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.לבהתאיתוניבהרבכ,אל-

.תקתושתרבנה
תאזאלולו,אימדהארוהבהתקיתשיב,הטילחמהאל

.יבלתלא%שרופמתרמואהתיהי

...הקזחבקפדללחההבל,חאלינפובהלנתרבנהרובעכ

חלהמו...הבורקוזיאתודאילעהלהאיצמה"לורנרקש,,

תבורקלו
...?העםפמהלעהברתעםשתוהשלרמאתה-

ךלתאלהתע,אל...הבוטלאלתואאוהרבבהזהרקשה
ַאוסס

"תאצמה,,איההבורקהיב,תרבנההכותאלהןכםאילכא

...תאלואןה...הנוימד
`

תושגראלמהבלז,טנדוטםהרדחלאהאבותרהממאיה

,ןחלשהלעמדחארפםהמירמאיה.הלםיעדוניתלכ,םישרחי

דועותואהחינמו,רחאםוקמבוחינהלהמםושמאיההצפה

הביתכהיילבלעהברתעחטבמאיה.םדוקהומוקמלעםעפה

הנורחאלו.תשכלתמוררתהןמתאצויאיהוא...ןחלשהלעש

,הירחאלחטבמאיה.םנואבומב,הצוחהתיבהןמתצרפתמאיה

...בושלהתואםיארוקולאב.הירחאופדרולאכ

.םשהלהתכהרבבהרש

זמרהוצמבו,םורמבץיצהריהזמהולודנה,ןושארהבכוכה



11ס'היב

דועתאציאלםלועמןה?"ךינפתאיאדתאל,,הזעורמ-

..הרשהתואהחיבומ-?הושל

ףשפשלםעפו,םינבלםכבלךירצםעפויאנפילןיא-
...תיבהתפצרתא

ךרמעבךכולעיםיבש.עםג.הנבלהךיהורעשםגלבא-
רתויךתריבנתאתַא"הקנפמ,,...הםיבבהיתבירעלעירימתהכ

אוהיאדכה...ךרבקלעםיקהאלבהזלשהבצמ-ירמ

...תוריבבהרעבךייחלכתאבירקהל

ןהיתורענוןהיהוקעצתאלכםללכוא`אל-
הבישמ-

.האל
`

`

דרשתקחטצמ-,ןהילעךלוקימירהתאלכא-

...ןתואיקיתשתתאךלוקב

`

`.העםפמהלאואבןה

תעעזנהמהלפאתחאהררשלקוחרמתמורהעםפמהו

םירוענהשפוח,להוצהשפוחהררושהפ.דוהאוםינפהצצורתמו

בלהתאבכושמה
`

י?הוהרהרחשהרוחבהךיניעבאוההמ-`
הרשתלאוש-

הז-,ןהירחאםיבלוהה,םינשהןמרתאתוראלעהאלתא

םיענשיא.רחארוטנקבאוהתונובשחלהנמ,ןיקרימאוה

....םיפקשמהילעבלע,וכאנימיבה...אוה

;הצפההנניאבוילעטיבהלהינפתאהבםמהנניאהאל,
...הזמךלתטעמדועו

לבא,ןצמקוםגשיאאוההז-,ןיקביראוהורבח-
.הרשהפיםומ-םירישעיתוכאןכאוה

.רדוחטבמבהאללאטביוןהילאשננןיקרימ

.הרשכהאלףביתהדיצפה-הזמהבלנ-

הבישמהרשו,תקתושאיה.האללארבדלליחתהןיקרימ

.הדעב
`

`

הריבו..!הזבםיענלודגרואלבובל`שובחאלךיא-
ינפלעביבםמםירוזפהבהזהיבכוכלעוחריהלעהארמאיה

.םיבחרהתלכההייימש

`
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ארוק?םינברהאופאושעיהמ,בזבמיבנאםא_

.קוחצבןיקרימ
!תאזךתועראיההדובכהמלכא-

.ברההנהוהאליפוילערברמאוה

.התיבהבושלהלוורשבהרשתאתבשומהאל
_,הרשתחכזחמ-,תאזב"הינוריאב,,רברתאנלא-
איהוזאלןהב,,ןזדרפ,,לבא,ךלש"טנמילפמוק,,הרעב"יםרמ,,

,...ךתבשחמ

תריב,ץראבוםימשבםירבדהתתמאלעעבשנזלה

יננהןיקבירירבחבםנו,,-"םיבוטהםידוהיה,,לכב.םיבכוכבו

..לותהבףיםוה-"עבשנ

.תחאהיתמחנאוהקר-!ירבחאוהםכחהמ,יזה-

התעיב,אוהאלול..בוטיםויותבשלשרתאהינזנעת,םיייחב
...המדאהילעהתםכירבב

קוהציתבהרבעהאליתפשלעו,הרשיפמץרפקוחצ
...םיעונענוהנולהוזיאלשטבמ,הטבמוילאאשתו,הלק

..הזמךלהו,הרשבהקיזחהאיה
יי

,רבזאוה.תובשחמבשופתורמעלעעגרראשנןיקרימ

םגהחמשוויתובאתומירהאולהראשנש,תחאהוחוחאתא

,-בצענאוה...הימולעבאיה

`

.....,

;והנעאלאוה..ןיקבדובתרנתה..."דצואה,,םלענןה-

,ויתםיקוחרלכא,והעררילעשיאםהינשוכליוי,המואמ

.םכבלבותערמשיא
.,.י.

י

,הזבטבמ-
תמבהזהטבמל-,ןיקביררהרהמ-;

..!המכמאוהךרהמ?ילעלזמחתהזעורמ?יתיבז

'י

.ךררבןכושבהרשתלאזש.-ע`תושילרחמםגיאבחה-
.אל_-
,3יפצקתה-

!םהלםיעורייתלכםישנאלעהמהםילפנתמ,יאדוב-
תוכוהשיאלזלןיא_המהםגםהלוכלי,חושלתוכלוהונחנא

םילפנתמהמההזעורמ...היהישימדעבךרדהתאדורנל



13.'הדב

...ינשתו...םירברבונתאםיאב,ונילע.

...חבויהיס...יניבחאלתצלהםג-!תאתיתפ-
בבלמועשעשמ,המלעהתאבכוםיםלעתברבדהאוהטושפ

...התוא

י

.היתפשתאתמקעמהאל
ןתאהפייכ,רמואאוה-,הרשהפיםומ-,לשמל-

ס..טנמילפמוקהדעביםרמבולתרמואיבנאו

,.הזבהניבמינניא-

...ךתפונחלעךלהרותזונילצאםירמואשומבװאוהתז-

...אנלאות%וא,אנחלם%ונילצאאוה"ןודרפ"ו

ךנושלתאהבביעגבתהזעורמ-
זתאלהבתדעונ-

הלןיא...הלאבםירבדלךנושלתאתרמליב,תאתרשואמ
,...הטושפההנושלתאלקלקלהטושפתתרשמל

,הרשתלאוש-עהלאהםיריעצהךיניעבןחואצמתלכא-

.רתאןינעלהחישהתאהבםהב
י!זלהרשבהילעבםאה?ימ-

?ךיניעבאוההמןיקרימו-
,

...אוהללמא...וקלחבתמשונניאש,ינמורמכ-
.תיניעתאהלהשטלתרש

.התוערמהשאתודרפנהנה

3רהזביאנתה--
י

,.תעדויינניא-

...תעהחוריפלהדובכהריעצאלו,תאהנקז-

תומלעןניאתתרשמה...יבשישהמבתקפתםמיננה-

...תורובב`

ץחלהזיאהשחהבלכו,השארהילעדבכהזההלילב
,התיבהםעפהאבטנדוטםה.הלתרורבייא,הארונהנוהו

לכאתרדחבןחלשהלאבשיהברתע,םירעםלכדועויהשכ

לאהםנכנתרבגה.םינושםירבדהחפשמהינבלרפםלתבריו

ןושילובכשלהלוביךנהבהלרמאתוחבטמה
-

תאירנםקר



.םיללצודוא:ןיולןמפיל14

תיעבחרוומואלפנםולחו,הנממהדרנהאלתנשלכא;תותלדה

דתוא

;וינפלחותפרפםוןטקהםררתכןחלשהלאבשויהיבאהנה

ןנובתמאוהו,ראמםיבוצעוינפוןיקרימבשויינשההצקהלא
.היבאבתורנתהללחיו,הרדחהאבןיקבירםג.רמולההיבאב

?ךמטוחלעתבכרההזהמ,ידוהיייבר- -
.תוהבהיניעלםיפקשמ

..סידוהיייבר,הנםנפ-

.היבאהנע,אנחלם-

...ידוהיייבר,ןוררפ%רמאלךירצ-

ינדמלתהתאה,ץקש-,באהםנמנמ-,פיפיפ-

?ךלףיגחאינאה...תאזבתורקפה?רבדל רװםיטנמילפמוקכנהנתמםלועהלבא-
?הפךלהמ..!הזמאצ-
!חיחייח-ךתבירחא"בבום,,ליתאב-
....!יריתאךתוארהליננה,ףצוחמ-

...ידוהיייבר,יםרמ-

..."ןיעוןשב,,הזמואיצוהלךתואהוצמיננה!האל-

חוא,הנושמלוחמבהילאץפוקאוה,קחוצןיקביר

תעלקמאוה,הטמלחבילשמ,הלעמלהמירמאוה,היתופתכב
...התואהכמאוה,הנאוהנא

.ומוקממאשנתמןיקרימ
,

-,םכחמםכח,בר,ךלבר,לכא-
לוקבןיקרימעיבמ

ו......בצעוךומנ

יולשי"חרמושמ,,הזכאהקעוצ-_!יליללא!ילהיוא-`

..סףוצחהו...ינעמשהאל

...היתפשלעהקשונוהילאברק,הרדחהםנבנטנדוטםה

...;דאמםיבוצעויםירותוינפ,קוחרמרמועןיקרימ

םוצעכאכ.שחתוהתנשמהאל.הציקההכובנותלכלובמ

רםאלרוומהיםולחה.תולקמבהתואוטבחולאב,הפונלבב
ץמאתהםעפבםעפכ...אוהערןמים%הילעםיאאוה,הבלמ

.יהחומבםינינעהוםירבדהובבהםנךנא,ןיבהל



15.יחרב

תודובעהלאיצמתו,הרתיהריקשכהרבעאוההםויב

הלארקלהרשהאבברעתעל.ןהכקםעתתוףרהיילכתונוש
.ליטלתכלל

י

`.הרצקבהבישה-,הלובייגניא-

,םינשכםיבוראםימי,םיפוצרםימיינשהילעורבעהבכ

...הוקיצמותוריחפמתובשחמוהשקוהבךמהדובע־ימי
לכמהילאטיבהתוקירבמםיניעייפלאילעכםויאןוםאהזיא

...תיבהתונפ

111.

השקההמחלמהו,איההשפנתאתקבאנותמחלנהאל
.ירמהנאלמתוהתורתאהרבעהאזה

םענאלהזהרבדה-ירמרתויהמשולהצאוהטנדוטםה
םויהלכה.-ולשהמלעהםעעשעתשמוללוחמאוהרימח.הל

...'3קתושהקחשי

י

`

תלטביב--ולשתוישעמהירופםלתכשקמותבשויתרבנה
...לכההאהניכמו,האל,איהתרבועחבטמב%איה

ילעהפצוקאיהו..."אתרוא־בגא,,קרהתיהוזותקישנ

...הללמואתתרשמבוללועתהלע...ויפלעולהתכהולוהשפנ

אכהאלורדחב.רועוילאטיבהילכל,תצמאתמאיה
לבא...הצוחהאצתאלווילעדועהבחהאלםיברעב,דוע

!ץוחבתולילההמהםימיענ
יי

.קילדהוהמקוא,הנשירבכרשאכ,תלרבקפדתהםעפ

,תלרהתאולהתהפב,ןואשוהמוהמהנובבהברהו,רנהתא
דונםהוהבש,ורדחלארבעירבכרשאכו.חתפהןמףביתםנהו
י-.תלדהתא

1`

יללכיהואהמהנניאאיה`-,הצפתהנניאי`ליטלתכללםג

ומב,םירזהתאתרבועויתבשוי`איהי..י.ןיקברתאתוארל
הדומההאבה,הלצאהתיהנהשדחוזיאםאה-,זאמהניבםהש
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תיבבתרשלתכלל.הוהתיבהתאבוזעתוטעמדוע?הייחב

רתויבהזבץפהתקרםא...דחא

`תעמושאיהוקוהצב_?עורמ...תלמוחאיהןיקרימלע
אוהזאיה-ומעהשנפנול.ו.זיניעבהתארתועמדו,ןוניהזיא

.יכבלחרצתאהלהתושויב,איהתחטכומ,זא-,רבלב

ותאקרלכא,ותארבדל,ותוארלהצפהאיה...הלשמהברה

הברה,ומהנלהצפהאיה.הרשםעווהערםערתיבאל,רבלב

...טעמהחכוהםנו,הלםימוחנירבדהברה: ,הלמחםיררועמוינפקר-?םהמ"אוה,,בוטאלילואו-
הזיאלעאיההחמשו,הביאכמתאזההבשחמה?ובללכא

הדובעה.ללכבהבשחמלשלצלכהנממשרנמהןינעוא,רבד

הילערשא,םינבלהוברהמזראמהברהדובעהוהתואתקםעמ

תונהלהבלהתאזההברההתדובעבהקוםעהתויהבםלוא!םככל

לעהבץלעהבלו,תרדוהמתעבנמהלהתנקו"חזעבנמ,,לש

ברקבהושלאצתםא,דועתעדויהנניאאיה.האזהתעבנמהייפי
...הנשיהתעבנמהתא,יארזב,שבלה,ךלתםנםאו,םימיה

...ףםכהתאאצמתלקנבה-תעבנמדועהלהתנקהמל,ןכםא

`תתרשמהלע,הילעוקחשי,השדחהתעבנמהתאשבלתוללבא
.תבשיידנבבלוחבתאצויה

איה,רתויורתויהנוצרתאםיפרמםירזהרההותובשחמה

לכב.דאמהבובנאיהו,רוחבלהמב,טילחהלהלוביהנניא

,תובשחמה...אבהעגרהרעבתיארחאהנניאהוההעגרה

םירוהמו.תובבוםמותוקיעמתובשחמ_-הובבםתובשחמה

!הלהמהםישדחהמוהירזהרההמה

לאשח`_"?םירתאליבשברובעלףיםואיתמרע,,-
-התממהיניעבןחאצמתארןשילהבכשב.התדובעבהשפנתא

תללונתמאיהוזיםינשעבשהז...הלש!'ההונמה־םוקמ,,הז

...חלםירזםישנאלשחבטמב

,הנשתחאוםירשעהלואלמדבכיב,האצמזהבשהאיה
וגרועעורמןיקריםו..."הלשהנפ,,הלתויהלתעההאבירבכו

?קור
-

תונזבשהילהנמיב.תרמואהרש%רבתשמאוהןה
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ורבחכתאריאלתזצוחבואוהרורטיב,רברהרבינו,אוה

...ןיקביר

ירחאהוהקהתאהניבהתאל.םימיהברקבהיהרבדה

רעבתוירכםתונקלתכללהילעהרקפתרבגהו,םירהצה
.םידליה

.הוהקהחתךתאלהךכןיבלבא- -
-,םולכךכבןיא

.אוהץוחנ...הרהמיבושקר
.םעפהדועהאלהריהזה...הוהקהלכא-

`

קוחצבתרבנההבהרעג-ךלשהוחקהןמךלילדה-
-.היהיםולשתוהקהלםנו,הרהמיבושת,יצפחתךאםא-לק

.הוהקחהחתך,תוירבםתתאהאלהאיבהשדעלכא
.הפצקההתרבגה

ךלרומשלתכמםילעםאה-!תלונמ,תאתליגמ-
םעילש"הצירפ"ה...הבכךלתהמהמתהיב,הוהקתלע

.האלתקדטצמ-הריבנהתאיתרהזתאלה,לכא-...הלשתויתשת

-,ינתריהזהאיה-
יבגא-,ףצקבתרבנהתקחוצ

הגחנתאלהתיבב...ינתריהזתאיהו-הלצאתתרשמהיננה

...ץוחבתטטושמאיהרימת%הילגר -
.?תכלוהינאןאל

י

-םעפו...תכורקהלרותת-םעפ-
...תכללינאהבירצםויהםג...םולבךכבןיא-

?האבהשדחהבורק?םויהםג-
`

ותאב--

.הרדחלאםנכתוהינפתאתמקעתרבנה

הטשקתהאיה,היתודובעתאהאלהתלכברעהתונפל
זהריבנהתאהזבםיעכהלולאכ,השדחההתעבנמתאשבלתו

..."תכלוהיננהחושלקרו,"הבזרק,,לאליב.אנבושחת.
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תושגרתההתובקעדועורבגהינפלע.דאמהזילעהאל
חנקרבתהתעלכא,םינורחאהםימיבתימינפההתמחלמלש

הזתזעונת...תובכותשהלדעהחמשוןוצריהאלמאיהו,היניע

,...תוזע-הידעצןואנתואלמ-

ו

.הרשלאיהתרפםמ-ילשתרבנהתאיתפצקהםויה-

ןיקרימ
רמעמותואבויה,ןיקבירוהערםנאוהםנרשא-
הנהבליתכוטו.תעריתלק,,-.הילאןנובתיוהבלכהםה-

..."ואהואלכרשאתורבכהםיחשחנהומלענהיא...םויה

הבםמאיה,תלהוצוהימותהאלו.םהיניבהלחההחישה
.היתבהלשוהרותייאלמ,םימחםיטבמןיקרימלתחלושוהינפתא

חריבזוחאלרהממןיקרימ,טעמבהלשכנאיה.הנה

-,הבראתעשוריבהראשנהמחהותרעורההרי.הקיזחהלו
.ורימהאיצוהלהרהמאלאיה

.ןיקרימהלעיצמ...הךוםיימ_םוב-

...הברדא-.

תונחהלאהתאאביןיקרימיב,הנימאמהנניאאיה

...?תתרשמהמלעואוה-%תותשל

הבחיוץוחברמעןיקבירקר,תונחהךותלאואבהמה

י.םתאצל

הזב"ןםחי,,--,ןיקרימוילעזנד-עלפואוהחקי-

תערביולתינניאיבגא,,:קחוצאוההרנוהעונצהלכלהפצמ
ןיא...םילכחברוםאתויהלץפחלכילןיא-םירחא

יל

ינארניריחיהזהרבדלאיההטעמיתרובשמםנ,החפשמ

הנותחילעקזחתרשאכהיחו...יעראוה-ילצו,ירדחב

...תולתחלואעבטלהיהיץוחנ-ואןוממשהו

.הלחלתתחהאל
.הלעמםהיניעתאומיריוענרובציתחתונחהןמםתאצב .ןיקרימלאותשנבןיקבדרמא-יֿפםששקבתהמ- ...ךלהמודבהמושדוע-

.ונעללעןיקרימתאהאלהריעה-?רבדהךלאוהיאדכה-

ןיקרימל,ולרתויבביאכמהוהנעלהיב,השיגרמאיה

.ומצעב



`.'חרב
19

...וילעיבלכילשיהניט.ילאיההנשיתנעט-

הקלרשא,יורבהשעמהויאהלרפם,האלםעוהבלכו
.הבלהא

-,וירבדתאאוהםיםמ-האוריבנאו-
ייארפךיא

...ץלפתמוהאוריבנאו,םיננעתמוםייחםדאה

?ךלאוהערהי?הזבשיאםעךלהתהעורמ- בילאוההיההארמןיעכ,ישפנתאובבישמיננה-

תא-ויבעוונמשב,םירותהינפתאהאוריננהםימודאהוינפב
...ינוזרויתוקיז

,,וניבהלוונישהלהצפהולאכ,רדוחטבמוילאהחלשהאלי

.הנולתבתברועמהלמחוזיאהבהשיגרהעגרבי
...ונייחבננעתנאלונלכונחנא,ךהיה-י

תופתתשהתושקבמםיניווכןיקרימלעטבתו,החנאנהאלו
רועאיהו-?"איה,,היתורצלערתא`שיאלשההנא,הדעצב

...?הילאבלםשימ-האזלהתכזםרט

דעורלוקבןיקרימהלהדומ-,םייחההמהםירמ-

.חנאנו

..םוחבהריתאקבחמאוהז

שיא...הייחבהנושארהםעפהאיהתאז%תבשוחהאל

י...!חאלהלהיהול-בוט

.האלהםהינשוכלההימורב
תלותביב,רועהנממיתיפרהאליבנא-!םיטיח-

...איהיעבדכ

....אוהןוע-תאזברופצהשפנלבוזעל!היה

,הרשתאתחושמןיקביר.האלינזאלועינהולאהםירבדה
קחרתהלהצפתאיה.התואםיריחפמוהאלתאםירקורםירבדהו
.םהמ

ו .ןיקרימלאיההעיצמ-,בושלתעההאברבב- -
?ירדחילתוכלאישארתאץפנאהץפחלכילןיא
..'.קתניביבלםג-,האלתחנאהמ-,ןכםנמא-

...רזומואוההנושמ

.ותבשחמבשופת,קתשענרב
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,יתרבמתיבבהמיןמזתולכלאניאוב,יערחה--

י.הרתיתוררועתהבהינפלעיצה-,יאוב
י

..ותצעלהבהמב,ובחטבמאיה

.ןיקרימטילחה±,יאוב,,אניאוב_
םיבלוהוננה-

.לוקבוארק..."הרזדה,,*לא
`

-
ןיקבירארק-!"הדזדה,,םג,התאםג,ויהתםיבורב

.תוצילעב

.האלבלכדהפאבתוצילעהותואירקהילגרל

ןיקרימתאאיהתלאוש-?םשלתכללילרשפאה-

...םולכקיזתאלהבילהה.רשפא_.ךרומנ

א..תכלוהינא,ינודא,ךמעקר_

לכמעדוישיאןיארברביארחאיבנא,רבדהבומ_

.םשהשענה

הברתעהדוע,,__.השפנתאאיהתלאוש_.3ךלאה__

ןיקרימבחטבמאיהו,השפבלאיההבישמ..."םשמבושלהינפל

`.וירחאתכלוהו

...יהרודה,,לאםיאבהמהחואזכםותובוחרךרדו

17.

