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הנידעהמותקר,אוהרוחהמ

.םלאבאכמףחרמויפ־יוצקלע

.אוהלבוס!קנאנאוה +'זזוע

םיקמחתמםינצלח;הבילהאלאןוהמתבטיבמ,ץיקמוקעוצירוא

.תונליאהירחאמםירתתסמוהרצקהיעגב

הבילחא

-תקעזנתנשמ

הדיגה,ךשפנתאהכדירחההמ

ירוא

זינאהפיא־יא.םולחהזהיהה



ןהכבקעי

.התעםגדועבכשאיתבכשרשאב

,תאימ.תאםלוא ו

רש
זטלהי־יבכוככךלםיניע

הבילהא

.תבשויינאהפרעי־תכסב

וזיגרהךתחונמ,םולחההמ,דגהךא

הממדירחא,רכזנומכ,עגרההוש,םק

ךלארעיה־לפאב:יתמלח

,האלהדיחי,האלהיכרדךרשא

חורהתמהנודועחכןיא

ףרע־תשקהבבוס,ליחהפיסומ

םאתפ–,יגלהערוק,דחאםוקמלע

,דמעא,עמשאםיבאזתלליומכ

תוקרישא־ילחגכםההנהו

,םפרט־יניעהנלהתםשמ,הפמ

,ינופיקהםיבאזםירבע־לכמ

,קבדוב,ץעלינאדועסונמןיא

-ףנעלעדבשבוכ,וילעספטמ

ץחשה־ינב,המח־יטוהליתלצנ

ןעזגםידרגמ,ץעהביבסםיקחדנ

בערעולםיאשונ,םינוא-ןיא־ןורחב

–תונבלהתוצצונםתועתלמו

,טטומתמדגה,ינאשחםאתפךא

,טמשנינא-יתחתרבשנ,חנוג

ןימילע,לאמשלעדועשפות,קזחתמ

עקושינא

ירוא



לארשיךלמ

הבילהא

םידחפאלמ,םנמא

.הנכס־ירתסמואוהרעיה

הנהתאבהכיא,רפסםלואו

הממדירחא,ויתובשחמסנכמ

םינותנוניחאםש,םימדה־איגמ

,דימת־תסשמלוןולקלוזובל

,ונאציקרםינש,יערוינא

,םינפלונזע־ןואגשקבלונכלה

,ונחישמרובג־ךלמדודתא

ומעליצייכ,תנשמוררועלו

.ומע־ילכואלכמחקיםקנו

.ונימעפונמשעדונ־אלזוחמל

זךרדהיא:ברועהתאונלאש

ךרדיתעדיאל:חרצברועה

.לחנהתפשלעולרדוקבשיו

לחנהץר–לחנהתאונלאש

,הנויהתאולאש:למלמ

.הואצמתהמש,תסנכ־תיב

!וכלםכבכוכםע:התגההנויה

,ונבכוכהגנחרזמ־יתאפב

,ויחאלכמריהב,םיעוגעג־רואמ

ונלארק,זמרונתודלימ

להצהתע–,הנאונעדיאלו

,הנשמםייחאלמ,לדגולאכו

.ונינפלץנצנךלהךלנ

ירוא



ןהכבקעי

,ונדדנהכ,דחאבכוכ,דחאבל

,המכונעדיאל,יערוינא

םיליבש־אלבוםילקלקעםיליבשב

ונירחאמהמוההפוס־חורו

,םיפדורונישארלעםעז־יננעו

,האלה,ונרתחקרהאלהונחנא

–ונדדועהזתאהזןוזחורישב
םימודק־רעי.רעיהלאאבננ

הירזכאונתקיבדההפוסהו

,הסכונבכוכ,ךשחהלילהו

םירגפ־תורודלע,הפוניעתברןמז

,דע

:דעצלכלםיתמהתקאנל

8 לכלונדרחוונדעצ

זונזיגרהלםתאבהמל,םתאנ־המ

,רעיבלוקךלשנובלץמאנו

.ונלםקירוהבישהרעיה

,האלהונששגבאכ־ימלאנ,םימהדנ

ררועתהבלבערקפש–ונעגנ

יעריתפשלעולאצומץרפינ

-םינוא־ילדחונרצעהזםוקמב

.ינבזעיערםגהזםוקמב

הבילהא

ךירבדושפתירימטחכב

,ברקמלוק,ןשלוצלצ.יבבל

,יתמרכזאאל-יבהייחתלםקומכ

יבלרוענ.והיתעמשיארכזאאל



לארשיךלמ

,דועעדאאלינאואוהךובנו

.הלחתיתמלחםאהתעםלחאה

ירוא

תאןיאמו,ידיגה,תאימ

הבילהא

,םיקוחרויז־ילפרעיסרפדעבכ

,ירחאמרבכ־הזזג,יתודליףוחמ

.יניעל,ויז־ילילכ,תוארמופחרי

,הדמח־ירהץרא,אראקוחרףונ

םיעלסהתאחרזמ־שמשתפרוש

.םיהןמאבבל־בישמחורו

הלאההצרתועבג־ימרכןיב

.רגםיקחש־רשנםירמת־תורעיבו.

,שיש-יביצנ,אראשיש־תולעמו

,ישמ־ידוברושורב־ינופסםימלוא

תוקירבמזפ־תורונמהרקתה־םורמ

,שא־תותחממאבתרטק־חירו

,ןואג־ימלצ,םיענםדא־ימלצםש

".המיאךילויםנקזודוהםשובל

,הפיתלהוצילןיעהנהו

,החוטבערז,אשנאםאערזלע

,הקחשמתוילגרמבידיו

.הזחלעםיזורחבתודרויה

:תוארמהשיחםיגומנהזמבראל

ימלועתאהסכמהדבכהטלצ

,תוכמהבאכשוחאשפנ־תפרחבי



ןהכבקעי

,ירשבלכלעתלכתה־תורהבתא

תקלוחילהירזכאדיםוי־םוי

.ןודז־תבושמב

ירוא

,תעשרמהאיהימ

ןיהתךרשב־תדמחלעדיםירהל

הבילהא

איהימאאל–איהימא:הרמואאיה

.הנטב־ירפמהימחרםאתיחשתאל

השקהדובעלכיתואהדיבעמ

,רבד־אללעהכמ,יתואהנעמו

.הדעס־ירישבלכלכילהקרוזו

ישפנאכדתדועיכ,הזהלטעמהו

,תולילעותופרחברפע־דצ

,ידמע,יתבש,יתכלהיניעבבוטאל

ימצע־יניעבתצלפמכיתייה

ינורגביהתעלב־ילבלםרגכו

.יתעמדבהבטר,הברחהתפה

תומהבוטןכאהלאםייחמ

ירוא

הנממךלטלפמישקבתאלהמ

בצעבהבילהא

המשםרח.הנממילטלפמןיא

,השרפתרמכמכ,ביבסמילע

הלםיפשכ.האצאאלונממ



לארשיךלמ

,םימלענךשח־תוחכםעתירבו

םינוכנ,ונכשירעיהלכב

,ערהלשירשאבדימתערהל

–הלועמשיברץפחבו

יאיריeזיי'גןצל
'גיי'ג,ייאי
יי

והנ-קזה

האבותגלודתונליאהןיבמ.דחפמהאופק,תקתתשמהבילהא

,לדלדמוךראאטאטמהדיב,תרגחהנקז,הפשכמהןוזפחב

ףרטמלוקבתפצפצמוהימוה,המחמתססותאיהו

הפשכמה

הנהיאותפתוםדס

ןהיתומצעזמזמאנ

הבקרהלבנ!הלצע,יוה

,םימבאשל

,תרזחאלו–המלשהעש

נש
ה

יתרתוניאהמלש

תרנקנרבכםייחול,יוה

זועתרבגתמהתמח,ירואבםאתפהשיגרמ,התואתוכהלהצור

והאשודשאופאאיהתאז

.העותךנהםירוחבםע

הררוס,יוהתינאצי,יוה

,הרהמדעיבושויכל

,ךרעשרקעאדחא־דעןפ

,ךרשבערקאםיערק־יערק



ןהכבקעי

!ךרפאךבםצעלכתא

.תמלענותחרובהבילהא;אטאטמהתאהילגררבעלהפינמ

םינצלה

וההה

לוק

שטשטמוםהדנדמועה,ירואלאהפשכמה

,האנרופצ,טישכת,התאו

העשהוזבהפךל־המ

הכשחבהפשקבת־המ

הכלתןאתאבהמל

,תראפת־ידע,ילהכח

תרחאילןושלךתא

םתואתקרוזוםיתותכםימסוםינוערזץמקהסיכמהאיצומ

הענשהלשןוטב;אשנתמקבא;םימעפשלשוינפדגנכ

,תחשלשםס,ןטקקבא

ותחדקהתאהרזואצ

,ץיחררופתה,דוסיהטנ

ץיקםעתירבתרכףרח

,וללוחיםילובגהלעו

:ולבלביםילובגהלכ

,שמוךשחשמש־רואםע

,שמח–םיתשםימעפיתש

,הללקהיהתהקושתהםע

הלהנה-השעמהםע

הלברעמ–םלועהלכו

ירואלביבסמוצעהצקבהגחותגלדמ,אטאטמהתא

םימעפשלש,בחרגוח

,לגעמהוותמינאהנה

תכפוה



לארשיךלמ

לגעמהיהי

,עלס־תמוחכךלביבס

,עלק־ןבאהנעקבתאל

הנסרהנאלםי־לושחנ

.הנמאצתאלדעלו

,לגעמב,ובגוחת,בסת

,תחלקבכעונתו

תחאהמשוהפתחא

,הרזחו

,הרטמ־ילבםעפהדועו

,ןימיולאמשעדתאלדצ

,ןוממשבהכתםא

זוךפאמםדה
,

ןתמרגפלפתםאדע

,תמלענותינרוחאתגלדמותחסופםינורחאםירבדםע

םינצלהלוק

!ההה

.םימלענוםיצפוקםה

טעמטעמוחורובישהירחא

ז'ןטשה־תבםא,וזתחש־תדיליה

.תירפגושאהאיקמהעווז־תצלפמ

הכובניביחור,םיעותישוחדוע

,הניבאאלןרשפ,הילמןומהמ

.השוחאקרןסרא,היתוללקמ

,תואלפ־תדמח,הכרהדליהזימךא-

ירוא



ןהכבקעי

התלגנילהכשחברוא־ןרקכ

ברח־תיובשכהליבלהמה־המ

,התפת־תשאהזדיתחתהנעתת

,הלעתחתחשת,אשתןובלעלכ

רבעאהכיא.הנמהלןיאטלפמו

,הלרזעשיחהלסנאאלו

ץמאתאאלו

ןודבאהןמהזהלגסליצהל

וזילעפמלךלמ־רכש,הבתוכזלו

נבאבירשאתודיחכ
י

וטיבה

,שפנ־תואלמושא־תורוחש,קיניע

יבורתחישפנ־יקמעמדעו
.

