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ינוקרי דדוע לוע הוכחלמה־תוערפ :זר םהרבא

.ןטקה שתכמה חתפל ונעגה םיירהצב
.םכסומכ ,סיסבל ונוריזחי ןאכמו ,ףוסיאה םוקמ הז יכ רמא התיכה־דקפמ
.תינוכמל וניכיחו דבכ ןבא־עלסל תחתמ ונערתשה
ע לסה לצ תא ןכותל ועלב תוכנואמה הינרק .תעקובמה המדאה לע התכיח שמשה
.רעוב רונת עולמכ שתכמה חתפמ וטלפנ קינחמ םוח ילג .ונילע ךכוסה
וכמה יכ רסמ קחורמה לוקה .וכותמ עקב קחורמ לוקו עתפל ףצפיצ רשקה־רישכמ
.הכישח םע םשל עיגהל ונילעו תיפצ־לתמ ונתוא הנחקת תוינ
ה חמ התיכה־דקפמ .ונמוקמב בכשל ונפסוהו הרומג הקיתשב העידיה תא ונלביק
. בר וניא תיפצ“לתל קחרמה יכ ץמואמ לוקב רמא אוה .תועיזמה וינפ תא ועבוכב
.רבד רמא אל ונתאמ שיא
ח למ ימתכו העיז היוורה ותצלוח הארמ .הילע רהגו הפמה תא שרפ התיכה־דקפמ
. שתכמה תא הצחנ םא ךרדה תא רצקל לכונ יכ רמא אוה .ןואמיצה תא הביל שבי
י תעמש אל םעפה לבא ,והשמ דוע רמא רחא .ולוק תא סממ דבכה םוחה יכ היה המדנ
.תוקרב ץחלה תמחמ וירבד תא

ה כישחב ןיתמהו םוקמב רבכ אצמנ ולוכ סרוקה .תיפצ־לתל ונעגה הכישח רחאל
.תוינוכמל
. הגה ואיצוה אלו החלה המדאה לע ובכש םילייחה .המדאה תא הסיכ לטו רק היה
.ויה םינשי ומכו תופופצ תורושב םיעורש ויה םה
ד גנכ ושאר ףקז אל םיבכושה ןמ שיא .תוינוכמ ןואש עיגה םודסל דילומה שיבכה ןמ
.םיפלוחה םיסנפה תורוא
ו הצקב הרושה ףוסל יתכלה .תוקרב ץחלה תא גיפהל ידכ הביכשל חונ םוקמ יתשקיב
ר פסמ התיכמ קישיומ .דבכה עלקמה תא ותאשב יתובקעב ררגנ קיבואר .לתה לש
.םדרנש יתבשחו עז אל קישיומ .ודצל ונבכש ונאו םש בכש שלש
ר זח תוינוכמה ןואש .םיבורצה םינפה תא הילא יתינפהו לתל רבעמ האב הרירק חור
.בשמה םע אבו
.הדבכ המישנב קיבואר טלפ ״? תויאשמה ילוא״
.ושאר תא זיזהל אלב קישיומ רמא ,"הנאובת אל תויאשמה"
.יתלאש "ן ןשי ךניא"
.קישיומ רמא ,"הנאובת אל תויאשמה"

.ךכ בשוח אוה עודמ ותוא יתלאש
."ילע ךומסל בטומ הלאכ םירבדב" .קישיומ רמא ,"עדוי ינא"
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.יתרמא /׳הנאובת תויאשמה"
ה נושארל ץפוהש םירקדנמוקה ןיגע תא ריכזה ותסריג קוזיחלו ירבדל געל קישיומ
ו ליטיו ,האיציל םדוק וניניע תא ורשקיש קישיומ רמא תמדוקה הרדסה ינפל .ויפמ

ו לוכ םרוקה .תודיחיב ונכרד תא אצמנש ידכ ,םיחדינ תומוקמב םירקדנמוקמ ונתוא
.קישיומ לש וירבדכ ונב ושע רבד לש ופוסב לבא ,ןבומכ ,קחצ
ת וקירש ועמשנ עגר ותוא לבא ,תויאשמה ןינע לע עדוי אוה ןיינמ לואשל יתיצר

