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היתודלותבוהלתדחוימההתנוכתבתלדבנונייחתועשמהעשלכ

נבםילגתמונברקבשבוטהרצי,הנומאהחור.הנממתולשלתשמה
ו

ךא
םיעגרבלבא.רידתונבתדמתמונתלקלקרשאתחת,םינמוזמםיעגרל

תוארלונתואםיצירממםהשדע,ךכ-לכקומעךרערוצאוללהםירצקה
םעטמו.ונייחלעורבעשתונויסנהראשלכברשאמ,הרתיתושממםהב

הדילעקיתשהלידכ,דימתהבעיתסהלםיליגרש,היארההתואהנההז

היארה,רמולכ,ישונאהןימברתויבתוזרפנתווקתםימשההלאתא

םיכסנרבעלעגונבםגול.םלועלאיהתלטובמוהלטב,ןויסנהלעתכמסנה

.תווקלוףיסוהלמםיזזונאןיאןכ-יפ-לע-ףא,יפודובןתונהלשותעדל

,ונאםידומ.ונבהיוצמהתאזההוקתהתדיחתארותפלאופאהמושוילע

םילפשש,רבדהלעונדמעדציכלבא,המהםיזבנוםילפשםדאהייחש

ןשונ-ןשיןוצר-יאשרש,ונבהיוצמהוזחור-תרומרבדשרשוהמ?המה

אלםא,תורעבבורוסחמבהנופצהתיללכההנוכהיהמו?ונבעובטההז

?קחןיאלתומוצעתועיבתותושירדהלשייכ,שפנהזמרתרשא,קדזמר

אלןידעםדאהלשתיעבטההירוטסיההיכ,םדאה-ינבםישיגרמהמינפמ

דימתםיראשנוםינשיתמוםיכלוה,וילעורמאנשםירבדהלכיכו,הבתכנ

היפוסוליפה?לטבורבועולדלדתמםכרעהקיסיפטמהירפסוהאלהווירחאמ

ירדחתומולעתךותלארודחלהקיפסהאלןידעהנשםיפלאתששלש

תאהתושעידמ,דימתראשנהיתונויסנירקחמלכב.היתורצואושפנה

םדאה.וילעדומעלהלכיאלש,אוהש-לכדירשהזיא,הנורחאההקידבה
לאהאבותעפושונתיוה.םהםימלענויתוניעמיאצומרשא,אוהםימ-לחנ

לוכיוניארתויבקיודמהןובשחהלעב.והיאעדנאלשםוקממונברק

,ורעשלןתנוניאש,רבדהזיאאוביאלאבהעגרבםא,שארמתוארל

,יחרכ-לעריכהלינאסונאעגרועגרלכב.ויתונובשחלכתאלאלםישיו

.ילשינוצרולארוקינאש,ןוצרהןמהלענהרוקממםיעבונםירקמהיכ

,ףטושהםרזבלכתסמינאשכ.תובשחמהטפשמםגןכםירקמהטפשמכו

דימ,יכותלאויגלפתאםיקרפלהכפמאוהינממםימלענתומוקממרשא

ינאש;דסח-םחללכוא,הקדצהןמןוזנםאיתלבינניאש,ריכמוהאורינא

האתשמושירחמה,הפוצקרםאיכ,הלאהלעמימרזלשםתליעינניא
,דיטשופכימצעתאגהונוםורמליניעתאאשונינאםיעוגעגאלמש;םהילא

.רזומורזחכהזיאךותמםיאבוםיעפושתונויזחהשאלא

איבנהו,הוהברשאורבעברשאתוגגשהתאןדה,ןוילעהטפושה
םייורשונאשםמורמהעבטהאוהאוה,תויהלחרכומהתאאבנמה,ידיחיה

איהאלה;הריפסומטאהלשתוכרההיתועורזבהיורשהוזהמדאכ,וברקב

לשותיוההלולכוהרוצאהברשא,הנוילעההמשנההתוא,תודחאההתוא
תויוההראשםעתחאכתדכלתמאיההדילערשאודיחיםדאלכ

,ולהצרעה–תמא-תחישלכרשא,ללוכהבלהותואאוהאלה;םלועבש

ולתעמשמ–רשי-השעמלכו
;

,קחןיאלתגלפומהתושממההתואאיהאלה

בשחנתויהלםדאלכתאהפוכווניתונורשכווניתוימומרעתאלאלהמשה
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הפשהןמאלובלהןמםיאצויהםירבד-רבדלוםימתבותמאבאוהשהמ

ונתבשחמךותלאתרבועותלגלגתמתויהלךשח-ילבתפאושהו,ץוחלו

םישעמלשםלועבםייחונא.יפוילוהמצעל,הקדצל,המכחלתויהלוונלעפמו

ףאו.םיקלחירבשוםיקלחלש,ערקלשםלועב,הזרחאהזםילשלתשמ

;המכחהתברהקיתשה;לכהלששפנההיורש,המינפםדאהברקבןכ-יפ-לע

;הושדחאךרעבוילאסחייתמקלח־רבשואקלחלכרשא,ימלועהיפויה

לכרשאוםימיקונאוברקברשא,הזהקומעהחכהו.יחצנהדחאה

ומצעבקופסאצומאוהשידאל,ונלתויוצמותוחיכשובשרשאהתומיענ

רבדהוהיארהתלועפםגשאלא,העשלכבותעלכבאוהתומלש-לילכו

ונא.םהדחארבדקרםלכ-אושנהואשונה,הארמהוהאורה,הארנה

לכהלבא;ץעה,יחה,חריה,שמשה:ןוגכ,םיערקםיערקםלועהתאםיאור

,שפנהאוה,ןיעלםיארנהויקלחאלאםניאהלאהתונויזחהלכרשא,ללוכה

ןוזחרפסבםושרהתאארקלונאםירשכומוזהמכחבונתולכתסהךותמקר

לאונתורכמתהוונבשתובשחמהבטימבונתועקתשהךותמו;תורודהוםיתעה

ןוזחירבדתאןיבהלםירשכומםישענונאםדא-לכבהיוצמההאובנהחור

םפוגםהש,םישנאינזאבוללהםייחהלערבדמהםדאלכ.הזהדיתעה

וזהבשחמבקלחםהלןיא
,

תויהלזעונינניא.הלטבלוירבדתאתיחשמ

הרוצאההשודקההנוכהתאעיבהלירבדבחכןיא.הדעברבדלוהפלהל

לעםיהלאחורתאתורשהלהלוכיהדבלאיהקר.םהםירקוםילד;הב

הקירילהאלמהזכשםדאלשותחישהנה!אלפהזהארו,הצוראיהשימ

,חורהחפמתאושיגרירשאכ,התואםישיגרמוםישחלכהואיההמיענו

ירבדבםגולוראתליצפחתאיברקבשובכללוכיינאןיאןכ-יפ-לע-ףאו

תוהלאהלשהימשימשתא,שדקירבדבשמתשהלתלוכיילןיאמ,לח

ותוטשפרבדבףוסאלידיבהתלעש,דבלבתוחכוההתוצקתוצרהלותאזה

.םינוילעבשןוילעהקחהלשותרובגוהבגשנה

תונויזחב,תוירבהלשןהיתוחישבשחרתמהלכבםיניעמונאשכ

,םהדנוםעפנםדאהשןמזב,הואתלשותוילכ-רסומלשםיתעב,ןוימדה

םיתעלונמצעתאםיאורונאםהבש,תומולחהונורוירשארסומהירבדב

וזהאילפ-תושפחתה–ונינפלעהכוסנהכסמולאכתובורק
,

םישפחתמונאש

הברוצאהישממהדוסיהתארידאהלוםיצעהלידכאלאהאבאל,םולחב

וכלירשא,תוירוהוםיזמרהמכםיגישמונא–הרורבהונתרכהלוברקלו

לכה.עבטהתומולעתתעדלעורואהיגמה,רואמלויהותוברתהוךולה

כ,תעדלונתואחיכוהליושעוןוכמ
אלא,רבאהנניאםדאהלשושפני

חכתלועפכהלועפהנניאאיהיכ;םלכםירבאהלכתאאיהתלעפמוהיחמ

ןיעמהלםישמשמהלאהתוחכהלכשאלא,הערכההובשחמהחכ,ןורכזה

ואלכשההנניאאיהיכ;רואמאלא,ןורשכהנניאאיהיכ;םילגרוםידי

כו;ןוצרבולכשבתלשומהאלא,ןוצרה
י

,ונמויקלשםלענהדוסיהאיהאיה

ובםייורשוםיוהםירומאהתוחכהלכרשא
,

דבעושמוניאש,איהףוס-ןיא-

ונירוחאמואהמינפונברקמ.םילעבתושרלדבעושמתויהללוכיוניאו
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יכ,תעדלונתואחיכומוםירבדהלכתאריאמה,רואונדעבחרוזועקוב
לשתיזחםדאה.אוהלכהרואהשאלא,וננהןיאוספאונמצעלונאשכ

