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;הזייונגיטןיבהל

,בלץפוא,ןוימדחוכ,תוטיגר?איבנהןמתושרדנהתונוכתהןהמ

עבתנאוהןיאוללהתונופתהלולכמךותבךא,לובגאללתונמאנולבסרשוכ

ביגמולעפתמםדאאוה,בשוחםדאונניאאיבנה.ההובגתילאוטקלטניאתלוכיל

הנניאשהטקשתוננובתה,קחרמבייחמילכשהטופשה.ותולעפתהךותמןירשימב

הבשחמבשוחםדאונניאאיבנהטהדבועהתאםנמאו.בהלתמהלשויתודיממ

םלועלךא."קדצ"עבותאוה.הנושארהונתלועפךותמרשאלונלוכיתיבנויע

וליבשב.ותפקשהיפל"קדצ"תנומהלשתינויעהותועמשמהמררבללכונאל

םושמו.לאהלשונוצרמתעבונ"םתקדצ"ש"םיקדוצ"םישעמתרדסאוה"קדצ"

דגנתמהתאןיבהלןכומונניאאוה.חוכוהוהחיטהשיאםגונניאאיבנבהךכ

.הנגמואהבשמ,תוטלחומתודבועעבוקאוה,ויתונעטלעתיגיינעבישהלו

REMאוהןיטולחתלהנוטשםרב DINARאוהודיקפתשהדבועהםצע.הרותהשרפמ

לעתינויעהבשחמבספשחלותואתבייחמםדאהתניבךותמהרותהתאשרפל

.ויתונורקעתאוויקומינתאףושהל:רומאל,ותואןיבהלוילע,יהלאהןוצרה

קיסהלידכלאהלשםיקותהתרדסךותבימינפינויעןויגהאוצמלבייחאוה

אוה,תינויעהנבהלהתפנאוהשךותמו,תושדחתונקסמהזהןויגההתחוכב

nnosאוהםאףאותלטזבשקדצהתורשפאלעדמועאוה.חוכולוהחישטל

.טקלטניאהיח"עןוימדהחוכותוטיגרה,אופיא,ונסורםכחב."דגנתמה"

