
ינפל,ןכלםדקםידחאתועובש

,תאזעדויאוהםאו;(םתושעה

'וכותושעלותעדבןיאשיאדוב

,השועוניאיכ–היארהו,'וכו

"םירקמ,יכ,הברההשועוניא

.דועונשיאלהלאכ

םילאושהדועוכזאלהתע־תעל

ןודאהתאמהרורבהבושתל

ועלבנשםירבדהןמלבא;רטסינימה
הנתנש,תרחאהבושתבםימעפל

איצוהלשי,תורחאתולאשלע

בישירטסינימהןודאהיכ,הנקסמ

םירטסינימםיגהונשהבושתההתוא

,תולאשםהינפלםיעיצמשכ,בישהל

בישיאוה,הלאכתולאשדוחיב

הנתנש,העודיההבושתהתאהשל

־ןיטנופללשבאזהתומימהשל

הבושתהאיהשיאדובו,ג"לי־בולירק
םוימ,םלוע־תומימולהנתנש

.םלועבםיבשכוםיבאזשיש

חפבאזה-רבדהתארקש

חלודהתאןמשכיתורהנ

,התעיתרכזתאזתאדועףא

הרבעהנשבםימיינפליכ
r-•שי••• wwwש

.הרסוילערבדתויתובקעתפרח

.ףיחאינפדגזא,התאאלםא ••••שי-ש••

הלגנםימדה־ןויזחוךסמהלפנתעכ

,שאבימוםימבימ.םיאורןיעל

ןבבשהיחל).היחבימוברחבימ

םאהו,הרתיהמרעהנתנםדא
(תויחהרתימהבוטאיהתאזל

רתסבימ,םיכרדינפ-לעלפנימ
,ילגשירבחבטללבוהימותורעי

,טפשמוןידיפ-לעםדרגלהלע

היהואןיד־ילבהשענששיןידהו
קרהיהששיטפשמהו,רהמנןיד

גרא,רקש־תודעתחפסמ:"חפשמ
,תולפטתונומאואוש־תועומשלש

םימי־לעםימיהתעונאםיבשויו

םישרוד,הזןינעבםישרודוםילאושו
השירדהדישהמכ-דערבדהתא
תולאשםיכרוע,םילאושותעגמונלש

:ינומלארטסינימלואינולפרשל

ןודאהוארשהןודאהעדויה
העשב,הזוהזםוקמביכ,רטסינימה

ןמהשאשנובאזאבךכוךכ

הלאםימידקשרמנוא,רדעה
לילבאבעובצוא,םירעלעהלאו

המודכו,תוינומטמרופחלהזוהז

רטסינימהןודאהםאו–?המודכו

יוכותושעלותעדבהמ,תאזעדוי

ואעדוירטסינימהןודאהו–.'וכו

תועודיתוצראויה)תאזעדויאל

ימיב,םינפלהיסור־ץרא,לשמל

היהרטסינימהןודאהש–,רצה
ואםימיהלאכםירבדתעדלגהונ
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ךושל)תיממאוהשהעשב,העפא
בררדסכונבםיחלושוזכהעפא

םיבוטהוליפאו,םינלופהםינותרעה

ותואםהלןיאםהבשםיישפחהו
ירבדתאםימעפלאיבהלבלה־ץמא

רדסכטעמכםיחסופו"דגנכשדצה

דבלמ,םיפנבלארשייריצירבדלע

םירבדהןמרבדשיגדהלשישםוקמב

תונקסמהןמהנקסמאיצוהלו
,(אוההדצהיניעבןחהנאצמתש
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eטעמכןיא.יקנ־ןיא,הנידמב,הר

יפ-לעידוהיקרולו–דחאידוהי

–דבלבואצומיפ־לעםגואומש
אלשו"הדיגב,האמחמיקנהיהיש

ות.אטוחתקזחבללכבהיהי

םוקמ־לכלודימתוחצמלע"אמח-ה

עבצאבוילעםירומולאכאבאוהש

ואהקדהזימרוילעםיזמרמוא

וידוהיה–אוההנה:הקדהניאש

,דגובההנה:אוהרצקהושורפש)

