשיאבהפאמ,ארקמלהלבשהיירפםהלליאשמליחתהואמלעד

ולהעיגהםימיהםתואביכ,ירפתאשלהרהמאלהצנחללאפרלשותבהאםגםלוא

עבשלאפר.הטימשארקלןובנהרוחסולקיפסמהתשרחהיתיבלעבש,הערהעומש
םיערםירוהרהלשרחאהשקלילירחאתצקסגמנתגשבו,הלילבםידודגוםויבזגורוסעכ

התשממםינתוחמוזיאםתיבלםיולמה,רמזיילכלוקמלבלובמולוהבםאחפררועתג
ץפקאוה.םיאושנ

..וצופ(ל.תורוםנוק(3.רהםמהיהלארוקדימ(2.אספוסזטװםקפ(1
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תירחשחור.הצוחהודעבףקשגוורדחבןולחהתאחתפואבוהממחלעמדריו.-?':

ורעשבתלםלםם,ויניעווייחלתאולתקשנמ,לאפרבתבשגמ
ַא

ושארתאולתגגצמו

םתכןיעכקיהבמהנבלהתרוצלשםשורו,חרזמתאמבןיםיראמםימשה.ותעדתבשימו

םעהזםיחצנמ,םישגפנהלילוםוי,היכוברעבןישםשמךשחורוא.עיקרבהלעמלןבל

התארגומעמדוע,הבורקהמתחשרמואולכםלועלשוללחבו-םחורבםיפשוגוהז`

לדשוחבידוהיתחנבולךלוהועסופהנחו.,םיגתוחםהבןיעףיעמלאפרי!הדובכב

דחאבםשתחאהרידתיבבהרשעםיפופצםיבשויהםידוהייגיסםתואמדחא,לדלודמו`

־הרמלשרבבןגעש,סיאכודמוםילפש,םינויבאוםילד:םיפנוטמהוםירצהתואובמה

ול,ךלוהאוההתע.םשארתאשלםיאריתמוםילחוזםהו,םהילעהרושהרוחש
תויממוק

םילעבותבשידנבוילעו
תואקמזופו

תונותנןוילעהודגבלתחתוידי,ףוקזושאר,וילגרב

רישהילעבלבווינפלהכמלילחה.דובכולוקלחישוגוצרווילעההזותעד,וירוחאלע

םהל,םיאצויםתבתכילושוםיפחי,םינטקםירענ.תורימזבולםיעירמוםהילכלעםיחצנמ

לשפומהרונים,תכשלשהפיטעבהידוהיו,שארבםיצר,םיסנבמהךותמםהירוחאלי

.ריואבתופהרמו(זתורדבתמהשארבתחפטמהיפככו.חתרוגהךותלןותנוהלעמל

...החמשוהלהוצהמצעלתדקרמ
'

כמהחונותעדןיאשרמול,וממוחםקעמוויפתכבענענמ,הארמהלעםמותשמלאפר

,ריעלשהבוחרבתוטמושמויניע...ווההחמשה
.רקבההארמב,הלווינבוינפלןולסבו

,םיתבהיחתפינפל.חירםינתונ,ברעבץוחבוכפשנש,ןיכפושהיימו(צםיביבה

תוגרומיניממםירורפותומצעוםילבזלשםילחפילת,'רחבמתותלדבםימותם'םהיתוכולחש

,םוקמלבבםהלהיוצמםתסנרםש,תומהבבשםירישעה,םיריוחהולא;םילוםפוםישפועמ

בורסהנושמתינורכהמיהגכ(3-םיסםרבמוםהינפלןבומהןמםילכוא,םוצמצבאלוהזירב

וקהיהו,זוהרדחבומעךםחמואריוחלךשגואיגעאבלכאתאו...גנוע
ל

הקירחוהחיבג
,הלודג,

םג.תחאםצעלעםיצגוםימטוקתמוםינחבנהעבשדועםיאבוםיזפחגםלוקלו

.ףרטלםירהשמוםירקרקמוםשםירקרמ,םימסרופמםיבנגוםיאפר,הלאלעילביגב,םיברוע

אוהךיאהחוקפןיעבולןנובתמודמועווגורנטשופ,ריזחבגלעהלועובנגתמדחאברועו

זורבוג
,הפשאב(

םעחרופוףטוהוהאיצמהלעלפונווילעמדרוידימ,אצמורפהשןויכו

,הרגתולעמותוצוברןיידעןהמ,עיקרהתפכתחתץוחבתוכלה,תורפה.וימבדיצ
ןהמו

בוחרבתולייטמ,םילתבבתובבחתמןהמו,בבזהושארהטושפבתוחתפתמוןהילגרלעתודמוע

םידמועםהינש.ארקיוהערלאריעשםשו...ךרדבןהלןמדזגשהמתובחולותוחירמו.

םיחגגתמוםירעתשמוםשארםיגיברמוםבנזב(חםישכשכמ,תונורחאהםהילגריתשלעםיפוקז

.יםהיגרקבהזםעהז
י

ףדוראוהו,ובןשיאוהשרדחהמןולחהךרדץפקילישריהיב,לאפרהארםאחפ
,רבדהתבסתעדןעמלהצוחהאוהםגתאצלווידגבתאשובללרהמיו.םיגתוחמהירחא

תואקמזופאלבוילגרבדבלוילענהז,.םישבולמייצחםידוהיםיצררבעלכמהנהו
ירותפכבאחרואבגאלפממהזו,ותטופקלשדייתיבךותלועורזתסנכהבוכולהךרדברודמו

לאפרעיגהשכו."ךתמחלעוופאלעםיסכרתמםניאםהוםבורוםתואסבור,םיסנבמה

קיזחמ.עוצפוהכומדמועילישריה,תאהארןומההןיבקחדנוהלודגההמוהמהםוקמל

והבמוובשומ,ופרעלוממודגבבוספותםירמושהדחאו,וידייתשבהידוהיהשאףגכב

אלוהריבהןלישריהו,תירוםרסהלידוההתיהםינגנמהינפלהרברבשתנתוחמה."ופורגאב

האיצוהוהנקזההמירעהןבלעו;הדובאההלייבהאבהנאולדיגתשדעהגממהפרח:

ם:הי:(5.ותסנרפחפקמ~הגוע(4.ם'םערל(3.ןיכפושחתורובותודוגצ(2.םיריפחמ(1
'

.םיעיגמ(6.רפוחזו
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'הנקזהםגילישריהםגורענהלעןגהללאפראציזא.הסיכמרבדבנגיב,לוקוילע

,ברןמזםשםיאולכובשיםה.רבדהררבתישדערסאמבומשוהותודוקפ.יתיבלולבוה

'דתעתמלאפרשדועבו;סומכהןינעהלערואץיפהלאושלולדתשהםהרבאיבדםגלאפרו

'םוקמתאולהתלגו"תירגותה,דחאםויוילאהאב,ויקסעבצמתמחמריעהתאבוזעל

,הבומההזיירו,ישפחלזאואצוהילישריהםגוהללמאההיונשה.הלייבלשהאובהמ

,_ןחלשהלצא.הברהלמהוהבהאבםתואהלבק,תילאיצבקההינסכאהלשתיקדגופה

־םמוד.התםממהדריהעשבהבותגכוםמהלוחהתיהשוזכםמודוהממושהליבהבשי,

םירפםמםהולאב!,םיבוצעהינפותופושחהיתועורז,הנושמשובלםבהלהבשיהבאלבו

התיהאל.יםימהרתשקבוהענכהבאלאחוםוערתוהנולתבאלםישקההיבואבמתא

האופרימםמאמגמוומאןוצרהשועהלוחקוניתב,ברממעמתםעומוהויירלתברםם

יהזלשומעטיוארכןיידעןיבמוניאושגרתמהרגבבדםעילישריהו.ולתבתוכאיהש'

תועמדהילאלשןםעטי.תונבולמההיתפשוהלייביגפלעםושרהיהש,לודגה:אכה
'התראהטישומהתיהשםעפלבבלישבתלשףכךותלתופמיתוםמהיניעמורשנשתרחהורח

הקכחלושפנהתלכ,חכיצמאמלכ:הילאךשמתמוהמוה,הלהמוההיהובל.היפל
יהלהקש:ולורמאולאו,דחיהיתועמדםעויתועמרךיםהלותוכבל,הבללערבדלו

ינפמומוקממזזוניאודגנמדמועהיהאוהלבא.ןוצרבוהחמשבתאזהשועהיה-!תמו

הויירוםהרבאיבר.קוחרמהילאמיבמובנגתמ,'שייבתמוםלבבדמועהיה...השובה

הבללעםימעפתחםממאיה,תיבהיתכריבםדבלםהלודמע
תתגקמו

ילשדייחיבבחממוח

."הלייבלעםעפוילישריהלעםעפםשארבםיעבעבמםהינשו,תוביטימויניעאוהו,התוםב

`ידיבהבשנשםויהותואב.םילאוגואצמנ,ילישריהלשדובאהורבח,יל'השמלםגו

קוחרה,יגומדאהיןולמהלא,(רזממרמפהקי'לאומש,ויבאךלהי"םיגפמח,,ה
ייותיבחתא,וכרדכ,םשאלמל,ןולסבמןילימהעבשב

יילעבלמעומחוורבזרכמלידבן
.תבשחךרוצלםיתב

י

"המדאינפליחציותחונמלאואובינפלו,םימשהעיקרהצקואובמירילדמעשמשה.
בדעייללצןיבמתודיריקוחשברעיהיצעואשדקרילעורואייוקוארנו,ודובכויזב

,תובצעוליגשיאבלבןתונםיבשחהםיללצהישרפמבהזהנג.הארמו-םהילע'םישורפה

םויבףיעצבהסכתמהלבבאיההאירבהץיקבחצםויברעב.דחיםגתורירמוםעונ

,קיילאומש...הילאהדודתקושתלידגמוהלףיסומהבהאודובכוןחהזםינפרתם,התנותח

לכויתובשחמלכוהכורמוהגועמהמוקתםיפכבךלוהאוהריעהךותבש,.ורומטירמם

הירבכ,אוההלאתוגנאשתוהונמבואשדתואנבהתע,ותיבףדמוומחלאלאןניאםויה

,השרה
(לשהפיהומלועמתוגהנותואורויגיע.וכםיררועתמוישוחלכוהפוקזותמוק

וקתועמושויגזאוםימשבינימוהדשחירחירמופא,אוהיךורבישורקה
ל

םינגרייסכבתעורת

הנהנךלוהאוהשדעו...ונתיתומיענךורבלאלדהרישםירמואםלכ,(ּפםיאפעןיבמ

(:וירותבםהיניבעורזרואוםיללצהמרע.בחרנרכ'רעיהךותבדגנמולהארנבגשןשודמו

,וזהגגערשרעלעחורםבכושקיילאומש.אוההםוקמב:בשיואוביו-זפתודוקנםעבהז

.עורזבהילא.בשומהיכמהרםאבויתחתמהמדאה-וילעםידבכוירבאוםשנמוויניעםצוע

וחורורםעלהקבדותיוג.ויבואבמתאונממתצלהמאיההבישמוהבישמלכבו,התב

וממוחתאולקילחמו(4הלהלתמרחאקדריצח.תונויזח:ורבהנושאוהוהלועוםמורתמ

וראוצולךעממווקרלחלשויפךותלושארםינבמדחאםיעושעשעמגדועו,ומפשתאו

:ורוצרצםיבשעןיבמו
)

'קיילאומש.קוניתבונשימוהאגןומזפולרמזמ,ונואבולעירמ

ו

.טפסקישזװ.(ה.עשעחשמט.ירומ(3.םיפנע(2.םיםומרצמברחוסה(1

לה
\ו



`יהשדחהוגתורםם

287

םחלםהבשישםייח.הולשותחנלשםייחולהמדמאיה.ץיקהבםלוחו(ןהוזהבבוש

,האגהריד,תלפשו
.'םיתשםיזעוחרפודמחנןנ

־

,יליד,:רמואוררועתמקי'לאומשו,רעיבשתולפמהתחאבםינפואשערהגהו
`

(9ותיגויבהתאלמונוויתומצעץילחמוקהוג,ץראהלעמדמועאוהי!בכשלםירי'קובחיר

וקתרבועההלגעהמעמשנעגרהותואבו
ל

קעצ"!יל'השמ,,--"!אבא,יוא,;חרוצרמ

לפנוחכבוהופחד"םיגפמח,הינשלבא,הלגעהלעדעתשהוםמותשמולהבנקי'לאומש

עסקווילעותעדהבשיתנשבו.ץראל
היעםוניכ,הלגעהונממהקחרתנרבבוילגרל

ירחאףודרלףיסומוהרובגברואתמקי'לאומש.חרואץורלורהמוזועבפופהתאומבח

תואובתוםיחישןיבהעוצרבךלוהולקעתמה,,רצליבשבוחבלבבץדאוהו,םידדושה

,הלפשבקמחתמודרויוא,הברעב(3םימהייעצבדחאבםלעתמאוהםעפ,הדשיבשעו

הלגעההמלענרבכךכךותבו.”עבגורהשארלעםפממוהלועבושהארנאוהםעפו

וקאלאעמושוניא,הממדזמקש,ביבסמ,ויניעמ
ל

לעדקורולצאלאהאורוניאוויתועיספ

יגפלעחמתשמולציםיתע.עיקרבףסכלששמרחכתיארנה,המטפההנבלההנוגלודי

םיחישלעותואובתלעקפרתמוהלועאוהםיתעו,ופוגתמדקמםינשיפהבורמהמדאה

ורבע.(י”תואסקרקייתבב'םיגחרבההשעמכ,תונושמתועירכערובוסרוק,םיצעו

לעםינואןיאבלפונוותבילהבלשכנוףיעאוהו,תוטטומתמקי'לאומשילגרותועשה

וישוח,ותעדמאלשףפורתמ,תרעובשאבובלברוצאהיהש,ותואףחודהחכה.ץראה

ץפוק,ונבלעריאשהמרבזגאוהםאתפו.המןמזךשמבתורזהאוראוהוםילבלבתמ

ץרודמועו
לעעועררשגלצאקמעבהלגעהולהתארנהגהו-רההררומלעיגמ,הרהמ

יילעבלבא,וחכתמחבםהבםחלנו'םינפמח,הלעבושלפנתמקיילאומש.הנמקהכירב

זרכמלידכםתלגעבבאה'תאםגםידקועווגבתאוותואםיעצופוםיכמוללהןיפורגאה

וקואומירהםיללמאה.אבצהתדובעל
ל

הגהו,רעיהתאדירההודהש,הארונהחרצ

םימיבמםה.םהילאהאבההקעצההמתוארלםידרויהיעםוגוםתארקלהאבהבכרמ

וחינה,ולהבג"םינפמח,,ה.היומנעורזוהקוחדי,הפודגוהויזגוהרעגהנהו_םיממותשמו/

.םשפנלעומלמנוםללשתא

םייובשהינשתאליצהש,ןילהאולילגבןייהלשםיגרכחהשאר,ריפםלאבימ

.םיפלעתמוםימהדנ,םיעוצפםהשכ,הבורקה.וריעבםילוחהיתיבלםתואליבוה,םהיצחולידימ

יל'השמ.םייחבםבצמתאןגובללדתשהוהברמלוגיעתאבידנהותואםשואירבהשבו

האופרהתרותתאדמלוךלהתונברהתאםאמשכו,סיגברהישררמיתיבלםגבוה

ערתשמה.פרפכבשןייהתופרשמתיבבדיקפלהיהויבאקי'לאומשו;הטיסרבינואב

(?יףונב
.דאמיהפי

י

ןדעתהלואשדתואנבגנועבכשמלךוארקיו,ךלולהציםשםינגאשחתועקבהוםיקמעה,

תמלעתמאיהםעפ.הברעבםשהכרדתכרשמוךינפלתקחשמ,םימתכירבםג.םכומכ

ףסכ(ייצרב:הרדהלכבךתארקלתאצויוםשמשתקגומאיהםעפו,ףוסוהנק`רתסב

ךלתשחלמוךלתרקוס-הינפבלכתסמוהקשגמאוהשכ,הלהשועשמשהש,בהזירותו

דעיההזו.הבהאבהמערתיתמוללוצוץפוק,(טלמרעתמואבהתאו,הילגביגבתומיעב

הזבהזםיכובםוםיתבועפםיפנעהיבורמםהישארןתוגליאבםיקנעה,רפוניצעחמוצםש

הזםיקחורמםיהובגםידומעבםילועוםירשיתמםיקלחהםהיעזגו.תחאהלודגהפיכלויהו

,.הזמ
התאו.םהילגרלשורפװסםיציצייררטפו(פסיעקפםעישמלשטיסמומכאשדקריו

תיבדימעהוסדאהאכהלאשרק-ירדחבו...!םיהלאלכיה'םאיכהזןיא:רמואוהאור

.תכפתשמ(6.ץראלבח(5.םםקװ(4.בצמש(3.חגפקהותיבת(2.תוגוימדבעוקש(1

יי

(תואטורג
.םיחמצהיעיבג,תויפ(10.םשנוע(9.םורעטשפתמ(8.תוכיתח

_`
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אימשיפלכהםצותבאשנמ.ולתלעיונבה,הוהתיבהו!בהז,יהלאםשלןייהתופרשמ

