
ו

םירוגשםינוגנתנגנמהתיהתרמזתה.םיליטאלמןגההיהברעב

ילדוםילילדןגהתונליאו,ךרע־תותוחפויההדילגהוהדנומילה,םילקו

,ןגהיבחרמב,הקיסומהתועשב,זאהרושהתיההבוטחורשאלא.םיפנע

ידמןגההיהךכו.ריעהםומעשתאחכפמהיהםיברמהםיליטההארמו

םיררחתשמויהתומאהותובאהו;ריעצהלהקהתאוילאךשומברעבברע

ןגהלאםימיהזיאבםעפםיבנגתמומכויהוםיקרפלםהיתוגאדמןכ־םג

.הלקהעשםשתולבל

,ןטקלספסדמע–הפוחשורתויבתונליא־תלד–ןגהלשהקוחרהנפב

,ןמזהזיאהרומהפהיהש,ריעצטנדוטס:ריעבבוט־אלםשולשכרש

היריידי-לעתמ,הזלספסילגרלתמותסהלשםירקבהדחאבאצמנ

ףורגאלהצומקהתילאמשהודיבהאצמנשווירחאריאשהש,הקתפב.ומצעב

היהךכ)ךורבוא,הזךראלספסש,בותכהיה,ולשןורחאהעגרב

ברעבדועו;ותמשנלעךוסמהיהליגר־יתלבבצע:ךכלםרג(הקתפבבותכ
רחאלספסלעיכוונעמלדעונהזלספסיכ,עדי,וילעבשיש,ןושארה
המ.ונממררחתשהלוופילחהלהסנאלםגאוהו.םלועלדועבשיאל

םלועו;עגשמוניאעבטה.תונשליאדכםא,עדויימו,הנשתאלרזגנש

,דחאםדאמץוח,רתימרבדםושובןיא–ךכ־לכרישעוהפיארבנש

–.םדא־ןבותואלשומשליאדובארבנירההזלספסו.ךרצלאלשארבנש

ויהויולמ.ילותקהתורבקה־תיבתברקבתועבגהתחאלערבקנטנדוטסה

יניא:בולקבברעהותואברמאדחארציפואו.םידוהיהןמדוחיב,םיבר

ךותו!םיעגשמלסחיבםיריעצהםידוהילשיש,תדחוימההיטנההתואןיבמ

יליצאמדחא,.גץירפהשדועב,ויפלאהלודגהינממש־סוכקירהרובד־ידכ

היהםידוהיה־בוחר:הנע,תניסבאהיהידיחיהוהקשמש,הביבסבשןילופ

לספסהינפמסומכהדחפהו,םינשעבשינפלהיההז!םיעגשמ־תיבדימת
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וחכשו,וקיחרהלורמארבכתודחאםימעפ.תובבלהיקמעבדועהיהססות

ךבסבהכבתסנש,השביהילדוילעףפוכעגנמוףופכקרס־ןליא.והוריאשהו
.הבזענותיוזהלכהאנשה.הנשלהנשמוזתיוזבהפםילדגה,םיצוקלש

דרומהזיאלאיההכחמיאדובוזהרוראהנפש,אבנריעה־ןהכו.םדאמ
היהש,ןגה-רמושהיהאלזאמו.םשתונליאהדחאלעומצעהלתיש,רפוכ

–שביתתואבקרת.ירמגלהריקפהווזהנפךותלטיבמ,הצחמלןנגםג
.הזםוקמבש,הבולעהטמסדחאדצמתלבוגהתיההנפהתואאיהתחא

ערתשההעועררדגםעםינקרבהסכמוקירבחרשרגמ;תיבהבהיהאל
אלא.שפרנוקירומלחנתפשלאדרומבהאלהךשמנווכראלןגהדגנ

ינשהדצב.םיולשוםיקריםירכוהתבעוהאנהשרוחוריהזהלחנלרבעמש

.השלשוםיחתפהברהםע,ןבלוךומנ,ךראתודיקפ־תיבדמעוזהנפלש
.הזיאשו,ובםיאצויוםיסנכנויהםיקומצוםימונצ,םיפופכםידיקפש,םירשנ

ולאמשלו.םילפאהוםיכראהוירודזורפתאאלממהיהבחטוןובקרלשטקש

תונורקש,בחרוהובגרעשםעםדאוהובגהמוח־תיבדמעהזתיבלש

תונשמתוקירשםיעימשמויהוםיפוכתםיקרפלוכותלאםיסנכנויהעסמ
םיתוש,םינולגעהםיבשויויהתיבהדי־לעו.העוערהותפצרלעםלגלגתהב

היהעוגנשארםעךלכלמוםדאדליו.םיתושוםיללקמ,םיללקמוףרש־ןיי
התואבו.המיא־ץיפמוהנשמקוחצקחוצוולוורשבומטחתאבגנמ,בשוי

.תקחדנהתיהו,לגעקפס,הרפקפס,הקדהמהבהל־תכלהתמהתיההעש

,דלחמדחאריצלעןוסכלאבהיולתהוהנטקהתלדהךרד,ןגהךותל

אלהנפהלובגתא:הבההכאלרמושהו,םימונצוםיבהצמםיבשעתכחלמו
אלהלילבהארמתאוזתיוזלשימוי-םויההארמהיההז.םלועמהרבע
יהתו,וכבתbנהיתונליאיפנעוםיצוקברתויורתויהתסכהנפה.שיאהאר

.ללקמולדבמ,קוחר,ומצע-ינפבדחוימםלועל

ב

ךרא,ריעצדיקפברע־ימודמדםעדחאםויבאציתודיקפה־תיבתא
עגרוךלהתמהיהםידחאםיעגר.הנגהדי־לעוטאלול־דעציו,םינפ־בהצו

.קחרמבהעשהתואבהיהףחרמולאכוחורו,הביבסבלכתסמודמועהיה

תולוקטילפהש,םומ־לעברתנספרוצרצעמשנםדאההמוחה־תיבתילעמ

אלתלדה.הלעמלץעה־עיצילאויניעאשנדיקפה.םיעוטקוםיקרוש
.קירהובחרהשרגמהךות־לאסנכנדיקפהוהחתפנ

.הלקהעשםהבלכתסהודמעדיקפהו,םידחאםידליוקחשםש

דחיוקבאנםגוםינבאוקרז,םהיתוציפקוםקחשמתאוכישמהםידליה
רובעיו,ותואףקותומומעשש,בוששיגרהדיקפה.ויחאתאשיאוליפהו

.לחנהןוקריךותלץצינ,ןטקהרשגהלעדמועומצעהאררחא.האלה

טעבורחנ,םימהינפמדחפסוסה.וסוסתאםרערוחבושכעליבטהםש
.הקושתהזחא.לובטלוהחירכהוויתוכמתאוילעריטמהרוחבהו,וילגרב



ןמזמאוהלעתשמירה.דחפםגוהפקתשאלא,םימבץוחרלדיקפהתא

םש.השרוחהלאסנכנורכהךרדרבע,האלהוכרדתאךישמהאוהו.ןמזל
לעתדרויה,שמשהדגנלבשיואציאוהו,ידמרירקריואהולהיה

דיקפהו,רתויורתויומדאברעמהינפ.העשעברכבשיךכו.ץע־שרש

המדאתחפטמאוההאורש,ולהמדנשירחאו,ויניעבעוזעזןיעמשיגרה
לאובושבשאלא.שיאאצמאלםש.דצותואלךליוםק,ודגנכרשגהלע

,הריעצההתואדי־לעו.הושפחויניעש,המדאהתחפטמההתואשגפ,שרגמה

.רכהלאורשגהלאבשםיפתכהלעהמדאהתחפטמהםע

רוחאלהינפהנפמאיההתיהעגרלעגרמ.רבדורבדאלווליטםה

השרוחהאובמבםיצע־ישרשלעובשישכ,ןכ־ירחא.תעקושהשמשבתלכתסמו

הטלפקנחנךויחךותמועגרהתיול־ןבבהלכתסה,רתויורתויהעקששמשהו

:עוטקלוקב

םדאההמוחה־תיבב,םייחהורבעיךכו–
הלעש,ףנעלעמףטקש,קריהלעוללמויתועבצא.םולכהנעאלדיקפה
.קתשועקרקבלכתסה,ושארליפשהאוה.ותנכשבשומםוקמ,ץעה־שרשב

הפתכלעמהטמשנהתחפטמ.הריעצההפיסוה–תונורקה,תונורקה–

היהש,ישירחןוגנםזמזלהליחתהאיה.תילאמשבקרהיולתהראשנותינמיה

.ודיךותלםאתפלעתשהריעצהדיקפה.םילזוםירוגשםינושםינוגניעטקמבברעמ

.המלעההרמא–ךלהקיזמתוביטרה:הפמךלנ–

.ומוקממזזאלדיקפה

.ונורגךותמדורצשחלטמשנ–איהתחא;רחאמואםדקמ–

.המוקמבתבשויהראשנהמלעה

ףטעתתועגרלהמק,הדערהמלעה.השרוחלרבעמהייריהעמשנ

.תוריהמבהנהוהנההכלהתהרחא.התחפטמב

המו;תבנראדוצלוילעםויהש,רמאאוה.ילוקינוהז;םולכןיא–

העיקשה־ירהזש,םירוחההריעצהינפלאטיבהאוהו-ואצמאלםא

.לקעגרלםתואונירקה

.הקחטצההריעצה

רזומרתויהיהנהקוחצו–!ידיתאםעפשקבהזילוקינהתאעדוי–
.עגרלעגרמ

#ולתרמאהמו-

.רעיהדי־לע,ריעלץוחמרוגאאל;םיבאזהינפמינאתדחפמ–

.ונוהמתתאריעצהדיקפהעיבה–?ובתלחב,תמאב,הז־ינפמו–

.הנוגנתאהמזמזבושו.הקחשהריעצה

-בוטאל.לעתשמהתא:הזמךלנ,תמאב,לבא–
.הירחאתכללוםוקלץלאנאוהו

־לע.לחנהםנמנתהקדלפרעביובח.לפאהיהברעה;העקששמשה

בחרהשרגמהו.םיללצופפועתהומכריואב.והעזעזיוןורקרבערשגהינפ
ידי־לערקעבואשנש,םיעוטקההקיסומה־ילילצוקוחרמןגהישאםע,קירהו
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לקתנדיקפה.ומוקמבאלשוךכ־לכרזומהארנ,ינשהדצלחורה

.ףכתהתואהטימשמו–ודיבתזחואהריעצההתיהזאו,תודחאםימעפםינבאב

.תוריהזבושחלבלאש–ןגהלאסנכנרשפא–

#המל-

.ךכ-
,אל-

המוחה־תיברעשב.דבכולפארתויהיהנברעה.הקתתשנהקיסומה

.רצחהךות־לאסנכנןורחאןורק.סנפקלדהםדאה
.רעשהינפלשלספסהלעהבשיאיה-,הפבשנ-

-RTם...

