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ירעי

קרוויתיאראליניעב.דאמרורב-אלגשמילהיהרעיהרבד-לע

,יכבבינקיתשהלהצורהתיהשכ,הנקזהימא.םיקרפליתעמשומשתא

אוהוםיחתפהלערזחמהןקזהינעהלאינרכמתיכ,ילעתמיאמהתיה

,רדחבדומלליתולחהודאמיתלדגשכ.הרעיהינאשנוקשהךותלינמישי

יערכלעןטקלהאדמוע–יתעדיאלרעיהזיא–רעיביכ,ילעדונ
תורכרכמהלילב.תופשכמוםיפשכמםירזהםהישעמתאםישועובו,תלוגנרת

ידיחיתכללזאבוט־אל.רישתומיענמו"תובוט־אל,תולותבםיפנעהלע

ףרטצמוקפאתהללוכיוניאעמושהיכדע,ךכ-לכהפיןלוקתולותבהורעיב

ילבמ,תוריהמבץורלתוליחתמוםיצעהןמתוצפוקתולותבה.ןתרמזל

הנבלההגנלץרללמאהךלההוהאולמבהריאמהנבלה.ןתרישתאקיספהל

!דאמהרמתירחא–תירחאהו,רמזמאוה־םגותורמזמהתולותבהתובקעב

םירקוד,וידגבתאםיערוק,ללמאהינפבתוטרשםיטרושתוכושהוםיפנעה

,רעיהיקמעמב.דועספאכוןיאכהז־לכםלואו.שיגריאלאוהו,ורשבתא

תוללוצתולותבה.ץצונוקמערואי,רואיאצמנ,ןיעהןמיומסהםוקמב
לעממ:תונבליתש.האולמבהריאמהנבלה.תוקחושובושתוממורתמ,םימב
תופחוד,רואיברשאהנבלהתאתולטלטמתולותבה,תחתמרואיבוםימשב

התואתועלוק,ימוג־רודככםוקמלםוקממתונבלהןהיתועורזבהתוא

ול־שיימםעעדוירבכללמאהךלהה!היוא.תוקחושותוקריהןהיתורעשב

אוה־םגקחושללמאהךלהה.דועהלובחתןיאוהצעןיאלבא,הפקסע

דאמלודגקוחצעמשיזא.תוקהושהתולותבהתועורזבהרואיהלפנתמו
לעממםימשברשאבכוכלכובשעלכוןליאלכ.והצקדעורעיההצקמ

חורץרפתיםאתפרשאשיזא.שירחמלכהםאתפו.קחציתחתמרואיבו

.ב"הפוקתה,בואבםינושארהםיקרפה(*
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קלודה,המשנה־רנתאהבכוןשיהשרדמה־תיבלשחותפהןולחהלאקזח

השאתעגשמכתצרפתמץיקה־שמשהגנלרקבבתרחממ.ידיחידומעהלע
זילעבתאימהאראמשזילעבתאימשגפאמש:תננוקמורעש־תעורפ

דמועה,אוההןטקהלהאהןמ.ו"להםגםוקמםהלואצמרעיבםלואו

אוה.הללקאלמויפוןקזהףשכמהןוהמת־הכמכץרפתמ,תלוגנרתיערכלע

ףשכמהאוהגעלנ־המ.שטעתהלליחתהרבכוו"להלשםתברקבשיגרה
ןהח־הח־הח.ףרה־ילבשטעתמאוהשכ,םיפתכה־םוקעותורעשה־ןבל,ןקזה

ויפושטעתמאוהךיא.ןשילשויריחנלקבטלשץמקכףשכמלו"להםישק

ןיאלבא.חופמכםיבחרתמוםיצוכתמופא־יריחנוהללקירחאהללקטלופ

רזוחוהמינפסנכנןקזהףשכמה!ו"להדגנלהללקןיאוהלובחתןיאוהצע

–ךכ־לכהפיםעפההתלעתחקרמה.חתורדודודיבקיזחמאוהשכ,בוש

תאץיפהלהיהרשפאתאזכתחקרמבו"להתא,םתואחורהאיבהםאתפו
ריעהלהיהרשפאתאזכתחקרמב,ביבסמהסרפק"תלעק"תהאמטה־חור

החירךיא!וזכשתחקרמ.הנהםאיבהלותודשוםידשינימלכםתנשמ

םוקעותורעשה־ןבל,ןקזהףשכמהוןו"להיוה!ו"לה–םאתפוןףדונערה

עורשהומטח.רמוגוניאוהנומש־הלופכהללקרחנהונורגמדרגמ,םיפתכה

הטמלהלעממףרה־ילבקרזנושארוהאלפנתוריהמבץווכתמובחרתמםדאהו
לעבשויה,רוחשהברועה!שטעתמאוהךיאושטעתמאוהךיא.ךפהלו
דאמםח.ןוהמתודחפמרקרקללדח,להאהחתפבחמוצה,בובנהןולאה
רףצשבםימעפשלשקרויןקזהףשכמה!םיטהולץיק־ירהצב,וזהעשברעיב
זחואאוהשכ,ץרותוקדהוילגרתאםירמ,וליעמילושתאלישפמ,ףצק

.םיברקתמו"לה!ערףשכמ,דעומהתאתרחאלבא.וידייתשבדודהתא

םילגרהןיבםיטבלתמליעמהילוש,שטעתהמלדחיאלםדאהועורשהםטחה

לעממבבוסרוחשהברועהו,ותצורמתאםעירפהב,חרובהלשתוקדה
וידימףוס־ףוסלפונדודה.ויתובשחמתאלבלבמורקרקמובבוס,ושארל

,תחתפנהמדאה.ץיקה־ירהצתממדבארונץפנלוקעמשנ.ףשכמהלשתודעורה

.ונניא-ףשכמהו

.תישירחוהכזהלפת,הרוהטוהגנעהניגנתעקוברעיההבעממו..
־יבאושוםיצע־יבטוח.ו"להדחא־דחאםילגנ,םינושםיליבשב,רעיההבעממ

לעםיילדהתוטומ,םידיבםיטושה,תורוגחבתומדרקה.םינולגעוםימ
רופצםיתבעהםיכבסהןיבמץיצתםשוהפץיקה־ירהצםימח.םיפתכה

