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 מצחו את ראית לו זה, עגל נאה במה - אחד פה בלם אלי אמרו - חפני ראית, "לו -
 ...ראית לו והמלאות; האדומות שפתיו ואת הארוכה לשונו את הרחבים נחיריו את הרחב,

 כרעת^. הרפת, אל רצתי רוח ובקוצר דבריהם, כל את בלותם עד להתאפק יכלתי לא אנכי
 זרועותי על לקחתיו כן אחרי אחד, אחד אבריו כל את בידי מששתי העגל, לפני ברכי על

 חם ל פתותי מלחתי שמה הנך. לאור עליו להביט אוכל למען הבשול, הדר אל אותו ונשאתי
 אנכ.י ♦ן *רצו.ן_ונדיבותבמבט אלי ויבט לתיאבון, אכל והוא לשונו, על אותם והנחתי אחדים
 הבדילני כי אתי, להתרועע בעיניו אני שוה וכי העגל, בעיני חן מצאתי כי ברגע,־ אז הכרתי
 מבטו לוני פניתי אשר כל ואל אלי, אך מבטו את ויכונן ואחיותי, אחי הילדים, מכל לטובה

 לבבי ובכל היפה, העגל “א בגאון, מהולה חוקה אהבה בנפשי או הרגשתי אנכי האהוב.
אהבה תחת אהבה לו ולשלם העגל את ולחון _התמכךתך^אהוב

 המליטה הפרה גד: בא - הביתה בבואו בערב אבי אל אמי אמרה - כן הנה -
אהבת. כאשר השבת ליום צלי בשר. לנו ויהיה העגל את נשחט הבא בשבוע עגל.

 • “בהרב שאלתי הזה? והנעים הנחמד העגל את תש^טי כי היתכן אמי? היתבן, -
 ך אנשים בחברת האלה כדברים דברת לו הנך, ובער כסיל עוד בני? נער עודך -

.והייו^לצחוק
 ובראותי לבבי, ומחמל עיני מחמד העגל את לבקר הבשול להדר הפעם עוד ובשובי

 רבה ובאהבה דמעות, עיני זלגו ורחמים חנינה בקשת מפיקות וכמו אלי הנטויות עיניו, את
 נשקתיו ואני צואר^ על טפטפו החמות ודמעותי עורו, את ומששתי עליו התמודדתי

עוד. ובכיתי
וץבות, מחשבות חשבתי - אזכרה - הזה ובלילה

 בחרטומו שם מנקר והוא הןגור, במוחי אפרוח איזה נבקע כי ראשונה, הרגשתי אז
 ומדוע לשחיטה? לעולם? בא הוא למה זה עגל הפני! קולו: את אשמע וכמו ..החד.

 זה מדוע להשחט כדי אלא לעולם בא לא ואם ישחט? למה והנעים, היפה זה, עגל ישחט?
 ודיו? - עור של סמרטוט באיזה מקופלת אומצא להבראות היה יכול הלא כך, כל נאה הוא

.. הזה?. היפה העגל את לשחוט המשפט לה נתן מי לשחטו? אמי תאמר זה מדוע
 אמי לב את יהפוך כי נס", בעל מאיר "רבי לקופת פרוטות ח״י נדרתי הזה ובלילה

, ואישן. -- העגל על לטובה
 ...שוחט .הוא הנה ...בידו וסכינו עליו עומד השוחט עקוד, העגל והנה - ובחלומי

..מונק. מפרכס,'הדם העגל
 את לבבי, לשמחת ומצאתי, הרפת אל ראשונה רצתי משכבי, מעל בקומי בבקר,

 מלקקת באהבה, עליו מתרפקת ואמו וקים, חי השקט, בשלות שוכב נפשי שאהבה העגל
שדרות. שורות הקצרות שערותיו את ומסדרת גבו עור את בלשונה

 ווה הבריאה, מרכז היה לא העגל כי האלה, הדברים כתבי בעת עתה, אני יודע
 כלו העולם כל כי דמיתי, אז אולם נוהג; כמנהגו והעולם נשחט כבר העגל כי האות,

