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המלש תפ 

,ררומ$ י"ש ,ונגע י"ש תאמ 

תבש ברעב יתחרט אל .םולב יתמעט אל םויה ותוא לכ 
ידליו יתשא ,יתייה דרוב םדא •תבשב לכואש .דמ יל .דיה אלו 

םא .ילע תכלשומ .דתיה יתונוזמ תחרט לכו ץראל הצוחב ובשי 
יתדועס יל יתנקתה אל םא וא תואקדנופו תואינסכאל יתכלה אל 

יתדמע םויה ותוא ףא .יעמ ךותב בערה תא יתשבכ ימצעב 
יל בטומ יתרמאו ןשבככ הטהיל המחהש אלא ,לכוא תיבל ךליל 

.דזכש ברשב ךליל אלו בעריל 
יתכלהו ידגב תא יתשבל המח לש .רחכ ששתשכ 

תוירבה ןיב אובאש יבלב יתחמש רבכו .דחא ןולמל 
שמשמ רצלמו וילע הסורפ היקנ הפמש אלמ ןחלוש ינפל בשאו 

ךירצ ינא ןיאש ןימח התושו ןקותמ לישבת לכוא ינאו ינפל 
.םהילע עגיל 

קספ םוחה .תאצל ודמע םיבכוכהו העקש רבכ המחה 
ינב וכשמנ התיעצמא דעו ריעה ףוסמ .וכלהו ואלמתנ תובוחרהו 
אסלכואה ןמ יתאצי ישוקב ,הז םע ,דז םירבד וחיטהו .רבדה םדא 

.דיחיה ליבשל יתיטנו 

ישאר תא יתיטה .ונולח לע דחא ןקז יל קפד ךרדב 
יתצר דימ •ןולחב דמוע ןמאנ לאיתוקי רוטקודה תא יתיארו 
לודג םכחש יפל ,וינפ תא ליבקהל הלודג ,רחמש יתחמשו ולצא 

םולש יל ןתנו יתארקל אצי אוה ףא .הבישיב בשויו אוה 
עומשל יתנתמהו האריבו המיאב וינפל יתדמעו םולש ול יתרזחהו 

•םיקומעו םילודג םירבד ויפמ 
אלא ,המכחב םיאלפומ םיניינעב ימע חש אל אוה לבא 

הצוחב םה ןיידעש ול יתרמא .ידליו יתשא םולשל יתוא לאש 

םישקבמ םא אוה רמא .לארשי ץראל תולעל םישקבמו ץראל 
המ ,יתרצ יל תרכזה ול יתרמא ? םילוע ןיא ,דמ יגפמ תולעל 
בוכיע בקע ,בוכיע שי שוריפ המ יל דמא .בוכיע שיש השעא 
ךניאש ךב שיש תולצע יל רמא .םירבדב ינחיכומ ליחתה .בוקע 

בא אלב םילגלגתמ םהש ךל תמרוג איה םתולעהל ךשפנ ןתונ 
.םידלי אלבו השא אלב לגלגתמ התאו לעב אלכו 

םיניינע ראשב רבדמ יתלחתהו רחא ןינעל ותוא יתאש,ד 

...ןודאה לש ומשב איצוהש ורפס לע םירבדה ולגלגתנש דע 
.םלועב וביט םסרפל עגיו חרטש וחבשב יתגלפהו 

חינהל בטומ דמואה םדאכ ,ינממ ויניע עיסה אוה לבא 

.רפסה ירבד םייקלו חבש ירבד 

זוחאל רשפא םולכ .ןשי רפסהו ינא ירוד ןב ול יתרמא 
תועדהו םינתשמ םינמזה אלה .םינש ינפל ובתכנש םירבד 

ויד .לומתא םדיק בתכנש המל םויה תייצנ ךאיה .תופלחתמ 
.השק ויפ לע גהנתהל םרב ,הירוטסיה לש הביטחכ תויהל ורפסל 
יתייה עדוי ירהש ,העש התואב יתייה הבוט יופכ רשפא 

ןתנש םוימש ,ורפס תא םהל ןתנש תוירבה םע השע הקדצש 
םהישעמ תצקמ ונקיתו םהיתו-עט ןמ םתצקמ ודמע ורפס תא םהל 
יפלכ םירבד חיטמ ינא ףוסבלו ,םעבט תא וליפא וניש םהמו 
,יתרמאש המ יתרמאו ילע הביבח ,דתיה ילש תמאהש אלא .רפסה 

