
.םירפם״רכומ־ייתנמ

.תונורכיזהרפסמ

(*.א

.ריהנוחצםוי,היהםיפיההמחהתומימדחא,וברבדמינאש,םויהותוא

הלכתפיטעהפוטע,המיענוהאנאיהףאונצראו.תלכתםלכוויזםיאלמםימשה

.הילעךושמןחלשטוחוםיחרפוםיציצלשהקרקריהמוניהבהםכתמ,התנותחםויב

תיארמל
ןיע

ןאכשילכההמוד
!בוטלזמובוט־םוי,החמשוןושש,רדהודוה-

רמבוילעחנאתהלאלשםויהותואריכזהלילרשפאיאוישכעדעןכיפלעףא

יחורתואכהל,תינרטנקוהפיהשאכ,םדוקמןבומהיהםוקמהתרזנבש,המוד.ישפנ

.םירורממינעיבשהלו

המחלמימיםימיה!העשהתואבשוזןיעכהצאנוהחכותוהרצתעםכילעאל

תומחלנהתוכלממהיתש.םדקהץרא.קחרמבהשקביואםעהשקהמחלמ,ונצראל

,םירובנםד,ברםדו,ולפנםיללחהברהוזמווזמ,הרובנבומחלנןהיתש.ורבנתויראמ

ןיידעהבא־תוינאוםינילסצהומחלנאלדועםימשןמהעשהתוא.םימכךפשנ
אל

דבאלונורהלוקיפסהםנמזבשתומ־ילכםנלבא;ונימיבכםימהינפתחתמושקי

םיסדרפותוננ,דמחידשךופהלותונידמוםירעבירחהל,דחאםויבהברהםדאינב

ולגתובאותובאמםינבולנ,העשהתואהתיהזנורורעצתעש.הטמשרבדמל

.ץראיקחרמלאבצלואציוםינבמ

ךרוןמאאפור,ינתח
,םינשב

לככאבצהליחבדובעל,תוכלמהתדובעלארקנ

ותםנרפיקסעתאוותיבינבתא,ומוקמתאחינמאוה.ותנמואילעבםיאפורהויחא

,הירושזדנמץראלהלונו
ישבוחמםשתויהל,המחלמתעורתוםיחתותםערםוקמ

,היבאתיב,יתיבלהבש,הבוהאהיתבאיה,ותשאו.םייחהןמםירביאיבתוהוםיעצפ

-הכשוממתלחותםהלםהימילכ.וזהערתעבילצאדדונתהל,םינטקההינבינשואיה

למחמוםניעד3חמםולשהמוםביבחןכיהעומשלםיפצמ,םבוהאתורנאלםיניתסס

העשה-הלילהםולהבםנדימתובםירהרהמוםירעטצמ,וילעםיענענתמ,םשסנ

;ריצחרשבהלכ?וייחהמוםדאהמ,המחלמתעשייה
ענםוץח,לצלדהאהרקמ

!םלכתאהרקי

.תכרעמה—.רחאםוקמבס6דנ׳אקיפ(*
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.דירפםירכוסילדנמ

םינפהינשדחאאשונבהנהו-הדליורבשמדעיתבהאבוזהרצתעבו

ומעוהכלהכבוט־לזמ;םיע4שנרותובצעשנר:םיאב
ןוני

-יולנב.החנאו
םינזנ

לידנהדועהזרבדו,המונעשפנויכבולבא-רתסבו,׳הממואשמעמשמ״תוקחוש

המחורהתדלויהלהבהאםיפיםומויהםימחרהו,םימחרידילאיבהרעצה.ירעצישנר

.באןיאבםותי,ינוא־ןב,בולעהדליהלםנוהבולעהו

תיבבילםולשץא
ןיאו

ינאדומלמדיחי.ריערבחבתועירוהוחא,םולשיל

םייורקםניאםשםדאינב.םש
םהיתועדוםתדוםצרא,םתמדאפשלעאלא,םדא

וריזחהלתרמואוםלועברזוחההירוטםיההלנלנבזוחאלתשקבמתחאלכ.םתונלסמו

לכ.ץעתורצוהאנקוהאנשבםיבורקםיקחרמוללהו,םיקוחרםיברקמוללה.הנוצרכ

תחאלכלשםירבחהו,םלועהחלמותישארבהשעמתילכתלהמצעתבשוחהנלפם

,׳םינועדנ,.,םיניטרטםאוםיסיסטסכטםלכ-תונוזכהזתאהזםיםכרפמתחאו

םינרדס,םינועדי.םהבאצויכו׳םינושמש״
,םהלשבושיהוםהלץראה.םיקידוי־יכראו

םיררושמהלומכ,םיר'כואםהל,סמוחתלץוחמהרזעבםידמועה,םיטושפלארשיינבלו

םכיבא,לארשייהלא,ונברקבםכלןיאהלחנ,רלישרפוסהלש׳ץראהתקולח״כ

!םכתלחנאוהםימשבש

־ןביתעד♦.יינעביתדבאתעלכביעושעשעבטהםעונוהדשבלויטהאלול

ינאדקתשאדד♦תייהותונכשבש,ריעלשהרוביעבםירצחתיבלעבדהארפכ

ינבו,הכאלמלכהשועוערומשרוה,ותזוחאבאוההמדאדבועשיא.ץיקביתיבו

םיאיבמוםיסמוע,םימנאבווחאבםיחםוכםינבה.ולםיעייסמלורנדעוןוטקמותיב

,תורפהתאתובלוח,םיננבתושכנמםישנה.ןרונהךותלתומרעה
,תופועהלעתוחקפמ

שקברקביעיפצםנתושל,תוסבוכותולשבמותופוא,םיציבהלעןילוננרתתוציברמ
ריצקהתעבו.רפאבםיעורתורליוםידליו.המחבםתואתושבימוהקסהלאבבנבו