טאל,ןכ־ירחא;הבשחמבזוחא,עגרההוש

וטאיתדועת־ביתנמךיאםלואו

זיצפח־זוחממעגריבלריסאךיא

,עגרמלא:רדניתרדנינאנ

,הרזהבשחמלאורזרצילא

יואמ־שאר,ישפנ־תאשמגישאדע

הנופצאיהםש,םוקמיאךא-זגישאדע

זעיגאיכהילא,ליבשהיאו

,רעיהבלבהפדמעאידיחי

ידיחי

,ןיאץוצינ,ךרד־הארמןיא,תואןיא

.אצומ־ילבלשופתםימיא־תשרבכ

הנכסההנוחביבסלגעמב

הלועהגהרוחשהרובהןמו



לארשיךלמ

-שחולואב,קפשה־שחנאבו

,אוהלחוז–זונמינליציימ

ילגרףושלףאוש,רשיהדדמ

,קמחתמאוה–!ונפושאילגרב

זינליציימ,יוה–ושארףקוזאוה

ברקתמוךלוהואבקוחרמ;הלועהנבלהרוא

םיכאלמהריש

םיקויח,לארשיךלמ,דוד

יע,רבגתמויזוחוךשמנה,רישלתולעפתהבבישקמירוא
הממדבופסאה

ושפנ־בבושמורישהאוהקותמ־המ

םלואוסראשחנהיבחלשה

יעצפלעאוהשחלכרישההזלוק

.ונניאו-אראשחנהתאו

חתמנ,םורממרוא,לפונרוהטרוא

:וכשחערוגורעיהבלב

,םיאפעבהרבועהשודקהדרח

-יבםגהזחאהדרח

בורקימ?אבימ

אברעיה־רשה

זוינפהאראאלורבערבעו

ורשה־רש,הלגה,אנ־האבהה

האושהךותבהפביתנינרוה

.יתרשמ־ךרדלתואילהנתו

,רעיה־רש,יתאהיהי־המיהיו

!ילאאג־הלגה



ןהכבקעי

.ירוס'םשבךעיבשמינא

גלשכןבלולכ,דמוערעיה-רש;עקושואשנתמבהל-דומע

םילעוםינולא־תפילקהשעמ–ותשבלתב;והזחלעעורפהונקזו

הטמוםיחוחםעבהז־רזושארלע;תולבונהברה–םידרזו

,ודיבקזחוםר

וירוחאלעתרנירוא

,ינזחאתהלחלחודוה־ארומתומד

רעיה־רש

:.יתאבךתנחתלוקלןינב,אריתלא..-

,הפלכביחהוםלענהינא

.םיקהינאשובלוןמזתופילחב

ירוא

ךינפ־ויזתאתוארמ,רש,יתנטק

רעיה־רש

.עמשאנהמךתקוצמ,ינב,הדיגה

ירוא

.יתקוצמ,איההיולגןה,רשוה,ךל

יכרדתמגמאיהדודתרעמ

הרעס־ףורט.ךרדיתדבאינאנ

העקתנ,הינאכדמעאהפ

.ךרדעדאאל,םיבלוח־ןוטרשלע

,הרטמההכלהוהקחרםג



לארשיךלמ

יבארפסיל,הזלכאוהתמאה

?שפנ־ןוילכברודלרודרפסו

רעיה־רש

זההונרונכהלוקתעמשאלה

,יולתויתושארמל,דודרונכהז

.ויאכנ־לילצרדוחץראההצקדע

תינופצחורבשתיכ,לילתוועזב

–ולכדרח,קנאנ,רעוסרעיהו

וימינלכבדעור,המוהרונכה

.ףסכ־תועמד,תועמדדירומולאכו

ןשיךלמההב,הרעמהיאו

ירוא

רעיה־רש

,הילאליבשןמסמאיההקוחר

.ףיערעשירשאמהבורקךא

לאמשיתכרילותורוהב

,םינולאה־ירגפתומדשרבעמ

,םיברםיתחתחותורוברבעמ

,תוברחוםירהץראהאשנתמ

,םינפליתלשממויתבצחמ־רוקמ

,שרש־יתבע,לא־יעזגינקזקר

זעתובקעתאםשוהפוארידוע
י

,הממשמיפעוז,םירההןיבםש

,הרעמהםש,עונצלצתחתמ

,ויניעורגסםויבכךלמהםגםש

,תוסכהתלבאלוורזנםמעאל

VIIIהפוקתה



ןהכבקעי

טהולוברח־קרבריקהלעונימימ

.קפודובלובהז־ןגמתחתו

ירוא

זויתושארמלבצנםימה־דכו

םיפנכלעכו!רש,תחאהלמוה

ותנשמםקךלמהו-םשאשנא

הדחוימהמעטהברעיה-רש

,םימה־דכבצנ,ןכ!ינב,ךרצישבכ

.ומירהמדחאלאוהדבכךא

ירוא

-?ותואםירקמאוהדבכדחאל
,ילאהז

זזיתאברשאכםקירבושאםנמאה

"רעיה-רש
.םמודךתנמלבקו,ינב,עגרה

ןורחאאלםגהתאןושאר,רמאתה

וסנםיכראהתולילהןושאב

םיברוסנידועורבכרפסמ־ןיאל

:הרעמהלארתחלםיכרדעבשב

.םיבשםידיחי,םהםיאבםידיחי

ירוא

וזינתבזעהמל!יער,יעריוה

רעיה־רש

םפוסללותשהב,תולילהןושאב

.,םידב־ץפנואברעימלליו



לארשיךלמ

-ותעושבקמנ,םהונרונכה
,ךלמהתנש־תובצרחמזגריזא

,חנאנאוהו,וילעדערתברחה

ויפכטישומ,ןתנשקיתנלץמאתמ

םימהתאקצילםידגןיאו

,ףיעשאונ,וילאויפכףסאזא

,וחוני,טאלוטקשיוירוצי

.ואפקי,דועודבכ,ותנשילבכב

קוחרמעמשנובשםיכאלמה

םיקויח,לארשיךלמ,דוד

ריש

רעיה־רש

םינשתולבויהזרישהתאעמשתה

שדחתמהחומהתולילב

,תשדחתמומעםלועתוקתו

לכמעקבתהאירקה

,םתרמשמלעםיכאלמרישליהתו

תורואמהלכועדי,תומהתובישקי

,םהצקדעוםימשההצקמל

:הבבלבםדרגסתךשח־תנפלכ

םיקויחאוה–יחדודךלמה

,ותואריעמןיאוךלמהםנךא

.םינשתולבויהלאלכםנורתסב

התעןפאןאזילתושעל־המורשוה

םלכנושוביבקעלעבושאה

ירוא
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זייח־ץפחקיפאאלוחנזא ךיא

רעיה־רש

ורויהלענשפנ־תאשמוךזבל

;חטבלהבךלי,וכרדתאשיאל

.הטקשושפנ,חילציואלפייםא

ךלךבלהוצירשאלאךל

,הכובמתעשב,ברקוצמיעגרבו

הנחכשתלב,שיךתאהלגסןה

,םימוחנת־רוקמךיתובאלהתיהאיה

.שדחחכןיעמלךליהתאיה

.םלענרעיה־רש;עקושואשנתמבהל־דומע

םירוהרהךותמ

-ז"ותואםירהמאוהדבכדחאל,

טיילואוזשחרתיסנילואו

סחיל
ד

אצמנ,ערזקזחיולא

רחבילואזךרדבילותרזע

הזהוצמחילשיתויהליבלא

הפיהוקתוה-אוהןויסנקרו

,ךינפ־רואמתילגילתינשיכ

ךלאאלוךירחאמבושאךיא

!זילךבהז־ףעפעזמריךרדה

הרטמלהאלה!האלהךרדל

הבשחמ־ייסת,עגררצענ;ובגלאורשוקו

הנבזעאה,הזהואנהדליךא

,שפנ־יבכוכ,תוטיבמיבהיניע

ירוא

ולימרתתאלטונ



לארשיךלמ

םירבעלכמ,לאמשמוןימימ

היפצבוהלאשביבתוטיבמ

ןתדיחלעםמודההותיבבלו

ולהחונמןיאו
,

היהתאלולהחונמ:שחיבבלו

,הבץיצהל!ןכ-התוארלילע

,יתכלםרטדחאעגרקרולו

,ילרוגתאוהלרוגתאעדאיכ

,עדאדחאטבמב

.ונינשללאעבק,רבדשיםאו

.היניעלעהידי,טאלתדעוצ,הבילהאתאצויתונליאהןיבמ

םהדנ,הבשיגרמירוא

זיכבתהמל:הדלי,יכבתעודמ

זךבהפשכמהדיבושהתיהה

וזתצלפמ
,

וזךילעהלשיתושרהמ

שואיב,עגרהלהבנרשא,הבילהא

לכואאל,דועיתונעתאשלכואאל

ירוא

ותעשרמההזינפמךליטלמה

הבילהא

?הינפמטלמאיא,ךלאןא

ירוא

ויתאיאב:היהאךנגמינא

הבילהא

וה
,

.םוצעהליחואיההמרע־תבר
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ירוא

.הנכסלכךתאאופאקלחא

היהשירחא,ובתלכתסמהבילהא

ורזב,ךביחטבמתאםישאךיא

ירוא

ךיתיארךא.הדלי,ךלרזאלינא

,רבעאלפןורכזכילייהתנ

,תילגנםולחבילםעפולאכ

,התלאגלהפצמ,היובשהכלמ־תב

יתואתעדיזאמתאםגתאו

הכךיניע:תרכזאלרורבו

הדלי,ךלינארזאל.יבוטיבה

המצעלומכהבילהא

יעוצי־ישקלע,רוחש־יליליקמעב

,םיכודכד־םויירחאיתללוגתהיכ

,אבי,בידנ־ןבלעישפנהמלחשי

,לא־שאובלבורואוחצמלע

,הציחמלכסרה,רבעלושכמלכ

.ימרחתורסומריתיהשודקהלמבו

ירוא

תאלפנ־המ,הכלמ־תב,תיפי־המוה

ידגנימולחםקוךבטיבאיכ

,ישפנעיבליפבןיאםילמו

!ךיתבהא:תחאקר

הממדירחא,תשערנהבילהא

םלוא,עדאאל



לארשיךלמ

ישפנהציקהומכ,ךיתיארזאמ

,יתפרחויינעשיגראהנשמו

הנושארבכיבלתווקלבשףא

,ןיאטלפמ,יתרמארשא,ינאנ

.התעןימאאיתעושי־אלפב

ירוא

ילךדיינתו,הדלי,ינימאה
ן

דחיעירכנערעגפורצלכ

זימעיכלתה:תאהעדוייצפח־זוחמ

הבילהא

ןידוד,ךלאינחנתרשאלכלא

וברקתהבוויתועורזושרפבירוא

וישפנ־תדמחוה

ותארקלהעונצהעונתבהבילהא

ןיבל-דמחמ

לכברזוח,הכוהכהנופ,לגעמה־וקדילערצענירוא
תאצללוכיוניאולגעמה

תאז־המ

ןוילערבעללכואאל–הזרוחשוק

–ובילגרתפגנרוצ־שימלחבכ

!ונמאצומןיא–אוהחתמנביבסמ

היפכתקפוכהבילהא

אוההפשכמההשעמיכתאזןיא

ךילעהכהרגסםיפשכ־לגעמב

ונדבאיוה,ונדבא.תאציתלבל
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שואיוסעכאלמ,הכוהכורזחבולגעמבובקעלעובושבירוא

הדקר,הגלדאופאןכ־לעהרורא

הפגוחאםנמאה.ילביבסמ

ןודבאולאשןיצקאבדערזחאו

ובןנובתמ,ץעהלגרלחנומראשנש,רפסהתאםאתפהאור

ותואםירמרחא,עגר

ילתובא־תלגס,ןטקרפסהז
,

רעיה־רשןווכוילאאלםאה

זורצבךלשיןגמ:ורמאב

אוההככיכתאזןיא

לגעמה־וקדעבוצרפתהב,הלעמלרפסהתאףינמ

דחאלאםשב

חקישנ;ליג־תקעזהטילפמה,הבילהאתועורזךותלעקוש

.הכשממ

ירוא

החטב־אלמוהתעקזח־המינא

הבילהא

הרשאמהכוהכהישפחינאנ

,תאשנתמהימוהחוור

ירוא

הבילהא

ירוא

חכבוהזשודקרפסחכב



41לארשיךלמ

.עירכנלכהלודגההבהאה

הבילהא

ןונצפחלכגישנולכעירכנ

ךלוהקוחרמ;הבכהנבלהרוא,תרבגתמחורה;םיכלוהםה

םיכאלמהריש

םיקויח,לארשיךלמ,דוד

53
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הינשהלילע

הדוהיירהןיב

רמתיצעםשוהפםיממושםירהילגרלהקריםיללת־תמדא
,רחשהתעש,םידיחיתיזו

לימרתה;םתנשבםיקובחהעבגעלצלעםיבכושהבילהאוירוא

.םדצלרפסהו

דחאה.םינשיהיתושארמלםיבצייתמוהסיטבםיאבםיבורכהשלש

אלמןטקלס–ינשה,בהזםינפד־רזוילעוישמלשרכאשונ
.םינועבצ־תחפטמבםידגברורצ-ישילשה,תורפ

יפלויתחתשיאםיעעונתמםיבורכה;קוחרמהלקהניגנמ

.הניגנמהסומתיר

'אבורכ

םינשיםה

'בבורכ

םינשיםה

.םיחנםהיעגפלמעמ

'גבורב

םיכרדה־לכואלמםישקומ

.םתפידרההרעסהו

'אבורב

,םתנקתרואלוכלההמה

.הנומאומחלנדחי



"ירשיךלמ

תימתיר

'בבורכ

הנובתבוהרובגבאוה

'גבורכ

–םת־ןוחטבאלמבלבאיה

'אבורכ

.םולה-דעועיגינ

,תניגנמהיפלםירבד־אלבתימתרהעונת

'בבורכ

םינשיםה

'גבורכ

םינשיםה

.םיורשרחםידוד־תחנ

'אבורכ

,םיבבלנל,ומלןיאםואמ

.םתבהאוםשפניתלב

'בבורכ

םתנתחלומלשיגנ

.םימשה־תכרבםעיש

'גבורכ

;םיידעותוסכ,הואנל,הל

'אבורכ

ול
,

–םינפדלשרז,ץימאל

'בבורכ

.םינדעמ־ירפםהינשלו

העונת.םינשיהיתושארמלותנתמתאחינמדחא־לכ
,םירבד־אלב

'גבורכ
זםינשיםה
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'אבורכ

!םינשיםה

.םיאלפ־תומולחבםיגוש

'בבורכ

םיאשנםהוןלא־ןדע

.םיחצנ־ביבאתודשינפ־לע

'גבורכ

םיכאלמתוקהלתוסט

.םירימטםיעגונתורונכו

'אבורב

םיריקמהנדעןמש־ילחנ

'בבורכ

–םיציצ־ייאםולשםיזמור

'גבורכ

םיציקמםהםתנשמסה

.הלועשמשההסיטבםיקחרתמםיבורכה;תקסופהניגנמה

.רשאלשקוחצ־תבבהזבהזםילכתסמ,םיציקמהמבילהאוירוא

טאל,הממדירחא:הבילהאהזחלעושארךמוסירוא

יזרישעהמ
ו

ותאצבהפשמשה

ודדועמויחהמהפרקבחורו

:יתומולחלםינורתפ־לכרחבמוה

-השודקתובא־תמדא,תובא־ירהימש

תאו

והזרשאלשםיישפנליכתאל

הבילהא

ויבבל-דידי,דוערבד,רבדוה

ילךירבדלא־יבכוכתניגנכ
.
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ירוא

