
דרמ

!דרמ!דרמ

,םאתפואציםה

בנגתהבואציםה

,םיקדסמוםירוחמ

;תולפאותוקוחרתויוזמ

,שרחוכלהםה

,ךלהוכרדלשיאשיא

,הנפורבעלשיאשיא

םיניעהתדיחדתפיהז-ימו

?םיפעפעתוסכמה

םידעצתפשעמשילכויהז-ימו

?םידרפנוםישירח

דילאדיםאתפו
,

לגר-לגרלא

םוצעןומה,דחאןומהםאתפו

,םישאריפלא-ףלאול,קנערוציכ

לגדהסטםיקחשלםד־רשנכו



יא-םיריש

:דרוומכןנערושאכםחה

!דרמ

,םיריהזהוםימורעהירשוקיוה

וםתורסוממםיצרפתמהיתושגר

,בראמהןמםתאציטאלטאל

ואובחמתאבזעודבלשיאשיא

,ועוגרמבחטובדועיבבלו

...ולימרתברונכהחנםמודדוע

.ולילצונעהמ...םולכ-אל...עזרתימסה

.ישירחהמולילצ.דעררתימדוע

.ישילשרתימםישמ-ילבעזהנהו

!ישימחה,יעיברהםג?תאז-המךא

ועלקנקיתרנה!זע-ץפנ?תאז-המךא

?הרכשימוישפנםאתפדיערהימ

?םירתימהיפלא-לכתאריעסהימ

?םירבשמ-יחמאבםאתפןיאמ

החקרמכהיהטקשהםיה

,החוצבסטוילעמםדירשנו

:רשגהלוקבליגוירמוןואו

!רשק

ב

וה
י

,םיריהזהוםימורעהירשוק

!םכלמינפמםיצרפתמהיתושגר

,םתחצגםככלמתאיכ,ורשבתה

!תוחונמה-אמציבלתא,םככלמתא

,םכינפמיתדרחהמדרחןה

הממדביבסמוהרעסהסנףנפנדדבתע



ץיבונועמש.ד

,םיזיזחהוחקלתהדועםרטךא,ורפרפתע

,םימיויהתוליללדועםרטךא,וממעתע

,םימערהליג־תגאשדועוגאשאלךא,ונטרתע

המדאהטטומתהדועםרטךא,הדערתע
!םתאברבכיכ,יתצלע-המ,יתחמש-המהתעו

םתכהםעבהזה-לכ,יתורצוא-לכ,יזנג-לכ

.המחלמ-ללש,םכללשהז:םיתדעוהםכל,םכל

!המשנהיבלגת-המךא,חצנאוםתחצנ

יריבדתאםכאטאטביכ,יתעדי־םגםנמא־ףא

,ירישהמהיםהילע,וערקתםיברםירתימ

,יעמדמוגשגשש,ורקעתםיברםינצנ

יליבאמםההשרומ
,

.ימאמילהשרומ

ודקענוערקוואטאט,יריבד.ונפךא

ובךרדורשי,ונפו
,

ודבעיהבםילואג

?םיגשונהםיחיפסה,וחחותשת-המ,ומהת-המ

!םינתיאהםיחרואלונתךרדה,וטשהדצה

?םידירש,םילבםירתימ,וננולתתףאוכבת-המ

!םידיתעה־ןונרתאןרשדחרונכ:ובישקה

,םישדחהיתושגר,םישעוגתושגר,חאה

זםישדגמה,םינשיהדועםידפוס-המ,ועמשתה

ודקענוערקוואטאט,יבלונפךא

ןודבעיהבםילואג,ובךרדורשי,ונפו

קחצוףטשיבל-םדאנ-ףטשיואג-םרזיו

ובווריו
,

!וקוחרדיתעתוניגנמובונשדיו

•"שיאה



411 םיריש

'Und wenn dein Vater zu dir spricht,
So hör ihn nicht, so hör Hhn nichtl

D e h m e l.

בארסומלא,ינב,עמשתלא

,טתןזאלאםאתרותלו

"...וקלוק":אוהבארסומיכ

"...טאל,טאל:םאתרותו

ןכהרבודביבא-תפוסו
:

!ןבהרישל,שיא,הבישקה"

