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רוחשההתא,תעהלכיהבךלמההתא,םלוע־לאוםלועמזופחי

!הואנהו

,לאשםברקבםחורוךיתורצחךות-לאםיבנגתמכואבםיבר

.הנעמושקביוול־ןיאהרונמרשאךתיבברקבוכלהםהו

עדונ-יתלבדיבהודחה-ץחםתואחלפרשאשיםיברו

דעהכשחה-תאועזעזיותוזילעתורימזהצוחהםבלמהנצורפתנ

.הבדוסיה

םיבכוכהדחא־לאתואתשמתוטיבמהלאהתורעהתומשנהו

.םאתפואצמרשארצואה־לאםיממותשמו

ןיארשאךתממדרדשמל,הליליוה,םררושמלינמיש

.רקחהל
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אכ

תאויברקברשאםייחה-תאדחאםוייתאצמוןתי-ימ

ותחשיויביתנ-תאםימיהוועיכ־ףא,ייחבתרתתסמההודחה

.חלאנרפעבותוא

םשיוזגינילעףלחלקחור,ילאולגגםיקלחלקר

.דחאעגרלחוחינחיריתובשחמל

תיימ
ן

וייתאצמו
ם

חא
ד

תנכשהילץוחמרשאהודחהתא

רשאיתואתפטושההבוזעהךותביתדמעו-רואהלובגלרכעמ

.םרצויםתואתוארכםירבדה־לכואריםש



ירפלפסא.*

בכ

ףירישםיכלוהםאו,רואדבכמהאלגהזהותסהרקב

.עגרטעמכךלילחתאיל-ןתעגיוךולה,הפרוךולה

והציבראעגר-יבחורההיהירשא-לככובאנ-ללחא

.אשדהינפ־לעינימילותואחנאעגר,יתפשבובעגאעגר,יקיחב

דונעאוםיחרפיל-טקלאהרדאנהברעהתממדאבבםלוא

.הרונמהתאיתולעהב

.ךלילח-תאךלבישהלךילאאבאהלילביכ

חריהרשאתעלהלילהתוצחתניגנ-תאובללחתהתאו

.םיבכוכלתוניבודבלךלהתמהלעה

ל
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גכ

לגינפ-לעדקרמוףחרמררשמהחור
י

תוניבםייחה

.םימהורעפהתולוקל

םיה-לעםיוטנםירדוקהםימשהושמשהאביכהתעו

טעהחנירשאדעומאבהזהנה,הפיעןיע-לעםיוטנםיפעפעכ

תירשאודיה-ףכתחתמ
ן

םוהתהעקרק־לאתדרלתובשחמל

.וזלההממדהברקבםימלועהדוסלרשא
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דכ

רשאטקשהךותבהלודגוהקזחךתמונתוהלילהלפא

ינאותלדהתאחותפליתעדיאליכ,הבהאהבאכ,הרוע

.ץוחבדמוע

הממדהושירחמחורה,םידקושםיבכוכה,םיכחמםיעגרה

.יבלךותבהדבכ

חור-תמשנבוהקירהיסוכ-תאיאלמ!ירוע,הבהא,ירוע

.הלילה־תאיריעההרמז
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----------------------------ם
ם-ב

הכ

-

.תרמזמרקבהרופצ

רקבהםרטברקבהרבד-לעהעומשההלהאבהזמ-יא

וילבכתועבט־ןיבםימשה-תאקיזחמהלילהשחנדועבוהלעי
-

םירקהוםירוחשה?

ילידיגה
,

תאחרזמהריצאצמהז-ךיא,רקבהרופצ

רשאוםימשלרשאהזהלופכההלילבךמולחךות-לאוביתנ

- םילעל?
ןיא,ךרדבהנהשמשה:ךארקבץראהךלהנימאהאל

."דועהליל

!הציקה,ןשי-לכ,יוה

רוהנושארהרואהתכרב-לאךתוכחבךחצמתאףושח
ן

.הנומאתודחברקבהרופצ-םע
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-:םת
:ם

וכ

םימשה-לאתומונצהויפכ-תאאשניברקבבשויהןויבאה

.בערהולוקבהלילהינזאבקעזינםיבכוכמםיקירה

יהויתולפתו
ו

םיהלאומכהצבראיהו,תרועההכשחה-לא

.תודבואתוקתלרשאםיממושםימשךותבלשוכ

ודיאתומוהתלביבסמהרעסבלגלגתהויתולאשמלוקוו

.קירההנק־תאףיקתרשאתחפיתמרופצכיהיו!

ייאי"

ץפק,חרזמהתפש-לאונגע-תארקבהךילשהרשאכלבא

:ארקיויברקבבשויהןויבאה

ויתורצואיכו-ינעמשאלשרחההלילהיכיכנאךורב"ול

- -

."םיקירויה
י-

liהדמחנוםתאםידמחנ-המ,רואיוה,םייחיוה":ארקיו
!

"!םכתאהריכהץק־תעלרשאהודחהםג

!
!