,יבל־ןוזחבץראההעבקנהכ

,תאךיפבתילגנילםאתפהכ

!ירשאבןימאאאלוטיבא־דע

הבילהא

התנערשא,ישפנןימאתאלדועןכ

,םיברםימיהפשכמה־ןודזלעב

םייחוהלהלאגהאבםנמאיכ

.הבהאורורדייח,ואבםישדח

ירוא

לדחלהפשכמההבאתאלדועהה

,תצלפמ־רוחש,הלצדועוהפרטמ

.ונלביבסםיכרד־לכ־לעףרפרמ

ריכנהיתובקעךלנךארשאב

,ךשח־ירתוח,היתרשמתובקעו

לושכמתתל,החושונליפהל

העותונכילוהל,ונילגרינפל

.דועאצומוליבשעדניתלב־דע

הבילהא

,היהתאלוילעדועהתאריןיאךא

.ימעהתאיכ

ירוא

ונלהאריןיא,ןכ

.לאונמעיכ,הליח־לכינפמ

הדי־לעםיחמוצה,םיחרפבהשיגרהבהבילהא

,דמח־יציצ,הלאםיחרפהטיבה
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זונלםימשמםתואךילשהימ

.ירואלהשיגמ,םהמתפטוק

הלאםיחרפהממש־ץראאיצותה

,ביבחוםתהמכ,םטבמהאר

אוהףירח־ףאקדהמכ,םחירו

םיחרפהחירתאופאשבירוא

,תואושמהןיבםההוקת־ינצג

.ונלןוחצנוזמריהממדב

,דועהרטמההקוחראלהמוקנ

.ךרדונלץפקתתובא־תמדאלע

.ומצע־לא,ובכשמלעואשנתהב

-זילעהכדבכישארהמלךא

היניעהצחרבואשדבהיפכהמישבהבילהא

,אשדה־לכוסכרחש־יסיסר

!שפנווגיבישמוםהםיכרהמ

וחצמתאףשפשמולטהןמאוה־םגחקולירוא

.ינפלעמהחמאםגלצ־תיראש־לכ

תונתמהםאתפהלגמהבילהא

-תורפ־אלמ,הזהאנלס!הפ־המ,האר

.רורצההזוהפוהתמשימדי

,ישמ־רוזא,םילקהלאםילדנס

ןבלףצקכ,הזישמ־תלמשו

!חאה

םשתדקור,התמוקתרזגלהלמשהתאהושמוהמוקממתצפוק

.ןוששהאלמ,הנהו

ןקתמ־המ!הפי־המ,האר

השענולאכולכיתדמ־יפל
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זדועםש־המךא.ילהלחתהבשחמב

,התואתחתופ,רורצבהראשנש,םיטישכתח־תבתיגפ־לע

.תולעפתהברמתמהדג

,םדא־ינבאתצבשמםעבהז־ףיננ

הנאשתרשאכ,תוילגרמ־דיבר

תודעצא־ימאת!םיכלמה־תונבקר

רוהטבהזלכה–םילודגםיליגעו

אלפנוקדןמא־השעמלכהו

.המצעל,הממדירחא,עגרההות

הלאיתיאררבכ־הז,רבכאלםאה

םריכא,ןכ–ימאידעםה־ןה

םדא־ינבאלהזןמאנטבמב

,הזעונצתוילגרמ־ויזבו

,יבבלבורמשנימארכז־םע

,הדמח־תורצוא־לכרקיןה.םריכא

ילשדק־ןודקפלםא־תשרומ
ן

ידיבתונתמהלאתוממותשהבתעה־לכןנובתהרשא

םינפדה־רזתאםאתפהאור,הבילהא

ןבהזםינפד־רז,יארואנ־יטיבה

תערוכ

ירוא

תולעפתהבהבילהא

.ךלןוחצנ־תואואוהדובכ־רו

,המצעל,היתונתמלאתרזוח

,ילאהה,ראפההז־לכ,ילאוההז־לכ

זההושינדועינאו

,ירואל

פעגרבש
ה

ןידמחמ,ילהכחו

.תועבגהןמתמלעתמוםיטישכתהוםישובלמהלכתרבוצ
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טאלןכ־ירחאברןמזובלכתסמוםינפדה־רזתאלטונירוא

,תודמח־ףנע,ךלהאילפתראפת

בלהתאהכשומםסק־תמולעת

.םיחצנ־ויזןורכשוילעהכסונו

ץנצנהלענהךרהזהזםאה

ימישב,ילקחרמ־ירורהזןיב

:יתעדיתאזתחאזימעפךרדל

תאשלהעשלכבןוכניתייה

עבשתואלתודועלמעםינש־יפ

ישפנ־תאשמלכתאגישאןעמל

-תומלישפנ־תאשמיגישהםעו
,רבשנרכסרהנ־ימרבעכרשא

תורחוזעתעורתוליג־ףטשב

.רבעייתוגלעלאגנהםעה

.תממדירחא:וינפלרכהלעודימרזהתאחינמ

ינתלדגםע־תרציתודליימימ

.ייח־תמשגהיההלאגה־םולחו

הלילוםוי,ידעבךשחםלועה

,םיפדרנהיחאתקנאיתעמש

,ישפנהגפסתורודה־לכרעצתא

תורדוקתורדשתורדשורבעיניעל

,ואבתונידמה־לכ,תוחורה־לכמ

,ברחושאיטילפ,םילוגיצובק

,םישירחמםהת,םישירחמוםיבולע

.םהיניעבתלחותהןואפקו

םמודיתבשישיתושמשה־ןיבנ



לארשיךלמ

םיללצה־םעוברקתובאימלצו

,םירוח־םימוגע,ילעודמעיו

,שחל־ימדבםהיפוחתפרחאו

ילורפסםה,ילורפסהמהו
,

,תוינערפלשרדסהנמדחא־לכ

,ןטשהינפםגורפחיןעמשל

.ןתיצמת־דעבאשןיתבאשינאו

,יתציקההלילברשאשיו

,ויארומוהלילהרוחשקמעב

ינפפאלודגהםעה־ןוסאו

,רבע־לכמףעזםיירבשמכ

ישארףטש,ינכילשה,ינפקת

,קנחמילםש,יראוצבשפתנ

!הרזע:שאונקתניברקמלוקדע

הרזע:עבוטלןורחאהלוקכ

.רועפהםוהתהקוחצקיהבהיניעלו

הטלחהההלמגויבהצצזא

ילךרדעיקבהלותכלל

ביתנתונפלודועךרדןיארשאב

.תורודה־לכלוילאבת,הלאגל

זישפנתעושידעברכשחקאה

זונממלומגןיארשאללומגןתיךיא

.טאל,רשהלאוטבמוננוכב,הממדירחא

,ינפלהפחנמהתאהנהו

,ןוחצנליתעגהדועםרטבו

הלהתוםשוילדובכזמורו

VIIIהפוקת
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.הברהמלכ,ינפהסכתהמלכו

,ופכבוינפוטילימ

הסיטבתברקתמ,יחרזמןונגסבתטשקמוהשובלהבשהבילהא

רזתאתחקולרחא,עגרההוש,ירואינפלתדמועותיאשח
הבילהאהארמלהאתשמ,רענתמירוא.ושארלעהמשוםינפדה

.ןוהמתברמםקו

הבילהא

םינפדה־רזךשארלאוהרדהנ־המ

ומוקמלובישמורזהתאריסמ,ששואתמירוא

םינפדה-רזישאררטעיאל!אלהה

.ישפנ־תאשמלכתאיתגשהםא־דע

הבילהא

.יידע־תאינא־םגאופאהריסא

הדעבורצעבירוא

והיריסתלאותאךידעירמשוה

.ךשפנ־םסקתאוללכויפ־תא

,ירדאנ־המךמסק,ךפיםוצע־המ

.יתעדיאל,יתרעשקרהנה־דע

,ץראהזןיעל,הזשמשרהזל

אלמהתאךהגנךילאבש־ומכ

.ךתאורצונךידעוהזךשובלו

חרזמה-ימשתחתחרזמה-ליתש

התחקב;תבשויוהנופ,רוצעקוחצתקחוצ,השובהבילהא

תורפה־לסתא

ךלנםרטונבלהדעסנ,אב

.ונלקחש־תנתמ,ץראה־ירפב

!הכרבהו,הטיבה,דוההבר־המ

.ךרפ־יזוגאכ–הלאםיבנע



suלארשיךלמ

קספה־ילבתולעפתהבהבלכתסמוהינפלערוכהירוא

יתדמח,תאהרדהנדוה־לכינפ־לע

הבילהא

דלי־שארומכ–בהז־חופתהאר

ירוא

.ךחירםיענחופתהחירמ

הבילהא

,ולשבךא,םירמת,תוכרםינאת

אוהץראה־סיסע–שבדםיבזםה

הדיבוזחאבירוא

.ךיפקותמץרא־יסיסעלכמ

הבילהא

!ןדע־ידמחמלכמבוטהתאו

.םיסלעתמוםילכוא,הזלהזםיקשונ

הבילהא

ידוד,ינבהאתבהאםנמאה

ירוא

והיער,ךבהאאתושמשףלאכ

הבילהא

זםימיה־לכהככינבהאתה -w;וז+

ירוא

ןיתבהא־םגהברתםימיהתוברכ

.הכשממהקישנ

.לבקמה,וירוהרהבעוקש,אבודרויתועבגהןיבלועשממ
אוהשובל;רואןיעכםירוחהוינפלעודאמשוחכולדורשב

אוהךא,חותפרפסודיב;וינתמלעהרוגהויקנוטושפדגב

רפסהתאחינמ,ןליאתחתתודבכבאוהחנוצ.ובארוקוניא

.ןחקופוויניערגוס,ףוס־ןיאלהפוצכושארםירמוויכרבלע

הבילהא

,וינפ־לאאנ־הטיבה?שיאההזימ
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היחיםיעגרלאוהו–תמהינפכ

יוםיעוגעגוהשלוחלשלוקב,טאללבקמה
םי

,םיחופתבינודפר,תושישאבינוכמס,

"ינאהבהא־תלוחיכ

.תופיעבעקושושאר

הבילהא

זויפב,הבהא־ריש,רישההזהמ

ירוא

".רישתישפנול,םיהלאלאוהרישה

ץי++ךיי++יייייילבקמה

הבהאה־תאובכיאלםיברםימ

,הופטשיאלתורהנו

"היתבהלששא־יפשרהיפשר

הבילהא

.תחדקבכתוקלודויניע,הטיבה

ירוא

.הבהלברחנורשבשביץע

++++לבקמה

-וירדחךלמהינאיבה,

"!ךבהחמשנוהליגנ

םיהלא,יתמ,יתמ,יתמיוא

.הברהשלחךותלעקוש

הירחבהבילהא

אוהףלעתמ

.ןקזהינפלהשיגמותורפה־לסתאתלטונ

,יבר,ךבבלדעס



לארשיךלמ

.ץראה־ירפהלא־לכךלבטייו

יeימי־יייareיייייייייייייייילבקמה MA

יביעגתלאזתאימ
ן

לסההצקלאםיבנע־לוכשאהאיצוהבהבילהא

ויבר,אריתלא

ולכאקר.הערלךבעגאאל

לבקמה
זירוס!ךלוקיעימשתלא,ישירחה

היתורענתחאםא,תאתילילה

.רוחאלתעתרנהבילהא

הסוחההלא,רמאתינתוסנלה

הבילהאהחיגהש,תורפה־לסתאושיגהבירוא

,היתורענמאלואיהתילילאל

.בל־תבוט,הרשכלארשי־תביכ

.תפייעדאמ־יכ,ירפהןמ,יבר,חק

לבקמה
.יכנאםצ:ירציהרגתאנ־לא

לכאאביאלרשאםויםישלשהז

לבטא,תיזכתפיתלוז,יפ־לא

,תיברעתלפתרחאןיי־סוכיצחב

ףוגבשהמשנה־תאבבושל

.דעומםרטבהלחרפתיתלבל

יתיברהרבכינתררועיכ,בוטךא

אלדע,יכרדלינאץא,חונל

.שמשםמורתה

,תכללםק
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ירוא

,יבר,ךלתהנא

ידיחיךכרדךלתהמלו

לבקמה
,םדאהתמ,םלועלאבידיחי

.םיהלאינפלךליידיחי

ובירשבץחרל,דראןדריל
,

,ומויבםויידמלבטאתוליבטי"ש

.ירשב־לעילעמלקתהליבט־לכ

החכות־תע!וניתורצובר,יוה

.המכדועהתיהאל,איהבקעיל

ונתלחות־לכאלה?המונחנאו

,ונלותבהאלאולאידסחלא

וילאברקתהלעגינאלךיאו

!ץקה"תאשיחהלו

ירוא

,ינר,רמאתךיא

זץקה־תאשיחהל

לבקמה
,אוהישפנ־זר

;וקמע־רועשלכינא־םגעדאאל

,הבישפנךלת,ךרדשוחאקר

,םיקחרממהכרד־תארורדהשוחכ

.התדלומלא,בושתהנק־לא

ירוא

תולגליללכותתאילהלגוה



לארשיךלמ

.יבר,ינמךרואענמתאנ־לאו

.הבישקמוקוחרמהלתבשויהבילהא;הממד

יווייימלבקמה

םדאימימץבורםלועהקיחב

,םורעוער.ינומדקהשחנה

קותמלערשירפי,שחליתוקלח

םרשבללזי,ויתונברקאילחנ

,םבבל־םדאבסי,םייחםדועב

.םיתמםירגפםתואךילשירחאו

קיהבמורוע,תיחשמהרשבןמשו

:ןשדמהצצונ,וניעהבטרו

,תחנונעיבשתהרזהואת־לכ

ונוארפשיאטח־רוהרהואטח־לכ

,םירבע־לעהשפי,לדגילדגו

אלול,קנחקנחםלועה־לכ־תא

האבהכזהלפת,הרוהטהבשחמ

,ולערחכתאווחכערגל

ובןוזרחלשלבוטהשעמאב
.

