
.ןוםקילנ.מ

.ברעמוחרזמ

.א

המ
ןיב

,תומלועהינשלשםתוהמםצעבידוםיהלדבההוהמ?ברעמלהרזמ

לעשדחהםדאהדמעשםוימ?הזלהזךכ־לכםירזומהוהזמהזךכ־לבםיקוחרה

ןבומוןכותשקבמליחתהוותעד
,ומלועל

ץוח־םלוע
טבחתמוהירה,םינפ־םלועו

הלואנ־תשקבבודחארעצבתדחואמהתושונאהתאאוההאור.וזהמילבורסב
,תחא

רעצבתדרפנותנלסנאיההנהו,תלאונההזיתניסהתשקבבוםידוננהוםיערקהרעצב

תודמיתש,וינפלתומלועינשהנהואוההאור.המצעוזהלואנ־תשקבבוומצעהז

דומעללדתשמאוהו,םייח־יםוחיו'םייחלש■םירדס״ינש,תמא־תשקבותמאלש

,וביטלע
תרותתאהנושארהרוהש,לנה.הזלדבהלשותוהמםצעוורוקמ

לשתירקיעהמנמהזתוהמ־לדבהבהאור,הזיתניסלשתודחאלתימלועההפיאשה
לפטלמתוברתהוחורהישרפמוקספאלוישכעדעולנהתומימו.,חורה־תודלות״

םירבדהועינהוננמזב.דבלבהירואיתותעדםשלאלו.ויתומנמבווייולנב״הזלדבהב

לשהיערקלוהידוננלהפיעםשפנש,ברעמבשהילעה־ינבמםיברש,ךכידיל
לאםיענענתמוחרזמהלאתוממותשהוההימכךותמץעםיאשונוליחתה,םתוברת

תאצוהלשםינולטקהדחאלערובעליד.ולש,תוברת־תודחא,הלוינהתודחאה

רודבשחורה־ישנאבלבהפיאשההלודנהמכתוארלידכ,הנייבםכירדידםנינבא

.ותוהמוויפאלעדומעלו,םיזדה־ברותודיהה־לדנ,םלועותואךותלרודהל

רבדלככו,ןמזה־תולאשמתחאתוברתהןבומבחרזמה־תלאשהתשענךכו

תורסמהרצונ.היםורל-נוהנכ,ןמזרוחאביכ־םא-,ףום־זווסהלנלנתנהדומב!׳

-המלש
,המילבורפהתואלתשדקומה-ווץראלשהדמה־״ימאלםכסהב,ןבומכ

םירמאמהמכומסרפתנוובתכנרמולכ
ןודינב

םנוזהמילבורפללפטנוישכע-הז

קרונםיסקמ
.ומעלשתיתוברתהותוחתפתהווייח־תולאשלםיכומסהשרדוי

.־םיפאמעיל,).תומשניתש״ורמאמב
דומעלקראליקרונלדתשמ(!י!5רבאקיד

דצמםתואךירעמםנאוהאלא,וללהתומלועהינשןיבשיתוהמהלדבההלע

.דיחיהוהמואהלשהריציה־תוחכלעםתעפשהוםתלועפ
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.כועפוחיזמ

