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.םעהררהאלוע(אלןענאלן
-

הילעשזזמילביאזיז(4.רחאשיאבדהי(3.תחכשמםיבגרבר(2.ררושמהתומישרמ(1

וקהיומגשונליר(7.דיסוהימבןינבהוללכשתםתא,םיאבהתורודה(6.ריסי(5..הרקתהתוריקתונעשנ
ףונ('0.'הרפס,"ןויציאיקמ,,^(`9סםעהתורצלעהעמדה(8.'הרפס,"םעתבר:,,-תינכתהתאןמסמה
.תימואלההעונתהי"עסמעלוביזקהנשםיללובתמהםידוחיה(12.היחמהלוק(11.לודגתכ

.היחתחלוקעמשנאלעצבהירתאףדורהםעהןואשזמורמ(13

`_4י.י-
ש'ֿפלאגיףמויע*4



583השדחהונתורפם

תבשהתולגאיגבםעהלודגתולג,רדגייבובתונשיפלא.1
-~וםוחתב.אושנמ

אלםאץקייאלאוה.יובמהצנןהךבָא,בלהרותָאזעהו
.טושהונריע:

אלםאםיק:אלאוהבאכשוח:םאה~טושוטמשרמל
.רשהוגמיקן

~-

(ווזנהתשרמדבלמרצבשקןתפרה

`

־סבםאשנתבו,רפושהעקתבםנ
(2?חמהעצובמה?חמהררועתהםויסתגאדדבלמבלאדבלבייםאוא

לשותפקשהירחאקילאיבהטנתימואלההרובעתלםעהלשרירקהסחיההארמלו
תאךנחלךירצ.תירמחהםתלואגלתמדוקםידוהיהלשתינחורהםתלואגיכ,םעהידחא

היהההךרדתאומצעבןכירחאאצמיושקביןעמל,תימואלהותדועתלורישכהלוםעה

םינמאנהוידימלתלהקבהנמנדרושמהו,סעהירחאהנושארזמרהזהךרדהלע.ןורצבהו

:הדזתיירישבונללחיו

םימוחתהבובךגןתעש,והבןיוהתתעשהעשהו

ןבבבוהריתמלש.(3תישארותירחאלש
םימולנןןהנקזלשן

,(וג

,םיעךויייאלכוםיעךויב,םיניביירילן,ונחנאו

...(5םירומוםינקחשמרחבמבתוישרפיתשינפל

י

וללהםישגפמברגי?זיבֿפצמָאבםוילזבי

בגזָאםימותמהונבלתושגרלכ
.(6ולאשאי

---

רוטקוםישאונ,םיעותונאדועבו

”?לש־םלװ'װשבּפלעשמשמש?
1335"?

ונרומ,הבמובץנצנמ
.(7--י-

רופסההא”חלשה,,בםסרפוהוורפםגבותכלקילאיבהסנט'נרתתבשבלא
הירא,לשויבא.ידוהי'"פצק,לשסופטוגלראתמה,”ףוגילעבהירא,."ףוג־.עכהירא.

וימילכקיזחמהיה,ףלוחהרודכשםינקזה(יןינסכומחןמןקזץראה'םע,,(שיתה)'ףפצ

ונממםצפהתאובישיוולזקקזוהםיזעהילעבלכו,ןודאהתאמהריבחב'להקהשיה,

ותודליבדועןייטצה,'םישית,,התחפשמלשהינביריחבמדחא,היראו.'עובקרכשב

;ותבושמבויתוברתארעצ'מו"רדח,,הןמחרובה,(י"םטמוטמזלכשיסג,בל־לרע,,כ

וחקלרברפהיבב.םהמדחאכיהיו,"םיפצקהרברפ,לש("יינוירביינבלרבחתהלדבשכו

םתוכילהוםתשבלתסנו,סראוצ(זפקתועבוםהינפיזועב,םתמוקכו(װםגויכצכובלתא.

,ויניעבןהואצמ
ןהילעסישובחהםהיעבובותולרוגמה(13םהיתוירולכרמאלךירצןיאו

תומדהללדתשההזלעותעדןהבזאמו?”ליחינב,השעמחולכןיאח-*חרצהטעמםיטרסו

םיגהנמלשבוברע(3.'דרפס,"םב-הריצחןכא"(2י;תוכמהבאכדבלמהרצתעבןובלעשיגריה(1

הזבםגוהזבסנםיוהואונא(5.שדחוןשילש(4.חומצלולחהשתושדחתופיאשוםילכוםיכלוההםינשי

.'ררפס,"םעהרחאל,(7.ראבמורתופסהלושקבוררבתנאלשזניהושגר(6-עירכחלךיאתעדילבמ

.הניבהינפבםותחוםותסבללעב(9.מיםכמהייבוג(8
י

.םתומר(11.םיבבושהוםיצירעהםיריעצה(10

.תומודקהרעשהיתוצוק(13.קזוח(12

19
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י

ן(

הלקו(1תששואמהדימעםתומכדמע.םתומכועבוכהמהותירולבלדגבוינתגמלבבםהילא
וריערהבםיגשהןיבתישירחהקירשקרש,םתומכריירתאלכותערהחסיהבםינוערזחצמ,תחאכ

לכ..:לכלתרמואההואנ,וילעהצפקהואנןימהזיאםגו,םתומכולנרתאהשעמתעשב

ליעמםנומצעלןיקתתודמעשדעהיראלשותעדהררקתבאל-...י'ותמויברקהברק

חרזאללבקתנזאמו.םיפצקהינביליעמתינבתב,הטמלמבחרתמוהלעמלמרצה,רוחש

(2םנובלוםהינהנמוםהיברדכךליוםתורענהשעמלככברעהיו,”ליחהיגב,ןיברככב

לעהריהמהביכרב(8ןמאתהםויכו,םיעורהםיסוסהרילערחאבםהמעןלתולילב.םהב

."םיעטינבתביפש,כךנחתהוםיסוסהיבנ

השע,םיסוסתבנגבםיפצקהוירבחםעףתתשה'ולשהגח,תאהיראאשנשב
מעמףסאו'2תורורצ,ל-עיגהשמםלוא...תולילבתועסמלאציו”תומלצולפואיקמע,םהמע
ישעמלכמ,.בשוימ”תיב־לעב,להיהותונבוםינכדילוה,הזלכמודיתא.ךשמ,ןוה

(יתותודבלשםילודגםיכרכםהילעהנובאוהש,דבעהתונורכזםאיכובורתונאלותודע

.םיסוסירחוסל:הזלעגונהלכלוםיסוסהןינעל,הינומלפא,הטשפמהבהאו,הואמזוגו

.'םיסוסד"עתוחישלוםינעוצלוםינולגעל,םהילדגמלו

זותפטפטמהמההשכ,רקבברקבב,
)

םאתס,יףוגהילעבן,ףצהיראץפוק,ןולחב
ומוסתארקבלורצחבשתוראחלאדימךלוהו-םינבלהויגותהתבוותנהכב,ותטממ

זותוכרעמהאלמהרצחךרד.'ינומרא,ה
)

לכוםיצעירובצותורוקלשםילתילת,םישרק

.הבםנבנוהחתופ,תוראחדעאבוךלוהאוה-היראלשוקסעםהבש,רעיישעמ

ןימימ.תוראב
ילבדמוע,לבזתבורעתבןכתוריצהחטשמלע.לצביובח,הסינכל

,לצהרוחשבתעלבנותומימראש,ינומראמום,אופקותמףוגב,עונ
(זרפמאברושק

לעממ.הבשחמקימעמכואםנמנתמכהארנאוחו-תזדרומתונטקהויגזא,ומוכאלא

הרימשלהרוק(8ימשבקרלכהבחלתגוקגחבןודנשרוחשברועתפוגריואבתיולתושארל

תוסלהמיתועילקםחלםיעלוקואתולילבםיסוסהתאסיעגימוםיגעמה,םיקיזמהינפמ

_.,.םתמעררעשכ

,דומע,:רמואוהינמ,דפרעלעהבעהוהקוחהזפבתאחיגמ,סוסהלאאבחירא

םלוא.(ּפןיסרפרמויניעיםירותופקרזמויגזא,וירוהאלעתרנועזעדזמסובהש-"!ינומדא

ןכירחא”!ינאךתאיכאריהלא!לבנ,דומע,:רמאלהבחלשהסיוגכוברעונהירא

לכאנםאתוארלםובאה`לאטיבמ,האלמהושרכבחפטמ,סוסהתמערבתיגשזחוא

טבתאותוארבהבורמהאנההנהנואופםמה
ן

.הלילןיבחלנעתגוהאלמתבשסוסה

ריתמוהירה-ובנזלעםגוותררשלע,ויתיעלצלע:םוסחירבאלכלעורירובעתשרחאל

ןמרססאתתא

ראבהלאםוסחגיהנמוריקבהעוקתהרתיהןמילדהדירומ,סובאה
רמועןורחאה-יחיראדיבהמומהילדהךותמהתושסוסהריעבו.ותוקשחל,ורצחבש

ץחוראוהםוסחירוישמ.ןוכאיתלסומחההשישירב,הקדהמיחנלוקבויתפשכקרושו
.ףונלםיפיהלאהםירוישהשלבוקמאוהךכשינסמ,תירחשלשהליטנויריווינפתא

ינשופרעןמשמלעםינובנוםיפשחנ,םיננוצה(וסןולסתחתלאותירולבתאותוטהבז

אגמוארייגרקתוכקע~םימרמרא(זזםילילג
,שדהישארברעלבבםדזיקהלגהונחירא;(וצ

.שארה(13שוחימלהפיוהירחוםתמהוומםימדהתא,וירבדיפל,רהטמהזשיכסמ

םימודאוםיאלמםיבסלעבוהשוחנירוציולזרבידיגלעב,ןומחהוקצומהףוגהו

_תורוש(6.רואהליזמ(5.הידבייררפס(4.לנרתח(3.האנהה(2.תוררועתהותוקזחתהלש(1

!ו.יחכנב(8.לבהב(1
)

.באכ(18.(לאשש(12.םיליגע(11.םימ־הולק(10.םידרויוםילוע,םיענ



וגתורסזגוי
;ישהשדחה

םידעצבןנוצמובוטרבושי-הבלםישלשןבכונדועםישמחלעיגהשיםלעףאש

(בויתותסלתועזערזמותורענבהעיםםוהעימטלכלעו,תוראהלאוסוסתיולב(וםיששואמ.

.'תואירבהותואלמה

ןכירחא
תאצברחאבתוערלותרפהאצירכבםאתוארלתפרהלאהיראהמי,י

דחאידילעהלילבחצרפבאלםאתוארלהקשההיצע(ייתרומטמלארזםיו,םיררעה

םינמסהםימיקיב,ותוארבו.'םיצעתבנגלעויניעבםידושחםל:ש,םיכרדויגבשמ

תאררועלךלוהאוהו,וילעתבשיתמותעד,ןושילותבלינפלםיצעהתוכרעמבןתנש

,ורצהירעשתאהיראחתפיוכולהךרדב.ןולחבהקזחהקיפדירילעוינבהשלשוותשא:

."הנהדוסי-הבוקימ,רכומימ,רחוסימ,,:ןוידפהתוברהללגוסמהשחלועימשהב:

.ההתותשלהבחרהבבשיוותבתכלשהיתועורזייתבתאלישפי,ותטופקזיאמישפיואי:

עקתשמאוהו.היראלצאךומסןחלשהלעדומעי,ליבהמוחתור,(יןתסרכוחופנםהימ,
אוהןכו.סוכברכנםשורהשועהעימגוהעימגלכ.הגובבושארדבוכב,ןויעבותיתשב

היראןיאתאזתמוע.'בטיהיבטיהיעיוישדעםשמזווניאו-יסוברחאםוב(5הרעמועטונ

ולשתירחשהיתפ”!םחלימיש,הגח,,-הקיקר,הקישנ,הכירכ,.ותלפתבךיראמ

ןונצתכורעתהיושעי
הנחמב,היראלשוינפ(ייקרפלכםיפתתשמ,התליבאבו,םשצבו

,םינולגעהםעהלמבהחישבךרוצהיראשיגרמ,הזוהשעמעצכישבו.'יהילגלגלבבתדבועה

.ולש'םיצעה־רצח,וא,'"ורושיט,לצאףסאתהלםיליגרה

חבשב,ותופיקתוורשעדובכברפסלהיראהכרההלאהםיטושפהםישנאהתרבחב

.עקרקילודגוףסכתיברבתועמונממםיולה,םיפצקחו'םיצירפ,.הלעודובעשוונג'תוריפמ

חפטמ,ויסנכמסיככש(יהישושכגהתאףשחודמעכתורצקהנעורשעב(7םיקפקפמהלו,,

ירופסבגילפהלהיראבהאדוחיב.'םהיתויפומתתסנדימו'"!תורורצירה,:רמואוהילע

השלשהלילבזתוראלאוצרפהחאםעפ,:ותרובגזוחבלעתומזוגמתותודבותוישעמי
ענרבאצי,הירא,אוהו.הבישמבותוגקלורמאיוולשינומדאבםהיניעוגהנש,םיבננ,

עמשיו.םדבלותנתכו'וינוהחת,םאיתלבוילע'ןיא.הצוחהוכרצלואםנךרדאוהה'

תאו,רקרקלארקרקךיזםתירולבברחאבםינש'ףוטחיז,,םחלבראיוטלבבנגתיואריז

וא.'תודיקפהיתיבלאםבילויוותלבעבםחיניוםרסאיו,הלקהטיעבבהצראליפהישילשה'

דחאהתא"ףוטחיז,,הומולהמלוילעוארקשםירובשםיפצקתשמחבהשעמ,:הרחאהרגא

שיאהיהםאו."םחולכדע`םיראשנהתאובמבחיוהממףנהכהפונתוהפיגיווילגרב

,םירופסהתתטאבקפוסמםיעמושהמ

ןהכה,ויתועבצאיתשתא(10קשמ:(ייךתוחזפומבוכלמיקופקסזיאתיראאיצוה,
רעבמ.,הגהוהנחהנקהרובכוהריניוקסקפמה(וותקרפמכזהאיו,םיהקלמכ,עכצאהו

!הי-.איר-?ינאםאהתאהי%לכהלערידאימ,שוערס,יננע,אניננעהתע-ברמואו.

רובנימ-.ראמהקיעםה(זזזתבצחןםתאצל(ופסכרפמ,וחרבילעברעגנההדוס-!היראיר.

רסרםםה,תצקמבהרומהראוצתאץוחללףיסומוהיראהנוש'3לבהלעקוחימ,לכהלעי.

