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ןאXTXא–ילשאטילילהרכזנ

בוחרהלאהנופהינולחדילעדמועינאו,דחאחצרקבב
יאדובהמוקמלעתדמועה,ההובגההמיחבתוטבלתמיניעו,הימיהה

ונןבעשוהיתומימ
ן

ילהרכזנ–ץוחמרשאלכןיבויניבהלידבמו

.ילשאטיל

יהםההםימיהשינפמםאעדאאלו
ו

מייל
י

כל,הלטב
ן

ינופקת

םיגפההארמהותואב,הלבאטילשרע,הילאםיעוגעגהךכ-לכ

הארמהיהיו.יניעדגנלהצצ,ע-ש-ןבלשיחימברמתשנששטשוטמה
םיריזחה,ןהיתוילולש,ןשפר,תורצהתובוחרה:דחאכזיגרמוביהרמ

יקהפמוןוחטבבםימנמנמוקרקריהטיטהךותבםילגרטושיפבםיהורסה

םעליחהתישנ,םיכומנהץעהיתב,המינךותמםיריזחלשקוהיפ

בגלעןהירישכמותואקמזיפה
י

היפונכ.םיתבהםתואלשתוקעמה
עסיפהתבשלשיוגה,ךכב-המלשםירביבםילפלפתמםידוהילש

רתויהדצלערמזמ,ת,יקלופונומהתושהפ–ויפובוחרהעצמאב

ולעהלאלכ...רודיסהןמםילמבלביתמידוהיןומזפהזיאביט

כו,היבוברעבהזבגלעהז,יניעדגנל
ל

תושעליתלותשהשהמ

ל
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לכ,הנידמהןיליפבשהנביניעלהצצוהאבשאטילברטשמורדס

,דוחלובש-לכוןשפר,דוחלתוצוחהתאתוארלוטילבהליתחרטשהמ

כו,אושלהיה–רורבלכהילהיהישידכב
ל

ןוימדהחכתאפמקרהז

,האסהתאםימעפלשידגמה!ילשןוימדה-חכ,יוא,ילשןוימדה-חכ,ילש

יכ
ןו

נארכזנדימ,יבללעהלוע,ןבואר'רילשיברהרכזש
י

מות"יבהלאף"לאהןמגלדשארטוחהב
ן

העוצרבו,ל"מיגהלאת"יבה
יקהתיהשהלותבהותבבו,ולש

ר

התואןיבוםידימלתהוניניבלידבמ
יאתבשלבהאשןטקההקמולשבוםינטקהירבחלכבו,העוצרה

ן

ןטקהתיבהלכםג;"ןיטילשרענעדליגאולהיהישליבשב"ןיטימ

דגנלףרפרמואב,םינשיץע-ידומעינשלאןעשנאוהולופנלהטונה

הזבגלשהז,דחיבלכהו,יניע
,

"יברהלשונקזתאאלאהאוריניאו

ירבחלשםדינפיאצה,הלותבהותבלשהזח,ארטוחהלשודוח

כו,'וכו
ל

לעעיפשמהילשינוימדילגרלקראוההז
י

ור
ב

הבוט

תרחואמהעשביתבשוהיההשעמו.תחאםעפהלבקללכואאלש

ופחרתוסירטקאהתחאינפו,דדובהירדחלאןורטאיתהןמהלילב

גנ
ד

נא:יחוריניע
י

נא,יחכנל–םירוחההינפוןאכלהנופ
י

הנופ

הרקמקר:יבלתאהזליתמשאלו–ונ...ירחאםיכלוהםה,םתהל
םלואןיעהירחאךלוהבלהו,האורןיעה,הפיהסירטקאה–אוה

וארנשתוסירטקאהלכהנהו,רנהתאלעהבהכוהכהשועינדוע

ואלמ–אתורבחהלכוטלבהתוללוחמןויזחהתמבלעברעותואב

..וזלשהעלצבוז,ירדחתא
ילוארנאל,אוהתמא,םינפהלכ.
,

רו
ק

ןומהםערבדילהיהיכ,בוטו-.םיפתכתוצק,תוזח,םיניע

:השועיתייההמםלוא'הה-אל-םעןהתוסירטקאהיכףא,"הפיה
לאאיבה,תויזההםלועמילשןלבקהםא,לשמל

י

לודגןימהןהיתחת

יומכשלעםיבהלנםימואנןולקצםעדחאלכ-ס"סהו,"ןויצילעופ.מ
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כו
ל

לעךפושהיהדחא
י

תוקלחתמהתומרגורפהםעןותיקהלכתא

עגונבתומרחהותוללקה,תוירוטירטהו,םיקלחהעבשוםיעבשל

...?זאהשועיתייההמ–"דנאלט'רגפעגסאדל

יא:אל
ן

דועינרעצאליכףא,ילשןוימדהחכמהחוניתעד
-E.ימצמ ד

..
.

אל
ן

?החתלמהםע

..!הא–
.

,ירחאקלדשירבחלימכשתאיתינפהשכיתארק

נאעסונ–
י

.תונטקהאטילירעמתחא,ןורפזל

?ךתעדלעאקלסדציכוזתוטש?אטילל–

יאמ–ץיקימיםימיה...םומעשתמחמ,טישפ?דציכ–
–!םולש...?ילתפכיא

ןורפזלעסמסיטרכילךתחש,ריסקהלעיתסעכשטעמכ

ריסקאוהשפטךא:יחומבהפלחהבשחמו...חור-רוקותוניתמוזיאב

םמורתהלהזשנ-רבלולרשפאירה.םיסיטרכקלחמוובולכבאולכההז

םעעוסנלוןכומהןמעסמ-סיטרכולתחקל,ובשוממדחאעגרב

...ןורפזלרשיהזהעסמה

יבתותלדהחורלוחתפנשכ
ת

ןושארהלוצלצהירחא,תוביתנה

נבלשלגלפנתה
י

םגיתפחסנו,המרופטלפהלאםיחתפהךרדםדא

נא
י

,עסמהתובכרממתחאבחבשמםוקמיליתספת,הזהםרזהךותב

תאיתחתפםידחאםיעגררחאל.תוביתנהתיבדגנכשבנשאלךומס

.הולמהועסונהןומההלכילהארנוונממיתצצהובנשאה

יבתעשהעשה
לעהסכולאכ,קסופוניאשןואשהו,םיברען

יעולהתיהשימלכםלואו;םילקהרבעילולעת
יכהאר,תוארלן
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זוהזלהז,וקשיווקשנתומלעוםירוחבהברה
ולהתיהשימ;הזמה

ןיבמםייחםיחרפכוטלמתהשןח-תוחישיעטקלעמש,תבשקןזוא

הבשחמלכמהעשהתואביתייהישפחשירחא,ינא...ינשzתותפש

טעמכו–וימסקלכבהז"ןדע-ןגתאיתיאר,תדרוטהלועפותעגימ

אעגריתחסהש
ת

כםלוא.ישפנתאשמןורפזמיתעד
דמעשתעהל

קרו,הנחמלץוחמדמועהלשותחמשכיתחמשהתיהויתחתעסמה

נאםגיתררגנ,ומוקממעסמהקתענשעגרותואב
י

.הזהלוחמב

לא.תחאתיטנורבןיבויניבהללוחתה,הנימבהדיחיהמרד
י

!ילא:

בגלעהריחששאלשםיניעה
י

עגרביבולכתסהדציכהריחששא

יתפנפנובנשאהדעבישארתאבטיהיתאצוהינא!עסמהעזעדזנש

;הכילשאורחאהיפורגאבהיתצנכךכרחא;ריואבהנבלהיתחפטמב

נאשדוחרחא:יתארקינאו,הילאףפועתהןבלהרודכה
י

ןגב.בש
לו,יניעמהמלענאיה–!דשאהדילע...ברעתעל,ךלמה

א

יתיאר

.רוחשההשארבילהעינמאיהשכ

,םידדובםינטקםיתבויתובקעבריאשמותוריהמברבועעסמהו

..תיבדוע.םתכסדילעםידמועםיבולעלזרבהתולסמירמוש

.תודשההנה...הכסדוע

ינפלםיונפויהש,םילספסהלעיתאצמ,בנשאהתאיתבזעשכ

.הנושארב.ףוגהזיאטבחתהילספסתחתו,תושדחםינפ,םידחאםיעגר

,יחרבדהזיאבילגרהעגנשכדאמיתלהבנןינעהלכילעדונשםרטב

עגרותואבךא.םאתפילםינמדזמהםילותחהוםיבלכהתאיכנאארי

...אטחתהובוהצשארלספסלתחתמץבצב

לאקרזו,"ריירוק.התאלוקבארק,ינסרכידוהי,ינכש
י

םיעגרל

לעלעופךיאתוארלדצהןמםיטבמ
י

,יתשבכיכנא.הזהעריאמה

הרומגתעדתחכהלשתואלויבחבתולעפתההישגרתא,ןבומכ



7 ןוסינצקקחצי ---------- -

יבףיעהידוהיהותוא.םידיסחלשןוגינהזיאיתפשבריטפהליתולחה

ינוגנתאינאבהואיכ,יבןיאשהמבינדשחיאדוב;ויניעתא

תא,ונולעתאלפק,ישפנ-ןויושבריכהשדחאל.בללכבםידיסחה
.הנשהוהתפטח,ותחלצביניפצהשםרטדועו,ולשריירוקה

נב,םירוחבינש
י

וחחושלספסהותואלעובשיש,םידיסח

התיההחישה.ינובבלוינזאלאועיגהתוחיש-יאצח.םמצעןיבלםניב
שישהלזירוזיארבדלערפסהזלהז.הבהאיעדויםירוחבלש

.ליגרהןמרחאןוגנבותרחאהפשבםלואו,ול

?ךכ-רחאהתיאתיארה...?ונ*.

נפלעיתרבע...תבש-ברעלילב–
י

דעבהליתקרזוהתיב

...שטייט-ירבעב"םירישה-רישתאןולחה -

י"?יע

נפלעןטקה"םירישה-רישלפנשכ,יתיארימצעב–
י

.הזה שיא!?יע-

לערבעש,לקהקוחשהתאוטבמבדצולאכםירוחבהדחא

חמצלןנקזלחההתעהזש,תואלמהםהייחלבםדואהלעדימו,יתפש

תצחולםהיניבעתפלהמקשהממדהש,היהרכנםלוא.וקתתשנו–

נא.םתוא
י

נפלעיתאציו,יתמשאתאהזביתרכה
י

.תבכרמההקעמ

לעובבותשהש,תופטלמהותולקהתוחירהישמביתשגרהשכ

נפ
י

נפלעיתאצבירעשלעו
י

היהתהיזההדייכיתעדיעדי,הקעמה

..סונמןיאו,ילעםגהתע
.

תעיקשלשהניכשההררשדוע–םנמאףאו
נפלעהמחה

י

דועשמשההנהו,ברעמהלאיתטבה.םילוחכהםימשה

ץצונדועינשההיצחו,םוהתהךותלעלבנהיצחקר,הלכהעקשאל

יבהלותדוע,קחרמב
ן

.ץראהוםימשה

.תודעורהיתפשלעהלועןורפזהנטקהריעהםש–עדאאלו
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-ןורפזל-ןורפזל
ץרעסמההנה:יבלבויחומבתרבועבהז-תבשחמו

,

אוההנה

דוע?שמשהירחאעסמהקלודילוא–,ברעמתאפלוכרדתאתפול

נא.הגישהוטעמו
י

דייתשבאיצוא
י

ךותמהלודגהשמשהתאתוקזחה

...העקשאיה...ןורפזלישהאיבאו,ישארלעהמישאוםוהתה
יאםלוא

ן

יא,רבד
ן

הכורע;הריעהלאאובאהלילהעצמאב!רבד

;םיתיאראלםינשרשעהז;םירז-םיבורקתיבבתדברמהשירעםשיל

ןמדריבורכ.יעוצילעתונבלהתותסכהתאהחינהילהרזתוחא

נא–!אבהנה,ךבורק:הנזאבהלשחלוםיקחשה
י

עצמאבאובא

ןמ,העקשהתעהזששמשההלעתרקבבו,םונאובכשאוהליל

-!יכנאןורפזב,יננה:יחתפלעקפדתתו,חרזמה
–ןורפזל–ןורפזל

?עיקרהינפלעיליבשבםתאציה...יבכוכ!םיצצונםיבכוכ

הו...יליבשב
ן

םידחאקר?תחאםעפבםכלכתאיתיארדימתאל
זאםגםכלכםתאציילואוא.הלודגהיריעבתולילבילוריהזהםכמ

נפלע
י

רו,םתרהזהועיקרה
ק

יניבולידבהתוקזחהותוהובגהתומוחה

לולפשבוםורב.בחרמהןיבו
א

נא,הנה?םכיתיאר
י

ץראלעסונ
לכב.ריעהןמקוחראלקחרמה.םיננעוםינטקםשםיתבה,תדלומ

...!יבכוכ,םכתארקלאצאהלילוהליל

י

ריאתערוזתרוחהנבל!םירכההמההלא!תודשההמההלאו

נפלעהכוסנםיחצנ-תממד,םהילע
י

נא,הזהבחרמה
י

םלועמ:ןימאמ

הפהערפהאלםלועמוהלאהםילדבנהתודשהךותבשיאדמעאל

לכבהפרבועוהתואעקובהזהזפחנהעסמהרשאדבלמ,הממדה

וי
ם

יבלשהעשבםויו
ן

.םעפהךא:רהרהמינאו...הלילותושמשה

הו,הלאהתודשהךרדרבועיכנא
ן

נא
י

ךותב,ךותבםשיתדמעאל
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רעטצמינאו...!םלועלםשדומעאאלו,ימימהזהלודגההדשה
..דאמהזלעילרצתאזלכבו...תוטשאלאוניאהזרבדירה,תמאב

.

לו
ו

קחרהץריתייהו,עגרלהבכרמהלעמדרוייתייה,עסמהדמע
!וה-וה-וה:לודגלוקיתארקו,הלאהםילדבנהםירכהדחאךותל

ואהנשרחאל.האלהיכרדרובעל,הבכרמהלא,יתובקעלעיתבשו

דדובהםוקמהותואבעמושיתייה,וזיכרדברזוחיתייהשכ,םיתנש

.קסופוניאוריואבלגלגתמאוהשכ,יתאירקדהתא
לעידיחידמועינא:ריחאליתטבה,יוגידבלכברבעטטר

נפ
י

יהיו,הלילהךותלקומעקומעםעפהדועםיללוציטבמ.הקעמה

נפלעש,הלילה
י

...הלילהינדצו,דאמהפיורזומםירכהבחור

ילל*

:
1.

םטךאלמואלקחורה

."'סנוטעמכיבעננו

ולארקאו
,

:בושאוביו

!בורכהיההז,בורכהיההז

?לצההז-המ,בורכ,הדינה

נא,אוהיפנברוחש-"
י

ליל-רש
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ילהדיגהןכםא
,

,םר-בורכ

?םדםיחרוזה,המםיביבשה

לעימשבהלאםיביבש-י

.לטינינפ,המהםיללט

דועםרט,רקבתונפל

,דוסהלגנוזרקיהבה

דע-ימשמםילפונהמה
יצלכלע
ץ

עו
ל

".דבלכ

11.

ילדגהאנ,בורכהדייד
,

?איההריחהמלהנילה

–רבכהתמאיההזהנבל-

:רצ,הלרצהלילהלעךא

–רואב,ץחרתוהגנבםויה

...רוחשב,םתךשחבהלילו
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,םויהברעב,שמשהאובםעו

–םדהרבקמאיההלוע

,רבבהתמיכ,איההרוחו

.רצ,הלרצהלילהלעךא

נפלע
י

,איההעותםיקחשה

.ימדהערוזו,רואהערוזו

III.

םידמועוםיפדורה,וללהםיצעה,םיצעהו

?םידמוחהמהימתאוםיקלודהמהימירחא

,תורענההנהןה,וללהםיצעה,םיצעה-

.תורעיההלאבו,הלאהתודשבודלונש

ועשיאש,תופיהתולותבההנהןה
ד

;ןאראל

.ןהמעןדוסדועב,ןדוסתאתועדויןניאשהנהןה

,םיבהאהתונבלאתואבהפהלילב,הלילב

.םיבכוכלךכ־ןיבתוקחצמועסמלתוכחמו
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וקלדו,ןהינפלעהזפחבעסמהרבעבו

הלטשפש,רוחרוחבלכירחא
ן

וגלדו,ודי

–רענהידיחידמועםש;הקעמהתולעמלע

.רעילהקמחתמוהקיחבוהתפטוחתחאה

יהםש
א

–,הלוהבה,הפיה,הבללאוהתצחול

וגרבכרוחהרוחבהו-רקבל
ע

.הלותבהתוערזב

.תופדורןהתופדורןה,ףירחאתוקלודןה,אנ-האר

.תופטוחןה,תולועןההזחה-תופושחורעש-תועורפ

םידחאתולוקינוריעה–!אטילדקסירב!אטילדקסירב–

תבכרמהתותלד;העשיצחכעסמהדמעקסירבב.הרצקהיתמדרתמ
םיחרואתיולבםיחתפהךרדובנגתהתירירקתוחירו,םיעגרלוחתפנ

עזעסמה.בררפסמבואבשםישדח
,

הלקהעשכ.האלהוכרדלרבעו

יבףופציתבשי
ן

םיזילע,ךכלכםייחעגרותואבוארנש,םישדחהיחא

.ותשאאיהידוהיהלשותיבו,ותיבלםהמדחאלכעסניאדוב.ךכ-לכ
לשםתמחנ-ירהזוםנדע-ןגתניחבבןהש,לארשיתושנתוכורבהנייהתו

יב,רתויבםחילהשענשכ...ןתולגתוצראבןהילעב
ן

יתאצי,יחא

נפלעטעמ
י

.הקעמה

נש
י

ינפבםגהקספאלהחישה.םרלוקבוחחושיוודמעםידוהי
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םא,ןורפזלקסירבמהעיסנהולהלעתתוטורפהמכבבשחש,דחאה

היה–,תוטורפהמכוהמכ"ןלזגהונממחקולהנחתוהנחתלכדעב

קזלעבידוהיהיההז.יכרדביתשגפשןושארהיאטילה
רצק,בוהצן

התיה,וראוצמהצבצבש,הקיפה.וידדצינשבוותיעצמאבטורמו

,היהרכנשממ.םיאטילהלצאקרוךאתויוצמהתוקיפהןתואמ

הקיפבהנושארםילבוטהמה,הפהןמםאיצומאוהשםרטב,יירבדש

.ידמרתויחלחולמהזלשולוקהיהןכלו

רה?ונריעצעסונןאל?ונ–
י

,יאטילהינלאש-?התאוניחאמ

.םאתפילאותונפב

נאעסונו-ידוהי–
י

.ןורפזל

הבחתמחמילחפטו!םיענהמובוטהמ.ינורפזיננהינאו–

בגלע
י

נאדלוסיכתואיליתתנ.ימכש
י

הוחאתותואביעבטמ

ינפמו.יאטילאוהשינפמ,יניעבןחאצמהזהיאטילהיכףא,ולאכ

.יתדלומתולובגביתשגפשןושארההיהאוהש

לעמיתדרי,יתיוקהילאשהנחתהדילעעסמהדמעשןויכ
.תוביתנהתיבבוררשרזומםומעשולפאיצח.לזרבהתבכרמ

םיאבההלגעהילעבלתועשיתשבהפןיתמנשילהמודמכ–

.ילשיאטילהריעה–ריעהןמ

יתלכתסהשכ.תוביתנהתיבלשוכראלוובחרליתליטםידחאםיעגר

ןרקלהנוכביתשרפ.והצקבידמרתויםדאמימטחשיתיאר,יארב

דייתשבוילעיניגהבותיוז
י

ישעמבהאריאטילה.יפלבהבויתממח,

לשהעיסנךשמב;ליעוהאללהלאלכיכ,הצלהךרדבילרמאוהז

וזותנעטתאיתאצמ..שדחמםטוחהםדאתיהלגעבתואטכריורשע

יב.ונממלדחאותקדוצ
ן

כוהכ
ה

תכיתחותחתמאמאיצוהיתיול-ןבו
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.ינאםגינדבכו,החבשמהאצינטישההתוא,(יאצינטיש

----.יתמונתמינריעההלגע-לעבלשסגלוק - - - - - - - - - - - - - - -
בליבםעפיהמל

י

–?ןורפזלשהריואה...?

(2
*884%_

.ב

.הממדהךותב דד:-

,ןנעררקבלשהקיתשב–תופיםינפרבסבינתלבקןורפזריעו

יכיתיוקאל,תצקינובשחינעטהםנמא...תמנמנתמהלכתממדב

הלגעההתיהשכםליאו,חרזמהימשבםויהקפדתירבכןורפזליאובב

רחשהדמערבכהנהו,הנטקהריעהןמתודחאתואטסריודועהקוחר

.תוינעהאטילתוריעבץופנאלןויזח-ןבלםחל(י
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כו,קיהבדו

ל

מז
ן

,םיבשעהלעהש,שיבכהידצבהלגעההעסנש

וקדהתאעמושינאשילהמדנ
ל

הלגעההלקתנשכקרו,ותריש

רשקשקדהדההתאימואתפהשוקשקהקתנ,ריעהלשהתפצרמב
..דועילהמדנאלו–םימשהרישלינזאתא

םינפואהשערדיערה.

