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חור
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הכאלמהתא,וכרדיפלעדחאלכ,ושע,תונמואהםוחתלהתרישותירבעה

ורשנויוישכע״הןיבוירבעשל״הןיבןושארהץירחהתאורפת:רתויבהשקה

םיאבהינפבםיברםישדחםיליבשונפתנךכייע.םינושארהםירשנהתאוילע

ונלומתתםנשהרישהתורונצמהברה.םתובאםועדיאלםיליבש,םהירחא

לשתונשוימהתורוסמבםנוטעבשםינושארהויהםה.םהידילעוחתפנוורזח

,ךרפתדובע-םהמדחאלכתדובע.התונטקמהואיצוהו-תיליכשמהוניתורפס

םהמדחאלכטמחתורורצילגהעבשוםיעבשב?םרכשבוקנל!יעיהזיטו

דעלוחהתאורבכהלילםיעבשוםויםיעבש.ויתחתינויחןיערגאצמשדע
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לבןשיהןמוליצהההימתמהםתינלבסכולודנהםחכב...תילגרמהתאואצמש

לשתושביתומצעבוילאמזננגראשה.שדחהליבשבםייחתיחו.חלובשישהמ

םהינפלךלהמהיהאלקוספה.׳הצילמ״התלשממהטעמתנםהימיב.תמףונ

םדילעונלהרצונםיתניב.םהירחאשכשכמוהיהץראלא,אמוסהינפללקמכ

םיתניבו,םייחחירהבשישןושל,םינונ־תברוהבחרוהרומנתירבעןושל

תולאשמלםוקמהנפתנםבלבוירבעהרפוסהלשוארוקהלשומעטחיבשה

לכתאוננושלבוונתורפסבואצמוופצ,םילודנהםידוהיה,םה.תושדחתויתורפס

וכשמיו-התררשבשיזול״התא,םשספורןיידעיקפוד״השתומוקמהםתוא

תבבםידדצינשמויהםיקנויולאלשםחורתודיפ.םייחהטוחתאךליאוםשמ
ישרשויההטמלמ.הטמלמםייפטםיי&טהדננכוהלעמלמהפטהפט:תחא

עקרקתחתתימואלהונתמשניקמעמבהלפאבםידבואוםיעקובםהיתוריצי
תא:םקיניהליםינבאיתש.ה׳בקהםשםהלןמזשםוקמ,רבעהלשתודהיה

טיטשפתמןהיפנעויההלעמלמו,תילבקהותידומלתההרנאהתאוךינתה

.םדאהייחמוםעהייחמ,רואהןמוריואהןמםינוזנ,םלועה־ללחלםיאצויו

עבטהןיבווניניבשםירסרסה,ונלובנבםינושארה׳םיתיסמהוויהולא
העשהתואבום;פ;וםייחלידוהיהבלתאואימצהווביערהםה.םייחהו

ופלפלש,שיבכעה־ירוקופרשנםהיפלבהמ!האר:וילעורזנוודננכןולחםנוערק

,םתמשניאולביבנלעןידעםימנמנתמהולאלשםהיניעיסירתא
החננרואןרקו

יםיאמצהוםיבערה.:םיררושמלשהינשתכהארבנדימו.והצרפתוםמושהבלהתא

:ולשתאהשעשררמה־תיבלוניתוברילגרםעהלעשיערהרצי״הקבא.ספונ

תורנו-האנהרוצםנוהאנןליא,האנרינ,םיקוחרםיכרדםידימלתהינפלוצנצנ

והשהוערקנשןולחהיפלכםהינפתאוכפהתחאתבבםלכ.םהיניעב^לעםינטק

רעצ,םבבללודריםיסומכםיעונענושרחרעצ.עיקרהילושבםלוחהםטבמתא

אכםהלשםהייחןובלעלע
םיאצמנהםירחאםיפיםייחןימהזיאלעםיעונענון

-״םייח״תגאשוםיקוחרםייחיפילםיעונענה,..ןכיהעדויםיהלא,םשםיקחרמב

,יקסבשטידרבןייע.םההםימיבהריעצההרישהלשישארהביטומהוהז
םיבשעיארובםינאושךכ.הדיל־ילבחןיעמוזהנאשבהיה.׳וכוגרברעייפ

