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 • l tהחיים"//מעמק
בקרת).(ושיסדת

. 1 

 ,ושלשהשנ•םשלאםכיבזה'יסופראחרשלומזלומאורעועל.לא
 ;להחייםחליפותישבאחיו.אישהםומשולביםאחיו,אחריאישנא•םרחם

 ,) 2היםיםיכלנסירלאאור.העלינו,הםונחר.הנכדהוהידחירות'בליואולם

כלוהספרעלאלא 'חובריםאלחבארנלכדזהספורעלללםדאךורא
הנאיםחקררנ·'.םחענרהקודםמספררהמשךנעיזשחם 'חשרנ•םםפורירועל
אתעליךפורשו.חננדהי.חיווזרבאחיו.אישהםומשולביםאחיואחריאיש
םםךמסתלקתהחפשיתודעתךהספר,אתשפתחתחראשרזהרגעלםזצלח

חירור.",כליואולם ;להחייםחליפות.ישכך.לאחרשעותונמהזרנשעה
אנושםעשיעליונה'וכנזרה n:י.:זל 11נכתינוק'וחאםיזאתהשמתחילוכםעט

םע•זtיר,ככלהאדםאתהמלוחהגורלאתרואהואתהלפנ•ךעונר•םותחבולותיו
שיחו-ולשפוךבחוסיםלחטיף 1ולהתחנזלפללחמם'ולצועקרעלשחלנ.-חרוצח

 •לאבןו·חימר.קשה
אדם'ורחמי-.

 ) 3אדם:ברחמיחייםאנואיןאנחנו-

עםנאנקהאדם •לנכנודמיאתומקפיאהנינוכאזערלהאסירי.אנקתו
ר ttאיה:פםל.עלנשען.הואהקצין'כלונשכרוםזרר.עםללחוםומנסחהחיים
שנם ,שנהחםש•םנןיהודיע•ניר.אתנידווינסחרשנונחונונה'על•רישב
 !נחוץבזהתנידואלעריוןמלאכי •בילדנונה ,לפוקחרגיעההצעירהנתר

-נחו,בחדולכקלקלתו,נעלהאתותראהאשתותבראפןחדרת.אתסברו
 ) 4אדמות!".עליבז-אדםלחיינודועליוז'מלאני

 •החייםיריעתאתקיבםצ'דינרלפנינוגוללרנן
 • 1נלעיזהחולףו.קל,עד.רנ •נמהזהואיברלאהריכזה- ,החייםיריעת

וחנונכלהצעיריםאמנינוידיעלםצטירחיה ,םש•םמבליפשוטתמותה
ניםא'וכל ,רםנרנחענותהלפקעתהאחדונערעםהיחידהאדםויהירעם'קר'

והתעסק •וצבעיםקולותכאלפיומתבהרמר.פרשםתגלח'חיהקלקמטכל
הספר.אתרסנו /תומהעדחסכונההפקעתאתוהתירהונעכמחזותהאדם
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הוצאת 1כדולהב•בליותיקהבודיצ'בסקי.יוסףסיבהשונים.ספוריםחחי-ם•..םעםק ) 1
 1שם ) 4 , 41עם' ,שם 1שם ) 8 , 5עם' /שכיח,קבוצהשם ) 2 •תרעיבורשה,.תושיה·.

 , 42עס• /שם
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י 11

שלש /שהיםעכרו :והשתומםככותלהקבועחאוררוגיןאללמעלהעיניוותרה
חולפיםהחייםומראותיצא.החוץואלאדם'נח·ילונתגרהאחדרגעשעות-ואך

ריסים-עכרועין'כמעוףונעלמיםrפסיםומעשיםואנשים 1הנזקכמהירותלפניו
אדםבחייהזההאחדוהרבע-במחר.מתרוצציםדניםודורותנזכרונו,מהלנים

המקיפיםחרחנ~םהחייםלעומתחראנחשבנמהחלב.עלנחקקגםאםיחידי,
 !זהדורותונסדרמרחקיםובאפסיעיניך.מלואלכלאותך