..העגל. של וצלו התגשמותו כעין הוא הכל כי בהעגל. נצטמצם
 ובתוך אמי, עם מחשב הטבה את. מצאתי הביתה, בבואי בערב, המחרת ביום

 אתמול אמי לי הגידה כבר כי אז, החרשתי העגל^נכי עור את מאתה קונה הוא הדברים
 - לבבי אל אז דברתי - האמנם פעם. כהולם הלם ולבי בקרבי, סער רוחי אבל הנני, כסיל כי

 אמרה היא הן אמי? הזה? היפה העגל על לרחם אסור כי יאמר, זה מי ומדוע? הנני? כסיל
- לרחם ולשחוט?! - התאכזר לבלי להתאכזר? ואסור חי בעל על לרחם מצוה בי אחת, לא
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 קשה ...ושוב רצוא רצות מחשבות יחמי/ רגשותיי דמע, מלאות עיני בי, מפעם ולבי
 עלי ישחק כאמי, הוא, גם הרבי, את אשאל לא לאי ...ידע לא הרבי גם הדבר, *שב4

..יקראני. וכסיל
...נשחט והעגל

"בעל־דמיון".( חפני של הזכרונדת )מספר

 ספרי - ההדר מן בשובי בערב לאמי אמרתי - יפה" "מעשה לי נא ספרי אמי, -
ספרי. נא,

:לספר ותהל מידיה מתקנת שהיא הלבן כלי את הניחה אמי
 מאד, קטן קטן, נער עוד היה הזקנה אבי־אמי אשר בעת מאד, רבים רבים, ימים "לפני•

 בהיותי הזקנה אמי לי ספרה כן - ההוא בכפר ישב - אחד, ״פריץ״ אצל בכפר או ישבו ואבותי
 עוד - מאד עד לימים וכפירה זקנה אשה היתד, והיא בריינדלה/ כמותך, קטנה נערה אני גם

 עני ויהי בכפר, ה״מוכסן" היה והוא גדול, ו״למדן" אלהים' ירא שמו, יוסף רבי אהד, יהודי
 ישיר כי עליו ויצו תכופות, לעתים אליו ויקראהו אהבהו ו״הפריץ" מאד, עד• גדול גדול,
 אוהבים יקירי, הפני ה״פריצים", גם - נוראים" "ימים של ו״נגונים" שבת" של "זמירות לפניו

 היה לא זה ותחת לפניו, לרקוד עליו צוה ביין, הפריץ לב כטוב לפעמים, זמירותינו!-גם את
 במנוחה לו ישב יוסף רבי מאד, רבים רבים, ימים עברו כה המכס. בתשלומי כנושה לו

 אורחים" ו״מכנסת לב, טובת אלהים, יראת ^שה עתה-היתה שכחתי אשתו-שמה בביתו.
 ויעסוק בחדרו, סגור עתותיו רוב ישב יוסף ורבי המשקה, בבית והמביאה המוציאה ותהי^היא

 קדוש, אלהים איש הוא "יוסקה" כי ידעו בכפרו אשר "הגוים" בל כי עד ותפלה, בתורה
 הכפו/רסר דרך ז״ל, הבעש״ט תלמיד שרה׳ס, ליב רבי ויעבור היום ויהי לשמו. כבוד ויתנו
 ארוחתי לו ויתנו הוא, קדוש אלהים איש כי ידעו לא ואשתו יוסף רבי יוסף. רבי בבית ללץ

 ממשכבו קם שרה׳ם ליב ורבי אור הבקר האורחים. לכל נתנו כאשר ללון, ומקום הערב
 אתנו תאכל אשר יוסף-עד רבי אשת אליו מזה-אמרה תלך "לא ללכת. ויחפוץ ויתפלל,
 רבי אל ויפן בידו ותרמילו מקלו לקח הצהרים אחרי ויאכל. - בו ותפצר הצהרים״. ארוחת

 פני על מרחפת הטוב ה׳ וברכת אתם אלהים יראי כי ראיתי "ראה ויאמר: ואשתו יוסף
 את ה׳ ימלא אולי אברככם, ובמה לכם, יחסר מה טובים אנשים לי נא הגידו לכן הזה, חבית

