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.תשעלזרב.שר"ד
.(םיקרפהעבשבהשעמה-רופס)

.ןושארקרפ

.תשע-לזרב.שרוטקודהאוההזיאוהזאוהימ

תשע-לזרבלאומשאצי...רתתנשןויסיהלשלשדחאריהברקבב

ץראב,היספילריעבשהטיסרבינואהרצחמ(תשע-לזרברוטקודהתעמ)
תויתואבהבותכ,היפוסוליפהתרותלרוטקודתדועת,ותדועתו,הינמרג

התוא.ודיב,ןידכותדכהקנפשוגבהמותהובהבהצףלקיבג-לעתורוחש

םצעבודמעתובוחרהידצבשתונליאהועיקרהימורמבהמחההרסנהעש

ןקתורעשהחתפבדמעאוה.יגיגחוחור-בצמווילעבוטהיהובל.םבולבל

תקלחלעתילאמשהודיףכתאריבעה,ויפקשמתאתעדהתוחידבךותמ

להקלאוביבסמשביבאהתוהוגנלאקחטצהוהפיקורסהורצקהונקז

תלגמתאןמטךכ-רחא.וינפלםירבועהבלה-יבוטתויזנכשאהוםיזנכשאה
.ךומסהבוחרברשאףרגלטהתכשללאוידעצתאןנוכווליעמסיכבףלקה

ורסמינפלהילעמארקוותיבמומעהנכומרינ-תספוסיכמאיצוהםש - הלאהםירבדהתאדיקפהידילהתוא:

.הנליוךלפ,.קריע.תשע-לזרבהננל.היסור

.בוטלזמתכרבביניכרב.

."תשע-לזרבלאומשרוטקוד

ודומלגנ,ןחלשההצקלעהחינהוויפמותרטקמתאאיצוהדיקפה
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ןויושךותמםיגינפהףדועתאקלסוםילמהרפסמתאהנמ,ןוילגהתא

תאולבקב,ותמועלהוחתשה,בנשאהדעבמוילאקחטצהרוטקודה.רומגשפנ
רזח,ותיוחתשהלאווילאהעשאליזנכשאהךא,ברסומינב,תוטורפה

,םנמא,רבדה.ויריחנמוויפמןשע־ילוגעתאצוהבעקתשהוותרטקמתאלטנו

דיקפהתאהרהמדעחכשהכשלהןמותאצבךא,רוטקודלתצקהרח

אוהקפסלכילבש,ולשםיקינקנהרכשהלעוהחירסמהותרטקמלעףעוזה
.םתליכאבהברמ

ותאצברוטקודהבשח–הזהםויהילאוהגחםויירהףוס-ףוס

טעמחונלידיבתושרהו–ןואשםיאלמההיספילתובוחרינפ-לעליטל
,תמאדאבילא–עגררובעכףיסוה–םנמא.םלועהויזמתונהילויתדובעמ

,תשע־לזרבלאומשותואיננהינא.םולכהנתשנאלורבדםויהעריאאל

–וסיכבששדחהףלקה-ןוילגלאןוכתנאוה–הלאלכ.ןכלםדוקיתייהש
םייחונאשןמז-לכםנמא."תומכסומ,םיינוציחםירבדאלאםניאהלאלכ

תלאושהניאוזהרבחיכ,וללהתומכסומבםגלזלזלןיא,תיחכונההרבחב

,ויתופיאשלוויתועדלאלףא,ויתונורשכלוויתועידיל,םדאהלשירסומהוכרעל

הרבחךותבו.וילעהמצעאיההמשש,הקנפשוגל,ודיבשתורינהלאםאיכ
ינבראשןיבםדא,םתסתשע-לזרבלאומשוזהדועתידעלבינירהוז

תובבר-אוברןיברכנ-יתלבוטועפלוחרגרג,םישנאהלככשיא,םדאה

...תשע-לזרבלאומשרוטקודינירההזהרינהםעםלוא–.ולםימודםירגרג

"...הדובעלחתפנבחרנרכ...החורלינפלםיחתפנהרבחהירעש

,ותדועתתאלבקובש,ריהבןויסםויותואבויתובשחמויההלאכ

בהואועונצ,ןדקששיאהיהועבטיפ-לע.םינשוםימיהילאףאשרשא

התיההרתיהבחוםיטשפמתונויערבלפטלהטונהיהולכש.המשלהמכח

יריעצגהנמכ,הזהבושחהםויהתאגגחאלהזםעטמ.הריקחלול

ייהתשמ,הלהצתעורתב,איההץראבםירוטקודה
ן

ךלהאלובל.תוללוהו

דיעוהאוה.ברןומהוןואש,קבטןשעםיאלמה,הוהקהוחזרמהיתבירחא
ימיתפוקתלתחתמוקחותמל,ושפנ-ןובשחתאובתושעלהזהםויהתא

,ותדובעתינכתתאומצעלררבלוהלש"לכה-ךסהתאאצמל,הרבעשוייח

,ושארבורבעש,תובשחמהויהתונושותובר.דיתעבויתווקתוויתופיאש

חלשש,המרגלטהלעבשחאוה.תובוחרהתאאלממהןומההןיבוכלהתהב

הריעבהדומלגתבשויה,הנמלאהומאלשהברההתחמשלע,התעהז

ימיתאוהשמקיתמהל:וקלחבלפנש,ברהגנעהלע,תחדנהתיאטילה

,בשחויבאלעו.םיגונההימיתשרפלאליגורואטעמסינכהל,התנקז

ורבעןינעלןינעמ.ונבלשותלודגבתוארלהכזאלווימיימדבתמש

אוהשובותכלרמואאוהש,דבכנהולודגהרפסהלאןעיגהדעויתובשחמ

,הזורפסתאשידקהלובלברמגוטילחהעגרבובו...המכהזךכלןנובתמ

האררבכונוימדב.חונמהויבארכזל,לארשי-תמכחהדשבןושארהועטנ
היתויתואתאורפסה-רעשרחאשןושארהףדהיבג-לעהפיהתבתכהתא

:םיניעה-תוריאמתועברמה
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ירומיבאתמשנל,
-

בקעיר"רהבןתנ'רברה
תשע־לזרבתחפשמל

תמכחעוצקמביטעירפירוכב,הזירפסתאשידקמינא
.ובאבודועבתומהופטקדע,הלילוםמויהגההברשא,לארשי

."רבחמה

וליעמברותפכחתפ,וזבוזוידיתאףשפשודמערוטקודה

וינפלראתונוימד.ויתובשחמטוחתאגוראלףיסוהווסכרורזח,רוחשה

וחוריניעדגנלורבעדחאדחא.תשקהיעבצכםיריהזמםיעבצבודיתעתא

.םהיפיעס-יפיעסלוםהיפיעסל,םהיקרפל,בותכלרמואאוהש,רפסהיקלחלכ

ןבלריינתונוילגלשלג,ולשהביתכה-ןחלשלאבשויומצעתאהאראוה

,תויתואירוטתונוילגהםיסכתמהזרחאהז.ודיבסומלוקהווינפלקלחו

,לדגוךלוהדיה-בתכוםיפדלםיפרטצמםיפד,תורושלתופרטצמתורוש

טופדבעבקנרפסה.הצקלאהדובעההעיגמהנהו.דבכוךלוה,הבעוךלוה

תאצומהניאתרקבה.םיממותשמוםיאתשמוינפלםידמועםיארוקה.םסרפתמו
...ימימדועהתיהאללארשיתמכחבתאזכהכפהמ.הילגרתאוהידיתא

ימימ:תומשבשרפלהסנמוויניעתובגתאהונעךותמליפשמרוטקודה

וילאםיצירמתונושתונידמוםירעמלארשיימכח...ץנוצ...ל"דש...ק"נר

וללהוותואםיחבשמוללה...םירמאמםימסרפתמםינושםינותעב.םיבתכמ

–רודהילודג–וללהו,הבוחףכלויתועדתאוורפסתאםינדוללה,םינגמ
םיאנותע.לודגסומלופחקלתמתורפסבותונותעב.ותואםיסלקמוםיראפמ

םינינעבויתועדתאוויתודלותתאםהינותעבםימסרפמווילאעדותהלםיאב

ףיסומ–םאהובאהתנומתתאםגו)ותנומתתאםיסיפדמ.םינושתולאשו

ובתורחוב,תורפסועדמבתוקסועה,תונושתודוגאותורבח.(ותבשחמבאוה

...ץראהיבחרלכבםסרפתמומש,"דבכנרבחל

םיבחרתמוחוריניעדגנלםיקפאה.ןינעלןינעמתורבועויתובשחמ

םעהלשודיתעתאםגםא-יכ,אוהודיתעתאקראלוינפלהאוראוהו

,םיריעצםירוטקודלשרוד,םקשדחרודהאוראוהונוימדב.ולכירבעה

ןואמצ,וסיכבהטיסרבינואהתדועתםעדחאלכ,המואהלשהתלסוהנמש

םיעשפתמוםילועםהםידודגםידודג.ושפנבומעתבהאוובלבעדמהותמאה

תודשמ.םיערוזוןניק.מ,םישרוחוםידבעמ,תירבעההריציהתודשינפ-לע

לוקהלועםיממושהוםיבוזעהתילארשיההבשחמהינגמותירבעההריקחה
ידימלתלשםיצעוברהנחמ.היחתלהבשתירבעההריציה.הדובעוהנר

הרושבאוהו,שודקהלגדהתאהמרבםיאשונ,היפוסוליפלםירוטקוד,םימכח
...םיצולחהןיב,הנושארה

היקוש,היספילריעהתובוחרברוטקודהבבסהלאכתובשחמבעוקש

.ולקיצהלבערהלחהרשאדע,הישרגמו

,וזריעלואובםוימדעוסהיהובש,ידוהיהלכאה-תיבלאוכרדב

ינפלעגרלדועבכעתנבוחרהןרקב."היספילמתועידיהלשןוילגהנק
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ומשתאעדיאלש,ןטקלוחכחרפולהנק,הכותלסנכנ,םיחרפלשתונח
"תיבב.והזחלאמשלרותפכהרוחךותלובחתו,(שיבתהןנגהיפתאלאשל)

תחלצתאתתרשמההרענהולשיגתםרטבוךורעהןחלשהלאבשילכאה
ולבקש,םישנאהתמישרתאוכותמארקולודגהןותעהןוילגתאחתפקרמה

.םכותבומשתאו,"רוטקוד,ראתהתאוזהנשב

השא,הרידה־תלעב.ונועמ-רדחלאהחוראהרחאבשבל-בוטוחמש

.הכרדכאלשהינפתאםויהולהריאה,תינקתשותינדפק,הנקזתיזנכשא

.הדיתאולהטישוהוקוחצ-תבבוינפתאהמדק

!ךליתכרב–

.הברתודידיבהדיתאץחלורוטקודההלבישה–!תודותבר–

.ישימחהרידהךנההתא–הנקזההפיסוה–השועהאנרדחהברה–

.רוטקודונממאצויוטנדוטסיתיבלאבש

,הרוגסהתלדהלוענמ-ףכלעודי,ורדחןתפמלעדמעישימחהרידה

וזךא.ושפנלהנקזהונבזעתשדעןיתמהו
,

הכישמה,הרדגמהאצישןויכ
:דוע

?היפוסוליפלהתאו,םיטפשמהתרותלםירוטקודויהםימדוקהתעברא–

.היפוסוליפל,ןה–

תאצלרמואהתאיתמיא!ךיכרדתאםשהחילצי.ולשבדחאלכ–
?ריעהתא

.רחמ–

?רכשהלדמועהרדחהלעהעדומקיבדהלידיבתושרה–

.ןה-

ריסה,ורדחלאסנכנאוה.הלהכלהוהנקזהוילעמהתנפףוס-ףוס

התאחסאוה.ומאלאךוראבתכמבתכוןחלשהלאבשי,ותעבגמתא
ויתווקתרבד-לע,הזהםויבושארבורבעש,ויתובשחמרבד-לעתוכיראב

םקהפטעמבבתכמהתאומושרחא.הדיתעהותדובערבד-לעוויתופיאשו
.ךרדלומצעתאןיכמוויצפחתאררוצליחתהו

רנועמ־תלעבמדרפנ,םוקלרוטקודהםיכשהאוההםויהתרחממו

.חרזמה-עסמתאצדעומלתוביתנה-תיבלאעסנוורדחילתכתעבראמו

,תודהיהוםידוהיהזכרמ,אטילדםילשוריב,םש.הנליולהתיהוינפ-תמגמ

.ורפסתאבותכיוהלודגהותדובעתומא'דבסנכתי

.ינשקרפ

.אתידבמופלשהמילקא

ריעלתשע-לזרב.שר"דהרסאטילדםילשורילהיספילמךרדב
הנקזה.םימתשדחטעמכההשהתיבב.הנמלאהומאתארקבל,ותדלומ

םונצהופוגתאוםירוחהוינפתאהתוארבךא,הנבתארקלדאמהחמש
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הלעבלשויפלערוגשהיהש,"םדאלשוחכתשתמהרות,םגתפבהרכזנ

ותואירבתנקתלתגאודהליחתהוהשארבהדנ,הבללאהבצעתה,ברה

םיציבותליכאמוםימחםיזע-בלהותואהקשמהתיהרקבוברע:תפפורה
.תוננער

בלחסוכןיב.ותרוהתיבבםגלטבךלהאלןדקשהרוטקודהךא

,ןשיהולודגההדובעה-ןחלשלאבשויהיהוהנשמלםיציב-גוזוהתרבחל

לע.ורובחלתונכהב,ןוכנרתוי,ואורובחבקסועו,חונמהברהלשונחלש

:רפסהםשתאתואנותולוגעתויתואבבתכלודגרינ-ןוילג
*

אתידבמופלשהמילקא
.הירחאלשתופוקתבולבבתפוקתבלארשיםעתריצילעותעפשהו

םימיהירבדביגולודותימרקחמ

."תושדחהתויעדמהתוטישהוםיקיתעהתורוקמהיפ-לע

.רפסהלשםיקרפהישארתאתוריעזתויתואבבתכינשןוילגלעו

םינויצהשע,םיזעולוםירבע,םינושםירפסבהברהשפחוטטחהזדבלמ

תאןיכה,ךכלתדחוימתרבחמלםידדובתומוקמקיתעה,תונוילגהילושבתומישרו

םידחאםיעטקמםיפיעסםגבתכוותדובעלולםיצוחנהםירפסהלכתמישר

טטח,די-יבתכותורינתליבחאיצוהונולקצמ.ורובחבשןושארהקרפהןמ
תאטמק,בתכוקחמ,קחמובתכ,תוקתעהוםייונש,םינוקתהשע,םהב
ןורפעהוסומלוקהתוצקתאוינשבםסרכ,וידיתאםיעגרלףשפש,וחצמ

