
םדקלחריל
:צתוגופצל
.ץולירגןלא

םילא־ינבתודגאמ

תומדהתטעמה

;דחיהיוההוספאהוקבדנוזיבגלעוזתוחנמתוברעיתשכ

לכבו,ויפאבחפנ.ביתנתואיצמה-ביחמולסלפםהינשןיברשאללחהמו
תבתכןהילעו,ויתועורזיתשרצויהטישוה.םילגולעוהבווהתהיבחרמ
,ברעממוחרזממ.ובוכרםיבעםשיו,הנבליבג-לעהרוחששאבעקעק

רואהעקוב.םיליחהנרבגתוהנשגנתתותורעוסתוחורואציםורדמוןופצמ

ולגלגתהםיאשנםירהכרפע-ישוגוהמדא־ייא,םימהווקנ,ךשחהךותמ

לב,םיהירבשמלןנוכמהםשלובג.חטשהינפ-לעופצוםיקמעיקמעממ
םעולתאוחתפ,םיארונוםילודגםינינתינשולעו,בושיהישרגמתאוסכי

םיניעםלכו,תחתמולעממוהנימליחלכןהמאציו;םיציבןומהוטילמהו

ריכמבאןיא.לוקעימשמםהלהפןיאםגותעמושןזאןיאוםהלןיא

יא,ונבב
ן

בישקמאוהו,ומלועבארובהדיחי.דילומירחאההונדלונ

ולהיוצרהירבןיאוהכוהכהנפנ.ןיזאמו
;

ןיאףאווינפלהוחתשמןיא

,ביבסמהמיאהימוד.ץק-ןיאתודידבהפיעהושפנאלמתו.עעורתהלער

.הלילןיבוםויןיבץיחןיאדוע

.רצויהיניעתורומשורגסניששהדעומביהיו.םידעומודעומרבע

.ונממהרקענתחאעלצהנהו.ויתוילעהרקמובחרעלסןשלעבשויאוהו

תלעבהירבהשעא:רמאיורועםשרשבהלעו;רשבהפיקיוהתואןביי
דריו;ארונדוהבהדעיוהלחכ,הלככהטשק.ירירעךלאאלוינומכחור

םינוילעליהבמוקיהבמהיפיוונימילתבצנלגשהנהו–םינבאהלעמ

םויהתניגנמו,רשבלכבהיאר-ישוחוחקפנהדוה-ינרקםשרמ.םינותחתו
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בשיוךלה.וידיישעמתאןמאהדומחיו.האלמולבתיספאלכבהעמשנ

לוק!רדהב'הלוק.הנקבחתונימיוירפהשועץעתחתויפכתריציםעול

םג.הדמחוהקושתברמדחיוחגנתיוםהישארםינינתהולעה!הבגב'ה

לכהמוה.םלועהשעגתה.םיכלוהוםיבבוסןטקהרואמהולודגהרואמה
לעטושבכובתוכהלוץעהתאשלתלםיהלאשקב.אצמנלכגאוש,רוצי
ןבליהיוףוס-ןיאתלשממהספא.ותאןיאוחכו,םיאגהםימהינפ

---.םדאה

ב

ןותבש

.תחתמבשעחמציולעממרטמיו;םימשוץראםיהלאארבדחאםויב

ילכיהתאואלמווברוורפ:םהלרמאיוףועוהיח,המהבלכלתומשארקיו

יהיו.םויוברע,םויוברע,םימיהששםלועהדמעהכ.בחרמליתינבש

הזחאתחקלתמשאו,תירפגיבעבםימשהורדקתהיעיבשהםויברעתונפל

ךפהנ.הברשאלכוהאירבההסרהנ.בהלבלכההלעוםלועהתונפעבראב

יעיבשהםויו,םימיהששקרםיקהיוהה-םלוע.והבווהתימיבכספאללכה

םלועירחאםלועםיהלאהנובהלןותבשתבשםוי,רומגםרחםוי

!שרדנאלונממאלפמב.ןוילכהוהטמשהםויאבב,םעפלכבובירחמו

תונבלישפנביתצק:לכה-רצוירמא,יששהםלועהארבניכיהיו

ימיתאךיראא.אוהרפסמימילךאילמעוסורהלרהמלותונבל,תורהלו

יפלאהששהזםלועדמעו,םוילףלא,םוילהנשףלא,הנשףלאלםלועה

הזוימשהזיכ,הטמשהתוצמובםיקאוובירחאיעיבשהףלאבךאו,הנש

הטמשהתנשבשוהאירבהייחלםשוהץקיכ,ץראהיטבשינבועדי–.ירכז
ובכיותועיטנההנרקעתזאו,רשבלכספאיויחלכתובשיהעובקה

לכתאםיהלאתיבשיובש,תבשהםויםהלהיהו.םוקיהלכחמיותורואמה

ומוקממאציאלשיא.ארונשפנ-יונעוםוצםויל,לבאםויל,השערשא
...םהיתובשומלכבשאאוההםויבורעביאלו

ג

םשהישנא

יטבשהעורתובסהלכיבאהיהרפסמןיאםינשותורודיפלא

דחא-לכוםיברמםיאצמנהיכרצ.הלילבחרקוברחולכאםויב,ויאורב

רוקעלףאשוחורו,ברהלבסהתאאשנהאלניכיהיו.וכרדתאשפחמ

ינשלארק,שיהיקלחםעדחאתהלוהיוהה-ללחבבושלולצלווילובגיוק

הפוקזתחאןיעךאדחא-לכלו–,םשהישנאםירובגההמה–,ויצלחיאצוי

רואהוםויהתלשממןתנריעצל,םלועהיבחרמתאםהללחניו,וחצמב

דמועהזוורצמבדמועהז.לילהיספאלכוהלילהתלשממןתנרוכבלו
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ללקיםויהךרבירשאתאוינשההלעידחאהדרירשאכהיהו:ורצמב
םוקיהאלמיוףוס-ןיאןנעךותבעקשתורבדלהנושארההבסהלכתו,הלילה

.ץק-ןיאןוגי

:ויחאלארוכבהרמאיו.הדשבםילאה-ינבינשהנהוםויהיהיו

המהתאםגינרוה:רמאוויחאהנע.ךלשמעדאוךתכאלמתאאנ־ינדמל

ומתבינשהוהדמליו.השעאךירבדכ:רמאוןושארהבישה.ךדיבודיקפהש
לכולחתפיורחשהתולעמהאירבהיאלפרבדתאוםויהתוביתנלכתא

לאושארץצר,ופרעבםעזה-רשוהשפת,תורוהלותולככיהיו.הי-ירעש"

.ןובלעמורעצמהמדאהקעזתו.שפנוהגרהיועלסה

אלשהמהבהאוראוהו,הינשןיעויחא-הפמלחקפתורקבביהיו
.תוכלממיתשלובבלגלפנ;ןאכלהטונוזוןאכלהטונוזלבא.הנושארבהארפ

...אוהםגערכיודחיןועהאשמםעתעדהאשמוילעדבכיו

ד

בושילוהתמ

בורע.לכ-ינפ-לעםישורפלפא-יננעווסכיתומוהתץראהינפתא

תוחכהףותשןיא.וירבעלכמךופהעיקרהלכבץרפ.םיאצמנהוםינימה

.ןיאהםעשיה,ספאהםעהיוהההמחלנו.ץרושויחלגרלכלחונמןיאו

.וכרדתאבשוחאוהו,לעמתפחרמ,םילאהתחפשמינבלןושאר,חנחורז

יחלכמוביבסףסאיו,השעםישילשוםיינש,םייתחתםגוותיבםימבהרקיו

תשקהתיארנו.םירההשארבונכשמםוקמלעלכאמ-ץעלכמעטיווהנימל
וארנ,שמשההחרז.וירחאואברשאוערזלותירבתואלולהתיהו,לעממ

ארקנהשביל.םלועלטומתלב,הינוכמלעלבתהדסונ.ןונבליזראישאר
יהיו,ףרחוץיקוםחורק,ריצקוערזימיואבו.םימי–םימה-הוקמלו,ץרא

.םחראונשיאל,הליללהלילהוםוילםויה

.םדאה-ינבתלחנותכלממתישאריהתו.ץראברובגתויהללחהחנ

.ועזגלוונושללשיא,המדאהתוחפשמלכודרפנהלאמו

םידעומותותוא

תוישריתש

יאווהת,םיכפהנוםירובש,םיעורקתואיצמהיקלחויהתישארב
הלעמלללחהלכתאאלממךשחלשםיבםיעקשמםלכוםבםירדס
קולחטשופןנעהבע.לפאהםשרדחאלש,תחאהנפןיאםג,הטמלו
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לעןכושםלוע-תנשןשיםיהלא.םידאהםילוע,ןשעךותבןשע,קולחשבולו
וררועתהםאתפ.רושכוהארמש,ךשחה-רשינרקבוידיבזחואוםוהתינפ

לוקו,ופוסדעוופוסמעעונתהםינפילברמחה.רושהםהנ.דחיושגנתהו

ביבשהרואבםלועארבלינוצר,יבבד-לעב,ינמרוס:ארוקועקוברידא
וכלשהווצרפתהתוצוצינתוצוצינוהלעמלהטממץחכץרשא-דומעכםדא

קלחנואב,ןודאהתאוןודאינא:אוהםגארקוךשחהשעגתה.רבעלכל
- - היוההבדחי:

ב

תופטשלש

תאירבינפלםיברתורודםיעושעש-ןומאולצאהתיהםיהלאתרות
איהוועורזבאיההרושקוהבותכהתיההנבליבג-לעהרוחששאב,םלועה

תאחתפ,ותונדאןנוכוםלועארבלותעדבהלעיכיהיו.דימתויעושעש
ףיטהןושארהםשהמ.שדקהתומשמתומשהשלשםשמחקלותירבהירבד

.העקבנותופטשלשינשהםשהמףיטה.םימללחהלכאלמתנותופטשלש

ודרי,והבווהתיבחרמבשעריהיו;םימהירבשמםעםוחללהלחהושאה

ירבשמוםילגהתאתועלובשא-ילחג,הלעמלםינותחתולעוהטמלםינוילע

יפרעפוהכראהותמדרתמךשחהםק.םיקרבכםהםגםיצפוקםימה
ו

עולבל
,הרותהתאזמישילשהםשהתארידאהלאהלטנדימ.דחיםהינשתא

,םילחגהוריאה,גלפתהורואהץופנו.רואיהיותופטשלשונממליזה

נפםגוריהזה
י

שאודחאתה;בבוסוךשמנלכה,ץצונוזזפמלכה.םימה
שדקהתויחלויהושאהורואהוברקתנ;םימשהעיקרתאודילוהוםימו

רוגסיורואבםיהלאדמע.ץראהתשענדרבינבאמ;לעמיתרשמלו

- לפאהדעב.

ג

תוטישיתש

ךאהיההנושארההטישב.ומלועתאםיהלאארבתוטישיתשב
ינשוודובכאסכלעםינוילעהםימשימשבבשייאוה.ותעיס-ינבואוה

םיחבשמ,וביבסםידמועםינפואתובבריפלאינש,םיבורכתובבריפלא

ידוהוהניכשהםלועאלא,רחאםלועןיא.לודגהומשתאםיאשנמוםיראפמו

םלועארבלםיהלאךלמנ.םוקיהלכתאאלממורבעלכלטשפתמהתוכלמ

םימשהתופועםעץראוםימש,תולזמוםיבכוכלשםלוע,םלועהךותב
,להאכםימשה-תאהילעחתמוהינוכמלעץראהתאדסי.ץראהתויחו

,השערשאותכאלמתאהלכשןויכ.םילכהתאדימעהותורואמהתאהלת-

הטישההלדח.םוקמהלעבקוץוחלתאזההגיראהלכתאףחדודמע:
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תויחה,םינפואהוםיבורכהוליחתה.הינשההטישהימיואבהנהוהנושארה

תדממונתואתאצוההמל!םימלועןודא:ורמאוללילותוכבלםיתרשמהנ
חצנה-ללחתאתערק?ונתחונמתאתלזגו,הכותבםיורשונייהש,חור-תרוק

,םידבעןיאבםיכלמינבתעיסונייהונלכ,ץקוהלכתןבןינבךלתינבנ

אל:םיהלארמא.רמשמהלעדומעלוהטמיבשוילעחיגשהלונילעהתעו

בושולכההתאקלחאוףוסה-ןיאבתוקיקחהשועינא.יתובשחמםכיתובשחמ

עבוקינאוירכשתאלטונינאוןותחתםלועיתארב.לכההבקלחהףתתשי

םלועהקנוי.רשנינפורושינפ,היראינפוםדאינפידובכאסכבבוש
:םיכאלמהורמא.הלעמלהטממריאמועיפשמורזוחאוהוונמלועמשדחה

חקלדימ?םהיתונתמתאולטיוואוביוונבודרמיוםהילעםתעדחוזתאמש
.םתחורבדהתאבתכ,וידוליוגםיהלא

ד

תעבטה

תואבצ-היםיהלאהיההריציהישעמומלגתנוםלועהארבנםרטב

שאלשתורואמהעבראותואיצמהללחינפ-לעףחרמוחוריפנכלעךלהמ
.הנבלשאוהמדאשא,הרודהשא,הרוהזשא:םהאלה,וינפלםיחקלתמ

המדאה,ברעמדגנכהינפהרודהשא,חרזמלםיטונהינפהרוהזהשאה
תחתמרמחהלכולעממהננאשהחונמ.םורדדגנכהנבלה,ןופצדגנכהינפ
,הפוסךותבהאבהפוס,לושחנבלושחנ,לגלסנכנלג,םימבםימאלמ

חכבדמע,זעולוקתאייןתנ.שעגךותבשעגוהרעסךותבהרעס
חפטויפחורבוץראהדסיונימי;וינפלוחרבוםימהירבשמברעג,רובגכ

,ץראלובגבםימשיפנכרשק,ומוקמבודסיודחאודחאלכלארק.םימש

הלעמלתונועמהנב,דלחידוסיןיבועיקרידוסיןיבתומלסהשע

ךפש,הזדצבהזוהזתמעלהזרדסוהשעלכה,הטמלתומוהתרתחו

רשאהיהאםשההילעתורח,ותעבטבלכהםתחוםלכלעותלשממתא
.היהא

ה

השלשוףלא
דחאומשודחאאוההיהםלועהתאתואבצ-םיהלאייארבינפל

יא,ודבלמתרחאתואיצמןיאו
ן

יא,ףוסןיאוהלחת
ן

,תירחאןיאותישאר

ףאוקספהילבךלוהוףטושלכה,ןמזןיאףאוםוקמןיא,לעפנולעופןיא

ולעתומולח,הקמעהנשולודגהללחהלכלעהמדרתלופתו.עינמחכילב

אצויםלועהנהוהתלתחמהיוההץקיתווללוגתהתופילחתונויזח,הישנמ
רפסמ.ךלוהוחתמנדחא-לכודלונרחאםלועהנהואבהזדוע,םלועמ

ארבא,םיפלוחוםירבועהלאלכ:םיהלארמא.ףלאלהלעהעשלתומלועה
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לע.ץראוםימשהבארבולודגהומשמתחאתואלטנ.דמועםלוע

םיכמסנםימשהףא,םימהלעםיולתםהותדמועץראהםידומעהעבש
.םיכמתנו

רפסורפסב,ומלועתאםיהלאארבםירבדהשלשב:םירמואםירחא

.תעדבוהנובתב,המכחבםדגנכורופסו

שאהורואה

הריאמוףוגהעצמאבתחנמאיהובלבהמוקמשפנה:םירמואםימכח

היחשפנהושפנבםיקתמףוגה.םימשהעצמאבשמשהרואכףוגהלכל

הכאלה.תומלועהלכתאלבוסאוהוךרבתיארובהמאשנריואה,ריואב

תאןיזאוהקשאינאוהיחאינאולובסאינאואשאינאויתישעינא:רמאנ
לשושובלהטעמאוהרואהורואהאיהשפנה.תחתמולעממיתוירבלכ

.ףוסילבלדעלכהךשמנועפושרואהמ.רצויה

אוהדובכה-אסכ.שאהדוסילעדסונושא-תירבבףאםלועהארבנ

,הננעמוהריאמ,הלכמוהיחמאיהשאה.שאלשהמהםיכאלמהושאלש

היהףפור.שאב'הטפשנהגלפהה-רודימיבוהיהשאלשךאלובמהףא
רהה.יניס-רהדמעמבולכססבתנ;םהרבאלשובכוכריאהשדע,םלועה
.שאבייוילעדריושאברעב

ז

תיבוףלא

אוהוןורחאאוהוןושאראוהש,תואבצ-םיהלאייןודאהזףלא

,ותודחאליוטבןיאודחאהיהאוה;םינזורוםיכאלמלןושארוםיפולאהשאר

,ותואיצמלאתעןיאואצמנאוה.ףוסויונש,לובגילבאיהותודיחיודיחי

וניאולכהללוכהיהאוה.וללעממהגשהןיאףאוולהצוחמםוקמןיא

ראשאוידבלהיהאיכ:ןודאהרמא.לכהדחאמולכהספות,קלחתמ
.םלועהתאדילוהוודגנכרזעאב–הצחתה.ארוביניא,יתומצעב

ארכודדאמלעמלכההיהי,ףלאבלבתארבאםא:םיהלאיירמא

אשדהאיצומץראהןיא,םיריטממםימשהןיא,הירופהירבלכןיאו
ןיאמםמושלכההיהיו,דוגנותוער,דורפורושק,הביאוהבהאןיא,בשעו

אלאתיבןיא.תיבבםלועהתאארבוךלמנ.ימשתאחבשמןיאמובשוי
-
,תיב.

דחאאלותיבונביםינשךאו
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ח

םינשודחא

רשארבדורבדלכש,עידוהל-םינשםינשומלועתאארבםיהלא

ןיא.בויחההיהאלהלילשהילולשו,הרומתולשיוףותשולשירצי

ילבתומאלףאותומילבםייחןיא,ברעילברקבןיא,ךשחילברוא

תלעותילבדספה,םולשילבביר,בוטילבערםיאורונאןיא.םייח

.,הימסילבהיאר,רועכילביפי,םחאלברקוניאראל.היחתילבןוילכו

זגרונעמשאל.תועבגאלבםיקמע,השביילבםי,הנזאהילבתושרח

דצהילברבדןיא.האופרילבילח,היכבילבקוחש,ןוצרילב
סרוההזוהזתאהלכמהז:ורמאת.וללוטבןיאשלדגרבדןיא,ודגנכש

לשלתשמלכה.רבדםיאיצומורבדםידילומוכופהורבדךא–ןכאל?הזתא
.הרומתבוףותשבךא

םיצערזוגןיא;רכזילבדלתאלהבקנ,הבקנילבדילומרכזןיא

םא;םילכןיאןמאןיאםא.הנובילבומצעבהנבנתיבןיאוםדרקילב

ןמץוח,הרומתשילכל.הרהטןיאהאמטןיאםאו,האמטןיאהרהטןיא

ןיאששודקהםיהלאמץוחווספתלאלוותואזחאללוכיםדאןיאשחורה

.אוהןכיהומוקמתעדויהירבןיאוולינש

III

הטמוהלעמינבמ
א

םיירבשמ

שמשה,השורפםימשהתפכהנה,םלועההנבנ,הממדלהרעסההמק
דוה,תוחור–םיהלאיכאלמ.וכלהיםירהןיבםילחנ.הלוערעסה,ריאי

.וברשאלכוידשזלע,וננרתורעייצע,םלוקתורהנואשנ.םשובלרדהו

ןיאוןושלאלוהפאלןהלןיאש,הלאתוירבהמו:םורמ-ינבורמא

לכבתוננרמותוראפמותוחבשמ,הלעמישעמךכתוסלקמ,ןהלרובדה-חכ
וריכיותומדא-ילעונתומדכוונמלצכםדא-ינבוארבישכ;םדאמוםשפנב

תורימזורמזיוםלוקרישבונתישאוהןידאל,תובסמיהלאתאועדיו

,המשנוחור,שפנםשוהםב,השאהידוליורצונ.הרצעוארקדימ.תובר

.הושבכוץראבוזחא:םהלרמאנרומאו;םבועטנהרכההותעדהינצנלכו

.םימורמבהלחנהלכשרינוםילועונאףא:ורמאיוודרמוהלאודמע

םכמוקמבושונפ:ארקואצילוקו.הטמםהירוציבלעמ-ירצויואנקתנ

םימהןואשלשהצירעההרמזההעמשנוהברתומוהתועקבנו!םיהירבשמל
.םיספאלכבםינודזה
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ב

חריושמש

אלבוהעיגיאלבםימשה-אבצלכוארבנםימורמ־יהלאיפחורב

םגהמהו,הלילהתלשממלןטקהרואמהוםויהתלשממללודגהרואמה,למע
ותרשי,חרזמבהינבוברעמבהניכשה.םינשלוםימיל,םידעומלותותואל

.םדיקפתתאםישועםהםגש,תולזמהוםילגלגהתאםיבכוכה
אוהבכור,ותואםיולמלעמ־יכאלמותויתואשלשומכשמשהבלב-

וינרקושאלשןההטמלתויוטנהוינרק,ןתחכרטעמהלועוהבכרמב

יכ,ץיקהימיבשאהתאדרבהררקאלול.דרבלשןההלעמלתונפנה

,ףרחה-ימיבדרבהתאשאההממחאלולו;לילכהלועםלועהלכהיהזא

ותרקינפלוותמחמרתסנןיא.רשבלכםתושרקנלכההיהזאיכ
.דומעיימ

ןנעימושב:רמאנכ,הנכשמהמשלפרעוןנעןיב.הנבללרחארודמ

הלילב,רפושכםהינשןיבתאצויאיהדלומהתעשב.ותלתחלפרעוושובל

יצחדעלדגתמוחריהךלוההאלהוינשההלילב,תחאהדמןושארה
חורלםהינפתאהלאםיננעינשםיכפוההז-רחא.ולכהלגתמושדחה

הדמןושארהלילב.סנכהלתלחתמ,הלחתמהאציש,הנבלהתאפ,תיחרזמ
,לכהרזוחוךלוההכ.הלכהסכתתידע,הלודגרתויהדמינשב,תחא

.םדקלפאלרוזחילכהורפחתםגוב,לודגהןמזהםויאובדע

ג

ןחלשהךורע
םיהלאהבעטיו.םימהלעתעקרמץראהךכםי-בלבהפצשהינאכ

תאתוקשהלתומוהתהןמתוניעמהםילוע.אשדובשעלכוירפ-ץעלכ
וימימךפושרונצוארוקםוהתלאםוהת,תוירבלןחלשךורעלותודשה

םא.הזמהולהזוהזמהולהז.תחתמםימםיבאושםיבעהםג.רונצל

השאכאיהירה,םיחמצהבולעיוהמדאהרבעתתוהטמלמםיתושםיבעה
תורצואמםיעבונםירכזםימשילבא.םירזהילעבותונזלהרכמתההנמלא

,םהמתרבעתמץראשכו;םידרויהמהםינוילעהתוחכרבדבךא;םימשה

-.הכרבההלםימשהינבמוהיתולולכםויהגגחהלככאיהירה

ד

הנשה
הרפ:ולרמאיו,ודגנכרזעםגולהתיהוםדאהתאםיהלאארבשכ

הדער.הלחנלךלויהוהיחוהמהבלכךלתשבכוץראהתאאלמוהברו
ןיזאךיא,יתלשממלץקותמשלובג:םורמבשיכלמ:הרמאוהשערוץראה
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–?הלאהתוחפשמהלכלםחלאצמאןיאמו?םדאה-ינבןאצירדעלכ
;םתיחמתאםהלןתנתאוינא,ץרא,יעגרה:רמאיוואסכמםיהלאדרי

תאארביוארובהךלמנ.הלילבםתבוחובגיינממו,םויהלכאתאןתאךל
הנשהו–יחהוםדאהלעתלפונהמדרת.תישארבהשעמלףוסהנשה

הנהורקבבםהםימק.וגהתאושפנהתאהניזמ,םייחוהאופרםהלתנתונ

.ימחלבומחלוכל:תרמואותארוקץראה

ה

םיכאלמהתריצי

תאו,םיכאלמהישארהמההלא,םילודגהםינינתהתאםיהלאארביו

רצויהלשונימימדמועהלאכימ,הניכשתונחמןההלא,היחשפנלכ

לאירוא,הרובגהתדממלבקמולאמשמדמועהלאירבג,דסחהתדממלבקמ

אפוראוההכוהמצעהניכשהמותעפשהלבקמלאפרו,םימחרהתדממהתוש

ןוצרתושעלםהםיחמש,םיפרשןכ-םגםיארקנלאירבגולאכימ.רשבלכ
.לכבותלשממריבגהלוםארוב

רשורשלכינפוךאלמוךאלמלכתרוצועבצאבםירידאםיהלארצ

,םיפנכםהלרשקוםהילגרלעםדימעה,םייחחורםבחפיו,הלעמירשמ

.הדחימהדובעלעודיקפהוומשבדחאלכלארק

הז;חבשהתדובעלעוהנשמתאורישהתדובעלעהנמהזךאלמ

,תוחורהבישמהז;תולזמהוםילגלגהתאהולמהזודובכה-אסכינפלשמשמ

הז;םיללטדירויהזוריטמיהז;םיקרבהתאחלשמושאהתאתיצמהז

סוכםדא-ינבלהקשיהזוהחנאוןוגי,הרצאיבמהז;תיממהזוהיחמ

לערובעלאלשוולשבדומעלדחאודחאלכלערזגהז-רחא.ןימוחנת

.וקחוותד

ו

םינטשהינבמ

שפנוהנימלהמהבשפנ,הנימלהיחשפנץראהאצות:םיהלארמאיו

רמואאוהדוע.תושפנתושפנארבםדאהימלגלףאו.ןנימלץראה-תויח

זאמ.ןתולכלקיפסהאלותבשהשדק,שמשההברעהנהותופוגהתאםלגל
םיתמ,םדא־ינבכםיברוםירפםהמ.תוחורכוםידשכהלאתומשנתועות

רינבםעםידשה-ינבלהמחלמו.םדא-ינבכתעדוהבשחמםהלשיוםדא-ינבכ
- םימיה-לכםדאה.