ונוטלשליח,שחנהתועזךא

.רהזושפנ־לכ,אוהקידצהשיאה

הנרתפיימ,איההשודקהמולעת

ריע,וליח־לכ־תארזאיןכלו

,םתהשיאהלעויערמ־ערז־לכ

ולבראמםישל,וביבסדקרל
,

.ותורעואצמירשאבוכשנלו

ינאיתיכזויננתי־ימהה



ןהכבקעי

תויהל,הפלקלכמישפנףרצל

,הברתבהלשכורהטלרואכ

,םימשלהקשח־תוערזהחלושה

זחאת,לפת,ישפנמשאאצת־יכ

ץברדדשתועשרה־ןקב

!ותדעוינומדקהשחנה

תובהלתהידילרבועה,הטקשהלפתלשלוקב,הממדירחא

.תרבוגותכלוה

םיהלאיננחיילואו

ושדק־חורמהמ־קלחןתיו

תישארב־ירתסלכתאהפצאיכ,ילע

,ולגתיילהבכרמה־תודוסו

תויתואיפורצבדחיםימולגה

זא–ארונהולודגהומשלש

םידוחיבותונוכברזאתא

ינומדקהשחנהתאתימאו

ןשרפמהםשב

.ןוזחלשסותפב

,וחכדבאבתיחשמהןולקלגתיזא

,ושובי,ורפחנויתרשמלכו

.וגומירואינפמךשחגומהכו

,תופלקהןמתוצוצינהולעיזא

אצתןוילערוקממהרוהטחורו

ץראהןמהאמטהתאריבעהל

,תומשנבשהמיגפ־לכ־תאאלמלו

,םימש־לטתלובט,הגנ־תמימתו



.אבתהלאגה

ירוא

זדודךלמהו

לבקמה
-ותנשמזאםוקידודךלמה

ירוא

התאךידיבהזותואריעיימ

,הלענןקזוה,םוצמתודעורה

זדבכה־תא,םירתםימה־דכ־תא

לבקמה
–שודקהםשהתויתואעבראב

!זינממזאקזחיימ

.תולודגםיניעבהזלאהזםיטיבמםהינש.ןואפק

הקזחברעגתמירוא

התאאל!אל

-ךלמהתאררועתרשאשיאה

ןונריעאיכנא

קחוצאוהרחא,ברןוהמתבירואלאטיבמ,םהדנלבקמה

עזאלוענאלירוא:ךשממוקדקוחצ
.

ייר־8ץיירחאלבקמה
,ריעצשיא,ךל

,הבךתראפתיהתאל,הזךרדמ

םיהלאלאטחתלאו

ומצעל,ןורכשמכםאתפדדועתמ

ינאהמ-ינאו

םירבדיתיברהאושלהפיל־המו

יפיתאלמקוחצךא
!

יליוא,יליוא
,



ןהכבקעי

תולודגלךיא!ינאאטוחםדא־ןב

!?הבולעהישפנאשאהלאכ

!יתותפש־ןוע,לא,רמשתאנ־לאוה

ירשב־תאשיחלבטל,ךלאהתעו

,הנשמףגתסהלוםירוהטםימב

.יבהאמטהףנכעגרהעגניכ

ירואל

ךרבמהיה

ןיבר,םולשלךל

ירוא

ברןמזוירחאטיבמירוא;חוחששארבולךלוהלבקמה

טאל

.ברקאוהוצק,םימיהץקאל

תובשחמךותמ;העבגהתיתחתבבשויובש

הזהשיאבשירבדתאז־לכבו

הקושתוובתמאהןמהגנשי

הנומטתובא־רצואכ,הזהלגסל

,םשהנומטיאדנ,תובא־תקלחב

ויאהמוקמ־תאעדויימךא

המדאברפוחואוהטטחמ

וחכאיצומ,םיקמעמלדרויו

ולרבקהרוכ,לפא־יבגרןיב

.ובבלבדוה־לכ־רקיוזפלשםולחו

:וירחאדראאל,אל?וירחאדראג

ילגרתחתקרוי־תמדאיתיוא

.בהזלכמילבוטשמשה־בהזו

ירוא
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!הזהשיאבשירבדתאז־לכבו

.ובתלכתסמ,וילגרלתבשויהבילהא;תובשחמבעקתשמ

הבילהא

זירוא,ךינפהכםירוחעודמ

עמשלוגזארקוזירוא

!יבישקה

קחרתמו-קזחוךלוה–ברקוךלוה,קוחרמaאבשרפתרהדלוק

.העונתילבםיבישקמהבילהאוירוא;טעמ־טעמ

הממדהבושכירוא

,ינזאלאביתנשבםג

–םישרפתרהדלוק,תעלתעמ

ע.ץראהאיההטקשאל

הבילהא

ירוא

עדויימ–םהםילאעמשיםישרפ

,ץראבםהםירבועםבבלברשא

,היצ־שמשימוחל,רבדמ־ידילי

–םתואתוםדי־חלשמסמחהו

.םהישדק־שאראוהםדה־םקנוברקה

הבילהא

ירוא,האריינא

ירוא

ןיאריתלא

,םולה־דעונחנרשא,לאה

,םידחפ־ןויזחןכא.ונבזעיאל

עתייניעדגנ,המלעדאאל
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םיברתורודינפל.ינמףראלו

ולבנרשא,ירבעשישררושמו

,המהויעגעגוומעתוחנא־לכ

,ויחאימדבתחרופה,דרפסמ

,הינב־לעלבאת,הלעץראל

.םימיה־לכושפנ־תאשמ,ןויצל

,המדאהולגרהכרדךאיהינ

,םימיה־לכובלהמכהילא

,הליג־תועמדואלמ,ויניעלבטךא

,תוברחה־לעןכושה,לא־רהזב

,םלוע־יריסאבל־ןוילכלכ,באכה־לכו

תורוד-ירודהאולכההבהאה־לכו

,תולעלץרפושפנמריש־ןיעמב

-םאתפו

רחאלוקב,עגרןיזאמ,קיספמ

תאתעמושה

תאתשפותהבילהא;הלעמלומכ,עמשנובששרפתרהדלוק
,הדרחבירואדי

שרח,הממדהתויהכהבילהא

הרפס

,ילאעמשישרפםאתפ"עתפו.

