
ברוךז'אןרינה

מבעדהאורשל"החיתוך
הזמן"לרצף

אדף*לשמעןוהחתונהבמתנותוגאלוהארדעלמחשבות

שבאלשמשיהרשהרושליםאףדשמעןרבחר~פרו'ספח?.במטוו
שמהרמאיהרזרשהרו ."ת~י:.וע (m ~ l ~ ר~~~~ל;נ~שוטפור Qהלסרב.

ותפסהתעתעולשפעמיםעברר ..ספירולכלאךרואףדלשבפאוטיקה
לשר mפשטקוודאעי, mמארמפלאימפתעי,שכהר1י. • rהעאתקםרר

אזת,בולכ .להבאתהרתפסתהאילתעעותמעכרהמפצעיההסיפרו
ס"יפרוהאועגנןולששסיפחוכמרפשטויםהםאףדלשסיפרויו
אתשמפעילהאמיתיהמנעיאתהרגש,אתכמחיקלוכדיםהםפשטו":

 .כלוםהבדירםאתעשטוףהגלחהמסרתrרר1י.תיר mדמיר

הלגהרדהאואףעתה , 2014שכתנארוארהשארהחתתה,מתבתד

ברים,עבנייניםתרגע mשת mתקרפפנילעהמתפשרמרוכבחמן .זר
לשהתחהלהלציעמבקשתאניכלום.אתלתפוסארלכלאלאובודירב
אפשתח :עוסקהאושבהםהמייזכרםמהנשואיםאחרךרדברקאירה

שהחמןהא;רומופעיהז,בנשואהריןולדצהי. mרמשמעירהגאהלו
 mמשעמאתהשונאיםהסתחראחדהאוהארומזכרי.כמוטיבבר,למא

לאיה.התשקוהת \lרנחמן,הבדירם

שאותהבקריאה mלהדימלעשלומה .י mי mמכרובהאוהחמןמבנה
 mקבאירמתרדבשויירם,סיפוירםלשמקירכיצףח ,שדיתחיכמבנה
-מהםלששרהחקלים,שעבהלחמן .ומקופדמהריבכמבנה mהבא

בפהזח.ידם mהנאועברתשניהרכתוניס-הואחןרדהחמישיהרש1י.ןר,

השתיםמתדיהמטוומעניקאףדזזרחהפחלקיארעבהמתךוללששוה
 mהחזיתוספרהילכותספרהבלני,(התלמודההיידותהסרוmרתלש
 .עצמו 'כפגכחלקמטוולכלהלתייחסשיעדלתי, .ירטאל)חייםר'לש
בומטריביםבאדוגבאלוה.הנרחבעהיסקולעשהר.גמעיחלקיוסךכרך

 m·ר,הספמבנהלאהחמןלשתיהכוננלקוההחאתמקשרמשיחיים
הלבלדיםמע:ברלכך.לומחקרארלכזרמצומצמת mברמסגהקלבי

חמיםאינםבפהזזרהכתבויםהחלקיםגסלפהזור,שהיהרביןהבחריס
ובסגןונעוסקיםהםשבהן mבדמירוממן,במקרםנבלדיםהםזלה.הז

מרבןתמדיאינוהחקלים rבהשקרכן,לע .לשחםהוז'אנריסטיהנטריבי
שלאיהםאפלים,אזירוםהברהמשאירהחמןלחלוטין.ברחארמאליו

בנשואיםהעוסקורבמןמעדותבחיהרזהויאך .מגיעאינוהתנתהארו

 .הגנהללעהנסתוברבהס
נפתחהחמןנאמר;ו :החמןמגןורכמהעדמגלהחלקיולשקצהרסקיהר

הזחקללערושמפחותסלאירולשסיפחואתמספרהשניהחלקשבי:ו
 mללבהיצואסופרלשסיפחואתמתארהלשישיהחלקבהמשך.יב mא

