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.ןיגפמיבס

ירנא
!860זבםונואסםויברלונןםפמיידייאוגיניב

השא,ומא.הירנמדונףונבןאקפריעלךומםלינמורימלביהב
תוצעומברענהתאהבנה,הלעבמהנמלא,םעמהכוטוהליכשמ

רמגרחאו,ותודליברפםהתיבידומללערקשרענהוי.תעור

רענהיהאוה.הידנמרונתריכןַאורבםויצילהירומלקוחתא

דוקשיורימתזילעהוחורתאביצעהאלרבדםושוקזחואירב

.תוצידחביירומללע
`

ריריהיהאוהו,רבילפבמםוונלודנהרפוםהזאבשיןאורכו

ותאריורענהתאברקמרבולפיהיו.היתאלוןםפמםאלםירוענ

והדרועיווחורתאקזהיו,ולרימלתבוןכבוהצמאיוהבחתותוא

יהיו.ותואתורוקהלכתאווכליברעמתאןוילנהלעבותכל

היהןוקתהיבםאו,רענהולאיבהרשאלכתאומצעביןקתמ

.וכררבחילצייבובלכהוקתןתנ,תטילפלראשנהלעהבורמ

תכשלכרובעלםגכנםויצילכוידומלתא`ןםפמרמגרשאכ
ותרמשמלערמעיו,ריבזמירזוערותבםעהינינעלםוירטםינימה
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לבא,ריקפרוחברבעאוהםנמא.תופוצרםינשרשעכוז

הארנרשאכ,תאזהתמםושמההרובעתתאדאמאננשאונש

אלןכלעו,וירופםכםיריקפהייחרואתמו"םימחילע,,ורופםמ

.ןוזחורישירבדלואשנוחוריב,הנומאבוריקפתתאאלמ

םהלהיהרשא,םינמאנםישנאדועוגרוכגרד'הםכחהיפמ

ללכומוקמוריבהאליביתעמש,ותרשמילגרלןםפמםעחיש

.חודתרומלולהתיהש,תאזלמעתדובעב

,םיריש,תומרדבתוכהיההלאהתוברהםינשהלכב

זארנרשא,רבולפלדוחיבוהילובלרפוםהלםאיבמיחיוםירופם

יטרפתיבבונויזחנצוה1813תנשבדועו;םירפבאותםג

ואיננהרבולפלכא;בינגרוטורבולפבםירפוםהילודגרמעמב

.דובעלותוכחלוהצעייו,רםובונדועבוטעירפתאםםרפמ

רבדמבינגרוט.םירפוםהיבוטלןםפמערותהרבולפתיבכ
אלממ,דאמובהארשא,ומצערבולפו,ויבתבבויתוראלערבכ
םנופלאלםגעדונומש.ןםפמםאלובתכמבותלהתויפ

םעפב,םעפבםםרפמהיהוחודיתרוקולהשועהיחש,הרוד

י."ורבםשכםשותהןםפמ'לשםירויצוםירמאמםינרשםסוהֿפכ

הרוהרשאכ,הזהריעצביתמאןורשכןיאיב,בשחובלכםליא

.ומצעבןכרתא
דעו;רבולפתמאיההתנשב.1880תנשדעהזבהיהו

ורימלתןםפמלשושמשהחרז,ברהלשושמשהעקשאלש

.ןמאנרתויה
י

ןםפמערותהרבולפתיבכ.ןםפמתלודגתודלותהלאו
תרובחשאררותבאיההתעבומשאצירבכש,אלוזלימאל

יריעציבוטוילאוטקלתיו.תחילכליושעשדחמוםיטםילדוטנח

_םחילאוקיננאוםנמםיוה,ראיםידנא,םיםכלאלופזםירפוםה
יבםא,וכהברביבוירבחוחכונרבכרשא,ןםפמםנחולב

ישימחהםויףשנתאתולכלםנהנמיהיו.םלועבומשאציםרט

,םשישנאםירןצוםירפוםתרבחכעובשכעובשירמאלוזתיבכ
םידעונויהיו.תונמאהותורפםהלעתחושלתמשודעונרשא

ויהיו,ברעתונפלרטרמנומבהחשמהיתבמדחאבדחיםתשמח

.אלוזתיבלרתיוכלהרחאוםתרועםכםיחישמוהמשםילכוא
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רשא,ףםאמאיצוהלםיריעצהםירפוםהוצעויוםויהיהיו
,,שפחהתילכתבםיישפת,"םיילאיר,,םירופםכםלכופתתשיוב

תמאהותויעבטהירילעתורפםכהבפהמלךרדתונפןעמל
.םיאצויהםיאשונהוםילכוקמהםיטפשמה,ןוימדהרננב,תירויצה

.םתעצהתאהצריו,אלוזלרבדהוריניו.םירופםכרשאללכהןמ

.ףםאמהתבירעתאוילעלכקםנו
,(הנמשה)עסװנס«וססונווורופםתאבתכןםפמואיההתעכ

%החמשבוברולרמאםעפהו,רבולפלוכררבואיבהו

הלאבםירופםהרשעדוע.חלצוהזךחבבךלהתע-

.שיאלתייהו
יכ,וילעריעהוופםאמלאאלוזףםאהזהרופםהתאו

;םשכרואלאיצוהרשא,ףםאמבואבשםירופםהלככבוטהאוה

ובמבאלוזלהיהרשא,ץיקהתיבםשלע"ןדמיפשנ,,

.םירפלךומם
י

ומשתאםםרפיוראמקזחםשורהשעןםפמלשורופם

יליחתמהרפוםהתאתוארלוממותשהלכה.דחאםויבהלהתל

.ליגרוםלשרפוםכתורפםההרשלאאצויה

ןיבתוכרםינשרמערשאאוהרבולפיב,ועריאלםהו

תוברםינשותענמרשאאוהאוהיב,םיארוקהלהקןיבוןםפמ

.רםובירפבלהקהלאתאצמ

חפטרשאויעושעשדליתאתוארלהבזאלרבולפםלוא
.ותלודנבהבררשאו

,ןכיב;ןםפמתאמ"םיזורח"לשץבוקםפרנתנשבהב

םחויזורח.רמזירבדכליחתהלתפרצבםירפוםהבורגהנמ
.םהםלוא.הצילמהתעפיוהרישהקמועםירםחלכא,םיאנ

םליבשבןידלעכתנםנו,ינוציקידויצשפחברבכםינימצמ

תאםהברבכאצמנתאזרבלמ.רםומהיררנתצירפןועכ

םדאלזובהתאותשאונהתוקפםהתא,תינולוביםפההריקחה

.ןםפמלםידחוימה
רבשב"אולונ,,ןותעבירימתרקבמלןםפמהנמנאיההתעב

,שירקהלהתעמלחיו,םוירטםינימבותרמשממרטפתיוןונה

,דוערוצעמילכתורפםההדובעלויתותעלכחא
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ודימתטישלןמאנראשנאוה.בתכובתכזאמו

עמשוהאררשאלכתאןמאנררשבראתמיהיו,ליעוהל

ומב,םיברתונובשחשקבותולאשלואשילכמ,ןיבהוןישה..

.ןלהלראכנשי
`

`חבדתורמלו,דאמוהאשניוומשתאלידנהרופםורופםלכ

לכילכושפוחחורבםיבותכהוירופםלעוריהזהרשא,םיבר,

.תובברלורבמנ"ןיעתיארמלהףרםןמהרכה.

,ןםפומבתכ,םינמורהששםהבו,םירופםתואמשלשב

,םיברבםירשעותשמחבדואואריו,הנשהרשעתחאךשמב

.הזרחאהזנאצישי

,ולמעבהברבהארםנוםירבעלכמכרדובכלחנאוה
.הנשלקגרפףלאםיששבולאיבהרשא:

,הבליטלהינאובגנבןנקכהונ,טרטָאבץיקהיבוליהיו
.(ססו-גזמו)"םיענדוד,וירופםיבוטמדחאםשבהלארקרשא:

.אירבשיאהיהוייחימילתונורחאהםינשהדעוירוענימימ

םימוחוימפש,תוצצונותוהביתורופאויניע,תינוניבותמוקנ

.תואירבוםייחאלמולככוםילדונמו=

שפנהתוכפתשהבטעממ,ועבטמדדובתמשיאהיהאוה

תכםמביתבשבםנו;םיבתכמ'תפילתבםנו,םיערתכרקבװ
,םישנאהתרבחמקחרתהללכבוהקיתשברחובהיהםירזםישנא

י.השקוהברהרובעבהלכמה`התויונפהווהועשלכתאטעמבי

,רחאידויצףאהרבאלןכומהאולמבטםילאידותויהבו

היהאוה;הברהעיניולמעבולהלעלכהו,תחאהחישףא

,םיבצמהלכלרקוחהיה,האררשאלבלכלםישבןניבהמי

לכתא.ורדחרתםכרבעמהיהרתאוירילכרעתומישרםשודי

לעדאמריפקה,ועבטמןמאריצותויהבו.וריבהלעהרשא.

למעהמכברעשלןיאו,המוקמבאובתחלמוהלמלכשןונגםה

ותויהידערופםורופםלכי,הרושוהרושלכולהתלע

.תומילשהלילכל
י

ךשמכתולילכדדונהיהונפו-אשוורופםיתאבתכרשאב
,רואל`םיאיצומה,םירלכלהייחלומצעבןנובתהלבדןמז

דשא,'וכוםינתלשה,תועוריתורבחבםישנהתובילהי
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.ויניעוארשהמלכבךכרחא.םראהו,םירפב
י

,הקצומהותואירבתאטאלטאלהםרהתאזההברההדובעהו

.ויבורקמוומאמהשוריבולהאבםיבצעהתלחמיבםגהמוי

תב,,התארבכראתרשאכ,ארזלםירפייחולויהשכו

יאבלכוםירחוםה,םיריקפהתא,הירדצוהימרפלכל"םירפב

רבאהתאונינפלרבעיו,הרשל,רפבלךלה,תונלפמההבנ

.אוהשומבהרשהירעןכתאוו

וזגרהרשארעהברהדובעותומתאריבעהםינשתנמשב

.הםרהנהקצומהותואירבוויבצע

קזחלתערועבלרתשהאושל,הלחמהרננםחלנאושל

רועורהנהינפלעטישותומצעץולחתרזעבופוגתא

,הלאבםיעצמא

רוד,,םשבולארקרשא,מישהינאתאולהנקזא

,םיהלע,ממושיוויריבמלכתאו.השביהתאבוזעיו,."םיענ

,תוירופהותומחהבננהתוצראלדורנקחריו,ותודלימבהארשא:

ןורשכבםהב.ויתורוקתאראתרשא,םינומורי'גלא,הילטיאל
לשהערהחורהלכא.םידחוימםירפםמויםירופםכ,ךכלכברו
יופצהתומהורמדהפדוחיבו,םייחהלכללעונוזוב,שואי

עונניהיורבנתהושארבאכ.רתויורתויוחעכללחה,ולי

רשא,ותדובעדובעלףיםוהללכוירשאןעמלו.םימיהבורב

המחגםנווצפהב.רורנלתלוביוישפחייחוףםכםגולהאיבה

םיררועמוםירנמםיעצמאבשמתשהלליחתה,ותורירמלעמעמ

רשא,םהימודוןיאפוק,ריתאכהבשחמהוהדובעההבהא
וירופםמהזיאבראתמאוהש.ומב-העשיפלוליעוהםנמא

הרומגהרוחשהרמירילוהואיבהלכא-,"םימהלע,,ברוחיבו.

,ותעבלווחונעלתוהלכימלצולחהזא.םיילכשהויתוחבתומרב

ןורשכבתירבעםגרת)"אלרוה"ורויצתאבתכ188?תנשבדועו.
תאראתוירופםמהזיאדועבווכרשא,(ןיניירב.דתאמבר

וימייב,תרתתםמותעדיבוחוררמבהאורהשיאהתוקוצמ

הלאוירופםל.וילאבורקוךלוהחומהוןועגשהרמיבוםירופם

,םהבראתמאוהשהמלכיב,לודגינולוביםפןרע
םימשרותושגררואתםהו`,םתואהזחישפנוורשבמי
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רדותחולודנהונורשכרשאוומצעבלכםושיגרהרשא,תוקוצמו

.ןוילנהלעםתולעהלחילצה

הארנוברשא,"םימהלע,,אלפנהורופםתאבתכ1888תנשב

הערהחורהתאםגזויתופקשה,ישואיתא,רפוםהתוימצעלכתא

.םדאהלכלובלשחררשאהביאהוזובהלכתאוותואתתעבמה

יפלעיחוישפחםגהיהאוה,רשועודוכבלחנאוהםנמא

,פורטנזימהיהאוה.וימימרשאעריאלשטעמבלכא,וכרד

םיערתרבחמקחרתהאוה,ותנוכחבוועבטבםדאהםאומ

.וימימותואוררוצאלהלאבםינונעתדועוהקיםומה,םיריריו

תאלטבמהיהויללעמלוויתולאשל,ויצפחל,םדאלוזובבו
ואףםכםשלבתוכאוהיב,ראפתמהיהיאות.ולכיחהלכ

,תונורחאהםינשבדוחיבו,וירפםיבוריבףא,רבלכנונעת

רשאתוערהןמחנעניבולמוחושגרבלולהיהיב,וילעוריעי
,וייונעתאוושפנתוקוצמתאלכמריתםהאוהלבא;ראת

.בזוכםראהלכיבוכשחב

י'הבחא,,הרפםמ,אוהיב,אוהןיוצמרתויהרבדהו.

וימולעימיב.םינונעתבהבהאהתאםגעריאלןמאנרתויה

;רבלכ"םירשבינש,,דוחילשתימשנההאנההןמדועהנהנ

י'תופונינש.לשרוכתחהז,לעונלרבדהולהיההרהמדעלכא

םניאתוינחורהתושפנהשהעשכ,םמעלכםשפנשהעשב

ןיבםחיהרבדלעריבזמאוהםימעפחמב.םלועלםידחאתמ

ערייבןעי,הבהאעריאלאוהיבןנואתמוהשאהושיאה

...הבזבתא

הדוצמיבובשחכ,ןהמרהזנהיה,םישנהתאערייבףאו

יבריבהרשאכ,ךכםכזחאנרשאכםימעפלו.ןלגרלהשורפ

דועכטלמהלערי,הנבםכותשפותיבו,ולתשרונממםישב

.(1תע

השאןספמלהתיהיכ,םיגוחעהדחאי"עהלגנחאויבתכרתא(1
ייפעו,הנידמהירעתחאבתונביתשודחאןבולהדלירשאתרכאלש

ויזוופסהםלועבןספמסאמלכמרתוייכ,הכאלמילעבבובגחחנותשקב

הנדועהנטקהוםיעבוכהשועהדיבכהותב.קנבבתרשמאוהונב.תולעהו

.רפסהתיבב
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והורוהרותשהיהרמהוילעהרבנרשאב,תונורחאהםינשב

;תויזהבוםילכהבםיעגרלםחנהיוומעטהנש,וברקברבענ

אלמולוקלחרשא,דובכהוהפונתהלעננעתמורדהתמהיהזא

,םעהםורממתוריכבהלש"םינולם.התארקבמיהיו,םינפה
ודרירשא,ידילבדעחוקלהוףנתירבדוילעוריתעהרשא

יהיו,ותואתומהנמותועשעשמויהןה.הפיעהושפנלעלטב

רשא,תונמקבוהלורנותוליצאלשתוצונברדהתהלוכרדרז
.ומצעבםהלזבהבכ

`

`

םגבתוכהיה,ולחוריווילאוחורבשרשאב,םימעפל

,םיחיבומהםירבד,ברןורשבבוהלולצהערבםיאלפנםירבדזא

לכא.הפורתולןיאש,שאונהובצמבומצעבריבהיב

רשא,ושפנירוםיתאותוימינפהתוקוצמהתאהארנםכורב

.אוהבורקיבהפצרשא,תומהרמרתפתאו,תומדעוהונע

לעהלועװםּפסזזסהזחמהתאתוארלהבז1891תנשב

םירומיהיב,הארנ"ונבל"ודופםכ.בדדובכוהרטעיוןורטאיתהתמב

.וחמישוומעטתאהנשמהיהואיביתולו,השדחהורוילעובםנ

שואילשעגרבץפחאוה,ותניבהרתתמהעהנשבהבלכא

תעדועבוהומירקהויערוימלכא,ושפנבריחולשלדהא
םיחריהששבוםירפבשנאלבר"דהלשהאופרהתיבלוהואיביו

,תומהאביבדע,םיארונהוייונעבוויתוקוצמבדועךפהתה

ותויהב1898,ילוי6םויבתמיו,ותלאניו,רבבמונממדחפרשא

.הנש43ןכב

`

ריעבןםפמלןורבזתבצמורימעה1900ילוי6םויבו

.הברהנובתבןאוו
.האמהץקב"םיטםילאיר,,הריבאתמויחהבב
םירקמואצמתאלויתודלותב.תמאבטםילאירייחיתאוה

,לכההפצ,ןנובתה,האר,יחאוה.ללכהןמםיאצויתוערואמו

.םינונעהבהבהאעריאלןכלעו,ערובוטתעדהץעמלכא

.וימימרשואלשענרעריאל,הנומאעריאל

,לבהיתנשהינא,,
אללכא-,ושפנרמבארוקאוה-

..."רבדםושמיתינהנ

..המיולבאערובוטתערהץעמ
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ח.

.רפוסרותב

רפוםוא,"מםילאיד"אוהןםפמידיאוניב,יתרמא

.רבלכתירויצהיתמאהםשל,םהשומבםייחהתאראתמה

םירופםהתוחתפתהיתודלותלעתוקחתהלוכאירשא,םיארוקה

רשא"אלוזלימא,,ירפםכהרצקבםשקובמתאואצמי,תפרצב
,ותנוכתברשא,רפוםןיאםנמאו."תירבעההקיתיוילכיב,,כאצי

.ןםפמב”טםילאיר,,םשליואראוהויפואווייחתוכםמלכבווכונחב
:הזבפב,תחאהלמבעיבהלערירשא,הרילמריצהיהאוה

אוה.ויקודקרוויטרפלכלםלשרויצואםלשןויערהרצקתחא

םירברבלכתםהלעריו,תירויצהרמוםעטבוטלעבשיאהיה

לעכהיהאלאוהו.םתוהמרקיעתאוםתיצמהתאםהבאצמלו

.ולורזשפנהייהואשמוםילאיריאה,ןוזחהםלועו,זרפנןוימד

עיקשהלהצראלןכלעוונממתודוצנותולורנלוהאשנאלוחור
ואבוטולכשםלוע,ןוזחהםלועבתיתואיצמהתוישממהתא

רופםורופםלכ,רמאמורמאמלכ.שפניךלתאלמוהלענ

ויניעבהאדרשא,םייחהםלועמחוקלהרבדאוה-בתכש

.תואיצמהםלועמוחורכאשרשאואוינזאבעמשרשאו

לכבתופתתשהוהיטפמיםאלמבל,שגרבלכןנוהאלאוה

לכהאררשא,טםימוטפואהיהאלאוה.וראתיוהאדרשא

,ועבטמהיהריהיויוק.הריאמההירלקפםאבהשעמלכורבד

ילכמותווקתבושפנתאתולשהילכמ,ויתושגרלוושפנלדדוב

רבולפויתוברמ.יתניבוויניעהארמלרבעמתונובשחשקב

רותבויבשויתאוםלועהתאהדאבמההטישהתאלחנןטו

ילכהזרחא.הזםיפוכתםיצרהתוזחמלשהטושפתלשלש

ויניעבאוהםדאה.רוחאלהמוםינפלהמ`בושחילכמ,ךשח

הואתמה,םנוערהבלרצירשא,היח,םתםתויחהתחא

םינגרעוםינונעתתפרודהורבלכהעבטלוהתאנהלתויאת



1111.רפוסרותבןספזב

בורהרבחבהארנרשאהארמב,הרצקב;רבלבםיירמה

.וניתורורב,טרפבתפרצבוללכבםלועבםינוניבהםישנאה

תעשבומצעבןנובהיו,הבורמהרמבםיניעייולנהיהאוה
י,םדאהינבראשבלכתםיו,וילערבנתמורצישהעשבותואהי

אצמ]אלו,םעהתלרבוםעהיםורמב,םיירפבבוםינוריעב

תושגרלכלםשאלאוה.רבלכתוימהכידעלכמרברםלכב
ויבתכיבורביב,ללכהןמםיאצויםישעמלואםעיבירנ

אוהשומב,אוהשומבינוניבתםדאההאראתמאוה

יולתוהערלשיאןיבלרבההיב,אצומאוהו,לעופוהשוע

שפנב,תימינפהינולוביםפבאלוירבלכהנובתבונזמב
.שיאושיאלבלתדחוימ

"

לעאוהוהורמ,ותוימצעמךוםנילכלוהרותרבולפ
אוהו.ותערמםירואבוםימעטשקבילכל,ראתירשאלב

אלמשיאהיהרבולפ.והרוממתכללקיחרה
י,הרישוןוזח

ואולמוםלועתונשלהוק,רצי,ףאש,ןימאהרשאשיא

;ולשלאיריאהתאאצמחבשתילאירהותירויצהתמאההרזעב

ןיאשרוד,ויניעבםכחרוד,ורודןכהיה,ןםפמורימלתלכא
.הזבשפניךלהםניבבושחיו,תואורויניעשהמאלאול

.םילכהלכהאוהתונמאהםשלחונמאהםולחו

"ןיבור;ּפ,,רופםלהמרקהב
תאומצעבןםפמונלראבמ

יירפםכותואיהראברבבםנמארשא,תוילאירההוהמ

תזהרפוםה.תעדתאאיבאהפלכא,רבזנה"אלוזלימא"

.הרצקבומצע
ייעבמהרפוםהלעיב,בשוח,יתעשבאלוזב,אוה

.םידקמםאיב,ללכהןמםיאצויםירקמאלראתל
תונושתובםממתועבונהתוחרבומתודלות,םיביוחמ

יינוביבהםדאהתאראתלוילע.םדאהייחבםיעוריםיאנתב

.אלו`,תומודתובםמבוםירקמבםתואהשעירשאוישעמתאו

רוצה;הפוםההנתשיתאזבו.םייוצמיאלתואלפנותודנהירופם
םירעךשפנוובליב,ויניערנברבועהרקמהאורהםעהדחאמ

רשא`לכמירורבלתעדלולדומעיונורשכוםימשרלכקל
ראבללכויםהברשא,תולועפהוםירקמהתאויניעבהארי
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ןומהךותבםינוניבהםישנאהלשתיללכהתפתושמהשפנהתא

רשנתונבלתעעדויאוה.וינפלםירבועהםישעמהותוזחמה

ארבלודחיםרבחל,םדאהתאהרקירשאהרקמלחרקמןיב

ידוםיהןויערהתאוביארקלץוריארוקלכרשא,רופםםהמ

..ותואהיחמה

יאשונמהלעמל-דאמיביטקןבואתויהלךירצרפוםהלבא

רואבאיבחמרהזהלוילע.םרפםמוםדאהמאוהשםירבדה

תדוקנמםירבדהתאתוארלולובםהרשא,םיעינמהוםימעטה
תווחמללכבובצממואתוכזמענמהלוילע.תלוזהתוארה

.ותעדתא

,`רבלכרפםמאוהשםירבדהרואתאוהותדובערקיע

לעתדחוימההפקשההיפלעתואיצמהןמןוימדןתונהרואת

רםומהתאותניבםחורבטופשיארוקהו,ולשישםייחה

..ארוקאוהשםירבדהלכמאצויה

ןמורבתוכהלכיב,ןםפמיניעמםלענאלםנמא

םוקמבומצעתארימעהללובי,הזהםשליואר,ינולוביםפ
םהםמוקמלעינהלאללכא,ראתמאוהשםישיאה
תולשלתשהבתוארהללוביאוהרתויהלכליבו`,ומצעב

שפנתחתושפנהתיהול,השועאוההיהשהמםירקמה

,ומעטבוטב,רפוםהןורשכביולתלכהלכא.רבורמהשיאה

תינולוביםפהותניבב,ושפנבםייחהתונויזחתומשרתחב

.ותעדבחרבו

תאזההטישהתחלצהבםגקפוםמועבטמןקפםהןםפמ

.ונורשכברתוידועוהתחמאבו:

.תמאהתאורינהרשא,םילודנוםיבדםירפוםויחרבכ

,ןויערואהזרפעיבהיב,רמאלודאפתחללכויםויבונתאמימזי

ורילאלןיאשלעדאמהנעתמאוהנםידחאוכוהומרקאלרשא

םלועהרואתבהבדעםורעשאלםישרחםידדצתולגל

.וינעבתחאהותמחנאיההדובעה.םישנאהו

הילובל.רובעלורובעלוהורוהרכולפוח;לובלויתובר

,האממתוחפבםנו.םיבומםיזורחהאמבידיב,ולרסואהיה
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רפוםםשלםהבהובזלידב,םהילעתירוקמהנובהםיאשונלכא

וולרמואהיהרבולפו,םימלועל

תבתכשהמלבביבםא,ןורשבךלשיםאדועעדוייניא,,
םכחהרמאמהאחבשהלאלכא;חורראשינמםשיהבדע

."הבוראהדובעוחונלבםירפאוהןורשכהיב,ןופוב

נרבולפולרמאתונלכםולמעחונשעבשירחאו

יניעלהחולנללבםדוקךירצתוירוקמובשישימלכ,,

...הנאצמישדעהשקבלוענילךירצובהנניאשימילכו,לבה

הצורךנהשב.חונלכםכוהדובעבםישכורןורשכהחא

דע,הכוראוהברבלחמישבובלבהםהלךילערברהויאראתל
יב.הבדעשיאםהבשיגרהאלש,םידדצובהלנתרשא

,וקלםהלםירחאהטפשמתאםישלםדאהינבוניבםהןבםה

עורייייאדצובןיאש,םילקבשלקהםנ,רבדךלןיאתמאבו

חאהלהתאהצורםא.ובאוצמלךירצהזהרצהתאו,רוע
דנהזהץעבואשאבלבהםה,קמעבהאנץעואתרעובשא
.רתאץעמואשאמהנתשיםהברשא,םיטרפובהלגחרשא

םירבדינשןיאיב,בללאםישתםאו.תוירוקמהרוםוהזו

,םיבובזינש,לוחיריגרנינשםניב,הזלהזםימודםלועב

תאיםהיפלערוקחללכוהוא,םימודםניאםירייחש
."םהיניבלרבהה

תאשקבלאציןםפמיב,המושהתיהרבולפהאמו
והשעמכו.םינפאושמילכרבדלבברשא,םישדחהםידדצה

נןוננםכוהשעמהיהןב,עריוהאררשאםירברבוםישעמב

הלמהאצמנהררנהוהרונהלבל,רבדורבדלבל,,

ןבלעו;רבלכדחאלעפואדחאראותםש,הלהמיאתמ

אלוהמוקמבאבתשדעהאזההלמהתאשקבלוענילךירצ

םילמבנגלוא,םירבדהתבםהבותורורבאלםילמבקפתםהל

טעמ.וגרודירפוםבורךררבחובברמותורזומחוירבדב
לבא,בורהפ"עקיורמונניאםנבומשםילעבוראהוםצעתומש

םעםברתיתובלושמוזמוזהנושןפואבתויונבהוורפרתוי

..."רקיעםידחוימםיאטבמאלוןוננםה.בטיהחולצלצמו
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תשקב.ןהבךיראתמונתואתורטופהלאהתוערהו
ואנאטבמתאיצמורבדורברלכבםישדחהוםיירוקמהםידדצה

םעטוהרמבםיטפשמהותונויערהכולשולקןונגם,טושפוריהב

תונוכתיפונםההלא,בדןויעוהדובעולמע,חכבלכהו-ןוינהו

ריבאלותואושערשא,ןםפמלשתויתורפםהויתוריצי

.ןונגםבוהעצהב,ןויערבםיטםילאירה

א:-י._.._-_.אמיא-
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ויתובדלבישקמוןמאנרימלתקראלהיהןםפמםלוא

'ריצםנםאיב,רבלכותדובעלערקושוץורחרבועקראל

ןנוהאוה.ובשתוריתםהתורמלתשגרמוהפישפנלעבוןמא

תלוםפהןמרבהתארודכלהערןעמלשורדהיעבטםעטבוטב

םירפוםהלשםיניעהיולנב-הלופבהשפנבו,םייחבשהבורמה

םיעדויה,םלכשיניעבםילכתםמוםיפוצה,תחוכנםיאורה

תויהל,רחיםגלכתםהלוןנובתהל,םימשורלבקלושיגרהל

זרמואאוהןכו.הרורבהרבהבםילעפנוםילעופ

רבדורבד.לכוהחודלחותפילכיננהיכ,ינאהמוד"

םוקמבו."םימיךרואליברקבתרחבוקוחשיבררועי,יברודחי
,הדכשליחהריואהתאםיתושויהירבאלכ"%רמואאוהרתא
ילכליתייהוילעמירועטשפנולאכהניננתרבההנחבינזא

.."םימשרהלכללובק

רמערשאאוה,ובעובטהיעבטהירויצהםעטהבוטו
תוללכהילכ,תיתמאתוילאירברבדלכראתלליבשהיב,ול

,םילמםלראתמאוהשרבדהלכתאךופהילבותומזנהו

רברמוניאאוה;אלוזבהמלשםישנאתגלפמלשםיםופטל
,םרוקמלעווינפליםירבועהתוזחמהתוכםלעףםלפתמוניאו

חואצמנהויתומיקתתורבועהתאםיקכאוהךא
.םלועב
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,הינולוביםפבקםוע,ונממתולודגכךלוהוניאאוה

לשתללוכשפנרקחב
,

ראביויפלערשא,םלשםופט
שארבםוקמהנפמאוהךא;לכתבםיאצמנהםירבדהלכתא

לבותופיאשהי,תומחלמה,םיצפתה,תונויערהלוידואהב

םידחוימהינולוביםפהםלועבםילשומהםיעינמהוחוואתה
םינוניכםישנאםנמאםהש,וירובנמשפנושפנלכל

רמללאל,הרצקב.הזמהזםהםינושףוםףוםלבא,םייוצמ

לעטרפתןמרמללםאיב,אכאוהםיטרפהלעללכהןמ
ינבלעיטרפהינוניבהשיאהלשויתופקשהוונשוממ,ללכה

.םללכבםדאה

וניא,םלועמלפלפהמוניא,הלאש,קימעמוניאאוה.

אוה.םיללוכםיקוחוהטשפזבהינולוביםפלשהטישעיצמי
איצוהלילכמםינמאנוםיתמא,םתיוהבםירבדותורבוערפםמ

..תונקםמםהמ

,

הז,יתמאיתפרצהדגאלעב,םירופםרפםמהיהאוהו

.ורבעתורורבתפרצבםיילאירהםירפםמלדחוימהןורשכה
לותהוקוחצררועמה,נעלנהדצהתאשופתלעריםהומב

ללחואללהילכלוףצקתהילכלעריםהומב.םויםויייחבש
כתא

,הפוצבלכהתאראתלו,ובלןיבהוויניעוארשהמל

,.רבלבדצהןמרמועףךנוטופכ

רםומהיקוחו,םילאיריאהוןוזחהםלועולורזםהומכו

,וירופםב.וימימוכלתאוחקלאלםילכוקמהץראךרדו.
%תולאשהלשןלצףאואצמתאל,הנושארההפוקתבדוחיב

ושע:ןפואהזיאב,,ו"?חביא,,תלאשאלםג,"?עורמ,,ו"יזהמל,,

ונוימד.אלוזירופםלבבםיאצומ..ונאשתולאשה"?םירבדה
ז,תונויזחהזוחהונורשכו,השקהוחור,ןורחאההזלש

דדובראשנרשא,תיזהלכליטנבפךניאהורקה`ריעצהרפוםל
לכלזברשאווהעריאלשרבדכןימאהאלרשא,וייחב
`.ערירשאלכבקפםליטהו

,הירנמדונמםירבא:האררשאלכתאראתאוה
םישנותונוז,תוזוחאילעבוםיריקפ,הריבהינבוםינוריע
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,האלפנתויביטקיבואבלכהתאו,םיענושמוםיאטוח,תורנוב

לכ.היהישדצהזיאלהיטנוםינפאושמילכוחורןויישב
.אות.רבלכיתמאהרואתהםשללכהתאראתלהיהוצפח

,םמורמהלכלנעלשומב,םלועהיניעבםאמנהוהזבנהלכלזכ

רבאצמאלרשא,ולכםלועהלכלזבשינפמ-םהיניעבאשנהו

.תילכתלכי

,הארשםייחהןמןמאנרויצאוהרופםורופםלכ
ייחםותולכתםהןורשכבהלגשםישדחםידדצואצמתוב;עריש

דעםורעשאלשםעטבוטוהינוריאתעפש,תונושתונלפמי
,וחוריניעתא,רפוםהבלתאםהבושקבתאושללכא;הב

.אוה-ויתושגדוויתויטנתאואותורמרמתהתאואותופתתשהתא

...טופשיהובנמוקוחרמרמוע

ריצבםוצעןורשכבראתלבהואאוהעבטהתאקר

רדהבםיחתאובננהשמשתא,םיקוריהתורשהתא,ןמאנ

םירקיהלאהםיממודהיב,תרמואהרושוהרושלכו,ונואג

...יחהלכמויניעב

בוטהשועןיאיבןעי,םדאהינבלכםהםיוש`ויניעב

,וירוענמערינוניבהםראהבלרצייבןעי,דחאםגןיאתמאשיאו

םדאהעבטבםהתולפשהוםיאטחה,עשרה,תועיבצהיבןעי
ןיאיבןעי,תומהבהלכמהערחוהלפשההמהבהתאז-יוצמה

,תעדולכשהבתויחלובוטתושעללרתשישהזמתלעותלכול

וטפשמבתכללךכלכקיחרהאוה,ךפהל...לבהלבהיכ`

וירופםתאתושנםאיבדע,ובםייחהו,םלועהלעהז

,.תוריבנהוץראהםעישנייחירופםתאותונוזהתאםיראתמה

,םישנהיראשיפלכרשאמתונוזהיפלכרתויהטונאוהיבהארנ

תוחפ,תמארתויאצומאוהיולנבתורבמנהתונווכןעי

.רוחומחותולכואה,הענצבןכרדתורזפמהםישנברשאמתועיבצ

,,ללכבםינידיעהישנבםנואןואונלעפאל%תורמואוןהיפ

יוירופםכ.רבלכתואתהונונעתהםשל,שממתומהבכתויחה

רה,,ו"םיענדוד,,םילודגה
"לוורוא

.תותיחשתאראתמאוה

םידוהיהםינחלשתםנותונלפמהלכמםירפייהתאורודה

.קומעזובבוברןורשכבללכבםיללובהםח
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ירופםתאשנפ,ולאתינתוריקפהברשא,םיארוקהלהק

רפוםאצמניבםתוארב,הברהחמשבםינושארהןםפמ

םיעובצהורםומהילעבו,םהילעפוםהיתויטנתאקידצמה

רשא,הזה`הפ־לובנהלע,תאזהתוצירפהלעורמרמתה
,הזלבלםשאלאוהלכא.ךכלכברןורשכבולגנו

הלענותעדלןיאתמאבו.וכרדתירויצהתמאהחכוניכ

תושגרםגןיאתאזהתירויצהתמאב,הזבנודבכנ,לפשו

תירםומה.הלועפלבלםגםשאלאוה.הרצלתופתתשהו

.דםומלםגזביבןעי,וידופםולעפיש

11/3

.טופס?הבהאה זיביז

,רוםחמוהנאדעריאלאוה.לחהרמזירברב,הבהאב

,םירפוםהבורבהחלצההוםויקה:זעבהשקהמחלמאלףאו*

רשא,רחאהרבדה-רבלכהבהאבויניעמלכויהןכלעו.

ולקקותשה
,

.וימולעימיבונממהנהנו,ודעבםחלנ

,היתורוצלכבהבהאהתאראתלהברהרשארפוםןיא

,תיטרפלכלהשדחהלבכתבהאתא,רודהתבהאתא

לכמרתויותואםיקיםעמםיימשנההואההוקשחה.ןםפמב

םימילריעצונדועאוהוםההםימיב.ןכירחאםנוותישארב

,תונובשחשקבמוניאשוחכםצעבשיא,םימולעחכאלמ

ןכלעו,םהיתוכושמלכוםייחהתוכופהתכרוקחלקימעמוניא

בוטןיאיב,ךתודליברוחבחמש%ונלארוקרופםורופםלכ

לכלוזובבו.ולכהימיבהבוטכתוארלוחומשלאלאםדאל

אשמוחור־ךלהלכל,ונממאלפנהודםומה,תונויערהםלוע
תימשנההאנהבםהיצפחוםייחהרשפתאאצמ,שפנ

.הרבלתישממה

,םילכהלכהםהםילבוקמהץראךרדיקוחורםומהםאו
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הנוזההרענההיהתאלעודמ,.רקיעםהתוללוההוהחמשהםא

בלוםיבוטםירבדהבאצמרשא,"הנמשה"ןושארהודופםב

ךןמצעהוכהואהםיחרזאהישנמהבירננוהלענרתוי,הנתמ

ונתשנהמו?והשמבוליפאןהויבנאלערתולתולנוםמןניאו

תושועשהמהושועה,"הילטתיב"לשתונוזהתיבתורענ
:ןהבאצמרשא,תפרצבםיחרזאהיתבבםישנהראשמ,םתב

הבוטאלםאהוא?ירילבדעםירנובדנבוהמרמותועיבצ

תמצעתאבירקהלהערירשא"יפיפ"רופםכהורוהיההנוזה

תויתפדצה.תוינוריעהםישנהלכמ.התדלומץראהבזמלע

...?רבלכהםנהןשפנלתונאודה

ותפיוצב"השאבשראשי,,ה`תא,השאהתאבהאאוהו

אוה;שפנירמואלעונלכילכותונובשחלכילכשממ

,הואתבהתשאוה;עבטהיפיב,םימשכב,םיחרפבהבהָא

.התואהאררשאב,התואאצמרשאבםינונעתבהבהאהםיכמ

,לשה,שיאתשאדנב,הדנהתואמוט,םירפתאטחלכו

םיבשומםירופםכונינפלםירבועםירשבהתונונעתלככותונטקה

םתבםגםאייב,לודנהרבחמהןורשכבקראל,בלהתא
יעננלכהאונינפלהלנמה,םיעשפהלכלעהפתמהםחוירויצ

םימורקםיטפשמלכילכםייחבםייוצמםירברבהשדחההרבחה
י.דצהזיאלתיטנו

'לובישימלכהנהי,חומשלוריבשישימלכחמשי

ויתורוחבכובלביטייוותאוחכדועלכשיאההתשי,תונהל

..הלאןםפמירופםמאצויהיריחיהרםומהוהז.םדאהלכהזיכ

.ונמורחאלדלונןםפמו,שיאלהיה"רוחב,,הלכא

יינבומלעתההבש,וירימלתוהישטקובלשהמימתההפוקתה

הנומאהתאםנ`וחקיוערוכוטתעדהילכמתודליםותכםדאה

בושילכמהרבערבב,לובגתודבועה,םהיתוואתלתנבוםל

ןםפמו,אבהזהנה,,ערובוטתעדהידוד,"האמהץק".דוע

וןנוכתיוויביבםלכילאטיבהחוריראשילעב.שיאוםיניעהייולג

...רובעיווחורףלחזא,וינפלהלננרשאהזחמב

'לשםילבההלכהבםישיגרמונאםינושארהוירופםכדוע

ררועהרשאלעונבו,,חוריךלהולאיריאלכילכםינונעתה
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אלוהמהבחהאלושפנששיאלכברקבהיהגההואתה

הליבנן
.וכ

לכלאןנובתמאוה.בחרתמוךולהךלוהרפםמהןויםנ

םינונעתהתא,הבהאבשםיחרפהתאקראלהאורוויביבם

זהזבנחמ,שאבנהמירפהו.ירפהתאםגםאיב,קשחבש

םדאלזבהלחתבםאותונובשחשקבלוכםדרנההזוחהלחיזא

הליחכהנהתוחמשתיבקרהלרתומלכהש,המהבלומב

,המהבהןמםגוכרדתיחשיםדאהיבתעכהאדהנה
לאוננובתהבהאוראוה.לובגשיםדאהתאנהלםגיבו

,הנות--החמשלכהירחאיב,םינונעתהתפידרלא,החמשה

םגשאןןזא,ובלרמרמתייזא.הרצוהעד-נונעתלכתירחא

ךפהיזא,םייחהילכחמותואםחנרשאדחאהרבדהןמ
.לעונושפנירמלזובהשגד

הבהאהירפתאבבלםיערוקםירופםכונלראתמאוהו
תאונינפלריבעמאוה.השדחהלכבבוינפלהתלננשהארמב
תאונינפלללונמאוה.עבטהורםומהיקוחתםירהתואצות
,םינונעחהדעברתוידועו,םייחהדעבהמחלמהתותיחשלכ

,חירםומיהרכהובליילושבמילבהשדחההרבחהלכבהשוטנה

לכבוניניעלםישענהםיארונהםישעמהתא,הבהאהיללחתא

,ויבאגרוהתןכהתא,ותבםעבכושהבאהתא,הנפנרשא

םישנאהוחודנובהםישנהתועדלכוםירזממהתולכםתא

.ידילכדעםירמותח

הבהאהךררבליבומהףםכהירחאהפידרהתאהארמאוה
יתתובןומאאלרוד,דודהתובעותלכתאהמשל

.וכלתורירשב

והזיבןימאהרשאלא,ללהרשאלארפוםהטיביזא

אוהםנמא.ביבםמלענוךשוחורצהנהו,תחאהםייחהתמחנ

םייחהימעטםהקשחהוהבהאהיב,ותערבקיזחמונדוע

.תושקהםהיתואצותלערבכהנעתמאוהלכא,םיריחיה
לכא;ךתודליברוחבחמשבהתערמוארופםורופםלכו

.טפשמבםיהלאהךאיביהלאלכלעיבךלער
;טפשמבוםיהלאכןימאתדועתלהקלכאזםיהלאת
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רודןכ,טייחהאמהץקלשיבויחהטםילאידהןםפמםלוא

לעו,טפשמבאלוםיהלאבאלדועןימאהאל,ובןומאאל

טםימםפלךפהיו,ותעבלםירצמילכשואיוהערחורהלחהןכ
תוילמסהתא,לעונהרבובתאשיגרמאוה.רתויורתוישאונ

עריאליב,ותעשבפיראבהאוראוה,לכבחלשומההרמה

.:אתוילעושפנו-הרוצמבםיזחאנהםיגרבותעתאםראה

ץ.

.ןספמירופס?טראטס

ןיאןב,וילאמןכומ.ותריציחכםצעבונדועאוהלכא

לכבוםירברמוננהרשאלכביוארבגררומרחואמוםרקומ

תולשלתשהתוארללכונלובילכא.רפוםהלששפנהתויטנ
.ויתושגרהוויתוערבהנוכנ
י

שפנייח,,ןוכנרתויוא"םייחה,,אלפנהורופםכרבכו

,םישנהבורלמם,,תחאהשאייחונינפלריבעמאוה,"תחא

םירוםילשםייח,םיבוראםינוניוםירצקםינוששלשםייח

םייח,םייחהלבלרמםשורםיריאשמהםייוצמוםיליגרםייונעו

.דועתויחלותווקללרונהיישקלכתורמלהשקעהמההוקתלש

רשאוהולשוהפיהתןהרשא,םישנה,בורבהשאאיההרובגה

נוהנןפואבהברגבהלעבו.הבהאשימלתאשנרשא,הבהא

לךילשהזא;היננעכהתמש,הריחיהנבםבהברנברחאו,ראמ

םניאםייחה,,זתמיםמאיהוהריבראשנההדכנלעהתוקתתיראש

."םדאהינבםתואםיבשוחשומב,םלועלםיערםניאוםיבוט

ינבתובבריפלא,םינוניבהםראהינבלכייחםההלאב

,הוקתבםמצעתאנהבתצקהמחנםיאצומהוךשחבםייחהףולח

ץ.היהתו.םוקתתוקוחרםיתעלקררשא

היה,ינשהוירופםנוםב,ןוכנרתויוא,הינשההפוקתב
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,הרוחשיהרמלעבלםייחהתארתויורתויהאורהרפוםה

.םחפהןאממהשאונל

הנינפאוהיב,,וילעריעמאלוזרשא,”ן'בודןפ,,ודופםכ

"הנמיההלעמלןיאשתינואנותיתמאהריצי,האלפנוהרקי

שפנתאהארנ,ןכהוםאהבללשהירזבאההידגרטהתאזב
,לכהתורמלעבטהתאמהרפבהלןיארשא,חאטוחהםאה

"תומבהשק,,ודופםב.לבהלעתדפבמההיםנכהןמךפהל

,תחאשפנייונעםעפהדועהארנ,(ןכומב,הבהאה)

תאבהאהנהו,תחאהריבגזאמבהואהםימיבאברבצשפנ

וירוםילכמ,תוילמפהרממלכוםאוהוהזעהבהאהתכ

.השקהותואתמו
הבהמותיהביבחהרענהארנ"הטןיא,,הפיהרופםכ

דננתכללץופחתאושלרשאוהלעננהמאאטחמרשא,הנוז

.אוהןוקתללכויאלתועמוץבורןולקחתפליב,הלדונ

,חצורהשואיתאאלפנשפנרקחבהארנ"קורהרליה,,דיפםכ

דועלוביאלשחצרהשעמהשע,דחאםיעועלשעגרברשא

םירחאםירופםכו"ינשגדה,,,"לרפהמלעה,,רופםכ.וילערפבל

ךשחבםיבלוההםישנאהייחמקרפהארנ,(רועו”םחונה,,ומב)
בצעהו.םלרונלוםהלרנרבחמהו,םמלועבואראלהבוטםנו

אוה,תאזההפוקתבןםפמירופםלכמהלנירשא,הזה

תאריתםהלרפוםהץמאתיאושליבדע,ךכלכשאונורמ
ילב,ןמאנףרנוטופברבלכםייחהתאראתמתויהלותוימצע

הממלבום,ראתמאוהרשאלכמלכוםאוהתמאביב,בל
,רבחירבוחלכונבואנקתלא,,%המחנלכאצומוניאש

"...,נונלורונ,ורונ-,"םימהלע,,בושפנרמבאוהארוק

,וייונעבםג,ויתולכםכםגטםילנויצר,יבויחהיהאוה

ןמלכתםמוהפוצתפםגהיהאוה,ושפנתוקוצמבוטםילאיד

.הרורבהרבהבדצה
יי

.

