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.תודליהייירותםמ,

. (1874-1899)

ירורונבונהריעבה"לרתירשה'מבדלוננרברעייפבאויכדרמ
המןמוו,אכודמינעובהלניאנקהיה,םהושהןועמש'ד,ויבא.כםנילהן

.קםליהבורקהרפכהל,הסנרפךרוצל,ותחפשמםערובלאציונבתדלירחא
ינפלחהפתנונוימדו,עבשהיפילעבאו-יכדרמרליהגנעתהםש

וירוהםעבש,הנשא"יןבכרענהתויהב,ו"מרתתנשכ.ונמו

עבראךשמב.רמלמלרסמנויבאיפמהרוחודמלירחאו,קפנילהוידורונבונל
רענהשאלא,ארמגםני'ישרושמוחרמל,"ררה,,בבאו-יכדרמהלבש,םינשה
תומ,לעבלוהובשחויחוברו,ידומלתהלופלפבןייטצהאלןוימדה-לעבוינמיפה

ידיםהלששרדמה-תיבבומצעינפבדומללנרברעייפאבו"טןבכ."םטמוטמ

םהבארקש,םינושארההלכשההיירפסתאוירבחולואיצמהםשו,לבונרישמ

"רדח,בויתוכרש,שרדמהודומלתהתורגאוםיאיבנהירפסםנ.הברהקושתב

י,ןועמש'רשינרהשכו.הלענטריפוןוימדרוקמלהתעולויה.םהילעוחספ

ואישהלווראוצלעםייחהלועתתלרמא,"הלכשה,,בו"תוצילמ,בהנושונביכ

ןיםוריאהיתירבבויבאואיבה,הנשח"יןבכנרברעייפתויהב,א"נרתתנשב.השא

,שנד-בלתלעבוהפי,הרקמב,התיההלבה.הכומסריעמדהאטחושתבםע

.םייחהוהבהאהימענממתונהילרעונאלהזללמאםלעםלוא.דאמהבהאנרברעייפו

_,השקהלחמהקברשלחהופונבו,ךייחבררקתה"םיאנחה,,לועםנכ.ותלחמ

יםתוחמלרכינהעדונשכ.ותחיסתאברקלהריתעה,ןורנה־תפהש

.יביבח

.ועפזפקוו(1
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'" `

ותיונווחוריבואכמלםימוהנשקבנדכרעייפו,הלכהןוצרתורמל,ךורשהתאלמנ

היטניזיא.שרדמהתיבביאשחבארקש,היפיםולפירקחמ"רפסב .יםיללצה.

:”םיללצה,,האכהאיו,וכהחחפתנחובצעלותורידבל

לצהתאוהלילהתאבהואיננהינאו,רואהתאוםויהתאםיבהואהםישכאההמהםיברי

ץוחב,ותיבלךלהרבכשמשה,לופנלממה,ןשיהשרדמהיתיבבבשוייבאוי-הלילב
הרעסתלליבחורהםוחי

בלחהירנתבהלשםעעשעתשמוןולחהתוחולורבשלעקפודו

םירמועתיבהלכינפלעםיצופנהםיברהםידומעה.הנהוהנהולימסוהקוחבועינמ,יריברשא

.דמוליננהוינפלהחותפארמגה,ךותבהמבהלעןעשנדמועינאו,םירבקהלעתובצמכ
ריאץיפמאיההכה.ארמנהינפלעוכלהתורורצויתמוהקדהלומהברעובןטקהירנ,
`

תומא'דילביבסמףרפרםרואה;ךשחיללצוללהלכתאאלממותיבהינפלעההכ

ערתשמוםשמהלועךשחהו,ןוממשוךשחתיבהתונפעבראבו,ךשחהךותבהלועועקרבו
וםיעעונתסםיללצהו.ילוממרשאתכורפהיצחדעןוליובדרויולעממהרקתהלכינפלע

םיללצה,םיוחתשםםיללצה,עעונתםולכתיבההנה.לציבנלעערתשמלצולצךותבלפונלצ

סישחלתמהמה,םירבדמהמההנה...והערתאשיאםיקשונותודיריוםולשםירבדמ

המינפישפנברקבםעילבמיננה,םיללצהםעעשעתשסינאורבדןיבאאליבנאו'

רבחדתי,רתוידועורדקתייכהצוריננהו,רוחשהםראתלעננעתמוםתואףאושיננה

~.'ינומכ-םיענדחפוהקותמהמיאםלועלשוללהלכואלמיוומשפתיו

יכ,ושפנ-חולשתאנרכרעייפלובישהאלתיתדההריקחהםנתודידבהו

תופקשההו,ךנחחנםהילעש,םייתדהתושגרהןיבתימינפהמחלמובהצרפ
,םינושםיכרדבהלוחהריעצהחאופררווממשםיאנקהסנןםירפסכארקשחוישפהה

,נרברעייפלשותואירבהמםומחהוהכלהךכךותבו.סרוקיפאלריעבםסרפתניכ

םירבעהםירפוסהלעדוחהםש.םיאפורבשורדלירכ,השרולעסנו"נרהףרוחבו
ו

.ויתוחכתאשדחלידכ,חצההריואבהעודיה,הטיואלםלאציץיקהשארבו

רפכבו"נרהףרוחתאנרברעייפהלכןכלעו,ונממהתפרהאלותלחמםלוא

טיהאצמהודרובםוקמב.קסנילהו-דורובבונהברקב,הקבומיצ
דבעש,ןקז

ררועשרבד,(יםיטפינומנאקהייחמולרפסלהברהזלהו,יבילוקינהאבצב
,"רמושהבקעי,,ןושארהורופסתאיהריפצה,,בואסיפדהלותוא