היתב,,:וא,"השמשההיחב,,%םינפלהתיה"הדזד,,ה

"ירבע,,תרמלמוםישנלחינבריאיהו,שמשהיההלעב."תינברה

תוקינימהןיבחרםרםלהתיחנהנמלאתנשכ.תונטקתודליל
הלצאתורנויהתזקינימהוחזתרשמה.חוריבנהןיבותוחרשמהו
התיה,היתב,איהו,השדחהרשמלוניתמהשהעשב,םימעפל

יבןעי,ךירצשהמבלכ"לורנדובכב,,הלצאןתואתחראמ

,החוראוהריררבשםגתלכקמהתיהתורםרםהיימדרבלמ

תלפטמהתיהשהיתורימלהחאטעמטעמתבזעהיתבו...ןכומב

איהזקהשמלהידלילהנתנהלש"לטייט,,התאז,םינפלןהב

י.שדחה"הקםע,,בהברבהתאר
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םישנאםיבבוםחוינעותוריעצםישנותומלעירחאלבא

..ו"תולקמב"םשרנלהילעיב,שארמתבשחהיתבו,םיריעצ

...'יתיבאוההזבתיבאל-?הנהופםאתההמל,םילבנ"-י

רבתשהלהלונתנםיריעצהזהקתתשנוהיפלריהמשףביתלבא
תחוורמוהמיירבדםהלתרבומאיה...ניאופאהלתפביאהמו

...הזב

ןועמלהלתויהלןטקתיבהלהרבשהרצקתערובעב

רדחןימרועוחבטמ,םינטקםירדחינשהלויהיו,"המצעינפב"

אלולאכ,יקנורימתרבוכמתיבה.רונתהירוחאמלפאורצ

לוחברימתהםוכמהפצרה;םלועמהשמשואתינברהפהרג

,ההביתלכתלשתונוליובםיםובמםינטקהחונולחהוןכלוקר

:םשבתונבםיריעצה.םוילםוימםיברתמהתיבלםירםהםיחרואהו
תגלפמברתויורתויטשפתמוךלוהרתםנההזהמשו,"הדוד"ה

חטבמהנניאאיהוא,הזלעהטיבמהיתבו...העוריםיריעצ
"זלהדצה"לאטיבתלכלהשפנבהטילחהאיה...הזלעללכ

םיאבחתמהינבואיה'3םשהשענהתאתעדלהלהמ...התיבלש

המתמשושעי-םירדחהינשתאהרםמםהלו",רונתהירוחאמ

השנמאיה,המ־רברהנממםהםישקבמםא...!ץפחםכלש

הקיפוקהזבהחיורמו,םליבשבהאיבמוהקושתתכלוהאיה,םהל
רבעמחתפבדומעת,שקובמהתאםתלתנתונאיהשכ.הלירוי
...לייַאמ,אלא...ללכטיבהלהצורהניא"םש"ל-הזמ

םיריעצה?ץרפבדומעלהיתבבהינעוהנמלאהשאלהלכא

לבא...תידעלבםנהרבעלםוקמואצמיהזתרורבשםיצורפת
וננובתה,"תוכוראהחונושלהותולודגהםיניעה"תולעב,היתונבש

'רבדםושמתבודשחו,התיבביבםתוםנכתמהתויפונבהלא

ןונגרההאבהשיחלהרחאו,וזםעזזשתלתהלולחהזא...ןיזמ

.בוחרביבמופבולוקב

.הילע"םימק"התיאנושלכתאהללקתיתכ

הנישהידע,שפניתרמהרענתררונתמיתיבבםא-

היחעורמ,רברתםהלרצ...םהיניעבםינינצלהזהיהו,הדשמ

לַאזיםיחתפהלעהינבםערוזחתאלעורמ,הנמלאההיתב
תורענלעעדימשתאצוה!הזהןועה,ע"שבר,םתלרפוביאנ
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לשונובר,הלאלשןהיתונבתאאיבתש,יאולה...!תוינע
,םירוםישנאתיבבהרשל,הזבןפואבםנרפתהל,םלוע

...!ןהירחאונגריםישנאו,הנמלאההיתבלצאללונתהל
.היתבהללק_..!יאולהו,יאולה

יתולוצמב,,-.הברדלהשאיהשאהגרופתהו,ולהבנםישנה

הלפתןהיחוחפשובבור_"היהוללקלכ,ע”שובר,הנלפתםי
.שחלב

`

.םינפלמבםתצורמבופמשםייההו

.םתכלבןיקרימתאהאלהלאש_?"הדודה,,איהימ- .חוחרשמלאיהתרםרם-

..האלהאלפתה-,היהעריאליבנאו-

יפל,חשרחוהרזע,הומבןיאמאיהדוםיתלעכ-

...ךרוצה
.

`םירבדהעמשלהלהבוקיפההאליטבמ

תעהתאתולכלונלםיענו,איההיננעהשא`.םנמא_
.התיבב

.םהינפלעוערהוןטקהתיבההנה
.ןיקרימהלאוש_?הזה.ןומראהךיניעבןהאצומה-

,ןומראהזיאהזבהיהול.ןוצרלשטבמבולהבישמהאל

ואהעשהזבהתולכריחמדואמהבריילבל-הרתפואיכ

םגורגהזבעוערוךומנתיבכ-הזבלדתיבלכאםיתש

הדזמלנאיההתעו...רבכתוברםינשינפל...םינפלהיתובא

רימת,תללונתמאיהםירזםישנאלשםחבטמב...םאובאילבמ

...םימלאםילתכןיב

!הזהלדהתיבההלםיענהמ,הבבללבורקהמ,חאה .תלדהלעןיקרימקפרתה-.אניחתפ-

.ןיקבירוירחאהנש--!יתיתפ!הריגד-

תזרפטמבהפוטעוהפחיתחתפנהתלרבהעיפוההדודה

.הלורנ

.ףגוהלוקבהארק-ואבןיקרימןודאהםג-
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?הרוד,ךמולשהמ-
, אלוהםנדפהניאתורםרםת-;הננואתה-,כוטאל-

.ראמער,ער...םולכ
...הרקיהדוד,חוריבוצעוננהיבנאו-

יחייהאלולנשפניתומימתברמאתוןיעולהשטלהדודה
,חיתפהידוהי

תיער...השאולהקולהיה,יתצעלעמשןוראהו
...חורהתאםיליהצמובלהתאםיחמשמםידליוהריעצ

.הרברבהלךלתו,ףרועםהלהתנפהדודהו
1 -

ןיקבידהירחאאב--?ואאצמתןיאמךתםגרפו
.יתלאשב
-

,והתנע,ידליויתואםגלבלכילכהתאםגרפמוןזה

י...טעומביתואםנהבזי,הבורמבךיבאתאןנוחה

.תרשהארק-!תרמאבוט!יאדוב-

הםוכמהיהןחלשה.ינשהרדחהלאהאלתאליבוהןיקרימ
תטמהי,לוזרביהםכמבםיםוכמןיעתואםכינש,היקנהפמב
הרונמה.םינבלםינידםכםיםוכמןכםנהנפברמועהזגראתו
,תונומתלעהביבםמהריאהלתוכהלעהיולתהתשוחנלשהנטקה
.תורנםמילכ,תולוז

`

;רתועהלאהשאתוטיבמהרקתהוהפצרהקר.רדחבהיםור
....וזלוזתוזמרמו

..
,, ,ינשהתלדהרבעמהיתבתלאוש-3שינהלווצתהמ-

..הצחמלתורונםםיניעב
1.

ה
ן `

האל,תאןיקרימלאוש-?,רבשהתושחאה...רבש-
ן. ...,.דאמ'ומ-תמקעתמאיה...יתמעטםעפ-

.קחםצמאוה
'

י
,

ררתהןמהאלהאציו,היתבירימשנומהתאןיקרימלכקשכ.

יי...היתבירחאאינתו

.?הפיבשתהפיאתאו_

הליבוהתמואמרבדילבמו,ןוהמהבתילאהטיבההיתב.
...הפברמאתו,רונתהירוהאמלהאלתא

ו.

ןכתלשקשםהילעו,תואםכינשלעחנומהיהשרק
תחאה,היתורעגיתשונשייוובכשהפ-עצמלםירחאםיטוטרמםו
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ונשיןה,ךרעל,הנשהרשעייםיתשתבהינשהוחרשעיעבראהב

הריבהקבחהריעצה,העובתוםוכמויהןהינפוהברעהנש

תא_תורבכבופאשתחאכןהיתשוהריבבהיראוצתאהנטקה
,ןחלשםוקמבהפמהםוכמ,תובנזגרארמעהפ.קינחמהריואה

.ברעהתחוראמהמדא-ייחופתירוישםעתורעקיתשורמעוילעו

.םינשעשתואהנמשןכ,ןשירענהילעו,הטמהרמעולךומם

לעתחוארהב,האלהלאש-?חפיננשיתתאםנו_

.הטמה

.קשחלכהלןיארבדל;המבםהתואלשארבהעינההיתב

..ערונתחלעץיקבםינשיךיא...םוקמהרצ-

היהבהתנע...הנהונאב"םיהובנהתונולתהמ,,אל-

.הציקעב

`

,

,תורזופמוילגרווירי%ןשיהרליהלאהננובתההאל

.םיבחלנוםיעניהבוינפועיזהוחצמ,תובוטרויתורעש

י%רדחבאוהרמולה-

ויתובר...םירומלכליחהשועאוה_-"הרות־דומלתכ_-

קתטציויויתפשבךשמרענה.היתבתדאפתמ...ותואםיללחמ

תאתוקפילכמרבהלעהקזחבךיווריתאםירהרתאו,עגר
'ויניע

.האלותואתללהמ-!הפי'וענ-

שארתאהריבהקילחמו,םאהתרמוא_!העדיןיעילכ-
תאהפפב,וילאהברקחאל.וילעןנהלהצפתולאכ,דליה
.אצתו-רליהתאקשחו,השאר
ינפליהאלתשגרתמ...!הלאבםייחהארמלבאוכבלה-

.ןיקרימ

תארככהרימהאיה,תוהבההיתורעשתאקילחמאוה

םיניעתלעב,איההפיהמלע-,הלשהנירלופהתאוהעכוב

.ךרהטבמו,ןתםיאלמהינפו,בצעתועיבמ,תורוחש
..!בוטהןמתונהילהצורשיאלכהנה!םיהלא,ההא_

.םישמילכמהיתפשהנעבת...רשואכתוכזל

תררועתה_איה.וכללאהנצחליוהתואקבחןיקרימ
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...םוחבושגרבוהקשתו,םואתפ

"!םיתש!תחא,,ולוקבעימשהריעהיןועש

.הציקההאל

'יםירתלשעיקבהךררהררהההררההנבלהרואיןרק

ערתשתויהפצרהלעלופתי,הרקתהלאררומההו,ןולחה

ברקוךולהךלתװךמתתורערתו.תלדהדועלאןולחהמ,ןוםכלאב
המלענאיהו-טעמרועו,ןולחהןמהקםפנםיעגרל;תלדהלא.

...תלרהירוחאמ
,.תצלפתמוהזפחנ,המוקממהצפקהאל

זךתעבנמתאחקתו,השארלעהנירלופהתאהשבלאיה
רסחידוע%עגררועהראשנאיהו...םונלהצפתאיה.הריב

...המירברתלי

.ןיקרימאטבטעמב...ךתואתוולליננה-
..1ךיחעריאלשיאולה..ונינשלםגבר..ךממילבר-

...תהצנהללקולעיבההםכמו

הבזעאיה-היניעמיטאלולגלנתהתורבכתועמדיתש

.רדחהתא.

.הלהבנואיההבובנ

.בוחרהינבאלעהילגרתאאיהתדרנמהבשחמותעדילב

לעתבשויאיההנהו,הינפלהתריבניתיבתולעמהנה
.הנוילעההגררמה:

!היניעבאיההםאמנותוכנהמ

עורזהםשברהרואהיפלכהשארתאהמירמהנניאאיה

...ץבאבוםימשבשתוהנהוהלהצה,רודההיפלכ,ביבםמג

..!הבעזתמואיההםואמ

םיפפועתמהמהו,םואתפהעיפוהםיברועיתרוכחהנה

והאדוניהמהבהינואבםיתרוצוףצקבהללעממ

!ערק!ערק!ערק-
הזיאלעםהיפבבםישנאההובירשאכ,םהיפנכבםיבמםה

זהלורנרתוידועתמחבםיתרוצםה...םויאןוםא

!ערק!ערק!ערק-
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נהאלהםיפפועתמםה,תוקישמםיפנבה

!ערק!ערק!ערק-
יבלכו'וחפיםבמבםתואהולמוהשארתאהמירמהאל

...ץובהמ

7.

ףדוהיליל
_

.הרואוןואפק,רוקיליל

איהו,תבשללבותאלתיבב!האללרצבהמ-הרואיליל,

ומב,היניעלריאיץצונהנלשהלכאזהצוחהםיעגרלהאצוי

ץיצמםיהובנהחלכחהיימשלעמ...דרהבוהלהצב,הםיעבהל

המה,םיברהםיבכוכהםיקחשמוביבםמ_האנאלמוטקזשיהרי
םהלשבהזהייצוצינבזםרהזבגלשהתאםירחתמ

.האלבלמתצרפתמהרבכוהקומעהתנא
.הנולתתבשחמהבתפלוחאקודתאזבתעל-

'זלבהלעולבבםירעתםמהוםישענתמהםיגלשהםההיא
.

.

חורההיא...?הטלעיבנלעהטלעבםיטולהםימשהםתואהיא

ייםנפחאו,לעממרשאויבכוכוחריהתאהבבםהבככמה

...י!חהתמתוכוחרה

..."אקודתאזבתעל,,-

םוקמב,םהילופשב,םש,םימשהינפלא_תננובתמאיה

,הנטקהננעוזיאהארתילוא%ץראהםעםידכלתמםהיתוצקש
...?בוטהלתרשבמ

..?יתלכםרשאטעמה-?הזמהקנאאלםויהםנה_

םיאלמה,תלכההייםשיפלכהרמההתלאשיתאאיההבםמ

--י-רדה
.הןךרבכהלכםלזבםו
בוזעלהםונאיהתו,הבוריבהרבכחנוירהלישימחהשדחב

.החרמשמתא
הללונחההיתבתיבבםג,תונושתורםרםלצאהררונתהזאמ

קר%החואהנלצנתוהבולפט"תוכוט,,התורםרםה.םימיחריב
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\וכרעלויההמהםנו-הזגראבהלוראשנםידחאםיטוטרמם

..הכוחכהיתבל

...הזבהצפחאלאיהלכא-הריבךומתלץפהןיקרימ

.םינטקםיערקלהערק,הרשי"עהלחלשרשא,ףםכהירטשתא
...יבבלםגערקנהבכזירמאווליריוחה-

,הרומרנוהדדוביהתו,תוארתהלהצפחאל,הרשםעםג

.לערייתוכשחמהאלמ
,הינזאלעינהשלחוקרלוק.תורלימהיתיבבהדליאיה

.םיענוםתשגרהזיאאלמנהבלו

.היתפשכהאיצוהשטעמב-,ולוהינת-
`

_
תאהלהתארה,תורלימלטוטיטםניאהיתבינח,המלעה

..רשואמקוחשרבעןהיתשיתפשלעו,רליה

.לתוצוולעקוחשקהשתו,הבינחההארקרבזיןכ-

רלויםאיב,טוטיטםניאכרומַאםירמוא.זרברהאוהךתונמ

זא,הרילהלעהנושארהםעפבתרמושההבינחהי"ערכזיזכ

...הנשהתואבשיאלאשנתהבינחההתוא

..םדאחתו-הלש"טרקומירה"תאהרבזהבינחה

הבוטהמוהמימתהמזהאליתפשלעהפלחקוחציתב.
.הרשאמוהטקושןשיהו,ורגםנהאלייניע!הבינחההמלעהאיה

תאהלונתיו,תודלימהיתיבמהואיצוהיעישתהםויב
!אירבידלי,ארטיל18ולקשמתאםנהלועידויו,הירילעדליה

יב,ראמהילאךנחתהו,בוטלכבהתואהברבהריעצההבינחה

,הבינחה,איהרשא,ןושארהרליה-הפיהרליהתארומשת

ותריללהרזע

הבישה..?ךתומבםיכוטםישנאהמהםיברה,יתרבג-

.ארונבצעבהרצקבהאל

ותואבהיתבתיבבתררונתמאיה
ןיזב

יירוחאמשרדחה

'יפבהריתאםישת,תיבה'יירדחל,,חרוארוםיםאהיהו.רונתה

...ולוקתאםירילבל,רליה -
םיאשונםהלבהתא,"םינבאב"םה"םירזממה"

.תיתכתרמוא...םילבוםו

!היתב,היתב,תא
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שיגדה,רדחמןושארהברעבובושב,הקפםולש,היתיןכ

דליןשי,םתיבב.וברקבםואתפוחפנםישדחםייחיחורולאב

.חמשוולעיהיוומעקחש,ויתפשבוילאקרשאוה!ןטק
אוהיבלע,הקפםולשתאםגהלםללם,הרליתאתלםללםהאל

עדונםוירועבלכא-באםוקמב-ךליהתאעשעשמ

איצוילכל,ותואהריהזהומא!”רזממ,,יאוהרליהיב,חקפםולשל

...וירבחםירענהינזאב,,רזממהירברלע,,ויפמ

רוקחלושורדלץמאתיו,דצהןמבננתהלהקפםולשלחהזאמ

...וילאתביישה,השאהלעו"רזממה,,לע_ולאה"תוירבה"לע

,טעמהתואטרשיו,וילוהתמדליהריתאםעפאיצוההקפםולש

חמ.תוארלהבחיו,זערתיבםעפדועהתואטרשןכירחא

םפטיו,טלמנהקפםולשהקעציילוקעימשהדליה...?היהי

.ןשיבומצעתאשעיו,תולילכהנשלשדחהומוקמ,רונתהלע
,וילותחבוריתארחםהו,רליהייבבלוקלהרדחההרהמהיתב

:רמאתו
...הבכןנואתתורפרפהאנלא..!ןשי,הרמחיןכ,ןשי_-

...?הרקיהךמאהיא

שנרהזיאבובלכהקוםולשבשח_"רבדהאוהתמא,ןכא,

איצוההנושמתוזעןימבורונתהתפשלאברקתהאוה.ןוחצנלש

..."לכאלץפחינא,ימא,,%ויפמ

קםעתיוןחלשהיזגראלצאהקפםולשרמעברעב,םעפ

לעהבשיהאל.עוצעצהזיאתושעלץעיירזנבוןטקןיכםב
קיםפהםואתפ.הדשמקניזהיתועורובחנומהיהדליה,חטמה

