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דrדדrןמאההכבהמלע

ותריציתאלספהליחתההרומגתורכמתהוםיטהולםיעוגעגךותמ

ליספלליחתה,ובםיטטורתשקהיעבצלכש,ךזשיבגמ.וייחתריצי,הלודגה

ורעסיוב:שגר-רסח,תמלספהיהיאלהז.םייחהלמס,ילמסהלספהתא

ופקתשישגרהוךזהשיבגב.םהינוגתופילחלכ,םייחהיעבצלכוטהליו

.ףרחהםעותסה,ץיקהוביבאה,םימודמדהוםירהצהופקתשי,הלילהורקבה

.םמצעםייחכ,הרוצשבליוהרוצטשפי,לספההנתשיעגרועגרלכםע

אל...םוטאלספ,תשחנואלזרב,שישואןבאלספהזהיהיאל
!

הז

םהיללצלכםעובומלטציםייחהלכש,ףוקשלספ,שיבגלספהיהי

.םיקדבשםיקדהםהיתוהוגנו

שיבגיסיסר.הרומגתורכמתהוםיטהולםיעוגעגךותמדבעןמאהו

םירצענויהםיבשוםירבוע.תשקהיעבצלכבוקירביורבעלכלוזתנ

םירורהזהלעוגנעתיוןמאהתכאלמ-תיבלשםיחותפהתונולחהדי-לעדימת

ונינעתהאלםג,ועדיאלןמאהםולחתא.שיבגה-יסיסרירורהז,םיאלפנה

וב
,

ןמאהש,הלעאלםתעדלעםג.םבלוםניעתאוכשמשיבגה-יסיסרךא

קוסעןמאהש,ובשחםה.דועהתיהאלהומכש,השדחהריציושכערצוי

תונמאברבעלכלזיתמוהברמתונמאבשיבגישוגץפנמאוהש,הזבקר

יגופס,םיאלפנשמש-יביברש,המדניכדע,םיריהזמוםיקדםיסיסרהברמ

םיבשהוםירבועהויהתולעפתהברמו.ריואבםיטטור,םיעבצ-ינידעורהז

תורדוחויהתוחבשתהותולהתה.סולקלשןושללכבןמאהתאםיסלקמ

תאודימחינמהיהםימעפלו,ןמאהינזאלאםיחותפהתונולחלדעבמ

הקירשקורשלםאתפליחתמהיהזא.ןהלבשקהןעמל,דצעמהוטרחה

בהילעתכסונתוחולהתלספםא–.בל-בוטגעלךותמתורחלשהזילע
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הודחברהרהמהיהךכ–"?םפוגתוחולהתאוארישכלהיהיהמ,ןורכש

רתיותובהלתהרתיבדועותדובעלרכמתמותורחלשהזילעהקירשקרושו

ונופתהב,בושרהרהמהיה-םיניבמםההמ,םיניבמםההמ,-.הנומא

–שיבגה-יסיסררטממםילעפתמוויתונולחלתחתמםינוחה,םימימתהםתואל
וללהו,ללכםהלןוכתאשילבמ,די-רחאלכתמאבםיזתנהלאםיסיסרןה

היהבושו–"...סיסרוסיסרלכלעתונוכלשםילתילתםישרודוםידמוע

ןנורתמועיצקמולסופובצוחהיהבושו,בל-בוטגעל,געלקוחצבץרופ

.היפצ-רשאוהריצי-גנעךותמ

הקירומ,הריחשמ,הניבלמהתיההמדאה,םיצחכופעםימיהךא

םימעפלשיגרמהיהובלבוםשוהפהבישהקרזןמאהילתלתב,הביהזמו

ויההתעכזאכ,קרושוןנורתמהיההתעכזאכ.תופיעלשץחלהזיא

םיעלוקםיבשהוםירבועהויההתעכזאכותונולחהדעבמםיזתנשיבג-יסיסר

העמשנאלןמאהתקירשבךא."ףשאה-ןמאה,"ינואגהרצויה,שארלםירתכ
היהש,זילעהגעלהותואדועףחראלויתפשלעותמדוקההודחההתואדוע

תאועמשידמומפשתוצקבלחוזוויניעבבהבהמווינפלעלתפתמדימת
ינתעבישקמהיהתוזכרתהבובל-תמישב.םיבשהוםירבועהיסולק

,דאמףיעאוהשדימתרכזנהיהתוחבשתהתאועמשידמוםהיתוחבשתל

ןיבשיתוכישוזיאיכו–רהרהמהיה–?ףיעינאשךכבהמו,–.דאמףיע

קדהמוויניעתאםצועהיהםאתפו–"?וללהלשםהיתוחבשתןיבווזתופיע

ןיאיבחרמבטבלתמה,םיפנכ-לקןויערהזיאשפתלןוכתמכ,ויתפשתא

רבכםיפנכה-לקןויערהךא.ונממקמחתמוודירטמוותבשחמלשףוסה

ידמ,אוהשפחתמקריכ,עדיםנמאןמאהו,שפתנרבכ,הכחבהלעה

רבכןויערה.וכרצ-לכולרוחהאלדועשדחהןויערהש,םינפודימעה
לוכירבכףיעהןמאהוהדוצמהילתכןיבסכרפללדחרבכוהדוצמבשפתנ

ךרדהו,יתפיע,יתפיע,ןכ–.וידדצלכמוקדבלווירבעלכמובןנובתהל

םיפי,שיבגה-יסיסר,םיסיסרהו,האלהוינממדועהרטמהו,הדבכוהכראדוע

,יתעדבהלעשומכ,חלציםא,עדויימןה-לספלעגונבו,ללהלםיפי,תמאב

חומלהבנגברדחש,ןויערהתיצמתהתיהוז–,"תשפתאל,הברמתשפתיו

ןה–.היול-ינבכםילודגוםינטקתונויערדועופסונהזןויערלו,ןמאה

םא,הריציברקעההמ,ללכעודיאלהזמץוחו,רומגלהכאלמהךילעאל
,רשפא;הריציהתדובעתאתוולמהתוידדצהתועפוההוא,תישארההרטמה

םיזתנה,שיבגה־יסיסרש,רשפא;שיבגהרטמלשוכרעבלזלזלרוסאורוסאש

לכתאתשדקהולאו,םמצעינפברקעםה,שמש-יביברכרבעלכל

ומזמזהככ–"...ידשלוקכןומהלוקו...ךיד–דבלםהלקרךייח

ולונתנאלוץיק-יבובזכןמאהתאופפאש,םילודגהוםינטקהתונויערה

השעירשאכ,די-תפונתבוחוממםשרגלהסנמהיהםנמאןמאהו,חונמ

םינחרטוףרע-ישקץיקה-יבובזךא,םידירטמץיק-יבובזשרגמהשיאה

תופיעהץחלתאשיגרמהיהןמאהו.םהמרטפהלרשפאהלקנ-לעאלוםה

.רתויורתויתופוכתםיתעלשגרדהלעחונלבכושהיהו,רתויורתויובלב
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.תונינעתהרתיבובל-תמישרתיבםיבשהוםירבועהיסולקלבישקמהיהו

הכלהומוקמבוויתפשלעעיפוהמירמגללדחבל-בוטךותמגעלה

.תומלדעףיע,דאמףיעןמאהש,רקעה.וינפבשתופיעהתעבההקמעו

,אלפנהלספהלאשגנןמאה.ללכהןמאצוירבדהרקדחארקבבו

תבקמהתאםירהךכ-רחא,תולפרעמםיניעבעגרובלכתסה,שיבגהלספ

אליכ,ויניעתאןמאהםצעאל,הזרקבלםדקש,הלילב.םיסיסרלוצפניו

:וניה,ךכב-המלשםירבדבקסעתהםדרהללוכיאלרשאמו,םדרהללוכי

,םימיהןובשחתאו,הדובעבוילעורבערבכש,םימיהןובשחתאהשע

,רמגידילותריציתאאיבישדע,הדובעבוילערובעלםיכירצםדועש

ליחתהזא.םינשוםימיךלהמ,הכרא,הכראדועךרדהיכ,חכונםאתפו

םימיברשאמתצקהנשמהתיההודחהךא,הודחבבושקרושםאתפ

שיאעמשאלהכוהכןיבךא,תצקהדורצהתיההקירשהו,םימדוקה
לעהחונמבונשיםיבשהוםירבועהוהליל-תעשהתיההעשהיכ,המואמ

םירבועוליחתהוםהיתובכשממומקשכ,רקבבךא.הכלהכוקחכםהיתובכשמ

:םהיניעהארממםימהדנכויה,ןמאהתיבתונולחדי-לעתינשםיבשו

יסיסרוצרפתהתודשאףצקכ!הזכאלפנשיבג-רטמדועואראלםהימימ

דעבמחלודבהיצוצינומרזףוס-ילבולובג-ילב,תונולחהךותמשיבגה
,םדאוןידגרמז,תלכתובהזיביברוריהזהתשקהיעבצלכב,תונולחה

הזכיפידועואראלםהימימ.םהיניעהארממםימהדנכויהםיאורהו

לעןמאהתאסלקלוליחתההדותותולעפתהישגרברמו!וזכהעפשב
וליחתה,םירישותורימזינימלכבולתודוהלורישלוליחתה,עבשתחא

"!ןמאה!ןמאה,:ארקלוחכ-לכבףכאחמלותפצרמהלעםהיתולקמבשקנל

אלםהו,לובג-לכםתולעפתההרבעםויהךא,םהימימושעאלהזהרבדכ

וצפחםינפ-לא-םינפיכ,ןמאהםהילא.האריםרטבםמוקממשומלוצפח
לכ-לעוהשערשאתולודגה-לכ-לעותודוהלוצפחםינפ-לא-םינפוותוארל

ושארתאןכריוןולחבןמאההארנםנמאו.םהלבסהרשאברהגנעה

ןואשמררופתתץראהיכ,המדנזא.רככהתאהסכש,םוצעהלהקהיפלכ
.תונורגותובבליפלאמוצרפתהש,תולעפתההוהלהצהתועורתמוםיפכה-תואיחמ

ברמותמישנתארצעולאכםוצעהןומההוהממדלהרעסההמקךכ-רחא
תונולחהדעבמוצרפתהשיבגה-יסיסרקר,היפצברמודובכהתארי

דעבמהנושארבכומרזםדאוןידגרמז,תלכתובהזיביברוהנושארבב
הכחאושלךא.דובכה-ןנעכןמאהשארללעמוקירביווטטריותונולחה

ושארתאןיכרהקראוה.םואנםאניוויפתאחתפיןמאהיכ,ברהםעה

קחשיוםעפדועםהלהוחתשהךכ-ירחא,תומיענבםתארקלקחשיותינש

.יכבלוקץרפתהןמאהןורגמועצמאבקוחצהעטקנתאזהםעפבךא,בוש

ליגוהלהצתועורתמץראההדערתינשוםיפכ-תואיחמםערבושעמשנזא

.תוחבשתוםירישתרעסמיא

התע-הזקריכ,עדישדחאףאהיהאלהזהברהןומההלכמו

תאהכהש,רדאנהיפיהלכיכו,וייחלכםולחתאםיסיסרלןמאהץפנ
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וזתנש,םירזפמתוצוצינאלאוניא,שיבגהתלספאלאוניא,םירונסבםהיניע
עדיאלשיא.הלודגהותריציתאובירחהבוורציבםישמ-ילבמודיתחתמ

