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ֵמאֹות ַרּבֹות ֶשל , ֵהם ְמֻרָחִקים ֶעְשרֹות ַרּבֹות ֶשל ִוּיֹוֶרְסָטאֹות ִמַתֲחַנת ָהַרֶכֶבת ַהְקרֹוָבה ְּביֹוֵתר
ֵהם ָסְבלּו ַיַחד  –ְקשּוִרים ְּבַצו ַהְגָלָיה ְמֻשָתף , ְמֻאָחִדים ְּבַגְעּגּוִעים ְמֻשָתִפים, ְויֹוֶרְסָטאֹות ֵמֶאֶרץ מֹוַלְדָתם

 .ְוִהְמִתינּו ְּבדּוִמָּיה

 ?אּוַלי ְכָבר ָמָחר –

 .ַהָּיִמים ָחְלפּו ַּבֲעַצְלַתִים

 ?ְּבעֹוד ֹחֶדש סֹוף סֹוף, אּוַלי ְּבעֹוד ָשבּועַ  –

 .ַאַחר־ָכְך ְּבַהְכָנָעה ְמֻפַקַחת ָחְלפּו ָשבּועֹות ָוֳחָדִשים קֹוְדִרים. ֵהם ִהְמִתינּו ְּבֹחֶסר ַסְבָלנּות ְוִעם ֲעַצִּבים ְמתּוִחים

 ...ים ְוָהֲאבּוִדים ֵאי ָשםַהִנְשָכִח , ְונֹוַצר ַמָצב מּוָזר ֶשל ִקָפאֹון ֶשִנְקְלעּו ֵאָליו ְשֵני ָהֲאָנִשים ַהְנטּוִשים ָהֵאֶלה

ָשַלח אֹוָתם , ִאי ֶאְפָשר ָלַדַעת ִמי ּוֵמַאִין ּוְלֵשם ָמה, ֶשִמיֶשהּו, ְּגִריְשָקּה ַהָקָטן ָּבא ִמַפַעם ְלַפַעם ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבפֹוָלִנים
 .ְכֵדי ֶשָּיגּורּו ָכאן ְוִיְהיּו ֲעצּוִבים, ְלָכאן

ִלְגִריְשָקה ָהיּו ֵעיַנִים ְכֻחלֹות ּוְשָערֹות . ָּבא ְלַקֵּבל ֶתה ִעם ֻסָכר ְוִלְשֹמַע ְמָשִלים ֶשל ְקִרילֹוב ְּגִריְשָקה ַהָקָטן
 .ִמָכאן ַהְּיִדידּות. ַּגם ִלְבנֹו ֶשל ַהּגֹוֶלה ַהפֹוָלִני ַהְמֻבָּגר ֵיש ֵעיַנִים ְכֻחלֹות ְוֵשָער ָּבִהיר. ְּבִהירֹות

לֹא ֶשֵהִרים  –ָכל ָכְך ַרע , אֹוהֹו, ַאְך ַהָצִעיר ָהָיה ַרע, ְוַגם ְמשֹוֵחַח ִאתֹו, ָלִני ַהְמֻבָּגר ָהָיה נֹוֵתן לֹו ֶתה ִעם ֻסָכרַהפֹו
 .ֲאָבל לֹא ִחֵּיְך ְולֹא ָאַמר ִמָלה, ַּגם לֹא ֵּגֵרש, ָעָליו ָיד

 .ְּגִריְשָקה ֵשב. ִמְזַמן לֹא ָּבאָת , ְּגִריְשָקה, ָאה –

 . ִמְסַתֵכל ַעל ַהָסמֹוָבר, ַהֶּיֶלד יֹוֵשב

 ?ְלַסֵפר ְלָך ִספּור –

 . ִאם ֵיש ְלָך ָרצֹון –

 ...אֹו ַהקֹוף ְוַהִמְשָקַפִים, ֶהָחתּול ְוַהַטָּבח: ֵאיֶזה ִספּור –

לֹא ֶהֱעָלה ְּבַדְעתֹו ֶשַהִספּור ְיַשֵמש אֹותֹו , ת ְקִרילֹוב ְּבַעל ֶפהַכֲאֶשר ָהָיה ָעָליו ְלַדְקֵלם ֶא , ִלְפֵני ָשִנים ַרּבֹות, ִמְזַמן
 . ְוִהֵנה הּוא ְמַשֵמש ַעְכָשו ְלַשֲעֵשַע ֶיֶלד ָקָטן ַּבַעל ֵעיַנִים ְכֻחלֹות. ֵאי ַפַעם ְּבַחָּייו

. ְכָבר לֹא ְמַעְנְיִנים אֹותֹו ֶהָחתּול ְוַהקֹוף. ְשֹמַע ִספּור ֲאִמִתיהּוא רֹוֶצה לִ  –ֲאָבל ְּגִריְשָקה לֹא רֹוֶצה ַהּיֹום ַאָּגדֹות 
 .ֶשָשם ִנְמָצִאים ַהפֹוָלִנים, ְּגִריְשָקה ָהָיה רֹוֶצה ִלְשֹמַע ַעל ֲאָרצֹות ְרחֹוקֹות. הּוא ְכָבר יֹוֵדעַ 

 ?ָמה ָהָאֶרץ ַהזֹאת –

 ...ֵאיֶזה ֲאָנִשים, הֹו ־ ֵאיזֹו ֶאֶרץ, הֹו. ַהִמִלים ְלַסֵפר ְולֹא ִיְהֶיה ֵדי ְדיֹו ִלְכֹתב ַעל ָכְך לֹא ַיְסִפיקּו, ְּגִריְשָקה, הֹו, הֹו –