,םימד־אמצשיא־ארפ,האנק־שאטוהל

,לפיריוא-םורממ,סרודהףועכ

ררושמה־לעףרט־תמחברעתשה

הבישה־שארלעתינחה־ץעבךונ

ירוא
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.וסוסלזרב־תוסרפבוסמריו

הרוצעתושגרתהירחא,תררועתמהבילהא

–הפהמהמתהלדועלכונאל

זךל־המךא.שיחהכלנואב,ירוא,אב

תועותךיניע,הכםירוחךינפ

הבוט־אלןהבשאו

ומוקממץפוקירוא

והמואמןיא

,ונהמהמתההפידמבר,םנמא־ףא

התעונכרד־תאאופאהשיחנ

המוקממאיה־םגהצפקבהבילהא

הרטמההקוחראלוהשיחנ

ףקדזמירוא.תוזירזבםיצפחהתאףסאלםיליחתמםהינש

.תורוגסויניעותמכרוחדמוע,וחצמתאודיבשפות,םאתפ

הלהבבוילאתרהממהבילהא

זךל־המ,ידוד,ךל־המיוה

ירוא

םירוחשםיללצ

רזוחלכה–יניעלםיפרפרמ

–לפונוטמלכה–ביבסלגלגב

8נוצאוה,ובתכמותהבילהא,דועדמעמקיזחהללוכיוניא

ודי־לעתערוכהבילהא

–התאהלוח,ירעניוה,ךלבוט־אל

?ידמחמ,ךבהערןיעןתנימ

לימרתבורכבושארתדעוס

.ךללקו–טעמהחונוהכבכש



ןהכבקעי-

השוחתבאכ־המ

ירוא

ירוצי־לכבבאכ

–רק,יל־רקו

ותרדאבותואהסכמהבילהא

.ךלםחהנהו

המצעל

ןול־רקו–םיטהולורשב־ידבלכ

-הכץורלזפחנובל־קפדו

ןהכזפחנאוהןאל

!ילאהה

,ושארתאתפטלמהבילהא,םיניע־רוגסבכושירוא.הממד

םאתפררועתמירוא

הככםימשהומדאהמ־לע–ןאה

תופטוש,המדאמתוצרופתובהל

,הדשורכתועירי

,תרענכשאםילכאנתורעי

–המשנ־יפורשםילפונםדא־ינב

,יברחניבל!יוה

,ימדםיברח

והתשאוילםימ,םימןתי־ימ

בהז־חופתתעצובהבילהא

בכשסיסעהןמ,יביבח,התש

–.ךתאתבשויינא!אנ־עגרהו

תושעליל־המ,ילאהה,ילתושעל־המ

היטישכתלעלפונהטבמ,היפכתקפוס



לארשיךלמ

רדהתאךיאזהלא־לכילעדועה

לאשאםינינפמןחוזפה־קרבב

זדודשץבורייחתורקי־לכ־רקיו

לימרתבםתואהמשוםיטישכתהתאהילעמהקיתמ

,ירואיתושארמל

בושררועתמירוא

,ךלוהרוחשקבא־בע,אגחורקוחרמ

הפוסםירבע־לכמ

.הלכאשא,הרצקהיפ־תמשנו

תלברעבהפורט,העבוטשמשיוה

םימ־ילחנ־לכ

,םתסנםרוקמ

םיצע־תורמצ־לכ

,וחשרפע־דע

ביבסםידקרמ,לאש־ידילי,תומד־יסרסמ

ישארבאכי־המ

הבילהא

החונמבבכש,יבל־דמחמ,ירעניוה

המונתהלצב:ןשיורגסךיניע

!ךלהאופרה־תאחלשיםלענלא

םדרנאוה;ותואהסכמוותואתלדשמ

ירענ־לעאנ־םחילא,ילאהה

!ונמהלחמובאכ־לכרסהו

שא־תלכאמלורשגןתתאנ־לאיוה

רשנוחורוהכריעצדועאוהו

.ופועמדע־יבכוכןיב־לאאשונו

,ובאכמ־תאויתחתבאכאוהנתוא



ןהכבקעי

המיכרעויברבדןיאינא

"!ונקלחאקלחדחיומעוא

,ינמיקתןכ־לעילוא?ילואוא

–הפורתאיצמהלוולרזעללכואיכ

זולהפורתאיצמא,ךרדהיאךא

!ילאהק

ובתננובתמ

.הצעשקבאאוהןשי

םירמהדש־יבשעתעדויינא

,האלתהימיב.םהבשיאפרמו

ילודמעירעי־רסאמתלפאב

הפשכמהילערילילבדגנכ

יל־הכלא.םתנוכת־לכרקחאו

:תדלומה־תומדשלעהפםשקבאנ

יתאצמלצ־תנפגתאםנמאה

!האצמאאלרהז־ייולגםיקמעב

המוקב

,םירוהטםימשוה:תכלוהינא

,ופיערתםכדסחהממדברשא

ידמחמ־לעהבוטלאנ־םכניעיהת

הבושאםאדעער־לכמורמשל
,הדצההל-תדרוי

,הפשכמה.ההכמשמשה־רוא;םישעורםיצעה;האבהקזחחור

השארלע,תועבגהןיבמהאבותעלוצ,תינצבקהשאתומדב

.תודבכבתררגנ.,הלקמלעתנעשנוהפופכאיהוהעורקתחפטמ

.הנבה־ילבהבטיבמוויניעתאחקופה,ירואלאתברקתמו

הדיהטישוהב,היכבלוקבהפשכמה

ןהנקזהשאלהבדנהנת,ןודא,הנת



לארשיךלמ

םאתפרצעג,הדי־ףכלאתתלרמואוירפהןמלטונירוא
הלחלחב,ודיבישמו

ילםיעודי־המךינפתאימ

תאימ,השא,ידיגה

תימואתפהרכהב

הפשכמה

התחפטמתאהשארלעמהכילשמ,תצקתפקדזמהפשכמה

דמח־םלע,םולשהויח־יח,יח־יח

ירוא

שדק־תמדאלע–הפךל־המתאהפ־םג

הפשכמה

תואורךיניעוחפט-יחיחהפםג

וירשבבוימצעבםאיכ–לצאל

ןיח־יח,יח־יח

,םש־םגהפ־םג

,םדקיעלסןיב

.םי־יאב

!יננה

קמחתתםאו

-ריצהרפכ־דע

–רתתסהלאבתםורד־ינגבםאו

ויניעקירותתיוז־ןרקבךבסמיח־יח

ירוא

ייהתרשאבןירוס,העוז־תצלפמ

ךלהפםוקמןיא-הפאלךא,ךלייה

,ץפחאאלתאתעמושה,ץפחאאל

VIIIהפוקתה



ןהכבקעי

הזשדק־תמדאךלגרסובתיכ

יאיצוהוםשמתאברשאלךל־יכל

,הלבהנקז,ךימי־תאהזגרב

!ךמת־דע,תבקררשאכ,םשיבקרו

ישוח,האלהישג,הזמךלירוסךא

!ךלהוצמינ •ימ

הפשכמה

ילהתאהוצמיח־יח,יח־יח

ינתוארמ,רענ,ךיניעםצע

ינניאיכ,תרמאו

,תרמארשא,הזהלבהנקז־ףא

תופיתונמקלחלברהחוכדוע

,תובדנ־דיג

-ןתואקינעתהגלונצררשאל

:תחאהנטקהנתמךל־םגהנתנאיהו

!ת-ח-ד-ק-התא

.לודגקוחצתקחוצ

םינוא־יאבןשקרוח,תודבכבםשונוירוא

םלועה־דעהרורא,תאהרורא

הפשכמה

וראלףסוה,רענ,ץאנלףסוהךא

ךתועתההאראןכ:ךבחמשאןכ

וילגרל,הסרדנ,תעלותתיוע

הכוהכהננובתהב

ןהבץיצאויא,ךתפיאוא

–איההקוחראל-הפהחירשוחאדוע



לארשיךלמ

ושיחהנגישאגשהןה!יח־יח

העבשהלשןוטבותונשמתויועהב

ןהממש־תוחור,תוחורה,יוה

,המשוהפודונ,ורהמ

,הבירהילודוצ,ורהמ

הביבסודקר,ומהנ,ופשנ

,הרעסבוללוחתהו

,הרשב־ימרעמתאופשח

,הילעמהתוסכוערק

,היניעבקבאוערז

הישוח־לכ־תאוכסכס

המדאלהורגמו

,הממש־תוחור,תוחורה,יוה

,ודונביבס,וצופ.ורהמ

!ודוצ,הבירקילודוצ

רבעבתמלענותרהודרחא,לודגקוחצתקחוצועגרדועההוש
.הבילהאהל־הכלהםש

םינש־תקירחבירוא

הרורא

.תרבגתמהרעסהתופיעךותלעקוש

.הקספה

תוחדקמויניע,ויתחתבשויוםאתפררועתמירוא

התואיתשרגיפ־חורב.הלהקמחואה

התע.בושלןיהתאלו

םוקאהתע!ינארומגןירוח־ןב

!ךלאיתוקת־זוחמלארשיו

דוערפסמםיעגרךא,ץרא־תרבכךא



ןהכבקעי

––ועוצימםקךלמה,רעךלמהו
,וינפתוכלמ־דסחבוזועבורהני־המ

!הבגשנ־המותומדרובג־תומד

,רוחב־יניעויניעוולהביש־תראפת

ןקרבברח־קרב

,םעראלכנןתובג־יבעבו

,הנהמךלהיתובידנ־רואךא

,עשי־אשונרוא

,הנדעמודעריםיקמע־לכו

ץרא־יבחרץורלשישחורה

,הרשגה־תאץיפהלו

-םילפרעמתאצלעגיתשמשה
הככעגיתעודמ

הנניאדועו

,ומוקמ־לעךלוהבבוסחורה

––םיבבוסקבא־ידומע-
,יבחכןיאוינאףייע!יוה-

וכןיא
ח

,םוקל

ימד־יקרועבהלחוזתרפוע-

,יברק־תאהכחולהמר־שאו

וכןיא
ח

.יל

תועבגההלעמב.תועבגהדצלוינפ,םינוא־ןיאויתחתעקוש

ךלמהדודתומד,תהמהמולעת־רוא,הלועותממורתמ
,תורוגסםיניעבטאלתדעוצ,ושארלעהרטעבוותצילחאלמב

םשהנופ;הבישקמ,םיעגרלתרצענו,הדיבהפולשהברחה
.תמלענוהנהו

תועבגההלעמלאויניעאשונ,םאתפררועתמירוא

.זךלמההפרבעאלםא!ךלמה



לארשיךלמ

םקיורעוילאמ,רעךלמה

ושפנהרצקםאיכתאזןיאךא

דועליחוהמ

ןותנשילבחקתנינןוא־תיראשףסאנ

הפולשוברח,דמעהגספהשארלע

:םיקחרמלבישקהבשקה,ודיב

זולארוקלוקןיאה

–ותארקלשחשיאןיאםא

דמעובש,דעצלףיסוהוטאל

,םיקחרמלהפוצכ,שאראשינ

–תורוגסויניעו

––זויניעתורוגסעודמ
ןאלהה–

ןותנשבדנו־ענםאיכ,ךלמהרעאל

םירהבאוההעותרהס־הכמכ

–וינפ־לעםולחו

,וירובגאבצלוק,ברק־תעורתםלחה

,םחלתארקלינוכנ,זע־ישמח

,ותדקפלםיפצמוולםיארוקה

דועהחונמעדיאלו

וברחשפתנ

ועוצילעמתנשךותמדרנ

,רדי,םיניע־םוצע,תנשךותמו

.םשוהפעתנ,ששגינ



ןהכבקעי

ןוגי,ץראלהטומשברחהוףופכשארה,טאלהבשךלמהתומד

.םינפבאפוקוםלא

ויכרבלעלפונ,טאלםמורתמ,הארמלםהדנירוא

!ךלמוה

שארבוהממדבדועצלהפיסומרחא,היתחתעגרתדמועתומדה

.תמלענותדרוי,ףופכ

ונוהמתמורענתהירחאירוא

ואברשאתמע־לכבשאוהובשאוה

.ןורתפןיאו–םולחקר–םלחקרםולח

:הארמליברפאךפהניבל!יוה

!זובאכמכךלמ־באכמדועשיה

הדרחתואלמ,תולודגםיניעב,הממדירחא;ויפכבוינפעיקשמ

,םיידםימדופטשאלדועםנמאה

ןזתורצהתאסהאלמאלדועםנמאה

.הימוהחורה;ויפכבוינפתאבושטילמ

,המוקממהזזהניאותדמוע,דגנמםאתפהלגתמםושרגתומיח

רקלוקבםושרגתומד

םקרלוהפתבשלךלבוטךא

,ןמגראובהזישמ־תונויזח

.ךלהאנןכ

להבגירוא

םושרג,הזאוההתאה

הככילארבדתיכ,היההמ

םושרג

היהרשאלוךלהמהיההמ

ךבל־תומולחוחרפיםירשנכ

.םישעמהלעמ



Trg לתשיךלמ

ירוא

ילגעלתאנ־לא

,שמרכלחזבהאאל:ןכםגמאךא

,ויניעברהכץב־בגר־לכרשא

.ונרבעיאל

םושרג

ףועתןכ־לערשאו

ךרדהבראל:איהתמאןכאו

:דגהךא.ףוע־שמרלדעשמרמ

זירוא,תוחאךלשיה

חיהשב,םמותשמירוא

תוחאילשי

.תעדונאלה

םושרג

זךלםאובאשיםג

הליגותכלוהתוממותשהבירוא

לאשתהמלו.יל־שיםאםגבאםג

םושרג

זירוא,תאזןיאה–ךלםינטקםיחאםג

הדרחבירוא

הלאתולאשםאתפלאשתיכהז־המ

:ינמהסכתלא!םושרג,הדיגה

.יל־דגהןוסאהרקה

םושרג

:רבדןיא

.לאשאלאשקר



ןהכבקעי

ירוא

שירבדיכ!אל

שי־המ:ילדחכתלא,הדיגה

תורבההתאהגומכ,טאלםושרג

,םורח־תע,תאזכתעל

.לכוישחרתהלרשא־לכעדיימ

ירוא

.דיגתאלועדתןעדתעדי

רורבלכיל־דגהםושרג,הרק־המ

םושרג

,ספא.עודמילרורברבדןיא

,רשפאולכוישחרתהלתאעדויימ

יכ,רשפא–ןיבתה–הזהעשב

ללוהתמםע־ףוספסאנהזהעשב

רבוש,סרוהךיבא־תיבתותלדתא

זזוב,תיבה־ילכ־תאדירחאלכ

החוורלתוערקנויניע,תוצלפ־זוחאירוא

םושרג

אלםא,רמאללכויימ–הזעגרבו

ףנומ,ההקםדרקוהזעגרב

תחנ,םיניע־םדאםח־ןבדיב

תחצנההביאהתמח־לכב

-ךיבאשארתבישלע

ירוא

יליואיליוא
!



לארשיךלמ

םושרג

הצראעקושאוהותחאהקעצ..

עקרקהלעומדףטושלחנכ

.םדהתוססובושעילגרו

.תוצלפךותמאפוקוקעצלרמואירוא

רתוחלוקבלבא,תוריהזבםושרג

הזעגראלםא,עדויימו

השפות,חצר־תאמצ,הצירעדו

קעצמה,ךרדלי,ךיחא־ריעצב

הכילשמו,והיבאימדהארמל

ותואןולחהדעברורצךלשהכ

ץוח־ינבאלא

רחאלוקב

,עגרההזםצעבו

תאףדהוףוצחרחאףורגאו

,חוצת,שוחתהדליתרזעל,םאה.

תאללחיוךז,ערקהתלמש

"-ותואקינהרשא,ןמאנהדשה

.םעזברעגתמירוא

המולעת־לוקבםושרג

,ינשרדחב,הזהעשםצעבו

םשךתוחא

הממדירחאירוא

םשיתוחאל־המ

הדיגה

םושרג

תאזתעדלףיל־המ



ןהכבקעי

,בהז־תורפעשקבוןל־ךלםוק

םולחבךלוארה,ךלמ־ינמכמ

,םהילעךלהדגאברפסוא

בהזה.םישוןלבהז־בלהשענ

wרסחתשבלהםוקמב w

םהדנירוא

.רשא,ינאזבלילב–ינא

םושרג

רשא..

םינמזה־לכתומדשינפ־לעףחרת

ךלםהתורודה־לכיעצפו

,ףפועמהבובזלםד־יחרפתוגרעכ

סיסעותוקשהלוורציתורגל

!ףוע־שמריוהבובז.יוה

.םלענ

ירוא

רבדהתאהמ

הלאםירבדכ.ילרמאלזעתךיא,

הבושת:הנשרדאשרדהבושתןת

םושרג,שירחתהמליוה

והעריתוחאלושעהמ:רמא

תמאתרפסרשאלכה:רמא

.םושרג,הכיא

.תטקושותכלוהחורה.וינפלעלפונ

לשלודגרורצהדיבורותסהרעש,ןוזפחבהבשהבילהא
די־לע.תערוכ,רורצהתאהדימהכילשמאיה.םיחרפוםיבשע