 •ז 1ורבנמרותמקבלתהנפשוא·ן-אחתכנקודהלרכזרצונפשךואת
 •עצמותהוממהותהנפשסםגרלוחהרוח-הםכנפיעלוטיסההיקףודרור,מרחב

ואתהמאורעותנכסההמשתלבזההוארביםלימיםהנפש .rא jהםזיהמאורע
האדםתכונת /לעולםפוסקשאינוהעולמיהשטף /חצנהחיראתנומריח
 ) 1כלה'ההויההד-ומשושוצעדווששונו,יגונו /אדםהוא i-נאש

גוביםאחתנכתהואורואהמסבינוומביטלרגעעיניואתפוקחהאדם
המקופלתהחייםכיריעתהדיןוהוא •והטבעהאדםמחיירכיםומחזותשינים
והמתארימיםנסהנמשךהנקרא /העבהרו~ןרקלאלפיכךהספר.כגרילי

מיוםפרטיהםרכללזהזחהקשוריםאנשיםוכמהנמהשלהחייםתהלוכות
אףאלא /החייםשלאםנור.ית-טבעיתיריעההםשמ•ט-הוא ,מוחםעדלידר.ם
רנ-הואאדםכחייהמניעיםהמאורעותתמציתאתנתונוהכוללהקצר,הספור
יtיטונותמעלותשכמהאלאעודולא •נסרחמאיןאמנותית-טבעיתיריעה
הזמניםמןנזמןשראינועינינומראהואתאותנולשתףמסוגלתשהיאזו,לצורה

לפנינו.המצטירתזויריעהשלהחייםאל~היקףלכנו,נתוןומתרחשהחיזה,רכל
והםנהםחיינוושכנינושאנומשום /כאןלסותרשהםרקלאיפרזכי-הפרטים

ארה·פרטיםניידועה'נמרחמזיקיםנםהםשלפעמיםארא /היטבלנוידועים
אתומנתקיםדמיוננוכנפיאתמקצציםהמעשים··,לקשרמירחוגוןהנותנים

לאדםהשיניםהכלליים~המאורעותאותםעםומאורעותיהםלחיינושישהשותפות
חיץאיזהבונים /מדחקאיזהבלננוקובעיםהפרטיםפרטי •אדםהואכאשר
כחונימשתלבשאינורוחני,רכושנשארזהרכל /המאורעותעצםוניןכינינו

 •נפשנונימיעם
ורשויותתחומין-תחומין.חםהחייםשכל ,האדםכחייתקופותאסכםישנן

ככל /לכאורחלו.ידועהוכלילהנירםנקרנוהשוכנתאדםשלנפשו •רשויות
עורמותלגלויי /הדיןמעלמאשלאחדשוך,להופעותהואוצמא 1וקמטיהקריה

הח'יסשידחקוכסהוכל ;םהיודעבםתר,-ואינואריחםעורגתשנפשררחוקים
 ,שלוהיחידומושרת 1חראמחייוהספר,דפימתוךלפניוהמתגלים /החדשים

לאונוכהםשטוהואחבל,חזרתכחםוראהוהואעליוחניכיםנעשונמרהנח
כתקופה •תמוזתקופתשלהחוםכעצםוקרירנה;רננחלהשוחהכזהולוחנו,

הזורמיםומוזריםזריםחייםוארמפורטיםהאוריםאלאדםשישאףישכזו
הראשונההיאזרתקופחאך •יהלנרןוחרקיםרםמעינותאחריםממקורותונאים

חרו /החייםאתויקיףלדוחהעיניואתהאדםיפקחנמעט •האדםבהתפתחות

שבאןם 1הם1נוולרובוכ(החיים",םעםק 0שבספוהשביחלקבוצה ( 1םתכאביכזה ) 1
 •הקרוב""מהעברבקבץ
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החייםמעמק "

