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לשהלפתסנרפההמלש־לארשייברםייסשרחא

רוזחלתנמלעהמחהותפיטעבףטעתנ׳תירחשי

ץראהותצקיוקלםוילשורואש׳האד•ותיבל

!הנכסהינפמידיחיךלילששוחהיה!חרקבתשבושמ

׳שמשלזומרלידכםיריכלורונתהןיבויניעיתשןתנ

םיכרדהשםימיבוכילומשךרדכ׳ותיבלוכילויש

תוקלקלח
אציוליאוה׳שרדמה־תיבבשמשההיהאל-

ףצוחמלערומשל׳ץוחבשןולקה־דומעלאותדוקפב

הולשבבשילהמלש־לארשי׳דהיהלוכי׳הרואכל

עשרהתאחפקןכש׳המקנלשןיגונעלעגנעתהלו

•דועןודיזיאלווארייוועמשיםעהלכו׳ןידובהשעו

׳ולםרגימירהש!ותמחהככשאלןכיפלעףאו

•והוריתיוואוביאלשדחא

ה



לשןימחלאהוקאוהשהעשבשרדמה״תיבבבכעתיש

םתציבעקעקוליפאוזריעבשםינפ־יזעאלזתירחש

דימתץפוקשהזטוידה!םייקןתנןועמשןיידע

דירטהשאלא׳דועאלו׳דמועותולשבןיידעשארב

•ומצעבשמשלךירצאוהשהעשבוליבשבשמשה

דמועדחארוחבהאר׳םהבופאהרחמאוהשדע

המלש־לארשייברלטנ•ורואלםמחתמורונתהלצא

רוחבהרעננ-חטמההצקבובעגנוודיבשהטמהתא

•וירבדלתוצהשענו

:רמאווילעולוקהמלש־לארשייברןתנ

!ימעךלולוט

הדרחבםק!רמואתיבה־לעבשהמרוחבהןיבה

־לארשייברלשויליפתוותילטלטנ׳הענכהבךלהו

המלש־לארשייברלשועורזחקלוולאמשבהמלש

האנגורתאכ׳הבורמקודקדבוהרתיתוריהזבונימיב

חרקבתשבושמץראהשיפלעףאו•הכרבםדוק

לארשייברהיהאל׳רתויבהיהקלקלחחרקהו׳הוויה

י



היההמוד׳הברדא•הנכסםוקמבךלוהש׳שיגרמהמלש

הכילהאל:ךכ־לכהלקותכילההתיהאלוימימש׳וילע

׳אסכלעבשיוהלעתנוליאכ!איההבישיאלא׳איה

*תיבמותואםיאשנמםעהלכוהרות־תחמשבודובכ

•ותיבלשרדמה

•תיבלדעועיגה

:ארקוהמלש־לארשייברדמע׳תיבלועיגהשןויכ

!ןאכ

ולרסמ׳ועורזךותמועורזאיצוה׳רוחבהעמש

•שרדמה־תיבלרוזחלשקבוויליפתוותילט

:המלש־לארשייברולרמא

•ש״יילשהמיגלךלןתילשקבמינאש׳סנכהולוט

םעסנכנוקתש׳קיתהתאלטנורזח׳רוחבהעמש

•תיבה־לעב

׳ותפיטעתאתיבה־לעבתאטישפהותרשמהאצי

ותילטאיצוהוולשתיוז־ןרקבודימעהווהטמלטנ

דתיהלעםאלתוםעזברוחבהלשודימויליפתו

ו



וינפיפלכזובלשםינפיףוצדפדימעהו׳ךכלהעובקה

םהיחאלםיריבגלשםהיתרשמךרדכ׳ינעהרוחבהלש

•םיריבגלםיתרשמםתומכתויהלוכזאלש׳םיינעה

חתפוויתוחתפמרורצהמלש-לארשייבראיצוה

םהמ׳ש״יילשםיקובקבהאלמהלודגתחאהבית

םיפירחםהמו׳םיקותמהתואקשמבמיגוזמוםילוהמ

:רמאורוחבלסוכגזמו׳הרתיתופירחבםיזעו

!התש

הינפלךרב׳התשותחנבסוכהתארוחבהלטנ

ושארתאףפכ׳תוניתמבוםומנבהדימעהוהירחאלו

ןטלפורזחוויתפשתאעילבה׳הלעמלויפתכהיבגהו

•הקיתשבתיבה־לעבלהאדוהוחבשןתיל

:המלש־לארשייברלאש׳ךכהשועאוהשדע

-זסוכדוע

:רוחבהבישה

!אקודואל!חכרשיי

םועבלןצבקלשוכרדיכו:המלש־לארשייברהמת



לבא!סנרפהלשוש״ייב-זימלשוש״ייבוזשיייב

דצמ׳ךכבאצמחור־תרוקתצקמרבדלשותמאל

החנווילעתבשיתמותעדהליחתהשדע!ובששודחה

רמאו׳רודבשםינפה־יזעלשםסעכמןימשנהמכ

!הגועבריטפהלאוהיואר-אוהךכוליאוה:ובלב

:ולרמאו׳הגועלשהסורפולסרפ

!תונוזמ׳ךרב

רמא!התש:ךל.רמא•סנרפהלשותדמחתיהךכו

-!לוכא:ךל
!התושהתא׳ךנוצר׳לכואהתאךנוצר

לבא׳התושהתאןיאךנוצר׳לכואהתאןיא׳ךנוצר

!ךרב:ךלרמא
-

גהנמו׳ךבאצמחור־תרוקש׳ןמיס

־רוחבכבעדותיבלסנכנהתאוליפאו>ךבגהונלארשי

׳דועאלו•הקדצ־יאבגכעבשותיבמאצויהתא׳הבישי

ספותמדאןיאהזמתולגלגתמםימעפשתובסהאלא

•הנושארהסיפתב

•ךרבוהסורפהתארוחבהלטנ

הפמשרפ׳ןחלשהתארדסותרשמהרזחךכךותמ

0



םידי־תליטנלםימסינכה׳חלמוםחלדימעהוויצחלע

לעזרזללושבה־תיבלךלהוהיקנתיטנולאאיצוהו

:המלש־לארשי׳דוירחאארק•הדועסה

לעהרעקףיסוהלהניירט-ליריצלהלרומאואצ

ןטשכןאכךמצעסכרפתלא׳םדא־ןב׳התאו׳ןחלשה

זהתאעמוש•רפושב

לשונחלשלעדועםיןצבקההזש׳תרשמהןיבה

ותרשמאהיש׳תיבה־לעבלשונוצרןיאשו׳תיבה־לעב

לשונוצר:ושארבענענ•םתדועסתעשבולצאיוצמ

•אציו-•ידובכהזתיבה־לעב

זמר׳תפהלעעצבווידיהמלש־לארשייברלטנ

•לכאובשיו׳וידיאוהףאלוטילרוחבל

בשוי׳ודגנכבשוירוחבהו׳לכואותיבה־לעבבשוי

לישבתו׳לכואוניאודובכהינפמעתורמ׳בשויוניאו

םילצבורשבוןמושלעלשובמ׳ימומחשבורכלש.הז

עבעבמ׳הרעקהךותבססות׳םיקותמםיחופתו

עיבשמינונמשחירוינפלהלעמוןיחומלשתועובעבא



םיבחרתמויריחנ׳ףירחקפס׳קותמקפס׳ביעדמו

וניאןכיפלאףאוזלכאמהלעמילוהבכםיכלוהו

ידכ׳וזבוזויתפשדימצמובשויאלא׳לכאמבעגונ

•הפהןמחירהלשומעטגופיאלש

ב

ריזחה׳בורכלשףכ־׳אלמהמלש־לארשייברםגלשןוי^

ןיבתעזעזמופכהתיהןיידעש׳רוחבהיפלכוינפ

:ותבושתותלאששכלאושםדאשךרדכולאשו׳ויתועבצא

זהתאםוקמהזיאמזהתאןאכמאל

•וריעםשולרמא

זךלוההתאןאלו:ולרמא

׳רשפא!ךלוהיניאקפס׳ךלוהינאקפס:ולרמא

•חספלדע׳םשהרוזגיםא׳ןאכבכעתמינאש

זךתכאלמהמו

•הבישיביתייהםישמשה־ןגם

ןאכהשועהתאהמו

ז

אי



עדוי•השעא׳תושעלהוציךרבתי־םשהשהמלכ

לשםתוחילשבךלילשרדמה־תיבבשמשלעייסלינא

תורמגרכשבסנרפתמיתייהרבעשל•םיתב־ילעב

וחפקוהבישיהירוחבואבשדע׳תוקוניתליתלאשהש

המו׳יתומכתונוזמלםיקוקזולאםיבולע•יתסנרפתא

זוסנאלהשקהדובעבםא׳ושעי

דע׳המלש־לארשייברינפלותחישרוחבהחשךכ

:רמאוהמלש־לארשייברוקיספהש

!ןנטצמלישבתה׳ינומלאינולפ

םירבדבךיראהלהזןצבקלןתנש׳וילעהיההמוד

•הדמהןמהלעמלונחלשלע

העמקעמג•הרעקבףכץענוותחישרוחבהקיספה

׳לכאמהךותלליטהותפהתאתתפ׳העמקןיתמהו

•סומנבוץרא־ךרדבלכה׳תיבה־לעבתוצמכלכאו

בשויאוהךאיההארוהמלש־לארשי׳רובלכתסנ

׳ןתבעראלוןרגרגאל!לכואאוהךאיהוןחלשהינפל

ןתח•םינפ־תשובולשיש׳לארשימתיב־לעבןבכאלא

בי



תוניתמלךירצוניאהנושארהםעפבונתוחמתיבב

!יתודהיב׳הפיןינע׳הפיןינע•וזמהרתי

:לאשורזח

זךלרמאהמשמשהו

:רוחבהבישה

׳יתלפתיתמייסויתאבשןויכ•אתלימאעייתםאאל

•ילארקלותלעמליאוה

ןאכךתוארלפדאינמידקהאל׳עמשמ
-

ךישמה

ותרעקךותלותפרדפ׳רובדהתאהמלש־לארשייבר

:לאשורזחו

זםינבותשא•ךלשיהזהתאיושנ

לארשימםירוחבךרדכ׳השובבוינפרוחבהדירוה

:ארקמהןושלבובישהו׳םינפתשובםהלשיש

•תילטילבללפתמינאןיידע•אביופגב

:רמאוהמלש־לארשייברךחג

זהתאןירוא־רב!חרפורותפכ

:רוחבהובישה

גי



חמקןיאםא
-

!הרותןיא

זעמשמ

:הנשמבאלוארקמבאלוניאש׳רמאורוחבהחנאנ

ידומלאהיןכיהמו-ולהיהאלברוודמלאלבא

היתונוזמו׳התיההלוחו׳ולחתיהםאאלא-דועאלו

יהרותבקוסעיווראוצלעםיחיר•וילעםילטומויה

ןכםא
•אציו-ותסנרפוחפקזהבישיהןמאציהמל-

שרופהיהךכןיבוךכןיב׳רבדלשותמאל׳לבא

׳םדומלבםירוחבההאורהיהשןמזבשזהמלו•אצויו

המךא•הרותהקשחינפמדומעללוכיהיהאל

•תקשועתלכיהתסיפא׳תקשוחשפנהש

!תמאירבדםירכינ

-תמאב•רוחבהלשותוהמהמלש־לארשייברריכה

החישידילותואואיבהלבא׳אוהןקתש׳אוהטוידה

־ילשמבוהרות־ירבדבוליפאותחישלבתלעדויוהירה-

אברוצםא׳הנושארהיארבספותהתאיאו׳םימכח

ורמאשוהז•אוהאתיירואדמץראה־םעםא׳אוהןנברד



•הרותלשהשומשלודג:םימכח

ריבמאוהש׳וכרדכךכהמלש־לארשי׳דריכהשכו

•ונמיהודיחינהאלבוש׳ותאנהלרבדלכ

:רוחבהתאלאש

ךרד-םשתדמלאלהרותםא•תייההבישיב