;
ל

-

ל
f

ם==םע
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זכ

ינימהרבהז־הנהוויתולפת־תאןטנסללפתהסגנגהתפש-לע

געיכ,ינעישוה:רמאינוילאשגנםיערקשובל
י

."יכנא

יכ,ישוכר־לכהזידיברשאתובדנהתרעק":רמאןטנסו

."םירחאליתתנילהיהרשא-לכ

ילאהארנהנישוננודאלבא:רמאיוףיסוהינימהרבהו

."ךילאאובלינצעיינהלילהםולחב

ןבאטקללחנהיגבאיקולח־ןיבמיכםאתפרכזןטנסו

ילוא:רמאיכ,לוחבהנמטיוךורעהל־ןיארשאהרקיתחא

.שיאלהיהתהשורד
ךליושיאההאתשיו,םוקמהתאינימהרבה־תאהארהזא

.םשמןבאה-תאדפחיו

אב-דעתובשחמבשחיוהמדאהינפ-לעבשיינימהרבהו

.םתמהב־םעובשתורפהיערוםיצעהירחאמ־לאשמשה

קלחיל-ןת,ינודא:רמאינןטנס-לאוטאלאבינםקזא

."ץראה-לכאלמרשעלזובירשאזלהרשעה-ןמןטק

.המימהךילשההרקיהןבאה-תאו

ם
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חכ

לאשאוידי־תאאשאוךרעשחתפ-לאיתאבדעומ-לעדעומ

.םוילםוימבראולאשו

עתפבםעפוהדמבםעפ,ףסוהותת,ףסוהותת,תתנהתאו

.םינפחאלמ

יתקזחההברה,הצראידימטמשנהברהוהברהיתחקלינאו

ירחאויתרבשוילקחשמילכליתישעהברהו,דבכאוהו

ילבל-דעוברןהיתורצואוךיתונתמירבשיכ-דע,ינאלה

.יבל-תאהעיגוהץק-ןיאבתלחותהו,ינממךוסכיו

.יתאירקלוקהתעהיה-הז–חקיוה,חק

הרונמהתאהבכ,זלהןויבאהתרעקברשא-לכ-תאץפנ

ךיתונתמלגמינמירה,ידיבקזחה;הזהףוצחהרמושל

ךמערשאםרעהחצנה־דעינאשנולדגוךלוהונדוע

ךולה

םאתפ

,יפכב

רשא

רפסה

רשא

רשא

.ףתדידבב
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טכ
י

.םקירקחשמה-ןמתאצלםתירחארשאהלא־םעינתלשוה

.םיקחשמהתאבוזעלואללשאצמלאוהילאל־יכיתעדי

לו,תלבשהךות-לאלפנתא
ו

.הלוצמבעבטאיכעדאםג

.ידיאקחשמ־תאקחשא

יתרוגאילדבאבוקחשמלרפכןתאישוכרברשא-לכ-תא

ובישפנ־תאםגיתתנוהנורחאה
,

יתאצמיכםאתפהאראוזא-וא

.המלשהיהתיתדבארשאבקעללש
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ם--

ל

|יבל-תאךשיבלהבםימשהינפ-לעךפתשהתובושמקוחש

.תובדנלאשלתובוחרהךות-לאהצוחהוהחלשתוםיערק

|התיהטעמכותרעקרשא-שיו,חתפ-לאחתפמךלהאוהו

.והודשיוםידדושוילעואבזא,האלמ

יוךלכיהירעשל-דעאבדבכהםויהץקתעלו
ט

|ךילא

אבהתאו,הלדהותרעקתא
ת

יבתשפתו
וד

ואתבשוהו
ות

לע
-

|

.ךנימילךתוכלמאסכ

|
ם
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אל

תאלכלכלקחה-תאושפנלםישירשאשיאהםכבימ

תויהבובםיקבדה-תאםיהלאהאהדובלאשהככ"?םיבערה

.יטסורשבדבכבער

ושארתאדירוהםיפסכברחוסהשיאהרקנטרו

-

ץראל

."םיבערה-תאלכלכרובעבלשרדיישוכר-לכידמבר:רמאיו

תאןתוניתייהישפנ-לכב":רמאךלמהאבצרשןסיו

."לכאמיד-ןיאיתיבבךא,ייח-לכימד

יהתוברהמדאתורבכרשאלפמרהדו
ו

רמאהלחנלול

אל,םבירחה-דעלילכיתודש-תאדש-ומכןוזרהקני":החנאב

."ךלמהיסמתאהתעםלשאהמבעדא

.שרהריזנהתבהירפסהמקזא

יכנא":רמאתוהונעבןעתוהדעה־לכינפלהצראוחתשתו

."םיבערה-תאליכאא

:ורמאיוונימאהאלודאמואתשה־יכוארקביבסמםישנאהו

"?הזךרדנ־תאתושעללחילילכותהמבתאזכהיהתךיא

כ":הרמאהירפסו
י

הפםכלכמהינעהיכנא
,

.יחכהזןכלו

."םכיתבמתיבותיבלכביתורוגמוימסאהנה



ירפיפסא

בל

יתאשהוסמ-תאינממושרדבןכלו,יתעדיאליכלמ-תא

.יבוחתאםלשאאלואבחתאיכישפנ-תא

תדובע־לכירחאמחרבאובושאוםעפבםעפכיתחרבינאו

.תולילבימולח-לכוימוי

יתפאשרשאחורתמשנ-לכ-םעירחאהפדרותדקפךא

.יברק-לא

כובטיהוליתעדוניכןוכנליתעדיהככ
י

רתונאל

.אוהיל:וילערמארשאילםוקמ

רשאלכתאוילגרלחינהליתואת-לכתאזהנההתעו

.ותכלממברקבילםוקמתויהלטפשמהילאצמארובעבליל
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גל

יהרשאכ
ה

לצךמלצתויהל,ךתוארוציליבל-םע
ם

יח
י

|

ולתוחתשהלםדאינבל
,

תאוילרשארמחה-תאימעיתאבה

.יתומולחיעתעת-תאובזוכהינוימדתימרת-תאויתולאשמתודמח

ךבלםלצ־תאייחברקמרוצילךמעמיתלאשרשאכ

תאוךתמא־תאוךפקת־תאוךשא־תאךמעתאבה,ךתואהבהאל

.ךמולש-תאוךתעפי

ו-
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ט=-=ם

דל

תאתולגלוילאואבבונודאלךלמהדבערבד,"יכלמ
ךלמהשדקמלכיהברקבלשודקהםטורנליאוהאל-ונזא

.הכ-דעוודועמ

ינפ-לעתובוחרבםיצעהתחתרמזיםיהלאתלהת-תא"

.םיללפתממקירשדקמהוץוח

לאו,ןבלהטולה-לעםידבדכביבסמוילעופסאיםלכ"

."בלומישיאלבהזמהשבדהדכ

בלזגרבךלמהו
ו

בשויםעורגםש-רשאםוקמהלאךלה

.אשדה:פ-לע

םעילכיה-תאתשטנהמל,יבא:וילארמאיווהלאשיו

רובעבללוחהינפ-לעץוחבתבשלתרחבוול-רשאבהזהעיצי

"?םיהלאתבהאלףטה

."ךלכיהבםיהלא־ןיאןעי":הנעםטורנו

רככאוברםירשעיכתעדיה":רמאיוומערךלמהינפו

כוןמאתכאלמהשעמהזהתואלפה-ןינבלואצוהבהז
י

ושדק

כיפ-לעםיהלאלותוא
ל

"?שדקהתדובעוהקחה

תנשבהינבהרבדהיההנה־יכ,יתעדיןכא":רמאםטורנו
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ם

נביפלארשאהנשב,םיתבהתפרש
י

לעקפדתהלואבךמע

.קירלוהרזעךמעמשקבלךיתותלד

ונממהרצבנרשאהזהלדהרוציההנה":רמאםיהלאו

"ילתיבתונבלרמאהזו,ויחאלתוסחוגגתתל

תאזאולרחבץוחינפ-לעתובוהרךותבםיצעהתחתו

.םהלןיאתוסחוגגרשאודחיםדאהינב-םעומוקמ

דבלמרבדוב-ןיאוקירתומיקהרשאזלהבהזהץוקשו

נעבעו
ן

."הואגה

I

"!יצראתאבוזע:ופאןורחבארקךלמהו

ןכםנמא":החונמבהנעשודקהו
,

תילגהרשאכאנ־ינלגה

."יהלא-תא

ס

\s
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הל

.המדאהינפ-לערפעבתללוגתמהרצוצחה

.תמרואה,עגיחורה

ערהםויליוה

םכיררשמ-תאוםכילגד-תאםכמעואיבה,המחלמישנא,ואב

!םכלרשאהמחלמהיריש-םע

!םכיעסממוזפחה,חראירבע,ואב

.ונילאהכחמוהמדאהינפ-לערפעבתללוגתמהרצוצחה

רשאברעהתונברקימעולכיהה-לאהלעהךרדבינאו

וקאוקבאאלמהםויהלמעירחאהחונמםוקמילשקבאויל

זא:םינבלויהווסבכיילרשאםיאצהםידגבהויעצפואפרייכ

.המדאהינפ-לערפעבתללוגתמךתרצוצח־תאיתאצמ

ילרשאברעהתרונמתאתולעהלדעומאבאלדועה
?

הנשהריש-תאםיבכוכהינזאבהלילהרשאלדועה

47
ולרשא?

וה
י

וניבלהיתנשלרשאםיגרפה,םדכהמדאהנשוש

"- ולוביו!

כוידדנומתיכןוכנליתבשח
י

םאתפו,יבוח-לכםלש

.המדאהינפ־לערפעבתללוגתמהךתרצוצחביתעגפהגה
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!ךירוענלרשאםסקה-םעףעזהיבלבעג

.הרעבשאלחקלתתםייחביתודחוןת

הדרחתקעזוהלילהבללורדחייציקהיעגריצחוןת

.לגרןולשכ-לכוןורועלכרענת

.המדאהינפ-לערשארפעה-ןמךתרצוצח-תאםירהליתאב

.יכרדהיהתםיצחתחבאךותב-דועהנשילאנ-לא

.וכביםיברו-ינימידילואבוםהיתבמוצרפתיםיברו

דצ-לאדצמוכפהתיווחפיתיםהיתובכשמ-לעםיברו

.םיארונתומולחב

.ףתרצוצחלוקעמשיהזההלילביכ

.ןולקילאבויתחתוםולשקריתלאשךמעמ

ןיקשנ-תאילעםישלאנ-ינרזע-ךינפלדמועיכנאהתעו

.ייחךות-לאשאיקיזהגטלמתתולודגבואכמתומלהמוןת

.ךזעלףתההזהיהו-הרצביבלקפדתהוןת

.ךתרצוצח־תאםרהרובעבל,לילכידיהנייהתתוקיר



ירפיפסא

ול

המדאהינפ-לעמןמדיחסםתוללוהתבושמבומירהרשאכ

.הארמליביבלללח,הפיההתא,ךשובל־תאובףנטל

ק":רמאוךילאיתקעצינאו
ח

טופשוךרפומטבש-תא

."םתוא

;הלילההתשממומדארשאןההםיניעה-לעןכשרקבהרוא

;תחדוקהםפאתמשנ-תאםולשבךרבתונבלהתולצבחההדש

התשמ-לעםרואוהיגההשודקהתורדקהתלוצמלדעבמםיבכוכה

לעמןמדיחסומירהרשאםישנאהתדע־לערואוהיגה-םתניגנ

!הפיההתא,ךשובל־תאובףנטלהמדאהינפ

םירפצהתרמזחכנלםיחרפהןגבהיהךטפשמבשומו

תונעלםיצעהומהםשרשאלחנהתודגיללצב:ביבאהדעומל

.םימוההםילגה-תא

יההלמח-ספאלדעידומחיוה
ו

.םגורחב

זגרובעבלהכשחבוטטושתה
ל

תודעלךילעמךידע-תא

.המהםהיתואת־תאוב

יתקעציבלל-דערדחךלוקוךלוקיציוךבועגפרשאכו

."םיטפשםבהשעו,ידומחהתא,ךברח־תאחק":רמאוךילא

•.התכחךבךתקדצחורלבא
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ןיאבבהאתנומא;םנודזלדגרבד-לעוכפשנםאתועמד

