
תיתמרדהמייאופ

וברבליג.ישתא
:תושפנה

.בר

.ידוהירוטקוד

.ברהתרשמ-עגשמקי'לאומש

ןומולס
ןמדלפ
.םידוהיאבצישנא,לטנזור

קרב
ןקזבר

.הריעמםישרגמJםידוהי

ףטוםישנ

ל

.דועוםינרבק.םישבוח.אבצ-ישנא

.המחלמהתוכרעמתוביבסבשתודשבהמרדהםוקמ
. -

- גולורפ

לתכב.הצוחההנופה-תלדלאמשדצבשלתוכב.שרדמ-תיבלרודזורפ

לא.דראןחלשהאריםשמ.שרדמה-תיבלהחותפתלדןימידצבש

הבגהדוהי,ברהבשויןחלשהשארב.םידוהיםיבשויביבסמןחלשה

רכסיבג-לעעעונתמובשויאוה.ךראןקזותובחרםיפתכלעב,המוק

.הממד.חותפ
. ל"י

,ךורברודזורפבדמוע,םילהבנוםירצםינפלעב,ריעצשיאקילאומש

תחרושרחרבדמ

אלואבצ-ירשואוביאלםולה–!הפאל!ץוחב,איהםש–המחלמה

תא!אוה"לודג"יבר!יברהאוביםולה!םידוהיואוביםולה!אבצ-ישנא
םנתא-אליכנא!ואוביאלםולה!עדויאוהםיהלאהיפמ!עדויאוהלכה

רשאלככתושעליכנאלוכיו,הפיכנאידבל:ידמליכנאקזחואובל
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יתוצרב!הכבאיתוצרבועעונתאיתוצרב:הפוקזהמוקבדומעאיתוצרב!ץפחא

אוה!ץוחבםשאיההמחלמה!הפילבוטהמ!ירשבתאקשנאיתוצרבקחצא

תוירי!םימשמתוירידחפלשקרבתוציפמויניע,ןולחהלעהארמוומצעתאןיכרמ

בישקמ!הצראםילפונאבצהישנאלכ!םירבעהלכמתוירי!המדאהתיתחתמ

המןהמדאהלכינפ-לעםיתמםיבכושלכה?םרלוקבדומללולדחעודמ
.ןטקתמוץוכתמאוה!יכנאארי!יכנאארי!הממדההבר

.םינושתולוקםיעמשנשרדמה-תיבמ

דחאלוק
?העשההעיגהיכ,תעדללכונךיאלבא

ינשלוק

?ץקהאוההזיכ,תעדללכונךיא

ישילשלוק

?תאזתאתעדללכונךיא,ןכםנמא

יעיברלוק

זעדנךיא

וקברהלוק
ל

רידא

וניביאלוםדאה-ינבעומשועמשייתמ־דע:איבנהלאשםיהלאהתא

בשויןיאמםירעואשםארשאדע:רמאיוייןעיו-?ועדיאלוואריהארו

.הממשהאשתהמדאהוםדאןיאמםיתבו
םתיחשמיננהו,םהינפמסמחץראההאלמיכ,ינפלאברשבלכץק

.ץראהתא

רשאןעמל,םיעלותובולערשא,ןגהיצעתאןנגהעינירשאכ
ובהלערשאלכו,םלועהתאיכנאעינאןכ,ובבקרההלערשאלכרשגל

.םדבלםימלשהוםיאירבהורתונו,רשניבקרה

תומשהנישעתשאהוברחהוםישנאבםישנאוםימעבםימעיתכסכסו

- ץראהלכב.

רשא,שאהתובכבו,התחשנהץראהתאדימשתרשא,הרעסהךושכו
-םלועהלכלריאהוםיהלאהדובכעיפוהו,םלועהתאףרצת

םינושתולוק
- - - רתויימו? - :

- -

- החפשממםינשו-ריעמדחא!- - - -

. -

* * ." י"--י"•-!יוא-!יוא!יוא-!יוא -
"- - - - - - - - - - - . חישמהילבח!חישמהילבח-ל!- --
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ןושארהזחמ
י

רינירזגוטע,התוידןחלשהלע.ןחלשךותב.שדחדיסבייסמרדח

לובחרןוראלתכהלצא.םירשי
ו

ךותב.תיכוכזתושמשםעתותלד

,םיניכס,םינטקםינזרגומכ,םינבלתושע־לזרבילכםיארנןוראה

הרעק,הצחרהןחלש-דצהןמ.המודכוםירושמ,תודרגמ,תולכאמ

לתכב.הצוחההנופהתלדלאמשדצבשלתכב.תירובודכ,הנבל

ירואאלמולודגםלואהאריםשמ.הצחמלהחותפתלדיעצמאה

םדאינפןהילעו,םיריהבוםינבלםינידסבתועצמתוטמתכרעמ

תשואידי-לעתקספנההממדריואבףחרתוהלעתםשמ.םימתכ

.םשםיכלהמהםינבלםירניסםישובלהםישנאהתועונת

ןחלשהלאבשוי,ןבלרניסשובל,רצקבהבהצןקזלעב,רוטקודה

תאהנבלתיטנולאבהקנמואבצ-שיאדמועןוראהדי-לע.בתוכו

.ןוראלרשאתובחרהתיכוכזהתושמש

אסכהדעסמלאןעשנוותדובעתאקיספמרוטקודה

רשא,ותדבקודאה,אוה.ונתריעברתאיתשגפ!רזומ-המהרקמ
הפ-דעאבאוה,הליבטל"הוקמלושרדמה-תיבלותיבמקרךלהמהיה

תיבל,הנהאוביאוה!המחלמהתוכרעמתברקבהפררוגתהלןוישרודיבו
,יללאשיוםולהשיאאוביםא,אנ־עמשאבצה-שיאלא,ומוקממםק.םילוחה

.םלואהלאסנכנרוטקודה!דימילארקת

ץוחהןמאבברה

זרוטקודהאוההפיא

ולאכהיהרסאטבמבברהלאתוטיבמהחורלתוחוקפהויניעאבצה־שיא
- םלואהלאתינרוחאאצויו,דחפמאפק.

ברה

ינממארייםאה

תלדהתארגוסוםלואהמאברוטקודה

ילהשרהםאה,יברןחלשהלאםיבשויםה!תבשליברהאנ-לאוי

?הפ־דעיברהאבהזךיא,תעדל

* . ' ברה

.ודובכלרפסאויננה.יתנשמיתואהריעההלודגהםלועהתרצ

רשאכ.הנטקהונתריעבםייחהםילהנתמםלועהלכמםיחדנוםיבוזע,םיטקוש
יכנא.הריעהםגהדרח,המחלמהארונההלמהםלועהאולמבהעמשנ
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תקעצ.המחלמהתוכרעמלםחלשהינפלםידוהיהאבצהישנאתאיתעבשה
שפנה-ירמםהירוהיכבלוק.תסנכה-תיבךותלאהצרפםהידליוםהישנ

ןוראינפליתדמעיכנא.המינפונילאעיגהחתרמועורקבלבםיכובה
םינודנרפסמיתמ,ינפלודמעםהו.ידיבהרותהרפסו,חותפהשדקה

םימעהלכיכ,תועידיאובלולחהםירבעהלכמםיתמםדא-ינב,התימל

םיריבכהםימשהלאיניעתאאשאו.ברחבושאבםיטפשתושעלםיממוקתמ
-?הז־המ,םיהלא:לאשאו

יתבשחמביתינעיכנאויניעמיתנשהדדנםיכראוםיברתולילב
השיחמהערה:םיהלאלוקתאעמשאו–?הז-המ,םיהלא:יתלאשוהמומעה

שחלתםירתסמבו.רעבתובושתו,לדחתו,שאהרעבתוהמצעלהצקתא
!םימשהינפתחתמהעשרהלכהלכתרשאדע,הלעתןשעו,שאה

יתנפתאיניעהניארתו.הכלהלשיתומאעבראמאצאויתוציקהזא
,התאהפיאהתאו:ישפנלארקאו,ךרהיתונבר-אסכתא,תישירחה,הטקושה

?םלועןברחתעשבהתאהפיא?הרצלשםיבעבוטםלועהלכשהעשב

יחאבלבררועליתאב:הרצבףתתשהליתאבהנהיתאבולכהיתשטנזאו
רשאםימיבםהילעאובלתודיתעהתורצלםחורתאדדועלוהנומאהתא

- הלאגהאובינפל.

