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–!אלפהזהאר-
.הפיהתורפסבהמעארקלתויחלעילהלתואנתדמח

היתודיחושפנהינושבכמדחאדועהזבאצמשרחאל

המלויתניבמהלעמלהזלכ:רמארתופםהלןיאש

.םייקלאלאילןיאיתחטבהשןויכ?קירלעגיא

–.הבצמולעדונתורקלולצאהאבשםדוק
לכ,הלחתויניעבהתיה,תינקירוםיבוטתבהרוחב

,םלעלעבגעלאלאהמלועבהלןיא,םיגחכהימי

.םיתעבשהללמוא;הללמואאיההנהו–.ורבחוםלע

היולתםיעגפלשהפוק.הנכסתקזחבתדמועוהינע

,הבוטבהתאר,םנמא,היבאתיב.הירוענב.הירחאמהל

ה

רז



הפצמיהירהוישכע.הלזמערוה,םשמהתלגשםוימלבא-

וזהכאלמאיהתדמול.םיברגןוקיתלשרכשל
,

לבא

הדובעתכאלמלכוהלההכדי.קפסבלטומהרכש

דוחיבו,בללכעזעזידרוילשולזמ.אפורההילערסא

.םחלתפלעתרכשנש,עלותילעהנומאההמלעלרונ

.ךלפבתושעלתינודינשךלמתב

!וזהרשכבדשחהמכ,יוה

.וירבאלהמיענמהליחתההננאשחורתרוקןיעמו

תלדהחתפשכו.תועמהתאןקתלםוקמאצמםעפה

בטומ.תירבע;הנדמליהרות.םירבדרפסחתפורדח

'הוחלשהיחמל.ךלפבהייחחפקתשמתננגאהתש

.הינפל

פח.שוריפבולהתלנאל.םחללהבער;הבעראיה

הלכאאלןיידעשעדי,םימםוכהשקבשכלבא.הלילחו

.םירהצלשהדועסםויה

םימ.ךכבהנוצרןיא.םיתיזוםחלאיצוהתדמח



,ןילכואהןמהמעטישוקב.דבלבםימסוכ;הלאש

ןכ.תטקלמהרופצכ
,

ךרדםירפצהקר.הלכארופצכ

וקדצ.ררושמהינומזפיפמלבוקמךכ.הפיןתליכא

!ינומזפרמ,ךירבד

וי
ם

הבשיאלורדחלהסנכנשכ.אובלהרחאתניעיבר

התבישיהעבקהכרדכאלש.ןחלשהינפלאסכהלע,

הרובס?דימתקתושתדמחרמהמל–.שגרדהיבגלע

םוימקר,ובלבהלהצותוקחושוינפשהלחתהתיה

–.הננעוילעןוכשתיכאיההאורהפיותואהריכהש

".וייחתורוקמתצקאנרפסי

לאוה
א

ידסחלעקפרתמהיהשכ,םינפל.הלרפסי

עהיהדקוש,תומלע
ל

ביבאתנדע.םתושעלןהירבד

מכוימי
ו

הזלכ,וישכע.וילאהשאהתאהכשמ

?ולהמל

,דומללובשיםהו

ברעבו,הזרבדולהלגנשמא.ולשמההובגהתמוק

.

ז



אלש,רפסיבגלערפסחינמוהירה,האבאיהשכ

ור.חושלתקקזנאהת
ב

רהוישכע.הבוט
י

טושפלהילע

הזהמ–.רפסבתואתוארלידכרוברבכהראוצתא

?תדמחרמהלהשע

.האי.האי.אסכהלעעיצהוןטקרכלטנאוה

אהתאלבוש.םידמולוםיבשויםהתופוצרתועשיתש

,תרבג,החילסלבא!הברהדות.הלהשקהבישיה

ףאףתתשתהשקבב.תיברעתפלוכאלהצורתדמח

.האלהדמלנןכםא!?!א....אל.הדועסבאיה

.לכאיאלאוהףא-

.לוכאלהמיכסמאיההחרכלע

תאהפיקמטריפסהתנוכמ.ךלוהולשבתמהפקה

הרפסךותמהיניעהטמשלעי.תורוא,תורואםוקמוקה

תיבלעבש,תרבגהתאצומםנמאה–.רואבהלכתסנו

!הלןחןח–?ינאןוגה

.תקלודההנוכמהינפללסלוסמהושארןיכרהתדמח

ח



תעדמאלש,ןחםהילעהלעמווינפתאקמסמרואה

,ישפניח.ןחלשהינפלשהנומתבהיניעתויחלעיהנתג

לש"הלכהוןתחה,.הירלקפסאכהריאמהנומתה

?טדנרבמר

הנומתהתיגוגז.הארמלכןיאתדמחלשותיבב

ותסוראהתיהשכרבעשל.הבלכתסהלהארמולתשמשמ

תדמחהיהשתמיאלכ,וירחאההונויריכממדחאלש

גוזהןיבמולתיארנולשהאובבוהנומתבויניעןתונ

אוהקוחרהמכ."ישילשה,אוהוליאכוילעהיההמוד

.הלאכשםיעושעשיניממוישכע

,טדנרבמרלךתבהא.דחארבחלשוגולגלברכזנוהירהו

אוההמ.איהרבדבהיולתההבהא,רמואורבחהיה

.ךכהתאףאםישנירחאטוהלהיה

.החונמהכירדמ!תדמחרמהנושמםדאןבהזיא–

.רשפאיא.הדועסבומעבסילאקודאיהתחרכומ

וסנכנשכהראוצדעהמדאתנתויחלעי!רשפאיא



שינמתדמחשהעשבהנתחםלשומוהנשושתרמ

אלותחנמלאוהלוכהקמתסנאיה.הינפלןילכוא

–.התעש

הבשומבםש.הוקתחתפמםיבשםלשומוהנשוש

םואתפשממ.םואתפ.הפוטחהפוח,הפוחודימעה

ראשלשהתשמהתיבבויהוהשעמ.הפוחלוסנכנ

החמשההברמלו,הפוחלוינוקזןבםינכהשהרשב

אל.תיגיגכהפוחםהילעהפכודמע,ץקןיאןוששלו

.הלהתיהאלאמוניהוליפא.ךכלםינכומללכויה

".םיקלאםהלהשעקוחצ

.דחאהפבוטלזמוארקוםלוקומירהלעיותדמח

לזמ,בוטלזמוארקוורזח,הנושארהימתמואצישכו

.ערואמהלעהברהוקחשו,םימעפהמכוהמכבוט

תדועסלאובללוכיוניאתדמח!תוחילסבר–

.אוביבהזהתנותחל,םשההצריםא.םהלשןיאושג

א



'םמצעבוחרטהלכהוןתחה.רשפאיאתמאבוישכע

!החילסיוה,ונימזהלםדובכבו

םידרפתמוןוצרבאלשוזתולצנתהםיעמושםה

..הריתיהבחב

המכו.םואתפותפוחךותלסנכנםדאששי,אלפ

!םולכאלוםדיבהלועןיאוהזרבדלםינמוזמוםידמוע

?הזלכהלרמאהמםושמ

.תדמחיפמוקרזנלבהלשםירבד,טושפ

8288:89

ב

םה,איההאנ.ובןיאשהמבותואםידשוחוירבח

םירבדויהאל!םולשוסח.הירחאההונהתאו,םירמוא

אוהקוחר.המעדמולוהירהםימחרךותמ!םלועמ

וליפאוהבעגנאלןיידע.ברעממחרזמקוחרכהנמיה

.הנטקעבצאב

אי



הוגבוטח.הברדא.ויניעבןחתאצומהניאשאל

השפנתוננאש,ןנערההרשברוע,הפוקזההתמוק,אלמה

,םינפל,ןכיפלעףאו,הילאדובכןיעמובלבםיסינכמ

רמואתדמחהיההיפיבוהבםירבדמםירבחהויהשכ

פיהניאש
ה

.לסחורשבלשאמא;ללכ

תבוטרהלוכ.רדחלהסנכנתעלוצ.האבאיהברעב

.םימהאלמהבירעכתינמילגרלשלענ.םימשנ

!ץוחבףטושםשגהזיא,יוה–

וזלנרהנידעהמכ.לענהצלחלעי
.

