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 ןדס בד

 וחופיטו ןיערג

 (רהנש קחצי לש ורכזל)

 א

 .דביאש הרזחה לש הכרדו ,תונושארה לע רזחמו רזוח אוהש תונודכזה-לגלג לש וכרד

 ומדקש םיטרפ ןיב דדונתמכ םירבד לש םקוידש תנתונה איהו ,תערגמו תפסותמ תטלמנ
 קחצי םע השיגפה-תישאד םא ,דמול ידיב ןיא ןכ-לעשו !והשמ ורחיאש םיטרפ ןיבו והשמ

 ויתיארשכ יכ ,רוכזא םינפ לכ לע .ךכל םדוק וא וירבד המכ יתארקש דחאל הלח גרבנש

 לפטנה ,רוהרהה ינדידטה אלו ,היולגהו תינניחה ותעבה לע ,ורתסלקל יתכשמנ ,הנושאר

 רייטצהש םושירכ אוה וינפ-יטוטרשמ הלועה םושירה ,םנמואה :תאזכ השיגפל ליגרב

 הפוג השיגפה .ויה רתויב םיטעומ ,וירבד יתארק וליפאש ןמיס אוהו !ותביתכ-יטישמ

 דרויה בוחרב האצמנש ,וירוה-תרידב רמולכ ,ותיבב התיה איה — הקודקדל יל הרוכז

 ,רוריב-רבד היה ,רדחב הפוסו החותפ תספרמב התליחתש ,החישה ןינע .ביבא-לת לש המיל

 ימי םימיה .םמצעל הנטק הדוגא ןימכ ושעי ונומכ םידפוס-יחרפש ןיד וניא וא ןיד םא

 םצעב — שממ לכ םדוק היה רבשמהו .רתויב תקפוסמ .דתיה תחנה-תשגרהו ויה רבשמ

 םהילתכ לעו ריעב םימילש םיתב טעמכ תרבגתמה םידרויה-תעונת הנקור םהה םימיה

 ,םיסקד'צה תנוכש-יבשוי ,ונא םגש ,הליע םנמא .דתיה איה .ריכשהל דדח :םיקתפ וססונתה

 תולדה טעמ תא דיבעהל ,ונסיכ-תדימ יפל ,ונלוכי ,םינמיתה םרכ בטומה לכלו ,םיקאזוקה

 .םיטוש-תמחנ ול וז התיה ,ךכב םחנתהש ימ םלוא ,הפגאו ריעה לש הזכרמל ונלש תיקוורה

 רבשמל תרגסמכ היה ,תיעיברה הילעה לש הרבשמ יורקה ,דומחה רבשמה םלוא

 תרבח לש תירחא-ימודמד לזמב ביבא-לת זא הדמע תילאטנמ הניחבמ .רתוי ימינפ ,רחא

 אלא ,ול חונ רקפהבש חור-דלהו גחממ-אל שפנ-גזמ לש הרובח דבלב אל התיהש ,קסארט

 םיריעצש ,התעיקשב וליפא ,הנפא לש הכרדו .תורפס לש וליפאו ,יווה לש םרז ןימכ םג

 רידהל ,המ-דצמ וא המ-ןמז תוחפל ,םדיב ןיא ,םינדרמ תויהל אלש ,עבטה ךרדכ ,םישובח

 לוקש ,רומגו לשב אוהש המ לע טיבהל היה איהה הנפאה לש הכרדו .הנממ םמצע תא
 הניבה וליפא !הטמל הלעמלמ היה ,יטאמרגורפה ,שרופמה הנוויכש הטבה ,ששואמו

 התוא יכ ,המודו .הלעמל הטמלמ אוה בייוחמה הנוויכ הטבהה יכ ,הפי-הפי ועדי שגרהו

 ,התנקת התעיקפש ,תיחופלשב התארנ הנפאה — איהה החישה תא הלחליח שפנבש-הדיתס

 .אטוז-הדוגא התוא םיקהל הנווכה הדלונ תאזה הייאדה ךותמו

 ב

 דמלל ידכ הב שי ,הכרצ-תשגדה רתויבו ,הכרצ לבא ,המק אל הדוגא התוא ,תמא

 הנחמב תקולחמה לש הלושיב-דמגל המדק רוריב תחיש התואש דחויבו !המזוי לע

 ומע שיש המחלמה-חרוכב יולת היהשמ רתוי גוליפה םצעשכ ,יולג גוליפ הפוסש ,םירפוסה

 לכ לע ,התבו גוליפה םא היסצסהו !םולש המע ןיאש המחלמה-תקושתב יולת היה ,םולש

 :שממב המייק הילע התוליהב בורמו ,המחלמה-תקושת דצל העירכה ,התע דע היתואצות
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 ןדס בד !16

