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אסי משולם

אביל
א
ויהי אדם שוכן בארץ ויקרא שמו אביל :והארץ היתה חול וחורבות
וצחנת מתים מתהלכת בה כהתהלכו האנשים על פניה :ומפולות
רבות היו בארץ כי מחרחרת לחמה ותפת היא ואש רבה בה כי
גדלו אויביה עליה מאד :ויהי בעת ההיא ורע רב ישלט בארץ אין דין
עליה ואין שומר :והיה אביל איש טוב ברחבי הארץ כלה ויבוא
ברחובות העיר וירא כי עניים רבים בה ואנשים מסממים ומלחכי
עפר ומצאה חן בעיניו העיר מאד כי ראה אביל את הרע במעוטו:
ויהלכו האנשים בה לאטם רעבים היו וילדים כמעט ואין בה :ואלה
תולדות האיש אביל בעיר ההיא כי התישב בה :וירא את תושביה
גרומים המה וחיתה וצמחיה עבשים :והיו אשפותיה פזורות וזהומים
רבים בה ועצמות אדם :ותהי צחנת העיר רבה מאד ואדים רעים בה
ותכס אדמתה כי לא ראוה כבר שנים :ויאמר אביל לעצמו גם כי
ראינו ערים רעות הנה ואין עיר זו פחות מעיר אחרת או יותר
ונתישב בה :וישב אביל ויתגורר בעיר ההיא שנתים תמימות ולא
תבוא אשה אחת בדלת ביתו:
ב
ואיש היה בעיר ההיא אדם ושמו אדוי :ואדוי איש גדול ובריא הוא
כי אכל רב לו ונערות לרב :ויבוא ביום ההוא אדוי בדלת ביתו
ושרירים גדולים לו איש צעקות הוא ונוכחותו רבה :ויצאו יחדו אל
הרחוב ותהי צחנה עזה באפם ועשן בעיניהם :ויבואו ברכלי השוק
ובתושביה כי רעבו השנים :ואביל איש שדוף היה ושעיר עד מאד:
ויאכלו השנים בשר וטמא הוא כי נקיון לא היה בארץ בימים ההם
וישבעו השנים מן הטרפה אשר בבטנם ולא הפריעה להם הצחנה כי
מרצים המה :ויאמר אדוי לאביל הבה נתור בעיר כי לנו היא ואביל
איש שקט היה וטוב לבו עליו ויעש כחברו אשר רצה :וילכו בעיר
לתור בה ויהי ביום ההוא ויבואו אדוי ואביל בדרך והנה כי יפגשו
כלבה :והיתה הכלבה יפה מאין כמוה ויחשק אדוי בה וגם אביל
ויצר האדם בזקפתו הוא :ויהי בימים ההם משכב אדם כמשכב
בהמה כי מוסר בארץ אין אף ידוע טוב מרע :ותהי העיר אפלה
שחורה וגשם זלעפות וישחקו עם הכלבה וישעשעוה :והיה בהגיע
הערב מאחר וילך אביל בביתו כי מאורה הוא וחדריו כוכים כוכים:

וילן אדוי אצל הכלבה במלונתה ולא ידע אותה בלילה ההוא ולא
נבחה היא :ויהי למחרת בבקר ויבוא אדוי עם הכלבה בבית אביל
ויצאו ויטילו ברחובות העיר ויקללוה כי מכערת היא והיתה הכלבה
גבוהה ורזה עד מאד :ותבוא הכלבה בבית אביל בשנית ובשלישית
והכלבה יפה היא פרותה זהב וישבניה כישבני אשה ופטמותיה
ככפתור אשר במשי שש הנה במספר :וישטח אביל לפני הכלבה
ויטפל בה ומצאה חן בעיניו מאד :ויהי ריחה כריח שושנים ותבא
זקפה בבשר האיש ותתחבב עליו מאד כי נעמו נהימותיה לאזניו
והליכותיה לעינו :והיה אביל כעבד לכלבה ותתגורר תחת ביתו
ויעש כרצונה ויעמד בפני יצרו ולא ידע אותה אביל במשך חמשים
ימים :ויהי אביל כלב בעיני עצמו ויתאהב בה:
ג
ותהי ביום ההוא ביום החמשים אפלולית גדולה ויקרב אביל אל
הכלבה וילטפה בחסות החשך :ותנהם הכלבה ותסב בטנה אליו
ותריחהו :והנה כי תראה הכלבה ואדונה הוא כי גברה זקפתו עליו:
וירא אביל כי יפה היא כאשה אשר חשק בה ועיניה כפניני פחם
ותגרגר אליו :ויאמר אביל לעצמו אין טוב כי ישכב אדם עם חית
הבית או עם חית השדה ויתענה הוא בקרבו ויהי לבו כסלסלת
שרצים :ויקח אביל ביום ההוא שמן ודבש כי מתוק הוא וישם אותם
בתוך זכוכית ויערבב :וימשח זכרותו בתמהיל אשר יצר וימסרהו
בפי החיה ותלקק את העסה אשר מרח ויחיך :וירא אביל כי נעמה
לו מאד ויפשק אביל רגליה וילקק לה :ויקח את פטמותיה בידיו
זוגות זוגות וילקק אותן :ותגרגר הכלבה מאד ותתפשקנה רגליה
אליו :והיה ביום ההוא בערב כי שכב אביל משכב בהמה :ויהי דם
גדול בסדיניו וירא אביל כי צרה היא וימשח אותה את הכלבה
בשמן וישגלנה שנית :ותעל צחנה גדולה באפו כי בהמה היא ושניה
חשופות ויגבר עליו יצרו וזקפתו ויעש בה מעשים רבים וירוקן זרעו
בה וינהם אף הוא כבהמה גסה :ויהי ביום ההוא וידע אביל כי אין
עוד יום כיום אתמול :ותבוא אליו הכלבה בחשך ותתחפר תחת
מחצלותיו ותתחכך בו ותנהם כי נעמו לה מעשיו מאד :וירא אביל
את אלהיו וחטא גדול הוא עבורו כי טוב היה ועושה צדקות בארץ
ויאמר כי אין מוסר בארץ ויעש בה שפטים :ויבוא עליה אביל על
הכלבה במכות ובחבטות ויכאב לה עד מאד :ותבך הכלבה הרבה

מאד עד כי ישמעו כלבים ויענוה :וישמע אביל את הכלבים ויפסק
אביל מהתעלל בה :ויעל הבקר ותשאר החיה בבית אביל ותאכל
מצלחתו ותשת מכוסו :ולא יצאו שניהם את הבית כי בש אביל
במעשיו גם כי אין מוסר בארץ בעת ההיא וטוב היה בלבו :ויהי ביום
המחרת ויצא אביל ויקשר את הכלבה בביתו ותדמם וילך ויקנה
בשר אצל הרכלים בשוק ויבשלהו :ויהי הבשר מוכן בסיר וירא
אביל והנה קצרה העת מאד ונמלא הבשר רמות וירקב :ויאמר אביל
אל הכלבה כי ימים רעים המה ותבט בו הכלבה ולא הבינה בהמה
היא :וירא את הרמות כי תהפכנה זבובים בטרם צהרי היום וירא כי
מתקרב הדין :ותהי ביום ההוא מוזרה העת בכל העולם על פני
האדמה ומתחתיה ככתמים אשר על הבשר כי קפץ הזמן לרוץ
מלכת וידלג מעל האדמה ויזקנו הדברים מאד :וירא אביל כי חרד
את אלהיו רואה הכל הוא :ויהי חטא גדול גדול יותר בלב אדם כי
טוב הוא :ויהי מצפונו לכשלונו בארץ חרבה לאיש אשר בקש
לשרוד בה :ויחרד אביל מאד ביום ההוא ויהי מספק מאד וימלא לבו
בחרטה:
ד
ויבוא אדוי ויבקר את אביל וירא את הכלבה כי צרורה היא :וישאל
אדוי את ידידו מדוע זה קשרת הכלבה ויבוש אביל מלספר לו :וירא
אדוי כי מדממת היא מבין רגליה ויצחק :והיה אביל איש טוב בארץ
ההיא ויקח סכין וידקרהו בבטנו ויזעק אדוי גבוה ויך בחברו ויפילהו
ארצה :ויתקוטטו השנים על רצפת הבית ויך אביל את אדוי בפניו
ויטיחם במרצפות :ויהי קול פצפוץ העצמות יוצא את אדוי וידמם
לרב על רצפת הבית ואפו ועיניו ואזנו היו מדממים :ויחלחל הדם אל
בין המרצפות ויתפשט בן ויגיע עד רגלי הבהמה ותלקק :וימת אדוי
ויבוסס בדמו ובבשרו ויבך אביל כי חבר היה לו ונבוך במעשיו:
וישב אביל רגעים ארכים ושעות ארכות ויתבונן בפגר חברו
ובכלבה אשר אתו וירא כי זקנו מאד המה וצחנה רבה עלתה בחדר:
ויקח אביל את המאכלת ויחתך בבשר אדוי שתי אצבעות מחזהו
חתך ארך עד מפשעתו :ויפרש אביל את עור אדוי ויפתח גופו בפניו
וצחנה ואד חם יעלו באויר מתוך הגוף וירוקן אביל את קרביו מתוכו
של האיש וישליכם אל הכלבה ותאכל :ויקפל אביל גופת אדוי
ויקברה בחוצות ביתו :וישוב פנימה אל בין קירותיו וירא את

הכלבה כי הרתה ויתפלא כי לא אדם היא :ותגדל בטנה במהירות
מאד וירא כי מתאר אדם לה בתוך הרחם :ויבהל אביל מאד מן
המחזה אשר נגלה תחת ביתו ומן המעשה אשר עשה תחת מעונו:
וישאל אביל את אלהיו מדוע זה עשיתי את אשר עשיתי ויאמר
לעצמו כי אין אחראי כזה אשר אחראי ואין אשם כזה אשר אשם
ויטל המאכלת בידו ויקרב אל הכלבה :ותהי הכלבה קשורה אל
המעקה ותנבח הכלבה בקול חזק ותדע סופה הוא גם כי חית פרא
היתה ולא הבינה :ויבוא אליה בסכין ויקרב אל צוארה ותשכהו בידו
ותנעץ טפריה בבשרו ותפשק ידו ותפל הסכין משמה :ותעש הכלבה
שפטים בו באיש אשר בעל אותה ותנער אותו ובבשרו ותכרת את
אשכיו מבין שניה :ויזעק אביל את כאבו ותהי הצרחה עזה עד מאד
עד כי נפתחו השמים כהפתחם עם זעקת התרנגול בעם עלות השחר:
ותעצר הזקנה בעיר כי נענש האיש הטוב אשר חטא :ודרך צדיקים
תלולה ביום כזה ותהמת גדולים בה:
ה
ובעת ההיא בעיר אשר ישב אביל בה ותחיה ילדה ושמה נמול:
ותגר הילדה בפתח החצר אל מול ביתו אשר בעיר אשר ישב בה:
והיה כי שמעה הילדה את אשר צעק ואת צוחתו מתחת השמים של
האיש אשר סרס :ותלך הילדה בת ארבע עשרה שנים היא ושערות
לה ארכות ועיניה תם בן :ותפתח הילדה את דלת הבית ותרא כי
נעלם האיש אשר צוח :ותרא הילדה את הכלבה ודם נגר מבין
רגליה ומלתעותיה דממו ותרא לקרב אל הכלבה :והנה כי ראתה
הילדה בהריונה של החיה ותפתח בצעקות ותזדעק אמה לבית :והיה
כי אבי הילדה איש רע הוא וחכם מאד בארץ והנה הלך זה אחרי
אשתו בבית אביל אשר שמה נבהלת הילדה :ויהי שם האב קרבו
בפי התושבים כי קר עליו לבו מאד :ותאמר הילדה ותבך בפני אמה
ותצביע על הבהמה אשר יושבת שמה :ותנהם החיה באורחיה
ותגער בם ויכנס אבי נמול את הבית אחרי אשתו ויסתכל במרצפות
הבית וירא הדם אשר נגר :ויחשב קרבו כי דם הכלב דם בתו הוא
ויחפש אחר אביל בכל ביתו בכל כוכיו :וירא כי הנה נמלא הבית
בזבובים וצחנת בשר מתהלכת בו כצחנת הפגרים אשר בחוץ ואף
גברה ממנה :והנה כי ראה קרבו בדלת אשר באחורי הבית והבחין
בה :ותהי הדלת אדמה כי לכלך ספה בדם ובמחצלותיה אף פשה

הוא והרטיבן אדם :וימצא את אביל מאחורי הדלת ויהי אביל כאיש
נלעג בוכה וצועק ותבלטנה עיניו בחוריהן :ויבן קרבו כי לא האיש
אשר שוכב שמה רע הוא כי יבצע הפגע בבתו וישאל לשלומו
ולבכיו :ויאמר לו אביל הכלבה פצעה בי ויאמר אליו קרבו פגע רע
היא הבהמה אשר יושבת שמה והנה אני הולך להמיתה :ויקח
המאכלת מאת שלולית הדם ויקרב אל החיה ותחרד ממנו כי הרה
היא :ויבוא אל הכלבה בסכין והנה כי התפטרה היא מן המעקה
ותשתער עליו כחיה אשר צידת בשדה :ויהי קרב גדול בין קרבו
איש רע הוא וחכם מאד והכלבה בהריונה כי עצבנית היא :ויהי הזמן
חולף מאד :ויהי כי בחלוף שעה ארכה בתוך הקרב והנה כי ראתה
נמול את הכלבה בהריונה והיא ואמה עומדת שמה :ותקרב אל
אביה והנה שוכב הוא על הבהמה בפגיונו :ויהי כי לא ראה אותה
קרבו וינף ידו כי בכלבה חפץ לפגע ותחלק ידו על צואר בתו ותהי
סכין בה ותנאק:
ו
וירא קרבו כי בילדה פצע ויסב תשומת לבו אליה והנה נכה בפניו
מן הכלבה בלסתותיה ויצעק ויסב ראשו ופניו אליה :ותשתחרר
הכלבה מאחיזתו ותחלץ ממנו ותאחז בגרון נמול בלסתותיה ותמלט
על נפשה והילדה בפיה :ותהי עוד נשמת חיים באפה של הילדה כי
נאנקה היא ופרכסה בדרך :ותמלט הכלבה מבין גבולות העיר מנוח
עליה זרוע תושביה ותחמק ותמצא מקלט לה בשולי היער :ויתאושש
קרבו מפציעתו וידלק אחרי החיה האוחזת בבתו :ותבך אשתו בבית
אביל והנה כי נזדעק רופא בבית :ויהי כי לאחר המלט הכלבה אל
תוך היער ותרפה אחיזתה מצואר הנערה ותניחה על השיחים ותלקק
פצעיה כי הרה היא :ותהי הילדה כגור עבור הבהמה ברגע ההוא
ותלקק דמה מן הבשר אשר שספה המאכלת :ותאנח הילדה אל
החיה ותשוב הכרתה אליה ותתבונן בה בעיניה ותחרד והנה גרונה
דמו נגר ושותתת דמעותיה בפניה :ותהי החיה רעבה מאד והיער
שחר ואפלולי ביום הזה על אף כי צהרי היום :ותפתח החיה את פיה
ותנעל את לסתותיה על צואר הנערה ותמת אותה בדשא
ותפרפרנה ידיה של הנערה :ותפער הבהמה את בטן הגויה ויעל אד
מתוך הרחם כי חמה היא :ותתחב החיה ראשה אל תוך הפגר ותזון
מבשר הנערה כי הרה היא בטרם תגוע :ויהיו קולות צלילי הלעיסה

חזקים המה וישמעו למרחקים כי לא ידע היער שבע וירעב תמיד:
ויפשה הדם על העשב הירוק ויאדם הדשא :ותרחש האדמה בנמלים
כי הדם ספוג בעפרה ויבואו חרקים ויתעופפו ממעל כי באש הפגר:
ויתור האב אחר בתו במשך ארבעים ימים בתוך העיר ובשוליה
ובגבולותיה כי אהב אותה גם כי איש רע וחכם היה בארץ :ולא
צלחה דרכו ולא עלה על עקבותיה אף כי נעזר בתושבי העיר :ויחר
אפי קרבו ויבוא בבית אביל ויאמר לו כי בשלך שכלתי את בתי
ויען לו אביל כי אנכי נפצעתי ולא בי מות בתך אם מתה :ויפן אביל
בלבו ולא יכל חשוב כדבר הזה ויתאבל על הילדה ויך בלבו על
החטא אשר עשה כל עוד נפשו בו :ויך קרבו בפני אביל ויפילהו:
ויבך אביל וייבב כי גבר הפצע בנפשו על חבטת קרבו אף על אבדן
גבריותו כי מסרס הוא :ויאמר קרבו ראיתי אנכי את הכלבה והרה
היא והנה ידעתי כי היה העבר צורתו צורת אדם :ויוסף אביל לבכות
ויאמר ייטב מותי לי כי שגיתי ויתחנן בפני קרבו על מותו כי
יהרגהו :ויחן קרבו את אביל אף כי בידו הכח והנה כי דן אותו
לחיות ביסורי נפשו ולהתבוסס בם כי איש רע היה קרבו בארץ
באותם ימים :ויהי קרבו גבר עוד שלשים ושתים שנים מבלי דעת
את אשר עלה בגורל בתו אשר אהב :ויעש לאשתו בן ויקרא שמו
גבור ובת ויקרא שמה נמול על שם בתו הראשונה אשר אהב ויחיו
בארץ חמשים שנה :ויהי בתם שלשים שנה ותחלה אשתו ונפטרה
מתוך הנגע :ואביל אף הוא יוסף חיים ביסוריו ולא יבואו עוד
צאצאים תחתיו כי מסרס הוא ובמצפונו יחיה :ויחלפו ימים רבים
ולילות רבים ויתקהו חושיו ויזכר את חטאו אשר עשה אף כי ירפא
הזמן את אשמתו :ולא ידע אביל את עתידו במה טמון לו:
כלבה
ז
ואלה תולדות הכלבה אשר שגל אביל בגבור עליו יצרו כי מצפונו
שכך :ותהי הכלבה שלשה חדשים בגילה ותחלק בעדת כלבים אשר
בשולי העיר ובשולי היער :ותהי אמה כלבה יפת תאר ומראה ותגונן
עליה כי גורה היא ויחשקו כלבים ויטרידוה :ותבוא ביום סגריר
בתוך היער ויהי ערפל עליה והוא כבד וסמיך מאד ויקהה את עיניה
מראיתן :ותרחק הכלבה הגורה מאת אמה בתוך האד ותאבד :והנה

כי יללה אמה כי נפרדה הבת ממנה ותחפשה ולא שמעה לה כי
גורה היא :ויבוא מולה מתוך האפלולית זכר גדול ויעמד עליה
ויצרור אותה בכפותיו ותזדקר זכרותו עליה ושריריו קפוצים :ותצוח
החיה כי גורה היא ותאבק כעכברוש אשר במלתעות הלטאה ולא
צלח לה כי חדר אליה מאחור ולא נוכל הוא כי אם חיה :ותהי
הכלבה תחת האנס רגעים ארכים וישמעו כלבים זעקותיה כי כאבה
היא ויבואו ויתגודדו סביבה קרוב ויריחוה כי בחרדתה השתינה:
ותזדעק אף אמה אל מעבה היער ותכנס בזעקות בתוך העדר ושניה
חשופות ורכסי עיניה בשנאתה מכוצים כי חיה ואם היא :ותזנק
בכוון בתה ותתנפל עליו ויזדעק האספסוף לעברה ותגעשנה רוחות
היער :וישתער הגדוד עליה וכשלה היא :ויבואו כלבים מכל הכוונים
ויצוצו עוד ועוד מבין השיחים ומבין הענפים ומבין גזעי העצים אשר
ביער :ויגדל הגדוד וירבו בו הכלבים מאד ויכתרוה במלתעותיהם
וינשכוה כשוטים :ויהי רעש נורא ביום ההוא בתוך היער ובמעבה
קרחותיו :והנה כי לא צלחה בהצלת הגור ותם זממו של הזכר
בזקפתו ויתרוקן ממנו :ותהי נשוכה הגורה בפניה ומטלת בתחתית
היער על העשבים אשר מתחת עץ התאנה על יד גופת אמה כי
הרגוה וגויה היא :ותגסס שם משך ארבעה ימים :ויהי במחצית היום
הרביעי ותעור מתרדמתה ותרא הגורה כי הנה אמה שוכבת שמה
ותקרב אליה ותגפף אותה ותיבב כי לא הגיבה ואמה היא :ותנח על
משכב אמה ותשתכשך בה משך שנים ימים ותהי עור ועצמות כי
ששה ימים לא בא מזון אל פיה :וצלח עליה מזלה על הכלבה
היתומה ולא ראתה חיה אחת וחיה לא ראתה לה כי בחסות העץ
היתה :ויהי בצהרי היום הששי ויחגו נשרים ממעל ברקיע אשר מעל
הצמרות :ויצחן הפגר ותרא הגורה מאד ולא תגב אמה לתחנוניה כי
נבלה היא ולא הבינה :ותקום ותצא את היער בחסות הערב ותבוא
בתוך העיר:
ח
ותהי העיר אפלה מאד בלילה ההוא והירח מסתר בערפל כי מאור
קטן הוא :ונשבצה העיר בפנסיה ויאירוה ותסדק האפלולית מתוך
הבתים כי משם בקע האור :ותרעד הכלבה בצעדיה ותחרד כי לא
הכירה בדרכי אדם ולא ידעה ריחו עוד מימיה :צועד על שתים הוא
לא בא הרבה ביער וטרם נתקלה בו כי קטנה היא וצלליה ארכים:

ויהי ניחוח האדם חזק מאד בלילה ההוא והיא כלבה בחושיה
השכילה :ויהי הרחוב שקט מאד וצחנה עזה אוחזת בו כי אשפתותיו
פזורות :והיו עצמות אדם על פני הקרקע מטלות ורבה בה הטנפת כי
מרצחים רבים בארץ באותה העת :ותחטט הכלבה בתוך הזבל
ותטעם ממנו ותאכל כי רעבה היא ובשר מעט כורך את עצמותיה:
ויבוא אדם מאחורי הבית והוא אוחז במוט ברזל כי רבו הסכנות
בעיר לבני אדם בשעות הליל :ויקרא שמו של האיש מוסר זה אשר
נושא את המקל :ויהי מוסר איש נעים הליכות וטוב בארץ באותם
ימים וירא את הכלבה ויחיך אליה ותפחד :ותמלט הכלבה על נפשה
בערב ההוא וירדף אותה במשך השדרה :ולא עלתה הגורה בידו
ולא דבק בה ותסתמרנה פרוותיה לקוצים :ותתקל הכלבה בדלת
אחד הבתים ותרעש הדלת מן ההתנגשות :ותתפחד החיה מן השאון
אשר הביאה ויגדלו עליה הבתים מאד :ותפתח הדלת ויבוא אור
מאחוריה רע מאד ויעמד מלפניו איש ושמו מזיד :ויהי מזיד צל גדול
עבור הכלבה ויחשיך עליה וינח ידו על הגורה כי שתקה הפחד
ותשתן על מפתן הדלת :ותהי זרועו גסה ושעירה מאד לבני אדם
וגדולה מאין כמוה כי גורה היא :ויבא אותה בתוך ביתו בצוארה
ולא פצתה הכלבה את פיה ותצית לתנועותיו :ויקח מזיד את הכלבה
בחדרי חדרי ביתו ויניחה על המרצפת ותהי קרה :ויצא את החדר
וישוב אליו כעבור כמה רגעים והנה כי חבל בידו והחיה רועדת:
ט
ויקשר מזיד את הכלבה בחבל ויוסף לגרר אותה אל פנים ביתו:
ויכנס אותה בתוך אחד החדרים אשר בתו נעולה שמה :ותהי בתו
בת שבע שנים וחלפו שנותיה והיא חתומה בתוך החדר ואם אין לה
שתדאג כי נפטרה מנגע :ותהי הכלבה צרורה בתוך החדר ותתידד
עם הילדה כי שתיהן גורות הנה וסגורות בתוך החדר :ותנהג הכלבה
בבת כבבתה אף כי גורה היא ותקים בה כהלכות אמה בתוך היער:
ויהי מזיד איש מערער בנפשו בימים ההם ולא ידע חמלה ורחמים
אף כי בת קטנה לו וצעירה ויהי כל אחד הורה בעת ההיא בארץ:
ויכנס מזיד שלש ארוחות ביום בתוך החדר בעבור הילדה ובעבור
הכלבה ויהי בשר בתוך האכל :ויאמר מזיד לעצמו הבה נעשה לנו
את החיה לעבד ותגדל עם הילדה ותהי כלבת שמירה כי לא ידע
אדם מי אשר יבוא במשכנו בימים האלה ובארץ אין שומר :ויקח

מזיד את הכלבה אל החצר ויאמן אותה בכל יום במתחם אשר
בחוץ ולילדה לא נתן להשתחרר החוצה :ותצית הכלבה למזיד כי
באשר לא ציתה הלקה אותה בשוט :ויצלף מזיד את בתו בשוט
באשר לא ציתה אף היא להוראותיו אשר נתן לה שמה :והיו שתיהן
אוכלות מן הבשר הכלבה והילדה ותהי הכלבה מלקקת פצעיהן
בלילה :והנה כי בימים אשר בהם אכלה השוט ותבך הילדה בלילה
וישמע קולה למרחוק :ויענש אותה אביה במלקות כי צעקה עד אשר
נדם קולה ותרדם :ותחלם הילדה חלומות רעים בלילה ומנוחה לא
תמצא לה שמה לא בחלום ולא בהזיה והיא בת שבע וכמה ימים:
י
ויהי באחד הלילות אשר הילדה בוכה בתוך החדר ויכנס מזיד אל
תוך החדר ויך בה את חרון אפו בכל כחו ותמת מן המכות :ויהי
רעש רב בלילה ההוא בתוך החדר ותבך החיה כי קשורה היא ולא
יכלה עשות דבר גם כי ראתה את הילדה סובלת :ויקרב מזיד אל
הכלבה והנה גופת בתו מטלת שמה :ותחשף הכלבה שניה ותרטן
אל עבר מזיד וירחק ממנה :וילך מזיד ויצא את החדר להביא השוט:
והנה כי לא מצא השוט וישוב אל תוך החדר ובידו מקל ויך בכלבה
ותזעק והנה גופת בתו מטלת שמה :ויטל גופת בתו אל החצר ויקבר
אותה שמה ולא בכה עליה רגע :ויאחז את הכלבה ברגליה ויקשר
אותה בחוץ ברגליה ותחת צוארה :ולא ידעו תושבי העיר את אשר
ארע בתוך ביתו ובחצרו כי לא בא איש בביתו עשרים שנה כי
מערער הוא :ותהי הכלבה קשורה בחוץ ותחיה כארבעים ימים עד
אשר נדם לבו פתאם ופסק מלכת :וימת מזיד כחיה בתוך ביתו עלוב
מאד ולא ידע אף שכן עליו כי התפגר גלמוד היה ורע אין לו ואף לא
ידיד :ותהי הכלבה קשורה מחוץ לבית ויחלפו עוד חמשה ימים ולא
בא מזון אל פיה בימים האלה כי מת האיש אשר טפלה בו :ותהי
החיה רעבה כאשר רעבה ביער במות אמה עליה :ותנסה הכלבה
להחלץ מתוך הקשר אשר כבל אותה מזיד ולא יעל הדבר בגפיה על
אף גדלה כי חלשה היא ורעבה מאד:
יא
ויהי ביום הששי למות מזיד ותחלש הכלבה מאד ותרחרח באפה
בחול אשר טמן שמה מזיד את הילדה :ויעל הצחן באפה כי חיה היא
וחושיה מחדדים ותדע היכן טמון הפגר :ותכרה הכלבה את החול

אשר כסה הקבר והנה כי נחשף פגר הילדה אשר אהב אותה מזיד
בדרכו שלו והוא רקוב כמעט בן חמשים ימים :ותפתח החיה את
בטן הילדה ותפערה ותחפר בה בבטנה ותמשך את איבריה אל
מחוץ לקבר :ודם הילדה אינו נקי אף כי ילדה היא כי אין צדיק בעת
ההיא בארץ ואין ילד הפטור מחטא :ותאכל הכלבה ותתחזק ולא
נקרע החבל :ותכרסם החבל בלסתותיה תחת הצואר ותחת רגליה
בשניה ותפצע אותן ותדמם משך כמה שעות :ויבואו חרקים אליה
אל רגליה כי נמשכו לבשר הפגר אשר שוכב שמה בקבר הפתוח
וימלא גופה בזבובונים ופרותה דביקה בדם :ותחלפנה כמה שעות
ותכרסם החבל ופצועה היא ותקם ותצלע ותשרך רגליה בדרך
פרצה אשר מצאה בגדר :ותצא הכלבה מן החצר אשר שמה מונחת
שארית הפגר :ותבוא הכלבה בתוך סמטה ותצא אל העיר אשר
מחוץ לבית :ותחי הכלבה ברחובות העיר ותחת תלאותיה עוד
חדשים ימים:
יב
ויהי בעבור חדשים ימים ותהלך הכלבה ברחובות העיר והיא גבוהה
וחזקה ויפה לעין אדם כי בבשרו גדלה היא :ותצעד באחת מסמטות
העיר ויבוא עשן בנחיריה ותצרבנה עיניה כי היתה העיר מזהמת עד
מאד :והנה כי תבאנה מולה שתי דמויות אדם האחת גדולה
ושרירים רבים לה והשניה נצבת לידה זקוף רזה היא וכמושה מאד:
ויראוה שני בני האדם אשר באו לקראתה ויקראו לה לקרב אליהם
ותבן לרצונם כי מן הקורות אותה בעיר למדה הלכות אדם
וגחמותיו :ותחשש החיה לקרב אליהם ויקרבו המה אליה בעצמם:
ותבעת הכלבה וירעדו פרקיה ותחרד ותקפא על מקומה ועל רגליה
ולא צלחה לזוז משמה :והנה כי הוסיפו האנשים להתקרב אליה
ותרטן מרב הפחד :ותנהם הכלבה בפניהם כי בפנה שמוה ותשמט
זנבה אל בין רגליה כי דאגה היא מפני אדם אשר ידעה מקדם :ויראו
השנים לפחדיה ויתקדמו בעדינות כלפיה כי מצאה חן הכלבה
בעיניהם מאד :ותנח להם לגעת בה כי מבהלת היא ולא רצתה:
וימצאו חן בעיניה בני האדם האלה וריחם אחר וילטפוה בכל אברי
גופה וינעמו לה :ותבוא אחריהם הכלבה ורגליה בריאות כי הגלידו
הזמנים את פצעיה :ויוסיפו המה ללכת בדרך עד אשר הגיעו לבית
אשר שמה הלך האיש הרזה ולא נכנס השני בפנים :וימשיכו ללכת

ויצעדו בסמטות העיר ויחלפו בתושביה עד אשר הגיעו לאחת
מככרות העיר :ויפתחו השמים ויורידו גשם זלעפות ותהי קרה קשה
מאד בעיר ברגעים האלה ותכס הככר צנה ובץ ובאשה :ותלך
הכלבה אל עבר מאורתה אשר באחת הסמטאות ותהי המאורה
מלונת קרטון אשר מצאה לה :ויבוא האדם אחרי הכלבה וילונו שם
יחדו :והאיש אשר לן במלונתה יקרא שמו אדוי ורעו יקרא שמו
אביל ואלה היו תולדות הכלבה עד אשר פגשה אותם:
תאוֹ מים
יג
ותחיה הכלבה בתוך היער בודדה כי עדר אין לה ותתפח בטנה
מאד כי הרת אדם היא :ותמגר רעבונה בחיות היער ובשרץ אשר
בא על פיה ותשרוד :והנה ביום ההוא כי חלו ציריה ברחמה ותתור
אחר מקלט להסתתר בו :ותבוא בחפושיה במערה אשר מצאה ותהי
המערה צרה ופתח צר לה ולחות גדולה בה עד מאד :ותכנס הכלבה
בתוך הפתח ותדחס בו בגופה ותהי המערה לתעלת זיזים :ותפצע
החיה בדרך ברגליה ובצדי גופה כי הרה היא ויסגרו קירות המערה
עליה :והנה כי הגיעה הכלבה אל מקום במערה אשר שמה מתרחב
הפתח ותשב בו ותכרע ללדת ולא ראתה כי נחש בא אחריה וציריה
כואבים :ויקרב הנחש אל הכלבה ותבהל היא ביסוריה ותך בו
באחת מכפותיה ותשוף ראשו וימת בפתולים :והנה כי הספיק
הזוחל הכש אותה בטרם תקפד ראשו מגחנו ויחדר הרעל מהר
בעצמותיה ויצרב לה עד מאד :ותילל בתוך המערה והד גדול בה כי
שבו קולותיה אליה :ויעש הארס בה שפטים ותתמוססנה רקמותיה
אל תוך הבשר ותאדמנה עד מאד ותכחלנה ותטנפנה פרותה :ותפל
הכלבה את עובריה שנים המה במספר כי תאומים הרתה :ויהיו
התאומים בני אנוש בצורתם כי בני אביל היו ובן אנוש הוא:
ותתעלף אמם בחולשתה אשר פגעה בה מן השרץ בטרם נהרג:
ויהיו התאומים דומים מאד זה לזה כי אינם זהים האחד מכער מן
השני על פי מדת אנוש :ויהי התאום האחד רזה ושעיר מאחיו
התאום האחר ועיניו חומות ופני חיה לו אף כי היו אנושיים :ויהיו
השנים רטבים ורזים ושעירים ורועדים מאד כי נפלים המה:

יד
ויחפשו התאומים בני הכלבה את פטמתה לינק ממנה ולא תגב כי
אין רוח בה לעת עתה כי אחזה בה תרעלת השרץ :ויתגוששו ביניהם
כגורי חיה ומראה להם כבני אדם :עינים עצומות להם ורדים
ושעירים המה ודם שלית אמם עוטף בם וייבבו מקר :והנה כי ערב
רב של נמלים הגיעו בנבלתו של הנחש מתוך המערה ויתחפרו בו
עד נמלא גופו בחרקים :ויתפתל הזוחל מן הנחיל כאלו חי הוא:
ותטפסנה הנמלים אף בגופם של הגורים ותחרוטנה את בשרם
בלסתותיהן ויבואו הגורים ביללות גדולות ועורם אדם :ויתנפלו
החרקים אף על פצעי אמם אשר מדממים ותבאש המחלה בריח
הבשר :ויהי קול הגורים כקול התינוקות אשר בבני אדם ויבבת
הכלב והתן נשמעת בקולם ותצרומנה יללותיהם מאד :ותעור אמם
מעלפונה כי יללו בניה ותלקק גופם מן החרקים ומן השליה אשר
עטפה אותם ומן הדם אשר קרש בם :ויהי ראשה סחרחר עליה
וחלשה היא מן הארס :ותקרב אל הגורים ותסדרם בפיה לפני גופה
ותישר אותם :ותביאם בפטמותיה התפוחות מן החלב וינקו ממנה:
וישכו השנים את פטמות אמם כי פראיים מאד היו בשניהם כלבים
הם ובאכזריותם אדם :וימצצו חלב אמם מפטמותיה בשקיקה עזה מן
החזה שלה וברעשים גדולים ותגדשנה כרסותיהם חלב ותתנפחנה
ממנו :ויכאב להם מאד בקבתם כי רוו ברעל עד אשר נקה גופה
מארס הנחש :וינקו משדי אמם את החלב עוד שלשים ימים ויגדלו
במהירות רבה כי בני כלבה היו ובני אדם גם כן ויחכימו עד מאד:
והיתה האם באה ויוצאת מתוך המערה לעתים תכופות כי רב היה
תאבונה עליה כי ינקו הולדות ממנה בכמיות גדולות ויתקוטטו
ביניהם על החלב:
טו
ויהי ביום ההוא ויבוא הגור הרזה באחיו אשר בקש לינק וירם אליו
ידו ויקרע לחיו בצפרניו :ויזעק הגור בקול גדול וידמם ויסב אליו
ראשו ויקרע אחיו את לחיו השניה ותדמם גם היא מאד :ותזעף אמו
ותזדעק אליו מהר ותשכהו ותרחיקהו מאחיו בפיה ותבוא בלשונה
אל הפצוע ותלקק חבורותיו :ויתקף את אמו וינשכה ויך בה בידיו
וירחיקה ממנו והוא חזק ואכזרי מאד אף כי תינוק הוא :וישתער על
אחיו בגופו וירטשהו בידו ולסתותיו וימת בפרכוסים גדולים כי אבד

דמו אל האדמה ויגלשו איבריו ממנו :ותבוא אליו הכלבה ותך בו
בכפה ותנשכהו :וינעץ בה צפרני ידיו ותעקרנה עיניה ויהרגה
בנשיכות רבות :ולא תהי אמו במחשבותיו הכלבה הזאת ויך בה
כבדורשת רעתו :ויחבוט בה בעצמה רבה וחזק הוא עד מאד ותפל
נבלתה על קרקע המערה על יד גופת בנה :ויהי ביום ההוא כי מתה
הכלבה משאר בשרה בסבל ובהלם וביסורים קשים :ויחיה הגור על
בשרם בתוך המערה עוד שבועים ימים על בשר אמו ועל בשר
תאומו :ותמלא המערה בשקץ ובמיני התולעה ויבאשו פגרי
הבהמות ויפשה בהם הרקב עד אשר לא יכל להזון מהם :ויצא בן
הכלאים את המערה ויפצע בדרך כי צרה היא ולחה ויבוא אל תוך
היער והוא הולך על שתים :ותהי חרדה בקרבו כי מחשך בא ואל
חשך יצא ולא הכיר את העולם שמחוץ למערה והוא רעב ופצוע
ועירם כחית השדה:
לבדוֹ
טז
ויחיה הגור עוד חדשים רבים בתוך היער לבדו ויגדל גופו ויתפתח
ויעשה שעיר מאד כי בן כלבה הוא ובן אביל :ויעמד בפני סכנות
רבות אשר שוכנות ביער ובפני טורפים רבים ושפר עליו מזל גדול
כי לא ידע הגור את הלכות היער ואת סכנותיו :ויהי בן הבהמה נזון
מעשב השדה אשר לא רעל בו ומעשב השדה אשר רעל בו ומשרץ
היער ומן הפגרים אשר ביער כי את הציד לא ידע :ותהי האלימות
אשר בקרבו לחרדה גדולה כי קטן הוא וחסר אונים מחוץ למערה
אשר בה הרג את אמו ואת אחיו :ויזון הגור מן השרצים ומן הנמלים
ומן המקקים ומן החגבים ומן התולעים וממרבי הרגלים ומן הצפרדע
ומן הסלמנדרה ומן הלטאה ומן הנחש וירא הגור כי טובים המה
למאכל :ויגדל תחת העצים אשר ביער תחת חסותם ובחסות
ענפיהם :ויטפס עליהם מעת לעת ברגליו ובידיו באשר נחרד הוא
מטורפי היער הגדולים שלא ידע ומן הרוחות אשר נושבות ביער כי
אחז המות באדמה ההיא בלילות אשר החשכה גדולה בם :והיה
הגור מקלף את קלפות העצים ויאכל את החרק אשר תחתיהן ואת
השממית ואת הטחבית ואת הנדל וירא כי טובים הם למאכל
וטעימים מאד :ויגדלו איברי גופו ולסתותיו ויגדל שכלו וירבו

חכמתו והגיונו ונסיונו ויצמח במהירות :ותצמח אף האלימות אשר
בקרבו ולא ידע כי חכם הוא בקרב בני האדם ולא ידע אף כי אלים
הוא בקרבם כי לא שכנו ביער ולא הכיר אותם ואת הלכותיהם :ויהי
מדי פעם כי חלחלו שמה קולות העיר אל תוך היער ועשן העיר בא
בו ובצמחיו :וימת הגור את השרצים אשר ביער גם בשביעתו כי
נהנה מראתם מתפתלים מאד:
יז
ויגיע יום אחד אשר בו הגיע הגור במקום אחד בתוך היער אשר שם
רבו העכברושים :ויתאמן בהם בציד ויחיה עוד חדשים רבים בתוך
המקום הזה :ויזן מן המכרסמים מן העכבר ומן העכברוש ומן האוגר
ומן הירבוע ומן החדף ומן הסנאי ומן העטלף :ויחבב את בשרם מאד
וישת דמם בתאוה גדולה וישלט בם וישחק בם בכל גופו ובכל
נקביו :וירא כי טובים המה היונקים הזעירים למאכל ולהתעללות
ויתעמר בם בחיים ובמתים בגופות ובנבלות ויתפלש בם גם
בבשמם וגם בבאושם :והנה כי הגיע יום אחד ותבוא חיה בתוך
היער ממשפחת הצבאים ויהי הגור מעל האדמה גדול הוא ובטוח
בעצמו :וימתן הגור בתוך מגרעת אשר באחד העצים וישקף עליה
מלמעלה :ויזנק הגור על החיה וידרס אותה בצפרניו ותפצע ויאבק
בה :ותילל החיה מאד ותצוח כי ראתה המות בעיניה וחזתה בו
בבשרה :ותהרג תחת טלפיו ותמת כי שבר לה את מפרקת הצואר
ויזן ממנה :וילמד לצוד את חית השדה הגדולה במשך כמה חדשים
ויגדל גופו ויתפתח :ויהי שכלו גדול מאד וחכמתו רבה כי ראה את
כל הלכות היער ואת כל החכמה והחקים אשר בשדה וירא כי טוב
חיות בצמרת העץ וישאר שם כי משם ראה הכל :ויחי עליהם על
היונקים ועל החיות הגדולות ויהי ציד גדול בגופו בלבד :ויאכל את
הצבי ואת האיל ואת הטורפים את החתול ואת הקרקל ואת הכלב
המשוטט אשר בא מתוך העיר ואת השועל ואת התן ואת הזאב ואת
הצבוע אוכל הנבלות :ויבן לעצמו כלים מן העץ ומן האבן ויצוד את
החיה הגדולה ויאכל כל בשר בתאוה רבה ויתענג עליה :ואת
העופות ואת הצפרים ואת העטלף ואת התרנגול ואת החגלה ואת
השלו ואת העורב אשר ביער ואת העופות אכלי הנבלות טרף גם
ובחזיר טרם נגע:

חזירה
ֲ
יח
ויהי יום אחד ביער אפלולית גדולה בו ותבוא חזירה תחת העץ אשר
עליו קנן הגור בין ענפיו :וירא הגור את החזירה תחת העץ והיא
מגרגרת וחופרת באדמה ומתפלשת בה ומחפשת שרשים :וירא כי
גדולה היא פרותה עבה וניביה מחדדים ויהי ריח עז עולה ממנה עד
לצמרת נוף העץ :ויהי הגור בן שבעה חדשים והוא גדול נראה כנער
כי בן כלבה הוא ומפתח מהר :ותעור בו תאוה עזה אל בשר הבהמה
ואל ריחה ותעל זקפתו ולא ידע מדוע כי חצי אדם הוא וחצי חיה:
ויזנק מבין הענפים וישתלשל מטה מן העץ וירד אל קרקעית היער
והוא שעיר מאד ואנושי מאד וערותו חמה :ותסב אליו החזירה פניה
ותבהל ממראהו ותאחז בה הפלצות את בשרה ואת עצמותיה
באשר ידעה את האדם כי ציד הוא :ותבעת הבהמה ותפתח בדהרה
אל מעבה היער ויהי שבל של ריח זוחל אחריה במהירות ויחרחר
אפה מן המאמץ :וירדף אחריה בן הכלבה אל תוך היער בין העצים
ובתוך הסבך וירוץ מהר ממנה :וישתער עליה בטלפיו כי פרא אדם
הוא ותהי ידו אוחזת באבן והאבן מסתתת כסכין :ותזעק החזירה אל
תוך היער ותהדהדנה גניחותיה בגזעי העצים ותפץ ריח עז מאד
מאחוריה :וישרט בגבה עם הסכין את בשרה ויפצע אותה לארך
ותהי זקפתו גואה מראות דמה עליה ויחיך אליה ועיניו בורקות:
ותקרס החזירה מן הכאב ולא יוכלו שריריה למכה ותשכב על
האדמה וגפיה מפשקות ביער :ותספג האדמה הפרשותיה ודמה ויעל
הריח באפו וחרמן הוא עד מאד :ותשתולל הבהמה בין זרועות הנער
והוא חזק ממנה ותהי פרותה דביקה :וינח את הסכין על צוארה
ותנשכהו הבהמה ותפער בו בניביה חתך עמק בזרועו הימנית תחת
פרק כף ידו כי חזיר היתה ויתלהם עליה :ויאחז בה בזרועו וילחם בה
ותהי חזקה מאד במצוקתה כי ידעה החיה שמותה קרב :וירם את
זרועו הימנית הפצועה אשר אחזה באבן המחדדת וינחת אותה בכח
בקצה הקהה על ראש הבהמה ויהמם אותה :ותתעלף החזירה כאמו
כאשר התעלפה מארס הנחש ויהי סימן גדול לה במצחה וריחה
חריף :וינח את נשקו על האדמה אשר בצד הבהמה והוא נרגש מאד
כי דמתה החזירה לכלב וירכיה לירכות אדם ותסמקנה לחייו ויאדם
עורו מהר וימהר :ויסב החיה על גבה וישכב עליה וילפת אותה

בזרועותיו ויכנס בה ויהי בתוכה ממש :ויפרק בה את זממו ומעלפת
היא :ויגמר עשות בה מעשיו בתוך היער מעל האדמה ומתחת
הבורא :ולא ידע הנער כי טוב הוא או כי רע ביום ההוא אשר אנס
את החזיר כאביו אשר שגל את הכלבה :וירם את החיה ויקחה מן
המקום ההוא שם אל מתחת לעץ אשר בו הסתתר והוא רעב מאד
ואת פגיונו לקח גם כן :ויעקד את החיה ויקשרה אל ענפי העץ ויחוס
עליה ולא גמר אותה בסכינו כי נמשך אליה ותהי כבולה:
יט
והיתה החזירה בעלת גורים לפני אנוסה בידי הנער ואם נאמנה
ומגוננת :ואלה קורותיה וקורות צאצאיה עד אשר הגיעו הימים ההם:
והיו גוריה שלשה זכרים הם במספר קטנים וצעירים וחמודים לעיני
אדם על אף שלא ראה אותם :וילכו אחריה לכל מקום אשר ביער
ויסמכו עליה כעורים ולא ידעו כי טמאים הם בעיני האל :והיו
הגורים קטנים ושעירים וקול להם כקול הברוזה המקרקרת לגוריה
ותהי אמם מהלכת והמה צועדים בעקבותיה אל קנם :ויהי יום אחד
ויגיע האב אל המאורה ויכנס בה והוא עצבני מאד ופצוע ברגלו
ומדמם ממנה כי צידים רדפוהו אחריו :ויהי שאון גדול במאורה כי
מתנשף האב המקום קטן הוא וההד בו רב :ויהיו ניביו גדולים מאד
וחזקים והבל פיו מלחיץ :ויחששו בניו מגשת אליו ויחרדו כי ראהו
במצבו ואביהם חק בבית :ויהי המקום אפלולית גדולה בו וחשוך
הוא עד מאד :ויתלחלחו קירות המאורה מהבל פיו ויתלכלכו ממנו:
ויצמדו החזירים אל עטיני אמם ויתכרבלו בה :והנה כי בא אליו
אחד הגורים כי לא ירא ממנו וינשכהו במשחק ויכאב לו בגפו
הפגועה :ויהי המשחק אשר עבור הילד חיים עבור האב פצוע הוא
ולא נשתעשע בכלל כי דאבה רגלו בכאבים עזים מאד :ויך בבנו
בלסתותיו וימיתהו בטעות :ותתקף אותו החזירה האם בלסתותיה
ותרחיקהו מגופת הגור ותחרחר אליו חזק ויחרחר האב אליה חזרה:
ויצא את המאורה וישאירה לבדה עם הגופה ועם גוריה החיים :ולא
ירחק האב מן המקום כי הוא צולע ברגלו :ותרא החזירה כי משו
החיים מנבלת הגור ותאסף גוריה אחריה וילכו ותפקר הגויה
לחרקים :וילך אחריהם האב ויעקב אותם והוא המאסף הרביעי
בשירה :ותסב אליו האם את מבטה ותגרש אותו כי נבונים הם ותבן
החיה האחת את רעותה והיא יודעת כי מותו קרב כי ריח פציעתו

חריף :ותחרד לגוריה החיים מפני אפו של הזאב :וילך וישוב אל
המערה ולא רחק ממנה עוד ימים רבים כי רגלו נמקה :ויהי החזיר
רעב מאד כי לא יוכל לצאת לסוב ביער ויסעד את קבתו בנבלת
גורו כי מת הוא וחיות חיות מן הבררה :ויהי באותו הערב במקום
אחר ביער כי טרף בן הכלבה את נבלת אמו :ותבאנה תולעים
מנבלת הגור אשר הרג ברגלו הנמקה ויפשו בה הרקב והחידקים
ויחלה מהם :ויהי בקר אחד וירד מטר אל תוך היער משמיו ויבואו
זאבים בתוך המאורה להסתתר בה מן הרטיבות :וימצאו את החזיר
בתוך הבץ ויהרגהו ולא נלחם בם כי גסס מאד:
כ
ותבוא החזירה עם גוריה במקום אשר שם המים מתנקזים מתחת
לסלע :ויסתתרו מפני הגשם על יד המים הזורמים ומסביב להם בץ
עמק מאד ועקבותיהם שקועות בו :ויהי תחת הסלע זוג עכבישים
שניהם שחורים הזכר קטן והנקבה גדולה ובטן עגלה לה :ויזדוגו
העכבישים מתחת לסלע על הקורים ולא ידע הזכר כי אסונו קרב:
ויגמר עשות בה מעשיו וירעדו הקורים ויטפטף מהם הטל ותעקץ
אותו העכבישה ותסתבכנה רגליו ברשת כי דביקה היא וימת :ותזון
העכבישה ממנו ותשת את לשדו ומתחתיה שלשה חזירים האחת
גדולה והשנים קטנים ורטבים ורועדים מקר :ולא הבחינה נקבת
העכביש בחיות הגדולות כי גדולות מדי ממנה ולא ראו החזירים את
החיה הקטנה כי קטנה מדי מהם ויהיו קרובים אחד לשני מאד :ויהי
לפנות ערב כי באו זאבים אל מתחת לסלע בעקבות הריח באו מן
המאורה :ותגונן החזירה על גוריה מפני הזאבים וימלטו ממנה :ויהי
גורלם קשה על אף כי נצלו מן הזאב כי יבוא היום אשר בו יחלו
במחלה קשה וימותו בכאבים :כי בימים ההם הנצל מן הטריפה
ימות מן המחלה והנצל מן המחלה ימות מן הרעב והנצל מן הרעב
ימות מן השרפה והנצל מן השרפה ימות מן הטביעה והנצל מן
הטביעה ימות מן התאונה והנצל מן התאונה ימות מן המלחמה
והנצל מן המלחמה ימות מן הרצח:

צבוֹ ע
כא
אלה היו תולדות החזירה לפני אשר ידע אותה הנער :וירד הנער מן
העץ וישחרר את החיה מן הסיבים ויוליכה בשבילי היער :ויבואו
בפלג הנהר אשר זורם ביער צמאים מאד המה וגרונם יבש :וישקו
את קבתם ממימי הנהר והמים עכרוריים מאד כי הגיעו מן העיר
לשמה :וירא הנער את בבואתו שקועה במים כי שחורים הם מן
הזפת ומן הפיח ומן האבק אשר בעיר והיתה העיר מטנפת עד מאד:
וידע הנער כי את עצמו רואה הוא בתוך המים והוא שעיר וחיתי
מאד :ויאהב את שראה מאד ויתגרה ממנו :ויקרב הנער אל החזירה
ויבוא אליה וילטף אותה בפרותה ובין רגליה ותתרצה בפניו ותפער
אליו את פיה :ויהי בעוד זה עושה בה את אשר עשה ותבוא אילה
אחת אל הנהר לרוות את צמאונה במים ולא הבחינה מבטה בהם:
ויחמק מן המקום בשקט ויארב לה הנער מאחורי אחד השיחים ויהיו
המים נגועים מאד :וירא אותה מבין הענפים ויתבונן בה זמן ויבוא
מאחוריה בדממה :ולא ידעה האילה כי קצה אורב לה כי תמו חייה
בגבה :ותשת המים בשקיקה גדולה ובנחת ובבחילה כי רעים הם
ואין טוב בלי רע ושבע בלי גויעה :ויקרב הנער אל החיה השותה מן
הנהר ובזרועו האבן וינפץ אותה בראש :ויהי צליל הגלגלת רם מאד
בהשברה ותמוט האילה מעל האדמה ותתמוטט ויהי ראשה בתוך
המים :ותפרכס החיה בתוך הנחל כי לא מתה עוד ותעל הבועה
מפיה :ויך בה הנער שנית ותדמם אל תוך המים ולא האדימו המים
כי רבו בם הטנף והזהמה :וימשה הנער את גוית האילה מתוך הנחל
וימשך אותה אליו ויפתח את בשרה וצלעתיה :ויאכלו ממנה החזיר
והאדם בן הכלאים בן הכלבה ובן אביל ולא שמעו דבר מלבד
פכפוך הבשר בעצם והעצם בבשר :ולא שם הנער לבו לאף דבר
מלבד האכל :וירימו ראשיהם מתוך הפגר ויראו והנה מקיף אותם
להק הצבוע והוא מאים מאד:
כב
ויהי צבוע אחד :ויהי צבוע שני :ויהי צבוע שלישי :ויהי צבוע רביעי:
ויהי צבוע חמישי :ויהי צבוע ששי :ויהי צבוע שביעי בלהק :והיו
הצבועים אכולי כנה ובלויי פרוה וגלויי יבלות ודחויי מבט והלומי
מלחמות וותיקי קרבות וזועמים מאד :ויצטחקו הצבועים מאד ויצוחו

אל האויר ויבואו נוספים ויצטרפו ללהק :ויהי צבוע שמיני :ויהי צבוע
תשיעי :ויהי צבוע עשירי :ויהי צבוע אחד עשר :ויהי צבוע שנים
עשר :ויהי צבוע שלשה עשר :ויהי צבוע ארבעה עשר בלהק :והיו
הצבועים חפצי טריפה וטרפי נבלה ויבשי גרון וכפופי גו ולמודי
רעב ומדבללי שער ונטפי ריר :ויצטחקו הצבועים מאד ויצוחו אל
האויר ויבואו נוספים ויצטרפו ללהק :ויהי צבוע חמשה עשר :ויהי
צבוע ששה עשר :ויהי צבוע שבעה עשר :ויהי צבוע שמונה עשר:
ויהי צבוע תשעה עשר :ויהי צבוע עשרים :ויהי צבוע עשרים ואחד
בלהק :והיו הצבועים סמורי פרוה ועקמי שנים ופעורי לסתות וצונני
מבט וקפצי שרירים ורדופי רעב ושמוטי שפה :ויצטחקו הצבועים
מאד ויצוחו אל האויר וצבוע נוסף בא ויצטרף ללהק והוא תחמן
מאד:
כג
ויהי כי כאשר בא הצבוע העשרים ושנים ויצטרף ללהק ויתחלקו
הצבועים לשלש פלגות תחת פקודו :ותבאנה החיות מסביב לנער
ולבהמה אשר אתו ולפגר המזין אותם ותקיפנה את השנים ויכסו
בצל ותצקנה להם מאד :ותקפא החזירה על מקומה ויהי שקט רב
מאד על יד הנהר ברגע ההוא עד כי ישמע זמזום השפרירית :ויהי
הפגר אשר תחתם מפתה מאד עבור הצבועים אכלי הנבלות אכולי
הכנם והזבובה :ויתגונן הנער בפני העדר המקיף אותם ולא צלח לו:
ויסב לבו ויבוא אל הקבוצה הראשונה להתגונן ותקרבנה אליו חיות
מן הקבוצה השניה ויסב אל הקבוצה השניה ותבוא הקבוצה
השלישית ותתקיפהו מאחור :ויהי אנה של הקבוצה גדול מן האחד
והיו העדר נבונים מאד :ויתנפלו כלם עליו כי זמן רב לא בא מזון אל
פיהם והנער חי לא מת הוא :ויהיו כחיה גדולה אחת תזיזה אל מול
הנער ויהי כל צבוע בה מת בהפרדו ממנה :ויהי קרב גדול בין החיות
ובין בן הכלאים אשר נפל מרחם הכלבה ויתנפלו על החזיר אשר
אתו ויהרגוה :ויהי הנער חסר סכוי אל מול זעם הערב המשתער
עליו :ויקרע הלהק בחרון גדול את בשר הנער לגזרים בין שניהן של
החיות והנה חולות נגועות כמימי הנהר :וירעפו נוזליו על פרותו ודמו
רב עליהן ועל הארץ ותטל גויתו אל הקרקע וישאירהו שמה :ויהי בן
הכלבה מטל כמת בין שאריות בשר האילה והחזיר אשר נאכלו

בידי הצבוע ַ:ויחלף זמן רב מאד והוא פצוע ושותת ומעלף ומחרחר
בקשי:
שבעה בנים
כד
ויהי בימים ההם לפני שנים ויחיו בעיר שבעה בנים יפי תאר ומראה
ואלה שמותיהם :שסף וקפץ ושתק ואשמת וימאיר ונטש ועצבה:
וידעו הבנים הללו התעללויות קשות מידי משפחותיהם בנקבי הגוף
מפי הטבעת ועד האישון :ויהי בעיר ההיא לפני שנים ילד אחד ושמו
שסף :ויהי שסף ילד יפה תאר טהור הוא למראה פניו סימטריים מן
האף ימינה ומן האף שמאלה אותו הדבר :ויהיו לילד תלתלים לו
בצבע התמר והוא בן חמש בפעם הראשונה אשר סדם אותו אביו:
ויקחהו האב בכל יום מן היום הזה ויתעמר בו בגופו ובנפשו וידקר
אותו בנקביו ויך בו את צלקותיו עד כי האדים עורו אשר בגב
בסימני פסים :ויהי כאב רב מאד החורך בבשר הילד ויעש בו את
המעשים בעלית הגג אשר במעלה הבית ובמרתף אשר בתחתיתו:
ויהיו הדברים טמאים וטהורים גם מטה גם מעלה ורבו שם המעשים
מאד :ויבך הילד ערב ערב בטרם יישן בחדרו אשר בין המרתפים:
וידאבו איבריו ויאטו את שנתו ויעוו פניו ויהי בודד ומיתם ביגונו:
ותחי אמו של הנער בזמן המעשים האלה בחדרים אשר בתוך על
האדמה בקירותיה הלבנים המקיפים אותה :ותהי האם נושאת
באשמה כי ידעה את הנעשה מעליה בתחתית הילד ואת הנעשה
מתחתיה מתחת לאפה :ותשמע את זעקות הילד ותרא הסימנים בו
בבשריו אשר פשטה בם הצלקת ולא עשתה בעבור זה דבר ואף לא
חצי הדבר :ויכרסם בה האשם כעכברוש מנפשה ועד בשרה ויפשה
בתוך נפשה ותדגר בה המחלה כי תולעת הוא ויחתר תחתיה וישחק
אותה לאט :ותכר אשתו במעללי בעלה את אשר פשע בבנה פלט
חלציה בשר מבשרה ולא פצתה את פיה ולא עמדה ביניהם כי ידעה
היטב את המכות אשר תחטף :והיה בימים ההם כי איש איש ואשה
אשה דואגת קדם לעצמה אף לא ליוצא זרעו וביצתה ולא ידעו טוב
יותר מזה :ויהי ביום אחד אשר יבוא שסף מלמודיו וירא כי אביו
בבית וטרם עלתה השמש אל אמצע השמים :ותרעדנה ברכיו
בצעידתו בטרם נכנס אל תוך הבית כי ידע את אשר יעש בו אביו

והיום ארך עוד לפניו כי טרם העריב הערב :ויבוא בתוך הבית
ויקשב לצעדיו בנקש נעליו על הרצפה כי דומים הם לצעדי אביו
אשר מאחורי הדלת :וירא והנה קהל רב עומד לפני פתח הבית :ויהי
באותו היום כי לקחה אמו סכין חדה ותשסף בה את גרונה את
עצמה כי לא יכלה שאת מצפונה עוד יממה אחת עליה :ותדמם
רבות על יד הדלת ויהי הדם לשלוליות שחורות כי אשמה היא
בלבה ואלו חטאיה שהמציאה לעצמה :והנה האב עומד בסמוך
לפתח אל נבלת אשתו וירא את הילד כי נכנס בתוך הבית והוא
עומד בין הקהל אשר מחוץ לחדר ויקרא לו פנימה :ויקחהו בידו
ויסגר השער בפני האורחים :ויקח את הילד את שסף ויאחז בצוארו
מאחוריו :ותהיינה אצבעותיו חזקות מאד ושמנוניות מאד כלשונו
של החזיר כאיבר מינו המשתחל פנימה :וירעד הילד מטלפי אביו
ותרחש בו הצמרמרת ותזחל במעלה גבו והיא צפע מטפס על
השדרה וקשקשיו קרים :ויבא את הילד לפני גופת אמו ויראה לו את
הנבלה את הצואר המשסף ואת העינים הנפלטות מחוריהן ואת
השתן המרטיב את חלציה את הערוה אשר נולד ממנה :ותהי האם
מתה לגמרי ומטלת שמה :וינזף בילד ויאמר לו ראה מה עשית כי
בכית בפני אמך את אשר עשיתי לך :ויבך הילד על גופת אמו כי
גברה בו החרדה על פני האבל וילחץ האב את אצבעותיו על צוארו
ויאדם עורו ויצפדו שריריו :ויקחהו אביו אל החדר וינעל אותו שמה
ויחזק בו מבלי אכל ומבלי שתיה שנים ימים ויהיו צעדיו נקשים
מאחורי הדלת :ויהי ביום השני ויבוא האב אל החדר ויגבר עליו
יצרו ויפשל את מכנסיו וילקה את הילד בחרון אפו בחגרתו כי
במצפונו צודק הוא :ויסב אותו וישבנו אליו ויאנס אותו בכח עד
אשר התעלף הילד וינחת על הרצפה :והנה כי חלף הזמן ויעור שסף
מן התרדמת אשר נפלה עליו ויהי אחד בין ילדים והוא נעול בתוך
מרתף:
כה
ויהי בעיר ההיא לפני שנים ילד ושמו קפץ :ויהי קפץ ילד יפה תאר
טהור הוא למראה פניו סימטריים מן האף ימינה ומן האף שמאלה
אותו הדבר :ויהיו לילד תלתלים לו חומים בצבע התמר והוא בן
חמש בפעם הראשונה אשר מצא אביו דרך חדשה להתעלל בו :ויהי
בכל פעם אשר לא מצא חן בעיניו הילד ויקרא לאמו ויאלץ אותה