.בהאהיעצפךותבהתורמרמתהתותינח-תאהריתסהלובג

ןיאבהבהאלרשאםלאהבואכמבתתנךטפשמ־תאהתאו

שיאלרשאהלילהתועמדבו;ומידאיוינפרשאעונצםדאבו;הנש

.החילסלרשארוחהרקבהרואבו;בוזע

ךירעשבתולעלוליפעהםתואתתבושמבהמהארונהיוה

.ךלרשא-תאלוזגלךימסאבורתה,הלילב

תאשמםהמדבכ,הדמספאלדעלדגםללשלקשמלבא

.םהירחאותואבוחסמואותוא

"!ארונההתא,םהלחלס":רמאוךילאיתקעצינאו

םתלזג-תאוץראלםתואהליפה,הרעסבהצרפךתחילסו

.רפעלהרזפ

רשאתועוזה-םעוםערלרשאתולוקהךותבךתחילסהתיה

.שמשתעיקשלרשאםדאהתואלפנברקבוםדל
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זל

ארותמריעלרשאהמוחה-םעבכשאהדובתרשמאטפגפאו

.ןשייו

ואבחתהםיבכוכה,םלכורגסםירעשה,ןלכובכתורונמה

.םיכשחהלולאימשעיקרבםלכ

עגתםאתפוהידימצבתלצלצמוהאבהאיההז-ימלגר

?ובלחול-לאהצקב

ויניעבעגפהשאדיברשאהרונמרואו,ץקייולהבנאוהו

.תוחלוסה

התיההפצמ,ריעב-רשאתודקרמהתורענה-ןמהרענאיהו

נעהסכמ,תורקיםינבאיבכוכ
ן

ייתרוכש,הנבלתלכתתרדא
ן

.הירוענ

םיפיבםיכרהוינפ-תאטבתוארתוהתרונמתאדירותזא

.זעה

רוסוהליאוה,ריעצהריזנההתא,יל-חלס":הרמאהשאהו

."ךלהואנהבכשמהונניאהמדאהינפ-לעןמדה.יתיב-לא

דעומהאוביולומגירשאכ.השא,ךכרדליכל":הנעריזנהו

."ךילארוסא
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קרבהרואלויתועתלמתארוחשההלילההארהםאתפ

.טהלה

היתחתהדרחהשאהוםימשהתופנכמתחאמהמהנהרעפהו

.דחפמ

- - - • - • • -

.םיציצדבכמבאדךרדהידצ-לערשאםיצעהיפנע

ביבאהחורךותבקוחרמופטשתוזילעםילילחתורימז

.המחה

.םיחרפהגחדעומ-לאתורעיה-לאואבריעהיבשויו

ריעה־לאהאתשמאלמהחריהףקשנםימשה-עיקריצחמו

.הממודה

ילחםיליאוקהוללעממובוזעהבוחרברבעריונהו

םתניק־תאוינזאבםיננוקמווגנמהיפנעךותבםיבשויהבהא

.הנשספאב

הללסהלגר-דעאובינריעהירעשתארבעאטפגפאו

.דומעיו

רבדתכמהמוחהלצבוילגרלתבכשההשאהתאזימ

ןוזפחבתשרגמאיהותוירטתורובחהסכמהרשברשארוחש
**

?ריעה־ךותמ

היתפש-לע,ויכרב־לעהשארתאםש,הנימילבשיריזנהו

.ירצבחשמהרשב-תאוםימיפטנףיטה

.השאההלאש"?םוחרה,התא-ימ"
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-םע
ח

שרדלדעומהאבץק-תעלהנה:הנעריעצהריזנהו

."יתאבהנהינאו,ךילא-

!
ו

.

ק

ם=םע
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חל

ןיבוהא,וניניבםיבהאקוחשקרדועהז-לכןיא

לעורעתשהתע-לאתעמ
י

ובשנרשאםיזעהרעסתוליל

-םיבכוכה-לכ-תאובכיוומרענםילפאםיקופקפ;התובכ-דעיתרונמב

.ימשברשא

יריצק-תאהפחסםימהתלבש,םיפוחהוסרהנתע-לאתעמ

.הצקהלאהצקה-ןמימש-תאוחלפםירורמתויהנו

ןיאובואכמיעצפךתבהאבשי:הנעדאויתדמלתאז-תאו

.תומלרשאתמלאהוהרקהחורהחצנלהב
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ל
-ב-

טל

.ונילאץרפםיהלאקוחשומכרואו,תלפנהללסה

נל
ו

וה,זעה
י

!רואההתא

ו!הלילהבלעקבנ

והקושת־לכךבס־תאוםיקופקפהךבס־תאךברחטהלבקתב

.הפר

!זעהונל

:עדתאלתונחרשאהתאאב

.ךתנבלבהתאארונרשאהתאאב

וה
י

תנךפת:רואההתא
ן

דיפלהושאה-תופילח-םעולוק

- הרהנהץרפ־םעעוגתומה;לע-לאאשנםדאה.

14 - - - - - - VII הפוקתה
-
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מ

וה
י

ילחאההתא,שאבהל
,

זעךלרמזא
.

.הארונההשפחלרשאריהבהוםדאהלמסהאוההתא

ירתימ-לערובעתתוזפחנתועבצאב,םורמלאשתךיפכ-תא

.האלפנךל-רשאתולוחמהתניגנולבנה

תארפאלתפרשו,וחתפיםירעשהוימיומלשירשאכ

.םילגר-לעוםידי-לערשאהלאהםירוסאה

ךתפוסלגלג-םעדכלתייבל,םידחאלךמעהיהיירשב

.ךתבהלשבברעתיוחקלתיםייחתמשגלילהיהרשאטהלהםחהו



ירפיפסא

אמ

.הלילבףעזהםיהינפ-לעטשאוהוךרדלאציחלמה

.רעסחורבםיאלממהםיחופנהוישרפמתחתחפיתמןרתה

םיהינפ-לעםילפנהמהוהלילהיגרפצבםירקדמםימשה

.רוחשהדחפהלערייוקש

האריאל־רשארוחשה-לאםשאר-תאםיצפנמםילגה

.ףעזהםיהינפ־לעטשאוהוךרדלאציחלמהו

,ול-רשאהדעומהםוקמתאעדאאל,ךרדלאציחלמה

.וישרפמתנבלבםאתפהלילה־תאזיגרמאוהו

,השביה-לאץק-תעלהלעיוילארשאףוחה-תאעדאאל

אצמיםשוהריאמהרונמםשרשאהממודהרצחה־דעועיגהןעמל

ולהכחמורפעהינפ-לעתבשויהשפנה-תא
.

הגאדילבל-דעותריס-תאםישתרשאושפנתואת-המ

?הלפאוהלילינפמ

?םינינפבותורקיםינבאבותריסהדבכה

הנשושהדבלמןמכמ־לכומעאיבמחלמהןיא!אלןכא

.ויתפש-לערשאהרמזהוופכברשאהנבלה

הו
ן

הלילבדדבלולהכחמהשפנהןעמלומעתודעומ

.הריאמההתרונמ-םע
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.ךרדהתאפ־םערשאהכסבאיהתנכש

.היניע־תאתוריתסמוחורבתופפועתמעורפההשארתורעש

שרחהתרונמבחקלתמרנה,הרובשההתלד-דעבקהנרעפה

.םילתכהינפ-לעםיללצהכילשמוהל-רשא"

רשאהתוא-המשבוארקבתעמושאיהחורהתלליךותמ

.העדונאלהמשב

.המיהחלמהתאצזאמברדעומרבעהז־הנה

קופדיאוהורחשהתולע-דעברדעומדוערובעיהזהנה

.תלדה-לע

.עדיאלשיאוהכיםיפתבאל

היהיבלהוךדבמהיהירפעה,תיבהתאאלמירואהקר

.זלע

לאחלמההלעירשאתעלהממדבופלחיםיקופקפה-לכ
.ףוחה

י"

=

םע
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במ

ידמ,ירשבב,תאזההיחההדוספרביחכ-לכביתקזחה

הנבזעאבזעו.תומדא-לעיתונשלרשארצהלחנה־תאירבע
-

רבעמהתולכירחא..