רבד,וכותבםייורשוםירוצאבוטהלכוהמכחהלכרשא,אוהשדקמ-תיב

הז
,

,עטונ,התוש,לכואםדא:תרמואתאז,םדאםשבותורקלםיליגרונאש

רויצקראלא,ופוגםדאהתא,תמאהדצלע,ראתמוניא,תונובשחבשחמ

יתלבונניאאוהרשא,שפנהקר,דובכםינתונונאולאל.ונממלקלוקמ

וישעמביולגידילהתואאיביקרםא,לכותלוכי,השימשתילכםא
איהירה–ולכשלעתלצאנאיהשכ.וינפלעורכלונתואףוכאל,וילעפמו

ךותלאתעפושאיהשכ;הקדצאיהירה-ונוצרלעתלצאנאיהשכ;סוינג

אוהש,העשבהבהליחתמלכשהלשותוימסו.הבהאאיהירה-ויתושגר

הבליחתמןוצרהלשולודלד.המצעינפבתדחוימהביטחתויהלהצור

לכלשותילכת.המצעינפבתדחוימהביטחתויהלהצורוילעבש,העשב

אהתש,שפנלךרדתונפלאלאתנוכמהניאדיחיםדאלכלשוייחבןוקת
תויהלונדמלל:תרחאןושלבוא,ונתושילכלדעבמתרבועותרדוח
.םיעמשנוםיפופכ

ןיא.ותרהטלכלהזהעבטבשיגרמושחםדאלכרשא,םיתעשי

אוהגונעוקד.וכרצ-לכהזהעבטהתאראתלםדאלשונושלבםיעבציד

,ונאםיעדוילבא,הדמםושונכרעתאל,גשומםושוהגישיאל.ידמרתוי

תינחורהיוהלכש,ונאםיעדוי.ונתואףיקמוונכותלארדוחועקובאוהש

םיהלאונדקפידקפ:רמואםכחמינומדקלשמ.םדאבאלאהיוצמהניא

הציחמןיאשםשכ:תרמואתאז;"ונתלדברשאהלצמבלצלצלילבמםג

ץיחוםוחתןיאךכ,םימשהיבחרמןיבוונישארןיבהלידבמה,הרקתוא

,םיהלאהליחתמו,בבוסמהאוהש,םדאהקסופםשרשא,םדאלשושפנב

החותפוהיולגאיהשכ,תלטומונתושי.תוקלוסמתוציחמהלכ.הבסהאוהש

ונא.םיהלאהלשויתודמינפב,ינחורהעבטהיקמעמינפב,דחאדצמ

.הרובגהתאותורחהתא,הבהאהתא,קדצהתאםיריכמוםיאור
ןהאלא,םדאםושםמורתהאלןידעהלאהעבטהתודמעבראמהלעמל

וניתוינפךותמשהעשבדוחיבו,שארהלעמלונילעתואשנתמותוממורתמןה

.ןהבםוגפלןויסנידילםיאבונא

ידי-לעיולגידילהאב,הזבםירבדמונאוילעש,עבטהלשותורמ

.דצלכמונתואתופיקמה,תולבגההןתואבדמועויולתיתלבאוהשהז

לכלאיהתממוקתמ,יתרמאשיפכ.םלועבשםירבדהלכתאהפיקמשפנה

תאוןמזהתאםגאיהתלטבמהזבאצויכו.הילעאבושגרתמה,ןויסנ

הבורמהדמבםדאה-ינבבורלשםחורתאהעינכהםישוחהתעפשה.םוקמה

םהבשיש,םירוצעמלשהרוצולבקםוקמהוןמזהתוציחמשדע,ךכ-לכ

,שארתולקבהלאהםירוצעמהלערבדלו;קלתסהלםינתנםניאשושממ

רבדלשותמאללבא.תעדה-ףורטלשןמיסלםלועהיניעבבשחנהזירה

יא
ן

תקחשמחורה.שפנהחכלשתוכפוהמהדמ-תומאאלאםוקמהוןמזה

* -

י".-,ןמזהםע:-

**

הז--יש"-
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ם".-ש"השי,תחאהעשבחצנהתאםצמצללכותלכי----ה"ב-

-*"."חצנהיספאלדעתחאהעשךיראהלוא, - - - ,*. ** * - לסיח("י,זיי

תורענשיש,השגרההידילונחרכ-לעםיאבונאתובורקםיתעל:"

,תובשחמשי.ונדלוהםוימהלםינומונאשוזמתרחאםינש-תדמותרחא

ללכמאצנאלש-ונתואתורמשמוםיננערוםיריעצ."דימתונתואתואצומה

לכ.יחצנהוימלועהיפויהלאהבהאהאיהוזכשהבשחמ.םלועלתורענ

רתויש,השגרההךותמאלאונממרטפנוניא,הזיפויבובלכתסמהםדא

תורודלאאוהסחיתמ,התימלםפוסרשא,הזהםלועהייחלאסחייתמאוהשמ

העודיהדמבונתואתררחשמחורהתוחכלשאיהש-לכהלועפ.םימלוע

וא,הרישלשדחאקוספונלקוספ,םישלחואםילוחונאשכ.ןמזהיאנתמ

ירפסמדחאךרכונלהבהוא;ונשפנתאהזבבישמהתאו,קומעםגתפ

ידילםיאבונאדימו,םהיתומשתאונלרכזהקרוא,ריפסקשואןוטלפא

היתחתתלפקמתיהלאה,הקומעההבשחמהךיא,הארואצ.םלוע-ייחתשגרה

ערגנםנמאה.תופוקתהותורודהלכבתמיקוהוהוםיפלאתונשותואמתונש

םעפבויפמהאצישהעשבהכרעמושיתרותלשהתלועפךרעהתע

ןיארבד,יתבשחמלעםישיאותולילעולעפיש,ריבכהםשרה?הנושארה

,הדגנכשתרחאהדמו,שפנלתדחוימה,הדמדימתאצומהתאןכבו.ןמזלוול

םוקמהוןמזהםילטבתמשפנהלשהייולגינפמ.לכשלוםישוחלתדחוימה

,ןמזהלאםירבדהלכתאםיסחימונאהיוצמהחישב.ספאלויהועבטהו

ץק-ןיאיקחרמהזמהזםידרפנהםיבכוכהיכ,תומדלםיליגרונאשםשכ

םוייכ,םירמואונאךכו.תחאתטלובהריפסינפ-לעםיעובקוםייורש

לשםוייכ,םיאבוםישמשממחישמהתומייכ,בורקואקוחרןידה
םושמ,הזלהמודכואובלבורקםיעודיםייתרבחוםיירסומ,םיינידמםינוקת

ונאש,םישעמהןמהזהשעמירהםירבדהעבטיפלש,ונאםירובסש

רחאההשעמהרשאתחת,ףולחלופוסואוהינוציחרבד,םהילאםיננובתמ
םהילעםירובסונאש,םירבדה.שפנהלאאוהרושקואוהדימתמוםיקרבד