לשכב עמו אף כי זרע אין בו ויגרה מכך מאד :ויהי האב בכל פעם
ששגל הילד את אשתו תחתיו ויתבונן בהם מפתח החדר :והיה כי
לא הסכימה האם לענשים ותער בו את חרון אפו ויקח הלהביור:
ויבער בה את הלהביור ותכוה מן השרפה ויבואו בה נגעים בעורה
חריפים מאד ויגרה מכך יותר :ויהי הילד שוכב עם אמו ויאונן האב
מולם ויתעלל בם ולא ידעה האם את אשר ממנו תבוא גאלתם :ויהי
יום אחד אשר באה האם הביתה וימתן לה האב עם הילד עם קפץ
והוא חם מאד וזכרותו קשה :ותרא את הילד והוא בוכה בזרועותיו:
ותטל האם את הילד בידיה מידי אביו ותסמן במבטה אל האב כי
הבינה את אשר חפץ :ותקח את קפץ ותובילהו אל החדר ותערך
גופם למעשה :ויהי כי האב עומד בפתח מפשיל את מכנסיו ותבוא
אליו האם והיא חלשה מולו וחכמה ממנו :ותך בו בידיה על חזהו
ותהדפהו לאחור :ויאבד האב את שווי משקלו כי היו מכנסיו
למלכדת מפשלים למחצה ויפל אחורנית ויהי כחיה מעוררת
פלצות :ויהי כי באה ההזדמנות להמיתו ותבחר האם ותטרק הדלת
לפניו ותקח הילד ותרם אותו בזרועותיה :ותפתח את החלון ותקפץ
אל הרחוב משמה היא ובנה בן החמש :ותפל גופתה על המדרכה
ותחבט בה :ותהי האם רכה כי אם היא ותבלם את נפילת הילד כי
התהפכו בדרך :ויתעלף הילד ולא מת :והנה כי חלף הזמן ויעור
קפץ מן התרדמת אשר נפלה עליו ויהי אחד בין ילדים והוא נעול
בתוך מרתף:
כו
ויהי בעיר ההיא לפני שנים ילד ושמו שתק :ויהי שתק ילד יפה תאר
טהור הוא למראה פניו סימטריים מן האף ימינה ומן האף שמאלה
אותו הדבר :ויהיו לילד תלתלים לו חומים בצבע התמר והוא בן
חמש בפעם ההיא אשר בה החל אביו להתעלל בו :והיה כי בכל
פעם אשר לא רצה הילד לאכל את אשר בשלה אמו בעבורם
וישלחהו אביו לחדרו וינעלהו שמה :וישם האב בפעם ההיא את
הצלחת עם האכל מאחורי הדלת על יד החריץ וימנע האכל מבוא
בפי הילד עד אשר רעב מאד :ותנח הצלחת לפני החדר משך שעות
ויהי הקיץ חם מאד בלהט השמש ויבער האויר בתוך הבית ותהי
הצלחת כמדגרת חרקים :ותעל הזהמה בצלחת וישחה בה הסחי
והרמה וישגשג הרקבון בתכולתה ויבואו בה זבובים רבים וירחשו

שם :ויקח האב את המזון המקלקל ויכנס בחדר ותלוהו צחנה עזה:
ויבוא אל הילד אל שתק ויאחז בו בכתפו והוא חזק מאד ויכריחהו
לאכל מן הצלחת :ויבך הילד לפני האב וימלאו פניו דמעות ובן
חמש הוא ולא עזר לו :ותתחנן האם כי ינח לילד ותדפק על הדלת
מבחוץ ויצעק עליה ולא תוכל עשות דבר כי נעולה הדלת :ויפתח
הילד את לעו וילעיטהו אביו מן הרפש המתפתל בצלחת ותהי
הצחנה לטעם עז מאד :וישתנק הילד ויעל הגעל בגרונו ויפלט האכל
על אביו וימלאהו בקיא :ויכעס האב כי טנפהו בהפרשותיו ויתקשה
לבו בקרבו וילעיטהו עוד יותר בכח :ויתעלף הילד מן הטעם כי
התהפכו מעיו בקרבו ויעור והנה אביו עודנו עומד מעליו עם הצלחת
ולא ינח לו עד יגמר :ויהי כי לאחר מכן לא סרב הילד לאכל אך לא
עזר לו נסיונו כי גלה אביו את עקרונות ענישתו וירא כי מצלחים הם
וטובים מאד :ויהי ביום אחד אשר בא שוב הרעל בקבת הילד
ותתהפך עליו בטנו ויפלט נוזלים מתוך הפה והם מזהמים בדם:
וידמם בנחיריו ויתעלף על הרצפה כי קרס גופו בטרם ימת :והנה כי
חלף הזמן ויעור שתק מן התרדמת אשר נפלה עליו ויהי אחד בין
ילדים והוא נעול בתוך מרתף:
כז
ויהי בעיר ההיא לפני שנים ילד ושמו אשמת :ויהי אשמת ילד יפה
תאר טהור הוא למראה פניו סימטריים מן האף ימינה ומן האף
שמאלה אותו הדבר :ויהיו לילד תלתלים לו חומים בצבע התמר
והוא בן חמש בפעם ההיא אשר בה התקוטטו הוריו לראשונה כי
גלה האב את אשתו אשר בגדה בו :ויך הבעל באשתו ותדע את
אגרופו בפרצופה מאיפה בא לה :וישבר את לסתותיה כי בעצמה
הכה בה :ותאמר האם לבן אביה ראה מה זה עשה לי בעלי ויאמר
לה מדוע זה עשה בך כדבר הזה ותאמר כי גליתי את אשר עולל
כשלא הייתי :ויאמר לה האח מה זה הדבר אשר גלית ותספר לו כי
ידע בעלי את השכנה בתוך הבית ואתפס אותו על חם :ויקשב האח
לעלילה ויאמן בה כי אחותו היא ומפיה באה :ותהי המציאות אשר
בנתה לו לאמת צרופה בעבורו ויעור בו יצר הנקמה כתשוקת המין
ויתרגש והוא אלים מאד :וילך אל ביתו אשר שם מעבר לכביש
ויבא משם פטיש וגרזן ויחצה בחזרה את הרחוב :ותכנס אותו אחותו
בצל הבית וימתן שמה עד אשר ישוב הבעל מן העבודה להקדים

פניו :ותשלח האשה את בנה את אשמת אל החדר וימתינו שם
ביחד ויהי האויר כחמר מתוח וקשה בתוך הבית כי נשקט מאד:
והנה כי הגיעה השעה ויבוא האב בתוך הבית ויחבט בו אחי אשתו
עם הפטיש ויפילהו ולא הרג אותו :ויקם עליו האב והוא פצוע
בראשו ויכהו חזרה :ויחטף שנית מן הפטיש וזאת הפעם בערפו
ויאנק מכאבים :ויהי בלגן גדול בבית וידממו שני הגברים האחד
מקדקדו והאחר מאפו :וירם האח את הגרזן ויאים עליו ויאמר לו
בשבך אל הבית כי תקרב קצך ויהי כרוך ביסורים :ויסב האב את
גבו אל פנים הבית ויצא משמה וילך אל הרחוב :וירוח לה לאשתו
כי מאסה בו וישוב האח אל ביתו אשר ממול ולא בא האב בבית
עשרה ימים ויהי הבית תחת השגחת אחים :ויהי ביום העשירי ולא
היתה האם בבית ויבוא האב ויתגנב מן הרחוב ויפרץ אל תוך
הבית :וירא אותו הילד והוא בן חמש בלבד ויברח אל מתחת מטתו:
ויבוא האב וידלק אחריו וינעלהו בתוך החדר אשר בתוך הבית:
ויטל האב צנור וישחל קצהו האחד בחריץ הפתח אשר מתחת
לדלת כי באשתו בקש להתנקם :ויקח את סופו של הצנור ויחברהו
אל צנור הגז אשר שרפה אשתו בבית לבשל :ויסובב את ברז המכל
ויבוא גז חריף ויזחל אל תוך החדר ויבך הילד כי התקשה לנשם:
והנה כי עבר זמן ויחרחר העולל בקול גדול ויטש האב את הבית
ותשוב האם אליו :ותרא את הצנור אשר מתחת לדלת ותזעק אל
בנה אל אשמת ותדפק על הדלת ולא ענה לה ויהי שקט רב בתוך
החדר :ותמשך האם את הצנור מתחת לפתח ותפרץ את הדלת
ועיניה דומעות והיא חרדה לגורל הילד :ותפתח את הדלת ותרא
והנה הילד מעלף שמה ולא תשוב הכרתו אליו :והנה כי חלף הזמן
ויעור אשמת מן התרדמת אשר נפלה עליו ויהי אחד בין ילדים והוא
נעול בתוך מרתף:
כח
ויהי בעיר ההיא לפני שנים ילד ושמו ימאיר :ויהי ימאיר ילד יפה
תאר טהור הוא למראה פניו סימטריים מן האף ימינה ומן האף
שמאלה אותו הדבר :ויהיו לילד תלתלים לו חומים בצבע התמר
והוא בן חמש בפעם הראשונה אשר חרה אף אביו עליו :ויצעק האב
על בנו ויקלל אותו ולא דבר עמו מאז בקול שקט כי כל מעשה אשר
עשה טמא הוא בעיני אביו :ולא נגע האב בבנו לא לטוב ולא לרע:

ויגדל הבן תחת חק אביו בתוך הבית ויהי שם כאסיר וירא אותו
מאד :וינהג הילד כאלם בין החומות ולא פצה את פיו ולא דבר מלה
כי פחד ממנו :ואמו של הילד איננה בבית כי בינקותו חלתה ויפשה
בה הגדול וימלא אותה :ותמת האם מן הרעה אשר אחזה בה ויהי
המות מכער מאד :ולא ידעה האם את אשר יעבר על בנה באחרית
ימיה אחרי שהתפגרה :ויבוא יום אחד וישוב הבן מלמודיו בצהרי
היום והנה אביו בבית :ויצעק עליו אביו כי עצבני היה ולא נתן בו
הבן סבה לכעס :ויעבר הילד לפני אביו ולא אמר מלה כי כאלם נהג
ויכנס בתוך חדר הרחצה ויסתגר בו :ויטל משם את מספרי אביו כי
עיף מן הדבר הזה ויבוא בתוך חדרו ולא נגע בו אביו בעברו בתוך:
ויצב כסא לפני הדלת מתחת לידית ולא יוכל האב להכנס שמה אף
כי לא חפץ להכנס :ויטל הילד את המספרים ויפשק זרועותיהם ויבא
אותם מעל רגלו :ויבהקו המספרים מעליו ויחתך שמה את הוריד
בירכו חתך עמק :וידמם הילד על רצפת החדר ולא די לו בזה וישסף
את אמתו עם המכשיר :ויהי שקט רב מאד בתוך הבית ובסביבתו
ברחוב החוצה ובחדר פנימה אף כי צהרי היום :וישפך דם רב מתוך
הילד ותאבד עליו הכרתו :והנה כי חלף הזמן ויעור ימאיר מן
התרדמת אשר נפלה עליו ויהי אחד בין ילדים והוא נעול בתוך
מרתף:
כט
ויהי בעיר ההיא לפני שנים ילד ושמו נטש :ויהי נטש ילד יפה תאר
טהור הוא למראה פניו סימטריים מן האף ימינה ומן האף שמאלה
אותו הדבר :ויהיו לילד תלתלים לו חומים בצבע התמר והוא בן
חמש כאשר ראה את אביהם רוצח את אחיו :ויהי ביום ההוא וישמע
הילד צעקות מתוך הבית ויחבא בארונו אשר בחדר :ויהי אחיו בן
שמונה שנים ביום ההוא ויתחצף אל אביו וידבר בו רעה :ויתרגז
האב כי לא כבדהו ויחר אפו מאד ויך בו בכל גופו ובעצמה רבה
והיה כבמבגר נלחם :ויקח אותו אל תוך החדר אשר מסתתר הילד
הצעיר שמה וידקר אותו לפני עיניו פעמים רבות עם הסכין :ויחרד
הילד אשר בתוך הארון ויתבונן בנעשה בשקט כי ידע את אשר יעש
לו אביו אם יתגלה בו :ויהי גופו של האח מנקב מן הדקירות ויאנק
ותעלנה בועות הקרבים בגרונו ולא יכל לצרח :ויטל אביו את גופתו
שמה כי ימת ולא ידע האב כי בנו צופה במעשה ויטש החדר כי

שכח ממנו :ואם לא היתה בבית ההוא לילדים כי נמלטה על נפשה
ממנו ותשאירם שמה לגדל תחת האיש החזק אשר הוא אביהם :ואין
טוב ואין רע בארץ באותם ימים :ויבעת הילד למראה הרצח ותאבד
עליו הכרתו כי צעיר הוא וחרד לנפשו ולא יכל לבו על הארוע :ולא
ידע האב דבר על המצאות הילד שמה ויחלף זמן רב :והנה כי חלף
הזמן ויעור נטש מן התרדמת אשר נפלה עליו ויהי אחד בין ילדים
והוא נעול בתוך מרתף:
ל
ויהי בעיר ההיא לפני שנים ילד ושמו עצבה :ויהי עצבה ילד יפה
תאר טהור הוא למראה פניו סימטריים מן האף ימינה ומן האף
שמאלה אותו הדבר :ויהיו לילד תלתלים לו חומים בצבע התמר
והוא בן חמש בפעם ההיא אשר הטביעה אותו אמו בתוך המים:
ויהי ביום ההוא כי נטלה האם את בנה לרחץ אותו ודכאונה קשה:
ותקח גיגית גדולה ותנח אותה מתחת לברז ותסובב את ידיתו ויצאו
ממנו מים :ויהי שקט רב מאד ורק הזרם ישמע בהפגשו עם הגיגית:
ותמלא האם את הגיגית במים ותשם אותם פושרים :ותטבל האם
את בנה בתוך המים וימלאו נקביו ויטהרו מחטאים :ויהי התינוק
כשטן בפני אמו כי מדכאה היא ולא תבחן בתמתו :ותבך האם אל
התינוק ותגרנה דמעותיה מעיניה אל המים אשר שוכב בם התינוק:
ותבט בו בילד בעצבה והוא בשר מבשריה דם מדמיה רקמה
מרקמותיה ותתבונן בו ארכות והיא דומעת עיניה אפרות לא תראה
כלום מלבד השכול :ויבט הילד בעיניה של אמו אשר את ערותה
יצא ולא ידע הילד כי המות מציץ משמה :ותאחז האשה בקדקד
הילד ותכס אותו בהקף ידה ובידה האחרת אחזה בבטן התינוק:
ותהיינה ידיה חמימות ורכות אף כי לא ידי אם תומכת בבנה הנה:
ותנמך לאט את ראשו של הילד אל תוך המים :וינשם הילד מתחת
למים כי בן חמש הוא ויגדשו הנוזלים את ראותיו :ותהי הגיגית רחם
על מימיה ותעטפהו באכזריות מן החוץ ומן הפנים :ויפרפר הילד
ביום ההוא והוא עירם בתוך הגיגית וימלא הנוזל את כל נקביו
ויבעט ברגליו ויתז המים :ותרא האם כי מתאחר ולדה למות ותלחץ
לו על בטנו על ראותיו בידה אשר במים :ותהי הבטן קשה ושריריה
קפוצים כי ידע הגוף את המצוקה אף כי בן חמש הוא :ויהי גוף
האדם כי לעולם אינו תמים :ויפלט הילד אנקה מתוך גרונו

ויתבעבעו המים כי הקול עבר בם :ויתעלף הילד כי טבע ונמלאו
דמיו במים והמים בדמו ותרפה האם אחיזתה ממנו :ותשלה את
גופתו מתוך המים ותניחה על מגבת אשר על מרצפות הבית אשר
מתחת לגיגית :ותהי כלה נוטפת מים ותקוה שלולית גדולה תחתיה:
ויהי הילד מת בעבור אמו ותבך על גורלה מאד כאשר רצחה הילד:
ולא ידעה כי חי הוא ובעבורו לא בכתה :והנה כי חלף הזמן ויעור
עצבה מן התרדמת אשר נפלה עליו ויהי אחד בין ילדים והוא נעול
בתוך מרתף:
חזיוֹ ן
לא
ויהי הנער בן הכלבה שוכב על יד הנהר והוא פצוע ושותת דמים:
וישכב שמה על האדמה יום שלם ולילה שלם ויתבוסס גופו בזעתו
ובדמיו ויבער מחם :ויהזה הנער חלום בלהות בלילה ההוא :וישכב
הנער בחלום על יד הנהר והוא פרקדן פצוע ושותת דמים ויהי החזיון
מציאותי מאד :ויבוא אליו אחיו אשר הרג במערה והאח חי הוא
ונוכח מאד :ויבוא האח מעליו והוא שרוע על האדמה וימלמל אליו
צלילים סתומים אשר לא באו אל אזניו מכל חיות היער :ויסב הנער
בן הבהמה את ראשו אל אחוריו והוא עודנו בחלום והנה החזירה
שוכבת שמה והיא חיה לידו :וידע הנער כי מתה החזירה ותמלא
שמחה בלבו כי חיה :ויעל אחיו אל הבהמה והוא שעיר מאד ושדוף
מאד ופניהם דומים :ויאחז באבן ויקרב אליה ותהי האבן משחזת
בקצותיה לפגיון :וינף את הפגיון בפני החזירה ויעש בה חתך גדול
לארך הבטן :ותזעק החיה מכאבים ותקרע את האויר בצוחותיה
צוחות חזיר הנה ונוראיות מאד :ותחרד זעקת הבהמה את הנער
מחלומו ויעור מן השאון וירא והנה נועץ בו זוג עינים בוהקות :ויזהה
את הצבוע עומד מעליו והוא על גדת הנהר והמקום שקט מלבד
החרקים :ויחרד הנער מן החיה אשר הופיעה מן החשך אוכלת
נבלות היא ויתרומם בבהלה ומצבו אנוש :ויהי הצבוע הנצב שם
בודד ומרוט מאד ויבהל אף הוא מן האדם הקם עליו וימלט עצמו מן
המקום :ויאבד הנער בשנית הכרתו ויפל אל הקרקע כי קרסו שריריו
וישוב אל ההזיה:

לב
ותהרג החזירה מן השסע אשר חתך בה אחיו ויעקר האח את שניה
ואת לשונה ואת עיניה :ויאמץ אותן אל חזהו אל לבו וינשק אותן
בפיו שן בשן לשון בלשון :ויטף דמה לארכו מראש ועד כף רגל:
ויפתח האח את בטנה של החיה ויעלו האדים ממנה ויהי החלום
אמתי מאד :וישם רגלו בבטן ויתכנס בתוך החור אשר נפער בה
בגופו ויתכרבל שמה ואיבריה בידיו :ויסגר הנער את הבטן מבפנים
ויעלם החתך מעל הבטן כי לא היה שם מעולם :ויהי הפגר נבלה
שלמה ותעל להבה מתוך הפגר ותכלהו על החזירה ועל אחיו :ויתם
החזיון אשר חלם הנער ויתפוגג אל העשן וישרה הנער באפלה
גמורה שנים ימים :ולא באו עליו על הנער חיות מן היער בימים
האלה ולא באו בו שרצים וחרקים ולא העבש ולא הנבגים ולא נגעה
בו זהמת המים או חית השדה :וירפאו פצעיו וישלם בשרו כשהיה כי
רחקה הרעה ממנו ושדרתו לא נפגעה:
לג
ויעור הנער בן הכלבה מעלפונו וירא כי מתה החזירה בפעם
השלישית :ויבך עליה לראשונה ויהי פגרה שירים שירים והאילה
איננה :ויקח הנער את שאריות החיה וישלך אותן המימה ואת
הלסתות לא זרק ואת שארית הבטן לא זרק :ויעקר מן הלסת
העליונה את שניה ומן הלסת התחתונה עקר גם את שניה ואת
הניבים :ותהי הלשון תלויה בין הלסתות ויעקר אותה גם כאשר
חלם :ויעקר את העינים מארבותיהן ויפתח את שארית הבטן
בטלפיו ויכן לו שק מן הרחם ומן העור אשר נשמר ואת השאריות
זרק :ויקם ממקומו בתוך היער על יד הנהר והוא מטנף ואינו פצוע
ויהי צל גדול מעליו :וירם עיניו אל הרקיע ויבט וירא והנה ענן שחר
מתקרב אליו כי באים עורבים אל המקום ומתקדמים אליו מן
השמים :ויצלל הענן מן האויר ויעוטו על הפרורים ועל נטפי הנבלה
המונחים שמה על האדמה :וילך הנער וירחק מעט מן המקום מן
הקרקע אשר שם התקיף הצבוע ובאו העורבים והוא רעב מאד :וירא
את העורבים ויסתכל בהם והם שחורים וגדולים אכלי עצמות
ומנקרי מעים :ויפטפטו ביניהם בקרקורים ויעוררו רעש רב מאד:
ויקם הנער מן המקום אשר בא אליו ויקרב חזרה אל להק העורבים
ולא יראו ממנו :ויעמד ביניהם וינח צרורו לידם על האדמה :ויכרע

הנער ברך ויפתח השק אשר מעור הבהמה ויוצא את האיברים
ויערך אותם מחוץ לנאד :ויבואו העורבים אליו ויקרבו אל הבשר
אשר פתח שמה ויסעדו עליו הנער והצפרים :ותהיינה ידי הנער בן
הכלבה הבהמה אשר טרפה את הילדה ההיא מגאלות בדם ויבואו
אליו העורבים ויקרבו אל גופו ויצמדו אליו ויבואו בכפות ידיו ויגע
בם ולא ייראו :ויכתם בדם את כנפיהם שלשים ושלשה המה
במספר ויהי כל עורב טבול ומסמן בכף ידו:
לד
ויקם הנער מן המקום אשר סעד שם עם הצפרים ויעזב את המקום:
ויקרקרו אחריו העורבים בקולות גדולים ואזני הנער רגישות מאד
הנה ויבחן בגוני צלילם :וילך הנער ויתקדם לארך הנהר לכוון העיר
ולא ידע כי הוא הולך בדרך שמה :ויקפצו העורבים אחריו ויעקבוהו
והם כלם מסמנים בדם החזיר ובמתאר ידו :וילך לארך המים והם
מזהמים ועכורים מאד :ויהי הנער שבע כי סעד את החזיר ויפתחו
חושיו כי רואה הוא למרחק ושומע ומבדיל בין הצלילים וריח האויר
חזק מאד :ויעופפו העורבים שלשים ושלשה המה במספר ויתרוממו
מעל הקרקע וירחפו מסביבו ומעליו :ויהיו צעדיו נחושים מאד כי ידע
את אשר הולך הוא בכוון השמש שם בצהרי היום ותהי הליכתו
מלוה בקרקורים :ויצעד הנער עם העורבים בדרך הנהר ותהי הדרך
מפתלה מאד ויצעדו ויעופפו שם שלשה ימים ושליש היום :ולא
נטשו העורבים את הנער בכל הזמן הזה ויסעדו בכל פגר אשר פגשו
בדרך :ויהיו העורבים אכלי נבלות ענן שחר מקיף את הנער את בן
הכלאים בן הכלבה והאדם ויקדימו אותו בכל אשר ילך :ויהי יום
אחד ותתלקח שרפה גדולה ביער כי בימים אשר נחשפה האדמה
בפני השמים מן הצחנה בימים האלה היתה השמש חזקה מאד :וירא
הנער את כל חיות היער נמלטות מן השרפה ותלכדנה רבות מהן
בלהבות האש ותאכלנה בתפת הגדולה ביסורים רבים :ויברח הוא
בן אביל והעורבים אשר מעליו מן השרפה הלוהטת באחוריהם
וימלטו ויבואו אל העיר כי זמן אותה השביל:

ויצוד
לה
ותהי בעיר אפלה גדולה גם כי אור יום והזהום בה גדול :ויהלך הנער
בעיר ויתנופפו העורבים מעליו שחורים המה כרקיעי העיר ותהי
העיר וחרבותיה זרה לו מאד :וירא הנער את הבנינים המתנשאים
אל הרקיע אל האפלה ויהי החמר בם קשה מן האדמה :וירא כי לא
עצים המה וגבוהים יותר ושונים מאד מן הצמחים אשר ביער גם כי
נמתחו השמימה מן הקרקע :ויהלך הנער והוא מבהל מאד מן
הריחות ומן הבאושים ומן הקולות אשר בעיר כי רבו בה הרעש
והזהמה :ויהיו חושיו מחדדים מאד ותקצן כל תחושה בבשרו :ויהלך
הנער ברחובות העיר בין הפסלת ובין החרבות והפרורים
והאשפתות ויסב מבטו אל השמים ברגע אחד כי שקט הרקיע
מעליו :וירא הנער בן הכלבה ובן אביל חצי הכלב וחצי האדם כי
הנה עפו העורבים וחדלו ללוותו אינם עוד מעליו :ולא ידע הנער את
הלכות העיר וירא כי רבים בה כמותו הצועדים על שנים והוא לבדו
בודד מאד :ותהי העיר חשוכה וגדולה ומרחביה פתוחים ומפחידה
היא עד מאד והוא נולד בתוך היער אף כי נזרע ברחם אמו בתוך
גבולות העיר :ויחוש קרבה אל האנשים אשר ראה אותם הולכים
בדרך כי גם אדם הוא והם הולכים כמותו :ויחוש גם חרדה גדולה
מאד כי לא הכיר ולא זהה דבר :וילך בחסות החשכה בסמטאות
העיר ובהריסותיה ויחיה בה מן הזבל ומן הטנפת אשר זרקו האנשים
מחוץ לבית ומן העצמות אשר פזורות בה :וילן הנער בין הבתים
במקומות צפופים אשר מצא בסדקי העיר ובחרכיה ויחלש גופו
מאד :ויקם יום אחד וירא אשה אחת מהלכת לידו והוא תחת ארגזים
אשר לן בהם בלילה ולא הבחינה האשה :ותהי האשה מתהלכת
כחיה כנקבה יפה היא וגבוהה מאד מתנשאת מעל הקרקע :וירעב
הנער ותקרקר בטנו :ויקם ויבוא אחריה בן הכלאים בן הבהמה
ויעקב ויצוד אותה כאשר צד את החיות ביער באבן ובזרוע במקל
ובצפרן בעת גבר תאבונו עליו מן הפגרים:
לו
ותהי אשה בעיר והיא יפה מאד בועת סבון בתוך הזהמה :תלתלים
לה זהבים וגבוהה היא ורזה ישבנה עגל ושדיה זקופים וריחה מתוק
מן הדבש בכורת הדבורים :ותהי טובה היא למראית העין מכל אדם

אשר בארץ באותם ימים עורה קורן ופניה זורחים וצדיקה היא
בסתר כי לא ידע עוד איש את הטוב אשר בארץ :ויהי בקר אחד
והעיר אפלה מאד ושמש אין בה כי כסתה בערפל ובעבי עשן ותצא
את דלת ביתה ותבוא בסמטאות העיר כי לא היה מזון בבית:
ותהלך האשה ברחובות ותהי כנסיכה בעיני עצמה כי גם הצדיק לא
חף מיהירות :ולא ראתה האשה לא מימינה ולא משמאלה כי רעה
העיר מאד וחיה בחלום היא :ותצעד בתוך רחוב אחד אשר רבתה
בו האשפה והנה כי שוכב הנער מתחת לארגז והוא רעב מאד בטנו
ריקה ומיציה גועשים :ויצץ הנער מן הכסוי החוצה וירא את צלליתה
אשר חולפת על פניו :ויוצא ראשו מן הארגז ותעטפהו הצנה
השוררת בעיר מן הבקר ועד הערב באותם הימים אשר כנעו השמים
לזהום :ויבוא הנער מאחורי האשה והוא רעב בטנו מקרקרת וחלש
הוא מן העצמות ומן הזבל אשר אכל בעיר :וירם הנער אבן מן הבטון
המכסה את שארית האדמה ויצעד מאחוריה :ולא שמעה האשה את
המות המתהלך מאחוריה כי טפפו צעדיו בעקבותיה והיא במקום
אחר היתה ויהירה מאד :וישקט הנער צעדיו בעדינות והוא שחוח
אחרי האשה ואין נפש חיה ברחוב מלבד שניהם :ויהי הנער כבהמה
הבאה מן היער ותהי האשה כגברת הבאה מן העיר :וירם הנער את
ידו אשר אוחזת באבן וינף ויך באשה בראשה ותפל בשקט עודנה
ערה והמומה ולא פצתה את פיה הגה לא יצא :ויבט בה הנער וירא
כי יפה היא ומצאה חן בעיניו מאד :ויגבר תאבונו על תשוקתו ויקש
לבו מזכרותו ויך בה באבן בשנית ובשלישית ותשחת האבן את
פניה את יפיה ואת צדיקותה :ויגרר הנער את הגופה מן הסמטה אל
המקום אשר היה חבוי בחסותו בלילה :ויזן מבשרה החי אשר קרע
בזרועותיו וישבע ולא יכל עוד לאכל ממנה :ותהי הרוח כנגדו ולא
ידע את העין המתבוננת בו במעשיו :ויותר הנער את שארית הנבלה
מאחוריו ויקם וילך ויעזב את המקום:
לז
ויהי לאותה אשה בעל באותם ימים והוא חוקר בנפש האדם
ויחפשה משבוששה לבוא :ויצא הבעל את הבית וילך אל הרחוב
ויקרא בשמה ולא ענתה לו כי אינה בין החיים ולא ידע :וישאל את
השכנים ולא הכיר איש את רעהו כי הימים ימי ניכור וכעס המה
ומלאי טינה :ויהי הבעל איש טוב למראית עיני אדם ויקרא שמו

נוגף :וילך נוגף בסמטות העיר ויקרא בשם אשתו ולא ענתה לו
וישוב הביתה ולא חזרה שלשה ימים :ויצא האיש מדי יום ביומו
בכל שעה ויתור אחר אשתו ולא אתר אותה :ויהי ביום הרביעי כי
יצא נוגף את הבית לתור אחר אשתו ויבוא באחת הסמטות והנה
שביל דם קרוש על הבטון :וילך בתואי השביל ויגבר הריח באפו
וירא והנה נבלת אשתו שוכבת שמה פגר מבאיש היא ורוחש
זבובים :וירא את בשרה כי קרוע הוא ואכולה היא מבפנים ויבך
עליה ויעצב מאד ולא ידע לבו מרב הצער :ויהי בתם ימים אחדים
ויחלף האבל בעלבון והעלבון בכעס והכעס בשנאה והשנאה
בשאיפת נקם :ויצא נוגף את ביתו וילך ויתור אחר האיש שאת
אשתו שחט :וילך ברחוב ההוא אשר שמה מצא אותה וישאל את
האזרחים את העוברים ואת השבים ואת האובדים בדרך ולא היה
איש עד את רצח אשתו :ויבוא אליו נער צעיר ויאמר לו אני ראיתי
את האיש אשר הרג את האשה :ויען לו נוגף איה הוא כי דבר שקר
בפיך ויאמר בי נשבעתי לא ידעתי אף כי לא יקשה לך אתר אותו:
ויאמר כי האיש מכער הוא למראה ושעיר מאד ובולטות עצמתיו
תחת יריעת עורו :ויתאר הנער בפני נוגף את הקטל אשר נשחטה
אשתו ויאמר לו מדוע זה נאלמת דם במה נכותך ויאמר גורלי בידי
וחרדה אחזתני פן ימת גם אותי :ויאמר נוגף התלוני ונאתרהו וילכו
יחדו ויחפשו אחר האיש:
לח
ויבואו נוגף והנער ויהי הנער שמו דבר כי פטפטן גדול היה כבר
ברחם אמו :ותהי אמו אשה זקנה באה בימים והיא שוכבת בבית
חולה ומעלת יבלות ולא עשה הנער דבר לעזר לה :וילכו השנים
ויחפשו אחר רוצח האשה ויבואו ויתקלו בנער והוא שעיר ורזה
ועיניו כחולות :ויאמר הנער לנוגף הנה זה האיש זה הקניבל אשר
הרג באשתך ואכלה :ויאמר לו נוגף הבה נכהו וננקם מותה :ויקחו
שניהם מוטות ברזל מן האדמה ויבואו אל הנער ויאמר לו נוגף זה
בעבור אשתי אשר רצחת ויך בפרצופו עם המקל :ואין דין בארץ
באותם ימים ואין שומר ואין איש אשר יראה אותם ויעזר לא להוא
ולא להם :ותפלט זעקה גדולה מפי הנער כי רסקו פניו והוא מפתע
מאד ולא ידע את חטאו אשר עשה ולא את חטאו אשר לא עשה
ויהי כאב גדול בפניו :ויקרס אל הקרקע ויפל על גבו כי לא עמדו

רגליו בהפתעה ויך בו דבר עם מוט הברזל בגלגלתו עד צאת
הנשמה ממנו בפרפורי שרירים :וירק נוגף על הגופה ויחללו אותה
ויותירוה שמה במקום ההוא תחת השמים :וילכו שניהם האלמן
והנער זה עתה הכירו ונקשרה נפשם כי חלקו בהרג :ולא ידע איש
את אשר עשו ולא ידעו הם את אשר עשו ואם ידע איש את אשר
עשו לא עשה דבר ויאכלו הכלבים את הגופה :ובעת ההיא לא היה
אדם אחד בארץ אשר הוא חף מפשע גם אם יהרגו כלם:
לט
ויבואו האיש והנער בבית נוגף ויהי דמם גועש בעורקיהם מן הציד
אשר הרגו עכשו :ותהי העיר אפלה מאד ומימיה מעפשים ויגשו אל
המטבח וישתו כי צמאו מאד מן המלאכה אשר עשו :ויבוא נוגף אל
הנער ויפשיטהו מבגדיו כי רטבים בדם המה וישלך אותם הצדה:
ויהלום לבו בחזהו כי טרם משו מראות הרצח מעיניו וימצא את
הנער מושך מאד :ויסיע לו דבר להתפשט גם הוא מן הדם אשר
לבש ויעמדו הגבר והנער זה מול זה :ותעמד דממה גדולה ביניהם
בין נוגף ובין דבר :ויגע נוגף קלות בנער במתנו ויהי עורו רגיש מאד
כזה של הברוז והנער מראה תמים לו :ותעור זקפת הגבר ויקרב אל
הנער ויתרצה דבר וזכרותו שלוחה :וישלח הנער את ידו אל הגבר
וילטפהו ויתחבקו שניהם והם מרגשים מאד ומזיעים פלומותיהם
סומרות וריח הציד עודנו באפם :ויובל נוגף את דבר אל מטתו אל
המטה בה נחה אשתו שמה לפני ארבעה ימים עד אתמול בגעגועיו:
וישתרעו על המטה שניהם וישכבו שמה וידעו את בשרם כי שני
זכרים המה ולא חלפה אם דבר במחשבותיו לא היא ולא יבלותיה
ותמת בביתה לבד :ויחי שם דבר כמה שנים בבית נוגף ולא ידע את
אשר עושה הוא בימים:
ו ֶיחכם
מ
ויחי הנער בן הכלבה בין האנשים אשר בעיר והוא בודד מאד בין
האנשים במשך שלש שנים :וילמד אותם את האנשים החיים בארץ
בגופו ובשכלו וברוחו :וילמד את מחוותיהם ואת שפתותיהם ואת
סמליהם :ואת סגנונותיהם ואת נהגיהם ואת הלכותיהם :ואת
מגבלותיהם ואת מסגרותיהם ואת קבעונותיהם :ואת הרגליהם ואת

פתגמיהם ואת מסורותיהם :ואת צרכיהם ואת סבותיהם ואת
מניעיהם :ואת דחפיהם ואת מחשבותיהם ואת אמונותיהם :ואת
שגיאותיהם ואת סתירותיהם ואת ספקותיהם :ואת חרדותיהם ואת
חשבונותיהם ואת הרהוריהם :ואת בכיותיהם ואת נאומיהם ואת
הספדיהם :ואת כאביהם ואת דכאונותיהם ואת יסוריהם :ואת
ענוגיהם ואת שמחותיהם ואת הנאותיהם :ואת סטיותיהם ואת
גאוניויותיהם ואת מוזריותיהם :ויחכם מאד הנער אחרי שלמד כל
אלה:
מא
ויבוא יום אחד הנער באחד מרחובות העיר והוא גבר צעיר אדם
לכל דבר ושעיר מאד ומבטו כשל החיה :והנה הולכים מולו שני
גברים האחד מבגר יותר ממשנהו ויהיו אלה שני הגברים נוגף
ודבר :ויעבר על פניהם כי לא הכיר אותם ויבט דבר אל תוך עיניו
ויחלף אותם :ויסב דבר את ראשו לאחור עת חלפו על פניו כי
פרצופו מכר ולא ידע מאין :ויצעדו שניהם במעלה הרחוב ויזכר דבר
בהריגה אשר חזה :ויאמר דבר אל נוגף זה עתה ראיתי את רוצח
אשתך ויאמר לו הכיצד כי הרגנוהו :ויאמר דבר הרגנוהו בטעות
ותחלף צמרמרת בגבו כאשר דבר את הדברים האלה ונוגף נותר
אדיש :ויסתובבו ויראו כי נתרחק הוא במורד הרחוב ויקראו בקול
אל עבר בן הכלבה ולא ענה להם אף כי שמע אותם באזניו אזני חיה
הן :וירדו חזרה אל הרחוב ויבואו אחריו בריצה וימלא דמם בתאות
ההרג :ויקרא שנית דבר אל הגבר השעיר הצועד לפניהם וישמע זה
את אשר קרבו אליו ויפן אליהם במבטו :ויקרב אליו נוגף ויאמר לו
אתה רצחת את אשתי ויקרב אליו הגבר ויסניפהו באפו :ויאמר לו
נכון כי את ריחה אני זוכר ואנכי הרגתיה וגם אכלתיה :ויך דבר
בפניו וידחפהו ויבוא עליו הנער העלם בן הבהמה וישב לו במכה
ויפילהו ארצה :ויך נוגף את גבו ויסב אליו וינשכהו בעצמה רבה:
וידמם נוגף מזרועו ויאבק בו ויקם דבר ממשכבו על הרצפה וירם
אבן מן הקרקע ויניפה אל העלם בעת נאבק בנוגף ואינו רואה :ויפל
בן הכלבה אל הקרקע ותאבד עליו הכרתו כאשר אבדה ביער על יד
הנהר :והנה כי חלף הזמן ויעור מן התרדמת אשר נפלה עליו ויהי
אחד בין נערים והוא נעול בתוך מרתף:

מב
ויהי המרתף חשוך מאד וצחנה עזה בו וירחרח בן הכלבה את האויר
וישמע אותו וירא כי איננו היחיד בחדר :ויהי החדר קר ולח מאד
וישאל בן הכלבה בשפת האנשים איה אני ויאמר לו אחד הנערים
כי הגעת לגיהנום אשר עלי האדמה זה המקום אשר בו הזמן עצר
מלכת :וישאל העלם מדוע זה ויאמר לו הנער השני כי במקום אשר
תמו יסוריך מחוץ לעולם הזה שמה תדשדש בגופך ובנפשך במקום
הזה :ויאמר העלם מי אתם ויען לו הנער הראשון ויאמר מדוע זה
תחפץ לדעת וכי מה הועילו שמותנו במקום הזה חשוך הוא לא תדע
הבחן האחד מן השני :ויאמר לו בן הכלבה כי אפי יפריד ביניכם:
ויען לו הנער ויאמר לא יבדיל אדם בין הריחות בעלטה הזו כי צחנת
האחד צחנת השני היא :ויאמר בן הכלבה הבדל אבדיל בין הריחות
כי אפי לא אף אנוש הוא :ויאמר הנער הראשון אם כה אמרת
אאמין ואנכי שמי שסף ויאמר הנער השני אנכי קפץ ויאמר הנער
השלישי אנכי שתק ויאמר הנער הרביעי אנכי אשמת וזה ימאיר
ויאמר הנער הששי אנכי נטש ויאמר הנער השביעי ואנכי עצבה:
וישאל העלם בן הכלבה את הנער השני את קפץ במה אמרת כי
אדשדש ביסורי :ויאמר לו כי במקום הזה החזיק איש אחד בשם
נוגף ונוגף חוקר בנפש האדם איש נטול חמלה הוא :ויאמר בן
הכלבה וישאל מה לנו ולזה ויען לו כי את יסוריו חוקר הוא :ויהי את
אשר חיית בבית אמך או במקום אשר תבוא ממנו כי תחיה אותו
במרתף הזה בימים ובלילות בהמשך השבוע ויהיו יסוריך אף
גדולים יותר :וישאלו הנערים את העלם ומי אתה אשר אחרי שנים
פתח הדלת אל המקום הזה מלבד נוגף :ויען להם ויאמר אנכי בא מן
החיה אליכם כאשר סבלתם כן יסבל האיש אשר צרר אתכם ויהי
שמי רועכם:
מג
ויהי לילה ויהי בקר היום הראשון בו הכנס רועכם אל המרתף:
ותפתח דלת המרתף עם עלות השחר שבחוץ ויכנס נוגף בדלת ותהי
אלה בידו :ויעורו הנערים מן השאון אשר הקים ויך נוגף ברועכם
בראשו עם האלה ויתעלף :ויעור בן הכלבה והוא סגור בחדר וננעלו
ידיו בברזלים לקיר :ויהי עמו שסף אף הוא קשור בברזלים :ויאמר
לו בן הכלבה איה אנחנו ויען שסף ויאמר אל המקום אשר בצעו

הענוים לשם הובלנו ולא אדע מדוע זה שמנו באותו החדר :ויהי כי
בחלוף כמה דקות ויבוא נוגף אל המקום ובידו כפפה :ויאמר לו
רועכם וישאל מדוע זה שמתנו במקום הזה :ויען לו נוגף כי כאשר
יסרת את אשתי כן תהיה הסבל במקום הזה :ויבוא אליו נוגף
וילבישהו בכפפה ותהי להב באחת מאצבעותיה ויהי רועכם קשור
ולא יכל עשות דבר :ויבוא נוגף אל שסף ויאחז בזרועו ויהי שסף
חלש מאד כי רעבו הנערים שמה וישחררהו מן השלשלאות ויקרבהו
אל רועכם ויקשרהו אל הקיר :ויך בשסף בערפו ויפילהו ארצה
ויצוהו לעמד בארבעת גפיו :ויהיו אחורי שסף חשופים בפני רועכם
ויוצא נוגף סכין מבגדו ויניפהו מעל בן הכלבה מעל גרונו ויהיו
שניהם עירמים :ויאמר נוגף אל רועכם הכנס בנער את האצבע מות
תמות אם לא עשית :ויעש כן רועכם ויחדר את כפפת הענוים
באחוריו כי לא גדלה חמלתו על הנער מחמלת עצמו ויבחר בחייו
לא במותו :ויאמר בן הבהמה ובן אביל חיים אנחנו פעם אחת
בעולם הזה ויחדר בו בשסף את הלהב אשר על הכפפה :ויסבל
הנער יסורים קשים בישבנו כאשר סבל בבית אמו ויקרע בשרו מן
הדבר הזה :ולא מש מזכרונו זכרון ילדותו כי גדל בבית הענוים מן
היום אשר יצא את בית אמו ועד היום הזה :ויתבונן בהם נוגף בכל
הזמן הזה וירשם דברים ברשימותיו וידמם הנער:
מד
ויהי לילה ויהי בקר היום השני ויעור רועכם והוא עדין באותו החדר
ולידו קשור הנער השני ושמו קפץ :ויבוא נוגף אל החדר ובידו סכין
ויעש כאתמול ויבא את בן הכלבה להתעלל בנער הפעם בזכרותו
כי בה סבל בבית אביו :ויחלף כל השבוע ויובאו הנערים בזה אחר
זה שתק ואשמת וימאיר ונטש ועצבה :וישחזר נוגף את הכאבים
אשר ידעו בילדותם נער נער בנקבים אשר סבל :ותהיינה ידי רועכם
ידי נוגף ויעש בם את כל מעללי האיש אשר צוה אותו לעשותם
בנערים :ולא סבל ממנו בעצמו ולא סבל מן היסורים אשר גרם:
וירשם נוגף ברשימותיו את כל אשר ראה ואת כל אשר התרחש
ואת כל אשר נעשה תחת תקרתו באותו השבוע כאשר עשה
בשבועות ובחדשים הקודמים ובשנים הקודמות אשר היו הנערים
מענים בין כתלי מרתפיו :ויהי ביום השביעי ביום אשר סבל עצבה
בכל הנקבים וישתחרר בן הכלבה מאחיזת המאכלת אשר בידי