וללויבקוחרמלךלוהולגלגתמש,ןשעאציהנממ.(1'ותינומק,,תארמולכ.וממוחתא

."ךרדבוינפלאבהלכתאריחשםוהמחהלנלנהתכמ.םלועלש

יבדתורחאהתיחה',םתולפשמומקוהוהערמולצנויבאויל'חשמיכ,חרושבהו

ובשחנש,יל'השמוילישריהתואלתלעודעצבורמןורחאהןמזברתויבןקדזנש,םהרבא

,םייחבדמעמהזיאולןנוכלחילצהילישריהםג.וחצמבופפותנםיממקהמבו*םיגבכול

תאוילאאיבהיותבוהאהצנחתאהשאלםשולאשנוגיצפיילבעקתשהללאפרתאצביכ

יהיו,רשעתנוילישריהלדגםימיהתוכרבו.ורחסמבולרוזעלרשיהוןובנהרענה

בושחהןהכךירניהל
ויהש'םימורנופ,הירחא.הינמרגבומעינביניעבדבכבו

םירעהתארקבלהפוריאברעמבלארשייבידנותואוחלשםינומשהתונשבהיסורבגנב

הלתולעהלותוסורהה
ן

,הממושוהברחאיההנהו,לאיצכקלםגאוביו.הכורא

,הממדהיתובוחרב.
וקםשתורבקהיתיבבו

ל

ימילולאימיאלםימיהו.היכבויהג

,ביבאיפיאלא,האידכהל(2השימכולבאימיוםידוהילהקעוויבב,הלםתוהבושת

תעשבו...םלועהלבבהיהתו(8בולבל,החימצימי.עיקררהוווהדשויז,הרואיפי

דובכישובלםבםיעבראןבכםראו,תורבקהיתיברעשדעהאבהבכרמםילאיצבקהלהזלבא

לכלןתנאוהוםהידיולומשפוםוקמולובפרעשבםיפופצםידמועהםיינעה.הילעמדרי

אמשםבלכורמא,והמתוםשםידוהיהוהואר.תורכקהיתיבךותלאבוותבדגתאםהמדחא
,אוהלודנ'ורש

בורק
ינפמו.וינפבגהנתהלךיאועדיאלוםתעדהלבלבתגו,תוכלמל

םידקורםהיעבוכוללהו,בוחרמםידמועוםהירוחאלםיעתרנ.םריעבוכבםיזחואוללהףורימד
;ןאו,םוקמלכבהקספהיבבהו.(5םיתיתרמוםמוקמפולםיוחתשמ.םשארלע(גםיםרפרמו

העמדיסיסרךותמתוטיבפוןהיממוחתופרוני,תחאתבבןלכוקתתשנתוננוקמהםישנה

."התרבחינזאבתחאהשיחלבוןיערוקיסבתושדחהםינפהל

בדמאוהשםילאיצבקהועמששןויבמו,ליקנעייריוייללש,ורבקלשרדחרואה
.םולשולונתנווילאוברקתנ,הפקדזנםתמוק,םתעדהחנדימתידוהי

'

דעורפעבעקשבהבורוילעחבצמהו,םיבשעולערבבליקכעייריזייללשורבקלע.
ותלפתבריכזהשבוי,"םימהראלמלא,וילעללפתהודמעןזחהיותואאוצמלהשקהיהש

םשמ.הכבושרפו,וינפלעודיןתנותועמדחרואהיניעואלמתנ"!בקעיירועילאתמשנתא.
היהאלולוקלבא;הילעםגהלפתאשנןוההו,הביומיהכלמהשאהלשהרבקלחרואהאב

'

יכםמןאכעמשנ

וק
םארבקוהז-לודגושדחלג.ךומסהלנהלצאםיברהםיכובהלשםנומהל

םשםיכובהךותמו.תוערםוהרבעםויב,דחאםויבונרהנווסכאגש,היתונביתשתורבקו

וק
,עמשנהמרבל

וק
ל

ןויצנבתבהלייב`השאההשודקהתמשנתא,ברמואוללפתמ

לכבעזעדזנוהנודהההלייבםשתאחרואהעמש...”תושודקהותורוהטההיתונבתופשבו

תשקההנאחנאגוויפכתאקספךכרחאו,שאריולתוםהדנהלקהעשדמע.וירבא
."ובלךותמ

הבחררתויההנומתהזיאץיבומארבאונלראת"אכבהקמע,ב
םיששינפלהיםורידוהילצאהררשש,הארונהתולדהלש

.םייחבדועהתוארלבושנאליב,תירומסיהלרבבהתיהוזהנומתו.הגש

םידבעושמהםירבאהרורחש:םיבושחתונויזחינשומקמ'יההאמהלשהינשההתיצחמב

.רופסהךרע

.םידעור(5.םיפחרמ(4.החירפ(3.צמװנזװזס(2.ולשןשצהיזיבוייא(1
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תאהנוגההדמבוביםיהםהו-םיהתונידמלתידוהיה(יהיצארגימאה'רודםוונצרא:
ודדגשכו;הישעתההחתפתהםיררחושמהינוילימלצאםיכרצהוכרשכ.ילכלכהונבצמ:

םילמבהוםיבערהםוקמבו,בשומהיםוחתבץחלהמעמתנםיקחרמלהדובעםישקבמהםיינעהי

ן.רכשהובהזהתוצראמןאכלםיחלשנה,(צםילאמיפאקהואב.

לשםיחבושמהוירופםרתימ”אכבהקמע,לפונםרודסותוערואמההאצרהב

.םידוהיהיבוחרמםינושםירואתוםיסופמברישערתויהרופסהאוהתאותמועלו;ץיבומארכא

וניניעלרפסמהןאכריבעה(ןובשחבהלענאל'ןטקהםדאה,תא)הנושארהםעפב

יבר.לאפרוםהרבאיברםהםהבשםיבושחרתויהו,םייבויחםיםופם

הנומתה,שרדמה־חיכלשיתמאהליצאהאוהםהרבא

רמולהזינמיפובומשיא.רפסהותולגהתוברתונלהרצישהלענרתויה

בדקתמוויתוכילהווישובלמבקדקדמ,גונעתםשל”רהוז,ויתויגשמ,7

ולשישםושמוחביבםבשתוירבהלבתאבהואו,(“ימיתסיאהךשוחתמחמםירישעהל

הבחןושלב"םיצקשה,,וא,ילישריהויל'השמ,םירבחהינשלותבהאו.בוהאלךרוצ
קר.םיבוועלהלמחישגרםג,תינחורהברקםנהבשייכ,רתויבהלענאיה-ףלש

.סנרפתמםהרבאיברןכיהמונלרינהאלאוה:ץיבומארכאריאשהןמקקלחםוקמ

לאפר.תימנאמורתצקיכםא,תילאידיארתויהנומתהךכ.השע:ומו

עצמאבחיכשהיהשםרפמ,השעמהםלועמליכשמייצחאוה
אירבהןויגההורשויהתאולהנתנותלכשה־יצח-.הרבעשהאמה

השעמהישיא.ורחסמלץוחמישפנהךורהוהמימתהתוירסומה,תוימגאמורהתאו,ורחסמב

וכרעתאולקהשתוערגמיתש,הקירההצילמהירחאהפידרהותונלמבהתאשמשמובש

ןוימדהוםותהקרותלכשהייצחמהזחקפלוראשנו-חורהםלועמליכשמה־יצח`לש

.ונלשתורגבהרודבךבלבתורקיהתולוגסיתש,יתודליה

תיבלשליצאה,

.שרדמה

ליבשמיצח

.השעמהםלועש

ונלראתמה,'הלגעבתפיוםש,ןמקהורופסתאץיבומארכאםסרפ1899-תנשב

ורקענשירחא,םייחההשמודידילשותיבינבלעהפסנש.,”תפי,,הנוכמינלופ

ידוהילשממהמודהשענתפי.תולגויגועךותמהיםורפבםרוגמםוקממםהינש.

הלחתמ.םידוהיהיעגפלבותולג,רוסחמעדישםושמ,ויתוכילהוויתודמב,(יוגויבצב

ךיראהלמדחאעגרבהפוטחהתימתומלולחונהיהו,,תונויסנבדומעלירלחשקהיה

ליחהשעוםהבלגרוהמעממעמלבא;םינושמהונמעינביענגבורעצולמעייחבםימי

תולפשהוהענכההותוגלכםהותוגצמקהתודמכתומלשה-תגרדמל`עי:השדע,ודומלתב

הירוםילבקלרשכומותולגלאוהןקותמושכעמו,רומגלארשיבשפנהוףוגהשףוניםכו:

םינוציחהםיאנתהלשםכרדהמכדעןאכונלחיכוהץיבומארכא.'הבהאבהיענפיּפ

רוקמהתאםיריכמונאהתעמו;הנושמתירבלםדאלכתושעלםיעורגה

,תוקסודמהותולדלורמה,תונושמהתוירבהלכואציונממשירקעח

.וירופםלככתוראותמה

ץיבומארכאונלראת,1892תנשבםפדנש,"בקעיבתחנאל,ןטקהרופםהב
םנרפהלשתיגרדההותוחתפתהווםופםתאתירבעבהנושאר

.םעהדשלתאץצומו'להק,,הלעבכורה,ףלוחהרודהמףיקתה

אוה,ויתוריצילכבטעמבוריכומרפסמהש,הזכסופממירוכצןקסע

ייםיצקשהלשוובהנתשמותכלוהותומד.בקע'י*יבד
.םיציבהןמםיחיגמה(

רוקמ.
תוירבה

.תרגושמה

םגתפהתוחתפתה

.ףיקתה

(6.יונע(5.ותומדב(6.ולשיפויהשוח(3.םיפסכה(2.הדידנה(1
`

.םלהווהסייתהייילעב

ב.י^.

./־
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:השענ,הםירכחאלסתבשמ,וזהצלוחו,תינתבערותלחוזתעלותתרוצםתרוצהלהנימ.

ןמורחאל
..שיבכעירוקכןיקד(וןיציצמתגרואמישמלשתילטבףטעתמ,םתישמר

־ןיקשהשענןמזרחאלדהזםת.העונתאלבובכשמלעתומימתבהנו,ופוגמןיאצויש
.השלש.םלועהריואבקשקתשמוללוחתמ,ןואגוהבוגבחרופוויפנכשרופ,ףועה

'ליקנעיומשותעלותהיהןושארהולונלגב.ונלשהירבןימלעםגורבעוללהםילונלנה
אלאובלבןיאו.וגוחנלעלחוז,תרשמרענהיהותונטקבחוליקנעי.ץוקנעיוא

טועמומצעבריכמהיהשךותמו.בערבתמוניאויחאוהשוליד.וסרבתואלמלהליכאה

סרדמומצעהשעו`הענכהבושארןוברהךכיפל,הנטקתירבורסחוקיראוהש,וכרע

תרשמההז...םלועהןמררטגאלשותולפשכולהדמעשאיהו,תעלותבםדאיינבל

חטורפלהפרטצנהטורפ,ותדובערכשמריתוהדועועבשולבאו,היהלודגןטקה

־היצחהשאולאשנוךלהו,(3םיוסמםוכסלוצכקתנשדע,הנמל(2הנמוזוזלזוזו

;תושעלוטעמטעמןתילותאשלליחתהוולזמתאליקנעיהסגןיאושנהרחא...חתפש

םינוכמוםינויבאהבאלמיילעבוםיינעםידוהיתועובשלתיברבהולמהיה.ומצעינפבםיקסע

־ךורבישורקהו(ותואברעהייתבבםינטקהםירפוסהףאהולמהיהםימירתאל.םילדוםינטק

הולמתויחלהכזוברןוממץבקםימיהךשמבשדע,וידיישעמבהחלצהותכרבחלשאוה

,תרעמוםשהנק.לילגבשםיסכנילעבוםינוור
ךרדכ,םיאנןילטלטמותיבולהנק

,םתשיאהשענליקנעיתעלות.ינשהלוגלגהולצאליחתמןמזותואבו,םידיגנה

תוסמוינפלעוישמידגבבףסעתמ.ליקנעייבר-וינפבומשו,השרההירבןימ

החונמבבשויאוהאלא,הגושארבכםילגרתצירבהסנרפהלעדוערזוחוביא.תומימתה

..;וילעחרזוחחםנדפהו
ןיםינכמו...חרזמהיפלכהלעמלש(והילמפבחםנכהיתיכבומוקמ

ןיב.ותוא
ינחבמלכלטיבמוהפוצ...וגרומםשבהרותלתולעלם־ארקנש,הילעהיישכא

;ךבאוהףא.תואקמהפוםילעגבםההמ!םהילאתומדהללדתשמוםירשכהםידוהיה
ןווכתמאוהףא,םירבדמםהשכחיחודיסהההנאןיחנאתמוםהינפןימצמצמםההמ