?ןכ-רחאו

ךשחכורואכםה־םגהמשרשאךשוחהורואה־םאעדאאל

.הפונלרשא

:דעימלועלשפחהאוהעדונ-יתלבהז

.ותבהאבאוההלמחספאב

.הכשחהאלכבםלאאוהו,םינינפהתפלק־תאאוהרבש

וה,ופלחרשאםימיה-לעהתאהכבוהגה
י

בלההתא

ללמאה

!ואביםימידועיכ,זלעהיה

!דדונההתא,ברקדעומה

נה
ה

יפיכרדהתולבגתאביצהלךלתע

,ושגפתתינשםעפבווינפ־לעמהוסמהרסוי
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- - ם==

גמ

חנבםיהלאהאהדובתומצעלרשארפעהידירשינפ-לע

.ןבלשישיושעהלהתריש-חבזמרסבמבךלמה

םישנהותולותבהברע-תעלםעפבםעפכהנאבתםשו

.תורונמתולעהלוםיחרפבירקהלךלמהתיבלרשא

,ותעאבבויתחתךלמלתויהלוירחאונבתולעבךא

תונברקהשא־תאווינפלמויבאתנומאלכ־תאםדבףוטשיו

.םישודקהוירפסבריעבה

וייהיו
ם

.ףולחלהטנותס

.ברקברעהתחנמדעומו

,אהדובלהשדקהרשאהכלמהתורענמהרעניטמירשו

תורנבהראפבהזהתרעקתאוםישודקהםימבהצחרתהיכ

לאתורוחשההיניע־תאאשתואבתו,םינבלוםיננערםיציצבו

.הכלמה

,היתפהרענ,יעדתםרטה":רמאתודחפמהדרחהכלמהו

חבזמ־לאווחתשירשאהשא־לכושיא-לכןוכנ-לאותמויתומיכ -

אהדוב?

* * * * *.

.."ךלמהץפחהככ"
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ם

דומעתותלדהחתפמהתאצבוהכלמה־לאהוחתשתיטמירשו

.התע-הזולהשרארשאריעצהךלמה-ןבתשאהטימאינפל

ךלמה-ןבתשאוהקיחבםשומשטלמבהזיושעיארו

יהתותוכראהותורוחשההשארתופלחמ־תאתעלוקהריעצה

לערשארעשהתכסמ-ךותבהמדאההקלחה-תאעבצבתחשומ
.הבוטהנקתתואלתויהלהשארדקדק

האושההארונ־המ:קעזתוהרענה־תאהטיבהבודערהידיו

"ועגרכאנ־יניבזע!ילעאיבהלילכותרשא

תעקושהשמשהרואלןולחה-לאהבשיהכלמה-תבהלקושו

.תואלפנהתורימזהירפסרפסבתאדקאיהו

הרענהתאהתלדףס-לעהתוארבהמוקממהרתנאיהו

.םישודקהתונברקהםע

יטמירשןזאבשרחטאלתורהמתוהצראהקיחמלפנהרפסו

"!שפנ־תזעהשא,תומבירגתת־לא":רמאתו

.תלד-לאתלדמרובעתוהזפחניטמירשו

תיבברשאםישניוה:תאדקאיהוהלעמלםרומהשארו

!הנרהמ,ךלמה

"!אבהזהנהוננודאתדובעלדעומה

ופרחןהמתוברוהינפבןהיתותלדתאורגסןהמתוברו

.התוא
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רשאהזנורבהתפכ-לעמהפלחהנורחאהםויהרואןרקו

.לכיההלדגמל

ריעהןואש:תובוחרהתונפ-לעוצברםידבכםיללצו

דעומאביכרשבהניששדקמלרשאגנוגהלילצ:םלאנהימוהה

.ברעהתלפת

ךזלחנ-ומכהקמעה,ותסה-ףשנתכשחבו
,

םיבכוכהוחקלתה

דעבמהדרחבךלמה-לכיהןגברשאםירמושהוארםאתפו,םרואב

חבזמדי-לעםאתפתוריאמתורונמרואתלסמהנהוםיצעל

.אהדוב

,התאהז-ימ:וארקיותופולשהםהיתוברחבםירעתשמםהו

"?תומלקחשירשא,יתפה

."אהדובוננודאתחפש,יכנאיטמירש:הנעקתמאלמלוקו

.ומדאברקהשישהתאעבצהבלםדועגרדועבו

רשאהרונמהרואעוגםיבכוכהדעומתממדךותבו

.חבזמהלגרלהנורחאהשדקהתדובעל
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דמ

ותכרבתאינכרבלילהוחתשמיניבוךניבדמועהםויה

.םולשלהנורחאה

תחאההרונמהתאריתסמוופיעצבוינפתאהסכמהלילה

ירדחבתרעבה

תעיריתאשרפאוהולוק-ןיאבאברוחשהךדבעהנה

ןיאבהממדבימעדדבלםשיבשתרובעבלךינפלךתנתח
- שי!זהלילהרובעי-דעםירבד.
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d

המ

ונניאדבכהיבל.תועגייניעויתגאדבכשמ-לעילילףלח

.ושושמ-לכאלמ־םערקבהתארקלדועןוכנ

הדצהינממרסותואןת,םרעהרואהינפתאףיעצבהסכ

.םייחהלוחמ-םעהזהריהזמההגנה

יבואכמ־תאאבחהוהגנעהךתכשחתרדאיפנכבינריתסה

.לבתץחלינפמעגרטעמכ
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ומ

יתחקלרשא-לכףלחהלםלשליתלכירשאתעההפלח

.המעמ

,ךיתועורז-לאהתואתפסאהתאוורקב-תאאצמהליל

יהרשאיתוחנמ-תאויתדותתאשיגמינאףלו
ו

.הלתודועי

ךילאיכנאאבהליתאמחרשאתואטחהותוערה-לכתחת

.החילסה־תאשקבל

ורתונרשאיתבהאיחרפ־לכ־תאבירקמיכנאךחבזמ-לע

.וצנייכםהלהתכיחאיהוםהיציצךותב
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זמ

םתואהחינהרשאימעמםינשיםיבתכמטעמיתאצמ

.םבעשעשלהיתונורכזןעמלםיעצעצילכ-הזגראבבטיהתרמשמל

תעהםרזךותמהלאהתונטקה־תאבונגלהתסנאריבלב

"!ידבלהלאילקר:רמאתורעסה

םלשלוהתעםשרדללכוילכירשאשיא-ןיאהנההאר

.הפהמהדועו,הנמאנהבהאבםריחמתא

,ןורחאהןוילכה-ןמםליצהלתאזלבתבהבהאשי,ןכא

םימחרבהלאהםיבתכמהתאהליצההתבהאכהבהאקרהגה-יכ

.הלאכםיבר



ה
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חמ

פייאיבה
י

יחךות-לאםירדסו
י

רשאכ,השא,םידבאה

.תייחרשאתעה-לכיתיבךות-לאםתואתאבה

תאיאלמ,םירפעמהםיעגרהידירשתאםשמיאטאט

.יהתובהלערשאלכתאיאפרותוקירהםידכה

תאילעה,ןוראלרשאתימינפהתלדהתאיחתפןכ-רחא

.וניהלאינפלהממדבודחיםשדעונוינתורגה



ירוגאטתנ-ארדניבר

טמ

ינדא,םירתימהוננוכרשאתעללמעההיהלודג

שוחאוילןת;ילמע-תאחוכשלילןתוךתניגנ-תאלחה

פיתומיענב
י

-םההםימיהברקבךחור-תאףלחרשא-לכ-תא

הנינחספאב.