נוגף ויכהו בראשו כי נגאל ממנו :ויפל נוגף ארצה ויאחז בן הכלבה
בסכין וירם אותה מידו וינשכהו בפניו :ויצרח נוגף ותקרע צוחתו את
האויר וידע את אשר סבלו שבוייו וטרם ספג את כל הנקמה :ויתר
רועכם את ידי עצבה מן השלשלת ויקחו יחד את האיש והוא פצוע
ומדמם מאד ויביאוהו אל המרתף אשר שמה שאר הנערים:
מה
ויתירו את הנערים מחבליהם ויעקד בהם בן הכלבה את נוגף בידיו
וברגליו וישכב אותו לפני הנערים :ויאמר אליהם רועכם הרי לכם כי
הנה הבאתי מנחתי אליכם זה האיש אשר עשה בכם את כל הענוים
עתה עשוהו כרצונכם :ויאמר שתק משך שנים התעלל בנו האיש
ונבזזו חיינו לא קים בנו הזמן להשיב לו כגמולו :ויאמר רועכם הריהו
לפניך והוא בוכה ופניו מדממים אדם אחד הוא והנכם שבעה נקמו
בו באותו הזמן :ויאמר אשמת מדוע זה נרד לרמתו ואין לנו דבר
בנקמה ניטיב אם נצאה לעולם אשר אותו לא ידענו מעת עודנו
עוללים :ויאמר שסף כי ידענו את מרבית הסבל והיסורים אשר יכל
להם בן אנוש ולא נעש בו כאשר עשה הוא לנו :ויאמר לו רועכם את
אשר עולל לכם כן עוללתם לו כי אין שוכן מתחת רמתכם ולא
התעליתם אתם מרמתו :איבר באיבר נקב בנקב תנקמו בו :את
אשר התעלל בכם כן תתעללו בו זאת צויתי עליכם :ויאמר לו עצבה
מי אתה אשר תצו עלינו ויאמר אני רועכם אשר תחת ידי האיש הזה
יסרתיכם אני אושיעכם כי מזרועות הסבל תבוא גאלתך :ויוסף בן
הכלבה דבר אליהם ויאמר אין צאתכם מן המקום הזה לולא
הובאתי אנכי לכאן כי סבלתם עד מותכם בחיים האלה :אנכי
השופט בעולמכם כי לי הכח ובידי אוחזת חרותכם :ואנכי ידעתי את
העולם אשר בחוץ ואין שופט בעולם הזה אין דין ואין שומר ועתה
הענישו את האיש:
מו
ויבוא אשמת אל נוגף אל האיש אשר הוציאהו מבית הוריו
להתעמר בו ויך בו בגרונו וינחת עליו מכה קשה :ויאנק נוגף מן
החבטה ועורו הפך כחל :ויילל כעולל בזרועות אמו ויבך ויתחנן על
נפשו ועל חייו :ויאמר רועכם פתחו את החלון כי נראה את אשר
עוללנו :ויגש נטש אל החלון ויפתחהו ויחדר מעט מן האור אשר
בחוץ אל המרתף כי תחת פני האדמה הוא :ויראו הנערים האחד

את השני ואת נוגף :ויקח ימאיר אחת מרגלי המטה ויפרק אותה
ויבוא אל פרצופו המדמם ויחבט בו באזניו מכות קשות מאד:
ותסדק גלגלת נוגף וישמע קול רסוק רקותיו גם מחוץ לאזן :ויתחרש
נוגף מן המכות ויקרב אל אבדן הכרתו כי יראה זאת בעיניו :ויפקד
בן הכלאים בן האדם והחיה אשר בא מן היער על הנעשה ויאמר
חדלו כעת מהכות בו בראשו פן יתעלף ולא ידע את אשר עשיתם לו
בנקביו :ויניחו הנערים לאיש בפרצופו ויבוא שסף ויפשל את מכנסי
האיש והנה שוכב הוא שמה כחיה :ויטל שסף את הסכין מידי
רועכם וינעצה באחורי נוגף וישסף אותם אל שני הכוונים :ולא ידע
נוגף את מיתרי קולו מן הכאב ותהדהד זעקתו בין הלבנים אשר מהן
נבנה החדר :ויתעללו הנערים בנוגף ותעל בם ההתרגשות מאד
וישחקו ממנה :ויבוא אחד הנערים ושמו עצבה ויטל את הסכין מידי
שסף נוטפת דם היא ונוזלי צואה וינקב חורים בשדי האיש ויבצע
את פטמותיו :ויעל ריח הבשר ויחרף באף רועכם ויצחקו הנערים
מאד כי נתענגו מן הענוי :ויפזזו ויעלוזו מעל הגוף אשר הוא תחת
מרותם :ויקח שתק את הפטמות מידי עצבה ויחדר את רגל המטה
בפי נוגף בין לסתותיו :ויפער שתק רוח בין הלסתות עם רגל המטה
כי מוט ברזל היא ותשברנה שני האיש :וידמם נוגף מנקביו מפיו
ומאפו ומשפתיו וישבנו וידאב מאד ויבער עורו בלהט :ויקח שתק
את הפטמות ויחדר אותן בפיו :ויסגר את לסתות האיש בכח ויבוא
אליו אשמת וינח ידו על נחירי האיש על שאריותיהם ויאטם אותם:
ויהי ביום ההוא כי בלע נוגף את פטמותיו שלו :ויקח נטש את הסכין
מידי עצבה ויחתך את אצבעות האיש וינסר עצמותיהן ויביאנה אל
פניו ויעש בן ככלי ויעקר את העינים ויוציאן מן הפנים :ויבלע נוגף
בעזרתם גם את אצבעותיו ואת עיניו ויעקרו את לשונו ויתלש קפץ
את זכרותו ואת רגליו פסות פסות ויאלצוהו לאכל אותם :ויטרף
נוגף ויאכל את עצמו ואת בשרו תחת תאות הנערים אשר חקר
ויהרג אותו סבלו ויגאל משמה :וישתעשעו הנערים מאד מן המעשה
אשר עשו ויחללו את גופתו ויבזוה בנקבים אשר נותרו :ויבוא בן
הכלבה הוא רועכם אל הגופה ויפרק את ראש האיש מנבלתו מן
הצואר ומעלה ויתלש אותו :ויקח את הסכין ויפער בה פתח בבטנו
כאשר עשה עם אשתו ועם החיות אשר צד ביער ויברור את הבשר
ויפזרהו בין הנערים :ויאמר רועכם אל הנערים עתה אכלו מן האיש

אשר הרעיבכם תחת התקרה הזו ותמלאנה קבותיכם בבשרו
ותשבעו ממנו :ויאכלו כלם מן הבשר ויהי ריח ההרג במרתף חריף
מאד כי נבטש הפגר עד הפרורים:
ויצאו
מז
ויצאו רועכם ונעריו מן המרתף ויבואו ברחובות העיר :ותהי אפלת
העיר ובזיונותיה כגן עדן עבור הנערים כי לא ראו את אור היום מזה
שנים ויתחדש להם הכל :ויאמר נטש כה מואר הכל וסנורו עיני ויען
רועכם הכל חשוך כי אנכי ראיתי את האש :וילכו הנערים ורועכם
בסמטאות העיר ויכר כל אחד את המקום היטב כי לא הרפה נוגף
את זכרונותיהם לשקע :ויחלפו כמה ימים וישוטטו בעיר ויאכלו מן
הטנפת הפזורה בחוצותיה וילמדוה וישננוה כי בני חמש היו בנפלם
בבית הענוים :ויהי רועכם לאיש אשר מוביל אותם ויוליכם וילמדם
הכל :ויגבר אמונם ברועכם והוא רזה מאד ושעיר מאד ומבטו נורא
כי יוצא חלצי כלבה הוא :ויהלך ברחובות העיר עם הנערים והוא
מסגר בתוך עצמו ומוחו קודח:
מח
ויבואו באחד המקומות אשר בעיר וישבו שם אנשים כבהמות
ויכנסו בו :ויהי המקום בנוי רבו מעץ ויעל בו הרקב וקורי העכביש
ויצפף באנשים :ויהיו הגברים כחזירי הבית עבי בשר המה שותים
מן השכר ושואגים בקול :וגם נשים היו בחדר ורעש רב בו מצחין מן
הזעה ומן האלכוהול לח הוא וטחוב מאד :ויצעקו הגברים על הנשים
ויפקדו עליהן עשות בהם דברים ותהיינה הנשים נערות וילדות
שפחות הן תחת המקום ההוא :ותתפשטנה הבנות בזו אחר זו עוד זו
שמה כסוייה על בשרה ותתערטל השניה ממלבושיה :ותחוללנה
הילדות בפני אנשי הבהמה על פי בקשתם ויניחו הגברים את ידיהם
בכל מקום ובכל חור אשר חפצו בו ויזיעו בתוכן והמה שעירים מאד:
וישמחו הנערים מאד ויעלזו ויחלקו בחגיגה עם הגברים ויבוא אחד
אליהם ויאמר להם הנה כי באה נערה ותרקד בעבורכם :וימתינו
הנערים וישתו מן השכר וישתכרו ממנו והוא חריף מאד :ויבוא גבר
שעיר ויגש אליהם ושמן הוא ונוטף זעה :ותהי הנערה אשר בידו
קטנה היא ורזה וחלציה בהירים :ותבוא הנערה אל הנערים והיא

תחת יד הבהמה האנושית ותרקד בפניהם ועיניה שורפות מן
הבושה :וישמחו הנערים וירקדו עמה ולא תנח להם התאוה וישכחו
מנין באו :וירא רועכם את אשר נעשה עם הילדה וירא את הגבר
הצורר אותה והוא שמן ומגשם וחיכני מאד :ותמצא חן הילדה בעיני
רועכם והוא אלים מאד ותעל בו תאות ההרג ויאמר אל הנערים
חדלו מן המחולות אשר חוללתם :ותהי מלתו של רועכם חזקה מן
הקירות אשר אסרו אותם גם אם לחש בן הכלבה באזניהם ויקפאו
הנערים על מקומם :ויאמר בן הכלבה אל הנערים ראוה את הילדה
והיא כמוכם תחת האיש אשר נוגש בה ועבדים הייתם תחת הוריכם
הבה ונשמיד את המקום:
מט
ויאמרו הנערים לרועכם עמך הלכנו אל גן העדן וגם לגיהנום :ויאמר
להם רועכם סביבי מתהלך הגיהנום כל אשר אחפץ יכלה בלהבות
עתה עמדו מאחורי :ויבוא רועכם אל האיש האוחז בילדה ויאמר לו
הב לי את הנערה ואקחה :ויאמר האיש במה תקנה את הילדה
ויאמר רועכם לא אשלם דבר תחת המקום הזה :ויען לו מי הוא אשר
יחפץ במתנה מן האיש אשר לא הכיר ולא ידע בטרם בא תחת
התקרה הזו :ויאמר לו בן הכלאים אנכי שמי רועכם ועתה מסר בידי
את הילדה כי לא בקשתי :ויאמר לו התצוה עלי מוטב תצא מן
המקום אתה וכל אשר אתך ולא יפלו דמיך על האדמה :ויען רועכם
לא את דמי תשת האדמה הזאת כי עוד זחל תזחל שארית בשרך
מתחת לרגלי :ואת פיך אותיר שלם למען יתחנן עבור מותך מן
היסורים אשר אתה עומד לדעת :ויקרב אליו האיש וידחפהו לאחור
וימעד רועכם מעל הנערים :ויתמכו הנערים ברועכם ויקום ויגביה אל
מלוא קומתו והוא כועס ומאים מאד :ויקח מאחד השלחנות את
הזכוכית אשר הכילה השכר וינפץ אותה על השלחן :ותהי הזכוכית
לעצם חד נשק בידו ויבערו פניו מן החמה :ויבוא אל האיש אשר
דחפו ויך בפרצופו עם הזכוכית וינעצה בעינו :ויזעק האיש מן המכה
מן הכאב אשר לותה בו ותדמם עינו ותזל מאת ארבתה החוצה :ויהי
רעש רב במקום ההוא וזעקות רמות וקטטה גדולה כי ראו הגברים
את המתרחש ויבואו להגן על הסרסור אשר הכירו :וילחמו הנערים
בעבור רועכם את מלחמתו ויסף רועכם להתעלל באיש אף כי לא
לחם בו :ויחבט בו פעם אחר פעם בפניו ובעינו וייבב האיש מן

הכאבים ולא ידע כי לא ינוח בן הכלבה עד אשר יעשה כאשר
הבטיח :וישחתו פני הסרסור ופיו נותר שלם כאשר נאמר לו ויפילהו
רועכם על הרצפה :ויקח אחד הנערים חפץ בידו ויחבט בו בחבית
האלכוהול ותסדק מן המכות :וימלטו הנוזלים מן החבית וישפכו על
הרצפה ויציתום הנערים ויעלו באש את המקום :ויקח רועכם מן
האלכוהול וימטירהו על האיש ויבער אותו ויעל את בשרו בלהבות:
ויברחו כלם מן המקום ויצרח האיש וימלטו הנערים את הנערה מן
המקום ויתחנן זה על נפשו אשר כלתה בו תחת הכויות :וינח רועכם
לגופתו למות ביסורים כי נשרף האיש בעודו בחיים ויצא את המקום
אל חשכת העיר :וימת האיש בכאבים קשים ויהיו הוא והמקום אשר
מעליו לעפר ואפר כי מן האדמה באו כל הגופים החיים והדוממים
ואליה ישובו זאת על פי האגדה:
נ
ויבואו הנערים אל רועכם ותהי הנערה בידיהם והיא מבעתת ויפה
מאד בת ארבע עשרה שנים :ויאמרו לו אנה נלך עתה כי ירדפונו
אנשי העירה אשר שרפנו בביתם :ויען להם רועכם אל היער נלכה
שמה נתישב עד יחלף הזעם מן הרחובות :כי אנכי מכיר את הלכות
היער ואת הרגליו שמה נתארגן ונשוב אחר כך אל העיר :ויצעדו
הנערים אחרי האיש אשר הוביל אותם ויבואו אל שולי העיר אל
המקום בו יבואו בשולי היער ויהי הרקיע אפלולי מעליהם :והנה
עדת עורבים מרחפת ברקיע מעל החבורה שבעה גברים המה ונערה
אחת ואיש אחד בשם רועכם אשר רועה אותם כצאן מתהלכים הם
אחריו :ולא ראו אותם הנערים את העורבים כי טרם תפתחנה
עיניהם ולא נולדו עדין :וירא רועכם את העורבים ויחיך בינו לבין
עצמו:
נא
ותכנס החבורה אל תוך היער ויהי היער אפלולי לא פחות מן העיר
ולא יותר :וימצאו הנערים מערה ללון בה וקולות היער חדשים להם:
ויבואו העורבים אל תוך היער אחריהם וילוו אותם בין העצים:
ויאמר נטש ראו את העופות הרודפים בעקבותינו וישאל את רועכם
השדים המה :ויביטו הנערים מסביבם ויראו את העורבים והמה
כענן שחר בתוך האפלה :ויאמר רועכם לנערים עורבים אלה ערבים
הם לנו כי חלקו עמי את מזונם :ויכנסו הנערים בתוך המערה וילונו

שם משך ארבעים ימים ולא יצאו ממנה הם והילדה אשר אתם:
וימתינו העורבים מחוץ למערה משך ארבעים הימים ויצודו עבורם
וילקטו להם האכל :ויחיו הנערים בתוך המערה כגוזלי עורב בתוך
הקן ויטפלו בידי הצפרים :ויהי בארבעים הימים הללו כי שטח בן
הכלבה בפני הנערים את משנתו וילמדו ממנו :והיו העופות
להוריהם משך התקופה הזו ויאכלו מן הרמה ומן התולעה אשר
הובאו בידי הצפרים :וישקדו על המשנה וילמדוה משך היום אף כי
לילה הוא בתוך המערה כי משפטיה ארכים ושש שעות ינוחו משך
הלילה:
נב
ויאמר להם אני רועכם בן כלבה אנכי ובן אדם כי כלבה ילדתני
אשר שגל אותה אבי את אמי הרגתי ואת אחי הרגתי וטרם פגשתי
את אבי כי לא ידעתי מיהו ואמיתהו גם כן :ואנכי ידעתי את הליכות
החיה ואת הליכות האדם את הליכות התולעת ואת הליכות
האלהים את הליכות השד ואת הליכות המלאך כי בן כלאים אנכי
בן זועות האלהים הנני :ותהיו אתם תלמידי ומבשרי קולי כי בכם
בטחתי אני הושעתיכם מן התפת ומן הענוים אשר חייתם בתוככי
העיר ושבנו אליה בתם ארבעים הימים אשר נחיה בתוך המערה:
עמי נקמתם את נקמת גופכם באיש אשר אנס אתכם אנכי רועכם
בורא נקמת ילד קטן :אני אנהיגכם מן היום הזה על כן נקראתי
רועכם כצאן אוביל אתכם אל ההנאה ואל הטבח :אתם תהיו
האדונים ואתם תהיו העבדים כי מן הסבל ועד התענוג נחיה את
החיים על פני האדמה ואתם לכו אחרי :כאן נחיה משך ארבעים
ימים בתוך המערה הזו אשר תחת האדמה כל היוצא אל מותו יוצא
כי יאכלוהו הזאבים רק אנכי יודע את היער :כל האוכל מן המזון
אשר יביאו העורבים שבוי הוא בידי המערה משך ארבעים הימים
הללו :מן המזון אשר יביאו העורבים אשר דם על כנפיהם תאכלו
ובמזון אשר יביא עורב ונוצותיו נקיות לא תגע ידכם כי שליח האחר
הוא :ויהי במערה הזו כאן תלמדו את כל היסורים תחת האדמה הזו
כאן תחוו את כל התענוגות כי באשר תצאו את המקום הזה נלכה
אל תוך העיר :ובימים הללו תכירו הנקבים אשר בגופכם איש איש
מביניכם אשר ידעתם כל אחד נקב אחד מענויי הוריו ומענויי האיש
אשר שבה אתכם במרתף ההוא :ותהי הנערה אשר עמנו אף היא

דגמה לנקבי הגוף :כי מן הגוף מטמאתו מן הטנוף ומן המחלה מהם
יצאו דברי אליכם ממנו תפיצוה אל מחוץ ליער ויזדהמו האנשים
בתורתי:
משנה
נג
אנכי רועכם טפיל אהיה בנפשכם מכם אפיץ את תורתי :אבדון
תפילו על המקום הזה אין בו חק ואין בו סדר כי נטשו אותו הצדק
וההבנה בחרבן נשיב לו על כנו :כנגף הייתם על האדמה הזו מן
המערה תצאו באנשים אשר חיים בה :ותארג הארץ מחדש
בטלפיכם לא תחדלו ביצריכם ולא תסוגו :לא תהי חומה בקרבכם
ולא גדר לא לפניכם ולא לגבכם כי מוסר בארץ אין ותשמד היא
ונבנה מחדש :לא תמעיטו בו בעצם יצרכם ראשונים הייתם בעולם
הזה אין אחר בו מלבדכם ולא הייתם :אתם האבל ואתם האבלים
אתם הערפל ואתם האובדים בדרך :כל הנוגע בכם לרעה תשוב
רעתו כל הנושף נזקים בערפיכם המפיל עליכם גשמי צואה וחדלון:
שליחי רועכם הייתם בעולם הזה בארץ הזאת ובעריה מי אשר יקום
להורגכם תשכימו להרגו זו תורת הפגולים :לא יהי דבר מן המחלט
סובב אתכם :בחריכם ידעתם את העולם הזה איש איש בנקביו
יראה :כי בם בנקביכם תשכן בינתכם בחורים הללו שמה חושיכם
ומהם הכל ידעתם מן האחורים ועד הראש:
נד
אתה האל ואתה החרק אתה המפזר את אבקני ברוח המפרה את
עדרי ומעקרו :יתעבר העם בתורתי מזרעכם תורת המגפה היא כי
חולים היינו בעדן הזה עד הקצה נלכה :באבריכם תדעו את העולם
את החיות ואת האנשים לא יהי דבר קדוש בעיניכם הכל טמא הוא
והכל כשר תורתכם תורת הגוף והטנפת :לא באגדה חייתם כי אם
על האדמה הזאת לא בדמיון כי אם במציאות אשר יצרתם לא תדעו
גבולותיהם ולא תבינו :ותסיטו כל היריעות ממנה ארורה הארץ
בעבורכם בשבילים ובדרכים בעורות ובשרירים ובכל אשר
הלכתם :איש איש באגודלו יפער פצע יחתך חתך :בדמך תסמן את
המקום אשר היית בו כי בקרה המגפה בעיר :ותהי כמזוזה בעבורכם
על משקופי הדלת כאשר סמנתי אנכי את העורבים :כי פסחתם על

