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תינרדומההבשחמהתרקבל

א

ישחומהםלועחלכלשותואיצמתאקפסבםיליטמואםיללושםיפוסוליפה
םיליכמםניאש,םיקירםיגשמינש,ןמזהוםוקמחלשםתואיצמבקרםידומ
בורקףוסוליפהיס,ןימאהלהטונונבלששיהז־לב־םעו.ישממןכותםושםכותב
.דבלישחומבקרהדומה,עבטה־רקוחרשאמהנוילעהתמאהלארתוי

אוהףוסוליפהיפב.ןאכלוןאכלםינפובשי"הרכחהףסלתחתמ,גשומה
הנוכובםיחינמרמחהילעברשאדועב,הרבחלכלהלעממאוהשהמ:רמוא
וא,ונלפשתסיפתרדגבסנכנוניארשאב,ובקסעונלןיאשרבד:לוטבלש
ידכו.לכשהןמהטמלשהריפסב,טקניטסניאהןוטלש"גוחבןיידעאצמנהרבד

:םיאטבמהלעףיסוהלהיהךירצ,הזגשמלשםינושהםידדצהןיבלידבהל
ףוקשמללעממ,:אטבמהתאםג"הרבחהימוחתלץוחמו"הרכההףסלתחתמ,
.חורהםלועבהלעיגמההמוקמתאהרבהלליבגמהיההזגשמ."הרכהה

:דיגהלהזבןוכמו,"תומלועהלכבבוטהאוהונמלוע,:רמואןמיטפאה

,תומלועהלכבערהאוהונמלוע:רמואןמיספה.בוטולכשהזםלועבבוטלכה
תומלועתורשפאבאוההדומשינפמ,ללכןיידעהארונוזתוימיספןיאךאו

אוהונמלוע,:רמואוםינמיספבשןורחאאבשכלבא.םהבטלושבוטהשםירחא

gaפמןיא:רמואהז.הנממהלעמלןיאשתוימיספיהוז–"תומלועהלכבבוטה
םיאיצומהםיגשמינשםהבוטוםלועו,האירבהםצעבעובטותויהב,ערהינפמ
.הזתאהז

,תואיצמהתאלולשלונחכבשיש,םינימאמה,םינמיספהםהםירשאמהמכ

לשוחכםא.הבריכמה(טרפבואללכב)םדאלץוחמתואיצמןיאשינפמ
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םוקמהזיא–ובירחהלוונמלוערוצילאוהלוכישדעךכ-לכאוהלודגםדאה

–םניעונממוחיסהשםוקמלכ,:רפסלהדגאהאופאהדיתעזתוימיספלשי
ינפוגהבאכהתאוליפאלולשלםילוכיםניאהלאםינמיספשאלא."ףרשנדימ

םידומםיפוסוליפהש,וזתוינשו–ופקתבןויסנהטלושישחומהםלועב.לק־רתויה
ךותמו.הציקעתעשברתויבןטקהשותיהתאוליפאלטבלתנתונהניא,הב

םאו.ונתריציירפקרהנהוזהציקעיכ,הזמאצוי,םלועה־יארובוננהונאש

ןיאונייחל–יביטקייבסהוננויסנירפקרוהנהואטלחהבאצמנאוההזשותי

םלועבהטילשלכהלןיאתטלחמהתואיצמבהריפכהשרחאמ,לדבהלכהזב

,קיפלש,ונייחלשןטקרתויהערהתאתונשלהתלכיבןיאו,ונלשןויסנה

.ללכוללכונחכבןיאולטבלשאלא,ונאוירצוי,םנמא

רודורודלכש,םיקירתודאנאלאםניאטלחמהיווצהותירסומההמרונה

םהםימהששיו.םדאהורודה־יפללכה–,םימואןייםתואםיאלממויפוסוליפו
תא.אלמתישמקירראשיייכדאנלולבטומםיקרפלו,שדחןייהוםינשי
,םויה־דעוניווראלתמאלוננואמצ

אקודו,תפאושאיההרומגתודחאל–תיטסילאידיאהדוחיב–היפוסוליפה

ןויסנהםלועודוחלטלחמהםלוע:הבשחמבשתוינשבתודוהלהחרכמהאיהאיה

תא:הנטקהנפקרולעיצקמורמחברפוכשימןהילעיהתהמתודחאהו.דוחל
רמחה.ןטשהםעהניר־הלידףסוייברהשעמהשועאוהירה–ןויסנהםלוע
.ןולחהךרדוסינכהלםיחרכמ–תלדהךרדותואםיאיצומשכו,ויללושבםקנתמ

םויהדעסולופימימתורצנהו.חורב–רמחה־ילעבלשםכרדםגךכשאלא

לעםירמושםלסיאהותודהיהו,יוברהילבכמררחתשהלדועהקיפסהאל
ידי-לערקעבו,םולכםירמואםניאשתורמאוםילופלפידי-לעהבולעהתודחאה

רומגרפוכוהירהרומגןימאמוניאשידוהי.תובשחמהותונקפסהןמתוקחרתהה

.ןפקתבתוראשנותורמשנשפנה־תחונמותודחאהו,בשחלךירצאל.ולידו

,ישחומהלשהנטקההנפהתאקראיהתבייחמ:השורפ,תיבויחהיפוסוליפ

,ובתטלושהרכההןיאש,ישחומה.הרכהידילעיגמההקלחתאקררקעבו

םנמאש,הקיסיפטימל,ןוימדה־םלועלםיכיש,ותואםיספותםיבשוחהןיאש,רכמהו
ובםירפוכונאןיא

,

גוותואםיעדויונניאשאלא
ם

.ותעדלםיצפחןיאטעמכ

תאז-לכביכ,רמאלשיירה–ליבגמהולבגמההזבויחבולעהמכ:רמאתםאו

,"םולח–םייחה,:תרמואה,תיטסילאידיאההיפוסוליפברשאמבויחרתויובשי

לקמרופכלונאםילוכיירההזבו;תואיצמלץוחמהלשטלחמהתאהקיחרמו

!המכוהמכתחא־לעהלהצוחמשהמ,המרמקרתואיצמהםאהמו:רמחו

לכשהתרזעבקרלכהתארותפלרמואוםלועה־תולאשבטבחתמשימ
תויתבסהוהבשחמהלשתרשרשהיכ:הרומגהקיטסימידילאובישופוס,דבל

הקוחרואהבורקתחאהילוחו,תולבגמהונתרכהוונתגשהליבשבקתנהלהפוס



449םילויט

לופלפוםיניעבקבאתאלעהידי־לעאלםא,דצהןמהדעידי-לעאלמלונילע

אובלעגר־לכבהנוכנוהנפבדימתתברואהקיטסימהו.הזיחאולןיאשקיר
.הלםיקוקזהםילשכנהתרזעל

ןיבםילשמה,הזהםוקמהתא–"ידדהאיקשנאעיקרואעראדארתא,
ןוי־ימכח,לארשי־יאיבנ,םירצמ־ימטרחימימםירקוחהלכםישפחמ,םידוגנה

ינפמ,אעיטלןימאהלהיהלוכיהנח־רב־רבהברקר.םויה-דעודה-יריזנו
הזיתניסהאיהולשהיפוסוליפהש,ןימאהןכ־םגלגה.רומגףוסוליפ,הארנכ,היהש

כו,הנורחאה
ך

היפוסוליפהלבא.אוהרמוא,"תומתהכלממה,:סקרמםגןימאה

םפוסותיוז־ןרקבםיחנמסקרמולגהלשםירפסהו.התמאלתוכלמהוהלדחאל

תעשבדוחיב,םוילכבםיאורונאשקפאבו.םומדקשהלאירפסכ,ןויכראלסנכהל
היזוליאהתאהלטבתירטנצוילהההטישה.הזכםוקמןיא–החירזוהעיקש
וזהפיאשלהלודג־רתויהתומה־תכמתאןתנ,ץראהתאבבסש,ןושארהו,תאזה

.

רבדב,רמולכ,הלופכתמאבתודוהלןפא־םושבץפחוניאש,ףוסוליפה
לשתוינשהןמלצנהלץמאתמהאוה–והבייחתהנומאהווהללושעדמהש
חרכמו,ישחומהוןויסנהלשםלועהוומצעלאוהשכםלועהלש,יסחיהוטלחמה
אלו.הבשחמה־ילעבךרדכ,הרסחהילוחםעהקיפסמ־אלהרשפףוס־ףוסאצמל
תאונתאמתשרודהנובתהןיאםנמאיכ,תודוהלאוהחרכמשאלא,דוע

תאונתאמםישרודםיירסומהםילאידיאהשךותמלבא,םיהלאהלשותואיצמ

םילוכיונאןכל,הנובתהיקחלרשאמתוחפ־אלתויכזשיםהלו,ותואיצמ

המאתהלהקוקזהנומאהש,ףוסוליפהףיסומ,רבדהןבומו.ותואיצמבתודוהל
רודלכבשעדמהתושירד-יפלהנכתתאתונשלתחרכמו,עדמהםעהרומג
–החפשתחאוהריבגתחא,תויתמאיתשהלופכתמאםוקמבואבךכו.רודו

ןמז-לכ,םוקמדימתאצמנםיהלאל:םולכךכבןיאו.תכפהמ,השדחתוילותק
.הרסחההילוחהאלמתאלש

,תוחורבהשדחההנומאההתואלכ:ורפסברמואינקירמאעדמ־לעב

פוקסורקימהשןויכמ,היזהקראיה–,םתואםיספותםניאונישוחווגיניעש
םיטלושםהשוןיעהלעםימעפיפלאהלועםתיארחכש–המודכוןגטנרתונוכמו

ןיאש,שיגרמהזעדמ־לעבןיאו.םתואםיאורםניא-תטלושןיעהןיאשהמלכב
.רתויאלוהמלש־רתויהנוכמקרולהרסח.טלחמרפוכןידעאוה

אוהםיהלאהלשןורחאהטלפמהש,םיבשוחעבטהירקוחמםיבר
,םיימיחםיעצמאבהמזלפוטורפהתאירבתארשיפלימארומגישכלו.סומסילטיוה

התע-תעל.ותואיצמבךרצונלהיהיאל,רמולכ,םיהלאלםוקמבושראשיאל
םיעצמאבםדאתישעדעהמזלפוטורפתאירבמ.ךכ־לכהלודגדועהנכסהןיא

ילואןואגהתארוצילדעםלג־םדאתאירבמו,דאמהקוחרךרדהדועםיימיח

תגרדמלךא,גרפמל"רהמםג,עודיכ,ארבםלג.הקוחררתוידועךרדה

הפוקתה

2gVIII
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ברחישכו,דוע,םלגהרצוי,אוהעיגהאל,ןואגהתא,ותואדילוהש,ויבא

.ןואגה:דחאטלקמםיהלאלראשי,סומסילטיוהטלקמ

ונלןיאשכ."ארבתסמאכפיא.בימינפהךרצבחנמונלשתונקפסהרוקמ

תאונאםיבהוא.רתוס,דגנתמונמצעבונלונאםיארוב–ץוחהןמםידגנתמ
ירבדכוא,ןטשהתאארבםיהלאה.ודגנכשרציהתאארוברציה.״וצצורתיו,ה

.לארשיימכחמרתויןינעהתאןיבההטכיפו."ינא־אלהתאארובינאה,:הטכיפ

תאטוחשיאלםיהלאהלבא,גזמתהלןפאהזיאבדועםילוכיינא־אלהוינאה
ףסויןתנהז־םושמשרשפאו.ידמרתויםומעשואלמיםימשה;םלועלןטשה

:םולכהזבדיספהאלםגיכרשפאו.ולשםימשבהתאחירהלןטשלהניר־הליד

,בושיה־ץראלרזח–בושוהיחהשכו,רבדמבומצעףסוייברהאר,ןטשהססגשכ

לשוכרדכ).תפצלוכעריעה־שארלשהפיהותבתאולםיאיבמויהםידשהו
ינא־אלהםעתצקגזמתהוארשפתהידוהיהינאה.(דימתטסיופםעלפתסיפמ

החרכמהנורחאההזיתניסהיכ,ונלרמואימלבא,אבאלחישמהםנמא.ירכנה
תמאוםולשםאאלה,:רמאשהז,והיקזחימיבולכארבכחישמהתאאובל

עיבהלדועביטיהשהז,תפרצבד"יהיאול"שמשה־ךלמה,ימיבו,"ימיבהיהי

.חישמהןמושאיתהאלסקרמולגהקרו;"לובמה–ירחא,:הזןויער

subול־שיבוטסשידוהי־יסורהרפוסה specie aeternitatisהאור,ולש

subםירבדהתאאוה specieסינכמהזלשתימודסהטמב.יקסביוטסודלש

ידוהיהךא,םיממוקתמהלאםנמא.ןסבאוהשטינתא,יוטסלוטוריפסקשתאאוה

ימימדועםידוהיוחמתהתאזהוצמב.םחרכ־לעםביכשמוםתמוקבתצקץצוק

"סיסבה־רסחלשהזואיתופאה,ירחאלבא,לכהתאללושבוטסש.וניבאםהרבא

"בוט-םויברע,,"תבש־ברע,ןיעמםיברע)"םילודגהםיברעה,:רפסדועאב

יובר,תאבתכשהז)סמ'גםיליו,ריוהנפוש,השטינ,ןסבא,יוטסלוט.(המודכו

םוילםיברעאלאםניא–ומצעביקסביוטסודוליפאו("יתדהןויסנהלשםיגוגה

לשוהילאואליבטמהןנחויןיעמאלאםניא,םהירחאאובישןורחאה,לודגה
רשפאואםהומכברע,םילודגהלששרפמקר?ומצעבבוטסשוהמ.חישמה

