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יבאתא,יכנאאישנ־ןב:הלאהםירבדהתא,דסחולהתטהרשא,השאה

יתשרד,ןנובתהלותעדליניעהנחקפתויתלדגיכיהיו,יתעדיאלימאתאו
יתרדנו;העורהיפמואציאלש,םירבדהברההביתאצמוםרמע־ןבתרותב

לעויקוספלכבישהלווברשאתואיגשהמתדה־בתכתאתוקנלישפנב

תולכלךתיבברתסאוםהינפמחרבאו;ימעינהכינומירחיוינומטשיו.םנוכמ

תאשקבליביואולדחיאליכ,יתעדיינאו.ירדנתאםלשלוישעמתא
םתואתמשו,הלאהםיליוגהתאךלרסומיננה.יבקעתאואצמיוישפנ

ךילאואובייכהיהו.דועינרושתאלםדא־ןיעוהזמאצאינאוסרח־ילכב

ינעתזוהארמהזכוהזכ,שיאהפהיהה:רמאלךתואולאשיוםכשמםישנא

םירבדדימתבתוכהיהוהזהשיאהיתרוק־לצבבשיםנמא:םהלירמאתו
אלש,יאנתבםכלםירוסמםהירהו,ידמעםהםירומשםילעה;רפסילע

סיסודלדחיו.הכומסההכרבבםכרשבתאולבטתםרטבםבארקלודיזת

.התבנע־תירקלאליבומהךרדלוימעפםשיוהשפנלהנבזעיוהתואתווצל

חקלאלהדצוהבבשיוהילאדריותרתסנתחאהרעמהתיהאוההרפכב
בערבעוגיכיהיו.תומלושפנרוסמיו,התשאלםימולכאאלםחל,ומע

ויתומצעתאוררגיוורשבתאולכאיוםיבלכואוביו,ופוגתאהבזעהמשנהו

,דדובהאיבנהלשופוסהיההז,תחאתחא

תאדילוהסחניפו,סחניפומשודחאחא,םכשןהכ,אישנהןובקעלו

תאןמאבתרשמ,הנהכהירבדרמוש,םיהלא־ארייוליהיו.שרודהיול
תאןובקעארקדחאםויב.הדובעבוכרדלהטונווירחאךורכוןהכהודוד
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ןוירגןב116

תכלהותמקוליח־ישנאהעבשךל־רחבהתאו.הכס־תירקבהנמלאהשא

תומ־ןביכ,ותואםתגרהוהזהרפוכהתאםתשפתו;איהההירקהלאםהמע
םישנאול־רחביו,ןהכהרבדכיולשעיו!םבהאמט,ופרשתויבתכתאו,אוה

ישנאתאולאשיוםאובביהיו.הכס־תירקםיערמהתעבשםעךליוהעבש

.להאהחתפבאיהתבשויהנה:םהלורמאיו,הנמלאההשאהירוגמלםוקמה

ינומלאשיאךתיבברגםאה:רמאלהינזאבורבדיוהילאםישנאהושגנ

םימיידמעבשירזשיאםנמא:רמאתוהשיאהןעתוהתעובשומהיאו
אל,הצוחהאציאלאוהו;הטמהתאולעיצאוםחלבותואלכלכאו,םיבר

;רההדי־לעשהכרבבלבוטהיהרקבורקבלכב.ידעלבשיאםערבד

.ןוילג־ילעםירבדבר־ןויעבםשבתכובשיוהילעלהלועהיהךכ-רחאו

שיאהרבדהכו.ךליוינבזעיותרמשמלידיבםילערורצרסמםימיירחא
ירסמ,ישעמלוימשלשרדלהנהםכש־ינבואובייכ:יתאמותכלבהזה

רשאדע,םבארקלודיזיאליכ,םישנאהתאיריהזהךא;ינוילגתאםהל
םשברבדההזלעינעיבשיו.ינאהבלבוטיתייה,הכרבבולבטיווכלי
,יאלפההחרואתאהרכזבשגרתתורבדלהשאהלכתו.ודבעהשמםשבוםיהלא

ויערמלאןפיוהנמלאהירבדתאאישנהיחאןביולעומשכיהיו

קבאמונרשבתאהקננוהכרבבונמצערהטנםא,היול־ינב,דיספנהמ:םהלרמאיו
.הכרבהםוקמלאוכליוומוקיו.העדבונאךמע:וילאהעבשהורמאךרדה

םימהלאדריווידגבתאןושארהטשפיו,שמשהאובבהילאועיגהיכיהיו

וברעגיו!ויתואובנבוךדבעסיסודבו,'ה,ךבןימאמינא:ארקיולעיו.לובטיו
לעיולובטלינשהדרי,ומדבססובתמלופיווברחבוהכיהברהרעגיול

יולוילעץפק!ודבעאוהאיבנהסיסודו'האוה'ה:ארוקושגרתמאוה־םג

ישילשrזריצהתאאנקמהוציו.ויחאםדבעגנוומדקרזנוותואםגגורהיו

,סיסודתאשדקמובהלנ,םימהןמהזםגאציו;לובטלוהכרבהלאתדרל

,ישימחהויעיברהוהערלםגהרקהזכ.יולברחבףכתאוה־םגלופיו

תרחאחורםהילעהחנ,דחאדחאהכרבהימבםמצעםלבטב,םלכ:יעיבשלויששל

.ןהכהיחאןביולברחבורקדנ–םרחמהאיבנהתאוצירעיו

ינאםגדרא:ומצעלאנקמהיולרמאיוהעבשהלכ-תומביהיו

לובטיודריוזרפוכבןימאהלתושעליחאוערהעודמ,עדאוהכרבבלובטאו

לעהממורתהוהשדחתהושפנוםימהןמהלועךאאוה.שלשוםיתשוםעפ

"הבםכומכןימאמינא:םיגרהנהינזאבלודגלוקבארקיו,הכ־דעהרגסמ

יולםקיו.הרובגהןימילדמועםדאלצאריוםימשהוחתפנ!ודבעסיסודבו

תאםשרבקיורההעלצבהרעמוברחבבוצחיו,םעופהובבלעגרהירחא
אריו,הנמלאההשאהולהרסמרשא,םילעבללגןכ־ירחא.וטבש־ינבויחא

ןבנ,םיולהינבמאיבנההשמהוצהרותהתאזבםישדחםיחסונוינפל

םישנארפסמ־יתמאצמיוהכס־תירקבשפחוךולהךליו.םתתמאלוםרשיל

ןכשמםוקמלאםכשהריעבשנםהמעךליוםקיו.האורהישודחלםינימאמ
ויתובקעושקבתרשאסיסודשיאהתאיתאצמאל:ולרמאיו.ןהכהודוד

.ועדונאל
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סיסודתחסוניפל,םרלוקבקקוחמהירבדתאארקלןימאמהלחיו.להקב

:ורמאיוםיפסאנהלכובורעג.התע־דעעובקהחסונהןמרסיו,השדחה

,הזיחסונךא:זעביולםתואןעיו.ונעמשרחאחסונוניתובאמ!התאהגוש

םתאו;ודבעסיסודל'הורמאהכ.ןמאנהאוהורשיהאוה,התעיתארקש

םתפלחה,סיסודתאובנבםתרפכםכתעשרב.םתאףרע־השקםעינבםכלכ
יתואםתחלשםאיכ,הזםכלידאלו.'הםשתאונשתותודעומהתא

.יניסרהבהרובגהתאשמשש,הזירחאונלםקש,ינשהאיבנהתאףודרל

ןשוקרחיולהקהינבלכוילעופצקיו!השקהותרבעמו'השנעמםכליוא
םגםויה־דעונרמשוונלחנרשאבאוהרפוכאוהרפוכ:רמאלוארקיו
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.השענהתאםתוארב,וכרדלעיולתאוולרשא,הכס־תירקישנאו
רפכבובשיוןורמושירהתאובזעיוומוקיוםהישעמתאוריתסיו,םריחבל

וחקלםחרבינפלדועלבא.הדוהיברשאםילשוריתירקמקוחר־אלדחא

םדךפשיאלו:וילערמאנרשאהז:ורמאיויולםדבוהולאגיודחאבלול
יכ,דיעהרשאלע,םינבאבםגרנויולשיאההיהיקנ.ךצראברקביקנ

םרפסתונוילגןיבבלולהתאומשהזירחא.ןמאנהאיבנההיהסיסוד

בתכבארקלויולבלולבטיבהלץפחהלכש,קחלםהיניבומישיו.שדקמה
תכהינבםינימאמםג.תולילהעבשוםימיהעבשתונעתהלוילע,סיסוד

לעסיסודחורויולחורךפשיזאובורקבהיחתלודמעיםיתמהיכ,תאזה

2

שיל־ןבןופיפש

ומשודחאדיסחשיאלארשי־ץראביחדומלתהלשותמיתחימיב

הארמודימתהבהגוה,הרותברבוסהיהשזרבס־ןבארקנהמלו.רבס־ןב
.םסנרפמוםיינעםעלדתשמ,םישעמ־לעבםגהיהאוה,הכלהכםינפהב

ערזמדחאםותירגהירבטריעביכ,ועמשםעפ.לדלהרזעטישומו
זרבס־ןבהשעהמ.ינעמהסנכללוכיאלוהמימתתחאהרענסראש,לארשי

םירומחהשמחלעהקשמולכאמינימלכןעט,בהז־ילכוףסכ־ילכודיבלטנ

ןתחהתאשיבלה,תיבולןיכה,םותיהותואלצאאב;הירבטלךלהוםקו

.םתואחמשוםהינפלדקרוהפחםהלדימעהוםכרצ־לכםהלןתנ,הלכהתאו

!יתיב־ןמאנאוההזםג:ארקיוםורמבםיהלאאריו



ןוירגןמש

רשע־םינשבחרולודגרהנינפלאוביו,וכרדלרבס־ןבבשהירבטמ

היהשימלכו;הזרועשכאוה־םגוכרא,לודגןינתהיהרדאוההרהנב.לימ

חטתשה,רבס־ןבתאהארשןויכלבא.ופרושווכשונהיה,וינפלערבוע
.עגפןיאבורומחודיסחהוילערובעיו,רהנהירבעינשלערשגכ

.רחאןפואבםאיכ,השעמההיהךכאל:םירמואםירחא

ותואלדסחותושעינפל,םימורמבהתימתרזגהרזגנרבס־ןבלע

םולשולןתנורתויברעכמדחאםדאובעגפ,הירבטמובושביהיו.םותי

:דיסחלםינשמהםינפהלעבורעכמהםדאהרמא.םולשרבס־ןבולריזחהו

רמא.םלועמךיתיאראל,ואל:ולרמאורבס־ןבבישהזינריכמהתאןיא
םימשהןמאקתפידיבירהו,םוקמלשוחילשותומה־ךאלמינא:רזהול

.רשבמהלשודיבשא־טיברשהארורבס־ןבהנפנ.ךשפנתאלוטל

!םימלועהןובר:רמאוארקוםימשלויניעדיסחהאשנהעשהתואב

,הוצמתושעליתכלהינאועררבדעדיאלהוצמרמוש:ךתרותבבותכ

דימ.ינבלויתשאלתווצל,יתיבלבושלידיבקפסיאלוךרדבתומאושכע

ותיבלךליידע,יצחוםימיהשמחהזלןתמה:ךאלמלהרמאולוק־תבהאצי

־םאלעבוצעראשנרבס־ןבו,רעכמהםדאהםלענהזירחא.וישרוילהוציו

.ולריזחהוםולשולןתנדחאםדאובעגפבוש.הכובוךלוההיהוךרדה

הרותבקסועדחאםכח־דימלתהזהלובגבאצמנםאה:שיאלרבס־ןברמא

ןברמא.שיל־ןבןופיפשומשולודגםכחרודיהזמלימ:רמאוהזוהנע

.אוההםכחהלאשיאהוכילוה.דחיהרותבןתנואשנווילאינכילוה:רבס

ויה,ןופיפשינפלבשיוסנכנשכלבא,םיקיהבמדימתויהרבס־ןבינפ

עודמ,םיקיהבמךינפש,ךבונאםיעדוי:ןופיפשולרמא.םיקירומוינפ

זברךרדבךלהשםדאכ,ץפחהתאתותשלולוכאלאמשםיקירומםהושכע

הלאךאוהרותירבדלםאיכ,יכנאאמצאלובעראל:רבס־ןבולרמא
ישפנתאתחקל,םורממחילשירחאוחלשהתעםלואדימתיעושעשםה

תאיתרמגאלוםלועבידיקפתתאיתאלמאלןידעינאו,חצנ־ןועמל
ךאאוהו–ןופיפשדמעדימ.ךרדבוהרקרשאלכתאול־רפס.ינפלהכאלמה
ינאו,אריתלאוימעבש:ארקו–וזהדגאשארבשחנותואלשולוגלג

אלחא:רמואארקמהאלה:רבס־ןברמא!ךתעינפלתומתאלש,ךלברע
לע־ףא:ףקתברמאוןופיפשהנע.ורפכםיהלאלןתיאל,שיאהדפיהדפ

ותומאריתלאוידמעבשןכ־יפ

רובצלשתינעתורזגווידימלתומעסנכושיל־ןבדמעםויה־תרחממ

ונבר:ורמאוםידימלתהואב.םלועהךשחיווהגנףסאשמשה.םימיהשלש

,וקדבוואצ:הרומהםהלרמא.טשפתמוךלוהארוגךשחהנה,וניניערואו

ונביבסךאםאםלוא,הרזגהבישהלןיאזא,לפאההסכילבתיבחרלכםא

טיבי,לפרעהלערבגיףוסה־ןיארואש,ונאםיחוטבזא,ךשחהאוה

ןנעהנהו,ואריולהאלץוחמלאםידימלתהואצי.וננוצרהשעיוונינונחתב

.רככהלכתאףיקמואב

םינפבשהזלארקיושיל־ןבלהאינפלץבר,ןנעהןמדריתומה־ריצו
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ארק.םולכילצאתדקפהאל:ארוקלשיל־ןבהנע!ינודקפילבשה:רמאיו
התימל,ךתרוקלצבבשויה,רבס־ןבתארסמ:רמאוץוחבמךאלמה:בוש

:ךאלמותואלרמאוחתפבדמעושיל־ןבםקIםיהלאהרבדתונשלןיא

רמאתוםימר־טפושאסכינפלדומעתובושתש,שדקה־םשבךילעיכנאעיבשמ

,ןנעבךאלמההלעדימ.התימלרבס־ןבתאילרוסמלשיל־ןבןאמיןאמ:ול

ינא:םיהלארמא.שיל־ןבירבדוינפלהצרהותומוםייחךתוחהינפלדמע

תלדלעקופדיוןנעבבושתומה־ךאלמדריזידגנםוקיימו,יתרזגויתרמא

דמעוןופיפשאצידימ!רבחותואילרסמ;זעבארקיוןופיפשלשולהא

ןופיפשרמאךכ:ולרמאוםימורמבךחלשרשאלבוש:ךאלמלרמאוחתפב

ולהביבחושפנאלוזושפנמולהביבחישפנאל:הטמבשוישיל־ןב

!דחיבוניחיוהיחיםאו,דחיבונתימיוהתימיםאישפנמ

רזוגינא,הלאהרות־ימכחינשלהשעאהמ:הארקולוק־תבהאצידימ

.הנשםיתאמםיתאמדחיםהינשלףיסוא;םתלפתבהתואםילטבמםהוהרזג

םלועההלעתה,םימישיל־ןבורבס־ןבוכיראהש,הנשםיתאמןתואב:ורמא

,םימעהןיבהמחלמ־ברחהאבאל,הנטב־ירפהשאהליפהאל.עגפלכמרהטנו

םיעבשמתוחפםדאתמאלוויבאינפ־לעןבתמאל,הערהיההטלשאל

.הזהםלועבןרעימיועבשיהיו,רוסחמובערואראלםדא־ינב.הנש

ד

תירבעהסיטסקלא

.רלבלהןבוארומשוםימילןקזדחאדיסחשיאהיהםימודקםימיב

סנםהלהשענהנשםינומשםהלתאלמבו;םיברםימיהרקעותשאיהתו

השעאלווירוענמ'התאעדיןבוארו.ןימינבומשוארקיוןבםהלדלונו
־רבועינעהנהו,תירחשבתסנכה־תיבלאבתחאםעפךא.וימימאטחלכ

דימ!דומעתלאםילודגםוקמב:רמאוובףזנ;ובשומםוקמבדמועהרא
הכובליחתהוםיהלאה־תיבלשוחתפלעבשיואצי;ותדמעתאחרואהבזע

תומה־ריצתאחלשיו'הרבעתיו,דובכה־אסכינפלותעמדהאב,ובלב

ינפלדמעותיחשמהךאלמהאב.ויבאןועבוירוענבןבואר־ןבשפנלוטל

ןמרטפהלינמזעיגהאמשותאבשךלהמ:ולרמאווביטריכה.רלבלה

תחקלםיהלאינחלשאלא,שרודינאךייחאל:רמאוךאלמהוהנע.םלועה

רמאזואטחהמוזינבשנעייהמ־לע:רמאוןבוארלחלחתה.ךנבשפנתא
ותואתיחדוינעבתפזניכלע,תומיאוה;אשיךנועתא:ךאלמהול

ילעלבקמינא,יתביחתנךכבםא:רמאוןבוארבישה.הלפתה־תיבבךמוקממ

ותסוראםעינבתאסינכמינאשדע,םויםישלשילחנהלבא,ןידהתא

ולהנענ.ךתאושפנתאתחקלואובתאובהז־רחא;הבחמשיוהפחל

ןוילעהתומה־רשזגרתנהעשהתואב.םויםישלשלשהכראולןתנוךאלמה

.לודגףצקבוףא־ןורחב,המחבוףאב:תודמעבראבהטמוכאלמלצ

נפלעמךאלמהרבעיכיהיו
י

השלשלויסכנתאקלחוהזדמע,ןבואר



ונבתחמשלשידקהדחאקלח,םינויבאוםיינעלרזחדחאקלח.םיקלח

,רוע-רוזארוגחדחאןקזאברקבבםישלשהםויב.ויבורקלחינהדחאקלחו

המוןקז,ךלהמ:אבלןימינברמא.וילאאציורענהלשולהאלעקפד

יכ,ךלדיגהליתאבויכנאיבשתהוהילא:רמאלרזהוהנעיוזינרשבלךיפב

שיאוןקז:ובל־םתברענהולרמא.ךשפנתאלוטלתומה־ךאלמאובירחמ
ימלכ,התע־דעוםלועהתאםיהלאארבםוימש,רבדהתמאה,הביש

,ןכםא:ולרמאורענהבישה.רבדהןכ:רמאווהילאהנעזתמומויאבש

.ינב,ךתומהיהיםדאלכתומכאל:הזוחהרמא.םהמדחאכיתומיהי

:רמאוןהילאובישהץעדאוילרוגהמ?הזהככיא:רמאוותוארענהלאש

ףצקבוףא־ןורחב,המחבוףאב,תומה־ריצלעתומה־רשזגרש,תודמעבראב

המ,ילרמאו,הי־הזוח,ינעישוה:ארקורענהלחלחתה.ךילעאובילודג
רקבברחמםכשה:רמאווהילאוהנע?הלאתושקתודממלצנהלהשעא
,התאורחשה-תלפתבהבתהינפלךיבארובעירשאכהיהו;םיהלא־תיבלתכלהו

,חתפבדומעיוםיטוטרמסוםיאוצםידגבשובלדחאינעאובי,ולאמשמדמוע

.ךילעםחריאמשו,הזאוהתומה־ךאלמ.דובכולתקלחווילאתדריותמקו

.םלעיורענהלארבדלןקזהלכיו

ויבאוףסאתנרבכרובצה,תסנכה־תיבלךליוןימינבםכשיורקבביהיו

םינפה־ערינעשיאהנהו.רקבהתורימזרמזמודומעהינפלדמועןבואר

:ולרמאיווילאדריורענהרהמיו.חתפהלעדמועםיעורקםידגבשובל

לומת:רמאוחילשהוהנע.םילודגםוקמבבשואוב,ינודא,ךילעםולש

םוקמבבש:ילרמואהתאו;דומעתלאםילודגםוקמב:ךיבאילרמא

ימ:רמאוךאלמהארק.דובכךלקלוחינאירהו:רענהולרמאםילודג

.תינרוחאתומאעברארזחו!ךילעםחריולשדובכהש

:ערואמההיהךכרחאחסוניפל

הלאש:ולרמאורזשיאאב,ותפחחתפלעןבואר-ןבןימינבתבשב
לאששםדא:רמאושיאהחתפ.לאש:ןימינברמאיו.ךתואלאשלילעתחא
םא,הלודגהרידולהנבוטיטבוהשעוךלהאוהוןבתהאלמהפקורבחמ
בישההשעיהמ!ינבתילןת:חקוללרמאוןמזרחאלןבתה־לעבאב
זלהםאו:רזהרמא.לאששהזתחתרחאןבתולןתי:ולרמאורענה

לאושהסורהי,ןכםא:רענהרמא?ולהשעיהמ,ונבתתאאלאהצורוניא
שיאהארק.ונבתתאןבתה־לעבלבישיוםימבטיטהתאססמי,הרידהתא

חורהו,שפנהאלאוניאןבתה!אוהךורבשודקהאלאןבתה־לעבןיא:רמאו

.יננהתומה־ריצינאו,ונבתתאתחקלןרגהלעבינחלשחלש;הרידהאיה

לעוידיורענהיבאןבואראבשדע,וירבדתאךאלמהםילשהאל
רמאותיחשמהלשוילגרללפנ.ונבלשולזמלעהכובוחוצאוהו,ושאר

ךאלמהףטעתנדימ.ינבשפנתחתישפנלוט,לעמריצ,ךממהשקבב:ול
הרעתמוברחףלש,לודגףצקוףא־ןורח,המחוףא,תוירזכאהתודמעבראב
.רמארשאכובתושעלוושפנתחקלידכ,שקבמהלשופוגלעולגרחינהו

םיתאמועזעדזנווחורותבזע,םינפ־לא־םינפתומהתאןבוארתוארבו



,ןימינבםאהאבזא.ולחרבודימטמתשנ,ובשםירבאהנומשוםיעבראו

ארקתוךאלמהינפלחטתשתו,רעצמרפעבתשלפתמאיהותורותסהיתורעש

ינבשפנתחתישפנתאחקוינטב־ירפלע,םיהלאהחילש,אנ־סוח:יכבב

השאהלעןידזנוולשתוירזכא־ידגבתעבראבבושךאלמהשבלתה.יביבח
רוגסתוחרבתוםקתוהלודגהדרחהשאהדרחתו.המחלמלאצוירובגכוברחב

,דחיםאובאתובלוגומנ,הדעבתלדה

.יחלושתוצמךבהשעאהנה:רמאיוןתחהןימינבלךאלמההנפנ

ריצילגרללופתוהתפחמהטשקמהדרי,הזהארונההארמהתאהלכהתוארבו
שפנתחתישפנתא,ידשחילש,אנ־חק!ושפנתחתישפנ:ארקתותומה

,םירומאהםידגבהתעבראךאלמהשבל.וימיעבשישידכ,ולחנהויסורא

ןיאהבלבו.הנידעהוהכרהראוצלעולגרחינהוהנדנמהדחהוברחףלש

תכאלמיברמג:תרמואוחילשהלאתארוקותארוקאיהו,ךרמןיאודחפ

ינפמךאלמהלהבתנ.יבל־שושמויבוהאתחתאנ־ינטחשוםיכלמה־יכלמ־ךלמ

לאוךחלושרבדידמעאנ־השע:ףרה־ילבתארוקאיהו.הרענהלשהשפנ־זע

תומה־ךאלמלשוניעמםימחרלשהעמדהדרידימ.םקירךברחתאבשת

־ןכושרמאהעשהתואבו!וימימאוהההארמכהאראל.גנודכובלהשענו

,ןתולכלותושפנגורהלתידימתהותוכאלמוירזכאאוהש,הזיחולש:דע

וזלעםחר
;

ארקיוםחראאלםחר,ןונחוםוחרלאיבבותכש,ינאו

.דחאודחאלכלהנשםיעבשותלכלוןימינבלבתכ:ולרמאיוםייחהרפוסל

םדאה־תבינתחצנ:רמאיוהמימשההרעסבתומה־ךאלמהלע

,הזעהשפנהתלעב,הלכההככרםירמאבוםירבדבךא:םירמואםירחא

העשדועךנתחלןיתממיננה:רמאוהלהצרתנ.תומה־ריצלשופקתתא
םחריוומשןעמלהשעיילוא,אוהךורבשודקהינפלאובאוםורמלהלעאו

תרשה־יכאלמראשולאירבגולאכימתאאריו,ורבדכעיקרלהלע.ךלעבלע

ןודא:םירמואוןבוארלשונבלעםימחרםישקבמודובכה־אסכינפלםידמוע
םלועבתושקתורזגואבשםעפלכבךיא,הזךדיסחישעמרכז,תוירבה־לכ

ונלכונאושכעוורובעבןתואלטבמהתאוךינפלללפתמודמועהיה

ןעמלאנ־השע.ונלעמושהתאןיאו,ונבשפנדעבוודעבםימחרםישקבמ

םימחרהניכשההאלמתנדימ.וערזתאתרכתלאווילעםחרולודגהךמש

.ידבעדודכהנשםיעבשהיחיוםייחלהזלשוניד-רזגתכפהמיננה:הרמאו

םעישויועמשיםתעושתאוהשעיויאריןוצר:ורמאותרשה־יכאלמוחתפ

ה

הנגמה
וא

תירבעהירטיוס

לכב;םינבולומיקתנאלש,דיסחדחאםדאהיהשרדמהימיב

דליהתאומעחקל,טלבתיחשמה־ךאלמאב,תבואןבותשאהדלישםעפ



ןוירגןב124

הלפתבבולעהבאהדמעדחאםוי.ןודבאלםשפנאשיוםתסירעמהדליהוא

יניעוהרותבארוקהיהיולדגיש,יחןבבינכזתםא!םלועלשונובר:רמאו

לכלכאו,ריעבשםימותיוםיינע,םידימלתלכהדעסלןמזא,ותפחבהניזחת

דוקפיו.ולרתעיוםימשה־יהלאינפלותלאשהאבו.םימיהתעבשלכםתוא

.היחםיהלא־תתמיכ,הינתמומשארקיו.ןבדלתואיהההנשבותשאתא

הנשהרשע־הנומשלועיגהבו,וירוהתחמשלםידומלבליחשעיוךליהלדגיו

םימותי,םידימלתלכהפחלהינתמיבאןמזיו.חור־תבוטתחאהרענשרא

.םבלוחמשיוולכאיו,הלודגהרכםהלהרכיוריעבשםיינעו

אוהו.הטמתומה־ךאלמתאחלשיוהינתמתאתוסנלםיהלארמא

השע,ךממהשקבב:וילארמאוןתחהינפלדמעואבךכו,ינעידגבשובל
הנע.ךדבעבעריכ,ךנחלשילכואםידימלתהןיבינבישוהודסחידמע