רבדהעיגהשכ,('וכו'וכו"אנוש.ה
+ליחםעהמחלמהתחיתרםצעב

תרזג.לתוצעומה־תלשממלשאבצה

םידוהייפלאלעהרזגנש,"הנולבי

,ןילופאבצידגבושבלש,םיריעצ

,םהיחאלכתאוםתרוא,םשיאבהל

תוצראיבשויווזץראיבשוייניעב
ןיברפסמםישנאואצמנ,תורחא

לעהתאוארש,ןילופםעיבומ
ואיצוהוםדא־ינבלהשעגהלודגה

לוקהםלוא.;םמע־ינבלארוק־לוק

,רבדמבארוקלוקכהיהארוקה

םימעמםינותרעאלאואצמנאלו

וסיפדהש-,םינשואדחא-דואמ

ויהש,הזארוק־לוקמ,ונממ"םיעטק

יקסמוריזןפטסבםישנאוילעםימותח

,יקציזרטפןואיל,ינוטרוקידןיוודוב

יא
ן

ךיבורקמדחאזא,ךלחא

התאאשתיתחפשמלכ

םכירמתאיתעדיינא

םכיעורםגםתאםג

ילע

לא

,וליגתירבש

וליחותיתלפמ

."םחללבערנונפצתישפנלו

לשןויגההאוההזהןויגהה
ולהיהייכ,אוהבאזןכ־לעו,באזה

.באזלשןויגה

לעםשבאזהרשאשיןכא

אוהושבכלשרועושפנ-לעוופוג

ינמיהדצה,המימתרהשבככרבדמ

דצהאוהש,ינלופהםיסהלש
הרקשהמלכברתויבבוחה
הלאבוםינורחאהםיחריבםידוהיל

,ןילופתנידמבםינורחאהינפלש

שדחלח"כםויבםיסהלאהנפ
־לעתופוכתתועצהיתשברבמטפס

לפוגהינלופהאבצה־שיארבד

םידוהיהחבזמלעןברקללוכיבמ

םילוחה־ירמושוםיאפורהחבזמלע

,אבצלםילוחה-יתבבשםידוהיה

,קדצ־אללסחי,אוהוילאםסחיש

,םיארפלשסחיתובורקםיתעל

חבזמלעו,"וכויוכוישונא־יא

וקיפסהאלש,םידוהיהםיטנדנטניאה
םישובלהולכאהתאתיזחבהנחמל

הזהרבדהו–"הקיפסמהדמב
תא,אבצה־ישנאתאאיבמ

־ידילהרבחהתאוםהיתוחפשמ

השעממםגשיןאכ."תורמרמתה
ןושל,ונושלתאחלושה,שחנה
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ינפלהאשנהתימלועההרדתקה

תאאצומאוהםנמא.םימעה־רבח
תורוהלםגהחממורשכמומצע
אלש,םידוהיה־ימי־ירבדבהכלה

טלקשהמטלקו,םלועמםהבקסע
וזהעומשיפ־לע.העומשה־יפמ

םינלופהתאנשיכ,לשמל,עדויאוה

,ךכ-םושמהלדגםידוהיהלא

שובלמםישבולםניאםידוהיהש

הירכנהפשבםירבדמםניאוירכנ

איהשממהזמךפההאלולאכ)
אלםידוהיהשהעשבש,תמאה
הפשבורבדאלוירכנשובלמושבל
לעאופאםידמועויהאלו–הירכנ
ינלופהיליצא.הםעתרחאהגרדמ

העשמו,ךכ-לכוילעםיאונשויהאל
•םיליצא,םדא־ינבלםהםגויהש

םתואאנשללחה,העודיהדמב
אלואחכשילוא,עבשתרחאלע
ילשונביכ,דבכנהרוסיפורפהעדי

שובלמותומינפלשבלש,ןמדלפםלהליו
שממיזנכשארוסיפורפכושממירכנ

הצרמנוהפיןילופ־תפשבאוה־םגבתכ

–ןילופתודלותבםיבושחםירפס
רידו-תינלופהתורפסהתודלותב

ןילופחילשהמחלמהימיבאוה־םג

רחאםימע־רבחבןכא–םימע־רבחב
םגבשיהזןמדלפםלהליולשונב

.(הנולבייריסאןיבריסאכאוה
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,רבד-לכלםיאצוילארשייחילשו