.ןושילוכליוטעמדוע.תיבברבכםה,םולכןיא–

.תמיאמוהרוחשתיוזההתארנקוחרמןגהישאלוהזמסנפהרואל

לעהיתועבצאבהפפותהריעצה.תופוכתלעתשהואוההדצלטיבהדיקפה
."ךכ.ךכ,:תועוטקתורמא,וילועשירחא,עגרלעגרמהטלפולספסהינפ

זתבשוחתאהמ־לע-

בשחליל־שי־המםולכ־אל-
#תאז־לכבו-

םייחונומכםישנאהמל-

.קחטצהאוה

.םיאירבםידיליםכלויהוילוקינליאשנה.הככהאירבתאזךלרסחהמו–

.ומקעתהשהיתפשוארנסנפהרואל

.הכמוניאוהתושוניאהז.ידוהיינונחל-בטומוקוחצ–

.ךכיהיול–

לוקבהפיסוההלקהקספהירחאו-!תוטש–:ומטחלעהדרצאיה

זךכ,בורקבתומתירההתאלבא–:אופק

.םירקםינפדימעהאוהו–ןכםאו–

הניבמינאאוההטנדוטסהתאםתסתומבשיםעטהמןכםאו–

תעדלךמצעדבאלקשחךלןיאיכו
.ינדקרוזיזפןוגנושכעהנגנתרמזתה.םולכהנעאלוויתפשץחלאוה

.הלעמלטבתוהמקרחא,תרמזתהירחאיאשחבהמזמזאיה

,הלילה־לכלוליפאתכללהלוכיינאושכע;םינשירבכונלצא–

.ילאםעפיאובת;הברדא–

ותומתהתאםעפאלףאזךילא–:הנשמלוקבהקחטצהאיה

זךתעדמתאצייכו–:המונצהותמוקלכבחתמתיוםקזגרנלוקב
ויפתכלעהידיתאהמשוותואהפפכ,תבשלותואהכשמאיה

התאץפחE:שחלתווילאהנחגםאתפו–?ךכ;דחפמהתא–:קוחצבהסכרפב
לספסהותואלעתבשלוסנכהל

ןפאםושבאל–:ולכדעראוה

.ןושילתכלוהינא,ןכבו–



.םינונחתמדערולוקו–.ילאיכלת–

.אל–

זעודמ–

..הצפחיניאךכ–
זךירחאיתואתאתבחוסהמלו–

.ךירצןיא,ץפחךניאםא–

שייכ,יתבשח–הרבהלהרבהןיבקספנולוק–יתבשחינאו–
.ילאשגרלשץוצינךבלב

.תוצוצינינששי-

#...עודמו–

.רעשבםלעתו–!תוארתהל-:תוריהמבהטלפאיה

רדגלארבעהנורחאל.הקזחבםלהובל.הכחיודמעםידחאםיעגר

תויכוכזבשלחרואעגרהארנ;החתפנאלתלדה.עיציהלאטביוןגה

,הבכםידחאםיעגרירחאותלדה

אוה.ונורגךותמץרפתהקזחלועשוומצעלשחל–"הבכשאיה,

קשחהוברקבדלונהזעגרבו.םלאנווידיבושארטילה,רדגהלאןעשנ
אוהו.הקתתשנהקיסומה.סנכנאלאוה.לספסהותואלעתבשלוסנכהל

ךותלאלכתסיודמעםש.רשגהלאועיגהדעקירהשרגמהתארבע

.ףרה־ילבולקיצהלועשהו.םימה

ג

דחאהלילב.תורבקלריעצהדיקפהלבוההז־ירחאםיחריינשכ
ונורגמהאצירחמל.השרוחבןל,ותסהימיתישארב,הדבכהניצסירחא

בולקב.רחאדיקפבהדורטהתיהרבכ:ורקבלהאבאלהמלעה.םד־תעפש

התושץירפה.םיפלקבהקחשוהתתשוהנטקהרובחדחאברעבהבשי
,וריכהלהיהרשפא־יאשדעוקמצוורוחוינפ.תומהרבד־לערבדתניסבאה

שיםעטהזיא,.תותשלףיסוהאוהו,תניסבאהתאוילעורסאםיאפורה

,ותומכףסלפתהלבהאש,םיפלקלידימתהורבח,רציפואהו–"םתסםייחב

.ושארבולענענ

םינשיתשהממעתשהש,הריעצהותשא.שדחינפלןוסאהרקהזל

.םומעשלףתשהלהאצמ,בולקבויתולילתאהלבמהיהאוהשהעשבתיבב

רציפואה.םיקחרמבםמעתשהלורחבךכ־רחאו,ותרידבוממעתשההנש־יצחךשמב

.הזשפחבשמתשהלךיא,עדיאלשאלא,ישפחומצעתאושכעשיגרה

החירבלאלםא,השאהרצונהמל.תילכתביעבטהזםגהארנץירפל

ידימהמחלמ־ילבאלהתואחקלירהאוהו,ונממהחרבאיה־םגותשא

רקףרח־לילבומעזאהחרבאיהו.תטהולהבהאלששדחירחאהיההז.רחא
וליפאהיהאלאוהו,"ךראםינששלשקר:רשאההיהרצק,.תרדאילב

עצפמץוח,םולכאציאל,עודיכ,הז־לכמו.דובכה־שגראלמלא,שפחמ
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אלילוקינו.תניסבאה:תחאהבהאקרשיושכעו.בלבעצפולגרב
לשסחיבהילאסחיתהלךירצךא,בושחןינעיהוזהשא,םנמא.םיכסה
דיקפבהרקמ,לשמל,ולעודי.דיצהאוהרקעה–תרחאואוזתבנרא:דיצ

ומוקמ־אלממושכעו.הזיזפתפחשבתמוןינעותואלשאר־דבכבסחיתהש,ריעצ

.תפחשלטדידנקאוה־םגהיהייאדוב

יאדובונשי.ללכוינפמדחפמוניא,ילוקינ,אוה,תומלעגונשהמ

.בל־ךרמילבןינעלסחיתהלךירצו,םדא־ינבלםגדיצ
תחפטמבהפוטע,הפופכוההובגתחאהשאהכלהתהברעותואבו

בשיםדאהתיבהרעשינפללספסהלע.ךראהתודיקפה־תיבדי־לע,הרוחש

הטאלהסנכנאיה.הידוהיההתואםעהיחאוילעבשיש,םוקמהלע,רחאושכע
.תבשויבהלכתסהסנפהרואלולספסהדי־לעהדמע,האציוהסנכנ,רעשהלא

דערהלוקו"זץיבונוימסרטפהפרגםא,:הלאשבהילאהתנפףוס־ףוסו

לכבןיאללכב.הזכהפןיאזץיבונוימסרטפ,-.החינגהרחרחהנורגבו

.קירהולפאהשרגמהלאהסנכנהשאהו."ץיבונוימיסרטפםושבוחרה

ד

זגרנרקבהותואבהיה,םינפ־םדאוםיפתכ־בחר,ריעצןולגע,קיצנד

הנקתונורקה־לעבלירבש,התע־הזךאולרפס,םינולגעהןקז,ךורב.דאמ

הצקבשםינטקהםיתבהתאורוחאמרצחהתא,תווראהםעהמוחה־תיבתא
קנבלםיביחשםוכסהדבלמו;ופסכ־בטימבהזהנקהלאלכתא.וזלש

.הטורפףאושכעשיאםושלביח,לירב,אוהןיא–אתנכשמב

,ודועמדשחאלשאלא,ןצבקוניאלירבש,הכ־דעםגעדיקיצנד

:דאמםיטושפםייחושכעםגיחלירב.וזכהדמלדעעיגמולשרשעהש

,יוברבםיניטצמםניאםגוםיסגתיבה־ילכאמ,םיטושפויטיהר,הנטקותריד

םניאהרבחב,םיטושפםידגבםישובלםהלשלטיגוליפאוותשאולירב

.רשעתמםדאםא,אלפןיאהזכןפאב–םיפתתשמםניאתוקדצב,םיאב

,ךכיחש,םדאש,תעדהלעתולעהלםגהיהרשפא־יא•ירה,רחאדצמו

אוהץמקמהמל,וזכהדמבאוהרישעלירבםא.המוחולתונקללוכי

ךכ־לכ

,שיגרהאלךיא,ומצעלעםמותשמקיצנדו–!תונורקהשלשוםירשע

"תיבה-לעב,ירהלירברשעתהלדיתע,הזכתונורקרפסמולשיש,םדאש

,םלכש,םינולגעהלשרכשה,בטיהםירמשנםיסוסה,רדסבולצאלכה,אוה

םדאתמקיצנדו.םיידדצהםיקסעהו;ןטקןכ־םג–םהםיוג,השלשמץוח
תא,קיצנד,אוהדימעהםימעפהמכ.הלאםיקסערבד־לעובשחבסעכמ
םעפבשירבכ,קיצנד,אוה.לירבידילחורהלפנףוס־ףוסו,הנכסבוייח

,ןמזירחא,יקנזאאציאוה–,טפשמהדע,רסאמבהצחמוםישדחהשלש

דחאקסעוזהמלתונולגעהוהז־לכולהמלו.הלודגהתיההנכסהלבא
ומצעתאבשחאוה.חורבותסנרפידולסינכהללוכיםישדחהזיאךשמב



ונממשקבםעפ.םיפסכבומעבשחתמוניא,תמאב,הזו,לירבלףתשןיעכ

ןובשחהלבא.הגהאיצוהאל,ןתנלירבו–תחא־תבבלברהשמחוםירשע

זךכ־לכלירבלוסינכהשםהםהתונורקהתמאביכוהשעייתמיללכה

עסנלירב.טקשתיבב.לירבלשותיבלא,התיבהסנכנקיצנד

.םניאםידליה.דימתהפיעךכ־לכאיה,יאדובהנשילידרפ.םימויל–םויל

,ןבגהבולעהדיקפבאוהרכזנ:קחוצקיצנד.תצקםש"תרטרטמ,לטיג

.ךכ־רחאםילברהשלשוםילברהרשעדעב.לירבלצאהזהילכהתאןכשמש

"הקנירטק.ה,הרובשההבתהולאיההמל.הזתאםגתתלץפחאללירב

לצאחקללירב:םולכןיא.םימחרמ:זאלירברמאשיפכ,אלאזתאזה
סיכלוסיכמודדנףסכ־תועבטמותורטשהברה:תיברהברההזלםדקןבגה

וזלטיגהניאהלודגתדמלמ."רטרטל,המלעלטיגלשיושכעו.לירב
.