יקרונו
ןוצרהאשונויניעבאוההלה.יברעמה.,לשםיבהלנהויצירעממאוה

וניא,ומלועבאוהטילש,ולרונלוומצעלאוהןודא.יברעמ״ה.יחהלעפמהורצויה

אלא,םידי־ןויפרוהענכהךותמותורמתאוילעלבקמוניאורועה־לרונה״ינפבענבנ

הברמ,ויכרצלעבטהתאשבוכ,הריצילשתוריחךותמומלועתאולהנובאוה

רצויתאנהומלועמהנהנוללכתשמוהלעתמ,םוילםוימינחורהוירמחהושוכרתא

ןכןיאשהמ,וריציס
,הנקתולןיאשדבע,ותוהמלכבאוהדבעהלה.,חרזמ״ה

דבעושמואוהענכנ.םלועבשםיינחורהתוחכלועבטהינתיאל,ולדונל,ויהלאלדבע

׳לרונ״ל,םהירחארהרהלןיאש,םירידאםיהלאלחורה־תולפשושנרה״וטמטךותמ

םידבעשמה,ןוימדוהיזהתמדרתבולוכעוקשאוהו,ונממטלפמוםונמןיאש,ףיקת

תאךפושיברעמה.םידי־ןויפרוןולשחותונלשרלותואםיריקפמוםדאלשונוצר

תופכיחרזמה,םלועהלע,ןוצרהולכשהןוטלש,טומלש
ןותנו

ןוימדהלשותושרב

היוקלתונשנר-חרזמב,תירםומתוריחוהבשחמה־שפוח-ברעמב.ינלוחהשנרהו

,תולפתתונומא,תויזה,הרוכעו
לשורוצק.לובנתעדויהניאשתוצירעותיתדתואנק

לודינלש,דיתעוהדועתלשםלוע,הריצילשםדועאוהברעמה:רבד

־תולפשךותמעונועקושםלוע,היצקאירוהקיטנמורלשםלוע-חרזמהו,תוחתפתהו

חור
.םידי־ןויפרו

ברעמבקבדהלתבייחםייחבתרחובההמואש,הזמאצויה

.ויכרדבתכללו

תויארהותוטאטיצח-ראשהלכ.הזרמאמלעויתונויערירקיעםההלא

יאניכהים־אאלמ,םינושםינמזוםינושםימעלשםימכחוםירפוסירבדמתוכורמה

,רבחמהש,רשקה,יםורהבונאזורדעןומדקה
אצומ,׳תידמעמההפקשה״לןמאנה

לופלפהךרד־לע
ןיב

דהאדצמחרזמוהיזאויורוב
-ינשדצמברעמוהיטרקומידןיבו

.ןינעהףונמםניא

יקרונקדצה
?ותכרעהווטפשמב

חרכהרמולכ,תינולוביספתמאוירבדבשי.קדצשיאדוותעשלוומעל
ולרשסא־יא.ותביבםלוםרפואלינולוכיספ

ןיבשךוםכסהתאעירכיאלשיקרונל

וזץראבאיההשדחתמא-׳תיברעמ״התמאה.ברעמהלשותבוטלברעמוחרזמ

המחלמןיידעהנועטאיהו
הקוקזו

שובכתמחלמסחלהלאיההבירצ.םימחולל

,םיבהלנםיצירעמלהקוקזוהפיקת
דע,תחאוםימעפהאמהילעורזחיוהלואנקיש

םדאהש,הטושפהתמאה.רובצהייחבהרסמורצויחכהשעתותוכבלבטלקתש

אוהוויתוחכבלושמלועבטהתאעינכהליושעאוהש,ולרונלוומצעלאוהןודא

ןמולעפמהןמרטפהלתושרולץאויתוכרתהודמעמווישעמלעיארחא
תוירחאה

הלשיוזתמא-רוע•לרונ״הזיאלשבתידםומה
םיבומולבואהלשוזץראבןיידע

ןתואמתמאלש,תינויצולובירתמאלששיערמהוקירבמהשודחהק
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.ןוסןני^נ.ם