לכה
םירישבלכהוםירבוכוםיפנוםירוזוםישד,תומולאםיאשונוםימלאמוםירצוק

-ותיבלו,הזםדא־ןבליתארק׳הלמנ..םירומזמו
ירבדיביתמייק.׳םילמנלשןק״

ךיאהאורוםעפבםעפכוזהלמנלאךלוהיתייהוהמלשךלמה
,םילמנה

ץראינטק
ץיקכםיניכמוללה

הבהאמםידבוע,סמחל
םיקםועו

חמשינא.םלועלשובושיב

.יבםהםנםיחמשוםהב

,האבההנשלו,רבעהץיקהימיבוטבהלבמיתייהךכ
ץיקב

יתייה,וירחאלש

,רחאריואהנה.השקהםיכרכתבישיוהנומהוהנואשינפמייהביתצקוריעבץק

-הלוקןתתהיצזיליביצה־תויםומינה,ארקתהמכחאלה!המוהמוהלומה,רחאםלוע

וק
תובכרמל

;הפצרהינבאלעםינפואשערלוקו

ק
לוקוארוקלו

,םינופוסרנ:םיננונ

.ץוחבתוניריטקותיבמהינוסמוסוןירתנםם
■ירכומ,יהרפ־יחדא,םירטוטרמס,םילכור

!םיבזכמוםיבהכוםתרוחסלעםיעימשמוםיזירכמ,תובוחרבםיריזחמרכמלכוםינותע
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.תונויבזהומסם

םידמועלמשהלשוםינופילטלש,םיםארנילטלש,םיסנםלשםידומעםידומע

לשםיטוחםיטוחואימשיפלכאפצוחבםתרמשמלעאתרקירוסננ
ןיקוקז

רוניד
•

מימד־יתבב,היתויונהב-איהשומכהלכריעהלכםירבדהרוציק.םהילעםיבושמ
■

,היםיכילעבוהינחלושלםיפםכו
הוקמ־יתבב

דעו־יתבב;הירוסרםוהינרנת,הירחוס
•

הירוכש,הינתבער,היאבוסוהיללוזלהתשמיתבב;היסוטםויבקלואיבוקבםיקחשמל

תובוקבוהינרנרנו
■םעוהירישעלשננועילכיהוםיהובנהמוח־יתבםנ.היתונוזלש

,תורואמותורעמ,הנותחתאטוידבבהטוךשוחתריד;היתוברוחורפוח-תב
ןיכוכ

״היניהנמ-תונושמתוירבוםינושמםיפוצרפלשדבכבורעו.הינויבאלתופתרמו

-ילעבוהיאבנמיעקתתוהינפיזעטיפרש,הישפטהיסשוהימיכההימד,הינוהנו•

"^תונויבאותובידנ,הירורםוהירדסמ,הינרבדמוהיתופיםאוהיתונלפמבורו,היתובוע
ינימדועודועו,ךד,שר,ךמ,לד,ןכסמ,ןויבא,ינע:היתומש׳ז

.הינצבק

ולדנרפכהלעיעונענו,הילבהוריעלשהנומהמישפגילעהממששהעשבו

תיבדעןהילאמיתואתוליבומויהילנרו,הבחרבםשלייטלהדשהיתאציאושנמ

.םילמנהןקהז,דינמ

:הבוטהרושנבםילמנהינומדקותיבללויטהתעשבתחאםעטיתאבשכ

איהםניתבהדליהנה:ינאףאםהליתדנה!לנעהדליהמודאהונתרפ
ונכרבו!ןב

-פהו,האמחובלחבורלהרפהתאיתכרבינאותכרבכתחאלכתא,תודלויהתא

,הבילחהתעהעינה!םיבוטםישעמלוהפוחל,בוטלומלהנבתאלדנל,יתבתא.