יריכמםיחרזאהיכ,םיתעה-יבתכלכברדהבותכהיהתרחמהםויבו,תאז

,ינואגהןמאהתא,תימאתפהגיגח,הרדהנהגיגחבלומתאודבכהדותה

וארהש,הצרעההוהבהאהתותואהארמלדאמשגרתהינואגהןמאהיכו
.שגרברמיכבבץרפיכדע,םיפסאנהתובברול

דאמףיעיכדע,םיתרחמלםג,םויהתרחמלםגשרחהכבןמאהו
.םדרינ

oes9ס****ooאס

*"...יל
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ב

רזוחהלגלג

בלחהמכ–לותלתחהרמא–!םיהלאהאוהאוהםדאהיכ,תאזןיא–

לאאוההזןכא!לכואאוהרשבהמכוהאמחהמכ,םוילכבהתושאוה
!הלילע-ברוריבכ

ברמזערתיבוקירבהתוקירבמהויניעולותלתחהרמאךכ
.תולעפתה

ךלהתהלעדיש,ןויסנ-ברוחקפלותחהיההז.קחשןקזהלותחה
הסחיתהתלשבמהםג.בלכהתאםגתוברל,רצחהיבשוילכתאתומיענב

.והומכןיאמבנגהיהיכףא,ותוכהלהתברהאלותונלבסבודובכבוילא

וצפחאלותונתונעתאםתעדמשאלא,םירבכעהםגותואובהא,וירבדיפל

.דבכמובושחלותחהיההז,רוצקב.םרלוקבוכרבל

קוחצץנצנתולגעהויניעבוןקזהלותחהרמא–םלועברזוחלגלג–
לבקש,ילרפס,הכרבלקידצרכז,חונמהיבא!םלועברזוחלגלג–המרע
לותחהתאםדאהדבכםינפליכ,תורודףלאדעןכוויבאמויבאוויבאמ

תא.תימהלותדתחאהתיה,הערללותחבעגונהיהש,םדא.םיהלא-דובכ

םיבירקמויהםוילכב.לותחלםישיגמויהרשבבשןמשהובלחבשןשדה

םינובויהוייחב.הלהתוסולקלשןושללכבותואםיסלקמותונברקול

םימשבינימבופוגתאםיטנוחויהותומבוםיראפמשדקמ-יתבודובכל

לותחהתאבשוחםדאההיהזא.םלועברזוחלגלג:תחאהלמב.םירקי
.םדאהתאםיהלאללותחהבשוחושכעו,םיהלאל

העשהתואבויהש,תיבה-תויחלכבלוםחוריהבביבא־םויהיהםויה
תאושיחכהאלוןתדמלעורבעםגיכדע,דאמןהילעבוטהיה,רצחב
רבלוןירוא-רבללותחהתאובשחןהםנמא.דימתןכרדכוינפלעלותחה
םעפהיכספא,המזגההתאתצקבהואאוהש,ןהמדחכנאלךא,ןהבא

,בגא.תמאבונימאהםגילואו,וירבדלןהתונימאמולאכ,םינפודימעה

,םירהצה־תדעסרחאלשהמונת,הלקהמונתבתועוקשויהןהמתודחא

לעבוןתואגהיהש,ידוההלוגנרתהקר.וירבדתאועמשאלםגילואו
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סעכמוחפנתהבו,וברקבותאנקתאשבכללוכיאל,והומכןיאמהאנק

:ארקיוויפנכתאקישההואגו

ובםיברמךתומכםינרקשש,רודליוא,רודליוא–
!

םגויתייהרענ

,תויחויהםנמא.םיהלאלבשחנלותחהש,םלועמיתעמשאלו,יתנקז

עוטנהתועינצה-שגראלול...םילותחאלםינפ-לכ-לעךא,םיהלאלובשחנש

,עדוייקדרדלכ...םיהלא-דובכםדאהןתנימל,םכלרפסללוכייתייה,יב

;םישודקלזאמובשחנשךיאו,אמורתאםינפלוליצהש,תופועהםיארקנךיא

םירזךוללהי...הזןינעבםירבדתוברהיתלבליתואהחירכמיתונתונעךא

...ךיפאלו

רומחםינפלהיה,ומתלבשעהתאםסרכורצחבהערש,רומחה

ולהתיהדוחיב.םינושתועוצקמבלודגןעדילבשחנהז-ינפמ.םירפסאשונ

.םימיה-ירבדלהיטנ

רצחהעצמאבודמעברומחהרמא–ריעהלץלאנינאינובאדל–
ונרבחיכ,ריעהלץלאנינאינובאדל–בשעהתאםסרכלעגרלולדחבו

בברעאוה.תירוטסיההתמאהלאםעפהןוכאלודוהלוגנרתרמדבכנה

תאש,עדיזאיכ,םיתעהתורוקלןמזרתויתצקשידקהולו;תוישרפהתא
זואאוהזוא:ןקידתויהלךירצ.ודוהילוגנרתאלוםיזואהוליצהאמור

.ודוה-לוגנרתאוהודוה-לוגנרתו

רומחהירבדירחאש,עדיאוה.ופחלוגנרתהינפורומחהרמאךכ

תאבוזעלךא,רצחבשלודגרתויהדמלמהאוהשינפמ,בישהלןיא
דועהואגרתיבחפנתהאוה.ותואגולהתשרהאלםינפ־תשבבהכרעמה

:הנולתלשלוקברומחהלאןפיו

עמשםכמימ,יתובר?אמורתאוליצהודוה־ילוגנרתש,רמאימיכו-

אמגאבאינקילטקמינניא,ןוילעלתולהת,ינאםג?הלאהםירבדכיפמ

לכשרע,עודיכ,איה,ודוהץרא,יתדלומץרא.הירוטסיהבקרפינאעדויו

וללהיכףאו,םיזואהוליצהאמורתאש,עודיילםג.םיעדמהותומכחה

םירחאוראפתיךא,ישילשבינשטעמכ,החפשמיבורק,ירשב-יראשםה

יתנוכתההמלאלא.ימצעשחיאוהרקעהילצא.ינאאלוהחפשמ־שחיב

וירקשבש,לכונהלותחהינפלעמטולהתאריסהלקריתנוכתה?ירבדב

יכ,םיאורונאוניתונועב,הה.תודמהתתחשהל,הרבערבדלעיסמאוה

יגהנממןיאשאלא,יכה-ואלבםגוניניבתטשפתמותכלוהתודמהתתחשה

לודגםכחודמלמםנמא,רומחהידידי,ןכ...יל-אלבירלערבעתהל

ךנוצרבםא"!םכירבדבורהזה,םימכח:שרפמארקמתחכשךא,התא

...ןרקשהלותחהלאםאיכ,ילאאלהנפ,רסומףיטהל

:רמאיוסועלמתינשלדח,בשעהםוסרכבבושקוסעהיהש,רומחה

הנשודמלשימלכ.הזרפהץמשףאןיאלותחרמונדידיירבדב–
.Dixl.םיהלא-דובכלותחלונתנםירצמבש,עדוי

לוגנרתה.םיעמושהלכלעריבכםשרושעםינורחאהרומחהירבד

טקושבלבורצחלאבשרומחה.תיוז-ןרקבץוכתהלוסנכתהלרהמןכסמה
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.ושפנלישפחאוההתעמורשיה-שגרלובוחתאאלמש,עדוישימכ,חוטבו

ומנמנש,הלאםג.רבדלשופוסלםיניע-ןוילכבוכחהרבחהינברתישאלא

.לוגנרתהולותחהןיבשךוסכסלדאמוחמשוחכףילחהלוקיפסהרבכ,םדק

.חדבמערואמהזירהףוס-ףוס

ךיחקראוה.וחור-רקבוותוניתמבםעפהםגןיטצהחקפהלותחהךא
:רמאיותומיענב

,ודוהלוגנרתרמ,בושחהונדידירהמהמל,ןיבמיניא,תמאב–

,חור-תוסגותוצראה-םעבםעפהלשכנאוהםנמא.אבחתהלוושפנלעחורבל

,ילעגונשהמ?הלאתושלוחבלשכהלהנושארהםעפהולתאזםאהךא

יכ,חוטבינאףוס-ףוס.םולשלידיתאולתתלוולחולסלןוכנינירה

תושפטהךא,תושפטמטושפםאיכ,הלילחבל-ערמאלהשעשהמהשע

.ויתובאמהשריבולהרבעוזהשלוחשטרפבו,איה'דמהמכחהומכ

וזהדבועו,ונילעאל,ודוה־ילוגנרתלצאהחפשמ־תלחמאיהתושפטה

,לוגנרתרמידידי,רבדןיא.ללמאהרוצילהלמחישגרקריבלבתררועמ

ושכעהמודהתאיכה-ואלבםג.ךלעלביןפ,ךבללאהככבצעתתאנ-לא
.הטובחהברעל

םיביאכמויהאלףודגוףורחלכ.איטחהאלוהרטמהלאעלקלותחה

,אוהותועמושךכשםינזאליוא.םינורחאהלותחהירבדכןתואגהףועל

םהילעהושמורצחה-ינבלכלודובכמקלחמה,ומצעבוודובכבודוה-לוגנרת

הזאלךא.הטובחהברעושפטאלאוניא,רדהנהוחקפה,אוה,ודוהמ

ךרהלוקה,הלאוירבדתאלותחהאטבובש,לוקהאוהרקעה:דוערקעה

ובןיאש,הפיטקמקלחהוןמשמ
,

תא.תורמרמתהםושוזגרםוש,הרואכל

.םלועלבולעהףועהחכשיאלהזהלוקה

הארנאלטעמכיכדע,ותיוז-ןרקבץוכתהלףיסוהידוההלוגנרתהו

נפ,וויזהנפ.ןיעל
ה

:ובלבותואםחראלםהמשיאוולוקחשוירבח:ודוה

לדגהזתמעלךא.ותוחפנתהבוותונתואגבארזלרבכהזםהלהיהאוה

!הרמילבשממובל-בידנוםכחמםכחוהזןכא:לותחהךרעדאמםהיניעב

ללכבש,בלכהםגיכדע...!תוכרבישמוותפרחעמוש,בלועוניאובלענ
לשוחבשברבדיוורדגמםעפהאצי,לותחלהרתיהבחונממהעדונאל

:לותחה

לעבלבורקיתויהמךא,ינאדמלמ-ןבאלודמלמאלםנמאינא–
ינא.םעמשלהכוזןזאלכאלש,םירבדםימעפלעמושינאותחפשמותיבה