תינשנרברעייפעסנו"נרהץיקשארב.רסובאלאוניאש

עטקוא,,"לנעה,,ודויצתא"חלשה,,בםיפדהזאו,המיואלסל
רחבשיתורפס-יובכ,"ןוימד-לעבינפת,לשויחונורכזמ

.ויתוריציבורלולו

התבשןוכממהליפשהשמשה-םינשעשתואלמסרמדועילו,ץיקהימיואםימיה,

הטבמהכילשה,יונדמלמ.תאםילבחלומכו.לפאהירדחה,לאתורעובההיניעבטיבהל

ונקדבהינרקךבםתו,ךלכולמהולש'ףמקיתילמתלאגעלב
ץוחבו...ומיערהןעמלדהה

,ןיכפושההלעתמהלועהראהאוההאנהמוחמשםיעושעשהםיבוטהמ!םיענהמוהפיהמ

שפרירודכםישועורפעבםיק:אתמה,המשהתעםילנלנתמהםירענההמהםירשואמהםו

בשויאוה!תונחעדיאלאוה,רדכאוהשקאוהיברהלבא!שמשבםתואםישבימו

לאהקבורמוהחלתבותכה,ארמגהינפלעםיפמונהעיוהיילנאוהנושובשוי!רמולו

...הנושודמול,הנושיכרדו-דורצלוקה,באוכשארה,תודבכםידיה,רועה

הדעההנהו-הצוחההורירצוקבוהלהבבםיאצויונחנא...אוהםנףעייטעמדועךא

ןןושארהורופס

.ילנעה.

.'לוקינימיבאבצלםיחוקלהםירענה(1

ך.

וי
ןו
.
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,תימצעחרכהבותעדהבושיב,שארבםיכלוהםידבוכמהםישיתה,ונתארקל

,ןתהינפתלבקל,הוצמלשיתחמש,וזיאל/םיטושפםישנא,םעםתכלתעבריעהייבוטו

שיא,םיהיימהוםיריזהה,םילנעה,תורפהםהירחאוםיזעהםהירהא;תמהתיולהוהלימיתירב

.הנהמה.ןיבםיברעתמוםיללובתמונחנאו,םימשהבלדעהלועקבאה.ורבחמלעשיא

הגהו...ןדיהפמוןליהבמ,תומהבבהרמקרוזהו,זעיבנלעהוושיתיבנלעבכורהז

ןימילהנהמההצקבתכלוהוכתארקליבתרפ
.הארמלדמחנלבעויפתכלעאשונה,העורה

.“תרבועמ,,איהונתרפיכ,תחאאלימאהריגהרבכיכ,'דום,,התאעברכיתנבהיכנא

לגעהתאאשונה,העורהירחאיתטכהושפנהןוילכבו,הצקםורמדעואהעיבהיתחמש

לבעהלעדדומתהל,וירחאץורליתצפחיבללבכו,יבאתיבלרשיופתכלעהפיה

...?ההנמהתלפתו?יכרדו?השעאהמךא.הבהאביפתוקישנםוקשנלו

,תיארול.:לגעהתדלוהרכרינורשביוםיפמקהיתויהאויחאיתארקלוצרהתיבהיאובכ

ויריחנתא,בחרהוחצמתאתיארול,הולבעהאנהמב-דחאהפםלכילאורמא-,ונפה

יתלכיאליכנא...תיארול;תואלמהותומודאהויתפשתאוהכוראהונושלתא,םיבחרה

,םחירברלכתאםחולכידעקפאתהל
ינפליברבלעיתעדב,תפרהלאיתצרחורירצוקבו

ס"כ:

ותואיתאשנויתועורולעויתהקלןבירחא.דהאדחאוירבאלכתא'ידיביתששם,לגעה

יתחנהוםידחא-םחליתרתפיתררפהמש.רנהרואלוילעטיבהללכואןעמל,לושבהירדחלא

,עברכואיתרכהיכנא..תובידנוןוצרטבמבילאמביו,ןובאיתללכאאוהו,ונושללעםתוא

לכמהברמלינלידבהיכ,יתאעעורתהלויניעבינאהושיכולגעהיניעבןחיתאצמיכ
_בוהאהוטבמינןליתינפרשאלכלאו,ילאךאוטבמתאןנוכיו,יתויחאויחא,םידליה

יבבללכבו,הפיהילינווהלא,ןואגבהלוהמ,הקזחהבהאישפנבואיתשגרהיכנא

.הבהאתהתכהבהאולםלשלולגעהתאבוהאליתרכםתה

הרפה(ו!רנאב-התיבהואובבברעביבאלאימאהרמא-ןכהנה-

.תבהארשאבתבשהםוילילצרשבונלהיהיולגעהתאמחשנאבהעובשב

.הדרחביתלאש-?הזהםיענהודמחנהלגעהתאישחשת'יכןכתיה?ימא,ןכתיש-

םושבאתרבחבהלאהםירבדבתרבדול.ךנהרעכוליסכדוע!ינב,רענךרוע--

קוחצלתייהו
.

־

תאיתיארבו,יבבללמחמויניערמהמ,לגעהתארקבללושכהירדהלםעפהדועיבושבו
הברהבהאבו,תועמדיניעונלו-םימהרוהניכהתשקבתוקיפמוםכוילאתויומכהויניע

ויתקשנינאוווראוצלעופטפטתומחהיתועמדו,ורועתאיתששמווילעיתררוםתה
.דועיתיבבו

1?המיחשל?םלועלאבאוההמלהזלגע...תוכרתובשחמיתבשה-הרכזא-הוההלילבו

ירכאלאםלועלאבאלםאו?םהשוהמל,םיעבהוהפיה,הולבע?מחשיעודמו

הזיאבתלפוקמ(2אצמואתוארבהלהיהלכיאלה,ךכלכהאנאוההזעודמ,מחשהל

תאםיתשלטפשמההלןתנימוומחשלימארמאתהזעודמ?וידו-ירועלשמומרמם

,...?הוההפיהלגעה
לעהבוטליפאבלתאךופהייכ."םנהלעבריאמיבר.תפוקלתוטורפוייחיחררנ

וההנה...ודיבוניכםווילעדמועמהושה,דוקעלגעההנהו-ימולהבו.ןשיאו־לנעה

קנוםםדה,סכרפמלגעה...טחוש

זא,יבבלתחמשל,יתאצמו,תפרהלאהנושאריתצר,יככשמלעמימוקב,רקבבו
יויו,טקשהתולשבבכושישפנהבהאשלגעה