,ונממאלפנלחודיךלהושגרילעבהזוחהיהאלאוה

אוה,לודנהורבחאלוזב,ונממתורוצנותולודגכךלה.אלאוה

היהנהלודנהוחורברשא,טםילרוטנה,ראתמהרפםמהאלוז

תמאהוקדצהןוחצנבןימאמה,חודהשיאל,טםילרומל
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,ערמה.עבטהיבררבםייחהוהדובעהוערמהתרזעבבוטהו

םהבהאריאלרשא,ןםפמיניעבםהלמעהדובעהותורפםה
ירשא,הלעמלתולעלםדאהחכבןימאיאלרשא,תילכתלכ

ירובשלםדאהתלוביבשיחבירשאותוליצאהםלועבןימאיאל

.("םימתלע,האר)ורעבתודדונהךשחהתותלדתא
הזקנאלהבונויםנלדגשרתוי,ראתרשא,הבהאהםגי
בבקהאלםלועלו,םירשכתואהקרהבהאריבןעי,ויניעב
.תרתםמהרשבהורועהתפילקלדעבמרורחתאל,שפנלאשפנ

_.הנמאנהותבהואהשפנהןמםנהתוא

.יוטםלוטבתויחצנבןימאמו"שיהלטבמ,,היהאלאוהו

לעםיחפטמםידוםיהו,םייחה,שיהתאלטביולכויהבביא
,םתואושיגדידשאםייונעה,םירוםיה?הנפירשאלכבוינפ

;םדוקדועברןורשיכבראתאוה.ותואוקיצי,ונעי,וריבי

כל
ץפחלכילגרלםייונעהתא,שפנהובלהתוקוצמתאן

םידורנהתא,היהנההואתהלעונתא,תימשגהאנהוהואהו

.וילאעקביאלרתאדוא-וקףא,רשא,תאזתומלצהעקבב

,יתונורחאהםינשבוירופםכשפנרמבםירוםיהישקתאראתמאוהו

יבםהבהארנרשא,םינטקהוירופםכו"ונבל"לודנהודופםכ

תעמדהארמלוהבועוחורידקיבווברקבםמנ,ןכאהכל,ובל

....םהלםחרמןיארשאםיקושעה

.םלועהלכלעוומצעלעדצמובאוכאוה,הנעתמאוהו
ייב,רבדםושבםלועלןימאיאליבעדויאוהשינפמהנעתמאוה

.העדהחורהיב,ותערמרתוידועהנעתמאוה.שיאבןימאיאל

עוננהלוחיהיו,השוריבהאבהלחממוהדובעבורמוילעהחנ

י

ותעבלתוהלכימלצולחהזאמ,םויהלכףדורןיאמףדרנו
ברקיבהשגרהה,"תומהרמ,דחפםגףםונםהילעו;ותונעלו
אלרשא,חורהישנאלכקלחהז.םימיךיראיאליב,יצק

;םשנהרבברשאותוליצאהםלועוםילאיריאהירחאךולהיוליאוי

...הערבםתולכדעםהילעקיעמ

רשאייתאהפצולאב,בתוכאוה1884תנשכדוע

..םירתאםישנאורברתםויאהמ...תומיאוהמנו...,,זותאובי

י,,קוחצלרשפאיברבדהרזהמ...ובהאי,וקחצי.ייחי
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היהולו.תאזהתיחצנהתומהתחטבבםלעתהל,עשעתשהל

ןיאש-יאדו,חוטבאוהלכא,רבלכירשפארבדקרתומה
"...ונממרתםנלכ

רשאץראהלעולהיהירצהזהתומהרמרבזיענרבו
ץראהלעתומוקמשי,,זהכהנהירשאוהמהבבתבהואאות
.םייחבחמש,,לבא,"ינפונקשחב,םירשביתואתבבהואיגאש

וזיאל,אלפתהוטבה,עםנודובע,בהאוןשי,התשולוכא

."תומהתומ.זאופאהרטמ

,ויתוחכלעםגרעטצתהלאהתוקוצמהלכלעףםונו.

אצמהדובעכיבןעי,דובעמותואועירפהרשאווקמיוולדרשא

.תחאהוחמחנ
ותאצבתירבבידררושמלרמא-,םימיךיראאאליגא,,

הצוריניא,םימיךיראאאל-,בננהץראלהנורחאהםעפב

ףשריןכבתורפםכיתעפוה.ינורשכדובאירחאתויחל
."קרבבםלעאו

םעותומהרמםעקבאתהאוה.הנעתהוהנעתההבכו

כגשנהואלפנהודופםכומצעתאראהאוה.שפנףרחבןועגשה

וםוחילכתא,ותוימצעתאיאדכהארנםהברשא,"םימהלע,,

.דחיםדאהוםלועהלאהזבמה

תוינשלתודוה.ונורשכבורבדועקיחרהאוהלבא

,,ענושמה,,תא,"אלדוה,,תאבותכלוריבהלעהאלפנהונורשכ

ןעי,םהםגםיילאירלכא,תיזהםיאלמםירויציםירופםדועו

ערירשא,םיארונהוידוםיוושפנתוקוצמידואהםהיכ

.ןורב.זלםכתבל

בוטתעדהץעמםעטוץיצהוםדרפלםנכנולאכהיההמוד

ויחוחכתיראשברתםנהופדודםעדועקבאתיו,ענפנועדו

.ץקןיאלמעבותמשנהחרפיבדעםיאלפנהםיילכשה
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'יפרוחונפויתליע?

םירופםרפםמרותבומשאצירשארפוםהאוההזכ

.רבלכהפילובגםיאלמ
אוהלכא,וייונעורודהתאטחרפוםףםאנותעאלכ

ונורשבוותלחהעיבירודלרודו.תואמלםירופםוירחאריאשה

רוד,לודנההעדהידודלשרםומהייחתאריצלורפםל

."האמהץק,,

אלםאיב,ןיבהלוםינפאשמילכטופשללכונתעכ

וירופםמםיברםא,להקלרםומרמלמ,טםילרומןםפמהיה

הרמבוליעוהרשא,םירפוםהםיטעמהנה,דאמםיעורפםה

תאטחלכתאףושחל-תערמאלשואתערמ-ךכלכהבורמ
לשתמתוח,תמאה.וחמבשמשהרנניולגהעיקוהלורודה

םהישעמרזםישועהםירועהו,לכינפמתחתאל,הלבקה
םהיללעמלכולנירשאבםתאהיהתתרחאחור,הבשחב

.סססלהקב

איבהשפחהתילכתדעםיישפחהוירופםבורבםג

ירחאהפידרהוהואתהיבוחיבוהב,הלודגהבוטןםפמ

יב,םלועהןמםראהתאםיריבעמםירצמילכםינונעתה

איה,הירחאתינחורואתירםומהאנהילכ"היהנההואת,,ה

תותשלולוכאלירבארבנאלליבשמהםדאהיב;םילכהלכה

הלעמלתולעלתביוחמ,הבירצםדאהחוריב,רבלבננעתהלו
ןכלעו.שפניךלהולאידיאילכהליבשמהרבחןוכתאלו

םילודנהםיריצבןורחאה,םיטםילאירבןורחאהםגןםפמהיה

םינורחאהויבתבכרבכהארנןכלעו,רבלבתוירויצהםשל

ונלהארישומב,חורהוןוזחהםלועבתרחאךרדאוצמלןויםנ

%וירבדתוצקהלאו.ןםפמלעורמאמביוטםלוט
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,יוטםלוטרמוא-,רפוםןיאטעמב,,
,תנומאבןימאהרשא-

הבהאבוהשאבאוהםייחהםעטוםלועהבוטלכיב,ךכלכםות

`לבמהתבהאוהשאהתאךכלכהברהואתכראתרשאו

,קיורמוןוכנ,רורבןפואבהארהרשארפוםןיאטעמבו,םידדצה

יובהארש,הזההזחמלרשאםימויאהםידדצהלכתאךכלכ

רקחלקימעהשרתוי.הלענוהאשנרתויהםייחהתרטמתא
ועבנרתוי,שמשהדננהתואעיקוהשרתוי,הבהאההזחמב

.אוה...תותחשנהותוארונההיתואצותקרוראשנוהינופצמ

,הריבהשרתוילכא,הבהאהתאםמורלהנושארבליחתה

,תונוםאהלעהתואללקמאוה.התואללקרתוי,הרקחש

תובזבנהתווקתהלעוםוקמלבבהתא.תאשונאיהשםירוםיהו

לע,תיתמאההבהאהיפויזלעדוחיבו;הירחאתררונאיהש

תימרתבןימאהלהברמהלכרשא,הברשאהאנוההורקשה

.דעצוםירוםיהברמתאזה

.קנעידעצבתדעוצהןםפמלשתירםומהתוחתפתההו

נירופםכשבוטבדוחיבוםינטקהוידופםכוחמיאלםירמאכהתורח

..."םימהלע,

המבקראלהארנרפוםהלשתירםומהתוחתפתההתאו
,הריבנמתימשנההואתהתאונוצרילכוםישמילכריםמאוהש

.םייחהןמעבותאוהשתולודגרתויהתועיבתבםנםאיב

אוה;לכבלכשהייחוהמהבהייחןיברזגנהתאהאוראוה

וניאותומלועבבוטהונניאאוהשומבימשנהםלועהיב,האור

דדובאוהשהממלכוםאוהו,הבהאהולכשהתושירדלםיאתמ

וה,תיהלאתינחורהרוהטהבהארדעהמשפנבדדוב,חורב
י

רתויהתידםומייאהביבםבלרנרשאאוהו.אצומוניאושקבמ

וחורבשרואמהוונורשכחכבולאצומשקב,התחשנוהארונ

רורד,שפוחשקב,ותואםיבבוםהלכלשהחגשההירוםאמ

הרוטלוקהישנאלכוהומבו...עוריבתאזהלעהלכא,ושפנל
םישנאומקתורודהלכב.םייחהרשפתאםישקבמםה

,םנכומוםייחהתילכתתאוארבוורצירשא,םיאיבנםילודג

םישנאתוברתומקוגרורבלכא.םהירחאךלהינוניבהלהקהו

יבםירמואה
ןיא

םישנאהו.שפנהיךלהבוםילאיריאבתלעותלכ



;חוננ
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ןימאהלםאזורחביהמבתעדילכםיברדתשירפלעםיאצמנ

ילכןניבתצעבתויחלוא,הפפה,דרולתשורקב,תוילותקב

..."רבלכםתואתוםכלתורירשכתכללוםייחהתנבה

דחיוונתכוהווגרמאשהמלכםעדחי,הלאהםירבדה

לכוקדצאלהמבדערורבונלואריי,םמצעןםפמירופםםע

הפ־לוכנםיאלמםידכרפםמרותבןםפמתאובשיחרשאהלאי

.רבלכםילכהו

אלעבטהםנוםייחהלכבלמעהאורהיוטםלוטלכא

אלאוה.ןםפמלשיבויחהוכרעתארדבאליויניעבקדצי

רשא,םימולעתבהא,הרוהטההבהאהירואתתאיוארבםמוד

אלאוה;רועו"חריה.הנונ,,כםיאלפנםירופםכרפוםהראתי

ןואנוהרשהחירתא,םיאלפנהעבטהירויצתאםגלעםירהי

אילפהלהבריורפוםהםכהאהבברשא,םיהו
^

ונורשכבםהב

ארקמלהפישפנלכעבשהירשאננועהתאאלםג,לודגה
םיטעמשכרןורשכבוןמאחורבםיבותכההלאהםירופםה
תא,תושפנהרקחתאםלכלעו,תורודהלכבותומב

,הלאהםירופםהבורבאצמנרשא,האלפנההינולוביםפה.

.ט"יתהאמהץקבהליבשמההרבחהייחתאתורודלםירפםמה:

םונרתתאקידצהלאוהרתומלוגרמאשהמלכירחא

םדאלענונהלכוונחנאםדא,,.תירבעלםיבוטהןםפמירופםו

םגםישנאוםידוהירותבונמעתיחתבםיצורה,"ונלכורק,

,ארוקהתאעשעשלוהדבלקראלודעונהלאכםירופם.דחי

,ויניעתאתוקפלוהניבוליבשהלםאיב,םיברונימאישומב

םה.שמשהתחתהשענהבוטהוערההשעמבהאריןעמל
ואריןעמל,השדחההלכשהברשא.ילילשהרצהתאםיארמ

יאליב,וריביוםישדחםייחתוחדאםישקבמהונברקמהלאלכ

ירצהתאונלםיארמםגםהו.אוהבהזוטינלץוחמץצונהלכ

ררהתאבשרחהםדאהלשתושגרהושפוחהייתברשא,יבויחה

םיימינפהםייחהרקחתא,םינונעתבתיעבטההבהאהוָאעבטה

המערהובוטהתא.עדויהשיאהקר.םלצבםיארבנהלכלש
ייבונחנאםיבורתמאבםאןכלעו,בוטברוחבלעדויםה.
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,תעדהוםייחהךרדורבאיוחולקלקעתוחראועתיאלוניריעצ

הפוםדעוהתישארמתילאיריאהונתורפםךותלםינבהלונילעי

תינוציקהתוינחורהתאטעמרהטתרשא,תצקתוימשנםגנ
תאונלוכגלכמהקיחרמהו,ונכותבהבוטהקלחלכהתיחשמה.

.םישדחהםייחהךרדתאושקבירשאהלאלכ
ירופםיבוטמםהםיארוקהינפלםינתונוננהשםירופםה

עורפשפחחורבובתכנרשאהלאמיתקחדחהקחרהו,ןםפמי
ריבזהלילעהנהןונגםלענונב.רבלבשפוחהלשומשלהצמשלי

םיקיורמרתויהדחאאוהןםפמלשונונגםיב,םעפהדוע
יתלרתשהןכלעו,םלועהתורפםכאילפהלםייעבטרהויהו
םילמהברההזליבשבשדחלוירשפאהקוירבםגרתל

םילמבשמתשהמםישנאהלכביתענמניבםא,םיאטבמו

םונרתהו;ונתפש.חורבןניאשודועתולכוקמןניאשתושדח

םיםודהוםיזנבשאהםימונרתהלאותואתושנםא-הזה

וארשםינושהםיקיורמהםימונרתהירחא,החאםעפדועחיבוי

איהתיגרךזומוהיחונתפשיב,תונורחאהםינשבתירבעבדוא

.הלהושיירפהתשעונתדובעיבו
י

.וגחולגלב"לתתאןדרא,םירב

ןישולםםוחנ

%ימשש-





.םימהלע





.לירפא6

אלמרנךבילכוחיכרקרזשהעשבהקומעהנשיתנשי

ישפנדעויזהב,ינפבשיגראוויתחתפ.ינולחכקבאופב

ויהםימשה.המיענהוהרירקההלילהחורהבישנתאהמינפ

.םיבכוםיבלוההםיבכוכהרואלםיצצונםילוחכוםיריהב

;רמאתחתמרמועהחלמה

.ינודא,הפיהליל-

יזןביהמחורה*
.השביהחור-

.אצויינא,בוט-

קםואה.ףוחהלאםיבחרםידעצביתדריהעשיצחרובעכ
,"םיבאלמה"ץרפמירוחאמ,קוחרמלהאראו,רזחוךולהךלה

.שנבפליולשבבוםה(1רולדבמהתא-האלהו,הצינתורואמתא

וילרנמינשםעההבהורואבעקושהביטבַאעיפוהינפלמ

םויהדעהרונםהוקצומלילנבהיונבהריעללעמםיאשנתמה

.ןבוולשתוקיתעהתומותכ
י

םילעופה,םישנאהזיאוםיבלכהזיאקרוארנתוצוחב

ךראלןבתתתוינאלשלקהעונענהקרהארנלמנב.םתדובעלםיאצויה

קשמםגעמשנםימעפל.טעמבעמשנלקהםימהקשמוףוחה
וקוא,החמתמההינאלכחלשלק

ל

וזבוזושננתהשתורים

םתנשתאונשיולאכוארנומצעםיה,םינבאה,תוינאה.ןהינפוב

לשהיפוצהןיעהתחתובהזהתודוקנבדוקנהעיקרלתחתמ
תארומשללמנהאולמברמשמה,לערמועהןטקהרולדנמה

.ולשןטקהלמנה

.ריאמהלדגמה.דואהדלדגזנ(1
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יתיאר,ןַאורראשרחהלשתוינאיתשורתלדננמ,המשו

.ילםיבחמםה.תולוקיתעמש,העונתיתשח,רוא

.תאצלןוכנהיה"םיענהירור,,ה
םיעעונתמהםייולתתורנינשבראומהםלואהלאיתדרי

יתשבל,תוטמלהלילכתושמשמהתופםהרילעבאושיטחמב

.ןיפםחלאיתילעוםחעבובבישאריתיםכ,רועהליעמתא
לככהתאוכשמםישנאינשו,ורםוהרבכםיבשומהםילבחה

אשנתהרשאלודנהשרפמתתאושרפרחא.ןנועהתאםתולעהב

םצעברוחובחראשנתהאוה.תינוטונומתנולתתלומהבטאל
עעונתמו,םיבכוכהתאוםימשהתאתםכמאוהו,הלילה

םירההןמונילאדרירקהושביהחורהו.חורהתמשנמרבכ

.דועוארנאלש

טושמהתאחקאו,ומוקמבןנועהתאוחינהםילבוחה

םימהלעהקילחה,לודגלילייןויזחלהמודההינאה;יריכ

תוניברותחלונילעלטנלמנהןמתאצלירב.םיטקשה

,והנשמלףוחמשדחםילהנתמוננה.תונופייןרתייתוינאל

ונירחאהפצההלונעהוהנטקהונתנצתאונידחאמםיבחום

.רוברבהירחא,הציבהןמאציהתעהזש,חורפאכ

,העכורמההרוצמהואולמהןיברשארבעמלונאבךאו

,םאתפהתיחולאכהיההמוד.התבילהתאהינאההשיחה

םיבומנהםילקהםילנהלעהללוחאיה.החמשהאלמולאב

;םיעעונתמהףוםיןיאיתעקבימלתהלא,תורופםןיאלםיברהו

.םיהייחחירתאהתירח-םיתמהלמנהימתאמהאציךא

ריעהתמוחלתוניביתםנכנ.העונתלכילכויהםימה

ןויצהאוה;"קנרפתואמשמח,,םשכארקנההלצההןויצו

תאיתנהנירוחאמחורהתויהבו,ישארהךרדהתאהרומה

.קוצהתאבבוםהךררבהאלהיתיגא

שנרפליורולרנמהוהזרתאהזובבםיבכוכה,ריאהםויה

קוחרמםימשבהאראו;תבבוםהוניעתאהנורחאהםעפבםצע

-.םרמדארזומרוא,ןיעלהתארנםרטרשא,הצינריעללעמ



5.םימהלע

ריהזהרחשההגנרשא,םיפלאהירהלעחרקהרהזהיההז

.םהישארתא

.שמשהתאצתאתוארלךלאורגרבלטושמהתאיתרסמ
.םילילחבהוםיעזערזמהםירבשמהינפלעונקלריורבנחודה

תואבהתשלשתאונילאאשנחודה;ןומעפלוצלצעמשנהנהו

ןומעפהלוקיבהמרנהזעורמ.רקבהאובתארשבל'יךאלמה,,
ינא?הלילהאובברבברתויוםויהרלומבלקרתויאוה

ןשיםדאהרועב,תאזההלקהוהרקהרקבהעשתאבהוא

ןועריאלרשא,תורמסמתוריעראלמריואה.הציקמץראהו

םייחהתאםיאור,םיתוש,םיפאושוננה.םוקלםידחאמהלכ

,םיבכוכבםיפלוחהםייחה,םיימשנהםלועהייחתא,םידלונה

.תימוצעהוניתוקוצמרוקמאוהםרהםרשא

נרמואןומיר

.םירקחודאביוטעמדוע-

בהנוערנרב

.םב-חודיבבשוחינאול
רקוש,יקנ,ריהמ,הזרשיאאוהשארהחלמהרגרב

ולוקובוטוטבמוויניעדעהלועלדונמהונקז.אילפהלריהזו

תורוקהלכלגאודאוהלכא.חותפובלוןמאנשיאאוה.כוט
,םיייבחרבחודיחורשבמהוםאתפתושנפנהתווראל,םיב

לדמםימהחוררשכמהולךתםאהלעמהארנהךךַאמבעל
ונריהזמאותשינפמתולעמבהלועהםוחהידדומםנו,ברעממ

ילכלכהרקוח,הלענןפםאוהלכא_חרזממהאבההפוםרנפמ

תשחנהילכתאףשפשלירבדעןויקנהלעריפקמוךשח

.םימףטנםהילעזתנש

ףעומייאל,ימפשוםוח,אירבשיאאוהוםיגןומיר

אוהלכא,ןושארבחורןמאנוחותפובלאוהםגאוה;זעונו

םיהתובושמלןוכנוטקשרתויו,ינבצעודעורנומתוחפ

.וילולעהו

הזתאהזםעפבםעפבםירתוםםוחהידדומוןומיר,רגרב

י-םהמרתאהרשא,תושפנשלשבהירמוקינפלםיקחושו

.םהבהחמומרתויהאוה-טלאהאוהו



.ןספםיירייאוגס

.רגרברמוא-,רדמםיבלוהוננהולפאהנחקי_

הפורנהתאוגרבע,יילםהץרפמהתאונאציםנמאו
ךותלדרויהלפשוקלחעלםאוה,ורנקוצלםיברקתמוננהו
םירידאםילגלםימודםהו,וניניעלםיעיפומםיפלַאהיםכרלכו.םיה

םהישאררשא,גלשכםירטועמהשימלחיילנ,םיהלעםימיַאמה

אשנתמשמשהו.ואפקווממרשרמחימרזלםימודםיהובנה

םהילעתולפונהויגרקתאחלושוהלאהחרקהיקנעלרבעמ

.ףםכהיצרב
,ןידלייאתאוניאריננהביטנאקוצתאונבבםשירחאו

לתרםאה.לרתםאהלשהלולתהתרשרשהתא-םהמהאלהו
ןוימרב,יונבבוטהוילולחבאוה.ןקריערבה-רמחנרהאוה

ריצלשםירויצרפםמחקולולאכ,םעטבוטבםגלכא,זרפנ

תוילננַאל(1תינבתלתויהלהלאהןויזחהימשלעוריצרשא,ןמא

םינזורהתחמשלבזבאאלרוקמלוא,רויצבהפתוקםועה

.לטבהפםיבלוההתפתשיילוח

תאביהרמהוהארמתאלרטםאההנשמהעשוהעשלכב

.הנהםיאבהםעהםורמינביניע

תלכההימשברורבבובצקבםיראתמהםירההתלשלש

,הפיוהרבתלכת,םהלשהחצהוהברההלכחברקבבםידכנ

ובשחיברעבלכא.בננהףוחלדחוימהשפנןוזחלשתלכת

,שאהימשלשרוחשםתכבומתביוםירההלשםירעיהיינונבג

יתיאראלםוקמםושב.םיאלפםימודאהוםירדהנהםימשהלע

קפואהתודעבהלאנהזבאלפנםםקבתמתהתעיקשדוע
,בגשנההזחמהתוכרעמהלא,םיבעהיצפמהלא,ולכ

םוימםישדחתמה,םחויעבטבםירדהנהםיאלפנהתונויוחההלא

םדאיריבודיצולשדועב,אלפתושיגרונבםיררועמוםויל

.קוחצתצקםיררועמויה

"

םילידבמהוןקםייץרבמתאחרזמתאפמםירנוםהןידלייא

,ןויזחתומביתשלםהםגםימוד,ןאוייץרפמןיבווניב

םילבמהםיכותהלשננועההברמלהזהםוקמבומקותרשא

.ףרחהתאהפ

0לכוס(1



'ו.םימתלע

ינשלםימודםה,תעכוכותלונאבשחותפהםיהרצמ

םיהיבחרלצאו;םימהךותמוצצרשא,םיהביםיקרקריםינכ

הלגררשא,תבכלמםימודקתברוחתאשנתמהרונוהייןםהצקב

לביה,שממטוקםרימלבירופםמלביהאוההז;םימהךותב

ליחינפמםיריזנהוילעונינהםינפל.רימתוכםיבמםילנהש

,םיריזנהתזוחאםימיהלכהתיההדונוהיןםיב,םיניצרםה

יתפרצהןורטאתהתקחשמותואהתנקהלודנההבפהמהימיכךא

.םירבב

םיריזנ.לםויהויהנרשא,םימחולםינהב,זועיתרוצמ

,הלקהרבב,רילעםיצבוקתוםיקחשמ,םינמש”םיטםיפךט

הזהיאכהתבהאתאריתםהןעמלקפםילכהנההאברשא

,םירמחנםיעלםלשתורושבדומעתו,ןראיצעחושךחהםוכמה

יטנם,הרונוהיןם,ןידלנםילצלצמהתומשהםעתלאלכ-

יקותמםנויטויפ,רודה,יטנמור,ביבחאוהלכה,טירנרזב
.הזהםיענהןקףוחלעארזל

הרונוהיןםהצקבאשנתמהזהןשיהלביההתדוצמלדגנמו
"לזרבה-הבםמ,,ואלכנוברשא,םםרופמהטירנרמיטגםרצבמ

רבעמרבועתאזהתרוצמהוטיםאורקהשארןזב.ןזברשהו
ולראתאלשםודהוןשיתיבכהדוצמההארמו,לימבבחר

בולכ,םיעיקבאלמובוצעולכאוהווהשויתוריק;ולררהאלו

.שממםירבבעלש
רבעמ,ינפלמ.דחיםיצרפמהתלשלשתאהאוריננה
ץרפמאוהילאבורקהו,הרונםםיןישלתא.,םייאלי
חונםפוםיפלאהרשא,"םיבאלמה,,םיהןושלירוחאמו,ןאו'ז

לובגלרבעמרשאםיפוחהוללוניהאלהו.הילעמואשנתיגלשה

הצקבהרהנידרובהתאיתפקשמבהאוריננהו.הילטיא

.קוצה

תפשלעםירעהתאהזהקוחרהףוחהךרואלהאורינאו
ץיקתונועמ,םירההיעלצבהלעמלםייולזיתםירפבה,םיה

לעולוחבוליטהרשאתונבלםיציבלםימודוקריבםילכומהי

תופקשנהגלשהתוצראמהלילכםיאבהץרשיירפצםיעלםה
.םימורמב



.ןספמלידייאוג8

ןג,הבוראהעבנב,ביטנאקוצלעו
רמועהתואלפה

.םיאורוננהםש.םיפירתויההפוראיחרפוציציוב,םימיינשןיב

אלמוביהרמןועמ-קוררליַאקוצהצקבו,ץיקתונועמדוע

.ודקבלןקמוהצינמואבירשאםםק
`

.תורבכבהבלוההינאה,ררויחורה

םיבחמונא,הלילהלכבשנרשא,השביהחורירחא

.אובישרצהזיאמןוצרבוהשנפנרשא,םיהחורל

.םירקהחורבןומיר,םיהחורבקיזחמונדוערגרב
.160הלעמלתחתמתצקעוניילכרמועםחהידדומו

םיצצונהםיתבה.ץראהתאףטושורקץיפמשמשה

תיפצלךפתנורואהננמו,ררופתמגלשבקוחרמםהםגםימוד

.הריהזמתלכתמהריהב

.,תולקהחודהיתובישנתרזעבםירבועוננהטאלטאל

,טעמבושגרוישילכמרועבםיפלוחהריואהיפופנהלא

לע-,בטיהחושרפמהותולקהתוינאהתאתאזלכבםיעינמהו

ןגרפמהלננונינפלו,ןורחאהקוצההצקתאםיקלחהםימהינפ

ו.ועצמאבהמחלמהיצםעולכןאוז

עלםיינשל,םייאל,םיעלםלקוחרמתומודהנצהיתוינא

ןקםףוחהלעהלועתבכרהןשעהתעו.םיתמםיצעםיםוכמ

תונחתהתחאבורקבילואהיהתרשא,ןפייליןאוזלךאוב

,תוינטלהןהיגרתםעתיוינאשלש;םיהלכחלכבתופירתויה

רבעמבורמע,תוננבלתודחאהםיתשהוהמוראתחאהןהמ
.השביהוטירנרמיטנםןיברשא

ביבאםוירקבלשםחהוםיענהטקשה,טקשיהיו

םינשהז,םיחריהז,תועובשהזיתבזעיבילהמרנ;בננב

ןורכשיביבשחיננה;םישגרתמהוםירברםהםישנאהתא
רשא,החונמהלשםיענהןורבשה,יבלכךוםמתורירבה
,הלוחכההמרגלטהאל,ןכלהבתכמהאל,העירפיאלרבד

,ילארקלרשפאייא.בלכהתחיבנאלותלרבלוצלצאל

החונמינבירדחל,קוחציתבבינקיצהל,ינבילוהל,יננימזהל

.תבכרה.ישפחתמאב,ירבלתמאב,ירבליננהו.תוקלחב

,ררונתמהםיפנבהןועמבהחושיננהינאו!ףוחהלעהתעהצר



"פספיבהלע

,(םיארפשרע)קמהמקררתוי,ןקבןטק,רופצבהואנ

הפו.רברבקלדהילכמחודהתודירשבםימהלעטטושמה

הריצוארקמלםירפםהזיא,יתעמשמלםירםהםילכוחינשיתא

המ-רבדרבדילכמםוירשעהשמח.םוירשעתשמחל
!ירשאבד

םיהתחונממהנהנינאו,שמשהדהזליניעתאיתמצע

%שחלכרמארגרבהנהו;תקמעה
.חודידשיםשתרמועההניפםל-

..ונתארקלךלוה"קירב,,ינַאלדננמ,קוחרמםשםנמאו
.םיחפונמה,םילנעמהוישרפמתאתפקשמבבטיההאוריננה

.חורהיפב

יזןומיבהנוע-,אוהיגאמאבהחורףטש!םילכהלכה-.

.טקש"ור,,קוצלצא-

.רנרבוהנע,ונלהיהיםיחורלכא,ךשפנבטפטפ-

רריאוה.אתברממורבהתאתוארלישארףפוביננה

קחושהרנרבלרבדהתארפםמיננה.תאזההעשהיצחב
%רמואו

.ינודא,םיחורשחאוה-

תררועתמהתוגרקםהתאז,תררועתמיתונרקם;התיחנ
`לכבלכתםהל,לכהתאתוארלםהלתכבםמה,םיהידרוילצא

.תבזועהנניאיתפקשמ.לקרתויהןמםג,רבדלכמשגרתהלו

וגרועאוה.לפואבםימהעבצלאטיבמיננהויניעתאדוע

תמ.הזמקוחרונדוע-חורהתאםגםאו.קירבמוץצונ,חצ
יומבובםירברמםה.םינפםהיניעב"לודנהןודא,,התלודגהבר

רחישי,תופילחןוצראלמהםויאוחכריבכלשומבומב,םדאב

יבשויםתא,והוערתאל.הלילוםמויובונהי,םימיהלכוב

תאווניבאתארשאמרתויותואםיעדויוננהונחנאו!השביה

,הזהךפבפהה,הזהםויאה,הזההארניוניאהתא,ונמא

וינפמובהאנותוא.הזהרזבאה,הזהזולנה,הזהלכונה

תותוארשא,ופצקתאווילולעתתאםיעדויוננה.הרוננ

ונורמליםיהוםימשה
י

ונצירממאוה.שארמםתופצלטאליטאל

וניניבווניבדביאהמחלמהיבןעי,עגרלבב,קרלכבובתונהל



.ןספמיידייאוגשי

בתאזההמחלמלםירעונפונירוצילכ.םלועלהבשתאל

רועה,םיםפתנםניאשתותואהתאשופחלתצמאתמהןיעה

תאריכמהלכשה,ותכמתאואולוםלםתאוילעלכקמה
ךפהתיואחוניםאטפושה,ויתובושמתאהפוצה,ותנובה

ונלםינתונםניאםלועכהשאםוש,אנושםוש.ויתולובחתב

הבבונצירממוניאביואםוש;המחלמהתשגרהתאוהמב

טמהשהלרשפאש,םיהןוראאוהיבןעי,רמשמהלעדומעל
.םלועלושכבלןיאלבא,וינפמחורבלואובשמתשהל,וינפמ
שפנבריבבהואנקהלאהןויערומב,ררחשיןפםהשפנבע

תורהינפמתחצנהשרקהתדרח,רתטמהדחפה,םינימאמה

.וזוזעלדובכישתרוי

.רנרבילרמא-,ינודא,והנה-

ההביתלכתוקהארנקפואההצקבםש,קוחרמםשו
,רבועילצ,לקלצךא-םולכאלווניאהז.םימהלעהחמתמה.

.רעובהשמשהםותתעלולםיבחמונאתעב.הזאוהו--רתויאל.
ברמואינא.תינימשההעשההעינה.ןועשההאוריננהו

.םיהחוראביחנזאלדוע,ןורבאל-
.רגרבהנוע-םירהצהירתאקזחהיהיאוה-

%םמודה,ףפורה,קלחהשרפמהלעיניעתאאשוניננה

ונומירהיבןעי.,םימשלועינהולאכתוקירבמהויתוצקשלש

רטמינשהבונבאשנתמהלודנהםנהיטומתאךופהיןרתגע

.ץראהלעוננהשהמורמב%העונתלכןיא.ןרתהשארמ
יקוב.ברקוךלוהקוחרמהארננהוקהו,דרויודרוירטמורבה.
;רפעעבצליםאתפךפהםירתשמהםימהלשתכתמהי

.םיבעילכ,םירוהטםימשה

המודהקלחהםיהלעוקילחהונלביבםמםשוהפוםאתפ

טעמביבדע,ןעיפוהעגרבתוחמנהתוריהמהוודא,תשעתוללי
.רורבקבאםינפהיפלאםימהךותלוקרזנולאכ,הניאךתאלי

וטאלתוטנלוומוקמתונשללתהרתא,טאלעזערזהשרפמה.

םימהתוריערוינפתאתלםלםמחורהתבישנ.ןימיהלא

ונביבםתוברתמ
.לוחלשרטמתונופהילכםכותלוקרזולאכ

עמשנלקקשמורשיהקילחמאיה.עעונתהלרבבהלחההינאה
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תשחנהטושמהז,החמתמידיברשאטושמה.היתוכריךראל
עגרמקזחתמחורה.שאהטמלשמשהיגרקתחתךפהומברשא

תכלוההינאה,אוהתחאלכא,רותחלםיםונאוננה.עגרל

לַאפריןםל,ךרדכהפריאלםא,ונאיבירשא,חורהינפלבטיה
.הלילהאובב

י

יתשוהנצהתוינאששרשא,המחלמהייצלםיברקוננה

תוכפהמוןהיננועלעטאתועעונתמ,הברשאהפצמהתוינא

רובעלחותפהםיהנאםיבפהמוננהרחא.ברעמלןמוטרח

חורה.וילערולדנמרשא,ץרפמהעצמאבנימרופתא

םירצק,םיאשנתמםילנהוהאלפנתוריהמברתויורתויקזחתמ
תרהממהישרפמתאתאשונ,הרצההתטנהינאה.םילהובמו

השאר,חותמהלכחבהירחאתכשמנהנטקההנצהו,הברד

.רמחירבשמינשלתוניבמםייאכתיתוכריוהלעמל

םודא,ףושחעלםלומונרבע,הרונוהטנםלונברקב

רובעלןיאטעמבשםיצקועוםירופש,םינשאלמ,דופקברוכזנו

.לואידפיןסאוהעלםהםש.םהיניב

םיקדםכוםירוחברבצנ,ןיאמעדונאל,המדאטעמ
,םירמחנתלכתייםיריאותלצבחינימוחמצםהבו;עלםהלש

.םימשהןמולפנולאבםינוערזרשא

רובקהיה,םיהךותברשאהזההנושמהןוטרשהרוצלע

ייחליוארהיההזהערואמה.יניננפןננמהםינששמחךשמב

ןכש'יקוכר,,יבוילעורמארשא,הזהןואנהיןמאה
חכמהלעמל-ונורשכ.וינפ,ופונ,וכרדרזהיההבכ.וב

,הדגאהםלועמרוצילוהושעליהבמהופונןוזרםג,שונא

.ןמפותלשוירובנמ
ורבלאוהרשא,ונבתרבחכ,ותדלומריע,אוננמובושב

תמ,ותומינפלולוקשלחניב,רברירשאלאעמשלערי
.1840תנשלימ21םויבהרילובכהצינב

וינפהםנמוחוינאהתחאלויבאתפונתאאיבהונב

שיארבקלאאובלתתלונאמאוננבםינהבהלכא.הילטיאל

הזעונאל,הילאונפרשא,המורברצחהו."ינובד"ובןכשש

לאףונהתאתולעהלוצררשאכםלוא.ןוישרהתאתת
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0-

תמרמזמהיבהנאותואצמב,ריעהןוטלשהזלדננתההשביה
םעטונתנ,ריעבתומשזאהתשעתרילובהיבףאו.הרילובב

.רתויהפנמהתאקזחתהזהףונהתאבהיכ

אבלותתלינאמםשלכא,היליםרמליניננפןכבשזא

קלךלהרתא.םעטהותואמהריעה
ן

.תולעללוביאלםשםנו

`

רמזמהףונםעםימהלערנועב,םיהךותבראשבהבכו

אות.םוקמלםוקממוהופחדםדאהינברשא,הנושמהלודנה

.תמהתאתאשלהנא,תכללהנאודועתושעלהמעריאל

םיהךותבהזףושחהעלםהתאהאררשאכו,ולביבחה

.הזהיאהככבוהרבקיווילאונוראתאהלעה

תומצעתאאיצוהלםיריריינשתיולכבש1846תנשבקר
.הנ'יגהליובםרבקלאוננלםריבעהלוויבא

עלםהלעראשישלודנהןננמהלהיהבטומשרשפא
.םימיהלכובוביםילנהרשא,הזהםורעה

דשא,הרונוהיטנםלביהחותפהםיהלעמאשנתמהאלה

ילשתרושהזמהאלהדועו,ביטנאקוצתאונבבםכוהוניאר

.םיריזנהלדנמבםפוםרשא,םיעלם

.םינאוםוםירמחנ,םינבלםלכםהתעב

,הלילכםיהלכחלשםינבוםמרתויהתומוקמהדחאאוההז

.ראמםשתויוצמהורעםהווילעריאמןויצלכןיאיבןעי

י

ילאםימואביבדע,הרצההינאהתאהטהארפיבב

ןיארשא,ןוילעהםנהדכתארירוהלהוצמיננה.יופםה

.ולכןרתהתארובשלילכמולכםתאתאשלדועותבכ

קרושחורהו-םירמחתמוםיבחדתמ,םיקמעתמםירבשמה
!ורמשת%ארוקוםבַאמ,שעיר

.ןקבןוללתכללםיםונאהיהנהארנב-
.רגרברמא-

ישרפמתתארירוהלונילעלטנהעשיצחרובעבםנמאו

.שרפמתלעתעבטהתאונמישברחאהתאומוקמבםישלולודנה

ייתרמגזא,הינשהתעבטהתאונחקלהעשעברדוע.רובעכו

,חורמהםחמלכולןיאשףושחולדףוח,ןקףותלעינהל

תוינאהןכלעו,תיברעמיתימורדדצלחותפלמנהשינפמ

יויהשםילודנהםימובכהלעםיבשוחונאשכ.הנבםכוכתורמוע
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זא.,חוטבטלקמהבואצמול,תאזהריעלתואיבמתוינאה

וליבשהאלהבדערשא,בננהינבתנאדייאאיההמןיבנ

.הזלתושורדהתואצוההתבצקתאהלשממהמנישהל

רוטיקהתוינאלדננמןנועהתאונלטהתירישעההעשב

תיהולכלמנה.העיםנהתקםפהםבצענ,ףותהלאלעאו,אונק

.ףצקמןכל

.ברעבּפהעש,לירפא'זןק_

.םיביםנהיבבוחירשא!םיביםנהפלבב!םיביםנ,םיביםנ

םיזָאורקלויטהיכוחרבברעבלומתילנרורמעךא
ןקהתיהתיממעהונצראב.הזרתאהזםיביםנהשלששונפאו

.םיראתהיישנאריע

םיריםמשומבםדאהתומדונםתאחותפלוניריבהיהול

םירפםמןובשחהםכחחומבונאצמזאיב,הררקלעמרימצ
םיאירקמוםהיריבםיצרוקהםירוטקַאילאצקחשמהחומב,רבלב
ילעבחומבקשתיירויצ,בהואהחומבהשאתרוצ,לוקב
םיאבהםישנאהתולנלנבלבא,רדושמהחומבםיזורח,הואתה

.קרמבםיתותפבובתוטטושמהםינימהלכמתורטעאצמנןקל
תאםיבהואםהשינפמ,קחשמהיתבבםיפםאתמםישנאה

תאםיבהואםהשינפמ,ןדרמההדשלםיצרםירתאה,םיפלקה
"תוממורידור,,תבהאינפמםיפםאתמןקלםלוא.םיםוםה

.תיתוכלמואהירםיק

'םינולם.בםולשבםילשומםתיבבהפםה"םיממוד,,ה

.םדמהחקלרשא,הבלממרדעהמםהלםינמאנהלש

םיבוצע,םירישעוםיינע,םינטקוםילודגושנפנהפ

,םיעונצםהללכב.םימעטהלכלגזמהרםהיאל,םיחמשו

םיטושפףולחינבםעםהיענמבםיםינבמוןהאוצמלםיצמאתמ

תיבבםינמאנהלצאןהומבאצמנאלרשא,תיביבחותויםומנ

םידדונהםיביםנהםאלכא.תוריחבהתםפקיביםנהלא,םירחבנה

ייחתוארלםיאבה,םינניתנילכוםיקותיתםנבהילכםיינעה

םדורשבבםינהנהמ-,תאזהתחדופהוהרדרנהריעבחרזא

לקהלהפןוחתפםנוא,קוחצלםוקמםיגתונםניאוםיטושפ
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."תוממור,,היבבוחלענונבןכרבדהןיאהנה,םדובכב

ךאו,הנעלנשורקתדרחבםהילילאירחאםירזחמםה
יולאכ,ומוקמברחאשקבלםירהממםה,םהמרתאורבאי

רבזתאםתפשלעתולעהןעמלקרוךאחתפהלםהיפלובי

םבילעורבעיאל;רתםנןושלכ,התלודגררהוא,ותוממורדוה

הביםנהםהלהתנעהמ,םכלורפםישילכמםתרבחבםיעגרהשמח

םעםהלרעוננהלויטהרבדתא,לודנהםככודהרינההמו
םניאיב,ריבמוהאור,שיגרמךנה.ינשהלשודודחתאוארחאה

ערזמםישנאהיתלוז,םירחאתומלועמםישנאללכםירקבמ

םכליבשהלאלאהזןיא,םכתארבדלםיליאומםהםאו,הבולמה
..