וקפקפייעמושש,בהואיניאובלבדחאוהפבדחאבהואיניאוטושפרוצי

ינאהמ-םשל.תודחהינש:הבוטהפורתילשיםיקפקפמהליבשב.ירבדב

יכ,ףכתםכלרפסאשהמבקפסליטהלוניהתאלשידכזהזלכרמוא

ןכבו.יהלאהואצומרבד-לעלותחהירבדללודגךמסשיןטקההזירופסב

תאםכלכועדתאלה-תיבה-לעבןבילגרלןגביצברב,םושלש:ועמש

:ויכרבלעתבשויהותלכלשורפבורמאביתעמש–?רדהנהוץימאהרוחבה

.ךהוניהםיהלאולותחש,עמשמ"!יתלילא,יתלותח"
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קפסליטהלוניההאלםנמאובל-םישבבלכהירבדלועמשםיפסאנה
תינשוחור-ןמאנלםלצאקזחמבלכההיהללכבשינפמ,תישאר,םהב

הברע,גגהבכרכלעהבשיש,הנויהקר.תודחותוקזחוינשש,ועדישינפמ
:רמאתוהבלתא

,םיטושתקזחבםהםיבהואהלכו,םיטושהןמהיארםיאיבמןיא–

,והפקותהבהאה־שגרשכ,ילששפטהםג.םהירבדמעיתסהלרשפא-יאןכלו

,םימעפהרפסמכהכרבורשאתונשלהכזאשיאולה.הלילאםשבילארוק

.הזםשבילארקש

םיבהאנהגוזתאועדיםלכ.םיפסאנהלכוקחשםימימתההנויהירבדל

ךא.ברעהדערקבהמורקבהדעברעהמהזלהזהבהאוגהש,וללה
.ותרעהתאםעפהםגריעהלץוחנלאצמ,עדמהלשוחכ-אברותב,רומחה

שחורינאש–הקמעהדיקךותמרמא–דובכה־תושגרלכתורמל-

לכתורמל,םהבתוניצמםינויהש,םירוהטההחפשמהייחלוהנויההריבגל

תוישאתחתהריתחרותחלםיקיפסמםניאהיקומנש,ריעהלינאחרכומהלא

םיתושונארוהטהעדמהימימ.לותחהלשותויהלאתאשיחכהלועדמה

םיהלא-דובכםינפלןתנםדאהיכ,רורבונלרמואעדמהו,םייחונאויפמו

,םיהלא-דובכםדאהדבכתויחהרתיתאםג.לותחלקראל:בגא.לותחל

שפחםדאה,ללכב.דועודועו,הרפהתא,לגעהתא,רושהתא,לשמל,ומכ

.רחאםוקמבואצמועגידחאםוקמבואצמאלשכו,םיהלאהתאדימת

םיניצמהםיסוחיהלעםידיעמםנמאהיקומנש,הנויההריבגהש,הוקא

וזיתרעהלעילעםערתתאל,רותרמןיבוהניבםיררושה
.

Dixi,

רותבםגםאיכ,לודגדמלמרותבקראלםעפהןיטצהש,רומחה

ךרדתוכלהלכיפ-לעתוריבגהםעךלהתהלעדויה,םיפיםיסומנלעב
.בשעהםוסרכלאתינשבש,ץרא

רבכ.רומחהירבדםינכ-עיסמדאנתכבלכהרמא–ביציותמא–

ינאתיבה-לעבלבורקיתויהמךא,דמלמ-ןבאלוינאדמלמאלש,יתרמא

,ןורחאהןמזבהנהו.םעמשלהכוזןזאלכאלש,םירבדםימעפלעמוש

דימתעמושינא,ילעבילגרל,הטההתשמתעשב,ברעבברעביצברב

,ןבומכהלאםיחוכוםיבהלנהמכ,םתעדיקרול.םיהלאהרבד-לעםיחוכו

םגךא,דמלמ-ןבאלוינאדמלמאל,ןיבמינאםהירבדלכתאאל

לכםלוא.םיהלאםישפחמויחרואותיבה-לעבש,ילרוחתניתנבהשטעמהמ

תוקלחמלוםיבהלנםיחוכולתואצותןאכמו,רחאםוקמבואצומדחא

.תומלהמלוארקיטעמדועש,עגרלכבששוחינאשדע,תופירח

העודיהתיהש,תלוגנרתהםגהחישבהברעתה–דאמןיינעמהזלכ–

לכ–הפשאבםויהלכרקנלוטטחלתגהונהתיהשינפמ,הלודגתינרקסל

.םיהלאלהתעםדאהבשוחימתא,תעדלישפנהפסכנךא,דאמןינעמהז

:ונמצעןיבלוניניבןה.םיהלאלולתויהלירותעיגההתעש,דאמרשפא

.אוהאלוםיציבהליטמינאףוס-ףוס?לותחהמינאהעורגהמב

קספנםאתפךא,לודגקוחצבםיעמושהלכוצרפהלאחירבדל
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ןב,רודהוץימארוחבאציתיבהמ:םידדצלםיעתרנוליחתהםהו,םקוחצ

ודעצמ,ןואגוהודחוקיפהוינפ,ותלכםעעורז-בולשךלהאוה.תיבה-לעב

רומחה.הרובגבשתורחךותמריואבףנפנודיבשראפה-לקמבולקוזעהיה

תילולשלאתונפלרהמלותחה,תובישחבשתוניתמבךרדהתאולהנפ
םושילבובנזבשכשכבלכהקר,ארונןואמצםאתפוהזחאולאכ,םימה
היפנכבתסכרפמהליחתהתלוגנרתהםלואו.םימיהרבכמשדידיכ,דחפ

הילאבשזאקרו,רדגהלעץופקלהדיבהלעשדע,רמתחרוצו

.החור

רודההרוחבהםלענשרחאל,לותהההילאהנפ–הרובסתאןכבו–

–?םיהלאלםדאלתויהלךרותעיגהושכעש,הרובסתאןכבו–רצחהמ
בלבוטכו,וילעבוטתויהלבשובלוונואמצתארבשלקיפסהרבכאוה

עיגהושכעש,הרובסתאןכבו–ןוצלולדומחלדימתבהא,וילעלותחה

?הדבכנתלוגנרת,ךרות

קוחצררועלעדיאוה:יאמשאןקזתמאבהיההזהיאמשאהןקזה

ועדיםירבכעהוןטבמוהדלמןצלהיההז.ולוקבםגםאיכ,וירבדבקראל

רתוי,ואוירבדלםיעמושהוקחשםעפהםג.ויתוצלהלעהברהרפסל

.ולוקל,ןוכנ

תקקותשמיניאתמאדאבילא-.ללכוירבדמהמלכנאלתלוגנרתהךא
ימתא,תעדלישפנהפסכנשאלא–תוטשפבולהתנע–הזדובכלללכ

?ימתא.םיהלאלהתעבשוחאוה

הוחא,הדבכנהריבג,ילישרתםא–רומחהרמא–ילישרתםא–

םייעדמתודוסילעדועתססבמהניאוזיתרעשהםנמא.יתרעשהתאךל

העטמהניאיניעשהמכ-דע.בל-תמישלאיההיוארתאז-לכבךא,םיקצומ
.םיהלאלומצעתא,ונינפ־לעהתע-הזרבעש,רודההרוחבהבשוח,יתוא

היולתהניאיתרעשהש,חכוהלידכ,תרדוחתולכתסהוינפבלכתסהלקריד

לחה,לגעבורושב,לותחבןימאהללדחשןויכמ,תמאבו.הרעשלע

הנומאילבתויחלועבטיפ-לעלוכיוניאםדאה.ומצע-תוהלאבןימאהל

.Dixi.תויחהרתימלפונאוההזבו

תאזותנומאםגש,ילירבךא–לותחהרמא–ילםיארנךירבד–

,יחדלאיחדמךליהכוהשדחהנומאשקבללחיזאוםימיךיראתאל

,ובןימאהללכויש,שדחרבדדועאצמיאליכדע,הנומאלאהנומאמ

תאהתעבשוחלותלתחידכנ.ונילאבושיזא,תונשיהלאוינפםישיזאו
אובייכ,ינאחוטבךא,ועבש־ידהאמחלכואאוהשינפמ,םיהלאלםדאה

םירבכעףרוטהזשינפמ,םיהלאללותחהתאבשחלבושיםדאהוםוי
.וצפח-יד

יניאםנמא.םיכסהללוכייניא-רומחהרמא–םינורחאהךירבדל–

,םיהלא-רובכלותחלתתלבושיםדאהש,הרעשההתאתירשפא־יאלבשוח

השעיאוה!אלואל,םירבכעףרוטלותחהשינפמאלתאזהשעיאוהךא

ןויגההתאךילשמללכבםדאה.ינויגהדוסיםושילב,קומנםושילבתאז
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אוההזבםגו,הנומאינינעלעגונרבדהשכ,וב-ץפח-ןיאילככ
.Dix1.תויחהרתימהערללדבנ

:רמאיותומיענבךיחלותחה

ךלהושיימוהמדיימםנמאו,םיחוכנםירבדבישמקשיםיתפש–

ךתאתועד-םימתינאש,וילאמןבומ!הלאכתוקמעתולאשלעגונהלכב
לאםאיכ,םיטרפהלאאליתנוכתהירבדבינאםלואו,הלכדעולחהמ

רזוחהלגלג.לותחלםיהלא-דובכתתלבושידועםדאהש–רקעהו.רקעה
...רזוחהלגלג,םלועב

E:לפ
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םימסקהסוט

רשא,תוצראהלככץראהתיה,תומולחהלעביחהברשא,ץראה
,םירפכוםירעויהתוצראהלכבכהבםג.ןהבתבשלםדא-ינבל'דןתנ

םילצע,המרמ-ישנאותמאישנאויההבםג.םירהוםיקמע,םירעיותודש
,ודלונהבםג.םיפדרנוםיפדור,םיערוםיבוט,םיאתפוםימכח,םיצורחו

םיחרוטויהםייחה;םיחכשנויהםיתמה.ותמ,ווק,ונעתה,בוטבואר,ויח
ומצעתאהאורהיהרודורודלכ;חצנלתויחלםידיתעויהולאכ,םיעגיו

יכ,םירמואויהםינקזה;וליבשבאלאושענאלתישארבישעמלכולאכ

םיבוטויהיםיאבהםימיהיכ–םיריעצה;הלאמםיבוטויהםינושארהםימיה

,תבשלםדא-ינבל'דןתנרשא,תוצראהלככץראהתיהוז,רוצקב;הלאמ

םקאלדועהזכתומולח-לעביכ,ןלכמבוטלהלדבנתומולחה-לעבבקרו
.תומולח-ילעב'דאורבםוימהיהאלו

לעבבשי,םייחהןואשמקוחר,הובגרהשארלעםמושרזנמב
תוקיתעתולגמבהלילוםמויהגהיוםינשוםימירגסמורוגסתומולחה

םהבש,ןוילגוהלגמלכ,סרטנוקורפסלכחינהאלאוה.םילבםיליוגו
יבשוילכ.םימסקה-סוטלע,אלפנהףועהלעלקבשלקזמרףאהיה