רוטקודה

רנפסאתהו,םיאפור,ונייהםידחאםירבח1יתנשמיתוציקהיכנאםג

,ונברקבונבלםחרשאכ.המחלמהתוכרעמלאצנםרטבונבלתאחמשל

דובעלוננה:וארקוםהיתוסוכתאומירה,םהיתומוקממונממםידחאומק
-!ונמעדעב

נפתאהתסכהמלכוינפקתביאכמשגרו
-?ימעאוהימ-י

.םירעכמהםינוציחהםהייחיכרדתאתוארלינודמל.יתודליימיב

םהינפו,םיאכלח,םיאכדנ,םיענכנםדא-ינב–םתואשגופיתייהןכירחא

.–?ימעאוהימ–!תולג-ינפ,םירדוק

:איהו,םידוהיהתרצתאואריניעוהמחלמהתוכרעמליתאבהנהו

וה.הבחרהמוהקמע-המ
א

םירהממםההלפאוךשחלילבםלואהלעהארמ
,יתוחאתאםינעמ!ןקזהיבאתא,יחאתאםיגרוהותידוהיההרייעהלא

ינא־םגיננההמחתקעצב!םאפרלינאסונא-,ידוהיה,יכנאו!יתדליתא

.חתנלוןותלקעבילשחותנהתלכאמתאםהבחילשהליננה:םהומכתויהל - םברקמםהייחתא!

- : - מ- " * * **

ברה

!התאידוהי,תאזכתושעלךלרוסא!הלילחוסח

ס---.-רוטקודה-.

. - - - יפ-?השענ.אופא-המו

* .**
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-
: ברה -

י.",ש!ונתולגמונלאגיםיהלאה

שרחרוטקודה

לאםיאצויםהינשויתא",יבר,אנ-הכלומוקממםקאוה!ןימאמהירשא
- - * * - םלואה.

סנכנאבצה־שיא

ףקמושאר?הבחרהתעבגמהתאושארלשבוחההזהםדאהאוהימ
.הפי־המרוארהז

-.דחפבויביבס־לעטיבמאוה.סנכנקיילאומשותחתפנהצוחההנופהתלדה

קי'לאומש
- -- ..."

- - -

שי?,
יברההפשי?יברההפ

- - - - * * * * * -- -
םלואהלעהארמאבצה־שיא

!רוטקודהםעדחיבםש,ס-ס-סה

קילאומש
* - - -

- םשהמ?
,תוצצונויניעוםירוחוינפ,וילאברקתמוומצעתאףפוכאבצה־שיא

שרחרבדמאוה

םלואהתונולחדעבהאבוהפצהרואהשהעשב,םמוי?עדתאלםאה

המדרתםתצקמ.םפאבהמשנןיאמ,םירוחםהינפוםלכובכשי,םילודגה
"ו!םתואיתבהא!םמאקיחבםידליכ,םהילעתלפונ

יחפבקי'לאומש

?םמאאיהימ

-
שחלבאבצה־שיא

!תומה,ס־ס־סה

זוכתמקילאומש

'י-!יכנאארי!יכנאארי

* * * * * * - - - - - - אבצה-שיא-*.י-"י. -

"-----------!וקעצי,ורבדיזא.םזחאיםחהלילב
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קילאומש
ןאריאאלןכבו

אבצה-שיא

לכבו.תוכראתוכרעמבתודמועתוטמה.הרואאלמםלואה.הליל

םימתכוםיחופנהםהינפ.הריהבוהנבלתנתכשובל,םהמדחאבכושהטמ

םירבדמוןהירוחמתורדוחהםהיניעבךילעםהםיטיבמו.םיבהלתשמוםיריהזמ

!םלכןיבהתאדחא,םהיניבךלהתמהתאו.םיקעוצוםינבומ-אלםירבד

קי'לאומש
!המהםייח!המהםיעוצפ

אבצה־שיא

הפמאיצומרוטקודה.םוביכשיךראןחלשלע.םואיביתודשהןמ

,יקנו,ץצונותושע־לזרביושעלכה.הדרגמ,תלכאמ,ןזרגןוראהלעהארמאוה

ירחא!תוקזחותוצורחותוריהמוידי.םינבלולכשובלרוטקודההפיו
!םידליםההנהו,תוטמבםוביכשיחותנה

דחפב,םלואהךותלאץיצמקילאומש

?יבראוההפיא

אבצה־שיא

!ךלוהרוטקודה

קילאומש
.הצוחהסונלרהממ!יכנאארי

אבצה־שיא

!ויתימר!הח-הח

.חחותשמ,סנכנובשקילאומש.תחתפנתלדה

יכבלוקב,םלואהךותלאטיבמקי'לאומש

הפושעהמ?יבראוההפיא
יברל

יי*.*...וילאשגנאבצה־שיא

והוביכשהןכ-ירחא.ודלוהםויכםרעוהוגיצהווהוטישפהוידגבתא
,תצצונתלכאמודיבו,םינבלשובל,וילאשגנרוטקודהו.ךראןחלשלע

: : דלילהיהאוה.הטמבבכושאוההתע!םירתבלוהחתניו.
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ותמוקאולמדדועתמקי'לאומש

!ידמליכנאקזח!הזמוהחקאיכנא

אבצה־שיא

הלודגתלכאמודיבוםינבלולכשובלאוה!ךממקזחרוטקודה

!הנהךלוהאוההנה!הנהךלוהאוההנהםלואהלעהארמאוה!תצצונו

!ויתימר!הח-החהצוחהחרובקילאומש

,ןחלשהתפשלעתנעשנודיוויתחתדמועאוה.םלואהמאבברה

דמועאבצה-שיא.ויניעלעליהאמווחצמתאהסכמאוהתינשהודיב

.ברהלאתוטיבמתואפוקותומרומהויניע,הרשימהמוקב,עונ־ילב
י

דיתאריסמברה
ו

וחצממ -

םיניעווחופנםדארשבתומרע!תוחתנמתויוג!ארונ-המ!ארונ-המ

־המ!ארונ־המ!ההימכוהקוצמאלמםלשםלועןיעוןיעלכב!תוציצמ

.הצוחההנופהתלדהדעבאצויאוה.תועמדתוגלוזהחנרלתוחוקפהויניע!ארונ

אבצה־שיא

הטמבבכושההלוחה!הפי-המ!הפי-המרהזברתכמושאר?אוהימ

ףחרמולשרהזה.בטיהילעודיהזרבד.הפמםויהאצומהרשע-שמחה
וה.לילכףולחיאוהוטעמדועו,וביבסמ

א

תומרומתואפוקהויניעו,השקמכדמוע

אלמאוהוהארארחאםלוע–יחומךותלאטיבאויניעםוצעאהלעמל

לודג־המ!המשתויהלאוהבוט-המ!םיארונ־המ!םיפי-המםיברמתוהוגנ

ןדחפה

לנשהזחמ

העבראםיבשויהמיבהלע.ריהבהםויהרואולכףוטש,םידי-בחרהדש

.םידוהיאבצ־ישנא

םישק,םיעברמםינפלעבןמדלפ

דתותה-ילכוןשעבםיסכמםימשהםהבש,םימיהתאיכנארכבמ

חומהלאתוחיגמתובשחמהוהממדטלשתםויה!ךחומיבג-לעםישיערמ
םיפוטעםיבכושםהוידליתאויתשאתאהארארשאשי.םידרוטםיבובזכ