.תושדחםיכרדהלתושבוכוהכדב־תעשבתושונאלתודמועה;תולודנהתותמאה

יקרונםידמועםירוענלשתובהלתהירוכש■
לעפמהלשתוברתהינפבוירבחו

,הלנמואיצממלשהמזנהבהיתואלסנוהיתולודנתאםירפסמםהוהשעמה־ןורשכו

ןימהלהלואנאיבהלותעדלהדיתעה,ולש״תולנתה.התואאלאומלועבולןיאש

דעהתואואיבהםייארפהןולשחהותונלשרהש,וזץראבםא.המיתץא.ישונאה

םיללפתמוחורהובלה־ישנאםידמוע,ימואלהדיתעהתאהנכסבודימעהורבשמ

לזדב־תולסמ־םוחש,הנידמב.הרשואמההפוריאלשתקצומהוהפיקתה■התוב־תל

קוזחףיםוהוםוריחתעשבהאושהילעטימה
-ביואהלהבורמ

,היהחרכומהןמ

ינינקש
הקינכטהועדמהלשםיריהזמהוםיבורמה•םהיתונוחצנ״,תיפוריאהתוברתה

ולנד־יאשונו.וילאעינהלידכ,היתוחכלכרונחלהכירצהמואש,בנשנלאידיאושע/

לכלתדחוימה.תוקיבד״הותובהלתהההתואבוילאםיאבנתמה,הזלאידיאלש

•לאידיא״הלשםילודנהםיימינפהוייוקלתאתוארלמהיומסםניע,׳השדההנומא״

ןיאו
לשםיטעבוישכעאקודוילעאבש,לודנהרבשמבוליפאםישינרמםה

.ולאםייוקל

שיש,םדא־ינבלחיכוהלידכ,םיכפהמו.םיאיבנ״בדועךרוצןיאשתומוקמב

תולצעמתוזירזותוצירחהבוטשוהקיתעההמםופה־תבכרמלעלזרבה־תלסמלןורתי

םידי־ןויפרו
תוברתההתואלשםילודנההיתוסינפוהייוקללעםדא־ינבודמערבכ-

ץצונבכוכתניחב,בנשנלאידיאכוירבחויקרונלתיארנש,תכרובמהתיפוריאה

בושהעינהתושונאה.השדח.הז־תיטנא.רבכהזהתלננ׳הורה־תודלות״ב.קוחרמ־

םידמוע,הריצילוהילעלםיעונענ־ץחםבלש,הלונסה־יד־הי.םיכרד־תשרטדע

תאםדאהלבישתש,השדחהזיתניםלםידוננוםיערקלשםוהתךותמםיללפתמו־

.םידוננהםילודנוהכובמההלודנוהפוקתהלשהרעצדאמלודנו.ותודהארתוריח

־ימילשםהיתומוהת־תכשחמתלאונהזיתניסהשמשהתעשבש,תיפוריאהתוברתה

לעוושפנלעההותה,שדחהםדאההאור.שפגהתאדועהאלממתניא,םיניבה

,תומלשהותורבסהותועידיוםישעמותורטמיפלאלשךבסבזחאנאוההנהו,ומלוע

ותעשבש,עדמהםנהגהואוההאור.וייחלאצומוניאדחאןבומותחאתילבתז

־תרטעתאולבישהאל.תואכדמתויזהותולפתתונומאלשןלועמותואררחש

טילשולהשענומצעאוהשאלאדועאלותירסומהותוריחתא,ותלודנ

לשהתושרלםתוארםומוונוצרווחורתפוכה,ץירע
תויקוח

אלהינפלץאש,היומס

תוגוחצנהוםישובכהיפלאלכש,אוההאור.הריציאלותודיח•
תוברתהלשםינינקהו

דועאלו,תודחאלהמכה,בלהתועיבתתאךכשלולםידמועםניאהשדחה

אוהו-הזלכתאאוההאור.דחוימהודחאהומלועמותואםיאיצומםהשאלא

.שדחלאידיאלןיעאשונותדבעשמתוברתלשהתבוטבטעוב



.ברעמוחרומ

.םינשתורשעינפלדועהתלנתנתרדוחןיעלש,הלודנה׳דוזיתיטנא״היהוז

םלואו
ןיידע

דימתםהדיתעה־ירשבמ-םיצרסתמהוםידרומהזאםיטעמויה

,-תודבועה־ידבועוהוהה־יניתנ,םיבורמהםידמועםדננכו,םיטעומה
לודנהלהקהו

תוברתהלשםיעבשומה׳היצילמ״ו,וכרדכ,רפעבםהירחארפעוא,םהבשינרהאל

תוברתהתואלשהלדנבוהחבשברפםל:םהלשתאתושעלםילוכיויהתיטודיאה

/התשעשברהליחהלע״תושונאהל,טסואטלששפטדימלתותואכ,םירתכרושקלו

קרהלחתמהיהרורבשהמםיבורמלםנררבוהולודנהרבשמהאבהנהו

תאעזעזלתיפוריאהתוברתהלשהתראפח־ץנבבהתיההלודנההרעסה.םיטעומל

תאוהתואעיבטהלהנויאעזתושונאהלעדמעשאוםדלשלושחנ.ויתודוםי

בלבששפנהןוילכבולודנהערקבהיהידאלםא.םימיהלכובהרמיתהש,השוכר

תאתחלושאיהו,׳םלוע־ללחאמצבתעמט״ה,שאה־ןושלהאבירה,הלונםה־ידיחי

הלהןיאש,וארוםיניעהוחקפנךברוח׳ההארמל.םירועהוםישרחהבללםנ׳הרבד.