ץיצהבוטסשלשםינושארהוירפסבדועש,אוהרקעה.שרפאל–םהמרתוי

סיסבה:אניפתסמשאלא.בויחה–ברואכ,ימומרעךויחבןיטישהןיבמרבכ

,ילמרונ־יאהאלוהלילשהאל,ןטשהאלוםיהלאהאלוניא,ילוא,בוטסשלש

.ןוסקודרפה–אלא,הקיטסימהאלםגוםירוסיהאל

הילאהרואכלםיאב.דאמאיההנכסמהבהריפכהוהרוטלוקהתלילש
וראשנתוירסומהתושירדהו–חתפתמםלועבלכה:רסומהלשונובלעתעיבתב

הליבומהרוטלוקהתלילשבר־יפ־לעשאלא.תוחתפתהםושילב,ויהשןתוא

ופוצרפתאריתסהןסבא,םולשבאציוסנכניוטסלוטםנמא.תוינמוההתלילשל

הלילשהןמ:תמשוהירשא–יקסביוטסודו,עגתשנהשטינ,הווסמתחתמיתמאה

ןורחאההזמרשאמהקוחררתויךרדה–״רפוסה־ןמוי,בשבויחהלאוינמורבש



םדא־ינבןיא.וירחאםינושםיסורםיביוחמוילאועיגהש,טושהלשסוטלוקהלא

אוהץצולתמו.םהיזנג־תיבבתחנמוהנכומהנומאםאאלא,הארנכ,םירפוכ

קרםיקרפלאוהתיקנעהלודגהלילשלשרמגה.םדא-ינבבםיקרפללרוגה
.בולעולדבויח

,ולשסומסיספילוסל,ילקרבתשרפלהיפוסוליפהתודלותבםישגנשכ

אצויינאשןמזהותואביכ,דאמרשפאש,ןויערהידילדעומעםיעיגמשכו

תוקירהאבםמוקמבותויהמםילדחובשםיצפחהלכו,רדחה,אוה–רדחהןמ
רדחהלשותואיצמבןימאהלינחירכתשהחכוהםושןיאתוחפה־לכלשו,הרומג

ילוארדחבןמזותואבאצמנהרחאהשו,ותואהאורינאןיאשהעשבויטיהרו

,"תומולחהרמחמונצרק,יכ,הזמהנקסמהו–ינאיתיארשהמתאאלוינפלהאור

היווהוזיארבדםושלהיהתשילבמ,ונבףקתשמקרלכהיכ,םולח–םייחהיכו

התאשכו;םספאמוםירבדהרצוי,ילשיטרפהינאל,ילהצוחמתישממ,תיתמא

,הטלחהידילאב,םיארפהןיבתורצנהץיפמ,ףושיבהותואךיא,ךכ-רחאהאור

–יעדמהןויסנהוינוצקהינכימהקחהםפקתבםיטלושתינויסנהתושממהםלועבש
,בתכשהמףושיבהבשחםימתבותמאבםא,םיברלשקופקפהתאןיבמךנה

היפוסוליפהלעינואגגולגלאלאןניאהרכההתרותבויתוריקחלכיכוא

ינויסנהעדמהלשטמירפהתאססבלידכאלאואבאלןלכשו,הקיסיפטמהו

ףיסוה,תישחומהתואיצמהתאןכ־םגללשש,רוהנפוש.תינכימההפקשההו

אלא.םיעגשמה־תיבבומוקמ–סומסיספילוסהתדקנלעדמועשימיכ,הז-לכב
תונבלץפחשימזהלאהםיבוטהםישנאהלכושגרהמל:ןיבמךניאהז-לכבש

תובשחמידילתמאבעיגישרשפאירה,יקנהןויגההיפ-לעקרומלועתאול

םאו,ונתואםימרמםניאונישוחש,הזלהקיפסמתינויגההחכוהןיאםא.הלא

–תואיצמהרקעב,ללכבםגםא־יכ,םיטרפבקראלונישוחלןימאהמונאםילדח

וליפאםיטיהרהורדחהתואיצמברופכנש,ךכ־ידילאובנשחרכההןמירה

םילידבמונאםולחבשוזןיבלץיקהבשהיארהןיב.םתואםיאורונאשהעשב

לשםילבגמ-יאהםיטילשהינשהלא,םולחבןמזהוםוקמהלובלבידי־לע
דיעיימלבא.ובשתואיצמלוןויסנלםידגנתמהתודוסיהידי־לעו,תואיצמה

דעעיגמינוצקהןויגההךכוהלאתורכהלשינויגההןבויחוןתותמאלעונל
יחי,.תינויגהתויבקעקרותועיבצאלותומימתאלהפןיאו,ולשםודרוסבא

ירחא,םלועהשאלא,םלועהתאבירחהתמאבןויגההו"!םלועהברחיוןויגהה

,ילגנאל.ןויסנהןולחבבושסנכנ,ןויגההתלדךרדףושיבהותואשרגרשא

.רשפא־יאסומסיריפמאילב,ףושיבלוליפאו

םירפוכשכ.םיינויגהםניאןויגהה־ילעבםיפוסוליפההמכ־דע,רבדהאלפנ

,המודכוונוצר,םדאהןוימדריצילאצמנהלכתאםיבשוחותישחומהתואיצמב

יריציתוחפםניאןפא־לכבםייפוסוליפהתונויערהםתוא:ףיסוהלךירצירה

ישחומהםלועהןיאםאו,ישחומהםלועהרשאמוננויגהואוננוצר,וננוימד

ןימאיימ,וננוימדבשרבדקרותויהתאפמומצעתואיצמלעדיעהללוכי



החכוהםושילבםתואהרצויתיפוסוליפהטיששןוצרהוןוימדהותואלאופא

ןוצרהוןוימדהירפקרבושאיהוזתיפוסוליפהטיששהעשב,הקיפסמתינויגה

םצפחכוילעםימיכסמוםלועםיללושןוצרהוןוימדה:הלילחםירזוחםירבדה

הטילשמואןוצרהוןוימדהתוחכתאהליבגמהיפוסוליפהו,תויפוסוליפםירצויו
איההפיאו.םתואםירצויםהשהעשבםהבטלושןויגההו,הצפחכלכבםתוא

טפושלםולחהתאםיקהלאוביהז־ימךא,םולח–םייחהןוימדהתמא
םייחהלע

ב

–,ןיהדאמלעמאלשםירבדהתאתוארלדימתיתפאש,דלייתויהב

םיתמהואבגוהנכש,רוגסתסנכ־תיבלעיתבבוס,ךכ־לכםהמיתדחפשהלא

,םנמא.המודכותורבק-יתבדי־לעותוצבביתלייט,הליללכבובללפתהל

םהיתומולחש,תואיצמהוםולחהןיבםילובגהםלצאולטבשםדא־ינבביתלקתנ

םהלהלגמהיהםלרוגוםהבטלשקמעדוסהזיאש,דלונה־תיארןיעכויה
קר.ישפנלץוחמהיההזלכו,ושענאלםיסנלבא.תולילבדיתעה־ךסמתא
תוזזפמשא־תועבטילוארנםיברםימיךשמבםישקשפנ־ירוסיירחאםעפ

יתיאראלבושויבהחנישפנ,יבצעלעיתגלבה.יתלהבנו–יללעממריקהלע

םישוחה,תיעת,הדירגהיצניצולהקרהזןויזחהיהה.הלאהםירבדהןמרבדלכ

רתסנהםלועליעוגעגויתוקתתומשגתהלזמר,הלחתהןיעמהזהיהרשפאוא

שרגודעומ־דועבומצעלעןגהיבשילמרונהםדאה:הכםאוהכםאאלפהו

,ךכתויהלךירצהיהרשפא?עדויימהשעבוטה.ולובגמילמרונ-יאהתא

רחאהםדאהתאיבשלעפבןטקהםדאהקינחהרשפאו;הנכסמתמאביתלצנו
םלועמאציאל–ישפנהינויסנ–ילשיטרפהןויסנה–ןפא־לכב.חכבש

לאחכהןמואציאל,יתומולחומכ,תומודקה־תושגרהה.הליגרההרכההגוחמ
רבועהלרוגהלשינשה־וקתאבשחלאלםא–,ילשידיחיהןויסנה.לעפח

תומולחלכלץוחמםגומצעלדימתןמאנהו,שיא־לכייחךרדומכ,ייחךרד

תמאבךמצעתאהאורהתאששיןאכ.הרישירבדבינויסנוהז–םיזמרו
רשאילבמ,הצוחהוימימתאקרוז,ךיקמעמברתסנ,ךבשרימטןיעמולאכ

.םימלשםביטלעןודלאבינאןיאו.םיליגרהךיתוחכוךלכשהזבופתתשי

םיקיפסמםניאילכשויתרכה,םיליגרהיתוחכ:רורבדחארבדוןפא־לכב.הלא

ןיעמילשיהפםג,ינמדמכ,אלא.יתבתכשםייטויפהםירבדהמםידחאל
דחפמשימו,הרישהתאםירצויםייחה,תומדאהתועבטהינפמדחפהותוא

הפו.ךרדה־יצחבןאכםגראשהלוילע–םייחהלשתומדאהתועבטהינפמ

.יתביתכ־ןיעמבשםימהביטלזמרםג

תיפוריאההרישה,.גרבדנירטס,ינמדמכ;תאזרמאשימרכוזיניא

אלתוצירפ־ייחלשהריפסומטאךותבולוהוכלא־ידאןיבהארבנהלודגה
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וריאשהש,םישודקה.תעדלונלהשק–השדקהתוחכודילוהשהמ."םיילמרונ
םגםהיניבויהו,בר־יפ־לעהבושת-ילעבויה,חורלשתוריציםהירחא

האנההןמםהבהיהש,םיפוגסילעבותולודגתוואתילעב,יאשחבםיאטוח

תאליצהלוהאמטהתוחכתאאיצוהלםילוכיונייהולא.אטחבשהנשמה
נלםישכורונייה–הלאתוריציבשהשדקה־יצוצינ

ו

דחכןינעבלודגןויסנ

תמישרבםיקרפלולפטםיאיבנה.רשפא־יאוהזלבא.השדקהלשהריציה
טעמכ,השאהלשהתליפניטרפבםיטסילרומהםיטסינמורהומכ,םיטרפה

אלא,האמטהתוחכלשהריציהןינעבלודגןויסנקרונלשי.יטיתסאגונעתב
יצוצינלשתברעתילב,רוהטהםייולגידילתוחכהתאאיבהלהשקהפםגש

החכ,ןפא־לכב.האמטוהשדקלכלץוחמםתסהנוילעהריצילשואהשדק

וניתוירפסב,םידוהיה,ונאונתלכי־יאתבסשרשפאו.דאמלודגהאמטהלש

יאהדמבםתואיצמבואהאמטה־תוחכלשםרדעהבתחנמ,התע-דעונלש

ןיאוהראהןיא,רומגשואיןיא,יתמאבאכורעצןיאהאמטילב.הקיפסמ

םיצבצבמםהלשהאמטה־תוחכשםידחאמץוח)ונלכלש,ונלשהריציה.הלאג
,ןבומכ)לכשהלאהבורק,תוחפה־לכל,ואתילכש-תילמרונהריציאיה(םילועו

,(םינוילעתוחכתופתתשהמתצקונתריציבםגשיטלחהב;יסחיןפאבקר

,הארנכ,שאה־תועבט.םדוםדאילב,תוילרטקפסילב,שאה־תועבטילבהריצי

םיעדויונלצאןיאוניתורודב–השדקלרשאו.האמטבאוהקמערתויהןדוסי

וזלעםולכ
.