.םההםימורמבהשענהתאתעדל
לבכםהבושמתשירשאםילותפנ,םישאונםילותפנו

ליבאהלהיבזלעינהןעמלםילותפנ,םלועבשתולוכחהינימ

,יתמאךיםנ,םיביםנהרתאתאןמזבתחאםעפתוחפלםחל

קחושהלכררועירשאדובכהכרהמ.הנושארםירבועההלאמ
ינפלרבלככציחהלהבזשימוא,םיננטיןואלכלודגםכורםע

לב
ם

.יםלָאואהךיםנהתאהילעינבוארקירשאכ,

רבכנובל־חקול,בירנ,רימתמרתויקםעםכסןיא

ארקישומב,הלאה"םילונ,,ההאיבבםשהתאםושרלרשאמ
םירהאויהשומכ,הלאה"םילטלוטמ,,הוא;הרודםנופלאםהל

,םיתרשמינשלתוניבהאיבבחנומתונורבזהרפם.םירמוא

תאבתוכאוהואכהלכלטעהתאשיניםהמדחאהרשא
ונריםהב.חלסתינימלכמםירחאתומשיפלאתחתומש

ולאכןואנבולךלירתאו;(זנס-שיא)"םישיא,,הוצרשיוםילוטיטה

רמאיושורקבוחאלמולאב,רשואמ,ליצאלהזעגרבהיהנ

לצאימשתאיתמתההתעהז,,%שונפירשאויריבמלהואנב

רבכברפםמאוההדועםהתעבברעבו."ןיטשלזדנלודנהםכודה
לודנהםכודהתמישרלעימשתאיתמתתרשאב,,%שאר

,בשקבםיעמושלכהו."םוא.נתומשתאיתיארןיטשלורנ
.ךרעהיברןינעבםיקוםעםהולאב

לשהונעהוהמימתההלםבהלעאלפתנוקחצנהמללכא
םישמחםירפבםישנופונאםא,םירדהתמהםיביםנהיבבוח
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לכ.קוחשונלםישועהםילודנהםישנאהיבבוחלשםינדשםיניס
ותלכילכבגאוד,רבכנ(םיחרואלחותפתיב)"ןולם,,קיזחמשימ

`השאןיא.וירחאריצהלחיזאו,םםרופמםראובתוארהל

ךושמלתפאושהניאש,רחבומהםלועבםג,"םלוע,,בתחא
,.םשהישנאמםידחאםינמאםגוא,הלדחוימןמאיריצהילא

הנירמהםנוריעהלכתעדןעמלםדובכלהתשמתכרועאיהו

.הילעישנאלדעותיבהתיביב,הלוכ

;הנובתבתוארלנצומהוומצעלולרםחהרברבללהתהל

?הלאינשןיבלרבההזיאשיה-םיביםנהתברקבוא,הבר
םישנאןמתונקזהואתוריעצהםישנהלעםיביבחרתויה

המלשהרובחםיפםאמהםיתבםנשי.םינננמהםהםילודנה
,תחאהלעמשיהלאהםינננמלםנמא.םתיבלאםינננמלש

הלאלכא,םיפשנבםיליעומםה%הריחמאלוםיאלדביא
.תווקלםילוביםניא,תמאב"תואיצמהרקי,,בתוכזלםיואתמה

הזלףיםונ.תחאהבםמבהלאכםשהישנאינשונישייב,םלועל

תאראפלתפאושה,הבושחהשארשא,םלועבתולפשןיאיב
הנולם

,םינטקהםילופטה.הלתלנוםמהניא,ראופמרוטיייזופמוקב

דהאתאהתיבלךושמלירבללכךררבםהבלפטתרשא

הקוםעאיהשהעשבללכםיקיפםמםניא,םירפוםהואםירןצה
םיאצויףנחיתולובתחויותפינהנמםינהונוב."תולוקברחום,,ב

תערוכאיה,ךלמהיריתאומבויריתאתקשונאיה.ללכהןמ

תארמזלורםחבליאומאוהםא,םיהלאינפלומבוינפלךרב
ונקזמרעשתאשונאיה.ומצעבוודובכבורמז

,איה,תעבטב

.תלשלשבהבלחוללעהיולתה,השורקעבטמ,עבטמהשוע

רשאב,םיברעהדחאבויםנכממערקנרשארותפבהןמבהז

.ולש"םענהתהונמ,,תרישתאוחולכב,הקזחבוריבעיננה

םירזחמםהירחאםגיבףא,םישקבתמתוחפםהםירןצה

ןיאםתבילהבזתוינעוצרתויותויהלאתוחפשיםהב.הברה

,םעכבםיפילחמםה.ןחורוהידםהבןיאללכבותוכריד

םיחירמםה.םילכהוןוצלירברב"םורממחורה,,תאםעפב

.הלאםגהנורחאבו,םתכאלמתיבכםיעבצהחירתאירמרתוי

תואנםישבול,הזהחירהתארבאלוחילצהכרלמעברשא
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לק,תופילחםינתשמםהתאזרבלמ;דאמ
י

,םיתפשיקשופותעד

ונקןנוכמןגנמהשדועב,וראשייבםלועלםהבחוטבלןיאו

.םימיךרואלהחפשמהברקב

םנמאו.רפוםהירתאםגרזחלולחהתונורחאהםינשב

,הברהרברמאוה,רברמאוה;תובוטתולעמהמבולשי

םכתלםםרופמיבןעיו.לכהרעברברמאוה,תוביראברבדמ

.םהמלעפתהלווירבדתאעמשליוארהמןכל

תבשומב,רפוםכתוכזלהרזומהואתהואתמההשאה
,ביבםמתורעושהלכתאויטופטפבףםאמהיבתכהבוזןומהה

רתוישיררושמב.םירפםמהוםירדושמהןיבירוחבלהלובי

רתויםהםיררושמה.תוימואתפרתוירפםמב,תוילאיריאי

תכםמבביבחררושמה.גזמבוםעטביולתלכה.םייבויח
ירילאיבמרפםמהלכא.הריתיהניבשיללכברפםמלו,םיעד

אוה,ללושאוה,לזונאוה%ררושמבהושנפיאלרשא,הנבם

,םלועלחוטבתויהלרשפאיאו,תואורויניעשהמלכבשמתשמ

;וירופםמרתאידומעלעםורעדחאםויךטישפיאליכ

רתסנןיא.רימתהקוםעתבנגדיב,לכההנפוםהנופםכוניע

,תוענמה,תועונתהתא,ךשחילבףםאמוץבקמאוה%ורננמ.

טקלמאוה;וינפבהשענתורבועהוףלוחהלכתא,תונובה
םירבדה,םינטקרתויהםישעמה,תולקרתויהםילמהתאי

לכמתונויזההתאברעהדעורקבהןמרצואאוה;םילקרהויה.

ירופם,םרבמלתוישעמירופםםהמהשעירשא,םינימה

והבבתי,םתואוארקירשא,םלועהתוצקדעםיפעהתוישעמ

םויארתויהו.םיפלאיפלאל,םיפלאלםישנאםוראבי,םהילע

הלאלדאמםימורוידופםירובגהשוע,לכנחהאוהיב,אוהיב

ויניעשהמרפםמוהחוכנהאוראוהיבןעיולביבםמהאוראוהש

,וישיאתאתונשלויתומזמוויתולובתתלבתורמלו,תואורי

ז.צתרמתאוא.פרמתאתרבהםאה,,בלכהםירמוא:

."אילפהלםיתמאוםיקיורמםה.

תאםיבבתמהוםהילאםיבשומה'וםלוע,,הינב,תמאב

.יתיבבםירבבעלדגמהתוינטקרחוםתנבםכהנבםכםהרפסמהו

.ולתעריבהרתיהבח,תאזלכבו
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,םירפוםהדחאבהניעתאהשאהנתנרשאכהיהו

תרזעבוילערוצמהמשאיה,התיבןבבוהצמאלהצוראיהש

םיקחושהםההםימב.םידחוימםיעושעשובליתמושת,תואמחמ
הלמיתלפונהלהתהןכ,השקרהויהעלםהתאהפטדחאהפט

לעפנ~,ךכבתהיבהארתךאו,רפוםהלששגדהבלכהלמרתא

,הלותואתרהנמאיה,תאזההרימחמההפונתהעמשלהתפנו

םוקמלותוארשקלםילוביהםימינהתאטאלטאלהקיםפמ
ןובל`,התרבחבננעתהל,הילאאבלםישמילכותלנדמורתא

תעתעדויאיה,התיבבחרזאכהרעהיןעמלו.הבותבשחמתא

לעותואתרקבמאיה,התיכברקיוהחלצהיעגרולןיבהל

הצרעה,שארבדובכהתיביאבלכדננולתקלחמוםירחאה

י.הלהמודןיאש

לביהבןהכלראשי,לילאבומצעתאשיגרירשאבזאו

ראששינפמ,תוברתולעמהזבאצומאוהםנמא.הזהלורנה
וזירחאמואינהןעמלךא,בוטןוצרלכותואתודמעמםישנה

תשעתיאלזא,אוהריהמשיאםאלבא,המרחבותבשמש
רתויןמאנראשישרתויו.וילעהניברתרשאתופונחהותוריתעהלכל

לכירחאךשמהמאנרתוי.והובהאי,ותושקבי,וירחאופדרי

ותויהבםינומשלשוכרעמערניזאיב,םינולםהתולילא

."רחוםלרבוע,,

אוהרשא,הלפתתיב,יתורפםנוחרהמםשארובאוהו

הזיאתויתמאהתונומאלןיאןעי,יריחיההולאה,ךיהלא

,וצירעהל,ותואעמשל,ותוארלהזהתיבלורהניזאו.רתיתויהלא

.הבואנקי,ובואנקי.םיעוריםישרקמלקוחרמםידהנשומב
לכשהבהערהירקעלעםינהבהרברבתורפםהלעורבריםה

יתורפםה"ןולם,,הןמואציוהתואוותואועמשילכהו,תובישחבו

.הלפתהלביהמםיאצוילםימודבליישחרביהזה
י

הלאב%הטעומהרמבךאלכא,םישקבתמהםילודגדועשיי

טעמבםשרשא,םיתמאה"תומלוע,,בםילקנהןםילךּפּפהםה
םלועבשארב'םירבוכמהו,םיטמופךןהןמרתויםיבשחנםניא

םירהזנו,רבלכרבשמיעגרבשקבתמטטופךןה;ןטקהםיחרזאה

2ב
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טקשימיבםעפבםעפבהרועםלותואםינימזמוודובכב
ימעטםיבורמשינפמ,םיריקומשייםימבחלםג.טנמלרפה
םישנאהתאמראמשקביאוהםג"הבשל"שארו.םישנאה

ןוזח.וקלםיבלוהםניאהלאםלוא.תיששההמוקבםירנה

.הזהםוקמבץרפנוניאםינוריעה

.רבלכםויהיצחדעטיואורקבםישנפנםירואנהםיחרואה

ןרוניצחבוהארמ.ךוראלויטםוקמאוהטיזאורקה

רשאלמנהדעוטירנרמיטנםלומןויצהןמףוחהךראלךלוהה

.וילעתאשנתמהקיתעהריעה

תעבםעטהכוטאוהןוזרה-תוזדהותוריעצהםישנה
תיולכתוריהמתועיםפבתוכלוה,הילננאחםונבתושובל

לכא.םירודכהקוחשלםידחוימםידנבבםישובלםילקםיריעצ

תורבבכךלהתירשא,םונצללמארוצישונפנםעפבםעפב

הלאהםיללמאה.ותוחאואויחא,ומאעורזבןעשנ

תורמלהחפטמבםיפוטע,תורבכבחודםיפאושוםילעהשמ
תושאונ,תוקומעםיניעבםירבועהלעםיטיבמםהו,םחה

.תוערו

תחרופהוהרמחנההמדאהיבןעי,םיעונםה,םילכוםםה
לשחרופםלדעייתיבוםלועהלשםילוחהתיבםגאוהתאזה
.הפוראיליצא

וולוקרבוטםויהולםיארוקשוםחרעריאלשרמהילהה
םיפלאלםישנאםרהמהוברוצה,ללוזהילחה־תפחשהאוה-

.ויתונברקבובתוצקלהזהםיהלבחברחבולאב
תא,םלועהתוצקלבכהרראלוהללקלוכרידאמהמו
אלמהתומהלשדורזורפההז,תאזההנבםמהוהרמחנההמדאה
םיביםב,םיבלמוםילדתוחפשמוריאשהוכ.םענוםימשב

רשאדלישפנתאבירל,ןהלשמהחאשפנרחאבםיחרזאו
.םתבהאיניעמלכתאוכומישיוםהוקתלכוילעובילשה

.הלאהףרחהירעלכבהאירבהוהמחהןוטנמתארבוזינא

לעמתואשנתמהתודוצמהתארצבמהירעבםיאורונאשומב

תאהזהםיעובקוףוחלעמהארנהבב,התואתוכבוםהתומרה
.העבגשארבםםונתמ"םלועהיתיב,
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וחוניוברשאןנההז,ובתויחלהזהםוקמהאלפניהמ

,תומדאמןה.םירבעלכמםינשוש,םינשוש,םינשוש!םיתמה

תומוקמה,תודרשה,םירבקה.םינשבתועלותמתונבלואתורות?

םמשב;םינשושהםוכמלכה,רחמםיאלמהוםויהםיקירה

.לגלנבםילגרהתאושארהתאבבםמ,םמהמףירחה

הנמשינב,הנשהרשעששינבויההפםיבבושההלאלכו

.הנשםירשעינב,הנשהרשעי
םיאורבהתומשתאוארקיוםיחרואהוכלירבקלרבקמ

אוההז.אפרתהנאמהלחממםכאכםרועופםרשא,הלאהו

"םינבלהםיפשנ,,להמודהםלועהתיב,םידלילשםלועהיתיב
.םיאושנםישנאםהילאואביאל`רשא;

הדוקנהדע,לאמשמהילטיאהפקשנהזהםלועהתיבןמו
ןימימו,םינבלההיתבתאםיהדעתחלושההדניברובםשרשאכ

י.םיצעבתוםובמהויתוכריתאםיבלכוטהןיטרמקוצדעי
וננההזהבגשנהףוחהךרואלכלםירבעלכמםלוא

לכלתעעדוי,הםכתמ,.תכלעינצמאוהלכא.תומרצחב

,םינפבםינפוהוארתאלםלועל."םומנ.לעבתחאב,ץפח

.עגרועגרלכבובוענפתיבםא:

לכהשינפמ,הזהםוקמבותומיאליב,ורמאירומאםג

לכא.הבהצורחומהש,האנוהההתואבתהאהצעבםההפי

והצקםפאוזהיםגםימעפל,ותוחירי,ותואושיגריראמהמי

יחופתוםינשושהםיברםנמא!הרוחשהותלמשהצקלדעבמ

ןובקרתחירתאםלועלוחיריאלשליבשבםישורדהבהזה.

.תומהירדחמהלועה.
`

ןימעפהלוק`ןיא,הרוחשתבירפןיא,ץוחבןוראןיא
םויהמדוערובעיאללומתאםוילשםונצהךלהה.לבאלי

.לכההזו~,וננולחלתחתמהאלהו.

,ומולשלולאשתוותוארלופיםותאלשלעואלפתתםא

בטוהיב,קוחציתכבםלכםיתרשמהלכולמוההןכומםכנעיי

לי
ו

שי"למוה"לכבתמאבו.הילטיאלאפורהתצעבךלהיבו

.ותצעו.ודוםשיא,תומלדחוימ,רתםנםלומ:

`

לעםיאנםירבדהברמהיהודבעםימיברםומהיםכח
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.דחאםוקמבלכאתוררתהלשתאזההשינפהלעוםיבפהה

,"םיענהדוד,,לבשיננהו,םמשלויטהםוקמ.םויהיצח

ריתאצמש,ןומירילןיבהרשא,הבוטהחוראילהתכהםשש

.המראיחופתהלוצוןכלרונםברמוע.דוע

.האירקבילעהרבעםויהתיראשלכ
ינפמ,היגנועלעהענוהנחהינאהוהקזחבבשנחורה

.רוחאמןנועםגליטהלונילעלטנש

.המןמזןשיאוףוםיףוםינתגשיהרוגחה
יביתיאר,יאתבתורנהתאקילדהלרגרבםנבגרשאבי

יי

ונתנאלףותבםירבשמהשינפמו,תיעיבשההעשההעינה

י.יתינאביתדעם,השביהלארותחל

ללשבינפלהצצונןקריעה.הלעמלבשאויתילערחא
.םיהלעמהפקשנההראזמריעבהאנהזחמםכלןיא.היתודוא
םיםפטמולאכםיארנויתברשא,קיתעהריעהעבור,לאמשמ
יגרקןימימו;םיבכוכבוללובתהויתודוארשאוהזלעהזםה

.םירטמוליקיגשכךורארואשחנכינניעלזאדנזגה
י

`

םילטוההלכב,הלאהםיתבהלכביב,יתעדלעהלעזא

ושעישומב,שמאושעשומב,םראהינבברעהופסאתה,הלאה
רתעלעגםיביםנלעוהמלעוםיטפטפמםה.םיטפטפמו,רחמ

;רבדאללע...?רתאו...זםיביםנלע...!ריואהלעשיזרחאו

ןחלשהינפלהתישהיןמלעונמרתוירבדםבלשיםאה
לבבםשתילננהםדאהשפנתאריבאויתרגםילטוהב?ללוכה

אלשליבשבינוצקתורירקתויהלתמאכשורד;התותיחפ
.רדנרבםדאהתאםבעמשבלעונמוהשובמ,ןונימתוכבל
,דבוכמה,בושחה,עוריה,רישעה,יוצמהםדאה,םדאה

רברמוהמואמ.ןיבמיוניא,המואמערויוניא,ומצעמהצורמה

.הביצעמהואגבלכשהתודאלע

,,תלןאתוָאגמךכלכרובשזדועםדאההיהייבןכתיה

לעהלענוהמהבמהברההנושרבדבומצעתאהארישליבשב

.יחלשתלעדחיםיבשויםהשכ,םתואועמש.םדאהינבראש

,ןוחטבב,תומימתבםיטפטפמםהוםיטפטפֿפכםה!םינבםמה

םה?תונויער.הזיא."גרונויערהיפילח"םיארוק.םההזלו,יםענב
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ונבושבלכא,דאמהאנךררבונבלה,,%וליטהפיאםירפםמ

."רקתצקהיה
םילישכההיבףא,וזהיגםכאבעדוניאחבטמה,,*

המ,ושעישהמםירפםמםהו."הביקהתאטעמםילקלקמ
!ונימאישהמב,וכהאיש

לשרבעונתוארבםשפנהלפשהפוצינאיב,המרמינאו
תוחתפתהלןנובתמיננה.לוהוכלאהאלמתיתולצלדעבמהקומהיה

,םימיהלכםהילעםירזוחםהשםידונשהםירבדהלשתיטאה

וזרחאוזתולפונםילמהםילבזדידצואמומביבשיגרמיננה

םאיבמהםמודהריואהלאםהיתויפמו,םהלשתלןַאהיתויפלא

.ינזאלי

רתויה,םילענרתויהםג,םמצעםהיתונויערםאהלכא

לשתיחצנרתויההיארהםניאםאה,םירבכנרתויה,םיאשנ

לכ?לכבתלשומוהרםפנהניאש,תיללכה,תיחצנהםתורעב
ןיזאמה,תיגשאדוכובשוהנושהלאהןמ,םיהלאמםהינשומ

ךרועה,יעושיה,דטושהילאה,ירפםלעםכתוכוםהיתורוםלי
ןכירתאו;םילענואליעמ,ןוירששבולהלאה,ןננה,ןידו

תויארה,יצראהןוינההלעהדםונהםיהלאכהריפבהרבדלע

,חונימה,תותבה,תושרקנהתונומאהתודלות,דננבשודעבש

,םירקעהלשתודליהלכ,תוקפםהוםיבויחה,היפוםולפה

יהבווהתה,תוחנההירצוילשםימדאלמהוירזבאהםנואה

רוציהלשםילדהםיצמאמהלכ,תוערהייונשויתוקולחמהלש

ןימאהלריהמהותעדלוןיבהלנישהלםינואהפרה,הזהינעה.
,תוהשלקרהזהןטקהםלועהלאךלשהיבחיבומהזלכ~
ויחאתאשיאחוצרלו,רמזיירישהבחל,םינברילוהל,לוכאל

..בוטבתעהתאתולכלידב

לכ,תומשלםיעדויהלב,םייחהןמםיצורמהירשא

.לכבםיהמשה,לכהםיבהואהםישנאםנשי.םמלועמםינהנה
תא,לפרעהתאוגלשהתא,רטמהתאושמשהתאםיבהואםה

םהוני,םיאורםהשהמלכתא,םתיבבהחונמה,תאוםיגחה

.םיעמושםהש,םירמואםהש,םישוע

י

;םהיאצאצברקבןוצרבוהחנב,םימיענבםייחםיאורהלא.

.שפנהדוזפבוםינונעהבםירעוםוםישרננםייחםייחהלאו



.ןספזביירייאונךפפ

..וממושיאלהלאוהלא

.םילעופהםהרשא,םיעושעשןוזחםדעבםהםייחה

אוהירמרתויםאילפהילכמרשא,הנתשמובוטרבד,םהב

.םתואננעמ
י

`

,קרבבהריהמהםתבשחמבםירבועהםישנאםנשילכא

ינפמםימעפנםהו,תורשפאהתואנההלשרצהנוחהתא

.םתוינוטונומוםייחהינונעתלכתולר,רשאתתוםיפא

תמל.םדעברמננלכהרבכ,םישלשהתנשלועיניךא
;םובתאותשרבבםה,רועםנינעמהרבדןיא?דועופצי

.המותדעםילדהונינונעת

ירשאבעתנהםומעשהתאםיעדויםניאשםישנאהירשא

רבשישימלכירשא;רימתםישענוםירזוחוםישענהםישעמב

,תועונתהןתואב,הדובעההתואתאלתהלוםוילכבבושלחור

בבהואתחת,קפואהותואחכונ,םילטלטמהםתואךותב

םתואתאשונפיםהברשא,תובוחרהםתואבךלהתהל,םימשה

'לענבםישחםניאשהלאלבירשא.תוירבהןתוא,םינפה

.היחנהרבדןיא,ףלוחהרבדןיא,הנתשמהרבדןיאיבםוצע

.שמשהתחתחרוטל
יויתועיבתיטעמהמ!ונלכשטאהמ,לוענהמ,לדהמ

םיאורהןומהארקאלהוהבביא.ולשישהמבקפתםמאוהםא

אלהזהבביא!ךםמהתאורירוה%םויהדעםלועההזחמב

םירחאםירוציהבורבעירשא,הינשהתכרעמהתאדועשרד

םיחמצב,תורחאתונינהב,תורחאתורוצב,םדאהידעלכ
?םירתאתוערואמב,תורחאתואצמהב,םירחאםיבכוכב,םירחא

;תרוצהארמבלםבירשא,שיאאצמנאלםאה,תמאבו

;םייעבטהםהישוחבש,תויחבםאמירשא,רימתהמודהםדאה

וםימורםה,רודלרורמהשוריבםלצאםירבועה,םינתשמ־יהלכה

;םימודהעבטהתוארמבושפנץוקתרשא,תויחתונוכמלונינעב

?רימתםירזוחהםינונעתהתאהזבירשאוהזלהזחצנ
.תונמאלוערמליהבהאב,ונלםירמוא,ימחנה

ילכמ,ונמצעבונבחצנםיאולכוננהיבהאורןיאםנמאה

,ונבלןוזחריגרנתאונתאתאשלםינודנ,ונמצעמתאצלהלובי
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םיקלקרונלהרמעילכשהונלמעתישותלכ.אצומאצמיאלש
ררועלידכדעםיעורנםילכתרזעבתוירמוחתורבועוזיא

.ונירבאתלביירםהאלמלתאזלכבתצקםיעיםמה,קוחצ

יב,`ולמעבעונלםתהםירקוחהרחאהלנמהנשםירשעלתחא

חכנישהלרשפאיב,וא,הבדעעוריייאזגדועליבמריואה

ףושפש/ירילע,ראוביאלוךרעיאל,לקשיאלרשאשדח
אצמנםירתםנהרפםמיןיאייבכוכןיביבוא,רבכננודה

הארנהורבחלךומםאוהו,הבדעוחואראלרשא,רחא

?ךכבהמו.רבכמםשבארקנהו
ואבןיאמלב.דאמבוט\םיבורקיממתואבוניתנלחמ

תורואמהו?םמצעהלאםיארנהייאםירוציהתולחמו?םיבורקימה

?םיאבםהןיאמ
`

םילוביונניא,המואמםיאורונניא,המואמםיעדויונניא

.המואמונינפלםיישמונניא,המואמםירתופונניא,המואמ

לעםיממותשמםישנאהו.ונמצעבונבםיאולכ,םירונםוננה

!םדאההורןואנ

לשםיעבצבהקתעהאלאוניארויצהלכי!תונמאה
וא,עבטלםלועלומרישילכמ,תינוטונומהתונומלצה

תלביילכמלבא,כרלמעבםדאהינבימלצלשהקתעה

ליעוהאללםלמעבועניהבכו.םייחהםלצבםתושעלםלועל

תתלוחילציברלמעבו,אצמנהתאתוקהלתוברםינשךשמב
תאזהתממודהותתמההקתעהבריבהלתוליגרהםיניעלהניב

.םהיריבתושעלוצמאתהרשאתאםייחהתולועפלש

המל?הזהאושה־יוקחהמל?תאזהתוצמאתההלכהמל

םהשכםגךכלבםיבוצעהםירבדלשתאזההלדחהקתעהה

זונלהייא?םמצעל

.םיעבצבםישועםיריצהשהמםילמבםישועםיררושמה

יזהמלהזםג

,םיבוטרתויהםיררושמהתעבראתאםיארוקונאםא

םהמרתוי.םירחאהתאאורקלדועליעומןיא,םיירוקמרתויה

םדאהישעמתאתוקחלםיעדויםיראשנה.המדעעדויןיא

וניאםדאהםאיבןעי,למעתדובעבםחבםיאיצומםה.רבלב
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ו

זאמ.הנתשמהנניאאיהםגליעומהבןיאשםתוננמא,הנתשמ

,ותנומא,ויתושגר;התנשאלשגרתהלםדאהתבשחמהלחה

גוםנאלאוה,םרקתהאלאוה;םדוקויהשהלאםהויתושגדה

תאתעדלדומללאופאולהמל.עזאלוענאלאוה.רוחא
תוערואמבימצעתאתוארל,בשוחינאשהמארקל,ומצע

?םינמורהרתאלשםינבםמה

רוקחל,בחרמהתוצקתאדובעלםיררושמהולביולצהה

ףילחהל,םירחאםירוצי,םירחאתומלועתולגל,תורואמהתא

ינבילוהל,םתרוצתאוםירבדהעבטתאךשח־ילכינעמל

םירתםתונולחחותפל,םיאילפמוםינתשמתומלענבךשח־ילכ

םתואארוקיתייההתעיב,םיאלפנויםייופציאלםינוהלא

קרעינמםתכ,ולכויאל,ועריאלםהלכא.הלילוםמוי
המל.םיריצבינאימלצלצתאילתוארהלוהלמהםוקמתונשל

זאופאהז

.עונתאלםדאההבשחמיבןעי

רובעלןיאש,םיבורקה,םילבנומהםילינגלעינתךא

ףפועתמה,רונםקובקבבבובזב,הלנעמבםוםכתבבוםאיה,םהילע

בצמןיאמ,הלאלכירחאו.רימתובףננתירשא,ןפודהדע

.ורבלאוהםדאהשכבושחלםיענהמ,הזמבוט

רשא,התואלמלממםיהרשאו,תאזההנטקההינאהלע

המבשיגרמינאועדויינא,הבפהלוהעיבמהלדחאלגלויד

חטשהץראהיבןעי,םיעדויונאשהמלכתואיצמבםניא
רתוי,הדדוברתוידועאיהםוחתבםלועהלשקירהבחרמב

,אוהדחאםכרע.םימהלעתאזההנצהןמהלטבוהדובא

תםיפאתאןיבהלחמשיננהו.םמויאביו,םהלרתאלרונ

.םראהתעלותתואנהתנהוהתרהשתווקתהלכהתאותונומאה
לע,,תנש,הקומעהנישןשיאויננועיננהםילנה.יתבכש

ברמאיורגרביגריעהרשאדע,תמאב"םימה

.רקבהתאצללכונאל,ינודא,ערריוא-
תושעלונלןתתאלחותפהםיהתרעםלבא,םדנחודה

י.לאפר-ןםלונבדד

.ןקבתולכלילעםוידוע
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לומתאהםויחורמהפרךאםי־הורםקםויהיצחב

המחלמהיציתארקבלתכללוובשמתשהלטילחאו
.ןאוו.יייןםב

ןעמלבדישוקבונהבלךרטצאוליאכרקד"םיענהרוד,,ה
רהמלכא.ונינפבםימירורצונילערבועהלנולגלכקורזיאל

.טירנרמיטנםתדוצמלדגנמרשארבעמלאבאוםייאהלאיתעגה

,םיבםהילגרםילכוטהםיעלםהלעתנעשנתינמיההתמוח

.רתויבהובגוניאאוהםגשהזהףוחהןמהברההובגוניאהשארו

רנםנרשא,ןיזבדריובש,םוקמהתאבטיההארנהפ

לחהרשאכו.תיקלטיאהינאלעטלמנותשאתרזעבוהדוצמב

התמבחבותשאותליצה,ונכםירבדיבדושחללבוההכר:
.ריבשמלצניוי

תורבכההנצהתריגארשא,המחלמהיצלםיברקתמוננה

יבחרבםייונבהקשניילרנמלתומוד,תחאהרושכתורמועולש

תעבראוהפצמהתוינאיתש,הנצהתוינאתששהנה.םיה.

.םיהןושלכתורדתםמהץפמהתוינאיי

לכבהמלשרתוילתבשחנה,"יברוק,,התארכמלהצוריננה

.ונלשהמחלמהיצתוינאי

הטועפההדובעהןמ,םדאהתרובעמגשומןתונהרברןיא.

תורוצתב,תוריהמההיריבהנטקההיחהתאזלשהמוצעהו

תיב,םילוחאבצתואשונה,תוכלוההותוטשההלאהלזרבה

תוביתחמםישענהלאהםיקצומהו.ארונוםוצעןיזיילכלשקשנ.

,שאכתוקתרמ,תוקבורמ,תולכקמ,תורשוימ,תונטקלזרב:

ןואנהלכלע,יתעכהבהארמה,דחאכםיקנעוםילמבתדובע
לכםינואה-הפרוךכלכםילעפהכרהזהעזנהלשתוארפהו.,

.ומצעתאלכחלרצויילכתריציבויתוחבתאאיצומה,ךכו

םעםילרדחקםונבאמונברשא,םינומרקהםימיהישנא
תומולחתאםהבריתםהלםםקיילביה,תובוטהםידומעתורוש

םיתלושהוגרודינבמםיבוטויהאלםאה,השו-וקהותודליה,

?רמהחומהילביה,תשעיוהבםיברםימלע

"יתפלק,,לאתולעלובושלהינאהתאיהבןעשעגרבו

וקינןאלעיבה,ינא
ל

יביטנאהדודנה.ףוחהלעהבורהנקתידי

רתע.םינדאהולוחהךותבתורילויליגרתתאהשערשאאיה
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םירזפתמהןפנרמציננעלתומודתונבלחורמתכהלועןשעה

לשםימודאהםיםנכמהורבעוופלחףוחהךרואלו,רבעלכל

.םיצרהםילערה
.

`

,,המבחלאםחיתופקשמתאםאתפוננוביתוינאהיריקפ

.הזההמחלמהיוקחהארמלםיננעהם
י

ולאכ,ללותשמביננחעמשא"המחלמ"םשיב

,דאמקוחררבדלע,היציזיוקניאתלע,םיפשכהלעילורפם

.עבטלדננתמ,הנושמ,ארונ,ולכרבעולטברבד

תואנבםיקתושוננה"םדאילכוא,,ואםיגּפופורתנאהרבדעמשל

םיארפה,םיארפהםהימלכא.םחהםיארפהלעוננורתיתרבהב

םיחצונמהרשבתאלוכאלליבשבםימחלנההלאםאזםיהמאה

?רבלכנורהלליבשכקר,נורהלליבשכםימחלנההלאוא

ןאצהירדעכתומלםיריתעדננמםיצרההלאהםילגרה
ץוצרשארב,תורשהדחאלעלופנלוכליםה.חבטהיריב
בוקנבלכואברחהבממ

םילוביהםיריעצאלהםחו;רודכב

,םיינעהוםינקזהםחיתוכא.תלעותאיבהל,לועפל,רובעל

,האלפנךכלכהבהאבםוכחאהנשםירשעךשמברשאםהיתומא

,רליה,ןכהיב,תנשםגילואוםיחריתששרובעכועמשי

,ךכלבכרףםכב,ךכלכברלמעבחופטהלודנהדליה

ירחא,בלכתלכנבםיתחפהרחאלךלשה,ךכלכתברהבהאכ

,והוםםובםישרפהו,זרומ,רודכירילעייעמואצירשא

,הפיההריקיןכתאונרחחמל.רמחשונלוהוכפח,והוםמר

.תעדויהניאאיהי!התיהתא,התואנתא,תחאהתתוקהתא

,?המל,ןכא

םויברנלו...!םישנאטוחשל...חוצרל...םחלהלשוהמהלמ

עינהשהיפוםולפתהלעמוונערמבחור.ונתלכשהבצמבהזה

,נורהלורמליםהבש-רפםיתבשי,ישונאהןימח,ומרישומב,הל

יינענורהל,תהאהבכםישנאהברה,תמלשהב,קוחרמנורהל

.עשפלכמםיפחויהחפשמילעב,םימימתםדאןאצ
,הזדננכםמוקתמוניאםעהיב,אוההימתמרהויחו

.דכלכ"המחלמ,,חלמהינפבהטוקנהניאחלכהרבחהלכיב

;םילעגמהוםינשיהםינהנמהלכםתא.אשנתכחצנ!התא
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,םיארפהוניתובאלשםירזבאתונויער,תואטח,תומורקתוער

ילכמןהבלושמידצמשתויח,ראשנתויחווננהתויתיבןעי

.יונשלכ

ילעאנוהרוטקיוידעלברפוםלכהיהקוחצל

.הלודגההלואנהותמאההאירקתאארקלושפנבזועוביחרה

%תאזה
;ןידלעבההלוםנואםשבארקהלהבהלחוההזהםויב,

.השועישונאהןימהתנולהינפמ.תמשאנהאיההמחלמה

לודנההמשאהרפםתאתכרועוטפשמהתריקחהאהלכשהה

תפםוהיבןיבהלםיליחתמםימעה.אבצהירשוםישכוכהרנגכ

;עשפהתטעמהתאהירחאדורנלהלוביהניאעשפלעעשפ
לובי.וניאבדךםכחצרההנה,ןועהשעמאוהחצרהםא

.םמחהנה,בונגלאוההפרחםא;ןידההדמתאקיתמהל

.דובכלתויהללוביוניאםישבוכה

יללהנ,הלאהתוטלחמחתויתמאהתאלהקבעימשנהבה

י"!המחלמהדובכתא

,אלםלועמ!ררושמהלשםנה־תורמרמהה,אושיםעכ

.הלאונמיבבהמחלמהתאהבבוצירעה

.הנע,יקטלומתצרהיןואנ,הזהעוצקמבריהמהןמאה

בהלאהםירזומהםירברבםולשתיתדונאיחולשלתחאםעפ

יקחמדהאקוחאיה;אוההולארםומ,השורקהמחלמה,,
.תושגרהלכתאםדאהיגבברקבתקזחמהאיה;םישורקהםלוע

,,ץמואה,הקדצה,עצבהתאנש,דובכהתאזםיבידנהוםילודנה

."הלאונמרתויהתוירמחבעוקשלםדעבהעירפםהו

עבראלשםירדעםירדעףםאתהל-,ןכבו
י

;ףלאתו.אמ

,,תמואמבושחלאל,חונמילכהלילוםמויתכלל,שיא

ארקלאל,המואמליבשהלאל,המואמדומללאל
בכשל,שפרבבקרהג,שיאלליעוהלתויהלאל,המואמ

יףורשל,םידעםומחל,חצנתמוהמבהיחכתויחל,תוצבב

,רחאםישנאלהקןכרחאשונפלוםימעםורתל,םירפב

ךותחרשבתורשהאלמל,םדתורהנךופשל,וילעדעתשהל
יריבתאצל,םירמח,םירמחםירגפםירעל,םדאמטיטבלולב



.ןסּפזכיידיואונשפ

הזמתומלושיאלליעוהילכץופנחומב,הצוצקלגרבוא

םינבה,השאה,םינקזה,תובאהדדעביי,תודשהדחאכםילבנ

רתויהתוירמחבעוקשלאלשארקוהזל-,בערבתיבבםיעיב

.הלאונמ
י

,עבטבםימחולונחנא.םלועהטושםההמחלמהישנא,

ונייחחרוט.טעמלקהלידכםינימהלכמםילושכמב,תורעבב

,הדובעבםהייחלכםילבמםימבח,םיבירנםישנא.םילדה

םה.םהיחאינעלעמלקהל,רוזעלםילוביהםירבדהתשקבב

תואצמהםיבבנמ,הליעומהםתדובעבשפנתוריםמבםיבלוה

,ערמהתאםירישעמ,םדאהתעדתאםיביחרמ,וזלעוז

ץראלםוילכבםינתונ.תושדחתועיריןומהםוילבבםיפיםומ
.חכ,קופס,הבוטתרתעםתדלומ

אבצהירשוםרהםיחריהששךשמבו-המחלמהאכתו

.ןורשכותונלכם,למעתונשםירשע
.הלאונמרתויהתוירמוחבעוקשלאלשרמאבהזלו

םישנאהתאוניאר,המחלמהתא,התואוניארוניניעב

לדגמ,דחפמ,ננועמםיחצור,םיללותשמ,ףרטותיחלםיבפהנ
לשגשומהלכו,קוחהרפוי,טפשמהלדחורשאכוניאר.בבל

ואצמנשלעהיריבםיחמומםייקנםישנאוניאר;רבאיקדצה

תלדלםיקתורמםיבלכוניאר;םידחפמםהשינפמורשחנו,ךרדב

םירומוניאר;םישרחהבורינקםהבתוםנלידכםיגרהנםהילעב

קר,םעטםושילכ,רבלכנונעתםשלהרשבתוצבורתורפב

.רבלכקוחצתושעל,תוריןעמל
`

.הלאונמרתויהתוירמוחבעוקשלאלשרמאבהזלו

לעןיננמהשיאהתאחוצרל,תוצראהתחאלעתולעל
,ושארלעאבצעבכולןיאורבועתנוחבשובלאוהןעי,ותיב

,םילטלטמהתארובשל,םחללםיבערהםיללמאהותבתאףורשל

תאםונאל,םיפתרמבאצמנהןייהתאאבםל,םהמבונגל
הפרשקבאכקנרפםיפלאיפלאףורשל,בוחרבתושנפנהםישנה

.עריילחותולדםהירחאריאשהלו
`

.הלאונמרתויהתוירמוחבעוקשלאלשרמא:הזלו
ולםתמבחלעחיבוהלהלאהמחלמהישנאושעהמו
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*הבורינקוחתותילכ?ואיצמההמ.םולכאלנטעמבםנ

י.לכההזו

אשמהיתלנעאיצממםדאהדעברתויהשעאלםאה
\םירצכמהינובמרתויתוטומינשלםינפואהתארישיהלונויערב

זםישרחירתויה

המשלורבםאה.שישיילםפ,םירפםזןןןמונלרתונהמ
?הרצןשליבשבואהחצנשליבשב

עוקשלמהרעבעירפהרשאאוהםיםרפהםומלופםאה
?הלאנמרהויהתוירמחב

תילכשההעונתהתאךישממהאוהןושארהןוילופנםאה

?הרבעההאמההצקבםיפוםולפהולחהש,הלורנה

.םאיתלב,םירחאלעלושמלהטלחמתוכזשיאלןיא

רעבעונמללשומהתבוח;םהבילושמירשאהלאבוטלןנוכ
.הינאה-רבשרעבעונמללכוחהברתבוחבהמחלמ

מא,דהואםישנועוםיטפושוהינאתאריבאהשךטיפק
.ןורשכייאמםגוארהזהילכמאוהםשאיבוריבה

.המחלמלכלעתולשממהתאוטפשיאלאופאהמל

.םיטפשמםמצעבושעול,םימעהתאזוניבהוועריול?וארקש

,,םעטילכחבטלםמצעתאתתלונאמול,םרהיבפושב

גורהלםהיריבםונתנרשא,הלאדננםקשנב.ושמתשהול

.אלהזהםויהלכא...המחלמההתבשנזאיב,רבאלו

!אובי

.לירפא8,יינא

.ינודא,הפי,ריואה-

,,קלהםיה.רקבבתועששלש.ןופםהלעהלועוםקיננה

יריגרנהעורזההמוצעהלפאהפבלםימודףוםה־ןיאלשםימשה

.השביהרצמבשונלקחור.שא
יונבהעגררבאילכמו,םחונדועבהןהקהתאםיתושוננה

םיקילחמוננה.ונברדלםיאצויורשכהחורבשמתשהלםירהממ
דועהארנאלרבדי,םלענףוחהמ.חותפהיםיהיהכנםילבהלע
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הלילהקירבעקשתל,המיענוהרירחמהשגרהיהוז.לפאהתלוז

ולאכהמוד.לכמקחרה,הלאהםימחלע,תאזההימורב,הזה

אליב,םוקמהזיאלאבלדועץפחןיאיכ,םלועהתאונבזע

ןטקםנפילגרל.םויהדוערואיאליב,ףוחהדועהאריי
,םיבתוחפלםילימהשלשרובעלךירצ,ינפלךרדהתאריאמה)

לכלםינוכנהיהנןעמל,ןומבדווריקוצתאחטבבבםלחותפה.

תאבתותואלםיםנפתתאקילדהליתיוצ.רקבבאבישחורו
.ענפוהרקמלכמענמהןעמל,יימימקוריהולאמשמםודאה

הצורמהלעננעתמינאשננועהברהןמןורבשתאלמתמישפנ

.תאזההטקשהוהרימחמה,תישידחה

.דאמבורקותויהמיתרער.ונינפלמלוקעמשנםאתפ
,הבשחהלפאהתמוחיתלוז,המואמ,המואמהאורוניאינאו
רמשמהלערמועהןוםינד.ירוחאמתרנםנה,הבעקושיגאש
,הרצהטעמהטנ;חרזממהאבההניפםיתוז,,%ילרמאםינפלי

."הינפמרוםנו,ינודא

רתלצ,רובעםימיאןוזחונילאבורקאשנתהםואתפו

,רזומרתוירבדןיא.ולףלחעגרבו,הארנהובגףחרםי

תועפוהההלאמשפנהתאעזעזמרתויויטסטנפרתוי

טעמבםינהונםניאםינברה.הלילכםיהלעשיחתופלוחה

,בורקמםתואושנפירשאדעואר:אלןכלעו,רואתולעהלי

הלעמלאוהש,רבדתשינפלהמודהדרחלששגרםריאשהב.

.עבטהןיב
ן

איה,תבורקאיה.קוחרמרופצהקירשעמושיננה
?הומבףועללכואאלעורמ,תקחרתמאיה,תרבועי

וירחאו,םיבעילכ,תומיענבוטאל,רחשהריאהףוםכל

.יתמאץיקםוי,םויהאב

רמועונדוערנרב.ונאוביםירקחודיב,טילחמןוממ.