.תוריהזבובכשמתאתנקתמ,ירוא



לארשיךלמ

והארמהגחבבהבילהא

המצעתלכואשא,ולכתבהלש

,ובלערהזע־לכבקשנהכ

.המלשהםגהאופרהשיחאבתהכ

םהמהררגבםיחמצהרורצתאהקיחלאתסנכמותבשוי

הלאדמח־יחמצ־לכואלפנ־המ

,יתאצירוא־אלוהפוס־ברעב

,הפוס־ברעבהכוהכיתשקב

.יתשקברשאמעבשיתאצמ

יתללפאלהפאצמתמאבתאךא

,עונצהזרעי־חרפאוהאלה

,הונע־םולשםאיכ,דוהאלוולחיראל

,ירעיתבוזעב,יתולגימיב

,םיחוחהןיבותולגליתבהא

,םימוחנטעמבאשלונח־טקשמ

.תונלבסה־חרפויתינכינאו

הצרארעס־תכמהתעילפנבו

יביבסוזגר,וסטתחש־תוחור

,ירשבוסרד,יבגלעורהדינ

חצנלםתיחכ:יתרמאיכדע

םוקףיסואאלו

ילירעי־חרפהלגנהנהו
,

,ולכףחור,רפעמץצהז־ךאומכ

הוושהיניעביבטניו

ולועבג־אלמץראלחשרחאו

ןידה־רזגףקתוילעלבקמכ



ןהכבקעי

ינומכישע:ילזמורולאכו

תנכסהרשאכ,םדיוק,יכחו

.ישפנבזאןשיחכרוענףא

ךותלגורתאתטחוס,סוכוסרח־תרעקלימרתהןמהאיצומ

םהבתפשפשמרחא,הררברשאםיבשעהןמהבהרשמוהרעקה

.וידיתאוויתוקרתא,ירואלשוחצמתא

ויניעחקופירוא

תאימ

הבילהא

ירוא,ינריכתאלםאה

.הבילהאאיהינא

ירוא

הבילהא

ידמעהפאנ־יבשזאיהתאםנמאה

.יכלתלאו

הבילהא

.תבשויינאהפ

ירוא

זהבילהא,הפשיאהיהאלםאה

הכובמב,הכוהכהטיבמהבילהא

שיאהיהאל

ףקתב

ירוא,ךדי־לעינא

בהז־חופתםהילעתטחוס,םידחאםינטקםילעסוכבהמש
ש

.ירואתאהקשמוםיבנעו

תותשירחאירוא

הבילהא,ונכרדלהיהי־המ



לארשיךלמ

הבילהא

אבנוהבךלנףיסונרהמ־שיח

.ונצפח־זוחמל

-הכשלחינא

םיבשעבושארףשפשלהפיסוהבהבילהא

ירוא,ךנתיאלבושתרהמ־שיח

,תדלומהיבשע,הלאםיבשע

ופיסויףאךיתוחוכושדחי

הלאםענ־יחרפו,ךליאלפ־זע

,םמשבבךשפנ־תאובבושי

,ךימימתפאשאלוהמכ

.אלמת,תעד־לב,םייח־קשחו

ירוא

יתדמח,תאהבוט־המ

הבילהא

קרינא

.ירוא,ךתואתבהוא

ירוא

הבילהא

פתשיגמוםיחרפםינפח־אלמתלטונהבילהא.הקיחבושארחינמ

,טאלויניעתארגוסאוה,ויפאלא

שרחהרשהבילהא

וחטבוןשי

ןנאשרעי־ןק

,ךליבבל

י



ןדכבקעי

,קרירעי־ןק

,םחורואןב

עבשתהחיינ

.םשןדעו

,המח־תורעסמ

ליל-תוועמ

טלפמאצמתוב

.לא־הסחמו

ךתואקבדהבו

,ערקחרמב

ורכזדדועי

.עגהךבבל



תישילשהלילע

דודתרעמינפל

שתהתיתחתב.םיללתולוחתמדא.םיעלסןיבהיובחהנפ

.םותסההרעמהיפ–יעצמאה

,המדאבםירפוחוםידמועםידמגה.חרי־ליל

םירשםידמגה

םיכלמתורבקמ

,הרפחנתורצוא

בהזלשםינמכמ

ןשוםינינפו

הלילבלפאב

,הרפחנרהס־רואל

הפשחנתודמח

.ןח־לכתויכשו

םיקנעםירובג

,םינפלוכלמהפ

םלועולחנםה

ברקבולפנ

,םינטקהונחנא

,למעןזירזםע



ידכבקעי

םישרויהונחנא

.ברהםרשעל

הממדבהממדב

,הרבצנםלוע־ןוה

םימודק־יזנגלע

יאשחבגנעתנ

,רהסה,ךרואוצ

,הלילה,ךפנכשרפ

תוסכםגתולגךא

ידמוברתלא

קתושהורבחל'אדמג

זךלוקלטנה:בוטןכש,אנ־רמא

זרישתאלהז־המ

"בדמג

.רישלישפנתאןיא

-םיגוא־תולכ־דערsחא,רפחאףרה־ילב

אושל

"אדמג

ףלזמבהרגתתלאיוה

.רבדהלגתיאלףעזחורל

'בדמג

.ףעזיחורןכ־לע,הלגתיאליכ

רבדמרישהאוהלצלצמ־המו

תורצואהםיא–םיכלמ־תורצואלע



לארשיךלמ

'גדמג
"