םתואכ,טאלטאלםמצעתאוריתי,םידמועוםיעובקםהש,העשהתואב

.ץראלולפיוונלשןויסנהלעמ,ץעהלעמםירשונהםירכובמהתורפה

,םישנאתורוצ,ףונההארמ.הנאעדוישיאןיאמ,םציפיוםרעסיחורהו

ויהשתודסומהדחאלככ,המהףולח-ינבםירבד.ןודנולוןוטסובכםירע

םלועהלרוגוהרבחהלרוגםגאוההזכו,ןשעואדאלבהכוא,םדקימיב

הינפלמםלועהלתרצויאיהשכ,םינפלךשח-ילבהאורוהפוצשפנה.ולכ

יא.הירחאמתומלועתבזועו
ן

אל,תדיגהנמאל,םינמז-ןינמאלהינפל

:שפנהתאםאיתלבתעדויהניאשפנה.םדא־ינבאלותונורשכאל,םישיא

.ובהשובלאיהש,רבועוףלוחשובלאלאהלתשמשמהניאםירקמהתמקר

אלוהמצעלהלדחוימהקחהיפלדמלשיהלשסרגורפהתדמתא

הגרדממתוכילהןניאםינפלשפנהלשהיתוכילה,ןובשחהיללכיפל
םאיכ,רשיהוקבהעונתתומדבןריצלהיהירשפאשידכדע,הגרדמל
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-םייחה-ילעבלשםהילוגלגבהלגתמהוזןיעמ,בצמלבצממהילערתויב
ולשיסוינגהלשולודג.בובזבתעלותהלוגלג,תעלותבהציבהלוגלג
לעהלחתמהלעתמםדאהריחבןיאהיפלרשא,העודי"תיללכהנוכת

רעצםהמדחאלכלךכךותמםרוגויוללערחאוןועמשלערחאוןבואר
ילגרלותואםיפקותהדלילבחש,םעפוםעפלכבםאיכ,ותולפשתרכה

אוהולשקפדהתומלהלכבו,ותלועפגוחתאביחרמוםדאהךלוה,ולודג

הפיחדלכםע.םדא-ינבינומהמוםדא-ינבתוגלפממהלעמלםמורתמוךלוה

םיפלוחה,ןיעהתוארמלשהקדההפילקהתאתעקובוחורהתכלוהתיהלא

איהתכלהתמ.וריואתאתפאושוחצנהךותלאתצרופוהאצויו,םירבועו

שיש,השגרההידילהאבו,םדקמוזאמםלועבולגתנש,תויתמאלשםוחתב

.התיבינבןיבוהניברשאמןאיראוןונזןיבוהניבהרתיהברק

הילעםאיכוזןיא.ינחורהוירסומהלודגהלשקחהתרותתאז

,תחאהקדצלשםוחתךותלאאל,תדחוימתולקלשהחכבומכ,הטושפ

,חורהברקבןהתודמועותועבטומ.ןלכתוקדצהלכםוחתךותלאםאיכ

;התמגמרקיעהרהטהאללבא,הרהטתעבותשפנה.ןלכןתואהליכמה

לבא,םידסחתולימגאיהתעבות;רקיעקדצהאללבא,קדצתעבותאיה

רבד-לערבדלמםיקסופונאשהעשב,תאזליא;הזמהלענובוטהרבדשי

עבטיפמהוצמהתוקדצהתחאלשהתישעתאשורדלידכירסומעבט
.תולגתסהוהדיריןיעמםישיגרמונא,הז

דבעתשמועמשנה,לודגלשןיערגםגחנומומצעהזהשגרהברקב

רבכ,תולענתופיאשלוהבהאל,קדצל,הונעללולעשימ.ופוגקחהותואל

לעותלשממתאךפושאוההנממרשא,וזכהממורהגרדמלעדמוע

.ןח-תוכילהותולילעלע,הרישהוהצילמהלע,תבשחמהתוכאלמוםיעדמה

תוחכבקלחולאהיש,הכזרבכ,הזהירסומהגונעתביורשהשיאהיכ
לכםתואםידבכמוםיצירעמםדאה-ינברשא,הלאהםידחוימהםיינחורה

הרענהיניעברשא,בהואבםיוצמהתוצירחךלןיאוןורשכךלןיא.ךכ

תונתמבהלדיהתאלהמצעאיהשהמכדע,ןיאלםיבשחנויהיולהבוהאה
ומצעתאהאור,הנוילעהחורהלאהמלשתורכמתהרכמתמה,בלהו;הלאכ

רובעוךולהךליאוהותאזהחורהלשהילעפמלכלאהרתיהברקבורק

ונאשןויכ.םידחוימוםינושתועוצקמבהרובגותעדשוכרלךלמהךרדב

ונתדמעםוקממםיסנכנונאדימ,הזהידוסיהוירקיעהשגרהידילםיממורתמ

ינפלומכ,םשרשא,םלועהזכרמךותלאםלועהתוצקברשאקוחרה

םיגישמוננהותונושארהתוליעבםילכתסמונא,םיהלאלשותציחממ-םינפלו

תכלוהה,וללהתוליעהלשןתדלותאלאהנניאש,לבתהתוהמתאשארמ
*. ". טאלטאלתלשלתשמו.

תמשגתמחורהש,תומשגתההאיהםיהלאתרותלשהיתודממתחא.ח-

םישנאםעדחי;הרבחהךותבינאיח.ינאיתרוצכתורוצב-הרוצוחתומדב

העודיהניחבבםיעמשנוא,ינאיחורבתויורשהתובשחמהןתואלםינוכמה

התואש,ינאהאור.יחינאםהיפמרשא,םילודגהםיטקניטסניאהםתואל
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דחאעבטיכ,ינאריכמועדוי.םהבםגהתלועפתאתלעופהמצעחורה

תוכשומתולדבנהתוימצעהןתוא,תורחאהתושפנהןתואו;ונלכלףתשמ

תועונתןתואיברקבתוררועמןה.םלועבשרבדלכמרתויןהילאיתוא

,דחפ,האנש,הבהא:הואתםשבןהלםיארוקונאש,תושדחהשפנה

לשהתורמל,תורחתהל,תוירבהתחישלתואצותהזמו;םימחר,תוממותשה
יבגלםהםילפטםדאה-ינב.תוברקל,םירעןינבל,ינשהלעדחאהשפנ

םישנאבםיקבדונאונתורענימיב.שפנהףיטתרשא,תעדהוהרותהתישאר

םיאורםירוענהינבוםידליה.ונתעדלעונתואהריבעמה,הרתיתוקבד

אוהירה,תונויסנבדמלמהשענםדאהשהעשבלבא.םמלועלכתאםהב
םיאיבמםמצעםישנאה.ןלכתוירבהלכבהלגתמהושדחאעבטיכ,ריכמ
לטונםדא-ינבינשלשהחישלכב.ישיא-יתלבהלשותרכהידילונתוא

,הזהישילשהדצה.ישילשהחיש-ןבכםהלףתושמהעבטההקיתשבקלח

.אוהםיהלא;אוהישיא-יתלב;יתרבחןויזחונניא,הזהףתושמהעבטהוא

דוחיבוםיבושחםינינעבןהבםינתונוםיאשונש,תורובחבםגןידהאוהו

ובלבתממורתמהבשחמהיכ,הרובחהינבםהםיחטבומ,תובגשנתולאשב

ינחורקלחםהלשילכהיכוהושתחאהגרדמידילםהמדחאלכלש

יפכמםימכחםישענםלכ.רבדמהטפשמכעמושהטפשמו,רבדמהלכב

,תאזההבשחמהתודחאםהללעממהאשנתמשדקמ-תיבלשותפככ.ויהש

תאריכמאוהשהלענרתויהרכהךותמקפודתויהלבללכתאתררועמה
םיעדויםלכ.היוצמהניאשתוממורךותמלעופובשוחתויהלוותבוחווחכ

המכחשי.חורבןוטלשהלשהלענרתויהגרדמידילועיגהיכ,םיריכמו
םגםדאה-ינבבשםילודגלםגתחאכתדחוימה,תוירבהתבהאלשהעודי

תובורקםיתעלתעגיתמונלשהליגרהךונחהתטישרשאוםהבשםינטקל

תאםיבהואה,חורהישנאבשםיריחבהואיהתחאחורה.האכדלוהתיבשהל

םה.איהםנינקתזחאתמאהש,לכמתוחפםירובס,המשלהבהאתמאה
התואםיעבוטםניאוהאבאיהשםוקמ-לכמהדותתרכהבהתואםילבקמ

םדקמוזאמםהלשהתיהאיהיכ,םדאהזיאלשומשםתוחבואעבטמב

.תמאהלעןילופונומםהלןיאהבשחמהילודגוםימכחה.םלועתומימו

יתלבלהעודיהניחבבםתואהשועהעודיךרדבתכללהצרמנהםתיטנ

הדותםיבייחונאךרע-תוברתופקשההמכלע.החוכנבושחלםירשכומ
העיגיםושילבמרשאו,רתויבהנובת-יקמעואםיפירחםניאש,םישנאל