(6םיאטהתמוםתלפתבםיעגעגתמסההמןתודיםחבתנאתמותומימתהינמיסותרוצבעיבטהל

,םימשבשםהיבאינפלקוניתב
רבבודי(דםיקלודירהוד,ו,םהיתועבצאישארלעורגנבםירקרמ

שיאהשענםתחליקנעיו-ישילשהלוגלגה...ןכאוהףא-!אבא,יו,יו:'לוקב

!בקעייבדומשו,םעהישארלעץפקמוחרומ(8ץהש

.ולשלויהותולכםהישעמתאםיחבשמו,בקעייברתאםיצירעמםיפנהןומה

עדויל,ןמהרל,הנושמסכהל,ןדמללכשהנאוהו,ירמגלתהכתשמורבעםימיבותולפש

ישנאוסינפייזעוזיא,,ותעיסינכמםידחא.הגורמפוהדעהיבאל,תואופרבהחמומוןגנ

םינתונוריעהיגבלכימטוהבםיקיזחמ,םהלתפליבשבהרזהדובעלםירכמתמה,לייילב

רועםמצעבםה,םלועמדהפנושערנומרומוךשוממםע,םידוהיהו.המרדיבםתוא

.”ןימידקמהןמתויהלומטוחתניתנבזררומרחאלכו,םהימטוחתאוללהםיגיהנמלונתי
ףודרלליחתמאוה,ויתוכוטובקעייברכםינימאמםניאתצקםירואבהוםינובגהשידואו
,,הלושמהןימינבאוהישארה.ודגנתמ.הלכשההיד'ובשיששיאלכאכרלו
.הרותלוימילכתאשידקהןכירחאו,דהארישעלשירחסמהוחילשםינשהמכהיהש

הקרפולודגהזרמ־תיבהלהנותשאחרששהזבושחודימאתיב.ילעב
.הסונמהחקפה,יםופטהרואנהןדמלהאוה-הםלרפהלועונממ

היהןימינב.ידומלתהףוסוליפה,קיתעםעלש

יקב.
היה.תופיםינפרבסבםדאלכתאלבקמותוי'יבדםעברועמ,אםלעדיילימב

.רואנהןדמלה

'ס.ּפחםיוװסװזזעלא(3.וווהאמ(2.דאמםיקדםימוח(1
)

.היפוגב(5.תודיקפהייחב

.ללוהוהאג(8.תובהלתהבםירקרמ(7.װ'פסזצןסויסצ(6

[#;ןן._ו_..
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ירבדגילפמוסונמוניאו,תבשוימהעדב,ותועמשמווטושפב,תמאהלערבדלכדימעמ

ןימינבירבדיןינעלכבותנכהווכרדיםלעדימחךלהו,וגמעבםילוחבחוםיויזפהומב

,םיעמשנתחנב
.ויניעםצועוושארליפשמהיהודובדתעשבו,הםיענבוהממדלוקב

,םיפיםילשמבםיברועמ,םינוכשוםיטעמויהוירבדאלא,הלמבהחישהשאלםלועמ.

לעקדקדהבישחוסינטםיאהיהשךותמו.הרטמהאיטחהאלודימתולשמיןיהקרבבאציו

ויה-ולכאמווכולה,ומוקוותבש:םלבוישעמלכו,ופוגתואירבתרימשבומצע

,ועוצייאםבלעדחוימרדחבבשויןימינבהיהםויהלכ...הפיהפיסירדוסמוםירעושם

ידיחיבשיאלםלועמטעמבלבא.רפסבןייעמווילגרבםילקםילעבויליטאלה.:זףטעתמ

םימיכשסויהש,ןקזדעורענמ,תוידוהיוםידוהי,ריעהישנאמולצאואצמנדימתוורדחב

,והתפל
,םגתמריםאשמבוםהיקסעבוסעץעיתהלואבשולאןיב

ןיבו
ואבש,ויברוקממולא

.'אמלעבשפגגנועםושמ,םיערתחישבםנמזמתצקומעתולבל

לעםגביבחהיה,תוירכלחונהו`וידדצלכמןינעלכהאורה,ןלבסהןימינב

יירפסבוארקשהעשב,םהינתוחןחלשלעםיכומסה,םיכרבאוזיאוםפתגשכו;םירצונה

דגנהמשלהלכשההתאקירצהוהזרואנשיאםהילעןיגה,ארמגהלעהלכשה

םששהלילעתמחמרגסנולשחזרמהיתיב,ןימינבבםגהתיהםיאנקהדי'םלוא.היררוצ

.הנקזתעלומהליהטמרבשגו,בקעייברודגנתמול

.מ

."םההם`מ`בװ

רואתאוהד,”םההםימיב,הפ`רתויהיתרציתאץ`בומארכאםסרפ1894תנשכ

דלוגהמלש.ומצעברפסמהלש(יהיפארבואיבומיואוא`,המלשרענהלשוייח

1.ץוחמותיבמ,טעמכהושהיתבלכתינבתש,הנופלדהריעהבלדגתנו

לתוכבםשו,חן-זורמהדיריתיבךותלקושהןמסנכנהתארימ,תלדהואחתופהתאשכ,

אלבותונולחאלב,לפארודוורפךותלםיסנכנובךרדש,חתפהאורהתאךינפדגנכ

המהבלשרידלםנשמשמאוהםימעפו,ךרוציירבדראשוםיצעלשםמוקמוהז~הרקת

ריקהתעשבףרוחב
דצמ.דימתהכרדבבוחרבןוללהלחבבםותרבועמאיהשכוא,לודגה

הל(2אבובייבוזהריב.היפאולושיבלהלודגהריבלשהמוקמלתוכלךומםחתפהותוא

תומנסגתמןהםש_,(ּפתורבודוםיציבתוליטמןהםש,תולוגנרתלשלולאוה,הטמלמ

תרטמוםילספסותונחלשלעחולועו,תיבבתולייטטותואצוירקבהיתמכשהבו,הלילב

,תוכזכוזמםינבליושע,הובגוךורארונת-הריכהלךומס.ןנךצרב
ליבשבותואןיקיםמש

וילעםידימעמשהז:וידרצלולצאםירמועםילספסינשו,סימשנהיחוםיבתיבהתאםמחל

ארקנרשבלש(4יוחמת
ארקנבלהלשיוחמתוילע(יןיחפוששהזו,”רשבהלספס,

א;הםותל-ןםעםירמנלשןפודו",חולהזםיכומסה,וללהםירונתהינש."בלחהלספס.

ותואאוהויצח,םינשלותואםילידבמותיבהלכךרואלהזרתאהזבםיכשמנםהירחא

תוגוזלתורידםהש,םינטקםירדחהמבותמכלקלחתמויצהוהבחרהוהלודגהחרידיתיב

רונתהדגנכדרוי(6תיסרחלשןומעפןימבהלודגהוזחרידיתיבב.םינכשלותיבהיינבלש

,וזתמועלוז,הטמלותפשבולתועבטיתשוהרקתהןמ
ןימב,(ותשרבנןהבןילותו

ןיםםיקהבגלעםיריעבמו,תשרהשעמהתתמ
ץוח,תולילבתיבהתאריאהל,םישבי

תשהגתרונמבו,ןחלשהלעתורונמבבלחלשתורנםיקילדמתדוככלש,תכשלילמ

י
.םידימעמ(5.הלווע

'2.ומצעתודלות(ו
תרעק(4.םיציבהלעתובשוי(3.המוחבואעלסב:וצראת,ךיב(

.װווגסגזשןכא(7.דמוח(6
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יתשרבנ.תיבהיתרקתבהיולתה,םינקתששתלעב
שמשכתנתונוז

רוא
תחמש,םוחו

היפונכבםיבשויוא,הכאלמםישועוףרוחהתולילבםישמתשמהרואל.תיבהישנאלגנועו

.תובשוי.,תובכשהמםיתשותחאסנםימעפו,תיבהבשנמםישנ.תואנתוחישבםיעשעתשמו

־ןושלותוליכרבםגבגאו,תוצונחטירמבתוקומעבלחהלספסלעוארשבהלספסלעודחי

דחאוולצאןיבוםםלכה,וותשרבנינפלןחלשהתאםידימעמתבשייאצומב.ערה
.ארוק

ןובאתלםילכואותוריתתנבםיעמוש."רשיהרפם.ו'ףסויתלודג,רפסךותמםהינפל

ירוריבאוה,ירזרזתהתאןחלשהלעםילגלגמםינטקה-הבונחילילב.םילשובמןיםובלוב
ילשםינמשתורועסינגטמשכו.ןמושבתויהיםצםילכואוםיפלקבםיקחשמיםילודגהו,תרפוע

...הבהאבםיכמשמיילודלדםילכואוהלילהותואלכתוישעמיירופםםירפסמוםיבשויסיווא

;םיכוראוםיטושפץעיילספם:ולאהםילכהבוריפלעואצמנוננקזיוגיכאלשותיבב

,ןימבתריוצמותיעצמאבויבגלעו,םודאולכש,םילבדעבראלעבךוראןחלש;םילתבהלצא

קותשל,(נןיגוריםבתורוחשותונבלהנומשלעהנומש(1תוצבשמםעהעובראלבט

ךתרקתהןיבתיוזב(4תואסנולכיבנלעדמועויולתתועלצשלשלעבץעןוראו;(היקקשאת

עקרקןיבו
,,םימשבלםדה.הכרבלשתוםובוףסכיעיבגםיפקשנוינולהךרדו,תיבה

,הכונחלהרוגמ
(6סט,סיאולהתינימהמבלהפי,(ולולבשיחפילק,נורתאלהאנהספוק

-תובהזומתונטק'תופכרםירתוםידגבותחקרמלהנבלתיכוכז-ילבוםיעוצעציהשעמ

ירשפא.יאש,הירלקפםאהיולתלתוכלשומורב.ותנותחםויבוננקזל"השרד־חנחם..

.םיאודרזההחרטהלכרחאלו,לספסיבגלעםילועןבםאאלאןפואםושבהבלכתסהל

.הלעמל...וינשבשחשימלשכתוחופנתזתםלוםיקוריסיכפ-דאמםינושמהבםמצעתא

..םומלעבכוראבצירשתנוםתוןילפתותילטףמועמינולפןואנתנומתתויולחחירצינשמ

..םינושמםייהיילעכלשחוםיינכתשבושמ,"הרומ"תנומתםג,םיבובזמריצהלכאנ

."םלועלואבאלןיידעש

ןותנהיהונמוז,(יויםומיגברתכומוםבהשיאהיה,המלשיבא,םייהיבר
ומוקמברשבלש(יאקםטלעבהיהםינשהמב.רובצייברצלוהרותלויצהו,ותסגרפל,ויצח
.םימבהיידימלתלהגושהיהו;סרפלבקלתנמלעאלש,תוכלמהםעטמתונברבגהונו

ילעבהיהשםושמ,האופרבהחמומלםגקזחוהםייחיבר.'םוילכבםיקםופוארמגםגהב
.אלהחמומה(ייבלגהשםילוחהתארקבמהיהו,וירועגמשלחותובואכמישיא,ןויסנ

.השענאלהלהקהינינעכו.אנמואד־ינרקותוקולע,הזקהבהכורא'םהלתולעהלחילצה

ופסאנ,םימשגהתומיב,חחאהבשיאצומב.ותצעוםייחיברירעלבמןמקואלודגרבד

ושבליםידוהיהיכ,תוכלמההרוגשהשקההרזגהלעץעיתהלירבריעהיבוטולצא

*לודגהןחלשהלאםיבשויםיחרואה.םשארברוע־תהצמםעעבוכומישיוםירבגישובלמ

:הרידקתחתורתרעוכמההריכהלעו,הפי'הפיקפוהשרונתהלומותשרבנהלשהרואל

ינימםה,ןימההיחשבםחדבכמ,תיבה־תלעב,חר-ש,.ברעהיתדועםלןיםובלובהאלמ

--(י2ןוטידנוקהשעמ(ייןיקירקיםתוביתהםע,התםוקמב("יםיקולשםיבשעינימוםיחרפ

'ןימחלשתוסוכבהפלכבסיפשוג,סומינבםישירהמוםיקתושםיבשוילבה.רקוסםוקמב

.תאריעבמדחאו.העילבלהעילבןיבתוקםפהבויתונטקתועילבבטעמיטעמםיתושו

דהאההשארלעףסכלשליתפידימצורפושכהמוקעתיספיגיהפיפבאיה-ותרטקמ

.”ןשעהלעמוםופיםיפיהמיפהשוע,ויפךותל,ינשההשארבןותנה,הנקהיפםינכמ

,האבההעומשהתאתוגיתמבותחנברסומו-ןשעלשםילינעייסיליגעויפמאיצומרטקמה

.ירויפיטנוממהאציוהלגלגתנהשדחההרזגהיכ,םיריריהמ

גוסגװססּפ(6..קפוזסןזװװא(5.םינק(4.םאמיתאשה(3.וזו.םּפןנםעמואוזן(2.םיעובר(1

יי.ןורלשםךבחסמ-האדגב(12-(11.םילשובמ(10.שוקשגװװז.(9.םכמ(8.ץראיךרדיגהנמביקב(7

'לא
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ינודא:אנשיליאתברמאואבוותעדבךלמג,השעמהערערשירויפיטנומהארשכװי-

!יתיחיאביהמ-...םינוילימךכוךכםהימדךלןתונינאוךידותיתאילרוכמ!ךלמה

רוציק.ךלמהובישמ
ץםהיתטיקגוףכ־תעיקתכןינעהםירמוגםידדצהינש,םירבדה

לבגומהןמזלקלסלביחתמאוהרתומהו...המידקימדןתונודמועירויפימנומו,יעבדכ

וכרדב.ךלמהולךלוהתירתשיתפרתאל...םידוהיה-רמולכ,הרוחסהתלבקב

המינפמ,רטסיגימהוללאוש!ךלמהינודא--.וילעההזותעדומאגיםהל,םוילבב

קוחשבךלמהולריזחה,השעמהךבו'ןבי-?השועהזהמהחמשלוךילעההזךתעד
קסעםויהיתישע,םיבוהצויכפוםיענ

ינודא-.י־עהיתאםויהיתרכמךכוךכב,ברמ

הקמחקמה?תישעתאזהמ,ויפבתאקפוםוםמוהשמולהבנ,רטסיגימהרמא!ךלמה
תוכלמלשתואםקנפו(וחוארחםידמקדצןובשחאיצומאוהורובדידבךותו!תועמ

חלשתיברה,םידוחיה-רמולכ,וזהרותםש,ןבליבגלערוחש,רוריבבולהארמו

:'התעלטונאוהש,היושהקמלעהברההלוג!םינשהמ:ךשמב

םידוהיהתאשיבלהלהאלפנההצעהתארטסיגימהאיצמההקמהתאלטבלידכו

םייחיבר.'ותרוהם,,תאתחקלואובבירויפיטנומםריכיאלןעמל,”םיזגכשא,,ידגב

המופקהב.השדחההרזגהלעםירעהלךיאתוצעןתונאוהו,רופסהתתמאבקפסליטמ
הלתתלידכ,דהארותפכודחארפתדועהלףיסוהלוהירוחאמקדסתושעלרשפא
וינפלמתכשמנרועלשהקיספווידרצלולתופוקוסיגזאיתשש,רועהעבוכבו;(ּפגיותרוצ

לעואלפתהדיעהיבוט.'תיזנכשא,החצמלהיהתוהקיספהתאתוטהלשי,ןזאלןזאמ

.בליבוטוםיתמשואציו,המכוחמההצעה

,ותעדתוחידבליבשבןטקהיל'המלשתאםיבבחמויהםייחיבדלשותיבינבלכ.