והומכ לודג םדאל וליפאש ימצעל הבוט יתקזחהש אלא דוע אלו 
•ףינחמ יניא 

ןמאנ רוטקודה היה ןמאנ רוטקודה ינפל יתרבדש העשב 
,ולאכ םירבד עומשל ול איה הנושאר םעפ וליאכ עמושו דמוע 

םשכש .םיכלוהו םינשנ ןיידעו .ונשנו ורמאנ רבכש יפ לע ףא 
םדגנכ ובר ךכ ורפס תא םיסלקמו ןמאנ לש וחבשב םיגילפמש 
םירמואו םיצצולתמש שיו ,ורפס תאו ותוא םינגמש םילזלזמה 

,םלועב הזכ ןודא ןיאו םולכ ...ןודא ותואלו ןמאנ לש ורפסל ןיא 

.ורפס תא וב הלותו ובלמ דחא ןודא הדב ומצע ןמאנ אלא 
חתופ ינא ףא יתייה אל רשפא םהירבד יתעמש אל אלמלא 
רפס ותואשו ...ןודא שיש עדוי ינאש יפ לע ףא ,ודגנכ הפ 
וניאו ,םוי לכ ומע עשעתשמ היה ואיצוה אלש דעו ,ודימ אב 

.ותצקמ דגנכ אלא ולוכ דגנכ ןעוט 
וב יתטבהו ירבד תא האור ןמאנ רוטקודהש יתייה רובס 
.ויפ לע גהונ יניא המ ינפמ רמ ןיבמ וישכע רמואה םדאכ 
םירבדה תא םייסשכו ,תוחכות ימע רבדמ ליחתה אוה םרב 

.ול ךלהו ףטעתנ 
םירבד חיטהל ינקיקזה ימ ,יפ תטילפ לע יתרעטצג רבכו 
תא ריכהל הואתמ יתייה ימי לכש יתרעטצנ רתויב ,וינפב 

...ןודאה 
.וריכהל הכוז יתייהש רשפא ודגנכ םירבד יתחטה ילמלאו 

זיזהל ןיאש רמוא אוה ירה .יתמערתנ ןמאנ לע ףא לבא 
,זונג רפסה היה דפסה תא איצוה אלש דע אלהו ,םולכ ורפסמ 
המכ ודמע םיתניב אלה .םולכ ותביתכ םוימ הנתשנ אל ינו 
תאנ היהש המ ,דסומהו המכחה תועוצקמ לכב ושדיחו םימכח 
ןיא תורוד ינפל לבוקמ היהש המו םויה האנ וניא רבעשל 
המו ,הדויש ןמאנ רוטקודל היה בוט אל יכו .הז רודב לבקתמ 

.קורזנ לבקל ןיאש המו לבקנ ורפסמ לבקל שיש 
םליכו ,ןינע ותואב םירבדמ וליחתה טבלתמ ינוארש וינכש 

וליפא ,ןמאנ לש ורפס ירחא רערעל ןיאש ונווכתנ דחא רבדל 
לטב וניא וירבדמ דחא רבד והובו והותל" רזיח וליכ םלועה לכ 

.םלועל 

יתשבכ האנ םתצילמש תמחמ ינואגה םהירבדש רחאמ 

ןאכל םיגפ יתיארהו יתבשחש המ יתבשחו יבלב ילש תמאה תא 

תא ינא עילבמ המל ימצע לע יתמעדתנ םירבדה ךותבו .ןאכלו 
.הפקה לכ הרמוא יניאו תמאה 

לש ותמח ילע יתילעהש העש התואב ירעצ היה לודג 

ךליל יתדמעשכו ותרבע יל רמש אל אוה םרב .ןמאנ רוטקודה 
תיבל םאיבהל םיבתכמ לש הליבח יל ןתנו ינממ שורפל אד 
ןתוא יתחנהו ויתורגא תא יתלטנ •תוירחאב םתוא חולשל ראודה 

יתוחילש תא השעא יתרמאו יבל לע ידי תא יתתנו יקיחב 
.ראודה תיבל יתכלהו ילגר תא יתלטנו ,הנומאב 

ללפתהל יתסנכנו שרדמה תיב ירוהא יתרבע יכוליה ךרד 
העקש רבכ המחה .העש ,רתיא ,דתיה הלודג הכישח .תיברע 
לש ולבא תמחמ .תורנה תא קילדה אל ןיידע שמשהו ירמגל 

This content downloaded from 140.254.87.149 on Thu, 14 Jul 2016 04:28:11 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



51 םינזאמ (ט"עק-חיכק) ט"כיח"כ ןוילג 

לכ .רפס ותואב ושרדו ודמע .דז דגנכ ,הרותב וקסעתנ אל השמ 
ותוא ףאו .וירבדל זמר וב אצמ םהמ דחא לש ובלב הלעש המ 