.םבשרחשהתאו,םימשהתאו,המדאהלעשיתיאוהמדאהתא

םינבלוםיתבהםינטקובוחרההכוראוהרצוריעהדועהמנו

כזאלשתונולחהיפסםינבלוםיסירתהםינבלוםילתכה
ו

,םיסירתל

,האורהיניעללעמאשנתמםהמדחאןיאש,םינושםינגלשחטשמו

גוגגלכ,בוחרהלשהכראלערתשמ
ג

–וזהבראו,ולשהבוראהםע

בגלעתבכורההאנהביר
י

גה
ג

תיבלכלשהמדנו,"הקלולתנשעמו

דחאגגלעוזרקבתעשבהלעהתאו,דחוימהודוסולשיתיבו

ןטקהלהאהךותביובחהבבלמהדוסהתאתעדיו,ותבראבלכתסהו
!שמשההלועהנה–סהךא...הזה

שיאםושןיאש,הכראהבוחרההקתושוהנטקהריעהדועהמנו

הלועההלודגהשמשהמ,ברקוךלוההלודגהורשאמרבדהפדועעדוי

גו.המלענהםוהתהןמוילא
ם

יא
ן

וזהריעבםיקידצהםיבריכתאז
,

רבדדועעדתאלאיהםלואו!הימשבהעיפומהלודגשמששירחא

התלגנוהכוהכןיבו,ריעההלןשית!בוט,בוט...לודגההרשאמ

--תוטקשהםהיניעתאוחקפוןכירחאהינבומקו,הרדהלכוהלכשמשה
!ןירפרוסיוה

ועהמנו
ד

ךכלכטקושוךכלכעונצלכהו–הנטקההריעה

גו,ךכלכחוטבו
ם

,עירפמכילהארנותישארבש,יתלגעשוקשק

האנהמררתשהעשבםימדרנרריעמכ,ישמה-תחונמתאתיבשמכ

לויניעבןחאוצמלליחתה,םהל
א

ועיבהתיה
ד

תיזעההתואמ

לילשוקוחצהזקשמבילעמשנ.התצורמתעשבךרכהתבכרמלש
ד
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זיגרמוניא,בלברקמקחצו,ובלברקמקחוצו,ןיידעחתפתהאלש

.םלועלםיבצעהתא

הנושארההריקסברוקסליתקפסה,רשגחתפלעהלגעההרבעשכ

לקעתמאוהוהריעהלשהתיעצמאבםיחלקמוימימשרצהלחנהתא

כו,ףוס-ןיאלשקחרמבדבאישדעםינושםיליקעב
ן

ףוטחלילהתלע

יבהתיהשתחאהחיש
ן

לעןפוצבםיזוא-ירבוםיזנאלשתודחאתוקהל

ןינעה.םילאיצניבורפהלצאגוהנכ,תולוק-ילוקבםהוחכותה.םימה

נדוילעש
ו

מוימ,רמולכ.םימשה:ויה
י

םיוארוםיפירתויםימשהןמ

םמעטו,םורהימשדיבכבולגד,הלעמליוטנםנורגש,םיזואה.חבשל

,רקבהזאמהליעםורהימשלשםשמש!ירג-ירג:םמעםקומנו

נפלעההושו
י

דעהלאהםיקחשה
י

םימהלתחתמרשאםיקחשבו.ברע

יאללכבו...םיתשואהעשקרשמשהלהי
ן

...קקוזמוריהבלכהםש

םליבטהב,תרחאונעט,האלמםסרכורצקםנורגש,םיזואה-ירבו
םינתונהמ:םיזואה-ירבונעט!הרג-הרג:םימבםהימוטרחתאםיעגרל

נל
ו

נלםיפיסומםההמו,לעממשםימשה
ו

ירהונתעשאובב–...?

נאםידרוי
ו

נאןיאו
ו

,ןותחתההזןדע-ןג,םימלתחתמשםימשהו,םילוע

םירשעוהאמרחא,אוהדיתעאלה,ךכלכריהזמוניאשיפ-לע-ףא
לו,רבכהרבעהלגעהו–...ונלבקל,הנש

א

תווחלרשכ-תעשיתאצמ

,תבבלמואיההפיאלהתאזההנבלההרבחה.ינאםגיתעדתאםהל

נפלעהפצאיהשכ
י

יאהריקחבאלא,םימה
ן

ינא.םולכתעדויאיה

םגחלושיתייה,תוטיסרבינואלםיזואירבוםיזואולבקתנול–ידצמ

אוהש,םיהלאםיזואהתאריבעמיתייהוא,םלתשהלןרבלםתוא
–,םילודגוםיבחרםתיתחתבםימשהםגשןבומוילאמו,בחרולודג

–לחנהםוהתתאהארמיתייהםיזואה-ירבלו

רתויםיתבהםידמוערשגהירחא.המנדועהנטקהריעהו
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ליגנרתהזיא.הזלהזםימודםניאוויחאלשיאםיבורקרתוי,םיפופצ

בגלערצחוזיאךיתמץפק
י

,הלגעשוקשקלוסוסתוטעשלוקלגג

ותלברכםירה.ונילאהנפךכרחא,רהזהרוקמל,הרזמבעגרלכתסה
הנוכה–!וקיר-וק-וק:ארקהלודגהניכבוויניעתאםצע,המודאה

"יקיר-וק-וקהבםלוא,ךוחיגידילתצקהאיבמםנמאהאירקהינפלש

יפלאףלאבלידבהל,ונלש"דחאהבשןוחטבהוזעהותואמשיומצע

עו.תולדבה
ד

נאםויה
י

הירבל,הלןיאמ:אלפתמוףיסומואלפתמ

וזהבילעוהנטק
,

םילודגןכא?הזכ"הברה-רמוא.וקזחוקיר-וק-יק

!םיהלא-ישעמ

..
יקלח,תועורפתורעש,ןולחהזיאבהארנהרענלששאר.

התטממהצפקו,הררועיאדובםינפואהןואש...םיסוכמםניאשףוג
הרענההתארנ...הריעהאבהזימתוארל,ןולחליאדובהכומסה
.הפיהתילאיצניבורפההרענהינפבהלעשםדואהתאיתיאר...הפלחו

.אניעיפוה:ןולחבהלקופדלו,הלגעהלעמתדרליתייהץפח

...?ךמשהמילידיגהוםעפהדוע,העונצה

.רואה-גחתארבכםיגגוחחרזמהימשודועהמנהריעהו

.הילעמיתדריקשחילבטעמכ.הלגעההדמעהפיתיבדילע
די
ע

לעהדיבעוזיאיכיתעדי
י

ףסויעדותהבקוספה.התעתושעל

ויחאו,תיבהלעבהיההזףסויירה.וברקנויחומבהלע"ויחאלא

םירבגהםע.םירבגםעקרקסעולהיההזדבלמ;איהונכשלושרד

ןטקהיארהתאידגבסיכמיתאצוה.ןהמעאלא,ינאםגרשפתא
ידמיכ–ימטוחלעדוערבדאאל!ינוסכםירה.וביתלכתסהו

בציתאהזךיא.ינליהבהילעהסכשקבאה...ונרכזארכזובירבד

.!הזכדמעמבהנושארהםעפבןהינפל
..
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,ץוחבמתיבהןורדסמבדומעלקשחהינממדבאףוסףוס

.תלדביתקפדו

–םינשי,(!ןויפרוהז)ןתיאדוחיבו,םלכתאאצמאשיאולה–
.יאשחביתרהרה

לעיתלפנתהאלשיתישעבוטבוטו,הריצלעהבבסתלדה

,ךכרחאילעדונשכיכ,תלדהתאילהחתפשהרוחרחשההרענה
.תתרשמהתאזהתיה

םידחאבהזיוק.םיפגומויהדועםיסירתה.תיבבהיהלפאיצח

לאםינרקוצר,הארנכ;ורערתיבהךותלםהיקדסבולפנש
ו

תאצל

רבכםלוא,לפאהךותלוסנכנםדעבשםירצהתואובמהםתיאדעב

רז,היהרשפא-יא
ם

לוןדעברצעבוחרהןמלודגהרואה
א

.תאצלןנתנ

נת,הרענ,ךנמאתוטמב–
י

תאיתשקב,םימרויכיל

יתסנכהשירחאוהזהתיבלינאהמהליתדגהשרחאליאשחבהרוחרחשה

.םירדחהדחאליתחתלמתא

נאדוע
י

,ילארשיברק,ץוחהןמסנכנהובגריחבו,ץחרתמ

:ןיפיקעילבינלאשועגריבלכתסה

!?יאדובבורק- יייוהzמוא-

נאבשוי–
י

נאהאור,ןולחהדילע
י

,דרויהתאותדמועהלגע

!בורק:יתרמאףכית יייוהzמוא-

נאעדוי–?תאבהשרומ–
י

!השרובםיבורקםהלשיש
י?יוהzמיא-

יכרמאוהשרומהזעובשבאבדחא.תמאהתאהדיגה-

יא
ן

בגלע"הריפצהלשהיצקדירהלטלש
י

נפלעשהמוחה
י

.בוחרה
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.וה-יכוא-

נאדמועיכותוארבריחבהארק!תיטנולא!עדלעז–
י

.תוצעדבואכ

לאארק!םכילע-םולש–
י

,השדחהחישןובשח-לערוחבותוא

דיתאילעקתו
ו

נפתאבטיהיתבגנשרחאל
אבויכנאאצוי–י

.הזךבורקתיבב

כו–
י

ילהמלתעדילבמויתלאש?ךמשתאתערלרשפא

.הזרבד

ונ...ימש–
,

–הונעלשהיועהבוועתהוינפו–בושחוניא

הזב...יתודואלערבדמוניאםלועהוםינותעבבתוכיניא

דיאצי
י

נאהזתיבל.יתואםיעדויןורפזבונ–הקדהציקעתבוח
י

ךלשייאדוב!ןכאלה...ךיתודאלעיתעמש,םוילכבטעמכאב

...ארקמליוארהרפסאוצמלהשקהפ...םיבושחםירפסוזךתחתלמב

םימתיננההזלעגונב..."םיכרדה-תשרפתאהפיתלאששםימויהז

יאונלש"םיאריהתא–רמואהתאהמ."םעה-דחאםעםיעד
ן

אוה

.?שבדילכאמליכאמ
..

רשאתאונלש"םעה-דחאאוהעדוי...יח-יח
...!וינפל

...וה-מוא-
י
לימצעבו,הלמילעבבחתתשש
א

אעדא
ת

...הרשפ

יפ-לע-ףא,רוחבהו,חתוררוומסםעעדלעזהסנכנעגרותואב

זמ,הציקעיבחלששי"פעאו"םעה-דחאםעםיעדםימתאוהש
ג

סוכיל

ילדיגההיתשהתעב.ומצעלםגגזמוהת
,

ינבומוקיוטעמדועיכ

ולרשפא-יאהזרבדשאלא,הפראשהלאיהיאדכיכףיסוהו,תיבה
,

איהאלול;ללפתמאוהשהזבהמשאאיהקרותינדפקומאשינפמ
תפשבהחישבימעאובלוהחונמהיעגרבאובלינחיטבהםנמאו
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"עינעסערקסאווהתאותאאיבהללכוי,ינאהצורםא..."היסור
...?יוטסלוטלעיתעדהמינלאשאחרואבגאו,יוטסלוטלש

לכבו,יוטסלוטמ"םיוגבלודגימ!יוטסלוטמולשיהברתולעפתה

לארבדאנ-הסנ...רהנבוהדשבהשקהדובעלכהשועאוהתאז

,לשמל,בולוקוסלא,ונירפוסלא,רמולינוצר,ונלשםידוהיה

ךלאלא...תמאבהאנאלהזבולוקוסל––אלבוליקוסל...ונ...ונ
לודגומצעתאבשיחוניאש,ילהמודמכ,רגניזםהרבאלרמאו

ולרמאוךל!ייטסליטמ
:

תאוטעהתאקורז,רגניזםהרבא,ינודא

יפתאאלמיאלםאהארתו!המדאהתאדובעלךלצאתפקר
ך

..."ץצח

ודיתאהזרוחבסינכהותכלינפל...!יוטסלוטמולשי"תולעפתה

חסיהבןכםג,הכותמאיצוהו,תעדהחסיהבשטעמכ,יתחלצךותל
או,ןטקרפסהזיא,תעדה

ף

הזרפסלעויתלאשאלשיפלע
,

ליחתה

לש...ולשןכםג,רפס...םולכאל–...ינממוריתסמולצנתמ

םעחוכולומתאילהיה;תיבוריצירקההטנוסה,יוטסלוט

ונ–םישנהיכתודוהלהצפחאלןפואםושב.תחאהינשירב
,

אוהךיא

נא..?םשרמוא
י

...יפלכבישינדזופתאיתגצהקר,טולכהליתרמאאל

?המשתאהתארכוזיאדוב––יתשאיפלכ?המשהמ...יפלכ

...םולכרכוזיניא-

.וירוחאלעתרנרוחבה

...?לאידיאהלכתאםגרכוזךניאןכבו-

יההמלוזהלמ,עדוייניא
א

אכהאב
ן

יאםלואו,אקוד
ן

ךכב
םילוכיו,זנטעשהלילחםניאלאידיאויוטסלוטשרוחבהעדוי.םולכ

.ןפואלכבדחיבאובלםה

ומאלקשוניתייהתוקישניפלא.חוריתפאשינאואצירוחבה
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,םוילכבללפתהלהז"טישכתךירצהתמשאבשו,תינדפקאיהשלע

.ןורפזליתאבשםויהותואבםגו

;אושדחפהיה,יבורקלאיתועדותהלעגונב,יתדחפשדחפה

יהםנמא
ו

הנטקהלחרילהדיגמשכו,תצקםישקםינושארהםיעגרה
נא,םלוגכיתדמעםיעגרהםתואביכ,םויה

י

,ןמא-תנומאהזבןימאמ

רצמהןמזאינאיצוהש,יחא-יבורקמדחאלהדית-ריסאהיהאםלועלו
הוחאהתולאשוהבחהיטבמינפברתויביתייהךיבנ.ליטליננימזהו

תופטמלכלכתמהיבללתונעמותונעטילשיםויה-דעו...תוברה-

...והבכשוהבהאלשלגותוארובעבוהבהא

ינגהניולמשהמתורמלו,ריעהירחאמונליט.העשכךראלויטה

ונמדזנתאזלכב,הריעהלשהדצבשםיקירוםירצםיליבשבהנוכב

נל
ו

םהמלאשנעגרותואבו,"םולשילועקתש,םינישמוםינושםידוהי
תובסדועותעגימההעיסנהוהנשהרדעה?ןיאמו-המו-ימ,זמרביולמ

הלופרטצהש
ן

ףרפרמליחתהורחרחסישארהשענשדע,ילעולעפ
יתשגפשתוירבהםתואלכלשםהינפרתסלקתארכוזינאו,רייאב

ימשרלתודוה–ךרדבונילאהולנשדחאםלעדבלמ,אוההילויטב
יבהלגשתושדחהוםיילנייגירואהוינפ

,

,"תואידיאהיתשןהםלעהיבהלגשתושדחה

–תואידיאיתשךלשיהתא:הזםלעירבדתאיתעמששכ

.יתלהבנשטעמב

?ונייה–

.הזורפבםגורישבםגהתאבתוכ–-

יזלאששכ..יבללעמהלוגנןבא
ו

,הלאלכתאעדייאוהןיאמ

ילהנעי
,

מוימםגםשרנותיבביכ
י

םשרנלכה;"םילשבמה-ףכאוה

.המ-רבדםימעפלהכושאוהששייכ;רבדותואלהיושעהתרבוחבולצא-
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ןוילגב"הריפצהבילהארהתורוששלשתבתחאהיצנדנופסרוק

לשהפוסביכ,ןכםגילריעהוםימיבורמוםידישומשממםהוזמ
וה:היהביתכהיצנדנופסרוקה

י

הנלדחתאליתמדע!תופרשה,תופרשה

המלעדויוניאו,האירקהןמיסםעוהלאשהןמיסםע,לארשיירעמ
"הריפצהדועולשי,םלעהילחיטבהותיבב!הלאתאוטימשה

הצורםאךא,ךכ-לכהבושחהניאםלוא.ולשמשיםשםגש,תחא

...אברדא,הנאיבייכויתשקב.םויהדועהנאיבהלאוהןוכנינא

.רחמםאיכ,םויהאל,םויהאלםלוא

נלםיכחמרבכתיבהינבתאונאצמ,התיבהונרזחשכ
ו

לא

נבגוחביתבשב."ןחלשה
י

.עגרלעגרמוילאיסוחיהנתשנ,החפשמה

בלרשקתמרהמרהמ
ו

תאאיצמהשימירשאו,והנשמבםדאלש

ירוחאמתחרוזשמשששיןכא.םלועב"םיבורקהתא,בוטהרבדה

שייכ,ובללעהלועוניאשינפמ,עדויונניאםדאהו,םדאלשופתכ

יהןה.םינפהתאריזחהל
ו

,הלודגהריעבהככדומלגיתייהשתועש

יב
ן

יהןה,תומוחה
ו

הו,ולאכתועש
ן

יעהתיהתועשהןתואב
ר

םידמג
ינקבחלתונוכנהךכ-לכתומחתועורזוךכ-לכםיבורקםישנאםשו,הנטק

מזלכב
ן

עו,ןדיעו
ל

בל
י

!הלעאל

הדועסהתעשבינתמישאהש,יתדודתצעתאיתאלמקשחברב

רדחבןושיליתכלהו–האלהוינממאוהשרבד–הריתיתונשיבב
ילונפש

.

ורוחבה:יתמדרנשכףכיתןינעטעמבילאואבתומולחה

מעחחושלאבהובגה
י

."ולשהינשירבההאבוירחא;"היסורתפשב

התחלצמהאיצוהורדחהךותבתליטמהליחתהאיה.דאמיתוכובנ
ינאיתלכאשאצינטישההתואלהמוד,"אצינטישלשהלודגהכיתח

רוחבה.הלכהכיתחהןמהפ-לכבהלכאו,תוביתנהתיבבינורפזהו

האב.תויטרקומידהןמיהוז:דובכהתאריבילשחלוחחותשההובגה

ו
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הסנכנהנהו,רבדמאוהדוע.תישיבתמןניאןלצא;השרוומןכםג
תיציצבהזחאוהסנכנ,תינדפקינפכםנמאהינפורוחבהלשומא

–!הלפתהעצמאב–:הלודגותחאהלטלטוהתלטלטורוחבהלשושאר

נאהתע:המצעןיבלהניבתשחולותאזהאורהינשירבהו
י

יכ,הדומ

הנהו,יניעהארממךיבנידוע...םולכתוושןניאםישנה–קדצףרגה

םיברםיגד.םימהךותבםיפצםיברםיגדו,ירדחלאץרופםימלחנ

.םהינפלעוםימבםיעשעתשמםימדמדאםישקשקםע,דאמםיבר

ךילשמולחנהדילע"םיצקשרבחםעדמועןקזהיוטסלוטףרגהו
םרומושאר,םיכרבהדעםילשופמויסנכמילורש.ותכהתאוכותל

יא,הלעמל
ן

יאוא,הצוראוה
ן

דמעמבומצעתאתוארללוכיאוה

תאאיצוהשכ,ומוקמבאוהההושםידחאםיעגר.הזכיטיתסאאל

גדלשןמיסףאהילעהיהאלהכחה
.

םוקמבוירוחאלףרגהרזחו

ףרגהילגרתאהבבגנלהידיבישמתחפטמוהנקזההניפרגההדמעש

יצתעב,טיטבולאגנש
ד

ףרגההנהו,יניעהארממךובנידוע,םיגדה

ובארוקו,ןותעהזיאודגבסיכמאיצומ
,

אוההנהוןותעביתלכתסה

ילףרג,ארוקהתאהמ–!"הריפצה–ירבע
ב

?ץיבילוקינ

נאדוע.ינורפזםלעלשהיצנדנופסרוק–
י

הובגהרוחבההנהו–ךובנ

דילעשהעוצרה,ושארבןילפתה,וחכיצמאמלכבץר
ו

תבחסנ

!םיגד?תדצםיגדהמכ-.ףרגהינפלערוכאוההנה...וירחאמ

!הלפתהעצמאב-:תקעוצותינדפקהומאתקלודקוחרמו–!םיגד

-"!הלפתהעצמאב
רורביתעדיאלדחאעגר.בורעלםויהלחהרבכ,יתוציקהשכ

לכ–.ירדחמתאצליתשובשטעמכ,לכהיתרכזשכ.אצמנינאהפיא

וק...ןושילםויהלכ!םויה
ל

ינשהרדחהןמינזאלעיגהתחאתוחא

...יתעדיאל,יתעדיאליכנאו,הפיהמו,איההביבחהמ.ינבבלו
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.ןוסלנצקקחצי

.רואובקלדוהרבכש,לכואהרדחליתסנכנורדחהןמיתאצי

נבלכתא
י

!אבטאברע–."ןחלשהלאםיבשוייתאצמתיבה

ינורכזבהתעיחןכלו.רפסמתועשלשהנישירחאיתייהחכפ

,תוינבדבדה=ץימלעוהתהלעללכרבדאאל.אוההםיענהףשנהלכ

יפמעגרלכבץרפשקוחצהתמועל.תמועלהזלכבשחנהמביכ

––יתפשןיבמקרזנשידוהי-ינלופיוטבלכילגרל,יתויחא

םיצעהלותשהוהנטקהרצחהלאיתויחאויחאתרבחביתאצישכ

ידירש.ברעמה-ימשבדועהתארנאלשמשה.הלילקחורינתלבק

יאדיב,הלאהםיננעהומניאדוב,הנאוהנאועתםימדמדאםיננע

...הנניארבכםשמשהנהוםציקהבו–העיקשהיעגרבתויזהלורכמתה

עוסכםיפנעהו,ונבשי.םיצעלתחתמודמעםירחאםילספס
ל

.ונישאר

לעהיה.ץעהתוילדךותבםיצצונםיבכוכהנהו,יניעתאיתאשנ
י

קר

דיתאםירהלםוקל
י

–םתחקלו

תאזיכעדאו,הבהאתמהמהעיגנ...ירעשב,יבהעגנדיוזיא

דיאיה
ו

גהךותבזאהיהךשח.תוחאואחאלש
ן

לו
א

.םיתיאר

נבןושלבהפהומכבלהרבדול–
י

םיעמושונייהזאיכ,םדא

.דחאביבחלוקארק–...ויתוחישתאוזהממדךותב !תמאבהאלפנהממדיהוז–

נבןושלברבדמונניאבלהשירחאםלואו
י

הממדה,םדא

ארק–?םיעמושונאשוניתיבלתוקיפדבןינעשיםולכ.תממעשמ
.םעפהדועביבחלוק

?תאזההממדהךותבבל-תוקיפדםתאםיעמושה?תמאבה-

..!ונאםיעמוש?ךכבהמיכו-
.