 בדוחק כי אם לנו, יש ב״ה, פרנסה, - יוסף רבי ענה - ב״ה, דבר, חסרים אנו ״אין - שאלתי״.
 ? מעודנו והלכנ לאמממ בגדולות ואנחנו עושר, לנו למה כי לנו, יחסר לא ועושר ובצער,

 אך ישלנו,ב״ה, בנות תורה. ויודע חכם ויאנח-בן יוסף רבי לנו-אמר חסר אחי דבר אך
 מותי?" אחרי בם יהגה ומי ספרים, מלא ארון ואראך נכבד, או^זח נא, בוא הבנות? לי מה
 יהיה הזה והבן בן, חובקת אשתך והנה חיה כעת - ליב רבי אמר - יוסף רבי כן, אם -

 "הקדושה" האבק ואו בו, עיניו יתן "סמאל" אך ובקדושה, בתורה גדול גדולה, נשמה בעל
 "מעשיות" לנו ספרה אמי כי האלה, השמות כל ידענו כבר הילדים )אנחנו "הקליפה" עם

 עליכם כי לכס דעו ואתם ..מאד. עד קשה קשה, תהיה והמלחמה לעתים•תכופות(, כאלה
 מהר האלה, הדברים את לדבר וכהתימו טמא". דבר מכל ולהרחיקו הילד ■על לשמור
■ ויעלם. ויצא הדלת, את ויפתה





6

 אם לחים בשוטים איברך מהר הדלת! פתה משקה, הפריץ? אני הלא משקה, תכירני, לא
 אם הלאה אשליכך מהר פתח! אליך, לי דבר משקה, ..משקה!. הדלת! את תפתה לא
 נשמע מאד גדול המון קול והנה אחת, שעה עוד עברה ...פותה אין אבל - תפתה!״ לא

 בחזקה דופק קול הנה ..ברעש. הבית אל וקרוב הלוך הולכים אנשים המון קול מרחוק,
 - פותה אין אבל - שרף!״ יין לשתות חפצים הננו הדלת! את פתח "יוסקה, הדלת: על

 שרף, יין לנו תן לשתות, חפצים הננו הדלת? את תפתה לא מדוע יוםקה, לך, מה יוסקה!
 העיר מן הבאת אשר "יהודיך" עם לך שמח הדלת! את לנו פתה יוסקה, !הדלת את נשבור פן

 ולא הבית קירות נקרקר לא, ואם יוסקה, תן, שרף יין שרף! יין תן לנו אך נפשך, כאות
 הם ותשבר, מעט עוד גדול, בכה בדלת מכים הם הנה ..אבן!״. על אבן מביתך נשאיר
 הבית ויפול מעט עוד גדול, הרעש ...אבנים בהם ומשליכים החלונות מכסה את קורעים

 והנגינה, מרהוק, נשמע מנגנים והנה־קול אהת שעה עוד עברה פותה! אין אבל - יושביו על
 החושים כל ...המנגנים לקראת לרוץ בחזקה הרגלים את מושכת היא !...נפלאה מה הוי,

 הדם מאליהן, כמו מתנשאות הרגלים דמעות, נוזלות העינים דופק, הלב שכרון, נמלאו
 המה וקרבה, הולכת המנגינה ..הקולות. מדת לפי וזרה נעימה מרוצה רץ העורקים בתוך

 ...אליה אותם מושכת המנגינה אבל ״הזהר״, בספר ולהגות מקומותיהם על לשבת חפצים
 העינים ...ומושכת מושכת והמנגינה מקומם, על לשבת עוז ומתאזרים מתחזקים המה

 המוח לנום, הפצות העיניס ..העפעפים. לפני ומבוהלות דחופות רצות נקודות אלפי כהות,
 מרוב לרסיסים ויתפוצץ מעט עוד חיים, וחפץ מתגעש והלב מנוחה מבקש הוא נרדם,
 רגע והחלונות; הדלת מאחורי כמו נשמעה היא הנה וקרבה, הולכת והמנגינה ..האוח.
 נשמעה פתאם דמע, יורדות ועיניהם "הזהר" בספר קוראים והמה עצב, מנגינת נשמעה
 ..תחתיו. איש ורוקדים גיל מרוב ומשהקים ״הזהר״ בספר קוראים הם והנה עליזה מנגינה