ותדובעתאחכושהיהאלובכשמלעתולילבםג.תובשחמבושחלהברהו

הזיאןוזפחבםשורותיששעבשאהלעמ,הלילהתוצחבץיקמהיהששיו

םיסכמה,םיברמהדיה-יבתכמדחאבהלמוזיאןקתמואןוילגהלעתורוש

.ןחלשהלכינפתא

החתפנ,ורדחבדבעובשירשאכ,תושמשהןיבינפלשהעשב,םעפ

הדמעוהסנכנ,הידיבםיטוחלשתעקפוקמזופםע,ומאוהממדבתלדה
וינפלשרפסהלעמושארתאומירהבו,הבשיגרהאלהלחתמ.וינפל

ךותמלאשו,תותשלואלוכאלולארקלהאביכ,בשח,התואותוארבו
:שפנה־רוזפ

- אמא,שיהמ? -
?ךתדובעמהתאיונפה.ינב,תצקךתאחחושלישפנתאשי-

שיגהווינפלמורפסתאהחד,בוטהןבהבישה-,אמא,השקבב-
.ומאלאסכ

.הבשיםאה

.ינב,םישלש-ןבכרבכהתאירה–

.הצחמוםישלשןב,אמא,ןכ-
.עגרהשירחהתינברה

ינאהנה?ךתילכתרבד-לע-בושהליחתה–םעפרבכתבשחה–

...םדאהיחיםלועלאל...תכלוהותנקדזמ

.קחטצההנב
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.הילאףאושוייח-תרטמרבד-לעבשוחינאימילכ,אמא–

לכבשוחךניאוךירפסבהתאקוסעיכ,הרובסיתייהינאו,ךכ–

,ילזמרוךיתודוא-לעלאש,דחאידוהייתאןמדזנםויה.םלועהתויוהלע

.תודבכנךברבדלוךתאתוארתהלושפנתאשייכ

םיעגר.םינוכמומאירבדהמיפלכ,ןיבההתע.ומוקממםקרוטקודה

.תוניחבהינפלבר-יב-רבכשגרתהורדחהינפ-לעתורצקותוכראעספםידחא

לערבדאוה.ידמלךוראםואנהינזאבאשנותינברהינפלדמערחא

לע,ללכבריעצהרודהינבלשםמלועתפקשהלעוולשומלוע-תפקשה

הדשבהדובעלשידקהש,וייחרבד-לע,םייחבותרטמלעוםיאושנהוהבהאה
...'כו,'כו,םסרפלדיתעאוהש,ורפסלעו,ירבעהעדמה

לשותמכחבורלעהשפנבהאלפתה,םילמהףטשלהבישקההנקזה
הלררבוהןכ-יפ-לע-ףאו.םולכטעמכהניבהאלוההובג-ההובגרבדמההנב

.השאתאשלהצורוניאהנב:הלאבםנמא,הרוגירשאתאיכ,רבדה

תבוצע,האבשתמועלכהאציוהחנאנ,ובללערבדלהתסנאלאיה

הנהוהנהךלהתהלףיסוהוהתאצבשיגרהאלרוטקודה.תצקהבלענוחור

טעמטעמךא,וברקבוצצורתהתונושותוברתובשחמ.רדחהינפ-לע

תעפשה:תירקיעהוהדיחיהותבשחמבעקתשהורזחאוהוןלכופדנתה
.לארשיתורפסלעאתידבמופלשהמילקא

תאוויצפחתארוטקודהררצומאםעהחישהרחאםידחאםימי

לודגתיבלשתיעיברההטוידבןטקרדחולרכשםש.הנליולאציווירפס

,םולכבוניטצהאלרצהורדחםגקוריהתיבהםג.םידוהיהבוחרב,קוריו

'רןואגהשרדמ-תיבלשוגגהצקהארנהיהונולחךותמשהמדבלמ

.ל"צזוהילא

סופדה-יתבמדחאבולןימזהוזרדזההאנליוואובלןושארהםויב

סיטרכץוחבמורדחתלדלעהראפתלססונתהםימוירובעכו.רוקביסיטרכ

:ירבע

תשע־לזרבלאומש
.היפוסוליפלרוטקוד

ורדח.ותדובעלהמוצעהדיקשברוטקודהשגנונועמתאורדסירחא
העשמ.רוחאוםינפםיבותכרינ-תונוילגהסכתנונחלשוםירפסאלמתנ

.ודיבוטעוונחלשלאבשויהיההלילבתרחואמהעשדעורקבבהמודק

םירפסה-תיבלאתכללידכב,ותדובעתאקיספמהיהתוקוחרםיתעלקר

.ודיתחתויהאלש,תואיצמהירקיםירפסבםשןיעל,ךומסהירובצה

רבע.הזרחאהזתשע-לזרב.שר"דהלשוימיםירבועויההככ

לשומוי-רדסו–וצקלאברקאוהףאךוראהףרחה,ותסהףלח,ץיקה
הרושמבםימולכאהדמבםחל.המואמבהנתשנאלהזריעצםכח־דימלת

ומאתאמןמזלןמזמלבקמהיהש,ףסכהימוכסויהםילדוםיטעמיכ,התש

ותכימשלורקהורדחלאלףא,הלדהותחוראלבלםשאלאוהךא.הנמלאה

היהוחורוולשרובחבויהויניעמלכ.תולילבהתחתמדעורהיהש,הקדה
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טקלנש,ברהרמחהתא,תכלוהותמדקתמההדובעהתאותוארבחמשוזילע

.םיברתמוםיכלוה,םילדגוםיכלוההםיקרפהוםיפיעסהתאו,ודילעףסאנו

לצאמםקרוטקודההיהןמזלןמזמ.ולכרבכרמגנשטעמכןושארהקלחה
קוחצ-תבווידיתופכתאףשפשמ,רדחהךראלםיתשוםעפרבוע,ןחלשה

.ויתפשלעתחרופוהלועהתיההברהאנהוןוצר-תעיבשלש

ורפסתאוינפלראתמווברקבחקלתמונוימדהיההלאכםיעגרב

ורדחילתכ.ותעפוהבררועמאוהש,שערהוןואשהלכתאוספדנאוהשכ
םלועבםסרופמודבכנומצע-תאהאוראוהו...םיכלוהוםיבחרתמרצה

לשהלטציאבומצע-תאהאוראוההנה.הלהתהועדמהםלוע,לודגה

בושחןוחרילשתכרעמבישארךרועאוההנה,ותרדתקלערוסיפורפ

...ןודנולב,זירפבםיעדמה-תימדקאלרבחאוההנה,לארשיתמכחל

אלרוטקודהםלוא.םלועבותלשממתאשרפוביבאהאבםיתניבו

הזבםגךא,ולקיצהלהנצההלדחובכשמלעתולילב,םנמא.הזבשיגרה

םיותסוםיביבא?איהתחאאליכו–ביבא,ףרח,ותס.רתויבשיגרהאל

,הקוחרהאתידבמופבץיקה-ינוברחורעסה-תוחור.וחומתאםיקיסעמויהםירחא

לעועיפשהש,לבבבריואהושמשה,תילארשיההריציהךלהמלעועיפשהש

בלמוחיכשהםה,םהינימלםימכחהרתיוםיארומאהלשםתנוכתוםשפנ-ךלה

.ורדחילתכלרבעמש,םלועהלכתארוטקודה

.ןדקשהרוטקודהתאחכשאלבבושהביבאהחורםלוא

.ישילשקרפ

.ביבאהחורילולעת

תכלל,וסיכבןורפעוודיבתרבחמ,ורדחמאצוירוטקודהוםויהיהיו

םלסהתולעמבדרויוונועמחתפמאוהאצוי;וכרדכ,םירפסה-תיבלא

תולעמבדרויאוה.וינפלהמוקתהבגוהריעצהשאהנהו–רצהובוחטה

תלמשוהשארלםימודאםיחרפםעהרוחשתעבגמ.ותארקלהלועאיהו
ולקותמאוהורוטקודהףאבהלועהימשבחיר.תשרשרמהלשישמה

הנפיש,הכחמ,ותמועלתדמועאיההנהודחאעגר.ןהכהףאלתרוטקהחירכ

תאהכישממאיהוהדצהרסורהממאוה.ןחבתקחטצמו,ךרדהתאהל

יכ,הארהארךא,ןנובתהלרוטקודהקיפסהאלהינפיותב.הלעמלהכרד

תעדילבמ.שא־ינודיכינשכובועגנהיניעיתש.אילפהלאיההדמחנוהפי

ולהיהרשאתא
,

בגלא,לעלאתואושנויניעוויתחתדמועראשנ

רדוחםימשבהחיר,תשרשרמהלשישמהתלמש.תקחרתמוהלועההשאה

תמלענוותמועלתקחטצמ,השארתאוילאהנפמאיההנהוםאתפו,ופאלא

.םלסההלעמב

יילושחנרשא,שיאכ
ן

ותיברעשמותאצברוטקודההיה,ורבע

ןיאםימעפ.ןושארטסלשהקיתוילביבבךוראההאירקה-ןחלשלאותבשב
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בותכהתאןיבהללוכיוניאןפא-םושבווינפלשרפסבןיעמאוהרפסמ

גדגדמהםימשבהחירהלועופאב,םיענהישמהשורשרעמשנוינזאב.םש
.היתפשלעתמסוקההקוחצ-תבםעהיפהפיהתדמועויניעדגנלו

כו?הלוילהמ–ושפנלארוטקודהןעוט–?הלוילהמ–
י

תוטעמ

?יתדובעמלטבינאהמלשב?םלועבתופיהםישנהןה

האנההשארתאוילאהנפמהיפהפיה.ליעוהאללויתונעטלכךא

.לגלגכוילעושארו–הקוחצ-תבתאםלסהםורממוילאתחלושו

.האירקהםלואמאצויאוהףעזורס

ושפנתאולזרבלשסנרוקכוברקבובלםלוה,ותיבלאוברקבךא

היהיהמ.םלסהתולעמלעהיפהפיהתאשוגפלובושלהוקת-הקושתהנעמ
לכ,ווג־ירוצילכםלוא,וכרצ-לכולרורבוניא,םנמא,הזרבד?זא

:וברקבםיחוצושפנ-יאת

!יתארקלםעפדועאנ-אובת,יתארקלאנ-אובת–

,וילגרתונוהבלעדעוצוותמישנתארצועאוה,תולעמבותולעב

בשקתובישקמוינזא.הזהרבדהתאהשועאוההמלעוהמל,תעד-ילבמ
.ותארקלאבוניאשיאךא-תופילחהטמוהלעמתוטיבמויניעובר

תאלבטאושלוהביתכהןחלשלא,ורדחלאובושב,בשיאושל

הבתכאלודיוהבשחמלכאוההםויבדילוהאלושאר.וידבוסומלוק

רשאכךא,תורוששלשבתכ,תיששעהרואל,הלילבםנמא.תחאהרושףא
.ןתואםגקוחמלחרכומהיה,ןארקורזח

ןינעבקמעתהלתחת,ותואתווטלובושלתחתו,קספנויתובשחמטוח

םא,עומשל,םלסהורודזורפהדצלאונזאתאהטהוםמודבשי,וינפלש

יא
ן

וק
ל

יאםא,אבםידעצ
ן

ומוקממץפקתודחאםימעפ.אבהידעצלוק

איה.בולעובוצעויבקעלעבשהיהםעפבםעפכךא...תוארלהצוחהאציו
.המלענ

שרגלהסנ,דצלאדצמךפהתהאוה.ותנשהדדנאוהההלילב

הפיההקוחצ-תבךא,השאההארמתאתולובחתינימלכבוינפלמ

הקזחהתיהקוחצה-תב!ולמעלכהיהאושל.ויניעמהרסאלתימומרעהו

תאהבכורזחאושל!ובןיעלרפסלטנותיששעהתאקילדהאושל.ונממ
...אובלןאמהנשהךאלמ!ושארלעותכימשתאהלעהושאה

לומתאולהנמדזנהבש,העשהתארוטקודהןוכאוההםויהתרחממ

ףשפש,וידגבתאהפיהקנ,ושארלעותעבגמתאםש,םלסהלעהיפהפיה
דימעה,וסיכבותרבחמתאםש,קרבןהלתויהדעויפקשמתויכוכזתא

ןיאתוידדצתוינפותורזתונוכלכוויקסעלךלוהאוהולאכ,םימימתםינפ

,תולגהךראכויניעבךוראדימתהיהש,שפרנהובוחטהםלסה.אציו–ול

לכלעטעמכההשש,תוברהתויהשהתורמל,רתויברצקהתעולהארנ

ךוראהוההכהןורדסמהתאםגרבע,ולכתארבעאוה.הגרדוהגרד
.ותארקלאבאלשיאו–רעשהתאוטיטהאלמהרצחהתאםג,הטמלמש

תועותויניעויהוכרדכאלשו,טאלטאלוכרדכאלשםעפהךלהבוחרב
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י