לאןנובחיו,ותדובעמהקפםולש
עגרמודרתתנויטבמ.הטמה\

חריבהקילחמהאל.ירתויורתויותולכתםהבקמעתמאוה,עגרל

םואתפשננהקפםולש...ותואהלםלםמוהקילחמ,דליהשארתא

המהרנהאל...רליהיפמתרשתאוריבקתעיו,הילא
הילעףיעמאוהו...!וה"!תקנימאיה"רזממה"תא-

.הזעהמחאלמטבמ

-ובשחהאליניע
-

-לדגלאיההבירצ"רזממ"
...חמשתאוללקיןעמל

שאהתצנםואתפהאליניעכלוקבקועצללחהרליה
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ריבהקיזחה.הבובהרליהםעהטמהלעמהאשנתהאיה.הארונ

איה-הינשבהבךושהו,הילאמעמתובירהוהקפםולש

...השועאיהרשאהשעמהתאהרבזאלאיה...חצרבהבשנ

יוא,,_.היתבהאבעגרב.הפצרהלעלפיולחלחתנהקיםולש

הנאריו,ויבואכמתמצעמקעצוהבבהק'םולשו.הארק"זיליובאו

ןושלבןועטלוקועצלהיתבהלחהזא.םיארונההבישנהיינמםתא

ולכםלועהלכבש"םירשבה,,םידליהלכתאםאה,,--זםירומל

היתבו,הקחשהאל"..?ךלשרתאה"רזממה,,ליבשביגרהת

.בהנעט

לשומאו,הרשכהירוהי,התיה"הרשב,,הזלשומא,,-
..."הררום--הז

ס..!ינועלכ..!ינונרה`..!ינורםא!יליללאוילהיוא-

,הרזומהקעצכהנורחאלהאלהצרפ..!יוא!יוא..!ינופרש

לעוהשארלעהיפורגאבךתז,הילעמהשאררעשתאטורמהו

.הינפ
-

הפיעהבשיהאלו,הנשבםיעוקשםלבויההלילהתוצחב

,התטמבתללימוהעניז
”...יתמול,םלועלשונובר,היוא,,-

.ההומבתומשרהמותומקרתמתובקונותורקורתובשחמו

המשנב,,ךינפלמיתיבזאלהמל,ע"שבר,יוא,יוא,,

...ירזממ,,לרגלהבינתרםיעורמו"?רליהרעב"הרוהט

"..?תמב-האטח_המבךרהרליהלשוזשפנו

רשאהבירעב,ותואתצחולוהבללעהריבבמהרבכןכאו

רתומםאערויימו..."רוממ,,חנומ,וזהטמבהריילע

,...?וקיניהל

וקעינמהינזאל
ל

.איהו,הקוחמיהנשהנשיההיתבתרחנ

ינהפצקתמ ..!"הרשכ,,ההיתב,ךתמחלעוךפאלע!רתמ,רתמ_

תחטתשמוהבירעהתאהילאתשנמאיהו,מקגיתבשחמהבתפלוח

וחואתלםלםמותקלחמאיה,המההמישנתמשונו,רליהינפלע
המחהמישנהיפמאיההאיצומו*'יוהיוה..-,הבהבוהבהאב
זרעתםמושגרתמהבל,רליהתאתממחמורתויב
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תדעורריבהריבעמאיהו..."אוהםייחילעברעצ,,-
.ןשיהרליהינפלע

!תעבתיבבךשחההלםיענהמ
איההיהועבצאב,דליהיתפשלעיהרשתאהענמאיה

ותנשמדועבורליההזבשיגריןעמל,תורחאבלחחופטתטחום

היחפשבובתעגונ,וילאתנתונאיה.רשאיתנשןשיאוהו-

`-.הממרבוטאלבותואחקשנמו

,הלצה־הבשחמהבתפלוח-_הקנימרילעוהנחהאיה _-רזדליקיניחהמצעבאיהו-
...םלשלהמבהלהיהיןעמל

,
השפנתאלבלכלהרבשהלקיפםיה."?רשפאה,לכא

...?הייחבהתילכתהיהחהמף-זאו?דליהשפנתאו

.לדנוךולהךלוההבבלץחלו
י

יעשפהמ!ילאהה%רליהינפלעםעפהרועחנחזנאיה
.רבהלעתלפנתמאיהו...?יתאטההמו

הלורנ,רונתהיירותאמרשארצהרדחבהמלעהאיההלורנ

.הקיעמו

ההצמ.דאמוקמטצנוולד,האלינפורותםינודחאהםימיב

,המויאהנזהוקיפתוועקשהיניע,תורמההיתובשחמברמממקנ

,הפהצזפהנניאאיה2זולוזהוקזברבחוארנתורזחהותוקדההיהפש

בשיםא...םישנאמתחרובוחרתתםמאיה,רבדתרבודהנניא

איה,תיבבשיאןיאשהעשבו;הצוחהאיההאצוי,תיבבשיא

העשהחואבו...ולתקשונוזחואהעשעשמ,דליהתאהקינימ
םילהבהינפמאיההשובולאכ,דליהלאהיניעהליפשמאיה

תבשותאיההברה,תבשוחאיהו...הילעוקחשילבל,זיזרקתהו

.לנלנבהילעבבוםהשארו,הבצמרברלע

ררחתשהלהתלכילבבלדתשחו,המעהרבדאלהיתבםב

תאהיניעברהמתוארל,התיבבשתאזה"תחלשמה"ןמהרהמב

...הברההנממהלהעינמרבביב_-לבודה
`

רתאבהאלחאהעידוה-,ךרעב"םוקמ"יתאצמרבב-

..."בוטםוקמ"ךליאצמתו,ךרעבתגאודהערההיתב--םימיה
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...היתבלאנידוה-םיבוטםישנאהםג.ברהיהיךרבשםג

הנניאתרבנה:םימיתשלשדועכהנובנתויהלאניצמאתהקרו

חנהדעהתרשש,תתרשמה...תתרשמילכראשהלהלובי

.האלתמנמנמ-"?םאה"?ךיא...לבא-...םתואתבזוע השאהנשי-,היתבהפיםומ-,יתגאדרבבהזלםנ-
,הלינתתלכור75...ךממ"ותוא"תונקלהנוכנה,תחא
תותימצלךממ"ותוא"התנקיב,םוידטונהבםותחהובותכתאיהו
לבורםישובחורתלאלאיהתשקבמלכור25תאתישפהזאוא

איה...התכלהרנלהלץוחנףםכהיב-םיחריהשמחדועכ

המלכא.הירשמ"ותוא"קיניתאלו,הריעצהשאדועהנניא

יבירחא,בלהזלימישתלאתאו-לדניםנוהיחיהיה?ךכב

...רבדהתוירחאתאהילעתלכקמאיה

,היתותפשתאהבשנאיה,ץובתההבל,ווענהאלינפ

ולאשתו
י

_
-3ףםכהו
תרבנה?ףםכהתאחקנהיא-,היחכתמבםמ-,ןכ_-
הברהיתולרתשהלתודוה,לבורהרשעקרךלתתלהחיטבה
...הזבךםילתביחתַא%ינאירילעןתניףםכהלבא,רברב ךושתו,היניעבולעתומחתועמדו,האלהעיבה...ונ-
.רתויהיתפשתא

הכררבו,תאצלתרמואאיהולאכ,תלדהלאהנופהיתב
%איההעיבמ

...תיבהזיאחתפינפל"ותוא"הבילשהול,יתעדיפל-
...לרנישימוהלרני

רבבהיתבלכא,האלהקעצתצרפתמ-ּפהיחב,יוא_
הלכתרעורוהפורנאתאתצמוקהאל.אצתוןתפמהתאהרבע
היחועבצאבתטרומוהפורנאתאתחתופאיהעגרכו,ףצקבורמ
-תוודההייחלתא
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המיערתילוא%היתבתאהאלהלאשאוההםויהתרחמל

...?להקליפיםאיתיבהזיארבדילע...תודואילע -
,ונורבהיתבהבישח...םידוהילהלאכםיהבןיא

-
םיגאודםניא

רעב
םידוחיהוקיחרייב,אוהבטומ...םיצורפה

...הרבעהןמםמצעתא

,תאזלכבו_
ןיא

ולהאיבמה,הרבעהןמקחרתמשיא

,.הציקעכהאלהתואהקיםפהךמהםגרפ

םדאההםנרפיןיא...םירתאתואטחשפחלךראל*
השעיאלהמוהםנרפללוםפוניאקםעםוש...אטחלתבשחנ
...רתאןינעהו-תַאלכא?הםגרפליבשבםדאה

.םינפלחינברהותישמשההיתביירבדעמשלהקחשהאל

תאהיתועורובחקבחב,וובהחישבהיתבהלחהברעתעל

ךלםחיו,םיםנבמורמצלשתנתב,ינב,ךלרופתליננהבהק'םולש
...ףםכילןתתו.תרשלתכלוההאלהנההרדחהתכלל

.הדותיטבמהילאןנוביו,האלתאףביתםילשההק'םולש
;האללאהתונפב,"רקיעה,,רבדלערבדלהלחההיתבו

תרשלדומעל,ךתרבגלאתכללךילעםיתדחמהםויב-
...חתרשמילכתבשלהלוביתרבנחןיאיב,הינפל

תאהק'םולשעיבמ-,ץפחיננההמדאתנתב,ימא
ו.ונוצר

,היתבהנושלתרשלתכלוההאלחנה-
ילהיהיזאו_

סססףםכ

י

,רתויבחורונםםיחפשבהבכשממהאלהמקהרהמהםויב

םויההלעריב,הבהשיגרהאיה...םירדוקוםיפעוזרתויםינפב

טמקאצמתוןנוכתתוהארמבהטיבהםישמילבמ_-םימיהלכמ
אוההרקבב...וניבלההשארלעתורעששלשו,החצמבשדח

הםוכמהירהנהלאםגאבתו-ריעהתובוחרבהברתעהבבם
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רהנברשאחרקהיהרקנלצאדומעתו,תרק

הרכמשינפמ,ךכילכיהיהשוהיתבלהרמא,התיבההאובב
רליהתאתחקלהצפהאיהו,הנההאביתרלומיריעהרנ,תחא

הלילכהרשעיםיחשההעשכששרחללכורהשלש...ולרנל
תאהלאיבהליבנאהבירצ...הולנעהיילעבםעתעםונאיה
...םשלרליה

הבישה...ונממילצנחיב,כוט-הבםאו,הבםא-
%רשתעיבמלוקבהיתבהל

תורופםןיאםימעפ.אוההברעהלכתלהובמוהבובנהאלו

%היתבתאהלאש
...?וזיתרבמלרליהתאןתאה,היתב,ירמאתהמו-`

הזמתעםונאיההלילה
...הזמכוטךלןיארברהבוט,קפםילכ-

והתבשתמבהיתבהפיםומ..."!תעשרמ,תאתעשרמ,,
,תקתושיבנאו,הלילההלכנהשועךנה..?ימרתיתואה,,

.יייב
,,,

הלילכ...הטילחה-האלו.העינההרשעיתחאההעשה

...ץקההלץיקההזה

,היתבתעההעינהרבכ-
ךלהבהאלבא,ןושילבכשלרבבהצפתינא.יארוב-

...ךכושרע
םחהםכמבותואףוטעלךירצ-
-

...ולגאדתרבכהרבסה...היהיבוט,ישעהשךיא

.הזמהלהתנפהיתכו,הבירעהןמרליהתאהאיצוההאל

נהיתבלתארוקורליהתאהקינימהאל

...ותרראבותואףוטעלךירצ!היתב,היתב-

איהו.רליהתאהקיניהב,היתבהארתיב,איההצפת

...רליהשארלעהריבתקלחמ

קועזלותוכבל,תוכבלהצפתאיהו,ץחלנהבהבל-הנהו
...הברושתתןפ,היתבתאאיההארילכא...לוקבהרמ

,הארנב,,תעכו
ןיא

...םולכאלודועהבתרשוחהיתב

.3נ
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,החרראבהתםכרליהתאוהלורנחהפטמבהפטעתהאיה

.היחשלחתחמוהחקהו
לאאיהתרמוא-,חולנעהיילעבתאצתעשאיהתעב-

.החאצינפלהיחב
,יתנוכמהעשה_

.היחבהמבםמ-

היתביב,החבשחמבאיההצורמו,תיבהןמהאצויהאלו

...רבדהניבמהניא

ירחאהלוקחאהיחבהמירה-,"תעשרמה,,האציהנה-

!ע"שברתכלוהאיהןאל,הניבמיניאיבנאה_האלתאצ
הקינימאיה...תעשרמהךרדלעערהךענפחאאנחלש

!תעשרמ,יוה.ס.יתואתומרןעמל,החואוקשנמותקבחמ,"זחוא"
!הירזבא,יוה

חאתולבלורהמלהצפהאיה`--ץרמנןוזפחבהצרהאל
...החצורמלבלומישיןהכרתצורמבהרמעםואתפ...רבדה

אופקהגלשה...לעממםיבכוכהחאחרפוםכ,טאלתכלוהאיה

,הלהמרנ,היהחחעגרהרמעאיה-,הילגרלחתחמץפנהמ

רבשוץפנלוקהלועהינואב...הירחאםיפדוריב
-

אובמהןמו

המחנעגרבהירעצחא.רמושאוה...שיאהילאמיבמזלה

ןיא..."ץעאוההז,,-זחאוההבשחמלע
`הנהו...ביבםמשיא

...הנקמהםקמה

חרקהחרקנ-הנהו,קירבמחרקהםוכמהרהנההנה-.
איה_מעמהחשאיה...לפארוב%םימבואשלהיושעה

קמועמהלהפקשנהשזמלןיע...תבלשמוהיריתאהרירומ
....הםנאיה...רובה .החבשחמבתפלוח..."רמננ,,-

ןמו,הםנהאל.ריחפמלוקםואתפעמשנ_!"יַאטם,,-

זקעוצוףדור,המוקהיםרשיאהירחאףדורהעבגה
!יָאטם,,_

.ריבהשפתיוהנישהאוה"!הושפת!יָאמם
...יאובו..'ֿפםימבירזממ,,וזיאתלכמה,הרשכהיתב-

.ומעתכלותאיה

.עגראניבה,אל-

.הבחמאיה
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ףביתגישיו,רהנהלא,וירוחאלםידחאםידעצרעצשיאה
.םימחןמחוארנוחומלוכויהתונטקםילגריתש%וצפחתא

...ישארהדעה_יריבדעההנה...אניאוב,התע-

הריבעהעגר,תונושמהותושומלה:ויניעתאהאשנהאל
...!!!יוא.בארפב,לוקבקעצהו,הביבםהימכמ;וא

,ןרבקהםחנפיהמלשיננהיבנא-,ידחפתאנלא-.

תחפקמתאךיא,האראויתטבהקותרמו-בשינאַאחמהחיולמ
...יתםנרפתא

םיבמ"אוה"%האלהמנמב...השומלןיע...ךשמה-

!יוא-!יוא-םימהךותמ
י

ךשומאוהו...אניאוב_הברענ_,ימתשתאנלא-
.הקזחבהתוא

ףצקתהםחנפהמלש.גלשהינפלעהחמשנוהשמתשהאיה
.תוירזבאבהבשמיו,חכבהמיריו

השענהלאהדערבוננוכתיווקירבה,היייניע,םיבכוכה

,ויגרקברויו,וירימלתןיבברב,ךנתברמעחריה...ץראב

....עבצאבהרומב .,..ו'הצראתדרלםיבוהאוםיפיםיבכוכ,וצפחתדועה-

.התואומירהבהלרמא-,ימעיאבש

..תועותחיטבמותושוטלהיניע...%יןאל-

יצילופהיתיבתא...ךליבואיבנא_שורדהםוקמל-

...?תעדויךנה

התנפ...תתרשמילכראשהלדועלבותאלתרבנה-
לאהתנפ...המראתנתכבהצורהקיםולש,הזמרבעלהאל

..ס!יוא-,ינשהרבעה
י

םחנפיהםלשקחסצהוףצקתה-?ךנההרוכשםנה--
_-תוירזבאוזערתיבוירחאהבשמלרהממאוהו,רהיב

םיצצונםיבכוכה,הולמחריה.ביבםמלורנרואהו

...םבהזיהוצוצינב,םרהזבגלשהתאםירחתמםה,םיעשעהשםו

'מייעב-םישמח
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.גולונומ

,ארטימדאמויהשק%אלישרבהבררמאד,ונייה,,...

"אנידדאמויב
י

י

__יליעמלוילענל,יעבוכל,ילקמלאוההשק

,ררתבשהריבחוהטמהןיבהנפבילקמאוהדדובתמ

'יזוחאיחטמתחתםיפופבילענמ;שנענהדליברעטצמודדובתמ

םילושהלעכי,יעבוכ...רבהלעתולונגרתהןתואב.חמונת

ילעבליעמהזורבהלעלבאתמורתיהלעמדרויויולת,םיבחרה

-ולצאיולתה,בחרהףנבה
`

~_ותעשבלאקזחיב,רחאהידצלעיתטמבבכושיבנאו
..."לארשייתיבןועלע,

.ןיקרימבאזד"כבוד-יבנא

םידליהירחאונגרירשאב,"ףרוטמהןקזה,,-יבנא

.תובוחרב

.ןולחהלעתוקפרתמותופטפטמתופטה,ץוחבדרוטםשנה

,בכש,בבש,,זולתורשותוקפדחמ
,ףרוטמ,בבש-!ףרוטמןקז

..."עונתלאו,רונתלא

.החונמבבכושיננה

רשעירחא-שפניילעונלילהיהרבבםידורנהוהעונתה
_!םינשרשע!םידורניתונש

םג%םימעפלו_ברעדערקבמעונלודונלםינשרשע

יעבוב!תואובמוםינג,םיקושותוצוחרובעל_רקבדעברעמ
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ילקמוילענמבתושובכילגר,יפתכלעוליעמ,ישארלע
_י;ויב

,ןוהמתבילעםיטיבמםילורנה...ךלוהובבום,עעונתמיבנאו

!ףריוטמיהןקיזיה,,וירחאםינגרמםינטקהו,הלמהוהעוזכ

..!ףריוטמיה

.

`

!בכשאםויה

...םזמזמו,לוביבכ,ןשקרוח,`זנורוןנולתמ,רחאהירצלע

..."ךרצלעבבש,(עמשמב,ןטקםרא)םראיןכהתאו,,%בותככ
,?יתבהמיב

.יתנולחביחב

ילאתביראוארתאינורט

?הבכםינואיהפריננהעורמ

-?איההמל,ילתתנשוזהשלוח,ע"שבר-
?תומיזאילעורלההמ_םזמזמבובז

..

ץק,לוביבכ,אוהו,ןיפיקעבוילעאבוירצויתאןריננה
העשהעשימוזמזינפמושפנב ,יפתכלרעוביראהש,וניבלהשולאיתורעש,עיזשבר-

-?ילןההמל-"הטום"השארעשכתועורפה
אותםואמורעוכמהמ-ישפטהוךכוםמהינקז,ע"שבר-.