ןיאתוקמעתוואתילבו,תואיצמבונלצאןניאתויתדתוסיסת

התמתודיסחהךאו,הזבושיגרהםידיסחה.השדק־תוריציל,השדקלםוקמםג
םיברש,האמטה־תוחכמץוח,הנורסחתאאלמישרבדונלןיאוםד-רסחךותמ
ידי-לע,תוחפה־לכל,וא,הרומגתוללובתהידי-לעםתואםישכורהונלצא

,הריצי-יעוזעזץוחבםשונלשמהלאלםיקרפלשיןכלו.וזכתוללובתהלהפיאש

.ללכהןמםיאצוירותבאלםא,ןידעאצמנבםניאםינפבשהלאכםיעוזעז

,ןטקרפסבתכאוה.גרבדנירטסבושקדצ.יסרפהזיפאהירישביתנייע

לעופןוצראוההאור."םימיהירבדבהרכהה־לעבןוצרה,לע,רמאמןיעמ

תחאהפוקתבדימתטעמכש,היארהו.תוישונאהלשהירוטסיהבהרכהב
הזיאןהיניבהיהשילבמ,םלועהלשתוקוחרתווצקבתומודתועונתתוררועתמ

זנכשאבהדיולגופרדןופרטלו,(ונלשימורהלאונמעו)הילטיאבוי'צקוב.רשק

עגר-לכרכזנווירישבהתאארוק.הזלהזםימודםההמכ–הקוחרהסרפבזיפאהו

,השא,ןייבםירדהתמוםיזנכשאהםיאב!לודגהיסרכהמהזלבקהמכ.הטגב

הרמז
(Wein,Weib,Gesang)םהלואבםהלשמ:עגרהתאהמדמו–םהלש

.ומלועתפקשהבםמדק,ורישמירישה־ןואגה,יסרפה:העוטאלאךניאו,הלא

רש(ספאלעימלועיתדמעה)"טלעטשעגסטכינףיואטלעוועניימעבאהךיא,
תחמשהתואוהאלפנהתוריהבההתואו.יסרפהלשהזירהבושו,םהלשהטג
,םייחהינפמדחפהלשרתסנהטוחההז־םעדחיו,ולצאהיהרבכלכה–םייחה

יסרפהותואו.ונינזאבהזהרימטהןוגנהלצלצמםשוהפ–"חכשיוהתשי,

אוהטעוב.זיפאהיריש,וירישתאםירשםהוםיכאלמהתאותבוהאלהארמ



לכבותולפתב,הלפתה־יתבב,רסומב,םישודקהםירפסב,םיריזנהתרדאב'

–זאוה־ימו.הרמזהוהבהאה,ןייהןחלופ:ולשןחלופולרצויוהשדק-ישימשת
תוזילעה,םייחה–םהרקעה.עדמל,היפוסוליפלםגאוהגלגלמ.תדה־ריזנ
:רבדהאלפנו.זיפאה–:היהלשמאלוארבנוהיהטסיופ.הנקזתעלהז-לכו

,ריעצ־ןקזךינפל.םהבשיגרמךניאו,האמטה־תוחכובםגולעפירההרואכל

–איהלשמקרותריש:םירמואםיסרפה)והורהטווהויחהםייחהו,שודק-אמט
Ichsinge".טושפולקהכלכהו(םירישה־רישןימ wie derVogelsingt,(ררושכ

ןקזהרשהיכ,ךלהמדנבושו–ולשרשהיפבהטגםש–(ינארשרופצה
המיכ.אוהזיפאה–ןיי־סוכהמוקמבשקבו,ךלמהתנתמ,בהזה־תרשרשבסאמש
,הקיטסימלקוקזוניאשימו–רסחתאלשרשפא־יאתחאהילוחתרשרשאיה

–"ןייה-סוכליתעבשנוהקיטסימלםולשיתרמא,.ןיי-סוכבהתואלמלחרכמ
,"חור־תוערולבהלכהיכ,,"חכשיוהתשי,:יחצנהןוגנהותוא.זיפאהרמוא

ןכבו,"םואמםיושםניאםימשה,:רישלףיסומזיפאהו."ימלועיתדמעהספאלע,

תעלםינורחאהםיניבה־ימיו,ברעמלדיטישומחרזמה."םדאתויהלהפיו.
.ןמזוםוקמלשטלחומהםכרערבד־לערבדוךלו.השדח-רתויה

ג

לשונוצרזירפקקרוניא,הקירהיסטנפירפקרוניאןוילעהםדאה
תולאשה.וננמזבתישונאההבשחמהלשינויגהורומגחרכהםאיכ–דיחי

ונלכש.הרתפנאלדועםלועהוםירבדהלשםתויפוס־יאואםתויפוסרבדב
תאולראתללוכיוניאשומכ,ףוסהתאולראתללכויאל,:וידוגנבדכלנ

וזתאוזתורתוסתוינויסנהתודבועהו.ףוס־ןיאה
.

םכסהרבכתאז־לכבשאלא
לע-םויההארנשהמ.ונעגהאלןידעתויפוסהלובגלש,הבשחמה־ילעביגוחב

קחרתמףוסהוויתולובגמרחמץרפתמ,ףוסל-תינויסנהדבועלשהרקמיפ
ץוחמ,םורטקפסללאמשמוןימימונלםיעודיםיעבצרבכשי.וניניעמבוש

ןינעבםגןכו.המודכו,םהבתטלושונלשןיעהןיאשםיעבצ,יטלויפלוםדאל
םהילעובשחרשאמםינטקרתויהברהםיקלחלםיקלחתמםימצעה:תוקלחתהה

.םהשהמלםתואהשועה,תירקעהםתלוגסםהמדבאתרשאילבמ,םדק
,םורטקפסלהלאמשוהנימיתבחרתמםיעבצלשתרשרש:לכבתטלושתרשרשה

9שתרשרשותואצותותובסלשתרשרש,ןטקלולדגלתוקלחתהלשתרשרש
ןמ.דאמהכראאיהתרשרשה-תחתמ.םינימה־םלועבדוחיבו,לכבתוחתפתה

קפסוחמוצקפסלדעהזןמו,חמוצקפסיחקפסאוהשיחהותואדעםדאה
םדאההפ:הלעמלןכןיאשהמ,תוילוחיפלאתואמתלעבהכראתרשרשםמוד
אלש,הטושפהםעה־תנומאוהקיסיפטמה,היגולואיתה.רמוגההתע־תעלאוה
תאאלמליביטקניטסניאךרוצהזיאושיגרה–ןיורדתרותמםולכדועועדי
הנושארההילוחההתעםגאוהשהז,םיהלאהאלמםימשהתא.קירהםוקמה

הנוילעההילוחהןיב,םדאהוהזןיבו.תרשרשלכל,תרשרשלהנורחאהו
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םירוציןוילעהעיקרלדעריואהתאואלמ,ץראבשהלהמודהןיבוםימשבש

תוחורוםידש,םינטש,תומשנוםיכאלמ:םיהלאהןיבוםדאהןיבהיהםמוקמש

ךרד,רוכעףוגבןידעהאולכותמשנש,םדאהןמרבעמןיעמהיההז.המודכו

דע,רתויואתוחפםירירואוםיפוקש,םילקםיפוגבתונותנםהיתומשנשםירוצי
,רבעמה־ינב,םירוציההלאןיבוטושפהםדאהןיבו.המשנ,חורולכשםיהלאה

,םימכחוםיפוסוליפ,םירובגוםיכלמ,םינהכוםיאיבנ:םילודגהםידיחיהודמע

,ןטשוםיכאלמ.םילודגםיאטוח–םימטרחוםיפשכמוליפאו,םיריזנוםיקידצ

םידדצהינשויההלא–האמטהתוחורוהשדקהתוחור,םידשותורוהטתומשנ

.תינרדומההקיסיפטמהלעםג.לצה-תוילוחורואה־תוילוח,רבעמה־תוילוחלש

אל,תילאירותיבויחאיהוזשךותמו.תוקירהתאאלמלהיה,תוחתפתההתרות

אלו.דבלןוילעהםדאבקרהתע־תעלהקפתסהותואיצמהםוחתמתאצלהלכי

ןוילעהסופטבוקופסאצמלהיהלוכיאלתואלפנבךרצהשאלא,תאזקר

ונישוחשהמכ־דע)לעפבו,וישוחללובגשיירהלודג־רתויהםדאה;ונשיש

הרמגנירה(רשפאלכההז־יבגל:ןוילעהלעפבאלו;םיעיגמונתרכהו

.התואךישמהלךירצ,האלההמצעמתכשמנוזןיאםאןכלו,תרשרשה

,ונמצעמתאצל,חצנהלםיחרכמונא.אובלחרכמאוה,אוביןוילעהםדאה

םעורשפתהבףוס־ןיאבךדצה.ררושמהןונגסב,ונמצעירגפלעעוספל
םיבחרתומלועונלהחתפהנוכמה.ןוילע,שדחםדאארבלחרכמתוילאירהםע

,םיהתא,ץראהתאונלהשבכ,ןגטנריוק,פוקסורקימהיפלכ,דצהןמוהטמל

ךירצהתע,(יטוחלאףרגלטתרוצב)ץראהקמעתאוקחרמהתא,ריואהתא

םישוחהשךירצ.םתוארובעישםידדצהלכתאוברקבליכיש,דעצדועהשעיש

םישוחהזיאוא,ישששוחדועונלארבישךירצו,הנוכמהםוקמתאונלואלמי

היהתוחתפתתףוקהתאהדלישהיירבההתואש,היהרשפאםאו.םישדח

הביטקפסרפה.ףוסהדועוניאהזוןוילע־םדאלםדאההוהתאלעודמ,םדאל

םיקרפלו,יולגבהיתובשחמתאעיבהלאיההארי,הריהזוהעונצאיהתיעדמה

ינויגההדעצה.תיתבשחמההציפקהלשהנורחאההילוחהינפמהאריםגאיה

־וטורפארבל.ונלשםלועה־תפקשהתאםוגפלולרשפאו,לקלקללוכיןורחאה

חתופןוילעהםדאה.ןינבהלשגגהטעמכוהז,רמוגהז,םיאתמהז–המזלפ

אוהםלועהןכלו,ליבומהזןאלתעדלרשפא־יא.יוצר־יתלבקפאםגתצק

ינפמ,השטינינפמודחפןיורדידיסחאקוד.ךכ־לכיבקע־אלויתטיש־יאןאכ

תונרקבםיזחואםויה־דעהלאןכלו.ןיורדתרותלשרתויבתינויגהההנקסמה

–(םיעדויונניא)"סומיברונגיא,.רתויאלותיעדמהרישיהוז:םיקעוצוחבזמה
תא,ידוהילהריפכהוהנומאהומכ,ונלהחיטבמוזו.לכהלעהבושתיהוז

ונמלוע־תפקשהתסירהלשהנכסהמונילעתרמושושפנה־תולשוהחונמה

.תינויסנהותינכמה,תילאירה

הקיפסמהניאהשטינלשותבושת?ןוילעהםדאהארביךרדההזיאלבא

,חורהתשלחלעתולפנתהה.ונינפלמאלואיהונירוחאמהבהצההיחה.ללכוללכ

רשפאהיההפו.האגה,הריבכהחורהתאתלטבמדועהניא,האכדנהחורהלע
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לכמתוחפ.הבושתוזןיאהשטינלאלא,"אירבףוגבהאירבהמשנ,:תונעל

תארבשלךירצירהןוילעהםדאה.הזיתניסב,הינומרהבאוהןימאהירה
,הזיתיטנאשמשתהבהצההיחהיכרשפאםנמא.הנממץרפתהלוהפלקה

וזאיההנכסמירהלבא,תינמזהריתסויעצמא
.

כו
י

ונבישהלהלוכיאיהןיא

םירחאםיאבו.רוחאלתורזחםגו,תוחתפתהבתודיריםגשיירהףוקהלאהרזחב

ןוילעהםדאה,רמולכ.הבהצההיחלדוגנה:טושפרמאנ.ילמרונ־יאה:םיזמרמו

ידי-לע,םילובגלץוחמתוצרפתההידי-לע,רמחהןמתוררחתשההידי-לעארגי

הלוכיאיה,תילמרונ־יאהניאהבהצההיחה.חורהלש,ינוצק,קזחתמןוטלש

תוילמרונ־יאהיכ.תוילמרונהלשינוצק־רתויהלובגהתויהלבוט-רתויהןפאב

,היצניצולההךרדאיההכרד.תינלוחה,הרתיהתוקדהידי-לעתארבנ

הליבומהרתיההיחה.המודכוןועגשה,םיישפנהוםיינפוגהםירוסיה,היספליפאה

זו,תוריהבלהליבומהינומרהה.הנוילעהיארלאלוםוטמטל
ו

,הלידגמקר

הז,ןועגשהםאיכ,השטינתאהרציהינומרההאל.המירמהניאךסמםושו

םיילמרונהונא.ןימהםויקלשךרדההניאוזךרדלבא,יקסבייוטסודתארציש

ונאןיאןכלו,וננויסנונניאםנויסנ,השטינלויקסביוטסודלןימאהלםיחרכמ

הריציהךאו,ספאה:לובגשיןועגשלותוינלוחל.םהיכישממתויהלםילוכי

:רמאתםאוןוילעהםדאהתאונלארביימןכבו.הזלובגלךרדבדועתקסופ

רבכםישיגרמירהונא;ףוגהורמחהתאהללגסלוזתינוצקתוינחורהדיתע
תורודלש,תורכהוםירבדםיספותותושגרה,תוינלוחםושילבםג,התע

הזב.ןועגשלץוחמםיירשפאםניאתוכומנ־רתויתוישונאתורדשלואםימדוקה
השועה,ןועגשהלשלובגהותוא.קפסהליחתמהפלבא,תמאהןמהברהשי

תדלימיב,לשמל,היהרשאמרתויתעכקחראל,תירשפא־יאלהריציהתא

ןכ-םגוארבנודהלשרתסה־תורותוסיספילקופא,הבכרמ־ישעמ.המודכו.תורצנה

ולחשםיירקעםייונשלכבהפםישיגרמונאןיאשטעמכו,תונועגשידי-לע

ונתאמהלעמלשהירבהיכ,בשחללוכישימלכ.ךרעל,הנשםייפלאךשמב

תבשחמכ,הבהטילשונתרכהלוונישוחלןיאשוזכהילוחלרבכתכיש
ךרצולןיאשימלכ.אצומשיהזל–םעה־תונומאוהיגולואיתה,הקיסיפטמה
–ותרכהלווישוחלסחיבקפתסמרדגבאוהשימותינויגהההבשחמהתוינוצקב
םג–אצומםישפחמםהוםינימאמםניאוםיקפתסמםניאשהלאלבא;והירשא