םידוהיהןומהןיב,ןאכאצמלווקםאה?ושפחהמ.תושפחמוםידדצל

ומצערוטקודה?איהההאלפנההשאהתא,םילהבמהוםידורטהתוידוהיהו

,השאלכלשהינפבץיצהלאלשולהיהרשפא-יאךא,ךכבןימאהאל

!המלענאיה,התארנאלוז!אושל.ותארקלהאבש

ךא,תלדהלוענמ־ףכבזחאוהאירקה-תיבתולעמבהלערוטקודה

היהרשאתאוושפנתאתעדילבמ.ויבקעלעבשודרי,וברזחםאתפ

ושארתאךמת,ואסכלעחנצ,תלדהתאוירחארגס,ורדחלאבש,הל

ענאלאוהו–תישילש,תינש,העשהרבע.העונתילבבשיווידיתופכב

.עזאלו

תומוחהירחאמשמשההעקשרשאכ.םויהבורעדעבשיהככ

שרדמ-תיבלשגגההצקלעםגובכםינורחאההרואימתכותוהובגה

ץפקהמלוהתעדעבשיהמל.אציוותרדאתאשבל,רוטקודהםק,ןואגה

,וינפלתדמועהשאהיכ,ונחלשלאותבשבולהמדנ?אציוומוקממםאתפ

אלוטיבה,טיבה.תוריהזמההיניעלאוהקוחצ-תבלאתעהלכטיבהאוהו

הלדגןכ,הילעויעוגעגומצעןכ,טיבהלהברהרשאלככו.תוארלעבש

עגרמהלדגוהכלהש,שא-תבהלשהתלעושפנב.התוארלובושלותקושת

שפנבשאההלכאלכהתא.לודגדקומלהתויהדעהקזחוהכלה,עגרל

,האלפנהקוחצה-תבדבלמםולכםשהריאשהאלוהפרשלכהתא,רוטקודה

לכשהירואמהמשנבובכדחאדחא...תדבעשמה,תדקופה,תארוקה,תכשומה
הלשממהכותבהלשמוהאבהקוחרהוהרזההשאהלשהקוחצ-תב–,הנובתהו

וזקוחצ-תבב,הבלכתסהאוה.םירצמ-ילב
,

הצרתרשאלכלאיכ,עדיו
וילע,ןאמיםאוהצריםאו,רתויומצעלןודאאוהןיאהתעמיכ,ונטת

םיכרדבתועתלותכללוהבחרהוהרשיהוייח-תלסממוחרכ-לעתוטנל

םוקיש,קוחצה-תבולהזמרתושמשה-ןיבתעשאובםע.תולפאותולקלקע

קודלולהמדנ...המלתעדילבמ,ןאלתעדילבמךלהוםקאוהו–ךליו
.השקבלאציו...!ינשקב:וינזאלעולתושחולתומסוקההיתפשיכ,רוט

תועספמהתאאלממהברהןומההןיב,הטמסלהטמסמ,רבעבוחרלבוחרמ

הצקברשאםיבחרהוםיקירהתובוחרבוקחדנ"םיזנכשאהבוחרלשתורצה

השאלכתארקל,ץיצהלויט-ינגךותלאואבםילפאתואובמב,טטושריעה
ךא–םיעוע-חורוילעךסנהלמששורשרלכוובלובםלהותארקלהאבש

לאבושלתודחאםימעפשקבשואי-אלמוףיע.אצמאלשקבשוזתא
ולהארקוהבשקוחצה-תבךא,ותיב

:

:עיגפמבוילעהתוצוהבש!ינשפח

!ינאצמ

םיבכתונולחהירוא,םירגסנתורצחהירעש,םינקורתמתובוחרה

שרגמלשועצמאבדמועאוההנהוומצע-תאםאתפהאורריעצהרוטקודהו

.ןועשהילוצלצתאהנומו,ריעההצקבשקוחררברפב,ירצונהלפת-תיבינפל

תבועגיוףיעאוהוםיקבדמויניעיפעפע,דבכושאר,העזהסכתהורשב
.הנניאואיהםגהמלענ,םולה-דעוהתאיבהש,תמסוקהקוחצה

תאריסהלילבמ.ותיבלהלילהתוצחברוטקודהבששאריופחולבא
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ינפואשערל.הכראאליתנשםלוא.םדרנוושרעלעבכשוילעמוידגב

.הירזכאההשאה.דועןושיללוכיאלוץיקה,הטמלמבוחרבהרבעש,הבכרמ

.היניעבתבבלמ,תארוקותקחטצמ,תקחרתמותברקתמ,ריואבוינפלתפחרמ

לעמהתלשממלעתאקורפל,החכשל,וינפלמהשרגלשקבאוה...תכשומו
...וראוצ

וילעהוצמוןחבהראוצהטמ,תופיההיניעתורומשתאהמירמאיה
:עיגפמב

!ינשקב-

:תננחתמותפשוחאיהתודחהותונבלההינשתאו

...ינאצמאנא,ינאצמ-

.הימשבחיר,הכבםעפוהכבםעפתשרשרמהלשישמה־תלמשו

חורךסונושפנלקנחמםשרכשמהוקותמההשחלורדחהלכתאאלממ
:לכהלעםיעוע

- יננה...יננה...יננה... -
רוטקודהשפנהתיה,הבבושוהריעצהדלוחלרמציטוחתעקפכ

וזהואנלםיעושעשל
,

לומתאםוידעהאראלהינפתאוהעדיאלרשא
.המשתאדועעדיאלהתערשאו

םיארנההינפבץיצמוותטמהצקלעבשויאוהבולעורעש-עורפ
ושפנביכ,שיגרמו,הברעבהעתמוהעותרואביבשכ,תופילחםימלענו

,םיעוגעגוחקלתהו,וחיבשהלודילאלןיאש,הואתלשרעסללוחתההמינפ

.םהלםשעדויוניאש

,רוטקודלתועשהויהתינונסהיפנככתוריהמוץק-ןיאדעתוכרא

היהויניעדגנמהשאהןויזחםלעהב...ןדעכוביבאכתוקותמוהנעלכתורמ

בלהמשאלהשאהךא.וינפלמותואשרגמהיהותוארהבוובושלללפתמ

יתמ!יוה.הנוצרכהאבותכלוה,תכלוהוהאבהתיהאיה.וייואמלוויתושקבל
:עגררובעכו.ושפנברוטקודהללפתה–!רקבהריאהול?הלילהרובעי

!םימורמבשמשההבכוןתיימ:םלועדעהזההלילהךראוןתיימ

!ןתיימ!ןתיימ

.טעמטעמורחשההלעעובקהדעומב.וכרדתאהנשאלעבטהךא

רעושה.םתנשמםיציקמתיבה-ירדוליחתהעובקהדעומל.רוארדחהאלמנ
:העידוהותלדהלעהקפדןועמה-תלעב;לזרבה-רעשתאחתפ

.הטולחקי,חתורםחמה-

רצחהלאהרעסוהפוסבםינותע-רכומהרענהץרפתההעובקההעשב
העשבבשיאלרוטקודהקרו.ודיבשםינותעהלעוםויהתושדחלעזירכהו
רינה-תונוילג,ומוקמברפסרפסםהלםיחנומםירפסה.ותדובעלאהעובקה

רינ-ןוילג,הדולחהלעמורמלקבעוקתסומלוקה,ןחלשהלכינפ-לעםירזופמ

.תוצצונויניע,וזרוועקשוייחל.בלםשוניאאוהו-הפצרהלעללוגתמ

שיאכהארנאוהםיעגרל.ונממרסהליכאהןובאת,טהולושאר,הנש־יאמ
וטבמ.רבדהאורוניאואוהטיבמ.העותוטבמ.הרתתסהותניבחורש
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הניא,השאזו,איהםגיכ,העותוטבמ.רבדהאורוניאואוהטיבמ.העות

לצאתדמועאיההנה.הכבםעפוהכבםעפוינפלהעיפומאיה.חונמתעדוי

הנהו.רונתהןרקלצאמהקוחצ-תבתאוילאתחלושאיההנהו,ןולחה

;הינפלןנחתמ,הילאארוק,תויוזהלכבהתואשפחמאוהו–הנניאוהמלענ

.תודעורוילגרוטהולושאר,תוחדוקויניע.הרמתקעוצושפנ

יניעדגנלתידוסההשאהוורדחבהנהוהנהךלהמאוהאכדמוןנעמ

ולהמדנורשאמקחוצאוהודסח-טבמוילאתחלושאיההנה.וחור
,

יאיכ
ן

תררממושפנ,וברקברבשנובלוונממתקחרתמאיההנהךא;ורשאלץק
ךראלץר,הירחארהממאוהוהעבצאהצקבולתזמוראיהםעפ.יכבב

לוכיוניאו,ינשהוהצקדעדחאהריעההצקמ,םירצהוםימוקעהתובוחרה

.ורדחלאשואיוןוגיאלמבשאוהותמלענאיההכוהכןיב.הגישהל

הדובע-אללםימי,הלילרחאהליל,םוירחאםוי,םימיהוילעםירבועהככ

,הלדגותכלוהוכותברשאתבהלשהורדוקךלוהאוה.הנש-אללתולילו

,ובעשעתשמ,ונממרסוניאהשאהםלצוםיקזחוםיכלוהושפניעוגעג

החיפמולאכהקוחצ-תבו.ןמשהילעקצויוובל-תרודמלעםילחגהתוח
...לכהתא...לכהתא,הלביבסמרשאלכתא.תלכואה,שאהתונושלב

.םימתעובשוילערבעהככ

ירחאףדר,לצירחאףדורכ.תומדעהפיעושפנהתיהעובשהץקמ
בישהלשקבמשימכו.םלועדעהנגישיאלגשהיכ,עדייכףא,השאה

וילערבערשא,המלצתאבישהלושקבבאוההיהןכ,רבעשלומתאםוי

.םלועדעדועבושיתלבל,בושיתלבלרבע,םלוסהתולעמלעדחאעגר

רואתועוצר.העשלהעשמוםוילםוימקזחיוביבאהרצבתהץוחבו
םירגמוםיננערתוחור;םילתכהתאופיסכהובנשאהדעבמורדחהמחה

תודשהןמואבהציקמההמדאהיחוחינ;םלועהללחבםיבשנמוליחתה

םיחיטבמ,םיקחוצ,םיארוק,תונולחהלעםיקפדתמ,ריעהתאםיפיקמה
...םילתהמו

;שאתאשפח,ריעהתובוחרבטבלתהוטטושרוטקודהוםויהיהיו
לילגרוקצברשאדע,גשויאלרשאתאודיבשופתלשקבואצמיאל

לאבשי,ורדחלאבשברעתונפל.ןבאהתפצרמינפ-לעהכילהבורמ

כ,הלילהלכהככתבשלהיהותעדב.וידיתופכבושארךמתוןחלשה

לע,וולעלםגלדחםינורחאהתולילב.הוקתלכדועולהתיהאלםדרהל

:ידרתהלפורוטקודהלעוםיטעמםיעגרםא-יכורבעאלםעפהךא.ועוצי

יאשגפובש,םויהןמעדיאלתאזכהקזחהנש:אלפהזהארו.ןשייו

-ויכשכופאיריחנבקרשוותנשךותמרחנאוה.רצהןבאה-םלסלעהואנה

וי
ם

יקותמוהמימחתרפועהקצוהולאכ.ףוגהתאתכרפמהדובעבורמףיע

.המדרת-זוחא,עונ-ילבהלילהלכבשיאוהווירבאלכךותל

ועיספלוק,וינזאלעיגמםידעצלוקהנהוהמחהץנהםעיהיו

:נה.בשקברבישקמרוטקודה.רודזורפבשםלסהתולעמינפ-לעתולק

"ועיספבןהבריכמאוה.םיברקוםיכלוהםידעצהוהריצלעתלדהתקרוח
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ףכבתעגונהגונעוהכרדי!הנה!הנה.דחפוהוקתאלמובלווללה
.תחתפנורדח-תלדולוענמה

!םיהלאלא

םעהרוחשההתעבגמ.השאהתבצנןתפמהלעותרגסנותרזוחתלדה
לעוםלועהלכללחתאףיצמהימשבחוחינ,השארלםימודאהםיחרפה

קוחצ-תב,תרכשמהותמסוקה,האלפנה,הפיההקוחצ-תבתחרופוהצצהיתפש

,ותעדלעוריבעהל,םלועהןמםדאדירטהלהלולעה,החיטבמוהקותמוז

.יעיבשהעיקרהדעותולעהלותיתחתלואשיתכרידעודירוהל

הלוענההדי-ףכבולתזמוראיהךא.התארקלרהמלוםוקלרמואאוה

הריסמותלדהלצאדועתדמועאיה.ומוקממזוזיאלש,תוקחושההיניעבו

השארלעמהתעבגמתאהריסמאיהךכ-רחא;תוקדההידי-ילענתאהילעמ
תופי,תופיותצקתואל,תוטקוש,תוכרהיתועונת.אסכהלעהתואהחינמו

היניעבוםיגונעההינפב,הבלכתסמובשויאוה.המישנהתאילכלדע

דוסתוקיתממכתוארנןהעגרותוכרותופטולןהעגרש,תואלפנה

ימוחנ,םימוחנוםירצמ-ילבהבהאןכותמתפקשנעגר.רתס-רבדתומירעמו

:תורמואולאכ,הרוסמותבהואהשא

...יתאבהנה,ךילאיתאבהנה...יננה,יננה–

תחכות,הבהאבורמתעגושמהשאתחכות.היניעךותמתפקשנבושו

:תורמואןהו,התבהאבהבלענשהשא

אלה...ךליתארקאלה?ינתאצמאלהמל?ינתשקבאלהמל–

?ירחאתכלהאלהמל?תאבאלהמל...יתארק

,רשא,לודגרשאתחטבהוהחכשוהחילס,ןכותמהחילסהציצמבושו

...היהיאלוהומכוהיהאלוהומכש

יכורשתאהתעתחתופאיהוהשארלעמהריסהרבכהתעבגמתא

ןיאיכ,אוהןיבמשיפ-לע-ףא,חור-רצקמובתאצויושפנ.ןריסהלהילענ

,םירחאהםירדחבהאוב-רבדעדויאלשידכבאלאהילענתאהריסמאיה

.הכחמוםמודבשויאוהורבדהתאןיבהולהרמאשילבמ.לתוכלרבעמ

תכלוהאיההנהותינשהתאהריסההנה,תחאההלענתאהריסההנה

...הברקותכלוה,הברקותכלוה,וילאתשגנו

!םימלועהלכןודא

.תוגונעההידיוהבוטחההתרזגתארקל,התארקלחלשויתועורזתא

תערוקליג-תחוצורשאתגאשךותמויקרועלכמץרפתהחתורהומד

...םיקחש

!הגההנה

היתועורזתא,היתועורזתאוילאתטשופאיההנה,וינפלאיההנה

הרשבתאקבוחאוה.ויתועורזבהתואקבוחאוההנה...תוינחירהותוכרה
...ויתפשלאתוברקותוכלוה,תוברקותוכלוההיתפשוטטורהורכשמה