םיקו
,הבהאכוילעתקסרתמוםאוי

תקקלמ
."תורושתורושתורצקהויתורעשתאתרדסמוובגרועתאהנושלכ

.לבעהטילמה

.`תרשב(2.בוםלומ(1
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י
תקמלעדמועהכמהתאאצמ,התיבהינפתבושב,ברעבתרחמחםויב

וררועתנו,הרעסהםשרחתגובלב.ורזעוורשבימרומאםע`בשחמולגעה

'?הזההפיהלגעהלעםחרלרוסאש,ימאהרונעודמנתוקיצמחתולאשהבוש

...?דזבאתהלרוסאויהילעבלעםתרלהוצמיכ,תחאאלהרמאאיהןה,

,לנעתב*םייחחורתחפגעודמ,ךריבםהינשלגעתוימאןה!םלועילשרנובר

ןת?ותרללינימשהםויכתמשןטקהיחאו...ו?ותימתלןוצרתתנימאבלבו

ךכיכ,םימשהרפסבובתכןטבבותריציינפלרועיכ,שוריפבימאהרמאוילע

םויכתלזגנינפתלשותחונמי?םראתראפתלכבארבגהזעודמו,היהיךכו-

ךלוהךכךותבו.תטיחשהםויברקשהדמבהלדנוכל־תקוצמו,הלילבו

ץראוהקוחרמיתואותוארידמו,תוקרהותוכוראהוילגרבץפקמ,םוילםוימלדגולגעה.
.רתאבקחושוהכובותישירחההגאבולכקמיננהינאו,בבלבוטמעגתשמורקרמ,ירננל

תעה,סיברקוםיכלוהםיארונהםיעגרהיכהאורינאו.ינימשהםויהאב.אבארונהםויהו

.רבדהארונ...הברעמתדרויאיהחנה...הלועותלועאיהחנהשמשה.ןוזפחבחצר

םעפמיבלתאזלכבלבא...טהשישרשפאיא...ונתשיאליאדוב,טהשיאללגעהיביגאעדוי

השענוראוצואץצופתיןיכסה...וליצהלואוביםיכאלמה...ותרזעלודריםימשהיכ.ינאעדוי;יב
יארחאןפואב,חשנןיםנלכא-ףדועיתשקאיהימא:טלפמןיאעבטהךרדכ...שיש

לכב...םנהלעבריאמיברתפוקלתברחיתררגיכגאו,ראמדעהפיאוהלנעת...רשפא

‹-...רורגליתיבדתהעש

יתובשחמ,וימהייתושנר,עמדתיאלמיניע,יכםעפמיכלו...עדויימ--תאזלכבו

=םנ,יברהחאלאשאאל!אל..געדיאליברהםג,'וברחבשיל:השק...בושואוצרתוצר

ליםכוילעקחשי,יםאכ,אוה
...ינארקי

י'

יי..-מחשנלגעתו
־

,

וניא,םימודקםיטפשממישפחת,ינפת'רענהלשיעבטהושות

לגעהלהברהבתכברקתמאוה.יחהוסדאהיתויכזןיבןיחבמ
רמעינפת.ויחאלשהתואמולשםויקהיתוכזתערגנעודמןיבמוניאו,הפיה

,ירקסויטרפשגראלאהניאש,הלמחךותמאל"םייחילעברעצ,תמישלע

ןויגההחכבאלא,םיבשומהותופקשההיפלהנתשמה,ברצהםשבאלו
ונתנעודמ?ךכלכהפיאוהעורמ-הליכאלותמיחשלדמועלגעהםא;יעבטה

שגרלעכלכלקנבעינמהזטושפטפשמל?תוביבהוםייח,םישוח,םירבאול

ןמירוטלוקהםדאהתאריזחלופוסילואו;םייחהיילעבלברקתמה,תולבתסהו

חצני-לכבחצניןויגההםא,,רשבתליכאלשםודקהיארפהגהנמה

.הזבםנ

8יחהוטראה

דעבולםולששיפלעףאו,ויבאתיבבנרברעייפתלבהינרתףרוחתא

לחתריעצהרפסמה.תרינינעבתוטמקתםהיניבוקספאלתחוראוןועמ

רמיותימואלההרובעתלשירקהונמזרתיו,תונושתופשהקושתבזאדומלל

עסנאבהץיקבוותלחמתאריבגההזהברהלמעהםלוא.תינויצהדוגאוריעכ
זיקרבידנהיכ,תירמחההודתצקנרברעייפאצמאיההתעבו.המיואלםלבושי



נרברעייפבא'יכדרמ342

קוסעלףיסוהאוה.הנטקתישדחהכימתולבצקיקצוסיו
חוקלה,”ברעב,הפיהורופסתא"חלשה,,בםיפריו,תורפסב

.'ןוימדלעב,יגפחלשויתוגורכזמאוהםנ

לכיכ-םידהצהותחוראלוכאליתכלב"יבר,,תילאדמא-בלהירנךתאאנ”אבה,,־־

;ברעכדומלל("ךלךל,,השרפ'אםויאוה‹םויהמםיליחתמ"שמוח,,םידמולהםירענה

ריאהלבלה-'וננעובשלכבאיבהלוילעיכ,"שמוה,,דמולהרענלכאנעדיהאלהוםויהמו

."תתיבחברעבםכבושבךרדהתאריאהלםכתאואיבתםיסנפםג;תונהלשהתאםכינפל

המיענהמ-יםירהצהתחוראלוכאליתיבליתכלביבלכיתבשח-ברעברומללילהאםויה.