החכ־המירהש.הברחתוברתאלאבירהמוניאותוסורהםייה־תורוצאלאסרח

תירםומ.תוארפתה״ינפבהילעןינהלתושונאהלהדמעאלםא,וזתוברתלש

ןכיה?הרומנ
ןכיה,התלודנ

,התראפת
המ?הלשתירםומהתוריחהוהריציהןואנ

ןורתי
חכובאוהשמתשמםא,ויתוחכבועבטבטילשאוהש,ונוטלשבםדאלול

?ויכרעלעוושוכרלעוורבחלעהילכוהםירהאיבהל

םיבולעהויתונומזפלעוישכערזוהואבאוהםא,םדאלאוהערןמיםו

תוברת.תיפודיאהתוברתהלשהתלודנבוהחבשברפסמוחתינלשדננאוווהואלש

השעמהשועהלהו,םיםיסרלהצצופתנוהרבשנרבכשהמודו,רבשמדעהאבוו־

תיכוכזילכירבשלעץפוקה,קונית•
ןיזמו

...תואמטמהםהינרקבויניעתא

.ב

פולכ?הלודנההכובמהןמאצומהאוהןכיה?הזרבשמלשושוריפהמ

?היתונוחצנוהישובכ,הינינקלכםעתיפוריאהתוברתהלעהרומגהילכתרימהרזע

שנרהוןוימדהןוטלשל,,הריצי״לםדקשיחרזמה•םואכ״לרוזחלםלועהדיתעםולכ

יקרונתעדלחרזמהלשותלחנ,ינלוחה
אהתהמושובכוםלועלשובושיו?וירבחו

ןברקתושעהלהריתעאיהםנםולכ,םדאלשותמשנבשתוריחה־תדמו?םהילע

?חרזמהלשהמוטאהותילסרעהתוימתסהלוץירעה.לכ״הל

וניא,וזהעשבובהנוחנתושונאהש,לודנהרבשמהתאךכשרפמשימ

פוניבהאלשםשכךטוה־תותוא״תאץבהאלש,ומצעלעדיעמאוהוהעוטאלא

תודישהלרישלמהתעדעםיקםופםניאש,הפוריא־תוברתלשםיבהלנה.היאיבנ,
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.ןוסקילג.ם

םדאהלשתימלועהחודה־תמהלמלשהמילבחםהםצעשאלאדועאלו.תוחבשתו

וזהניאהמילבורפהתוא.הכלהכאלשםינפהבהלנמאוהוולתרווחמהניא

שובכ,השעמה־ןורשכותוצירח,תויביטקאותעד־תרכהלש(וזקרהניא:קוידרתיב)

לאדובעשוהענכה,היוקלתונשנרותוינוימד,דחאדצמםלועלשובושיועבטה

תויביספ,ץוח־תוחכ
םידי־ןויפרו

םידוננהתאללכלרשפא־יאךכיפלו.רחאדצמ

םהלןתילו,םנוקתתאםיעבותה,םילתנהםיישונאה
חרזמ״:רצקוקהבומןמיס

.רוצקה־ינמיס״ץאוזתלבנומהמילבורפיכנלוליפא:וזמהלודנו.יברעמו

אל.םימוחתהתאוםינשומהתאםיבברעמםה,הברדא,אלא,םולכםיררבמוללה

לשחרזמהירהכהחהזאלו,רתסאורוצלשחרזמהירהכהדדובלשחרזמהירה

,השעמה־תבוחיכנלרמולכ,לעפמה־תרותיבנלו.תודהיה
תוירחאהוןוצרה־תודיח

ןוי־תוברתמוליפאלארשי־תרותלשהחבהפי,תירםומה
לשןומדקההםופט-

טלפמוםונמןיאש,רועה•לרונ״הלדובעשהתאםנתעדויוזןכש,-הפוריא־תוברת

לעפמ־תלואנהלהניאתוינוציחהו׳יובר״הןמ,הםנהתוירמחהןמהלואנהו,ונממ

.(יפויה)תולכתסה־תלואנאלא(בוטה)