ךישמהלואאלמלםהםיחרכמתרשרשהתא,םולכםהלןתיאלןוילעחםדאה
תטלושונתסיפתש,תרשרשההצקלרבעמהאורוניאונלשםדאהו,המיהיו
הנוכמה.והארביאלדבלבןוצרהו,המותסותריצי־ךרדןוילעהםדאהו,הב

סומזיטיריפסה;המזלפוטורפהלארתויה־לכלאיההליבומו,הקיפסמהניאןיידע

תאהמרמםדאשתואמרקרםנה–הטושפתואמרםניאשהמכ־דע,המודכו
,ינעןויסנה.עלובאוהשהמקרטלופהףרגונופ,ונבלישחרדה,ומצע

ןכ-םגהניאו–ןויגההתאןוצרהוןוצרה־תארצויהלשןויגהה–היפוסוליפהו

הזיתופההו,םולכתרמואהניא–תינויסנה,תיעדמההדבועה;דהרשאמרתוי

היפוסוליפהלכתורמלואצומהיאו.היפוסוליפמרתויהניאודימתתפלחתמ

הזםלועו,תונבלונחכבןיאשדחםלוע.ידמרתויונאםיחקפתיטסילאידיאה
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םלכהזב.םמצעםיספאמהליבשבוליפאספאהלולטבהל,ברחהלץפחוניא

לכיפיכאיההיפיש,הפיאשקרו,תילאידיאהפיאשקראיההנורינה.םידומ
תאשלימלוןאלונלןיאוהשענ־המעדנאלונאו.גשתאלשהזב–הפיאש

.אוהש־המבוימברשאמתוחפונאםינימאמונמצעבונבו.ןיע

ד

זאבהןוילעהםדאהןיבוושכעלשםדאהןיבסחיהוהמ:הלאשדועשיו

תרשרשהתאךישמהלדיתעה,הזהשדחהריציבונתוקתונאםימשירה,ונא
רודה־ןבלאיהוזהוקת.ונינפברוגסהלובגהךרדונריבעהלדיתעה,הקספנש

רשקהוהמ:הלאשהתררועתמו.ןימאמל"אבהםלוע,ןיעמשיגרמהובשוחה
השדחהירבוזיאאוההיהיאלםאואובישןוילעהםדאהותואןיבווניניב
םדאהןיבשהזמלדגיאלםדאהןיבווניברשקהרשא,שדחןימהזיא,ירמגל

םשכ.םהיניברתויבהקמעםוהתןיא–םינושהםדאהיעזגלרשא.ףוקהןיבו
קוניתהןיבלידבהל)ןורכזהוהרכההלעבדליהןיבשרשקבםישיגרמונאש

ןיבוהלאםינשבוייחתוערואמןיברשקהשו,ןורכזלוהרכהלדועעיגהאלש

דליהוליפאוםדאהשרחאמ,יביטקובאםאיכ,יביטקייבסוניאךכ־רחאותרכה

,ירמגלונורכזמקחמנש,ולשןויסנהיפ־לעהלאםינשבוייחתאולריצמוניא

,םירחאתוקוניתלצאהאוראוהשהמיפ־לע,םירחאלשםנויסניפ־לעאלא

םדאהןיבו(תוקניהימיבאוהוייחרבד־לעםירחאולםירפסמשהמיפ־לעוא
הצחמלירוטלוקהםדאהלשוכשמהאלאוניאירוטלוקהםדאהשםשכ,רגבתנש

תונושתותד,םינושםימעינבןיברשקשישםשכ,ירמגלוהצחמלארפהוא

ינימןיברשקהשהמתורמל.םינושהםיעזגהינבןיבםגרשקשיךכ–המודכו

רומגהארפהןיברשאמלודגרתוייביטקיבאה־יתרכההןבומבוניאםינושםדא

םדאה-ינבלכיכ,תישונאהונתרכהונלתרמואתאז־לכב,חתפמ־יכהףוקהןיבו

לבא.ירמגלתרשרשההקספנולאכףוקהןיבווניבש,דחאןימלםיכיש

ףוקהדצלןה,ומא־יעמבשרבעהדצלןה,תוחתפתההםלסבונאםידרוישכ

לכלהלןיאונתרכהליכ,ונאםישיגרמזא–רבעתניחבבונגימלסחיבאוהש
םגונבלבטלושהףותשהותוירחאהשגרותוא.ישממךרעלכןיורדתרות

קספנשגרותוא,הרכהלכרסחקוניתלסחיבוםיארפ־רתויהםדאה־ינבלסחיב

םגטלושתוירחאהשגר;הזלסחיבףותשהשגר)דחאדצמרבעלסחיבונלצא

לעעיפשמתלעותה־גשמ:רתוידועו.ינשדצמףוקלסחיבו(העודיהדמבהפ
בלכהוונלשתיבה-תויחשדע,ונבשתוירחאהשגרלעותירסומהונתרכה

תורמלםאו.ירעיהףוקהמרתויהברהונלםיבורקוונילעםיביבחונרצחבש

,ונאןיאםאו,וישרויוףוקהלשויכישממללכונאןיאתיניורדההזיתופהה

–ירוטלוקהםדאהדעארפהםדאהןמונתוחתפתהבוונתילעבךכ־לכםיאגתמה
תאםיאורונאשהעשב,חורה־תוממורתהורשאשגרלכםיעדויונאןיאםא
וניבשרשקהתאעדיאבהןוילעהםדאהיכ,ונלרמאיימ-ונינפלףוקה
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אדירגהזיתופהלאכקרונילאותברקלאסחיתיהזםגיכרשפאירהוזוניניבו

יפ-לע,יללכהואיטרפה,ןורכזהיפ־לעקרתינימההברקהתאםיעדויונא

קרןוילעהםדאההיהיםאו.ףותשלשהיטסגוסיפ־לעוא,יתרבחהןויסנה
היהיםאו;הלעמלהכרדבתקספנתרשרשהירה–החתפמרתויהרכהלעבםדא

םיקתיוניניבווניברשקהש,הברעהאיההפיא–שדחריציןוילעהםדאה

וניאןורכזהשרחאמ,ונליבשביביטקייבסךרעםושםהלןיאונלשתוקניהימי

ןוילעהםדאהןיבווניניביגורכזוקדועראשיש,ונלרמאיימו,םהבטלוש

ובלבשרחאמ,ןוילעףוקןימאוהםדאהש,ףוקלהזרבדףיסויהמוןתיהמו

וזהרכהןיא
,

ינויגהןפאבםגירהוםדאלתויהלתורשפאםושולןיאםגו

רתויםינימדועואוביןוילעהםדאהירחא:האלהתרשרשהתאךישמהלונילע

םישוחתלעבהילוחכתרשרשבראשיחתפמ־רתויהוליפאםדאהו,םינוילע

םינוילעהםירוציבהטילשותרכהאהתקרםא,ותוספאלכבזאשיגרמוםילבגומ

םלועלכמרתויחיטבמוניאהזאבםלועו.דאמךבסמןינעה.םגישהללכותו

.אצומןיאוריקםירועכםיששגמונאםשםגוהפםג.רחאאבה

;שפנה־תראשהבוםיתמה־תיחתב,אבהםלועהייחבםגרבדהאוהךכיכ

תררועתמהתיהזא,תורשפאבותואיצמבשרבדםיתמה־תיחת,לשמל,התיהולא

–םיפי־רתויוםיבוט־רתויםיאבהםייחהויהי!ךשפנ־הממ:תאזכהלאשונבלב

,רחאםלועבהיחיורחאםדארבכהיהיהיחתלץיקמהםדאהשחרכההןמירה

םגאוהךכו.םדאבםגוונלשםלועבםגחנמועובטףוס־ףוסערהשירחאמ
הפונייחלשהרכההףותשלהברעהאיההפיאןכ-םאו.שפנה־תראשהןינעב
ולא;שנעאלורכשאלןיאירההרכהףותשילבודיתעבםשונייחוושכע
אלא,הפושכעישעמלעינושנעיוארכשהזיאבינוכזישילםירמואויה

–קלחחוללןורכזהוהרכההןבומביתואוכפהיוהחכשלשלפסהזיאינוקשיש
–ונמלועלשהלאכםיערוםילפתםיאבהםייחהויהיםאוזישנעוירכשאוהןכיה

לוגלגבונימאהשהלא?שפנה־תראשהבוםיתמה־תיחתב,אבה־םלועבעצבהמ

םינושהםילוגלגהןיבשרחאמ,וזםתנומאלךרעםושןכ־םגןיאירה,תושפנ

ידכ,ידהריקפלשהיטסגוסביורשתויהלךירצו,הרכהלשרשקםושןיא

,תורשפאהןבומבו.המעבשחתהלוהדבועלהרכההוםילוגלגהףותשתאבשחל

־ילוגלגלרשאמויתועפוהלכבאבה־םלועלםויק־תוכזרתויןיאןויגההותואיצמה

.אוהרקעה.תוקפסהםתואוןויזחהותואםעהפםגםישגפנונאךכו.תושפנ

תרמוגועודיליגםעאיההליחתמיכ,תירחאותישארהלשיונתרכהיכ

ךירצונומדקשתוילוחהלכלשןויסנהיפ-לעו,הילוחהוזבהליחתמ,עודיליגב

.םולכונירחאלןיאוונינפלןיאןכ־םאו,הילוחהוזבתרמגנםגאיהשרעשל

ןיאלבא,ןטקשותילשהשלח־רתויההציקעהתאףאלטבלהלוכיונתרכהןיא

תרשרשתקספנןופלעוהנשיעגרב.ונתרכהלץוחמונליבשבםלועםושםג
ונתדלינפלםג־המו,ןועגשהוהנוצקההנקזה,תוקניהתונשבומכ,ונתרכה

םיכשמנםהשרשפא.ןודלונלןיאםמצעלםהשכםייחלסחיב.ונתתימירחאו



רשפא־יאו.קספהשיונתרכהבשםייחבלבא,חצנל,דימתונתרכהלץוחמ

.הזקספהלשתוינויגההויתואצותםעבשחתהיתלבל

ןוילעהםדאהםוחתלונמוחתמהאיציהותוממורתההאובתךרדהוזיאו

לכזא–ןיאףוקהןמםדאהרתומו,תיעבטההריחבהרדגבלכההפחנמםא

.םיבשוחונא.הזבןימאהלםילוכיוםיצפחונאןיאלבא.איהרתומלךאהפטה

,"שפחהתכלממלאחרכההתוכלממ,ונתרכהידי־לעםירבועוונאםיכלוהיכ

תויהלםוקמביכ,ןוצרוהרכהלשתולעפהנאבתתוינכמהתולעפהםוקמביכ

,ררושמהרמוא,"םילועוםיעסופונאונחנאונירגפלע,.םילעופלהיהנםילעפנ

איצוהל,תרשרשהתשירדללגתסהלותואםיחירכמוונבשםדאהתאםישבוכונא

תיתוכאלמהתוצמאתהההאבןאכו.ובהזונגולאכש,האבההילוחהתאוכותמ

תריציבהבםישמתשמונאשתיתוכאלמההריחבההתוא.יעבטהחרכההםוקמב

ונאיבתתיתוכאלמההריחבההתוא–םינושםיחמצותויחינימלשםיברמםינווג

תורשפאםא:הלאשהתאונאםיחינמו.םדאלששדחןוגתריציידילםג

הדחימהלאשיהוז–שדחןימתריצילךרדבאיהתחנמשדחןוגלשותריצי

,רעשלךירצהתע-תעל.תונעלתורודהברהןויסנקרלכויהילעש,עבטהירקוחל

םישדחםינוגקר,שדחחמצואהיחןימרוצילונתלכיבןידעןיאשומכיכ
ידי־לעארבלתיתוכאלמההריחבהלכותהפםג.םדאלסחיבםגאוהךכ,דבלב

ארבלוחילציתמאבםא,הפו.םדא־ינבלשםישדחםינוגואןוגהזיאןוצרה

םידומונאהפו.הרכהבשףותשהםגקתניאל,ונלשהזמחלצמרתויןווג

לשבויחהדצלםירבועונא.תיתוכאלמההריחבהותוצמאתההלשטמירפב
,וננהשהמראשהלונלןיא.חרכההלערבגתהלךירצשפחה.םייחבתויביטקאה

