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םינימהתלאשבטלחמהויסחיה
ורציתנש,תויושרהןתואלכבןכ־ומכותימינפההיוההיבחרלכב

תאםיגישמונאןיא,םלועהותוימינפהןיבשהשעמהוהרכההסחיךותמ
הזסחירותבואוסחיךותמאלא,ומצעשכלדוסילכלשוכרעוומעט
הסיפתתבהניאולשותוהמםגש,רחאל–רחאדוסיל,ונממאצויה,ומצע

אלא,םהינשיבגלתדמתמוזתויסחיןיאםלואו.ינשהתרזעבאלא,הרדגהו
אשונה,טלחמלהלועולדג–ורבחבדחאםיפלחתמםההזבו–םהמדחאה

,םלועוינא:חורבשסחיה־תוגוזלכלדחאלרוג.ותדמעבוקואסחיהתא

-םהומכםיברוהרוצורמח,העונתוהדמתה,הרבחודיחי,טקיבאוטקיבס
ובש,קמעובחרהיוה־םעטידילעיגיוהלעיגוזהיקלחמדחאושיםלכבש

.דחאכודוגנתאוומצעלשםצמצמהונבומתאהזקלחלולכי

;תובקנהותורבגהןיבשוזאיהישונאהןימהייחבשתירקעהתויסחיה

.םייסחיהתודוסיהגוזמדחאקלחלשתוטלחתההוזםיאצומונאהבםגו

תוהמהלשהתוחתפתה־תורוצוהצרמ,היתועדוהיתולעפדמלונאםיגהונ

תודמלבא;הזןיממםיכרעידי־לעועבקנשתודמיפלתיבקנהותירבגה

תוהמהךותמןמצעןהאלא,םינימהדוגנמתוישפח,תוילרטינןניאהלא

יכשמהוםיכופה,ללכהןמםיאצוילעהעש־יפלינארבוע.ואציתירבגה

יללכהרסומה,תדלומהתבהאותונמאהתושירד.וזתויסחיבשתוחתפתה

הרכהבתויביטקיבאהוישעמהטפשמבקדצה,תויטרפהתויתרבחהתוידיאהו
ןתרוציפל,הרואכלןהתוניחבההלאלכ–םתקמעהוםייחהחכ,תינויעה

תירוטסיההןתורציתהםצעבלבא,תויללכתוישונא,ןהבשהעיבתהיפלו

,תוטלחמכונינפלתודמועה,הלאכתואידיאןמסנקרםאו.תוירבגאלאןניא

ישונאהןימהלשםיירוטסיההםייחבלוחיירה,םתסתויביטקיבאםשב

תשרשמאיהש,תקהבמהתישונאההפיאשההתוא.ירבג=יביטקיבא:ןויושה
,םיריצ־םיגשמלשגוזךותמדחאהתאאיצוהל,קמעיסיפטמדוסיביארוב

,טלחמןבומבםעפהו,בושותולעהלו,ורבחבדחאםכרעוםמעטםיאצומה

יוושואתוידדההלשתופילחהותועונתהןתואלכלעללוכןודאתגרדמל

אמגודםדאבתידוסיהתינימה־תויסחיבהלהרצישאיה–ןהיניבשלקשמה

.הנושארתירוטסיה

וזהדבוע
,

,דבלביסחיוניאהבקנהןיממרכזהןימלשוחכ־יופיש
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םהשןיב,הושהדמבתונויזחלםיקחעבוקה,יללכ־ישונאלהשענאלא
,תוירדנפקהמכרחאל,הדוסי–םישנלםידחוימםהשןיבוםירבגלםידחימ

תאםינימהןיבשירוטסיההסחילןתנםאו.םירבגהלשםנוטלש-חכב
לשתורתיהויתויכזמתחאיהוזירה,ודבעלןודאהסחילשטלובהןויצה
ותדמעדבעהלצאשהעשב,והנהןודאשרידתרוכזלאוהרוטפש,ןודאה

םלענשםירקמהש,אוהירב.םלועלונממחכשתאלש,ךכלתגאודהאיה
חכשישמרתויהברהםיחיכשיתלבהשאהתויה־רבדהשאהתאמםהב

ינינערבדבהגוהרבגהתאםיאורונארפסמ־ןיאםימעפ.רבגאוהשרבגה

ותמעלו;ותשגרהבאוהש־לכםוקמףאוזהעשבתספותותורבגןיאורוהט

תוריהברתיבםעפ,שגרההשאהןמשומיאלםלועלולאכ,רבדההארנ

וילעש,םלועלולכםלעתמ־יתלבהדוסיהוהזו;הנההשאש,שטשטמםעפו

ןתמבוןוימדהירויצב,ירבגהוקה,הנוכתה־יונששרחאמ.הייחינכתושחרתי

רתויויאשונתרכהינפמרתסהלוללק,שגרהתובכרהבוםילעפמב,םיקחה

ךותבןיא,ןודאה,רבגהיבגליכ–ךכתושעליבקנהוקלולרשפאשמ

איההקוקזשוזהדמבתובקנלוסחיברשקמאהישינויחךרעוייחילעפמ

םיירבגהתוהמהייולגהלקנ־לעוניניעלםיממורתמךכיפל–תורבגהלאהשאה

ירבגהןנויבצש)תיפיצפסל־לעממותילרטינתוכרעותונינעלשהריפסל
אלאוניאולאכותובישחםידירומירה,דצהזיאמהלגתישכל,יפיצפסה

תושיגרמםישנהש,דאמלחיכשהןייזבהלגתמהזו.(ירקמויטרפרבד

םירומגםיירבגםהש,םינינע,תומגמ,תודסומ,םיטפשמןוגכ,םירבדהמכב

.םיטושפםיינינעכהלאםירבדתומימתןימבםיאורםירבגהשהעשב,םייפאו

האצותידילתפחודהתרחאהמגמדועשיתורבגהןוטלשלשהזדוסילעו

שקבמ,חכהןורתיבדסימההז,יביטקיבסןוטלשלכהיהזא־ינמ.המצעוז
חכהתאהרוציונשידי־לעךופהל:תרמואתאז,יביטקיבאםעטומצעל

לש,הנהכהלש,הקיטילופהלשהירוטסיהההאלמךכלתואמגוד.קדצל
ולטבש,החפשמהיבאלשונוצרשהמכ־לכ.החפשמהינידלשוהלכלכהירדס

לשםללכמאצויוהירהוזהדמב,"טטירוטבא.כהארנ,וינפמותיבןוצרתא

תויקחלאשונהשענאלא,םחורלעהלועהיפכםחכבםישמתשמההלא

,הזלהמוד.החפשמהינינעבטרפללעממשיללכהלאתנווכמהתיביטקיבא

ןתונה,יגולוכיספהחכהיופיחתפתמוךלוה,ומצעהזךותמתובורקםיתעלו

סנכנאוהו,םיירבגהתוהמהייולגלםישנהוםירבגהןיבשתונדאהסחיתא

םהש,הזךמסלעםהיקחךרעבהאדוהםהםישרוד:תינויגההניחבןימל
.םייבקנלכםיירבגל,םיטרפהלכלדחאקדצותחאתישממתמאםילגמהםה

לשםינינעבעירכמלוםתסיביטקיבאלהשענוירבגהטלחתמךכ
ןתואלכףאאלא,ךכלהתכזדבלבתיריפמאהותואיצמקראלו–שממ

ףא,ירבגלתונוכמוירבגהךותמתואצויה,תוילאידיאהתושירדהותואידיאה
תכרעהבתואצותלםרוגהןאכו–םינימללעממתודמועותוטלחמושענןה

הגלפהההתוא,דחאהדצהמ,הדלונןאכ.ןהבהכורכהברמהלקלקשםישנה

ףוס־ףוסעיגמהתאשעגרבובירהש.השאהלשהכרעבןירותסמה־תפלעמ
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עבוקהוומצעלעססבמהםויקךינפלדמוע,לכהתורמל,ןאכש,שגרידיל

,הזםויקלשותכרעהלןוירטירקלכךלןיאהזעגרב,ומצעלהדמ

־יתלבהועודי־יתלבהינפמדובכה־תאריוהזרפההינימלכלתחתפנתורשפאהו

ןתואלכלשןאצומ–תעדהלערתוילבקתמהזו–ינשהדצהמו,ןבומ

,םינוירטירקיפלתכרענתחאתוהמש,הזבאוהךרעהתודרוהוהנבהה־תויעט

תודוהלללכרשפא־יאהזהכרעה־ןפאךותמ.ורצונהדוגנםשלםרקעמש

םירומאםירבדהויהשדוע־לכו.יבקנהןויפיצנירפהלשתימצעהתושרב

דצמןיב)םייבקנהתוהמה־ייולגבםישועםיירכזתוהמ־ייולגשתומלא־השעמב
היהםוקמןידע–דחאחטשיבג־לעםיאצמנה(ךרעהדצמןיבותואיצמה

ידילאיבת,םהינשללעממןידכדמועה,חורהלאהרזעהתאירקש,הוקתל

לכהלטג,אוהירבגומצעןוילעןידותואשהעשבםלוא.קדצלשטפשמ
ךכיפלו.התואםימלוההםיקחיפלהנודנתעבקנהתוהמהאהתש,תורשפא

לעםילחהםינוירטירקהינפלהרצונשוז)תטלחמההדמה־תמאשםעפלכ

םיישעמהןהייח־ינכתב,ןהיתועדב,ןהילעפמב,םישנבןהבתעגופ(םירבגה

,תיסחיהדמ־תמאדוענ,הדגנכואהתרזעל,הילאתחפסנדימת–םיינויעהו

תובורקםיתעלןההיתועיבתשוםירבגהלשםתערכה־חכבהרוקמאיהםגש

השאהמשרודרבגהןיאירהש.הנושארהלשהיתועיבתלתילכתבתודגנתמ
יריצהוסחיבדחאדצןיעמומצעבהאוראוהשכ–ולחונובוטשהמאלא

תוימצעהניאםינפםושמש,הרוסמההתועמשמבתובקנהתא–הילא

,ותאנהל,רבגהיפלכןווכאיהאלא,המצעךותבתזכרמוהמצעלתקפסמה
לעליטמהאוהםירבגהלשםתערכהחכשםושמו.ותמלשהל,ותורשל

תיביטקיבאכתיארנה,תירבגהתא,הדמה־תומאבתוליפכההתואםישנה

תדגנתמוהלכהלהליבקמה,תיפיציפסהתיבקנההתרבחתאו,םינימללעממש

־תדקנםושתמאדאבילאאצומהתאןיאךכיפל–רומגדוגנתופוכתהל

היטנהךכ־לכאיההברמהזםעטמו.םינפ־אשמילבהנכרעתהנממש,תואר

,ךכ־לכאיההלוזותילנבםגהז־םעוםישנלסחיבתרקבלוגעללוהשמב

דימ,וללהםינוירטירקה־יגוחמדחאיפלןכירעהלאבהתאשכשםושמ

התואו.שממוזהדמבתחפנןכרעויפלש,דגנתמהגוחההלועוץבצבמ

ןתרוצלעלוכיבכתורמושה–התרבחלתחאתורצןהש,תושירדבתוליפכה

ךרצהלשוכותבתכשמנותכלוה–דבלבתוטשפתההתדמתאקרתונשמו
הזבו–אוהרבגה.השאהירחאהרזחידיליטרפהרבגהתאאיבמה,ימינפה

ינוציחהוימינפההנבומבשתוהמ–רתויתוקמעתונקסמלןלהלעיגנדוע

ךכםאו;הדובעתקולחידי־לעתעבקנואהדובעהתקולחםשלהדעונאיה
תונוכתלהמלשההשאבשקבי,ידדצ־דחלהזןפאבהשענש,דיחיהירה,אוה

הילעלטומש,םייונש־תבתוהמהבםגשקביןכבו,תוידדצ־דחהויפא

רומגיוושלבורקהןמל,תופילחה־תוברתוגרדמהלכבוזהמלשהקיפסהל

תאמולליבקמםינכת־דוחישרודטרפבשםינכתהדוחי:ירקעהדוגנלדעו
תשרוד,ללכבםייחהתרוצרותב,תויונשהףאהזלשודצבםלואו.השאה

,רשפאשהמכ־דע,הניאשתיתודחאהתוהמהתא:המצעלהלבקהוהתמלשה
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והז.םייונשה־רסחעבטהדוסיבןומטהשרששוודוחיבםעטמןכתבתזכרמ

יתשןתואברלהמיעטמאיהש,רתויבתדחיתמתוטרפתהלכלשהנוסא
תויטרפלדחאדצמ:תחאהמעטהב,התרבחתאתרתוסתחאהש,תועיבתה

,הנכתבהנושוהלילשהובויחהינמסתכפהמקרוהתומכתטלחמ,תרחא

הנתשמהודחוימהםנכת.הזןיממתויטרפלכלשרומגלוטבלינשהדצהמו

םמולשםשל,םתמלשהםשלםיקוקזםיירבגהםייחהלשתיללכהםתרוצו
התואןאכמו.ינשהלשוכופהדחאהש,םיליבקמםינכתינשל,םתלאגו

,םינימה־יסחיבשרתויואתוחפתחתפמההידגרטהםגואהקיטמילבורפה

ןבומהרבדהשאהידי־לעםירכזנהםיכרצהדחאלשואולמבהאוררבגהש

־יפלףאש,םיכרצהראשלשםאולמןורסחלקרותרכהתאהנפמווילאמ

הלאקר.ןושארהאולמהםעתחאהפיפכברודללוכיאוהןיאןויגהה
הנועבותעבלועפלתלכיבהארנכוננח,תובקנהינואגןיעמןהש,םישנה