היהדוחיב.תיבה,יאבלשהנושמרובדוהרזהעונתלכתוקהלונורשבוולכשתופירח

.תםנכהיתיבבתונחתותולפהםישנלהאירקמה,תינמגרותמהליטינתאתוקהלבהוא

תאתקשנמאיהדציכזהישעמבוהנויכצבוהחרוצבלוכיבכלימינהתארגו-ויגפהזעמ,
רועגינשהו,הנימידיוכותלטלוקרתאההדייתיבהילעש”אפוי,הו,התםינכבהזוזמה

דציכ;ןהבורבי!תועשומללא,תרמואוהיתפשתמקועאיהדציכ;ןויפרביולתוקירו

תחתהרי(5תסיפ,תדרויתחאוהלועתחאףתכשדעלותהבהבגתאתפפזכאיה
היניעתאשונ,הממוהתענעגמוהינפתממקמאיהדציכו,היחללעתחאעבצאוהרטנם

הניאומאםגו,םיקחושויל'המלשילולעתבסיאורלכה."תונחהןושלבתרבדמוםורמל

,אנןתמהבהמטוהלעעבצאבוילעתמיאמאיהשאלא,קוהשמקפאתהלהלוכי

”...אבאלרפסאינא!האנדוהב,ןתמה
_

תאשדהדמלמולאצמו,זרוזמהוריהמה,ןוכנהונבלשוכרעתאריכהבאהו
הברמועונצווינע,הרצקהיארלעבושוחבםדאהיה,הז.ינבוארהאפיל

האנהותריד,םינקותמהויגהנמווכיט.ונמיההחונתוירבההזרותוירכלהונ,הקיתשב

,דמולאלןמאהיהאפיל.”ובשיםישרהיםכהץוצינש,וילעוזירכהםייקנהותיבילכו

האנהםושמאלארכשלבקלידכאל,לאושלכלםינושםיעוצעצוםירויצריצמותרזחה

תוקומעויריוויפמדמלמושארבבשויהיהדומלהתעשב,.ותוגמאמולשישהוריתרוקו

־ירבדמותלםבמהתיהאלוזתכאלמו,םתוהיהותפורויצןוגכ,תואנהתוכאלמחמתחאב

סוככושפנלהפיהתיהו,רתויבותזרומהתיהאיההברדא,דומלתךרדתבכעמוהרוח'

יי
רואמתוטהלתמויניעו,תוילגרמקיפמעבונלהנכהשענויפ,."טוידהלעופלשופוגלן

ג'יוירבדתאאמצבהתושווברתרותלושפנהתלכ,אוהףאטהלתמוחורדימלתהו,הרות

1
ןונשו.(3.סוסןוזצוװ.(2ותרביח־רָא?ך(1ן-

1....
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,ךינחהלכתאונבלדמללהוצ,'ןושללעב,היהוהצילמהתאבהאש,םייחיבר

,עובשהרדסמהנושארההשרפהתאקרםההםימיבםהינבלםידמלמויהתובאהלכשתהה

וררועםהיתונויזהו'םיאיבנהתוצילמו.(ותונימידילאבארקמבקוסעלהברמהיכםבשהב

לעבוםקונ,ארונולודגןוראתומדבתואבצהיהלאהאר,,ו,יל'המלשלשזעהונוימדתא

רבעשםעפלכבו.ירזכאחכמהכמאוהעשפ־רברלכלעו,ודיבהעוצרזחוא,המח

התשוא,ןמאהנעאלוהכש,ותלפתבההאהבחלעגלרשןוגכ,גגושבהלקהריבע
:ובלברמאולהבחנ-ושארערפוךבחתנוא,”ונילע,בקקראל,"לכהש,ךרבאלוםימ

."ו(9יתימרניכיליוא,יוא,

תוזירזה,תוהילסלהמכשהה,.'םיארונםימי,באטחארייל'המלשהיהדוהיב

תושקבותולפהלשבוצעהןוננה,היכבהובוביה,תורבקהיתיבלותסנכה'היבלהצירהו
,הרחיהמיאוילעוליטההלאלכ-'תיבהינבלכלשואמאלשםיבוצעוםימועזםינפו

ארוקהלוקמםיזגרנםימשו,ןטשהוםיפרש,ןידאסכלעבשויךלמלאןוזחבהאורהיהו

היהאל(3שפנייחפורעצבורמו,.םדא־ינבלשםהישעמלוקשלותונורכזהירפסאיבהל

םילכאמהראשושבדבחופתהאלוחפלהוםיגדהאל,ולכבוטיםוילשומצעלכולאחינ

(יםיגיפמויה,'םיארונהםימיה,ינפלהריעהלםיאבה,םירפכהידוהיםלוא.'םיכרעה

,בשורבועןיאמהנשהתומילכבהנופלדאיהההכשנוהבוזע.הרוחשה־חרמהתאטעמ

תונועטתולגע.בושיהןמהביתלםיאבה,סדאייגבמהמוהוהדקפנאיהםיארוניםימיינפלו

תוכשמנותוכלוה,םיתופבםילוגנרתזןוזמםיאלמםיקשותוליבחותותםכוםירכ,םישנוףמ

רחאלכ,םיסנכנהרפכהינבתארקלםיאצויםירענםעםינקזםיתכהיילעב.תובוחרב

םינועםדצמםיםנכנהוםמולשבםילאושוםהינפלםידמוע,ולצאןםבאתמשהזתארקל

'עקפתנהלגעלשןדס:ךרדבםתואתורוקהלכחאוםיםג־ישעמותוערואמםירפסמו
השא,חרפוולנרבשהעוצרההרחוהתופכלוגנרת,ףהתםנרשג,לפנערכסום,םאחפ
י'למונה,תכרבבםיבייחלכהו,טיטבהעבטנוהכפהנהלגע,הווחאהריליילבחתרבועמ

,םהילעבםערפכהןמואבווררגגשםירגהולא,(יםירפוכיםיכלכ.הנכסהןמםולשבואציש

."םתדעבםינשיקורהוהטיימ,הכישנוחחיכנהגהו,םיחרזאהםיבלכהזיאםהילעםיזיגרמ

.ותיבינבםעהריעהאבה,סייחרירפבשיא,אנחןםכאתמהיהםייחיברתיבב

,תודבכבםיעסונהתאתכשומהנקזהותסוםהתיהךרדהלכ

דובכלוהנופלדדובכלו,הינחםזועבהרנח-הנופלדלבורקהעיגה,ןיגוריסלתדמועותכשומ.

,תבבותלשממאיהןורקהלעןאכבםיברסמהלכ
תרהודו(6היבלטהמירמ,הינזאתפקוז

הורחזהצירב,הציפקבןורגיתיוטנו(דהםוםמריעהךותלהסנכנו
.םינפואהשערלוקבו

המכו!אבאנחתיב!אבאנתתיב,ךרדובם:רמואורשבמכהינפלץרבלכהקיצוצו

ינפמויתומצערמושודאמרהזנאוהןכיםלעףא,וזהוצםיחוהילשבאוהרורטאלש

אלש,תובוחרבםיבבוסה,ריעהיבלכ
לעםיהותםה-ושגםנ.םהיפילבהבוהוקיזי

(פונקנק
םולשבישמוםהבהירמאוהו!םכילעםולשורמולב.סםטותבובםיחירמ

רטפתמאוהרימדובכהינפמםנקנקבההותותירמשןויכאלא,הברההרושוניאו,וממזחב

ךותלהלועויל'המלשספטמ,םידרויאנתלשוחיבייכבוהםוםההדמע...וכרדלץרוםדמ

.ןורקה
םינפואהןיבםידמועוםייולח'םינשוומעםילוע,הבבושתאירבההילעבמ,וירבח

ןורקהירוחאמ
רוקעחש,הסוסהלעםירזונוהלגעהיתובעבםיבשומ.םהידיבובםיותואו

,העוצרבהתואםיבסוטושהילעםיפינמ.ךלתוהילגר
,םיחבשבםיקרוש

םיארוקוםיקעוצ

.ה'תוםרּפ(6.םיירפכ(5.םישרגמוםיאיצומ(4.שםגיתמגע(3.יתרוגנ(2.תוםרוקיפא(ו

.װּפצװזוװסם-החת;ותואסיקריבפןכומכ(8.תולקבתכלוהותפפוםמ(1
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וק
,תיבהינפלתוטעומתועיספההרבילעתעםוםווהחבולעהו!אייח,(ואייה:דחאל

תורעשונממשלוחרחאלכו,לדלודמההבנותאםיקדובהרובחהייגב.תדמועותהנאתם

.־יגעלבומעםירבדמ.קיצוצבהדובעהרדםםיליחתמוןורקהלעמםידרוי--ושלת.ותביסב

אוהדציכו,חבונאירדציכ,סידומלבותואםינהובו,םיבלכןושל.תרחאןושלבוהפש

סיבילשמ.דובכהדיאריכודגנמומעםיקםעזיםוםידמועהלחתמ.תונורחאהויפכלערקרמ

ףטח!לוכאוףומד,ליקיצוצ,לוכאוףוטחבתענבהבולםירמואוםתלייחותפוםירורפוינפל
םיחכושוןברבםגםכלשרעטעמיטעמוילאםיברקתמךכרחא.םיקחשמוםינהנללה-לבאו

וק,ןבאתקירזוזתוברקתהלשתםוםו.ץראיךררגהנמ
רכשא-רבשתקעזוהקדתחיבגל

.'תומצערכשואלגר

.םינושמולםיארנה,אנחלשותיבינבבםגהקושתבלכתסמוןינעתמהיהיל'המלש

ייםירמונמ,םישרהןהישובלמו,ןהילגרבםיסגתואקמזופוםילענ-תודליה,
)

סירויצבוםינווגב

.ןהיפכהנותנהחאעבצאו,תומיכמולגעלשכתולודגהןהיניעתודימעמ;םינושמסינזיצוי

םידמוע,”ליטלה,ותפנצמוחופגביעבראוםיסנבמוהנוהכ,םישדהםידגבישבולמםידליה

םירבדמ,םדיריחנבםישמשממוםממוהשארבםיזחוא,םינפירתםהבוהשובכשאריייולה

ךותלםהיפמהכבאצויהנושמקוחשםאתפו,סיקתושוםחלםיקעוצ,םינועםניאוםרילא.

אלא,רפכהיינבלשםרוכדןיא.'םוגביףנככםממוהתאםיחנקמוםיקתוש,םרייתםיפ

הליכאהתעשבחותסלהתעונתוהםיעלה.הטיעלאלאםתליבאןיאוםיחפשתומבלהד

הפנמוהופמהשענםהיפהעימגוהעימגלכבו,םינוריעהםראייגבךרדכאלשםלצאתושענ.

ןדמלה,סייחיברלומרתויבםיטוידהוםיסגוארנהאירכהוהטושפהותשאואנח."לוקב

היתועיריבהרשהשמתשהדוחיב.םישנהירפסלכבחדמולמהוהשלחה,ותשאהרשו,גונעה

,ללפתהלהמןתדמלמותםנכח־היבבםישנלהארוהחרומ,התיהאיה.םיארונהםימיב

.חולהתותולפהירבדןהינפלהארוקו,"השודק,,ןירקוריתמיאוהלפתבןידמועיתמיא

,םשהלשיםיפירהםימסינימראשו,ענצומםוקמבסישניתרזעבהלןכומןומילייהופתו`

לרנ,,לחוליתפחעלוקהרשהתיהםירופכה'םויינפל."תופלעתמםישנשפנוהשפנבשיל

התיהשטוהוטוחלכלעו;תיבבםיריאמש;”םייחהרנ,לו,תסנכה־תיבבסיקילדמש,'המשנה

.המעתובובוהתואתופיקמהתנוכשמםישגהלבו,הדחוימהנחתעמדבהארוקהתיה”החינמ

ונוימדבדתוהאררבכו,ן”גתדמולליחתהשםוימםינשיתשיל'המלשלורבעאל

הנופלדבאוה,.םרקהתוארמלכתאםהיטרפלתעדלריכהו,תואלפנותוקוחרתוצראהמב.

תחתוהלמה־םי.ףוחכוהלפשבורהב,הברעבורבדמב,ארממינולאבותמשגווחורו.

.תירודשאוםוגרתןושל,תימרא,שדקהןושלםירבדמשםישנאוינפל.הגספה(י־תודשא

םירומהו,םילמנלעותובוהאלעםיבכור,סילהאבםיבשויםראיינב-והמשנןכשמםוקמב.

םיכלוה,תוראבמםימםיתושושבדבתיזויפצותוצמיקיקרםילכואו(5םיתפשמהןיבםיצבור-

.”םלועהךרדכלכה,םהיממוהלעםימזנו,םינירםוםיליעמיפוטע,םיסנכמאלבוףחי

תחתו,ללכיל'המלשריכהאל,היתויהוהיחמצ,הכבשויאוהשץראהעבטתא.

םירמתוםימרכ,(יהנבלחו(8תלהשו(ףטנ,('יםיאדוד,ובלהארמבדימתהארתאז.

ייםימשייצע,םיתיזוםינומרוםינאתו
)

'ישהחהתאעדיתויחהיניממ.רפוגייצעו
)

ימיב

סדמלמש,יבצהתאו,הוזעוהרובגלארשייגבתאםידמלמש,רמנהויראהתא,השמ

,רבה'רושתא,םילהוכמוםיפוחדותומכץורל
לודגה(י2םארהתאו,םירהףלאלעץבורה

תאעדיםישמרחיניממ.ומטוהאלאלובמהתעשבהבהלוסינכהאלש,רובתרהב

.סזסוװן(4.םינושםיעבצוהורהבכםיעובצ(3.ןוס(בזםסחוװסזסםחםןגסגווחול!(2.רהמ(1

ב).וזסווסוזװװוסּפגוװזּפ(8.ברמוחירשרפוכ(7.וטװןןוװסןוװ(6.הצרמיישיגמ(5
)

.וזוז-ופשח.