תריש,,דלוהלתדמועהתיההשדחהריש.םלועהרדאלםתאיציענרבםיאשדו

.״הרעסבישבוב״תכ,הארבנתישילשתכו,׳דיחיה

.האבםיברבאלו,ולאלשםתרישונילאהאבירההןמדרוירוחב״תומדב

,םהיחאמםיריעצ
ןירוח־ינבו

רחארבעמםידיחי,םידיחי-םהמםירשואמו,םהמ

םתואמיםייחה.םתוא.ספתכלעםישדחהםייחהרורצוואבדחאםלועמו
הפופכהתיהאלםתמוק.החוטבוהלקלגרםלגרוהלולסהתיהסכרד.םיקחרמה

.ץמוקוליפאםדיבולעהאלהיפק.תרשעמ.׳השוריהלבס״לשהרטוטחהתחת

םהלהיולתהתיהאל•תורוסמ״לשהפוקוירמנלהעקפרבכןשיהלאםתק;.

ותלבנתארבכואצמםה.ותעדלוצפחאלוועדיאליקוספה,תא.םהירוחאמ

םמעונלודריהזדגנב.םואמקבדאלםלגרבו,הילעועספו-ךרדבתכלשומ

,ואבקחרממיםיריבא״כ.םימולעתרובנוםיננערםייחתלהצלשםיבקהרשע

׳םיטסל.ידילערבכםנמאהצרפנש,המוחבולעו,תירולב־ילרונמוףורנא־יקזח

,הברדא,אלא,השלוחמוינועמ,םידוהיהךרדכ.ורשאלוללה...םהלםימדוק
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,׳תימראלעיחהתדיש״התיהוז.םינואתעפשוחכבורמ,םייונההשעמכ

.יקםבוחינרשטתעורת-המצעבוהדובכבםייחבשזועהתעורת
ביבאתלומהבףחסתוונתורפסהדשלוזהרידאהרישהצרפןתיאלחנכ

הפחחםנ-?תועונתא״יההיאו?ליעלמההפיאו?שנדהןכיה...תורדנהרתיתא

-תוינעיקודקדתחתו,םורמבבהזהבכיב-שנדהתחת!םהלהפיךכו-!םדש

.םללשוםייחימרז

ישעמ:וננושל-הבוטהונתנקזללודגרעצהלחתמםרגהזףחוסףטש
,םישדחךרפ־יזונאבםינוריזהםידכנההיס;?...הרישםירמואםהו-םיעבוטהידי

,םיזונאהםתואבתיפפורמההינשושקתנהברה...לארשיץראבאל-םילדנהןט

השקה׳םתפלק״תאםנתססוכהתיהשםיטעפו.התעדהחנ-םתואהחצפשמלבא
.ךותה.ירהרקעה?ךכבהמו-תורזתצק,שורחתצק,ישוקתצק.ןשדה׳םכות.בנא
קספאלבוש-ץימאהוריעצההלוקץצופתהשןויכמיתירולבהוףורנאה.תרישו
התלפתםנםיטעפלובהעלבנשדע,טשפתנוךלה,רכנתנוךלה.הברדא,אלא,דוע

...״רפאהסוכמהשאר״הלשהלודנהותניקויםימשלהשורפהףכ.הלשתרעובה

ןורחאןורחאונרבנייטש,ןהכ:הרישתרמואתיעיברתכםיתניבו
םילטומםירצבמהלכתארבכואצמוללה.םיעברלשהאנרוד-רואינש