אגםבקברתהברית, mשבאצררומרנטגב'רנסןר,אמניםבמשובתקץי

הומשחיאלהיוחנ;ןוכמרהאנשיםלשרימתמצטףרהאוכך"עןד".ששמר
טכנו- mחיררעובר .<1הרשם ."עןדלגןבחיהיםש"נכנסולעיהםשאנמר

שתיס.אמניםעםמפשגיםוסתרדחבטויאוקרלעםפגישהמיסטיות,

פלנטהלעשמחרתשעתיתימעד-בירתיסיפרו \1הרהברעייהחלק
ןר, \l'לידגב'לשסיפהרואתלשמבתהאי .אחידשרמהלאטתטיבית

אנובר.לומד-שהניבחלקשנלעםסלאירולשבנר-שנערםתיכךרמתרו
זיכןרד.מארנןוסלברשכהאושםמופעיכעוסהילעמרm,לשאחדלומידם

ידmבג .לאאנחנווגסלמה,ארלמקרםהגעיבידקואיך mכטאלהאו
לע mגתליסתרד mעבוכךכידךרmקהרמהלנדולכערם mעחלאןר

עלוםר mכאמשחרתשהשייהקלחפעם.iזושההיהןכ ,סןרלערעצמה,
לסיפרואחתח,שכניםאחהרוחחרהסיפרוהפעםלאןר,ידלשעתיתי
 mמפקופק mבכסיכשנההרשסןר,בתמוהרהלוךמכאןבנה.לשולשה

 rכתפקדילושמיעודשמחילשעמההאואחחבאופןאךלשיר,(כמחה
שי:והאוהחמןאתס mהחשהבעייהחלק . mעהלרמ

המחן,לששהתיםהחקליםכןיהחירובכקmרראתהלבהירשניסיתיאף
מסתיימיםהסיפירוםכן,כמררש1י.תה.קכראיהבmרררכהאיכןהן

הסב:ואראזההרללאלסיפרומסיפרוכופליםהוקארויםהבדירם,באמעצ
אךי irזוב mלרכסמרתי,נמצאיםהםאיפהלבדרהקארויםלעשורבשרב
לשמסגרועלום \1הרנמחןחקלשלכעלתים,נמדה, .שלםהגעיולומה
אלב .מסיומתבמהדינכןר,הזוכחשכה.הקומףאלוי,לכתכרכבעצמו,
עסקינן.שרבהארוהזורפנימה.חלוחמלצחיארו

קמריםהבח;ראתשעמיבר ,מפשגהתמארשנירנפתחהחתתהמחבתר

r:וצייח כת~~~ ם1;ןי:.rבא.ת~ז:רי rעהלום.לאלאו-מקרמי.חץו-זמני
תער~ה. ?Vדtת"לשעללוםאבחתמכונס \1הר .) 7(עמ'יצר" 1T1מנכאשר
לשעללוםבואגסרייבתוכילאתומף mנ ,)םש(שמל" mמתכ~ ;l,;;t;מ
האפשיחתולכמלולא .) 8(עמ'ו~צותTר" m~לtר-~~ i ";ס,קס!"~

חיוהדי,אחתהגנתתחמעיבהבחרמפmת,גם mהלי mשיכלוהלאו

שבר 1.1ע(מ'אל"-t"1;ז~ז:וריכאננס,הילע.חחרהואו .) 7,8(עמ'"אל"
האיההזעללוםכניסהצרתו,כגנדהגףרכפייתהאואתסאםשורב.
אלועהלום,לאפיס mנאונ mבכמכלום.הושארתיהגלחהאתםהשעמ

עללוםקירה,הגנתתחהאיהבחרלשהמלילויתהגנתרתח .מבחיהר
שהיר .כצרנווישמשוברשעיהעהלוםגברפו.רב,קרבהסכמות,צךוראןי