 היגטרטסאה רתויבו ,ונלש תיתורפסה תוינידמה רפסב ופסונ ןכו ?המחלמבכ המחלמב

 הבתכנשמ ובתכנ אלש םהל חונש םיפד ,הלש

 יחרפ לש םתדימע ןיבהל ידכו .הלא לכל טעמב ,רומאכ ,המדק דוריבה-תחיש םלוא

 .דימצמה יכ רמולכ ?זא עודי היה אל התע עודיש המ יכ ,רוכזל ןיד םהה םימיב תורפס

 ךותמ ,חרוטה שוטשט-השעמ היסצסה לש הפוס .התליחת העצמאב אלו ,העצמא הפוסכ אל

 "הקימאנידו הקיטאטס לע םילמ-ימוטיפב ומצע תא שרפל ,החכשהו החכיש לש בוריע

 ?הימסקב םהב השוע תמסרופמה הקיטקלאידהש ,םידוגינה-ידמצב המודכו שודיחו תרוסמ

 ,םידחוימ םימילקא-יזוחמ הקלחל ןתינ דודה-תורפס יכ ,הרשפ-השעמ היסצסה לש העצמא

 וללהו ,חתפי ורובטב עוטנ דחאה םילקאהו לאומש ורובטב עוטנ דחאה םילקאהש ןפואב

 ילדבה תעיבקמ הנחבהה הרוטפ אליממו ,םמילקאב םדמעמ יפל אלא םפוגל םיכרענ םניא

 תורפס יכ ,הזרכה-השעמ היסצסה לש התליחת וליאו ? ינוש-ילדבה תעיבקב הל ידו ךרע

 ,ךלוהו לטב םכרעש ,םינקז םייורקה לש לגעמ אוה דחאה — םילגעמ-לפכ היושע רודה

 סמה ,תנווכמה החריטהשכ ,ךלוהו טלב םכרעש ,םיריעצ םייורקה לש לגעמה אוה רחאהו

 תא תולעהלו הטמ-הטמ לאומש תא דירוהל הדוקש ,ןינוקיא-ירבשמ לש םתטישב העיית

 לש לודג דצ הב היה אל התחריט לע תאזה הזרכהה יכ ,רמול השק .הלעמ-הלעמ חתפי

 ,איהה השיגפב הנהו .תורפס לש .רפיס לע תססהמ תישאר-תביצי םיבצינה םיריעצל יותיפ

 דיתעל ומצע ןיערגכ ,ליחתמה ,ריעצה גרבנש הארנ ,קפואה-ילושב יולתכ הארנ גוליפהשכ

 יכרעב ונישרש תקמעה ,ונמצע תמלשה לע ,דתיה התדועת המיקהל רמאש הדוגאה — אובל

 ,הלוגסה לש הרקיע יכ ,התיה החנהה .ירק דומיל ,ביתכ הקמעה ?םדאו םע לש תוברת

 לש תוטש תרבס ידכ ,ונמצע תומד תרמאה ךדד אל ולידגהל ןיא ,דסח תתמ ונל ןתינש

 םייח ןיב םמלועל וכלה ןיב וניתובא לש םתומד תטעמה ךרד אל ןכש לכ ?דוע יספאו ינא

 הפוג הדוגאה יכ םאו .הרות-דומלת ךרדו ונמצע תלוכי יוצימ ךרד וחפטל ןיד אלא ,ונמע

 — הרומג תומילשכ התינכת תא םייק ,המחי ,אוה ירה המק אל
 ,תיעושעש טעמכ ,תולקה

 החוכב .הדמתההדק אוה אלה ,וייח תא חירבהש ,עבקהדק תא הריתסה ,ותנייצמכ התארנש

 לככ ,דוע אלו .ונלחנת יכ ותוא שוכר ךיתובאמ תשרי רשא :ררושמה-רבד תא םייק

 תונקל דקשש ךרדכו ,ןושלבו תורפסב תובאה תסיפת ול הבחרתנ ,ודומלת תא ריבגהש