10
ןוירגןב-

Vן

והנימליחהמ

םינגמה

םתואדרפיוםדאה-ינבתוחפשמארב.םיהלאהשעהזתמעלהזתא
הרמשלוהדבעל,השרילוהלחנלהמדאהתאםהלןתיוםעזגלוםתובאתיבל
ילעבםהמ,םילבחמותוחור,םיקיזמוםידשתרישםגארבו.הירפמלוכאלו

יתכריתאםגולעממריואהתאםהלשירויו,ףוגילבםהמוףוגהתומד

ושגנתהודחיוברו,הלאלהלילהוהלאלםויההיהו.רבדמהתומוקמוהמדאה

ךולה,םדא-ינבתונכשמלערובגוךולהתוחורהדיךלתו.םיברםימידחי

.תואורהתוחורהינפבדומעלהשא-ידוליידיבחכןיא:רצויהרמא.רובגו

אצמנו,םירחאהתאולכיהלאירוצי,הפורתאצמאאלםאו-תוארנןניאו

םיפרשהתכרעמלארק?השעהמ.םהילאמםילכהוחוםדאלשםערז

ןילילהוםיקיזמהשהעשב,ןסינתפוקתלכב:םהלרמאיוואסכתאםיבבוסה

םהילעםכישארתאומירה,היבשויוהמדאהתאשבכלםירמואוםירבגתמ

:םימורמיהלאלםיפרשהורמא.םכיתורבאבהטמ-ירוצילעוכס,םהבורעגו

.דומענונתרמשמלעואלמנךתדקפתא

םייח-ילעבלכוןאצהורקבהתא,ץראהתומהבעבטה-רידאארב

םיבאז,םירמנותויראםגארביו.םהיחאםדםיתושאלוץראהחמצילכוא

ילעבראשרשבםהלהיהו,ףרטלתורחושהתויחהתכרעמלכוםיבדו
דלנוקירלעגינהמל:בשעהילכואורמא.התשמלםמדוהלכאלםייח

םיצפוקונכרדחטבלםיכלוהוםיעורונאשהעשבםא,הלהבל

וניתומצעתאםיעלובוונתואםיצצורוםירגממ,םירחאםירוציונילע

םויהשעמתאדחאםויהשעמבלטבאינאםגינאו:רצויהרמא!ונירבאו

עטנרשאתארקוע,ומצעבהנובשהמסרוההזלא:ילעורמאיו,ינשה

תויחהתוכרעמיתשלעךילמה?השעהמ!קילדהרשארואהתאהבכמו

םוילכבםירהףלאיבשעתלכואש,המהבהאיה,ףלאיררהבהמהבהתא

,זומתתפוקתלכבו.התוקשהלוארבנןדריהימוםהילאמםיחמוצםההלילבו

איהוםיתעבשלדגתמוזהמהבלשהחכ,עיקרימורמבטהולשמשהשכ

תאםגוזחאיהדערוליח.ופוסדעוםלועהףוסמעמשי,לוקבתמערמ
.ןהלםשוהלובגהתארובעלתחאהנשתורצענןהותוערהתויחה

ןאצהירדעלכודחכנוםיקתהלתיבה-תומהבלרשפאהיהאל,ןכאלמלאו
.המדאהינפ־לעמ

ףנכ-רופצלכווהנימלףועהתאהשעמהימיתששבםיהלאארב

םהמוחבזמהלעןברקלםירחבנםהמ,םיאמטםהמוםירוהטםהמ,ןהינימל

רשאתחרופרופצלכוהינזעהוסרפהתאםגארביו.ןברקלםיוארםניא
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םילכמוםינושארלםירצמןכ-םגםינורחאההלאויהיו.בושיבהניא

יזתאארביוארובהךלמנ.המרח-דעםהב
תופועההנחמלכךלמ,ידשז

היבגהלוילעדוקפיוירשתתפוקתתאדעומוללבגיו;םירפצהתכרעמלכו

המימתהנשןגיו,ברעמלתחאוחרזמלשרפיתחא,ויפנכיתשתאזא

,הלאלתוברואוןתמגמןוילכהךאש,הלאתוירבדגנםולשה-ינבתופועלע

.ןהינפבדומעלםילוכיםניאש

רפסמןיאםינטקוםילודגםיגדוב.םידי-בחרולודגםיההזהנהו
ופראשגדשיוהסרפהאמלודגגדשיוב,והנימליחלכתינבתםגו

םינטקםיגדשי;םירהכםהיתורדשותונולחכהלאלםיניע,הסרפםיתאמ

ינפבםינטקלהמוקתהיהתךיא.ולכאשקבמדחאלכו,םיבובזוםישמרכ

:םיהלארמא?םישלחהםהיחאתאםיגדה-ינינתועלביאלךיאו?םילודגה

ראשבהלכושעיאלוםדבלםיפיקתהוםיזעהךאולשמיאלםיבםג
,קנעהגדההז,ןתיולהתאארב?השעהמ.םפאבהמשנםהלםגש,ירוצי

.םיהתכרעמלכבהלשממהתאולרוסמיו,םיגדהלכמאוהלודגש

לערתיךתואיתאצמויחכמךליתתנ,האר:הזורוצילרצויהרמאהכו
.רבע-לכלךיניעיקיזחלשותבטתפוקתלכבךשארהבגה.הירב-לכ

לעממרשאלכושעריםלוקל,םיבחרהךיריפנסבםילגהכהוםיהימחיתרה
רמאשוהז.םהילעםימרטפוששייכ,םיהיריבאלכועדיווריכיו.תחתמו

!ץראדסיהמכחב'ה:בותכה

ב

םימארה

תאםימארינשםהלונבהנושארההאירבהימימדועוזאמוםדקמ
.ברעמבונכשמםשהזו,םלועלשוחרזמולרחבהז,לבתיתכריבםרודמ

.םלועלשוכלמ,ךלמהתחפשממאוה,בשחנאוהםילאה-ינביטבשלהז

םעפו.הלילבולכאשקבמהזו,םויבףרטלאצויהז;הבקנהזו,רכזהז

םשוונועמחרזמבשהזבזוע,ןוילעהלבויהתנשאיהו,הנשםיעבשב
םיברקתמםלועלשותיעצמאב.חרזמלךלוהוםקברעמבשהזו;ברעמלוינפ

יתשלערכזהםק.הקיתרנמהמחתאצכטהלתםתדמחשא,דחיהמה
לוחמםוי.ץראליחתונממ,הודחלוקםיעריוינשהןימבשפות,וילגר

יבכוכ.חריהתאקבחמשמשה.הטמוהלעמירוצילכלזאהבהאהתודחו

.רשבלארשבלכברקיולילהיבכוכםעםיחמשוםיששוםידקרמםויה

ןושמשתאהלילדתשפות,הבקנהלארכזהקקדזירשאכהיהו

שילשעלובושעגבחומהאצוי.עלסהלאותואץפנתוושארתורעשב
.םינתכדפסמומיריםיאצמנהראשםג.םימוהוםיללימםילארא.םלועה

הנטב,איהתרבעמ;ברעמבשהנועמלאהבקנהבושתטאלטאל
תודשבאיההעור,הילגרלעדומעלחכהלדועהנשהרשע-תחא.תבחרתמ

חפנתיהרובעלהרשע־םיתשהתנשאובבלבא.תוראבמםימאיההתושו

2 vil הפוקתה
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אצויהרירהלבא.םוקלתלכיילבמהדצלעתבכושאיהו,רהכהסרכ

םילועוהביבסמרשאהמדאהתאאוהבטרמ,עבונןיעמכאוהםגהיפמ

שרחרשע-םינשהנוזנוהיחאיההכ.םאהלכאלבשעואשדלכהב

םתתובו,ןורחאהשדחהץקמ.דחיםיחגנתמוהברקבםיצצורתמהיללועו
םאובחממםיצפוק,םערלוקבןטבהעקבת,הרובעימילהרשע-םיתשהתנש

ףכתו.הבקנינשהורכזאוהםהמדחא,םיצימאוםיקזחםימארינשבוש

ראשנינשהו,םלועלשוחרזמלולךלוהדחאה,הזמהזםהםידרפנ
.הנשםיעבשץראההטקשוהחנו.ברעמב

םיבובסה

יבאםדארצונינפלםיברםימי,םיפלוחהםינמזבוםינומדקהםימיב
ולחנתהותוצראהיaכושתוחורהוםידשהינבויה,תומדאילערשבה

רשאוםיברשאלכושבכ,תונידמותוכלממודסי.םהייוגלוםהיטבשל

ונכש,הבוטברלעזאוגנעתהםה.יחהלכמרתויםימיוכיראיוהשביב

רצועןיא.הבחרלוהכראלםהינפלץראהלכוהלפשבורהבתוחונמימלע

.קדציגהנמותובוטתודמםגםידשלויההיה.םלובגגיסמןיאוםדיב

ונתנהלאו,םיזוחוםיאיבנ,םירובגוםיטפושםהל.המכחוןושללכבוניבהו

קיזמןיא,זאלבתהטקש.םייחתוחראםתואודמליוםיטפשמותורותםהל

םינונחתןיזאמונניאלעממםיהלאו.טלחהבערובוטןיאףא,קוזנןיאו

.םלועהילבהבדרטנוניאו

ירחאתונזלםידשהולחה,הזהבובסההלכ,האבהפילחהנהלבא

לדג,םתערברתולאהיחולשוםהיאיבנתרותובזע,תופחדמלאובלוםניע

לשםידודגםורמ-בשויחלשיו.םסמחמץראההקעציכדע,םדספה
ינבתאושרגיווכליוםנועמימשמודריש,תויחוםיתרשמ,םיפרשוםיכאלמ

המדאהיבחרמבהמהולחנתיוםתמדאמםתואולשנ,םתזחאמםידשה
חרזממ.םויםאיכ,דועהלילןיא.ןדע-ןגלםרהטבוםתקדצבהתואוכפהיו
תעבשרואבוריאהוםילודגםיבכוכרקבלכבולעםורדמוןופצמ,ברעממו
דחארודמםאיכ,דועהטמוהלעמןיא,ויתרשמןיבליטמםיהלא.םימיה

.דחימודיחי

,םוילהעש,העשלבשחנעגר,אוההןמזהלשךרארודרבעהכ

,לפאהשרג.האלחוהלחמלכהספא.הטמשלהנשוהנשלשדח,שדחלםוי

תומהאלהוחצנהרואבץחורלכהאלה.הלאשהתקעהספאוקפסהרקענ

,הימסקוהיפיבףשכללבתתולילגלכבןיאהשאו.והעדיאלטיעףא

ןיא,הדמח,המטשמןיא,תועדהיקולחןיא,הביאהוהבהאהירותסמןיא

ובשי,קיררפסכםלועהללגמ.הלפתוהרישןיאףאוםירבדיוברויובח
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תירבהיוהההתרכ.דחאלכה,תוניגנוםיפורצילבותובתילבתודקנ -

ספאהםע...

וניאינמזוהלכיניאינא:םיהלארמא,הזהבוביסהםגתולככיהיו

סנכנ!םימשהיבכוכושערי,םיהםערי,לאמשוןימיןיבבושץיחא,הלכ

,םשוזחאהוהמימשהבושולע,הטמתבשםכלבר:רמאוםיכאלמהתבסמב

ורמא.הכ-דעותואםתעדיאלרשא,רחאלשומוןוטלשץראבםישמינאו
םאו?ויחאתאחאשרגיהמל,ונתומדכותומדואוהונלשמםא:םיכאלמה

רמא.םידספנהתאםיקקזמןיאוםידרויהתאםילעמןיאאלה,אוהםידשהןמ
אלףאוםיכאלמהןמוניאוםידשהןמוניאארבארשאםדאה:םיהלא

ףאוהיהאלרבדרצויוהשדחארובינא;בשחיםילא-ינבתחפשמל
רמא?עדניכותומדהמ:ורמאוםיכאלמהוממותשה.וירחאהיהיאל

ינבםתא;רוחאוםינפשיולו,רוחאםכיביואםידשל,םינפםכל:םיהלא

,םלועלםייחםתא.ףוגוהמשנםדאל–רוכעףוגינבהמהםידשה,המשנ

;היחתלבושץיקמותמויחאוהםדאה,םבחבןוילכהתאםיאשונםידשה

ינא.רודרודלוינינקליחנמוםימיךיראמוחורו,ונקלבשוררופתמופוג

אוהוךלמינא,ריכמאוהועדויינא,שימשיארובאוהוספאמרצוי

ןשי.ןשיורעאוהו,הנשהתאועדתאלםידשהםגםתאםג.ךילממ

םלועארובאוהו,תחאהכלממודחאםלועונל.ומולחבםישדחםייחהזוחו

.ץקןיאותדמחלוותקושתל,הנובורזוחוארבשהמבירחמ,םלועךותב

ללפתי–רצמבאובייכו,ושפניקמעממקעצי–אטחיםאו,בושי–עריםאו

אוהו,םוקיהינפ-לעהוסמ.הילעהוהיעתה,הרמזהוהרישהושפנל.המהיו

.ףיעצהתאערוק

ונאףא,ךתיכשמ-תיבבהזכץפח:דחאלוקוארקוםיכאלמהולהבנ

אבוומוקממינשהבובסהקתנ.םילגלגהומער,םיבכוכהובסנ!םידבעול

...ןגהחתפלעדמועהארנםיתש-לעךלוהםדא.ישילשבובסויתחת

ב

ץיק,ריואהאוהחצ.ומעוגוז-תבואוהןדעה-ןגבםדאהליטיו

םיקותמתורפםיאשונתונליאה.תחאםתדמהלילוםויףאוםיושףרחו

םימשהעיקרבםתכןיא,טקשוהולש,ןלוקתונתונםירפצ,שפנלםיברעו

,העירזוהשירחילבוילאמלדגלכה.בשעואשדילבהמדאלבחןיאו

עבטהתוחכםיכאלמהתאףאדמלמםדאו,הבשחמהתדרטורשבתעיגיןיא
לאמסאנקיו.הכזההנובתהורשאה,תעדהולכשהול.םיאורבהתומשו

לאםשיו.ןורחאהרוצילוענכנאלש,םיכאלמהינבמאוהו–וזהכלממב
וילעללועתיותמא-רבחוןמאנבהואתומדבןגה-ןודאלאאב,וינפהמרעה

והפחדיורשיהךרדמותואהטהרשאדעונממזזאלו,תוקלחבוםייותפב

–ללחיוהרכתשהושפנ,םדאהבלבחקלתהשדחשגר.הואתהתואושמל
לכתאוסכש,םהיתורעשתורמצורשנ.םימרעוליג-תבואוההנהוץקייו
אלוןיעמאל,ירפאלוחמצאלובןיא,הממשרבדמבםההנהו,םפוג
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לעובשיםילבאתמוםיכוב.ךשחשמיברעבורקחורבשנירקבב.ןליא
'האריו.םנועלעוטרחתיוםהמלטנשדובכהלעוכביותחאהעבג

תכאלמםתואדמלאוהו.הרומוךאלמםהלחלשיוםהילעםחר,םינעב

תכאלמםג,היפאהוהשילהוהניחטה,השידהוהריצקה,העירזהוהשירחה

'החורוץראבהארנותסה.םתואהרוההשבלההוהריפתה,הגיראהוהיוטה

.רהבהרעמולבוצחיוםקיוםדאהלעהיה
י

VI

םדאללחמ
א

לאדשוידש-לא

םאיכ,תומדאילעםדאהיהאלהנושארההאירבהימידעומב
םירשוקוומשלםיחבשמ,רצויהתאםיתרשמתויחוםיפרש,הלעמ-יכאלמ

םישמשמותואףאואבוניאואצישמשה,דועלפאןיא.םוילכבםירתכול
וזהלפתרוקממו,לוקבהלאושחלבהלפתםירמואהלא,םיבכוכהוחריה

דחאךאלמםורמ-יכאלמןיבהיהו.םויהדעתורימזהותולהתהלכתועבונ
םשהיהלאדש,וליג-ינבלכלעחכהזעותאשברולוארונולודג
יספאברצבתהלולחהש,ןטשהתוליחינבלכלאיבצמאוהו,הזהךאלמה

אנק,וברתהויתונחמולאדשםצעתהיכיהיו.םתלחנביחרהלוםלועה

ףא,דובכאסכול,ךולמלהצורינאףא,ךלמאוה:רמאיוידש-םיהלאב
קחשנותירבולתורכאזא,יתוכלמבריכיםא;תבשלאסכילהנבאינא
זא,הרוכבהטפשמוליכרמאיושרדיםינש-יפםאו,היוההינמכמבדחי

:רמאיוהמחידש-לאאלמתנ.ידיףקתתאוהאראוומעםחלאםחל

רואיתבכרה,והבהווהתהןיבםילשהליתעגיויתלמעףוס-ןיאתורוד

הרדהמוהאנתואיצמ,םתכןיאוערקןיאהב,המלשתואיצמיתינבולפאב

ילרצ:רמואולבוקיכאלממדחא-ףאיתעמשאלימימ.הבגובחרמהבו

לאדשאבהנהו;ונברחוערתסירהמהנבאאלםאהמוקתילןיא,םוקמה
םיהלאקורשיו.יעורזתחנוהאראינאףא,הערילעשרוחויערויתימע
תומדרקבוםישיטפבןידזהלםתואהוצ,ויכאלמוויפרשלכלארקיותואבצ

לודגהלאירבגםגןטשה-ינבדגנהמחלמלואצי.ותדרדעלאדשבםחלהלו

תאו,הברהכמםבוכיוםמוקתמהלאדשתונחמבומחליו,ארונהלאכימו

ינבאכץראלולפיו,דירשףאהלעמםהמוריתוהאל,הטמוליפהםירתונה

.םיננעהךותמדרב

ינבדגנןגמארבאאלםאו,קותמאציאלזעמ:ידש-לארמא
התפתלהתואםגוכפהיוהמדאהיבחרלכתאושבכיזאיכ,הטמןטשה

.םדאהתאארבוךלמנ.ךורע
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ב

רבוערוא

,רצירשאםדאהתאםשםשיוםדקמםיהלאעטנרשא,ןדעה-ןגב

לשרואהיהרואה;ךשחולילועדיאלובםירגהוףרהילברואהריאה
םלועהףוסמאוהקיהבמ,והארמלגעאלוםוקמבעובקאל,םימיהתעבש
תארצויהשרגרשאכיהיו.תילכת-ילב-דעובטיבמוהפוציח-לכוופוסדעו

םילשומםש,המדאהתלחנבותואבישוה,ולאטחיכ,הזונכשממםדאה-ןב

הלועינשהדרוישכו,ינשהדרוידחאהלוערשאכ,ךשחורוא,םויוהליל

,היהםירהצ.העשלךאהתלשממוןגבתלשומשוזמרואהתדמהנטק,ויחא

,ומחבטהלועיקרםורבדמעשמשה,המדאהינפ-לעןוכשלםדאהאבתע

הנהולכתסמאוהדוע.ידמעהזשדח:רמאיובכוכהלאויניעםדאאשנ

תאביהזהושמשהםדאתנ,םיתשותחאהעשהרבע,טעמתהללגלגהלחה

םגהנהו;דלונלכלעהרואבושהכילשמוףוגהןמהמשנההאצוי,ריואה

הנהווינפריתסיידש-לא.רואהססוג,לפרעהםעםויהםחול.ההכםדאה

אבלילהולכ-ינפתאהסכמרוחשףיעצ,םיניעלשחומהוהארנהלכעוג
,םימינפהםירבאהלכבםוקמספותואב,רועלתחתמלארדוח,ףוגבקבדו

,דצלכלערתשהוהצראותמוקאולמלפנםדאה-ןב.ךשח,ךשחהנהו

,רהזורואלשתיחולחלוזיאשקביועקרקברקנוילגרווידיתועבצאב

לכהספא,העושתןיא,הכעדנושפנ,ותואקנחמךשחה–שפחיאושללבא
.ץקהאב,הוקת

,םוק:רמאיוובעגנ,ןטשהאבהנהו,תודחאתועשלטומהיההכ

רואההרהמבךלאיבאינאוינתדבעודבעלילהיה,לבאתתהמל,דבוא

:רמאיוושארתאםדאההיבגה.ךבךחורלעיוםושלש-לומתמתיאררשא

רואוהגנעיפשמהםדאהבכוכהתאינארתוינאיבתרואהתלחנלאםא

דוע.םיאבהתורודלםגתאזהוצאו,יערזוינא,םלועלךדבעאזא,וביבסמ

,הננאשהחונמינפמלפאההחדנ,ץראבוארנרחשהינצנהנהורבדמאוה

ךפשנ'הדובכ,םייחהושדחתנ,האירבבןולחחתפנ,רהטוםלועהץחר
ינבוינא,רואהרובעביתרכמנדבעל:ומצעלםדאהרמא!לכ־ינפ־לע

–ןטשהאוההזש,עדיאליכ–לאוגהךאלמהותואלהיהנםידבעיתחפשמ
,םייחהאוהרואה.טלחמלפאבתורחמשמשהרואלתודבעילהבוטלבא

הנהנוךלההכ?תומהינפ-לעםייחהתארכבאאלךיא,תומהאוהלפאהו

ךשחההסכבושולילהאבשןויכ.בורעלאוהםגהנפשדע,םויהרואל
רבוערואב,חילשהותואינמר:רמאיווינפ-לעתינשלפנ,ץראהינפתא

–?אבינאהנאו,יתואהנקףלוחו
ג

היחתחכות

,ונועבהלגןיקו,שפנוהגרהיוויחאלבהלעןיקםוקירחאיהיו
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ןוגיףיסוהלםינבדילואאלוהוחתאדועתעדלףיסואאל:םדארמא

ךיתובשחמכאל,םדא,םדא:ולרמאוםימשהןמךאלמוילעהלגנ.ינוגילע

דלויןב,ךארבהםויבךלהדעונרשאהשאהלאברק,םיהלאתובשחמ

וכרבתיו,ודרפיונממםיברםימעוואציונממםיוג,ךנובצעמךמחניאוהוךל

אלוןיקינבבוברעתיאלתשינבש,הזברמשהךא.ץראהיבשוילכוב
.ותואםגתיחשיורואהלובגבלפאהאובי

תא,םינבינשולדלתורהתוותשאהוחתאםדאעדיו:רחאחסונ

הלילביהיו.היהבל-בוטינשהו,ךשחהקמעמאבןושארה.לבהתאוןיק

ץקיתו,ויחאלבהלשומדהתושןיקהנהוארתוהוחלעהלפנהמדרתו

וכליוומוקיו.אוהםגדרחיוהארמהתאםדאלרפסתוהחורםעפתוהתנשמ

ףכלאףכוקפסיו,ומדבססובתמלבהתאואצמיוםהינבירוגמםוקמלא
.תמהלעולבאתיווכביו

תא'הדוקפיוותשאלאאוביוםדאםחניולבאהימיםתכיהיו
ןבהםשתאוארקיו'התאוללהיו.השיאלישילשןבדלתורהתוהמחר

האציםעפ.וירוהשושמיהיווכרדבטייוליכשיותשלדגיו.תשדלונה

היפהרעפש,הערהיחםעםחולהנבתשהנהוארתוהדשהלאהוח

ארבנשימבעוגנליבצעתתאלםאה:ארקתוהיחבהוחהרעג.והעלבל
ונבלךפהניכ,רבדבםימשאונאאל:הוחלהרמאוהיחההבישה?םלצב

םולשךאוונישעמבונייהםימימת!הלאלכבתובסהתא-םדאהלעהערל

עוטנרחאעטנ,תעדה-ץעמתלכאותאטחשםוימלבא;יחהלכןיבווניניב

העדיאלוהוחםודתו.ונתאשגפנשימלכםעבירלונאםיארוקוונכותב
.תונעלהמ

ד

ריזנה

תאתדללףסותוהאנקותוחאתאוןיקתאבצעבדלתוהוחרהתו
םחנמהתשתאהוחהדלילבאתומירחא.אמאותוחאתאוויחאלבא

םדאוןאצהעורליהיוויחאלבאידסחתאתששרייו.ארתסאותוחאתאו

תשרמא,רדחבומאהוחותשוםויהיהיו.דאמותואבהאיוובחמש
.עדאוונתואארברשאםתאטחשאטחהביטהמ,ימא,ילאנ־ידיגה:הילא

אלהלבא,םדקמםירבדיתואךריכזהברעצילתמרג:הנבלאהוחהרמא

הולשוטקש,ןדעה-ןגבונליטךיבאוינא.רבדךממענמאאלוינאךמא

רשאתעדהץעמלוכאלינאישיורוראהשחנהאוביו,םלועהאולמבהיה
הלגנהנהוךיבאיפבויפבירפהדוע.ועטונתוצמלערובעלוןגהךותב

עדנאלוונאםיעותזאמ,הצרמנהללקונתואללקיולכה-ןודאונילא

יח:רמאיורדנרדיוובלץלפתה,אטחהרבדתאתשעמששןויכ.חונמ

אוביםאוץע-ירפבעגאהיחארשאםימיהלכםא,ארובהיחוימאויבא

יפלאןיערגלכ
.