וילאונפאשאושלרשאוולםיכירצונאש,רבדהתאםהםיעיבמהרתי

אלש,בלבשגרומהרבדב-בור-יפ-לעהלולכשפנהלשהתלועפ.המכהז

תפחרמ.תוחישהתחאבעבוהשרבדברשאמרתוי,ץוחלוהפשהןמאצי

.ויחאבשיאםתעדמאלשהתואםישקבמלכהוהרבחלכללעמאיה

.ונאןיאןידע.םישועונאש,םישעמהןמהבוט,םיעדויונאש,תעדה

.ונלהרתיהלעמוןורתייכ,ונאםיעדוירבכו.ונכרצידונמצעבםיטלוש

התואדאמתובורקםיתעלשיגרמינא,ינכשםעחסינאש,היוצמהיתחישב
לעונתאמדחאלכבטיבמוהפוצהלענ*רתויהמ-רבדש,המצעתמאה
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רטיפויענענמ.ונתאמדחאלכלשוירוחאמשו,הלעמלמהזהםיניבה-קחשמ
c":'ב*:י-יי":יזרזילד"חי7"-ל-הז..רטיפוילושארב

".תוירבהםעןתמואשמבאובלידכ,םמצעתאםיליפשמםדאה-ינבשח

.םילחומםהונעמלרשאו,םלועהתאםיתרשמםהשהזבנהוהליגרהתורשב

םירדה,םיברעהםיכישהםתואלםהםימוד,הדלמ-םבעבטומהםדובכלע

,החפהסמחמלצנהלידכב,םיינעלןיע-תיארמלםישפחתמוםיתוחפםיתבב

ה-"-.םיובחםירדחירדחבםיגנעתמםהםרשעקרבלעו

תופוקתמהפוקתלכבאיההיוצמךכ,םדאלכבהיוצמשפנהשםשכו
ינאשכ.דליםדאהדועברבכהכרצלכ-איהתחתופמוהלושב.םייחה

יתועמויתלכשהלכ,תינויהותימורהןושלביתעידילכירה,ידליבלפטמ

,שפנהרשעלשמיבשיש,הדמוהדמלכלבא,םולכילםיליעומםניא

דימעמוינוצרתורירשבךלוהינאםא.הנוכמהיתילכתךרוצלילתדמוע

,הזתמועלהזתא,ינוצרדגנכונוצרתאדימעמאוהירה,יתעדלע

יחכרתיבשמתשהלוימצעתאליפשהל,יניעברשירבדהםא,יתואחינמו

לועפללדתשמיננהוינוצרלעינארתומםאלבא.ותוכהלידכ,ינואו

דימ,וניניבחיכומןידלשפנהתאיתושעב,שפנהךותמתעבונההלועפ

דחיימעבהואוריקומאוהירהוויניעךותמהמצעשפנההתואהציצמ

.הבהאורקיליוארהלכתא

םיאורונאשכ.יולגידילהתואהאיבמותמאהתאהאורוהפוצשפנהיל

המםינצלהוםינקפסההזלעורמאי,התואםיריכמונאדימ,תמאהתא

:עומשלםיבואםניאשרבד,תרבדשכ,םיטושהךתואולאשילאש.ורמאיש

םיאורונאשכ"?ךדיבאיהתועטאלו,תמאךרבדשעדויהתאןינמיכו

ונאונתציקילףכתשםשכ,הרבסהיפמ,התואםיריכמונאדימ,תמאהתא

ובשיש,גרובנדוסלאונמעיפמאציהלענרמאמ.ונחנאםירעיכםיעדוי

רבדאל,:רמאל,הזהשיאהלשותנובתתוממורלעדיעהלידכדבלב
שייכ,םדאהלעוילעחיכומויניעברשיהלכתאקידצהלרשכומותויה

המו,אוהתמא,תמאשהמש,ןיחבהלרשכומותויהםאיכ,תעדוהניבוב

."הנובתהלשהתנוכתוהתוהמלעתפומותואוהזקר–אוהרקש,רקשש

.הטפשמכ,ובאצומינאשבוטןויערלכילהארמארוקינאשרפסב

ןויערלכל.הלכתמאהלכלשהתומדוהמלצתא,תמאלכלשהישעמכו
-ותואבתרזוגותכתוחה,הדחברחל-המצעוזשפנהיהתובאצומינאשער

חיננאלםא".םירובסונאשיפכמרתויונא.םימכח.האלהותואהרוזו

הלועפונתלועפאהתשלדתשנהםאיכ,ונלשהבשחמהךרדלעםילושכמ

עודיזא,םיהלאלוסוחיברבדלכלשוטפשמהמ.ןנובתנוא,המלשוהמת

ה.ומצעינפבםדאלכתאוללכבםירבדהלכתאוטרפברבדלכתאתעדנ

יעפושוונירוחאמדמועםדאה-ינבלכלשוםירבדהלכלשםשועו,םהצוייכ

הלןיאש,ותעדתאםלועבשםירבדהלכלעונתומצעלשרונצהךרד
- - . . . . ..." - - יבשי,":יכ "r-ל.תילכתורקח

וזהרכהדבלמספאשי
,

דיחיהייחירקממהרקמחלבבהריכמ:שפנהש
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ילואןאכו.תמאהתאתולגלהבתדחוימהלוגסדוע,התוהמוהתומצעתא

רבדנוחכוהמצעהבורקההתואיצמךותמבאשלהסננש,אוהךרוצהןמ

שפנהש,האצרההיכ.הלענוהבושחרתויןושלבוזהניכשתארשהלע
ינפמ,עבטהתוערואמבשהלענרתויהערואמהאיה,תמאהתאהצרמ

איההפוגהמצעתאאלא,הלשמהמ-רבדתנתונשפנהןיאוזהאצרהבש

,הרואבותואהריאמאיהש,שיאהותואךותלאתרבועאיהוא,תנתונ

איה,לבקמשיאהותואשתמאהתדמיפל,וא,ומצעשיאהותואתישענו
. " המצעהכותלאותואתגפוסותטלוק.

תאתמסרפמאיהשםוסרפל,תזרכמשפנהשתוזרכהלםיארוקונא
לששגרבםיכורכדימתםיאבהלאהתונויזחה."הניכשיולג,םשב,העבט
ךותלאםיהלאחורמתעפושהתוליצאאלאהניאוזתולגתהיכ.תוממור

םיירבשמינפמדיחיהלשוחורםרזתגיסנםאיכתאזןיא.ונאונחור

חכהתאםדאה-ינבוגישירשאהרורבהגשהלכיכ.םירעוסהםייחה

תארבועוףלוחדער.תוגונעתותוממורהתאריםתואהאלממהזהיזכרמה
השענשהעשבוא,םלועלהאבוהלגתמהשדחתמאשהעשבםדאה-ינבלכ

תוארהחכןיאהלאהםייולגב.עבטהבלמהלועועקובה,ריבכלעפמ

,הענכההךותמתעבונתולכתסההשאלא,תושעלולועפלןוצרהלעמדרפנ

שיגרמדיחיםדאלכש,עגרלכ.החמשהאלמהגשהךותמתעבונהענכההו
עבטומהחרכההיפל.םלועתרכזמלובלבראשנ,ותואהאלממוזהגשהש

תיהלאהתואיצמהתאדיחיהלשותרכהבקעבירה,ונתומצעתוהמבדמועו
תובהלתההלשהתוכיראוהביט.העודישפנ-תובהלתהדימתהכורכתאזה

בצממ,םדאהלשותוהמיונשיפללכה,םיפלחתמוםינתשמוםיכלוהתאזה

םיצרפנםניאהלאתונויזח–שדקהחורוהלעמלשתורעתהותולעפתהלש

התרוציהוזרשא,ירסומהשגרהלששולקרתויהבוהבההידכדע–רתויב
לשתורובחהותוחפשמהלכתא,ונתיבבתרעובמהחאכ,תממחמאיההבש

יתדהשגרהתולגתהבקעב.הרבחהלשהמויקתאהרישכמוםדאה-ינב

וציצהולאכ,ןועגשלהעודיהיטנדימתהכורכהתיהםדאה-ינבברקב

,סטרקוסלשתולעפתהה."םהילעהרעוהשהרואהתעפשבורמועגפנו

לשהבושתבהרזחה,סויריפרופלש"ןויזחה,סוניטולפלש"תודחאתהה
םירקוקהוסקופשרוזדלשויתויוע,המהבבקעילש"רחשהימודמד,סולופ
םישנאהיבגלשהמ.המהדחאגוסמםלכ,גרובנדוסלש"ותראה,ולש