ץורםיצרםה;ליהבהלדעשחכםרשבוםתואהארארשאשיו!בערב

!בערמהפצרהתאםימסרכמוםיבלככםיחבונוקירהןועמבבושו
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ורבדידמוינפלעריהזמקרקרירהזלטנזור

רשאתעב,התילעםע:םויבםימעפיתשהאוריתייהשמשהתא

יתיבלחכ-עגייתבשרשאתעב,התעיקשםעו,תשרחה-תיבלתכלליתזפחנ

רשא,םילפאהםירדחהתרושתאםאיתלבואראליניע.תשרחה-תיבמ
תא.םהברשאתורוחשהתונוכמהתאו,ןשעמוחיפמםירוחשםהילתכ
רשא,םיתמ-ידלשינפםהינפו,ןמשמםיצצונםידגבםישובלה,םילעופה
תונוכמבשתושעה-לזרביליטמרשאםעפלכבליהבמרואבוקיהבה

יחומלע.ןביאכהלדעםיניעבועגפוםיאמ-ןבלרהז-קרבוציפה,וכפהתה

םימחהחורהדימתבשנינפ-לע!לזרבהשוקשקודבכהןואשהדימתץבר
לשןשיהןמשהחירדימתסימעהיבללעו,רועהתעוצרלשבעתמה
באכשיגרמיתייה,ןנערהרואהךותבלויטהתעשב,גחהימיב.תונוכמה
רואתאאשנולכיאלםיתמהינפ!ברחהיתומצעחומב,יוגירוציב

םייחהלעטיבמו,םייח-רסח,אכדנ,בשוייתייהלפאהלצב!יחהשמשה

–!ןיעהתוביהרמ,המוקהתופוקז,םהישנוםהיתורענלע,םירישעהםיפיה
!םייחםירובקוננהםש,תומלםינודנוננההפ

.הממד

לצלצמלוקברבדמאוה.םינידעםינפלעבןומולס

המכיבללבא,םירישעויהירוה.ייחימיבהעריתעדיאליכנא

יתבזערשאשי.קריהתודשלאהגרעישפנורענידוע.המ-רבדלדימת

.םישפחהורואה-יפוטשתודשבידבליתיעתותרדוקההרצההריעהתא

ץיקה-ינוברחילגלעטיבהלוהדשבבכשליתבהאםיכראהץיקהימיב

,הלשבשהמקהינפלדומעליתבהא.םימשהןמהממדבםיכפתשמהםיריהבה

טקושהןוברחבשןשדהחירתאשיגרהלותוריעשהםילבשהישארםיינפל

יברקביבלוהדרחשפנביתדמע,ידוהירענ,יכנאםלואו.ביבסמרשא

ויבלכםעהדשה-לעביוגהאוביןפ,ירחאיתטבהםעפבםעפכ.קפדודער

העתולאכ,םיהלאה-ךורב,ןנאשהרפכהתאיתיארריעהןמקחרה!םיערה
ותויהבהיהאלפל.ינשםדאןימיתיארםש!תלכתהימשתחתדבאווכרדמ

וג!וחכנטיבמוהחונמבברןמזדמוע
ו

אלמורשברוע,םלוא-אירבוקצומ
–,ןתשפההארמכןהיארמרשאתורשיתורעשושארלעו,םימוחשםילפק

לעךלתורפסמתולחכהויניעותומלשהותונבלהויגש.םדאההדשה-ץעכ

לאבשעלכועטנלכיכרצתאןיבמוךלהתמאוהוהדשב.תודליהםת

תאודבעידמווגףופכודמעידמו.לאשיםתכרבתאוטיביםימשה
ילילגמםיפוזשהםימוחשהוינפלעהלועההעזתפטלכהרקיו,ותמדא

.לילחולתרוכאוהקריץעףנעמ.וכותלאסנכמווהנהסגםדא:בהז

םירשיהולוקילילצ.ולילחבללחמובשויאוהתושמשהןיבתעשבו

המוצעהבהאו,םהבךפתשמבלו,תלכתהימשתמעל,תודשהתמעלםיקחצמ

,בהז-רואיפוטש,םיברעה-תודשתממדךותמ:םהבתדעורביבסמ-רשא-לכל
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!םתתימלישפנגורעתהפ.םהייחלישפנהגרעםש!םיהלאלותרישהלעתמ

!םמעלגד,םצראלגדססונתיםהל

.הדבכוהכראהימוד

לעוהצראטיביורבדידמ.המתכתחפסםהילעוםילגעםינפלעבקרב -
"ליאד

ותממדבשופתדחא-לכ.וירבדתאעמושןיא.קוחצ-תבןוכשתויתפש

.תולובחתלבחלילעדימת!םשןיבוהפןיב,המחלמהאיהלכב...מה

לכלןתנםיהלאה!םלועהןמיתלטבויתרבערבכיזא,תולובחתהאלול
םהינשמינארחוב!תולובחתלבחמהחומםדאלוםינרקרושל,ולשתאדחא

תודלונתולובחתהו!ןהתותמ,דימתהנהתוושםינרקהיכ!ינשההזתא

םיבראבצישנאיתיאר,ריעביתייהשהעשב!ןהתויח.םירקבלתושדח

.םירלבלוםישבוחםהםלכ.תובוחרבםתאנהלםיליטמורדהםישובלםהו

וזאיההלובחתקריכ,עדויהאוהיכנאו–ורמאיהככ
,

םוחלשיאלש

.התשענהילאמ.הואיצמהםהאלתאזההלובחתה...מה!המחלמהתוכרעמל

אל,קרבתא,יתוא.הילאמתשבכנךרדה,ודחיםיכלוהםיברםירוששכ

קרבלוולשתאדחא-לכלםיהלאהןתנהנהו.תאזההלובחתהמתונהלונתי
.ויתפשלעתנכושקוחצ-תבוץראלטיבמ,ולוקתאליפשמאוה!תולובחתלבחמהחומ

תורעש.םיזפחנוםירשי-אלוידעצ,אבצ-שיאברקתמואבהדשהןמ

קרבתוציפמהחנרלתוחוקפהויניעוםילהבנוםירוחוינפ.תועורפושאר

.ןוזפחברבדמאוה.טהול

אבצ־שיא

.תכללקרשי!םשאלוהפאל!תבשלרוסא?םיבשויםתאעודמ

.םירשיאלםידעצבוכרדלתכללזפחנאוה!ץורוךולהקר

.ויתחתדמועואברוטקודה

רוטקודה
אוה.םהילארבדלהסנאהבה,םידוהיאבצ־ישנאםיבשויהפהנה

וכפשתםדעברשא,םישנאה!םידוהיאבצ־ישנא,אנ־ועמשםהינפלדמועוברקתמ

םירקשבונמעדובכתאוללחי,םכייחתאושידקתםהלרשא,םכמדתא
וניחאייחויהי,אבצהרובעיהבש,הריעוהריעלכב!םילפשרתויה