)~

'
.בהזו-\0118(12.גסגוגוֿפװװצ(11..מו
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י~םנ:ו:ייי~'-

יתיבלםינבאהועקבנובו(חושמשהיןיבתבשיברעארבנש,(ּפרימשהתא,(יןופיפשה

,רימשהתאאיבהש,ארבאלוגנרתורותהותאעדיתופועהויניממו.םינכייציבו,שדקמה

,םיזראתואמשלשהרבשוםיכרכםיששיהעבטותהאםעפהלפנותציבש,(3אנכויירבו

הלודגהאנקאופאאנקיל'המלש."ויפנכבהמה־לגלגההכמשלודגהףועה,ידשזיזו

,יביזורשיאסוהניברב
ץראלהלועה,הרוצילעבוםרכהיבע,המוקילפשןקז

ותוא.ויניעבלבהםשהאריו,לארשי
ירכלארשי.תוצופתבםינשהמבהזבבוסןקז

ןימזהסייחיברו,הקוחרהוכרדלותאצםרטבתובדנץבקלו'םולשבםהמרטפתהל,
,תא

לע.בומיםויותכשילילבכתשוהנהיתורוגמודובכלקילדהו,ברעהיתרועםלןוגהההרואה

םיתיזהירהלע,הלפכמהיתרעמלעויברעמיילתובלעהחישירבדב,םיכיראמויהןחלשה

םינאתלעהקוחמהחישבןיריטפמו,הברהםירבקותוברוחראשלעוונמאלחררבקלעו

םיעלובוםילכואבםיארנןיבוםמה.םיבורהוןפגהירפלעוןפגהלע,םיגומרוםירמתו

`אוהולאב,רפסמורבדמ,אוהינרבדםוחניברו;האנהבורמחוקיהבמםהיניעו,סקוד

.”ויניעבלכהתאהארוםשמהתעאב

'וילעוליטהויל'המלשלשונוימדתאוררועתוחורוםירשבתודגאהיירופסםג

.םיכלהמויה,תועשעשתב,ףרוחהתולילב,'רדה,הןמוירבחםעאצישכ.הרתיהמיא

תלפוקמהודיתסיפךותלשיאםיעקות,החמשבוהנרלוקבםריבשריינלשםיסנפרואל
,לודגהתסגכהיתיבלבורקועיגהשןויכו;חוחופנהםהיתותסלבםיפפותמוהרצוצחב

וילעורבעוםהיפםתחסנ,ןקויילעבםידוהיירבדל,הליללבבםשםיללפתמםיתמהש

היהןב.י'םבליקמעמב"לארשיעמש,םיקעוצותיציצבםיזחוא,לודגארומבו־ןוזפהב

שרגלהגופלדלםיקרפלאבה,הילאיבדםשה-לעבהארמלוירבאלבבעזעדזמיל'המלש

.ןיעה־םוחםוןקזהיךרא,תואפהילדגידוהיהיההז.תועימקוםישהלבםיקיזמוםילוגלג
קשלטונ,םהילאולשישהמ'רבדליבשבםידשהתאליהקמ,אוהיכ,וילעםירפסמ
.תאטוקללהעבשהבושהליירבדבםהילערווגו,םימשהתוחורעבראלםדזפמוןימשמוש

ויהירחאעגרוךרפבםתואוריבעיאלםאש,בשהךותלםריזההלודהאדעןימשמושה

,ןימשמושתטיקלבםקיםעהאלוהכשתחאםעפ.וקיזיאלשסהלרשפאיאהכאלממםילמב

־דחארקלאלביל'המלשרזחשכ.'יוניעתאורקנואיקוביחיבלשןילוגנרתכוילעורבח

.לוקעימשיאלשולוומדוסימעזנםינפבתיבהינבוהולבק,ורדחמ

שיא,םימוגעםיבשויםידליה.דהאןיאםירבגהמףא,םשהניאוםא,ההכרואתיבב.

יבנלעהלעויאשחבעמםווילגרתועבצאישארלעדמע?השעיהםו.ומצעלתיוז-ןרקב

,הניצהינפמםשםמחתהלרונתה
לודגה`ויחאתרידלשמשמש,רדחהןמ.ובשיגרמןיאו

יומוקממלכתסמובנגתמ,ותםוקיאלמהטתשג.ויניעלהגנלודגרוא,רונתהרבעב,ותשאו

לשההממהנה.דחפמרמסורשבוםמותשנוהאר.םשרדחהךותבהשענהמתוארל
־רילעתויולתרנהרואלתוצנצנתמםיטחמלששתואירוגאזןוליוהןמםינפלתדמועיתסיג

יאמוגומוקמלעוםשמקלתםנרונתהדילךומסדימתרמועהלספסההזו.וסוסדעוושארמ

,רוחשלוגנרתריבזחואוהארמארונםדאתומדבו.חותפרבקבעקרקב
םימסיניסריטקמ

הרכהלוקבשהלמוושארבליכנרחהתאהכמאוהםיתגיבו,תוליהבמתוייעהוינפתרעמו

.ךליאוךליאןדרצםוויניעשטול.”לאיךםש,םורמ,יטפרגַא,הסיטמ,הבב-ףַא.:הנושמ

.אוהולאב,ודיבענענמ,ולגרבטעוב...ץםצמ,ןיקצמ,ץפצמ:רמואושהלמוהפבהסנמ

לעלוגנרתהתאופורבאבהכמאוהויפמאיצומאוהשייןיפצמ,הלמלכבו,וביואםעששונתמ

ןוליוהירוחאמףא.באכהינפמדפרםמורנרנמוהעונהוהכולעהשדע,הברהכמושאר
,עמשנ

.1
.תוצובק(4.ידנאףיע(3.תירנאתעלות(2.ןכוסמוןמקשחנ(
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`השדחהונתורפם

21.1*

ההוש,רתויבופונתאענענמליהזיההזהנושמםדא־ןבו,תובבלרבושהקבאוהקעצלוק

;רמואוםהונ,ומרכךותמאצוי.לוקהולאכ,המיהגכםירבדלוק*איצומו`ותטישבתא

יאןנימלמםקיבםוםבוהשקונאבםלת.
רתרנרגבלוגנרתהתאזחואםישהלחתרימאתעשבו.

:3
,םירופביסויברעבהרפכילוננרתלןישועשומכ,ושאדלביבסובבםםו1

ךותלוליטמווקנוה

ן
טללוגהתאםותסלקיפסהאל.הלחתבכומוקמלרודהלבםסהו--הדםעבוהםבמואמוגה

ן

וקהמעו,הלודגהקעצןוליוהירוחאמהעמשנ־
ןשאדתוטישומתחאהשאוומא.הקרהיכבל

י!רבוןבדלונ,בוטילזמ:תורמואוחורשבמ,תועידיהןיבמתחאב

י:

.(ייתולוכםאהתרזגיל'המלשהורתאהזיגרהםשהילעבילולעתמתוחפאל

וקעמש,וירוהתיבלתחאםעפבששכ-
ל

־תרמ",יוא,,.חמלםיכובשומכ,יכבוהקעצ

--ונבהעגפןידה
!ונילעהרזגנהערהרזג-הבללעחהפממוומאהרשתנגוקמ

-
ואמימא,אמסא,

-
,יל'המלשסגךביו."םהידייתשבםשארםיבכוחויכבבםידליהםינוע

ונוימדבהארהעשהתואבו,תולוכסאבדומלללארשיירענלעתוכלמההרזגשולעדוניכ

דוהיב."םיטושבורשבםישדודומעהלעזחואםיחתומ,ותואםיספותםיניוזמליהיישנא,

תאהפקלתודיתעןהיכסנאדב,תולוכסאהלעריעהתאשיערהלםידמלמהוברה
,לטנלילתאםיללקמויהםח.םתסנרפ

םעהתאוררועו,לארשיבהלכשההץיפמ
הנושארהתינעתה'החיהוז.םינונהתבוהלפתבםירבקהלעחטחשהלורובציתינעתרוזגל

םייוגהוליפאו,רפסמבויכבבץיקהותואלברבעהבכ.וייחביל'המלשהגעתהש

ורהמיו,דבלבחובאיתוכזוסנהלעוכמסאלהנופלדינבו.סילבאבוארנריעבשםימעומה

יל'המלשםג.הרזגהדיםגישתאלשידב,הפוחלםסינכהלוםינטקהםהינבתאאישהל

עףא,םינתהלויהשוירבהבאנק
תוקוניתהראשםעםיטושבםתוארסילופיסוהשיפל

.סנךרדב”הלהבהןמלצנשאלא,םהומכהלכבהקשהושפגו,בריתיבבי

1

,שרדמה־תיבבדומללאבו”רדה,,הןמאצי,הנשהרשעייתשערענהלואלמשכ_*

הלעשםדוקותנשמוריעהםימעפו,ויקסעמהגפגשכ,וקרפתאםוילבבוליהנשויבא-

הדגאהיירופסויההעשהתואבו.שדדמה'חיבבהרותדומללומעךלהמהיהורהשהידוםע

.יל'המלשלשונורכזבםיפלוחהלולהלע,

1

הדובעהש,ולהמוד.עיקרבםהיחורמשמבםידמועסיבבובוהרי,הנישבהעוקשריעה,

תבשונתינופצ`הור:ובלברמואאוהיוי:פלעףולחישכלקהור.םורמבהעשהתואהבר

היהו,ותטממהלעמליולתה,רודלשרונכברבעשלתבשונהתיהשחורההתוא,םורמב

לשרבגהיסנכתחתמהאבתינופצהור-םיתבהרתאבםילוגנרתמועקעק.וילאמןגנמ

ףופצ.םיננרמןרעיןגיינליא־םינגבםיצעועו.הטמלשםירבגהיפכבבתעגוגוהלעמ

ולא-־הליליםיםרויתורעשולמאלמגושאר.הגויכתמהנמלוק־תבוז-משתצייצמ._

וקולעמשנהלילהתממדב.לוכיבכויניעמתורשוגתועמד-.
.תלבאתמ,הביכשלשהממדל

לפאבהולאדוס,המוד.הבוצעההנבלהתרוצבולהארנהכובצעוהזהדעצו,הינבלעןי

ידש~תמשנו,ךלהתמ"2
'ובל.שגרתמוךלוהיל'המלשלשוחור.הלילהתכשהבתמשנמ

.י'המיעכבוהוריתהנבהמשלהרותדמולוררועתמאוהו,שדקיעונענוהרישאלמ.:־=

1,,.

י:

ליחתמאוה..הרותלומבידילףוםףוסואיבהרענבהיהשיטויפהץוצינהםלוא

.הדלוחהויזלעגנעתהלוםידעיותורשבלייטלאצויו,שרדמה־תיכמםיתעלבנגתמ

,הרועשוהמה,ןגדלשתושחולסילבשןיבמומעתרפסמ,הינפולהריאמווןהיתלעװ

ךשמתמורעיהיכבסבעקזבה,רוא(ייספןמזתונליאלשםיפנעהיעונענבולתזמוו

ן

4..ורקרק(3.רפסהיייהכ(2.רובההסכמ(1,
)

.יוב

.בן-;ת-
.
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השעמבוזאלשרכו,אשדלשםירבדמלעתטחשמאוה,.'וילעהושתרדהודוה,ךלוהו

ולתקשונוויתורעשתלסלסמ,םינדעחורוילעהבישמאיהו,ויתושארמסקוד
,

וינפלהשועו

רחאלבולםינועםירפצלהקברישהיילעבותואלפנולוקבםיעדמרימזה.יגניחו־ילולה

ים,הרודנפלשהמיהגכימורונכלשהקדהמיענבימ,תקירשבימוףוצפצבימ,ולוקב

וקםג,העיקתבימוהעורתב
ל

תופוע.םכותבעמשנםירקבתייעבוםיסוסתלהצ,ןאצ

תודקרמותוםטםיגועבצורקיםהושבתוטשוקמםימרביירפצ,תונליאהלעתולוחמבםיאצוי
י!ונמלועבגנועויפוי,החמשוןושש.המדאבריצחןיבבםידקורבגההורוצרצה,ריואב

ובלו,שדדמהיתיבמרזוחאוהיכ,רמואווירוהתאהמרמאוהוילויממיל'המלשבושב

(יןיסלופמ,םנהיגלשהנידמאריתמאוהו.וידומלמולזמבלעומכוזתעריתבגגלעוהבמ

ררועתמהבושתרוהרר.םדבםינודנםיעשרהשתירפגושאי`חנוהלבחייכאלמ,ארוניו

הדובעהלעוהרותהלעךליאוןאכמתבשלותעדברמוגוםלועהןמהאנהרירמאוהו,ובלב
,לידארפתאובהרגמוויתולובחתבוחידהלףיסומערה'רציהםלוא;שרדמה'תיבב

םידליהםעדימתתקחשמהתיהשי,םינכשהדחאתב,וזהנטקהביד.ןחיתלעיוהאנהלותב

הואתמודמוחובלו,ראות־תפיהמלעליל'המלשיניעבםאחפהתיה,םייחיברתיבב

ינפמאלאאריתמוניאו,דועאמחיאלש,ודדנתאחכושאוה.יאשחבהבלכתסהל

תומולעתעדויאוהאמש,תיבהישנאמדחאלבבדשוחו,,בנגכאוהרהזנ.ןיעיתיארמ
."תיכוכזיילכיושעולאכ,ובל

,ומחגיתכשבהיההשעמה.ודוסהלנתנוטעמדועו,יל'המלשרהונאלתחאםעפ

הינפלתועובשינשואדחאעובש.םילודגהםעםינטקהלארשיינבלהדועסוהחמשםוי,,

דחאהמצעלהנממתחאלכו,תורובחיתורובחםיצבקתמ,הדועסהלעםיעימשמםינטקה

לכ,םידלילתלוכמתאכהןמזךליאוהעשהתואמו.(2יוחמתהלעחקפלאירבחהןמ

ןיקרובןיאוןוצרבלבקתמלבה,הכנגבואתורשכבודילאבהלכמאיבמדחא

ןמהבוגבתפלו,וכרצלכלשבתגאלש,קוריחופת,הלחתסורפאיבמהז.תונוזמל

.המונצםחלתביתהו,וינפומכרבתנולושבבורמש,לודגאושקאיבמהזו,”סמיצ,לןכומה

וק,םירהצלשהנישרחאלו,."תילמלשבנזברחאו,םילצבוןונצביאבדהא
ל

ןושש

וק,םייחיברתיבינפלבוחרבעמשנהחמשלוקו
ל

םקלחולטנשתודליוםידליתולהצמ

תוינמכואתליכאמםהיפלרוחשםפש,סתצק.יוחמתהןמ

י
,םינושמםיארנו,תולשובמ(

סיבד.”המחלמבםויהםתרוכגלםיקהבומםינמס---סטוחייטרוםמותותסל־יחופגסחצקו

םילשהלורהמשאלא,והערבהתיהשיאריו,הדועסהתעשבםקלחבוקפזסהאלםידליהמ
ירחאףורש,יל'המלשםגהיהםיקחשמהןיבו.הבורמקוחשהורצקםויהיכ,םהיניב

אכטצאהלעהיפונכבובשיש,תונכשהםישנה.הבלכתסהלהעבשאלוניעולידארפ
ןינעמןתעדתאדימהחיסהןהלשטופמפהיתואתשאלא,רבדבושיגרה,תיבהינפל

ןינעל
ו...םיבהאנהרשואל-

רוזחלולהשקהיה,אוהיךורבישזדקהלשומלועתונונעתמיל'המלשסעטשןויבמו

םדא־ינבוםיעושעשולשקבמהיהו-הכדעובןותנהיהשןוימרהיםלועלווידומלל

חלחור,ןבועמורירגסםויםתסוא,,םימשגהתפוקתב.םהמעחישלוחורלםיבורק

םירוחשםיאלמ,האלוטמוהלבהמלשבכםיבעבםיפטעתמ,םירדקתמםימשה,בשונרקו

החוא-תוירבהלבבהרוחש-הרמםיקרוזוםיפעוזסהינפו,םיהכיםיצומאםיאלטיבגלע
־ןרקבבשוירענה.ןותמוךורא,שוחכידוהי,אחפנקיזייאלצאאביל'המלשהעש
לוכבבשנמןשיולודגחופמ.המלע.לכתסמוובל־ידוהרהב,עקתשמ,אחפנייבלשתיוז