,ושפתלתומולחה-לעבדיבהלעיקרםא,הזסוטדיתעיכ,ועדיץראה

םילםימכהמכחוקדצאלמתץראהלכ:םייחהלכלאלפנרשאאיבהל

ימגאלוכפהירבדמוהיצ,םיאלפנםיחרפחימציןקרבלכוחוחלכ,םיסכמ
השעיתולודגהתואלפנהלכתא.רואלךשחהורושימלהיהיבוקעה,םימ

לוקביכ;ולוקבםאיכ,ןח-ינבאלכותוקרבעורזהובנזבאלםימסקה-סוט

םימשתויהםוימיחלכלהיהאלוהומכרשא,םימסקה-סוטןנחאלפנ

;ןנרתןושללכובללכזולעי,םירהודקרי,םיעלסוגומיהזלוקל.ץראו

שקבוולקשנוףדרנהילגרללופיףדורה,יחהלכלעהרעתהשדחחור

לוכיהזךיא,האתשהוהמתוויפמועלבתאאיצויףרוטה,ותחילסתא

גשגשיובלבליםיחצניפיוןשעכופדניןודזהוהעשרה;הנה-דעףרטףורטל

.ולוקבםימסקה-סוטהשעיהזלכתא.והצקדעוםלועההצקמ
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אוה.תומולחהלעביפמץראהיבשוילכועדיםיקויחהזכסוטיכ

עדיאלוידעלבמשיארשא,םינומדקםירפסבםיברםיזמרהזלאצמ

ןנקמהפיא,רורבדיגמדחארפסףאןיאש-הילאבשץוקה.םהבארקל

,יראהבלכץימאבללעבוףרע-השקהיהתומולחה-לעבםלואו.אלפנהףועה

תוקיתעהויתולגממשומיאליכ,רדנרדנאוה.לכינפמתחיאלרשא

אוה.השעןכרמארשאכו.ושקבמתאאצמירשאדע,םילבהויליוגו

,גתמלכבוגתלכב,דוילשוצוקלכבןנובתיוהלילוםמויוירפסבהגה

ףונתאאצמאוה.ושפנתאאשנוילאש,אלפנהדוסהולהלגנרשאדע
יכ,עדיאוה.וימעפךרדלםישלרהמיו,םימסקה-סוטןנקמםשרשא,תומולעתה

ויערמהדירפה-תכרבתחקלקיפסהאלםגןכלו,הכ.אךרדהורצקןמזה

ץראהלכברבדהעדונותכלירחאקר.םשפנבהרושקושפנרשא,םיטעמה
השדחהתאורפסבוחרלכבוקושלכב,תיוז-ןרקוהנפלכב.החקרמכיהתו

,וכרדמדועבשאלתומולחה-לעבוםימיורבערשאכךא.הלודגה

.וברבדלדועופסיאלולילכחכשנרשאדע,בלמטעמטעמחכשנ

םידבכהוםיכראהוידודנמתומולחה-לעבבשדחאתובע-אלרקבבו

וסכיוורמרמחוינפ,וקצבוילגר,ולבוילענוויתומלש.םימסקהסוטודיבו

לוקמושפנהאלמןכ-לעיכ,םימיהתעבשרואכוריאהויניעךא,קבא

ךרדהלכברקבדעוברעמוברעדעורקבמולרשרשא,םימסקה-סוט

םשגכופערהילילצ,ודועמושפנהעמשאלתאזההרישכ.השקהוהלודגה
ןואמצהתאורבשםה,ןנעבתשקכוצצונהילילצ,הפיעץראלעתובדנ

לארשי-ינבל'דןתנרשא,ןמכבערהתאוטיקשיוםיעלסןיבהכפמןיעמכ

ילילצמ;חורינפלשיבג-ינומעפתובברכריואהדעראלפה-ילילצמ.רבדמב

;םהלהיהרהזוםהלהתיהתלכתודאמוקמעיוםימשהוממורתהאלפה

לכהמוהתירתסמאצותוהיקמעמיקמעדעהמדאההשגראלפה-ילילצמ

ךרארשנ.םיחרפהימיענבורקי-לכיאשדבסכתתוהיתורצוא-ינומט-ינופצ
עגרכו,אלפה-רישלריואבםאתפאפק,םוקעהומוטרחבהשבכאשנש,רבאה

העוגההמאלדחפובאכמתרפרפמההשבכהתאבשיוהטמלץחכרעתשה

םאתפךילשה,חרא-רבועלעדחהונזרגבלפנתהש,ןיזמםיטסל.רמלוקב
וינפלןנחתיוויכרבתאקבחךלההילגרלולפנתהבו,הצראונזרגתא

ולתושעלםמזרשא,הערהלעולחולסל
.

שקעתהש,ףרע-השקרומח
,וינודאוהקלהרשאתוקלמהלכתורמלומוקממזוזלץפחאלוותכלבםאתפ

חראץורלרהמםולשלותסרפתאוינודאלושרפבו,הנקכךרםאתפהשענ
תומולחהלעבשפנלסוטהרשהשקהוהלודגהךרדהלכב.םיליאה-רפעכ

טמקמהורוע,ראפתוצלחמלהנייהתותולבהויתולמשובשאלפה-ילילצמו

לקסוסכץראואמגתוקצבהותופיעהוילגרוןנערןשושכבטרקבאמהו
םעהלוקלץראהדרחתוריעהרעשבדחאתובע-אלרקבבואובבו,ץורמה
.וערב

לכותואהאריןעמל,ריעהרעשףוקשמלעתומולחה-לעבהלעיזא

לכתאשגרברמםיקספנםירבדבוהחמשמתוטהולםיניעברפסיו,םעה
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תנשאללתוליללע,הקשמולכאאללםימילערפסאוה.ותואתואצומה
לע,קפשהוהוקתהתמחלמלע,המשנהיכודכדוףוגהייונעלע,החונמו

ךלהולוקךליןכ,רפסלףיסוירשאכךא.תומ-תופיעוםירמשואי-יעגר
רשא,אלפנהעגרהלאברקיןכ,רפסלףיסוירשאכיכ,להצוךלה,רבגו
הנהיכ,תומולחה-לעבלוקעגרללפשיזא.םימסקה-ףועויניעלהלגנוב
,איהההלודגההעשבוינזאלםאתפהעיגהש,הלענההרישהלערבדלאב

תאשקביוהוקתלכמטעמכשאונרבכרשאכ,תישירחהםימודמדהתעש

םינבאןיבטהולוןבללוחלעהממש-רבדמבבכשאכדוללמא.תומלושפנ

ושפנםגו,בכשוברשא,רבדמכםמושהיהובלםגו,תורדוקותומלא

ירפצואשנושארללעממ,םישחנושחלולביבסמ.הרדוקוהמלאהתיה

אלאוהךא,העיקשהתוהוגנמםדאמהלוחהלערפרפןהיפנכלצוףרט
,האלפנהרופצהלע,תחאהלעקרבשחאוה,ביבסמרשאלכלבלםש

וימימ,ןכ.הנשירשאבהנשייכ,עדייכףא,ונממהקמחתהרשא

וימימםלואו,איהההעשבכםימסקה-סוטתואיצמבדועןימאהאל

,םאתפו.איהההעשבכוילאקקותשהאלוימימווגישהלמשאונאל

יקחרממ,םימודמדהתממדךותמוילאעיגה,ותונעוושואיםצעב

,הרורבוהמלענ,הבורקוהקוחר,הימוהותישירחהרישלוק,םמושהרבדמה

ופוג,וחורובשדחעגרכו,תאזההרישהימל,עדיעגרכו,הרידאוהגנע

אריולולבתהרסוהויניעלעמ,םימי-לועףוגכחכוחלאלמתויהלבש

חכנלובנזתאשרופאוהשכ,וינפלרבדמה-לוחלעהדדמםימסקה-סוטתא

העיקשהיעבצםעויעבצתעפשבתורחתהלןוכתמכ,טהולהברעמה
.םיאלפנה

,הפונתםימסקה-סוטתאףינהורבדידמותומולחה-לעברפסןכ

הז.וערבםעהלוקלתינשץראההדרחעגרכו,םיפסאנהלכוהואריןעמל

תורקיןחינבאלשתזרחמהתיהולשהצונוהצונלכרשא,אלפנסוטהיה

לכיניעתאםירונסבהכהיכדע,הנבלכושמשכקירבהוריהזהובנזו

תארפסלתומולחה-לעבבשתולעפתההוליגהתועורתךשכךא.םיאורה
,השבכהורשנהלערפסאוה.ותרישבסוטההשערשאתורוצנהותואלפנה

לעםגרפסזא.הנהכוהנהכדועווילעבורומחהלע,דודשהודדושהלע

תאויפתכלעמוריסהבו,םתולבירחאראפ־תוצלחמלויהיוובשךיא,וידגב
:רמאיוםעהלכחכנללגדכריואבופנפנוליעמ

ילילצמךא,יולבועורקהיהאוהןה?הזהליעמהתאוארתה-

?וארתה.םיכלמ-תרדאליהיושדחיובשםימסקה-סוטלשאלפה
תרישדועהרדחאלםשפנלרשא,הלאיכ,עדיאלתומולחה-לעב

וארםיפסאנהו,אוההאררשאתואלפנהלכתאתוארלולכיאל,םימסקה

;יאלטיבגלעיאלטולכרשא,יולבועורקליעמקרםיכלמ-תרדאםוקמב

רשא,תואלפנהתורוצנבויהםהיניעמלכיכ,הזלבלומשאלםהםלואו

,בלומשאלרשאבו.ןח-ינבאבתורקיהלשתזרחמהתיהןהמתוזאלכ

:דחא-הפםלכונעט
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!ונחנאםיאור-

,עגרקותשלוילגרברשאםוצעהםעהתאתומולחה-לעבשקבזא

.תורוצנהותואלפנהלכרוקמאיהרשא,סוטהתרישתאםנזאטולקתןעמל

תרישלםדלוהםוימוקקותשהאלרשא,הלאיכ,עדיאלתומולחהלעב
םימסק-תרישםוקמבםיפסאנהועמשםנמאו.התואטולקלולכויאל,םימסקה

בנזבויהםהיניעמלכיכ,הזלבלומשאלםהךא,ןזא-תמרוצהקירשקר

וקתש,בלומשאלרשאבו,הנבלכושמשכריהזהוריאהרשאאלפנה
:דחא-הפועירהןכ-ירחאוםידחאםיעגר

!תומולחה-לעביחי!םימסקה-סוטיחי!הרישההאלפנהמ!חאה–

תרישמםברקבםחורשדחרבכםא,םלאשל-תומולחהלעבבשזא
.יפיורהטןואמצמםבלטהולםאו,הבהאוקדצםשפנהאלמםאו,אלפה