,העיספוהעיספלכלעשארדונדנבותחנבתוכלוהתורפהלכ.הדשהןמאברדעה

•:,םילנדתצירבהפוצהכתזפחנהמודאהוזו,תועונצותורשכם־שנכתוקתושותוענבנ

וקתמרהבובנזשוכשכב
יקמעמקםורמרפושל
,הסרכ

ךותלהנושארתםנכנותקחדנ

תונקזהלדובכקלחלאלש,רצחה
בלבכוכוולכינומדאה,ךרהלנעהו.הנממ

ן

לע

,וחצמ
ןויכ

,ובנזלישפהדימומאבשינרהש
ערוכ,הינפלבקלץרורקדזמודקרמ

קנויותומודקהויכרבלע
הנטבירפתאתכחולוהינפתכפוהםאה.הידדלהמוהו

,תתנב
העשביבהטיבהוהניעתאילעהדימעהךיאחכשאאלםלועל.םימחרבוןחב

.םירבדהברה.וראוצתקלחלעיתועבצאריבעמולנעהתאידיבקילחמיתייהש

,ונצחלתאלווילע*דידבכתאלש,ארומעמשמ.הטבההתואלשהתועמשמבויה

עמשמ;הבלשושמוהשפנלמחמהזדליבהאנתלאיהש,הואנעמשמ;םולשוסח

ופפנמתומהבהלכינודאוםיתשיכלהממםדא־ןנינאש,חורתחנ
.וקילהמו

?דויימו

■לעהלועהלכתאתעדויוהריכמאיהוםדא־ינבחורתעדויאיהרשפא,המהבה׳דח

-העשהתואיבלתובשחמוברתמאבו.יחור
׳תבתאםנלנעבוהרפבינויעךותמ

:יתרהרהוהמהבוםדאביתינה.םימחרבםהילעיתאלמתנויתרכזהבהאבידננתאו

לףאירה-המהב
:תאתמחרמותבהואאיהירה;תעדלבלותשנרמשפנה
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.סירפמ•רכוסילדנמ

תהאכ,הנימינבתחישוהנושלכהמעהחיסמוותכחול,ותקינימ,וילעתענענתמ:הדלי

וזהרפ.הנבויתבןיבלהלשלנעוהניבהמיתרהרהויתדמע.תופועותויחתוחישמ

בצעבהדלי,לידבהל,יתבו,הכרדלהכלהוהדדועתנוהמקדימוהדלי
ןיידעו

אל

אשנםלועהתאוינפלהארוומאןטבמאצישכדימלנעההזו.הח5שתוהאירבה

,הכירכאל,לותיהאל.וימיבוטבהלבמודקרמליחתהוובנזבשכשכ,וילנרתא

םימיתנומשןכו,םלונדלונ.יתבןב,ידכנו!םלואאירבאוהותותםכבהפיטעאל

,לודנהבאכהינפמיכבבהענולומנ-וילעואבםירוםיותירבלםנכנ
םימד־ןתהןיידעו

לדנישדעו,וילנרווידיאצומוניאווהלותחבעלותכףלפולמולתחומבכושהז

-םיערםיאלהוםירוםיהמכוהמבלדיתעאוהוילנרלעדומעיו
הדכםאל,ץעובעבל

םניתינה.םינישבאכלותוינותחתל,םייעמילוחלופופו,םהבאצויכוונרםלו^

טוידה,יריכמירפכב
ןנפו

אוהוםילבוקמםיפומינעדויוניאהז
הולשוטקשבןותנ

-יתרהרה,יתיוש,יריעינבלשתומכחוםימכחםעותיבתאוותואיתיוש.תחנביחו

!יתממודו

.ב

הםכרחאלאבשקבתמחרואכ,ןאכרבודמובש,המחהתומימםויותואו

-םינפימורמדבו׳אבטארפצ״בתוירבהתאהמשמ,הניצוםשנחור,רירנםימי

המילו.תופיההמחינפ
דקי

ינאשכ,רקובהתמכשהבילאותולנהב,הזםויהיה

-ינאםנובננעתהלוובוטבתואדלהצוחהינאיצויויבכשמלעץידע
החונמוננועו

,תיכבםימיהמכהזיתבישירחאלירבאחימרוישוחלכבויבללכב•תיואתהירה

ובושילןיאש,תונושמתויעבאותולאשב,ךכבהמלשםירפסתאירקבישפנףנםס

וליתיולשםויההז,יגלביתרמא.ןהבךרוצםלועלש
,

המשאולינא,הדשהאצא

.ובלייטאו

אלה.יתעדמאלשןננתמיכותבו,הניננהלףרצמיחורוזהבוטהבשהמו

הבשחמבהלועש,חורהותוא;והובו־והותהךותמתישארבמשםיהלאחורתניננאיה

דעםוהתינפלעףחרמהיהש,רצויהיכרדתישאראוה;הריציהשעמלהלחת

רואייפלעףוםוהנקבבוד-םלועהארבנשמלככףתרמהו,םלועהארבנאלש

הדשתאובתהישמ,המקבבוני,תורהנדיו
,רעיהיצעןינרמו

ומהיוםיימלארוק

,שונאבחורהאוהאוהו.וילנ
לכבםירתסמבןננמה

ויברק
ירתימוםיבצעהלע-

,וישעמלכו;ויתובשחמםדילעו,בל־ישנרונממ,םלעפלםררועמוםריעמ;ושפג

,םיערוםיבוט
םילק

,השעמההניננםופל.ויפלעםישענםיחמשוםיבוצע,םירוסהו

םידקרמךכםיננונשםשכ
*לוק־תב״האיה,׳שדוקההוד״׳׳םורממהורה״אוה-

,םיררושמהשפניקמעבוםיווההברקבתצצופמה
םירבדבשבלתמםירתם־תוניננלוקו
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.תונויבזהרשפמ