,אוה.םולכןיאהז־לכב.םשמהואיצוהואעצמאבהבזעהיסנמיגהתא

־ילכ,לשרונכואבצלשהקיסומבהואאוה,וזהקיסומבןיבמוניא,קיצנד

.ידמרתויול"ספסחמ,ןינעההפ.ןיבמאוההזתא."רמז

,"םלוא.התלדלאאוהשגנ,וילגרתונוהבלעיאשחבךלהתמקיצנד

וילגרתאםגהטילמה,ההכהפמבהסכמ,ןשי,טושפןחלשםערדח

איהםגהפסה.דחאןיממםניאתואסכה.הפצרהדעתודרויהיתוצוקו

תאלירבהנקשכ,אוהבשוח,ושכע.ריקהדי־לעאלאדומעלתלגסמהניא
םג.םשרגןייה־סכמ־דיקפשוז,תינשההרידליאדוברובעי,תיבה

קיצנדלשובלו!הדיחי־תב,הרישעהלכהיהתירהלטיג.ונקיםישדחםיטיהר

ולןיאושכע.לירבלשותוראבוימילכהלבםנחלךכ.וברקבץוכתמ

,הפתושעלהמדוע

:עגרורואהיניע.ןתפמהלעתדמועלטיג.םאתפהחתפנתלדה

הכרדכדועהשובלאיה.התצלחתאסוכרלתרהממואיהתארוק"קיצנד.

!הזהםיבךבתסהלהיהבוט:בשוחקיצנדו.דועורדסאלהיתורעש.תיבב

תחתמושכעםיסכרפמהידש.הלגעהוהצוגההרענהתאתונחובויניעו
.הרעניהוזולזאזעל-הלשראוצהו.הפיסכרהלהצפח.הניאש,התצלחל

,קיצנדו.היניעבלטיגותואתבבלמ–קיצנד,הטסוכהתאץפח–

הטיחקתןיאמהטושכעהט–:םיהמתםינפדימעמ,וכרדכ

תוקרוזהיניעו–!םוקתשכאמאלםגקיפסי,קיפסיונל?ארבנהמלםוקמוקו–

םירבועהשארבהזחהזיאו!םיפתכהזיאוויניעןהתוטהולהכ.ריהמטבמוב

.דחאאלףאונממץוח;ולתומדהללכויילוקינקר.םינושההירכמםיקרבכ

שפחמ,סוכהתאהדימחקולקיצנד.הטתוסוכיתשהסינכמלטיג

.הדי־לעםוקמולהארמוהפסהלעתבשוי,ותואהמידקמלטיג;םוקמול

!ךתומכרוחבליבשבללכהניאונלשהפסה,קיצנד,תוריהזבלבא–

:קחוצקיצנד

.םימיהכיראמדימתהלבנ!היחת,םולכןיא–

התושוובג־לעהבנגבהטבמתאהריבעמ,דצהןמתלכתסמלטיג
,תהנבהלשהטהתא



תושדחשי,קיצנד,המו-
ירה,תושדחהלכושכעםכלצאירה?תושדחלתלאושתאיתוא-

.ריעבשהרישערתויההלכהושכעתא

.הימתבהיניעתאובהבחתאיהו-?ינא-

.תווראהםעהזההמוחה־תיבתאהנקךיבאירהותעדויךניא-
.לכה,םיתבה

:היתפשתאהמקעלטיג

לשמל,בולקהדי־לע,זכרמב,תיבםשהנקאלעודמ.מההזתיב-
:קחטצהקיצנד

תאהניבמ;לטיג,הסנרפלשתיב!הזכתיבילהיהיאולה–
וחקפנהיניעוהרמא–הניבמינאושכע.ךכ־לכתדחפמימאו–

,הלאתאהאנושךכ־לכינאו,החונמ־ייחתבהואךכ־לכימא-.החוורל

,אנ־רמא–:היניעובדמעתווילאהתנפםאתפועגרהקתשאיה–.קיצנד

וזלידנירבלצא,ונרצחירוחאמ,םשםישועםתאהמ,קיצנד
ז

:םדאתהוךובנקיצנד

.םיפלקבםימעפלםיקחשמותוביבלםילכוא,הטםיתוש.םולכ־אל–

עגרותואונחבהיניעו-קיצנד,ןכ,איההפיהשאלידניב–

.היכרבךותלועקשולאכרחאו
.ומידאהוינפשכקיצנדםגמג–.הרעכמ־אל...ןכ.ךכ-
ולאכהיניעוהארק–!ראוצהזיא!המוקוזיאוףוגוהז–הלףוג–

#לידנירבלשהלעבוהיאו–והזחבוצעננ

.רתוידועךובנקיצנד

ולאכו–.הלשיףסכ.חלושוניאףסב.תרמואאיההקירמאב–

.רחאןינעלהחיסהלהזבןוכתה

.םידקרמ,הקינומרהבםתאםינגנמ.ןכ,םכלצאםשהחמשההברו–

-קיצנד,םעפינחקת.םשתויהלםעפיתצפחתדקרמאיה־םגלידנירבו

םינונחת־טבמבוהופטלהיניעו

.םאתפלהבנקיצנד

הזםגוסנכנךורבםגםש,ללכבו?סשישעתהמ,לידנירבלצאתא–

ושכעשחובלבו-?ךיבארמאיהמ.לטיג,ךמוקמהזןיא,אל.הנהאבהרוסרסה
עוגנלתוזזוידיןיא,םתיבב,הפ.המשםעפהתואךשמלהלודגהקושת
?הז־לעלידנירברמאתהמ–תאז־לכבו,תרחאהיהתםש,הב

.וליבשבהטסוכדועאבתוךלתוהמוקממהמקאיה

םחמחיגהלהלוכיינאםיקרפל.ושכע,תחאמרתויהתושיניאינא–

.אלהתעו,ינורגךותלםלש
,םעפוברצרצתורתנספהלאהשגנ,הנהוהנההכלהתהםידחאםיעגר

:הרמא,הנטקהדליכ,קנפתמלוקבווילאםאתפהתנפרחא.םימעפ

קיצנד,ינחקת,המשתכללםעפהבאםאו–
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,לירבבהמקנהיהתוז:בשחובלבו.קשח־ילבומכהנע–ךהקא–

.המוחה־תיבתאהנקשכ,ושכעאקוד

ינמיההבקעלעעגרהבבותסהאיהו–!דאמבוט?ןכ,ינחקת–

תבשבםכלצאוזהיהתיתמ?ינחקתןכ־םגםיפורגאה־תמחלמלו–.תדקורכ
ןושארהםויבוא

.ךלרמא,ליחתתשכל.םידחאתועובשדועב.רהנהלעחרקדועןיא–

.ולכקירבהולאכהחצמוהרמא–המשילוקיניתואחקלםעפ–

".קיצנדבלבהבשחמהצנצנ–איהתבהואהזה"יוג.התא

ץפחולאכ,הילאטביורמא–.ןורחאהףרחבקבאתהאלילוקינ–
.הבוירבדםשרתאתוארל

הבישהו.השארהבחת,הצחמלהתואהחתפ,תלדהלאהשגנאיה

.הרזחותוא

הפסהלאהצרםאתפו–.סנכתיאדובטעמדוע.המקימא–
:הרמאדעורושחוללוקבווילאהנחג,תוריהמב

לכבלודגרתויהבנגהךנהש,קיצנד,םירמואשהמאיהתמאה–
.קוחצבהצרפאיהו–הביבסה

.וטהלתורוחשהויניעו,ומפשתאןקת,חתמתה,ומוקממםקקיצנד

זימ־ינפמדחפמינאךכםאו-

.תחנבוילאטבתוומכשלעהדיהחינה,טאלבוילאהשגנאיה

הצפחיתייה.ןינעמךכ־לכהז,הברדא.קיצנד,ךבילעהליתצפחאל–
,ושכעסכרפהפוגו–.דיערמךכ־לכתויהלךירצהז–םעפימצעב

.ופתכלעמהדיתאהטימשהםאתפו,תופוכתםמורתההזחווטהלהינפ

.הרדחההסנכנהמא

םעבושלטיגהסנכנשכו–קיצנד,ךמולשהמ!הטסוכשי,יתב–
הז:וליתרמאינא,קיצנד,אל–:תרמואהמאתאהעמש,הדיבהטהסוכ

;הזהתודיקפה־תיבתאםג,לכהתאתונקלץפחאוה.רשאונלאיביאל

ונייח.ךבתסהלךירצאל:תרמואינאו.התאןיבמ–ולצאןכשממאוה

לכ,טקשהיהרצחב,תיבבדימתאוההיהזאו,תונורקהשלשונלויהשכ
,םידלילבלםישלונלוכי.ויהאלהמוהמההתואלכםעהלאה"םיוג.ה

דימתאוה,המוהמרצחבושכע,החונמבהטסוכתותשלםגהיהרשפאו
םידליהתא.תופיעבורמילגרתאבוחסלהלוכייניאבושינא;ךרדב