ל;י ח~~;אל \11ר~;ז~ז:ור1ייז;ו ךם;~~r:וצין;"~~קחנ :שנmררמסתיים
 דi/~~לי. ~דו p: ן;pז~ דi/~~;דןנד j; ·~?/~~'יי!ה 9ז:ר!ףה ו;~~עהרליס

יזו", וT/~נ~ ,~r:וצייחתכ e ~~"שנפתחשהיר .) 8(עמ·פה"ד;ן p: ן;pז~
עהלוםורתלאהנפהלימלסלואתמשטרטזלומן,למקםרועמבולפני

 ," if"פמשהמים,הנופלכאלמךןדע,גמןהפונלכאםר ."הפ"המסתיים
הח:בר.לשרגפומלטוברהמקום .<1הר

לאיריסטחי,הלבונהןונח,לששהניחלקומתחלילאו, ם...,.דנ.אלחר
לסאידוושמפחות.פהדירלסאירולשסיפזחאתהמספתרלמרי,ארכדה
קו mלאגהרילויה .שאות ,מילויהשנפדראלחראמרעםרלרגחחד
לסאירריבנהים.עכוירםםרלשוישהרנערם,הידלים,לשושדתמשם,
עמףדוסלברהאובההבר.כבמורגנמדה .11הראלכשרלשים,ןבאל rדעי

 rכמתקלמחייותאנקבהאו .שותהיישינהנשימה, mמבעימשקל,
העשבאחד,יםו .רהl\ןרדהשמאחים,זרגלשבחmבםאבטחה mמלצמ
קסנהי,אתפוגשהאוגמהלרז","הבסופרמקרט mמלצממתקןישהאו

 .בינהיםמתפתחשקורתעש-שעהר,בתקופאית

הכדובבנרערנם,תהםו; mנפעדה1י.ת,המשmחי mלמאיצמתחתאלב
לבתיהאיהלעימרm .תלעםלכותהונפליצ, mששןכקרלסי1י.;ררלש

לנחשיכלויםאלאנוהזולשבבחי:דהוקארויםהיררוערובצפהיר
לש-שלl\תה .<1הרבנהלבוהאחןרדהמשפט . mההלעימפשרמהאפילו
ארmמצואתלאאניאיחההשאוליגתדינערם,"איפהללסאי;ררילוהי
תשבוההברדעי .סיפםרומסתייםפאתםו,רכה .) 133(עמ'מקםר"שנרם

 ,הקרר1י.יסלשכשארםעלרתושבאדררילושלאתוילוהילששלאלתה
הז .ונ mאהתר .מתמטוטתהומנרוהאמיתיהלאיריסטי,לש rעהמארית

עדובעברנרר,אחתח mרתכנישילהשמוארלמהשיולו.צשיפיונמהלא
 .ערנםעברוסלאי;רר

אףד.לשהקפתיהספתחימההשעמחלקכמרןבהאיאזהתההבנה
לשהלעיותומברדהיערררעםהבדירם,כאמעצבחתוד,גנמרהסיפדר

עשלרקדנרmקלרר1י.ים .נינתיםאכים-פלחרגארסיורגהסבירם,ערנם.
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1 
זהאיואריחז;רוהואוינר1י1שירםהתקהררהאבדו,לןכהגעעוגיםאת

לחקשלפתורלהאסופווכהמאת.בצהדולעיםשמהשיו , mנזזיןכ
הסיפרואלכנרכופליםשאגרעשבהבתעדותנו,צחנשנארחנמןהז

ו mיר mמאישובכעוס .לגמיראחריםבבדירםפניו,לעהעסוק,הנא,
בנפילתו.ר mאעחניסאנוזה,לשבבאלבבחמז.