חנוצושאר,ואסכלעבשויאוההנהוהחורלויניעתוחקפנםאתפ

...קיר.קירוראומרדחה.ןחלשהלגרתאתוקבחמויתועורזו
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?היא?היא

יא
ן

,תחאםעפקר,םעפקרולהתארנאיה!הנניא.הנניא.שיא

.םולחאלאוניאהזלכו...בושיתלבל,בושיתלבלהמלענו

וילגרווידי,תומקויניע,עורפרצקהונקז.ומוקממץפוקרוטקודה

.ויפבןיארובדהותודעור

הרזההשאהתאאצמיאלםאיכ,הלודגהותדרחל,ולררבוההתע

-היתפשיוה-היתפשלעהנקשיאלוויתועורזבהנקבחיאלםאותאזה

המהיהי.תויחללכויאלהידעלבמיכ,ןיבהעגר-ןב.םייחוייחןיא

.ולשתויהלהכירצאיהוהיהיש

!היהישהמהיהי

.יעיברקרפ

.הכובנרוטקודהחורותכיחמהואנה

רשא,הכפהמתשע־לזרב.שרוטקודהברקבהללוחתהאוההרקבב
לעםירוטקודתויהםוימוינפלהיפוסוליפלרוטקודלכעדיאלהומכ

הנהוהארורדחתא.רחאןויבצלבקוויניעבהנתשנולכםלועה.ץראה

ףיקשהתחתמשרצחהלא;תואלוטמותורובשונולחתויגוגזולדורצאוה

אוההנהוןואגהשרדמ-תיבגגלאטיבה;רוכעוקומערובכויניעביהתו

ולוארנםיברהויתונוילגווירפס.ונולחןיבורקיהשמשה-רואןיבדירפמ

–ובססהמורציליחתה–?אתידבמופלוךלהמ.םיממעשמוךרעלכירסח

םג?ןקזמםילבהוםיקיתעהםירפסהלעםתעפשהלוםילקאהימרוגלוךלהמ

תורטמלותופיאשלרכזהבןיא!ההאהנהוףיקשההמינפושפנלא

חתפחתפנש,םירפצכהכותמןהלוחרפתווקתה.הכדעהבויהש,תולענה

איהאיהיכ,הבךלוהאוהש,ךרדבןוחטבה,ומצעתוחכבהנומאה.ןבולכ

שדקמכהממושוהקירושפנ?הלאלכואבהנא–הנוכנהוהרשיהךרדה
הממשהלאטיבמאוהדרחולהבנ.וכותמואצוהחבזמהוןוראהש,בוזע
תוסירהםעאבאוההנא?אבאוההנאיכ.רעוסוהמוהוחורוןברחהלאו

?ומלועוותמשנ

האראוהוהנוילעהונולח־תיגוגזלאםישמ-ילבמויניעומרוהםאתפו

המוד,עיקרהינפ-לעהטשהלקוהרוחצבעוהקומעוהלוחכםימשתעוצר

הריהזמהבעהירחאובלךשמיו.תלכתלשרואיינפ-לעהנטקתיגודל

אשניוודבאשוייחתורטמתאוםיממושהוירפסתא,לדהורדחתאחכשיו

–אוההםלועהוינפלהלגתנהנהו.ותיבילתכלץוחמשלודגהםלועהלא

תונליאהותחרוזהמחהםש.ורשעבורוויפיבאילפמאוהו-בחרההי־םלוע

,דדיהלוקותוניגנמתעורתםש,תוסטתורכרכוםירהודםיסוס,םיבלבלמ

!םשאיהםג...איה...םשו,התשמולכאמלםיכראתונחלש

רוטקודהטבלתהןכ,אצומולשקבמוןולחהחוללעקפדתמהבובזכ
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תכשמנוהלועשא-ןושללהתמדושפנוולהאתורוקןיברקבהותואלכ
...הילא–תוחמשהותוגונעתהםלועלא,והעדיאלרשא,םלועהלאהצוחה

המ!הנהדעיחרשא,םיטקושהוםיעונצהוייחויניעבויהםיממושהמ!יוה

!הדובעהתממעשמוהכראהמ,םירפסהםהםילאונהמ!הזהרדחהאוהבעתנ

?הלאלכבשיךרצהמ,ןינעהמ,םעטהמ

,עדויאוההתע...תארוקו,תארוקו,תארוקוותמועלתקחטצמאיהו

םייחהםלוע,הפיהםלועה,בחרהםלועהלא:התאירקתאןיבמאוההתע

וייח!היוא!היוא!היתועורזלא...היתועורזלא.ולתארוקאיההבהאהו

...וברקבםיררועמםהשפנ-לעג,וילעוסאמנםימדוקה

ולביבסמרשאלכתאחכשיוריעצהרוטקודהתאהפקתהערחור

תא,הטמהתחתלאזובבוינפלמםכילשהווירפסתאלטנ.עגושמכיהיו

השאהתומד.רדחהתפצרינפלערזפרינהתונוילגתאורבשוסומלוק
ןנתסהתופטתופט.ותמשנבלערוקציולאכהיניעותעהלכוינפלהפחר

אוה.םוקמולאצמללוכיאלרשא,םימתהרוטקודהבללאהיניעמלערה

ונממאנוחקי!יוה.תאזהתומדהדבלמםולכהאראלוןיבהאל,עדיאל

,וילאהואיבישדבלבוושרדירשאלכתאונממושרדי,וחקירשאלכתא

תאונממוחקי.ויתועורזבםעפהנקבחיוהיתפשלעםעפהלקשישדבלבו
תדועתתא,ותמשנתאונממוחקי,וייח-יצחתאונממוחקי,ויניערוא

...ולרשארוטקודה

!ותמשנתאונממוחקי

וחקי.ויכשחמתאםשהריאהוושארבוזהבשחמהקירבהקרבכ
ונקזןיבהחרפוהתלעהשדחהוקתלשקוחצ-תב!ותמשנתאונממ

יצוצינודמע,םיפקשמהתויכוכזלתחתמ,ויניעבו,ומטחןיבועורפהורצקה
.םיריהזמשא

.ךרדההאצמנ!הנה!הנה

טעמכ,רשיוטבמהיהםעפהךא.הילאטיבהודמערדחהעצמאב
,ושארתאםירה,ותמוקתאףקזאוה.וכותמףקשנןוחצנלשקיזו,אג

:שחלוהחורלחנאנ

תופכתאקשנל,יבבללעםתוחכךמישליננה!הבוהא,יננה,יננה-

טעמדוע...טעמדוע,ךאצמאוטעמדוע...ךידעצתובקעתאקשנל,ךילגר
תא.ךתבהאבןתונינאיתמשנתא?תאתעמושה,ילש...ילשייהתו
ףלא,האמילויהול,תומשנרשעילויהולוךיתבהאבהאיכ,יתמשנ

ילשרוטקודהתדועתתא.ךתבהאריחמבןתוניתייהןלכתא–תומשנ

...ןתוניתייה

הלדחהיפהפיהלשהקוחצ-תב.וללקוההתע.חורףאשובשיאוה

תועשדוע,טעמדועיכ,עדיהתע.ושפנתאהעשעשהוקתהוולקיצהל

.םולחבאלוןקשניץיקהב,וללהםימסקה-יתפשתאקשניאוהורפסמ

...םילפאהתולילהןושיאבו,רהסהרואלוןקשניהמחהרואל,ץיקהב

רשאהותאוהלילה,אוביהלילהורפסמתועשדוע.רפסמתועשדוע
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המשנבולשיץפההמיכ.הננתיהברהחמשב,ןתיותמשנתא.לודגה
א"?הידעלב

לשהעשהרשע-םיתשדועאופאולוראשנ.םירהצהתעשהעשה

לצםגו.תונלבסבןידזהאוהלבא,רקיע־לכטעמהזןיא,םנמא.היפצ
התע.המצעוןואולףיסוהווחורתאדדוע,רדחבותאהיהש,השאה
,תופטלמושענהיניע.וברקלאלערקוצילהלדח,ותונעלוולקיצהלהלדח

!ץמא!ץמא:וינזאלעתעהלכושחלולאכהיתפשותודדועמ,תומחנמ
.הכחוםמודבשיאוה

.וירבדויהיםיצרמנוםירצק.רבדלוילעשםירבדהלעבשחוהכח

רפסלתעדויהירוטסיהה.ליגרוטושפרכממוחקמאלאהזןיאףוס-ףוסירה

.הברהםינתשמםניאםיאנתהוםיריחמהףא.הזלםימודםיברםירקמלע

,רשעהריחמבולןתונהזוותומרחאלותמשנתאןטשלרסומםדאה

ןיאןטשה.םדאלשונוצרביולתרבדה.הבהא,הרובג,םימולע,הלשממ

םיבשחנהזהםלועהיסכנןיאוברולשי.ריחמהלעהברהדומעלוכרד

אוה.הברהוכראיאלןתמהואשמהירבדיכ,רעשלשי.המואמלויניעב

.דבלבהתואקר,התואשקבי

הנשהמ-ןמזרובעכםלוא.הכחובשיוושפנברוטקודהטילחההככ

לכתאשקביונעמלאל.החור־ייחורשעםגשקביאוה.ותעדתאתצק
םג,בגא.הזהלדהרדחהלאהסינכהלרשפא-יאירה.הנעמלםא-יכ,הלא

,הכולמ-רתכשקבלתורשפאהולשישןויכ,רתויבברוניאהזהריחמה

רשעייחוהתוא:ריחמהתאבוצקיהככ,ןכ...'וכוףסכובהזתורצוא
השועאוההתבהאןעמלקר,הנעמלקרירה.תולודגבךלוהוניא.החורו - איהתעמושה.תאזלכ?

םויה-לכתדמועהתיהבוטךאלמכ.הדותולהריכהולאכוהעמשאיה

.תוכראההיפצהתועשתאולהקיתממוודי-לע

.ללכובלדעעגנאלותמשנלרוג.דחפלכעדיאלוטקושהיהאוה

,ולםינוכנהתפתהירוסי.טעמופקונובלליחתה,דחאעגר,תחאםעפקר

.ורשבתאהרבעתרומרמצוונורכזלעטקעגרולעםירזכאהןטשהייונע

םייונעלוםירוסילשיךרעהמ.תמדוקהותחונמוילאהבשהרהמבםלוא

ילבחוןטשהייונעובשחנהמב.הפולןוכנה,ברהרשאהתמועלםהה

.היתורעשחוחינוהתבהאןדעלומתפתה
...הזדבלמו

ינפלורזחםיאטוחהמכוהמכ.ויתפשןיבהצצהמרעלשקוחצ-תב

ןטשההיהםיתשאלוםעפאל.ןטשהםעהזוחהתאולטבוהבושתבםתומ

ןדעהירעשלאהאבוותשרמתלצנההמשנהירחאשפנחפמבטיבמודמוע

ךומס?אוהםגהוקיאלעודמ.תוקיהאוהוידיוהחורלהינפלםיחתפנה
םיברוטסיופהזיאלשויאטחלעהלעיאלויאטחרפסמיכ,חוטבוובל

היהירהףוס-ףוס.ךרעהזיאןידעהלשיתובאתוכזםגירהו.םירחא

.תורודהרשעדעןכו,ןואגויבא-יבא,לארשיבברחונמהויבא
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שי

אובלרוטקודההכח,וליופצה,לודגהרשאהתארקלהדרחשפנב

תיצמהיהןמזלןמזמקר.קילדהאלתיששעהתא.הלילהתוצחתעש

יסנפועיקרבולעםיטעמםיבכוכ.םיתלצעבלחזןמזה.ןועשבטיבהלרורפג

הרסאלש,היפהפיהיניעבטיבהוםמודבשיאוה.ריעהתובוחרבותצנזגה

םיקחשמויהש,תוקוניתה.ןוטקוךולהךלהתחתמןואשה.תעהלכוילעמ
םירואהובכהזרחאהז.םהיתבלדחאדחאורטפנ,רצחבברעהלכ

.תירישעההעשהתאןועשעימשהךומסדגסמלעמ.תונולחב
ש.תועשיתשדוע

ינפ-לעהנהוהנהעסופליחתהוומוקמלעדועתבשללוכיאלאוה

המ-ןמז.ותונלבסלכתאלאלםש,ךכ-לכבורקה,בורקהרשאה.רדחה

לכתאהלדיגהלקיפסהםידחאםיעגרךשמבךא,הואנהלשהלצםעחחוש

יכ,היחוינפלהדמעול,יוה.הלרמאיהמעדיאלבושוובבלםעהיהרשא

דמחנההשארתאלבא,םירבדהברמהיהאלזאםגיכ,רשפאםנמא...זא

תא,קבחלןיאלצהשארתא...תעכםלוא.דמצנהיההיתפשלאוקבוחהיה
!תונלבסןיאו-תונלבס,תונלבס.תועשיתשדוע!תונלבס.קשנלןיאלצהיתפש

.אופאהעשדוע!הרשע-תחא:ועידוהוןיגולרואהוילעולמחףוס-ףוס

ץורלשקבמוהזחהילתכלעאוהקפדתמ.החונמבןיתמהלןאממבלה

תאוינפלקיזחמותיששעבשאהלעמאוה.םטאלםילחוזהםיעגרהתארקל
םימעפשלשאוהרבועדחאעגרךשמבםיעגרהםיכשמנהמ,יוה:ונועש

?םיפנכןמזלןיאה.והצקלארדחההצקמ

.הרשע-םיתש:תינשוילעלמוחדגסמהןועש
.הרשע-םיתש!חאה
.המלענאיהיכ,האורוושארתאםירמ,רדחהעצמאבבצנאוה

לוקבו.ומצעתאעיגרמאוה-...תמיקוהיחהרהמבילאבושןעמל-
:רמואאוהםר

םוקמלכמ,םיגונעתהותונועהךלמ,םיכשחמהוהלילהןודא,ןטשה–

יבהאוב:תעכםשהתארשא
ן

העוקשההמדאהינפ-לעטטושמהתאש
אסכלעבשויהתאשןיב,םירחאהתומלועהןיבסטהתאשןיב,התנשב
:ךעיבשמוךלארוק,ןתנר"רהבלאומש,ינא!האוב-תיתחתלואשבךתוכלמ

...ךלהכחמינא!ינפלהעיפוה!האוב

אוהשכםידחאםיעגרדמעוהטמהןפדבזחאוירבדתאותולככ

דמעוובלתאץמאאוה.ןטשהאובתארשביוםערירשאםערלהכחמ

.הממד.הפצרלתחתמיחיגהאלשא-תונושלוםיערהאלםערהךא.החונמב

.לתוכלרבעמםתאנהלםינשיהתיבה-ינבלשםתרחנדבלמ,בשקןיאולוקןיא

:תינשרוטקודהארקיו

ךלמ,הבעותועשפ,אטחוןועלכןודא!םלועהךלמ,יאדמשא-
םיללצהתכלממבןושארהושארה,ויתורודמתעבשוהתפתהרש,האמוטה
-חידמהותיסמה,םדאהבלרצילעותוגונעתהלכלעטילשה,הלפאהו

!ינפלדומעואוב,םלועבשתועבשההלכבךעיבשמינירה
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- הממד.