.גונעתלכמרזניוורדנתאתשרומשיו
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ה

תחאהפש

ןדעה-ןגבותשאהוחוםדאויח,המלשהטמשתונש,םינשעבש

רבדייכ.הוחוםדאלםידחאםירבדותחאהפשיהיו.ףועוהיחלכםהמעו
הדשהתיחחישתיכו;וירמאלאםיבישקמותופועהותויחהםיפסאתמ,םדא
םלכלתירב.היחהירבדלוניזאיוהוחוםדאוערכי,הימולעימימרפסתו
רשאכיהיו.עבראלעךלוהןיבוםיתש-לעךלוהןיבלדבהןיא,דחי
ךליוןגהמשרגיו,םיהלאתוצמלערובעלשחנהותיסהיכ,םדאהאטח

עדתאלםאה:םדאותואלאש,היראוהשגפ,ותבשלהעקבולשקבל
.ורבדןיבהאלוםמותשמהיראהובטיבה?םימתוניעמובוהערמרוקמ

ילוא,בשומוהלחנילןיא:םדאולרמא.ותארקלרושהנהוהאלהךלה

הסנ.םדאהתפשדועעדיאליכ,רושהקחש?ןילאםוקמהיאהתאעדוי

לעולונעאלםלכו–בלכהוזעהםע,רומחהםע,סוסהםערבדלםדא
םיער:רמאיוותואובלךיו,ונועברבדהםהמלטניכ,םדאהאר.ותלאש

.ינממוקחרהתעו,ילויהםיבוהא

ו

הדמב

וחיכומ'הםעמאציו.וחומתאהבץצופיולבהתאןיקגרהןבאב

תיבןיקולהנב,לבויהתנשתולככיהיו.םיברםימיץראבדנוענהיהו

קחלהיהזאמ.וחומתאץצופתוושארלעןבאלופתו,ולמעמחונלרמאיו

ברחבםא-ותואםגותימיורבחתאםדאתימירשארבדב:םדא-ינבןיב
םגוכילשי,ועיבטהםימבםא;ףיסבושארתאםגוכתחי,חצורהןידזה

דגנכהדמ-ןבאםעהלכותואומגרי,והתימהןבאבםאו;הקמעראבלותוא
.האסבהאסוהידמ

VII

שמשברעה
א

רפסה

ךלמתאםיתרשמהםיכאלמהתעבשלעהנממה,לודגהרשהלאכימ
,תויתואםיתשוםיעבשבבתכנ,ןומדקםדאליאלפ-רפסרסמ,םיכלמהיכלמ

ןיבהלרבגתמהןיעמכהשענובלובהגוההלכו,תודוסוםיזראלמאוהו
לשותמכחברתו.האירבהתוביתנוהיוההיפורצתאריכהלדמולוליכשהלי
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תאםגןמסלעדיוםיגדושמר,ףועוהיח,המהבלכלתומשארקיוםדא
תארוקחלוםיתעהוםימיהתאדמל,םילגלגהתנוכתוםימשהתכרעמעבט

ואתומלםא,אבנהלעדיטיביוהארירשאלכבוםילבויהתאותופוקתה
לודגרפסהלשוחכו.לודחלואתושעלםא,ערהלםאביטיהלםא,םייחל

הובגרהינפלםא;הינאכויתחתמלכהדדונהיה,ותואחתפךאםא:דאמ
שערנזא,ויתומשריכזמהיהםיהלעםאו,גנודכסמנרהההיה,דמע

ןתנירפ-ץעלכודימולפנהרוצבהמוחוהובגלדגמלכ.המימשהלעו

םישחנהםע,םימלאכודמעםיבדהוםירמנה,תויראה.ותע-אלבוירפ

תואלפלומםיקתמםלועהןיאשהאר.םירפצםעכקחשמהיהםיברקעהו

םותחחנמאוהםשו.ןדע-ןגלםדקמרוצהתרקנבותואםשודמע,רפסה
.הזהםויהדערוגסו

ב

הלפתה

ינפלןנחתיועלס-ןשלעולבשי,ןדעה-ןגמםדאהשרגיכיהיו

ךתוכלמ,לבתיבחרמלכתאתארבהתא:םלועהיהלא'ה:רמאיוהרובגה

דגנמרתסנןיאוךממםלענרבדןיא.רודרודלךתראפתוםיחצנחצנל

,תורותהוםישעמהךל.ךיפתאהרממןיאוךממבגשיימןיא.ךיניע

ינשעתוךחוריבתחפנוינתננוכהתא.תודמהותועדה,םיטפשמהוםיקחה

היהאוךיתוירבלכלעלושמאלושמיכ,תרמאףאו,ךתינבתתומדםלצב

תולעב.םיאמטהרהטאוםירודהרשיא,םינותחתהןיבוםינוילעהןיבעצממ

המדאהינפ-לעהלמשיתשרפלילבוךינפלרקבהתרישיתרשויתמקרחשה
ךלייחלכ,תירבהתתיבשןיאוהמחלמןיא.ועיגיוולמעמרשבלכחנו

ןיא,הזמהזהאולהוהחיקלןיאו;ולשמקנויולדגוגוחבץעלכ,וכרדב

הדמולכלתקפסמהבחרהךתנתמאלה.דסח-תנתמ,ךדיאל,ואלובגתגסה

תאהנשיוורועתאףילחה,זאמיערשחנהאבהנהו.אצמנ-לכלתחא
הבהאמענינאוםימוחתהורקענ.יחורבוישפנבויבבלבסראעטיוותומד
נא.הלילשלבויחמוקוחרלהברקמ,הביאל

י

ףאויקיחתשאתאקבחמ

סרוהינאידיב.הערילעםישרוחםהואובאםיערמןיב.יתואהעטתאיה

ןיאםיבכוכבףא.וילאמלטבאוהרחמל,םויהבשחארשאו,יתוקתתא

;םוקיהלכלעץבורןוממש.םייחהךרדדועינדמלתאלךתרותףאוןומא

,עדאאלוינארעב.ונלוביטייאלםימהאמצניכועבשנאללכאניכ

.םיאבהתורודהלרוגויצלח-יאצוילרוגהמוידמעהיהיהמ

ג

הרעמה

םשש,תיתחתץראלואיבה,ןדעה-ןגמםדאה-ןבתאםיהלאשרגשכ
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סנכנ,הבושתברהרה,תושעלאיטחהיכ,םדאהאר.םירדס־אלותומלצלפא

בושילוהלעהוםימחרהבאוילעםחר.'הלאקעציווראוצדעןוחיגימב
תאדילוהםגםש.תחאתחאןארבשתוצראעבשמתחאאיהש,המדאה

הלע,תשדלונוםהותמיכיהיו.העשלהחונמוליהתולבהתאוןיק

ץראאיה,וצראלבתבוהבישויוםדאהתאחקלםיהלאוםלועברחשה

ןגלחתפחתפנהנממש,הרעמםשוהלחנלןורבחתאולןתיו.םירבעה

תבהתצי;רבקהלבוצחללחהוםדאםק.םההםימיבהוחתמתו.ןדעה
תש.ותומבאוהםגרבקנהוחדי-לע.דועבצחאלו!ךיד:הרמאולוק
קסעשלמ:םירמואםירחא.ותתימבובקסעתה,ומלצבוותומדבהיהש,ונב

ותרובקבקסעםגאוה,םייחתמשנופאבחפיורפעמומלגוםדאהתריציב

.שונאדיובהעגנאלוג

VIII

השמולבה,ןיק

הבירה

."הלכיתוחאלוענןג"

שש,םייפנכהרשע-םיתשולו,הצראםימשמלודגהרשהלאמסדרי
רהתוהילארבחתיותומדבוםלצבהדלונהשאהתאאריו.ויחאלערתי

הדלונינשההנבםעםגו,דועתדללהוחףסותו.ומעהמואתוןבדלתו

יא,דאמ-דעהפיהרענהו.ודמעוגוז-תבוותמואת
ן

.הלשמתוירבהלכב

טפשמהיל;אוהידודתויחה-ךלמשחנהםגוםלועלשורוכבינא:ןיקרמא

רמא.ימרכלסנכתלאורדגץורפתלא:לבהולרמא.יחאתשאלעםג

ןיקשפתדימ.יבאלרוכבינאףא:לבהרמא.המורתהילוינאןהכ:ןיק

בכוכ:תורואמהורמא.אשנוהובגרהלעהמעלעיוהתיר,לבבהרענהתא

-.לאמס-ןבבואנקתנו!המדאהןמעקובשדח

לשורואלםתאצבו;ויהםימואתםהינשלבהוןיק:םירמואםירחא
וצצורתיו.דחאודחאלכלשובקעבהתיההכורכןח-תלעיהרענ,םלוע

;אוהילשךלש:רמאןושארה.והערלעשיאוגלדיוםדלוהםויבםיחאה

ותוחאתאךאחא:הוחוםדאורמא.ילשילשוךלשךלש:רמאינשהו

,ויחאתאשרגיווירוהבדרמוןיקדמע.הנבידסחבםלוע:םיקיו,חקי

לוקהנהו.חוריפנכלעהמעאדיוויפגלעויחאלשותמואתתאאשנ

עגרלןיקהיהךובנ!הילעבלהליאהתאבשהוהטמדר:עמשנהמרב

קוחרמהלאלבא;הביתקזחהןכ-לע,יתקושתתאזההרענהלא:רמאו

ינפלינאאובאוךלא:ותקושתהרמא.תאטחלרובורכיובללבלןיבוציחי
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היהת,הלוחינה:םינודאהןודארמא.ךבירתאביראוםלועלשוכלמ
.ינתחצנ,הדעירשאל

.ושפנןוגיבהמודדריוהכבוךלה,הכבוךלהלבהו

ב

תויחאה

תחאההטמשהימימלעמיכאלמ,הטמשלהטמשמםלועהףלחתמ
תפלוחההטמשהדעוממ;םדא-ינבל,הבהכורכה,תינשההטמשבםישענ

היהוםצמטצמוךלוהלודגהרואמה.תומהבתגרדמלהאבההטמשבםידרוי

רבדירבעהיחהוםדאהתלפתב.ברעהףיעצבהסכתמרקבהוןטקרואמל

לכתרקועוהימוהשפנה.םילגוכיםדקימילםיעוגעגה.הוההךותמ

!הירוענימיהלובישה.ספאהללחמתותשלסוכהלובה.ץיחורדג

,תומדאילעהכלהתהוחורתעב,העורלבההיההלאכםדא-ןאצ

ערהשרשבוברעתנש,השדקהתוצוצינמ.רבדמבהשמםגהערהלאכוהלאו

--לבהתמלשההיהםיעורה-יבאהשמו;ורתיתמשנהלשלתשנ,ןיקלש

הדלונןיקםע.תדללףסותו:רמאנהכאלה.האירבהתופסותויהםהינש

הנושארה;הרופצוהיתבןהאלה,תומואתיתשודלונלבהםעו,תחאהמואת

,ןיקאריו.ןהכ־תבםימיהתירחאבהתיהתינשהו,םיכלמ-תבתויהלהדלונ

.וליג־ןבשארתאןבאבץצופיוםקיו,ותלחנהטעמוויחאלםינש-יפיכ

.לפאוךשחימיואוביו

תאןקתא:רמא,וישרשתאריכהלויניעוחקפנוורתידלוניכיהיו
שדחתנו,השאלותמואתהרופצתאהשמלןתיו.זאיתיוערשא

רצאאל:רמאתוןדע-ןגלהייחבהסנכנאיהםגהיתבו,רואהבוש
.יתוחאתא

ג

ןויסנהבוט

השמרמא.רוצהלעתבצנויתאםוקמהנה:השמלא'הרמאיו
לבה:רמאלםיהלאוהנע?ינאהמוינאימ,ילדגה!םימלועהןובר:םיהלאל

יתישעהמ!םימרטפוש:השמרמא.ךיתרציםדקמוהתאןושארהםדאןב

:םיהלאולרמא?יחאידיבףסאהלינתתניכ,זאיפכבהיהלועהמו

לככתכלהםתבךא,ןויסנידילתאבאלוזלתמדוקדועהטמשב

זאירוצי
,

םא:השמרמא.הרצויןיבוהריציהןיבלידבהלתעדיאלו
,רוחאהזחנוךפכתאריסתםאו;טיבנונינפלךאונאםג,ונתאוכליךינפ

רהרהתלאותישרההפדע:םיהלארמא.ונייחוקמנוהליללךפהיםויה
תאאבה,תועדהבאוםישעמהלכןובר:רמאוהשמךלמנ.יתודמירחא

.וינפטליוהצראדקיו.ןויסנידילהירבלכ
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IX

הילעוהדירי

ןיקינב

תאארקיוומלצבוותומדבןבדלויורחאערזםדאלםיהלאולתש
.וישעמלםימודוישעמןיאוומלצבוותומדבהיהאלןיקש,דמלמ.תשומש

לכואציןיקמו,םיקידצהתורודלכותומתהתוירבהלכולשלתשנתשמ

ושדקתיוחורהתרהטירחאוהנתש-ינב.םוקמבודרמשםיעשרהתורוד

ואגתהןיקינבלבא;םיברבוידסחםסרפלו'הלתודוהלודמל,םילא-ינבכ

,ונלשבונאוךלשבהתאדומע:הלעמבשוילורמאיוםחכזעבוםתרובגב

תאתוקשהלםילחנותורהנונלשי,םימש-תנתמבוךימשגבךרצונלןיא
דומעאאלינא-ףא:םיהלארמא!ונילעלשמלףסותלאוונמרוס,ונתמדא

תאלטביבוטה.םהיפםעהיהאוןילאםיקידצתאלבא,םיעשרתדעב - ,ערה.
ךשחהלערבגירואהו

תאואר,םתשדקםוקממודרירשא,םיכאלמהםתוא:םירמואםירחא
הקושתהשאחקלתתותונוזכןהיניעתולחכמותומרעתוכלוהןיק-תונב
הששהשש.םיקנעהתאםהלהנדלתוםישנלןהמוחקלוןהירחאועת,םבלב
ינפלודקרוםהילגרלעודמעהדלהירחאףכתו,תחא-תבבתודלויויה

ומק.ערהתושעלובריוסמחולזגלכבםהידיוחלשולדגשכ.םהירוה

,םכישעמוביטיתאלםא:ורמאוםירבדבםרסילוליחתהוםיחילשוםיאיבנ

םהינפוזעה.המדאהינפתאתוסכלואובלםידיתעש,לובמהימבוחמתהחמ

דעאלאועיגיאלוהמוק-יהבגונאירה,ואגיוםימהולעיםא:ורמאו
םמתסלךכ-לכתובחרונילגרתוסרפירה,וחתפיתומוהתימםאו,וניכרב

וטשפ,תחתמולעממםימהםהילעחיתרה?אנקלאהשעהמ.םמוקמב

–?ותמחינפמרתסיימוםיהלאינפלדומעיימ.םרשבתאוקלשוםרוע

ב

דעה

ךכרדתעד,ונממרוס:ידש-לאלורמאולובמהרודינבואטחשכ

םרודינבלעוםהילערזגוםהילעסעכ-,ךתאסונכךרואףאוץופחנאל

תורודהינבילעורמאי,םלכתאבירחמינאםא:ושפנלםיהלארמא.הילכ

םדא-ינבםאו?ואטחהמםהיתונבוםהינב,םהישנ-ואטחהלאםא:םיאבה

המ?ופסיםהיתודרפוםהיסוס,םרקבוםנאצ,םהינקמהמל–םהיכרדותוע
דיעהלוםימיהלכםיקתויהלםימורמימשלדרי-ןבךונחתאהלעה?השע

.הקנאלםהמדחא-ףאורשבלכזאתחשיכ,לכל
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רענה

ויכאלמןיבוהנמוםורמ-ימשלוהלעהוונוקובץפחש,דרי-ןבךונח

.םינשבוםישדחב,םימיבםהמהיהריעצשיפל,רענארקנ,ויתרשמו

וחירהש,םילגלגוםיבורכ,םיפרשוםינפואוצבקתנ,המימשהותולעביהיו

,ונרידארידא:וילעבשוילורמאודובכה-אסכתאובבסוואב,וחירתא

הטמ-ןבלןתתךיאווניניבהשא-דולילהמ!ונתוכלמאישנוונתראפתיבצ

לא,ינפואויבורכ,יאבצ,יתרשמ:רמאוםהיבאםהלבישה?ונכותבהזחא
,םיברהןיבהיהדיחי.ידבעדרי-ןבבםכניערצתלאוםכבבלעריאנ

,יתוכלמבויבורפכוורוד-ינבוכלה.םילוספהןיבםתוםיאמטהןיברוהט

ישעמלורכמתיוםיברםילילאלודבעםה.יתוכלמלעזירכהואוהדמעו

אלותבסמינבש,יתיאר.יתומצעריכהוהדיחיהיתוהלאבהדוהאוהו,םהידי

ועמששןויכ.ילהאבםוקמוליתמשוםכילעויתילעהוםהמויתלטנ,ולוכז
דובכלועירהוועקתותורצוצחהתאםהידיבוחקל,תורפושהתאושפת,ךכ

.םדאה-ןבדובכל,ךונח

-יירבדבםיחלשנםהשכ,האירבלינשםויבוארבנש,םיכאלמהלכ
ויכאלמהשוע:רמאנכ,שאםישענ-וינפלםיתרשמםהשכו.תוחורםישענ

ןכאל.רמאמהאוהםאצומוםאובאןיאםלכל.טהולשאויתרשמ,תוחור

הרעסב.דלונוםאותואהתרהש,םיתרשמהןיבדיחיהאוה,דרי-ןבךונח

םינודאהןודאותואבהוא.שאולכהשענורונידרהנבלבט,המימשההלע
והרסחיוולינשוםיהלאחאלבשחנאוה.םיפרשהוםיכאלמהלכמרתוי

.ונממטעמךא

ד

ןומדקךונח

האירבהדועהללכשאלםימיב,הנושארההטמשהימיבדוע

ךונחהיה,ףרשאלוךאלמאלףאוםדאדועהיהאלוהתעהנויבצב

האמטוהאלחלכגישהאל,ןידועשרעדיאלוףוס-ןיאיבחרבליטמ

הטמשהימיואביכיהיו.ומצעבדובכה-לאכרהזאלמורוהטולכהיהו
וצצורתהםיהיגדוריואבוחרפםימשהףוע,ןגבםיצעםיהלאעטיוהינשה

היהיןעמל,הטמובישואוימלועלךונחתאדירוא:ארובהרמא,םימב

ונפורודינבלבא.ויכרדתאודמליוירוציראשיניעלוישעמבתפומל

אבובלענהךונחדמע.םייחמתומורחבווחקללובישקהאל,ףרעול

ולרמאולודגהלאהינפל
:

ןיאהבסמביתואתאבהוםנחינתדרטההמל

,ינמשתאץראלוכפש,ימימותשאלויתחתפרוב,םינושמקהלכוהבןומא

.עראללובאאללינושעויעיטנתאורקע,ישבדלעהואגלגרבוסרד

ימיכךימיםישאודימךנועמלךתואהלעמינא,ךייח:םיהלאולרמא
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.םימשימשלהרעסבהלעושא-דיפלכךונחרשבהשענ.םדק

ה

ךונחתרתכה

והדיקפה,םירתכינימלכבןורטטמךונחתאתואבצ'הםיהלאריתכה

ותמוקםמור.הלעמיכאלמלכלןורטפובאלוהשעוויתורצואוויזנגלכלע

.תורואמכויניערהזורואלוינפתאהשע,שא-דומעלופוגךפה,רההבגכ

ואסכמואסכלידגה.ןואגוראפתפטעמבופטעורדהודובכושובלםש

,םילפשהיבגמ,םיוגליפשמןורטטמ.ודוהמולליצאהוומשבוהארק,ומצעב

הנובתעיבמ,לכלהמכחןתונ.םיאישנדימעמוםאסכמםיכלמדירומ

אוהובתוכאוה.טפשמודסחהשועוםיאכדנאפור,םיונעךירדמ,לכשהו

.יחלכלךרבמוםחלהלעסרופאוה,קלחמאוהוןתונאוה,םתוח

םימשןהבוארבנשתויתואןורטטמלשורתכלעךרבתיםיהלאבתכ
.תישארבירדסלכותורהנוםימי,תולזמוםיבכוכןהבוארבנשתויתוא,ץראו

.ונממםיאריםינטשהינבףאו,תרשהיכאלמלכלעודובכלדגןכ-לעו

.תוברעבבכורםגאוהוהלעמלרובצה-חילשאוהןורטטמ

הריפתוהריפתלכבו,היהםילענמ-רפותןורטטמאוהוךונח:םירמוא

לכלהכזןכ-לעו!דעוםלועלותוכלמדובכםשךורב:רמואוןוכמהיה
.הזהדובכה

X

תועיסיתש

לאמסולאכימ

םיססונתמשאלשתולכיההעבשובולובזןועמםיקחשמהלעמל
,שאבולבטוםמצעורהטש,םיפרשוםיכאלמלשתונחמהעבש,הראפתל

לודגהרשהלאכימו.שאלשתוחבזמהעבשםידמועםהינפל,םתואםיבבוס

רמתהלעמוריטקמ,שאלשתונברקבירקמודמועהלודגהנהכידגבשובל
םיפרשהםירמזמ,םיכאלמהםיררושמ.תומלועהלכבטשפתמאוהוהבהללש

ונתואםגובירקה:תורמואותושקבמו,תורישתורישתואבםיקידצהתושפנו

.תורובגהיהלאוםינודאהןודאלחוחינחירלהיהנוהלעמלשתוחבזמלע

ותלשממ,הי־יזוחוםיאיבנהורבדוילעש,םיפנכה-לעבאוהלאכימ

לעתואבצ־םיהלאסעכתעביהיו.תוביתנהלגיורמאעיביאוהוהבחר

םתשדקםוקממהקזחבםתואליפהוואסכמותואדירוה,ותעיס-ינבולאמס
םגטמשולאכימלשויפנכבזחא,תחאהסיטלאמססט,םתלחנמםשרגיו
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ימעםירוהטבשרוהטהםגרקעי,ימוקממרקענינאםא:רמאוהצראותוא

.דירשולהיהיאלוםוקיהלכחמיו

םורמיכאלמלכולבאוונא,םינוילעתומלועבלודגשעריהיו

ומשנ?בירקמןיאבוןהכןיאבםיאבונאהנא:ורמאוןוילעיתרשמו
.ופוסדעוםלועהףוסמהלודגהינאתוהקעציהתותולכיההוברח,תוחבזמה

םכברתאםכלבישא,יבוהא,ומחנתה,יער,ומחנתה:ארקוםלוע־לאעיפוה
והלעה,לאכימבשפת,ודיתאטישוה.םימותייתוחבזמתאםישאאלו

,רמזלוןנרלבושםיכאלמהתונחמוליחתה,ונכלעובישוהוםורמימשל

.תוחבזמהלעשאתצה

הלדגהתיהול,שודקוהשעמושודקאוהש,לאכימברמאנהזכ

םתשדקםוקממושרגוםתלדגמולפנש,םיכאלמהםתואלבא.ותולגירחא
םמוקמלאבושלםיצפחםהשכ,םשה-ישנאםירובגלויהושונארודימיב

םיחלשמושא-יטבשבםתואםירסימ,דוגרפהירוחאלאםיאבוםיבנגתמו

ןיבםימיהלכםיעותהמהוהלאהםידרויהתאםילעמןיא.הטמבושםתוא

.םעוםעלכירובג

ב

לאזעואזע

אזעודמע,םורמיכאלממםכרדתאותיחשהוםדאה-ינבואטחיכיהיו

ימיףוסבתאטוחהירבתארבהמל:ורמאוםינודאהןודאינפלוגרטקולאזעו

אבהנהו,האלתמאלוובןועהיהאל,םלועההיהןנאשוטקש?השעמה
לכלעותואתלשמהוודיבתתנלכתא,תואיצמהתאבברעוםדאה-ןב

המל:רמאוארובהםהלבישה.רכוזוניאךדסחתאםגאוהו,הטמךירוצי

לעערהתושעלםתפסוהואיכ,םכתלחנץראההתיהול,הואגורבדת

ןיעמןיפיותואירבותופיקתויהש,ןיק-תונבואר.הטמםדירוהדימ.םדאה

,ערה-רציםהבטלששןויכ.ןהבוקבדתיוןהירחאונזיו,הלעמלשאמגוד

.םאובאילבםדא-ינבלויהיוםיכאלמהתציחממופחדנ,םהיפנכוטמשנ

סמחץראהתובשומלכתאואלמיוארבנלכמויחלכמתכללועישריו
,םיהלאהארשןויכ.םלוע-שודקוצאנוםירשב-תואתלכלורכמתה,לזגו

תיציצבםתואזחא,לבתהתציבעקעקלוהיפלעהרעקהךופהלםהםיאבש

תינשהוניעוהמותסתחאהוניעאזע.ךשח-ירהיקמעמלםליפהוםשאר

.ץראןיבוםימשןיבדמועויולתלאזעו,ןיעה-םותשולפונהאוהוהחותפ

יכ,םלועבשםימסוקהוםיפשכמהלכו;םהמאלאותמכחלכחקלאלםעלבףא

ףא,האמטהןיעממםיבאושולפאהירהלאםידרוי,תודיתעאבנהלושקבי
.ובזכיאלוימימ
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יו
שר

תונחמעברא

לגלגההכמהתיהוהרוד-תונבבהפיההתיהןיק-לבותתוחאהמענ

הבקשחיותוחורהוםידשהךלמיאדמשאהתואאריו.הינפרואבהמח

,םינבינבוםינבולדלתו;השאלוליהתוהתואהנעיו.יבשהתואבשיו

םיקיהבמםההלילב.םהינודאלםהםיתרשמךאםהמוהפכבםילשומםהמ

תלחמבואובי,שמשהאצייכ;ומסכיךשח-ןנעךאםויבו,המענלשהרואמ
םיאבםהוהטמלשםיבכוככםוקיהתאואלמיהמה,הנבלהחרזתיכו,רפע

.םדאה-ינבתאםיעתמו

טבשה–םידשהינבוגלפנתונושתוחפשמעבראל:םירמואםירחא

םדאלשהינשהותשאתילילמואצומינשהטבשה,המענלסחיתמדחאה

טבשוטבשלכ–.תלחממיעיברהו,תרגאמדלונישילשהטבשה,ןומדק

םבשומ.הנשהתופוקתעבראמתחאהפוקתבלשומוולגדוואבצלעהנוח

םגויהתואושנתלחמותרגא,תיליל,המענ.ךשח-ירהדי-לעהפשנרהב

.רופס-ןיא-דעהאמטהיטבשתאהניברתוםודאאוהושעלשורשל

חנמ

בכוכה

.רענשאיהותדלומץראוןסינאוהןושארהשדחבדלונךמל-ןבחנ
דעברעמדומעיוםימשבטיבשבכוכהלעודלוהלםוירשע-העבראביהיו

ורמאיוםהיבאםדאלאםיטבשהישארוץראהינקזואב.תפומליהיורקבה

לובמ:רמאוםדאהנע?והשעמהמוהזהבכוכהטפשמהמ,ךינבלדגה:ול

,ורקעירעיהיצעלכ,רשבלכויחלכףטשיוהתיחשהלהמדאהלעאובי

.בשויןיאמםמושלכההיהיוםיסדרפהותונגהלכוחמי

,תויתואהרפסתא,םירפסהשלשםדאולרסמ,חנלדגיכיהיו

םהמו,ךממואציםיוגהשלש:רמאלוהכרביו.תומחלמהרפסותומקנהרפס
טבשהלעיםאו;םימיהלכםהלהיהיבירו,תונושלהוםימעהלכודרפיי
.יחלכלםולשהםויאובידע,םדמץראההורתהכ.ולדבעיהיוינשהדרי,דחא

ב

השריהרפס

ךאלמהלאיזרמןתנ,ןושארהםדאלשורפסכ,תודוסוםיזרללוכרפס
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ויתויתואוריפסןבאלעבתכנרפסה.ךונח-ןבחלשותמ-ןבךמל-ןבחנלםג

הניביכרד,םיאלפישעמתעדלךמל-ןבדמלונממותוטלובותוריהזמ

.העבשבטטושל,םימורמתולעמרקחלעדומעלונממדמל.הצעתובשחמו
.תומשדיגהלוהמיכוליסכושעתולסמתעדל,תולזמהיכרדןכתל,תונועמ

,תוחכהיפורצתאוםיתרשמהתומשתאעיבהלחנעדי.עיקרועיקרלכ

.תומולחרותפל,בוטהוערהתאלוקשל,תומהשעמוםייחהשעמןמסלעדי

.תוחורבלשמל,םולשתירבתורכלוברקררועלהיהודיבו;תונויזחו

,עבשתנשואאובתתרצבתנשםא,הפוקתודעומלכבדיגהלוםיעגפבו
.ערהלופיסויואםכרדתאםדא-ינבוביטייםא

ץורפתעבהטילפלהבתולתונבלחנםגדמלהזהרפסהיקרפמ

רומשיובהזלשןוראבוהנתנ,הבתלסנכנשכ.ץראהתאעיבטהללובמה

.השמלוהורסמםה,תובאלאבםשמ,םשלורסמותומב.וייחימילכוילע

.ובליכשהשבלהירשא.םדאלכמםכחה,המלשלאבולגלגתנהשממו

ג

תואופרהרפס

.ץראבוזחאתיוהבתהתאובזעוינבוחנ,המדאההשבייכיהיו

םיאלחבםתוכהלוםהבתורגתהלםירזממהתוחורולחה,הבובשייתיו

םוקמרההלאולעיוחניטבשלכופסאתיו.םיודמינימלכבוםיבואכמבו

.םיאכדנוםינעמתויהלמלובמהימבונתמיכונלבוט:ורמאיוםהיבאבשומ

.הרצעוםוצארק,ותחפשמינבתאחנשדקיו.קמעבתוכלהתמהתולחמב

.הטמחלשיוולרתעיו.'הלאללפתיו,חבזמהאוה,רוצהלעתולועלעיו

לכמץראהתארהטלוםירזממהתוחורתאתולכלוציולאפרוכאלמתא

ינמסםגוהדמליותולחמהעבטחנתאלאפרהרויו.האמטוהשאב
לכתאחנבותכיו.םייחלואפרמלוארבנשםירקעהוםיבשעה,םיאשדה

.תמכחץורפתוברתו,היללכוהאופרהתמכחישארתא,םינושארהםירבדה

ןודקומימכחוםראימכח,םירצמימכחוודוהימכחידי-לעדועהאופרה

.ידוהיהףסאימידע

XII -

• לובמהימימ

אייהואיויה

היהדחאהםש.םינבודילוהוםישנואשנולאזעויאזחמשודמע

ףלאוםילמגףלאהיהםוי-םוידחאלכלשולכאמ.אייהינשהםשואיויה
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דחאהלילב.םביבסמרשאתורהנהוםילחנהלכתאותשיוםירושףלאוםיסוס