לעואדרלעדגשמשוםנינהים,ההבלדיםלומתחהחמןחלקינלב
הך~ה"~אך :יחקזלאלשמחזיתוכעודי,ה, mלקחשמלהמיהלחשלמ.
9 i:.m מנ;ילר~ש~לה ז~~ ,;ןפ~ז:;-ןמ ה~~~הכi? ,וי:זתr~גינ; 9 ,;לכך;:

ח.א,<יחקזלא, "~~~תן; .~~ו:; r ,מ; וr?;ת<,זי

אלבחשמל,במילהיחקזאלמתכןוולמהבכידוריעדואירכאשי
השמליהמאחר .האלהויהמופלא,האדרלאה mאקשחתמדיהפישחים
שמהרשלמורה mנכשידעייזהמתדריתלמהליהגתלגהלהמקארתי
לעטנתי,יחקזאל.לשבחזיתושמופעיההוחתדייתהמופלאהממהותו

שהתיםהחלקים rבהקשרלהבתנהמכרזייםהמפתחתואחדהאוהאדר
המעצ.מקצורנו. mהמרכזי mמהתמכמהמסמתנכותחרתרנחמן

ושמפחות.סלאידרלשהרש1י1ןר,בסיפרואתמקד

דיגילטייםמשכיריםפנסים,נתח,הז:בלחקבריםמופעיםשילאדר
ששמארובקרים.ישנ:וטעביאדרגסבחשכה.מהבהביםרלlיlקטנחייס

שהתיםהאדרסרגי rבקטגדריאליתהלבחיזשאפשרייתכן . mיר1י.דר
בכךעוסקאינואףדעדלתיאךמלאבתר)י,אדרמלוטעביאדר(ללשמ,

בניסוחהאח;רעיקןרובהדגישוללהו,החלקותואתמסכסךקרחאאלא
אוריינטצהיגםברתנוכלולעתדייזןחכלשמיותס"לכפירה,חכיכהלש

"ארובמאמהרהנכ)ןו",הר1י1ברולשהיפווכ(וגסעהרכאלמובהקת
נטוההומיתי,עהתיקןכ,לעאוירם.הספרמךותכעמטפת"ר1י.דרכתךו
חלקוהנחמן rשאקראללןכ,הוטכלונגוי.החשונילאחמההליתו
 mהמקומקרחאברמתאוריםלאאומקםור,האדרסרגי rבתיררגנקושה
הומיסטיקה.הטכנלווגהי mנפגששבהם
שתיםחיסים mמקיימעצןמ mהדמיוגםשהתים,האדרלמופעיבנוסף
 ) 20<עמיבבית"ר mביהמצוק"וכגורףמרת1י.רללשמ,סליא;ווהא:רועם

שמוךדדלאורמתקשרבכרלבה,אחחתפעמים mחחכנותחר1י.שר
 ) 114(עמ'זהב" 1וה"ידיגס(שא-לי-אחו.האדר""שונא-מיללוית-

גרפו rבהניגדושמורגשכמואלבפעם.לאמחכתחבכעיררולושהיו
שהיוההזבידי rבהניגדומדוגשכדשבמו,המולכהאדר rלבהגשמי

סלאיווחששכתח,שללבליהבההרו;לגהיבןתחשותו rלבבכעיררו,לו
צרתוקוריהלכפתרשכרירטחןושברנא,שבר mשעויידיוש"כפות

 rכהאימננטיהחיבורלשמתחכד .> 115-114<עמינתעוה"לעיהןכפה
עבורו. mmמימשמעתרנשואר1י.ירנאותו,זעבכמוהאדר-ל1י.;ווסלי1י.דר
הר1י.בההעציהרהנעהר ,עלומקסנהי"מצוק".שתר1י1;רכפיהר1י.לסאידר
משמעו " xenos "(שבמה mמבוטאהןגםחתחהשרנכריתרהעמתrי.

נוותפעהולכעבלוםמתכתבתקסנהיסליא:ורלשהיפוכוהיארככרי),
סליאוואוליוהלא,לשלוקיומושביקוםלמסרותיעחתמבחיתנההיא
לה:אומרהר1י.כיניהםשבחיהלשה.הפאנתאיסטיתמהתפיסהסלוד

אמר.שבמים.הלסתלכאהובתאתי

 .אלהויםאת mלארכסףולצייחאניאילויעדו,מיןכ.