.הממדבושו.הטמלמבוחרבןבאהתפצרמלעשיאידעצ

:ארקיותישילשבויפתארוטקודהחתפיו

האובוהרהמםשהתארשאםוקמ-לכמ!בובז-לעב!לאמס:לפותסיפמ-

אוב,ךעיבשמינאתפתהתומוהתוהאמוטהםשב,הלילהיללצםשב.ילא

רוכמלהצורינא,יברקברשא'דתמשנתא,יתמשנתאוינפלדומעו

נאהנהו,תותימצלךל
י

,העיפוה,העיפוה!האובוהרהמ,ךלהכחמוהפדמוע

!העיפוה

,ארונהחרואהתארקלןוכיורוטקודהינזאלעיגהםיפנכקשמלוק

,הממד.ןולחהלעקפדרשאאוההלילהחור.הממד.אבאלשיאךא

.שיאןיאו,הליל

רשפא-יאילואוא–ןאממ.אובלןאממןטשהיכ,רוטקודהןביו

בשרמהושואיורכבוינפתאריתסה,ותטמלעהלעאוה.אובלול

םיתשותחאלצלצדגסמהןועש.תורוחשהויפנכבהעגיהושפנתאטילהו

ישפנתאהעשעשרשא,הוקתה.עזאלוענאלרוטקודה–עבראושלשו

,ףלחוזג,ךכ-לכבורקהיהש,רשאה.התיהתבזוכ,הלילהיצחוםויהלכ

דעוברחנווסרהנוייח?אבאוההנא?הינפתאהתעהאריךיא-איהו

.לפתורדוקודיתעוהממשושפנ–דוסיה

?םדא-תושפנדוצללדחםאה?ולוארקבןטשהאבאלעודמםלוא

הבשחמבולםיארוקשכםגאנבלאוהליגרירה?ולוקתאעמשאלםאה
המ.המהמתהלוכרדןיא.אובלאוהרהממשיאולארקיםרטבםג.דבלב
ולעונורכזלע?ודעבםיבכעמאמשוא?ולהיההמ?םויהאופאולהיה

ןוכנהיההזהעגרב?וילעהטילשלכהאמוטלןיאאמש.םינברהויתובא

הצוראוה,אטחלשקבמאוה!ודעבועירפיאנ-לא.ויתובארכזתאללקל

לכאוהאנוש,ושפנלאוהישפח?ולוםהלהמ–ןטשלושפנתארוכמל

ללקמינאהנה?ןטשה,התאעמושה!ודעבועירפיאנ-לא,תוספורטיפא

םילוכיםניאבוש.ילעןגהלתושרלכםהלןיאבושויתובארכזתא

!האוב!האוב–ךדעבבכעל

.אבאלןטשהךא

הלגיימ?תאזולדיגיימ?ןכיהמ.רחאםוקממםיבכעמ,הארנהיפכ

?הזהרבדהתאול

ליטמחורה.תכעודאיהושפנההלכתיששעב.הלפא.הממד.הליל

בושתדמועאיה.תובראבםהונותונולחהחוללעקפדתמ,ריעהתוצוחב
ויניעתאםירהלזעמוניאאוהוהברהחכותבוילאהטיבמורדחהתיוזב

וניאאוהםגןטשהו?הנאצמידציכ?הנשקביןכיה?הלרמאיהמ.הילא

.ותרזעלאובלהצור

םוילוולהמךא.הלועשדחםוי.ליחכמוריוחמןולחה.שש.שמח

?רקבלוולהמ,שדחה

התארנאיה.הנניאאיה.הקוחראיהו–ושפנתפסכנהילא,הילא
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קר,המלצקר.בושיתלבל.בוש.יתלבלהמלענותחאםעפקרול
לכתאתחשל,וייחתאליערהל,הלקיצהלותמשנלארדחהלצ

.ותיוה

,ףלעתמטעמכ,ץוצרוםינוא-ילב?תאבאלהמל!יאדמשא!יאדמשא

ודבאויתונותשע.ופרוידי.ארזלולהתיהש,הרירקהותטממרוטקודהםק

זגרנותוצע-דבואךכודמעבהנהו.השעיהמוהנפיהנא,עדיאלאוהו

...תלדהלאויניעתאםישמ־ילבמםירהאוהו

!םימלועהןובר

!ורשאןיבווניבץיחכדמועה,רבדהאוההנה!הנה

קיתרנךותבהלודגהזוזמהחורלהלהערתשהתלדהףוקשמלע
.ידש:תוטלובותולודגתויתואשלשתותורחובג-לעש,ןבלםיחפ

דוע-לכהנהאובלןטשלרשפא-יאש,וילאמןבומ.הדיחההאצמנ

רזחאוה.תווקתהוצנהוורזחבוש.התיחרוטקודהחור.ןאכוזהזוזמ

.ליגבטעמכ,ןוחטבבהיפהפיהיניעךותלץיצהוותמוקתאףקזו

רחא.םינשיהתרחנלאבישקהולתוכהלאונזאתאםשךכ-רחא

.ףוקשמהלעמוקיתהוהזוזמהקיתרנלתחתמןיכסבחת,תלדהלאשגנ

לשהדחבעקעק,הנשיהוהנטקהףלקה-תלגמתאקיתרנהךותמאיצוהרחא
קירהקיתרנהתאריזחהו,חפבתוקוקחה,"ידשתויתואהתאןיכסה

.רונתבןפרשותונטקתוכיתחלךתחהזוזמהתא.ומוקמל

קחטצה,והזחאלמריואףאשאוה.וילעמרסוהדבכאשמולאכ

םויהרהמקרול,יוה.וידגבתאריסהלילבמותטמלעבכשוהתמועל
!הלילהיצחעיגהול!רובעל

.םדרנ,ופא-תמישנמםמחתהלויתושארמלרכהקיפסהםרטבו

ברןמזשפחמ,ויניעתאףשפשמאוה.ביבסמהלילהנהוץיקמאוה
תרסחהמיהנותועטקמתורבהויפמאיצומו,הפצרלוחנצש,םיפקשמהתא
טטרותונתחדקךותמ...רכזנוהטמהןמוילגרתאדירומאוהךכ-רחא.םעט

םירורפגהשמח.ןועשהתאוםירורפגהתספוקתאשפחמאוההנצלש

תחא:הלפאהתאריאמויששהתצנףוס-ףוסךא,ויתועבצאןיבםירבשנ
4 יצחוהרשע.

הרסהנשה.שאהבתולעהלרשפא-יאוהקירתיששעה.הבכרורפגה

לשהתומד.תדעוימההעשהאובלהכחמאוהחור-רצקב.ירמגלוילעמ
לפרעלשהקדהציחמהלידבמםעפהשאלא,איהםגהעיפומהיפהפיה

תדדועמקוחצ-תבבהלדשלשקבמאוה.תפעוזוהבוצעאיה.הניבווניב

ריכהלרשפא-יאוםיממודוםינבאמהינפ,תומקהיניעלבא.םירבדבהסיפלו
אלממברןוגי.אלםא,וירבדתאהניבמווקוחצ-תבתאאיההאורה,הב
.םושלשלומתכותאדועהנניאהנהוהתואותוארברוטקודהלשובלתא
.הנתשילכהוטעמדוע,טעמדועיכ,ורכזבדדועתמובשוחורםלוא

רוציהלאהנינחוםימחרםאתפובלאלמנ,המלוהמלעתעדילבמ

יצחמתוחפדועב,העשיצחדועבורשאהיהיברהמ,יוה.הזהאלפנה
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,הנמחני,הנפטליוופכךותלהדמחנהוהנטקההפכתאםישירשאכ,העש

!התלמשילושתאקשניוהבללערבדי

לדגמהםורממןיגולרואהילוצלצםילפונםיקירוםילודגלזרבירודככ
רוטקודהבלתאםיקיתמ,םמודההלילהללחבםימוטאםידהםיחלוש,הטמל

,תושגרתהבורמלופנלאלש.וילגרתועבצאתוצקלאותואםילטלטמווהזחמ

רזואאוהושפנוופוגתוחכלכתאוןחלשהףנכבוידייתשבאוהזחוא

:וארקב

,תשע-לזרבלאומשרוטקודה,ינא!רידאהלפותסיפמ!לודגהיאדמשא-

,האוב.יתמשנתאךלרוכמלינאהצוריכ,ינפלדומעלואובלךלארוק

!ךלהכחמינא

םוקמהתאהלפאבתושפחמויניע.וזלוזתושקונוינש.הלפא.הממד

תולבוי-םיעגר.דשהתולגתהבםערהםיערהלדיתעותחתמש,עקרקהלע

.םולכןיא.הממד.םירבוע

וילעהוצתישילשבו.ןטשלארקיוויפתאתינשרוטקודהחתפיו

םיקיתעהםירפסבאצמש,םינושםישחלותועבשה.אובלורהמלעיגפמב

שיאו...הזרחאהז,דחאדחאםשחולאוהוונורכזבורוענוורזח,ארקש

...ריקהירוחאמהעיגמםינשיתרחנ.הלפא.הממד.ןיא

היניע,הניבווניבהדירפמלפרעהתציחמ,קוחרמדמועהיפהפיהלצו

םעפהוז...זובוגעללשךויחץצהיתפשלעוהיולגהחכותבוילאתוטיבמ
ולהזבהואנהש,הנושארה

.
וניאהגעלתא,הזובתא:ךובנוללמואאוה

.ויתוחכמהלעמלוהז!תאשללוכי

הרבערבכיכ,םלועלעידוהוקירלזרב-רודכבושךלשהלדגמהםורממ
ורוענהנוכשהתורצחבםשריעזהפריעז.תוצחרחאהמימתהעש

...וארקוםתנשמםילוגנרת

.אובלאוהזאממיכ,הלילהםגאוביאלןטשהיכ,רוטקודהוביו

י

.ישימחקרפ

.דמחמלאאובלרההןאמרשאכיהיו

רשאכו.רההלאדמחמךלה,דמחמלאאובלרההןאמרשאכיהיו

שקבלדבכנהרוטקודהךלה,תשע-לזרב.שרוטקודהלאאובלןטשהןאמ
.ןטשהתא

ןטשהןיאיכ,ותוארירחאאוהההלילבוירוסילדגתאראתלןיא
המדאההתצפול.געלוזובתואלמההואנהיניעםעוטבמשגפהירחאו,אב
המביכ.רשאל,ברדסחלרבדהתאולבשוחהיה,םייחועלבלהיפתא

,םלוע-דעולהיהתאלבהאשהשאהיכ,ותוארירחאויניעבםייחהובשחנ

,ללמואל,דועולהזב,הדיחיהושפנ-תאשמ,איההנה–תאזלכולטעמהו
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אבשדחםויוריאהרקבה.היפתאהתצפאלהמדאהםלוא.ולתגעולו
.םלועל

בושל.הככשאלובלבתבהלשה?שדחהםוילורוטקודלולהמךא

ולרשפא-יא,וירפסלאוותדובעלא,םימדוקהוייחלא
.