םיטוידהםדאינבםנו.םהיפרובעיו
ןננכ

םתעדמהפוהתסיםהיבצעלעהורה

,בלבאכמואבלבוטמונודיוםתעדמאלשו
,יאשחבואסרלוקב

הממדלוקב

.אמלעבהקד

תושנרהותובשחמליבתפרטצמהזםיענרקובבבלבוטמתיאשחהיתניע

,תומימתלשםייח-החפונלככרפכהייחלשהברהילידיאהלועיחורלעו.תומיענ

םישרוחםידכא.בוטרכשוהדובעלש,הולשוםולשלשםייח;העמשמכהטושפ

יבשויוילשי.הולשוטקשבםינותנםה.םתומולאהנרבםיאשונוםירצוק,םיעדמו

ינקכתונליאוריצחןיבבםיעוקשרמוח־יתב,ןיפירצ
סמחללרבםיאלמתונרנה.םירפצ

םיטילממוםיממחמ,םיציבםיליטמתופוע.םהימםאבםיננלוביידו.המהבלריצחו

םיצר,םשןאצינבוםילנעםנ,םיטנאבםיעורםידקבותוקינימתורפ.םיחורפא

םיללחמתובוהאהםהיתויערוםיעורה.םהירחאםיפדורםהירמושםיבלכוםידקורו

םיבשויוםיללוהו
ןיב

.םידעיבתוירטפוןיהמכוהדשתועוקפםיטקלמוא,םיתפשמה

!ןדע־ןנבםינפלםינושארהםהיתובאבןוששבםייחםלכףנכרופצוהמהבוםדא

,ותיבוהלמנתאוה,יריכמירפכהיחורלעהלועו
םילסנה־ןק

ידשו,דדובה

-האובת
,תוינטקולופ:קרייננםעביבסמותואםירטועהרועשוהטח,ןנד

ינימראשוםיאושקוםיעולד,ןיסכלוב
.תוקרי

תורסםינקלשרדנהרעשינפלו

.םירהצבםויהםוחכהערמהןמםיאבשכ,הרנםילעמותונליאהלצבםיצבורםילנעו

ףנכילעבדחיקבלייטלבירעמוםיכשמיתייהוללהםיולשוםיחטבמתומוקמב

םיננערםיבשעיבנלעהכוראהלעתלצאםשהטתשמיתייה.ברעורקוביאצוס

וקעמושוינזאהטמו
ל

ונולידוריצחןיבבלצלצהתוקירשבישקמ;האירבב*קפדה,

םירובדקשמוםישותיוםיבובזםוזמז,המדאהיחמצברתנמה,םיערכלעבהבראהלש

;םלועהריואבםיחרוטה,קליינבו

וק
ל

,בלכתחיבנ
עוקעק

,לובכםוסתלהצ,לוננרת

,רפאבהעורה
לוקו

םעינפלאבךרהלנעהרכזםנ.םיקחרממחורהיאושנהרבה

בלבכוכםעותודומחהוינזאוושאר
ן

קנויוויערכלעץבוראוהשכ,והצמלע
ידש

ידכנתאויתבתאיתעדלעםילעמהזהנבוםאהוזו,םימחרבותכחלסש,ומא

לשאמיטסזחוא,רוניצכויפבברשמאוהוהבהאבדשולתצלוחאיהשכ,םירקיה

דד
קנויו

ורבנוהוהודמעמבותואהמדמינא.הנישהותפקתשדעההינמוניאו

!דאמונמחראסחד,וילעיעונענ

־תחנתושעלינפלהבשחמבהלעהרפבולנעב,ידכנביתינחשהעשהתואבו

בבלתווזהרפתאמחובלההחקא,־הלמנ״לאךלאםויה,יבלביתרמאויתשאלחור

דימלבא.םינדעמללכאנותוביבל
ינסקנ

-יכל
,בערילנעהולכאתהתא!ךאיהו

ףילחמ,ידמחמלנעהםעדסחיתישעויתכלמנ!ומחלרסחתוךלחקתירהומאבלה

םלעהבינו־נגהנוהוןננמובשחמינאו.הקדצתאזיליתבשחותרחאהרפבומאתא

5



.םירהכ•רכוטילדנס

הפרהפשב,יאשחבהתליחת,תינבמבהניננדחאי■
לוקבו

לוקבהפוםוהקדהממד

,לוסלסבוםד
ןודנב

זנורלשםינפילעהדימעהוהלחלחתניתשאשדעםינונחתבו

!?ךלהמ:תרמואכבבלןוהמתו
-

-יבבלת,תוביבלםויהיבבלהוהאמחוהניבנהחקא...׳הלמנה״לאךלא

.םעכביבהניעתטבהמלבלובמ,יתשאליתרמא

?השועוזהמהחמשל-הימתלשהניננבילהרמא-?םימוימםויהמ-

לנרשפא-
ך

הכרןושלבהליתרמא-לויטלהפיובוטירהרקובה?ונינשלייטנו

תמיקעבילאיהו.ילזמביטיהל
;ןונינבו׳הימתב,םטוח

ומעלייטאוחקאישעמלכמ...!ארבנאוההלשותעדהפרטנםולכ-

!םכשהרקובב

םעפההיורשאיהש,יתדמל,התיירבעבטבבל־תבוט,יתשאלשהתניננלוקמ

הבו{?בםויהרדסימצעלרדםליתלחתהויחורתאטעמהטיקשההחורתמחו,רעצב

תונתשהלחונהיהםימיהםתואבו.דימתהנתשמוךלוהםלועהריואכללכביחור.תחנו

שעותמש,הורהיפוליחלוארקםיבצעיורינלשהפנמוא,תכלהמהלחמ.רתויב

:שנרלשנרמרבועו
ןונימ

,החמשל
,הביאלהבהאמ,הניקלהרישמ,שואילהבוטהוקתמ

.דחאענרבםימעפרשעףרוחבהורהתונשהכ,ךפהלוהלהתלהלהתמ,הלפתלהל^תמ
וק
,םאתמעמשניתברדחמל

הרמוהלורנהקעצויכבבותנשמרוענקוניתה

.ערה־ןיעלשחלבאל^הםירעהדונדנבאלוםידשבלחבאלוקיתשהלץאו
תונכשה

ןהיתולובחתבתואב
,קעוצקוניתהוןהבאצויכוהועשתכתהבוזוםיציבלונלנבוז-

וניאוהיכבבהעונוחנונ,וסרכלעוילנרלפקמוךשומ
.קםופ

,הנבלעהכבמיתב

ילרמינאוהחנאנאיהםנ.יתשא
.