?רמלכתסמהמב–
?םההידיישעמםולכ,תרבגהילגרבשםיברגה–

איהףאלבא.םההמאתיבמולאםיברג.אל

.םתומכתושעלתעדוירבכ

ושפנו,שגרדהיבגלעהסרפ,התרדאלטנתדמח

.ביןתיםחימורעוברונתדומעיתיבהיתכריביכהדמח



בגלעלוק
י

אוהוםחימהןמםוכהתשתלעוןחלשה

טלב.ומצעןיכרהתדמח.רוגתהרואלהתרדאשביי

.התרדאףנכטחס

ותפחדשטעמכ.ולשמתחאהאלפנאהלענאיה

ףחודשםהמימ,הלכוןתח:רמואטוידהלשמ.הלגרב

ררושהזירהםתפוחתעשבינשהלשולגרבהלחת

ובהעגנלאמשלגרב.תקחושלעי.תיבב
.

!תדמחרמהחילס!ודגבלעיתישעבבר,יוה–

הידיתצחורודגבהןמקבאהתאתרענמיהירהו

.יעשמל

.יאדכהיהאל!הדות–

חתנקר.דבלבםימבאלאורשבץחראלרחמל

תומושרהיתועבצאתובקעןיידעוותיבבדחאןובס

.הלשמרפעלעןיאשתוטש,תוטשיהוז.ןובסב

.םידומלבליחהשועהניאלעי



תוטעומתוישרפ,הביתכהתרותתישארמרתוי

,ינשקלח"ימעןב,בםיקרפהשלש,םיתשוהרותבש

.יאנפהלןיאו.עומשלהריהמהניא.ללכתעדויהניא

םירהצהרחאלוהדובעבהקוסעיהירהםירהצהםדוק

איהשכוהמאלשהתטמלצאםילוחהתיבבאיהההוש"

.הירועשהניכהאל,דומללהאב

קוחצךותמהרסימ.הבהאבלכהוילעלבקמתדמח

איהו.שממשפנתריסמב.הנומאבהדמלמוהבחלש

,הלילםגברעםג.ןמזדספהולתמרוגאלאהניא.ירה

תועשברשפאהמכ,יוה.הנדמליהלילםנברעםנ

..ומצעלתושעלולא

וניאומצעאוהו?הנרטפי.ינומזפינפללבוקאוה

.ועירפהלהלרצ.אובלתרחאמיהירהםיתע.ךכבהצור

טטושמולוכ.שגרדהלעבכושוהתארןולחהדעבמ

.תובצעלשםיב

שובהגהתהמ

ךי



וילמלשוכ.וירבדהלורקיהמ.הילעאוהביבח

,התאורבדבבוטהשעירשאץראבןיאםדא.ןומיקי

רובידהאצויעוטק,עוטק.ותומכ,התאורבדבטושפ

ולוק.הלחתותקרפמהחנאלשחורשהמוד,ויפמ

םינטייפלשםכרד,םירמוא.וטאללהנתמוםחוינוטונומ

לודגינומזפ.אוהררושמתדמח,ןכא.תחנבםרובדש

קילאיבהיהשכ.םהיבגלעהלועקילאיבלבא.ונמיה

ליעמ.ונמיההיניעקלסלהלוכיהתיהאל,תובוחרב

רואלןעשנהיהדקשלקמלעו,שובלהיההפיטקלש

יההבשומהינבלכ.ודובכלושעשהרודמה
ו

,םש

קילאיבהיההמ.םירענםעםינקז,ףטוםישנ,םישנא

המםושמ.היהדמחנךכלכהעשהתואבבשוח

לכ?ויפךותלתסנוכמהנותחתהותפשותנומתלע

והירהרבדמאוהשכתדמח.םהלתדחוימהדמםיררושמה

יעלעתצקודיבליפאמותצקושארהטמ
ן

,רליש.ןימי

,םיבוקרםיחופתלשםחירלאלאבתוכהיהאל,םירמוא

"וט



,םולשהוילע,היבא.רלישירפסבהארקאלאיה

וישכעםיגהונןיאהמםושמ.שממםהמודיהזזאל

םולשוןינס,יוטסלוט.וירפוסורוד,רוד?םהבתורקל

.םכילע

םהיפנע.ברעימודמדםעןולחהלצאבשויתדמח

לעי.םביבסםידבכםיללצםיליפמםיטפילקאהלש

הטמיפלכהטומושאר,עמושוניאתדמח.תסנכנ

המהבלשןקוידןיעמ,הבעתמושאר.ותוארטועולצו

ודירטמהמ,האושינפלהדשבהדיחיהראשנש,ובשי

?ךכלכ

ךותמםואתפםילועוםיעקובהתדלומריעיברע

תונליאףטש.ףוסןיארעי,רעיהלוכשריע.הכישחה

ןליאוןליאלכ,םשאנגיחואלולהץיקהתומילכו,םש

.לינהלכ,ץיקרבע–.םשאוהןוירפאלשסנולכ

תאאצויהו,םיתמוריעמחכשנ,רעיהרערע,רערע

זט



םימעפ.גלשבעבוטולוכשרעיהינפלדמוע,ריעה

םיקשונ,םשםינמדזמהרוחבורוחב,םשםיאבםנמא

תומושרםהילענתובקע,תולוקילוקבםילגתמויאשחב

.םירכינו,גלשהעצמלע

לוטילםואתפתדמחמהשפג.בלברבועםוחףטש

הפי,הפיוצמאלותומומחההידיךותלתדמחלשושאר

ןהתואנהמכויתורעש.הזחלא
.

היתומצבו,תופיההיתורעשתעפשבתרכזנאיהו

עהיהאלשתוינומרעה
ל

ולהחסרבכ.ןלשמרפע
,

:התרבחלתרמואהרוחבהירוחאמהעמשתחאםעפש

יהוליא
ו

ףאו.ץראבתרשואמיתייה,הלאכתומציל

.היתורעשבןהיניעןוזיל,התרבחלעוגנעתההיתורבח

!ןכשלכאלםירוחב–ךכונאהמו:הלורמאוהשעמז

דיהעגנשרח.ובטרנויניע
ו

היתורעשהצקבהחלה

,תוזוזנה

זיgםויהותואו,היתורעשחבשבולורפסתונבתובר



לכוכבםופיטהתלחמתמחמןזגלהריזגההאציש

החפיתהשפנבהתביוא,תחאתביואףאו.ריעבתורענה

םיזזונ:הליהבמהקעצבהשקםולחךותמםימעפהמכ

!תויחלעילשהיתורעש

,ררועתנתדמח

.האובבללכעדיאל!החילס?ןאכתרבגה–

!החילס!החילס?ולאיההכחמרבכמיכו

הרומאוהבגא.הינפלואסכהנפמ,םקתדמח

הלרחביםוקמהזיאעדויוניא,שגרדהלעעבצאב
.

התעד.הירוחאלתעתרנלעי.תצקאוהלבלובמ

.הילערבוגומעראשהלהצפחלבאתאצלודומעל

,שגרדהלעםוקמםהלועבקםהינשו

ומעטתאהנש.הרונמברואקילדהאלתדמח

וישכע.הלחתוינפמהתיהתדחפמהמכ,יוה.התאההשו

יא
ן

.תעגונהניאותעגונ,ובתעגונאיה,הילעוארומ

וליאו.ושארבוליפאתזחואו.ובתעגונאיהבושו

חי



- - -

הצצקלהפיהותוירולבבהינשהמישמהתיההצורהתיה

?ולהמלוזכשהאנתירולב,תחאתבב,תחאתבכ

!הנמיההלעמלןיאשהאצמה

!ךכבונוצר,הברדא

המש,ושאריפלכהמצעהפפכונושללעותלמדועו

המסרכוויתורעשףטשןיבתוקצומההינשירוטינש

.ושארתורעשמתחאהצווקשארתבב

יפקוחשאלמאלםלועמ
ו

וזהעשבכ
,

אלוהדש

רשאהאלמההמוקהתלעב,הננאשההמלעהוז,השא

כו.רפוסייכןמאיאל.הלהמדינפ
י

היהרשפא

היהאלוליא.תעגמהתובבושןכיהדעהלחתתעדל

היהאל,ושארבשיגרמהיהאלוליאו,ויניעבהאור

.ךכבןימאמ

םימעפהמכוהמכהתואהאררבכשיפלעףא

,תוקרקריההיניע.הבןנובתהטעמךכלכש,םמותשה

יחדגרמסהלוכ–םיקוריההעבוכוהתצלוח
טי'28.



