
בררחיה mטלמררמרח

אורע.בבחינתאוההמשלרספארורסיפכלהופעתווןרמכהנא-כליהעמזנחה

הקסס .ךלכהסברלמצואהיהישהקהיבשוןיהיגהצדשעלהואשבדברזרהמו

9י pמ pחמ oהכהגא-כרמרןעמל•השלהתבחיבכשודוהייח o יחגינבלחימעסכo 

 "ם"הסאיבעקבותיהדשהתפרהסוחיםיעלכך:עלהיתר .כלשהיהדרגהל

לסערןהיהרשאפ ,למשל ,כר .יסאתרופריםלסלרועץהיושרא oספרוחיי

ובץ pבללשנכהאור"לב ,הקיץבל"וריפבסהמופיעהילדדמותכנגד

בנהידיעלפרמסו ,לדהוחעומדתכזורבמאשר ,רוהסיפ . ) 1אחח"בכפיפה 11
זהיןאואופןיםפנבשרםולםא .יוניעדרךיםקפמשתהארועים .ןרונהבכור

המחברתשנותיו.מכפירומבוגרגישילדשזהרנגיחולואפי-ילדשלפורויס

 .ן" pזדלי"רונן Jצרלהתמימראח ,חולדה ,האםבפישמהובכךכמובןתשה

 , nרהסרפעלבתכליתמארסה ,חולדהשלותהחמ ,אשהסבתכךעלרבדלשלא

משימושוילאפתרתענסופרתהאיןותהרמלשלילייסםיווקסיףוהלוכדי

כללהעוזרלהנע ,בסומצאהשבתהכךעלתוננמתלתאסבה :ישגהבבדיחה

רזושיעתמידוממנדורשת 9חרלדההיא 'ואשת-חליהצאלבנהאך ,העת

עיקרמשני;עניין ,כמוכן ,זהו .למדישהגרויחהברבאמתזןואוהל .לה

שיכוליסנותהסעלכלמרוח ,הנוה .קז"זדיל"רונן ,דהילבדמותואהשיוהק

הואהאור"בל ,הקיז"לביפורסה ,זההאנליויון:היג,ךדרלעלהשמיעאנו

ב.רססיפור

יהחולדהיא ,אשתועלפסחנגהפנילסימפאסיחלתיבהתהחמוחובנלמתרכאש

תגעוכהדחול .אמת .ב"להאל"נרגעתה)דלחו(כלומר"היא"הבן:הלעונה

נוגעותכרמון-כהגאמליהעשלרותבוהגיכל .בדלבחרלרהרקולא .בהלאל

ורהלכא .ההנשמנימיאחםידיערמכהנא-כרמוןעמליהלשסירהסיפו .בלהלא

יצאשלוהניכוריחוראחיבכסרבכבר .כיוםבאופנהאינהבהלאלרזנגיעה

כהבא-כרמוןליהשעמ ,ההעובדעללברךרקאנויכוליםחרמה.לחמתבמהעלי

במובןרגשני ,יםסיאימפרסיוגבסגנוןתבתוכאהיוופנההאלצוונכנעהאל

נכרותה mרותלמיתברהעבספרותומהמקאתלהבשהוכ-המילהשלבהסר

 .הניכורצוול
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תיוכזהמריותוהדמביתרמ ,אשהשלאוחרהתדמנקובתחרככרמון-נאהכיהלעמ