,םיחרואםילבקמ,תיבלםיסנכנםדא־ינב.םיעמושונניאוםיאורונניא

טושפםיחרוא,םכנההמו.םתאבושו,רוסרסהוךורב,התאבוש–ונלצאו

הבגתאםהלהתנפהש,לטיגלאטבמהקרזאיה–רתויאלוקסע

־תבהגהירהלטיגהתאןיבמ–:הפיסוהשחללוקבו,רתנספבהרצרצו
–תמאהתאךלרמאו.תיבהיהיש,ךירצ.הילעבשחלךירצרבכ,םירשע
יניעבןחםיאצומםניאםכלשםיקסעה–ךומנרתוידועהיהנהלוקו

םיש,לירב,:וליתרמאינא!התאןיבמ,תולילבהנשיינא.ללכוללכ

תואמהזיאקיצנדלןת,תולגעהזיאונלריאשנ,ןטקתיבונלהנקנ.רבדלץק
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ולחתפיואומצעלןורקוסוסולהנקיו–ונליבשבידדבעאוה–לבר

,ףסכתצקםעדוערשפא,השאולחקי,אוהץורחרוחבקיצנד.תונח

ינניא.עמושוניאאוהו".הז־לכ־תאךילשהלןמזהעיגהרבכ.היחיו

הזלכףוסהיהיהמ,עדויימ.םיכלוהונחנאןאל,תעדוי

ףכתועיציהלאהאציאיה.עומשללטיגהלכיאלהחישהףוסתא
טיבהקיצנד.םואמדגהילבמהאציוהשארלעתחפטמהלישפה,הבש

הבל־רמתאוינפלךופשלהפיסוהלידפו.סעכמוקירבהויניעוהירחא

ה

םעםעפבשישכ.עיתפמןפאברמגנשדחהדיקפהםעןינעה
וארנ–חונוםחותסץקברעזאהיה–ברעבהלשלספסהלעהקשטינורג
רואלהטיבהולספסהלאהשגנתחאה,םירדוסבתוטולםישניתשםאתפ

ולתנוידי,ומוקממםמורתהאוה.ורוחדיקפהינפ.םיבשויהינפבסנפה

השועהתאהמ,:הקעצבםאתפוילאהתנפהשאה.ויפבושקנוינשוריואב

,הכובנעגרהדמעוהמק,הלהבנלטיג"זוזלההנוזההקבודי'זהםעהפ

,םדואלמנהיניע.הינפבהקיריהשיגרהעגרותואב.רעשהךותלהצפקםאתפו

,יחאתאתרבק,–.וזהשאאיההריכמש,המוד–הינפלםאתפהתאראיהו

לאהצחלנ,תווראהתחאבהמלענלטיגו–"זותשאמלעבתלזוגתאושכעו
.ךבתוריקה

המז"הנוז,הלארקלםיזעמהז־ךיא–"הנוז,.הנשיאלהלילהלכ
,ןורחאההזםגו,"וז,לשהיחא,ילוקינהלארקםימעפהמכזהאטח

תמאב.הכלהאלאיהו–םוקמהזיאלםהמעתכללואםהילאאובל,בוליריק
.הצפחאיהשומכהיחאיה:וצפחישהמורבדי.הז־לכ־לעתקרויאיהירה

"שטיבונוימסרטויפרגהפיא,:זאהתואהלאשש,יהוז.איהתרכזנ.ןכ,ןכ

לשותשאלהרסמשאיהאיהיאדוב.קסעהלכתאהלהניכהשאיהאיה
,ללכהעדיאלאיהו,תוחאהתיהירהףחשמההזל,ןלרבדהתאבוליריק

!אלפ.ידו,הלסאמנטושפ.םוקמהזיאלועסנרשפא,הבשח.תמש

,השוילא,היחא.איההנקזהלותב,ןכ.ףחשמההזלשויניעשממןההיניע

םההז־ךיא.םכרדכ,חלצמ־אלןמורהזיאהלהיה.םעפהזהלרפס
רבקאלעודמו,היחאתאיתרבקינאשאר־דבכבהלאכםירבדלםיסחיתמ

!הרזחהינפביתקריאלהז־ךיא.םדקדועלעתשהאוההתואהלשהז

!םתואדמלאינא!אנוכחי.הלתתלהכירציתייהיחל־תכמ

־תיבמטאלאציאוה.בוליריקלהכחתועיציהלעהדמעםויהתרחמלו

ץווכמ,ןאכלוןאכללכתסה,םתיבדי־לעתוריהמבבנגתמכרבע,תודיקפה

דחאב.וילאתדרלבל־ץמאהלהיהאלוזםעפבו,ןיעםירהלאריולאכו
קשחהלהיה.החילס־תשקבםגמגולהבנאוה;בוחרבותואהבכעםימיה
־תיבמאצויהיהםידחאםימי.רתויהארנאלזאמ.וינפבזאקוריל

ותולדתשהיפ־לע,ךכ־רחאו.החכשנהטמסךרדב,רצההךרדתודיקפה



בושליטללטיגהליחתהןמזותואב.תרחאריעלוהוריבעה,ותשאתשירדב
ילוקינםע

םאתפהרכזנו,יסורהתורבקה־תיבדי־לעילוקינםעהרבעדחאףרח־םויב
תליטמהתיהזאמ;תורבקה־תיבביבסילוקינםעהליטהעשיצחכ.השוילאב

רמושהלאהסנכנ,ץוחבותואהריאשהםעפ.םוילכבטעמכםשומע

:רבקהתארעושהאצמלודגישקב.ןיקליניסהשוילאלשורבקלעהלאשו

ירזהאצמ,המשהשגנשכ.המקוהםרטהבצמ.וכרדכתצקםסבמהיהאוה

הדמעלטיג.ותרוצבתונתשהלדועקיפסהאלדחאה.םיאופקוםילבםיחרפ
הדמעאיה.והצחלוהבללעהלעהנורחאההניצסהרכזו,לגבהלכתסהוז

איה.הלכהדערםאתפו.תכללהבשחוהנהוהנההבבותסה,םידחאםיעגר
דע,וזבוזולכתסה,םהיטבמושגפנעגר.השוילאלשותוחאתאהתאר
תאהעמשזאו,היניעתאהליפשהוטבמהתאאשנלטיגהלכיאלש
הפהשועתאהמ-:תשחולוז

עגר.הקתשאיה.וניבלהש,וזלשםיתפשהתאקרהתאראוה

תארקלןננוכתוהיניעתאהמירהזא.ואפקולאכהילגרוחורבלהבשח
.הליגר־יתלבהחונמםאתפהילעהדרי:תלאושה

.השוילאלשורבקלא-

אוההשוילאהזיא–וקירבההיניעוהלוקבוזהמיערה–והשוילא–

זךל

ךותלהמדלכךפשנולאכהשיגרהאיה.דוערלוליחתהלטיגידי
:הרמאאופקורקלוקבו.הפקדזהוהחתמתה,היניע

תאתעמוש!ךלשמרתויילש–
די־לערשאץעהלאהנעשנאיה.ורוחהשוילאתוחאלשהינפ
לעלפנתהלהרמאולאכ,הפורגאתאהצמקםאתפו,השחל–"!המ,–.לגה

א".לטיג

.תכללהמכשהתונפהבץראהלעקריתולטיגהרמא–הנקזהלותב–

רבקהלעהחורסוזתאהתאר,השארתאםידחאםיעגרירחאהתנפהשכ

ךרדב.ילוקינלאהולתנתורבקה־תיבתאהאציםיריהמםידעצב.תחנוגו

.םולכרבדאלוהבלכתסהילוקינ.ינבצעקוחצהקחצשואהקתששוא

ימל,העדיאלאיה;הדיחירעשהדילתחפטמבהפוטעלטיגהדמעברעב

תויהלקשחהלהיה.ברעהאובילבש,הרמאילוקינל.איההכחמתמאב

החונמ־יאוזיא.אובלךירצאוהש־ימש,הלהמדנתאז-לכבו.הדבלברעה

אפקש,גלשה.המינפקחדהלהסנתוןגהתלדלאהשגנאיה.התואהפקת
ישקב.סנכהלהתסנהז־לכ־םעו.חתפהמתלדהדעבעירפה,אוההםוקמב
הלישפה,והסכשגלשהתאוילעמהריסהאיה,לספסהלאתשגלהחילצה

הנבלההלהכלהתהםימשב.תצקחתמתתו,ובךבתסנש,ץעה־ףנעתאהדצה

,םינדחפםההמכ–.הטבמתאביעהודרילקדאהזיא.תינקחשוהטקוש

,דחפמהיהאלקיצנד.דיצהילוקינדעףחשמההשוילאמ,הלאה"םיוג,הז

איהןורחאהןמזב.ךכ־לכתוטהולויניע.ארקלאיההאריותואךא
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ךכ-לכםיארונםירבדהלרפסאוה.הנממקחרהאסכלעותואהבישומ

רבכיאדובאיה?וינפמתדחפמהניאלידנירבהז־ךיא.ןורחאהןמזב
הז־ימ.ריחמלכדעבלידנירבלושכעךלתאלאיה.ויפורגאתאהמעט

הלאכםישעמללגסמאוהש,טקושהקיצנדתאדשחלהיהלוכי

.תווראהתחאבהלברוארשפאקיצנד.דחפהזיאהתואףקתםאתפו

ומקאיהו!הנהאובלםגלוכיאוה.דחפןיא,רצחב,םש:םולכ־אלהז

אוה,ושכעהבשח,הזהלספסה.ןגבליטתולספסהתאבוזעתוןיע־ףרהכ

םיפנעהןיבהדדובהפהבכשש,םימחהתולילהתאהרכזאיהו.הנשמתמאב

ואילוקינ,בוליריק:היהישימיהיהנהזאאבול.הכחתוםיצוקהו

ךרדבושלהיההילעו,רוגסוקירהיהןגה:הלכהדעראיה–!השוילא
,תפלעתמטעמכ,השלחותחתור,ךכ־לכתטהולזאהבכשאיה.תיוזההתוא