הילעוץראהלעתחנמהלודגןבאהנהוומולחבאיויהאריוםהינשומדרנ

ארונשאלשךאלמו,םיוקםיוקותורושתורושםיתורחהמדאהילילגלכ

םיוקהותורושהלכקחומוררוגאוהוודיבדחןיכסוןבאהינפלדמועוהארמ

ןוזחבהאראוהםגאייהו.תוטלובוראשנתובתעבראךאוהלאה

ובםילדגתורפ-ישועתונליאינימלכועוטנחבשמוהאנסדרפלילה

ומדרקדחאלכ,םעז-יכאלמתרושהצרפתההנהו.קוחרמלםחירםינתונו
דחאץעקרראשנאלודחאדחאםליפהלותונליאבץצקלולחהו,ודיב
ואוביווכליוםחורםעפתורקבבוציקיו.םיפנעהשלשולוהארמלדמחנ

ןיעהלילבוניארתאזכותאזכ:ורמאיוםשה-ישנאםירובגהםתובאינפל

איבהלאנקלאדיתע:לאזעויאזחמשורמא?וללהתוארמהרשפהמ.ןיעב

אל,הברצירשאלכתוחמלוץותנלאוהדיתעוהמדאהתקלחלעלובמ
וניזאהשןויכ.וניחא-ןבגועףאווינבהשלשוךמל-ןבחנךאוריתשי

םייחהונילעםיביבח:ורמאיויכבבםלוקומירה,רשפהרבדתאםידליה

!ונלרכזוםשןיאוהלואשונימולעימיבדרנונאו,םימיענלבתתוזחמףאו

םוקישדחרודוהירוענהמדאהשדחתתעבףא,םכייח:םהלםתובאורמא

רחסוםיטבשהרפסמוםיוגהויהיםיברתעב,ליחהשעיוץראהתאתונבל

הנידממוםילאםימתוניפסבותוינאבםדאה-ינבועסנוץרפנהיהיםימעה

ןהיבשויותוינאהתאךופהלורמאיםימהילגוהרעסםוקתיכהיהו,הנידמל

םיהחוניזא,םכיתומשתאםבל"דחפבוריכזיוםיעסונהודמעיו,םזעףטשב
בר:אייהואיויהורמא.םצפחזוחמלםולשבואוביםיעסונהוופעזמ
!בר,ונל

ב

גועתטילפ

ימימםעורבחתנוםורמימשמףצקבודריםירכזהלובמהימימ

אלותחתולעמןיבשםוקיהלכתאוחמיוםתארקלולעש,תובקנהתומוהת

.םעזה-ימיאובינפלהנבשחנתבתבוטלמנשהלאמדבל,המשנהרתונ

םימהןמשרגנונדוע,יחלכמורשבלכמלודג,ןשבהךלמגועךא

שקביוהבתהלארושקדחאםלסזחארשאדע,חכלכבהחשיוםינודזה

רוחחנבקיו.םלועלדבעםהלהיהיש,וינבלוחנלעבשנ.הרתסםשול

.םוילכבתונוזמילטישוהוהבתב

הירוגוהאיבלמ

המהבלכךילאופסאתנוהבתהלאאבךנה:רמאלחנלא'הרבדיו

םידמועהתאוךילאוהאיבת,ךינפלץבריםהמימ.הטילפןהלתתלהיחלכו
3 VII הפוקתה
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ובבוסיורפסמןיאלתופועותויח,תומהבואבהסינכהםויביהיו.שרגת

והחלשץבראלשימוסינכהץברשימ,להאהחתפדמעחנו.הבתהתא

הירוגינשותחאהאיבלהאבהנהווהשעמהשועאוהדוע.רבדמהץראל

ךא.:ובלבחנרמא.חנינפלםתשלשוצבריו,הבקנדחאורכזדחא,המע
האיבלהינבינשומקדימ.ישילשלרצםוקמהו,הסחמילצאואצמיםינש
תאחנהאר.טלממהינפלוצבריוובושיוהתואוחירביוםמאתאושרגיו

ןנחלרובדהיפמהוצמינאוומחריאלםמאלע:רמאיוהמתיוהשעמה

לאךממהסכמב:הרמאולוקתבהתצי.המהםיאלפנםיהלאיכרד.םתוא
.יכרדםדו-רשביכרדאל.שרדת

ד

החכותה

ורקענ,המדאההברחנהנהואריוהבתההסכמתאחנריסהיכיהיו

-אשדןיא,תומהבהותויחהתוחנמ,םיתמםירגפםירגפ,םינגהותורעיהלכ

הינאהלתכבושארתאתוכהלליחתה,בשויןיאמםמושלכהובשעןיאו

םימיתששב,םירוציהלכךלמוםישעמהלכןודא:רמאוונוברינפלהכבו

תאךמצעבתלבחהנהו;ךורעןחלשולכההיהןגכ,היעטמוץראתארב
תמחראלעודמ.תינברשאתאתסרהותעטנרשאתאתרקע,ךידיישעמ

יתלבהעור:רמאוםיהלאובישה?אושךירבדתאתישעךיאו?ךיתוירבלע
יתרמאויתאבשכלבא?ינפללבוקואבהתא,ןברחהירחא,ושכע!ןמאנ

תחשלץראהלעםימלובמאיבמיננהיכ,רפג-יצעתבתךלהשע:ךל
אב.ךרוד-ינבלעםימחרתשקבאלוהלפתבינפלתדמעאל,רשבלכ

ןבםהרבאלרמולינאדיתע.ךירחאםיאבהםיקידצהןיבוךניבהמ,הארו
ןבהשמלרמאשכו.ללפתמודמועאוהו–הברהרומעוםודסתקעז:ךנב
ןידה-תדמתיאר.ומעלעושפנןתונאוהםג-,ךמעתחשיכדרךל:םרמע

םוקיהףטשנוךתיבתושפנתאוךשפנתאתטלמו,ואולמוםלועבתעגופ

.ןברקוילעבירקהוחבזמהנב,אטחיכ,חנשיגרה.שאולובמלשףטשב

הנבוךדסחב"וביננע,'ה,יננע:רמאוהמוגעווילעהתיההפוטעושפנ

ינפלמשאהאצידימ.האירבהימיתאשדחוברחשהזםוקמברחאםלוע

'ה
.

םימשהינפומדא.תומצעהתאורשבהתאלכאתוונברקתאהכחל

דרי,ץראההשבי.תישארברצויינפלהלפתבםיפרשוםילאראםגודמעו

םירפצ,בשעואשדתודשהלכואלמהנהוהלעשמשה,רקבבלטההילע

םיהיגד.וגוז-תבתאאצמוהבתהןמאצישרושההעג,ופערפסמ

אל:רמאועבשנייו.רבעוהנפלכבםייחהוררועתנ.תוברלותורפלולחה

ףועלכםעתירבתרוכינאוםדאהרובעבהמדאהתאדועללקלףיסוא

היחנימעוינאו,ףסאיתומהףא,ןברחלכתובשי.ץראהתיחוםימשה

.םלועל
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XIII

הריחבה

וערתאובנ

.םיברםימיהרקעיהתו.השאליצרתבהכלמתאוערולחקיו

התיה,תדללהימיואלמיכיהיו.רהתו'הולרתעיוהדעבוערללפתיו

יעיבררודןבהורכזןבדלתהכלמ:רמאיואבניוםיהלאחורוערלע

ובזעיאלתונושלהוםימעהלכו,םיוגןומהבאארקיוהיהיםימתקידצול

רוחנורוחנתאדילוהגורשוגורשתאהכלמדלתו.'הםשבוריכיוותודע

תולזמוםיבכוכדובעלץראהיבשויולחהםההםימיב.חרתתאדילוה

גורשךא,םימסקםימסוקושאבםהיתונבתאוםהינבתאםיריבעמויהו
תירבהתאורכזוםהיבאחנתרותתאורמשיוהלאםיכרדבוכלהאלוינבו

.וערזתאוומע'התרכרשא

ב

םידיגנה

ומש,לובמהירחאםהיתוחפשמלוםהיתוצראלחנינבוצפניכיהיו

סחניפתאםהילעונמתפיינב,םהילעדיגנלורשלדורמנתאםחינב

תאםהילעוחשמםשינבו,דחי-םגטפושלותוליחהאיבצמלםהלתויהל

הכרעמלםינושהםיטבשהתאבושברקלוצעונודחיהלאודעויו.ןטקי

הפשםא:רמאיוםתצערפיוןטשהאוביו.ץראבםולשהתאםיקהלותחא
םימשבדחאלאםגםהילעוכילמיזא,תחאןושלוםימעהלכלהיהתתחא

.המוקתונלהיהתאלוונתלחנמשרגניתיבוינאודחאםכשםלכוהודבעיו

רפושםויבהיהיןכאל,ךדיבךתלובחתהחלצהתעךא:םיהלארמא

וגלכךילשיזא,םימעהתורחלעקתילודג
י

ורהני,ובצעתאטבשלכו

.ינודבעיוובתבשליתרחבינכשמלאםלכ

ג

םתאינב
םימעםיעבשלםיטבשהויהוגלפימיבתורודהוגלפניכיהיו

לאכימותואבצ-ןודאינפתאםיתרשמהןמםיכאלמםיעבשודרי,םרפסמל

וגלכלודמליוםשארב
י

םשורחבשדקהןושלבו,תחאןושלהחפשמלכלו
לכלבושלאכימארק.קבדנונושלבורבדנםיהלאתפשב:ורמאיורבעו
רשא,הלעמלטפושורשהתעמםכלורחב:םהלרמאיוםיוגהםיעבשמיונ
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רשא,םיכאלמה:ורמאיוםיוגהונעיו.הרצתעבםכלדומעיוםכדעבץילמי
.וניניעתאאשנםהילאוהלעמלוניחיגשמויהיםהםה,רבדלונתואודמל

וגםגהיהאלו
י

.לכהלעךלומולשומ,םיהלא-לאלשומשריכזהש,דחא

באלךלרחובהתאימב:רמאלוהלאשיוירבעהםרבאלאהנפנשןויכ

ימבךאםירחוביתיבוינא:רמאוםרבאהנע?דובעתימתאוןורטפלו
םתורצחבובשייתיוםימשהלאםיוגהיכאלמולעדימ.םלועההיהורמאש

וערזתאוםרבאתארתכיוותבשםורממעיפוהםיבורכהיהלאו,םתוריטבו

.םכיבאלאינאוםתאינב:רמאלארקיוהנומאהרתכב

XIV

םהרבאמ

הריצירפס

,םלועהתארוצילםיהלאשקבשכ?ולהושיימו'התורובגללמיימ

השעמארבוהיפ-לעוובהפצ,הריצירפסאוה,ןומדקהרפסהתאללג

תאזלצאוחינהוךלה,השערשאותכאלמהלכיכיהיו.םויוםוילכ

,ונוברתאריכהלליחתהוםהרבאלדגשןויכ.זאמויעושעשויהוהרותה

םהרבאובןיבהאלו.ובתוגהלהריציה-רפסתאתואבצ-םיהלאולןתנ
:םיהלאולרמא.ינפלהמותסאיהוידיבהברהנתמ:רמאיובצעתיורבד

בגשי,שנ-רב,ךממלבא,תוכלמהוהלדגהיליכ,רפסותואבשרודידבלינאקר

לשוחתפלםהינשומיכשיו,רבעלארפסהםעולךלהוםהרבאךלמנ.רבדה
חתפהתאואצמשדע,םינששלשדחיםתשלשובםיקסועויהוםש
.םותחהרעשל

ב

םירתבהןיב

ךרכש;ידבע,אריתלא:רמאלהארמבוןוזחבםרבאלאיירבדיהיו

:םירמוא.םלועדוסייקידצשארבךלןקתמםוקמואבהםלועלדאמהברה

ץוחלותואאיצוה,היהחספליל,םרבאלםיהלאהלגנובש,הלילותוא

רמא.לעמיבכוכתארופסוםורמלךיניעאש,םרבא,םרבא:ולרמאו
הכ:םיהלאולרמא?םימשהאבצרופסלםדאידיבחכשייכו:םרבא

םרבאלםיהלאהארה.ימשבוכרבתיויתואודבעיםלכוךערזרפסמהיהי
תחאלכתלשממ,תודבואותולשומתויכלמעבראםירתבהןיבדמעמב
דוד-תיבןרקחמציברע-תעלהיהו–אוה-ךורב-שודקהלשומויהנשףלא

.םימעתהקיולו
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ג

ןליאהלשמ

,עיקרהםורבהטהלשמשה.ץיקםויברבדמבךלהמהיהדחאםדא

רמארבכ.םחלןיאוםימןיאואמצמובערמוילעהפלעתהךלההשפנו
םיקותמויתורפ,האנולצשדחאןליאהנהוויניעתאאשיו,וייחלשאונ

בשיוםימהמהתש,ויתורפמלכא,וילארהמ.ויתחתלזונםייחםימןיעמו

רמא,וכרדלתכללםקשכ.וילעותעדהררקתנוולמעמחונלןליאהלצב
ךיתורפש,אועראהי:רמאםא?ךכרבאהמב,ןליא,ןליא:והיחמןליאלםדאה

םיבוטתורפןתונןליאץראיבחרמלכבןיאשהדובעה–םיקותמויהי

םימםג,הפיעשפנבישמךלצהנהו–האנלצבךכרבא;ינתלכאהשהלאמ

וחקייכ:יפבתחאהכרבךא?םימהתכרבדועךלהמלוךיתחתםיכשמנ

לכויהוךומכבוטבלדגהיהי,הברעץראבותואועטיודחאףנעךממ

,ךלןתונינאהכרבהתאז:םהרבאלרמאאוה-ךורב-שודקהףא.ךומכךינב

םשכ.ךומכךרדםתבםיכלוהויהיתורודהלכףוסדעךינבינבוךינב
אלךכ,יתוירבלעינפלתשקבוהלפתבינפלתדמעוךינתמתרגחהתאש

הרצתעברובצהלעםיללפתמוץרפבםידמועםישנאךתחפשמינבמוקספי
.ךיפםעיתייהרשאכםהיפםעהיהאינאו,הקוצמו

XV

תוחבזמ

ןויסנה

ועדיאל.םתואיצמלארחאןפאןיאוםיאצמנםהש,םילאהעבטמ

.םתומצעתלילשלחכהםהלןתנאלךא,םיסרוהםגואםהםיבירחמ;יונש

.םהילהאבהוקתןיאורוגמםהמספא.תספתנאללבא,תספותםתבשחמ

יבשוילריאהלאוהונקלח:דחאהרמא.הבסמבםימורמינבובשי

רמא.ונילעזירכהלהטמןיאהירבו,םיאמצתוקשהלוריצחחימצהל,דלח
התלע:רמאוםילאהשארהנענ.לודחנונאףא,תאזכםוקיםא:ינשה

.תומדולמסדועולעדאאללבא,שדחרוציארבלינפלהבשחמב

.םוקיהתאואלמהמחימודמד

לטוהאלרשאתאתושעלילעהוצואנ-ינסנ:רמאוןורחאהםק

,ןתיולםעקחושאוהותללוחןבןה:איבצמהולרמא.םויהדעונילע

ברקהאוההברעב.ךארארשארהלעהלועלוהלעהוךמכשלעוהאש

יהיוהעובקהותרוצתאףילחהםורמרוצ.היוההםלועבןושארהןברקה
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העטנוןוצרלומוקמהנפרומגהחרכהה.עמושלרזוגמ,לעפנללעופמ

.הריציהירצמבתורחה

ב

ליאה

ולעש,םירבדדועארבלהאירבהימיתלסחבםיהלאהלאךלמנ
ןגלורצויוהאיביו.דעומ.אובבןברקלתויהלליאהתאארביו,הבשחמב
רפחםייחםימראבו,םייחהץעתחתהערמםוקמולםש,עטנרשאןדעה
יתשואוהרהטהלמס,ראבהחתפלעזאמהעריו.הנממתותשלול

םיכאלמ,םימלוע-לאלםיברםיתרשמ.ופוסדעוםלועהףוסמתוצצונוינרק
,תושמשהןיברציותוארשא,ליאהךאושושמםלוא.םינפואותויח,םיפרשו

ןגהמםדאה-ןבשרגםויבףאו.השערשאהשעמהלכוהכאלמהלכםתכ

.ובםתכןיא.ונחלשלעךומסהזורוציראשנ,רשבלכלע'הףצקו

.ויתחתרחאןברקאיבהלרמאיו,בנגיהזרבדוילאש,םדאהאב

והזןולאבךובסהליאההנה:רמאלםימשהןמםימורמ-ריבאוילאארקיו

:הלועלויתשדקה

ג

הרעבה

.הניכשבטיבהלויניעאשנןדעה-ןגבןומדקהםדאתבשביהיו

ארבנימלצבםגםאו,יחושונאינאריאל:רמאיוםיהלא'הארקיו

ימורמלעונאצהערתעב,םיהלאהתאהזחונבלבהםג.ךלהתייתומדבו

הרחתמהתמשנהלגלגתהו.ודריוולעםורמיבשויוםימשהוחתפנוץרא

הרש-ןבברוגללבהתמשנםגהאבו;הישעמןקתל,םיוג-ןומה-באבשחנב

.אוהףאףרצהלו

וחורםגומעדקענ,םימלוע-חבזמלעברקמהתאבירקמהדוקעביהיו

ןוצרתעהאבו,םוקיהיספאלכבהעורתלוקעמשיו;ןושארהםדאלש

;ןידה-תדמלתדקועםימחרהתדמ.תחתמולעממאצמנלכלתוררועתהו

היראהו,לאירבגתאדקעןוילעהןהכהלאכימ;קדצבכוכינפלדקענםידאמ

האשנהעבגלכלעוהובגרהלכלע.רושהתאדקעהי-תבכרמברשא
,התרבחתאתדקועףנכ-רופצלכ,ויחאתאבירקמיחלכ,חבזמםקוה

לכלכאוחבזמוחבזמלכלעץברואב,שאולכאוהש,ךאלמהלאירואו

החקלתה,תואיצמהללחלכבזחאבהלה.דחיםימורמ-ינבועבטה-ינבתנתמ
לאומצעבבושילועפלכיכ,יתעדי:רמאוםיקחשבשויארק,האירבה
!הלשמלפביתוכלמשולעופה
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XVI

םיריחב

קדצ-יכלמ

תופוקתהתעיבק,םישדחהוםינשהןינמהיהתומדוקהתוטמשב

תארבעמהיהאוה.רצויהםיהלארבדהלילהוםויהידעומוםירוזחמהו
יהיו.דחאוניד-תיבואוההיהודלומהימיבםישדחהלעזירכמ,םינשה

רובעהרבדתאולרסמ,ולשמוהרטערדהודוהוםדאהתאארברשאכ

התעמךנה:ולרמאהכ.תולזמהוםילגלגהןובשחבטפושלוןהכלוהחשמיו
.יבכוכךלהמתונמלוםשהתאריכזהלךילעו,הבישיה-שאר

,ורצוילותמשנתאבישהלוקלתסהלםדאלשומויעיגהיכיהיו

שיאךונחו.תודעומהתעיבקוםינשהרובעןינעולרוסמיוונב-ןבךונחלארק

,םדקרמימבעיקרלהלעיכיהיו.אברארפסןורטטמאוהו,םימתקידצ

.ינשהםדאהיהוךלהתהםיהלאתאאוהםגש,חנלרובעה-דוסתארסמ

הדסוניכו,רוכבהאוהםשו,תפיו,םח,םש,םינבהשלשחנלו

םש.הנשהתאםשרבעזאמו,רובעה-דוסתאולרסמץראההשדחתנו
לעו,הלילבוםויבםימורמ-ינבינפלתרשמהיהוןוילע-לאלןהכםגהיה
וערזלוולןתיוונימילובישוהלול'העבשנ.קדצ-יכלמםגומשארקנןכ

תאהרשהוםייחבונדועבוילעומשםגדחיםיהלא.םלוע-תכרבוהלדג
.םימיהלכםשמשומתאלוושרדמ-תיבבהניכשה

ב

הכרבה

ארובהןיבץיח,תורואמהוכשחוםיבכוכהועת.אברודוךלוהרוד
הירבארבא:םיהלארמא.ביתנןיאולבתיבשוילךרדןיא,האירבל
תאחתפ.יראבמםימםתואהקשתוימחלמםדא-ינבלןתתאיהו,השדח
םינוילעתומלועברואמיהיו,םרבאתמשנתאםשמאצויותומשנהתורצוא

.םינותחתו

ותונדאלעזירכהללחיווארובתאםרבאריכהםינששלשןב
יתייההתע-דעוימלועתאיתארבםוימ:םיהלארמא.הבחרהותלשממו

הזינבךליאוןאכמ;יפירמאויתכרבלםיקוקזםהו,ירוציתאךרבלקוקז

עטירשאוךרבמהיהיךרבירשאתא;תוכרבהלעיונמהיהיויתדמח

.ירפהשעיולדגי

,תומהוםייחהךדיב!םיהלא-לא:ורמאוהטמוהלעמירוצילכוצבקתנ

.הזלןתונורזוחוהזלןתונהתאו,ךשחהורואהינופצ,ערהובוטהינמכמ
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םגוולעפיפ-לעאצמנלכןידת,ןטבירדחלרדוחהתאותויפוצםיניעךל

םיניעלונלהיהיאוהךאוונבלשמיםדאהםאו.תודפודסחרומשת

ילבורטמילבונאםיאצמנואוה-םגהעתיאלםא,עדויימ–ךלנויכרדבו

,הזהםלועהתכרעמלךאםהיתרמאשםירבדהלכ:רמאוםיהלאארק!הכרב

דחיםיתצמאודחיםיתדגאו,ףוגוהמשנלכךרבלינאבושאאובלדיתעל
.דועודרפיאלו

ג

הריבהלעב

לחנורעיאלףאובשומלכהאראלוךרדבךלהמהיהדחאךלה

הנהוויניעאשנםימירחאל.עטונוחיגשמןיאוץראההממוש:רמאיו

.חתפאצמאלוהירבעלכלערזחוהכותלסנכהלרמא.וינפלההובגהריב

?הנובאלבהריבלרשפא:רמאורעטצמהיהו.הנועןיאולודגלוקבארק

ובץיצה,ושפנבעגיאוהשהריבה-לעבשיגרהשןויכ?קירלעגייהז-ימו

םהרבאלהרקהזההרקמכ!הריבה-לעבאוהינא:ולארקוגגהלעמ
יכו?ארובאלבםלועלרשפאיכו:רמאוומצעבעגיתהםיברםימי.ירבעה

לעדומעלותעדברתהיהו?ומצעתאעטונןגיכו?םמצעמםיחתמנםימש

.ותארקלךלאינאףא,יתארקלךלוהאוהשימ:םיהלארמא,רבדהתוהמ
.תיאררשאלכרצויהיננהינאוארובהיננהינא:ולרמאווילעהלגתנ

.ךרטעאינאףא,םלועלךלמשי:רמאוםהרבאשגרתה
יכרדלהטונהיהםיהלאתאםהרבאעדיםרטבדוע:םירמואםירחא

ושפנןתנ,לועורבחלהשועםדאהארםא.עשפועשרלכמקחרתהוקדצ

וילאהארנ.הנענוהכדנלכלןורטפובאהיהווקשועדימקושעליצהל

לעאישנלךחשומינאשךייח,עשרתאנשוקדצתבהא:ולרמאוםיהלא

.ךמשבםיכרבתמתונושלהוםימעהינבלכויהיותורודהינבלכ

XVII

םידוגנ
א

דילוהםרבא.קידצהלבהתאוםיאנקלשארןיקתאדילוהםדא

תאדילוהקחציו.הדשבחושלאציש,קחציתאודיצ-עדוילאעמשיתא
.תומךרדבךלההזו,םייחךרדבךלההז.ושעתאובקעי

רבד-לעדחיםינודנויה,םמאיעמבושעובקעיויהשכ:םירמוא

בקעירמא.ובקלחנואב:רמואהזו;ילשלכה:רמואהז.םלועהתלחנ

תא,םיהלאארבתומלועינשהנהווניבאלונחנאםינש,האר:ושעל
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רשע,האנהוגונעתובשיהזהםלועה.אבהםלועהתאוהזהםלועה
תאשיםא.תורחאתודמובלבא,הלאתארסחאבהםלועהו,הרובגו
לובגביצנואבהםלועהתאלוטאינאוהזהםלועהתאהתאלוט,ךשפנ

ונאםידע:םורמיכאלמורמא.היהיןכךירבדכ:ושערמא.וניתומדשןיב

.רבדב

ב

;חכ-ירובגכהברקבםיצצורתמםינבהויהולאותב-תבהקבררהתו

םילועויהודחיוחגנתיו,ובשגנתמושעווליפהלויחאבקעבזחאבקעי
יל:רמואהזו;הלחתאצא:רמואהז.םיהילגכםילועוםידרוי,םידרויו

םא:בקעילושעולרמא.הלחתםלועהתאתוארלילעוהרוכבהטפשמ

.ןפודהךרדאצאוימאתאגורהא,הנושארבתאצלינחינמהתאןיא

תבהתצי.תאצלוחינהו–!ותלחתמםימד-ךפושהז:רמאובקעילחלחתה
.והמחראםחרינאףא,הזאוהםוחר:הרמאולוק

עיסללאמסאב,םמאיעמבושעובקעיומחלנשהעשב:םירמוא

תיחשתלא:תיחשמלרמאולאכימודגנכאצי,בקעיתאתוחדלשקבוושעל

,לאכימתאוקידצההלא;ןודלםורמיכאלמוליחתה.םתוךראוהש,הזתא

ךא,לועושעתלא:רמאוםינורחאבםיהלארעג.לאמסןימילודמעהלאו
חצנוםהידיופרדימ.עשרהתאוקיזהוקידצהתאורזע,וטפשתםירשימב

.ופוגבםלשבקעיאציולאמסתאלאכימ

הכחלוהלעממשאאצתווילעללפתהו'הלהלועןברקקחציאביו

ץוחבו,בקעיזחאנםינפב;לחושדק,םינפינשקחציל.הטמלששאהתא

.ושעזחאנ

גרטקןכו.קחציתדלבםימלוע-רצויינפלהיהגרטקמלאמס:םירמוא

:םיהלאללאמסרמא.וערזבקלחולןתנשדעחנאלו.קחציתדקעתעב

.וכרדבךלישידכ,ותמהוזובקרז.ובימתוחםישאויקלחינארה

םעהרגתריעשהררועמהנבלהתיארםדוקםימיתעבש:ורימג

לאכימו,ריעשהןימילםידמועויליחולאמס.הפיההנבלהתודוא-לעקלחה

ריעשלאכימחקול,ביואהדירבגתיכהיהו.קלחהידיבםיכמותלאירבגו
שאבהלעמלמריעשהחכהלכיזאוחבזמהלעןברקובירקמוםיזע

.האולמבהנבלההארתוסיפתמןוצרה,תדקוי
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XVIII

םידוחי

הכפההךותמ

םיוגהודרפנוץראההגלפתה.הנבנוברחנ,הנבנוברחנםלועה

:םירערעבתו'הינפלמשאהאצי.אטחלבשומירעונביוםהיתוחפשמל

המדאהחמצםגוהברחלויהםימלשםיטבש,וסרהנרופס-ןיאםיתב,תובר
.קוחרמלהארנוןשבכהרוטיקכץראהרוטיקלעיו.תלכאמלהיה

לו,רבעינבמדחאבשיאיההרככב
ו

ותוא.הברהדבעורקבוןאצ

ויתונביתשוהכפההךותמטלמהלדיולןתיו.ומרח-םויבםיהלאריתוה

אל:תורענההנרמאתו.ץראבןיאשיאו,תחאהרעמבתוסחשקביו.ומע
יכו,בשויןיאמאוהםמושהתעוובתבשלאלאומלועתאםיהלאארב

ץראהערזתיכ,ומרגוובסה?ושעהמ.והתללכהרוזחיזא,וניבאתומי

רמא.םדאהןימלערזםיקהלתוחפשמיתשהנדלתו,המורתהתחשנה
,הנפרשתשאבהלאתושועש,אוהןידב:בל-לכירתסמלטיבמוהפוצה

.ונוכתנםלועהןינבלהלאלבא

ב

טיברשה

אישנוךלמהכלמ-ןבלאותבהיהםירהנםראברשארוחנריעב

;הנושארבולעמשהלהכירצהתיהתאשנהלותבלכ.ובלהבגיוומעב

,םהרבאדבעםעתאצלהדעונוותברותעיגהביהיו.םהילהאבםעהונגריו

טפשמכהשעיותבלםגםא:ריעהיבשויורמא,וינודא-ןבלהשאלתויהל
ךאלמאב.ודיחכהלובהיהתונדי-אלםאו,ונלאוהיקנזא,תונבה
.תמיוופגניוהלילבםיהלא

דקענםשש,הירומהרהלהכלהוםיברםימיהרקעהרענההתיהו
וצצורתיו.רהתו'ההלרתעיו.החישךופשלורוהטםוקמבללפתהל,השיא

.רוכבהןימילדמועלאמסו,וליסהלויחאבקעבזחואדחאה.הברקבםינבה

...םהיניבןיד-תיבםיהלאבישוהו,ויפ-לבהבלאמסתאףורשללאכימאב

הרגתו;וכרדלשרפהזווכרדלשרפהז.היעממםימאלינשואציו
םירהנבחאאיה-םגםמאלו.םלוע-תכרבוהרוכבהרבד-לעםימיהלכםהיניב

,היהןידב.ןהיבאןאצתועורהנהותונביתשולהנדלותו,ןבלומשו

ןטקההנבשו,השאלהיחאלשהריכבהתבהתאחקיםיחאהלשרוכבהש

.דחיתויחאהיתשתאןטקהןבהאשנורבדהלגלגתנ.הנטקהתאשראי

תרשהיכאלמושקב!רורצלחקתאלהתוחאלאהשא:תרמואהרותהו
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שמתשהלוליוארוינומכאוהםג,ולוחינה:לכ-ןודארמא.ופחדל
- -

יטיברשב.