 ,תוברת תונושל המכ ומצעל תונקל דקש ןכ ,םינושה התורפס ידבורל וננושל תא ומצעל

 םירבעמ םיסנרפמה תונייעמ ךרדכ ,ולעפב ינגרוא בוליש ובלשנ ןכש ,השעמל הכלה וינינקו

 .םייח םימ ראב

 ג

 ןינעכ ול וארנ אלש אלא ,תוימצעו דוחיי לש תערכמה םתובישח ןיבה אלש אל

 ונמצע ידיב השענ וניא בורה לעש ,רחואמ םוכיס לש ןינעכ םא יכ ,תמדקומ הזרכה לש

 תחריטב םיבייח םהו ,תבש-ברע תניחב ונייח לכ אליממו ,םירחא ידיבו םימיל אלא ונימיבו

 ינשמ דמשנ חופיטה השעמבו ,וניערג חופיט לע דימת תחריטכ ויה וייח ,םנמאו .דימת

 וזוחמב הענצב לפקתמה לש תולטבתהה-ילוח — םתישארב ותומכשלו ול ובראש ילוח ינימ

 םייקו ?זויציזופואה לש וזוחמב הריהיב ללותשמה לש תוטלבתהה-ילוחו חיציפואה לש

 ,דוה ,הלודג הפמ ינפ לע םידרזה ויארובל הבוט קזחהו ,וארבש יממ יפויה תא לבק תניחב

 תנייצמ איהש הלודג תוברת-תפמ לש הכרד יכ רוכזו ,תכלוהו הלדג הפמ ינפ לע :רמוא

 .תפלוחה המסיסה תא תעלבמו םייקה ךרעה תא
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 !17 וחופיטו ןיערג

 סומכה לודיגה-חוכ הצק דע םימש ידיב ול ןתינש ןיערגה תא חפטל ליכשה ,ןכא
 לעכ וילע רבדל ילוא רתומ — העטיש יושע יוליע לעכ וילע יוצמה רובידה ןכש .ומע
 ןטק ריש ,וירבד-ירוכיב .הליחתכל יוליע לעכ וילע רבדל המודמכ רוסא ךא ,דבעידב יוליע

 לככ ,התיה איהו »והשמ וב שי :הרוגשה הכרעהה תא וילע ולעה ,הנטק ה'זטרופירו
 תא תענומ איה — הבוטל המ-דצמ איה תאזכ הכרעה .ומצע ולש ותכרעה םג ,רעושמה

 וניצמש 'קרבה יכ ,קפס ןיא .הל הפי ענצומה לצהש החימצ חפקל וכרדש ,רוקדזה-תלטה
 ,םועמע לש דצ ול הולנ ולזמל ךא ,םדקומה גרבנשב היה יובח רחואמה רהנשב דוסי תדימכ

 ,תונויסנ בורמ ודמל יכ םא ,םהילע םיביבח אלפ ידליש ,םיארוקו םירקבמ וילע ולהבנ אלו
 תבב האב אל ותחימצ .רתויב הכומס העשב םילבונו םיצצונ הלאכ םייוליע לש םבורש

 םגש דע ,הגרד הגרד היוליגו ,ומצע לע תפסות אלא ומצע לע הרזח .דתיה אל וכרדו ,תחא
 תקלחב רתויבו ,וכרד יכ ,שיגדהל הבוחו .עיתפתש היושע .דתיה אל הגרד לכבש העתפהה
 יכ .הליג ינב םירפסמה בור לש םכרד ללכמ התלפנ ,דופיסה-תקלח ,תישארה ותריצי
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 תס בד 118