םהו.תרסמתמזאהתיההמלשהחונמב,אובישןושארלרסמהלהנוכנהתיהו

4ףקתהאנקלששגר.הח־הח־הח,לידנירבבזאדורטהיהקיצנדו.ודחפ

םיצרםויב.תיכוכזכקירבמוקלחהיהחרקה.קלחמהלאהשגנאיה.התוא

תיכוכזה־קרבבהנבלההפקשנושכע.חרק־ילענבםידיקפהוםירציפואההפ

הלןיא:םולכ־אל.הלכ,םהלשהקשטינורג,איהםגהתארנו,חרקלרשא

סנחלאל.םולכןיאלבא,תצקאיההצוגםנמא.לידנירבינפבשיגתהל

לספסהדי־לעהרבע,ןגהתאהרבעתוריהמב.הקשטינורגירחאםלכםיצר

הפוטעהשאהדמעםתיברעשדי־לע.הצוחהץרפתתווילאטבהילבמ

הדעראיהו"זינממהצפחאיההמ–החומבןויערץנצנ–יהוז,.םירוחש
יטבמםעהיניעושגפנםש.רעשהלאהפחדנולאכהז־םעוולשכהילגרו

לטיגדיבהזחאתדעורוהכובנו,תופילחהרוחוהמדאתהוז.תדמועה

רהמימעיכלת–חנגולאכהלוקוהרמא–!הקשטינורג,:הבללאהנצחלתו
"השוילארבקלא

ו

לעברעברחמהלתוכחלילוקינתאלטיגהנימזהדחאץיק־רקבב

.םולכרמאאלוםידחאםיעגרקתשאוה;ךובנילוקינ.איההתיוזבלספסה

ןגה־רמושלאילוקינךלה,ודרפנשירחא.הזלערתויורבדאלםה

.הבוכבתסהש,ארפה־יפנעמוםיצוקהמהתוקנלותיוזהתאתונפלוהשקביו
:בלטצהרמושה

ינרמשי.תאזהשעאאלםלועבשריחמלכבץרמואהתאהמ–

.תישילשותינשםעפבלטצהו-םשה

אללברהאמבףא.:הצרתהאלרמושה.וסיכמלבראיצוהילוקינ
.םירבדתיחשיאושלהזרמושםעיכ,ןיבהילוקינו–"תאזהשעא

טישוה,רמושהתלדלעילוקינקפדרחשהתולעםעםויהתרחמל

שבלתה,םילכהתאולןתנרמושה.תאוםדרקולתתלשקבולבריצחול
ליחתהותיוזהלאשגנילוקינ.הזההנשמהםדאההשעמתאתוארלךלהו



הקנםג,םיצוקה־יכבסתאקיחרה,ארפה־יפנעמםיצעהתאומדרקבתוקנל

בלטצהללדחאלרמושהו,תועששלשכהכשמנהכאלמה.ותאבעקרקהתא

.ןמזהלכ

הומכהנהותיוזהתאםנוהמתלואר,תודיקפה־תיבלםידיקפהתכלב,רקבבו

?צבשיוןגהלאילוקינאבברעב.הוריכהאלשטעמכוןגהתונפרתיכ

הארנהלעמלרצחב.התארנאלהקשטינורגו–רקבהדעהכחאוה.לספסה

ןורחאהעגרב,הארנכ,הדחפ!רזומןינע,.הבכוםיעגרהזיאךשמברוא

־ףוס,.עיציהלאתולעלוספטלבשוחליחתהוומצעלארמא–"הטרחתהו

ובבותסהילוקינלשוחומבו–"ידיחיהיעצמאהוהז,הככתושעלחרכאףוס

םהיתובוהאתאםיכשומהדרפס־יריבארבד־לעוי'צקובלשויתוישעמושכע

אוהו.םינוקלבהלאםינגהךרדחרי־תולילבםיספטמהותודנרסבהטמל

ךילעהיהי,הנשבכתאלםאםולכהשעתאלוזםע,.אצומןיאש,שיגרה

.יוארכהלעאלדיצהו,הזץיקבותואםמעשלליחתהרעיה."תומלואחורבל

יכנא-.זגרנלאש–?לומתאתאבאלעודמ,–.המעשגפנתרחמל

:באכ־טבמבוילאהטיבהאיה."ךכ־לכהברהיתדבע.רקבהדעךליתיכח
"ץיקה־תולילבושכעםולחאהפיא?הדמחנהיתנפתאתלקלקהמל,

–לפונלוקבהתנע–ןכ,–"תולילבהדיחיהאבתייההמש,–.להבנאוה
ודמעהיניעבו–"אבאלםכמשיאו,ךכ־לכתיארפהנפבםכליתיכחםש

ינונחלאשנהלילעושכע,:זוב־טבמובףעתוודגנהפקדזהםאתפו.תועמד

"?התאןיבמ,ידוהי

גומ,–.תיוזהלעהלהרוהאוה.ןגהדי־לעקיצנדתאהשגפרחמל

,הלרפסאוהו."אוהלודגרובגש,יאדובהמדמאוהו,ילוקינאוהבל

איה.דחפמבלטצמדמוערמושהותיוזהתאהנפמילוקינתאםושלשהארש

.תופילחהיתפשהמקעוהקחצ

.הלאש–?המשאבתייההתאו–

הלטלפזאו.הלשזוב־טבמשגפםיתניבו,ויתפשךשנאוהו–וזינא–
םהמימהיהולא.ךילעיתרמשוםשתולילהברהםהליתברא–:ודוסתא

!ילשןיכסבודבכמיתייה,סנכנ

לעתולעלהרהמ,רצחהלאהצרןוזפחב.וזבוזשקנלהינשוליחתהזא
הנשיאלאיהו.אבאלקיצנד.םויהלכתיבהןמהאציאלותוגרדמה

,הלילהלכהז־ירחא

ז

תיבבתבשלהלכיאללטיג.דאמםימחויההזץיקלשויתוליל

הלשתיוזה.ןושילהלכיאלהילויטמהבושירחאהלילב.דחאברעףא
ילספסדחאכושכעהיהאוה:היניעבונחלכדבאלספסלו.דובאלהכלה

,הדרי,השארלעתחפטמהלישפה,הבכשממלטיגהמקדחאהלילב.ןגה

,הנפהלהאצמםש.השרוחלהסנכנורשגהתאוקירהשרגמהתאהרבע
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ךכ.ןשיתוםיכבסוםיצעןיבםשהערתשה,םדקמהילעהביבחהתיהש

ליחתהםיתניב.התיבההבשהתיהרחשםעוםיבורקםיקרפלהשועהתיה

,הריעהםימוילואםוילאבהיהשכ.תובורקםיתעלריעהןמםלעהלקיצנד

ואבימוקמהןותעב.דאמתזגרנזאהתיההמאו,היבאםעשחלתמהיה

הביבסבשתוזחאבתורעבותובנג־ירקמרבד־לעתועובשההלאבתועידי

לשודיקפתש,השיגרהלטיגו.םירטושוםיבנגןיבתוישגנתהרבד־לעו
ושכעותואראתהנוימד.ללכןורחאהוניאםינינעההלאלכבקיצנד

לעהתודליבהארקש,םיארונהםירבדההלאלכ–תויאלפרתויהתונומתב
האורולאכ,הלהמדנ.םהיתונכסוםהיתורובג,םידדוש־תוקהלישאררבד

הרעבלשהגנלויפדורירודכרטמתחתץרךשח־לילבקיצנדתאאיה

םלענאוההנהו,וישנאלתודקפןתונוולילחבףצפצמאוהו,רוחאמהלודג
רעיהוטעמדוע.ריואהתאתואלממםירטושילילחתקירשוםיבכורתטעש.רעיב

םיעקובםישא־יקרבוםירודכתוקירשוםשוהפתויריתועמשנ.ףקמולכ

!םההנה,:האירק־תולוק.רעיהךותלםיצרפתמםיליחההנהו.ריואהתא

ומלענםידדושה.לכהקתתשנםאתפו.ביבסמםיעמשנ–"!םהבורי!םושפת

.םהיתובקעתאתולגללוכיוניאשיאוםירתס־תרעמב

התנפםעפו.הלאלכבדיקפתהזיאהיבאלםגשיש,השיגרמלטיגו

אלוטמתשהךורב.ושכעקיצנדישעמרבד־לעהלרפסלוהשקבתוךורבל
הסנכנוהלתמאוזיאהלהאצמרחמל,הלילהלכהנשיאללטיג,םולכרפס

היניעבהרקסלטיג.םולכהרמאאלודשחבהילעהטיבהוז.לידנירבלא

וערוהוזלשהינפ.לידנירבמםגןיעהערגאלווילכ,ויטיהר,תיבהתא

ףוס־ףוס.םולכ־אלבהכלהאיה.דשחהתאהלידגהדועוזתונרקסו.התע

ףרה־ילבהתש,ריעבההשש,םימיההלאלכשאלא;םימיהזיאלקיצנדאב

היהםעפ.התואקינחהשטעמכטריפסהחור.וילאתשגלהלכיאללטיגו

רפסלונממהשקבשכ.סומנבהתאזאםגגהנתההנוהמתלדגלו.רוכשםג

דוע!טספ,:ויפלעועבצאתאםש,תועובשההלאבוישעמרבד־לעהל

רבד־לעותואהלאשהנורחאל.רתוידועהממותשהאיה."ןמזהעיגהאל
;םעפףארכתשמוניאוינממםילפכהתושךיבא–הנע–ךיבא,–.היבא

יבאו,–"חרקושא.הלודגרתויההנכסבףאוחור־רקתאדבאמוניאאוה
הנע–"!אל–תונורחאהםינשב,–,לאשלהפיסוה–"םכמעדבועאוה־םג

ירוחאמלאשגתוהבנגתהברעב.הגהףאונממהאיצוהאלרתוי.הרצקהבושת

תוציפק,םירמזמתולוקועמשנ,םירוגסםיסירתהויהםש.לידנירבתיב

:קעוצאוהליחתהםאתפו–.םלכלעהלעקיצנדלשולוק.םידוקרו

בושו.הפצרהלאץפנילכהזיאו–"ולזאזעליכלתאתעמוש,לידנירב,

עמשנלידנירבלשהלוקו–"וילונתהתוא:לידנירב,תאתעמוש,:ותקעצ
לטיגו–"ינממהקזחרתויאיה.דיגאאל,אל?המש,תא,:דעורושחול