לדניירביתויחאלםג,יננהלודגיכיסאלרמאהתיבהיאובבםויה!תאזההרושבהאיה

המ.הנהדערשאכםיעוצעצבדועןהמעעשעתשאאליכו,יננהלודגיכרמאהק'הרשו

י!לודגתויהלרבדהםיענ

.'ברעבי

סוננועמםימשה,'ראוצהדע,ץוחבשפרה.םיכרעהיןיבהדרחהםויםויבושליתולהת

תחתחוחשםיכלוהה,םיבשוםירבועהינפכםעזבםיכמוחורבםיאשנםיקדםשגיפמנו
םיעורקהםהישובלמלבס*

תומבהתמםילעבה;תוצוחםימוםימשגימואלמתנש,םייולבהו

יגפלעםישורפהקומעהגאדלצורדוקןוגיהטעמ;שפרהןמהאיציהדאמדעןהלהשקו

יתואתמאוהו,הגותאלוהתמשאלשיגרמוניאבלח,שואיםיעיבמםינפה,םישנאהלכ

שפרהוהצבהתאהרהמדעתוצחלךאףאושו
אובלו

.ךומגתוחלה,לפאהתיבהלאםלש
,הצוחהטיבהלוןולחהלצארשאלםסםהלע'ררה,בזאדומעלראמיתבהאינפתינאו

;דממהםהילעתררבשפרהימגאינפלעםילועהתועוכעבאהוףצקהלעטיבהלדאמיתבהא

םיצעהתורזגוםינבאהיקולחםעםתכלכבםימחלנה,םיםונעהםישנאהינפבטיבהליתבהא

4ןבילשכנוםיזחאתמ,םירכלתמהמהו-םישנאינש`םהילעשנםתב,תולםמלהנאוהנאםירוזפה

,םיטמקבםיתב,םישנאיללצ,שפדותצב.םהינשםגםימעפלו,לפונםהמרחאשדע

...םיבברועמינלשוםשג,תויכוכזירבש,םיחלםינבאיקולח

םעמעמחחושלוטפנתונקלהבלה"תינבר,,ה־,ללפתהלךלהייבד,ה...םיברעהןיב
,ץוחבהארונהמלע,רבגתמךשחת.םתיבלתוקוניתהתאתווללוכלתםיגגםחו,היתוריכם

,הממרוךשחתיבבו.המינפתיבהלאןולחהןמישארתאבסמינאו,םימלענםיללצה

תורעשןורשכברבוערעד...הזבהזםיכפהתמהמתו,לגעמבדחיוצבקתהםידליה
,םירליהתרבחלאינאםגשנניננהו,ןולחהלצארומלגדומעלינאארי,הנרמםתישאר

יצחבםאתמרועבאוהו....:בצעלוקבוםלברפסמוהלגעמתךותברמוערחארענ

.ריאיירומע,הלעקלודה”דימתהדנ..לודגהתםגכהיתיבבןשירהנהיכ,האורוהלילה

ןואשהו,בוחרמעמשנלודגןיאשו,לודגרואתיבהאלמתנםאחפ.תיבהתאההכרואב

.םההנה...הפלהפמ"םיתמ,,אלמתסגכה'תיב!םיהלא'ה,ההא...ברקוךלהךלוה

יןורא,ולאםישנבהמה...םיללפתםוםיעעונתם,םירמוע,םינבלה"םהיכידכתװבםידמוע

ףזםעי,,-הנורחאבו..."!ןהכדומעי,,;ארוקםהמרחאו,תרותיירפסםיאיצומ,"שרקה

דבאעינהלאדייו,לספסהלעץעלובכבכושאוהו...1דימפמ,םנורגיברבהרזןתחה

,ויריתופכיתשבוינפתאריתסמאוה...ףעפעדינתלו
דומעי,,כםעפהדועארוקלוקהו

המה...וילעםידמועי'םיתמ,,ינשהגהו...ףלעתמאוד-יי!ריטפמ,םנורגיברכהרזןתחה

,הרמגנםרזבדועהלפתה...הרותהירפםינפלותואםירימעמונהמבהלאותואםיאשונ

י'םיתמת,,,לודגהרואהרסהגהו---תלרחלעםימעפשלשקופדיו,"תוצה,,ךורעלאבשמשהו

"...םיללצוךשחתיבבו,ההכרואברעוב"דימתהרנ,,וומלענ

עומשלתמהםיצפח,תוחותפסהיתותפשוםירמועםידליהלבו,ורופסתאהלברענה
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תובהוםיוהואונחנאו,רתוידועתצוקתמהדוגאה,דאמלודגדחפה.ףוסןיארעעומשלו

דשאתמהוארשהםעורערדעבשיאםוחללונאםיצפחומכ,דחיםיקברתמו
."יבשונממתובשלאובנ

הבשךכךותבו,םידשוםימםלב"תוישעמ,רפסלםיפיסומםידליה
ןמוםירמועםידליה.תוגוימרהודחפהתאחירכתש,רנהתאתקילדהותינברה

םהןכירחאו,םאתפרואמתובאוכהםהיניעתאםיבבוח,םימתדגכיהמ
םכלתאםירעוסםירתאו,םיכירמוםיחחושמםהמםירתא,.תיבבםירופתכ
,םירהצהתחוראירויש,ןמוש,תניבג,האמח,חולמינרתכיחהוםהלחפב