םירומשהקמעההתבכשבש,תודחארותבוםייונשה־תברמתויטרפרותבתחא

,הזינמאריצילהמוד–םתולדבתהינפלדועםהשכםידוחיהלכתוחכןידע

תיגשמההריתסהו,המצעוזתוינשךותמותלעפבאצומהתאותלדגתאש
םירקמבתמרוגהאיהוזהריתסםנמאו.םולכובתבכעמהניאהכותבש

םעפ־לכברשפאהשירדבבצמה־תודקנלשםיפולחידי־לעש,םייסופטה
השירדה־תוכזרבגלולהנתנהילאסחיבש,הירבכהשאהתאדימעהל

.יביטקיבאםיקח־ןתמלשהלעמה־םורמהתואןודלתוכזהו

־תירוטסיההוהנוציחה,ליעלרומאהלכבתראתמהתוחתפתההו

ותואבםינומטהישרשש,תועיבקוזיאלשןויזחםצעביהירה,תירוטלוקה

לעהלעמליתזמררבכ.הירוטסיהללעממדמועה,םינימה־לדבהלשסיסבה

הרואכלאוהש,םינימה־לדבה:הזהתונויזחה־גוחלכבעירכמביטומותוא

ןפאבתאז־לכבהשענ,ןויגההיפלךרע־יווש,םיריצ־םידדצינשןיבסחי
הדידיבגל;רבגהליבשברשאמהשאהליבשברתויבושחרבדליסופט

תוינימה.רבגאוהשהמרבגהיבגלרשאמ,השאאיהשהמרתוייתוהמ

רתוי,תאז־לכבלבא.היוהיהירההשאהליבשב,הישערבגהליבשבאיה

דמועהרבדלםינימה־לדבהלשותובישחהלתישענךכ־ךותמאקודןוכנ

,תטלחומתוהמלשםצעךותבכהתוישנבאיהתנכושהינשהגרדמבםצעב

.ואלואםלועבםירבגשיםא,איהתחא–תצקיסכודרפיוטבב–הלו

.רבגהליבשבתואיצמבללכהניא,המצעלתמיקהוזכרמלהנפמה,וזתוינימ

,השאהלאוסחיברתויהברהץימארשקהרושק(ילאוסקסהןבומב)ותורכז

ואוזהפקשהבתודוהלבוכע.רבגהלאהסחיבהשאהלשהתובקנרשאמ

תובקנהש:ןאכםינדונאירההבש,המימתהונתחנהאיההספתלוליפא

אלהזסחילטונהתאשהעשבשורבגהלאסחילשןויזחאלאהניא
השאאלא,ילרטינ"םדא,ןימראשנאהיאלתמאבו;םולכ־אלוךלראשי
תונקפסהו)ןמצעתאנואםושמהזבאצמלןיאש,אוהיאדוךכיפלו.ראשת

(ךכבתודוהלןהלהשק,רתויהרקיהניאאיהףאש,הקיטמיכסהוהלוזה

אללבא,דלילםימוצעםיעוגעגתורענלןהלםיעדונםיברםירקמבשכ
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ךלהמבהשאהתוינימלשהמצעתושרהלגתמהפקהלכבםלואו.רבגל
םימיורבעיאדובש,הדבועבו,רבגהלאסחיםושברושקוניאש,ןוירהה

ןוירההתבסריכהלועיגהשדע,המודקהתישונאהתודלותלעםיברמ

היוהלשתוהזהיקמעבםהםישרשמהשאהייחש,הזרבדו.ינימהבכשמב

ידכבשוומצע-ךותבעובקה,ינימהדוסיהלשתויטלחההוזב,השא־תויהו

אוהאוה–רחאהןימהלאסחילללכקוקזאוהןיאויפא־תוהמתאגישהל

לבקמהזסחיםגאהיש,הבתרחאהבכשבלכתסנםעפהו,השאלםרוגה

תאובהתארולאכ,דדובהירוטסיההןויזחהךותבהרתיתובישחהלצא
תדחוימהותוינימש,רבגהיבגלשדועב;תיסיפטמההתוהמליגולויצוסהםוקמה

ןיבדחאדוסיאלאוניאוהירה,הזסחיםעקרוליבשבתילאוטקאתישענ

–"סיליבלדניארטקרח,,תדספנהניאשהנוכת,השאבכ,אלו,םייחהתודוסירתי
ןיא,ולשןימה־ייחבעירכמההכרעלכםע,השאהלאותוסחיתהשןפאב

תוסחיתההיהוזיאדוב,וליבשבתינויחהתובישחההתואהללכבתאז־לכבהל

סחימרבגהתאררחשלהמגמהשיינימהץפחהאולמלשוכותב:תיסופטה

רבגהלאהשאהלשהתבהאש,אוהתועודיהןמ.השאהתאולדבעשלוהז

ברלםישרשהתקמעתיתמאההתבהאםצעשו,ולתרסמתמאיהשכהברתמ
ידי־לעתופוכתתקזחתמאיהו–וזתורסמתהךותמאלאהאבאיהןיא

,םוילכבםהםישעמהזמתוחפאלםלואו.תוסחודעסשרודהןוירהה

תונויזחהדחאלםרוגשהמ–ולהרסמתהשהשאבהרהמ־דעץוקירבגהש

הזזובו,התורסמתהבקעהשאלזבאוה:ירסומהדצהמרתויבםיבעתנה

לועהלעואומצע־תשלחלעורעצתאלקהלוהבזעלהלעולןתונהאוה
,תיללכההמיכסהיהוזירהןאכףאו.רחאןינעלםנתונאוהשךותמ,השעש

העשבולכםלעהלוכרדש,סחילשןינעאוהןימהןינערבגהיבגלש
–עינמהרציהלשתקפסמהותעיבשרחאלהזסחיבתונעללדחאוהש
,תוהמלשןינעוהזהשאהיבגל.ובשןימהתנוכתברושקוניאובשטלחמה

רשפא,אציהנממשסחיהלשוכותלהתויטלחהתאהסינכמותרזוחאיהש

ומצעדובאואןועגשידילוהואיביולשןימה־ייחבתוערואמש,רבגלול
דע–ללכובםיעגונהלאןיאויקמעמבש,שחאוהןכ־יפ־לע־ףאו,תעדל
ייולגבףא.םיעבמתויהלםינתנ,החכוהםהלןיאש,הלאכםירבדשהמכ

,ול'גנאלכימכ–םהבשתויטוראההתיההברמךכ־לכשםישנאלשםתעד
רואמהש,םידיעמהםייליברדנופמיאםיזמראצומהתא–רנגודרכיר,הטג
.וזהגרדמבםלצאדמעיטוראהישפנה

יבגל,ימסוקפיצנירפלשםינפהקיטוראלואתוינימלןתונה,טלחמה
־עגמרותבש,תויסחיה;השאהלאאדירגסחיתגרדמלדרויאוהרבגה

השאהיבגל,עוצקמותואלכלעתלשומאיהםינימהינשןיבאשמו
הנורחאהותאצותו.התוהמבימצעםויקלשוטלחהלשרבדלתישענאיה

,תובורקםיתעלררבתמהשגרה,דחאהדצהמ,אוההזבכרמבצמלש

שירפהלהקיפסהאלןידעהמלשרתויהףאהשאהלשהתורסמתהולאכ

הכותבתינימיהירהשרחאמ–התמשנמןורחאיאנת־לש־רישהזיאירמגל
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ןימדועהנויבחבורמשנןידעולאכ–דבלברבגהלאהתוסחיתהבאלו

םתוא־םגםתסינכמאיהשכףאש,התוימינפךותברגסהוהמצע־לא־תוכיש

,םיחתפנתאז־לכבםהןיא,דימתהרומגההתורסמתהתעשבןיפילחהחקמל

םהשכוליפא,םיראשנאלא,ינשהדצהיפלכ,ןיפילחהםתואךותבוליפאו
םתחימצעקרקבוםשרשדוסיבםיקובדוםיזוחא,רחאהתושרלםלכםירבוע

ןאכהשענאוהשםיישממהםייחבדאמלטושפתוגהנתה־ןפאשי.הנושארה

הלעמרבגהשךותמ.םיגשמביוטבולתתלםיאבשכ,ךבתסהלהטונוהשק
תדבועמהלעמלהזבםדימעמותויביטקיבאהתגרדמלוילעפמווייחתא

,סחיהךותבאלאתמאבוליבשבתמיקוזהדבועןיא,םינימהלשדוגנה

תדבועבןלכתושרשמןהש,ןליבשבשדועב.םישנהלאסחיהרותב

ומצעלםויקעבוקהטלחהבשרבדלתוינימהתישענ,הבתולטבואןתוישנ

תיריפמאתומשגתהלשןפאויולגאלאהניארבגהלאתוסחיתההשו

השאהתיוהדוסילשקהבמהויולגאיהשםושמ–וזתוסחיתהו.וליבשב
הזו,השאהליבשבהתמגודןיאשתובישחלהלשהמוחתךותבתלדגתמ

,המצעךותבתנכושהניאהשאהלשהתוהמש,הרקעבתעטומההעדלםרגש

.םולכ־אלוהלשמהבןיאהזלץוחווזתוסחיתהייחבםיולתהייחאלא

הבחבתאשונולאכאיהשםושמ,רבגהןימלךכ־לכהקוקזהניאהשאה
המצעהדמהתואבםלואו;התוהמבש.עובקטלחמדוסיכןימהייחתא

.טרפרותברבגל,תולגתהלוזתוהמלשהתעשעיגתשכ,איההקוקז
ותוהמאלשםושמ,ולשןימה־דוסיתארבגבררועללקרתויהברה

ךכלהידךכיפלו–תיקלחהדועתאלא,ולצאתררועתמהאיההתומלשב

תנוכמהשאהתקושתש,הדבועהונלהראבתנךכו.תיללכהעינמהבס

.ללכבהשאהןימלרבגהתקושתויטרפהרבגל

טקניטסניאהןיכסהדחאדצמש,ןתונהאוהתישארבמשהזהנבמ

דצהמ,םישנהשו,תקהבמתינימהירבכהשאהתאןנצלזא־ינמיגולוכיספה
־םושמןמלוהאוהןיאש,תושיגרמוהזןויצדגנכתופוכתתוממוקתמ,ינשה

הבסינכהלםיטונונאתינימתוהמבםירבדמונאשכש,איהךכלהבסה.המ
,תירבגההפקשההתדקנמובאלמתמהיההזגשמשןכתהתאהלאשה־ךרד

יפלכהדוסיבוהרקעמהנפמאיהש,תוהמההתואהזםשבםיניצמונאו

יבגלןוכנהזןבומןיאש,השאביסופטהוהזאקודםלואו.ינשהןימה

תיטננמיאה,תדמתמהתימינפההתנוכתאיההבשתוינימהאקוד.הדיד

לכיעצמא־יתלבוטלחמדוחאהמעתדחאמתירוקמההתיוהו,המוצעהדמב
לבקלוארצוהלאיההתיההכירצש,תעדה-לעלבקתמהזןיאשדע,ךכ

ררבתמהז.ומצעהזןווכרותבוארבגהיפלכןווכהךותמקרהתרוצתא
המידקמםינשהברהב.הנקזהשאלשהינפבםילכתסמונאשכרתויבונל

ןיב,יטוראהיורגהלשןורחאהםוחתלץוחמתאצלרבגהתאהשאה

םיאצויםיקוחרםירקמבמץוח,לבא.יביספהונבומבןיבויביטקאהונבומב

תישענהשאהןיא,רתויבתגלפמהנקזךותמהדיריתונויזחבואללכהןמ

רחאל,ושכע.תינימ־יא–רתויבןאכבושחהזו–ואתירבגללכוללכ
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התוהמלהלראשנןידע,רבגהדצלתדעומהתוינימהלכהבהתבכש

ויהושכע־דעש,הבשהמלכ.וניעברומשאוהשכיבקנהשובלהתללוכה

הלגתמהזירה,רבגהלאתיטוראההתוסחיתהליבשבםעטותילכתול

וכותבוזכרמש,התוהמבןינקכ,וזתוסחיתהלרבעמולכשרבדכהתעמ

היתודוסיףילחהלאבההזףאש,אצומינאךכיפלו.ומצעךותמהעובקותרוצו

אוה־ףא,רבגהלאסחיהםוקמבדליהלאסחיהתאחינהלווזתוהמלש

תובישחבקופקפלםוקמלכןיאשיאדו.ופקהלכלןינעהתאספותוניא
לבא,השאהלצאינשהסחילםגודחאהסחילםגםהלשישהמוצעה

תדקנמרדגמאלאוניאוהירה,הזסחיאטבלםיגהונונאשהרוצההתואב
ןתנהשאהלשינשהתוסחיתהה־ןפאהז;תיתרבחהתלעותהלשהתפקשה

רתויהןפאבו,האלהוהנממתוקחרתמתוילכתלשרשקלןינעךכךותמ

ךותלתקהבמהתימצעהותיתודחאההתוהמלשהימושרןאכםירבעמבוט

תאצויהרטמהתדמעההתואךותמו.הלהצוחמשיוברךותלוןמזה־תרוש

.םירבגהליבשבאלאםישנהוארבנאלתמאדאבילאש,הרשיההנקסמה

ללכמםיאצויוםייבקנהתודוסיהםהםישרפמאבהרודבשרחאמירהש
,וירחאלשרודהליבשביעצמאאלאםישמשמםניאבושותונורחאהתוילכתה