הכלאלא 1הוניםורשותהיחידרשותאין 'כנוריםואיןחומין 1רשאיןרואה.הוא
נשמת ,האדםנשמתעוםדתוכמרכזה .~יc 1םואיןשלופתוחה·רחבהאחתרשות

 •פלאותיווהיחידת ,המרחבזהעלתמחרךכעינידמבטת .האדםלכ
הנוקעאור,קווכלקלפתרוןכלוסיר.תעלומהוהכל 1אחתנמרחקרובהכל

ובתקופה •חייךחידת?פתורומנסה.::נפשךקםךחלקמאיר 1פנהו iמאירעולה
העולם,כלנפששלםוחלםתלאחדות ,ומרחב?חיי-עדהאדםמתרומםשנהכזו
הכל,ובדללהנכוהשוכנתהנפששלראחך.'תיפשוטלסגנוןהלביכמהמאדמה

ומלמדיםבאחיו,אישהםונזשולניםאחיואחריאי'זtהנאיםנאמניםלתאורים
נעצםלה'tבאין,-החידההחי'םחידד.אתרפד.ויחדונאים 1מהזהעלזההם

 •מוחלט jפתרו
 1הםנדלותאלהנבלמצפיניםלפנינוהמונחיםקיםצינ ,דרבספורי

האורגותוחיינו,נפשנורםאורעותהחיים'.מעמקהערריםהמאורעוך,אתות t~חעו•

הנמצאכלולטהרלז;:~ך ת~.~~ pכעיןהמשמש /ורךדקמשיארנלכנורף 1נר
לכלמיוחרחנעימהמיןנת iינ pוהנסתריםהנימיםדרךועוכרהנאוכלברב

 •דניםימים::משךנרנומהבהבהמוחש
רוחו.ואתהאדםאתונבקשהחיים"ב.עמקונעכורהנה

II. 

 1אחרררוחמידוהמתים·,החיים"ניןועוכרהספראתאתהפותחכשאך

עלאף 1יקת-ימים 1וערקרמוניהאנדהרוח 1ותמימותשלדהרוחעל,ךימבשנת
כשהיאוהאגדה •חיםיםבאחריתשנבראוהאגדותממהלךלקוח tשתכנחפי

האגדהשנתוןאלא ,תכונתהעדתבראמליםזzלש 1ונשחיםהיאקצרהלעצמה
חוחיםבניתה.נאמן·נחמןגאיצי>יצישלוטפיסיתשלמהחייםתמונתמשתלכד~
 oה.נאסןשלנשמתןמשתקפתמעטרהובשררותפולני•לאצילהשייךשנכפר

עומדתגנחועל •הבריותלביןשנינוודבריםלחמו,נותןולאדונולאלהיוניחם
הזרועותהשומות.כשפולישם ;הישןביר.-ח;:כנרוהתמונהמ'וחדה'חטיבהכעין
עץמעשיהישנותבמצבותיוהישןליהודיםהקברותביתישתרעפשתה'לרוב
למתים,עודיפתחלאהקבורהבית •חצירכהןועלהנפלוהדנהשמהן ,ואכן

באלולאבותיו,קנועלהחייםמןהנאכלוחיה ;נקרשיםומשולבםנורה'זtער
שנהככל •אמהשנכחוהשבורהחיץעללטפםעליו ,השנהימותנ'זt-אראו

בית-משולירצועהלויחתורוישטוף'ויצאהנהרשלהקרחנהמם ,ושנח
בכלפחשוררתחמותרוסית .לועואלנרקכוהעצמותאיזוויבלעחקכרוה
ראואשראתהנקבריםכלנחו ttיכאילו ,הטבעעםמאזהתאחדכאילוו.קפח,

והאבררבה.ופשטות-חודאפיתבשלוחמצטירזהכל • ) 1 .".חייהםכחקףוחיו
ומלחםת"'היצרה.נאמן·.נחמןיצישלכחלונוודופקקשהחורףכלילהר.רעה

 ,אחר-כךבסערההאובדוקולונים'ולאניםב·שעתהאחרוןזהשל
אינםקלקלתהכשעתע~ריתנשסהמרחשיהנפשיים Jחתאוריםאלחכל