תישירחהוהכזההלפתהקר.םדנודדובףוצפצעמשי;הנקבםלעתוהנטק

לועשמהתאהסכמהמלענדי.םלכםישגפנםהלהאהדי־לע.תקסופהניא
תאהקנמוהאטאטמהמלענדי;חוחת,בהצרפעב,להאהלאהלועה,רצה
הפצרהתאתדפרמאיהןכ־ירחא,ובהקבדרשאהאלחהןמתיבמלהאה

םירובד.םיכבסבוםיפנעבםילתכהתאתטשקמוחיר־ינתונםיבשעבוםיחרפב

חצלחנ.רקוקותמשבד,ןשבדתא.ונתונוביבסמתומזמזמםיפנכ־תומוקר
לכמתוסנכתמרב־תומדש.להאהדי־לערצענורעיההבעממהצורמבףטוש

ומעטיאלו"להםלוא.ןנגדתאתונתונולהאלביבסמתופופצןהו,הביבסה



דעבמ
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הרוחשתולגה,הלודגהקוצמה.ללפתהלהתעםהילע:התעותשיאלו
תאברקלםהילע.תרבגתמהאמטה,תוברתמותוכלוהתורצה,םוהתכ
םוי־יריכשםלכןה.םירהצה־תחוראןמז,רצקןמזהוהברמהלפתה.ץקה

.המינפהלהאהםיסנכנו"לה.הלקהעשדועבםתדובעלבושלםיכירצוםה

םירוחשהםילתכהתאםיזפמ,שמש־תוהגנםיצרופהעוערההרקתהדעבמ
הרובדה.הרוצעהמישנבבשקברבישקמביבסמרעיה.הפצרהלעםיצופנ

חמוצהןקזהןולאהלע.שרשריאלןגדה,עבעביאללחנה,המהתאל

ןיאמ.הנבלהנויתבשוי,ברועהוילעןנקםדקמש,ףנעהלע,להאההתפב
רשאשיזא,הכזההלפתהתפעור,שמש־הגנלעונצרטמכ,שרח־שרחהאב

הנכשמתוידיוםירהצה־תחוראתאלוכאלהתיבהורדחמןטקרענךלי

קתושהבוחרהלאהדעבלכתסהלוהעובצתיכוכז־תתכמהמדאהןמםירהל
היוטנונזאוםישמ־ילבמהנדרותוידיוומוקמברצעיםאתפו,טהולהו

–ולכו,תישירחהוהכזההניגנההתואמדדובלילצושפנלרדח.תסכרפאכ
בושלולוכאלרהמלץוחנוםירהצה־תחוראתעשהעשהלבא.רעיל,רעיל

.יברהאסכללעממדסמהלתכבדתיהלעהיולתהעוצרה.הרדחה

.םינושוםיברתולוקביבבללארק,ארק,וילאינכשמ,ינכשמרעיהו.

תומיענמותופיה,תובוט־אלרשאתולותבהרבד־לעיתמלחביבאה־תולילב

ירהצבו.אוהישפנברשא,יתעדייכףא,ןתוארלדאמ־דאמיתצפחו,ריש

יתקקותשה,תופיעוםחתמחמהקפאתהוהתמישנהרצעהריעהלכתע,ץיק

תברקמוןשיהםלועהלכבהדבלהרעה,השודקההרובחההתואלרבחתהל

םירדוקושענתולילהוותסה־ימיואבםלוא.לצמהרעיההבעמבץקהתא

תע־לכבהקנחלםינוכנכהריעללעממולתנוהטמודריםימשהוםימושגו

תארוכמל"בושי,הןמאבש,ירפכהונבורקו,םאשמדבכבהעש־לכבו
תאופרטםיבאזהיכ,ימאלרפס,הנשהנשוכרדכ,ולשהמדאה־יחופת

לגעהיערכתארעיהףושחמבואצמרקבבוהחותפהתיהתפרה.ולשלגעה

קשלעוחחותשהידמיבורקחנאנ–ותסהתישארהזקר,–.ורועידירשו
־םירדע,רעיבעוסנלהנכס,םיבאזהילולעתוליחתהרבכו–המדא-יחופת

לליהבראב,םשגקפדתהןולחב״.ףרטלםירחשמורעיבםיעותםהםירדע
.יבורקיפמהאציש,הלמוהלמלכיתעלבורונתהלעיתבכשינאו,חור

ירדעלחפתסהלוהרעיהץורלםלענקשחיברקבםאתפיתשגרההז־המל

לעוויקנע־וינליאלעהכוברעיה.םלועהרדוק,רדוקםיבערהםיבאזה

תונליאהןיבתאשנםיבאזתדעו,רופצןיאובכוכןיא,ויללועויבשע

תחאלעהמוהחורהרעיבו,הצבוםומעש,ךשחוםומעשהריעב.םיכובסה
שייאדובםיצרםהןאל.באכ־תלליבםיצרםיבאזוםיקנאנתונליאה,עבש

ותסה־תולילברעיהךשומ־המוארונ־המ.רתס־רבדורתס־םוקמרעיבםהל
I...Besםילפאה -
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הכיאיתעדיאלינאו,ילארק,ארק,וילאינכשמ,ינכשמרעיהו
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עודידליינאו,תודחאתואסרפךלהמהריעהןמהיהקוחר.וילאאובא

.הריעהןמתצקיקיחרהידמילברואה,"ץגש,הןמובלכהןמדחפמוילוח

םג,יתאריאלםיבאזהתאוםידשהתא,תופשכמהתאוםיפשכמהתא

־בליכרדםירתסנ.תומ־תמיאילעוליפה"ץגש.הובלכהו,םהילאיתעגעגתה

,םילצבואםיציבואתלוגנרתודיבוונתיבללרעהזיאאובידמוןדליא

,וילערשאםישבכה־תרדאחירתאיפאךותלטלוקווילאברקתמיתייה

תלגערצחלאיבמינקזהיהשכו.יברקבעלבנרעיהןמוהשמולאבהיהו

םיצעהןמףטונהיהשףרשה.החמשברמישפניתעדיאל,םיבוטחםיצע

םיו"לורעי־תודשוםיפשכמלשהנשמהיבוברעו,וחירביתוארכשמהיה

בשוייתייההוראהלצארשאהפשאה־לגלע.ינפלתרבועהתיהםיבאזו

רשאדע,םתינונבלבםיקיהבמהוםיחלהםירזגהלעטיבמותומלשתועש
התיההחנמהתלפת.החנמהתלפתלשרדמה־תיבלינכילומוינקזאבהיה