ג

הרוכבהתליטנ

תינשהםשוהפלזתחאהםש,ןבלתונבוישנלעםישגליפבקעיאשיו

לחרתומביהיו.תונבבהלשמןיאודאמ-דעהפיהתיהההלבו.ההלב

ושגליפלהאבותטמםש,תרפאדעלדגמבבקעיבשיתיוושפנתבוהא

םימהןמהתאצבו,ברע-תונפללחנבההלבהצחרםעפ.םחניוהריעצה

הבקשחיובקעירוכבןבוארהתואאריו.הויזמוהיפימםלועהםדאתה
.םיברםימיהלבראיו.התואותבהאבושפנחקלתתו

תובשלובקעיןאצתורדגבץורפלםיבאזותויראולחהםההםימיב

הלילב.ףרטלםיקעוצהלעותתחליפיורדעבבקעיראשיו;יבשםהמ

לגיוהמדרתבהילאברקתה,המלעהלהאלאטלבןבוארבנגתהאוהה

.ץראההדרח.ויבאףנכתא

ולהרמא.ושגליפןכשמלסנכנוהדשהןמבקעיאברקבביהיו

ינאהאמטולודגהךנביבשקנתה,יבעגתלא,ילאברקתלא:הרענה

בכשמלעהלע,םימכזחפירוכבןבואר:רמאיוהקעזלוקבקעיםריו.ךל
.ועוציללחוויבא

בקעיףסיאלו.ויחאףסוילהנתנוןבוארמהרוכבההלטנםויבוב
.ותומםוידעושגליפתאתעדל

ד

הירארוג

ימ.ותאצבהיהאיבלכוהיראכולברוידיהדוהיבקעי-יטבשןיב

.םימעתהקיולוונממטבשרסאלו?ולהושיימוהמדי

םשחקיו.ותרובגלוולדגלהירקהלכםוהתו,םלדעטיוםויהיהיו
דומעתו.הלשתאוןנואתאורעתאםינבהשלשולדלתוינענכשיאתב

לכלעלעתו,רמתהמשו,םראתונבמתחאהרענםלדעבו.תמתותדלמ

ימואתכהידש,תויפלתליונבהראוצלדגמכ;התמוקבוהיפיבהמעתונב

ובהלחב.שיאלורוכברעתאהדוהיהלןתיו.םינשושבםיעורההיבצ

םגעוגיו–התאמוהפחדתו;ינשהונבתאהדוהיהלשרא.ףסאיוהרענה

יתינבוערזילםיקיאוהךא:רמאתוהשפנ-אשמהיההימחקר.אוה

תבלךאהנבשחישוקנעהיניעבאיההלקיכ,הרענהארתו.ץרא-יכלמונממ
ידגבהריסה:המרעבהתשעאיהףא–,ןטקהונבהלשלהתואדעישו

הדוהיו.התנמתךרדלערשאםיניעחתפבבשתוףיעצבסכתוהתונמלא

ריאיהוגו,ךרדהםאלעתבשויהשדקאריו.ונאצתאזזגלזארבוע
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הינפםרא־תבהדימעה.הינזאבםיבהא-ירבדרבדיוהילאטיו,ףיעצלדעבמ

ןמםיזעידג:ויחאריבגרמא?ךילאעמשאיכירכשבילןתתהמ:רמאתו

תוכרךאאיבלהתאתוארל,הברקבהרענהבלדקר.ךלחלשאןאצה

םעדחאלגלגדחאתיו.ךתמאלינבשח,ינתבבלהתאםג:רמאתו.רבדי

ינשלםיהלאףיסוה.האירבהתלשלשבהרשקנהשדחתעבט.והנשמ

ץרפ.חרזתאוץרפתאהמלעהדלתו.חישמהךלמלשורואתאתורואמה
.המחהרואלערבוגחרזו,הנבלהרואלערבוג

ה

רחאחסונ

וילעהאגתה,ויניעירחאךלהוויבאשגליפבןבואראטחיכיהיו

הרענולחקלאלתוברהויתומחלמלכבוהשאמדימתרמשנהיהש,הדוהי

,ךייח:ארקוםורממלוקאצי.וישעמערלעויחאתאחכויו,היבשהןמ

!ןויסנבדומעתאלהתאםג

ומשוינענכשיאתיבבןליוםלדעלדריוויחאתאמהדוהידרפנ

לוץראה-יאישנתחפשמינבמרישעולודגשיאהו.עוש
ו

,הפיוהאנתב

ליח-ןבואוהחכ-ץימאיכהדוהיתאעושאריו.אשנהלרותהלעיגהש

.יתרוקלצבתאבןכ-לעיכ,השאליתבתאחק:ולרמאיוויניעבבטייו

ךיאו,ןענכתונבבןתחתהלאלש,וניבאקחציתאמונאםיוצמ:הדוהירמא

ןבהדוהיללודגהתשמןיכה?עושהשעהמ?האוצהירבדלערובעא
הראוצלעוםיספ-תנתכהשיבלה,םיטושקינימלכבותבתאטשק,בקעי

ייסוכגזמתוהרענהאובתו,תוילגרמיזורחוצצונתה
ן

תאאריו.חרואל
תיתש:םורממינשלוקאצי.תירבבהמעאוביוהילאותבהאחקלתתוהיפי

ךאוךלדלתםימיענאלםינב,ךייח,םהרבא-ןבתדקפחכשתואטחהןיימ
!שריתשפנ-תניגמ

יהיו.הלשתאתדללףסותוןנואתאורעתאהדוהילעוש-תבהדלי

הצראךליו,ץראהתונבמהשאינבדועחקיאל:הדוהירמא,רעלדגיכ
הניאיכ,רעיניעבתימראההרענהערתו.ודודםראםעןתחתיוםרא

יוישילשההלילב'הךאלמאוביו.ןענכתונבמ
ך

ימיבהאשנ.תמיוותוא

.התעדלהבאאליכ,הנושארההנשבאוהםגתמיוןנואויחאלהתפח

תונבמךא:עוש-תבותואהנתנאלוןטקהונבהלשלהאישהלהדוהירמא

תשאתמתוםימיהוכראאל!םרא-תבלאהנזיאלוהשאולחקייצרא
.םשהלוביציו.הלעבםעהלהיהבירש,הדוהי

אזזגלהתנמתהדוהידריוםויהיהיו
ת

לחכתו.ןייבובלבוטוונאצ

חתפתבשויהדוהיהתואאריו.היניעךופבםשתוהינפתאםיחאהתנמלא
שיאלתאשנהלותבהרענלכש,םינענכלהיהקחיכ.הנוזלהבשחיורעשה
הדוהירסיו.הילארסהיהרבועשיאלכוםיניעחתפםימיתעבשהבשי

השועאוההלבנ-רבדיכ,עדיאלוהבותבכשןתיוותלכלאונייב
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םיבנעתרשמלכוןייהןמהדוחיהיהריזנזאמ.ושארלעםילחגהתוחשו

.התשיאל

ו

רצויהתיב

והשועובשוילכרצוי:םינבאהלעהכאלמהשועאוהורצויהתיבלאדראו

תאוםירכזתובקנהתאתושעלרצויהםיהלאינפלהשקןיא.רחאילכ

דבזוהשיאלםינבהששהתדלירחאןבל-תבהאלףא.תובקנםירכזה

הלפתבהדמע.הברקברענהנהו–תדללבושהתרהבוטדבזםיהלאהתוא

איה.הבקנלהיעמברבעהתאךופהיוהתחישלעמשיו;ןוילעהעינמהינפל
.רבע-ינבלכשושמוםיטבשהתוחאהניד

דחא-לכלןלדגבהנייהתו,םהמעםהיתומואתודלונבקעיינבלכל

אנקיוליח-רובגןועמשרענהיהיו.גווזהיהאלהנידלךא.השאלדחאו

ריעםלשבקעיאביכיהיו,רתסבהבלהנידוילאטתו,רעשבהלבנלכל

יולוןועמשרגח,הנעיוותבבקשחץראהאישניוחהרומח-ןבםכשו,םכש

רומחתאםגו,היבשוילכתאודיחכיוריעהלעואוביווברחשיאויחא

.ברח-יפלוגרהונבםכשו

ותואבוזעלהרענהןאמתו;הקשוחלהאמהללחהתאאיצוהלושקב

ךלתו.השאלולהנחקיש,ןועמשהלעבשנ?יתפרחתאךילואהנא:רמאתו
.לואשתאולדלתווירחא

ז

תנסא

ףוסאיוםיהלאהתוארוכזיוםיברםימיהרקעהתיהבקעיתשאלחרו

ץראבטילשתויהלדעונאוהו.ףסויומשארקתוןבדלתוהתפרחתא
אלףסוילו.ברםעתויחהלוםירחאםיטבשלןורטפלובאלתויהלוםירצמ

וקבדתםכתחפשמתונבבךא:ומעינבלאצירובדהו.ומעוגוז-תבהדלונ

- םכתזחאתאוםכתלחנתאםתרמשו.

איהו,התואעדיוהשפנבםכששפנהקבדרשאכ,הנידהתיהשש-תב

תאהיחאראשושרגיו.תנסאאיה.ןועמשהשדקםרטב,תביוחלהדלי
איצוהלודמע!ונכותבםשהלהיהילא:ורמאיוםהיבאתיבמהרזההדליה

.םירצמלהאיביולודגהרשהלאכימדרי.הדשהינפ-לעםנורחבהתוא

,ךלמלהנשמףסויתויהבו.תחרופכלעתוןאןהכערפיטופתיבבלדגתו

תובסהתאבבסמאוהוםיהלאינפליופצלכה.תירבהדמעתרכודמע

.ורדעלדבאהשלכתאבישמו

;וינבהומטשייכותוארב,הילעסחהמא-יבאבקעי:םירמואםירחא

הלת,םירבעהןושלבומשוהמשוילעתורחיובותכיובהזלשץיצחקל
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.םימ־ןיעםגהיהםשש,םיחישהדחאתחתהתואחניוהראוצלעותוא

םהמעהוחקל,הילעומחר;הכובהדלילוקועמשיוםינידמםישנאורבעיו.

הרענלהתיהוותיבבלדגתו.רפיטופלהתואורכמיוםירצמץראלהוכילויו

לעשתבתכהתאארקלורמאםירצמימוטרחלכו;יפיתלילכלותלכשמ
וארקוהלדגלהמע-ןבףסויהלעיכיהיו.רשפהועדיאלוהראוצחול

טשותווינפלהוחתשתותנסאםגהאב,תוברתונתמולואיבהו"ךרבא,וינפל

הבתכבהתואאשנודמע,ויבאתיבמאיהיכ,הנשמהאריו,חולהתאול
.ומע"ינבתדכ

XVIII

יולובקעיתודגאמ

ינעדחאשיאהיה.וילעבצנ'ההנהואוההםוקמבבקעיבכשיו

,בבל-רבולכשהוהעדלעבהיהיכ,ויניעבןחאצמיוךלמהותואאריולדו

ומעחישמךלמהותושרבאלשולשןירטלפבסנכנהיהוובהואהשענו

ךלמהיברלדבובואנקתנ.םידבעהוםירשלמרתויהבחולהארמו

,הזינפמםיחדנ,דימתותואםיתרשמוךלמהםעםילדגש,ונאירה:ורמאו

ינפ-לעמודיחכהלווגרהלוכלמנ!ונומכברורישעוניאואבלומתמךאש

תעב,םהיניבעיפוהוםק?רבדהולעדוניכ,ךלמההשעהמ.המדאה
יבוהאבאנקלםכלהמ:םהלרמאו,ובהואלעהערשרחלדחיופסאתה

םישועויתואםיתרשמ,דימתיאסכינפלםידמועםתא.וביתרחברשאבו

לכןיאהזללבא;יתלשממלםתאםיפתשויתוכלמבםכמעקלחא,ינוצר

עגנאל:ורמאוםהינפופח.יאשהבינדבעיווברקבימשתאאוהאשונו

,םימשהרעשםשולא-תיבלאבינעושר.בקעיםערבדההיהךכ.וב

םוקנ,ונלובגלאוהאבוישכע:ורמאוהלעמלשתוכלמהירשוצבקתנ

שודקהםיכלמהיכלמךלמהלגנםירבדמםהשדע.המודודירונווילע
.רדוסבודבעבקעילעףינמהיהואוה-ךורב

ב

ארוקאוהו,םלועה-שודקינפלרקבתמוסקנפ–םלשמוניאורדונה

אצומםויקלוולהכחמינאירה?ילרדנשינולפןבינולפןכיה:רמואו
ןיע-רצוובבלעראמש,רמארשאתאחכשאמש,אוהןשיאמש,ויתפש

קציוהבצמםשםיקהולא-תיבבןלובקעיךלה.ובןומאןיאאמשואוה

ונרשעירשעםיהלאולןתישהמלכש,הינפלרדנרדנוהשארלעןמש

ול
.

–הברהדבעורקבוןאצוליהיוםירהנםראברשעתנוךלהאוהו

.ונחלשלהסורפסרפאלוןברקהלבירקהאלו
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ויחאושעתאודבעבקעילעאיבה?הובגלעמהובגהשעהמ

ורשלאמסוילעאבוונממרטפנ.ודגנלשיאתואמעבראבאציולודגה

תאבזע.ותבהנידהללחהנהוונממלצנ.ורכזדבאלשקבוושעלש
דע:תמא-ןידרמא.התרפאאובלךרדבלחרוילעתמתוהמרחמהםכש
דימזשנעוןועהזיאבעדויוניאוהקלנורזוחוהקלנהזקידציתמ

ולרמאיווילעהלגתנ
:

אלשליבשבאלאוללהתורצהלכךועיגהאל
תאילםלשוחבזמםשהנבולא-תיבהלעםוק,ךיתפשאצומתרמש
.ךרדנ

ונאצתאםשרשעיולא-תיבאיההזוללעיוותיבובקעיםקיו

דומעייכ,ךינבמדחאלןתאילןתונהתארשאתא:םיהלארמא.ורקבו
.ינפלתרשל

ג
רמא.דובכהאסכדעקבאהלעיולארשילאםימורמ-ךאלמרשיו
לא-תיבבהבצמהתאתדמעהיכ,תרדנותרמאךכאל:לארשילךאלמה

.תרבדךשפנב.ךלונרשעארשעילןתתרשאלכ:השארלעןמשתקציו

תדלוהרשאךינבמו:ךאלמהרמא.ורקבוונאצתארישעהללארשיליחתה

עבראלתורוכבהעבראהנמ?תובאלישילשההשעהמ?ילןתתאלהמל

ולהלעוויחאיולברמגוןועמשמהנומליחתה,הנומשוראשנ.תוהמא

!'הלשדקהיהיירישעה.רשעמל

,ופתכלעשדקנהתאלטנ,הצראםימשמךאלמהלאכימדרידימ

ךלרוגהז!םינודאהןודא:וינפלרמא,הלעמ-ןכושינפלוהדימעהווהלעה

ונימידיתאםיהלאטשפ.ןורשי-יטבשרשעמבךקלחוהזוהתומתינבמ

םלשברשאושדקמ-תיבבוינפלםיתרשמוינבויהיש,רענהתאךרבו
.הלעמתרשהיכאלמב

ד

וניאווהדשךותבטוקללםיינעהתאחינמוניאשימ:וניתוברונש

שטשטמולובגגיסמהזירה,ריצבהימיבואריצקהתעשבםהלעייסמ
הלעמלהדשה-לעבתאיתדמעהינא:רמואוארוקלעממםיהלאו.לובגהתא

ןוילעהתאליפשהל,רדסהתאךופהלינאלוכי,הטמליתדרוהינעהותואו

עטונףאינאוםרגוסינאוםירעשהתאחתופינאאלה,לפשהתאםמורלו

אלויכרדתועיימו?רוצעיידיבהז-ימ,היחמותיממ,סרוהוהנוב,רקועו
?ימשמוינממארי

ולרשאלכתאושעולחקלוומא־יבאלאותבהתיבבקעיךלה

תחתםישלרכםגולהיהאלולא-תיבלאב.ןדריהתארבעולקמבךאו

וישנבדבעהנשהרשע-עברא.בכשיוויתושארמםשיוןבאחקיוושאר

ורשעבםראורבעינבלכלעלדגיודאמםראבץורפיודבעכולעופב
חכשאוהוהזהליחהלכולאבותאצינפל.ויבאוכרבשתוכרבהחכב
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:רמאיולשאעטנש,ויבא-יבאכםיינעסנרפאלותומלסדימעמהתא

תרכזותאשביטיתםא:םיהלאולרמא!ימחלמלכאיויתייןיפכדלכ

ךממהיהיםיוגלהקוךמעהיהא,ךדיתאםהלתחתפוהגרדמה-ילפשתא
ףאש,ימשיחוינאיח,ביטיתאלםאו;ואציךיצלחמםיזוחוםיאיבנו
לשמלךינבתאוךתואהשעאוץותנאךיתומוחתאורוקעאךיתועיטנ
ףאו,םיהלא,םדאהםעךישעמםילודג:רמאיווינפלעבקעילפנ.הנינשלו

.ךילעפוךיכרדתאירחאםיאבלויתיבלדמלאוךדסחשטאאלינא

ה

הארהאלשהמהעורהבקעילידש-לאולהארה,אצומהתא
הארהוניבאבקעילו,םהינפלשהמךאהארההלאםינשל.קחצילוםהרבאל
אסכוהארהוםלועהתוחורעבראוהארה.וינפבאלשהמווינפלשהמ

תאובנתאולרסמ.הנבנורזחוברחוהנבנשדקמה-תיבךיאוהארה,ודובכ

לעולארשילאלעופסאתנש,גוגמוגוגליחתוסרפלוקוהעימשהוםיזוחה

תולגלשקבווינבתאארק,ןדעלצבתוסחלותעהעיגהיכיהיו.וחישמ

:תואבצ-לארמא.ךלמלשןירותסמלעטולהטולהריסהלוץקהתאםהל
.םלועהתאסכיולפרעאוביו.רבדרתסהםיהלאדובכ

ו

רמא.םדא-לכתומכתמקידציתיאראלויתנקזםגיתייהרענ
ףסאיותובאלישילשעוגיכיהיו.היחיםלועלידבעבקעיףא:םיהלא

שומתאלוםויהלכוילעהפפוחושפנושא-דיפללורשבהשענ,ומעלא

לאשפנהבושתבוש,לארשיתאתולכלםוקיביואוןטשהרבגייכ.ונממ

בקעיךחכשאאל.ולהנענאוה,ונוקינפלללפתהוםיטבשהיבאםקוהונ

.לארשיךחינזאאלו

תאטשפ,הטמהלאוילגרתאבקעיףסאשהעשב:םירמואםימכח
.םדקןושארהםדאלהיהש,רואמהףוגשבלו,ויבאקחצימלחנש,ופוג

.שודקםעתלעותלאוהםגםלועבטטושיהזוחהוהילאכ.אטחה

ףסוימובקעימ

הנבלוהמחוארבנ,רואולכוריהבשדח,לולאשדחבהנומשוםירשעב

תאדחאודחאלכלעבק,םימשהעיקרבםיהלאייםלתיוהלעמ-יבכוכלכו
;םידעומהותופוקתהתאןייצ,םילובגהתאןמס,ושומשתעשוומוקמוונמז

םיצקהרועש,תולילהוםימיהרבד,םישדחהוםינשהןינמלחהזאמו

:אוה,םתוארצויהאוהאוה-ךורב-שודקהםיכלמהיכלמךלמ.תורוזחמהו
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ןידה-תיבשאראוה.םתוארבעמהאוהוהנומהודדומהאוה,ללכשמה

וינפלםיבשויוםיסנכתמויה.ןירדהנסהילעבםהםהויכאלמוויתרשמו

:םהיפכםישרופו,ונטקיפלןטקהוולדגיפללודגה,הלגעןרגןיעכב

,אבינולפשדח:רמואוזירכמהיה,הבישיהשאראוהו,םימשבשבאהו

תומדאילעםדאארבניכיהיו•!לאתדעבבצנםיהלא.תסנכנוזהנש

תוחתפמוהרותהיזנגלכודיבורסמנ,לכשהותעד,הניבולכשולונתנו

םישדחהוםידעומהתעיבק,םינשהרובעתעדםגודיבםיהלארסמ,הרכהה

ךמוסינאוימוקמבםינשהתארבעלךתואהנממינא,האר:ולרמאןכו

יבכוכלכ,הלעמלםיקקחכהיהי,הטמלרזוגהתאשהמ.ךילעידיתא

,שדקמהיהי,שדקמהתאשהמ.ךלםיעמשנויהיעיקרהתולזמלכוםורמ

ךיטפשמיפ-לעוךלענכנוףופכהיהילכה,שדחמהיהי,שדחמהתאשהמו

ןמקלתסהלותעהעיגהוםדאאטחשכ.םרואוםחראתולזמהוליבגיךתרותו

אלביתנביכנאךלוהוןאכמשרפנינא!םימלועהןובר:רמא,םלועה
ןה:רמאוםיהלאהנענ?וילעהיהתהמםישדחהוםינשהרובע,והעדא

,םינשהתארבעיאוהו,ךירחאיוללוהחשמ,ךדמעךינבינבמידבעךונח

ותילעינפלרסמועיקרלךונחהלע.םישדחהתאעבקיוםידעומהלעזירכי

ץיק,םחורק,ריצקוערזימיןמסזלהו.ךמל-ןבחנידיברובעהדוסתא

אלןותחתהןיד-תיבירבדוותבשיאלהלילוםוילובמהימיבףאו;ףרחו
לאלןהכוהלחנלרוכבההיהאוהש,םשלרובעהדוסתארסמחנ.ולטב

,לבת-תוחראתעדונממדמלוושרדמ-תיבלירבעהםרבאסנכנשכו.ןוילע

,ונבקחצילותומבורסמורובעה-דוסםגדמל,הריציהיקרפוהיוההילכשמ

קחציתאםיהלאךרביו.םלועייחוליחנהוולרשאלכתאולןתנתעב

תולזמהוםילגלגהלכויהיוםישדחוםינשירבעמילםיקאךערזמ:ולרמאיו
.םניד-תיבלםיעמשנ

הצראךלהוויתובאץראתאבזע,עבש-ראבמבקעיאצייכיהיו
םיהלאועימשה,לחהניכשהתאתושעלוהנשהתאםראברבעלשקב.םדק

ולרמאוקוחרמולוק
:

ץראבהנשהתארבעלתושרךלןיא,בקעי,בקעי

וילאהלגנ,לא-תיבלבששןויכ.תיוזןרקבהרטעהתאחינה.השדקמ-אל
ולרמאוםלוע-תכרבוכרב,ויתובאיהלא

:

םישדחהנומהתאבושהתעמ

התא:רמאווילגרלעבקעידמע.םהלהכרדהוהרותאצתךיפמוםינשי
היהאיכ,ינאהמ,םישודקהמההלעמיתרשמלכושודקךמשושודק

.ובהעובקךתומדוהתאיאסכ:םיהלאולרמא.םכלףתש

ב

,ךרבמוניאשםויוךרבמםוישי,שדחהימיבםגםילובגוםינמס

,שנ-רבלאיהתחאאל,ןנעמולכםוישיוברעדעורקבמריאמםוישי

לזמה.רחאואהזשדחבדלונםא,וירחאלשםויבואהזםויבדלונםא

.לכלביתנריאמאוהוםייחךתוח

ותארקלהקברהנהו-הדשבחושלקחציאצישדחברשע-העשתב

4 VIl הפוקתה
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,הכאלמלכלןוכנובוטאוההזהםויה.הבהאיוהשאלוליהתוהתואחקיו

בוטאוההזהםויבדלונהלכו,ריסאלהעושיוהלוחלבוטםירשבמוב
הנומשםויב.םקירבושתאלותעמשנותלפת,הלעמלוהטמלבוהא,הארמ

ןינבלכ.ץמאיםאלמםאלוםודא-יבאושעולארשי-יבאבקעידלונשדחל

ילגווצפחתרטמלםולשבאוביםיבובשרופה,סרהיאלהזהםויבהנביש

ןטבבםיחאהדוגנ.ויתומלאהנרברצוקובערוזלכ.והודירטיאלםימה

רמאובקעיתאקחציךרבשדחלםירשעםויב.לזמהלעומתוחתאעבקאל

ול
:

דסחוהקדצהזהםויבתושעלבוט.םימאלךלווחתשיוםימעךודבעי

םויאוה,קידצהףסוידלונשדחלםינשוםירשעב.םוקמהידסחרוכזלו

לכמואשיבאניעמלוצנלחר-ןבםשתאםדאריכזייכו,הבחרהוןוצר

.תעלכבולםיברואה,ןטשהתחפשמינב

ג
ררשאלבקעיימילכ.המלשותטמףאוהיהתובאבשםלשבקעי

הריאה,בקעיףסאניכיהיו.םיהלאגלפבץחורםלועההיהוםלועבןיד

לכינפתאםסקתוהדוהלעיוהנבלה
.