 רגע אך לצאת ונמשכים וגעגועים נעימות מלאים הלבבות ...ומושכים מושכים והקולות
 שפתיו המקל, על כהו בכל נ^ען עומד ליב רבי אבל־אסור! הנפלאים, המנגנים את לראות

 והנה ...חדלה המנגינה ..ו״צירופים". ״השבעות״ עושה הוא - ישמע לא וקולו נעות
 אהד קרא - ״הנני!״ - פתחו!״ בעל־שם־טוב, ישראל רבי ״בשם :הדלת על דופק קול פתאם

 פרץ שחור חתול המועד: עבר בבר אבל ..ויתחלחל. פניו את עוה ליב רבי ..״המנץ״. מן
 נצח!"- "הס״מ - ויעלם. - הילד את ויחטוף היולדת, מטת עד וירץ הבית, תוך אל

ויתעלף. ליב רבי קרא
 לראות יתנוהו כי החצר משרתי את ויבקש ה״חצר" אל יוסף רבי בא בבקר

הפריץ. את
המשרתים. אליו אמדו - להים בשבטים המשים להכותך צוה הפריץ -
 בני את לי ישיב חטאתי? ומה פשעי מה - יוסף רבי קולו הרים - ד׳ בשם אבל -

אל'הפריץ! לבוא לי הניחו ד׳, בשם אנא, שמונים! גם יכני ואז
הפנימי. מהחדר הפריץ קול נשמע - !תחמולו אל הכו, -

מהכפר. גורשה ומשפחתו יוסף רבי מת המחרת ביום
 ומקשיב. מבין הכם, רואי, וטוב עינים יפה ויהי הפריץ, בבית וגדול הלוך הלך והילד

להפליא. עד היל עשה והנער הכמות", "שבע כל אותו וילמד מאד אהבהו והפריץ
? ״זשיד״ זה מה לי, הגידה - אחת פעם הנער שאל - !אבי -

מהבל. שד, "רוח", הוא "ושיד" -
"זשיד"? החצר נערי אותי יקראו מדוע אבל -
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ליל־אביב
 מעורבים ספרי מונחים לפני השלחן על נחה. באור עששית בוערת הקטן בהדרי

 "ראשית /,נבוכים "מורה א/ הלק דעה" "יורה /,"כוזרי /,קמא "בבא מסכת :סדרים בלי
׳ אחדים. השכלה ספרי טמונים מטתי על לכר תומתח ותנ״ך, הבמה"

 ם ספרי !ו! !כה! רוח עלי שפ! ! >! !כ! ! ר הא! .!א מ ע! .בבי את לחק קה ח! ב > ע רוח
 הלון אל נגשתי אז ושגעון. ;יועים רוח בקרבי מסכו שלחני פני על הנפוצים והשונים הרבים

ואפתההו. - הדרי
 הנמוכים החלונות על המכסים *העץ לוחות יישנה!/ היהודים רחוב דומיה. בחוק

 עני מלאכה" "בעל בי וידענו לוה איזה לסדק מבעד דק אור קו יפרוץ אשר יש סגורים.
 תורה דברי בו נשמעין שאין בית "כל ולומד: יושב ספד יודע או עבודותו את עובד עודנו

..בלילה!. ליהודי התורה היא נעימה ומה חרב״/ הוא לסוף בלילה
 הרחוב את וממלאה התכלת בים שטה והתמימים המלאים בפניה היפה־פיה הלבנה

 רבבות אלפי ;אליה המביט ועלי הלוני על אור של זרם שופכת היא הנה .והנעים הלבן באורה
 הרוה במרחביה. •שטים נעימים אור גלי ,הנאוה-השמים בהכפה ומזהירים נוצצים כוכבים
 חיים רעננות/ מלא הטבע הרחוב. אל ריה־ניהוה זרמי ממרחקים כנפיו על נושא המרחף
 בי טוב בי לה׳ "הודו נעימים: קולות מלא האויר נפלאה. מנגינה היא כלה הבריאה ושקט;
חסדו". לעולם