.םיחרואדועןמזלרשפא־יאוםיאורקהרפסמלעףיסוהלןיא:רמאוןתחה

אוהו,ינעהותואבושאבהעשירחא.חרואהדגנובלרענההשקהךכ־לכ

וברעגוןתחהוריכה.הפחלסנכנוקחדנו,םיאוצםידגבםגםעפהשובל

וניניבאבךדוע,ךתואוארקילבמ,הנהסנכהלתקחדנשידאל:ולרמאו

.םינפ־תשבבחרואהול־ךלה!םיאוצםידגבב

אב,הלכהםעחומשלושושמ־רדחלןתחההז־רחאסנכניכיהיו
התאהפ־דע:רמאלופרחיווילאהינתמאצי.תלדהלעקופדיוםיאהרזה

חרב,םולהאובלףיסותדועוהפחהןמוהדעסהןמךיתחרבהןה!ךינפזעמ
דעץראהןמשא־דומעליהיו,וידגבתארזומהקפודהטשפדימ!ןאכמךל

תומה־ךאלמ:רמאלשאה־דומעוהנעיוהתאימ:ארקורענהלחלחתה.עיקרל

־אלמהינתמלופיו.ךתמשנתאלוטלויחלושתוצמםיקלםולהיתאבויכנא

לעמדרתו,תיבהלאץרפןטשהיכ,הלכהארתו.דחפברמהצראותמוק

:הרמאוהחתפ.םימלועהלכןוברינפלחישךופשללחתוהנפבדומעתוהטמה

ותלכםעחומשלןתחלדעומךתרותבתלבגה,רשבלכיהלא,התאאלה
םוחרלא.דחאםויאלוםימיעובשדוערבעאלונילעו,שדחרשע־םינש

עמשדימ.הנוזכונממאצאאלוונממןוירהילןתוינתחלםייחףסוה,ןונחו
.וקלחבחמשי,רענהןמףרה:תיחשמהךאלמלרמאיו,הרענהתלפתלאםיהלא

היההגהנמו,התיהתקדצהשאהרענההתואלשהמאיכ,םירמוא

האבוהנקזרשאכו.ןבר־תיבלשתוקוניתלתוקשהלורקבלכבםימבאשל

םתואתאשונהתיהוםימהידכתאהתבהלטנ,תכללהילגרולשכוםימיב

המתהתכזךכ־ליבשב.המאםשלעךאהוצמהתאהארקםלוא;רפס־יתבל
!לארשיבהניברתהתומכ.תומה־ריצתאחצנלוז

ן

השיגפה

םא:ולרמאורחאםדאולןמדזנ,הוצמ־רבדבךרדבךלהדחאםדא
וכלהו.םולשבימעאוב:רמאוןושארהולהנענ.ךמעךלא,יבךנוצר
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,ויניעיתשבאמסהיהש,דחאשיאוארוםיכרד־תשרפלואב.דחיםהינש

עלסםשמאיצוה,ותחלצבודיןושארהםש.םחלשקבמועלס־ןשלעבשוי

םלועבןיאמרןישיפנ:רמאיוהקדצולתתלןאמינשהםלוא.ינעלוטישוהו
הנהו,האלהםתכלביהיו.דועותואואראלוםהיניעמינעהםלענםאתפ

:רמאוהנעוזהפךביטהמ:ותואולאש.ודיבשא־טיברשוםדגנלרזומשיא

לעםהינשולפנ,ועזעדזנדימ.ינאםוקמלשוחילשותומה־ךאלמיננה
הקדצולןתנשהזתאתיחשמהםיקה!תומהילבחמ,'ה,עישוה:וארקיוםהינפ
ךלםינותנךייחירה,עלסילתתנוילעתמחרשליבשב,התא:וילארמאיו
.ךקדצךינפלךלהו:רמאנךילעו,תוממךתואהתדפתתנשהקדצ.הנתמב

שיאהלחהאוהתומ־ןב,הרסיברבדוידגנובלהשקהש,ךרבחםלוא
שרפיהז,ךרדבונינשונכלהירבחוינא:רמאולבחמהינפלןנחתהלינשה
רמא,ירשבתאהנלכאתהדשהתויחוהפתומאינאו,ותיבלרזחיוםייחל

ןכאלהתאו,ולהדמעאיהוהקדצהשעוםדקהזאלהו:וילא-ךאלמה

םעדסחוהקדצינא־םגהשעאוילחנה,ןכםא:רמאוםשאנההנע.ךמע
הניפסבםיבשרופםדאתיאר!הטושיוה:רמאוךאלמהובישה.תוירבה
םיממורתמשכ,תומוהתבוםיגלפבהשעיהמ,ץראבהתואןקתאלםא,הרובש

ןכומומלועדועב,וייחבוישעמןקתאלשימדועעישומןיאוםיהילג

ןיאוהשוטליברחתעב,ותתימינפלהעשדועלועפללוכיהמ,וינפל

שיאהםירה.םולכילעךלןיאובישהלןיאילתישעשהמ.דועהמהמתהל
םדאה־ינבינזאבארקאוךלאוילחנה,רבדהןכםא:רמאויכבבולוקתא

אל–תבש־ברעבומצעןקתיאלשימלכש,ינתדמלרשאהרותהתא
רהזהוםיהלאהיכרדרפסוךל:ךאלמהרמא.עוגופוסותבשהרואבםגהארי

,םדא־ינבבשומלרזחרסיתמהו,ןנעבךאלמההלע.ךירבדכםירוציהתא

לעםתלמחו,ידשירוצי,םכבבלושקתלא:תובוחרבוםיקושבארוקהיהו
:ולורמאווילעופסאנ.רחמםויאוביםרטב,םויההבוטושעוינעולד

.ךרדביניעתאריאהדחאאמס:רמאוהנעהלא־לכ,ךלה,תעדיןיאמ
דחאהשקהאל,תושעלםדאערהאלהרומהותואימילכש,םירמוא

םוקמהרצ:ריעבינערמאאלוורבחמבל

אטחוהבהאמ

ומאווזהכה

אוה.לאידגומשוםינהכהערזמרישעדחאשיארדלילגהץראב

.ברןינקורקבוןאצירדע,תוחפשוםידבעול,הלודגהזחאלעבהיה



ןוירגןב126

ץרא־ךרדינינעלךאובלןתנאוהושדקמבםיברםימיונהכאלויתובא

הפיהשאול.םירחאםיטבשינבםעםגןתמו־אשמוליהיו,ץראהרחסלו

האולכהבשיאל,התיהליח־תשאםגאיהו.דאמהתואבהאיו,הנחהמשו

,םנחלשלעםחללויהםיאורקםיבושחםיחרואתעבו;חרזמה־תונבכהלכיהב

הרקעתוברםינש.םיבסמהתוחישבקלחחקתוהלעבןימילהאסכדמע
.ןושחנומשתאוארקיו,רכזןבדלתוםיהלאהתואדקפ.הנהו;התיה

שפנלחבתו.וירוהשושמיהיולחושדקידומלבםלתשיורענהלדגיו

.דופאוילעתאשלואתיוהנהכלוחורוהאשיוהזהםלועהינינעבןושחנ

ןטשלולודמעיומאוויבאיכ,ןבינאריו,הנשהרשע־םיתשלועיגהביהיו

,םינהכהדחאתיבברתתסיוהמילשוריחרביוםקיו,ובל־ייואמווכרדלע

ץראהתופנכלכבםיריצוםידבעוירוהוחלשיו.ןבלולוהחקלרשא
לחהןושחנו.םלמעהיהאושלםלואו;דבאהםנבירחאשקבלהשודקה

יהיוליחלאליחמךליוהנהכהתדובעבךנחתה,םיולה־תרותירבדבתוגהל

.ויחא־ריזנלושדקמבןהכלםינשהזיאדועב

היחהחורליהיוונודארצחבלאידגידבעמדחאהלעתהםההםימיב

.היפיבהדמעדועש,הריבגההנחלאםגויניעאשיו.הברההדבעהלכב

.הריבגהתאםיבהאאוההנתמיכ,לאידגינפלליכרתוחפשהובוכלה

שדקמבאביוםילשורילהתואךלויודמע.ותשאתאאנקיודאמןודאלרחיו
דומעתו,הלעבירחאמהרסאלוהאמטנאלאיהו.ןועהתרכזמלתואנק־תחנמ

ידגבוילעםשיו;זאןהכמןושחנו.השפנתאהעדיאלוהרזעבתממוד

הנהו–ויניעתאאשיו.םירמהםימהןמהדשחנהתאתוקשהלאוביוהנהכה

וידימדכהלפנ.תינרוחאבוסיוץלפתיו,וינפלתבצנותדלויוותללוחמ

הכובוקעוצהיה.וובבלבהלודגהמלכשיגרהאוה.הצראםימהוכפשיו

..,"ומאלע

24

לאינפ־תבתנפצ

הפיתחאהרענםילשוריריעבהתיהםיהלאה־תיבןברחינפלשםימיב

לע,התואוארקתנפצ.לאינפ־תבתנפצהמשיהיו.הרדהבהלולכודאמ

ונזאלםלועמש,םידיסחינפלהרבעתעבףאו.היפיבםיפוצויהלכהש

,ורמאיו,םושלשלומתמועדיאל,םשפנבהגנ־רואאב,השאיפימםהיניע

לודגןהכהיבאשיפל,הארקנלאינפ־תב.הצראםימשמדריהלעמ־בכוכיכ

הילעםג.ויניעןיבשדקה־ץיצוךלמהלכיהבםינפלוינפלשמשמהיהוהיה

־תפיהשאםלועבהתיהאלןיק־לבותתוחאהמענתומימיכ:םירמואויה

ותואהפרש,םדאבהלכתסהיכו;תלחגכויההיניע.תנפצמהלודגראת

.םמהיויח

בירחה,רצדיבםימר־טפושםרסמיוםירבעה־יטבשתונועורבגשכו
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םוגורסמיוהרודמהךותלוצפקויתורצואלתוחתפמהירמושו,ותיבתא

,דחאימוררובגדיבהמתההרענההתבשנ,םורמלולעםתומשנוןוילכל

להאליאבשההסינכה.הילאדועשיאברקאלוהתיהלעב־תלועבאלאיהו
.םהינפושבכןוילע־יכאלמוהרמםילאראוקעצ."הלילהלכהבללעתנ,וז

.האראלוטיבהאלםיהלאךא

וזםילשורי־תבהיהתםא:התואהנעש,ימורותוארמארקבביהיו

העבשהשיבלה.דבעבכיבהלשמוהיפידוהמעגתשאזא,ימי־לכיל
האנהחפשזהאנהחפשהנקיימ:רמואוזירכמהיהוקושלהאיבה,םיקולח

רעכמדחאםדאאב!םולהשגי,האנהחפשתונקלץפחשימוזהנקיימ
ינפלדמעו,ודיבופסכרורצו,"םיקירבשקירוםילקבשלק,םדא,רתויב

ימורהוברעג.התואהנקאוךתחפשלשהיפתאינארה:ולרמאורכומה

לבת־יבחרלכבוזלשיפיכןיא,התואחק,תחקלהתאהצורםא!אקיר:רמאו

הפייכ,הניזחתיניעםג:רמאוהנוקהשקעתה.המדאהתוחפשמלכןיבו
ינארהםלואו;הרובעבךלתתלבהז־ירנידאלמדכךליתאבהןכ־לעו,איה

דחאהילעמלאינפ־תביקולחטשפללחהוהנודאשגו.הפוגתאםגאנ
,יעיבשהקולחהלאועיגהביהיו.םיקולחהששהנממריסהיכדע,דחא

,םיפיםידשינשוריאההנהו.הרובטדעהרשבלעמותערקוובהקיזחה

דרחיוהנוקהלהבנ.םירהצבשמשכץצונהרשב־רועו,היבצ־ימאתלםימוד

יתומכןיא,אלמףסכביתואהנקהטושיוה.תרמואותארוקהרענהו.דאמ

ןינובלעתאעבתיוןידה־לעבאוביינאםינהכ־תבוימע־תונבבהאנ

םויכהיתגצהוהמרעהנטישפאןפ:רמאועשוהאבנוז;רענלע

הדלוה
הנורחאההתנתכתאלאינפ־תבהערקשהעשבש,םירפסמםירחא

וניד־תינאישנינפלהארקויכבבהלוקןתתוהשארלערפעהנתנ,הילעמ

ונתואןתתותסחאלךדבעבקעיינביטבשלעםא,ןידלא:םלועלש

ןרפעבישלפתהוקשירגח,ימע־תבזסוחתהמלךמש־תשדקלע,סמרמל

לשהמחהתעיקשויוגלשםירורמת־דפסמםא־יכ,אוהדיחילבאאל
,יח.יוג

40

תוחאהוחאה

םלועלשוכלמינפלשדקה־לכיהבשמשש,םילשוריבלודגהןהכל

החפשממוהגנעוהכרהתיהש,וקיח־תשאמודלונ,תרשה־יכאלממדחאכ
םגוהזלהזהיהםיושםרדהבוםתמוקב.הדליודלי:םימואת,דאמהאשנ

,השמשלדבעוהחפשהלוושמשלדבעוהחפשול.םהינשלדחאחור

יליצאיתבבהיהאלו;רפסוןושלודמליודחיםימיענהוםיבהאנהולדגיו

.ןחבויפיב,תעדבוהלכשהבםהילעהלועגוזםיהלאה־ריעז
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שדעלצנלוהלוגבתכללםירבעהםיטבשהלערזגנואטחהרבגשכו
םינודאינשלבהז־ירככיתשבורכמנודחיהלאהםיקנפמהובשנ,םהילעמ
םינודאהונמדזנםימיל,הברעמבהזויתברימורלשהחרזמברגהז.םינוש

ןיאש,ימלשורידחאדבעקושביתינקהנק:רמאודחאהחתפ.דחיהלאה

רגתמיתינקינא־ףאינאו:רמאוינשההנענ.ולכםלועהלכביפילוהומכ

םהינשומיכסה.םיכלמ־תונבבוליפאהתומכהפיןיא,תירבעהרענדחא

."תודלובקלחלודחיםאישהל

תיאלפההחטשהתאויאלפהדבעהתאוסינכהוודמעאוההברעב

תלדהורגטיו.דחיוגוזהוומוק,םכייחב:םהלורמאוהאנדחארדחל
:חלהבשיאיה־םגהרענהףאו;תיוז־ןרקבולבשיורענהשרפדימ.םדעב

אשא,םילודגםינהכןבןהכ,ינא:רמאוהכבובשירענה.תרחאתיוז־ןרקב
:הרמאוהתכבוהבשיהרענהוהבתכאלבוןישודקוהפחאלבהירכנהחפש

ושכעו,אבאיתואגוזמהיהןהכלךא,םילודגםינהכתב,ינאתנהכ

,ותנפבדחאלכ,וללהםיגנעהינשובשיהכןירזנתאללחאודבעלאשנא

ותבוהאותוחאהנהורענההנפנ,רחשה-דומעתולעכיהיו.הלילהלכוכבו

,םמוקממדחיוצפק.המא־ןבהיחאתאהריכהאיה־םגהרענהורדחבתבשוי

.הרהטבםתמשנהאצישדע,היכבבועגוהזתאהזוקבח
"רשלרוגברענההלע,הלאהםימואתהובשנרשאכ:םירפסמםירחא

תחאהנוזלצאןושארהךלה.ינשאבצ־רשלרוגבהתלעהרענהודחאאבצ
ונממתונקלדחאינונחלאינשהאבו.הננתאביובשהתאהלןתנו

םגרמואןכאלה.ונייריחמבהיובשהתאולןתנוונחלשלתואקשמ

התואהרבעםימירחאל.ןייבורכמהדליהוהנוזבדליהונתיו:איבנה
לאהשגנ,רצחבתדמועהפיההדליהתאארתוינונחהלשותיבלעהנוזה

.הפייובשרענילםגו,םיובשהןמדאמהפיהרענךל:הרמאוןייהלעב

:ינונחההלרמא.תורפבקלחנודחיםגוזנ,ךשפנתאשיםאםיענ־ףא

תאולהאיצוהוותיבלותואהליבוה.ךירבדםינכםא,עדאוותואינארה
אוהה.הלילב!לודגחקמבוניכזונינש,ךייחוייח:שיאהרמא.האנהרענה
דחארדחלםוסינכה,תימלשוריההרענהתאוימלשוריהרענהתאואיבה
רמא,הכובהתואעמשיוהרענהלארענהשגנ,םדבלםשםתואוחינהו

דבועהיהיבא,יכנאלודגןהכתב:הרמאוהתנעהדמחנ,יכבתהמל:הל

לחלחתהוזהכבאאלךיאו,ךתומכשדבעלאשנאהתעו,רידאםיהלא־שדקמב
ומשהיהקודצ:הרמאוהבישהןהכהךיבאםשהיההמ:הלרמאורענה
לשובשומהיהםילשוריבאובמהזיאב:רענההלאש.קודצינבמאוהו
חאךלהיהםאה:בושהתואלאש.ןוילעהקושב:הרענהולהרמאךיבא
ימעהנשנושרדמ־תיבלאב,ילהיהדחאחא:הרמאוהתנעותוחאוא

דחורףא.םתמשנתאיצידעהזתאהזוקשנווקבחו,רענההלעדותהדימ

היכובינאהלאלע:תרמואותחוצשדקה
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ד

הסוראוסורא

ידבזתחפשמ,ןדריה־רבעבתורישעתוחפשמיתשורדינשתיבימיב

רסהיהחרא־רבועלכ.הקדצודסחתושעבתוניצמןהיתשויהו;ישומו
הטמרשאלכ;לוכאלםחלוןוללםוקמםשאצמוהלאמתחאלשהרצחל
תירב־ינבלןיבםשהיוצמהכרבהיהתו;דעסורזעןהיתשלצאגישה,ודי

ומעלותחטבהרומשלאוה-ךורב־שודקהעבשנשכ.תירב־ינבמםניאשלןיב
תיבלדלונהנהו,הלאכדסח־ישועברכזניאדו,ורנתאתובכלאלשו

במש,הנידעתבהדלונישומתחפשמלו;לאללהמומשארקנוריקיןבידבז
םהירוהומוקיו.םימיענ־ףאםיפיםהינשויהיותבהוןבהולדגיו.ליגיבא
.המלשהחמשהיהתוביבסמתוריעהינבלכלהתשמושעיו;וזלהזםתואןסראיו

תורגתותותכהבירלחה;המינפץראבתוצרפהוברתנםההםימיב

ףאםתוסנלרמא,ושדקממחבזתיבשהלםיהלארמגםרטבו;םעהילשומ
ובשנהנהו,םירפוסהתדכהבתכליגיבאללאללהמבתכאלדוע–.םתוסנל

ורגרשא,םינודאינשלהחפשלודבעלורכמיוארפטבשינבדיבםהינש

ונאצתאתוערלוילע-לאללהמןודאדוקפיו.םירבעהץראמהקוחרץראב

־תוראבבהינודאןאצתאהקשמאיה־ףאליגיבאו;הנומאבותכאלמשעיו
ונביו;וזלהזםתואואישהוודמע,םהינשבל־תרשיתאםינודאהואר,םימ

.םכרצלםילכםשודימעיוםשרוגללהאםהל

לא,ךממהשקבב:רענלהרענההרמא,םתפח־לילבהטמלולעשכ
ילוקבעמשתאלםאו;וניתובאגהנמיפלךממהבתכילןיאש,יבעגת

ןתחההכב.החמי־אלאטחהתאוינאונאטחו,הבתכאלבילאברקתתו
וליפאותסוראבתעגלאלש,זאמרהזנלבא,רבדהתואהנעאלויאשחב

תמשכ.םיקוחרוםירזכוגבושפנבםיבורקהדחיורדהכו.הנטקעבצאב
לודג:ארקתוולדופסלותנמלאליגיבאהשגנ,רבקולובצחולאללהמ

ןכהשעאוהו,םעפךאורצילערבגףסוי:קידצהףסוימישיאהיה

ישיאו,רדחבבקעי־ןבתאשבכלהרמארפיטופתשא;םוילכבידמע

התיהאלהפולשברחםגםא,יבעגנאלו,הלילהלילהטמבימעבכש

םאו,ולהירכנאיהוהיניעוינודאתשאהאשנףסוילא.וניניבתחנמ

.םימשהןמיתייהיסוראלשוגוז־תבינאו,םיהלאלאטחוהערהתאהשע

הפסאנוהתמשנהאיצוה,רבקהלעהלפנשדע,הירבדרומגלהקיפסהאל
,איה־םגהמעלא

ה

ןמאנההעורה

,השודקהריעםילשוריבםילודגרתויהםירישעהמדחא,עובשאבלכל
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,הנומאבוהשעמהשוע,ותכאלמלבירעמוםיכשמהיהש,דחאןאצ־העורהיה

לכמםהילערמוש,םירחאהדשבאלווינודאהדשבךאןאצהתאהעור
,ומעחרוטהיה,ךרדבעלסבידגלשכניכו;םצחרמוםתואהקשמ,עגפ

עונצםגהיהאוה.םדא־ןבלכהבחיחלשיגרמוהעורההשמכופתכלעואשונ

.וישגונלעםגהרסרבדאלוםירחאםיעורםעטטוקתהאל,ויכרדב

תשדקמ,ץראהתשדקמעדיאלוקוחרמםירההתאהאורהיהשפנ־תולשב
אלתחאהכרבףא.לארשילהנתמבןתנ,תירבה־רפסתשדקמוהי־יטבש
אביקע.ויפבלעמ־ןכושלהידוהןתונםדאיכ,םלועמעמשאלוךרבלעדי

.ףסויהיהויבאםשו,םיינעםירגתחפשממ,הזההעורהםשהיה

.דאמ־דעהפיוהגנעאיהו,הדיחיתחאתברישעהוינודאלהיהו

.םילדלוםישרלותואונתנובהזבהפוגתאםוילכבםילקושויההדלוהםוימ

.התואשמשלתוחפשףלאוםידבעףלאהלו,לחרהיהתאזההרענהםש

שדקמהינהכ,םילשורייליצאלכ.ךורע־ןיאהנחלואולמבחריכהינפרוא
,םידחפמויהםלכו.הטמץראבהזהבכוכהתאועדיםירפוסהידימלתףאו

ובירקהו.השאשדקמללחיוהילאםהיניעתאםיאמורהיביצנואשיןפ

,שאלשךאלמה,לאירואו;חבזמהלעותואולעהוםוילכבןברקהדעב

םיולה.אוההןברקהתאהדמחבלכואהיה,שדקה־ילחגלעהיראכץוברה

ותואתחפשמינבתאםיתרשמוםיצרםירצקדופא־ידגבבהנהכ־יחרפ,םיררושמ

רצםויבהינגמוריעהיביטימויהםירישעהקרו,דועהדוהיבךלמןיא.רישעה
העורהתאארתוהדבלהיבאהערמ־הדשבתחאםעפלחרךלתו

חקיוהיניעבוהארמבטייו.רדעהלאתויוטנויניעוהעבגלעבשויעונצה

ידמעךדסחיהי:ולרמאתווילאשגתוהשפנבזעהרגח.הבבלתאומתב
ינאו,ךילאיניעתאאשאךיא:רמאיורענהלחלחתה.השאליתואתחקלו

לודגרשעשי:ןח־תלעיותבישה.יננהךיבאידבעןיבתוחפדבעךא

רופסיימוהנמיימאבלכרשע:הלרמאואביקעהמת.יבאינמכממרתוי

תאונתואליחנהרשא,ןוילעםיהלאל:הרמאוהרענההחתפזויתורצוא
,זאמםיעושעשול,הלחנלהיררהוהירעתאונלןתיותאזההבוטהץראה

שדקהוםוק,םימכחלהרוסמהפ־לעבשהרותוףלקלעהבותכתמא־תרות

החפשלךלהיהאינאו,הי־ירמארקחלווללהתורותהיתשתעדלךימיתא
לעדוקשלרדנרודינ;הענצבהשדקיוהדיולהטישוה.ךילגרתאץחראו
וראוצלעל"יפתוםינומא־תעובשולהעבשנאיה־םגאיהו;הרותהתותלד

:והערלאשיאורמאיואוהההזחמהלאםנועממוטיבהםורמ־יכאלמו.ךבתו

םוקיה־יתאפתאאלמםימשהםדא־בהז.לארשיתרותלהנפ־ןבאהמקוהםויה
.םלועבהרוא־תולשיהתו

תולילהשלשוםימיהשלשהרדחברגסתוהיבא־תיבלאהבשהרענהו

םדאםושלהרמאאלו!יבחבןופצהרואהתארזיניעהניארתאל:רמאתו
ךלמ־תבלהנושארבםאו;ףיעצומכזאמשורפהיפילע.המערשאתא

,הרותהןהכ,התיהאבבןוילע־לאןהכתסורא,איהןהכ־תבכהתעמ,התמד

,הניכשהתכלמתאתרשלדיתעה
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עובשאבלכלשונומראחתפלםימיכשמםעה־יברוםילשוריילודגלכו

שיאםיחישמשרדמה־תיבבו.השאלונבללחרתאשקבמדחא־לכו,םויםוי
ורשלארשי־ינביטוטאזושארבלחרתרטערוטעיימ:םילאושווהערםע

חקלתתו,םירישה־רישתרמזימימועמשנאלםהומכ,םיבגשנםירישלחרל

התשמעובשאבלכהשעתחאםעפ.ןויצ־יריעצלכבלבהילאהבהאה
רשאבהלאמדחאליאשנה:ותבלרמאיורודה־ילודגינבלכןמז,לודג
.ךעוראביקעלינאתשדקמרבכ:הארקוהרענההדמע.הברצפיו.ירחבת

האנההרידהוותיבמהאיצוהודמע.רוצעסעכמםודיוהיבאינפולפנ

םילשוריריעה.ונאצירדעלעמאביקעהעורהתאשרגלהוצםג.ויסכנמ

לכבהזבםיחשויהו;לודגההאישנתיבבעריארשא,ערואמהעמשלהימוה

.תובוחרהוםיקושה

דומללדחאיקדרד־הרומלצאםורדה־ץראלאךליואביקעםקיו

הפטעתנ,תודוטחה־ידגבתאהילעמהטשפהרענהו,אתיב־אפלאהתאויפמ

לשהנקזהםאהירוגמםוקמלאךלתוהיתוחפשמתחאלשהבעליעמב
;םירחאדעבםידגבסבכלהמצעתרכשמהתיהםוילכב.םשבשתוהסורא

החלשתינשהתיצחמהתאו,קחדבהסנרפלהנקזלוהלהתיהרכשהתיצחמ
עובש,םיברםימיהילעורבעהכ,בערייתלבל,רפסה־תיבלאהבל־ריחבל

אובלהכחמותבשויאיהו,האבהנשותרבועהנש,חרי–חריועובשףדור

.הרותהתאעדויורפוסרותבהתירב־ןב

הירדחלאאוביוהשמתרותלחתפולוחתפאביקעתבשםוקמבםש

רקועהיהאוה.םימכחתנשמלרכמתהרתוידועו,דחאדחאהיאתלאז

;שדקה־ירפסלשתויתואותובתלכלםירתכרשוקףא,וידודחבםירה

ושפנהאשנתה,תורזגהוםיקחהתעדוהכלההירבדמובלהאלנרשאכו

.תוברע־ימשבותניכשוםוקמהלשודובכבתוארלהאבו"סדרפ.להתלעו

הלוע–הזו,הטמץראבתד־ןנוכמלונללפ:ורמאותרשה־יכאלמובואנקתנ

:רמאוןוילעםיהולאםהברעג.הלואשודירוהלוופחדלושקבוונילעבוגשל

ויתונופצבלכתסהלאוהיואר,רענלוחינה

האורהיהרשאכו.בל־ערורגחדחאשיאבשיאביקעםאתניכשב

ואר:ארוקוםירבדבהשיבמהיה,השודקהריעמליצאהתבלשהינעב
ונוהוורשעלכתאהבזע,היבאדובכבהרפכוהכלהאיה,וזאיטש"

זעתדועיכ,הזבידאלו.ונממתוחפםלועהלכבןיאשימלהסראתנו
.םוילכבאבלכתבלקיצההכ!דמולאוההרותברובההנתחש,רמאל

.הדבלהתואבוזעתוהמעלאזאהפסאנהנקזהםאהםגש,םרגהלזמ

שעתוהנוחטבהפראל,הנוקלעהלבקאלהברההתודידבבםגאיהו

־ןברגחותואש,םירמוא.החישמתעפוהלהתכחוהבשיו,םויםויהישעמ

וזהמתלהללוכיאלו,היהןטשה
.

