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. הלילה־ךרוע עיפוה םישולשו־הרשע־תחאב הליל לכב .שלשב רקוב־ידמ עיפוה ןותעה
. רחמה־רקוב לש המדקמ־קלח .לותנמ לשו ןובס לש חיר הלעמ ,חוחינ ,ץוחר ,חלוגמ
ה לילח־תוצוחב תירחש־לויט רחאל ןנעורמ .םירחאה לש םתופייע תא ןיבה אל המוד
שויה יכרב לע ,םידמועה ימכש לע חפוט ,םיפייעה תרובח לא ,םימתו םת ,םנכנ היה
.םיבקר םימוגיפ ,םיטטומתמ וללהש אלפתהו ,םיב
ן ווכתמב ןיגפמ אוה הליל־ידמ וליאכ הארנ ןכא .םלוכמ רתוי םלוא־אירב היה ויניעב
ת א ,םימונצה וירבא תא ,שולחה והארמ תא ךכב שיחכהל ,ולש ונסח תא שדחמ
ם ינש לופכ תוקד םישש ךות .רחא אוה םג היה םיתש רחאל .םירווח־םיבוהצה וינפ
.הדובע־םוי לסחמ היה
ה עבטש ,םופדה־עבצ לש םינמשה תובקעה םע תוגאדה יללצ וגזמתנ הזרה ופוצרפב
ו יה תורוקז ,תוקוספה ,תוקדה ,תורוחשה תורעשה .הריהז־יתלב עבצא יארקאב וב
־ לכ־לע ,םקועמב םיזוזג םואתפ ויה םייגרפיצה ילוש .םיריעז םיניפכו לזרב־יטוחכ
ף רה ילב םידדחתמה הקתעהה־תונורפע לש םילוגסה םימתכהש היה הארנ םיגפ
ן חלושה דיל הדובעה התיה וליאכ .םיינרפיצה לש הרשי־אלה ןתרוצ תא םיטילבמ
ה עשמ תוחפ ךותב ,הלילה־ךרוע לש ונקז ליחתה ,תורעש תחמצהל ליעי רישכת
ת ונבלה תוילוורשה .ריפאמ־ריחשמ ,םייחלה־תויבובקנמ עפשב חמצל ,חלוגש רחאל
ן יב לא קחדנ ,ףפורתנ הבינעה־רשק .הצחמל־ןלמועמה ןקרב החמנ ,דיה־קרפב וקבד
א ל םייולת וארנ ובש ,ץצונ בהז־ןורתפכ ףשחו ,"לפקתמה־ףוקזה" ןוראווצה ישד
ב אטסוג היהשכ .ומצע שיאה וליפאו ,שיאה לש ושובל לכ אלא הצלוחהו ןוראווצה קר
ת וטיהלבו—הלש רועה־דופיר רוחמ שלוג אולימה־בבג םואתפ הארנ ותסרוכמ םק ׳ק
ל ש ותרדש־דומע אלא םדוק ןאכ היה אל רוחהש בושחל היה רשפאש דע ךכ־לכ
ת וטטושמ םיילגרבו המידק יוטנ ףוגב הלע ומצע אוה .וחדקש אוה הלילה־ךרוע
ה לעמל .ויתונעשמ תא דביאש רגיחכ היה לושמ .הרדסמה לא תוגרדמב םידדצל
, תכתמה־יפוצמ םיכוראה תונחלושה דהא לא ויקפרממ דחאב ומצע ןיעשה הרדסמב
ל ש יעבטה הכשמה הז וליאכ ,ןאכלו ןאכל ושילגמ היהש ,הקתעה־ןורפע ויתותפש ןיב
ה ז םוקמב .ההגה־ילע תוארוק ויהש ,םייניעה תועונת תא ךכ הויל ןורפיעה .ןושלה
, יחלה ןמ תקתינ דיה .דתיה םימעפל .עונמ דמע ןורפיעה םגו ,תורצענ ויה רחא וא
, רודכ הנממ רצ ,טאל התוא ללפיק ,ריינ־תסיפ לטנ ׳ק באטסוג .ןחלושה ןמ קפרמה
ו ליאכ הז היה .החידב התיה וז .להובמ עזש ,םירדסה דחאב ותוא חיטה עיתפמבו
ו ינפ ושבל דחא ןיע־ףרה קר .עולקל אוה ביטימ ןיידעש חכויהל הלילה־ךרוע שקיב
ה נש םישולשב ריעצ ינולפכ ותוארל היה רשפא זא .וקחשמב עוקש רענ לש תשרא
.םילגה ךותל םיגבא־תורורצ ליטמ ,םימ־תפש לע ,תורצק םייסנכמב ,רתוי