םויהלכלטבהחותפארמגלעבשיל♦תדמלםתוחב

•םתומכהתאעדוייאדועעונתהלו

י:רוחבהחנאנ

אללבא•םתומכינאעדוירשפא׳עעונתהלובשיל

-רושלהכוראןושל•דמלםדאתועונתמ
תעיקתו

•עדויוניאדפוש

:רמאוחמלש־לארשייבדקחש

!האי!האי

ג

תוניתמבותדועסתאךישמההמלש־לארשייבר

סנכנורוחבהתאארקןוזמה־תכרברחאוהבחרהבו



הוצודובכ־ישובלמםשמאיצוה־דחוימרדחלומע

׳שבלשרחאלו׳ותדמיסלוליוארהתאשובללוילע

•השעיהמולדיגי

.דזחמעדויהיהאלורוחבהדמעםמותשמולהבנ

לכואה־ר־דחלרזחתיבה־לעבו•תיבה־לעבולהשע

ויניעב•רוזחיורוחבהשבלתישדעחור־רצוקבןיתמהו

אוצמלתיבהתונפעבראלכבההתתוריאמהותופיה

הארשדע׳הנתמההתוכירארצקלובשישרבדול

•היפהתחמוהלכאוןחלשהתחתהצברש׳הלותחהתא

ךרדכאלש׳ירמנההרועתאקילחהוודיתאטשפ

ןמהלןתנובורכהינפלליטהו׳לארשיבתיבה־לעב

הבחךותמהילאהעפוהרעקבשתונמשהתומצעה

״הקנוסליטא״:תינויןושלב
—הללוזתאו:רמולכ-

םישדעחירתמחמוילעהלבלבתנוהשעמתמיענ

הניירט־ליריצ•רדחללושבה־תיבמסנכנשתויולק

ןנחטלליבשבתושביםישדעהאלקוהדמעתלשבמה

לשוללחהורהןשדהןחירקתמ•ןימחןהמלשבלו

זט



!איהאתלימאחיר•ןוזמהלוכעבלבתןתנורדחה

לשןימחסוכובללעהלעהוהמלש-לארשייברארק

•םירהצלשהנשרחאלהתשיש׳תושדחתויולקםישדע

־תיבלךלהוםקהמועמעמהוקתהאיצוהלליבשבו

־תלחגלוטילוליאכסנכנוודיבותרטקמלטנו׳לושבה

םיאלקלשבובאותדמועהניירט־ליריצהארשןויכו

ףוגמחירהתאנההלשלתשנווילעובלבחרתנ׳הדיב

קקזנהיהאלשדע׳המלשהחונמובהעקתשנושפנל

תאחירהלוותיבבשםינויהתאתוארלםויותואלכ

•ץווכהוםיבצעהילחמןוחטבלןתמישנ

םיאנםישובלמשובללליגרהיהאלש׳רוחבהו

התלעשדע׳תויהשהמכההש׳תואנתופיטעבףטעתהלו

םהבןכשלווילגריתשווידייתשםהבסינכהלול

ךכוחליחתה׳ולהתלעשרחאלו׳ופוגירבאדאשםג

ואםהבשבולמתיבה־לעבינפלסנכהלםא׳ותעדב

םאתפףטעתהלהארהמןכש׳הלחתםתואטושפל

*תובאוויתובאםהבופטעתנאלש׳םידגבבלוחהתומיב

זי 2



האובבףאו•םיבוטםימיבותותבשבוליפאויתובא

התיההפוצ׳לתוכבשהארמהןמובהטיבמהתיהש׳וז

לוכיוניאו׳איההרזג-זהשעיהמלבא•הימתבוב

עספובלקזח•יתצפחאל:רמולוםינפףיצחהל

דגבלבקמינעןידכ׳ביטמהובוטה:ךרבוהעיספ

תיבה־לעבינפלדמעוהדועסה־תיבלדזחו׳רישעמ

•ןתחכםיאנםידגבשובל

תומדהתנתשנהמכ׳הארוהמלש־לארשייברץיצה

ותעדלעהתלעשהמוילערכזנ•רוחבהלשונקויד

•םהםיבוט־ןבינפכ׳הזלשוינפ:רמא׳הנהנו׳הלחת

ךכלאוהןמוזמ׳יליבשבאלאארבנאל׳הדובעה

•תישארבימיתששמ

:רמאותצקולוקהיבגה

ןאכהתארז
זלאוגאלובורקאלךלןיא•תרמא-

•הרותבךשפנהקשח׳הצורהתאדומללו!האי׳האי

!האי׳האי

המל-םאתפוברעג-שרדמהתיבלךל

חי



זדועדומעת

ומצעןמזוהענכהבלעתשה•ךלילוינפרוחבהךפה

•םולשרמול

:המלש־לארשייברארק׳ןכהשועאוהשדע

לע-ץרץא-ורציוילעזפה׳הזיתחפרב׳האר

וכלכליוהרקתהןמודריםימשגזלוהבהתאהמםוש

!םישדחהךידגב

•ןיתמהורוחבהדמע

׳האנהבחירהוהקבטהןמהמלש־לארשייברץמק

׳ותרטקמבתרטקהימולגבהבהולאמש־ןיעבגךגח

:רמאותרטקמהןשעבדטעתמשרוחבבטיבה

ךלסופת׳ןוראהןמרפסאיצוהושרדמה־תיבלךל

לכאמךלהאיבמהניירט־ליריצו׳רפסהלעבשוםוקמ

:םדאךלרמאיםאו•בערבתומתאלו׳יתיבמהקשמו

!הנעתלאזןאכךישעמהמזהתאריעוזיאמזהתאימ

וליפא•הלחתרובדבחתופהתאאהתאלשןכשלכ

•ונבישתלא-ךמולשבלאושיאבגה

טי2•



המולשרפמוךלוההמלש־לארשייברהיהךכ

תולאשלאשיאלש׳וריהזהותושעלאלהמותושעל

רומשל׳דומללאלא׳ךכהמםושלעוךכהמל׳לבהלש

םיאיבמויהיעובשהתומילכ<ולהוצשהמתושעלו

םיבוטםימיותותבשבוותיבמלישבתובטורףכול

•ונחלשלעךומסאהי

ךלשישהמלוכא:ובלברמא׳היהחקפש׳רוחבהו

לשויווצתושעלוילעלבקו•הצורהתאשהמבושחו

׳שרדמה־תיבלךלהותיבה־לעב

אלש׳רונתהדי־לעותנעשמאסכלעבשיסנרפהו

תומימחו׳ינש־חספדעגחהיאצוממתקסופושא..דתיה

העשבותיבילתכךותבםדאלשותבישיהמיענמש׳וז

ושפנתאוילעהמיענמותכלוההליחתה׳םלועבהנצש

אסכלעושארתאלישפהדימו׳הרתיתומיענ

ארמגהינפלםנמנתנוויניעיתשץפקוותדיפר

םיבחרהוידגבתאםיאלממוליחתהוירבא•החותפה

םימחוםינמשםילכאמךותמותחונמבהרושהףוגהו

כ



•ןוזמהלוכעלעגנעתמואסכהךותבעקושוךלוההיה

הצברוהאבהקנוםל׳הטמלוטמשנותצקומדרנוידי

תחנווילענלשרמצבהרועתאהקילחה׳וילגרןיבל

־לארשייבר•הינרפצתאתממעמהליחתההנ#לש

רבכע:וילעהיההמוד׳העמקויניעחקפהמלש

הקבטה•ובנזבףפלתנלותחהו׳רוחהןמושאראיצוה

העזעדזנהקנוסלו׳הרשנוויתועבצאןיבהחלחלתנ

וילענלשרמצבהרועתאהעעשוהרזחבושו•תצק

לשהדועסלהררועתנשדעהמלש־לארשייברלש

•םירהצ

ד

הלןכשמהרותההתואםשרשאשובשריע^ן ירוחבוםיבושחםיכרבאםיאלמשרדמה־יתבלכו״

השועותאיבןיא׳שדחרוחבאב׳הידומלדמח

׳שדחםדאגהנמובםיגהונןיידעואובלךומס•םשור

התאןאלותאבןיאמ:ולםילאושוםולשולםינתונ

אנ



ונקנקלעםיהותזתדמלימלצאותדמל׳ךלוה

והוסינכהוונקנקלעוהת•הכלהבומעםיחצנמו

־םהלשרודמל
ץרשהתארהטוךכרחאאבוליפא

-רבה־רושואשעוםימעטן״קב
:וילעםירמואןיא

-:אלא!אוהגלפומ׳אוהןדמלינולפןבינולפ

שובשהליגר•שובשלשהרות־ןבםתס׳אוהרוחב

-שובש•הידמולתאתעלבמש
הלואציןיטינומ

זהלשןיטינומהמו•םלועב
הרותבםיגלפומםינקז

ימ:לאושהתאאמש•ןאכמםיפירחםירוחבוןאכמ

-זלודגןאכ
איהשובש•עדויארבנםושןיא

וליפא׳םשלםנכנרוחב•׳הידומלהינבלכו•שובש

-אוהישאבררברמ
׳שובשותטלקשןויכ

•אוהתואיצמה־ביוחמ׳אוהןיד•ושודחקספ

•הזשדח־רוחבבהשעמההיהךכאללבא

תכסמלטנותיוזןרקלשרפ׳שרדמהתיבלאבשכ

ןוילעהופוגיצחענענוהילעושארעיקשהוומצעל

םקשדעםיטעומםיעגרויהאל•ויתואפוחרפשדע

בכ



לופלפ־ירפסהמכםשמאיצוהומירפסה־ןוראלךלהו

תחאלגרלעדמועאוהשכ׳םינייעמהךרדכםהבןייעו

־תיבישבוחמדחאףאו׳תחאןיעלעודיבליהאמו

•ומולשבלואשלוםוקלוליאדכאצמאלשרדמה

הפקשהבהמודש׳שובשינבבםוקמהעבטשוזהדמ

׳ךילעדירטהלםיצורםניאוליאכ׳הונע־תדמלהנושאר

הבןיאשהעשבו•הואגלשתולצעאלאהניאתמאב

־ידימלתןיא׳בירעמלהחנמןיבןוגכ׳דוריטםושמ

ןיבירהש׳חרואלםולשןתילםיגהונשובשבשםימכח

אלו•בלצלףלאןיבריכהלרשפא־יאו׳איהתושמשה

ךלןתנושובש־ןבומצעחירטה-אלא׳דבלבהז

הכשחהשהמ׳בלהןמחכתשישהצורוניא׳םולש

אלו׳םולששובש־ןבולןתנשימלוליואו׳השוע

•ךכ״רחאוריכה

■•שובשישנאלשםמולשתלאשךרדךכו

לעוללואשלםדאלהפצושרדמה־תיבבחרואהדמע

חרואהשאיתה•וניאוליאכותואםיאור-רבד

גכ



-ודומלתלובלהנפמוםוקמהישנאלשםתוברקמ

העשבאקודו׳רוחבואןקז׳דחאםדאוילעהלגנ

לעווילעוניעגילפמישובשה•רתויבדורטחרואהש

דימ•םולשולןתונוודיךותלודיעקות׳ורפס

׳ןוגהוניאשרבדבספתנשםדאכ׳חרואהלבלבתמ

םדוקו׳ויערכלעווברקלעוספות׳ובךפהמישובשהו

׳ןיעהןמלאושהםלעתנ׳חרואהלשותעדהבשיתנש

ךרדבוש׳אבוישובשהרזוח-ונויעלחרואהרזוח

ןשרדינפבהוליטהשתיטנולאב׳די־רחאלכבוש׳םאתפ

וירבדלכו׳והשמזמרמ׳והשמלאוש׳ותשרדתעשב

ךרוכ׳הרתיהונעבותעדהבושיב׳ץראךרדבוסומנב

האיבןיבןיאלבא•ותושיבלטבתמוישמכומצע

םולכאלוהנושארהאיבלהינש

םיכרבאה•תיברעתלפתומילשהו׳םויהרבעךכ.