וק
ל

.ירשבבטחמכקוניתלשויכב

אב
.ומוי־ןבןותעהתאוכרדכחתפהךרדילטישוהואקנוורפ

נלדמינירה

ע
ל

םיעוצפהליחישנאלשםתומשתמישרביניעןתונוםויהתוערואמו׳םירמאמ״

ץנצנאפורהינתחםשכהשיבחה־םוקםלעהשקםיעוצפהךותמ.המחלמבםיתמומהו

,תשטשוטמםשהןמתחאתואיתאצמוהפיהפייתנייע!יתעזעדזנו-יניעדננל

ומשוליפאץאםאו,השארלעהבשיבובזהתאוצלשהדוקנכתחאתואדועו

תאריעהל,יקרועתאעזעזלידהיהדבלבהזו,ןאכשיקפסירהיאדוינתחלש

םישעניבםיבצעהלכ.הנוילעההנרדמלדעימדתחיתרתולעהלוושיערהלויחור

לעישפנהרמ!ישפנבהימוהוהבוצעהניננוהמיהנהנהו-רעוסהיחורלרונכ

םיעוצפןיבלטומםהיבאתאינוימדבהאורינא.םינטקהםהינבלעויתבלעינתח

םירקורמו
םירביאישולת,שאר־יקוסם,דחיםנהמהבירנםוםדאירנפ,ברחיללחו

,רמואוינעייסמיבלו,םיקסורםוםירובש
,יכבהאוהו,םהיבאתמןכא

רפוסקוניתהש

!באץא,אוהםותיש,האורולזמ.לליימו
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.תונויכוהר6ספ

.נ

וק
לשויכבל

קוניתה
.יתיבמינוצירהוינוממהללמואהינתחבהשעמהויביבח

םדאינביעננוםירוםי,הלמהודעצישנר
םיקנוח

תונויזחותונומתו,ינורנבםצעכיתוא

וק.תויונאלמהנרהה־ינ-ינולהביםימויאיבלירוהרהמ
ל

.םימעורתומילכ׳העורת

םיבלכוםיחרופוםירקנמרשנינבוטיע.םירפרפמםיעוצפוםיפםונוםירנםו,שאוםד

.םילנרהןאלוךלוהינאןאלעדוייניאולבלובמושערנךלוהינא!םיבחוס

תקלחהנהו
תופטקנםילבש.ינפלעףפועמןונשהשמרחהקרבהנהו,הדשה

םיטשופ,םיאבםירמעמםירצוקהירחא.ןהילעאבתרוכה-תורושתורושתולפונו

האובתלשתונוינל.הדשימלתלעםילנכםירמחםירסחםירבוצוםיללחהלע
ןיידע

תחפשמלשונמשוותלסמ,הטחהםש.םנויבצלוםתמוקלםהינימלםידמועםדננל

-חמצ,ןופישהודילעו.בהזהןיעכץצונובוהצוהארמ,שארדבוכבדמוע,חמצ

,הזםנםש,חמקהשוע
ןטקה

הרועשהולצאולעושבנזכולתלובששארו,תואובתב

.םתזוחאהדשלעוםתמדאלעשמרחיללחךותבלופנלםינכומםלכ,םינומהםינומה

,תופידעהץבמ
,וללהםיריחבהתורבק

וק
ל

,ינזאלאביהנ
וקלוקהו

ל

,׳שידק״ה

,הדשהעצמאבדמועאוהדדבורמואץוצרוףופכןקזןליאש
תורבקה־הדש

,לודנה

,דדונתמוהמוה
,ברוחידירש,םינטקהדשיחרפ.ושאררפעלדירומוויפכתאקפוס

ההא...םהינפלעםילפונוםילבונוםישמכתמסמו.לצוהסחמןיאבםיבזענםימותי

האלה״האלהינאשנרעוסהיחודו-יבלקעצ!ידכניוא־יוא,ינתחיוא,יתב

.יתטותשעודבאו

וק
,ינעינההמרבל

יתוציקה
,םהונרוחשה־םיההז.ידננלםיההנהו-

ךלוה

,המעריפוקזםיריבאםיםוםכ.רעוםו
ןסרורסמאיקרופותורםומיקתנמ

,םהינפמ

ףצקףצשבםיבבותשמוםילהוצ
ףעזבםירידאוםירוחצםיילנ-

תאהז,םיצצורתמ

,םיעלםוםירוצלעמםירקדזמוץקוצישארלעםילפנתמ,םיפדורוםיפדרנ,םיהודהז

אשיוםיהולםערי.שפנבישמלילאוההזףעוזםי.ףוחבםהינפלםידמועה

.ולוק
ינפמ

וק
וקעמשנאלונואשל
תברעתמוהלועיחורתרעס.ישפנלשהנומהל

,תכלוהותלטבתמווימימתרעסב
-ינוימדתונויזחלעלפאמהברםוהתןויזהו

!יתעדחונתו

,רייפפוקבטדוחיםשלןירו־פנ־יבוקבט־יבגהרטקה־ילכיקיהמאיצומינירה

הלועולנזפמונשעו,ןשעמויפבונתונורואהתאובתיצמ,ןורייפיפאהשועוךרוכ

תאורואבקילדהל,ילערבעש,דחאלייטאבבוטהינורייפיפאחירל.םילינעםילינע

ןותעליימהו.יתושרבונורייפיפא
ומששממ,ודיב

■

םויהויתארקש,הזונמיםוהז

יתאצמווכשםינרהנהוםיעוצפהתמישרביתנייעוןותעהתאיתלטנותושרב.רקובב
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.םיר^םירכומילדנם