,תונורחאתוילכתכךלוראשנאלירה–הזקחשמהנשנורזוחובףאש

.תורודהלכבשםיירבגהתודוסיהאלא,השענולגלגתמהז־לכןליבשבש

םההזןיממתונויזחהםתואלכש,ונלתוארהלהידוזתינויגההנקסמ

התומלשבשוז,תיסיפטמההשאהתוהמלשהיתועפוהקרתמאב

.םינפםושמוללהתועפוההךותבהלטבהניאותגפסנהניאימינפההזוכרבו

תויבקנלבא,הקמעדוסיןורחאלדעאיההרומגתיבקנוזתוהמש,תמא

ליבשב,רבדהזיא,סחיבשרבדהניא,הושדחאןבומבהעפוההניאוז

;תויכנאןימןאכםיסינכמשכתועטהינפמרהזהלשישיפ־לע־ףא–"םירחא

היוהבוומצעבקופס־יא,רחאלאתוסחיתהאלאתויכנאהןיאירהלכ־םדק

ךותלוגפסלםיבאתןידעש,ץוחבמשהמ־רבדלטבמהתוננוכןימ,תימצעה

השאהמרתוי:תלבקמההפקשההדגנכהזהיהיםאףאו.תימצעההיוהה
.ומצעזכרממתאצלויעצמאומצעתושעלותוהמדוסיברבגהאוהבורק

תורוצבןה,יביטקיבאהלשוכותללעופואיביטקיבאהתאאוהרצוי

לאידיאב.םינכומתודוסילהרוצתניתנךותמןהוןוימדהירויצלשהרכהה
קסופאוהןיא.תומצעהלוטבלשדוסיהזיאשי,ישעמהוינויעה,ולש

רודחיםגםאש,הצוחהןפאהזיאבבחרמהםלועבולשינאהתאקרפלמ

םירדסלוישעמתאםיאתהלמןירוח־ןבאוהןיאותוישיאבואלמיווכותל
אלאבשחהללוכיונוטלשווחכלכםעאוהןיאםכותבש,םיירוטסיה
לעאיההיונבירההתיוהש,השאהמךפההשממ–דבלבהילוחויעצמאכ
לצארשאמהלצאלקםנמאשו,םינפיפלכתובחרמולאכןהשתוחנה
רושקהארנהזףקהשיפ־לע־ףאלבא,הפקהבהערפלואהעירפהלרבגה

היוההןיבשרשקהקודהב,ןאכםנמאו–ולשזכרמהתדקנבקדהמרשק

–םישנהשפנלעתורותהלכלתידוסיההמיכסה,ףקההתיוהותיזכרמה
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חותמהינימלכמהולשהלכוזזכרמ־תדקנךותבתאז־לכבהחנאיה

.ץוחמשרדסלכמתישפחו

תיביטקיבוסהםתונפדצמםא,אוהשדצהזיאמםייחהתאסופתנ

דיחיהתאםיאורונאםלועל,םירבדבםתואטבתהןפאךותמואתימינפה

ןושארהדצהמ.םהיניבהסנכהאלהשאהש,םיריצינשןיבלטלטמירבגה

ןכןיאשהמ)דבלבוישוחרציירחאךשמנםעפרבגהירהונרכזהש

,ךכלכיפיצפס־ישוחיפאהלןיאשוז,רתויהקמעה,השאהתוינימב

,ופקותןוצרה,(affaireapeiderme–"ץוחלורועהןמ,שרבדאיהןיאשרחאמ

הרוצהירחא,ינחורהירחאההונאוהוםעפבושו–ןוטלשהוהגיפסהןוצר

תועטריוהנפושןאכהעטשרשפא.אלפמבאושה־תשירדירחא,תטלחמה
תלילשבקרןורחאהץפחהלשינויחהוכרעתאאצומאוהשכ,תירקע

רדסהתאךפהמה,השטינלשותועטוזמהתוחפאל;דבלבובשןושארה

םעט־ןתונירטנמלאללעממרשאלושחומ־יתלבלהקושתלכבאצמלהסנמו

םניאהלאםירבד,יתעדיפל.םייחלוןוטלש־חכלירטנמלאהןוצרהדצמ

הנורחאהונתריקח־תנחתתוארלונחרכ־לעאלא;ךכ־לכלקנבדחאתהלםינתנ

ןיבשדוגנהותואבו(הנהתודחאןימאיה־םגירההמצעלשכש)תויריצב

המלוע,הכותבהיורשהשאהתראשנהזתמעל.תוימינפהתוינפהיתש

תאצמנהשאהשךותמו.הזםלועלולדחימהזכרמהלאדבכ־תכישמךשמנ

וזלרבעמ,זכרמהמןגילפהבתוינוצקהתועונתההלאיתשלרבעמ

אקודשרשפאךכל,ילמרופהיטנדנצסנרטהתפיאשבשוזלוםישוחהתואתבש

םצמצמהישונאהתבשותםשל,רוהטהונבומב"םדא,םשלהיוארהאיה
הינפבלכתסנושכעו."ךאלמויצחוהיחויצח,והירהרבגהשדועב,רתויב

םויקבתודוהלםירבגהלשםעבטמהזירהדחאהרבעהמ:טקיבאהדצל

־תוברותויתוהמתונוכתטהבתוארלוםירבדלשימצעהםיקחהןתמבוימצעה

והירהתילכתבהרוהטותישממהרכהלשןלכלאידיאהלכ.תובישחה

תורוצה־תניתנלץפחהותלעפלעופהדצבו.וזתימינפהחנהלעדסימ

הנייהתםתומדוםתיוהםהףאש,ריבכהןוצרההז,םירבדבתורוצה־יונשלו
לאסחיה־לפכותואלרבעמתדמועסופטרותבהשאה,חורהתוצמיפל

,רבדלתוסחיתההאלאהניאש,רוהטהןויעהלשתוילאידיאה.םירבדה

איהןיאשהמלכ.הנינעמהניאוז–וילאתוסחיתהלכונלןיאתמאבש

־תירסומואהנוציחתויתילכתדצמאהי,המצעםערשקובהשיגרמ

חלעגונוניאהז,שפנה־םולשליבשבותובישחדצמאהיואתיטסיאורטלא

אוהש,לוכיבכ,םיטוחילברשקהותואךכלהלרסחשהמוד;רקע־לכ

,ינשהרבעהמ,הרוצהתניתנלרשאו.אדירגיביטקיבאןינעלכלדוסיה

התעיבקוהירה–ררושמלוריצלדעורגנהורלדנסהןמל–רבגהלשולעפמ

המעדחיםלואו,יביטקיבסהחכהידי-לעתיביטקיבואההרוצהלשהרומגה
אלשהמכ,השאהשדועב.יביטקיבארבדלטקיבסהלשהרומגהותוכפהתה
לועפלהברתאלשהמכ,תימצעתלעותילבוחונמילב-תינקסעאהת

םגואתיבדימעהלהנורשכלדגיאלשהמכ,הלשהריפסהךותברוצילו
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התואבקלחהלןיאהז־לכ־םע–הלשהתוישיאלשןוטהלעםלשגוח
דחא-לכהזםעדחיםיראשנוטקיבאהוטקיבסההבםידכלתמש,תויתריציה

תאלוכיבכתואיצומה,סחיךותמתויעעונתהןההריציוהרכה.ומצעתושרב
ןורחאקותרותואלשולוטבוןהזכרמהתקתעה,המצעימוחתךותמונתיוה
לכםע,יבקנהסופטהייחלירקעהםעטהןתונאוהאוהש,תוהמב
סחיהותוא.ובםיאצומונאשתוישעמתובוחלתורסמתההורבלמתוינקסעה

ילבמותגישמהשאה,םדאוםדאלכולקוקזםינפהזיאבש,םירבדהלא

םימעפלהלעתמה,עגמהזיאךותמ–הבתנכושאיהש,התיוהמטעמכזוזל

.העודיהדמבםימת,יביטקניטסניא,יעצמא־יתלבולכאוהש,תוהזלדע

טקיבסהןיבהדרפהההתואתנכתמכהיושעהניאהלשםויקהתרוצ
.הריציבוהרכהבשתודחוימהתורוצהךותבהחאתמוהבשה,טקיבאהו

,הרבחהייחבלעופה,רצויה,בשוחה,רבגהתאםיאורונאךכו

םושמאקודהלרשכמאוהש,םיישפנהוינכתבתוטלחתהההתואלכתורמלש
החתפתנאלותוינימףאו;השאהתוהממרתויהברהתיסחיותוהמ,ותאנש

–וגישהרבכשןיבוילאקקותשמאוהדועשןיב,השאהלאוסחיבאלא
תורמל)הדוסיםצעבםיכרצתרסחרתויאיהש,השאהלשהתיוהשדועב

תוינימהתאהכותבתללוכולאכ,(תוינוציחההיתובכשבש"תוכרצנ,הלכ

יתלבהגיזמתיסיפטמההתוהמאיהתגזממםייחבהתיוהםעהציצחלכילב
םתואלכמרומגלדבהוזתאלידבהלשיתימינפההתעמשמבו,תיעצמא

תיגולוכיספה,תיגולויסיפההניחבביעצמארותבהדיקפתמוהלשםיסחיה

–ןסחיבןהשהמקרוראתםישנהעבטבםירקחמהלכטעמכ.תיתרבחהו
ןהשהמ,אצמלשקבאלדחא-ףא;רבגהלא–יכרעהוינויעה,ישממה
תושירדהוםיקחהםתואלכובשחנאלירהש,ידמלןבומרבדהו;ןמצעל

יללכקחכותויביטקיבאהםצעכאלא,תוקהבמתוירבגתוריציכםיירבגה

וקהלשוביטהמ,לאשנושיגרהלקידנםא.וירחארהרהלןיאש

ןברבתוחפל,תוריעצםישנלשןהיתונומתבונילעלעופה"יגולוכיספה
אלא,המצעהשאהיבגליגולוכיספללכוניאהזוקש,אצמנ,לודגה

אלארקעמשםושמו.ונילעעיפשמהאוהרבגהלעהתלעפבשיגולוכיספה
םגואהתוהמב,השאהתאונגצהשםושמו,דבלבהזסחיאלאונשקב

הנקסמהידילשקההונאיבמךכיפל,תאזהתוסחייתההךותב,הלכ
המקרהזבםיחיכומו–םולכ-אלוהניאהמצעלשכאיהש,הנורחאה
תאםיקיחרמונייהםאףאםנמאו.הלאשהתישארבהחנהכונסנכהרבכש
יפליהמואהמצעלשכהשאהיהמ:םילאושונייהותומדוקהתוחנההלכ

,הכלהכאלשהבושתהואןינעכאלשהלאשההתיהזאםג,תטלחמהדמ

הדיחיההדקנהיהוזו–תוישנהיכ.ןתוישנמונתעדחיסהלםיצורונייהםא

ךותמקר,ןוגילבתיסיפטמתוהמלעכ,הילעתחפסנהניא–םצעבתערכמה

,עיגמוניאש,טלחמוהז;ללכבהתיוהםצעארקעמאיהאלא,אוההסחיה

רבעמ–הזבביחרנדועו–אלא,םינימהדוגנללעממהדמעידיל,ירבגהכ
,הזדוגנל



למיזגרואיג,37

ורישכמה,ותרוצבילמרופןיערגרבגהתוהמבהבןומטםנמאךכו

ישיאהמהלעמלםהשקחוהאידיאלשהבגשארלומצעלעמאשנתהל
־השעמלכבשומצעמ־הלעמל־הלפעההוז.ללכבישממהמהלעמלםגרשפאו

ולרסמתמרבגהש,דגנמשהמ־רבדלתקסופהניאשתוסחיתההוז,הריצי

תוקיחרמתוילאידיאותוישממתורושלשןרדסלומצעסינכמאוהשךותמ

ייחלשתודרפתהןימ,תוינשןימורקעמוברקבללוכהז־לכ–ערתשהל

,טפשנוטפושלש,טקיבאוטקיבסלש,הטמוהלעמלשתורוצלתודחאה

ינפבסירתכתידוסיההתויתודחאתאהדימעמהשאהו,תילכתויעצמאלש

ןיבשםיחוורהםתואלכינפב,םיילעהםינינבהוםידוגנהםתואלכ

דחאלכלשתיסופטההקיגרטהונלהלגתמךכו–יביטקיבאהויביטקיבסה
.םינימה

תשירדןיבולבגמהלעפמהןיבשסחיבהדוסירבגהלשהקיגרטה

הזשהדמב,ינאהךותמאיהתאצוי;וזהשירדלהלםינפינשו.ףוס־ןיאה

לעקרומויקתארפשלוךיראהלותויחלהצורווימוחתלערובעלףאוש

ןובשחבאבלובגםושןיאהזהשעמלשותמגמיבגל;דבלבהריציידי

הלבגהםושןיאהתומשגתהתשרודהתיביטקיבאההאידיאהדצמםג.ללכ

םושמםלואו.הלחתתטלחמהמלשהתבשחמבלעפמלכףוס;םוצמצםושו

.םהמטלמהלןיאשםירוצעמםידלונףוס־ןיאהינבהלאינשלשםתושגנתה

םוצמצםושתעדויאיהןיאהתוימינפרהטךותמש,תיביטקיבסההיגרנאה

,ובטקיבארוצילהצורוםלועהלאהנופאיהשכ,הדמםושאלוליפאו

תירשפאאהתשהריציךלןיאירהש;הינפלםשוהלובגש,השחאיהדימ
לשהבכרההמתיאנקסמהאצותאהתאלש,םלועהינתיאםעהרשפילב