םכדיבםלואו.םידבעכםיתמםתא,םידוהיאבצישנא!רקפהלםשוכרו

ונרצחכלדגיםגולו,לועלכלםמוקתנהבה!םישפחתומתומלתלכיה
!דאמ-דע

לטנזור

תקושת,םפקתיםיליואדחפוהמחלמהתוכרעמלםדא-ינבםהםיאב

ויהולאכ,לכהדימשהלובירחהלוחצרלוץורלםהיניעבתצתםיארפ

ל



144
טרבליג.ש-----

?םישפחםישנאתומתומלהזמונלבוט!םיכשחםירושרדע

וילגר-לעםקןומולס

ןרואונילעהגנהנהוונלתיארההרוא-ןרק

ישילשהזחמ

םילוע.תובראבצישנאתויוגולכעורזאוהוםידי-בחרהדש.הליל

.עוגלםישקמהםישנאתוחנאותוהישוםירבדיעטקםיאשנתמו
תעמ

.ברהאבוךלוה.הלילהתממדתאקרבכהצוחהדחפתקעצעמשתתעל

.חוהש,קי'לאומש–וירחא

כבלוקבקי'לאומש
י

!תכללהצוריניא!תכללהצוריניא

ברה

םהמםיגורהה!הפבשנהבה!שיאונתואהאריאנ־לא!ס־ס־סה
.ררושמלוקעמשיבורקמ.םיבשויםה!םיבשויםהמ,םיבכוש

ררושמלוק
!ידלי,המונ,המונ

!ידלי,המונ,המונ

?הלרפ,תאוןוהמתב

קוחרמידמעתהזעודמ

?ילעהככהנטבתךיניעו

.תאםירמבכושהשיאה!ךממדועדרפהיתלבליתאבהנה!ינאךלעבןה

,ידיחיידליאוביהנא!תומלךלוהינא!הדשבבכושינאדחפב.ושאר

.ץראהלעלפונושאר?םיהלא

.םירבדמתולוקםיעמשנ

ןושארהלוקה
?הפלחוזהאוהימ

ינשהלוקה

ןהלכ-דעגורהאנ־ינגרה,ךילאברקתמיננה

.ןושארהלוקה

!ונתואוחקיותוטמהתאםיאשונהםישנאהואובי
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ינשהלוקה
!הלכ-דעאנ־ינגרהןילודבאידייתש

ןושארהלוקה
!ךגרהלהמבילןיא

ינשהלוקה
!ינקנח,ךלםידי

ןושארהלוקה
!הצוריניא

ינשהלוקה

!ךתואךשנא-אלו!ינקנח

ןושארהלוקה
!הצוריניא

ינשהלוקה
!ךתואךשנא-אלו!ינקנח

.הממדותודחאתוקעצותואירק.םיקבאנלוקעמשנ

לעהטמהתאםידימעמםה.םהידיבהטמםיאשונהאבצ־ישנאינשםיאב
- םהיפאתעזתאםיחומוץראה.

.ןושארה
ןונלמעאושל-

ינשה

!ותחקלונללאיכ,ךליתרמאאלה
-

ןושארה
!ךכ-לכונברצפאוה

---י------

ינשה

!םלוקבעומשלונללא

ןושארה

ןנחתמוללקמאוהו,והחקתש,שרודוקעוצאוהווינפלערבועךנה
!ויניעךותבזאהארתותמשנלכתא!הככךבתוטיבמויניעו

WIIהפוקתה
.".--

וס
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ינשה

הטמהתאםיניכרמםה!ידימ-אלותו,אושלאשתלבש,גאדלךילע

.םירבועםה.הצראתלפונותלגלגתמהיוגהו

.הצראהיוגהתאדירומ.תמשיאתיוגאשונאוה.הדשהןמאבאבצ-שיא

אבצ־שיא

התעבכושאוה!וננחמבוננההפ,הערלכמינאחוטבהנההפ
!ועצפתאשבחאהבה!תופלעתהבצמב

ושארתאםירמבכושהשיאה

?ינאהפיא

אבצה־שיא

לבא!יתעדיאל,ךיתרקדיכנא.ידוהידמועךלצא,אריתלא

!ךליצהליננהו,וננחמלא,םולהךיתאבה!ינתררוע–"לארשיעמש–ךתקעצ

קעוצבכושהשיאה

!םינורחאהירבדתאאנ-עמש!יברקמךפשנוךלוהימדהנה!האר

םכישנ,םכינקזתאםיגרוה.םכילעםימורגופהפםיכרועיכ,ונעמשעומש

אוהןתמיננה!םכעישוהל-ונאב!םיבדנתמכאבצהלאונחפסנזאו!םכפטו
-

- םמודבכוש.

ותמוקתארישימאבצה־שיא

ךלוהאוהותינחהעצפתרשאמשונאעצפיבבלתאתעצפךירבדב

.הדשהינפ-לעהעותו

ברה

יתועבלכב!תועמושךכשםינזאליוא!תואורךכשםיניעליוא
!העבשוםיעבשידוהיהלובסיםונהיגה

תא.םיחינמוץראהלעםיבשויםה.םהידיבםירדעמואבצישנאינשםיאב

.הדצהםהירדעמ

ןושארה

!הדובעהלאתשגלונילע

* - חסוריפפךרוכינשה

,והעשלךרכשתאלבקתאלןה,הככזפחנהתאעודמ
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ןושארה
הלילהיניעלםיולגתודש!םרפסמאוהברהמ,אנהאר

- םלכתויוגםיערזנו!

ינשה

!םלבליונפםוקמידשיהמדאהךותב

ןושארה

יתמ,דוערוכזאאל.םינש,םישדח,תועובשהזהפםידבועוננה

ונאםירפוחהממד?ונרבקרבכרשא,םישנאהרפסמאוההמ.ונלחתה

דאמטעמתהרבכיכתאזןיא!םיעברמ,םילודגםירבק,םיפתשמםירבק
!םייחהרפסמ

ינשה

?הזלוךלהמו

שרחרבודןושארה

!םלועבטלשתהקמע-המהממדובשויןיאמהניאשתםירעה

ינשה

!התאעגשמךא

תישירחתולעפתהב.רפוחןושארה

•חותפהרבקה.םשמהממדההתלעו,והרפחאורבקהרכארשאכ

תאדימךילשהלילעוינפקתילודגדחפ!בהבה-שרחילאזמרמוהכחמ
ןרפעבםתוסכלווכותלאםיתמה

ונזאבשחלמוקחוצינשה

!המדאהאיההיח

וילעלפנתמןושארה

.םהילגר-לעםימקםה!םוד

תישירחתולעפתהב.ודיבהארמןושארה

!רפסמןיאבתויוג!םיתמתויוגו!הלילהיניעלםייולגתודש!חריה
!הפיוארונ

ונזאבשחלמוקחוצינשה

!םלועהלכב!המדאהלכינפ-לע
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ןושארה