םייחתפוטשוהרעוסךכלכהתוארלהודחשממ

.רעונו

!ארונלאתרבג!ארונ–

ךכילארוקהמםושמ–
!

םואתפ.ךכלעהמתמאוהףאו.ךכטושפ–

.ךכותבשחמבהתלערבדאללע

.הדיתאץחלשרחו

.ידיתארמץחולהמלינאתעדוי–

?המל–

לשורפסבםלועמיתארקאלשרמרובס,הה–

.וזכשהציחלבשיינימקופיסןיעמ–?לרופ

ששובל.תוטשפוםתםיאלמההינפבלכתסנתדמח

.וברקב

יכהירחאםיננרמןיידעתובוחרבשולאםיזחופו

להיהרתסרבד
.ינומלאםעוינולפםעה

.גדכםערוקהיהןאכ

ויהוליא

כ

ייא.



.הצוחההתואהולתדמח

.םיטפילקאהלצאםידרפתמםה

ורובטמדיוסמץעהו,ץעדמוערדגהתמוחדיל

.דיסבהלעמלו

!ןבלעזג–!רוש

ג

ןיידעתדמח.התרבחםעדחארדחבתנכושאיה

.םשהיהאל

,הלצאםנכנודחארבחרחאררגנדחאתבשליל

היבוברע.םילכיבגלעםילכ.ןקותמוניאהרדח

המכובשירדחב.ויבשוילדובכ־יארמואולוכ.הארונ

.הדובעמםירוטפםויה.תבש.םירוחב

רחאהעשוזינהםיבהלנםיחוכוותוכוראתוחיש



הטנםמוד.םירבדב.םהמעםנכנאלתדמח.העש

לשתוביתהמכמהיושעשלעילשהתטמיפלכויניע

וזהטמבשיםירבאקוסירידכ.טפנ
,

ידכאללבא

.הילעשופל

.רדחבלעיםעתנכושההנינפםעץצולתמינומזפ

האור–.רובשילדךותלותחישךותבקריאמש

ילוא.האלנןורגלכ,םיכשמנםיחוכוה!יתיעטשינא

?התסוכתרבגהונלןיכת

!לודגדובכב–

לעיוהעוערהטפנהתנוכמתאהקילדההנינפ

ותואלשםימהןמשהמוד.םוקמוקהךותלםימהקצי

,יוה.םוקמוקהתאואלמהלחתיאמשובקרושילד

!ןשעהזיא

ודקדק.תדמחולבשויםירבדלשהברעברערעכ

זי,תדמחרמ,החילס.ןולחבעגונ
זו

ץוחמיןפתצקאנ

.ןולחבושאר

בכ



!התהנה,חאה

!רקוסםגוהת-

-רחאולקרשולהמודלבא.וסוכתאעמוגתדמח

,התושאוהווסוכב

הנעיןיגוריסלקר.הנהאיצויאל.שירחמתדמח

םעפהושפנתאןיא.ללכןינעמוניא,רבחתלאשלע

םיאבםההנה–.םיערתבסמבןונשוףירחתויהל

ימשר,םהילאמםיעקושםהטאלטאלו,םידודחתעפשב

הזיא,תואלהאשמתחתץבורםפוגוםישלחנםהינפ

..ץרמנןוילכ
תפשאבםירקנמיתלב,םישפחםינפלעגעגתמאוהו

,םירהצשמשםעםיזוהורקובהתנבלבםימלוחה,םייחה

םהישעמםירפסמוהגאדילבםתפתאםיעלובה

,תוטשפב

ובשיש,תורוחבהיתשלעויניעולפנתעדמאלש

החצמבהבוטההנינפאיההנה.הטמההצקבתוקובח

גנכ



תויחלעיףא.תוממעשמהותופיההיתומצבוךזה

.הינפלעתודלילטלבא,תנינעמהניא

.אציושרפתדמח

,הבהואוניאאוה

םההלמחילבח.ךכלערזחתחאוםימעפהאמ

ויתוגאד,הלאוהגאוד.הילאותואםירשקמשםה

טקש.הבעגונוניאתדמח.ןהבשיבאימחרןיעמ

המולרמאיימ–הקשנלשקבוליא.התרבחבאוה

.דבלבלכתסהל,הבלכתסהלאוהבהוא?השעת

.הנרושיםישוחהתורסרסילב

.תינוליאתרמובהעגפךרדב

האציךאיהללכתעדויהניא.התיבלרמהנולי

וגיברעה.הלילבהדיחי
י

.בעתמ

והירההמםושמ.ושגפנאלםימיהמכ,יוה

.םינשוםימי.ושגפנאלםימיהמכ.הנמיהטמתשמ



ןכ
.

,הכונחלשןורחאלילב,ורדחבהתיהשםוימ

.המעחשאל

קנונועמ-
ו

זא
,

לעםידגבוםילכ.םשררשרדסיא

לעהצחרהריס.תואסכהלעםידגבוםילכ;ןחלשה

קר,היבוברעוזיא.הצחרהריסבםירפסוהבתכמה

תותסכוםירכ.היונפאלוהיונפ;התיההיונפהטמה

יהםילטומ
ו

וזףא.הילע
ג

ןכ.םיסנכמ
,

וזףא
ג

.םיסנכמ

אלרנתכיתחףא,הרונמהתאאצמלהיהרשפאיא

קילדהאוה.תוחפשהולבלבלכה,לזאזעל.התיה

ורדחהמכ,יוה.הבכורורפגקילדה;הבכורורפג

.תולוחמלשםלואשממ.ובשיםוקמהמכ.חוורמ

הליחתהוועורזבותלטנתינוליאתרמ?דוקרלרמעדוי

לעתקחשמהתיהוליא.!םיסנכמההנה.ומעתדקרמ

?ויסנכמתאהלליאשמהיהםולכ,רבגדקפתהמיבה

הדלונהמל!ר...רוחבתויהלבוטהמ,יוה

.שפוחורורדםהל.םירבגידיבהנתינץרא.השא

הכ



תושעלאוההשרמשהמ,תושעלהתיההזיעמםולכ

?התא

שממ.לילהךשחהמיוה.ועורזבותלטנאיה

הבה?אוהןכיה.אלותואףא.םולכהאורהניא

?יתועורזךותלםואתפתלפנךאיה.ךשימאו

.וירוחאלעתרנתדמח

.ושפנהעקנ

.האבתויחלעי

אוה·.הירחא.ררגניאמש.האבהפגבאל

תבש.םויהודמליאלךכןיבוךכןיב,עירפיאל

,'הלםויה

יי,חאה–
ן

!דדיה.ךלשי

.ןייםוכבהצוריאמש

תילא–
ן

גוזמלרוסא.אוהקוניתןיידע,רמול

יי?ןייודובכהתושהמל.הנטקםוכוליפאול
ן

ףורש

וכ



השמאלהסוכותחאאתינורטמהתיהונלצא?התושוניא

.הח־ח־ח.תרמואהתיה,"ינשבינאתששוח,.היפמ

.היתשהדוסהעדיאיה.הרכתשנאלםלועמ

.תצקלייטנ–

ושארלעותפנצמתאםש,ותרדאתאשבלתדמח

.םהמעאציו

הלועםואתפ.שממקונית.אוהקוניתןיידעיאמש

.ןועגש.לזרבהתלסמיספלעאקודךליל,ותעדלע

ךלהמתדמח.לופיאלשודיבוקיזחהלאיההקוקז

םהתוקוניתכ.הבחךותמםהבלכתסמו,םהירחא

,םיכלהמ

תופיתדמחלשוידי.יאמשלתושקםידיוזיא–

,ינמוד.האנהמלעידיכשממ.תונידעותופי,ןה

?רבדיהמ.ארקמהתיבבתדמחרמהצרמהלילבש

?רמהצרמהמתודואלערמולכ

ברלשויתוישעמירופסלע....
י

.בלסרבמןמחנ

זכ

-----------------



תוקצומךידי,יאמש.םיפכולאחמאהמ,יוה–

ד...,דדיה.ד....דדיהשקשקללוכיהתא.ךכלכ

ידילבדע
.