חצק.האו

עקובשאליהוםי?הבטיחה ש?-אמאהדלי.שכהייתיאמהר,האי ,יצרניתאני

עהננים.תמךואחירנו

ככר.הדליאלאת

אחירנפתחהשמומאתים,לשאפטרישמספיק,מסתלכיםאסקוצה.:דיאאלכאל.

ירmעכנניםהחור.לש mבנישכהחכחקרים,החצעבים,הז ,עמקור mיעומקהז,

ו ...ן . mלקארל

 . mמ \l-שצעהיםלשההז \1בחדתמאמינהכאמתתא
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 ,אמ:דוכערון. mאשהפילההאי .פנימהנסרגעבינהישהו
 . •ממקחר.התמלאההיא

 .) 78(עמהביתה"ילךשאניעכשיובו
טהכיעצרו,כקלו

טריזיאסשלמר1י.הכתמוכתבו.לחשראראותר mלארלו
לליכאיכרסליארו אתשנשואיארהסהאמת,שאהדראתמבלוסטוב
לושאחההעי;רור לא:רוחמהקשרישכעוסלקסכיהאלבכללר mלארלו
 ' .יכאיכרהאחו
עוסקאינושהחמןכךמסתורין.נשואיםהסעבורםלוחקריהם.לסב~

iiמקרדו,מהארהארושלמשמעותרמהלשאלהתשובהאחרבחיפשו ו
אחירו.מחפשומילארותומסוגלמימאיההאומיעברוכשאלהגסאלא
לחקשהר1י1אףהאוראתלר1י1תריכלואיכרסלאירוחקראמעחאך

האדראתל;1י1ותמסוגלאיברשהאוקרלאהנולבה,לכלאוךרת mממה
לשו,פשוטה"ההפזייקליתלתופעהמעברמשמערתלולתתארהזה
קסנהישלהפנתאיסטייחסהזהאסביןהא;רואלמיסטייחסשלכאלא
ללבממשמתגנדסליאררבמשפחתו,צירוםלשי mההיחסזהאסובין

מתגנדהר~מעודלאו:רהמשויכתלכשהימשמעתראוחחכיתרלשביטוי
ו. mא"עירהדו"לילויהשאהבתוהאישנרמזתאחתאפשתחכךולכלו

ככךהאםסלאי:רואומר ,) 56(עמיהעיניים"אתלךמת mס"האהבה
השאה,לשאוהראתמחזירשקר mליהופךהאוילויה,עםשהתחתן
לשושהבחיהרייתכןלשמשןמשהוושקספיראשרגילוייט,היאשאלוי
לרגרמהכבערריולילויהתשקותואחרי ,) 89(עמיהלב""אחריללכת
לאפשmראחת,אפשתחזהוייותר.mרכילקיוםהאפשחתאתלאבד
בהמשך.אגעינוספת

לגאהלו.למעברו mאחרפךהאדראתלארותשלוהיכלותחרסואופז.כלכ
m אהוב.שהאולמיסלאיורביןשמפריוהמחסוםהאוההזהיכלותסור

לאביר,נעוםאומר .> 1נ o<עמ'לעוב"אבאאתהלכום. rמכלא"אתה
שגהלי,בדירםסליאורעםלחלקומנסהנעוםבלעם.שהר!\לפנימעט

אלבר. mהילעמאתכריעכרלהסבירכדיםשישכ, mלומזלמןהקשיררם
ומערבמענד mלארהמקבשתמחשבהלכמלעיוחודהכאמדוסלאידר
לנח.לעבורכאץלשכנוהמשתההגילויממסעמתלעםהואולבדירם,
זלומן.לאדרהקודקשרישלכעוסלקסניה,וכחמהלסליא;ווכניגדו
אפשתחהסאףד),לשז~חתח(וכיציחתכרומןאחריםליודיםנעום