.הרבע־רבדלכלםיחילשןאכשי

קלובלרנגלידוהיחילשםגאצמנ
הלודגההיסורחסונבןילת,'ץיבוחלב

ךשומה־חכיכ,ןבומ.םיחבט־ברו

יכ,'ץיבוחלב-קלובאלןאכהיה

רנויצולוביר־לאיצוסה,בוקניוסםא

יבגל,ןאכ.ובג־לעדמועה,בוקניוס

תאז־לכבו.דועויקציבישקגיודול

ןילופידוהילערבדישםוקמ־לכב

םהירה,םהיתויכזלעוץראל-ץוחב
ראשלככםיבשות,הנידמהיחרזא

,ןילופםעמקלחטעמכ,םיבשותה

המלכאליממולשיוולעיגמש
םיאטילתצק)ןילופםעלכלשיש

,ללכהןמ,ןבומכ,םיאצויםינויצו

לכתאםהילעםיאשונהםהו

.(הרזג־ץראלאלארשי-תיבתונוע

םוירטסינימהיחילשםיגהונרקעב

םיברה,ןילופץראיריצוץוח־ינינעל

םהיניתנלעןגהל,תונידמהלכב

,אטרשר"ד)םירחאיפלכםידוהיה

,לשמל,החמ,הירטסואבןילופריצ

םידוהישורגדגנריבכ־אלןמזינפל

הררקתנאלוהניומןילופיניתנ
ינינעלרשהוהררקשדע,ותעד

ולןתנש,רנרר"ד,הירטסואבץוח

רשאשי.(הזןודנב"םירואב,
םילמב,וא,"אסנאמוסרפ,םשל

השענ,סנ־לעםירהל,תוטושפרתוי

לשחילש,השרומןימוליפאידוהי
רתוירבד-וא,תינלופההלשממה

רינבמדחאלהשענאוה–תצקיוצמ

דןבל,חילשה,השרומהלשהיולה

,ימשר־יצחואתצקמבימשרםדא

ןפאב.ןירוח־ןבויצחודבעויצחןימ

הגירבםולשה־יחילשלעונמנהזכ

.םיחממוםיצעוירותבםידחאםידוהי
לשהרשמ,וזכהמרהרשמ

אבותינלופההלשממההשרומ

הנתנ,םימעה-רבחבינשההחכ

.יזנכשאןועמשרוסיפורפהםכשלע

יוארוהואצמאלש,הזיזנכשא

ןילופםעימי־ירבדתאתורוהל

םידימלתהינפלהשרובהרדתקהלעמ
תורוהליוארםאתפאצמנ,םינלופה

לעמהלאהםימיה־ירבדתא
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וניגפמותומצעתאוותואיצמ

םוקמלא,הלעמלונתאםמורתמ

הזןוימד–ונלש"תוחורהןכשמ

,ונימ־ןבמתצקןאכולאצמולאכ

םידוהיםיזוהתאזהץראהאלמתו

םינלטבןומהאלמתו,רפסמ־ןיאל

,םילפלפמאליתו,הצק־ןואלםידוהי

,םיעובצםינהכאלמתנ,םילילאאלמתו

םהילעםיבירקמש,תוחבזמאלמתו

ונחדהש.תוצראהלכמ.םדא־תוגברק

וניאו

תאזהץראהילוא–ןהילא
ןנחורתארתויבהתיחשהשאיה

ץראהו.ונחומתארתויבהמקעו

תואמברתויבהתורשאיהתאזה
םדהלוקוונימדמתונורחאהםינשה
הלועוקעוצ-קסופוניאשלוק–הזה

וזהמדאמםוי־םויונילא
.