ינבבושאיילחגךותמםילועתוצוצינלזרבהירוכךותלהבישנוהבישנלכבו,הדורציהממיו

.'ופקתוה(3.חונוומהיזפוק(2.זי-יקלס(1

,־1



249השדחהונתורפם

לעהלועהרותכבותכשהזחמהותואו,לכתסמיל'המלש.םשםידקורוםיפפועמףשר

.וינפלשאויפלוןשערוגתהנהו-םנמנתמובוצעהמלעבבשויםרבא,האבשמשה:ותעד

ינימ.םהירחאםילוע,ונוימדידילי,יל'המלשירוהרהו,םידקורוףועםיהיבגמףשריינב

םיכלוהו,תוצוצינלשםינחמה־תלוחמךותבםיפדפרמ,ולםיארנםינושמםיפוצרפותורוצ

,םסקייתוגומתלשםיאלפומתומלועבסמיל'המלשחורשדועבו.'דגנמלתוכה(לעםיספטמו

וזחוא,ןבולמלורבתשעשא־יבהלךותמ,איצומה,קיזייאלשםיריאמהוינפולםיארנ

קזחשימפ,ודגנכםיפתכילעבואירברוחבו,סנרוקבוילעשיקמוןדסהיבנלעו'תבצב
בהואיכ,ויתוריקחוויתוחידבתאקיזייאעימשמךכךותבו.”וחבעורזבוילעשיקמוודיב

אלםשגהתופמשידב,הלעמלאלוהממלויריחנםמוחה.'רבדלכתילכתל,רוקחלאוה

1
.םיבובזהתאובגלעמשרגלירכ,סוסלןתינכנזהו;וכותלתודרויהנייהת

ני
ןמםינרבדק

ותשרחמכאבהז,.םשימשתיילכתאםשןקתלםיאבהםיבריב,אחפנ'יבבםייוצמץוחה
ליילענוליענהלוסוסבאבדחא.וניכסשזמללורובשלוענמבאבהזו,ומורדקבוושמרחבו

תרבחמהגהניל'המלשו."הלגעינפואלעלזרבלשןילוגיעייעוקרליבשבאברחאו,לזרב
.האירבההדובעהרואלםמחתמו,םתער־תוחי:זבוםימושפהםישנאה

,ינשהזרכמלובשומיל'המלשלשוכלהיהםיפיהוםיריהבההמחהיחומיב*

־יעוגענותושגרתהברבדמוועבממןחתר,ןמקושדחכידוהי,רגנהסילייקליצריהל

די
.

איצוהלידכ,םיאנםיחותפוםיעוצעצבוירייהשעמראפלחרומה,ןמאוןמייפהיהאוה

ןילולהו(יןבתמה,רקבהי'תפר,ןגהלעו,וילכוותיבלע.םיגקותמוםיפיםילכודיהתחנו'

_י

ךרדכאלש,ולהיהבלבםגו,רפכהיןחוםעונחורהיורשהתיהולביבסמשתופועלש_

המחהיתומיכדוחיב,חורהוילעהחכשהעשברונבכןגנמליצריההיהןכ.ריעהידוהין

ךותמ.םיברהיתושרבתוצבורותובולחתורפה.הרשהןמאברדעה,.תושמשהיןיב

”יתוינומיקה
)

יתדועסלןילישבתתולשבמושאתורעבמםישנ,ןשעיתורמיתןזיפרבתולוע

םימומזמוםיסמםישותיוםיבובוו,.הלועםיעדרפצרוקרקקוחרמתחאהכירכךותמ.תיברע

אלא,םינוילעםידגבאלבוףחיותיבינפלש(יארמווזגכליצריהרמועהעשהתוא.רייאב
,םיאבוםיצבקתמםידלי.רונבכןויגהלעתכפתשמושפנב,דבלבםיסנבמותבותכב

אוה.םהיניעוילעםידימעמוםהיגזאםיפ,וז,םהידיבתוקולשםיציבייאצחוםחלייתוסורפ.
(5תיגת`שקהריבעמ,ושפנברעסומכםאתפו.םידליבללוהתמוויפברמומווריבןגנמ:

ע;_
.ףצקהאציהנהו-מעמדוע.םעזותרבעהנהוי'-הריבעמורזוח.קסופורונכהימינל

."ופעזמתונולחהועוגיובוחרהלכבךלוהשערוףעזבליצריהלוקו,רונבשושמתבשו

תחפשמלוסחיתהיכ,םיתביילעבןיבוגמנו,תונמואיילעבללכמואציליצריהוקיזייא"13

ויהםה.שרדמה-תיבבשיחרזמלתוכבתומוקמוקושבםיתבםהלושירוהםתובאו,הדבכו.,

ילשובב,ןויציןבו,בומייםויותבשבישמלשהמופקבו'לימיירמש,,בתאצלםיאשר

ירבחהתארתויבבבחמהיהיל'המלש.וינבםעדחיםייחיברינפלהרותדמל,ליצריה

,הזהצלי
_.ומעליימלבהואהיהו-הדשותיביקסעבץורחוועבמבןקחש”,בומבללעבהיהש

ץיקםויבןויצךב,לשמל,ולבשוי.
.ותרובגבשמשהםוחב.יוחבותיבחתםלצא

,ושארםירמאוהםימעפו,םוחהבורמישוקבםשנמו,וילגרלונוהגלעתטחשמבלכה-י

היתחתמו,םיפנביתשורפתלוגנרתתצבורורצמו.ויפבבובזםאתפו-הדוצוונושלמישוס

דעתותסשאבהרוקינוהתצורמרחאלווהחפשמלאיההחונמתע.הלועהיחורפאףוצפצ

,בושחןמלגרהתלכ.הניש
הרשבתרעורתורפה.בשורבועןיא

ייתיבבםיאולכתוקוניתהו

םילודגהו,ןבר
לע.םירקםימל,םימלםיאסצו,ותונחבהזוותיבבהז,םיקהוםוםיקהוג

.1
)

.םישושמ(5.זזןנצוגווווס(4.ןשניהיתובוייא(3.ןכתהיתיב(2.םיחקלמ
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מיבסווירוחאלוינפךפוה;הנאוהלתוכהעצמאבו,הלועוםכממלוחהםילתבהדחא

.יאשחבאצוי'יל'המלשיהעשהתוא.דריורוזחיואהלעיוםםמי.השעיהמותעדבךלםנו

תאאשונוהפצמודמוע,םוילולבוצקהרועישבורומלתםרםפתנשרחאל,תיבהךותמ

קוריוקל,קוחרמלושפנ
ךבתאהאוראוהדימו.עיקרהיתםכילופישבתונליאישארלש

ךלוהוםמוחחםיקעבזמור,ומוקממדמועןויצךב.ולצאאבוץפקוותיבחתפבשויןויצ

4.דיעל־ץוחםםהלאוהךוראלוימוזהבילה,םיעדויוםיקתושםהינש.וירחאיל'המלשו

לשהמרעתוארל,ןרוגהךותלורבחםעןויציןבסנכנריעלשהמוחתבסבולהךרדב

הלועששחלשבוטחירו,םיענוןנוצמןרוגלשוריוא.םשלאבוהש,שרח(וששח`

םיצילחםוהמרעהלעםידקרםתמוחחאהעדלםבלבםימיכסמוללהםירבחה.םירבאבעלבנו

.תרסנכנו.תוחרופ,תואצויותוחרוסש(ןתוינונסלםיםיבמרםיבכוש;הורתחנבםתומצע

(:נםימכרובמםימושרה,םיחותפתויםו,ןכתלשגנהתחתמןהינקביבסתוכמוזאפצםצמו

ןמםירבחהםיאצוי-.ןתםיעלםינקהךוחמםיהולש,לכואםישקבמ(4םיאלימרעםיחורפאלש

העובחרלווכראליבםיכלוהוםירשייםםיעורותודש.לודגרושימלםיאבוםיכלוהוןרוגה
ןיעבהבוהצהמהו,תבלבלםהמודאוהחצ(דתמסוכםש.םוקמלבביפויויונו,כוחרםלי

רבבםיצצונתלכתהןיעכםעוניחרפ,ביבסמהלתרגסמבבהזה
םיםיו_

תוירכו,םיניעל

.ףוצםצבםשתורתנסותודקורותוחרופ,אוהיךורבישורקהלשויפביידיצי.תונושמי

הנופאוהו.הבוטוביבאהרועשה,הנהנוםשוהדשלןנובתמןויצךב.הרמזלוקבוםוזםוב

ננועיינשודסוםיקתושםהינש,םהינפםיבהליינפםהינש.וירחאיל'המלשוםשמךלוהו

־תרודםהלודגהברעתחת.תומודקהםהילגרילובבםיםוםםיעורםש.דחאלםיאבוםיכלוהו

ילעמםישביםיפנעתעלתעמחילעבישמוןיםבלוברואבהסואםיהארט,תרעובשאי

היה,קיצךבתא,וילעבתאהארשןויבבורקמרחאםום.םישותיהתא'שרנלידב,ןשע

ןושלב”!אבהךורב,והו~להוצותולובבהוילגרבתועיספהמכעםופוגלדמ,ושארתאףקוז

והרצמוםיחארסתאזרזמ,ורוהאילעוובגלעודיריבעמ,םולשולריזחמןויצךב.תיסום

ךותבםינסלוינפלםיאבוםיכלוהםהו,וירחאיליהמלשוךלוהוהנופוהדובעהירבדלע
...לודגרעי

`
ן

םהלוצבקתג.לוכיבכהמואןימכ,היההירבכותעדברעיהיתאהמדמהיהיל'המלש

,תונליאםיגוסהיםיגומחדחאםוקמב
םינקז

,לקהורבשני...םינטקוםילודג,םיריעצו

הור,הרעסודודוי..ודחיםישהלתםוםהושארבהזלהזםיעבעבמ,םישיגרמלכהןימי

וקםיעימשמםהלודגשערב,םהבענישכקוחןופצ
תאוםרעצתא_סלועבעידוהלל

וליפא,ןנאשומקושאוהשכוליפא,תאריב,רעיהךותלדימתסנכניל'המלש.'םצחל

וידנמיירםבוהבחבויחרואתאלבקמוותרוקלצבחונלואובלןיסומשב.ןוצרתעב

דאמהתעהמיענהחונמה.'הרמויירישבותוניננבםחמשמו,וינמבואבו(6חוינםדסורב

יתיבלםיסנכנותושמשחיןיבריעל,םירזוח,םהו,הבורמההכילההירחא,םירבחהינשל

,םהבושיגריאלש,יאשחבשרדמה
.'החנמתלםתבםויהתדובעםירםוגו

קריה־ןגכ('ירבועו(ישוכנבקסוע,ויבאוןויצרבישעמתאהקחמליחתמהמלש
םירמזמתופועםגו,הילעבןכתלשםינקןהלהשועו,םינוילדנמ,םתיבירוחאמש

הילעהתושו,הממחתחתמםיציבלעלסבתלוגנרתץיברמ.בולכךותבולצאםייוצמ
,תחאהרוברבבהשעמהיה.םיאצויוםיעקבתמהיחורפאךאיהתוארלםויבםימעפהמכ

הומחשיאלשםמאינפלמםימחרהילעושקבו,היפיליבשכתיבה'ייגבלעהבבחתגש

לבקו,תחא־תבכםיחורפארשעיםינשהמילמהוהרוברבההרגוםימילחספהיגחל

!ס.םיבוהצ(3.עושסינװו(2.ריצח(ו
)

תשילז(7.ּפסוגװוװ(110168.6(5.םימורע
.הריפח(8.םיערהםיבשעה

י
1י.ו_ו
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_.
ליצריהישעמתאתוקחלהסנמרענה.”םלודיגב'לפממאוהתויהלומצעלעחדומה

(ילמויא,תונמואיילבולםירסחשלצנתמאוהודיבהלוערבדהןיאשכו,בומחורויצב'םג

3
תורצ.המלשלשותודליחולשלץקהעיגהרבכםימיהםתואבםלוא.םינושםיעבצודח

רנבתנוויעושעשםלועמשרוגרענהו,ויבאתיבלעוהנופלדלעואבתוערותובר

.ונמזםדיק

וזהפמבוכחרוובראש,ץהונמוקדדבלשהישעתהמוסנרפתהריעהינבבור

,דבהתאםינרואויהםייוגלש(5םידרנה.סיפיעצלשמשמהו,םידיההבםיחנקמו!-
'

המילירעלכבורכמלידכ,םימוחלשתויעקפכוףסכבותואםיחקולויהםידוהיהםירבחהום

ַא
תונוובתמו,הזןבלףיעצןשארבש(3הבבסהלעתומישמויהםישנה,י.ףיעצרותב

יתובוברתוביבליתשבןהירוחאמןהלםיאצויוישארינשויהישךכוהינהל
תחאלבלצאו,(

שארהתאתיבחלשןילוגיעבתפקמהתיהתחפטמו.הרצבףינסבהרצקוהנמקהביבל

םיכלוהוםירזוחו,דחארשקבהזבהווינפלמ(5םיתבעתמויהםהישאדו,הזהףונצה

(6תפמומכהזרשקהיהתועונצותונקזםישנלצא.םשםיבחתנוןזאהיפלכודצלדחאלכ

ידנבםידוהיהושבלשבםלוא.”ןהירוחאלתצקותואתודוצמויהתורוחבהו,ןהיניעןיב

.יאמילהיףינצהאבףיעצהםוקמבוןתשכלתתאםישנהםנונש,הרונהתמחמ"סיונכשא,*

המחהיתומימדחאב.הרצתררוגהרצו,הנופלדינבלשםתיחמרוקמברחוללדוא

ן

םהילעורפאלשםילת־ילחריעה.תובוחרלכב,.םיברםיתבלכאתו,הקילדהלפנ

\

םימונצ,םיפחיוםימורע,סיללמאםדא־ינב.תורבקהיתיבבתובצמבתונשרעמתוינומיק

םהיתבלש.רפאהיתומירעכםיממחמםתצקמ.תוצוחבסיללונתמו,םיתמםירופבסיקמוצמו'

הלבנבלפממשימכ,סהלויהשםהידמחמלכמאיהשילבתיראשםישקבמ,םיפורשה

לעוהרידקלעורמסמלעהז.לשותהמש.ויפלמבשלורביילענבםנקפתסמווסוסילשי

לשסרעצמרתויהברהיויאורשפנהביארמהתיה,רפאהךותבאצמש-,םייולצןיסובלוב
'