רבכ.םקוידלעםירבדהתאדימעהלידכגייתסהלונילעןאכלבא

ותביבסמםייבנייפאםיוקהמכטלקישורפהםכחהשהדבועהתאונרכזה

וזתיטסינלההשרומהרבעלארשיםוחתלהקתעההי"עלבא.תיטסינלהה

הנושןוויכבהליחתכלמהחתפתהתינויהתוברתב"המכתה".תידוסיהרומת

3Dרתוירחואמבלשבקרוםלועהעבטהיהןושטארההניינע.ידוהיה11135

הלוכתזכורמתישורפההמכחהוליאו.םדאהותישטונאהmanaרקחלםגהרבע

.ורוקמבוםלועה,עבטבהריקתהןמרשפאהלככתגייתסמו,הרבחהתעידיב

יפכהקיסיפטמהםוחתתאאלוהקיסיפהםוחתתאאלאצמנאללארשיתמכחב

תרותבתויתטשיתלבתויוקסעתהאצמנרתויהלכל.תינויההמכחבםיאצמנש

.קהבומיתדםנויבצש("הבכרמהשעמ"ו"תישארבהשעמ")האירבהותוהלאה

דועב,תידוהיהותינוויההמכחהןיבשףסונהלדבההםגןושטןאכםנמאו

ךותמןויעהלאהעיגפו,תיתדהטירוטואלכמתררחושטמתינוויההמכחתהש

ל"זהלצאתאזההוקסעתההתדבעושמ-המשלתילאוטקלטניאהתוקסעההתבהא

לכתאישורפהםכחה,אופיא,וילעאשוצתאזהניחבמ.תיתדתירסומתורמל

ותוהלאתאךפהקראוה,תוהלאהןמררחושמונניאאוה:ארקמהתשרומ

לשתילכשהתוננובתההתאתידדההםתקיזםוחתלסינכהותישונאתוהלאל

*םיפיקמהלאםיסחילבא,תורחוהבהאיסחיםיררושלאהוםדאהןיב.םדאה

תוקסעתהידילעיגמםכתהןיאךכםושמ.םדאהלשינתורהומלועלכתא

 אוהשיפכ,ירסומההשעמהאוהותוננובתהלאשונה.תטשטפומתילאוטקלטניא



.הרותה-יקוחברדגומ

ואבשםידגונמתודוסיינשלשףורצ,אופיא,םייקםכתהלשותויצשיאב

לשםהייחבהבורקתוניינעתה,דאמהנינאתונשגרדחאדצמ.הינומרהידילוב

תאעמושוהנסהדילבצינהשמשהעש.םהיתושגרבהקומעתופתתשהוםדאהינב

ינאשםוקממ":ינייפאהטפשמהתאלאהיפבישורפהםכתהםש,םיהלאהרבד

רעצבףתתשמלאהשםשכו,"םרעצבףתושינא,לוכיבכםיצוקהךותמ,ךתארבדמ

ךותמלעופאוהןיאינשדצמלבא.ותלוזרעצבףתתשמישורפהםכחהךכומע

אוה.יביטקיבואורקהעד-לוקישי"עתנסורמותונשגר,אדירגשגרהתורבגתה

.ןתואםיבייחמויתושגרשתואצותהתאאשיתותלועפשידכויתושגרלעבשוח

אש:ל"זחלשתיתורפסההריציהיקלחתאוושהבריכהללכונוזתוליפכו

תומימח,תונשגרולוכאוהשרדמה.ךןדיאמ-הכלההתורפסו,דחמשרדמהתורפס

וללהםידדצהינששהמודךא.תיביטקיבואוהשקונ,הלוקשהכלהה.תופתתשהו

.והנשמאללדחאהםייקתהלםילוכיםניאףכחהלשתיתרבחהותלועפב

ו

תנבהל,ףוסבל,ונתוא האיבטשאיהישורפעםכחהןקוידלשוזהסיפת

;הליחתכלטרובצהגיהנמונניאםכחה.םעבותוכמסרוקמותיתרבחהותלןעפ

הדעונדמלמאוההתואהרותהשםושמקרו,הדמלמוהרותהדמולאוהורוקעמ

-םויהוייחברובצהגיהנמלםכתההשענאליממ,םייתרבחםישעמבשממתהל

.םיימוי

,הנניאהגהנהה.הילאוסחיתאםגתעבוקהגהנההלאםכחהלשוזךרד

תאםהלוחינהוליא,םישורפהימכחבור.םייהחבהרטמואלאדיא,ויבגל

שארבםהיבָגלאיהתוגיהנמה.הרותלשהלהאבהביטיהתאםיפידעמויה,הררבה

אמסהןברזעלא"רו*רונןבןנחוי"רבהשעמ"IND¿הדבכהבוחהנושארו

וכלהברעתעל.םידימלההםהבושיגרהאלוהבישיבלאילמגןברםביטוהשאש

םידימלתהלצאםהלובשישםתואאצמולאילמגןברסנכנ.םידימלתהלצאובשיו

םתאןיאשרובצלםתעדוה,אמסחןברזעלא"רוירונJaןנחהי*ר:םהלרמא

ךליאוןאכמ,םכטצעתושרבםתייהרבעשל?רובצהלעתוררשתושעלםישקבמ

."רובצלםידבעשמםתאירה

ונאםילוכיתאזההבוחהביטלעו.הדבכהבוח,אופיא,איהתוגיהנפה

באשםשכ,ורובציאטחלכליאְרחאגיהנמה.םיברםירואתל"זהירבדבאוצמל

תונויזבבולםילמוגףוסבלוץקןיאחרוטלובםלוילע.וינביאטחליארחא

ושרפהשמי"עםינקזהיונימהשעמתא.הבהאבלכהלבקלוילעו,לובגאלל

םהלרמאוירזחוםתינמתנשםכירשא:חבש*רבדםהלרמאהליחת":ךכל"זה

םכילעםילבקמויההןכתנמ-לע,םה0939505םינחרטקשםיעצדויווה:םגפירבד

.תוברמתחאאמגודאלאוזןיאו."םינבאבםכהאםילקוסוםכתאםיללקמויהיש

הנניאורובצבאלממםכתהשתיתרבחההיצקנופהםגשתוארל,אופיא,לק

 םכחה.ללכךרדבםיגיהנמוםיטילשלסחילםיליגרונאשהיצקנופלללכהמוד
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;ולקוקז%לא,רובצהלעהומצעתאהפוכאוהןיא,ךנגחמאלאטילשונניא
הבהאהותוירתאהתשגרהךותמםאיכ,הררשלשרציךותמגיהנמאוהןיא