!הירא'ר!הירא'ר-י.טרםיאלמתמריבסונרכודיכ
המצעמץוצרלוקבקסוסםהקאוג

באכה
םייסמ--םילודגםוקמבךנושליתאץרחתלאו,ךתרואמל,בלכ,ךלחרב,ןכםא-

רתאןולנעלחיראתיגשהגוס-?רוחאגוסההמלהתאוובממףריוותחבוחתאהירא'ף

ןיאקר!םלועבשהטוש,אריהלא!ינב,`ךשומשילאאנהשנ~תיגדוחאבום;ה
,רבר

לילעבהרוההיראו!תמרמהתאו-הזכ-ךצהלאהינשבותחאהינרפגזלעןהיכ..םאיכ

.םיקפוסמה(7.יקלח(6.ךפוש(5.סרכלעב(4.רבמא(3.וייחל(2.םיררועמוםיקזח(1

1).(מקהלגר(8ֿפ
)

.םיחקלמ(13.רפדפתמ(12.נזזשנסװ.(11.חתפוביחרה(10.תובלחמהיאר

;ר
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י

ב-
קוםרבןודנהךרעמשוערפלשותתימןפואוינרםציתשב

'לבקוחשתאריעהשהמ,םירבא

..'םיתרשמהוםינולגעה

,שארהתקילמ,םירבאקוסר,םיעמתביפש,בתולבותמויההיראלשויתוחיש
י,וינפלםינולגעביראבשבו.חותנהתמכחבשרודהיהולאכ,,'ןטבהשומרו-תלגלנתציצר

ינשלו,ינשהלשויעמייבבךופשלדחאהלץעייזא,םויבםימעפרשעיוצמהרבד

יומוקמלעלבהו-חזבמנהוהרגרנתארוקעלוא,ןושארהלשעורצהושארתאקולמל

אלתמאביכ,תעדהתחידכלו"הצילמהתראפתל,קררמאנהזלכםלוא..'םולשבאובי
ראן,ותורחבמומדהחיתרהעקשרבכשינפמםא;ותבכשמתשהללוחכ,היראהיה
.דאמחורילפשוויבעהיראהיהשיפלעףא,'ודובכיפלהזןיאוםישמחןבאוהשינפמ

.בהאבוחתלשובאלאוה;קושב(ייאמראלוליפא'אבטארפצ,וםולשםידקמהיהאוה,

אלמםיחומנקבט(”ירקעוכותמאיצוהלורבאואןולנעהויאלשםהוזמהוסיכלאזפב

'הרובגבתורחתהל,ךבלהכירצהעשההתיהשכ,שוביאלאוה;תדטקלויתועבצא

לאחצונמהםעןכירחארזסלו,הדעוםעינפבומעששוגזרהלוקושבםירבאהדהאםע
'ותונתונעליבשבוי.'־רכאחףסכבהיונק"ןוהצנ־סוב,דמועמתותשלבורקהחזרמהתיב

=ףוסלתדרלםינוכתמ,ויהםה.םינולגעהלעב'יבחהיראהיה,םיטושפהםישגאהלותכרקו

בוטשיאלוהובשחםירבאהםגו.'ויתוישעמירופסלבלםינימאמםיאתפכםיארתמוותעד
היהקושהםויב.'לראינאפ,,לםרכמלםילדתשמויההריכמלםיצעהריעהםאיבהבו,רשיו
1ירקדזמ,הירא

)

(יתופופצהחולבעהותונורקהןיבקחדנו
,

4דעיוץעהשעמלכתונועמה

בלבוטבחטשמולתהמ,תונורקהלצאשםינקזהםירבאהםולשבערודיריבלאוש
יירבד:םתעדהרכמוא,הזלשומטוחלע('ירטוםוהזלשונואב(יםרוצ,םהיריעצב
תפממ,תרחאהלגעלשהפוקבווזהלגעלעחנומהקשבשמשממההרואבגאו;הלבנ
אלורעיהוץעהישעמלעללכובלוותעדןיאולאכ-והעריבשקדובוהזםוםלשושרכב

יטרפלכבשרודורקוחהירא."םחורתרוקלטעמםמעחחושלוםמולשבלואשלאלאאב

יברנמתאתוקהלאבאוהןינעלןינעמו,םהביקבאוהש,רבאלבלשויברצוויניגע
`לכתאמזרמורפבוכרדיפלעםהלרפסמאוה,.םירבאהתעדתאחדבלידכםידוהיה

ידכובשישלכ,םידעומהרתייגהנמוםירופכחיםוירדסתא,הספלשרדסהיגהנמ
,םיגהנמהםתואלכתאםיעטמאוהדוהיבו;ךוחגידילםאיבהלוםירבאההאחימתהל

יךכךותבו.ידוהיהלשויכרצםילודגהמכדעחיכוהלידב,'םימד,,בםידוהילםילועש

תונועטתולגערשעכו,,-דחארמאמבםיצעהתינקתארמוגוןוכנהעגרהתאהיראןווכמ

ורושימבןאשמקרפתהל,קושהןמ,החינגוהקירשלוקב,תחאתבבתורקענרעיישעמ

.'לראינאפ,לש
/

תובירמידילאבהיהששייכ,םולשבויקסעתושעלהיראחילצהדימתאלםלוא

ןמרוגשכהמחלמהוילעהתשקדוחיב.ורהסמכומעםירחתמהוהנמואיייבבםעתומולהמו

יופא,םימועזהזיבפש,םונצוקד,ןטקםדא,,'תלוגנרתרתלא,םעדהאחקמלעדומעל

,ועבטמןחתרהיההזםיצעבירחוס.'םיבדתלכתידיבב(יםירועמהוהולדהויניעודדוהמה

.תמהבהנטקה'1חושי,,לכהתארנקתושהיהשכםגו,,ולכםלועהתאףדגמוףרחמה

.המחלמרגהליאדובזעונהיהאלרתלאםלוא.'תחתורותחתזר,תחתוראמהוזהאלמ

י-ילעבוםיהובגהוינבתשמחו,"אבכ,,חקזחהוהלודגהותשאונימילודמעאלולהידאב

!ז.ץרפתמ(3.ישוש(2.יונל:הנוכה(1
)

גםירבוחמ(7.הכמ(6.שלות(5.דחיתוקוחדה
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חקמלעקושבדמוערתלאתאהאוראוההנה.הילאדימתהיהבירבליחתמה.עורזה
.תומוערהבםהילאשנבאוהו,וירבממםירבאהדחאלצאםיצע!

ןוכתמאוהו.תלוגנרתהירבמב,רתלאירוחאמהיראשכשכס-!שיק-שיק-שיק.־

םהבשםדאה;םיעזעדזםומטוהבורתלאינפבןירועמהתלכתהידיג.ויונכלומדבוטיגקהל
תאזלכבו...ןמיראמותוהולרהםיניעהךותלאהלועוץפוקועפעסס,(2לחלחמ,(יפסות

זזןותלקעבןטקהושארהטמ,החיתרהתרוקבלעטעמההושאוה
)

והענענמוהיראיפלכ

.הלעמלהטמלמהערלהפקשהוהמועזהטבחובטיבמוןאבלוןאכלו

רתלאלשודמעמלללכששוחוניאולאכ,רבאהלאהיראהבופ-!ארטיםלאבש-ארפצ*

ךלהיההזהמ-רקיעלכותואיצמבהדומוניאד
,

אלילוהקושת(נןחודתאבהה?אדטים

ךורב,ירצחתופשאבםגיכ,תעדיאלה!יגהימת?תדגה
ןירקנזבוזּפןירתנמ,םשה

!יגתעמה`יניע?האורינאחוהמלבא.םילונגרתהןתוא,םיכירצסהןחורלוןילוגנרת

!!שיק,שיק,שיק-ייםישרקלותלוננרתלאוסאהמר,ךתלנעבםישרקםאיפי-ןחודאל
זבבברחשמרתלאלשומטוחדוה.תשרבנהאמה

)

םיכלוהויפעפע,רתויורתוידרהתמו

ויניעעורווטבמםעזלכתאםצמצלווהטהקמועתאתוצמלץפחאוהולאכםיצוכתזנו

הדוקנב
וךיכאיבאבהזרסנכי!הפצו...דהאעגרופרשלוהיראבסראליטהל,תחא

הכורבההנכסהתאהרכוב,הבלב(דתודרמםאתסהאבאלול-רמחורצלתלוגנרתההצפה

לוקברתלא.םאתסחרוצ,ודגנלוביואדועכםידיקובחבדומעילכלםלוא.וזההירצב
י!!!תירא!הירא!הירא,,:רמ

י

דרההוסעוזהובלקמועמהרקעבש,וזתשלושמהאירקב

הצקלעוצצורתהשויתוסודגתובכרוויתוללקיפלאתארתלאךרכ,םיבשקורהכהרמאבשו
'...תאצלתוסכדסםוונושל

קהודוניאודצמרבאהו,ןידורחיירבדברתלאתאטינקהלהיראףיסומךכךותבו
הפוסםירחוסינשל(8הקלהמ־עלםלתויהלהתכזשהלגעלכש,ותעדב,העשהתא

ןמסהזבהאוררתלאו,והרטקמיתאתוניתמברטקלליחתמאוה.'םיבשיפםלתשהל

םרטבוילעודמעשןורחאהריחמהיפל,ףסכהתא,רבאה“לשוסיכךותלבחותובוט

ריהמהןמשדחמליחתמו,םתכומצעתאהשועארטימלבא;”עצמאבשיתהרקדזנ

רבאהרימטושהתאףטוחוץפוק,םגהלבהרצקושפנש,היראוי.שרדשןושארה

תקירשבךשומאוהורבדבו,,*"!ויו,נארוקו,ונימיבםיסוסהתוכשומתאוולאמשב
!אל-...רוקעלםיקזחהמועקרקב(יםהיפלטםיצעונםיסוםהו,תובשומהתאםיתפש

,תלוגנרת,שומא-!ףפצ,הזמשומחאל~י-םכרוצעלםיסוסהןםרבזוחאברתלאארוק

זשקשקישןוצריהי_!תלוגנרת,שיק,שיק,שיק-...וךןטע-זוין...ששא

הזמרוס--...ןוצריהי,ךרבקלעןילוגגרתורקבישןוצריהי;(ייךתטמירחא("יאניגלב

רצועווחבלבכרתלאקעוצ~!ףפצ!ףפצ!ףפצ-...!המומתויהלץפחךניאםא

"!םחלתפלוכאלינאםגינחינח!רזממ,םח,ושע-םיסוסב

ופורגאוילעתחניכ,ןטקהרתלאשארתאהארונהמולהמהממחאוההעגרבו

והערהפרטנש,חכומהלבא"!ףפצ,האירקהלוקלםשלשחש,היראינכמדחאלש

כהפלכבוקעצבםהירחאבחםנוךלהאלא,םיסוסהןסרמהפרחאל,המולהמהדבוכמ

4

םהישגוםהינבלכהמוהמהלוקלאובלורהמךבךותבו”1וליצה!ועישוה!ףפצ,ףפצ

המחלמההעיגהםידחאםיעגרץקמו.הלאלומהלאברקוברעיו,םימטוקתמהלש
תאןכותבקיזחהל,הלגעהתומעפעבראכהועוקתה,תודהיהעברא.הפקתםצעל,

'7.בחרתמ(6.םיצפקמ(5.װןוססס(4.םוקעןפואכ(3.בקינורדיח(2.התור(1
)

וחפ-ןבומכ

.ךתומכךנוראירחא(11.הספוקב(10.סהיתוסרפ(9.וזאמסזװ.ווקמװזװסאשוזזו(8.שנועה

.־-1
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:לעורזפתנוולפנםישרקהו,םילבוחלקמלתויהל,םיצגהידיכואצוהווטמשנ-םישדקח

:שארה.םישארהשלשלונלפנםימחלנה.דאמטושפהיה(יסיסבתהו...עקרקה

‹םינבה.דחאה
תובאחַאיבשהשארה;םהידיבשתולקמהידילעתלוגלגתציצרכוקסע

יוצרש,אבבוהבח,תרמאהיתש-ישילשהשארהו;יחלתוכמבוןקזתשילתבוקפתסה

~הנורחאבהכרעמהלאןפטםע
.תטימשןיעמ,םישנחרואכתולפהולבחירבדבועש

:םינטקהםהידליהלגעמבודמעםיצבהלביבסמ.'םינפההטירשושארהתעירפוםיםיבשה

תאטומה(ּפןברדלעםהינפלןתנ,ויםוסתאךכךותבחתפארמימו.לוקבוחפיתחו

.אובללהבנעגרותואבםלוא.םיטבחתמהםידוהיבהחונמבלכתסהואופםמה(ילקסרזכ

םאחפודכלתהםימחלנהלכ,.זערתיבהמחלמההשוחתבוהארמלו,םירטושהדחא

וקןיא.ודחיםיקבאנוםילתפנםיעלותשוגב,רחאקצומל
ל

,הסובמוהמוהמםאיכ,תובע

.תורמוסתורעש,םדבםיכלכולמםיבהליגפ,הצמשלםיעורפםישארתומדבהכותמו

םירטושחידיקפואבהנורחאל."םידרויוםילועםיפורגא,םידיבתוזוחאתוירולב,תוקבודמו
`'וליכ,היראלהיהןוחצנהו.תדבלכיימרפוברעיו,םיכזמהיעצפשובחלםיאפורינשו

.וייחבםירקירתויהויחהלאהםיעגרה.לפכימולשתבהבירמהישרקהבקמלומק

`לשלודגרצואםדעבורצחכו,לכנמיתלבאופאהיהםיצעהיקושבהיראלשונוטלש

תיברביהאולההקסעםג.םירחאהםירחוסהלצאםתמגודןיאשםינימהלכמרעי'ישעמ
.םצמטצה;”ףוגלעב,םש:היראקפתסהתאזלכבו.לודגחורולוסינכהויתוזוחאו

ביוחמומצעתאאצומהיראןיא,."ריכנ,יוגכחלהואחהאלוםיטושפהםישנאהתרבחב

תא.םהבםירהונםיפיהםידוהיהשםיםומנהו"תוישעמהראש,,בקדקדלורודהולוסלסגוהנל
:לחומאוהו,שדדמה־תיבבםהב(יררבתהל,םיפיהםידוהיהל,םחלחינמאוההלאלב

הלאלכ,תינשהו...'םימדבהלוע,הזלכשינפמ,תישאר.הרומגהליחמבהזלע
רמוחהמתאצלמהיראשאיתבשןויכמו,.'וייחםעטםילטונוועבטלםישקיתוישעמה,

ךורעלשםתוחוילעאשונהלכתאהברהמטשמםמשודמע,”הילע־יגב,,תגרדמלםמורתהלו

לשםיקומצהוינפלעוגעלזיאךפשםינולגעהםעויתוחישכ."תוינחורו(5תוליצא,קונפו
(6תומורתהויניעלע,םטופמהב"ושהלש(תולסלזםמחויתואפ)”ויתויחולצ,,לע,ץ"ומה

םניאוםדוירשבםלבשםינוגההםיתבחיילעבלכלשםהיתוערגמלעויככהילעבץ”שהלש

םרשעו,ןיעיתיארמלאלאןניאםתובישחוםתודיסח...”הקיפוק,היפלכאלאםינוכתמ
ייפודלשתושרדהו,”אפ־ופ־יפ,-חרופלכה,המודמאלאוניא"םיערוצמהםתואלכ,לש

ינפלש(יאבטצאהלעותבשב,םירהצהיתדועםירחאתוכיראבשרודהיראהיחש,וללה

ניאםיניועה,םינטקהץעהיירחוסוםינולגעהבללעןוצרבתולבקתמויה,ורצחרעש

.םיבושחהוםילודגה

-

נחאנקהריהלאתאטינקהלאלשידכ,זתולפשמםמורתהאלוהיראלדגתהאל,בגא
ארי,םריואמהלעמלםהיבגהםלומוםתפשאמהרקמבושלתנוורקעבשםיםגהםישנאהלכב,

םאחפוליפהללוכיוסועכלחונה,רוכאוףיקח,רתסנחכהזיאלשותמיאמםיעגרלדרחוי
ב(ייתתרמודמועהיה,םלוסבהלועההזרומחבו.היהשכהפשאלובישהלוותגרדממ

עףא.”םיקסרתמוירבאוַאויתחתמאגרדהרכשתאמש
רימתראפתמהיראהיהשיפל

ןישקכמדציכ,הכלהכוניבהש,ףלוחהרודהינבוניתובאתאחבשמהיהו,ורשעוזחבב
(יייםינבקרוקוסיווא,(9תודיטשפ,םחלתודבכבתולודגתוביבלםילכואויהו,'הרעקבחכ

םעויתוחיש_תא."שיהלומב,ןיעמתובורקםיתעלשיגרמהיהתאזלכב-םייולצ

!נ.קשואלס(3.שאר(2.זזזװװןזז(1
.תועמודנתזכר(6..ששןזסגסװוס(5.לרנתחל(

.סירּפציתוכיק(10.םינושםינמשבתובכורמתוניע(9.דחפמ(8.לספסה(1

.םוב-פע.