חתפ׳המיבהלעהלעשמשהו׳דומללובשיםירוחבהו

ףאו׳התכלרנ׳ךרבאלרנקלחותורנהתביתתא

תטימקוארובדםושילבורנלבקונלשרוחבה

דכ



הטלמהרוחבסושלןיאש׳שמשההיהעדוי•הפשה

שמשלשוכרדיכו׳הלחתרובדבחותפלהמו׳ודימ

םדוק׳םישדחהםירוחבבלואשלןשיהשרדמה־תיב

ואזמרבםהלקקזנשדעםימעפהמכולצאוחירטהש

דחיש׳לוטבלשוזהרעגוליפאו•ומטוחתענהב

שדקה־ילכל׳םישמשלוםיתרשמלאוה־ךורב־שודקה

•ויפבהבשיתנאלןיידע׳רובצהיכרצבםיקסועהלכלו

התאוליפאלבא:ירוחב׳םיכלמןבכהתאשבולמ״

*!רוחב׳ךמויאובידוע׳ךייח׳תלכתוספרכרוחזוחא

׳הזםוילבא•ובחיגשהאלוובלבשמשהבשח

סנרפיבדהיתמאהסנכנרועשהרמגנשםדו^

￼
רוחבהןאכימ:לודגלוקבהלאשוםילכהמכהנועט\'