.רקבהדעבושהנשיאלוהכימשבהפטעתה,התיבהףכתהצר

קוחר־אל,ילוקינםעהשגפנ,השרוחהלאהצורב,תולילהדחאב

ויניעולאש–"?ילאתכלוהתא,–.ודיבדיצה־הבורווטאלדעצאוה.ותיבמ



.השרוחהלא–החונמבהתנע-,אל–.הילאוכשמנוידיווקירבה

–תדחפמךניאוהדיחי–.םשהליללכבטעמכינא–?וזכהעשבו–
ינאםג–רמא–,בוט–.לספסהינפמםגיתדחפאלינא–:הקחצאיה

ףוסבתחאםעפו.ודחיםשםיראשנויהזאמ–.השרוחהלאךמעךלא

איה.םהיפנכלעתחש־ידשהואשנולאכ,הצורמברחש־םעהבשץיקה

רחמלהשיגרהאלהנוהמתלדגל.ףכתהמדרנוהתטמלעהשובלהלפנתה

העורקהתצלחתאהתארשכקרו.תצקהפיעקרהתיהאיה.םולכהציקהשכ

ויתויקבאתהירחא.לומתאלשהלילהתאהרכז–הפוגוהידילעתוקלצהתאו

השלש.תורקלחרכמהיהשהמהרקםידחאתולילךשמבהמעילוקינלש
,השרוחהלאהכלהוהבשיעיברההלילבו,תיבבהז־לכבהראשנתוליל

םידחאםימידבעאוה.ךרדהןמקיצנדרזחהז־ירחאםיעובש

םעפ.םולכהלאהםימיהלכבוילערבעאלולאכ,הרומגהחונמבהוראב
הינפבטיבהאוהו,הטולהשיגהאיה.וכרדכםירהצהרחאהתיבלסנכנ

התוארקסקרו,םולכרמאאלוהימודבהטהתאהתשאוה.תמכרוחו
הראשנאיהוםימשג־ימיוליחתה,סנכנאלבושזאמו,ויטבמבםיעגרל

.וליעוהאל,ותיבלאאובתש,ילוקינלשויתושקבלכ.תיבבברעירחאברע

םיכדשמש,רוחבםעתוארתהלהינפלעיצהוהיבאדחאםויבאבןכ־ירחא
וזיאלהעסנאיה,םריעלאבאוה,רוחבהםעהתארתהאיה.ולהתוא

השענהז־לכו,םולכןינעהלכמאציאלףוס־ףוסו,הכומסהריעלהבורק
הכירצינאףוס־ףוסירה,–:ילוקינלהזלכתאהרפסאיה.הרומגהחונמב

ץוחווזהזרוחבלאשנאאלעודמו–םייניצרםינפבולהרמא–אשנהל

וניאאבא.תעסונינאו–"יעס,,הארתמינא–"יארתה,:רמואאבאםא–הזמ

ןפ,האריאיה.קתשוךובנילוקינ."םהלםיעמשנןיאש,םישנאהםתואמ

ונממהכלהאיהו;התואשדחאלאוהו–ולאשנהלותעצהתאשדחי

־תיבלאהמעאצתוהשוילאלשותוחאלאהכלהרחמלו.העגרנוהבלענ

.תורבקה

ץו

–לרוגלאובל–אבצלםיאורקהרותעיגהשכו.םדקמבליחתהףרחה
הנמנםיאורקהןיב.לחנהתאקדרופכותובוחרהתאהבעגלשהסכרבכ

תובוחרבךלהתהקיצנד.תואכהותורכתשהלשהשרפהליחתהו.קיצנדםג

ויהו,וזהנשבאבצלוארקנשםידוהיםירוחב,םירוכשלשהרובחםע

יי–:םימיאמוםישקבמו,תויכזה־ילעביתבלעדוחיב,תיבלתיבמםיבבוס
ן

!ףסכוףרש

ןמ"םיוג,הםיאורקהןיבוםניבתואכהידילרבדהעיגהתובוחרב

,זוחמהינבאבצלודמעהנושארב.ברןמזןינעהךשמנריעב.םירפכה

.ינשהעברהינבמהיהקיצנדו.ריעהלשןושארהעברהינבןכ־ירחא

לוקבלטיגתאלאש–"אבאוהיא,–:לירבתיבלקיצנדסנכנדחאםויב
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,וטבמיפ־לעהניבהלטיגו–"!ותואיריעה,–.וזהתנע–"ןשי,–.שבי

.עיציהלאהאצילטיג.םלואהלאקיצנדםעסנכנלירב.וריעהלךירצש

ןחלשהלעקיצנדלשופורגא־תקיפדתאקרוםהירבדתאהעמשאלאיה

.עזעדזנןחלשה.העמש

השגנאיה."תוחפהטורפאלףא,לברףלא,לירב,התאעמוש,–
םהיניעבורקדו,םירוחםהינש,הזדגנכהזודמעקיצנדוהיבא.תלדהלא

."!לברףלא,:וירבדלעםעפדועקיצנדרזחהנורחאל.ויחאתאשיא

."ויתנשיאלתוליל:םכלצאיתדבעיד,–.רוצעקוחצהארנהיבאיתפשלע

וסכקיצנדיתפש–התא,–.החונמבהיבאטלפ–"זיתדבעאלינאו,

תלזופהוניעוקחצלירב–"זילשיהמו,לודגהמוח־תיבשיךל–ןבלףצק
היהיוטעמדועו,רצחולודגתיבדועשייל,-:ותבדצלגעלבהטיבה

ידי־לעתחוורההמכו,–.םדואלמנקיצנדיניע."לודגשרגמםגיל

:שחנ־ךושנכץפקקיצנד–"זילעןישלתרשפא,–"םינורחאהתועובשב

לידרפהצרפתהושכע.םמוקממוצפקתיבה־יטיהרוולגרבעקראוה–״זהמ.

רבכהזלשודיב.קיצנדולירבןיבהבציתהו–"תאז־המ,–:רדחהלא

.קיצנדינפלארשיוטבמןנוכיוהחונמבדמעלירבו.ןיכסהקירבה

םש.ינשהרדחהלאקיצנדתאהארקלידרפ.תצקועגרנםיבירמה
.הכראהחישהכשמנ

לידרפ.ול־ךלהקיצנד.םלואהינפ־לעדאמזגרנושכעךלהתהלירב

עיגמ.רצקמהתאיתונשתא,–:הפסהלעלפנתתוםלואהלאהסנכנ

התאץפחםא,הלאהםיקסעלץקםישוולןתהתאןיבמ,לירב,ול
הקתתשנלידרפ.לירבלאש–זוירבח,םירחארחמואוביםאו,–."ייחב

םדאלבא,רשפתהלםילוכיונייה,םדא־ןבכסנכנהיהולא–.יאשחבהתכבו
ליחתהרבדה."תרמשמלילצאחינהףסכ!ןובשחולןת!ןובשח:סנכנ

היההשקבושו.ןגהלאסנכתותיבהתאהאציאיהולטיגתאםמעשל

וכבתסהםיכבסוםיפנעו,תיוזהתאבושריקפהרמושה.לספסהלאעיגהל
,התיהשכיהתוהבשתיווזה,םניבלספסהתאםגוכבסיודחי

.תוביבלוףרש־ןייומשוהןחלשהלע.םעפדועקיצנדאבברעב

ךורבםגוסנכנ.ורבדאלןוממרבד־לע.יוצרשפנ־בצמבושכעהיהלירב

היהשכקרו;תחפטמבהפוטעהפסהלעהל־הבשילטיג.רוסרסהידוהיהו
רוסרסה,לידרפהסנכנ,רבדהזיאםיחרואלהשיגמהתיה,הלזמורהיבא

םג.אוהרישעשיאושכעלירב!לידרפ,םשהךורב,:הייחלוסוכםירה
שרגמה.םהםכלשלודגהשרגמהםגהתעותודיקפה־תיבםג,המוחה־תיב

רשאםישרקבקלחםגולשי,:קיצנדלשחולוןחוגאוהו."םויההנקנ
:ינאתעדוישרגמההיהרסחדוע!לודגרשא,:החנאתהלידרפ-,"שרגמב

היהתןפ,איהתדחפמ!םישנןהםישנ,:קחצלירב."ימיתארצקיהז

קיצנדו.הקחצלטיג"תדחפמתא־םג,לטיג,תאהמידמרתויהרישע

,עיציהלאאציאוה.הדערודיו"םייחל,אוהםגהתש,וסוכתאםירה

.סנכנורזח,עגרםשההש



רבכרבדיושכע,:קחצלירבו.ךלהודרפנאוהו–"וילםיארוק.
לאהשגנ,ויחרואולירבוכלהשירחאקרו.הקתשלידרפ."תרחאןושלב
"!רשאונלאיביאלהז־לכ!אל,לטיג,אל,:הילעהנעשנולטיג

ט

תלגעבלויטל"ולשהקשטינורג,תאילוקינןימזהםימיינשדועב

הצפקלטיג."להנאימצעבינאו–וקירבהויניעורמא–הישילש,.ףרח

,האלמהתיההנבלה.ריעלץוחמתודשהינפ־לעועסנברעבו.החמשמ

גלשה,ףצקולעהוואדםיסוסה.תודשהתאהסכגלשהוםירוהטםימשה

.הברקבםיחתורהימדתאלטיגהשיגרהרקהתורמלו,הלגעהתחתקרח

ןימזהילוקינ,ריעההצקבדחאחורמלוסנכנלויטלשתודחאתועשירחא

,לטיג.התשמליחתהוהינפמש־ןייקובקבףרחה־תלגעמאיצוה,תואקשמולכא

הזח,וטהלהייחל,וקירבההיניע:דאמהפיושכעהתארנ,הלכהמדאש

יעסת,:הלשחלוילוקינךכ־רחאהילאןחגשכו.תוריהמבדריוהלע

:טאלעוסנלונממהשקבףרחה־תלגעבבושםתבשבשאלא.הקחצ–"וילא

."ןמזשיירה.