ויתויתואלכבאצוישרופמ,ויתשקבש,םשהותוא
ןנוהכ

םנ.ינתחםשכללכוניאו

.בלועמהתואדקונהיהאלובובוהילעבשיאל,בובזביתדשחש,תואההתוא

החמשבורךותמו!יחוריחתו-יתיארויתנייעםעפהדוע!ינפורהנו-יתיאי

רזפמ,יפכהזרזליתעקת
ןתונו

לעתראפתוהלהת,הידוהוחבשהלודנהדםבול

רמואיאדוינממרטפתהלחמשהיהו,ןוהמתוהשובמוינפומדאתנשדעימעודסח

.ותעדמאציוףרוטמאלאוניאםדאותוא:ובלבילע

םיאושנ,םימשביבשעותונליאלשםיבוטתוחירנפוסה,לולצהריואה

-הטמלמתוילולתותועקבמו,םירההישארמהלעמלמ
ןתונ

תחמש,המצעוחכיל

הוקתושפנ
יתד־שנרףא.לכהתאיתעדמחיסמ,הנומהוריעהתאינחיכשמ,הבוט

ןוכרלהכזהלפתוהבהאשנר,ינזחא
העשבםימעפיתואזחואשהזץעמ,םימלוע

;האנהומלועוהדשיבחרמבידיחילייטמינאש
רשיובוטיתואהשועשהזןיעמ

דעוםדאמ,וישעמלכלעםיברםימחרולכהרצויל,םוקמלהבהאיבלבןתונו

תועמדיבלברקמהלעההעשהתואבינזחאשהזהשנרה.סמודדעוחמוצוהמהב

!החנאוןוניוםנו-החמשלש,המחנלשתועמד,יפעפעלע

ןוצרתעב,התעו
בוטוילעבוטיבלש,וזןוצרתעב-יבלביתרמא-ילש

ךילנש,ארונורוחשםיהתא,ךסעכתעבו,ולכםלועהתאקבחלהקשחישפנו.לגל

תאעולבלהמחתוירזכאבםיתפשלתוערתויחכםירעתשמוףצקבםישענתמ

תימההירכנ,ךנושלילהרז׳יבבלכהתאןיאהתע-ץראה
.ךילנ

1םויהינאךררושמאל

לפנתמהזערבלכ!ךדובכתליחמב,ריסאבלכ,ףעוזםיילהתאלובכבלכ

םצמוצמםוקמולליבנהונודאש,לובכאוהשןיבהמובלהשקמולאמשלעוןימילע

ףעוזםי,ךפעז!ףיםותאלואובתהפדע:רמאווראוצכשלבכהאולמכ
אוהירה

,התאםינשיפלאהז.ליעוהאללםנהףעו
ךילעמךילשהלזועריאתמ,ןימויקיתע

אושלו-לובנהתארובעלוםורהל,לבכה
!ךעיני

שרננהתאםינשיפלאהז

,דרומורזוחודרומ,םערתמו
םלוקואשי,ןוימהיךילנ

שענת.סקיתשיםורמברידאו-

!ךפעזמדומעתוםלאתףוסבלולודנהץובבשערתו

ףעז.תחאהעשלפנולוישפנשקבתחורתרוק,ףעוזםיילהחינההתע

■ףיקתהשםעןידלןיאש,םירוציהלכלשסחכתשישתריכזמ4אוהירהךלשהזםנח

קזחרוכנתוארל.שפנםנעמורעצמ,הוקתלכדבאמ,חוראכדמאוהירה;םהמ

ץימאו
,ח5

שלחכםילפונבלפונוהצונמאוהףאו
ץראינטקו

-
רעצםלועבןיא

אלה,דחפוהמיאםהילעליטהש,הזםיתשלפתתחמ,רוגנהןושמש.ותומכלודנ

אוהקחשמוםיתשוחנברוסא,הכשושתו*<מוסאוהשכ,וינעבותוארלבלההודי

ילםימחרתעשהעשהשכהתע-!םהל
,

,ימעםיענובוטרישורישוחניחור

.עמשאאלךילנןומהו,לכואאלךתלקלקוךפעזתעשבשרננםיךתוארל
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.ורומרבוהרפסמ