!קדשים קדש
 קמוטים מוחות אין ופלסופיות, מחשבות אין ומגלות/ ספרים אין המקדש בתוך ופה

וקדוש! ישר הכל פה עשה האלהים - בדים ורעיונות
 מתלהב, החזה הענג! גדול מה הנעים, האויר את נשמתי כה בבל •שואף אני הנה

 עומקים ואל הירה אל היפים, הכוכבים אל עיני את מרים הנני ..פעולתו. פועל הלב
 עליו שפכת אשר והחסד ההן השלום, רב מה עולמך! יפה מה אליי אלי, הוי, ..התכלת.
 ומה הזה הערב הוא טוב מה יצרת! אשד היפה בעולמך החיים המה נעימים מה בטובך!

ה׳. שמי תחת כזה בערב ולהתענג להיות נעים
? הרהוב בתוך ופה

 במרומים, שם לאט השטה הלבנה היא יפה מה הוי, וקדוש! נאה אלהיס, ועולמך,
 המשתפכים נפלאים קולות הד שומע הנני ..ואהבה. •שלום המפיקים פניה המה נעימים מה

 ..הגדול. המרחב את הממלאים הנפלאים הקסמים את רואה הנני ..שדי. צל בסתר שמה
קדושה. ונעימה ורוך ענג יש וכ^ב! גדול עולם יש

..הרחוב?. בתוך ופה
 ההדרים מלבד מדרשות, ובתי בנסיות בתי מלבד משקאות, ובתי חניות ומלבד

 ולילות תכלת שמי של ואור, אויר של וכוכבים, ירח של עולם לאלה; עולם עוד יש - והשוק
..הנפש. ונעימות חזקים רגשות של שירה, אומרים ודשאים מרננות צפרים של אביב,

...הרחוב? בתוך ופה
 יעטפו ועמקים הצאן כרים "לבשו האלה: הנעימות על התענגתי לא עוד מימי ואני

 שבחיים: ההגיון לי היו ופוסקים ש״ע המוסר, ספרי התלמוד, ישירו", אף יתרועעו בר,
ודעת השכלה ספרי והתהלים, השוק; את הרחוב, את רואה הנני באשר אותם ראיתי אנכי
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בחדר בין־השמשות
 "בעל־דמיץ".( חפ:י של הזכ-גות )מספר

)קט;־•(
החדרה. *שבחי
 ומביב ברוח נשאים דקיב גשם ונטפי מעוננים השמים הצואר", "עד בחוץ הרפש

 והבלויס; הקרועים מלבושיהם סבל תחת שחוח■ החולבים ושבים העוברים בפני בזעם
 הרפש; מן היציאה מאד עד להם וקשה מתחבטים הנעלים חוצות: וטיט גשמים מי שנתמלאו

 הלב יאוש, מביעים הפנים האנשים, כל פני על פרודים עמוקה דאגה וצל קודר יגון מעטה
 הבצח את מהרה עד לחצות אך ושואף מתאוה והוא תוגה, לא שמחה לא מרגיש אינו

 אז לעמוד מאד אהבתי הפני, ואני, והנמוך. הלח האפל, הבית אין *שלם לבוא והרפש
 הקצף על להביט מאד אהבתי החוצה; ולהביט החלון אצל אשר הספסל על ב״חדר"

 האנשים בפני להביט אהבתי המטר; עליהם ברדת הרפש פני'אגמי ע־ העולים והאבעבועות
 לטפלות; ואנה אנה הפזורים העצים וגדרת( האבנים חלוקי עם בחם בב- הנלחמים העגומים
 נופל מהם שאהד עד ונכשלים, מתאחזים מתלכדים, והמה — אנשים שני עליהם בהפגש

שב לחים, אבנים חלוקי בקברים, בתים אנשים, צללי ורפש, בצח גם.שניהם. לפעמים
 אנב־ מאד; עד ונורא איום בכתב בלבבי נחרתו אלה כל ...מערבבים ושלג גשם בוכיות, ז