.םימלענוהדשהינפ-לעויחאירחאשיאםיפדורםה!םוד

םירמאיעטק,םיעוגםישנאתומישנםילועוםיאשנתמהדשהלכלעמ

.המיאתוקעצו

הדשהלאףרעהנופאוה.וילגרלעםקברה

ךותבםיעלותכ,םייחהךותב,המשםיצרושםכדוע!םייחהםתא

ואשנתהאלמלא!הערהדרתםימשהןמאל!הצבהךותבםיבובזכובקרה

םיערהםכישעמואבאלמלא!הצראתדרלםשגהבשאלו,םיבטרהםידאה

ישירחלוקב.הדשהלאהנופובשאוה!םכבהראמההתחנאל,םיהלאהינפל

לא!תע-אלבועדגרשאםייחהלכ!םיתמומהוםיטחשנהםכלכםתאו

םכיתוקעצתאו,ולאשתהרזעו,דחיםכבלםעםכיניעתאואשתםימשה

ימ!הלפאה,הרקההמדאהינפ־לעםיעוגוםיכלוהםתאו,וקעצתתונורחאה

בריכבאלמלוקב.וידיתאאשונאוה.הממד?םילודגהםכירוסיתאקידצהללכוי

.הדשהינפ-לעקחרתמוךלוהאוה!דסחברוםיפאךרא!ןונחוםוחרלאיייי

דעורוחוחשתעה-לכדמערשאקילאומש

,שיאעמשאלזאו,ודמללכהודמליברה!הפיובוטהיהםינפל

יתמסחךרדהתא,ותאתכלליתנאמיכנא!םלועהלכבהממדההברהמ
יתמצערשאדע,היהבוטהמילו,יפתכלעילקילחהאוהךא,וינפב

אוההפןה?הפךלהתמאוההמל...!תוכבליתייהןוכנרבכו,יניעתא

םיבכושםיתמהאבצהישנאלכו!תודשקרו!רואוהכשח!םלועהףוס

!יכנאארי!םתלוזדועןיאו,םלועהלכבםייחםישנאינשקרםישירחמו.

.ברהתובקעבךלוהוהכובאוה!יכנאארי

יעיברהזחמ

ילכםערלוקעיגמקוחרמ.םילפרצמ,םירופאםימשה.םידי-בחרהדש

לפש-ינשה,המוק-ףוקזםהמדחאה.םיאבאבצ-ירשינש-.חתות
.םתחתםידמועםה.המוק

המוקה-ףוקז

!בבלה-תפרהשאלתייההנה

המוקהלפש
!תוממרמאוההזרבדםידוהיהישנל
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המוקה-ףוקז

?םייחבראשנםאה,הפונחנאו

המוקהלפש
!םישועונאלוע!ןהילעןגמןיאו,עשפמןהתויקנאלהלבא

המוקה-ףוקז
?אוהלועאלםאה,ךתואוגרהירשאו?התאתעשפהמ,התאו

יקחשמקרו,תומלתוכחלםאיתלבךלןיא,הככםירופאהפםייחה!ינעמש

.ןנערחורתצקךבםיחפונםידוהיהתוריעבהלילה

המוקהלפש
!הזההלילבךלאאליכנא

המוקה-ףוקז

,החנצלוק,תועורפותוכראתורעש,םידחפנוםינטקםינפ!אנעמש

.ךלשהלכאיההנהו,התואהדצךדי

המוקהלפש

,םיאלפמםירבדיברקבושחרתיהלפאוהקמעהמדרתבעוקשיתויהב

יתבשולאכ,ישפנבשיגרא,יתנשמץקיארשאכקרו,המ-דעעדאאלינאו
תאםוצעאךא,םדראוןשיאםרטבו.עררבדילהנאםשרשא,םוקממ
דבכתיבללעו,יביבסלעתוגרתשמןהו,םישנתוימדילאואבו,יניע
.תומהדימיתטלמנולאכ,הלהבבררועתארשאדע,הדבכ-המהסמעמ

המוקה-ףוקז

!אוהלבהךאיכ,חכותוהארתאלה,ךתנשמץקיתרשאכלבא

תובשחמבעוקשהמוקה-לפש

רואתאיניעתוארבו,יתנשמץיקהללכואלוכייכנאיחדוע-לכ
?הלפאהחצנה־תמדרתילעלופתרשאכלבא.ינוצרילאבשו,םויה

המוקה-ףוקז

אלםישנ-תוימדםגףאו,דחפאלובלאלדועךלהיהיאלזא
,הבה.תומנרחמקחוצאוה!לכמערה,יחא,אוההז!ךילאדועהנאבת

,תולודגםייבצ-יניע,םידמחנוםיפי,םינטקםינפ!ינעמש!םויהדועללוהתנ

הדצךדי,הירחאףדורךנה,הרורבהחנצלוק,תועורפותוכראתורעש
- ,התוא!

ךלשהלכאיההנהו
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.םימלענוםירבועםה.ופרעבתולצעבךכחמהמוקה-לפש

איהו,הצראדרומהשאר,רשב-תאירבוהרוחשהרפתיארנהמיבהלע

םיסכמאבצשיאידגבשובל,הירחאךלוהקרב.םיבשעהתאתכחלמ

.תכלמדמועאוה.ץע-ףנעודיב,קבא

קרב
םירוחינפ?םהימ!ידגנתכלרשילילע,הדצהתוטנליללא
דיתאחינמאוה!םילהבנו

ו

יניאשיפ-לע-ףא,יברקביבלקפדי־המוובלחוללע

יבהנעתינפתרכהש,הצור,ינלישכהלהצורהארנוניאה!ךכבהצור

הסכמאבצ-שיאהירחאו,תכלהמוזכהרפםיאורשכ!ךחורחפת!ינולתישו

,ןעטמהאבצ-ליהלשםההלאיכ,דימםיעדויאלה,ודיבץעףנעוקבא

הרפבוטיביאלטבהםגלרנגואאבצ־רש.םהללאשיאלםגשיאו

ומתלדמועםדאששיםימעפ?וטיביםנמאםאו!קבאהסכמהקרבבו

תחאםעפ!הלובחתיתאצמההזל:קרבב,הרפב,שקב,בשעב–לכבטיבמו
יכנא.ומתוחבהמותחהקתפרלבלהילןתנזאו,הריעהתכללילושרה

קרו,הבבותכהתאשיאעדייתלבל,הקתפבשתויתואהתאבטיהיתשטשט

-םתוחופוסבושטשטמוךועמןשירינרזג.יתראשההפוסבשםתוחהתא

-ולשרפאותאזההקתפהתאולהארא,שיאינרצעיםא!לכלרשכיהז

ביואה-:הנהכוהנהכרפסלהבראןכ-ירחא.ןעטמהאבצ-ליחבדבועקרב
רשאכו-םכותבינאםגו–הצראולפנלכהו-תירפגושאריטמהללחה

ושכעו.ונדבלהרפהוינאםאיתלב,שיאדועהיהאלהנהו,יתמקויתבש

העשב,תמאהתאררבוךלהתעו.וננחמתאםישקבמוםיכלהמונאהנה

,םיבשוםיכלוהאבצישנאוחורבמלדחיאלאבצהותוקסופןניאתויריהש

הבשוידהושטררבכ,הקתפהתאבתכרשא,רלבלהו,םיבשוםיכלוה

,עדויוניא!הטושאבצשיאאוהקרבו,רבשנרבכוטעוהכפשנרבכבתכ

בבוסוהרפךילומקרב!םכחורחפת.המלשהיהתשהקתפהלערומשלךיא

ויהאלש,תוארונתוישעמרפסיםוקמ-לכבו,םירפכהלכב,תוריעהלכב

,םהינשלםהלבוטו,ששחתמרעינשה,םחלתסורפןתונדחאה.וארבנאלו
יתלב,םלועבשיאםושלעודיוניאיתמאההשעמה!ותרפלםגקרבלםג

הקובמוהכובמהתיהו,ןוזפחברוחאתגסלונולחהרשאכ–ךלוילםא

תאוידימקרבךילשהזא,ןעטמהאבצ-ליחדעונעגהונחנאו,המוהמו
רפסלילכותלוכיןהבורההנקמהרפההבוט.הרפולחקלוולשהבורההנק

לכ,הלובחתאיהוז–!המ!הב–הרגה-ילעמןושל,ךנושלבהזלכתאםהל
וצררשאכ.תחאםעפלקרהבוטהתיהתמדוקההלובחתה!היחהרפהדוע

?ינאםגץוראםא,ילתפכיאהמיכו,יכנאםגיתצר,םהידיבתותינחהו

יכנאו!ידעלבםכלורקד,ונניאקרב.יתלפנ,רוקדלולחהרשאכלבא

םירקוד,םירומחה,םהךיא,האורוילשלנישהרוחדעבץיצמוילבכוש

דע,גורהלהברארשאןעמל,תודשהלא,םולהינואיבהםה!הזתאהז
חתילכאצומאוהוידעלבועקבתהוועקפתה!םכחורחפת!ינא־םגגרהארשא
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תכלוהתא!ידמע,ךברקמבלחתצקבילחאהבה!הרג־תלעמ,אנ-ידמע

יטיבתהזעודמ,אנ-יעמש!הגוגזהיח-ןיעב,דצהןמיבתלכתסמוימעמ

קראלה?ךתאמלאושאוההמיכו?ןכסמהקרבלעךכ-לכהערןיעב

ובסנרפתהלבלחתצק
!