האםלהציל,אפשרבלכלאסיערואלכימסוימת,לגאלוה.מסיומת
יוודלתליידםהגאלוה.שת mת 1ככדיוקמהאומישבוםהלינלצ,אפשר

 mmהכעוםהעלוםעםמקועקשרשמקיימיםאהלהםמתחסףלע
יגתקלופילעהקשח','הידל"בו.שלוטיםשאד-יהיושאריהיו-

כנרתומאחדאשר )."והמתחמםהמוגבה,"המרכזהר1י.כיומךאווין

האדמה,עםהשמיםאתהנשי,עםהגבריאתהתחתןו,עםהלעיןואת
האםדניומן,(אידך'חשר'"למשהולגמרי',אחר'לשמחראלצושהופכים
לואחוכערם,נקארמהשלםיעדויםאיכםהקאורים .) 128-127 (המיסטי,

איכםשהנעירםלכךעידםאנואלכלאןו,ידגב'לשכנהסןר,גםמכן
 rמבלמלשנעוםהאנשים.שאראתורשאחיםכפיהעלוםאתאחיס
לשהיךש mכחמגלההאוצהרו.כאותההזמןקייםמקרסכלבלשא

שותלשקבעוהנקהרו-אפס""נקתדולהקאורשהאוכקהדוסליארו
עשהןולשו,הידעשןואתשםמניחהר~כשאושלכהי.קאודדריכטות

מח:ושמהרש mמתנקריס, mסעכמהלךאחהלוילהלמכת.עצור
ידקונואתצובורמאירבקרהסעהר,אלהחצוהמביטשכעוסעשבה

מלע" ·החלןוזכוכיתלע כעוס,לשחיררוויקרךצחבההיהזכוכיתשטח .ו
לשסלאיחולשהחדר .) 96(עמ'כפליאה"החצוהניבטרפאיםדיוקן
~מחוהצליוםנחמן mדמכלעבודאוכסקהדר.לקמהרחרפךכערםל,
משלממסההזאיהופ גסטעביתתופעהזהויסלאירדעברואחד.הרוכידהראס

אתלקחתצוריםהוסבנסמחברכמשפחתוי mההצדעכרו ·י
עברואלכהטעב.שחלול mאמב mיציזהויקסבהיעכורח:ת.לאנערם

האם .לת mמיפגשיהאואות,קריאה,זהויבקחכ,להעילםעשתדינהנ;:י
לחקוחחיפשהארו '" .י ךרהלידשנמצאככךשנעום,אואתותא



דעלהגידח,ילרכאלהאואשפליולהשמרמחכהבר,כהזןמ
ארכך.ואחרעםההזהחד-פעמיהמפגשצובוכמעטשבכחור

לבבוהצוךר mנכלהזכהפךאםןינונכחוערנםאםrככ.ך
הרפאיהרפטורזתסרמן.האוחמדרינ),סל'י1י.;חלשחחנ(כרמ
לשהלעימרתראלחולמשפחותשאשיירהחידיהוברהאוהזה
אוח.לסיפדר ,אחרזלמןנערם

תכתההאיכ mנרמממןמסירםוגעהלקפאיהר1י.תהיכלות
החלל,אלהתפץר"זחרוכמרתאיורנמחן.יל1י.דרעמנקישאףו
מחכו ) 46עJמ'החלופת"שהנהייית mללעשנהיםאתצבור
מיסטיענתכההאושהאדוכרמאלבאחתח.פעימםעדר

הזמןלשרגעיתהקפאהקדאלמאפשרהאוכךטרכנלורגי,
מחזיותםחזליכלוהאדרלןכ .לשואינסופיתרזימהגסאלא
הוזימסרים.רגעהלקפאירגםלשנר, mהמצאיאלחיקזלאלש

זהמן"לצרףמוענהאדרלש"החיתךולשהכהלופ mושמ.עמ
 mהותפס • rתמקשסליי1י.דרהאבטחה mמלצמכמר ;) 47ע<מ'