291השדחה`ונתורפם

תומחלשהזארקמלועיגהידמו;'םשהיהישהמ,רבדלעהריקחבםייסמהיהםינולגעה

,הזהםלועהייחלבתאלטבמהיההברהעגכהבו,ושאריתולקוומעטתאםאחפהנשמהיה
הטוש,ןורחאהקחשמהוםיצקהלכץקאיההתימה,.(י"תרזומהציב,וליפאםיושםניאש=

.יגא--רחמו,התא--םויה,אוה-לומתא-אברחורבהיראםייס-!םלועבש

דע(פתורע,תבותכהילושתאופשחיוגלכלו,דחאםוקמלאךלוהלבה
#!ךפהתהלאךרצלעו,בושחןודא,בכש...ראוצ

םיקתתשמוםיחגאבםיגולגעהו

לכנתמוולברואהרתסנהחכהותואינפמהיראלשודחפלדגדוחיב."הבורמןמזל

טתואסנולכוםירסנחטמבאושנ"ןגמ־רב,,ה,,.תמלשיחיול,וינפלעהרבעשכ-ורשאב

םישמשה,שארףופכולבאוירחאךלוהםעה;ןוגה'ןנמ־רכ,ליוארכ,םתעשלםיפרוצמ

שיק,שיק-ןיגינלבםישקשקמ
-

רתויטעמתמוםצמטצמהיראו-”!חוממליצתהקדצ

תרובחיגפלערובעלשקשקמהשמשהעיגהשעגרבו,.ירמגלםלענאוהשדע,רתויו

היראולבכושרבכ-אניגלהבקנךותלאתוקותמתוטורפליטהלםיזרדזמח,םינולגעה

...תחופזךלוה,קחרתמוךלוההשוקשקהלוקלונואהטמו,ותיבברגסנואופתרמב

%רמולכ,וילאהבורקאיהשכןידחיתדמלשהתעדונממחיסהלאלא_?המלךכלכו

"ץךבלילאםישתוינרקפתש,םוחרבא,ךיניעבבושחינאהמיכו

יבויחתולובחתבםג
ןדפקהוםלענהחכה`תאסייפלידכ,היראשמתשהתו

,ונוממלאןינעהענגשבויפלע(ירוגשהיהםימש;םש.ותעדשרודה
םגו/

חכ,ולאצמ
`

חרבקלובהזירנידב(5חמשגחטוחשל,גהונהיהאוה.תולוגםוםישחל,םיפשכמב"דגנכש

ןתפמהתחת
ינפמ,וניעיתבבבותיב(7ירקעבהרדה(6הדלוחהתארומשל;החלצהל-

שחלהתארצחהירעשתחיתפתעברחשבםימעפשלששוחלל;ולזמתאתרמושאיהש

םא,יב-וקהיברהינפלהיראריתה,ופוגמוילעםיביבחה,ויתזרורצתאוליפאו.”עודיה

הבורקהנכסוהירהידמו;שיאלהבדנודועמןתנאליכ
לאץריוותלגעתאםתרדימ--

לשופביתעיקתוותכרבמאבודשעלכיכ,ןימאההירא.הכמלהאופרםידקהליברה
לודגאחמומוניא,יחכונהיברה,ונבשיפלעףאו,ויקסעבחילצישןקזהיב-וקהיברה

םיקידצה."גריורקןטרסהםג,םיגדןיאשב,ו,לדוגמהונקזינפמבושחאוהלבא,ךבלכ

.”לידבהל,םיפשבמהומב,םהבךרוצםלועלשישהכאלמיילעבינימב,חיראיניעבויה

,תוירבהראשבםיטושפםדא־יגב,םההלהצוחמו,םתנמואברתויואתוחפםיאיקבםה

."הקיפוקהיפלכאלאםינוכתמםניאםהםגו

תאהלבמהיהוהטבךלוה”ףוגלעב,היראהיההלאכםייחתוחראותוריהזיברדב
סורהלהשיאתאחתיםהאיה."הריבג,,לתויהלותשאהגחהתואתהאלול,חולשכוימילכ

המקעתגשגגיתרדשםע(8הפוחסוהפופכהברוחלרכבהיהש,ןשיהוןטקהםתיבתא
-סוסהתרדשבעצמאב

לודגהרידיתיכורצחכשםיחבושמהןיגבהייצעמומוקמבםיקהלו

ראשהלוילעש,היוהה,ובלבהעבקניב,הזהצפהלהיראדגנתהםיברםימי.רדחבו.

םלוא;ןומאוהעדולםורגיוייחיגהנמבלקיונשלכו,”ולזמוהאצמרשאבהיראותוא

,שדחהןינבהתאךרביברהו.הגחהחצנףוסבל
בבוטלזמלתולוגסהיראלקינעיו

לזרביטחמח”לק,ויתונפעבראבתיבהעקרקבםגמטלםיקזחמוםינשונתועבטמהעברא,

םויבו.”תיבהתויוזבוםיחתפהיפוקשמלעםעבקלתועימקותורימשוםיפסהתחתםמישל

.בוחרהותואבש”םידיגג,,הלכדובכל”שזדק,,ואהתשמךרענתיבהתכונחלשתבשח

םיחרואהשאלאםירקיהויטיהרווירךח,שדחהתיבהיאובמלכתאםיאורקהלהארההירא

,דוסיב(7..ןוסונומ(6.ןוסוד.ססווװ(5.ליגר(4.תוטומ(3.תולג(2.תלקלוקמ(1

.הרצלעהייטנ(8
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הפלכבולכאיווגחט,וסעל,ופטח,םה.םהינפלךורעהןחלשהל,רתויםבלומשםיבוטה
ולאכומצעתאהשעהיראו."רסחלהוצמ,םושמלכהו,םהילגרברשאףטחילכבומשםנו

תינושלה,םיםעולחתויפהםתואלכהארמלותעדהלבלבתנךכלכו,ןנובתהאלוהאראל

יםייחל,םיארוקהתולוקמובבלהעתךבלבו;(יתוחצפמהותוגחוטהםינשהותוכפהתטה

תא,םהבשבושחהוםיריבנהןקז,ןרהא'רולעוקתביכדע,וידבעלכמוהופיקהש
יוכרבלורי

קרו,םינולגעהםעהשועאוהשךרדכוקשנלרמאיוונקזבהיראםאחפוקיזחה

ויהש,םירקיההיטישכתלבכאושלהטשקתההגחםג."ודימזלהטמחשהלודגישוקב

נעלוהאנקיטבמהילאוחלשתוריבגהיכ,זגראהיקמעמבשקמזופבםיברםימיםישובח

לפכ,.תומשוגמותוזרוזמתועונתבוםיבוהצםיגפבןהילעהרבעבהתוערלהשאןיעוצרקו

(5חיטכאכתומידאמותומהלחמויההייחליתשו,חופתה(פחלפבלנעתהוחפנתההרטנם

־תלעבלשהנובלעלדגדוהיב."היראדימיחלחוכמיתשהתעהלבקולאבוא,(ייקולש
עגנןקזהריבגה,."הביקהתדיטשפ,,תישילשההדיטשפהתליכארותעיגהשכתיבה'

ןאכלםטוחהתאהמה,הדיטשפהםצעבומטוההצקב
ןבירחאו,תינמיהודיחנבחריו-

ןאכלוהטה
גלזמהםעהכיתחהתאבישהםירבדורמואןיאבו,תילאמשהודיחנבהריו--

עוקתלרהמזאו."הנורחאההכרבהתאשחלבךרביוויניעתאםצע,המוקמלהבץוענה
רתיםג.תיבהןמטלמתההגוהנההכרבהןיעמומנמגבו,היראףכלופכתאדירחאלכ

הראשנתודיטשפהתכלמו-הכפהמהןמםיסנכןוזפחבוירחאואציםיבושחהםיאורקה
.”היראלשתרתוםמהותאנהלוהנחלשלודגההרעצל,,ןחלשהלעהבולעהמותיב

,ורצחדעשינפלשהנשיההבטצאהל,וכרדב,היראדוערםאלאוההםויהתרחממ

ייהרדםכאהתגרדמלעףעוורס,דדובבשיו,םינולגעהםעהחישתוברהלידב
הפיה(

דועהבילעתאלםיטושפהוירכמינפלויתושרדיכ,שיגרהאוה.שדחהותיבחתפינפלש
ומלועןיבווניבהתע(7תצצוחהקד(6הציצחוזיאושרקהיחורונממהקלתסגולאכ,,הפי

טאלתוכלהתמה,תובושחהתוירבהואוהיכ,היראשחהזםעדחיםלוא.'םדוקה

עיגהםאתפו.םיכפהינשםה-(שדקהןושל)"יקבורמןושל,,בתורגרגמוהבחרהעדכו
וקויגזאל

ל

ןקז,לקנעי,.בוחרהעצמאבהסגכחנשםינולגעהתרובחךותמלודגקוחצ

וינשןיבהנותנותרטקמ,הכומנהותלגעלעשאופםמהלקםרטלעולבשוי,םינולגעה

יילעבינקזלקרתדחוימהתונמוא-דחאכרבדמוקר,רטקמאוהותוכוקרהזתוכוהצה

שישהלגעהיקרפלכלעסנבםיבשויוםייולתה,ונממםיריעצםינולגעלהקב-תולגעה
עורפקוחצבםהינשתאםיפשוחו(6סיעכמםהו,והשמכבשומתיבוהזיחאידכםהב

...”היראדצלםיטיבמו

.רופסהךרע
,יגולוכיספרורבטעמואירברמוה,תולכתסהשי"ףוגילעבהירא,ב

ויתופקשהםלוא.בילאיבלשוירישכרתויבםייוצמםניאשםירבד
םיאורוגאןיאו,הידימעבצמבםהשומבבוריפלעונלםיררכתמהיראלשויתושנרו

דורפהתעפשהמדלונשסופטאוההירא.הזמהזםיעבונוםיחתפתמהלאהתושגרהךיא

הכורעתובשיו,םיבורקםיסוהיבםהמעםיאבהםידוהיהלעםיפצקהלש
םיפצקהייחרפלירמגלהמדנותורחככ.םיידוחיוםירזםיטוטרשלשהנושמ

ףעוגהייתובהלתההיראלצאתררקתמםינשבואובבםלוא;וייחתוחראוויתויטנ,וחוזחב

םעובשידוהיהץבצבלבושיזאו,םירזהםינוירבהישעמתאתוקחלותואחתשלחנז
םטמוממוםגשיאלצא.םלועהלעותפקשהוהםנרפהיתוגורשכ,”תיהיכ־לעב,הותוניתם

נבכרמהםיסטה
..ו

!ן.בושמב(3.חופתהיצח(2.תדחופמה(1
)

.הציחמ(6.תיבהינפלשעיצי(5.לשובמ

.םילגמ(8.הקיספמ17
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1)ַאוין
ו

,ןתבערו;תולנהיידוהילשהענכההותופירחהתב,הקדתירחסמתוימומרעהלגתמהט

לכלש'שיהלושב,בתובורקםיתעלשינרמוהומכןוסחהופונלכבםייחהתאבהואוןצמק

תימהבהותולשתאליערמש,הזשנר.”םשהיהישהמ,בדימתרכונוהכהםלועהייח

תצקוםלקתהו(יופנתםנשתובאמהשוריבולאב,םלועהןמהיראלשתירמחהותאבהו
.תורודלומעטלמיבו,העשיפלםדיבהיהאלשרבדבולזלוםה'.ץראייייתבידמרתוי

תירסומואתינחורהרואםושםינברילבמ,היראחארימתתיעבמ"ןרפקורתםנחכ,הזיא

,"םימשתארי,,בשדחפהתאאלאטלוקוניאוהומכםגריצייכ,ימינפהומלועךותל

ןיאו,ונימבאוהדיחי:השקהיתרבההובצמתמחמהיראלשותחונמהערפוהבגא

אלו,”חונרמל,וםיםומנ,קוניפבםינייטצמה,"םיריבנהןיבאלידוהיהרובצבןוכנםוקמול

.ורשעליבשברתסבותואםיניועהוויניעבםילקה,םנהןומההינבלצא

,היתודומחוהדלוחהיפילעםירישוזיאררושמהבתכםירתתנשלבורק

:וינונתופילחורהווהתעפשתאחבשלהברמאוהםלכבו

.(2םירירפצערו``ה`לה'??קב

-.םיריהןמהננינב,םילקםיכורבתירוני

.רהוזהתריש

הרוזפברטיסתכלממםלאספי

,הךבבבתדשמשוםיריםםעובק

ץפקמרמעהורסודצןלםירובס

;הוולמהלווכהרפכהיחמצןיב

םילדננרםלסק,לבלאירמוחתרווכ

(ּפםילולהנהשארתאםיעונןומוםימלעתמ

...הסננורטניורככההצמוחב

המונתשופתיכרועשמשםערקל-ב

!המול=יליקוחויכילהלידפס?

רעכמָאסרוקבושבלתמיפרוע

!רהמבילוצרש-רופסןדוסמ

הַאָאמַאחרֿפסילבונםרטבו
-

”!הנושלכהרק:!הַאצװ=ילירקש?

-ומילַאיתשודעיפסודועבו

.ומירובַאיכֿפָא~(3"ווצופנבוזמךינ
--

םםובתנתורואילטב,רבבבלפנזָא

תוהבניפלאבםאתמריתוהרבה

,תואברםירואבורקיב

בםםדנתהשןקךבלבםיניעעבשבו

אפמהרברבארערחץוקוץיקלכלע

ץפנמה(טץיצעבלכדחלַאחקו

:ּפהרורךוהקינוקיתתַאיצלו
)

.חקלש

רוּפצבוןסרהזילילקיכלַא

,הךבלבישפנרדאתשר?153?

םיברוםיפוצםיקרדפרעהימ?

0םיבע-'ןףרףציוב(12ףשּפתינ(11יתבכש

,הריאמחורל!"בתישממהוחלשש

.היניששמש-בלב,וילאמקחיש`פ

הנֿפמוליפמ,םינוקעגפמ

...הנומא,השדבַאוהלשַאוהֿפרקָא

המעםניתוררוע,רהו-רוכשיכרוע

!המקנלבורמאין~תוהגנבהמוקךו

.וסוװסףװ(6.וּפץמןנװיּפ(5.ןוחצינש'ןטקה-ן.(4.ורזפתה(3.םילקרקביהיחור(2.ונעהה(1

.ומקרבוווחאנ(12.ינופמע(11.רהוזאלמילוכ(10.םיצוקינימ(9.החיםש(8.חרפ(7
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קילאיבןמחנםייחפסמ

רסיהיתלבשבוהירוניירםימוםירירמצההרעהלילקהמימבו

'יחיטשקשמעבשייפ

םיררקמיפלאיזוב.םינכומץרפש

..הנגה-םי(2ןוריברק,(1ליגןרשאלש

י'וםדךכםרבםרתוהנגהיםכהוו

,הבבוש,הןווע,(3לוחמתרמוףוהמב

‹.(ֿפםירופביפלאמחםַאיחבכ(יוקנגהשי--...”ללוההנ,ןותרמבםירהצםוררע

םיריכשהןגרםיילבשישארלע

.וטהלו,ופהרךהבושמייבער

.תוממותשהץיקבוביבאבאלמתמעכמהןמתצקקוחרהולהואיבשויה,ררושמה

םיחרפהיעבצללשברתויבןיחבמוניאאוה.הרואףומשהוחותפהבחרמההארמלהלענ

'לעהריםבקילחמוניאםימקושרהםיתולילבו;ולשםניאשתורשהתאםיםכמה,םינצנהו

רפםישיאל.ותושרבםניאשתוירכוםיאשר,םילגשחרעומשלירכ,םנמנתמרהנינפ

.המכלרואהתוצצופתה.הרואייפאושלכלהרוזה,שמשהרהוזבקרהפיקלחשיותומ:ש

םינינפםיעורגםסקתומלועןוהמתיהכומהררושמהיניעלתכרועתוצוצינוםירורהו
'

(ז"תלודכיילכיהו(6שיבניתונמרא,
;

.םרזוכרקכתררועמריבכףמשבהרהבהתוצרפתה

לצורוא
הבלבהדילומ,םויהתומבב,לצהםערואהתונומתהו;תוממחתהולינ

'

:קוחרומומכרשואלםיעוגעגוהלקתמגע

".זריללובגילקשנבםדיבעושאיגועןיב

םת,ןמלא:(10ימעשאלאוה,םיההאמלדרשמשה

,םויהברעברדאחק?בעהרעברואינרקו

8ברתומרממחותינהמ
)

,בוטדלי,רענהימיו

...ףועהףועמבשיהופועי,ףןהגנרמכהקשינ

.?ןעמהקריבתבצינ

ן

-(12גמלבהולבה(11תלאנהפ

ע_
...נהולמשבושםלועשירואקצישרחהשארל

,רואתנפ,הבורבןרקשי.ראיהיממ?ןהיכ

הירו-המיר'הקדו-העמששזפתויביסשיירחַאףאנ

יוקרוחמקב
ו

ולםדקמ`תרסםש.זגו
ל

'־"?1

-רװייבבהַאךגןירהנףוענםוקםויה(9ףגבקשונשלג

,םולהההמובַאמההמיכ.םוהההימלאיהדריב

באביוא
ל

םויהתאצםעמאםיאבה,לצבםוקיה

םההבלהחָאםיכשמנ,לילהאבו-רלהלילה

(%13םיתירזבַאלָא,דעינאקלא,םג.בשנ,אבלקהורן

שקביוורדחןולחדעבושארתאררושמהאיצוי,ירתםמהוםחהץיקהלילאוככו
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,םישיממותולגלגמ

םישיךממולהנמ?םימותשםןָאיעמבהועעמ
2),

הכשלהדמַארצ?אללו?קשמ?השמו
(4...הכמהההששתמזממריממוןשיאוהועמ
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:םהיגעמוםלרוגדגנזועבםיממוקתמ
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ו;םינשרפ(5ששבוםרוי?חקיו!ונעמש!