ןותנןיתנולכאלא,׳םינבאוםיצע״בםחכתישארתאולכאלוםהיניעלםישובכ

ןיבלויטםשל-׳ןבתלשקששוקל.הדשבםהינקזבוטשפאלםנםה.םשפנלהיה

םיטבלולצלםנוכרצנאלםה.םירההלעספטלוחצחורףואשל,ואציםילבשה

־קפסותילגרטלכ.ויתחתתילגרמואצמיאמש,קפסמ,םרחםשהיבנהלםירוכע

ןתיאואצמרבב,םיעברה,םהו,םירחאםיללוצידילעהמרוהרבכתי.גרמ

ויהתונטקהםהיתועבצא.ןחלשהלעהרעקכםהינפלתורובצויןיעב.תונכוט

םהיפמתיב־ףלאודמלוםהינקזיכרבלעועשעתשהשכ,םתודליבדועןהבתורדרדמ

ףכיתםהלהקחשםלועהריואלםתאיציב.םנקזמהנבלהרעשבנא־ךרדושלתו

ןטקהםהיפמוטמששפנ־לענב.,.׳הלואנ.חירמםשבתנםריואלב:םדננכןוצר־תעש
ונתורפסלשיםיניטע״הלאאמצבוהוקיבדהו׳ןשיה.לשלדלודמהוקמוצהדךהתא

לכמהכורבהםשפנהקניקוניו.יחבלחטעטםיתניבואלםתנש.השדחה
קראיהףאםהבעלבנןשיהלשתיצמתה־םד.תחאתבבתורוניןה

ונתורפסלשהשרדמתיבלוסנכנשכ.תורונצהםתואךרדףורצאצישרחאל

אלא,ולנפתנשתורוסמאללבא,ןכומהןמתורוסמףאםשואצמרבכהשדחה

.העשלכןתואםיחינמוןבנלעםידמועןידעםייחהןהירצויש,תויחתורוסמ

נפשילבמ,ותורזבורהעשהתואבונממלטינרבכ-ץוחהןטאבוהשישדח״ה

םחכמםיעשתזבזבלאופאםיכירצויהאלםה.ושודחםעטלכןיידעינממ

לעאלוםהינקזבםיקיקנביםיעלסבהביצחותוריתחותיטרעהוןיפיקעלעאל

תדובעלאלםנדאלםלזמ.םילודנהםהיחאכהמוחבהילעותוצירפושיבכ

שדחראשנםחכ.ולאלשןודיכבישרפ״התדובעלאלוולאלשםודרקבךרפ
םהלושענשםה-םהלשםשפנוםהלשםהייח.םהייחלוםהל,םדבלםהליונפו

.,הרומנןירוח־תבתושעהלאופאהלכיםהלשםתריש.םיישארהעפשהתורונצל

.םהייחםהםה-הלאלשםתריש.התשענךכו.תוריחהןורבשמוליפאןירוח־תב

,הרומנההרישהיהוזו.תרחאתבורעתץמשלכמהיקנ,אדירנהריש,דיחיה־תריש
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רנודכוננזאבתלצלצמאיהםנחלאל.רחאיול־םשלכהלושקבתלאו-םתסהריש

.רוהטבהזלש

רבעאלתומהחירןכלע.םידלשםעוקבאנאלוםירבקבוטמחאלםה,ןכ

.וימלתלעהפפונתהזפ־תמקוםהימיבהדששרחנרבכתורבקהתיב.םרשבב

...יריצקהתריש,םהיפבו,שמולמהםלנמב,םיננערוםיאירב,םיריעצ,םהואוביו

111

?תימואלההרישהו-

תירבעהוננושלברשוהשלכ,םתסתימואלהריש?תימואלהרישוזיא

,ק3ז06מ6x06116תימואלה,העידיהא׳הב״תימואלההריש״הוא,םירבעידילע

תיכבל.שוז,תימואלבשתימואלהרמולכ;(!ונלצא,יוא)ונלצאדחוימההעמשמכו

?ירונכאיהונתבישתאםולחלוםינתאיהונתונע

תואכרמב״תימואלהונתריש״לשןיסחויה־תלשלש״,הלודניאתוקפנ״ה

לקמתצקהנושמתמאבאיה,ןלהלונארקאשומכ,ימואלהטויפהוא,תולופכ
טויפהםעתחאהציחמכוימילכרודלהכז,ימואלהטויפה,אוה.לוחהתריש