ימושרובםירכנרוהטההבשחמה־ריציףאוםירבדהתיוהוונאונתיוה

,ןויגההיחרכהידי-לעהרוצלכרסחעבונהינחורהחכהלבגהשהלבגהה

לבקלהסונאומצעלעפמהלשהאידיאהףאו.ןושלה,תודבועהתובכרה

תוחכתרזעבקרלעפהלאתאצלהלרשפאשרחאמ,םוצמצוהלבגההילע
,תוערפהה,תודרוההןתואלכ.םהלתיחרכההבצקםתומשגתהבש,םיינחור

;המצעוזהריצילתוחנהבתושרשמ,הריצי־השעמלכבתועגופה,תוערפה

אוה,הריצילכלתורשפאןתונהאוהש,םלועוהמשנמבכרמההנבמהותוא

ובשףוס־ןיאהלשתיטננמיאההשירדהש:הריתסבוזהריציהכמומצע

תישארבמהכותבםיגוזמםהינש,וזהשירדתואלמליטננמיאהתלכיהרסחו
תצבוראיהשינפמ,איהתיללכתישונאוזהקיגרטםנמאו.ירוירפאגווז

ןימליבשבקרלבא.םלועלםדאןיבשתישעמתיתריציתוסחיתהלכלע
ידוסיהיחרכההלשוכותךותמהלועותצבצבמתוסחיתהההתואש,הז

,רצוהלדמועאוהשןיביוצמרבכאוהשןיב,טקיבאהםשלוייחש,ובש

.איהההקיגרטההז־לכךותמהלועוליבשב–ורוקמםצעמםיעבונ

השאהןימלשתיסופטההקיגרטהתדלונהזקמעימינפחרכהדגנכ
תובכשבשרתויבתוינוציחהךותמתוחפלואתירוטסיהההתדמעךותמ
התואלתמרוגה,םויקהישרשבקדסהליטמהתוינשהוזןאכהרסח.הייח
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ומצעךותביורשךרעכםישגרמםייחהןאכ,לוכיבכתיבה־תדיליהקיגרטה

,םמצעלהרטמםהש,יוטבהוליפאש,ךכ־לכםזכרמ־תדקנבםיצבקמםהו
,תילכתויעצמאלשהניחבההתואלכ.םהיבגלהדרפהםושמובשירבכ

םינדשכהבשמתשהלללכהיושעהניא,רבגהתוהמבךכ־לכקמעתדסימה

הלאתוירבאקוד:תוכבתסהההליחתמןאכו.השאהתוהמבשוזקמע־תבכשב
תובשחנהנייהתש–יגולויסיפהויליצוסה,ינמזה–לרוגהתאמןהילערזגנ

:יעצמאכאלאןמצעתאהנרכתאלןהףאשו,םיעצמאכקרתוכרענו

תדעונןתוהמןיאשםושמ.דליהליבשב,תיבהליבשב,לעבהליבשביעצמא

חיכשהךרצבהפילחהלןיאש)הדובעלםגתדעונאיהןיא,יעצמאתויהל

עבק־תדובעלכש,הזבתרכנהזדצל"עבטה־תמגמ,ו–("תוקסעתה.לןהב

,הרזגהןהילעאקודהרזגנןכ־יפ־לע־ףאו;רבגבןכןיאשהמ,ןתלונמהשק

זמרמהזדצלו.הדובעהלעבתוכשומהרקעבןהויהםלוע־ינמטעמכש

גישוחישבןהילאםיברקתמשכ,םישנלשןכרד.רתויקדישפנןויזחדוע

דשחל,(דבלבתוערואתודידילשסחיכשארמעובקוניאש)ימיטניא
ןתושעל,יגולוכיספןויסנןימלןהבשמתשהלאוהןוכתמש,ןחיש־שיאב

תושיגרמןהןאכירהש,דאמ־דע,ןבומכ,ןבילעמהזו;תוננובתהלטקיבא

ןחורלרתוידוערזוטלחמרתוידועןבומב"יעצמא.לתודרומןמצעתא

וניצלרתויןוכנ,דבלביעצמאתויהל,הזלרוגשרשפאו.תוינימברשאמ

הילכלשלרוגשכ,זאקרםיאצומונאהקיגרטירהש.יגרטרשאמביצעמ

־וקהזיאךותמתאז־לכבהלועוץצטקיבסהלשוייחןוצרדגנןוכמה

-ומצעהזםייח־ןוצרלשםיקמעמהזיאךותמ,הזטקיבסבשןורחאיפא
םניא–םיבירחמואםינעמ,םיארונםהוליפאו–ץוחהןמתוחכשדועב

הקיגרטלאלםלועללבא,דוסיה־דעביצעמלרוגלאלאםורגלםילולע

.ירמגלדחימןפאהזןדנבתועבוקםישנהםלוא.תיתמאההתועמשמב

תכלוהוקמעההייח־סונכתאתבזועאיהשכ,המצעמהלעמלתאצויאיהשכ

תודוסיהראשלוהלתרשלידכב,ללוגתהלהקיחרמהרושךותבעבקהל

־תינכתבהוותמהזןיאםנמא.הטושפהנוציחהיפכלכןיאירההזב–הבש

םלועבתודמועןהש,ןדמעמבהזהוותמלבא,םישנהלשתיסיפטמהםייחה

הולשהתאןיטולחלקיספמהזלאסחילכו,"רחא,דוסיאלמולכש
לצאומכ,המצעםעתוהמהתיהשםינפבאל.ימינפהזכרמהךותבהרוהטה
עבטירדסרדסמםלועלשוכותלתוהמההדמעהש,הדבועבאלא,רבגה

.תובקנהלשתיסופטההקיגרטלדוסיהאיהש,תוינשהרוקמהב,הירוטסיהו
תוהממתועדה־לכלםישנהתולדבנובש,תויביספלהטונהיפאה

םלואו,דחימתוהמ־ןויבצןימאלאוניאשרשפא–רתויתיביטקאהםירבגה

דיקפתל,תורמחהסומעםישנהלשןדיקפתלקמעהדוסיהןאכשרשפא
טקאבהשאהלשהתויביספלדחימךרעסחילהטוניניאשףאו."יעצמא,ה

תקהבמהנוכתכםיעטהלתאז־לכבהצוריננה,הזדיקפתללמסרותבינימה
היורשאיהשתוהמ.תישפנההתוהמךותבשזכרמה־תשקבמהמגמהתא

םשלהרוהטההתוסנכתהבהמויקלםעטתאצומאיההעבטמש,המצעיקמעב



וזכתוהמשעגרב־וב–סחילכמתישפחהותימצעה־תימינפהתויביטקיבסה

תופאושוןעבטמתועגופןהש,הלהצוחמשתויוהמםעאשמועגמבהאב

תא,לבקמהולבוסהדיקפתתאתואלמלהסונאיהירה,זכרמהןמקחרתהל
לדבהבאקודואלו,םוקמלכבםיאצומונאהזבכרמבצמ.יביספהדיקפתה
םתוזכרתהבוקופסתאאצומה,םינפיפלכולכהנפמהשיאה.םינימה

רתויואתוחכיביספטקיבאלדימתהשעיהז,וינינעוויתושגרלשהרוהטה

ץוחיפלכתוטשופותועגופןהןעבטרקעמשותרחאןתמגמשתוירבליבשב

אוהשהעשבש,הדבועהלשתמכסמההתנקסמאלאהזןיאו.םיסחילתוטונו

םושמאלו.הנותחתהלעדימתודיירהובבוסהםלועהתועונתךותלךשמנ
םיכרעהםתואיבגלשפנ־הושואבל־בוט,םימתואשלחרתויאוהש

וזאיהתיתמאהיפאה־תלע,ואלואםירבדהםהךכםא;ערכהםינועטה
,

,הצוחהםיעפושםניאםתלחתבויתוחכשוםינפיפלכתנוכמוייחתמגמש

םלועהרכנכש,םלשנורומגרוציאוהאלא,םיסחיךותלםיכפתשמםניא

"תלבוס,הותיביספהםישנהתוהמלהלןיאםגךכו.וצפחכובתושעללוכי

,תירוטסיההןתדמעבאלויגולויסיפהןעבטבאל,תקפסמהנורחאהלעםוש

םייורשוםמצעךותבםימלשםייחלשתוסחיתההןמטלפמהרסחהזבאלא

םהוםפקהלץוחמתאצויםתויביטקאש,םירחאםייחלאםהלשםזכרמב

ילתיארנםהבש,תונויזחינשקרןאכןיצא.םיסחיךותלהדי־לעםיכשמנ

.הרתיהמעטהתמעטמתובקנהתויביספה

.ללכבהשאהדובכתא"ללחמ,סנאב"ינימהדובכה,ןדבאש,תישאר

וניא,הירוטסיההךשמבותרוצהסרתסנאלשהמכ־לכ,ירבגהדובכהגשמ

לשוישעמדבלמרחאםרוגידי־לעללוחתהלדובכלולרשפאאהישלבוס

םיאצומונאםאו.ידובכתאלוזגלותלכיבןיארחאםדא.ומצעאשונה

אלירה,וינפלעאקירולרטסשםושמשיאלשודובכתחפנשהרואכל
תוכהלחכהוץמאהולהיהאלשאלא,ודובכתאתתחופהאיההריטסה

ודובכמהריטסההתיחפהאלירה,ךכהשעםאש.הצראובהרגתמהתא
השאהלבא,ודובכלתערכמולשותוגהנתהאהתםלועל;םולכ־אלו

הרומגתיביספהתיהאיהש,השעמידי־לעללחמהדובכירהתסנאמה

תאזםישרודןיאש,רבדהןיצמו-הסנאמתאךכ־רחאתימתשכףאו.והיבגל
הלבשוהאלהדובכ–המודהרקמברבגהתאמםישרודויהשהמ,הנממ

רתויה־לכל–השועאיהשהשעמידי־לעהנקתללכבהזלןיא.ךכ־ידי-לע
.רבגהתאמתאשנאיהש,הז־ידי־לע

ינשןיבהשאוםישניתשןיברבג:םיבכרמהםיבצמה.תינשהתאזו
.השאהלשהתויביספתאדחאכםילגמםכופהלכםעםהינש-םירבג

ימובהכוזש,ןוחצנהסרפאלאהשאהןיאןאכ;ךיראהלןיאינשההרקמב

השאהלשתערכמההתיטנשהעשבףא,הרחתמהורבחלשמהפיוחכש
ילמרופהדצהמו.םהינשמדחאלחכהןורתיתאתמאבתנתונהאיההמצע

ןהםישנהןאכשאלא,ינשהמםולכבהנושוניאןושארההרקמהםג

הרקמהש,קמעהלדבההוהזלבא.הערכההאשונאוהרבגהותועירכמה



ואקוחצ־ררועמ,ינומרה,היהישהזיאהרישבוםייחבוכרדיהי–ינשה

ררועמוניאו,ןידהתרושיפלאוהש,םיאתמםישנא"לרוגכונלהארנ–יגרט

,דימםישיגרמונאובש,ןושארההרקמבךכרבדהןיאו.האחמםושונב

יתשןיבתקלחמ־עלסלתויהלרבגהלשודובכיפלהזןיאהמ־םושבש
השאההמודההרקמבשהעשבו.הריחבהודיבירהץוחיפלכשףאו,םישנ
ןאכןותנ,התוהמלללכתדגנתמהתדמעןיאוהליוארההמוקמבאיהירה

דרסחשלחריציכונינפלאוהדמוע,םימחר־ררועמבצמןימבולכרבגה

וליפאטעמכו("הלטס,ב)דננידרפ,ןגנילסיו:ךליאוךליאלטלטמוהזיחא

דבלבתויביטקאהש,החיכומונשגרלשוזתיביטקניטסניאתוסחיתה.דראודע

אלשכ,םינימהןיבשתודמה־סחיבסורסםושמהזבשיורבגלהמיאתמהאיה
–.תיביספהדמעידילקחדנהאוהרבגהאלא,השאה

ותוהמבאלאתדסימהניאלוכיבכתיעבטההקיגרטההתואש,הדבועה

,תצקםישטשטמםיגשמבםעפשמתשהלהשרהםא,רחאמ)דבלברבגהלש

וניאךכלוהשאהלשתיסיפטמההתוהמלדוסיולכשמשמיעבטהירהש

בירקיאלשהמכ.ךכהאטבלדוערשפא–(תיגרטתוינשןאכחתפללולע

הושמאוהןיאםלועל,האידיאוזיאלשהמשלוייחלכתאווימיתארבגה

ןבומב,ראשנאוהותחצנהבוחכוינפלתדמועאיה,ודגנלאלאהתוא
,הדיחיההרוצהםה"דגנמ.הו"הלעמל.הםתואשםושמו.םלועלדדוב,ינויעה

,ולהמדנךכיפל,הבתויחלוהאידיאהתאריכהלרבגלולרשפאהבש

ירההשאהלצאםלואו.(הטג)"תואידיאלתורשכמןניא,ולאכםישנהש

ףאש,הביסופטההזויעצמאילבתודחאןהתחאהאידיאהוהתיוה
הדמהתואבתדדובםלועלאיהןיא,תודידבהלשהנוטלשהילערזגנשכ
רבגהלש"ותיב.שדועב,התיבךותב,המינפאיהדימת,דדוברבגהש
.ולהצוחמאוה