תורופס-ןיאםירקמביולגידילאב,שפנהתובהלתההתיההלאהםיאלפומה

לכבהחיכומהנומאהלשהירוטסיהה.ההימתמתוחפךרדבםיוצמהםייחבש
םיחאהתודוגאלשתיתדההזטסכאה.תובהלתהלהיטנהבשיש,םוקמ

לשהיסנכהןושלב"רובדבשתיחצנההנוכהיולג;היברומבםיטסיטאיוקהו
לש"תונויסנה;םיטסיניולקהתויסנכלש"היחת,ה;השדחהםילשורי

לשטטרהותואלרשאתונושתורוצאלאםניאהלאלכ–םיטסידותמה

לשושפנתוגזמתהתאםיולמה,ימינפהגונעתהותואלות
**?.תימלועהשפנהךותבדיחיה
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קחהלשויתוגשה:אוהךכאוהףאהלאהםייולגהלשםעבט
םניאםה.המצעשפנהלשהיתולאשלםינורתפםישמשמםה.םהטלחומה

הבושתהבישמשפנהןיאםלועמ.ןויגההלשויתולאשלעהבושתםיבישמ
.הלאשההאבוילעש,ופוגןינעהםצעבםאיכ,םילמב

תולגתההש,תורובסתוירבה.שפנהרוגסחתפמאלאהניאתולגתהה

ימיברשאשפנהלשםימותהוםירואהירבדב.םדאהלשולרוגןוזחאיה

דיגהללדתשמהיהותוימשגתולאשלתובושתאצמלשקבמלכשההיהםדק

םהידיהנישעתרשאהשעמההמ,םימיםדא-ינבוכיראיהנכ,םיהלאםשב

ןיאלבא.תומוקמוםינמז־ינינמ,תומשהזלףרצמהיהו,םהירבחויהיימו

שובכלונחנאםיביחאלא.םירוגסםילוענמירבשמתויהלםיאשרונא

:איההאנוא-םירבדבהרומאהבושת.תאזההלפשהתונרקסהתאונברקב

נ-לא.לאושהתאשתולאשהלעללכהבושתאיהןיארבדלשותמאל

םוש.הינאבםשלעסונהתאש,תוצראהתאךינפלוראתיראתיכשקבת

התאוםשלאבהתארחמלו,וקופסידךינפלןראתלידכובןיארואת

תראשהרבד-לעםילאושםדא-ינב.םשךירוגמךותמתעדלןתואריכמ
,דבלבוזאלו.המודכועשרליופצהלומגהלע,םימשבהשענהלע,שפנה

תולאשהלעתובושתוירחאחינהושייכ,םירובסםינימאמהםירצונהשאלא

ןונגסבדחאעגרוליפארבדמהזהחורה-שיאהיהאלםלועמלבא.הלאה

שפנהתודמוהבהאה,קדצה,תמאה.וללהםינימאמהלשינומההןושלה

ןבוניאוםלועבדימתמוםיקלכהש,ןויערביתוהמרשקםירושקוםיזוחא
רשאהלאהעשאלוהלאהםיירסומהתושגרהםלועביחרשא,ושי.ףולח
םלועמדירפהאל,הלאהתושגרהייולגלקרובלתאםשםאיכ,ימשגה

עיבהאלףא,הלאהםיטובירטאהתוהמלעמהדמתההוםויקהןויערתא
וירחאוידימלתלרבדהראשנ.שפנהתראשהלעגונבדחארובידוליפא

תראשהתאתורוהלוםיירסומהתודוסיהלעמםויקהתדמהתאדירפהל
וליחתהשהעשבהבו.םיתפומותותואבהתמאתאחיכוהלוהרותרותבשפנה

.םדאלהדיריהאבדימ,המצעינפבהרותכתומלאהתרותתאםירומ

רבדבהלאשלםוקמןיא,הונעהתאםיצירעמשהצרעהב,הבהאהףטשב

ולחור-ראשרשא,םדא.םויקהתדמתה
,

הלאשהתאםלועמלאשיאל
שפנהיכ,הזןיממתויארותוחכוהבלפטלומצעתאליפשיאלוא,תאזה

ובהחפנאיהרשא,םדאהוהמצעלהנמאנ
,

,הנהךותמרובעללוכיוניא

.ולץקיהירשא,דיתעךותלא,ולףוסןיארשא

,םיגורתפןהלאצמלםיקקותשמונאש,דיתעהרבד-לעהלאהתולאשה

םוש.הבושתםושןהילעןיאםיהלאל.ונדיבשאטחהלעהאדוהאלאןניא

םימצערבדבהלאשלןורתפשמשלרקיע-לכהלוכיהניאםירבדבהבושת

,רבדהיולתםדאהלשועבטב-םאיכ,םיהלאתרזגןודזבאל.םיישממ

,שפנהלשהנוצרןיא;רחמםויבורקירשאםישעמהלעהשורפהכסמש

ידי-לע.בבוסמהוהבסהלשהמולעתהדבלמ,תרחאהמולעתהלגנונאש

ינבתאאיהתדמלמ,אובלםידיתעהםירקמהינפבתצצוחה,תאזההכסמה
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תולאשהלעהבושתאצמלהדיחיהךרדה.הזהםויהייחתאתויחלםדאה
ידמו,הלפשתונרקסלכמקלתסהל,איה,םישוחהתולאשןהש,הלאה

תמולעתלאונתואאיביואשירשא,םויקהףטשדיבונמצעתאונריגסה
הנה,הזלוניפצרשאילבמו;תויחלולועפל,תויחלולועפלונילע,עבטה

ודכלתההבושתהוהלאשהושדחדמעמתמדקתמהשפנההלהרציוהכרע
.דחארבדלויהותחאכ

תרעובותכלוהה,המצעוזםימשהשא,שדקהשא,םייחהשאחכב

םילשםירבשמוםילגלםלועבשםירבדהלכתאהסממותטהלמאיהשדע

דחאלכברשאחורהטפשמתאוויחאתאשיאםיריכמוםיאורונא,הרוא

רשא,תדחוימההנוכתהתאותעידירבדשרשתאדיגהללוכיימ.ונתאמ

.שיאןיא?ויחאמשיאםילדבנהוםינושהוידידיגוחןיבמדחאודחאלכל

לע-ףא,הזםדאב.ותואתומרלםילולעםהישעמוםהירבדןיאןכ-יפ-לע-ףאו

םהשיפ-לע-ףא,ינולפםדאבו.ןומאןתונוניא,ןואובאצומאוהןיאשיפ
יכ,וילעםידיעמה,םינמאנתותואשיגרה,תוקוחרםיתעלקרדחיםינמדזמ

םיעדויונא.ופוגולשותנוכתבץפחוןינעאצומהםדאבכ,ובחוטבלשי

םעםירשימוקדצבךלהתהונתאמימ–,דאמהנוכנהעידיויחאתאשיא
אלאונניאוילאוניניעתאםיאשונואולםיפיטמונאשרבדהםאו,ושפנ

ךותמובבל-םתבםיפאושונאש,ונתפיאשאוהוא,שממםהבןיאשםיעוגעג
.למעוהעיגי

.ונלכוננהתודחוימההיתולוגסבוםדאלשוחורבםיניחבמוםיפוצ

ץוחמרשא,וניתוחכבואונייחבאיהןוילערקיעוזהנחבהתלוגס

םתודידייסוחי,םתנומא,םדבעמוםקסע,תוירבהלשןתמהו-אשמה.ונתרכהל

תקדובותנחובה,תחאהמוצעוהברןיד-תיבתריקחאלאםניא–םהיתובירמו

ןינמתבישיבןיב,םלכםינידהלכבשומבןיב.םדאהלשויפאווביטתא

םישאמה,םינפלאםינפםדאדגנכםדאתדימעבןיבוםינידלשטעומ
םהםחרכ-לע.טפשמלםמצעתאםפוגםדאה־ינבםישיגמ,םשאנהדגנכ