לכהטיןכירחאו,ימשבםכמדחאלכאנארקיןכםא-

.ויתוקיפדבומשתאדחאלכעמשו,יבללאונזאתאדחא
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תקיפדבותואהתאםגעמשתו-ךמשבהתאאנארק-
...וניתובל

תאךרכהןואשלקלקו,ינאךרכ-ןב...דועעמשאאלינא–

...יתעימש

.ידיתופכלעויתחנהוישארתאיתדרוה

ינא,ונישארלעווניתוניבהקומעההממדההשחרםעפהדוע

:יתלאשוישארתאיתומירה

עוםימוההםייחהרבדלעםכלרפסאה–
ל

?ךרכהןואש
0 ימ-י-6--א60ששימיש•-ש

!רפס,רפס

ינימיללספסהלעםהיתומוקמתאופילחה,ומקונתאמםידחא

–ויחאלשיאוקחדנ,ילאמשלו
:יתולתהינאו

.ךרכהןואשב

,ךרכהךותבש,בוחרהזיאמ

וקאב
ל

;םעפ-םלה

- ךילזרבו,דיהמרומ:

ל.םערלוקוםיקרב
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,תבהללעדמועחפנ

;ולזרבתאעקרמו

-תבכרמלןורחאלגלג
!וליבשבאל,וליבשבאל

;הכה,הכההלילהלכ

;עקר,עקרהלילהלכ

-םלה,םלההלילהלכ
-המח־תאצםערקב-תעלו

;המלשרבכתבכרמה

.םלאיו-םלההחנ

,ארקחפנהזא!יתשא-

-"זוררשהאבוטעמדוע

,הנכומולתבכרמה

.הנקהתוא"תואמיתשב

!םימדהתא,היער,ילבק

םימיםירשע,תולילםירשע
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,אלולהואננחךורענ

-הלכלבתםהתשדע
-םדנו,ךכחפנהחש
.םדרינ,ףועערכ

8
*

ול
,

,הפיהשא,חפנל

לע
י

–טמקהלשיהחצמ

,הפרתצקוהרוחתצקאיה

.דמחרטנסוןחיתפש

וצתאו-הוצהלעב
ו

יה
א

!הכרה,איה,הרמתאל

-אובי"הררשהטעמדוע

יהןולחהלא
א

.הכחמ

,ןולאכםר-הררשהאב

!"הררשהאוהןוסח,הפי



.ןוסלנצקקחצי 28

–ןולחבשהרוחהךא
*.הרקהזהמ*הדרחהמל

:התצהשא-הררשהאב

:ותבהלשוה!הררשהוה

-."התהתאהמ,הרוח,יאוב-
.ותבכרמלאסנכתנ

,השטהשטתבכרמה

יהלכ
םו

השערבוחרה

.םילגלגןואשםויהלכ

םיפשרהותוצוצינה

כמ
ל

,םיפע,םיזתנןפוא

.םילגתמועגרםיבכ

-הרוגס,הרוגסתבכרמה

!ארונהוה!הררשהוה

ול
,

,הפיהשא,חפנל

,הפרתצקוהרוחתצקאיה
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-ןעשנושארהזחלע
.ןשיתאלאיה,הרוחהאיה

,השארדרומוילתלתלע-

.השובאיהדוע,הדרחאיהדוע

;הללקעמשתןפואשערב

יע
ן

הלעשביבשב-חפנה

ןעשנושאר.-ןולחהלא

.ןשיתאלאיה-הזחלע

.הלדחקרברעתעל

.הלכתבכרומהתימה

–ולכיהלאהררשהאב

.וללשםעאב,ודיצםעאב

!הררשהוה,הררשהוה

.הרצעלילהתוצחדע



.ןוסלנצקקחצי 30

–החקללילהתוצחדע
.!החלשהלילהיצחבו

י:#ילש
לל

םקחפנהםויהתולכםע
,

הנשךותמררועתה
יאשיאוקירתיבהו

,םשן
-

.הניא,"ותרוהאיהםג

םדודמעםילתכתעברא
,

:ורמאאלולםואמ

:םתדעהכעדנרבכשאה

,וררקתהםימחפה

'הנועןיאו-ארק-!"יתשא"

!בשקןיאו-!"יתשא

הנושקרולויתואירקתא

.ףשנהלשודה
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-אציאצירצחהלא
הצרפתהרבשתקעצו

:הרמהקעצ.ובלךותמ ד-ד-דד:

-!"הררשהוה!"הררשהוה-

-הדמעאלתבכרמה -
רr-רת

.הדצאוהאוה!הדצאוהאוה-

.ה:זנםד,הלזנהעמד

-!הלזגאוהאוההלזגאוה,אוה-

:רכזרבד.דמעםאתפ

וידעהכחאאל-
ם

(רחמ

,הנאיצואויתועורזמ

-"!הנגרהאויתועורזב

–ךלהךלהלכיההלא

.חלשןמטותדנופאב

יו,חלשהדח-"
ש

"-וקרבול

.קרה,חפנהולקרח
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םידההעמשהירקהלכ

.םידבכ,םישקםידעצלש

שגנרשאכהלילהיצחב

-שגפהתוא,ןומראהלא

הכומסהדמערעשהלא

.החותפ,החותפהסולבהו

:k

* ::

–תועודיאלתואצותה
...!תועומשהןהתובר–תובר

,םיחפנהםיבר-םיבר

.םישנואשנםלכטעמכ

,תובברלשיןכםגתוררש

כ
םל

תובכרמבםיעסונ
.םישט,םיצאםינפואה

-םיכעדנוםיזתנםיקיז

!םימוהדימתםיכרכהו

!םימוהדימת
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אשאויבשוממיתמק.יבגבטבחתהוץעהןמלפנרבדהזיא

לכתסאותירפג-ץעיתצה,הכשחהךותביתיאראלםולכאלא;יניעתא

.םיפרטהןיבמילאוקיהבהםיניעיתש.םיפנעהךותלהרואל

!ץעהלעבשוידחאשילהמודמכ–

יא.יאדיבביל-ףלנ–
וז

דחאארק!וניחופתלולשיהינמ
.ץעהלעמדרירקפומרוחבלאזבאנא.ונתרבחמ

ךילאדרילאירבגךאלמהו,םילהת"םוייאדובםשתרמא–

יבאלמו
ן

.םיחופתבךיסיכתאךכ

לעיתולעבםנמאיתננכ:דחאחופתףאםויהיתפטקאל–

.השעמהתאיתעמש..."תופנכעבראבתיציצסינכהלהתיהאלץעה
...ונ-

יהול–
ו

...!םהלהארמיתייהו,םשליתעסנךרדהתואצוהליל

הארמיתייה.תובוחרהעצמאבבכעמיתייהתבכרמותבכרמלכ
!תוררשהל,םהל

.ךלהווינשברקפומהקרח

טעמכיתמחנ...הממדהךותבוניתוניבוונילעהפחרתובצעוזיא

,יתירקןיאשרבדלע,םיטקשהל,םהליתרפסרשאלע

.יתלאש?םיחופתהזץעאשונםאה–
!אשונ-

רהזהלהיהרשפא-יא.ינפבוטרשםידחאםיפנע.וילעיתספט

יהיתפטקשםיחופתהטעמםלואו.איהההכשחהךותב,הזמ
ו

םיחבושמ
...תמאב

תאיתלכאשוץעהלעיתספטש,הנושארהםעפההתיהתאז

.ינאיתפטקשירפה

99993%é&ée



י
•")

תבש

,דהאדחא,תיבהינבלכוינאונאציתבשלשהדועסירחא

.ךומסהרדחהלא,דחאדחא,ונסנכנו,לכואהרדחבשןחלשהינפלמ

יהרהוזתופוטשהויתושמשתויוזבו,רוגסהיהרדחהותואבשןולחה
ו

.םיבהאבםיבובזתונחמוסלעתה

.הצוחהלודגןואשבופועיו,ןולחהתאיתחתפ

וא–םיפנכהוםילגרה.םהםיבולע,םהםינטקהלאםיבובז
י

יאםלואו!יובאו
ן

.םיבובזהל,םהלהשוחנחצמ:םהמהחוניתעד

תונחמ.המחהתומיתותבשבדוחיב.לובגלכתרבועםתפצוח

"טנלושטהיבגלעםיפפותסמ,תולשבמהרדחלםיאבםהתונחמ

םגונהי:הנושמהאנההזמילשיינאו,הנניאתתרשמה.םירקנמו

לשותיבלוסנכנשןויכמ,טנלושטלשומעטתאםהםגועדי,םה

ידורקנםא.תצקםיסמונמתויהלםיכירצ?יאמאלא!ידוהי
ם

השעמרבכוהז–םירקנמוםירזוחםהו,םתשרגוהאבתתרשמהו
נאאלא!םיללוז

י

,בוטיכטנלושטהתאואר:םתוכזבדדצמוףיסומ

ךותבםשיובחהאפוגליגוקהלא,ןתסרכהלארודחלםהםיצורו

אוםיפוזשההמדאה-יחופתןומה
ל

יא–הנמשההביקה
,

הביקה
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,דחארוראפכםינותנ,םירכזנהםירבדהתשלששיפלעףאיכ!הנמשה

,םינטקההמדאהיחופת:םמצעינפבםימעטמתאזלכבםההנה

אלהתעדעש,ל"גיקה,דוחל–יעבדכתצקושקתהש,הפיםיכורחה

והדציכיתדמל
א

יאהנמשההביקהו,דוחל-ריינ
,

–!הנמשההביקה

.חופתהפהךותלםיחקולשןויכמיכ,אוהםהבשידיחיהסחיה.דוחל

גלזמהתאםיבחותוןוצרהינפבדומעלדוערשפאיא,דחאהמדא

גו,ל"גוקתכיתחב
ם

ירורפלדועהיוטנאיהוריההבשאלדועהזב

ןמושהותררופתמאיההתואםיחתנמשןויכ,עודיכ,הביקה)הביקה

לכלכשהמ,ללכהמתיניאןכבו,(תתושותתוש
י

סינהלחלציאלרצוי

.תחאה"הירביהןמומעטרבכשםיבובזהםתוא
!רעוכמרבדוהז–הדועסהרחאלאלולהההתואםלוא

וע,םיטועפהםינתבערהומטפתה
ד

םהיפבטנלושטלשןמשרכנ

וע,ןטקה
ד

,תופרהםיפנכהתחתתודבכבתלהנתמהלוגעהםסרכ

רואלאקודו,םהישעמ-רז,םהישעמתאתושעל,תונולחהלאםיפעםהו

!השעמתעשבדועםיגאושו...ילג-שארב,לכיניעלאקודו,שמשה

לאודןימבםיקוסעויהשםינשקר.ופועיו–ןולחהתאיתחתפ

לגרבולטרוסינשהוהזלשושארברקנמדחאהשכ,תיוזבוראשנ

תעשבדקבדחאהבובזהש,עגרותואביתרהרהו.ונטבבתחאהקד
הנתמאוהשכוהאצמ,ןלצילאנמחר,לעבהו,ורבחתשאבהמוהמה

.תאזההשקההמחלמהחקלתתו.וקיח-תשאםעםיבהא

םדאהינבןיבךרכבהרקשהזכהשעמבעגרותואביתרכזנו

.יבלבקחצאו

ונסנכנשרדחהלשםילתכינשלצאודמעתונטקתודיפריתש

הז,הזלשויכרבלעהז,ונבשירשאבונבשי.הדועסהרחאוכותל

ונחחושוונילעהחונהתיהוגתעד.םיחא-תבש-הזלשופתבירוחא
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לב,ונחחוששהמ
י

לב,אתוחינב,חצמהתטימק
י

המלכ,םינימרט

.םיחא-תחיש–בלהלעהלועש

-!זאתייהעבש=ןב...יוא-יוא!ורגנרבכםימהמכ--
...ךכ-

....לומתאהיההזלכולאכלכהתאוישכעינאתרכוזירהו–

...ואימ...ואימ...ןושילןתונתייהאלהלילב!בבושהזיא

וקעצהמכ–ונתיבבזאהחראתההדוד!הלילהלכ–לוגנרתכו

!וז

רדחבתוליחתמויהוהלילהאבשמ.רתויבהתיהתינסעכ–

,ילחר...ורבחלשותשירעךותלדחאלכ.תוציפקהונלשםידליה

..!רוחבאלה-רוסאהזרבד,יא:תקעוצהתיה,זאהתיהשלשתב

יהתוציפקה
ו

םילחוז,לפאהרדחהתפצרלעםילחוזונייה.תוימואתפ

תוכלשומתותסכה,קוחצ,תוקעצ.שרעהךותל!ךבו-הממדבםילחוז

נפלע
י

יא,הפצרה
ן

כז
ר

ןניאתוציפקהו!ןברח,תוכסמלוםינידסל

ונייהדימ–!הדודה:ארוקהיהחתפבברואהל'םהרבאשרע-תולדח

קוחצהתאוונינפתאםישבוכוהלמשוזיאבםילפקתמ,םיקתתשמ

.ולשהטמבאלדחאלכ,ןבתהקשב

,ובכרבכתורנה!הפיהיההז...?תבשהלילבהשעמהו–

םעפכהדודההסנכנםאתפו...ךשחמבונתכאלמתאםישועונחנאו
.?רכוזךניא...קיתשהל-םעפב

.

תזחאשכו,הירוחאמתלחזהתא

הלפנוהדודההלהבנ!בה-בה:הנושמלוקבתחבנ,הנקזהילוסרקב

זאוקלהונלכתא.הצרא
,

.רתויבוקלהךתואםלוא

ועךינתנאלהלילהותואמ...ינאתרכוז!ךכ–
ד

רדחבןושיל
ךרדךבםירגתמונייהונחנאו.התטמךותלךתחקלהדודה:םידליה

הנועתייההתא..."!לעשעט-לעדאנ-קחצפ-קחצילתוכה
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תאתמלובהתיההדודהךא--מערד-ןעשקאל-לימפכל'םהרבא
.תולכלךתנתנאלוךיפ

?הדודה,היחהדועה–

...היליפקב...!היח-

,יבללעהלעהמרבד,אנ-ועמש.הילופקב...הילופקב–

...תוציפקהתולילהלריכזנ.ונלכהלביתכנובשנ"הלדבהירחא

ורגנרבכםימהמכ–יוא–יוא...דאמחמשתאיה...בותכתהתאםג

...?זאינמ

יבחלקמהזילעהלחנהיתיאכ,הפטשהחישה
ן

םיפכותורעי

לשיחומבועתשתודליהתונורכז.יפטשךרדבןטשולאצומיניאו

דחארדהלהחפשמה-ינבונמדזנשןויכ,םיכובסוםיריזפונממדחאלכ

קרזדחאלכ.האלפנתונורכזהלשתולשלתשהההתיה,תבשםויב

–יזבוזוקבדתהןהילאמוובלבויחומבורמתשנשבהזהתויליהתא
,ורגנרבכשםימהלכ!חאה...הקיהבמ,תצצונבהזהתרשרשו

אלמיו,ןלההפיהרדחברבעהעיפויו...םירזיח,רוחאםימרוז

. ורהזבויתויוזלכ
תחירזלשהגינו,ךכלכתישפחוהלקאיהו,החישהףוטשתו

ועםלוא.הכותמלצלצמתודליקוחצוהילעחותמהמחה
ד

הזלכ

ילהארנ
,

םירזיחםמצעבםייחהםתואאל.קוחרמ–ילעמשנ

ילעמשנודבלדההקר.םלוקדהםאיכ,ילא
,

ירהלירחאמאבה

םדאלרצרשאשי.דועלצלצמהדההםגםדנוטעמדוע;ךשוח

חרזמהיפלכוינפתאךפוהאוהוהתעיקשבשמשהתאתוארל

תאהאוראיהו,ונוימדב,שמשחרזמבולארובוויניעתאםצועו

עגרהותואבשעדויאוהובלבםלואו.הלועותרסנמ,הלועשמשה

.הלילהלחוזםשמו–לפא,חרזמהלפאהנהוהארוויניעתאחקפירשא
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...?רכוזךדועונתנקזלשתוישעמהתאו–

...ןורפזבהפ-התמםינששלשינפל-

.רפסלתבהואהתיהםיברעב–ו

,קזב-ןבא..."םידדושהויבב-ילע,אוההפירתויההשגמה–;

רדחב.סנכנ.הלודגהרעמהנהוןבאההחתפנ!חתפה-קזח-שיש
–ישילשב,םיתורכםישאר-ינשב,םיתמםדא-ינבתויוג-ןושארה

.םידדושהו-בשוחודמועונדוע.תורקיםינבאובהזירניד
חינהו,תיבךותבומכהגדהיעמבבשירשאאיבנההנויו–

...הרות-רפסםשבתכו,ןילפתםש

גדתאו––
י

.תיב-ףלאדמלהגדהיעמבשקקרה

,ןורכזהלגןורכז,יק-וק,ןרקהררגןרק,הילאמהחישהףוטשתו

.רבעשהמלעריאהו,הוההתאליפאה,יחמלעץברלקדאי
.ימצעביתארבשוזאיה"החירזהיכותומוצעיניעיכחכשאו

!ללכאקירפאמבתוכונניאךורבהשמו–

ויהשהתהיכבהאש,המוקהלדגהז?ךורב-השמהזיא–

...?סוכהיתודגלערובעיולםישיגמ

!תוצחירחאתבשהםויבםשםגאוהןשייאדוב...והז–

..ערואמהותואירחא,יא–
ןמהתהתאולונקצישירחא.

בגלע.ותטמךותלםיקמוקה
י

.ףיסויאל,ןידסה
...!הטמבבכשתבשההתואלכ,הח-הח–

!הלחתה–

...!?הזםתכ!ךורב-השמ:םקשרחאל-

...ךילעקרזגלזמהתא–

...הח-הח-

בשךליzליג

לא
ועהרקאלשרבד–י
ד

יג–דלחב
ל

לי
ד

:בש
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םינשףלאוילעריבערחאלש"ליחהאלפנהרופצההתואומכילא

ולםירזוחוימולע,וילאםיבשוירוענ
.

דחאףנעלעלוחהרבכדמע
צעיפנעמ

י

צע."םלועה-תיבבשהנבלה
י

ולםירפסמםילבאההנבלה

–-תוקוניתוםידליםהיניב,ריעהןמהנהואבוהרבכםדא-ינבהמכ
ומוטרחברקנ,םירבקהדחאלעלוחהדריו:םינטקהםירבקההנה

ומצעבולרופחירבק!יד–םינשףלא:וייחבלוחהץק,חוחתהרפעב

להבנאוהו,המדאהרפעךותבדלשלששארולףשחנםלואו.רבקיו

תודבכהויפנכבףנפנמאוהו!תומההשעהזתא,םיניעהירוחינפמ

תורישהתארכוזוובףפועתמאוהשרעיורעילכבו.ולחרופו

ויפנכמתודחאהביש-תוצונתורשונ–רבכהזוכותברששועמשש

המכרכוזורבועאוהשלחנולחנלכלע;ומוקמבתוצצתורחאו
המכוהלאהםיכזהםימהךותמהנבלהושמשהוילאוקחצםימעפ

הביש-תוצונתורשונ–םיקותמהםימהבוניאמצתארבשםימעפ

וילעדרויאוהשחרפוחרפלכלע;ןהיתחתתוחמוצתושדחותודחא

תמחמוםתיתומולחתאביבאהךשמבולורפסרשאושפנהלותובשל

וסתאדימתעמשאלףרחה
ף

,הנקזה-תוצונתורשונ–םיחרפהתומולח

..וימולעלבשאוה
.