תאהריסהלטיג.ןחלשהלעחתרםחמה.םחהיהילוקינתלעב
המיכסהאלאיה,ויכרבלעהבישוהלהתואךשמילוקינ;המצעבהתרדא

טעמכילוקינ.הליגר־יתלבתוזילעבצמבושכעהתיהאיה.ודי־לעבשתו

.קחצתוהטהתאהתתש,המלשהחונמבהבשיאיהו,חור־רצקמעגתשהש

התעהקרזתילאמשההניעו–קיצנדםעהיבאלשויתושיגפבהרכזנאיה
.קחוצוימומרעטבמיארהלא

לכלהפעוהצצופתההישמשהו,ןולחבףורגאתקיפדהעמשנםאתפו

ץפקילוקינ.דאעגרירחאאלמנש,רדחהלאץרפתהרקריוא.םידדצה

והבורתאףטחילוקינ.ץראהלעהציפקםאתפהעמשנםש.ןולחהלא

הלכיאלדאהתמחמו,שיאדמעתחתמ.ןולחהלאהשגנלטיג.הצוחהץריו

,ףקדזהזלה;שיאהלאשגנילוקינתאהתאראיה.אוהימריכהללטיג

דחפהלכהתיהלטיג.המחלמלםמצעתאוניכהולאכילוקינואוהו

הזמהזםידרפנזלהוילוקינו,םיישירחטירובדהזיאםאתפו.תונרקסו
.עבוכ־תמרהב

לטיג.סוכרחאסוכתותשלליחתהובשיאוה.רדחהלאבשילוקינ

–"ץילוקינ,היההזימ,–:דאמהתונרקסהרבגהנורחאל.היטבמבוהתנחב

הטמשנלטיג-"הקשטינורג,םולכןיא,:וילאהתואךשמילוקינ

–.חכ־לכבהתואהפקתהתונרקסובושהלאש–"זילדיגמךניא,:ונממ
הבשיאיה–."רתויאלורוכשהיההז,הקשטינורג,ילאשתהמל.

-.וילעהתואבשויוואסכמםקאוה–"רמאת,–.וילאץחלתוויכרבלע
תאהילעהמש,המקםידחאםיעגרדועבו.הקתתשנאיה–."רשפא־יא.

,הקשטינורג,–.רוחאוה-"ילוקינ,ינולת,–:תלדהתאחתפתוהתרדא
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.אצתואופקלוקבהרמא–"!אלןפאםושב,–"!הזהלילקר!הפיראשה

.התווללךלהאוה

.הירחאךלהאוה.ונממהדרפנרשגהירחא.םולכורבדאלךרדב

סנכתוןגהדצלםאתפהתנפ,תיבהלאהשגנשכ.רבדבהשיגרהשילבמ

תאהלישפה,לספסהםוקמלאהשגנאיה.הירחאטביושגנאוה.המש
בושיכ,ונוהמתלהארילוקינ.בשתוגלשמוהתקנ,וילערשאםיפנעה
רדגהלעץפקםאתפו.ותואףקת,רתסנדחפהזיא.ארפתיוזההלדג

.העזעדזנלטיג.ןגהלאלפנתיו

!ילוקינ,אוהינא,הקשטינורג,םולכןיא–

.ךכ־לכתדחפמינא:ילוקינ,תאבשבוט-.וילאהצחלנאיה

לשםידוהיהינוירבמץוח.היוצמ־יתלבםיפורגא־תמחלמהתיהתבשב
םידוהיהירוחבמאבצה־יאורקםגהבופתתשההדובולסה־יפחיוריעה

םרטב,קיפסהרבכקיצנד.הביבסהירפכלשםירכאה־ינבמותוכומסהתוריעבש
ובריטמהש,הבעץע־טומבםירפכה־ירוחבתורשעחירבהל,המחלמההליחתה

רבד־לערצחבשםינולגעהיפמהעמשש,לטיג.לאמשלעוןימילעתומלהמ

:בורקהיהםוקמה.ןויזחבתוארלאיה־םגהאב,הדיתעההלודגההמחלמה

.ודי־לעדומעתוילוקינתאהשגפםשו.רשגהירחאמרכה

הדובולסה-יפחימהשלש־םינשםיקבאתמהןיבוניטצה.תורגתהוליחתה

ופורגאעגנבש,הבעוץוגלזרב־ליטמהיההז.הכומסהרייעמריעצבצקו

:םיצמקתמויפורגאש,שיגרהילוקינ.ויתחתתוקרוחתומצעהויה,בגהזיאב

.חצנילוקינו,הזרוחבןיבווניבתוקבאתההליחתה.םחלנאלשםיתנשכהז

יתייה,:ילוקינלאםאתפהתנפ,קיצנדתרובגרבד־לעהעמשרבכש,לטיג

וקירבההיניעו."קיצנדםעםחלנךתואתוארל,ילוקינ,ךכ־לכהצפה

.ופטללולדחאלהיניעו,םייניצרויהנוינפ,קתשילוקינ.ולומל

,ילוקינלארשיוטיבהויניעורכהעצמאבקיצנדעיפוהםאתפו

,קיצנדלאוטנםיניעהלכ.וביבסןיעףיעהאוה.עגרורוחהזלשוינפ

לאטיבה,עגרןנובתהילוקינ–"אוהאוה,:תויפהלכמץרפשחל־לוקו
קיצנדםהילעקירבהשכואראלםהו.םוגע־קחוצטבמהלקרזוהקשטינורג

דעצםאתפו,קפקפמאוהולאכלטיגלילוקינהארנעגר.תוטהולהויניעב
.הליחתהתוקבאתההוהמידק

.דדיה:תואירקוצרפתהםיעגרל.ןאכלוןאכלהנושארבהטנןוחצנה

ומצעתאהארקיצנד!דיצהילוקינ,דדיה:ינשהדצהמןדגנכוקיצנד

הנושארההרגתה.רוחאלילוקינףחדנעגרכםלואו–רוחאלףחדנעגר
.םולכ־אלבהרמגנ

עגרהראשנלטיג.רשגהדי־לעןטקהחזרמלוסנכנילוקינוקיצנד
ןינעהש,שיגרהולאכלהקה.רשגהדצלאיהםגהכלהךכ־רחאו,המוקמב



שגתואצויילוקינתאהתאר,רשגהלאלטיגהברקשכ.הכחיו,רמגנםרט

ויפורגאוםאתפומדאוורוחוינפ.ןתפמהלעקיצנדעיפוהעגרההזב.וילא

"םעפדועתוסנלהתאץפח,-:ילוקינלאהנפעגרכו.םמצעמוצמקתה
.קיצנדעיצה–"רשגהלע,הפהסננ,-.החונמבהזהנע-"הברדא

ךירצךכ,ןכ.-.וחצמלעודיריבעהאוה.הרזשאהקירבהילוקיניניעב

.רשגהלאץרליחתהלהקה.תוקבאתהההליחתהו.ומצעלארמא–"תויהל

.ופורגאםריועגרדדונתההז.ילוקינףתכלעופורגאקיצנדדירוהםאתפ

ויניע.ילוקיגלאושכעהטיבהש,לטיגבקיצנדיניעועגפעגרותואבו

לאוהכילשיוהלעמלותואםירה,ילוקינבםאתפזחאאוהוםדואלמנ
,לחנה

:םאתפו,ךובנעגרדמעקיצנד.םישנאיפלאתויפמץרפתהארונלוק

.ילוקינילגרבזחאיווכותלאץפק,לחנהתפשלארשגהלעמץר

,ילוקינתאםריוםימבוהזחדעדמעאוה.םהיתחתמץצופתהקדהרופכה

ףכת.לחנהתפשלעגלשהלאוהכילשיו,םימלתחתמהיהרבכושארש
ותואבויהשםירטושה.חזרמהלאוהואשיוילוקינתאםידיתורשעומירה

רדחבו.דועוהאראלשיאוםלענהזלבא,קיצנדתארוסאלוצפח,םוקמ

.הלוחהילוקינבלטינםיתניבהלפטחזרמה

אי

.לירבלשותרידתלדבהקיפדהעמשנ,תוצחםצ,תולילהדחאב

.היבאתאהעמשהנהךא.חותפלתכללהרמא,הטמבזאהבכשש,לטיג

,רזומהלהארנרבדה,שיאהזיאםעשחלברבדמ

םשתוהמקעגרכו.שיאהלוקתאםאתפהעמש–"!תואמשמחןת,–
,רודזורפהלאבנגתתוהשארלעהלודגתחפטמוהתרדאוהילענהילע

.עגרלהבנאוה."קיצנד,:ומכשלעתחנבהדיתאהמש,שיאהאצישכ

ךשמזא."אוהינא,ןכ!לטיג,:תודבכבחורופאשבהדיבזחאםאתפו
.תודחאתוגרדמהמעדריווירחאהתוא

-.המגמג-"זעודמ?ןכ,–"תאתעדוי,לטיג,הקירמאלעסונינא,–
,ערםדאאוהךיבא,:ףיסוהעגר־תקיתשרחאו."אבצליתבציתהאלךכ.