הרומאוהו,ודומלת־תיבמאביקעבשיוהנשהרשע־םיתשרובעכיהיו

םהינפלךלוהאוהו,ותואםירטועםידימלתףלאהעבראוםירשעולודג

ולקלחלותארקלהיעושוריעהינבלכואציו.םישודקשארבלאירבגכ
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ירחא,התעךתואאשיםא,ינאהמת:אבלכתבלרגחותוארמא.דובכ

ימ!חור־ליואוהטושיוה:ולהרמאותקדצההתנע.וזכהלדגלהכזש

הרמשש,הינעברופכי,תרשה־יכאלמלהמודוהלעמלשהשדקבשדקתנש
הידי־לעפמולהרגשוםירחאלהמצעהריכשה,םינשוםימיםינומאול

ליבקהלאיה־םגתאצלרמאתוהילעהדב־ליעמהמש!ובר־תיבלתונוזמ

,וינפליפיתהוםיאנםידגבךלילאש:תונכשההלורמא.לודגהברהינפ

,ריעהרעשלהאצי.ותמהבשפנקידצעדוי:ןהלהרמאוהתנע.ךריכיןעמל

,םיריאמוינפוהרותה־רשכוידימלתשארבךלוהלודגההרומהתאהתוארבו

הוצוברהםהברעג.התוחדלוילכ־יאשונורמא.ןתקשנווילגרלהלפנ

השאינפלוצברתה:רמאוהלודגהוידימלתתרישלהנפנוץראהןמהמיקהל

וז
!

הארקולוק־תבהאצי.הליבשבאלאוניכזאל,הרותבוניכזשהמלכ

!התיבהתנבםישנתמכח:איה־ףא

עובשאבלכתבלחרתאחקלרבכאביקעיכ,םירמואםירחא

רמאתוםימימיהיו.לודגינעורעצייחויחםהו,הרותדומללךלהםרטב

תלחתהורפס־תיבםשרשאריעהלאךלוםוקויתצעחק:השיאלרישעה־תב

ירמאןיבישימירשאו,םדאהקלחתנמאיהאלה,הרותהתאםשדומלל

.ךיבאתיבמהמרחמתאוךדבלךבזעאךיא:אביקערמא!ויתוקחוהי

הנתנ.רואהיהיילםג,דמלתשךתרותרואב:ולרמאתוהמימתהןעתו

:היערהוילארמאתו.השארלעהקשנוםק.הנשהרשע־םיתשלתושרול
תאןכיוהלערחשה.וניעממךקשיוךבלתאחתפיםיהלאוםולשלךל

,םיעברא־ןבםדאבשיתחאהבישיב.הנשהרשע־םיתשןבךראםוילםלועה

לערבעהכו,הכלהלהנשממוהנשמלארקממךליואתיב-אפלאמליחתה

ומידקהאלוהרותלשהלהאמשמאלהלילוםמוי.הבחרהםימכח־תרותלכ
לשהבידנתבהדומלגהבשירעצמרפכבו,שרדמה־תיבלרחאדימלת

אלוםישדחהותועובשהתאהתנמאל;ויתורצואלרופסןיאש,םילשורי

,להאלתוניבמושמאלהשיאינפ.הנשהידעומלוףרחוץיקימילהננובתה

אוהו,התונכשברגדחאעשרשיא.תודידבהתקעבדימתה־רנהיההזו

,ךיבאךלהשעהפיש,ייח:רמאוהנועמלאאבםעפ.םימיהלכהלקיצה

בזעדועהנה,הלדהחפשממשיאלתאשנשידאל;ותיבמךתואושרגב

יתעבקדעומלילעבינממךלהיתושרב:הבולעהולהתנע.ךחכשיוךבזע
ןמזהתאוליתלפכהזאיכ,התעיפתאלאשולו;הרותבקוסעלידכ,ול

תלדהירוחאמעמשווברתיבמדימלתהאביקעםגבשהעשהתואב.אוהה
יבקעלעבושא,תושרילהנתנוליאוה:ושפנלרמא.ותשאירבדתא

תינשבשיוהרותה־ילאוירומלאבשדימ.הנשהרשע־םיתשדועדמלאו

אלמבלבהנשהרשע־םיתשדועהדיסחהולהכחתו.םיברםימיםהילגרל

.םתוןמא

םידימלתוהרותה־ילהאמאביקעבשיוינשהדעומהםגרובעכיהיו

ותארקלהבורקהריעהינקזודרחיו.ולאמשמוונימימותואםיולמםיפלאל

הריכיו.הרומהינפלבקלאיה־םגהכלהוהפטעתנ,ואוברבדותשאהעמש
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ךא,הרותבונישעשהמלכ!וזתאוחבש:וידימלתלרמאיודובכהלעיביו

..אוההקלח
היהבצענועובשאבלכרישעהתמחהככשרבכםיתניבש,םירמוא

רידאםכחיכ,ועמשביהיו.ותעובשתארפהלדועלוכיאללבא,ותבלע

אב.ירדנתאילריתיילוא,וינפלדומעאוךלא:רמא,לארשי־ימשבעיפוה
דימלתכוינפלדמעוהרותה־אישנינפלומצעףפכ,לודגהליצאהותוא

.לאש:אביקעולרמא.ברהלאילתחאהלאש:רמאוחתפ;וברינפל

יתמקו,םינשהמכהזיתואהסיעכהיתדיחייתב:עובשאבלכוילארמא

השיבלהלאלוהתואסנרפלאלש,םיהולאביתעבשנויתיבמהיתשרגו

ולגלגתנ.הברמהינעשוםחללאיההבערש,ינזאועמשהנהו;הליענהלו

ילעתרסואיתעובשלבא,ינועמלהבישהלהתעינארמואוהילעימחר

בישה?ךדגנךתבהעשפוהאטחהמב:הרומהולרמא.הזהרבדהתא

ךרבלםגעדיאלוץראה־םעורוב,ילהיהדחאהעור:ולרמאואבלכ

רמא.הישעמבןולקילעטעתורתסבולהשדקתנוהדמע;ונוקלתחאהכרב
ולןתונתייה,ארמגוהנשמ,ארקמעדויהזההעורההיהולו:אביקעול

ןוזמה־תכרבךאול!הדובעה:אבלכולרמאזודמעמלדםגםא,ךתבתא
ברהדמעדימ,יתכרבתאםהינשמיתענמאלזאיכ,התכלהכעדויהיה

ויפלע,ושארלעעובשאבלכוקשנ!ךנתחאביקעיננהינא:רמאוואסכמ

יתיכזש,יקלחירשאוירשא:ארקואוה-ךורב-שודקלהידוהוחבשןתנ;ויניעו

!ךלמהןתוחתויהל,ךכל

חתפ.הרותהינב־לכתארישעהואבלכדמעו;וילאמרדנהרתה
הילעמתובחסהתאהריסההנידעהלחרו,הבחרהודי־תנתמתאותב־לעבל

.םדק־ימיבכהדובכלוהרשעלבשתותודומח־ידגבבושהשבלו

ו

תוחא־תב

אללםימיהוברקתנשכ,םימלוע־ריעבינששדקמלששמשברעהינפל

יתבםירבעהץראבןנוכלולחה,ונכודביולוודמעמבןהכאללוןברק

,םירפוס־טעלהלחנההרבעםירובג־תשקמ.םירפוס־ירבדלוהרותלשרדמ

הלעםההםימיב,םבבלבידש־לאלחבזמביצהלולחההשעמ־ישנאוםידיסחו

ןמהפטכףאויתוברירבדמרסחאלשבר,לודגהרומודחאברויחאלע
ושארמושמאלןיליפת.םימכח־ירמאבןתנואשנוהי־ירמאבץמאתה,םיה

ינבמדחאכהליבטבהיהריהז;םימשגהתומיבןיב,המחה־תומיבןיב

וחצממתואצויםינרקיתשויה,וידימלתינפלשרדובשישהעשבו.םייסיאה

.השמלשםינרקכתוריאמו
,םיברםימיהירחאהשאאשנאלו,הירוענבהזהברהתשאתמתו

החקיו;םימיםיתנשתבהנטקתבהירחאחנתוהייחהקבשותיערתוחאםג
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התיההפיהדלי.ןורטפלובאלהליהיו,הכנחלוהלדגל,ותיבלהרומה
הנשיותטמבוהתתשוסוכמ,הלכאותרעקמ.דאמהרומההבבחיו,חור־תמתו

םלוע־ארובלםינוכותושעבודימתהתוארכזותלפתבםג;וניעתבבכהרמשיו

הנגמוהכנחמךרעתאהביבא־ימיבהניבהרבכאיה־םגהדליהו.התואדקפ

ארוקהיהשכו;ותרהטלוותשדקלהניבהאיה.עישומךאלמלהיניעביהיו

הגהלכלתבשקמהתיה,לארשי־יהלאלתורימזםיענמואלוקבהרותב

אוהשיא־ןבךאווירבעלכמאוהרוגסהביבסםלועה.ויפמאצויהןוגנו

םדאה־ןבאוההדוד,האירבהיפ

הטמבהרומהילגרלהנשוהנשהרשע־שלשוזהרענלתאלמםויב
,יתדיחייתב:הלרמא,םינמסהלואבש,בכושההבריכה,הלילהלילהכרדכ

ךתמאאלה:ולהרמאוהרענההתנע.ארובהתוצמכשיאליאשנהויאצ
רבכןה,יתב:הילאהרומהרמא.ינודאילגרץחרלהחפשלךליהא,ינא
תועמדהרענהיניעוגלז.ךתומכשרוחבליאשנהויאצ;םימיביתאבויתנקז

החפשלךליהאוינאךתמאךאיכ,יבר,ךינפליתרמאןה:הדודלהבישהו
רמאיוהשארלעהקשנודמע,וזהמתירבדעמששןויכ.ךילגרץחרל

תנמזמםימורמ־ימשמיכ,יתעדיינאו,ךירבדתועינצב,יתב,ינתבבל:הל
.המעדחיתהוהלבטוהדרי.םיהלא־תדכהשדק,תושרהנממלטנ.ילתא

.בלה־תשדקוהרהטברוהטהשיאה
איהו,הבירהתואהתיהומצעבהרומהלשותוחא־תב:םירמואםירחא

זו,ברהםאבלתאחקתו.דאמלדעהפיוהמתהדלי
ו

םוקייכ,הנבבהרצפ

הליפשה.יתב,ץוחליאשנהיכל:הדלילהרותה־אישנרמאםעפ.התואאשיו

אללבאתירבבוםידעבהסנכודמע.יבר,ינאךתחפש:הבישהוהיניע
,וכרעכוליג־תבהתיהוהלדגשדע,הבריכה

ז

ראבהלע

היהאוה.םייסיאהינבמאוהו,עשילאומשודחאןהכיחתיבהימיב

הדובעלאםא־יכ,ושפנתאאשנחבזוהלועלאאל,ויכרדברומגקידצ
תלכואדימת־שאוחבזמהלעךפשנםיחבזותומשאםדשהעשבו;בלבש
.אוהוחור־תוזחיפל,םימורמ־לאלללפתהוהנפבאוהדמע,םדא־ינבתתמ

.הומכןיאמהרשכוהעונצ,בל־תרשיאיהו,םיולהתונבמהשאעשילאלו

,התיבתוכילההיפוצאיהו,לכיהבשהדובעהמויהםילענםוקמהיכרדהלםג

.םילשורי־תונבןומהראשןיבםדאהתואהאראלו

םימיקתמויהאל:ותשאוןהכהייחימשתאהסכדחאןנעלבא

הלעבינפלםעפהשאהלובקתו.תמהיהדימםהלדלונלכ.םינבםהל
םתומכםינוגהםינבםידילומםירחאםיקידצהמ־ינפמ,ישיאינודא:רמאתו

.הלבישהזאמיקלשדחאןבלוליפאוניכזאלונאו,םהיניעלםילדגו
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םה,הליבטתוצמבדאמםיריהזםידיסחהיחא,יתב:רמאוהלעבעשילא
:ןהכהתשאהרמא.אמיקלשערזםהלןתיוםיהלאםכרביךכיפל,םהישנו

דילונוםימבונמצעתארהטלושדקלונילעםגלבקנ,ינודא,ןכ־םא

הרהטהיקחיפללכהומיקוהליבטבםהינשםיריהזויהםויותואמ.םירוהט
.םהיקודקדלכבוזתכלש

לובטלךלתוהתאמטמשדקתהלןהכהעשילאתשאלעהיהתחאםעפ

,םימהןמ-התלעיכיהיו.התאןיאשיאו,םילשוריתוכרבלשתחאהכרבב

ירבדהבעגפ,הנועמלבושלהרמאוהידגבהשבלורוהטההרשבתאהבגנ

האציוהפטעתהבוש.תינשלובטתוהכרבהלאבשתוהשאהלחלחתתו.אמט
תאהבזעםעפ־לכב,לובטתורוזחתו,הינפלרחאאמטרבדהנהו,הצוח
םימעפםיעברארבדההנשנהכ.הכרדלערבועאמטרבדהנהוהכרבה

ודעמאלוחרטהעדיאל;םימברהטהלהז־רחאהזבהרזחןהכהתשאו
.תכלמהילגר

רהמ:ולרמאוםינפה־רשלאירבגלםימורמ־ןכושארקהעשהתואב
ךאלמהלאירבגדרידימ.התיבלהתואהולותקדצהינפלדמעוהטמדרו

המדנו,ראבהחתפלעדמעוןתחכומצעטשקוףטעתנ,הצראםימשמ

אוהההלילברבעתתו.התיבהידש־ךאלמםעךלתו.הלעבעשילאכתלבוטל

לכאלמתנ,םלועה־ריואלדליהתאצביהיו.רכזןבהדלה־יחריתאלמבדלתו
אוה,לאעמשיומשוארקיו.ךאלמינפכםההנהווינפבוטיבה.הרואתיבה

.לא־שדקמבםינפלוינפלשמשרשא,לודגןהכלאעמשי
ןמז־לכו;לאעמשילשוקדנסםגהיהךאלמהלאירבגיכ,םירמוא

הלועושרפמהםשהתאריכזמהיה,עיקרלתולעלהצורלאעמשיהיהש

ירדחוהלעמ־יזנגלכולהארמולאירבגוילאףעהיהותולעבו.םורמ־ימשל

ןותדלויירשא.םיקחש־תויכשמ

ח

תלבוטה

בקעי-ןבףסוילשוינב־ינבמדחאהבישי־שארהיהדומלתהימיב

שיאורודבהיהאלו,דאמ־דעראת-הפיולודגדיסחשיאהיהאוהו.קידצה
תונפלםוי־לכבודומל־תיבמםקהיהאוה:ולהתיהתחאהדמו.ותומכהפי
ויהלארשי־תונבו.הליבט־תיבירעשלעול־בשויוותילטבףטעתמ,ברע

תולבוטויהשתעבו.ןהילעבלשדקתהלוםימבןרשבתאץוחרלזאתואב

הלועןמאההיהו.םהירחאןמאקוחרמהנועהיה,הליבטה־תכרבתוכרבמו

,םוקמהרבדבהדקפנהרקעהשאלכ.ןטשה־ינבתובלךכרמוםיקחש־עיקרל

הזההלילבולהבשחנ,המעלבהלעבבלש,וז;ןרשב־רועשדחתהתונקזה

שיאולעהליל־יבכוכוםלועהתאואלמהרהטוהבח.התפחמתאצויהלככ
..הרטעלוהנבלהתניכשתרשלומוקממשיא
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התואןנחאל,התיההפיאלאיהו,לובטללארשי־תבהאבתחאםעפ

,ויניעבםילוגפוםירעכמםינבהלעבלהתיהתדלויו,אוהש־לכןחםגהולא

התא!םירידאםיהלא:הרמאךכו,םיקחש־בשויינפלללפתהלהשאההליחתה
םירוציהוריכיש,ךמלועבקחתמשו,המדאבתוברלותורפלםדאהתאתרצי

ילעבלדלאו,ילא,ילאךינפראה,ךמלצתאוילעאשונשימידי־לעךלעפ

הנהו.שרדמה־תיבמשומיאלוימי־לכוךמשלושידקאו,רדהמ־ףאהאגןב

יתב,ךיניעימירה:רמאותשקבמהלאשגנווינפתאהלג,דיסחהברהםק

השאהלחלחתתו!ינומכהפיןבךשיאלתדליויבתלכתסהו,בלה־תרשי
.התעשברגהםערבדש,ךאלמותואכימערבדמוהטמדריםילא־ןב:הרמאו

םוקמבאתביתמ־שירוברהינולפיננהיכנא,יתב,יאריתלא:ברההלרמא

ךדסח:רמאתוהיניעמהעמדהשאההדירוה!הכרבהתאךל'הןתיהז

םימבלובטלךלתו.ינאךיתוחפשמתחאאלףאינאו,ינודא,ידמעלודג

.התיבהיפשבשברהו,הידוהבובל־תריסמבהליבטהתכרבךרבתו

ןבו,הנשבדלתוהשאהםחרתאדקפוידיסח־ןוצר־השועםיהלאו

.ולשמרפעלעןיא,דאמהפידכז

ט

ןבלהקולחה

יברםהאלה,םילשוריללגרבםילודגםימכחינשוכלהתחאםעפ

־םוצםויברעבהיהרבדה,תיבהרהלםאובביהיו.עשוהייברורזעילא

ודיבוםתארקלדחאךאלמהנהו,שדקמבהלודגההדובעהתנכהםויורופכ

וילאושגנ.ויפלהפשקולחלהתיהאללבא,שמשכחרוזוןבלקולח

ךאלמהםנעאוהימלךדיבשהזהקולחה,ןוילעךאלמ:ולורמאיוםירומה

קולחהתאםהינפלשרפ.ןולקשאריעמןנגהףסוילןכומקולחותוא:רמאל

:ורמאיוויחאלאשיאםימכחהוהמתיו.םימלועה־ריעלכתאאלמרואו

.וקלחעומשלוניכזאלןידעואוהלודגקידציאדובהזףסוי

ומיכשה.ןולקשאריעלוכליוהלאהםינברהומק,לגרה־ימירובעכיהיו

לצבןוללורוסיש,םדובכבדבכתהלהצרדחא־לכוםתארקללהקהלכ
:םשפנלםימכחהורמא.ןנגהףסויתיבבאלאןילנאל:ורמאוונע.ותרוק

טקלמקוחרמותואואר.ונגלאםהימעפומישיו–,אוהרתסנקידצילוא
ךלצאחראתהלוננוצר,ןנגהףסוי,ךילעםולש:ולורמאוושגנ;ןיהמכ

דובכורשעילעבםתחנה;הרותה־יבר,םכילעםולש:םהלרמאוףסויבישה

,ינאאריתמו,םחל־תורככיתשךאינולמבןיאש,עדויםיהלאה.ילאםתרסו

ףחירטנאלועבשנוםחלהמונלןת:וילאםהינשורמא.םכלקיפסיאלןפ

ותשיוולכאיוםחלהתאםהינפלםש,ןחלשםהלדימעהדימ.רחארבדל

־תיבילודגורמא,םהירחאןמאהנעףסויו,רשב־לכלםחלןתונלוכרביו

אלה,יתובר:םהלרמאםויה־דעךישעמהמ,ונלאנ־דגה:וילאשרדמה



ןודלםינושארםימימ

ךיאו:ולורמא.ינגביתדובעםא־יכ,תרחאהכאלמילןיאש,םתאםיאור

ינאשהמו,תוקריינגבעטונינא:רמאוףסויבישה?וירפבגהנתמהתא
תינשהתיצחמהמוםיינעלןוידפה־ימדמתיצחמןתונינאו,רכומינא,איצומ

רמואאוה־ךורבהש,עד:םיאבהולורמאווחתפ.םיסנרפתמיתיב־ינבוינא

ודיבוםיהלא־ךאלמתיבה־רהבוניארהנהו;ךתומימתףלחדאמךרכשלידגהל

,קולחלהרסחהפשאלא,רואולכשםוילךדעבץהגמוןבלקולח

תאאלמיוךננחיילוא,'היניעבבוטתושעלףיסותש,ךזרזלםולהונאבו
.םכרדלוכליווהוחבשיוףסויתאוכרביו.קולחלןורסחה

םיחרואהורבדרשאלהאהחתפבהעמשהעונצהףסוילשותשאו

.קולחלהפשםגהתעמונישעמבונלשכרלונילע:וילארמאתוהלעבלא

תאתעדיאלה.ירבדתתולכסהתחארבדכ:הלרמאוהלעבבישה

,ינעמש:השאההרמאדסחוהקדצתושעלףיסונהמבו,ונדורמוונינע

רהמףסכהתאוהחפשליתוארוכמוםידבעה.קושביתואךלוה,ילעב
ערילא:רמאוףסויהנע.םלשךקולחהיהיהזרכשבילוא;םיינעלקלחו

הרמא.ולכקולחהתאדיספאואטחלהנוקהךתפיןפ,ינאארי,ךיניעב
.ידילעהלקתךלאובתאלש,םימש־תנומאבךלתעבשנינא:השאה

־ירככרשעבהרכמיוקושלהתואאצויו,ותשאלוקבףסויעמשיו

,ןודאהאריו.תחאהרוגאםגולריתוהאלוהקדצלףסכהתארזפיו.ףסכ

השאהןאמתו.ותואתלהשבכלרמאיו,ברהנחואיההפייכ,ןנגהתשאהנקש
יתרכמנהחפשלםגםאורזםדאלאטחמילהלילח:רמאתוולוקבעומשל

,המעביטיהלברינותאכנ־תיבלעהתואםש,םויםוישיאההברצפיו.ול

תעמושהניאוהלעבלםינומאתרמושהשאהו,הבבללביתנאצמיילוא

ונאצ־העורלהנרסמיוהריבגמהריסיוהילעהינודאףוצקיו.הילעלשומשימל

הקפאתהלבא,םויה־לכהשקהדובעהדבעאיהו.הייחררמלותואוציו
,םיברםימיהילעורבעהכ.םימש־ימחרלהלחיו

יתואתרכוזדועםא,האראוךלא:ומצעלףסויהלעברמאםעפ

תדבועאיהםש,הדשהאוביווהריכתלבלרכנתיו,יתואהחכשאלויתיער

לצאךתואהנקאש,השא,ךשפנתאשיה:הלרמאיוהילאשגיו.הנעתמו
הרמאוהאכדנההתנעהשאלילייהתוךתרצמךליצאואלמףסכבךינודא

רבדלרכנתמהףסויו.יכנאלעב־תלועבהשא,הלאכילארבדתאנ־לא:ול

:רמאתוונושל־תקלחלעומשלהצפחאלו.ומעךלתש,התותפלוהינזאבהלאכ

יתירבתאריפאשמ,דבכהלעהתאילעאשאוהפימי־לכהלבאשבטומ

וינפלעמהווסמהתאדימריסה,הבבלרהטתאןנגההלעבהארשכ.ישיאל

לאםתעוושלעתו,לודגיכבםהינשוכביו,וראוצלעלופתווהריכתו
,םיהלאה

הפשבךקולחםלשניכ,ףסוי,רשבתה:םורממארוקלוקעמשנהנהו

םוקמלאךלורהמ;ריהזמרתויוהפירתוידועקולחהשענךתירב־תשאלו
תידפותמקו;תורקיםינבאובהזוףסכלשרצוארהבאצמתםש,ינולפ

תאסנש,לוקהרבדכתושעלףסוירהמיו.ץירעההינודאתאמךתשאתא



ולרומשהרצואהתאאצמיוהמדאבםשבצח,רההותואלךליווינתמ

בשיוותשאריחמבהזבלוקשיוןודאהותואלךלהםשמ.וקשלאוהקיריו

הקדצתושעלבריוהאנתיבולהנבםש.הנולקשאחמשבלבהמע
ידדחאלכלןתיורבעלכמםינויבאוםיינעוילאורהניו,דסחו
,ורוסחמ

רקבהתולעכףסויתמיוהנשםינומשותשאלוףסוילתאלמביהיו
לומגלןולקשאישנאוצבקתה.ברע־תונפלתוחונמלוירחאהכלהותשאו

־יכאלמינשוארנדימ.רבקבםנכשמלםינבלםהלוניכיוםיתמהםעדסח
.תוריהזמרוא־תונתכיתשםהידיבוהלעמ