.ימעןיאיבלוהעוטקוהמוגפיתפשמזאתאצוי

גחלםימדוקהםימיל,ריצבה־תעלינממתעדונהתיההרתיהבחםלוא

רשאשרגמהלאהחנמהתלפתינפלאצוייתייהינקזםעדחי.תוכסה
וטעמתישכ,ברעתונפליכ,רובסהיהינקז."ךכס,תונקל,הריעההצקב

,םידיה־בחר,קריהשרגמהינפ־לע."האיצמ,תונקלודיבהלעי,םינוקה

םיפצמוםבלתאםידעוסוםהיתחתםיבשויםירכאה.םידדובתונורקםירוזפ

־םעפכםיזחאנוריואבםיפחרמ,ריצב־ירוק,םיקדםירוק.םירחאמםינוקל

טובחלוקותוסבוכהתניגנלוקהלועבורקהלחנהןמ.ינפבוידגבבםעפב

לולתהףוחהירחאמהילילצלתעקוששמשהו,הבוצעהניגנה.ןבלה-ילכ

חצנמכבשויינאו,הלודג"האיצמ,ףוס־ףוסהנוקינקז.םימחר-יתאלמוהגונ

תאםעפדועהאורינאיתבשםוקממ.ךכסבםרענה,הובגהןורקהלע
דאמףוחהמהקיחרהאיהםלואו,לחנהלשלולתהףוחהירחאמשמשה
,ןורקהלעיתולעםרטב,עגרינפלןהזךכ־לכקיחרהלהרהמהז-ךיא.דאמ

תובהלבתללוצשמשה.הילושבובהעגנטעמכ,ףוחהלאךומסהדרי
תאאיבחמינאו,םולהוךולה,גומהוךולהתכלוהתוסבוכהתריש,קפאה
.ויתודוסתאילהלגמרעיה,ימעשחלתמרעיה.ןנערהוקריהךכסבינפ

םוימו,יביבסמרשאםייחהםומעשמרעיהלאהמכי,גרעייבלו

ךלוהירשבםלוא.וינופצמתאףשחלוויאובחמלרודחליתקושתםצעתםויל

־ילבלםינממסינימיתואהטיעלמיתנקזורבגתמילועשוםוילםוימהזרו

ואבןופצמתוחורוהנבלהכימשבהריעהלכתאהסכרבכףרחה.ליעוה

רבכ.םד־טועמורקמדעוררונתהתיוזביתסנכתהינאו,הלילבוםויבוכביו

יתרהרהיבכשמתודידבבו,רעיהיאלפבתוזחלהוקתלכטעמכילהדבא

טעמהתאווילאינחקיטעמדוערשא,םלועה־גיהנמלשויתודמירחא

תבט־רקב,דחאתובע־רקבבםאתפהנהו.ילןתנאלונממיתשקברשא

הלודגהליבחזחואאוהשכהתיבהסנכנינקזותלדההתפנ,רוחורק

םנמא.רחבמה־ןמםיבד־תרדא"ץירפ.הלש"ורצח,בהנקאוה.ודיב

רקהינפמארילןיאוזכתרדאב.םולכךכבןיאךא,תצקאיההעורק
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,יתנקז.דיצלותאצב.וזתרדאשבולהיהומצעב"ץירפ.ה.לודגרתויה

ךלוהדליה,:שחלבהרמאקרוהתכאלמתאהבזעאל,המדא־יחופתהפלקש
."ךכב־המלשםירבדבקוסעהתאו,תומל

ךלוההדליהלשובצמבלודגיונשאבהאלהואוההםויהןמלבא

.יתאהתיההשדחחורו,םיבדה־תרזא,הריעשהתרדאבינוסכ.תומל

ומוקמתאבזע,הלילבוםויביביבסמוילעףחררשא,לודגהםומעשה

,האר־קמנוםד־דסחמ,הלוחדליינא.תורומתותומולעתיאלמןואש־ייחל

,הארהברההברהו,חכ־בר,לודגבדהיההזש,רשפא.םיבד־רועילעו

,םישפחהוייחתאהלבלפאוךובסרעיב.דיצהץחובלתאחלפשדע

,תומלךלוהינא.ינקזרצחברשאהפשאה־לגלעתעלותכיתלחזינאו

ינא.תמהבדהו–ססוגהדליה–ינא.הבהא־תירבאנ־תרכנ.תמרבכבדהו

.לפאהוךובסהרעיהו

יתנקז,שרדמה־תיבבינקז.לפא־יצחרונתהלע,תרוחהרוארדחב

עקשניננה.םיבדה־תרדאבהסכמ,רונתהינפ־לעבכושינאידבל.קושב

יתשגרהויתומצעבתטהולתחדקה.הרומגהכשחבללוצויברוישארבהכותל

לפונרדחברשאידיחיהןולחהלשתומתכהתושמשהירחאמ.דאמהדח

תקרוחהנה.םיטקושהתובוחרהלעתונבלתוצונתולפונןטאלןטאל.גלש

הירבעלכמתטשקמתיבחה.םימהאלמהלודגתיבחהנועטה,ףרוח־תלגע
בחוסהםימה־באושלשןבלהונקזבםגםיולתהלאכתורנו,שיבג־תורנב

תיבלאבוחרהבחורלשיחתרבוע,רקמתדעורה,הנטקהרענ.הלגעהתא
־תיבללעממרשא"םלצ.ה.תחוצותסכרפמהדיברשאתלוגנרתהו,טחושה