.םיפכתאחומלעיו

רה־יה,הלילב,הלחתה.ןויסנאלאוניאוהז–

!חכשתלאיאמש....יה

ובשלומתא:חכשטעמכ.תרחואמהעשה,יוה

רה.םתעיסנמםימלשומה
י

.םרקבלוילע

תיבירחאךשמהלהארהמעדויוניאתדמח

לירהםתנותחםדוק.םלשומ
א

.ללכםלצאליגרהיה

,םיתעש,העשתולבלםיענםעטלשםישנאתיבבןכא

הניבמםלשומתרמ.םתנותחרחאלהנושארהנשבוליפאו

לעיירחאובלךלהשםירחאכובתדשוחהניא.ותוא

,הפיםיפולק,וינפלהשיגמאיהש,םיחופתה.תויח

תירורחשמאלוהפילקהןמאלםהילעןיאםלועל,הפי

תכ



ןסביאתונויזחתאתבבחמאיההריתיהבח.ןיכסה

.היגוורונבםשםירצלנוםירההזיא,יוה.םינושארה

תוינקסעםישנוםיחוטשתוגגוםיהתספקר?ןאכשיהמו

אלימימ,תעקוששמשההנה.לסחו–רובציכרצב

זזיניאםלועבשןוהלכדעב.הזכיפוייתיאר
ה

.ןאכמ

.תרשואמינאירה,רצחבשםילקדההאורותאצויינאשכ

תינוליאתרמלהלרשפאךיאהעדאאלוינאהמת

ינאפ.ןאכןותחתהןדעןגירה.הבצמלעלובקל

,אלאל,אל?םירשונםינטקםיבכוכאוההאור,תדמח

לעיתא?יצלעיתארמהאריתמיא,עיקרלולתלזנ

אלתדמחרמ!הדמחנ!בוט–?המולשהמ.תויח

רשפא.ונלצאחראתירוזחישכל.לארשיץראבראשי

?תונומתלתונווכמתורגסמהןיאםאה?אל

!יאדוב!יאדוב

םיטיהרה.םוקמהחבשבםירבדהמכדועאצומתדמח

םיאנםילכה.םיטיהרלהאנרדחהורדחלםיאג

טכ



קסופוניאםיחרפחיר.םילכלםיאנםיחרפהוםיחרפל

.הנשהתומילכשממתיבב

ךרדבאלאהגישהאלולאםיחרפלבא?םנמאה

םיחרפרורצוןטקיוגבהעגפ,קושבהרבעוהשעמ,סנ

,יחרפתאינקתורשפאיתרבג:הירחאןטקהארק,ודיב

;ץימוםימטעמאנחקי,התנקוהדמע,התשעהמ

םיאלמםיחרפהןיאםולכ.ללההתאוילעהרמגלעי

.יניעתבידמחמ,יטוטאז,יטועפ,יוה?םייח

:הלעבלהנופאיהו

–?"הצוצרשפנ,תארקשתדמחרמלרפסמךניאהמל

הזרופסברבחמהלשויתודלותםנמאה
?

עבוכהזיא

בותכשומכ,למירטשתמאבםולכ?שבוחויבא
זו,תדמחרמךלאוההנתמהזחרפ–,רופסב-
ה

תי
ן

תוחילשבלעמילא,םשהןעמל,לבא.תויחלעיל

.וירחאינאתקדוב

.איההינע.םלועמםיחרפולהאיבהאלתויחלעי

ל



הנשושהטמשנםעפ.הסיכבהיוצמהטורפהןיא

תופיםינפרבסב.ותנומתהבהטשקוהלטנהעבוכמ

וזהנשושו,הרבעםינשושהתע.הישעמתאהאר

לעחמשםוקמלכמ.התיהתיתוכאלמולהבירקהש

.ינעתחנמ,היפכתאשמ

ך

הילעששלשמחןיב.שגרדהלעולבכושתדמח

וש.אובל
ב

יה
א

לויאולה.תרחאתמ
א

הקדצל.אובת

.עלבתתועשהתלוס..דובעלאוההצור.הלבשחי

,הדמלללדחיורשפא

קוריהגפוסה.ןחלשהלעהגרתשה,הבשגחור

וניאתדמח,ךליאוךליאםירזפתמריינהיפד,חפנתמ

,עיקרינפושבלתורדק.אובתםואתפתאושמ,םק

אל



–התוארלקקותשמאוהשכאקוד?האבהניאעודמ
,שמארובעידומלנ,ולצאדומללהקספוליא.הנניא

אוההדובכלקרבורהלע.ולהשקהמיקהשםימי

.רקובבץחרתמ

תנכסשממ.ץוחבהרעסוזיא,יוה.תבשונחורה

תורמת.בוחרהתכשחריאהלםחכרסםיסנפה,תושפנ

.ושארלעמולחרפשטעמכועבוכ.תורורצוקבא

.הרדחלםולשבעיגיויאולה

.םשהניאאיה

הנינפ.ההכרואהציפמהנשעוהנטקהרונמ-

וילעטיביהלוחיניעכ.התבהלשהלידגמ.תסנכנ

.תכלוהותתחופותבהלש.ליתפה

?ןכיהלעי

.הבשאלוםילוחהתיבבהמאתארקבלהכלה

םימי.אפורהתוצמבםשהרייתשנוהדיבהשחבאכ

.הטמבהרוצעאהתםידחא

בל



דיעודגלהעשההעיגהאלםא,עדויימ:ארונ
ה

תרסוהפיההונ.לערתוםימדהוברעתיאלש.הלילח

די
.

ץק,ךכידילרבדהעיגישכ,המותיפלהחשםעפ

.תוכבללכויאלתדמח.ארונ.הייחלםישת

.שממובןיאשבאכ,אושדחפ,םולכאלוהזןיא

.היהםילוחהתיבב.ולצאינומזפ.רובעיולקשיח

דחפוהתמיאברעתונפל!הלילהזיא.אבומעלייטל

!לארשיץרא–יפוייולגעגרןיבו

לשובר.םילוחהתיבלאובלתדמחרחאתנרחמל

.םולכהשעאל,םולכןקתאל.הנשבוילערבעםויה

היההרואףוטשורדח.ןולחהלצאדמעהלילהלכ

ולפנש,ויהרנלשתויבהלשכתומודאהויניעוםנפכ
.תויגוגזהינפלע

?םנכהלתושרולונתיםאעדויימ

סנכנאוה



י"-

דבכההפוג.םינבלתעצומהטמלעתבכושלע

תוסכבו,הילעםילוחהתיבתוסכ.תסכורכםובי

.תוקחושקפסתוגונקפסהינפ.איההנושמתצקמוז

וקלחב.הילגרלהבשיהנינפ.התטמלעבשיתדמח

.הטמהרובטלפנתדמחלש

!הדילתעשבהלבכשתךכ

?ךכלכרזומרבדוחומבהלעךאיה

לעיאשנת,ןכא.הלאכםירוהרהרהרהאלםלועמ

הארבנאל.רשועלאיההאנ.םיסכנלעבריעצלתויח

תדמחבושישכ,םימיל.ינועבהיחחפקלתויחלעי

.הלצאאובי–םירוסיבדמולמוחכשת,םיקחרממ

ולפידחי.םידמחנםימיילועתדעוהושגפירצחב

!ךילעלאושאוה,ןאכרז,אמא,אמא:םתרוהקיחל

.החמשבותארקלץופקת;דימוריכת,והריכתאיהו

.הלודגהרכבםהמעבסי,הדובעהןמהלעבאוביהלילב

דילעהתואאנקיאלהלעב
,ו

והשלחיהתדמח
א

ךכלכ
.