ירואףוסאלילבוט:שמשהרמא

רמא,קשחהםצעוהבהאהשאמהיוהההגאש.יתמתיתיערבקבדתהלו

,חריבשמשהרשקתנוביכ,"ךרבאוארקףסויינפלףא!םולה-דע:רצויה

ףא:םירמוא.ףסיאלולודגדחארואיהיותורואמהינשןיבץיחהלדח

ויתועורזלעולטנ,ודבעהשמבכתואבצ-םיהלאלפטקידצהףסויבםג

ימךא.תורוהטויתומצעואמטמוניאקידצהףסוי.ונכשמ-תיבלוהאיביו

ןהכלרוסאואמטמאוה,וברחבותיחרגמיוובהיהתתיחשמה-ךאלמדיש

אוה-ךורב-שודקהםיכלמהךלמידי-לעקלתסמשימלבא;ולובגבסנכהל

תורודהלכלתוריאמהנהותורוהטויתומצעורוהטאוה,ומצעבוודובכב
- לאוגהתאיבדע.

XX

הרואמולפאמ

ןבלמה

םיצאהערפישגונוךרפבלארשי-ינבתאםירצמיטבשודיבעיו

ףסוייחאוצפנו.םהלןתנאלשקםגוםינבלהתנכתמירחאאלמלםהב

היהו,טיטבםתואומשיכ,םהיבקעתאובקנ.ןבתושקששוקלרבעלכב
,תדללהרהחלשותמ־תבלחרהתיהםההםימיב.רמחבשולנואצויםדה

סומרלהדשהאצתו.הוחבשיהיאורלכ,םעט-תבוטותקנפמהרענאיהו

הנבלושעוטיטבלבגנו,הדובעהחרטמריפשהליפהו.הסוראםערמחב
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!ירזנללחיכיליוא,ינטב-ירפלעיליוא:רמאתוהרענהקעצתו.ונממ

ומישיוןבלמהתאודיבלטנ,ןוילעהךאלמהלאכימדריהעשהתואב

ףא,האסההאלמתנ:םיהלארמא.םישדקה-שדקוםיכלמה-ךלמילגרםודהל

ימילכינפלןורכזלהיהיהזןבלמםגו,תירב-ינבללאוגחלשאינא

.ץרא-ילעםימש

ב

לאיתוקי

לשומוימתחאהעשאלאלארשי-ינבתאםח-ינבודיבעהאל
זו,אוה-ךורב-שודקה

ה

תעשהעיגהשןויכו.םינששלשוהנשםינומשוהשלש
םירבעההנחמבםוקידחארענ:ךלמהימטרחורמא,תולעלהשמלשובכוכ

םימעועמשי;ףוס-םיבוניליחתאוונתואעיבטיווניתורוכבתאגורהיאוהו
םחליםיהלאםא:רמאיוהערפדרחיו.לבתיבשוילכזחאיליח,וזגרי

.הממושונתלחנוץראהןמונידבעולעי,ונמע

,םיהלא-ךאלמכהיהוראתו,יול-ןבםרמעלןבדלונםההםימיב

.ולעלביןפהארייכ,ומאותנמטםישדחהשלש.לאיתוקיומשוארקיו

תפשלעותואםשתוהבתבותואהחינה,וניפצהדועהלכיאליכיהיו

ךלמה-תבהתיההעגנמ.תובסהבבסמאוהו,םיהלאינפליופצלכה.ראיה

.הכוברענהבוףוסבהבתהנהורהנבץוחרלהדרי.אפרמהאצמאלו

יהיודימהאפרתנורוהטהףוגבהעגנךא.היתועורזלעוהחקתוהדיהחלש

אוהרומגקידצהזהדליה:הרמאוהארק.רהטלרענהרשבכהרשב

.דע־ייחלהתכזוהניכשה־יפנכתחתהסנכנוהכלהןהממורותמשנו

ג

רענה

תרותוהאריותישארברפסםיהלאולהלגומאןטבבאיבנהדוע

ןורטפלובאלםהלתייהוימע-לעדיגנלךיתחשמ:וילארמאיוזאמויעושעש

רשאהשעמהתאוהבוכליךרדהתאםתירוהו,םיקחותורותםתואתיוצו
הזהםויב.רזדיורשבבהעגנאלוםלועהריואלהשמאצילוהמ.ושעי

ומאהצפח!םלועבתולעתהוהחוריהתוםרואתאתורואמהםגולידגה

לעךיאוםיהלאהתאיתרבדרבכ,דלונכינובשחתלא:רמאוחתפ,וקינהל

:ורמאיוויאורלכוילעוממותשיו;לודגכתיבבךלהםויב-וב?היחאםחלה

השלשןבותויהביהיו!םירצדימונלאגיאוהותפומלונלהיהיהז
הרותהתאלבקלינאדיתע:היקושבוןשגתוצוחבאבנתהללחהםיחרי

יבשויתאשדקאוץראלםימשןיכרא,שא-תובהלךותמםימורממ

,םרמע-ןב,ונמעךדסח:בקעייטבשורמא.םורמ-ינבלםלעאוהטמ

.וניתובאותואולחנרבכםוקמהלאונאיבתוםיהלאלונלהיהתהתא
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לאוהזהםעלאנ-עשוה,ידשרוצ:רמאיווינפתאהשמרתסיו - יבושובי!

XXI

השמתודגאמ
א

ןמאנההעורה

,ןידמןהכורתיןאצתארבדמבהעורםרמע-ןבהשמהיהשהעשב

וירחאשפחלךליוהשמוילעגאד;דודנקיחרהורדעהןמדחאידגדרפנ

יתעדיאל:העווהרמא.ושפנבישמוםימלשהכרבדי-לעדמועוהאצמיו

יבדגבדוגבךאיתרמאוךכ-לכאוהאמציכ
;

.ךרדהןמאוהףיעיאדוב

.וילעםיענולעוהנחמהלאבושוהאשנוופתכלעולטנ

ךכ-לכםימחר:ולרמאוםלועלשוכלמוילאהלגנהעשהתואב

םניאותלכשמשפנןיאםהלו,םלועביתארבש,רקבהוןאצהלעךבלב

תוחפשמלכמוביתרחבש,ירבעהםרבאטבשינבלע-םנוברבםיריכמ

ימע-ןאצתאהערתהתא,ךייח.םהלרצבםננחתוםחרתיאדוב,המדאה

:רמאיווינפלעהשמלפנדימ.ימשבםכלכםתארקוהעורלםהלתייהו

.ינתחלשיכךליננה,ידמעךלעפמלע,םיהלא,ךדוא

ב

הנויהורשנה

תודוא-לעבשחיוןידמהדשבהאשנהעבגלעאיבנהבשיםעפ

הימוההנויהנהוויניעאשיו,ובריכויתוביתנלעוםיעד-םימתתולעפמ

,דסחה-ברשיאוםיהלאה-איבנ:רמאתווילאשגתו.תדרויוריואבתחרופ

הריעצינאו,היחינעלבלירחאףדורה,רזכאהרשנהמינליצהואנ-יננח

תחתהריתסה,השמהתואןנוחיו.ינוקינפליתשמשאלדוע,םימילהכרו

לעיכ,ערלכךלהנאיאל,ידחפתלאויעגרה:הלרמאיווליעמילוש

וילארבדיולעממדריאוה-םגרשנההנהו,רבדמונדוע.ילאתאבןכ

בער,ילעםגסוח,תסחהנטקהירבהנוילעםא,םרמע-ןבהשמ:רמאל
תאטחוטפשמתועת,ילרוגבהלערשאינממלוזגתםאו;יכנאםדלאמצו

ועורזתאהלג,ותחתמאמתלכאמהתאאיבנהחקלדימ.יערזלויל

אה:רמאיורשנלהתואטשויו,הנויהלקשמכרשבתכיתחהנממךותחיו

.התוסחילצאהאצמןכ-לעיכ,עגתאלהנויהשפנבקר;ךקלחךל

ךתוסנלךאוינאםורממריצ:רמאיוויפנכששתארשנהשרפדימ
--

יתאב.
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ג

םימדןתח

הובגוילאהלגנ,עישומהשפנתאםישקבמהםישנאהותמיכיהיו

ירוכב-ינבתאםידיבעמהמע-ינבץראהלאבושךל:ולרמאיוהובגלעמ

אוה.םירצמהצראךליוןידמתאהשמבוזעיו!רצדימותואתלאגוהשק

ולשרוחןטשההנהו,ןולמבךרדב
.

שחנשובלבךאלמהלאירואשבלתנ

יבכוכ,םלועהךשח.ורובטדעוהעלביוהשמלארשיותויממוקךלוה

תמואתהרופצארתו.החישמןדבאלעהאירבהלליתו,םהגנופסאםימשה
זערוגחתו;םדאה-ןבלע,המטשמרשהאוהו,לאמסרבגתמיכ,השמ

ךלשתודלונההנבתלרעתאובךותחתוהדיבדחרוצהחקל,השפנב

רחשהו.ויפמועלבאצותווללכותוךאלמהלארשתו.לאירואינפלהתוא

ןתחלםגהתירב-שיאהלהיההתעמ.האולמולבתלריאהלבושהלע
.םימד

XXII

רסומירופס

ראבהלע

ןעמל,םדא-ינבמשרפיודדובתהלהיהםרמע-ןבהשמלשוכרד

בשויאוהוםויהיהיו.ידש-רוצתוחראםגשקבלו'התדובעבםצעתה

ןמאבךלהשיאהנהו.םייחםימראבונממקוחראלוירפ-ץעתחת

יכ,שיגרהאלו;םוקמהתאבוזעיו,היהאמציכ,ראבהןמהתש,ךרדה

העשרובעכ.תותשלומצעתאןיכרהרשאכ,ודימלפנםיבוהזאלמסיכ
,וינפללטומסיכהנהואריו,ראבהןמאוה-םגתותשלינששיאאבתחא

הז-ירחאאב.אצמרשאהאיצמהלעחמשבלבול-ךליווילאוהחקיו

אבהנהו.חונלעקרקהלעבשיוםימהןמאוהםגתשיוישילששיא
לעבשויהשיאבבירללחיוףסכהתאדבארשאןושארהשיאהןוזפחב

םאו,יפסכתאילבשה,ינממדבאשיסיכתאךילכבתמשהתא:רמאלעקרקה

;ךנוהתאיתחקלאלויתלעמאל:ובבל-םתבזלהןעט.ךאצמתהער,אל

ןימאהלןעוטההבאאלו.ילמעמחונלוינואמצתארובשלקרםולהיתאב

.והגרהיוותמחבוילעםקיו,ול

המל,ילא,ילא:רמאיו'הלאקעציוהשעמהתאקוחרמהשמאריו

סמח-אללעדבואשיאתוארלךבךבלדומעיךיאוטיבתלועולמע

יתאםוקמהנה:רמאיו'הוילאאריו.עדאוךיכרדתאאנ-ינארה?ושפנב

רמאיו.יתוגהנתהיכרדתאךדמלאוישעמתאךרואםשורוצהלעתבצנו
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,עשרלןבאוה,וסיכתאדבארשא,שיאההזש,אנ-עד:םיקחש-בשויול

.ולרשאתאוילאמשריהכו-ואצמשהזלשויבאדימותואלזגזלהו

תאלאגיש,רבדהלגלגתהו,חצורהיחאתאםעפגרהחצרנההזםלוא

ןיאויכרדםירשי,יתודמירחארהרהתלאהתאו.ונממובורקםד

!םבהתלוע

ב

רועה
םימבםיצחורםידליתרושאריורואיהתפשלעבצנהשמוםויהיהיו

,רבדהאיבנהלרחיו,ולםיגיעלמוםהיניבשדחארוערענבםיקחשמהמהו

תחקליכ,הזהרענהאטחהמוטפשמתועתהמל:רמאיוםיהלאלארקיו

תאאריווחקפנרענהיניעהנהו,ארוקוללפתמונדוע?ויניערואמתאונממ
.םדאהדחאכםלועה

םיצחורםידליהןומההנהו,לחנהלאדועהשמאציותרחממיהיו

הכמוהאגובבלו,םכותב,סנולהשענש,רענהותואםגו,רהנבםויהםג

.ולוקבעמשאלו,והשעמלעאיבנהותואחיכוה.םהלרצמוויחאתא

ולעפםימתרוצה:רמאוהשמשרפנ.ילרומשיאלדסחםג:השמרמא

.טפשמויכרדלכו

הנומתה

תותואבםירצממבקעייטבשתאםרמע-ןבהשמאיצוהרשאכיהיו
ליח,םליאבםינוחוהנחמואוהו,םיבועבטוליחלכוהערפו,םיתפומו

ןיא:ורמאיווישעמתאוממורוואשנםלכ,ביבסמםיטבשהוםימעהלכזחא

ינפתאתוארלםיברעהיכלממדחאךלמואתיו.אוהםיהלא-ןבםאיכהז

.ןובנוםכח,דחאריצשיאורצחבו.הזהיאלפהרובגה

תנומתתאריצייכ,רמאלוהוציולארשיהנחמלוינודאוהחלשיו

ולאיבהםימיתעבשדועבו.ךלמהרבדכריצהשעיו.םירבעהגיהנמ

לכתאךלמהףסאיו.ןוילגילערששבהריצמםרמע-ןבהשמתנומת
ינבתאלאגרשא,שיאהתנומתםכינפלהנה:םהלרמאיוויצעויווימכח

יפ-לעילודיגהובטיההבוננובתה,םירצמךלמדימםירבעהתחפשמ

םיללעמ-ערךאהזהשיאה:ורמאוםלכונענ?לודגוחכהמב,וינפ-רתסלק

.וישעמםירז,ןמאיעטנוםימחרובלבןיא,אוה

הולאםאה?יבתללעתהךיא:וילארמאיו,ריצהלעךלמהףוצקיו

רמא.ינתימרהמרםאיכ,הזןיא?וחילשללעילבשיאהשעיםורממ

רקשךימכחוךיצעוי,יתריצםעהאישנינפתאךאיכ,ךלמהיח:ריצה
.תוארלםניעהתהכוםירבודהמה
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ידבעמימל,האראולארשיהנחמלךלאימצעבינא:ךלמהרמא
.השמלהאינפלדומעיוהמליאאוביוםקיווילכבהנומתהתאםש!הקדצה

אישנהינפהארמםנמאיכ,אריו.םולשבוהמדקיואיבנהוילאאציו
:רמאוהשמלאשגנ.רבדהלעהמתיו.רויצברשאהנומתלהמיאתמ

השעמלעימכחורבדהכוהכוירצחברשאריצהתאיתיוצתאזכותאזכ
רשאךימכחוקדצ:רמאלםרמע-ןבוהנע.הדיחהתאךדבעלראב,וידי
,הלאיתויטנםעיתמחלנךאינאו,ירוענמהיהעריבלרצי,ילעורבד

יתרהט,הבוטהדמליבהנגמהדמלכךופהלץמאתאוירציתאיתשבכ

ותיערמןאצתאתודפלינחלשיוינוקיניעבןחאצמאושדקתאוימתכתא
.וישגינדימ

-י"י--י"

XXIII

רצדימ

אוהתוא

האר.ברהםינעוםתולבסבאריוהנשגויחאלאאציוהשמלדגיו
:רמאוחנאנ.ןקזלערוחבאשמ,השאלעשיאאשמוןטקלעלודגאשמ

.ומכשלעאשמהתאסימעמודחאודחאלכלעיסמהיהו!םכילעיללבח

ךטבש-ינברעצבתוארלתכלהוםיכלמתורצחתחנההתא:םיהלארמא

.םינותחתבקבדאוםינוילעהתאחינאינאףא,םיחאגהנמםהמעתגהנו

:רמאוךלמהינפלאב,החונמםוילארשי-ינבלםהלןיאש,םרמע-ןבהאר

וערכיזא,עוגרמושפנםהלתתלילבמםימיהלכןשגינבבדובעתםא

:רמאוךלמההנע.ךמעלעוךילעחרטהלכהיהיוהדובעהלעתחתםלכ

םויתאןקתוהשמדמעדימ.יניעבןחתאצמןכ-לעיכ,ךבלבוטכהש

חנוךיחאתדובעלקהלקרתבשחהתא:השמלםיהלארמא.םיעגילתבשה

'הינאיכןורכזתואו,םלועתורודלהיהישודקםויהזםויש,ךייח.םהל

תויהלםרבאינבתאיתשדקוםימעלתולובגיתבצהוםלועהתאיתארב

.ימשתאריכזהלוינפלתרשלםידמוע

ב

ץראילודג
וזחאתנשםירבעלדוליהןבהלכ:רמאלםירצמץראבהנתנתדהו

ינבבםח-ינבדייהתו!םחרילבהמימהךלשיוחקיומאתאמןשגץראב
יו.םתולכלוםדיחכהלבקעי

י

םערזתאתוברהל,הזהםעהתובאלעבשנ

םרט:לארשיישנבחוראוביו.םיוגלרנםתושעלוחכוהמצעםהלתתלו
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דיבללועהתאובזע,םשהנדלתוהדשהואצי,ןהיתבבםינבאהלעובשי

דחאךאלמתאדימהוצםימשבםיהלאו.ןהילהאלובשוםינומארמוש
דלונהתאןמואהץחרו.דליהלןמואתויהלוהטמתדרלהלעמויתרשממ

דחאהןמ,םינבא-יקולחינשחחרפהדיבםשיוולתחווחשמ,וכס,םימב
קוניתהתורעשתאךאלמהלדגיו.שבדקנויהיהינשהןמובלחקנויהיה

ושענו.ולםחיוןהבהסכתיןעמל,ויתובוכראדעושארמוכיראהודימ

ןורשיידלילכןהבורמשנו,ןיעןתואהארתאל,תורעמתורעמץראב
לארענרענובושיובשעכואשדכתורושתורושואצירחא.םלדגתעדע

.ויתובא-תיבלאוותחפשמ

שיאואציו!אוהתואלפ-םע,הזהטבשהינבללכונאל:םח־ינבורמא

;לארשי-ינבתמדאתאושרחוותשרחמבוורקבדמצבןשגהדשלשיא

וליטיותיחשמילכםהבועגנאלועקרקבםינומטהםידלילםיהלאקימעה

.ןגבומכרדעמלתחתמ

וכילשהוםמאידשמוקתנש,לארשיידליהלאםג:םירמואםירחא

לאו,השבילםימה-רשםתואטלפ.ועוגאל,רואיהלאךלמהירטושםתוא
.רוצ-שימלחמןמשועלסמשבדםקינה,םתויחהלםהילעדמועהיהםיהלא

יוםיהתאלארשיורבעשכו
י

והושדקווהוסלק,והוריכה–םהינפלרבוע

!והונאוילאהז:רמאלדחא-לכארקו

ג

הבברמלוגד

ךרפבםהבודבעוםתואונעותודבעבםיעוקשםיטבשהינבויהשכ

תובשויותורעטצמלארשיתונבויה,והוכילשההרואיהדוליהןבהלכו

ואצי,ןבהיידש-לאלעוכילשה,תדללןתעהאבשכםלוא.ןהילהאבתובולע

,עלס-ןשלעותואוחינהווהולטנ,אוהרכזםאהיהו.המשודליוהדשה

השעהתאףאוונישעונלשתאםימלועןודא:ורמאוםשלותואורסמ

דרויהיהדימ.התיבהיאשחבובשוןהיניעלעמןהיתועמדוחמ!ךלש

ולתחווכס,וצחר,דלונהרובטךתח,ותבשןוכממומצעבוודובכבםיהלא

.םתובא-תיבלםיבשויה,'הידליולדגשןויכ.לדגשדעובלפטמהיהו

ונע?הדשבםכדבלםתראשנשכםכלקקזנהיהימ:םהיתומאםתואולאש

,וניכרצלכונלקיפסהוהצראםימשמדריחבשמוהאנדחארוחב:ורמאו

ונילעןגמוהלילבונילערמושאוהווניתשוימימתאוונלכאונחלשלע

.םימלועהלא,אוה-ךורב-שודקהלסולקירבדורמאותומאהודמעדימ.דימת

ד

לאוגהוםיה

םהילעמוקרפווצראמואצייכ,לארשי-ינבירחאםח-ינבךלמףודריו
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םילדעישומינפלםהילעללפתה,םעהתרצבגיהנמההאר.ותודבעלע

:םיהלאולרמא!וירצדיבותואןתתלאוובתרחבםעלאנדומע:רמאיו

השמדמע.ובורבעיוםיהתאםהינפלעקבהתאו,ועסיוםיטבשהלארבד
ולרמאוףוס-םיינפל

:

והנע.וינבלךכרדהלגתיכ,ךילאירצויינחלש

?יממלודגימ,יננהםוקמהדוליינאוךנההשא-דוליהתא:ולרמאוםיה

הזבםגו,ישילשהםויבםילחנהותורהנהו,האירבהימיףוסבארבנםדאה

וניאוםיהךבדרומ:ולרמאוםיהלאינפלהשמאב.הרוכבהטפשמונל

ותואםיקלמ?ולםישועהמ,וברבברסמשדבע:םיהלארמא.ךלוקבעמוש
.וטקשיוםינודזהםימהלעותואהטנוךטמתאםרההתאףא,טבשב

וילעדמע,םיהלומודיתאםיעורה־ריבאהטנשכ:םירמואםירחא

תאוהארה.וילעלבקאל.אבינאםיהלאתוצמב:לאוגהולרמא.םיה
ירבשמלעותרובגבוודובכבםיהלאהלגנדימ.ולעמשאלו,םיהלאהטמ

ימינפהתאןתנ;הזמםינפלהזםינגינשךלמלויה.סניוםיהאריוםימה

ולרמא.אובלןגה-רמושוחינהאלוובסנכהלהזאב,וביבחלהנתמב

ולעמשאל.אבינאיכלמםשב:חקולה
.

אלו,ךלמהתעבטתאוהארה

ולןיזאה
.

דימ,רמושהותואהארשכו.ומצעבוודובכבךלמהעיפוהדימ
...ולחרב

ה

םיב

םיצאםיביואה!ידיומשירות,יברחקירא,גישא,ףודרא:ביוארמא
םיפטושוםילגהםילוע.םהינפלרעוסםיו,םייחםעלבלםעה-ינבירחא

קספיושא-תמוחלהשענולודגהרשהלאכימתאםיהלאחלשדימ.הקזחב

היהלארשי-ינבלו–ובולכאםח־ינבוצריכ.םיפדרנהןיבוםיפדורהןיב

.הלילהלכהזלאהזוברקאלו.ריאמרוא

םינשובוחתפנהנהורקבביהיו.הברחלםיהתאםשםידקחורו

ליבשןיב.דחימליבשבבקעייטבשמטבשוטבשלכךלהוםיליבשרשע

ךלוהםיהלאו,ויחאתאהאורטבשלכהיהוןהבתונולחוםימה-תומוחליבשל

תתלםעה-ינבוליחתה.ועדונאלוילגרתובקעוךרדהתאםתוחנלםהינפל

.םנורגבםזועמרוצתוממור.םלוקרישב

ו

םיקנויוםיללוע

םהינפלתכלהמהניכשהוהברחבםיהתאלארשי-ינבורבעשהעשב

םעהלכוחתפ,םהינפלםיצרםורמיכאלמףאושא-דומעבךרדהםתוחנל
,תודקרמותוללוחמלארשיישנלכוהאיבנהםירמ,הננרוהרישבםהיפ

יכרבלעללועףא.םיחמשוםיזילע,ןברתיבלשתוקונית,םיקנויוםיללוצ
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.הניכשהבהלהריאהיכ,םשארתאומירהומאידשמקנויקוניתוומא
.תבשליהיבגמהתאםמורלוראפל,חבשל,ללהלותודוהלולחהו,םינפ

םגקיהבמרואהוןטבבהרישורמאםתומאיעמבםירבעוליפאש,םירמוא
.םיתוחפבשתוחפהףא,שדקה-חורהתרשלארשיבןטקרתויהלעףא.םהל
.השמכזאבשחנהיה

ןידב

לחרה

הכרתחאלחראצמ.םירומחוםיסוס,תומהבהערש,דחאהעורהיה
ילןת:ולרמאולחרהלעבוילאחלש.םהיניבהכשמוהבקיזחה,הבוטו
:רמא,וינפזעהשלחרהןודאהארשןויכ.ירדעבןיא:העורהרמא.ילחר

ירחאחלש.בשעהתאתחשוםק.ויתומהבתאהעוראוההיא,האראוךלא
.ירדעבתאזכןיא:העורהרמא.ךתארשאילחרילןת:רמאלהעורהלהז

.ויתומהבתאהקשיםבש,ויתוניעמתאםותסאוךלא:לחרהןודארמא

.אל:העורהרמא.לחרהתאילבשה:רמאלהעורהלאךכ-רחאחלש

.םגו.ויתומהבתורדגתאבירחהוהלילבלחרהלעבךלה!בישא

:לחרהלעברמא,לחרהתארוסמלהבאאלוובלתאהעורהקזחהתע

.השעשןויכ.ותארשאהלזגהתאאיצויוובלךריילוא,ונבתאהבשא
.תאהבה,ךינפלךלחרהנה:רמאולחרהןודאינפלאבוהעורההנענ,ןכ

.הערפץראבלארשילהרקהזההרקמכ.ינב

ב

ץראומעלבת
ךלשיוםיבבשנןופצחורובגנמםיהתפשלעלארשי-ינבונחיו

ןומהלכתאילבק,ץרא,ץרא:ץראלםיהלארמא.השבילםירצמיתמתא

וקנחםימהילג!םימלועהןובר:הרמאוהתנע.ךבונכשיוהלאהםיללחה

רמא!םהבהמהולפטיוםימהםתואועלבי?רבקםהלםישאינאו–םתוא
.םוקאוהשביבינבםעץראה-ינבומחלייכהיהו,םתואםויהילבק:םיהלא

.םפרגי,ןושיקלחנאוהו,םימודק-לחנזא,םהיביואתאהלכאוםתרזעל

יפתאיתיצפוםדא-ינבמדחאגרהנשהעשב!םימשהןודא:ץראההרמא
:טבשעלבאםאילרוגהיהיהמ,ינתבקהבקוךממיתראנ,ומדתאתחקל

:עבשנוונימי-דיתאםיהלאהטנ.ינממםתואעבותהתאןיאש,ילעבשה?םלש

.הערפתוליחתאעלבתוהיפתאץראהחתפתו.אטחהילעאשיאלש,ץראל
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ג

אזוע

חכולוץרענולודגאוהו,היהםירצמ-ינבלשהלעמלשרשאזוע
"יבכרבושא-דומעבםיהלאאצייכיהיו.םינטשהינבלכלערתיהרובגו

.םיבםירתונהתאעיבטהלוםתולכלוםדבאלרמאיוםירצמתוליחלומשא

דומעתוםחרמהתאךינבלע:רמאיוםעוזלאינפלדמעואזוערזאתה

,תפיוםח,םש,חנינבתשלשתאתטלמ.םחראינבלעינאףאו,םנימיל

אלשוץראהלעלובמדועאיבהלאלש,םהיבאלתעבשנולובמהיממ
התאתיחשמוםש־ינבתאהתאליצמהנהו,םדאה-ינבתאדועתחשל

אשיאליכ:ךברמאנןהו?ךינפלשיםינפ-אשמםאה.םח-ינבתא

ןיבויניבאנ-וטפש:םהלרמאוהלעמלשהילמפםיהלאסנכדימ!םינפ

שיאלםלשלוהדמבדמלךתדמןה!םירידאםיהלא:ורמאוובישה!אזוע
.םיה־ילגבםהםגותומי,םיבםרבא־ינבתאועיבטהםירצמ־ינב.ולעפכ

ד

ארממוינחוי

הערפבלךפהניכיהיו,םירצמבשםיפשכמהיברויהארממוינחוי

הלאהםיפשכמהינשותואוול,וצראמםחלששלארשי-ינבירחאףודריו

.וללכונלוכיוולשבומעםחלנ,ומעלדומעיהעורההשמםא:ורמאיו

ועיבה,םתואםהיוםהילע'הףקשיוהערפליחלהערההתלכיכיהיו

ימורמבופחרוריואבוחרפוםיפנכםהלושענ.האמטהתומשםיפשכמה
.םילועהמהינפשמלאהתעוערהושעבר:תואבצייםיהלארמא.םלוע

לאכימםספתדימ.ןידםהבהשעוךל:ולרמאוםינפה-רשלאכימלארק

,םיךזעבתררופ:רמאנשהזו.םימהינפ-לעםתואעקעקוםשארתציצב

.םימהלעםינינתישארתרבש

XXV

ברוחרהמ
א

שיגרה,הערמםוקמםהלשקבוונתוחןאצתאהשמהעריכיהיו

ידעעגראאליכ,יבאיח:רמאיוךליוםקיו.קוחרמרוהטושודקםוקמ

תאאיבנהאשנ.ותארקלרההנהורבדמבךלוהאוה!םימשהרעשאצמא

.תורזוחןהרהלתועיגמשןויכוהלעמלתופעםירפצלשהנחמהנהו–ויניע

ןאצהתאחינה,וילענץלח:איהשדקתמדאתאזההמדאה:רמאוארק
.רהבהוחתשהוהלעאוהו,תוערל
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ןויכ;תישארבימיתששמדועהשמלהיהןכומברוחרה:םירמוא

חמשוזלעהשמףאו,זזפלוגלדלרההליחתה,וילאאיבנהברקתנש

.הלכתארקלןתחשושמכ

ב

םוקמ-לכבו,היהלאכימהז,שא-תבלבהשמלא'הךאלמאריו

אלעודמ,האראוהרוסא:השמרמא.הניכשהדובכאוהםשהארנלאכימש

הניאוהרוחשאיהוןיבלולהלעמהניאהלעמלששאה?הנסהרעבי

.לימתואמשמחלולובשחנוהעשהתואבהשמעספתועיספשמח.תלכוא

:השמרמא.ויבאלשולוקבומערבדואוה-ךורב-שודקהוילעהלגנדימ
םאיכ,ךיבאינאןיא:םיהלארמא?שקבמהתאהמ,אבא,אבא,יננה

יתרמאוךלהלגנינא:וילאםיהלארמא.וינפהשמרתסיו.ךיבאיהלא

,ינפמחרובהתאירהו,תויהלדיתעשהמוהטמלהמוהלעמלהמךלתוארהל

.ךדובכתאאנינארה:רמאתםבש,ואוביםימיהנהו

האורינאותחאהיארהאורהתא,יתיארהאר:השמלא'הרמאיו

המבוהיהישהמבטיבמוהפוצינאוחתפנםויהךאךינפל.תויאריתש

התאעדתול,בלותוילכןחובורקוחינאוהעימשהיפ-לעןדהתא;אוביש
םישעמהיפלןדיניאינאו,םינזאמבהזםגלקשתזאיכ,דיתעהתא

ינוביצעיורבדמבינוררמיךמע-ינב.התעוושכעםתדמיפלםאיכ,םיאבה

,וינעבםדאילאקעצייכ.םלאגלענמנינאןיאןכ-יפ-לע-ףאו,ןומישיב

שקבהעשהתואב.ינוצרהשועוניאןיבלינוצרהשועןיבלידבמיניא
,השמ:השמלרמאוםיהלאהנע.לודגהומשתאוהעידויש,םיהלאמהשמ

ינבםעםחלנינאשכ:ארקנינאישעמיפל?תעדלשקבמהתאימש,השמ
;ארקנינאידש-לא,ויאטחםדאלאשונינאשכ;תואבצארקנינא,הלוע

תדמאלאןמסמהזימשןיאו'הארקנינא,ימלועלעםחרמינאשכו
- םימחר.