הבילההתאתונשליתואץעימוםוקתםיתוריבותעדלעי

וננהוותצעלעמושיננה.קוחרמףקשנהןומןדל,ןימילתוטנלו:

.לרחםאלא,םםונתחורהלשתלקההפיחדהירילעםיברק

תאךפוההתלכתהימךותלדרויךוראהםודאהףוחה

וילעוהפיאוה,חרקה,רזומהףוחה.ההבתלכתלוהארמי
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תוארממתוארמבםיביצהםיעלם,רפםמןיאלםיפלונוםיקוצ

ויעלצלעו.םיביהרמהםירההיטומרשללשו,םיררהנוםינוש

,םירעל,תולביהלםימורורוצהישאררעםילועהןרואתורעי

,ךכלכלולצוילגרלםיהו.הזרחאהזםיפלוחהןכאתוליחל

.הלוצמברשא,םיהיבשעולוחהעקרקהאריםשוהפיברע

לואשלירברע,אצמנהלכמרונמםהבשחינאש,םימישי

לשתונתשהתייא,תוינוגהייאתאשיגרמיננה.תומלישפנתא
תוינוניב.שונאבאברע,תובשחמה,תורוצה,תונומלצה

תאלממםירברהלכתומיעפ,יתואהזיגרמוהליהבמהאירבה

.תיתחתיתואתערבמםיישונאהםירוציהתוינע,לעוניתוא

.היחהתחמשבחמשולכבהצורמיננהשםימישי,ךפהלו

תווקתלקקותשמ,הרובעבורמהאלנההנועמהרעוםהיחורםא

ירחא,לבלזובבעוקשלבושירחאו,וניהורורלתויוארןניאש

,המהבהףונ,יפונהנה-,ותוםפאלכתאתעדליחבנה
םימשהתאינאבהוא.םירבשמהםייחהינוששלכמהיורלהתושי
תא,למגכםיעלםהתא,תוברעיבאזבתורעיהתא,רופצב

טושלםיבזחםימתתאו,םוםכוכץורלוללונתהלקומעהבשעה

,תויחהינימלכמיברקבעזערזמרברהזיאשחיננה.גרבםהב

.םיבומנהםירוציהלשםיבובנחםיצפחהלכמ,םירוציהלכב

ינא.םישנאהםתא,םכומבאלוםתומבץראהתאינאבהוא

בהלתהילכמ,הרישןוזחבהראפילכמ,תצירעהילכמתבהוא
לכתא,זובתבהאב,תימהבוהברהבהאבבהואינא.הנממ

םיממהמרהיםלכיכןעי,הארנהלכתא,חמוצה,יחה

,תולילה,םימבה%םלפ,ילבשתאזיגרהילכמיבלתאויניעתא

השאהטבמ,רחשה,תורעיה,תורעםה,םימבה,תורהנה
י,.הרַאשו

ןדעמו.עינמרוצשימלחב,ףוחהלוחבםימהלוםלם
חורהתאשיגרמינאשתעביתואתאלממההחמשהו;יתוא

יגאשהממתעבונ,יתוא.םיאשונהםילנהתאויתואףחורה

ייחלבשיגאשהממ,םייעבמהוםיםנהםלועהתותכלרבמתמ

.תישארב
תורםותה.םרקותיהםריקרועבלזונהזהםויבריהבםויב
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םיאורבהלכלתאלבא,.םישנאלחאדועינניא.תוררוננהו

.םירבדהלכלו

לבא.םושלשומבםרנחורה.קפואהלעתלועשמשה

,ןומיררשברשא,םידקהחורהו,רגרברשכרשא,םיהחור

י.םהינשםגואבאל

רחא.עלםכעונילכםירמועוננהתירישעההעשהדע

ץצולתמבהמוד,רזוח,דרויאוה.ונבררבונעינהללקםיחורבש
אוהו,ישממהחורה.תאונלוחיטבהבשרפמתתאעזעזמ,ונב

.הפינמהתבישנואםדאתמשנ,המואמוניאהז.ללכונניא

תלא,םיהיריזח.ונמוקמלעדומענאלשידכהזבידםלוא
תציפקבםימהךותמםיצפוק,ונלביבםמםיקחשמ,םיהינצל
רחאו,קרבברהמםיפלוח,ףועלםנוצרבולאכהריהמ

.רחאםוקמבםיעיפומוםיעקושםה

.הלכתורהלדחייגאלבורקונאובבהנושארההעשכ
תוצעשקבאאלםאםייבחרבןושילילעהיהייביתוניכה

םישנאהינשתאחוצאו.םיהןושללאהינאהתאךושמל

םישלשקחרמבינבחםלולחיוהבובשיו,הנטקההנצהלאתדרל

ןופםתאטהליוראיוםימהלעורואחלשרעובהשמשה.רטמ

.הינאה

םינשיםילוענמינשכהרמבוטאליטושםיחלמהינש

.תויננכמהםהיתועונתמםנמאלודחילבמתורבכבםילהנתמה
דחאדצמהרונםהוהיוםחההפיהברבאוהייגאלמנ

שארבדוּפמםקאשנתיםהילערשא,םירשיהוםימודאהםיעלםב

ןכארקנה,בהזהיאלחותפהםיהלומוכשמירשאו,רהה

,ןטקלוחףכוםילפשםיעלםרוטינשהדצהןמ;ועבצליבשב

הארמהרולדנמהרמועוילעו,םימבטעמבלכוטועקושה
.אובמהתא

הנהםיטלמנהםינטיפקהתאתפםאמההינםכא-הצקבו

קרהבורמעירשא,הנתה.הרילעו,ץיקבםיגורהתאותופוםמ
.לזונההפירהנו,שיאהילאדריאלרשאוםויבתובכריתש

ינשושהםוכמה,"ימדפיןלמ,,םשבארקנהקמעהדעולרתםאב

.הקירפאבםיחישהדחאכרעי
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.הזהאלפנהץרפמהלאליבומךרדןיאהמינפץראב

יןםלךילומןומררבריפרופההרבמתארבועהרחאליבשקר
.םירההץראםצעבוננה.הבכרמבוברובעלןיאלכא,לאפר

תוניברשאםיליבשבברעהדעילגרלימליתערביתרםנ

םישביםיארפםיחמצלשףירחחיר.םינםבוהנובליצעל

,לודנהרעיבתפזהלשקזחהםירבלוהמ,ריואההאאלממ

..רעובהםוחבףלעתהומבהמרנרשא

ןונבגלעןרואיצערעיםצעביתאצמנהעשכיתבלירחא

בהזמומראולאב-המההמדאהתומצע-ןמגראהשימלח.רה

,תוטהולהםינבאהלעתואטלהרשואכ,רשואמ,טאךלאו,שמש

,ינואראל`המהויתארקלםיבלוהםיבותאינשרההשארבהאראו

.םכלןוזחמםירובשויהיב

םיריבםידרויהםירוציהינשהלא-ויהםירמחנ,ויהםיפי

.לצהלאשמשהרואמתופילחםירבועהםידעצבותובלושמ
ךרדהתלמשבראמהטושפוןחתאלמילהתארנאיה
יתיאראלותוא.הפופטהוהצהונמהי(1דבלהחפנצמבוהרופאה

תבעןראיפנעןיביתבשי.יעבדכןודאאוהיביתרבהלכא
םיקפרתמחורלופיםויוינואדאלםה.םרבעבםהבתוארל
.םהבהאבםיננעתמורמואילכ

:הנה.בצעאלמביבליביתשגרה,יניעמורתםנרשאכ

ירשואה,'אוההמיהוניביבםא,ויתעריאלרשארשואיחשנפ

.דועליטלוףיםוהלוטעמחונליינאףוחלבושאו-,לכמכומה

תיעיבשההעשבורהנהתפשלעבשעביתבבשברעהדע
.הדועםלהינםבאליתםנכנ

.יליהבחרשא,תיבהלעבליאובהאורשביחלמינש

וילערשא,רחאןחלשלךומם,ריםכןכולמרדחבךרענינחלש

םיחיאררשא,םיבוהאהינשןיעבןיעוםינפלאםינפרבבודעם

&החעהז
כ

רשאהשעמהוביתישעולאב,םתואעירפהליתשוב

.השע:אל
.ן,.

.שחלבתחושלולחהרחאורפםמםיעגרילעוטיבהםה

יפל(1
־

.נפנ'ץליפ
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ךומםאםכלעבשי,רבכמינערירשא,הינםכאהלעכ
חורלעוהפיהרגואהלע,םינפשורעייריזחלעילרפםיויל

תלילכהפןלרשא,יקלטיאלכותכרלע,תיברעמיתינופצ
תארשא,והיבאתא,ףנוחילתושעןעמל,ללהדחאו;רבעה
םנהתאושארלעאשונהלודנהןרותהתאוהרוחשההתפילק
.ןולחהדעכריבהןכלהוםודאה

י

טיבהליתרחאינאו.תאצלורהמיוןוזפחבולכאינבש
.ןטקהלמנהלעורואיוקץיפהרשא,קדהחריהלגמב

,השביהלאהבורקותכלוהההנטקהיתבצתאיתיארהנורחאב
.םימהלעלפונהרותהוםמורהרהזהתאהרבעבהתוצחב

_
םירמועםיבוהאהינשתאיתיארהבנילפהליתדרירשאכ

,.יבםילכתםמוףוחהתפצרמלע

,הריהמהםילנהתלומתלקחרתמינאדועבו

םת.וזדצכהזםירמועףוחהלעםהיללצתאדועיתרבה
הבוםנההבהאהףםימשהתא,הלילהתאװץרפמהתאואלמ
למםויה,םילודג,ויהיבדע,קפואהללחבהטשפתהםהילע
..הבהאה

הםכמהלעבדןמזיתבשי,הינאהלאיתדריויתבשרשאכו
,המתעדהילכמןובאדאלמ,המלשכתעדהילכמהנוהאלמ
יתיואתהולאכ`,יאתלתדרליתערבטילחהלתלוביילבמ

ןמטעמדועףואשל
.

רשאריואבתטשפתמהתאזההנגרעה
.םחלביבםמ

ינשתארואכהאראוהינםכאהתונולחמרתאראוהםאתפ

,הזהרשופהביבאהלילבו.יתורירבחודינתקיצהזא,םהימלצ

רשא,קדהלנמלתחתמ,לוחהלעםילנהלשהלקהתלומהל

יבדע,םוצעהבהאקשחיבלכיתשח,חותפהםיבףקשנ

,,.ןונימקועצליתצפח

תורוהלץפחילכמו,תאזההשלוחהןמםאתפיתשוכרחא
יב,חריההנונתאיתמשאה,םירחאבשיאיננהיבימצעליל

.יתונתשעתאלכלכרשאאוהאוה

תוחומלעיהעיפשמהנבלהיב,יתנמאהםימיהלכםנמאו
י.חרהוםמהעפשהםדאהינב

`
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םתואהשועהאיה,היוהירילםינטיפתתאהאיבמהאיה`

תלועפתאםיבתאנהתבהאלעתלעופהוםינעלנלואםירמחנל
..םירטקלאתםימרזהלע"ףךקמודלילג,

י`

רואלןועגשבץירעמשמשהרואלהרמבבהואהשיאה

.תנבלהו
``י

רבוזיניא-ההאםעפינפלהריעההרמחנוהריעצהשא

תונבםמרתויםימעפףלאןהחריהתוכמיב-המלשכדוע

,לויטהתעשבםישמילבףהחכתואכןת.שמשהתוכמ

ענושמהיהיחכומהלכו,םלועלהואפרנןניאו,םיפיהתולילכ

ענושמלכא,רבםהןועמענושמ,ללוחתמענושמאל,וימילבי

ראשםיבשוחשומב,רבדדועבשוחוניאאוה;דחארבדל.
.םישנאה

י``

עי,יבהיוההרייהבמיבהמודהזתהלילכ,ןכא
יתאלמן

אוההמו.ינממרת,ינעזעזמתמיתרדויתיןטקהלנמהו;היוה

םימשביךלהמהי,תמןקזרואמ,תאזההנבלכרשאםםקה

תאשיערייב,הבכונממתייב,בוצעהורואכוםיבוהצהוינפב:
?תדדונהונתכשהמ

ררושמההמיאשיםב'התמאיהשטפםהנבהאנםאה

%דוקירה

.תוהורהרםידאהלשבהרהתפוקההָאברהַאן

.םינובסתושפנעיסלםישהנבלהאכםםנ

.רמסמןיאלתורהנוודובכאלםימבהכורהמ
.תוחמשןואשותריבב.םירע,םיררעב

.

'ייסח?םיליווםיק?'תוויהווהובו?ה?יהיו!

'תניפלוזייוו?,פוטפלחו?טיילטוולו
\

תאםיביחונאםהלש,םיררושמהשינפמהנבהאנםאה
,הלאונייחבםהבשפחתנרשא,תויחצנהןוימדההויזהלב

ינרקבוריכיוואררשא,תורוצהלכירילעוניניעתאללושובילוה.
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תאםינפיפלאבתלעפתמהונתשגרהבתוזחלונתואורמליוהרוא
י

?םלועהלעתלעופאיהשתישירחהותינוטונוזפחהלועפה

הרואתאתכפושאיהשכ,םיצעלדעבמתלועאיהשכ_

לעםיפנעלדעבמתרהזמאיהשכ,לזונהרהנהלעדעורה

;םיקורהוםירוחשהםימשבהדדובהלועאיהשכ,םיצעהתורדש

םיעעונתמהוינפלעךילשתרשא,םיהחכונ,תדרויאיהשכ
םיזורחהלכהחונמונובירריאלםאה,םוצערואםפםילזונהו

?םילודנהםיזוחהלעהעיפשהרשא,םירמחנה

התואםיאורונאשכוהלילכתמשבלבםיבלוהונאשכ

לעמהחוטנבונילאהטיבמה,הבוהצןיעבהלונע,הלבהלונע
לשתיחצנההדלבהוננורבזבהלעתיאלםאה,תוננהדחא

?(שוטשטהפומ
`

התואהארמה,הזהןוצלרמוחהררושמה,אוהאלםאהו
?אוהויניעבובל

זָאהנפלפָאליל.

במובוריכישלצו

הגולפ

.וכשיארב"םלוחה

ךאלמוהזיא!הנבל

ואפהצקבימישס
לצב

'יומלצתוירכינחו!

רשא,לודנהםיהףותלעהנונברעבםיליטמונאשכ.
.תונהלונצפחתורמלטעמבלחנאלםאה,וינפתאהינת

%הלאהםיבצעהוםיאלפנהםיזורחהינשתא
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תעסנטבמללעמהבורבהנבלה

.תעובהלפאילגבהמבהתועמךו.

תילעריאיתבורארואןרקרשא,הטמבםיציקמונאשכ

תנבלההנומתהתאעגרבתוארלהמרנאלםאה.,ןולחלדעבמו
%םבגמלוטקררועירשאב,הבתדרויה

םיוניכתםַאלשתלוכמבהענאיהי

רבדמו`
.הינפלהקדההברמ.הכראןןןכ:

בלכםאתפםיעמושוננהורפבבברעכםיבלוהונאשכו
רוכזנאלםאה,הבוצעהוהבוראהותלליתאעימשמהרמושי

(גנסססןםוס.וסםצּפנס)לילייריטנוקללשהאלפנההרישהתאי

?"םנללימחש

.םיננע.תעקבבהכרבהירוסמהנבלה

דהננרואבהבעההלפאחיעשעם
ףוק.תיירייןובזעהערמםליע

ןםיצַאיפץּפהמרדרבחיבךםיךץירֿפעֿפָא'י

םימלועחרקהתלומךילשהש

.ינופצהםועקואהלערואילצ.

לעקפרתמוךלוהךנהשב,םירודןויארתעבברעבו
,תצקהפיעאיהו,היתפשבתקשנמוהריתאץחול,ךתבוהאו
.םיאלםידעצבתכלוהותצקתשגרתמ.

וילעךופשיךרהרואתרשאלםפםהאר:םילעלתחתמ

.םיענהורהזתאו
תרישב,ונבל`לאוצרפתיאל,וננורבזבולעיאלםאה
בםירמחנהםיזורחהינש,החצנהבהאו



88
`

זןספמדידייאוג

ומוקמבתבשןעמל-ררועלו...
-

!אבבבלעםבךובבבבבהננתא

הלילבאוהשומב,לנמהלשהקדההרוצהתאתוארלןכתיה

,,תרישףוסהארוכזלאלו,םיבכוכםיעורזהםיבחרהםימשבהזה

ז"םדרננהזעוב,,ונוהרוטקיולשאלפה

השפנתאתלאשתודן
:הּפיעצלחבםםתצקהציצחהניען,תממוד

סימלועיץקזרצוקאוהימ,לאהאוהימ

ר:רבַאלבוויוכלבוילשבב

?םיבכוכהיהרשכבהזהלגמתא

.ביבחתוחונהחריהלעונותמרמאלביטהרשאאוהימי

בםיבהאנל

.ובבתורואמה,םדגלכה.התאהלןלם

,.וכבםנוצבםיגלפתודעוהיבשחמב

'השרשוכברשלוירפקןשסו?רשש
וקןתנבהואכ.רשררושמכ

ל

.המבכ

םולבביבבםיבבלתונבמוצופנלבב

םיללושזכהירחאקוחצבופחסנםימימתה
..

ולוודובכוהנבנוהבוהאםעהניחבב

.לאהתואלמבולאבםיכובנםהינשו

יהּפיביּפטווינ?יכטַאלזפַאליייב

והששהּפףַאסיטבמ?וחכששתוהש?
םןניעב,םחורב,םתישותב.םהיתוכלב

!הבכעבין.יזנורבהלבקבסכנללוכש
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הברשא,חרילהאלפנההמורקההלפתהתאםנרבוזינא
.ילופאל"בהזהרומח,,לשרשעידחאהרפםתלהי

םישלתוקיפםמןניאהלאםדאהינבתורישלכםלוא

.הזהינעהרואמהונבררועירשאהינשגרהתבצעהתאונבלב

,המלשבתעדהילכמ,המלתעדהילכמ,תנבללםידגוננה

.התואםיבהואונאןכלעו

וננה;הלמהבםגהלוהמאיהונתאמהלתעדונההבחה

ירבדתורמל,םישהנמונאןעי,הנקזתבלומבהלםירנ

.הילותבבהראשנםאיב,תתמאלאיהיב,םיררושמה

תינעתתנבלהו,לעבכךרוצשי,םישנלומב,תולזמל

נהילותבבטושפתתלכאלםאה,שמשהןמהמלכנה

תווקתינדחפההרהזברימתונתואתאלממאיהןכלעו
.תננשותאלתורמהוהנאלמהאל

.תאזהץראהלעאושליםירתםמבולםיפצמונאשהמלכ

..תורוההחריהיגרקתחתםומבורתםרברבונבלתאעזעזמ

םיאמצוונבתייאלתומולחםיאלמתמוננההילאוניניעאשנךא

.תעיבתערנאלש,הבהאל
םימבדחהוהצקתאתעבלבט,בהזטוחכ,רצהלנמה

אלשדע,ךכלכקדהינשתוהצקדע,טא,שרחעקשיו
.ומלעהביתיאר

`

,

.רגםנחותפהןולחה.הינםכאהלאיניעתאיתאשנוא

.ירדחלדראוילעהקיעהתרבכתבצע

.לירפא10

ירצלעבכושראשאוןשואאליב,יתיאריתבכשרשאב

ןיא,העונתןיא.םידגמםיבצעוהדעהבשחמב,תומוצעםיניעב

תעמשינהםיחלמהינשתמישניתלוז,קוחרמואבורקמלוק

...תקדהץעהתךךנלרעבמ

הנקרבשנןוכנלא.עדויינניאזהמ.המרבדץפנתהםאתפ

לכתאעינת,תבבללבמת,כיאבמתישירחהלוקהלכא,ןרותב

ןכירתאי,ירשבירתימ
-

ץראהןמףוםריאתימוריתלוזרבדןיא
תריעראלףא,תחאהבישנאלףא,רבדןיא,םיבכוכהדעו
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רחאו;המואמאל,,הינאהלשרתאעונענוםימהילשתלק

,התואיעמשבילהמרנ.העורייאלהתפצפצמההקנאההבש

תילומההזעורמ.יבבלתאתדרנמהדחםיפיהריצפיכ

םיאלממ,ונבלתאםיערוקםיעוריתולוק,םיעוריםיוק,תועורי

הלומהלבישקהליתפםוה?הברהתעכוןוהמת,באבונשפנתא

תצרפתמ,המינפיברקמתאצויאיהולאכילהמרנרשא,תאזה

הקומעהאירקביברקבהללצרשא,ןובגרתוי,וא,יבצעמ
,וליתיבחש,עורילוק,רזבאלוקהיההז!ןכא!השאיבו

רזומהותפרהלוקה,יברקבףלחאוה.שואיירילינאיבהש

.תאעגרבררועלברהיהוחכןעי,םיעועודחפערוזב,הזח

אוהימ.םייחהלככליבבנברימתתמדרנההמויאהתבצעה

רימתוגרםבמהוונשפנברימתארוקהלוקירתהיההזיזהז

עריאלו,הרנמה,ביצעמה,הנעמה,ביאבמה,םירתםמב

המלעוונישעשהמלכלעונרםימהרזבאה;החמשוםולש
,הבושתםפאבםהונ,ךוכנבלרםומלוק;רתיםגונישעאלש

לוק;ונובהאילוארשאוונלורקנרשאםישנ,ורבעםימי`לוק
,רכועהלכלוק;תותמהוקת,אושתוחמש,ופלחםירבד

ונישנאלרשאוונגשהאלרשאלכ,םלענה,ביזבמה,חרובה

תוצמאתההלע,םייחהתולדלעארוקהקרהוןטקהלוקה;םלועל
.רשבהןויפרוחורהתלביייאלע,ליעוה־אלל

ירחארימתהליחתמההרצקהיותשיחלכילארבדאוה

המלכתאילרפםאוה.הנונהוהקומעההלילהתימודאוב
הפצמיתייהש,שרחולהואתמיתייהשהמלכ,בהואיתייהש
,תעדלןיבהל,תוארלהצוריתייהשהמלכ,ותואםלוח,ול

ינעהיחור,העכשעריאלרשאיחורוב.עננשהמלכ,םועטל

,וילאאשנתהליתצמאתהרשאלכתא,תבזבנהיקתבהפדהו

.ונתואםירםואהונתעדרצקילבבתאקתנלתלוביילכמ

ךרצניתייה.תמואממתונהלילבמלכליתיואתהינאוווה
,דחיםירוציהלכןיברזופמהלכשל,םלשעזגלשםייחהחכל

ריתעלתורומשהתויותיפלאלדועותוהבהלכל,תונורשכהלכל
לכתאוםלועבשתוואתהלכתאיברקבאשונינאיבןעי,אבל
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קיזחהלילכמלכהלעןנובתהלילעלטנשתעשב,תוקושתה
.רבדםושב

םדאהינבבורשהעשב,הזהםייחהלכםאופאילהמל

חרקנמהתאזההרזההקוצמההמל?ןוצדיעבושםתבםיאצומ
?תוחמשהותויפצה,םינונעתתתוישממתאעראאלעורמ?יב

אלאהזןיא
ינפמ

היארההתואתאיברקבאשונינאש

בתוכיננה.רתיםגםנוםאוםירפוםהחכתישארהנהש,הינשה

רתויעדויינאיבןעי,שיהלכמלכוםינאו,ןיבמינאשינפמ

ותואהאוריננהונממתונהילהלוביילכמשינפמרתויבו,ידמ

.יתבשחמיארב.,ימצעביב
הלאיבןעי,ונלורונידונםאיב,ונבואנקיאופאאנלא

.ולםימודהםישנאהלכמרפוםההנתשייםהבש,םירברהםהי

,ויתוחמש,האוראוהשהמלב;טושפשגדלכובןיא

.וורולכחםתלי'םיאשונ,,לעגרבוכפהיוישואי,רירוםי,וינונעתו

תא,אותוצפחתורמל,לבהתורמל,ףרהילכחתנמאוה
הארשהמהארךא.לוקהילילצ,םישנאה,תורוצה,תובבלה

,תחאריתפונתףאולןיא?עורמ!עגרבלואשלםונאאוהו

רתאףא,םימתוןמאנבלמתחאהקישנףא,תחאתאירקףא.

,םתושעלךרוצשישינפמםתואםישועשםייעגרהםישעמהםתואמ-

ומצעלןובשחןיארשא-ןיבתילכמ,ןנובתהילכמ,תעדילכזנו`
.ךכרתא

.ונורבזבותוארמושוולבסתאןיצמאוהלכוםאוהשכ

הרקיהשפנםשריאשהשםוקמה,תורבקתיתיבמובושב
רבדהרזהמ,,~%ושפנלרמואאוה,םלועהבוטלכמולי

לכמרבזגאוהזאו"...ביאכמןורבשןיעמ,יתשחש

,בזובהבאכה,תבזוכהריתיתועונת,םינבשהתובילתמי,םיטרפה`

לשןיעתומיש-םירחאךרעי-ילקםירבדיפלאו,םיבווכהםינפה
,הריבדליהקיזחהשהנקזהלשבלצהתואתא-,הנהריצה

לכאהתבברמהארמ,היולתהינפלרבועהבלב,ןולחברואןדקי
ימשרוןרבקהשאר,תורבקהתיבלשםילודנהםיאכבלהתתזכי

,הרוכהןוראתתארירוהלםצמאתהבםישנאהתעברא_לשתוינעה.י
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אלושפנווכל.לכבלכוםהשיאהרשא,םירבדיפלאהנורחאכו
.םלועלםהבחיגשמהיה

רחנהאוהיבןעי,לבהןבצ,לכהרמש,לכההאראוהו

רשאןפואבהיונבוחורןיעיבןעיו,רפםהשיאלכםדוק
יןמ,ןכרמאלןכתיםא,תיעבטרתי,היהרתיאיהיתומשרתה

.תמצעהעינפהןמלולצרתויאוה,הדרחהדה,ןושארהעוזעזה

.התישארב
,תראבמה,הגיצמהתחא,תומשניתשוכשיולאכהמוד

תיללכהשפנהוז-התנבשלשהשגרהוהשגרהלכתרקוחה

יָאךחהרקמלכבםימיהלכתויהלםונאאוהו;םדאהינבלכל
,וחל,ומצעבלכתםהלאוהםונא,םירחאלשיארהוומצעלש

,לובמל,בושחל,בוהאל,לועפל
.,בוהאל,בושחל,לובםלאלשו-

,

.תאחתנילכמ,םותכויולנב,בלוברקמםישנאהלכבשוחל

..הנוחלכירחאוהחמשלכירחאומצע

,ערהןושללםעפבםעפבוירבדםימוד,רברמאוהשכ

רירפמאוהשינפמוםיניעיתיולגאיהותכשחמשינפמקרוךא

,םירחאהתושגרלשםירתםנהםירתימהלכתאםהיקלחל

.םהיתולועפו

כוירפםכרפםלמקפאתהלולרשפאיאבתוכאוהשכ

ילכהניצמאוהו;ערישהמלכ,ןיבהשהמלכ,הארשהמ

,ויעדוימוויבורקלםגאוהירזבא;םינפאושמילכויקנ־יאםורע

דועושירנהב,םכתארשאואכהאירשאתלאלכתובלהא

.אלורבלכורופםכאותקוםע.םשורהתאקזחןעמל,האםהתא

.יתוריריישחרב

רגפכתחתנמאוה,יתשאבהואאוהשכ,בהואאוהשכו

.,השועאיהשהמלכ,תרמואאיהשהמלכ.םילוחהתיבב

,,וברקבאשונאוהש,תולכתםההלשתוקדהםינזאמבעגרבלוקשי

ילעלפנתתיבםג.הדועתרותבוליוארהוכרעיפלונמםיו

העונתהתאטופשיטופש,םירצמילכהבהאזוזעבוראוצ

,יטמרדהההבכרםאואיההרשיםא,התעבתאבםא,תאזה

.המנפואתכזוכאיהיבהאריםא,רמואילכהבותלהנניריו
;םירחאהישעמלשוומצעישעמלשהפוצתוקחשמהאוה



43.םימהלע

ילבה.תומזמילכםייתהםימימתהםישנאכרבלבקחשמאלו

.תוםומבהתונובה,םישעמה,תובבלה,תיבוכזמהשענוביבםמ
ותואהשועה,חורהתוליפבתלחמןיעמ,הזילתמלבוםאוהו

יידע,םינשמבבךמה,רמשמהלערמועה,שיגרמההשקרוציל

.םירחאלעווילעאשמלהיהי

טשפנולאכאוהש,שיאלותבפהמתינלותהוהקזחהותוישחומ

.ירזבאבאכבובהומשרתמתושגרההלכוםייחוילעמורוע

ךכלכםהבערקניבלרשא,םירוהשםימירבוזינא
רבלכהלאתתוארמהרבזיבדע,.םיתיארעגרךאשםירברמ

.םויהדעשונאעצפביברקבראשנ

ךותבעתפלהאראוהריפואהבוחרבינאוםירקבהדחאכ

יהנקז,הנושמריצי,ביבאשמשמרוכשה,זלעהוןאוםהלהקה

לע;םידנבםינפל-תובתם.ייולכהשובלוהיברבדעהחוחש
םירושקה,ויירעמרבבהזלצנתהשרוחשןכהעבוכהשאר

תאתברשמ,תכלוהאיהו,םינושארםימיבוילעויהש,םיחרפהו
לכרעצ,הרעצתאיבלכיתשחיבדעךבלכתורבכבהילגר
תוארילכמרובעתותולקמינשלעתנעשנאיה.הידעצמדחא

,תובברמל,םישנאל,ןואשל,רברםושלבלםישילכמ,שיא

רינברברהזיאהאשנאיהזרוחהזיאלנהבלההנא.שמשל

אלןכשםוש,שיאםושקפםילכ?םחלרבכזהמ.טוחברושק

תעיםנלהמצעבאצתוהליבשבהזהךררבתכלללוביאלואץפח
תועשיתשתוחפל.הפואהדעוהנגתילעמ,תאזההארונה

!םיבואבמולמעךלד.בושוךולה

.התלעאיה,םיהובנהםיתבהיגגלאיניעתאיתאשנ

לעחורףואשלדומעהםיעגרהמב?םשהיהתיתמ.הלעמל
?ילולהורוחשה,ןטקהםלוםהלע,םיבלשה

`

תשא,,זושהלתהםישנאהוהתוארלםהינפובםהלכהו

,הפונתוברחלעההורםההעורקההתלמש.םהלוכלהו"!הינע

לבא,אל?הבשחמ!הבשחמהננקהפו,הברדמהלעהבתםנ

;םהלילבםינקזהתוינע!יוה.רימתמ,רירחמ,םויארעצ

רננלתומהידעלכרבדםושילכ,ףםכילב,הוקתילכםינקזה

םיבערהםינקזהלעבושחנםאה.?והרבזנרוכזםאה,םהיניע
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,הלאהתוחולדהםיניעהתועמדלעבושחנםאה?תוננהתוילעב

.ויתדלהיצותושגרהמ,תוצצונםינפלויהש

תוברעבדוצאויריחייתכלה,ףטושםשגתעכ,תרחאםעפ
.שורחההרשהלשנומנהוךרהטיטהלעורמעילגר;הירנמרוב

,תורבכברפעלגלדומצ.בשירשא,ארוקףפועתהםעפבםעפבי

תאוכבםימשהןמדרויהםשנהיפטנש,הבורה־הנקתירילוקלי
-טושתכמבהצפנההשו,השא

םםונתמהצראלפנרופאהףועהו
.םרמתומודאהויתוצונב

םיבעכתובכל,תוכבלירבדע,תבצעיברקביתשח

לדחויבלירדחדעבצעבעוקש,ילעוםלועהלעםיבובה

רמואו.םיטהםוכמהילגרתאדועםירהלתלבי.יתלכדעםינוא

הבלהרשא,אפורהתלנעתאהרשביתשנפהנהויתיבלבושל

.רפבהךרדב

הילעמלונערכ,הלפאהוהרוחשההלנעה,תרבועאיה
הרשבתערתה,תומהךאלמלהמוד,התואךשומץומאםומו
בארקיוהבותמעיפוהאפורה.הרמעםאתפ.הזהםועזהםויב

1יוה־

%ילארמאיווילאיתשננ
ךירצוירבליננה?הירתפדהלוחבלפטליגרזעלהבאתה-
.הנורנמרזהגוהתאריםמיגאשהעשכהבקיזחהלהיהי

.הבכרמהלעלעאו,ויתינע-,ךלאיננה-י
,%הלאהםירברבילרפםיו

תיבלםגהרדח,םיללמואהתאתקינחמההארונההרבםאה

.םיינעםישנאםהויניטרמינב

.עובשהתישארבותמןכהובאה
.םהיתובקעבןהםגתוכלוההבהוםאה
הזרכ,איהםגהתלחיבהתוארב,םהלהנאדרשאתתאהנבש

תובוזעתולוחהיתשתאוהחותפתלדהתאראשהושמאדועהל

ןהיתש,תוחשלרבדםושילכןדכל,ןרבל,ןכתעצמלע
.העשד"כןהלהזו.ןדכל-תוםםוונ,תוקנחנ,תורודצ

הדליהלבא,אפרמימםהקשהםאהןורנתאהקנאפורה
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בתהךותבהשארתאהעיקשהקנחהייונעובאכמהללושמה
.הבעוננליתתילבמ

`

בוצעלוקברמא,הלאבםירוםילןיבםהרשא,אפורה

%לכוםו

כילא!םילוחהלצאיםימלשםימיתולכללכואאלןה-

ילבתועשעבראוםירשעוראשניב,ירבזביבלתאתוערוקןה

ןהםגתולונגרתהלכוןככשמדערטמהתאףחםחורההיתש
,

.רונתבירתםנ

``

רשאחופתןויעףנעלאוםוםתארםאאוה.רצהלונאב

,,תחרק,תוחל,ילוחלשףירחחיר.התיבהאבנותלדהרילע

,רקהיה.ינורנתאץחלדחיםגףתרמוםילוחתיב,ןובקר

.םייחילכ,םוחילכהזהםועזתוהתכהתיבב,החלתצבתרק

רשאהלודגההבוראהךרדהמינפדרירטמה,רמעןועשה
.הקירשלוקהעמשנהבשחהנפבו,ותפשאתאוטםחתולוננרתה
.איההרליהתמישנ.הריהמוהרורצ

,,םירבאההטמ-,תלודגץעתביתלעהבבששםאה

גדאתצקהבםהאיה.תובחםוםינשיתוםכמבהםוכמהתיה-

.ונלומלהשאר

זתלאשאפורה
יזרנםבלשיה-

זהברנולפשלוקבהתנעאיה

.ןוראב-

בכשמלארדחההצקלינבילויווריברנהתאחקלאוה
.הדליה

,תוצצונהיניע,תועוקשויתהייחל.חורהפאשאיה

ווהתנהמישנוהמישנלכל.התיההמויא;תועורפהיתורעש

תאתירייתשבתצחלאיה.טושפהוהזרההראוצלעתומונ
ןעמלהינפלע,הבפהתהונתואהתארךאו;תוםכרשאתובחםה
.ןכתהקשבאבחתה

,,הנורנתאותוארהלהחירבהאפורהוהמבשביתקזחה

..ייניעבהיהרועבישכי,ןנווכל?ורגדועםשמערקםג
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לעתנעשנרשאםאה,םימטעמתשהנחורהפאשאיה

במנמנתוונילעהטיבההעור

?השענרבבםאה-
.השענ,ןכ-

?ונרבלראשנםאה-

,תאזהתורידבהדחפ,םויאדחפ,רחפמדערהלוק

.םירבעלכמהשיגרהרשא,תומהולפואה,תאזההבוזעה

`נחנעאו
.

אפורהםכלחלשיםאדעהפבשאינא.ליחתשא.,אל-

.תרמושהתא,
.

י

%יתרמאאפורהלאיתונפבו

.הרבשןתאיבנא.יודומםאהתאהנהתלש-

.יףכההנחלשאינא.דאמבוט-
.

ותלנעתימהתאעמשאו,אציויריתאץחלאוה

.חלהךרדבתקחרתמהד

.תוםםונהיתשםעידכליתראשנ
`

טעמיביתבשחזא.הרוחשהחאהינפליבבשףפיבלכ

הריאהרהמו,שקוץעאצמליתאצי.דחיונלכלביטייהאבשא:

הבשרשא,הנטקהתטמדעורדחהלכתאהלודגהבהלי

.קנאתלי
.שאהינפלילגרתאיתטשפויתבשי

העינהינזאלו;גנהתאערקחורה;תונולחבקפדרטמה

תמישנתאוםישנהויהשלש,תקרושה,תשקה,הרצקההמישנהג

.ננועמקנאנאוהוהבהלהרואלםמהתמוללונהמתיבלכו

ובכשרשאתוללמואהיהשהלא?םההמ!םייחה!םייחה

לכולכם,תומהבכוורבע,הרוחשתפולכארשא,שקלערימתו

,תמבאה?ושעהמ!תומלתוכלוהתלא-,םלועבשםירנעה:

רשא,םיבוטםישנאלובשחנאלה,הלאהםינויבאהו,תמןכה

ילענלעיתטבה.םירשיוםיטושפםישנאל,םודכביוםוכהא:

השיבמתישחומהחמשו,םדרנהיבלבלעורוטיקםילעמה

םיללמאהלדוניתמועלילרונתאיתוישב,םאתפיבהםנכנ.

1הלאוי
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המישנהילעהתיהרהמולוקב`רהנלהלחההדליה

ולאכיבלתאהערקאיה;אושנמהשקלמעלתאזהתרתונה

.תונופהילכוהרקריוובעקתנרמםמ

.הילאיתשננ

..היתלאש-?תותשליצרתה-

טעמהיפלאךופשאו.ןכ%רמאל,השארבהעינהאיה
.םעלכלהלביאלרשא,םימי

.התדליתאתוארלהינפהבפהרתויהטקושהםאה
ידועב,ירשבבףלחרשא,ירתםיאדחפ,דחפינזחאםאתפוי

!ישפניתעריאל?יתייההפיא.הארנהניאשתצלפמבענמב

דיירננלהיהתוהלכןוזחםאה?יתמלחםולחםאה

לבליתטבה?הבכותומייב?הזהרבדכהרקייבןכתיה

הנפבםירתםמבתוארליתיפצולאכ,תולפאתדמחהתיבתונפ

תברואההיחהתאז,הארונ,האורקיאל,הלאנמהרוצהבשח
תמרנמה,םתואתחצפמה,םתואתגרוההוםדאהינבייחל
םיניעהתא,םודאהםרהתאתבהואה,םתואתקנחמה,םתוא

תורעשהתא,ה;ל;זהתאוםיטמקהתא,תחרקשאבתורעובה

.ףונהרםפהתאותונבלה

תאהבםמחאוץעהבותלךילשאו.ךעדהלהלחהשאה
רדחבתומליתיוק,תוחפל,ינא.דאמילהיהרקיב,יברי

!תונחלשהלעתואופרויתטמלביבםםיאפורםע,הזמכוט
אלשרמחתיבבתועשעבראוםירשעןדבלוראשנהלאהםישנהו
!ןכתלעתורהנמ,קםיה

תרמושה;םילגלגתומהוםוםתטעשינזאלהעינהםאתפ

ללכאלפתתילכמ,הדובעהאצמשהממהיוצר,הטקש,הםנכנ

.הזהינועההארמל
ע

י

.יבלבתרבחבתאצלרהמאותועבטמהזיאהליתראשה

תאדועעמושיגאשיתייההמוד,םשנביתצר,לועביתחרב

,יתרשמילוכחםשםוקמיתיבלאיתרהמ.תונורנהינשתוקירש

.הבוטהדועםיליבשבוניבהרשא

רשאתוברדועותאז,םלועלתאזחכשאאללכא
.ץראהתאילעואינשה
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.בלשחלדועףיםוהיילכלםעפבםעפביצפחרידאהמ
,המתוהריתבץראבהמהבברונלהצוריתייה;דועשיגדהילכל

ילכוציקיםש,זנודילבובכשיםש.םרקהתוצראמתחאב

,הבאדילכבוהאלועריםש,הנאדתעדילכושגרתיםש,םעכ

.םייחהאשמתאושוחיאלטעמבםש

הריבביהבובכ,העבורמוהבחרהדירבםשרניתייה

..שמשהרואלתרהזמה

םינבלםישרפמורבעיםש,םיההאריהררםכאה`לעמ

תוריק,םימלשומהואםינויהתוניפםכתועוקתהםיפנבלםימודה

לצבםיםוחויצעשלודגןנו.תומוטאתורונםץוחבמרצחה

תלועםימהמרז.הזהיחרזמהןועמהעצמאבערתשמםירמתה

,הבחרשישהברבלהלפנבקרקבאלתררופתמוםיצעלתחתמ
ינשלתוניבעגרלכבץחראוב.בהזלוחףוצרהבותרשא

.תוקישניתשואתונויזחינש,םילילח
םיצרולקןוטאםיפוטע,םיאנוםירוחשםירבעויהייל

.תוכרהתועצמהלעתופחיםילגרברהמ

תופםהלעוהשאירשבםיברויהייתיבתוריק

ןעמל,םירבינימלכויהירדהורדחלכתוריקתובבוםה
דומעלםדאהלכוישתונושהתורמעהלכבחונלובכשל/לכוא
.ןהבתבשלו

םלעההמףיע,םימיענבהחונמבורמףיעיתויהב,רחאו
לככוטבתויהלןנאשהננועהןמףיע,חצנ־םו.יחבו.הימורב

..תליאבריהמ,רוחשואןכלםוםינפלאיבהלתוצא,םויה

,רבשמהוינפלעטבוחהריואהתאףאשאווילעהאראו

.ריהמהיםוםתורהרמקרושהריואהתא

ןיעהתאתרבשמהתאזההפיהץראהלעץחבהאראו
.ןייבקותמהארמו

'

רשא,קוחרהקפואהחכונללותשמבןיוראברעתונפל
תעיקשכםשםודאאוהלכה.ולכםודאוהשעעקושהשמשה
,םילמגה,םיברעהידנב,לוחה,םיברצנהםירהת%המחה

.םילהאהוםיםוםה

לאתוצבהןמףועותיבניםיימומדאהוננימלפהירפצ
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םלועהרהזבלובמרידאץלוקבארקאינאו,םימראמהםימשה

.לובגילכםדאןּפה

םולה,תוכוראהתוכררמהלאדועטיבאףיםואאל

לעםיבשויםירוחשםישובלםישנא,השקהתובברמהןואשמ

.םיקםעהלעםירברמוא,,רמתניסבַאםיתושוםיחורמאלתואםכ
תא,םיינירמהםירקמהתא,הםריבהירעשתאעראאל
ונאםהברשא,ליעוהאללםילכההלבתא,םיננםהתופילח

רעצה,תאזההרצהלכהזהמל.םיבזובהוםיטעמהונייחםילכמ
רדהנהינועמיצעלצבחורמןונגחונאזא?תאזההמחלמה,הזה

.ריהבהו

םישנשמח.םירתםירדחבםישנשמחואעבראויהייל
יפיםענתאילואיבירשא,םלועהיקלחתשמחמואבוהש

.םדאהתוחפשמלכבהתחירפםצעבהשאה

,יחורןוזחבתומוצעה,יניעינפלףחרהזףועייםולחו

תיששעהתאוקילריווציקהישנאיביעמשב,םאתפםלענרשא
..היםורבםתדובעתאדובעלולחיו

בםהלארקאו

?םישועםתאתמ-

בקפקפמלוקבהנעןומיר
ונינודאיב,ןובגלונבשחבתותשרהתאםיניבמוננה-

.הפיהיהתרחשהתולעםאםיגדרוצלץפחי

לכחיניבלבלףםאמהץיקהתומיבאוהיינאםנמאו

םילכואוהינםכאבםינל,םתיבוםה,הנהםיאבםינירח.םיה

יצעלצבםיהתפשלע,םסםוןוװנפוּפּפסםשבארקנה,םיגדהקרמ

.שמשהםוחללוקבתעקבתמםהלשתפזהרשא,ןרואה
?העשההמבבלאשאו

.ינודא,שלש־

רשאתלדהחאחתפאויריתאיתטשפ,יתטממםוקילכמ

.ובואצמניחלמשםוקמהויאתןיבהלירבה

טומרבעיובוחברשא,הזהלולןועמבוצובתהםישנאהינש.

.םידדושתרעמלהמוד,םירזומוםינושםירבראלמהעקשמבןרותה

4ד
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,םיפתוריצפ,םינוששרחילבםייולתויהםירדנהתוריקלע

ינשןיבעקרקהלערחאו,םיריםותוינאקשמ,תורתי,םינזרנ

וצצונהלשהשחנהתועבטש,תיבה,הבוצח,ילרםילםרעה

תאםישלועניםיהלםהו.םיננועהילכחןיביולתהםנפהרואל
.תשרדיליתפךרואלרשאתובחהתוצקלעףרטהתוביתח

.יתלאש-?םוקלילעהעשוזיאב-
.ינודא,רימוףכתםאבוטהמ-

תאבווענוהנצבונתשלשונגלפהתעשיצחרבעב-

ךוממןמורדתפשלעונתשרתאשרפלטשננ,"םיענדוד,,ה
.כהזהייאל

רטמתואמשלשדעוםיתאממהבוראהתשרההדרוהרשאכו

ונולחה,לכחלהרושקןכאבתםיתהתואונבילשתב,םיתךותל

.דוצל

רילעלאפדיןםףותתאבטיההאראוריאהרבכרקבה

הרמקקוצדעםיבשמנהםיפלאהירהתאו,םנ'גראתורשא
..זפורטיןםץרפמלרבעמחותפהםיהחכונ

תבהואינא,האזההנפהתאבהואינאבננבםיהלכחלכמ

,יזירפהיבןעי,הבוגמותיארפאיהיבןעי,הביתדלונולאכ

דועותיחשהאלםלועההלכמו"םלוע,,השיא,ינקירמאה,ילגנאה

י..התעפיתא

,רבדןיארחאו,יתדער,יריביתקזחהשטוחהעזםאתפ

,יעבצאלעלולנהטוחהתאהבשמרשאיהלקהפיחדרחאו

קפודבלכויריתאהעינההקזחרתויתחאהפיחדדוערחאו

םיפוקשהםימביטיבהב,כשקבושרחלכחהתאךושמליתולתה
כלקרבהנצהלצביתיאררהמ.םילוחבהו

םילונערשאן

.םיריהמ

י

גרביהיו,םימהךותברזומוםוצעבילהארנהלועהגדה

.הלעמלותולעבןטקהנידרם

,םיקורי,םיבוהצ,םימודא,םילוחכ,םירחאיתילעהרחאו

םיגדהתלא,םירקוננמ,םיבהזמ,םירמונמ,םיפםכמ,םיצצונ

,הבכםירמונמתןוביתהםיהיעלםלשםיפיה
םינןגמה

ולאב,הבב
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ורבצ
הלא-םיצקועםיברקעםגםמעז,ןיעהתאכיהרהל

..תורעוכמתותונושמהתוירבה

ןמאציהזהמ.הבחתולעהלמבבלמרתוירבדםכלןיא

רהיהלועהאושהוקתוזיאוא,האנהוזיא,האיצמוזיא?םיה

קוחרמדועוגריבהבתושגרתהוזיא!םימהןמךשמנהוכהםע
.ונילאםאהלועותרפרפמתלודגהירב

ילורשבםישנאהינשו,הינאלונבשתירישעההעשב

.וליקרשעדחאלהלועוגריצלקשמיבהחמשב

ערהשארהילח,ןךנמה!םידורנילילםריחמביתמלשלבא
,שארהתאבקונה,ולהמודןיאשיונעבהנעמה,רמתו

קבאכתובשחמהתארזפמהותונויערהתאהעהמה,ללושמה
יתטמבבכשלםוונאהיהאו,ינזהאהזהערהןרנמה,תורב

.ובחירהליפאלתחתמקובקבו

,תישירההימהעמושכהמודייתייהםיעגרהזיארובעכ

,םילקיםילקויהניברקלכיבילהמרנו,םוזמזלרהמהתיהנש

,..נומנוףרנתהיוניב

באכהתורמלהנושהתחונמ,שפנההנופןיעמהמקרחאו

רשפאשרעצהיההז.דועינקיצתאללכא,דועראשנרשא
וניתומצעלכרשא,תוקוצמהןתואמתחאדועאללבא,ותאשלי

.ןהילערנתתוארוק
,הטשפתה,יזהביתשגרהשהמיענהוהרזהתוינקירהתשגרה

רשבהונומנולאבולק,םהםגולקרשא,ירבאראשדעהעיגה
םעונתאשיגרהלדועלכואןעמל,ורבלרועהראשיווכלהותומצעהוו

.לובםליתלדחיביתחכונזאו,תאזהתבוטבהחונמהתאוםייחה.