לערשא,תוחיכומהםידיהןתוא,םינטקהםיטרפהםתואהוארלםיגיצמ

?ןידהתאןדהאוהימוימלבא.םדאלשוביטלעדומעלרשפאםהיפ

ןיאםדאלשוביטתא.ןידהאיהונתנובתאלםנמא?ןדאוההמתאו

אלא;אל.ונבהיוצמההרתיתוצירחךותמאלוןויעךותמאלםידמלונא

םתואחינמאוה;תוירבהתאןדוניאש,םכחםדאלשותמכחרקיעוהז

וקספש,םנידקספתארפסבבתוכואוהארוקקרוםמצעתאםינדתויהל
.םמצעב

ונוצרדבעתשמוענכנ,ונממקלתסהלןיאש,הזהעבטהקחףקתב

ץבצבמךלשסוינגההיהיונתומלשטועמואוניתועיגיתורמלודיחיהלש
ונתומצע.יברקמהלועוץבצבמהיהיילשסוינגהשםשכ,ךברקמהלועו

ןיבותעדמןיב,םירחאלהתואםירומונאש,הרותהאיהאיהונאונתוהמו

אלםלועמרשא,תורונצךרדונחורךותלאתוסנכנתובשחמ.תעדמאלש

םלועמרשא,תורונצךרדונחורמתואצויתובשחמו,םיחותפםתואונחנה
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ה-תמא-,וחרכלעהחיכומוהרומםדאלשןויפא.וננוצרלםתואונחתפאל

מלהדמה
ד

ה.םדאלשויתודמבו,ויתוכילהבאצומהתאיתמאסרגורפהב

.םישעמוםירפס,אל,ותרבח-אל,ותלכשהאל,וייחתונשרפסמאל
-,חורץירעהלמותואעונמלחכםהבשידחיהלאלכאלףא,תונורשכו

,ויסומנירה,םיהלאבטלפמוהסחמולאצמאלםא.וחורמהממורוהלענה

ךכרמולשיםא,ןינבהווימגתפחסונ,ורובדיכרד
,

ויתופקשהלכלש

הזלדגנתמהיהיאלשהמכ-דע,ותבוטבאלשתאזםיזירכמוםילגמויהי

תחרוזו.הלועתוהלאהאהת,וזכרמתאםדאולאצמםאלבא.ודאמלכב

םניאשותנוכתווביטלדעבמ,הטעירשאתורעבהיטעמלכלדעבמוברקמ

לשותדמהמודהניא.םהבןותנאוהשםישקהםיאנתהףאלעוםיחונ
לשישימלשותדמלןינקרחארזחמהושקבמה

ו
.ןינק

םינטיפןיב-,תורפסבשםירומהןיבושדקהירומןיבשלודגהלדבהה

טנק,הזוניפשןיעמםיפוסוליפןיב-,פופןיעמםינטיפןיבו,טרברהןיעמ

םישנאןיב-,טראויטסושוטניקמ,ילפ,קולןיעמםיפוסוליפןיבו,שזדירלוקו

ילעבמדחאןיבוםיאלפומהחיש-ישנאלםיבשחנה,תוירבהםעםיברועמה

אבנתמאוהוילעהפקתשהבשחמהדיתקזחברשא,םיבהלנהןירותסמה
,"םינפבמ,םירבדמתחאההעיסהינבש,הזאוה-,הצחמלתפרוטמהאובנ

העיסהינבו;השעמהלשםינודאוםיפתשכ,ובוסנתנשןויסנהךותמוא

םיעדויה,םישנאכילואואםיטושפםילכתסמכ,"ץוחבמםירבדמתרחאה

םיפיטמשכרבדבתלעותםושןיא.םירחאםישנאלשםתודעיפמקרהשעמהתא

הדמבוםינפבמדימתרבדמושי.ימצעבתאזתושעליללקנה.ץוחבמילא

ךירצךכןכאיכ,שארמינאןימאמ.רבדבשאלפהלכוהז.התומכןיאש

ךירדמוהרומלשותאיבלךשח-ילבםיפצמוםידמועםלכםדאה-ינבלכ.תויהל

יאםאלבא.הזכש
ן

רבדהםשש,םיעלקהירוחאמ,םינפלוינפלמרבדמםדא
.הענכהוהונעךותמתאזלעהדויהבה,דחאכםידכלתמרבדהתנוכו

ולםיארוקונאש,הזתאתרצויולכשהךותלאתעפושוזלכ-תעד

ןיבשםיניוצמהו,ללכהמכחוניאםלועהתמכחמלודגקלח.סוינגםשב

ןמםניאשיפ-לע-ףא,יתורפסםוסרפלכמקפסילבםהםילענםיליכשמה

םישיגרמונאןיאםירפסירבחמוםימכחהידימלתןומהןיב.םירפוסה

תוזירזותוצירחםהבםישיגרמונא;םמורמושדקמרבדלשותואיצמ

,אבאוהןיאמםיעדויםניאורואםהבשי;שדקהחורמרתויהעודי

תולוגסהתחאתגלפהאלאוניאםנורשכ;םהלשאוהש,וילעםירמואםהו

םחכרתייכדע,םהירבאמדחאלשותדמתלדגה,םהבתויוצמה

םשרתושועתוינחורהתונתמהןיאהלאכשםירקמב.הלחמאלאוניאםנואו

יכ,םישיגרמונאו;תאטחוהלקלקלשטעמכםאיכ,תירסומתומלשלש

סוינגהלבא.תמאהלאותוממורתהךרדבןטשלםיבצנםדאלשויתונורשכ

...לכהתושגרהלשהזרפנהטילקוהגיפסאלאאוהןיא.אוההנומאלעב

םירחאםדא-ינבלאאוההמודאלא,ללכהןמאצויוילמונאאוהןיא
הרתיהדמב

תמכחהיוצמ,םילודגהםיררושמהלכב.התוחפהדמבאלו
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שיאל,רבחמלןורתיןיא.םהיתונורשכרתילכלעהלועה,תוירבה-תבהא"
.םדאאוהרשאבםדאהןמהאנץרא-ךרדלעבל,הגלפמהרבחל,הנובתה
.ןוטלימב,ריפסקשב,רסנפסב,רסו'צב,סורימוהבקיהבמתוישונאהלשהויז

םיארנםה.רשיהךרעבםישמתשמםה.דבלבתמאבםקופסתאםיאצומםה

,םיתוחפםירפוסירבדארקמלםיבהלתמה,םישנאהיניעבםינותמוםיננוצמ

.ןיעהתאםיאמסמהםיעבצוהללוההואתםיאלמה,ןומההלעםיביבחלבא

הבשה,הישותה-תברםשפנלונתנש,ףועמהשפחחכבםהםיררושמיכ

ןמשפנהאיההלענ.הרצירשאתוריציהתאתכרבמוםהיניעמתפקשנו

ררושמה.הלשהריציה-ישעממדחאלכמאיההמכח;הבהיוצמהתעדה

םיטעממונאךכךותמוונביוצמהרשעהתשגרהידילונתואאיבמלודגה

וזאיהונחורלעהלעמרתויהותעפשה.אוהויתוריציברהרהל
,

אוהש

ידילונתואהלעמריפסקש.לעפרשאוילעפמלכתאתוזבלונתואהרומ

ונילעעפשהשםישיגרמונאשדע,ךכ-לכהלענהתינחורהלועפלשהגרדמ

םישחזאו;ותמועלאוהןיאוספאולשורשערשא,םוצעובררשעעפש
ןתואםמורלוראפלםיליגרונייההתעדעש,תוריהזמהויתוריצייכ,ונא

ישממהעבטבםויקןהלןיא,ומצעינפבדחוימהיסיאופלשגוסןיעכ

,שדקהחור.ךרדהדצבשעלסהלעחטתשמה,חרארבועלשולצמרתוי

םוי-םוירוצילהתיההלוכי,רילךלמהוטילמהכתוריציביולגידילהאבש

תאוטילמהתאאופאריקואהזעודמו.ףוס-ןיאלדעםירחאםיאנםישעמ

,הברקמואציוללהתוריציהרשא,שפנההתואונבהתיהאלולאכ,ריל

?ןושלהןמתואצויתורבההשםשכ

תויהלתנמ-לעאלא,דיחיהלשוייחךותלדרויועפושוניאהזחכ

שיאהלאאבאוה;טושפהוונעהםדאהלאאבושחרתמאוה.רומגהונינק

אוה;האובנ-הארמכאבאוה;האגואושלכתאוילעמקיחרהלץמאתמה

יורשאוהשהלאתאונינפלםיאורונאשהעשב.תוממורושפנתולשכאב

שדקה-חורינפלמ.תוממורלשתושדחתוגרדמונינפלתולגתמדימ,םכותב
,תוירבהםערפסמאוהשכ.וברקברחאבלווילעהתרששםדאהאצויוז