והןרישומךמבחינתהןםירהגבעלעדיפותהןספקאללוםנשיהןיהפוריבס

 •דומיםיפואקוויתרובוהגימןתרבול •פרחוהסבהןשהשקיעההיכולתתנחיבמ

בץובקנהראשולעיפושהריפוס ,ושלם"רימיךימלצמאינ"אריפובס

 pעמברחיו"אןמרובתריורחבהמיריעהכחלק ,שובללונכאחת"יפהכפ"ב

 ".אניחא 9ימהימ .יאנחאה,ירורב"תיה:ברוחבעהונמהרהרתי ) 2לרן"יא

 ,האנשים ,תעורהמאושחוףאלאי"איננ :עצמהעלהרתמהרהיאחרתאופעם

וגם ;לימימהוריהרובלנפשהבבהרוקהנוע ,ןואכ ".וביםמכ ,מותהמקו

בבכאשיריםתהנהכוששרןהימנעלוגם ;לפרעהםוג ;הצרלהוגםדה;לחול

דוםעמדאלרחהיאשר ,הללורותובהגי :קדיוחרניתזאהלנסגםשרפאב.ל

חוחפחרח.בישלבתאחהאשןההרי ,חותמואתהןבהטביעהחולףוהזמן gמענןל

 ,כהובתהועפמחמגלנות"יזוארקךרדילבבלח ,בנהלעז IIבסיפור •שונים

לדהוח .ילדיםילדהבטרםואישלאהישנטרםביהרברואח ,זאתלדעתמבלי

יש •אוכזבתמתרובגלעהיגהשוןששהנעימ ,תימרוימםאריאציוחורב ,איה

םיברדשהישו •הזמןבמסגרתהתפתחותשלדאחבשלרקמובאבהםסיפורים

ךדריבללחב ,בנהל"עז ,כרנוהזשכבריפורבסמוכ ,תריומסובכים

לאא •רותיעירהצברוריה ,שטותבפיאהיפועהשמרוליןא . "רינותזואק

-טבע.חרושמןימע ,התפתחותהבממרייםרםבמקהרעצנשברוריההיאהערפ

איןת;ועריותוהאפשריחוש .נהשופחחוחהחאפשרויותהןהנשיםששתיוא

תיבבשארילהיכולההיא •תלומלואלרהבריהגהננידווכןךכ •בהוטפשרותא

ה-בהאש-ימלינשאלהכולהיאהיעה;ופכמו ,מדומהתולדיעללשמור ,הריהו

סורהוהילדיםיןואשהנייה,ברורכמומקומו),באינוהזיטויבמהכ(נפשה

 ;תומתגשמןשאינחיוכנבתומשחקתההוריבביתפועה ;רהציוכושראחהירורבב

לארזולחמבקשאהוםגילאוקלה;שעהלפועהחאלוכובשאיוב .צאמואיד

 •פתנוס-סרקרותשפאאלאאינהזושרבםלאו ;חדשאפיקלארוחסהלורבעה

בלבלתה ,נההלבהעזהפועבפנימופיעיםחזורובכיווןהלוךוןובכי ,וכן

אחרית.ליתאשרהביןהבדלןואי 9מהופךדרסבתוארינוזהקדרךו

 11אחתיפהפבכ IIומכםוריפסיקובץולא fרמאןוהואאילון"בעמקחרוי 11

יםרסדואינםהפרקים .עצמם)בפניסיפוריםםימהווןהררמאלשופרקי(אמנם

הרורבלילהעאןכישכי ,לומרקריידמזהיהיהלאגםכןו •יוגלנווכרסדרב

טוהח •עלילתייןגרעשקייםפיעלאף- ;מסוייםכיווןבהמתפתחת ,מוגדרחו

רשיקבאךרותקשתהמרהסיפוףובגסטירתישיולכאןלכאןלמטלטהמקשר
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שלדמותהאהי "וןילא pבעמב"וירחהמרכזיתהדמותזית.כרהממותדל