ואילך~ומכאן .ותוםהודעליהשמוסיפיםאלא ,האגדהמעצםישרנובעים

 • 7עמ'ואשובח,קבוצהשם, ) 1
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שחרית

ח•לח rם , ~:חכחורףומותו ,ולחתניולכניונחמןיצישלצואתועם•חד
םקנרו 1הםריקרםעתהתמרנההיאיפהוכסה •יריעותיהאתלדקרםהאבדה
הנחוקרוש •נשרכלויקפאגדולהקור •היההחרףמנוחת.ליל :כפרתולכקש
יראוושםפהרוק ,שלב 1בערםררקבורהקברותוביתלבן.יעטוהנבעות •יתרן
מכסחכלעלתםהונראתפוך t:שי• ,הירחלנוגהגבוההסצנהראשאושנרועץ

עלרקם ,םלו:;זריניחלכנים ttלנו'שחוחרםתיפתחאחדקברוחנה •הליל
כרכבים •הגיעההלילחצות •לפניוהפרוצההנדרקצחעדלאטווהולךרגליו
ואיןמסלהאין ,ההואהנכרכלאתויראהעיניואתישאהמת ,נוצציםשנים
 , c1ז•הואנחמןיציהאמנם .כתבתועלהערוףכסרחהנהרהלבןוהר.כריךדרך,

בית-שומרשלנפשוהיא ,זהאגדהבספורשתלנהבאחתנפ•זtועוד
משםשהואאיןםעםותכשדרותהמיוחדיםחייותאורשמלבדאלא ,וו~םילהקברות

לכלנעצםזרההיאזואנדה •העיקרייםהמעשיםלכלנפעלבתוראלא jכא
להוןרמכנ·םהעליהמניןהכפרשריחאלא ,זהנספרשנקבצוהספוריםמהלך
מנדחה ,ר tהספתיחתעםלנכנויך 1לרמניחהמיןמכניםר,והיאכפר•,"ספורי
לאטלאטומתרוממתההולכתחםערחזואלכללמהאימותשאינןונח,ואסונה
קמעה-אותנולהכניסהםםפרהיהחפץואולי ;החייםיריעותגלילתעםבלננו
שמאורעותהחלה.כפר·"ספורילנוונתןוחקרים ,עולם-יה ,עולמולתוךקמעה
עלינוהמקילים ,ריפה-נוףע·טנבםראותונבלעיםמהרכביםונוראותיהםהחיים
אגדהאחריהבאיםהכפר:.םפררילשת tt •יתרנםכי ,ושאר.מקשי-החייםאת

כספורכ·ח-·דעלינו:המונחתהקשה"הידכברמורגשתש'זtםפיעלאף ,זר
אנובכפרכי ,החלקיםניתרכמומדכאכךכלהרו•זtםאיןמקוםמכל ,השני

האדם•,לנ.רוחבנבלעלעומק·וארץלררםמים ttה' iו"ביודרור,כסוחבשוכנים
: tt חקרלואין• 

אלשובמגי•;,יםאברהריוהמר.ים·,החיים'זt.ניןהגבולאתוכשעכרנו
רח'םכאןואףמו·;,םים'כשנויםהכפויההסכינהאותה.כעמק·.המשתרעהכפר

מאתחוחיםאהוכר :t .•2אכיאחרים\,נרשור.עונדשאינואלאנו,ענויואיש
שמריהושמרםלכישרעי,ו 1ר 'Zאאנימאת•;,ליו"החזקה•אתונחל ,היוניאורנו

אתרר. ttי'והואיהודים'איןמסביבפרסהד'עד ••שלמהינחוםלביתאביגדור
וגז·;,ו,משפחתוושםו ::tנשואחדאחדכלאתמכירכלשרבם'ידבר ,הנכרבני

 ). 2ישראל!'.שומראחר'אליושבובחבר

הטבענהרךשונןהיה ,יוי cםע•לכלהיהחרישייראיש.דרךוהאדם'
העלומות .הקצחאלהקצהמןהואאחדכןפיעלואףלורכוניםחליפותאשר