דל



ייח-

.ג

.םילוחהתיבמהאציםויה

בכ.רבדהולדנוהםילוחהתיבלותכילהךרדב
ר

יא.חותנםשל.םילשורילעסתרחמ.התיבלהרזח
ן

.הנכסםושמןאכ

הצורקשמדיטיהר.םשלהתולמםלשומתרבגה

תאצוהל,תויחלעיל,הלשיםולכלבא.םשתונקלאיה

?ךרדה

,וסיכבשמשמ,תדמח

ירסיכה
.ק

ןמםיקנרפוזיאולעיגמןיידעהעוטוניאםא

ולרמולרשפאירה.ולצאשמשמהיהריכזמ.אפורה

ולבייחאוהשהמהלןתיש
,

.אפורהתאשגפהבוטהעשב
ודיבילשישףסכהתיראשתא,ינודאיב–

.תויחלעיל,תויחתרבגלאנרוסמי

.הקיתשךותמןשעהלעמאפורה

הל_,3+



:רבדמוךלוהתדמח

הלאנרמאי,ףסכהיתתנינאיכהלאנעדוי־לא

עדוי.תעסונאיהםילוחהתיבןובשחלעיכודובכ

השעהברהםירמוא.ץראלץוחמבשיתרפא:רמ

.ץראהתבוטלםינפל

תולודגהשעשדיגמוהירהןאכלרזוחשימלכ–

.לארשיץראבתואלפנו

.יתעמשועמשתא,רוטקודרמ,לבא–

?הנימאקפניאמל–

יתתניפסכמשרמחכשישידכ,טושפ,ךכ–

.תויחתרבגל

.הבשגפ,תדמח

?חולמגדרמהנקיורשפא–

.תיברעתפולצאדועסלאיההצור

לכ,וה!תחקרמהשעמושבדםג,האמחםג–



הניאתוריפתרשמ.הואתמחולמגדלקר?המלהלא

.השקבאדירגחולמ.ללכתמעוט

הלוגהדעבמהמיענוהחונהרואהבדנתיששעה

לכלכםיצצונתמםיקרקריהרדחהתוריקבו.הקוריה
י

עגופילכ.םהשמםיתעבשםילודגםהירהותיבה

םהיללצ.לעידילעבשויתדמח.םוקמספאמילכב

.םיענונםניאוםיעגונ.םילתכהלעםידקרמ

?סוכולןיאורשפא?התהתושוניאהמםושמ–

.!שיושי–

פילבחלאלש,אוהרהזיאדו–
ו

תיתשךותמ

כו.ןיחתור
י

?תזמחרמ,ךכאל

בורמעקושהזחה.םיפיבםידמועםניאםירפוסה

.הבשחמבורמתורשונתורעשהוןחלשהדילעהבישי
.תונבלתורעשהמכתוארנרבכתדמחלשויתוקרלע

,ויתורעשבםינבלםיריעשכםידמועוםייולתםידודנתוליל

,תדמחרמוא

ןל



."