,אצמנםירבש־רבשקר.איהתמאןה

םיפלוחוםיצצונריפס־יסיסר

,ןבא־יקולחוא,רהסהןיעל

,םנח־לאוזגרהםתנש־תמתמ

אוה־המרורבעדונאל,ילכץפנוא

דועאצמנהלאכוהלאכ

וריהזירישבקרתורואהו

"אדמג

רבכופלח,תורודריש,אוהןשיריש

לודגעפשהדועהיהםהימיב

.ריבכמלואצמנבהז־תורצואו

ןקזדמג

,שדחןיאוןשיןיא?אוהןשיריש

קר

אל

.דימתםישדחםהושיםייח

םילדםתאיכ–רישהאוהןשי

,ןוכנחור,היחשפנואיבה

.םכמערישהםגשדחתהובשו

רישבשתורצואשיאאצמאל

זךכליאדכאוהםא,שיאלאשה

,המדאמתורצואדועומתאל

.םגתוכזליוארה,רודהםגךא

וחילצהףאושקב,תורודויהןה

דועיתיארינא־םגםהידירש

.יתיאר־םג,ואצמ,ךלמ־רצואו

VIIIהפוקתה



ןהכבקעי

תולעפתהלשהעונתבהזלאהזםידמגה

!שממךלמ־רצוא–רצואהאראוה

הארויניע־ומב–רצואהאראוה

זרצואהארמ־המ,בא,ונלהדיגה

'אדמג

רצואה־רבד־תא,בא,ונלרפסוה

ןקזהדמגה

.רבדהםכלרבכיתרפסאלה

םיריעצםידמג

.דועונעמשאלונחנא

םידמגהראש

רפסוה

.ונאםיבאתדועםעפעמשל

םיבישקמראשהלכ;ורדעמלעוידייתשבןעשנןקזהדמגה

,בל־םושב

ןקזהדמגה

,הנשמ־ויזליל,היהאלמרהסליל

יתאבהזךא,םינשבךרדוע,ינאו

םתאדחידבעלםילודגהדוסב

,שדחרדעמידיב,יתדמע

יחכ־ראשב,ינממאוהדבכו

ינורג־אלמברישאווביתרפח

.ביבסתדקושההדעה־לכםע

םישיש־ינפ,םלכינפודבכנ־המ

ףסכםחצמהגנרהסה־ויזמ ןי

.ץראהבבלדערתחםלוקו



לארשיךלמ

,הלילה;תאזהתיההלפת־הדובע

ונישארלעהממדבטש,שדק־ליל

.םיקחרמבועקשםייחה־לכו

לזרבהלוקכלוקםאתפ־עתפו

-חורונרצע!ובלזרבעגפנ
–אבתישילשולוקהאבתינשו

דחאליג־ביבשוהזלאהזונטבה

–אוההנה:ןיעלאףעןיעמ
,העבש,הששםירדעמורהמשיח

רפעמופשחינורפחנ

,רדה־ילבלהנטקהבתולענ

,הארמלהמעורדקוניניע

,רהזהךינ–החתפנרשאכךא

םלועה־תאףיצהםיאלפ־יקרבםג

.תשבמואבחנםורמ־יבכוכו

םידמגה

-תשבמואבחנםורמ־יבכוכ־לכ
שממרצוא-רצואהזךא!םתעמשה

הבתב־הבאצמנ־המ,בא,הדיגה

ןקזהדמגה

,ןח־ינבאהלכהאלמהבתה

.ןלשמרעשלםולח־לכעדיאל

,דחיםימשוץראתודמח־לכ

,תוהגנ־לכתיצמתהנהתויוקשו

אלפנםינדע־לוחמלופסאנהפ



ןהכבקעי

,לוק־ילבופרפרווללוחו

,שדחיפיהסכ,הלגעגר־לכ

.ןהיתפשלעםימתרשאקוחצ־תבו

הלארהז־ינבאבדיתעגבו

שדקמ־תומולעתבהעגונכיהתו

ולאכיהתוןהבדיקחשבו

תוכלממבותונידמבאיההקחשמ

.הביולתםייחיפלאלרוגו

זא־ינמורבעםיברםימי,יוה

-ורבעילעדיאוליגתופילחו
רימיאלוומתכיחיבבלב

,ילהלגנירוענב,אוההדוהה

.ךלאימי־לכורהזןורכזלו

"אדמג

רצואהיאו

ןקזהדמגה

ונניאוגומנ

,היה־אלכהיהרהסתדרםע

,וירחאתולילה־לכרתחאהככו

,רפחאתווצקהותונפהלכב

ןקזמחשיוג,ןיבלהירעש

יתווקתךא–תוירחכידיו

.ינדדועתאיהו,יתואהבזעאל

םיבשםידמגהראשםג;המדאברופחלבשםינורחאםירבדב

".הממד;ותדובעלשיא
"אדמג

.הדובעלהרישהפיהרישנ



לארשיךלמ

םירשםידמגה

םיכלמתורבקמ

,הרפחנתורצוא

בהזלשםינמכמ

ןשוםינינפו

הלילבלפאב

,הרפחנרהס־רואל

הפשחנתודמח

.ןח־לכתויכשו

סעכב,הדובעךותמ,ונכשל'הדמג

.יתושרדצלאל,ךתושרברפח

"ודמג

.ביבסהמוחךלובגלעהנב,ךצציא

"הדמג

.המוחילבלובגעדויתעדה־יקנ

'ודמג

.השורדהמוחהךלםאיכ,ילאל

"הדמג

.המוח־לכםג,םנמא,ליעותאלךלו

.דחאםוקמלאתחא־תבבלוחהתאםיכפושםהינש

"ודמג

ףסכ־עבטמ

.האיצמהלעורדעמבהסכמ

"הדמג

ילשאיה

*ודמג

איהילש



ןהכבקעי

.ירובמלוחהםעקיתכפשינא

'הדמג

.היתכפשינאיכ,אל

'ודמג

,הזמרוס

ךלםייחבדועץפחםא

"הדמג

התארוס

וזהזףיקתםתיאר

תאבישמהז,ץודמגלשורדעמתאהדצההכמ'הדמג

תונרקסבםיננובתמוםתדובעתאוקיספהםידמגהןמקלח.האכהה

.הטטקהלא

הדרחב,דחי"ןו'הדמג

זעבטמהיא

.אוושל–עבטמהתאםישפחמ,לוחהתאםהירדעמבםידרגמםה

שופחךותמ'הדמג

התואתקחדבושרפעהךותל

'ודמג

.המלעניכ,םשאהךב

'הדמג

ןזאל

.הדבאךעצב־אמצלשבקריכ

.יתנגההקדצבילשלעקר

'הדמג

יתקדצ:רמאלזעהךבשידוע



לארשיךלמ

'ודמג

.יתאתמאהםגיכ,זעהיב־שי

'אדמג

.םיצנדועםהודועעבטמ־לכ־ןיא

'גדמג

ץצונהמ־רבד.עבטמ־לכהתיהאל

ונוימדועגרדחאהןיעל

.ףסכ:ובל־תואת־תאולםסקשיח

.ותדובעלשיאםיבשוםיקחוצםידמגה

םימשבולכתסהביבדמג

,דעצתשרח!הלועהננע:ואר

ירוחאמ,הלודגץחש־תיחכ

.הרוחשהמזמבטאברקת,רהסה

.דחפלשהעונת,םורמלםיטיבמםידמגה

ןקזהדמגה

הדרחההמ!םימלועלהיהרבכ

•.רהסה־תאםיננעועלביאל •

'בדמג

.םיכשחטבץברגץברםלואו

ןקזהדמגה

,דיגאםעפהדועוםכליתדגה

.ירבדםכבבלבורמשתןעמל

:ונלביואהאוההלילהלצאל

הבוטהחונמוובהממדוךראוה

.ףדורינפמהסחמויפנכ־רתסבו

,םוי־שמשרוא,םויהאוהונביוא



ןהכבקעי

,םירונסבוניניעתאהכמה

ףוגהלוצ,תפת־שא,אוההלכאשא

רהסה־רואכאל–דחיהמשנו

דסחרשא,ונייח־רוא,שודקה

,ולכתועינצוםת־תולשוןחנ

םירבדה־לכ־לעקדףיעצשרופה

.הוטיםלועינפ־לערהטלשםולחו

'בדמג

שמשבשונא־ינבויחיהכיאו

ןקזהדמגה

ץראלעשור־יחמצולעיךיא:לאש

םכתלפאתרואמב,םויהםורמב

המונתמתע־אלבוררועתתיכשי

ץבורהרואמהיפלעשאםתיארו

םלועה־לכזחאמ,אוהתאטח־שא

המדאלםכנזאוקיבדתיכו

קוחרמברםילג־שערםתעמשו

,הברהלהבוהסיט,הצירתלמהנ

–ערפתעקרנהץראהליח־תאו

אוהםדאהןומהלוק:םתעדיו

תמ־יטוהלםויהתובהלשב

,שיא־ינב,םהםיצאםימד־יחתרמו

צרמ־ןיאבםשוהפםיקנזמ

,גהלםיגרמותוטשישעמםישועו

–המירחאםיפדורוםיהלהלתמ
המירחא,עדויימ



לארשיךלמ

.םלכןיעמץצונןועגשהו

ץראהלעןועגשהללוחתמ

,ןואשדימעמ,ףצק,לבההלעמו

קחוצםיעוע־קוחצוהעותרבדמ

:ססובתמםדויחסב,םד־לאגמו

יחהלאןה
י

שמשבשונא־ינב

"בדמג

ושמשהינפעגרתוארליתצפח

ייןקזהדמגה

םולשוסחותוארלשמשהינפתא

אוה־ףא,ילערהיהירוענב

ושפנהתואתה,עררציוהפקת

,רזהםויה־רואמלאםגעתו

סמנורשנ,םיעגעגמהלחדע

םעפ.ויניעמהדדשותנשו

לחזינובהרבגתחדקהו

,ופקתנםויהוהרואמהיפדע

שמשהלארשיויניעאשינ

הפלעבכושוחונאצמברעל

עדונדועאל.ונמלטנויניע־רוא

,וכרדתוארל,ןיחבהללצלרואןיב

–תוארמהלעשישלו,הג־ךלהת

.םלועהןמונמזםדוקדרטנףא

,תרומגהילפאםיאתמבכרזחטירוא

ללחבםידמגה

הז־המ

.קוחרמםערלוגלגלוק



ןהכבקעי

"אדמג

ואבתיחשמה

ןקזהדמגה

ותרואמלשיא

םעזרבעידעםדוכחוובשו

.םירבעהלכלםירזפתמםידמגה;קזחםער

הציפקבאבםידשהשאר,קוחרמתיארפהמיהנוהקירשלוק

;ולשלודגהןושלקה־שלשתרזעבץפוקאוהש,הליהבמתחא

ףורפרבםיאבתועבגההלעממוםיעלסהןיבמ;קרושאוה

דחאכקירבמוםטמטמםטבמ,םיידשהתונשמתוציפקבו

תולהבמםהיתועונתלכ,תירפגהןיעבתוריאמתונטקהםהינרקו

.זגרלשהמיהנןמזלןמזמםימהונםהו

םידשהשאר

ולגלגםוקמההזהנהשיח

הנה,םירוצ־יבגר,תולודגםינבא

םיכלוההמהסרהנןורחאהלחה

.הרטמלרצעמ־ילבבםירתוחו

םילגוכפש,תפת־ידלי,וזפחה

הרעמהיפלעונבםיתומוחו

ןורהמ

םילגלגמ,םשוהפםיצפוק,ןוצרלשהמיהנבםינועםידשה

לשהיפונכםגתלפטנםהילא.ןינבבםיליחתמותודבכםינבא

םהינרקורתויךראטבנז,םידשלשךומנגוס–םיקיזמ

.תוריאמריתלבותורוחש

.םידשהשארינפלדעהברהלהבבאבדחאקיזמ

ייייייייייייייייייייייייeקיזמה

וצהנוכתה־לכהמלןודאוה

יהםינשקר.שיחנוףטחאו
ה

םידשהשאר

םעהאורינאו–הארתםינשקר
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קיזמה

םהבםעה־תאאופאהתיחשא

םידשהשאר

םירבדהאוש.עגנלםגלכותאל

,רומשםדקמ,םביאלפ־חכשי

,תחאהדקנשיםניע־ןושיאבו

.עגר־ףאהבדמענאל,ויז־תדקנ

קיזמה

זםדגנהלובחתואופאהצעהמ

םידשהשאר

הלובחתהאיהתאז–םחכשיתהל

,ףרה־ילבו,קוחרמ,טעמטעמ

,ביבסתשרוםשוהפהדוצמ

םהייחבוצוקדע,ואלדע

.ומוקיאלוולפיםהילאמו

קיזמה

,לודגהיאדמשאלזע־ידןיאה

זהלאהמרע־תולובחתבזחאייכ

םידשהשאר

קפסליטתםאהולעילג־ןביוה

אוהלכי-לכש,ותוכלמ־דוהב

ולקחשמךרדםאיכתאזןיאךא
,

ףרט־עבשוןנאשלותחקחשמ

,הפהמדנםנמא.ודיצ־רבכעב

,טלמנדיצהוטעמדועולאכ

התארהמ!רמשמהלעןכלו
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םירתוחה־תאךיערמםערצענ

-שפר־יעצב,םיתחפ,לושכמ־ירוצנ
םידבועהלאותונפב

הכאלמה־תאושיחההפםתאו

אובמלעםיהבגםיעלסועטנו

,םהירבש־תאהלעמלמולת,הרעמה

סרוהה־תאהכרבבושגפייכ

ךשממםערהכאלמבםיצאוםימהונםידשה;םלענקיזמה

ינפלותואםיאיבמולגקמהןקזבםיבחוסםיריעצםידשינש

.תודבכבםשונאוה,תמינפכןקזהינפ;םידשהשאר

'אדש

.ןמקחרה־אל

'בדש

הרעמהןמקחרה־אל

.שיאה־תא,ןודא,ונאצמ

'אדש

שיאה

םיתיזהץערמש

'בדש

–םיחישהןיב

.אוהלגרמיכתאזןיא

'אדש

ןאוחלגרמ

זקמןנובתמםידשהשאר

זונמושקבת־המ-בולעןקזהז

אוהעזגאלה
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'אךיש

תאללקאוה

.ונכלמ

'בדש

ויפמוןונכלמ־תא

.בהלעגרץרפתה

g|'אדש
::1.ןתלכת־בהל

R
Eן.שלחעגרב־ובםלואו

'בדש

.דועהגהאצוהלכאלו

'אדש

לכיאל

ןומצעבשאהןמךרחנולאכ

ובלשהעונתבםידשהשאר
ז

ותומיוולונתדועןכסמהזןיא

יייייייייילבקמה

ישפנ–יכנאתמאל-תמיכנא

,איההלועבהלב–דועתפאוש

–בהלהןמבושתאיה

.בושתהמדאלעהצפחםילשהל

םידשהשאר

:לחנהתפש־לאשיאה־תאואיצוה

ןושפנדיקפיולםשםיברועהדיב

.ןקזהתאםיאיצומםידשהינש
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,אטאטמלעהבוכר,ןוזפחבהאבותרהודינשהרבעהןמ

תלהוצ,הכאלמה־ישועבעגרתננובתמותרצוע;הפשכמה

.החמשמתדקרמו

הפשכמה

!הככ,הככ

הכרבםכידי־ישעמבאבת

,םינבאםינבאםוקמהוערז

,םינקרב,םיצוק

,םימרחנתודוצמ

,הרעמהךרדלעוסכוורגס

,הרתסנםאדע

החכשנםאדע

םימלועלדועהלהיהיאלרכזו

גולעפתהבותמעלהיפכתשרופ,םידשהשארתאהאור

יניע־ןושיאוהןיבל־דמחמוה

.ינשןיאוילהתאדחא

םינשהמכוםיחריהמכ

םינפוניארתהזאמופלה

רהסההגנל,תולילה־תארכז

,רעי־תלוחמבונרעסדחי

,וניורםידודםימשג־שרעלע

וניפונאלמתולתהמוקוחצ

,יבאז,ךנקז־תאקשאואב

,יוג־ירוצילךצחלאואב

.ונבהארשאכ,תולוחמבאצנ

,ומעבבותסהלהסנמוובתספות
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שפנ־טאשבוילעמהתואהחודםידשהשאר

ירוסםינמזה־לכתאלח,ךל־יכל

זהפיאזיתמונחנאתאו–ינא

היתפהנקז,ךתניבהרתסנה

םמשרשאןדקדקבהלעהמ

זיזעתךיאו

.תקמחתמותבבימאיה,ןושלקה־שלשתאהילעףינמ

דחפלוקב,הרעמהלתלערשאםידשהדחא

רעובדיפל,ןודא

הנהרשמ–עעונתמקוחרמ

םידשהשאר

:םנהםה

םיצפוקןכ־ירחא,םתחתעגרםיאפוקםידשהלכ,קרושאוה

.הלהבבםהירחאתגלודהפשכמה;םימלענודחיתחאהציפק

.הממדוהלפא;ןורחא,קוחרםער

םרדעמ,םידמגינשיאשחבםיאצויועברא־לעםילחוזהזמוהזמ

תקתענןבאלוק;םיניזאמוםיעגרלםירצועםה;םיחש־תיבתחת

.םבקעלעםהינשתאחירבמהמוקממםאתפ

אתפםישיגרמותוריהזבםילחוז,םיאצויוםיבשםהעגררובעכ

,םינפ־לאםינפעצמאבםיצבורםהשכ,הזבהז

"אדמג

זהפהשעת־המ

'בדמג

וליטמינא.ינא

"אדמג

הזהפורטהעשב

"בדמג

הזהעשב
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"אדמג

ללכארונךניאו

'בדמג

ןאריינניא

הממדירחא

וזהמהתאו

"אדמג

ליטמינא.ינא

'בדמג

הזהפורטהעשב

"אדמג

'הזהעשב

"בדמג

וללכארונךניא

'אדמג

תואורךיניע

קוחצבםיצרופםאתפ,הזינפתאהזםינחובםה

"אדמג

התאתומזמ־לעבךא

"בדמג

,ן2םנמא

התאתומזמ־לעבךא

.קוחצבםיצרופו–הזינפתאהזבושםינחוב

המולעת־לוקב,'בלאברקתמ'אדמג

וער,אנ־עמש

,תמאה.יכ,םירמואשי-איהתמאה

ורצואיולגלהזהעשהפייכ
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.ההימתלשםינפדימעמיבךמג

'אדמג

התחתהמדאהדרחתדרחיכ

,השארלעלא־ימערינבאץפנל

הבהנכפהתהיתוילכ־לכ

הבח־קמעבםנםלועמרשאו

,הזהעשבו–לעךלשהחטשלא

רדעמודיבובל־ץימאאצייכ

–התפלק־רועהלעמלמקרדרגו
.קרבהרואלו

'בדמג

הלגתיולרצוא.

'אדמג

ןתאזתעדוי

'בדמג

.יתעדי

עגרירחא,םהדנ'אדמג

ןימאמהתאו

'בדמג

.דימתתוסנלבוטןה

'אדמג

'בדמג

הרפחנ

.םהילגרלעתחא־תבבםיצפוקםהינש

'אדמג

ןהכפהההלודג־המ,רוש

willהפוקתה
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?ונרפחוב,םוקמההזםנמאה

וינפונש־המ

"בדמג

ונלאוהבוטןמס

.רואהלגנםיעלסהןיבמ.םירפוחםה

ץיימירואלוק
,ילרמואיבלאוההפיכתאזןיא

.םתחתםיאפוקםידמגה

"אדמג

םדא־לוק

"בדמג

ירואלוק
םוקמההז,ןכ

.ןבאירחאמםירתתסמ,הלהבבםיחרובםידמגה

לעדבכשיטפוונימיבשא־דיפל,ירואאבםיריהמםידעצב

ךרדה-לימרתותרפעמהפוטע,הבילהא-וירחא;ולאמש־ףתכ

.םוקמבלכתסמודיפלהתאםירמירוא.הדיב

תוצילעבהבילהא

,הלונלחי־המ–הרטמהתאז

,הנארנאלולפנ:ונרמאטעמכ

איההנה–םאתפו

,הרעמהאיהתאז

.האובמלעורגסםירוצ־יקוצמ

קפדי,אביכשיא:דגהדגהו

.החתפנו-םימעפשלשהתלדב
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ויעלס־לטנהילעןמזדיבכהה

.וניתובקעירמוש,םיערמהדיםא

זעבשהמתסלהבהתיההתע־הז

והמהמתנלב–יהירשאיהי

,יריאהודיפלבתאיקיזחה

.השקםגםאו,שגאהכאלמלינא

ירוא;דיפלהתאתלטונ,לימרתהתאץראלהטימשמהבילהא

.םשמוהפמתולגלגתמםינבא,םילפונםיסיסר,ושיטפתאףינמ

וביבסןנובתמירוא

הלאםירבשתונפלילרזעימ

,ףלאםיד,ילתושורדםידע

המילשהלוהכאלמה־תאשיחהל

קמחתתןפ,ןוצר־תעש,הזהעשב

םאובחממםתואאיצומוךשומ,םידמגבשיגרמ

םינרקסוםינטקםיאורב,םתאוה

םירתסמבםיברואכהפובשת־המ

דשחביבוטיבתלאווהרתלא

:יתעדי,אלםתאםינשקרםאה

.םיברםידמגשי,םידמגשיםוקמ

רחאהזםידמגהםיציצמוירבדלוקפ;ארוקוףכלאףכאחומ

םהיתורואממהז

,םיזירזםידמג,ואצ,ואצ,ואצ

!ואצתולפאהםכיתורואממ

ורדענאלשיא,דחיםכלכוצבקה

.םכתרזעלהפצמה,ברלעפמשי

,ךלמהםנהב,הפךלמ־תרעמ

םדק־ימיושדחתהו–ץקיייכ
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.בלחושבדבוזתבושתץראהו

-הרעמהיפתומסוחםינבא:ואר
!ךלמה־תאהריענוןעיסנ

הזלאהזםידמגה

זרבדמאוההמ?שיאהאוהץפחהמ

?ונממאוהשרוד־המ,אוהץפחהמ

עיסהלונלהלאםיעלס־לכ

ירוא

ןברק־לכןיא:םידמגה,ובישקה

,הלענהובהרטמההושתאל

,םינבאהעיסיאלדחאה

.םשפנ־ףרחבתאזושעיםיברה

.תוחכהולדגילעפמהלדגכ

םידמגה

זונשפנ־תאףרחניכ,עצב־המ

זוניתוחכהלכניכ,עצב־המ

לבקנ־המונרכשבונחנא

ומצעלירוא

ךשמלהכיאםתארבדלילךיא

תקחודאיהו,הכאלמהלאםבבל

ץונצנלומכםאתפררועתמ,שפחמכהמדאבםשוהפלכתסמ

םידמגהלא;ןויער

ךלמ־תורצוא:םידמגה,ובישקה

;םיזונג,ומלךרע־ילבל,הרעמב

דמגלזפ־תפק,דמגלזפ־רורצ

.הרעמהלאעיקבהלורזעקר

,ךרדהןמםינבאהתאוגה
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.הלחתשיטפבןררופאינא

תולעפתהבהזלאהזםידמגה

המשםיזונגךלמ־תורצוא?םתעמשה

.דמגלזפ־תפק,דמגלזפ־רורצ

הסננאלהמל?הסננםאה

.ןקזהדמגהןמץוח,םהיתורואממהזרחאהזםיצפוקםה

ושיטפתאופיגהבירוא

דמגלזפ־תפק,דמגלזפ־רורצ

;הכאלמהושענושוח,ושועקר

ןוהוצימחתלב–אוהרקיעגר־לכ

ןקזהדמגה
!רבד־לכלונימאתיכ,םיאתפה

,םכידיםארצואשיטפהרכיה

הנלגלגתםיעלס,רדעמ־תודומל

םינבאבותיחשתהזהקלחקר

,תובאורפח,תורובהומתסתו

ולבה־םכלמעבואשתאלםואמו

ירוא

,תורצואמ,ןקז,התאעדת־המ

ןתיא־שיטפבצח,תובהלמ־המ

:התעםירבד־תעאלךא–?זע־ירוצמ

לדחלדחהוהשעמהשועה

םהישעממםירחא־תאאיניאלו

תוזרדזמםידמגתוצובק;המוחהלעושיטפתאףינמוהנוש
.הדובעהלאתשגל

ןקזהדמגה

.םהישעממםואינםה־םהישעמ
.ותרואמלאףסאנ
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תוקזחשיטפ־תופונתםעירוא

!ךה,שיטפה,ךה־ךה

–רוצופרעהשקיעבשםאו
ורושענכיםגענכה

!ךה־ךה

וךה,שיטפה,ךה־ךה

ליא־שודגיבלהכמהכ

–לעתרעוסלא־תואתמ

!ךה־ךה

,םידדצלםיעלסה-יסיסרתאקלסלולגלגלםיצמאתמםידמגה

,למעברמםיקנאנוהרהמ־דעםיעגיתמ

'אדמג

יבחור־לכדועןיא!אוההשק־המ
.