לע.רקרקמורוחשברועדמועוילעוםומערהזבקיהבמםיוגהתלפת

תוחמוצה,תוגלשמהתוברעהןיבמהפוצובלכורטושה־ןבקילחמלחנהרופכ

,הרעיהחרובינא.ילעלפנתמוהחיבנבץפוקאוהםאתפ.עפשמהףוחהלע

.ונההנה,רעיהרבכהנהךא;ךכ־לכהדבכ,ךכ־לכהדבכםיבדה־תרדאו

תררושדוהבשהולשוהרקוהנבלףוס־ןיאתריט.רעיהבלבינאו

,תלכתהרקתהוהנבלהפצרה,םידומעהםיטשקמתוקרבבוםישיבגב.הב

הארמתא,הריעהתאיתחכשרבכ!האלה,האלה.החצחצמוהרקתלכת
תאגפוסוהתושואפוקהרעיהיבחרמבהעותינאםינשוםימירבכ,הריעה
ףטונה,שפנ־בישמהורקהףרשה,הארנוניאשףרשהתאותרכשמהותוננער

םהרופכ־יקותרבוחיש־לכוץע־לכהסכמגלשיכירכתב.חיש־לכמוץע־לכמ
םסיסע־תימהתעמשנוםחלתמרזתיארנרקהטולהדעבמךא,םיקתרמ
,יח־לכיניעמרתסנוקתושוןבלםלוע.תקסופ־יתלבםייח־תימה,הסומכה

סנכנווירעשתאחתופינאובוםלענהםלועהירעשלחתפמשיילךא

,בוט־המ.וברזאוביאל,וביבסמםימסק־לגעמוקתושוןבלםלוע.אצויו

ובעתאידיחי,ידיחי.וברזאוביאלש,בוט־המ!וביבסמםימסקלגעמש

,ידיחי,ידיחי;תירחאילבותישארילב

םילצברורצ.יתנקזתסנכנ.הרדחהתצרפתמהרקחורותחתפנתלדהי

תוחפטמרסירתווזבוזתוככחמתואפוקםידי.ןואשבהפצרהלעלפונ
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שאתתצמרונתב.חירמורונתהלעמץפוקלותחה.ץעה־לספסלעתומרענ
רתוידועףטעתמוקתושינא–"הכיא,לאירוא,-.ףדונץומחבורכחירו

:בדלהרימט-הבהאהגוהיבלוריעשהרועהתאתושמשממידי.תרדאב

בדה.ךובסהרעיבםידנוםיענונינשונחנאותדרוישמשההנה.ינומלאה
.הסיטהןמוסוט.ובג־לעהלועינאוגלשהלעםאתפץבוררוחשהולודגה

!םויהחופישםוקמל.ןוהמתמתינשאפוקו,אפוקהרעיהץלפתמהרדאנה

לע.חצחצמוךזוןבלרתוידועםלועהשםוקמלשמשהעקשתשםוקמל
לוקובדהיפתכלעחורכהאודינאו,גנעלילכחךתנתונבלהתורמצה

ינפלמתולקםיפנכלצלצעקובהממדהךותמו.הממד.עמשייאלויתורהד

.הממדהךותמו.לפאההלילהירחאקלודוןבלהםויהינפמסנהז.ירחאמו

,קתתשמםיפנכהלצלצ.הליענהתלפת,הבוצעוהממורהלפתםאתפאשנת

ינאםג.בשקברםיבישקמוםמוקמבםירצענאבההלילהוךלוההםויה

העבג,רעיההבעמבתססונתמהההובגהעבגשארלע,ימוקמלערצענ
םיללפתמוםיזזפמםירפרפה.הילעםיזזפמםינבלםירפרפו,הגלשמ,המרע
.העבגהשארלע.הלילהירעשםיחתפנ,םויהירעשםילעננ,הליענהתלפת

םאתפו.םהיניבדירפמכךותבינאו,אבההלילהוךלוההםויה,םהינשושגפנ
םישגנתמאבההלילהוךלוההםויה,הלעמלהסיטסטרוחשהבדההנהו
םיריתכמה,םיבשהתונליאהקר.לילצילבולוקילבםיקבאנוםישגנתמ,דחי
,םילילכח־םינבלהםהישארתאדובכה־תאריבםיניכרמ,העבגהתא

ירחאמ.הממדוהטלערדחב.יתנשמינריעמבלבםוצעבאכ.הליל.+58

לוקתועימשמםילתכהתורוק.יתנקזתוחינגםעינקזתרחנהלועדוגרפה

.הפצרהלעלפונםיסירתהיקדסלדעבמ.רקמןעקבתהבעוטקודורצץפנ

יברוישארבעקושינא.םירבכעלשףוצפצוםוסרכעמשנתיוזבו,ףסכ־ספ

תינשחירמותפטלמההתעיגנתאירבאח"מרלכבשיגרמ,םיבדה־תרדאב
עפעפמאוהיתרכהבקר,רעצדועילבסמוניאבלה־באכ.רעיהחירתא

.םהמיתקחרתנרבכ־הזש,םירחאםייחמטשפמןורכזכ,ורבעםימימדירשכ

תורמצלעתקרושהפוסה.רעוסףרח־ליל.רעיההבעמבתינשינאהנהו
.תונליאהתורדשןיבץחכהסטוםישרשהתאתמסרכמותדרגמ,םיאכבה

תובכותוחקלתמתוטהולםיניעותדפוסותקחושהנבלהטלע.בחרלוךראל

תוחכתעפשמןנורתמיכנאו,םיצעםישעורוםיבאזםיללימ.הטלעהךותב

ידכךותםתואדצוםדגנכץפוקינאו,תלכתה־קדמםירקענםיבכוכ.שפחו

.הנבלההטלעהךותלםקרוזוםתליפנ

שמש־ינרקותוילולשתיכפמותוחלקמוליחתההריעבוףרחהרבעשכ

לעםגרואהיה,ןתואתוריאמותוממחמותולפאתויוזלתורדוחוליחתה
,םיבדה־תרדאתאילעמינקז־יבאריסהםחדחאםויבו.יילח-שרע,רונתה

קשותוצמלסיתנקזהאיבהתרחמל.תיבהןמהנאשיורורצבהתואררצ



הליתדפסהברההברהו,דועיתיאראלףרחה־תרדאתא.המדא־יחופת
...יבלרתסב

רמתשנומעדחיויבלמףדנאלהחירםלוא,םיבדה־תרדאהזוגנ

הלעאל.ובםירושקהתומולחהותוזחמהםתואםערעיהחירםגיבבלב

תודצרמהתופוסהוקתתשנאל,יליתארברשאםימסקה־תורעילעתרוכה
םיבדהםעםדקמכילהיהגישוחישו,אלפה־תולילוממעאל,םהילכיהב
.תרדאהתחתמףרחבםהליתעדוותהרשא,םיבאזהו