תולוקהעברא,םירברמתולוקעמשאו,ולךלהףלחבאכה
םירורבאלתולוקקרויהששי.הלמןיבהילכמתוחישיתש-

`

ויההלאיברהמיתחכונלכא.הלמינזאלהעינהששיורבלב

,רעיתייה,יתנשיאל.ינזאבוקזחתהרשאםימוזמזהטושפ
תאצוי,הקזח,הקמע,הלולצהערביתבשח,יתשגרה,יתנבה

תקולחמאברשא,רזומןורבשמהחמשאלמיחורו,ללכהןמ
.םינשלםיילכשהיזרונורשב

אלםנו,שישחהתיחשמומבהיזהיםולההיהאלהז
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.-_-___--____.______
זתודדחתהותוקזחתהקרהיההז;םויפואמםיינלוחהתונויזהה
תאיןזרעהל,טופשל,תוארלשדחןפוא,אילפהלהבשחמה
.הזהןפואהיב,הרומגהרבהב,ןוחטבבםייחהתאוםירבדה

.רורבה,ןוכבהאוה

המוד.יתעדלעםאתפהלעקיתעהשדקהיבתכןוזחו
הככזינפלולננתורתםנהלכיב,תעדהץעמיתלכאיביתייה
,.םורהיתלכהוהנושהשדחהיןוינההתלשממתחתיתאצמנ

םילטבםהו,םירבעלכמינופיקהםינושתויארותובשחמ,םימעטו
,,תוקזחרתויתויארותובשחמ,םימעטירילעעגרבםילטובמו

רוציביניעביתייהינאוי.תונויערלשברקהרשלהיהנישאריב

.תאתעדלתוחמשעבושעבשאותהילכללכשכשומחה,ןוילע
.ימצעווחכ

..רתאהקובקבתאףאושךאינאו,בדןמזךשמנהזו
,.ילאבשישארבאכו,ןקורתניביתחכונםאתפ

הזהיונעהתאיתלכםויתאשנתופוצרתועשרשעךשמב

.יתמדרנרחאו,ורננהלובחתוהצעןיאש

םידומעהרפםמתאבותכאויתמלחנויתמקינשהםויבו
.לאפריןםליתכלהרחאו,הלאה

.לירפא11,לאפריןס

ישיח`ונאיבהרשאלקםיחזר-הנהונתבלבהתיההפיתע

לאפריןםלשתוליוהתאיתיארןומרדתאונבבםירחא.רהמ
ןרואיצעבתונומטה

ירצמתוחורהרשא,םילדוםינטקםיצע-

,םיעלם-תויראהןיביתרבע.הנשהלכךשמבםהבםיבמםויירפ

רשאלמנהלאאובאו-ןריעהתאםירמושבםימודהםיפיוםימודא
קחרמב,דומעלתוינאהלעלטנןכלעו,לוחהםוכמותפש
.השביהלאיתילערחאוףוחהןמרטמםישמח

,םיאושנושרקוב.הלפתהתיבינפלדמעבדםדאןומה

,יימתבההשעמהתא,שממלורנןהבב,שאררבוכבשדקןהבה

.תוכבלםצירממה,םדאהינבתאהבבםעפמה,נעלנהוגנוחה
.תאנוהנבונימזהםינתוחמה.הבכלובםל,הבבקוחצל,הבב
הארמל,תאזההלותבהלשםותהדפםהלאםהירבמוםהיבורקלכ
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ןתואלתומדוקה,תויתדהתוצעהלשהזהעינצמהםומנהרםוח
והוריתסיללכךררברשא,ירכרהלערובצבתברבלו,םאהלש

.הברהנארבוארומב
`

'י`

םיענומ,םיערםירוהרהםיאלמ,הלכהביבםהינבלככו.

ףםאתהלםינומההתאתפחורחתקשוחהותוכמנהתוגרקםהתתואמ
.םישנאהינשינפתאתוארלהנהואב,,הזםהזחמלביבםמג

.טיבאוןומההךותליתקחדנ.
י`

המ,ילא
םילןנמ

יתלכתםה,רעצמל,האמהםעפב!םישנאה

ישונאהעזנה,ןהינימלתונושהתויחהלכמיב,תאזהתניגחב

רַאשחירללובתהןומהתןמהלועהחירב.לאונמרתויהאוה.
חירתז-םימושויתונמשתורעש,לעגררועמולאנמ,הלאגו

ףרונהםשובב,םרועו,םפאמבננהישנא`יפמףרונהםושה*

..הנשושהןזב

םישנאהתמאכו
םילונמי

לכהבכרםםחורו,תעלכבהבב
,םחירהלםיליגרהוניפא,םתוארלתוליגרהוניניעלכא;םימיה

ורטפנשירחאםאיב,םהמםיפרונהםיראבוםםואמבםיריבמםנימא

.םשאבמוםארממםימיהזיאךשמב
י

ףםואיתיב,ףוםאלונצפתולהיהיר!ארומאוהםראתי
חאתחקל,םרבקמםיאפרםגקיחצהללכוושםישיאוילרחלי

תחאהרושבםרימעתל,ונינפלהנושארםירבועהםישנאהתרשע*
תוכוראהםהילגרתא,םינושהםתילודגכםתנומתתאריצלוו

םהינפ,ירמרתוי/לדהואבעהםפונ,ירמרתויתורצקהוא:

ואםיקתוש,םיחרקוארעשילרונמףספדוחהואםימודאה

.םייניצרו

קזחהםדאה,ארפהםראת,םלועהימייתישארב,םינפל
ץולת.יראבואיבצב,םוםכהפיאוה.םגיארובהיהםורעתו..

,ותולקוותוריהמבוחבברימחמהשימשתה,.שפחתייח,ויקרועי

וחוחתפתהבהתרוםירשא,ותרוצררהעלעוויתועונתןחלעורמשי

תיבשמתיבבוח,םיינמאהםימעה,.רחאו.רבלכתינפונה

תאהלכשההךותבםגרומשלוליבשהםעטהיבוטו(הקיטםלפהזי

ץולחלשתוליבחהתרזעבתאזםראתראפתלשהוהןחה
תאותכהתאםיחתפמהםיקחשמה.,,ףוגליתונארת.חךמצעהו
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םינויהתאובפתחואצחרמהוםירקהםימה,םירבאהתושימג

.ונלויהירשא,םהילםפתאונלוריאשיו,םדאהתראפתלמםל

.הלאהםילודנהםינמאהתופוניווההמ-הדעלותואל

,םינחבועבנםעהלאהטיבה!ןולופאיוה,םויהלכא

,רםובבדומלירילעםימקיעמ,םתםירעמםינמרבםהםידליה
ינבםתויהבםפונרשלתאץצומהרפמהתיבירילעםיהחשנ

םיעינמםה;רםובונדועםלכ.שתאענימהוהנשהרשעשמח

לא,תילמרונתהרמהלאו,ערולדגשםירבאבתורחשהימיל
.בלםששיאןיא,ינפונהםלודג

.םימהוזמהםהידנבבםידעוצהםישנאהלאץוחבןנובתנ

םדאתא,הרשברבאהתאוארווכל!םיהלאלא-םירבאהו

,רוחשה,לקועמח,טומבךוראה,םירינהםוכמה,עבטה
;םויאה

.הינולופורתנאלםואזומבשונפנרשא,םיארפהםיםופטתןמרתוי

הלא,םהינפרוחשתורמל,םישובחראתהפיהמורכז
;םיברעהםירדהנהמ.םיריחמהוםיהובנה,םימוחהםישנאה

!םואתבוםהיתובילהב

.רחאםעטינפמדועםינומההתאאריינננה,םלוא

.רובצהתניגחבדומעלאלוןורטאתהלאאבללוביוניא

`םיבצעזנוד,אשנמרבברזומןויפרעגרבםשימצעבשחיננה

החצונמיתלכהעפשהדנניחבלכבםחולינאולאב,םויא

ירודחלתצמאתמתןומההשפנדננםחוליננהםנמאו.חירהםמו

י,.יברקלא

`י

י

םדאהשכ,אשנולדנוךלוהלכשהיב,יתחכונםימעפהמב
ינבתרבהבללובתיםאלפשולדוךלוהאוהיכו,ורבליח

.םירמאנהםירבדהלכ,רהוםלתורבועהתועדה,.אשמוענמה3וליג

..הבשחמהלעםלכםילעופ,ונחרבלעםינענהוונחרבלעםיעמשנה

בוחרמ,שארלשארמםיבלוההלאהתונויערהלשהריריהוהילעה

.תוינוניב,הבשחעבקהתבכוםעלםעמ,ריעלריעמ,בוחרל

.םלשםישיאץובקלשתילכש

ןוינהה,ישפחהןוצרה,תילכשההביטאיציניאהרתומ

דדובהשיאלכלשתרדוחהוהקומעהתולכתםההםנורשיה
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רפםמבהוהשיאהללובתיךארשאבםללכבומלעיושפנל

.לורנםישנא

(!ךסוהנשיב)ונבלדליפדטםשטדרולהבהבממעטקהנה

לשתימואתפההרםפההתאהיוצמאל`בליתולנתהבםיקמה

%םעיתברהפםאלככלכשהתולעמ
י

בוטהתנבהבלודגקלחחקלרשא,דליפםלקמדרולה,,

,הילננאבםילודגרתויהםינבותתוםיםרנהמהרתאםגוהנהרשאו

רמוחשהמבדעהלולצתערבוהלאשבהקומעהעידיברברמ

ויאטבמוויטפשמ,וירבדיבןעילכא;הללנוםמהזבךכוםמ

הךתןתתאילונתנ,ינאירבדרשאמתוחפירובדןורשכבורמאנ
י.קרצבאלשיבהרומינאו,דהאהפ

י

ויהי.ןומהאיהםעתברהפםאלכ.םלועלהיהיןכו

,ויהישימותואםיללוכהםישנא
ןיאי

הפשבןומההלארבדל
וינינעלווישוהל,ויתוואתלהינפלךירצםאיב,אירבהלכשה

;ןיעלםייולנה

."הנבההןורשבתרדענ*םישיאתצובק

,תוברםימעפהתנשנוהרמאנרשאתאזההקומעההרעהה

איה,הומיקותורשאיערמהשררמדתיבילעבםיפוםולפהרשאו

.םעההביאבתלשממדננתורבכנרתויהתונעטהתתא

לבבהוהתמהאלפנןויזחאוה,ומצעלאוהשכהזהןריזחה

םישנאההלאלכ.בררפםמבםישנאופםאתיםשש,םוקמ

,םחורבםינושה,הזמהזםיניוצמה,תחאהרושבםירמועה

וותתי,םימורקהםהיטפשמב,םהיתונומאב,םכונהב,םלכשכ

שפנבןנוחמ,רתוימרוצילרבלבדחיםפםאהירילעםאתפ
רקחניתלכהםוכםהוהנתש,ירמגלשדחהבשחמןפואב,תדחוימ

.טרפבםישיאהדהאלכתוערמעצוממהלשדוע

הבוש,הלודגהצבוקמתוישיאאוההזהןומההואוהןומה

.והערמירתאשיאתונשהב,רחאןומהמאוהםג
`

.

לבא.תובשחמבשוחוניאןומההיב%רמואםעילשם
ןומההןמדחאודחאלכשןויבמבשוחונניאןומהההזעורמ,
דחאודחאלכשהמםאתפעתפלןומהההשעיהזעורמ!יבשוח

יב
ן

תויטנןומהלשיהזעורמ?ורבלהשועהיהאלהזהןומהה

<
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דומעיאלרברש,תלואיצרפותוירזבאתוקושת,תוחצונמיתלב

,םישעמהשועאוההלאהםילםכנהםיצרפהןמףוחדו,םהינפב

םשעיאלןומההתאםיוסמההלאמיטרפשיאושיאלכרשא

:?ומצעלאוהשכ

,לכהלעךםמנםיעועחורוםאתפו,לוקבארקינולפ

םיפרננםלכ,ורעברצעלהםניאלשיאש,ףצשכםיצרפתמלכה

תורמל,לכלףתושמל,יללכלהיהנעיןכרשא,רחאןויערמ

םילפנתמםה;םינושםינחנמב,תונומאכ,תוערב,תותכבלרבהה

ילבטעמבדוםיילכוותואםיעיבטמואותואםיגרוה,שיאלע

,ורבלהיהול,םהברתאודחאלכרשאדועב,הנאותלכ

.גרהרשאתאליצהלשפנףרחכץמאתמהיה

הזיאומצעתאלאושאוה,התיבהרחאלכבושכברעבו

,ונזמלוותנוכתלץוחמםאתפוהאיצוהןועגשהזיאוא,םיעועחור

?וזבתירזבאהיטניריליהואיבההזהבביא

לדחןומההןמקלחתויהןעמלשינפמאלאתאזןיא

ללובתירשאביללכהןוצרבללובתהיישיאהונוצר.שיאתויהל

.רהנבםימףטנ

הריבבתוימצעמדחאריעזקלחלהתיהנ,המלענותוימצע

.ןומההלשתוימצעה,הרזו
תועדהתרעם,אבצבםימעפלםוקתרשאהמוהמה

לשירמלתוטלובתואמנודםניאםאה,םלשםעתואישמה

?הזהןויזחה

דחיםיצבוקמםישיאהארמלאלפתהלןיא,רבדףום

םיברקתמהםילוקילומההארמלרשאמ,םלשדחאטרפלםייהנה
.דהאףונלדחיםלכםיוחתמהוהזלהז

ןורטאתהתוזחמלרשאדחוימהינחורהבצמהדוםוהז

םימעפבתוזחמהתאהאורהלהקהטפשמןיבשתועדהיייונשו

םשורהתוננשה.ןכירחאםתוארלםיאבהטפשמןיבותונושארה

קירשאשי,ןהלתורוהרשא,להקהתננשוברעלברעמ
ל

ךרעב
הלהתודובכלוחנלםיריתעהותעשב"ןמךק,,כםיאלפנתוזחמ

כירחאבר
ך

..

תרבחלםנםתילרשפאםינומההלעיתרמאשהמלכםלוא
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ייתלכהותעדתא,ותבשחמתמוחתארומשלהצורהלכו,הלכ

לכההתאותוישונאהתא,םייחהתאתוארל,םירחאבהיולתי

טפשמלכמ,תבזובהערלכמהלעמלרמועהישפחהפוצרוחב

ארקנשהמלכמומצעתאריתהלךירצהיה,ןמואתנרמאוםורק
תקברתמאיהתיללכהתולכםהיבןעי,"םלועהיירושק,,םשב
עומשל,םחוארל,וליבינבתארקבמםראןיאשרע.רכלב

ונוצרחורמלווהערילכהמואמובקברישילכמםהל

םהיתורוםמ,םיבזובהםהיטפשמ,םהיחונויער,םהיחוערמ

םתוירםומתועיבצ,םהיתוקוח,םהיתופקשהתאוילעםיעיפשמה

.התולפשוו

תוליפשמהתועפשההינפברומעלםיצמאתמהתלא
-הלאהתוריםתמהי,

םימינבםלכםירושקםתויהב,קירלועניי

יפםמןיאלםיגשומיתלכהוםיחצונמיתלכהםיקרחוםיברה

.רועתבילכםוחלללרחירחאו,ביבםמ

השעמביתישעםאתפו,אצינוזה,ררועתהםעההנהו
חראתמ,תוארלהואהמ,תוארלילגרתועבצאלעיתרמע.לכה

ינבשלשחוגרקםהי.םעהיתואת,תלאנמ,הלפש,תישפטי

.תזהןומההןמזוחאקלחלינאםנהיהאו,ןורבשבילעםגהבםמג
יתגצבליטלתאצליתטלחה,םויהתיראשתאתולכלירב

תעקבןיבלירבמהזתעורייתלכהורמחנהרהנה.םניגראתלעי
.םיריומהלשארפייררהוםוייךפ

ךרואלהגההתרזעבינליבוהרשאןומירתאיחאיתחקל

ינפמס'רבעלןיאיבונאצמרשא,רהנהתורשארעלפשהףוחה

,םילהבילומתחאהלעתקר.ךררתתאםימםוחהלוחהתורפע

אליבדעםימתולכשהאלמוףצקףצשכתפטושאיהלכא

..הברובעלונלוביי

וניריבהתאשלוהשביהלאחנצתתאךושמלונצלאנוא

.אלפנרואילרתנההיהיוברשאםוקמהירעםיהלוחינפלעי

םיחמוצהםיצעהקרילהמודקרקריותוצבאלמרבכךותב

אשדםיםוכמהויפוחינשלתוניבמקמעתםורהנהךלוה,םיםב

תוארלןיאיברע,ךכלכםיהובנוםירודחיתלכםילעי:עו

תמור,קמעתםוךלוהרהנה;םיבומםהםירההתאטעמבםרעב.
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אוהיב,בושחלואןדעבתוארללכונשילכמ,ןנאשרואילאוה

.תאזההבנשנהוחממושה,הטקשהץראהךרדהאלהוכרדהשוע
תועבונהתולפשהןופצהתוצראתועקבבחוניעמהםתואב

תלניהבב,האופקהץראהתא,הזםרבםייחמהוונילגרלתחתמ

.ץובהתמדאלעםיפחרמהםירזומםייחעפשןוזחהזהםוקמבםנ

םינקתןיבמשיחתופפועזימםילגרהייהוכוראםירפצ
תוכעותובחרתורחאו;דורחהןמוטרחתאהמימשתתוחלושו

רתויותונטקרתוידועתורחא;םיתלצעבףנעלףנעמתורבוע

.תקרזהב.תזזפמהןכאבןהיארמורהנהינפלעתוםטתוריהמ
תופעותובבוםוא,םיצעהישארלעתונוהרפםמןיאלםינוי

םישיגרמשגרה.תבהאיירוקבוזלוזתוריזחמןהולאכ,ץעלץעמ

תאזהתעקבהלכבהלאהםיקומעהםימלביבםמרשאלכביב

םיאפוקהוםימדרנה,בזבאיימ,םימדועשי,םירההילגרדע

רפקתשיםכ.תוריתבתותולורנתתופמההלא,תוציבהךותב
םירזופמףוםידורנוזרמציםשמוםיבעהוקילתי,םימשה

,םייחהובקריםתב-,2םיירופתוםיבותםימתהלא;םינושמו

ץימ,בטקיראםילעמה,תחרקהתאםינזהםימת;תומהםמות
םיואנהוםיביהרמה,העיריבםישורפה,רתאכתומוםייחלש

.םתבהםומבההדרפההלעתומבל
רההידרומלכלעו.ןכוםמוךר,םיענאוההפרידאה

בשעהלכב,תוממודהותובחרהתוצבהתאםילירבמההלאה

(םיעדרפצה)םעהלחזיורתני,ץצורתי,ץורשיהזתןנעדהוברה

תויחהתאינאבהוא.םרהיתורקתוירבהלשלאונמה,קלחה

.םהמםיאצויוםירמשנםדאהינבש,הלאהתוצפקמהתורקת
.השורקבשרבדהזיאםתבאצומינא

התויהירחא.יתואתיכשמתצבההמחהתעיקשיתעשב

תכפהנאיה,םויהםוחבתמדרנההלודגתממודהברבםויהלכ

הלשבחרהויטקשהיארב.תואלפםםקיץראלתושמשהןיב
םילפונםת.שאהיננע,םדהיננע,בהזהיננע,םיננעהםיליטמ

םנםהוףוםיןיאהריואב-םה;ובםיעבוט,ובםילכוט,וכותמ
תחולרהתילולשבםישפתנםניאוונלםיבורקונתחתמ,תחתמ

.תורעשבהתואםיבקנמםירתהםיבשעתש
יי
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,רמחנהןויבצהלכ
ןונמה

,םלועהלעתשוהרשא,רבשמהו

יתומלשהםצעבםלשבםימהיציצילעלביבםמונלהארנ

,,םימודאהםיעבצהלכ.םיבדםיעבצללשבאילפהלקירבמה

רתי,םיקוריהלכ,םילוחכהלכ,םיבוהצהלכ,םיךיןןהלכ

לכ,םימשהלכתאונלםיארמההלאהםימהטעמביוצבקנ
י

?דועםלואחהופעהםירפצהםגורבעיםכו-ןוזתהלכ,בחרמה

ינא.עקושהשמשהרואלתוצבבאצמנוהנבאעדאאלשרבד

;םייחההישארתמשנדדם,םומכדוםלשתולנתהןיעמםהבשה

.אשנתהש,רבלכזנלשעובעבאקרהתיהיב,ןכתירשא,הנושארה
.םויההררבהוצבהתחאמהלעמל

.לירפא12,לאסריןם

יינופצתורללאפריןםמתינימשההעשברקבהונאצי

.קוהיברעמ

םיחלמהיב,םנונשרפ,הינאהלעהבצהתאונילעה

.רהמשיחהפהרהינאהו,בורקבלרחיחורהיבונבוריעה
.םשבארקנהבגשנהוארפהיאה-יצחלונענהרשאכםנמאו

..תורהםרג"םיריומהץרא,,

י

1

.תכלממתריבהתיהרמחנץרפמאבמבהיונבהזמורטיןם

יישאריעלםכםייונבהםירפבהלכו.םינפלהנטקהםייניצרםה

םיניוצמהםייריומםיתבםיאלמםרועביואמהםחמלםירהה

.תוימינפהתורצתהוםירצהםהיתונולחב,םהלשתותשקהתינבב

.תונגללעמםויבםיאשנתמהםירמתםתכולדגרשא

ץראשונפי,תאזהםירההץראיקמעבילגרךלוההלכ
י,םיתבילכ,רמהיתבילכ,תוביתנילב,םיברדילכתיארפ

יירחא,תוקוחרםיתעלהאריםימהמיתחפשמלשרמחיתיבקר

.תועשהנומש,עבשךלהמ

.

םהיהמצו,תרתוימתונולואינהטיש,ינמורמכ,םיריומהיררהל

תורעיםה,םיבר.הפראבםהםינןנהייבר,םהלהמודןיאש

,.םינומרעוקקפ,ןרואיצע

`

לאתאזהץראהבלכרויתיתישעםינששלשבינפל
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.םויםא.ינורבזמושומיאלרשא,ןרביהליידיזךטךשתוקרזרו

..תינשהמשךלא,הפיהיהיהרהמה.

.זפורטןםללאפריןםמהבילומםיהךרואלהשדחךרד

תוננחהרםיל`םיצפחתאזהתכנשנהםיצעהתררשךרואלכלי

הל.ףלונאיןם,איהתעכהתינבתוברעיירשאהנושארה.ףרוח

לכלוחתפנםיהדעדרויהזרואיצערעיךותב.תדחוימהנוכה

תובוחרהתינבתרבלמרועובןיא`םיתכ.םיבחרםיברררבע
.םירבלובה,םישרנמה,םירבההננה.םיצעלתוניבםירבועה,

ךב,םנבורםירבצהילורנתומשכתוחוללעובתכנםהיתומשםג
נתלאהםיריצהלכהארמלולאשילואש.רועוןירולדולק,קיד

זרואוארבכםיהלאכהרמאהרכחהלבאי!םיאבםההמל

"!םינמאהנחתיהח,,
ליבתהמבםיעדויםניאםלועהיאבראש!הרבחה

םיהתפשלערוכאויוכזףםכ,תונבם,תווקתתאזההלמה

.תבזוכ,הקומע,תילטפ,הםומבהלמ;הרבחה!ןוביתה

ינפמ,היחוחטבהתרבחהאלמתהמורמכ,הזהםוקמבלכא

רבכו.םיטםיטרַאהברקבשםירחבומהןמוםיברםינוקהלשיש

ימםלוא.הזהםוקמבתוזוחאםינוקהתומשיתאהפארקנ

.דאמרחוםלתורבועתעבםניאןוביתהםילשתורבהה?עדוי

תללושהתורםפםהןמקוחצררועמרתוירברםכלןיא

קנרפםיפלאתרשעחיורהשימ;תומוצעתרטמשהפוםשתאזה

רטמההטורפםירשעבםינוילימהרשעכתועקרקהנוק,עקרקכ

,םירבלוכהתאםיוסמ.רטמהקגרפםירשעבםרבמלובושל

."םינלעכ,,לםיפצמוונהתשורחםיניבמ,םימתורונצםיריבעמ

.אוביםרההלכא,אבוניאןלעבה
י

ירבשתאםיארמהםינויצוםילדנמינפלקחרההאוריננה
הדוצמהייתובדחתאוומירנרפבהתא,ףלונהתורשאבםימהי

.הילעמרשאידלמירנהקיתעה
י

.רואלהמודהםיהןושלךותללאאבנו,הלכחנחורה

םיםבםיפקשנםינבלהויהבש,ןטקהםיםכמיןםףוחונלדננמ

.וילעיךכוםהקיתע.הדוצמדצבמשזפורטיוםהאר:רחאו

רוטיקהחינארילע"םיענהדוד,,הרמע11העשב
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,הלילכךלוההםנבילירוזרבלאוהרשא,"םיהירא,,הנטקה

ראשלא.הזהןטקהררובהףוחהתאםירבחמםיבתכמאשונו
.םלועהייאב

%יתא,חוטושפהותורמחנהםיהיתונבןתואמ,תחאיהוז

ךותמוצצרשא,תובוטהתועינצמהתונטקהםירעהןתואמ
..םיחלמתולרנמהוםיהריואמוםינגרמתונוזנה,בצתופילקבםימה

.םםרופמה"ןרפום"לילנחטפושלםפאשנתמלמנהףוחלע

תופילקוחלמלילב,תרעובתפזוםיגרהחירקרשיהפ
.תוניררםלשתופילקתוצוחבתופצרמהלעואב:הפו.תוניפםה

;ןבאילםפםלע--למנהתוריקיךרואלו,םינינפבתוצצונ

:המש.שמשהירואלםיממחתמוםינקזםיחלמםיבשוי

יוערישיםישנאהלעוםהילעורבעשטישהיעםמלעםטאלםירברנ

םתיריוםהינפ.הפםיצרהםירענהלשםיבשהםה,םינפל

;ןופצהימבהרקמוילמעתופוםותוחורמושבי,וטמקםימוחה

ויתוצראלךופהורשיםלועהתוצקתאםוניקאכםטושבוארהמה

תוצראתועיםנלשלבוחברםהינפלרובעיהנהו.םיבחרמהלכב

.רועו"םיריריינש","תויחאשלש,,תוינאהרקפמ,םיהיתונירמ

;םיריטפמוםיליחהךררבולםיוחתשמלכהווהטמלעןעשנאוה

!ןטיפק,םולש%הפשלכבותארקלהלהקמב
,,הצימאוהחולמוהנטקםירובנ`ריעב,םיחלכחבוננה

,,הכבמםכורב,וינַאםככורב,םיניצרםכםינפלתמחלנרשא

:ןוברובמלבטנוקב,םינקרפאה.םיהיררושב,ןוגרפאירםככורב

.ישמחהלרקבו

םיטקשהםיחרזאהתובא,ריעהיבשותובה1631תנשב
..ייררפםהמחלמיצ,רצהןמהרזעילכ.,םה.םחבב,.הלאה

הצלפמוהארמתאהאילפמהנובתבושרחיהנשבהנשירמ

.תוקעצוהמחלמתואושתריעהתאהאלממההנובת,תמלעהוביואה

.יםיניבחימיבםעהיעושעשתאהברהריבזמהו
יי

ירשאךטקילננאגהמחלמיצםגריעההתכה1813תנשב
.הילעתולעלחלשנ

.

י

”יבאז,תונירדמ,קקריגר,םינגריהרצאוהםויבו

,,הזתתלכתה.םילשהבבםיפיהםיגרהלבוםיטםוננל,םי
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.ולבהזהםיהלכחיבשותמקלחהזבתלכלכמהרבלאיהוי

לוצלצתאיתעמש,השביהלאלעאוישוכלתאיתפלחה

םיכלוהםינקזןוירטונירפוםינשהאראו,הרשעייםיתשההעשה

רשאתונקזאשמיתומהביתשהארמבםהיארמו,םתחוראלוכאלי
.קשברשאםיבוםהתאולכאיןעמל,םנםדתאוריםהו

.
םולחהוהריחיההוקתה,יריחיהרשאת!שפוח!שפוח

,םהיתוקלחמלםילעופהתונלפמלכמ,םינענהלכמנריחיה:
.םיללםארתויהלרונהימותי,םהלדונלםיאדכרתויהםההלא

םה,ןגיאתהלחכירצקםה.תאזועדיאל,ונימאיאל
,םינעבםימוםח,םירושקםיראשנםה,םמוקתהלםילוביםניא

.!שיבמהטעהישנאיניעב

םגילואםה,ןידותדםיעדויםה,רפםיתבבורמלםה

.תורנבתודועתילעב.

רשא,םילבלו'ירפוםהתשרקהתאינאבהואהמ

%ורפםשירקהג

."בערבםיעונח-תיאמורותינוייעבשלכל,,

הנומשמ'זהלאינעיחופנוחיורירשאחוךההמםיעדויה
!תנשלקנרפתואמשמחוףלאדעותואםכ

,םילודגהםירטםינימבםיריקפ,לפואתוכשלבםיריקפ

זורחהתאבוצעהאלכהתלדלערקבלכביארקגםבילעי

זיטנדלשםםרופמה-

%הנהםיאבהםזבַא.הוקתלבובזע

ןעמלהננשםירשעיןככריעצהנושארהםעפבאב`המש
תאזההבוראההבוקתהךשמבו,רתויוםלששהתנש.רעראשהי

אתבםיפלוחםייחהלכ.יונשםושןיא,שדחהרקמםושןיא
אכהלכ;םיקוריםינוטרקבעצומה,.רימתתושה,ןטקהלפאה.
אוהםשמאצויהו,תוטהולתווקתאלמ.ריעצאוההמש

ןקז
םירקמה,םייחבםירצוקונאשתונורבזהריצקלכ.תומלהטונ

,תוערואמה,תועיםנה,תורמהואתומיענהתובהאה,םייופצהייא
.הלאהךרפבםירבועלםיעוריםניאתישפחההיותהידלילכ.

םימודםינשיהתופוקתה,םישידחה,תועובשה,םימיהלכ
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,םילכואםהתחאהעשב,םיאבםהתחאהעשב.תולהז

.הנשםיששדעוםירשעמהזכו,םיאצויםהתחאהעשב

,ןושארהרליהתדל,הנותחהבוניטציםרבלםירקמהעברא

!רתאדועםהלשי!החילם.םרבלמדועןיא-םאהובאהתומ

םניא,םייוצמהםייחהןמהמדעםיעדויםניאצהרשמב"תוילעה,,

םירז,רבדםיעדוייםניא.ואולמוםלועהןמהמואמםיעדוי

יבןעי,תורשבםירורננה,תוצוחבםיזילעההמחהתומיםהל

אלכהלםיאבםה.הדעונההעשהינפלםיאצויםניאםלועל

זא,תוששחהעשבדנםךאלכה;רקבבתועשהנומשבריםאכ

השמחךשמבתובוהםהלשיםנמא.הלילהאברבכשהעציב

רנםהל-הילעםיהבותמוםירערעמשתוכז-הנשבםוירשע
?ףםכילכתכללםהםילוביהנאיב,םתרידב

,תוצוחבטטושמבכרה,המימשחגנהלעםפטמהבסה

ךלוה,םירהתועקב,תורעירבועלזרבהתולםמתובברלשןנוכמה
ריקפה-בחרהתלכתהםיקפואלריעהתומוהמךשחילכ
ןטקהיארבוב;םייחהרבקהז,'יוריב,,התאםלועלבזועיניא
,ואובםויבםיבהבהצםימפשבםימיל.ריעצומצעתאהפצש

.הזמותאצםויבןכלהונקזב,ותהרקבומצעבלכתםמאוה

הרקהזהבביא.ורעברורנריתעה,םירונםםייחה,לכהםה
הבכןיקזהלהיהלוביהזהבביא?םולהדערבכעינהיב

אצויערואמשילכמ,הזאוהיבהרקמלכןוהרקירשאילכמ

התעו--.אוהןכםלואונוימימוהרקיםייחבללכהןם

!םיריעצהםיריקפל,םיריעצל,ונפ
י

.

ליזאו
ך

הנענולכאברימתטעמב,ללמארתוידועהזמ

ן

תושעל,ומויבםויירמהבשללתכללהבוראהתו,יגרה

.תועשהןתואבםילופטה,תולועפה,תועונתהןתוא

התיעבםהליבחילורםמםשדועםללםוהליתםנכנשעגרב
האושמומבץמהתהיבלוילוכחרשא,םינותעוםיבתכלש

יעבורמ..םהםילככ!םיבתכמהתאאנושוארייננהי.םאתפ

םיעימשמולאבםתילעימשתאםיאשונההלאהםינטקהרינה

יתואםירםואהםילככ,םילככןואשםתואיחתפתעבינזאב

.עדוייינאש,תערישםייחהלא
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!;ן;ַא,,%תונושםיריבובתכנםגםא,ילםירמואםלככו

?ךלוההתאהבאעידוהילכמהבבתמלענעורמיזךישעמהמ
ורשקתייבהבאההבביא,,%ףימומדחא"זרתתםמךנהימםע
םלכהםנןה;ךיריריינפמרימתהרובךנההתאםא,ךב

..."םמילכת

תאןיבירשאםהבדהאןיאהויבורשקילא,אופאבימ

הלשממהנשומתאתילאףתשילכמהמצעלאיהשכתועבה

ילכמםלועכתועביםוחילםהלרשפאייאהארנב?תוצירעהו

.העוריהרמבתורבעותואונת,תועיבת,תובוחםהירחארורנ

רבכשיהנהו,רזהשיאהתוביבהלתוקחושםינפתיארהםא

השעתרשאהשעמהלבלגאודאוה,ךילעםילכחאוההרזל
,תוריריירבדעהלילחתענהםאו,ותואךתינזהלעךלהנאתמו

ויהנםיםוחיה;ךילעתודחוימתויבזולישייבדחאלכהמריזא

.תולפוקמתובינעםפוםונתואםירבחמהםימיננהו,תוכותל

;הנאתמה,תרקבמה,תינרשהההאנקה,תאזםיריריתגאד

ןעיהזבהזםיבולשםהיב,ונימאיוושנפנרשאתוירביתשלש

.תורירבהדחפמאלאהאבהניא,ויחאיניעבשיאןחואצמיב

.הזהםלועבםראהלעהקיעמה

תא,וביבםמחוינקידהתאושיגרהב,ונתאמדחאלכ

הבםכרפת,ובלהבץצורתירשאהרוקהיתלכהחוינקידה
שקבמותויומנםיתפשכ,תוחותפתועורזבענושמבץר,ותבשחמ

ןימיקבחמאוהו.וקבחלרוצי
ילכמ,וריבאבהלכמ,לאמשו

דועהיהיאלרשאןעמלקר,ןיבהילכמ,מכהילכמ,תעד

התאהתעמ,,וולרמואכוהירהוהערריתאץחלךאו,ודכל

,ךתבשחממ,ךייחמ,ךממהמרבדילבייחךנה;תצקילךבש

כל."התעמ
ן

,"םיבהאתמ"םהיבםינימאמהםישנאהךכלכםיבר

תאםימשהםישנאהםיבר.ויחאתאשיאםיריבמםניאדועכ
טיבהלםגדעומתהקילכמךיפלעםהיפ,ךיריךותבםהירי

בוהאל,םרבלדועויהיאלןעמל,בוהאלםיבירצםת.ךינפב

,םיעבשנ,תאזםיעיבמםהו.ובהאישקר,הבהאמואתורירימ

ואצמרשא,עוריאלבללאםכללכתאםיבפוש.,םילעפתמ
תינפרשאוושנפדשאשפנל-.םשפנלכתא,לומתאםוימ
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,חואינשלתואצותתאזהתורשקתההתלהקמו.םהיניעבןחואצמ

.ךכלכתוברתומברלותויעמל
ונאךכ,וניצמאמלכתורמלםיררובםיראשנונאשומבו.

.םלועבשתוקישנה.לכתורמלםישפחםיראשנ
,ונמצעהאםימרמוננה.שיאלםלועליונקוניאשיאםוש

ןיאלכא.ןינקהלשינבאתהואםיבנועהקחשמב,ונתורמל

םולשללשומהחורוקיצהרשאשיאה.םלועלוהערלןתנשיא

,נורהללוביאוה.םיאושנהותורבעה,תונךַאהתארםי,שיאכ

ונממרתםיוריבחןוצרלכא,וליגןבתאאולכל,תונעל

.רפםמםיעגרלולרבעתשהלרתענםאםנ,רימת

אציךאןטקהרוציהםאהוןהידליתאתונוקתוהמאהםאה

רשבל,הצוראוהשהמרומאל,קועצלליחתמוניאומאםחרמ

?ותושרבוותערבותרימעתאלוקבארקלויחלרבהתאלוקב

המערהםאה?הלוכךלתיונקהבוהאההשאהםאה
קשנלהברחיבםנ?ךצירעתוךממורחםאםג,תבשוחאיהש
ךיפמאצתתלמ,היפלעהבהאתימורםלאהל,היתפשתא
!תחצנהביאםביניבםישלהןךתחאהלמ-,היפמוא

תורוילערובעיךאונתתארבאמהבחלששגרלכ

,חכומומערבדלוינולפתאתוארלילםיעננשהזמיבו.לשומה

?בהאירשאתאוהשעירשאתאתערלינאיאשריכ

,הרבההתוצובקלב,תולורנהותונטקהםירעהתושגרתה

,הנישלמה,ליברתכלוהה,האנקמה,העשרהחוגרקםה

תוברל,םירתאהירשקלוםירהאיםותילתירימתהתנארה

העיבתהןמםיעבונםניאםלכ,םאה,םילךנקםלותוירורעשלו
תוומבונלםייונקםלכולאכ,םירחאהישעמהארקבלונלשיש

,םהייחלעוםהילע--ונתנאתויבזילעביבםימומוננהו,תונוש

,םהיתובשחמלע-,ונאונבררי"פעונהנתייבונתנאםיצורןעי

,ונאוניתוכשחמלתוושהנייהתיבםישרודונאןעי
,םהיתועדלע-

היצמוּפרהלע-,ונניהוערמהנינתשחיבםילכוםונאןיאןעי
ונירקיעיפלהיהתיב,םיעבותונאןעי,םהלש

,םהיתוכילהלע-

.ונבםומיקוחלםירבעושמםניאםאםירמרמתמונאןעי

5ה
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ףיםואו"ןרפוםטפושהלשוה,,כךוראןחלשהצקביתלכא
.

החישהװאשמורזפתהינויערהנהו,ינותעהאייבתכמתאארקל

.רחאהןחלשההצקבובשירשאםישנאהרםירתיצחלשלוקב
ןושלכלכהלעורבדםה.םיעםוניםינבוםויההלא
בשומילונהיו,זובתואנכותובימםכהחטבב,תולודגתרבדמ

,ותוילכשכ,ינוניבהיתפרצה,רמולכ,תיתפרצהשפנהתוהממןמאנ

.ויתונורשבוונוינה,ותנבה

,ושארלעתינומדארעשתמערוהמוקההבג,םהמדחא

שיאברמאל,הלצהיתעכטמואבצלשדובכתעבטמוהותלעאשנ
`

ילכןושללעתלפונןושלכרבדהמוקןטקורשבהבעשיא.אוהליח

.םניבהלםירחאלןמזןתנםרמ,ומצעירבדלעויפקוחשאלמיוךשח

היצוטיטםנוקבוםיקוחבםינוקהתשעתועורנתורעשלעבשיא
ריבשמחור,וחוריניעבתילאיריאההקילכופרהאיההמראביו

תורוקתאויחאלשואםרפםכדאמוננעתתםינבשינש.ולשןייה
וא,תויונחהירוחאמםהלועראשתוערואמ-םהלשהבהאה

.תוחפשהתחאשובכתרובג

,הנונשה,תיתודנההתפרצ,הלבתפרצתאםתבהאראו

.הביבחהוהרורהה,היחה,הצימאה,הזילעה

יר_רשא,םיםגםיםופט,עזנהייםופטויההלאהםישנאה

והארהשומביתפרצהתאםתבאוצמלירבןוזחבםדרהלהיה
.תיגרקשהותלעפתמההנקזהתאז,הדלוחהונל

י

תורמכןיוצמ,עשעשמוכבלמםעתמאכאוהונטכש

.רחאםוקמםושבןתומבואצמתאלשתודחוימ

תאהלהצבתופילחהנשמההריהמהונתולק,לכםדוק
ןמורלהמודהונצראלשהדבעלכהרימ,ונינהנמווניתודםומ

רימתאלמ.ולשרחמלךשמההרשא,תואלפנתוערואמלש

ואםימויאםירבד,דחיהידמוקוהמבד-,םועמשאלתוארמ

,ומעטיפלשיאלכםעכשםשפנבוזגרתיוופצקתי.םיחדבמ

הניאורתויתתרבמהניאםלועבתירותםיהםושיבאוהרודכלכא

.ונתירותםיהמרתויהרעשב

תאחיננאלהזעורמוי-הרוהטהתונמאהתוארתדוקנמ

םיחינמונאשומב,תוינירמבתאזההינפיילכתדחוימההדוקנה
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רברהאוההמ.הלהמודןיאוהחאאיה-?תורפםבהתוא

האמינפלקרהבורקשםירקמהןמ`רתויאלפנהורתויבכלמה
?רבלכםינש

םאהרבלכוזהתורוצנלתיפצתו?רחמםויבהארנהמ

אלשתולתהמהםג,ונלצאןכהילכהנהרמחנוהמיענהניא

.רתויבםיבוצעהםירקמהורתויבונמָאי

,ןוילופנוקראידהנאו'יהלומקשץראזאלפתנהזהמלעו
נהואלפהמדאבבשחהלהיוארהניאםאה,

ןתואםיבהואוננה,םישנהתאםיבהואונא,תאזרועו

.דובכבוחוריהולקב,תרקוישאב,בטיה

.תרחאץראברבדםושלחוושהלןיאונלש"הידטנלב,,התא
,ורבעשתואמהלשהבהאהתבהלשובלכהרמשנשימ

שגרתאלמ,המיענ,הקומעםינדעתבתכםישנהתאבבוס

אבהלכתא,ןחלרשאלכתאבהואאוה.דחאכתלהוצוו

אוה.הנישעתירשאהשעמהלכתאוןבהשהמלכתא,ןהמ

,ןתוימומרעתא,ןןךןזתא,ןהיעושעשלכתא,ןהשבלתתאבהוא

אוה.ןתונבנעתאוןהירקשתא,ןהיתורינבתא,ןתויהפתא

,תונקזהםנותוריעצהתא,תוינעבתורישעהתא,ןלכתאבהוא

ומצעתאשחאוה.חוורה,תונמשה,הונבנבלה,תומוחהתא
הלךומםוא.ןהיניבותויהב

ן

ןמעראשיראשה.ועבשושפנב
.רבלכןתרבחכרשואמ,םומעשילכ,הופיעילכ,םלועל

וקוחציהבבי,וניעוטבמבתונושארהםילמבעדויאוה
,ןכליתמישתאררועל,ןתואבהואאותיבןהלתוארהל
תאוינפללולגלןתואץירמהל,ןחאוצמלןתקושתתאתורנל
תועב,היההיטפמיםעגרבםוקתהניבווניבו,ןהיתורמחלכ
.תונוכתהוםיגזמההברקןיעמ,יעבטהרציה

,"תירטנלנ,,תונבנע.לשהמחלמןיעמהניבווניבלהתזא

תברקלרתויהדעהירשקדצת,רםאתתמחולוהרתםנתוריריוו
.חורבובלכהםומבי

תאןניבהל,ןהיניעבבוטהתאןהילארבדלעדויאוה
ילכמ-,םלועלןתמותבעונפילכמןהלתוארהל,בשוחאוהרשא

תפקשנהתטהולרהםיתואה~,הפפורהותלשוכהןתמותבעונפ
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:אוה;ויקדועברימהתרקויה,ויתפש,לעהרעורה,ויניעמרימה

;אוה;ןהינפרואהאץורעמוןהיהובופהחלורבע,ןדבעוןרירי

אוה;המומבחירבלעבכןהילעןנונל,ןחרזעל,ןחאירקלןובנ

.,מעמןערישיןהמהלאלעםנ,בבלץפחבןןהילעושפנרםומ

.וימימיהאראלשהלאלע,,עריאלשהלאלע
י

הצק,םיבנעיחבחתצקיהלוז.רברןהמשקבמוניאאוה

.רנביהוימומרעםנואבוט-ןחיתצק,בובל,הצקואןוחטב

םישהרשא,בוחרבתרבועההשאהחאבהואאוהץוחב

,הבינעושאריולנבחבלוהה,הבירהחאבהואאוה.וילעהניע

,,תוזעואחוינשיבהיניעו,הזחלעחרפ,היהודעשבהלוחב

תאבהואאוה.הבררמהתואושתךותב,רהמוא,הטאלהדעצב

זרהפלעהזוהההטועפהחיגרנההתא,ןומהבהוקחרנההוירבבה

.הםוכמהבברמבםיהלצעבתערחשמההיפהפיהחא,החונה

;דעולכשוהקזחבובלובףבהשאתרבחבאצמיךא

הנממןוצרקיפהלץמאהמ,הדעברברמ,הילעבשוחאוה

לדלעתולועההבחירבדלןובנ,הנממהצורמאוהיבהניבהלו

רבבעוננלוהיריחאקשנלקקוזשמ,ויניעבםילוםלםל,ויתפש

..םייחההאהוקיהממוםלועהחאתוטשקמםישנה-וליבשביהתלמש

יםשחבשלננועהלשומשלןהילגרלחבשלבהואאוה

.חאןהבשייפהלורב,ןהיניעהאשוגפלבהואאוה;רבלכ

ינפמקרןלוקהאבהואאוה;הפועצהוהקמחהמהןהבשחמ

.אוההשאלוקש

בוטבררחלוהחישבתוברהליזהפרצהרמלןנעמלוןהמע

.רימחםעמ

הויהלאלשהלובתחיהוז!םירהממ?חאזהמ!החיש

ןוצרקיפהל,בובלבוןינעבלכהרמאלותערל,םלועלחרוטל

ו.םפארברבתישפנהחקל,קיררבדלכמ

ענונההז,הלקההמימחהאזחאםילמבליבננהביא

יינפלעחופחרמהםילמיקיזבקוחצההז,םירברבענוניאלו

;.ו?החישםשבםיארקנהםירבדה

אוהוםינונשחורולשיש,םלועביחיחיחאוהיתפרצה

.וניבמוובהוא.ורבל
וייי
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חור,תורודלםיקהורבועהוףלוחהםינונשחורובשי

,..םירפםכרשאואבוחרהלשליתהה.