 א-ן באל — דבר הרגשתי ולא דבר חפצתי לא נכהן, הביטו ועיני התנועע מבלי אז עמדתי
...אלה מבלעדי ענין בתבל

 הסגן; עם מ״החדר" •צבים התנ-ר-ת מעט, רבתה בחוץ התנועה הערבים. בין
 הבית, צרכי ושאר ׳נפט לקנות ;הולכות *הנשים ומעריב" "מנחה להתפ^ין הולכים הגברים
 בידן עוממות גחלים וסיר האחת בידן ביתן וצרכי המפתחות ביתן,— *צבות מההנונות אחדות

 החלו: מבעד רואה הנני ואני וגדול, הלוך הולך החושך חאויר, את ממלא עב ערפל השנית.
 הלכה להתפלל,•"הרבנית" הלך ה״רבי" ..הערפל. בתוך בלט המתנועעים צללים אך

 החשך לביתם. התינוקות את ללות הלכו והסגנים ]מכירותיה, עם מעט ולשוחח נפט לקנות
 הבית אל החלון מן ־אשי את מסב ואני נעלמים הצללים בחוץ,' נוראה עלטה מתגבר,
 רעד ...בזה זה מתחככים והמה במעגל יהד התקבצו הילדים ודממה חשך ובבית פנימה,

 אני גם נגש והנני החלון אצל למוד לעמוד אני ירא תסמרנה, ראשי שערות בבשרי, עובר
הילדים. חברת אין

עצב: ובקול בלט ומספר המעגל בתוך עומד אחד נער
 "נ הגרדל", הכנסת "בבית י״צן הנהו כי ורואה הריקה בחצי פתאם נעור והוא ..".
 גדו־ אור חבית נתמלא פתאם הבית. את כהה באור יאיר ה״עמוד" על הדולק התמיד"

 מלא הכנסת בית !אלהים ד׳ אחה ...וקרוב הלוך הולך והשאון מרחוק, נשמע גדול ושאון
 מתנועעים עומדים, הלבנים, ב״תכריכיהם" עומדים הם לפה...הנה מפה "מתים"

 קורא: מהם ואחד "ספ־י־תורה" מוציאים הקודש", "ארון ^ל נגשים המה ..ומתפללים.׳
 "יעמוד :לפניו קורא וזה ויברך, בטליתו מעוטף התורה אל אחד מת נגש והנה !״ כהן ״יעמוד

 ..רביעי״. ״יעמוד שלישי!״ ״יעמוד לפניו; קורא ווה ויברך, אהד מת נגש והנה לוי!״
 הפסטל, על עץ כבל שוכב והוא ..מפטיר!״. גרונם, ברבי זרח החתן ״יעמוד — ובאחרונה

גרונם, ברבי זרח החתן "יעמוד הפעם: עוד קורא קל והנה עפעף. ולהניד אבר להניע ויי־א







<1
 11





■
- ן

הללו: הספרים יצאו בהוצאתנו

לטישור העקוב והיה
 פגם והטיל קונו, דעת על העבירתו ר״ל והעניות מנכסיו, שירד אחד באדם מעשה

 הספר בפנים כמבואר ולשארית, לשם וזכה ומטולטל, ודחוף נזוף והיה בישראל,
הכתב. על והעלו חברו באריכות.

עגנון. ש״י
בודקה. יוסף טאוז ציורים עם

נאה. ומבורך בהדור נדפם הספר

מרק. 9 מחירו

ההול גבעת
 מאת ספרר
 עגנון. ש״י

 פרכוסי בא״י, הצעיר הדור מחיי וציורים ספורים של למחרוזת הוא ראשון זה ספור
בכסופין. תכלה ונפשו ויורד, עולה בגענועין, מתלבט אדם לב

מרק. 4 מחירו

ספורי משאר

עגנון ש״י
הללו: הספרים בקרוב יצאו

הסופר. אגדת .1
המציק. מהמת .11
המנעול. כפות על .111
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