.תודח
ו נפרטצהו ץמאמב ונמק .הזוזתל ןגראתהל ולחהו םתביכשמ וממורתה םילייחה
ע יגהל ונילעו ,םידחוימ םידיקפתב תוקוסע תויאשמה יכ עידוה התיכה־דקפמ .התיפל
.וירבדל ובישקהו הרומג הקיתשב ודמע םילייחה .הלילה דוע סיסבל
. דקפמה רמא ,"תודחא תועש ךות סיסבל עיגנ רפע־יכרדב עוננו שיבכה ןמ דרנ םא"
.רבד רמא אל םילייחה ןמ שיא
ר חא .דבלב רטמוליק םיעברא ידכל ךרדה רצקת הכלהכ טווננ םאש ףיסוה דקפמה
. שדחתנו רזחש תוקרב ץחלה תמחמ וירבד תא יתעמש אל לבא ,םיפסונ םירבד רמא
ר וחאמ יתפחדנ דימ ךא .ונל הפצמה השקה הכילהה ללגב רתויב ינגיאדה ץחלה
.הכישחה ךותל תדרויו לתה ןמ תאצויה התיכה ךותב

.תורחאה תותיכה תא ונמידקהב סיסבל ונעגה ךרעל רקוב־תונפל שלשב
ו תעדל לבא ,ותאירקל "יה" ונינע ."קאפיכ" ונתמועל ארקו רבדה תא ןייצ דקפמה
ק ר .וירחא ונינע בושו ,"קאפיכ" בוש ארק אוה .שורדה ןמ השלח ונתאירק התיה
ר קוב־תנש לכה לע יוציפכ ונל חיטבה ,ונתאירקמ ןוצר עבש תישילשה םעפה רחאל
.םילהאל ונתוא חלשו ,תרחואמ
ו יה ןה .המ־םושמ ןתווסהל ושקיב וליאכ םילהאה ןיב תורוזפ ויה תובר תויאשמ
ל ש וירבד תא יתרכז ןהב יתלכתסה רשאכ .הנושמ היה רבדהו ,ליגרה ןמ תובר
 גורהכ יתלפנו להואל יתסנכנ .רבדב רהרהל ידכמ יתייה ףייע םלוא ,התיכה־דקפמ
.תיאבצה הטימה ךותל

ב
ד ח קותינ תוטימה ןמ ונתוא וקתינו הנישה ןמ ונתוא וריעה ךרעל רקובב ששב

.ביאכמו
ו נלגרהכ ונרדתסה ,םילהאה ןיבש הבחרה רבעל ונכרתשה .םילהאה ןמ ונאצי ישוקב
ה תיכה־דקפמ לש ותחטבה תא ורכז ,המודמכ ,לכה .תואבל ונתמה ונלגרהכו ,הרושב
.רבד רמא אל שיא םלוא .תרחואמה הנישה רבדב
ן מ הכוראו תקדקודמ המכשהדוציר סיסבה ישיבכ לע ונתוא ץירה התיכה־דקפמ
ט במב ונב טיבהו םילהאה ינפל דמע םרוקה־דקפמ .םילהאל ונרזחוה המויסב .ליגרה
ל כה .םוקמה ןמ קלתסה דימו ,קספומ סרוקה רחמ יכ עידוה ,וינפ הויע ףוסבל .רומח
. רבד רמא אל שיאו םילהאל ונרזח רחא .ותעד ףוסל תדרל אלבו הקיתשב וירחא וטיבה
ינפל .ץוחל יתאציו תוקרב יתשח בוש .להואה ללחב דמע קנחמו תוריהמב רבג םוחה
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ש יבכה לע םיצבור ויה םירחא .השק הלחמ רחאלכ םידחא םילייח וצבר תואנספאה
א לול .דדונתמ ךוליהב תואנספאה ןמ אצי קיבואר .שמשל תחתמ תורופא תואטלב
 ינא יתייה ,סיסבה רעשל דע וב יתכמתש הכימתה אלולו ,סיסבל ךומס לומתא ףלעתה
.תוקרב ץחלה תמחמ ףלעתמ ימצע
י תכלהו לצומו רירק םוקמ יתשקיב .תופלעתהמ יתששח בושו דיבכהו רזח ץחלה
ו בשי .ג .ש ינש .בתכמ תביתכב הקסעו ם״קשה םלואב הבשי תשבוחה הניד .ם״קשל
ממכ המ־רבד םהל רפיס טסימ״קשה .םיקובקבמ הדוס ותשו הנחלושמ המ־קחרמב
, ינשה .תטלוב תונרקסב וירבד תא עלב דחא .ינזאל ועיגה אל וירבד םלוא ,דוס קית
.טסימ״קשה ירבדל ובל םש אלו הנידב טיבה ,םייחל־טטוחמו ףוצרפ־רעוכמ
ה יתיארו ,ידועמ האפרמב יתרקיב אלש ןויכמ .הרועיכמ יתעתפוהו הנידב יתלכתסה
. הבשומב וננכש ,ןיקייח לש ותשאל התמד איה .הכ דע רבדב יתנחבה אל ,קוחרמ ךא
.תובורק םיתעל םהיניב וטטוקתה םהו םידלי ויה אל ןיקייח גוזל
ן מ יתדחפ טרפב .םתיב לא ברקתהל יתששחו ינופטחיש המ־םושמ יתדחפ יתודליב
ר ודחל השקיב וליאכ םירזומ םיטבמ דימת יב הצענ איה .תרעוכמהו הלודגה השאה