–;ורגנרבכםימהמכ,יוא-
דחאדחא,קירהיהשטעמכרדחה...יחומלעמדאהרזפתה

שהנש...וטמתשה
נאקר.םתפקתתבשל
י

,תחאההדיפרהלעיתבשי

.ילוממשהדיפרהלעםנמנדחאדועו

םלואו,יתושארמלרשארכבינפתאשובכליתיסנינאםג

וע:ימכשבילוקפדבןושיליננתנאלרדחבשברהרואה
ד

–,לודגםויה

נפויהיו
י

שיגרמינאו,םויהדקורימכשלעולפאהרכבםישיבכ
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.רדחלרדחמיאשחבלייטאוםוקאו.וינפבדומעללוכייניאוורואב

.ולביבסמתואסכהוןחלשה,לודגהזגראה,תונוראהםג;םנלכה
בגלעםיבובזהוהנבלההפמהםג

י

.הילעםירוזפהרכוסהירורפ

בגלע.דאמלודגםוחההיהתולשבמהרדחב
י

לותחהבשירונתה

לו,בושןרגסותוקוריהויניעתאחקפםיעגרל.םנמנו
א

יכהזבהיה
.

.םיצקועוםיביהרמ,םיצקועוםיביהרמהםיבובזהלעםיאלםא

שורשרהזיאיתעמש,רצחהלאיתאציותלדהתאיתחתפשכ

גברבוע
ן

ירוחבמ,ילאעמשירוחבולבשיסגאהץעלע...ןטקה

אלולאכ,הצחמלםיבוהצוהצחמלםימדמדאםיסגאולףטקובוחרה

.םלועבתבשהתיה

?רוחב,הא!תבשםויב,רוחב–

ןנסמאוהשכרצחהתאאציוץעהלעמתחאהציפקבץפקאוה

:ויתפשןיבמ

...!המדרתוילעהלפנאלתבשהםויבםג!ותואעדוידשה–

.בוחרהלאיתאצי

וחתפדילעהדמעםילגר-תפחי"היוגהזיא.הקירהתיהבוחרה

תועבצאןיבלהלפנתחאןוערז-תפלק.םינוערזהעלבודחאתיבלש
.הבהשיגרהאלאיהו,הסגההלגר

ועהסנכנןורחאהןוערוההלשץמוקהןמלזאשכ
ד

התיבהםעפה

ןוערזהתפלקו,םעפהדועםינוערזאלמהצמקותינשעגר-ירחאהאציו

יבהצוענדוע
ן

.המודאההלגרתועבצא

עלבתםאםלוא.ןחלשהלעמתבש-תורונמתרסהליבשב
ליבשב–םהםינוערז!עבשתאל,םינוערזתיבהאולמוז"היוג"

הלןיאש,לארשיתונב
ן

..תבשהלכןתיבבתוראשנותופיתולמש
ירבעב.תודחאתובוחרביתרבערבדבטעמכשיגרהילבמ
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נפלע
י

עגרלאצישרוחרוחבינפביטבמלקתנ,שרדמ-תיבהזיא

,ודגבילושתחתמהצבצבתחאתיציצ.ןתפמהלעדמעווילתכןיבמ

תיבלבושסנכנוחרזמב,ברעמב,בוחרהירבעינשברוחבהטיבה
...שרדמה

...?שרדמהתיבבהשועאוההמ?רזחואציהמלהזרוחב

שרדמהתיבלסנכאםאשילהמדנ–בלהעגרליבדרח

העותהתאהיתחתאצמאזא,"דומעהלעמארמגהתאםיראו

:הזהיהיףדה,ףדהו,חותפ"םייחהיכרדב

"?ךמשהמ–

"!םדא-ארפ- "4ינב,ךמשהמ-

"...הנמדמריעמםותיהףסוי–
?האלהאורקלףיסומךניאעודמ,רוחב

.הזהףדהןמדרפהלילרצ–
?העותהתאארוקהתאדציכ,רוחב

נאםירמ–
י

,ישארלעהצקבהחינמוהלודגהארמגהתאתצק

...ארוקו

...?הזכןפואבהליפאמהלודגהארמגהירה,רוחב

...ידיבובריאמו,רנקילדמינא–

?תבשב,רוחב

...םנמאתדעורדיה–

קחרה,קחרה.ריעהתאיתאצי,רבדבטעמכשיגרהילבמ

ראשותודורו,תולוחכ,תונבלתולמש.םילייטמןומהילהלגנהדשב

.ריואהירהזךותב,קחרמביססינןינועבצידגב

הבכעתה,ןימוחתהבורעימעדמעותברקבשרשגהלע
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הדגבסיכמהאיצוה,תצקהחנגךכרחא,הכוהכהטיבה,תחאהמלע

בלרבדהזיא
ן

רשנהישרקמדחאלתחתמהזפחביתאהניפצהו
.הלהכלהו

.הריבערבדליבלךשמנוינדצהמלעהלשהאנההכלהמ
...חותפבתכמ...!בתכמאיהרשגהדילערשאןבלהרבדה

לערבעי
י

נא!המ
י

הצור,ופוסדעותלחתמבתכמהתאארקא
הבהואהלבתוכהמתעדלינא

,

...הבהואהלבתוכהמ

–ארוקיתלחתה,הפטעמהןמעוברהוןטקהןוילגהתאותאצוה

,תאזלכבידימיתחנהאלבתכמהתאשאלא...היבאמאוההנהו

...הזהבתכמההיההיבאמיכ,םיגולדבויתארקו

..
.

נאעידומתישאר!הדמחנהיתב
י

םיבר–םולשיכךל

יכנאדבוע?תאךמולשהמ–השקהדובעה–ונלשמקרוי-וינבםה

.הקמלשתאיתיארלומתא.ילתאהדיחיירה.ישוקבשיגרמיניאו

וזיאךלויהישבוטםנמא–?תאתרפות.ןורפזמתושדחילרפס

דאמהמ...יתדיחי.בורקבךלחלשאשעסמהסיטרכלףסכ-ילבור
,ינאהמת-ילרפסהקמלש.תורוחשהךיניעבךקשנלהצוריתייה

תעב,יתדיחי...ךתיבןתפמלעןוזריפסללגר-תסירדתנתונתאעודמ
...ןוזריפסוןוזריפס...יתואםיתעבמתומולחה,עדאאל,הנורחאה

,הנהםשההצריםאיאובתשכ!היוא...ןורבדיאושתומולחהםלוא

המכדע,יוה!קרוי-וינבםהםיבר,ןתח,יל-'האל,ךלןתא!והוא
...!תורוחשהךיניעבהזעגרבךקשנל,ךלשךיבא,ינא,הצוריתייה

–יתוחאןבםג–לחר-הרשהדודה

.המלעהתובקעבתכלליתרהמוומוקמבבתכמהתאיתחנה
.הצורהיבאש,תורוחשהםיניעהךותליתלכתסההינפלעיתרבעשכ
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םינפהלעםגהחותמאיהוןכותמהפקשנתובצעוזיא...ןקשנלךכ-לכ
.םיפיהוםיכרה

–ןוזריפס.ןורבדיאושאלילואתומולחה:בלהעגריבדרח

-ןוזריפס
םייחהלכ.להוצשיבכהו,שיבכהידצברבכילךלוהינאו

נפלעהריעהןמואצי
י

שיבכשםירמוא;דאמךוראשיבכהו.שיבכה

הלאהםימשה.הפמדאמהקוחרןירבוקו...ןירבוקלדעערתשמהז

נפלעחתמתמוליחתמשדחעיקרו,םילכוםיכלוה
י

.ריעהןירבוק

תחתתתורוקחוצוידצינשמשקוריהרככה!להוצשיבכהו
םהירזנתאודע,םיבוטהרפכהיכלמ,םידדובהםיצעה.וירפצףועמ

יחלכלםתכלממתאוריקפהוראוצהדעםהיניעלעםודירוהו
,

םויבו

...לארשיינבל–תבשה

–להוצרככהו
3:

!הלכתארקלידודהכל

.הלפתה-תיבמבשאבא

,ןייהלעשדקאבא

,הלחהרבכעצבאבא

אדיטשפרבכלכאאבא

עוםיקומצלע
ל

;ןמש

ועהחיר
ד

,ןידעגפאל
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.אדירגהחירקראלםנמא

רברבכו
ך

,"ןמזמהתא

,הרדסהלערבעםגו

-,וילענתאץלחרבכו
שיאוהו

ן

:הברעתנש

בכהאבהרחנ
ר

.ורדהמ

*** ערבכ"רסומ-טבש
ל

וינפ

פנהלע
ל

,וילעךתמ

.וינאטמלעהצראלפנ

,הטשקתהרבכךתלכו

–הולשהריעהתאהאצי

יב
ן

!אתשההאציתורדשה

יב
ן

–הכחתךלתורדשה

!הלכתארקלידודהכל

sk ילל

:k

:הלכתארקלידודהכל

–תויונחהדילעקושבאל
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;הלענהתאאצמתאלםש
- הריעהתוצוחבאל

;"הרקיהתאאצמתאלםש

–הבירהרודהתיבבאל
;"הביבחהתאאצמתאלםש

–הדוהי'רבסהתיבבאל
!הדומחהתאאצמתאלםש

,םיקושהלכהתעםיקיר

,תויונחהלכהתעתורוגס

הממד,הממדתובוחרבו
ייהפשהרושתבש-תניכש

הבירהדודהלשהתיבב

.הבירלכןיא,המלעלכןיא

,תועונצםישנ,תונכשםישנ

אבהמש
ו

,חחושל

;חנאהלוחחושל

–,ותנשמםקהדוהי'רבסה

.ותרמגלעאוהבשוי
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:ארמגההבע,הלודג

!תוכלההתושק,תושק

,םתכ-ימתכםיפדהלע

.תוחצמתעז,קבט-תוחיר

,דדובבשויהדוהירו

.דדונתמווחצמטמקמ

,הרעכמההקלומריהלע

ות,בולערוא-וקדעור
ם

–

!הלכתארקלידודהכל

יליל

ילל

!הלכתארקלידודהכל

ע
ש,שיבכהל
ם

ב
תורדשהןי

יה
א

.הלאתחתתבשוי

יבםש,שיבכהלע
ן

!תורדשה

,תוליטמםשלארשיתונב

תודרוםינשוש,םילדגםיצעוי
!תודומחהמלארשיתונב
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–להישמש,בושתחור
:לארשיתונבתופיהמ,יוה

תורוחצתולמשב,תבשידגבב

תורחרחשההנססונתת

–תימלושכתוואנהו
–תועורפתצקןשארתוצוק
,תועונצתונבלארשיתונב

,תבשהםויבהנקרסתא

ןתוחפטמותוטנילהתא

–ןתואורשקןהיראוצלע
-תבשהםויבאשמואשיאל

* :
:8

:הלכתארקלידודהכל

יבםש,שיבכהלע
ן

–תורדשה

,הכרהרענ,הפיהרענ

–הלאתחתהבשוי,הבשוי

...הכחמואיההבשוי,הבשוי

כל
ה

וד
יד

:הלכתארקל
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םהלםיליטמירחאמוינפלמ,ידיחיילךלוהינאו–להוצשיבכהו

,הגאדבוהדובעבםידורטםהעובשהתומילכבש,םינונחםידוהי

,םדגבסיכבשואיתמחמ,הצוענתחאהםדי,םתונחךותבםידמוע

סנכנשכו.בוהצאוהבורלש,ןקזבשואיתמחמ,תשפשפמהינשהםדיו

טעובאוה–!רחאילןת,זוגאבבקניתאצמאבא:ןטקה"קיזמה

םתוא!יברהלא!"רדחהלא!לזאזעל:הסגלגרבהז"וקיזמב

שנלכאלםנמא.תבשההאבשמ-םידוהיה
י

ןהתופילארשי
,

אלא

לכ
ן

פלתחאלכ,תבשלםימעטמןיכהלתועדויוןהליחתושנ
י

היתוטורפ.

הנוזםבל,לוח-תגאדלכמםתעדתאוחיסהשןויכ,םילעבהו

.תדועסירחאיכידוהילכלהזרבדעודיו;הזהםלועלשהאנהירחא

נפלאאיהש-לכהאיציוםילחהללולעאוהש-לכלויטםגםינמש
י

.ריוא

הז.םיבשעחירהלקהעש"ףוטחל,הדשה
ו

;תואירבלליעומהרבד

לויטםשלםיכלוהשכו.אירבתויהלןפואלכבהצורירהידוהיו

לאםיכלוהםניאםינטקה"םיקיזמהו,רוחאלתובלושמםידיה,אמלעב

,םהיבאירחאםיררגנהמהו!טלמיאלקרפה–קרפדומללרדחה

יו
ש

דצבהטאלתלהנתמו,הנישהתועשמתצקתרתומ"תינולפהםגש

הבשאיהוךרדהעצמאבתטרחתמאיהבורלאלא,היאצאצוהשיא

םקעתמהמטח,"טנלושטירישהרעקהךותבאיההאצומםא.התיבל

המדא-יחופתבוארהמ,םיטיש-:חירהןמוהארמהןמתצק
–!ריאשהלידכהלא
םיריכמהםידוהייתואםיכרבמ!הבוט-תבש!הבוט-תבש–

.יתואםיריכמםניאשו,יתוא

!הבוטתבש,םכלהבוטתבש–

,םידוהיהםיכלוה,תכללקיחרמינאשהדמבו–להוצרככהו
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םוחתקפסשםירוחבו,םיטעמתמו.םהיריחאמםהלתובלושמםהידיש
,רכנהאלהתוסגתיעיספבםיעסיפ.םחימתאקיסעמוניאתב

,הלחתהנשחמבתבשהתאהפללחלםהםיאביכ,חטבומהםכלהממ

ילבםיסוריפפםהמדחאלכלצאואצמי–םהיסיכבוששמיסאשכו

.קפסלכ

תנותכשובלהיהשדחארוחב,ינפלעהרבעםירוחבתרבח'

.שארבךלההמודא

!ןורפזבו-המודאתנותכ.המודאתנותכ

וליחתהינוארשדימיכ,"תושדח-םינפ,יבוריכהשילהמודמכ

..רעטייבראעמירא,חא:רמזל

!ןורפזבו...תירב-ינב,תירב-ינב

רוחב,הינשםירוחבתרובחינפלעהרבעםידחאםיעגררחאל

.שארבךלההלוחכתנותכשובלהיהשדחא

.!ןורפזבוהלוחכתנותכ,הלוחכתנותכ

ילאהעיגהםידחאםיעגרירחאו,ורבעיםירוחבהיבולכתסה

!רעטייבראןעשידויםעדראפםייהא:הרישה

!ןורפזבו...ןויצ-ילעופ.ןויצ-ילעופ

,תיכלוהןהשכ,תורובחהיתשילוארנקוחרמ–יניעתאיתאשנ

תפרטצמהניאותודיחיבתכלוהתחאלכ,רחרחשהרעיהלא...המידק
יההלקנלע;הנטקךכ-לכןהיניבשץראהתרבכוהתוערל

ו

תולוכי

ועריש-ילילצ.ףרטצהל
ד

וערשפאיא,ינזאלאםיעיגמ
ד

יבלידבהל
ן

...דחאלויהוםירישהופרטצה–דחארישוהזשילהמדנ,םילמה

שיבכהלעמודריתונטקהתורובחהיתש–יניעתאיתוענ

,קחרהערתשהשיבכהו.ודצבריחשהודמעשרעיהיבעלוסנכנו
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טעמדוערובעיאוה-ךורב-שודקהולאכיונפוקיראוהשכ,ינפלקחרה
.שא•תבכרמבהזב

–רעיביטבמלקתנהנוכילב
!ןורפזבו...היסוקסיד,היסוקסיד

–,לודגםויההיהדועםלואו,ברעמהימשלובגבהדמעשמשה
:ימכשתאיתינפה.ירוחאמילועמשנםיבהארישוםידעצ

םיספהםעהסולבה,הסגההכילהה.ירחאהכלההלודגהלותב

,ןהיתותואונתנ,םיקיהבמןינועבצתלעבהלמשהוםילוחכהוםימודאה

.ילעבמדחאתיבבתתרשמה,תוירפכהןמאיהוזלההלותבהיב

ברקההרפכלהלתכלוהוהתבשתולמשבוזהטשקתהו,ריעה"יתב
ונ...תרבחב,תודחאתועשםשתולבל
,

היתפש!התואעדויםיהלא

:ואיקה,המטחבהעגנטעמכהנוילעהש,םדתואלמהותובברושמה

וו
י

יא
ך

ידבאה
ך

וגירוצי–!ץעייואסארקרערעייהטןיימ,בעיל
ה

םיניעה,ומידאהתואלמהתותסלה,הסולבהלדעבמודערוזהבירלש

ןמ"רכזאורבלוצפחולאכ,הצראוטיבהדאמתונטקהותורוחשה

.המדאה

.האלהרובעתשדערפסמ-יעגריתיכחוינפתאיתכפה

םיקבדכילוארנקוחרמש,הזהרעיהיצעתא–הרעיהיתסנכנ

וא.לדבנוידיחידחאלכםידמועיתאצמ,ויחאלשיא
ר

ושמשךשחו

יברעיהיבעברמתלקןשעוהיבוברעבוב
ן

ופרפרםימעפל...םיצעה

יא,הממדבוללצוםילמ-יאצחרעיהללחב
וז

דחאלעהיובח,היקוק
?םירשכםידוהיםכיא:רמולכ–?וקוק–!וקוק:הארק,םיפנעה

-םילטבםירבדבםיקסועה,םכירוחבתאוארואנופסאה?םכיא

.תבשהתאםיללחמו
?וק-וק?וק-וק
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...םיכלוהםניאתבשםוהתמרתוי–ואוביאלםירשכהםידוהיהו

תובצעהזיא.ברעמהילופשבשמשההדמערבכהתיבהיבושב

טעמכשיבכהלעםיכלוההרפסמ.ריואבהעפעפתבשתמיתחלש
םיכלוהםייחה...בשלכה,הריעהלארזוחלכהםלואו,טעמתנאלש

לאםעפהדועיתטבה,שיבכהלבאלבא,שיבכהלעמםיקלתסמו

.העיקשהתאאראו.ברעמה

:םיביבחתולוקישארלעוכפתשה.התיבהיתסנכנשכ

?ונלש"יאנלופההיא-ונשפחוונשקב!המימתתבש!הוא–

"יאנלופהןכיה

?שי':עס-שלש–
...בשחתנדוע,ונ!שיושי-

.ףורגאבםגילעומיא...?הוא-

,רתנספלשהניגנןכשהתיבמעמשנהלדבההירחאףכית
–לוחתניגנ-הניגנהו

–!?ונלש

,'i:א.

יאל : :

ל/יוי

4%ןיא s
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.ד

.תבש-יאצומ

לולחינפמהאריהםעדחיבהשודקההקלתסנתבש-יאצימל
.לוחלשגנועמותבשתחונממובשישהפיהברעהאבו,תבש

םירוומסהםתואמ,סרכולכשולגר-רצק,ראוצ-רצקרוומס

שארבדמע,אטילבםיאטילהיתבבםיוצמה,םילודגהםינתסרכו

וקעימשהוןחלשה
ל

בללבה.ותחיתר
ן

ויבקנלנמרמתוץרפםחו

.םיבוסמהלכיניעלעדאומכשרפווילולחו

דמע.תולשבמה-תיבברוומסהותואיתיארתודחאתועשינפל
עבצאבוביתעגנ.בולעוקתוש,תויוז-ןרקבלספסהזיאלעהזבוהצול

וק
ר

דועבםמחתיהזאפוקןנימ-רבשןימאהלהיהרשפא-יא.ןואפקלש
דכדעתוטעמתועשלשרפסמ

י

יחלבהוהזחמהלעיותלהוצהחיתר

:הזכשםיענמו

ראשםיבוסמהתויפבחידמאוהירהו,חתורובוטוחצהתהו
.תבשהילכאמלשםהירראשוםנמוש

.תוסוריפפהשועוריינילילגוקבטתספוקלעבשויםיבוסמהדחא

השיעוןשעמאוהירהו,וינשןיבהצוענרבכתחאההסוריפפה

רכנ.ריינה-לילגתאתמטפמדיהוףאישהפה;תחא-תבביתכאלמתא
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יבתדקרמאיהששממהסוריפפה,דאמוילעביבחןישעהש
ן

.ויתפש

קפאתהל,הזךרבאל,ולהשקהמכדע,ומצעלריצלרשפא
...!ולכתבשםוי

נא
י

בושלוא,סנכהלםאיבלםעיתכלמנותלדהחתפביתדמע

םהינפ.ימצעםעדחיתהלוהעשיפלםוקירהםירדחהדחאלאובלו

םישדחהםינפהתאיתנחבויתדמעעגר.ילםירזויהםיבוסמהבורלש

.ינפלעתרבועתיבהתומלעמתחאהנהו,וזלהןילוחה-תלהצתאו

:יתלאשתאהליתשחלוהנזאלאיתנחנ,הביתרצע

..?וללהםדאינבהמהימ
.

םשל"הלדבההירחאונתיבלאובלםהםיליגר.םידוהי–

ינש,התאהאור...תינשותחאתחתורןימחסוכםשלוםתסטופטפ

.הזרוומסלםיכפושםימתוילד

נאאלפתמ-?םימתוילדינש–
י

הנטקההנזאלעיאשזוב
.הפיהו

...!רהנימ-

...?רהנימ-

.םילולצוםיקותמםה–

ירמושליבשבהתםבןיכהלוארבנו,םילולצוםיקותמ–

- ? תבשה

וימימתאםיבאושורהנהלאםימהיבאושםיכלוהברעב–

.ריעהירוומסליבשבםירקהוםייחה ?םויבו-

תויטנולאהוםינידסהםעתורענהםשתוצרריהבםויב–

בגלעםיולתהםינבלה
י

תאםיכזהוםינטקהוילגבתוצחורוןהיפתכ

.ןרשב
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.4םירענהו–

...רהנלםירבעינש?םירענה–

?םשםיצחורםהםגוללהםידוהיהו–

...התהתאקרםיבהואםה.אל–

תאהילעיתשחלש,הפיהוהנטקההנזא.תכללהליתתנ
ןזוא...יתפשבהביתעגנולאכ,תצקהמדאתה,תורצקהיתולאש

!תמדמדאוהפיהנטק

ןנובתהלובישקהל,ימוקמלעדמועיתראשנםידחאםיעגר

לשהיתשבםגבגאו,םתסטופטפבםיקסועה,םיזילעהםיבוסמהלא
...רהנהחירםעחתורולולצהת

,האבתתרשמההרענהורוומסהןקורתנהעשיצחלשךשמב
.ישילשםימילדובותלהכפשו,ובהברצנשולשיוסיכהתאהריסה

?רהנהימיממ–

..רצחבשראבהיממ,אל–
.