,...!יניעב

יתצמתאשעתו,ינפתאהטטקיב,ךלהמ,ע"שבר-
...?םיצירח_םיצירהםרה

.ישארתורעשמובריתונולח

ךליואיב,ללכךכאנקתמינניאיבנא,ינובר,םנמא-
הלחנוקלחןיאוזהירבל...ךמלועביתרציש,ךשותימ,לוביבכ

-התנולתךילעו,ץראב
.םיבובזהםיננוקמ..."וזמיוזמ,,

!םהניקאיההמויאוהמועזהמ
-ץראברשא,יחהלבב-וארקנםמחלורושלהמהםנ

!רייםפאכלכא

עבראלכלאבקוראםיתעבשז,ביתכ-"!תקריו,,י...
...!"יופט,,%הטמוהלעמםג,תוחורה
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ריקהלעהיהףטושלחנ
-

,ךימייירברחארפםוםזמז!ילמםויער,יבובז,םזמז-

.יבנאעמושיב,ינזאבםזמז,ךיחוקוצמוךיחואלחחא

יבנאו,עגרםור;ינאהרפםאו,יבובז,ילהחינה,וא

-ךיתחחםזמזא

!יכובז,ךרוצארוצ

.יבובז,ךלשקנתמובננתמיננה,החולשחרעורהיריהננה

בוםחבוםקריב,ךכקיזחאו_םעמדוע,ריקהלעךשפתל

-טאלכךילעתרזוחהריהתחח
.השפתנ..."!זיוזמ,,

_ןיקריםבאזר"בבור,יבנאו,טעמףרה,יער,התעו
;ונחנאםיבובזיםיחאיב,םזמזאיבנא,"ףרוטמהןקזה,,

.םינוארצויהךלהרבםא,יבובז,אנעמש_

אלו,םזמזלויבובזלאוהךורבארובהךתהןושלוהפקרה

?םחלווימוזמזחאעמשלםינוא`
-

.ךלהיהחהקיוצז,יבובז,ילהבישקה

'רמאשימלשויחורזנרחאםאה?קעצחיב,ךלהמךא

?והארקחטפשמלורהרהמהחא,םלועההיהו

!ךליובאויוא
חאםירבואו,םיתנשחאםיאיצומםניאםירהרהמםיבובז

...רחאירחאםהיפנב

.חיבוי,לארשי,ינבו

!ינב!ינב

לאםינוחנ,םיערםידליףכבםישפתנךיחאחאהיארה-

םלוקחאווהרפיאלםש'3הלעמלמהםכמוהלפאקובקבךוח
...ורבעיוומלאיםשבםהלאיהאלכ...ומיריאל

?קובקבבבובזה`חאתיארםרופה
יימיירבר,ירביוחארבראיבנאו,התע,יבובז,אנםור

,-בהואךנהערםומה,,חאו-,ךינזאבםרםומוייח

.יבובז,ךלןכומבזיחייהןב,באליתייהםרםב...

.נוהנב,וחומיו,ויהיו_ירוהויהםיאריוםיינע



39ףרוטמהןקזה

-דדותהתאיתינקיבנא
לכב-"הלועמההרוחםהוז,,

.היברדח"מ

ב,ונתיו,יתייההנשהרשעיעכשןכ
.םהיניעםינברשהי

,וארבנתושמשהיןיבתכשברעכ,םינברשה,המהםנ

ןותאהייפוראבהייפןץראהייפב
-

בושחוללה”תויפה,,לכןיב

_ןכרשהייפתאםנ
.ינעלכןכרשהייפו

,ינתוהלהיה,יריעייבשוילכיפבומשהז,"יאבנה"ןמלז

תצקמבךיישרברההיההלםג-םתכוויתנתוח--ותשא
.יתשאהתיהאיה

,ןחהלעיוהתיההמימת,הנחתרמ,וויתשאלכא

.הואנוהרוחש

.לוכאלהתאיתכשכ,םיברעהןמדחאכילהארנהוהרבדה

?חאותאילשחלימ

...הבלכתםהלייתפםוההאלהוואמלכא

יתייהש,העשוהעשלכבהילאתואושניניעויהואינמ

יתנתוחו"יאבנה"ינתוחינועירפהאלרשאכורדחבהתאדחיתמ

...תינונחה

-היניעיתרשמכתרהומתחאהדוקנלאיתננובתהוא

רהמלםימשהםצעכוקמועלםוהתהייבבנב,תחאהדוקנ
..ףחרמוהלוע,הלענןווה,םלענםולחהלועוףקשנםשמ

םנהקשנמיתייהו,יתבנניבנאיבלתא,עלכניביחור

רננבןוכתמיתייהו,הלילכרנהרואלםנ,םויבהמחהרואל

_-אקורהריהזמההדוקנההתוא

...שממשפניןוילכםושמהיתקשנ

..."םיחפט,,יתילנו,יתחכשיתנשמתא

םנופיבנאש,םנפהחאיתשחוא-!םימורמבירהש

...ישפנב

אצמליחיוקםהב,רםומהיירפםכיליתשקבדועודעם
,המנפנהישפנל”ןוקת,

-
."תובבלהתובוח,,בארמנהתאףילהאו

,"הרומה"לארובעאו."ירווכה,ו"הרקעה,,לאיתאבהזמ

...הנירמהיתפשיללכלשןילקרמליתםנכנרשאדע



.לצודוא%ןיועלןמפיל40

-תופחרמלינתחנהםםקהיתדוקנוז
תומשהתיטנב"רוםאב,,הנוהורדחבבשוייננה...

..םהיתוללכל

ןחלשהלעבשוי,ואהנשיןכדלי,לארשי,ינב,ירוכבינב
הנאהטונאוהו,הנחתרמ,ומאריבותנתכףנבבזוחא,ינפל

!ַאמלמַאם!ַאמימַאמ%תואלמהויחפשבםעולוהנאו
ילאטמ,,בםשבתמאהלאןוכחהל,ישפנבתוצעהישמיבנא

...טפשמבותוטהןעמל,ורבזלואובקנל
.יתנחזח-וירחאו,הרדחהאכינתוח-הנהו

!התיהארבגיהב...תנתוחהוזילהקלחיחליתכמו...

תאשמל,לארשי,ינב;יתשאיפמהצרפתההארונהקעצ

הדוקנהתיהןחבםגרשא,תומימההותורוחשה.תולודנהויניע
-םילונעחוינפתאםקעיז-,הריהזמ

...ךכיו

.יתשאליתתנתותירב־רפם

ירםמבךא,בדהינפלתמלאכהקחש,הנחתרמ,איהו

תועמדיימרזינשהיניעיחשךותמוצרפ,הריל"טנה"תא

ץראהלעהנבפשתיוצרפתה-תומה
!ךרפעךלםעני,הננחתרמ-יתשא,יוה_

-
ךיניע

ס..ירנגןדועןמולחו

_תופילחםומזמךדוע,יבובו.יבובז.....
יייאלעןנוקתה

?דורנלךלבוטה?ךתשפח

םילחככוםירונםתונולחבםפטמבובז-ינאםגיתייהדדונ

-םימותם
אלהחונמו_תופילחורבעףרחוץיק,םיחריוםימי

.יתאצמ

ו
,אוהאלמארקמ"םכתאונבשיו-ונומבויהתםא,,

;יבובז
`

הצקה?לארשייםעלש"תוארקםח,,ירפםתאערתםרטה
?יכובז,ךשפנונ

`
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וחוטשתאאשו,היטילופומםוקהירב,אניהלם,לבא

!ןשיהרורהןמ"ליבשמ"לש
.

!הת,הח~םיטילופומםוקלםיבובזהויההלאהםימיב

,לקוהפרםמוזמז...קרשולתביייבובז,םינטקםיבובז

..וניאשטעמב

!וגרורבהיהןכאל

יקרםוהרקתהיעיקבןיבמו,םירוחשוםילודגויהםיבובזה
תיב-תיבהלכאלמבעמשנוךלוהםמוזמזלוקהיהםילתבה
...שררמה

_-רותםמונלונמששררמהיתיבב

תיבירפםכאבחנו,תוארקמבונינפתאטלנו_םימיויה
-וכותלאונתואטלקאלוחלוזתיבלכיב.שררמהי
.השאיתיבמבוטתיבךלןיא

י

שפחתהרשא,באזר"בבורומשו,רתאבובזבהשעמו
וינפרתםבו,םישנאןיבאביו,הקוחרריעלאאביו,שיאינפב

,ןכרלויו.,השאאשיו.ויערוויחאםיבובזהןמ,

שפתתמהבובזה-באהלחיו,ןכהלרנרשאכיהיו
...םיבובזהיםוזמזתאורמלל

,שי,ךלעוריב,איהםיבובזהתעש_םויהריאיךא
אוהו,הבובמהתאוילעמבובזהךילשיוא.ריעהןמונכובאהי

.םזמזמו,םיבובזהלשםירוקרהםתואןיעכ,רקוריבבוםמ,ףפועמ

םנבאההשעמבהשועוותואתוקחלליחתמרענה_ןכה
י-םישנאינפבוריעב

...הנבבהשאההריבהזא

.,.אוהבובזיב,הלעבבםגריבהו

התיבמבובזהתאשרנחו,הבםמהתאוילעמהריםהזא
...אוהבובזיב,ונממ,הלאשאלןירוטפיטנםג

..1יער,ךומבוינומב,םיבובזלאלו,םראיינבלאוהתיבה

,הנבוהקליבהשאה..!יה_

.ילויהםישנםיתש

היניעתא,יתבהאהתוא,יתשאאיהו-יתשרנהנחהא

1ריאמ
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ריהזהוץיצהרשא,החורירהמחא,ןהבהפקשנה.השפנחא

..,םוהחהייחרזקנהתואךוחמ

ילהדליןכ
,

.לארשי,ינבחא

...ּפיחךרועה!ינב!ינב_-

םנםרכהיניעראלומ...ןייזחלרלהיהךמאםילח

...ךל

...םראהיינבלבלהבוטורואךלתיזחךיניעב

...לבא

.הקלייביןכ,ילהחארז._..
םאה...הערחור-ךמאחורתררושךתרזקלצתחח

_..םטפשמהאךרמלחו,םישנאהךרדכךתלרנ

שרחירמלכורהרשע%ילאךתבזחייריחאאצויךנה
חאתערלרמלחו,התאןיריךרועיב,ילחלושהחאשדחב

...ןכהזיבאהייניר

.שוילפקןירוקשעבוכםנ,ילחהלשףנבלעבליעמםנ
.םזייםוייתערילעחפרמנרצהיררחב,הפ

"!ףרוטמהןקזה,,
אנואצ,יחזריקינכוש,ישוחיוישזערּפ,ירבחויער-.

...”ףריוטמיה,ףריוטמיהןקיזיהװררושאיבנאו,לוחמב

'ןוסונומז.וו
3יבוכו,אוההחאה?יריבהוהמי

...!ךתעיאלבתעוניב,ההא

`

!לבח!העונ,חממקהחאו,ופרנוולבבךיפנב
שלחרוצי-ילמםייבובז,יזה.ךלרופםא!חא,יות
...ןנולתמו

וננוקםע,םיבובזה,ונלביריב
-

._..............װ--נ



0םדיוח

.(הנומה)

-
םויה!ומצעבםקמ!אב"אוה"הנה!ךלוה"אות"

!אירבהינב,וזררזה!ףוכשחהוךידה,,היהי

ורםמיי,וכרדיפילעשיאישיא,המדאתיירפוחורבדהב

.הפוהנה"ומצעבםוימ”באב'יןלבקה,,יב,העיריהתאהזלהו
תוצחולםילגרהוםיבתכהוחש,רתוירועופפבנםיברהםישארהו

יתוםורפתבתחנהמדאהשךיא,תואורםיניעהו,םיררעמהלע

םירדעמה-;הלחהלש"איצומה,,תוםורפןיעב,תוםורפ
תודופתמ"איצומה"לשתוםורפהו-ריואבםיבפהתמוםיאשנתמ

--תוררופתמו
.הלודנותכלוה,הלודנותכלוההלולתההמדאהתכלוהו

.הברהעיניוהימורבעגרםירבועלכה
.הרובעתלאןנוכתיוםהמקחראלרחאעגררמעםוומ
אשמהתוטומואלמםיריעציםירוחכ,,ינש,וילוולידנמ

םתמוק.ריםהםוקמלאםתאשלםומיריו,רפעםהלש
תוטומוהשמלתויומניםיריה,חרפעמוקצוהולאב,הרשוימ

םתשלשו.לורבלשתועבמכב,םהיפורנאכםיצחלבאשמה

ןפואהזיאבםימרקתמוםיענםאשמו"םירוהב,,ה
ילכ,ינבמ

םה,רקיעהאשמהיתומומ`יב,אוההמרנ.הנוכילכוןוצר
םהוםהינפלךלוהה,לידנמתאםיפחודםה%לכהתאהפםישוע

ס..םהירחאךלוהה,נילותאםיבשומ
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,אשמהתאאשונאוהיב,שיגרהומצעבלירנמםלוא
%ףתכהרעהמורעהתיהש.תילאמשהוריתאזהשיגרהרתויבו
היהנילזלשושארבו;ורנבכירמגלולרםחלןרשהותואאקוד

ותחצמשםהוזמהועבוכתחתהנפוזיאבםש-יןויערהזיארקבמ
וילעלטומאשמהלכיב,ןויערהרקנמהיהםש-חעורקהתיה

ןעי,אקוד
...ותמוקבונממהובגלירנמיב-

לוביוניאנילזםלוא,רבבהזותואקיםעההוהןויערה

יארורותבולכקלרוע

לשולקמוםואתפרמענילזו,םזומירחאמרעואבהמה

.ויניערננלץנצנןלכקה

.הדרחבלירנמארק-עֿפרמועהתאהמל,נילז_
.רברהנעאלנילז
זוינשקורחיואשמהיתוטומתאוילאףחרלירנמ

...עהתאםייחץפחה-!נילז!נילז_- -...לקמהלערשא,בלכהשארחא,לירנמ,אנהאר-
.תולעפתהבנילזארק

?הנושארהםעפהךלתאזה!ךשארלעלוחתהלתמלכ_-
...יּפךלתה...הפרמוע"אוח,,אלה .םעכבלירנמןטרשוא-וא-ה- -

ןדחפ,ךילגרתאאש!"הנבליוע,,-,ךליךל
-

וקיחרההמהו
יבכמןפואבומרקתיווקחרחהםהשלש-

_ראלההאלה
המרא־יבגרהשקהעקרקהמםיבתחנךיא,ןנובתהםזומ
םירזפתמוםיררופתמו,ררעמהלעריואבםיעעונתמהמהו,םילודג

ןנובתה.קבאכ
תמרקתמהדובעהזוברקבתוריתרוקוזיאשיגרהו~

`י-בוטרתויהרצלע

.אותהםוקמהתאםזומבזעןוששחורב
חורףאשיו,רתאארק_םינובחלאךלח"אוח,,-

.החברל

.םשארתאטעמומירההמראהיירפוח
לעמרפעהתאךילשה,האנוןכלןקזלעכידוהי,לירב

ורמאיו,וררעמ`
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.הפרשעתמאוהיב,יתעמש-

םהמםירתאורהמ-,הפףםאיהרקתורצוא,ןכ-
סםיבםתל

.

המלשעיבה-.תוינלבקיתשרועלכקרבעהעובשבו_-
לזמלעוא,םזומלשותחלצהלעםא:תורמרמתהוזיאבהובנה
...ערהולש

ביךריעה...םשררענ"אוה,,ש,םוקמךלןיאלכא-

.קרה
זוררעמלעןעשנערעב
םיתרשמםנשיבורעלכרבכהשענלכה...לומאוההו-

...וילאמהשענרבכלכהו-טימלשםיתרשמושאלש ערוי-בילקלוח-טולהלעומהברה'יותואיקב,,םג-

...ךירצשםוקמב,תשגלךיא"אוה" ?ויתבשישישואויתולייעמימתאםינומימםתאהמלו-
.ףצקלשטבמבוירבחלעטביו,ןייבםייחםנמג

ניתולעמםאהי-הלאשבהמלשולבישה-ויחולעמ-
."אוה"חילצמיב,וניניבונחנאםירברמקר!יםינומונא

.וטבמבםייחוהרקר_?תומימ-ךלםחו_-
.ערעבוילעקחש_ו?ךכבהמילםוריאלםאו_- ץתליו,ררעמהלאררויוףםויו,םייח,ןטר-...םמ-.

קמע,קמעףצקבוברפחיו,חכבולגרבוילע
--

"תואיקב"
רפהלםגשרשפאו...הבוטבתויחלילזמ-

"ישאיבררברמל,,היהואםגםאה...י!אוהלזמררעמבהמראכ

...;?םהיניעב

לפרעכוהוםכו,וכללעולעתורמתובשחמוי
.קחרה,קחרהוררעמלעמרפעהתאךילשההברהמהב

תאאצויו.םוקמהזיאבוררעמתאץענזא.קריו,הריפחהןמ

.קבטהנאלמיו,וםיבמיהרטקמ
טבמןםכלאברדחוזלוזהורבוחמהותיבוכמהויתובגתחתמ

.-לבהלעוםלכלעףצקאוה-מעבלש
`

...רועהניאתרחאהרובעו,הלכתהדובעהוטעמרועחנה
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היהתאליאדובתבשהרתאדעו_יעיברהםויםויה

...הדובעלכדוע

המדאהנשיהשדחהתונלבקהבםניב,םירמוא"םה,,
...!םירומת,,ה,םהםירשאמ-ןכבו,רופתל

`

?יקםזמלש,ולשהרובעהלעתוכחלאוהךירצעורמ
...םייחמ-ונממהדובעל"אוה,,הבחול,היהבטומ

,חיבהילעבידוהיםינפלהיהאוהםנ?םייחאוהיםיב

לעהברההלעש,רשפא,ויבא--ויבאו...יעבדכ,תיבהלעכ
...םזומלשויבא

,ותרטקמבקבטהתאתיצח,הלאויתובשחמתאובשתכו
.הריפהלץוחמןשעהברחאטביו.לוחבןשע`לנלנויפמאציו

,הלודגולהתארנ,שרחהםוירנימםהתאהבונבשרצחה

.הלוכתאףיקהרתאטבמבז

םילולכלכה-םדאיינבוםיםום,ריםוםינבא,םינבלוםיצע

ץצונתמםעפ,קינחמורעובהריואבהברהלומהבדחיםיברועמו
לצ,ההבלצערתשמםעפו,היקנוהאירבריוקיהבמןזרנריואכ

וריבםיאננכהרתאםירהרשא,הלפאוהמהוזמםיריםהיףכלש

.רתוידועהלפאוהמהוזה

ולרניוולרניהמשםנהפםנ-תומוחהילתוכו

תאוםותפתא-,ושפנתאםייחלאוש-?המלועורמ

...םינובםהםםמער

,תאוותושעכו,ותדטקמךותמקבטהרפאתאקירמאוה

וירכחואותרשא,םינונבתהלאלכיב,יבבללעהבשחמהלוע
םויהאל-םולבולםיאיבמםניא,תברתעיניבםהבםילמע

...ןמזרתאלאלו
.