ךרדלכ

םינשהתואמבךלההזהםעהש

םאוןימיהלםא-תונורחאה

וליפא.ונימדמהבקע–לאמשהל

לשןטק"לויט,,הנטקוהרצקךרד
,"לאוג,םתסלשואםילרנגהןמלרנג

םימיתשלשלשךרד–ליצמוהדופ

תועובשלש,רתויה־לכל,ואברל
תואמבונלהלועאיהםג–,רפסמ

.דשוהפרח־ייחיפלאבוםימד־תונברק
ונלשמםיחילשםיאצמנהלאלו

...םתרזעלםידמועהםירזועו
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םיחילשםגהתעשיםיסורלו
םמצע,םהלשמםיחילש,םירחא
הרטמלםהלומשולאכש,םרשבו

.םיברבתוימשיטנאהתרותץיפהל

,םהו–םיאבםהשםוקמ־לכב

תעכםיאב,"םיחדנהוםידבואה,

האנשהערזםיערוזםה–םוקמ־לכל
,םינותרעהתועידייפל,םידוהיל

םינמענוםיפיםיעטנתעכועטנ

יסורטרקומדיבגלוללכבהיטרקומד

חותפובחרהשענובלשהז–,טרפב
אוהוםלואלשוחתפכםימעפל

ץפחוושדק־עורזתאםאתפףשוח

המשניבגל–ואולמוםלועקבחל
תורסח•היתואלול.ש,וז"הכר,

דועהשלחונתאמםיברלשי,ברל

לוכיבכחקפה,ידוהיה.אנדתמדקמ

תומימתדצאקודובשי,ץורחהו

אוהו,ובגלתצקםמתהלידש-וז
.םימתתקזחבזלהתאדימעמ

םלועלהזביאלאוהןכויהלאכ
אטחלואטחלשי,הכדנורבשנבל

וינפלבושלקרךירצלבא,ול

המודשוזבואהמלשהבושתב

.חלס־בראוההנהו–המלשתויהל

וינפלםידמועהבושת־ילעבשםוקמב

םילוכיםניאםירומגםיקידצםגששי

ןבכהבושת־לעב.דועימו.דומעל

אטוחדועימיכ–השודקה"סור,

לשהשקהוהדבכהחורה.והומכ
תינפגסהושפנוםיגלשה־תוברעןב

,םידחפהוםיארומהתאלמ,תיארפהו

ןהיתורגסממתובורקםיתעלתוגרוח

הלהצתבושמבתובבותשמןהו
האבזאו,המיאהפוסבתואשנו
ובשיש)ימצעה־ףוגסה,הטרחה

ןיביבח,לשהדמהמקלהיאדוב

םרוגםדאשהלאןיב–"םירוסי

השועאוהשהלאןיבםירחאל
לשארונה"אטח־לע.ה,(ומצעל

התואובבחש,הירצויוהיסוריזוח
קלחלעוללכבתוברתה-םלועלע

ןוימדה.טרפבונלשתוברתה-ינבמ

הלעמלדימתםמורתמה,ונלשיחרזמה

הזולהמחלמו,םיקחשלעיקרמהו
,תואיצמהוהיוהדהםעםינשיפלא

וניאש,"רוכע,הדו"סג,הרמוחהםע

תאלטבלאוהםגהמ־םושמץפח
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ןניאשתוצראבםיקולונא,עודיכ

שיש,סומסילאיצוסהלעתויטסילאיצוס

תוצראבו,ובםיפוטשונלשמםישנאו

ונאןיאשלעםיקולונאתויטסילאיצוס

םעונגהשלע,ונכרצ־ידםיטסילאיצוס

,םיקולונאךכ־ןיבוךב־ןיב.םירחוסלש

םגןהבםיקולונאשתוצראשיו
תחאדי.לאמשדצמוןימידצמ,םילפכ
.תברקמהניאתינשהםגוהחוד

םהיניבםיקלחמששיהלאכתוצראב

הזוונתואףרוטהז:ללשהתא

אבהזוףוגבדיחלושהז,סמוח
יכונליוא,.המשנהתאתחקל

לודגלוקתעכתוארוק-"ונדדש

,לארשיבתומלשותוברתולהק

,ןהילאתובורקה,תורחאןתמעלו

םגתועימשמןניאוירמגלתושחמ

ינפ־לעמלילכוחמניב-הגה-לוק
.המדאה
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יש