וערצענףלוחההלילה
ד

ףולחיואג-ןת,יתלדחתפ-לע

.תורימזבהזמ

תולוקה-םע,ינדא,ייחירתימךות-לאךבלתאךופש

.ךיבכוכ־לעמודרירשא



ירפיפסא

םג

א

נ;

רשאחצנךתאירב-תאיתיארעגר-טעמכקרבההגנל

.םלוע-דעוםלועמתונושתומ-תורוצךותבהאירב-ייחב

יחתאיתוארביתולפש-תאיכנאהכבמ
י

יב
ד

םיעגרה

םהםירקייכיתעדי,ךדיףכבםתואיתוארבךא-םיקירה

.םיללצ-ןיבוהתבםילעםתויהמ

ל
ל



ירוגאטתנ-ארדניבר

ו-

אנ

זא,רדוקהוצק־לאאביאוהוםוידחאהיהייכיתעדי

.הנורחאההמולש-תכרב-תאשמשהילאחלשת

צעלצאםהילילחיפ-לעוללחיםיער
י

המהבהוהנאתה

.הכשחהךות-לאודריימייכ-תעללחנהדרומבהערת

ינתארקהז-המ-לעידרפהםרטבןיבא־יכיתלפתתאזינאו

.היתועורזךות-לאהמדאה

תאיתולכ-דעןורחאהיריש-לעאנ-רצעאךלאםרטב

עלקאוךינפ־תאטבהןעמלהרונמה־תאאנ-הלעא;יתניגנתכאלמ

.ךשאר־תאהב־רטעלםיחרפהתרטע-תאאנ



ירפיפסא

בנ

?לבתעונתהתדמבצקיפלרשאהניגנהאיההמ

ץלפתנ,םייחההלעמבהתוכהתעלוניפקוחשבןתנ

הניגנהבצק-יפלדרויוהלע,אוהדחארישהלוקלבא

.ץקספאב

.ונדדש:םיאדקונחנאו,ךדיףכבךרצוא־תאהתאריתסמ

םג:ךבל-םעהיהירשא־לככךדיףכ-תארגסוחתפלבא

.םהלדחאטפשמהדבאהםגורכשה

.דחאכרכתשתודבאתהתאףשפנ־םעקחשתרשאקוחשב

15 V11 הפוקתה



ירוגאטתנ-ארדניבר

גנ

ומבהיתלתח;יוגירציבויניע-ומבתאזלבתליתקשנ

לעוהימי-לעיתובשחמתאיתופיצה;רפסמ-ןיאלםילותחביבל

ןעיייחתאבהאינאו–םידחאלויהייחולבתיכ-דעהיתוליל

.ודחיימעםקררשאםימשהרואתאיכנאבהאיכ

-התואינתבזארבדכתאזלבתונבזערבדןוכנתמאול

תאזבוםייחה-לאיתאברשאתאזבלכששיןוכנ-לאזא-יכ

.םהילעמדרפארשא

לו
ו
ןטרסלכאלכאןהזא-יכ,תומבתאזההבהאהבזכת

דעוםיבכוכהוטמקיכ-דעןינע-לכבורבדלכבהזהבזכה

- םירוחשויה.



ירפיפסא

דנ

לפנתמ":רמאהלילה;"תעוגיכנא":ילאהרמאהננעה

."רקבהשאךות-לאיכנא

תויהלהדבכההממדהךותביכנאראשנ":רמאבואכמה

."וירחאויתובקעלתואל

.ילאייחורמא,"שי-לכאלמחכנלםיתמונחנאו

."עגר-לכבךיתובשחמלקשיירוא:הרמאהמדאהו

."ךלהכחאיכנאםלוא,הבהאההרבד,"םיפלוחםימיה"

הנריבעהלךייחתריס־תאיכנאךילומ:רמאתומהו

"םיה-תא



ירוגאטתנ-ארדניבר -- --

הנ

סגנגהתפש-לעויתומזמבדבכךלהתהררשמהסדיסלוטו

.םהיתמתאםשופרשירשאםוקמב

איהותמההשיאתפוגתולגרמלתבשויהשאאצמיו

.הנתח-גחדעומלהאבכםיעבצתמקרהשובל

ינודאהבה":רמאתווילאוחתשתוותואהתוארבםקתו

."המימשהישיאירחאינא־םגאובאוךתכרבילתתנו

המדאהןיאה?יתב,הזפחנהככתאהמל":לאשסדיסלוטו
"?םימשה-תאארברשאהזלהארבהתמדאאיה-םגתאזה

."יבלגרעיישיא-לא.השאההתנע,"יתבאתםימשלאל"

.יתדלי,ךתיבליבוש:הילארמאיוטלבקחשסדיסלוטו

."ךשיאתאתאצמוםימישדוחרובעיםרטב

הילארססדיסלוטו,החמשבוהוקתבהתיבלהכלההשאהו

וי
ם

וי
ם

אלמגיכ-דע,ןתואבשחלתולודגתובשחמהבלבןתינ

.םיהלאתבהאויתודג-לכ-לעהבל

תונכשההילאהנאבתוםימישדחףולחידועםרטו
- ךשיא-תאתאצמה,השא":הנלאשתו?"

."יתאצמ":רמאתוטלבהקחשהנמלאהו

"?והיא":ןוזפחבולאשןהו

.השאההתנע,"דחאימעאוהו,ינודאבשוייבלברקב"



ירפיפסא

ונ

לודגהאלפהתומלעתביבעגתודחאעגרלילאתאב

.םוקיה-לכבל-תאהאלממההשאהרבד-לע

ךלההלונממיכ,םיהלא-לאםעפב-םעפכהבשהאיהןה

םירוענהלמסוםימלועימלועלןנערהיפיהאיהאיהו-קתמה

תרמזמוהכפמהםרזהינפ-לעתדקרמהאיהאיה;לכברשא

;םיזעםילגהאמצההמדאה-תאהקינימהאיהאיה;רקבהרואל

ברקמתחאהבל-תאםימעפלםיחצנהיהלארבשירשאאיהו

התיהוהצרפודועקפאתהללכותאלרשאהואתאבבהתדע

.הבהאבואכמל



ירוגאטתנ-ארדניבר

-ק=---ל

ם

ו-

תדבאההשאהתאז-יבלברקבתנכשהתאזאיהימ

?חצנלינממ

ילהתואאצממיתאטחהוהשאלילהיתרהמרהמ
.

.יתרמזהתלהת-תאוםיחרפתורטעהיתראפ

.ףלחןכ-רחאו,דחאעגרהינפ-לעלקקוחשריהזה

.הנובצעבהשאהתאז-הארק,"ךבשושמאצמאאל"

לאיתבשה,תורקיםינבאבםיאלממםידימצהליתינק
ינפ-לעעוציהליתדפר;ץפחינבאתצבשמהפינמבחורהינק

.בהזתשמ

.עוגןכ-רחאו,היניעךותבתוצילעקיזחקלתהזא

.הנובצעבהשאהתאז-הארק,"הלאבשושמאצמאאל"

המדאההצקמהתואיתעסהוזעתבכרמבהתואיתבשוה

.המדאההצק-דעו

ולעהתלהתתוגאשוהילגרלוערכוסרקםיענכנתובבל

.םימשל-דע

ם
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.תועמדליהיוסמנןכ-רחאו,דחאעגרהיניעבןרקןואגו

.הנובצעבהשאהתאז-הארק,"עינכהבשושמיל־ןיא"

"זתשקבמתאימתאילידיגה:היתלאשינאו

אלומש־תארשאהכחמיכנאהז-לא:ינתנעקראיהו

."יתעדי

ילידודאובייתמ:הארקאיהוופלחםימיו
,

אלרשאהז

"?עדויילםימלועימלועלרשאוויתעדי

-====ם



ירוגאטתנ-ארדניבר

חנ

ןמחמצירשאבוטהו,הכשחה-ןמעקבירשארואהךל

.בירברבשנהבלה

הבהאהו,םלועה-לכ-לאתוחותפויתותלדרשאתיבהךל

.המחלמהדשלארקיהלוקרשא

,ביבסמלכדבאבםגהמעהרכשדוערשאהנתמהךל

.תומהתורעמךותמופטשירשאםייחהו

היהתרשאאוההתאו,חלאגרפע-לעםיתחנהםימשהךל

לכןעמלהיהתרשאאוההתאוינעמל
.
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טנ

ךילשהבוטהלהםויהןואמצ-םעךרדהלמעילעץוברב

ארקאזא,םידשימיאתוהלבכייחינפ-לעםיללצהטלעהיעגר

עגתרובעבלםגםא-יכ,ךלוקתאעומשלקראל,יער,ךילא

.ךדייב

רשאברהרשעה-לכאשמינפמיבלברקבהמיאהנה!