לרנתוזותדובעליתאנשםלוא,רופחלףיםומובשאוה

?תילכתוזיאל?המל.עגרלעגרמ

הרפחנרבכהמדאהמב-המרארפוחאוהשםינשרשעהז

_הב?רקנתולעהותורעמ,הילעמריםהתועכנוםירה!ורילעי
...?ולאיההמתאזההרובעתלכו

י

ולהיהאל,םולכותריפתמהנהנאלשירחאיב,ולהמרנו

תירבבולתיארנש.הרוחשההמדאההתוא-המדאהתארופחל
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החואךההוהברקנהמיםושל...םייחהורהבשיש,הרוחש

...?קיהבמהוררעמלזרבב

...הזמםינהנהולאהבורפהול

-וחאנהלותדובעבםעפאוהשמתשהרשאב

עקרקיב,ולהמרנעגרו,ויניעהנבשההוווהבשחמל
...ומשוהלאהענונוהלוע;הלועהריפחה

.וילעהמונבהק'נועמש

ומצעבםייח,אוהיב,"יבר,,הואולץעיהבומהצע
ינשרעב"הלונם,,רוחב,חורבקהיהרשברבקהחאונבלחרבי

.םירתונהוינב

.מימלועהיווברהאריוא...ךנבחאולןחבוטהךנוצרב
א...ךילעוימהרולוניו,ויהורמירחארהרהמךניאיב

םייחו."יבר,,הלשוחצעהתיהךכ-רבקההאהרבםייח

...הריפחהיהבאלמחאואערירפכ

-וטבמ,ךושהוךלהוכלהוינפ
`...ףוצקוךלה,םועזרךלה

ולהמרננשרע,ךבילברקורורחמבמוניעהתרי_םואתפו

לעךורבשחנב,רבקהחיחהחבוהאר,ומצעבםייח,אוהש

ו-ררעמה

.רבקהךוחמואץפקהלהבבו
-!"םיבומםירוהי,,בדועןימאמינניאהתעמ

.לוקבארק
יב,םישקםירבדםנוםיברםירברלוילאורבדםיבר

...הוציברהאלהבוננרבקחארפתלהלכי

השעאלו,הרובחההמראהבקחש-קחשםייח,אוהךא
.םהירברב

,ולביבםמםירמועהרחאזאוחואהנב-!ןיוב,,-

.הזהיונבהיםשבולארקזאמו

;װ,,ימביעליחרובעבשמתשהלתחאםעפיתיםנהב,

םיאלממ.הריפחהלצאםעפהדועםירמוענילזולירננמ

לעבירלוממוקחהלםיפיםומורפעםהלשאשמהיתומומחאםת
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ופחויו,והערלשליעמהיילופבבשיאווחאףוםל.תונושארה

לשולנרלעלפונורובהךותלאלגלנתמנילז__ויחאתאשיא

.נילזלשובנלעוררעמבחכמולצארמועהםייחו.רעב

ונניאךא,םייחלאםעוווררוחטבמחלושו,םוקלרהממןורחאה

התעםעובםייחיב,אוהשיגרמ,אוההאורברברוילארבוד
!וםעבלורנהמ,הח_ולכםלועהלכלע

.תועשששעימשהריעהןומעפ
תאהאר,וביבםטביוהריפחהךותמנילוהלערשאב
שרקהןמטעמהלעמלהציחמהירחאמרבבאוההנהושמשה
תלעבתירצונההמלעההרמועםויהםגיב,ולהמרנו,ןוילעה
.לומהאכהנהתטבמוםימוראהוםילונעהםינפה

..קחשללחהחורה_בשנלקהור

,העזמהלכחבומרה,הובנהביללשוחנתבבזחאאוה

ותעונחבאוהץפחולאכ,והזהתאטילכמבילו-ובגלעהבךיו

קיותחרבבחורהו,הרקהוהחלהתנתבהןמובנתאטלמלתאז
,ומבשלערחאהףנבהתאךלשיו,ערעבלש"חופנבהיעברא,,ב
המלשלשוררעמלעמ.ונואירחאמולעקתויתויציצמתתאו

לוממרומעיו,ץרוזפחנאוהו.ונקזבונקרזיו,רפעטעמאשנ

,הומועוהותולפאהויניעב,ומיערהלומב,ףושיו,םייח
בשנמ-

,ותוארעצמובשנמ,וממוחוויניעלביבםמשהעזהיילנאבאוה

,תמהוזמהותנתבלןרשבוינפלבלעריבעמאוהןהועתמםייח

.וינפלעםיערתשמםימהוזמםיוק,םיוקו

,'ובילהנחנ-!חושפניהיחמשממאוהתורה-

.ערעבםגםיבםמ_,תושפנהיחמ-

.המלשננעתמ-!רקיוביבחחור-
י

תאובןתנו,םייחםחנ-?ולקשונךניאעורמימיו-
.חמהתואלמהויניע

-,רימתהתאןוגר_-
.המלשארק

_-?בוטקררימתךנההתאו_
אוה,םעפרועםהילאשננםוומנרבדהנעאלהמלש

..םיחיגשמהינש_-ותוא"םיולמה,,ו

.העיגיבוהימויובםירבועםהםעפהרועו



49.ובייה

.הנהוהנההבננבומבויטבמחאחלושםיזומ

ףםוי,ויחורעהלםיבחמוםירמוע,םיקהושוםירמועוירחאמ

,םיברםימיהזםינינבכ”היגשמ,,,ןכלןקזלעב,ךומנידוהי,ןיקיול

,םיקיהבמוםיחלונמוינפ-,קרוהובגריעצםלע-לירמשו

העשב.רההוךוראהוממוהלעולםילוחכםיפקשמוםיאנוירנב
.וירבאלכחאעינמווריברשאקרהולקמבאוהעשעהשמוז

,מזומרמא-,םויהםהםירמונהריפההיתכאלמתא-

.חובשחמבעוקשב,ומצעלומב

%רמאיו.וינפללירמשרמעהחאהציפקב

.ורמנימעמרוע_-

רועמזומעיבה_,םימחםוילןובשחבםהלהלועהזו-

אלוהלאשאלהניאש,םתםהרימאבומצעלרברמב,םעפ

_.חימינפהבשהמוזיאלשרהבךאהכושח
,םויייצחקרםהלבשחלרשפא_-

,תוריהמבלירמשרמא-

חבשחמחאןובלהיהץפח%וינוראיניעךוחלארדחוטבמו
.ונוצרתאאלמלרהמלו,וינורא

...חיששההעשההרבערבכ-
חיגשמהףםוילמלמ-

.ןכלהונקזבןקזה

-,השרההחונלבקהםוקמברופחלםהואחולשלךירצ-
.וחצמתאטמקיוןוראההוצ

,הרבעשתחאהלנעמםינבלקבאבוינפבולבשנחורה
םיאבךיאבותלנעווםוםוןולנעהלאונורבוינפחאהועאוהו

..3ןאכלםה

!לםחהנה-
.הריפחהןמעמשנ-

.הריפחהןמהולעלוםפטלולחהםילעופה

."ןובשח,,הלאהבםהלאוכליו,םהידנבחאושבלםה

ורילעןעשנושאר,םזימולבשירבכןחלשהשארב

בשירחאהודצמ;רימקמאוהשהרניםבחוהואהינשהותחאה

הערןימבקחושו,וריבונקזתאוהואאוה,ןיקיולףםוי
םקנפבןורפעבתוריהמבםושריולירמשבשיולזמל-,תבשוימ

4ד
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________________ג16--

תוריהמבו-תוריתמבועעונתתתונבלהותוכוראהויתועבצא.ןטק
...1ונורתילכתיחומכוו

.אבוךלוה"םלוע,,ה
תופיםינפרבםכםתואםרקמםזומ

?רמננלבת__

םא,דועםיעדויםניאו,םהמםירתאםינוע-לכיה-
הנדועתיבהילעכיתפשלעשקוחצהתכזאלוא,תולעחומשל
.םתלתמוחםהריח

`

י

--!"ינפ,,ההנושארבושנ,ונ-
םילכקמה.םזומארק

יםותית,,בםישיבתמבםינםתיה.םוילתוקיפקשמחוםיעבש
,ביל,המלש,רעב?ויחאירחאשיאתונפהןמואצי,םהלש
.ןתלשהלאושניו_-םייחםנהנורחאלו

__ןוכשחבבטיהיקבינא,הזעובשדעבקרעינמםכל-
.םזומרמא

תאהארהזב%םירבועהתאומצעבבשחלבהואאוה
ולהיהתלעותל-םנו,ונורתי

-
ישילשה.ינשה,ןושארהםוידעבםכלעינמ-ןככו

-םויהדעבו
.ענרתבחמאוה
_דעבםכלעינמ_.
.הקםפתםעפהדוע
...םימימתםימיתעבראדעב__.

.דעבוהמלשםיבםהלורהמ-,ןכ,ןכ_-
ועכשב.םעפלעשיוושארבעינהןיקיולףםויןקזהתינשמה

,וינוואלאויניעתאףיעהלירמשםלוא.הזבןובשחמןוצר

?"תאזהמ,,ורמואב
-_

ןככו
םתא-לכורהשלשםכמרתאלבלעינמ-

םחמרקתםנמא...עינמהתאםכלאה,םכתכאלמתאםתילכ
לאשאהמ,םיינעםידוהי...םלואהבאלמהתאתולכלםויה
..ס?םכמשרדאהזבו

ומריו,תויחפלשהעונתוזיאבםהיפתאודעפםילעופה

...תפמחורבלוףםכהתאלבקל-ובחיו



51.םיות

העברארעבםכליאה...םויהםתמרקחיבףא,ןכיחי-
...צםיינעםידוהיםעקםעתהלילחמל-םימימתםימי

רתאםעפםידחבילולעתשההמלש,ונקזבררנערב

ותואבםיצחלבםמצעתאושיגרהםלכ-וילגרמתתאםעפ

-רמעמ
,

ןחלשהלעןעשיו,ערבתאופונבףחד,ברקתהםייח
-_והזחב

תא.ןחלשהדעעננףםכייטוחנוראה,רוחשהונקז
.םזומלארתטבמחלשתומועזחויניעמווירילעךמתושאר

ושעו.םכלאה...תובגלואינורטכאכליבנאאנרש-

חפקאאלםלועלו,םכליבשבהדובעדועילשי...ילצאתכרב
...םכרבשתא

םדועבםושמםאה:ויריבויניעתאריתםהןקזהתינשמה

י-?וינודאירבדלש

םיינעםידוהירבשםירתאותפקי-

הרובדלוקב,םהונילוק,ןחלושחמעמשנהקירשלוק

ץוחלהזחמהדחנילוק-וירחאו,עמשנהפועב ...ללכםלשלאלםהםיליובי-

.םייחלא,םהינפתאוכםחםלכ

.וטבמבםייחלאברקתהלומב,וראוצתאטישוהםזומ
תאהפקתיכתילעבהויאיביםימעפלםכרקאלםאה..
.לקקוחשבםזומלאש-עםכרבש
,םילעופתחורתאןכתלרשוכהתעשבםימעפלכחאםזומ

.םתנוכתתאתעדלרמלל

התית...ךלביבםמרשא,םישנאהעבטתאתעדלךירצ
.הזבותבשחמ

..טלחהבםייחםנמג_.ידיד_

-,םכמעילןיארבר-
מכמבויניעבמכיוםזומארק

ןוצללש
...םימימתםימיהעברארעבםבלםלשמיבנא-

עיבשהלוצפחהמה;םיארוקתולוקועמשנ-,ןכ,ןכ_'

רחמלוצפחיב,םייחתאוםזומתא,םידדצהינשתאןוצר

_.הבםהתאבוזעלו
...וגרבעונחבא-םייחםהנ-ל'תורוהלונחנאםיבירצ`כה-
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...הדובעהרעבףםכםלשמינא,םכחדוהלךירצינניא-

...הרוחרעבאלו,ףםכרעבםירבועםחאו

.ףםכהתאקלחללחהםוומ
'תיברצחבהדובעהלאאבלמהאםילוביחבשהירחא-

אינורטבאבינניאיב,רקבברחמאנואב-וא,םילוחה

ינאהזכו,םיחריינשילצאירבביםיינעםירוהי.ו.!ללכםבילע

...ןוצריעבש

וארק_!םירבועהרבשהפקלאלשםלועל'וךרזעי_
.םחיחועבצאבףםבהירםשהאוללומיו,המלשורעבדחי

.אציוומוקממםאתפםקןקזהחיגשמה

רחנאוה,ןחלשהלעוהזחבןעשנרמועוגרועםייח

.ומטוחב

ילעב,,לעץצולחיורצהןמוילאיוטבהיהםווממבמ

.ולחי/הרבחה

בלוביבב,הבחלשקחשברמאףוםל

הפיח...םימלשלבורהשלשךלםנאת,הנחשג_

...2ןובשחה"ךיניעב

.םייחםחנ-2חפייאלחויהלרשפאםולכ_

.םזומקחש_?האוחמ_

%ףניקהמםייח ...ללכםלשלהצורוניאשימ- -!םייח-
סזומןוראהצךלבר-ופתבבוחאיו,בילארק

...הלאבתובשחמללכבשוחוניא
.אוההברנםולכ...2ולהרונה...רימתרמאויאוחו_

ןתונ
...1ונל

.ובררב,ףצקברמםחניוםנמנםייח

.וטיקשהלםירחאהוםנ-,רברמ,םייח,ףרח__ -ושארבםזומרינה-!םייח,התאןזגרידוחי_
ןוגר

סוו1

_
.ארק-.חוקחושםינפםהלתוארהלללכיוארהןמןיא

םח,רברםיעדויםהםולכ-בהלנלירמש

,לאנמובַאוםמרברבןזובלשטבמהזיאבםלכחארקםאוהו



53י.םייח

.שאטבמובןתיו,וילאברקתהםייח לטבךלוה!?ןוראאוהםג_!כלכ...3החיתיַאימיו-

...םיבכויריתאקבוחו

...ךתיבלךל,ףםכהחאהלבקןה_!"ן:וב,,םייח_-
.ףצקבלירמשארק

%םינפלרעציוםייחםהנ-!ךתושרהאלאושינניא-

...ךממרבבב"ןייב"םייח!בלכ
”ךתיבלךל,,

ולירמשלוקחאהקחיווינפתאםייחהיע-

...!?תובקנהירחאףודרלופהנךנהה -,יוֿפ-
אלה,םכלולדחוהמיקעבםיװמוארק

...איההפרח

.הבםהןמאציו,רמוחבםייחארק_!םיאנתמםרוע-_
אלאבהל-וינוואלאלירמשארק...!”ןיוב,,והזךא_-

....הרובעדועולןתא

ו'לבהיךמ,,החארמנהזבו.ןוראהםנהרוה_."ןיוב,,-

.ויחוננובשחלש

.הבחבוקפרמבםייחחאזחאיו,גילסארק-!הפי-.
,וררעמבםייחותואהבהרשאהבמהחאחבשרבכאוה
.הריפחהךוחלאולגלנתהב
העורקההחצמהלעבםהוזמהועבוכחתח,נילזלשוחומבםש
-הבשחמוזיאהגראנ

---המעריםרטרועומצעבאוהו
-

.תורוברענההאםייחףחר...ךלקקובינאןיא

.בעורוחשםתבהארנםיבכוכהייימשב

.__.םימשהעצמאלאהצקהןמחינמםויאוררובםהב



זתורנהילעכ

(הציקס)

...!ךשיחה,ההיא-

.םוריו,חנאיו,לוקבארק

טיבהללפשיו,וירייתשבוהבמתיוושארתארירוהאוה

.בלערוקןוניב
.קחשוטיבהובשיאוה
שיאלבישהאל.קתשםיפוצרתולילהשלשוםימיהשלש

,ולכונממםפארבדלץפחה%רברשיאמלאשאלו,ותלאשלע

ויניעויה,רבדייצחכוארברבותואםימרמש,שההיהשכ

ותחידכהאלושיאוילארבדשכקרו;םיועתמוינפווםעכבתושוטל

-?הילתפביאהמו.םולכאלוהזבשתאלזא,תונעלועומשל
...ורברישהמוילאורברי

ופונ,ףופבהיהחולםלםמהתורעשהלעכהפיהושאר

םירוחהוינפלעו,ץחלנוהזעמ,לבוקמבהארנבחרהולדונמת

הרדוקהנוחהתםכםיתבהו
י-

_י?ךושחוקומע,רצרובךותלןותנומצעתאשחםנמאה
.ורדחבןולחהלצאאםכהלעבשויהיההלאהםימיהלכב
נלשהייחוחפלעןולחהדעבמטיבהאוהו.םימשהןמדריגלשה

'ימוקמםיששממםהךיאריואכםיבבתםמוםיתלצעכםיבבוםמה
,םקחודחורהלבא,םשותפםיקברתמהמהוםמצעלהזיחא

-ץראלםבילשמו



65.תורנהלעב

..."םינבלםימ"..."םינבלםימ";בשותומיבמאוה

,ןולחהדעבמטיבמוואםכלעאוהבשויברעהדערקבהןמ

,םיקברתמוםיבמורמןכיםנ,םירבדהםיתלצעבםיבבוםותבשחמבו

..."םינבלםימ,םינבלםימ,,%ץוחבנלשחייתוחפב

גלשהןמתושעלרשפאה.רברבתריקחירילאבירשאשיו

וביטייו,םחימטוחלעםדאתיינבםומישירשא,םיפקשמדרויה

'פהזבםהיניעתנדואתיב,םתכתוארל

וםבמו,ותכשחמבףיםומהיה.."1ךשוחהאוהםויאאלח,,

.גלשהיפלכדרחתמהיה
~

.ושפנלהנועהיה..."םינבלםימ...םינבלםימ,,

הרצהיוטנושאר,ורדחבתיששעהלוממבשויהיהםיברעב
-תבהלשבלכתםמאוהו

בותכשחמבןויט.ס."רעוכמילכאיהתיששעח,,_
...הםוכמאבואצויחרואו,טפנתאלמםרבתיששעל,,

..."רעוכמילכאיה

תוערנמשפחמומיבמ,תבחלשהלאןנובתמומיבמאוהו

.אפונתבחלשהב

,איהתורמנתיששעהתבהלשיב,רבבאצמינשהברעב

ןיאולודגחלןיא,תעמוקמ
הרמב...הלעמלתכשמנאיה

תרנםמבתמצמוצמה,תבחלשהםורתהרמבחכ,תאצומהליתפהש

שמחלשעבטמ,הלודגתשוחנתעבטמםיחקולשכתיבוכזה

תםםוונרימ,הלעמלמתיבוכזהיפלעהבחרלהתואםינתונותוקיפק

החיצתמקרםאו..."תחאװציפקב"חככותקנתנאיה,תבחלשה
תאהילאתבאושאיהזא,תיבוכזהלעהנותנעבטמהלש

י...עבטמהלאאשנתמוךשמנרואההז,ןכ-,רואהיתכהלשה

היששעהתבהלשבח~דורהזכםםקמ

תבהלשתךותלאוטבמברדוח,אםכהןממעמבםקאוהו
.תדעורוהרות,םירוכעםימףצקבהתואהאורו
;רמואאוה-,יופ-

לעב...יםרבירואאוההז-

...תולדףצק

.המחשאהחצנהוהבהיינניעביװעתנםיבוצעהוינפ
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____ןחלשהלעמתיששעהתאךילשהאוה

.רתוידועתיבבולונאדזא

ארקלךירע-%באהרמא--,רברהבוטאל__
...אפורל

םא,,%הרבשנלודגרבשיב,"ןעט,,חוהיריבהשרפםאה

דודגהבםאותכםא_רוטקדןאכןיאםאו,רוטקרןאכשי

..."הרכש
יןכןומולםלאםעפדועואהרהמ,הילזר,הריבבהםתב

.ותצעבלאשלושרחהערואמהתאולרפםלריעצאפור,הרוד

יתשלוחקריב,רמאיו,םעפהדועהתואעיגרהןומולםו

..."ןועגש,,אלו,רמא,איה"םיבצעהיקחשמ,,ךא.איהםיבצע

היארהייבצעיבןעי,רואהלעענענתמוךשתהלעזגרתמ.אוח

,םיבוראהףרחהתולילכרובעלהיהבהואןה...ולצאועניתנ

דוםיהדעויבצעוזנרתחרשאדעהחונמעריאלו,בותכלוארקל

...הרתיהתומיעהןמ

תורזומםיניעבוינפלוארחתלאואפורלייארקתלא_

והאיבי,ולקיזיהזהרברהםביממוחירותבםיולת"הודוםכ,,ו

ויתונויערתא,ושפנתאןובשחבאיבהל.תורזתובשחמיריל

...והשעמו

הארק...תורורייירורלהיהתענושמותייהענושמהתאו_-
?ורנכתנשתומלעלוםינטקלקרדחוימה,ןחלשםעכותואבתילזר

_?תלאךירבדתארברתתערבםאה
.היריבהתואזחאןומולם

הלארקלאוהבהוא._תירוהיהלרמא_,הליזיר__

ףורטלךלהלילח,הליויר-תידוהי.המערבדלו"תליזיר,,אקוד
תופאל'יוצויבוש,התיבהיכושואניענרה...ינפבךשפנתא

אבאיבנא,םבילאאבארהמו,םויהםידוהילהכוונתיב,תוביבל

...םכתיבבםכתארקבל

םושמ,ךתעדל,ובןיאםא,אנרמא,ענושמ,לבא
.תוכראיהתלאוש_?הנכס
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_
'דינבוישיאולהו.ללכוללכהננכמםושמהובןיא

הובאצומינאןיא,תַאילהרפםשיפב?הנכם!והמבםידבנב

ןחלשהלאםהבשיםהא%רבדההיההכבהנהיבז..אהועירםוש
ךדוריןכשטימרבַארזלםנ_רזלותא,אמא,אבא:החםהיהשו
,ינשה

םבינפלתוםוכהךליבנאהנההלעמבןושארהיב___

,םיתחושמוהבםמבםיבשוי"םיתבילעב"-הבחרםבילעםכהערו

רועץפחונניאאוה,רבבםכחיכ,לילעבהארמ"םרננוק"רזל

וילגרלוילענמהאליעניםלועל%ונייה,םלועהררםתא"ךופהל"

הק'דורב,הוהןמזבםירישעהינבלנעולאבא...ושארלאלו
-םאהסס.ליכ`בכ,הריזזיקחשםיזיאבםיקחשמה,תַאיי

ךיחאהק'רודו...םיינעהלעלומחלאיההוצמזחמבםמ_הינמחדה
,קתושובשויאוהלכא,תופילחהנתשמוינפעבצ.קחושובשוי

הק'רוד`ןיאיב,הזלעםהאםיאלפתמשטעמב.עמושאוהםמוד
חחהופהַאהנהו.קהושאוהו,ואמובררב,םבירבדלעםכתאכר

הבילשמ.(!ךיהוהפשיתשליתוקישניחש)םיענהוןטקהךיפהא
םירישעה...םילמעוםירבכועםיינעה"זיובכהחיפתטעמםשמ

חיפהתאהקירם,'דועי..."םיביח...ינאםיבירצ.ססםיננעתמ

יאטיַאט,אטיַאטיַאט".ותמועלבשונהק'רודו,ךיפמיובכה.