ןיבןיאםלצא.םישנהמרתויםמעתשהלםירבגהםהםיטונהז־םושמו

ומכומצעמןבומוינגרוארשקדצהזיאמבושחהןכתהןיבוםייחהסצורפ

ןתואידי־לעםומעשהינפמםירבגהמרתויתורמשנןהשהמ.םישנבונשיש

וניאהז,ןהילעליטמתיבהקשמש,תולודגהותונטקה,תוידימתהתובוחה

,הארנכ.היוההתוכיאבירקעיונשלשתירוטסיההנוציחתומשגתהאלא

רחאםעט,ונפאדצמםגוותדמדצמםג,ומצעלשכםייחה־סצורפלול־שי

עבטבשםירבדלםהלשישיסיפטמהךרעבאוהרושקו–םישנהליבשב
תובישחוזיאולשי–תרמואתאז;רבגהליבשבשמרתוי–ןליבשב

דעש,ואצמווקדבםימוטנאה.דחוימןפאב"האידיא.התאוכותלהסינכמה
דצמ,דלשבהדמה־יסחידצמ–השאהתראשנםיינפוגההייחבהבגהתדקנ
הבורק–הנקהתוחתפתהדצמ,םירירשהוןמושהגראהבםיספותשםוקמה

,דבלבינפוגבתמצמצמאיהןיאיאדווזהברק.רבגהרשאמדלילרתוי

לבא,תעדהלעתלבקתמה,הנקסמהידילרוהנפושתאהאיבהשםגאיהו
דצמרבדבלכתסנשכ."ןהייחימילכםידלי,תוראשנםישנהש,תבייחמהניא
וכרדוהז,(יסיפלםיכומסהתועוצקמהםגםיסנכנהזללכלו)ישפנהםויקה
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רותב,ס-ורפRaתב,םמצעםתואםייחבשיגרמאוהארקעמש,רענהלש
־םושמ,םי;joאוםייחהתוחכתאחתפלאוההצור;תודחאבתעפושתושממ

ינכתםהבש,הדימעהימילדוגנב-הצוחהםיפאושוםהםיאצמנשדבלבהז

רשאו,םהבשסצורפהלעהערכההחכתארתויורתויםיגישמםייחה

רתוישו,םירתיםייחעודיןבומבתויחןהיאדובש,דיגהלרשפאםישנל

קיפסהלדועםהםיכירצירהש,שומשלםינכומוםהםיזכרמןהייחםירבגבמ

,חכלשהרתיהדמםגןהלשיש,ןידערמואהזןיאלבא;דליהליבשב

וז,םייחהערואמלשוזהמוצעתובישח.ץוחיפלכוהזלץוחםגהלגתמה

התואםישיגרמונאש,םמצעלשכםייחהתומוהתב,דיגהלרשפא,העיבטה

שרפנש,םייחה־ןכת,רמולכ,האידיאהש,תמרוגהאיה,תיסופטההשאהלצא

וניא,םיקחה־ןתמוהטשפההךרדבאטבתהלןתנוםמצעםהמינויעןפאב

יפל.תומלשההתואבוומצעתושרבהדימעההתואבןליבשבוןהבחתפתמ

,הבאטבתמהמויקשהלומרופההתואלכיפל,השאהלשהתיוהםעטלכ

.הלאכםיימצעםייחהכותבתויחל,האידיאהלשהתדועתמללכהזןיא

השאהלצאשרמאנשכ,ירמגלונינעלםיאתמרויצההיהיאלהז־לכ־םעו

קדנשכירהש;ויתואצותךותמאלוהייחסצורפךותמתעבונהתובישח
רינבןיבלהניבשרכנהלדבההףוס־ףוסןאכו-הבעגונשהמש,אצמנ

אלא,האידיאואהאצותןיבוסצורפןיבשדוגנהוניא–ללכבםירוענה
האצותוסצורפןיבדורפהםגןיאשדע,ךכ־לכיתודחאהםנבומבםהםייחה

,תיעצמא־יתלבתוסחיתהןאכשיהאידיאהוםייחהןיב.ללכםהבגהונ

םיכרעלשםלועםגואימינפםלועלשוכרערציתמוךלוההכותמש

דורפהךותמתאזרוצילםירבגלםהלרשפאש,ןפאהותואבשממ,םיימינפ

יאדובאוה־ףא,השאבותולתלםיברמש,"הקיגולהןורסח,.הלאינשןיבש

לעתזמורהתויללכ,וזתחכותבשסרסמהויחטשהלכםעו,ןאכורוקמ
,החתפתהוהאציוכותמש,שממלשרבדהזיא

יקחהןיבהרומגהלדבהלידבהלאוההרכהבהקיגולהלשהדיקפת

תאדימעהלוםייעצמא־יתלבםיישפנםייחהיחהתושממהןיבוילאידיאהו
הברשקמומצעשיגרמהלכ.ומצעתושרבדחאלכהזתמעלהזםהינש

קוחלתשרודהוז,ודגנלתדמועתמאהתכלממהעודיהדמבהאורוהירה

הטונהלכוזהבשחמשהעשבףאלבא,תישממהותבשחמבהתינבתימושר

חכאלו-הלשימינפההכרעאלךכ־םושמםילטבםניא,םידדצלהנממ

הזםיפאךותמ,ונלשםיישפנהםייחהתצורמתאמתשרודאיהשתושירדה

תמעלוזונתבשחמבשתושממהוהאידיאהןהתודמעמהקיגולהיקחלש
השירדהתאאליממוהמצעמתאלממהניאהנורחאהוזש:רומגשרפהבוז

תוינשםלואו.תושממבעירכמחכםושהלןיאהנושארהו,הנממתשרדנה

ירה,ורהטבונלוריצנשכ,הזפיצנירפ.יבקנהפיצנירפהתרומלאיהתאזכ

ייולגבשתושממהודרפתנאלןידעהבש,הדקנההתואבםיזוחאוייח

שיאלא,ןהיתשלשתברעתןימןאכשישאלו;יוארה,האידיאהוונתיוה

הייחתוכזשוומצעלםעטלעברוציאיהש,העורק־יתלבהתודחאההתוא
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ירבנהחורהידי־לעוחתפש,תורושהןתואמתחאלכלשוזמהתוחפהניא

םהןיאש,םידמועוםירומגהםידוגנהךותמתאצויההנקסמה.ןדורפרחאל

התואיבגלקרתיתמאוז,תיעצמא-יתלבתויתודחאלםילגסמםגשמיפל
ירהןאכשדועב,ןדוגנברבכתוחתפמתורושהתודמועהבש,הגרדמה

עיגמהזהדוגנהןיאובש,ונימבדחוימימינפבצמבאקודםירומאםירבדה

ונממש,יביטלוגרה,ןנוכמהפיצנירפהתוחפלוהז.רקע־לכלושבידיל
םידדובהויתונויזחבםאאיהתחאו,השאהתוהמלשהנושההתונפתאצוי

תושממהןיבוהקיגולהןיבשקחרמהרתויואתוחפהיחהרכהולרכמ

תאללכהגישמהניאהשאהש,םירקמהךכ־לכםיברמךכיפל.תישפנה
היוההתאברקלידכבםינינעותועוצקמהמכוהמכברבגהלשותולמעתה

הזלכיעצמא־יתלבןפאבהלשמהלשיברל.וזלוזהאידיאהתאו

תאהחאמובשאוהשךותמ-תרמואתאז,הטשפההךרדבוהלעמרבגהש
םשבהלאםירקמבןייצלםיגהונונאשהמלכו.םינשלןכ־ינפלםידרפנה
הזלשוחותנבךישמהלדוערשפאו–וניאהזירה,השאהטקניטסניא

ךלההבםידחאמש,תיעצמא־יתלבהתודחאההתואאלא–תיגולוכיספךרדב

הזךלהמםילדבמםתויהב,םהש,ןחבה־ינבאוםיקחהםתואםעשפנה־ייח
,

רתונויסנבורוקמש,טקניטסניאהזיאשישרשפא.וליבשבתמאהתדמםיעבוק

דחאדועלבא,םייסיפהםהיאשונןיבהשוריבםירוסמהוםיצבקמהןימה
דרפתהלםיסונאםהש,םיישפנהתודוסיההלאלכשוןויסנ־לכלםדוקהשי

םהוהנושארתודחאובםידחאמןידע,ןויסנתושעהלםירשכמםתויהםרטב

דועש–רימטהסחיהותואלתודוהקרםהבשתמאהךרעידילםיעיגמ

היוההלכבשהקמעהתודחאההתואןיב,הארנכ,םיקה-ובקוסעלבושנ

לשהנושארהותרוצב;ללכבתימלועההיוהבשתודחאהןיבותישפנה
ותרוצבש,ןויסנהתודוסיםתואתישפנתודחאלורבחתהוובשטקניטסניאה

תוריהבוזןאכהרסחםינפאהינשב.הזמהזםילדבנםניאןידעתינשה
םיעיגמ(לכשותוישוחםהלארוקהיהטנק)הלאהתודוסיהש,הרכהה

יפ־לע־ףאש,בל־תמישלהדבועההיוארו.םיכוכחותודרפתהךותמהילא

םימעפתאז־לכבואצמרבכ,םישנהןיבםיתמאהםינואגהךכ־לכםיטעמש

השעמברומאהזןיאשיאדובו.השאהיפאמהמ־רבדןואגבובשיש,תובר
הנוזנאיהש,רוציהתולשבתהןיבשישןוימדהםושמדבלבהריציה

.ומאיעמברבעהלשולודגןיבו,תוישיאהלשהתיוהללכמםיעדוי־אלב

תדסימהילעש,האידיאהוםייחהלשירוירפאהמודקהתודחאהיהוזאלא
הריציההשעמלשהנוילעההגרדמבהגישמורזוחןואגהשוהשאהתוהמ

רשקותואבשלפאהתובקעבש,אוהתונבומהןמהז־דבלמו.טקיבאב
אלמלובהלמעתינויגהההבשחמהש–טקניטסניאבשתויביטימירפהויסיפטמ

השאהטקניטסניאלשתויעטלןהלרשפא–וקזחל,ותואהיגהל,ומוקמתא
.םהבשתויתמאכתוברמהנייהתשתיעצמא־יתלבהתיבקנההעידיהלשו

,טושפםומםינפ־םושמהניאהקיגולה־ןורסחהנכמהוזהנוכתךכו

.תדמועוהעובקהתויבויחש,השאהתוהמלשילילשהיוטבהאיהאלא
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ותואריבעמולאכאוהש,רחאןויזחבתינשנותרזוחהמצעוזהנוכתו

תובהואןניאםישנהש,םירמוא.תרחאהיסנמידתושרלהקיגולה־ןורסחמ
חותמלשסחיהלעתודסימןהיתשהיארהוהקיגולה."תויארבחיבוהל,

הכרעבהיולת־יתלבה,תינינעהתמאהןיבו-ישממה.ונתבשחמ־ךלהמןיבש

איההקיגולהליעלרומאכו.המצעלהשכרלתפאושונתבשחמש,הזךלהמב
לכתאוונמצעתא"םיאורונאש,הדבועהלש,הזתוינש־יפאלשויוטב

אלא,וזתושממלשקלחוניאש,םיקח־ןתמבםייולתתישממהונתבשחמ
־יאה:ינשהדוסיהםייחאלמתמהיארב.המצעתאתאשונתמא־תכלממלש

תישממההבשחמלםירקמהברבהלרשפאדבלבהתרזעבש,תורשי

תילאוטקלטניאההבשחמהלשהעבטמ.המצעלהקיפסמהתמאההתואגישהל
,התלחתהעגרבאלהלשםצעהםעהתודכלתהתאאיההגישמש,הרוהטה

ואךרדלשהזיפא.רתויואתוחפתונחתברישעךרדלשופוסבאלא

לכאל:ונלשתוילאוטקלטניאהלעתישארבמהנוכתכעובטתועצמאלש
היארלכירהש.תורשי־יאםושמשיהיארלכבלבא,איההרשי־יאהיאר

תואלשלשרחאלתגשמאיהשןיבוהטושפוהרצקאיהשןיב,היארו
הז,תוילוחה־תוברמ

ו

רזוח,קפסבןידעלטומה,שדחרבדהזיאש,ןכרד

ותיארירהש,היאר־ןבוניאןורחאהרבכמלבקמוקצומרבדלעךמוסו

הזיאלעאוה־ףאךמסנאלא,טלחהבןורחאהאוהןיאש,תרמואהתיה

הנממתללושהחכוהלכבהנתשמהניאשוזהרוצ.ונממידוסירבד

היוהלוזלשתיסיפטמההתוסחיתהםעותירקעההשאה־תיוהםעהתמאתה

אקוד–ואלואדוסיוםעטלשרבדדדובההרקמבהזיהי–יכ.ללכב
ןועטרבדלכב;תודוסיהדוסיביעצמא־יתלבןפאבתשרשמהשאהתיוהוז