הקאבביכ?יחלב:אלוכדיילפה

=<6הווידיוארקורטפיורשוייילעשהדמעב

הביבאהוואהיפאהיפב

'ינאיגדמ”הנשישםבלללַאנ

עבנהינבהאל--םמעתמהובחמצה
7),

~.םהיהמשלעדילותאלתהַאתעךמנהלעמ

'(8הבכבבסנכאהעיס%ולגי-וילאינאיםרגכַאםהו
`

חופיטורדושןיבימוטנא?ילוטיבו

הפשהמלַאהיכַאץםיכדָאםדבלוללסנ
`'

ההמ-תורוד?הןמה
הךממגאל

ושייּפיפיו?יל?הגויהרביאמהיבאושעיוג

השחץחיּפיחבינוצרבשםילגוםינפיו-`=

,(10השובההממשמולואשיתַאגש,תןמיתמהלע?

'יתלאששםעהלדוגוגולבתויפייפי

ייהםיייּפיאיצותיייבהש%ופתשו

םנהענעעיולַא,םהליונהלַאההַאםע

;(שומירימםיכרצחַאעאיעלרועלַא'

והשמל?הפמ”17513821322815

ךשמת(5.'הברההריעב”,םש(4.רר(3.הרקתהתורוק(2.םיריתגבועקתנשתורמסמ(1

ףוכאלךלהיהאיכנא(8.םישעמידילאיבתאלהמחה(7.ךוןתאיוךוארקיהדערהודחפה(6.תועמדהםרזב

וקםירחמךעגםאו
ףיסותלא(12.שחנכ(11.בלבהנוממוהרוצע(10.ויניעמדרתאלךתעמד(9.היכבבל

.רבכהאלמההרצהתדמאלמל
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`םלשומוישוילפו-:שלםושולג
%םונהגהיכעצביהמולזבםעבייבםיםעישילשב

--(1םמההמםהםיךבואיםהילעףצקמםהםיבולע

שיבכושייר?סאגודבעםיפיעסיכהבסנ
ו'םיטגאגוםישאוםושירהווריכהםיאבו

,םיחהפהלעםיגוחוםיךיבגתונולהלע(2םיַאבוצ
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-לעבכורבםהיעצפלעםיצירממ

,ההובהןדייעציפימלוהצוצךיתלגלגימ?

ןהךובשערוםיבשותו(ודיםיטשופםלבו

וםהירנבורןלָא'םיכמםידבע'םהיניעב

(ֿפףםהימולשהתָאתעה-יל"שודהבָא,יליהעוצהורמא?

גואדלררועתהאלו,יכונישיקה"םורגופ,המליעומחקלאיצוהלעדיאלולכםעהםג

ויתואנהמעגרףאותעדחיםהאללודגהןומהה.רבשמוהקוצמלשוזהעשבויתודיתעל

.תומוהמותוכפהמלשהפוקתרשבמה,וניניבלפנש'רבד,,הלבלםשאלו,םילקהויגינעו

םעבללעםהירבדםיחיחשמה,תימואלההיחתהיאיבנלשםנובלעבשיגרמררושמהו
;רמוחהועגרהיכרצבעוקש

ןאיבפוהָאלםהר!?(בבש'לשכשָאםחפָאד'חָא
טילשלהנושש

~
'י'

םךיםשתופשלובםילצהילעחולצלםהליהה
;םרגיישםסםלי_

'

תיצהלימליסיג,הרי?הבלמץוציוםחָאי

םוימוירשותוטמשה

'

וטטושהסמכגגויכריאםווייגםיקיחיץלעריאםלי
(7הברעהלען

.םהיעעה'רועא
--

וש?”331211`רויחָאחםַא?"סמבםחפו

רופלברוזיפל?ישושישו

ן?גרעהו
ב

.העושיבןווהןהיההירישםהמ

~י=לּפגָאתיטרפואושאיגש
-

ןלפץהמ3211`ז`ַא2ימי`ג?יפי(לפלפ

,'ילמזיַאי,?ךָאװ(`362

י?היברגםלגםא
י

הוושו?סייו
-

,'ילנב(3.ןומהבםיפםאג(2.ודבארככיכםהילעלומחלןיאו,םיללמאםהשםושמםהילעסועכלןיא(1
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יםימליעלהעקשםוי!
־־־

,תירהַאהאיבנ,היפ-תאההאאופאההמ

הטאהמושרפ:םַא!
~ומצעחומהימינןחבמברמיהיו

!רומא
1

י

וניעהכלעבבודובָאלמו~תימאןינהמ?

ונהמוניההשבו
,(ן

י

םיקהשמתולהצמהוםיטפשלעהיו-והתעורהבו

שטיוד?
''

,םדאהיינבחעשרוהרכההירדםלעאל"םעזהיריש,ברמרמתמקילאיביריש,חתפת

תאשקבמוניאאוה.בדצהתאהתועש,הנוילעההחנשההלעאלא
לעאוההפוצירילררושמכ.הנקתןהלאצומוניאןכלעו,תוערפהתבם

(3םייבימקיבוםהתושגרהתאונלהלבמאלא,יטילופהוירומםיההודצמאלןינעה

ריעכ,המיאופחהברמתירילהריצירותביכ,תורוהלךירצםלוא.ערואמהובררועש

תאריבנחלהנוכןיעמהזבשי.חבטמהלשםיארונהםיטרפהרואתבידמרתוי"הברהה
־תוכפתשהשדועכ,שואיהוןוגיהדצל,דחאדצלקרררושמההמונכנא.תורירמהםשור
ןוזחהועדואמהללעמחרכהבםמורתמירילהןמיפה.םינושםינונהמכהלשישפנה

שי.םחנמוקיתממקחרמהזיאבטלפמולשקביםירמוםיערםהשכו,וחורתאםיררועמה

הנומתהימומרשתצקםישקו-םיטושפכנא.ותוממורמםגו,ררושמהלשומצע־תכהאמןאכ

ןוממש,הוקחודחפלשםינונחקחשמתאםהבםיאורונאןיאו,”חנרההריע,לש
ירוכבלשהלאכתושגר.ונממםיטלמנהיעוזעותאותומהתמיאירופרפתא,תוררועתהו

,תויעכטוםייחולםינתונויהארונהןויוחה

.'םעזה

לשימםירמיליבהקלחהתאהמןמזךשמבקילאיבךרעךליאודי'םרתתנשמ
החוקלה,”שאהחלגמ,המיאופחתאבתכה'םרת'ץיקבו,"חלשח,

.םילשוריןברחתודבאמ

.תיבהיירהלעמתונושל(4ובבךהשהו,תובהליימב.וחהההלילסלה

מייזמ!:”3213
ז

םילולעהםמשב
5),

.הָאהָאםיפשךםיפשרוכהין

;_
וערק!

יפסכב'הלבלבימורופ?יעצפםויביעזּפ,סיפואב

םירפסזיב<6

יירוהרבדמה`ריצזיביירפסבוחדמקץלַאםענחַאםיקו-ורפי
רטשהחלש?־־־

תונושלהעעקשתבהההלםימ:ושעשין-םיקמעהףופשהםירעובהםיךָאןםירההלע

.יחובםירםלעףורשה'הלכיממ

שרושל?רישרמאלשוקיחילושוםישישכ?יפואוחוולמימולש

.'שאהחלגמ.

11.וטשפתה(4.םייטרפה,םיישיאה(3.ה”ם"רבר,-.ץפקנ(2.ונילעמילשאוה(1
)

ןםיוייייוקה

ורפס(6.םינבולפה

־4~ֿפּפ
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,תוארלןחלבהירהלומםשארוחלשיו,עיקבהיינולהתָאוההפינ

הנהוואריוזחךזפןבהרנע(1רהעהלעםאולהיההתוחלה
תואהָאםיהלא'ה

,(3ןשעחורמיה.תואושמהלערהשהימודמדםעבשוי(2ןימויקיהב

.ושארלעןונבהיררהו,ויהועורןןיב(5טומשושאר.רפאורפעשוילנך:בורהו

ויפעפעריהמהםימלועלבףען.תובהההלָאמיבמובשויאוהםמושושירהמ

יהֿפייום`הי-ופוסהינפהיצעוי
־י-

םפ?השינחָאחריֿפשסולטיעולב-

חָאסיכָאלמםישישב;רקובהיבליבלפםיפעירוריביילא?שוורומ'םיהולאב

רטשבטיבריש'רפהש.םיהולאהרעצלָאיסיפהמיארביבוםהיפנבב
,ושפנלהאלמ,וכהוושרפםמוד.המרהממךיהנותישירההניק?אוהה

םםעםלועמיפתונוירבוולי'ישונלוָאלט

םיהאמוםירוההםינבאמםילשורייבשמתוינאבביואהףילדהאיההתעבו

טעמש--.הךוהייררהמרמה(ופירפע,םירוהשינבםירדחמםֿפב.תוריהב
רמאיץםיננבןרזנםהיפמתבשתאחצנלץקשבןםבללעההיכ:לנאפיניעבו

םטישםכב.אמָאבובערבהנבימםהימהלוןוממשבםשפנתולבלרוע

,חומיַאהרבעלארב?םירוחבהתא,אוההםמושהיאהלאםךירוינםימרע

א'רב?תוריחבהתאו
ל

כלעבלפםבכואכרמָאיפ.םשםכשפנ'חומרבעה

לוםימ:תשלשםמושהיאבוכֿפיו--ש!םנוםאלפפךו-וצהי
א

ואָאמ

לותב(8תוצוענםהיניע.רבהרבורןיאווכלהםישירהמוםילבא.םימוהנהמ

יסכנםלועמיַאםחָא'הרבאיכטהלחםםףיפפםשאהסרוקה

,ןוָאטסאשרחםיםםן.םיבבקעבםינבאםאיתלבלוואלן<9םיסוסוםרב.

-.בי;םמ(13םירךהירוקיןתּפחובואלהיתןמךףא-םייהװורינןיאולַאתמאןיאו

הפפַאנ'הלויוהפפ?הלוקינו'םשונו'קתעויטביהוםביבסונומםתוי.

'חופמםיכליהיפיעד:אלןוכעמחרופוודבחלןָאו

'

לודנרהנימבםנואמצתאםירוחבהורבש,םיבכוכותלבחליל,ישילשההלילב

ואשנםאתפו.ןברחהוםעזהירישתלהקמבורישיו,ןורבאהיקמעמםיעבונה,רוחשו

םהיניעתאםירוחבה
בםבלנפיו-

ולסוףֿפיּפוולסוהָאלםנװיףפםרוצמוםםפעלרשַאםירסמ
־תותַאתוכרתומלעלשהנבלוההשיהרוש.םילקםיכאלמתרעמ,ףהרן

יהשמ?תשר?שי:יהךשלשכור'השלפ”םאהששב'תתו`"11%

י

ןהישאךבםיצוקתורטע...(16חוירורהםבתומוצעזהיניעןװֿפרהםהינרקבתוזוחא

0

.םושמ(5.םילגרהתביבסלןמקלםפם,ףרפרש(4.ןשעידומע(3.יחצנה,ןקזה(2.בעהראה(ו

השבוימוהבורצהמרא(9.תודרומ,תועיקת(8.םנוםאלירנתוםהילעהשקיהתהדירפה(7.םיריעצםיאבצ(6

.היצחברש(13.רבדמהתשובי(12.חזובח(11.אשדתחימצחישאר_ןבומב(10.שמשהםותמ

.הלילבתולוזהחרייתוכומ(16.הנבלהיברקבחוזיחאכתוארנ(15.רוצ,לודגעלס(!4
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ע!םליעורגיטפושימהיפיפי!הפלשחספיםיישּפםיילפםיאפ?
ל

יתבס?קיח?םשחמשש

זההפהותומלשהחָאוא'ןיפ;םבלחפברלאזפורךהןןםירוחבהןורימב

לעליפָאזבוףוק1ריקברשבה!ךפההפשלָאתומוצ:םיצעבתוכלוהותוברק-

ןהיםההמןהלההוחפהםוחהמןיבוןהיניבעשפההבב]עתרועבו,רהומי
`

ופפובןנ,לורבלוקבןהילָאיקַאןןיבםָאוקזפָאכםלפ(1ורהמ
תומלעהםלואו.םירי(2

אלבותועטשיאל?ויב
,תואר

חלשתש:לתבוחםַאהרושבהגפםוהן
'תותקבוםכביַאןלשהפרָא(3חורהמןורהַאהעשפהםבהשותומוצַאןןהינש

לָאתונבל`תוריסה'חרוקהלפעהנ-ובביןםיבבוסבעת,וצּפָאבםלאהפ

`םכשהיווהו?

תרמצב?שי?םשלםלם'השש*שש"11115חּפָאש?םרשמשקב

'ילשיופסיריצ!רייס'ההשביירס~הליצ?ירפסםסיויוםיישילש

ףעּפינ...רהבהיפסכבםההפהוירפסלשרגפמילצפםהישאךועלבכהכסן

םיךהפירהבאשבההרוחשולורפרבשמו,ונטבבולשעב:אלו(4רהבה

וטבמבשפּפם'יוע<ֿפלפָאוםלפָא'רדחָאשפֿפבירךעחָאלפכוחלש?

הפהפייברק?םלואבויםָארגימצע'₪331רבשממהרשבישארלַא

נההוהו.םילועוםיספטה,םירההוםיכפשבםירותפכו.ןורוהפשהמ
:)
י

םע

ויהשכרההעקבבםוסרפו-רבשמההלועתומלשהתונושהפהו...שארה

,םשו,ההוחפההלועפהרבדמבםירוחבהיקילהּפותחקלב:איבליהיןהָאזבץן

."םרכשזהםביפָאוחימלצםישארלםהישאריעשיוליאשתריפסמ?

.'רהבהלעםלאהפהָאבך,ןורבָאלעבשחםובןב,הבובבהזּפָאךו.

'

,ךביוהצראלופיו,םייחבודבלראשב,םיניעריהנוךרםלע,רתארוחבקר

המח,וחזבעלרשאףכהימורמבםשהבהו~אריוװ,הטימשויניעאשב,וילגרלעומוקבוי

;םיגיעיחגובורשביחכזחחאהמלעוינפלתבצנ,הונעהותועיבצהךאלמבהיקבן.

ושפת,םלעהבבלםעפיו.('"רחשהיחליאהרזחהשארלעו,ודגנורישייהיפעפעי
לעערכיו.רעוכמותבוהאלמסתאוניעהתאריכ,הבהאהרעצוםיעוגעגןוילבהאלמתג`

;תודליהתונורכזוהכזהלפתברפתשהוחורו,םיאלפהיחומדינפלויכרב.

