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המעבר הסופי מלחם ליין )מכתב למשורר רוסי(

ת. טֹו ּו י ְט ק  ַר י  ִל ׁש  ֵי  . ַע י ּצִ ַה ְל ת  טֹו ּו י ְט ק  ַר י  ִל ׁש  ֵי  : ר ֵמ אֹו ים  ִה ֹל ֱא
-- ה  ָא ְר ּנִ ׁשֶ ה  ּפֶ ַה ת  ֶא ח  ּתַ ְפ ּתִ  : ר ֵמ אֹו י  ִנ ֲא ַו

ה.  ִתיָב ּכְ ַה ע  ַצ ְמ ֶא ּבְ ב  ָע ָר ּבָ ע  ַו ּגָ ׁשֶ ר  ֵח ַא ר  ֵר ֹו ׁש ְמ ם  ַע ּפַ ב  ּתֹ ְכ ִל ל  י ִח ְת ִה  —
ר: ֵמ אֹו ן  ִי ַד ֲע י  ִנ ֲא ַו

ם.  ֶח ּלֶ ִמ ק;  ֵנ ָח ֵה ְל י  ֵד ּכְ א  ָק ְו ּדַ ה  ֶז ר  י ׁשִ ּבְ ם  י ִה ֹל ֱא י  ּדַ ִמ ר  ֵת ֹו י

ה. ִחּלָ ַכּתְ הֹות ִמן ָהרּוַח ִמּלְ ְך ּגֹוְמלֹות אֹוָתנּו ָהִאּמָ ּכָ
—'ַחְבַרת־ֵיׁש־אֹו־ֵאין־ ִמֶחְבַרְתֶכם  ֵרׁש  ְלִהְתּגָ ָהַאֲחרֹוָנה,  ָהִראׁשֹוָנה,  ֶרְך  ַהּדֶ ן  ּכֵ ְוַעל 

ִמיד  ֶלֶחם' — ּתָ
. ב ֹע ְר ִל ָהְיָתה ִלְרֹעב. 

יְרָך, ַאְרתּור ֲחָזָרה ְלׁשִ יַע ּבַ ה ֲאִני ַמּגִ ֲאָבל ִהּנֵ
ֲעִנית  ְרדּו ֶאת ַהּתַ ְלַבד ׂשָ ים ּבִ ַעּטִ ּמְ ה ׁשֶ ּוְמַגּלֶ

ַעל־ְרכּוׁש. ָעָיה ֵמעֹוָלם ֹלא ָהְיָתה זֹו: ִלְהיֹות ָעִני: ֹלא־ִלְהיֹות־ּבַ י ַהּבְ ּכִ
ָכִנּיֹות  ה — ֵאּלּו ֲעַדִין ָקֵטגֹוִרּיֹות ַמְהּפְ ָי ְצ ָק י ִפ י ִד מֹו ה־קֹו ֶד ְו ה  ָי ְצ ָק י ִפ י ִד מֹו קֹו

יָטל  ּפִ ל ַהּקָ ֶלא ׁשֶ ין ַאֲחֵרי ַהּפֶ ְמּתִ ּמַ ֲאָבל ָהָרָעב ׁשֶ
ין ְלָפָניו — ְמּתִ ּמַ ָהָרָעב ׁשֶ

ֵאינֹו ֶנֱעָתר ַלֲחִליִפין: ל הֹון ׁשֶ מֹו ׁשֶ ׁשְ ים ּבִ ָבר ּדֹוְרׁשִ אן ֲאַנְחנּו ּכְ — ּכָ
. סֹוְפסֹוף!  ף ּו ּג ת  ֹו י ְה ִל

ְך ּגּוף ׁשֹוֵבת ּגּוף־ֹלא־ָיבֹוא־ָעַלי־ֶלֶחם —  ּגּוף ַסְרָבן ּגּוף ְמֻחּנָ
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ב ַאֶחֶרת ָכל ַמּצָ אן ִהיא ּבְ ֹוֶרֶקת ּכָ ּשׁ ָהרּוַח ׁשֶ

ּגּוִפים ַנֲעׂשּו ִלְכַתב ַהחֹוֶזה ה ַעל ְסחֹוָרה, ִלְפֵני ׁשֶ ָהִעיר ָנַסּבָ ְוִלְפֵני ׁשֶ
ָרִכים ָלֹמד אֹוָתּה: ל ַהּדְ ֵאם ּכָ יְמַנְסיֹון ּבְ ָעַמד ַהּגִ

ה — ָי ְפ ָר ְג טֹו ְתֶל ַא ה,  ָי ְפ ֹו ס ָנ ְמ ִגי
ִלי ֶצֶדק!( יִרים ּוְבִדיִדים )ּבְ ִלי ּגִ בּו ּבְ ָחׁשְ ים ׁשֶ בּו ֲאָנׁשִ ִכּתֹוֵתינּו ָהִראׁשֹונֹות ָיׁשְ ּבְ

ב ֵ ָהָרָעב ֶהָחָדׁש ֵאינֹו ָיֹכל ְלַחּשׁ ּגּוִפים ּבֹו־ְדִדים ׁשֶ
רֹוַטְצָיה! תֹורֹות. ּבְ ֶפׁש ּבְ ָקאּותֹו ֶאת ַהּגּוף ְוֶאת ַהּנֶ ֻפְנּדְ ּבְ