ךירצ היהש המו שרדנש תא ושרדו ואב ךכ רחא .שרדנ זמר 
הלדבהה רחא .וללפתהו ומקו רנ שמשה קילדהש דע שרדיל 

.ראודה תיבל יתכלהו יתדמע 

רועסל יתעדב יתכלמנו יל וקיצה ןואמצהו בערה לבא 
יבלב תרחא הבשחמ האבש דע תועיספ יתש יתעספ אל .הליחת 

.הליחת תורגאה חולשל 

ןמאנ היה וליא יתרהרה תורגאה תא תולשל יתכלהש ןויכ 

תיבל ךל ךכ רחאו הליחת לוכא דמוא היה בער ינאש עדוי 
תועיספ יתש יתעספ אל .ןולמה תיבל ימצע יתינפ דימ .ראודה 
יתרמא .הלוח םדא לש ותטמ יגפל הלעהו המדמה חכ אבש דע 

תא יתדקע דימ .ותואפרל האופר ןמאנ רוטקודה ול חלש אמש 
.ראודה תיבל יתצרו ילגר יתש 

יתרהרה .יתדמעו ישאר תא יתיסה יתצורמ ידכ ךות 
םולכ ןמאנ תא ולאש וליפאו ,אוה אלא םיאפור ןיא יכו ימצעב 
תווצמ םולכ ,הליעומ איה וליפאו .הליעומ ותאופרש יתחטבה 

העש התואב •םירחא יקסע ינפמ יתדועס תא תיחדל ינא אקוד 
אל .יתדמעש םוקמב יתדמעו םינבאכ תושק ילגר יתש ושענ 
ראודה תיבל יתכלה אלו המדמה חכ תמחמ ןולמה תיבל יתכלה 

.לכשה תמחמ 

.קפקפאש יל םרג ימ יתרמאו יתעדב לקשמ יתלחתה 
תיב יפלכ ינפ יתכפה דימ .םולכ יתלכא אלש ,בער ינאש בער 

.רוזחאו תרחא הבשחמ אובת אלש דע יתכלהו יתזרדזנו ןולמה 

לע יתילעהו .ךלוה ינא ןכיהל עדוי ינאש יתחמש רבכו 
יירחא יכרצ לכ לוכאלו אלמ ןחלש ינפל בשיל האנ המכ יבל 
אהת אלש יתייה ששוח םרב .םולכ םויה לכ יתמעט אלש 
םיאנ םדא ינב םייוצמ ןולמה תיבב ירהש ,המילש יתאנה 
ףורטאו םיבתכמה תא יתחלש אלש רכזנ היהאו םירבדב ףוטשאו 

.יפב יתחיש תא 

אלא יתוחילש רתלאל השוע יתייה ץראה יל הצפק ילמלא 

המדמה חכו ןקיר היה בלהו הכורא .דתיה ראודה תיבל ךרדהש 

תיבל ךלאש ירה .ועייסמ היה לכשהו םידגמ ינימ לכ ינפל הלעה 
םיזירז םניא וללה םידיקפה .דימ רוזחא אלש עודיב ראודה 
ךכ רחא אובאשכו ,ותוא םיהשמ םה םהינפל אב חוקל ,רתויב 
הליחת ןולמה תיבל ךלאש בטומ .םח לישבת אצמא אל דועסל 
תועש המכ חותפ ראודה תיבש .םיבתכמה תא חלשא ךכ רחאו 
.ראודה תיבל יתכלהו רוחאל יתרזח אל ןכ יפ לע ףא .הלילב 

הטה ,םיכרד ינש וינפל ויהש םדא לש ותחמש ןיבהל לק 

אוהש ול המדנ הזב הטה ,הזב ךליל ךירצ אוהש ול המדנ הזב 

.ךלהו ךליל ךירצ אוה וזיאב ול ררבוה ףוסבלו .רזב ךליל ךירצ 
יתכלהו ימצע יקסע לע יתרבגתהש .דעש התואב יתחמש המכ 

.יתוחילש תא תושעל 

העש קפקפמ יתייהש רשפא הרגת יתייה העש התואב 
רוטקודה לש ויניינע ינפל םילקה יניינע תא םידקהל יתדמעו תחא 
יתטרהתנו בוכיעה תשרפ לכ לע יתטרחתנ העש התואב .ןמאנ 