,ןינהרישלוןבהרישל

...בעלפרעדעבמאבה

ןמהרוסו,ליבשךלסרדו

,באההבךלה,ךרדה

,רודהלאאטחתהמליכ

"?רוא-ףצומקוחרדיתערוד

,רדאלילב,רקהלילב

,באהןושיב,םאהןושיב

רשחורהךיא,עמשתה

?ברקוליגריש,ןבהרישתא

רדאלילב,רקהלילב

.רשביבאהךיא,הבישקה



ץיבונועמש.ד

ובשנובשנו,חורה,בשנ

אוערםא,םחםאורקםא
ם

".בוט

ףנצולטלטו,בבותסה,דקר

--ףועהיפנכותורורצוםילע

!בשנ,בשנ

!םיעבבשנו,חורה,בשנ

.םיואחרזממ,ןופצואבגנמ

,םשםג,הפםגשתנוסרה

--םדהבלבאפקיאנ־לאךא

!םיעבבשנ

!בשנובשנו,חורה,בשנ

...ברלםימיהממדבורבערבכ

,ףפכתונליאודקרהםירבשמ

!ףוסהיחי-ףוסהבורקםאו

---!בשנ,בשנ

.ט"ערת



םיריש-

בחרמב

םילילקוםיזילע

.,םיאשנתוחורה

הבחרץראה

--םויה.ריהבו
ופלחיכ,רמאימ

,םיאלפהחצנל

,ברחיכ,לזאיכ

?םת־דעןיעמה

תוחורםעטטושא

םילילקוםיזילע

,הבחרהץראב

--רורדה-תברעב

ועוגיכ,רמאימ

םילילצהחצנל

,הליגה-ירתימלש

?רואה-רונכלש

יבבלמםרזתדוע

,הבגשנהניגנמ
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ותלכתרקידוע-לכ

,םרהקחשה

רבדמהשישידוע

,הברעלגתו

הרישףערתדוע־לכ

...םתהיבבלמ

?םלועבהמוההמ

זיבחבהמוההמ

תוחורותוהגנ

--םרוהטממ
יבףטשו,הגנ,ףטש

,

יבוחפו,תוחור,וחפ
!

הבחרץראה

...םויהריהבו

.ח"ערת



415 םיריש

.שעוררעיה

,תורמצתוטבלתמ,שעוררעיה

;לע-יבחרלאהנפאשתףועל

תורהנםיפטושארפ-ףטשב

.לגףדורלגהרזהודחבו

תורעסגתוננעםיקחשהינפ-לע

,ףוסושארילבתואשנ,תואד

תורעהלששםלועה-לכומכו

.בוטוהפירחאםלועקיחלא

.פ"רת



416

אמצ-

םיכז,םיחצףסכ־יניעמ

םיקמעממםיפטוש,םימרוז

,םירעיהלצתלפאב

--םירק,םיריהבףסכ־יניעמ

!ינופיצה!ףסכ-יניעמ

!ינופחסוינופיצה

אמצילכ,בהלילב

...המשנהדערשבהמ

,ט"ערת



'417 םיריש '

תאבחתמותילגנשמשה

";םינראבתעשעתשמכ

ורדקתיהתוסכתהב

.םינפוריאיבושהתאצבו

וחירףדונ-המלעתהבםגךא

,שדחהלשופרשףטונו

התבהלשמאלמאלמיכ

* שרשהדעתרמצהמ...

*.ןשיקחשמוישפנ-תדידי

:תקחשמםיעגרליבתא
," " " - הריאמ,

הרידקמוםינפ

.תקמחתמובושהברקתמ

,ךתבהלשמיתאלמרבכךא

יריתסתיכךינפםגו

יבלהברוצךתקישנדוע

.ירישרעוסךתבהא-יוקשו



ץיבונועמש.ד

,םינבלםירהצףדחהםצעביתבהא

.םילואבםילבוטוםישירחמםינבלםירהצ

,םיגליאםילוחצוםימרע;םילחלחכםיקחשה

.םירוקנאםיציצמוםידדמןולחהבכרכלע

;הנגהןבללעםיפחרמםיגנעםיללצו

,םילועבגםיריחשמגלשבםיסכמםימלתלע

.הננערהחירפלםיכחמורמשמלעםידמועכ

.םילודגוםימחםימיאובב,ףרחתרקםתכ

ענעניישירחחורקר.הריהזמהממדו

.הכחמהממדבםלועה.םיפוקשהםיללצה

,הנגבםיגלשהםיקירבמ,םירוקנאםידדמ

.הכפמיבל־רופכתחתמתוכזתווקתרוקמו



409 םיריש

.רדאהתישארב

,םיללצ,םתאבןיאמ

,ברע-תונפליללצ

םיכרתלכת-יללצ

?רדאהתישארב

,םיללצ,םתאביכתאזןיא

,תודליהיקחרממ

םכיתיארהנהיכ

רקהםויהתונפב

רהטוםתןדעו

הלעוףצםאתפל

,הקזהםכתלכתמ

.רבהםכפטשמ

,ץראהלעףדחדוע

,גלשםעלכברופכדוע

ריחשיהמשוהפקר

גג-בכרכ,ןליא־ףונ

,םיללצהלאטיבאךא

,םיכרםירופ-יללצלא

םיכזתודלי-יללצלא
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:גח-שחרישפנבו