לשוזאיה,םלוע־תומימישונאההורהטבחתמהבש,המילבורפהתוא

ךותמ,םידוננהוםיערקהםוהתךותמ.דובעשותוריחלש,תוינשותודחא

תחאתילכתשקבמ,תודחא־תלואנ,ותלואנלעםדאהסחלנתוינוציחהו•יובר״הלטנ

וזתודחאו,וייחלדחאןבומו
ןיא

תודחאאיהםאאלא,הנמיההחונםדאלשוחור

.הריציותוריחלש
ןיא

ןיא,ץוחהןמהנתמבתוכזלהצורםדאה
לבקללוכיאוה

,ונוצרמוותעדמאלש,אוהשומכולןתינש,םלועהתא
לעוינפלדמועוןכומ

הנתמ.רטיפוילשושארמהתולעבה׳ברנימכ,ותפלקווכותלע,וישובלוותומצע

התואהכילממוהאירבהתאולתמדקמאיה;םדאלאיההיפכודובעשוזכ

תוריחךותמותודהארמלועתאשובכלאוההצוד,תוריחבהצודםדאהו.(*וילע

ףתושתושעהלאוההצור;הריצילש
.ולשמומלועלתורוצרוצל,תישארב־ישעמב

יפויהובוטה.תונמאהו(ןוצרה־ןוטלשןבומב,ףיקמהונבומב)דסומהדוסוהזו

-וזהלואנ.תוינוציחותוירמהלש,ץוח־םלועלשודובעשמהלואנינימינשםה

רקיעםהםהו,וזהריצילשהיםוכרפוהילבחםילודנוםישקו.איההריצי־תלואנ

םלועלשושובכלעהמחלמ,שובכ־תמחלמאיהתוברתה.ותוכרתוםדאה־תודלות

ןוצרבויחהלעפמב
.הרוצ־ןתמךותמרמוחהשובכלעהמחלמ,רצויה

םיקרפ־ישארב,םתקוסונאשכו
הילותפנ,התמנמוהכלהמתא,םיכרד־תושרפו

,היםוכרפו
היוקבש,דהנומתונלאצת,םלוע־תמחלמהתואלשהיתוחנהוהיתודיקע

*חל*ה״ל*לבויה.תדבוחג,׳ינשיןחס,ןיקגלקבקעירידהלשורמאמןייד(•

.15—12םיומונ,1913״מלועה,,׳הכפההךותמ.רבחמהלשורמאמםנןייע
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.ברעמוחיזמ

םיירקיעה
ונאוימימתאש,■חור״הלשלודנהןמנרותההז,לנהלרבכהתלנחנ

ונדבעשלילבמםלוע־תוביתנונלהריאמולשהינולודותימהוםויהדעםיתוש

,הפילקוךות,רמוחוחורץבשםימלועהםידוננה.תיסיםטימהותרותלהזםע

הדירפהתודהיה.ןויךרדולארשיךרד,םיכרדינשבםתלואג־םהודחאתאואצמ

ןיבןיוכתמבהליהת
ביכרהלובושלידכ,םהיניבץרפהתאהביחרהורמוחהוחורה

לשםוטאהוםותסה־לכ״התא.הנוילע׳הזיתניס״ב׳הזיתיטנא״התאו׳הזית״התא
,ינחורהודיחיההולאהתואיצמלהתלעה,׳ינחוררוכעשונ״תניחבבהיהש,חרזמה