ַהְמֻבָּגר ָמַזג ֶתה . ְּבַוַדאי רֹוֶצה ִליֹשן, ִכָסה ֶאת ֵעיָניו ְּבָיָדיו, ַהפֹוָלִני ַהָצִעיר ִהְשִליְך ֶאת ַעְצמֹו ַעל ַהִמָטה
 :הֹוִסיף עֹוד ַאַחת ְוִסֵפר, ִהְכִניס ְשֵתי ֻקִּבּיֹות ֻסָכר ְּגדֹולֹות, ִריְשָקהִלגְ 

ְוַעל . ַהֹכל ַרק ָיֹרק ָכל ַהְזַמן, ִּבְכָלל ֵאין ֶאְצֵלנּו ֶשֶלג.  ִהיא ֶאֶרץ ָיָפה ְמאֹוד, ַאָתה ֵמִבין –ְּגִריְשָקה , ָהָאֶרץ ֶשָלנּו –
ִמָּיד צֹוְמִחים ַתפּוֵחי , ַרק ָּבִאים ַהְּיָלִדים  ִלְקֹטף ְוֶלֱאֹכל. עּוִגּיֹות, ֻסָכִרּיֹות, ֲאַבִטיִחים, פּוֵחי ֵעץַת , ָהֵעִצים ֵפרֹות

 .ֶזה ָהָיה ִמן ַהַּגן ֶשִלי? ַאָתה זֹוֵכר ֶשָנַתִתי ְלָך עּוִגָּיה. ֵעץ ֲחָדִשים ּוְגֵדלֹות עּוִגּיֹות ֲחָדשֹות

 .אֹוֵמר ְּגִריְשָקה –ֵכר ֲאִני זֹו –

 .ִויְסָלה –ֲחֹזר ְּגִריְשָקה ַעל ַהֵשם . ְשמֹו ִויְסָלה, ֵיש ָלנּו ָנָהר ָרָחב –

 .חֹוֵזר ְּגִריְשָקה –ִויְסָלה  –

 ?ַאָתה חֹוֵשב ַמִים? ּוָמה ַאָתה חֹוֵשב זֹוֵרם ְּבָנָהר ַהֶזה –

 .ֶּבַטח ֶתה –

 .ֻסָכר ִעם, ְּגִריְשָקה, ֵכן –

 .חֹוֵקר ְּגִריְשָקה –? ֲאָבל ַחם אֹו ַקר –
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ֵאין לֹא ֲעִשיִרים ְולֹא . טֹוִבים ַוֲהגּוִנים, ְּגִריְשָקה, ְוָהֲאָנִשים ֶאְצֵלנּו. ֲאָבל ֶאְפָשר ְלַחֵמם אֹותֹו, ַקר –
הֹו , הֹו. יֹום ֶאָחד ֶזה ּוְלָמֳחָרת ַאֵחר, ֹות ָקשֹותּוִמְתַחְלִפים ַּבֲעבֹוד, ֻכָלם עֹוְבִדים ַיַחד. ֻכָלם ָשִוים. ֲעִנִּיים

ּוַבְדָרִכים עֹוְמִדים , ְמַחְלִקים ַּבֹּבֶקר ַלְחָמִנּיֹות ִמֶקַמח ָלָבן ְלָכל ַּבִית –. ֶאֶרץ ֶשל ֹאֶשר ָהָאֶרץ ֶשָלנּו –
 . ֻכָלם ַאִחים ־ ֶזהּו. ת ּוְקָטטֹותֵאין ֶאְצֵלנּו ְמִריבֹו. ֱאֹכל ִאם ַאָתה ָרֵעב. ֻשְלָחנֹות ֲערּוִכים

ָכל ָכְך , ַרע, אֹוהֹו, ִמְפֵני ֶשַהפֹוָלִני ַהָצִעיר ִזֵנק ִפְתאֹום ְוָעַמד ַעל ַרְגָליו, ְּגִריְשָקה ִהְפָנה ֶאת ָפָניו ִּבְדָאָגה
 . ַרע

 .ָמה ַאָתה ְמַבְלֵּבל ַלֶּיֶלד ֶאת ַהמֹוחַ , ִאיְדיֹוט ֶאָחד –

 .ֵהִשיב ַהְמֻבָּגר ִּבְקִשיחּות –ִמְפֵני ֶשִמְתַחֵשק ִלי  –

 . ֲאָבל ִלי לֹא ִמְתַחֵשק –

 !ַהחּוָצה, ִמי ֶשלֹא ִמְתַחֵשק –

 .ִנְמַאס ִלי. ַאָתה ַהחּוָצה –

 .ַּגם ִלי ִנְמַאס –

 .ְּבֵהָמה ֶשְכמֹוְתָך –

 .ַאָתה ְּבֵהָמה –

 .ַהֲאָשמֹות ַאְרִסּיּות, פֹוְגעֹות, ֲחִריפֹות –ָדִדּיֹות ִנְזְרקּו ַהֲאָשמֹות הֲ 

 ...?ַעל ִמי ֵהם כֹוֲעִסים ְוָלָמה, ָמה ָקָרה ָכאן: ִנְדָהם, ְּגִריְשָקה יֹוֵשב ְמֹבָהל ֵמַעל כֹוס ַהֶתה ֶשלֹא ִסֵּים ִלְשתֹות

ַאְך ; ֲהֵרי ִהְרֲהרּו ְּבָכְך ְּבֶמֶשְך ָשעֹות, ֵהִבינּו ַהֹכל, ֵהם ֵהִבינּו, ֶזה ַכֲעֹבר ָיִמים ֲאָחִדים ַכֲאֶשר ָחְזרּו ְלַדֵּבר ֶזה ִעם
 .ְּבַנְפָשם, ָסִמיְך ְוקֹוֵדר, ַהִמְשָקע נֹוַתר