המקום אשר הייתם בו פעם אחת מי אשר לא ידע את תורתכם
אחרי הפעם הזאת דמו בראשו לא תחזרו עליה :בכל תתפלשו ובכל
תתבוססו לא תבחין את עצמך מן האחר כי יחיד היית בעולם הזה
אתה האדון ואתה העבד את המלכה ואת השפחה לכל הכוונים
תשפריצו את הכל הצפתם בהפרשותיכם:
נה
ותלכו אחרי זכרים ונקבות אותו הדבר לא יהי הבדל בעיניכם כי
אנכי המחלה ואנכי החסון מפני המחלה :אנכי הנוזל ואנכי המקיא
את הנוזל אנכי הרמה המכרסמת בנבלת האל ואנכי האל המעלה
אותה באש :יהי בן הכלאים קדוש בעיניכם בטמאתו כי לא ידעתם
את גבולות העולם הזה אשר היה כאן :חדשים הדברים מעתה כי
אנכי המתנגד ואנכי ההתנגדות ואנכי המתנגד להתנגדות קדוש אני
בטמאתי וטמא בקדשתי אני המחלל ואני חללתי :אדישים תהיו לזה
אשר יפגע בכם לא ידעתם רחמים עליו בגופכם תראו לו את
הנקמה :בדמו יתבוססו בגדיך לא תנקם ולא תכבסם בשעריך תלית
אותם והיו לשלט למען ידעו נושאי הרעה לא לקרב לבית כי ארבה
בו הטינה לראשיהם :אפל עולמכם ולא תלכו בחשכים כי לגמתם
בשקיקה את חכמתו אתם הייתם עלוקות לידע :צעד תצעדו לפני
האנשים לפני העדר ולפני הלהקה צאן הייתם וגם רועה בפעמון
התהלכתם וגם בחליל :יחיו אויביכם ביסורים עד אשר ימותו
מבשרם על גופותיהם אוננתם :על כל זה אשר הענשתם לשוא
ישפך הזרע יהי סימן לקץ השושלות אשר קבעתם בפגרים:
נו
הלוך תלכו עמדי את אוצרות החשך נתתיכם לכבודכם אסלל את
שבילי הגיהנום :לא יהי בכם גבר ולא אשה כי אין חשך ביניהם
בשר מול בשר יעמדו נבלה מול נבלה :אנכי רועכם בן כלבה ובן
אדם גם זיו וגם צלמות הייתי עבורכם נושא האור ונושא החשך כי
לא ידעו הורי גבולותיהם :את עברי לא ידעתי ולא שמרתיו בזכרוני
מן המערה הגעתי ואל המערה חזרתי ללמד את דברתי כשרץ
אפיצה ממנה :קעקועים תביאו בבשרכם לאות תשימו בו את החזיר
טמא הוא בעבור האל אשר נטש אתכם ובדמכם טבע :לא יהי
לכלוך בעבורנו כי הכל טמא על האדמה המקללת אשר מעלינו
ואשר מתחתינו את החזירה אהבתי והרגוה הצבועים:

נז
לא תהי אהבה בקרבכם לא תפגע בכם אשה ולא גבר לא ילדה ולא
נער לא בחורה ולא בחור :מי אשר יעש לכם את אשר לא רציתם
מות יומת מן המחלה :תהי האזן ויהי האף משכן המה לחושיכם
חיות תהיו אף כי בני אדם הייתם :כאשר ראיתם בעיניכם כן
תשמעון וכן תריחו איש איש את רעיו ידע מן הסרחון :אזרחים
הייתם בארצי כלבים במאורתי אעניק אותה לכם כי נשתלט עליה:
נטשה התקוה את הלבב לא יעש האל דבר וחצי דבר בעבורה אנכי
רועכם שליח המגפה והטהור :לא יהי אחד בקרבכם אף כי בודדים
הייתם אני שלחתיכם אל העם ואל האנשים ותפשינה מלותי
כנגיפים בפיכם :על פני הערים ועל פני הכפרים תרוצו על פני היער
ועל פני הבצה על פני המישור ועל פני הגבעה על פני השתן ועל פני
הצואה :טפילים הייתם על האדמה הזו עד כי ישמעו אנשיה
בקולכם :ויהי קולכם מעות מאד כאשר דברתם כאשר תדקלמו את
תורתי :כי מכל הנקבים יבינו אותה מן העין אשר בפניכם ועד העין
אשר באחוריכם ויחדר קולכם בקהלכם כאשר יראוהו:
נח
לא יהי זמן על פני האדמה מלבד הרקב הוא יהרס והוא יבנה הוא
יגמר והוא ישריץ כל אשר ינוח לנבלה יהיה :לא תרחמו על כל אדם
אטומים הייתם עבור אלה אשר לא התאוו לתורתכם זכותם לחיות
גם כי ימותו :תבלעם האדמה ופערה את פיה מי אשר לא יאמין ולא
יקשיב לא יעשה ולא ישמע כי תרקבנה שניו :חרבה הארץ אין
משפט בה ואין חק אתם הענקתם את הלעיסה מי אשר לא ידע
ללעס לא ידע לבלע :יבוא קהלכם בכם בחזיונות תעתועים לא ידע
העולם אמת מתחת השמים מלבד האמת הזו אשר תשכן בזהמה:
ועברתם על פני הארץ ולכלכתם כל חלקה בתורתי כי לא ידעו
האנשים את הנקיון :יהי הכל טמא תחת השמים ותחת האל אשר
לא עשה דבר בעבורם יחלף זמנו על פני האדמה:
נט
כל דבר אשר על העולם הזה תאכלו לא יהי דבר טמא בעיניכם :מן
האדם תטרפו ועד החזיר מן הנמר ועד הצבוע מן הארבה ועד
הטרמיט מן הצדפה ועד החסילון :כי התערבתם בעולם לא יהי גבול
עבורכם בין היצורים בינם לבין עצמם ובינם לביניכם באשר תרצו

תשגלום דמיכם בראשיכם באשר סרסתם :אנכי איש האליחה
משרץ התולעים מלכדת הזבובים ממני תשמעו את התורה וממני
תפיצוה :לא ידעתם את האהבה ולא תהי בכם מדת הרחמים כי רק
בעצמכם חשקתם :אנכי בבואתכם יציר העולם הזה יציר האדמה
הזו :יהי שמי רועכם בעבורכם בן כלבה ובן אדם בן בהמה ובן אנוש
אל השתקפותי בעיניכם אוננתם:
ס
לא תהי שפה אחת בפיכם זכרים ונקבות כי דברתם מכל הנקבים
לא לבדה בפה ולא לבדה בטבעת לא לבדה בשכל ולא לבדה בגוף
לא לבדה בסמל ולא לבדה בממשות לא תבחל באלימות
כשתזדקק לה :ויהי זה אשר חסלת בעיניו יראך באזניו ישמעך
ובאפו יריחך בכל נקביו ידע אותך לא תרצח אדם מבלי דעת כי
אדם היית :ונשאת את תורת בן הכלאים את תורת רועכם לדחפיך
תקשיב ובנפשך תדע ולא תדחיק :את אשר פגעת פגעת כי תדע וכי
תרגיש כי תבחר וכי תחליט :אנכי השממה ואנכי מפריח השממה
אנכי הנפטר ואנכי המרקיב את הנפטר ואתה אחרי הלכת:
סא
לא תהי התחלה לעולם הזה ולא יהי לו סוף :מחרבן נגיע ואל חרבן
נקום ויהי החרבן לתורתנו מן ההשמדה יזרח דבר :בנו הכח ובנו
החכמה אנכי רועכם שליח המגפה :אנכי אכה ואנכי אקים את
המכה מן הרמה יעור הזבוב ומן הזחל ישכם פרפר :ותטבל בחייך
כשלולית לא תרחק מהם כי תתבוסס בם לא תקרב כי תתבונן בם
חיה אנכי ובן אדם לא ידעתי את הגבול וסתירה לא עצרתני :תורת
בני כלאים נשאתי אליכם היא האמת והיא השקר היא הזכר והיא
הנקבה אותו הדבר :אמללים אויביך כי את נקמתך ידעו ולא יעש
האל דבר בעבורך :תחת ידיך הם וגורלם עד כי ילמדו דרכיך
ויתהלכו אחריך בשבילי החטא והצדקה :אמנים הייתם בטבילת
הסבל כאשר למדתם תעבירו הלאה כאשר שננתם תלמדו :כל נקב
ונקב אשר בגוף משכן לענג הוא ומשכן ליסורים ואתם בחרתם :לא
תהי נשמה באף דבר כי רק אתה חיית כל השאר יבואו אחריך ויהי
כך לגבי כלם :איש איש הישר והעקם בעיניו יעשה :באשר יעשו בך
את הסבל ואת היסורים שנאת אחיך תרדף לא רחמת אף על
שארית בשרך:

סב
כלום היית בעולם הזה כי אין בו והכל היית בעולם כי יש בו לא
ראית במלה את גבולותיך :והיו נקבי גופכם המה החורים אשר
חברו לעולמכם לא היה עולם לולא היו חורים :המה הפנים והמה
החוץ המה הסדר והמה התהו המה הנקיון והמה הטנפת מהם תדעו
את הדברים ומהם תשכחום מהם תלמדו אותם ומהם תעבירו
הלאה :ויהי החור מלא הוא עת פגשתם את החוץ כל נקב ונקב
בגופכם הוא ישרת את חושיכם כי בהם ידעתם :לא תראו את
העולם בלעדיהם ולא תדעוהו מכל חור וחור יקטן עורונכם כי לא
שלמים הדברים אשר ראיתם עד היום :ולא יהיו שלמים הדברים גם
כאשר תראום מן הנקבים האחרים מן האף ומן הפה מן האזנים
ומאיבר המין ומפי הטבעת איש איש והשגיו שלו:
סג
אנכי רועכם בן החיה המשוטטת בשולי היער אמסר לכם את
מחשבתי ופתגמיה איש הישר בנקביו יעשה :כי לא ידעתי את
המציאות מלבד אשר בנקבי ואנכי יועץ לכם ולא יותר :מי אשר
יבוא בדרכי בדמו עושה זאת לי דמו ודמו בראשו :ואדבר אליכם
תחת התקרה הזו במעבה האדמה זוהי תורתי תורת הזהמה
וההתפלשות מן המערה הגעתי :אנכי רועכם ראה ראיתי את המקום
אשר מחוץ ליער ואת המקום אשר מחוץ למרתף :ואלמד את
הליכות העיר ושכנותיה ואדע כי לא שונות הנה ביניהן אין חק
בארץ הזו ואין שופט לא במקום אחד ולא במקום אחר :באושים
הייתם במרתף אשר שם ענו נפשותיכם ונתבוססתם :ותזכרו את
אשר הוציאכם מן המקום ההוא מן הדם ומן היזע מן השתן ומן
הצחנה אני רועכם בן הכלבה ובן אביל:
סד
יהי הזבוב אף הוא טבוע על בשרכם סימן לעברכם כי לא שכחתם
את הצחנה ואת השממון ממנו באתם ולא את אלה אשר אליהם
אתם הולכים :לא תחסכו בחייו ולא במותו לא טמא ולא קדוש הוא
תחת הצואה אשר על העולם הזה :ותחיו את חייכם ותולידו
צאצאיכם אל העולם הזה לרב כי תפיצו בם את תורתי :על פי תורת
הזבוב תחיו שלשה שלבים ידעתם מן הרמה ועד החרק :לא תבחל
בפגר לא בזבל ולא בזהמה מרגע הולדך ועד לרגע בגרותך

התפלשת בם רמה אתה ולא יותר :וידעת בכל גופך את העולם הזה
ובכל חושיך :ויהי כאשר גדלת התגלמת ותלמד ותשנן ותחקר
ותשכיל את העולם הזה ואת התורה הזו :ובלעת את הכל כי גלם
אתה כעבר אשר ברחם לא תדחה דבר כי יבשיל בתוכך :ויהי כי
באה עתך לצאת והגחת לחיים האלה מן הסדק אשר בשריונך :חרק
אתה אלף עינים לך וזריז מחשבה מאד והיו הדברים חדשים
בעבורך כאתמול נולדת :זבוב היית ולא פרפר כי ידעת את המות
ואת החשכה בן תמותה אתה זה גורלך מבטן ותגסס:
סה
כל היפה ישמד וירקב :ועבדת את האפלה ואת הרקב כי על שיריו
יקום דבר :ותדע את החיים הללו מרחם אמך ועד קבר אביך נבלה
הם ולא יותר :לא יהי דבר מלבד הבשר הנרקב על פני האדמה :לא
יהי דבר מלבד הפצע ומלבד החבלה שם עברך ולשם פנית :ותפוצו
בארץ ותבואו תחת החרבות והפגרים בכל מקום אשר נגע המות
שם תגיעו ותהי תורתי ברחמכם :ותכירו בחלשות האנשים ותסיעום
ורכשתם אמונם במעשים :כטפילים חייתם על החרבה ועל ההריסות
על האדמה ועל השאריות :ולא ידעו התושבים את אשר ידעתם כי
חככתם ידיכם ונקיתם מטנוף :ויהי בבא הזמן כאשר יבשילו ותטל
משנתי מקרבכם ותפלט החוצה כזקיקי ביצים :והתישבת בתוככי
האנשים קבוצות קבוצות נצמח משמה :ויהיו בני האדם האלה ויחיו
אף הם על פי הזבוב :רמות המה בילדותם כי רק ינקו את התורה
ויתגלמו בה :ויתבוסס כל איש בבשר עצמו ובנפשו ויבשל לבו
לשמה אל האפלה אשר מסרתי בידיכם :ויעורו ממנה מן התורה
אשר דברתי ויולדו מן הרמה וישובו כזבובים :ויפוצו האנשים אשר
עברו את תורתי כמוכם כי נתבשלה בם ויבואו בכל מקום על פני
האדמה על פני כל הנבאש עליה והם נושאים אותה בקרביהם:
ויפיצוה כחולים ותגדל תבונתי מאד ותתפשט בם:
סו
גם כי ראית דבר אשר מצא חן בעיניך ובכל פרשדון אשר בגופך
לא תחלף לידו כמעשה יום יום :לא יהי דבר על האדמה הזו אשר
לא תראה בו את ההרס ולא תחלם להשמידהו :מן השבר יזרח
החדש במקום אשר לא שנית לא תצמח חיים :רחשה נפשך
כתולעים בכל אשר נגעת לא תנוח מחשבתך בשקט כי משם תבוא

הגאלה :כל הרגוע גרוע וכל השלו מומת :ותבוא נפשך על שכרה
וישכן בה השקט באשר תהרס ותצר תשמיד ותבנה תגמר ותתחיל
תבלע ותקיא :לא יהי דבר אשר יבוא מן הריק כי החדש על מקום
הקדם יופיע :תענה נפשך בכל יום ובכל שעה כי באשר תפרק כן
תבנה באשר תעקר כן תנבט באשר תבל כן תצמח לא תהא שקט
לרגע :והיה כי הגיעה העת ולא ידעת עשות דבר לא עלתה מחשבה
בראשך ולא יבוא הפתרון ממנה את האקראי כנסת ותזמנהו כי
המקרי הרס הכל :והיית אתה עצמך הזמן אשר הורס את הדברים
אתה תפרק ואתה תרכיב אתה תרענן ואתה תרקיב לא נעשו
הדברים מעצמם כי בכל היית :לא יהי גבול למעשיך לא בעולמך
ולא בשעריך לא הסגת גבול אם לא קבעת :גבור אתה וגם פחדן
חכם וגם טפש חזק וגם חלש יפה וגם מכער לא יהי דבר אשר אינו
בפיך:
סז
לא תחלף על פני הדברים את הרוצה ברעתך גדפת ארור הוא
וארורים צאצאיו באש יצלה בגיהנום אשר על האדמה הזו :והיה
ותחזה כי מן הקללה תפגם הנקמה ותאלם ותאזר ותעש חשוביך לא
תעבר דבר בדממה לכשיחלף הזמן :וגבשת טינתך בעבורו וקללת
כל המקלל וגדפת כל המגדף ופגמת בפוגם והכית במכה והרגת
בהורג איש נקמות אנכי רועכם בן חיה ובן אדם :ידעו כל איש וכל
אשה אשר על האדמה הזו כי מי אשר יבוא ברעתי וברעת רעי גדלה
רעתו עליו פי כמה :לא תושיטן את לחייך לא את הלחי הראשונה
ולא את הלחי השניה כאשר הכיתי את אחי אשר הגיש לי כך אכה
במבשרים את רעתי :מי אשר ישלח זרועו לפגע יגדם:
סח
מן הגדש תבוא הגאלה גם כי תחפשה בכל חייך כל הקרוי קדוש
שכן בנקיון :זוהי תורת הטמאים תורת המכערים אנכי רועכם אשר
הושעתי אתכם ממרתף הענויים לא תדעו ולא תכירו העולם
מבלבדי :אנכי מורכם אנכי מובילכם אנכי רועכם כעדר תבואו
אחרי בשבילי הזהמה :בחושיכם תחיו את החיים בנקביכם
ובחריכם כי ידעתם את כל הענג ואת כל הסבל עד קצות שערתכם:
וחויתם מן הכל מי אשר יגסס ירויח כי המת בשנתו לא ידע את
החיים ולא זכר אותם :תהי תורתי תורת הכאב ותורת הענג תורת

הבכי ותורת הגחוך תורת השטף ותורת הגמגום אנכי שמי רועכם
אני אוליד אתכם אל החיים :גחלת תורתי הלוחשת בידיך אותה
נשאת ותאר לך בערפל :לך עמה בכל מקום אשר הלכת ותבער
האדמה במשנתי :דבוק תדבקו במובילכם גם כי תכאבו אחרי
דדיתם :כל דלת תפתח ממני לפניכם אנכי רועכם פותח שערים :וכי
באשר צעדתם היתה דלת והיא סגורה בפניכם לא תראו קירות
ותפרצוה :לא יהי שער אשר לא תעברו בו כאשר חפצתם :והיה כי
נכנסתם אל המקום ועברתם את הסף ותדגרו בו מחלה הייתם
בעולם הזה :לא תחסכו דבר מן העולם הזה כי את הכל נסיתם :לא
יעלם דבר מנסיונכם דבר זמה ודבר נאוף דבר אמת ודבר בליעל
דבר עברה ודבר ערוה דבר חכמה ודבר אולת :לא יהי דין בארץ הזו
ולא דין על כן טמאתם העולם בתורתי :ויחיו האנשים על פיה אנכי
רועכם בן כלאים לא אדע גבולות:
סט
אנכי הכבוש ואנכי הזעם אנכי הריב ואנכי הקטטה אנכי הבלע
ואנכי ההשמצה :אלה הם דברי אליכם וחייתם על פיהם :דבש לא
תלקקו כי אם מחר התחת תורתי תורת הזהמה :לא יבוא טוב בלי
רע לא יבוא נקי בלי מלכלך ואין מבדיל ביניהם לא יהי העבר עתיד
ולא העתיד עבר כי את הכל חדשתי אנכי הדגל הזוחל לפני המחנה:
ויאספו המגבלים לפניכם הנכים והחולים המכערים והטפשים
המכים והחלשים החלכאים והנדכאים העניים והמסכנים ותרביצו
בם את תורתי כי מהם למדתם :אלה היו השלמים יותר מן השלמים
כי בם ישכן החסר מהם תבוא הגאלה :ותדעו את הליכות האדם
ואת הגבולות אשר דמין לו :שני פרצופים יהיו לכם זה אשר ימצא
חן בעיניו וזה אשר יופיע אחריו כאשר הפצתם בו את תורתי :דו
חיים הייתם גם במים וגם ביבשה חייתם גם בסדר וגם בזהמה:
וסבבתם בעולם על פני האדמה ומתחתיה מדחי אל דחי מכשלון
לכשלון מפגע לפגע עמכם נשאתם תורתי :ויהי כאשר דברתם
תעותו קולכם כי לא מן העולם הזה הגעתי בן כלאים אנכי :וישמעו
העם קולכם ויראו ויאמינו כי נתמלאו בנקביהם :מכל החרים אשר
בבשרכם את בשורתי בשרתם מכל הנקבים אשר בגופכם את
תורתי מסרתם לא במלים לבדן ולא במספרים:

ע
והיה כי דכדכתם לא תמהרו לצאת וחויתם את כל הסבל אשר על
העולם הזה :והיה כי מן הדכאון תחדל המחשבה ומן העצב תחדל
הפעלה לא תשב ולא תשכב לא תלין ולא תבכה כי הרסת משכנך
ותבנהו מחדש :במקום אשר שכן הקבע שם ישכן הדכאון ומן העצב
תגאל באלימות :דם תשתו עם החלב כי מן החי צעדתם אל הרקב
ומן הרקב תצעדו אל החיים :האזינו לאיש אשר הביא אתכם לכאן
אל המערה הזו ותאחזו בו :תולעים הייתם לפני ובאשתם באפי אנכי
רועכם מן הערפלים הגחתי אליכם :והיה כי באשר תצאו את
המשכן הזה שגרירים הייתם זוהי צורתכם לצאת ולאמר :לא יבואו
בבדיך סמלי קדשה ותשמישים :לא יארך שערך מעבר לכתפיך לא
תצמחנה שערות פניך תחת הגרון כי שליחי אתה :ויהי הזבוב ויהי
החזיר מסמנים על בשרך בקעקוע טבועים מתחת לעורך :ויצאת
ועיניך פעורות כי מן המחלה השרצת ונשאת את אמת הזהמה :לא
יהי דבר אשר יחמק מנקביך דבר לא תחמיץ כי ציד היית ותלכד
את טרפך בעבורי :לא יבוא עליך צבע נקי לא בבגדיך ולא בגופך
ולא בנעליך כי בן כלאים אנכי :דבר אינו טהור על האדמה הזו הכל
טמא בה והיו הטמא והטהור אותו הדבר :והיה כי דבקה תורתי בכל
האנשים אשר בארץ על האדמה הזו ותשובו ביום ההוא
והתלבשתם בכל העולה על רוחכם ובכל אשר התאויתם כי אין
הבדל :שערות גופך לא תגלח ולא יבוא התער בבית שחיך זכר או
נקבה אתה ואין הבדל :והיה כי באשר דבקה תורתי בכל האנשים
אשר בארץ ותשובו ותגלחו שערותיכם כאשר חפצתם ועשיתם בהן
את כל העולה ברוחכם כי אין הבדל :ויהי בשרך כאשר התאוית
כאשר חפצת חלק כרמה או שעיר כזבוב כי אין הבדל :ויהי כי
בעבור השכנוע וחפצת לקרב לאנשים ולא נראית כמותם ולא
קדמוך ועברת על חקי להדמות להם:
עא
והיה כי תחלקנה דעותיכם ביניכם ותבואו בריבים האחד מול השני
ולא נצח זה מן ההוא ותניחו לגורל לקבע והגורל הנו עור אין דין
בארץ ואין שופט :זבוב או חרק מעופף לכדת בידך אתה השלישי
ולא נטלת בוכוח :ותשלחהו לחפשי את החרק ממרכז החדר ויעמד
המתוכח האחד משמאלך ויעמד המתוכח השני מימינך :והיה כי עף