הירוהתיבםג."שאריייולתוםילבאוםיממושםידייקוכחבםיבשויויהש,םיבולעהםתוא

חורמלהברהאוה.המלשבלתחמשל;םייחיברלצארודלואוביו,ףרשנלידארפלש

תטילפלכתאדייתלנעבךילומהיהלידארפםעדחיו,םישדחהםינכשהתאשמשלו`י

,םיפרשנהינומהךותבריעהתאובזעהרענהירוהוםיטעומםימיויהאללבא.הפרשה

.םיהתונידמלםידדובהוא,םחלשקבלבשומהיסוחתתוחורלכלםירופתמה

ונוממאסקמהקסעבדיספהאוה.םייחיברבםנהעגנתיללכהתולדהדיו

הפםותנ”תבהתרצ”םגו.רשכתליכאבםישעממוליחתהריעהינביכ,םירחאןוממו

יסומינבסיאנקהיחמחררועשליבשב,ותבהאללעב,ונתחתאותיבמחלשאוה.ול

לכ.הירוענלעבלעתעגעגתמוהממושה,השורנהותבלעהורהיהובלו;”שדחםלוע,

שלחנופונ.וילעץופקלהרהמהנקוו,םייחיבדחודתאדאמואבדוללהתואלמה,י
י

ויהאלוירוחאלוידיוךליאויךליאתיבכובוליהתעשב,.תוסעוכושענוינפו,לרלדתנו

ךשונ,דמועועסופ,רמועועסופהיהאלא,דימחוכרדבקספהילבתופוכתויתועיספו`י
וארנתונבלתורעשהברהש,ונקזכשמשממוםעזבלכתסמוןיעשמול,וינשבותפש

,התבלהכהדועסהםייקלץמאתמסייחיברו,םירופהםויאבהשקףרוחירחא."וב1

,ויחרואםע"בקעיתנשוש,ןגנמ,סינלמבהוםינצבקהינומהושדקהיילבלתובדנקלחמֿפ

,םימיעובשדועדבע.ובהעמשנהניקןיעבוהנתשנולוקשאלא,ווהנשבומעמתנש
'־

.ביבאהברקהנהו
`

ףצמה־םיש:ת(6.םיפלוקמ(5.תולולה(4.(עביוה)תורעשהיתשר(3.םינרואה(2.ןיכס(1



ץיכומארבאכקעיםולש252

.תרתוהםחולקחורירי'לעודיהזמוותרובגףרוחהלעידומ,וויוכשמשהףקשנםימשמ,

נדןכששהמודגנכהשועףרוההו.ולרמאיאציאצו-ץראבותרידןמזהלבש,הנושאר
תאוילעלבקמבהארנשמשהינפבםמוי.המדעורקשבםוילםוימותאיציהתרמ-השוע

תלאלעהכבמ,עמדבוינפמרטפתמ,ולשםיגלשהתא,וילבתאלוכיבכלפקמ,ןידה
וגולמלברעכאוביוהנפישמשהשןויכו."םימיגלפ,דירומו,םירוחשושענוויהסיכבלש

ייואווליואלבא.הלחתבכוחרקךילשמווילכאיצומורזוח,ףעזבוירחאטיבמאוה

,םידוהילעיגהירהתוכולהתותותלדהתחיתפןמזש-זלטבורכועאוה,וצקאב,ותרקל
ןמו

ימו.חספה-גחדובכל(זםליעגהלוםתואףשפשלהצוחהםיתבהןמםילכהותונחלשהתאצוה

...?ותלורבמדריוהמרבותואישגגהונהיהש,הזירזכאכחיגשמ

ןיבקושכםיטשלארשי־ינב.חספהיכרצבםיקוסע,םינטקוםילודג,םישנוםישנא,לכה

הבברןמאיבמהדשישיאושעש.םיציבוםילוגנרת,ןיסבלובוםיטחתונקלתולגעותונורק

ורשכוההזירתוינבא,ריעלץרתמתורעיהךותבשםיסרח-תיב.ריעהבשויויחאבקעיל

םינידםו(2תואלצחמבםיסוכמםילמבוםיקשבםימהםשלםיאיבמריעהישנאו,חםפרתוכלהב

'אוהאיבמוםירקמהלכ.סתעשעיגתשדעםיניתממוםימיהמכואםויםשםינלוםיבשויו

,המקהירדומ:תוצמהייפאלםינקותמםירמועםימותחבייתכ.הניחטבורבחלסרוק

םיסואהו(5םירקובה.(ותודררמהו(8תופטקמה,תושלח,םימהיכםנמ
.(6םיכורעמהיקדוכו

חספה-גהתובקעםישיגרמ,םיתבבותובוחרבבסוקמלבב.םדמעמבםשםלכ-תואלכטחו

וק.אבה
ל

הלוע”םירישהריש.ידמולןבריתיבלשתוקוניתלוקותוצוחבעמשנרוברבה

,”סירדת,מ
.”ידוהיבלהמשמוברעסלוקו

`

והוליפהווחכתאושיתהתובורמהויתוגאד.ןובצעוןוממשםייחיברתיבבקר

,דיסבםיניבלמוינפ.ויתושארמוידייתשוהטמהלעורדחבבכוש,אוההנהו,בכשמל

ינלופהליצאהורכמורקבלאבדחאםוי."ישוקבםשנמותעדהילובלבבתוטמושמויניע

יורשיליבשכםייחיברתארתויבדבכמה,הרוצילעבוהמוק-הבג,אירבשיא,ןהאי

,ולימרתורלקמוריבאשונ.דחאה,ויתרשמינשתיולבתיבהלאסנכנאוה,ותניבו

.תרטקמהתאואלמםיתרשמה.(7חדקאןכאלשויפוותרטקמלשךוראבובא-ינשהו

.תוצוצינוזתנשבו,ובגלעתחנומשביגופסתביתחש,רוצלעלזרביתשעכושיקהוקבמ

.הלוחהרדחלוינפםשוךודאהומפשכלסלסמאוה.ןשעליצאההלעהנופםהתצינו

אהותבושארבענענמ,חתפהלצאדמוע,ןהאירמא--?!ןיכארןאפ,התאהמ,

!שאיתמכאוהו.וילעתבשוימ'יברלשותעדןיאש,המוד-לוכיבכתוקחושוינפו

םייחיברולבישמ-םדא־תמבחאושש,םיתעשי-?ותמכחןכיה?וחוריץמואןכיה

ואיבהוהלגעבוידבעינשואברחמלו,תיבבשינועבשיגרהליצאה.”רמוהשועמקוחשב

.םירוברבינשוםילוגנרתםנ,ןיםבלוכוםימחםיאלמםיקש

ארונההלילודאבשדע,הככוךלוהש.דנב,םוילםוימששההלוחהלשוחבו

,הצחמלחותפויפ.תורוגסויניעולבלובמבכושםייחיבד.חספהינפלשעובשב

וק,(חתותמוצמויתפש
ל

וינפםימעפ.םשנמאוהשטעמכוובלךותברכנמהחינג

לספסלע,,ויאשחבתובובםישנה.”ולעריערוהשקהוחורבחנאתמאוהוםימקעתמ

והלפת.רנלשההכרואלםילהתרמואודגנמיל'המלשבשוי,רונתהלצא,ךורא

לאלםורמהלועו,תוחתורתועמדושאישגרבובל־יקמעמךותמתאצויתישירחהבז`

אשונאוהענרלכבו,הבהאבוהנומאבםיהלאתאדובעלרדנדדונאוה.”סוחדוןונח

,הלוחהילגרבתשמשממומאהנהו.אירבהוולהשענסנאמשתוארלידבויבאלןיע

1
)

לוגלגבהסיעהתאתותטושה(4.הסיעההשילתצבםימהתיכפוש(3.םפזװסזווװן(2.שאכואםימתכ:תוקנל

.חוםנוכמ(8.ותשקב-ותנוכילואו,אםקֿפצחוצגװ.(7.אםיגזוװזו(6.םירוקגבתוצמהתאםי-ונה(5.סיכודצמה

וינב

:ןי._ןקר'

ב



תושדחהונתורפם

-!ם־מ־מ־וא*.תאצויותצבצבמהעיז:`שחלבהלתרמואוהחמשבהתבלי
רענה”!ינתינעיב,בוט,לא,ךרוא:ותועמשמש,חכבהרבהלוקהמלשיפמ”

לעומגמנתנשםינטקהםידליהםגו,דימםדרנוהטמהלעוידגבבומצעליטמף
!םותיאוההנהו-הללילוקלהמלשץיקהרקבבו.םבבשמלעוכבשוהםילס

.תודחאםינשורבע

הפקשנורקביגגעהרופהתאצ:המחה,םיענוםה,בוטםוי-חספלשןורחאםוי,
םבטקמ.םלכאוהיךורכישודקהלשויריצי.המדאהלאהינפרואמב,םימשהןמ,הגועממ

.ותדובעלשיאםיחמשוםיששםיאצויו.ףרוחהתנש,הכוראהםתבשמםיציקמ,םלודנדעו

םלועהלםיטיכמוםיכגנתמ,םיברםיכשעוריצחןיבמםהישארםיחלושםיננערביבא-יחרפ

םילבתםמוםשארםיביכרמ,תקרקריתילטכמיפטעתמוםיזרדזמלהניברע.הבהאב

תוצראל,םיהתונידמלודדנש,ולאתופוע.םהינפדגגבםימלשהריאמהירלקפסאב

רבהיתוזוא.םינושארהםתחונמתומוקמל,ןאכלםיאבותותכיתותבהלדגהמםיבש.תוסח

םילוע,ףוסהביבסםיחרופםיארמהאזואיינבו,הצבותנקרתסבםשםיטבלתמוםיטשי_

םגינכבתוקומע,םלועהריואבהכוהבהרהמלקתומטתוינוכמ.ההרצושערבםשםידרויו
"

-
וזי.ןאכאוהףא(ותודיסחהוגירודגוז!אכהךורב.םינשיםגםישדחםינקלשסגוקחבו

הנקלתננובתמוהשארתורצמ,ןליאהשארכתחאלגרלעתדמועתיבהתרקעהדיסחה

תויממוקולליטמ,םילגרה-ךרא.םודאוחצ,הדודהוו,םשןשיה
,םגאב

וניעןתונ

־דיפלשככרתשמומוטרחםאתפו;רובצבםשתורקרקמםיעדרפצתסנבש.תואצבהתחאב

,הליחז,םוקמלבבהיהתוהציקי!ויפכריצו-דיפ
הציד,הנר,םילגרתצירוהציפק

יזםלועבכוטיםויוביבא-םיפנכלצלגת
י

-ו
שמ
שמ
ת

םירהציתנשמהתעהזסק,הנופלדמקחרהאל,םיחר־רפבבםיחרהרבוחאנת

םידמועםילודגהוינב.כהונולכתסמ,ותיבלצאהבמצאהלעבשויאוהו,גחהדובבל1

םיטמושמוםיטשםינטקהו,,ךומסהרפכבףחתסנשרשגבותיבהיכרצבםיחיסמווילע4,

םיפטושה,םימכםילבתםמורשגהלעםיחרהיתיבלצאםידמועםתצק:דאמםירודמו,ג
,הטמלהלודגהלומהבוחכבםילפונודחאתיכוכזישוגכ(יםישלופמהויאובמךרדויתחת;ן

םינושמםינווגבשמשהרואלתוריתומ,תוקדתופסהמכוהמבלםיצצופתמםהםשו

ףמונהףרשםכותללבקלםילכםידימעמסתצקו;תוילגרמותובוטםינבאוםיריפםרהזב?

ינפלעחוריתחגכתדקרפתמהנקזההסוסה."םהבהשענשקדסהךרדםישורכייצעמ'

תחתבומיםויתדועסלשתומצעטקלמ,םילגרהרצקוינסרבהבלכה,קיצוצו,אשד,

.החמשךותמחכונוףרוממכץר,לגרהדובכלובנזהיכגמ,ןחלשה

הדדובהיפוגבץעתרוקלעהלהבשיוגחהיזילעמהשרפתיבהירוחאמרעייהדשבו

האבש,האלהריכבההתכ.הינבו,אנתלהאשינש,הנמלאההרשורעצבהיורשז

תקתושאיה,.”םילחניבנלע,ומבןאכתבשויאיהיכ,הריעהבושלהצא,נתבהרקבל

המהיתחכות,הנולתהינפתעונתלכ,ברחיתרקרמהניעלתמבהלכ,תורבדמהיניעו

ץוק,כןאכםיארנה,ל'רוד,ןטקההיחאוהנונעההתוחאלרוגלאיההדנ."תרתוסמ
`

עוצפיבל!אושנדועלכואאל,האל,:תננחתמהללמאההמאו,”םדאלכןיעבביאכמ

,המלשןהינפלערבועהעשהתואבו."זהאל,יסוח,אניםוח.יעצפלעחלמהרוזתאו

בבוסהלכמותעדחיםמאוה.”םילתלתושאררעשוחצמיכחרוםיניעיהפיםלע,,להיהש

.םהירכעינשטםיחותפה(3.בחרתמ(2.תוטש(1

-ו
ן

`ן
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חאו'הבישי,,התאבזעהזרוחב.ןופקרפסבהנווכב,וכרדכ,ארוקוךלוהו,ותוא

דדובתמאוהםיאשרהוארבשמו,ויתונוזמרכשבאבהינבלהרוחרמלמלדה,ארמגה

.ומאלהבורמרעצםרוגאוהו,לזמ`רבוניאםיכורשל.םומלוקבךשומורהרהמ,רעיב

הסנכנהדשכםדבלםראשהבו,ורפסלעקוחשךרדבהדיהחינה,ךרדבוינפלהדמעהאל

.”תילכתה,לעהמונעוהרמהחישבומע

הזרתאהזכ.ןולדהיםשתולוקהוירשויזטוקשיטעמטעמ.םויההנפםיתניבו,

םהכיבאיחור.חנלכהוםיקתושהדשורעי.םימשבוללהתודנה*סיככוכהםיצצונתמ

תורקרקמםיעדרפצה.תודירירישםחלרישירימזה.םימהרבםנשומוםלכתאווףפגמםיענו
םחל

רהנהםנםוניהנה.םימנמנתמאוהיךודבישורקהלשוירוציו--םדוקינמםירוקדקי

ותחונמו-םדרנורוטיקוראיילפרעבהסכתמ,וילעםיככרמה(2אמוגותונליאיללצתחתמ

.”וינפלעורטוםוושיערמ,םימעפהלועושגרתמףוצחגדאלא;המלש

`

ייחמטעמבהחבשנוהנשיהפוקתוניניעלריבעמ”םההםימיכ,רופסה

,ידמלואהלודגהתיהלארשיבתוינעה.הנשםיששינפלםידוהיה

.השדחהתעהיכרצדועודלונאלשתמחמשפנלקומערעצהמרגאלןיידעשאלא
ינועהתורמלו,העדפוהאלםהלשהינומדאחה,דועהררופתנאלרבעהייחלשתומלשה

לעהבוםנהמיענהולשוזיא.דחוימ(יילאבראירטאפםסקםהילעךופשהיהתודעכהו
ןיעמןאכםיאורונאו,"םההםימיב,לשםינטקהםישעמהותוארמה