.וחלשת%שארבובשיווינגסינשוי'יברה,,_סגובשיהגהו."המודכו

לעםיבשויםידליהלכו,ןחלשהלע"יבדה,,יינפלחנומדועהתועוצרלעבטבשה,

.םידליהתולוקוםיבגםהתולוקםעדחיללובתמ"יבדה,,לוק.ןהלשלביבסמםילספסה

ןחלשהלעחנוהאלדועמבשהו,הכובאוהו,הכומרתארענהנהילודגןואשה.םינונעה

־'םירליהלעסעוכאוה,ארונףצקתוקיפמויניעוםיטמקתמוינפ,תיומנ"יבדה,,רירוע_

יאלמוארונםלועארבשםיהלאןוצרלעוטבשהלע,ןחלשתלע,תינברהלע,םינגמהלע

'יביור,,.השמח,העברא,השלש,םיכובםידליינשהנהוםירתאםיעגרדוע...הזבוגור

רמול,הכמ
שמוחה...ינשהרבעהמםיקעוצוםידמול,םיכמםיגגםחו,הזמרבעמקעוצו

ךתדלוממוךצראמךלנךל,,:םיהלאתררחוהנוחהאלמתלמלכ,םויאבצעלוקבךפתשמ
בלש,םשג,הארונהלפאץוחב!תכללהתעארונהמ..."ךאראדשאץראהלאךיבאתיבמו

רקריואה,שפרו
,הלו

...ובבשונרזכאהחורהועורקדגבה

הלועתרחאהרובחו,לספסההצקבתכשויותדרויו"יבדה,,ינפלמתרטפתמתחאהרובח

ירדוקןוגנותוקעצותולוק,תומולהמותוכמםעפהרועו."יבדה,,ינפללספסהשארבתבשויו

`ונירחא,םיקהופוםיקהוגםינגמה,עגיוּפףיע"יבדה,,,ןטקוךולהךליןואשהיכבבלוהמ

הרמוקוחרמרונתהלצאתבשויתינברה,םהידייליצאלע.מעמםעמםיםנמגתםםידליהמ

אלממרתאריבכןוצרךאו,שגרייאווםייהייא.,תעיני,תופיעאלמולכרדתה.קמזופ

םיעגרהתאםינומונחנא...התיבהבושלו"ררהה,,מהרהמדערטפתהל:ונבבלתא

םיגגםחוייברה..אלואףכתונחלשלותעדםאוינפתועונתבןיבהלייבדה,ינפבםימיבמו

לבו,ןהלשהירוחאמםיפחדנםידליה.הלודגהעונתהי.ןהלשהיגפלעמםיאצויוםימק.

ןוששלשדואיקרבתוקיפמותוצצונםידליהיניע.לספסהןמהלחתתדרלץמאתםרתא
םיריעצהתובבלה.החמשבורמםיעגתשמוםידקורויהייבדה,לשוארומאלולו,םייחה

...תומיענבותבהאבותעדלטיבמרענלכ.הלאלהלאםיעוגעגוהזעהבהאהתעםישיגרמ

,םהידאוצתאתובעתותפטמכםיפטעמובטיהםהידגבםיםכוד,םידליהתאםישיבלמםינוסה

.םדבלבוהרבוחריגבםתואםיביצמוםהיתואפתאםירדסמ,םהיתועבגמתאםירשימ

וינפונילעמדסרבכודחפלבא,ונילאטיבםוןתלשהלעןעשנדמוע"יברת.

רמאיודוהאוםינפררבתיעגררועביבםידיעמ,תינברהלומםינוכמה,םיממקתמה

“...!יננהףיע,ןושילץפחיננה,ברעהתחוראילינת,הפיצ,:םנמגתמכ

וגה,,ראמלודגךשהה...הצוחהשערלוקבםיצדפתמווניםנפתאםיקילדמונחנא

םעזבהכמ,נלשואםשנאוהםאךשהבוריבהלהשקש,חלרמותהזיא,רוקמרמס

,סומעקומעםידרויודאוצהיתיבךרדםיבנגתמםירחאםיפטנו,תואופקהםיכזאהבוםינפתב

בלםישיימךאדאמהדבכותשקהמחלמהתעתומחלנםילגרהו,תממלותותהדע
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לוקבםיננרמםידליה?חמשבלהוהאלמשפנהשהעשבהלאכתונטקל
םיפחוד,החמש