רשאקרבאלול,ךלרכזהיהאלרבכהזןה
אולמבלוח,ץראלבשויאוה!ויתולובחתידי-לעקרהיחתאו,הרצבךלדמע

תלדגותיבע.םדאםדבלוהמךלשבלחה!םתכוןמש-המהתושובלחילכה

היחהארמכםאיתלב,הרפהארמכללכוניאךיארמשםימעפותרחשו

דחפברוחאץפוקאוה.םיתמהתאתלכואוהמחלמהתודשבתכלהתמההער

לעבןיח,קרב,יכנא?ינאתמרבכיכ,תאתבשוח?יתואלוכאלהצורתא

לכהכשחוהמיאהיחלהרפמתכפהנהז-ךיא,עגראנ-יכח!יננהתולובחת
!םירבקהיבשעבתלכלכתהרשאןעי!רבדהדוסתאעדויקרב?ךכ

בפשלישפנהקשח-המ!יתפיעהמ-דע!םימדאההמחלמהירכבתכלהתה

לכלאדחפבטיבהלו!תכללותכללסונאקרבלבא,ברןמזחונלו,חונלו

הלודגהמדאהדועהרפהבגלעףנעבףילצמאוהתולובחתאיצמהלו!םירבעה

.הרפהםעולךלוהאוה!יכל,ידמלויהידועםיתמםישנאו

ישימחהזחמ

ןיעכםימדמדאםיננעםיצצורתמםימשהינפ-לע.חתות-ילכםער.הליל

וביבסמ.קירשרגמ.תוקוחרהותובורקהתוקלדהתאובב,תשחנה

םינינבהינפ-לעושרגמהינפ-לע.הלפאבםיעוקשםינינבתכרעמ

תחוצלוקעמשנ.המיאתואלמותוטקושתואובבתופרפרמותודעור

.תכלמםידמועםה.םידחאאבצ-ישנאהצורמבםיאבהריעהןמ.םישנ

דחא-

!הלילהאוהלפא!וכל?םיסנונאעודמ

םידחא

!הלילהאוהלפא!וכל!וכל

דחא

?םיניפסבונילעולפנתהרשא,הלאםהימ

ינש

!המהםיארונ

ישילש

!המהםדא-ינבאל
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יעיבר

.םיסנםה!םיאבםההנה,יוא

.תכלמםידמועםה.לטנזורוןמדלפ,ןומולס,רוטקודההצורמבםיאבהריעהןמ.

רוטקודה

התמיאולפנתנהרעסחורכ!הבושנהבה!םשוהפעמשנתוקעצלוק

.ודבלראשנלטנזור.הריעהלאהצורמבםיבשםה!אובנרשאלכבליפנדחפו

הצראדרומשארבדמועלטנזור

וריתה.םכתומינפל.םכייחימילכםתרסאםילבכב!םיללמאםידבע

ינא־םגןה,ינאו!םייחהלכתאתחא-תבבדוצלוצפחתהנהו,םכילבכתא
- רבועאוה!םפמדחאיננה.

.תכלמדמועאוה.ותרפםעקרבאבהדשהןמ

קרב
תיבלסנכאוהריעהלאהלילהאובאיכ,יתבשחבושח!ערןינעהנה

םיעותוונאםיכלוהיכ,עודיהירופסתארפסאוםיתבהילעבמדחא

הציפמהרונמרואלו,ואוביםיולשםינכשו.ןעטמהאבצליחתאםישקבמו

ןוארבנאלוויהאלרשא,תוארונתוישעמםהינזאברפסלהבראריהברוא

יתרפתא,הנוגההליל-תדעסילונתיםיתניב.וחנאיוםהישארועיניםלכו

הלילהלכןשיאיכנא.ששחתמרעהלוקינעיותפרהךותלאוסינכי

אבההלילבו–תודשביתרפםעםויהלכליטלבושארחמו.תממחמהטמב
.םיברםירבעמהככסנכניננההלודגריעל!רחארבעמריעהלאסנכא

הדשהןמםיאבאבצישנא:הנחוצתתוידוהיתורענ!ערןינעהנה–םאתפו
דחא-לכירה?לדבההאוההמיכו...מה:םהיתויחאויחאןה!ףרטותיחכ

וניאה...הלובחתבםליצהלילע!יתוחא-תוחא-תוחא!יחא-יחא-יחאאוהםהמ
הצורהפו,הצוריניא,הדשב,םש?דודשלופאהפיכ,רמואהתא!האור

עגרטיבמאוה!יתוחא-תוחא-תוחא!יחא-יחא-יחאאוהםהמדחא-לכןה!ינא

.ותנתכתאטשופוןוילעהודגבתאוילעמךילשמאוה!הניצמהלובחתבשוחוהצרא

הרפהלעבוכרבשויאוה.הלעמלמםהילעתנתבהתאו,וידגבתאשבולובשאוהןכ-ירחא

ורהמיםהו,לכהלעדחפליפאוךילעבפרא.יכנא.הרוחשתאו,ןבליכנא

.רבועוהרפהלעבכוראוה!סונל

תפוקזוההובגהרענה.וירחאתכלוהההרענדיבזחואאוה.אבלטנזור

דחפבלטנזורבתוטיבמתולודגההיניעוםירוחהדליינפהינפ.המוק

.תכלמםידמועםה.ןוהמתבו

הרענה

ינתלצההתא.הלילהתלפאךותלאינוכשמוינואצמאבצהישנא "- יתיבלאיתואךילותובושתאלעודמ.םהידימ?
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לטנזור

.ורענה!לכ-רסחבוםריעבילעורבעייח!ינאימךלרפסאויעמש

ייחלשהבעתמההמהוזהוןהילעהכוסנהתיההקוצמהתאובביתורכממ

תוימד,יונשתילכתתונושתורענ!הפיולודגםלועיתיארקוחרמ!ינעה

זועותומלךלוהינאהפ!יחרובקיתייהםש:ןיעתוביהרמותוריהזמ

תודש!ודחיסוננ,יבה:ןהמתחאהךנהתא!םייחהןמהמואמחקאםרט

תא!הנורחאהיפא-תמשנדעהיהאךתא:ידמלםיערתשמםידי-יבחר
תאיליאיצמתתא!םייחהתא,ינממםהוללשרשאלכתאיליבישת
!םייחהיגונעתבלודגה