הזבוב מאמצע החדר אל שמאלו או אל ימינו כך תחלט הדרך ולא
ידע הזבוב דבר :ויבוא בשאלה אחרת ומצאת התשובה בעצמות
הפגר כי תשליכן על האדמה ודמו לאותיות :לא היתה בהן הרוח
ולא נגעה בן יד האל ולא יד המלאך ולא יד השד ולא הכוכבים כי
שרירותית היא :מן המקריות תבוא גאלתך גם לא שלמה היא כי
איננה :מן הזעזוע תזרח ההזדככות לא תחמיץ דבר כי לא עברת:
והיה כי גם בעבור ההגרלות האלה לא קבל המתוכח דעתך ותכהו:
והיה כי תכהו ולא קבל את דעתך ותלקהו :והיה כי תלקהו ולא קבל
את דעתך ותחנקהו :והיה כי תחנקהו ולא קבל את דעתך ותדקרהו:
והיה כי תדקרהו ולא קבל את דעתך ושספת את גרונו לא תהי
הסובלנות בארץ לזה אשר אינו סובלן כי אינו ראוי לה:
עב
אנכי רועכם איש הסובלנות לסובלניים אלה אשר שלחו בטובתי
ואיטיב עמם בנשמתי את הכל הקרבתי :אוהביהם אהובי שונאיהם
שונאי הקם להרגם אשכים להרגו :זוהי תורתי חקים ישנם בה ואינם
חקים ואתם חסידי הייתם :והקשבת ושאלת ולמדת ושננת איש איש
דמו בראשו :אנכי רועכם מן הטמאה הגעתי אליכם אנכי הרמה
המכרסמת בתפוח זו תורת הסובלנות :והתעקש האיש אשר התוכח
עמך כי אמת אחת לו לא שמע בקולך ולא הלך בדרכיך והיה ולא
שספת את גרונו דמך בראשך אתה ותרת אתה תקבע הגבול
בטובתך :והיה כי לא חפצת למות בעבור המבקש מותך לטובתו גם
כי חביב היה עליך ולא ותרת כי לא זרחה השמש אחרי מותך דמך
בראשך ודמו בראשו :ובאשר חפצת את חייך תעניק לא קדוש אתה
בעבורי ולא טמא חייך בידיך :זו תורת הסובלנות וזו תורת הודאות
דומות הנה :לא תגיע עד הממשות כזרע הנפלט מזכרות הבהמה
היית לא ידעת את המציאות ולא את האמת :בנקביך בלבד תדע
את העולם הזה משלב הרמה ועד שלב הזבוב בעיניך ואזניך באפך
ולעך :ובערוותיכם זכר ונקבה הייתם ובפיות הטבעת אשר
באחוריכם ידעתם את הארץ הזו כי בני אנוש הייתם לא פחות ולא
יותר:
עג
לא תהי עין הזבוב לעיניכם לא עין הדג ולא עין הצפרדע לא עין
הלטאה ולא עין הצפור לא עין העכבר ולא עין החתול לא עין הזאב

ולא עין הקוף בני אדם אתם ולא יותר :ויהי כל אחד ואחד מכם אחר
לרעו ואחר לאויבו אחר לאוהביו ואחר לשונאיו לא תדעו בנקביכם
אותו הדבר :על כן לא שכנה הודאות על אדמתכם לא בבשרכם
ולא ברוחכם לא היתה ולא נבראה מאז ומעולם ותתמידו לחקר בה:
איש איש בעולמו יחיה ולא יגיעו לשויון :לא יהי דבר קבוע על
האדמה הזו כי שנתה המחשבה את צורתה מאדם לאדם מזאב
לזאב מכבש לכבש ולא היתה האדמה אחת בעבורכם לא ידעתם
אותה ולא חדלתם מתור אחריה :ויהי האיש אשר חתר לאמת
ולאמתה לודאי ולנכון בן אפל ואלים מחשבה מאד כי רק בחשך
תזרח ההארה :לא תהי הודאות נכונה מאד לא מש הספק ממנה כי
רק מותך בטוח רק הרקב אין לו אפשרות הוא המחלט בעבורך:
עד
זו תורת הרקבון תורת השקרים אשר על העולם הזה :והיה הפצע
אשר בבשרך סימן בעבורך כי בשר אתה פגר היית מיום הולדך:
והיו הנכים והחולים החלכאים והנדכאים אנשי הזברת נביאי הדור
ולא ידעו :לטוטפות היו בנקביך מותם בערפם ויזכירו לך :אתה
הנכה אתה המסכן אתה הגדם ואתה מחולל המגפה :טמאים הייתם
בעולם הזה גם כי שמרתם את כל האמת אשר היתה כאן קדם :יהי
הבקר הזה שחר חדש על ארצכם זורח אנכי רועכם שליח הזהמה
והפלצות בן הבהמה ובן הכלב רק אני את הטוב ידעתי :זו תורת
אכלי הנבלה לא מן הזאב הגעתי כי אם מן הכלב לא בצואר נשכתי
כי אם בקבה :אנכי הצחנה אשר בחשך זבולים תצעדו אחרי באשר
זחלתי :בשקרי ידעתם כי תחפצו להאמין ואין אחד על האדמה הזו:
את זרעך תשפך לשוא מן הבקר ועד הלילה כי ידעת את הענג ואת
היסורים :ותפלש בו את בשרך ותבחש בו כי מן הלכלוך הגעת:
אתה הפקעת מן המיץ הזה זכר תזכר אתה היית התלוי ואתה היית
התלין :אתה האחד ואתה האחר אתה המחיה ואתה המשמיד זו
תורתי אשר שננת:
עה
לא יהי מבנה מחוץ לערמה לא תצלח דרכך כי לא כשלת לא תרים
כי לא פרקת :והיה כי יצאתם את המערה הזו מזבח בניתם לי כי
אנכי רועכם בן כלבה אני ובן אדם בן הרמה ובן האלהים :ותהי
הבמה ההיא עשויה מן האדמה אשר אתם דורכים עליה בנעליכם

מלבדה לא היו חקים היא הצמיחה והיא הנבילה :ואוננת לפני על
האדמה הזו זרעך יהי לי לקרבן כי תשפך מן הסתם לשמה :והיה כי
אכלת מן הרע מן הבשר הנמק או מן הפרי המתפתל ותקיא
ותתפלש בזהמה הזו כי מיצי חיים היא אלה הם מיציך :ויתפלשו בם
ילדיך זכר זכרת את הרמה המנקבת בשריריך לפני הקבר ולפני
המשרפה :לא אל עפר חזרת כי אם אל התולעת לא אל הרקיע כי
אם אל הזבוב :כאשר תמות לא נקברת ותמצאו מקום בעיר בכל
עיר אשר על האדמה הזו שם תבנו את ישובי הבשר ולשם תביאו
את נבלותיכם :ויהי המקום ההוא למשרץ מתים והפקרתם את
גופכם לרקבון וללכלוך כי מהם הגעתם מן הכאב ומן הצוחה ומן
היסורים :ויבאשו המקומות האלה ותצחן מהם העיר ולא שכחתם
תורתי מאין באתם ולאן הלכתם היא תורת החלחלה והטנוף :לא
יהי בכם גבול לא בבשרכם ולא בנפשכם לא בבליטותיכם ולא
בנקביכם :את אשר תחפצו בעלתם את האדם ואת החפץ את הזכר
ואת הנקבה את החיה ואת הנבלה :ובילד לא פגעתם לא כפיתם
זמתכם על זה שלא חפץ כי הפצתם לו את תורתי וקניתם את אמונו
ונדגרה בו :ובאשר הופצה הוסרו המגבלות כי לא היו חקים על
הארץ הזו אשר ממנה באתי :מי אני אשר אתן בכם מוסר אנכי
הדגל אשר מראה לאן הגעתם:
עו
חוב חבתם לנוגש בכם מכה תחת מכה תשלם לו :נאמן היית לאחיך
כי דאגו לך זו תורת העורב מן המקור באה אל אזניך :אף כי
השליכך האיש ההוא לבור מן הבור יצאת והיטיב עמך :מן הכואב
ומן המכאיב צמחת מן הזדון ומן המזיד פרשו נוצותיך ותעופף
למעלה :לא יחלף על פניך ולא יצא אותך בלי נזק טוב בעבורך כי
חדר בנקביך :והתעללת בו כאשר התעלל בך ויזחל הוא כרמה
בתורתי ויעבר בתהליך תחתיך :זכר זכרת את הדבר הזה כי מן
הפגע צמחת את כנפיך ונסקת אל האור :לאיש אשר הרע לך שלמת
כי הוא מושיעך מן התחתית באשר נפגעת פגעת ובאשר נפצעת
פצעת ויושע גם הוא :והיה כי יבוא האיש אשר התעלל באחיך
ותראהו כי יחלף על פניך גם אם לא נגע בך לחבריך הלשנת
ויקרעוהו לגזרים :במכות שלמתם לו בחבטה ובסכין מן הכאב יקום
אף הוא ויגאל :את אשר השליככם לתהום התהמה תשליכהו :והיה

כי התנגד האיש לתשלומיך ויך בך שנית לא תעזבהו בחנם ונקרת
מגרונו את הגרוגרת לא הססת ולא פקפקת :ויגר דמו עליך תחת
טובתו כי בעצמו חתר תחתיה :ושתית את דמו ובשלת את בשרו
ואכלתהו שארית אחת לא תשמר מנבלתו :כל שריר וכל עצם
סלקת כל עורק וכל גיד מעל פני האדמה הזו כי מן התעלה בא ואל
התעלה ישוב :והיה כי הבין את תורתי אשר הכית בו ונגאל
באלימות אליה ויתאחד בשורותיך ובשורות אחיך :ויבוא האיש
ההוא בשבילים אשר סללתי מן הרמה אל הגלם ומן הגלם אל החרק
הנושא את הבשורה כמוך תורתי תורת המגפה :וסמנת בו את
החזיר ואת הזבוב באיש אשר טפח בך הפגע תורת המגפה היא
בבשרכם תופץ :אנכי רועכם בן כלאים על האדמה הזו שעיר הייתי
מכל אדם טרם נברא כמוני אנכי זועת האלהים:
עז
טמאים הייתם מרחם אמכם ועד התולעה זכר ונקבה מי שלם מבלי
צלקת לא יהי בכם אחד ללא טבור :לא יהי טמא ולא קדוש על
האדמה הזו כי בשפתך ובסמליך בטבורך ובנקביך שמה האמת ולא
תהי באף מקום אחר :לא בנוי ולא מפרק לא נקי ולא מלכלך לא
בריא ולא חולה לא מארגן ולא פזור כי מן הכל ידעת חי או מת הכל
שקע בזהמה :אנכי רועכם טרף אני בעולמכם מן המלחמה צמחתי
ואגיח מבין ההריסות :בן החטא אנכי יציר משכב הבהמה אבי שגל
הכלב ואנכי אנסתי החזיר :והיה כי חמדת דבר והדבר שיך לאיש
ולא נתן לך האיש את הדבר והתחטאת לפניו תולעת היית כי
תקבל את אשר רצית :לא תחרד מן ההשפלה כי התנסית לא תפחד
מן הבושה ולא מן ההתרפסות :עבד היית מתחתי ולא נרתעת טמא
אתה מבטן אמך ומזרע אביך :ואהבת לכאבך כמוך שפל אתה ולא
חרדת מזחל על הרצפה :ובאשר נתן לך האיש את אשר חפצת
ותשפילהו חזרה :בזיון תחת בזיון כלמה תחת כלמה גנאי תחת גנאי
וזלזול תחת זלזול מן הפצעים השכלת כי רצה בחרפתך :ותתענג על
כאבו ותתעלל בו ואוננת מעליו וטנפתהו בנוזלי גופך זכר או נקבה
אותו הדבר :והשבת לו כגמולו והזדחל כרמה לפניך רפוס הוא
ונטול שרירים :ירא ומבהל יהי האיש ההוא כאשר יתחנן על נפשו
ועל חייו מתחת לברכיך כי את מותו ראה בתוך עיניך באשר

הסתכלו אליו :ויתנסה אף הוא בן האדם הזה במעמד העבד או
במעמד השפחה ויגאלו משם אל תורתי:
עח
מכל הדברים ומכל החפצים אשר על האדמה הזו תבוא הזמה לפניך
מן העבד ומן המלכה מן השפחה ומן האדון מן האדם ומן הבהמה מן
הזכר ומן הנקבה מן החי ומן המת כלם היו ביצריך לא היו גבולות
מלבד בנקביך כל המכער יפה הוא וכל היפה הרי הוא מכער :אנכי
רועכם את תורתי שננתם והייתם תלמידי המגפה לא תעשו דבר עד
כי חלחל בנפשותיכם והובן בבשרכם :זוהי תורתי תורת פחותי
הערך זוחלים הייתם על האדמה הזו אנכי רועכם הראש לשועלים:
כזקית הפצת את מחלתי במקום אשר היית שם לבשת את אשר
לובשים ושם נהגת את אשר נוהגים בכל מקום מסורותיו למדת:
כמלאכים הייתם בגני העדן כשדים בשדות הגיהנום :לא ידעו
תושבי האדמה מנין באתם ולאן אתם הולכים שם תפיצו בם את
תורתי :אנכי הדבר במטות המרפאה אני הצופה את החיים מתוך
הנמק את הערות מתוך החדלון :ובאשר יתרגלו בכם האנשים שם
תבואו אליהם וזרעתם בם את משנתי ואת מחשבותי אשר קבלתם
כאן במערה הזאת :מבטנך נהמת לפניהם את התורה ותפרה אותם
במלותי בעיניך יראו הכל ויתעברו בה :לא יהי דבר אחד טהור על
העולם הזה את כל המתקרא טהור תשמידו :אנכי רועכם בשולי
העיר נבראתי מבטן אמי הכלבה יצאתי ואפלט אל העולם הזה :לא
חיה אני ולא אדם לא שד ולא מלאך לא שטן ולא אלהים מופת אני
לכם לא פחות ולא יותר:
עט
יבוא היום ובו אמות ואתפגר גם אנכי את הזועה ידעתי :וביום הזה
תטלו את גופתי אלה מכם אשר חייתם אחרי :ושמרתם את הגופה
בחוץ מאחורי העיר ומלפני היער שלשה ימים ושליש היום תשמרוה:
ותקיפו גופתי ברשת וסבבה את הפגר למען לא יאכלו ממנה
הטורפים אכלי הנבלות ויבואו רק השרץ והתולעה :ותצחן נבלתי
בנחיריכם כאשר נמלאה אויר ויתפח הבשר וירקב לפני עיניכם
ותקשבנה אזניכם לזמזום החרקים :זאת למען תזכרון כי קצי כקצכם
וקצכם כקצי מן הזהמה אנכי הגעתי :ובכל הזמן הזה כאשר ישבתם
מסביבי לא מש מבטכם ממני :גם כאשר תבשלו וגם כאשר תאכלו

גם כאשר תשתו וגם כאשר תפלטו את אשר שתיתם ואכלתם לא
תנידו עיניכם מגופתי :וכאשר תבואו והצטידתם במזון לשלשת
הימים ולשליש היום וכן תצטידו במאכלת :ויהי כי כאשר חלפו
שלשת הימים ושליש היום ותסירו את הרשת מעל לגופתי ותסבו
אליה ועמדתם מעלי :שמונה אתם במערה הזאת מי מכם אשר ישרד
יעש כדברים האלה :ותרימו גופתי מן המקום ההוא שמה נרקבה
ותניחוה במקום אחר על במה אשר תבנו מן האדמה כאשר בניתם
וזבחתם מקדם :ותפרשו את איברי ותפשקום ונפערו כל הנקבים אל
האויר עד כי יעל אד הצחנה מהם :ותפשילו בגדיכם כי עירמים
הייתם לפני ושעירים כאשר נולדתם כל נקב ונקב כל חר וכל
בליטה תחללו בגופתי :זכר ונקבה הפרשתם נוזליכם אלי זו צואתי
תורה היא אליכם :ונמלאה גופתי בזרע ובזעה בשתן ובצואה בדם
ובוסת ברק ובריר ותתבוססו ותתפלשו בה כי יתאחדו בשרינו
והיינו לאחד :ויטל אחד מכם את המאכלת בידו אשר הבאתם
וישסף את גרון הנבלה את צוארי וישמר ראשי בצד :ויטל השני
מביניכם את המאכלת בידו ויגדם את הזרוע האחת מן הנבלה
וישמר אותה בצד :ויטל השלישי מביניכם את המאכלת בידו ויגדם
את הזרוע השניה מן הנבלה וישמר אותה בצד :ויטל הרביעי
מביניכם את המאכלת בידו ויגדע את הרגל האחת וישמר אותה
בצד :ויטל החמישי מביניכם את המאכלת בידו ויגדע את הרגל
השניה וישמר אותה בצד :ויטל הששי מביניכם את המאכלת בידו
ויקטע את כף הרגל מן הרגל האחת וישמר אותה בצד :ויטל
השביעי מביניכם את המאכלת בידו ויקטע את כף הרגל מן הרגל
השניה וישמר אותה בצד :ותטל השמינית מביניכם אשה היא את
המאכלת בידה ותכרת את זכרותי ותפרידה מן הנבלה ותשמר
אותה בצד :והיה כי מי מכם אשר לא ישרד אחרי מותי ותחליפוהו
באדם אחר אשר אינו אתם והופצה בו תורתי :ותקחו את הראש
ותשפדוהו על מקל יהי לכם לדגל ולזכרון :וירקב לו שמה עד העצם
ויעל תולעים :מן האחד אל השני תמסרוהו כי לא יעלם בשל
מותכם :ותקחו את שארית חלקי הגוף כאשר חללתם את בשרי
מקדם ותנקום מן הרמות :ובשלתם אותם את אברי הפגר ונזונתם
מהם אתם ונשותיכם ובניכם ובנותיכם ועבדיכם ושפחותיכם
וחיותיכם ובהמותיכם ואת איבר המין לא אכלתם :ותקחו אותו את

איבר הזכרות ותשליכוהו לעורבים ואכלו ממנו וישבעו מבשרי כי
דאגו לכם :לא תשאירו שארית על העולם הזה ממני לא מן הבשר
ולא מן העצם לא מן השער ולא מן הצפרן מלבד הראש :לא יהי
טקס אחד אחרי כן בעבורי גם כי את ראשי השארתם זכרון אני
בעבורכם ולא יותר את למודי תפיצו :זאת צואתי תורה היא אליכם
זו תורת המגאלים:
פ
בני העכביש הייתם גם את הוריכם טרפתם כאשר טרפו אתכם
בנפל עליו ההזדמנות :וכבדתם אותם את אבותיכם ואת אמותיכם
רק כאשר כבדו אתכם גם כי הוריכם הם ומחלציהם חלצתם :כי את
הוריך המתעללים לא תבין בנפשך כי מבשרם קרצת והתעללת בם
פי כמה :באשר גדפת גדפת באשר הכפשת הכפשת ובאשר נצעקת
צעקת :באשר הכית הכית ובאשר יבואו עליך להתנפל עם הסכין
הקדמתם עם הסכין והתנפלת :לא תהי מכה בבית ללא מענה עד כי
תשכך האלימות כאשר חפצת :כי דגרו מכותיהם בך ותמארנה
בבשרך ותוציאן עכשו :והיה כי מתחתית התהום חפצת לזרח
כאמור בתורתי ותתענג על המכות ועל החבטות אשר נתן בך אביך
עד אשר כבדו ידיו :וכאשר חדל אביך מהכות בך והתענגת ותשב
לו כגמולו גם כי נהנית עד אשר תכבדנה ידיך כאשר כבדו ידיו
למען ידעו הוריך כי פסקת מלשתק בבתיהם :לא תרים ידך או
לשונך רגלך או חפציך לא על אביך ולא על אמך בפעם הראשונה
לפניהם כי לא עשו בך דבר :וקנית אמונם כי מבשרם יצאת ותדגר
בם תורתי :וכאשר סטרו לך בלחי האחת לא תחשף את השניה כי
אין שומר עליך בארץ תם העדן הזה מן הזהמה הגעתי אנכי הכבש
השחר :לא יהי בכם כהן ולא כמר לא רב ולא נזיר מורים אתם
לתלמידי לאמותיכם ולאבותיכם לבנותיכם ולבניכם כמוהם כמוכם
לא פחות ולא יותר ולא יהי לכם לכפרה :ובאשר ילמדו האנשים
כתות כתות את תורתי ותזחל בחריהם על הארץ יפזרוה ככנים :זוהי
משנתי לכם עתה צאו והפיצוה:
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