ואצמוןאצבדודלקדב.ןאצהערמב213012אוההמב.ןחביקידצ'ד".ומעל

םינטקהאיצומהיה.ולאינפמולאןאצהתאאלוכהיהש---הפיהעור

-רחאו.םיבשעיעצמאםליכאמוםינקזהאיצומךכ-רחאו,םיבשעישארםליכאמו

עדויאוהשימ:ה"בקהרמא.םיבשעלשםרקעםליכאמוםירוחבהאיצומךכ

—-—-לארשיולא,ונאצתאהעריואוביוחוכיפלשיאןאצהתאתוערל

הצורונברהשמהיהשכ:וניתוברורמא.ןאצבאלאה"בקהונחבאלהשמףאו

ןויכ.תיסמלליבהשדלרירתאץרו,ידגהנפ8.ארב|,הבדפבררתללסואש

השמעיגהשןויכ,תותשלידגהדפעוםימלשהכרבולהנמדזנתיסחלעיגהש

לעוביכרה!התאףיע.אמצהינפמתייהץרשעדוייתייהאלינא:רמא,ולצא

-ךכםדורשבלשונאצגוהנלםימחרךלשי:ה"בקהרמא.ךלהמהיהוופתכ

."!לארשיינאצהערתהתאךייח

ודיקפת.וינבלבאדיקפתכ,אופיא,אוהורובציפלכםכחהלשודיקפת

אוהש;אוהרחאגיהנמלכמלדבנאוההבש,ךנחמלשותלוגסו,ךנחמהלש

עדוישימ"וכותבשדיחילכתאאלאלודגהללכהתאקראלוינפלהאור

לאה"בקהרמוא"לארשיינאצתאהעריואובי,וחוכיפלשיאןאצהתאתוערל

ךלחק":השמלאלאהירבדתאםהםישרפמרחאםוקמבו,ל"זַחתשרדבדוד

לשתורדגנכךולהללוכיש";הזכןפאב"ובחוררשאשיאןונ-ןבעשוהיתא

לעהלמחהתדמ,הגלבההותונלבסהתדמ:ךנחמבהנוכתדועו."דחאודחאלכ

םרסומינאשםעהנה":םתשלוחךותמםיאטוחםהשכוליפאתוירבהלשםתשלוח

.םהתוקוניתףידעוםיידגןידע"-ל"זהתדגאבעשוהילאהשמרמוא-"ךל

המ-לעםהילעדיפקהאלשאםנוברףאש,םישועםהשהמלעםהילעדפקתלא

."והבהאולארשירעניכ:רמאנש,וטעש

jo

ברקבל"זחלשםתוכמסרוקמתאבטיהונלריבסהלםילוכיהלאםירבד

החוכבותיתוברתהןתרוסמלַעוכנחתנ,םעהךותמולדגשםישנאהלאויה.םמע

םיסחתוימםינהכםימכחהןיבםנמאויה.םדמעמלועיגהדבלבוזתרוסמלש

-ישעהוסוחייהחוכבתוטלתשהלשתועפות-ןבומכ-ויהו,םיגלפומםירישעו

,םתוכמסתא,ללכךרדב,םימכחלונתנשםהתורישעהוסוחייהאללבא,תור

לעםהימילכומחלנשםיינעינבויה,לודגהםֶבּורילואו,םהמםיבריפכ

וסנרפאלרכומדמעמלועיגהרשאכםגששיגדהלןאכךירצילואו.םתסנרפ

.םימולשתםושבהילעבתאהכזפהניאשהבוחאיה"תונבר"ה.רובצהיפסכמםמצע

.רכשבתישענהניאםימשתכאלמשםושמ,הכאלמהלעסנרפתהלםדאבייחםלועל

דמועהינוציהחוכלשונורסהחבאקוד-?ןירדהנסהלשהחוכרוקמוהמ
 .הזכרמבהרותהשתינחורתרוסמלשקהבומיוטיבאיהןירדהנסה.הירחאמ
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לאדיאהלעל"זהירבדתאם"במרהםכסמ"הרותדומלתתוכלה"מישילשהקרפב