וימילכ.ותשודקבשדקתנויתדה
,תימואלהונתרצלשהלימרתךותמןוזנ

אוה,ורמאתמאב.ומצעברורמהןמםירורמויהויתוניזמו-דחוימהונבצמתדלות

־חילש.היהתופוצרהנשםיפלא.״רונכ.הלצאשמ״םינת״הלצארתוייוצמהיה

.רפאהסוכמושארוםיטשלהשורפופכ,תימואלהונתביתינפלדרויהז״רובצ

-ןוננה.הלואשתילטאלו-היולבוהעורק.רידתולשתילטבףטועמהיהדרויו
ןאכ.״חסונ״בוליד?ןוננהלעלהקלהצורמולינרוןקזץ״שםעקדקדמימ
ןקזץישלוליד.״תבהלש״ה,בלבשהדוקנה,בלהאלא,רקעהאוהןודנהאל

םרחכתובבלהלכו-״!קירצ,םוחר,אבא,יוא״:היכבבהעניוויפכקופסישביבחו

םיסחוימםההזןיממ״ימואלהטויפה.לשםינוטרקהויתובא־תובא.וילגרלרבשנה

הדנאה.רשנ־תחוצוירא־תנאש-״וטחנומחנ״ו״לבבתורהנלע״:ןימוייקיתע

תרישלשוזהדיחי־תב,׳םירישהריש״תאםנרומאהןביטב״המיאלה״תרחואמה

לבא,׳םישדקשדק,יאדובותימואליאדובאיהש,םדקימימונלש׳םרורשב,

ימואלהטויפהלעהעשההפרטנוידימלתורילקהימיב.ירמנלרחאןבומב

האירבהתוימואלהןמ.הליזנבהקלוןנטצנולאכ,״ליחשמוףיטנט,ליחתהו

ונודנולולצהולוקוילאבשיולההדוהי׳ריטיב.טעמךא,המודמכ,ובראשנ

תשדוחמהיתילטלשר^והשאלא,״ילאשתאלהןויצ״ןיעמתוילגרמבושקיפה

ךלוה,םסורתמוךלוהולוקליחתהןכירחאשםימיב.תצקמבהיהיברע
,דרטצמו

לשחכהוםעטה,״תוחילסוםינומזפ״תרימאלאלארשכהשענאלשדע

,ידוהיה״יוא״הותידוהיההחנאהאלאובהרייתשנאל,ונטמלטינינומדקהירבעה

םיבנע־ידישוליפאענמברהנלהעבטש,תדחוימהוהנושמה,תיתולנההחנאהוז

,הראגנלארשי׳רלבוקמהלשםייתדהוינוסזפבור.םהינוננוםייקלטיא
יקלטיאה׳ןאו׳ז־ןוד״השהמ;הזנוסמםייונשוםיסורסיניסםה,םהינונגםעםינוסזפה,

לילבןולחהירוחאמתיקלטיאבולשארויניסלרמזמודיבשםיחרפהרורצםע

שדוקה־ןושלבוומצעןיננותואברמזמושארלעשרפאהםעהראננלארשי׳ר-ביבא
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הלבקהתעפשהייע...תוצחןוקיתתעשכשדוקהןוראלצאהיתניכשוהיבוקיפלכ
תורונצךרד.הזןיעמהנושמ•לונלנ״לםנימואלהטויפהאופיאעינהתולנהו