בשויהבש,םהיבץראבףא

םידוחיהםיקול,ןוילעאסכלףוסוליפ

םיכשמהידיבםיקולהתע-תעל

תוערפה.םתויזנכשאלעםיאנקה
ונינפלולעהגארפידוהיבתונורחאה

"לארשיבםאוריעהגארפןורכזתא
ויהםידוהישהעשב-םההםימיב

תגולפ.םתודהילעםיקולדוע

־תיבלאהנושארהרדחםיערופה

־תיבדי־לעשםידוהיהלשהצעומה

הדיתאהחלש,ירוטסיההתסנכה

.'וכותואסקנפוםירפסהערק,םילכב

,םיררוצהףוס־ףוסםימדמ,הארנכ

שחידועשיגארפידוהיליכ

עורקלתישארושארבוצפחו–םהלשמ

,,,שהיה־ירפסתא

הקוחרוהנטקץראבףאהלאב

םירפוסוליפא,היברסכהברחוהחדנו

ויהרשא,םימסרפמוםיעודיםיסור

םידוהיןיברקעבםימסרפמוםיעודי

רקעבםיברבוצופנווארקנםהירטסו
ובשחנש,הלאםג–םידוהיידי-לע

ופסונםהםג,"וניבהוא,לעדימת

תאזםיארוקונא.וניאנושלעהתע
ואםותסתאזםיאור,םהירבדב

,הענצבואהיסהרפב;שרפמ

wמ40

הכירצהניאלארשי־תראנשםנמא

הצופנאיה,םיציפמלו"םיחילש.לתעכו

םעהץופנשםוקמ־לכבאליממומכ
,אלא,הצופנאיהשקראלו,הזה

ךולהתכלוהומכאיה,הברדא

ךולה,םוקמוםוקמלכבץבקתהו

ךולה,לפאדחאשוגלםשגתהו

,דבכןנע,ברוםוצעבעלהבעתהו

ונישארלעהלעיוטעמדוערשא

.ץראה־לכןיעתאונינפמהסכיו

חורהתעכהאבתוחורהעבראמ

,ונמעבירהתאםוי־םויהחיפמו

ידןה.ןודמהרגמו,םימלוע־ביר

תעשבםלועבםיאצמנונאשהמ
ונשארלעיכ,וזםימלוע-תרעס

םישנאכ,ונאןהו.עקביהרעסה־ןנע
,םלועבדבלבםיאצמנאל,םייח

יפ־לעו,םילעופנוםילעופםגאלא

םילעופםג–יחרזמהוםחהונעבט

םיאלמ,רמולכ,ידמ־רתויםילעופנו

החוצ־לוקםינתונ,ידמ־רתויהעונת
המודשהמ-שערםיעימשמ,ידמ־רתוי

לאםהיניעבוםירחאינזאבםימעפל

.יתברהלעפ,הלעפ
הידוהיוץראוץראלכיב,ןבומ

םיקול.םהילאץראה־םעתאנשו

.תורחאתוקלמץראוץראלכבונא



רקבמ

,ץראהןמףכתושרגי,1914תנשב

,המחלמהתעשבופסארשא,םנוהו

.םרח

.ןברוהרומתויהלידוהילרוסא

.ורגפוםידוהילשםייטרפרפס־יתב

.בנעה-יתבותוארטאיתה־יתב־לע

.השקתרקבלשוקחתמ
+פושלדגמתויהלידוהילרוסא

ןלבקתויהלולרוסא–.ןורטאית־תיב

קיפסמתויהלוהכלממ־ינינבלש

,הכלממלםירבד

.תשרחה-יתבמםיזוחאםישש