איהתאז.תורודליםיקהרבדאוהבחרהןכומבדודחה

בושחללחהםוימונמעבתבשונההזילעהואתיננוריאההבישנהז
לשריבבהחורהאוההז;רבדלו

לשהינוריאה,ילפרוןיטנומ

.רולומלשםיאלפהיקוחשוןומיםיןםלש,ישךמובוריזפלוינ

לשרחוםלתרבועהעבטמהאיההחירבהתלמ,רזדחה

תדחוימהנוכה,דחאידצקרוגרועאוהםגםלוא.הזתןורשכה

אוה-תוניוצמרתויהויתורמחתחאאוה.תימואלהונתלכשתלש

הגאדה־יאתא,םייזירפהונייחלשתונקפםהתוזילעהתארצויה
.וניתוביבהמקלהאוה;ונינהנמלשהביבחה

םיזורהכהלאהםיעושעשהיקחשמתאםירבחמויהםינפל

ןמזהיפללכה-םשבוארקיםה.הזורפבםתואםיבתוכםויה:
םיפלוחםה.םירוכמלק,תודוקנ,םיוק,תואנםילמ,םימתכמ-

ומב,םירבלוכהלעםוקמלבבםיצצ,"םינולם,,בוהלוכריעב

םימעפלםילפונםניארטרמנומהלשםתואו.רזפךמנומבםג
םיררועמםהו,םינותעבםתואםימםרפמ.םירבלובהלשםתואמ

.קוחצלםיעדויונאיבןעי,תצקדעותפרצהצקמקוחצ:

,םיאטבמינשלששדחןוימד-,תרחאאלותאזהלמעורמ

-,תונציל,לכהרבדהזיא,תורבחיחשםגוא,תונויערינשי

ץצופמרמוחכםאתפםיצצופמ,ונתוצילערוגםתאםיחתופו
יזהנירמהלכתאוהלכזירפתא:

לכוםילננאהלכשרועבעםיתפרצהלכוקחציעורמ

ועודמזוניעושעשלוניביאלםיזנבשאהי
אלאתאזןיא

יב,יתפרצלכשונלשישינפמ,ונחנאםיתפרצשינפמי

.קוחצב-םימיענבונלולפנםילכה:
םינונשהחור.ינבלושמלורוצעלידכטעמלכשביר,םנמאו

שיאהתאתממורמהנונשהחלמה.ןורשכהתדמעתאתחקול
תאבהואםעה.ךרעןיאראשל.םידודרודלומשתאהאשנמו

.וקיחצתלםיעדוילחלזםוותואיםךחרבמה
יבןיבהןעמלונתרלומץראלשתךפעלעןיעםישליד

.דכלכתואנםילמבםשםהלושעיונלשםילודגהםישנאהמ



.ןספמייירייאונ'ןס

תרםמנההמיענתונצילזוזעוכבחתנםיאונשרזיוויהםילשומה

.רודלרורמ

.םיתרבמםימנתפלעןעשנתפרצבתוכלמהאםכ

תוחמשמ,זועואנעליירבד,רבלכםילמ,םילמ,םילמ
התיהרשא,ונתזירוזמיהבהלעמלתופצםילמה,הוחרבמוא

.םירובמלקףםאמל
ייונעתאירקועמשכארק,ןושארהירצונהךלמהניודולח

%חישמה

!ילשםיקנבפתםעםשיתייהאלעורמ-

רדירבילעבתאחצריריחיטילשתויהןעמלהזהךיםנה

ונאתאזלכבו,עשפלעעשפףיםוה,ותחפשמינבתאו

.ריםחורואנךלמבותואםיאור

?ילשםיקנרפהםעםשיתייהאלעורמ-

אלול,טרבונדבוטהךלמהןמהמדעםיעדויונייהאל

.וייחמ,הנופתילכםיבזוב,םיטרפהזיארמזהזנרמל
י

לאהנפ,ואםכמנירדליבךלמהתאררוהלותוצרבןיפב

בתאזההמורעההלאשבהירבזאפפה
תנומאבאלממהותואםאבךולמלרתוייוארםהינשמימ-~

ותואוא,ךלמהםשלעארקתילכמךלמהיריקפתלכתא

והבולמברוצעלתעדילכמהזהראתהתאאשונה

רשאכ!החילם.םולכאל?יששהיאוללעםיערויונאהמ

ךלמה,,בארקיוליונךבתמחלמבוילעוריתאדחאילננאםש

יבתעדיםרטה,,יבהזהיתמאהיתפרצהלשומההנעי"ודכלנ

"יזטמחשבםג,םלועלךלמםידכולןיא
הלמונלריאשהאל,"שורק"היהיבףא,יעישתהיאול

,וניניעבראמתממעושמאיהותלשממןכלעו,תרמשמלתחא

.רבלכהבושתוםירופבותושרדהאלמ,הפעוז

ריעירילעעוצפהוהבמה,הזהליואה,יששהפיליפ

,וחתפ,,וארקיואורבַאדיעתדוצמיתלדלעקופדלךלהיםךק

תלמלעםויהדע.הבוטולםיריבמוננה"!םבינפלתפרצלזמ

.תאזה(הנותיקוחצ)המבדולמח
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םיריבאןחבולרמא,םלבךיםניריביובשה,ינשהןַאיי

ילזמלבא,םויהלכאתיתאיכיתרמאינא,,%תיתפרצתוביבחו

."ךמעלכואיננהותרחאהבא

.הרצתעבוזמהלודגתוביבחםכלןיא

רבד-"ןַאילרואמםכודהתמקנםוקנלתפרצךלמללַאװ
.בליבחרב,ןַאילךואמםככורהיהשימ,רשעםיננשחיאול

לעתרתהלהיוארהתלמ,לודגךלמתלמתמאבאיהוזו
.םילשומהלככל

אבצהרשו,תולותבףדורה,הזהםתה,ןושארהַאוםנרפ
,הבשיאלשדוהרתכבומשתאדומעיו.ורבזתאליצה,ללמאה

םיטעמהבחריירבדתאהבובבותלפמירתאומאלובתכלע
."דובכהתלוז,תרבג,רבאלכה”,הלאה

דננכתעבוניניעבהלוקשהניאתאזההפיההלמהםאה

!הבלממשוכבמרתוילשומהדובכתאהלירנהאלםאה?ןוחצנ

הקוחרההפוקתבושענשתולודנהתומחלמהבורתומשתאונתכש
תלוז,רבאלכה%םנתפהתאםלועלהבשנםאהלכא,איהה

?דובכה

,יזולנזןמאאוההז,ינודא,ךרבוערב!יעיברהירנה

,ולשמןיאיאמר,והמבןיאמלכונ,שפהתמ,בזוכ,םורע,ןקפם

ולתושעלערי-,רברםושבןימאמייתלכ,רוכש,המוףדור

,ליהשיא,בירנ,ריבאיךלמלשאלפנםלוע־םשהירותםיהב

.רבלבתולמהזיאברשיוחורןמאנ
!םדאהתולכםבקותשלעריהביא!לכונה
-

רמא-!ךידעלכונחצנ,ליחהשיאןוילירק,הלחהוךל
,.ואבצרשל

ואתולתהלרימתןובנאבצרשלכהלאכםירבדירחא

.וינודאלעגרתהל

,םינב"צוליחלרמאהעוריהירבאתמחלמתאלחהשעגרב

ותוא;ןכלהיםוםלביבםמופםאה,םידקפמםכלורםתיםא

."ןוחצנהורוכבהךרדכרימתואצמת
אלוילבחוויריקפלהבכרבדלעריששיאיב,ןכתיםאה

?חצנמכרימתאצ:



.ןספםיידייאוגדע

לכא,םירפתאזלשוכרלהצור,הזההנומאהןטקךלמה

ריעבוא(תימנטסטורפה)ותנומאב%חלאיתשמתחארוחכלוילע

-!לכה,,.הפיה
,(הלפתהתיבכהדובע)"הסמ"הושזירפ-%ארק

.דנבףילחתבותנומאתאףילחיו
`

לעהתםכהפיההלמחיב,רבדהןוכנאלםאהלכא

ברקבקוחצררועהז,"הסמ"הושםירפ:ומצעהנונמהעשפה
.הברהזגרתהלדועופיםוהאלותערהינוכנלכ

`

`

תאולאשב,החפשמהתובאלכלןנמלובאלהיהאלםאה

%(רצעהשרוי)ןיפודהםעםוםכקחושואצמרשא,דרפםךאלמ

:התאםינבלבאםאה,ךאלמהינודא-
`

%הנעידרפםה
,

..תוכלמרוח,ןכ-

ףםויו:האלהץור-ןטקהונבלךלמהרמא-ןכםא-

.ומעקחשל
י

`

חרזאהכלתא,יתפרצהכלתאדעומלועלשבכאוהלכא

הלם.םלועמןוטלשיךלמעימשהשתפירתויההלםבםעהבלו
.כררקחוהמזמבדםחתלמ,הקומעחלמ,תינואנ

יתכלממבראשיאליבהצורינא,ימיםיהלאךיראיםא-

םוילככריםכלונגרתםישלוריגישתאלרשא,ונערבא

.ןושאר

`

,

`

םינומהבםירצוע,םילשומ,תושפנ`יםיחקולהלאכםילמב

יעיברהירנהראהםילמשלש,םיתשב.ןהמםילעפהמהםיתופה

ףכתררועלילכמומשארקלןיא.םיאכהתורודלויפואתא
.ריםכתולונגרתהחורוןכלהםוםהןוזחתא

לשמהזחבוצעהךלמה.םילמרציאל-ר"והיאול
.הבוצעהלשממ

'י

`

ולשםירצמ־ילכןוטלשהםנתפתאעימשהר"והיאול

"ינאהז-הבלממה"%ומצע
.

`

ז

י

%הלמבהתחירפרוחםצעבתוכלמהןואגתאךירעהאוה

יציתיבחשומבטעמב"
'

..`

.

י

תושועה,תוחופנהתוינירמהםילמליתפומלהיהאוהףא
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םירהה)זםיאנךיפדועןיא,,%תחאהרימאבםימעינשןיבתירב

.(דרפםותפרצןיכ

.הלאהםילמהשלש,םיתשבהלולכותלשממלכ

ונלריאשהלתהמהוץהונמת,תחשנהךלמה,ו"טהיאול

"!לובמהםג-יבחא,,%תיתוכלמהוחנאדייאמרמחנלשמ

ליצמילואהיה,הלמרבחלהניבז"טהיאוללהיהולא

.הניטוילינהןמלצבהיהרתארורחב.היברנומהתאז

תובללולפנרשא,םילמוינפחאלמרזפןושארהןוילופנ

.וילבחו

םעכלכתאתחאהרצקהזרפבחיבשהישילשהןוילופנ
הירפמיאה"וםולשהאיההירפמיאה,,%וחיטבהבריתעלהמואה
היהתאזורמאירחאואלפנרקש,האנהטלחה.םולשהיאיה

אוה.ומעמדועאריילכמהלכהפראלעהמחלמארקלוריב.

,תובבלהתאשופתללנוםמ,כלהקול,רורב,טושפםנתפאצמ

,הניבבהמחלמהשעאוה.ותמועלובשחנהמבתורבועהרשא:

.איהתחא.ולכםלועהלכב,הירטםואב,היםורב,הקיםכמב

תונשהרשעהנומשלעהחטבבםויהדעםירברמהםישנאשי

'י!םולשהאיההירפמיאה,,זונלןתנרשאהחונמה.
.

דופשורדנמ,םירודכמתוחלפמרתויםילמב,םילמבו

.הררופתחרופיבדע,הירפמיאהתאץראלי`

הפ,,:ונוטלשימירבזונלריאשהומצעןוהמיקמלשרמה

.`"!ראשאתפוינא:

רבעתשהל,,באזהםגלטלוטוטיבמגלשתחאהלמבו

י"!טמשהלוא.

םימוצערתוי,הכפהממםירידארתויהלאהםילעפהינש

;םוצעיליחמתוחצונמייארתוי,(תובוחרבתוללום)תורקירבמ.

,אבצהשיאתא(םעהםאונ)ןובירטהךפההלאהםילעפתינשב

.ותלודגתאווחכתארימשה,ודובכתאםרהי
"

,ולפילופנםויבונילעםילשומלענונשהמ
ןעי

ןיאיב

,המוהמםויב,הנבםםויביבןעיולפיםה.הורראשםהלי

קשנתאאיצוהלוקוחצתושעלועריאל,הנשממטומהםויב.
.הרימתפרצב.

"
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יפמתמאבורמאנשהרשעםגןיאהלאהםימנתפהלכמ

רםחיישהלאיפמורמאניבונימאייביר,איהתחא.םרמוא

.םהלםתוא

"ןכגכתוארתהלואןכגתויהלךירצםינבגהץראכ,,,

.ינומהרמזרטוא-

ןהיתויבז,םישנהןויבזלעםיעםונהיםינבוםהורבדךכךותב

.הרבחכשופתלתוצורןהששרחהםוקמהו

ןטקהינםרכה.וםעכםירתא;רברהתוכזבודרצםידחא

הרכמהשעמבהובגהוהחוראהתאלביוףרהילכץצולתה
:תמאב

תלאשבוקםעובשהילננאבלודגנניטימףםאנבורקמהז,,
םיםיוםישנהתוכזבםיברםימעטבחתפדחאףיטמ.םישנה

בתאזההזרפב

.ראמןטקאוההשאהושיאהןיבלרבהה,םנמאו-

%ןומהבעמשנו,בהלנ,קזחלוקו

."!ןטקהלרבההייחל!הרוע,,ב

.לירפא13,זפורטיןם

.ןרןיהלייריזרטרשרעשליתאצי,דאמהפירקבהתויהב
תורירבהשגררכז!האזההברוחהלאינואשנתונורבזינש

נוזרכזוהזהבוזעהםוקמביתשגרהשהחמיאלבצעהוץקןיאל

יכרדהרומהיריריהנשינפלםהילאינכילוהרשא,םינקזםירבא

.םיריומהץראב

.הזהךררברובעלןיאיבןעי,ההובגרפבתלנעביתבשי

ינשהרבעבהאראוץרפמהךרואלהלחתבךלאו(1םיציפקיתכברמב

.הנחתדועהניבמ"הרבח,,השיםוקמ,ןרואיצערעירננמ

קמעתמוךלוהךרדה.הרמחנהלכץראהואלפנאוהףוחהםנמאו
תאבזועיננההנממהאלהו.ןילמרקהרבעהתארבועוםירהב

לשלולםמלהמודההרופהךרדכתכללהרצהרםוךרדה
.לזרב־יםפ

.םססססעװםיציפק(1
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לכבקיםפמוודצבלזונלודגלחנ,ןובנרתוי,וא,רהנ

הטונאוהרחאוובףטוש,הזהךרדהץורעתאדממהאמוהאמ

,תאבזוע,ותבילהבםעפהדועיהעות,וילאבש,הרצהתצק

,תולעתהתחאללופידחא,ךרדהינפלעףטושורזוחוושרע

וכרדהשועו,םאתפםיבההולאכהמוד;םינבאהרשבתעתי

רשא,ךרדהלאשדחמץרפתיובביתשיםאתפלכא,המןמזיב

;ההובנההלנעהווהזחדעהבעקושםוםהש,הצבלוהבפהי

.התביתרע

יםירנםהבשםיינעה.םיזבזבמותוכוםםשוהפ%םיתבןיא

.םירנםהיב,םירוחבםירנםישנאשייבונלתושנםאה.םירוהב

,םימחפםהמםיאיצומוםיצעםיבטוח,הנשהתומילכהמש

,,תורואמבםינפשכםיבכושוםימםיתוש,םושותפםילכוא

יךותבולגבורקמהזםלואזשימלחבהבוצחהרצהדעמיקמעב

וםשרתםנה,שממדדובתמ,דדובתמהלאהורקחנאלשםיקמעה

.רעיהירמוש,םירמושהןמםג,לפמםלענו,הנשםישלשהז

.תעדונ,ותואהלנימערוייניאש,הזהארפהתואיצמ

יריקפלרברהרפםרשאםנינילידהלשרוטקורנוקלקפםילכ

רשא,ףרגלטהתלהנמלואלהנמלתאזרפםאוהו,הטםופה
,,בננהינותעמרחאלשםירזועהרחאינפלוילעונוהםהעיבה

ינוהעלכבקתענש,םיארוקלםימעטמירמאמהזמהשעהזו

.היצניבורפה
יילכמררוגתמההאהלנתו,ושפהלהלהההירמררענה

..ןנוקחבויהויתודועתיב,תרמואתאז;ותחונממותואהרירחהש

,העתיו,ךרדלאציותאזההשדחלררועתהרתאףרנוטנפלכא

,שיאהזיאםלצהנורחאבו,םירהבתולילהשלשוםימיהשלש

.םירחאתרבדל-ףיוזמ,םירתאתרבדל,יתמאהרדובתמההא

,הרזומהץראהתאילהלברשאיריריינארההרבעההנשבהנהו

אבש,ןכםמהזמרתויקפםילכםיבבלמהםירוציינשתאזה
רשואי,ובלירםומ,ונוניתאהלאהםירודחהייאתורעיבריתםהל

.םתםםייחבוםאמתאילואואאפריאלרשא
י

ךותבםוםילעבכודאוהווירורנימיב.םתואאצמךכו
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היבותורש,םרב,תחרופהזוחאםאתפהאר,הלאהםיקמעה

..הרידליוארלכאלד

השנפהנשםיעבשהככהנקזהרבא.המשםנכנאוה

.וברבלותארקלםקץעהתחתבשירשאהלעב.ותוא
.הרמא-,שרחאוה-
הפונןוםח,קזח,המוקיהבג,םינמשןכןקזהיההז

,,.אילפהל
.

אלפתהרשאירירי.םתואםיתרשמההחפשורבעהיהםהל

לעלאשהלאהתונושמהתוירבהתאתאזההממשכאצמלתצקי

ורבכםינבשה;םיברםימימהפויחםה.םחימוהמ,םתורא

תיב,םתיבבהטעמהבוטםהלשייבוכשחיוראמםתוא

.םירבא

`

הדוםשיאלטאלטאליחיוםימעפוזיאדועםתואהאראוה

אצמלאלפחיו,םירפם,םינותעהלאיבמהיהאוה.השאהלש

אצמלללפאלשתונויערירירש,ןובנדתוי,וא,תונויערהלצא

התנשוהארקשהשאהתיהאלאיהםנמא.חרבאשארבםתומבי

וראשנהנורבזיקמעביבהארנלכא,הנונשאלותלכשמאלו

.םימדרנםירוענךונחתותוא,םיחובשתונויערתובקע

.ומשללאשתוםויהיהיו
.'פךיםנהימש-

קומעןנקמה,ראפתחלץפחהזאהבררועתההארנב
%רמאתוםדאהלכבלב

.םיליצאתיבמינאםגאלה-

רחאו
ב

דכדהתאהנושארהםעפביאדובהרפםכ,הפיםוה
%לכמםלענהי
רשאדודגבריקפירזועהיהילעב.ףלארשתכיננה-
.דחיהרבנוויתכחא;ורקפמהיהיבא

י?הנחואכתוי-

.ונאבחנ,ןכ-

י!ךתחפשמינבתאתוארלתכשאלםלועמו-
.אבצהןמחרוכהזהילעביב.רובז:אל,הה-
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זשיאלתבתכאלםנםלועלו-

!אל-
תאוךיבאתאתורוקהלכמרבדתעמשאלםלועלו-

וךמו
.הזלםדוקהתמימא!אל-

נםיצרפתמהםישנאהםוה,תודליהפקשגחאזההשאהינפב

.תונובשחילכתחפיפלומבהבהאהיפשרךותל

.בהתואלואשלףםויו

?שיאלרבדהתאםלועמתרפםאלםאה-
.םימיהלכ.שרהםירומיבןעי,תעכתאזתרפםמיננה!אל--

.אלםלועמ,תאזדועו.רבדהרפםליתזעונאלעמושהיתש

.םויהדעויחרבםוימ,םירבאהרבלמ,שיאיתיאר

?רעצמל,תרשאמתייהםאה־
-

ןכ
.םלועמ.בררשואיגרישאהאוה.דאמתרשאמו

.ישעמלעיתמחנאל

,השאהתאיניעבתוארלהרבעההנשבינאםגךלאו

.םישורקתומצעתוארלךלוהבהזהנוזהתא,האזה

תאזההשאהלאזובבוהאילפב,ןוהמתב,בצעביתטבה

ייבשהחקלנרשא,הזהירפבהשיאהירחאהבלהרשא

.תחתמךכרחאתוארלהפיםוהרשאו'ירםוהה,,ליחהריקפיריב

יפנמווברילעוברהתא,תלכתהתרדאתארבאהתובחםל

.וילגרלעתונובררה

םמשהםוקמהםצעב.םירבאלויהאיהםגאוהםגםלוא
ילכילכ,תורתומילכ,תורומחילבהלאהםייחלהניבםתתאזה

יותבהאאיהו,הלאהםיטושפהםייחהיברדלהלנתםה;תונידע
תלמשוםיבשבהשובל,ץדאהיםעתשאלהתיהאיה.דוע

לאשקלשאםכבהחבשב,רמחתרעקבתלכאאיה,קשירב

לעהבכשאיה,בלחבהמדאיחופתובורבלילב,ץעןחלש

.ודצבןכתקש

`

תענענתהאל.איה.ותלוזירבדלעהימימתבשחאלאיה

לעאלי,ךרהאםכהלעאל,ישמןוטאלעאל,םיידעהלע
םעונלעאל,םנזבוענםיעכצבםיראופמהםירדחהלשםינדעםוח
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ךרוצהימימהלהיהאל.חוניוףונהםהבעקשירשא,תותםכה
.רברהשקבאלרתויוםשהמעהיהיאוהשקרזותלוזרברב

רשאהלאתא,"םלוע,,הייחתאהבזעדאמהריעצהדועב

םמשהקמעלורבלומעהבלהאיה.הוכהא,הוחפט,תולדג
,הצפחשהמלכ.הדעכלכההיהאוהו.הזה

התפצש,התזהש
הייחתאאלמאוה;םימיהלכולהלתישהמלכ,ותודלימיל

.רתויתרשואמתויהלהיהרשפאיא.הפלאהפמרשוא

רשא,םומבהזובבוןוהמתבהתוארלובושליתכלההתעו

,.הליבלשחר.

.םיריזנהתיבוילעאשנתהרשא,ינשהרההרבעבהרנאיה

רשאדצהלועשמביתדריםשמורואיהדעינתבילוההבכרמה

.הדרפלעבכורואילגרםאיבוברובעלןיא

תוכבוםמםיצעתופבאלמתואלפרעיהבשחבירבלהלעאו

ישמשהיגרקמםיצצונהםירוצוארנםשוהפו,תוחירללשו
.קוחרמלםיפקשנהלפואיקמעללעמ,םיפנעלתוניבמתודרוהה

,רהמ,יברקבץצורתמותואיתשח,ירשבבלזבימד.יתומח

היחההרישכ.הרישכשפנדדוצודורמ,לוקש,ריהמ,חתור

,ןוצראלמיתייה.שמשהרואלםישגרתמהםייחהלשהלודגה

,ץר,ץפוק,םיעלםהלעםפטמינאותכלליתרהמ.ץמוא

לשקנעתריט,הבחררתויץראיתילגעגרועגרלכבורהוד

.םהילעאשנתהאלרחאגגףארשאתוממושתועקב

תוהובגרתויתורחאתוגםפרשארההתגםפלאעינאו

ירוחאמ,דננמרשאדההןונבגלעהאראו,וילעמואשנהה`

םינשיםיניגכוםינבאלשלג,הרוחשהברוח,םינומרעתשרוח

בםלילעלמנםהילאעינהלידכ..תוהובגתודקךַאכךומתה.
,המצע(רןנמה)הבבַאכםינקזהםיצעה,השרוחהתארובעלו

תומהירצחןמםימיוביראה,םיםםונה,םיתחשמה,םימוצעה

,םתבישלכםדועתאשלתלובי-ילכמולפנםהמםירחא.הזה

בחרהכוכבהעזנהראשנםהילעמםשארתדכנשםירחאמ
ליח:םיארנםלכ.םישנאהרשעוכרתםהלולבירשא,רבלב

םשארםימשלםיאשונהםעריבמוםימייקיתעםיקנעלשלורנן

ייחבהאבש,תחרקהתרבגילבב.לוביבכםרבללןואנב
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חמציאלרבדרשא,הזהתואלפהדעילשםיבקרנהםישרשה

קיאוהבשעהםנו,וצעלתחתמדוע
יעקרקלעראמר

.ביבםמןבאה

.תורפהתאתוקשהלםימותםתוברבואתוניעמינשהנה

,םיקיתעהםינינבהלכתאאצומורזנמהלאברקיננה

תונועמםהרתויםישדחהוב"יההאמלםיבישםהבשםימורקהש

.םיעורתוחפשמל

,םהיתותואתונתונהתומהבתובקעםיאורוננההינשהרצחב

תאירבעבךא.הלאהתומוקמבםייחלרירשראשנדועיב
ךורארורזורפליתאב,ללכבתוברוחלםימודהםיםורההםירדחה

הינפש,הנטקהךןעבבוםרורזורפהוםנקונדועונגרשא,ךומנו.

יבלכיתשחאלםלועבםוקמםושב.םיהובגםיבשעוםיצוקבםיםוכמ

הזהבוצעהוקיתעהלויטהםוקמבומבהרבכוהאבנתןלוכנלמלכמ

םיפיםומםוקמהכחורותשקהיהורקתתרוצ,םנמאו.םיריזנהלש

הארמלשפנהתאםיביצעמו,בלהץחללע,תאזההשגרההלע

.האורהןיעהתאחמשמיחלםפלשרשיוהאנוקשומב,ןיעה

ירמגלםייחהןמיאדובשאונהזהטלקמהתאהנברשאשיאה

תומוחהןיב.הזהרמהלויטהםוקמתאולארבלהבכליבשהםא

,בלהייעצפתאתורנלוחנאהל,תוכבלץפחהונבררועתיהלאה

.ונברקבםיאולכהםינוניהלכתאידילכדעביחרהל,לידנהל
הנהוביבםמרבכהתאתוארלתוצרפהתחאלעיתםפט

ושאררשארה-רזנמהירוחאמיתומהתלוז-ביבםמרבדןיא

דועהאלהוקמעהינפלוםינומרעהרעיירירשביבםמ,םימשב

-,םיקמע
הצקב,םשו.ןרואיצעלשםי,ןרואיצעו

.םירההישארלשןרואיצעדועקפואה

יתמעפנרשאקקפייצערעילאיאובדעהזמיתרבע

.הרבעההנשבובדאמיתלהבנו

ימימרירנםםויהיההז

הפילקהתאםיפלקמשןמזברבוטקוא

םשרשמםהמםרועתאםיפלקמ.םיקקפהנממתושעלםיצעהןמ

םודא,ולכםודאךפהיעזנהיבדע,םהיהורמצשארדעו

%הנושמםיצעהראתו.וילעמורועחאוטשפששיארשבב,םרב

םייעתמהםיפכבנל,םומילעבםירוצילםימוד,םימקועמםה
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_,םינורהלשרעיביתאצמניב,םאתפילהמרנ;ץבשכםירפרפמו

רמםיתחשמהםישנאהםיאצמנובש,םנהינהלשםימדהרעיב

םילזונםייחהשרעיב,ץראבםישרשמםיצעלםימודםתוםהויונע

םדהיעצפברמםיאבהםירוםי,ףוםיןיאיירוםיברימתוכ

המודהלועפילעולעפיו,םארמלףלעתהוץמחתהיבל.הלאה

לפנשואםמרנששיאהארמלוא,םיבצעילוחלעםדההארמל

,ךכלכילעוקזחתאזהתושגרתהה,תאזההשגרההו;גנהלעמ

תוחנא,תוקעצ,תונולתלוקינאעמושיביתנמאהיבדע

יחורבשהןעמלםיצעהדחאכיתעננרשאבו`.רפםמןיאלתוקוחר

.םדמהלכהמודאורייבילהמרנ

םרטיב,םיטלשוםיאירבםיצעהויההזהםויבםנמא

,.םתטשפהתעהאב

רתתםהובשרצחהלאךילומהךרדהתאיתיארףוםףום
.ומדכבךלהתמהשיאהתאיתרבהקוחרמדועו,נוזהרשוא

.תיבבהרבלהשאהתאאצמאםא,בוטהם

.חתפהינפלתםכובהחפשהאראו

.יתלאש-?תיבכךתריבג-

בכננהתרבהבתורזהתנעאיה

.הנניאםיחריהששהז.ינודא,אל-

?התמה-
-

.ינורא,ןכ

?המלשכו-

%השחלרחאוהקפקפהשאה

.התמ,התמאיה-

זהמלשכלכא-
.תליפנמ-

צןביהמ?תליפנמ-

.ןולחהןמ...לכא-
%רמואווםםירשעהליתתנ
.ילירפם-

הנופתיללכו,רבדהתארפםלראמ,הארנב,הצפהאיה
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הרפםיב;עי,םיחריתששךשמבהשעמהתאתתנשוהרזח

.היפברונשועורירבדכתוביראבותוא

תינוראלהיההנשםישלשינפליבי,החפשהיפמילעדונוא

ותשאלרבדהעדונרשאכו,ךומםהרפבבהבוהא,שרחה,ןקזה

ילכמ,רמותלתאזרפםרשאחרוארבועןולנעיפמהרקמב

,ןולחהךרדץרפתתו,רבשתקעזבגנהלעתולעלהתצר,תעד

לשבאכהתמצעמהללושמלכא.הלחתתבשחמילכמםנילוא

י,קלודהטושתרנתבומב,תעדהילבהתפתדרשאםאתפיתעובש

.....תמתוהצראלפתו

אלאוה,םויהדעעדויוניאאוה,המואמעריאלאוה

םלועלעד:
`.,.אוהשרחיב-

.התימללכה;תירחאאלה,לבהוהז,התמותשא

.םילעופלתודוקפ.ןתונקוחרמויתיאד

בושאוץעהלצבילהתכהרשאהבכרמהתאהאראו

.זפורטיןםל

.לירפאוצ

ורםמהנחו,תיעישתההעשההעינהםרטביתבכששמא

בינעירוהרשא,םיבוהאהירירימדחאתאמהמרנלטיל

חלושיננהו,םימיתעבראךשמלעולרקוטנומביננה,,

."ינתוארלאופאאוב.םיתללכחיפוחלבלתשפרהתא
,קוחצל,ומערבדלהקושתה,ותוארלהקושתההנהו

ערהןושלרבדל,םישנאה,םירבדהלע,םלועהלעחושל
שאכיבההקלתה,טפטפל,חינהל,בבחל,טופשל,תוליברי

ברעבותאזההאירקלראמבצעתמיתייהרקבבדוע.תרעוב

םלואתאתוארל,המשרבכתויהליתיואתה,הבייתחמש

םוקמבםישנאהןואשתאעומשל,םישנאלמהלודנהןדוםםךה
םירבדהלכבהפבכםילשומקוחשהלגלגירפםמרשא,הזה

י..הלפתהתעבהשודקב

תאצלתיעיברההעשלןכהתויהלוהוצאורגרבליתארק

יב,הפיהיהיריואהםא,,%רמאיוךכחתהאוה.וקנומל

.."דרוירטמורבה

6.י
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.יתמדרנויתבכש.בכשלךלאוהפיריואהיהייבויתחטבה

ריואהתאדאמונאדרשאי,םיחלמהתאריעאוהנושאריתמק

ינאלבא,הלעמלהנצהתאתולעהלושקביו,ינוחטבתורמל

.יאדכאליביתרמא

,ויפבלוחהןוטרשלערשאלדנמהתאונבבםךאםלואו

רשא,הרמקקוצהתורמל"םיענידוד,,התאלטלטלםילנהולחה

וזרחאוזתוכלוההםימתועבגלםימוד-םילנהו,ונדעבןינה

.ןתימורבתוריחפמ,ףעזילכ,תומויא,ףצקילכ,ןואשילכ
הינאהלשתוריריהותוילעהתשגרהתלוז,הארנאלרבד

.לפואהםיב
`

אובנםאהיהנםירשואמ.הלילהםיבהתיההקזחחור~

.רגרברמוא-,םולשב

המיהונתשלשטיבנוהלאהםירבשמללעמריאהםויה

הפוחדרהמהניפםההטשךכךותבו-.לושחנהבושיםאתוארל

קלךלנהונצעונ.יגאחכנאצמנוםיהיממורוחא־חורמ
ן

.םייאהתאונבבםכהצינלוא,ריואההגארמ

דועקזחוניאחורהשיתוארבלכא,ןקברחבדגרב

..הצינדעתכלליתרמג

הניפםהיבםא,םירשימללבהךלהתועששלשךשמב

.הלאהםיקומעהםירבשמבקקפב,הררונתההינעההנטקה

םיבלוההםירההיםיתא,וכחרמב,םיהתאהאראלשימ

עגרמםמוקמםינשמה,םיקומעםיקמעבםילרבנהםידבכוםיריהמ

תאנישמוניא,עדויוניא-,ךשחילכםיאלמוםירםח,.עגרל
.םילנהלשכגשנהותיעבמה,ןכוםמה,ידקפמהחכה

ךוראבחהצקבהרושקונירחאקוחרמיהטשהנטקהונתנצ

המלענאיה.הזהללוחתמהולזונהוהתהךותב,רטמםיעבראכ

רופצבהחושלגשארבעיפוהלהבשםאחפועגרלכבוניניעמ

.הלודגהנבל

בלכולדנמםעירונוהיטנם;ץרפמהיקמעבןקהנה

.ביטנאקוצונינפלו,םימה

ינבכוארנםילנהתלוברבלעו,טאלייטאלקזחתהחורה

לודנהםררערשאו,ךכלכרהמםיבלוההגלשכםינבלןאצ
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.ףוםייןיאהימשתחתבלכילכותעורילכץדץקןיאלברהו
.רגרבילרמא-,ביטנאדעעיננשיאולה-

םוצעשערבונבםישננתמ,םיאבםיהיירבשמ,םנמאו

ונתואםילטלטמ,ונתואםיפחודםייבדה.ראותיאלשארונו

.תוארונתודונתבםירשבחמוםהמםיאצויונאשתומותחיפקמעל

לכילגרלםילגכענונרבהטומלכא,רםוהשדפמהתצק

דוערשא,ןרותהתאעורקלןובתהולאכ,הרצההניפםהתדונת

םירבואוםיטטושמונדבלוגריאשיווםנםעדחיףפועתיוטעמ

.םיפעווהםימב

%ארוקדגרבהנהו
ץ.ינודא,הנצה-

,הנטקההינאהתאאלממלורנילגהאראויניעאשאו
רשקמהלכחהתאערקאוה.העלכלבשוףצקבהפטעמ,הללונ
הנבילשיוטעמדוערשא,חצנמללשבותאהנהקיוונילאהתוא

.קוצברשאםיעלםהדחאלא
,תכלללטנ,רבדתושעלןיא.תועשבםיארנםיעגרה

הםחנהתואבםנרשאכוונדננרשאהעוצרהלארותחללטנ

.לצננוםש
`

,טקשהתעמאוהםית!הילאםיעינמיוננההנורחאל

אוה-הבוראההמדאהתעוצרוםיעלםהרוטבךובם,קצומ,קלח

.ביטנאקוצ

ףא,םימיהזיאינפלקרונממונאצירשאלמנההנהו
םיםנכנוננהו,םישדחילהזךררביננהיב,ינאהמודיב

.םויהיצחכוילא

ועגדלבכהנשמדגרביבםא,החמשםיאלמםיחלמה
יב,יורילעיבל,תינעתהנטקההנצה!ינודא,יוה-

.םילנהןיבםשתרבואהיתיאד

דועםלתכללתועשעבראבתכלוהה`תבכרביתבשי

.וקנומתוביםנביריריתרבחכ

הבלממהלעתוביראברשוכהתעשברבדלהצוריתייה
שית`בלכא,תפרצבםירפבהדחאמהנטקה,תאזהיהאלפנה

רתויםיטםרנימםוםיענשיליח,הנוהבירש,טלחמטילשלשומ
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רלעהטעמבויחהותרשאםירימראבצ.,ךיםנהאבצשלידב

ירקיע;ד"יהיאוללשותואמיינומרצרתוירצחהיםומנ,הדולח

ורבחהלאלכ,היםורפמםלהליולשםתואמםיצירערתויםיניד

`ירש,לשומהויחי.םהבלכלרשאםדאהיאטחלתונלכםל

,אבצה,םידטםינימה,םיטםירנימםה,םיעושיה,הנוהבה

ו.ולכםלועהלכ,תוריקפה

םולשבלשומההזהבוטהםולשהךלמתאאנךרבנםלוא

םותברשואמהןטקה.ומעבתוכפהמ.וביואברחדחפילכמ

תעבראתורוםמםהבוראשנםמותכרשא,רצחהלשתוינמרצה

םינפלםינוהנהםיםומנהלכוריהתוקישנששוםירשע,תוריקה

.םירידאםילשומלביבםמ
`

.

רטונו.םקונוניאוםימדשרודוניאהזהךלמהםלוא
אוהששייבןעי,תולגתבוחםישנאהדחאתאבןםמאוהשכו

.הריתיתוריהזבןידהתרמתאאלממאוה,תולגרזוג

ּפתויאראיבהלינאךירצםאה

תאברןוהודכאםויבףרחףרועיהשקלגלנבקחשמ.
.הדוקפיפלעשרניו.לשומה

גלביבםמהלונהטטושמהיהםימישדוחכ
ן

ןדעה
,רוםאה

זעונהנודחאכו.רטושברחתרוצבבורכהברחטהלתאותארימ

ץראהבללםיקדםישלשבעיניולובנהתארובעלדחאםויב
.םיריקפהדחאורימעהםאתפלבא.הניזקהלארדחיו

?ינודא,הזמתילגתאלה-י

.הבורקהתבכרבהזמאצויינאלכא,ינודא,ןכ-

.םנכהלהתאלובי,ינודא,דאמבוט,ןכםא-

עיצמוורימעמריקפהםעפלכב.בשאוהעובשירמו

.דחאחםונבהילעהנועאוהש,הלאשההתואתאוינפל
?םלועבהקותמרתויטפשמתרמלרשפאםאהי
ריחיוךרעהברהרקמהרקתונורחאהםינשהתחאכלכאי

.הבלממבונימב

.עריאחצרהשעמ

,םישנפנהםידדוננהםידכנהדחאאלו,וקנומרילי,רחאשיא

.ותשאתאוםעבתעשבגרה,השא,לעב,םיהלכחלעתובברל
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.תלכקתמהנאותילכ,תאצומהבםלכילכהגרהאוהו
.תוביםנהלכבהברתושגרתהה

היהאלשהרקמהתאטופשלףםאנןוילעהןידהתיב

בבוביו(הנירמב`חצרהשעמדועהרקאלםלועמ)וינפל`והמכ

.התימהצורהתאדחאהפ

.ןידהדוגתאםיקםעוזהלשומהו

רצעדחארבדלכא.עשופהתאתימהלקרהתעמראשנ
.הניטוילגאלוףָאםאלאצמנאלהנירמהלכב%םדעב

םירברבךיםנהאבץוחהינינעןגםתצעב?תושעלהמ

דחיםישארתרובהאולהבהחאמגישהלתפרצתלשממםע

.ותנובמםע

ונעהנורחאלו,זירפבםוידטםינימבךראןתמואשמה

ךםכ.החמומהותומהתנוכמלשחכלוההתאצוההמישרםחלשב
.קנרפףלארשעהשש-לכה

~

`

רקויבולהלעיהזהקםעהיבאצמיקנומהלשומהדוה?
ףלארשעהשש.הזהריחמהתאיאדובהושוניאחצורה;דאמ

יואלואל.שארדעבקנרפ

אלויאדובךלמ.הילטיאתלשממלהלאשבונפזא

.הקילכופרבשדדלהברי
י

רשעםינשלהלועההמישרהחלשתיקלטיאההלשממהו

לקנרפףלא
ממ,שדחםמםישלהיהיךירצ!קנרפףלארשעםינש

.בשותלכתלונלגלקנרפינשלע
י

.יהנירמבןועריאלתומוהמררועלהזבהיהיייד
.

לבא.טושפליחירילעלעילכהשארתאריםהלובשחיו

ןיאשתויהלובידאמיב,קופקפבהנעובובלמנרשאלרנגה
תוליגרנלודגןויםנשרודההזבלעפעצבלןויםנידויליחל

.ברחבטולשל
י

י

וינפלשיניותינשןוילעהןידתיבתאלשומהףוםאי.זא

..הזהךכוםמההרקמהתא

`

עיצהףוםכל.םעטלשאצומאצמילכמ.וצעיההברןמז
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.םימלוערםאמטפשמב,תומהטפשמתאףילחהלןידיתיבהשאר
.ןכוטילחיו

רשארמושתונמלואלכ,רםיללטנ.הנירמבאלכןיאלכא

לכהלהנתהםיחריהששךשמב.הלשממלריםאהתאכדעי

רמושהו!ואלבכןכתקשלעםויהלכבכשריםאה.םירשימל

לעוטיבהבחתפהינפלרשאאםכהלעוהשעמבאוהםגהשע
.םירכועהםיעםונה

.ןטקרתויהונורםחוהזו,ןובשחבלשומאוהךיםנהלכא
,תונטקהםג,תואצותה`לבמןובשחולואיבייבשרודאוה

ולורםמיו.(רתויבהבוראהניאהמישרה)והבלממבתושענה

תלכלכלשהשדחההדוקפהלענונבתואצוההתםכמתא

לעהםמעמלאיהןורחאהתרוכשמיב,אצמיורמושהוריםאה

לשומהרצואןובשח

רבדהיבבשחרשאכלבא,רבלכהיועההשעהלחתב

ןגםתאריעה(םימילריעצהיהןורינה)םלועלךשמהללובי

.תאזההאצוההתאעורנלתוצעשקבלטפשמהתיבשאר

ורמנוונמנםהינשו,ןידתיבשארבץעיההרטםינימה

.רמושהתדוקפתאריבעהל
תארותפיהזבוחורבלרהמי,ושפנלכזעננה,ריםאה

.דחיםגלבחןוצרעיבשהל,הלאשה

לשחבטהרזועו,ותחפשמלוותיבלאופאבשוחרמושה
םגאוהלכא;םשאנלברעבו.רקבבתאשלהנמתנלביההי

.ושפנלרורדאורקלהםנאל

ולךלה,וקוחםחלולאיבהליוחכשרשאכ,םויהיהיו

,חבטהתאחירטהלאלשידכ,נהונהיהזאמו;ושקבלהחונמב

תורשהישנאםעדחילוכאללביההלאהליבאהתועשבאובל
.םמעעעורזהרשא

םימעפל.ולרקוטנומדעליטלךלוההיההחוראהירחא

,קוריהןח.לשהלעםיקגרפהשימחבורשאתוםנלוניזקלםנכנהיה

.תדועםכובלדועםלומצעלהשרמהיהלדונבהבזשםעפלכבו

תלדהתאוואלכלבשהיהרחא.םםרופמהתשמתיבכהבוט
.הרתיתוריהזבודעברנם
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.רחאהלילףאםשןוללבושמריםחהאלאוה

לעםאיבןורינהלעיאל-דאמחרוטלהיההזהבצמה.