ורעש,תוקירבמהתורקיהתוצונהמםהיניעריסהלולכיאלרשא,םיפסאנה

תוצבשמהרקיה-ינבאריחמלע,הלאהתוצונהךרערבד-לעתונושתורעשה
םתויהמו.םהבואלסירשא,ףסכהובהזהירככרפסמלעוהצונלכבתואמל

iאלרשאבו,תומולחה-לעבתולאשלבלומשאלהלאםהיתובשחמבםיעוקש

:דחא-הפםלכונע,בלןהילאומש

!הבהאוקדצונשפנהאלמ-המ,חאה!ונברקבונחורשדח-המ,חאה–

!יפיורהטןואמצמונבלטהול-המ,חאה

רעסנלוקבארקיוותמוק-אלמלףוקשמהלעתומולחהלעבףקדזהזא
:החמשמתוטהולםיניעבושגרמ

ילילצורדחיןעמל,ץראהלכבטושנוובה,הכלנוובההתע–

.ןומישיורבדמלכחרפיוםייחהלכופייןעמל,המדאהיספאלכלאםסקה

יללצוסוניו,בללכלעםיקיעמה,םידבכהתרפועה-יננעוגומיםסקה-ילילצמ

ךותלונגפסרבכונחנאםנמא.חרפלכוץעלכםתרקבםיתימצמהלפאה

,רשאהתוקיתמלכתאונשפנךותלונטלקרבכ,אלפה-ילילצתאונשפנ

ןוגיוהעררצעמםיקמנםיחאתובבריפלאתע,ונרשאונלברעיךיאךא

םיחאתובבריפלאתע,הולשועוגרמעדנךיא?הבחרהץראהתוצקלכב

הנפלכלאהכלנוובהןכל?הוקתספאבםיגומנוםתולבסתחתםיקנאנ

!ילא–יפילוקדצלימ.הדומלגהיצלכלאוהחדנ

עגרמםצעוךלהורפסמרשא,ןומההוירחאףחסנםיריבכםימםרזכ

רכאהוושיטפתאתתסה,ועצרמתאןעצרה,וטחמתאבזעטיחה.עגרל

,שעוגהןומההלאחפתסהלרהמשפנ-רמוקוצמשיאלכ.ותשרחמתא

.תומולחהלעבבלבהחמשההלדגןכ,תועורתהרובגכוהלמההתוברכו

טוקשאאלךא–ובלבתומולחהלעברמא–הזכברםעיתרשארבכהנה

ברעמדעחרזממלבתיבשוילכלעהכרבעפשקירארשאדעחונאאלו

תוצונההארמלו,ריואבםימסקה-סוטתאףניורמאןכ"!םורדדעןופצמו

החקלתההנבלכושמשכריהזמהבנזההארמלותשקהיעבצלכבתודקויה
םגםא,–.לובגהיהאלותולעפתהתעורתלועבשתחאלעםעהתושגר

םג,הצונוהצונלכבתואמלתוצבשמה,ןחהינבאבשהנטקהיקלחבהלעת



91 די-רחאלכ

האיבהתאזההבשחמהו,םיכלוההמדחא-לכבשח-"ירשעלץקהיהיאלזא

דדיהתואירקבהצוחההצרפתההלודגהםתחמשו,םבבלבהלודגהחמש
תומולחה-לעבדומעירשאשיזא.עקבהלץראההבשחיכדע,תוריבכ

,הרישםהימימועמשםא,וילגרברשאברהםעהתאלאשוותכלבםאתפ

לוקםינוע,ברמורפסיאלרשא,םיכלוההלכו?סוטהתרישלהמדתרשא

לעבםעוכלהתההמרעביכ"!תאזכהאלפנהרישונעמשאלונימימ,:דחא

תומולחהלעבתאטינקהלילהמל:ובלברמאםהמדחא-לכותומולחה

םערתי,ןזאהתאתמרוצסוטהתחירציכ,רמאםאןה?בלה-בידנוםימתה

ויהםגןכו..."ודיברשארקיהתורצואלכמהמואמילןתיאלוילע

יכדע,תראפתה־תוצונתריקסבםשפנתוחכלכתאועיקשהרשא,הלאכ

,שירחמואלוקעימשמסוטהםא,ועדיאלורבדושיגרהאלןהידעלבמ

םגףא.חותפזרבמםימ-חולקםורזכףרהילבםנורגמהמרזדדיההתקעצקרו

תורימזםיענמסוטהיכ,תמאבונימאהרשא–דאמםיטעמםהו-הלאכויה

ושיבתהיכיהיו,תורימזהיפיתאתטלוקהניאהמוגפהםתעימשקרו

דדיהםהםגוארקיושעוגהןומההלכלאםהםגווליוםמומלעתודוהל

תאלאשותכלמתינשתומולחה-לעבדומעירשאשיזא.םימשחלופלוקב

דעויתובקעבוכליךולהיכ,עבשהלםהםינוכנםא,וילגרברשאברהםעה

.לבתיבשוילכברקבשדחתןוכנחורורוהטבלסוטהתרישארבתרשא

"!ונחנאםיעבשנ:דחאלוקםינוע,ברמורפסיאלרשא,םיכלוההלכו

,םילגרתובברתטעשמתדעורהמדאהוםימערתאמלוקלכעזעדזמריואהו

לכןיעתאוסכיכדע,לודגוךולהןרפסמךלוהעגרועגרלכםערשא
.ץראה

רפסמםגלדגךא,לדגוךלהןומהה,תועובשורבע,םימיורבעהכ
לעבו,אמצובערמושלחםיבר,קחדמותופיעמולחםיבריכ,םילשחנה

ברוךלוהוילגרברשאםעהיכ,הארקראוה.רבדהאראלתומולחה

,ובלבןמאיו,םישדחתונחמוילאוחפסיאובירשאלכביכ,םוילםוימ

קצתוםנזאלהעיגהסוטהתרישרשא,םישדחםירשאמםההלאלכיכ

חורהתאםהילערעתו,םשםהלןיארשא,םיאלפנהםינדעהתאםשפנב

,םוילםוימברוךלהוילגרברשאםעה.יפיהוהבהאה,הקדצהחור,הלענה

תועונצותוישירחויההנושארברשא,תונולתהםגוברםוילםוימךא

,םיברועיפנכקשמכהנחמללעממוקישהיכדע,ורבגווכלהןכ-ירחאו

עמשאלתומולחה-לעבםלואו.תולודגתורישתורישריצבהימשבםיאשנה

רשא,סוטהתרישדבלמוןומאהתועובשודדיההתואירקדבלמרבד
.התאצדעוהאובמוהאובדעושמשהתאצמוינזאבהלצלצ

דלויותומולחה-לעביניעתאעגרלחקפרשא,הרקמהרקםעפךא

,הצונםאתפלהרשנםימסקה-סוטבנזמ.הכובמושפנברעיוובבלבדשח

.הצראהלפנרשאדע,םיאלפנההינוגבסכרפתוריואבעגרהפחררשא

וצצורתהםיריעצוםינקז,םישנוםירבג,הארונהמוהמןומההךותבהמקזא

עיגהןעמל,ויחאתאשיאוכשנ,וכה,ומ"ה,ופחד,ןוהמת-יכמכרבעלכל
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תוקעז,תוללי,תויכבועמשנ;הצונההלפנםשרשא,םוקמהלאהנושארב
תומולחהלעב.םיהלא-תדרחלהתיהץראה-לכוםיקנחנוםיגרהנתוקנא,רבש

,הלאהםישנאהולכיהזךיא,ןיבהאליכ,םער-םולהכויניעהארמלהיה

תאםשפנבקצתוליכהמבררשאםהלהאיבהרבכסוטהתרישרשא
םישנאהולכיהזךיא–הלענהחורהתאםהילערעתוםיאלפנהםינדעה
םתעדתאחיסהל,אלפנהםרשאשגרלכתאםבלמדחאעגרשתנלהלאה

ףרטתויחתמחלמויחאבשיאםחלהלוביבסמתלצלצמהםימסקה-תרישמ
תויולתהלאהםישנאהיניעיכ,ובלבדשחבנגתהזא.תנוגמהצונלשב

ילילצרוקמ,ונורגלאאל,ובנזלאםאיכ,סוטהשארלאאלתמאב
רמוארונאוהוינשהםגאבהזהדשחהירחאו,תוצונהלאםאיכ,אלפה

הלאהםישנאהוטלקםא,ןופלתומולחה-לעבלחהיכ,ןושארהמםיתעבש

וראשנםהוםנזאלורדחאלפה-ילילצרשא,ןכתיה.סוטהתרישמץמש

לדגאלובחראלםבלוהנדעאלוהרהטאלםשפנוהנושארבכעצב-יבהוא

ןיבהזא?הזבנולפשלכלתוזבלולעלאריבאהלםיפנכחימצהאלםחורו

,וילגרברשאברהםעהלכותאךלהתההמרעביכ,םאתפתומולחה-לעב

םשפנוםברקבשדחםחוריכ,ולםעבשהידמםישנאהותואומרהמריכו

.יפיורהטןואמצמטהולםבלוהבהאוקדצהאלמ

אלרשא,יראהבלכץימאובבלו.תומולחה-לעבהיהףרע-השקםלואו

וילעובללפנאלתאז-לכב,וילעהרמהתיהושפניכףאו,לכ-ינפמתחי

תאםעהלכעמשירשאדע,ודימסוטהתאאיצויאליכ,רדנרודיו

םאו"לתפתתשקעםע.אלפהילילצתאםלכבלגופסירשאדעוותריש

ושפחתהםהםאו,םתאהמרעבאוהםגךלהתיהמרעבותאוכלהתהםה

ךומסךא,םהיתועובשלןימאמכאוהםגשפחתיםימסקה-תרישלםיבישקמכ

תרישתאעומשלהלאהםישנאהינזאהנחתפתףוס-ףוסיכ,חוטבוובל
תעש,הלודגההעשהאובתזא.המשלואוביהמשלאלשךותמוםימסקה
םייחהוםימשהירעשוחתפנוהתונמלאידגבתאטשפתהמדאה,הלאגה

,תאיוהרקהכותומולחהלעברדנהכ.םימיהתעבשרואבוריהזיווקחשי

.םגיהנמתאםיגהנמהוויגהנמתאהמרגיהנמהרשא

תנולת,ברוךלהםילשחנהרפסמ,תועובשורבע,םימיורבעףא

לעבתאללקאלרשא,שיאהיהאלטעמכו,הרבגוהכלהםינגרנה
:תוצרמנתוללקתומולחה

–?תורזתוצראבתומלונחקלונתדלומץראבםירבקןיאילבמה–
.דחאהרמא

תמרוצהקירשהיכ,ונחיטבהלרמאירשא,ויניעבונייהםיעגשמכה–

?!האלפנםימסק-תרישאיהןזאה

ולחקי–ישילשהקעצ–!ויפבהמרמוונשפנתאהלשיאושבקר-

!ונלןתיתוצונהתאו,הרישהתא

רמרמתה–!סוטהתאודימחקנהיוטנעורזבוהקזחדיבאלםא-

!ונלכתאשרייאוהואמצבובערבעוגנ-ייברעה
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ךא,תרעובהמטשמבוףצק-ףצשבםינומההושעגהכוורמרמתההכ
סוטהתאודימתחקלותומולחה-לעבלאתשגלוניההאלםיברםימי

יכ,והתבםלמעלכהלעיזאוריואבסוטהתאחירפיןפ,הארימ,הקזחב

ינפמתחיאלרשאיראהבלכץימאובלואוהףרע-השקשיאהרשאועדי
המידקתכללדועםהלחכןיאיכואריוםלבסחכלשכרשאכםלואו;לכ