תילגנ,םויהרצבירועפיבבלףַאלפויבסרגויטריס:איהנכַאם-

2132120"!םשה`923חספה1זדמישך`8331'ב`רףצשארמ?"לַאהמ?
־־

ריבש-ב

.הנפהךרבאחָאםירמושותולילרסמברמהנפןןףםץפייניצהםָאברדעיתודלי

"שרע"סמבו`ז$ַא(7"שלבההטשוסימעה`255חספושרפש`ךבסזיב*

ירשותוהבלרבהרמק.רופצהלוקימוטאהבישוםיבלולוחורומןתטלקמ:

1`
)

!ס.הזברבדוילעםיזרוחשי\םוה(3.ועיבהש.וצפק
.ישקעחהווקזחתה(5.חחריד(

.יתואהרללההרה(7.רחשהבכוכ(6,

_ 1.13“
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סרוסמ(2םישורמהיָאמערםיננער(1םירשאתורווכ:יתורל:וברמתומורה

םימיעטחָאו'םיקוניפהםירכזנ"ץרופחָאבשייוויייאיבב

המהלממ(3םיצירמתומתמימָא...ררובויהיכהםות:זלירהַאן-י-.יהאכב

ויהומצעלעביהלמתללקן
לע(6םירועשיילששמהממלתָאהללהימאו,(ו

יי;קבחהלכלכוםירההןיברימלבםיטבהללעםַאוידב?יבלצרמואוירבוחמרַא

סוכבהלמאמימיבמוכלהםילמוש.רוצ
ףררָאנ,ההללכמרמסממתוברמ(6

םךניעןרובצמהרבהשממםאימלבלכילןיא,הןהןריהב
..תוהמהותופוצ

לא-ימיבשםנוהלבלילּפרעןיבמ'הוויהוהריהצהישפוחו

ויידוליפבייי'ייילשתעפילאיסייאב?
ת

ייפיאדּפיםייריכונזייגיבול

למומהבידימהבישוכימנהרםַאביכַאצמלןיי%תבהאירופצוהקיתש

,(דרהשםעםירההןימ
תינרורקךלוה,רעשבורמותררַאשובלשיאהו:

ארובבםיחולמשרדמורימאוהכ,ףעמ
.הארמהבהכרשָאמוהַארמו,(8דוה

ילבוירייפ?יפויפי!וכשמדלוולוטיבבירשיהייו?'ידהסזייוורייפסןביו

'ישפנדועהיםלאליבדיבנןבןתיברימיורנין.יבמברוידהוזבלסיוולולצב

רזנויםַאףיפחיטילופדייצלוחָאותופמשיסייטלרימלבהדוסלבכ

ינבומ:ייהב'טופשל(9ישארחָאשדקמיימלא?טאשב
תומוצ

נרָאהרמהאריבןקרביבשמראמאךַאר.ויהולילמהלמהיהולילבוימומימ

«םילפלפהמשנהשושמיהוצכקםלואן-םוילםוימרבהיהצמוולרינמ,.ונרמה

למךותמינמלרהומרהרמהנ--תומלהומשררע:(11יממלבו

יואו.םיהלאתבותינבתללצנמו(12ירוהרה
אל

'ינוויכב

הלבלב(קלוסםיק:ייומשבו--שאיהםהימיכהשלפבהמקריסויהּפּפיַא

ריעהו
,רהש

םורמלתויולגהומיע,הרמהלומםותמהובנשאר:לערמעןי

בבושאיההתעמ.ינָאן.ומהלאלשרקתלממומרכרמביממובםעויהמשו

םימאמידיצבדבםתמיהבהארעיבילב.(שמממיסממלעודמל

יפיצוובורדיפלןיב(ייבלזץהלזּפב'רברפה'ליספישפנב.םימלענ

'יבהלאל(15האמה-הלמהקשהירערמחושמליתמשותובשונילשב,הבמוב

וייייהיפןויצמ?יברק?וקודתפרהָא-וי
ל

ילקַאושװישבוים:

־־'"“7`שלב"יללצבמ"ס?אלבָאװלא'?הֿפעֿפיָאבלש?רלא?

תללכה(4.םיחצורוםינוכמה(3.וװםםונוווװ(2.רשואהיהלאלםירבועויתהתשץעה-הרשא(1
.תעב(7.תוברתבתננקמהריפצ,(וסאמ(6.םיריעשץמוק'רעבהדובכהללח(5.תמרופונלעתצבור

*התלעךתומד(12.חמצ(11.ולרנ(10.!ירקיעהיתקושת(9.ארונורוה(8.רחשהחולו

.חתור(16.אוםחלונוצראלמתישהלוכת(15.קנוישבכ(14.הכשחב(13.יתובשחמלבךותמהצבצבו

.וכרד:יטיהלרעצךותמררג(17

ף
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תתלוםךמשל(1`תירונשילבוטםעשדקססלסכמהלסבלָאיטאופ:זָא"

.(2םולשהלבזברטשה-תוחירילצובישה(וימשדוקעבש.'הללילבישפנחָא

:ורוםתאבקלהלוהמיהשמ(
)

י,שבהיבמלו,יתאלמםיהלאתרובֿפו.המרםישורמ

לאשָאלםלמיֿפלל`תוחלובם7ַא1"שלב”?5711אלל“הצח?"?לש'חכב"?ירב

םהמוהשהר(5ךושמשןםימלילצהגהוםאהמו.לובלברבויןךלוהיהמו*

לטוב,םש:יתמסרפ.תוריפבןומהביכוָאלעיגרבמהלרב

לויהיַאךתָאהורהילעבתומרמ
ך

.(6חילולמַאהךותמילאקיהמההרשמ

.__ __ __. __. _ __ ___ __ _._ ___ __ __.~ ____ _._ __~ ___ __ __

___ ___ __. _ __ ..__ ___ ___ _.__ _. __. _._ __ ___. __ __ ._ __

עםשבשָאג
ל

אשמ`הזכב'ףיפבישארבםכמביניע.םימשמלודגהחבש
יבייבהחָאםייזיפאדא'הברוסוהללקהיפויתשרפליי-בשיי?יהמו'יבשחמ

בבעיבמולימיבםןממ
י

הכ,ודמל
ן

ןוליןמילשתולימאמותויולת

םירוהשםישהללש(7

.םיפשלילפלםםנשבקַאוימיקממ%חוללספסעקךקוכ(8ישוסלחוממוזו

ייפי?וכרבב'וקוליריסחָאיבילובולחיים?".הווהייופס

'ידבלההמיחבוםיזילאיוביגותמלשהבהמייס(9ץבשםעיהלשב

אלו-יתיאהריהצהתואושמתאו,וילהכוויןוהב,ושרמלכיהתָאאבָא1

שארחָאחלנוווהיריבהמק
יבבל"םיצבקחָארלשַאנןיינבוםרלעירוב

ראבוהממשהחכוה:םלבייֿפםלםילוו%רחבי-םבצמבלע(10שַאםהרַא

האושבהברוןמםרשוובררחשלנ....,'הלםוזייבםיר..רּפַאלהבהימילוו
םלואב*יראבהלישלרמלאוךשמבוהפירשהישבכמםוילכבהווהנמה

ווהפיצמ`המענרב
יל

יבםולהתקהל
י

וי
ל

וואויסנכנ'יאסאיהרמו

שערמרמאט(1]המהיבמלוירוגמתלאשתאםיללכהתבמהןתורצצהה

וםידבםישיכלשישהןהכהימלםבאלבלבבתָאנ..םילצלָאםום'יבהינ

.ההוהָאב.תמאב,םיבומרהןםיגומעמהןיבוליעמ־ילושמ'ישארשבמָאנ

7־ייילזּפַאב
`

חָאהניפב?ירופצשםבלוםלוכשכיבילתמלמההוהםגיַאךהמעו

אלהמואמוינממוהמללבהיתָא,ירועש
ילָאיללהן--מןממילונהש

!ן.תרובח(3.רעיתוסוכמןניאש,תויולגהתועבגה(2.`רקבבםילכוםהםידיסחה(1
העירמ(

.ישפנלעהערתושרוח(8.ךסמכ(7.הבשההיצה(6.הציחרידילעםימהקושקש(5.הלהצב

.לבלכהנ(11.יראתומרבהנומהלע*תצבורהשאה(10.תחירז(9

ַא
ַא

7
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_לערדוחאלמבינפלהיבעהבמביווהו,ישפנתכלמויטילנא,םייסל

ריסיַאךטעמכיבאולעהצנושכםץיצורבצמברשאבטיברש
~־

פו
ל

באמ

םיכשמנםהוםהיםדייּפיבמבםהירוהמםיציצךםינפבל־םלאיכפיתיבהםיַאילבם

שַאןהבוןולימל'ילימל'םיאמשםיפיגו'םייפוריא

איה.ןבאליהיו-רדענהםוקמלומלאויניעתאםירה,רבדמםלעהדועבו

םלעהרעצראטלדנה.םתוחבהרוצברהנבדועהעיבטהתומדקרד,ףכהשארמהמלענ

,ובלברחשהחולשהאבמעממעמםלוא;םוחתבקמעוגוניו
יהתו,

לעףלווירצ:

.”ענכיוובבלהניו,(יושפנתוכמ
`

ףמםשארלַאושעתָאובישהמן
-

לעממ,םלועםורמםשהוהוארב

ובורפל
זי

'םיינחלושהביחובויבווהביליכיהפיפההביס:בצ
ךאלמתומרה.רםשם־תל;ַאלומהובולש,המלמלההממתאגַאויר:תיגבםמו

חפםַאי,םלייסחָאירקסאשומלייוייּפוריילװ--יייּפליםירימוםַאי'איה

וםכ?יפלהפלשיוניפמהנעםיחלמ

יבייב'םיפשהתלביהחָאיווילב

חָאםי'שיהלָאו*בשני:שבכנימויקםלייסרקויב"הפישנ

םעיתכללרשיבהמוקממשמב.רעּפֿפנ--װ-”פםצמיֿפלשרוקזמרניכפה:בבלב

ול.(2ןוכמהתארקלרמשמ

רשעבו,וילוָאמהללָאתאירקו.סוטמ:ולמי

םגושמ-םורמבהרוחשהבשמןסכמבהרומהםלשו.(8רטשהימורמךוהמ

~+-...דממלובלבהמוקממםה
.

ויפהליעאיה*יסוסחפו*ההכאלכמ;ללםלווכקיסרסשפי

םיובמהינשוףמהלאהמוקמ(4המושרע,ראמהובובלותמלוה

`הב,םמיגימריכמהירמשםמץורעלעםיליפאמוםיכלוה,םיבךמתמוםיכלוה

(טםיקוצמינשבםּפוימך

יבואיבהלהמומםישרהםהו,ןור'באמלעורמזב
ן

(7םמירָאמ

הגמוהמוהמהבשמהרמעםאהמוא-װ.הלמאפםשוקלהלו

זשלעםלועםורמ
ז

(8לרדפקוצןיעמהלה]אלכו,קוחרמלםלשהףַאלן«עלק

ילמרונךותמםשאשנממרוהשן
,רהש

עו(ּפילולמוהבשקוצהן
ל

םיממהרמתמ

עןןורבאםרהלרמועויממם.ןבשך
ןממרנתויברבקלודושארל

י-
-

'

ייירוכבושיכּפליזקוישוסיייבהעוקשחַאםלוהרבב

לַאקוובתיניסבלואשםלצמחבשֿפו-י'ה"הפםימדרמיחםוצב

םורל?טשיהֿפבכָאשיהֿפװסםש?”?קפלָאשטעב"רייצה\פאה

לילמביבָאל
ושארףק1םורהילפלפוהמולע(12

ודבלהּפשבםרימלברמשמה

1)
.רחשהלשתונושארהיתיהונגה(8.ולןוכנהרברה(2.תמדוקהישוגלעלזונהאפרמיםםב'

וינרה(10.ףיקעןפואבאשנתמ(9.רוצ(8.םיקחורהםהיררצןיב(7.םידומע(6.לחנ(5.ההמרגש(4

.רזנ(12.תוליהבבופה(11.חוממורההובחרמלףאושה.ובבלבטירינכה
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הטלפבהוטעגופםליא!יסלפמיתפשלעהנרפפהבירצליי”עייסי

הרמהתלילב,איה,איההנה...ןוחבאהםוחהמהמלעהתומרתינשוינפלי
־י

םיפיררחמש!םיחפבהפסרלוימ!יירפוירישב:םילעפ?

*תלאש:'לַאיבבשהםיפייטםיימליילא
”ףוחבילש”ַא”שירכללָאישךקםףּפלתָא"91031םלצלץמַאע
תומושבםתועורוהלאקוצהשארמלמגתמ-...תאמ-ןורבָאםךמש:ארקינ

--...ןוידבָאהםודהב.

איה'רכבלַאיריי?הפיחרץראלַאםלצכחָאיאיקסםיטסו

"?מהבּפַאבםהיניברבעבו,הלוגהינבבאצנתובירמהלבבששבו.תולגהץךָא:

~%בלבלתוריסשיאורוגמיהיו.תוריתעודוהבוםרקו
ףרצףרצהנהיב

איה:ובהרעבהבורמ,הלורבשאורובבםלעתבב?

ושגפםיהולאבשמ
־י

יהפבַאם-וֿפיםיץמהגיפסו

'

ראפוקימעהררושמהש,תונושתוידומלתתודבאמהנראנ"שאהחלגמ,

,המיאופהלשישארהרוכבה.ץרמנוהפיןונגסוםיריכבתושגרבןנכתתא

,שאינימינשןיבברצנוהנעתמהרעונהלמסאוה,"םיניעהריהבוךרהםלעת,
.תוממורוהרישל,םימשל(יתכרועהשפנהתובהלתהוא,”שדקהשאה-חואתהוןמשהשא-~

שפנהושנרהיבלהלעב,ירבעהםלעהלעהונתהלענתולעפתהו(”תוליצאחורששי1

והופחדיםימולעהייואמששיו;םימורמבןותנה”םיהלאהרנ,,להלועוםפםמאוהו,הרישעה

הנורחאלו.םירשבהיייחםוהתבעכמיוןודבאהיקמעברשאתירמהההרמחהתועורזךותל

ינבויחאןיב,הינעהתואיצמהךותלאוביו,רמוחהוהזוחהריעצהלשונורכשגופי

,םהיניעבהיהיו,חואתהוהבהאהיפשרמםגוםילענתונוימךמםגםיקוחרה,הלות

."תוריחש“

רורבםיאצומונאןיא,”הגרההריעב,ו”דימתמה,תומיאופהבומב,"ייאהתלגמ,,ב";13

םיקדתושגרהמכהדילומרמוההוהורההמחלמ.םירובגהלשקיּפכםמבנולובוימי
ישארהרובגהןיא.רתויבםהברצקמקילאיבש,שפנ'ידמעמוםיימינפםיעוזעז,םינולא

בגא.הדנאלשמשפמאשונבאלאוניאו,ותוישיאוותוזחבללכןמוםמ"שאהחלגמ,לשך`

וניאש,הנבתתאקימעהלליעומוניאשהמ,תומוקמהמכביוארכתנבומהמיאובהןיפב-ך`

;;
'י.םישדחתונויערבללכברישע:

.הםיאוםהךיח

הבהאהתמחלמלע”שאהחלגמ,תא'הרשמהבתכשיםימיהםתואבו
תדרלומצעבאוהםגהסג-תינחורההרהמהותושירפהםעחואתהו

רחאהנה.הבהאירישעימשהלוויתוריתעוירבעהםעהלרוגלעויתונויוחימורמםּפ
-ב”תרופצ,-וללהםירישבשםילועמה,

.הבהאיריש



קילאיב;םהבםייח304

,ריהבירדאבעםרםםלדעםלם

,(1םישםןהםביבםמםיהךעוץאלםיןםחדרָאדא

<2ריכגרע:זיבחםםּפםהשמבו

'י

-.םישהז;ףםיםלדההיה?
יי-

.-.הפהפיפי-הטמסהפסבםלאסּפ

_.(3םדָאקדאהיגםלעםכּפךקםשירבצ

'הקעפשםף-ףבילָא:וילשהימידה`
...ץחדבםל(4תדירםַאליה

!הצקבחספבחךּפצליעלמבהיתב
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.ריבאהרםים(9.לצהשעי(8.הצירברפוסםמחמ(7.תורחה:רוידהיתש(6.רזכאהםרופה
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-י(1היָאבחהיןקןיפ־תָאםירמוש
שישב"שרדשדחָאאוהן

-

(2!ןימאמה.הלאםשדרפ.:רמאושישכואפיס

י

גרברפטיתמיחָאואביכ.איבבםרקןיור

זןימוייקיתזן,זעכודךאגםע,םימודקרודםיהלאהנהמ

"יבסהזםעבושאלפ?השמוםיג

ררבתהםהיחלאבםבןםָאיבנשפבייתָאףדמה
-

חצנחגי?לפכוםירסמיזיבלַאםרבקב

...םיךור־דודןורכזלםךמשר(3םהילערבךמהיתָאדצבו
י-

ּפםנבוםב'יפגכהצקבושומויצמאמהלאריצנדו

םרזבדי?הייפיצמיספטיחלפשילרוובהצצמו
יי

.ומוקמל(4םשאהבישהשדעדבמופוגילקשבייו
~

(ֿפבזבטחיםעתובאםחםהן
'