חלדב

.תורופס־ילבםינוגוםיעבצבךפתשמוקירבמרואהו,רואוהממדםש

םידרפנובושםיזחאנוםירזפתמוםידכלתמםירורהזועגונהגנבהגנ

תשקה־יעבצלכםיטטרמ.הימודתולוחמבםיאצויוורבעלשיאםיפפועתמו

אלרשא,םיעבצוםירורהזתניגנ,םיקמעמבתרפרפמהזילעותרעוסהניגנו

הרוהטהודחךותמהלהבישקמישפנוהתואתטלוקיניעקרוןזאלעמשת

םידרותולוק.הרוקמבתקבדנההמשנתימהךותמותורימטתואנהבש

םיגזממבהזותלכתתולוקו,רקוךזשבדכםיברעוםיקותמםהו,םינשושכ

,םהלםינומרםעטיכ,ילהמדנךא,םכרצ־לכילרורבאלםמעטודחי

םיבהצתולוקםגהנהו,םדא־לחכסיסערגנםכותברשא,םיבהזמ־םיקריםינומר
תולוק.גורתאהתפלקםעטכינחירורמםמעטםגש,ילהמדנו,גורתאכ

,הנבלדיףכלעםיגנעםיקרועכםילחכתולוקותיכוכזכםיכזוםיפוקש

תולוקהרתיןיבםיכפמוםיעבונםהוםימהעבצםעבצרשא.,תולוקו

םעפב־םעפכלבוטינאםהבוםיחרפוםיאשדתוברעןיבםירוהטםיגלפתועוצרכ

.הרוהטהםתויסיסעוהלולטהםתורירקבישפנתאםיבישמםהוינואמצתארבושו

םישעוגוםיזילעםייח,הנקספתאלרשאהדונתוהעונת,םיעבצותולוק

םיקקזמוםינידעםימעטהו,םיעבצלותולוקלחירוםעטו.עמשנאלםלוקו

ינאו,ולןיאלובגרשא,ריהזמוזילעיפילכבוםיקדהןמםיקדתוחירהו

ישפנוםתואתטלוקיניעיכ,תולוקללוקןיארשאלעאלפתאאלםג

שפנתימהךותמותורימטתואנהבשהרוהטהודחךותמםהלהבישקמ

.הרוקמבתקבדנה

םימשה,קוקזוךזריואה,תממחמוהריאמשמשה,ביבא־םויםויה

די־לעןימסיהיחישתאהעינמוהחצחורתבשונ.אילפהלםירוהטוםילחכ
הברהרואהרדחהתכפשנםדעבמוהבגנוהחרזמםינופתונולחה,תונולחה

תוזרתהיללצ,םיפנעוםיכראםיללצםגםיסנכנהרואהםעדחיו,המחו

תאובבתדעוררואה־תפוטשהפצרהלע.רצחהךראלתוחמוצהתוהובגה

ינפ־לעףחרמה,םחהרהזבםיצחורוםיענתוהובגהתוזרתהיללצוןולחה

תארומשלידבליתראשנינאו,הלהכלהיתוחא,שיאןיארדחב.םילתכה



תוחפטהדעדסמהמולכרשא,שדחןטקתיב,ונרצחיתכריבדמוצההתיב

םעפב־םעפכהזשדחתיבלסנכהלבהואינא.ושודחוותינונבלבקירבמ

םידפרמהםילתכהתאבהואינא.םירהצהינפל,תיבבשיאןיאשכדוחיבו

ינא,ןהילעתוריצמןהיפבבהז־ילעותוקריסירפצרשא,תולכתרינתועיריב

דיסבהנבלמההרקתהתא,םדארששבהחושמההקלחההפצרהתאבהוא

יבוכרכמםידרויוםילשלתשמה,סירוחצההלסלסה־ינוליותא,גלשכהקירבמהו

קרועבצבועבצנאלש,זוגא־ץעיטיהר,םישדחהםיטיהרהתאו,תונולחה

םולשבשהולשאלמורוהטושדחלכה.קרבםהלתויהןעמל,ןמשבוחשמנ

םיקירבמה,ללקה־תשחנילוענמםעתונבלהתותלדבלחה,הרואבשהוודחו

תלשלתשמותדרויוןחלשהלכתאהסכמה,המוקרההפמבהלכו,רוהטבהזכ

,לודגהןועשהתאבהואינא.הילושתויציצבהפצרבהעגנדעוירבעל

ולשתיכוכזה־ןוראךותביטאודודמקוטקטבקטקטמה,שדחהריקה־ןועש

רשא,הובגהוהפיהןוראהךותבהממדבםיכפמה,טקשותחנייחמרפסמו
היקוקהתאבהואינאו,םישטלמהוילתכתשלשךרדוילאםיסנכנשמשה־יוק
שארלערשארוגסהוןטקההנקבםיידוסההייחתאהיחה,תיאלפה
עגרתפרצמ,קדוקדלכתרפוס,ןמזהץורמלךשחמבהבישקמוןוראה

לוקבהזלעהזירכמ,האובחממםאתפתצרופאיההעשלםפרטצהבועגרל

ההובגההרונמהתאבהואינאלכמרתויךא.בושתמלענוןותמוםר
הככסתאזההרונמל.ולרופצ־לגרתינבתש,שיש־ןכלעתדמועה,הטרממהו

םיבעםיליתפםיולתהירבע־לכמהככסהילושבוםינועבצ־תיכוכזלשהלגע
יניעתאוילאשיגמ,חלדב־ליתפםירמינא.הטמלםילשלתשמה,חלודבלש

רואהו,רואוהממדלשהאלפנ,הלודגהכלממ,שמשהחכונלובלכתסמו

םיפחרמםיפנכ־ימוקרםירפרפ.תורופס־ילבםינוגוםיעבצבךפתשמוקירבמ

לשתומוהת,ארוקםוהתלאםוהת,הרהנתועורזתוחרא,תולקלקעתוחראב
לוקילבלכהו.הנללוחתתםיקמעמבתוטהולותוזילעתורעסו,םיללצותורוא