היחהנועהבצעירותה.מורטלמרתהיתהשהיא 'הועמנלהבדילמור'טלמרח

 .ירושלים"למימיךצמא"אניבסיפור "יה"אגתודמ

אחת";הבכפיפ"בספרושלים"ירךלמימיצמא"אניורפיסהנכלל ,רכאמו

דנטיתסטויאהימיסםבאוחהועונ ;ח IIתשחמתמלערבואהרוהסיפשלזמנו

הואימיםםותבאירצעטנדטוס •יםפוהצהרל{ש<תריהעבבאוניברסיטהרהצער

המקוריהעברילשםועזילהשמואחלהסבימיםהתרבובשעתידמי 'אשרגס

הראשונרםרקיםהפמור".טלל"מרה ""נועהאתךולהפו gמור""טללצהמצל

ילשתאס ,תייבתל-אבהאש ,טלמורמרתעליםמספראילון"קבעמירח"ושל

בע"מ".פיתוחחיושחע-"אשמורמנהלר,טלמושראלמרנשואה ,חבנו

טכניקהןכאאין • "ירושליםלמימיךצמא"אניהואהספרשלישילהשקרהפ

רצףכאןאיןשכן ,להמיהשלהמקובלבמרבן ,ורחאלההשלכ ,"פלשבק"של

נועהשלרציפהפחחותהחאין .ותריקדומהפרשהמחוןהמסתברהלעלישל

תרתחמנועתלתרייהמשתטסטודנהאשרשלמזה,פחותועודטלמור;תרמל

ציוריםשלצירוףןכאישצליח.המ O 'העסקשאר Iטלמורלאשרםטיררבהכבגד

זומרלהיתההאילמלא-רגשנייםאפילואומרת(הייתי ,אימפרסיוניסטיים

לןה ,אוירה ,רועיםאותתמונ .זול)ללזתומתפרשחיתאופנ-בלתיכןכלכיום

מפתחהבאיןןא ,להווהנוסףמימדמוסיפהברהעתתמונ •בותמחש ,רוח

לחיחחושלטרםשלהימיםעל nזכררנובוישיהרביעפרקהגם .םלארועי

שיחהכדיתוךשרנה.בצורהנעשיתרכהעאלהקפיצהכאןאך ; nתשיימלחמת

 ,אגבר.משכבמאורעותטלמורתרמבפניעוליםימיםאותםמרעיאמכרעם

םיקהפרילווא ,בררםהדאתמספרתנועהראשון;בגרףבתוכנועהעל pהפר

 •שלישיגרףבםכתובימורלטמרחלעהמספרים

מצאהשהיאלההדמנספריהתאשירב ,בתחילהרמרטלמרחאחפוגשיםכשאנו

צדיכהיה,דברמכוכדרדםאמהמם:הכרב,כה"נוחם .ליבהלןמביהמישהו

-לתיבהההבנה 11ים.קירלבקוענהו,'פאחקירהופתחר.הקיאל ,אומררם

מוגבלתזמןלתקופתשהוזמןמחו"למחהומ ,פפילישלמצידובאהצפויה

שמרחכפיינהרה"זותממחושלוחרי"צ ,פיליפ •פיתוח""אשמורלחברת

ובלוח ,ולדארנמתירשלמשירשורההיזותיה;ובמחשבלוקוראתרטלמר

אנו .רבנובמחודשדףעלהזשירדפסמואביהשלבחדרו-משרדוויהחל

אםיודעיםאנויןאכןעל ,ורמטלרתמשלעיניהדרךרקפיליפאחרואים

 •כךהואתיהבובמחשרקשמאאו ,רהנהתוממחוזשלוחצירהואםובחמיבאמת



וחברותיהטלמורמרת 174

לאהספרבתחילתמקרסבשרם-(אגבמררלסאשרעםסלמררמרחשלחייה

ולהדגסוגריהאינםטלמור)מרחאו ,נועהישנה ;טלמורנרעההצירוף:מופיע

אשרמכריז IIדאחרל"נועה •קטניםבונותועלנותי-הבאשרשרתהם •ראכזריח

ופיליפ .לפעהמבעניינימישהוםעלשוחחרוצהוהואיתנמכובשנוסעיםכ

מסרכתאינךלמשלמדוע .מאחורלשבתתסכימימדוע ,"במכוניתאותה:שואל

המכוניתאחרילרגבלרוץלירומיא"ועונה: .רומטלתומר 11 •לוחסלנסוע

לארוזהנועעלאשרמצווחבאילת,במלוןעיקרון."ךמחוארוץ. ,תנוסעה

אושהארסוםקבמלוכשמחגלהקצר;זמןתוךמוכנהולהיותתודהמזוואת

חאהרזאשאשחדעלרוחרקוצמגלההואיעמועסקיתבפגישהייןמעונ

 "ומשמחוחיחלקיננ"אי •האפשריתחבמהירושובלפרקןלהמורהוהואהמזוודות

נשבר.ואוה ,שהעזבנואיימהשנים,לפני ,פעםאמנםסלמור.מרתלהשבתוח

 •חדויבעצמוחבטוהואעכשיו •עברבהיהזהאר

שובוחוזרקצובזמןקפרלבאהוא •פחחולאפיזודהנשארכהכרח'יפיליפ

הברהיכמוצאהואימאודףחסררביקולחוזרהואכאשר •מוולמקורצולא

"מלחמה-מחייכתמורלסמרחלוואי •שואלהואממך"עשומה"נועהנשתנה.

שלאהירחיהחולףמןהזאםכי gהימיםששתלחמתמזראיןךא .בארץ"היחה

הגיעהאשרעםםג •העבראתשובהבהוולהחיותתרואפששוםאיןדום,עמד

הספרסירםלרביםקמתהבפרקיםתא.בצווחייםשלסבילמצבלאיזהנועה

 •מורלסנועה :הצירוףנהושראלמופיע

ימימהיהאוניברסיטהמימיברותיהחעםנועהשלבפגישתהישסיוםלשסמל

ש"הצליחה"זוהיארסלמרנרעהיהרבעצם, .תועצובנשיםשלוש .וברוריה

גיבורהגבילזהבמינוחלהשתמשניתןללבכאם-השלושמביןבחייםביותר

יסכהרהסיכוייםלתכנעאחהשנריימימה •-כרמוןהנאכעמליהשלשהיכל

 •ושהשלמביןביותרהאומללהיאדלהיאיבחייםמקומהאחמצואלביותר

 ,יאילוןיעמקכב"וירחנכלללאיי nוזרארינ pדרךבל,חבל ,לבנה"עזהסיפור

בעלה.לאיובברוריהשלמכתבהאתלהביןקשהראוקללימבאך

שלדרכועלארדמעטלשפוךהסופרתמנסהיהמרוח""מסכת 'האחרוןבפרק

נים"וראשוח"מושכלהסיפורנושאגםזההיה •פדרסשל ,אמןשל ,ירצד

תוביעקשלבדרךלאכדרכה' ,זאתערשההיא •אחת""בכפיפהשנכלל

היצירהשלהפדגמנטרייהאופשים.ויפוחכטיסלשלךבדדאלאנוקשות,

 'זריעותיהמרדסלשמרתייתכן •עדיין"גמור"לא-הסיוםדתבמילדגשמו
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