'בדמג

.תובצידי,הפטושהעזיפוג־לכ

'גדמג

.ןויזחהץקרבכתוארליתצפח

'דדמג

.ןקזהדאמקדצאלםא,עדויימ

'הדמג

.תמאורבדואוהשודקןקזה

ירוא

תושעלםכלחההזךא?םכלהז־המ

םיפרנ,הדובעלםתיאלנרבכו

הכמירוא.םתדובעבםיזרדזמ,המותסהאריםישופת,םידמגה

םיחוצםידמגה.ררופתמאוהויעצמאהעלסבםיתשותחאדוע
"דדמג;ותואליפהרשא,עלס־בגרתחתרפרפמיגדמג,הלהבמ

.העוצפהולגרבזחוא
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'אדמג

.היהיןכיכ,יתעדי

'בדמג

ונרכשהז

.םהבםיכמותוםיעוצפהתאםימירמםה

זוחצג־ליגבירוא

ינשהםגלפי–לפנדחארוט

ופיסוהןוא,םידמגה,וזרדזה

םירבשה־תאונפוורהמו

ביבסתראשנהנטקהצובק;ותדקפתאאלמלםיזפחנםידמגה
.םיעוצפהידויגדמג

'גדמג

-טטומתהילערהה־לכ,יתימד

ףיסואאל!אל.יכנאיחהנהו

.ןכסמוהזלפתקחשמקחשל

'דדמג

ןקזהתצעביתעמשול,יוה

'הדמג

.תמאורבדואוהשודקןקזה

"אדמג

תורצואםשתאז־לכבשיילואו

'בדמג

שיאהבלץימאהכשיילוא,ןכ

אוהארונו

'הדמג

ותואהתאאריה

'בדמג

אריינניאזינא
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'הדמג

!ינאאלםג

ותדובעךותמירוא

הדובעהלאםשגהלההמ!סה

.הדקפהתאעגרכםיאלממםידמגהראשלכ

תיגשההמוחהבללעושיטפופינהבירוא

!ךה,שיטפה,ךה־ךה

םוהתואיגורהץלעי־המ

םולחהםוקב,הווקתהתאלמב

!ךה־ךה

!ךה,שיטפה,ךה־ךה

–רוצדמעהעבשםירוטםאו
רוטרחאויתחתלפירוט

!ךה־ךה

:ירואיפמתצרופהלקהקעז.םידמגהתלהבלץצופתמעלסה

.תילאמשהודיבעגפןבא־סיסר

הדרחב,וילאתרהממהבילהא

ןאנ־ינארה.םדילאהה?שיהמ

ירוא

.לקעצפקר!םולכ־אל

,ויתפשבוצצומוםדהתאהחומ

ןוטרב'דו'גדמג

ולהאיךכ

,ורשבמתאזהאריןכ!ולהאיךכ ww----־••:wn + - --wr

ונאונבאכ,באכמהמעדיןכ

ייסמםדהתאוקריירחאירוא

:יארואנ־יטיבה–דוערבדןיא
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:בוצחעלסב,הפחתפתינבתכ

םותסאוהו,הרעמלאוהחתפה

?חתפיה–ךאשלשםימעפ

תעשבכםיקמעמהןמךשממוקונחםער-תחאהכמאוה
,המדא־תדיער

שערבתולגלגתמםינבא,ישפחורידאםער–תינשהכמ

דיברשאדיפלבתעגופתחאןבא,ריואהםורממתולפונו

םיצרםידמגה.הכובמוהלהב.הבכוהדימעקושדיפלה,הבילהא

םילפונםהמםידחא.םידדצהלכלםיטלמנ,םיקעוצוהנהוהנה

.עונ־ילבםיצבורוםהינפלע

קמעמעקובףסכ־תלכתרוא.חתפנחתפה–תישילשבהכמירוא

.ןויזחהדוהמםימהדנ,רוחאלםיעתרנהבילהאוירוא.הרעמה

בהז-רונכ,ךלמהדודבכוש,ותצילחאלמב,בהז־שרעלע

ויתושארמרבעלוהבולשברחריקהלעונימיל,ויתושארמל

,לודגםימרודכ-לאמשמ

.רומגןואפק

טאלןבישמו–המ־ןמזההוש,טאל־טאלויפכתאטישומךלמה

.וקיחלא

המדרתמומכררועתמירוא

.םימה־דכ!ילאהה

;תודעומוילגר,הבכרואה.הרעמהלאץרוומוקממץפוקאוה

הרעמהחתפלעתומרענ,לתההלעממתוכפשנתוברםינבא

.ירואתאהצחמלתורבוקו

הלחלחבוילאתרהממהבילהא

ירואירוא

.ןוזפחבםיקמחתמ,םהינפלעולפנרשא,םידמגה

תמכבכושהירואלעהערכבהבילהא

,המוק–וייח,ישמש,יליובאויוא

!ךיניעחקפ–המוקןה

אפוקכויתחתדמוע,וילגרלעםקוטאלרענתמ,ררועתמירוא

.ובתכמותהבילהא;וחכנטיבמו

רבקמכלוקב,הממדירחאירוא

ורבעלכה
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הגאדבוירוציהששמבוותואהבבוסבהבילהא

אוהשבאכשוחתהזךלםולשה

הזמאלומכירוא

המשנההצצרםא,ףוגה־באכ־המ

הבילהא

?רמאת־המ

הרצ,וילגרלתערוכהבילהא;ןבאלעחנוצודעצדעוצירוא

.וילעהדרחו

דבכלוקב,הממדירחאירוא

!רבעלכה

הבילהא

ירוא,אלואל

ורבעלכה:רמאתלא

טאלירוא

הזלודגעגרבבבל־יפר
,

טשוהב,ולונלחילילםגםויםג

ונחנאו,םימהלאויפכךלמה

ךלמה־תאוונקציאלםימה

-ונררועאלותנשמ

הבילהא

בושיילוא

הזלודגעגרבושידועאלה

ירוא

חצנ־יעגר.בושיהרהמבאלהה

בלה־תולאשמ־לכםג,הלא־ומכ

,םאתפתודמעםיקתהלסנ־ךרדבכ
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ץבא־לעםהםיבראל,תאזהשוחא

-.םימעפשיאללאםנמיאלו

עגרהיה:תעדלותויחלו

,ךינפלןכומהיהלכהו

יהדלי-דיחלשמ,דחאדעצקר
א

,ךל-ץיקהבוםולחבךשפנהאמצלכ

תדעצאלדעצה־תאהתאו

ךרשאלאתחלשאלךדיו

!הפרח,הפרח,הפרחיוה.זגעגרהו

הבילהא

תגשהאלהרטמהשארםג־םא

ךרדה־לכתקבאנלא־רובגכ

.לכותוערךאלמ־לכ־לארשתו

ךשארראפלךלתוכזהתאףא

.ךלדעונ,םינפדה־רזב

אלהה

ןוחצנ־רזלפונהשאררטעיאל

.לפיהרטמהינפלםגולו

ומצעלומכ,הממדב

:יתפסוהןואדעצ־לכ־םעםנמאןה

,םלאלבסדמל,םינמשא־דילי

,יחורםלוע־רסאממומכץרפתה

,יבםיתעדיאל,םיברםילייחו

ביבאבויז־יניעמכוררועתה

ירוא
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,בחרמלוצפקיוומהנ

םמצע־לעםיממותשמ,רורד־יכובנ

םתחימצוםחכשוחלםיחמשו

.המידקרצ־לכתמח־לעםרתחב

הרטמהוךרדהיל:יתרמא

ןיידגנםוקיימ–ילדיתעה־לכו

הפשכמהלעריבזחאבםגו

–ידשלהכחלתחדק־שאו
יתרענתהשדחםייח־ןובערב

,יתוקתלאיתסרהזע־הנשמבו

--יתאבהידע
ותראפת־ןואגבהזתוכלמ־ןויזחךא

,ינממהשודקהורהזבו

יניעבהכיתלדויתלק

:לגרואדיזיזליתבהרהאלדע

.ינמבגשעגרה

עגיוםלכנבשאהנהו

.יתומצעבתורודה־לכתשלח ו

םמודוינעאשי,לבוסלערהה

,םלוע־תלחותבושפנהלביו

,םמוקתמלהעבש־יפרמוערךא

,ףאשיולעקרפלהקזחדיב

,חילציףאןיה,ריקפיוייח־תא

,שיגריםאתפריבכןורחאעגרבו

,ריכהחמת־אלושפנ־תפרחל

.אוהשלח,שלחיכ
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ךיייייייייייייייייהפשכמהלוק

ןיח־יחיח

ןיח־יח־יחיח־יח

הממדירחא,חכברענתמירוא

תאתעמוש

הרוראה,תגעול,איהתקחוצ

?הנוחצנליג־תעורתלבסנםנמאה

תחצנמהאיהאיהםנמאה

י.9הבילהא

ןאל

–םלועלתאזכיהתאל!אלםלוע־דע
נאםג:ירוא,ינעמש

י

ךרדב

;תרחאליתייהויתלדג

,דחיהאלתוליגךתאיתקלח

.יכנא־םגיתמשא,ךבםשאםאו

יביבח,אלרמאתלא,שארדינתלא

,הזהנטקרעי־תבינאדועאל

,התונעועדתהיבש־לגעמקר

השודקהתצניבשאךבבלשאמ

םיעגפהותופילחהתרעסבו

:ישפנהקזחונתוקתךרדלע

,ויתרעשאל,לודגםלועיתרכה

,םיקמעממילץצרימטחכו

.יכנאךתשא:עדאהנהו

הלחמהזחאבזא:עמשהתעו

,םייחךפרטלךבהערהיחכ
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יתדרחבוישפנ־תרצבינאנ

יתרהמאיגלךלעשישקבל

,ינומדקםשםימוהםיערתוחורו

םנודז־לכ־תמחבילעוררועתה

,ימלועולבלב,יביבסודקריו

ישובלךותבויבינוכסכסיו

ינוליפהרובשרצנלפהכו

רצנאשנכינאשנלורמאיו

–םיקחרמבםש־יאינכילשהלו

יתחתהמדאבידושפתזא

,הזחלאיתקבדףוגה־אלמו

יהאניתכבתסההרעשב

,ינימי־לעשרשה־תבעץעכ

,ונינשלעורהד,וזגרתוחורה

,וניתורמצוערפ,ועזעזונידב

.ורבעדע–םפעז־לכ־תאוקירה

זחאנזהאונחנאםגהתעןכ

הבזחאנ,הזשדק־תמדאב

םייחהארנ,םמודדבענ,בשנהפ

––לודגהםויהלאליחונ,ליחונו

ןיבלהלאךירבדוחתפי־המ

.יעדתאלו–לארבדמךיפמ

ירוא

הזוחבהבילהא

,םימודק־תובצמ,הלאהממש־יעלסןיב

,הרוא־ןרק,ונלהנפדחינ
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ןבלןטקתיבונלהנבנםש

.האובת־הדשםעעטנתוקרי־ןגו

םוקנהריפצהםערקבידמו

דבעלאצנהטקשהלפתתוגהבו

,ןגבוררועתמההדשב

,םירקהליל־ילגאבדועץחורה

.חמצתםירבעמםלוע־תוקתו

,םיפכ־ץורח־לכבהואה,לאיחו

ועיגימהכרבה־תאענמיםא

,ונמא,הזהמדאידשמ!ןכהה

,הנמאנהבהאבהבקבדניכ

.םלוע־ימוחנתוקנינשדחןוא

ירוא

בגלעתבצינ,הבשחמךותמהמקהבילהא
י

תערוי,יריא

םיניעב,טאל,הממדירחא;וראוצתקבוחוןבאהלע

תועינצבךא,קוחרמלתוטיבמ,תוחוקפ

ונתבהא־תאלאךרביםאו

,אשנייחירפזפ־הילעןיבו

–םיעושעש-דלי,ונלדלויןב

רדהחרפיתדלומה־תומדשלע

זעושפנוחפטירורד־תוחורו
;

,שמשינפל,רשיוםת,לדגיאוה

ךרד־תואלתבוריכילבלע־המ

,ןיע־ריהבוןנער:וחכתיחשיאל

עדי,עגרה־תאעדיןכל

-ןתמונתמךלמה־תאריעהל
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.ותמונתמךלמה־תאריעיאוה

םלוחכירוא

,ןוחצנתואל,אוהוחצמ־תוהבגלע

בהזםינפדה־רזססונתיזאול

.רחשהריהבמםירההישארב

.ף"רתףרח–ט"ערתביבא