ךלוההנהמה.תודיריבםיבירמוםיוגרתםו,שפרהלאהלםמהןמהבהאבהלאתאהלא

לינחעודתבוןואשלוקבתרובחתתאמםידליהדחארשפתמםעפבםעפירמ,ןמקוךלה

הממד.בוחרבדרביתראשניבאו,תקספנהנדה,הפסאבהחמשה.וירוהתיבלאסנכנו

אלמה,ארונהםלועהבלילהימדברדבילךלוהיננה..,ןנוקמחורה,המלע`,המויא

...!חרוזרואןולחביבאתנוכשתיבהנהםינערצוםיפשכמ,תוחורוםידש,םיתמ

י!בווםברע;ארוקינבההמשוולעלוקבותיבהלאץרפתמיננהינאו,החתפנתלדה

רואבתיששעתדעובהינפלדמועהןהלשהלע,םחהרונתהינפלשגרדלעתבשויימא

יתםידעהיולת[חלשהלךומסשגרדהינפל.ןבלהיילכתאתנקתמותרפותאיהו,ההכ`

איהבתםירעהתאענענליושעהןותחתהלבחהתאתילגרבתענענם,ימא,איהו,םירצנ

ינפלתבשוי,לרניירב,הלודגהיתוחא;ליררנס,ןטקהיחאתאהתעתנשימ

תבכוש,הק'הרש.הנטקהיתוחאו,תואקמזופתוומלתרמלתמוץעלספסלעימא

דבביכ,הינפברי:םיננהךא,רבדילתדגמהניא...ימאתמנסנמוימאיכרבלע

אנהריגה?ינב,רדחבםויהתדמלהמ'3ינפה,ךלםולשה-.םיניעיןוילכבילהתכה

.ןמושבםהלתפךלהרמאויננה-!בעריננה.ימא,ןבי-?בערךנתה,ינפח
,לבא־

ישפאיא-.תפהתאםהבתפללםיםבאךלאה,ןכםא-!ןמושבהואינגיא,ימא

-.םימגאב
...!?ךלןתאישפנתורצתאוא,'ךלמינדעמ.ךלןחאה

ירפמ,יסא,לבא־

”1ןמושבםחלתפלבאו,”הפיהשעמ.ילאנ

.םהלתואחו,היחאןוצרתאאלמתש.חגנחחמכהמאבהיניעהנחנלרניירבםנ

יהשעמ,רפםתו,הבללאהק'הרשתאהצחל,ןשיהליררנסינפכהמיבהוההשאיה

,(י"ןסכומ,םגבשיוירוהובורגשרפכב.הנקזה-המאיבאלשותודליימיבהרקש

קסעוורדחבדרובחהםימיהלכ.שודקוםיהלאיארי,לודגןרמלוינע,ףסוייבר
"חורימז,,רישלוהוציו',רפכהןודא,"ץידפ,,הוהאדקםימעפלו,הלפתוהרוחב

ביליכר,שודקחרואוםויהיהיו.וינפלדוקרלוא,”םיארונםימי,לש"םיגוגנ,,ו
יכוהכרביו;ףסוייכדתיבלהדקנ,בומיםשיֿפעבהדימלת,ם'הרש

.רשיהךרדהמותומהלץמאחיווכויניעןתי(ּפלאמםשאלא,שודקוןדמלןבדילוי
רבדהעדונשכו,םיהלאךאלמבדאותייהפיןבףסוייברלרלונךםישדההעשתרובעכ

עמש,בולרמאיורליהיבאחאוילאארק,לודגףשכמוםינביךושחהיהש,יץירפ,הל
תאשלחדלירשאםיברהךינבךלםיטעמה,("ץירפ,,הותואארקןכ)הקשמ,אנ
_."והכנחאוירי,לעוהנת?ךומכהובגוינעהזההפיהךנבםגהיהיהמלו?רוסחמויגוע
,ערוצמ,לזאזעלךל,,--"...יננהידוהיןה-'הדרחכףסוייברדמא-םרהינודא,לבא,

המלשאלרשאםיגשההנומשדעבסמילאיבתםימיתנומשדועבךחורהיםע
.יירצחבדשארובהלאךינבוךתשאתאוךתואךילשאףסכהתאאיבתאלםאו,יל

תאוילאחלשיו,הכומסהריעברבועה,בוטיםשילעכהמהדועשקבלףסוייברךליו
םהילעהוצםנ,”הלימ־תירב,,הינפלשהלילברליהלערומשלירכ,ביליברודימלת
סינכהיתלבלו,ןשעהיתוכוראותונולחהירוחתאקקפל,תותלדהתאוארוגסל

).התיבהשיא
'

יתשבשה.השעםיתרשביליבר,תדלויהרדהבףםאתהיךיבסת,.אבאוהההלילהו,
ט

תומש,,בוילעשחליותדלויהתממביבסבומיםשילעבתלקמבילוגע.שעיוי'םיווורצ,ו

הדבכוהשקהמחלמםויהםוחללונילעיכועד,,ברמאיוםיברסמהלאןפיו."םישודקה

.האמופתתוחודוםידשהךלמ,ןמשה(2.םקפווןװסוװ.:הנוכתהפ(1

גבגּפַא'--
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יהנשם,,ררמל,הלילהלבםירוענויה!וקזחתה,יחא,ןכלראמ
רפסבוארקו

ךא.הוההלילבועסשתווארתהברה.עגרףאםכירפסמםכיניעומילעהלאו,"דהואה
וקהנהו,דברמאוהרוע..."ואריתלא