ר ִלְרֹעב. ה אֹוֵמר: ֶאְפׁשָ ל ֹזאת ְועֹוד ַאּתָ ְוִעם ּכָ
ר ֶאְפׁשָ ּלֹא ֵהִקיָמה ָלּה ָמֹסֶרת ּבָ ה ׁשֶ ּזֶ ְוָקא ּבַ ל ְקִריָאְתָך ָהֲעִריִרית ִהיא ּדַ ְוֹכָחּה ׁשֶ

ִתיָבה־ֹלא־מֹוִליָדה —  ! : ְקִריָאה־ֹלא־מֹוִליָדה, ּכְ ת ּפָ ֹו י ְצ ו ֹס
ֱאֶמת ה ּבֶ ן ֶאת ָהָרֵעב ְלַמְחסֹור ֹלא ָיכֹול ִלְרֹעב ַלּזֶ ּדָ ל ִמי ׁשֶ ּכָ

י ֶזה:  מּוָבן ָיִחיד ַוֲאִמּתִ ל ֶיׁשּו ְלָפחֹות ּבְ ים ׁשֶ ְצִחּיִ ֵבָעיו ַהּנִ נּו ׂשְ ְוֻכּלָ
ֶחם-- ּלֶ ַה ק  ֹח ק,  ֹח ם  ֶח ֶל

ָך ֶאל־ י ִמּמְ ַאְלּתִ ִים ׁשָ ּתַ ה —'ׁשְ ְזֵלג ַהּזֶ ל ַהּמַ יו ׁשֶ ּנָ י ׁשִ ּתֵ נּון ַעל ׁשְ ּלֹא ׁשָ -- ֵאין ֱאֹלִהים ׁשֶ
ֶטֶרם ָאמּות' — י ּבְ ּנִ ְמַנע ִמּמֶ ּתִ

ִדּיּוק...  ם ּבְ ָ ּלֹא ִהְתִחיל ִמּשׁ ּלֹא ֶנְחַנק, ׁשֶ ְלׁשֹונֹו, ׁשֶ ּלֹא ִנְדַקר ּבִ ּכֹוֵפר ׁשֶ

ֶלת ִנְטֶרֶקת, ַאֶחֶרת ִנְפַקַחת: אן? — ּדֶ ֵאיֶזה ִמין ֶלֶחם אֹוִפים ּכָ
אן?  ִקים ּכָ ה ְמַחּלְ ֵאיֶזה ִמין ַמּצָ

ׁש ַעד ְלֶקַמח  ה ְלִהְתַיּבֵ יקֹוָרִאים ֲאִפּלּו נֹוְתִנים ַלִחּטָ ְמָערֹות ָהֶאּפִ ּבִ י, ׁשֶ ַמְעּתִ ׁשָ
ֶחם הּוא ָאטּום אֹו־ ַהּלֶ ְכָלל, ׁשֶ ה ּבִ ּלֹא ָצִריְך ִחּטָ יׁש אֹוָתּה ֶאל ָהֵרַחִים, ׁשֶ ְמקֹום ְלַהּגִ ּבִ

טו־נֹוִמי!

י ָיַדִים: ּתֵ ׁשְ ֲאִני ַמֲאִמין ְלֶזה, ֲאִני לֹוֵקַח ֶאת ֶזה ּבִ
ָבר ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְרֹעב. ְיָלֵדינּו ָהַאטֹוִמיְסִטים ּכְ
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תּוב: ְהֶיה ּכָ ּיִ ה ָראּוי ׁשֶ ּנּור ָהֲאִפּיָ ל ּתַ ִני ׁשֶ ֵ ד ַהּשׁ ן ַהּצַ ּמִ ַאף ׁשֶ
ב. ָע ָר ֵמ ם  י ִמ ֲע ְט ַמ ת  ֹו ׂש ֲע ַל ן  י ֵא

מּו ּבֹו ְלַעל. ַנִים יּוׂשְ ְ ַהּשׁ י ׁשֶ ִליׁשִ )ֵלאֹמר: ֹלא ָיקּום ּגּוף ׁשְ
ית  ׁשִ ּפְ יָאֶלְקִטיָקה ַהּטִ נּו ַהחּוָצה ִמן ַהּדִ ְרּכֵ ֱאֶמת ָאנּו ְרֵעִבים ֶאת ּדַ ִאם ָאנּו ְרֵעִבים ּבֶ

ַהּזֹוׂ. 

ַח  י ּגִ ׁשְ ַה ְל ה  ׁשֶ ָק ְו ם  ְלּגָ ִנ ר  י ִו ֲא ָה ל,  ָע ְר ֻמ ם  ֶח ּלֶ ַה ִאם  דֹול,  ַהּגָ ָהָרָעב  יַרת  ׁשִ
אֹוָדה ַאֶחֶרת — ְטבּוָעה  ְלׁשָטם, ׂשֹוֵחק ְסָטלין ּבְ ים — ּכֹוֵתב ַמְנּדֶ ִח תּו ּפְ ם ַה י ִע ָצ ּפְ ּבַ

ִין — ּיַ ו ּבַ ַעת ֵמַעְכׁשָ ְוִנְתּבַ