תמmתלשמסהדדמכרותנזרעונתהענצםאךמןמ,גתערה

 .ממן .m1oקרפרנתחור

 n;הראערנם rלנלסאידר rנקששרוסונףסיפורשיונאלב
המכריביםשהויריםהסיפידרסד .1oיש rנחיבורצרידלומהשע

שהחכהרהנפהליתחשותאתגסמסניוהספידרהחמן.את

כן-שחד:הללילשרלצריפולשהפניםכפלוהסיפרוהזרעללי.
הmכטסרגר: cצרל•לשvו'ז c·נלע.חשלול~ץד,~נחנ;יבן·~ס;וחללימ~~יס,~~ךנ;י"אי;ןי
ו;זידםלזt.לכ:;ת~מ~א.הי.זfס~ים :ן;~~נ;:לו;ז~נ;ורtףנ;יהגרס.

?ע,יה. 7א.מרה .כ~~tדסילע.לע,אה~פןיi,~י zדמ~ו.~:כדרש1י.נו:זי 9 ~
 T) "י"כ-טפסקו;ו"י(עשיהיודרנ." י~~ ~:ד:ייתלו .1oיישלא.י;ן 15

ii~~ t;;; ~~ , ~ rפ-י~--~---~- ,--

שגםסרת,להתככרכבארהצפךר,ככרבכארנה ..~רהכן-שחדהללי
לכיצרפו,דרתגםהאוהינחימסולששהירגרתכםוג .נמחןונכח .11הר
לצריפושהםלשהמליילותשמעמותרשנפל.לאלמךשלטן,ףודנשם
 mמדמתקלבתכרך .אדו)משהעמ ," lux "(המליההארו""'שרנ!י.היי1י.

שגס n;לסלאיתזכתרוכאןשיך·ונלפ. .1oבכרנ·'למלש , mרמר1י.כפהלר
חקלאלנכדהאוראלבבנפילות,מבהיק-האדושונאלכצריפו- .11הר

שמחזירככוכב-שחרןכהלליגםשןכ ,לפקרורסלבשליםשימונמ.
מלו·כיסא;חםנשואיהלאהוי,האדראתשמאבדכמי-לצריפווגסא;ח

לסאידו rכרהקשנור .ממגרמנעייםחםחלשמם,איונ ..~רהאלבארתר,
וסדלואלדרמתכחשדר kשסליילכךהסרבמצעישחדןכהלריללללצריפד

גנהינת.אליו,עידרראלבהאדראתחנישר1י. ,לס'י1י.דר . mלחחניזרכמלב
אלכ .התקייםאלשמהברדלושהובטחכמישבנג;דנמיהונהלבאלךדו

חליילשו,לרגפומ~ודלסיי1י.דרשהאלו,לאהמ~ודלצריפ;וכמר ..~של'
יר mבעניככנתחהונכחופוגרהשגמי.תמצרקרתרומאכןהזה.עהלום

הנפהלי , nmאכפהליגםתנברהמקפלתהאזתהנפהליןכלערהmבר.
שמתקףהונפלהלמאךמטריבהוחסההשמקקותהחי,הגףרלאהןדעגמן
כרמ • mלצריפיד mכמדירעצמןארוארשתנפסואחתדו mבומירגם

עןדמגןהנפהליאתשכבת-יילבקלירריי1י.סומבראררmהשמידדום
 mאחלצייהרחזמהחמןלשששרמאפליוייתןכ .ורבמןהמחבירם •

רמןנשלם).גיארולשרמ uרתפי<לעשהואלועהןדנישאוילבייק,לש
הבניםסוןר,כערםהדליים-כעידםלשם mבמדשבומבתטאתשהכפהלי
אחהלסיפרואח;ועללוםהונפליםהאהבוים
לשהאמיתית mהשממעהאיהאזתשהכפהלילונאמוראףולמשעה