לאדם;אדםניןלמדבר,חיניןפדותידעלאמסביבואשרהטבע ••רםתריריח
יעטפונקיץ •יאירוהכוכביםויברא'יצאהשמש •העולםמועדיאתישמרוהוא

למיניהם,וננשיםועזיםפרותעליהןורעו ,והדשנההירוקהאדרתןאתהנבעות
הנחו ,עולמיםכשלגיהנםוהחורףניסרתולהפך, ;מחרידנאיזוישבעו·יאכלו

תפלתאומראין •חרשויזלוהתחתוניםחסיםויתחבאויקדשחוחיםסבואעד
ונין •החסותכארצותחאלחיםאתלכקשנםעוכי ,כנףצפריביןשחרית

 • 16-15:זם'שס,שס, ) 2 , 12-11שםשם, ) 1
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החייםמעמק

יצאםחלותבגלגליבן-ברית.משכנולוםצאהאלחחונותםעטפותיוחליפית
ארצותבכל 1בספרד 1נפרם /בנבל 1יהודהב:גריחילנהר,םעבראבותיועם

 ') 1קנו!'פהועתה .הגולה

 •רעיתוומלבישועאביגדור•זtםריה-"zז·הצעירהבתםזרהכפר,ופנינת
יפיחובאורחנוח.במבנההיד.ה.חולדה· :המקראופת 1םתכלחחיהם ttש•היא
ישתמרואםנםזוכמומעולפחונפנהראיייץשמיםנין ••מאבדת-עם"גדולחלק

ראשהאתהמקיפות 1שערותיה.מקלעותממרחק·.נאהדםאבל /נאלחנטיעים
;וכשהטתההספירהבימיצהריםשםישלטוהרנשקףמעיניה /כזהבנוצצופעמים,

צביהאילתנמורשמה,זהמעופההיהנשקףוהארוךצוארהונראהראשהאת
משאוןהרחקפלאיםכתחיה.נכה .נחדור.-היי:;,רתםחוןהמתמלאחבת-שנח,

 ,) 2 • •••הצלליםובאוהיוםבאאשרעד 1אדםוממגעאדםכני

בואיכאר-שבע.לבןמאוושה.וחולדהומהיג.יר 1ממרחקמגיחיםוהצללים
 • cs!יפניךאתבצעיףנםי :iוא j 1נרעלאכרעיפיךולחידתלני ,כלה
ובהניעומהמונם.מחםרחוקהונפשךשנעבארבנורילפניךחולפיםעוברוכצל

חלילהאתובלואתמולמיוםעורהכפרהח hפ ttחם•כלונאההחד.ונחיום
שםני ,המחזהאתראולאאישועיניהנוקרעליהםזרח ,ושיריםבמחילות

עומדותזקנותנשיםושתיחמים'.'מןמאיחרכוכבעלההמושבמןהרחק
חשהכי 1לנוחהכלחאר..כשעזנו ,הצהריםאחריומסחרת ,) 4 .' ••ומשגיחות
אלותרדותמחרלנדהמלרנהביתאתעזבה •ממטחההיאקמחאז .בראשה

נשנהפעםואשתואישיבאיטימחםיםיםחקויחי ••עלתה!·הנחר-רלאמימי
עולהשםהמסופרהמוראכלעםי!:תח"ו.בת • t5שבה·ולאלהחולכתלתנות

נזכרונך.