הנחתבוהלהבבהרענה

ךבתימאוילעלבאתהללדחיאליבא?ילעטימהלהצורהתאןוסא
!םימיה-לכילע

זעבארוק,ץראלדרומשארבהמ-ןמזדמועלטנזור

.הריעהלאהתאךלוהאוה!ךיבאתיבלאיבושויכל!אל

.חוחשוירחאמךלוהקילאומש.אבברה

ברה

יחומתא!לארשי-תונבתוקעצ,תורוהטותוקמעתוקעצ!יתונשליואויליוא

ינפמןדחפבתושודקתומשנהנקעצתהככ!תורזוגןהיבלתאותובקונןה

תולועוףועלתוהיבגמןה!אל...הלילבתומלעתמותוכלוהתוקעצה!םונהיגה

וקעמשנ!םיהלא,ךינפל
ל

םיעשרהלאךלא,הבהםיברקוםיכלוההאבצישנאידעצ
!ירשבתאאנ־ושודי!יתואםגאנ-ונעי

ההובגהותומדהארמ.םתארקלךלוהברה.םידחאאבצישנאםיאבהדשהןמ

.טקושה-םדמדאההלילההגנלםיארפ-חורהארמכאוה

הלהבבאבצהישנא

.םיסנוםהינפםיכפוהאבצהישנא!חרב,אבןטשה

םהיתובקעבךלוהברה

!יכנאידוהי!אנ־ינוגרה!אנ־ינונע

המיבהשארבאצויקי'לאומש

!םירעובםימשהו!םיתמ,המדאהינפ-לעםיבכושםדאה-ינבלכהנה

ברהםג-ףאו!םיקעוצםיעגשמקרו!הלילאלוםויאל!הממדההבר-המו

ךלוהאוה!יכנאארי-המ!יכנאארי־המןידבליתראשניכנאו!אוהעגשמ

.ברהךלהםשש,רבעהלאחוחש



טרבליג.ש154

לששהזחמ

עמשנ.ןקזידוהייולתםיצעהדחאלע.םשוהפםיצערפסמ.הדש

.םהיתועורזבףטוםישנ,םמכשלעםהיתורורצוםידוהיםיאב.שערלוק

ןטקידוהי,ןקזברךלוהםלכשארב.תורורצםיאשונםירענוםידלי

ךלוהודי-לע.תילטבףוטעהרות-רפסאשונאוה.וג-ףופכוהמוק

דצב.ולקמלעןעשנוךלוהאוה.םיעורקוםיכלכלמוידגב.ברה

םיתמםיאשונתודחאתוטמב.ץראלדרימשארברוטקודהךלוה

םהישאר,תילמםלכודמעיםיקוחרםדוע.קילאומש.הכולהתהירחא

.תחאהמישנבהקעצלוקץרפתיםלכןורגמו,יולתהלאםימרומ

הדעה

ןבילםוחנ'ר

ןקזהברה
ביבסמרשאםידוהיהלא

ןוהודירוהןוהודירוה

שגנרוטקודה

אנ־ראשי?המדאבקמעואיבחהלםיצורםתא?ורבקלםיצורםתא

!םלוע-דעיולתאנראשי!םלוע-ןוארדלושערשאהשעמה

ןקזהברה

ןרוסאןידהיפ-לע!רוסאהז!רוסאהז

תולוק

!רוסאןידהיפ-לע!רוסאןידהיפ-לערוסאהז

שרחרוטקודה

!ורומשיםהינידתאקר,םיללצ

םיערמלוקבברה

!םירובגםאיתלב,םיללצאל

ביבסמרשאםידוהיהלאןקזהברה

!והודירוה!והודירוה

תחתמםידמועהלאוהרסומויולתהתאדירומ,ץעהלעהלועוספטמידוהי
.םישנהןיבישירחיכבלוק
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ידוהי

ויתפשושרדמה-תיבבךלהמהיהשרח!וירפסבהגהובשיהלילוםמוי

לעקילחמהיהדחאודחאלכתאו,בלהקמעמתאצויההניגנובבוד

םלדשמוםסיפמושיאושיאלכתאםחנמהיהו,ןונחוםוחרבאכופתכ

התימוילעהרזגנעודמןהיהחור-רקיידוהי!םימוחנוםיבוטםירבדב
- תאזכ?

לעתורזוחותודחאםישנתועעונתמהלביבסמהמוקתהבגהידוהי

הניגנבויכבלוקבהירבד

התימךילעהרזגנעודמ!בבלנהבילםוחנ'ר!רקיהבילםוחנ'ר

?תאזכהמיאוהארונהתימךילעהרזגנעודמ?תאזכהמיאוהארונ

.םיתמהתוטמלא,המיבהיתכריליולתהתאםיאשונ

ןקזהברלביבסמםידמועהםידוהיה

זהבךלנךרדהיהוזיאו?ונינפםישנןאל,רבדבבשיתהלונילע

ןקזהברה

!רבדבבשיתהלונילע!רבדבבשייתהלונילע,ךכ,ךכ

הניגנלוקבהמוקהתהבגהידוהיה

רשאףרטהותיחלרקפה,םיעשרלרקפה!ךרד-אלוהתבםידנוםיענ
!ונפטווניללועלעאנ-הסוח,ונילעאנ־םחר,םימשבשוניבאןרעיב

הניגנבויכבלוקבהלביבסמרשאתוידוהיה

ןונפטווניללועלעאנ-הסוח,ונילעאנ־םחר!םימשבשוניבא

דמועתאזהתעהלכב.שרחםיחישמוביבסמרשאםידחאהםידוהיהוןקזהברה

דמועהמיבהדצב.ץנבמורדוקלספהארמכוהארמוולקמלעןעשנברה

הרענתכלהמ,םיתמהדי-לע,המיבהיתכריב.ץראלדרומושארורוטקודה

.השארבהידייתשבהכמובושוךולה

הרענה

טהולהךמדוךבלבץעננרקהלזרבהדוח!רקיהיבאןרקיהיבא

זהתעהיחאאופאךיאו?התעהיחאאופאךיאו.הרקההמדאהינפ-לעךפשנ

לעםקדחארוחב.רעש-תעורפהרענהמיבהלאהצורמבתברקתמדצהןמ
יתש.ומוקמלעבשויובשוודיבעינמאוהךא,הירחאףודרלותעדבווילגר

שאבתורעובהיניעותורוחהייחל.הירוחאלעהלתוקובחהרענהידי

.הקמע-תרדוק



סרבליג.ש196

תרבדמאיהותינרוחאדלוסהשאררעשח־תעורפהרענה

?ךלוקבעומשלילעןכל,התאיחאםאו!םודלהצוריניאינאו!ימוד

!ואלךל,רוסאךללבא?התאםג-ףא?ירחאףודרתזא,עמשאאלםאו

,םיריהמוםיצורח,אבצ-ישנא!רפסאלכה!רפסאאקודןכבו!התאיחא

תא!רהמ-שיחיתצריכנא!ירחא–םהו,ןולחהךרדיתסניכנא!םידשכ

:תאזתאהאראלשיא,ישפניח?ךכב-המיכו:רענכ–יתומירהיתלמש

לכתאהצורמביתרבעדחאעגרב!הלילהםצעבזאהתיההלפאןה

לבא!ואל,יתואםיקיבדמויהאלםהוהדשבקחרהיתייהרבכו!הריעה

,ינשבםתואיתכשניכנאו,הקזחביבוקיזחהםה!יתלפנויתלקתניכנא

ידבליתבשיהנהןכ-ירחאו!יתארי-המינאו,ילעוטיבהתוקריהםהיניעו

א.והיהרק-המילו!ךכ-לכםינבלויהםימשהוםויהריאהרבכו,הדשב

ויתוכמינמסתאואר!רפסאאלש,ינטבוצוינכמיחאהתעו...:רק-המ

עודמלכ-יניעלהיולג,המרעההדיתאהארמוהידי-יתבתאתשלפמאיה!ירשבלע

.הכובאיה?עודמ?עודמ–רפסלילערוסא

השארלערשאתירכנההאפה.המוק-תלפשהידוהיהצורמבהאבדצהןמ
תבהלשבםירעובתוטלובההיתועתלמתומצעםעהינפו,הדצההחנצ