דעי הלודג תוזירזב יתכלהו ןמאנ רוטקודה ינפב יתרבדש לע 
.ראודה תיב לצא 

.ותבכרמב עסונ רלסרג רמ תא יתיאר סנכיל יתדמעשכ 

םדא ריעה לכב סוס תסרפ ןיאש וישכע ,רבדה היה הנושמ 
.ןיסומינ לעבו רשב לעב ליכשמ םדא ןכש לכ ,םיסוס םע עסונ 
ירבועב עגופו םיסוסה םע קוחש השוע אוה ויתועסמ תעשבו 
ץראל הצוחב וכרדכ ,ששוח וניאו םתאנהל םילייטמש םיכרד 

תונב םע לייטמ .דיהש יאלקח רפס תיב להנמ היהש ןמזב 
•ןהיתובל תא ךפהמו הלילב רפכה 

דימ ותוא האורה לכש רלסרג רמב וב שי המ רבד 

רמ •וב טיבהל ינא יתדמעש הומתל ןיא ךכיפל .וירחא ךשמנ 
תוררגנו ודיב תויופר ויה תוכשומהו בשוי היה הטומ רלסרג 

םדא ינבו קבא םילעמו םיסוסה לש םהילגר תוסרפמ הטמל 
ונכוד לע ול בשוי אוהו הלהבב םיחרובו םהירוחאל םיעתרנ 

וחרבש םוקמל םירזוח הליחת וחרבש םתואש ותאנהל לכתסמו 
ינפל םיצפיקש שיו הבכרמה ירחא םמצעמ םיכלוהו םשמ 

.םיחמשו םיסוסה 

אל יתעד לע יתדמעש םוימ .רלסרג רמ תא ינא ריכמ 
ותבכרמב ימע לייטמ היה ץראל הצוחב יתייהשכ .ידימ ודי הזז 

היהי םהמ ףיע יתייהשכו .תוגונעתו םיגונעת לכ יל הארמ היהו 
ימימ .המכח ירבד ימע רפסמ היה םיקרפה ןיבו 'םירחא הדוב 
,הבוט ךמע השועש םדא ךל שי .ותומכ חונ םדא יתיאר אל 
שקבמ היה אל אוה לבא .לומג םולשת שקבמ אוה ךכ רחא 
רחא רבד אצמ רבד ילע ההקתנ םא אברדא .םולכ ומצעל 
אלא ,ומע השוע יתייה .רמכ עדוי ימ .ושפנ תא וב עשעשל 

.לארשי ץראל יתילעו יתיב ףרשנ םיתניבש 

לע אלא הרצ התוא .ראב אל ירבח אוהש יפ לע ףא 
רמומ לארשי ינכש םע בשי יתיב ףרשנש הליל ותואבש .ודי 
ותיב ךותב הרוחס ול שיש ינכש ול רפיכו ,םיפלקב ומע קחשו 
ימד לוטיו הנפדשיש רלסרג רמ ול שחלו הרכמל לוכי וניאש 

אלש ינאו ,ונוממ תא לבק תוירחאב חטבומ היהש ינכש .תוירחא 

הפרשה ןמ יל רייתשנש המו .םקיר יתאצי ינינק תא יתחטבה' 
רלסרג רמ לש ותצעב יתרכשש םיניד יכרוע לע יתאצוה 
הליל ותואבש ,יתיב תא וליצה:אלש ןידל ריעה תא■ ועבתיש 
אלו םיעיעו ויה הלצהה ילב ףא: ,םנייב םידורט םיאבכה ויה 

.םימח תא- וליכה 

יאדול היה בורקו .ונממ תוכושמ ידי יתרמא םימעפ המכ 

ץראל' הצוחב ויתחנהש ןכש לכ ,ומע קסע יל אהי אל בושש 
ןמדזנ ימ לארשי ץראל יתאבשכ לבא .לארשי ץראל יתילע ינאו 
.אוה עסנ ינא יתעסנש הניפס התואבש .רלסרג - הלחת יל 

.הנוילעה אטוידב איחי הנותחתה אטוידב יתעסנ ינאש אלא 

יתשא ,יתייה• יונפ םדא .הז תא .רז םיאור ונייח ךליאו ןאכמ 

ןמזב ברע תותעל .העש לכ וליבשב יונפ יתייהו ימע ,דתיה אל 

.ילצא אב אוה היה בירעמו התנפ ללכתיהל ךליל דמוע יתייהש 
תיבל ינוולמ היה םימעפו תוצח" דע ימע בשוי אוה םימעפ 
יפ לע ףא ,רלסרג רמ לש ותרבח יל התייה הבוט .הלפתה 
השענש המ לכ יל רפסמ ,היה אוה .ותציחמב ינצחול היה יבלש 