!םויהינאךררושמאל

תחנוהבושבטאתכלוהה,הכירבההתואל.ינלהניתוחונמימלאבוטהיחורו

ןיבקמעבםשןחתונעבו
וקםש.םיזונאלשהשרוחואשדיפוטעםירה

הנחטהל

לוק־תבםש;ולוקדהעימשיהדשבתועורהתומהבהיראוצבשנוזהו,קחרממאשני

תורצוקהתורענהתוניננלשוםיקחשמתודליוםידלילש
תונינהתחאבםש;העינמ

,לועבנהתהובנ,תינמחהוזו,םיחיטבאהולישבי,םיאושקהובלבלי
הינםתפקוז

םירההיקמעבזוננרוקממםש;תטנוהו,המהיפלכםיבוהצםילע׳םקומוםיפוזשה

ץצחיבנלעלםלוסמםרזביאשחבדרויוהלקמ,הלועוץבצבסםייחםימלשןוליס

הכירבההתואל-!הכירבהךותלךפתשמועבעבמשדעםינונה־ינושמםינבאיקולחו

׳ינציברילחניברעיללצתחתםיכרםיבשעיבנלע,ינאשייחורהיובחהוהדדובה

יניע,תוביטרמותונטקםיניערוקיסבילתרקוס,הננועמהוהואנה,חמצתב,י^ת־לאו

־םירישהריש״תאירקבקמעתמ,ךלאםעידיבךינתרפסבםנ.עיקרהרהוזכתלכת

תונבבהפיהתימלושםעןוזחבלייטמוךולה
.ןויצ

קיתמנודחי
,דוס

ךולהלםיקיחרמ

רצלועשמבשנרב

יב
תודשדעםיכשמנוםירשיימה,הזמוהזמםיהובנתונליאן

.וירפןתיץעוהלוביריבכמלתנתונץראהםש.ןםש־ןבןרקברפכלשםיסדרפו

,תומידאמתוינבדנודה,םיריחשמםיפיזשה
םיםנאהוחופתה,םיחירזמןיקסרפאה

םילשבתמ
!םיבנעהשוע׳ןפנהו

םהאלהםשםיננהוהכירבה,קמעהותוא
,יפ;־ביבאבםדקמינדע־ןנ

ונילבודחי.ידננכרזעויתרבח,םירוענתשאםעםייחהאורוימעשדחיחכדועב

ימיבםנהתעדעו.ונימילכבםיחמשושנרבםשםילייטמ,מימיענבוניתותעםש

הנקזתעל,יפרח
יתבר,הימוהריע,ירונמריעמקוחרמו,דועונרכזארוכז,הבישו

הכירבלםולש,הזחטבוטקשהםוקמלםולשאשאףעוזהורוהשה־םיהתפשמו,םע

!םשתוחונמימלוהננאשה

.ד

ךדדיתרבעםייתמבמו,םירהההלעמבםילועשמךדדיתילעיתיבליתריזחב

ןיב,ץיקה־יתב
םעזנ,תונליאיכבסבהכוםכהלעמלמתוככוסמ,תולקלקעתוביתנ

טופטפתעשבו.ודחיםתרמצבםיכבתסמוםילועוץוחלםיטונםהיפונורדנהלצאפיננב

,הלטבהחישוהשיחלו
ךרדכ

הציקעוךוכיחבנאו,הזםעהז,םינכשה
םה,הזתאהז

רואמתשרהשעמםינרתשמוםידרויוםהיניבםירבועה,המחירורהולםוקמםינפמ

.ףםכהתודוקנםעבהזירותהלםישועוהטמלהמדאהיבנלעםיאפעלשםיללצו

יבשעראשוןומכוהצק,ןיםירפקוןרופצוסקרנ,העיצקותולהארטוקמםשריואה
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.םידפסירכומי^דנמ

םוקמהןחהיהתדובעבל,המודיםיאלוחב-םימרכ־תורופצוםירשףנב־ילעב.םימשב

.הלאלכתאןאכעבטהינארהילעםיהרככלכו

םעוה.םירדעלהערמויהוםדוההנם.תודשבחמקןיאוןנדץא.ריצקרבע

!ריעבינאוטעמדוע.קוחרמדיעהתאםיחירמוםישיניםישוח.יחור

וכולהרז.םיבשוםירבועהןיבקוחרמילהארנםדאהארמכתובוחרהדחאבו

תכשמנוןימימומדשךדדתכלוההמודאוהבחראיקספןימכ.ושובלבאוהירכנו•

עםוסאוהריעהתואובמעדויוניאשרנכו,לאמשמוינתמדעתדרלווהזחלעמ

ברקוךלוהינאוהלקהעשהרבעאל.טיבמוהפוצוןינודיסלעםופודמוע,דמועו

,יריכמאוהשילהמודמכ.זלצא
.איההיהשסנינמודמכוילעשהנושמהאיקספהו

ןכםנמא
ובנז,ףונ־יולתווילעלשפומםילנרהעבראתוסכ,ךרלנע-היחשםנ,

,יוםיעוףוליעמתומקה,ויניעךותלםילפונהמחירהז.הטמלושארוהלעמל
תוקיהבמ

םדאהםנכנדימו.ויסךותמתאצויוהקמוצמוהבורצונושל.תינומהןיעכתוצהנמו•

.וירהא-להובמוףוחדלבלובמינאובוחרהותואבתויונחהתחאלובנלעשהזואשמו■

רשבוםילתכבםיצוענתואלקנואםש.זילטאאיהוזהתונחה!יתקעצויתיאר,יתםנכנ

ןדסלצאותנוהכידנבבשמשמבצקה.םהבםייולת.תוקדותוםנ״לשםיירוחאו•
-

,רשבהתא?לעבצקלםשחבזמהאוה
םודרקו

ולצאללונתמדוקעיהלנעו,ודיב

בלםתכ.ץראהלע
ן

'קיהבה
והז-לנעיוה!ירוחאליתעתרנו-וחצמלעמינפל

ברח.ויפחתםיאלוםלאנאוה!לבויחבטל,ילעבבחתנךכש,לנעהותוא,לנעה

.הזחמבילהארנ,ולינ־ןב,ידכנו.חכאלבםהדנבכושאוהווילעתספועסתומה־

םדאהותואאלמלאו.ינתזחאהדער...!ותמשנהחרס.ונניאוומאתועורזמחקול

ףלעתמוסמושמיתלםנ,יבךמתש,אוהאלסלא,םילמנה־ןקבריכשלעוס,יריכמ.
עבצאבולהארמוינממקלת&מרובדהינאו-וךלהמ:לאושהזםדא.הצרא•