תירסומהלאשלםירבועונאהפו,היהנשאוהיואררשאל,םירחאלתויהלםאיכ

.ללכוללכךרע־תלקהניאשהלאש,םייחבשתמאהתלאשל,הבושחתיטיתסאו

ה

יפיה,ךפהלו;יתמא־רתויהםגאוה,ןימאהלונאםיטונ,הפי־רתויהרבדה

,יתמאהיפיהלבא.ףיזמתויהלחרכמםגואתויהללוכיינקעצה,יקושה,ילנבה

יושע,יתוכאלמיפיםוש.ועבטב,ונויבצב,אוהשומכרבדהוהז–קמעה

,חורביושעהיפיה.יעבטהםוקמתאונלאלמלוףילחהללגסמוניא–םידיב

איצומוומצעעבטבחנמשהמבשמתשמהיפיהותוא,תוינואגב,ןורשכב

ובתוחנמהתופי־רתויהתוירשפאהתאוכותמ
אוה־םגףוס־ףוסהזיפי–,

תעדלידכ,הזיפילשהדמהתמאתאאצמלםיקרפלהשקשאלא;אוהיתמא
,םייטיתסאהוםיירסומהוייחלוםדאלםירבועונאשכ.עבטהףויזןיבווניבלידבהל

,לאידיאהזיאשיה?םדאבשירסומהוהפיהוהמ:וזהלאשבושתררועתמזא

םירהל,םהלומצעדבעשלביחמ,םדאה,אוהש,םדאלץוחמתירסומהשירד

,ולשויפאלוועבטלדבעשמלכ־םדקםדאהרשפאוא,םהיתושירדהבגלומצע
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,ושפנברשאתמאלוומצעלןמאנתויהל,ומצעבריכהלאוהךירצ,רמולכ

םגול,המרונבהדומיתרבחהרסומהתוינוציחתומרונלכלאבלםישילבמ

הצפחהניאתישיאההרכההרשאדועב,הרבחה־תלעותלשהמרונב

םדאךירצהמרונהיפל.המצעםעקרתבשחתמו,הלהצוחמתורמםושלבקל
,הרבחהןוצרינפמ,םירחאןוצרינפמונוצרתאלטבל,ורציתאשבכלבייחמו

ןגהל,ךפהל,םדאהךירצתישיאההטישהיפל.המודכוםיהלאה,ןוטלשה,תדה

.ומצעלש,ולשתימינפהתמאלקרןמאנתויהלווריבגהל,וחתפל,ונוצרלע

ונלעיפומשהזאוההפי־רתויהםדאהיכ,ןויערהםעונלגרהטעמטעמ

,ןבומ.תויתוכאלמוףויזלשםשרילב,תיעבטה,תישיאה,תיתמאהותרוצב

,תויתוכאלמםינשלשןינעבאלוהדומהתולאשבאלהפםיעגונונאןיאש

–ברלהרושקאיהתוצמאתהה.אדירגינחורהדצהלעקרהפםירבדמ;לשמל
־אלתודמלעבםדאששיו.ףויזבםגםיקרפלותויתוכאלמב–דימתטעמכוא

בוטולכשםדאמרתויתיעבטהותרוצבוניניעבןחאצומתופי־אלותובוט

לכשהרקמבדוערבדלילבמ,םייתוכאלמםהויפימוובוטמקלחשאלא,הפיו

"וצרםנמא–תוצמאתהלעגונשהמ.םייתוכאלמקרםהובשהפיהובוטה

םיקרפלרשפאירה,לכ־תישארלבא,תירסומהדקנמוניניעבהבושתה-לעב

לובגההפיא:תינשו;ומצעלתושחכתהואדירגיוקחירפהיהובשאטחהיכ

,םיקרפלםיבשוח:בל-תמישליוארדחאוקדועשיותועיבצוהבושתןיב

,לכמלדבהלתוצמאתהירפאיהתוישיאהיכ,םיילנבםדא-ינביגוחבדוחיב

–ןומההןמםיחרובההלאיכ,ברלאקודםיאורונאלבא.לכלעםמורתהל
ןניאתיתוכאלמהתוממורתהה,השעמהתוריזנה.םהירחאתפדורתוינומהה

האבהניא,דחאינרדומףוסוליפרמוא,הדומה.אדירגתוחפנתהוףויזאלא

אלפמהםדאה.ותוימינפוותוימצעלעתוסכל,אלפמהםדאלרזעלתויהלאלא

זירכמוניאשםשכ,ותועינצבםגרדנגתמוניאש,ןבומ)ועבטבאוהעונצוונע

תדלוסושפנו(וילעםיאונשםידדצהינשמתורדנגתההומכםוסרפה;ותולדגלע

ידי-לעלכלהותשמאוהשהזבו.הישדק־ישדקלרודחתהרזןיעיכ,תעדל

הארמדחארפסמ.ותוימצעלעאוהרמוש–המודכוהלקההחישה,הדומה
שפנהאקוד.המצעתאהריכמתיתמאהתוילאודיבידניאהןיאהמכ־דע,ןכ־םג

רבדםושבלדגהיתלבל,םדאהלככתויהל,רובצהםעקבדלתפאושתישיאה
איהו,התואטלוקוניאלהקה.רובצהעקרקבתטלקנאיהןיאשאלא,םירחאהמ

,ןבומכ,הלאתופקשה.הנוצרתורמל,המלועבוהייחבתיאליטרעוהעותתראשנ

.שפנבשתימינפהתמאהסיסבלעתודמוע

תאתודימעמתוילותקהןכותודהיה.השעמהוהנוכהןינעלםגוהזו
(תודיסחהםגעודיןבומבו)תויטנטסטורפהרשאדועב,השעמהלעםלועה

לוכיהשעמה.רורב־ידןינעהןיאןאכםנמא.הנוכהלעלכהתאהדימעמ

הדקנמהבושחתויהלהכירצוזאקודירה,הרואכלו,תוצמאתהירפםגתויהל
הלוכיהנוכהםגלבא,"!ךרציתאשבכו,:דוסילעלכהתאהדימעמה,תיתד

הערההבשחמהתאהעינכמותצמאתמהבוטהבשחמ.תוצמאתהירפקרתויהל
שי,רמאלהצרתשכל,לבא.הבוטההנווכהתרצויו,תדהיפל,שפנבהעובטה
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,הבשחמירפםנהשםישעמשי:השעמשיוהשעמשי:קמערתוידצהפ

םישעמשילבא;לגרהוהיצרניא,תויביספירפקרםיקרפלותוצמאתה,הנוכ
לכמעגרתררחתשמוזשהעשב,שפנהקמעמםיצרפתמהםישעמ,םירחא

לוקל,שפנה־ןויבחלקרםיעמשנףוגה־ירבאשהעשב,הלשתויתוכאלמהתובכשה

לעממוא)הרכהלכףסלתחתמןומטהויובחההזל,הקמעקמעבךלהתמה
.(וקשנםיעיקרותומוהת:הלאלהלאןיבלדבהןיאםיקרפל;הרכההףוקשמל

לעממםגרשפאלבא,הלתחתמהרואכל,הנווכלכלץוחמוהירההזכהשעמ
ץוחמהניאםתנוכש–הלאהםישעמהתאבשחלםיטונאקודושכעונאו.הל

.םישעמבשםירחבמל–םתמשנוםשפנ,םתוימינפב,םכותב,םהבםאיכ,םהל

םלועבתיתוכאלמהריחבלש,תוצמאתהלשןמוקמ:המוקמלהישקתרזוחבושו
תימינפהתמאהתא–םיכפההינשתאגזמלרשפאה?אוההפיא–יפיהורסומה

?ךרדוזיאבוםהיניברשפל,תוחפה-לכל,וא–תיתוכאלמההריחבהתאו

,תוינואגב,ןורשכב,חורביושעהיפיה,:תחאהרמאהלעמלםדקהטלפנו

תוירשפאהתאוכותמאיצומוומצעעבטבחנמשהמבשמתשמהיפיהותוא

־תמאאיההפיא:הלאשבושו.״אוהיתמאהזיפי–ובתוחנמהתופי־רתויה
םילגסמםניאוןורשכואחור־ידםהלןיאשהלאושעיהמוהזיפילשהדמה

לכלםינוכנםהו,תולעתהלורהטהלךדצםהלשישאלא,ןיחבהלוקמעתהל
לכמונליציימ–אלםאו?תוצמאתההתאםהילערוסאנואובנה?תוצמאתה

ךיאםיעדויונאןיאבושוהריחבבותוצמאתהבשתועיבצהוףויזהורועכה

,הילבכמוהבשחמהיכבנמתאצל

ףוסוליפהארוק,"טפושהחכה,.ךרעוטפשמלכלשתויסחיבאוהןוסאהו

.הכרעהבוטפשמביולתלכהתמאבירה,םתאםיצפחו,ונלשיטיתסאהשוחל

תעפשבםילבוטםיקריודמעםיצעה,:ןגונלריצמןופצה־תוצראבדחארפוס
ונלריצמתימורדץראברפוסהו."עקרקהתאוסכש,םינבלםיחרפוןנעראשד

־בשעףאו,םימלתםימלתהיהשורחםרכה.םיקריודמעםידקשה,:ביבאהתא
יפיהלעעיפשמירהתלעותהגשמ:אלפןיאו."עקרקהןמץבצבאלדחארב

םישעניפיהיגשמםגש,םרוגבגנה־תוצראבתוביטרהתרימשבךרוצה.ודבעשמו

םילשמבתוברהלאובניכו.הרתיהלעמלבשחנםיצעןיבףושחעקרקו,םירחא

ונאםיאבו.דועו,םורדהלעאונש,ןופצהלעךכ־לכבוהאה,רופאהעבצה

תרותיהוז–הפיאוהפיא,ןבאוןבא.תודמלויפילתחאהדמ־תמאםישקבמו

ןיאו,םתציחמבםגררושהזפיצנירפ,רסומהילעבלשםרעצל,אלא.תוסחיה

.םירבדהינפתאתונשלםלועבשןויגהםושלשוחכב
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־יטנאוםיירסומםיגשמתכרעהבדוחיבםוקמולשיתוסחיהןינעו

־ינב:טושפךכ־לכלכהירה,הרואכל.דועוםייח־ילעב־רעצ,המחלמכ,םיירסומ

,םייטסנידםינינעהזיאלע?המ־לע,םדםיכפוש,והערשיאםיגרוה,םיאבםדא

םדתמקנ,התמגודןיאשהלבניהוזירהו.המודכוםיירחסמ,םיינידמ,םיימאל
יאדכוניאםלועהלכ:יקסביוטסודירבדכ,וא–,"ןטשהארבאלדועןטקדלי

לכאיהםימדתכיפשש–רסומהילעבםתואירה,הז־לכ־םע.ןטקדליתעמד

םהםיאצומשהעשב,רחאןפאבםדה־תכיפשתאםיכירעמ–םהילעהאונשךכ

האידיאהםשלךפשנוךלוהםדהשהעשבהתואםיצירעמו,תוקדטצהוזיאהל

אוברםיששםדוילעוכפששירחאםגךכשאלאיבנההירכזלשומד.םהלש

כו:האידיאהםשבוילאונפשירחאקרךכשו,ףטוםישנ,םישנא,םדא־ינב
י

איבנ,"חישמ.הזטילפודירשלארשילשוערזמראשיאלש,הצורהתאהפ

ושפנתאבירקהש,םדאה־ינבלערפכלאבומדש,םימחרהודסחה,הבהאה

תצפהםשלדועםיכפשנהמכו,ומשלוכפשנרבכםדילחנ־ירהנהמכ–םהילע

עגר-לכבםינוכנםיינוצק־רתויהםיטסירטילימ־יטנאהו.םיארפהןיבותרות

םשל,תיתרבחואתינידמהכפהמוזיאםשלםדא־ינביפלאתואמימדךופשל
םיעשופלכיבגלתומה־יטפשמתאלטבלםימחלנההלאו,תוילאיצוסהושפוחה

םכנהשיפכ,רקעה.ינידמרוריטבםיקסועםהששיםמצעבהלא–םלועבש
,טלחמוניא"!חצרתאל,יווצה.האידיאהםאיכ,םדהוניא,םיאור

הזעהאחמבאציאל,ערלתודגנתהה־יאאיבנ,יוטסלוטוליפאו.יסחיםאיכ

החמשםשכ,הווילפתאואיגרסךיסנהתא,לשמל,וגרהשהעשבךכ־לכ
איהשינפמ,ללכבהיצולובירהלערמרמתהאוה.םיטושבםירכאורסישןמזב

הנבומהתיהש,הלשתרחאואוזהדבועלעאללבא,ותטישלתדגנתמ

.םימורגופלשפנ־ןויושב,לשמל,ןקזהתאןכ־םגודשח.ושפנלרחאואהזןפאב

ירהמרתוידוע,ותטישדגנןכ־םגויהירהםימורגופה.זרפמ,רמאנ,היההז

םיפסהתומאו,העמשנאל(הפרח),סrsurror"הלודגההקעצהלבא,היצולוב

שפנבםדגנהאחמםוששיגרהאלשינפמםגרשפא).ועזעדזנאלהיסורלש

וליפא(.ושפניקמעבאלםגרשפאו,ותטישלשרוקמההתיהאיהש,יסורהרכאה

הזכםדשי,וזהרבעבתוגרדמשי,טלחהבויניעבהרוסאםימד־תכיפשש,הזל

טלחהבשרבדהניאםימד־תכיפשירה–אוהךכשןויכמו.יפטקמוסאוהש
ירה,רבדהאוהךכםאש,וילאמןבומו.יסחירתויואתוחפןינעםאיכ,רומג