שרודהזשפנ-חכ.ןתואןחובוהסנמאוה.ןתעדינפמלטבתמאוהןיא

רופסתאתופילהסנמתעדה-חוחזריתה.םיחוכנוםימימתתויהלונתאמ

ךכוילארבדינולפןזורוא,ךיסנוא,דרולש,ראפתמאוהשכויתורוק

תוארהלםכרדןומההברקמםינצחשםישנא.ךכוךכומעגהנתהואךכו

םיסיטרכהתאתרמשמלםירמושוםהלשתועבטהוםיטישכתה,תופכהתאךל

םיאבםהשכ,הרתיםתלכשהשםישנא.םדילולבקתנש,הכרבהתורגאו

טוחרשא,םימיענתוערואמדוחייבםיררוב,םתואתואצומהתאתוצרהל

רשאינואגהשיאהרבדתא,אמורבםרוקבתא–,םהילעךושמטויפלש

דועו;ינולפהלענםדאןיבוםניברשא,תודידיהתירבתא,םהיניעואר

יז,האנהףונהםגהזלעףסונילוא
ו

,תוממורהתובשחמה,םירההתוהוגנ

קרבםהייחלעתורשהלםהםילדתשמהככו–לומתאםויןהילעוגנעתהש

יז
ו

,לודגהלאהתצרעהידילדעהאשנתמה,שפנהלבא.תויטנמורלש
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חסרמא

אל,םיאגםידידיאל,ןמגראיעבצקרבאלהלןיא;איההרבוהמימת
,ךכלהכירצאיהןיא;םנימבםיאלפומתוערואמאלוםינזורםירכמ

ןויסנההשעמךותב,וישכעלשוזהעשךותבאיההיורש;הילעוממותשיש

םילפטבשלפטהרבדהםגויחכונהעגרהםגשםושמ–,םוי-םוילשהשקה

.הרואםיתעפשםיאלמתמוהבשחמהתאםברקלאםיטלוקוגופסכםישענ

הלענהותוממורלכםערשא,חורהשיאםעךלהתמםדאשןויכ
תמחלמכויניעבתיארנתורפסהלכירה,תוטשפהתילכתאוהטושפ

םיבתכנתויהלםהומכןיאמםיואררתויבםיטושפהםירמאה.דבלבםירבד
לשהרשעבורליכדע,ךכ-לכםהםיוצמוםילוזןכ-יפ-לע-ףאו,רפסב
ריג-ינבאטקלמלהמודהזירה,םפסאלרמואשימ,ולץקןיארשא,שפנה

לכשהעשב,תיחולצךותלריואטעמסנוכלוא,המדאהינפלעמתודחא

ךותלרודחללוכיוניארבדםוש.םהונלולכריואהלכוהלכהמדאה

תאךילעמריסתאלםא,גוחהותואינבמדחאלךתושעלואםוחתהותוא

הרומגבל-תולגתהבוהטושפתמאבתוירבהםעךלהתתוךתראפתילבהלכ

.תעדלךילעלטנשהמלכבהרורבתואדוךותמו

ינפ-לעםיכלהמםה;םילאגהנמכךמעםיגהנתמהזןיממםישנא

ךבלבוטתא,ךתנובתתופירחתאהימתםושילבםימדקמוםילאכהמדאה

ךתקדצשםושמ,ךתבוחהשעמתא:ירמאבוטוא-ךתקדצתאוליפאו
תוכלמדוההבםיאורםה:םהיקרועםדכוםרשבמרשבכםהיניעבתבשחנ

,החכותההשקוהזעהמלבא.םילאהתובאיבאוןוילעתוכלמדוה,םהלשכ

תועיבצהתא,המתוהרומגהוחאלשסחיאוהאלה,םהלשסחיהחיכוירשא

תאשיאוביאכיבאכהםגווסלקיסלקםגרשא,םירפוסהןיבהיוצמה

רשאלערקיע-לכאלפתמינניא.ףנחתועדויןניאהלאהתושפנהויחא
ינשהלראקתאוהניטסירכתאולומורקתארקבלוכלהםתומכשםישנא

ינבוםהירבחםתוממורהברמליכ.םיקרוטהטילשתאוןושארהבקעיתאו

תודבעלשןושלהתאשיגרהלאלשםהלרשפא-יאוםהםיכלמהלשםתיול

תוארכדימתםתוארלשי.תוירבהלשןנתמוןאשמבוןהיתוחישבהיוצמה

,ךלמינפלךלמכםדגנלםידמועםהיכ.םיכלמלהנתנרשאםיהלאתתמ

תרוקתאולחור-ראשרשאלכלםיאיצממו,תוספרתהוהענכהםושילב

תבהאלששגרהחכמ,תודגנתההתלוכיחכמםיאבהןוצרהשגרושפנה
.תושדחתואידיאחכמושפנלכלהושוהנכתורבחחכמ,הרשיוהמימתםדא

תושפנ.ויהשיפכמםילועמוםימכחםתואםיחינמםה,םהמםירטפנםהשכ

הנה.תועיבצהןמבל-םותלןורתייכ,השגרההידילונתואתואיבמןתומכש

םבלאהיש,םתואץירמהלידכדעבל-תולגתהבהשאושיאלכםעךלהתמ

דסח,ךבלתהלוקחשלהוקתלכםתוארסחלידכדעו,ךדגנכרשיוםורע

יכהםתלהת,.םדא-ינבםעלומגללוכיהתאשםידסחהלכמלודגהאוההז

."איההלהתןיעמרתויבהמימתהםתצעוףנחהניאןוטלימרמוא"הלענ

תנתנהניאשפנהתולילעמהלילעלכבםיהלאהםעםדאהתודחאתה

םיהלאהתאץירעמה,םיטושפבשטושפהםדאהוליפא.םירבדבהעיבהל
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הלועמתומצעלשהתוליצאספא;ומצעבםיהלאלהיהיהיה,ובבלתמותב

איה.הלרקחןיאוםלועדעוםלועמודימתאיההשדחתאזתיללכו

הנומאהןויערםדאלרקיהמכ.ןוהמתותוממורהתאריונתואהאלממ

,בלה-יעצפשבחמ,תומשנבישומאוה!ושפנתאאוהבישמהמכוםיהלאב

יהלאתאונרבששרחאל.תובזכנהוניתווקתווניתואיגשונלומרגרשא
םיהלאעיפויזאקר,ונלשהצילמה-לילאתאונשטנשרחאלוונלשתרוסמה

רתי,ומצעבלהלשותלפכהאוהםיהלאהןויער.ותיוהבונבלתאביהליו

ןכלע
:

ףוס-ןיאיקחרמלדע,ףוס-ןיאלדעולודגחכךותמבלהתבחרה

ךותמאל.ףפורוניאשןוחטבםדאלעיפשמאוה.רבעורבעלכלםישדח

אוהרחבומהרבדהיכ,וינפלעודיויולגהשענתולכתסהךותמאלא,הרכה

הששחוקפסלכמהלקנ-לעקלתסמאוהוזהעדךותמו,יתמאהרבדה

חטבומ.וייחתודיחתארותפיואוביש,ןמזהלשןמאנהויולגלחינמו
ירה,וחורלהלגתמימלועהקוחהשכ.םוקיהבללרקיובורקורשאיכ,אוה

תאומרזבףחוסאוהשדע,ךכ-לכףיקמוללוכןוחטבשגראלמתמאוה
תורושקותויולתה,תוצרמנרתויהתונוכהלכתאותוביבחהתווקתהלכ

אל,ולרוגולהנמש,הזבוטיכ,אוהןימאמ.התומת-ןבםדאלשולרוגב

ךירחאםיררגנ,ךליבשבאלאוארבנאלתמאבש,םירבדה.ונממחפוקי

ןהלהחינה.ךדידיתאשקבלהנאוהנאץרהתאירה.הכישמהחכבומכ

,ותואאצומהתאיאםא.ךכלהכירצהניאךחורלבא,ץורלךילגרל

,חכהותואיכ?ונאצמתאלשךלחונםנמאיכ,ךשפנתאעיגרמךניאה

ילמלא,דחיםכתאןימזהלהיהלוכיאוהירהוובםגיוצמ,ךביוצמה

תושעלהברהאנקבךמצעתאדתעמהתאהנה.רתויבהבוטלהזהיה

הלהתלךתוקתותוירבהתאךתבהא,ךמעט-בוטוךנורשכרשא,דסחהשעמ

תושעלותכללתושרךלןיאש,ךתעדלעהתלעאלםאה.ךכלךתואםיררועמ

,יוה?ותושעמענמהלםג,הדמבהבךינפלמןוצראהישדע,השעמהתא

התאשוםלועלשוללחבהרמאנש,הרבהלכש,ךשפניחיכ,אנהנימאה
ובשיש,רובדלכ,רפסלכ,לשמלכ!ךנזאלעיגתעיגה,העמשלךירצ