שמשהלהבנזשדחהרוחבהןאכימזשדחה

זשדחהרוחבהלצאסנרפהתתרשמןינעהמ:םמותשנו

אבאל׳שמשהולהוקש

ה

הכ



הרורצתאתתרשמההחתפ׳םמותשמודמועאוהשדע

הכרעורוחבהינפלהשרפוהיקנתיסנולאהאיצוהו

׳הרשיהגרדהבוהרתיתוניתמבןשדאלמןחלשוינפל

םיפיזשוהדועסהינפלדבכוםילצבוןונצ׳ונייהד

יולצזואגלפוםינמששרג׳הדועסחונקםינגוטמ

םלועמוקספאלםיולצתוזואיכ•הדועסהעצמאב

תמחמ•תיבםולשתמחמסנרפהלשונחלשלעמ

וניאםדא:םלועבשגהונב-זדציכתיבםולש

ויהיש׳תשקבמותשאו׳ותיבבתופועויהיש׳שקבמ

׳ופוכלהלוכיאיהואהפוכלאוהלוכי׳תיבבתופוע

-ותעדהרבגואהתעדהרבג
תמא־םולשקספ

•ןכהניאהמלש־לארשייברלשותשאלבא•םהיניב

•הלעבןוצרהתשע׳היתודמלעהרבעאלשיפ־לע־ףא

סתטחושוהנוצרכתופוע.התיההנוקזהתשעהמו

•םתטחושותופועהנוק!םתטחושותופועהנוק•ונוצרכ

:גוהנהיהךכו•הלענ^ץבלהניבהבירמליטהלאלש

היה׳תיבבשדחףועהאורהמלש־לארשייברהיהשכ

מ



!בוש:סעכבזיתמוותשאהכלמירתסאב.הרמקרוז

:תרמואוהענכהבהשארהדירומהכלמ־רתסאדימ

יצורוירהמ׳הניירט־ליריצזאברדאזהצורךניא״

"!ףועהתאטחשיו׳טחושהלא

יקבהיהאלוליאוהו׳לוכאלבשיווידילטנרוחבהו

תאהשועהיה׳םיולצתוזואתליכאגהנמברתויב

ןיכסבךתח׳גלזמהתאלטנ׳הרתיתוניתמבותליכא

עלב.׳ןמושמהםושהםסכ׳ונתניניסמולאםילכוליאכ

ןמחומהתאהצמורשבהתאקלמ׳ןמושהידלג

׳ויתועבצאןיבחפוט׳ויפבססותןמושהו׳תומצעה

ןינמל"םינורחאםימ״קופסידכדרויוהצמתמרירהו

•ותומכםישמש

ריכה׳םלועהתויוהביקבוהיהחקפש׳שמשהו

•רוחבלסנרפהלשותבוטףוסהניאש׳וזהדועסךותמ

אוביש׳ילצהלעדיעמןמושמםושחירשםשכו

תובוטהמכוהמכלעהדיעמו?האנהדועסךכ׳וירחא

•הזרוחבלעאיבהלסנרפהדיתעש׳תורחא

מ



ןקתהודומע:תתרשמהולהרמא׳ורירעלובאוהןיידעו

תותבשבו׳תבשברערחמוליאוה!ןשיישבכשמול

ולאיבהלהזרדזנאל׳סנרפהלשותיבבןשירוחבהאהי

ולהאיבמיהירהתבשרחאלדימלבא׳שרדמה־תיבלרכ

ינפלומצעךרכךכשמשהעמששןויכ•תוצונלשדכ

•ובכשמםוקמולקלחשרמאותעלותכרוחבה

ופוגםחהל׳רונתהיבגלעומצעלטלטוךלהאוהו

רומשלסנרפהםעטמץוחבםויהלכדמעיכ׳ןנוצמה

•הרטמה־רצחבריעבשםינפ־זעלע

ו

ענענמוםירפסהלעשרדמה־תיבבבשוירוחבה^

י
ליאוהו•םיפיםיעונענבותופיתועונתבםויהלכופוג

׳ולוקםירמהיהאל׳ןנברירמאקדהמעדויהיהאלו

גהונהיהו׳סלקלוגעללהיהיוונושלבשקניאלש

ךרכ׳וחצמטמקובשי׳ונייה׳םינייעמהגהנמודומלב

תצקהבםסרכ׳ויפךותלהקרז׳עבצאלעהאפ

חכ



דמולללכמואיצוההזןויעו׳רפסבןייעוהאיצוהו

•ןדמלללכלטושפ

םירוחבהו׳ןייעמובשויןדמלהרוחבה׳רוציקב

לבא•םולשםהלבישמאוהו•םולשולםינתונוםיאב

וליפאוזהנענוניא-החישבותאםנכהלרוחבהצור

:ורמא•ונבישיאל-ולוכםויהלכוילעדמועאוה

-שובשתויהםוימ׳שובשבהזכןקתשהארנאל

וחתרולודגסעכםירוחבהוסעכםויהותוא•שובש

ופרצ!האגתמשהזןתואגםתיארה:ורמא•םנהיגכוילע

לבא•םקנ־תבשחמובשחיו!האגתנו׳ןומזלסנרפה

שובשינבשאל•השעמלהבשחממהאציאלהמקנה

אלא׳םתביאםירטונםניאוםהיתודמלעםירבוע

דסח״לעבןואגהרמאהפיו•םהבשיתולצע

:הזרחאםינשהמכתונברבםששמשש״םהרבאל

׳יתיבתונולחלםינבאןיקרוזשובשבןיאשהמ

אל׳ברהתיבלםינבאםיכילשמשהנידמהגהנמכ

םילצעתמשאלא׳רתויבםינמחרשובש־ישנאשםושמ

סכ



•קורזלןבאהתאםירהל

ךרדלץוחותקיתשאלפו׳קתושובשוירוחבהחזו

המו:םהלורמאזהזהמ:םיהמתוליחתה•עבטה

לכדמועדחאםדאםיאצומםתאדארבריעבזךכב

וניאוןיליפתותילטבףטועמשדקה־ןוראלצאםויה

םא:והמתוורזח•םינשהנומשמרתוירבדרבוד

בכעמימו:םהלורמא!הזלעםגהומתלשי׳ןכ

זםכדיב

:ולולאשוהמלשלארשי׳רלצאואב

זחזרבועלשוביטהמ׳המלשלארשיבר

:המלש־לארשייבררמא

םשובכאבאל:וילעםירמואאטילילודגלכשהז

זדועאוהה

:ורמא

זקתושהמלו

:רמא

•בותכהרמא*המכחםיעונצתאו״זקתוש



:ורמאווקעצ

•רבדרבודוניא•קתוש

:המלש־לארשייבררמא

!ההמתאזרבדרבודוניא

ויניעוולוקהמלש־לארשי׳דקיתמהרבדידכךותו

תבשבינפלשדחלודגשודח:תחנבהנעו׳תוריאמתופיה

רובדותשודקיניעמםלענ-״בהז־ירוט״ה:תבורעתבוז

רמואאוהדימוזדציכ׳שרופמרובד•תופסותבשרופמ

׳לופלפרחאלופלפ׳שודחרחאשודחרוחבהםשב

ידכךותו׳הרותלשהויזמםהיניעתוקיהבמשדע

ריגרגהזהלופלפה:רמואוועורזףשוחוהירהותחיש

המוד׳לפלפתהובשישהעשבו•אוהותמכחמדחא

םתאו•לפלפתמובשויריגרפןתנוייברוליאכילעהיה

הזהשודחה!זהזרבועלשוביטהמ:םילאוש

לשוביטהמ:םילאושםתאו-די־רחאלכשדח

תאחתופוםקוהירהותחישידכךותו!זהזרבוע

םיבתכלשהליבחאיצומוףסכהםשרשאזגראה

אל



׳סהרוחבהלשו׳םההרות־ישודחשםהילעזמרמו

ןכיהמו•ןאכםזנגודמע׳ךכלכוילעםיבושחוליאוהו

ויהשהעשבולצאוהוזנגרודהילודגזםיבתכהויה

םינתונשהעשבו•יבצ־יתבשתכדשחתמחמםיפדרנ

המלש־לארשייברםישמ׳םהבששמלםהידיםינדמלה

םיאבםינדמלהו!תושרםכלשיןאכדע:םהילעודי

•תוהימתעבשבםיאצויותחאחימתב

בגאךרדהמלש־לארשייברזמרש׳וזהזימרו

תלעמהתלעה׳״קיצמהתמחמ״:רוחבותואלע

יתיבישבוחו׳הרתיהלעמרוחבהלשותובישח

ארונהודבכנהםשהתאםיעמושויהשכשרדמה

ירבדתאםירכוזויה׳המלש־לארשייבריפמאצוי

תמחינפמיחרבבינאו״:ורפסבאיבמאוהש׳ך״שה

•לארשיבםקשדחך״שוליאכ׳וילעםישעגתמו״קיצמה

אלהשעמלהבשחממהמקנהוהאנקההקלתסנשןויכו

רוצעהסעכהוהמקנה־תואתףאהחכתשנ׳האצי

ךרדלץוחרוחבההז:ורמא•גפוךלהםהיתומצעב

בל
י



׳הרעשה־טוחכוליפאםהבעגונודובכןיאואוהעבטה

וגילפהוושארבםירתכולםירשוקוליחתהםהףאו

רבכש׳םינושארלשםחבשבסיגילפמשךרדכוחבשב

תאםיאילפמשךרדכוא׳םייחהרואברואלוכלה

ךליאוןאכמ•םיקחרמתוצראבםיבשויה׳רודהינואג

רמוחןימכםישרודויהו׳םהיפךותמוחבשזזאל

ח״תתנשיגורהמדימתםירפסמווילעסנרפהזמר

םהמ׳לארשיילודגמוןויס׳כתינעתמ׳ש״מיררוצהלימחמו

םהמו׳םשהשודקלעתוירזכאתושקתותימבוגרהנ

הרשעבו•קיצמהתמחמםלועהתונפעבראלכלוחדב

וחלש׳תינעתםושמןנברהיבירגפדםוי׳תבטב

תמכחבהעידיולשיוילעורמאש׳דחאדמלמל

ידכ׳ולצאיוצמ׳םיתעהקוצ״רפסםא׳א״ירוטסיהה

•םתינעתוחכשיובלהתאתוכשומהתודגאבתורקל

ובשישרדמה־תיבישבוחו׳ורפסםעאבדמלמה

ודירויוםההםימיהתואלתהדגאבוארקוםיפופצ

תועשה־ילכםיפוצ•לארשיתורצלעםימכתועמד

גל3



ישנאלהמ:םיממותשמוםהלשתעברמדויבךותמ

תינעתיםוי.אלזונמעמםתעדוחיסהש׳שרדמהתיב

׳תוארלעגרלכבםימעפונילערוזחלםכרדש׳אוה

רתויהעשלכםלוקםיהיבגמםהירהוזםירבמיתמ

וחלש׳םעפבםעפידמךא•בללאםששיאןיאו

םהימחרו׳ומוקמתנפבבשויהרוחבהלאםתעמד־ןיע

׳םהיתובלבתלדגתמותכלוהםתבהאו•וברומכובר

ליאוה׳הפ־תושפטבוםיתפש־תאמטבהחומנהניאש

•רובדיצחבוארובדבםהלקקזנוניאו

לשןהיניעוחתפנ׳םותסויפהיהשהעשבלבא

םימי־לועלעהעמדלחנכודירוהרשאשובש־תונב

הנ$זרשאולבסרשא׳האריבוהרותבגלפומה׳הז

באולתתלןתעדבםכסוהו׳ם;אויתובאעדויןיאו

•קיצמהתמחמומתופסרשא׳ומאוויבאתחתםאו

רוחבהלע-תודיחיתובשויתורוחב:ךליאוןאכמ

רוחבהלע-דחאםוקמלתונמדזמםישנ*ןהיתובשחמ

!םוקמהינפליאדכונייהוליא-זןתחישהמו•ןתחיש

דל



ןהיתונבלשןהינפתומדאתמשדע׳רומגלוקיפסהאלו

המו!הרות־תחמשלשלגדבחופתכןקרפלועיגהש

ויה-זתושועתועונצהותורשכהשובש־תונבויה

ןזהלםישדחםילכבםיבוטםימיותותבשבתואצוי

ךלילשרדמה־תיבמאצוירוחבההיהשכו•ובןהיניע

גראהחירמםישטעתמשובשבשםירוחב׳סנרפהתיבל

ןושלוםירוההרבדבםיפוחדואציםינכדשה•שדחה

•תקתושרוחבה

ז

ולשקברשא׳ןויבאוינעשיאויבאלעדומרוחבל••

*שארלואברלםהלתויהללארשיירעתחאבחונמי

•ותיבלתונוזמקיפסהלורכשלעאוביןעמל׳הבישי

חקיוויתונבוותשאתאביכריובכרוסוסולןקיו

ךלךל:ארקמהתאומצעלעארהו׳ךרדלהדיצומע

לאואובביהיו•יוכוךיבאתיבמוךתדלוממוךצראמ

תודוא־לעםוקמה־ישנאםערבדללחיוםירעהתחא



האלמתנאלדוע:םוקמהישנאותואונעיו׳תונבר

ןינעבםגו•הילעבתארובקל.רפדתונברהלשהתאס

׳םשהךורב׳ריעה׳וילאםרמאבםקירוהובישההבישי

זםירםעלסינכמהתאןבתוםירפוסוםימכחהאלמ

וכיראהוהפונחיאנוש׳תמאישנאםגואצמנםנמא

׳ונאםיהמת:ורמאו׳םרי$ישנאהנעמלעהחנאב

םדארמוא•הבישי־שארליוארתאזהריעבשיםא

רמואהתאשדע:ולרמוא-ברךלהשע:ורבחל

תבש־לש־יוגלצאהלחתדמלואצ!ברךלהשע:יל

םשםגו׳תרחאריעדעטיו!עמ^לעםורפלילש

יכ׳דודנקיחרהוידורמווינעבורבו•חונמאצמאל

-םירעהרפסמךא•ילםוקמאצמאילוא:רמא

אלוותדלומ־ריעמתואסרפהמכקחרתנו׳תויחדהרפסמ

ותיבלרוזחלובלתאםשיו•הסנרפדמעמםושאצמ

•האלהעסיובשאלתאזלכבו׳ובקעלעבושלו

לכןיאו׳הנעלהורה׳םירורממעבשםשםגםנמא

תונמלותשקבעומשלונזאהטונימןיאו׳ףסכןיאו



הטורפההתלכשדע׳תוקונית־דמלמלוליפאותוא

יותדלומיריעלוותיבלבושלרמאיו•וסיכמהנורחאה

ךיאו׳ונינודאלףסכהםתםאיכ:ותיב־ינבורמאיו

-׳האלהעסניכונלבוטאלהזוזכהקוחרךרדבושנ

•הסנרפםוקמונלןימזיוםימחרונל׳הןתירשפא

ןיאידיבו׳איההבראלהךרדהתאצוה:רמאיו

הכלנ׳ונתעדבהתלעתאז-האר:ורמאיו•המואמ

׳םיברבשורדתוןשרד-לעבךמצעשעתו׳סנרפה־תיבל

׳רשפאו׳המשאובנרשאםוקמלכבהשעתןכו

םגו•תוכזלךלבשחתו׳הבושתבםישנאריזחת