לכשו ,"ןותע״ל "תוירחאה אולמ" לכב אשונ אוהש חכש אל עגר ףא .ןיצרהו רזח דימ
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־ אלב הנוכנ העידי ,הנוכנב הנוכנ־יתלב העידי ול ףלחתתש הנכסה ול תברוא ןמזה
א וה .תובישח לש רבדב ךכב־המ לש וינע .תובישח־תלוטנב הבושח תעידי ,הנוכנ
ע ידומ וריפמ קרבמ היהשכ .ונממ טעומ קלח אלא האר אלש ףא ,םלועה לכ תא עדי
ת וטטומתהש ,וריפב היה תיב־ןבכש יפל ,׳ק באטסוג היה המודמ טטומתהש רשג לע
, זאקווקב הברא לע העידי העיגה .תובע תויתואב הרדסל ךירצש ךכ־ידכ הבושח רשגה
ת אמ רמאמ ןימזהל ,זאקווקה תאו הבראה ינימ תא ריכה בטיהש יפל ,דאמ היה הצור
ם ישמחב ךותעה" תא שדג אוה .ויבגל םייק היה אל יפרגואיג קחרמ .עבט־רקוח
ל רנגה לע העידיהש וחיכומ ישארה ךרועה היה םא ברעב רחמל .תורתוימ תועידי

! העוט התא" :בישמ ׳ק באטסוג היה ,שיא םוש תניינעמ הניא וקיסקמב הרירוק
ד קפמ אוה 1894־ב רבכו 1874 תנשב דלונ !הליגר־יתלב םייח־תשרפ הרירוק לרנגל
. הריבב תוחוכה דקפמ אוה השענ האבה הכפהמה רחאלו ,םורק־הריווב תודיחיה
ע נמנה ןמ רבכ םא "!...תפערסה־תקלדב הקל וישכעו .ותוא םידבכמ ויביוא וליפא
. "תונוש" ןיב •ייראפנונב תוחפל עיפוה ירה ,טיטפב תפערסה־קלד תא איבהל אוה
י בלכש יפל ,לאמשמ הלעמל ,ג דומעב תורוש רשע הקידצה אטשוקב תבלכ לע העידי

וסמ תוביסמב"—."תומיוסמ תוביסמב" תושונאה לכל הנכס תויהל םילולע אטשוק
ר דגה תוניפסבש םיחלמה תא עגנל וזכ תבלכ הלוכי"—׳ק באטסוג היה רמוא—"תומי
ה זיא לע העידי ךילשמ הלילה־ךרוע היהשכ ."בושח־יתלב" רבד םוש אופא ןיא ."תול

ר יינה תא הלוש ,תוקד שמח רחא ףפוכתמ היה ,הקוחר ץרא וזיאב ןטק ערואמ
, העיגה־הז־התע העידי לש בצמל ,תיתוכאלמ ךרדב ,ואיבמו רזוחו וצהגמ ,טמוקמה
ו פצ בוש .הילע עדויהלו בושל ידכ החכשל ומצע תא ץליא אוה .תעדונ־יתלב־ןיידע
.התוא ךילשה בושו •,המוסריפ דגנ םינשיה םיקומינה ולעו
, רחא ןותעב רחמל השגופ היהשכו .הכורא העש םימחר וב הררוע דוע םתסה־ןמ ךא
ו תימעב אנקמ היהו ,היתוערואמו תעה יפלכ ושפנ־ןויווש לע תוילכ־רסומ שח היה
ב ושל טילחמ היה הלאכ םיעגרבש רעשל רשפא ,ןכא .ןותעב העידיה תא סינכהש
ר שאכ ךא .תונושבו תונטקה תועידיב ,אבה ןוילגל "יופינ״ה תעשב רתוי רהזיהלו

ה יה ,הבורקה הביבסה לע תובתכה תא ארוק ,רבטצנש "רמוחה" ינפל בשוי היה בוש
, תונידמל ,תומואל קלוחמה םלוע לש תירזכאה תואיצמה תא תבאוד הדרחב רכוז
 אצויה ,םיוסמ םע לש ןותע ךרוע והירה ומצע אוהש הדבועה תאו ,םירעלו תוצראל
" ארוקה״שו ,םיקוחרל םיבורק תוערואמ ןיב תולובג אופא שיש .תמיוסמ ריעב רואל

ם דא אוהש אלא ,ןינע לש הווש הדימ וב ררועמ וניא ץראה־רודכש ,טילופומסוק וניא

י פכ ,תוערואמה תא ןיימ אוהו .בוזיווה תוצרפתהמ רתוי ותוא ןיינעמ ונכשש בשוימ
ם יניינעהו ,תוריעזו תולודג ,"תוקד״ו "תובע" תויתואל ,םיקוחרלו םיבורקל ,ותבוח
.רתויב תולודגה תא ולביק םיבורקה
ה צחר־לוחב ,תוידוסיב ,טאל ,הרדסמבש רויכב וידי לטונ היה ךרעל שלש העשב
ןיב ויתועבצא ריבעמ ,הצחמל־אמוסמה יארב טבמ ליטמ היה דוע זא .ףירח ןובסבו