רובעיותומולחה-לעבלאעיקבהלדחאהפוטילחה,תינרוחאבושלוא

,ויתומולחבתומולחה-לעבעקשרשאכ,םילפאהתולילהדחאבו.המםהילע

.סוטהתאודימולזגיווילעולפנתה

ינבאלכהיא?םינינפההיא?םימולהיההיא?תוקרבהןההיאךא
,םיבולעהםישנאהודמעשארייופחוםימהדנ?ןלשמרפעלעןיארשא,ןחה

רפרפםהידיב.םהיניעהארמלונימאהאלוםתיארחכלכבסוטבולכתסה

ךא,תונוגמותופיויתוצונםנמארשא,םיסוטהלככסוט,ליגרסוטסכרפיו
ויהשמשהחכנלתומולחה-לעבותואףנפנביכתאזןיא.הטורפןיוש

םתחתודמעםה.םירונסבםהיניעתאתוכמוםינרקההגנמתוקירבמתוצונה

הערפהםאתפו.ביבסמהררשהמיאהממדוםישאונוםימרמ,םיפיעוםיאכדנ
:תונורגתובברמהצרפתהש,תיארפהגאשמעזעדזההלילהוהממדה

!יאמרלתומ–

רבדםהלרבדאלתומולחהלעביכ,בללאומשאלםה,וחכשםה.
תומולחה־לעביכ,בללאומשאלםה,וחכשםה.סוטהתוצונתודוא-לע

אלםה,וחכשםה.םימסקה-ףועתרישלאקרםבל-תמישתאדימתבסה

ךותלוגפסירשא,הלאקריכ,םיקיתעהםירפסבבותכהתאבללאומש

לכ.ויתוצונרקימתונהלםגוכזי,םימסקה-סוטלשאלפהתרישתאםשפנ
לוחהתאםיעסשלועסשתרועהמטשמבוףרטתויחףצקבוםנורכזמףדנהז
.ופועתאו

,גיהנמהשנענהכו,וגיהנמםעהמרעבךלהתהרשא,םעהשנענהכ

.ומעםעהמרעבךלהתהרשא

ןתנרשא,תוצראהלככהתיה,תומולחה-לעביחהברשא,ץראהיכ

ארברשא,םישנאהלככויה,הבובשירשא,םישנאהו,םדא־ינבלםיהלא
.םיהלא
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ד

תיהלאהידגרט
ינומלאלעוליחתמהררושמהינולפלע,תאזלעוהזלעונרבד

יתורפסהןוחריבעיפוהלהדיתעההשדחההמרדהלע,םשלעדונהרפסמה

ןכוהבסמלכבגוהנכ.םסרפמהרקבמהותואלשןורחאהתרקבה-רמאמלעו

קבאמירמגלהיקנהחישההתיהאל,םירפוסתבסמב,דוחיבילואו,םג

הלאלכתורמלםלואו,רתסמגעלמ,הרוצעתורמרמתהמ,האנשוהאנק

הסיסתםג,תונמאלתיתמאתורכמתהםג,חורהתוממורתהםגהבהשגרה

םימילםיריעצויהםיבסמהלשםבר.םיננערהריצי-תוחכלשהזילע

ןטסינוטילפה,דימתומכ,בשיונשארב.ןקז-תמיתחילבםגםהמםידחאו

םלואו,וימימםינוטילפבתכאלםגוללכוללכןקזהיהאלשהז,ןקזה

,הרמימהינפמוםינשבונלכמלודגהיהשינפמ,הזםשבולונארקונחנא

יחטשאוהקמעותויהבםגש,ןוטילפםהםייחה":ויפבהרוגשהתיהש

סיפדמהיהש,יארערפוסהיההז."קוחצררועמאוהותויגרטבםגוידמל

ויהתוקוחרםימעפלקרוהדחהרעהוזיא,ףירחםתכמהזיאןמזלןמזמ

ותבהאלעונלכלבוהאהיהאוה.תודחאתורושמרתויםיקיזחמוירובח
אלתורפסהתאיכףא,םירפוסה־יחרפתא,ונתואבהאבוהאםנמאיכ,ונל
הזאוהםירובחבשבוטה,.ללכ,וירבדיפל,בהא

,

רמואהיה,"בתכנאלש

.ונטעמהאצישהרושלכבדאמןינעתמהיהןכ-יפ-לע-ףאו,םעפבםעפכ

וליגיפ-לעןה,ונלשםירחתמהרפסמבהנמנאלש,הזםושמםגוהונבהא

סחיתההזדבלמ.ובאנקלהיהרשפא-יאו,"ותביתכגוסיפ-לעןהו

ודצמוזתוסחיתהיכ,ונשגרהונחנאווירקבמלשםתעד-תוחלשפנ-ןויושב

ןקזרפוסשלעםיאגתמונייהםגונבלקמעב.השעמאלותיתמאאיה

ברעלכבותוארלהיהרשפאםנמאו,ערכוחאכונתאךלהתמהסנמו
.םיסנכתמונייהובש,הוהקה-תיבב

לשןורחאהובתכמלעהבסנףוסלוןינעלןינעמהלגלגתנהחישה
תומירחאםסרפתנש,הזהבתכמה.רבכ-אל-הזתמש,דחאלודגןטיפ

לשהכראתלשלשויהוייחלכש,ץרענהרפוסה.לודגשערררוע,ורבחמ
לאכויפ־אצומלוכחתובברוםיפלאש,תורדאנתוריציוםיריבכםילעפ
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יהתובברוםיפלאושוקלמ
ו

רשא,םירשאמהםידיחיהדחאאוהיכ,םיחוטב
עיגהרשא,הזהץרענהרפוסה-,םייחבםתדועתאלמלמםאינהאללרוגה

ןוגיאלמבלבתומלךלוהאוהיכ,ןורחאהובתכמבןנואתה,תורובגל

,תיתמאהותריציתא,וייחתריציתארוצילודיבהלעאלףוס-ףוס:שואיו

,םידדובתוצוצינתוצוצינותמשנתבהלשתארזפףוס-ףוס;הדיחיה,תירקעה

.ובבלןואמצתאםעפףאורבשאלוינחורקופסםלועמולואיבהאלש

–,םוילםוימהחדוייח-תריציתא,הדיחיה,תירקעה,תיתמאההריציהתא

לודגהאטחהתרכהךותמ,שואיוןוגיאלמבלבתומלךלוהאוההתעו

.החמיאלרשאאטח,ושפנלאטחרשא

ורמאמבש,ריעציוקבמרמא-ןאכןיאאטח,ןאכשירעצםא-

לשםיימינפהםימרוגהלכתאדחאםלעהבראבלהסנידיחיהוןושארה
,הלאםהםיטעמיכו.לוכיאלשעמשמ,רציאלםא-תיטויפההריציה

יפלכהרתסמהציקעםגהתיהםינורחאהוירבדב–?םתלכימהלודגםתגשהש

ויריששלעונרקבמיניעבןחאשנאלש,םינפה-רוחןקירילהונרבח

לכלשםתלחנ,הכרהוהולשהתוריהבהםהבהרסחורתויבםילפרעמ

."םייתמאהםיררושמה

רתסמךויחןימץנצנויתפשתויוזבוןקירילההנע–היאראלוז–
יאש,םירבדשיםלואו,עודיויולגלכהרקבמהונרבחל–יולגזובלש

תאאיצומוניאןמאהששי.הפצחלהבורקהשאר-תולקבםהילעןודלרשפא

רצורתויבולרקיןויערהשינפמםאיכ,תלכיהןורסחינפמאלהלעפלונויער

.ובתשמשממהיהתדיודילכש,קושבהוארלוגיצהל,שמשהיניעלועיקוהלול

אלש,הנידעהוהפיהשפנהוםימשגמהםינפהלעב,ריעצהרפסמה
.החישבאוהםגברעתה,ןודמובירםושלובסללוכי

יפבתמאםנמא.דחי-םגונירבחינשוקדצ,יתעדתוינעיפל–

תישארךא,"לוכיאלשעמשמ,רציאלםאיכ,ורמאידמרקבמהונרבח

וזתלכי-יאלשהתוהמתאראבלץוחנלכ
.

.תלכימהלודגהתלכי-יאשי

ןמאהש,תוממורהשגרמ,דובכה-תארימםימעפלתעבונתלכיה-יאששי

ונדועבופטקיתלבלתוריהזינימלכברהזנאוהירהו,ונויערלשיגרמ

ףא.חלצמ-אליוטבב,הריהז-אלהעונתבותשדקתאללחיתלבל,רסב

וגנעמווחפטמאוהירהו,ונויערבםילולכוייחלכיכ,שיגרמןמאהששי

העשביכ,ותעדב,הצוחואיצוהמאריווניעןושיאכוהרצונ,הלילוםמוי

.דומלגוירירעראשיאוהוםנכתמוייחונקורתיונויערמושפנןקורתתש

הרחארשכה-תעשךא,רשאמהעגרל,רשכה-תעשלהכחמןמאהששיםגז
...ללוגהםתסנםיתניבו,אובל

לישפה,הנידעהוהפיהשפנהוםימשגמהםינפהלעב,ריעצהרפסמה
תובוטהויניעב.ויניעלעושארמחנצש,בהצהלתלתהתאהליגרדי־תעונתב

יעגרב.בהלנוןרתו,בוטרוחבהיהאוה.םחלגהזיארפרפתויולגהו

תמאביכףא,"ינוניב"לו"םת"לוהובשחםיברוםגמגלליחתמהיהתובהלתה
.ונתאמםיברלעונורשכוותוחקפבהלע
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ךרדלעםידמועה,םילושכמהרתיןיבתונמלחכשרפסמהונדידי–
םיניטצמטרפבונממםידחאוללכבםינמאהש,תולצעהתדמתאםג,ןמאה

תנוכשינפמ,םיקחוצונלחתהונלכ.ןחלשההצקמקוחצלוקעמשנ–!הב
ורפס.ותונלצעבעודיהיהונלשרפסמה:ידמלהרורבהתיההרעהה

תיבבםעפ-ףארקבאל,ןותעהזיאלשידימתרזועלםעפהנמנשכיכ,וילע
תאשרדלאובלםגלצעתה,רכשהןתמםויב,שדחהףוסבו,תכרעמה
.םיפיהוירופסתאבתוכורבגתמהיהךיא,םיאלפתמונייהונלכ.ותרכשמ

:תינשרפסמהונילאהנפ,קוחצמונלדחשכ

םירבדדועףיסוהלילשיםלואו,ךיראמינאשלע,ידידי,ילוחלס–

ערלרוגשייכ,ריעהלינאהצור,הזאשונבונעגנרבכשןויכמ.םידחא
המלעהיהשיאדובץרענהןטיפל.חונמהןטיפהלשולרוגמםיתעבשרמו