םעמו׳הםעמהמלשךתרכשמיהתו׳ונלהיהתהטלפ

•םהירבדלאעמשיו׳םתצעונזאחקתו!לארשי

יהתו!שורדלעוסנוךולהךליו׳םיברבשורדללחיו

רבכו•םרועלםתלמשהתלבשדעהיחמלתאזםהל

וירבדלועמשאלו!היוזבןכסמהתמכחו:םכחהרמא

לערוזחלחרכוהשדע׳דועובאאלותחכותו

םימיוםיתעבורבו•םיטושפהםיינעהךרדכםיחתפה

"י

*יוו

זל



לטלטהלדועוחכבהיהאלו׳שובשריעללגלגתנ

בורבריעלץוחמדחאתיבבםשבשיוזםוקמלםוקממ

רתויו׳לידער־ילחבותיב־ינבולפנשדע׳תוקחדוינע

תוארכיהיו•חורהכנובוזעוהלוח׳ודבלאוהךא
י

וחמשיוויחאתאשיאוריכיו׳רוחבהתאןקזה

•ודחיםהינש

השועאוהרשא׳והשעמתארוחבהולרפסיו

רשא׳ןקזהו•וילאסנרפהירבדתאו׳תאזהריעב

אלש׳ןיבה׳ודורמווינעימיבה!לכחהברההאד

וניאםא׳עדויימו׳סנרפהוברחבאקודםימש־םשל

-וממזעצבירשארחאו׳ודילעהעדתושעלשרוח

ריכמשימזובץפחןיאילככווגירחאוהכילשי

ןבלרוגלדאמולרציו•ותבוטבחמשיאל׳םלועה

תובשחמבושחיו׳זלהןכסמהרוחבהודידיוועד

•התמאלתמאהןוכלולהדמעאלותמכחךא$תובר

היהשליאוהו•הזחולזמ-הזחאלאוהםאלבא

םשלבורהלעםהישעמבורש׳םיסנרפהתנוכתריכמ

חל



םריע־ישנאלערדהתהלודדגתהל׳המודמהדיבכה

-םהיאנושתאחצנלו
ידימאצויהזההרקמהשןיבה

•םלשהקדצההשעמןיאןאכףאיאדובו׳וטושפ

המלבא!רבדבולתרתוסמהנוכ-הזהסנרפהאלא

םא׳ולףיסויהמוןתיהמיכזעדויימ-זותנוב

ןיבמוניאשןמזב׳עעונתמוורפסלערוחבבשוי

ךפוהוולכםויהלכבשויאוהוליפאזתולמהשוריפ

תשחובשףככ׳הרותםעטםעוטוניא׳םיפדהתא

לערעטצנ•לישבתםעטתעדויהניאולישבתהתא

היערכארב״:ל״זחרמאמכ-ויבאדצמש׳ורבח־ןב

יואררפסהלעהלילוםמויותבישידצמו-״יהובאד

ראשנוקחדתמחמו׳לארשיבהארוה־הרומתויהלהיה

׳ךיבאתאיתרכהינא:ולרמאיו•הרותהתמכחמקיר

ירדחלכביקבוגלפומןדמל.היהש׳םולשהוילע

םאזינב׳והומכהתאףאהיהתאלעודמו׳הרות

-םירפסםא!ןותנךדגבוהיוצמךתפירה-הסנרפ

.ולוכםויהלכםהילעבשויהתאךכןיבוךכןיב

טל



תועמ-תועמלצאיוצמםדא:תוירבהיפבלשמ

הבוטהשעירובצ־סנרפש׳הוקמיניא•ודיבתוקבדתמ

הנובםושילבתוטישפבוטושפינעדוחבםע

איצוהלדשפאםוקמלכמ:ךלרמואלבא•תרתוסמ

םויה׳ילאאבהתאזדציכ•ונמיההאנהתבוטוזיא

דחמו׳קרפםויה׳ךתואדמלמינאו׳העשרחמ׳העש

תארוחבהעמשיוזתרסחהמ-תדמלהרות•קרפ

ינכזםעפה:רמאיכ׳החמשמובלגפיו׳ןקזהירבד

•תמאבהשודקהותרותדומלל׳ה

שעיועמשיובשקיו׳ןקזהתיבלאובלרוחבהלאויו

לכביקבהיהוהמכחהנקש׳ןקזהו•םידומלבליח

אלא׳המהץראברשאםילודגהדחאכהרותירדח

הבישיבבשילהכזאלוימילכדנוענהיהשתמחמ

ולכשוישכעהצוחויתוניעמץיפהלוםידימלתםע

דועעונללוכיהיהאלווילגרחכלטינוויתוחכ

-הנועמודדובבשיו׳םחלשקבלץראב
הרקהשןויכ

ךותבותרותשבכאליאדו׳בישסמדימלתוינפל׳ה



ותעדחיסהויבואכממטעמולחנוהרשאכו׳ויעמ

ותטמלעמםקהיהו׳ותואהאצמרשאהאלתהלכמ

הגרדהבוהלודגהדמתהבםייחםיקלאירבדומעדמולו

׳ןיבמבלבוירוענמםיהלאוננחרשא׳רוחבהו•הרשי

אלתוינעתמחמשאלאהלקהסיפתבותעמושןזואבו

וברירבדתאטלוקהיה׳דומללודיבקופסהיה

רוטפ..דיהשדוחיבו׳דאמותרותבחילצהותומלשב

׳יאדוב•ויניעםירפסהלאיתלב׳הסנרפתגאדמ

בירקמהיה-ובריפמתאצויהתיהשהלמלכ

תחאוםימעפהאמהילערזוחהיהו׳הלותעד

!רבדךותמרבדןיבהו׳ובלבתועומשהובשיתנשדע

ילבהמתועתנאלוחומוותורענבדמלאלוליאוהו

•תמאישודחםימעפלשדח׳ןמזהילופלפ

עומשלןקזה־תיבלץרושרדמה־תיפמבנגתמרוחבהו

׳בלהתניבבומעלפלפמווינפלבשויואבוויפמהרות

תעדהיניעמוהמכחהיעובמלאוכירדמןקזהו

ירבד•אתכלהדאבילאאתתעמשיקוסאל
■

הרות

*מ



ןיפטםידרויםימהמ:סימלולשמנ-ל״זחורמא-

תוכלהיתשדמלםדא:הרותךכ׳םילחנםישענוןיפט

•עבונהלחנכהשענשדע׳רחמתוכלהיתשוםויה

אצומוניאודמולדימלת:םכמצעבועיגהוישכעו

םיבשיתמםירבדהןיאשתמחמ׳ותנשמבחור־תרוק

המלרזוחוהירהו׳םשוריפולהלגתנסאתפ!ובלב

ובללעםילבקתמםירבדהוובלםישמוםדוקדמלש

-תעדבםאיצומוהניבבםעמוש׳ויתפשלעםיבשיתמ

רוחבךכףא•ולשיהודחהמכ׳ולשיהחמשהמכ

היהאלוופוג.לכענענמורפסהינפלבשויהיהשכהז

אוהשריכהוןקזהותואהאר׳ןנברירמאקדהמןיבמ

׳ארמגוהנשמולשריפוומעובישוהוולטנ׳ובהואןב

היהןהבןיבמוןהילערזוחהיהו׳תודגאותוכלה

הנשממךלוההיהוזהחמשחכבוהלודגהחמשחמש

דע׳םיטעומםימיויהאל•תכסמלתכסממוהנשמל

קיפסהו׳הרורבוהמלשהעידיןיפדתואמהמכעדיש

תמושתותולאשבוםיקסופבןייעלוומצעבדומלל

במ



ותדיקשבותואהאורהיהשימלכוירבדלשותמאל

ינאףאהכזאויאול:ובלבהיהרמוא׳ותדמתהבו

המלש־לארשייברקד׳וזהדמתהלשםיששמדחאל

ןיידעש׳היהרובס•קוחשוסרכאלממהיהודבל

ואטיבוט־םימיותותבשבו•גוהנויפלעלכה

׳ונחלשלעךומסרוחבההיהש׳שדוחשארתדועסב

:ולרמואוהליכאהלעוזרזמהמלש־לארשייברהיה

אברוציאה•םדאלשוחכתשתמהרותה!לוכא״

•*היתורישאבלכלוכיל׳אתינעתבביתידןנברד

היה׳הקיתשלשהבוט־תדמעדויהיהש׳רוחבהו

רמאמלעהפישוריפםאתפולקיהבה•קתושובשוי

׳ושפנעבושללכוא•ויעמךותבותרותשבוכהיההז

הכז׳ובהתיהשתועינצרכשבו•ותעדסיגמוניאו

השענומצעבהמלש־לארשי׳רו׳ןוירפאבוהובישויש

•ןיבשושול

גמ



הלילהלכוםויהלכ•םילדחםניאםיכודשהירבד••

אב•אצויןכדשוסנכנןכדש!םינכדשהותבשיאלי

התוש•ינומלאריבגלשורדחלוינולפריבגלשותיבל

׳ןדע־ןגבוקלחבעבשנוקיקרבהחנוקוש״ייסוכ

׳םויהדוע-םשההצריםאו׳רמגנודמועךודשהש

׳וילאסנכי׳םירהצלשהנשמסנרפהםוקישרחא

•הזךודשמגלפומהליבשבולבוטןיאש׳ולרדביו

•החישבסנרפהםעסנכנטעמכ"ונילע״רחאלדקגברבכו

־ץמוקולןתנםגו*!ונ׳ונ״:רמאוושארבענענסנרפהו

םירבדבךיראהלהיהרשפא־יאםנמא•הפיןיעבהקבט

ךפהיורחאאוביאמשהרזג-לתוכלםינזא-

ךלילהכרדש׳ונאשובשבירה׳היפלעהרעקה

׳תודוהלונאםיאשר׳ונמצעןיבלוניניב•קיזהלו

תמחמןה׳אינודנהתמחמןה׳רוחבלינשךודשהפי

דמ



תיבחןתונהיבאון״רפיצבהאיקבתבהןכש׳ןרקה

׳לתוכלםינזא׳ןינעותואבושלבא•םימודאלש

!רמולשישהמרמולאלשבטומ

׳םיחיטבמותיבלתיבמםינכדשהםהלםיכלוהךכ

־שודקהןיאלבא•אימפסאבםולח׳וכרדיפלשיא

רזוחוהירהו׳וירקשלעןכדשהתאדסימאוה־ךורב

תמאביוארש׳ש״ייהתאחבשמ׳חיטבמורזוח׳אבו

חבשבגילפמו׳יעיברוישילשוינשסוכגזומו׳הכרבל

םיקיקרהחבשבוםדוקלכאשםיקיקרהחבשבותיבה

השועאוהשךרדכ•היפיפיההלכהחבשבו׳וישכעלכואש

•הזלצאהשועאוהךכ׳הזלצא

ותיבלףאםיאבםינכדשהויה׳רבדלשותמאל

ךכםתאיבבלבאףודשיקסעלערבדלסנרפהלש

םתואהמלש־לארשייברהיהדבכמםנמא•םתאיצי

וליאכ׳רוחבהיכודשבםהמעקסועובוטהשיייב

ךודשוינפלוצרהלבא•ונב־ןבבוונבבורבדתודבכנ

ארבנאלוליאכ׳םיתפשתמיקעבוםידייתשבוהחד-

המ



יבראצמןאכו•ובןתחתישיוארשובשבםדא

:היהעדוי׳שובשישנאמערפהלםוקמהמלש־לארשי

םיעמושויהי׳רוחבההזבןתחתהלםישקבמשוישכע

םתונגםהלריכזמוליפאו׳םיבישמםניאוםתפרח

םהיפתאופחירוחנןבחרתדעםהיתובאתונגו

שובשהמלש־לארשייברהשעשיפלעףאו•ושירחיו

םניאוםיבלענשובשישנאויה׳ותחפשמלהסע

שובשלהחונמלשםימיויהאל:ורמא•םיבלוע

תעמוששובשםהבש׳רוחבהיכודשלשולאםימיכ

•הבישמהניאוהתפרח

־ןועמשלשותיבב-חתיההחונמשובשבםאלבא

.התיה.השא•התיהאלהחונמןתנ
^ןתנ־ןועמשל

׳התיהתינדיו׳.התיהתינשלו׳המשליספ־הצנירפש
זד■7

גלפומ״:תרמואהשאתעמושהתיהשםעפלכו-

ותספותוהלעבלעתצפוק.התיה-"יתבלרמושמהז

ןבחצור״:ולתרמואוגחבבלולכותענענמוונקזב

הברעתהו׳ךתבלערזכאתמהתאהמל!חצור

ומ



תודיתעזסנרפהיניעתורמלךלשהניאשתקולחמב

גלפומתוסגהןהיתונבלתוכזלשובשבשתוינצבקהלכ

טושילןיאו׳עקרקבינפתשבוכדבלבינאו׳הז

׳םולשוסח׳יתבהדלונוליאכ׳ובתוכזלהוקתחתפ

ךתיבםעוךמעשובשלכהלףרשת•רדגהירוחאמ

דבלבו׳ךיתורגרגבשהקיפהםעוךינפ־ףוצרפםעו

דע׳התעדהררקתנאלו*!היהייתבלגלפומההזש

אלאזךתעדאקלסהרגס•וינפלותיבהרגסש

ךלישדעהולשבבשילולהנתנאל
ואיח-

רפעךחללוליפאיאדכוניאש׳תבהתבוטל-תמ

•היבאתויהלןכש־לכ׳הילגר

ויקסעמיונפשהעש-היהלוענותיבשרחאמו

היהךכוזשרדמה־תיבלאלםא׳ךלוהאהיןכיה

עומשלורפסבןייעלשרדמה־תיבלךלוההיה:השוע

ותשאיקסעמתצקובלחיסהלידכ׳תוירבהתחיש

םשהיההאור׳ךלוההיהשםוקמלכלבא׳ותיבו

ולםירפסוןאכמולםירפס-רוחבהלשותלודג

זמ



׳ומוסדעושרדמה־תיבףוסמקיהבמורדהויזוןאכמ

ךכלשאינודנינולפקספ״זןתחישהמתוירבהו

־לארשייבר•ןויפרביולתרבדהןיידעאלא׳ךכו

ליבשבולידאלםלועלשוללחלכ׳הארנכ׳המלש

םהירה׳ןתנ־ןועמשתאםיאורםהשהעשבו*רוחבה

תקולחמהןמםהיניעםימילעמ׳הנוילעהתעדםיבנוג

םיחתופ׳רתויבםינמחרםישענוסנרפהןיבווניבש

:םירמואוהחנאבםהיפ

ותב!ןתנ־ןועמשדועוניאןתנ־ןועמש׳המוד

ףודשההזבועבצאףקונוניאו׳הדגב

!לוכיוניאשהינימ־עמש-ועבצאףקונוניא

ןתנ־ןועמש:דימתונייהםיעדויםנמאזלוכיוניא

!םיושוסיכוויפןיא-הז

!ויה

זויה

•ותבוטהקספווינפלעמץירפהוחלש

1וטבחווארקאלא׳יכאלזםירמואםתא-וחלש

המ



םולכ•ןיסלופץתשלבק׳ונרמשי׳ה׳ןתג־ןועמש

זהרדק־ילושכוינפש׳םיאורםתאןיא

!היהרשכידוהי׳ףוס־ףוס!תמאב׳וילעתונמחר

רוחבהלעםירבדמושרדמה־תיבבםיבשויויהךכ

