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שתי •ועתיקהעברתהחורשהדרךהבוקעתבליטא,קטנהעירההיההזו
םחרזותלשתידוםותלחברו,אחדונדחקיםצפופיםשעומדיםבתיה'שורות

:הם"לחךריליח,חנחראלםחחררשהאותןמתחחנעלמהיושאיזווס~מרות
 •חפושעלהמרוביםהעשבגדוליאתהשקטיםכגליו

 :למיניהןריבותשלשיירותכששיירות' 'קיץשלהערביםמביןבאחר
עלמרובהתענוגמתוךטיילוכמושים'פניםובעלותמנוערות /וגרציוזיותיפ·ת

ישבשכהופתוחהמרכבההמטיילותלעיניהופיעהוהחורשהאתשבקעה.שוסה"
שלנובעחבושהיחולראשונוצציםכפתוריםבעללבןב.קיטל·לבושצעיר

 ,המיוחרהחםימפטיחכאותההצטיינולמשעיוהמגולחיםהשחומיםפניו •סטודנט
 •חיפההמיןשלנפשו 1ארלצורנדיבהשיש

הפניםעלמבטיהןאתהשחר ;בצעירעיניהןאתתחבוחטטילותכל
העלמותתשומת·לבן.אתעוררזהזרשארםה~:תנלותן,מתוךהיהוניכר ,.היפים

שאלות'המון •אורותיועלםיוחדח 1התענינורבאיזוביניהןלהתלחשהתחילו
 :כלשפתיעלרחפולהןפתרונותירעושלא

לכאן'באהואמהולשםנום·~הואמהיכןןזהצע"ירשלטיבימה
 .יתאכםןזמיבנית

ואחתקומח'בעלותיפותעלמותשתיוטייניל'פריירילאלפנוחרכה
היחבמביכהמתרחששחיהמחשכלמשום 1.חפוםטה'כשםבעירהאותןשננו
כנושיםכשפניהן ,עלובותוהביטושתיקהמתוךלהןחלנואלו ;לפניהןנגלה

 •כקרקע
היו ;תעמודמלןוםבאיזה 1לרערנריהםרננהאתלווביותרהסקרניות
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הסקרנייםהמבטים.אתעצמועלהרגישהלה •נצע•רעיניהןאתתכופותנועצות
שמתוךאלאהדקות'שפתותיועללפרקיםמופיעהיהקלוחיוךהעלמותשל

 •לעיניהןזהחיוכונראההיהלאנאוירהתרקמושכנרהערבדמדומי
הראשוןהביתאצלעמדההיאהעיירה'שמתחלתלמקוםהניעהכשהמרכבה .
הידחשוביםאורחיםשרק 1דודםשהשלבית-המלוןזהו 1ירוקהאכםדרהעם

נהרות·םכוםיםופניםרחבותכחפיםנעלנחורשמר'קא'הרכב •נומתאכסנים
נאותר •המםדרוןלתוך /ברננתמונחיםשהיוהחפצים'מעטאתהכניםקיץ,
ישיבהמהוןשבכפפהקומתואתקצתישרמהרכנת'האורחנםיצאהרגע

תמחרןםתוךעליווהציצוהאכםדרחעלשישנובאנשים'עיניואתהעיף 1סוונה
נכיעלשטוחיםהיוצבעוניםשמרבדיהיפה'הםםדרוןאלונכנס ,וסקרנות
רצפתו.

פגשהוכמושים'מארביםפניםנעלת 1שחורהאשהצירל'חניתנעלת
בשעתאותהתוקפתשחיתה ,מנוכחמתוךלמלמלהתחילהכהכנעה'האורחאת

מיניאיזורוסיתוחציהפולניתשחציהבלשון ,האורחין vכ.אנשיםעםפגישה
שהיא. 1המקוטעיםדבריהסתרןהיהשמשמעאלא •להבינןהיהשקשהמלים'

 •םנית-םלרנהשנע-רצוןשיהיה ,לה.פן·מבטיחה
שחיתההעליה'אתהאורחלונחרשוניםבחדריםהבדיקהאחרילסוף

הכתלים •לאורחיםכללשםשהולאהמלוןשבניתהחדריםמשארוגמרינדלה
שלחןמאד:פשוטיםהיוהחדררהיו::כי •במקצתנסוכהוהתקרהםםוידיםשםהיו
שממוןהחדרפנותמכלהציצונכלל •ברזלומטתישןדרגשוכםא'קטןעגל