ש

,קילאיבירישלשלורבץבוקחסידואכיהירומ,האיצוה1908תנשב

רקבהנשרובעכו.1902תנשבםהמקלחקר”חישרת,.,המיפדהשירחא

.ימואלררושמכלודגדובכבםשלבקתנו,לארשייץראתאקילאיב

ירוחאמ,,םידליהייחמרופס”חלשח,בקילאיבםסרפ1909תנשףדמב
וברכשיםיכפלש,םיצעהרברפאוהערואמהםוקמ."רדגה

םינקנקוםינקכםירחוסוםיפופצםיבשויסידוהי-לשלודגבושיל,ולכךפהנןכירחאו,םיפצק

,תרשררהחםעםידכנהלכ.'םישולתתוקריותוריפכזתוצוצקחתרשרוחהלש

,תחאתינשקעחירבקרו,;רבדפחיןמוקחרתגורוחאלהתערפדהנ,(יתואשקמהוםינבה

ךותב(טתיפומאהלדגש,תודלר־תכושחר(יתילמדאהשא,המשחכישטשביפיררקש
הקיזחהםימדוקהםיפצקהילכמהדבלאיה-תרצחבםינטקםיבלכסעלודגבלכוהתיב

אלשהילע(יםנרקר--םידי'יתשבהקיזחה,הירוחאמתוקריוןליאיןגורצח,התלהנכ
אלאיהו,םינפואהמכבהלםיריצמוםוילבבהמעםיטטרקתמויהםידוחיהםינכשה”!ורוה

םידואםהלאיההריזחמ-(י0ץמרורפאהרצחלםיכפושםה,.םלעפכםחלבישהלהתאלנ

חרצחלתוצונםיהירפמוםיזראםימרומםד;הקלדהלפנאלשטעמכתחאםעפו,םיבשע

'יתברוח
)

תוציחמתאםישועםה;םדיהונולחכהכרחהיןשעתאתחלושודיזה־ןבאיה

םחיתונרלחדגנכםיהפטוחפמתוציהמהתאאיהחחיכגמ-תואמכ־יתבלתונפדהרצה

םהבאיההמוש-הננבםחירענםיהלשמםח_;םירהצבםויהתאםהילע(”הרוקמושממ

י...םיבלכהתא

,תונולחםרשריהאלםיברח־תושריפלכהנופההכישטשניפידרקשלשהרידהלתוכב

תאםתיארו~םכמיפוצרפךפוהינירה,םידוהי,ב"סיעכהל,וא,'זגררב,ןיעכהארנהזר

ובםילבהגוםילקתנויהםדא־ינבו,יובמהדצללתוכהןמאצויהיה(יהזיזםג"...ירוחא

,ןיפיררקש,הירבחלשלודגההבלכליפהדוחיב.ןיכסבהרובחהתאךעמלםתיבלםיצרו

ירישתצובק

.קילאיב

."רדגהירוחאמ,

םשאנשץפחה(4.רמשמםהילעםישל(3.איבנבןימאמההתא,םיהלאךרב(2.ןקזהיפאצומלםיכחמ(1

הרזהרל'(8.הנמלא(7.סיאושקהיבב(6.ה'ם,”רבדמיתמ,--.םייברעח'פב"בתכ”ארקנה,ך"נתהםע(5.וליבשב

.ןינבהןמהמילב(13.הבישחמ(12.רעשהתכרוצ(11.םהרפא(10.רדנבהילערומאש.ץוחהןמהפיכאו

ש__
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,םיכלכבש־כלכ,היההז.ךומסהשרדמהיתיבליובמחךרדםיכלוההלעותמיאתא

תירמאוהשכ.דימתוילעעררבלותינחהרחחיכנרהחיבנ.םדאיינבסרוד,(ימלדרכ

נשוריפבחבונאוהךכ-”1בה,כח-ררדר,ברימבורקהיוכמבםדאיןבתועיספ

וענמנאלתאולכבו."ונממבוטכאזה-חצומקותתיכנשבלכו,חתפבאלוץמקכ"!בה,

בלכהלשויניעדגנכ,,רדגבשבקנבלקמבחרהםהמרחאששי.ובתורגתהלמםירענה

,ריג,ריג:הזמםיארוק,רדגהירוחאמשםירובגה,םה.תלחתמהרגתחוישממ

,אוהו..ונבםחלחואנאצהברדא,ןיפירוקש,(!ךיניעבאדיגזרמרלכ,”...רינ

יירמוחוהמרה,תלשלשברושקהבלכה
תלשלשב(ילזרפמירדרר:ריעמךותמרצחב(

.”ברקלתוכשמנויתומצעלכו

.התיהו,הרצחבשינררהאח(5שפשפחךרדהריעהתאצויהתיההכישטשניפירזקש

(7הגזכשבו;הילעםיארנשחםידוהיבעגפתאלשידכ,(יתופיפרקותונגבהפיקמותכלוה
.

קרהתארנתידוהיה

ןמו,ןוציחהרעשההקירהרהקירשלוקבחזיפיוא.קושלהלגעבהיתוריפתאצוהןמזב.

ידילעחבושמ,(8ינפויר,םינפואינשתבהנטקהלגעתוריפהניעטתאצויהתיהרצחה

תכישטשניפירוקשתבשויהתיהתוריפהיבגלעהלגעב.ומשייצוג,,היסןיעכןטקםוס
תאיבלכרוהאיצילםיפצמורעשהדגנכםירמועויהש,םינולנעה(ּפיחרפ.הדיבתודסומהו

מהחודהבגא.הלודגהעורתבהינפתאםילבקמוםהיניבךרדהלםיעצממויה,חישמ

תאםהבםיצעונורדוהמםגאוא"םדםדאחרפת,קוריולודגאושקהלגעהךותמםיפטוח
'...הלוגנהיניעל,דימוףכיתתוקזחהםהינש

רצקידוחיאבשכ.אפילייאנינחחנכשוהיונהןיבהשובכהאנשהתיהדוחיב

לעוקלחנ,.םהיניבתקולחמהדימהצרפ-הלךומסהתיבבררדלםירפכהדחאמהזןמשו

לערקיעבו,”רדגבהצרפלע,("יתיארקזיחלע,הדבאשתלוגנרתלע,המדאהפמ

יתרדיטםידילםירבדהועיגהשכו.אפיל'אנינחלשרגגבםילדגהםיזראהםיציפמשערהחירה

.םינשתקירחךותמסנקםלשוןידלאפיל־אנינחדמע,יחל

'םיצעוליפאהבופתתשנש,תיקרתשםינכשיתמחלמםידדצהיבשןיבהליהתהזאמו,

לשעגיםוךשוממ,(װדרוטףלרהיההז.תורצההיתשךותבםילוכרמהםיממודםינבאו

ןיפטכןטבירדחםידרויםחו-םהילעםיקעוצןיאש,ןיעהןמ(ובסיומם,םינטקהביאיישעמ

,םהיניבשההובגההציחמהדעב,םיגוהתורידהיתשילתכוליפאש,הסרד-.הרעוכרימזלש

,,תעדהףורטידכלדע,תיחשהלדעםילעבהבלכהביאההפקתשכו...הזלהזתומתאנש

םאחפםידדמנתורידהיילעבינשריה-שאבוכותבשהמלכםעוריכהתיבתאשיאחלשלדע

.תולכל,הכתולתהל(13הלנ(ןיאברהרירבןיאב,םיליחתמוורצחלדהאלכםיאצויוםהיתבמ

םאתמםישענםהינש.םדילואבש,םיפלאםייהיילעבבםגואםינכאברםיצעכםתםתתא

יהמלשהדובעינימםמצעלםיאצומוםישקבמ,תיוולתיוזמרצחבםימכחתמ,הלטבלםיזירז

,הרוצעהביאוחורירצוקךותמ,המשלהכםיחרומו-הפוגלהבירצהניאשהרובע,ךככ

(15אררתיתהיבגלעש(14םיכפהתרושזיאםאחפתקדובהכישטשניפירוקש.םינשהןיבתקסורמ

.הינשםעפ(ואהלענהכוןיחתורבםתואהנדאיהו-ןגרהכןיידעוקרמתנווחדוהאלשתאצומו

,תוריהמב,תוריהמבו,חתמהוההכלכב(וּפתפצרקמרםילבהתאאיה(וותפשפשס
(וּפקםרמשכ

!ן.חתררוףצוק(3.ךיניעבחולשץח(2.ססקטב(1
ףקומםוקמ-יףפרק(6.ןטקהחהפח(5.שגרתמושעגחמ(

,גגחןמםימתליזנ(11.תמרוגרזןיעשקזנה(10.יריעצ(9..םינפואיבשתבהלגע(8.בשומהביבר(7.רדנ

.םיבטקםידכ('4..הבם(13.ם'מלענ(12.םיעגפלשדימתמםרוןבומבןאכ~םיבשוחהתאהדירממה

,עורזהקרפ(19.תבבחמ(18.החירמ(11.שאבואןיהתודבםילבהיוקנ(16.עיציה(15
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(וחרומטמרויאךותמאיצוהלהליחתמאיהםאתפו...ריואכהשעמהעשבזזפמתינקםעהחרי

ינפלםירענםיטוטרמסלשלורנלגשדע,ץרתלהקדוווםינפבמתטמוש,םילכ-םיקשינימ

אלכםיטוטרמסהלגו-ןושארהםאוכחמלרחאדהאםתריזחמאיההנהועגרדועבו.ההתמ

.הרשבכהפירח(2הטיבצתמתוחאיהר-י(תיפוםאה‹חקניראסבםיתניבהעופ.היה

;וילאמתררםוילעלבקמוהאורןיפיררקשבלכה.חעלצבהטיעבירהו~הריזחההלהכמדזנ

...זםהו*הנולמהירוחאמהפשאהלתלעומצעםצמצמוא,רתנולמבשרחאוהלפקתמ

.חרוטליהתמותוזירזבשבלתמ.רדסיףדררוןקסעםאחפהשענאוהףאודצמאפיליאנינהו
י

ךופהםלועותחנןיאו*עיומוהנרנרלמעאוהרךליאוךליארצחבותלטלטמהערהורוריא.

םעוו*המשחמי,רותיבה,:הכלהכאלשלטומלכהוהרושכאלשחנומלכה!ורצחב
לצא,םש,תוחורהלכל,המוקמ-(בתשלופמוהצוצרתיבהוזיאלגרתפיהרבלגלגמראוה

,.תינמיהרלגרו-היתוילוה(זרקקפתנרתיבחההעקפ-!קפיםאתפו..."ןאכאלו,,תוראה

תראשנ,הפיהדלתהבגומה
הלטב

.ריואב
אלמתמ

ליחתמוהרבעאפיליאנינח
רתמהבקרוז

רחאהזבתיבחה'ירםנתא-
הז

,הרט:הכישטשגיפירוקשלשרדגהיפלכ
קרוז-!הרט,הרמ

ןררבשברףרגהלכהפיפכבררוגאוההכהועגרדרעב...!ארילוח,הפגמ,הפרש'זםעווו

שיתמולפטמ,הלודגןבאוזיאתקבאוההנאךותמלנלנמ,(5תטפורמתלדוזיאםיגתמיצח

רככהערה.המוקממהזיזהלןיאו-רצחהעצמאבהלבגכהתנומשהדבכהרוקוזיאב

ההיבגהו,םיררבמ-ידצמ(ווטבלתמולדתשמ,חרוקהתואלחלםכהתמןיידעאוהו-והתפםש

.אנינח.םולשברםננרבדהשםימעפו.אוהושפנב.הרעשהיטוחכאחיו,אוהש-לכ

טשפה'םיתשותתאוי-ןותופכךותלקקר-רינתטתארבחוותטופקטשפחהשרחאל,אפיל
םיבבשהןיבץורפה,זאו-הלטבלהרמשםימעפלבא.החנותעדו-אוהשימטסוההרוקהתא

הפוסו,.ן-ןנהורציבשמרצחבתרפרהותוקעצ,תוללקהתלהתשרז,הלודגההטטקה

.'תוגגהישארינשמםרח־ילכו(ּפןיריזברםינבאתפיפע
י'

חסוכמוןאכלוןאכלתעפושמרפע(ּפתילולתלהמרדה,הנגשארבהלגתמהיונה

לרפכחוגגשארבאוהףאהארתמאפיל־אנינהר;םיאשדותוקריינימלכבהמחהתומיב

(מתודרמהזלעחוםיכילשמםינכשהינשו.ןכתהסכמללעממיולת(יייםיפערלשךכום
הבביוהלליתאלמתמתחתמשרצחה.ץעייפיחשר('יןתרכירעמ,םיבפרתורדק,תרפרגמו

"1ארוח,םיעירמבוחרבשםינולגעחיחרפו,םילוגנרתתחירצרםיבלכלש

,אפיל־אנינחןבהנרתיפוסאההקניראמ:כירבופתתשהאלתושפניתשקר

הקיספמח,רדגבשבקנהךרדהזלהזרערותהםידליהינש.רעשיץזוקמורוהרחשרענ

,תוגורע,תוגורעאלמה,ןטקןגהשעובקנהדגנכהמדאברפחחנ.הררצחחיתשןיב

חמשוהאבהקניראמהתיהדצהבןיא”חררר,,חשהעשבו;('5תויגרשמשוםישדעולרפעורזו

וזלהזםיתיסמריהםידליהו,בקנבתחאןיע

תולעפתהברחתורשגרבלכהו,הברהיהברחרבדמהיההנ.םכבלתומולעתלכ.

ךרדחפוטרויפמףדרנהיהםחלבה.תוקלודויניעותוטהלתסוייהלשכ,תרערבשייעובשבו

םירבחהלע,ונממאצישרפכהלעהיהרבדמ.הקניראמלשתידיחיההניעףעפעלעבקנה

ךותמ`ויניעםצעאוה־יוא,יוא.םשולויהשםיפיהוםינטקהםיבלכהלעורפכבחיגהש

.לודג,לורברעי:רעיהזיאלערבדמהיהררעו...!ךכלכםיפי,ךכלכםינטק-הנוכ

רבעומצעבאוד!דחפוהמיא-ךכילכםיהובגםיצעה.ושאריח,ולכםלועהלככ-*לודג

רעשוועבנוועסנ:ה.הלגעבוברבערפכה(ם'ויתובאםעאצישכ.ישאר"ה.רעיןתואב

.היקלחלתדרפנ(ל.ורזפהנווררוגתה(4.םידדצינשמהחותפ(3.וםװזזסצד.(2.חאובהם(1

פביװװפפ(12..רסװאװוז(11.תוגגהינבל(10.לת(9.ץעיידזנ(8.עיםה(7.עניתמוהרומש

.םסגססגװסדחװם(13.םיכורעמ
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1%?רישי'ייחיָאייבויןחי

~._-ש*-
.תותםכהיבגלעהלגעבםנםנתנאוה.עדויוניארעיהןס'אצייתמ.הלכיאלןיידערעיהו_

סתרפ"אצנימ.ףאו!ךכלכחככאוה.ושאריה,חכברעיהתאררעהאראלודועינשכר

הירוהאלהשארהריזחהםעפלכו---לבחבהרושקהלגעהירוחאמתכלוההתיהאיה;התנבו
י

ינומדא!לגעההיההפיהמכ,יראארפכביאשכשלגעהלעהתיהתעגעגתמ.היכבבהזשכו

הקניראמו-...!ץפק,ץד,ץא:ץפקמהיהךכו;ץפקמהיהםויהלכ.והצמבןבליאלמו

תולילבםשהיתוניללערןנהתוריפלע,ןגכררצחבהדובעהלעחכלתרפסמהתיהאיהףא

ךלהתםהלילהלכ.ךכךלכםחרהוהאריאיהו,(זףירצהךותבםשהנלאיההדבליםילפא
ךליא,ךליאוךליא.,יאשהבאוהךלהמ.'םלעתרחאתונליאהןיב(2שלוברןגהילועשמב