לש.ויובר״מותואהלידבהוהדחיותילפרעהתוימתסהןמחורהתאהדירפהךכו

וזהדרפהלע.רטוחה
,

ךותמרכנתהלתונויההרמא,םישדחםידוננהתאהאיבהש

ךותמאיבהלהרמארמוחהלשואשמוודובעשמהלואנהתא.רמוחלהרוצ־ןתמ

תודחאה.ירמחחורהו*ינחור״רמוחההשענתונמאהידי־לע.תונמאותולכתסה

.הנוילעהוהנורחאה.התיהאלוזהזיתניס,םרב.הינומרהלשתודחאןאכאיה

רושקהיההזםלועשםושמ:רמואלנה.םידוננהוהדרפההתודוםיהבולנתנבוש

המילשןאכהתיהאלרמותהלעתורבנתההרמולכ-ישממהוישחומהלארתויב

ןיאש,תוינוציחלויוברל,הםנתוירמחלםיאמורה־תפוקתבדריורזחךכיפל-הכרצלכ

יטרקוטםיראהיהםלועותוא:רחאםעטהזלםרנשרשפא.הינומרהותודחאהב

,הלואנהניאהריציוןוצרהמעץאשהלואנ.יאדמרתוי
לשהלואנךכיפלו

קראיההלואנ-תולכתסה

וללה.הריציבםתולכתסהתאםימשנדה,םידיחיל

,םהיתוריציב׳םשפנתאםיריאשמ.
ךכו

ואשמ,ותמוהממםילאננוםילצינםה

ןכןיאשהמ.רמוחהלשותוירקמו

וז.הריציהמעןיאשתולכתסה

ןיא
הדמתההב

,שפנהתראשהו
ןיא

ונוצרתשלחמאיהולעפמוהשעמהבןיא,דיתעוהדועתהב

,ירסומהלעפמהידי־לעאלאאובתאלםיבורמהלשםתלואנ.םדאלש

ןוצרהידי־לע
תיתונמאההריציהםא.םהלתוכזללוכיםדאלכש,השעמהו

םייובחתושדקמהלםינובה,םידיחיםינהכלקרהנתינ
ירה,קוזשהןואשמםיקוחרו

,םדאלכלהנתינתירסומההריציה
המוקמו

כםעומצעקושהותואוליפא-
ל

.ונומהוונואש

לעהליטמ,דיתעוהדועתתנתונוז.תודהיהלשהזיתניםהיהוזו

םיערקהוםידוננהתאהטילבהתודהיה.ונוצרתאתלשחמוהמחלמ־תובוחםדאה

,תודחאהלעהברעאיההזםעדחילבא,(ער־רציובוט־רצילשתוינשהתומדב)

תוריחתוכלמאיה-וזתוכלמ.ומלועלעםדאהתאהכילממאיה.אטחה־תנקתלע

תודהיהו.השעמהולעפמהאיהותלואנ;ומצעללאונהשענםדאה.תירםומתוירחאו

תושעלהשודקהתוזעהתאהמצעלהלטנאיה.תכללדועהקיחרמתיטסימה

הקודצוהנבומםהםהםדאלשםיבוטםישעמ.לוכיבכ,ויהלאללאונםדאהתא
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.ןוסקילג.ם