.הקרי

.הידיבעינתודאמ-דעחחותשתהרבדידמ

המוקהתלפשהידוהיה
םינבלםיכאלמ!עמושםיהלאהותרבדמינא!יכנאהדע!וסה!וסה,ס-ס-סה

!םינקזםידוהיביבסמםיבשויךראןחלשלאו:בר-המ,בר-המםרפסמו,םידמוע

םיהלאהבשויןחלשהשארבו:םיריאמםינפוןבלןקזילעב,םיפיםידוהיםישישי

הדעינאו!םהיניעתאוליפשהלכהו!הקמע־המהממדהו!ומצעבוודובכב

יכ,רבדללכויאלןהילעבלבאוילעבוינא,וננהםידעםינשינא

!ילא,רשי,תורדוקהויניעבטיבמאוההנהו!וטנבאבקודהורושקוראוצ

הדיחיהונתב!וסה!וסה,ס-ס-סה!ףוסדעוהלחתמ,לכהרפסלינאילעו

תאךא,תונולחהיסירתתאונרגסןכלו,הבכשהלוח.הטמבהבכש
יכנאו.הנהתחאוהנהתחארדחבךלהמהיהאבא!וניבכאלתיששעה

!התיההפי-המו,הבכשהטמב.ילשהלרפלעיתטבהוהטמהדי-לעיתדמע

תונטקההידייתשו!תופיותותבעהשארתורעשותורוחשותולודגםיניע

איההנה!הפאיההנה,יוא.הכימשהלעתוחנמויהתולגעהותונבלה
ילרוסא!הילאתשגלילרוסאלבא!התטמב,האבוהטפשמהלא!הפ

רוסאוריואבתטהולהקישנתקשונאיה!יתפיהלרפ!ילשהפיההלרפ:תשגל

,ס-ס-סה!ומצעבוודובכבהפבשויםיהלאה!ואל,ילרוסא:תוכבליל

דמעאוה.אבצהישנאלשםיפגמהתקיפדלוקעמשנהריעבו!וסה!וסה
:יבלב-יתרמאוהטמהדי-לעיתדמעינאו-!םיכלוהםה:רמאותכלמ

–!הדיחיהונתדלילעאנ-םחר,םיהלא!הדיחיהונתדלילעאנ־םחר,םיהלא

אבאלעםעפתונובנהותורוחשההיניעטבמתאהריבעמילשהלרפו

לכבןיאהומכהרקיהדליןה!הנובנוהפיהתיההנובנ-המ.ילעםעפו
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,ס-ס-סה!ומצעבוודובכבהפבשויםיהלאה!ילרוסאןה!אל–אל!םלועה

םירק,םיקזח,םילודגאבצישנאו,די-קזחבתלדההחתפנהנהו!וסה!וסה
ותאינוכילשהו–הטמהמדי-קזחבוקיחרהיתוא.םהידיבםיבור-ינקו,ואב

דעב.תוקעזהונינזאלעיגהלולחההרהמדע.ינשהרדחהךותלאדחי

יתיכהיכנא!הפצרהדעב:הרקתהדעב!םילתכהדעבועיגההרוגסהתלדה

די-לע–עזאלוענאלוויתחתדמעאוהו,תוקזחתוכמלתכבישארב

הנהו,טיבהליתינפ...!הלודג-המהממד–הממדהמקןכ-ירחא.ןחלשה

זוא־רבכ,תינרוחאדלוסושאר,היולתההרונמהלעוטנבאביולתאוה

יברשיהנטבתויניעו,טוחש
!

קזחבתלדהתאחתפאוינפקתדחפו
ילשהלרפתאאיצוהליתרהמיכנאו,תיבבדועויהאלאבצהישנא!די

!ידימהואיצוהותוירבהואב!התמו–הרקיתועורזבהבכשהנהווהטמהמ

אל!אל–אל!אבאדי-לע,ץראהלעהתמםשתבכושאיההנההתעו

,ס-ס-סההתיהשמאיההפידועו!אנ-וטיבה-הנה,הנה!איההיחאיההתמ

םישישיהםידוהיהו,םהיפנכבםיאשערלוקםיעימשמםינבלהםיכאלמהלכ

!המקהממדו!םירעובםיריאמהםהינפוםיעעונתמםינבלהםינקזהילעב

זועמשתה?ועמשתההחמשב!ןידהקספתאעימשמומצעבוודובכבםיהלאה
ללגב!םלועהלכתאופרשיוםדאה-ינבלכתאוטחשיילשהלרפללגב

.הדיקרבתקחרתמאיהוידקרויחמש!ידקרויחמש!ילשהלרפללגב!ילשהלרפ

ןושארידוהי

וזךרדבתכללףיסונונחנא
.

ינשידוהי

זךלנןאל

ןושארידוהי

!ונצפחזוחמלאובנרשאדעתכללףיסונונחנא

ןקזהברה

!ונצפחזוחמלאובנונחנא!ונצפחזוחמלאובנונחנא

.ודיבהרותה-רפסוןקזהברהםלכשארב.םירבועוםהיתורורצתאםיחקוללכה

תורעשהתעורפהרענהתרבוע.םהיפתכלעםהיתורורצווג-יפופכםידוהי

.תקעוצותקחוצאיה.הדיבזחואהיחא.תויראה

רעשה־תעורפהרענה

!רפסאאליכ,יתעבשנייחב?ינממהצורהתאהמ

תידי.הדצההחנצהלשתירכנההאפהרשא,המוקה-תלפשהידוהיהתרבוע

.תדקרמותכלוהאיהוהינתמלעתונותנ
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המוקהתלפשהידוהיה
ןוטחשיםדאה-ינבלכתא!ופרשיםלועהלכתא?אופאועמשתה

!ילשהלרפללגב!תולוחמביאצויחמש;ילשהלרפללגב

תוחפטמבםיסכמםהינפוהצראםידרומןהישאר,תורענוםישנתורבוע

הכולהתהףוסב.םיארפקוחצ,םרירטסיהקוחצקחוצוידוהירבוע.תורוחש

.רוטקודהוברהםיראשנהמיבהלע.םיתמהתוטמתאםיאשונ

רוטקודה
דועהנפסותאלםכיניעו!םיללחםתלפנםתא,םידוהיאבצ-ישנא

םנקזתורעשוםירוחםהינפרשא,וגה-יפופכהלאהםידוהיהלכתאתוארל

המיאהתאוםינכסמהןהידליתאוהלאהתומונצהםישנהלכתא!תודעור

!םיעגשמההלאלכתאםסכתםלוע-תפרחרשא,הלאלכתאןהיניעברשא

ףיסואותויחלףיסואיכנאוץראלדרומשארבםישודקהםיתמההלאלכתא

!הלאלכתאעומשלוהלאלכתאתוארל

תקחרתמההדעהלעולקמבהרומוההובגהותמוקאולמדמועברה

תוילגהלכךרדםירבועוםיעסופםה!םיאבםהתורודהתישארמ

!חצנהלאםיכלוהםה!הלכתןשעכהעשרה!םיהלא־רבדתאםירמושו

.ץיבובקעי.ל.אי"כמםגרת

.

. .' - -