רתכ.תוכלמרתכוהנוהכרתכוהרותרתכ:לארשיורתכנםירתכהשלשב":הזה

DADOרהאובהכד]ade aoרה-הרומרפב.4..,דודובתכזתופלפ.רמכ*

רמאתאמש.לוטיואוביהצרישימלכ....לארשילכלףכומודמועוחנומ

םינזורווכולמיםיכלמיב:רמואאוהירה?הרותרתכמםילודגםירתכהםתואש

םדאלכ".םהינשמלודגהרותרתכשתדמלאה.ורושיםירשיב.קדצוקקוחמי

ףאושלארשימםדאלכו,רתויבהנוילעההגרדמהלאעיגהללוכילארשימ

הגרדמהלאועיגהשהלאלשםתוכמסתבצייתמאליממו,תאזההגרדמהלאעיגהל

,םתוכ,ךכבתאזה

לבקמ,ושארבםכתהשתויתרבחתויובישחלשםלוטבצעתמשןויכ,ןבומ

ויתולאשמלכלםיתיצמ,ברדובכובםיגהונ:דחוימיטפשמסוטטסםגםכהה

לבא(*דכוםינושםיסממתולקה)ומויקתמחלמתאתונושםיכרדבוילעםילקמו

תורוקממםיעדויונאםנמאו.ומעוםכההןיבץייחםירצויםניאהלאלכ

.םעבםישורפהימכחלשםתעפשהחוכהיהלודגהמכדעםיינוציהםיירוטסה

,םיפיקתםיכלמדגנכדומעלולכיםהתויטילופתויוכמסואבצןורסחתורמל

1a.םהירהאמדמעםעהשםושמ

דאמםיטונה"םיילאדיא"םירואתכעמשהלםילוכיהכדעוראותשםירבדה

םעילאדיאהרואתהתאתוהזלמרהזהלונילעדימתלכםושמו.היפוטואהלא

-ושכמוםימוקיעוםיפוליס,תודרומותולעמ,םירבדהעבטמ,הבשישתואיצמה

xxxדומללרשפאשתירוטסהתושממוזהנומתתגציימןכ-יפ-לע-ףאו,םיל n3bD

,תובר

וזתראותמהרבחשםיירוטסההםינותנהתרגסמשרמאלךירצןיאשהמוד

וזתוינושאקודךא.םיינרדומהםייחהתרגסממןיטולחלהנושהכותבהמקרתנ

רבודמשכ.םייתרבחהונייתתויעבלעםירבדהמכוהמכונתואדמללהיושע

תורכהוכותבשישןטקםישנארפסמלערבודמינשהתיבהימילשהרבחב

.תינרדומההרבחלתינייפאהתוריהמבםישחרתמםניאשםייחלעודאמהצימא

רבעהשהרבח,המימיםימימתורוסמתונדפקבתרמושהתינגרואהרבחלערבודמ

הברהתימנידעודיכאיהתינרדומההרבחה.תערכמוהנוילעתוכמסהבהווהמ

וזהדבועו.םישנאלשברןומהמתבכרומאיהו,רתויהברהתררופמורתוי

בוציעלעםויהםירָבדמונאשכ.םייתרבחהםייחהתסיפתבםיברםילדבהלתמרוג

תובורעל,יטילופהןונגנמההנבמלללכךרדבםינווכתמונאםייטילופהםייחה

-לרפהםיווהמלאכתויוברעו.רמשיתללכהתבוטשךכלתוילכלכהותויטילופה

לכתומייקאלהתעהזונראתשהרבחבךא.תונותעהואאתוגלפמה,םיטנמ

ןניאינרדומהןבומבתוגלפמ,רחבנדסומונניאןירדהנסה.וללהתובורעה

דבלבתחאתוברע.תמייקהנניאןיידעתונותעהשרמאלךירצןיאותועודי

 לשהחתוכו.ותוגיהנמלוםעלתפתושמהתיתוברתתרוסמלטהחוכ-תמייק



 

5

תרחבנונלשכירסנמלרפרטשמב.ןלוכתויוברעהלכדגנכלוקשוזתרוסמ

רחובהרובצלותקיזיהמוגיהנמהלשודיקפתוהמלבאםעהי"עהגהנהה

תורשפאה.ףיקעאוהרובצהלאורשקו,יאנידמאוהועוצקמב-?ותוא

-םהילעלבוסהורובצה-אישעמליארחאה,רובצהלשוכנחמהיהיגיהנמהש

אובללוכיונניאהזןונגנמ.ירסנמלרפהןופגנמהךותמתבייחתמהנניא

רשפאךכםושמ;רובצבםייחהתוחרואלכתאתבצעמהת]ןברתלשהמוקמב

תוברתהלשהתובישחבאוהולוכהזהתותינהboaןומטהילאוטקאהחקלהש

,רובצבםיימוי-םויהםייהה-תפקר.המואלשהיטילופההגהנההבוציעב

ויתונורתילרבעמתערכמהאיהירסומההייפאורובצהלאהגהנההתקיז

.טלפשהןונגנמהלשויתונורסחוא
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םתואונרקסשםייתרבחהתונויערהתאןוחבלןבומכ,התע,ונאםילוכי

דחוימבתויוארהתודוקנהלעזומרנםאידשהמודו,םמצעינפבהזרואתב
יטילופהוילכלכהןויושהתרותתייעב:וננמזלש%תוניינעתההתדוקנמרורבל
תיאמצעתינגרואהרבהלשהייעבה,םדאוםדאלכלשדוחליהתרותתמועל
|לבא.םיירטנמלרפתודסומלשהקינכטתועצמאבתלעופהתררופמהרבחלומ
תדימועוציביכרדאלאתונויערקראלםיעירכמתירוטסהתיתרבחהעפותב
הלהקהלשידסומההנבמבןודישאבהאשונלןכ-לערובעלונילעוןתחתלצה
.םייניבש-ימיבתידוהיה

 

 

  