םייחהםיכפמםכותמ.וכותמרעוסוטהוללכה,םיקמעמ־יקמעבלכה,ןואשו

,רצהחלדבה־אלכךותבםירצמולובגילבםיטשפתמםהו,םיזילעהוםיאלפנה

םיטשנתמ,חלדבה־ליתפתודגלערובעלילבמםירצמולובגילבםיטשפתמ

םימוההממדבו!הממד.היוההלכתאםיפחוסוםירצמולובגילב

הקמעהודחו,ןדעמםיאצויה,אלפ־תורהנםימרוז,םיקמעוםיגנעתורונכ
,תקפאתמותטהולהודח,תישירחותרעוסהודח,לכמולכבתפטושתרעוסו

התשמ,תואושתוגח.יפיה־תודח,תירחאהלןיאותישארהלןיארשא
עמשייאלהממדהילתכלדעבמךא,חלדבה־תרגסמברוצעלכהךא,םיזילע

ףוסבקר.דהלכולצלצלכרובעיאלהממדהילתכלרבעמךא,לוק

טהולהממדהילתכלשהבעההכבשהירחאמקר,המלענהוהכראהךרדה

.היוהה־תולוקלכברעוסותשקה־יעבצלכבןילקרטה

ךותברוגסה,רימטוהפיםלוע,ומצע־ינפבםלוע,הפיוהאלפנהכלממ

םלועםעדחיתהלבהואיתייהםייחהלשןילחב.ותפלקבןיערגכחלדבה

תוירורפאהשכ.םיחצהוימרזבישפנתאץחרלווויזמיניעתאריאהל,הזאלפמ
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סנכנ,םימסקה־ןומראלאינפםשיתייה,יתואתואלמויהביבסמשתוהכהו

םהיתוגיזמיאלפלכתא,םיעבצהתעפשלכתאיברקלגפוסוםינפלוינפל

םגךא,ינוימדירוצילכונוזנויתומולחוקניהזאלפמםלועמ.םהיתופילחו
תורורב־אלותוקוחרתורושבםימעפלילאתועיגמויהםוי־םויייחב,ץיקהב

ךישהיהונימבדחוימהוןיצמהלכ,חיכשה־יאוהפיהלכ.חלדבה־תכלמממ

וזהכלממל
.

הזבשאלפמהודוסהלכלמס,יונהלכלמסילהיהחלדבה

המכםלואו–השטלמוהבעתיכוכזןימוחלדבהז־המהרואכלןה.אגבו
,טושפםיצע־בטוח!תופילחוםינוגהמכ,טטרוהעונתהמכ,םייחהמכ,תוהגנ

רבעמ.םיקידצו"למדחאהזיכ,עדוי,הכוזשימםלואו–תובחסשובל
םיזילעםיגחהממדה־הוסמתחתמ,םיריהזמתומלועי"שתובחסלוןילחל

קפאתמרעסה,תוישירחוןהתועונצהליגהוהצידהםגךאםיקירבמו
,הרוצעהרואהו

אשניתייה,יתעדתאביחרמהרבדילןמדזמהיהשכ,םעפב־םעפכו
תוחיר,םיאנתולוק,םיאנםיעבצ.יונהורהטה־תכלממל,חלדבה־תכלממלףכת

האלפנהכלממהתואמתורורב־אלותוקוחרתורושבכילויהםלכ–םיאנ

גגלעהעיקש־יוקדועםידעורשכ,ברעתונפל.חלדבה־תכלממ,הרימטו

םיעוטקםיפוצפצקיתעהסגאה־ץעיכבסןיבםיפצפצמםיסיסהושרדמה־תיב

יכ,ינאעדוי,רוא־ןרקלארוא־ןרקמ,דבלאדבמםירתנמםהשכ,םיכזו

םילצלצמףסכ־ילצלצב.הפיהחלדבה־תכלממלעםיעגעגתמםהידמעדחי

,חותפןולחדעבמשרחעקובלצלצמוקדםותי"שידק,,רזנמה־תיבינומעפ

הנבל־יוק,הלילבשרחהכובותוצחךרועינקז,וילעםיקלודהמשנ־תורנש

ינאו,הלפאהיתילעלאםירוגסהםיסירתהדעבמםירדוח,ףסכ־יוק,םירוח

ערתשמ,ריעההצקב,לחנהתפשלע.אוהחלדבה־תכלמממהז־לכיכ,עדוי
רשפאהיגירשלדעבמש,ההובגלזרב־תכבשףקמאוה.קיתעולודגסדרפ

קרס־ינליאוירפ־יצע,םיתבעוםיהובגתונליאםיחמוצםש.המינפטיבהל

התיעצמאבו,לוחהסכמהלודגהקלחהביהצמךותב.תורשיתורדשתורדש

העורזהתגספדעהלגרמהלכו,הכופההרעקלהמודה,ההובג־אלהעבג

העבגהתגספלע.היעבצוהרוש,היחרפוהרוש,תורושתורושםיחרפ

־יתלבחולקבףסכ־ימימםיחלקמהמכשלערשאדכהמושיש־תרענתדמוע

וזהמרעהרענבלכתסהלרוסאיכ,עדויינא.םיחרפהתאםיקשמוקסופ
,

םשוהפםיניבלמה,םימרעהםישנהוםירבגהרתיבםגלכתסהלרוסאיכ

־לע־ףאו–,הבעותוםיצוקש,םהתולילאוםילילאהלאלכיכ,תונליאהןיב

ןומראבלכתסמ,םיחרפבותונליאבלכתסמ,הבנגבםהבלכתסמינאןכ־יפ

השאלוקורתנספתניגנדהםימעפלעיגמםשמש,סדרפהיתכריברשאהפיה
־תכלממ,האלפנההכלממלאשנובישקמובישקמ,טיבמוטיבמינא;תררושמ