'דובכבנהונוניאשחאב,יאננלךמעטתאהנשמאוה..."ַאט

אוהו...!ךשיתח,ההיא".ארוקאוהעגרבו...הוחאבםישנ

וא...האזההקומעהתחנאבםעפהושיגרהםהא__םתאו,חנאהמ

איה,ךמאןושלכ,"הרוחשיהרמ"_העריחורוילעהחדש`
...יהקוד

ייעבשיננה!הפיוכוט__ןחלשהלעמתיששעהתאליפהםויהו.

,רחמםוילתוביבליניבהו,םולשיריתאולינה...הזמןוצר

,יתערבןנאשוטקשיננח,חליזיר,םלכלעו...לבאלאובאוא
_יענהשהאלהַאיב,

*י!י

ו!

.הבונחהיתורנלעךרבטלבנגרמןמלז

,תחאהרושבןולחהיהזוזמלאםיקבורמויהחורנהנמש
."שמשה"ירנקבדההרצהיוטנטעמבםהללעממו
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ומלטצהוולעוודרי,ודריוולע,וענתורנהתוכהלש

.ףרוחהייתומילשיםילופבהתונולתהלשתיבוכזהירהאמ
ןבלעהקוחרהנפב,םש.הצחמלהלפארישעהםלואב

םיללצו,קרקרייוםכתתהתיששעהתקלודרוחשולונע,הובג

רמתה־יצעמ,הפצרהלעםישורפה,אניתיידברממםיכשמנ
םיבלוהוםיבשמנםיללצהו;טומםםיםוכמהתיבהיילכמוושביתנש

.הרננבשהנפהלא

הנפהלאהבכםירצםההמל,םיללצהתאםילאושה

י-?איהה

תורנהנומשםתלםיקלודץוחהיפלכ,רחאהןולחכקר

תוקחשמ,תועעונתמתולפובמחוכהלשו-_
התוערלומתחאה-

ההמשכתכשמנ

.ננומתמובל-"וללהתורנה,,תאובבלכארוקןמלז

תרמעםוקמב,הקוחרההנפבהלתבשויולשהנקזה

תשחולאיה.דאמםיבוצעההיטבמבהשיאתאחולמותיששעה

...אוהךורבשורקהלאתללפתמאיה.המירבר

ן
.הריךותבוריןתנםמודו,אםכהלעהלצאבשישיאה

-הבעחמותלרנתמ,םהיניבהחתמנהרוחשההנאדה
תושעלהמ-,םאהתלאוש-?התעאוההפיא-.

.?לועפלו תאארקלתוצא__,באהרמוא-,אפורלארקלךירצ-

,וינפלחינאלכורהשמח,קודטפתא,םילוחהיתיבמאפורה

...ולהיההמונלריניאוהו

אלה-,רעצוהנולתבאיההבישמ_,החאהאורה-

..תחנבוילעלועפלולהיהרשפאו,אוהוניחאןומולם

אוהליחתמ...ענושמהלשוליניןכםנאוהןומולם-

תומוחהויניעו,ובבלכותואתרקור"ענושמ,,הלמהלכא,םעכב

.תעמדהואלמתמתמורעהותוטקשה

םיעמוש..."רפםליפבתושדח,תחושנוירמעאנאכ,,

ןומולםיב,רברבםיניבמהמהו,להוצהןומולםלוקתאםינקזה

.והרקחןעמל,םלואהלא,םולהאבלהק'דודתאהמרמאוהואכ

.םכללעהרבכהקעומוזיאומבושיגרהםינקזה
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םגהעיפוהםהירחאו,עורוייבולשוםנכנהק'דודוןומולם

.תילזד

ובררבו,ןומולםארק-!הרשוםהרבא,אבמאברע-

ןמלזורודתאהנב,קוחשב
תמ_;הרש-היהותדודוםהרבא_-

םכתנפב,"אבלריתעל"לשולתרבעמ,םירבכנהינקז,עמשנ

האד,חאה-?םשםיצעיתמםתאהזהמלע_?הצחמלהדאומה

רבכםאה!תורנהנומש,הכונחיהורנ_םכלשיםירואםגבאנ

ךלןיא...?םויהימלתדלותחיגחו?םויה"הכוונחיתאז"
...?םויחגתאוהךלה,הליויר...תדלוהינחילכמ"הכונתייתאז,, ;
הםכמבדוהו,הבושתבםאההרהמ_,הליויראל,אל

.הבונחהתורנרילעןולחהלצארבכרמערשא,הק'דודלע

תאןיבהיב,תואלאוהםגזומריוושארבעינהןומולם
.וילאןנובתמוהק'רודלעחיגשמאוהיבו,הנקזהלשהמכמ

תארקלהנמוזמותנבומ,הניצרוםמודהבשיתילזר
.המ־רבר

`

נרמאיו,הקידודתאוריבקבחיוןולחהלאץפקןומולם

?ךיניעבתורנהםיפיה-
-!תורינ,חאיה-

.ענעגתמוךשוממדודארק

תלאלבכונממועמשנרשא,םינושארהוירבדויההלא

.םינורחאהםימיהתשלש

.איהתאז,זםקעתיוהועתיו,ונממוינפתאבםהןומולם

.ותבשתמבםירבדהתאאוהםגךישמה..."אדכועדאפוג

%רמואוהקידורלאהנופאוהו

...םידוהילתורנהגחאיהתכונח..

םירבדהלעהק'דודוהנעיהמ,עומשלוינזאתאהמנאוהו

.הלאה
י'הקתורעיבמ...תורינ--

תאםיבהואםידוהיה--
יתנקזרואהלאתכשמנםתמשנ...רואיתתא,תוריבה

יברעבהברבתורנרשעדחאלע...תורנהתאהבהארתםא

ינשלעהברב,האשנשכו,דחאהלעתכרבהתורענב...תותבש

יב,דלילרנ,דלילדג-רנהלהפיםוה,דליהלדלוהבו;תורנ

.הדליםידליהעשת...תורוא,תורנ..."םראתמשנ'דרנ,
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לעורמעתורונמה!תכשיברעלבבהקילדהתורנרשעדחאו

תורנינשותולודנהתורונמהיחשעצמאב,לונעיצחכןחלשה

תורנותונטקתורונמהזמוהזמןכיבםו,ןכותבםיבוחתםילודג

,חנקזתמשנהתיההרישע!הארמההיהרדהנהמ...םינטק

...תוליצאהרוקממ
י

ינפכ"חארי,,םושמתולעפתההלאןנוכתהריעצהאפורה

..."אוהערןמים,,%ובלכרמאיו,הק'דוד. הבביא,וללהתורנהםיקלודהבביא,האר,אנהאר-

...תורקורותולוע,תואשנתמתובחלשה...םיחמשםה

.ןומולםוהלאוש-?תיששעהרואםהמעורנהמבו-
יתאצמרבכיכנא...תיששעה%ןב,תרמא,תיששעה-

םרביתלעב...!יוֿפ-.תיששעחתיששעהרואעורנתמב
...שפנלעוגלילויהרבכ"םיתב־ילעב,,ו,תיבהיתלעבוזיא,איהו

תועיםפ...ישפנהתצקרבכ,"םינרניב,,הךלמוהז,רםנפםכםנו

ומעיתכלח,יכנאםג-,לרונאדצבבקע,עםופאוהתונטק

הםיםנןיעמישפנביתשגרהרבב...הנממדראו,ותלנעכ

תאותויטאהםיתעהתאבושתואצ...תורודלהםיםנ,תכשוממ

תורנהתאםידוהיהוקילדהזאמ,הנשםיפלאהזםילתווהתורודה

אלותורנהנמש...הנשכםימיתנמשםהלריאהל,וללה

תמשנאיההרישעהמלבאםישבוהמהםילדיב-רתוי

...רואהו...רואתןמקנויםתמשנשרש!הלאהםיינעה

.הרבשלעתובבלהאצי-,םלואהןמהאציםאה
לעשורפלצו,אםכהלעוריבןעשנ,הנפברמעבאה

.םיבוצעהוינפי

`

,המואמהתאראלאיה_,היריבהינפתאהתםכהליזיר

יםידכרהלוקתאהעמשקרו

.וקירבהויניע,רתויורתויוכחלתנהקידודינפו

הששוקילרירשאדע,םיפלאםינשדוערברהךראיה__

לכלתורנו?הנשבתולילרשעהששםהלריאהלתורנרשעי

לעםירםנפםההמהםילחוז?םהלואצמיאפיאיתמהנשהתולילי

,ההא-םיבחמוםיבשוי,ךשחבםיבשויונחנאו...םרנורפהןוחג

0וס!ההא:
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.הזרווזיאבוינפהאהועיוויננשבקרחאוה

.ויריתאקבחןומולם

ןעמלרמא--,ויהיתורנםג-,תאזלבאדהאנלא-

איההאואלה-?רבדהתאךלהלבימו-,ויהי-.ועיגרח

קרו...חורנםכלאיצמהל,ןויערההיהיל...ילשהאיריאה

...תורנבםכתאלחנאזאוא-רברלולשקבמינננה"ףתוש"

-?הבכיכ,"שמשה/ירנהאהתאהאורה?ַאה
,רננחעונ

,םיפםאנתורנה...עונוךלוה,וננלשישטעמה-_המיו

איצוהליננח!חורנםכלאיצמהליבנאךירצ...חולבתומשנה

אללכא,לעופהלאיתבשחמתא
היהלורבםדא...ןיוררכ

ויהורברייישועלבוויפתזשלבא,קנעןויערהיהונויערו,ןיורד

,ןיורדאצמרשא,תינבתהיפילע,םהלונבהמה...םיחבט

המטפלוהאירבהל,הםנהמהבלכםהבלרנל,הואלכמוםיםוכא

םרבהחאלידנהל,רשבהתוברהלהחיהםהמנמלכ...הטיחשל

...ותרוההאוללהיו,ןיורדתאםיחבטהזמרהבבםראייינבל

םייחה,ונלשיםייםרבםראיינב-המשנלכךלןיאו,םרבהקר

םהלששרשה...רובטהןמ,םרבהןמםלצאחתפתהלםיליחתמ
ןטבבכ,ביבםמםפושיךשחהו...רובטהםאיב,המשנההנניא
ןיאו,ותלוזהאהאורשיאןיא-םאה

וומצעתאהאורשיא

יוטנהלפאהטעמוריואבררושםומעשהויא!ביבםמלרנךשחה

...!חורנ,ונלםישורדחורנ,הה...ץראהלעםימשהןמ

ןומולםתאשפניהחוננמבטעמבקיזחההקעזהירחאענרב
וירבדחאלחיו,םינפלאםינפ,רתויבוילאותואבםיו,ופתכב

."קםע,,ברברמב,"תבשוימהערב,,ותוניצרב,תחנב

היהיתיבה.תורנלהשורההיברםיל-איהיתבשחמ_-

לשרפםהתיבמםידליהלכוחקויהמש,ראמחורמולודנ
...הרצונךכליב,שיאלאשנח?רפםיחיבלוהלהמיב,הליזיר

םידליהלכופםאיהמש,חורננלהשורחיהיבדםימיננהיבבאו

המה,הוליהפההאושעיהמה,הנפורבעלבמחודליהו

וניבי.י
,עורלחורנתובבראוכרוםיפלאייפלא-תורננחתא

ובאחורנ,וללהתורנה,ההא,ההא...הבונחלשתורנכ
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.

לבא...תורנהתשורחכרהמלאוהץותנ...םיבכוםיכלוה

אבאםא...?ילאצמיתשפנילעבוםינומאשיא,ןונהףתוש,ףתוש

ךתואו...תורנהתאבונניוםידליהתאהמרי,רזלתאתירבב
-

.כוטשיאךיתאצמיב,תשדחהיתיבברמושליתדקפהךתוא

הריעהתאצל.בשוחיננה,רהמו.ילהאבהתעקרהאיריאה

_תורנהתשורחיתיברםילץוחנ...ףתושילשקבל
ילףתושו

,תיבהתינבתםנ?רבדהתאעיצאימלאו,הנפאימל...ןיא

הלילהךורעאםרטשמוםירבועהתובילהםג,הדובעהינפואםנ

!הריעהאצוייבנארקבברחמו...ןוילנהלע

.הלאהםירבדהירחאהליזירהארק...!הָא,
.הפלעתהאיה



.לאימולשתודלי
נןינומלתהלאימולשלתומישר)

.ןושארהימוי

.א

תמוילםתאםיבורקהמ_.רשאוםתימי,תורלייימי

!ינממםתאםיקוחר

ידוהיהלשונביןכ,ידוהי,"ינומלחהלאימולש,,ל,ילםג

.תודליהתיה,"ןלטבהתשמ'ר,,לודנה

בורביפנבו,הלדליינפו,םינגרירופציתוז-תודליה
-דל

.יתודליתאהאוריננהוזכו

!"רמלמב"הווחאוירדחב"הקובדלארשיתודלילבא
-יתודליםג
םיבכוכבםההםימיהילםיארנםירדוקהייתיימשלעו
1םיבכוכ!םיבכוכ_םיריהזמ

?רמיפאת"זישפנבקפםליפמורבדהלעאלפתמינאששיו
?"רשפאה

`

,ןשיהררתהלעתורזותוארונורפםוורזתוורפם"המה"ו
םהוזמה"יבר,,הלעולארשיידלילאלכהיתיבלע,לקלוקמה,
דחהורמלמב,תומועוהויניעבתוהלבחרזמה,ףושחהתותהלעב

...ונימיבהבעהותעוצרבוולאמשב
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"ןילה,,ואלכיתיב.
-

,םיבזבוםירקשרפםלםיארב"םה"ןיאיב,"ןימאמינא,,ו

לזגםהלשלקלוקמהוןשיהרדחהיב,"ןימאמינא,,ו

םחומו,חיפנבתאחרכוהרואתאךושחה,םתודלימהרישהתא

י-תוקמוצמתוירבלויהיו,םבתמצנשגרהוןקורתנםכלו,שכיתנ
.ירדחהיהןכאל

יי

התואהאורינאששיו!הריש-ירדחבהרושהתיההריש

,ןוזפתבהשועותעעונתמ.הרקתבתעעונתמח,רהוהיתשרתומרב

ךאלמוםירמואויה"ררת,,כירבחו-;רצקהעגרוךראתעגר
-"תוגרנמהפוא,,האוה

התעדועו-"רדח,,בשחיזיאופ-חיזיאופןיממיתינהנ

.םחהםימיהלעענענתמיננה

-?לארשיייררתלכמירדחהיההנושה

.היהביבאםוי

ינפלמ.ינורבזבטעמבואברבםימושרהייחלןושארהםוי

.המואמרבוזינניאאוההםויה
י

ירחאמיתרמערשא,עגרהןמקררכוזיננהאוההםויבו
ןולח

,רשפא.םולהינאיבהימוחנהיתאבךיא,רבוזינניא,רדחה
"יתזעונ,,אליבנא,ררחהרעינליבותוקושהלאהבלהימאיב

ירחאמרומעאו,הברדלהרהמםאהו,תיבהלאיריחיימצעמאבל

.תיבהלאטיבאוןולחה

בחרהרבכהלכתאואלמרפבהישנאו,היהקושםוי
.רושהידצבםירמועהםיתבהילתוכלאיםנוקחריו,םהיתולנעב

ויהםיםוםהו,יררתלביבםםנורמעתולנעעבראואשלש

.םילימרתהןמש"שםילכואותולנעהלאםיבםומםהינפ,םיחתופמ

םיטיבמוםיטיבמ,ררחהןולחיפלכהמהםינופעגרעגרו

,.תולודגךכילכםיניעב

...תחנאבומבםלימרתלםיבשוםילהוצםח-עגרבו

"רדח,,בםיבשויהםירענבםיאנקתמחמהיב,ילהמרנזא

יב,ישפנביתרמאוא.םהבאנקתמיבנאשומב,םירמולו
ןיא
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והיעצמאבןותבאוהרדחה.”ררה"הןמהלעמלאוהשרבדךל

,םלועהלש
רדחהיב,יתרמא.ודעלכםייקתמהרבדךלןיאו

ןטק,יננהדלי,ררההלאיהאבםרט,ההע!לבח_אוה
דומללוללפתהלעדויינניא,ינונחינניא,"ידוהי"ינניא,הפרו

,"בא"ינניאהתע.הלנעבםיצעליבוהלוםוםכנוהנללוביינניאו

,יננונחל,"ירוהי”להיהא,קוחאולרנארדחבלכא."דור"ינניא

...רחבאשהמבתושעללכואוץפחאשהמהיהא-דורל,באל

,תרבבחבשחמהו,ןוופחבוץורמב,הברהרובעלהלחהיהבשחמו
_הבובםילנעמהאןורבזלתמשורה,הרצבחרבהשיש

,היחה,הרעההנושארהיתבשחמהחיהוזש,ילהמודו

איה,הינפלישפנהתארלורנרברהזיא.הננמובהריבכהבשחמ

.הוחלורנהרבדההארקלררועהתוהובהשח

ימ...םמניביבילו,תיבהלאןולחהדעבטיבמיבנא

,חוהפרפםכיהטבהואוההןחלשהינפליבנאםניהבשיו,ןהי

יתרמעו,ןהיימ...!וירבדהאיהעמשו,יברהינפהאיתיארו

וחהפו,ןהיימ!םירמולהםירענהירברהאיתעמשוהקוחרהנפב

לא"יבד"ההנפול...ץוחהןמםהואיתעמשוןולחההאקר

-,וינפהאיהיארו,םולהטיבהוןולחה
שערנענרביהדהםנו

...םלכנו

-הקוחבקפדבלהו,זאיתשקבויחלאשהברה-הברה
.ןולחהןמהלהבבינפחאבםמיבנא-הנהו
לאשיאיינפובסנענרבו,ילע"יבר,,להרוהדחארענ

...ןולחה
`

י...ונקותא..."יבר"ההאיהיאר-ויהיארש,ילהמודו

...התיבהאבל-עבצאבילזמראוה...לרונמהורוחשה

רוםלילזמריברשפא..."יכד"האוההזאליברשפאו

...הזמהבללוןולחהןמ
םירעבינשוארק...ךלארקיברה,ההיבהאב_-
.יבוקיזחהזדרההןמואציש,רחאב

.םונלוםריםטלמהלרמאויתלהבנזא
י

5
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היהולוקו,רתאהרמאַא?דחפתהמל=.-אנאב+

.םיחמשוםיבוטוינפוברע
י

.

,יריילעבשוי,התיבהאכ-
;-דדועמ.לוקבינשהרמא_

...בוטיברה?אריהימתא
י

ושעישהמיבושעי.יבהיהאלינוצר,לצעתאויתיפרנוא

-יתרמא-ינופריםא.הבחמוםמודםהיניבדומעאו.יתרמא
ירחאמםעפהדועזאדומעאיב,רשפאו.יתיבלאילךלא

...ינממופריאלש,יאולהו...םיבאו,ןולחה

-”יבר,,הלא,"הררת,,הינוליבויוי,ינממופריאלםאו
...רמלא,ורמלישהמעמשא,יברהתאהארא...זאי...זא

..."הרדח,הינוליבויאלש,יאולהו

!אנאב,,,ינזאבםיעימשמו,הרדחהיתואםיליבומהמהו

.-"!אניאב

.ררתברמועיננה,

,יפךותליעבצאתאיחבחת,םירענהינממופרהךאו

...הזהתיבבהלועמהיתרימשותחאהיתלצה.הזהיהולאב

."יברי,,הילאארק,תקילאומש,ילאאנשנ*-

.ימוקמלעיתרמעתאזלכבו,הבהאלמוךרהבהולוק

..צדועצאולנראשא-?ךלאינאו__ילאםיטיבמםלכ
לאםנינוכרקץוחהןמינוליבוהרשא,םירענהינשו,

קוחשביברהארק_!תק'לאומש;ךאובםולש-.יברה
ךיתוכדלכלעוילעהלעתשיאולהו,דומלללחתםויה%וינפ

..!הרותכםיריתעה
`

ינפתאתוארליבלכאכץפחו,עמושוקתושיבנא

.ילעםיטיבמםהךיא,םירענה
ילרמוא-,םינששמחךלואלמורבעשהבונחהימיב_

.ירטנםבוזחאכ,יברה
.ישארעונענבוליתמבםהיבנא_

ךרםמלאוהןוכניב,שררמהתיככזאילרמאךיבא-
...אכהץיקלרימלתליל

.דדועתאויתחמשוירבדואבארכזל



61.לאימולשתודלי

;םיקתושוינפוירתאמרמועאבאתאיהשנרהשימעמב,

יכנא...יתרמאיבנאזינב,ןכ,,זושחלתאיתעששמעמב

..."זובךמע

יפמיעבצאתאיתאצוהזא
לורנםוי%ןםינשרח־שאר_םויה;ינבתאבבומםויל-

ונתנאםיננוחהוהשדחבביברהףיםוה...דאמרבכנשרוחוונל

הלחתה...םירצמץראמונאציהוהשדחב-חםפהנתתא

.הבומ

םושמםירברביתשגרחלכא,המואמיתנבהאליבנא

.תובישחותולרנ

אלרחמו,שדחישארהיהאללומתאו,שרחישאר-םויה

...םהםיושםימיהלכאל...היהיאל

אוהאבאב,אוההםויהאוהלורנו,ומש"תבש"וםוישי.