האופןבאותווחורף'.קיץהשלישינספוראףמצטירתהכפריתוהסכינה
מסביבואשרהמיםומשבריאופניםקולעםיהיה.היהאשרורחיםבאןואף

 jמ~אהואהספורשנוףאלא • •, .•דפקוולהשמעתבכפראשרהחילחעורק
דוםיאלםכיעדקולםבתהקטןולמעלהחוחיםמןנרחיקאשרכ"כלוהלאה
והכפרחדלההנהחפ~לנית.האדנותא•זtרמקוםהשפלים,"הבתיםבמנוחתויקנו
שהיאאלאהכפר,פליאתעםעםקלךישכאזואףוישוב-עם."ממשלת-עםהוא
המובילהמגרשבמורדש.אחוזתואכדבת •סרוגהושמהםבנות-ישרא~,אינה
נשלותהאחרהזרחיסורחיהדמה •שככפר.ימלנת-היופיחיתהוהיא •הנחלאל

רשמיעםשירורבלרית-חןלחוהתןנוחלסננההתאימהזרותואותה ;הכפר
חיהחיה •נער.ירעדמזקןאתההנפגשא•שכללבאתוהרעידהנהירותעיניה
רעלהסוחרתעלחרותוקםם-מראחםעשה·אהב•םנבלמרחףצלהכםוחדנו

.ו~םיפ ) 6 ",.לב'כלופליאתהכפרשלהקבועכוכנוחיתההיא •.הלננור.·
לחיותרביםגלגוליםאחרישנאחשוקי,םןאםופי , :iואאבכליאישנושנאקאוו.

כנרהימים.ובאלהה~ופי,מלכתאתראהוקונםטנטיןהאב ,הכפרלכחןנד v:ל·
ירעבכאשר 1אחריהרעבוהא 1תמצי.ררו·~דמקדקדויפיחנפחדמרתהלקחתו

שם, ) 4 , 20:עם'שם,שם, ) a , 18-17:עם'שם,שם, ) 2 , 17-16עם-'שם,שם, ) 1

 • 28-26עם'שם,שם, ) 6 , 25:עם'שם,שם, ) 5 • 24עם'שם,
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ההיאהיוםשהגיעעד /.תמםנפשוהלכהוניםוימים • •••טרףאחריהארי
כראשהו;tםיפארתחויתפם-הנבעהעליושנה"הנערה •••נמתחווהצללים

 ;ממנולה•זtמטותאמרהנערהקפצה •יגאהנחו •כנ•זtטףנרעםלכנו •הזקוף
עודוינרקהטבעויקםלו.תשמעלאאם ,חמימהאותהלהשריךאמר.והוא
נהרוהנחלללה.::הכנרכלויהי 'ולמים-lילחרדתהסתיוויתעורר ,אחתפעם

 ) 1 "_-- •לזהזהונ·::מ'iויםיחדנלחו:::יםשניםנחותממקומו,

שכתאלא ;החרפהאתלםחורגתומהנאהיהענויהזוהיתהראלמלי
 .חוריהשןלחריקתותלדותהואניחבית חנ'.':היא ••לה:אחור.דדךעממית
ח:פרדרךשעכרגדול,רוסילאיש ttור,ארישנמהעלותקחהוחילואתותינק

 ) 2האדון.-·אתהבלג•לךנאשראחריו,והר'ךלביתו.ויקחהאוחהויראכמעשהו,

 ,המאורעמעיןהפחלתוךנופלאינופסוקום t:ו·כשקט'חבלעוכרוכאן
עוכר,כמווהכלדמעות'ובורידיםאינםהרמיםוההריםהנכוחיםוהשמים
 ...·געראונוהלבידעללנאורה'

 ,טיובה ,העליונהנפוררליהעניר tנאל.עוכראתההטבעומעושר
T T 

דלים ,שםיגדלאשר ' jהרנהואב.כזרך •הנדיבהידואתנרהראהלאש"חטכע
נכימאחיהםראשחציךרך iנוהאנשים-·קטניםיצמחו,אשרהאדמהתפוחיהם

 ,השמיםאופקחראמרהיבלא /שםהאדמההיאחורה .:tילא •האד~מיםרוסיה
נבראנטרונה'ה~ילחהוא·ע.ורוכחושים·.צנומיםהמההמעטיםהיערותועצי

לאהיום'מענודתשו.::ניםהוזיםהמקום •יו'זtנוכלבך,מציתביתואיןהערכים
ימימ'זtשתולא •נפסקת"יללהרל 1נכעולההרעביםניםהכלוננחר.טרף,נ·תנה