רמוח-ימלג,םילעופלורסמיםהלש

...םירצונקרולבקי

החפשותיבבקיזחהלידוהילרוסא
.רויהלידוהילרוסאםג.תירצונ

,םינותעאיצומ

יפנעםיעבשנםידוהיהםיאנותעה

.תדלומלתונמאנהםהיתועד

,םירטסינימתויהלםידוהילרוסא

,הכלממהידיקפ,הכלממהיריכזמ

םגו,תוכלממיריצלצאםידיקפוא

אאבצה-ליחלעתונמהלאל
,םירטושתויהל

העונתבלבחוחקלש,הלא־לכ

תיבידי-לעורמהרי,תיטסיבשלובה

."הדשה־ןיד

לשתאזכהפיוהמלשהשרפ

יבגלםיליבגמםיקחלשותולבגה

רפסבקראל,אצמלהשקםידוהיה
,השדחהתעהלשםימיה־ירבד

םגתחברההתואשפחלשיםא־יכ

תעהלשתולבהתולגמהןיב
.תוברהתונשיהתולגמהףא.הנשיה

תוליכמןניאםידוהיהתודלותלש

,הלאכתוישרפהברה

דועםידיתעוםינדוזהשרפלעו

.ןירגנואהטנמלרפבןודל

ונבגלהעוצרההרתהשהעשבו

,הקלמואבונתואתוקלהלץפחשימו

םיריתמםניאהעש־יפלשהלאםיאב

רכשםישקבמוהעוצרה־תאהברה

לערכשםישקבמוםיאב,ךכ־לע

,וקסנוי־יקאמלשותחישב.השירפה

בולוקוסםע,ינימורהםירטסינימה-שאר

תארומסיגימה,לשמל,עיבהזירפב
םידוהילותלשממלש•הבח,התושגה

,וצפחתאםגעיבהבגא-ךרדבו

ץפחאוהיכ,ןימאהליאדובשיש

תלדתשמהינימורשכ,ושכעש,רידא

לארשיירישעאנ־וארי,האוולהגישהל

וזהאוולהתגשההללקהל
.
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תופידרןינעבתפומלץראהו

תעכםגאיהםתדמשהו.םידוהיה

.הירגנואץראהנורחאההנשהלכבכ

ןינבלדסומדוסילהזהשענןאכ

.רותולכןיאהז־ןוגכבוהכלממה

תופידרתאתושעלםירמואהמ

עובקל-"רובעיאלוקוחלםידוהיה

שדחלזםויב.הרותוקחכןתוא

טנמלרפהלאהעצההסנכהטסוגוא
יאדובןיאהלהמודבש,ירגנואה

םוימ–םיטנמלרפהתודלותבאוצמל

דעהזםיקקוחמ־דסומםקוהודסונש
,םויה

לכםידוהיהמתחקלךירצ

הרוכחההמדאלכוהדש־תזחא
,םהידיב

רתויתויהליאשרוניאידוהיה

לשלודגןועמ,דחאתיבלעבמ
.םרחנםידוהי

בשיתהלםידוהילתוכזןיא

.חרזא־תוכזםהלןיאוהירגנואב

ץראהלאואבש,םידוהיה

המחלמהץרפתהתעבהיצילגמ



481הפוקתלהפוקתמ
םירבדמ,ללמ־יללממ,םואנ־ימאונ
העש-לכבונלשי.ההובגההובג
5כלורבד-לכלםינימה־לכמםינשרד