וליפא`ךליאו
ןיפיררקש

,ןבתהתמולאלעהרצברערררואבכושאוה:אריתמ
~

ויניעםצוע

.י...עמושאלכומצעתאהשועו

תאהמעקלחמהיהר,םימחרהילעאלמהנ--םאריבאהקגיראמלןיאיכהנלעדונשכ

ךרדהלקרוזאוה:ןיפילחםישועריחןגבתוריפחידרכבימיב,.ומארלהנתנשםיגדעמה
ארחםימעפל.רדוהמסגאואהאנ-חרפהולתקרוזאיהו,תבשלשהנבלתפרדגה

הילעלמהדוהיב."בקנהךרדהלםישרמוםאהולהנתנש(נןבקרוקחןמחלררופמ

תאאצמו,עכשורדוהמ,בלבוטותירשרצחלאצויהיהאוהשכ,םידעומותותבשימיב,

התירבלכוהישזבלמרהינפוהתדובעלעזלהרבעהמתדמועואתבשויאיהשכהקניראמ

איהןיאחמ'ייי`ךכלבהללמארהתולערלתיארנהעשהתואב.לוחםלכ-םושלשלזמתכ

דעכלקרוזורהממהיה,האורהדודהןיאשעגרןוכשבו.חגרעטצמהיח-י?תידוחי
תנםנכנשכ,החאםעפ,.'המויכו(יתינשבוד,כיקרתםררפבתכשהינרעממרדגה

וקזלהרבעהמוילאעיגה,תיבהירותאל
ל

ץיצה.השוככוהצוצרהנאשןימ,הכרעמהחרצ

הרידחךרתמ'תאצויהגאשה.שיאןיאשרצחלכקנב

הדודה,.איההקניראמלשו_,

ךותמתאצוילבא,הקסורמו("המרמעהתיההחרצה.ונואהמהוחנרהרה-”הכמ

הנלולהמרג.םותסויפר(7רופשכורשבתא(6םירבשהזכ,תומחתאתבקוגוהמשנה

ינפמדומעלחגלוכיאל.השארתורעשוהילגרינרפצךותמתגאוש,הכותייךרהמתהוצאיהש

חפוט,רדגהלעןטקהופורכאכהפרטליחתהובליכאכמוינפתאהרע-הקעצהתוא

דעםשמז,אלן"ןיפ-ןה,יפרה,יפרה,יוא,ירא,:רינשתאקרוהרהפרט,הכרבו

החגקר'ץראלחקקרטףוה,ףות,.רדגהןמהקזחבהאליחפיצומאותואחקיתהש
."תלטבמותעדמאצוידליה-חנסטוהתאהררנסב-

,הטורמחוחטובצחהעורזתאהזירחאהנושארההעיגפבחנלהקניראמחתארהשכ

המעתויחלחואתהו,םיבוטםירברבהמחנ(8תולוחכתוקלצותומודאתורוברכההסוכמה

גלרבעמ.בורקברלןתנרצפחר.םהיניבהציצחםושילכתחאהציחמבדתי
ן

ןותנה,םירייכחרוםמשףפרק,.ומצעינפבןיאשחייםלועןיעבהיההכישטשניפידוקש

,רצלועשמכוילאםיעינמ.דצלכמתוציחמףקומו(ּפתועלדמרתואשקטךותבולכ,

יב
אוהףרוחהתומילכ.ולשרררנבשהצרפךרדרכוחלםיסנכנו,תורדגיתשן

רקפומ

כוועאוההמחהתרמיבו,וילתכיצחמהלעמלדעםיעיגמש,םיקומעוםיחצםיגלשתובכשל

.ירוהוריזחואדרובלגעהעדמלורביילודינרםיאשרינימלכלשתיאשחהיברויהירפל

הארנלכהורחאםלועמומכןאכלהעיגמםראלשלוק־תבואהקוחרלוגנרתתאירק

.ותלבנטישפהלןולגעווריוחךרדהלפצקןאכלרםםימעפ.םולחכ

יושע,םיפשכהלעדרשחרתצקףרוטמוןקחש,ןקזירג,םוקמהלשידיחיהרוטטדמםה

ריזפשבענענמךטטרה,הפשאבםמודמטהלררלימרתררלקסבידיחיתומלשתועשםשדומעל

.םיברוצ(6.הרביתלבוההכ(5.שבריתנרע(4.ףדצהתביק(3.שפחמוקדוב(2.הכוסה(1

.תותשרה,תרעלדיייננ(9.תלכתההארממדלבחיימוטרש(8.רשבובםילרצשלזרבהנק(1
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םילטומהרפינרקוםינבלםידלשותושביתולגלוגםעדחיב.שחלסכיהארנווותוטפררמה

תוטלובהברהףא,ןיעהןספיומםוםיכובסתורובךותבוםיאשרהה:עמב,הלפאבםש

שיו.םחיריגבןיידעםירדעמםישרש,םידוקעתונליאישרשלשםיממורוםידבכ
םיצבצבמש

,פשמםיארנו
רכז,םיתודבםיעזגלשםילוגעוםיבחרםישארףא,תוקיתעתובצמןיעכ

ותואלאבהיה,הנוכשהתוביבסבםגובלהשענשרחאל,חנרענהו...תונליאויהשימל

ןיעמרתפקותהתיהםשלידיחיסנכנשםעפלכו,םינקשקבלורכהיםגאמףוטקלףפרק

יתבבםשל(2רקדזמהיהאלאוה.הכרדהלסנכנאוהשהו:,דוהילשהקותמהמיא.

ןאכלץיצמ,הצרפהךותלושארעקתחלהתס.בנגתמכ,אעמקאעמקאלא,(3שאר

,אוהשילכסוכרפ...!סח-יאשחבותוריהזבלבחו,םשללגרסיגכםךכרחאו,ןאכלו

.דחאכקותמוסומכדחפהזיאךותמובלזיאעיתרמהיהתורובהדהאךותמןפשתציפק

.הילאמ,שארהתסנכהלףכית,ובהטלשאיהלבא,יהמווהאריומצעבעדיאלאוה

איהו,ובשיהמלענהיהשפנןיעמ.דחאכךשומוםייאמ,רימטהכהויאףפדקותואבשי

.”תורובחוןיחישהלכמ,םיאובחמהלכמתכשומיתכשומ

הקגיראמלחמגעושפנו,ףפרקבשןליאבבשיוחנהלעםימחהץיקהימימרתאבי
הצנצנהנהו.ןגכשםילשכהתוריפהתאהרמשבםימיהמכחזבקנהדעכולהתארנאלשז
1

ןויערהלמנאכההלילב.ןגהוףפרקהןיבלידבמהרדגבןטקץרפתושעלסוחומבהבשחמ

,תחאבחנותחתהרוקלדמסמבקובדה,רסנהתפשבוויחאחוםודרקאיבהרקכבו_וכלב
-הדצהוחטחחנ;ןוליוןיעכיולתראשנרסגהו,רקענרמסמה,לדח-שלש,םיתש

הציצחםושילכמדתיםידליהושגפנהנושארהםעפב!וינפלהבלכוהקניראמהנהו

לעךפהתחואשדהיבגלעחגלפגתהחכףטשמותוצילעמ.דאמהלדגםתחמשו-םהיניב
עימשחורענהםלענםאתפו.וירחארכרסמו(ישלפתמוץרבלכהו,ןפראכוילגרלעו`וידי

תעמשנןכותמ.םיאשר(ייגידסוםיצוקיככסתחתתויובחח,תומוגהתחאמהנושמףוצפצ

,ןפשירחאףדורליחתהבלכה.”ןיעהןמםייומסםירבדלשתיאשחהליחזוחשיתרןיעכ

עיקבהחנ,.ןגלםידליהוסנכנןכירחא”!ףטח,ףטח,ףטח,בוזרזווירחאץרחנו
'יתינהצפוהזילעהלהצ.תונליאיללצכוםיחישךותבץרושלבו

הלצלצתירחשירפצלש(

ץראוה.וחתטעיהקותמחנצ.חלודבתורשרשבושאדללעממ

,סילגלגערואימתכו-

,דריוהלע,וידגבלע,ושארלע,וינפלעםיזזפמ,כחזירבכעןיעב,םילקוםיריחמ-

שארברבעוומידקהכלכח.וייחללעשקותמחוםתח('םגורנדכאוהשיגרמ.דריוהלע

.דחיב(”םיגורסםיללצורואלשתותשרךותבךבתסמוללוגהמושלפתמאוהולאכהארנו

ץר...ועבוכוטימשהוחגשארבועגפ,םילודגםיחופתםילכזסמ,הטמלםייופכםיפנע
רזחשבו”...סרודושלות,סיכבןתונושלוח,קרוזושלוח,לכואושלוח,ורבחלץעמהיה

ארחו,(9םיפיזשבוםיםגאבוםיחופתכםידבכויםיכו,רשואמועגיוףיע,היה,ותיבלחג

`.ימחולוףאושוםשונולכ
תונליאהיללצבדחיקחשלירכ,רשוכחכתעשלכבףפרקבםידליהודעותהזאינמ

הרומשהרצחחלםגןנחךרדהנהאהקניראמהסינכהםימיהדחאבו.םיאשרהיקמעבו

יקנ.דבוכמוץכזרמחעקרקםלועלו,תחורמוחעוביו,התיהרצחה.'חדוד,הלשהמלענחו

לשהנטק(י0תילמרכהחוטשתיבהינפל.םסיקוליפא'וילעןיא,ןחלשלשאלכטכאוה

לכהחותמ,ורבחלןרסמ,תונליאהןיב.תונליאלשהפוקזהרושתדמועוםיקוריםיבשע

.סירכהשלשםינשםייולתתונותחתהתוכושחישארב.וילעםייולתםינבלםימעפו,קר

.'תיבהלשהקוריההדותיתהיכגילעחרודםםהיפלעםיופכםיכפלשהרזחשתחאהרוש
7'

!ו.תחאתבב(3.ץרפתמ(2.תוחותפה(1
יקהסירמ(6.הטילקמ'(5.ללובתמ(
.רישכל

.רככ(10.םגוװװנג(0.םיעלוןךמ(8.לקךרכה(7
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ידכ,םיריוחלםוכאמהיצחש,תוראהלארימץרו,הלודגתוריהזברצההלסנכנחנ

כיירחא.ופאבהלעםחלבולשףירהחירוקרסךרדץיצהאוה."יצוג,תאתוארל
ן

לכה,.לכתסהווידיתופכבןאכמוןאכמךכמ,היונהתרידלשןולחהתיגוגזבוינפדימצה

דעםילועשםיבורמההירכזחיהותםכםעתעצומההטמהנםינפבמםשםנמנתמוםמוד

ןחלשה,וילעיולהלודגלוענמולזרבקשוחמוםיחפיעוקרהפוצמהדבכהזגראה,הרקתל
ץיצהו,ררגהלחנשגנהנורחאלו..."םילחנהלעש(יןינוקיאה,ץעלשםינבלהםילםפםהו

םגהנהו.ךפוהמ,הנושמ,שרחןאכמולהארנתבותכשהמלכ.ויבארצהלקרסךרד

~ומצעןיבלוניכיאשהבקחשוויפתכןיבושארעקשחנ-יח-יח-יח.ומצעבאבא,
ולחלושויגפהדעמינאהצורינאשכ.םולכעדויוניאותורוקהןיבםשולדמועאבא

ןושל
-

וקוק!וקוק

1"

'

לעמהעוצרהתא,אפיליאנינחריתה,םינכשהיפבהלמלםידליהתושיגפ,ויהשכ

הכישטשגיפירוקשו.ץרפבהרמעהאל'הפיצשאלא,לספסהלעחגתאחותמלשקבוםיםנכמה

עמשנהתיבךותמ.םשהלהתשעשהמהאראלשיאו--תיבהךותלהקניראמתאהכחמ

ורצחב.םיברםימילגוזהינבודרפנזאו.”חומהדעדרויוכקונש,ץוצרוםומעיכביילוקקר

,וחכגווכלהםיצעהירובצו-"וקורויקורפ,יכורפייקורז,:םויהלכעמשנאפיליאנינחלש

בורקבןבלהםילךפהנוגלשאלמתגףפרקהםגו.הציהמכשבקנהתאירמגלומהםשדע
הטיכמוהרצחכש(ּפאבטצאהלעהדרובתבשויהקניראמ.ומתםגויתוצרפלכו,ףרוחה

'םיכלמינדעמ,ולהקינעהומא."רדח,הלוחרכילעכבחםנהגו,המוהמההציחמהלהנותב

,םידמלמינשמחרבאוהו.ךרדלהדיצ
'

בלכירחאאלאודומלירחאךלוהובלןיאיכ

ןכוארדמלמהלוהורםמוודמע,.תואשקמוםינג,םיםוםז

קותמותלחתשידוהי,שריהי
(5תרזחברמופוסושבדבתיהיפצכ

,

(5הקיפהךותמרבדמ,וכפששילשחרק.('יןלטקורוכש

תאיציירכדע(6יחשהיתיבתחתוידימלתתאךעממו"אד,ו"אה,,ןושלבתרגרגהלש

רע,ולצאדמלשםינשהיתשבםימעפרשעכרענהטלמנהזהדמלמהןמףאו.'המשנ

ווח,הןמםגחרבו,הבורמךזעמירחא,דהאםויוכרבטעכש
י'

בשאלוויבאתיבמםג
האציאלשטעמכהאליהפיצו_תופיפרקותוננב,רברפהיאובחמלככוהושפח.םימתםויכ

אוהיךורביישודקהריאההלילהתוצחבםלוא.הפרגמבשריה־ןכוארלעהלפנההוהתערמ
ודיבו,רדגירוחאמאטמםכןשיבלטומאוהשכדיהיחיןבהתאואצמו,םישפחמהיניעתא

...יהצחמל!לםםרוכמלודגאושק,אמאליובאויוא,סופתי

י

בושרכזםיכוראהץיקהימיכלטבותכלבו,חנמםריתאםידמלמהלכוכשמוא

שיכתמםלוא,םמשהףפרקבהיריזחתאםיקרפלהעורהרענהיכ,אוהעדוי.הקניראמתא

ולתכרואאלאבמאקאק'עטנורבחלשהדיחיהוניעיכ,םשלרוםלאוהאריתמו:
.

תחאאלאהחוקפןיעוחצמלתחתמולןיא,בנגהויבאהורחפה,הו(“רוהנייגם,.
וכלףפרקהלערכועהנשםעפלכב.”תוציחמעבשלרבעמוםינפלוינפלהיפוצזוןיעלבא.

יאשחבםשלסנכנדחאםויודועקפאתהללוכיאלשדע,םידדצללכתסמאוהו(”ופקונ.

_.םושלשלומתכלכה.הקותמהאריךותמ.