!הרוסוהלונהמואל,לוכיבכ,׳םייחה־עפש״אבועקובהלאכוהלאכםילקועמ

לשתורימזוםירישינימהברה.הלשמהלשישהמלכיהוז-תידוהיההחנאה

םהלשמךפונ״האיהאיה...החנאהתואבםידוהילםהלונקנםיממעינימלכ

רבדבםיכוזוהבםיפתושםישענםהךכבוריואהןמהטולקהריצילכב

״ידוהיהןוננס״האיהאיה-החנאההתוא...םירחאייערבכמדמועוןבומה

.וזןיא.ותרישברמולךירצןיאו,״וסוב״בוליפאידוהיהרכינהבו,תולגב

ןימאלא,החנא
איהו,הלטרעתנשהריציחכל,הקלתסנשהניכשלזמר,למס

תשקבמ...ןוקיתתשקבמו,הזיחאאלבושממאלב,ריואבהמורעתפחרמ
...הצראתכפשנואםינבאבוםיצעבתקבדמאיהו-וילעלוחתשףונה־תומדוףוג

־יכאלאווןוננבילארשיצראירומזמ״ןננמואניירקואתוברעןיבבשויידוהי

המשנ!יוא,יוא...תירירואהחנא-?״וישכע־לש־ולשמ״םשולשיהמו...יבדלומ

חכשיםאהמו...אמלעבהחנאךותבתמצמוצמתורודהאמ־ןבםלשםעלש

?תידוהיחנאתהלאניירקיאבשידוהיה

וילאמלדנ,אטוידונמיההטמללבא,ימואלהטויפהםעתחאהציחמב

הלפתהלשתיעבטההתב,תיממעהתירבעה״הנחתה.-יתולניטויפנוסדוע

׳הבורקה.ו״החילסה.לשהאירבהוהטושפההתוחאותינומדקהתימואלה

וזהטושפהידב.תינטיפה
,

םינובנוםימכחדוסמ.אלהרבדתישאר,הנחתה

׳הךינפלטןוצריהי.:םימימתוםיטושפםירבדאלא-״םיניבמתעדדמלמו

וניבא״,׳!םלועלשונובר״:רוצקותוטשפרתיבוא,׳׳יתובאיהלאויהלא

,״!םיטשבש
׳ר,אלו״ש״ב־ת״א״אלו׳ם״עפצקירשת״אלםכלןיאןאכ

״קנפ,קנן?,אלוםיזורחהישארב״!ץמאוקזחיבריבריקיםלושמ׳רבםומינולק
־ימונפםינזח־םינטיפיניטלכלש״המכח־ישעמ״ו״ןיטישכת,ינימהזלהמודכו

םיטבורקאכםיעלוב,חצפבםיחצפמוהביתהינפלםידמועה,ןושלינלעוםעט
םינשעםידואםיטלופויץצוקץא.לשץצח־ינבאוםיזורחלשתומוקעתוברח

םיסכח״הדוסלשםדצלתחאןיעבםעפלכםיציצמםהשכ,״תובהלידיפל,לש

אכדבללשםינונחתוםימחרןאכשילבא...חרזמהלתוכבש•םינובנהו

,הטחוהכרןושלםעםימשבשהיבאקיחבתועינצבויאשחבתכפתשמשפנו

איהתעבונו;בלהןמתעבונובללהבורקןושל,הטושפהנומאתפשוםא־ןושל

שפנלםיענימינפסומתירןימהזיאתאזלכבו-זורחאלבוקספהאלבותחנב

,הכותמעמשנ
יאשחבהכפמןיעמלשהזןיעמ,קסופוניאשסומתירןימ

הברהו,רבחמהלןיאוםשהילעןיא,איהתיממעהריצי״הנחת״הוז...ךשחילבו

דחיברמאנה,תבש־ליללש״ןוצריהי.ה-ןהלתחאאמנוד.הלתוילנרמהברה

רואממ,םולשהיכאלמחירוהכלמהתבשחירמארבנולכ.״םכילעםולש״הםע

רוהטףונומצעשינרמאוהשהעשב,ושפנרואממוהזהלילבידוהיהלשוינפ

תובבלהומקעתנשמ...ובבלבוונחלשלעםיקלודתורנהעבשוהנבלתנותכב

-״ץצוק־ץא״בוכזהילעהינבו(םונרתב)םישנלוץראהימעל״הנחתה.הרקפוה
,״תסחויסהל,דוננבתיממעההריציהלשדחאףנעבדירחאלכענונינאןאכלבא