 אלש ,םחרכל םמצע ורידהש םהמ — םדיצלו םהינפלש הזורפה ישוביכמ םמצע ורידה וללה

 הושה דצהו t הישרוי תויהל ושקיב אלש ,םנוצרל םמצע ורידהש םהמ ,הישרוי תויהל ולכי

 תדדוחמה םתביתכ לע םינורחאה ןיבו הדודרהו תלדלודמה םתביתכ לע םינושארה ןיבש

 היושעה ,םהינפל תקהבומ החרפ ללכב ,דתיה יכ ,רעשל ןתינ אל םהיפ לעש ,תיקסטורגהו

 איהש השרומה איה אלה ,םירחא לשב םג אלא הלשב דבלב אל היחה השרומ תויהל תבייחו

 התואמ ןירוחךב היה אוה — רהנש ןכ ןיאש המ .הפוצר הלבק-תלשלש לכ לש חרדש-טוח

 ךיבסת :שדח חסונב ןאכמו horror disdpuli :ןשי חסונב ןאכמ הארוקל ןתינש ,המיא

 ברו הרומ תושעהל ידכ וב שי םאו !הנממ ששח אלו דימלת תדימב שוב אל אוה »יברה

 דימלתה לש וחוכב הז ירה ,וננושלל םלועה תורפס לש השוביכ םוחתב דוחיבו תוניפ המכב

 ינפלש ונלש הזורפה-ילודג ישוביכ לש תעדמ-ךשמה איה ותביתכ יכ .דימת-דימלת ,ובש

 .ןושלה תמוחב יח ךבדנ ,תללוכ השרי תויהל יושעש המ םכותמ הצימ איה — ורודבו ורוד

 תובא תא תושעל תשקבמה ,הירואיתה תא תרתוס הב תנייוצמה ותחלצהו ותביתכ

 םה ןיא ךא ,גלפומ םסמוע חוכש םיזע םידרפ לוכיבכ ,םינורחאכ ונלש הלודגה הזורפה

 .תודלו דימעהל םילגוסמ

 תנכס ,וליג ינבמ םיטעמ אל הב ודכלנש ,לפכה תנכסמ דמשהל עדיש םשכ ,רקיעהו

 איה ,םידימלת לש תונכסה תנכסמ רמשהל םג עדי ,הזמ הקסטורגה תנכסו הזמ לודלדה

 יוקיחה תנכס
 .ולש וינינב תא השמיש ודיצלשו וינפלש הזורפה-ידבר יבג לע ותיינב —

 הלודגה הזורפה לש השריה ךדד האשע אוה ךא ,םינושארה לא הכילהה הברה ותעייס יאדוו

 םתושעל זעונה יוסינה ךרד לע םימעה-תונושל לא הכילהה ותעייסש םשכ ,םינורחא תורודב

 ,וננושל לש המישנה ללח תבחרה הירפו איה הדבכנ השרפ וימוגרת תשרפ .וננושל ןינק

 .םהל הלכיו ,םימעה לש תורפס יכרעל וימוגרתב התרשש
T 

 ד

 ךכ הל התלעש תרחא הירואית ריכזנ ,התוא םיזהש תחא הירואית ונרכזהשמו
— 

 הייארו הרוחש הרמל האנ דמעומ אוהש ,ההובגה המוקה לעב לע הירואיתה איה אלה

 — רתויב תורומח תודלי תויווח עקשממ קזחתתש ,דתיה היושע תאזה הירואיתה .תרדוק

 םפוצרפש םהמ ,הילודופ-ינב תואנקוידמ קזחתתש התיה היושעש םשכ ,בורוקסורפ תוערפ

 ,רעצמל ,וא החירבמה הרמוח הלגמ םפוצרפש םהמ קוחצה תב תא תענומה הרמוח הלגמ

 קוחצה תב תא תמעמעמ
 ,ץיבונרהא ףסוי ,ןודדוג .ד .א ,יקסב'צידרב .י .מ לש םהינפ הארו —

 ,קוחצ תב עדי רוביצ לככ הילודופ רוביצ ירהו .ןמנייסש רזעילא םיכורא םייחל לדביו

 ךרוא ,התוחיוור ,הניח ,הקוחצ תב תא ,ויוטיבב ליצהש ךרדכ ,ופוצרפב ליצהו רהנש אב

 .ושרשל בבלנ תוריש הז םגו — התמישנ
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