.-
גב
;

רו
חו

!1

סינגומתמ,םכרדכםהלםי'כדנ-איבוברעבוערפםשםילדגה(ווםילורחהו(וסםיבושמקהי

םיברםיריזח'יבבחחושלורבריזחלשבבטלובםיחמצהםיךותמ.םירהצרהוזבםיצצונו

םיאשרה!סה?הקכיראמלשהיריוהמולאןיאה...רהונוםםרבמ,רחוניפפדכמלזרבה.הלוע

.(יווש-ושריועזעדזנ
רפרפתעפש

(ונס
ףקןחנ.ריואב(װםיפרפרמוליחתהםירוחשוםינבל

.עורזלהחתמ(6.רותפכה(5_.תוכהלגהונ(4..ונרמאש.לספסה(2.הנומתה(1

ועימשה(12.םיצוקןימ(!1.ווןזםםוװװו(10.והככ(9_.רוע-הכופהדבוכב,רראיבר(8.לוכאוךושנ('ז

^.םיטש(14.סנססיזװ(13.לקקשמ.
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י

'7ץ

םיעוזעזה.ןיתמהוהנדמע.וילאהצרותשמשממ,םיאשרהךותבתמלענ,הירבוזיא.וינוא

טעמכבלכה;ןיפיררקשודגנכאציוץפקםאתפו,םיבדקוםיפצ,םיכרקוםיפצםיאשרהישארכש

תויממוקחנינפלרכדכמליחתהאוה-החםשמעגתשנש
,(ו

הלועורהנמ,ןיציפקןיציפק

חנוהחורד-"!ךיר,ךיד,.כושנוקובחלןוכתמ,ףוצרפהדגנכדע(גימונלשתעקפכ

א`םכרפמובלו,הבהלשהלקהיחדךינפלמ
'ויפכישארינשפפות.ומיפמדימו.אוהף

ןיבהנינפלרבועוןידליחתהוןיבהבלכה”?ןכיהל,בלכ,ונ,:ויניעךותלץיצמווידיב

:עצמיבנלע,ןולאהתחת.ןולאלעינהשדעוירוהאלושארםעפלכריזחמוץר,םיאשרה

הניךינפלךלשידה:רמואכ,בלכהדמעןאכ(.הקניראמהנשיוהבכש,םיבשעלש

תלטומ.הבןנובתהותצקהילעההש
איה`

ףפרקבםויםצעבהדיחי,היבעה,הל
,םמש

העיגנהבעבתףסכין-תךמרצעתינויערהשארתחתריעזההפררכא,םיבשעהךותבתסכרפמ

־!יונ,,.היניעתאהחקפוהעזעדונהקניראמ_...הקשטיכיראמ,הקניראמבאיהשלכ
-

'דועולביאלושכע...וראוצלןהילאמוכשמנתוקדההידיוהמונתיצחךותמ(3המדםד

םשםםיאצויוםיצבצבמ,בהבהצדהאורוחרחשדהא,םישארה`ינש;םניפצהםיאשרה

לערקושןיפירוקשירה,קחרהתעשב'?ןאכלםאחפםנביועגושמימבערןיאלבא

ירה*לודגקחדתעשבו.תפקונונואו-אוהשלכשחר,לקדונדנ.םדצבותרמשמ

הקומעיההוש
התיעקרקשהנטקהעקבירה,ןנוצמהללחו(!םינבמבבורםהיפש,הלפאו

ץוקירס,ףוסההצובר(סהנורדמבו,םימומתועלתמוםיפלטו(5תותסלינימהלב-העורז

."הילאמ-,םכךרד,הנשהנש,ןאכהלדגש,החופנוהלודג,ההאהמותיתעלד,רציקב

אוה,.םבלבשהמלכחולהזםירפסמםהו,בושושדחהנםיבהאנהלשתושיגפה

יאנפולןיאשימכו,הוקלודודניעוהתורומדשכ,הפודרוהפוטש,ןושל,הזעןושלב-הל

,תורוח,תיאשח־תיאשחוהולשוהנוהמהחישב-ולאיהו;ףלאינמהחאףאדיגהלחכו

בכוראוהשםיסוסלעו,לדגמאוהשםינוילערבדמהנ...(ד"ןירימטהלגמוהלמלהלמ

,אקרקמוליפאו,רברפהלכבוהומכריחמבכורןיא.ףועכ,חרופ'אוהףועכ,.םהילע
ונפ-םטופופהלעהלועאוהשכ.ושאריח,ףכואאלב,ףכואאלבו."ץקש,,חורבח

,(יותירולבכויפנעמרחאםפות,ןולאהלעהלועוץפוק,להוצ,הנששיו...י!ויפ-ךרד

.הקירשוהקירחכ(9רשנהםוקמלםירהממה,”הקניראמלשהיריזחלםינולאריטממוורענמ
םיפושחוישרשש,ןקזהוךומנהםגאהןמ"ירדנלכ,יסגאהשילתבםימעפלהנקסועןכ

,םינטקהתוריפהתא('2רימכמאוהו;(“תולביו(י0תורטוטהינימהמכבלפוטמוםקועמונדםו

_...רילאמםיקתמהמוםישפעתמםהשדעתוראהנגכשההשבוללהםיהקהוםישקה

,הרתיהמיאליטמוקידםוקמהוברעתי:פלףפרקחלאאבאוהש:םימעפו
הקניראמו

.םינקשקכמו(ונבואהלשתמשובמהוהתרבעהוחרמצךותבומצעאיבחמוהלועאוה--הנגיא
ןוהמתו-שאילחנבםימשהתאוהתעיקשבהפחדתאודגנכהאוראוהםאחפ...יאשחב

,תחאה:ושיבגלעהממדבולאוה:ובש.וילעלפונםיהלא
.םילעהלאוייחלקיבדמ

ימודמדדגנכ(מםיכהלושמהוינפןייבםיןשיבישארםהילעהינמ,`םיננוצמחוםיבחרה

...םילעהדחאכלדג,רבכמ,רבכמ;ליאותוא:לדבאוהשולהמרכוזהעשב.המחה

לכל,תקיודמוהריהבוינפלתדמועיי-ים-ןליאבולכוומצעעילבמוויניעםצועאוהשכו

,דליה,אוהּפיתיוךומומכבתיברעלשתחאהנומה,תיטרפו(ןּפהיגת
ךותבירבחועוקת

.דעומוםלָאםלועהלכ.שאהרו-ומכעיקרהיייושןןכיחותבושמלצאםיזוגאלשחיש
תימומדאהאלמאבארצה

גיצמא:
[וסהוקשופמהןהילגרלותומראםתורפרשעברצחבו

ףר-ןם.ןהידיבםימומ`םילפמםעעורהףתכתוצולהותופחייתוצקש,ךרבתוערוכ

.העופשבװ.םייחל(5.םיכבוסמםיחמצבעלוקמ(6.תעדילבמהמגמב(3.עפושמ(2.רטועמ(1

גצֿפןװװןסס(13.םמהמ(!2.תורתי,װּפןװכטש('1.ויסןנֿפװ(10.הליפנ(9.ותצוקב(8.תויתמנ(7
ף.תוררופמה(16.תויתואהיכנלעינבלםייושעהםיקדהםיםוטרשה(15.םיבהלנה(14.גסןגסעס
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לשםינבלוםיקדםיהולק-וזת,דות-רשוכוברעלוקבןיותנתםםילפמהךותלתדדונה
יםשלתעקתנתויהלעבצאבהואתתררועתמ.הלועוהלועםילםםבשןבלהףצקה.בלח
נשאהדגב:הינפ.רצחהעצמאבםאהחלגתמםאהונו...םלועבבלחהיר...הלםהו
ותכו-הלכתבהלושםתדמוע,םיניעהלעהליהאםהינשהובלהלשןוהיקתחאוהדיב

'!!ה-נ!וד-ב:םלועהתיםוםדאב:אצוילוק
`

.םילועבנוםישומכםיחמציפרמ,ץובאלמהגוףפרקהםמשםימשגהימיועיגהשכ

אצמושקבאפילייאנינה.םיהמםיעלותכהויבנלעהזםיבוכשוםיחתמהמה,םיטובה

."םובלובב,םיאצוי-^רמא-גורתאןיאשכ,.םידייהפרוליקמ,שדחדמלמונבל

'שיו.םירהצהתנישחטבלןשייברחו,הרקהיבגלעםויהבורםיקילחמויחםידימלתה

"הלעמלהלותאוהםידימלתהלכדמעמבו,ןשייברהשהעשברדחדלאחנ,בנגההש
;ףטפטמרודצה.(יתילטמבךורכנלשלשןמקרורצ,שממוינפדגנכ,יברלשותטממ

,,ומצעייחללעםעפלכדטום,'המדרהךותמ,יברהו,ףיט,.ףיט:תוקםפהביברינפלע

ימ,אה=וה;הלהבבררועתמיכרוקוחשילבחבםילהפתמםידימלתה...בובזהידבמכ

-"בקעיינאו,.ןוסאהעריא”יחיו,תשרפלועיגהשכ”1םישמוההתאולט...?ןאכהמ,ןאכ
ודימלתלתתלשקבו,ורדגמםעפהאציחונהדמלמה.”ינאוךיאןוא,בןוגנבהנםגדה

,םיכרםימיוירחאףרר”ינאו,,יונבהםלוא.חרבו-חהלחהולןתנוהנומידקה;יהליהכמ

וםשודחיו,םיפצקהירברפ”יצקש,לרבחתהאוה.ותואםיטינקמהוירבחכםקנתהחנוו

הצרפתחאתבשבו.רהנבץוחרלםהיתוברםעםיכלוההםירענהבםינבאוקרזוםיבלכ

תהיבנ`.רכרפהותידוהיההנוכשהןיבשקוריהשרגמהלעתונחמהינשןיבתערכמהמחלמ

לודגהןומעפה,עוקשלהלהההמחה.םיעוצפההנאוםיטבשהקירש,םינבאתקירז,םיבלכ

ולהוווטשפתהםימומעהוםידבכהתולוקהיימלגול!םוד=םודםוד:עימשההלפהה'לכיהבש

ינבירענו”םיצקש,,הדיהמר,”ןלג־ןילנ,בםינטקהםילצלצהםגוולנשכו.םדמדאהריואבםילנכ

רחאיכ,ונוהצנבחומשלהברהאלחנםלוא.יובמבששרדמהיהיבלםילהובמוסנלארשי
.םישרחינשלבכשמלוהוליפהש,תונמאבתוכמוהכהוותיבלויבאואיבה”הלדכה,,

תופיפרקלדרוי,תושרגמותודשב,בושהיהטטושמ.םימדוקהויקסעלרוח,ונתיאלבששכי

שאריעורפאוהואבהיהברעל.השרוהבגילפמורהנבהחוש,םיסוסלעבכור,תואשקמו
־יחופה,רביזוגא,(ּפתוירטפוןיהמכ:היתוריפמוהשרוחההרמזמודיבו,םיגפיבהלושמו

יןתונהיהש,תונושםירפצ”םגםימעפו,םירגרגינימלכ,”ירדנלכ,יסגא,לארשייץדא

אלול,ודףיזיונבלחקלףיםוהמרבכשאיתמהיהאפיליאנינהוי.חרוקימשבהלותוםיבולכב

רענהתאליגרהש,קדישמיךרבא,שדחהרומאבוהתיבהלא.הוצמ־רבהנועלואעיגה

?יידלנכהרבעותושקןהיהועוצרו,דאמתולודגןילפת,ויבאלשוילפתתחנהב
םוי.לדנס(

ודמלמו'תורםומה,,תאוילעןתונ,הנתא,”רומחהתא,,וירבדכ,ישבוח,ךרבאההיהםוי\

...ךורכ..."ההאךורב,רומא...קדההפייכדהיקדה:הפ־לעבהשעמלהכלה

7

(יאייהיאייה.שמה,עברא,שלש...ךורכבושו
-

,םיתש,תחא:עבצאהלע!דומע

ןילפהברטועמהגמבירפתאהתארהאליהפיצ"...שארלש!יד-שלש
אלשטעמכו-

.'גונעתעפשמהתכב

ףורצאלאדימתוניאש,הלוקו,הפפכנההמוק,הניקזההיונה.םינשעבראכורבע;

-הכוראת”יצרשםזהםיםתןימ,תוקדתוחיוצלש`
הקניראמהלדגתאותמועלו.רסחוךלה

ותירולב.הכלהכרוחבל,היההנםג.הילילכחותחרופ,האנוהאירבהמלעליהתו

־ןבוקזוקךרד,וילעתעפושמ,ץצונהורוחשה(5הפגב,והעכנמו,תפוכהדוהשהלדונמה

.וסּפװקסװנ(5!רהמ-אייח(4.תורוע(3.קסשזקװֿפסװ(2.בראתכיתח(1

81..ענש
-
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וטבמבשי,."ינעוצלשב,שאילהגויניעו(יםימוחש־םירוחרהשוינפ.ןזאהדצל,ליח

,תולותבוםירענתובלרתסבדיערמש,אוהשלכדונדנ,(ּפבומרוקהזיאותוהמלכבו

־ינבו,הנוכשהלכתאהחורהוםוםלעתחאהסיטברבועאוה."דחאכהמיאליטמוךשומ

באהתושר"2טישכתה,:םהיתותפשתמקעמהלילקקוהצ־תבשכהדרחבםידדצלםיטונםדא

קמזופהתאתגרוס,ינותרמוילעהניעםימעפלדועהפיעמומאקרו,הילאמחנלעמתעקפ
,םישרקלשהובג(5ראוםיבגלערוחבההלבמםויהתועשבורתא.יאשחבתחנאנז

-

,ןרותכףוקז,חנולדמוערככהמחהץנה`םע.תילרעחרצחבשהמלכוילעמםיאורש

ענעגמאוהו,תמדאתמוולתקתושאיה.דחאבהקניראמושמשיגפלבקמוראוםהשארב
חגתטחשמזאו.הדשהלאהתכאלמלהתאצדעויניעבהחלשמו”אבטארפצ,ותירולבבהל

,םגמנחנוויפבםיבובזרצהןיפירוקשב,הגקורתנשרצחחבברןמזלכזרםמוראומהשארב

תיבחךותמתזצכצבמה,הכישטשגיפירוקשלשתושקבהותוכלכולמההילגר(יתוםפכו

,רידהלשגגהתפכלהלועהנששיו.םירהצתנישהבהנשיאיהש,הדצלעתלטומהלודג

קתוש,הנטקההכוראהדעבףקשנה,היוגהןג.תחשהךותלהטלעבומצעתאליטמו

אלוענאלוגגהילוםשלעופוגהצקבןעשנרידהןמורלךומסהןליאה.םירהצימדב.

(נתמירגףוריצבםיםלטלשתוסומעתוטיעבקספהילבועמשנ,הטמלמ,הרקתלתחתמ.עז

םחלנולעוש-תלובסהכשחב(דסםוכ,וסובאלעםשדמועםוםהובנז(6תוםלצהוםינש

תואצויותוםנכנ,עיקר(8תוםםלתונטקתובורא,םישלוםסםירוחךרד.םיבובזהםעובגזב

ןקירהוילותגאהללהבעגרתוםט,תוינהרם(9תוינונםהציוצבוהצירבסעסלכ
%רידהלש

ופיז-ןשןיבו(ןסהביזעמהלעותהשהךותב.דימןחלתוחרוםו-ץיוצבושו,ץיוצ,ץיוצ

תועוצרתוחתפתמוםילוגערהוזימתב,םירנירב,םשוהמםירזופמםיצעה
תוקד

.בהזלש

ךרד.תואשקםוץתודשיקהרממ,ץוהבמו...שיבבעלשהקדתשרתדעורתונמהתחאבי
םיטלמנ(.תךםימרקותונגו

,םיכרבורסוםיזע,םירצקוםיכורא,ןאכלםיעיגמו
םיקוחר

תולעופהתורישלשתובבייעטק,ףוסןהלןיאשתוניגבלשתולוקיטילפ,םיבו-קו

ירבדהויאוכותבלשבתםוךלוה...וזהעשבש,חגשיגרמוירבאםדחאלכב...הרשב

התעםיעקמתמשוללה(װםיםיושבו,ןאכמעינצהלגהונהיהשרבהיתוריםםתואב

י.םכותמאלמתמוןעטנףינה,הברעבהסעכהלועוחפותבלה...םימעבורמםהיתונליאב

י...רשבהןמקעוצםדהו
`

ילבקמתגנרשכ,תותבשיברעמדחאבו,םוילםוימהלדנהקניראמלחגלשותקושת
בראַאהנוכשלץוחמשםיאשרהלעיאשחורימטבצעבהכפתשנשרדמהיתיבבתבשה

,אושנמםחזומתליל,הלילהותואבו.הדשהןמחבשהותבוהאלתורדגהתחאתחת

.ןנהךותלדריוץפקםלעהו,המדרגוהקתתשנהנוכשה.תוראהגגתילעבןושילחנהלע

ףירצהעלבעגרדועבו,הבלבוהקניראמהלילןויזחכתונליאהיללצןיבמולגנחריהרואל
...ם`בהאנה`נשתא

ינשלצאתחתפתמה,(יייתיויפהבהאוגלראתמ"רדגהירוחאמ,רופסה_
`רפסהךרע

הברקה.וזדצבהזםילדגה,תילרעהדליוירפכ'ידוהיןב,םייעבטםידלי
רורבםינימהיםחילןמזהךשמבהשענותכלוהדחיםיעשעתשמהםידליהינשלשהמימתה

תבהאבןה.יוארכונלםיארנםניאהתגרדהותאזהתוחתפתההךלהמםלוא.ביהלמו
ונאןיאיכ-תינפוגהלוכאיהו,םיינחורםינוגםושןיאהקניראמלחג

!ז.תורוקתרדש(3.תצקמ(2.ושןװויװזסװװא(1
.סעול(7.תואבה(6.תגיחט(5.תומב(

:תינמרג,הידמח(12.סגזװוװ(11.הרקתה(10..וזזסזסיוןגנ(9.תוכיתח(8
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