כו
?תותשלהצורודועה,המי

יממדועהתשאאלרהנהימיממםעפיתמעטשירחא,אל–

...הצוריניא.ראבה

.!ותשיםהו-

.רבובשיגרהאלו,תותשלוטפטפלופיסוהםה!ותשםהו

םיקורסםניאםהינקזשיתיאר,בטיהםהינפביתלכתסהשכםנמא

חורהםהלתונתונשהארמהתאםילבקמהםינקז,םיושעםניאו

יאםהיחצמל.תטרומהדיהוהלופהדיה,תבשונה
ן

תוחצמלשהרוצ
הגאדהלתבשויטמקלכב;םינטקםיטמקלשםינטקםימצ;ללכ

תונטקהתוגאדהתומנמנמשהפיובוט...תמנמנמוהטורפתב,הנטק

פלוללה
י

,תופצפצמו,דחאעגרב,ןלכ,יאדובןהתוציקמ.העש

םפשה,יוא––םהלשםפשהו...רררב-דחאעגרב,ןלכ



55 אטילתולובגב.

וא,יוא...םהימטחלתחתמאוהלבונואוהשמוכ!םהלש
י

קבט
...!םהםיחירמ

!םתומכשידוהיינאןיאשבוטהמ

נפתאיתכפ
י

.רואובולעהאלש,ךומסהירדחליתטלמנו

נפתאיתשבכוהדיפרהלעיתמוקאולמביתערתשה
י

רכב

יחומךותלוצרפתהםילקהםירוהרההו,רדחהתלפאבןיבלהשןטקה

–יחרכלעתויולגהינזאדעב

זא,םתומכשידוהייתייהול!םתומכשידוהיינניאשבוטהמ

ידואחלושמואדיגמואינונחואיאדוביתייה
ן

.ןבוא

..ימפשתאלבנמוררוזמ,קבטחירמיתייהוםתסהרות
.

,ישפניח

םינשעמוהתםיתושוןחלשהלאםיבשויה,תוירבהםתואלכש

ינבואםינידואםיחלושמואםידיגמואםינונחואםנה,םיטפטפמו

םינב,תורעוכמותועונצםישנםהיתבביאדובםהלשיו,םתסהרות

יבגלעתוחורסםהיתויציצו"רדחהלאםיכלוההםיבזםימטוחםע

תוכיפהתוטמבםילטומתוקוניתו,םהירחאמוםהינפלמםיסנכמה

תוחותפהתונתכהןמםיציצמםהירובטותותסכלשלובמךותב
...תוחלאנהו

נאךפהתמ
י

םהיתינפעבראבםימנרדחהילתכ,ןדקרפא

.הנבלוהלודגןיעבהובגמיבתלכתסמוהרעהרקתהקר,תולפאה

..
.

וא
י

וא!יל
י

אלהרעוכמוהעונצהשאילהתיהול!יל

רבדהתאהנממםגשחכמיתייהאלו...ןפיאםושבהתואבהואיתייה
וילכב;הזה

ם

יא:רשיהלרמואיתייההעשלכבו
ן

נא
י

בהוא

לו!ךתוא
ו

לו,תומלועילעהשיערהםג
ו

לו,ינקזלכתאהטרמםג
ו

!הנממדחכמיתייהאל...תבשלןבלקולחילהנתנאלםנ
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!הה,הה–!הלילבםגהתואררועמיתייה,םיהלאהיח

–!הפינצביאדובהמנהתיהאיה–ילשיתשאתאינאעדוי
יהרכהתוצונו

ו

היתורעשבתועקושוםינבלםיעלותכתופפועתמ

יהתוזרהםידיה;תועורפה
ו

לשםישקשקוהזחהחוללעיאדובתוחנ

תונימטוללהםידיההנייהתקרול...יוא.ןהילעםיצצונםיחולמםיגד

וא?ומצעהזחו...הכימשהתחת,הכימשהתחת
י

םונצ!הזחותואל

ירהו!הלאםידשלשםדשלתאוצצמרבכתוקוניתהמכ!לדלודמו

!הכימשהתחת–השפועמהצמואלשתוכיתחיתשכםילפונםה

..הפאתרחנ:רתויבארונשהמ...!הכימשהתחת
.

איהםימיא

לעהכלהמ
י

יא:הלרמואוהתואררועמיתייההלילב,הלילב!
ן

נא
י

!ךתואבהוא

יתייהשיפ-לע-ףא,חרוביתייהתוריעצהותופיהתומלעהתרבחמ

יהאלתוריעצהותופיהתומלעה,יבללכבןתואבהוא
ו

אליתואתוניבמ

יה
ו

יהןה!דאמילרצ!דאמילרצ...ירעצבתושיגרמ
ו

תוקרוי

תילטתויציצשוונקזמוומטחמףדונש,השאה-לעבינפב,ינפביאדוב
לו...ויכרבבולתוחפוטונטק

ו

וקריועריאול,תועטב.ןוסאעריא

לודגהןיכשהתאיבלבבחיתיתייהףכית..!רעוכמהמ.יפ..?יב

.ידלילויתשאל"איצומהתוסורפתבשבובךתוחינאש,דוחה-לעב

וא...ידליויתשא
יהאליתיבב–י
ו

...ןפואםושבילגרתונכוש

תודהל,הזהבוטהוםחהתיבבתבש-יאצומבו,שרדמהתיבב,תונחב

חומהוןושלהש,ךכב-המלשרבדלעוהסוריפפלע,התסוכלע

יבםבםיליגר
ן

יב;יליגכםידוהי
ן

ידילאובלרשפאוללהםידוהיה

יבןיחבהלאלשדע,רומגתעד-הכיה
ן

...רופחראבימלרהנהימ

דבלכברבעלקרער
י

יא...ירטנסביתששמ,יוג
ן

רואל!ןקז

.יתודמלעדרויונניא"ןטק-תילטםגהנהויתיאריתצהערורפגה
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.!ילןיאש,המודמכ,הרעוכמוהעונצהשאםג
!ילשםירוהרהיא,יא..

יא
ן

נא
י

..!רקיעלכםתומכש
.

ינאןיאםולכ!ינפבהנקריתאלשישפניח,תופיהתומלעהו

?קשנלעדוי
אל...קשנל,קשנל

ו

הזתאםיעדויםירוחבהלכ
!

יבידבליתלייטוםעפילהרק
ן

התיה,םיפנעםינליאלשתורדש

יבלשהעש
תורמצהלעועוגתונורחאשמשינרק,תושמשהן

יבםיציצמוליחתהםיבכוכו
ן

הלילהירימזוומדרנםויהירימז,םיפנעה

..םיבהואהמהדציכםישנאהלאןנובתהליבלתאיתמשו,ורוענ

,תחאההתכלבףרהילבהקשנוץעהלאותבוהאתאץחלרוחבהזיא

ילהמדנו
,

זגרקעאוהש,הלחתכל
ר

יבישעולוהמדאהןמ
ן

...וינש

תיבל?תחאההמודאהיחלהםעהאבאיההנא!הינעהרענ

בללעו?היתוערל.ףכיתהבוריכיםה?הירוה
ן

היחלשהלעיאל

..בהואתוקישנמהמדאתנ

וזיתעמשרחאןליאתחת
ג

נש
י

םהש,םיגוזשי.שחלתמ
הלא.תושמשה-ןיבלשהעשב,םיצעהלצבםדמעבםגםישחלתמ

תאםיעדויוןובשחבםרשאתארבכםיאיבמה,השעמהישנאמהמה
תונחוחתפיוםינבודילויוהפחלוסנכיבורקב,בורקב:ולקשמ
יא.הזלהמודהרבדבוקסעיוא,תלוכרמ

ן

נא
י

לעבכעתהלבהוא

!וללהתוגוזהרי

,ילהמדנקוחרמ.ונליאבקומעקומעיובחהיהישילשהגוזה

הכוראןושלאיצומ,קקלמוקותמבלחדכלעדמועלותחהזיאש

וקינזאלעיגה,ןליאהלשותברקברבכידמעב...קקלמוהקדי
ל

הרענ

..!ינבזע-:תננחתמ-
.

"י!ינבזע
םיפנעהןיבמהחיגהףוסל-.

:
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התחמאיה,תחאההפתכבהלהתלתהלקההתחפטמ,רעשתעירפ
הדלוקושהתא,לבנ–..היתפשתוצקתאוהייחלתאהלוורשב

–...ינשןיבמץצמילןתנש
.יזבשהיתפ.הלהרחאלהייחלבהלקקלשהמו

תאהנמאו,רהנהלאהלועה,ךרדהםאלעבציתאוךלארחמ
גלעשםינבלהתויטנולאהוםינידסה

תורבועה,תיאטילהתורענהיפתכיב

נפלע
י

ךלא,הריעהןבושב,ברעתעלו.םילולצהםימהלחנלא
..?תומלעהילעורבדהמ:םילגהיפתאלאשאו

.

וא.ןולחהלאברקאויבשוממיתמק
ר

לעדעררוחההנבלה

בגלעוצברש,ידיתועורז
י

.ןולחהלשונדא

דסחוןחםללגביתאשנםימעפהמכוה.!םיבכוכהוהנבלה

בהאתאלשדועהתיהאל.תומוח,תוליחכ,תורוחשםיניעינפלמ

.תלכתהעיקרבודובכלםיחרוזםילהוצהבהזה-יבכוכש
בללעהלועםימעפלםלוא.ןטשליפתאחתפאאל
י

הבשחמה
כו:הארונה

י

ןמןמזבםימשבםיבכוכהוהנבלהובכיםאהיהיהמ

!ןטשליפתאחתפאאל...!םינמזה
תרקתבהיולתההרונמהרואלשםרז.החתפנירדחתלד

בוחתהפישאר:ימכשתאיתינפה.לפאהרדחהתאףיצהינשהרדחה

.יבתוציצמתופיםיניעיתשותלדהחתפב

?ןאכבדמועהזימ-

..ינא-
.

!?ידיחי,הא–

.דחיהבשנויאוב–
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ןולחהלאתחאהסיטבהברק,הפיהתינשיבהעגרהקפקפ

..ידילהדמעו
הנבלה.יניעלעויחצמלעולפנתודהאתורעש.

וטבלתהםיטהולהםיבכיכה,תונבלהמכלילתלתבהרבתשנתחאה

.יחצמביתיאוברצוטעמדועשילהמדנו,יתורעשב
.יפומלהתואיתברקהוהרענהלשהנטקההדיתאיתזחא

יה
ד

.יפכבהראשנםלואו,אוהשלכדערהדערהמימחה

לעופרפרתולקההלילהתוחור
י

תובלמוליחתהוןולחהדעב

.תוצוצינזתמרבכליחתהיבל.הבליב

ינעירפהלהארנכהצפחאל,רפסמיעגריבהלכתסהאיה

:הלאשוהפיההשארתאתצקהמירהףוסל.םביתעקשנשירוהרהמ
?יחא,בשוחהתאהמתודאלע–

..יתוחא,םיבכוכהוהנבלהתודאלע–
.

דיתאהצחלהנטקההדיו,הבללעהשארתאהדירוהאיה
י

.באכלדע

?יתוחא,ךינפורוחהמל,תאו––

..יחאדיתציחלמ––
.

יניעללפנהנבלהףסכו,הבללעירמגלחנציתוחאשאר

נא.תורוחשהישמהתורעשלע
י

דיתאןהילעשרפליתרהמ
י

גוראלו

.הילתלתלעהדגאהל
...תובוהאילתלתלעודלונתופיהיתודגאלכ

א"י צ'צ:צא."י4:4:42 יפ95$:<<3&
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.הדגאה

נאבהוא
י

;קוחרלתופחרמהוקוחרמתואבהתולקהתוחורהתא

.ברעמבשמשםעתועוגוחרזמבשמשםעתודלונה

תובלבתווקתןהתובלמ,תועוגותולקהתוחורהתופטלמ

.ןמוי-תונבתווקת,םירוצי

נאבהואו
י

תורעוסוןופצמתובשנמהתולודגהרעסהתוחורתא

תאןתאתופחוסוםלועהתמדאתאןכרדבתואטאטמוםורדלא

.םיעלותאלמהקדהץראהרפעתאוהאלחה

רשפא-יאםלוא,ץראהתאןרהטבוןרבעבתוחורהתומערתמ

תולודגהתוחורהירבדתאןיחבהל,תוכובנהםלועהינזאל,ןהל

יבשעכךותמםיסרוסמה
ן

.תונבלהןהינש

הרהזבוהיפיבץראהתאתורכוזןיידעש,הנהתוינומדקתוחור

.הזהםויכהתרימעתולפשבהתואתואורו,םינפל

.ןהיפמךובנהםלועהליציאלרבדו,תוחורהתומערתמ

נאבהוא
י

–םיחצנה-גלשיסומע,םיקיחרהםירההילגרבףפותסהל
ואפקםה,םירשנםיולתגלשהירהללעממ.ןבלהורקהידשבל

ואפקםה–הלעמלםרומדיעםשארותושורפדועםהיפנכשכ,ריואב

.ינדאבללע

תוצרופןה,תולודגהרעסהתוחורתוצרופםההםירההןמ,םש

!םימודקהתונורכז–םיהלאהזחמ

םיססונותושורקהםירשנהיפנכלעוללהתוחורהתולתנו

תותמהםירשנהינזאלעתורעוסו,לוחכהורקהריואבםייחתונורכז

_.םימודקהתודגא
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.תוחורהינושגפתימדשוםירכתבחרלעםיפיהץיקהיברעב

ידמעורפסותימילח-תושיחלינזאבושחלויבללעוקפרתהןה.תולקה

עדאו,ןהומכףטללעדאוהלקהןתפשתאידמלבו.ץראהתבהאלע

.המדאהתונבתומשנלעףרפרלןהומכעדאו,ןהומכתוקלחחיפהל
,ישפנתאועיבשהאלץראהתומולחויבליברגברשאכיהיו

הנרעסתםשםוקמל,םיקוחרהםירההלאתילקהתיחירהיניחלש

ףפותסהלאובאו,ןרוקממהנצורפתםשםיקמלתולודגהתוחורה

תאיניעלאגופסלו,ןבלהידשבללעערתשהל,םההםירההילגרב
.תושורקהםירשנהיפנכלעםיילתהםייחהתונורכזה
.העדאתוחירהתפשתאינא

םיוטנהםירשנהיראוצבתובבותסמ,תולודגהתוחורהתובשנמ.

-םישקה
!תישארבישעמםיכובסהמ,וה

..
.

.תותמהםירשנהינזאבתועלבנותורעסהתיקרוש

!הישנתומוהתבודבאווארבנרבכתימלועהמכיה

..
לעמםיפלאלותואמלגלשיתפתורענמותוחורהתולליחתמ.

–ריואבתונבלהםיתפהתואפיק...ריואבותיאתורעסמוםירההתובל

תארקלתולוחמבםיאצויותראפתירישםירשתומלועהמכוה

וימלועלןבלהובלמובצחנרבכתובצמהמכו,אוה-ךורבשודק
!ודבאש

.ריואבתובצמהתוצצונ

ילאכםירשנהיפנכלעתוחנןה.תולודגהתוחורהוטקשהנה".

.ןהיתומולחךותמתושחולותוריסהתומנ.דחונמה

!תיפיהמםימודקהתיד.יאו

....שמשהינפכהנבלהינפ,המחהרואכהנבלהרואו–םינהל
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םינשושיחלרשאהמלעכףיתו,הנבללהיהןמגראלשםדוא
( הל,

וילאםוימםדאתוףיתו
ם

אלרשא,קוחרההנתחלעגעגתתו

."ותונכרועהעדי

ולגלגתההלילבםגםויבםגרשא,םיזחופהםימשה.ישוכ,םיננעה

...הנושארבויתודאלעהלורפס,תילבתוהמגמלכילב,םילטב

ונגנעתהוםויהותואוניאר!ךנתחתאמ,הכלמ,ךלםולש–

!ויזהמכוה.וויזמ

.םיפיההינפתאהסכהנשמןמגראוהנבלההדער

?ומשהמ–"

!שמשה–

ןרערהירוציוהמצעלהנבלההשחל–...שמשה.שמשה–

.ןושארהבהאשגרלהריעצהמלעידשכ ?והארמהמו–

:וארקוףכואחמ,םילעפתמםיננעהומק

בהזו!ורהזבתומליעהעבשץחור!םיקחשהלשוריבא–

.ריבאהאובתארשבלשמשהתונפלכבךפתשמוינרק

והץחור–,המצעלהנבלההשחל...שמשה.שמשה–
א

–...ורהזבתומלועהעבש

ארשבמוםימשהתונפלכבךפתשמוינרקבהזו–
ת

!ואוב -...ואובתארשבמו-
קחצו,םאולמוםיקחשהותארקלוקחצו–עיפוירשאכו–

!םירעובהוילתלתהפיהושארלעוענווקחצבו,אוהםגשמשה

–...םירעובהוילתלת–

םיבבישהםיננעה–!אבאוההנה!אבאוההנהךא–
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.חרזמהיפלכםיוחתשמוםהידיבםיפפותמוליחתה

.רקבהליחתהךא

תאהריתסהוםיקחשה-תעונצהשחל–...שמשה,שמשה-
.הדמחנבעקיחבסימידאמההינפ

ותארקלושט.ןביהזהושישהיבעךותבהפיהשמשהדעצ
רפסל,הפיההנבלהתאוינזאבללהלםירועפתויפבםירוחשהםישוכה

.ומשתאהלםדיגהבהינפומידאהדציכול

לגוצרפ,םירועפתויפבםיננעהותארקלושט
י

,םכותלארהוזה

אלו,רבדלולכיאלו,שמשלשוויזבםיננעהתונורגותויפואלמתנ

...םהיפמהגהףאאיצוהלולבי

...ךחגוורואבםיקנחנהםישוכהינפבשמשהלכתסה

ועינה,םישחנכולקעתה,םפוגבםימלאהםינכדשהורפרפ

–שמשלםהישארב
נפלעדעצאוה-שמשהו

י

,םירוחשהוישוכבללעתהועיקרה

ורזחוהיחתלובשוופלעתהםהו,תומימחםינרקלשרטמםהילעקרז

ינפלעודמעבו,ברעמלםהילתלתבםפרג.באכוגנועמופלעתהו

םיענהםיננעההארמלהנהנוללוצומצעאוהו,שאבםתואחלשםוהתה

.שאהתובלבםיצצורתמהו
ךלהברעמבהשחלששאהתרודמםגהכלה,שמשהתעיקשםע

ךותמםיטלובוליחתהםירוחשהםיננעהתופוג.עוגוךלה.םמעו

.דומעיששמשלםיארוקוםיססוגהםיבהלה
.םוהתהיפלעססונויצחועבוטויצח,שמשהדמע

.הפיההנבלהתודאלעורפסוםיזחופהםיננעהודמע

.םילילכחםיעוגעגמעקפתהלבשחיו,דעריוהפיהשמשהעמש

תדעלריהזמהץוצינהתאקרזו,ובלמץוצינבצחושמשהחקל
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:הלורמא.הפיההנבללוהונתוהזיבל-ץוצינתאואש:רמאוםיננעה

"!שמשהחלשךלהנתמ

-קחשלבהזהץוצינתאקרזושמשהחקל
!ןושארהבכוכה

רירפשבהעיפוההדרובהנבלהו,הדמחנבעבלעקבנברעל

,ריהזמהבכוכהםקיחבוםיזיזפהםיננעההילאושוטיו,ליחכהםימשה

:ורמאיו

"!שמשהחלשךלהנתמ

תנתמתאהדרוההנבלההחקלו–.שמשה.שמשה-
–הבללאהתואהצמאו,הבוהא

.רוחתןכ,רוחתןכ,ריהזמהבכוכהתאהבללאץמאתרשאכו

–ובלמץוצינדועשמשההלבצחתרחממ
!ינשהבכיכה

.ישילשהובלביבשתאהנתמבהנבלהתלבקישילשהברעב
לכו,שמשהתונתמתאדעורההבללאתצמאמאיההנבלהו

המדמהפט,תיפיהז,יניעלילכחמאעמקאעמקהנממלטינץוצינ
.םודאהוםחה

–הנבלהריחתםוילםוימ
!הלילבםיחרוזהלםיככיכהמכיה

!םיעזםה!םיעזםה...בהזהיבכיכםידעור

יחהובלמתוכיתח?וללהםייחהםיביבשהועוזיאלךיאיכ

!שמשהלש

-הנבלהרוחתםוילםוימ
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דעורשמשהלשיחהובלו,הנבלהרוחתאלהזךיאיכ
..!היניעלבהבהמו

ילל

הפשפש,יבללעחנצרשא,השארתאהמירההפיהיתוחא
יהםימשה:הצוחההפיקשהותופיההינייב

ו
,דאמםיקומעוםילוחכ

.תרוחההנבלההדמעםידעורוםיצצונםיבכוכלשםיךותב

...?עצמאבקסופהתא-

נא...איביףיסה–
י

,ויתעמשםיקוחרהםירההילגרל,ותואעדוי

..תואבנלםגתועדויתולידגהרעסהתיחור
.