םירטופויה׳ןתנ־ןועמשלםיעיגמויהשכו:ויכודשו

׳ובורבדל״דןנימ־רבלעכ-ובורבדםאו׳החנאבותוא

שחלבםירבדהשיפלעףאו•״היה״ןושלבלכה

םידרויווינזאםיבקונויה׳ורמאנםימחרבוורמאנ

ותואםירעצמוובשתיצמתהםדםיננצמוובלךותל

תפולןיאשימלשורעצהמודוניאירהש׳הברה

איההחמש׳הליכאמומצעעונמלהבסולשי-ולסב

ולשישימל-לכאיהמולןיאךכןיבוךכןיבירהש׳ול

׳לוכאללוכיוניאהלקהבסוזיאתמחמאלא׳ולסבחס

׳רוחבבתוכזלהיהלוכיורשעדצמש׳ןתנ־ןועמש

לכו־ותפרחעמושובשויאהיוישכע׳ותומכףלאבו

םלועמהקספאלש׳המלש־לורשינפמזהמלהז

•םהיניבתקולחמ

טמ4



׳םיתמוריעחיפמןתנ־ןועמשהיהאלךליאוןאכמו

אלו!סנרפהיניעתורמלאלש׳קתושוולבשויאלא

ירהש׳סנרפלולהשענףופכתצקמבאלא׳דוע

שובשבשרודהינצלויההמו•האדוהכהקיתש

רמאלרובצהלערזוגסנרפהוליפאוישכע-זםירמוא

לשןמהלשסיכתושעלובאב־העשתב"םיסנהלע״

•םולכאלורערעמןתנןועמשןיא-םינרקעברא

אלםאותבתפוחלהכזי!רמואהתארערעמוניא

־םויבהכונחלשתורנהרואלהכוסבבשויויתיאר

הצמלכואובאברשע־השמחבתויהללחשםירופכה

לכהו׳יוכותונעשוהבןמהתאוטבחשןמזבותאנהל

•סנרפהתדוקפב

־לארשייברלשויניעמםלעתנאליאדוהזיונשו

עינכהוויתודמלעריבעמליחתהאוהףאו•המלש

׳ןתנ־ןועמשלשותמכסהעומשלרובציקסעבומצע

דיךותחללוכיךניאםא״:םכחהרמאמכגהנש

וישכע:ורמאווצפקםולש־יפדורו•״התואקושנ-ךביוא

נ



תשאליספיהצנירפשוםהיניבםולשתושעלהעשההעיגה

המהתשעותחלצבהידיהקבחאלאיהףאןתנ־ןועמש

•לודגםוסרפבוםעבורבהשענםולשהוסויפהוהתשעש

׳המלש־לארשייברתאעימשהלואבשכלבא

׳ותדיחיותבםשלרוחבבויניעןתנ־ןועמשןתנש

׳ודיבשותרטקמהצקבםתואשרגוםידייתשבםתואהחד

תבש:ןתנ־ןועמשלולורמאווכל״:םהירחאקעצו

"!סיוגלשתבשבםלועלהלחהניאלארשילש

זתברקמלאמשוהחודןימי.התיה-ואבוורזח

ורזחזתברקמןימיוהחודלאמש..דתיה-ואבוורזח

ירחאו׳דשואפכוליאכהלחת׳םינפםהלריבסה-ואבו

:ל״זחורמא:םהלרמא׳הצפחשפנבוםלשבבלבךכ

רתכוהרותךתכ:לארשיורתכנםירתכהשלשב״

רתכ׳ןרהאובהכז-הנוהכרתכ•תוכלמרתכוהנוהכ

לכלדמועוחנומהרותרתכ׳דודובהכז-תוכלמ

זהחמאשינאהמ•״לושיואבי-הצורשימלכ׳לארשי

םויהאלםא׳ןיאושנלרוחבףוס-ךכןיבוךכןיב

אנ4•



׳שמשבשרחאתיב־לעב-ןתנןועמשאלםא!רחמ

בלחותורוחשםיזעבלחזהזילהמואהזילהמו

•ותבלהפיאינודנקוספישדבלבו-איהתחאתונבלםיזע

תיבלהלעוהברהןתנ־ןועמשןיתמהאליאדוב

•םיבוהזן״יששילשהוודיבחקלףסכהרורצ׳סנרפה

הסנכנותנתוחמכתטשוקמהאבליספ־הצנירפשףאו

ירבדהמעהרבדוסנרפהתשאהכלמידתםארדחל

הכזא!יתייחהכלמרתסא״:הלהרמא•הבחוםולש

הקותמהגועלשתולודגתוכיתחבורקבךותחל

חפת•ילצאתאהקותמשםשכ׳יתבלשהתנותחל

•ונבליכרתוכלוהויהש׳שובשתוינצבקלכלשןחוד

״!ארבנשמארבנאלשינעלולבוט:םירמואםנחלאל

רחאו׳םישנהךרדכ׳וזלוזוקשנווסייפתנדימו

לכה׳םיאנתובתכוףכ־תעיקתושעסויפהוםולשה

החונמהאראלוםותירוחבהשליאוהו•םיקורירש

ידכ׳הנותחהןמזרחאלאלשורמגוונמנ׳וימימ

המלש־לארשייברףאו•בורקבהחונמהלאאוביש

ננ



יכרצלכוניכישלףכיתםתנותחתושעלהיההצורמ

•וביואתרצבתואדלוותמקנםידקהלידכ׳הנותחה

׳בורקבדעותמתוצראה־עבראדעויכ׳עמשנלוקהךא

לטבודעוהתיבלעוסנלידכ׳הנותחהתאתצקבכעו

גנעתהלובלבךרבתהו•ןוצרינפמןוצרהתע־תעל

ותאאברשאומרחישיאתסובתלעובושירחא

תויהבו•לוכיבכםולשהתונדעמבוןותחהירושקב

רחבנ׳םיעסונהימוימ׳הביבסבוריעבתוריחבה

חילשברםוסרפבולודגדובכבהמלש־לארשייבר

םיברו•היפגאושובשק״קמתוצראהעבראדעול

ולושעודובכאסכתחתורתחוולםיאנושויהש

הברהבהאבונממודרפתנובוריעהדעהלודגהיול

׳והושקבוותמילגבשממוהוספתוהמילשהכרבבו

היחהנמלאכריעהאהתאלש׳הברהבכעתיאלש

•גלפומהלשותנותחבהרהמםחמשישו׳םיברםימי

גנ



ט

׳קירבובק״קלאבובוטיכבהמלש־לארשייבראצ*ן

ישאר׳הרותהירידא׳רודהינואגואב׳וצבקנםשרשא

םההםימיבו•ןילופבשםיגיהנמוםיסנרפ׳לארשייניצק

דבלבאיהאלא׳תיוזןרקבתחנומהרותה.התיהאלןיידע

הרטעשהרטעבורטעתהםינברה•הפכבתלשומהתיה

ידילעלארשיבםיעמשנויהםהירבדוהרותהםהל

םישמתשמויהבוטםשוהרותו׳םשהישנאםיסנרפה

תושעלתונקתןינקתמותוריזגןירזוגויהו׳דחארתכב

•ץראךידבתכללרמשםעהלכו׳םימשיצפחלקוזיח

•אטחתאריוהונעבקע

םידמועםיסנרפהזו׳דעוהתיבבםיבשויםינברהו

ולשישימ•וברלעסנרפ׳וברלעסנרפ׳םהירוחאמ

הרשיהכרדהולשישימ:ותצעעימשמהבוטהצע

ןיאיבמוםימעטץקבםהירבדןיבשימו׳ותכרדהעימשמ

דנ



ןיאשהיארוהיארלכךלןיאו׳תויארןיקםעטלכלע

םתואםישרפמוםירפסבןינייעמדימ•הרותבהתמגוד

יקוסאלארונוםוצעלופלפםילפלפמוםישוריפהמכ

ןילבולדברהלשופקות•אתכלהדאבילאאתתעמש

בובלדברהלשופקות:בובלדברהלשותונתונע

ופקות:תונקתהןינעלןכו•אקארקדברהלשותונתונע

ופקות:המלש־לארשייברלשותונתונעגיהנמוסנרפלש

לבא•הנידמהשירלשותונתונעהמלש־לארשייברלש

ריבעמאוהדימ׳ךודישברכזנהמלש־לארשייברשןמזב

תוריאמתוריאמהויניע׳וירבחלחונהשענוויתודמלע

׳בוקילוקםחלבובובלינבקרוקבתלבוסמהוסרכו׳תוכלוהו

•קוחשתמחמתרעננ׳ולוכםלועהלכבותמגודןיאש

ומתתסנוםיחוכוהומלשנוםיכוסכסהורמגנשןויכו

יפלשיא׳םותחהלעואבותונקתהובתכנותונעטה

תארוסאלובכרתאהוצ׳ותונתונעיפלשיאוודובכ

׳שובשלקירבובמוזךרדו•שובשלותיבלעסנוותבכרמ

׳*םולשהשוע״לשתועיספשלשלזהמוד.התיההמל

הנ



לשוינפרתסלקומצעלרייצמהיהךרדההתואלכש

ןתנןועמשחרטתוחרטהמכ•הנותחהרחאלןתנןועמש

..דוקתויווקהמכזהזןתחלהכזשדע
ףוסבלוובתואנתהל

ןבאוהשאלאדועאלו׳אתירואדמץראהםעאלאוניא

ךכ־לכו•קקרגדהשענוהכחבהלעהןתיול•םשילב

דע׳רבדותואיקסעלעדורטהמלש־לארשייברהיה

יפלכושארהעשלכריזחמהיהוםמותשמןולגעההיהש

קנוסמידגואםשבשויתיבה־לעבםא׳תוארלתיבה־לעב

אלודסחהתדמבומעגהנתהשיפלזהמל•םשבשוי

ץוחלוהפשהןמאלארעגאל-רעגםאו•וברעג

אלאוהכהאלו׳ותרטקמבאלאוהכהאל-והכהםאו

•וזרזלאלא׳ןווכתנותוכהלאלו׳לגרהתמחמ׳דירחאלכ

חידהשןויכלבא•וריעדעשדעזםירומאםירבדהמב

םעזבודימוטושאיצוה׳שובשתאהמלש־לארשייבר

•חדאץורלםיסוסהתאזרזל

׳שובשישנאמהמכוינפלודמעךכהשועאוהשדע

ילבויתועבצאןיבלטומוטושהיה•וינפסדהלואציש

ונ



דע׳ותדעלהקתאףפלמדבלבולצאלא׳העונת

לעמדרידימו•םולשםהלריזחהוודימוכילשהש

תארשבלרהמבכרהו׳ותיבלםהמעלפטנוהבכרמה ־ז—

•אבתיבה־לעביכ׳הכלמ־רתסא

ןיידעו׳הלככתטשוקמותארקלהכלמ־רתסאהאצי

וידילוטישותואהזרזוהדמע׳וילעםיכרד־קבא

םיזעלשהניבגםעטש׳רכזנ•םירהצלשהדועסל

תאצלהצר׳תועשששואציאלןיידעוךרדב

לכאיברעבו׳הגועלשהסורפבהדועסתבוחידי

הפקמהלעתרעטצמהכלמ־רתסאהתיה•רשב

ללפתיש׳הצעןתנודחאםדאדמע•הנתמהךותמלקלקתיש

ואציךכךותמוהלחתהלודגהחנמהמלש־לארשייבר

םמצעםיניכמוליחתהו׳ותצעהרשי•תועששש

׳תיבה־לעבתאהקנוםלהחירה•הלפתלתיבהלעבםע

טנבאהילושבהמצעהתלתווינפלהחטתשנוהאב

העפוהילעוימחרולגלגתנ•חור־תרוקלש1ימהלספו

םבלתאולאםירזכאוחיסהיאדו:הכרןשלבהילא

זנ



תפתירחשםוילכיוארכהתואוליכאהםא׳לאשו!ךממ

•הינרפצךותמטנבאהתאהעמקהעמקאיצוהו׳בלחבתלוס

ןכהשועאוהשדע
עתרנו׳ולשרוחבברכזנ-

תאוחינהזרוחבהםהלחכתשנאמש:וירוחאל

׳דמולואירב׳לכואוהתושוהירה:ולורמאוותעד

•םידמועוםינכומרבכהפוחהיכרצףאו

׳החורלחותפתיבה־לעבלשובלשתרשמההאר

:רמא•הלותחהלשהחבשברפסותצקולוקהיבגה

!שממתיבה־ישנאמדחאבכרוחבבהריכמהקנוסל

ענענ•הלםהףאופינחהו׳הלתקחשמהעשהשואר

םתמ_יס:לוטבךרדושארבהמלש־לארשייברםהל

התכתשנרובדידכךותלבא!הקנוסללשהחבשלכל

ובלבהצנצנהבחןיעמו׳רוחבהינפמונמיההקנוסל

דימו•ןתנ־ןועמשלשותלפמלןמוזמודמועש׳וילא

־רתסאלטרפ׳וחבשבוגילפהלכהו׳החישוילערשק

׳הצנירפשינפמהמוקתהלןיאךודשהתעשמש׳הכלמ

•םלועבשתופועהלכהתנקש׳ליספ

חנ



אלהלפתידיל-ללפתהלםהידיוננטשיפלעףא

אלש׳סנרפהלשומולשבלואשלםיאבהינפמ׳ואב

אבןתנ־ןועמשףאו•םישדח־השלשלבורקוהואר

׳סנרפהיפלכשהפצוחה•הנותחהןמזליבגהל

אלא׳הילאמתרזוחהליחתה׳ךודשלםדוקהעקתשנש

׳התיההענכהלשהפצוחו׳הלהתיהתרחאךרדש

־ילוקבםנרפהלשופוגתואירבלןורטפובאתישענש

׳יבר״:רמא•הנשהלעהצעןתנשאוהו•תולוק

אלו׳עגיוףיעךרדהןמאבהיחישהמלש־לארשי

יברןשייאלאזהלפתהןמבוטופוגלםתאצמ

החנמה•ללפתיולכאיךכ־רחאוהלחתהמלש־לארשי

׳ללפתישונרמאאלונאףא:ולורמא״'ןנטצתאל

תרחאהצעשישוישכע׳תרחאהצעןיאשןמזבאלא

׳הלחתהמלש־לארשייברןשיי•הברדאוהברדא

םמצעופקז•גונעתךרדרחאהנשש׳לכאיךכ־רחאו

•ואציוםהילגרתונוהבלע

ולעיצהוהמלש־לארשייברלוילענתרשמהץלח

טנ



תולגעהורבעיאלש׳חיגשהלץוחלאציו׳הטמהתא

־תרטקמהמלש־לארשייבראיצוה•תונולחהינפל

המטפ׳הנשהתאהבברעל׳ךרדהןמאיבהש׳ףסכה

ןתנ־ןועמשםעחשותרטקילע
•

־ןועמשומצעףפכ

לעףסכהריהזה•תרטקהלעהנתנותלחגלטנוןתנ

היהרהוזותואןיעמו׳המלש־לארשייברלשותרטקמ

וישכעהיהש׳ןתנ־ןועמשלשומטחריהזמוךלוה

•הנותחהםשלןחבש׳תוניי.בורמרתויבםודא

י

בשויהיהםויוםוילכו׳תחלצבודיןמטאלרוחבה•!