...םירהצבשמשקרב

.תילולשלליגטופטפו

םיכמםידליןואשו

...גנא־ןבתאקוחצב

י.י...":ייי

,ברעה-ימדביבסמ

.י,קירבמוךזגלשה

,םיברועהלוקשדח-חמ

.ןרז־המועדונ-המ

םילילצםיאבקחרממ

:ףדח-תלגעןומעפלש

יביבא,ךזןוגנב

.רשואוהלצלצמ

,םיללצ,םתאבןיאמ

,ברע-תונפליללצ

הכרתלכתיללצ

.זרדאהתישארב

.ט"ערת



421
םיריש3

- * . .' ןיריאת-המותחרוא,חאה

!רדא-םוילש.שמשה,חאה

ירישתאתראה,ירדחתאתראה

.....רקיבבלוםירוחינפתא

יבנשאדעב:תחרוא,חאה

!ךבסוגגלעגלשקירבמ-המ

יבגירחאמביבאהרבכךא

ילארוקךנרקמ
:

.וחרפוםוק

יבצע-תרישתאדמגאםרטו

,לידבה־ימשתאךקוחצבתפצה

יבץצ:שיגרארבכ?יבצעהיאו

.ליג-תבושמוהבושמםולח

,גומנולידבלכ;ףיקשאקחשל

.ויז-ךקוחשב,ףרצנךרהזב
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קמע,קמערבכהאלה,הגות-ריש

.בינשדחוםקרנשדחריש

ימד־יטהרמםרזישדעךא

ץוחיפג-לעשדחירישהז

ימפשהשעאשיחהארמהלומלא

...ץורוטושו-לקמוליעמו

,ךתנףסכ־םי,הארטברוא-םי

לגלעהפציתלגלג
י

.רוא

?ךתאהז-המ,יוהיניע,יניעךא

?רוחצ-תורעשךלוביאכההכה

םירוחשילתלתםלבדוע-אלןכ

...טעמ־אלרבכוכפהןכלו

םירואתעפשבהלגניל.זרהז

.דניבבלוהארמהםוהתמ

יברקיבבלעגרקרדנךא

,יחוששיבתינשיבבלו

יבריתהודח-ץחשמשתינשו

...יד־ילברואוהבהאתעפשו

הריטעמקרםא,ףסכ-תורעש-המ

?דוה-ינרקבןתואשמשה



423 םיריש

,הריעצקר־םא,ןקזאםאהמו

?דוקי-שאוזהריעצדעל

השימכהןוגיוהחירפהןוששו

זר-תקישנבודחיוקשייכ

נאםאנאלוהל
י

,ושיגרא

.זאמ,זאמויתשגרהינא

.ו"ערת



ץיבונועמש.ד

םירהצ

,םיפשר-יטבשבםירהצםיפילצמ

."ו,םיפיהםיבעהיעותעתםיפדנתמ

םיפשכהיעבצילבםינבלמ-םינבלו

.םיפלעםירכלעםימשםיערתשמ

,הבהאמתוקישנמהאובסוהרוכש

הוארלתצבורשמש-ןייתמולה

הנאנהתירפכה,הבהצההמדשה

.הנאתשא,הלכואשאהיפא־תמישנו

!םילכאקשחמץראוםימש

,םיללצלעתומלוחה,תועונצתוינגדו

,םיללטדועווקש,רחשדועורכזש

.םילבשהבעמבהשובמואבחתה

..- - - -

.ה"ערנ



זעתוממ
ה

י".םייחמו

: * :

,הריסהדמערהנהתפשלע

* * * דוע;
דנתפז-חיר

ף

נמ
ה

יההתיעקרקלע
ו

םיחוטש

.דקתשאלשריצח,םיזנז

,וזורכזירכההזךאביבאה

וילבכרבשהזךארהנה

םירוחש-םילחכםירבשמןיבו
וע
ד

פצ
ו

.תלכת-חרקיבגר

,ךתחפטמ־ףנכרדרדחורה

,ךיניע-םוהתריעסהחורה

.י",תורהנוצצונהמשםג

..םהילבכתאורבשהזךאש

יי
.

?י....."----..