,ןפא־לכבהמחלמאיההמחלמ.תויסחיהרדגבםהםייחה-ילעב־רעצוהמחלמה

תמחלמוא,םירכאבםיליצאתמחלמ,רחאםעבדחאםעתמחלמאיהםאןיב

ומכאל)"חצרתאל,לשטלחומהיווצהתדקנמ.םיארפבהיצזיליביצה־יאשונ

עבראו"המשנ־לכהיחתאל,.יסחיקר,וילאמןבומ,אוהוזב;הרותבאוהש

אוהש,וזהתיהךלמהדודלשותלהתלכ.ודגנתוחווצותואבןיד־תיבתותימ



םיקלוחשםירפסבהדוזיפאאלאוניאאיבנהןתנלשורסומ;תוצראשבוכ

םא.רוריטוהיצולובירןיבלהמחלמןיבלדבהןיא(םירחאםימד־יכפושלדובכ
ולתונפלשרודו,רחאדמעמלשונברחלעןידהתאקידצמודמעמהזיאאב

ולשקדצהטלחמהתדקנמזא,םדךפשי–אלםאו,סרגורפהםשבםוקמהתא

יבגלירובל,ידההוישוכהיבגלינקירמאל,לשמל,שישקדצהותואאוה

קזחלכל.(ץראבזאינומדקהינענכהיבגלונלו)ירובהיבגלילגנאלוירפקה

.ןוצהתעשבםדךפושםגו,שרויואבאוההמשבש,ולשהאידיאהשיירה

ימ.המחלמהדגנללכונאןיאונבבליקמעבתמאב.לכהדועהזןיאו

ןמורבואולשרסומה־ירפסב,יוטסלוטלשתמאההתיההפיא:ונלרמאי

ביטרקליחהובוזוטוקלבא,אוהחצורןוילופנםדה־ךפושז"םולשהוהמחלמה,

,ויבאלוגוגמהשריביוטסלוטלהאבוזןבאוןבא:בגאו).ירמגלרחאןינעםה

ועיגהאלשםינלופהלעהבוחוםירזכאהםיחצורהםיקזוקהלעתוכזדמלמה

.ורעצבתישונאתופתתשהןיאוםימחרןיאגזומהליקנעילא.הלאלםתוירזכאב

התואלכ.ותלחתתאלטבמואבופוסיוטסלוט:רמאנו(."הבלובסרט,ןיע

המחלמב.ו"םיקזוק.ב,"לופוטסביסתומישר.בתוברחב־שוקשקהלשהקיטיתסאה
ירההנקז־רסומלבא.ולשהנקזהלשרסומה־תרותתמעלהלטב–,"םולשו

.הסכמלכשהשהמבלהםיקרפלהלגמ,עודיכו.קפסבלטומרסומאוהללכב

הנהו.ולשתילכש־תירסומההירואיתלדימתעמשנוניאיוטסלוטבןמאהאקודו

ורגךשחורוא.ותודליתאהשייבאלותנקזשםדאהיה,לשמל,יקסביוטסוד

לשןחלופדועולצאהיה"דליה־תעמד,לשסוטלוקהםעדחיו,הפיפכבולצא
םלועבשםידליה־תועמדלכוזיבגלו,תיולסההדועתהאולמ,"היטנציבשובכ,

ילעםיליגרהםדאה-ינבונא–ךכםילודגהרסומה־ילעבלצאםאו.ךרעןהלןיא

.הלשהליגרההחסונבאבהלםגבתכתהירוטסיהה:רבדןיא.המכוהמכתחא

,לודגןוילופנ–תפרצל.אבהלםגראשייהרובגהןחלופו,םילילאלויהיםירובגה

ותשא,ז"טהיאולתומתאהכביטסילוורה.םינטקרכילבובוזוטוק–היסורפוהיסורל
הטרבשהעשב,םלוע־ןורכזלראשיגרובנדניה.היצקאירהתאללקיןכפהמהו,ונבו
העשבםדה־תכיפשתאוםדהתאבהואםלועה.וחכשידטסרטסימורנטוזןופ
תיבה־תויחםשלקראבםייח־ילעב־רעצ.הכרצנההאידיאהםשלהאבוזש

ןיאםיליצבוםישותי,םיבובזיבגל,שחנהובאזה,יראה,רבה־תויחיבגל;תושלחה

לכל,םדאהלשותאנהאלםא:הדמ־תמא,האידיאשיהפםג.רעצוםימחר

הנקתולןיאםדאהליבשבןכסמשימו,לכמהבושחוז;ומויק־תרימשתוחפה

ךכ־לכףאושאוהש,ידהריקפ,לשמל,אצמהללוכי.םלועבםוקמולןיאו

לעבתאוליפאגורהלרשפאלאצומוניאשדע,הזןויערבקבדתמ,הנורינל

סחיבםייח־ילעב־רעצלערבועאוהזאלבא,ומצעתבוטלןטק־רתויהיחה

לכםע.טלחמןיאהרשפשישםוקמלכבו,רשפתהלםיחרכמםידוגנה.ומצעל

יריקפמל,שפנ־תריסמל,הרובגלדובכלששגרונבלבשי,םד־תכיפשלהאנשה

ונוזיזיאלםלועבשרסומ־ילעבלכו,המודכותומהינפבהלשהטבהל,םהייח

רמושםא.תולגותולדירפאלאהניאתידוהיהתוירטילימ־יטנאה,וזונתדמעמ

.ותואםיצירעמונלכ–ואנושוואונשרכאלשזעלעוייחתאריקפמידוהי
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ברחהוקשנהו,הנגההךרצאב–ימאלואימצעןינקושוכרשישעגרב

ילשעגרב.תוירטילימ־יטנאלהליבומהרומגהםייחה־תלילשקרו.םיבבחתמ

ןמאנראשנ"דנוב,הקרו,ותרותלכתאהורהבטסוגחכשםאלהםויקלהנכס
תיולסהצרעהותיסורתויניבושתצקםע,ןבומכ,יטסירטילימ־יטנא,ומצעל

ירעשתאןדעבורגסשלעורעטצההיסורבתוידוהיהתוטסילאידיאה.בלב

לשןחלופהינפבתולטבתהרתוישיהפםגו.םיעוצפבלופטהלשםימחרה
.אל.ו,תורבדהתרשעלכב,לכבתררושתויסחיה,רסומוםימחררשאמהמחלמה

.ללכהןמאצויוניא"חצרת

ז

.תויסחיהלאהקמעהעיגנולשי,המוד,הזללכ–"םישגנתמתווצקה,

ןויערוןויערלכונאםידירפמ.חותנילברבדםושםילבקמונאןיא.לכבש

לכהו,המודכוירקמהוחרכמהןיב,לפטהורקעהןיבםילידבמ,ויתודוסילוויקלחל

.םג–הז־ינפמרשפאוא–ןמזלןמזמו,תיביטקייבסדימתאיהשהכרעההיפל

–תחאהכרעהיפלתווצקרדגבםנהשםירבדהםתואו.תונתשהלהלולעותירקמ
אוהיללכהזרואבשאלא.תרחאהכרעהיפלהזלהזםימודוםיבורקםהירה

םגוםידוגנהלכתאםאיכ,דבלבתווצקהתאקראלאוהףיקמו,ידמרתוי

שירתויתחתפמהיצאיצוסא.ירמגלסחיירסחםההרואכלשםירבדהלכתא
,השדחהכרעהו,םיארנ־יתלבוםיקוחר־רתויהםיסחיהוםירובחהתאאצמלהחכב

הבסהףוס-ףוסלבא.םיקוחרהתאברקלהלולעשדחדוסייפלהיצקיפיסלק

דוגנהותוא.הזחטש.ינפ־לעאיה־םגתחנמתווצקהתושגנתהלשתיטרפה
קר,הכרעהןימאלאןכ־םגוניא,תווצקהינשלףתשמה,בהזה־ליבשל,ינוניבל
לששדחדוסיירחאשפחלונאםיכירצשדועבו,הרקעבתילילשאיהוזש

דוסיהירחאהנה,הזלהזםירזוםיקוחרםירבדברקלידכ,תיבויחהכרעה

,תוחפה־לכל,וא,ונתושרבדימתאצמנאוה:ללכשפחלונלןיאילילשה

.ונתברקב

רשאמ,הרואכל,םיקוחררתויתווצקינשתעדויתיתרבחההכרעההןיא
רטפו,השדחהתעהתישארבסומסיטולוסבאהאיבנ,ילגנאהסבוהסמות

םידדצאקודשיירההז־לכ־םעו.וננמזבהיכרנאהאיבנ,ןיקטופורק

תאהרצישוז,"לכהדגנלכהתמחלמ,לשהפקשהה.הלאינשתאםיברקמה
תאוסותלמלשתילכלכהותרותתאםגהרצי,סבוהלשסומסיטולוסבאהתרות

סבוהלרתויבורקןיקטופורקשאלא,םיילגנאהןיוורדלשתיגולואיבההרותה

הריחבה;"תומי–לגתסהללוכיוניאשימ,:םירמואןיורדוסותלמ.הלאינשמ
חרכהלתולגתסהאלאהניאתיתוכאלמהו,וננוצרבהיולתהניאירהתיעבטה

םוכסתאטיעמהלךירצ:סותלמלשותנקסמםגאיהךכו,הרכהבוןוצרב
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םיאצומןיקטופורקוסבוהרשאדועב,דגנתהלןיאועבטהשרודךכ,םילכואה*

רבגתיןתרזעבש,תימצעהרזעוהיצזינגרוא:םדאה־ינבלסחיבתחאךרדדוע

סומסיטולוסבאהתאהאורסבוהשהמ.ויכרצלוולוהדבעשיועבטהלעםדאה

אקודרשפא)יתטישוינויגהרתויאוהןיקטופורקשהמו,הלעמלמוזהרזערדסמכ
יכרצנלכתאףתשמו(הטישאלוןויגהאלםיקרפלהבןיאתוישעמה;ישעמ־אל

טרפקרוהז–רדסמהםוקמבתורדתסההדוסיתאדימעמוהדובעבהרזעה
לעתורבגתההתדקנמוא,תורדתסההותימצעההרזעהלשדוסיהתדקנמ,לפט
,יעצמאקרןיקטופורקיניעבאוהסרהה,עודיכ.(תולגתסההםוקמב)עבטה

:ורפסו.בוטההנוצרבוהתרכהבהדיתעההרבחהלשישפחהרודסל,ןונבלרבעמ

יכ,סומזיכרנאהלשיתמאהסקדוקהאוהאוה"יחהםלועבתימצעההרזעה,

.וזליעצמאמרתויהניאהעונתהורקעהאיהתילכתהןיקטופורקיניעב

לכשמרותב–הלבקתנתיחטשההבשחמהיגוחב.תווצקהןינעלבושו
העיסמהאיהאיהתיטסילאידיאההיפוסוליפהיכ,הפקשהה–היארלךירצוניאש

.דוגנהתילכתבוזלתודגנתמןהתירמחההרותהותוינקפסהרשאדועב,תויתדל

.הזןינעבללכהןמםיאצויהברהלעהרומאקודהיפוסוליפהלשהירוטסיהה

היפוסוליפהתא.היגולואיתהוהיפוסוליפהןיבםוצעדוגנללכבשיירהלכ-םדק

,תימונוטואידהתיהאלשינפמקר,"הקיטסלוכסא,םשבםילטבמםיניבה-ימילש

רשפתהלהתצר,הלשםיללכלוםירקעל,המצעלהבשחמהתאדבעשלםוקמבו
וזלשהתורמתאהילעלבקלותדהםע

,

לעהכולמהתאהמעקלחל,תוחפל,וא
תינויגההיפוסוליפ."תויתמאיתש,לשהירואיתידי־לעואתוגזמתהידי

ןפאםושבתנתונהניאו,"ילשלכה,:תרמואאיה.רשפתהלהלוכיהניאתיתטישו

,תינקפסההיפוסוליפהירהוזהדקנמ.התררשגוחתאוהמצעתאליבגהל

הנומאהתולובגתאהביחרמ,םדאהלשותעידיגוחתאתמצמצמוהליבגמה

םאו,שפנלקופסתנתונהניאוהעיבשמהניאהעידיה־יא.דאמהברמהדמב

הנומאהתאהרזעלםיארוקזא,תולאשהלעהבושתתנתונהיפוסוליפהןיא

ןיאןפא־לכב,העידי־יאבתקפתסמאיה־םגירהתירמחההטישה.הקיטסימהו

לשןתלבקהקראיההרורב.סומסיללרפלרבעמהיתוחכוהחכבהעיגמאיה
הזלרבעמ–,םייח־ילעבלסחיב,תוישפנהוא–,תויחכהותוינפוגהתועונתה

תואבירה:היארהנאבה:תורחאלתרמואתירמחההרותהםאו.תויאדוםושןיא

המבקפתסמינא:ומצעלעזירכמטסילאירטמה.וזהשירדבהילאהלאםג
ךלעבוסנאברתומןורחאהשאלא,ינקפסכשממ!ךירצאלרתויו,עדויינאש

לע–לוכיוניאשימו,בטומ–קופסאצמלורתווללוכישימ.ןוצרברמחה

תדהקיחבבושואתיטסילאידיאהיפוסוליפקיחבטלפמולשקביוחרכ
יתנפהלשוא)תיטסילאידיאההיפוסוליפהיהלארשאדועבאלא;הקיטסימהו
ולדחיילהשקשדע,ירירואוךכ־לכקדאוה(המודכוסומסיאידה,סומסיא