ננ"עלוכשתרננושנתםתחווהאבקקדרי-העכבישמתוךהיהוניכר ,ועזובה
 •ריקהדירהזוהיכיוהתקרה,הכתלים

רוציםאינםפחותיםיותראורחיםהלא •מאדתמוההדברהיהלצירל
היפיםבחדריםולאכאןדוקאלנורנר.רצהשכמוהו.פן·וזהבסקרםלהתאכםן

 •והו.::קושטים
ואחר'ישהדרגגניעלתענוגמתוןהתפרקד rהאורחשםהיה<כךםלמין

דממהשררהנחור •המנוחהלונעימהחיתהוטלטול·נדנודשלשלםיום
הימנו".ניטלכאילונקרנושנשאהכנרכל 1ונרוחעצמואתהרגישוהואעמוקה

כמוחונטשטשהכללרגע ;לכאןנאהואולמהמהנשכיללנמרישכחהוא
---ומתוקקלנערפלנשתקעוהוא

מכילשזחלו 1צלליםשלורקמההעירהעלחשךקיץלילירדנינתים
שקלחוומנושמיםחריפיםריחותנתמלאתאויר •הבתיםאתלפפה 1העולםפנות

כהרהוריםושקועותענתהכחשכהשטופותעמדואלו ;והחורשהמהגנות
הפתוחיםמהחלונותשהנהנוהאשיםוכנוזמןאיזהעכר •••עמוקיםורזיםנעלםים
העיירהעלהשחטחהצפור,כנפיכמוגדולה,דממה •הכתיםאלנלחץוהלילה
 •••נרכרוךהומסהשםודורענן,צלולצחוקהדממהמתוךנוקעיםהיולפרקים

הקולדתאתונשאוקלילותקיץרוחותוכאר •••סתיחרורבשללחש ,מקוטעזמר
 •••הלילמרחניאל

אלותמונות.שתיהר.נועעו •הרחובאתשעטפה 'העגההאפלוליתנתון
אטייםהיוצעדיהן •כלילהםאוחרהכשעהלפילשאהבוראםתר'סריםהיו
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הן .מסביבנםוכחשחיתההעמוקההדממהאתלהפריעיראוכאילו ,ו•טקטים
החורשהלתוךנכנסו ,הע"רהקצהעדהניעו •ושתקוזואלזולחוצותחלנו
היורשםשלהןהחביבהמקוםה·חזהחדרך.כצדמונחשה•חסלעעלוישנו

 .• ••מחשבותיהאתאחתכלומחרחרותיושבות

עיניה •כומשיםמתחיליםכנרהיפיםפניה •כ·חנכתעלמההיאמרים
שנימתוןוניכרקצתמושלותתנועותיה /כבירתונעשותהולכותהערמוניות

 •עליהשעברומםעךות-החי-םהואשעיפחפיחבקצותשחשטתחוהחריציך
עדייןזוכריםשחבלמשום.מטורפת",בפניהשלאאותהקוראיםבעיירה

 :שלחה.היסטוריה'תא
 ,נר~קשלבחנותומשרתתהיתחמרים •אחרותשניםלפניהיההדבר

ולעייןמענודה,פנויהנשעהבחברתלשנתלסריםחיתהחולשה •דםתאהגביר
.פילוסופיה",מ•ניאודותעלחברותיהעםבשיחהבכנסרגחיתהלפרקיםנספר.
לניןונינןאותהמחנכותחברותיההיולאהכיום zומ·כללהבינולאשחן
 •••סחחשהיאמהיודעתא•נהנעצמהמר'קעשנסמחליטות,היועצמן

כעיירהאזלזהקוראיםשהיוכמו /רעהרוחעליהענדהפתאוםלפתע
יליונ, pנלעםהספרביתשלהסורחאלבהקרנההיא •כלמודיםלעסוקהתחילה

אתוטי;ח ,תכולותועיניםצהובות-נהירותשערותונעלנכה-הקומהיפה,נחור
חיההמאורעאותוכל •חבריותבעיניגדוללחטאנחיטנשהיהדבר /כפרהסיה