.יפוגל
.רתויב רכינ ןוימדה םלוא ,ןבומכ ,הנממ הריעצ התיה הניד
 ונהנ םלוכ .הניד םע בכש םיסבה־דקפמ־ןגסש ,הרודמ דיל ,הלילב ,םעפ רמא והשימ
ק וחצה תא הסיה קישיומ .םינשח ןיבש טלובה דוגינה םושמ ילוא ,וקחצו רבדה ןמ
, הנידל קוקז וניא אוהו היפהפי השאל יושנ םיסבה־דקפמ־ןגס יכ תוצצונ םייניעב רמאו

. ומע קדצהש לכה ורבס ,סיסבב םיתעל התארנ היפהפיהו הריעצה השאהש ןויכמ
.קוחצמ ולדח אל ןכ־יפ־לע־ףא
ד יקפת הזיאל תכלל ורבחב ץיאה אוה .ומוקממ עתפל םק טסימ״קשל בישקהש .ג .שה
ב וש טיבה ,ןוצר־יאב םק ,טטוחמה םינפה־רוע לעב ,ינשה .חתפה לא עוספל לחהו
ה נחלוש לא רבעו קירה ןחלושה תא בזע טסימ״קשה .ורבח תובקעב אציו ,הנידב
. האציו בתכמה תא החקל ,תזגרנ המק רבדמ לחהו התמועל ןחגש תעב .הניד לש
א למ סיסבה יכ רמאו ,ססהמ יב טיבה ,ירבעל ברק אוה .התביתכב הל עירפה הארנכ

.תושדח תויאשמ
.רמא ,"בורקב ורקי םילודג םירבד"
י כ ףיסוה רחא .הובגמ םהילע עמש יכ ראפתה ,רבד יתבשה אלו יתקתשש רחאמ
.ודנמוקה־םרוק תא םילסחמ ןכלו הנחמל תופיחדב קוקז אבצה
."םילודג םירבד" ,דוס קיתממכ רמאו רזח ,"בורקב ורקי םילודג םירבד"
 ינניצו ,הפצרה תא אטאטל לחה ,אטאטמ חקל ,יתבגה אלו ילע באכ ישארש רחאמ
 יתחנ םילהאל ךרדב .תרבוגה תרוחרחסב יתשחו ימוקממ יתמק .םוקמה תא בוזעל
, םרוקה לש ולוסיח לע יתרעטצה .טסימ״קשח לש וירבדב יתרהריהו תודחא םימעפ
ת א ינורכזב התלעה ץמחומה ודנמוקה־תוא לע הבשחמה .ודנמוקה־תוא תצמחה לעו