עור •יפהעולמואתבראוהיוצר /כאןפרחשהבלימיםהיוכד·חיהראשית
אתוימלאהפולניהאצילרבממשלככאןםיזtלשנהחםיזtיםאוארבעים.לפני

חורכןן.גםנשכח'הכלהימיםברכותאךחיתן•,נשטףהזחהאלםהמגרשכל
היטבחה." jנתיויעלםדברשוםיגידלאהאלהמימיםמעשה-אכןהגדולהארמון

חרא ;אדםנירישנא ,מזהגדולהואהטבעמןוהערני ,םפליצתיים nרהיש
 • .•.שומעואיןחרשלומסביבאשרכ.לאתעושה

נעירותהמתהלכתהאגדהזרמכאן'מתחיל'קרבני'את •.הסיפוריעיקו
הנחלםתארשכאןאלא '•זtתיםאו'~רנןשנהככלבולעהנהרכיוככפרים.

וצרקטןגםאסשם'אשר.הנחלמס.::ינ'שנטבעהרבההדומיהאלכנבור
נכומעלמצורת-הקרחיפרוקנעתמשלהי-וחורף.מונואיני •חרשאינוחרא

ני ,למוחזקישמע .סואןכקולעיר cולההאומהאתלהמסקצף.נשטףוישטוף
טורפתחיהכנשמת-כתהומוושם •ירגעלאלנוהשנהימרהנשארגםאם

יטנע tt •ימימה'מימיםלווחיק ,כחטהאואדםכןלחייהואוצמא /סוערת
יבאלאואםסכנו.הכפרנר~כליודעיםזהמתפקידונו.ויבלעחיכעלנו

כמימיו.עצמואת::לוחץארםכריוכלולאגליםמכההיאאזכעתו,הדבר
 ) 3 • •••םודואלנאלאואיש •תהומהראשובציציתימשנהוכי

האנשיםליתררומחראינהההוא'המקוםנםניכוהנמצאתאחתונפש
נםחלקרגהסוסיםשומרהיהאנראםאוו.וואםיל •ההואהמקוםשככלמינהבבי

 . 34-33עם'שם,שם, ) 3 32עם'שם,שם, ) 2 • 32-29עסישם,שם, ) 1
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גנוחוםעלהםשכסרהיחוהוא 1םטררנהםילםהלךהרחוקהלסוסיםני'"הדראר
לכןלחםגםשאכלהיחיד,היהחרא •שרנההואנטבעווגםהאנשיםסכל

והעםסאההחוםגברהאלהוכיסים ••שונהגורלוגםריחינשכרו·,לפרקים
אדםאםבהמהנרנטבעלאעודניננהר,נשרואתלוחץבכפשרהרהיבלא

לאכיהדבר.לרואסילריחוהנהר.פקודהעליזתבואפןואחדאחדכלויירא
ויתפשוכשעתי.כנחשון ,הםימהויקפץנגדיואתויפשr:בוימהר 1נאלחהאמין

ולחלקולהפסיקונסההואעמו.וואםילויאבקמזפה'להורידוויאמרקטןגל
יקוםאזלאחוריו.נפ•זtרהואוהנההמרת'רביןנינובפשעכיידעולאניריו,

שניניןנאהואהנה •בחזקהוואםי1ירישחאחריו.רודףוהגלחיל.רי.ראזר
 uנכפותים iאוחדניםכאילוהדבר.לוכרסה •שיחהאחר·זtיחחעושהוהיא 'חטים

בלולנו-השנילעברנמלטהוא •וישחהיגברהואלמטה'ויםשכוהורגליו
עיףכיאכן'עליושבהוא ••ידעראוהואעליומרחףהמותצל .) 1עמו•
מסכנה,הנמלטיםאדםלגנילחםשישהרג'זt'אותו •כמשתומםרםניט /הוא
ר.ועה".ולכנואיתרדחקדבראיזה 1אדרבה ;לגמרילואין