ל

,ץירפהםשב!וחתפ,,:תלדהלעקפוד

םא,םיזבנםידוהי,השק::דסייץורפה!ץירפהר:עיבא!וחתפ,.חתופןיאלבא־־!וחתפ

ןיאלבא־"!תלדהתאוחתפתאל
לוקםעפהדועהכהו,תחאהעשהר:ע-.תימורחתופ

ינאאלה?הקשמ.ינריכתאל,םאה!תלדהתאחתפ,הקשמתחתפ.:תלדהלעקפוד

ןיאלבאיי...!תלדהתאחתפתאלםא,םיחלםיטושבךרסיאדחמ!חתפ.הקשמ!ץירעה

וקהכהו,תחאהעשדועהרבעב..חתופ
ל

םישנאןווכהלרק.בוחרמעמשנראמלורבןומה

תאחתפ,הקסומ:תלדהלעהקזחבקפודלוקהנהשערבתיבהלאברקוךלהםיכלוהי

עודמ,הקסרי,ךלהמ!הקםוי,,-.חתופןיאלבא-'יּפףרשיןייתותשלםיצפחוננה!תלדה

חמש!תלדהתארובשנןפףרשיןייונלןת,תותשלםיצפחונכה?תלדהתאחתפתאל

ףרשיךיי!ףרשיךייןתוגלךא,ךשפנתואכ,ריעהןמתאבהרשא,"ךידוהי,,םעךל

תוריקרקדקנ,אלםאו,הקסוי,ןת
םההנהי!ןכאלעןבאךתיבמריאשנאלותיבה

םהבםימילשמותונולחההס:מתאםיערוקםה,רבשתוםעמדוע.לודגחכבתלדבםיכמ

העשדועהרבע.חתופןיאלבא-וי:שוילעתיבהלופיוטעמדוע,לודגשערה...םינבא
וקהנהו,תחא

ל

םילגרהתאתבשומאיה!האלפנהמ,יוה.הביגנםהו,ינוחרפעמשנםינגנמ

תולוונםיניעה,קפודבלה,ןוד:שואלמנםישוחהלכ...םינגנמהתארקלץורלהקזחב

יפלהרזוהמיענהצורמץרםיקרועהךותבםרח,ןהילאמוסבתואשנתמםילגרה,תועמד

תונהלוסהיתומוקמלעויבשלםיצפחםיפסאנה,הכרקותכלוהיהגיננמה...תולוקהחרט

תכשלזועםידזאתםוםיקזחתמהמה.ו.הילאםתואתבשומהבינגמהלבא,"דהו,,הרפםב

תופוחדתוצרתודוקניפלא,תוהכםיניעהתכשומותבשומהניגנמהו,םמוקמלע
.תולחממו

שעגתמבלהו,החונמשקבמאוה,םדרנחומה,סונ,תוצפהםיניעהםיפעפעהינפל

איההנה,יהברקותכלוההגיבבמהוהואתבורמםיסיסרלץצופחיוטעמדוע,םייחץפחו

רפסבםיארוקהמהו,בצעתניגנמהעמשנעגר;תוכולהתותלדהירוחאמומכהעמשנ

רפסכםיארוקםההנהו,הזילעהניגנמ'העמשנםאחפ;עמדתודרויםהיניעו"רהוו,,ה

"רהוז,,ה
םידקורוליגבורמםיקחשמו

תובבלהסיכשוסוםיכשומתולוקהו...ויתחתשיא

!רוסלא-לבא.םיאלפנהםינגנמהתאתוארלועבדךאתאצלםיכשמנוםיעוגעגותומיענםיאלמ

"תועפשההשועאוה-עמשיאלולוקותוענויתפש,לקמהלעוחכלכבןעשנרמועביליבר

וקםאחפהנהוהלדחהניגגמהו...ייסיפורצװו
ל

יםשילעבלארשייברםשבו,כתלרהלעקפוד
,כוט

ל:אלחלחתיווינפתאהועביליבדיןיגמהװןמרחא_אדק-"!יננה.־'!וחתפ
,תיבהךותלאץרפרוחשלותח%דעומהרבערבכ

ףוטחה,תדלויהחטמדעץריו
."םלעיו-רליהתא

םויבו,םיחלםימבשבםישמחוהוקלה'ץידפ,,הרצחלארקבבףסוייבראבשכ

יהפייהיו,"ץירפ,התיבבלודגוךלוהדליהו.רפכהמהשדוגותחפשמו,תמהרהמה

,הנשהדשעישלשולואלמסרמבםלוא.”תומכחעבש,לכביקבו`אילפהלםיניע
ןקזהארק-ינאךיבא,.וילעדמוע,עוצפוהלוח,ןקזירישו,הגהו,םלוחאוהו

־־הבעבה
ס"ברה,ד"בא,`חואו,תרלװהךמאקיחמהקזחבךתואקשעץירפה

'התאדובעלביוחמהנשהדשעישלשןבידוהיו,הנשהרשעישלשךלואלמיםימירועב

לו,יגב,המוק.השודקהותרוחבקוסעלו
ך

קעצ,לחלחחהרענה.'ירחא
-

,ץקייו

,והביורענהלאתינשןקזההארנאבההלילבםלוא,והלסביוםולחהלעקחש”ץירפ,הו

`באד,החא`רוהט%ארונלוקבארקיי,ורשברועתאויברפצבערק!?תורעשטרמ

,רקבבישילשהםויברענהץיקהשכו_.”עגרכךחימאןפ,ירחאךלוהמוק,ךיבא
ןשרדמהחתסןתפמלעםורעבכושאוההנהוייהאר
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אורקלםידחאםימיךשמבוהדמליו,ותיבלאברועהרענהתאףסאברה

לכיאלברהשהרותבךכלכרענהלדגהרצקתערובעכו.'שמוח,בןיבהלו”רורם,,ב

ולןתנוילעמוררפהםרמבו.םררמשמאתבישילוהחלשיו,ודמלמתויהלדוע

תאםשרענה.ולברואהןמשהינפמךרדבוילעןגהלירכ,והממתאועימקברה.
ילבלורנוךובסרעילסנכנשמשהאובכו,הקוחרהךררבודבלךליוומכשלעורורצ

רמאיוומוקלימתפאיצוהןכירחאו,'בירעמ,,ו"החנמ,ללפתהלדמעאוה.ץק

ירחאו,ץראלעגיוףיערענהלופיו!םיריהלימגלולויהאלםימךא,ובלתאדועסל

ךא.ןשייו-וריבעימקהחקל,ובכשמלביבסמהסמב"לוגיע”השע"עמש,,וארק
.והריעהןואשלוכהנהו,ויניעתורומשורגסנג

םהיתויפ,שאכתוצצונםיבאזהיניע,וילאתורעוסםהיכםורעיהךותבםיצרםי:אזהנחמ,

.המינפ"לוניע,,הךותלאאובלםיצפחםיבאזההמיאםיציפמתורחהותולודגהםהינשו

,םחבלכבםיקחרנהמה;םילועםויאו.
"לוניע,.התאלבא,םעכבורמםיעגתשמוםידקור

רעאבאוהוורבבלץררעימריזחהנהו,ולךלהףלחהנחמהרובעלםילוביםניא:

הנהו,רבעריזחהוכותלאאובלוהאלהתכלללוביאליכ.רוסעיו"לוניע,,הי:פל

ואבשבמה,הצחחורה'יפנכלעהאושנהגיככמהו,דאסהאלפנהניננםהעמשנרעיהךותמ

וירעשוחתפירשאכ.הלילהתוצחב"ןדעהךנװךותמאצויהזהתוררד;רעיהךותבטלב

תעבש.יסמהרותסשדומלל"ןרעה־ןנ,.לאהליללבבםיאבה,םיקידצהו'יליבסל

...ורוככתאו"ץורפהתארכוז'אוהםיאלפנהםינגנמהירחאהכשמנושפנווי'םיעורח

הואתבורמםימבוברקבךפשנובלקםאתמאוהלבא,"לוגיעמךותמתאצלהצוראוה

,תורעורוידי
ולךנ~ע_הךוחמוחרכילעבאצויאוהוץראללסב.טמשנומבעימקה

םימירבועאוהםינוכמהתולוקירחאקוחרמלהאלה.האלהאושנאוהחור-יסנכלעו

תומאירךאםההנהויכםלםיננכםםיגנבמהו,םירפכוסירע,םידעיותורש,תורהנו

ינפלרמועאוה...ץירמתתיבהנהותדלומרפבהנהםגישהללוכיונניאךא,וינפל

הלודנהמהלםחכברוחאלותואתכשומהלודגוהקזחרי-הבהו,החתפנתלדהןרל-ןה.

ותואךשומרחאקזחחכו,ץירסהלא,תיבהלאותואךשומקזחדחאחכ...הררועתה

,ויכפלהסחר,םולחבהארשהתואב.וי:אתנומת.רוחאל
ןיב:,הבוש,וארקלוקו

י...הוריסבבלעאושנאוהםעפהרועו.י'!הבוש

ץקהליררנס;רפסלומאהלדחיכ,ינפתלאש-י?רענהתירחאהתיההמ,
אלמהתיבבו,ןמקוךלההרואוהלב=תיששעבטפנה,ולוקיכבבןתיוותנשמ

התעו-םאההרמא-לכהךלרפסארחמ,דיחפמרבדהויאףחרהגותוםיללצ

לו'ההומתתאהקשו”עמש,תאארק
ך

ןושיל

תוחבהינפמידוהיהרענהדחפתאונלראתמהוהרופסה.רלהרתפ
לבתאםלוקיגפחבןוימדילעב.םדאיינבבםימלושה,םימלענה

םילעופהםיישממםירוציבתוחורהתאהאוראוהו,םיפשכמוםירש,םיתמבםירופסה

אלאףונבאלבוריפלעתועגופ,יתדהןוימדהתודלות,וללהתוחורה.ותביבסב
תמחמדליהלעהרתיהמיאתוליממןהתאולכבו,ותשורקוםדאהתומימתב,שפנב,

'חכתאחתפלםנמאעייסמ,רתויבקזחה,ירחסמהדחפהו.ןהבשןירותסמה

ךורעיהלבלוירוענמםדאהתאדמלמוםיבצעהתאשילחהלהברמאוהלבא,ןוימדה
.םימורמםיעיפשממתלעפנבאלאאיהשומבתואיצמהתא:

רליהלהזדחפקיזמרוחבב

.םילודגהםיקירצהוםירובהתעבש(1
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(תורחאולצאםיחתפמםניאןירוחםמה'יירופם.רקיעביתדובונחוםיפרוירירשש,ירבעה

ו
!קוחראוהש,היתורעיוהירואי,הירהתומולעתוהפיההדלוחהםעתימויפותימינפ
.והותיתוהלבותינלוח'תוזנרתהובםיררועמאלא-םהמ

,."?ןאל,,ויעימקה,וירופסןיאםג'חלשה,,בנרברעייפםסרפםימיהםתואב,טחוש,

תונורחאה
ןמחנלשתינחורהותוחתפתהתאראתמה,ןורחאהרופסה

,ומצעברפסמהלשוייחתורוקמהברהליכמ,עגושמהואסרוקיפאה

מ"נרתףרוהב.מויפהורויצהיצוצינתאובועלבשפנהיחוכפתשהותונרברהשאלא

רדאמ'יבםלוא,"םשלעבלארשי,םשב,לודנרופסבותכלנרברעייפןנוכתה

.תומהוהמדק

'8'

אלשאלא,נרברעייפלהיהרייצוןמייםלשןוגהןורשכתיללכהשבח

,הנמההרישהיחורתאדוחיבמלקאוה.יוארכוחתפלקיפסהשתשמלש

סןשיהרודהיכרדבךנוחמה,ידוהיהרענהלשותביבסבהרושה

ינוימדתאדימחוזינרהתודליהםלועבםיפחרכהןירותםמהתטלתשמ”

ותואוקיסעהםירוכמהםירוציהימלצםעםיללצהו,תצקינלוחהוזעה

האיצוהןיורותומולעתלנרברעייפלשותימנ.תואיצמהלשתומיקההוירבהמרתו"

תצקהשענאוהו,תולבוקמהתויתמאהלובגלץוחמםגםימעפלותוא
תומשנההאלמה,תודיסחהוהלבקהתורפסהאיצמהדוחיב.סרוקיפאוןרקח

תמחלמ,.רפסמהלשותונרקחוונוימדלבררמוח-האמומהוהשודקהלשםירויצו

-רעונהתופיאשותדהתוריזנןיבדוננהוא,”רציה:
תירחסמהנומתולצאהלבק

רודהלשהשקהךונחהלםמוקתמנרברעייפ.דחיםיקבאתמהםימלענתוחכינשלש

םשבאלא,םירפוסהרתיכ,םהייואמוםהיתועיכת,םיטושפהםייחהםשבאלןשיה
־תומולחוהיוהלשהמיענהלמבלותואתארוקה,הנונעוהכר,תירחסמהפיאשוזיא.

םנאצומאוהףוסףוסשםושמ,תמלחמתדהלועלותודגנתהןיאןכלעו.םסק

.תונוימדותומולעתלרוקמהשודקהיפונסב.
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