היהא:הנסהךותמודבעהשמלםיהלארבדהכ:םירמואםירחא

,םבבלךותמםהילעינוכילמיוםמצעמינוריכירשא,םידיחיבהיהארשא

.םהילעךלומינאםתבוטבאלשוםחרכ-לעםיברבלבא

ג

םיכלמהיכלמךלמהלגנ,ןושארהשדחהאוה,ןסינברשע-השמחב

ראשכאל.תמאבודסחבםלועהגיהנמאוהש,ולהארהוהנסבהשמל

שאלברקהשמו,הוכנאוהדימשאלברקיכאיבנלכ.השמאוהםיאיבנ
.השמלאהדרישאהו,שאבהלעאיבנהוהילא.הבהלהובהזחאאלו

.ויבאאטחןקתלךירצש,םיהלאועידוהוןומדקהםדאןבהיהםגאלההשמ

והארא:םיהלארמא.םיהלאהלאטיבהמארייכ,וינפהשמרתסיו

.ןורטטמתראפתרקיתאוהארה.יתרשמתלדגתאותוחילשתישארב

לשומאוהש,ןופלדנסךאלמהתממורתאוהארהו,הריציה-םלוע-רשאוהש
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:םיהלאולרמא.הבכרמבתיעיברלגרתויהלהשמשקב.הישעה-םלועלע

.רשב-לכמךמשהיהילודגושדחשדקמילהנבאךב,םולהברקתלא

ד

הערפלאךחלשאוהכל:ולרמאוהשמבםיהלאיירחבתעביהיו
לומתמםגיכנאםירבד-שיאאל:וינפלהשמרמא,ודימימעתאתאצוהו

םדאתישעאלוךדובכלאלאםלועהתאתארבאלהתאןה.םשלשמםג
,ךלדוקלשארתארב.הלטבלתישעאלוברבאורבאלכוךרקילאלא

ולתארבוךנואגעומשלםינזאתארב,ךרדהוךלעפתוארלםיניעתארב

דיתע.ןושלה-זעורובדהחכילןת,החישיפבןת;ךתלהתעיבהלהפ

.םיתפש-לרעהיהאינאותומוקמהשמחוםיעבשוהאמבידמערבדלהתא

ינאוןושלםיעבשבעמשנהיהיךתרותבשקוספלכוהרימאוהרימאלכ

ינבלרבדתרשאםירבדההלא:םיהלאולרמאדימ.היהאהפ־דבכ

.לארשי

XXVI

תד־שא

חילשה

םשלבקלםורמלתולעלםרמע-ןבהשמלשותעהעיגהיכיהיו
רשןורטטמאוה,ויבאיבאדרי-ןבךונחלםיהלאארק,יחלאתרות
,ידבעהשמתאהנהאבהוהטמץראלדרואנ-םוק:וילארמאיו,םינפה

השמח:ךכרדלעךתואווליהמהוםיכאלמףלאםישלשהזבךליתרחבו
,םירישב;ךלאמשמוכליםיכאלמרשע-השמחוךנימימוכליםיכאלמףלארשע

.לעמ-ימשלותואולעתותורטעבוהורטעת,ודגנלואצתתולוחמבוםיפתב

ךיאלבא,ךתוחילשבדמועיניא,םימורמריבא:ונודאלאךונחרמא

תאךופה:רמאוםימלוע-ריבגוהנע?שאולכשםלועלםדו-רשבהלעא
תונחמןורטטמףסאדימ.שאבתסנכנשאהיהתושא-תבהללורשב

,שא-ידיפללהשמלשורשבךפה,רבדמההדשלםהמעדרי,םיכאלמה

ינפלודימעיווהלעיו;םיכאלמהחככוחכקזח,הבכרמ-ילגלגלויניעםש

.םויהדערעובוךלוהאוהותבהלשכתרעובאיבנהלשונושלוךלמהאסכ

ב

לפרעה

,םימשבושארוהבברתשהותמוק,יניסרהבתודמועויהאיבנהילגר
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רשבכ,םלועלשוכלמםערבדמוםימורמבהשענהלכטיבמוהפוצאוהו
ואסכמםימורמ-ריבאםקהנהו,דחיםיחשםהדוע.ךלמהםערבדמהםדו

.שאהךותמירבדתאועמשוךמעלאםגהלגתאיכ,דעומהעיגה:רמאיו

ןושארהלוקהאצישכו.זעבארוקםיהלאהו,רההןשע,םיקרבותולוקיהיו

םירההלכוטטומתה,ושעגתהתורהנוםימי,םימשוץראושער,הרובגהיפמ

הלאו.םתנשמוררועתנםיתמהףאוורקענווערכתונליאהלכותועבגהו

םיעריהז-ימ:הזלאהזםיארוקםלכו,אובלומדקתהתוארבהלםידיתעש

לאושגנ.תומניכ,ונלבר:םדאה-ינבורמא.קרביורואהרבגתה?תורובג

-.הרתסובושקביולפרעה

ג

עירכמה

?הזרמאנימדגנכ.םלכלעתילעהתאוליחושעםיברףאםיבר

ינבתאךירדהלואבוםלועבויהםינמאנםיעורהברהףא.רמאנםרמע-ןבדגנ
םתואעירכמהשמםלוא,םייחםימתוראבמםתוקשהלוםירשיםיכרדבםדא

.ושפנתרובגבווחורתולדגב

םישעמהלכןוברתאריכהףאוארבנםלצבשןושארהםדאירה
הזו,ויטעבתמוואישהושחנהאבהז:הרותהןתונהשמירהו,הנושארב

הנבוךלמלןרודםעפךאבירקהחנ.ויחוםיפרשהיכושנלכתאאפר

רוזגיוקדצהיהלאלסרבאאטח.ייללהאוןכשמדימעההשמ;העשלחבזמ

טיבהיכ,והכקחצילשויניע.םתואהדפוםרמע-ןבאב.וינבלעדובעש

ויזבויניעןיזהוםורמלהלעהשמו;הירומהרהלעדקענתעב,הניכשב

ףכבעגנלבא,וללכויוךאלמםעהרשבקעי.וינפרועןרקםגוםיהלא
ואריתנוםיכאלמהוהואר,םיהלאהלאהשמהלעיכלבא.עלוצאוהווכרי

תובאהריחבהיהש,בקעימלודגףאהשמירה.רבעלכלוצפנוונממ

תאהשמישעמועירכהאלא,דועאלו.דובכהאסכבהתורחונקוידתומדו

דועהשמו,םוירואהתאהאירבלןושארבארקםיהלא.תישארבישעמ

.רואהןמלדג

ד

הבושתה

תאזחאליח,הרובגהםערבדלםימורמימשלהשמהלעשהעשב

דולילהמ:ורמאווארק,םיהלאהאסכתאובבסווצבקתנ.הלעמיבשוילכ

ץפחאוהונתואליפשהלאמש?וניתולובגבותמגמוונוציוהמווניניבהשא

לא:רמאוםישעמה-ןודאםתואהנע?ונילעמונידעתאטשפלרמואוא
ולהרסמליתעבשנינאו,הלעאוההרותהתאלבקלךא,יתרשמ,וארית

.

עשתדועךיתורצואבךלהזונגהדמחובגשנורידאלא:םיתרשמהורמא
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ךשושמאיהוהבתיגהו,םלועהתאירבינפלתורודהעבראוםיעבשותואמ
היחאיהםויהש,הירבידיבהרסומוהלפקמהתאהתעהנהו;םימיהלכ

ולחה!ונלךדובכהלגוםימשהלעךדוההנת.רבקבהימודתבכושרחמלו

ואסכמםיהלאםק.םהיפלבהבםרמע-ןבתאףורשלושקבוםהיפנכטשפל

יזתאהזודבעלעשרפו
ו

ראבוהבושתידבעלרזחה:ולרמאוותניכש
ידשיכאלמלהשמהנפנ!םינוילע-ינב-לעםינותחתרכבאהז-המל,םהל

םגםכתומצעל,הרומתותופילחםכלןיאלבא,ונממםתאםילודג:רמאו

ונאלבא;םכלהבצקןיאוןולדחןיאוםתאםיעינמתוחכ,רוחאוםינפןיא

ץפחתא;בוטבםירחובונאוערהתאונאםיעדוי,הלענודרנ,דרנוהלענ

,ונאםלועךותבםלוע,תומבםירחובםגונאוונבלבםיהלאעטנםייחה

לפאבםגונאו,םידימתהתורואמהונתנםכל.דספההןיבוהיוההןיב

וארקוםימורמאסכתאבושהלעמ-יתרשמופיקה.ביתנהתאאצמנ

!ךיתונתמבוךישעמבהקדצהךלךאוךמשרידא-המ,ונינדא'ה:ורמאו

ה

הכרבה

םישעמהלכיהלאתאהאר,םימורמ-ימשלםרמע-ןבהלעשהעשב

הניכשהויזמהנהנודמע,ןדקנמותויתואלםירתכרשוקוואסכלעבשוי
דמועהטמותרשמתאאריוויניעםיהלאאשנ.הידוהבויפחתפאלו

םולכ:רמאוהשמבישה?ךריעבםולשןיאה,השמ,השמ:ולרמא.קוחרמ

השמהנענדימ.ינכרבלךלהיה:םיהלארמא?וברלםולשןתונדבע
ךל:ולרמאוואסכמםיהלאדרי.תרבדרשאכ'החכאנ-לדגיהתעו:רמאו

.יתרחבךביכ,תורותהתאוםיקחהתאםתואתירוהולארשיינבלאךחלשאו

ו

םישמחהרעש

םיעבראוםויםיעבראםששעיותוברעימשלהשמהלעםיהלאדוסב

תוביתנלכותומשהיפורצלכגישהלוליכשהלובבלתאחתפיוהלילל

ולחתפ.ותמכחראבמותוקשהלוודמללוילעדמוע'הו.תורותהוםישעמה

והדמל.ויתורצואירדחלכתונופצוהארהודחאודחאהיוההירעשלכ-

ןויכו;תוטמשהלכףוס,הנשףלאהעשתוםיעבראדוסםיהלא

ךדסחלודג:םיהלאהלאהשמרמא.וילעויפכךכש,רתונהףלאלעיגהש
לכהזחאוהזהרעשבדועינסינכה,המדאהינפ-לעםדאלכםעמרתויידמעי

אדה.ךנוקלהושתויהל,השמ,ךלבר:ארקוןורטטמאב.תומאםרטבםותס
.םיהלאמטעמוהרסחתו:ביתכד
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אביקעוהשממ
א

אביקעודוד,השמובקעי,ןורשי-טבשלויהםילודגםיעורהעברא

ןתנהשמ,הדוהייכלמלשארדוד,תובאלןורחאהאוהבקעי.ףסוי-ןב

תואותואלכלםירתכרשקוהררבוהשרפ,התואריאהאביקעו,הרותהתא

.םיינמהבחרהתואשעיוםינפףלאבהדמלוהנממ

,ומע-ינבלהליחנהלוהרותהתאזלבקלהמימשההשמתולעביהיו

םרמע-ןברמא,ףסוי-ןבלשותרותבהגוהובשויאוה-ךורב-שודקהתאהאר

הרותהתאןתונהתאוךמלועבהזכםדא-ןבךלשי!םימלועןודא:םיהלאל
אלה,השדחתירבהדוהיתיראשתאהתאתרוכםאו.ודילעאלוידי-לע

ךכ,ישעמלויכרדללאשלךלבר:רמאוםיהלאובישה.המידקהלךדיב
ינתעמשה:םיהלאלהשמרמאבוש.היהיוםוקיןכוינפלהבשחמבהתלע

.םגינארה,תורושהנומשףוסבובשומינתיארהוךדבעאביקעלשותרות

.ךירוחאלרוזח:השמלםיהלארמא.אוההמוקלחעדאוולןתתשורכשתא

,םירצידיבתלכאמבטוחשקידצותואהנהואריו.וינפתאהשמריזחה

העורהעזעדזנ.זעוידגרשבכןילוקמבורשבתאםילקושוורועתאםיטשופ

ץאנמךידיסחםש!הרכשהזוהרותוז!תמא-ןידלא:רמאוןמאנה

ךכ!םרמע-ןב,קותש:רמאוואסכמםיהלאדמע?ללחיאלךמשךיאו
ןורבשבחנאיוםודהבוינפהשמשבכ.רפאאליגיגהויתבשחמבהתלע
.םינתמ

ב

וריתכה,ויעושעשהרותהתאםרמע-ןבהשמלידש-יהלאתתביהיו
דיתעשהמוהארהוהדלותהתוביתנוםלועתונופצולהלג,תוכלמ-רתכב

ילודגלכתא,ןומדקהםדאינפלכ,וינפלריבעהותורודהימילכבתויהל
םתורוהלולארשייטבשלריאהלדחאדחאודמעיש,השעמה-ישנאוהעדה

ותמכחלדגלעםמותשיואביקעלשונמזבהשמזחאנ.הבוכליךרדהתא
"דובכהאסכלאשגנ.ותודיסחוותקדצברוותנובתוולכשםצע,הברה

לידגיוירחאםוקלדיתעוזכהמרשפנלעבםדא!םימלועהןובר:רמאיו

תושעליתחתוברחבתאלהתאו,םיזוחהוםירומהלכלערתיתושעל

?ולהושאיכימשהמוודגנילעפהמההמוינאהמ!ךמעלחילשותוא

.םיהלאינזאבםדא-לכמונעהרבדהכ

רתתימתאםגוהארהואביקעתלדגתאםרמע-ןבלידש-רוצהארה
.הזההרומהרשבתאםיקרוסםיימורהינבךיא,השמאריו.המיאה

יולזרבלשתוקרסמב
ז

.הכבוהשמשגרתה.וינעמלעשודקהםדה

לוקשש,דיסחוקידצותואלשורכשוהז!ןוילעלא:רמאיולודגיכב
ירחארהרהתלא,השמ,השמ:םיהלארמא?םלועידיסחלכדגנאוה
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דועןרקאלוהשמםודיו.השעמהימימדועינפלמאיההרזג,יתודמ

.וינפרוע

ג

המכחהיזנגלעוהרותהיזנגלעהשמתאהובגלעמהובגדיקפה
לכוםייחהירתסלכ,םלועיזנגלכוהארהותעדוהנובתתורצואלעו

ורבע.הזבהזםירשקנוהזרחאהזםיאבהםידעומהותופוקתהתוכרעמ

תותכתותכוינפלורבע,םיאורהוםיזוחה,םיכאלמהוםיטפושההשמיניעל

םיהלאהירפסבםישרודותיזגהתכשלבםיבשויה,ןירדהנסהישנאלש
שרדששיאהאוהאלה,ףסוי-ןבאביקעלשולזמםגוינפלרבעו,ויטפשמו

ןיאושרדמ-ימעטהשמחוםיששותואמשלשהרותהןמתואותואלכלע

רמא.חלשת-דיבאנ-חלש,ינדאיב:יילאהשמרמא.וינפלרתסנרבד

תושרדמ-יתבלכלוהכילוהוהשמידבעתאחק:המכחהרשלאזגנסליי

ארוקלכהךיאעמשיו,ץראיספאלכבילומיקירשא,הרותהילכיהלכלו

.יאיבנלןושאראוהוךלמינאוייינא.ומשבםג

XXVIII

שקערוד
א

ללקמה

איהו,םירצמבםיטבשהינעימיבהתיחןדהטמלירבד-תבתימולש

םיענכנויהש,לארשיירטושןמדחאהלעבו;הבןיאםומוהפיהשאהתיה

וזרזיורטושהתיבלשגונהאברבגהתאירקםעםויםוי.הערפישגונל

שגונהו.םתכאלמבולצעתיאלוהדובעלךמע-ינבתאתררועוםוק:רמאל

לאשגיוירצמהםקיו,ולהאתאבזעךארטושה.ותשאבויניעןתנרבכ
רטושהיכ,שגונהשיגרהםימיל.הילאברקירזיכהעדיאלאיהו,השאה
.ודיחכהלשקביו,ךרפבובםגדובעל,הלילעוילעאצמ–,רבדבעדוי

תאוילעריכזהוויחאלםח-ןבהשערשאתאשדקה-חורבהשמעדי
.ותימהוםשה

,ותשאתאשרגלשקב,התיבהרטושהבשרשאכיהיו:םירמואםירחא

ךלתו;האמטהירחאותשאלאדועברקתהלבקעי-ןבלןוכנאליכ

םרמע-ןבדמע,טלמיוסניווגרהלהשאהיחאושקביו,היחאלדגתוהשאה
.וירצדימועישויוונימיל

הנחמהלאאציולדגיכיהיו,ןבדלתוירצמהמהתרהתימולשו

יהלאתאללקיוםשהתאתימולש-ןבבקיו.לארשי-שיאםעשגנתה

ייתוצמבןבאלארשי-ינבותואומגריו.םירבעה
,

.קחלרבדההיהו

5 WII הפוקתה
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ב

הכימ

לכבוםינבלבורמחבףסוי-יחאינבתאםח-ינבוררמיכיהיו

,םתואםישלורמחבםתואםימשוםהינבתאםיחקולויהוהשקהדובע

םאו,הזהםעלתוערההמל:רמאיו'הלאקעציועישומהבלץמחתה

ועשפאלשםידלישינעמהתאךיא,ןועםהבתאצמוואטחםילודגה

ירחארהרהתלא,םרמע-ןב:םיהלאולרמא?רבדאללעםיללועשטרתו

הפוצינא.םרכהןמהלכמינאםיצוק.יפכבלועיכרמאתלאוישעמ

םתואךעמאועישרהלםידיתעשהלאםהמרחבא,םידלונתוילכבטיבמו

ייולרמא.השמהיהךובנ.ןינבב
:

,ירבדלעדומעלהתאשקבמםא

רבדכהשמשעיו.ךמעוהלדגודחאקוניתלשףוגםינבלהןמאצוה

ןכשמבהכרעמהןשעוולספןשעהיהש,הכימאוה,הכימתאהיחיוםיהלא
.הזבהזםיברעתמהליש

ג

רוח

התומביהיו.הבוזעהמשוהשארמת-ןבץרפ-ןבןורצח-ןבבלכלו

סחיתהש,רוחתאולדלתו,השמתוחאםירמאיה,תרפאתאולחקיו
ריכמוומעבאישנ,רודהילודגמהיהאוהו;יוללוהדוהיל,םיטבשינשל - האריבוהמיאבודבועוונוברתא.

יכ,םעהינבלהארהןטשהוםיהלא-רהמתדרלהשמששביכיהיו

םהישארלכולהקנ;דועםהילאדריאלוץראוםימשןיביולתםלאוג

םוקמבםיניעלונלויהיוםישדחםיהלאונלושעוומוק:ורמאיוםהיטפושו

.הכבהלאוהכבהלא,םיגיהנמהוצחנ.בושיאלוונתאמךלהש,שיאההשמ

עישוהרשאםיהלאבה!םירומהאנ-ועמש:ארקוהמבהלערוחהלעדימ

םכלתויהלוברחבואיבנתאוודגבתםירשניפנכלעםכתאאשנוםכל

שיאכםעהלכוילעומוקיו.ויפ-טבשבםחיכומוםרסימהיה?וחנזתהעורל

.לארשי-ינבלעףצקאוביו,שפנוהוחצריודחא

ד

בהזהלגע

םיברעההשעמכםהינזאברשאםהימזנתאלארשי-ינבוקרפ

ןיבהיה.שאלותואךלשיוטרחבלכהתארציוןהכהלאםתואואיביו

תרוצהתורחויתחתמושדקהםשוילעבותכובהזלשץיצםימזנה

היהווכותללאמסבנגתה.הכסמלגעךתנהבהזהמאציולגע

והוקשנ,וחמשווזלע–אוהיחש,םעהינבויהםירובסכ.העוג
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.לודגגחוגוחיוםיחבזולוחבזיוולווחתשה,םהיפתוקישנמ

יתותואתאוחכש,ךמעתחשיכ,דרךל:ודבעהשמלםיהלארמא
.תיחשהלדעותמחלעתו.יתרותושטנוהרז-הדובעםהלושעויתפומו

ףא:םההלאוםיעותהתאדבאלהלבח-יכאלמהשמחודריהעשהתואב
יוגהינבלכתאעולבלושקבוםהיפורעפ,תחשהודמשה,ףצק,המחו

ףא,םהינשךאוריתשנ.השלשבדמעותובאהתשלשםדגנכונמדזנ.םלכ
.דחאבינאודחאבהתאדומע!םימלועהלכןובר:םיהלאלהשמרמא.המחו

הקמעהריפחרפחאוהםגהשמו.המחהתאודיבללומיווילא'הרתעיו

.םויהדעםשושבחוודירוהוםשהתאףאלעריכזה,דג-ינבתלחנב

םעזאובייכהיהו.הריפחהתואלךומסורבקםיהלאןתנ,השמתמשכו

ךשנלויפרעופוומוקממרענתמ,יחלאינבלעגרטקמלאמס,םלועב

אוהודחפוהמיאוילעלופתואיבנהרבקלטיבמאוה,םיטבשהתא
.רוחארזוח

ה

סורבמיוסונוי

םגםהםהולגעהלעמבויהםסוקהםעלבינבסורבמיוסונוי

םהיטהלבושערשאהכסמלגעש,םירמוא.ויההאמטהיאישנוהערפיפשכמ
לעוהיהםיאלכ.רומחלהמודהיההטמלורושתינבתכהיההלעמלוויצחמ

.ךיהלאםההלא:רמאלםעהארקויפוצרפ-ודםש
ודבעיכ,םחתמדאלעםתבשימימלגעהםיטבשהינבלהיהעודי

לגעהו.הנבלתרוצןיעמןמסהיהונימי-ןיעלעולגעולושעושיפאלזא

םירצמישנאו,ריואבחרופהיהורואיהןמהנשבהנשידמהלועהיה
שמשמודמועאוהולגעלהמודש,םוהתהרשםג.וינפלםיחבשמוםיללהמ

הזלוךימימןתהזלארוק,ידדהאאעראואימשיקשנדםוקמבדימת

.ךימימףוסא

ו

אטחה

,האמדקםדאלשאטחכבקעיינבלילילפןועאוהלגעהאטח

.החמנאלןידעורודלכבקלחקלחוידבועמםיערפנ

היהאלוהאליעהמכחירחאךשמנהיה,םדאהאטחםרטביהיו

ץפחהובררועתהשןויכ;דימתולצתחתבשויהיהוםייחה-ץעמשרפתמ

הקבדנוםלועלהאלחאובתובוטהתאקבשוערהתאריכה,תעדלוןיבהל

הרותהתאולבקוברוחרהללארשיינבוברקשןויכ.םיברתורודימי
תמהוזמםדאה־ינבורהט,עמשנוהשענ:דחאשיאכונעוהרובגהיפמ

תעבשרואינפמיחצנהלפאהשרגוושדקתהוםהילעאבשדחחור,שחנה
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תורפהאיצומץראה,האלתמותועמןיא,לבתיבחרמברציןיא.םימיה

םעריפכ,בדםערושהערוןמש-ילחנלוכפהנתורהנימימ,םוילכב

ינבוללחתנשןויכ.תבשתחונמורהט,לכשהוהעדםוקיהאלמ,ץבריידג

שדחאטחוםתגרדממולפנ,הרטעהםהמהרסוהדימ,םתפחםויבןורשי
הנפירשאלכבשילכואצמנלכ,רשבלכויחלכזאמףיקמוךלוה

,םימשהםילבאתמ,ץראההקנאנ.הלוערדרדוץוקךא,דועםרכןיא.הטיו

.םהגנםיפסואםיבכוכה

XXIX

יחרקתדעמ

תורחותורח

לכהיהרטשמלורדסלתואיצמהיקלח.תודחאתהוהשעמהימיינפל

ינפ-לעתפחרמהתיהש,םיהלאחורףאהעמשנאלווריצלעבבוסשי

התלשממדועהכפשאלוהלתחתמולעממהחגשההתיהאל.םימה

ןיאוהוצמןיא,הליליקחוםוייקחןיא,רקבןיאוברעןיא;התונדאו

לדביו,תורואמויהיו,םלועיהיםיהלארמאיו.לובגוהדמןיאףאו,הוצמ

םיבבוס.םיקתנלבםיטוחהםתואקתרוםידרפנברק,שיהיקלחןיב

,ילדגהלרמואוץראהתאהקשמודרוירטמוםיננעםילוע,םילגלגה

לעהצברואצמנלכלתורחןיא,ותבשיאלוזאמםילשומםימיקםיקח
.תודפילבתודבעלכה

ש"

שקבוהריציהיכרעבדרמויולהטממתהק-ןברהצי-ןבחרקאב

תועדהתוקולח.והבהתומדקימיללכהריזחהלוויקחמםלועהתאץלחל

,הלעמללאירבגכהטמלבשחנאוהיכ,םירמואוללה.רהצי-ןבתודוא-לע

.לבהוהז-ומעןדהשמםגאלה,אבאוהןיקשרשמש,םירמואוללהו

ב*: י"-

בירבר

שי:םירמואםינושאר

תודרפתואמשלש.ורודרישעהיהיול-ןבתהק-ןברהצי-ןבחרק

הבגיו.ברמהנמיאלורפסיאלובהזוופסכוויזנגתוחתפמונעטתונבל

.ימעבאישנתויהלוךולמלםגהאניל,ידיבהברהךכ-לכםא:רמאיוובל

ןוההלכובהזהיל,ףסכהילןהו,האגתמהתאהזב:תואבצ-םיהלארמא

.אוהינממךאםדאידיברשא

םכח.ותרותלעוהשמלעגולפלאלאחרקאבאל,םירמואםירחא



69 םדקיחרימ

לכלעןודלאוהעדויוולסנאאלזרלכ,ןוראהינעוטמוהיהלודג

ינבלרבדתשםירבדהלעתיוטצנאלוהשמ,השמ:רמא.טפשמלכלעוקח

בריושמםעהלעםושלהברמךנה;םאדובהתאךבלמו'הםשבלארשי
שארמבקעיהפצהזלכ.ךלםייחתרותאלףאו,םירצמדובעשמרתוי

רכזיאלוידובכדחיאלותדעוחרקלהקב:רמאלידש-םיהלאלאללפתיו

לאןנחתיווינפלעלופיווגורטקמהשמלשוידיולשרתה.םהילעימש

ובישה.יתוחילשבויבדוערופכיאלוהלוע-ינבלעךדייהת:רמאיויי
- - --- -- - ךלםקיורמארזגתו:רמאוםיהלא.