רצחןיבוןהםידי־תובחרתורצחה,רהנלךומסה,םירצונה־רברפב.חלדבה

םיריזחםיארנתורדגהיצרפדעבמ.םיצע־ינגותוקרי־ינגםיקירומרצחל

לשםיענוףירחחירףדונ.תורפוםיסוס,םיזואותולוגנרת,םינטקוםילודג
םיחוטה,םינטקהםיתבה.ששחוריצחלש,םיננערםיצעלש,ןרטעותפז



,םתינונבלבםיקיהבמםילתכה.םיצעםיפקמוםיחרפבוםיאשדבםיעבוט,דיסב

לע.בלתינבתבםינטקםיכרחםתיעצמאבוםיקריםיטירתה,םימדאתוגגה

םיכומנהתונולחה־ינדאלע.םיחפיושעןטקשנ־רבבבותסמןשעה־תברא

.םענוהולש.םיקדהדבה־תואליולדעבמםיפקתשמםהוםיחרפ־יציצעםידמוע

ריהזמהםענהותואמ,תססותהוהיחההוולשההתואמוהשמטלוקינאו

.חלדבה־תכלממבשךורבהו

זאש,אטיקדיהלשבןמזהףוסימיכםיבוטםימיילויהאלךא

וצרפתהולאכ.םימסקה־תכלממלשםיכורבהוםיאלפמהתוהגנבילכיתלבט

ףוסש,חלדבה-ליתפותואב,חלדבה־ליתפבםירוצעויהש,הרהנה־ימיהצוחה

חלדבה־ליתפטמשנףוס־ףוס.יתוחאתרונמלרשאהככסהילושמטמשנףוס

,הרקיהיתוחאו,ובילפטברמטמשנ,רבחמהיהוילאש,לזרבה־טוחמ

.םיניע־קוחצוהפ־תפיזנךותמהנתמבותואילהנתנהפיהוהבוטהיתוחא

היחאלשויתונועגשתאהעדי,חלדבליתשלחתארבכ־הזהעדיאיה

הנתמבחלדבה־ליתפתאילהנתנוהבחבייחלתאהטבצ,ףרטמהוןטקה

.הלעמהרימשותוארמושינאויסנכמסיכבדימתחנמאוהזאמו,הרומג

היהשטעמכ,וביתעגנאלשטעמכ,ץיקה־ףוסימי,םיאלפנהםימיבךא
־ליתפלשותוימינפבםירוצעויהש,הרהנה־ימיוצרפתהולאכ,רתומליל

,קפאתמהוהלענהםיפיבםלועהלכתאופטשיוהצוחהוצרפתה,חלדבה

הולשהתראפתהתא,קמעהורוצעהיונהתאשיגראהנפארשאלכבו
םירורהזתניגנ,תקפאתמותטטורה,הגנעהוהזילעההניגנהתא,תיסיסעהו
לשהבוזעההנפבםינוגמםירפרפופרפרץיקבםג.םיקמעמבםירפרפמה,םיעבצו
mלשםידחאםיחישו"באבהעשת,ירדרד,םילורחוםינושמקתחמוצה,ונרצ

םירובדובבותסהוםישותיומזמז,םילוגרחםשורמנץיקבםג;רב־ינשוש

שאכהטהלשמשה,אשנמדבכםחההיהזאךא,רבה־ינשושללצנמ
תוזכרתה,הדרטבשתופיע,שאר־דבכלשתונקסעהשגרהםישמרהשחרבו

םילקםאיכ,םיפיעאלוםידורטאלםלכילםיארנושכע.הדובעבש

םיקמעממעקובאוהולאכ,רתוילצלצמורתוידחסומכהםשחרוםישפחו

יכ,טהליאלובורציאלםרואולובג־ילבםיקמעוםילחכםימשה.םיקמעמל

לפונהלעשרשרמםשוהפ.םימיענבריאיותחנבםמחיוטקשבהכפיםא

,דדבהלהלתמןבלרפרפוםיקדהןמםיקדםירוקםיחתמנםשוהפ,הממדב

־תכלממיקמעמב,קקזמהריואהיכבנבומלעהדעהבכותצנ,הבכותצנ

,םינרא־חירףדונ,םילחכהםימשהלארינ־ישחנםיחירפמםירענ.חלדבה

יפי,םיקריםיבלולובהז־יגורתאםיקיהבמתובוחרב,תוכסהלשךכסה־חיר

ךכסהלעחטתשמ,הכסהגגלעהלועינא.ןאכ־אלרשאיפי,רקיוקוחר
תוחנה,תורוחצהםיבעבטיבמ,שפנ־בבושמהוףירחהוחירתאגפוס,ןנערה

םיזילעה,םיקפאתמהוםימוההםיעבצהתכלממלףפועתמו,ישארללעממ
.חלדבה־תכלממל,םייחצנהוםיפלחתמה,םיעונצהו

,הפיהוהלוחההדליהונילאהאבץיקה־ףוסלשםיאנהםימיהדחאבו

תוקדההילגרל,הנבלדב־תלמשהשובלהתיהאיה,יסיגלשותוחא



ץיבונועמשדוד200

היההשובל.תלכת־ירושקםעןבת־תעבגמהשארלו,ישמ־ילענ-תובוטחהו

אלהרבדאיה.רחאהיההרבדמםגוהריעהתודלירתילשןשובלמהנוש
.היתודיקםע,םידחוימההיסומנםעדחיהז־לכו,תיזנכשאםאיכ,תידוהי

,ןוהמתלששגרהנושארביבלבוריעההתוניתמוהתונקידםע,היתויווחתשהו

הלאהתושגרהלכךא.הצרעהלששגרףוס־ףוסו,דובכלששגרךכ־רחא
.הרזהוהפיההרענה.הבהאלששגרלםמוקמתאובזעוהאובתרחממופלח

;הנושארבילהתארנשיפכ,ךכ־לכהאגוךכ־לכהנותמללכהתיהאל

יתואהדמל,תיבבונדבלונראשנשכו,הבבושוהזילעהתיהאיה,ךפהל

ךא,והערתפשתאשיאונעמשאלםנמא.םינושםיקחשמבהתאקחשל
יתנבהאלשהעשבהרגמהוזילעההקוחצוהזתאהזןיבהלונדמלהרהמב
יתש.הברעהרישכינזאבלצלצםאיכ,יתואסיעכהאלהירבדתא