ינומה,לשדחוימןימםגו,ןויער

.'וכו'וכוםיחילש,םינקסע:"הלמה

,טעמה־ןמטעמףאונלןיאםלוא

–םישועםישנאתצקמה־ןמתצקמףא

תמאלשהלעפםילעופםישנא
,םייחירצוי:םייחב

,דחיברכנותעכשגרמהזרבד

–הדיחיההנטקהץראבםגשהעשב

שרשהבונלשישהדיחיהץראה
איהונלונרמאשוז,הבונלעזגו

םג-ונירחאוניגבשפנלוונשפנלו
ןיאחכלכורבשמ־דעונאבהב

ילעםינשוםימילעםימי,תדלל

לרוגלוניכבותועמדוגכפשםינש

איהוםירזדיבהנתנש,ונצרא

התיהתאזו,ונינפבתרגסמוהרוגס
ונלשמםידיחיהלש-הדיחיהונתמחנ

םויבהיהו;ולכללכהלשםגו

לכואבולודגרפושבעקתיאוהה
.העיגההנהו–'וכוםיחדנהוםידבואה

רפושהלוקםגוםירעשתחיתפתעש

,רמואורשבמהלוקה,עמשנלודגה

עקות,ידמרתוידוערמואורשבמ

,םינזאשירחהלדעעקותועירמו

לכבולרשבה־ריסשימ.עמושןיאו

ריסלעבשוידוע–אוהשםוקמ
,תומצעקרולשימוליפאו;רשבה

ומוקממו,תומצעהתאםרגמובשוידוע

לעםינשוםימילעםימי,שומיאל

םויבהיהו:םולחונגראווניוטםינש

ילילאתאםדאהךילשיאוהה
ויתונכשמתא,ובהזילילאוופסכ

םוקיוםיחטבמ־ילכיהתאובוזעי

םלוע־תנשמוציקיםיתמהםג;ךליו
־םולחיכ,םיאורונאתעכ-יוכו

.ותומיםייחהםגיכ,ונמלחאוש
31
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ןודלםינמזהןמןמזבאובישימ

םישישילבמ–דבלבוזהלגממףא

תולגמ,תורחאםימד־תולגמלאובל

לשתוברתהלע-שממםימד
תרוברתהלעוליפאו,הירגנואםע

הירגנואםעש,ללכבהפוריאימעלש

קלחהלעבשחנוםברקבבשוי
בשחיאלשיאדווב,םהבשיתוברתה

,דאמהבושחוהלודגלוזתוברת

ירגנואהטנמלרפבאצמנתאז-לכב

העצהשכ,תרחאהבישיתעשבומצע
,לשמל,ליבגהל-תרחאהעצהםש

יתבבםידוהיהםידימלתהרפסמ

אצמנ-הירגנואבםיהובגהרפסה

יכ,רמאש,ידוהיריצטנמלרפבזא

תוברתבהקשחויחאשפנוושפנ
,תירגנואהתרוברתב,וז

תרותתאז–"ינודאתאיתבהא,
ותואדימעיעבשםגםאו,דבעה

תאםגוהזוזמהותלדהלאוינודא

.םלועלודבעו–עצרמבעצריוגזא
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רתויבהלודגהונלשתודבעהו

תודבעהאיהרתויבונלהנכסמהו
עבט,ונעבטלתודבעה,ונמצעל
ןמ–דימתרבועוףטוש,בהלתמ
דימת־שאאל,האלהוהרטמה

םאיכ,הבכראלונבלבדקות
דודשאל.בהללתאצויה,הרעב

החותפוהטושפהםייחה־תמדא
;תוכרעמהדודשאלא,ףרה־ילב

רודקה–קספה־ילבעבטהשובכאל

הריפחהוםירהבקסופ.וניאש

תידימתההשילה,םיקמעבהשירחהו

אלא–רמחברויכהוףולגהורמחב
םיזוה."ידשתוכלמבםלועןוקת,

יזוחםגםהמ-םלועמוניתובאויה

םתס,היזה־ילעבםתסונאו-הדי
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,תרחאדועםיעדויונאתעכ."טוטה

.טושהוגריעיםאםגץקייאליכ

ץראהלכשיטפ–לודגהשיטפהףא
וילעדרויוושארלעתעכהכמה

ררועמוניאאוה־םג,ףרה־ילב

.הקמעההנשהןמותוא

ןתמהעזעדזהתמהררועתה

.רקבמ

ןיאוונלהלאגןיאוותמרשאכ

.תוחפ

,"קרוהפרחףאש,םעהדבאןכא

,םעזוהרבעםויבררושמהארק

הלודגתולג,דדנייחתונשיפלא

הצעהדבא,בלהרוחאועתה,אושנמ

ונריעיאלםאץקייאלאוה,"יוגש