הנה,תיבויחתיתדהיסנכתירבבוסינכהלהשקו,םימשגמוםיסגםיגשמ

רשפאו(הלורטנוק)תרקבלץוחמאצמנאוהרמחה־ילעבוםינקפסהלשםיהלאה

תאישחומהתאמללושינוצק־יכהסומסילאידיאה.םיצורשהמלכולסחיל
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יירשפאלחהייחבםאו.יסחיךרעקרלכלשיאליממו"!םולח-םייחה,.ותואיצמ

,תוכפהמלותומחלמל,הדובעלוםישעמלםוקמםהבשיירהיכ,תויסחיבקפתסהל

םאיכ,תויסחילםוקמובןיאש,תדהםלועבלבא,תינויסנהריקחלוןויסנל
תואיצמםושןיאירהישחומלםיגהנמלוםישעמלובשיךרעהזיא–טלחמל

שיהזכןפאבו.המרנאלםיהלאהתאו,םיניע־תזיחאקראוהלכהו,תיתמא
.הנוילעהקיטסימלואהלצאנהנומאלקרםוקמתיטסילאידיאהיפוסוליפםוחתב

םיהלאלסחיבהמשגהלכלוטבלםגינויגהןפאבאיבהלחרכמתואיצמהלוטב
דוסיאלאםניאינחורהטלחמלסחיבש,םילמסהלכלוטבלו,םימשה־תוכלמלו

,רתויאלוםיניע־תזיחאהשעמוומצעתאהמיגמםדאשתואמרלש

ח

הרזךכ-לכונרוד-ןבל,הרואכל,תיארנתינוטלפאהתואידיאה־תרות
סומסיספילוסהתרותםעתחאהגרדמבהתואדימעהלםיטונםיברשדע,הקוחרו

םמוקמיכ,רוהנפושרמאהינימאמלעש,(םידיחילסחיבתואיצמהתלילש)

דליה־תיגולוכיספו,ןויסנהיפמונתרותתאםילבקמונא.םיעגשמה־תיבב

אלונרעצלשאלא.תולאשהלכןורתפלחתפמהוניניעבןההרוטלוקה־תודלותו
ךכו.םיגשמםושולןיאשארפוםילודגהםלועלץוחמדליתוארלדועוניכז

ןויכמו.תוטלחמאלותויסחידועןההלאתורותלכו,טלחומהבושונלרסח

ץוחמםירחאםינגבםגתצקלייטלםדאלתושרשיירה–רבדהאוהךכש

,םההלא,ערהובוטהתאונלטבונא.ינויסנהעדמהלשדיחיהןדעה־ןגל

.ןייבדאנהתאבושהפילחמונלשתויחטשההפשאלא.םייסחיקר,ןבומכ

המודידההרסומהןיאש,רבדהןוכנ.דאנהלטבשונאםיבשוחוןייהתאונלטב

רקעהלבא,טסיכרנאהלשורסומלינגרובהרסומו,ידוהיהואימאלסאהרסומל

לשונכתרבד־לערבדלילבמ)בוטה:ולשתילכתהו"רסומ,גשמה:לטבאל
ירהבוטהגשומלבא,םיינויסנ,םייתואיצמםהרסומהינכת.ולטבאל(בוטה

בוטהתאםתיארהפיאו,אוהטלחמירהגשמרותבבוטה.ינויסנללכוניא

תודחא,טועמויובר,תוחפורתוי:םיינויגההםיגשמהתאםכלרציימטלחמה

שיהפיאםינשגשמהאבןיאמ:םכמצעתאלאשלאנ־וסנהמודכותויללכו

עדויוניאשםשכ,הזלהזםימודםימצעינשעדויעבטהןיאירהםלועבםינש

םימודםהיתולגסברבשםירבדלסחיבםינשםירמואונא:רמאנו!טלחמרשיוק

נלשיןכבו.הזלהזםה
ו

בויחב)יומדה(א:תואידיאשלשםעןינערבכהפ

–רמולכ,יוברה(ג,םימודםהובשרבדהותוא–רמולכ,הלגסה(ב,(הלילשבו

ךרצןויסנלןיא:רמאנו.תודירפמהלעתודחאמהתולגסהלשיתומכהןורתיה
ץוחמ–רמולכ)טלחמהדלילואטלחמהיביטימירפהםדאלולידש,יוברבללכ

וניאשרבד,האידיא,גשמבוש;םילודגלשהרבחלכלוהרוטלוקתלחתהלכל

גשמלםידחוימםירבדינשודי־לערבחלודחאמןמיסהזיאסופתל(אצמנ
וא;הלגסהלשורובחהלש,יומדהלשתואידיאהתוראשנבושירהו–"םינש,



667םילויט

טעמכונלןיאהנפנשהנפלכבךכו.ראתאלוםצעאיההלגסהםא,סחיהלש
ידי־לעורצונשתואידיאשיםא.תואידיאהלשטמירפהןמלצנהלתורשפאםוש

ףוס־ףוסשיירה,ןהלתומדוקתואידיאלשהיצאיצוסאידי־לעואהבכרה

רתויהטפשמהתאאטבלםדאלרשפא־יאןהידעלבש,תומודק,תונושארתואידיא

וזיאןיעמרבכולשיירה,קחוצדליהשכ.יביטימירפ־רתויהוירטנמלא

.תינוטלפאההיפוסוליפהתלחתהאיההפו,האידיא

תלחתהתאםוצמצב,הלבגהבהארינויהםלועה.הלבגהיהוז–האידיא
,הלבגה-השורפהרוצו,הרוצ־תניתניהוז–הריצי.התילכתתא,הפוסוהריציה

תאךכ־ידי־לעםישועוםלשהןמקלחםידירפמ.רוכעהרמחהךותמהדרפה
.היבוהינמדוגנ.םלשל–תומלש־רסחרוכערמחןכ־םגאוהש,דרפנהקלחה

רסחרוכערמחםינויהיניעבהיה,םלועהלשףוס־ןיאהרמחותוא,ללכברמחה

רבדהרקעביהוזהרוצ;םלגלהאידיאתסנכהאיההריציה.תומלשוהרוצלכ

םנמא.תינווירשאמרתויתירצונ,תידוהיהזעוצקמבאיההשדחהתעה.הריצי
היניעבםגםנמא,תישונאההריציהדוסילםוצמצהוהלבגההתאתבשוחאיהםג

ןכתהןיברומגהםאתההוהוולשה,החונמהלשוז,תיסלקה,תיפאההריציה
השדחהתעהלבא,הנוילעההריציהאיהאיה,האידיאהורמחהןיב,הרוצהו

הריצילםוקמהנתנךכ־ךותמו.ןוילערתויהדוסילףוס־ןיאהתאאקודתבשוח

הפיאשקרו,תיפוס־ןיאהתומלשלזמרףאהבןיאםנמאש–,תיטנמור

תלכיהרדגבהניאףוס־ןיאהתומלש.תיסלקההריציהדי־לע–תוצרפתהו

הריציהותונמאהתוחרכמןכלו,וזלשהגשההרדגבאלםגרשפאותיתונמאה

תומלשהלערתוולוא,תלכיבשהינומרהב,תיפוס,תלבגמתומלשבקרקפתסהל

הלטב־םנמאש,תינויההרוסמהיפ-לעו.ףוס־ןיאהלאאדירגהפיאשבקפתסהלו

הכישמהפוריאלדועשי,ןייילבדאנתניחבבקרונלהראשנוונבגלהתבס

,האידיאהדועהניאונבגלהלבגהו.לבגמהםלשהלא,סומסיציסלקהלא

ידי-לעםמורתהלשיףוס-ןיאללבא,ףוס-ןיאהאיההאידיאהונדידלשךותמ

.הלבגההשורפהאידיאה,הלחתהב,ליגרהםלועב.ולתומדוקתואידיאןומה

האבהלבגהןיא.המעהלבגה,הלדבהוזיאהאבףכתוחומבהאידיאהצנצנ

יהוזהעדו"ןינמהלדבה–העדןיאםא,.ךרעהזיא,ןויערהזיאףקתבאלא

השעמה.איהשהלדבהלכםאיכ,ערלבוטןיבשוזאקודואל,הלדבה
השעמדועוהז,הבשחמלשתופתתשהםושילבהשענשהז,יביטקניטסניאה

לעהשעמהזיאאבשןויכמלבא.חמצ־םדאלש,בוטרתויוא,היח־םדאלש

,אדירגםיישחומםירבדלשהרכהםגול,הרכהלשןטקרתויהץוצינהידי

השענהשעמהזיא,םירחאהןיבמלדבנרבדהזיא.הלדבהרבכהפשיירה

השועהוריכמהיניעבלדבהרבכשייכוילאמןבומו,הפיאשוזיאלםאתהב

תמדוקבושו.םישעמהוםירבדהרתיןיבוהשענההשעמהורקמהרבדהןיב

וניארמחהו,תמאוהרמחה–האידיאהילב.השעמלוהרכהלהכרעהההפ

.האידיאלהפיאשקרררועלאוהלגסמבוט־רתויהןבומב,האידיאסינכהללגסמ

הפיאשהותומלשבךרוצהתאונבתררועמ,לכבםיאורונאשתומלשה־יאהתוא
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ץוצינהנהללכבהאידיאהתואיצמתאונבריעהימלבא.הילאןואמצהו
,יתוכיאוליפאואיתומכלדבהשייקלחהוטלחמהבוטהןיב.םלשאוהןויערה

האידיאהגשמ.ימינפחותנלכלץוחמתטלחומהירבאוה"בוט,גשמהלבא

ךותבאוהיקלחהלבא,םלשהלאונאםיפאושיקלחהןמ.הילאהפיאשלםדוק
ובש–האידיאהלשגשמהרשאדועב;םיפאושקרונא–םלשלו,תואיצמה
,דחיהלאינשלץוחמאוהש,ןוכנרתויוא,םלשהםגויקלחהםגםילולכ

יפ־לעיקלחהתאו)יקלחהלשאמגודהיפ-לעםירצויונאםלשהתאשרחאמ

,אצמנ־לכלםדוקאוההאידיאהלשגשמה–(ןבומכ,םלשהלשהאידיאה

לשהבשחמבדוגנםגשיתמאבשאלא.וילאסחיבדדמנאצמנ־לכיכןעי
יפ-לעאוהתומלועהתריצילםדקותולדבתההינפליפוס-ןיאהרמחה.ונרוד

,תולדבתהלואםיקלחתודחאלהפיאשה.רתויואתוחפרוכערמחעבטה־ירקוח

הניאשםא,האידיאהגשמבתורזלכןיאןכבו,הלחתבובתחנמאיהשםא
האידיאה.האידיאלכל,תולדבתהלכלםדוקאוהרוכעהרמחהיכאצויזאו,וב

ןושארההרכהה־ץוצינתוררועתהעגרב,ןוכנרתויוא,תולדבתההעגרבהדלונ

.אדירגןויערב,הרכהבלידבמואלעפבלידבמ,היהישימיהי,לידבמהלצא

אלווירחא,לדבנהתאךירעהלידכקרהאבהאידיאה:רמאלאצמתםאו

ריכמבהכרעההלשךדצהתאסינכהימ:לכ־םדקבשהלשי–,הלדבהלםדק
םצעתאסינכהימ:תינשו;ותלחתמובעובטהיהאלםא,לידבמבו
םויקתוכזשיהפוהזףוגבשהמשנהאיההמזרוכעהרמחהךותלתולדבתהה

,תירמח,תרחאהירואיתלכלרשאמתוחפ־אלתוינוטלפאהתואידיאהל

לעמןורחאהךסמהתאתולגמןניאהלאןכהלאכ.תינקפסואתיטסיללרפ
.רתויאלו,הבשחמה־תרישקרןההלאוהלא,םירבדהינפ

ט

םולחהרשפאואםולח–םייחה.יסחירבדקר,הארנכ,ןכ־םגםהםייחה

םהינשםולחכםייחכוזהלאשלעמךסמהתאונלריסיימםייחאוה

לשםיינויגההםיקחהגוחבםיאצמנםייחהשאלא,ןמזהוםוקמהגוחבםיאצמנ
םניאש,הלאםיינויגהםיקחלץוחמאוהםולחהרשאדועב,ןמזהוםוקמה

םולחהרשאדועב,השעמהוןוצרהןיבהעודיהמאתהםהםייחה.ובםיטלוש

אוהםולחה.(לודגךרעןהלןיאםולחבשתודדובהתועונתה)אדירגןוצראוה

שישמרתויונלהארמה,ןוימדהלשוניממיארלבא,םייחהלשיארקר
לבא,ןוימדברשאמ(תויטסלפרתיבאקודםיקרפל)תוריהבתוחפבאלא,םייחב
,תואיצמל,ישחומלסחיבםייחהןמתוחפאוהםולחה.םיבחררתויםהויתולובג