תלדהףוקשמלעמ
אוהיכו,ויהאלםיבוכעלכיכ,ריכזמוקירההזוזמהקיתרנוילאףקשנ

.אובלןאמ

תוישקלש,םישדחםיביבשםיתצנויניעב.רוטקודלהרחרבדה

:ויתפשתאךשונווילגרבעקוראוה.חוצנה-תואתוףרע

לואשהעקרקלעםאו!וילאינאךלא,ילאאובלאוהןאממםא–
.וילאעיגאהמשםג,אוהםלועההצקבםאו,ונאצמאםשםג,אוה

המחלמ־סוסלאוההמוד.ושפנבםידלונםישדחתוחכיכ,שיגרמאוהו

וחורו,תוקחושםינפבושולהארמהשאהלצ.תוברקוחירהבעוצפוףיע

תאחכושאוהךא,ךרדהתאאצמלהשקםנמא.בושתדדועתמהאכנה
?דועולהמ–הינפתאולהריאהוהבשאיה.םילושכמהוםירוצעמהלכ

?לעפהלאוממזאיצוהמונענמיווישכעודעבבכעללכויש,רבדהוהמ

ותעבגמתאשבוח,ותרדאתאשבולאוהולצאהחיכש-יתלבתוזירזב

רבועוזפחנאוהווכרדלעותואהוולמהשאהלצ.ותיבמאצויוושארל

ךרדהוזיאוךליהנא,תעדילבמ,הטמסלהטמסמ,בוחרלבוחרמ
.הברחבי

לעמיוטנהרשגהלעאוהדמועםידודנלשתודחאתועשירחא

,חרקהלעמםיעובשינפלוררחתשנש,ביבאהימימתקלחינפ-לע.היליול

רוטיק-תניפסתדמועףוחב.םיגידלשוםיליטמלשתונטקתוריסתואשנ

ןיב.ןבלרששבהתיאחשומוהרוקמלתחתמלבחביולתריעצלעופוהקיר

,הריעצתסבוכםעץצולתמועבצהחחושמתינשלתחאלוחכמ-תעיגנ

ילושוהיכרבלדעםימבתדמועתסבוכה.םוקמ-בורקבםינבלתפשפשמה

הינפוםימהתנצמתולוחכהילגר.הינתמלאםירושקוםילשפומהתלמש

וילעתקרוזוויתומכחלולעופהתוצלהללוקבתקחוצאיה.תופיעמםימודא

ולוחכמבוופורגאבהילעםיאמאוה.הבבושתונבגעךותמםימהינפחאלמ

.םירכא-תונורקלשהרושתכשמנרשגהיבג-לע...ןמשורששגופסה

ןרא-תורעיוםינשדוםיקירתודשםיריהשמריעהירברפירוחאמ,קוחרמ

םירוקנאםירתנמרהנהףוחלעשםילטרועמהתונליאהיפנעןיב.םיליחכמ

,תודליוםידלי.תלהוצהוהלודגההמחהרואבץחורולכםלועה.םיפצפצמו

ונימילתבצנה,השאהתומדו.םיקחוצוםיטפטפמ,םירבוע,תולוכסאהידימלת

:ונזאלעתשחולוהיניעבולתצרוק,ןחבוילאתכיחמ,לזרבההקעמדי-לע

.הריעצוינאהפי...הכחמינא...ךלהכחמינא...ינאצמ,אנ־ינשקב-

...הננערו

בלהתאתכשומ,הברעוהקוחרםיאלפ-תניגנמכ–השחלבהלוקו

ושפנבתחקלתמהואתהוםיעוגעגהתבהלש.ביבסמרשאלכתאהחיכשמו

-!תושקבמןהןטשהלאךרדהתא–תושקבמוביבסמתועותויניעוזערתיב
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תורקענןהוהחונמבדומעלתולוכיוילגרןיאבושםלוא.תואצומןניאו

רברפהבוחרךרד,רשגלרבעמלא,האלההאלהותואתואשונוןמוקממ
,הבטרוהרוחשתונג-תמדאוםיקירםישרגמוינפל.ריעלץוחמלא,ךוראה

םיענה,עזג-יקדתונבלתשרוחו,דקתשא-יחיפסוילעורמתשנש,םמושהדש

רעיוהעבג,םימלשתוילולשוץב-תמדאותודשבושו.חורהםעםידנו

םילענהלא.רוחשוקדקבאהסכמגלשתבכשוכותבוקמעו,הילעםיחושא

,ושארלעמתעבגמהתאריסמחורהו...תודבכןהוטיטלשדבכאשמקבד

תאקיזחמאוהשכ,הירחאףדוראוהו,הבטרההמדאהינפ-לעהלגלגמ
םיריזח,רדגלכירוחאמםיפעוזםיבלכ.רפכ–.ודבאיאלשודיבויפקשמ

לעשפרזיתמוותאנהלץרעורפחיס.םימראב,הצבהךותמםירחונ
םיפגמוודיבךוראטוש,רכא.העוגוםיתלצעבתלהנתמהרההרפ;וביבס

תורעניתש.הוחתשמוושארלעמריעשהועבוכתאריסמ,וילגרלםיהובג

ןהיפלעתוסכמוםרלוקבתוקחוצ,הכלכולמהותעבגמבורוטקודבתולכתסמ

ךרדבושו,ןבא-דומע,תינשראב.ןשארלעשםינועבצה-תוחפטמבקחוצה

םימזמזמוםימוהןופלטהיטוח.עיקרהילופשבתדמועהמחה.הקירוהבחר

עקרקהלע.םיממודוםיהובגםינראלשרעי.הדשבדדובתיב.חורהםע

ריעזהפריעז.תוברםינשךשמבןאכורבטצנש,תכלשהיטחמלשחיטש

המחהרואלםיצצונםיבהצהוםימודאהםיעזגה.גלשתואלמתומוגםש
םהיללצםילחוזעקרקהיבג-לע.םיברועםיחרוצתורמצהלעמ.תעקושה

תוהוגנ.הממד.תוריחשמהלעמלמתורמצה,תונליאהלשםיקדהוםיכראה

.תצנבכוכ.םיריחשמםימשה.םיהכוםיכלוהםימשה,תובכהעיקשה

,האלהוכרדתאךישממוהלפאבששגמ,עזגלעזגמרבוערוטקודה

...האלה

םינראהתופכ.ךכבשיגרמוניאאוהךא,םיבכוכהםיברתמםימשב

דעעדיאלהומכרשא,הממד,הלילוהממדביבסמ.ונממםתואתוסכמ

יכ,המדנ.רעיבידיחיהלילבךלהמאוהש,הנושארהםעפהולוז.התע

םידומעירוטכ.וינפבךרדהתאםוסחלםירמואוהזלאהזםישגנםיעזגה

וידיבששגמ,םהיניבמקמחתמאוהוםישירחמוביבסמםיבצנםהםיהובג

.המידקברישוקבוטאלטאלעסופו

םהיפנעוםיצעהיזיז,ופאיריחנתאםיגדגדמבחטהוףרשהחיר

ךלוההלילהוףוס-ןיאדעךשמנךוראהרעיה.וינפווידירועתאםיטרוש

םיצעהתוטירשתאשחוניאוהלפאלבלםשוניארוטקודהםלוא.ךישחמו

השלש,הלילהלכהככתכללאוהןוכנ–ףירחהףרשהחירתאו
.ללכותעדלעהלועןיאהריעהבושל...וייחימילכ,המימתהנש,תוליל

רבכחכששטעמכו-תודבכהותופיעהוילגרותואתואשונהנא,עדויוניא

רמואאוהשהמשנהרבדתאושקבמאוהשןטשהתא,ותכלתרטמתא
.הרכמל

לכלאלגרתהרוטקודה.םיעזג,םיעזג,םיעזג.הממדוהלפא.הליל

רוא־ביבשתצנםאתפ.הילעהמחהכימשוםלועבהטמשייכ,חכשיוהז
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.ןדעצתאןהילאמתוביחרמוילגרושאה-תדוקנלאתוכשמנויניע.קוחרמ

וררועמ,ובללארדוחרואה.הברקותכלוה,הלדגותכלוההדוקנה

אוה.והאצמישיאדוהתע!הנה!הנה.שקבמאוהןטשהתאיכ,וריכזמו

ןיחבמאוהירהוהברקותכלוהשאה-תדוקנ.ץראלא,דועךלוהוניא

הלפאה,רוחשריקה.רואןולחבו,ןולחלתוכב,לתוכ.ןינבןיעמקוחרמ

רואה.הנטקםירצנ-תכסואוינפללודגתיבםא,תעדלןיאוהברביבסמ

ןיא.סנפואתיששערואאלםג.אוהרנרואאל.ההכ-םדמדאןולחבש

תכעוד,תחקלתמותכעודרואהתדוקנ.םינפבמםשתרעבמחאםאיכתאז

אוההנה.עגרדוע,עגרדוע.תדרויוהלועשא-ןושללהמודותחקלתמו

הברוחאלא,להאאלואוהתיבאל.םינפבמראומהןינבהינפלדמוע

גגןיא.ןשעהסכמףורשהמוח-תיבלשדלש,הנשי
,

םיאלמםילתכה
םילגר.ןואשעיגמםינפבמ.תלדןיאחתפבותיגוגזןיאןולחב,םיצרפ
.תורעובםילחגתשיחלועורפקוחצ,תוקירש,תודקור

אלותחמשלובישקהודמעאוה.אלפתהאלוםמותשהאלרוטקודה

.הברוחבםיללוחמהםהםיטושפםדא-ינבאליכ,דימןיבהאוה.ץקהיה

יא
ן

ןהלוכרעתונקזתופשכמוא,ןאכונמדזנתוחורוםידשםא-יכתאז

,ושפנלאקפסבנגתהדחאעגר!הנוכנהךרדהתאולורויוללה.התשמ

וריוחהתאזההבשחמל?םיליגררעי-ידדוש,םינלזגאלאהלאןיאאמש

דמע,הובגהןולחהלאברקובנגתהשרח-שרח.ורשבברבעדערווניבלהווינפ

- וכותלץיצהווילגרתונוהבלע.

םירוציהתאותוארברוטקודהבלמהצרפתהןוהמתוליגתקעצ

ארקתוברםנמא.םינפבמהברוחהללהתאםיאלממה,םירזהוםינושמה

ומכונוימדםגולםארהאלםלועמךא,םינושםירפסבםתודוא-לעוימיב

,וליג-ינבהיפוסוליפלםירוטקודהראשכ,קפקפמוליפאהיהםימעפל.םהש

לעםירבדמהםירפסהירבדלכיכ,היהרובסוללכבםתואיצמרבדב
-הנהו.םירפוסהלשםנוימדתוריציוהדגאירבדאלאםניאםתודוא

תומודאותורוחששא-תונושל.הלודגהרודמתקלודעקרקהלע

ביבסמ.ןשעהסכמהוהעוערההרקתהדעתועיגמוםישחנכתולתפתמ
תומוד,תונושמתוירב,ןתחתתולפקמםילגרב,חרזמה-ינבגהנמכ,תובשוי

לעעורפורוחשרעשתוצוק,ןשארלםינרקםעתומוריע,םדאינבל

םילילחבתוללחמןתצקמ.תוריעשותוכראםידיותומודאםיניע,ןהיפתכ

תוקרושןהוןהיפבןלאמשתועבצאיתשוןנימיתועבצאיתשןתצקמז

הנושמהםינגנמהתלהקמלביבסמ.עומשמםינזאההנשרחתיכדעתופצפצמו

רתויבאוהריהמלוחמה.םידקרמוםיללוחמלשתונחמהרעסוהפוסבםיאשנ

תויוגףעיבתורבועותוסטויניעדגנל:םהיארמלעדומעלולרשפא-יאו

תוסרפותומוקעותוריעשםילגר,תועורפתורעש,םישנוםירבגלשתומוריע

.םיעיזמוםיטהולםימודאםיפוצרפותוקוריותומודאםייניע,ןהיתוצקב

ייחירהלועופאב
ן

תולוק,תוקירשה,חכבתועקורםילגרהתוסרפ.תירפגו

.םידעורהברוחהתוריקודחיםיללובתמעורפהקוחצהוםילילחה
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.ותאירקלבלםידשהומשאלהברהםתובהלתהוברהןואשהינפמ

תאריסה,םינפלדחפילבסנכנ,חתפהלאןולחהןמרהמעירפמןיאב
:הוחתשהוושארלעמותעבגמ

!יתובר,אבטאברע-

אלתולוחמהוהעורפההניגנמה.ותסינכבובשיגרהאלשיאלבא

תינשהוחתשה,הרודמהלאשגנ,םידחאםידעצדועדעצרוטקודה.וקספנ

.ולוקתאהיבגהו

!יתובר,אבטאברע-

תונרקסבובולכתסהווהופיקהםלכ.חרואהתאאירבחההתארםעפה

ותרדאב,בולעהרוטקודההארמ.הלדחהניגנמהםג,וקספנתולוחמה.הבר

תכלכולמהתעבגמהוםילודגהויפקשמ,תובטרהוילענ,טיטושפרהסכמה
תודשהוטיבהוהארמליכ,ליגרהרדגמאצויקפס-לכ-ילבהיה,ודיבש

וקחצוםימעפשלשהלהקמבוררוז,התרבחיניעבהשאתופוצחהותומוריעה

,יוארהשארהדבוכבואובלוסחייתהוללה.םירבגהןכאל.לודגקוחצ

,ותמועלווחתשהו,סומנהיקחלעורבעש,תומלעהדצלהחכותיטבמוחלש

:ותכרבלעוליפאולריזחהדחאה.הרתיהחמשילביכףא

!ינודא,ךאובםולש-

,סמנמהדשהויפתאחתפןושאר.תולאשבותואופיקהךכ-רחא

ןחבהוחתשה,תוברת-לעבדשלתואיכ.םולשותכרבלעולבישהש
:לאשו

...?דובכהילשיימםע,החילס-

,רדסילבוסומנלכילבםהיתולאשתאוילעוריטמהראשה

:דחיםלכ-

?הנהאבךרדהוזיא-

?ןאכולהמ-

?םישפרנוידגבהמל-

?ןאכולהמ-

?םקשח-ףשנתאעירפהלהככלעהארהמ-

,ןורחאןורחאלעוןושארןושארלעבישהלרוטקודהשקבהלחתמ

יאו,קספהילבורדסלכילב,םירבעהלכמוילעךתנתולאשהרטמךא
תונוכנתודשהיכורבדלץקןיאיכ,ותוארב.הפחותפלולהיהרשפא

שייכ,תואלתינמיהודיתאםירה,בילעמהוסגהןקוחצלאבושלרבכ

םתמועלםעפדועהוחתשהאוה.קתתשנוןיבהלהקה.רבדלושפנתא
:רמאיו

לזרבלאומשהיפוסוליפלרוטקוד:םכילאעדותהלדובכהילשי–
,םירפכ,תורעי,תודשךרדיתרבע.עדויוניא,הנהיתאבךרדהוזיא.תשע

תאינאשקבמ.יתכלההלילהלכוםויהלכ.ידבל,ךרד-הרומלכילב
,דאמינאחמש.וילאילדבכנוץוחנרבדיכ,יאדמשאןודאהתא,םככלמ

תאובישתאליכ,הוקמינאו,המיענהםכתרבחלאהרקמהינאיבהיכ
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םוקמלאךרדהתאינוארתוהזהןטקהדסחהתאיתאושעת,ינפ
.דבכנהובשומ

דובכבלהקהסחיתיש,םרגיאדמשאלשומש–הלאהםירבדהעמשל

הזרחאהזוילאושגנ,תוקחושםינפםלכולוארה–רבודהשיאהלא

ןהידיתאץוחללברהדובכבוהוכזתודובכהםישנהםג.ודיתאוצחלו

וקימסה,םנמא,רוטקודהינפ.תונידעהםישנהגהנמכ,תינבגעקוחצ-תבבו

תוטיבמ,המלכוהשובלכילבוילאתושגנה,תומוריעהםישנההארמלתצק

דאמתוריעצויהןהמתודחא.ןהידיתאולתוטישומוויניעךותלרשי
תונקזהןהיתורבחלשוזמהנטקהתיהאלןתפצוחךא,תודליינפןהינפו-