.עדוי אוה היה םתיישעל םדוק םישעמ וליפא ,םירדח ירדחב 
התיה ותחיש לכ אלא המכח ינינעל ותעד ןתנ אל בוש 

.םילפט םיניינע 

ימצעב טולשל יתלוכי אל רלסרג דמ תא יתיארש ןויכ 
התואב .ולצא ינלעהו ותבכרמ תא דימעה דימ .ול יתארקו 
אלש רשפא וא .בערה ןמו תורגאה ןמי יתעד יתחסה העש 

.הלק העשל םתוא יתיחדש אלא ןהמ יתעד יתקליס 

אב ןעשה ינפה תא יתיארש דע ומע רפסל יתקפסה אל 
,רחא דצל ויסוס תא הטיש רלסרג רמ תא יתשקב דימ .ונדגנכ 
ארייתמ ינאו םימיה לכ יתוא הירטמו אוה ןחרט הז ינפחש 
ןיאו םירבכע תדוצמ ןימ איצמה םינש ינפל .ויתומא 'דב דומעל 
םימעפ שלש םיתש ילצא אב וניאש עובשו עובש לכ ךל 
םירמוא ןיאו ליאוהו ,ותאצמה לע םירמוא המ יל דפסמו עובשב 
.הפ-' לעי םירבדה לכ עדוי ינא ירה םישדח םידבר םוי לכ וילע 
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אוהשכ םימעפ .העטא אלו דיגא יתנשמ ינוריעי םא וליפא 
•ףלעתהל דמוע ינאו ןקורתמ עיגומ רבדמו ינפל בשוי 

אברדא .רחא דצל ויסוס תא הטה אל רלסרג רמ לבא 

עדוי יניא .תולעל ול זמרו ינפה יפלכ ותבכרמ תא בריק אוה 
שקבל םא וא ןלבס אוהש תוארהל ידכ םא ,ךכ השעהמ םושמ 
היה ךכ ןיבו ךכ ןיב .ותיבב ונדירטי אלו בוחרב ונממ רטפהל 
תא יתאצוהו ימוקממ יתצפק ,ינא יתישע המ .יל השק רבדה 
דצל םיסוסה תא יתיטהו יתדמעו רלסרג רמ לש ודימ תוכשומה 

םיסוסה תא יתכשמשכו םיסוס תייטהב יקב יניא ינא לבא •רחא 

ונאשכ בוחרה ךותל ונלגלגתנ רלסרגו ינאו הבכרמה הכפהנ 
רלסרגמ יתשקבש המכ יתקעצש המכ .תוכשומה ךותב םיזוחא 
ימע לגלגתנ אוה אברדא .םולכ ליעוה אל וז הרצמ ינאיצויש 

.ומע לגלגתנו קחצ ,קחצו 
תא ץצוריו ליבומוטוא רובעי אמש ארייתמ יתלחתה 
חיגשה אל אוה לבא .רתויו רתוי ילוק תא יתהבגהו ,וניתולגלוג 

.תומל םייח ןיב רפרפלו רפעב רטעתהל יל אוה גונעת וליאכ ,יב 
ריתהו דחא ןולגע אב אל אלמלא יפוס היה המ עדוי ימ 
ילגר לע דומעל יתיסנו רפעה ןמ ימצע יתפקז ישוקב .ונתוא 
ינפשכ ראודה תיבב ימצע תוארהל יתלוכי אלש רחאמ ,ךלילו 
ץוחרלו קבאה ןמ ידגב תא רענל ןולמה תיבל יתכלה תוכלכולמ 

.יכולכלמ ימצע 

ינבו היה האנ ןילקרט םשל ינא יתכלהש ןולמה תיב 
אלמ תיבה לכ יתאצמ יתאבשכ .וב םידעוס ויה םיאנ םדא 

ודעסו ןקותמ ןחלוש ינפל ובשיש תוקוניתו םישנו םישנא 
םישובלש םתוא וליפאו ,תבש ידגב םישובל ויה םהמ .םתאנהל 

,יניע תא אמיס רואה .םישדחכ םואשעו םורעינ לוח ידגב 

ףוטחל יתשקב םיתשו םעפ .יקור תא הלעה םילכאמה חיר 
יתמעט אל םויה לכ ירהש .הומתל ןיאו ,תותשלו ףוטחלו לוכאלו 

ןמ ימצע ץוחרל יתכלהו יב .דתיה ץרא ךרד לבא ,םולכ 
,חלושה ינפל יתבשיו לכואה רדחל יתסנכנ ךכ דחא .ךולכלה 