ירבדיפל,וייח-תריציתא,הדיחיה,תירקעה,תיתמאההריציהתא.רעטצהל
אלםגאוהןה:המחנבוטרוקםגולשיםינפ-לכ-לעךא.רציאל,ובתכמ
תמשגהלשגנולא,ולםירומשויהםייונעותורצהמכ,עדויימו,הרצילהסנ

ףוסיכ,הוקתהןורחאהומוידעונממהללשנאלןפא-לכבןה.ותבשחמ
רואלעיפות,וייחלכזכרמ,הלודגההריציהו,רשאמהעגרהאוביףוס

הנהו,ולהאברבכרשכה-תעשש,אצומה,ןמאלדונלונלהמכלבא.םלוע
,וייחלכםלחוילעש,יזכרמהונויער,לודגהונויערתמשגהלשגנאוה

סרחהלעהש,תעדלחכונאוהףוס-ףוסו-רצויורצוי,דבועודבועאוההנהו
רבכש,םינשיםירבדלערזחקרודיגהאלהשדחהלמםושש,ודיב

,תוידדצה,תונטקהתוריציהןתואב,תומדוקהויתוריציבםירחאםינפבםעיבה

,תעדלםאתפחכונלודגהןמאהו...תעדה-חסהבכ,די-רחאלכדימתודלונש

יכ,אטבתהלןתנאל,ספתהלןתנאל,יזכרמהןויערה,לודגהןויערהיכ

.אוש-םסקמוןוימדה-עותעתאלאוניא,םידב-ןוזחאלאוניאלודגהןויערה

,יטרפרעצרדגמאצויהזרעצ?ןמאהותוארעצלשוקמעלםתדריה

.םוהתמקמעאוהורתויהברהלודגופקה

,הדיחיההרענהתופתתשהבהרמא-הקמעתישונאהידגרטיהוז,ןכ-

.רוחהררושמהלשותלכ,הליחתמתריצהתיהאיה.ונתבסמבהאצמנש

רמא-!תיהלאהידגרטםגםאיכ,תישונאהידגרטקראליהוז–
.ןקזהןטסינוטילפהקוחצבםאתפ

.הימתבוילאונטבה

ראב-,הטנדלשתיהלאההידמוקהןבומבאלתיהלאהידגרט–
,רמאלקריתיצר!אלואל-.תבחרתמותכלוהוקוחצ-תבשכ,ןקזהןטסינוטילפה

ונרבחש,םיענ-יתלבהרקמותואמלצנאלומצעבוודובכבםיהלאהםגש
םיהלאלםגש,רמאלינוצר.םינורחאהוירבדבוראתלךכ-לכביטיהרפסמה

.שמתשהלינושרתםא,וייחתריצי,תירקעהותריציהפיהתלעאל
...הזאטבמב

:ףסויו,וינפלהדמעש,ןייהסוכמםגלאוה

:םדאהש,עמשמ.האירבהרזנאוהםדאהש,בר-יב-רבלכלעודיאלה-
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ןמזשרדהזהלודגהןויערהםלואו,ארובהלשיזכרמההריציהןויערהיה

,ללכתשהוךלה,חתפתהוךלהטאלטאל.ותומלתשהלוותומקרתהלטעמ-אל

הברהןכרעבולפנש,תוידדצה,תורחאהויתוריציבארובהקסעתהםיתניבו
רחא,ץראהתאוםימשהתאםיהלאארבתישארב.יזכרמה,ירקעהןויערהמ

עודייאדוב.הנימלהיחשפנלכךכ-רחאותורואמהתאוםיחמצהתאךכ

וסנאלונירקבמש,דאמרצ.םדאלםדקוארבנםיכאלמהםגיכ,םכל

ארובהלשושפנבצמתאםהילעהבוטההיגולוכיספהדיכראתלוראבל

,ירקעהןויערהש,ינחטבמ!דאמןיינעמשפנ-בצמוהזאלהו.השעמה-ימיב

תאאוהםגהחדםינמאהלככםלואו,עגר-ףאחונמולןתנאל,יזכרמה
הנפאשכל.םוילםוימ,העשלהעשמ,עגרלעגרמישארהולעפמ

ירמגלררחתשאשכל,,"ולושברמגלינורשכעיגישכל,,"םיטועפהםישעמהמ

אוהתינואגהריצילירקעהיאנתהשינפמ,ךרעה-ינטקהריציה-ירוהרהלכמ

!ןמאוןמאלכלםיעודיוללהתולתמאהוםיצורתהלכןה..."רומגהשפחה

איצוהםיתניבךא,תירקעהותבשחמתאעגר-ףאבושחמלדחאלארובהו

םהםגףוס-ףוסש,תישילשהותינשההגרדמהמתונויערהתאהלעפהלא
תויחהוםיחמצה,םירההוםימיה,ץראהוםימשהםגןה!ךרע-יתוחפםניא

ףוסארובההלכהנהךא...ונמצעןיבלוניניב,ךכב-המלשםירבדםניא
םיפלאתשמחוניה,םימיהשמחוכראש,תוידדצהויתוכאלמלכתאףוס

יהיוברעיהיו,תומדא-לעבשחיםינשףלאלארובהלשומוייכ,הנש

.ישימחםוירקב

המרעלשךויחךותמרבדמהףיסוה–,יששהםוי,אבהםויהךא–
,ירקעהןויערהלשולרוגךתחהלךירצהיההזםויב.ארובלהשקםויהיה

ררחתשנרבכ,"םיטועפהםישעמהמהנפנרבכרצויה.םדאהןויערלש
,רומגהשפחהתניחבלעיגהרבכו"ךרעה-ינטקהריציה-ירוהרהלכמירמגל

תוחדלוףיסוהלהיהרשפא-יא,רוצקב."תינואגהריצילכלירקעיאנתאוהש

.םדאהתאםיהלאארביו–ןויערהתמשגהתאשקב

םנמא...רתויבהחילצהאלהריציה...םיענאלהרקמהרקןאכךא-
רשאלכתאםיהלאהאריכ,"תישארב,תשרפבתימשרהעידיונלשי

תימשרהעידיונלשיהפוגוזהשרפףוסבךא,דאמבוטהנהוהשע
יאללכב.ובללאבצעתיוםדאהתאהשערשאלע'דםחניכ,תרחא
.חיכוילובמהוודיגיםישעמהלבא,תוימשרתועידילעהברהךומסלרשפא

.קחשתותריצההלאש–?הריציההחילצהאלהמבךא–

אלהרקמותואהרקןאכ–שאר-דבכבלאשנההנע–ףכת,ףכת-
תאש,תעדלחכונארובה.וראתלךכ-לכביטיהרפסמהונרבחש,םיענ
םירבדלערזחקרודיגהאלהשדחהלמםושש,אטבאלירקעהונויער
רתיבותומלשרתיבתומדוקהויתוריציבםירחאםינפבםעיבהרבכש,םינשי

תרסחהיבוברעאלאהניאהנורחאהותריצייכ,תעדלחכונארובה.לולכש

.תומדוקהויתוריצימםיעדויילבםילואשה,םינושםיוקוםיטוטרשלשהינומרה

זולומדקשםייחה-ילעבלשהנשמהיבוברעםדאהןיאםולכ,תמאבו
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:ףיסוהןכ-ירחאו,ונתבושתלהכחולאכ,רבדמעגרדמעאוה

,רשפא.החלצהה-יאתבסתאקוידב-אבללוכייניא,ןבומכ–

תשמחלש,רמולכ,םימיהשמחלשהדובעירחא,לוכיבכףיעארובהש
,וכרצ-לכולרורבהיהאלדועבגשנהןויערהש,רשפאו,הנשםיפלא

רקוחאל,ירעצל.ןויערהלאהפיאשםאיכ,ןויערדועהיהאלהז,רמולכ
,הזכךבסמוהלענןינעבהעדתווחל,ןבומכ,ילאלוינארקבמאלושפנה

םגרורבהז.החילצהאלהריציה.הדבועאיההדבועהוהיהישךיאךא

איבהללוכיינא.תוארלולםיניערשאלכהאורהזתא,םיטושפהתומת-ינבל

שיאקמעתנ?ונתודעקיחרהלונלהמלךא,םיפלאלםיכתוחםיתפומםכל

דחאלכברשא,תובכרההתעפשל,םיפורצהרשעלאלפתנ-המוושפנבשיא
,ףרהילבונברקבתללוחתמה,תיחצנההמחלמההתואםולכ.ונתאמדחאו

,ךאלמהושחנה,סמחתהוהנויה,עלותהורשנה,שבכהובאזהתמחלמהניא

אנ-לאךא?םעט-רסחוהנשמלילבלונשפנבוכפתשהווגזמתהדחיםלכש

םיללצהתאהנוכבםזגמוזירפמינאיכ,ערקרהאורינאיכ,ינודשחת

הברהיכ,ינממדחכנאלןה!הלילחוסח.רואהןמיניעתאםילעמו

ויפאבועלבה,םתאירבבםדאלומדקםהםגש,םיכאלמהתונוכתמהברהו

ףא.תחא-תבבםיכאלמםגותויחםגםהש,םישנאהםיטעמאלוםדאהלש

לעש,תלעות,עדמלהלודגתלעותאיבהללוכיםדאהיכ,תודוהלינאןוכנ
הקמעתוננובתהש,רמאלינוצר,םויהדעיוארכודמעאלהתובישח

ונאשכ.ןומדקהיחהםלועלעשדחרואךופשלהלוכיםדאהשפנבתטרפמו

לעותושפטבהלועינומלא-ינולפונדידיש,תובורקםיתעל,לשמל,םיאור

לשהלאתונוכתש,רעשלםיביחמונא,רמנהלעותוירזכאבורומחה
ורבעש,ונלתועודי-אל,תומודקתויחהזיאלשןהיתונוכתלתומיאתמונדידי

קריתצפח.הינפםושילבןדיננהש,אופאםיאורםתא.םלועהמרבכהז
וזהריציש,חיכוהל

,

הבעיבהאלרצויהש,הפיהתלעאל,םדאתארקנה

ויתוריצימםילואשה,םינושםיטוטרשוםיוקמהבכרההלכשו,שדחןויערםוש

- תומדוקה.