.(תודוקנ 6) טיטפ יעבר״תשולש—ייראפנונ !תוליגרה ןמ תונטק ןה ("טקנופ 8״) טיטפ־תויתוא •
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 ריבעמה ןקחש ריכזה אוה .וינפמ םירוחשה םימתכה תא הטחממב החומו ויתורעש
 ־ינושאר .בוחרה לא ותאצב ,םיימשה ויה םיריהב רבכ ץיקב .וינפ לעמ רופיאה תא
 םירוחצ ופחיר תוינמחלה־ירענ .ורטריט בלחה־תולגע .הניר וחצפ רבכ םילבלבה
 חתפ הלה .לודגה קושה תבריקב הפק־תיב לא וילגר לטליט ׳ק באטסוג .תיבל תיבמ
 הרונמה הביהצמ תואקשמה־קפלדל לעמ .םינרגתה לשב ,דאמ םדקומב ויתותלד תא
 ,םויה־לש־רקוב רבכ ול היה שמא־לילש ,ךרועה .רטפנ רבכש לומתא־לש־רוא ,םומעב
פכה םירבגה ןיבו םישנה ןיב היה בשוי .לומתא לש וליל תא םוי לש ורקבב ריכזה
 ־תרשע־דדוב ,םיילפכ־רויח אוה ,םירזג לשו םיקלס לש חיר ופידהש ,םיינריעה ,םייר
 תא חתופ היה .ךרוע :םינוריעבש־ינוריעה ,ךרכה לש ילאוטקלטניאה וגיצנ ,םינומ
 הז היה .רזגהו קלסה חיר תא םופדה־רוחש לש וחיר החד תחאבו ,םינותעה ןושאר
 ,תפז לשו ןיטנפרט לשו ךתומ טלאפסא לש תוחיר רכז הלעה אוה .ריע לש החיר
ידי םהב אצמ ,םינותעה ראשל ןיתמה ׳ק באטסוג .ריעה ישיבכ תא םיצפשמ םהבש
 ,ןושארה ןורקב .תילמשחה־תנחת לא הנפ ךדכודמו ,"ןתנ" אל ומצע אוהש תונטק תוע
.ותיב לא עסנ ,ךסומה ןמ ןנערו ץוחר אציש

 הפטעמל תוכחל ידכ תכרעמל םיירהצה םצעב אב היה ,וב םישולשב ,שדוחב םעפ קר
 םשה היה בותכ הפטעמה לע .תרוכשמה לש הלדה הרתיה האצמנ הבש ,הנבלה
 ׳ק באטסוג .םייוכינ לש אצוי־לעופ ,השק־עוצפה םוכסה דיל םגפ־אלל ׳ק באטסוג
 .לוח־לש־תוחידבל הטונ וניאו יניצר לבא .ליל־תוצחבכ ,קרוסמ־חל ,חלוגמ ,יקנ היה
 ? המרגש איה ובכשממ דרי הב הליגר־יתלב העש התוא םולכ .ותוא האלממ ירמ־חור

 אוה .םייטסינומוק תונורקע ׳ק באטסוג זירכה שדוחב־םישולש ידמ םוי־תוצחב—
 לש ותרשמ" ישארה ךרועה תא הניכ אוה .ןותעה לש תיטרקומדה וחור תא ררא
 ירחאו .ןותעב תויטסילאיצוס "היקוק־יציב" אבהל ליטהל עבשנ אוה ."םיפסכה־םלוע
 ובשי ובש ,תובישיה־רדח לא ,ודיב הנבלה הפטעמה ,םנכנ ףא אוה .רטפתהל שדוח
 ועמש רבכ לכה .וילא העש אל שיא—"! יתובר ,רטפתמ ינא" :רמאו ,םידחא םיכרוע

.׳ק באטסוג ףיסוה ״! הז םיריזח־רידב דוע דבוע ינניא״ .םעפ םירשע תאז
 ונתוא םיפיקתמ םיטרקומד־לאיצוסה ךיא תארק" :ימ רמאיש םימעפל היה הרוק זא

״? םויה
 םיכרוע םה ךיא םיאור םתא !תאזה היפונכה" .הלילה־ךרוע רמא "?בותכ הז הפיא"
 !םיאנותע םניא הלא !הזה ןותעה תא ארוק והשימ ללכבש !ךכ־לכ עורג ,ןותעה תא
 תא אצמ ףוס־ףוסש דע בלוע יוטיב הזיא הכורא העש שפיח ׳ק באטסוגו "...םה הלא
.וסיכל הפטעמה תא בחתו ״! םייתגלפמ םיאקיטילופ הלא״ :םייוטיבבש עגופה

(.ב .א)


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-046\Kesher-46_014.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-046\Kesher-46_015.tif