אלשרמואאוה,ותונקזבהיהיןבגרשפאתדמח

גי.הננעוילעןכשתרבדמאוהשכ.םימיךיראי
ןו

ויתובשחמוןאכאוהשהמוד.בללכרורציוטבמ

?אוהרהרהמהמב.רחאםוקמב

גאודאלא?רהרהלשיהמ.רהרהמוניאאוה

אאוה
ם

היהישואוסיכבשוזףא־תחפטמבתלזנליד

.הינשדועאיצוהלוחורטלוילע

.םרובידבםיסגםירפוסה

.הפיעתויחלעי

איה.שגרדהלעהיתושארמלרכעיצמתדמח

הלבכשתתומוצעםיניעב.הלצאבשיש,ותשקבמ

,הילעהיתורעשויהשכ–.ריקבששגתהנימיבולעי

הנשיהתיהו,ריקבהתטממהלעמלעוקתרמסמהיה

הרושקהיצחהתיההאלמההשארתלדותחאעלצלע

האבהמאהתיהםוקלהתעשהעיגהשןויכו,רמסמב

חל



קחדנ,הדצלהתחינמורמסמהןמהתמצתאהריסמו

תדמועהתיהדימורובךותלומכשארהחנצורכה

תורזוחהיתורעשויהיש,הוקתשי.רפסהתיבלתכלוהו

רובטבשםהיתורעש,םיררושמה!ןתיימ.ןושארהןלודגל

םדאינבשי.תוימדקה–םיפוסוליפה;תורשונםשאר

השעמרפסמיקסביוטסוד.ללכתורעשםהלןיאש

םולכ.אתודב.וינשבתורעשולוחמצשדחאםדאב

הלההכתרהבהנינפירה.רשפאו?ךכרשפא

.הזחלע

רבדי,לעילצאולבשויתדמח.רדחבהמיענהחונמ

.וינפיפלכתודמועותויולתהיניע.תוננאשהבללע

תומדאתההתדמ.ובתועגופהיניע,שארםירמתדמח

.תחאתבבםימדאתמםהינשוםינפלםינפמתרבוע

בנשאערוק,וינפתשראריתסהלומכ,םקתדמח

ןיטקמ,ןחלשהלאץרתדמח,דעורהרונמהרוא.ןולחב

טל



-

םעהלילהאוביחותפהבנשאהדעבמ.תבהלשהתא

לעיהתיה,ץיקיהריבזא,הלאכשתולילב.וקתמ

היההלילה.תובוחרימרכבםשרטונתכסבתבשוי

תרבועהתיהחורו,םיללימויהםילעושהו,ערתשמ

ינמתודגארפסמהיהינומזפו,םידעורויהםינפגהו

,םיפיהתולילהםתואברפסמהיהאלהמו,םדק

רמ,אנא.תובוחרימרכבםשתלצחמהלעםתבשב

.רופסואךייחימימתונורכז.התאףארפס,תדמח

?הלרפסיהמ

התשקבתחכושאיהםואתפו.הלתבכושתויחלעי

ריעלהדיחיהאבשךיא.השפנתרצמתרפסמיהירהו
פי
ו

התלחמתאהתלחשךיא,רדחהלהרכששךיאו

קפסהתואואיבהשדעהבוזעםימיהמכהבכששךיאו

ויניעריתסמתדמח–.םילוחהתיבלהתמקפס,היח

תדמח.ויתועבצאןיבלתפטונהלודגתחאהעמדו,ופכב

הגאדםפאבתוצצונהיניע.היפלבהלעגנעתמורצימ



וליפא.החונמהםלאםיאלמםיהכה,םיקרקריההינפו

הקספאלתקלצהתאולהתארהוהעורזהפשחשכ

–תוקישנהתופחלהיוארשדי.הנמיההחונמה
.התואתכחלמהרובחוישכע

םילשוריבשלודגהםילוחהתיבלתעסונאיהירהלבא

.הלתאפרוהבשו
רפסי?הזתאהזהארנובושניתמעדויימ–

!רבדרמ

?יתבךלרפסאהמו–

!?התאהמ.-

.קתושתדמח

.הבולעכהמצעהשועתויחלעי

ינויצםאךתלאושיניאאמתסמ,תדמח,תדמח,יא–

רפסבויתודליבילהיהרבח,רנויצולוברואהתא

לכספאבשביץע,ונייחשביץע:ילםשרןורכזה

יאםולכ!םעט
ן

אל:רמואהיהאוה?האנםגתפהז

אמ



--------

?התאהמאלא,לאושינאהנמנהתאהגלפמוזיאלע

?התאהמךמצעבהתא:רמולכ

?ינא–

רתויו.ובינטלילפרע.וירוחאלושארלישפהתדמח

לעבישמוהירה,התלאשלעתונעלןוכתמאוהשמ

,ובלירוהרה

ותררועמאלאהניאותבוהאשםדרנךלמןבינא–

וילעערקנשהבהאלשןצבקינא.השדחהמדרתל

.עורקלימרתךותבהבהאהתאחינמוהירהוולימרת

!הנושמ-

ה

–.הבשאלןיידעתויחלעי
פילשהנומהךותב,אוהו

ו

יאםימיהזסכרפתמ
ן

מםושלעוןאכאוההמל.רפסמ
שפנהרצימב?אבה



וילאםוימוירוסיושלפתי
ם

ןמזהתוברעב.וערתשי

.רבכמךעדנקיזכודדובבלתקנאכ,העתיהעת

םיוק.שמשהתעפשםעתוירידתהתוביתנהןתוא

תדמח.שארואשילבםיננאשםיאשדו,םיצבורםיששואמ

נפלערבוע
י

לצ,תוצח
ו

טקהמ.ךולהיוינפל
ן

,ופוג

ויתובוכראהסכתותחאךאלגרףכ.וילגרורצקהמו

.וכרידע

םידמוע,הגותוםומעשיפוטש,ונפוורבעשםייחו

הזחירבכהירלקפסאךותבומכו.קצומיארכוינפל

,וביבסקירו.תורומתוהוקתילבםימי.םיאבםימיןוזח

תונקירההתוא.ףקתשמיארביארומכ.הנומתןיאו

,ותואתשבוכווילעהדיבכמןקירההלימרתםעהארונה

.םירצמילבתשבוכ

–.ובללעמלקהלוורעצגיפהל.תוכבלויניעתולכ

דועהנמאנהעמדלכהמחהשביתאלםולכלבא

.האבאיהםרט



רבעוזהרוחשהרמ–.ותעשעשמותוקתספא

.אוהשלכקספהילב;ןשייברעדעברעמ.רובעת

השדחהאירב.םימחםימבורשבלובטיןכירחא

.םוקי

קיתדמח
ו

םערי.תורקתוחורתובשנמ.ףרוחל

.םחהסכמתחתהטמבלטומתדמח.ואולמוםיה-

םימיו.ןנערוזילע,אירבםקאוההברעהנישרחאל

םיחתורםימה.ורופסךישמיםהבוםיאבוםישמשממ

חרופגורתאההנגב,וסוכבתכפכפמהוהקהוםוקמוקב

יבכוכאבצוםילזלזופלזיםשבחיר.ךלוהרקיחריו

לעושפנלטךופשיתדמח.הממדהםעונוקיתמיהליל

.םיכזתלכתיליל

יפאשמועבראלעלחוזלבס.תרבועםילמגתחרא

רמזמ,ורבחלבסךלוהוירחא.ובגלעונממםינש

.םיצא,םיצרםישנא!חכןת,םיקלא:יהנוםיאכנלוקב

רסירת:הלגעברבועםינשאפור.תינוליאתרבגההגה



רקועאוהו!לוז!לוז!לוז.ההכןשרוקעיותוטורפ

.ןשרחאןש

תוביתדילעםידמועםיאיברע.םיקקושםיקוש

ודוהירמתץימוןומילימםיקצויוםיקובקבתואלמ

תעפשןיבםתוינונבלםצעבםיצנצנמםיימנפםיעבוכו

םינונחהםיבשויםהיתוינחףסלע.םימודאהםישוברתה

לודגשערלוקבםינועבצידגבלכורמצימולגםירכומו

םינטקלזרבידופשלעםילוצוץראהלעםיבשויםינויו

לשאצמואזילטאלשוחתפלע.רשבתוכיתח,תוכיתח

לכםירטעמםיבובז,םיידעידעבתטשוקמ,היולתרשב

קזיברע,ןיעלכביהריהמודמהבהזהו,הנמשהקלח
ן

ירפרחאירפתחנבףלקמוםוטקקירפלסלעבשוי

םיחלמ,ירפרחאירפםיעלובווילעםידמועםישנאו

ץראהישנץוחללומכ,טלובהזחלכ,תויממוקםיכלהמ
לכירחאהנבראתתובערהםהיניעו,הקזחבםבללא

הלוגעןרוגיצחכתובשויתונמשםישנ.תרבועשהשא

המ



םירבועםלועיאבלכ,רבהינשושוםינגיחרפתורכומו

.םייחהןמקתנוללמואתדמחספא,םהלרבדו

!ךכרשפאיא!אל

אצומאוהםימעפ.ןיחקפרוטקדלךלידימוףכית

עדויןיחקפ.וישכעףאאצמיורשפא.רכתשהלולצא

כנלא
ןו

.תויחלעםולש

.הרוגאדועהנה.וסיכבתחאדועהרוגא

חצחצמלזמרמוהניגלשסיקרנהרוגאבהנוקתדמח

.וילענץהגישםילענ

זוחצחצאינא:רמואהז,ותילטבםיזחואםינש
ה

לשופרפרשדחאלטונםואתפו!חצחצאינא:רמוא

הרתנרועתכיתח.ורבחלשושארבוכילשמוורבח

םדתופוטשתורעשו,וינפלעתתושםדה,ודקדקלעמ

,ישילשץפוקךכךותמ.ויניעדגנכדעתודרויותוללבודמ

חצחצמהוהרוגאהולךילשמתדמח.תדמחלגרבספות

,ףוצפצךותמעטרקמ

ומ



!שיםלוכלןינעו,ךלוהבבוסלכה

.תחאוםימעפהאמ,הזקוספלערזוחתדמח

חור.תחלצבוידיקובחיאל.השעיהשעאוהףא

תויחלעי.דובעלודובעל,תושעלוילעתצפוקהישעה

טעבשהיההטוש.ףסכהרסחיאלוסיכבובושת

הטמרבש.הדבאוולהתיההבוטהרשמ.ותרשמב

.ומחל

.אפורהלשורצחלםנכנתדמח

.ודיעטקשלעופםשלואיבהבוש

ןרוגיצחכרודזורפבשהפסהלעבכושהלוחה

לעוהוחינהורבשנשהלגעלשןפואלהמוד.הלוגע

.ונקתלתנמ

.תספרמבבשויראשנאוה.רדחלםנכנאלתדמח

.םיהיפלכויניעוךרבלעךרב

נפלומלאהמוטרחוןופצמהאבהינא
י

.למגה

זמ



םישנא.ואציםישדחםישנאוהניפסהדומעתבורקב

.תונשונתורצותושדחתוקת;תושדחתוקתוםישדח

.אובישאפורלןיתמהותועשהמכבשיךכ

.ותיבלתדמחרזחעגיוףיע

.םדרנוושרעלעחטתשנחכספאב.םגרתהדועת

ךירצוחומ.שאכוחודקיויבצעווילעדבכושאר

וחומרוקעיאפורה.הלגעברבועםינשאפור.הנקת

ולחורו
.