תבהפחרויתפשלעותויזוירסויהויניע.הדצהטביוםדנםאונה
תאשיגרהונתאמדחא-לכש,המדניל.הקיתשהררשםידחאםיעגר.קוחצ

.רצמהןמונצלחזילעהיאנותעהךא.תצקבלענומצע

שממתחקפ–קוחצךותמףכאחמיותולעפתהבארק-!חרפורותפכ-
וניא,םיברבשרודובשויה,םסרפמםכחותואש,האורינאהתעויניעתא

תקסועה,תמטפמהתינורטמהתואו,ודוהלוגנרתורומחלשהגיזמןימאלא
.תלוגנרתוהריזח,המהבלשהבורעתאלאהניא,םימשםשלרובצ־יכרצב

ירובצהןקסעהו,לותחהיצחוהנויהיצח–תמלוחהוהפיה,הגנעההמלעה

,לודגההרומה.םיבלכבשבלכושילשולעושושילש,סלדרבושילש–עודיה

ררושמהו,ףוקותצקוףלטעותצק,תעלותותצק,השדחהרסומהתרותלעב
ימוניאםולכ?ןומההו.ברועורשנמבכרמ,וניררושמריבא,הלענה

ן

לילב

הלכתןיאוץקןיאןה!םלועלשונובר,םלוא?םיבאזוםינפש,םירומחלש
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יאתררועמקוחצהמכוםינושהםיפורצהינימלכל,םיאלכהינימלכל
איבל-ינפוינפרשא,םדא-ןב,לשמל,הנה!ןכתהוהרוצהןיבשהמאתהה

,בשחנותואונתוארלןושארהעגרברשא,דחאדועהנהו,תבנרא-בלובלו

תמאבו,םימשה-ימשוםימשהתאדוכליטעמדוערשא,םירשנברשנוהזיכ

ןיערגוהפמןיערגבנוגה,רבכעתוגשהויתוגשהובל-גומרבכעאלאוניא

!חרפורותפכ!ותמגודןיאשרביב,רוצקב.ושפנלעחורבלרהממוםשמ

הברהוילעטבחתמיתייהש,דחאבותכהתערוחתנילםג-

יףועושמרהוהמהבהוהיחהואטחהמב,תמאב–ררושמהרמא-יתודליב

נפ-לעמתוחמהלםהילעםגרזגנהמל?ץראבםדאהתערהברםא,םימשה
תאארובלדימתםיריכזמויהםה:ריפשיתאלכההתעםלואו.?המדאה

תחלצמ-אלהריצימךכ-לכדועהנעתמימו,םדאהתא,תחלצמ-יאהותריצי

םגאוה,יתמאהןיבמהםגאוהיתמאהןמאהףוס-ףוסןה?ומצעברצויכ

.דצה-ןמםירקבמלללכקקזנוניאו,יתמאהרקבמה

ררושמהירבדבשהציקעהתנוכמימלעגרכןיבהריעצהרקבמה

.ותמידקהתריצהךא,תונעלןנוכתיו

ךכ-לכוברההז-המל–ןח-קוחצבהרמא–התעהניבמינאםגו-

,תאזןיא.תופועותויחינימלכתרוצבםדאהתאראתלםילשמה-ילשממ

.היחהוםדאהןיבהלודגהברקשיש,יתונמאהםשוחבושיגרהיכ

רצלמלונארק.תכללתעיכ,ונלרכזיוהרשע-םיתשלצלצןועשה

ןטסינוטילפהתאיתלאשםינוילעהוניליעמתאונשבלידמ.עיגמהתאםלשנו

:קוחצךותמןקזה

?ןקזותואלשוחכירמגלשתרבכםנמאה,רובסהתאהמו–

ןקתיוהבלפטלבושיש,הוקתשיילואוא,ותריצילהנקתדועןיאםנמאה

?תועמהתא

:רפסמהירבחילבישהומוקמב.הנעאלוהממדבךיחלאשנה

ךלוה,םקרתמוךלוהדועלודגהןויערהש,רשפא.שאוהלןיא–

אובת,ולושברמגלעיגישכ,ירמגלררבתישכו,רצויהלשושארברוחתמו

.יתמאהםדאהדלויוהבגשנההריציהעיפותוהלודגההעשה

ונתאצב,ןקזהןטסינוטילפברוצפליתפסוה–?התאךתעדהמלבא–
.הצוחה

הריצימהברההוקמיניאללכב-.קוחצביננע–םינורתפםיהלאל–

ונא,בגא.אולטדגבלהמודוזכהריצי.םעפרחאםעפםינוקתלהקוקזה

רשפא-יאאסיגךדיאמםלואו.תשחומתלעותאיבהאללובמהש,םיאור

דחאלובמהשעאלשהמיכ,רשפא?עדויימ.ילילשטפשמםגץורחל
.ינשהלובמההשעי

ל><
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ה

הבכשהפרשהרה
ססונתהרשא,אשנהוהבגהרההלאהתבשםורממהטיבהשמשה

,הפרש-רההיההז.ותואםיריתכמהםירההתרשרשללעמדדובקנעכ

םהברשא,םירישבותודגאבדועויחותרובגישעמךא,רבכמהזהבכש

חכהלעו,ףצק-ףצשבםימרוזהתבהלשה-תורהנדוה,ארונהדוההלערשוהורפס
רשוהורפסםהב.ישפחלוצרפתיוםהיתורסומוקתנש,םינתיאה-חכ,אלפנה

תעפשתאבחרמלוחלשידמרההגאשש,תומיאהותוזילעהתוגאשהלע
לי,בללכאיפקמהלליהלעוםירוצעהוינוא

ל

ףטשבופחסנש,היחוםדא
רהההתעבישקהןוממש-רקבושפנ-ןויושב.ןודבאהילגלעואשניורעובה

יכףאו,רבכהז,רבכהזהבכאוה.הלאהתודגאהוםירישהלכלהבגה

םיפרוםילדויהםהךא,םידדובתוצוצינובהבהדועויקמעמירתסמב

ותרובגישעמתובקעקר,רבכהז,רבכהזהבכאוה.ותנשמותואריעהלמ

תוברחחצנ-תובצמכףוס-ןיאלדעוערתשהולביבסמ:תרכזמלדועוראשנ

ךא.הנלוחיפיסכמתודשיבחרמוםיפורשםירעיידירש,תוסורהםירע
וקירוה,םישדחםייחיציצםגםשוהפוצנהרבכהכפהמהוןברחהךותמ

תאהמשהוהבירחהש,שאה.תוירופרב-תומדשוביהזהוםיללציתבעםירעי
רשא,םימיויה,םימיויה.ןכ,התואהתרפהוהתורהשםגאיה,המדאה
ףא,המדאהלעהערזאבשחאלאוה.םיטהולוםישעורםייחםהביחרהה

.םייחהותומהםהברשא,וירוענינונרתאןנרקר,התבוטלגאדאלםג

ינונרתאןנרןנרקר.םישמילב,םישמילבדיבאהוןתנ,עטנושתנאוה

.םייחהותומהםהברשא,וירוענ

ססונתהרשא,אשנהוהבגהרההלאהתבשםורממהטיבהשמשה

םיקמעהויתחפוויקיקנב.ותואםיריתכמהםירההתרשרשללעמדדובקנעכ

,התעםג.םיריהזמםיגלשוולשויתוגספישארלעוהנויאגתורדקהנל

,רבכהז.ןירותסמ-דוהאלמותומ-ןוגיובגשנוהארמהיה,וייח-תרישםלאהב

הז.הקמעוהגנעהבהאולשחרתוהבלבותואהדמחשמשהרשארבכהז
ויתואלפנלערפסיורשויםהברשא,תודגאהוםירישההידעועיגהרשארבכ

רבגתוךלתןכונוגי-רדהוהנויאגהותורדקלאטיבתרשאכו,ויתורובגי



וילדי-רחאלכ

יפשרביכ,התוקתלדגתוךלתןכהתבהארבגתרשאכךא.וילאהתבהא

,םינדע-תוקתהתיהתאז.וברקבהתבכש-שאהתאתינשתיצתהיתוקישנ
- - - - -- ,םולח-תוקת.

םינשוםימיהזהבלבהחפטרשא

םימי,דדובהואשנהרההלעהרהזתאשמשההכפשםינשוםימי

שחרהלאבשקברבשקתותוטהולההיתוקישנתאוילעהריתעהםינשו
םימעפלתועפעפמוליחתהרההיקמעמב.ויקמעמבשחרתהש,רימטה

הבישקהשמשהו,בהל-יקרועםימעפלםיקפודוליחתה,תוהדוקתועובעבא

היתוקישנמיכו,רימטהשחרבהבסהרשא,איההתבהאיכ,רמאתובשקבר

.הנושארהזעמהזעהיהילודגרשא,השדחתבהלשרההבלבהתעתחרופ

ויההלא,הנשיהידירשםאיכ,השדחתבהלשינצנויהאלהלאךא

,הליליעוגעגוםוייעוגעג,ןוגיוםיעוגעגיצוצינ,םיפרוםידדובתוצוצינ

בלבווקנטאלטאל.םילפאםיאובחממותוחדנתונפמטאלטאלווקנרשא

ורבצנטאלטאל,תונורכזבשבאכתימהומהטאלטאל,רדוקהרהה

הבישקהשמשה.הנורחאהרובגתונעלוק,םלוקתאומיריותחאתבהלשל

ךא.הלא-לכולןיאמ,עדיאליכ,אלפתיובישקהרההםגובשקבר
ךלהומחרבגתהםעדחיו,רכשמהםירוענהטהלאלהזיכ,שיגרהשגרה
".ושואיםגרבגו

.שא-תונושלרההיפמםאתפוצרפתה,העיקשימודמדםע,תחאםעפו

ךא,הלרשאהלילה-ןומראלאברעמהדרומבתדרויהליחתהרבכשמשה
רשאברמהתפיזא.אלפנההארמהתאתוארלהקיפסהדועהיניעמתחאב
רשאהתריבלאבושתתע,רקבהאבלעהמלחהלילהלכועבשתחאלע

שערהלילהלכ.שדחמהונואגתעפילכבהבוהארההתאהתארוחרזמב
תארשרהה.שא-תורטמודבכןנעוםיקרבותולוקיהיורהה
תקושתהרעסהברשא,תונורכזוםיעוגעגתריש,הנורחאהותריש
וכפתשהש,בהלה-ימרזכהטהולוהזעהקושת,םימלוע-שאלאםימלוע

ורמתהשןשעה-ידאכרוחשורדוקבאכלליוגאשהבו,ויקמעממ
אובתאלתרחאוהנורחאהשאהאיהתאזיכ,הרכההבאכ,ונורגמ

הנורחאהותרישתארשרהה.הממדלהרעסההמקרקבתונפלךא.המוקמב
.חצנלםדיו

יסוסלהמותר,בהז-תבכרמבתאצלרהמתוםוקלהמיכשהשמשהו
הבצנהכלמהוהחורלוחתפנריפסה-ירעש.חרזמברשאהתריבלא,שא

רשא,אלפנהבהאקוחשרההלומלאקחשתוםיידע-ידעבהיודערעשב
,לקעופעפבםגהלהנענאלרההךא.םינדעלוךרלדועהיהאלוהומכ

התשממףיע,עגרלםדרניכתאזןיא:הכלמההרמאזא.ישירחשחרבםג
רההםלוא,הבוהאשארלעםקרזתוןמגרא-יחרפףכה-אלמףוטקתו,הלילה
ןיא:רמאתוהמרע-קוחשהכלמההקחשזא.הדבכהממדבעוקשלףיסוה

םאתפו.ונקשתווילאןחגתו-,יתקישנבונריעארשאדעאוההכחמיכ,תאז
.תמאוהיכ,התאר

,גלשה-יסכרמוםיתחפהוםיקיקנהמהברארשא,הממדהתיהביבסמו
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ויקמעמבשאההתבכרשאימ:בוצעורימטשחלףחרהממדהךותבו
ולהצוחמשאלכהיחתלונבישתאל,המינפ

,

לו
ו

שמשהתאזהיהתםג
."המצעבוהדובכב