הדמתהבדמולו׳הרותירבדלעומצעשתוכוןקזהינפלי

•םיקסופוס״שבתומילשהנוקוויניעמהנישדדנמוהלודג

תוכלההוהרותירבדברוגאאוהשןקזהובהארשןויכו

ךלןתיילוא׳ריעהברלאךל:ולדמאויפלעתוננושמ

רבדבךכוחןקזההיהשיפלעףאןהארוהתרתה

ןיאשוא׳הארוהתרתהבתובישחןיאשוא״:רמא׳הלחת

0



•׳׳תפכיא־המ״םושמםשלךלילוזרז׳״הארוהתרתהבךרוצ

ברהו׳ברהלשותיבחתפלערוחבהדמעדחאםוי

תינברההסנכנ•תוצראהדעולעסנאלוהיהלודגינע

׳סנכי:רמא!ךלצאאבסנרפהלשרוחבה:ולהרמאו

•סנכנו

•אסכלעובישוהורוחבלוספת

!שקבלאבינאהארוהתרתה׳יבר:ולרמא

לארשיבהארוההרומתויהליוארןאכשיו:ולרמא

זילצאתוארתהלמוינפריתסמו

•״ואבחנוםירענינואריךביתמייק׳יבר:ולרמא

שובשףוסמךלוהךמששרוחבהאוההתא:ולדמא

ליחתה•לארשיבובריךתומכ׳בשינבבש׳הפוסדעו

הרויהרויבתכוהצונהתאלטנשדעתוכלהבובבםמ

•ורכשלוטיואוביהרותבקסעשימ!ןידיןידי

חמשהיהברהו׳הארוהלךמסנשחמשרוחבהאצי

השעשתחאוהרותלןיבשושהשענשתחא׳תוחמשיתש

הברהםינבראלא׳דבלבהזבראלו•סנרפלחורתחנ

1(0



וכמס׳קחודתמחמדעולועסנאלש׳שובשלילגבש

:ולורמא׳םיבורקויאושנשועדיוליאוהו•וילעםהידי

ךלאוההשרדתנתמהזהכימסבתכ
ובגוהנהתאו׳

•הפוחהרחאלאלאהתואםילגמןיאש׳השרדתנתמגהנמ

הכימסלףכיתולונתנ׳והוכמסשםינברהלכאלםנמא

הזו׳רבשנווטעבוינשתאץצחהז•הארוהתרתהבתכ

רבדודיתחתמאיצומוניאשרבחלהקזח״:ומצעבםייק

ונלהיהתשדעונלןתמה:ולורמא•״ןקותמוניאש

•בותכנובותכלתעדהתבחרה

רוחבהרזחדעובשעגתמהמלש־לארשייברןיידעו

ןחלשהתונרקויהאלךליאוןאכמלבא•שרדמהתיבל

וקיחבויהשהכימסהיבתכןכש׳ובלחולתאתוצחול

•ןחלשהןיבלוניבהאנהציצחושע

•ובושבוותכלבעדיאלוומוקמלבשהמלש־לארשייברו

בס



אי

תומלשבהנותחהיכרצלכןתנ־ןועמשןיכהםיתניב*

׳םיאורקהבבלחמשלדקיובוטרבדלכמלודגםוסרפבוי

ותבתאןתנ־ןועמשאישהךאיה׳םתורודלועדיןעמל

לשועקרקתועקעקמויהש׳שבדהתויבח•האישהימלו

ןדבכבורמףתרמה
םירשעבםילבסרסירתויה-

ןתואםיכשומתולילהשלשוםימיהשלשםידיעבראו

ודמעםשרשא׳לודגהתיבהךותל׳הלעמלוףתרמהןמ

ןומנקוחמקוןמשתואלמתואטבמאכתולודגתוברעהמכ

היתוביבסושובשמו•שבדהתאןהבברעלידכ׳םיקומצו

הארשימלכו•שבד־תולחתופאלתופואוםיפואואב

׳קצבהתשילבםיקוסעהזהלודגהתיבב־םידמועםתוא

םא׳ההמתא:רמא׳םחלה־תידרבותולחהתעילקב

:ורמא•םהיתורודלוםהלאלא׳םישועדבלבוזהנותחל

םינצמק!ןומנקה־חירמםישטעתמויהשמשבשםינקז

גס



־חירמתבש־יאצומגםימשבלםיכירצםניאשובשבש

םהיריחנוםיכלהמויהןירדהמהןמןירדהמהו:ןומנקה

הכרב־קפס•הכרב־קפסבםמצעסינכהלאלש׳םימותס

׳ךרבמםא׳אתגולפסושמ׳המחתפבחירהלןיאשזוהמ

•ואלםא

לכהתנקוהדמעןתנ־ןועמשתשאליםפ־הצנירפשו

המצעהענמאלוילאו׳הנמשתלוגנרתלכוןמשלוגנרת

התואב״הרפכ״שובשלהלהתיהםאקפס׳תושומנהןמ

לשהתעדהררקתנאלו•םירופכה־םויברעבהנש

םשהחינהאלוקושבהידיהטשפשדעליספ־הצנירפש

םלוכהניקתהו׳הנויאלורוברבאל׳זוארבאלוזואאל

התלצתוזוא׳לושבלרוברב׳הילצלהנוי:םעבטיפל

הברהמהבו•התלצוםיחופתהמטפזוא־רב׳הלשבו

•ןמושהןבולתמחמןרשבתומימדאהארנאלרשא׳הטחש

•הפוסדעוריעהףוסמךלוהתופועהלשםלוקןיידעו

ץפוקלהקה־שיתו׳הטיחשהתיבמתועוגתומהבהו

האלמהלוכ׳ריעלשהבוחרברסנמהלגעלגלג׳אבחתמו

דס



תולולכםוילולשץירפהןמןתנ־ןועמשלהחנמ׳תוקרי

תרטעותוקריתופוצמוינרקוהינפלךלוהיבצו׳תבה

ךלוהץירפהתיבחבטו׳ושארבאמרגות־ילפלפלש

יבצןילוצדציכ:הכאלמהישועלתורוהלהירחא

יריקיו•ולהמתאםימיענמותוקריהולםימיעטמו

ידודהמוד״:םירישה־רישןוגנבםירמואוםיאורשובש

םינועווירחאםיגלדמןברתיבלשתוקוניתו״!יבצל

•״יבצלךלהמדוידודחרב״:םירישהרישןוגנבםהףא

אלמלאו׳אפירטםה־ימיממושמםיבוטוםילודגםיגדו

-תוכיתח־תוכיתחםתואךותחלומידקהאל
םושןיא

׳תבחמבולצםהמ•םלדגתמחמםתואקיזחמילכ

תלסבומטפםהמ׳םילפלפוםילצבבולשבםהמותשחנ

ץמוחבואנפדילעבםישובכוניקתהםהמוםיקומצו

רחאלהנושארהדועסלוללה:םילצבבולשובמןיי־ןב

םלוכלעו׳התשמהימיתעבשלוללהוהפוחה
בוטןיי

•בורלש״יו

■הנותחהםשלהקוסעליססיהצנירפשהתיחשםשכו

הס 5



ישנאוקלחנ•הנותחבחתיההקוסעשובשלכךכ

,:ירהו׳איהסנרפהלשהנותחםא׳וזהנותח:שובש

,;וא:סנרפהלשודובכיפלהפיהנתמבםיבייחםה

-םשלואישמסנרפהש׳םותילשהנותחאלאהניא

,:םהישנםהלורמא•םינתונ-םינתונשהמכו׳הוצמ

ן;זרבדלשופוסלםידרויםכניאהמל!םיטושםילעב״

!אישמסנרפהש׳איההטושפהנותח:םתאםירובס

ינפמ-זםותי•אישמסנרפההמינפמלבא•םותי

ונאו׳םאישמהיה׳םינבולויהוליאו!םינבולןיאש

,אישמו׳םינבולןיאשוישכע•םישדחםידגבבתואצוי

רהו׳ותנותחבהנותחהו׳ונבכםותיהירה-םותי

ומשלםישדחםידגבונלןיקתהלתובייחוניתונבוונא

רקעאוהשליבשביכו•המשלו
נישנהןחצניזונדספה-

ניסעומםימיויהאל•השעמלהכלהורוהוםישנאהתא

יכו—הדובעתואלמםיטייחהלכלשםהידיויהשדע

!ידגבןמצעלוניקתהוןהישובלמלרקיונתיםישנה

•תבש־ימוחתינשבעמשנםהיפנכקשמהיהש׳םישדח

וס



ויריכמלכוותחפשמלכןמיזןתנ־ןועמשו

רשאםינברהירחאםגו•ה?ן?דעוץראההצקמ

ואוביןעמל׳םיסוסותולגעחלשריעהתוביבס:

םהמעו׳ותאירקלוקלואבםיברו•שושמותאשוש1;

ןה:ודמאיכ••דמח•ירוחבוםיגלפומםיכרב*

ןתחז
השובשאנהכלנידצםושולןיאו׳םותי-

•הרותהםעדסחלומג^

האלמהלוכריעהלכ..דתיה-הפוחהםויעיגהשכו

החפשמ־יבורקםהמ•םיחרואתואלמתולגעהו׳תולגי

תובישי־ירוחבוםינברםהמ׳ותירב־ילעבםירחוסםהמ

הלגעוהלגעלכךלןיאו•םתסםיתב־ילעבםהמ

׳םינויבאוםיינעלשתותכהמכהירחאםיררגנןיאו

תואמהמכמםיכלוהוםיכשמנש׳יחרפ־יחראוםיגצב

•ילצהושבדהחירלתואםר

זס 5•



•ן
הנותחהלאוכלהותבשידגבשובשישנאושבלת

*■
•ןתחהינפלבקלץעלשאסכלעהלכהתאובישוה

רפואוהלכהינפלדמועןחדבהוהפלאהפמאלמתיבה

:םיכובלוקבוםיאנםיזורחבןישובכירבדהל

׳האנהלכךלוקימירה

׳ם?ןכךפליכפש

העשהוזבתעדיאלה
ד■ד■-11-—*־־י

•םלמשבךנייןילקוש

:הלכהתאתוכבמותוכובתיבברשאםישנהלכו

ה$שהוזבתעד;אלה

׳םלמשבךנידןילןלוש

:רמואוררושמהרתח

הןלשימןםאעדייימי

זםימשק|מ$ונמ

חס



הולעתונןכוא

זםיןזאמףכביןיתא&ח

הלבהתאתוכבמותוכובתיבברשאםישנהלכו

הולעתונבכוא
ז1—1*

!ם.ינזאמףכבףלתא&ח

הבוחרבםירמזמוןתחהתיבלםיכלוהםיאורקהו

רבועןחדבהו׳החמשלוקבוןוששלוקבריעלש

ןתחלו׳ןתחהתיבלםיסנכתמוהנחמהינפל

-!הלכתארקלידודהכל:רמואןחדבה

לשיודווהחנמתלפתםייסשדע׳ולםיניתממו

חתפותלפתםייסשרחאל•םירופכהםויברע

םיאנםיזורחב׳הבושתירבדבוינפלןחדבה

:בלהןורבשבו

׳ןתח׳ןתחיוה

׳האנןתחיוה

דלמלףימד

•ה#ת$ח$אן

סס



ןתחיוה׳ןתח

:ילוקבעמ1?

תואגוהואגלכ
״1י■

ילוח׳הער
־1־?־

׳ךלמהתאםויה

זרחמם1יעדויימ
זד■־•*

ולקמלעךלומשי

!רחשולןיאו

הכולמארן?יתאזל

!רמ&הלעךלומ

׳התאריבלשומ ״
"״־■■1

•רמואבותכהןכ

ןתחהםעךלהוםקוקרפתאןחדבהםייסשרחאל

׳םהינפלונגנרמזה־ילכו•הלכהלאםינתוחמהםעו

-הלכהתיבלועיגה•הלכהתיבלועיגהשדע

ןתח:וארקוםתארקלתונתוחמוםינתוחמואצי

דעדחארדחבותואובישוהו!ךלמלהמוד

ע



׳הלכהלשהשארוסכתובורקהו•יוסכהרחאל

:םיברעםירבדב־הלכהלשהבלםחנןחדבהו

׳הלכיתוחאיכבתאנלא ד~•־ד■1•ד-

!הלדמךעצבןלאה

׳הלכי1ווחאףלוקילהצ

!ינ*ווףלוקילהנן

:הלעמלמוזירכהאלה
ד■1-1־•1•־1

!ינולפלינול0תב •1■■1־

תיבבשתורענהלכוהיתועמדתיראשהקירההלכהו

•םינחמהתלוחמבואצי

םבלםיביטמוםיתושוםילכואתוחרואהוםיחרואהו

ונעתהש׳הלכהוןתחהו׳ףורשןייבותוינשבודינימב

םהיתותפשוםיאמצםגםיבערםיבשויםתפוחםויב

םידמועלכהוםיכלוהוםינגנמרמזהילכ•תוטפרתמ

לודגהתסנכהתיברצחלםהירחאםיאצויוםמוקממ

שארבתוכלוהתורענה•הפוחהתאםידימעמםשדשא

רשוםעפלכדמועןזחהו׳ןהידיבםיעולקהועשתורנו

אע



׳תחאןתחהתאהלכהםעתובגםמםישנה!רידאימ

•לודגהתסנכהתיברצחלםיאבשדע׳שלש׳םיתש

־לארשי׳רלחמשרחאמ׳ןישודיקרדס׳ריעהבר׳ברהו

דתודבלבןישודיק־רודיסלעאלו•ודובכלעהמלש

ןישוריאתוכרבלעוליפאאלא׳המלש־לארשי׳ד

םאיכםנמאיכהתעו:רמא•רתוןיאושנתוכרבו

התחפשמ.-זימו•ינממבורקלאוגשיםגו׳יכנאלאוג

תוכרבהוקלחו׳הבוטלוהורכזהזרבדלעו!הלכהלש

ולםלםש׳הלהקבשץדאה־ימע׳ןתנ־ןועמשיבורקל

•םיברב.הוצמלוכזשץראה־ימעךרדכ׳םתניגנב

תיבלהלכהםעןתחהתאוולהפוחהרחאלדימו

ופילחהםהמוהלכוןתחחמשלובשיםהמ.•החמשה

ובישהוהדועסלוסנכנוןיאושנתדועסלםהישובלמ

תולוגנרתוטיזואב׳םיגדוןייב׳התשמבולכאמבםבל

ורשבתאתוקיזחמתורעקהןיאש׳יבצלשתוכיתחבו

׳יבצ־בלחםעטםועטלוצמאתהששיו׳ןלדגתמחמ

י;רק5חונותנויניעושארב;גשויןתחה•האנהברתומש
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ינימלכןהילעוןחלשהעצמאבתופוקזתודמועש׳יבצה