הרשיךרדבןיב,ךדיללגלגתישיאדו,החורוארזעךלאיצמהלידכ

זחופהךנוצראלעגעגתמוילערשא,דידילכ.תולקלקעםיכרדבןיבו

.ויתועורזבךתואקבחלופוס,ךברקברשאגונעהולודגהבלהאלא,רהמנהו

היהירשא,םוקמןיא;אוהלכהבלךברקברשאבלהשינפמ,אוההזלכו

רוצעמןיאבלזונדחאםדאלא,הציחמוא,לידבמריקוא,רוגסםש

םימהשםשכ,םלכםדאה-ינבלכלשםהיקרועבתקסופהניאשהצורמבו

ויקרץראהרודכלכינפ-לעש
ם

לשותמאל,םתדיריוםתילעוםהדחא
.תחאאלאהניא,רבד

לכוולכעבטהרשא,יולגהתאתעדלםדאהאופאדמליהבה

תורוקמיכ;וברקבןכושןוילעהיכ:רמאל,ובבללםילגמהבשחמוהבשחמ

הצורםאלבא,הבוחהשגרהבשיךאםא,אוהוחורבםירוצאעבטה

תארוגסלוורדחבאובל,וילע,לודגהלאהרבדירשאתאתעדלאוה
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םדא:ביח.בלהיכרינפלומצעתאתולגלהצורםיהלאןיא."ודעבתלדה
קלסלואוהושפניקמעממהלועועקובהלוקלבשקברבישקהללכםדוק

םדא-ינב:םהבושמתשירשא,םימשתארילשרובדהיכרדלכמומצעתא

ןיקתהאלשןמזלכ,הלקתולתומרוגםירחאלשםהיתולפתוליפא.םירחא

לש-םנינמיוברלעתנעשנןומההתנומא,ונתד.ולשמתולפתומצעל
ךרדוזיאבונלאיהתחא–ברםע־ןומהלשותודעלבא.הבםיקיזחמה
הנומאןיאש,םיברבהאדוהאלאבור-יפ-לעהניא-תיבגנוזתודעןותלקע

וניא,וילעהניגמוהסוחההבשחמרותבםיהלאתאריכמשימ.רקיע־לכ

זעיימ,ןוילעדוסבבשויינאםא.העדלוירבחרפסמתאםלועלהנומ

.תטהולהרוהטהבהאשאםאוהרומגהונעביורשינאםא?ילאתשגל

?ילעיבהלגרובנידנסואןיולקיפבםילמהמ–יברקב

םדאמםיאיבמש,היארןיבו,םע־ןומהןמםיאיבמש,היארןיבןיא
.רקיע-לכהנומאהניאךמס-ינבלעתנעשנההנומא.םולכאלו,דיחי

המשנהתוקלתסהל,הנומאהלשהלודלדלהדמ-הנקשמשמךמס-ינבבןוחטבה
.םינשבתואמהמכוהמכהזושילםירצונהודחירשא,דמעמה.הברקמ

אלאריכמהתאיאוזכשהעדךותמלבא,ךמס-רבלשדמעמאוהירה
המימתוהלודגיכ.םייחצנהתודבועהוםישעמהתאאלו,הבםיקיזחמהתא

איהןיא;אוהש-ימלהלפטאיהןיא,ףנחתעדויאיהןיא.שפנהאיה

.המצעבאלאהנימאמהניאאיה.המצעמץוחםירחאמהיארםלועמהאיבמ

תונויסנמןויסנלכירה,םדאלתויוצמהץק-ןיאלתוברהתויורשפאהינפב

ויהיאלשהמכ-דע,ורבעםימיבםייחהתורוקירופסמרופסלכ,םייחה

םילגתמה,םימשהםתואיפלכ.ויהאלכויהוםילטבתמ,םישודקוםירוהט

.םייחהתורוצמהרוצםושראפלוחבשלםילוכיונאןיא,ונבלןוזחבונינפל

,ונאםיטילחמשונידאל.רפסבהילעונארקרשאוא,וניניעבוניאררשא

םישנאונלןיאש,ןכלערתיאלא,םיטעומםילודגםישנאאלאונלןיאש

םדאהזיאלעתומושרםוש,הירוטסיהםושונלןיאש,רקיע-לכםילודג

חינהלןהבקפסש,םייחהיכרדמךרדוזיאלעוא,הלעניפאוהרוצלעב

ץירעתרשא,םילאהינבוםישודקהלשםכרעב.הרומגהחנהונתעדתא
ףא.ןידהתרושמםינפלאלאהעודיהניחבבםידומונאןיא,הירוטסיהה

רכזךותמשדחחכםיבאושונא,ונשפנלםידדובתמונאש,תועשבשיפ-לע
.,וניניעדגנלתפומלםתואגיצהלםילדתשמשהעשבלבא,םילודגהישעמ

םיעגימוםיאלמםה,תוטוידההותעדה-ירסחתאזתושעלםיליגררשאלככ

,הרוהטוהמצעינפבתדחוימהלוגס,הדיחישפנהתויהב.ונתוא

תנמ-לערשא,רוהטודחוימודיחיאוהש־ימלאהילאמאיהתרכמתמ

תישענזאו,הדי-לעוירבדתארבדמוהתואהחנמ,הברקביורשאוהןכ

האורוהפוצלבא,איההמכחאל.םייחוםימולעהאלמ,החמשאיהםג

הרבוהמימתלבא,הלארקנהנומא-תלעבאל.םירבדהלשםכותךותלאיה

ןבאהוחמוצבשעהיכ,שיגרתשגרהו"התאיל,רואלרמאתרמא.איה

.איהתרמוא,האר.ולדבעושמהוהעבטמהטמלדמועה,קוחחכבתלפונ
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,תומלש-תלילכינניאש,ינא.תימלועהחורה,הלודגהחורהקיחביתדלונהנה

הלודגהשפנהןמהעפשהלבקלינאהחונ.יבשתומלשהתאהצירעמיננה

םהש,ינאהשיגרמוחריבושמשבהחיגשמיניאךכיפלו,אוהשןפאלכב
יכותלא.תורבועותופלחתמהתולועפוהרקמבשםיאנםירבדאלאםניא

ינאיתולילעויתופקשהבויחצנהעבטהילגרתויורתויעופשוךולהםיעפוש

םוחתבהיחיננהש,ךכידילהעיגמינאןכבו.לכלהיוצמותישונאתישענ

ןכבו.תומלא-ינבתוחכךותמיתולועפתאתלעופותומלאתונבתובשחמלש

,"היפילרקחןיאיכתעדלודמלבו,שפנהתאםדאהץירעהידמ,אופא

יחצנהאלפהאוהםלועהיכ,הרכההידילםגאוביאוב,םינומדקהורמאשומכ

;םידחוימהוםידדובהאלפהירקמלעםמותשהלטיעמיו,שפנהללועתרשא

;איהשדקהירוטסיההלכיכ,לחלשהירוטסיהןיאש,תעדלחכונאוה

אלאוה.הלכלבתלהאובבםישמשמןמזהיעגרמעגרלכוםוטאלכיכ

םייחהיחיהיחםאיכ,םינושםיערקוםיעטקמםיחאמםייחתויחלףיסוי

קפתסמאהיוםייחבשסגולפשרבדלכמקלתסיאוה.םיהלאתודחאלש

.התושעלוחכבשיש,הדובעההתואבו,ולרוגולדיעוירשא,םוקמהותואב

וזןוחטב-תולשךותמתרחמהםויינפתאםדקיהחונמב
,

היפנכבהאיבמה

תונופצלכתאהבליקמעמברבכתאשונאיהירהךכ־ךותמוםיהלאהתא
.אובלדיתעה

.ךורב.ל.יתילגנאמםגרת