באחתהלפ"ךוארמ;והזמההגאהלו.אפשתחאתהלכילארבנחר mלהי
מליתבזלנקה"נשדרלמשיהוהערזיבמלסלוםחייואתהחימאםו
סםדולאהחשלמ,לאהא;רולבלאלקברהמחירשי .) 128(עמ'יעגרמ"

האי mהמשעמחייהמקרמתהליקערהאי mהמשמעהברידם.לש
המסmתת mהלאימאתהרורבמןחשוףאףרזלמן.מחץולבדהלזעיב

----=- ~--~ ......-..-·ייי----------·דוו'

------ . ".~<>~•:-י 8818י8גו:~ .• " ... -ג.

(1 

רזהבנההבחהרי.ברגעבכדהמקופלתהגבהדיאתההבטחה,אמחדוי
ההיסטהידרלשאלכרוהגםאלבהחמן,לשאלרנררקדאל mמההו
 ;) 267ע(מ'תעופה"יזtfנ;אלב"הנ;פליםרלאלכלשסיפםדוהזהלרכ
למהלאי.אלי.~הלצב,לעהשמחי.לשקבאירות_שלמעונתין~לוסאת

 mמאלחדלסאי;דרלשאחיוגיד,לשכקאירתו mחמההו "זעתכנוי
לשקבואירות >. 1נ 2 , 92<עמיי" mאהסדהרארר mאאהבתי"אהיבם,
ו that was near your heart ,'"אליטרת"סלששביחגנחטיןר

y,•as removed therefrom ". ,תמושקרחחדנחמןקלחלבלשעמה
נררנכחד mהלילשהנחציהמתיסואתשורבשבומוספרוז,iופהלי

כהמשךאףרבmכעללום",משיחשרדו ,כן·א .בךלעהלעינשתיזמנ
קזקויםאנחונו"ו. .ההיאלפעםאף .רובלגידיהפקזה rאבל'"אהחמן,
 .) 2:19 'ז.נ(עלנלב"
גמןהנפהליאתגםנרתנרמאחואףרמסו.וושנפליה iדסיפור r;וכאמ

 mהמדירכשאדןכלער .צרבריס mצותנלעגנףדנר mאשאלכהעהח
 mארהרבמתחינהשןמהעלוםפעם .מייםעפ mלונפהןנחמן, mונלפ
ני (f'יtןק~ז-חו;ז/ן'iונr:י;ב"~ני .ממנוnלמקרשאי·אפשוהףרגלאפועם

~ v 26י<עמנןז;יילא.א 1ז1~ני~?אי~ ~:כגר;ף~י1םs (. לארכמילים
חציןוב"ב~קתכהשתחליסיפורכרך .המחןאתם mהחשהירמסתיים
לבואלשהאיiעדלתהשמקקותהערב,גבףרמסתיים ,"וי~מנ~;ח ,~

 .מבחהדי ..~לי , mבכף mנשלאהיבאפהל
מספרחקללבההז.המורזאתלקרד1י.ןורגםהאיהנפהליעונתת
נפיהלנתעותהאוגםכמלכלוהמודןאלב , mאחנפהלילשסיפרו

לשמתחליותיצר")("נ;חכמתיראקסס mצרישאדאחתמתמשכת

האצוראחרסיפורמספרהחקליםמשעראחולככרהסופר.ערוהחמן
נמחןהקאירהאלבהלקיפה,ב"ךרת mכנציצרלשר,אזחאתתבכוו
מסללוכמרחיד,הלאר mעהלרמלכאתשתפוסתאדרקכןרהאיכלוו

הזמן".לצרףמדענהאדרלשכ"חית"ךרהקעקר,לאלמאןלשנפליות

• 
יצוסתחדלרכקןכoופוכmכןןאהאשרנכ'כאלנויימככנס oרnאת.קעכmכונתכנהירתם
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21 
 2015אוגוסט-ספטמבר