אלללכוללכ.יבצמבשמתשמאוה.ילןתונאוהלברםיתאמקר,לטיג
עוסנלהכירצךניא,לטיג,תאו,–:חנאתהאוה.הקתשלטיג–"ולטיג,הפי

םייחההקירמאבלבא!ילטיג,דאמהרישע,הרישעהלכךנהתאםיקחרמל

תאהצחלילטיג"סוחיןיאםש;שיאושיאלכלםייח,םהםישפח
םתסיהוז,-:קחצאוה."קיצנד,םישפחםייחךכ־לכתבהואינא,–:ודי
:לודגשרגמותורצחיתשךיבאל.הקירמאליעסתאלתא,ילטיג,הבהא

.הזלעטרחתידועאוה.לברתואמשמחוליפאתתלץפחוניאקיצנדל

-"קיצנדיח

.רעשהלאושגנ.תולעמבומעהדריאיה

viiiהפוקתה
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לאךלוההתא,–."רוחאמאוהיכרד–הלשחל–הזוניאיכרד,-
תעסונלידנירבו,–."ןכסמהזםג-חנאנ-אלזלידנירבלא,–.הלאש-"זלידנירב

קחצאוה.םיצצונהםיבכוכהרואלוילאטבתולטיגהלאש–"הקירמאל
עסונקיצנד;איהתרמוא,םשהלעבלבא,תעסונהתיהיאדו,-:תורירמב

הנוכנהתיהטעמכ.וילעהלרצךכ־לכ:קפודליחתההבל."ידיחי

לפאברוחאמםלענאוה.ונממהדרפנףוס־ףוסשאלא,הילאותולעהל
.ילוקינלאךלתוםיקמעםיעוגעגםאתפופקתהתואו,רצחה

תקלד.ילוקינתטמלעהבשי,תוצחירחא,הזירחאישילשההלילב

.ילוקינארק-"תאז־המ,.לצלצלםינומעפהוליחתחםאתפ.ובהזחאהזע

"דאמבורק!ילוקינ,ריעבהלודגהפרש,–.ןולחהלאהשגנלטיג
שרגמהתא.רשגהלאףכתץרתוולשתרשמהתאהריעהאיה

חורה.תובהלבםישרקהתובכשולעםשוהפ.רובעלהיהרשפא־יא

.םירעובהיבאיתבתאהתארקוחרמו.רשגהדצלאשאהתאאשנ

הצראיהו,הינפלאהמחתאהקרזשאה.רשגהתאהרבעאיה

םש.תודיקפהרתיבהצקלאהאבשדעלחנהתפשלעשרגמהךראל
ךא,הלאש–"ץימאןכיה,–.שאה־יבכמלורזעוםישנאתוצובקודמע

,תורדגותוורא,םינטקםיתבןיבהצפקהנורחאל.התואריכהאלשיא

םיבשויםידליהתאוהמאתאהאצמםש,ינשהדצלהאבשדע

הנע-"םיסוסבלפטמאוה,–.הלאש–"?אבאהיאו–.םיצפחלשהמרעלע
,היהיךכש,יתעדיינא,–.המאתאעיגרהלהליחתהאיה.לודגההיחא

.היבאתאשפחלהצראיה"!הז־לכבךרוצןיא:דימתיתרמאינא.יתב

השעמ,בלכהקיצנדוהז,–.םיסוסהשלשדי־לעורצחמקוחר־אלדמעאוה
"ולהאראינא–םירשעהםעפבהיבארזח–!אוהקיצנד

.עוקשלהליחתהשאה

בי

לאעוסנלדחאאפורתצעיפ־לעןנוכתהאוה.ותטממםקילוקינ-
שגפךרדב.וירכממםידחאתרבחבדחאברעתולבלאבועסנינפל.םורדה
,לטיגתא

ואלמנהיניע.הלרמא–"זקוקלםגרשפאו,םירקלעסונינא,–
תוברחהדי־לעושכעורבעםה–עוסנלךכ־לכהצפחיתייהינא,–:םיעוגעג

הלוחאיה:ימאתבכושןטקהתיבב,רוחאמ,םשלבא–םהיתבלש
"ןדאמ

קירבהוםילגרהתחתקרח,ןבלוהשק,גלשה.הפיהנבל־ברעהיה

ילוקינרמא–לבסןכסמההזםג,–.ץורפושכעהיהןגה.תורוא־יצוצינב

וינפו–"הינורג,אוהךכ;ךלשלספסהוםיכבסה,תיוזהלשםיצעהופרשנ

המו,-!רמגנלכה,הינורג–:המצעלאהשחלאיה.םיפעוזוםייניצרויהנ

-ונלצא,–.םיצעהןיבןגהךרדורבעםה.ילוקינלאש–"םכלצאעמשנ
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םיחקולתוירחאהףסכתא.דובאלךלהאבאלמעלכ.ללכהחמשןיא

קרוראשנוהלוחאמא;ךירצןכ־םגתויחלו.תובוחהמכדועשי.םיקנבה

."הקשטינורג,ךכ־לכתישעמתייהנ,–:חנאתהילוקינ."םיסוסהשלש

:הינוריאבהלארוקאוהושכע–:בלבהריקדןיעמהשיגרהאיה

יכ,איהתמאהו,–."ילוקינ,לכהתאםידמלמםירוסי,–הקשטינורג

לאשלףיסוהאלילוקינו,הקתשאיה.לאש–"אוהקיצנדהשעמהזלכ
.דועו

."הינורג,דועהארתנ,–.ודרפנבולקהדי־לע

,ילוקינ,ךכ־לכהדורטינא,–.ודיךותמהדיתאהטימשהאיה

,אל,–.היתועמדדעבהרצעישקבו,הכלהאיה"ותמדוקההקנורגיני.

תועשיתשליטתנהבשםיריהמםידעצבוהטילחה–"דועומעהארתאאל
.לחנהתפשלעגלשה־תודשבוהשרוחבהדיחי

העונת־דבכרתויהיהנהז.רציפואותואםעץירפותואבשיבולקבו

.היצילופהידיקפמדהאםגםדי־לעבשי.ולכטעמכןיבלהץירפהו,ןמשו

ועעונתהוידיוהרקתהיפלכןוהמתבויניעםירהוהזרמא–ורקחוךל–

הזיאךשמבהנהו,ותמגודןיאש,אירב,ןיצמןולגע,טושפרוחב-ריואב

ןימאמיניא:ורמאתשהמורמא.םלועבשתומשאהלכוילעםיפחמו–תועובש

וזםימהלאםדאךילשהלהזהיהןועגשהזיאלבא

:רמאו,הצחמלקהפ,תונלשרבוסוכתאהתשרציפואה

ךלכב.עיפורגאבםהו,םיפלקבםיקחשמונא;םומעשטושפ!תולאש-

.ןינעמרתויםקחשמןפא

תאץירפהטלפ,תואופקותורזומםיניעב,ץראמבואכלוקבו
-"תניסבא–הז־לכ,:ולשתיחצנההיפוסוליפה

גי

.דאמהדורטושכעהתיהאיה.ומעהתארתהאללטיג.עסנילוקינ

תאהדבכהמצעב,הלשבהמצעב.הילעתולטומויהתיבהתודובעלכ
םיברגהתא,םידגבהתאהנקת,לכהתאהפשפשוהסבכ,הצחר,םירדחה
.תמדרנוהשרעלעהפיעתלפנתמהתיההלילבו,הלוחההמאבםגהלפטו

־דחפהיה.,דחפ.הבלתחתסכרפמרבדהזיאש,הלהמדנ.דחפמהציקהםעפ

.טושפבל־באכקרהיההז.אוש

:הלעבתאהשקבהתומינפל.הפרשהירחאםישדחינשהתמהמא

השלשלהנראוןטקהתיבההזתאךל־ראשה,ךלשםישרגמהלכמרטפה-
םא:אשנהלתאהכירצ,ילטיג,–:הרמאלטיגלו."ראשהתארכמוםיסוס
תצקולבסי.תינשהשאולחקי,אלםאו,אבאםעורוגת,יצפחת
.התכבאלוהלהקשנלטיגו."םולכןיא,םימותיה

ולפטוותבםעלירבדחאברעבבשיהז־ירחאםידחאתועובש

התיהאיה.ויקסעבהתואףתשלליחתהןורחאהןמזב.תונובשחהזיאב
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וילאהתנפםאתפו.המודכותונובשחהניכמ,תונורקהוםינולגעהלעהחיגשמ

עגרקתשאוה"זאבא,םישרגמהםעתושעלרמואהתאהמ,:הלאשב

דועםויהיליתינק.לכהתאהנבאובושאדוע,םולכןיא,:רמארחאו
תינדחפלהתיההנכסמהאמא,–.הינפולהריאהוהחנאנתהלטיג,"םיסוסגוז

ינפל,זאקיצנדילרמאשהמ,אבא,התאעדוי,–:הפיסוהןיע-ףרהכו.ךכ־לכ

-."ךליתרפסאלינאו,רמא!טרחתידועאוה-הלילותואב,הפירשה
ובחתנויניעו,בישה–"ידמרתויימצעביתנמאהזא,ליעומהיהאל.

ויתפשתאךשנאוה.הלאש–"?אבא,ושכעוהיאו,–.רדחהתויוזבוהרקתב

*.ויניעלאטבתוהקחצאיה.םולכרמאאלו

,דימתיתקתשקרינא,בשוחהתאשמרתויתעדויינא,אבא,-

ירחאוליתתנ;הקירמאלעסנאוה,–.הבחבהילאטביוקחצאוה."אבא

ץפחאלאוה.ףלאהלכתאולםלשליתחטבהולברתואמשלשהפרשה
,יתב,ראשהתאולחולשלםיכירצונאו.עסנוחקלףוס־ףוסלבא,תחקל

:החנאבףיסוהעגר־תקספהרחאו."תחא־אלונליבשבוייחתאןכסאוה

ףיסוהשחלבו."הילתהיבג־לעוייחתאהקירמאבםשאיצויאוה!לבחךא,

םיסוסהתשלשתאאוהאיצוההמוהמהךותב:תאתעדויו,:דעורלוקבדוע

."שאהןמונלש
ומעבשילירבורזידוהיסנכנ,תבש־יאצומב,הזירחאשעובשבו

הז־ימ,-.ךכ־רחאהילאאצילירב.חבטמבהטהניכהלטיג.תדחוימהנפב

רבכךנה,לטיג,ךכ,–:השארלעהל־קלחיוקחצלירבו.הלאש–"זידוהיה
אמא,"זאבא,המל,–,"דיתערבד־לעבשחלםיכירצ,הלעמוםירשע־תב

רבגדועהיהי.דחיונלכהיחנ:םולכןיא.תויהלךירצךכו,ךכהצפח

םחמה.רדחהלאבשלירב.הקתשלטיג–"יימלהדובעשי.תיבב
לכתאםאתפהרכזאיה,וטהלהינפועגרהדמעלטיגו,חתורליחתה

ינונח,הלתפכיאהמו;אשנהלאיההכירצירה,ךכ.ןהירקמותונורחאהםינשה

לעהדיבהריבעהאיה.היתפשלערבערירקקוחצו–רחאואהז
היבאלהטתוסוכיתשגצתוהסנכנםילקםידעצבוםיזילעםינפבו;היתורעש

.ןכדשלי

טלחומ
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