לערעסהתוחורומנ

קרינא–תותמהםירשנהינזאבתומולחךותמואבנו,םירשנהיפנכ

!יתעמש
:ואבנןה

ונממבוצחידוע.לודגהשמשהבלדועםתאל,דועםתאל

...הלילהתאורישעיםיריהזמםיככוכהברהדוע...הנבללתוציצינ

מזלכיכ
ן

דועשמשהבהאידוע,לודגהשמשהבלדועםתאלש

...!ולשבהזהתוקישנבהתואהורידיע.הנבללויתונתמחלשי
--ובלובהלכירשאכזאקר

- ? זא -

הלילבשמשההילאהלעיזא...הלילהעגרלרואזא–
.יקיחבה:לכו ?זאו-

...!דועהיהתאלהנבלהךא...תושמשדועשמשהדילוייליא–

?םיבכוכהו–

הלכהתונתמתאועלביםירוחשהםימשה-ינכדש...ודבאיםה–
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..?וילעאהתהמהפיהונמלועו–
.

..!םיבכוכוהנבלילב
.

שדחהרודהולגאדיםלואו?תושדחתושמשזאויהיילוא–

..ומצעל
.

גנרבכחרזמב.ןולחבונטבה
ה

,שפטלוגנרת.רחשה-בכוכ
ונממםיבנוגיכיאדובםלחווננולחלומהנבלרדגתחתבכשרשא

,תוליהבךותמתחאםעפ,וקירוקוק:ארקוםידחפבץיקה,ותלברכתא

.ויניעבןחאצמולוקשינפמ,תישילשםעפדועו,םעפהדועו

ברעת:ילהרמא,ידיתאהצחל,המקהרוחהוהפיהיתוחא

.רדחהתאהאציו?ךתנשךל

..
.

הנה...הרדחבהתלמששורשררבכםדנ!הפיהיתוחא

יתוחא..!עמשאהנה.תורומחההילענתאתצלוחאיה;עמשא

ליפמה:עמשאהנה."עמש-תאירקלשתושיחלתושיחל!הרשכה
..."יפעפעלעהמונתו!םימש-םיניע..."יניעלעהנשילבח

יבלברותאהלהנתמהזיא!הרשכה–המנאיה...!םיפערש-םיפעפע

?הטוהה

שאר-לקךאלמויניעתורומשאורגסנאלדוע,רקב-םעיתבכש

ךותמוביתרכהינאו,תצקרוכשהיהאוה...ירדחלאבםיפנכ-לקו

המיבהשעוינידסלתחתמימעקחדנאוה.תומולחה-לעבתאהמונ

...ץפחובלש

רקובהתוגועוהתה-ןחלשליתבשב.לודגםויההיה,יתוציקהשכ
הלילהלכ,םנמנתהליתלוכיאל:הפיהיתוחאילהרמא,תומחה

!תקחצ
!תומולחה-לעבהפייתואגדגדיאדו
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.ה

.ילשאטיל

!ילשאטיל,ילשאטיל

,רושימהלכ,רושימהלכ

יאץרא
ן

;םירההל

,םיכשמנהבךלמ־יכרד

.םיערתשמהבםישיבכ

,החיחצהלכ,החיחצהלכ

יא
ן

רפהל
י

;תראפת

יהתוקריראש
א

,החימצמ

0 תרזחוםיאושק

,תוקחדהלכ,ינעהלכ

לובהזאל
א

!םינומטמ
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,ץראהוזתוטורפ-ץרא

,םינומיסאתמדא

לב
י

,חלילבוהיחתילט

ראי
ץ

יא
ן

;םיחרפהל

,חירןתונדפרסההב

.םיכרדה-ץוקגשגשמ

,םירורד,םירורד:הירפצ

;םלכףנכ-ירצק
,תוגגהלעעקרקהןמ

.םלסבםהםילוע

לב
י

,םינתיול,םינינת

;םימיהבןיא-ץרא

םינטרס-םעוקקריגד

.םימגאבםירפ

יא
ן

שהב
ר

בןיאו
,ךלמה

יא
ן

;םירשילכיההב
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!

,םינטק-םינטקםילהאב

.םירגהישנא

,תורפתובלוחהישנו

:םיתושםילעבהו

.תורקעםשתולותבהו

.םיתופםירוחבה

!ילשאטיל

!םילובלבהמכוהערתונישלמהמכ,אושתובדהמכ,ילא

לו
ו

'הםשהש,םירוחבה,םנמא.תמאהןמאעמקקרהזבהתיה

ןורפזירוחבתא-דוחיב,בוטלכשטעמ
,

םעהזתאדוחיבו

הלאירבדועיגישכעדויינא-בהבהצה...בהבהצהוןטקהןקזה

םהירטנסבםהלוחמצםיבהבהצםינקזשהירוחבלכואוביןורפזל

עדוי...ושארלעחקלתמבנגהלשועבוכ-םוחלגיובלגהתיבל

יבתעשבו,םויותואלשםירהצבו,דחאתובעאלרקובבו!ינא
ן

םיקלחםינפבםידיגנהבוחרבליטלםירוחבהואצי,תושמשה
גו...ושכעיבוריכה:וינפלעוקוחצ-תבםעדחאלכ,םיקלח

ם

לעבתאריכאינאאלא–ילש...םהיניבהיהישיאדוילשינולפ

נא.ורטנסבץצקישכלוליפאהזירבד
י

"םידיגנהבוחרבותואאצמא

–ולחפטאו,"םידיגנהבוחרביתארקלאובי-ןוכנרתוישהמוא

כו;יבגבילחפטי,ןוכנרתוישהמוא
-?דחיבאעמקליטנ,המי
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...אעמקליטנ-?אעמק-

?המיכו-...הח-הח-

–ונלש"םידיגנהבוחר–
?ךכבהמו–

...הח-הח-
נאםידעוצ.קתושויתפשתאץפוקינירהו

ו

,תילויטתוניתמב

.םיצעהתורושיתש;ךעדשטעמכיזחבעפעפמליחתהשןטקהיסעכו
םהיפנעו,םיהובגוםיתובע,"םידיגנהבוחר,בוחרהידצבםילותשה

.הלאוןימימהלא,םיליפנתועורזכםיחולשוםורמבםיבברתשמ
רובעכ,םינחילםייחםילעתפכתחתבשורזוחינאו,לאמשמ

.בושינתנמינלמו-םיעגר -
?המיכו-...הח-הח

–הרבעשוזהמלע- ?ךכבהמו- ...הח-הח-

נאליטמ;יפתאבושץפוקינאו
י

יב
ן

םימי-יעבשםיצע
האורינאו,ולכבוחרהתאהטועהלקםיברעתלפא;חיר-ינשודמו

אותודורוהםינשושהתאםלוא,תונבלהתולצבחהתאקר
ת

,תוירכזה

יאתולוחכה
ן

נא
י

נאעדוי,רבכהאור
י

הפתוגשגשמהנהשקר

'תויובחיתואתופטלמןהירהו,םיעונצהםילהאהתורדגב,יתברקב

המלע,םנמאהנהו,ירוחאלעגררזוחינאו,ןדעמהוךרהןחירב

הקיחרהשספא-האנההכולהוהינתמ,הפרע,היפתכ-הרבעשוז

נאחונשלעיבלבקחוצינירהו,תכללתצק
י

.עגרבשאלא...סועכל

ו
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:ןהמטלופוהדצהויתפשתאםקעמרוחבהוהז -
...הח-הח ?המיכו-

ונתומכשםינורפזםירוחבםג-ךכ-
?ךכבהמו- -

...הח-הח
לשויבא-יבא-יבאבחורהסנכישיאולה,םלועלשונובר

!הזרוחב

!םידיגנהבוחר

;הכראלןורפזריעהלכתאהצוחאיהשטעמכתינומלפבוחר

.לעבהוןימידצבםידיגנה-בוחרוירבעינשמולםיכשמנופוסב

לשתולוחלו,ןאצהירדעל,הרעיהוינפשימ.לאמשדצביתב
יבל,ןלצילאנמחראפורל,לחנלרשאימו–,ליאמשמ-רבדמ

ריואמודמחנחרפמ,הפיןליאמתונהלץפחשימוא,ראודה

.ןימימ-אירבמ
-.תונכשהתאםיאנושוםולשבםייחםניאשיאדו-בוחרהידיגנ

םעתיבלכ;והנשממםידחאםידעצלשקחרמבדמועתיבלכ

דמועםינבלהויתונולחתעברא,תשלשםע,וגגלעהדיחיהברא

לכעקושוהעובררדגךותביובחול
ו

חו,םיחרפבוםיחישב
י

ול

רדסווייחרדסתאותאעדויןיאו,הזרתס-תיבךותבדיגנלכ

בלחבםיידגלשבמ...הלפתהםדוקלכואאוהש,רעשלשי.ותיב
...הרעשהקריהוז!סה,םלוא–הדיגנהתא,ותשאתאטבוצו
,רדגו,םיחרפוםיברםיחישקמעבעקושתיבהלכ:האר,האר

.וירבעלכמהזלדבנןועמלעתרמושהעובררדג
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!םכמעטךורבו,ןורפזידיגנ,םתאםיכורב
םהיעזגדעבםיפיהםיתבהתונולחםיארנדועםויהםצעב

בורקדמועתיבהירגמדחאםאו,םיצעהתורושיתשלשםהיכבסו

הזלשוינפתאםגםיאור,בנשאל
.

לעץפקמקניפמלותחששי

.תישישהתאתופטושהםירהצינרקבהלקהעשםמחתמוןולחןדא
,םיללצהתעפשךותמןמתסהלםיתבהטאל-טאלולדחוברעהתויהבו

העשבאקודו...ויהאלכויהו,ןיעהןמומלענו,םהימושרוקחמנו

תאהאורןיאו,םהיריצלעתיבלכיסירתםיפגומוםיבסומוז

,בררואהשיאדוהמינפתיבב...יאשחבתרגוסהדיהתאושפנה

תחתמנ,סירתהקדסמתננתסמהקדןרקהנה,תויוזהלכבךפתשמו
,םולכרפסמוניאש,םלאבהזטוח.בוחרהלכבחרלעבהזטוחכ

המהיתמ,הלאהםיברעבדיגנהישעמלןובשחלכץוחבעדויןיאו
ונחלשלושכעבשויאוהש,רעשלשי.םילכיתמוולצאםיליחתמ

..יולגשארב
.

..ויגיסתאףייזמ...תיברהנומ
.

!סה!סהךא

יא
ן

יא,םולכרעשל
ן

אלםא-ךיניעברותח,רותח-םולכתעדל

!ךפאבהלועדלםיחרפחיר

!ןורפזידיגנ,םכמעטךורבותםיכורב

םיאבשדע–ךליל,ךליל,םידיגנהבוחרבךלילרשפאו
םסוחהזרעש,ףיסותאלואובתהפדע!דומעו–רעשהזיאינפל

..הנגהלארעשבחתפשי,םנמא,םילייטמהדעבךרדהתא
.

כו,ןומראהארממובשיש,ןגהךותמםיארנןינביקלחהזיאו
ל

.םיאבםניאהמינפןגהלא.הנקזהצירפוזיאלךיישהז

לו,ןורפזידוהילדסחוזהצירפהתטההימולעב
א

ישנאועדי

יה,םלויטבלובגלכריעה
ו

.ןגהלארשיבוחרהןמםיסנכנ

םלוא;שדקמהתיבלםישדק-ישדקתניחבבהזןגםהלהיהו
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םיכלוהו-,רעשהתאהרגסוהבלהילעךפהנ"הצירפ.ההניקזהשמ

רבועןיאמםיממושויליבשו,םתואףטוקןיאוםילמקוןגהיחרפ
!הניקזהש,הצירפל,הליא

ברשהינפמהצוחהתיבהחתפמיתאציאלרקובהזאמ
לודגםוח:הפיהיתברקילהרמאברעבלומתאדוע.לודגה

!רחמהיהי ?רחמ-

.םימשלךיניעאש-

לשאסיידןיעכעירזעיקרהםנמאהנהו,יניעתאיתאשנ
–ופוסדעועיקרהףוסמםיקוחרוםיפופצ,בכוכדצבבכוכ,םיבכוכ
.רחמםויבלודגברשלןמיס
–הזםינדעלילבשמ:ושנונחנאו,םוקמלרהמ-תגאד–

.ריעהןמהסרפהמעיתקחרהו,הפיהיתבורקל,הליתינע

דעחדוקריואהותוברוצהינרקושענשמשההחרזשמםלוא

בגלעןוליוהתאדירוהליתחרכוהש
י

המכםעראשהלוולכןולחה
.הלפאיצחבתיבהינבמ

יתקרחויאשחביתנגר-הכורבהאטיללשהשמשיהוז-
.ינש

ןדקרפאבכששימ,ונתאמדחאלשוחומבדלונאלפנןויער
.תחאהרושבוזתילכתלםדימעהש,תואסכהשלשלע

םימהלאושכעםידרויונייה,םילצעתמונייהאלוליא-
;

ילהאבוןטקהרהנביתרכזנ,ויפמםירבדהתאהזאיצוהךא
-

וילעומקוהשהצחרה.,
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ךשומליחתאווירחאיתארק-!םימהלא!םימהלא-
. םהיפתכבםתוא

ונחקלונטועמותיבבםצברתאבזעלוצראלונבשםילצעה
!רהנהלאו,םינידס

ובשוירחאוכלהשםידחאהםגוטרחתהךרדהעצמאב
.התיבה

עוערהילהאהןמאציש,ץוגידוהי.הצחרהילהאלאיתאב

הארה,תוטורפהתאידימלבקשורהנהילגרלשהמרלעיונבה

לארהנהתפשמהחותמה,הרצקהוהנטקההרבעמהלעודיביל

.םימהךותבםיעוקתםידמועהםינטקהםילהאה
ימימשיאדו-יחמבהבשחמהצנצנ-הלאהצחרילהא

נא,הזלחנבםהירמשלעםיטקושהמהחלשותמ
יתדמעהקר-י

יכנאוהעזותתתורהלכהליחתהו-הרבעמהשרקלעילגרתא

ןמבוקרץעההנהו,הרבעמהדיביתזחאיתדרחךותמ.הילע

ץעהיעיקבבדלונש,חלבוזא,ובהלעבוזא;הצקהלאהצקה

,הנושארהתלדהלוענמביתזחא.תיחולחלךותמםינשהברהךשמב

ליאמשי:המרהןמילאאבידוהיהלוקהנהו,וילעץוחלליתרמאו

יאםולכ!ךרבאהטעמאנ
ן

הלועהתומלעהלוק.תאעמושךרבאה

-

? הצחרהןמ
ול.הפרודורצהיהץוגהידוהיהלשולוק...תומלע.אב

לו,המרהןמהקוחרטעמהרבעמההתיה
ו

תצקשרחיתייה
!אב-ינזאב

יא,אטילבתועטידילאובללקנ
ן

ילהאיאתלםשתוחתפמ
!הצחרה

לאמשדצליתינפ
,

לאמשדצמשתלדהתאיתחתפ
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.םינשהיצח:הפצרה...ילאמשאתלשתומא'דךותליתסנכנו

לקשיאדו,ירמגלרסחןיפסה.םימהיצחוםיבוקרםישרקהשלש
יקחורווזהכוסלשהנופסהיה

ץ

תולילהדחאבותואהאשנהיוצמ

לכתסמועיקרהעצמאביניאתוחדוקםירהצשמשההושושכעו

.ימימבןלבוטווינרקתאחלוש,הזלודגרוחב

,שושחלשי:םימהםעםינפלאםינפשמשהו-ונניאןופסה

ילאץפקלאוהםגובלוהאישיםימבהיהאשהעשהתואבאקודש
הלודגהניא,םנמא,הנכסה.םירקהוםייחהםימהךותל,המימה

יאבושםימבבשאשןויכ,רתויב
ן

,אנ-ץפקי-ארילהמיל

הניאםימהתקלחשפנתחונמבילהחושינאשכ,הברדא,אנ-ץפקי

הטקשהםימהתמאו-דצהלעךפהתהלילידםלוא,תעעונתמ
נאךירצ.החקרמכהשענ

י

דילכחולשל
י

-.ימהתקלחתאתוכהלו

םידקורוםיממורתמםיסיסריררה,תופטתובברלשםידומעו

,ולבלבאאלםא,ומהאאלםא,םיהלאיח,אנ-ץפקי...םינטשכ

...עונצוטקושרוחחריל,חרילשמשמןאכוהכפהאאלםא

.םיתשןברענ,דחאריעצרכזקרהיההצחרהלהואב

תוזרהויתועורז;ומאותדלישומכםורעדמעהז"אנת,?הרשע

בגלערומגןוחטבבוהמלשהחונמבוקבד
י

ושארותוריקהדחא

,יאובבופרעואלתינרקסתולכתסהךותמ.ויתועורזאיבגלע

אלוירוחאמוראוצוהזלשודקדק;ותעימשמהברהותיארהלטנ

עז
ו

לגאלו
ו

וגירוצילכוויפתכקר,םולכ
ועזעדזהש,שוחכהו

רעסהלעוריעה,ןהש-לכתודיער,תולקתודיערודערוםיעגרל

.ריקהלאוינפבקבדוךכחנגרשא,ןטקהלשובלבללוחתמה

ונ-
,

יכהתיהאליתלאש-?חחרפ,תומלעםשהמב

נאםגיתעדיתימלעהרפסמתא.תצקוליהבהלםא
י

יההשלש:
ו
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.לצלצמאוהםגישילשהו,םילצלצמםינש:תולוקה
!םברבדאאל-וינפתאילאךפהולחלחתהשממרענה

תחאםעפיתאצמשבנגתודואלערבדלילחונ!םברבדאאל
נפתודואלערבדאאלשדבלבו,תרתחמב

י
.הזהינואתהןטקה

אלמאוההנהו.לידבמהריקהלאיתננובתהטועפהאצישכל
ריניקקפכםימוטאםהמ,םינטקוםילודגםהמ,הרבככםיבקנ

ןמו,תומתוסוםידיתואבדחאהרבעהןמש,הארנ:םיפיקשו

ןאכלםיאביאדוןורפזירוחב.תואיצומוםידיתואבינשהרבעה

יפלדחאלכ,םיקדהםישרקבםילצפמוםירסנטוםירלואםע
םירכזהרפסמתאתעדלהצורהלכו...הנטקכהלודגכ,וניע

ילהאתאלידבמהריקבםילולחהוםיבקנהתאהנמיואוביןורפזבש
.הצחרה

לאתדרלםיכירצםהשעגרברשא,תוירבשי!םימהויחי

השעמהתאתושעלדציכ,םתעדבבשיתהלםיליחתמםה,םימה
תצקאיבמםפוגבבשונוםימהתקלחמהלועהרקהדאה;הזה

םיצמאתמ,תחאהםלגרהצקםיחלושםהירהו,םבלבךרומ

עו,םיעגונםניאוםיעגונ.בושהתואםיכשומוםימבעוגנל
ד

המהש
ועןיאוםירשופםימהורקםפוגהשענםשלםידרוי

ד

תונהיל
.וזהציחרמ

םידעצבבנגתהל,יאשחבתשגלגהוניכנא!םימהויחי

םינפלאםינפינוארםימהשםרטבו,הנושארההטוידהלאםילק

נא
י

םהו...ינניאו-תחאהציפקץופקל,םהילעעיתפהלבהוא
מוימםמצעבםיעדויםניאוםיטקשוםיעגורםימה

י

:םכותללפנ

נזןינתוא,הזןתיולאמש
ק

,הלעמלוילגרוהטמלושארםעהככ

,םימהסיטקש,םיעגור-?םהיתולוצמבהללצםתסארטסילבוא
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וזהדיחאוצמלםילמע,םחצמתאםהםיטמקמטעמטעמשאלא
:

פנימ|
ל

...?םעקרקברבקנוםכיתל

,הצונכלקינירה–הצראשכל,רקיעלכרובקיניאינאו

םכינפלעףצוהלועינירהו
,

ינירה...!םילולצהימימ,םכינפלע

פכשרופ,םכזחלעקפרתמ
י

תאקוניתותואכםכילגתאףטלמו

דש
י

וזהכסבתצקילרצ?יאמאלא.ומא
,

יב
ן

סט;םכיתומא'ד

נא
י

דיתוברארבכותחאהסיט
י

ילריפנס;להאהילתכבתוטבחתמ

אוהןטקםנמאיתאצמשהזעיקב...ידעבהגיסיכרדאלא,תשקשקו

רציממובתאצללכואשרשפא,יעלצלעךפהתאשכלםלוא,רצו
תומצעההנייחתםימב:ערןיאםלוא;םירבאקוסירבםגםא,הז
...!רהמתוטירטהינימלכי

!םימלשרושימובחרמ–ינפלםילגנםישדחםימוםימש!חאה

–האלה,האלהיתואתואשוניניעו,יניעיתואתואשונשןאלילףוצא

,האובת-תודשתוחתמנלחנהירבעינשמ.תואורןניאליבגהתאי

לעהפרומשלוהפדומעלווטצנולאכו,םילבשהלכלןהלהמיקי

לדחיאלשוויתודגלערבעיאלש,וימימתאטיעמיאלש,לחנה
- ,םורזי!...