וקירבהתולחכההיניע,תוגנעהותושוחכההיפתכלעודקרתובהזההיתומצ
ומכ,האבזנכשאלובגמאלאיהיכ,יתעדיינאו,בל־בוטוהודחקזבב
,חלדבה־תכלמממםאיכ,ילורמאש

,יתוחאירבדיפל,דאמהלוח,הלוחהתיההרזהוהזילעההרענהךא

ויהזא.באכבשבוצעץוצינםימעפלחקלתמהיהתוקחושהותולחכההיניעבו

לודגהרדחבהפסהלעתבכושהתיהאיהודימתתורוחההייחלתוקימסמ
.הברהרוא,הרואההכפתשהםדעבמוהבגנוהחרזמונפויתונולחש,ראומהו

תוזרתהיללצ,םיפנעוםיכראםיללצםגוסנכנהרואהםעדחיו,המחו
בשויינאו,שיאןיאונדבלמ,הממדרדחב.רצחהךראלתוחמוצה,תוהובגה

רוגסתש,הלרמואינא.ילרשאחלדבה-ליתפתאהלהארמוהלוחהדי-לע
.השועאיה,החותפהתינשההניעלאחלדבהתאשיגתותחאההניעתא

יכ,ילהנועוקוחצבתצרופאיה.האוראיההמ,התואלאושינאו,ירבדכ
רמואוםערתמינא.הפסהדי־לעבשויה,שפטדליהלףקשנחלדבהדעבמ
,רבדהאורהניאורבדהניבמהניאש,השפטהדליהמצעבאיהש,הל

תלעתשמאיהקוחצ־ידכ־ךותךא,בושתקחוצאיהזא.השפטתיזנכשא
ךא,הלועשלעגילבהלתצמאתמאיה.הפוגלכתאךרפמה,קזחלועש
.עגרהלהדיבהלועברלמעבקרו,השביהלעגדכרפרפמהזרהוקדההפוג

קוחצהבושריהזמהיניעבךא,תוטהולהייחל,העזמבטרןבלההחצמ

םחנמורשאמגומנינאו,התואהקילחמוידיבתזחואאיה.זילעהובבושה

םיאלפהלכתאאיהםגהתארתמאביכ,יבהלתהלתהקריכ,עדויינאו

.היהתשידכ,רבדהתאראלש,ילהרמאהמרעבקרו,חלדבבםישחרתמה

,וזהלוחוהאנהדלי,הלודגתינקחצאיה.היפקוחצתואלמלאלתמאהל

.הלואלמאלדוע,הנשבינממאיההריעצםג,הלודגהבבושםגאיה

איהיכ,ילהמדנוינממהלודגילתיארנאיהןכ־יפ־לע־ףאו,םינשרשע
.תאהמירמאיהםימעפל,לכהתעדויאיהיכ,ינממרתויהברההניבמ

ךכ־רחא,ברןמזעונ־ילבובהטיבמוןופסהלאתולחכהותולודגההיניע

.הקוחרקוחצ־תב,היתפשלעהלקקוחצ־תבוינפלעןתואהדירומאיה
.תברוצתודידבםאתפלשיגרמינאזאו,הרזח
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ונתיבתא,היחאםע,יסיגםעדחיהדליההבזעתוכסה־גחיאצומב

ףוח,ףוחהדעהתואיתיולינא.זנכשאלובגלערשאהריעלאבושל
.תודדועמותוזילעתוקירשהקרשוהנבלהרוטיקה־תינאהתכחםשש,רהנה

,חתורףצקולעהםילגה,םילגוכהוםימהינפ־לעחכבואחמםילגלגה

ךותמהקתנהניפסהוםרוהרשגה,הלעמלהתלעהוהלצלצןגעהתלשלש

םימשלתוכבאתמה,תולחכןשע־תורמיתבהלכהפוטעאיהשכ,הזילעהקירש

התינונבלבתינשהקיהבמהניפסהוןשעהגומנהנהךא.םיהובגהוםילחכה

םיחרפםיסכמה,םיקריהםיפוחהינשןיב,רצהרהנהעצמאבהרועמה
םיבנשאהםיטלובהמחה־רואתפצומההרועמהתינונבלהךותב.םיאשדו

.םימה־תקלחבטעמכםיעגונה,םינטקוםילגעםיבנשא,הנותחתההטוידהלש

הקוחצ־תבהצנצנוםיגנעהוםירוחההינפילוארנםיבנשאהדחאדעבמ

,םימה־תקלחבטעמכעגונהשאריכ,ןויערלםאתפיתרתנינאו-המיסקמה

היצחש,םימסק־תריטםאיכ,הניפסוזןיא.םימלתחתמהפוגברש,עמשמ
ושכעהטשםימלתחתמשןותחתהרודמבו,םתחתמהיצחוםימללעממ

המח־ירורהז.המלענוהפיץראלהטש,האנהוהלוחהיתבורקקחרמל

םמלעהדעםיעבצותוהגנתעפשבםיחקלתמוללהוםיבנשאהלעםיצצורתמ

גומנוטטרמדועקדהלחכהןשעהקרו,רהנהלשתימומקעהירחאמ

ןיבמ.דועהאריאלרשאדע,תינשףדנובושרמתמוגומנ,הכזהתלכתב

ינפ־לעהסיטבףרפרמ,םירפצגוזעיקבמרהנהתפשלעתוחמוצהתוברעה

,בובנוהובגןליאלשהפושחהתרמצהלעהנוחוםאתפםמורתמ,םימה־תקלח

תללוצוףסכ־תשקשקהקירבמ,םימה־יחמלוקעמשנ.דגנמהפשהלערשא

־םיריחשמוםיקקחנ,םתקלחבםאתפםיקקחנםינטקםילוגעש,םימבבוש

חכנלובטיבמוחלדבה-ליתפתאיסיכמאיצומינא.לוגעךותבלוגע,םיקירבמ

המשש,הקוחרהוהאלפנהץראהתאוירתסמבאצומושפחמינא.שמשה
הגנעהיתרבחתאאצומושפחמינא,האנהוהלוחהיתבורקהתע־הזהכלה

.חלדבה־תכלממלשםירימטהוםיריהזמהםיקמעמבהאלפמהו