.,.םיטפושה

בוזעלעשופלתווצלרומניוםעפתדועףםאנןיהיתיבה

.וקנומתכלממתא

%רורבשיאההנע,ןידהרוגםתחנרשאכ

לכילןיא?אופאהשעאהמ.ילקוחצםישועםכנה-

?השעאיבםכצפחהמ.החפשמילןיא.םייחלדוערוקמ
יתואםהנדרתא.יתישחה,יתואאלוהתימליתואםהנד

,ירמושתאוהקתוובושתו,רמושדיבינורםמהוםלוערםאמל

לכא,ץראהןמינשדגלםיצור.םתאיםויה.רבריתרמאאלו
תאאלממיננה.םתנדוםתטפשרשא,םכריםא,ינאריםא.אל

,.ראשאהפ,.הנומאבישנע

.תוצעשקבלוציוהמחאלמךיםנה.ךוכנןוילעהןידיתיבה
..ץעיתהלובושיו

,הנשלקנרפתואמששלשםרפאטוחלעיצהלטלחותזאו

לייבקר
ך
תרבכרוכשיו.הואנאוה.ץראלץוחברונלהזמ

יהאוהוםינפלולשומתכלממלובנמםיעגרהשמחךלהמבהמדא

ילשומלקחושותוקרירבעמוערוז,ותמדאלעםיבוטםייח

.י.וצרא

השעמהןמףוםףיםרםומחקלוקנומלש"רצח,,הםלוא
רםומאוהתעכ.תפרצתלשממםעםירברבאובלטילחהוהזה

ןמםתואםינהמונאשתוביםנהלשםינורנהתאתפרצבונלי

.עצוממרבשבתלםמה

הריקפהתאתוארלשיוקנומבןידתיבהלשןויבראב

תמדאתאבוזעלועינהןעמלהזהץלהיןורינלםרפתעבוקה

.וקנומ

אוהוותאהרחתמהרםומה.םםונתמךיםנהלביהלדגנמ

,םהינשןרבהאנקןיאוהאנשןיאלכא.(קוחשהתיב)'והטילור,,ה
אוהונימב.יריחיזילשמ..ורעוםוינשהתאךמותדחאהיב

הבלממבםולשבתויחהתומוצעותונבשתוחפשמיתשהזחמ

לש)םיקטנומהוםיטלופקהתיברבזתאביהמהלשמ,הנטק
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,קחשמהתיבםשולשומהתיביהפ.("לעיוםר,,כריפםכשי
.בהזהלוצלצלדחיתוחאתמההשדחהוהנשיההרבחה

לקהרמבהב,ךיםנהירדחלהםינבההשקשהרמבהבו
.החודלםיחותפההניזקהירדחלאםנכהל

.םינורחאההלאלךלוהיננה

י

,לק,קומעןואש;םילגןואשברימתמףםכהלוצלצ
.התיבהואביךא,ןזואהתאאלממ,ארונ

תאךםכםמ,בלהתאעינמ,שפנהתאאלממאוהדחא.
,ררושהןואשהתאעמשנלכב.תובשחמהתאלכלכמ,לכשה

.תיםמה,ארוקה,.קעוצה
י

.

לכלשםירמשה;ארונםיקחשמןומהתונחלשלביבםמ

י,ריתעלםיבלמואםיביםנתרבחבםילולכתורבחהוםלועהיקלח

י"בריבדע,ןולקיתונב,תיברבםיולמ,םייחרזא,םלועהתוריבג

,םינימהלכ,תותכהלכ,םיעזנהלכמםישנאלשונימבריחי

,םיילישט,םיליזרב,םיםורםיללוהלשםויזומ,םיאצומה

תוריעצתוינבנע,תונקזםישנ,םיזנבשא,םידרפם,םיקלטיא

תועבטמשלשותחפטמ,תוחתפמםירונםובשןטקקשןהידיבו
רשאשגרלקוריהןחלשלתודעונהתונורחאה,הטורפהאמתונב
.םרונםלזמיבונימאי

`ודצמ,םירוחםינפ...האוריננהוקוריהןחלשלשנניננה

?הריעצההשאה...ערוהזעמהיארמלכו,תוצובמםיתפשףעוז

הנונלדעיבהיתיאררשאהפיההבוהאה,איהינאףוחמ

,החכנלתעכיבשויאוהו.חריההננםענלףוחהלעושמשה

.בהזתועבטמוזיאלעהםכמוריו,זנודאלמוףעוז

.ולהרמא-ןושארהעבורמהלעקוחש-

%הדרחבלאשאוה
`

?לכה-

.לכה,ןכ-
..וזלעוזתועבטמהתאחינמאוה

.דמוע,ללוחמ,ץררורבה.לגלנהתאבבםמהנוממה

בעבדכףסויו,לוקארוק-,תכלמרמע-

.הנומשוםירשע-
י`
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ברוצקבוירקברמאתוהדדונתההריעצההשאה
.הזמהבלנ-

רבדיברבינ.הירחאךליוהילאטיבהילכמםקאוה
.םהיניבתשוההמ

ורמאדחאו

...םירשימבםניאםויה.הבהאההחרפ-

יריריתאהאראויניעתאבםאוימבשבתקפודריו

יתבתכ.יברבדליתיברהשלעהחילםשקבלקרילראשנ
,וא,יתרהרהרשאםירוהרההלשימויהרפםהתאירבליליבשב

תונויערהדעברוצעלתדדונהיתורירבביתשמתשה,ןובנרתוי

.םירפצבונחומבםיפחרמהםיעותה

םיבותכההלאהםידומעהתאםםרפלינממושקבשקב
ילכהזדחאהזםיבלוהה,דובעילכ,רובהילב,.לכשהילכ
;םיבשלושחנשינפמקר,םעטלכילכםאתפםילכהוהבםלכ

.יתעיםנלץקםש

.יתאהנשמולוא.תאזה.השקבלרתעניננה
,\ו

9000000'

ערואמםושוהשעמםושללוכוניאהזהימויהרפםה
םיהייפוחלעןטקבובםןורחאהביבאביתישערשאב.ןינעמ

המויתיארשהמםוילכבבותכלילויהםיעושעש-ןוביתה
.יתבשחש

לוכייניא-םיעלםוםיבע,שמש,םימ`יתיארלכה־ךםכ

ילגדועבםיבשוחשומב,תובשחמכושחאו-דחארבדרפםל

.ונתואםיאשונוםינשבמ,םיעינמםיה

11888





.קורהדליה





1.

וארקםיקמהישנארשא`,ליפמךקירדמםיבתכמהאשונ
ייאורלשהטםופהתיבמהליגרההעשבאצי,ידדמטושפול

ימלשתוםגתועיםפבהנטקהריעהתארבעאוה.דוסייל

לבםהיהש
רפבלךיישהוחאהבחורלרבעןכרחא;ילגר

רשיךלהםשמש,לירנירברהנתפשלאעיגהןעמלםויליונ

.ולשםיבתכמהתקולחהלחהםוקמ,ןילורקרפבדע

ורמהוימימרשא,רצהרהנהךרואלרהמךלהאוה

.םיאכבייצעללצתחתערתשמהקריהתודגןיבוקושיוושעגהיו

,םימתולבשוארנףטשהדעבורצעתולודגםינבאשתומוקמבו

םינבאהראוצלביבםםיקנעכולתפתהוםיקדםיזנרזלולצפתהש

םינטקםימיילפמשרחואףצקבונאמםימעפל.ףצקתובינעב
תחתמ,םיפנעםיהישלתחתמ,םיננערםילעלתחתמורתהםהש

רואיללחנהייתיוםיפוחהובחרתהתצקהאלהו;אשדהגנלי

עזערזמהקריהףוםהיךותבםינטקםיגדובוחשרשאי,ןטקטקש

.םיטקשהםימהיקםעב

ונויערבשופת,רבדהאדילכמךלוהונדועקיררמוי

רמלדחאירועו,יןורבַאופ,תיבל[אוהןושארה,בתכמה,,בדכלב
."הזשרוחהתארובעאםאהשעאבוט,ןכםא;הדרנר

,הרוחשרועתרוגחבהדוגחהולש.הלוחכהתנותכה

לקמ,ולקמו;םיאבכהקריךותבםיעגרל.הםלענוהתלגב
.וילגרידעצםערבברבאוהםגדעצ,בערהדתןזמ

`היוטנחץעתרוקלע,ההגהתארבעאוה
ןמוילע

נ
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רהנה.בחורלחותמהלכחבוחָאבב,ותנשמלרחאההצקה

.םיפוחבהועוקתהתורתייתשלרושקו

ןילורק(הדעחישאד)רמהדרנררמהזוחא,השרוחה

;םיצעדעיןיעמהתיה,אוההםוקמברישערתויהםיםכנהלעבו

ךרואלםיערחשמוםידומעבםיהובנוםירשי,םימוצע,םיקיתע
ילעו.לובגלולהיהרשאילאמשהרהנהתפשלעלימיצח

תחתמלכא;שמשהםוחלםילורנםיחישוחמצםימהתפש
רשא,,חלוךרי,ריצחרבלמרבדאצמנאלהשרוחהיצעל

.םיבקרנםיפנעוהדולחלשלקחירםמוההריואכץיפה
רוחשהעבוכהתאריםח,וידעצתאטעמרצעקיררמ.

םחיב;וחצממהעזההאחמיוושאר.לעמםודאוחדונעה
.רקבבהינימשההעשההעיננהםרטיבףא,הרשברבבהיה `

תנושארבכוידעצשיחהלבשיוושארהםכ,טעמחנרשאכ

,,דלילשןיבם,ןטקןיבםםיצעהדחאל,תתחמיהבהואריו

מיטחמלקיתוהריפתלעבצאיתיבדועאצמוהמירהרשאכו

.םידעצינשידועקחרמב

`

ירילםתוארוםמלרמאיוהלאהםיצפחהתאחקלאוה

דועאצמיילואביבםמיוטיבהבתכלל,בשיו,רמה

.רבדהזיא

`

,

לבםהדנ,רמעםאהפו
ו

הארנםידעצהרשעקחרמבב

הנטקהרעניבאריו.ריצההלעבבושםורעדליףונ
;איה

,תוטושפהילגר,חושורפויההירי.הנשהרשעםיתשתבכ

.םיקושהלעוארנםיטעמםדימתב.תחפטמביםיםוכמהינפ

י

עימשהלארייב,ויתועבצאישארלעברקתהקיררמ

.רורבאלדחפכוידעצלוק

תכבןשיהזימלכא.יאדוב%הנשיאיהוהוהמ.י.

םיצעלתחתמרקבביצחותועשעבשבלכםוריעבץוחב

פםיחלה

יא
רעד!חצרהשעמהשעניב,איההתמיבהאזן

בםינפלאבצשיאהיהיבףא,הזהןויערלויחומצעבףלחרק

;תדליחצרםגהמו,הזהםוקמבדאמםירקיויההצריישעמ

טעומהסדהרבלמתפונלעהארנאלעצפילכלכא

סתתואוחצרהזחככיא.הילגרלעאופקה



י315.קודהדליה

.ולקמלעןעשנהילעטיביוהילאדאמבורקרמעאוה
ךא;הביבםהיבשותלכתאערייבןעי,תנןדןהנופהילב
.הילעןחגא1ה.הריבהללוביאלהינפתאתוארלתלוביילכמ

,היוטנורידועבםאתפדומעיו;הינפלעמתחפטמהתאריםהל

..ותעדלעהתלעשהבשחממרוצע

יתיינהבצמיחארבדהזיאבתונשלתושריולשי.םאה

ןידתיביחולשתרוקבינפל
.תאונוימרבולראתאוה?

ויניעמרתםנרבדןיארשאןםעכלרנ,וןוימרבןידתיבה
רשאו

וע
ן

העוקתתלכאמליהמודדנבהןמרותפבתרבא

,תואהתאאצמיתאזהתחפטמבאלםאעדויימ.ןטבב
,רבאירשא,רבדרשפובאוצמלחתפמהאוהילוא;ישארה

,.רבדלהחמומוניאששיאריהבתענבוכרע

`

`יםא%םואתפרמעאוהךא;רמהלאץורללחיוםקזא

`:זא.הזכבצמבהבזעללכויאלןת,הרקמבהיחהנדועהדליה

.הבזחאיוהלגדלאוריתאטשויו,.ויברבלעטאלערב
,תמףונ.לשםויאהרוקהותואמהאופק,הרקהתיהאיה

ענמלומצעבשחאוה.דועקפםםושלםוקמןתונוניאשרוק
יונושלווברקבךפהנובליב-ןכרחארפםשומב-הזה

.הךךגבתיבלארהמץריוםקיו.וכחלהקבד
,םיצופקויפודגא,ועורזתחתולקמ.ןואידעצבץראוה

יףפותמםינותעוםיבתכמ`אלמהרועהקשו,הטושפוראוצ

.ויצלחלע

`

רחא.םדרפכולהיהרשארעיההצקבאצמנרמהןועמ

ימימהילאווקנרשא,הנטקההבבכבעננונועמתוריקמ

.לירנירבה

י

רשא,ןשונןשי,הרופאןכאמעבורמלודגתיבהיההז
םירשע,לודגלדנמוהצקבורוצמבתחאאלרמעםינפל

,.םימהךותביונבוחכנ

.הביבםהלכתאםינפלםיפוצויהתאזההדוצמהםורממ

;לאתעדילבמ,(ססונתמ)"לעושהלדנמ,,םשכהלוארקיו

`ילעבלהררנרםשההארנכאבהזהםשהןמו;עורמןוכנ

.הנשיםיתאמיךשמב,םירפםמש!ומכ,הראשנש,יתאזההזוחאה
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םיחרזאהתוחפשממתחאויהתדרנרינביבןעי,וזהחפשמלהלחנל
ירעבץרפנהיהיןנויזחרשא,םיליצאלםיבשחנה`

יתנירמה,

.הבפהמהינפלי

םיתרשמהתאאצמיוחבטמהלאץרפתהיםיבתכמהאשונ

זותנשמרןפהןודאהרבבםקה,,%קםפנלוקבארקיו,םילכוא

ילעגרההזבומע.רבדללכואה
'

.ישיאלעדונ.היהקירדם..

.בושחרבד,הזיאתרקיבעגרבוניבהלכהו,אבמםירבוליניצר

;ואיבהלהוצי,רבדהתאולועידוהרשא`,הררגררמ

,בשוירמתתאאצמ,וריבועבוכוחודףאושורוח,שיאהו,וילא

.םינושתודבגב,הםוכמהךוראןחלשלא

זח,םודאודבכ,הובנואירבשיאהיהאוה
ק

;רושב

.יוילכדע`.השקםדאיהיהיבםא,,ויביבםלכלעבוהאו

יחיויםישדחו,הששב,הזןמלאו,הנשםיעבראןכבהיהאוה

םעפבותוא,איבההחורהונזמ.ןונההזוחאלעבכותזוחאב
ויךידי,רוטילייאוריטפוש,רשא,םישקםיבוםכסידילםעפב

אוה,אלה.םהמ.ותואםיצלחמויה.,וינפםיאשונחוםינמאנה

לעוכשוממ`םניגילירהלשרוטקודבוקהתאדחאםויבךילשהרשא

"קמקימ"ולשריצהבלכלעותלנעבדבעיורהזנאלרשא

?