לל
לודגהרונתה,םיטושפהתיבהיילכ.תולדהלש(יהילידיא ש

רה,
'תו

,םיכוראהףרוחהתולילבתוישעמהירופס,תשרכנכרעובהםםיקה,םחהו

,בוחרםלועלונתואםיריבעמהלאלב-םידוהיהוםיוגהןיבשתוחאה,דיעהיבוטתומימת

םההזיידנאייצתםלועבדוחיבםידמחנו.דועבושיאלש,יתורליוםודק
.ליצריהוינבוארהיאפילכ,םידמולמיתלבהםינמאה
אלא,םינננמלוא(וםילםפל,םידייצלתויהלםילולעויהםייוצרםיאנתב

וכרעשהפיהוןטקהםלועהתאריאמםנורשכרג.םלרוגלעםימערתמםניאושכעםגש
יפוילשםיגרקוזיאםיציפמוםקלחבםיתמשםחו,תולדותולפשלשהביבסהךותבםהל

־ןמאההמלשלרומשוניאהזכדיתעםלוא.םחלתובורקהתוירבהלעםגתונמאהויזו
..רחובההריעבםיעותהיפויהיתוצוצינלכלברקתהלוהפחורולשימויפהשגרהש,רפוסה

.ירפהשעוונורשכלמגשדעםילומלמהמכונלמלמיוולודיגםוקממחורהרעסיותוא

.רופסהךרע

תילידיא

יתלבהםינמאה

.םידמולמ

ירימאסהרופסהתאםגץיבומארכאבתכ,1894,הנשההתואב

רכומילדנמיברלשםתעיסנתאראתמה,”שערהימיב,הפיה
יב,לאיצכקלהעיגההכומהרושב.לארשי־ץראלדמלמהביליברוםירפס

,םימרפתובדנמוםירופכהיםויברעלש”תורעקה,ןמלכורםינוילימוצכקןויצייבבוח

־באושלותסוסתארוכמלילדנמיבררהמיו.שרודלכלהשודקהיץראבתוזוחאםינתונםהו

,רוחישךרבלםהינפומשורתיו,ודיבהפפורתנשתורמלמהתאבזעביליכרו,םימ

ירבוד..לצאהרומלהיהביליכרו,םיענהםמולחזגםשםלוא.דעוהבשומםוקמ

.וירפסלוותסוסלבשילדנמיברו,”תירבע

.'שערהימיב,

___ג

.םילפייבםות(5'.המ'מהרשאיתדיש(4.תובאהתורודמרבעהיפי(3.ווזומזנזםװז(2.קבחמ(ו
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"הממלשהבישיבוהלעמלשהבישיב,הריטאסהתאםגלשהכשמנ
־ראכלןמרונםירפסרכומילדנמיבר.תרכזנההנשבץיבומארכאםסרפהששמ,הלעב!

לשהרקתהלעהלעו,”םורגופ,דחפתעשב,לםכיורהנלעש,עבש,.הטסלש

,”הלעמלשהבישי,ב,םשו.גגהתפכתחתמלפמולשקבלונולמתיב

חכשינלופה.הכחלשהחישבוסנכנודחיו,םירוחבםיאבחתמהםירתאםידוהיבעגפ`
הנכסהתעש.םיסקודתרואהויחאלזובהזיא-ללובתמה"זעול,,הו,יאמילהלותאנשזא

דחפהרבעשבםלוא.םעמוהעדבםירבחוםיחאלויהםידוהיהלבו,תובבלהתאהברק

יזעול,הו,יאמילהלוכלתאחישקהלינלופהבש,'הממלשהכישי,לודריםיאבחתמהו

!םביתעדיאלבםהינשלרבגתה

וגגחא”ערתתנשבו,םינמקםירופסרועבותכלץיבומארכאףיסוה,תואבהםינשב

'הכשמנ`לבו..
,הנשח”ערפסמהלתאלמבולשהנשמהילכויתאונתורפםיריקומלכ

הכזאלהזביללכורדהנימואלגחל.הנשםישמח-*תיתורפסהותדובעלו

ירופסלבתאשדחמרואללכויחידעואיצוההנשההתואבו.ירבערפוסםושדועי

.םיכרכהשלשבץיבומארכא

יו

ותדובעבץיבומארכארבעהנשםישמחלשהכוראתוחתפתהיךרד'תיללכה,תכסח

םיששןבבותויהב,ונלבתכשדעבומוךולהתוכלוהויתוריצי.תיתורפסה,ץסשארבאןש
ץיבומארכא.םימרפהמבכחבושמרתויה,”םההםימיב,רופסהזיא,הנשי

יהיפארגואיכ,ןיעמבודיפלעבתוכאוהזוירופסבירמנלתירוקמוהשדחךרדולרחב

(י”הגירמניא,ידילעוייחכשםינושהתוערואמהוםיבצמהתארבחמו,ישארהרובנהלש

יפלעךורעה,רשוימןינבבםיארנוירופםןיאןבלעו.ןיבעחלמעמבהלפמה,השולק

~ןוכנרתויוא,הפיהנומתבאלא,זיקיודמוהמכוחמ(”תילכירדאתינבת

תונומתהו.ןיעהינפלתודבועותולגתמההברהתופיתונומתץבוקב

וניאוותריצילעלוחכ,ץיבומארכאןיא.ןהבשיוברהורשועה,התוורהבבלתוחקולוללה

-אלא,.םידורפקרוזויףמוח,רייצמוףסוה
משפתהלותריציחכיושע.ןותמ,ןותמ

לעלייממ(יולוחכמו,םידייבחרולודגולשדבה,םינמשוםישודגויעבצ.ןמזבוםוקמב

םירמאנאכס'ירכדוםינקזםעמ:ותאצרהיןפואןבודויצךרדבו.מאלבוהבחרברבה.

,םימרפלעויארוקתאהחשמואוהההוש.יאנפשי-ןוופחבלא.שאדירכובבותחנבי

..(י”תויתואבקדקדמז
י

תוארמהלשיעכמהדואתהבהלגתמץיבומארכאלשירקעחוחכ

עבמהוםייחהןמונורשכתא,אוהסנרפמ.םייחבוהדלותכםינושה

המשפההוהרעשההתחת.וגתורפםבןושארהםישוחה־לעברפוסהאוה.הרשיךרדב

ןמקמרפלבבץיבומארכאשיגרמהחמומרייצב:(5”תואיצמהושוחהתאאוהטילשה

,תיללכההנוכתהתאםגספותאוהו,םיראותמהםירויצהוםירבדהלשהלקהעונתול

קוסעלאוהמעממםירייצהיםירפוסהבודבםלוא.םהבשהמשנהתא
םינוציחהתוארמה.סתגרדהוםרושק,םרוריב,תושגרהרקחב,הינולוביספב

.תושפנהלשימינפהםלועחבקמעתהלוריבםיקיפסמםניאו,ויניעמלכתאםהילאםיכשומ

הנומתהלשמרפבקרולצאתראותמםהיתולילעווירוכגלשהנוציחהתוזחהםגו
וללהםירובגהתאםיריכמונא.המצעלהדחוימהכימתכאלו,רייצמאוהש,תיללכח

.תונומתץבוק

ס"עבטהרואמה,

,"םיכרכההשלשוילדנמ,(4.םירייצהיסע(3.רימקםיחדא-לכירדאלש(2.רופסהתמקר(1

י
.םש(5.כיעדח,ילדנמיבתכלש'נךרכשיר,קילאיב.נ.חתוזפ' ו..ַא;ןיב־
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ילעבםימרפםישיארותברשאמרתויתוערואמהכםיפתתשמויםילעופ,רותב

לי
לשהיגולוביספהבלפמלהברמץיבומארכא.תמלובוהנמוסמתומד

הינד
ישפנהךותלותולכתסחו,ללכךרדבידוהיהלש,ילארשיהרובצה

'הרש'`םש
לשהיגולוכיספהולצאהשענתאזתחתו;הקומעוהנוכנאיהתירוכצה

.ןהיתשבםגהזתמחמהיוקלתישיאהתוהמהו,(יתימסאלפההרוצהלהלפממרפה

.שדחויחןונגסםגושאורבלץיבומארכאץלאניעכמרייצרותבו,,חהןשבה

ידהקיתעהתירבעהןושלבםהלםיאצומשפנהירקוחוימנאמורההזוחה

וגלכ,עבמכזיזלבועבצלכםלצמהףארגומופהשדועב,םכרצלםיאמכמוםילמ
לכון

היהךירצוזכהפשו.תקיודמוהבר,היחהפשלקוקז-םתחישוםראהיינביגהנמברופרפ

אוה.אורבלץיבומארכא
י

דראוהנשמהתאוארקמהניא.תדחואמחוהלודגהרבעתפשתאונלןתנ.

ריתהםלכתא-"םדאייח,חתאוו'םיבובגהיהרומ,תאוםיטויפהתאוי'רודם,התאושרדמה
תביטחבאלא,העשתארוהבאלו,תונרשלילילבוףוספסאאובמבאלךא,הלובגבאובל-

הניוםהחאוהנוילעה(2הזיתביםהתאאצמאוה.עבקלשךררבו,תהאתיבוםרהוהמלש

*ובשבוש.הלואגוהחודהתיהתירבעהןושלל.דחיבםינוכנםהלכתויצמתלשהנורחאה

תושממהזיא:ולשמהילעףיסוהדועילדנמו,םייחההירוםעטהועכצהםדקימיכהילא
תייחעפשותורודהלככתירבעהןושלהתולוגמ.הבכעהתאוהיחההעונתהזראותימםאלפה

ורבאצומהזיא.ילדנמלשושרדמיתיככשדחיולגידילואבםלכ-םינמזהל:מ

ןמ,ארקמהןושלחוליצאסהתע

קוירלוותוריהבה,םוצמצה
ידכו:,הכשמהןושללש

'

ני”שרוהרגאהןוכבםלשתומיעכהוההכה,תוטשפהןמ,ם'בםרהתפשלשחוריהוהושארה_

יוורתיהורומא,שיגרמוהומכןיא...תירבעההנחתהוהלפתהלשחומימחהוםותחוךודהןמו

.אוההווחבו...הבבלקםורתא,הכותבשיםיבםה(3םומחירהתאחבהובונואבןיאוהלש

,ןיבשריקהתאסורהל:םיתפימכלודגהתאוניגיעלוונימיבתושעלילדגמלולדמעש

רונצידיילעןהיתשתא(4קישהולאכ,המוד.תורבעהותרבודמהתידוהיה,תונושלהיתש

פייההתעתויה,(תעשבחיםראהוחירבעהבוא,םירומצםימואתב,(היחשו,וולווםעפוש

-(5י'־וזוארוקממתוקנויוםיפתושמ

י

וניאאוה.רתויבןצמקוןקיירץיבומארכאןיא,ולשרואתהןפואבומכ,ונונגסב

.םישדחהםירפוסכשםילועמהךרדכ,הלמלכלקושורפוסוניאורשפאשםוקמברצקמ

ןתונו`איצומאלא,בהזקבאחירסמותוצוצינויתמוניא,תורעשקרוסוניא,ץיבומארכא

הוילעהוהלקהתונמאהןמםולב,ןיאותריציב.(6יןיליקתוןיבמ,םירמחיםירמח,עפשב

תונמאלשעבממ,”תוקיתעה,עכממכעובמלבהאלא,הקיגבמהלולכשםעםלועבהתברש

ירמגלאוהינרידומתאזתמועלו.(7'םינושארהלשוזב,לקשמ-תלעבוהדבכ

.אלורוסיו,חדכמאלאץקועוניא,קדואירבאוהולשלותחה.ץיבומארכאלשרמוהה

המואהדמעמלשלומבהוןויפרהתשגדהבאלאםיעודיםישנאלוובשגרב
ילבלבהבצמחליוארככלםששןושארהירבעהרפוסהאוהץיבומארכא.הלכ

.תולגהלשהיפוסוליפהלכוהיגולוכיספהלברוקמתאאצומאוהןאכו,םידוהיהלשארונה

.תקידבלולש"שושמחינרק,תארבדלכבלבםדוקחלושה,בערואכודמריציאוהידוהיה
םיקרפלרזוחה,לודגןצבקאלאוניאולבלארשיםעוולמעוהסנרפ

םייקתמוםיחתפהלע

'

,תיללכהתולדהלעוזהריהבהפקשהו,סנכ

..רפסמהלעתובצעהליפמהניא-םוחתבקומעהירובצה"לימרת,הלע,הנממאצומןיאש

ו!רובצבקה

2,.תירויצה(1
)

!ן.הבינגהקוםפוהרמה(3.תינויגההבכרה
מםש(7,(6,(5.עגמידילאיבה(

\ן4..

..
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הנהנאוהו,ירקוחה,לערבגתמובש”ןמאה,,.ךוחגהימינתאובהרנמהברדאאלא

ישגר.תולגהלש(יהמארונאפהבויניעלםירבועהםיכחוגמהוםינושמהתוארמהמחדכתמז

-נולנלהיעוזעוולותחהתושגרםעובלבםיצצורתמםיללמאהויחאלהבהאהוהלמחה.

םעםילשהלדמלץיבומארכא.תורשפתהההדלונםהיניבשרורפהמו

הנידע(יהרימאסולצאההתפתנהזמו,ןתואםגלמבלותורצה
תאשבחמהוםהידדצלכמםייחהתאהאורה,ןרתויףוםוליפלש

םיאצומוזלהמודתיחקפותינחלסהרימאס.רתויבוביאביאלשידבלקגולגלב_םהיעצפי

..םנארפילומאנאלצאונא.

לשםשרדמ'תיבמאצויכ.ותפקשהתאםגץיכומארכאכש'ןמא,הביחרההככו

תורעבבםחלנו,םייחבםינוקתוהלכשהלםתומכףיממליחתה,"םיליכשמ,ה־םידפוסה־

םלוא;("הסוסה,)לארשי־יררוצכו(”ןמקהםדאה)להקהייסנרפב,(”םינבהותובאה,).

רפסמה.(5יכימקויכוארקופל,ןותמרייצלהיה'תיכומה,ו,ףוסוליפחוןמאהוחצנהרהמ,

תוערנמהלרקיעבומרגתרהיתאנקאלוהלבשחירםוחאליב,חכונ

.לארשילשדחוימהימילופהוילכלכהבצמהאלא,ונייהבש

םאיצוהלדיתעה,יללכה(יסרנורפהכיולתםי'זוהיהילדוגשירחאו

הלכשהלףיטמהירבעהרפוסההמוד-דחוימהםכצממתוחתפתהךרדכ

לשויתורצ.הירוטסיההןורקתאםידיבםיפחודןיא.ונמזבאלשרואלארוקהלוגנרתל-

יתולנה,ייחו,םהילעןישקמןיאש,עכמחיענפכץיבומארכאיניעבזאויהלארשי

־תולשלםנהלנוסמה,הדחוימ,(יתוילאמרונוזיאולצאולבקםיקסורמהוםינושמה

.חוילידיאורשוא

לשרמוה
.תורשפתה

ילכלכהבצמה

רוקמ-יטילופהו.‹

.תוערנמה

סחיילכאוהשומכרכרהתאהאורה(3.תצקועהצ'זה(2.םיאורילהקינפלםיללינמשהלורבהנומת(1

.תויעבמ(5.תומדקתה(4.רמושמ

ששש