עתו.באהכסוהזהחירםכי ,וירג'זtממשכנוקםוואםיל •מעונןיבםהיה •
 •אותו·ומתעתעאותודוחקדנואיזהאבלמיחוש,לוואיןנגופרהיהשלם
ורגליוסתחתוהארץנםשכיםמים rtה·צד.לכלויבםהחצרגגעלט::ם.הוא

אתהואלוקח !איחותדעולאשנים,עשרזהמאמושברחנזכר,הוא .כנדות
ממהרוהואעתה'עודלראותהשעליוהרגש,לו •שמהללכתויאמרמקלו

 ,רצונואתשכחכנרחראאחר.לצרופונההדרךהואםנמידאבלללכת'
אתנוטלהואהגיעו.הצהרים .רעתבאיןהואותועה /רלכתאותוהיבילאשר
טרונההנחללפניפתאםערמווהנהו ,הלאההולךחרא •בחזקהוו.כעשןהטנק
חסיםלשררואםילנתןגליו.ניןהמותאתחראמבקש ;חמימהבכנדירקופץהוא
 .דממך,ושוב .ררצרןעלהוהקרבן ) 2 ·-שלו."את

 1הרביםמינםבנייי·ימעלהנגרריםאתומבדיליםסצייניםהכפרם::ררי

הםהרביםאלהרכלהכל'חזותרואיםאברונהםלנכראתמריזtכיםאלחדווקא
הנכוויםאתלהבליטאלאלכאןכאושלארדומה 1הדיןמעלמאלא /לנוזרים
מהותהנעצםכמעטנבדלתאינההעקריים'שכנגרריםחזרות •נשמתםאתולציד

מכוסיםיפיח iרתמהיחולדה •כריתמכניושאינםרביתטכניהגנרריםנין
מזכירהראשונהי~לזהעכרישיופיאלאהיופי.מלכתנמרתהמעינינוזנעלמים

ההרריםעםשמםנינהדיקורציהוכלמאד,רכיםוהצבעים ,קדםמימיתמונותלנר
ורוחםנפשםחנונתעםשבכאןהטבעאתסמזגיםושהםכחנםאחרשאל

החנינהנפ·זtנושללחטיבההדברכלאתערשהזהכל /יהלכוןאחרשמסקרם
שאינםכסעטהרריה •מרתהכןלאשרנו.סבובשרמעצמינועצםניחרד.עלינו

זרותאיזהסוףשסוףאלא 1רבהנחנהאמנםלפנינומצירתגופאוהיא ,'-*יבוים
 .פיעלאף ,נעצםלנוהזרהכפר,אל 1נחנהיושבאחראל •כאןרואיםאבר

הארץמעםאבריםבתנילדעת'לנודי •נרמזאףנזכרלאאלחיחאלשיחסה
הרנוהואוכן .למחצהעצומותיםנעיבהצ.דמןכמרעליהסשקיפיםואנו 1היא

 • 75עם'שם,וטס, ) 2 , 34עם'שם,שם, ) 1
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דםעהוףאלטבעי.נםעזפבעשהרםרתרנעצם'לבדזרהנשאראנראםארר,נרראםיל
םנקשיםראין~אנרשנים'עשרזהשעזבהלאםרכלרםלנראיןםעינינר.תזללא
אנוואין 1הולכיםאנואיןאדובראתללוותואפילואחריו,קדיששיאםראיש

הריהאגדה •הדניםלשנילבררתהיהאו 1חסיםסןנםשהאםונעצםיודעים
 ,לנאורהמרחו.ולסודחייולחידת /נתונהאשרולאדםלנורמה /כשלסרתהונעה

חולףוהכלחפצנואתאכדשוכחיםנמושנאסצעאלאזה'אתסנקשיםאנוהרי
לאדםנין-אדםפדותשםהטבעגם •בלבשרטתאיזוסשאירהצלניאם 1נצל
 •לסשנהועםונין

יבוא).(חסשך
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