.סימלוקתציפקבורטפלרוסאםינפלכלעו,ןאכינינעמוניאש,לודגעוצקמ
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.ךכלכולהשקתויתדהתבורעתהתיהאל,רומאכ,ימואלהטויפה
,הברדא

.שדיקבשדוק:הפיבוריפלענווזההלעךכיפלומצעלהשודקדצובשישינפמ
םעז־תעשב:םימשיפלכרימתהניפהיהםידוהיהלשקזחהימואלהשנרה

םלענחכהזיאדימתףיסוה״ה.םשה.החמש־םויבולבא־םויב,ןוצר־תעשבו

טויפההנונתנוךלהתאזלכבםאו.םנושש־תעורתלוםבואכמ־תקעצלףיקתו

ינפמאלאתאזןיא-״לדגם,השענתונורחאהםינשה־תואמףוסבשדעימואלה

הקמטצנתודהיה.םהיתועוצקמלכב,ללכבונייחונוונתהםימיהםתואבש
ךרדהפטהפטהילאאבולחוזהיהינויחהעפשה.החללכםנותרנורנכ
תאמב.שביתנהליחז־ידכ־ךותו-״אתנכדאדודה.ןיעכםילותלתפוםילקלקעתורונצ
ןיבקרלשסצורפהבליחתההנורחאהםינשה

אל.תחאתבבםידדצינשמו-

תאצויהשאבףורשה״לוחה.תציבכאלאיחרבאהנשיהתודהיהןמרייתשנ

םוריע,ךרוןטקחורפא,״היחתה.חורפאףיסבלהנממעקבתנשוזהציב,ונקמ

ריכזמש,נונעוםיענףוצפצ,ונמלועלומעאבריעצושדחףוצפצלבא,הירעו

ךותמו...רדנהירוחאמםיקוריוםיכרםינצנםעביבאלשרשופוריהבםוי

.שדוחמה״ימואל.הטויפהלשולוקםנהלעהזזילעףיצפצ

.קזחוךלהטעמטעמלבא(׳וכוהנאטגינשיבוךרןידעולוקהיההלחתמ

שישהריש,העמשנהשרחתימואלהרישו-״םינת״הלאנוודזנורזח״רונכ.ה

־ינפמםימרוקםיררושמידילעדועוטשפתנהיטמקמהברה.הריצילשחירהב

קצילוד,אריפש.ק)ךרד
הכותהנת?נ,הלובק־תיבבחרתנאליממו,(׳וכוי

התרוצשאלא,תיריציאנרד־תלעכףאאיהירהאריפשלשותריש.הפונןדעתנו
תשדוחמהתימואלההרישהלשהיביטומבור.התמנופ,תנשוימה,תינוציחה

המואה־ןוני:הנשיהתימואלההרישהלשםתואמהרואכלויהןידעהתלחתב

תונתשהותירקיעהכפהמןיעמהבםנאצומהתאןויעהרחאללבא-היתווקתו

.תויתדהןמהעודיהרמבתררחושמרבכוזתימואלהריש.תיננרוא,תימינפ

,בוטרוק,׳דיחיה־תריש,לשבוטרוקםנהבשי.ץראהיהלאילםנאורקלהלחהאיה

ןונוםעטהבןתונש
רתויותישונארתויהתשענךכידילע.חבשלשרח

םתברבמ,ףוסבלאלאהאצמאל,יריציה,רומנההחכבורתאםלואו.התיחשמתיעבט

־ץע.יפלכדימתהיוטנהםעבצאב,םה.םחכםותינרךומהונתורפסתובאלש
העמשנאיהו-ץעותואלשולצברימתתוסחלהלוזמרזמר,״םלועלןנערהםייחה
דיחיהלשיטרפה״ינא״ה.הילאבשינומדקההחכמהברה:הדיספהאלוםהל