ןויסנה

היהוהשעמש,דחאשיאהיהםירבעהץראברשאהיקדולריעב

ולכאתאלםרשבמ:בותכהרזגםהילעש,םייח־ילעב,םישמרוםיצקשרוכמל

,רכומהינולפ:םימשבוילעםיזירכמויהןכ־יפ־לע־ףאו.ועגתאלםהיתולבנבו

הרומודחאברבשיהנידמההצקבואבהםלועבקלחולשיש,ולחטבמ
:ברהרמא,םוילכבזורכהותואעמושהיהו,ומשהדוהייבר,םידוהיל

םיהלאירבדבקוסעאוהרותלשהלהאמשומאאלהנשםישלשהזינא
םוקא;ךכםיזירכמינולפותואלעו,ללכםימשבילעםיזירכמןיאו,םייח

.וישעמתאעדאווירוגמ־ריעלךלאו

,ךרדבותכלביהיו.היקדוללוימעפםשיוומעולימרתוולקמחקל

ןכיאל:ברלהרמא.םימדאםידגבהשובלתחאתיאלפהשאולהנמדזנ

:הריאההרמא.שקבמינאתולבנ־רכומינולפשיאתא:הלרמא?ךלוההתא

:ברהרמא.םוילכבםימורמבוילעםיזירכמאלהזריכמהתאןיאומשו

אוהש,יברולארק:תיאלפההרמא.ומשהיקדולרזעילאש,ילהמדמכ
:רמאתוהשאההתנע.וריעלךרדהתאיניארה:ברההלרמא.ךממלודג

,לימךלהמברהךלה.המלעתנורבדלהלדחאיה.וילאאובתוזךרדב

המ:הדוהייברלהרמא.םינבלהפוטעאיהו,ותארקלתרחאהשאהנהו
.שקבמינאתולבנ־רכומהיקדולרזעלאיברתא:הלרמאוהנעשקבמהתא

ינפלוהאיבתותועבגוםירהומערובעתו.ומוקמךאראואוב:השאהרמאתו
בשויםינפ־אושנדחאשיאהדוהייבראריו.איה־םגםלעתורכומהתיב

םולש:רזעילאלאבהרמא,תולבנםירכומווינפלםידמועוידבעו.לספסהלע

:הדוהילרמאיוומוקממםקיוןירומויבר,ךילעםולש:רזעילאבישהךילע

,ץחרמה־תיבברזעילאבברהלכתסה.ודחיםהינשוכליו.ץחרמלימעאוב

רתווקמעבשבלבוטאוההז־רחאשותויטבמאםירשעוםיתשבץחוראוהש
רזעילאהנע?הליבטוזהמוהציחרוזהמ:רזעילאלהדוהיולרמא,םימ

.המכב:ברהולרמאבוש.ךכלבוטינארכומינאשתולבנליבשב:רמאו
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רזעילאבישהזלבוטהתאתווקמהמכבועובשבץחורהתאתויטבמא

.תווקמםישמחבלבוטותויטבמאםיששבץחורינאתבשלתבשמ:רמאו

םהינפלןחלשואיבהוהדעסלםהידיוצחרוץחרמהןמםהינשולע

ינעידותשדעךממהנהנולכואיניא:רכומלחרואהברהרמא.וילעדועסל

רפסאהז־רחאוךבלדעס,יתישעדחאהשעמ:רזעילאולרמא.ךישעמתא

ילדיגתאלםא,םחלהתאסורפאאלש,ינאעבשנ:ברהרמא.ךלותוא

ךלמהושבחש,דחאשיאיתנוכשבהיה:רמאורזעילאחתפ.ךמערשאתא
ןמזךלמהולןתנ.ומצעתודפלןוממולהיהאלו,םיסמםיבוהזםוכסב

השונינארשאתאהזהדעומלילםלשתםא:ולרמאיוםימיתשלשלש

לעשובחהתשארזחתו.ךילעמךשארתאלטונינא,ואלםאו;בטומ,ךב
.םולכהלןתיש,םדאאצמנאלו,םוכסהותואםהמתווללהלעביערמ

תאיתעדיאלינאו,השקבביחתפלהמיכשה,הלהעושתןיאש,התוארבו
:הילארמאוהביתקשחורתויבראת־תפיהתיהינממדסחתלאושה.השיא

השאהןאמתו.ישרדתרשאףסכהםוכסתאךדילעלוקשא,יליצרתתםא
יכ,ילאןנחתתוילאאובלהרזחינשהםויביהיו.ינבזעתוילעומשל

יעמש,ךביקשחיעדתאלה:הליתבשה.הלעבןוידפלםימדהתאהלהולא

לבגמהדעומהוישילשהםויביהיו.תינשיתאמךלתו.ךתלאשלהצראוילוקב

תושעלךדיביננה:רמאתוילאבשתו,הוקתלכהשאלהספאואבךלמהמ

יבחקלתהוהיפיבבושיתצצה!ישיאתאהדפךא,ךיניעבבוטכימע

הריאמוניבאבקעיתומדתאאראויניעאשאו,הילאתשגלרמאוערה-רצי

,םולשליכל:הליתרמאוםיבוהזהרפסמהשאליתינמ,יתמקדימ.ריקהלע

.הביתעגנאלו!יתב

ןבש,תובאהירשא:רמאוובשוממםק,ערואמהתאברהעמששןויכ

!אבהםלועבךירשאוהזהםלועבךירשא!םהיצלחמאציהזכ

אי

הנוזהודימלתה

רשעהלודאמהפיתחאהנוזהרדםיהיכרכברשאתחאריעב

ףלא.היבבוחינפתלבקמהתיהםיהתפשלעיונבאלפנןומראב.םוצע

בהזלשוףסכלשויהןומראהילכלכ.הישמשמויהתוחפשףלאוםידבע

עבראלקושהיה,ולעמשתיכ,שקבוםדאאבםא.תובוטםינבאלשו
ףסכלששש,תוטמעבשהלהעיצמהתיהתאטוחהו;הרכשבםיבוהזתואמ

יולגהרואמבהזהץצונהיה,הרשבלעמהתנתכהטשפיכו;בהזלשתחאו

.יפיהןוהמתמתוהכשגנהיניעו

ולו,רדהמוהאנרוחב,םירפוסה־ינבמדחאדימלתהיהםההםימיב

ועמשביהיו.תיציצתוצמבדאמריהזהיהאוהו,ויתובא־תיבמבררשע

.הרכזלרכמתיוותירב־לאחכשיוהנחברותאזהתיאלפההנוזהרבד-לע



ריצידיבםיבוהזתואמעבראהבירהתואלחלש,הרותהןמשרפודמע
חתפינפלולבשי.ריעההתואלךלהוםקהז־רחא.ולבקלתואתו,ןמאנ
,ךתנודאלירמאויכל:הלרמא.וילאתחאהחפשאצתו,תאטוחהןומרא

הסינכשקבמ,ריצדיבםיבוהזהרפסמךלרגשרשא,ינולפ־ןבינולפיכ

,רזלירמאויכל:הלהרמא.התנודאלרבדה-דגתוהחפשהץרתו.ךילא

רדחסנכיורעשהתארענלוחתפרחמםויב.רחמלאוביוםויהךליש
,בהזלשששוףסכלששש,תוטמהרשע־םיתשועצהודובכל.רדחמםינפל

,ףסכלשםלסבולעהנושארההטמל.םירקיםירצמ־ידברמבתודוברןלכו

המרעהרענההבשיםדארכלעו,תוילגרמותובוטםינבאמתצצונהטמהו
אבוזםילא־תבךא:רמאוהיפימרענהלהבנ;שמשה־רואכהרשב־רואו
לוקו;וינפלעולוחפטוותילטתויציצעבראורבחתנו,וידגבטישפהל

םלסלשתולעמיתשלעךרדרבכאוה!רבדבונאתודע:ןהיניבמאצוי
תאהרענהתוארבו.וינפתאשבכיוהפצרהיבג־לעול־בשיודריו,ףסכה
:הרמאוהחתפוותמעלבשתורכהמאיה־םגהדרידאמהממותשה,והשעמ

יפוגבתאצמםומהזיא,ילדיגתשדע,ךחינמיניא!המורלשהפג

לעיתדמעשםוימ!הדובעה:רמאיוהילאוינפתארענהםירה.ינתסאמו

הנותנהרותונלו,יכנאירבעשיאלבא.ךממהפיהשאיתיאראליתעד

תופנכעבראב;המשתיציצוהבותכתחאהוצמהיתושרפמתחאבו,יניסמ

,וללהתויציצה,ןהו;תלכת־ליתפםינתונונא,םיפטועונאש,תחאתילט

.רכנ־לאתבםעאטחאיכ,טפשמה־ןודאינפלילעדיעהלהתעורמא

ינא:רמואןושארהיכנאה.יכנאהלמהםימעפיתשםגהבותכונרותב

הרומינשהו;יטבשליתתנרשאיתוקחויתרותלערבועלכתאביחא

.ואוביקוחרמםאףאוירבד־ירמושליבוטעיפשאינא:רמואו

לודגםיהלא:ארקתוהדמע,ירבעהרענהירמאתאהבירהעומשכו

ןתנרשא,ייפיתארוכמאויתדבעםיבצעלאינאו–םימורמ־ימשבשיהזכ

יח:רמאתורענהלאןפתוםירזםילעבל,יפיורואעיפשממהנתמביל

תאםגילןיצךריעםשוךמשילדיגתאלםא,ךחינאאליכ,םיהלא
הרענהותקיצה.ידש־לאירבדתדמלותבשיםשש,ךברשרדמ־תיבםוקמ
התאמונחלשתורפסבוירבדהבתכאיהו,הלאלכתארענההלדגיו

,םולשב

ןתואקרו,םיינעלותוכלמלהיסכנלכקלחתוהרענההמקםויב-וב

הרמש,ןהילעהלועהתיהש,םיבוטהםידברמהובהזלשוףסכלשתוטמה
ברהינפלאובתו.רענהותואלשושרדמ־תיבםוקמלהינפתאםשתו.המע

הצפחיכ,ינריגלוינליבטהלךיתרשמילעהוצ!םידוהיללודגהרומ:רמאתו
דחאתאתבהאותדמחאמש,יתב:ברההלרמא,השמ־תדבסנכהליכנא

הדיבשבתכהתאהרענהולהאיצוה.איהםימש־םשלאלךתנוכוידימלתמ
ךורבו'הל,יתב,תאהכורב:רמאוברהםק.ערואמהלכתאולהרפסו

ארקךכ־רחא.קדצ־ירעשהרזלחותפלוהתואליבטהלהוצדימךמעט

תדבהרענהתאשדקוךחקמבהכזךל,ינב:ולרמאודימלתותואל
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ךלעיצת,רוסאבךלהעיצהש,תועצמןתוא,.המאהתדכוקקוחמה
,"רתהבהתעמ

בי

הנוזמודימלתמרופסדוע

הרותבלודגקהבמדחאדימלתהיהףסוי-ןבאביקעלודגההרומל
ירמאלםירתכרשוקובהלתמ,הכלהירדחלרדוחהיהו,םינפט"מהבהנושו
היה,םתורמא־יפורצוםימכח־ירבדבםהינפלשרדוויערמםעבשישכו.הולא

אציםעפ.ויפ־יפטנמהנהנוונימילעדמועךאלמהלאירבגו,אבצ־רשכ

תאבהאיו,דאמהפיתחאהבירםשאריותונוזלשקושלדימלתותוא
חילשחלש.דועחונמאצמאלוחורוושפנ־תוזחבקקחתוהבקשחיוהרענה

לבגתנולעמשהלהרענהתואתו,ובל־קשחהלתולגלרתסבהילא
.דעומול

בשוידימלתותואקוחרמארתוגגלעתאטוחההתלעאוההברעב

לעדמוערואולכדחאךאלמו,םיריאמוינפ,םהינפלשרודווירבחםע
ייופיבלישכאוהומכרוהטרוחבתאןישפנליואויליוא:המצעלהרמא,ונימי

םיהלא:רמאתואיהםגהייח־יכרדלהבשחהעשהתואב.תחש־ראבלליפאו

ינאהמל;ינובבחייאורלכ,ובםומןיאוםלשיפוג,ויתונתמינקינעה
רענהאבהנהו,תוגונתובשחמבתללוצותרהרהמהנדועויחכםירזלתרזפמ

יתואינתוךלןותנימלועלכ,יתוחא,ינתבבל:ארקיוהילאברקיוקשוחה

,ינממלדח:וילארמאוהרענההתנע.ךרשב־רהטביניעןוזלוךיפימתונהל

תאדבאתךיאו,ךתירב־ינבלוךלןופצםימורמ־ימשברחאםלוע,הרותה־ןב
רענהןאמיו!הזהםלועבתימשגהבחלשתחאהעשליבשבחצנ־ךקלחלכ

תחשביקלחםאו:ארקיותוברתוקישנהקשניוהבקיזחה;הנממתופרהל
,יתעדיויבבלבךיפיתאאשאךאםא,אריאאל,דראתומלצםאוהיהי

,ימיחרינב:הרענהולהרמא.ךמעתחאהעשיתדחיתהויתועורזבךיתקבחיכ

הרענהינפומדאתנ.ונאםדהאלמתמחךא,ונלשןימהתנמתעדיאל

,הילעמהליעמתאהריסה,ותעדהררקתנאלש,התארשןויכ.תשבמ

אלוחרביוםקיורענהלחלחתיו."רבקהותואלעומישתוומטחבותשפת.

התשע,אטחהתרעמהבזעאיהףאהרענהו.םלועלהשאבדועריכה
.התומתלבשתוהארובינפלהבושת

דימלתותינולפהרענ:הארקולוק־תבהאציםהינשתומביכ,םירמוא

!אבהםלועייחלםהםינמזמינולפ

גי

תרויגה

םישעמבלודגשיא,הרותה־ילאושרדמה־תיבימכחיברמדחאבר
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ימאץיפהלאלש,ךלמהתרזגלערבע,תוירבלוםוקמלבוהא,תודמבו
וציורהסה־תיבבךלמהוהמישיו.םידימלתלתונשלאלשוםיברבםיהלא

תמכחבדמלמשיאהיהרהסה־תיברשו.ותונעלווימימוומחלטיעמהל

,רסאנההרומהםעחכוותמהיהו,השמתרותמםגץמשהחקלונזאוםיוגה

.ותדלעוריבעהלהצרו,ןמאנדוסיותרותלןיאש,תויארולהארמהיהו

תועיסולאיבהו;הלגנ־תדורקחמינינעבומערבדווילאאבהיהםויםוי

םיקחםהלונתנולארשי־ינבתאומרהמרךאיכ,לכשהןמוןויגההןמ

רשותואעיצהש,רבדורבדלכלעלבא.םיתועמםיטפשמוםיבוט־אל
הנעמראשנאליכדע,ונושלבוהחצניוםיחוכנםירמאמבאוהבישה,ברל

,דמלמהברהותואינפבהמוקתולןיאש,ןעוטההאר.גרטקמהיפבןוכנ

הצראל,ותטמתאולועיצהשכו,תותשלולוכאלןאמיו,הלחיווינפולפנו

,םיערךינפעודמ:ותשאולהרמא.עקרקיבג-לעולןשייוהילעתולעל

,רהוחה־תיבבבשויה,ברהותוא:הלרמאובישהתילחיכ,ךלהמוזינודא

הרמא.ונתדבותדףילחהלןאמיוםוילכבינסיעכי,יתושרתחתדמועש
המשוהטשקתנהרשההתשעהמ.ותדמותואאיצואוךלאוילחנה:השאה

הימעפםשתו,ןח־תברורתויבהאנהשאהתיהאיהו,םיפיההידגבהילע

ריאה,וילאהשאההסנכנשןויכ.הנעמהברהבשיםשרשא,לפאהרדחל

.לאמשלעוןימילעקרללחהוהילעמושארתאהנפהברהו.היפימרדחה

־תכמיכוזינפבקקורהתאהמ־ינפמ!ירבעהטוש:הרמאוהשאההממותשה
:רמאלהתואריסאההנעזתצלפמכינפםאוא,יבשיםומוא,ינאןיחש

:השאההארק.םינפבמתאתכלכלמלבא,ץוחבמתמשבמותאהפיםנמא
הפיםא,יבטבה:רמאתוהקושתאהתלגזרזשיא,ךיניעבינאתכלכלמ

,תאהאנםגםאותאבןיאמ,אנ־ירכז:הרומהרמא.ךימימתיארירשבמ

העמששןויכ.לודגהיונההזבטולשיםונהיגלשושאיכ,יחכשתאנ־לא
ןנחתהלהליחתהווילאהשגנ;"םימכהבלךפשנ,,הרומהירבדתאהשאה

הלרמא.םונהיג־ןידמינליצהו,ירבעשיא,ךתדלאנ־ינסינכה:הרמאווינפל

.ילגרבםילבכירהו,יתדלךסינכאךיא,יבתקחשמתאירה,יתרבג:ברה

.ישפנלהעושתךירבחמשקבאוםימכח־שרדמלךלאוןמסילןת:ולהרמא

לעתקפדו,םינבר־בשומ־תיבתאצמוינומלאינולפםוקמליכל:הלרמא

,םידוהיהיברתבישילךלתוהשאהםקתו.הנומא־ירעשךלוחתפיוחתפה

וסינכהולובטלהילעווצדובעאולויהלאםכיהלא:הארקוחתפהלעהדמע

,הניכשהיפנכתחתהתוא

ותואונדםאיכ,םירוסאה־תיבמתורחלאציאלברהותוא:םירמוא

ורהמיו.הרוסמהותרותםשלעוךרבתיומשלעםישודק-תומתמיו,התימל

םשולדימעהלוןדעה־ןגתרעמבהטמולעיצהלושפנתאצבםורמ־יכאלמ
התואבןנובתהליבשתהוהילאומעווידימלתמדחאאב.הרונמואסכ,ןחלש
יניא:והילאלדימלתהרמא.רדחבתצצונתחאהטמדועהנהו,הרעמ

ירמאלהזוחהוהנעםיאורונאש,תינשההטמהימל,ינעידותשדע.ךחינמ

.ערואמהלכתאולרפסו.תינולפתרויגלתעצמתינשהטמ
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ךי

אתינורטמהוברה

לוגלגהיהובש,וילעםירמואו,םימכחהימיב;ןיהשודקדחאןהכ

ברחיאלשידכ,תופוצרםינשםיעבראםצאוה.ףסוי־ןבםירפאתמשנמ-

תאזמחבזמולדימעהוךלה,דימתה־ןברקתבשנשכו.םוקמהלשותיב
םישלוהבתוגהלםיאבהתורודלהרסמאוהוודבעהשמלםיהלאהרמא,הרותה

.הנה־דעםקלחהב

העודיש,תחאאתינורטמתושרבאוביוםיאמורהדיביבשותכלביהיו

םא,האראוירבעהברהתאהסנא:הבבלברמאתו,המע־תיברעשבהתיה
,דאמ־דעהפיתחאהחפשולותאיבהוהאנרדחבותרגסזותדבאוהדמוע

,היפידוהתאשיגרהשןויכ.קבחלרמאתוודגנהמרעהרענהבציתתו

לכהכלהבהנושובשויהיהו,הבלכתסהלאלשידכ,לתכלוינפריזחה

.איהםגותדמחיכ,הבבלבהחפשהבצעתתו.ללכהילאהנפאלוהלילה

זירבעהותואךלהשעהמ:הלרמאתו.החפשלאתינורטמההארקרקבב

שיאלינינתתשמתומהילבוט:תרמואוהתרבגינפלתלבוקהמאההליחתה
.ילאויניעםירהאלוהנטקעבצאבוליפאיבעגנאלהלילהלכ;הזכרז

אלהמ־ינפמ:וילארמאתויובשהברהתאהינפלאיבהלהרשההתוצ
םוקמה־םלצתמלכהוםדא־ינבךרדכ,ךליתנמזהרשא,השאהםעתגהנתה

םיהלאינלידבהולארשיבהברהחפשממינאןהכ:רמאושודקההלהנע

ןחלשמושרגוהלוגבוכלהימע־ינבוותיבברחנשושכעו,שדקמבותדובעל
הריכה!ןטש־תבליוגתארכמאוהירכנהחפשםעאטחאוךלא,םהיבא
.דובכברבוםולשבותרטפו,אוהלודגםדאיכ,השאה

ירבעהןהכהלאהיניעהאשנהמצעבוזאתינורטמ:םירמואםירחא
ימןיאואיההארמ־תפיוראת־תפיהשאהרשהו.המעאטחייכ,והצלאתו

תופאלרונתהתאהקישה.םהללךדבעבער:הילאברהרמא.הדגנזעיש

הרשההלהבנ.רונתהךותלקחדנווליעמתאטשפ,םקדימ.תוגעול
שאבףורשאש,ילבטומ:רמאוהנעזרזומורזשיא,ךשעמהמ:ארקתו
רומחךכ־לכ:השאההרמא!םונהיגלשושאביתומירחאלופאשמיפוגתא

התאמאציוברהםקיו.ךלישכהלדועהבאאל,השאבשיאעגמםכלצא
.הכרדאוההםויהמביטיהל'הלרדנרודתוהבושתבהרהרהאיהףא

וט

םילס־רכומ

היהויפיו,האריבוהרותבלודגדחאםכחשיאהיהלבבץראב

יבכוככויניעיתש,שמשכםיריאמויהוינפ.ןושארהםדאלשויפיןיעמ

.בריכורדהוונחבטיבהל,םדא־ינבלכומק,ץוחבךלוההיהשכו,הלעמ
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סנרפתמהיההזמו,היהםישנלםילסרכומ,רשעבוכרבאלםיהולאלבא

לכואמלעיאהבותכאלמבהיוצמהתיהאלהכרבה.ותיב־ישנאואוהקחדב
,דע־ייחלולרמשנוישעמוותרותדעבורכש

.םייוצמויהלבבילודגלכש,תחאאתינורטמוריעלהאבםההםימיב

ירבעהםכחהתאארתו.רתויבהאנוהפיףאדאמהרישעאיהו,הלצא

וילאהזעהבהאהבבלבחקלתתו,היניעבדסחוןחאשיו.וילסרכומודמוע

םג:ריצלרמאוברההנענ.הרבע־רבדלותואעבתתוריצוילאחלשתו

ילע,הילאברקתאםרטבלבא,הלעומשליננה,יניעבןחהאצמךתנודא

.המ.השעךירבדכ:חילשהולרמא.יוארכףטעתהלוןתחכימצעתאטשקל

ארקוהילעלהלע,אטח־רבדמולטלפמןיאש,הארזדיסחותואהשע
אלואטחמיתרמשנימילכיכ,תעדיהתא,רשב־לכלתוחורה־יהלא:רמאו

אתינורטמהתואהנהו;הירכנלםג־המוהיפימןוזלהשאליניעיתאשנ

יוגתארסומיננה;תופחדמלינפחדלוישפנדוצלרמאתוהירבדבינקיצת

,הילעהןמומצעךלשנרבדלהלכאלדועויחורדיקפאךדיבוןוילכל

"לבבמיבשתהוהילאהיהקוחרהעשהתואב.שיא־תומוקהמכההובגאיהו

שרפ,הזהברהךרדהלכתחאםעפבגלדיו,הסרפתואמעבראךלהמ
.התואדועוהגישתאלןעמל,קוחרמלוהאשיו,וליצהוריואבוליעמ

.היהיאלהתעמ:ולרמאובהז־ירנידאלמילכהזוחהולןתנ.אתינורטמ

.םישנלםילסרוכמלדועךרצךל

זט'
םירמושה

האריב'התאדבועדחאדימלתהיההרותה־ישפותוםימכחהימיב

־ןבהשנמתמשנש,םירמוא.םינושארהתורודינבמהמשנולוהבהאבםגו

,רדהמוהאנשיאהיהאוה.בקעימהכרבהדועהתיהולוובהלגלגתהףסוי

יפילעלכהםיהמתויה,רהנבץחרתמהיהשכו,ויאורלכיניעבןחאשונ

תחאהרשאובתו,ויתובשחמבשופתךרדבךלהתחאםעפ.רוהטהווג
ךנהידיביכ,ירבעשיא,ילאעמש:ולרמאתווילאהיניעאשתוותארקל

השענוםישודקהתומשמדחאםשאטביו.ורשבהלגתנווילעמוליעמהערק

אפרתנוהאמטה־תומשמרחאםשהרשההאטב.תועובעבאוןיחשאלמופוג

,השדקהלעתרבוגהאמטהיכ,ותוארביהיו.רהטלרענרשבכורשבו

.היהוזהברחב.דחאץחרמ־תיבתברחבאבחתיוהנממחרביוטמתשיו

,םויבהבםיסנכנויהדחאכםינשםאוליפאוםיקיזמוםידשלןכשמ־םוקמ

תומלענתוחורותיוז־ןרקבדמע,היהףשנהמשדיסחהאובב.םיקזנויה

ואר.ותרותמלטבתהאלווחישמהנפאלאוהו;ותמעלרפעבתורפעמ
.שאתוקרוזםהיתונושלוותמעלדקרלולחיו,ולולכיאליכ,םיריעשה

ולאמשמדחאוברהלשונימימדחאבציתיורסיק-ירמושינשואבדימ
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םא:םהלורמאיוןטשהינבבםירמושהורעג;םדיבתופולשםהיתוברחו
רחמל.וטקשיו!םכתולכלםכבהיהתונדי,דימלתותואטינקהלופיסות
.וברתיבלבשוםולשבוזהברחדיסחהבזערקבב

.ויהלאכימולאירבגהלארסיק־ירמושינשיכ,םירמוא

זי

תויראינשןינ

לגרלכבהלועהיה,האנרוחבוםיניע־הפי,הרותה־ינבמדחאדימלת

ארקנש,דחאםדאלצאדימתןסכאתמהיהוהשודקהריעםילשוריללגרו
דימלתהלשןדובכבהריהזהתיהוהעונצוהרשכהשאהדוהילו,חבטההדוהי

,ואובםעפלכבותואתרשתו

השאחקיולבאה־ימירובעכהדוהיםחנינ,איהההשאההתמםימיל
הבלבלבא,שקעןיאהכלהמבותינשההתיההארמ־תבוטהשא.תרחא
יגחתשלשמגחימיינפל.הבחבהלאהיתובשחמתארתסתואטחהןנק

תובדנםשתובגל,לבבבשדחאךרכלהדוהיתאםילשוריישנאוחלשהנשה

ליגרש,דימלתהלעהתאצינפלהשדחהותשאתאחבטהוציו.שדקמל
תיביבושחמדחאדימלתהנהאוביהאבהלגרל:הילארמאיו,וילאאובל