םדא-ינבריכהאלונתאמימ,ובשדוסב,תויטסימבםהילעהלועלבא

תושרהונתאמדחא־לכלשידיתעהןוזחתאםהלםיעידומתומולחהש

ותואבשחלו,יתריציואישעמ,ישחומןויסנלכבומכהזןויסנבשמתשהל

םינשךשמבתוארלתונמדזה,לשמל,התיההלאהםירוטהבתוכל.הדבועל



סחיב,ולשיטרפןויסנןיאומצעלוליכףא,הזכןויסנםעםדא־ינבתומלש

,םינואגםדא־ינבהארמל,ןואגוניאשםדאלתושרשישםשכלבא.ושפנל

םומ־לעבןיאשםשכ,תוינואגלזמרןיאאוהושפנביכףא,םתואיצמבתודוהל

תונורשכרסחאוהשינפמקר,םימומ־ילעבלםירחאהלכתאבשחלךירצ

רופכלואובל,םירחאלצאהזכןויסנהארמל,תושרונלןיאךכ,םיעודי

ירה.םירחאהםולחלשךרעהותואןיאונלשםולחלשינפמקרותויתמאב

אנ־יהיו.ללכוללכוזהלחמבםיכמונאןיאשףא,חרי־הכמלונאםינימאמ

ןורתידיתעה־תשגרהבוהאובנבםירישעםולח־ייחויהי,היהיש־המהזןויזח

לבא.וזהדבועלשהכרעהלכלץוחמ,םיאצמנםהיכאוהרקעה–,הלחמוא
םגרבדלתושרילשיהפו)םיברלשםנויסנ:בל-תמישליוארהדצדועשי

אלאםניאשםינושהתומולחההלאמץוחיכ,ונלהארמ(ימצעןויסנרבד־לע
וא,ונבלירוהרהלשתירירוואתומשגתה,וננוימדתאובב,ונייחתופקתשה

ןימדועשיהנה,דיתעלתואובנוםיזמרםג–ללכהןמםיאצויםירקמב

עודידצלש,תוחפה־לכל,וא,ונייחלשסומסיללרפטעמכםהשתומולח

םייחלשתומלש"תוכיתח,תוזחמלשהמלשהירסבונינפלתורבוע.םהלש

ונלצאםירזוחוםיאבתומולחההלאו,העודיתיללכהאידיאידי-לעתורבחמ

לשרומגלובלבבו,םינשהמכלשתוכראתוקספהבוליפאםיקרפל,ןמזלןמזמ
םייחרותבםיתמונינפלםיעיפומששיםינושםיטרפלסחיבו,תומוקמוםינמז

תוערואמוםינושםישנאונינפלםירבועש,אוהםהבשיללכהדצהלבא.ךפהלו

הלאהםישנאהתאוניארהפיא,רוכזלםיצפחונאשכו.םינושםיפונםגוםינוש

םיפונונינפלוניארהפיאו,םיכישממםהםתואשתוערואמהםההזיא,םהימו

םלועמלבא,ונלעודיםוקמלשקלחרותבםיעיפומםנמאש)הנושארבהלא

זא–(ונייחבוניארשרחאםוקמםושבאלוהזםוקמבאלתואיצמבויהאל
אלשאלא,הלא־לכ־תאוניארםנמאיכ,םירכזנונאהברמתוצמאתהירחא

ןויזחונינפלרבועתומולחלשהמלשהרושךרדשו,םולחבםאיכ,תואיצמב

ושכע־דעךשמנואוהךלוהשו,ונתודליבקוחרםולחהזיאבוליחתהשםייחלש
םגש,רוכזנזא–ונתודליתפוקתמרורבןורכזדועונלראשנםאו,וניתומולחב

,םילדגוםיכלוהםהםיקרפלש)הלאתאוניארהפיא:ונמצעתאונלאשזא

ונילאםהםיעיפומםיקרפלו,וניניעלםיתמםגםיקרפלו,םינתשמוםיחתפתמ

םוניארםולחבקרש,ונטלחהזאםגו(.יונשילבהדימע־תרוצבתודחאםימעפ

ימולחהםרבעו,ימולחהםיפאונלירבהתעשאלא,תואיצמבאלןפא־םושבו

,תישחומהםתואיצמרדעהבקרםיחוטבונייהזא.ונלאוהיאדוןכ־םגונלצא

תיתודליהשגרהשרשפא:איההלאשןיידעשאלא.תימולחהםתואיצמבאללבא

ןכ־םגרשפא;אדירגןוימדבשהשגרהקרהנהםולחהתונשהרבד־לעוז

קרהראשנו,ןהבטלושםרטןורכזהשםינשהןתואבהזםולחאברבכםנמאש
לשהנגרומ-הטפןימיהוזשרשפא;יאדוןורכזםוקמבזאמתממועהשגרה
ןתואהלגאלןיידעש,תולפאםיכרדבונילאתועיגמה,תוקוחרותורזתויאיצמ
ונבומשגתהאלש,ונייחלשתורחאתוירשפאםההלאתומולחילוא;ונלכש

לאךרדןהלתושפחמוונתמשניתלדבתוקפדתמ,תויאליטרעתועותןהשו
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איהוזהשגרהיכ,ןכ־םגרשפאלבא;תבזוכתואיצמךותלםגולו,ונתואיצמ
ונתורגבבםג,ונתודליבםגםינושםינמזבונלצאתויוצמהתושגרההגוסותואמ

איהונייחלשםיליגר־יתלבםירקמבש,השגרהההתוא,הדימעהתונשבםגו

–ןמזהזיאבוםוקמהזיאבםעפונמעהיהרבכהז:ונלתשחולותדמועולאכ
,תושפנ־לוגלגבהנומאהלאךכ־לכבורקסחיהלשישןירותסמה־תשגרההתוא

וזהשגרהמו.םלועבםייחונאהנושארהםעפבאלש,ןויערהתאונבתררועמה

ךכ־לכולצאוזהרושקםנחלאל.דעצקרןוטלפאלשתואידיאהתרותל
.שפנה־לוגלגתרותב

תוילפרעהתמעל.םיירקעםייונשתמאבןיאתואיצמבשםייחהוםולחהןיב
אלתועשבונלצאהיוצמהתוילפרעההתוא,םייחבשתוילפרעהונלשיםולחבש
הטושפהתואיצמהתמעל.ליגרהםבצמבאלםירבדהתאונלהארמהו,תוליגר

ןמזה,םוקמהיקחלץוחמץרפתמהםולחהתמעלו,יטסלפהםולחהונלשי

,ןורכשיבצמםגםדא־ינבמקלחלו,הדגאהוהיזהה,ןוימדהונלשיתואיצמהו

הינפלש,הרכהלץוחמשםלועהןיבוהרכההםלועןיבתויצניצולהוהיספליפא

םילועונאתוגרדמתוגרדמ.קירחטשןיאוהדירפמםוהתןיא(הירחאלוא)
איההכומנםא,ןידעטלחהאלהיציאוטניאהרבדב.הרכההםלסבםידרויו

ינשהןפאבו,םלסבהגרדמאיהםגןושארהןפאב.הילעהלועואהרכההןמ
םיעודישפנ־יבצמבאוהרבדהותואו.תרשרשהתאהאלההכישממוזתעבט

הלאבםגשיםיליגר־יאהשפנה־יבצמרתיבומכ.םולחלסחיבםגו,םירורב־אל

תוילנויצרהיבגל:אתגולפרדגבםהשםידדצשיו,הרכההןמהטמלםהשםידדצ

יבגל,הבחרהתינויסנההפקשההיבגלו,היגולותפרדגבםהתינוצקה

הלא–סומסילאידיאיבגלוא,םייחהתונויזחלכלשףיקמובחרסומסילאיר
–ךכןיבוךכןיב.ונתרכהלעםילענל,הנוילערתויהגרדמלםיבשחנםידדצה
,םשיגרניכרשפאםגלבא,םירבדהתאריכניכרשפא:רורבאוהדחארבד

הזיאםישועקרונאםאוא–,יביטקניטסניאןפאבואהרכהבונאםירצויםא
לבא–םומע־רתויהןפאבוליפאסחיהזיאםיעיבמ,רבדהזיאבםירחוב,השעמ
,םיכירעמונא–םילידבמונאשןויכמו.ןאכםגתישענהלדבההתכאלמ

רשפאשםשכ.הרכהלוזהמדקםאוליפאו,פיצנירפ,דוסירבכהלשיהכרעהו
הכרעהו,הכרעהםגונלהיהתשרשפאךכ,המותס,הרכמ־יתלבהיטגונלהיהתש

םהםלכ–יטמיתמואינויגה,ירסומטפשמםיאיצומונאשכ.האידיאאיה
,יוברואתודחא,םוקעוארשיוק,םינשואדחא,ערואבוט.הכרעהרדגב

ונלראתלןיאשםשכו.םהםיכרעהלאהםיטפשמהלכ–לדבהואיווש

לידבנשךירצרבדריכהלידכשםשכ,ולתמדוקהלבגהילבהרכהלשטפשמ

ונא.השגרהלעגונבםגרבדהאוהךכ–,האידיא,פיצנירפהזיאףקתבותוא

ףסלתחתמםגתולעופתואידיאהו,םולחבםגםיכירעמוםילידבמ,םירצוי

תוירואיתהןתוא.וזלשףוקשמהןמהלעמלםגיכרמאלךירצןיאוהרכהה

םרטבדועםישגרמםירבדהש,החכוהבתואידיאלםירבדהתאתומידקמה

השענשהשעמשםשכ.ךכידי־לעםולכתוגישמןניא–םריכהלליחתמםדאהש
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ךכ,ותוישחוממםולכהז-ידי-לעדיספמוניא,אדירגטקניטסניאבקרו,הרכהילב
־ידי־לעהדיספמהניאאיה–יולגידילהעיגהאלדועשהזב:האידיאהםג

לשןתואיצמדגנהזדצמהקיפסמהחכוהםושןיאןפא־לכב.םולכךכ
הפלבקלונלרשפאהונשפנבועבטהךיאתואידיאהואבןיאמ.תואידיאה

םיכשמנוםיכלוההםידחוימהםייחהםתוא.רשפאתינוטלפאההבושתהתא

,הזםלועלםדקונתואיצמדעונלשץיקהב־תושגרההומכש,הלא–ונמולחב

ןיבוםירורבהלםימותסהשפנה־יבצמןיבטלחומהורומגהלובגה־רסחותוא

קרוליחתהאל,הארנכ,ונייחשונלםירמואהלאלכ–הציקיה־בצמלםולחה

הרכהלוןורכזלומדקונשפנבתואידיאהש,רמאנםאו.הרכההוןורכזה־ימיםע

לכויימ–,היולגלהכחמוונלשטקניטסניאבםגהעבטמרבכאיההאידיאהיכו

םעהלאודלונהזונשפנבתואידיאהתדלתעשתאקוידבונלבוצקלואובלזא
(ןבומכ,הרכהה־ףסלתחתמ)השריבונלואבה,ףוגהלשםינושארהםיעוזעזה

רשפאו)חמוצהויחהתכלממבםגתואידיאהתואצמנרבכרשפאוא,וניתובאמ

ינפאתאונלרפסללכויימהדיחהתאונלרותפללכויימ–(םמודבםג

,העידיה־יאלשבצמותואידילבושםיאבונאהלאתוכלממלשהשגרהה

תוחכוהונלןיאתואידיאהתומדקלסחיבםג.לכלסחיבםיאצמנונאובש

תכלוהה:שפנה־תוהמתאםגםיעדויונאןיאךכו.דגנכאלודעבאלתוקיפסמ

אלא,הניעבדימתתדמוע,הנתשמ־יתלבאיהשוא,ףוגהםעדבבדבאיה

.ותצקראומאלכב–םיקרפלולפאאלכבםיקרפלתאצמנאיהםיפוגהיפלש

,םייחה־חכתולאש.ותמשנשרשתאתעדללוכיונתאמשיאםושןיאןכ־ומכו

,תואידיאה־תומדקתלאשבתורושקןהדועוהילוגלג,התראשה,שפנה־תואיצמ

זו
ו

תוחתפתההןויערםא,םיעדויונאןיאןכ־ומכ.הלאתולאשבהרושקבוש

,הנתשמוףלחתמקרוא,םלועבהרכההםוכסהברתמה,יסחיםא,אוהטלחמ

הלאלכב.המודכוהיציאוטניאה־שוטשטןובשחלעהברתמהזםוכסןיאםאו
הפשיןכלו.םיעדויונניא:תחאקררורבבדיגהלםילוכיבושונאםירבדה

לככןההלאהיפוסוליפ־תולאש.ונתריציחכלוונתשגרהלהרומגתושרושפח

אנ־ראשי–קפתסמשימ.רתויאלותוחפאל,הבשחמה־תרישהלשתולאשה

תאביחרהלאנ־לדתשי–קפתסמוניאשימו,לבגמהןויסנהלובגבדומעל
.ובשהריציהתוחכלוונוימדל,ויתושגרהלשפחאנ־ןתיוא,ונויסנ־תולובג

ןיא,המלשהניאםאוליפא,וזו,הריצילהליבומאיהםגףוס־ןיאלהפיאשה

לוכיוניא,עודיכ,הזםג.לבגמהישממהןויסנהינפבללכוללכשבתהלהל

םלועלאןהםגףוס־ףוסתוליבומהלאו,תוזיתופהוםיקחילבםיקתהל
,תואידיאה
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