,עדויימ.וילעןועגשתמיאוושרעלעבכושתדמח

ותחפשמחכ.תפרוטמהניאותעדורקובבררועתיםא

.האבותשמשממהקולסתעשועיגהוצקלתכחוימה

.םייחםעטםעטאל,אוהםימילועדועןה–אוהו

הארי"חשיאםימעפ:ןמחניבררמאאלםולכלבא

!םיעבשןבמרתויםייח

המחלאיהףא.ויניעדגנלדמועהפיהותראשדיאו

חמ



תולעל;תויהלהצפחתנגנמ.תובאתשרומםעוהומכ

תיבתאהבזעאיהוומיכסהאלהירוה.המבהלע

ילבהריבהריעבהבשיםישדחותועובש.היבא

לבא.התוקוהדמלוהדמלובערהלבס,ףסכןעשמלכ

הכלההגונעהוהכרהו.החכיפכמהלודגהתיההתוקת

ירורפמתחאב,המבהלעתולעלהתכזשכו,שלחוךלה

םיאבהלכתדרחלהיפמקנזםדםרז–הלודגהריעה

,היבאהמעםילשהןכירחא.היתוניגנמלעגנעתהל

הבהאבתחדנהתאריזחהוהמאםעאבהנוסאעמשלו

אצתאל,הרדחרתסבתבכושאיההנה.םימחרבו

.היפמעמשיאלרבדוהחומרואךעד.התיבחתפמ

לעבכשתוא,םינבלתפוטעםויהלכךולהתםמוד

כז,רדחבןבל,ןבל.הנבלההתטמ
ו

החצ,גלשמוילתכ

אוביםימעפ,הפצרופחיםינבלםיחיטשו,הרקתבלחמ

ןהילעתקרוז,המקאיהותומודאםינשושאיבי,אפורה

טמ4ספא,ץקןיאןבלףקתשמלודגהיארבו,ןבלךופ



סנכנ,הכישחםע,תחאםעפ–.גגומתילפאבהטבמ

!ותריכהאלרכהךא,וידעצותפלהיניע.הלצאתדמח

תועבצאב,וילאהשגנםואתפו.שיאינפריכתאל

ףוסבל.ויניעבוויתוקב,חנמבהששמתרקותוכורא-
,ותואהריכה

!תדמח-

.ותטמלעמץפקתדמח

.ומשבתארוקתויחלעי

.םישוחהלובלב.איהלעיאל,אל

.בכשורזחבצעהכומ

ןכםא!דרשמבהדובעןיא.ךכרשפאיאבוש

םגרתלליחתירחמ.וילכוונחלשדילע.ותיבבדובעי

."הנהילםלינ,תא

ויניעעקוש.הקעמהלעאצויאוהרקובב,רקובב

םימעפ,םיטרוממםיצצונלזרבהיספ.םיאפרקמעב

ג



בנשאהדעב.רובעתתויחלעי,תבכרהתרבועםויב

ושפנרתסבו!םולש!םולש!םולש–.וילאףיקשת

.המתהקישנלעהזוה

,דדובהונועמתולשתאעירפת.אובתתויחלעי

קפרתתתופיההינפךזלעו.ויבתכןיביובחתדמח

.העוגצה,ותקישנ

,שילבא,תויארעתוקישנירחאףודריאלתעכ

ויתותפשהגילכתזא.ובבלידסחוררועיתוטקושםינפו

קזאהישכל,םימיל.שפנתבישמוהלק,הרוהטהקישנל
ן

לוהלקנלעתאזהשעי
א

.םולכובודשחי

לבא.הקישנםעטומעטרבכהינפש,תדמחעדוי

תאתויחלעיהללחאל.הלאיהשדוקןיידעהקישנה

..דועהינפ

היוקוםויהלכתדקוישמשה.םולכהשועוניאאוה

.הדובעהתקשחלכתלטונהמחה.ץיקישותיכםירקוד

.םילגוסמהשעמלאלםהינש,רעובהםויהוטהולהובל

אג4*



לעדריושפנלטתע,םינושארהםימיברכזנתדמח

התיהטרופסהתנוכמ.וחילצהוולדגהרישהינצנוהלעה

וימישדחלתדמחהצור.הוהקהתושהיהאוהותקלוד

םויהלכ,הוהקוללשבמוהירהםעפבםעפידמו,םדקכ

םוכרחאסוכעמונ,הרוחשההוהקהתאהתושאוה

"םאיכ,ויקרועבלזונםדאל.ףוסםהלןיאשםימכ

.הוהק,הוהק

.השעמספאבורעהפסהלעבכשיתועש,תועש

ולןתיימ,הארונתופיע;אוהףיע.םמעתשיאלםג

.החונמ

תבכרהןואש.דיגניא.לגרודיעיגיאל,הזוהתדמח

.קמעהתממדתאתערוקהליהבמהקירש.ךלוהועמשנ

לתפתמההכולחלחכןשעו.הנניאוהרבעתבכרה

:ארוקוומוקממץפוקתדמח.ןותלקעב

!לעי!לעי

רינבונחלשהפחמ,וילכרדסמ.ונועמדבכיןוזפחב

32



לעבשויאוה.םישדחשבולוופוגץחור.שדחגפוס

ולהלועומוגרת.ןחלשה
.

.האבהניאלעי.תרבועהעשלעהעש

לוהעטרשפא
א

עי
ל

רה.הרבעשאיה
י

האראל

אםינפהתוא
ל

םנמאה.הארדבלבקרקריליעמ.םינפ

ורמאיהמ?הילעמףרוחהידנבתאדועהריסהאל

!רידההזלצאתואבתוינע–?תיבהלעבלשויתונב

ויה.םיבסומהינפ.הארתויחלעיתאאל.אל

עי,רשפאיא.ינשהרבעל
ל

לו
א

יפלכהיניעםישת

ץןרדח

..האבאיהןכא

תיבמוליאכשממ,וחיבשההינפ.איההפיהמכ

,הרזחהיבא

ץחמצהרעשםגה

.םויההעסנהמאלאהבשומל.ולצאהיהתםיתרחמ

23



.םימעטמהלןיכהרבכתדמח

.עגרבםימעפורדחתאהפימ.םוקירקוב,רקוב

,יוגלהנומתהתינונזבלכתסמוםירקבלםישדחשבול

.וידיםצעבהפצרהתאחידהםויה

4.....תדמחרמ....תדמח....תדמחרמ–

.ןולחהלאץרתדמח

הלוכ.יאנפהלןיא.תולעלהלוכיהניאתויחלעי

,תלהוצ

!תדמחרמאנדרי-

.יאנפהלןיאוישכע.ורדחלתולעלהלרשפאיא

םואתפו.ןקותמהרדחהינפלעויניעףיעהתדמח

.וילעהצפקתונמלאןיעמ

דנ



.האבאיהברעב

!ולייטישבטומ?תולעלהלהמל.התואשגפרצחב

המ.הנעיאלשהתיההרובס–?וילאהבתכאלהמל

יה.ינומזפלעהעוגעגוב
ןכ

וה
יסרבינואב–א

הפיהקינטוב–?היגולואוז?םשדמולאוההמ!הט

הצירמהתיהדימ,יורשאוהןכיההעדיוליא.רתוי

?הלהנעיםנמאה.לודגבתכמוילא

אלתומלעהןמשרפשםוימ.החישףוטשתדמח

ונושבכ.ךכרמואאוהשוריפב.רבדלהכאמצהיה

.הלגמאוהובללש

ילב.םתס.ךכבהמלשםירבדותואתלאושאיהו

ךחוגמתצקמ.ותלבוסהתיהאלםדוקמ.רשקםוש

תרבועהידרפסהארםעפ:תמאהלעהדוילבא.היה

.התיהתרשואמהמכ,תירבעהעדיוליא,יוה.קמתסגו

.הצפחלכתאז,תירבעקר

הנ



.הבזועוניאלבא.הירבדבשממןיאשעדויתדמחו

.התדירפוילעהשק

."הבהאהתעבג,,לוחהתעבגלאםיכלוהםה

.הירחאךלוהוררגנתדמח.ותמידקמהפוקזההתמוק

תולפשומוידי.ררפובליקסע.הצוחאיצוהויתוניעמלכ

.ךלוהוקתוש.הטמל

.לוחהתעבגלעהלילבהבישילשתחאהעשהפי

וחוינפחאלמרבצתדמח.בוטחירןתונושבילוחה
ל

תילולתלעהבישיםהלםיעבוקםהינשודחאםוקמל

.םיקסופוםיעבונובלתוניעמ.רבדמורזוחתדמח.תחא

םיקחדנםישולקהםירגרגה.לוחבתרפרפמונימי

ויתועבצא.םיאצויוםישרופםהירהו.ויתועבצאןיבל

.תוכלוהותוננטצמ

דיםשתדמח.םיהןמהלועהלקחור
ו

.ויפלע

םפשןיבהלתלטומיהירהוףורגאידכתלפקתמדיה

.ונמיהיחהחיגהש,הזדפצכןקזו

וג



9

ולהאנםיקלחוינפשכ?ןקזלדגמהמםשל–

םישי!חתפמה?תעהלכיתואץחולהזהמ–.רתוי

.וסיכבותואאג

.חתפמהתאהלריזחהו.התיבדעהתואהולתדמח

תדמח.בזענוןקירוסיכוהרדחתותלדרגסחתפמה

הינפבסתשןיתממודמוע,רצחהףסלעדמועראשנ

תדמח.וינזאבהברתעוללצםיששואמההידעצ,וילא

.ותיבלשרפוותוקתלעגלגל

וי,םוי
ם

,ברעבהשעמהימיתשש.וילאהאבאיה

.םימיהמכהאבאלבושו.רקובוברע–תבשבו

םימלשומה.דובעלוילעירה.עירפהלהצורהניא

?יחתדמחןכיהמ:הולאש

עובשב.היקנוהלקהכאלמהלהאצמתויחלעי

.הילעץילמהתדמח.התכאלמתושעלליחתתאבה

.שדוחלקנרפםירשעוהשמח.םינפולהאשנתלהנמה



שי"