םהמדחאוילאהנפברהלהקהלכידיתאוצחלירחא.תורעוכמהו
:רמאו

וכילוהלםירענהדחאתאותאחלשנ,בוטדבכנהרוטקודהלעםא–

.ךלמהןומראלא

עדיאוהךא,הלאהםירבדהתאועמשבלובגלכהעדיאלותחמש

:רמאוהוחתשה,הילעגילבהל

.םלוע-דעםכלחכשאאלהזםכדסחתא!ינודא,ןח-ןח–

שגנ,הרשע-םיתשןברענינפכוינפש,םונצוהמוק-רצק,םימי-לועדש

.ותרדאףנכבזחאווילא

.ךגהנאינא,ירחאהאוב-

קשנ,םירבגהלשםהידיתאץחל,אירבחהתאמםולשלדרפנרוטקודה

הברוחהןמאציםרטב.ולהנמירחאךלהו,םישנהלשןהיתועבצאתוצקתא

תוקחוצוואובתעשבכהלהקמבבושתוררוזמתודשהתאוירחאמעמש

תאקשנרשאלעטרחתהושפנבוולהרחרבדה.סגהועורפהןקוחצתא
.ותכלבןהידי

לשודיבלהנמ-רענזוחאכודיבזחאןטקהדשה–!ךדיילהבה–
רוטקודהש,הדבכוהלודגןבאתלטומהתיה,הברוחהדי-לע,דצהןמ.אמוס

,וזכתולקבהמוקממהקיתעהוהילאשגנריעצהדשה.ואובבהבשיגרהאל

םה.הקומעוהלפאהרעמהתיהןבאההסכמלתחתמ.הלקהצונםירהולאכ

ילגר.םירצוםילפאתונורדסמלשהכראהרושלועיגהוןבא-םלסבודרי

הממדהךותבודילוהתודבכהרוטקודהילענםלוא,תופחיויהלהנמה

לשברהונוהמתל,םירבועויהןמזלןמזמו.הנושמוםוטאדהביבסמש
לכשירחהלהנמה.שממםירבכע-ירוחוםירצםיקדסךרד,רוטקודה

תאעירפהףוסבועגרלעגרמהכלהוהלדגחרואהלשותונרקס.תעה
:הממדה

דעוןאכמךרדהאיההקוחרה,ךבוטב,יריקי,ילאנרומא–
?תפתה

.ההימתבלהנמהלאש–?תפתהךלהמל–

.רוטקודהםמותשה-?רגאוהתפתבאליאדמשאךלמהיכו-

:קחצלהנמה
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.םיעשופהוםיאטוחהתאםינעמתפתב-

:לאשורזחרפסמםיעגררובעכךא,קתתשנוםלכנרוטקודה

?רגאוהןכיהיאדמשאהו-

.שדחהץיקהןומראלארוגלרבעםיעובשינפל-

ןיאוףרחו-ץיק-תונמראשיןטשל.בושםמותשהדשהלשותיול-ןב

:ףיסוהדשה.רובסהיהרשאכ,תפתברגאוה

םידקהאוהםגביבאהיכ,ץיקה-ןועמלארובעלםידקהאתשה–
.וזהנשבאובל

תארוטקודהםשאלהתעדעךא,אובלםידקהביבאהםנמא
.ךכלובל

ףיסוה–הלרשאץיקהןומראלאהרבערבכהכלמהתילילםג–

.רעיבשוזהברוחבהלילהלילםיפסאתמונאשםיעובשהזו–רפסללהנמה

?ןאכםיפסאתמםכניאףרחביכו-

תורענהןיאףרחבירה–רוטקודהתולכסלקחצלהנמה–?ףרחב-
.תוללוחמ

?עודמ-

וניאש,הזההנושמהשיאהינפבץיצה,תכלמדמעםימיה-לועדשה

:ריבסהוויפתכבךשמ,רבדןיבמוניאועדוי

!ןהידליתאתוקינמןהףרחבירה–

לצאהקיניןינעהמ.םולכהתעםגןיבהאל,םנמא,רוטקודה

לאשלםלוא?אקודףרחבןתואתוקינמןההמינפמו?םידליהזיא?תולוחמ
.ובלבולזבןטקהיכ,ולהמדניכה-ואלבםג.דועזעהאל

תודירי,תונושתותלד,םיקדס,םימלס,תונורדסמ.הכראהתיהךרדה

ןיא-דעתונורדסמבושו,תולחמותורעמ,םיקמעותועבג,םימ-ימגא,תוילעו

לע-ףא,רוטקודה.הכשחבתוארלוביטיהויניעווילגרבלקהיהדשה.ץק
,אוה.רוחאמראשהלאלשידכ,ץורלהיהחרכומ,דאמףייעהיהשיפ

ידיחיראשי,תכללרגפיםאיכ,הבשחמהךא,דחפלכעדיאל,םנמא

האיפקמהתיה,היאובמוהיאצומתאעדויוניאש,תאזההלפאהםוהתהךותב

וילגרותעטקמוהריהמ,תופיעבורמ,התשענותמישנ.ויקרועבומדתא

.ונבאתב

.ןטשהלשונומראאוהםש-להנמהלאש–?רואהתאהתאהאור–

,םנמא.שירחהורבדבתודוהלשובאוהךא,םולכהאראלרוטקודה

דוערובעכ.רואלשתרוחהעוצרתוניחבמויניעםגוליחתההעשרובעכ

.םיראומויהתונולחה.ןבלשישלשרדהנןומראקוחרמויניעלהארנהעש

ולהמדנ:הארמלןימאהאליכ,ןפשפשורזחוויניעתאףשפשאוה
,

יכ

.אוהירטקלארוא

.ללק־תשחנלשרעשלעועבצאבולהרוהלהנמה

.ךלמהלאךסינכיוךלחתפירעושה.ןומעפאצמתתלדהףוקשמלע–

!םולשהיה.בושאינאי
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דיתאץחלאוה–!תוארתהל!תודותבר-
ו

.תאןנוכודשהלש

.ףוקשמהלע.וייחימילכבהאראלוהומכרדהנאובמ.רעשהלאוידעצ

וינפלדמעףסהלעוהחתפנתלדהוובעגנךא.ןומעפלשרותפכאצמ

וינתמלא.ותמוקבםהמהובגאלא,הברוחבשהלאלהמוד,המוק-הבגדש

םעןוטאלשתרדאהיולתויפתכירוחאמ,ףסכלשןדנבהנותנה,ברחהרושק
,םורעהופוגתאהתסכאלתרדאה.תשחנלשעבוכושארלעו,ףסכובהזתמקר

.רדהוןח-תיולולהפיסוהםאיכ

רוטקודהינפהארמל.תרשמלשתוסגושפנ-ןויושבלאש-?ךלהמ-

.רקיעלכ,הארנהיפכ,אלפתהאל

.תוארלשקבמינאיאדמשאךלמהינפתא-

.תבשבישימחבוינשב:עובשבםימעפקרתוארלשיךלמהינפתא-

יכ,ןיבהרעושהירבדמלבא,םויהאוהםויהזיא,עדיאלרוטקודה

.תמועלכןאכמתכללורתולץפחאלןכ-יפ-לע-ףא.אוהישימחאלוינשאל

.ותעדלעףקתבדמעואבש

י

!דאמץוחנרבדה-

ץפחווילגרתופכדעוושארמחרואהתאוקדברדהנהדשהיניע

:לוקבארקולוענמה-ףכבזחאהזךא,תלדהתאוינפלרוגסל

ץוחנרבדה.ךלמהינפתאיתיארםאדעןאכמרוסאאל-
!דאמלדע

תאםעפדוערקסאוה.הלא-ומכבליגרהיהאל,הארנהיפכ,דשה
:לאשוהנושמהחרואה

?ינודא,רבדהוהמו–

.ואובתרטמתאולתולגלןאמרוטקודהלבא

.שיאלותולגללוכייניאךלמהדבלמ.אוהדוס–
.ויניעבהלעתנוינפלדמועהשיאהודשהלעהעיפשהדוסהלמה

הפסלעתבשלונימזהורדהנהרודזורפהםינפלוסינכה,תלדהתאחתפאוה

.תיוזבהדמעש,ישמתדפרמ

.ישארהריכזמהיפתאלאשאוךלא–

ךותבשהכרההפסהלערוטקודהבשיתועשהמכ,דיגהלהשק

תלפאמוהכש,ויניעוחכופילחהתונבאמהותועגיהוילגר.טשקמהרודזורפה
!ןאכהיהםחובוטהמ.ריהבהוברהרואהלאולגרתה,הכראהךרדה
יכ,םירובסה,םדאה-ינבלשםהיתועידיטועמוםתומימתלעבשחובשיאוה

,ןופסהןמתודרויותויולתהףסכה־תושרבנבלכתסהאוה.לאשבאצמנןטשה

תאםיסכמה,םיכרהישמה־תונוליוב,םעט-בוטבםירדסמה,םיאנהםיטיהרב
רשפאורדחבשיאהיהאלודבלמ.ושפנבקחצו,תונולחהתאותותלדה
יכ,ומצעבןימאהאלאוה.עירפמילבויניעהארמלעגנעתהלולהיה

.אוהןטשהתיבביכוהזלכתאהאוראוהםולחבאלוץיקהבםנמא

םיניעןוילכבהכחו,ףסה-רמושאציהבש,תלדהלאטיבהאוה.אצמנ
.ובושל
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הנהךלהמליחתהוםקאוה.ארזלהבישיהולהתיהףוס-ףוסךא

יבג-לעתוחינמוילענש,שפרהתובקעתאותוארבלבא,רדחבהנהו

לכןיאהמכ.זגרתהלליחתהאוה.ומוקמלעבשיורזח-םייקנהםירקיהםידברמה

רבדןטשלעדוהביכ,רובסהיהאוה!ונוימדולראתשהמלהמודהז
אלמיוהברהחמשוילעחמשי,תוחותפתועורזבותארקלרהמי,וילאואוב

,רודזורפבבשויאוה-תוחותפתועורזםוקמבהנהו.ויתולאשמלכתאעגרכ

רענםא-יכ,ולרוכמלאבותמשנתאאלולאכ.שובדעהכחמו,ודבל

העיגפלרבדהתאבשחאוה.ותשאתיליללאחולש,אוהתועבגמה-תונחמ

.ףעזורסבשיוודובכב

החתפנ,דשהבלמירמגלחכשנרבכיכ,רובסהיהשעגרב,םאתפ

:הוחתשהושגנדשהוןואשילבתלדה

!ישארהריכזמהןודאההנה–

.םינשבונממלודגוותמוקבןושארהןמהובג,ינשדשדמעוינפל

םיחלגמםינפ,תורקותויחקפםיניעגוז,הבחרסרכהתיהישארהריכזמל

.ויפתכירוחאמהיולת,םיטושקלכילב,הרוחשהפיטקלשתרדאויעשמל

תוריעשויהוילגרךא,ןמלטנ'גלשויהויתועונת.האגותיטאהתיהותכילה

.ותארקלםקרוטקודה.םורעופוגו
.ישארהריכזמהלאש–?תרשללכואהמב-

.תוארלשקבמינאיאדמשאןודאהתא-

רבדי.וזכתרחואמהעשבםיחרואלבקלגהונוניאיאדמשאןודאה–
.יאדמשאלםרסמאינאוינזאבוירבדתאאנ

.ךירבדרחאאלמללוכייניא–ותעדלעשיאהדמע–ההילס–

!דאמץוחנרבדהו.ותלוזשיאלותולגללוכייניאווילאילדוס-רבד

.ריכזמהדיבותואםשיווסיכמרוקב-סיטרכאיצוהןאכ

םיעגרילשידקהליתשקבתאויסיטרכתאולרוסמלהשקבב–

!דאמץוחנרבדהיכ,םידחא

,וינפלדמועהשיאבוודיבשסיטרכבטיבהסמנמהדשה–...הסנא–

.אציוהלקהדיקהנחה

רעושהיכ,רדחבובבלהיהאלםעפה.ברןמזבושהכחרוטקודה
המ-ןמזעשעתשהדשה.דאמןמזהולךראתאז-לכבו,ןאכאוהםגדמע

,הבלכתסה,ותרדאסיכמהנטקהירלקפסאאיצוהךכרחא,וברח-ןדנב

רחא.ומטחלעולהצצש,הנטקתלביבהמלשהעשלפטוומפשתאלסלס
קהפותיגוגזהינפ-לעויתועבצאבףפות,ןולחהדי-לעעונ-ילבדמעךכ

.בלםשאלחרואהלא.םומעשבורמתוגופה־ילב

ריכזמהדמעחתפבוישמהןוליוםרוההנהוםדרהלהטנרוטקודה
.ישארה

...רוטקודהןודאהתאתעדלדובכהולןיאיכ,רמואיאדמשאןודאה–

...ךכ-לכתמאבץוחנרבדהםאךא

.דשהירבדךותלרוטקודהסנכנ–!דאמדאמץוחנרבדה–
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.וירחאתכללונימזההז

ןילקרטהתלדוינפלחתפהבםירונסבוכהשטעמכרוטקודהיניע

.םלועמהאראלתאזכתראפת.ותוכלמאסכלעןטשהבשיוכותבש,ראופמה

,חכשרוטקודה)הזריעצםאה.ויניעהארמלןימאהאלאוה...יאדמשאו

ויניעםע,םיפיהוםיעגיהוינפםעהזריעצ,(םלועלןקדזמוניאןטשהיכ

ובןיאירהו?ןטשהאוהאוה,המיענהוקוחצ-תבםעותובוטהותולודגה

,ןטקהתוקפסה-ץירח,הזהקדהץירחהםאה!המסרופמהתוינטשהןמםולכ

הברהבושחלםלוא?ולשתיחשמה-חוריובחובםאה,ויתפשלביבסמש

ןטשה.תווחתשהלםגחכשותכובמבורמ.העשהולהקיפסהאלרבדב

:שרחלאשוותבשםורממדי-רחאלכובץיצה

?םולהךאיבההמ–

:בישהלזרדזנרוטקודה

םימעפךיתארקךלכיהףסלעךורדליתבהרהםרטב,ןטשהינודא–
...ילאאובלתודחא

.ךיחןטשה

...אבךניאיכ,יתוארבךא-

:וקיספהןטשה

תאחירטמ,ילארבדולשישימ.םדאה-ינבלאתכלליכרדןיא–

אבהלכתאלבקמינאךכלםיעובקתועשוםימיב.הנהאובלומצע
.ינשרדל

תואגתהלוילעןיאיכ,ןטשלחיכוהלשקברוטקודה–?טסיופו–

,יתואהעטמינורכזןיאםאו,ותיבברקבמתייהטסיופתאאלה-.רתויב
- תוברםינשותואתרשמתייה...