.רצלמל יתנתמהו 

•םילבאמ ינימ המכ יל יתנמזהו רצלמה אב הלק העש רחא 
דימ רמאו יתנמזהש המ לכ ול םשרו ושארב רצלמה יל ענענ 
לע תובישח ףיסוהל ידכ .ול איבמ ינא דימ ,ול איבמ ינא 
יל ענענ •המילש תפ שקבמ ינאש רצלמל יתרמא יתדועס 

.ול איבמ ינא דימ ,ול איבמ ינא דימ רמאו ושארב רצלמה 

ודיב הלודג תדבכמו אבו רזחש דע הלק .דעש התצי אל 
יתצפק .םיבוט תואקשמו םיבוט םילכאמ ינימ לכב תעפושמ 
םילכאמה תא דימעה אל אוה לבא .יקלח תא לוטיל ודגנכ 
רבד ידכ ךותו ,רחא ינפל םדימעה אלא ,ינפל תואקשמה תאו 

.ול ףא איבמ ינא ףכית רמאו ידגנכ חנפ 
התצי אל .איביו רוזחיש יתנתמהו ימוקמב יתבשיו יתרזח 

הברדא ,םקיר רזח אל וישכע ףאו .אבו רזחש דע הלק העש 
תואקשמהו םילכאמהו תמדיקה ןמ הלודג .דתיה איבהש וז תדבכמ 

והז יבלב יתרמא .םינושארה תואקשמהו םילכאמה ןמ םיאנ ויה 

יתדמעשכ .הברה לבקמ הברה ןיתממה לכ תוירבה םירמואש 
דימעהו ,ול איבמ ינא ףכית ,ןודאה לוחמי רצלמה יל רמא לוטיל 
תאו םילכאמה תא וינפל רדיסו רחא חרוא ינפל תדבכמה תא 

.אציו תואקשמה 

יתטלש ישוקב ,הקיר ןטבבו םינפ תשובב יתבשי ךכ 
לבקא ףוס ףוסש ימצע תא יתמחינו םירחאמ ףוטחל אלש ימצעב 

םשכ ,ורבחל ןכומש המב עגונ םדא ןיא .יקלח תא ינא ףא 
.ילש תא םירחא ופטחי אל ךכ םירחא לש תא ףטוח יניאש 

•תליחת לבקמ הליחת אבש ימו ינפל ואב וללה םיחרואה 

,יאסכמ יתצפק רזחש תמיא לכו ,רצלמה רזח םימעפ םעפ 
אוה יל ענענ יתצפקש תמיא לכו ,יתעש העיגהש יתבשחש יפל 
םיחרוא ואב ךכ ךותב .ול איבמ ינא דימו ףכית רמאו ושארב 
הייתשו הליכא ינימ לכ םהל ונימזהו ןחלושה ינפל ובשיו םישדח 

,םהל איבהו קתפ לע וכרדכ םשר רצלמהו םידגמ ינימ לכו 
יתאב ינא אלה ,ינפל םתוא םידקה המ ינפמ רהרהמ יתלחתה 
המילש תפ ןיאו המילש תפ יתשקבש ינפמ רשפא .הליחת 
המילש תפ יתשקב המל ימצע חיכומ יתלחתהו ,ךכ לכ הייוצמ 

.שיש המב קפתסמ יניאו 

אמש ןחלושב ינפ יתתנ .הליעומ המ תשעמ רחאל הטרח 
תורעקה לכ לבא ,אלמ היה ןחלושה לכ .יליבשב רבד אצמא 
הלח לכואו בשוי דחא קונית יתיאר ךכ ךותב .םירחא ידיב ויה 
ןמעט ןיידעו יתודליב ינא יתלכאש תולחה ןתואמ המכרוכמ 
דמע יבל .הרוזו רפרפמ אוה לכוא אוהש רתויו .יפב רומש 
ימצע תא יתמחינו בערה תא יתשבכ ןכ-יפ-לע ףא .בערמ יב 
.יל איבי יאדוובו ךל איבמ ינא דימ רמא רצלמה ידה יתרמאו 
יתרזח ינאו ןילכוא אלמ תדבכמ רצלמה איבה בוש 
תדבכמה תא דימעה אוה לבא ,ילכא תא לוטיל ימוקממ יתצפקו 