י......טושמקזחהעדנילבמו

,ונבשיזאונינשהריסב

*** : .

קוחצב,
הפשהןמ,ונגלפה

,..םילגהןיבונעלקנקוחצב
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יהםילגה
ו

םירוחש-םילחכ

;לזונדלפ,רירקדלפכ

ארפ־תודחב,רורד-תקאנב

.קחרמלםלטלטחורה

העוצפכהסכרפהריסה

יב
ן

םירעסנהםירבשמה

טושמקזחהעדנילבמו

יבונלטלטקוחצב
ן

.םילגה

?קחצננזאונחמשהמ-לע

?ונבהיונכלשהימ-לע

הרשע-עבשךל,הרשע-הנמשיל

.טושמקזחהונעדיאלו

?ונדחפאלתוממםאה

?ונקקותשהםייחלאלםא

,הרשע-עבשךל,הרשע-הנמשיל

?קחצננזאונחמשהמ־לע

ביבאהזאאלמיכתאזןיא

,היתודגלעונתמשנתא

המשנבדועםוקמיתלבדע

.תרועהםייח-תקושתל

הבהאהזאהאלמיכתאזןיא

,היתודגלעונתמשנתא



םיריש-

לו
ו

ומצעבאבתמה

.יונפםוקמאצומהיהאל

,תומהרבכברקםנמא־ףא

,ויתובקע־לעשיבמבשךא

ויתבשמלעונקחצ-המו

.םימהלעחורהךשב

,הריהבהאציביבא-שמשו

,תלכת-םיקחשה,זפ-םילגה

םייחמוהזעתוממ

.רהזתנהtחשהבהאה



ץיבונועמש.ד

ירוענותס

,םינליאהםיצחםימרע

,חולדוההכריואה

-םיננעמ,םירוגסםיקחשה

-
,ישירח.

ורבשונםוגע
ח

הגות-שחלשחולאוההמ-לע

?ילולפאהרקבהימדב

הגופה-ילבץחלניבבלו

רזבצעמ
,

.ילובגלאבש

.הרוחשהגות,רזומבצעהה

...ץיקהלעבצעאלהזךא

!הרואה-ימיברואיתעבש

...ץיקהלעבצעאלהז,הה

יבבלחשיבהזרקבב

,רהזהלאםיעוגעגמאל

,יותסלאקקותשאםאיכ

.רענה־תונשלשותפהלא



:",םיריש.

ל

-,םירקיתוחורובשנןהזאםג
:3-ו,םתחםיקחשהותס־בעתע

םירדאגוםיזעםילילצךא

---.2...םתארקלולצלציבבלמ

תומ־תורדקהרגנןהזאםג

.יי,'.,הלוכשההמדאהלע

- תבהרנוהמחהרואךא

.הלומלזאהמרזישפנמ
י

.י-

...וחירהבהמחלמ-סוסכ

.??,ירדאגברקחירקוחרמ

וחישלפאל,ותס-גישל

.ילשבץלע,יחורןנורתה

t: 1 -

,םימשוהמדאתוכבב

,הממשהלבאםיבחרמבתע

,םיתעבשרבגינואמצ

".המחלמורעסןואמצהז

הרגמכקרהיהלפאה

:ישירחוהאגיבלתא

,הרחתנ,אב!בקרםלוע,יוה

".ישאתאךכשחעלביםא

,קמע,אלפנ,זונגרואהורו

,םלוע-יבחרבזאיתיאד



ץיבונועמש.ד

,גומנ,ףדנבקרהיכבו

.םלוקונתנישפנ-ירימזתע

הגופה-ילבבאוכהתעךא

...ילולפאהרקבבבלה

!הגותהתאז.השדח,ההא

ןילובגלאבש,רזבצעהז

יבבלחשיבהזרקבב

,רהזה.לאםיעוגעגמאל

יותסלאקקותשאםאיכ

רענה־תונשלשותפהלא

.ט"ערת
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םינויצ.

םיליבשביתרכזנירישיפדפדב

;ירישביתרבעהמהב,םיכרדו

םילילצותולוקמיתגראםהילע

ירירעיטושב,ינונרגראתא

,הבחרהץראבזילעובוצעו

...הואנה,הרוחשה,הרצה,הבחרה

,םיכרדהוזמרילהדותוהליגב

;םינפלירישתאםהילעיתרשש

םיחרפבוטשקתהרבדמהתולוחםג

;םיגפילםיריאמתומלצ־יליבשםג

יתונעילילצלכ,ינוששילילצלכ

.יתולגיכרדלעםיגשושוחימצה

יהדועהעבש־יפתוברךא
ו

,תוחרא

לירישש
א

ל,ןהבלצלצ
א

:ןפישכה

,תוחנןהקחרמבלפרע־הטעמב

.ןפיעצ.םירהלישפנהשקבאושל

תוחנןהקחרמבתומועז,תומומע

.תוחכשנתולככ,תובוזעתולככ

.ט"ערת