יתעריאלשדחתישאדתאלכא...םירתאהםימיהלבלולהמרנ

יניומלעגריןכרשא,יברחלליניתדותהאלמנישפנו,התעדע

....תאזבהבושתהרות,ווהרות

תאיברהקיםפה-נתהרתאלקרולתיךידומל-
רחמםניבהוקאו,האבשןויב,התעלבא-,יתובשחמ

,עמשתוהפבשתץפתתשהמבילכ,םיתשליתעשלאבתםיתרתמו

תולילכאבאתאלאשל'יתוישק־עכרא"התאךרמלאהתע-

...אבתגתה

!יתייהרשאמ!גתםעפהדועואבַאםעפהדוע

.הגרואתוולרניניעיב,יתשגרה

"םמע".הלכארשאדע,ץפחהרשאבךלבשךלהתע-
..."שמות"התא

?"שמות"ברמלאיבנאםנםאה?הזהמ-י"שמוח"
הפו.שררמה-תיבבתבשבוברמולאוהו"שמוח"שיאכַאל

"עהפםימיהלכםהתבשה...םויהםנשמוחבםידמול

,"שמות"הלעםימיבמםה.םירמולוםיבשויםירענינש

יברהםג,רבדלםירהממורבדלםיברמו"יבר,,הלעםימיבמ

לעשיאםיתצנמוםיברעתמתולוקתו,רברמוםתילעמיבמ

.והער
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םירומיב,ינאשיגרמךאםהירבדתאןיבמינניאיכנא

בשוי"יבד,,הםניב,אלפתמינאתחאלעלכא.םהםימיענו

תילעש,תיבהיעקרקלערמועואםככו,וירימלתרילעאםכהלע

"יבד,,האםכש,יתצפחיבנאו...ןחלשהותואםכהלכםירמוע

קר...ורמלכואריאל"יבד,,הינפוהרקתהלאךומםהיהי
יילעונניאיברהו,ןחלשהלצאתואםבהלעחפובשיםירענה

וינפקר,עמשנלוקהנה,םרמלמאות,םהמעאוהלבא,םרי

ול
...וחאזבהיהול...ואריז

ךיא,רבוזינניאםויותואביברהיגרמלשדומלתתא...
םשורלבןיאזהמואמזאיתרמלאליב,ילהמודו,ינרמלהמו

.”תוישק,,התאיתרמלתמאכלכא.הזהרברהןמינורבזברבנ

-ללכרבדהילעלעפאל,הארנב
ייאהטפושהוץרמברתויהרקבמהאוהםדאהלשונורבז

.וביבםםישענהתולועפוםישעמלרחושמ

ןורבזהימושר
,ריחיה־ייחלשהירוטםהרפםאוההו-

~םיריבכהםישעמהתאקרתורודלתרמושהירוטםחהו
אוהוםויקהיתבובןיא"לפנ,,ח.ענדומלוע-עגרהידוצי

.םלועהןמלטבורבוע

,תפלוחהנשוזיאלעישפנבןובשחתושעלאביבנאשכו

םושרהתארחאלדחאקראיבמיננה,ייחבתחאהפוקתלע
,םישרחרפםמהזיאלךאילהלועהנשהןובשחו,ינורבזב

יבנאעדוי.םפאוןיאאוה-ראשהו.םימיםנוא,תועובש

,םהילשםההםימיהואתועובשה,םיחריהקריב,שיגרמו

.השוכרתאישפנהתשעםתלרשאמו,יתמשנתאוםנרפםהקר

ואהילע,םימיהויחםיערםאוםיבוטםאילאיהתחאו

.ןואפקוהרימעאלו,התיההעונתלבא,הרירי

אמויבןפואהזיאבאיההנוזנו,המשנהלםיפיםיפונמהםנ

.התשמיםויבומב,אתינעחו

לכאמבאלהניאשהנשהיתעש,הילעהשק"הריטעת,,קר
,חתימבשםיששמרתוי,תיחצנחלטבאיהוו,תינעתבאלו
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.נ.המשנההארפרפמה,יטאןוילב

בהואםנמא...!הינופלט?רבדמיכנאהמלבא

םינורחאההלא%םיערמהלכלעהתוארכבמוהיפוםלפתהאיבנא

קדהןויעהאיהוזהיפוםלפה...שפנהיבנלרמהבםההבנל
תיחטשההרכההו.היחטשהותרבה-ערמו,רברלשוחילכחרקחו
־םוקמהאיוהרוהם"םשהאינונחהאוהעדוי;איהתינרנההרמ

םישירשא,ףרועהחאוהדעבםלששיהריחמהא,הלשהישעתה
ןמאבהלאימולשלבא..."הםנרפ"רוחבולחויהל,וילעאוה
,רובעהןפואלעוםירבועהלע,רמוחהלעשרודורקוחדצה

..."חרותם,,ההודלותלכלעוהזבזזההנשתובכרההוחוררפתהלע

לבא...םמעםקומנוםמעטו,היפוםלפהתאםינונההםהםיארי
ילהמ
,

?םינונחלו,לאימולשל

םמםרפלרמואינניאוםופדלימושדהאךרועינניאיבנא
םהואהעדבאוהיולה,םיברבוירבדםםרפמהלכ.םיברב

_יננהיבנאווירבדלערבכףחרמ'וםיבר"החורו,"םיבר"ה

...\ימצעביבנא%"יבנא"

.םהיליעמבםישובלםירמועםירענה.ועינהםירהצה
.ןנובתמוםלבירחאמרמועינא

זרמואוואםכלעמםקיברה

.....םירהצהןמםויהםבלהנותנהשמח- ילורבמודחארענןזאבולשחול-םויהשרהישאר-

...רבדההא

הנחו,"השפוח"הלעו"םויה"לע,רבדהלעבשוחינדוע

םלכו,רמזמיברה,יןוננ"הזיאםירמזמםירענה.עמשנלוק

.םהיריבםיאתומ

,

.אוההרענהילראבמ-יהוביבלםיבמ"וננה_

םחלןתנ"יבר"הםנ,והערדיבשיאםירענהוזחאנעגרבו
.ורמזיו,לוחמבובבוםיוולנעתיו,וחקלירי,האםנוויריהא

'תוביבלוכה,-םיריבםעפהדועובהלוחמהירחאו

.ורםזיושרהישארל
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.םיחמשוםימראתמםירענהינפו

`

.יברקבהמהיתורוץלעיביבל

-!יברלאבמאמוי.-
זונשיוובושיו,םירענהלכוארק

!יבידילאבשאמוי

יתינהנייחבהנושארהםעפב.םוחורואםוי.ביבאםוי.

.םירוהטהםימשהתאיתעריוא.םוחהלעןרעתאורואהןס

שנדיביתשנדתזא.לולצהוךזהריואהתא,תלכתתיימש
םקונפוםייחהשנד_אלפנ

י-

,רתארענילעיצת-,התיבהךתואהולאיבנא_`

.הדוהיומשו

.ותאךלאויריתאוליתתנ

!הנושארהחוערה-ןושארהיער

ץר

.ץקב

.ב

םילורנםימי!ץיקיימי,םתאםימיענתמוםיבומהמ...

1רוא_ירתאמאכרואוינפלךלוהרוא.דוהורואיאלמ,םיבוראו

רבכתטבמהפיההמתחו,רקככיתנשמררועתמיננה.רואו

הזירז,הלשתאדכבמהשועאיה,הריאמהוהכוטההניעבןולחכ

,רואירזפל
`

ףיעתישמשהו-ףושילבכושיננה;תוחונננו`סינרק
יתחאתלקתננעביהומוםימשהתצקתאםיראמ,קוםעוגרוע

_ותמועלהאבהתנבל
`

יננהורקבכםוקליתמבשהיבנאםנלכא--,יננמוקשמשה
יתאמתויונקתונועיתש,יתחראתאאמארימלכקלרהממ

,האמחבתוהושמ-ריעתלכבתובוטהןההיתונוע_-המולב

.הרדחהץריננהו
`

ייי

-יברל,חויהלקיפםהדוע-זהבכרהממההאהמל_

.תיבבלוכאובש-םאהתננואתמ

.קתטצמיבנאו
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,םמודויריחיתיבבלכאלותבשלבאזהקוחצהאלםאה

ןיאתיבבג..יוםינינעוםירבד,םירבחםנשירדחברשאתעב

ו..הליבאלןובאתלכיל

.תרדחהץרוופחניבנא
י

...!הזב'יהמוש,,ליוא,יוא.-
-ירחאאיהתנגרמ-

ןלונניאשאלפ
ובלתאדעםול_י!המלורדחב

תישילש,הינשהנעדועוליתחנוא,תיבבתחאהנעב

...הרדחה
י`

...עויח,יניעוכהרצםאה

ירבחהשלשםינשרבכםיבשויץוחמרדחהףםלע

הבםישועוםיבשויםה,םיחישמוםילכואםה,םהיריבםחתוראו
.תונעלולואשל,עידוהל,רפםלרתאלכלשיהברהיהברה.הבו

לשהריפתהיתנוכמ,הדוהילשםועול'קחצילשםתרפםנ
אוהבוטרמוחלידנמיבאלשםיחפהיעוקדומיחהבקעייבא

,ולשמרבדהויארבכאיבהדחאורתאלכו.ונתתישל
ןמ

.הבורעתבונינפלניצהל,לוביבכ,ולי"החמומ"אוהש,,עוצקמ,,ה

חוםפ,םיחפירוישלידנמוניראלשתווצקוםיבבומעאיבהבקעי

חאאיבהל'קחצי..ויבאלשתולורנהםירפםמהירתאמתולבונה
תינומביצחכ-פהדוהיו.םתרפןרקבןמיםלרושקהינשהימוח

..."ריתייןכ,ןואכלינעב,םזעןואבןממלהרושקה,הלוחב

.בקעיתאל'קחצילאוש-ענידאהיהווצקיךיבאלןההמל--

,וילעויםנבמתאןחברנוחיבא-י
.יבקעיהנעַא

י

,תויזחהילעב,"םימלש,,הוניםנבמתאעגרבםירבוזונלכ

םרנחליםיםנבמי,,יאצח,,ונלדועןיאיב,רברהלעונאםירעמצמו

.תוצקב
/יייי

-,בקעילהדוהיעיצמ-ונזעלונעךלאה-.
ילןתו

...ילקוהריעשהוהבעהתא...תהאתוצק
תאלנעמבקעיו.וליעמללעממהוצקהתארנוחיאוהו

םירדעמולהשועוםיחפתירוישבקסועלירנםו,רורבלתווצקה

א.חותלקו
י

._ץדאהלעחנומ.םםיק.תדובעתואלמונירי,םיקוםעונלב
.האלהוהקדונווהמירנ,תושנ

`
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,םעפדועוהרבשנ-הפללוננתמרובש`ריםלשםרח

.םינטקיםינטקםיםיםרלןבאבוצצופווא,לגרבובטועבנ
,שררמהיתיבבללפתמאוה.רדחכיותיבבדועונניאיברה

.הלודנותכלוההלומההורתאדחאםיפםאתמםירימלתה

םירבחהו,וירבחלהארמוהמירברומעאיבהדחאלכ

יריעצהויהנושארבדובכה,דחארתארחאורתיםללכםיטיבמ

.הנורחאל
י

.ורבחלשמרתאלכ,ונבלתאםידעוםוננה
"

%"רדת,,הלשונהנמאוההכוםידלילשועבטאותךכ

םישוע,,םהו.ולשישחמבחוריתחנאצומ"ירדחידענ,,.ןיא

תאולןתונל'קחציוויתונעתאל'קחצילןתונהווהי."םיפוליח

םיבעכהדוהיאיבירחמליב,םהיניבםינתמהמהיאנתו.ויכעב

,טשפתמוךלוה,ףוליחהו.ופילחירחמלםנו,תונע-ל'קתציו

,םיחפירוישבגיראתווצק%םיפילחמלבהתאוםיפילחמלכה

םיעבשנ,םינוקוםירבומ,םיפילחמ...תחלקברורב.,מרחבםםיק

תא"קיםפמ,,ה"שמוח,,בוא,עצמאב"תיציצ,,בףכםיעקותו

ףוליתת-דרחהייייחב"ףוליח,,האוהלודגרבר...ףבהייעקות
.ולםיעובקםיטפשמםנ,"ןיד,,ובשיו.ףוליחםשל

.ךלוהיברה

.ורבעדע,עגרלורתםנםיקםעהוקםפנףוליחה

,אבאהו"יביו,,הןמוניקםעוונירבדתאםילעננוונשובוא

ונישעמםהישעמבאל%וגרמאיב,םהיניעבקותשלהיהנלבל

`.םהיתובשחמוניתוכשחמאלו

-!םימימתםידלי
דעיתאב,י'םילורנ,,הלשםמלועליתםנכנ,יתלדגרבביבנאו

ףוליתהו,םהםג"םינפלח,,.םכלהמוםחיברדתאיתערי,םתילבחרקח

'םילודנ,,הםנםישוע,רדחבםידליההשעמב.םתםשנייאוה

,ולכםלועהלכאוה"ררח,,.םשררמייתבכוםקושב,םתיבב

םיחנומםימםקקרןכיםנםיפחודוםיעינמםילודנחםידליהו

,ןימאהלםילאונו,םיללוננתמםיםרחםיצצופמוםירבשמ,ץראהלע

םיטשםנהרינתוינאב...םלועלשיבושיבםהםיקוםעיפ

סייםבװםךג
`



13.לאימולשהוולי

נםכלשמ"ומחלכלו,םילורגםיטוש,םכליובאויוא..
םירבומםהא,ןיבוםכץומוןכהבשקםיפילחמםכנה

...רדהבםידליהםישוערשאלכב,ףכםיעקוהוםיעבשנ,םינוקו
םכבלתאהנפיש,"שמוח"הזיאםכרמליש,"יבר,,םכלןיאלבא

ולםלםיש,םילמנהוםיבהוא,אמאואבאדועםכלןיא,םיהלאל
םימותי,םהאםיבוזעםידלי...םכשארתורעשהאהבחב

...!םיללמוא
____-ו____-ילא_-

יברהינפלארוקולםפםהלעבשוייבנא.רמוליננח...

דמלמותוריאםזהולורנהויהואה."ןמוקמוחזיא,,בירורם"ה~ןמי
יברהלשורמלמ.ןחוםעונהזיאביניערננלץצונהמיברה
תופופבתועבצאעבראוהלףכו,הנבלםצעהיושעריןיעכהחיה:

הדומעבצאה,ינפלהבלוה"רי"ה.הפוקזהבראהמתהאעבצאו
ירחאםיעטמיברהו,ןוננלשהמעטהבארוקיבנאוהלמיהלזכ

הקיהמבוםעטב.למלממוךפתשמתולוקהיזרז,בחרהוקזחהולוקב.
םושמקרישפנלברעדומלהו,יהייהרלי

...ובשןוננה

,םיארפלהנהנהרישהלבא...אוהםיארפלשנהנמןוננה
,בליימימחלוםירלילי

לעליעומה,הפיהלעבוטהחארבבמהשעמהישיאקר
ןוציחהלעךוהה,גנועה

_
םהירומלו,םיעגרהרשעישמהואהרשעורבע...

יבנאו.
תאעמושוימורדה.להובל"רמועה,ךוראהלםפםהלעבשויי
ינפלשלםפםהלעםיבשוישניבוןמלז.הלורנהההבהלשהדומלי

."שמוח"םירמולוןחלשה
"הרובהותואובילשיו",הנהנועמושיבנא...ףםויתריבמ

ףםויתאורבמיו"-;הערההעומשהלעלהלחהמינניאיכנא-.
..רעטצמינניאיבנא-"ףםכםירשעבםילאעמשיל

,יניערננלאוהשלכרחפןיא,ללכינפקונבלהןיא-

-!רבשורושןיא,ןוםאהםיאמשגרהמינאןיא
םיטראטוםיחמשםירמולהםירענהינפ,םיטקשיברהינפ

לוק.םהילעחכופשהחנלשהולעפהה,הברעתולעפתהוזיאו
.תומיענבםיבפתשמםירענהתולוק,המוכולולציברה
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יב,יבנאעדוי.
ןיא`

הלילהרוחשמאל,תוהלכוןוםאהפ

-הלפאהייללצמאלו
"`י``

םיחמש,םיבוטםיבאלמו,ביבםעורזירואהותחרוזשמשה

,הרקתהלערהזהיתשרבםיעעונתמחיואבםיפחרםםיקתשמו

תרוכהףםוילאםיאבו,םימשוםיופתנםה...תוהוננהיתינאבב

הטםולםיעיצמ,התשמולכאמולםיניבמ,ןחלשולםירימעמ
וינֿפלמםיפע,וכרדלעותואםיולמםהומעםיקחשמוםיחחושמו

.םיקחטצמווילאםיטיבמ,ולםיזמורוםיקחשמ,וירחאמםיאבו
הבתרנוהלודנדכבהו,הקוחרךרדהו.םתרבחבקתיטצמאוהםנ

םימרקתמםילאעמשיהתתדאו,אלמרואהו,לורנםוחהו,ביבםמ
םיפפועמ:םיבובזו,טולוורצותאכנםיאשונםילמנה,טאל

,תוליחיתוליחתומוהםירובדו,םימזמזמותונחמתונחמםהירחא

,תוזפומםירובדהלכוםיריהבםיעבצללשבםינוונמםיבובזהלכו

יי-מיבמוטיבמףםויו

לעחונמולאצומ,םזםזםוףפועמ,בבום,בכוםבוכזו

`_קחטצמףםויו--ןנאשוטקשבשוי,ףםוייםטוח

1..."חילצמשיאיהיו,ףםויתא'דיהיו,,

"ויניעבןחףםויאצמינ,

,..."הארמהפיורַאתהפיףםוייהיו,,

הפיהובוטהלעחמשיביבלו,םירבדהתאעמושיבנא

!הפיילכה,כוטלבההפ"שםוח,,בש
י`

~

םדאםלועבשנהונב,אמאואבאדאהושמיבנאעדוי
ותואםיאיצומ,רוכהלאךלשומםדא,ולגרתארבושולפונ

...."שמוח,,בןכאלתמםשמ
יי

,

קיררובה,,
4-

תחונמברובבולבשויףםויו,'יסימובןיא

...ולהנואיאלעדלכיב,אוהעדוי-שפנטקשהבובל

לע;םהמעדרויףםויו..."האבםילאעמשיתחראהנהו,,

תיבבותנהו.המירצמ-טולוירצותאכנםיאשונהםהילמג

!"םיתבטהרש,תעדבםירםרפיטופ,,תיבב,ירצמהוינודא

רשיניעבונהתא'דןתנרתםהתיבבםנ..."ןחףםויאצמנו,
-וירהםהתיב

..."םיריםאהלכתאףםויריברתםהתיבדשןתיו,,

י_טילשולשומרבכוהנתףסוי
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,תוחפהרדחהןולחרעבהיגרקתאתחלושץיקהשמשו

ידהוהיתשרו,תיבהיעקרקלעםנםימלמצמדואתונולח.ינשו

%תומודותעו,הרקתבתעעונתמ
י

ולתימלועתירחש,"שמוח,,בהפילכה,בומלכה_

...םניאםירהצםנ,ברעהפןיא

תאשונןתנמאמאילהתנקש,ןטקה"שמוחה"

!ובןופצהבימהברהמ_-םירפםה

תפחרמ,הריחבוהמת,הבזשפנ,"ישמוח",ךלדלישפנ.
תנדעתמותננעתמולמהינינפמתקנוי,רואבתלכומ,תיבחרמב

...דוההויאלע,ויוהויאלע

.ונייחיעננוונמלועיענפתאעדויךניאדוע

...ערהו\דושה,ןוםאהןמךכןיאןכל-

.רשואהלאליבומהרשנןיעמאוהךכשןוםאה

,.ץיקהבםלוחוהשרפהתאעמושיבנא

-?תיבבבשויהתאהמל-
פךל.%וברהילאארוק

:י....תיבבםחאלהקחשלהצוחה,הקמולש

הפוםדעץפחינאעמשליב,תיבהתאץפחיילכבוועינאו

חינהלויעמינניאלבא,תיבבתבשליל.בומו."תשרפ,,תתא

...יצפחתאיברל
.