תאהבלמוםנכמאוה.הניכשהתאלאונםדאה.הלוכהאירבהלכלש

.ךותתניחבל.תופלק״התאהלעמאוה,רוכעהרמוחבםיכעודוםידרויש,תוצוצינה

לשהינרנאידי־לעהלואנ,תודהיהיפ־לערמוחהדובעשמהלואנהיהוז

םוטמטךותמרעצהלאתדבעתשמאיהןיאשלעתודהיהתאחבשמלנה.הריצי

,םיאמורהכ,השנרהה
ןיאו

לשהשרדמ־תיבמםינויהםיפוםוליסכ,ובתרפוכאיה

.םיעונענלשהריבכהינרנאךותמוילעתרכנתמאיהאלא,אוטסה

ןוצרהויחהלעפמהלשוזהרותהאציחרזמהןמאקודשירה
,לאונה

,ברעמהלשהלודנההידנרטהיהוזשרשפא:הברדאו.הלםיללפתמוירבחויקרונש

.ומצעלהתואלנםאלותידוהיהרםומה־תרותירקיעלעדמעאלש

איהףאהתשענאלתודהיהלשהזיתניסהיכ
טינק

התוא.ולוכםלועהלש

אלוהרשיךרדהרבעאל,ברעמהימעללארשי־תרותהעינההב־ךרדש,תילולשה

לעףוסבלוברתנש,םירחאתוניעמהכותלהטלקוהנפסהכרדב.התרהטבהרמתשנ

.תיטסיטרקניס״התורצנהלש׳העושיה־יניעמ״.וחכתאושילחהוםודקהץעמה
-

ןיאוםיעבונםהןוילעהדסחהרוקממ
.ןוצרולעפמלשומצע־תלואנמםהב

תוריחתלואנ,םינם־תלואנאלו,הבדנוםימחרתלואנ,ץוה־תלואנאיההתלואנ

ןוי־תוברתלתיאמורההפוקתההתשעשהמ.שובכו
תילוטקההיסנכההתשע-

יוברלש,םידוננוהדרפהלשםישדחתודוםיהילאהםינכהאיה:המודקהתורצנהל

תרות,ירבעהרםומהתרותלשהלודנהשאה.דובעשה־רעצודובעשלש,תוינוציחו

תלוכייתלבמךועדוךולהוכלהש,םינטקתוצוצינלהרזפתה,ןוצרהןוטלשותוריחה

אלאהנקתולןיאש,השוריבאבהאטחהתרותב.שדחה•רטוה״הךותלרודהל

לעפמהידי־לערורחשהםוקמב.ירבעהרםומהלשוניד־רזנםתחנ,םימש־ימחר

םדאה.שדחדובעשאבןוצרהו
ןודינ

לכ־תאטה;דובעשלואטחלותיידבתלחתמ

־תמחלמםעוםייחהםעהלןיארבדש,׳תילאידיאההעיבת״הו.ומדבתסםותתורודה

.הכובמהתאהלידנהוםידוננהתאהתברהדוע,םייחה

הויתניםלםיעונענהורכנבושו,םידוננהודובעשהרעצםדאהתאףקתבושו

.תוריח־תודחאל,תלאונ

:ירוטםיהההדיקפתתאאלמלתודהיהלשהתעשבושהעינהוישכע

.םיוחאלהשדחהזיתניסךרדתורוהלוםיערקהתאוםידוננהתאטילבהל

איההיתופיאשםצעבש,תוילאיצוסה
תרותמ,תודהיהלשקיתעההניעממתקנוי

תאתרשבמוהרבחבשםיערקהותולקלקהלעהזירכמ,טלחומהקדצה

.םרחאוםנוקת

אלותושונאהלשהנוילעההזיתניסלהתשענאלתוילאיצוסהםנםלואו

.התריציתלחתטהמצעבהבקבדדובעשהאטחשםושמ,םלועלהלואנהאיבה
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.ברעמוחוום