לrפפלהתחילובטלי.חולנייכהלצלן,רחמנא ,שנחובק.טרוף·,כמיןנדרש
חבלתיהעובדהאודותעלהתלחשוסתםאנשים ,התרעמוצדקניותנשים ,במרים
 •העיירהיושניכלנפילשיחהחוסרהיתחמרים •מררנה 1ענינור 1נהרצפויה

מגיעותחיולפרקים •כרחובאתהלהפנשוהתנישוחיסנההשתמטוחברותיה
 ••• " 1םשומדר ••..םו:כורפר.: :הסליםסריםלאזנ:

לשנתחיתח.םוכרחתהיאנעיםםאד;ובלתיקשהנעשהכעיירהסריםשלסצנה
 .ברחובהילוכהבשעתבאצבעותעליהירואשלאבדיבכיתה'כלואההיוםכל

לרנןיותרעורבעיירההתחילונערבוסילירנמעוזאתלנקרכשהתחילה
 ,לזהלכשסהלאשהיאאלאנוראיםיסרריןזהמכלסבלואבותיה ••.אחריה

נעכלייושנתוחיתהלדברלנמריחדלה /ותוכחהסרסרנדבריכשהציקוח
אתעזבההיאהרריהםצדהפצרותרובאחריכלל.לחנונעהדבראיןכאילו

 •אחרותלשניםח Qונעלהעיירה
 :כךאחרנורעחללוהשניםנמשךסריםחייאודותעל
שםלההיהשלאזר,במקרם ,רוסיהנגבשלגדולנכרךהתישנההיא

ימים •••ושחוריםקשיםימיםשלארוכהשורההתחילהכאן •ומודעםכחכל
ענודה •••כלבנוראכשיאוש ,מפרהכליהתלבטות , rקאיןותלאותענייםשל

 •••חרשתבנית
 :נהירהרצועהכןאחר
בכלהתמכרות •••אינטיליננטייםחונים •••םוהירותותקוותאורהימי

 ••נ.אידיאלים',אמיצהאמונה •••לה.ת;וער.·הנפשחם

127 

~ 
<' 

i 
1 
j 
! 
1 

J 

( 
f 

~ 1 

1 
1 
1 

! . 



, 
1' 

' 

~--. J 

שחרית

 :אפורהרצועהושוב
מחלה •••ולחאפלםרתף •••ך wםםררעב •• •םרידות •••כלאבית

---בריחה •••םשפט •••קשה
מלפףכשפחד ,למקוםממקוםוטלטוליםנדודיםהתחילוה.כריחה•אחרי

פגישהכל •.•העצביםאתמגרהזראדםשלמבטאיזה •••הנפשאתתמיד
ה.סוד" •••כיתושנסחמנקרה"שסאי •••הזדעזעותלידימניאהפקידעם
ומתחילים •••ונהרסיםהולכיםהעצביםוחרד.םרטטוהלבהנפשעלםעיקכךכל

חרחורים •••דופקדופק'וחלבנחשנהתועותכשחעינים ,שנהללאלילות
 •ראשמחושילידיםניאים ,מיגעיםלילדת-זועה •נמחהזוחליםים 1מנעיר

פקוחותנעיניםלהסתכלערה'זהירה'תמידלחיותהמשונההמצב
עוד ;ונחלשהולןהרצון ,וםתדלליםהולכיםהנחותמא,דקשהנעשהלצדדין

נצנץהעתונאוחה ••.אותההמחפשיםלידעצמהאתמוסרתוהיא-צעד
 •במנוחהזםןאיזהלשנתתוכלנוראישם ,שלהחנtיירהאללשובנסחהרעיון
 •החרףנשלחישנהחצילפני •העיירהאלחזרהוהיא

שנעשוהחורים,פניה •בלםאתהתמיהסריםשלהפהאוםיתהופעתה
נוכוהנושאאדםשלנעלמההנעהוקבלושנתעמקוהעצובותעיניה ,רציניים

הרגישו,בלםמיוחדה.השומה-לכעוררהכל •ה.זוצניוהתנועותיה •••סודאיזה
tפינר.עללעמודיכלושלאאלאנח'נתחרהשינויכי

אחותה •באמריקהחיהשנעלה ,הנשואהאחותהבניתהתישנהמרים
כשאיןמהגלויה'נחנהלסריםהתיחסההיאלנהר.מעברקטןבניתגרה

וכלל.כללבמצנחהתענינוולאלגמריהימנהשהתרחקוהוריה'

יבוא),(הםשן
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