התאןיאודחאכהזבהזהבםיכותפוםיעלבימהמואהלשיללכה״ינא״הו

הטורפהתאוא״הנמ״התאהבעבותדיחיה.ףידעימלשוםדוקימלשעדוי

המואהלש■םיתאמ״התאו,המיאהלש״םיתאמ״הללכב,וחכיפללכה,ולש

־הריש.תרערעמותלבוקאיה-הדותמוהכובאיהשמרתויו.ולש׳הנמ״בנא

וזהקעצ
,

םיקירםימשיפלכםנואמהנופאיהשכ,ץראהןמהתקינירקעש

םימעפ:דחיבןטשהלשובויאלןקמהרעצלודנ-םיסמושםירעשלעתקפרתמו

תמבחנותממשנאיהשםימעפועבתנאלבעבותלשארפ־תקהנלתכפהנאיהש

.ויתחתןדסאצמאלו-הקזחבדריש,דבכסנרוקכחכאלבהצרא

״תימואלה.הרישהשהעשה,המודמכ,העינה,׳המחהתעיקשםע״,דתע

...תודיחיב,התיבבתיברעללפתהלאצתוהתילטלפקתהעיריהא׳הב
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ללכבאיהידה-הישיאוהמואהלשתיטויפההריציההכמובשישהמלב

התאיבבהתאיציו,בושתירבעהבלהלאואצתירבעהבלהןמ.תימואלהריש

תאאיהףאשקבל,המודמכ,ליחתהש,ריעצהירבעהלשובבלבםשורהשוע

הליענ״תעשב,המודמכ,התעםידמועונא.םלועבש״תיבבל.הלככודיקפת

.רופכ־םויםלכשהנשםיפלא,לודנוךורא׳ריפכ־םוי,לשהליענ,ונייחל׳הלודג

,םידותמוםידמוע,םיכובוםירמוע,הלפתבםידמיעונאתופוצרהנשםיפלא

.ינחנאםיפיע,ונחנאםינועמ!ונלבר.ימלשויתאטחלעםיעדויונאןיאו

.,.?העשההעינהאלןידעה,יעקית־לעב״הדיבדעוררפושה

,תולבויהעבשלתחא,ןינורסלחרופה,ונלשקיתעהןליאה,ןכבו
ךלמנ

?ביבאיחרפםאותסיחרפ?תאזהמ-םינבלםיחרפבבושוינוקזלהסכתנוםאתפ

?םרזי[׳ומכוםאשיןושארהרעסהואתוריפיריפותוריפידילםנםיחרפהועיניה

-הילטיאב,הטלקנאלו-דדפסבלוחלשתירבעהרישןיעמהצנצנ

?ואלםאאיההטילק־תב:יאמהשדחההרישה;הטלקנאלו

התעהשענ״יפוי״הואמיקלשרשכהירבעהבלהםיתניברשכוהתמאבה
״יפוי.התאעוטנל,קראלוניריעצלםוקמאהיש,וזכהרמבםירומנהויכרצמדחאל

וביכרהלאלא,םהלםימדוקהםנושעשהמ,העשלהעיטנ״תורפסהםרכבקרוש

,ונמלועבעיפשמדונצלוינויחחכלםנהשעישןפואב,תינגרואהבכרהףאהכ

ידיבהתלעשהמו,תולבויהמכךשמבםהלםימדוקהידיבהת,עאלשהמ

?תירבעההבשחמהעוצקמביתעשבילודנהרשנ״ה

ןיאשרשפא.ןאכלוןאכלםינפשי.יאלרשפאיןהרשפא?עדויימ

.ונתורפםלהרומנהלואנאיבתשרשפא-ןשיהלועתקירפ.ריתעהלערבעהןמןינד

־ןבולכאלא,םידבע־דבעויצחודבעויצחדועוניאירבעהטויפהשכ,התע

לילדכררננ-לוחה־ןב-םהמדחאש,םינימינשלדיעקלחיאלשרשפא-ןירוח

,דחאהמשותחאאיה,תחאהרישהשעזיאלא,ינשהלשתעלוצהולגרירחא

.םייחתארובוםייחהןמהאורב,תחאתבבתישינא־תימיאלהל^שהריש

הרישםנהעשלליבתובישת-דחויסהינבצמינפמשרשפא.ואלרשפאו

יזהשדח
,

תעדה!םימשידיבלכה,התינעתלוהקשלרוזחת״תימיאלה.ונתדישי
-םייחתולביגאלא,םירימנםייחולןיאשםע:םימעפלםייאלהטונםנםא