ידוצלונתנאלרשא,רעיהרמושתועלצתארבשרשאאוהאלה

.רשןגםתאתחאןםעפזחארשאאוהאלה?דחאלךיישהרעיב

אבאלהררנרתעדלשינפמ,הצוחהותבילשיוונוראוצבךלפה

ידכ,רבלבתוריחבהרברבםאיב,הלשממה.ינינעכרפבהלא

הלשממהירננתממהיההדרגרו,וברוחבלרפכהישנאבלתונקל

.החפשמתרוםמיפלע

```

`

?קירדם.הרקהזהמ-
.רמתלאש-

.ינודאתשרוחב,התמהדלייתאצמ-

.ומברבתהוינפוףקזנידרגר
י..יזהדלי.`..רמואהתא~

ןהילעויתבבןשהלכהמורע,הנטקהרענ,ינודא`,ןכ-
,.~.יינהלכהתמ,יהתמ.םרו

יא1םיהלאה"%ארקרמתו
ן

;הנטקהקורהדליהיהוזיכתאז
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הזיאב.המאתיבלשמאהבשאליב,ינועידוההתעהזאלה

.,?התואהאצמםוקמ

םיטרפהתארפםיוםוקמהתאולראהםיבתכמהאשונ

.המשובילוהלרמהינפלעיציו
י

.ךכךרוצילןיא,אל,,%םיםעזנםינפברמאהדרגרלכא

,אפורהתאוריבזמהתא,הרשהרמושתאילאארקורהמ

יבםהלרומאוךלורהמ.ךתרובעלבושתרחאו

,."השרוחבינואצמי

אלרשאלעבצעתמוםעוזאציהעמשמלןיבםהרשאקיררמו

.תרוקבהתאתוארללכוי

הברוהלודגתעבנמ,ותעבנמחקיו,אוהםגאצירמה

;ותיבןתפמלעםיעגרהזיארומעיו,ראמתובחרהילושו

םימתכהשלשובוצצונרשאבחראשדרבערתשהוינפל

ןכלולוחב,םודא,םילודג
רננםדחאה,םיחרפירוטהשלש%

יצעםימשלדעואשנתתהאלהו.וידצבםירחאהםינשהותיבל

,הבבבכהפבחרהרהנללעם,לאמשמו,םינושארההשרוחה

וקלחרשא,הבחרוהקלחהקוריץרא,םיבוראאשדירבופקשנ
םיבערםירמג,םהלראתאלרשאםיאכבירוטו,תולעתהתוא

םיקדםיפנעתליבחםילעהיירםחםהיעזנלעםיאשונה

,חורלהעזערזמה

םיבישהםינינבהלכוםיםםאה,תווראהירוחאמ,ןימימ
.םירןשילדגמםהויבשותש,רישעהרפבהליחתהתזוחאל

בהלאמשהוינפובפהבוהרדםכאהיבלשבוטאלדריהררנגר

,וירחאמויריוםיטאםידעצבוחכנךלהםשמרשא,רהנהתפשרע

ויתוביבםלטיבהתעלתעמו;הצראויניעורירוהבךלהאות

.הנהםארקלחלשרשאםישנאהואבאלםאתוארל

תאהמיוושארתאהלניורמע,םיצעלתחתמאצמנרשאכ
שאץיפהרעובהזומתשמשיב;קיררמהשעשומביינפלעמהעזה
בשיוםעפהדועירמעיו;תכללבשרחאו.ץראהלעתודלפ

וילגרללזונהלחנבתחפטמתאלובטיוההשעגרב.ויבקעלע

לעולזנםימיפטנ.ותפנצמלתחתמושארלעוהשרפיו

7ז



.ןספמייוייאונםא

י

הזרחאהוולפיו,םוראהוהבעהוראוצלע,וינזאלע,ותקר

.ררנהבלשןכלהןוראוצלהחהמ

בארקיווילגרבעוקרללחהשיאדועןיאיבותוארב

2והצוה

!והווה%ןימימהנעלוקו

רשבלדשיאהיההז.םיצעלהחתמרהמעיפוהאפורהו

החמומלבשחנרשא,אבצבחתנמ-אפורהיהשימ,ןטקו

אבצההרובעבעצפניב,וברילעעלצאוה.הביבםכלורנ

.רלקמלעןעשנךליו
,רהמאובלםהלוארקרשא,ריבומהורמושהוארנרחאו

םיענעבמורהמםיצרהמהוםילהבבויהםהינפ;דחיואוביו

.םהילגרברשאמרתויןהבילהבןהבושמהשהולאב,םהיריב

"סהרקהמ,התאערויה..באפורלרמאהדרגרו

-
.רעיבקיררמאצמהתמהדלי,ןכ

.ךלנ.בוט-
ילבוכלהםה.םהירחאמםישנאהינשורהיוכלהםה

תוטיבמחכונלםהיניעו,ךרהריצההלעםהידעצלוקעימשה

.הושקבמו

י

'יבבשהנה,ורמע"וארקיווריהאחלשברבלרוטקורה

אלול.ריהברבדהזיאהארנ,םיצעלתחהמ,קוחרמ

,ךכלבןכלוץצונהיהאוה,.ובםיריבמויהאלאוההמוערי

הבנגהה.רשאשמשהןרקיב;הלפנשרבהביההלהמרניברע

לעיוטנרואםפברבחהרשבהלעהריאהםיפנעלתוניבמ

שארההא,הרוצההאטעמטעמוריבהםכרקירמו.ןטבה
םילגרהיתשחאו,רהננהלאהנפמותחפטמבהםובמה

.תוטושפה
.רמהרמא-,ארונםוח

והחפטמהאםעפהדועובלכטרהנהימלאותוחשבו

.ושארלעהנמישיובשיו

ךאו;האיצמההאתוארלהואהמבורקל.רהמאפורה

רעבמהילאףקשיו,הבעוננילכמהילאערבהיונהךאשננ

.רקירברבמיננובהמשומבויפקשםל
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םנמא.דחיהתואוחצרוהנטנאבףקןהילכמרמארחאו

.הירשתאואר;תשאטעמבאיהתאזההרענהו
`

דלבגיכ,הזח,לעתוחורםהיהתואלמההירשיתש

.תומברבכו

רשאםינפהו.הינפלעמתחפטמהתאטארימהאפורה
היניעוהצוחההטושפהתיההנושל,םימויאויהםהינפלרלננ.

רואדחא,קנחמהלומש!םאה%רמאלףםויו.תוטלובי

.השעמו
י

ריאשהילכמםיריבהתואוקינחה.בראוצהתאששמיו

.תועבצאהואםיגרפצהימשראלםג,תודחוימתובקעלכםנמא

,."איהקורהנטקה,ןכםנמא

הפרוזעללכואאלינא,,זתחפטמבתינשהתואהםביו

ךירצ.תוחפתלכלהעשהרשעםיתשינפלהתמאיה.המואמ

.”ןידהרקוחלעידוהלו
ףונכןנובתמאוהו,וירוחאמתובולשויריורמועהררגרו

שקבלהיהךירצזתללמאה,בםנמנמו,בשעהלעלטומהןטקה:
."הידנבהאי

י

ילכ,,%רמאיו,תועורזה,םילגרה,םיריהתאששמאפורה

."רהנהתפשלעםיחנומואצמיהירנבו,רהנבהצחרהנופת.

תאשקבוךל-ריבזמהלארמההנפ-פיםנרפהתא-
רהמ,(הרשהרמוש)םיםכמהתאו!םימהיתפשלעהידגבי

."םירטושהתאוןירה־רקוחתאהנהאיבהלרוטילייאורלץורו

?עמשתה.הפתויהלםהילעהעשדועב.
ימ,,באפורלרמאהררגרו,רהמוקחרההםישנאהינש

."?הזהםוקמבתאזכהלכג`תושעללנוםמהלכנהאוה.

.הלכנלשיאלכתאזבשוחללכב1עדויימ,,ומאלאפורה

,הארנב,םלוא.תוריחיבתאזתושעללנוםמדחאלכלבא

לושמזאמי.הדובעילכלעופתויא,דדונהזיאתאזהשע

."םיברדהלכתאםיאלממםהץראבהקילכופרה:
י

.םיטםיטרפונובויהםהינש

ךלה,דדונ,רזשיאקר;ןכתיהז,ןכ"זהנערמתו
."תיבוהםחמילב
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:םהלולןיאמ.השאילכו.ב.קוחצ־תבבףיםוהאפורהו.

רבדהמיוה.ראשהתאולאוצמלגאדתבשלתיבולוכאל

"יבתעריםאה.עגרןלכהזכאטחלםילנוםמהםלועבםישנאה

."?המלענתאזההנטקה
י

ן

*ףפותמ.,וזדהאוזתתמהתועבצאבולקמהצקבענונאוהו

.רתנםפהלש.םינימהלעומבןהילע

יולאהמאהאב,ברעבתיעישתההעשבלומתאװתעדו,ןכף

.הלילהיצחדעהונשפה.התיבלהבשאלוהבלהתתביב,הרפםו

.םנמאו.תשרוחבהשקבלונתעדלעהלעאללכא,ביבםםיבררב

בבםישופחהתאליחתהלהיהרשפאםויהריאה.רשאבקד

.הביבםה
.אפורהלאש-זהדניםכהתאהצורה-

י

.ראמינרמעהזההרקמה.ןשעלהצוריניא,ןחיןחר
ירשא,הרענהלשךרהףונהינפלםמודםהינשורמעםה

ירשא,הלוחכןטבלעבלודגבובזו.ההבהריצההלעקיהבה

.האלהלחזדהא,םדהימתכלעעגררמע,היקושלעךלהתה

דריו,רשהלעםפטיוהזחהלעהלעתודחאתוציפקבוןטבהלע

.םישנאהינש.,םדףטנאצמלותוקתבהינשהדשהלעלעיו

..תאזהתד.דונההרוחשההדוקנהלעוטיבה

..ןכלהרועהלעבובזאוההואנהמ"%רמאאפורהו

ילאםיבובזוקיבדהרשאב,תמאבוקדצתרבעההאמבתוריבנה

"?הזהנהנמהתאולטבעורמ.םהינפ

.ויפערשברבשופתיהיוולעמשאל,הארנב,רמה
ירניםכוםיבשבתחאהשא;םאתפןואשוהררועעגרבלבא

יךא.קורהשאה,םאההתיהתאז.םיצעהןיבמהצרלוחב
"יזהיאיתב,יתב"%הרמללכלהלהההררגרתאקוחרמהריבה

,עגרהרמעאיה.התואהתארםאתפו.ץראלטיבהילכמ

.,בלתערוקהרמהקעזקעזתוהשארלעהיריהמשדחא,ןוממשב

.העוצפהיהתקעז
יי

רשא,תחפטמהתאהריםהוףונהלעהלפנתהאיה
.הרוחשה,המויאההרוצהתאהתוארבו.הדליהינפתאהתםכ
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הינפתאהשבכרחאו,רוחאלחכבהעתרנ,תאזההצלופמהוו

.תוכשוממותורמתואירקהנורנמאצותוריצחהיבעב.
עזערזהורפרפתה,תובחםכףוטעהלדהוךוראההונ
;ורערתולוחכםיברנבתופומעהתואלמההילגר.תוצלפב.

הצפתולאכםיםרקלתומודההיתועבצאבעקרקהתאטורשיתיז
.הנוםאויאיהובןמטהלרוברופחלי

"זהללמאהשיא",בשחליוראמשרננאפורה

אצירשא,לוקבשוטעןיעמ,הנושמ`לוקעימשההדרגר

תיאםכיווםיבמ)ותחפטמתאאצויו.ויפמוופאמרחאעגרב

...י,,זיםנמגםו.לוקבחנאנולעתשהאוהו,יבבבהעניווינפ

ןתיימ...רברהתאהשערשא,ריזחהתאלפא...חקי...י
..."םודרנלאצומויתיארו...יריבלפנ...י...יי

י

%םנמניותוקירםיריבוםישאונםינפבבשפיםנרפהנהו

."ימוקמםושב,רמהינודא,רבדיתאצמאל,,
.

.יבבמקםפנלוקברמהארק?תאצמאלזהמ-
.הנטקהידנבתא-

ןפ...םתואאצמו...דועשקב...ןכםא...ןכםא-

.יריתאךארא

`

`

םיתלצעבבש,רבהםעםוחכבתמןיאיבערירשא,שיאהו
.רנפהלערצהןמדרהטבמובילשה:

ןומהלוק,הברחלומה,םיצעהןיבמקוחרמועמשנתולוקו
תאץיפהרפבהיתבלערזהרשאקיררמיכ*;ברקהםעהמ

םיאתשמ,םוקמהישנאו,הרליהחצררבדלע.הּפארונההעומשה
ופםאנרחאו,םיתבהינפלץוחבהזבותחוש,העומשלראמ:
;םיעגרהזיאךשמבהרקמהתאיראב,וחכותה,ומפטפ;דחי

,.םהינועבתוארלואבהתעוי

םתארימ,הצקםיררחוםיקפקפמ,תורובהיתורובהואבםה
אלוורמעקוחרמףונהתאואררשאכ.ןושארהוםשורהתא

הזיאדועודעצ,וששואתהרחאו.שחלכורבריותשגלוזיעה

,התםלביבםמורמערהמו,טעמדועושננרחא,ורמעו,םידעצ
רשא,ןאוםושרננםענוחלםתויהדעהדרגרלואפורל,המאל

דערבבועינהרחמ.שדחמםיאבהתוביחרמרצוךולהךלה

›
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,,הדרגרו,תאזמםאינהאפורהן.וששמלונחנםנםהמהזיא,ףונה

'לקמבוזחאכוהמחאלמתנ,ונומזבשמםאחפ”ררועתהרשא

האלה...הזמוכל,,בוארקבותדעלהקלערעתשה,אפורה

'...!הזמוכל...הלפשתוברת
"

לעעגרבבחרתהםיפוצהגוח
'

.רטמםיתאמ

..דוריבותוכבללחהוהבשי,הינפהבפה,המקקורםאה

,.הינפתאהתםכ
~

של`.
.תברהואתכוטיבהםיריעצחיניעו;רבדהלעהבותחםעה

וליעמתארםיורברבריבההדרגר.םורעהריעצהףונהלא

ידנבלתחתמהלכהמלענרשאהרענהלעוהבילשיוםאתפ

.בחרה

י;םעהאלמהשרוחה;טאלטאלברקתהלופיםוהםינרקםח

..םיהובנהםיצעהילעיבעלהחתמהתלעתכשוממתולוקתימה

.`אוה.המחלמלךורעוריבולקמוליעמילכרמערמה

ע.דאמזגרתה
ל

וארקיוםעהתונרקם
.בלכבותלגלנתאץצוראחנהברקהלכ-י

ירוטקורה.קוחרמורמעיו,וינפמדאמוארירפבהינבו

יזכיבוטםירבדהילארבריוקורהשאהרילעבשיוןשעהלעה

ילובמבץרפתתו,הינפלעמהיריתאעגרבהריםההנקזה.םימוחנו

.תרפםאיה.הירבדתרתעבהבאכתאחכפשב,חינאהיידכרלש

ירחארושוחננרשא,בצקההשיאתומ,התנותח,תייחלכתא

.הנמלאהשאלשםירמחהייח,התבתודליתא,והגרהיוויגרקב

.הלהראשנתחאהמחנקר.הדליהםעדחיםיעצמאילכ

.םאתבו.הזהרעיבהונרה...הונרההתעו;הנמקההזיאול,םייחב

יהצקתאלנתו,ףונהדעהיברבלעלחזתו,דועהתוארלהצפה
.םעה.קועזלבשתווהתרירוהוהרזחרחאו,והםכרשארנבה

.םאהתועונתלכלהקושתבןנובתמ,םרנ
בסיארוקתולוקוהררועתההלודגהימהוםאתפעתפללבא
.."!םיאכםירמושה,םירטושה,

י

םריקפירחאורהרו-וכלחרשאקוחרמוארנ,םירמושינש

תנבלהםוםלעףוקבדהד`רשא,םימודאםימפשלעכןטקןודא

.ההובנו
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שבחרשאעגרבובןידה-רקוחןאוטופדמחאשנפרמושה
;םויםויוכררבלויטלתאצלוםוסתא

ומצעבןימאהיבןעי

.וריעבאבצהיריקפקוחשהברמל,אוהןיוצמהלענבכוריב

רמהיריתאקבחיוריקפהםעדחיוםוםלעמדריאוה
ףונתאהםכמהרבהיליעמלערדוחםכמובילשהבאפורהו

.תחצרנה

תאהזמקיחרהלהוצ,םירבדהיטרפלכולועדונרשאכ
ףכתעיפוהובשרשאוהשרוחהןמוהושרנםירטושהרשא,םעה
םישארלשבחרדרנ,רדגלהמודיהיוינשהרהנהרבעמ

.רהנהרבעךרואלםינאוםוםישגרתמ

ןורפעכםמשרהררגרו,אוהוירואבתאןתנודצמאפורה
םהילעונדםנוומשרנ,ועמשנתוידעהלכ.ולשןורבזהרפםב

.םידנבהתאאוצמילכמבשםיםבמםג.רשפאוצמילכמ

רחאןורתפןיאמ,לכיניעבאלפלהתיהםידגבהתמלעה

יב,.םתערבךא.חצרהרחאובנננבונניבםאיתלכהל

השק,הטורפםירשעםגוישאלהדליהלשתולכהתולמשה
.תאזבטילחהלהיה

י

הידנבתאשקבלוליחתהאפורהוןמיפקת,רמה,ןידהיירקוח

םיפנעהתאםהיריבםרירפהבםינשםינשםיצעהיפנעןיב

.םימהתפשלערשא,םיחישהןיבםגושקביו

ואאיבחהלבנהיב,רבדהרזהמ,,זרקוחלרמאהררגרו

י?שמשתןיעליולגריאשהףונהתאוםידנבהתאומעחקל

נוהנע,קוחרמלהפוצותומזמלעבשיא,רקוחהלכא

הזההצרהרבדתא!איההמרעתלוכחתךאיבןכתיזה,,

ןפואלבב,לעושבםורעלככונוא,םדאתרוצבהמהבוא,השע

יי!והאצמנווהשקבג

חילש,רונימקהו,קוחרמעמשנהבכרמלשםינפואןואש
.החצרננהירנבתאשפחל,םהםבוכליוראבאפורהו,ץרהב.

יתאואובי!וינווא,םתעריה,,%םאתפםהלרמאהררגרו

.."רקבהתחוראלכאנו

רבב,יב.אצמרשא,ןידהרקוחו,ןוצרכומיבםהלכה

זרמאךורמהלאהנפ,קורהנטקבידמלהזהםויבוקםע
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רדחשיאלה?ךילאהיונהתאםיתניבחולשללכואה-

י.ברעהדעובראשתרשאב,תיבב

..אל..באל...לכא.יאדובבוב"בםנמניוקובנהררגר

יבןעי...יבןעי,...יתיבלאבותאלייבהצוריתייהתמאב

םירשותוחודרבדלעםירברמ,ינודא,התאעדויה...יתרשמ

אלרחאףא...םתעריאלהי..לעושהלרנמב,לדנמב...יב

."ילאאבותאליב,בוטרתוי...אל...יתיבבראשי

התואתאשלתוצא,בוט"%רמאיוקחטצהןירתירקוח

אלה,רוניטקהינודא,התאו;קוחבהרקבההותנליַאורלףכת

"?ךתבברמבשמתשהלינשרת
.ינודא,ךצפחב_

התבדצבתעבהבשיםאה.הנורההתיונלאובשלכהו

.תואופקבתושוטלםיניעבהחבנלםכחוהריבקזחתו
י

;הרענהתקלחבהארתלכלהזמהבילוהלוםנםיאפורהינש

התבףונלעהלפנתתבו,םצפחתאעגרבהניבהאיהלבא
אל,אל%הארקוילעתבכושאיהדועבו,היתועורזבותזחא

איהיללכא,נורהינונרה!תעכאיהיל,איהיל5םכלהננתא,

!הננתאאלםכלו
`

.םמוקמלעםיקפקפמוםיבובנחלביבםמורמעלבת
בהלרמאיוויברבלעערבהררגר
;חצורהאוהימהעדלץוחנןה,קודחרמ,אניעמש-

תיונ.ותאטחבושנעלוושקבלשורד;והועריאלתאזידעלכ

.ךלונבדעאינא,הצורהתאואצמירשאכךלבשותךתב
הפקשנהמוצעהביאוהשאהבבלתאועינההלאהםירבדה

.תוללושמההיניעמ
'1והיאצמיםאה־י

-
.ךחיטבמינא.ןכ
תאתחקלםישנאהולכויןעמלהרצהןפתוהמקאיה

רבדהאלפנ"%ריקפהרמארשאכלכא;הבברמבהחינהלותתב

אלש,שרחןויערהברדועתה-"הישובלמואצמנאליב

%לאשתו.,הבדעהתעדלעהלע
?םתואםתחנההיא.םהיל?הישובלמהיא-
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איהלכא;הב,דעםואצמאליב,הלורפםםישנאה

;םהיל,יל,,בההנאנוהבוב,השארבתושקעבםתואהשרד

!יהידנבתאילובישה,םןַא

אלאיה.השקעתהוהחפיתהרתויהעיגרחלובגשרתויו

לכבהשרדםיאולכההידנבתאםאיבהתבתייגתאדועהשקב

תשוחנתטורפהשא,הינעהשאלשתעדילכהונצמקמ,זוע

.םאימחרשגרמםנו,הכנלאיהרשוע

ואבוהשהוםכמבהפוטעההנטקהחיונההמלענרשאכו

ןיבהרמעב,קנהנקזהדועהפיםוה,הבכרמבהררנירתיבמ

בהתואוכמתןטיפקהורמתוםיצעה
-י

!ןטקההםיבשאלםג,םייחבהמואמ,המואמדועילןיא

!ןטקההםיבשאל.םג,המואמ,המואמדועילןיא
המשאוהםגאב,רבכןמשורשבלכאריעצשיא,ןהבה

.רפבהלאדחיםלכוכליו.השאהתאהזמךילוהלוילעלכקיו

הלףיטהרשאםימוחנהירבדלהפרוךולהךלהםאהבַאכו

.היתורצלכלעלודגרכשהלחיטבהאוה;תדהתרמשמאשונ

"זןטקההםיבשתוהפלילראשנול,,%יךשחילכהארקאיהלבא

רתיתאםהיו,החומבםוקמתעכחקלהזהיריחיהןויערה

ב,.ה־הזנויער

ינודא,םויהלכאתונתאאלה,,בקוזורמארקהדרגרו

."העשרועב,ןהבר

יצחב,רמהינודא,בבלץפהב,,בןעיוושארהנפתןה:ה

ו."ךילאאבאםויה

םהיניעלר?הארנרשא,הדרגרתיבתארקלוכלהםלכו

תולכוטוילגרשהובנהלדנמהוילעורופאהועכצבםיצעהןיבמ

.רהנהימב

הלכנהרבדלעורבדהדועםהתעב;ברןמזךראהחשמה

,דדוניריברבדההשעניב,תחאהעדללכלואבלכה.הלורנה

.רהנבהצחרהנטקהשהעשכהרקמבםשרבערשא

רחמובושייבםעירוהב,יאורלםיריקפתלכובשרחאו

ברןמזדועליטהדרגר,םתיבלובשןהבהואפורה!םכשה
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ריריוםיטאיםידעצבהבךלהתהוהשרוחהלאךלהםשמו,הרשב

.הלילכתודחאתועשדעוירוחאמולתולשופמ

;ותרתמלןושילדהאיוראמהמורקהעשכבבשאוה
.ותטמבדועוהאצמורדחלןידהירקוהםנכנרשאכו

,,יריקי-ןוצרבויריתאובכחבארק-זןשיךרועזוה--

!םויההשדחשי

.ותטמלעבשירמה

?הזהמו-
.

מאההשרדחכביאבטיהרבוזךנה.דחוימרברהזיא-
ןטקהםיבשהתא,התכמןורבזלרנבהזיאיבבכילומתא
תאהאצמ,התיבתלדתאהחתפרשאכ,רקבבהנחו'.דוחיב

חצרהיבחיבומהז.ןתפמחלעהדליהלשםינטקהץעהיילענ

תאזרבלמ.הילעלמהרשא,םוקמהיבשותמדחאידיבהשענ

לשםיטחמוןטקןיבם,ןועבצאקיררמםיבתכמהיאשונילאיבה
םנימטחלהידנבתאאשנרשאשיאהיבתרמואתאז.חתמה

ךרעדוחיבןתוניננהינאךא.הםיבכרשאםיצפחהתאליפה
תוברתלעבאוהחצורהיב,תחיבומה,םילענהתאיצמלבר

הריקםכרובענןכלעו.תונמחרשגרלרשכומוהעוריתירםומ
.םוקמבםיישארהםיבשותהלכלע

ברמאיוחלנתהלםימחםימולאיבהללצלציוםקרמה

.ריםליחתהללכונןכלעו,ךיראיהזרבדלכא,ינודאבבלץפחב

םירדחבםג:האחכביב,אםכלעבכורבבשיןאומופרמ

.הביברלותימנתאתוארהלהמינפ

.וטיבחב,ןיבלחתירוכהרמורבורמנםתאחשמהדרגר

בשותה,,%רמאיורועהלעודעתתאזיחשהרחאו,יאדכ

תזוחאלעג,רמ,הדרגרףםויםשבארקנןילורקלשןושארה

..'םיבכרוםירמושהבמההשקםדא,רישע

..."ינשהלארובענ;הזביד,,בקוחצללחהןידהרקוח

,,םידושלרנמ,רמהןנם,ןבלמרמאוההלעמבינשה-

,דאמםורעותומזמלעברבא,אוהםגרישעהזוחאלעכ

הישעל,יתעדל,רשכומיייאלכא,םיפםכינינעבדאמדושח
.תאזבהלכנ
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,"האלהרובענ.8רמאןאוטופרמו

תרוקבוקריבעהלץחרתמוהלנתמאוהדועבףםוההדרנרו
םיחוכולשתועשיתשירתא.ןילורקיבשותלכלעתידםומ

םכמחירבמהיהשימדחאהבירמלםידושחםישנאהשלשלעורמע
ישילשהו,הקפםשבקקריגדוםינטרםרבציגשה,ילבקםשכ

.יבולקםשבםירושהעורלרזוע

11.

..חצורהתובקעתאולג.אלוץיקהלכוכשמנםישופחה

,םתקדצתאלקנבוחיבוהרםאמבורםאנוורשחנשהלאלכ
.ועשפדיבםשאהתאשונעמשאיתהלוחרבוהםיטפושתו

אצויןפואבםוקמהיבשוילכתאעינההזהחצרהםלוא

,,םומבדחפ,זנורתובקעוראשנםיבשותהבלכ.ללכהןמ

,חצורהתובקעאוצמלתלובייתלכמ,םירתוםמםיתועבימשר

השאהתיבחתפינפלםילענהלשהרזומההאיצמהןמ-רתויבו

.תעשברמעהצורהיבהרבהה.השעמהםויתרחמלקור

.הבירדה,רפכבקפםילכיחךלהתמונדועיב,תרוקבה

עררשבמהתוהלכןוזחבםהילעהקיעה,תושפנהלכתחונמ
.םויהלכ

ירשארפבהינבל,ארונםוקמלהשרוחהתתיחנזאמו

יויהםינפל.ובהרושהערחוריבםנימאהב,וילאתשגלואריי

ויהםת.םירהצבןושארהםוילכבהבחונלםיאבםיבשותה

יםיבלהתמויהוא,םיהובנהםיצעלתחתמריצחהלעםיבשוי

,קמועבוצצורתהרשאםיגדהלאטבהלוננעתיורהנהתפשךרואל

,םירודכבםשםיקחשמויהםירענה.םיבשעהתוניבםימה

,םהישקעמתאהנושארבורשירשאתומוקמבםינושםיקחשמבוי

,,רחישמחםנועבראלשתורושתורושתובלהתמויהתורענהוו

םשנםירינקעצהןלוק:תופצפצםויהי.התיערריבהשאתוזחוא
הפיאדועךךהאלתעב.םיטפושהיבצע.תאירתןזואתתאיםרש.רשא
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םשואצמיןפודחפולאכםיהוכנהוםיבעהםיצעהתחתלא
.ללהרנפדועוב

ורשנ,הלילוםמויףרהילכורשנםילעה;אבותםה

םג.םיבושחהוםילורנהםיצעלביבםמץראהלעחורבובבםו

,םימעפל.םימורעהםיפנעלדעבמתוארהלולחהםימשה

םילעהרטמםאתפלרנםיצעהישארלעהקזחחודרובעכ

ןיעתאהםכרשא,םילעלשףטושםשגליהיורימתמהוימאה

םמודהשחלהו.םילגרלתחתמלוקעימשמה,בוהצעצמבריצחה

התמד,תאזהתכלשהלשרימתמהובוצעה,ישירחהשחלה.הזה
תועמד,תועמדלומרנהזרחאהזםילפונהםילעהו,הינאתל

םיבכמההלאהםיבוצעהםילודנהםיצעהורירוהרשא,תולורנ

המחההעיקשוםימחהרקבהץקלע,הנשהץקלעהלילוםמוי
ילואו,םיריהבההמחהתומיוםיטובהתוחורהץקלע,המיענה

עםלצבםכבוםכםהיניעבואררשאהארונההלבנהלעםג

םמשהרעיהתימורבובבםה.םתחהמהחצרנהוהםונאההדליה

,לוביבכ,ובתתעהתחאשפנרשא,בוזעתתוהלבהרעי,קירהו

.הנטקהתתמהלשהברהשפנה

תאוברהוביבםמוחפנתוחורהרשא,לירנירברהנו

תוניבמםישביהויפוחןיבזוערתיבתעכףטש,םיבוהצהוימימ

.םימעזנוםילדםיאכביררנינשל

םויירמ.תשרוחבלבסלהררגרךליתאזהתעכםנךא

ןמםיטאםידעצבדרב,ותיבמאצי,ברעהאביךאומויב
אוהו`ויםיבבהועוקתוירי;םיצעלתחתמדעךלי,תונררמה

ןויגלו,ךרהוחלהריצחהלעברןמזךלוהוויפערשבשרפה

ישארלעםתנשןושילהביבםה,לכמהנחופםאנרשאםיברוע

,חורבףחרמהריבכלבַאףיעצבבחרמבםירזפהמ,םיצעה

.תותיעבמותורמתוקעצםיעימשמו

םהיארמיהיוםיצעהישארלעחונלובשיםימעפל

םדהימשב,םרמדאריואבםילכוטהםיפנעהלעםירוחשםימתכבי
תוקירשבםאתפופפועתיובושירחאו-ותםהשמשתעיקשלש

.םיצעללעמתורוחשהםהיפנבתאםעפדועםשרפב,תומויא
םיהובגרתויהםיבכמהלעהחונמםיאצומםההנורחאב
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תאבברעמלפאוךלוהההלילהו,םתקעצמטאלטאלולדחיו
.בחרמהרוחשבםהיתוצונרוחש

,

ןתתאלרשאבקרו,םיצעהןיבטאהעותונדועהדרגרו
עניוףיעלפנתיו,ותיבלבושי,דועתכללהלודגההבשחהול

םיבוטרהויפנמתאיטישויוהאהינפלרמועהךרןפוד־אםכלע

.תרקויהשאהדננרוטיקםילעמו
תוצרמהזרפבהלכבהעמשנהלודגהשדחורקבהיהיו

.ותשרוחתאתורבל
,

הנפבולחהםה.הזברבכורבעםיצעיבטוהםירשעו

לעבתחגשהתחתםתדובעלעורקשיותיבהלאהבורקה
.ומצעתיבה

תאוריםיוםיצעהישארלעםיפעםמהוםפטהלחתב
נםתדובעררםהח.ולפנבץעהדעבורצעילכלםיפנעה

קבחמוםינוילעהםיפנעההצקלארושקהלכחבופונתארנוחלעופת
חכבובהבמוולגרתאםירמאוהרחאוץעהעזגתאוריכ

ץעבעקתנץקועה.ולענםעפלרבוחמהתשעלשלזרבץקועב
ולגרבתוכהןעמל`םיבלשלעהלועכהלעמלאשנתמשיאהו
עוקתלובושדע,םעפתידועוילעןעשנרשאץעבתינשה
;הלעמהלעמהנושארהולגר,תאעזנב

לכחהתאםג`הלעמלותאאשונאוההילעוהילעכלו

לחוזאוה.ץצונודהםודרקיולתוברילעו;ץעלותוארשקמה

הלועאוה`,קנעהלעתלפנתמההנטקהיחכ,טאלהלועוםפטמ

ןכררבובהבמ,ותואקבחמ,םוצעהעזנההלעמבתורבכב
.וילעמושארתאןכירחאריםהןעמל,ולענברשא

תאריתמ,רמועאוה,םינושארהםיפנעלעיניךאו

,רדםכ,טאלהבמאוה.חכבהבמו.וברילערשאדההםודרקה

,ץפמלוקעימשמףנעהוםאתפ;עזגלךומםםירבאהתאץצקמ

.םיבומםהםיצעבותליפנבוענפכלפונוערקנ,חש,ףכנאוה

ופיםויםיריעזהויפנעלכו,רובשץעתימהבהצראלפנתיוא

.םיעגרהזיאךשמבדועעזעדזהל
`

םירבועהםיצצקרשאםיפנעןומהבהמבהמדאהןיע

דועב,םירמהםירבחםורבציותומולאלםתואורשקיוםירחאה
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יעזגל,ודמייאליםירומעלםימודוםרמעלערועםירמועהםיצעה

.םירההתומוררקהרעתבוחלנתהוופשחנרשא,קנעי

טומהשארלעריאשהותכאלמתאףעסמההלכרשאבו

תוכמתרזעבדריוומעהלעהרשאלכחההבינעתארשיה

וביוןזרנופיניםיבטוחהו,ותדמעהתרבנרשאעזנהלעןכדרה

.השרוחהתיראשלכבעמשיןיןהוותיתחתלעתולודגתוכמ
הזיאולחי,ץעהתיתחתבםבדםיעצפהוקימעהרשאבו

רוםאהלכהב,האירקתולוקםעימשהב,חכבךושמלםילעופ`

המוהןואשבהצראלופיוםאתפרבשיריבכהעזנהו.שארהלא

,.קוחרמחתותילכםערב

ויצעתאודכאב,םוילםוימרוםחוךולהךלהרעיהו

.וילןזבתאאבצרודגדוכאכםימדה

ןמםשראשנאוה;השרוחהןמשמאלהדרגרו

,טאלטאלהשרוחהתםיםגליםמודלכתםמ.ברעהרערקבה
ולגרםשםיצעהרתאלפנירמ;וירוחאמולתולשובמויריו

רצוקבומכוילאבורקהלאויניעאשנרחאו.רנפלעומבוילע
ץקאובברבדהזיאלהוק,הפצולאכ,םמודוםומבחור

.ברהחבטהו

רשאםוקמהלאבורקוךולהוכלהםיבמותהוחכוהבןיב

העשבדחאברעבוילאועינההנורחאבו.קורהנטקההאצמנוב

ך.תושמשהןיב

םיבמותהוצר,םיבעוםכםימשהו,םויהךישחהרשאכו

,םוצעהרהרתהץעתלפהתארתמםוילתוחדלוםתדובעמלודחל

תאםנעגרבוליפיוופעםייבשורריו,הזלדננתהןודאהלכא

.חצרהלעךכוםרשאהוהקנע

ןורינהתטשפהתאלביוםורעףעםמהורימעהרשאכו

,וישרשװעובדוםיהתאםיבטוחהורתחרשאכו,הזההתימל

.ושארלארומאהלכחבךושמלםישנאהשמחולחה

"

במחניבםאםוצעהעזנהו;קצומ:רמעץעהלבא

לכתאוצמאמילעופחו.לזרבבהשקהיה,ויצהדעויבעכ

ואיצויוץראלדעםערבבלכחהתאוכשמדחיםלככוםחיתוחכ

.חורףאושהםנורבמתולוק
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ינשלםימוד,םהיריבןזרנהו.קנעהדננודמעםיבטוחינש

םמודהבההררגרו,הנורחאההבמהתאתוכהלםינוכנםיפןם

.הורדצוקבותושגרתהבותפילקהאוששמבץעהתלפמל
;ינודא,ירמרתויתתאבורק,,%ולרמאםילעופהדחא

אלורבדהנעאלאוהךא."ולפנבךכענפיןפךלרמועה

ותליטהלוץעהתאויתוערזבזוחאלןכהרמעולאב,רוהאנוםנ

.הצרא
ך

י

תקעזבהרבשנהובנהץעהלשדומעעזנהתיתהתוםאתפ
תצקחשיו,הביאכמהןרןכשארהדעשיחהתלערשא,רבש
הבתאורנה,וזגרתהרשאםישנאהו.קזחתמונדועלכא,לופנל

,רוכשהץעהדדונתהרשאכו;דועברחכבוכשמיוםהיהוערז

ןעמלויפתכתאאשיורמערחאוםינפלרעצםאתפהררגרדעצ

.הצראולפנבוהתימתוהחוטבהותצרחנהותקיפדכץעהונקפריי

יהלמלטיורבלכוכריהצקבעננהרצה,הטגרשאץעהלכא

.םידעצהשמחקחרמבהרצה.

לעםקרבכאוהלכא;ומירהלוילאורהמםילעופה
הבהתוערהםיניעכטיבמןוהמתכהבומכאוהו,ורבלוילגר

.םאתפןוענשמןנורתהולאכוחצמלעויריריבעמ,הנהוו

םיאתשמהםילעופהוהופיקהוילגרלעןכהרמערשאכ
עגריב,םיגלעןושלכןעיו.השערשאתאןיבהילכמ,תולאשב

ימילהבושתלשענר,ןובנרתוי,וא,וילערבעםיבזועלשי

רוםלתעהולקיפםהדועיב,ןימאהאוה;היתובושמותודליה.

לעםירבועוםיצרהםיבבושהםידליבולפנינפלץעהתחתמהדצהנ
ולהזיב,הנבםבולהשעקוחשךא.בוחרבתרהודהבכרמינפ

,וכרקבקזחוךלוההזהבכושהץפחהיב,שיגרהזאמםימיהנומש

לפונועקבתמץעשםעפלכברשפאםאתעדלותוואתהכ

אוהתלבאיב,הדומאוהםנמא.ובעגפהילכמויתחתמרובעל

תקושתותוטשלשםיעגרורקישיאלכייחבלכא;ודצמ
.תודליהילכהלבושלתלוא

רחאוקםפנלוקבוםילמושקבב,תורבכבתאזרפםאוה

."רחמל,יביבח,רחמל,,בורמאבולךלה

הםמההיששעהרשאונחלשלאבשיורדחלבשךאו
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וחצמלעויריתאומישבוריהברואבותואהריאהההבהלוג

.יבבבהענ

.ןיעשהלאטביוויניעתאהחמרחא.ברןמזהבבאוה

יאנפילשירוע,,%בושחיו.תיששההעשה.העינהםרטדוע

בשרחאו,חתפמבתלדהתאורעבלעניוךליו."הדועםהינפל
תאםשמאצויוןהלשהזגראתאחתפאוה.ןחלשהלאבשיו

ץצונןמהילכקרב.רנהרואלתורבנהלעוהחיניוהפיהוהורקא

ו.הרונמהרואל

,,רובששיאלשתוחולדםיניעבהמןמזובלכתםההררגר

.ורדהבךלהתהללחיוםקרחא

רמעתעליהעמי,והצקדעוררחההצקמךלהתהאוהי

,ולשתשובלתהרדחתלדתאחתפםאתפ.תכללףםויועגרב

םוירקבבהשעשומב,וחצמתאביטריוםימהידכבהפמלכט

ןחלשהינפלרבעשםעפלכב.הנאוהנאךלהתהלבשרחא.חצרה

ןנובתהאוהלכא;וריתאחלשיווילעויניעתאץצונהקשנהךשמ

."יאנפשירוע,,%בושחיוריקהןועשב

תאחתפ,הודקאה,תאחקלזא.תועשששלצלצןועשה

.והעלכלהצרולאכקשנהתאובעקשיוהמויאהיועהבהחורלויפ

רחאו,ונוענמלעהמושוריו,םמודםיקדהזיאהבכרומעיו

.עצמהלעקשנהתאליפיוהעוזהדרחבםאתפףחרנ
וילא.זיעמיניא.לובייניא,,%יבבבואםכלעלופיו

ונייחלץקםושלץמואאצמאךיאתושעלהמ!ילא

הדועםה,,%ארקתרשמה.ללושמבםקאוה;תלרבוקפד

.."דרוייננה.כוט,,%הנעאוהו,"הנבומ

דחאוזגראבוהרנםיועצמהלעמקשנהתאםירהזא

רתויםיפעוזםניאםאתוארלחאהלערשאיאדכוינפלעטיבה

אלו,םודארתויתצקילוא,וכרדכםודאהיהאוה.ירמ

.ןחלזכהלאבשיודריזא.רתוי

ינפמהדועםכךיראהלהיורהשיאכ,םיתלצעבלכאאוה

םימעפהזיאותרמקמבןשעהלעהרתא.ורבלתויהלהצורוניאש

רדחֿפ

בשרחאו,םילכהתאריםהתרשמהשהעשבהליבאה
.ורדח
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חתפ,ותטמלהההכןנובתה,תלדהתאודעברנםאוה
.םילטלטמהלכןיבשפח,ויחונפלכתאקרב,תונוראהלכתא

לעםימעפהויאוככבבו;חאהלערשאתורנהתאהלעהרחא

התןוןהרשאהררחברדחהלכבםימעפהזיאויניעםש,ויבקע
התואהאריוטעמדוערשאבטיהערייעורי.וינפלכתא

.קנחרשאוםנארשאהרליהתא,הנטקהקורתא-הלילהםג
.םויאהןויוההבשהיההלילכהלילירמ

ירבעמבואהנוכמיןואשבהרחנןיעמוינזאבשחהלחתב

המישנרצקמקנההל,קורשללחהוא.קוחרמרשגלעתבכר

ךלהתמהיהרחא.ותרינההאוותנתכןוראוצתאחתפלםונאיהיו
צאושללכא-רישל,רפםכארקלהםנמהיה,הנאוהנארדחב

לכבוינפלוהושתו,חצרהםוילארימתהבשהתיהותבשחמ

ןושארהעגרהןמםישקרתויהוימשרלכב,םיםומברהויהויטרפ
.ןורחאהדעו

רבכתצקושפנבשחותטממומוקב,אוההארונהרקבב

חנולכאירחא.החוראלוארקתדעורדחבראשיו,ןךגמושאר

בשונהםיענהוירטהחורהתאףואשלאציםירהצהירחאו,תצק

.השרוחהיצעלתחתמ
רעוכהורבכהריואהוילעקיעה,הצוחהאציךא,לבא

ץראהלעךפשוםימשהםצע:דוערמעשמשה.רתוירוע
תלקחורהבישבףא.רעוברואימרו,האמצהוהברצנה,השביה

,םהםגםיליםחה,רופצה,היחהלכ.םילעהתאהרנרנאל
ךלהתהללחיוםיהובנהםיצעהדעעינההדרגר.תימורומלאנ
ךכםלתחתמתוחלתצקוילעץיפהרהנהרשאריצחהלע

ולהמרנ.ראמערבומצעתאשחאוהלכא.ריבכהםיפנעה

טעמבבשחאלאוהו,וראוצתאתצחול,המלענריוזיאיב
העותהחאהבשחמקר.והומבתובשחמהויהתוטעמיב,רבד

לכםאוה.השאהאשלובושל%איהוםישרההשלשמבהזובהרקנ

רשעךשמבוניבםהב.ופונבווחורבלכםאוה.ורבלותויהמראמ
לכבהתואיצמלולגרתהב,והברקבהשאשיגרהלתופוצרםינש

השאהענמבקזחךרוצובררועתה,םויםויהיקובחל,עגר

8ח
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ךשחיילכלכם,הדרגרהרמהתמזאמ.םויםויהיתוקישנבו
תאדועעמשאלשהממלכם-אוה;המלשכבטיהןיבהילכמ

החונמאוצמלתלוביילכמו,םויהתועשלבב`התלמשקשמ

אוהו,םיחריהששבהזןמלאהיהאוה.היתועורזןיבעונרמו

םותכהתאשללכוירשא,הביבםכהנמלאואתרענרבכשקב

.ולכאימי

.םוצעםלוקרהףונבתנבושלכא,המתהתיהושפנ

ןפחדאוה.תולילכוהנשתאעירפהלולחהתונושתונומתו

יתישענ,,%קוחצבושפנלרמואיהיו,ובשןהלכא,חכבוילעמ

.(ויתונויםנתורמלתוריזנביחש)"שורקהןאוטנאלהמוד

,תוקיצמ,תונעמהואתתונויזחהזיאויניעלועיפוהרקבבוכ

טיקשהווחורבשהןעמלרהנבץוחרלהואתםאתפהואתיו
.ומדהחיתרתא

רשא,קומעובחרםוקמאצמנהזמקחרהאליבעריאות

.המשךליו,ץיקבייוחרלםימעפלםיאבםוקמהישנאויהוילא
םימהרשא,הזהםימהוגאלעוכבוםםיבעםיאבכ

ברקרשאכ:חכבתכללופיםוהינפלתצקםדרנולאכ,ובטקש
ימחומהמהנושההפרקשמ,הלקתלומהןיעמעמש,הדרגרםש

הנהו.טביוםיפנעהתאטאלרירפהאוה.ויפוחברהנה

הבמוםיפוקשהםימהךותבתרמועהלכהנבלוהמורעהרענ

תועונתבהנהוהנהתכבוםותללוחמוהקחשמ,הירייתשבםהב

התיהםרטאיהיבףא,הדלידועהתיהאלאיה.תוביבח

הארמהלתויהלכםע,רבכהיונבוהאירבהתיהאיה;השא

עזאלאוה.הרנבוטעמדועורהמהלרנרשא,רםובתדלי

תמצעמהקםפנותמשנ.הקוצממ,ווהמתמרומםכומוקממ
םשבההולאכםעופבלכהפראשנאוה.הננזמחוהרזומההשגרהה

הבפולאכ,רקבבהארשקשחהתומולחמרתאתואיצמב

האירבה,ותואתממהמההאירבהתאוינפלהתלעההאממ

לחנהייפצקבהדלונח,תאזהתירפבההרגותא,תאזההריעצה
.םיהירבשמבהדלונ,העוריההבגב,תרהאהשומב

הבלהותואתוארילכמוהצחרהןמהדליההאציםאתפ

םידעצבהברקתהשהדמבו.שבלתהלוהידנבתאתחקלותארקל
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ףחרנאוהיבשיגרה,םידחהתורורצתתארימםינלודוםיריהז
לכתאהעינהרשא,תימהבהפיאשב,חצונמייאחכבהילא.
.וירבאלכתאדערתוושפנתאללושהבילוה,יראש

זאו-היניעמוריתםהרשאאכבהירוחאמםיעגרהזיאהרמעאיה

.היתוערזבהנזחאיוהילעייעתשיוםיפנעהתאלניוותניבהרתתםבי

,וינפבדומעללכותשליבשכירמרתויהלהבנ,הצראתלפנאיה

תאקיפתהררגרו,הרזעלארקללכותשליבשכירמרתויהתעכב
.השערשאתאתערהילכמוממז

ןכרחאררועתהאוה
.ארונרמשוקהזיאמןנורתמהשיאכ-

.תובבלהלחההדליה

תברהךלןתאיבא!ימורתאלה!ימוד,,בהילאארקזא

."ףםכ

.יבבבררמלףםותו,ולהעמשאלאיהלכא

ועינהבארק-!ימורהאלה!ימורהאלה!ימורהאלה

.הקוחבהתוא

.ורימץלחהלץמאתתוהלליאיה

דעברוצעלהראוצבזחאיו,רבאידובאיבעתפןיבהזא

הבברפרפלהפיםוהרשאכו.בבלתוערוקהתולודנההיתוקעז

קנעהרי,וריתאץפק,תוממלצנתלהצורהרוצילששאונ.
,רפםמםיעגרבהקגחיו,תוקעצמחופנהןטקהראוצהביבם,ולש

.רבלבהקיהשהלםאיבהגרהלללכץפחרשאילכמ
.ויניעהארמלץלפתהרחאו

הנושארב.םירוחשוםיחופנםינפבוינפלהתעהבכשאיה

תאלהנמהרתםנהשוחהושפנבררועתהםאתפךא,חורבלהצר
.םשפנתארומשלהנבםהתעשבםררועמהוםירוציהלכ

בשעגררבעב;םימהלאףונהתאךילשהלבשחאוה
תולמשררצלרהמיו,וכללעהלערחאןויערךא.הזמםחניוי

תאםשיווםיבבאצמרשאליתפבוהרשקיו,קדרורצבהדליה
.םימברמערשאץעעזגלתחתמרהנהתפשלעקומערוחברורצה

,ותאהתארבעיו,הוםנתועיםפבםשמולךלתרחאו

,םירבאהוהוארירשאןעמללודגבובםשעיו,הרשלעינהב

העשבהדועםלבשיו,ינשהרפבההצקבהזמקחרהורנרשא
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םויבתכללקיחרהראמהמ,ותיבישנאלרפםיוהליגרה

.הזה

הקומעוהרבכיהנשןשיאוה;אוהההלילכןשיאוהםלוא
רחשיפעפעםעויניעתאחקפאוה.התימלםינורנההנשכ

בכשןכו.םוילכבהליגרהומוקהעשרעותטממדריאלךא

וםיברבונועהלגיךיא%הביאכמהוהרמההלאשבעוקש

תאזהשעאוה.הרוקבחלכהעכםשדומעלוילעלטנרחא

תאהאראוה;ץיקהביהיזהבתיטונפהההנישהתעבםירעהתושעב
קפוםמיהיוםיהבםיננעבםיפוטע,םולחבומבםישנאהתאוםירבדה

.הזעתושגרתהתועשבםהואיצמב

עגרב.ובלתאההלפקורהשאהלשרבשהתוקעזךא
ךא!"חצורהאוהינא,,בארקלוהבקזהיברבללפננתהלבשחהזה

ההמהילענתאהחקלהלילכובךלהאותםלואו.קפאהה
.הבאןתפמלאםתאשלו
תאלהנלוילעהיהשןמזלכ,הבשמנהריקחהשןמזלכ

לשומ,טקשהיהםתריקהךררבםינןינהתאתועההלוןינעה

לעםינברהםעהחונמבהבוחהאוה;רימהחמשוםורע,וחורב
לַאלםש,םכבלכוררועתהשםינושהםירשחהותורעשההלכ
,האנהיםגשיגרהאוה;םתיטפשימלכתאםרה,םהיתועדתא

,םהיתוריקחלכתאללושךילוהל~הביאכמוהפירח,העורי

.םתוא.ורשהשהלאתאתוכזל,םהיתובשחמתאךםכםל

אלמטאלטאלהיהנ,םישופחהולדחרשאםויהןמלכא
יןואשלכ.ופצקבלשמיבףא,םינפלרשאמרתוייורגוזנור
עזערזה,לקרתויהרבדהןמרעראוהךרהפמועיהרהםאתפ

שיגרהרימה.וחצמלעבובזרמערשאבוירבאלכבםימעפל

וחירבה,וצירמה,ובלשמהזהךרוצהועעונתהלךרוצהזיא

ורדחבךלהתהלו,ירילכרעםימבטטושל,וילגרלעדומעל

.םיפוצרתוליל

יועבט.בלירםוממהנועמהיהשינפמללכהיהאלהזו

\שיאוץירע.רםומשגרלשלצלםגלנוםמהיהאלםשונמה

גורהלורבאלובירחהל,ללשלולשלרלונרשא,ועבטמםלַא

םרךפשוריצלשםייארפםישוחאלמשיא,ושפניאונשהא
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היםנכהתארבכאוה.המואמלשונאייחבשחאלאוה-

אלוםיהלאכאלןימאהאלתמאבךא,םיינירמםימעטמ

וישעמלעאכהםלועברבשלואשנועלאופאהבחאלו,ןמשב

תעבונה,הרורביאלההיפוםולפבקיזחההנומאהםוקמב.הוהםלועב

הנומאהתאבושחיו;תמדוקההאמבםיטםירפולקיצנאההונויערמ

תאמורצונדחיםהינשו,םעהליבשבםיקוחהלשירםומהםויקב
.םהיניבםייתורבחהםימוחיבםיררםאיבהלידכםדאהינב

,הרקמבואהבירמב,המחלמב,םיניבהיהמחלמבומייאחצר

םיעושעשרבדכויניעבהיה.,תורחתייקוחשבםנואםקנהואתמז
תנירהמקזחרתויםשורוילעהשועהיהאלו,תוללוהוא

תישאר.קומעקומעשגרתהתאזההדליהתחיצרמלכא;לעוש

רשאקשחהרעכ,חצונמייאןורבשלשןוהמתכתאוהשעלכו

,ויתועבצאלעםנוויהפשרשכלע,ובלכו.ולכשתאהלכלכ

םנדחיהמעו,תימהבהבהאימשרוראשנ,הדליהחאקנחרשא

כבו.החצריוהלברארשאתאזההרענינפמתוהלכדחפ:

יבםאו;הוהארונההזחמההאותעדלעהלעמהיהענר

,העווביינפלמהתונהל,תאזההננומההתאשרנלץמאתה

תפחרמ,וחורבתטטושמאיהיבומצעבשחהנה-שפנבלענב
.ויניעלעיפוהלובושלרשכהעגרלךשחילכהבחמוילביבםמי

אוה,וביבםלפונהלצההאארי,םיברעהתאאריזא
אוהלכא;ביבםמרונמלךשחהולהיהעורמרועןיבהאלי

ובהאראוה,ותואםיאלממהםיהועבהוםידחפהינפמארי

םירבדהלכ.םירחפללנוםמוניאםויה.תוארונתונומתןומה

.שמשהרואלםיארנ,םייעבטםהםלכ;ןיעלםייולנםהםירוציהו

קורהולתוכבהבעה,קצומהלפואהלילכ,הליובלכא

םילוביובירשא,הבכבחרה,רוחשהףוםיןיאליל,דחאב

תאושוחיוכרשאהלילה,םיתועכהותולהבהלכאצמהל
ימב-ןמוטה,הלילכ-,העותה,טטושמה,רהםנהדחפה,
.הארוננוהבורק,תכרואהנבםובוחב-ולהמרנש

אוהו,ברעהיהיו!היהוארונתאעריוהתואהאררהמו

ןולחהלערשאןוליוהולאכולהמרנהנהו,ואםכברנובשוי

רבה;םעופבלכודחפבןוליוהלאטיבהאוה.טעמעעונתה
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אוהיבןימאה,רעצמל;עזערזהלבשםאתפו,רועעזאל

אלהו.םושנלביהרחאלאוה;םוקלביהרחאלאוה.עזערזמ

םעפבםעפבםיניביתמחלמלאצויהיהאוה;היהליחשיא
.ותיבבםיבנגאצמלששהיהו

ונימאתבומצעתאלאש-?ענןיליוהיברברהתמאםאה

לקיעוזעז?ךכבהמ,טעמענםאו.ותעתהויניעהארמיב
י

נרושומלםיניעבטיבההדרגר.חורהתבישנמ,רבןוליולש

תעבראדעצ,ורחפמשוב,ומוקממםקםאתפחיוטנראוצו
רבדהאראלהלחתב.הדצהוהריםיוךםמבזחא,םידעצ

ןושיא`,הלילה.ץצוניידכתורוחשהןולחהתושמשרבלמ

.רתםנהקפואהתוצקדעוירוחאמערתשה,רורחההיאהלילה

ריבהםאתפו,הזהרוחשהולודנהלצהינפלהמומזקמעאוה

תאבירקהזא.ולזמלקחרהעעונתמלקרהז,רהזהזיאוכ
ןובנלארצהאוהםינטרםריציב.,ובשחבהשמשהלאוינפ

.השרוחלרילעםימהתפשלעלחזרהזהיבןעי,חכננברהנב
ךפהנמאתפו;ויריבויניעתארנםרבדדועריבהאלשירחאו
משתלטומקורתדליההנהוריביותורקירואלרהזה
.ריצחהלעתחושהמרזהמורע

..הצראלופיואםכהדעדחפוהדרחברוחאלעתרנאוה

בשירחא,הדרחהאלמשפנבםיעגרהזיאהבכראשנאוה

יהזחמ;לכההזו,אוהאושהזחמקר.תובשחמבקמעתיו

.וריבוםנפורהנההפשלעךלהרחאלעילכשינפמאבהאוש

ןוזחתאםימעפלוברקבררועמועשפרכזםאאלפיאל,םלוא

.חתמהםלצ
בובלכבשהאוה..בשיוםימםובהתש,ומוקממםקאוה

בושאוהוי”?םעפתדועבושיהזחמהםא,תושעלילעהמ,,
ךשמרבכןולחהו.תאזבחומכהיהאוה,תאזשחאוה;בושי
ואםכהאךפהאוה.וילאותואךשמ,ולארק,וילעויניעתא

המרנרהמלכא,וב,ארקלץמאתיורפםחקיו,ותאריאלןעמל

ואםכתאשיחךפהאוה.וירוחאמעעונתמרבדהזיאיבול

עעונתחןוליוה-אוהרורב.עעונתהלףיםוהןוליוה,תחאלגרלע

ךופלדועלוביאלאוה!םעפה
ןוליוהלארהמ,אוה;המ
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.הצראלפיוולכקתניבדעךכלכתדעורריבובזחאיו
חורףאשיו;ץוחבמרוחשהיהלכה;רבדהאראלאוה

.תנממהתעהזלצנרשאשיאתחמשב

ותואוכררועתהעגררובעבלכא;ומוקמלאבשזא

הארנךםמהלפנזאמש,ןולחהדעבמםעפהדועטיבהלץפזיה

תאהירמה,אישמת,תוהלכרשב,וילאובשומהלפאדוהב
תאטשפ,ןולחבטיבהלםעפדועהתופיאלןעמלו.םייחה
.ויניעתאםוצעיובבשיותורנהתאתבב,וידנב

הנהו.םדרהלץמאהיוויניעתארנםיוםמודובגלעבכשאוה

ונימאהבויניעתאחקפאוה.ויפעפעבםאתפףלחלודגרוא

ורצלעזאךפהתהאוה.רוחשהיהלכה.שאברעובותיביב

ואשנבוףרהילכוילאוהבשמרשאונולחרעבתוארלץמאתיו

תארובעיוםקיו,רפםמםיבכוכויניעלוריהזה,תוארלויניע
תוטושפהויריבתושמשהתאאצמיוהבשחבוששמבורדח

הארנ,םיצעלתחתמ,םשהנהו.וחצמתאןהילעםשיוןהילא

הבשחהתאריאמ,רופםופרואבומבץצונ-הדליהףונ
וביבםמ

בבשיוהילעלפנהיווהטמלארהמיולוקבקעצהררגר

י.רבלההתמושארתאוריתםהברקבהדע

םימיהלכחנהאוה.הדמלוילעוייחויההזהעגרהןמו

ץמאתהורדחברנםנךא.ןויזחהבשהלילירמו;תולילהדחפב
והקפריווהממוקונממקזחחכואושללכאףולחבטיבהילכל

ולהארנרשאהזחמהתאהארירשאןעמלןולחהלאתשגל

,חצרהםוקמבתכבושכולהתארנהלחתב.קורהדליהתא-עגרב

התואאצמשומבתוטושפםילנרב,תושורפםיריבתבכוש

ומב,םיטאםידעצבךלתותתמההמקרחא,תשרוחבקיררמ

,והבנלרשי,שרחהבלהאיה,הצחרהןמהתולעבזאהבלהש

האשנתהרחאו;םילכונהםיחרפהירוטלעוקריהרבתאהרבע
,ותארקלתכלוההתיהאיה.הררגרלשונועמןולחלאריואב

רוחאלעתרנהררגר.חצורהתארקלהצרהםויבהבלהשומב

תילעלפנתהוהטמהדענוםנאות.הזהארונההזחמהינפמ

תעבתרמועאיהיבוורדחלאהםנכנהדליהיב,בטיהותערמ
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.והעינתוטעמדועוךםמהירוחאמונממםידעצינשקחרמב

כחמהשוםלןיעב,הוהךםמהלאטיבמהיהרקבהרואדעו

אלאיהלכא.ירעכוילאאצויהונברקתאתוארלךשחיילכ

עזערזמהדכהירחאמ,םשתראשנהתיהאיה;וילאהשננ

ומבוהםכמהןירםהתאויתועבצאבץחולהיההדרגרו.םימעפל

תואבהתאעמושהיהאוה.ינורהנטקהראוצתאזאץחלש

חאוהימודכקפודונועשתלטוטמתאעמושהיהאוה;ןועשה

םדאיהלכמרתוילבם,ללמאה,אוהו.תוקוחהוכלתוקיפד

.םלועברשא

קיעיפוהרשאכקדו
ר

כל
ן

אכתארשבמההרקתהלע

,ודכלראשניב,הנממףוםףוםץלחניבושפנבשח,םויה

למעתנשתועשהויאןשייובכשלבשוא;ורדחבורבל
רשא,תחרקו

.םולחכובותונעלבשץיקהבתוהלכהןויזח

באכשחהיהםירהצהתחוראלךכידחאדרויהיהרשאכו
,ומחלבצעבלכאיו,תוארונתועיניירחאומב,קיצמשאר

.אכההלילכהארירשא,שפנהדחפמרימההנועמ
יב,לילעבהזחמהיהאלהזיבבטיהעריאוה,םנמא

הלכהאכורמהושפנ,הלוחהושפניבו,ובושיאלםיתמה

הריחיההבםההתיה,החמיאלרשאדקומ,תחאהבשחמב

התיחהרשאאיה,הרבקמהתמחתאתררועמהאיהווייונעל

הלא-ויבינרנבהתמיקהרשאוחלהארקרשא,ונוימרבהתוא

םלוא.דועהחמיאלרשא,הנורההםלצןהבראשנש,םיניעה

חפיררמםלועלטלמיאליב,רועאפריאליבםנעריעורי

תאדועתאשלרשאמהומברוחבלותערברומניו;ארוננהונורכז

.הלאהםייינעה

`

אצמלהצראוה.וייחלץקםישלהמבתובשחמבשחוא
דבאיב,דושחלםוקמןתיאלרשאיעבטוטושפיעצמאהזיא
רשאםשהתא,ודובכםשתאריקוהיבןעי,תעדלומצעתא

ררועתיזאושפנברי`חלשיבוהורשחיםאו;ויתובאולושירוה

חצורהתאורכזיוא.תמראטחביבןויערהוילאמהנופתילכ

.חצרההוניעמבומישאהלורחאיאלוהבדעאצמנאלש

תחתלפנהייב,ותעדלעתחאםעפהלערזןויערו
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תאתורבלטלחוי.הנטקהקורתאויתחתחצררשאץעה

לכא.ותרקןוםאךאיבונימאיןעמל,ץעהתחתתומלורעיה

.ויתועלצתארובשלןאמרהרחה

תאשפת,םירצמייילכשואייווחאותיבלבשרשאכו

.ומצעבתורילזועידובהיהאללכא,חורקאה

אלאוה.ורדחלבשיולכאאוה,העינההדועםההעש

רשאירחאםעפההבוכמבהיהאוה.דועתושעלהמערי

הטלחהוץמואאלמ,ןוכנהיהבורקמהז.הנושארהםעפבטלמני

ארייווחורתפרהתע-ותמלחהבוותערבףיקהלשומ,הרומב

ג.התמהתאותאריבתומהתא

השקהוחורבהנה;-"דועויעאאל,דועויעאאל,,-
ןוליוהלעםעפוןחלשהלערשאקשנהלאםעפדחפבטביו

ארונרברהויאיבולהמרנרועהוהעגרב.ונולחתאהםכמה

,ולהבחמאיה,ולהברואאיה.הנשנפיוטעמדועיב,והאובי

,הילאוכשמלותואםנתחקלוהצפהאיהו,ולהארוקיאיה

.ברעכברעירמוילאהתארנןכלעיכ
ויעאאל;רועויעאאל,,בשחליודליביבבבהענאוה

ןימאהילכמ,"ילא,ילא"נהנהיוויברבלעלפנרחא.ירוע
רשאןולחהלאטיבהלדועזעונאלאוהםנמאו.םיהלאכםנמא

רשאונחלשלאאלוירעבוילאהטיבמהתמההדליהיבערי

.חורקאהוילעץצונ
לוביוניאהוהבצמה"%לוקברמאוילגרלעםקרשאכו

םמודהרדחבולוקלילצ."ולץקיםישלילעדוע,ךשמהל

טילחהללוביאלרשאכלבא;וירבאלכבתיעבמדערריבעה

תאקוחרלםלועלןאמהועבצאיבבטיהושיגרהרשאכו,רבד

קוםעיוהותםככושארתאריתםהלותטמלכש,קשנהלוענמ

.תובשחמב
איצמהל,תומלוצירמירשא,רברהזיאאוצמלוילעלטנ

לעחוםפלתלוביםושרועולריאשתאלרשא,ומצערננהמומ

םתואובילוירשא,םינוימבאנקאוה.םחנהל,רחַאל,םיפעםה

הריירשאשיאאוצמללכוילוביול1יוה.םילבחהתיולכחומל

לכוירשאןמאנריריאוצמלהיהלוביול;וייחלץקםישיווכ



.ןסּפמיידייאונ122

רחאו,םלועלורוםהלניאלרשא,ותאטחלעוינפלתודותהל

הארונההלאשבהנפיימלאלכא.ורימתומהתאאוצמל

?אפורה.םערירשאםישנאהלכלעבשוחאוהו?ימלזתאזה

לעהלעםאתפו.ךכרתארברהרפםיאוהיבקפםןיא.אל

וריריהיהרשא,ןידהרקוחלבותביאוה.רזומןויערותעד

.תאםנותאטחתאםג,הזהבתכמבלכהולרפםיאוה,ןמאנה

`םשבוילאןנחהיאוה.תומלותטלחהתאוםישקהוייונע

םשאנהיב,ולעדויךארשאכ,בתכמהתארבאל.זאמםתורירי
,הזהןיבהלעךומםלהיהלוביהדרגר.ומצעבונידןדרבכ

ירפםללנוםמוניאש,רוםריתםמןמאנשיאכותואעריאוה

`לושמיורבלםלכשרשאםישנאהםתואמרתאהיהאוה.חלמףא

.תתיילכלקזחהםכלרםומתאררםיוגהניו

..הלודגהחמשוכלאלמבהאזההמזמח`תאאצמךאו

.בושיבובתכמתאבותכלבשיאוה.התעמוילאהבשותחונמ

רחאו,ולביהריקברשאזגראבוהמישירקבהרואבו,העדה

ירשאכו,םיבתכמהאשונאבלתופצללדנמהשארלעהלעי

לי
ך

רשא,םיעלםהלעהטמללפנתיהלוחכהתבותכבשיאהול

.תאםיתרוכהםילעופהוהואריאליבלרתשיאוה.םהילעןעשנותיב

רשא,הנוילעההנררמהלעםפטלולידוזתילכתל.םיצעה

,זפומבזחָאיאוה.דעומימיבלגדהטומתאםילותויההב

רברבזרפיהזימי...דחיימעלפנהיותחאהבמביהרבשיי

ירבוכתאבללאםישבןוכנלאתומיאוהו?אוהןוםאךאיב

.דחיםגלדנמההבונחאוופונ

יאוה;בותכללחיוןחלשהלאשננ,ותטממףכתדריאוה

ייחמדחאטרפףא,אטחהלשרחאטרפףא,רברחכשאל

ןדיב,ועירוהכםןםיו,ושפנייונעמדחאטרפףא,ולשםידחפה

תאשקבאוהו,חצורהתאתימהלךלוהאוהיב,ומצעבויד
.ורבזוומשלעהפרחואשיאליבנואדל,זאמוריריתא,ורירי

אוה.רקבהריאהרבכיבהארבתכמהתארמנרשאב

ידעץר,טאדרירחאו,תבתכהתאבתכ,ומתח,ורנם

יולימהירחאו,הזוחאההצקבלתכלרבוחמהןטקהוכלהזגראה

:תירבתאתירביובושלרהמ,וריבדעררשא,רינהתאוכותל
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__~_1

םיבהבמהאשונרובערעתוכחלהובנהלרנמהלעםפםיורעשה
.ונידרזנתאומעאשירשא

.םעפהלצנוץלחניב,ולחבדיב,תעבומצעבשחאוה
,הואתבופאשאות.וינפבףלחרופבתור,שבי,רקחוד

תאהתשחותפהפב
,םימודאויהםימשה.רופבהיל/וםלם

תחתמץצונןכלהלמהרושימלכוףרחםדוא,קירבמםדואב

הררגר.תיבוכזיתותפוילעוקרזולאבתונושארהשמשהיגרקל

,לאמשמתערתשמה,הבחרהרבכהלעףקשיושאריולנברמע

ןשעתולעלולחהויתבתונשעמרשא,רפבהלעו
-

.ןימימ

דוערשאםיעלםההבונלזונהרהנהחאהארוילגרלו

רופבהירקבבהיחתלבשיב,שיגרהאוה.םהילעץפונניוטעמ
,ובבם,וצהררואה;אוהםייחאלמוחכץימא,הזההפיה

רקבבםירקבתונורבז,והופפאתונורבזיפלאו.הוקתבובררת
תצפנההרשאהשקהץראהלעםעפבםעפבותבילה,הזה

ונשיירשאתוכרבהתפשלעריצלתואיצירבז,וילגרלתהתמ

לב,םכהארשאםיבוטהםירבדהלכ.םיארפהזואהייינבןה

םיצפחובורנ,וננודכזבוצבקנדחיהיוההלשםיבומהםירברה

רפונלשםיזעהםיקשהה,תוואתהלכתאובוררוע,םישרה

י,םוצעהורעה

והלואבומצערובאלךלוהאוה?עורמ?תומלךלוהאוהו

ונדועורישעאוהו?המואמ-אלינפמארי?לבהלצותארימ

תא,התואהאראלומצעהלילכוב!ןועגשהזיא!ריעצ
ילואו.דהארברבהלפמנהקוםעהותבשחמשינפמ,הדליה

יברברהרורב,הזהתיבבוהקיצתםגםאו?התוארלףיםויאל

!ךוראריתעהוהלודגץראה!רתאםוקמלוירחאךלהאל

?תומיהמל

רשאלועשמבהלוחבהדוקנריביותורשבתטמושוניע

ריעתגןמםיבתכמהתאאיבהלאכהאוהקירךמ.רהנהרצב
.רפבהןמםיבתכמהתאתאשלו

הצוחהץרפתיוובהפלחבאבתשגרהוולכדערהררגר

איהתחא.םיבתכמהאשונתאמבתכמההאשורדלילולהםלוםהךרד

הלילהרופבמץצונהבשעהלעץראוה.ותואוארםאתעבול
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םעתחאתעבירצחההצקבזגראלעיניוקדה.
י

.קיררמ
רפםמתאחקיוהנטקהץעהתלרתאחתפשיאה

.םוקמהיבשותובוחינהרשאםיבתכמה

י

%הררגרולרמאיו
.קירךמ,םולש-

.דמהינודא,םבלש-
ךרוצילשישבתכמזגראליתכלשה,קיררמ,אנעמש-

.ילובישהלךממהשקבב.וכ

.ךלוהבישא,רמהינודא,בומ-
ינפהארמלראמאלפתיוויניעאשבםיבתכמהייאשונו

ןהירוחכתועקשנותוחולוויניע,תומברוכמויהוייחל;הררנר

ושארוונקורעשוחועורפויתורעש,ןכיבםמתורוחשתועבטו

.הלילהבכשאליבהיההארנ.ראמעורפ

"זינורא,התאהלוחםאה,,בוהלאשיוי

%הבוכמבםנמניורזומוהארמיב,םאתפןיבההררגר

...בתכמהתאךממשקבליתובממיתצפקלכאאל...אל,

"...וןיבתה...יתנשי

.אבצשיאהיהשימחומבףלחלקרשה
יי"?בתבינהזיא,,ולאשיו

.ילריזחהלךילערשאבתכמה-

דאמהנושמהתיהךמתתבילהיב,קיררמקפקפםעפהו

יבעריאוה.ינירמרום,הזהבתכמברוםהיהילוא.ייניעב

תימרתהוהוימומרעהלכתאעריוינקילכופרהיהאלהררגר

.תוריחבהתעכםהבושמתשירשא
"זהוהבתכמהךורעימלו,,ולאשיו

ןאומיפרמיבתעריאלה,ןידהרקוח,ןאומופרמל-

.אוהירירי

.וננממשרררשאכתבמהתאאצמיוםיבתכמהןיבשקבשיאה

קפקפמ,ויתועבצאבךופהורשיוהבפהיווילעןנובתהללחהוא

תאזלשוכרלואהלודגהאמחתושעלגאוד,דאמךוכנז

.ביואלרמה
,
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תאשופתלוילאץרפתהויהוקפםתאהררנגרתוארב
,.ורימבתכמה

דבכנרתםרבדיב,קודרמחכונתאזההריהמההעינההןמ

.ןוהלכרעבותךשמבלבומלעמילכלטילחיוהזבקוצי

%ןעיווהרנםיווקשךותלהפטעמהתאךלשיו

(:רלךורעאוהשןויבמ.רמהיננודא,לובייניא,אל-

.רשפאיא

י(דאמץמחתההררברכל
ינא.יריבתכתאריבהללכותאלה;יגריבתאלהלכאי-

.הזהבתכמבךרוצילשייבךלרמוא

.לובייניא-

.ךתומרללנוםמיניאיבהתאעדויאלה.קודרמ,הבה-

.ובךרוצילשייבךלרמואינא

.לובייניא.אל-

.ףצקמדערםועכלחונההררגרו
דמוחינניאיבעדויהתאוךלרמשה,לפואוההקי,לכא-

.המהמההילכ,ייביבח,ךמוקממךלשנלינאלובייבוילןוצל
תאילבישהלתעכךרצמינאו,ינאםוקמהרמאלהתאוחלווו

י.בתכמה

"תוינורא,לובייניא,אל"וההאכוהנעשיאהלכא

תאלולשלויריב,וישוחולכלכתהרשא,הררנגרובזהאיו

רוחאנוםיותהאהפיחרבונממץלחנשיאהלבא;ונממוקש

.יבענהלא"בההונמב_רמאיו,לורנהוהטמתאםריו

."יתבוחהאאלממינא,ךלרמשה;ובךכאןפ,רמהינודא

דליבןנהתיוופעזמחנניוםאתפענביודבאיבהארהררנגר

%הבוכ

,ךילעלומנאובתכמהתאילבשה,יריקי,אנהאד-

ההא.ךלןתונינאקנרפהאמהנה,הנה.ףםכךלןתא

.קגרפהאמ?עמוש
.וכררלךליוויבקעתאךפהשיאה

%ארוקוהוררצקבוירחאךלוההררגרו
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עמושה.ךלןהאקגרפףלא!אנעמש,קיררמ,קיררמ-
.קגרפףלא?התאכ

.ותונעילכמהאלהךלוהשיאהו

לכ.העמשהה...בררשועךרישעא,,בולרמואהררגרו

קנרפףלאםישמחשקנבפףלאםישמח...ןהארמאהרשא

...בוט...הצורךניא...איההחאאלהךל...בתכמהדעב

...?ןיבהה...קגרפףלאהאמ...רומא...קגרפףלאהאמ

".מסגרפףלאהאמ
םישקהוםיפעוזהוינפהאוילאךפהםיבהבמהאשונו

ברמאיו
.ילהרמארשאלכתאןידהיבכרפםאןפ,ךלבר-

בשאוה.הוקחלכהרבא!אבץקה.םעפהרמעהדרגר
.הפררנהיחכגלרמותיבלרהמ

י

.האזההםונמהלעןוהמהבטביואוהםנקיררמרמעזא

ובל.אלפרבדהזיאלהפנייוותיבלובושברמההאהאראוה

יב,ולאבנ

זב
.ונממםלענהאלפנהרברהאביאלשאוהענמנהן

הררגרלשההובנהותמוקוםיעגרהוכראאלםנמאו

הנוילעההפצרלביבםמץראוה.לעושהלרנמשארבהעיפוה

ילכמתורחאםימעפףצקבוהפחריוםנהטומבזחא;ענושמבי

ריואהךוהלהטמםאתפלפנההרחאו,ורבשלוריבהלבי

.וינפלהושורפוירייהשו,המימחץרפתמההחושבי

תאשנפםיצעהןיברבערשאכו.הרזעלשחקיררמ
חאםהלורפםבםארקאוה.םתדובעלםיבלוההםיבמוהה

ושאררשא,םרההושףונלהבההיהחהבואצמיו;הרקמה

וימימלעוהוהעלםההאבבםרהנה.עלםהלאשוכר

לשםרמראםפהארנ,םיבזהוםיזפקשה,הזהםוקמבםיבחרה

.םרבברועמחומ