תא,ןושארהרקעהתאהשאהאיההשיגרמ"םודנבורפהמית,לכב,היאר

.היארהלשןיפיקעה־ךרדלהקוקזאיהןיאךכיפלשו,חיכוהלןתנוניאשהז

המישמללכהתיוהבהשאהסופטלשותועקתשה.ובץפחתאצומהניאםגו

ןיאשםיטקיבאהםעהיוהה־דוחאךותמכםיאצויה,טקניטסניאהיפבםירבד

לכש,ןורחאהותואהדיחיההתדלומהתיהולאכו,םיעצמאבךרצול
ךרדהתרוצתישענךכו;ןתפלקךותבכתועצמווילאתורזוחןלכתויארה
.הלהמיאתמ־יתלבוהליבשבתרתימתויארה־תשקבמונתרכהלכלתדחוימה

וזהרכהלשהיתולאששםושמ–הזבןרוקמשהרכההתושלחןתואלכ

הרומגהןתודחאתהךותמאלוךרדוזיאבקרברלונליבשבןהןורתפ־תונב

ןיאש,התונגברבדלוברהש,הדבועההתואלכ–הרטמהואצומה־תדקנלש

םומאופאוניאהזלכ,חכוהלםגתוצורןניאוחיכוהלתובהואםישנה

.הזלשוסחיבוהסופטלשידוסיהןפאבאוהשרשמאלא,ומצעינפב

,השאהתוהמלשתיתמאההלומרופהונלררבתתרתויורתוי.ללכבםויקל

אצויוניאש,רוהטהימינפהךרעהיפלש:יגולוכיספללעממשהנבומיפל

ולשותרוצבאקוד,הנבמאוהרושק,שפנהלשהפקהלץוחמלוכיבכ

םע,היוההללכםעתיסיפטמתודחאואתורשקתה,יעצמא־יתלבןפאבו
דוגנב–תודוסיהלכדוסירשאמתרחאותונכללכונאלש,רבדהותוא



תלאשבטלחמהויסחיה
צgsםינימה

תיטננמיאהותיעצמא־יתלבהתישפנהותוישממךותבש,רבגהתוהמלםוצעה

אלא;קחהותואל,םלועהתיוההתואל,תמאההתואלןכשמןידעןיא
ןידעשרבדכ,הדגנלהלאלכתאוזתוהמהלהושמהנבמיפלהברדא

.תילאוטקלטניאהבוחכואהוצמכ,הנקנתויהלםגןתנוניאשואותונקלךירצ

תוינשהלעתדסימאיהש,הקיגולבוזתוהמלשהתוינחורתאטבתמךכיפלו

םעולןיאעגמשלצאנתמא־םלועןיבויגולוכיספה־ישממהםלועהןיבש
ןיפיקע־ךרדבוךרדביחרכההךרצהוהרכהבתורשיה־יאש,היארבו–ןושארה

"היאר.היפלכרבגהלשוזותוננוכםלואו.המויקהנתמההחנההלםה

אל:ינויעהרדגלץוחמהנוטלשתאהביחרמאיהשכ,התומלשלכבהלגתמ
,חיכוהלסונאאוהםלועלומצעתאףאאלא,ומצעלםלועהתאקר

תאקידצהלץפחההזבשישרשפא.תוהמ־ייולגב,םילעפמב,םישעמב
ותרוצמרתוייאדובו–ותרוצלבא;קמעירסומקודצםויקלותשירד
לעהעידיההתואמירמגלתרחא,העבטמתיגולאיההזקודצלש–דבלב

עגונבםגוןמצעלעגונבםגםישנההבוננחש,התוכזוהיוההתודוא

חיכוהלרבגהלשותוצמאתההארמלתופוכתתוכיחמןהךכיפלו.םירחאל
ךותמ.ןהילעםשרהזבאוההשועשהמדמאוהשכדוחיבו,ומצעתא

,הקיגולבךרצלכלרבעמאיהשתימינפהתויתודחאההתואלתודוה,השאהש

,תושממהלשהתמאךותב,םמצעםירבדהךותבןפאהזיאבהתלחתמהצוענ

קרוזתושממידילונליבוהלהילעש,החכוההיבגלאיההשידאךכיפל
.ךרדלשותועצמאב

,השאלשהזדחוימעבטלשוייחםילגתמםתובישחוםאולמלכב

תושממהןיבשתוינשההרעפנןאכ.ירסומהעוצקמב,ירבגלסחילכמישפחה

קרוךאתננוכמרסומהתכלממאיהתיארנךכ־לכ,ךכ־לכהקזחבהאידיאהו

יוטבםיאתמדבלבןאכולאכשדע,הנינבדוסילעכוזםוהתיבג־לע

,תועד־הגוהיחתפהז־םושמו.תומילבורפהלשןקמעלוןדבכלירבגהתוהמה

ירבגהלאידיאהלשדחשמ־יתלבהדוחאהאלמולכותינוצקתוינשולכש

ידילהנממעיגהלידכב,תירסומההדקנבאקוד,רגניניוכ,ישונאהםע

,ןפאההזבביחמןויגההשיפכו,השאהתוהמלשהרומגההכרע־תלילש

עגמילב,תירסומאטושפאלא,תירסומ־יאואהערולתיארנאיהןיאש

ןיבשהדבלתוינשהאליכ.ללכבתירסומההמילבורפהםעאוהש־לכ

סיסבשמשלתאז־לכבהלוכיישממהויעבטהרציהןיבוירסומהיווצה

ייפאה.הפיהשפנהםשבארקנהןויזחהחיכומהז,תירסומםייחתורשפאל

םירצילערבגתהלהלחתהכירצאיהןיאםיירסומההישעמלש,אוההבש
.תומחלמ־רסחרציךותמםהילאמםינבומואליממםיעבונםהאלא,םידגנתמ

.ארקעמהנוצראיההתבוח,תחאהרושםייחהםיכשמנהפיהשפנהיבגל

תיסיפטמהתודחאהש:ונליבשבןאכהעירכמהאיהוזתילאיפיצנירפתורשפאו

.וננוצרישעמבהינומרהכהלגתתונללעממהאידיאהוונברקבעבטהלש

ואתוינשללעממשדחאםתונכלרשפא;וזתולגתהלםיכרדהםהםינשו

קוקזךותמהתואםיגישמושי.יבקנהואתוינשהינפלמשדחאוירבגה °wjjןהפוקתה



רסומה־ירצידגנכםילעופהלחתויהוירציש,עבטביטאהרוצ־יונשו

־תורבגתהלכשןויכמ,ושכעו.ומיקישקבשוצכהבוחהיהירהוליבשבשו

תכשממההמחלמהשןויכמו,הירחאהאבההתרבחלעהלקמומצע־לע
תאאמיק־תבהאצותכהתאהאיבמירסומ־יתלבהדגנכתונוחצנה־תרישעו

תוטנלםמצעםייעצמא־יתלבהםירציהלשםפוסךכיפל,הזלשותשלחה

םש,תומלשידילהזהרוצ־יונשעיגהשםוקמלכבו.ירסומהדצלםלודגב
םלואו.הפיהשפנהלשהתודחאלהתשענוהליחתכלמשתוינשההכפהתנ

,תוינשוזיאלעדוערבגתהלללכהכירצהניאתינשההתרוצבהפיהשפנה

סרפרותבקראלוהלחתכלמימינפפיצנירפכהכותבשיתודחאהאלא

םיעורק־יתלבהומצעןוצרהייחרותבאלא,םידוגנהתורבגתהוהמחלמה

יתשןתוא.הבחבהאידיאהתאתאשלםהלשתודחאלהלרשפאםרקעמ

,תינויעהתמאבטקניטסניאהלשויתורוציתשלקוידבתוליבקמתורוצה

,םידרפנתודוסילשםסחיךותמוטאללשבירפאיהתחאה:ליעלורכזנש

הדרפהלכלתמדוקאיהש,םמצעתודוסיהםתואלשםתודחאאיהתינשה

לכמש,ירסומהסופטהלשומוקמןאכ.סחילכלךכ־םושמהקוקזהניאו
התוהמדוסיםעוקמעברתויברשקמהאוהםישנבוםירבגבומשגתנשהלא

,ררבלבושנדוע.הייח־יוטבךותמרשירתויהןפאבחתפתמהו-השאהלש

דימתםישיגרמונאש,המצעלצאוהמצעךותבהקמעההיוהההתואלפש
לשושרשמרתוייתודחאשרשךותמםילועהםייחהםתואלכש,םישנב
היוהש:תיסיפטמהתמאהואםלענה־תשגרהוזבדסימםתובישחרקע,רבגה

,ןהשו,דבלבתימצעמרתויהז־םעדחיאיההתוימצעבתיתודחאהוז

.ללכבםייחהלשםדוסיםעןהתודחאמ,ןמצעןכותבןתועקתשה-קמעב

התוא.יוארהלשדציפלכןאכאטבתמ,יוצמהדצלםשהטונהיהשהמ

םישוחהרשאןיב,:ידמליוקלהםשבהניצנ–םירבגלתדחוימהתוינשה

ךותלתופוכתסנכמאוהםגשףא,השאהעבטבתפלחתמ–"שפנה־תולשו

תיתודחאתימינפהגהנהל,םיירוטסיהוםייגולוכיספםיכבסבקעבוזתוינש

,תיביטקיבסהתודחאההתואירהלכ־םדק.הזעבטלשתימצעהותוהמלםאתהב

םימעפתשגרמ,המצעשכלוהרהטבתלשומאיהםיישפנהםימרזהלכןיבש

רשאמןדצמהרכהותוילאיפיצנירפותופיכתרתויהברהבםישנהלצאתובר
םידגנתמתוחכבםיעירפמהלןיאשהישע,ררבמימצעשפנ־ןובשח:םירבגהלצא

הישעלחרכהותמייסמהיוה,ויתורפוויפנעהשועההז-ןליאכ,םינפבמש
ימרזלפשםושמ,רומגןירוח־ןבומצעתאהאוראוהתאז-לכבש,תמיוסמ

תודחאההתואש:ןאכעירכמהוהזו.תחאהמגמבםיכלוהםהםהילאמאתוהמה
דחיהמצעתאהשיגרמ,םייביטקייבסהםייחהמםינפלתמיקתמה,תיטננמיאה

תאמומשבשרדנשהמלכםעו-ירסומהןויערהםעתודחאכהז־םע
:השאהךרעבןוערגלעכוילעזירכמיתוינשה-רסומהשהמלכ.טקיבסה

לצאשמןלצאתוחפתוילכה־רסומברלשותומימתרתיבןהישעמןהתושועש
,רבדהרורב.ןהבשיוארהויוצמהןיבלדבהה־רסחבורוקמהז-םירבגה

האידיאהתאםשגל,היושעאיהדימתאלהעורק־יתלבהתישעמהתוהמהש



887םינימהתלאשבטלחומהויסחיה

ידילדימתליבומוניאירבגה־יתוינשהךרדהםגשםשכ,ירסומהךרעהתב

דימת־אללבא,הפיהשפנהלשהתרוצןיעמקרהבהתאהאור;המושג

וניאש)רסומבדחימיבקנןפאאצומהתאשםוקמלכבםלוא.הנכתתא

שישינפמ,יבקנהןימבטרפוטרפלכלשותוירסומבאצמנתויהלביחמ
ךותמעבונאוהםש,(יבקנהוירבגהריצהןיבםיגרדמםיישפנםירבעמ
־יפלשרשפא.האידיאהםעהמצעלשתודחאהאיהש,היוההתודחאהתוא

רתויש:השאהלשהתיוהתנוכתלתדחוימהתוירסומהלערמאלשיהז

הדצמהנכסבתאצמנויביטקיבסההדצמהלצאוזתרמשמםירבגהלצאשמ
םינימהןיבשיגולהוירסומהלדבהההנימבתדחוימהבכרהב–.יביטקיבאה

םירבגבםיטעמקרירסומהןהבגתאש,םישניתיאר.קדצהלאידיאלםסחיו

חיכששהמ,תדחוימהבוטהדמרותבקדצבןהלהיהאלקלחלבאוגישי
.דצהזיאמקפסבתולטומתוירסומהםהיתונוכתרתיףאש,םירבגלצאברל

רשפא.םתלואבםיברודיגהשומכ,םלועלתוקדוצןניאםישנהשינפמאל
איהש,תוואתה־רסחלהואתההתואןהלןיאךכיפלוןתודחאןהבהמוצע
ינשמש,ילהארנהזןדנבאקודו.רבגבשקדצהשוחלםדוקהיאנתה

הערכהללכבולשיןורחאה,יגולהוירסומהדוסיה,קדצבשתודוסיה

ןנובתהלןתנשהמכ-דע,השאבקדצהשוחשדועב,ןושארהלעתיגולוכיספ

,תניוצמההדבועבהלגתמהזוירסומהלשודצלדימתןוכמומירה,וב

ידילקדצההנאיבישמרתוי-הזעתורמרמתהישגרהבםיררועמלוע־ישעמש
,רשאישגר

,תועקתשהההתואלעונלתורוהלאלאאבוניארומאהלכלבא

,תטלחמהשאתיוההתיוהבהעוקשהשאהש,ץוחבמשהמלכהחודהוהקמעה

סחיימש,דבלברבגהלאסחיהיבגלוזהיוהלשהמצע־תושרבהדימעהלעו

ןותנםגהזבםלואו.התוהמתאתלבקמ,םירמואשישיפכ,איהירההז

רוסמל,תימינפההתויטלחהלכםעתוישנהאיההסונאש,רבדלםעטה

,יקחה,ינויעהםלועהתא,םינימללעממשיביטקיבאהםלועהלשודוסיתא

ןברעתדרוהםושמהזבשיש,דשחלכריסהלידכבו.ינאלדגנמדמועה

םינבתהםתואלםהלרשפאדוסיהיפלש,םיעטהלךירצ,םישנהלש
דיפלשו,תיבקנהואתירבגה,תורוצהתחאבומלגתישםייחבוחורבםמצע