...בלהלבא;ןהיתולבונאלא,הרומנתינמיאיהרישםנילאהתשרשפאיא

לשהראב״כתירבעההרישהינמעתלנלנתמינייח־רבדמבהנשסיפ,א
םלועמלבא,ינשפנתאטעמהבישהבשה.תמלעניתילננ,תמלענותילננ,׳םירמ
...אמצבונבחלשימלחהתאםנאלה.היודידכהבהיהאל

איהאיה.תיסלונשפנתאםילאושינייהאיהאלול!ךורבהדיקמיהיו

-הבזכםאי.קיחר־אל׳ןדרי.לעיםיבורקאשד־תיאנלעינלתזמרמהתיהש

.תומלינשפנתאםילאושונייהםישודקההיבזכאלול.ךורבהבז?םניהי

דועןעשניאבסלארשי..ומעשדחהורישוךלוהריעצרודהנההתעו

לוקה-דעורוקפודבלבקיחרמבישקמוהדבכהונזאהקס,ולקמלעםעפה

.דיתעהליק

יקלוקה
ל

רתסבםחורוחפטםילודנהויבואכמ.וירוחבתראפתיוידלי



חלשה ד6

.םיאבםהוילאוואציוכיתמ.םשפנהריאהםנוםבלהאילחההכשוממהותלחותו

דומעיאלוםתויציצבה/חתקודביאלאוה.םהמאריתמוניאאוהו

הכיתח,המצעבתוימואלהירהםהםה.םתמשנבתוימואלדשיתיזכ.שפחל

...׳הלואנהןמםצע״,תוימואללשהיח

ילואוהז!דחפןיא-לוכיבכ,םירחאםיהלאםשבםימעפלםיארוקםה

ותניכש.לארשייהלאםהיהלא.אריתהלןיאו-םהיפבהצילמהלשידיחיהרוישה

.םבבלבתמעפמותכרבוםשארלעהיפנאבתחפטמשאיה

־תנעשמתאוליפיאלוהנקותעלוהוכילשיאלירהםה.םהבונמעחוטבו

לירשאב;ורימותביש
ך

.םדוהרטוקרייומעוונעתיומע,ומעוכלי

ןוהטבתעפשמוחכבורמ,הברדא,אלא,ונתואובזעיאלהשלוחמאלו
םיחונזהלארשיילגדתאהלעמלומיריתוינומדקםינשכוםלועימיכ,הנומאו

...יםיליפעמ״הלבלויהיםינושארו.ונחיולנדלעשיא...ותניכשהנחמלביבסמונחיו

ךותב-״ארונהולודנהרבדמב.לופנלםתובארודלעהרזנהרזננםאו
ורזפיאלויתומצעתאוהדבלםהיבאתמטתאובזעיאלירההלא.לופיוידלי

ודקריאלויםירז־יכירכת״בלודנהוחורתאורבקיאלםנםה.היצ־תוברעב

יעםידלשכ
י

.ותמשנרבק

םנופנבהצקבדיבבה־ךאלמענגרבכ!הזהרבדכתויהלבושיאל

־ייחלאלושפנתארינםיאלםייחבשיפויהתאודובכהתאעדירשאימ.ונפתכב

.תלונמהתימלאלוםילבנ

םמעלרעונהוםייחהםסתאםדיבםיאשונםיריעצההלאילוא?עדויימו

.הראפתודובכיננעבבשהושארתאופיקהוותמוקתאופקזיםהדועילוא;קיתעה

ז״פרתוילפכ,אפ.,הא