.ול איכמ ינא ד מ רמאו רחא ינפל 

יתרמאו רצלמה לע תוכז יתדמל רמ היה יבלש יפ-לע-ףא 
אוהו המילש תפ אצמ אלש ינפמ ,םעפ לכ ינחוד המ ינפמ 
ול רמול יתשקב העש התואב ,דוחיב ויתחרטתש ילע סעוכ 
אלא ,םולכ יל ןתיש דבלבו העוצב תפמ וליפא לוכאל ינלוכי 

.יתנתמהו יתבשיו כער תמחמ הפ ןוחתפ יל היה אלש 
יתלכתסנ .הצחמו רשע ןועשה לוק עמשנ בשוי ינאש דע 
רשע לע הארמ ילש ןועשה םגש יתיארו ילש ןועשב הלהבב 
הליל ותואב םדב ,תועשה לכ ראשכ העש הצחמו רשע ,הצחמו 

הליכא לע בושחל ,דדמה ןמ ןיאש יל היה המדנ ןמז ותואבו 
יל אוה יאנגש יל ררבוה ךכ יתבשחשכו ■העשה התואב היתשו 
יתטבה אל .יתכלהו יתדמע רבדה יל ררבוהשכו .ןאכ בשאש 
ןמ קלתסהל דחא ןינעב הסופת ,דתיה יתבשחמ לכ .ךליאו ךליא 

.יב ושיגרי אלש דע ןחלושה 

תורעק האלמ תדבכמ איבהש רצלמב יתלקתנ יתאצישכ 
יתש וטטומתנ .רעש התואב .ןילכוא ינימ ראשו םחלו תויחולצו 
לכו םילכה לכ ולגלגתנו תדבכמה הלפנו רצלמה לש וידי 

וטה .לפנו קלחוה אוה ףאו בטורהו ןייה ךפשנו ןילכואה 
םהמ ,יב םעפו וב םעפ וטיבהו ונדגנכ םהישאר םיבוסמה 

תא חנקמ ינאשכ הומת יתדמע ינא ףא •םיגלגלמ םהמ ,םיהמת 
.ילוורש תא וב ךלכלמו ךולכלה ןמ ידגב 

ינבישוהו ימוקמל ינריזחהו ינפל לצנתהו תיבה לעב אב 
הדועס יל ואיביש דע הלק העש ךושמל ינשקבו אסכ לע 
רמאו םירבדב ינסייפו ,ליסככ ךלוהש רצלמה תא חיכוהו ,תרחא 

.ךלש תא ךל ואיבי דימו ףכית בש ךתבוטב בש יל 
םיעבשה ןיב בערכ ימוקמ לע יתבשי יתבוטב אלש 
יתרהרה הייתשו הליכאב רהרהל אלש ידכ .ישפנ תא יתכראהו 

תא יל ריכזה אלש רבד ךל ןיא לבא ,םינינע לכ ראשב 
רצלמה לש ותרצ רחאו תיבה לעב לש וילודש רחא •םיבתכמה 

אל ךלוה יתייה וליפאו .ךליל יבל יננתג אל ינא ול יתמרגש 
.רוגס ראודה תיב היה רבכ ,דעש התואבש ,םולכ ליעומ יתייה 

םהשכ םהל וכלהו םיבוסמה לכ ומק די לע די לע 
אל םהמו םיהמת יב וטיבה םהמ ,םיקתפמו םהיניש תא םיצצוח 
אלו תורנה לכ הביכו שמשמה סנכנ ךכ ךוחמ .ללכ יב וחיגשה 
ינפל יתבשי ינאו ,איהש לכ הקולד הנטק הרונמ אלא רייש 
תוסוכו םיקיר םיקובקבו ןילכוא ירוישו תומצע אלמ ןחלוש 
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לע הבשחמ התלע .יתדועסל יתנתמהי תכלכולמ הפמו תובאוסמ 
רלסרג םע יתלגלגתנש םילוגלגה לכ דחא .םיבתכמה ודבאש יבל 

הלהבב יסיכב יתששמ .ךרדב םתוא יתדבאש ידיב קפס היה אל 
ובאתסנש יתיאר םתוא יתקדבשכ .ודבא אלש יתהמתו הל !דג 
.ןועשה לוק עמשנ בוש .ןילכוא לכ ראשמו ןייה ןמו שפרה ןמ 
רשפא .תולוקה רפסמ ןווכל יתלוכי אלו תועגי ויה ינזא לבא 
הרשע תהא אלא ועיגה אלש רשפאו ,הרשע םיתש ואצי רבכ 
הלפכתנ הממדהו חיפ התלעהו תנשעמ הליחתה הדונמה ,הצחמו 