.ןתנךלאל|

;הנפראאלוהגאלמאוהבזחא,הלילהדעבמךדיאנ-חלש

רשאהקירהץראהתרבכךרדבהעגמ־תאאנ־שוחאהבה

.יתדידבל



ירוגאטתנ-ארדניבר

ס

יליללא:ץיצהךותבארקחירה
,

ויהז,רבעםויה
ם

"!חרפההלעךותביובשינאנ,ךדבמהביבאה

!לדרוצי,ךילעךבללופיאנ-לא

תומתתומ־םאו,חרפלהיהיוץניץיצה,וסמיךירוסא

.דועךירחאםגביבאהךיראהו,םייחהתעפשךותב

יליללא:ץיצהךותבהמהוקפדתמחירה
,

םיפלוחםיעגרה

"!שקבמיכנאימ-תאוךלוהיכנאןאלעדאםרטדועינאנ

ולדרוצי,ךילעךבללופיאנ-לא

וצק-לאםויהאוביאל,ךתקושת־תאעמשביבאהחור

.ךייחתנכתמ־תאאלמתםרטב

יליללא:שאונארקחירהוונממודיתעךשחבםותס
,

?תילכת-ןיאבםיקירייחויהימ-תאטחב

"?ילכיכנאהז-המלילדיגהללכיימ"

!לדרוצי,ךילעךבללופיאנ-לא

לכייחבהתאךייחוברעתירשאםלשהרקבהבורק

.ךתילכת־תאףתירחאבתעדיו



ירפיפסא

:

-- - ח

אס

.ינודא,איההדלידוע

תושעלהסנמותעשעשמוהנאוהנאךלכיהבאיההטש

.התאךתואםגעשעשל

ץראלהיתורעשוטמשםאבלםישתאלוןנובתתאל

.קבאהךותבהירחאבחסתהתלמשו

רשאחרפהו-רבדהנעתאלוםדרת,הילאךרבדתעבו

זירקבבהלןתונהתא
ח

.הצראהדימ

;ןשיתאל,םימשהינפ-לעהשורפתורדקהורעסהץורפב

תקפרתמאיהועקרקהינפ-לעםירוזפהיעשעשיליספימלצ

.תוצלפבדילצ|

התדובעברבדהאיטחהבךילאאטחתןפ,האריקראיהו

.ךינפל

.היעשעש-לעדקושהתאךיתפש-לעךרקוחשבלבא

.התואתעדי

;ךלתרחברשאאיהךתריחברפעה־לעתבשויההדליה

גווטקשיהיעשעש
ם

.הבהאלויהווקמעי

-- --- - ם



ירוגאטתנ-ארדניבר

בס

ליכהללכוירשא,שמשההתא,םימשהדבלמדועשיהמ

?ךמלצתומד-תא

תוקלינממםלוע-דעהרצבנםלוא,ךא,אןוזחבתומולחב"

ףוסאמיתנטק":רמאיולטהלגאהכבהככ-"ךדבעאדבע־םגיכ

."תועמדםא-יתלבםניאייחו,אשנהינודא,יברק-לאךתוא

יאלובגרשאםימשה-לכ-תאריאמיכנאהנה"
ן

,םהל

וכפהיםיטעמהךייחנ,ךאלמאנרואץוצינלהיהאהיה.שמשה

."קחשמלגלגלויהו



ירפיפסא

גס

ןייכאיהיכ,עדתאלרוצעמ-לכרשאהבהאהילאל

לכףודגלףאשאוהוודאנעקבנרשאהמהה
ו

.עגרכ

,ךמשגרטמכהרוהטואיההרקרשאהבהאה-תאיל-חלש

.תיבברשאשרחהידכ-תאםגאלמיואמצההדשה־תאךרביאוהו

םשמו,שי-לכרוקמלדערודחתרשאהבהאה-תאיל-חלש

הנתנוםייחה-ץעיגירשךות-לאהאבוהארנ־אלסיסעכדרפת

.םיחרפלוירפלםייח

םעהממדבבלהלעדוקשתרשאהבהאהתאילחלש

- םולשהאלמתעפש.



ירוגאטתנ-ארדניבר

דס

.רעיהךבסברשאברעממלחנהתפשירחאמ-לאאבשמשה

ביבסמובשיוהתיבההנקמה-תאוזיעהםיריזנהירענ

אברזרענהז-הנהו,םאיבנהמטוגרבד-תאעומשלשאהתרודמל

רבדיוהצראוילגרלוחתשיווהכרביוםיחרפוירפתחנמול-שגינ

רובעבלךילאיתאב":רמאיורופצ-ומכולוקבףצפצמיהיווילא

.הנוילעהתמאהחראלאינפסאת

."ימשהזהמקיטס"

!ףשארלתוכרב":רמאאיבנהו

ינימהרבשיאלקריכתעדיאלה?ינב,התאטבשהזמ־יא"

."הנוילעהתמאה-לאףאשלטפשמה

הלאשאואנ-הכלאםלוא,יטבשטבשהז־יאיתעדיאליבא"

."ימאיפ-תא

לחנה-תאלגרברובעיוךליוורבדירחאוילעמדרפיו

לוחהרבדמהצקבתדמועהכסהו,ומאתכס-לאאביוחוטשה

.ןשיהרפכהתפשב

חתפבתדמועהשאהו,רדחהךותבהטלעבהרעבהרונמה

.הנבבוש־דעהכחמותלדה

לאשתוושארתרעש-לעולקשתוהבל-לאותואהקבחזא

.איבנה-לאותכלרבדלול



ל
?יתדמחימאתא,יבאםש-המ":לאשרענהו

הנוילעהתמאה-לאףאשלטפשמהינימהרבשיאלקר"

."ילאוננודאהמטוגרבדהככ

:ןעתושרחרבדתוהיניע-תאהליפשההשאהו

ינב,התאו.םינושםינודאילויהיוירענביתייההינע"

."לעבהיהאלהלו,הלביךמאתועורזןיב־לאתאבהזהנה,רקיה

םערשאםיצעהישאר-לעוצצונתונושארהשמשהינרק

.רעיהךותבםיריזנהתיב

ועםידימלתהו
ד

ירחאתובטרתוכובסהםשארתורעש

הורקבבהצחרה
ם

.הרומהינפלןקזהץעהתחתםיבשוי

.אבהז־הנההמקיטסו

.שירחמדומעיואיבנהילגרלץראל-דעהוחתשמאוהו

טבשהזמ־יאיל־הדיגה:רמאיווהלאשלודגההרומהו

"?התא

ימאיפ־תאיתלאשהז-הנה.יתעדיאל,ינודא":ןעיו

ןיב-לאתאבהתאוירענביתויהביתדבעםיברםינודא":רמאתו

."לעבהיהאלהלו,ךמאהלביתועורז

וזגרהרשאתופצקתמםירבדתימהלוקכהנולתלוקןומהו

וחצמזעלעוזלהחדנה-לעםידימלתהונילהיכ,הלעןתרוכמ

- םלכהעדיאלרשא.