•ןקתשהלשותשרדעומשלםיפצמהרותהילודגלבו׳םידגמ

אוהשךרדכ׳החונמבולבשויהמלשלארשייברו

תאובליהבהלןיקתהשהנושמהשעמלכםדוקבשוי

הומתרבדםושןיאוגהונוגהנמכלכהוליאכ׳ויאנוש

ןמצעונזתוריאמהותופיהויניעו•אובלדיתע

םהיתואסכמםידמועוםישעגתמש׳םיבוסמהלשםהינפב

-וישכע•ןתחהלשויפמתואלפנוםישודיחעומשל

חזלשותעשהעיגה-המלש־לארשי׳דרמא

•ןתנ־ןועמשלשותלפמםלוע־יאבלכלתוארהל

•חותפלןתחלולזמרותינמיןיעברהםצע
*י

•הרותלםינזאושעוםלוכוקתתשנדימ

וללה׳םיקתושוםיבשוילכההתשמה־תיבםלואבו

םירתוחוללהו׳הלוגעןרגיצחכםהינזאלעםהידי

לובק־תיבתושעלוליאכ׳םחכלכבסהינזאךותל

שיאלשיאמץרןתנ־ןועמש•ןתחהלשותרותל

םעלשהאנהוחור־תרוקךותמויפתכלעוחסטמו

גע



ןיבלהאבותקחדנתנתוחמהליספ־הצנירפשו׳ץראה

-תקעוצאיה-!םידוהי׳דלאווג״:תולוק־ילוקבםירבגה

ויניעיתשוקתושובשויןתחההזו״!עומשלילףאוחינה

•ושטנלעםימחרשקבמשםדאכהמלש־לארשי׳רבתויולת

׳רוחבהלשויניעיתשבהמלש־לארשי׳דשיגרה

:רמאוהנוילעהתעדבנג

!ךירבדוריאיו׳ךיפחתפ

׳םלועלשוללחבההתווילגרלעןתחהדמע

•קתושאוהןיידעו

:רמאו׳ובויניעהמלש־לארשייברןתנ

!שורדוחתפ

רומחהלעתבכוראיהשהשאבשרדוןתחהחתפדימ

איה•הינפלםיכלהמםדא־ינבינשווילעהליבחו

לכו!ילשהליבחהוהמהבהו׳ידבעינשהלא:תרמוא

׳יתליבחוזו׳ידבעהזו׳יתשאוז:רמואםהינשמדחא

•דאמקומעםוצעלופלפהזבהלעהו׳יתמהבוזו

־תונתמלעזירכהואסכהלעדמעוןחדבהםק



אוהו׳ודילעןתונוותנתמאיבמדחאלכו׳השרדה

:םיאנםיזורחבוברעלוקבוהפיןוגינבזירכמ

!הלכהדצמ!הלכהדצמ

׳הלכה־י?א׳ןתנןועמשבר׳םסרפמהדיגנה

-׳הלעב־תדטע׳ליספ־הצנירפשותגוזו ד—1-■.•■.■-1••1ז!■11ד■1

-לאושינאזםינתונהמ

•תחלןמףס?תורונמיתשםיננוונםה.הנה

־תחנבםינבתואדלוכזיש׳ןוצדיהי

.•לאוגהתאיבדע

הלענהדובכי
•/־־!——1

־ז־——הלכהדוד

׳םיבוהזהמכלשבוחרטשןתל

םיבושחבשבושחלשתעבטבםתח3 —.■•1ד־־.■———1ז1ד

•ןמשהךיסנהדובכ

׳וידגמירפלכאיוונגלידודאובי
דד1■1—1—1ד■

׳וידיהשעמבהכרבהארי
זז־*-1-1זז1י1■

!ן9$רמאנו

■הע



ילי??יבדדיגןהןןיח^הדובכו

זץחכהרלה9

-אוההגה׳ךלוהאוההןה-

•ץעלשךודמאיבמאוה

׳חספלתוצמובשותץל

׳ה^וטלונילןאבה
-

הכזיהזרכשב ~
ד1•1—1

•הבור!?הלאגל

׳םימד־ומכתוילעהנובה׳ליבנזברדיגנהדובכו
1

~ז1•ש1וז—•1--־ז-

!הלקתלכמוהלחמלכמוהליציםשה-
-

םימשבלשהםפק^ןןוונ

•הלדבהלושודקלרוהטףסכ־עיבגו 1ז•1ז1זז*״
ד•ד■1—

זהדיגבההדשהדיסחהוהעונצהתנתחמהתנתונהמו

!תנתחמה-תנתונאיהתשתכמותשחנ־דויכ ~
וז1

זז\1-*1*וזוז1—

׳ביבחןורחאןורחאו

ביבאםויבחרפק



׳!ךןל?וןטבמ׳לארש?העור

׳המלשלאךשלברןיצקה

ומולשוילעשורפיםשה -1■*1 דד

•הדעהאישנ׳גיהנמוסנרפ

׳ודיחןונבכןתחהתאלדג^

׳ודיפדמתיבבובישוהוואילהו

׳ביןךושפנמקפן!

•טידגבושיבלהוןוזמולקפסו

׳םידגמינימלכעבשלוליכאהן

•בהז5טיברשתאולטשויו —11—
ד■*1

םישורפהמכםערוטןתונ

•םישודחישודח׳םיבחךםללוש

הןןוקהררועתה׳ןתחאנהרוע

׳הרהמםהילעףתדיותדיובכהלג
ז״1י״״־■ן11ז1

הרח&והנצכזןילמ־לכש

!ה^ורם.ךילושלערפוסטעהמוד

:ארוקותחאוניעםצועןחדבהו



ןהשרדתנתמןתנאלןיידעשינולפלשומשהמ

ילבהנותחהןמומצעריטפהלהלחתשקבשימלבו

וסיכמעבטמאיצומוסיכבוידיץעונולחלחתמ׳ןורוד

ודיבעבטמהתאךפהמןחדבהו׳ןחדבהדיבהנתונו

:רמואוהלכהיפלכהתואהיבגמו

יז?3ט5

׳הקושחהלכ

׳ךלמהתרוצ

־הקיקחהיל?

ךלמהת־ביצב

ךלניעימיש

!םינבר:םיכלמו
■יז—•■ז1

•ךיעממואצי

תילסצאהילושבוחצממותעיזחנקמןחדבהו

:רחאלוקבארוקו

!ןתחהדצמ!ןתחהדצמ

חע



־דובכ
ונברוונדומ

ארבסבםנחוטוםידה־דקועויניס •—1
זז1■ז-11יז^

׳ארדבדח׳םירעשבעדונ

הקיךסק״ןקךברה׳ןמה־תנ?נצ

•הכימסבתכ׳ןנדןתחלןתונ

ונברוונדומ־דובכו

׳םישישרתעזגמ׳םישודקלשןנב

׳קןקה־האךמכוהארמ׳קזחהשיטפה

׳״ןתיוללקורועתכס״ד^חמה

ןימזק״ק.דבי׳ן

ןתחלרמאיאוה

!ץדי׳הרוי

תונתמהכימסהיבתכראשלכארוקודמועןחדבהו

־תומדברשאלוץשירטסונומברשאל•הביבסהינבר

רשאלו•ןטקישטיפברשאלו•שראבברשאלוישטשל

שקבלרוחבהםשךלהתהרשאתומוקמהלכץיבורחב

•הארוהתרתה

;0



וגוימד־יעותעתבשופתבשויהמלש־לארשייברו

רוחבההיהש:ףרוחלשםויותואותעדלעהלעמו

וליכאמאוהךאיה׳ותיבלשרדמהתיבמוכילומהזה

׳שרדמהתיבלותואחלושוושיבלמוותואהקשמו

ךאיהו-׳ומרחבףצוחמהןתנ־ןועמשתאתולעהלידכ

לשועורזןיידעוליאכ׳המוד!ומרחבוהריגיאוה

•ועורזךותבהנותנרוחבה

סוכלטנוןתנןועמשדמע׳ךכבשויאוהשדע
ןיי

.*םייחל״ומעהתשוודיבזחאוהמלש-לארשי׳רלצאאבו

-והרפחיוהרכרוב״:השעמהלכולררבתנדימ

לוגנרתםימטפמהלוכהנשהלכ•״לעפיתחשבלופיו

ולחרופודמועםירופכהםויברעבו׳הרפכל

לכהוליאכ׳םימורעתבשחמרחבוהמלש־לארשי׳רסק

ומעהתש•השענויפלע-השענשהמלכו׳גהונוגהנמכ

יונכמובלבהנהנוהמלשהכרבבוהכרבו״םייחל״סוכ

דעהרות־ירבדומערבדו׳ןתחהדיבזחאו*ןתוחמ״

תחפטמדי־לעדייזוחאהלכהםעדקרו׳םהינפולהצש

0־



דחפשדע׳ןקותמרדסבותוריאמםינפבובל־םעונב

בורמםימתודרויםהיניעוםיאורקהלכבבלבחרו

וביטהודוקרבםיאורקהלכואצידימו•הודחוליג

םהילכבםינגנמהוויפבןחדבהוזתונדגמבוןייבםבל

•רקבהרואדעהחמשהתאולידגה

ורדחמןקזאציתולוחמהוהחמשהשערלוקלו

רוחבהתאדמלרשאןקזהםגאוביו•ותטממהלוחו

וינפו׳ותרותדובכתאוןתחהתלודגתאאריו•הרות

רובעב׳הםלועלחנזיאליכהארהאריכליגמורהנ

׳אוהםגץמאףסויו׳ונוגימםחניו•השודקהותרות

ליחשיאכםינברהםעלפלפלוחורזועבזעיו

ואצמיוםישודיחבםגותואוסניו•הרותלשהתמחלמב

ןייבוהודבכושארבוהובישוהדימ•וחורבםינשיפ

יתשוינפלודימעהו׳ונמיההחונםינקזתעדשןשי

האלמתחאהרעקוםיגדהאלמתחאהרעק•תורעק

•םדואהןמוםיגדהןמלכאוןייהןמהתשו•דשב

דעמתאלובלבויקלאתרותארקמהתאוילעוארק



הלעשכו•וירשאאלאוירושאארקתלא׳וירשא

•שובשק״קבצ״ומוןיידלןקזהלבקתנ׳ק״האלןיידה

הפופכההילודפברשאשראבריעבןחיועסנםשמ

ןיבושובשןיבשובשלובגשראביכ׳שובשק״קל

:ריעהםקנפרפסברמאיןכלע•ץיבולזי

םיניידהדחאו•ןקזםיניידהתאוופוסבברהתא

םשמו•שובשןיידלרחבנוריעתבשלהטנרשא

ףוסאןקזלסנרפהרמארשאשראבאיה׳השראב

!תונברךלהנתאוןילטלטמתא

ץבוסנרפהןיבתמא־םולשהיהךליאוןאכמו

ותלודגוותמרעיפל-סנרפה•םהייחימילכןתנ־ןועמש

ןתנ־ןועמשתב׳תונבבהפיהו׳ותלפמ..דתיה
-

םייקתנ

!לארשילעםולשו•בהזאיבאתשחנתחת:קוספההב

•םת

בפ



4



ןונגעי״שתאמ

:רואלואצירבכ

•רושימלבוקעההיהו

•לוחהתעבג

•םירשידוסב

•לוענמהתופכלע
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