תוריחתרהטלהתכזאלותודהיהלשרוהטההניעממהילכתאהאלמאלאיהםנ

.ןונחו
,הקניתעדמאלש

היךןך-וזלשהמוחתמ,םיםומכה■הייואמיפ־לע,םנמא

היחהתיהתידוהיה׳השורי״הש,לארשימםישנאויה,לםלוםכרמ,הלנד־יאשונו

תעדמלבא-םתבוטבאלשהנוצרתושעלםתואהאיבהוםתמשנ־תיחחתב

תומימתושונאבתטלשה,תינרטההבשחמהלשהמרזבםהםנופחםנהרכהמו

היהאלתוילאיצוסהםנ.ץוחהןמאבהחרכההודובעשהתבשחמ,םינומדקהםינויה

׳בולעהםדאהלסחלתתלהרמאאיה:םידובעשהוםיערקהרעצמהלואנידכהב

ובושישאלאהנקתולןיאוויםכנמדרישאוהךלמהזבולעשהשינרהאלו

תוריחהוןוצרהתרטע,ותראפת־תרטעתאולוריזחיוומלועבוהוכילםיו

־תלואנאלא,איהתוריח־תלואנאלולאיבהלהרמאשהלואנה.תירסומה

םיקוחחרכה,חרכה
,םייומס

.ומשדובעשץוח־חרכהו.םינם־חרכהאלוץוח־זורכה

תותובעבםתואהתפכאלא,תוילאיצוסההררחשאלונוצרוםדאהחורתא

טלפמוםונמןיאש,תולועפותובסותולעוםיקוחלשךבוסמרשקםתרשקוםישדח

־חכ,והכבתורפוכןהיתש:םיניבה־ימילשתורצנלותוילאיצוםלתחאהדס.םהמ

הלואנהתאהלותתורצנהשאלא,ומצעללאונתושעהלותלכיבוםדאלש,תישאר

.ויתופיאשווייואמוםדאללעממרשאלזרבה־קוחתלועפב-תוילאיצוסהו,םיםש־ימהרב

•עצפה־םוקמ״והזו
איה.וישדקתאלנסמה,לודנהםומהוהז,תוילאיצוסבש

לשתואלשלשבותואהקתרוהרזההמצעבוץוח־לועמםדאהתאררחשלהאב

;ונובערתאךכשיוץראה־בוטבףתושהשע;שולידאלישפההםדאה.לורב

.ושפנתאאלמלותישארב־ישעמבףתושתושעהלםנאוההצור

העונתל,הםירהוםוריחתעשב,התעעינהש,רבשמה־תכםםניהוזו

חכ,םינם־חכהלהיהאלשםושמ,ןויסנבהדמעאלתוילאיצוסה.תילאיצוסה

.תושונאהלעתומוהת־תכשהמוצרפתהש,ארפ־תוחכינפבודימעהל,רוקמותישאר

דובעשה.לוחלשדוםילעיונבהיהש,השדקמתאהעזעזהלודנההרעסה

םא.הנממערפנואב,םימלשתורודךשמבהיתוחבזמתאהתנבוילאש,׳הרכה״הל

הילעאלאםניאןוצרהוחורהםא,ונוצרווחורלשורצויווטילשםדאהץא

ץוח־יקוהלשתחרכומהדלות,רזםודקדוםייבנ־לעתרחואמ
םיצירעוםייומס

המ-

לשונוצרהלשחאלתוילאיצוסה?׳ימלועהחרכה״הינפבבציתייכ,םדאלשותכ

הריצילשםינתיא־תוהכשפנהיזעמהדוקפ־םויבתולדלותואהדמלאל,םדא

תוכזהדמלוןידהתאוילעהקידצהאיה.םיירוטםיההםינזאמהףכבסחינהלותוריחו

לשהדבכתשרםדאלביבסמהתוטהמצעאיה.הירוטםיההלשהיתוריזנלע

וילעץנהללוכיהיהש,דיחיהוניז־ילכתאונממהלטנוץוחייהרכהוץוח־ידובעש־

ןויםנהתעש,התעהעינהשכו.תירסומהותודחתא-םלועבשערהינפכ
,לודנה
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.ןוםקיילג.ם

דמעאלחורו,הלודנתרועהנוכמבהבולעוהנטקתחאדתיומצעתאםדאההאר

״ילכש״,אוהחרכומםלועבהשענהואצמנהלכםא.הנוכמהדננכסמוקתהלדתיב

,אוה
ןותנ

לשלזרב־תלשלשבתופוצרותוחרכומתוילוח
םדאלולןיא-היומסתויקוח

הלאוצמללדתשהלותואיצמהלאלנתסהל,חרכההינפבושארתאףוכלאלא

.תוכזוםעט

.נ

וסשהנהלודנההרעבהלשםויאההרואל.רבשמדעתושונאההעינהבושו

.ןיסרפולקת,אנמ:שא־תורבדתבתוכהמלענדיו,םלוע־תוסוהת
הכובמההלודנו

.רודהלשורעצלודנותוריתסהוםידוננהוםיערקהםילורנו

?והבווהתלרוזחלםלועהדיתעה

אוהםואכה.דיתעל,שדחלאיהלושחוקוקז־תבהלהרעבה־תבהל!אלואל
ךליח

הרעסה.שדחםלועהנביונבומוילעףרטנשםלועלשויתוברחלע.הריציה

שואיה,לודנהרעצה.לעסמבםשדחתוםדאבשהריציה־תוחכתאדיערתהלודנה

ןוילכו
.שדחהתאחימצישעקרקהוהז-רודבשםיבוטהבלבששפנה

,לפרעהוהיבוברעהםוהתךותמ
םיערקה

בלהישנאםיללפתמ,םידוננהו

.ותוריח־ותודחאתאםדאהלבישתש,השדחהזיתניםלחורהו

.שארמהתוארלהאובנונלהנתינאל?וזהזיתניסלשהביטהיהיהמ

םא,הנורחאהוהנוילעהאיהםנהיהתאלוזהזיתניס:ונלרורבדחארבד,םלואו

אלוומלועבםדאהתאךילמתאלםא,תודהיהלשרוהטההרוקממבאשתאל

ץוח־תלואנאלםדאהדולואנ.תירסומהותוריחתאולבישת
אלא,היהת

.תודיח־תלואנאלא,חרכה־תלואנאל,םינפ־תלואנ

לעפמלשהינרנאךותמומצעתאםדאהתלואנ,הלואנהתואאובתשדעו

לעהלודנהותמחלמךשמתוםדאהלשונובלעוודובעשוורעצלדנידוע,הריציו

.ומלועלעוושפנ

.ו״עדתרייאףוס,הסידוא
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