הלועוניאוזהדובעלשהכרע.םישלשםגרשפאו

-.איהתויחלעיירהףוסףוסלבא,קנרפרשעהשמחלע

.טפנתנוכמהלהנקת.דחוימרדחהלרוכשתאיה

וי
ם

.תלקלוקמרבכהתביק.םילשובמםילכאמלכאתםוי

.הברהדות.ותולדתשהלעהדות,תדמחרמ

.רפתסהלדריתדמח

לש
ט

לתשטשוטמ
יו

יבלע
ת

ןבתומדותחלגתה

.טלשהלעריוצמרפסהינפלףטועמבשויאוהשכםדא

.החרבורפתסמהינפבהקרי,הרבעהבבושהדלי

חורתרוק.רפתסהלוונקזתאחלגלסנכנתדמח

התלעשתולדתשההלעוירבאבשיגרמוהירההננאש

לעתכלוהותטשפתמהעונצההחמשההתואו.ול

.םינפהלכ

תוכורארבדמליחתה,הזיונשבשיגרהשרפסה

לעורפסמהורפסהלעןושללעלפונןושלבתורצקו

תקרוסמאהתםתירולבשםיקיידמש,םירפוסהיחרפ

m חנ



-

ויניעו,תקסורמאהתאלשםנושלבםיקיידמםניאו

יבועבטש,תויחקפה
ם

תוברואותואמצ,וינפתורעשלש

.םירבדהםישועשםשורל

תורזפתמותורשונתורעשה,םילצלצמםירפסמה

תנתדמח.תרמגנותכלוהתרפסתה,ךליאוךליא
ן

תש
י

גיךותמויניע
ןו

.הצראתוכלשומהויתורעשתעפשלע

ןכ,ןכ–
,

ויהשםירבד,קוחצברפסהרמוא,יביבח

!לגרלכלסרדמםישענךשארב

.ויפתכעינהתדמח

תופיהתוינומרעהויתורעשתחת.הרמגנתרפסתה

תקלקלחתלגלגלשהאובביארהןמםואתפולהתארנ

.םומעשםרוגדימתמחסונ!אלימ–.המורעו

האצישטעמכלעי.תויחלעילצאסנכנברעב

.ותראפתיבצלבחמוםדאהטתשמךאיה,ךאיה.התעדמ

היוארהניאשתשרבמ.דדוחמושאררועהמכ,יוה

תיבב,םינפל–.הדיבהתואזחאןמענ.שומשלרתוי

טב



ותוחאדילטונהיה,ונקזרפסמהיהשרחאל,אבא

הקעצ,יוה.ויתורעשידירשלעהררגמהיהוהגונעה

,הדליה

.היעגפהילעופכת

.הלוחיהירהבושוםדוקההילחמהבלחנאלןיידע

הדיתעתמיאמרתויהתואתיעבמיולגההרבעתמיא

-.תואופרובלחאיביושפנב.הלגאודתדמח,ןופצה

,האי."לעילשהיחא,:ולםיארוקהנוכשבשתוקונית

תנוכמתא.תונכשהתורמוא,אוהינמחרהמכ.האי

.הרמגלהלקלקולשטריפסה

.יודשרעמהמקלעי

ףאולהנענ.הלצאסנכנהכישחםעתבשברע

אהתחורתרוקהמכ,חאה.ומעלפטנולודגהורבח

דילעהל
י

רפוס.ראפתתהיתורבחלכלע.הזרוקב

.העשהתואםשהתיהאלשלבח.הנועמבהרקבםסרופמ

-

ס



,וילאאובתיאדורחמ

.בשילהיהרשפאיאהרדחב.ורקבלהשקבםנמא

יה,ערקנש,הרכתוצונ.הבשנאלאיהשלכחורףא
ו

זזאלוןמוקמלעתולטומ
ה

ןכםא.ןהמתחאףא

הלןיא.הטמסהתארובעלהשיבתנ?האבאלהמל

.לוחלשוזהלמשאלא

..םלשומתרמתאשגפתדמח

םנמא.ותדלוהםוילהלעבלהתנק"זיוהקורב,לכ

יא.רכינוניאלדבההלבא,הנורחאההאצוההאל
ן

. "

יב
ן

האצוהבשיילוא.םולכאלוןוקיסקללןוקיסקל

לארשיץראבונחנא.הנשיבןיאשםיסנאינוזיאהשדחה

הקסו!שי,תוימטנזירק–ךנוצר.רתויבםיקנופמונאןיא

םלועהלכהאורוותיבבבשויםדא!שי–המגיד

בוחרלשומשארקנהמלתעדויינאוישכע.ולוכ

ןמרסומרזיוהרפסק,רמעדוי,יולההדוהיביבאלתבש

םערבדלשיהמלבא.אוהערואמהןיעמתמאב

אס
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יתאבהשםישדחהםיטיהרהתוארלאבאלןיידעשםדא

!קשמדיטיהר–?לעיולהרפסאלםולכ,םילשורימ

".הילאולרבד.םיתשותחאאל.אובלשקבתמאב

רורצךותמדרולשלועבגהאיצומםלשומתרמ

.תובשחמתעדוילשםינפהדימעמוםיחרפה

:רבדמוםידרוהןיבושארסינכמתדמח

עילשהמארמולכ,הנקזהתויחתרמ–
ל

תויח

תנמלעילהרסמהזםוכסץראלץוחלהתעיסנםדוק

.רופתלתעדוילעיירה.הלמשלגראהתבהלהנקתש

דילעהלעידוהלךרוצןיא:יתחכשרקיע
י

רסמנימ

?יתרבגהניבמ.יתלבק:הלרמולרשפא,הזףסכ

היהתתאז.ראפתשובלהלוכילצאלעיאובתםואתפ

.שממהעתפה,העתפה

םאיכ,אל.ותצקעהרובד.וחצמבךכחמתדמח

ולבחתנץוק
.

בס



:תקחושםלשומתרמ

•!םיחרפהתמקנ–

רבכהשדחהלמשירה?האבאלהמלםויהו

.הלשי

צתוטנב
לל
י

רע
ב

צי
א

פשלעתדמח
ת

ה
םי
.

כ
ל
יה
םו

.הצוחהותיבחתפמאציאלולכ

תדמח,םירוחבדוסלעץוחבלהוצתויחלעילוק

.םהמקחרהבשיווהואריאלשהנפ

המו,םילגהםיצר,םיצא.םיבוינפשבכםמוד

לצאיבהל,וצוריתויחלעימםאה?םהינפתמגמ

?וילאהנקויד

.ותואהארהרובחהןמדחא

!תדמחרמ-

:וירחאתארוקלעי

!תדמחרמ,תדמחרמ–



ךלהוסנואךותמקפסןוצרךותמקפס,םקאוה

•.הלצא

.םיכלוהוםימקםהמווכלהרבכםהמהרובחהינב

.הליבחההדרפתנ

דרירבכברעה.ןאכומעראשהלולהרתענאיה

וילשורואלבא,םלועל
ם

.אוהשלכההושןיידע

!לזאזעל–

:תעבנןמענ

?המ–

.תטמקתמהלמשה–

גרא!ישדחתת.תרבגלהשדחהלמש,חאה–

.תמאבהפי,הפי

לכהמק,ןיגוריסללעיהרמא,גראהתנקאמא–

םשמתרענמכהתלמשבגלעהפכבהרבעואיהש

".המרבד
,תקוניתלשתוגתויג

דם



.הידגבלוידגבןיבהמ.וילעהיניעהפיעמלעי

םיחרסנםילידג.ןגוהכםניאםיסנכמהילוש,ןכא

םינורחאהםימיבשםימוגעהוםידבכהוידעצ,םיאצויו

.וזבוזתוככחמויהישםילגרלןהלומרג

,תויתואלוחבםשרםמוד.הקיתשבעקשנתדמח

,תויתוא

."תויחלעי,;ויתועבצאומשרתעדמאלש

.הלהאריםוקמלכמ.ילנבהמכ

החמוההכהםיהךותמןטקלושחנאציםואתפ

,תבותכהתא

.םיהינפלעטיבמוהירהםירוחםינפבו

בגלעםילגהםיקפרתמ
י

םירזוחםהםמודו,לוחה

.םילפונו

רשפא.לכןיאהתיבב.איההבער.ךלילהמקלעי

אל?דעוסאוהשהינסכאלתרבגהומעסנכת
ו

הו
,ן

.הדועסלםיסנכנםהו–ןהוואל



.ידיחיותפתאלכאיאלבוש.וילעהחזותעד

ןייהילגאהדיבשתילטמבהחומ.האבתיאקדנופה

לעדמועהלעב.הלדבהלשםוכמןחלשהלעוצברש

ן-.הפמשרפוהבג

הקלחלעףיסומוץפוקתדמח.לכאהלהנימזמלעי

"הלודגההפמהתאהרכמ,תרזוחתיאקדנופה

.דוחלדחאלכלהפמ;וזלהפמוהזלהפמתשרופו

.בלחילכאמ–אוהינוחמצש,תדמחורשבתלכואלעי

,הפמלהפמןיבשםיפושחהתומוקמהלעטיבמתדמח

.תיגיגחההארשההךותלקחדנשלוחלשופוגלע

תוכוראלייטמתיבהלעב.אבלישבת,הנפלישבת

ךכךותמשיגמותבשיאצומלתורימזרמזמ,תורצקו

.הדועסחונק,םידקשלשהרעק
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