,וקיספהאלא,סעכאלןטשהךא,ותפצוחבורלומצעבהמתרוטקודה

:דבלבהרצקהרעהב,ובלבוטב

- תונתשמםיתעה! -
אוהסומנהןמאליכוהלודגלןטשההלעתנהתעיכ,עדיאלשיאה

.ודורמווינעימיתאולריכזהל

...אבךניאיכ,יתוארב-וירבדתאךישמה-ןכםנמא-

:בושוקיספהןטשה

?שקבמהתאהמ,רוצקב-

םירבדהתאצבדיסכוניבלהוינפ–!יתמשנתאךלרוכמלשקבמינא–

:ךיחןטשה.ויפמהלאה

!הנוקיניאםישורפתומשנ-

.בלענרוטקודה

...היפוסוליפלרוטקודםאיכ,יכנאשורפאל,ןטשהינודא,החילס-

.זנכשאץראב,היספילברשאהטיסרבינואב
.ודיברוקבהסיטרכתאקיזחהןטשה,

.הנוקיניאםירוטקודתומשנםגםלוא,יתיעט,ןכםנמא-
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:המהאלמתנרוטקודה

?טסיופרוטקודהתמשנו-

.ולוקתאתצקהיבגהווחורבדועלשמאלאוהםגןטשה

לשותמשנל!טסיופאוהרוטקודלכואל...טסייפבושו,טסיופ–
אתוטמב,שיךרעהמםלוא,הבלפטלהיהיאדכוברךרעהיההזהגולואיתה
ואל?תוירטפכוןיהמככונימיבםיצצה,היפוסוליפלםירוטקודהתומשנל,ךממ

.םונהיגלונימיבהכוזרוטקודלכ

ינא.בושחרפסתביתכבהתעיכנאדמוע,רוטקודינאשהזדבלמ–

םתואלךיישיניא.יכנארפוסםג...עדמהםלועבהכפהמללוחלרמוא

יצחתא!דבלבםהלשהיצטרסידהתביתכבםיקפתסמהםיבולעהםירוטקודה

.םלכנוךובנרוטקודהםגמג-...יתבתכרבכרפסה

?רפסהםשהמ-

ןפוקתבירבעהםעהתריצילעותעפשהואתידבמופלשהמילקא–

תורוקמהיפ-לעםימיהירבדביגולודותימרקחמ,הירחאלשתופוקתהולבב

תאתצקףקזוןואגבשיאהבישה-"תושדחהעדמה־תוטישוםיקיתעה
.ותמוק

.לעתשהרוטקודה.שירחהןטשה

:בושרוטקודהוילאהנפהררבןיאב.ותואחכשולאכןטשה

...ןטשהינודא-

,םיפקשמהלעבוהמוקה-רצקשיאההארמלםמותשהולאכהז

.וינפלדמועה

םוקמךתמשנלןיאירעצל,אל?רוטקודהינודא,ןאכךדוע–
.ילשםונהיגב

שיאהשיגרההזעגרבקר)םלואהחתפבםידמועה,םידשהדחאלאו

:הנפ,(רדחהתאאלממהםידשהלהקב

!רוטקודהןודאהתאאנ-הול-

.יששקרפט

.ותונעלאבאוהםגתומולחהךאלמ

.ותיבבתשע-לזרב.שרוטקודההיהאלםימיהשלש

הארוורדחףסלעולגרהכרדרשאכ,ישילשהםויהברעביהיו
,הנורחאההנשהישדחבורוילעורבעםהיניבש,םילתכהתעבראתא

הסכמהוהבטרהותרדאתאטשפ,ותעבגמתאדיסהאוה.עגרלוללקויו
לעהלע,טיטתוסכמהותודבכהםילענהךותמוילגרתאאיצוה,שפר

.םדרנעגרכוותטמ

אלרשא,הטמה.החונמלשהנשבוילערבעןושארההלילהיצח
היהםיענובוט.רתויבהמימחוהכרולהתארנ,תולילהשלשהזהעדי
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תעדלילבמ,םמודבכשל,תואלתהוםידודנהתולילירחא,הככלטומתויהל
הלילהתוצחבךא.ןיבהלילבמושוחלילבמ,רבדשיגרהלילבמ,םולכ

.המוקמתאוחקלםינעמוםיערתונויזחוהמונתהתממדונממהרס

לימרת,םיקושבותובוחרב,ריעהתוצוחבךלהמאוההנהוומולחב
ןיאךא–הרכמלרמואאוהרשא,ותמשנתלטומלימרתבו,ומכשלעדב

לוקבארוק,הבולעההמשנהלעזירכמאוהותרוחסלעלכורכ.הנוק

:ןנחתמו

רוטקודתמשנ?המשנלקוקזימ,םידוהי?המשנבךרצשיימל–
...!הריכמלתדמועהיפוסוליפל

להקמ,שפנ-ןויושבובםיטיבמ,םהיתויונחיחתפבםידמועה,םינונחה

ירענמםירענרפסמ-יתמקרובלוילאםששיאןיאםיבשהוםירבועה

.רפעבוירחאםירפעמוולםיגעול,וירחאםיצרבוחרה

!ךל-ךלךל-ךל!ךתמשנםעךל-ךל

הניאו,תושרשרמהיתולמש,השארלהתעבגמ,קוחרמתדמועאיהו

ושקבב.הזבותגעול!ולאיהתגעול!ותוארלהצורהניא.ותואהאור

דגנמתמלענהניאןכ-יפ-לע-ףא,הדצהרוסתוונממקחרתת,הילאתשגל

חכונלהזובוהגעלואיהםשהנפירשאלכלאוךלירשאלכלאוויניע
.דימתוינפ

ותמשנתפרחוופתכלעולימרת,בוחרלבוחרמרבועאוההככ

.ותאהריכמלתדמועה

!לוזבהמשנולוזבהמשו!הושהחקמברוטקודתמשנ–

.הנוקןיאךא

תועוערתועספמ,םיכומנוםירוחשץע-יתב.ריעההצקדעאבאוה

.םמושוקירהדש.לזרבוץעיבלצםעירצונםירבק-הדש,םישרקלש

עסופאוה.תוחולדותורקםימתוילולשורמחוטיטתמדא,םיננעמםימש

.תודבכבםשונוץבבוילוסרקלדעעקוש,חוחתההדשהעקרקינפ-לע

הדשל.ןוגיובאכ,המלכהאלמושפנ.וחצמתאתוסכמהעזלשתופט

.לובגןיאוץקןיאםמושהוקירה

,המדאבתומודקהוילגרבטטחמובצנאוה.וינפלריעצחיסהנהו

חמשרוטקודה.ותאנהללהוצוהי-םלועבתוהמתותולודגםייניעבלכתסמ
.ולימרתתאולטישומווילאץר,חיסהתארקל

!יתמשנתאאנ-הנק,יחיס,יחיס–

טטורהופאהצקבעגונ,תוהמתהותוחלהויניעבובלכתסמהיסה

:רמאל,הבבושהלהצויפמאיצומווחירמ,לימרתהדבבםימחהו
-

ינודא,הבךרצילןיא –
הברעהינפ-לעאשנוןמוקממוילגרתארקועאוההלהצ-ידכ-ךותו

," - ומלעהדע,האלהוונממ,האלהורוטקודהןמ.

,םירופאהםימשהוהדשהןיבדומלג,וילגרתאתתכמאוהבושו

...ולימרתבהבולעהותמשנו
---".*

ימי
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,בערועוצפוהכמ,הנולמוןודארסח,העותבלכ.ותארקלבלכהנהו

,טרוממוךשממ,ללבודמועורפורעש.תוטלובתועלצוהעוקשןטבםע

חרסכוירחאחרסנובנזואלגומתואלמותורוכעויניע,התורכתחאהונזא

םגחמשאוהלבא.רדהאלוהלראתאל,הללמואוהבולעהירב.ףדועה

.ולימרתתאולטישומווילארהממ,בלכהתארקל

:הנחק,יבלכ,יתמשנתאאנחק-

ולטשומהלימרתהתארקלחמשבלכה
,

תאףישחמוופאתאובםש

וז
ג

חירתחתופאלאעיגהבםלוא.ולשתועוערהתונורחאהםינשה

הסנמוושארתאבצעבדירומאוה,הנכסמההמשנהחירהוקמהםחלה

וכרדלולךלוהאוהוהנושמהלליןימויפאיצומהחיבנםוקמב.חובנל
- שואי-אלמובער.

ותסה-ימיבכ,םימוגעוםיממושתודש,הרוראהץבה-תמדאבושו

אוהןיאש,היטבמ,זובהוגעלהיטבמוםירדוקוםיפעוזםימש,םינורחאה
םימשווימיתאםהםירצקמיכ,אוהשיגרמשאלא,םיאבםהןיאמ,עדוי

.ושפנלקנחמ

ץע-תורדג,ראבןוליק,ןבת-יגג.וינפלרפכהארנ,הטמלמ,קמעב

ריזחךשכשמ,שפרהאלמה,ךרדהדצב,הלעתב.םיחוצםיזואתולוקו

םצוע,ץבבלוגעהויפבטטחמ,ותאנהלרחונאוה.ןמשבורמדרנוםטפמ

.תופילחןחקופותונטנטקהויניעתא

לעולימרתתאחינמוויכרבלעערוכ.ביבהלארהממרוטקודה

:ןנחתמאוהקפודבלבותועמדבו.ריזחהינפלץבה-תקלח

...ריזחהינודא,יתמשנתאאנחק-

תונרקסבלכתסמ,עונ-ילבולשיטבמאבהמ-ןמזבכושלצעהריזחה

ךשומועעונתמהולוגעהויפתאחתופ,ותמועלהוחתשמהשיאהינפב

ואיקמורזוחאוהעגרבובםלוא.דהאהלימרתההצקתאםיתלצעבוכותל

לעתומוערתבוסעכבדועיורשאוהברןמז.םעזברחונוהדצהרס,ויפמ

.וגונעתתאוותחונמתאועירפהרשא

.-ו.יעיבשקרפ

זמ
ל

כברמגנלכה,בוטןמסובוט
י

.ףוסבשהחנאהאלול,בוט

ובכשמלעלטומהיהאוה.תחדקהתלחמברוטקודההלחאוהההלילב

תומוערתב,סעכותובהלתהבתופוצרתועשרבדמ,םחהךותמרבדמו
ינבוןועמהתלעב.םולכןיבהלהיהרשפא-יאוירבדלכמךא,םינונחתו
הניאהנכסלכיכ,אפורהםהלרמאשדעועגרנאלודאמולהבנהתיב

הרשערובעכ,םנמא.וילחמםוקיםידחאםימידועביכוהלוחלתפקשנ
תדרלולריתהאפורהוונתיאלירמגלבשםייעובשרובעכווללקוהםימי

.ותטממ
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ויהשהלאתאםג,ויבתכלכווירפסלכתאףוסאיורוטקודהםקיו

תיבל.קריעלאציוונולקצבםררציו,הטמהתחתוהפצרהלעםיללוגתמ

הנקזהתינברה.ותואירבתאןקתלוחכףילחהל,חונל,הנמלאהומא

הארמוםימחםיזע-בלחותוננערםיציבבהנבתאבושתמטפמהליחתה
.םוילםוימבטוההלוחה

דומעהלעהספדנהנליובאצויהירבעהןותעבורפסמתועובשורבע

וזהרצקהעדומןושארה
:

אריפשןנחתבהרשתשע-לזרב.ש
היפוסוליפלרוט טקוד

םישראמ
...רתתגש,ןויסו"טהנליו

העונצהותשאםעטקשוהולשייחתשע-לזרב.שרוטקודהיחהתע
תאולהבישהואיההתירותסמההשאהרכזתאובלמהחיכשהש,הרש
.וחורוושפנתחונמ

וסומלוקוונחלשלאבשויאוהםימימתםימי.ותדובעלרזחאוה

קלחהתא–קרפלקרפ,ףדלףרטצמףד.םיברתמםיבותכהתונוילגה.ודיב

.ןורחאהוישילשהקלחהלאשגנוהלכרבכינשה

,םלוחובשויאוה,הרונמבשאתולעהםרטב,תושמשהןיבלשתועשב

ררועתמשער,סופדבעבקנרפסההנה.הדיתעהותלהתלע,םינפלמכ
םירמאמ.ןושללכלעאשנומש,חקלתמםירפוסלשסומלופ,תורפסב
...ורפסרבד-לעתוארקנתואצרה,םיבתכנ

תאםיבוטהויתומולחלאףרצמאוהו.ריהזמדיתעותוקותמתווקת
.ודילעדבכנםוקמהלעבוקוותגוזהרש

י

רשאםימשבהחיר,םההביבאה-ימירכזובללעהלעירשאשיךא
ויתומולח,ובלבשאה-תרודמ,הרוחשההתעבגמ,איהההשאהתולמשל

.ובלמץרפתתהחנאו–ותמשנתאתונקלןאמשןטשהווידודנו

.הגאדבותשאתלאוש–?חנאנךל-המ–

,רקוחכףיסומווחצמתאטמקמ,רוטקודההתואעיגרמ-!רבדןיא-

:השדחתמאהלג.התעהזש

!לבהלכה,םילבהלבה–

.תינשחנאנוהחצמלעהלקשונאוהו

.ט"ערתולסכ,