רענה-תאקבחיווידיתאחלשיוובשוממםקאיבנההמטוגו

.ירענ,אוההתאםינימהרכה-לכמבוטהןכא":רמאיוובל-לא

."איהךברקבלכ-לעהלענהתמאהתלחנ



ירונאסתנ-ארדניבר

הס

הזהרקבבחתפיורעשרשאתאזהריעבתיבשיילוא

תארואהתואלמבשמשהתאצעגמתארקלןוכנתויהלםלועל
.ותחלשמ

שיילוא,םינגבוםיכבסהךותבםהיציצ-תאוחתפםיחרפה

ךרדבהרחארשאהכרבהתנתמ־תאהזהרקבבםהבאצמרשאבל

.ץק-ןיאבםיתעוםימי



ירפיפסא

וס

חירלרשאהניגנההנומטולילחךותב:עמשו,יבל,הניזאה

רשאוםיצצונםימלרשאוםיריהזמםילעלרשאוםירזםיחרפ

.םירבדיפנכ-לעמםימוהםיללצל

ותואשדפויעריתפש-לעמולוקקוחש-תאבנוגלילחה

.ייחינפ-לע

16
י -

. VII הפוקתה
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ם-

זס

.יתורימזלחנלרבעמדימתדדבלהתאדמוע

הכיאיתעדיאלםלוא,ךילגרתופכתאםיצחריתולוקילג

.ןגישא

.קוחרמעשעשםא-יתלבונניאךמעיעשעשהז

.ילילחיפ-לעתוניגנבגגומתמונדרפה-הזבואכמו

יתפשתודג-לאךתריסרובעתרשאםימיה-לאהכחמינאו

קתהתאו
ח

דיךות-לאילילחתא
ךי

.התא

ם



ירפיפסא

ם

חס

ףקשנהןולחההז-שערברקבבםויהיבלןולחחתפנםאתפ

.ךבלינפ-לע

בותכךילאיתעדונוברשאימשיכתוארליתממותשה

.שירחמיתבשיינאו-ויחרפבוןסינילעךותב

.ךיריש-ןיבויריש-ןיבלידבמהךסמהרסוהדחאעגרל

אלרשאםימלאהיריש־תאאלמהיהךרקברואיכיתאצמ

.שירחמיתבשייגאנ-ךילגרלםדמלאיכיתבשח;ורשוה



ירוגאטתנ-ארדניבר

טס

אלעסונודדוניבלתויהבןכלו-ברקביבלךותבתבשי

יכ-הנורחאל-דעיתוקתיתבהאןומהינפמתאבחנ;םלועמךאצמ

.ןברקבתייהדימת

יתייהדקושםאו,ירועניעשעשביברקביתודחתייההתא

.הנדחההזוגנ,יעשעש-לעידמבר

.ךלרמזליתחכשינאנ,ייחתוממוריעגרבילתרמזהתא

ם
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ם-=ב=בבם

ע
וז

הלצוינפ-לעהרוא-תאהכפשו,םימשבךתרונמבךקיזחהב

.ךילעלופי

ינאוךילעהרואלפנו,יבלבהבהאהתרונמביקיזחהבינאו

.לצהךותברוחאמדמועראשנ

ו

-L
םג



ירוגאטתנ-ארדניבר

אע

םידקרמה,רוא-ברבםיצצונה,םימשיעלובםילג,םילגהיוה

!חצנםירעסה,תשעגתמהודחלרשאםילגה,םייח־ברב

ןהיעבצתופילח-לכלתובשחמ,םהינפ-לעםידנםיבכוכה

.םייחהיפוחתודג-לעהנכפתשתוןהיתומוהתיקמעממםהבהנלטות

רשאםיה-ףועוםתניגנבצקםעםידרויוםילעתומוהדל

.ליגמחרצוויפנכ-תאשרפיבל־ךותב



ירפיפסא

בע

ראתרובעבלםלועה-לכאלמ־תארובעתוהזפחנהודחה

.יתינבת־תא

.הציקהיכ-דעקשנוךלההלוקשנםימשהתורוא

תולוקוהתמשנברקבוחנאגםירהמנםיציקלרשאםיחרפ

נרםימתומרזלרשאנתוחורלרשא
ו

.הירצידינב

הלזגתורעילרשאוםיבעלרשאםיעבצהתופילחתמרז

.ראתםהלתתלהרועידבהקילחהןינע-לכורבד-לכתניגנוהייחב

.יתיבבהתלעההתרונמ-תא-הלכלילהתיהאיהו

ל

=ם



ירוגאטתנ-ארדניבר

גע

.ירשבךות-לאאבויחרפ-םעווילע-םעביבאה

םיעשעשמםילטבהתוחורהורקבה־לכובתוימוהםירבדה

.םיללצה-םע

.יבלבלברקמהכפמקותמןיעמ

לכבםידערםייחו,לטבץחרהרקבהומכליגבתולבטיניע

.בגעלרשאםימוהםירתימומכירשבירצי

האגתלבשהםשרשא,ייחתודג-לעךלהתמהתאדדבלה

?ץק-ןיאל-דעימידומחהתא,האגת

םיעבצתמקרבץיקיבובזכיתומולחםיפפועמךלביבסמה

?םהיפנכינפ-לע

תולפאהתורומהמבםלוק-דהםינתונהךירישםההלאםאו

?יתיחלרשא

כיךידעלבמימ
ל

םירעסהםיריבכהםיעגרהתימה-תאעומשל

יבלךותבםיזזפמהםיזילעהםידעצהלוק־תא,ידיגךותבםויה

?ישפנברקבםהיתורבאבםיקפדתמהטקש־ןיאבםייחהןואש-תאו

םנ



ירפיפסא

ם

דע

ךלוהינאו,החורלהחתפניתלד,םלשיישג,וקתניתורסומ

.תכלליחורהיהירשאלכ-לא

םירוחהםהיעגרגרא־תאםיגראוםהיתונפבםיצברםהו

.בושלילםיארקורפעה־לעםתבשבםהיתורוגא-תאםירפסו

.ץורלרהדיסוסוירשב-לעיתצילח,השוטליברחלבא

.יתכלממ־תאאצמאאצמ



ירוגאטתנ-ארדניבר

םה

הע

םש-ילבוםרעךתמדא-לאיתאבינאורעצמהזקרןה

.הקעזלוקבו

ילםישלינימידי-לעדמועינדאהתאיכ,זלעילוקםויהו

.ייחקח־תאאלמארובעבלםוקמ

הוקתיניחת,ןברקליתורימז-תאךילאיאיבהידמהנהםגו

.הז־לכ־לעינובהאיםהוואביםישנאיכ,רתסב

רשאתאזלבתיכנאבהאיכידוסתולגלתבהאהתאו

.הילאינתאבה

ל



ירפיפסא

וע

לב
ב

רי
א

צביתצבר
ל

בא,חטבמ
ל

הודחהינכדאשנב,התע

רשאירזכאהעלסהקוצ-לעיבלקפרתמ,םאישםורמ-לעיבל-תא

.ויעגפל

חרוא-לכלאוהרציכיתבשחויתיבתנפביתבשידדב

אלרשאהודחבשערביתלדהחתפנרשאכ,התעלבא,ץוחמ

.הלכלבתלטגוךל-םגםשםוקמשייכיתיאר,יתללפ

אלמינאו,ישפג-לעדקוש,ילגרתועבצאישאר-לעיתכלה

.הבבושהפוסאבב,התעלבא-ידעהדועוםימשבישאר-לכ

המדאהינפ־לעללוגתאוילוקקוחשבןתא,רפעלינתשיפכהו

.דליומכךילגרל
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.חצנלוהתעםלועהךל

