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היחהלודגתוישיאתוארכ,םדאתוארכ

תוישיאבשםיישונאהםידדצהלבא.תלעפתמו

.תאזההנומתבתצקמבםימגופולאכוז

היהתשיאנתבלבא-,ןכיהי-,תוישיא

המ.הגסמהוןמזהיאנתמוםוקמהןמהשולת

'הללארשישדק,ןיעמרמאמלווהימריל

םימודהויומשאיוילכואלכהתאובתתישאר

וחראתארבחמההכזיהמב,רמולכ–,ול
אבאוה,םירצונהםיגולואיתהוירומינפל

בוהאליאשרוהימריןיא.הלודגהכובמב

הבהאאלה,םדו־רשבםתסכוצראוומעתא

,האובנהתרושתאלקלקלהלוכיוז

רסומלןטשלתדמועתימאלהתוירלוקיטרפה
הלועלודגישקבקר.ילסרבינואהישונאה

םעהןויערלעתוכזדמללרבחמהידיב

תאמהרזעושקבב,והימריתאובנברחבנה
ולצנבו(91דומע)סילוגרמךירניה

תאאל."הדועתה־תודהי,לשידעהלכתא

,לארשיתאםאיכ,איבנהוהימריבהאומע

תא,םיהלאה־תניכשיולגללובק־ילכאוהש
תופורתב,םיוג־רואלתויהלדיתעהלארשי

ויהלאווהימריתאליצהלשקבהלא

.sub specie aetermitatis

ירבדתארבחמהונלרסמרפסהףוסב

ףרושמה־איבנלםלשםהב.והימריימי

ולוקוילעאשנ:הדמדגנכהדמןומדקה

,איבנהייחמםיטרפהברה.האובנבורישב

,םלועמםעמשלםדאןזאהתכזאלרשא

ןיסחויה־תלשלשהנה.הישנה־םוהתמןאכולע

והימריאציש,הרעשהה)והימרילשהכראה

,תותנעלהלגהרשאןהכהרתיבאערזמ

והיקלחויבאהנהו,(יאדורבדלןאכהתשענ

יכ,ןאכמםידמלונאו.תותנעבהמבה־ןהכ

,והישאידלונהבשהנשהתואבוהימרידלונ

ונקויד־תומדכ)המוק־לעבוהפיהיהרענה

דירחא...'וכודדובתהלבהוא,(רפסהרעשב

לשתוינוצקהתואצותהיכ,ןבומ."היאר

ידילטלחהבאיבהלתוכירצוזהפקשה

םיצירעמויהש,לאקזחיווהיעשיתאצוה

לאקזחיב.םיאיבנהללכמ,שדקמה־תיבתאדאמ

והיעשיתאו,"וטפשמ,תארבחמההשעםג

,הנוציחהםיהלאה־תדובעלדגנתמלבשוחאוה

רבועו,םיאיבנהלכלףתשמוקאיהש

–.שדקמה־תיבחבשבוירבדלכלעהקיתשב

האובנהלערבחמהןדיעיברהקרפב

,תודיתעהלגמאוהאיבנגהםא.דיתעל

רתונויזחתומיקתהביולתותאובנךרעםאו

תואובנלכתאחתנמרבחמה?ולשדיתעה

אבנשםירבדהתאןהמאיצומווהימרי
לודגהברהיכ,הנקסמידילאבו,דיתעל

אצוי.םייקתהאלהלאהתואובנהלש

דיתעהתאתעדלאיבנהחכבןיא:הזמ

דיתעהתאהנובאיבנה.םדאםתסמרתוי

שקבמאוה,תירסומהותשירדדוסילעקר
םיערהוםיבוטהםישעמהלעשנעורכשוב

קראוהאיבנהלשדיתעה־ןוחטב.הווהב

םאו,תויהלךירצךכיכ,ירסומןוחטב

,הארמקרהז-תמיקתמהניאולשהאובנה