לוכאלוינפלימיש,תיבהלאותואיאיבה,ודובכבהריהזייהתאו;שרדמה

האנהטמוליעיצההז־רחאו,הדעסלבשיתעבוינפלישמש,תותשלו

,השעאךירבדכ:השאהרמאתו.וינפץוחרלםימוליאיבהרקבבו
.ינודא

ינפלדמעווגהנמכםילשורילדימלתותואהלע,גחהימיועיגהשכ

:תאצויהוילאהרמא.הריכהאלוהשאהוילאהאצי.וזיפשא־תיבחתפ

ןילאםשויתמגמחבטההדוהיתיבל:הלרמאיחרוא,שפחמהתאימתא
;התמשותשאירחאיתואאשנש,ינאותשא:השאההבישה,דעומ־ימיב

התרשרשא,השאהש,עמששןויכ.ךילעינוצילעבןהוהרדחה,ינודא,רוס
.השאהובהשפת.רוזחלשקבותוכבלליחתה,הייחהקבש,םיברםימיותוא

.ישיאתוצמםיקלילעןהיכ,רחאםוקמלתכללךחינאאל:רמאתוהשדחה

.היהתוצע־דבוא,הבבלבויפידומחתורענהלאהיניעהאשנרבכאיהו

.הריכמוניאשהשאםעדחייתיואוזיפשאהנשיםא,עדיאלודימלתה
יתחנהש,עמשווכרדמילעבאובייכ:תרמואוםירבדוילעהברמאיהו

םימתההלהנענ.אטחילעאשי,ךיתדבכאלורחאתיבלתכללךתוא
...התשרבדוצנו

םידיסחה־תכלרשאהלפתה־תיבבללפתהלךלהדימלתה.אבגחה-ליל

גצתוןחלשהתאולהניכההשאה.בל־רהטבונולמ־תיבלבשיו.םילשוריב

ופוגלכבןייהאוביוודבלתשיוחרואהלכאיו,רכשמקיתעןייוילע

וידגבתאהטשפ,הטמהלאוהאשתוהשאהםקתו.ןשייוושארוילעדבכיו
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.המוקבוהבכשבדימלתהעדיאלורקבהדעומעבכשתווילעמ

וחורו,וידיווינפץוחרלרהמוותנשמלשכנהרוענ,רחשהתולעכיהיו

חבש־ירבדונוקלרבדרשאםעפלכבו,ללפתהלךלההפיעשפנב.ותאאל
גורטק-םויםא־יכ,ולהיהגח־םויאל.ויפבםיכועמםיבינהוראשנ,הידוהו

הזעמוותארקלהחמשהשאהאצתו;ונולמ־תיבלבשץפח־ילב.םימורמב

ליפשה,התוזעלעדימלתהםמותשה.התיבה,יבוהא,רוס:תרמואוםינפול

תאטוחהוילעהקחש.לעב־תלועבהשאבלכתסהלהצראלוהטמלויניע

ךינפריתסתהתעו,דחיונקחשוהטמבונבכששמאהלילהלכ:וילארמאתו

ומוקממבלענהץפק.םירשב־תבהאבךתואיתינקואוהילשךיפיאלהינממ

המש!םימשליבאינרדנוהשאביתעגנאלימימ,תרבודתארקש:ארקיו
שיךבגלעלבא,רואולכךפוג,ינב,עגרה:רמאתוופתכלעהדיהשאה

השאהולהדיגהשןויכ.הרשפעדאאלוהנטקעבטמלדגכהמדאתברצ
רמבקעציולתכבושארתוכהלליחתהואטחשעדי,ופוגבשןמסהתא
ועיגרהלהשאההתסנאושל!תחאהעשבימלועתאיתדבאש,יליוא:שפנ

,ךלםגיוא:רמאוקעצווילאתשגלהנתנאלאוה.ויתועמדתוחמלו

־תיבתאבוזעיוםקיו!םונהיגתשרויךפוסוידרתתחשלךא,תושפנ־תדדוצ
.ושארלערפעוהכבוךולהךליו,תומשאה
רמאםעפ,םילשוריתוצוחברענההעותהיהתולילינשוםימיינש

ןזאתולגלרמאםעפ.ועשפלעוינפלתודותהלולודגהןהכהינפלאובל

יפל,הליקסלהתואונודיןעמל,ומעהאטחתינולפהשאיכ,ןירדהנסה־ישנא

גו,הרותהיקח
ם

ללח,ריעההללחולאכרבדההיהול.ושנעישנעותוא
הלםירדוגוהכלהלםינזאםישועהשרדמה־ילעבמרזנהרסוונועבשדקמה

יאדובהניכשהו.רשבה־תאמטבואטחבדיזמןיבוגגושןיבלדבהןיא.רדג

ילםידבועינבמינלק,ישארמינלק:תרמואותללימ
!

וצראלשאר־יופחבשינורשבלעקשדימלתותואםשישילשהםויב
המשואבש,םירבעהינבמהטלפהרתידועובשיםש,לבבתנידמאיה

שארינפלאוביו.הבדמלשותבישיםגהדמעאיההץראב.והינכיימיב
־תיבבוהרקרשאתאולרפסיו,הרוסמהוהלבקהיברמדחאאוהו,הבישיה

אטחןיא:רמאוברהלהבנ.ןטשה־תבידי-לעלשכנךיאוםילשוריבונולמ
יוארשנעהזיא,עדנוךטפשמבןיענוירבחוינאבשנרחמל.ןידאלב

.יתאבןכ־תנמ־לע,יבר:אכדמהדימלתההנע.ךילעליטהל

וחתפ.םינייצמםימכח־ידימלתהרשעהבישיה-שירץבקתרחמה־םויב

רתשאבםדאאטחרבדבםישגעהיפיעסירחאושפחיוםימודקהםירפסהתא
השראמאיהוגגושבםגהשאתורעהלגמלכ:רמאנםשואצמיו,שיא

ולכאיותויראינפלךלשמתויהלותדתחא,תירבה־תלאבולהעבשנורחאל

דימלתלתוכזהאציאל–.רבק־ילאהנאבתתוראשנהויתומצעךאוורשבתא

רבעמ.השמיקחמדוערומחהקחהרבדכותואונודיו,ושנעוללקהל
שארוציו,םירמנותויראוננקםשו,לודגרעיהיהריעההתוארעש

ותואתאשלוםיקזבדימלתהתאתופכלןיד־תיביחילשינשלםיניידה
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.םימש־ןידוילעלבקיובל-ץפחבהזלרסאנההנעיו.רעיהלאברעב

םמורתה.םדאחירוחיריוףרטלםיריפכהוגאשיוהלילהיצחביהיו

וקקל,ובגלעוכפה,עקרקהלעבכושהלאברקיווצברממדחאירא

:ןלוקלתונליאהוענורעיה־תויחלכושעגתהינשההלילב.ול־ךלהוונושלב

םגלבא;בללכגגוממלוקבםהניוץראהלעבכושהלאברקתהארונירא

לכתאלפאהףיקהישילשההלילב.ףרעולךופהיוונושלבובעגנקראוה

לעדימלתותואבכושהיהעגיוףיע.תוריאמתויחהיניעךאורעיה

.םייחה־ילעבךלמלוהרסמיוונידובהשעייכ,ונוקינפלהלחמאוהועקרקה

בשנויתועלצמתחאעלצרקעיורשבלבערוםימילןקזדחאיראאוביו
,ותרעמל

ילוא,רעיבשפחלרקבבםיחילשחלשוודימלתבהבישיה-שאררכזנ

דפסמרשקיןעמל,וילאןתואואיביוםשאנהףוגמתורתונתומצעואצמי

.עלצ־רסחמויחלטומותואוארו,המשוהוחינהש,םוקמלואב.תמהלע

םילחזאוהו.והאפרלאפורלברהארק;שרדמה־תיבלוהואיבהווהואשנ

השעש,ואטחולחלסנשואוהןמאנורשיש,ברהעדיהרהמבונתיאלבשו
,םיעדוי־ילבב

־רחאהשענש,ריאמיבראוה,היהריאמיברדימלתותואש,םירמוא

־יתבלוןויצירהלבושללבבתאבושבזעשכו.הרותהיברמדחאלהז

,אוהרומגקידצ,ריאמלםוקמונפ:ויפלהזירכהולוק־תבהאצי,הישרדמ

!אבהםלועייחלןמזמוןכומאוהו

חי

יטשה־תב

תאבהואוםימש־תדובעלבהלנדיסחדחאשיאהיהםינושארםימיב

לא:םגתפהלאועיגהבו;םימכחתנשמבקסעובשיםעפ.ותרותוםוקמה
רמאנםדא־ינבראשלעםא:רמאוהמת,ךתומםוידעךמצעבןימאת

ךרדהןמינלישכיימוימואטחאויללוכיימ;ונממיכנאאצוי,הזהללכה

,ירפוסירבדלעקולחלאבהזדימלת:אוה-ךורב-שודקהרמארשיהובוטה

זותקדצבדימעיםא,האראווהסנא

שובכויודוםוילםמצעלארשי־ינבוניכהוהיהםירופכה־םויברע

לכישעמםבארקלםיחתפנוםיללוגתמםדאה-ינבלכתונורכזירפס.ןועה
םידמלמןטשה־ינבוםיכזמוםידמועםיכאלמו,הטמויתולילעושיאושיא

דאמ,תחאהדשו!הטמלשוהלעמלשתומלועלכבשער.גורטקלםהיפ
ול־בשיםש,ןגבדומעתוםקתוהשאתלמשהשבל,תחבשמותטשקמ,האנ

הילאשגנ.היפירהזמבהלתיוהילאויניעתאזלהםירה.דיסחותוא

דםוירחמוךנההרות־ןבאלה:ולהרמא.ךלקקזאויליעמש:רמאיו

ןועףיסותהתאו,םיעשפותונועמםמצעתוקנללארשייטבשלאוהםירופכ
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יכנאשיא־תשא:וילאהדשההרמא.ילעינאלבקמ:דימלתהרמא!ןועלע

הרמא.הזאטחםגילעינאלבקמ:רמאודימלתההלבישהזיבאמטתךיאו
ךשארלעםילחגהתאחינמךיאויתאמטמיתשדקתנאלדוע:הדשהול
ךממהפיהרענולכםלועהלכבןיאיכ,ילעיכנאדיעמ:דימלתהרמא
הרעבהואתה־שא.הלקקזנשדע,הבירהמדיסחהחינהאל.ךבהאמטןיאו
קוחשלוקעמש,המעדחיתהשןויכ.התובכלהיהלוכיאלוורשבלכב

.ובלבךובנוםמושבשויראשיו,הנניאהרענהוהכוהכןפיו;ריואברידא
תארוכמיוומצעתאאמטיואוהךלהרודרודימימשודקהםויהברעב
ףגסללחיו,ןועהדבכמ,בל־באכמשונאילחבדימלתהלפנו.תחשלושפנ

עקרקהלעבשויהיהםויוםוילכב.םיתינעתבותומוצבומצעתאתונעלו

!יללעמיתחשהךיאויתישעהמ,יליוא:רמואויכבבושפנתאקרממו

ברמויניעיסירורשנ,םהירבדלאעמשאלוובללערבדלוירבחואב

.חונמושפנלהיהאלוךפששתועמד

ךתואהסנםיהלא:ולרמאיוהלילה־םולחבךאלמםעפוילאאוביו

לאשלאלש,התעמלבקלךילעלבא,ךנועלחלסנרבכהתעותלשכנוםעפה
,םכירשא:רמאושרדמה־תיבלסנכנודימלתהםק.םהימגתפוםימכחירבדלע

ומצעבםדאןמאילאםלועל.תמאםכמגתפותמאםכירבדש,םימכח
ערהרציהלשותלשממדועהתימהינפלדחאםויוליפאו,ושפנתרהטבו
,יח־לכהאיטחמואיההלודג

טי

הרהזא

תונקתהוםיקחהירבדתאבותכלולחהשכ,דומלתהססבתהימיב
,הכלהבוירבחינפריהנמהיהש,דחאדימלתהיה,רפסבםימכחהתורזגו

שיאםגהיהאוה.םינוכוםירמאלשםילת־ילתרבדלכלעשרודהיהו
אשנאל,םדא.םעטטוקתהאלאוה:תורבעבשחותווצמבריהז,השעמה
תוברב,ושפנלעגפלכילב,דימתורצי־ישחרתאשבכוהשאלאויניע

היהאלו,אטחהויניעבסאמניכדע,ךכ־לכובבלרהטושדקתהםימיה

ןונוקתעדלעשנ־רברובעיךיאוהשעת־אלבםדאלשכיךיא,ןיבהללוכי

,עדיוידיםצעתאונארא:רמאיו,םדאה־ןבאוההאגתמיכ,ןטשהאריו

,ורצחתונבמהפיהרענוילאחלשדימ.ץראבהבריתלשממדועיכ

רככהלכתאראתודימלתהותואינפלהדמעוהאבוהטשקתנוהמשבתנ

ילעמשתותבצנהתאהתפאוךלא:רמאיוהרותה־ןבשגרתנ.הינפויזב

ךפתשהלליחתהלודגרהנהנהו,הילאברקתה.ייואמתאהבעיבשאו
היהאל.ץק־ילבלדעתרעובובלבשאהו.הבירהןיבווניב.קספנםאתפ

לשלתשהלרמאיוףוחלףוחמחותמלבחבזחא;םימהתאוברובעלרבעמ
ולארק–.רובעלדועלוכיאלווקשחרס,רהנהעצמאלעיגהשןויכ.וב
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:םימשבךילעםיזירכמש,התאינולפדימלתאלמלא:ינשהרבעהמןטשה

.םימהתאךמדביתעבצודימךגרוהיתייה–ותרותבוהזבורהזה

ירבועלזבםדאיהילאםלועל:רמאוורפס־תיבלסנכנ,לצנשכ

.ותחפשמ־ינבינפבוןטשהינפבםקשיאןיא.הרבע

כ

הרזשא

וימילכקסועהיהש,דחאםסרפמשיאיחלבבברשאאעדרהנב

הסרפהאמ.וזהוצמלהברהויתובא־תלחנלכתארזפודמעוםיובש־ןוידפב

היה,ףסכולןיאבו;תחאהרענואדחארענתודפלידכ,ילגרךלוההיה

םידפנהתאןיזהוליכאהםגאוה.רכומלןוברעבונתונווילעמודגבטשופ
באיהיואישמהיהםהבשתומותיהוםימותיהתא,דימתםהמעדורטהיהו

ןקסעהלשומשהיהאדיסחםרמעבר.םימיהלכםהינבלוםהלןורטפו
םכנחללדתשמהיהו,יאנפתעשבםידימלתלהרומוברםגאוהו;הזה

.םחוררהטלוהרותב

לכמןכ־םגרמתשנודסחובוטתושעבוםשה־תאריבהלעתהיכיהיו

הבירדיסחההדפםההםימיב.ולישכהלרמאיוןטשהובאנקתנ,ןועואטח

רדחבןכשמהלומש,הושיבלהוהתואוצחרשירחאו;הפידאמתחא
הנהו,הטמרדחהלאלכתסתוהרקתבהבראהלצאהרענהבשתו.הילעבש

יהךכ־לכ–ןותחתהרדחברואחרז
ו

תאברהדמחדימ.םיריאמהינפ

היהדבכםלס.םושלשםגלומתםגוהעדיאל,רזקשחובסנכנוהיפי

ץפק;ותואתאשלולכיאלדחיםדא־ינבהרשעוליפאש,רצחבדמוע
אובלידכויבלשבתולעללחיוהילעהתלדבודימעה,ותואםירהוהרומה

יפימרעובובבל–ורצילערובגלקזחתיועצמאבדמעאושל.הרענהלא

יבארינ:לודגלוקבקועזללחהעתפל.ופוגלכבשערנאוהוהבירה

םימ־ידכוהניכשה־ינבמםיברםישנאוצבקתיוםרמעתיבבארינםרמע

לתהיהמל:ורמאווהמתוהקלדםשואצמאל.הרעבהתאתובכלםהידיב

הלודגיבתרעובהשאהש,וניבתוהילעלולע:םהלרמאוהנעזונברונב

.םונהיגלששאיהוזו,םלועבשםישאהלכמרתוי

דגנכהמוקתולןיאש,םלסבותולעבםרמעברהאררשאכ:םירמוא

ןטשהעמשיו.ונממאציש,ורצויםשבורציתאעיבשה,הרענהיפי

לכלונממםיאצויוםיצצופתמםירעובץע־יפנעומכ:םידמועהואר.ענכיו

יתרבג,ינארשבךאינאושאךלכהתאשיפ־לע־ףא:רצילברהרמא.רבע

.םיברבונתואתשיב!לארשיבהרומ:ולורמאוםינברה־ינבואב.ךילע

םכמילכאשמהזהםלועבידי־לעםישיבתמויהתשבטומ:םהלרמאוהנע
.אבהםלועב
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Rכ

תומירחא

המלשהתיהותנשמ,חנביימכחמלודגדחאםכחרגלילגה־ץראב
םמוי.לאינדהזחרשאםיזעה־ריפצוירבחןיבהיהאוה.וכרדםימת'הבו

אריתמההזויניעבבשחנבבל־ךר,הכלהירבדבקסועובשויהיההלילו
ותושעםרטביאכזתומישנ־רבש,ויניעבהיהבטומו;ודיבשתורבעינפמ

תוארוניכלע'הךדוא:שרדובשיםעפ.ביחתומיוהחדמהשעישמהערה

םדו־רשבתדמןיבש,לודגהלדבההלעהארהו!ךישעמםיאלפנ,תאלפנ

הלועדחאלכ,הגורעבםינוערזןתונםדא:םדאה־רצוילשותדמןיבו
באהערז,לכהו–השאיעמברבעהרצאוה־ךורב־שודקהולאו,ונימב
תאראפמהיהםגאוה.וינפלערואחרזו.דחאןימלהלוע,םאהערזו

אלאולחתפיאל,ובירביריווביואלעהמחלמליוגאצוי:םולשה
.םולשב

תאושבלםתומירחאףאש,וללהםיקידצהןמהיההזהברה
־ברעםוי־לכבאבהיה,רבקולובצחורטפנשכםגו.םייח־ינבכםהיפוג

.הרות־ירבדבהגוהוונחלשלעבשויהיהוותיערתאךרבלותיבלתבש

חישמםדאלוקועמשיוםכחהתנמלאלהאינפלםידימלתינשורבעדחאםוי

רשא,ותשאו–םייהונלקבשותמלודגהברה:ורבחלדחארמא.המע
רבדהתאורפסווכלה!הרומהדובכבתעגופורזםדאםעתדחיתמ,חינה

תינברההקעצ.תוקלמלתאטוחהתאןודלםיטפושהושקבו;ןיד־תיבל

ךותמתותבש־יברעלכבינרקביאוהו,ימערפתשהזהיהילעב:הרמאו

םינכאלוךיפברקש:וארקיוהרותה־ישנאהלונימאהאל.ילאותבח

אצמיווגהנמכותיערםולשבשרדלברהאבאבהתבש־ברעב!ךירבד

רשאתאולהדיגהיתב,יכבתהמל:התואלאש.הכובותבשויהתוא
רובצהףסאנשכ,תרחמהםויביהיו.הינפרתסתו,ןיד־תיבבהתואהרק

תמהברהעיפוה,הנושארההרושבםידמועםינוידהוללפתהלתסנכה־תיבב
לבא.םהילודגתאשנעיוםהישעמלעןיפ־ירמאבםחיכויוםהיניעדגנל
בשומברזוחתויהללדחיוותיבלדועאבאלהאלהואוההםויהמ

.םדאה

320

לאומשדהובא"

,תוקוחרתונידמבםיקסעבקסועדחארישעשיאהיהדומלתהימיב

ךלהשכו;היתווצמוהרותהירבדתארמוש,תוירבלוםימשלןמאנשיאאוהו

לאגתיאלוהרבערבדבלשכיאלש,יאשחב'הלללפתה,הירכנץראל
־תרדהלעב,האנשיאהיהאוה,ותודהילערובעיאלוםירכנגב־תפב

wsי
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תושעלידמץראלאבםעפ.ולהדליאלוהרקעהדיסחהשאולו,םינפ
.תודיתע־ידיגמתופועתוחישבהניבמתחאהשאםשהתיהו,הרוחסםש

תבףאו,התיההפיםגאיה.התחפשמ־ישנאוהמע־ינבלכהתואודבכיו
םיזירכמםימשה־תופועתאהשאהעמשתו,הנממיפילהבגשאלהכלמה

המכחבגלפמהיהיש,ןבהזההלילבדילויירבעהינולפ־ןבינולפ:רמאל

!והומכןובנוםכחשיאםלועהלכבהיהיאלו,הלעמ־יבכוכירטשמתעדבו

ירנידףלאולהרגש.הזהןיוצמהןבהתאאוההרזהןמתדללהואתתו

רבדולעדונשןויכ.הזהערזהתאהלםיקהוהילאברקתיןעמל,בהז
עדיו,ותיבלהעשךותבךרדה־תציפקבךלה,םימשבשויבאלללפתה,זורכה

ןכ־םגהנידמההתואלבשיורקבביהיו.הרבעתנוהרשכהותשאתא

.ובןאמתוהלהשערשאתאהעדיהרשהו.הציפקב

תעבותשאהרבעתגיכ,רחוסהרישעהלשוריעבעדונךכ־ךותב
.התואונדוןיד־תיבלהואיבהםינונזלאיההרה:ורמאיו,ךרדבהלעבךלה

תוכהלהעוצרהתאהקלמהםירהשםעפלכבו.ןידהחילשידיבתוקלמל

לעןגיוהכמהתאוילעלבקוהנטבבושארתארבעהףפכ,םנחהדשחנב

םינידהינפלאבורהמ,וכרדמלעבהבשהנהו,הכמלהקהשמשדוע.ומא

וממותשה.והרקרשאתאםהלרפסיו!ינממהקדצ:לודגלוקבארקיו

שקבלוהשאהתאריתהלורהמ!וידיסחתארומשירשא,'הךורב:וארקו

ןבדלתוהתיבההכלהאיהףאו.םיברבהתואובלערשאלעהנממהחילס
.םימשה־תופועוילעואבנרשאתאובםיקתנו,םכח

.ברלשורבח,ןכותהלאומשאוהערואמהאשונ

גכ

ץראהתבח
לעהתאםהילעואשנש,םילשורי־ינבידירשמהיהןנחלא־ןבןנח
תוברחבורודיוםחכידכמרתויתוינונראוםיסמומלש,םיימורהלשהשקה
,וירצמינפמירבעהיוגהינבלדועהמוקתןיא.הטלפלדועוראשנש,ץראה

לגרבתפי־ינבוכרדו,םיוגהיטבשמתבשימהיונבריעלכ,הבוטהקלחלכ
עמשלעםיסרופןיא;רובצבללפתהלהיההשקףא.םש־ינבלעהמר
;ובחבםהרבאלשורנאשונשיאשיא.םיברבהרותבםידמלמןיאוםיברב

ריבאאוהעגעגתמ,הנויכתמהנמאוה-ךורב-שודקהלשלוק־תבהלילהלילו
.זאמולכיהלאוושדקמ־תיבלאעבטה

הרענהו,המאיבורקתארקבלתחאהרענהלוגהץראמהאבםעפ

בהאיוןנחהתואאריו.היאורלכיניעבדסחוןחאשתואילפהלדעהפי

,השאליליהתוהמעםייחביקלחתאהאראםא:רמאיוושפנלכבהתוא

ןנקלולחהאיה־םגהרענהבלבו.ירצויתאיתכרבוהלודגתוכזליתיכזו

תאבוזעלתואיךאםא,תירבבומעאובלרמאתו;רענהלאהברקישגר
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תבבכהתואםיבהואה,הירוהבשומםוקמל,ץראל-ץוחלהמעתכללוץראה

הלבבהמעתכללןנחרמאיו.םתאמאצתש,םלועלומיכסיאלוםהיניע

,ךרדלהדצןיכמוויקסערדסמונדוע.םירבעה־ינבתדכםשהתואתאשלו

חפתסהמםויהינושרגיכ:דודארקמבםכחהחתפ.דחאםכחםעןמדזנ

:ודבעווחישמלרמאימיכו.םירחאםיהלאדובעךל:רמאל,'התלחנב

דבועולאכ,ץראלהצוחברדהלכש,ךלרמאלאלאםיוגהיבצעדובעךל

,הזהאשמהתארענהעמששןויכ–.םוקמהתציחממאוההחדנוםיליספל

אוהףא.הלבבהמוגעהבשהרענהו;ויתובאץראתאבוזעלדועהבאאל

.וייח־ימילכירירעראשיווקיחבהבהאהתאאשנו"ותומ־םוידעומצעבלגלג.