ןמהחיקלבוא,הבעב-הריבעכוהדשחאש,ובבלבהמדמבצקההה.לנעהלע

,בננה•
הזריכשלעופו.ופםכץנקלנעהש,יתעדתאחינהלידכ,עבשנוץסוק

,דאמםעניורשבובוטוךרירהלנעה.םירקיםימדבותואהנקש,וילעדיעמ
ךכיפלו

לשוחבשברססמוךלוהאוהשדעו.וריחמבהברהוחקמהלעבצקהדמעאל

יניעהארממענושמוסמעושמהצוחהיתםנוידייתועינה,ףעזבוינפביתלכתםנלנעה

!ינזאעמשמו

.יבםיעמשנדהיםיבברועמוםינושמתולוק.רעוסיהור

וק
ל

לוקולנע
,דכנ

וק
וק.הרסלוקוםאל
ל

קנוילנעהימד
ןמילםיקעוצםידש

,זילטאה
ידכנלוקו

וק.ותםירעמינזאבהלועבאוכולומנ,ךרה
הרעוסהינע,םירוענתשאוהינמחרםאל

,תלבאתמוהכוב׳המחונאל
.ןהיבנלעהלועהדשבהלסלוקו

םא,הבולעהרס

!ונניאברעתעלוהיהרקבב.ה־נםלמלוזנוהקלנש,הנטברבלעהעונהלוכזןי
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.תונורכזהר6סט

תטעוב;הינרקברפעבתרםעמ;היריחנבהחירמותפאוש;היניעבותשפחמאיה

תקבאמז
,המהמוהמוה;היפלטב

ןורנבולהארוק
,רעוםוךלוהיחור...!ונניאו-

,עמוד.׳*,הכשחישפנב
הקעצותולוק

-
,הקובמוהקוב,ץפירתתפנה,םיללחתקעצ

!לפואסחקלכהריעורסכ,רעיוהדש.הילידיאהלכ-הלודנהיבוברעוהמוהמוהלומה

ךליתינענ
,

ןתי;ךירבשמושענתיושערי;ךימימודמחיומהי!שרננםי
םוהת

ףעזךסעזםאםיהךלהמ!םילנ־ינבומעריוולוק
אלוהתאתכברדאנאלה,םנה

בורבו,ךרדבםיתחתחלזובת,רוצעמלכלרמרמהתךעורזלודנב.תעדבךלקלה

םנשםנזעבלכה.םלועידםומודעיררה-םינתיאלערעתשהלבהרתךנואנ

ךתלםכאלה!ונושלץרחיםורמבהריהל
-

.ךזועוךחומ?
—ינאו

תוארליתינפו.יתררועתנו-ידנבףנכבהעננדיהנהויבלםערבדמינאדועו

.רוטקיהידננלהנהו
,יתארקלהמשלהובמולוהבירצחליהםינכבש,ןמאנהיבלכהז

ינםונתשניאדו,הלמחביבטיבמוהבהאבידיתופכךחלמ,ינפלץפקמודקרמ

.ירעצבשינרמהיהוהעשהתוא

-
וליתרמא-!יביבחרוטקיה,ךכ,ךכ

,

-וראוצלעוושארלעידיריבעמ

ותניבאלהםדאהו,חכתברותעדמהרעבנהירבלכתוזע,ךתוזעיהוזךתלסב

ותניטקמ
לשאילמסתאנקבךא.ותרומתאושולבהלכה,ותרובנהמווחכהס-

םיהולםערי״.!םדאההשענהפאתעבוהתאנקב,רצויההבךלמנש,הלעב

,ומיהי,ומהי;הכיריבכושענתי;וזנריהאירבהידםומ;ץראינתיאושערי;ואלמו

זסהע

!ןשידליה,קפודושערבאנלא!סה-
ידננכהאבהיתשאילתרמוא-

לוקביבתרעונז
-.לבלובמוסמעושמןיידעוזנורושערבהתיבהיתםנכנשכ,הממד

,חורבלתאבחנהמל...!ולךלהורבעקמח?התעדעההושתייהןכיהואובתץאמ

ולפנהמלז
...?ךינפ

בערשינמודמכ!ונניאוךלהאוהוהדועםלןקותמלכהרבכהז

ךלססבתתולכאת.דאמהבוט,האירבוהבוטםויהונתדועס.לוכאלךלתעוהתא
.

...לנערשב...םויההרדקילצ

.ירבאלכבתיתרמ,יראכיתנאש-!המ־המ־המ-

הדימעמ,הפיזנביתשאהרמא-!ותעדמאציוארבנאוההףרוטמוענושמ-

!םדאארפ?לכאמלבוטאללנעדשבםולכ-םימעזנםינפילע
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