.ךרשעבגנעךל-ןיאןכל,יכלמ,רבדךבללאשיאליכןעיו

.היה-אלכךיניעבאוההנה

שבוכהתאוךלרשא־תאטעמטעמילןתונהתאןכ-לעו

.יברקבךתלשממ־תארצעמ-ילב

וי
ם

אצומהתאויבלדימךשמשתולע־תאהנקהתאםוי-לע

.ייחתנומתיותבהקוקחךתבהאתא



ירפיפסא

חע

.ךלתורימזתונתונותובשןהותורימזתתנםירפצל

לו
י

ינאנ-הזמברהתאלאשםלואו,ודבללוקקרתתנ

,.רמזמ

לעו.ךתדובעלםירהממםהוםילגרילקךיתוחור-תאתישע

יריסה־דעישפנבןהילעמותואלקאןעמלאשמלבסתתנידי

.ךתדובעלישפחיתייהוולכלבסהתאץק-תעל

.רואידירשבהיללצ-תאתאלמוהמדאה-תאתארב

רפעהינפ-לעתוקירםיידיבינתבזע;הכאלמבתרצעםאתפו

.ךימש-תאיארברובעבל

.לאשהתאימעמו,ןתונהתאינממץוחרשאםירוציה-לכל

יחריצק
י

רוצקא-דעףחסםשגבושמשבלשבוךלוה

ןודאהתא,ךבל־תאוביחמשרובעבל,תערזרשאמםיתעבש

.בהזהתונרג

ל
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טע

רשאםא-יכ,תוערה-ןמרמשאיכללפתהליננתתאנ-לא

.אריאאלוןהינפבבצייתהללכוא

ילהיהירשאםא-יכ,ףולחייבאכיכלאשליננתתאנ-לא

.וילערבגתהלבל

יכ,םייחה-תומחלמהדשבתירב-ילעבשפחליננתתאנ-לא

.יחכםצעבחטבארשאםא

יכ,לצנאלצנהיכיארומתוקוצמבןנחתהליננתתאנ-לא

.יתודפ־תאאצמא־דעחורךראילהיהירשאםא

קרךידסח-תאשוחארשא,בבלךרלינמישתלאואנ־הצר

םגהקזחהךדי־תאריכאוינגתםא-יכ,ילמעבהכרבהתויהב

.והתבילעפתולעב



ירפיפסא

ינפ;יבל-ךותבתחקלתמהאריויניע-ךותבהמלכדאלבא

.ךתוארללכואאלרשאכהכבינאוהנסמםיפלעמ

,ינפ־תאתוארלץק-ןיאבךבלןואמצתאיתעדיהז-לכבו

ויםוייתלדחתפ-לעאדקהןואמצההז
ם

ילאקפדתהבשדחמ

.הלעהשמשה

ם--==םג

פ

לו,דדבךתבשבהתא-סנךשפנתאתעדיאל
א

|ךילאאב

ףוחהרבע-לאהזמףוחהרבעמחורהזופחבהאירקהלוק

.הזמ

.רוא-ומבוחרפםימשהו,תוציקהזאויתאב

תורוצתושרעבינתלטלט,םיברםיחרפברקבינתחרפה

.םייחבינתאצמותבשותומבינתנמט;תונוש

.הודחוךלאבןוגי:ךבלהאגזאויתאב

.הבהאבךלילצלוקלעינילאתעגנ



ירוגאטתנ-ארדניבר

אפ

לוקלבישקתתע-ילבבףתרמשמ-לעבצנךתויהבהתא

יפירע-םעדכלתתךתוצילערשאדעומלברקוךלהםיכלוההידעצ

.רואהץורפ־םעעקבתורחשה

כוהגשתןכברקוךלהאובלברקארשאכ
ן

תמחלדגת

.םיהתולוחמלרשאחכה

םלוא,ךיפכ-תאאלמירשארואחימצמעטמלהיהךמלוע

הבהאבויציצ־תאחתפיוטאלקרןיבלרתסבםיעוטנךימש

.דחפמכ



ירפיפסא

בפ

יתובשחמיללצ-ךותבדדביתבשבךמשבארקאוהבה

.תומלאה

ןיאבותואארקאוהבה,םילמ-ילבבותואארקאוהבה

.הבשחמ

אוהוםימעפתאמומא־תאארקירשא,דלי־ומכיננהיכ

."ימא":ויתפשבאטבללכוילכייכ-לעחמש

יד-=-

17 VII הפוקתה
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טב

גפ

.יברקבםיריאמםלבםיבכוכהיכשחרייבל

יחךות-לאתצרפלבת
י

.םימתלבשכ

.ישפנברקבםיציצמםיחרפה

ןנעכהלעםימברשאנהשביברשאםירענה-לכתעפש

יתובשחמיפ-לעתטרפןינע-לכורבד-לכתמשגו,יבלברקבתרטק

.לילחיפ-לעטורפכ

II

.ךתלדחתפ-לאאובאץראה-לכןשיתרשאכ

.רמזלאריינאוםישירחמםיבכוכה

זא,הלילההקעמ-לעףלצףולחי-דעדוקשאואנ-הכחא

.אלמבלבבישא

;םיכרדיתאפברמזארקבהתויהבןכ-רחאו

.ןיזאירקבהחורוילונעיתורדגהיכבסברשאםיחרפה

ובשחייכ,ינפ־לאוטיביוםהיתחתםאתפודמעיחראירבעו

.םתומשבםהליתארקיכ



2פכירפיפסא

III

דימתךידוקפלהכחאןעמלךתלדתזוזמ-לאאנ-ינקיבדה

.ךארקבעמשאןעמלךתכלממתורצחבךלהתהלילןתו

.והתתומוהתבףולחלועוקשליננתתאנ-לא

.ןוילכמורסחמתובחסלתולבלייחלןתתאנ-לא

.המוהמ־לכתוקבאהלא-ינדוצלםיקופקפלןתתאנ-לא

.םיברםירבדףוסאלםיברתוביתנבתאצליננתתאנ-לא

..םיברהלע־תחתיבל-תאףכליננתתאנ-לא

יתויהלעןואגבוהרובגבלע-לאישארםיראואנ־יננת

.דבעלךל
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דפ

םירתחה

,קוחרמתומהתואשת־תאהתאעמושה

ףגניננעושאתלבש-ןיבהאירקהלוק־תא

ינפ-תאבסהלטושמהשפת-לאלבחהברתאירק־תא-

,םהל-ןיאםשרשאםימיזוחמלהינאה

ףוחבםידי-קובחדעומ-דעומהףלחיכ

בבוסלגעמבהנשיההרוחסהתאזרכמתוהנקתםשש

,ץק-ןיאב

םיקרומםהו,הנאוהנאםיפצםייח-חור-ןיאבםיצפחהםשש

.תמאמםיקירו

דעומהז־יא,םירבח:םילאשוםאתפדחפבםהםיציקמ

"?רחשההלעייתמ?ןומעפהלוקעימשה

םיבכוכה-תאוחמםיבעה

?תמזורהםויהעבצא-תאתוארללכירשאהזאוהימ

.תוקירתוטמה,םהידיבםהיטושמ־םעהצוחהםהםיזפחנ

;תלדהחתפ-לאתבראהשאה,תללפתמםאה

,םימשה-תאתערקויחא־לעמשיאםידרפנהלוקתקעז
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:הכשחה-ןמאדקלבחהברלוקו

"!הפלחףוחבתבשלתעה,םילבח,ואב"

ו,םהיתודג־תאופטשםירוחשהםלועהיעגפ־לכ

לע,םירתח,הז-לכבו
ו

הערהתוכרבוםכיתומוקמל

.םכיתומשנב

.הצראםכישארודירוה?יחא,םיפרחמםתאימתא

.ונתאטחוםכתאטחהתיהתאטחה

הדדדמםיהלאבלבהלודגוהכלהרשאהמחה
הקלחלועצבלהואתה,םירובגהתואג,םישלחהבלךדמ

תושענהתובעתהוםיטבשהבלןואג,םימלכנהתמטשמ,הנמש

-םדאינבל

.הרעסבףעזיו,םיהלאםולש-תאוססובהלא-לכ

ש

.וימער-תארעיוובל-תארעפהאנ-רבשילשברשאגז-ומכ

תלהתדעבושיא-לכבונתתרשאיפדהךפשדעבורצע

.םתאםכשפנ

רשאהזזוחמ-לאורתחםכינפ-לעתישירחהלפתתממדבו

.ול־ןיאםש

ויתוערותואטחונעדי
ם

;ונעדיתומה-תאו-,םוי

ןהיפקוחשבונתואתוליבהמוונמלוע־לעםיננעכןהתורבע

.ףדנוץצונה
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ם=--

,תוצלפמלהנייהתוםמודתודמועןהםאתפ

:דיגהלוןהינפלדומעלאיההמושםדאהינב-לעו

ויונייחיכםיבעתנםיצקש,ןכתאםיאריונחנאןיא"
ם

םוי

,ןכילעונרבגתהו

תמאםיהלאהותמאםולשהיכונתנומאבםיתמונחנאו

"!םיחצנחצנלינדאתמאו

,תומהבלבתומלאיהלאןוכשיאלםא

,הערהתולובג־תאסורהתאלוהזילעההמכחהחרפתאלםא

,הילאמהלגתיכהאטחהתומתאלםא

-,וילולכמאשמדבכמןואגהרבשיאלםא

הלאהםישנאה-תאףדהתרשאהנקתהאופאהאבהזמ־יא

חכנלםתומךות-לאלפנתהןעמל,םיבכוכ־ומכםהיתונועממהצוח

?רקבהרוא
טפ

רפע-םעלילכדבאיתומאהתועמדוםינענהםדךרעםאה

?םימשה-תאםריחמבונקיאלוהמדאה

אלםאה,םהלתומרשאוילובג-תאםדאהרובשיםאו

?ול־ןיאםילובגרשארבדהזהעגרבויניעלםוקי

ם---



ירפיפסא

הפ

םישאונהתריש

תרישתארישאםיכרדהיתאפבידמעתעליכינודאינוצ

.רתסבולהתוארהמירשאהלכהאיהיכ,הבזכנהתלחותה

הינפ-תארתסהרובעבל,הילעהמשרדוקהףיעצהתא

..הכשחה-ןמהבל-לעתטהלהרקיהןבאהםלוא,םעה-ןמ

יההבוזע
א

תורונמבהלהכחמםיהלאלילו,םויה-ןמ

.לטיבטרםיחרפבותוראומ

הבזעהתיב־תא;הצראתודרימהיניעואיההשירחמ

.חורהיפנכ-לעזלההקעזהלוקהלעהתיבמו,הירחאמ

םינפהחכנלםיהלאתבהאריש־תאםירשםיבכוכהלבא

.בואכממוהמלכמםיקותמה

בלו,עמשנהאירקהלוק,בוזעהרדחבהחותפתלדה

.אבההבהאהדעומתארקלרדהתדרחבקפדהכשחה



ירוגאטתנ-ארדניבר

ופ

הדותירבד

יחתאםינחטםהו,הואגךרדבםיכלוהההלאל
י

םילפשה

המדאהינפ-לערשאגנעהקריהתאםיסכמוםהימעפילעשב

םדבםהילגריבקעב

.םויהםהליכ,ינדא,ךלודויווזלעיוםהלןת

ובאכירשא,םיאכדנה-םעילרוגיכיתדותתאזינאלבא

םהיתוחנא־תאווריתסיםהינפ-תאוחכהלבס־תאואשירשאו

.לפא-ומבוקנחי

ךלילםוהת-לעהקפדתהםבלבואכמתומלה־לכיכ

.הלודגהךתממדךות-לאףסאנלוע־לכוהרתסנה

.אוהםהלרחמהםויו

יחרפבחרפוםדהיבזתובבלה-לעהלעשמשוה

.רפאלותמציהנאגהיתשמלרשאםידיפלהתורואו,רקב

יא