אקוד:ונירבדלעאנרוזחנו.םתוגזמתהבשירוירפאהקרםהבהנושהז

םיאצומונאש,תינימהיוהוהיוהןיבתטלחומהותידוסיהתודחאההתוא
,טושפהירבגהןבומהיפלסחירותבו,תוינימהתאהלצאהדירומ,השאב

הרתיתובישחאלמתמהזסחישהעשבםגףאו–הינשהגרדממרבדל
.ירמגלהשעמבהתואטלוקה,טלחומהותואלשונויזחאוהשםושמ,הליבשב

תועפוההלכ,םישנהלשןהייולגלכש,תמרוגהאיהוזתידוסיהדבועו

םיבקנכאלא,םייללכםיישונאתונויזחכםישגרמםניאןתוהמלשםימושגהו

דמועכונלהארנםיפאש,רבגהלשותוהמייולגלדוגנב,םרקעמםייפיצפס

לשהכות־ךותמש,המגמה־וקותוא.ןיארבגל.רוהטינינעכוםינימללעממ
םישנהלצאאצמנההז,תמיסמתוינוציחיפלכןוכמאצויאוהתוימינפה
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זכהעוטנךכיפלו.ןהלשהשאה־תיוהוןתיוהןיבשתודחאלתודוה
ו

המגמ

לכ.יביטקיבסללעממשינינעהדצלךכ־ךותמויללכהלשודצלהקמע

לשערכהההזויתוריצילןהלאבןתאמש,תוירוטסיההחכה־תודמןתוא
אלשםושמ,םינימהדוגנלעתינינעהותויטלחהבלשומהיביטקיבאעבוק
ימינפהלדבההתאןמזהירדסךותבלעפלקרתואיצומןה–הזובעגפ

ןיבוםהבשינימהדוסיהןיבשסחיבםישנהמםירבגהובולדבנש,יפאבש

,םתוהמללכ

השקרתויהברהש,הדבועביגוליוטבןיעמדועולאצומהזו
.תיבקנלרשאמתירבגהתיסופטהתוהמלהרדגהדימעהלואםיגשמעובקל

ירבגהםעדחאמ,ובלפנשהרקמאלאוניאינימהדוחיהש,יללכהישונאה

ולידביש,דחימןמסםושהזבאצמלןיאש,ךכ־לכהמלשןילמוג־תודחא

יאןיצלתאז-לכבםיסנמשכו.הרדגהולןיאםתסיללכה:יללכהישונאהמ

אלאםהבןיאםלועלש,תקידמתוננובתהחיכותדימ,םיירבגכםיוקהלא
םדוגנבקרהניאהלאלשםתוהמםלואו.םידחוימהםייבקנהםיוקהמםילדבה

,המצעלתועיבק,המצעינפבהיוהםהבםישיגרמאלא,םיירבגהםיוקל

רדגמתויהלםינפםושבןתנוניאלבא,דחוימאוהש,תוישונאבןפא

ךרעתגלפהןמל,תובכשהלכלתפתשמה–הנשיההעדה.דבלבדוגנךותמ
דבלברבגהש–קדהןמקדהיפוסוליפהןויעלדעוםירובוםיסגלשומצע
תיגשמהלבקהועויסהלתאצומאיה,יתמאהונבומבםדאאוה
םושמירהו.רבגהלשמהשאהלשהתוהמרידגהלרתוילקש,הזב

בושו.רבגהשפנלדחא־ףאןיאוהשאהשפנירואתךכ־לכםיברמהז

יבגלעשןויזחבםינימבשדוסיה־תקמעתוילדבהההתואןאכתרשאתמ

קושהןמרבגלשונינעררועמשהמ:ינוציחהיגולוכיספהחטשה
רשפאהלקנ־לעו.הכיסנבותרפותבומצעהזרבדטעמכוהירה,השאב
אלםירומאםירבדהשכךפהתמהרדגההתוירשפאבסחיהותואש,ןיבהל
וללכבוראתללקניטרפהרבגה:םיישונאהםיטרפבאלא,ינימהסופטב

הערכההחכםושמש,דבלבהזבוניארבדהלשומעטו.תיטרפההשאהמ

םנויבצלונתרוטלוקלשתיגשמההריציההלגתסהרבגלשתיתורבחה
שרדיש,ולתובישח־ידהשאהןימםנמא.שפנהתוערואמלשירבגה

יטרפבתינושלההריציההלפטאלםלועמלבא,ומצעלםירידגמםיגשמ
םיאבשכברלתוקיפסמןניא,רקעהןאכןהש,תוקדהןוגה־תונבו,ודוחי

העשב,ןמצעםישנלןהתורסחםגותויטרפםישנלשיגולוכיספרואתתתל
רשקשיהזמקמעםלואו.םירבגלירמגלתונבומתושעהלתולדתשמןהש
ילאודיבידניאהרבגהמהרידגהלהשקתילאודיבידניאההשאה:רבדלרחא

שיגרמהתאשםוקמלכב,ןימרותבהרידגהלרתוילקש,ומצעהז־םושמ

תויטרפההגפסנולאכםש,העובקתויטרפודוחיהזיאיללכהגשמברבכ

םוקמ־ידדועךלראשנאלשדע,ובהלטבויללכהךותבתילאודיבידניאה

תחאלשהיתונויזחבקוסעלםוקמהןאכךכיפלו.הטורפתאךישמהלןינעו
יללכהלבקמרבגהלצאשמרתויהברהש:השאהתוהמבתוידוסיהתונוכתה
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־יתלב,םייללכםיינימםירבדהברה.תישיא־תילאודיבידניאהרוצהשאהלצא

ךותמםירומגםיישיאלתילכתבהמלשההשאהלצאםישענ,תמאבםיישיא

תוישיאהלשהדוחיתדקנךותמושכעהזואציולאכ,ךכ־לכתימינפהריצי

םשיגרמרבגהשדועבו,םייטוראםיסחימיללכךלןיאירה.םלועהריואל

התוישיאלרוגכהשאהיבגלםהםיארנ,רפסמ־ןיאםימעפךכםהבגהונו

הבתימצע־תימינפההתבונתכאלא,הלעריאשינימערואמכאל,דחוימה
,םיסחיביסופטההזב,הירחאלוותדלינפל,דליהלאהסחיבםגךכו.רתויב

ומוקמהשאהלצאםלואו.ישונאלתחתמדעוישרשבעיגמותומכןיאש
השועה,ירמגלישיא־יתלבההזו,השפנבשםישרשהתבכשבהזערואמלש

ךותמהלועולדג,ישונאהןימהתוחתפתהברבעמתדקנמרתויאלהתוא
ותמגמ.התוישיאתודחאלויהוהתוהמבשתויגרנאהלכובורבחתהש,זכרמה

לאםיסחיהתאםגהירחאתכשומישיאלךפההלתיבקנהתוהמביללכהלש
םושמאקודםישנלתובישחתנתנ,ןברברשפאו,תוברםימעפ:השאה

,היפיםושמהשאבהוארבגהש,םירקמהםהםיברמ.תויללכהןהיתונוכת

לכבדחוימההנויבצלכםעש,הנוכתםושמ–רוצקב,התוביבחםושמ

תדחאמאיהןיאךכיפלשותורחאלםגתפתשמיהירה,טרפוטרפ
אלארשעלשןינקןיבוהניבןיאוהתוישיאברקע־לכתרשקמםגוא

םהמםיברש,םירבגהלצאהברמהןומאה־יאןאכמו.דבלבהגרדמלדבה
דחאטרפלתדבעתשמההבהאבתודבעוםוצמצ,ןוטלפאלשונושלב,םיאור
־לכ־םעו,ללכביפיהלש"םידיה־בחרםיה,לאםתבהאתאםיכפושםהו

,הלשהתשגרהבףא,השאהלשהתוישיאבתאזכתיללכהנוכתהרושקהז

רבגה,תאםישיגרמונאךכיפלשו,-רבגהלצאשמרתויוקדהמרשקב

הנוכתכלעופויפישכ–תרמואתאז,המיענ־אלתימינפהריתסןימכ"הפיה

אלאוניאש,סומנה:הנורחאלו.ותוישיאבשדחימבהרושקהניאשתיללכ
רומשלידכבקחלגוחההשעשתוסחיתהאלא,יליצוסגוחלשוייחתרוצ

איה.רתויבימצעההעבט־טקניטסניאךותמ,הארנכ,עבונ,ומצעםויקלע
םהרועכםלואו;רבגהתועונתלרוצעמברלםהש,"םיסומנלתפאוש,

םידדצהמכמומוקמרבגהליבשבש,שפחהו,השאהלשהתוהמבםיקובד

ללכבםיסנכנםניאשםירקמהםתואלכאיצוהל)איהותוא,סומנלץוחמ

ונישעמקחהיהיש,ושורפשפחירהש;וכותבתאצומ(הזירוטסיהויסופט

תדדחתמותזכרתמסומנלהפיאשהןבומההזבו.ונמצעעבטלשויוטב

אוהדובכהינימראשמרתויהברהש,ינימהדובכהלשתטלחומההכרעהל

אוההזםעדחישלבא.תודחוימהתויליצוסהתודמעביולת־יתלבויללכ
,הנוציחההדבועהדיעת,תוישיאהלשהמורבדמועהןינעכשגרמ

ינימראשבתועיגפבמןובשחבתוחפאבעגופהלשוביטובםיעגופשכש

ימ:תלאששרחאלאלאןדבכתאךירעמהתאןיאתונובלעהלכב.דובכה
,ומצעלשרפמרבדןימכוהירההשאהלשהדובכלולחםלואוזךבילעה

ןילמוגלשסחיהזיאבללכוללכהיולתהניאוכרעתובישחש,יטסיספיאלוס

איהתחארבכש,התוישיאבללךכ־לכתעגונללכבעגפנהדובכשהדבועה
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דצהןיבשהמוצעההריתסהןאכהלגתמבושו.עגופהאוהימ,םצעבהל
םניאםייבקנהםיכרעהש:השאהלשהלרוגליופצבינויסנהדצהויסיפטמה

–.םתוינוציחבהזםעדחיולםיקוקזוםתוימינפבירבגהפיצנירפלםיקוקז
םנמאש,הלקנ־לעןבוי,ישיאףוגבםשגתמיללכהש,הלאכשתוימשגתהךותמ
הבשישיאלוללקלבא,התויסופטבתנמסמתויהלתוהמלהלרשפא

םתסיללכךכ־לכיללכהשםוקמבהז־תמעלו.הרדגההןמטמתשהלומצעלשכ
ףדרנםשהשענומצעלשכירבגהודוחישדע–רבגבונאצמשומכ,אוה

טרפרותבותרדגהרתויתקידמואיהתירשפאםש–ישונאהללכלירוטסיה
רשאמהשאהתארידגהלרתוילקךכיפלו.םוקמרתויהלשי,ילאודיבידניא

הסינכמה,תידוסיתורוצ־תמאתהלשהיוטבכהתלגתנוזהדבועףאו.רבגהתא

הקיסיפטמהותישונאהתוינחורהלשףוס־ןיאלבחרמסופטךותלהזהרקמ

תוהמהתאםיאצומונאהבש,תידדהההרדגההואתויסחיהךותמש:ללכב

ךכ־ךותמתישענוטלחמתגרדמלהנושארהתוהמההלעתמ,תיבקנהותירבגה

.הנממקלחהמצעאיהש,הלכתויסחיהלעתלשומ
ידדהסחיבדחאדצש,תאזכתוטלחתהש,הלעמלהזלעיתזמררבכ

,דבלבדצהותואבברלתמצמטצמהניא,תידדצ־ודהותומלשלעטלחתמ

תינשהוטלחמכהזדצהמיעטמתחאהש,תועד־יקולחלםוקמשידועשאלא

תניטצמםלועהינכתלחורהלשהנימבתדחוימהותוסחיתה.ינשהדצהתא
וסחיךותמ,רמולכ,יסחירותבטלחמלכסופתלןפאהזיאברשפאש,הזב

אשנתהליסחילכלוכיינשהדצהמשו,ותוהמתאעבוקהרחאןכתהזיאל
,רומאה־יפל,ולשבוכךכו.טלחהידילוהמצעלהיוהידילוסחימהלעמל

תויסחילץוחמהדמע,יבקנהפיצנירפהףאהתעמםלואו,ירבגהפיצנירפה
,אלומצעלהשבוכהזו-םהינשלםעטהתאתנתונההרואכלאיהש,וז

וסחייבגלוירבגהלשותושייבגלתושידאךותמ,הנושארההריקסבכ

,ישונאהםילדבהה־ךבסלרבעמשתיבויחהדקנוזיאךותמאלא,וזתושיל

תוידוגנללעממדמוערבגהשהעשבו.תובקנהםגותורבגהםגובתוצוענש

אוהשהמ)םהםיירבגםמצעםייביטקיבאהםיקחהש,הדמב־הבקרתינימה
הוותמהזירהרבדלשוקמעלםלואו,ירוטסיהתומלא־השעמןיע-תיארמל