תניכשתאםיהלאההלגמדימת־אליכ

וניאאיבנהיהלא.תוירבהלכיניעלקדצה

אל,רשאלארשי־חצנוניא,םקונואנקלא

םחנוןונחוםוחרםאיכ,"םחנהלאוהםדא

םיתעלוהימריעיצמהז־ינפמ.הערהלע

־ךרד,םיכרדיתשמתחאברוחבלתובורק

ערה־ךרדוםיהלאהרכשלהאיבמהבוטה

איהדיתעלהאובנה.תונערפידילהאיבמה

הריחבהטפשמש,םדאהישעמבהנתמאופא
םההלאהתונויערה.ולהטלחמהתישפחה

דחאיאדובאוההזהקרפה.תודהיהתודוסי

דוע,ןבומכ,יכףא,רפסבשםיחבשמה

קרפה-.קוזיחםיכירצןאכםינושםירבד

ןויערלוםיהלאהןויערלשדקמישימחה

הבחרהבראבמרבחמה,םיאיבנהלשרסומה

יכ,םדקםהבעגנרבכשםירבדהתא

קרוךאאיהםיאיבנהלשםיהלאה־תדובע

רסומה,ורבחלםדאןיבשםיבוטהםישעמה

,תידוסיתמאאיהתאזההדבועה.יתרבחה

המקרחאמןמזבקרתודהיה־לכאיהתאזו
םימרזהלכלבא,םידוהיהברקבתיטסימהעונת

יכףא,תודהילםירזםהםייטסימה

.ןוכנדוסיהזיאםהבשיםמצעלםהשכ

תועדלרבחמהאופאםיכסמהזהקרפב
ובונאםיאצומו,תיזנכשאההדועתה־תודהי
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םינששמחרובעכו.איבנלהשענאוהןכ

ךלמהתוצמבסרהוםילשורימדחאןהכאב

תאםייקל,תותנעברשאהמבהתאוהישאי
םישענוהימריווהיקלחו,תירבה־רפסירבד

םילשוריב.םילשורילםידדונוםחל-ירסחמ

והימריו,ץראה־לכ־ךרדבןקזהוהיקלחךלוה

דחארבדקר.'וכותותנעלןכ־ירחאבש

התואתולעהלידכ,תאזההיפרגואיבברסח

!השאהלאהבהאה–,ללכשמןמורתגרדמל

שמתשהמרבחמהתאהרצעאיבנהתשדק
תאיתשטניתיבתאיתבזע,עודיהקוספב
,"היביואףכבישפנתודידיתאיתתניתלחנ

םיטרפונממאיצוהלורמחןימכושרדלידכ

,והימריייחרבד־לעםישדח

והז,הזהרפסהמםידרפנונאהזב

,ללכוללכיחטשןפאבבתכנאלש,רקחמ

.איבנהלאהלודגהצרעהוהבהאובשיו

,הפיהתיללכההריקסהאיהחבשלהיואר

רפסה,בוטוהאנאוהםיטרפבלועטהםגו

,םירפסהרתיןיבםוקמיאדובשפתי

םירצונםיגולואיתידיבוהימרילעובתכנש

"האובנה,םשלבא."םילרביל,םידוהיידיבו

השדחהפקשהימודמדו,ותואםלוהוניא

היצליפמוקאלאוניאולג.ובונאצמאל
םיגולואידיאהוםירצונהםיגולואיתהירבדלש

לשםתטישלםיאנםישודחםע,הדועתהלש
הז,לכולכמולרסחשהמלבא–הלא

ילגלומדומעלחכה,ידוהיהבלהאוה

םלועמםיאבוםיעבונהתומכסמה־תויתמאה
תירמוחהתולגהלשידוהיאוהרבחמה,רז

בוטרוקףאובןיאוהדובעשותינחורהו

!ןירוח־ןבידוהימ
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