ןועאשונ

והוליחנהוירוהו,וכרדבםימתוךלוהרשידחאשיאהיהדומלתהימיב

ץראהילודגוילעוצפק.השאאשנאלדועאוהו.לודגרשעוהברהלחנ
םקיו,םהלעומשלהבאאלאוהלבא.ותבולאישהלדחא-לכרמאיו

הרענהו!הנבידסחםלועיכ:ארקמהתאםיקיוהינעהותוחאתבתאאשיו

אל;התתשוסוכמוהלכאותפמ.ובבללכבהבבחיו,הגנעוהכר,הארמ־תבוט
ותכלב.הינפלשמשמודמועאוהםא־יכ,התרשלהחפשלודבעלחינה

המשתאגרואהיהוובחבותבחתאאשנ,הלפתה־תיבלואשרדמה-תיבל
הלקינעמוהברהנתמדימתהלאיבמהיה,םיקסעותושעבו;ותלפתבוותרותב
רסחיאלםלועברבדםושוהמינפהירדחבהתבשב,הריעצההשאהו,ודסחמ

־ערדחאשיאםעהבכשמןתתוםקתו,הירוענ־תירבלעבתאהחכש,הל
ךתיערהתנז:רמאלשיאלדגיוםיטעומםימיורבע.היפילבראש,םיללעמ

ואשפנהתוכהלותמחבםקאל,התואאנקאלאוהו.רזלהתבהאןתתוךילע

רמאלוציוןמזבםדקמטגרתסבהלחלשודמעםא־יכ,המשתאללחלםג
.שיא־תשאכךתואונודילאוהיונפכןיד־תיבבךתואונודיש,בטומ:הילא

,דסחילעהטהוהיההזכחור־ןמאנלעב:רמאתותועמדתאטוחהיניעוגלז

ןוביתדגבוויתבזעינאו

111

הרותהיבר

דימלתהוברה

היהןהכהילעתיבמ,הלוגה־ץראבבושחוהאנדימלתהיהאנהכבר

שקבמוהלפתבךיראמהיהו–,חבזבונוערפכתיםא:רמאנוילעש,ואצומ
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קיפסיווצפחכהרותבקוסעלהכזיןעמל,הכראההרזגהערתרבעהונוקמ

ץראלתכללושפנהקשחםעפ.'הולרתעיו.הינופצמלכלארודחל

תאסנשיו;הירבט־שיאןנחוייברלודגההרומהילגרלתבשלותובאה
ללפרשאמרתוידועו,שדקה־תמדאלעהברההבישיהלאאוביווינתמ

םידחאלעילב־ינביניעבםלוא.ושפנלכבותרותלרכמתיוהזהברבאצמ

םוי.ובוצצולתהץוחלאצירשאםעפלכבו.ןחילבבהדימלתהאצמאל

,ילרמא,לבבבשהזוח:ולרמאיווילאשגנ,דחאןיחפ־רבובעגפדחא

,יתעמש:רמאואנהכוהנעםימשה־עיקרבםויהתזרכמתעמשלוק־תבוזיא

אלמלפנץצולתמהו,וירבדהלכאלדועאוהםתחנרבכךניד-רזגיכ
,ילאנ־דגה:וינזאבארקורחאזזזופותארקלאבבוש.תמץראלותמוק

:ולרמאווילעדימלתהסעכםויהםימשבונתנוואשנהמב,ילבבשיא

החנרשאכ.תמהזםגלפנדימו!התימלםורמבןיד-רזגםתחנךילעםג
הנהו,תומלשףיסוהלותוכזללארשי-ץראליתילעןה:ומצעלרמא,ותעד

,היהאריתמלבא,וריעלבושלותעדןתנ!יסעכבםדא־ינבינשיתמהויתאטח

:הדיחבחתפוורומןנחוייברינפלשגנ.הזלתושרוברולןתיאלאמש

היהיימל,ותדבכמויבאתשאלבא,ותזבמ,ותואהדלירשא,ומאשםדא

דימלתהבשח.תמדוק–תרקומשוז:ולרמאוןנחוייברבישהזובלבהטונ

.וימעפלבבלםשיווילעוילכםש;תושר־תגיתנןיעמלוזהבושת

,היהאריודחאעשרשיאלבבבדיבאהדימלתותוא:םידפסמםירחא

יברלשותבישיבטלפמולאצמללארשי-ץראלאציו,תוכלמלוהורסמיןפ

שדחהורומתאבבסיאלש,לבבבשורומלחיטבהותאצםרטבםלוא.ןנחוי
ירא:ןנחוייברלדגינהירבטלואובביהיו.תופוצרםינשעבשתוישקב
םעפ.לכשה־דחוודומלבףירחשיאלאנהכברהיהעדוניכ.לבבמהלע

לחיוורדנלעאנהכרבע,הרורב־אלהכלהבוקסעושרדמה-תיבבובשי

;תוברתולאשב,תואסכהעבשלעםידימלתהשארבבשיש,הרומלקיצהל

דחארכוטמש,הבושתהילעהאבאלש,הלאשלכבו,בישהלהזעדיאלו

םיכראןנחוייברלשויניע־יסיר.עקרקיבג־לעבשישדע,ברהבשוממ
לפנ.ובקחוששבשחיו,חותפויפש,הארולאושבטיבהוםמירה,ויה

תורבקללבוהםויב־וב.תמיוףכתאנהכיברעוג–הנהו;ןובלעמוחורוילע

,םברלא,םרבחתרובקבולפטש,םידימלתהובששכ.הרעמבונוראתאוחיניו

ינפמ,ונבר,ןכאל:ולורמאויבקחשהזילבבךיא,םתיאר:םהלרמא

דימלתהתאשינעהש,ןנחוייברהאר.חותפהיהויפויתפשבשהרובח

תאבבוסדחאשחנאצמיוהרעמהתואלךליוםק,רבד־אללעאוהה
לאסנכיש,ברלחנה:שחנהלאברהרמא.אובלוחינמוניאוןוראה
רקביש,רבחלחנה:שחנלרמאוןנחוייבררזח.ולוקבעמשאלוודימלת

אובלדימלתלחנה,שחנ,שחנ:רמאוותמוקףפכ.ובחיגשהאלו!ורבחתא

ושארבברהןעשנ.דחארוחללחזוויפמובנזתאףרשהריסהדימ!וברלא

םימחרשקב.ךילעיתסעכםנחךא,ךילגרלע,אנהכ,םוק:רמאוןוראהלא

בשיווילגרלעדומעיואנהכיחיו;הנועמלהמשנהתארוזחיוםוקמהינפל
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־תיבבדועראשיש,ונממןנחוייברשקב.הריעהדחיוהיחמווהתיממםע
.בושילעסועכלבושתאלםא,עדויימ:רמאיוזלההבאאלו,ותכישי

,אסינשחרתמאתעשןאתעשלכבואלו,תרחאםעפ

ורבחוברותואמ

ריאהוינפ־רואורתויבהפישיאהיהש,ןנחוייברלודגהברה
ינשהרבעהמדחאדדושםלעוהאר.ןדריה־ימבורשבםעפץחר,קוחרמל
רובעיוהחשיוםיפטושהםימבץפק,וידגבטשפ;רהנבתצחורהשאיכ,בשחיו

וחכ־ץמאלעברהאלפתה.ץחורהםוקמדעעיגיובחרהלחנהלכתאתוריהמב

הרותה־ירובגמתייההתאש,שרדמה־תיבקלחהיהרשאמ:ולרמאיו,החושהלש

,לבה;םישנלרתוייוארהיהךיפי:ברלרמאוריעצהדדושההנענ.ולש

תרשעלודגהיפי,תחאתוחאילשי:הרומהרמאהוח־תונבמהתאןיאש
ךיגהנמךילשתךלשה,ךישעמביטיתםא;הלשמרפעלעןיאוינממםינומ

השאלךלהתואןתא,הניכשהיפנכלצבתוסחלאובתוךוגירחאםויה־דע
תאםגדובעאוךלאוךירבדכימעהשע:החושההנע.הנומאבהתשראו
תהקלינשהףוחהלארוזחלשקב;םימש-לערענהוילעלבקדימ.ךיהלא
,רחאשיאליהיווילעמימשגהוחכרס,דועלוכיאלו,וילכווידגבתא

תאדומלללחה,םירבעההנחמבאבדדושהרענה.ורבעםימי

יברולאוגלשולהאמשמאלהלילוםמוי.הבלדגוךלהךליוהרותה

םיעבראדגגכ,הזרחאהזבםימעפםיעבראאתינתמלכרדסמהיהו;ןנחוי
;תודמבוםישעמבםלתשהםגאוה.םירבעהםעלהרותההנתנםהבש,םוי

םלועבקוחשםהיפםדא־ינבואלמירשאלע,ברתוחכותםעפועמשבו
.עגרףאהזהרבדהלערבעאלוזאמקוחשללדח,הזה

תוחאתאאשנ,תדה־יטפשמותדה־ירבדתעדבומשאצייכיהיו

.ולהדליםגאיהו.ץמאבםגורהטבהתואבהאיוהפיהברה

לאבישקהלוויפמחקלעומשלםידימלתאובלולחהותיבלםג
ןיא;הזבהזםנחוטוהיההכלהה־ירהרקועאלה.אתירואדילופלפווידודח

.דצלכמותואראבאלש,רבדןיאו,התואקרפלעדיאלש,אתבוית
ומעלפלפתיימ.דחהולכש:ברדחאחתפמודיבו,הרותלםינפיפלא

םוקיו

תוכלההינויעמוחורהאלנרשאכ,דאמתוקוחרםיתעל,םיתעלךא

הז־לכ־םעוןהתושרפמש,תומותסהתושרפהלשגרא־השעמלטביותוברה

תאאלוםיחמקהתאךאברלןחוטאוהש,ןביואריו,תומותסתוראשנןה
םירובגבץימאובלהיהםהבש,םימיהתונורכז,רענ־תונורכזובולע.ןגדה

ילבחותפהיהםלועהורומגשפחייחויהםהייחש,ויערמרבחלאיבצמהאוהו

עבראלכבונכשמ–התעו,םדאןיעונרושתאל,קוחרזאהיהםיהלאה.ץידורדג



ךילערמושאוההתעו,רשנכהאודהיהזא.הלפתלשוהכלהלשתומא

.חיגשמםגךילעחיגשמולאמשמוןימימ

םיבשחניתמיאמ,ןיכסוףיסןינעבשרדמה־תיבימכחוחכוותהםעפ

יבשויןיבבירהעלגתהו.האמטלבקלםירשכמםילכרבכםנהוםירומגכ

–ותוחא־שיאוןנחוייבר:ןאכלםיטונוללהוןאכלםיטונוללה;שרדמה-תיב
ןנחוייברלעשיקל־שירדירבגתו.םיקלוחהןיב–ותואונכשיקל־שיר

אוהךאאוהשוהקדצהןושארלש,וחכויוםירבחהואריו;וימעטווינודנב

־שיאלארקווילעןנחוייברלשותעדהלפנ.ונימילודמעיו,תמאלןיבי

,ינממרתויתיחשמ־ילכוףיסרבדבעדתש,הז־לעאלפתהלשייכו:ותירב

־השעמ:ולרמאושיקל־שירשגרתנותונמוא־ילכבעדויםיטסללכןהו
,יתייהיליג־ינבלשארזאיכרדתאיפילחהביתפסוההמןינריכזתירוענ

.יכרעכםישנאלשאראלאיניאהתעםגו,יפ־ירמאלויהםיבישקמםלכו

ןיא.בוטהוערהלשםיטלחמהםיכרעבהזהבשותהברהרפכעגרותואב

המ,ושפנלרמא,יבראכהויברםתהםא!םצעבבוטןיאוםצעבער
ןנחוייברלהבנ–הפסוהל–הינשו,בשחתןוערגלהנושארהמלוזתינהא

ךיתסנכהש,ךמעיתוביטהאלםאה!וינודאבהרממיוה:רמאווזהאירקועמשב

דימו.ןנחוייברלשותעדהשלח.השדחהירבךתואשעאוםוקמהלצב

םידימלתהוהואשיו,השונאהלחמהלחישאר!ישאר:ארקלשיקל־שירלחה
סעוכההיחאינפלהחטתשנ,שרדמה־תיבלהיכובותוחאאובתו,ותיבל

:איבנהןושלבהבישה.םימותיםתואהשעתלאוידלילעםחר:ולהרמאו

אלויליבשבהשע:הרמאווילאהננחתהבוש.היחאינאךימותיהבזע

ךילעךיתונמלאו:הלרמאוןנחויבישה.הנמלאוהדומלגראשא
,הנחטבת

וירבחואב.ושפנהחנווייחתאשיקל־שירקבשאוההםויהברעב

ןיבמחקלנלודגהרות־ןב.ובחבורעצתאאשנשיאשיא.ותטמבלפטלוודפסל

אליכ,עדיווהשעמלע,ותמחךשכ,םחנןנחוייברףאו!שרדמה־תיבילתכ
,הלאשוזיאןנחוייברתאדימלתלאשרשאםעפלכב.ותומכךלוההחיגה

,וביבסדועבחרהןיאזאשיקל־רב,הכיא:ארוקהיהוותוחא־לעבברכזנ

דימלתבורחב,לודגהונובצעתאשרדמה־ינבואר.ריאתאלהרותהםג

יכ,האריוברהבלמתמהתאאוהחיכשיילוא,ורמאיוףירחוקהבמדחא

אוה;ןהכאוהותדפויבאםשוהיהרזעלאדימלתותואםש.ותפילחשי

:הרותבםיקוןוילעהקושבלטומונידסוןותחתהקושבדומלתבקסועהיה

אלםלועמש,וילעורמאו;היהתודמ־ילעבמםגו.דימתהגשתהתבהאב
ינפלבשיואב.םירחאלצאדועסלהבאאלוהאישנ־יבמהנתמםושחקל

הפי:רמאזלההנששרבדורבד־לכלעותוכלהריבסהתעבלבאתמהברה

,אצויתינולפהנשממוךירבדלאוהעיסמינולפםכח;תדמלהפיותירוה

םוקמאלמלרמואךנה:ארקיוברהםק.הרעשהלאךטפשמבתעלקיכ

לכלעיתואלאושהיה,ינפלבשויהיהוונכותביהאוהשתעב!ירבחשיקל-שיר
הלאשלכלעיתובישהידצמינאו,תולאשעבראוםירשע,יפמאציש,הכלה־רבד
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אלו,םידדצהברהמרבדהררבתנהכ,תובושתעבראוםירשעהלאשו

ךניאהתאםלוא.השרפמ־יתלבוהמותסתחאהדקנםגהנשמבהראשנ

זיכחהגהיתמאהתאשוירבדםינוכנש,עדאאלךידעלביכו.יתואעיסמאלא

־רב,הכיא:הרמשפנבקעציולתכבושארתוכהלליחתהווידגבתאערק

יפולא,הכיאוזיבבלדמחמויניע־רואמ,הכיאאשיקל־רב,הכיאזאשיקל

ןיא–,ותואעיגרהלורמאווידימלתוהופיקהאושלםישעמביפולאוהרותב

דעעקרקלושארהכמוץראלומצעךילשמ,ללימוקעוצבר!ושפנלםחנ
דןיאבוביבסםידמועוידימלתו.חנאנוללימאוההכיאהכיא.םד־ךפש

םהיפבםחנלשהלמוזיאוזויפמרבדףאאיצוהלושפנבביהריימ.םינוא

רוצעמתעדיאלותייהזחופךירוענימיבהכיאזאשיקל־רב,הכיא

תלבקוותואתבזע,רגוסןיאוהיהחותפ.םייחה־רוקממךמגל־אלמתיתשו

ףאקרפתמ.תוחרופתויתואהוליוגהערקנהנהו,תירבה־רפסלעךילע
!םדקנאנחורהו,ףוגה

.והתתעבםיעוע־חורוהזהברהלשולכשההכךליאוערואמהותואמ

ותמשנתאחקיוםיהלאינפלמםימחרושקב,הפורתולןיאש,םימכחהואר
".המימשההמועזה

תומירחא

םילעפ־ברולודגשיאהיהיאחוי-ןבןועמשיברברזעילאיברברה

ןמדזנםעפ.םיערןיבלםיבוטןיבלידבמוםדא־ינבביטבריכמםגהיהו

תאםישועהירחאשרדלהתיהותדקפש,ךלמהםעטמדחאהנממםע
וחישיו.םלעפלעוסכיםויבוםירחאיסכנלםיברואוהלילבךשחבםהישעמ

.םהינופצמלארודחלתולובחתהלעדחיוצעויוםיבנגהתנוכתתודוא-לע

עדויירבעהםכחההז:ומצעלדיקפהרמא,והערלעמשיאודרפנרשאכ

ךלמהינפלאבוםיכשה.והומכוזהרשמללגסמימןיאו,ינממרתוייתכאלמב
לכשלעבןיא:רמאיו,ומעשגפנרשא,הרומהרזעלארבד־לעולרפסיו

קודביותוצוחבאוהםגךליהתעמ:ךלמהרמא.ידועמיתיאראלוהומכדח

־ילכותואושבל,ושרדמ-תיבמוהואיצוה,ךלמהידבעואב.םיתיחשמהירחא

םיבנגשפותלהרותה־ןבהשענהכ.וילעךלמהתוצמתאולודיגיוםידמ

עשוהייברםערזעלאיברןמדזנםעפ.וירבחוילעונגריו.ריעהתובוחרב

:הזולארק.לכלםינפאשיאלרשא,תמא־שיאלעדונהיהש,החרק־ןב

:רמאורזעלאהנעזםהילכמדיבםדא־ינברוסמתיתמ־דע!ןיי־ןבץמח

הלכיוםרכהלעבאובי:רמאועשוהיבישהםרכהןמהלכמינאםיצוק

רזעלאיברםלכנ.ץראהןמםיאטוחרעבלהתאםיהלאתחתאל!ויצוקתא
.תונעלהמעדיאלו

ךלמהרבדיכ,והשעמתאתושעללדחאלןכ־יפ־לע־ףא:םירמוא
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־ימעינבמדחאסבוכובעגפיוםויהיהיו.ושפנוילעלבאתתו.וילעקזח

וילערזעלאסעכ!ןיי־ןבץמח:ארקיוברהדגנכזלהףצחתיו.ץראה

רמאיוםירטושלהנפנ.אוהםיללעמ־ערשיאיאדוב,ךכ־לכףיצחדמ:רמאו

־םויבותואונדורסאמבותואוכילשהדימ.הזהסבוכהתאוספת:םהל

תאתודפלרמא.ותואובלךיווסעכמברהחנךכ־ךותב.הילתלרחמ
וילעתולתלודימעהש,ץעהתחתדמע.ולועמשאלוברןוממבםשאנה

םידימלתינשואב,תועמדתוגלוזויניעוהכובהיהו,זלהסבוכהתא

ירחאףדורותואוניארש,ונאםידע?ונברהכובהמ־לע:ולורמאו

שודקםוי,םירופכה־םויבהיהרבדהוהרענההקעצ,התונעלהשראמהרענ

,עודידשחוילעהיהאלש,הזהסבוכבםגםא:ברהרמאעגרכ.שדקמו

יתעדיורכנםנועש,םיעשופוםיאטחםישנאב–,ותואירסמביתלשכנאל

לעשנעאאלויתלשכנאלש,המכוהמכתחאלע,תושעלוערהיכבטיה

לובסלוילעלבקיו.שעכובלבלכואתויהללדחאלםחנהלבא!ישעמ

.אבה־םלועבםייונעהתאוילעמללוגיןעמל,הזה־םלועבםירוסי
ופוגלכאלמתנ.דאמהשונאהלחמהזהערואמהירחאברההלחיו

ידכ,םידבלםיששותטמלעםישרופויההלילוהליללכב.תורובחוםיעצפ

תוברעםיששאלממ,תוכמהןמלזונש,םדההיהרקבבו;בכשללכויש

אלתאז־לכבו.םלועהלכבהזכהנעמוהכמשיאהיהאל.וביבסתודמוע
.ומשבםיסנושענדועו.חוכשותואחכשאלו'הוהבזע

:םישנאהוארק,העבטללושחנהילעדמעוםיבהניפסהרבעםעפ

וללקוהםעפ.ופעזמםיהחנדימו!רזעלאיברלשותוכזב,םיהלא,וננע

ןינעבתחאהכלהבברןויעתעבשרדמה־תיבלותואתאשלוציוויבואכממ

.ןלכתארהטמאוהוםיאמטמםימכחהויהו,םהינפלואבש,םישנתאמט

ןהימתכתאואיבהשםישנהלכבש,רשפאיכו:ורמאווירחאםימכחהוננר

הכלהםא:רמאוברהארקהלעבלהאמטןהמתחאםגהתיהאלונינפל
יתרהטםאו,םירכזהנדלתוהזההלילבוללהםישנהלכהנרבעתת,יתומכ

,םירכזםינבןההםישנהלכהנדלתודעומליהיו.תובקנהנדלת,אושל

.רהטמהםשלערזעלאםשבםלכוארקיו

.וירחאותיבתאהוציןעמל,וגוז־תבוותיערולצאהסנכנותומינפל

היהו;ינממהחונתוירבהתעדןיאיכ,יעדתאלה:הילארמאוויפחתפ

ןיבהזעדוילאו,יתמיכ,לוקיאיצותאנ־לא,הנועמתאישפנבוזעתיכ

יניאשתשבטומ.דובכילוקלחיאלוןגוהכיפוגבוקסעתיאלןהיכ,םייחה

.ינועבחונאוהמשיניביכשתוהילעלזא

תמהרזעלאחנמהיההנשםירשעוהנומשמתוחפאלש,םירמוא
בוחרהינבמםישנאואבדועםיתעל.וייחקבשיכ,עדיאלשיאוהילעב

היההזו,ויתונעטתארדסמהיההז.הילעהחתפינפלודמעווינפלןידל

,ינולפשיא:ארוקוקידצהבכשמתיבמאצויהיהלוקו,ויתונעטתארדסמ

!ךכבוךכבהתאביחו,ךרבחלתמשא,ינומלא,התאו!ךבירבהתאקידצ

םיברםימיהזברהתומרבדמץמשהנזאהחקלוהנוכשבתחאהשאהתיה
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התואללקתוברהתשאןיבוהניבםירבדולפנםעפ.רבקנאלןידעשו

הלילב!הרובקלךפוגןתניאלתאםגו,ךלרוגהיהיךלעבלרוגכ:רמאתו

חכויוהלילה־םולחבשרדמה־תיבימכחליאחוי־ןבןועמשיברהארנאוהה

!ילצאהאיבהלםיצורםתאןיאו,םכיניבילשיתחאהדירפ:רמאלםתוא

.ויבאתרעמלותואתאשלוובלפטלםלכואבו,ונבתמיכ,ואצמווקדב

רשאםימיהלכ:ורמאיכ,רבדהתאתושעלתמהינכשםתואוחינהאלו

וכח.עררבדלכונלהרקאלוונילעןגמהיה,ותילעבבכושברההיה

,םהישעמבבוחרה־ינבלכזאויהםידורט,םירופכה־םויברעדעםימכחה

.ויבאתרעמהתיהםשש,ריב־רפכלםכחהףוגתאואשיוםידימלתהורהמיו

וילאוברקתה.ויפבובנזזחואוותואבבוסשחנהנהורבקהלאושגנ

השעדימו!ויבאתושרבסנכישןבלחנהוךיפחתפ,שחנ,שחנ:ורמאו
.ןכשחנה

.םימכחה־לודגוהנשמה־רדסמאישנההדוהילעםירפסמהזמברדוע

ירבדבםיתעלקסופהיהוותילעבםנמנתמךאהיהןועמשיברברזעילא
תאתבש־ברעםוילכבותומירחאשבולהיההדוהייברםלוא.הרות

היההכ.ךרבמושדקמוןחלשהשארבבשוי,ותיבלאבהיהושממותוסכ

התיבשלילבותחפשמ־ינבתבסמבתמהברהתבשב,םעפ.םיברםימיוגהנמ
:הלהרמאוהחפשהילאהאצי.תלדהלעקופדתותחאהנכשהאב,ומעל

:ומצעלרמא,אישנלהזעדונשןויכ.תיבבהתעדעוסוננודא,יסה,יסה

ברוירבחמינאלודגיכ,ורמאיאלש,םייחהןיבאובלהתעמלדחא
,םהמיחכ

תיראשלכותואודפס,תורבקליברלשונוראלבוהםויבש,םירמוא

ןיבוםינוילעהןיבשערהיהושרדמה־תיבידימלתוםימכחהיבגלכוהדוהי

לפטשימלכ:הארקולוק־תבהאצי,םיתמה־הדשמרזחשכו.םינותחתה

ותיבלשיאשיאבשיו!אבהםלועןבאוהש,ולחטבמ,קידצהותואתיולב

אוהו,םיברםימידחאסבוכרדיברלשותונכשב.ובלבןוחטבלששגרו

שקבתהימיביכ,םרגולזמ.םילא־ןבכוצירעהואישנהידבכממדחאהיה
רטפנלתתלהכזאלוותיבמתכללאוהקיחרה,הלעמלשהבישילברה.