םושמ,וזתוידוגנלרבעמהשאהתדמוע,(ירבגהחורהתינבתבתישארבמ

ידדצינשםיעבונונממש,ןיעמהךותמולעיעצמא־יתלבןפאבהיחאיהש

ךכ,ירבגמרתויהשענוהזהסחיהרשקךותמהלעתמרבגהשםשכו.דוגנה
ףיקמה,ללוכדוסיתשמשמאיהשםושמ,תיבקנמרתויהשאהתישענ

אשנתמטלחמהשםשכו.םאהאיהשםושמ,םינימהלשםתווהתהוםתומצע
לעממידוסיכןאכםגךכ,ירבגאוהש,םינימללעממיביטקיבאלםש

ךרדתאשארמתוותמםשתווהתההוהישעהשםשכו.יבקנאוהש,םינימל
ךכ,קהבומירבגאוהשוומצערדגמהלעמלובהלועםדאהש,תוינשה
,ומצערדגמהטמלדרויולאכםדאהובש,תודחאהךרדןאכהיוהההוותמ

היוהןיאיאדוב.םלועבשתויחתפתההלכלםילדבהה־תרסחתורשפאהדע

,סחילכמררחתשמןורחאההדוסילבא.איהתיבקנאלא,עבצ־ילב־תבוז
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ורקעוושארהלגתמה,יבקנלןתונו,תורבגלהדוגנידי־לעהרידגמהיהש

.יסחיהםנבומביבקנלםגוירבגלםגסיסבהשענה,טלחמלשםעט,תוהמאב

איהוהלןיאהחכוהלתורשפאש,תיסיפטמהחנהןאכונלתרשאתמושכעו

:יתבשחמןויע,שגר,םלענה־תשגרהתרוצבחורהתודלותלכבטוחכתכשמנ

וזלשהלוקאוהרוהטשהמלכ,ומצעתיוהבעקתשמםדאהשהמלכש

רתויו,ללכבםלועהתודחאל,ללכבהיוהלבורקאוהרתוי,וברקבאשנה

תאתאלממאיהשדבלבאלוזהנומאו.ובתאטבתמוזשיוטבהאוהםלש

לכב,אללכמםעפושורפבםעפ–תלעופאלא,םינמזהלכבשהקיטסימהייח

־לכתודגנתמהוךכ־לכתוריהבה,םלועהתונומתבףא–תופילחוםייונשינימ

ותוא.רוהנפושוהטג,רכמרילשוטנקםהלורציש,התרבחלתחאךכ

,םישנלסחיבונממוהשמברעתמדימתש,ונימבדחוימהןירותסמה־שגר

הלאתויהמש,המומעההרכהב:אוהןאכאטבתהלןתנהודוסישרשפא
ותואלכש,רבגהמרתויתויתודחאותומלש,תוקצומןתיוהךותבתודמוע

דוסיםצעבתוחפעגונםייחבוםירבדבשדגנמהוםישעמהותווהתההזגר

רתויעקשמוןתיאןושארהןתוהמרקעש,וכותלתוחפוכשומוןתיוה

,ללכבהיוההדוסיןהלהשענהמצעהדמהתואבוהז־לכםושמשו–קמעב

הדבועה.ןהלשןשרשדוסיל,םלועבוםייחבתרתתסמהוהסומכהתודחאה
היפכההונשאלשהמכ־דע,תרמואתאז–תיתמאההתוהמבהשאהש,דבלב

םינימהןיבשסחיהדצמהילעתואבהתועפשההואתוירוטסיההתויטההו

,הלהיהאלךרעלכ,רבגהלצאשמרתויהלשהדוסיךותמםילדגהייח

הזםירושקםהינשו.דחאכםירבדהלכדוסיןיעמםגהזדוסיהיהאלמלא

םייחהוןמזהתורוצבהחתפש,איהתיסיפטמתודחאירהוזו;תוהמאבהזב

,ומצעןכתהותואלןתנתרחאתינבתקרירהו.רמחהירחאםיכורכה

,יגולוכיספהגשומהתאיסיפטמההיוההגשמלשומוקמבסינכנשכ

ללכבירהותוהמתוינשךותבו.םלשנשםויקהלשילמרופה,וצרתשכלו

הוכשמלרוגהואהרוטלוקהואאוהשםעפ־לכ,השאברבגהאוהשיגרמ

,תרמואתאז;רתויהבהמלשנהתוהמש,שממתאזכתוינשךותלהתוא־םג

היוההתודחאאלא,ורבחלדחאםיררוצםישענםיקלחהןיאהתוהמבש

קודהיביטיצוסארשקרותבםהבהלגתמםלכלדוסיתשמשמהםשה־תרסח

שיםיסמםויקלשתומלשאקודש,רבדבששודחהוהזו.יעצמא־יתלבןפאב
איהש,ולכםלועהלשותומלשלעריבכיסיפטמואילובמיסזמרהכותב

ריצילהמודו.היקלחמדחאכהתואתללוכואתיטרפהתומלשלץוחמ

הברמהרוזפהמאוהשורפםיקותרהותרגסמילובגלםינפבמש,תונמאה
איהךכ–ללכבםויקהלמסלדבלבהז־םושמאוה־ףאהשענו,םירבדבש

קראלו.םייחהיסיסרלשםיוברךבסבןותנה,רבגהתמעלתודחאהשאה

,תוצרפתמהףוגהתועונתתאזא־ינמהילעתרסואהאיהסומנבשתוינוציחה

,הברדא,םולכבבשחתהלילבמהרדגמהאיציהתא,תועגופהםילמהתא

תוטלבתהינפמ,זכרמהמתוקחרתהלכינפמהרימשההתואלכש,הדבועה

,חלשסומנהתרוצלושענהלכהיוההקובדותואםעדחיץוחיפלכהרתי
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קמעדוסיתשמשמה,תאזהתוהמהתומלשלשירוטסיהההיוטבאיהאיה

–יתודחאהןמצע־ךותב־רמגהותוא.םידדובהםייגולוכיספההיבצמלכליללכו

םישנהשםרוג–םיילאידיאהםיסופטהיפלטלחהשיוטבאלאהזןיאןבומכו

הירוטסיהיהירהםלועלש,הירוטסיהירהש.םירבגהןמהירוטסיהבתוינע

קר-תושעהלהלרשפא,תוחתפתהלש,םצעבםייונשלש,תווהתהלש

םמצעתושרבםידמועתודוסילשיוברהכותבתללוכתבכרמתוהמשםוקמב
ורבחלעהלועדחאש,הזםעהזםירשפתמואהזתאהזםיחוד,ךרעב

הלעהאיהרבגבשתימינפהתויונשה.הנוילעהזיתניסלםיפאושםלכשוא
לשהתוהמ.הירוטסיהתושעלוחכבשוהירוטסיהולשיש,ךכלהנושארה
רקע;תירוטסיה־יארתויםגאיההחרכ־לע,רתויהדוסיבתיתודחאההשאה

ןוטלשולןיא,םינושתוהמיקלחןיבשםיכוכחהךותמאצויה,תוחתפתהה

תמדוקההרענהלש"התורגב,בדבלבאלהלגתמשהמ;הדמההתואבהב

קחרמהןיאש–ןיעה־תיארמלהנוציחה–הדבועבםגאלא,רענהלשוזל

היתולעפןיבותללכשמהותחתפמההרוטלוקהתבהשאהלשהיתולעפןיב

םירבגהישעמבשםוצעהלדבהלתצקמבףאהמודתויביטימירפהתוגרדמב

שיריפסקשלצאםירבגה:ריפסקש־ירקוחבםינקמעהדחא.תוגרדמהןתואב
תולעופולצאםישנה;תירסומתונונתהואירסומלודג,הירוטסיהםחל

יהוזו.(seldomaretransformed)הנחתפתתואהנלדגתטעמה־לעלבא,תולבוסו

ידילאיבמהושפנהןויבחבשגרמה,סחיהותואלתמרוגהםויקהתרוצ

ינמאריציכו:היוההללכןיבוהשאהתוהמןיבשיש,תואלפמתוימשרתה

ותומלשךותמתאז־לכבדמועאוהםלועהתומלשבקלחותויהםעש,הז

ןיאשתיסיפטמתוהמוזיאלעהזבזמורוהלליבקמההדגנכשרוציןימכ

תרוצםגיאדובאיהךכ,הרוצבןויושהותואלסיסבהאיהש,הליוטב

הקילובמיסבהשאהתאהפילעהםדק־ינמש,תיבקנהתוהמלשתומלשה

סחידוע,םיישממהםיטרפהלכמהלעמל,הלהיהולאכ–תימסוק
םייונעהלכלשםדצב.תודוסיהלכדוסילוםירבדהלכתומלשל

,הרוטלוקהתוחתפתהלכךותמהלועוץבצבמ,םישנבוגהנשםילוזלזהו

ןהשהממץוחןתיוהבשיהמ־רבדדועש,שגרה,ללכבתיביטימירפהו

הזהמ־רבדםושמש,ןבומורבגלתוליבקמתוירב,רמולכ,דבלבםישנ

רותב,תופשכמותוליביסרותב,רתסהתויכלמלתובורקאליממןהירהןהבש

ךכיפלשו,םלענהםירבדהקיחךותמתאצויההללקלואהכרבלרונצ

תוחורכןררואלואןתעיגפינפמרהזהלואןירותסמ־תצרעהןצירעהלונילע

וזיאםדוסיבןיאתיטויפהההלאההירבדואתוסגהישעמהלאלכ.תוער

קפס־ילבןהתועבונןלכשיפ־לע־ףאתדדובהישעוזיאואתדדובהנוכת

ךרדבףשחל,ןויסנבהחלצהןיאתאז־לכב,קמעיתודחאביטומךותמ

,הארנכ,ורוקמ,הברדא.טרפמהומשבעדונהיהישהזכשביטומתירוטסיה

םייונשה־תרסחהתיוהךותבקמעהלכהעוקשתוהמוארש,הזבאוה

סחיןימואהרתיהברקהלשיש,הבושיגרהו–המצעךותבהלכתרגסמו

,עבטבשתודוסיהדוסי:היהישהזיאהמשיהי,ללכבהיוהלתוהזלש
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לשתדחוימההתרוצ.הרוהטהותועמשמביסיפטמהואעבטללעממשיגמה
רבגהלשותויטלחהשדועב,היוההתודחאךותלהתעיקשמהשאהתויטלחה

קרשףא–ונתבשחמלשהלגרהיפל.האידיאהלאהיוההןמותכשומ
תחתחינהלונחרכ־לע–תוישממהלאתסחיתמאיהלמס־ךרדואבורקב
,תודחאלש,הולשתודחאוזיאלשדוסיידדצ־דחהולטלטמה,עורקהלכ

ינבםהייולגוםייחהתורוצןתואמתגפסנולאכיהירהרבגהתוהמבש

תשגרמההתומצערותבהמויקתאהכישממאיההשאבשו,םייונשהותוינשה
ךותמש,סצורפהותואלעתרזוחתוהמאלכבהשאההתיהולאכו–וזלש

לוטלטהתאותוידדצ־דחהתאאיצוהושירפהםילדבהה־רסחויובחהדוסיה

.ילאודיבידניאהריצילשי

ןבומבהשאאיההקמעבוהפקהבהשאהשרתוי:רמאלרשפאהתעמו

ןיבוהניביונשהךותמאצויה,יסחיהןבומבהשאאיהתוחפ,הזטלחמ

;רבגהלעםגלח,סכודרפבאלאאטבתמוניאש,ומצעהזסחיו.רבגה

םייביטקיבסהםייחהיבג־לעהנובאוהש,תיפיצפסהותורבגעבטוהזשםושמ

ירהוהבגמםיפיקשמשכש,יקחויביטקיבאםלועלשהילעלוכיבכםיחוטשה

ךכיפל,פיצנירפהיפלהרקמאלאהניאתיבקנ־תירבגהתוילדבהההתואלכ

הדמההתואב(תינימהתויסחיהוזלשהנבומב)רבגתוחפהשענאוה

תדחימהוטלחמהתגשהלתנווכמההלעפההתואלשהנבומברבגאוהשהמצע

לשויתויעמשממתחאהיחןימוןימלכלשודוחיקמעב.תורבגלהלכ
רותביללכהו–םיטרפהירוחאמומוקמש,טשפמרותביללכה:"יללכ.ה

תאאלכלללכוללכהטונינאןיא.םיטרפהינפלהמוקמש,םצעבתודחא
לשהתנומתלםיפאושונאשכלבא.תירטמיסהטישןימךותבםאולמוםייחה
יכ)הליבשבימוטנאההנבמהתאהלחתגישהלםיצורוהיחהתושממה

םייגולויסיפהםיסצורפהותדמועוהעובקההירטמיסההתואםהלשיםידלשה

םניאוףוס־ןיאלםיכבסמהםייחהלשםהיתופילחךותלםתואםיסינכמהםה

םיאורונאזא–(םלועבשהטושפהלבקהםושבעבקהלוספתהלדועםינתנ

ףקמ,ורבחבדחאםהיתונוכתתאםיעבוקםהודי־לעש,םינימהסחיתא
,ירבגמרתויאוהש,טלחמרותבירבגהדמועדחאהרבעהמ:הזלופכטלחמ

תויביטקיבסלכמהלעמלםיקחה־ןתונהבגההז,תויביטקיבאהאוהאוהו
רותבתובקנהינשהרבעהמו–תוינשהריחמבותואםיגישמש,תוידוגנו
טקיבסלהתעירקינפלכתישונאהתוהמהלשהתודחאתאאשונה,טלחומ

.הולש,תימצעתומלשלשהבחבטקיבאו

.קורדנזיד.צםגרת