.רדחהןולחירחאמםיקתשמרודםהיידענ,הריעצההתכה.
םורפוחוםירורביםילנעמ,םיםרחיםירבשמ,ץראהלעםיבשויוננה

.תועבצאבוםימםקבהמדאב
י

.מהול_מהולםוחהו

.הדוהיילאארוק-,הנוררםמהירמעהבלוםוק._

,,הרונםץוחה,תלרשכ,לפאודצ,ךורא"ררח,,הןוררםמו

תבשונהתרקחהו,רבכאלהוובומיקהתושדחתורוקעבראו
;תוקלחותונבל,תושדחךכילבתורוקהו,ןהילעתנעשנהעועדהו
תורירקהו.ןקילחהלוןששמל,םירילהואתוםיניעלרמחנ

םישחונאןיאלבא,,םיפתרמבשהחלהתורירקההתוא,ןוררםמב

ובנלעהדוהיינביברמ-הפו,שמשהמהולץוחב.המואמהונ.

יבנאאיההיהנחתבו'הינשהדעתחאההרוקה.ומיתואאשונו

ירצקדלייננהיבנאו.ותואאשונויבנלעהדוהיתא.ביברמ
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ילגרו.תודככבםשונוטאללהנתמ,הצראףפכנ,הבעוהמוק

ילנרו,הוקמההרוקההנה.תוטרושותוררננינממתוכנההדוהי

.הרוקהלאושארבלפונהדוהיו,תרעומ

.וילעהארנםדלשיםחכועצפנתצמה

יתואדניתשהרשא,לזונהבאבחןמממקנוץוכתמיננה

יירבחינפתא
.םיוענה

%חרקלשרילגליבהיהיבלוידחפביתרמא..."תומי,,
תאיתבפשיבנא...םשאהיננהיבנאו.י..התעתומיהדוהי,
ס00"ימי

יי

ו..ירוחאלעתרנודעוריננה

.ולרינהליקחצייב,הנוררםמהאצייברה
תשוכחתשבחיוםירקםימבעצפתםוקמתאץחריברח

טקשאות,תוכבללדחרבבהדוהיו.הדוהילשוחצמלהרק
לעשתשובחתכתואננוץפחםיקיפמיוינפ%רתוידועולשו

יננה,הדוהילשויתועונתלכתאימבמבתולמיבנאו...וחצמ

יבלו,וילעתדרחוזיאמיבשיוי,וירחאביבוםמווינפבלכתםמ

האנקוזיאיםנלכא,הידצבאלשוליתוביםהשבאכהלעינפקונ
יחצמלושבתואיב,עוצפהיבנאיתייחולביכללאתבננתמהרז

,ןימאיימ!יברהאוהבוטהמ-יברהו...-תשובחתהתא

...רםומלףיטחאלו"םיטפשמ,,דבראל,יבדעבאליב,רמאםא

םלשיבא;הדוהייבגל"רישערענ"טעמביתייהיבנאםנמא
-לבא,הנשבםיחוניויתונתמרבלמ,אלמףםכבירעב

םימיאתמםניאולוקוויתועונת,םדאלשוטבמ!יברהאוהכוט

תוכמלםדוקה,ונוצרמאלוותורלאלשםישענהתולועפהלא

,שיאהאוהךריב,ךרלוקברעונשי.תאזהתעבוילעםילעופה

ךרבמשי;דימתתפעוזותמשניב,ףעזבתוכררברמשיו
=-,םיקתושוינפוללקמשיו,ונושללעםילחניב.תובדוצםיחבשב

.הרוהטוהבזותמשנ
י

י

,ןוררםמהתלדתאחהפאוה.בוטנזמלעבהיהיברה

בשח,בשחןריבןששמ,תורוקהלאןנובתהוא,רואהרורחיז
%ונילארמאו

והערתאשיאופחרתלא,תורוקב,םידלי,ורתוה-



ד?.לאימולשחורל'

רואהבוט...םויהלבהחותפהלדחאניחהו...הלילח,ןהילא

...ךשחהןמ

הבהא.הלמחלשטבמבונלבלעןנובחיועגרדוערכעיו

יניעהנה.ונמעמוהבלכןוםאונלהנואילכל.הדרח;הדרחו

.בוטהוךרהןטבמוירננהולורנהיברה

...יברלולויהאלםינב

חחושמ,ןחרלשהםיךהנטקהרעקבילאיבהו,האבאמא

,אמאילהאיבההנטקףכםנ.קדרפוםבהרוזוהאמחב

תנטקההחלצההא,הנטקהףכהחאיהבהא--יהבהאיבנאו
ןלכמרהויהרדחההאבוהההאו,אםידהןמרהוי

ס

...םוייםויאמאהאבילא,הרדחהלכאםיאיבמיל

שמחכינממריעצהיהןטקהיחא;תצקמביתייהריחייןכ

השלשותמםיהניבוירחאוינפלו,ילהחיההחאתוחאקרוםינש

.יהויחאיהשויחא
תאשיאואשהלאווקחשחלא.םביהחה,םידלי,ובש-

...הפחבשלםבלכוטבאמאהבצמ...ופננהאלו_בנהלעוהער

.יברההארכווואמאינפבטיבמיננה

ןמינחלושאוה.ךפהל;וניקחשמלעללכרערעאלאוה

..ונברדלעמםילושכמהחאריםיקרו,קחשלהצוחהרדחה

,.אמאלעיברהאוהלורניב,המםושמשיגרמיבנא

..הזבחוריהחנאצומו

םירבהלארוםהאנלא'2םירהצההחוראלאאבהיהמ-

...כחשל

`

.יהחוראהאהנהילאניאיבה,אמא_
-

ינאןנתהמ

....התיבההבללץפחינאןיא

תכחחןכםנ"הונברה,,ו.ךלקיזהאלהבילהה,התיבהאב
סססהעשדוע
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ו.האבשמשה

ידאמתונטק"םוגרת,,התויתואוטעמבביתכ"שמוח,,הילע
ירבחהדוהיו,עגרבהתעחוענביתמתוארלתוביטימהיניע.דאמ

,"שמוח,,הלעוהזחוושארבטעמבבכוש,יארהירצק,"םוגרת,,ל

ףצוקיבנאו,םילעהתוצקתאויתועורובטמקמוםטוהביבענונ
אוההמלו?יארירצקאוהעורמ%ומומתאיבנאאנוש.וילע

הלעאנושיבנאו..!!םתואתיחשמוםילעהתאלקלקמ
ארקלביטימיבנאש,יתרכהקרו...והצקבלםללםמ,טמוקמ
ריהשומשמבתורושהתאשפחמינניא,ץורמבארוקינא,ונממ

יבישפנויחורתבישמוילעיתוכישחהרבה-,הענתה

_-הזילע

םויםתהננהזרנםנשמוחה,םוגרתבהשרפוננילכרבכ

,דומלת

הנטקההתכה,החנמההלפתתללפתמהלודנההתכה
יתיבב"םילורנ,,ברדחבםיבלוהוםיבבוםמונלכ,עמשתארוק

.ןוננכותפילע,לוקבםיארוקושררמה

לעמהקלומריהתאריםמאוה.ןולחהתארנוםיברה
.וריבולקמתאחקולועבוכהתאשבול,ושאר

,-
-!יברלאבטאליל
.הרילערוזעל,ותשאלירנירבלאהתונחחךלוהיברה

ינימלכו,םיבעכה,תונעהתא,"יברהיתונח,,תאםיעדויונחנא

ונחנאםא,המירברתונקלםשלונחנאםיצר.תכשרבוםיתורוהם

לשהקוחרךרדכםירבחהשלשייםינשץורמבתורחתהלםיצפח
םושמונהיבםםניברהתונחלםירמונחנאששיו.תוכוחרשלש

.יברהלאונתוריריוונתבהא

תוביבםכהלקהעש.םילכמונדועונחנאו,ולךלהיברה

.תיבה

.ץוחבכשנמרירקחוד

.גהבתםנבהייתיבמאצויהלורנלהקב,הרשהןמאכררעה

תורישיתוריש,תועותותורקור,חוצר,תוכלוהםיזעה

תוצפוקותוכלוהןה,ץראיךרדילבמומנמנילכמ,תוריחיב



'(9.לאימולשתודלי

לכ,ןינעלכ.הרשהומןכושבםנ,ומלועבןהלןיאו.הנושאר

הנאםיענהםהישארב,םתםשופיחהוהציפקהקר,ץפחרבד

.הנאו

.תובאהינפלםיאצויםיזילעהםידליה
תוניצרבושאררבוכב'יהורבבנ,,התורפהתואבםיזעהירתאו

ואשלש,החונמבתודעוצןח,םיבשוימ,,םיתביילעב,,ב,הרתי

םיתשםיתשםנו,עברא
תואבןהולאכ,ושארבתועינמוּפהנבלח

תחאההנהו.תערבתובשיתמוחוחתושמ,וזםעוזםירברב
תפצוקותשנרתמב,העונועגרתבצנ,שארהמירמ

יולילחלעיא,הרשבשיאבנה,העורהלעתפצקםאה.

?ןזחה
.תמבםמאיהםנ%התמועלהנועהחוערו
המנוינרקבתננמוץרוםירקמ,להוצה"רוחבה",שיתהו

?הלאלכלוול

.התיבהץריוהגרקבקיזחה,םזעתאשפחהדוהי

חמעובאיהו,התיבההתואםינמ,םתרפתאריבמל'קחצי
ןמהשירפמאוהרשאלעלורנלוקבהעונוהפתחתופ,הילנדב
.-"רובצה,,

טלמנוץר.דחפנושערנ"דובצ,,הלבהנחו

הנהאנאב,הקילאומש-

ולקמ,ורצחלצאשלםפםהלעבשויתםפהםיתחהמלש'ר
,ושארבהרופתרותשבעניראלשחטבש,יחשהדינעשםיוריב

,.ולצאהבומם

אוהעדוי.המלש'רינלאושֿפעדדחבםויהורמלהמ-ד

עדויוםירתאיפמיבנאעמושלבא,שמוחדוערמולינניאיב

רענ,,%םשילאצירבכו,תאותאםיעדוילבהרבכו.רבכ

יננהו,רדחביתודובנתאםיעדוילכהשעדוייבנאםנו,"כומ

,םירמוליתעמשרשאתאהמלש'רלרפםמיבנא.הזבהאנתמ

.תוקירבמ-תוקירבמויניעו,עמושאוהו
תארבבךשונאוההנה.יחלכילטובצלץפחהמלש'ר
שנניבנא.רבדהוללקאלואוהחםפלבא;בעהומפשוויתפש
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התואילהביבח%ויתועבצאבויתלתאיבנאןתונשטעמב,וילא

`__-הבהאמהטיבצה

םירוהטהםימשההצקברבכםיצצונםיבכוכ

.ףרוחב
.נ

השורפףצקלשהעיריןיעב.ץוחברוחםוי.ףרוחםוי...

הקומעהםתלכתתאוםתואןיעהןמתמילעמוםימשהלכתחתמ
תא,ץראהתאיהםכבלשה.הקיתרנבהאולכהמחה.הריחבהו

.ץוחבןואפקוהממד.םשוהפםיררובהםיצעהתאוםיתבהתונג

,תוכוראהןמהלועםיקפומהםירונתהןשע.ןזאבטבוצרוקה

-החונמבהרועורמתמ
.ררתהיתנה

יתועבצאיב,ילעמןוילעהיליעמתאטשפלילרזועיברה

.םמחתהלבכשמהירונתלעינבישומוינמירמאוה,הראופק
בחרוךורארונתה`.רקבהריאהםרטביברהיריבקםומרונתה

תאריםמיברה.םיממתהמורבכםיבשויםירענהלכו,הטמב
רבכםיבשויירבחלכ.ילגרהנממחתתןעמל,ילעמילענ

,תונבל-ןמלול,תומדאםיברנהדוהיל-םהילגרלעםהיברנב

_ל'קחציל
שוניביברנ.םינונינשתולעב,תורופאוחוקרקרי

...תולוחבםיברנ_יךותואלוממ
י

לבאםיפילחמןכיםנ.ונבליתאםירעום,םיממחתמוננה
העונתהי.יאשחבושחלבלבא,ותערלשיאםירפםמןכיםנ,לבאב

יוויברהינפמםישייבתמוננה.ךכילבתישפחהניא

הובבםםנלבא,,רובכאלאי,האריאל...ייברהלשורוכב
י`י.-האריםושמשי

הפ.תיבהןמרדחהאוהכוטלכא,רדחבונאלכףרוחה,
.תררועתמישפנו,יביבםםיבשויירבח,דדובינניא

.יברהלאוש-?רמליימ_-
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.ןמלזארוק-!יבנא-

,שוניבארוק-!יבנאו_
םיארוק-ונממחההרבכ--

.םהינשםה

איההואחיב,ינאארוק-!יהממחההרבכיבנאםג-

רונההלעמוחנצרבכשוניבוןמלזלבא.הנושארברומללרענל

.םהילגרבםהילעבחאומישיו

הרוהיילרמוא-,הנושארבהרמולהלורנהההבה-

.הלורנהההבהןמםהשוניבוןמלוו.הזבררםלעחמשלוקב

."לנעה,,השרפלעיברהינפלםויהםהםירזוחרבכ

_"וריבהודעההוהולינשו,רההןמחשמדריו,ןפיו,,-_

.םהםילוחהמ

ןולחהסלכתלעשורפההבהטעמ.ררחכבצעוהימור

לוביינאורחאםוקמבםיפםאנםירענהלכ.םינפבמחרקבהםוכמ

חנומש.הרשע,יברלשיםירימלההמב,ינאערויםויה.םהונמל

ץיקב.םירמולויברהינפללםפםהלעםינשו,רונההלעםיבשוי
עדויינאןיאוהיבבוררהחןוררםמב,ץוחבבםירימלהחםירוזפ

י.םרפםמהא

_2וגררחבםירימלההמבהרוהי-
יאלנהנומאוהו,רחפבהרוהיהנוע-,חונמלרוםא_

...םינשיאלו,רחא

ןועשהלש"קחיקיח,,ויביבםירבחשחל,םירמולהלוק

ינאעגר.הברעוהבוצעהניננבםיבפתשמורחיםילולכןשיה

ןקוותמחמרבבםישטשוטמוירפםמוחולהעבצ.ןועשבלכחםמ

,הארונהופיעבהבשוהבלוה,טאלהלהנהמהלטלוטמה,הרולחו

,רברלכחובישקמוהויולהתורבבהויהורשרשוםילורנהוילקשמ

.הנהלב

האהנומוןשיהןועשההנומ_"!קהיקית,"!קה־קיח,,
.הרוהההאלארשיייינבורמלש,הורורההאוםינשה

`

ילכ,רוחשץעלשהרנםמבהנומההיולהןועשהןימימ

.יסהיבוכז
`

6ו
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רדוחוטבמ,ונימיבהטמהווהזתלעתוחלה-ונברהשמ.

.םירמולהלא`תולורנהויניעמ

יברה...לארשילכלשןכר,תיה"יבר,,אוהםנ

ןושארה
יברהינפ.וניברהשמינפליברהינפתאהמרמינא

ןטבמותובוצעויניע,קלחובהד,רוחשונקז,םיבתרוםילונע

.שארהלאלנעתמ,קלחולורנוחצמ,בוטוךר

רימתילהארנרוצעקוחצ:ברהינפבטיבהלאריינאןיא

,וילעיטבמתאיברהטבמשונפירשאכיב,ילהמודו,םהילע

-ץרפתיקוחצה-קחטצי
וינפ.וניברהשמינפבלכהםהלוטיבהלינאארילכא

ויניע,ךכוםמוךורא,ןכלונקז,םהיצקבםידחוטעמםיבורא

חוליפאמותולפשמתוככוםמהויתוכנ,תונאוווחוקימעמתולורנה

טומקיטומקוהצםוהמויאהנוהב
-

לעועדויאוההברה,בשוחאוהתובשחמהברה,הברה,,

,ילהמרנעגרותואבויבלבהבשחמהאב"נאודאוההברה

בוטאל,בוטאל,,%םירמואויתואםיחיבומ"ונבר,,השמינפיב

"...ידהוצןכיב,הרותהתארמל;לטבתכשלרבדהאוה

םתוארבשיו,תוחולהתאוירימךלשיו,השמףארחיו,,...

.שמוחהךוחמןמלזארוק...'ירההחתה

ןמותררב,דאמםיארונ"וניבר,,השםינפתאהאורינאו

.לאןנעבלעיו,םתאמ,לוביוררובחהאוה..."הדע,,הלארהה

,בשיםמוד,דרב...הלילםיעכראוםויםיעבראםשיהיו.,רהה

...םינבאתוחולינשלםםיו...התשאלםימולכאאלםתל

.הדותיעיצמ-װיםילקםישרק,,בקחשנ,לאומש- ...היה...היהיונבר,,השמוינאארוק-והדןהו_

...!ארונ

התכהןכםוחנםג.הדוהיאלפתמ..."ונבר,,השמ-
...ירוהרהלעינפקוניבלו..!"ונבר,,השמארוקואלחמהלודגה

והנמטיוירצמהתאנדההשמ,,%יבלכםיאבםישדחמידוהרהו

המל..%עשרלרמואוםיצנםירבעםישנאברעונהשמ...ילותב

םישמהלאלכבשיגרמינאו...?'ךעדהבח
ילכלבא,השקןיד
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מ..יבםחנהודחפהלרניןכ,תקדוצילהארניתבשחמשהמב

קפוד,קפודבלהו...1י!הנועהמוויא
םישרק,,לברנתמ,הדוהייברבלעישארתאחינמינא

הפוקזעבצאיבנלערימעמהדוהיו.יתבשחממימינב,"םילק
-?ךילעהמ,לאומשנינלאושו,יבתענונהניאוהממלהגרפצב .ףורנא_

,,יבנתאועבצַאברקורהרותיו--!עצרמ!עצרמ_`

.עצרמבב
ריבמינארשאדע,"ררעמה,,ו'הנאתה,,,'יףורנא,,האבואו

הדוהיו,יבנלעמעמתופופבתועבצאשלשהלא,"ןושלק,,התא

םישינעמוותואםילאושםוחנוינאו,יברבלעושארתאחינמ

יץפוקוםירעמאוה,ושארתאחינהלםוחנרותעינירשאבו.ותוא

..."המתכשלרבכולםח,,רוננתהןמ
ברמואאוה-

י

;םתאדומלל-הדוהיולאומש_יברהארוק-1דומלל--

.םיבירצ
י

`

תונורחאהוילנד,לורנהרונתהלעולבכושןכלהלותחהו

ימיבמוהאוראוה.רקודורתוטבמוטושפוראוצ,ויתחתתופופב

ילעולםפםהלעתבשלםיבלוהורונתהןמםיצפוקהםירענהלע

יתאבזועונניאלותחהו.רונתהלעםילועולםפםהןמםידרויה

:י-רמולונניאאוה,םויהלכומוקמ

םיםנפהתאוריאהוםהיליעםתארבבושבלםירענה..

ד51..התיבההבלל
,

י..
ציברהלאוש-?םימנפהםכלהמל+

.לרואייליל.`אלה.

...ץוחב
י

``

1_

םינוע...הבכנץוחב...ונקלרהרבכלכא...ונחכש-

יםהאלה,צםיםנפבתורנהתאתובכלםיצפחםניאו,םירענה

!ררתהןמםיבלוה

וא,םיראומהםיםנפההארמל,םואתפולהיניברהינפוי

-המימתהםירענהתבושתל
,

יהדותיתתמש”לשןוננבליחתמוםירענהןיבלץפוקאוהעגרב
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וריחאטישומרענהו,דחארענםכשלעוריתאחינמאוה,הנהו

רבעלרתאהינפותינמיםכשלעתינמירי,יברהםכשבהחינמו
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