רשא,הלאלןופצהבוטהרבדתאעמשוותיבלבששכ.ןורחאהדובכהתא
.הזהםויבריעהמרדענרשאלעלודגרעצרעטצה,קידצהתטמתאורתכ

וקרפתנוץראלומצעתאךילשהוהובגדחאגגלעהלעהשעהמ

וקלחלחניסבוכותואףא:הזירכהולוק־תבהאצי.וחורחפנוויתומצע
אבהםלועל

רז

דוסהלגמ

יברלשותבישי־תיבלאםעפב־םעפכאובלליגרהיההזוחהןהילא

־םויביהיו.אעראואימשדינינעבהנשמה־רדסמםעחשהיהואישנההדוהי
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םבר־תיבלאהזהםויבםכרדכופסאנאישנהלשודוס־יתמודעומושדח

:רמאיוהזוחהסנכנתועשהמכירחא.ואתשיו,והילאםוקמדקפנהנהו

אובלןודאהרחאהז־עודמ:רמאלאישנהוהלאשםירבח,םכילעםולש

תאםיקהלילעלטוהיתכאלמביתייהדורט:רמאווהילאבישהםויה
ללפתישדעןיתמהלווידיץוחרלםימולשיגהל,ובכשממירבעהםהרבא

,ונבקחצילךכיתישעהז־ירחא.ומוקמבבושוהביכשהלושדחהתלפת

תאותולכבו;ללפתיוץחריוםימוליתאבה,ותנשמיתררועבקעיתאםגו
אישנהעומשכיהיו.ותמדאלבחבותואםגיתבכשה,תואדוההתאותוכרבה"

המהםיללפתמםא,ךדבעלדגה:רמאיווילאהנפ,הזוחהתורמאתא

תבבםלכומוקיאלהמל,הזהרדסהיפ־לעשדחלןושארםוילכבתובאה
היהול.תאזכתולאשהמכחמאל;רמאווהילאןהנע#דחיללפתהלתחא

ינפלםחישוחשוםויהשדקתהבםתשלשודמעבקעיוקחצי,םהרבאוךירבדכ

לאוגהתעפוהלומרגוץקהתאוקחד,הלפתבםלכומצעתהזאיכ,םוקמה

.והבווהתלםלועהרזחוהעושיהימילדעונשןמזהינפל

.רדחבשיאהיהאלואישנהלשותיבליבשתהאבםעפ:םירמוא

,השעמ־ישנאוםילודגהזהרודבםייחםאה,ךדבעלדגה:הזוחלאישנהרמא

,םלועבהלאכשיושי:והילארמאתובאהתומשנמתיראשםהיתומשנבשיש

יברו–םאצמתךתציחמב:והילאולרמאזםהםינכושהיאו:הדוהירמא

ץיקב.וכרדלאישנהםעוירבדירחאוהילאאציו!המהוינבינשואייח

הבתהתאואיצוה,קחכרובצ־תינעתורזג.םיברםימיםימשגודריאלאוה
־תיב־באשארבואישנהשארבוהשארבהלקמרפאונתנוריעלשהבוחרל

דריימ:ורמא.הלפתבודמעהז־רחאו,םישובכ־ירבדרמאדחאןקז.ןיד

.תעמשנםתלפתהיהתילוא,ודריוינבואייחיבר:ובישהזהבתהינפל

.קזחחורררועתהדימו!חורהבישמ:הממדברמאושגנואייחיבר,טעתנ

תדרלליחתה,הארנאלוהומכרשא,ףטישםשגו!םשגהדירומ:רמאבוש
לבתתודסומ,םלועהשגרתה–םיתמההיחמ:םילמלברהעיגהשכו.לעממ

:והערלאשיאורמאיו;םהירבקבוררועתהרפע־ינשילכוםמוקממוענ

,םימורמבשערםק!לארשיתלאגםענבתוזחלהכלנוומוק,ץקהעיגה"

,הזאוהימ:הזלאהזםיארוקהלעמ־יתרשמלכוםינפואוםיבורכוםיכאלמו

ומוקממתחאהסיטבסט,והילאלחלחתהםדא־ינבלהעושיה־דוסהלגש

ודחפנ.שאתוקיפמויניעושאלשבדכםיללפתמלהמדנ,בוחרהותואל

דחאעגרדוע.החונמלםלועהבשינתונחתהתאוקיספהוםיללפתמה
תטמשימיאובינפלדועהיוההתויחקספההיהותישארבירדסונתשהו
.םלועה

אוה־ףא,םירוהטבשרוהטההז,והילאםגזאש,םימכחהידיבהלבקו

-``!לודגהםיהלאהינפלםינפ-אושמןיא.שנענ



ה

םיאורינש

,ןורבחבןורפעהדשב"אתרעמןיצמ,היהדומלתהילודגמדחאםכח

אובביהיו.תח־ינבתאמרבק־תזחאלירבעהםהרבאםדק־ימיבהנקרשא
שגנ,חתפהלעדמועודבערזעילאתאאצמ,םהרבאלשוכיכינפלברה

ירמאהעשהתואבוניתובאשארלשוהשעמהמ,אנ־דגה:ולרמאיווילא

םכחהרמא.הרשקיחלאןעשנושארורכהלעבשויינודא:רזעילאול
ומשהאנבוךינבינבמדחאשיא:וננודאלרמאוהתיבהאוב:דבעהלא

םינפבמהרעמהתאדודמללכויןעמל,סנכהלתושרשקבמוץוחבדמוע

ברהסנכנ.לאושהסנכי:ודבעלםהרבאהנענ.ץוחבמרדגהז־יפלתושעלו
ינפמהצוחהתאצלרהמיו,הבחרלוהכראלהרעמהתוריקתאדדמ,המינפ

,המימתהלועהיהש,קחציתרעמלאבםשמ.םיוג־ןומה־באלשודובכ

ןושארהםדאתרעמלםגרודחלשקב.לארשי־העורבקעיתרעמל–הנממו

םיריאמבכושהלשויבקעינשהנהו,ףסהלעדעצאוה.רשב־לכיבא

ינקוידב,ינקוידתומדבתלכתסה:הרמאולוק־תבהאצי.המח־ילגלגינשכ
ולכתסתלאהמצע

תוגהלהלילהלילוילאאבהזוחהוהילאש,דחאדימלתבושהיה

ושגפםעפ.איבנהתעפוהמתוריאמויניעיתשויהרקבלכבוהרותבומע

לכוהכךיאתופיהךיניע:רמאואלפתה,תופורשויניעהנהואריוורבח

ירומוהילאביתצא.תאזיליתמרגימצעבינא:רמאודימלתההנעךכ

לשהבישילםיאבוםילועםהתעב,םימכחהתולדגבינאריש,םעפ־לכב
תוזחלהכזתםאףאש,עדםלוא,אלמאךתלאשתא:רמאוילהנענו;הלעמ

ורבח,אייחלשואסכב,הרותה־יברדעבםינכומהבהזלשתואסכהםעונב

רוצעליתלוכיאל,ןגהלאיאובביהיו.תוארל..שרךלהנתנאל,אישנהלש

יתשגרהדימ,הזההרומהלשואסכדמעםשש,םוקמהלאיתטבהויחורב

.ידעבךשחםלועההנהוהטמליתדרי;יניעתאתורעובשא־תובהלשיתש
תוינשמהברהו–הפ־לעבותנשמלערוזחלרועתנשדימלתותואשקב

ידומלתאםגדבאא,יניערואילבושיאלםא:רמא;ותאמוחכשנ

אייחיבררבקלעחטתשנ,תורבקה־הדשלאצי.םלועהןמדורטיתאצמנו

.שדקהלאויניעםירהלושפנבביהרהרשאלע,הליחמוהחילסונממשקבו

ומלועהנהו,וילגרלעםקךאדימלתה!ךליתינענ:ארקורבקהמלוקאצי
,הלעמלהטממםילועבושוהטמלהלעממםידרויםיכאלמוריאמםיהולאלש

!ךיסנםיבריכ,'ה,ךדוא:רמאוארק

ו

ליעמה

־תיברדגביבסםעפךלהתה,ינעודיסח,םינברהינבמדחאדימלת
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רוזאוהביש־שיאאריוויניעתאאשנ.ותנשמבעוקשאוהו,דחאתורבק

לאדימלתהשגנ,אוהוהילאש,ובריכה.םיתמהתורדשןיבךלוהוינתמב
,לאש:רמאיווהילאהנע.תחאהלאשלתושרינודאילןתי:רמאיוהזוחה

ןרהא־ןבסחניפךאהתאאלהו,התאןהכש,ורימג:דימלתהרמא.לאש,ינב

המ,םולשותירבתאםיהלאולןתיותואבצ'התאנקתאאנקש,ןהכה
והילאליחתהםיתמלשםריואבךמצעאמטתךיאוהזהםוקמבךמוקמ

ןיאהלאםינידןהיכ,הלאביקבהיהאלש,אצמנו,תורהטירדסומעהנוש

תולעלוםוקל,וינעתמחמ,קופסהיהאלדימלתלו,ץראלהצוחבםויקםהל

רמא.םיטפשמהוםיקחההלאתאםשתובישיבדומללוםירבעה־ץראל
תורותמםיידוסיםיקרפתעדלאלש,ךלהמרגךתוינעךאםא:הזוחה

וסינכהוריואבומעהאד,ופתכלעוהחקל.ךתוארישעאואוב,םימכחה

הרמזלוקו,חיר־ינתונתונליאתורדשןיבודימעיוןדע־ןגלטעומןמזכ

והטשפוךילגמךליעמתארסה:דימלתלוהילארמא.קוחרמעמשנהאלפנ

,םיצעלביבסמטקלש,םילערורציבשתהחקל.ןכשעיו.עקרקיבג־לע

,ךצראלםתואאשוהלא־תאחקוםוק:םמותשמלרמאיוליעמבםחיניו

.םריחמבהזבךלולקשיםש

םעליעמהתאםירה.ונניאוברבודההנהו,םשוהפדימלתהןפיו
לוקהנהו,רעשהתאבזעךאאוה.ובזעלרמאוןגהאובמלהנפנ,םילעה

,תאזועמשב!הזהםלועבןדע־ןגבוקלחתאלכאדימלתהינומלא:ארוק

והאשתו.עקרקהלע,ולונתנש,םילעהתארזפיוליעמהתאדימריתה
:רמאיו,הזחרשאלכמםהדנאוהו;ותיבלוהאיבתואסרפתואמ"החור

!ךכליתיכזש,םהםילודגאלישעמו-םויהיתיארםיהלא

.הלענהיה,ןדע־ןגילעמליעמהותואלטלקנש,חירה:םירמוא

,ובבלובקזחתהםייחבלשוכלכ;אפרתנ,ובחירהש,הלוחלכ.רועש־ילבל

.בהז־ירנידףלארשע־םינשדעבקושבליעמהרכמנ.ובעגנךארשאכ

.םיינעהויבורקלםקלחודמע,הלאמתונהלהצראלאוהםלואו

ז

שאה־דומע

הקדצבקסועשיא,םידימלתהילודגמדחאהיהאפפ־רבאנינחיבר
וליפאשדע,תוירבלךכ־לכחונהיהאוהוםימכח־תנשמבקבד,דסחבו

יכיהיו.םיער־תחישומעחשוותיבברקבמהיהותובשימיבתומה-ךאלמ
,םורמבותבש־ןוכמלתולעלוםלועהןמקלתסהלדימלתותואלתעההעיגה

דריו!אפפ־רבלשותמשנתאאבהוהטמדר:רמאלתיחשמלוצןתינ

אנינחרמא.ודיבהזוחשתלכאמםעפהו,ותיעתיבףסלעדומעיוךאלמה

ריצאלמ.יתנשמלערוזחאןעמל,םויםישלשלשהכראילןת:ךאלמל

.ןודקפהתאתחקלאנינחלבושהלגנ,דעומהימירובעכ.ונוצרתאתומה

11vinהפוקתה
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:רמאוךאלמההנע.ןדעה־ןגבימוקמינארה,ךמעךלאםרטב:ברהולרמא

לגוהרות-רפסאבה:ךאלמלברהרמאבוש.ךלהנענינאהזהרבדלםג

.יתמייקאלובהבותכשתחאהוצמםגםא,הארנוובארקנ,ינפלותוא

היהש,ךרבחיול־ןבכתחאםעפםגגהונתייהםא,ךמצעקדב:ךאלמהרמא

ברההנענ.הרותהתאדבכלידכ,ושפנןכסמהיהוןתאר־ילעבבקבדתמ
,םימשלישפנרסומינירה;יתישעאלהזכםנמא:רמאו

אלווירבחןיבווניבקיספהושא־דומעהלע,דיסחותוארטפנשכ

דובכליבשבהשע,אנינח,אנינח:רמאודחארבחברק.ובקוסעלולכי

ליבשבהשע:רבחהארקבוש.הנענאל.קלתסתיכ,שאלהוצוםימכח

,ךמצעדובכליבשבהשע:תישילשםעפבארק.חיגשהאלו!ךיבאדובכ

תמהארונשאההתלענדימ.ךתוכבלוךלדופסלוךילאתשגלוננוצר
.וינפ־רועןרקוהטמהלעבכוש

םינשלואדחאלךאםכחתומירחאהארנשא־דומעןיאש,ורימג
,הלעמלהלעשכו;שרדמה־תיבידימלתלכבותומכחינהאלאנינחםג,רודב

ןודיבודומלתוןאכלאבשימירשא:ארקולוקאצי

ח

לכש,ואצומןהכהילעתיבמאמח־רבףסוי־רבאברלודגההרומה
דעםימיךיראהוהרותבקסועהיהאוהלבא,םישנאותומיותיבתיברמ
םורמבולונענוהיהםימש־םוחר.םיברבהרותץיברהוהנשםיעברא

םימשהינפוהתיהזומתתפוקת.ותוסנלאכלמ־רובששקבםעפ.דימת
תדירילעאימשדארמינפלללפתייכ,ונממךלמהשרדיו,תשחנכ

,ונעמשונינזאבךתלדג!םימלועהןובר:ארקווילגרלעברהדמע.םימשג

דימ!ךיתואלפנונארה–םולכוניאראלוניניעבלבא,ונלורפסוניתובא

וילאהלגנאוהההלילב.ףרה־ילבףטושרטמדריוםיבעםימשהורדקתה

ונוקתאחירטמםדא־ןבשיםאה:רמאווהשעמעוחיכוהוםולחבויבא

,רקבב.ויבארבדכאברשעיו.ותטמתאתונשלוילעוציוזךתומכ

.םיקיזמהדיבםיקלחינשלהרוזגותטמתאאצמ,ותנשמםקשכ

תאלענאלוםימעה־ינבמםגדסחוהקדצלבקמהיהדיסחהאבר
היהואדסחיברתבתאאשנאוה.תירב־ינבמםניאשהלאינפבחתפה

ורשע,אנוהברלשותמכח:םיהלאמשקבםירבדהשלש.םינומאהלרמוש

אוה.ולונתנאלדחאוולונתנםינש.אנוה־רבברתונעואדסחברלש

וחלשודחאםדאשדקה־תומשףורצבארבםעפוהריצי־רפסבקסועםגהיה

!הלאםילודגלשםחכברהמ.הוצמ־רבדבורבחל

םלוא.ודוס־יתממהיהוומעחישלתומה־ךאלמאבהיהותיבלםג

ןתומה־םויבןוטלשןיא:ובתיקתנ;הנממדריאל,הטמהלעהלעוהלחשכ
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םרועסיברויחאאב.ףוגה־רעצולהיהובוחהתאתובגלאבתיחשמה־ריצ

רמא.יבואכמתאלקיש,ילעךאלמהתאשקנ:הלוחהברהולרמא.ורקבל
אברהנעזומעךמצעברבדתאלהמלזלומתמאוהךעראליכו:םרועס
.ותלחמהלוחהלעהפקתו.ילוקבעמשיאל,ילזמעריאש,התע:רמאל

הארתה,קלתסהלךתעהעיגה,יניע־דמחמ,יחא:רמאוובשוממםרועסדמע
.ויתפש־אצומםיקםגו.ךירבדכהשעא:ססוגהבישה.ךתומרחאלילא

טושה

ערזמהיהש,וילעורמאו,שחיה־ילודגמשיאהיהלודגהאייחיבר

ותיבואוההלעשמ.תובאכויהםילוקשוינבואייחיבר.דודיחאיעמש

דועםנייץימחהאלוםימערהותוחורהותועוזהוןיקיזהוקספ,לארשי־ץראל

תונליאהלכרקעובושיהלאםאר־ןברוגרדחוימיב.םנתשפהקלאלו

ומאהתעגדימ.ונוקלללפתהוהבתהינפלדרי.וסרהאלשןגחינהאלו

וילעו,בוטלרוכזוהילאםגהלגתנול.הלוקלבשורבדמברוגותואלש

!אייחישעמםילודג:םירמואויה

תושעלהטמלתומה־ךאלמדרי,םימילוחורבישהלותעהאבשכ

קפדואבוינעכשבלתהוזהשעהמ.וילאברקתהללוכיאלוותוחילשוב

ולארק.םחל-תפקפודלתתלותיב־ישנאלאייחוציו,ברהלשוחתפלע

אבש,םיהלאלשוחילשלעו,םחרמהתאךלהינעלע:ץוחבמךאלמה
וינפלעמהוסמהריסהדימ!םחרמהתאןיא,ץראה־לכךרדכךבתושעל

ושפנתאולרסמווילאףסוי־רבאצי.תיבהלכבקירבהשאלשטושו
.ומצעב

תוארלוידימלתוואתה.ארונדיפכעיקרהמודריותומבש,םירמוא

ר".ויזברמםהיניעוהכוםולחבותוא

9

המורתהלכוא

םלועהתאארבםיהלא.הברשאלכולבת,האלמוץראה'הל
,םיהיגדלכ,והנימלץעלכוהמדאהערזלכ,היסדרפוהינג,ודובכל

ימ.לכ־ןודאאוהוהמהוינינקךאהמהבלכוהיחלכ,םימשהתופוע

לזוגולעמלעמי,רצירשאועטנרשאמתונהלוותושרלארודחלןיהיש

דסח־תנתמ,טעמהוקלחולהנוק–םימכח־תכרבךרבמהךא.םוקמהתאאוה

.תיבה־לעבמלבקמאוה

דמע,בחרהומרכתאודבלעוטנללוכיאליכ,םיהלאאריו
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םיבוגתויהלןרהא־ינבםינהכהתאהנמיו,םדאהתחפשמלותואריכשהו

המהםבשומ־םוקמלכבהתואותשיוולכאיובקיהןמוןרגהןמותמורת
הלעמואסכלעבשויארובה.םלועהרומשםגוהזוםלוע־תקחיהוז.םתיבו
ידימתהןיעמהוביתנבביתנרשקתמהכ.הטמויתרשמלשורפונחלשו

!םכיניעבםילקהמורת־ילכואויהילא.עבונ

היהוםינהכה־ינבמהיהאוהו,דומלתהימכחמדחאםכחבהשעמו

תעפשהבוםימשב,לכואאוהש,הסורפוהסורפלכםעהגוה,המורתברהזנ

־ריצהנהו,םיהלאה־ןחלשינפלםעפותבשביהיו.לכלותנתמוםימורמ־בשוי

אלה:ולרמאיוםכחהוברעג.ולוממבציתיוותמשנתאתחקלאבתומה
ונממףריוזוזהליכאםישדק־שדקואלו,לכואינאהמורתש,תואורךיניע

,םויב־ובהחדנשןויכ:םירמוא.הלעוקלתסנוחורובםקאלוךאלמה

.םימיןהכהוםכחהךיראהדועו–ותוכאלמםגהתחדנ

אי

ינמחנמ

ויבאתמומאהתרהשתעב.אבילע־תיבמאוהףאןהכהייבא

ולםינתונויהו,ינמחנהיהיתמאהומש,השאההתמדלונירחאםימויו

תלימגבוהרותבקסועהיהאוה.תבש־ברעםוילכבעיקרדאתביתממםולש

ץרפתהוימיב.םיתפומותותואולושענוהנשםיששדעךיראהוםידסח
ולובגבאבשימו,םישארהעבשולותוירבהןיבןטשה־ינבמדחאקיזמ

ללפתמזאאוהו,ינמחנוילאברקתהםעפ.קזנדימ,שמשהןיעלףא
שארקיזמהמקרפנםידומבברהערכשהעירכוהעירכלכבו,תירחש־תלפת

,וינפבדומעללוכיאלוולכחמניכדע,דחא

םגוםיבצעבקסועהיהאוהו,רכנ־ינבמדחארגהיהייבאתנוכשב

תרעמלירכנהרדחםעפ.םהידגבתארפע־ינכושמטשופוםיתמירבקברפוח

ושפתוומוקממתמהדמע.רפעבטטחמליחתהוםירבעהינבמדחאםכח

ילע:רמאיוהשעמהתאאריוייבארבעהעשהתואב.ולחינהאלוונקזב

חנה:תמלרמאוהרעמהלאשגנ.יתירב־ינבמוניאםגםאו,ינכשללקהל

.ובכשמלאבשוודיתאזחואהץפקדימ.רגאוהיבוחרב,הזלול

בי

תומ־רצחב

ובר־תיבלוריעמהנשבהנשידמךלוההיה,םידימלתהןמדח,יריעז

םשו,ןולמ-תיבדמעךרדב.היתוכלהןיבהלותעדלוהרותבשרדלץמאתהו
דימתרסהיהיריעזו,הנומאבחרא־ירבועתאהתרשוהנמלאהשאהבשי
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,אוהםימש־ארייכ,השאהעדתו.הרותה־להאלותכלבהזהתיבהלא

ווצםגןכאלה,וזיפשאתאהנשאלאוהםג.דסחולטתווהדבכתו

לעקופדיוובר־תיבמובושבו.וזהשאלצאםיזוזהמכדיקפהםעפ.םימכח

רבכתיבה־תלעב:וילארמאיווהעדיאלרשאשיאאצי,ןולמהתותלד
רצלבא;ןידהתאדימלתהקידצה.רבק־ילאםושלשהלבוהוםייחהקבש
רבקדי־לעדמע,תומ־רצחלאךליו.ןודקפבלעמתהתמהיכ,ולהיה
יתיבלאבוש:הרעמהמאצוילוקעמשיוםהןכיהיזוז:ארקיוהשאה

.ךרובעבםתואיתרמשרמש,חתפהןתפמתחתםינומטךיזוזתאאצמתו

המשאנ־ךל,ינולפםוקמבהנקזםאיל:רמואלוקבושהנהו;רוזחלשקב
תקרסשקרסמהתאהליחלשתש,ךממתשקבמהתמהךתב:הילארמאתהכו
המת.רורצבימישתהתואתלחכשלוחכהםגו,ךלובגבהתיהשכ,היתורעשתא

יתנכש:הבישה?תלאושתארשאתאךלאיביימוימ:רמאודימלתה

.הנההאובבהמעיצפחתאאיהחקת,רחמלתומתתינומלא

ךרדיכלוה-
א

סכומה־ןבודיסחה

לכוקסעש,םידיסחםידימלתינשויהתחאריעב:וניתוברורמא
דחארטפנהנהוםויהיהיו,ורבחמדחאזזאלודחיהלפתבוהרותבםהימי

,ותרובקבקוסעלוהכלהכודפסלםדא־ינבוסנכתנאלו,וייחקבשוםהמ

התואסכומלשונבםגתמאוההםויבלבא,ותומכםכח־דימלתלתואיכ

ךלהםעהלכו,םיקושהולטב,םהיתוינחתאריעה־ישנאלכורגסיו,ריעה
חיורבדהוילעדבכ,םכחהלשורבחהזהארשכו,םימלוע־תיבלותוולל

לעםדאלרכשןיא:רמאיוהערחורותתעב,הלהבנותעד,דאמ־דעול
לעבוילאאב.םימותחהםיהלאיכרדלערגתארוקוךובניהיו!וישעמ

המהקדצב;וישעמלעהמתתלאוךרצויםעןידתלא:ולרמאיוםולחה
הנטקתחאהרבעםעפרבעדיסחהךרבח!םבהתלועןיאו'הישעמ

ילבסנכיןעמל,םיתמהלאםייחהקמעמוכרדלעהרובעבושנעלבקיו

"הולםלשיו,וייחבבוטרבדסכומה־ןבהשעהזתמעל.ןדעה־ןגלםתכלכ

רבדמםדאםעפעמשךתירב־שיאוךרבח.םלועההזבדועהז־רובעבורכש

ןבותואו;היולאלברבקהלשנענךכיפל,ודיבהחמאלוםינברתונגב

דמעהשעהמלוכאלהזאבאלו,ריעה־רשלהדעסםעפןיכהסכומה
.תיארשדובכהלכלהכזןכ־לע,םיינעלהתואקלחו

ליטמרטפנהורבחתאומולחבאריודיסחהןשייוינשההלילביהיו
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.אוהןדע־ןגהזיכ,ןביואריו,חיר־ינתונםידרגןיברהנ־ילעעוטנסדרפב

ולפנוינפ,חוחשךלוהסכומה־ןבתאאריורחאדצלוינפתאדיסחהךפה

וילעמהרסהערהחורהודיסחהץקייו.אמצמהחולשונושלוהנשמוראתו

.רבד־אללעעשרןנחיאלוקידצלערהנאיאל,ןידשיוןידשי:ארקיו

ב

יאלפהןומגהה

,תיבהימיבםינייצמרתויהםידיסחהןמדחאהיהאסוד־ןבאנינח

רקבלךלהםעפ.םישנאםעוםיהלאהםעוכרדםימתווהשעמבןתונעהיהו

לכתאלבקמהוהםלועל:רמאוחתפושרדמה־תיבלאבוםיכשה,וברתא
ךסיעכיםאו;ךרבחלעלובקתלאוסעכתלא,תופיםינפרבסבםדא

יכאלמואב!ךבבלבולרומשתלאווללוחמלהתאםיקה,אוהךמילכיו

ךיא,ידבעאנינחםתיארה:תישארב־רצוירמא.םנוקינפלודמעוםורמ

סנכנ.ותוכזבךאםיקתמםלועהלכיכ,ישאריחשרודאוההאנ

.אוהםיקמהאנםגםא,האראוותוסנלךלאותושרילןת:רמאוןטשה

רתיבחתפלעדמעודחאןומגהאבהנהו,שרודובשויאנינחדוע

זיכרצילאלמיוותיבלינכילויוופתכלעינביכריםכבימ:ארקושרדמה

יננה:רמאיווילאאציוותנשמאשמתאאסוד־ןבקיחפה.יכנאבערוףיע

.ונועמלוהאשיוופתכלעןומגההתאחקל,ומצע־תאןיכרה.ךתרשלךל

לומרפעלחרואהליחתה.וילגרווינפץוחרלרזלםימאיבהורהמרחא

:רמאוןומגהההנעזדעוסהתאהמבו,ינודא,ךנוצרהמ:אנינחרמא.ברה

ברהתשאו,םיזוגאשקבלדחאדצלאנינחאצי.םיזוגאושבדילאבה
תאוילעומישיוןחלשהולוכרעהז־רחא.שבדאיבהלרחאדצלהאצי

שבדהתאסרדווינפ־לעןחלשהתאךפהוםקןומגהההשעהמ.הלאהםימעטמה
.השעאוךדבעלדגהזינודא,ךצפחהמ:ברהולרמא.וילגרבםיזוגאהו

ןיכרהדימזיתיבלינאיביווראוצלעינביכריוינאשיימ:ןומגההרמא

אבשןויכ.בוחרלומעאציווילעןומגההתאסימעהותינשומצעברה
אריוויניעאשנ.וילעמקלתסנןומגההיכ,אנינחשיגרה,ריעהרעשל

רוזח:ארוקוהבהלהןיבמאצוילוקברהעמשיו.עיקרלהלועתבהלש

ךיפבירבדםישאו:רמאנךילע.םלשתאצמנותיסנתנרבכ,אנינח,ךשרדמל

.דיתיסכידי־לצבו

וט
WA

קחרההעובש־רבדמ

,דחיבוכנחתנש,םיחאינשםורדהץראבויהתיבהןברחינפל
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דחאה.וכרדבדחא-לכךלההז־רחאודחיבץרא־ךרדבוהרותבוקסע
ובבלוושפנןתנינשהו;םילשוריבבשיתנוהשאאשנוךלה,רתויברשעתה

ינא־ףא,ברחהלופוסאוה־ךורב־שודקהלשושדקמ:רמא.םוקמהתאדובעל

.שדקמה־ןודאכלבאתאוהשאאשאאל,יונבירחא

תיבלאםעפ־לכברסהיהו,םילשורילריזנהאבהיהלגרה־ימיב

תשאםלוא.ואצמאלוחאהרצחלאאבםעפ.םולשולןתונוויחא
הרמתלעםתואהנתנוהיטישכתתאהטשפוהידגבתאזאהסבכויחא

הבשוןגהמטמתשתוהשיבתה,םאתפסנכנהשיא־יחאתאהתוארבו.תחא
.הרדחל

םמישיוםיטישכתהתאהאר,תבשלןקדחאףועולהנבהרמתהשארב

הבלתמיו–םתאצמאלוהיטישכתתאהז־ירחאהשאההשפח.ונועמב

לאש.השארתערופוהכובותבשויהאצמ,קושהמהלעבבששכ.רעצמ
תאולהרפסתועמדתודרויךיניעויכבתיכ,יתב,ךלהמ:רמאלהתוא
:השאההרמאהעשהתואבךמערצחבהיהימ:התואלאש.הלהרקרשא

!םולשוסח:שיאהרמא.ומעםחקליאדוב;םורדהןמואובבזאסנכנךיחא

תאדובעלרסמתהוונוהלעוותשרילערתו,םלועה־תולשלכחינהשימ
לע־ףא:השאההרמאזךיטישכתתאבונגיאוה,הבהאמאוהךורבםוקמה

,עבשיוןיד־תיבינפלאובי,אוהםינומא־שיאםאהיהוובתדשוחינאןכ־יפ

.םשאאליכ

לשןברואתביתמ־שיריאכז־ןבןנחוילודגההרומההיהםההםימיב
ינפלויחאתאדימעהוךלהוותשאלשיאההנענ.הלהתה־ריעבםימכחה