םורזללדחיאלש–רקיעה

נפלעהחושינדוע:
םילגהוימכשבינתברוצשמשה,םימהי

יבםיכמות,םירבועויבםיכמות,יזחלתחתמםיקחדנםירירקה

ילא,ילא–התלגנו,האציםילבשהןיבמו,החושינדוע–םירביעו
זכהדחוהרצקהקעצ

ו

זכהציפקו
ו

עימשליתללפאלםימהךותל

.תיאטילהרענמתוארלו

iיחהיפויהלכתאםימהועלב,םימהךותלהרענההללצ,

:םעוריעפההפהםע,םיכובנהםינפהםע,שישכןבלהףוגהתא
...םיעורפהםילתלת
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וזהינעלעימוחנורמכנ
,

נפתאיתכפהו
י

םלוא,ילהאלרוזחל

ילהארק...!ילהארקאיה–ילאביתרגישהמ
;

יה.ילקראל
א

תעבוט,הלועותעבוטיתרענ,יוא,יוא--ירוחאליתיפצ.םתסהארק

.שואיךותמתויוע,הידיבתויועהשוע;הלועוםימב

,היח,םיעגרםינש,עגרדועבהנשמאאלםא-וזהרענ

תוילכה-רסומלעאל-זאו,רקההפוגתאםיעגרהשלשדועבהשמא

נא
י

יא...?רבדהינממדבכיאלםאעדויימ–אלא,רבדמ
ן

רבדךל

בגלעבוחסמדבכרבדךלןיאו,היחהבירךירחאךושמלמלק
י

.

...התמשנהחפנרבכשהביר

הקיובהםעפהדוע.ינואשוש,ינואשיש,םינטקהםילגהתאיתיכה

הנועבצאבקר,חילצהאלהדיבהנפטחלינויסנו,הללצוםימהןמהנבלדי

.המלענואיהשלכהטירסהנרפצינתטרס...!הנועבצאבקר,יתעגנ

םששפחלםיהעקרקלאדרויהםדאכתולוצמיתדריויתשח

דיועגנםירקהםילזונהךותב.הרקיתילגומ
י

ךא.יחוםימהףוגב

יבזחאו–ףוגהותואשיגרה
,

אלשידכ;יראוצלעוידיתאבלש
נפלעםמורתהל.,יתועורזבהנאיבהלינאםגיתחרכוהדחיברקיהאשמהםעעבטא

י

םיניעהתאחוקפלוחורטעמףואשל,םימה

,הנושארוחקפניניע;וניניעתאינחקפםימהןמונישארוחמצשכ

,ילאבולאתובולשויהש,וניתועורזל.הנממקתנהליתלוכיאלשאלא

לודחאןבולודחארשבהיה
א

אמשיתיכחןכלו,הלשבוילשביתרכה
יבהלכתסההיניעתאהחקפשכ,םנמא.איהריכת

,

יע
ן

.ןיעב
הננובתהשרחאו,היניעבויה...רבדהזיאדועמוהדות-תרכהמהברה

הנטקההעובעבאהשיאדו;ינממןתכשמוהלשבהריכה,היתועורזב
ןמיסלהלהתיה,תילאמשההעורזתרובקבהתורחהתיהש,הפיהו

רשפאאיהאלול:הנטקההעובעבאה-יא-יא.קיהבמוקהבומ



79 איילתולובגל.

תאיכנאו,ילשיתועורזתלטינהתיהאיה:ןיפילחןישועונייהש
ילוורשתאלישפמיתייהעגרועגרלכבו;תוננוחמהותוכרההיתועורז

...יפומל,יפומלןשיגמו

נפלעהיתבזע
י

נפתאיתכפהוםינמאנוםינטקםילג
י

ילהאל

להואבףסונםיעגרהשלשםינשירחא.יתשבלתהויתאב.הצחרה

.םילולצהתולוקהתשלשלעלולצלוקדועךומסה
.למיגהתכרבתאךרבלינא.הכירצ,תורוחב

כו–
י

,המודמכ–ךלוקתאטעמיליפשהאלא?ךאצמהמ

-ונלתכירוחאש
.השיחלבורמאנשםושמיתעמשאלםינורחאהםירבדהתא

;הלוקתאהליפשהאלוהשדחההחכש--!והזשרשפא–

.םימהןמיתישמשימיהוזש,עדאו

ןימידצמחתפהדעבואצי,לאמשדצמשחתפהדעביתאצב

נפומדאאלול.התרבחמהפיתחא,תומלעעברא
יתייהאל,תחאהי

ומרא-ימדאתחאהינפשאלא...ידיםצעביתלצהשימתאריכמ

תרובקבהלהתורחהפיוהנטקהעובעבאשימאיהאיהש,עדאו
.תילאמשההעורז

הנייהתש,תצקבוטרישארהיהישינאהצור.התיבהינארהממ

דכ,התיבהיאובביתורעשבתולתנתורירקםינינפהמכדוע
י

וריכיש

לכםאינקפוסמםלוא.יתילעםימהןמש,םהלדיגארשאילבמיב

םימתנינפלכלע.תוחדוקהםינרקהליבשבלכהו,ידיבחלציהז

,בהזתקולע,שא-ןושלהתחנחלדבסיסרלכב,שמשלשןרקהצבר

לערהנהןורכזתומ.ישארלעיתוצוקהנשביתימוקמלאובאשדעו

.ירעש
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?האבאיהןכיהמוזהאירק

ותואלשוידגב;ירחאףדורשנ-רבהזיאהנהוירוחאליתינפ

יהםדא
ו

יתשב;רתויבךלכולמוהיהלבונומפששאלא,םייקנוםימלש
חנומטחידצינשמ,ויניעתויוז

ו

ףולפללשתוחורסתיפטיתשןהל

יההזלשויתפש.םינשוםימיהזתויוזהןתואלאוטקלתנש
ו

תוצופק
.עצמאבהשענשןטקהולוגעהבקנהדעבשאלא,וחתפנאלורבדבו
הזתוריהמבםקרזשםינטקםירודככ,וזרחאוז,ןילמהתאאיצוה

.הזרחא

,תיבהותואמיתחרבםימעפשלששינאו...ךילגרבהתאלק–

ינורגסוילומכחתיםאו,םימעפשלש.הריהמההכילההילעהשק

וע
ד

יבלא,המרעב,םעפה
ן

.תיעיברהםעפבחרבא-םילתכהםתוא
יאהזדציכ!םלועבשםיטיש

ן

בשילםדאלרשפא-יאש,םיניבמהמה
יאםאוילןתזאהסוריפפךלשיםא.םש

,ךלשי–א,א-ן

,םיצעברחוסהאוהךיבאוא,התאםיצעברחוסשיאדו!ק5ויד

התאםג;סרכולשישיאדו–ךיבאל...ךכ.קבוידרטקמהתאו
יאינא–לדגתשכל

ן

יתששםושמוריסרסינאשםישמ,הזכיל
יתייהשכםינפל.רקבבלכואינאשהמוהזהרקבלחסוכיתיאקסולג

ירחא,וישכעלבא–,ךיבאלומכילהיהימצעינפבםיצעברחוס

תאןמזמוהירהרוסרסהשםושמ,ךכלקוקזיניארוסרסיננהש
תאווסרכםעץירפהתא,דחאקדנוכלםיצעברחוסהתאוץירפה
יבדמוערוסרסהויסרכםעםיצעברחוסה

הזרשהמלכו,םהינשן
יבדמיעהרוסרס

ן

איהביבח,שוחכורשבשהמלכ,םינתיאהינש

םג,םולשוסח,שיםאםלואו.םיצעברחוסהלעוץירפהלע

אה.תי'טידילםירבדהואביהלקנלעזא,םהינשלשהמריסרסל
םיצעברזס,תחאהפיפכבםינתסרכהשלשםהלםידמוע?דציכ
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–ורעיתארכמואוהםגהעוטץירפהו,רוסרסלויתועמןתונוהעוט
הלבלבתנ,איסומלרדנאוהיבוברעו,וינפלםיפיגילעבינשםא?ימל

ךעמתמםהיסיכבשקבוידה,סרכבתחגונסרכוםינתיאהלשםתעד

לו
א

ולבותכןכבו.לכלדועחלצי
.

התאש,ךיבאל,התאץפחםא
י;יתואריכמ

ש

KaRTיל pa3Tםינרא-רעי,הריכמלרעיוישכע;

ולבותכ
,

ליכיו...ולשישהממןמיסףאילןיאש,איהאריאמש

נא
י

תואצוהה;ןינעהותואתודואלערבדלוותיבלאובלדעומדועב

,הרזהבשחמיבבללעהלעיאלשאלא.אוהונובשחלעיאדוב

עידימוהרתמינירה!חרבא–םוקמותואלינאיבהלויתעדתאבונגל

שבחאשםיצורהמההזהמלללכןיבמיניאהרואכל!חרבאשהלחתמ
היהישו,ןבלדבלשאקודהיהייליעמשו,אקודישארלהנבלהכפפ

יד:ילםירמוא–.השאהתואלומכץראלירחאררגנףדיעהוחרס

נל
ו

ותואלליולותאובחס,ןעוטינא-ךכםא.!דחאעגושמב

רה.ופרהינממוםוקמ
י

נא,הכמיניאינאו,הכמליולו
י

,רבדמ
..רבדמ,ונ

.

החיששיאינירה?רבדמינאםאםהלתפכיאהמיכו
םאו,עמישינשהורבדמינאהיהאשיכנאבהוא:רמולכ,יעבטמ

ךומהתועקפתאהארחלציאל-םירבדהרדסתאךפהלרמאת

ינפמותיזזתחורינפמ:ינורמשיםירבדינשינפמ,ינזאןהביתקקפש

אוהםג,ונינפלרבועההזהשישיהתאהתאהאור.םדא-ינבירבד

ךתונפבו,שרדמה-תיבב,ץוחבותואךשגפבווינזאבךומםישלגהונ

הואתלעב–?יאמ?יאמ:ולש"יאמבליחתיאוה,םירבדבוילא

קז
ן

הז
.

ךימהתאאיצומוהירה,"תודבכנלשןינעבותיבלםיאבשכ

הצורההלותבהתאםשבוארקישאקודהצורותוסכרפאהןמ
,ונ–הקרימ:םשהלערזוחאיה,ולםירמואשכו.ולאשנהל

:עדויינאוזהקרימתא!אקודולרומאםיניעהעבצתא...?היניעו

םיששהןבלםימיתועובשדועבאשנתתורוחשהיניעשוזהלותב
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תאםירמינא,אוהאלוםיגווזהתאגוזמהיכנאיתייהול...הזה

די
י

ןתוניתייה,אוה-אלויכנאיתייהול...עבצאבוילעהארמו

לבהתואתאשנקרול,ךתומכשרוחבלהקרימתא
י

,ולו.אינודנ

?אבשתכלמהזעודמ...אבשתכלמתאןתוניתייה,הזחרתל

לו–תרעוכמואיההלבהנקזשםושמ
ו

לוהאנ
,התאקחוצ;האיו

נאןינמ
י

אוהרשיהילכש?איהתרעוכמאבשתכלמשרמולאב
יהמלשלאהאבהתיהאל,תרעוכמוזהכלמהתיהאלולש,ינדמלמה

,הילאאבהיה,ןח-תלעבוהפיהשאלכירחאבגועהיהש,אוהאלא

רהרהלינאליחתמשמ,האר,הארו...הריטעמהאבשלא,הצראלא

וזרבדב
יא,הזגו
ן

,אבשתכלמלעילרצ;ונמיהםגהחוניתעד

וקצי,תואמחמבהוחפטש,איההכלמירהתרעוכמאיהשי"פעאש

לשותיבבלובסלהגונעהותקנופמהלכותםולכו,הנורגבשבדהל

ורהמןכלו,ףרחבוירונתתאקיסמוניאש,וילעםירפסמ?הזיליכ

היהרק:םמצעלםיתבםהלתונבלוםילעבוםישנתאשלויתונבווינב

תאםג--יתבשחממבשינירה,אל,אל...םהיבאתיבברתויבםהל

ולןתאאלאבש-תכלמ
,

תא,ולשתינולפהתאהיחמיתייהשאלא

םינש-רסח,הואת-לעב.יחלכלםייחהקבשש,הדלזתא,"הנקזה

ךנה...!הדלזתאקר,הדלזתא?הזכששנועליאדכוניאםולכ,הז

,יוה.ןאכלימעסנכתןכלוושכעךילעבוטךבלשאוהתוא-ךחנמ

כלאמצלכ
ו

,אוב;רבדמבותכהרטלסימב?המםימל!םימל

וזהבירלהלרומאואוב
,

בגא,הלשהל,רטלססוכילגוזמתש

תרחאסוכחקתיליבשבו,התאהתשוזתא."ץימםע:אחרוא
ךותלתקצלהוצתםאו.תוינבדבדץימףכהאלמהנושארהבםישתו

קובקבהתאהתאהאור.תורוגאשמחםלשתהזהקובקבהןמיסוכ

חבושמהוהלועמהוהירהוכותבשץימה,הדולחוקבאהלעההנה?הזה

.המדאהתוילכב,ףתרמבוילעורבעםיפרחהמכוםיציקהמכשןעי
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י

תיסיכהיתשדעבםלשתהמכבושחוךלוישכע.הפיהפיםשןשיתנו

,רתויבילהשקשהמ?ילתגזומאיהשתישילשהדעבויתיתשש

:הרותבהבותכהניאשהכמיהוז--ןובשחה-תמכח!ןובשחהוהירה
תשלשלדחארפסמברחבלםיכירצ?ןההמכ-שמחושמח,שמח
םירפסמלשםלועשי?רהבתהזיאבו-דחארפסמ,וללהםירפס.ה

...םיעבראוהרשע-הנמש,םיעבש,םיעשת,םירשע,םישששי:לודנ

ונ
,

ונ,םיעבראןחםיאצומיניעב!םיעברא:רזוגויכנאאב
,

הלםלש

האור!זוז–הלןתונהתאהמכילהארה,הברדא...!םיעברא

וזהלתתלרתויךלאחינ,זוז:התא
ז

אלא...םיעבראהתאאלו

םגש.ינמודמכ...עדויונתאמשיאןיא-ןוכנהאוהימלשונובשח
רה.ןובשחהתאןוכנלאתעדויהניא,הבירה,איה

י

הניכרמאיה

יעתיארמלובהחירמ,הירפעןיבץוענהחרפהלאהשארתא
ן

חרפהםגשאלא...הלילחוסחהתואתימראלםא,השיחלבתלאישו

יבבשויאוהשםושמ,םולכהלדיגיאל
ן

,ותואלאש.םירפעה

יא!עדיאלוולועבגבולםילעהמכהברדא
ן

תאםגרכוזחרפה

םעםיבהאבסלעתמםדאשהעשב:וילאמןבומרבדהו-וילערפסמ

..וינברפסמתארכוזוניאולשתינולפה
םניא...!םירפסמה-יא,יא.

קרואבאליכ,םדאלשוחממהברהםילטונדועוםורכםינתונ

יבעדיאלשדעםינינעהתאםשךבסלווהעיגוהל
ן

ךורבלןמהרורא

םוכסהזיא,יחאלויל–ונלחינהויבאילעתמםימיםיתנשינפל.יכדרמ

יחומהשענותונובשחהתאיתאבושחל,ותומרחאל,יחאוליחתה.ףסכלש

תאםיאלממםכשיםא,םהליתרמאוןחלשהינפלמיתמקו,אסידןימכ

יאםאו!בטומ,ןיטינומילשרועה-יסיכינש
ן

תאילונתנו...!ברהלא-

נאאלא,ינומריחאש,םירמואתוירבה.ןיטינומה
י

..יכנאםיתימרשבשוח

.ןימימרשעהאראל,ןיטינומםיאלמהרועהיטוקליינשבששמאלשימ

הקסולגךלתינק.םדאלשוחממןהתוליקמהמכ!ןיטינומ,ןיטינומ
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ירה-תיינבדבודץימםערטלס-ימתיתש;רוטפרבכךנהועבטמןת
הק,ץמוקהאלמ,הביר,ךל

י

,שלש,םיתש:ךלעיגמשהמכ

נא,ןלכתאךליחקתאלשאלא
י

ידכ,יצמקאלמתאיתאצוה

...!הרענ,ךברקבםיהלאיהי–תאו,םינפלכלעתונכומהנייהתש

,ונממרתויתואריןהםיהלאהתאוםויבעבשתוללפתמןניאםישנה

רה,לשמל,ינא.םירבגה
י

נא
י

ינובשחםשןקתמ,שרדמה-תיבלסנכנ

נאביש,יתאצבו,אוה-ךורב-שודקהםע
י

תונוזותוניפיניעו,ןירוח-ןב

...םיהלא:דחפבתויורשןהדימת-םישנה...רוסארבדלכירחא

רשפאשירמגלתועדויןניאוללהתוירבה...!עדויימ.ספ...םיהלא
בלתאתונקל

ו

הז;הלפתבהזלש
,

ידמעבשישומטחבםיפקשמהםע
םוקמותואב

,

וישרודהיה
ם

:רמואהיהאוה,םישנהלעהלילו

.תורפןתוניבשי?ךרךישהמ!ךר.ךררמחןהירה–םישנה

יוןשבה
ש

שיואהשי,תומצעורועאלאןניאש,הארמהתוערותוקד

המב.ךרהרמוחהןמאוה-ךורב-שודקהולןימזהשימירשאו,אה
.םיטלובהיתומצעידוחש,ךתשאךתואהכמשכ-םירומאםירבד

הכמ.הכמ,םנמיסךבתנתונאיהירה,תוביאכמהיתוכמשדבלמ
או,הנמיסו

ןי

תולעבו.םישנאןיבלאובלוץוחבתוארהללוכיהתא

ןהתוחונ,גזמהובלהתוכרןהרשבה
,

םילעבהלעתולפנתמןניאו

רבדההמל,זאו–הכמאיהםגש,חיננ,אלא,םיצומקםיפורגאב

תחפוטו,ןמשתופטונתוביבל,תבחמהןמתוביבלהחקלולאכ?המוד

יכהזךלבאכיאלשדבלאלו,תוכרותומחתוביבל–ךבגלעןהב

יהיל:רבדההיהידידביכ!הנהנ–ישפניח,הנהנךדועםג
ו

יתש
–,םולשההילעהצנירפש...םישנהיתשוכהיתואוםישנה

ונ
,

ירחא,יאשריניאשיפלעףא,רפעהתנכושל,הללחומינירה

רמואינירה!הנירבףא,יוא-הנירבו,הייחבילהללועשהמלכ

!ךתרוקלצבאובלילינתוךיתוביבל-ךידיביניעצפיניכה!ינינח:הל
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,הידיבשהפרגמבהתיבחתפמיתואתשרגמאיהש,אקעאדךא

םימעפו–,טגב,איההצור–טגב...ירמגלרחאןינעוהז–הפרגמו

נאקר,אתמדברהלינתבחסש
י

יניאוהזרבדיבגלשקעתמינירה

ילתפכיאהמ...הלןתונ
,

יו,ןורפזבתיבהפשיםא
ש

תיבהותואב
נאלוכיש,תחאהיחשפנ

י

,וז,!יתשאיהוז:עבצאבהילעתוארהל

ןמלאתנש,בצק-לרב!ןירוטפטג...םע,םעו,השלש-לופכהרטנסהםע

עדויוותעדמאציאלבצק-לרב;ויניעתאהילעשטול,הרבעההנשב

יתשאצאאליכנא,יכנאשאלא.ויניעתאשטולאיההמלעאוה

נאהנה:ךמצעבעגה.ןיריטפ-טגהלתתליתעדמםימעפ
י

הלןתונ

שיאה,שיאתשאאיהבושו,ולהשדקמוזלטאהןמהזאב,הטגתא

לרבאוה
,

ילרבאלכה–ינאו!לרב:רוכז,אנ-רכז
:

יניאשקראל

םירוסאירוהרה,ירוהרהםגשאלאשיאתשאןתפמלעךורדללוכי

נאהנאו,יל
י

וקבחמיתייהןיע-ליבבלקתניתייהשכ,התעדע?אב

הי:רמואווקשנמו
י

תא,ילשיתגוזתאיתקשנויתקבחולאכןוצר

הירוסאהזלכ...!הנירב
י

...הלילחוסח,יניתפיםא,אבהליל

–שיאהו!איהשיאתשא!ישכעםגאיהשיא-תשאירה,וזהנירב

נאץפחםאו.יכנאהז
י

נאירה,יתעדתאתצקחדבל
י

קפרתמואב

ךלהנפאוילןתינהתאהמ:לרב–,בצקהןמלאהלשוזלטאןולחב

נאםירבועהנה,סה-ושכעו...?לרב,ךרדהתא
ו

לשותיבלע

..ר"דה"
.

ילעדונשםוימ
,

דיםגש
ו

הצעבהיהאוהםגש,לעמבהתיה

םוקמותואלינחלשלתחא
,

נא
י

יניאו,םיניעהףלאתאובהאור

ילהמודמכ.ומעשגפהלהצור
,

ךשארתאדריה;ןולחבדמועאוהש
..וא,יתיא–םולשלינכרבאיה!אה-ינומכ

.

םגריבמאיהשרשפא–?