ג

חרקינב

איבנהתרותבוקבדיוםהיבאתצעבוכלהאלרהצי-ןבחרקינבו

הלארבנש,היפתאהמדאההחתפתעביהיו.והומכםתירחאהתיהאלו

םהלרצבתנםוקמ,יול-ינבםעבררשא,טבשהלכתאעלבתו,תושמשהןיב

.םימורמבשוילםיללהמוםיררושמודימתוילעםידמועםש,הכפהמהךותב
,םילגרהלוארונםדאתינבתתרוצזאהשבלהמדאהש,םירמוא

דחאדחאםיחרקהינבתאהעלבוהעולתאהחתפ,ראוצוןטב,םיקוש
.הלואשםייחםתדירוהו

םיחנמתויהלהמוהתודריוועלבנהי-שדקמירעשותיבהןברחתעב

םהבושפתוחרק-ינבודמע,םלובגלםינבבושןמזולאוגהתאיבדעםש
להאבםיתרשמהיהנוםהמעהלענונאםג,םמוקמלהלאובושישכ:ורמאו
יבחרמבשהמלכוהאריוגדהוהעלבוםיבהנויללצרשאכהיהו.םיהלא

היתשהןבאתאוהארה,םילשוריב'הלכיהםגוהארהותומוהתבוםיה

אצתו,םיללפתמוחרק-ינבםידמועםשש,'הלכיהתחתתומוהתבהעובקה

.םתנרלוקעומשלושפנ

רמתמוהלועןשעהארועקבהםוקמברבעדומלתהיברמדחא
ונחנאםלוא,תמאוכרדותמאהשמ:רבדמלוקעמשוונזאןיכרה,םשמ

- - - - - - - --- - - וניועהוונעשרה.

ד

דיתעל

,רודלכירדסרדסיודומעי,ומלועתאםיהלאיישדחישכ:םירמוא

אוהודרי-ןבךונחםגדרי.המשנוהמשנלכוהירבוהירבלכתכרעמ

םלועיאבלכתאוריבעיודובכהאסכלשתויחהעבראומעוןורטטמ

.םישעמהלכושרפי,תועדהלכונחבי,ןידלםודימעיותירחאדעותישארמ

לשםינומהםינומהםמעותיתחתלואשמותדעינבוחרקתאםגולעי
םאה,ודיגהוםכבבלתאוחתפ:לאושואצוילוקו.םיעתמוםיעות
םירמואוםהםיבישמ?ותודחאתאועדתולכ-ןודאתאריכהלםתדמל
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אוה,ותלוזםיהלאןיאוםלועהךלמכךלמןיא:דחארובדבודחא-הפ

!ןורחאאוהוןושאר

XXX

םיררוצ
א

בקלרמאיוםסוקהקלבותואאריו,ןוכשידדבל,םירצממאציםע

.בזכיולאשיאאל:'הרמאיו.םיהלאהבקאלרשא

קוקזףסכמרופצולשעיו.רבחרבוחוהיהםלועימסוקמדחאקלב

הינפלחוחינהחירהלעשתעבו;םיכסנהלךסנמוהינפלריטקמהיהו

םורמש,לאזעאוה,האמטה-רשלאהלהאבוריואבתחרופוהטשהתיה

תאדוגרפהירוחאמתעמוש,םירצמ-ילבותלשממוךשחה-ירהםהותבש
תירחאבהרקירשאתאהחלושלהעידומוהבשוהנאבתשתודיתעהלכ

.םימיה

וילעהלע,ףושכהתמכחבהזוחהםעלבמלודגהיהקלב,םירמוא

,םיניד-יתבינשמקנויהיהםעלב.םילגלגהותולזמהךלהמתעידיבםעלב

תוגרדמההרשע-תחאלכהלעולאמסלשתונחמה-ינוירשלכבשבלתמהיה

תמחלמ.םעלבןותאברובעהלגלגתהוותומחלעאברגה-ןבלאעמשי.תופלקב
.םויהתכלממלרדוחוךלוהולילהרבוג,רואהםעךשחה

ב

ןועבלארשי-ינבולפנוותצעהתשענש,רועבןבםעלבתוארביהיו

םוקנלןרהא-ןבסחניפאבזאו.ורכשונממתחקלקלבלאולבש,רועפ

קוחרמןהכהתאםעלבאריו.הזהםעהלעאבציוןידמ-ינבמותמקנתא

םגחרפיושדקה-םשתאסחניפוילעבקנ.ריואבחרפיווימסקבםסקיו

ליחתה.ותימהלוברחףולשיוושארבוזחאוביואהתאגישה,ריואבאוה

ינבתאללקאאל,יננחתךאםא!םיהלאה:רמאיווינפלןנחתהלושקבל
לעהערתאבההתעךאאל:ולרמאוסחניפהנע.םהלאטחאאלוךמע

תשקב,ךלצאדבעםיטבשהיבאבקעיתעבםאיכ,וירמשלעטקושםע
חונלורמאוםירצממוינבואצירשאכיהיו;הילכוילעתממזוושפנתחקל

ךמד–,םידיפרבםהמעםהליוקלמעתאםהילאתחלש,השקההדובעהמ

.םימשהירשנלורשבתאןתיוברחבםסוקהתאגורהיו!ךשארב

ג

םיננעבהסכתה,ריואהימורמלהאמטהתומשבםעלבהלערשאכיהיו

תושעלעדויםכבימ:רמאוליחה-ינבלסחניפארק.ןיעלדועהארנאלו

עדויאוה-םגאוהו,ןדינבמהילצםקיודימ.וירחאהלעיוהשעמכ
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םלענורזחוםלענםעלבו,תוביתנשמחעקב,ריואבלעיו,םיפשכבשמתשהל

ךרדהתאןהכהסחניפולזמר.ושפנבהילצןכתסה.ופדורתאהעתיו
אלו,וגרהלרענהתאסחניפוציו.הטמודירוהוושפת,םעלבתאגישהו

,הזמוהזמשחנהילעתורחש,ברחחק:הילצלאסחניפרמא.וללוכי

.םעהיניעלםסוקהתאעסשיוןכהילצשעיו...ולשבותואתמהו

XXXI

השמאטחמ

םדאינפלםיאבהמה,םלועהןמקלתסהלםיקידצהלערזגנשכ
ונערזבוטךא;תאזלכונלתמרגהתא:רמאלותואםיחיכומוןושארה

יתאטחםנמא:רמואוםדאבישמ!רצוקהונילעהלעיהלעהנהוונייחב
ואטחבשיא,האולמולבתביאכזןיא,םייקנםכניאםתאםגלבא,ינא

איבנםקאלוהובגלולכשדקתנששיא,םדא-לכמקידצההשמףא.תומי

יניעלםשהתאשידקהלהיהודיב.הבירמימבלשכנ,הניכשלדבועווהומכ

אוהו;תחאןושלותחאהפשםלועהלכלךופהלותורודלהשדקלארשי-לכ

תאחקלםאיכ,םיאורבהתאתוקשהלוימימתאתתלעלסהלארבדאל
,השמ:לודגלוקידש-לאארק.להקהיניעלוהזביו'הרוציתאךיוהטמה

יכ,תעדיאלורובדבינתדבעאלויבתנמאהאליריחבהתאףא!השמ

תורואמהוננוכיפ-חורבותורהנוםימי,ץראוםימשוארבנרובדבךא

ינרתכתהתאךאיתרמאוךאובלאיתיכחרודירחארוד.הלעמיאבצלכו

גוראלילעולבחהקספנהנהו,ינדבעלדחאםכשםדא-ינבלכוטנוחצנל
.הטמלוהלעמללבאיהיוותרדאבוינפתאהשמטילה.שדחמהגירא

ב

,שדקבםיננולתמהלהקלכתאןרהאוהשמוליהקהרשאכ:םירמוא

אנ-ועמש:םיטבשהינפלארקוסעוכוזגרבלבומעינפלהעורהדומעיו

,ץראוםימשועזעדזנ,עלסהלעובךיוודיבשוהטמתאלטיו:םירומה

.ףטושרהנליהיועלסהןמךפשנםדםרזוםמוקממוקתנוולהבנםירה
ורמאוןוהמתוןוממשיניעבוהערלאשיאוטיבהולארשיינפומכרכתנ

לשלובמלעךאעבשנאוה.ונילעםעוזלאאיבמםדלששדחלובמ
ףא.םירצמ-ינבתכמינמסונילעאיבמוםירעמאוההתע,שאלשוםימ
דקפיתואוינאלאוג:רמאיוודימוהטמתאךילשה,שערנודחפנהשמ

ינאו,םימלםעהאמצ.םהליתאבההמטשמךאהנהוומע-ינבלע'ה

.םילאראוכבומעוחילשההכב!םדםריעבתאוהדעהתאהקשא
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ג

ןמזמוןכומהיהםלועהתאירבב.ותיבןמאנוםיהלא-דבעהיההשמ

העבשדוסגישהלהכזאוה.תירבהירבדתאלבקמוהרותהחילשתויהל
תולעלוםלתשהלףסויוףסויתגרדמלעיגהומאםחרמותאצבדימ.תולכיה

.וללכויולאםעהרשש,בקעילשולוקכהיהולוקףא;בקעיתגרדמל

יכ,לארשי-ינבתאגוהנללאכימלוכיהיהאל,יחהיהשםימיהלכםלוא

םיניע-חתפלעלודגהרשהבשי.דחארתכבםישמתשמםיכלמינשןיא

בשויינאויתארבנםנחלךא,םלועליחוםרמע-ןבלשכיאלםא:רמאו

,הי-יטבשםערבדילןיאוםיתמתונברקךאבירקא,םימורמימשבלטב

רמאותואבצ-םיהלאוילאהלגנ,השמאטחשןויכ.םיוגרואלתויהלודעונ

.וברקבימשוידבעלאכימאוהוימעלךאלמךתחתחלושיכנאהנה:ול

ד

דחאהרבעהמ.וירבעינשמהיהקוקחםיהלאה-שיאהשמלשוהטמ
תעירקב.ןידהתואובקוקחינשהרבעהמוםימחרלשתואובקוקחהיה

רמא.ןידהדצבעגנעלסהתאכהבו,םימחרהדצבהשמשמתשהףוס-םי
דועהנהו-ושרשבותואקיתמהלוןידהלערובגלהיהךילע:םיהלא'ה

,ערהםעבוטה,השדקהםעהאמטהתמחלנוםלועהקלחנ,דורפהרבג

,שדחמיתואארבוינועהחמ:השמרמא.רושימבבוקעהוקפסהםעיאדוה

:םיהלארמא.הכרבהןיעממםלועיאבלכהקשאוואולמבערהתארוקעא

אוהוךתרשמםאיכ,יצראלםעהתאהלעתהתאאל,ידמעתוביתנבר
-

רענ.

אוההנהערהו,ערובוטתעדהץעמהיההשמלשוהטמ:םירמוא

םיהלאלטנ,ובללכבויהלאלבשו,אטחש,השמעדישכו.לאמסלשוקלח

.םייחה-ץעיפנעמהטמולרסמוהזההטמהתאונממ

XXXII

אלבנהתומ

םוקמהחבשב

ךתרשמתאארק,תומלךימיוברקןה:השמלאםיהלארמאשכ
ינאאיבאש,ךנוצרןיאםא:רמאווינפלןנחתהלליחתה–ונוצאועשוהי

.תומאאלוםדאהדחאכהיהאוםלועביתואחנה,והונלאהזהםעהתא

:השמרמא.לובגהתארובעאאלושונא-ייחלהבצקיתמש:םיהלארמא

םיאורוךימימיתושוךמחלילכואםירהיבצכוםימורמיליאכהיהא
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"שפנםדאליתתנ:םיהלארמא.םהמדחאכישפנהושת,םלועהתגיראב

ךלמןיאו–יתארברשאלכלעויתכלמהוהמהבהלעוהיחהלעףסונהיח
ומלצתאריבעהלדועלוכיאל,יתומדתאאשונשימו,דבעבושהשענ

.טפשמויכרדלכ,ולעפםימתרוצה:השמרמא.ונממ

ב

םינונחת

אבווינתמסנש–ילארבדףסותלא,ךלבר:השמלםיהלארמאשכ

,ךרצויינפלםימחרילעישקב!ץרא,ץרא:רמאוארקוץרא-ידוסילאול

:ץראהולהרמא.תובאהתשריתמדאלאינסינכיוךרובעביננחיילוא

דומעאוזעאךיא,םימיהתירחאבתולבלםגינאהדיתעויאצומוהבווהת

חינהירחאתורודהלכתאםגהנומורפוסודעלםיקויחאוהשימינפל

רחבםכב,םימשיא:רמאוחתפ.םימשהעיקרינפלדמעואבוץראהתא

ןויצרהתאתוארלהכזאוידעבהנחת.םתאוליפה,ולבשומלםיהלא

םימש:רמאנונילעיכ,תעדיאלה:ורמאוםימשהיתאפולובישה.הנרב

הנבלוהמחלאםרמע-ןבולךלה!םיאכזונאןיאונאםג.וחלמנןשעב

:תורואמהולובישה.םימחרה-לאינפלודעבהנצלמתיכ,ןהינפלןנחתהו

םיבכוכהלאםרמע-ןבולאב!ךילעאשנתנךיאוונומכריאתהתאםג

רבדהןיא:השמרמא.דחאדחאםהלוכלהווטמשנהלאםגו–תולזמהו
תחאחק!םימלועהןובר:רמאולכה-ןודאינפלאבורזח.יבאלאיולת
.שדקמבשמשמךכהיהאוךלכיהיתלדריצתחתהתואחנהויניעיתשמ

.ינפלתרשלדימעאךינבמםגש,ךייח:םיהלאולרמא

ג

שא-יקוקיז

,םיטפשמהוםיקחה,הרותהירבדתאםהילעבתכורועיליוגהשמלטנ

קלתסהלותעשהעיגההנהורומגלקיפסהאל;תישארברצויוהדמלרשא

תאילואיבהווכל:םהלרמאולאכימלולאירבגלםיהלאארק.םלועהןמ
לאמסאב.םירחאלוזתוחילשרוסמ:וינפלורמא.ידבעהשמתמשנ

תמשנלעיתואאנ-דקפ,ךנוצראלמלונאמיהלאךידבע:םיהלאלרמאו
רגחדימ!ךדיבתושרה:תורובג־לאולרמא.ךירבדאלמאוםרמע-ןב

המחבהטמלדריותוירזכאההטעמבףטעתה,וברחתאתיחשמהךאלמ

הגוהוולהאינפלבשויהשמתאאצמואב.רוהטושודקםדךופשלהלודג

שמשכורהט,ונממםיאצוישאלשןיקוקיז,וידבבתוכאוהשהמויפב
הפ-ןוחתפאצמאלוהדערוליחוהוזחאועזעדזנ.ותואףיקמםיתעבש-רואו

.םינפהתשבבםלוע-לאלאולרזחורבדל

תארוכז:רמאוםוקמהינפלהלפתבדמע.ותעשהעיגהש,השמעדי
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לבק,תורטערשעבימעתאויתואתרטעויניס-רהבילאתילגנש,םויה
דימתומעיתמחלנרשא,תיחשמהריצדיבינרסמתלאויתמשנתאהתא

תמשנתאלבקלםימורמימשמםוקמהדרידימ.םייח-יקחודגנכקוחאו
רוקמלוחורתארוזחיוךאלמכוףרשכומצעתאשדקהשמףאו,ובוהא

.הבצח

ד

הקישנה
הנועמלהשמתמשנתאתולעהלםימשימשמםימורמ־ריבאדרישכ

:המהאלה,ויתרשמיריחבמםיכאלמהשלשומעודרי,ופוגבלפטלו
-ותטמעיצהלאכימ.רההרהלעםלכודמעוואבו,לאגזגזולאירבג,לאכימ

לאירבגו,הטמהןימיללאכימ.וילעץובלשדגבשרפלאירבגו,השמלש
..םישירחמוםידמועתורואמה!םלועבהימוד.ויתולגרמללאגזגזו,הלאמשל

םיהלארמא.וילגרתאשרפיותעצמההטמהלעלעיואיבנהשדקתה

םיהלארמא.והזחלעוידיחינהו;הזחהלעךידייתשתאחנה:וילא

הזוחהלשותמשנלםיהלאארק.ויניעתאםצע;ךיניעםוצע:וילאבוש

ךנמזעיגההתעו,רוהטרצואבתרגהנשהאמוםירשע,יתב:הילארמאו

,הזהףוגהתאתבהואינאףא,יזועמיהלא:הרמאוהמשנההתנע.תאצל

תאארובהןיכרההעשהתואב.ינכשממינשרגתאנ-לאוילעךדסחלדגי
.הפ-תקישנב-ותמשנתאונממלוטיוהזעהקישנוקשנ,השמלומצע

XXXIII

איבנהתוממדוע
א

האוצה

לארשיינבוארשכו.םיברלשםתלפתבסאומאוה-ךורב-שודקהןיא
לעללפתהלולחהו'הןכשמתאדחאכםלכובבס,השמלששפנהתקוצמ
תאומתסיוהלבח־יכאלמלשאוברהעבראוםינומשוהאמודריו.םעור

ךאלמודגנםקיו,ןוקצהיההלאהםיכאלמהלשםגיהנמ.םיללפתמהיפ
שחללורסאולאמסאבדימ.והנחמתאשרגלווליפהל,שחלומשו,רחא

.ודעברדגרודגיושאלשתלשלשב

ושארתאהסכווקולחתאערק,ולהנינחןיאיכותוארב,השמו
.הנכורדתילגרשיתיכזאלש,יליוא:ארוקוללימוהכובולהאלסנכנולבאכ

עשוהילארק!רשפהתאאצמלילבמהדיחדוחליוא!םהרבאץראב

ולרמאוותרשמ
:

.םקשת,ךדיבםרסומינאשיידגלגאדתש,ךינפינאהלחמ
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ינתרהימאלעךתואיכנאהוצמ.רקמושמשמהסחמםהלהנבתוםליכאתו

יכהיהו;ןגמורזועדועהלןיאותמהלןורחאהןבהינא.ינתלדגו

.לבאודפסמהלהשעוהתטמינפלךלוךידגבתאערק,תומלהתעעיגת

התדלומוהמעתאהבזעשוזתרויג,יתירבתשאתאךדיביכנאדיקפמ

ינבינשהנהו.התואונותלאודסחהמעהשע,םירבעהיהלאבהקבדו

ויהיאנ-לא;םהיבאםוקמבדומעלוכזאלש,אישנ-ינבםימותי,םיבולעה

ויהילאוךנחלשילכואבויהיוונתבהאתירבתאםהלרוכז,ךתיבמםיזז

.ךביוולוקתא'הדבעאשיו.םחלםישקבמויתומירחאםיבזענ

ב

םינפאשיאל

תחאהרזג,ךינפלםיושלכה!םימלועהןובר:םיהלאלהשמרמא
.םיערלוםיבוטלדחאהרקמודחיהלכמהתאעשרוםת,םיעשרלוםיקידצל

קעזיותוכבלהשמליחתה.רבדףסותלא,ךלבר:םיהלארמא!אהמתא

:ורמאוודערתישארבידוסילכוולוקלץראוםימשועזעדזנ.ושפנרמב

יח-לכשפנודיברשא:רמאנוילעש,תומלשיאותואלשונמזעיגהאמש

ינאםא:רמאוםיהלאםהברעג.השמאלאשיאןיאו–,שיארשבלכחורו

לעוציו!םכילעיתלטהרשאתאושע,םכלהמםתא,ונאםיקולחידבעו

,איבנהלשותלפתינפבםירעשהתאלוענלרמאל,עיקרועיקרירשלכ

ולתוצרתהלאלש,הלעמלשםיניד-יתבמןיד-תיבוןיד-תיבלכלעדקפו

םיהלאש,הבהליפרשוהבכרמהילגלגוארשןויכ.וניד-רזגולטביאלשו

ןיאש,הזאוהךורב:ורמאווחתפ,םינפולאשיאלשוודבעתאןחיאל

אל,ןטקלאלולודגלאלםינפאשיאלו,החכשאלוהלועאלוינפל

.םינוילעבשןוילעלאלוםינותחתבשןותחתל

ג

ןימוחנת
םיליגםיליגוםלועבםהתורודתורוד:ודבעהשמלםיהלאולרמא

ימשוםימשה'הל:השמרמא?ןאכךשעמהמ,ךליגוךרודרבערבכ,םה

בשוחהתאשומכאלוהשמ,השמ:םיהלארמא.המדאבהנפןיאילו,םימשה
םירחאלחנהוהלעמילאהלע,גוז-ןבךלןיאהתא,גוזןיאיל;אוה-ןכ

.השמלןתנחכההזולכבקבדולכהתאקלחהעדי.ץראהתאתשרל

הניקבלכ-ןודאחתפ,התימלושפנהשמםילשהשןויכ:םירמוא.י

םירצומוקיתעביתלגסםעלדומעיימ?םיערמםעילםוקיימ:רמאו

אב?יניעבערהושעיוינפלואטחייכ,םהילעםימחרשקביימו?וילע

ךדבעהשמוייחב!םימלועןובר:רמאווברינפלדמעוםירשה־רשןורטטמ
ותמשנןה,וילעמופוגרוסיםאהיהו,אוהךלשותומבו,אוהךלש
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ןורטטמ:םיהלארמא.תורטעךלרטעתוךינפלשמשתאיהותמיקדעל

תאםהינשםתיערוחאלולהיההתאףאו,ךירבדבינתמחנ,הברארפס - -""- - - -- -
םלועה.

ד

לודגהללה

,תולגהליתקדצואובליתעושיהבורק:השמלאוה-ךורב-שודקהולרמא

הילע,םירבעהרהלעהלע;לטבךניאהתאלבא,םיכלוהוםילטבךימי

ידובכמוהמחרואבךלריאמינא.הדירידועךלןיאוךלאיהתימלוע

ןדע-ןגינדעממוךינפריהזאירהזמוךתוסכםישאירדהמוךשובלםישא

,יקידצויתרשמשארבךמישאוךליחנאידובכאסכמוךשפנתאעיבשא

.ךלןקתמהזמהברהדועו

לבא,םידסחהלכמיתנטקוהברילאךתנתמ:םיהלאלהשמרמא

,היתשהןבאלעדומעאוךלאותוצראהלכשושמךצראתאדועאנינארה

?יתעבטמתאלוספאו,יתעבשנאלה:םיהלארמא.שדקמה-תיבהנבנהילעש

יתועורזיתשתאהשעאוםימשהףועכהיהאש,תושרילןת:השמרמא

בוש.תובאהץראתאלעממהאראוםלועהריואבןהבחרפאורחשהיפנככ

ךופה,םיבגדכינשע!םישעמהלכןודאותוירבהלכיהלא:רמאוןנחתה

תארובעאוםיריפנסינשכהנייהתיתועורזיתשוםישקשקליפוגתורעש
ותנחתבושליפהורוצהלעהלע.ימע-ינבתמדאתאינושלבקקלאוםיה

לכיבצבעגרךאטיבאולעממהאראוםיננעיפנכלעינבישוה:רמאיו

ינכתח!ולכאמלעדונובר:רמאוהכב,הנועןיאיכ,אריו.הטמתוצראה

ינתויחהללאירבגתאהמשןמזהוןדרילרבעמםתואךלשהוםירבאםירבא

:השמלאוה-ךורב-שודקהרמא.תומאבושוהדוהיינבאתאקשנאוינמיקהלו

,רבדךבהשועינא,שדקהתמדאבטיבהלותוארלךיעוגעגוברךכ-לכ

םינומףלאואיבנלשתוארה-חכלידגהדימ.יחלכםעדועיתישעאלש

דעוהשארמועבש-ראבדעוןדמםיטבשהץראתאודמעממהשמהארו

,יולגהורתסה,הובגהוךומנהתא,תועבגהתאוםירההתאוהארה.הפוס

ללהמוראפמוחבשמוןנרמהשמליחתה.תחאהריקסבלכהו,בורקהוקוחרה

ןמרתויידמעןורחאהךדסחלודגיכ,םיהלא,ךדוא:רמאיוורצויתא

תאוחתפהלעמירשלכוןוילעיתרשמלכ,םיפרשהוםיכאלמה!ןושארה
םיבכוכףא,םימשהושישיוץראהלגתו,ללהבוהאדוהב,הננרבוהרישבםהיפ

.וימעלאףסאנאוהו-ןתחלהפחתושעלושקב.ודקר

4=רשפא