חתפמ תקירח לש לוקה הז ,לוק ןיעכ יתעמש םואתפ .הכלהו 
בוש .ינממ םתעד וחיסהו תיבה תא ולענש יתעדיו ,לוענמב 
ילע היה המוד .לעונו רזוח אוהשכ חתפמה לש ולוק עמשנ 
יתשב ינפ תא יתשבכ .רשבב םיעקותש רמסמ לוקכ לוקה הז 
גיז ןיעכ יתעמש ךכ ךותב .רעצמ יניע תא יתמצמצו ידי 
אוה ףוצח רשפא .ןילכואה ירוישבו תומצעב רקנמ רבכע יתיארו 

דימ .יב שיגרמ וניא רשפא וא ,ינממ אריתמ וניאו ךכ לכ 
היבגהל יתלוכי אלו םנמנתנ יפוג לכ םרב ,וחירבהל יתדמע 
•ששוח וניאו ותאנהל םסרכמ אוהשכ יתעמשו יתבשי .ידי תא 

.הפמה תאו םחלה ירויש תאו תומצעה תא םסרכמ היה ךכו 
ינאש אסכב הליחת •יב ליחתי םש םייסיש רחא יתעדב יתבשח 

רחא ,,תואקמזופב ךכ רחא ,ילש םילענמב ךכ רחא -וילע בשוי 
יניא ינאו .ירשבב ךכ רחאו ירועב ךכ רחאו ילכ ראשב ךכ 
התיה ןיידע יהש לכ הוקת םרב .םנמנמ יפוג לכש .םולכ ול השוע 

•חרביו רבכעה תא דידחיו ןועשה לצלצי בורקבש יבלב 

ינאש דע יתרמא .רדחה ךותל לותח ץפק בשוי ינאש דע 
רבכעה לבא .דחא םוקממ יתעושי האב הז םוקממ יתעושי שקבמ 
הדונמה .רבכעה ןמ לעפתנ אל לותחהו לותחה ןמ להבתג אל 
,וז הלפאב וקלד לותחה יניעו ךישחה רדחהו הכלהו הכעד 
לש ויניע ולידגה ףוסבל ,ןהמ אצויו ץבצבמ היה קורי רואו 
יתעזעדזנש דע רדחה לכ תא אלממ ליחתה ןרואו לותחה 
.יב הפוצ היהו הלהבב ץפקו עזעדזנ אוה ףא .יאסכמ יתלפנו 

.דחא דצמ רבכעהו דחא דצמ אוה 

אובי אל םולכ יבלב יתרהרהו יתבכשש המכ יתבכש ךכ 
לש םהילגר לוק יתעמש העש התואב ...ייונע לכל ץקו ףוס 
.וילויטמ רזוח רלסרג רמש יתעדיו הבכרמ לש שערו םיסוס 
יתוא וכשמש םיסוסה ולאו הילע יתעסנ ינאש הבכרמה יהוז 
רמ םע ילע רבעש המ לכ רחא .ימע עסונ היהש שיאה והזו 

•ודי לע העושיל תופצל יתלוכי אל דלטרג 

ריאהשכ ,ינרוכז לבא .ךכ רחא ילע רבע המ עדוי יניא 
לטומ ינואצמו רדחה תא דבכל תותרשמו םיתרשמ ואב םויה 

עדוי םהמ םדא היה אלו וקחצ םהמו ולהבתנ םהמ .הפצרה לע 
תפ שקבש םדא ותוא והז רמאו רצלמה אבש דע ,ינא ימ 

•המילש 

ויה ינפו םיכלכולמ ויה ידגב ,יתמקו ירביא תא יתלטנ 
ויה יתפשו תודבכ ויה ילגרו תובאוסמ ויה ידיו תומוקע 
בער לש העיזמ תוהק ויה ינישו שבי היה ינורגו תוטפוד» 
ישוקב ,םלש היה אל ףוגה לכ ראשו לבלובמ היה ישארו 
אטמסמו אטמסל בוחרמו בוחרל ןולמה תיבמ ימצע יתלטלט 
.יתיבל יתסנכנש דע תרחא רצחל רצחמו רצחל יובממו יובמל 

םויה ותוא לבא ,יניעמ םיזז םיבתכמה ויה אל ךרדה התוא לכ 
לש םנתכז הלע אלו רוגס ראודה תיבש היה תוילג לש תבש 

יתדמע יתויחל תצק יתרזחש רחא .ינרסייל אלא םיבתכמה 
ידליו יתשא ,קרפ ותואב יתייה דדוב םדא .יתונוזמ יל ןיכהל 

.ילע תכלשומ ,דתיה יתונוזמ תחרט לכו ץראל הצוחב ובשי 
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