לעהדותןת,לעמבךדיםא:דיסחותואלהרומהרמא.הכלהה־יקסופ
םאו;יחא־תשאיטישכתביתעגנאל,ירומויבר:רמאוהזהנע.ךשעמ

עבשהלךלהלילח:הרומהרמא.תירבבוהלאבהז־לעעבשא,ילעדוקפת
םיהלאםשתאאשתלאוןוממבךיחאתאסיפ,תמא־רבדלעוליפא

ןכ־לעו,םנחיתואתוירבההנדשחתיכ,ילהאנאל:דיסחהרמא.העובשב

וכל:ןידה־ילעבלרמאיורבדהתאתושעלברהוחינהאל.עבשהלרחבא

.רקבברחמינפלואובוםכתיבלםויה

הלפתבדמעושדקמה־תיבלןנחוייברסנכנ,וינפלמםיחאהוכלהשכ

,םירתסמבשהמלכךינפלעודיויולג!םלועלשונובר:רמאוםוקמהינפל

,ןועבינלישכתלאוםיטישכתהםוקמהלג;התמאלתמאהתאעדויהתאו

וילארבדמלוקעמש.הרותה־יקחיפ־לעתמא־תעובשעבשהלםדאחינהל

ילבוזהדבאתחנמעבותהלשורצחבשהרמתהןקב,לארשיבר:רמאל

ןקהלאתולעל,רצחהתואלתכללותרשמלהוצ,ותיבלברהבש.ןורסח

ואבתרחממ.ובררבדכחילשהשעיו.םשרשאהשאהיטישכתתאתחקלו

רפסוםהינפלםיטישכתהתאחינהוברהםק.הרומהינפלםיחאהינשבוש

םימכחלתורתסנהלגמםיהלאךורב:םהינשורמאוונענ.השעמהלכתאםהל
ןוידיסחתאלישכיאלו
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ד

םינבה־םא

הרישעהנמלאתחאהשאהתיהאביקעיברלודגההרומהלשוימיב

םיקסועושרדמה-תיבבםיבשויםירבחםינבהרשעהלו;םיסכנביתברוהלודג

ןמםחלההלכםעפ.ולכאיהתפמוםימיהלכםהלתגאודאיהו,תוכלהב

הנכשלהרישעהארקתו.ןיעמהןמםימבאשלהכלהתיבהתחפשולסה

ובושייכהיהו;ןתופאלותוגועתושעלילירזעואנ־יאוב:הלרמאתותחא

הלהתנכשהתנענ.ןחלשהלעלכאהואצמיוובעריאל,הרותה־תיבמינב

הרדוסבםירושקויהבהז־ירנידינש.המעהסיעבשוללהתיבלארסתו

:העדיאלוקצבהךותלולפנורשקהרתההתכאלמבהקסעבו,הנכשהלש

.רונתבןתואופאותוגועונממושע,קצבהתאושלןהו

,םתואהאצמאלוםירנוידהירחאשפחתוהנועמלהנכשהבושביהיו

תעב,ךרדחבילודבאבהז־ירנידינש:הרמאוהרישעהתיבלהרהמ
הרמא.ךלודבאץוחבאמש!םולשוסח:הרישעההרמא.ךמעיתקסע
:התוערהבישה.ידימולפנהברעבהסיעהתאיתשלתעב!ןכאל:תרחאה

הקיפסהאללודגהינבמהערהעומשילאובת,םרחהןמידיבקבדםא

.יפבהערהרושב:רמאיושרדמה־תיבמרשבמהאבשדע,הירבדתארומגל

!ישאר:קעצםאתפ,היגוסבןיעווברינפלרוכבהךנבבשיעגרינפל

בל־ישקבהארק,רבדהתאהנכשההעמששןויכ.ובןיאחורותמיו!ישאר

הרמא!ךנטב־ירפבךלומגבישהםשה,ךיללעמוךשחכיאר:הרישעהלא
ינבלכותומי,ילצאךירנידינשיתנמטוךליתשחכםא:םינבה־םא

:ריעביכבוהקעצלוקהגהו,תעבשנאיהדועםימיהלכהיהאהלוכשו

דחאהעובשהלעהנממהךאלמהדיבורסמנשרדמה־יביבחוםיחאהתעשת
תורבקה־תיבלתוטמבהרשעהלכתאואשנ.םהיתומשנתאואיצוהודחא

.קוחרמלךלוההינאתה־לוקוםתוברםהילעודפסו

הלראבהתורבהלהשאהתיבלהרותה־יברואבאוההםויהברעב-

תאוינפלושיגה,ןחלשהשארבהזההרומהבשי.םכותבףסוי־ןבאביקעוז
!תמאבוקדצבטפוש,תמא־ןידךורב:רמאוחתפאוהו,רקבבהפאנש,םחלה

תפהמבהז־ירנידינשולפנהנהו,עצובאוהדוע.עצביוםחלהלעךרביו

רבשנבלבהארק,םתואהנמלאהתוארביהיו.םיבשויהינפלוללוגתיו
לכםימכחלהרפסוןינבלכיתדבאהלאבהז־ירנידינשליבשב:המוהו

וזהשאןידה־םוימונליו:ורמאוםיעמושהולהבנ.התנכשםעערואמה

עבשהלדיזירשאימ;הלהתלעהמ,הניזחתוניניעו–תמאהלעךאהעבשנ
חקלשיאשיא,רבעלכללארשי־ימכח.ורזפתנדימ!ונועאשיךיא,רקשלע

לעםידיחילוםיברלשרדוךלהךליוומכשלעותפיטעםש,ודיבולקמ

.ויפ־ירמאברהזנתויהלםדא־ןבלעךיאוהעובשהרמהרבד
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ה

ךלמהוברה

דחאךלמרצחבסנכנואצויהיההיננח־ןבעשוהייברירבעהםכחה
לאשםעפ.דובכולקלוחוותנובתתאךירעמוובבחמהיההזו,תפי־ינבמ
ויכרדלכוולעפםימתרוצה:םכתרותבבותכ:רמאלעשוהיתאךלמה

ןוישעמםיזולנוויתוחראשקעיךיא,ונאםיאורןהו.לועהשעיאלוטפשמ

הז־עודמ,ונועתאאשישיאשיאואטחבאלאםדאשנעיאלתמאבםאו

!זןועםאצמאלוועשפאלםהוםמא־יעממ,םירגחוםירוע,םומ־ילעבםיאצוי

,םירוצישנעלדיזיש,םלועבץירעןיאווזמהבררתויהלועונלןיא

רבדתלא:ךלמלםכחותוארמא.םלועה־ריואלואציוודלונהתעהזש

ישעמתאעדויאוהוילעפלעםימורמ־בשויחיכותלאוםיהלאדגנתושק
.םייחה־הדשבביתנולסלפיךיא,רוצילכבטיבמוהפוצושארמםדא־ינב

םא:רמאוךלמהאלפתה.ושפנבםתןיאוובלבותעשרםומ־לעבדלונלכ

בהז־ידנידףלאםכחהחקל.ךתרותבוךבןימאאזא,ךירבדלהיאראיבת

ועגפ.קושלםתשלשוכליוךלמה־תיבמםינמאנםידעינשולרחביוודיב

הצוראוהו,ךלמהינפלןושלבינוכה:ברהולרמא.ומא־ןטבמדחארועב

־עיגיבויתפסארשא,הזהרצואהתאןודקפבינממחקוםוקהתאו.ינגרהל

תומילערוזגיםאםלוא;ילוהריזחת,לצנאוידמעהיהי'הםא:יפכ

.והליחנהלבורקוראשילןיאיכ,הנתמלרצואהךליהי,ישארתאוכתחיו

,היהיךירבדכ:רמאיוםירנידהתארפסמהתאמחקיוודיתארועהחלש

.םבלבהזתאורמשיורבדהתאםיאורךלמהידבעוןינודא

:ולרמאיורועהותואלאםידוהיה־םכחאבםימיהתפוקתליהיו

יאכזיתאציוינעישוהםיהלאיכ,ךדיברשאינודקסתאילבשה,ךדסחב

והנעיו.ךרכשתאךלןתאהנה־דעירצואםעךלמעוךחרטדעבלבא.ןידב

ןיאידיבוםירנידילתרסמאלםלועמ,םויה־דעךיתעדיאל:רמאלרועה

אב,יפבהמרמךאםא:םכחהרמא.ןודקפהרבדתאשחכיו!המואמףא
ןידמאריאאל:רועהרמא.םיקנרוזגירשאתאוךלמהינפלןידלימע

ודמעוםהינשואבהכ.יתעדי־לברבדינממהתאעבותךאןהו,לשומה

־ירנידףלאיתתנהזהשיאל:רמואוןעוטםידוהיה־םכח.ךלמהאסכינפל

לאךלמההנפנ!םלועמםירבדויהאל:תוזעהנוערועהוןודקפבבהז
רשאךידבעינש:רמאוברההנעםידעךלשיה:ולרמאועשוהייבר
ודיעהוםידעהואבדימ.הזלשודילעירנידיתלקשךיא,וארתעדי

רצחבץעדימעהלךלמהוציו.וניארתאזכותאזכ,ברהירבדםינכ:ורמאו
דחאשיאאבהנהו,תומלאצומרועה.ןודקפבשחכמהתאוילעתולתלו



וקשנוואסכמדמע,תאזלכךלמההארשןויכ.תחאעבטמףאןודקפהמ

ימירשאוומעירשא,םכיהלאירשא:רמאיוושארלעעשוהייברל

םיתמאויכרדלכוםיהלא,תמאםכתרות!םכילגר־ופעבקבאתהלהכוזש
,םהםירשיו

ו

ששורתמרישע

־תיבלאובלליגררזומדחאםדאהיהאביקעיברהרומהימיב

די־לעןורחאהלספסבבשויוםינשיוםיעורקםידגבשובלאוהו,תסנכה

,הקדצבשרבדלתחאתילגרמרוכמלקושלברהךלהםעפ.םידורמהםיינעה

.תילגרמהריחמבףסכךללוקשאוהתיבהימעךל:רמאושרהותואםידקה

ומעךלה.ירבדםינכש,הנומאב:שיאהולרמא.ובץצולתמש,ברהבשח

תארקלםידבעואצי,הנוקהתיבלךומסואבשןויכ.וריעלדעהרומה
ותואושפתהז־רחא.וילגרםהבץחריןעמל,םימ־ידכםהידיבוםנודא

ןוממואיבהוונפנ.חרואהברלםגושעןכ.בהזלשאסכבוהובישוהו

םעהתואקוחשלהוצהנוקההשעהמ.תילגרמהריחמבותואולקשו
ינפלודימעההז־ירחא.תחאהאופרקבאהןמתושעלותורחאתוילגרמשש

ןחלשהלעםילכהלכ.ךלמ־ינדעמוילעומישיוןחלשוחרואותיבה־לעב

ךננחשירחא:הרומהולרמא,ותשוולכאשרחאל.בהזלשוףסכלשויה
בשתעודמו?םיאוצםידגבהתאשובלהמל,הזהלודגהרשעהלכםיהלא

םדא:רמואבותכה!ירומויבר:שיאהובישהןורחאהלספסהלעתסנכה־תיבב
ינאןכ־לעו,דמועםלועלאליאדובןוממהו–,רבועלצכוימי,המדלבהל

ךלאשבוט:ילרשאבהאגתאאלויבלהבגיאלןעמל,תובחסשבול
הטמיבשומתארומשללכוא,יסכנמןקורתאולדאםאהיהו,םיינעםוקמב
לעוםיינעלעםדאהאגתיךיא,םנמאןהו!ךמוקממדר:ילורמאיאלו

תאםיהלאאנוש!ונלכלדחאבאוונארבדחאלאוהרבחה־דמעמבםילפש
,םינורחאהםעיקלחהיהישבטומ;םננוחוםידורמהתאבהואוםיהובגה

.םינושארהםעבשאורטעתאשמ

והחבש,ותונתונעוונינע,שיאהיפהנעמתאאביקעיברעמששןויכ
יתוברינודמלרשאלכלעהלודגוהברהרותזלהינדמל:רמאיווהכרבו

וינפלםקיו,רבודהשארבריהזמרתכהנהוויניעאשנשרדמה־תיבב

-"!ךדימלתינאויברהתאהתעמ:רמאיו

ז

בצקהוברה

םלא־ןבעשוהי,האריבוהרותבלודגדחאבריחםינושארהםימיב
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ךבשומ,ךקלחבחמש:ולרמאיוהלילה־םולחבהזוחהוהילאוילאאבםעפ.ומש

וקלחוךקלח,רוטיקריעמבצקה,סננלןכומהאסכהדי־לעהיהיןדע־ןגב

ינאיתלדגויתדלונםוימ:רמאיווחורםעפתורקבבברהםקיו.םיוושויהי

אל,תווצמילבוהרותילבםויילערבעאל,ינוק־תאריבדימתלדתשמ
ידימלתםינומשתאדמלמינאו,תיציצוןיליפתאלבתומאעבראיתכלה

וידימלתלחלש!דחאבצקילעפםעישעמתאםילקושושכעו;רסומוהמכח

והשעמהמושיאהימ,עדאשדעשרדמה־תיבלסנכאאל,העובשב:רמאו

םעוכליוךרדלהדצוחקל,םידימלתהוצבקנ!ןדע־ןגבורבחהיהאש,הזלש
לעתבשויאיהו,רוטיקריעלואבשדע,ריעלריעמוהנידמלהנידממםבר
:םשםיבשויהתאולאש,ריעהרעשבוסנכנשכ.םימעתלכורוםיהתפש

םימכחוהרות־ילודגש,רוטיקינבוריכהזבצקהסננהנכמשיאםכלצאשיה

רמאהזלהטושפהשיאלוםכלהמ,לארשי־תורנ:ורמאו,םהינפלםיאלפמ
הצקב:םיאבלורמא.ונכשמתאונוארהןכ־יפ־לע־ףא:הרובחה־שארברה
הארשכו.סננלשולהאינפלהאבוהשודקההרישההמיכשה.בשויאוהריעה

המב:רמאיווינפלעלפנואצי,ונועמתאםיבבוסשרדמה־תיבילאבצקה
ונלרפסוםוק:וילאברהרמאזילובגבםכומכןיסירת־ילעבתוארליתדבכתנ

תורשכברהזנוינאבצק?ישעמהמוזינאהמ:רמאוסננבישה.ךישעמתא

לעדועדומעלםילוכיםניא,םימילםינקזםירוהילשי;םיקחהתארמושו
תרשמוידיבםצחורוםוילכבםליענמוםשיבלמינאו,הנקזמםהילגר
,דבעכםתוא

,ינב,ךירשא:ולרמאוושארלעסננלקשנוםלא־ןברהמדימ

!ןדע-ןגבךרבחתויהליתיכזש,ינא־םגיקלחרשאמ־המ!ךלרוגירשאו

ח

תורצואה־לעב

םע,םיינעםעהברהקדצהשועהיהש,דחאדיסחרגתחאריעב
לשדחא,תורצואהשלשותיבבולויהו;תונמלאוםימותיםעוהרות־ילעב
דחאוילאאבשכ,תשחנ־תוטורפלשדחאוםיפסכלשדחא,בהז־ירניד
םיינעלו,םיפסכןתונהיהתונמלאוםימותיל;בהז־ירנידולןתנ,םידימלתהמ

אבשכ:ולהתיהתחאהדמדועו.םוי־םויוהשעמהכ.תשחנךאןתנםתס
רפסמיפלותיב־ינבדעבוודעבולןתונהיה,די־תנתמשקבושיאוינפל

אוהו.תלגלגלתשחנלשהרוגאואףסכלשעבטמ,בהזלשרנידתושפנה

ריעינבןיבלוריע־ינבמםימותיותונמלא,םיינע,םידימלתןיבלידבהאל
.ובוטמקינעהדי־טשופלכל;תרחא

הביהרהאלםנמא.דסח־ישקבמבהרצהניעש,השאהזהדיסחהשיאלו
הרסיהתו,ונוהרזפמאוהרשאלע,הלעבתאחיכוהלהשפנבםלועמ

הזיאםשהמהמתיותרחאריעלדיסחותואךלהםעפ.םימיהלכותעמשמל
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.םטפשמכתובדנלבקלםיינעוםימותי,םידימלתונועמלואבךכ־ךותב.םימי

ילעבןוצרהרמאאל,רבדהלכיחורתרומלשיפ־לע־ףא:השאהרמאתו

םשהאצמו,בהז־ירנידתחקל,בהזלשרצואלהסנכנ.ותדמ־יפלגהנתאו
–םיפסכירחאףסכלשרצואבהשקב.םנושלתאםיחלושםיברקעקר
םישוערפתורישתורישקר–תוטורפלשרצואבו,םילמנתונכשמקרםשהנהו

.השובמתועמדתודרויהיניעותונקירםידיבםישקבמהלאהאצי.םילהוז

םיבוקנהםינימהתשלשמםדא־ינבןומהאריווכרדמדיסחהבשךכ־ךותב

ךיא:הרמאווינפלותיערהלבק.הכובותדמועותשאוותיבתאםיבבוס

יתורצואלכאלה:רמאודיסחההמת?המואמילתראשהאלוךרדלתאצי

,םיברקעלשתורצואאלאילתחנהאל:השאההרמא.ךדעבויהםיחותפ

־ירנידםשמאיבהוןושארהרצואבאוהסנכנ.םישוערפלשוםילמנלש

,םימותיהדעבףסכ־ילקשונממאיצוהוינשהרצואבאב,םימכחלבהז

.םיינעלןהמןתיותשחנ־תוטורפםינפח־אולמאיבהישילשהרצואהמ

.ןיע־ערםחלתאםחלתלא:בותכהרבדתארוכזי,השעמהלעעמושההמתיםא

ס

םלועלאתוביטדיבע

הקדצהשעאלםלועמאוהו,בל־השקדחאשיאיחלבבירעמתחאב
והשרג,ןוזמוםחלשקבלינעוילאאבשכו.ומחלמןתנאלרזל,דסחו

ותלחנתאשרויוהבתומירשאהלחמהלה,םימיבאברשאכ.ותיבמ

,בערשיגרה-ותומםויב.םיינעלתאזמםגקלחאלוודיחיונבלהלודגה

.הציבולאביודבעהרהמיו.תלגלגמהציבוללשבלותרשמלוציו

בעריכ,ילעומחר:ארקוחתפבדמעודחאןויבאסנכנ,ודיבהנדוע

הלכאינ.היולצההציבהתאולטשויו.ילאשג:שונאההלוחהולרמא!יכנא

.ךליו!ךכרבי'ה:רמאיוהדמחבלדה

,ריעהישנאותואוולאלו;תורבקללבויושיאהתמאוההברעב

!ולםחנמןיא.התיבהןימלעה־תיבמונבבשםמוד.ערהוכרדתאםתעדב

האר.הדשהאציוריעהלובגמקחרתיוץוחבךלה,ולבא־ימיולכרשאכ
דמועםימיהעבשינפלתמשויבאהנהואריווילאשגנ,קוחרמעעונתמלצ

תמההנעזוילאתכלהש,םלועותואבךלהרקהמ:תמליחהרמא.ךרדב
םיערהישעמללגבתחש־ראבלתדרליתייהןודנ,ינב,ךייחב:ולרמאו

הצילמהוהמדקאיה,יתומינפלהעשינעליתתנש,תלגלגמהציבהתואךא

תחאההציבה.הבוטל,ילןכומהיהש,השקןיד־רזגךפהנו–םורמבילע
דבע:רמאיזאמ.ןדע־ןגבםוקמאצמליתיכזותונועהלכתאהעירכה
וענמתלאםלועלאתוביט
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ףנ

אבהםלועינב

היהוםילעפ־ברודיסחשיאהיהדומלתה־ימכחמאקורביברברה

היהיבשתהוהילא.תע־לכבונוקתאדובעללדתשמותווצמבוהרותבקסוע

קושבברהךלהםעפ.דסחוםייחתוחראבומעחישמוםעפ־לכבוילאאב

שיה:והלאשיואקורבוילאשגנ.וכרדלרהממאוהוותארקלוהילאאבו

:רמאיוהנאוהנאוהילאהנפזןדע־ןגבקלחלהכזש,םדא־ןבהזהקושב

םדוע.דחימבוטרבדוימימהשערשא,ונלביבסןומההלכבדחאףאןיא
אלש,םירוחשםילענמשובלאוהוםהילערבועדחאשיאהנהו,דחיםיבצנ

אוההזהשיאה:אקורבלוהילארמא.תציצמהניאותילטו,םידוהיהגהנמכ

:ולרמאווהגישה,רזהירחאץרווהילאמתושרברהחקל!ןדע־ןגישרוימ

ובישהזךישעמהמוהתאימ,ילאנ־דגה;ךבכעארשאלעךיניעבערילא
הנומאביתכאלמתאהשועינאו,יכנאםירוסאה־תיברמוש:רמאושיאה

ךיא,רהסה־תיבלםישנהנאבותיכו:ברהולרמא.ילעךלמהתדקפכ

ןגמ,דחימרדחבןבישוהלהזלעחיגשמינא:רמושהרמאןהמעגהנתת

םילודגהמכ:רמאואקורבובזע.ןהבעוגנלםישנאלןתונינניאוןהילע

והזלשוישעמ

.ותאחישלדמע.ותארקלאבבושהזוחההנהו,קושלרזוחאוה

םלועינבםההלאםג:ברלוהילארמא.םיטושפםישנאינשםהילעורבע

ילעבםישנא:הזוחהרמאהלאלשםהישעמהמ:והילאלאקורברמא!אבה

ותואםימחנמםהושפנ־רמובצענשיאלכרקבלםכרדהזו,המההודח

ומילשייכדע,םהמוזוזיאל,םתונכשבםישנאוצני;ובללעםירבדמו

!םהומכהשעאוךלא,םלוע־ייחםילחונךכבםא:אקורברמא.םהיניב

אי

אנמחאאבא

הרותלשהלהאמוימילכשמאלשםכחההז,ייבאלשותונכשב

לכלהנענהיהו,םדזיקמדחאןמוארד,הלפתבוםישעמבהברמהיהו

עונצהיהודוחלאפרמהיהםירבגודוחלאפרמהיהםישנ.וילאאבה

רוחיבגלחותפויפוקיתרנרושקהיהםינפבמותיבחתפלא.והשעמב

אלםלועמו,וכרעכהזקההרכשובםש,ונממרטפתנש,הלוחלכו;ץוחבמ
ןתונהיהדוע,הלוחההיהינעםאו.טיעממהימוהברמהימ,ןמואהעדי

;שיאבודועמרעגאל.ושפנתאבישהלידכ,ולשמןוממאנמואאבאול

,ליכרךלהאל,היהםימתשיא.ויניעבםיסואמויהאלהרובחועצפםוש

.ולדיגהאלורתסבותיבמויצפחחקלםאףא,םדאםושבדשחאל

דתבוםימשה־עיקרמייבאםולשבםישרודויהתבש־ברעםוילכב
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םעה־דבע,ךילעםולש!םידוהיה־םכח,ךילעםולש:תעמשנהתיהלוק

םישרודויהאנמואאבאםולשבםלוא!ךתביתמ־ינבלוךתרותלםולשםולש

לכםימיכשמתעב,שמשהתולעינפלרקבורקבלכב,םוילכבםימשמ

ובקעי,ךילהאםיבוט־המ:םירמואוללה.םנוקלללפתהלהי־יטבשינב

להאבוט:הנויכתארוקתישירחלוק־תבולארשי,ךיתונכשמםיבוט־המ
תאםיקלהברמהלכאל.הדובעלשוהרותלשםילהאמאנמואאבא

ךלוהםדא־ןבםא־יכ,חבשמאוהםיטפשמהתאוםיקחהתאותווצמה

הזבאנקתנוהשלחותעדהתיהםיברםימיש,ייבאףא!וכרדםתל

תבשמךאםישרודימולשבוםוי־לכבםולשולםינתונעודמ:רמאו
.ותכרבבהלועןיאו'היכרדםהםימימתש,ריכהאוה־ףא–תבשל

rsי

ןטשהוומילפ

הרצקהלפתםויוםוילכבותלפתלףיסוהלגהונהיהומילפדיסחה

אניעבאריג;רמואהיההכו,םלועהןמןטשה־תלשממתריקערבד־לע

ףתשאלה:רמאיוערהךאלמלרבדהרחיואנטשדאניעבאריגאנטשד
והצקבאוה,דחאלבחבםיזחואארובהוינאוםוקיהתוכולהתלכליכנא

םהינשולפאהטלושיתציחמבורואהטלושותציחמבוהצקביכנאו

געולו,רפעלופוסורפעמודוסי,םדא־ןבאבהנהו–,דחיםיקחדנוםיקחוד

זותרותוילעןגתםא,האראווהסנאוךלא!ילעוחכברבגלרמואויל

םפוגתאקזחלעבשלםילכואםעהינב.היהםירופכה־םויברע

דמעואבוינעלהמדנ,הטמץראלונכשמ־תיבמןטשהדרי.תינעתה־םויל
םינפבםילכואתיבה־ינבלכ:ינעהרמא,םחלולואיצוה,ברהחתפלע

:וידבעלומילפרמא!תוירבהןמהחדנכץוחבדומעאינאו,םידעוסוםיבשויו

וינפש,ואר,סנכנשןויכהתשמולכאמוינפלומישוהתיבההזהחרואהתאוסינכה

סואמ.םיניע־תובבוםינזאםגרזלולןיאשו,הלודגתערצםיסכמוידיו
סוכבםתואםשוויתוכממחלהויחסהתאאיצוהאוהו,דאמוהארמהיה

שיגרהדימ.תיבהןמאציוםקיו,וברעגיוקפאתהלברהלוכיאל.ןייה
ןבאיבג־לעלטומוהאצמיוונממהליחמשקבלוירחאאצי;אטחש,ומילפ

רעטציו,שפנותוכהלהזבויהוידיש,ורמאיןפ,ברהדחפ.תמכםמוד

:להבנהברלרמאיוםקיובכושהררועתהםאתפ.תוצע־דבואיהיודאמ

ךלחלשייכ,ידש־רוצלארוקוםוי־לכבימעםחלנהתאש,ןטשהינא
הרותה־ינבםתאםגשו,יחכברהמ,עדתאלעודילבא;ידגנותרזעתא

־דוליהמוזלעמ־יזעלומשונאהמ:רמאיווינפלעברהלפנ.ילולכותאל

.הלילוםוילעםילשומהןיבדועהתעמץיחלאלש,וילעלבקיוםתמעלהשא