תלכסה,לבורולתתנםא.לבורולתתנוולצאתייהשיאדו,ךתוא

הזרוטקוד:השע
,

,הפהצופוניא,לביריצחםגולםינתינשכ

,הזתאטרפב,םהירוטקודתאםיקנפמםניאםינורפזה,אברדא
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.תחאתיציצואררבכו,תבשבאשונוניאולקמתא:אוהונלשמש

רה,ונ-תצבצבמהנטקהותילטמ
י

תויציצהתוצבצבמןיאמהתאעדוי

גו!ידוהילצא
ם

ועולךרטצתשכל,התא
ד

דיךותלולבחת,םעפה
ו

,

םולכהתאךא,ברךיבאלשיש,תויהלכוי,םנמא,וא;לבוריצח

\

תא–םידסחתולימגב,לשמל,קוסעל?ולמעתארזפלהתאךירצ

ירמגל-ךיבאתעדביולתתויהלאלו,ךמצעתעדלעלוכיהתאהז

נאהנה!יולתאל
י

!תודחאתוטורפינולה:וזכהשקבבךילאאב

לב
י

,ךיבאמאנמרהתחקילבמילתתלביוחמהתאש,קפסםוש

תאיתדספהורובעב,רתויאלוםטופמריזחוהירהךיבאשםושמ
דסח-תולימגלקוקזינאשםימעפ!יתוטורפ,יתוטורפיוה-תוטורפה

דציכבטיהרכוזיניא-יבורקקפסםהםלכשםיריבגהיתבלסנכנינאו

םיריבגהלכואםיריבג-ןורפזבוניבורקלכםא:ל"זימאהרמא

ילהמודמכ.וניבורקםה
,

יבלדבהםושןיאש
ן

ינאו,וללהםינשה

?"התאםימ-לעבםולכ–,ילםירמואםה,"דובעוךל.םהילאסנכנ

–,יא,יא...!םהיניעבבשחנוניאעגישמ–!ינאעגושמש,קעוצינא

יתאסנכתשרשפא.םימחרילב,ישארלעםויהאוההכמ!שמשה

החנמתלפתלדעםשןיתמנ,הבאתםאו,שרדמהתיבלהלקהעשל
נ?הצורךניא

,ו

ינאשכ.שרדמהתיבבחחושלימםעםשהךורבשי

פדתאוישבוחםילפקמשרדמהתיבלאב
י

יתואםיפיקמ,םהיתורמג

הלמלשרדמה-תיבישבוחהלאםיעגעגתמ!שורד:ילםירמואו

...ץוחהןמםהלאיבמינאשהיחה

ו

םויהדוע,לודגםויהדועו!םחהיוא–םחהו.התיבהיתאב

הלאב,יתוביבחבויביבחביתרכזנתיבהןתפמלעיכרדב...!לודג
רהנהלאירחאוכלהשהלאבו,תיבבוראשנויתאתכללובאאלש

לשבצמבחורסםהמדחאלכשיאדו.ובשווטרחתהםכרדעצמאבו
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בגלעתופלעתה
י

יארשארדחןיאו,תופסהותואסכה,םילספסה
ן

וב

ינ
ף

,םיתאצמאלוםירדחהלכביתרבע,יתסנכנ.עיזמועגיוףיע

יארבהלכתסהש,תתרשמהתא–היחתחאשפניתאצמלושיבהרדחב

,טעמהפיהתיהול.תתרשמדועל,תחאהיחשפנדועלהקחצו

ותואבהלרמואיתייה,הינפלעןשבכהלשוחיפלכהיהאלולו

הבלהמצעמתינהנהרענשהעשביכ,המימחוהפיהלמדמעמ
.המימחוהפיהלמלחותפ

לכומלענהפיא,ילידיגההעשיפלו,יכזהו,הזיר,יצחר–ר

?תיבהינב

.ףתרמב-

?ףתרמב-

תתרשמההרענההתיהףתרמהןמ.יתעדיףתרמהלאךרדהתא
םילכאמהםתואלכתאווצמחתנשםירקהבלחהיריסתאהלעמ

םעטםהלןתונוםתוארפשמ,םהלהפיהנצםוקמש,תואקשמהו
.ךחוימ

יתדריוםיצעהיפנעמדחאלעיעבוכתאיתילת,ןגהלאיתאצי

.ףתרמהלאתומוקעותורצתולעמב

הכרדשמםלוא,ינפלשהמרועיתיארהנותחתההגרדמהלע

הכשחךותביבורוישארביתעקשנ,האלהףתרמהתמדאלעילגר
רגסוךשחהילעעתפלחיגה.הבששגלםגרשפאיאש,הקומעהקומע

לע
י

או,ןימיהלןיאו–ךרדה
בושל:ךלתחאךרדקר,ליאמשהלןי

לכהש,ראומהםלועהלאתולעלוםהבתדרישתולעמברוחא,רוחא

ךכ-לכ,ריהזמהועקרקלעהתאחוטבךכ-לכשו,עודיוםשךליולג

בורמקהפמועיזמהתאשדע,בוטבךמצעתאשיגרמו,טקושוחוטב
...שמשרואותמאבורמ,ןוחטב

!ףתרמהלשוקמעךותל!ףתרמהךותל,האלה
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לאואבקוחרמ,םירבדתולוקילאועיגהףתרמהיתכרימ
י

רורב-יתלבורזומרוהרהדלונ-םשםג.ףתרמהלשוקמעמ,תולוקה

הנשי,םיאבהלאתולוקשםוקממףתרמהיקמעמבםשםג-יבלב

...לפרעבהסוכמשמש-תרחאקר,תברוצוהריהבשמשאל.שמש

תוהכותוקד,תופלוז,תופלוזתורוחההינרקו,לפרעהאוהקדקד
.תולפאהותוברהףתרמהתונפבתועלבנו

.יתדמעו,הכשחהךותבדעצדועיתרתח

םהםירורב,ינממדועםיקוחרםניאשאלא,תולוקהםתוא

נא;רתויב
י

יבלידבמורבכריכמ
ן

.תולוקה !?םכ.יא-

לכל:יאוברבדרבכעדונףתרמהלכבו–יתלמהאציךא

.לוקהאציןיעהןמםייומסהםירוחהלכלוםיקיקנה !וננה-

"וזהלמילהארק;םיברתויפמהרמאנוזהרידאיהפיהלמ

,עמושהתאשםישנאלוקהז,אריתלאוהזהךשוחברתח:יבהכשמ

!ינילארתח

ילהמודמכ!סה-םלוא
,

,ילאתוצרתולקםילגרעמושינאש

!ילאתוצרןהףתרמהיתכרימ.תוצרןההנה

ינארתאל-ינארתאלוילערובעתאמש,דומעאשישביצנכ

.התלמשףנכביכנאהנפטחאוהרבעבו

!ךילעםיתשלפ–

,םאתפידיבהזחאאיה;ינדירחהלהנוצרבהיהםאעדוייניא

נא.יתללפאלשעגרב
י

דיתאאיבהליתרהמ
ה

,הדיףכ,הינשהידיב

יהלכה-ךס!הדיףכ
ו

איהשילהמדנשאלא,היתועבצאשמחידיב
.יתועורזבהלכ,הדומחההיוגהוז,הלכ

!יחא,השועהתאהמ-
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:ב,

איי-תילוב

םא,ירקנ...ךינרפצתאקר,תודחהךינרפצתאקשונינא-
לעוךדילעםהימדופטפטוינפביטרס,יטרס,יניעתא,תאהצפח

,ישיגרתשגרהםלואו,ךשחבםתואיארתאל–ימד;תועבצאהשמח

.תופטההנייהתתומחיכ

המל,התאאלא,טורסאאלךינפבו,רקנאאלךיניעתא–
?יתועבצאבינצחולהתא

!תועבצאהשמח–

?רתוילינאהכירציכו–

האבןכםגוזתיטועפ-שמח,עברא,שלש,םיתש,תחא-

?ןובשחב

ןגלשורודזורפוהז–,לפאליבשלשוכראליתואהכשמאיה
.

ילהשחל–וננדע
,

,בחטהחירךותבוהלפאהךותבהיתיאראלינאו

לואשיתכרילאםג–ךירחא:יתבבודואמוסכהירחאיתכשמנקר
!ךרא

ונסנכנוהריצלעהבבסתלד,הלקההלגרבהביבחההפחד

יאךותב.שדחךומנרודמל
ר

,דיסבחושמןטקרהצדעבןנתסהשההכ

.אירבחהלכתאיתאצמףתרמהתרקתב

,הפ;ומלטלפמושחץיקהיניברחינפמ,וסנשמשהינפמ

םיאושקהש,םינשיתמתונייהשםוקמב,הפ,הזןידעורירקטלקמתיבב
בלדילגלהשקתמלזונבלחו,םיצמחתמ

ן

.רחא ?אבהתאהלעמלמ!דחאטילפדועהנה–

!הלעמלמ–

כו,םשעמשנהמ–
י

?תולעלרבכרשפא

!'הםכרמשי–

?המיכו-

.לזרבןראהוהשוחנםימשה
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?םישנאהו-

.םתעדמםיאצויםהירהו,םלכתאהזחאחומהתקלד– !הח-הח-הח–

יבערל-ףתרמהךותב,הפ.םהמעהפבשאשמשהאובדע

תויבחה,תודמועןההנה:ןייהתשא–יאמצל,םיאושקלכוא

ללחבוטשפםיפירחהתוחירהםלוא,םולכתודיגמןניאותוינתסרכה

םהמעהפבשאשמשהאובדע.םהבןופצהבוטהלכמםילגמוףתרמה
רפסמב,השמח.םיעגושמהאלמהץראהלאםיללצהםעהלענ,ואובבו

םתעדש–השמח,םהיתוחומופפורתנאלש,היהנ,ףתרמהןמהלענש
.םהילעהפרטנאל

...אנהמוק-

לע,םההםישרקהלעןדקרפאבכושהיהאשכםינשהמכרחאל

--ra.tocTh,יפ-יתושארמלתורנהםתואםעוןבתהעצמותוא

וזותיחאאנאובת
,

דכ,םרלוקבובארקתוינזאלעףכת
י

עקשיש

,םוקאואנ-המוק:יבבלבהמינעגיויחמךותלקמעקמעהלוצלצ

נאןימאמ
י

ילעםיבצנהיניעלשחרתיאלאמש,הזסנ...םיקאש
ילהיהתאלהמוקת.ותמשנהאציהנה:ילורמאיךכ,יזא

!הרובקל,הרובקל,דיע

!אנ-המוק-

הנשךותמ,תומלעהלכבהפיהיתבורק-יתוחאלוקהיההז

.יתוציקהו-הלוקהיהגונעהכוךרהכ,וביתרכה

.ינתקבחהחלוהרקהלילתנצ.הלילתלפאבולקתנויניעוחקפנ

.ילעהרמשוימונבהפהדמעש,ילעהרמששימלאיתצחלנו,יתמק
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!ףתרמהןמרבכולעםלכ–

!ףתרמהןמ...הא- ..רבכהאבשמשה-

--לבא,רבכהאבאיה-
?המ-

–יתנשישוזהנש–
.תיבחהלעתמדרנןייהךבסנכנשמ–
!הא-

נא,הכשחהךותבהכחגהביבחה.הזעגרבילראבתנלכה
י

לעיתבשיוהשארבהתואיתקשנ,הילאיתנחג,לקההכוחגביתשגרה

.יתיבה
אצמתאלידעלב.ימעהלע?יחא,הפראשהלבשוחךדוע–

.הלעמלךרדהתא

?עמשלהצפחךניאםולחהתאו– ?–םולחהתא–
.יתוחא,ידמעהפיבש–

רצ-םיבולשוםיקובדונבשיאלול,הלוגעותיבחההתיההנטק

- ונינשלהזהםוקמההיה.

–הילעישארתאךמותינאשהמחהךפתכיהוז– !םולחהתא–

–קשונינאשוללהםיתפשה– !םולחה!םולחה–

–וללהםיניעה–

!םולחה–

?ךלרפסאיתבהאלעםאו-

...יחא,ךלהנימאאאל-
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תאיתכשמו–הכובמבינתאיבהוזהיופציתלבוהטושפהבושת

.החצמבתצקוברצוועגנרבכשיתפש ?ינימאתאל–

...אבהתאהלודגריעמ–

נאהנה–
י

.ךיתורעשלםיחרפהחיר,יארו-ךתצוקתאחירמ

-אבהתאםירפוסוםימכחםוקממ-
-

! ,תאוzתוחא,תאםינג
תחופט -

–אבהתארואה-תנידממ–

!תוחא,תאםיללט-תורתאו–

נא–
י

..קמעביתדלונ
.

!םיקמעהתנשוש–

לב,יתלדג,הלפאהןרקב,הפ–
י

לב,שמש
י

.שמש

! ךלרפסאיתבהאלע –
תא,םילודגהםיכרכב,םשתבהא,יחא,רבכתבהאןה–

..!רואהתונב

?תאו–

...הברהךליתיכח–

?ילתיכח–

.תאבאלו-

!יתאבןה-

...ןמזרחאל-

!ימולח!ימולח–

נא–
י

יההז!ימולח-ימוקממיתצפקויתקעצ
ה

לשונורתפ

.ןייהתיבחלעףתרמביתמלהרשאימולחןורתפ,יתעמשרשא,ימולח

...יחא-

ילהארקוהלפאהךותבינתאראל
:

"-"
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?ךמולחו,יחא–

,וענהיתפש.יפתכלעהשארתאהחינהוהרענהילאהצחלנ

ענ
ד

.תוענההיתפשביתשגרהלקהידגב

לא
ו

לכ!תומלאהתוקישנה
י

לכ,םילחגטהלמ
י

,שאברעוב

,הרענהילהתכח,ילהתכחאיהירהו.לכאוניא,לקהידגב,ידגנו

!ימולח!ימולח-הלפאהןרקהלארואהתנידממאובאש

לל

אkלל

–הלילהרישיתרשאלדוע.

ישרישאהבה
ר

,הלילה

,ךשחהםעםילשאהכה

לו
א

.רואתותשרבעתא

.לפאהילארקארק
:קוחרמילשחלשחל

,ימלועךלריקפמינא

!רישרבדואוב

,שמשהרבכעקשהנה

,היגיאלחריה

,ו"ויהציאלםיבכוכה

-בצבגלעבכורןצ



,לפאהילארקארק

לאחלש
י

,וכאלמתא

,ינולחבדמעואב

!"אצ:ילאקפדו

עהלתהרוחשתילט
.םכשל

לע
י

;תפנצמםישךשאר

-תפנצמלתווצקשלש

צו
א

לא
י

!ךלמו

,םידשההפםנשיםיבר

פןנשיתובר
;תודשהה

,הלותב-הדשתחאהקר

,הלתינשןיאו

:הליל-תונבבהדיחיהאיה

;היתפשלעהלילה-ןיח

תש
י

,דחאםולח-היניע

.אוההליל-םוגח

,םיברוע-ינבינשהיפתכלע

נשהידשלע
י

,םיברוע-ינב

94
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םחירביואובישימ

.הבהכזיאוהאוה

לורהלעאג
א

,העבגלע

יהקמעבקר
א

.האבחנ

דגהביבסהלילםיקה

בגלעלצ
י

.גצ

,שרפמהםשעדישימ

שאובי
ם

-ונדגיו

יקטטומתיזא
ר

,םיללצה

-.הנביבסרשא

,הלילהלאיתאציךא

;הלילהרבכינעלבו

לעםט
י

,הרוחשףנכב

.ךסיכרדתאו

?הפיהדשךיאךיא

יליארק,יארק
,

!הפיה

–ךלוקילוצלצבזחא

.ליבשהתאאצמאו
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:רכוזידועשרפמהםש

יתחתפובתחאאלןה

תוזחלםימשהירעש

נפרואב
י

.ינדא

הלילה-לאיתאציךא

בכינעתהו
ר

;הלילה

יאאמש
ן

.התודבםא-יכהז

פיהתודב
ה

לו
א

...?םולכ

.הפש-ישחלעמשניל:םה

:תוטשומילםידייתש

-יתחלשרבכישיא־תא,אוב" ןילוילארוס.

יהניעבילתצרוקימ

םדרנהלעב:הדש:הדש
,הזמורויפתכיתשןיבמו

.ילהצרוק,הזמור

•-םיחישה-לאהארוקי?ימ

הנומהשיא!הדש,הדש
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-

סמ

,השארילתלתבתופכ

.ילתארוקאיהו

יהמתהדש,ךיאךיא
!המתה,אניניליצה

,לקתנרבכיבהמז־רוהרה

:אטחץבורילגרל

הדשהתוא!הפיהתודב
-4 לאינתצמאש.

י

הבל

זאלעילהשחל
ינ

:שרה

פסהתודב"
ר

ךל
.

:רבדבשיתמאתצקקר
,הפיהדש,םנמא,התיה

םיפתכלעםיברוע־ינבםע
.אינבךלהתכח

היהדחאאלףא,םלוא

,שרפמהםשעדירשא
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לעוהלעי
י

ויתפש

.אינבםשורמאיו

,התכחלפאתולילהברה

,למע-תולילואוש-תוליל

:םיברועה-לאהארקשדע

!רהה־לאינואש-

,תודמועךילגררההלע

;תוברתודששירההלע

אצמת,רשפא.תחאלכב
.ךלהתכחשימ

:א

הלילהרישיתרשהנה

יש
ר

;הלילהרישכםויה

-,םידשהקחשםיבורכהקחש

.זאוהדחאאלםא
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ךאברעההנהו,ףתרמהןמונילעשכ.ונמעהתיהתועט
צע,לחה

י

גה
ן

וע
ד

חנםיברםירימאלע;ההכהריואבוטלב
ו

יעבוכתאיתאצמישוקילב.תוריהזמםינרקהחונמבוקנפתהו

.התיבהיתליאירחאיתסנכנוויתשבח,םיפנעהדחאלעןבלה

הלפטוהרובחהלכהדמעלכאה-רדחבלודגהןחלשהביבס

תוצחורמ,תולודגתונצנציתשבותוינבדבודתואלמתורעקיתשב

.העשיפלתוקירו

לאםיצעהןמהתעהזורשנתוינבדבודהשהיהרכנ

לכתואלמותוור,תומדמדאתוחנומןהירה;וללהתורעקהךות

תוריעצתוירבו.הדצבהלועבגוהיעמךותבהנצרחםעתחא

,תויחןדועבןהבתושפותוןהידיתוחלוש,ןהילעתודמועתופיו

.תפטהקובדרוקעלועבגלכלא,םישרשהםעןהילועבגתורקוע

פאבשאלדועו...תחתורוהמודא,תחאםד
ן

תוריעצהתוירבהלש

,ןהיתוצוקמואיצוהשתיחשמהילכבתורקודןהירהו,תופיהו

,הכות-ךותל,הינבדבודהלשהבלךותלתחאהריקדתורקוד

ןטשהתא,םשהבשיש,ןלצלאנמחר,הפלקהתאםשמתואיצומו

,הבלבקומעהזןצרחולבשי!יוא,יוא...ןצרחהתא.ערה

וילעוגרשרבכוהימדבקומע-קומעעקשנ,םעופומלהשםוקמב

;ותריקעךכ-לכהשקןכלו–תואלשלשבתופכ,היהתופכ.םידיג
םיפטפטמםהירהו,וירחאהואציהינבדבודהלשהמרלכוהחללכ

דילעתופטתופט
י

,ביבסמשםיפיהוםיריעצהתומה.יכאלמ

,המצעהינבדבודהו,םהיתועבצאתוניבלםיתתושוםיפטפטמ,ןחלשל

איההנה,הינפומגצוופש,הילבחבתצוכתמ,תקמטצמאיהירה

!םלועלשונובר;תנצנצהךותל,תקמוצוהלבהנקז.תקרזנ

הצמידוע,ץימהטקסידועולאתויוודותומונצתוינברבודמ

ועהזשלחמ?סיסע
ד

ףכבםגוידשקותמותוא?קותמאצי

יש
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ייחירתתלוקיתמהלהנטק
ן

...?האלמהטסוכל

יב
ן

,תורסחותוכלוה,תותחופותוכלוהתורעקהוהכוהכ

.ןתילוחמתואלמתמותוכלוהתונצנצהו

םגתררובהליחתהוןחלשלהדמע,םהילאיתרבחהתולנ

ורפסאלםימימתהוםיפיההינפ.הזילכלתקרוזוהזילכמאיה

לגאלו
ו

ועיתארייכנאקר.םולכ
ד

םושמ,ןחלשהלאתשגל
לוכי,ינפבטיבמהיהשימלכו.ייחללעושחלדועהיתוקישנש

יתלוכיאלףוסבל.ןרפסמתאתעדלותחאלתחאןתונמלהיה

.תוינבדבודהלאינאםגיתברקותוירבהןתואמשורפתויהל יתשביתלכתסנויתדמע-?ולאתוינבדבדלשןביטהמ–
דיןהבבוחתליתבהרהאלשאלא,תורעקה

.

.תוינבדבודםד,םדואלמהידישוזילהארק-ךיפחתפ–

הלועבגש,תחאהינבדבודוכותלהקרזאיהויפתאיתחתפ
.הלויהאלהנצרחו

,יפךותלקורזלתאהלוכי,הריקי,סינצרחהםעםג–

.ךיתוינבדבודתאעלבאםדהלעוםינצרחהלעםג

יו,חותפיפשכיתדמעברעהותואלכ
ד

תמדמדאוהנטק

,וזרחאוז,וזרחאוז,תוינבדבודהתאוכותלהקרז

'בק.תליא
וסינולא

- - - יאש
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