, תושקה תורדסה לע ,ינוימדב ,אבאל יתרפיס ןויזבה תשוחת תא קיתמהל ידכ .יבא

.טעמ החנ יתעדו



זר םהרבא16

, יתמדרנ .רעב יפוג לכו ישארב באכ יתשח .הטימב יתבכשו קירה להואל יתסנכנ
י תרכז יתררועתהשכ .קנחמה ינפמ ילוא ,יתררועתה דימ םלוא ,ןיע־ףרהל ,המודמכ
א בא יתארק .םוחמ חדוק הלילה עצמאב םעפ יתררועתה ךרעל שמח ןב יתויהב ךיא
א ל .אב אל אבאו יכבב יתצרפ .הטימב וניא אבא יכ יתשח עתפל .בישה אל אבאו
ובה יפוגב שח אוה .ויתועורזב יתוא חקלו אבא סנכנ ףוסבל .יתיכב ןמז המכ יתעדי
 הטימה לא האבו ןיקייח לש ותשא הסנכנ ףכית .הצוחה ץרו הטימב ינחינה ,רע
.תוסגה הידיב יתוא הששימ ,ילע הרהג איה .הלודגה
ה שחלתה רחא .הבישחל חרוב יתייה אבא לש ותוחכונ אלולו ארונ דחפ הנממ יתדחפ
, ריעשה והזח לא יתדמצנ .ידצל בכש ףוסבלו ,יב לפיט אבא .האציו הניפב אבא םע
ם יברעש בישה אבא .היה ןכיה ותוא יתלאש .לודגה ופוגמ ףדנ ףירחה היצאקאה חירו
י נאש םוימ הבשומב "הנגה״ה דקפמ היה אבא .םשרגל וילע היהו הבשומל וצרפ
ה חקל םשרגל תאצל וילע היהו םיברעה ואבשכ תולילב יכ רפסמ היה אוה .ורכוז
י נאו םהילא יתוא וחקל תותבשב .עימקב ומכ יב הקיזחהו הלודגה הטימל אמא יתוא
.אמאל אבא ןיב יתבכש
.ישוחיממ יתעד תא וחיסה המודמכו הלודגה הטימה לע תובשחמה ויה תומיענ
ך רעיי רקובב רחמ יכ רפיס אוה .םיבהלושמ םינפב להואל קישיומ ץרפ םואתפ
ל בקנ וירחאלו ,דוקיפה־ףולא לש ותוחכונב ודנמוקה־תוא ונל קנעוי וב יגיגח רדסמ
.וניתודיחיל רזפתנ םרטב הרצק השפוח
.לומתאמ תויאשמה ןייע תא ריכזהו קישיומ בלענ ,וירבדב קפס יתלטהש רחאמ
ה ניד לע רופיסה תאו ,םירקדנמוקח ןינע תא םג יתרכז ,תויאשמה ורכזוהש ןויכ

.וגפ יקופקיפו ,תשבוחה
, ודנמוקה־תואב יתרהריה .הצוחה ןתרדשב תא איצוהל ץרו יבצמב ןיחבה אל קישיומ

, רצחב דומעי אבא .אבא םע השיגפה יטרפ תא יתרזחיש ינוימדבו ,התיבה העיסנבו
. "ינוקרי דקפמה ,םולש" :הבועמ לוקב רמואו וירחאמ אובא ינאו ,םינומילה־יצע דיל
י תוא דודמי רחא .הרידא החיפט יפתכ לע חפטיו ,"דדוע" ארקי ,ירבעל בוסי אוה

.וגהנמכ ,ויפורגא תא יב עקתיו ,ךייחי ,קירבמה ודנמוקה־תואב ןיחבי ,ןחוב טבמב
ת ורדעיה רחאל לח רבדה .הרדסה ןמ רשי הרצק העשל התיבה יתאב תמדוקה םעפב
־ לע ירבעב .אבא תא תוארל יתקקותשהו ךלכולמו יתייה קבואמ .תיבה ןמ תכשוממ
 דהדיה השאה לש ינחרצה הלוק .םיזגרנ ביר־תולוק וכותמ ועקב ןיקייח תיב ינפ
. תיבה רבעל יתרהימו ידעצ יתשחה .יכב םאו אוה קוחצ םא יתעדי אלו קוחרמל
ה מ־םושמ .השאה לש תוקחורמה היתוחווצל בישקהו הלודגה הטימה לע בשי אבא
י שירח לוקב לאשו הגאדב יב טיבה אוה .ולגרהכ ,ימע ףרגאתה אלו הקיתשב ינלביק
.יתוחוכמ הלעמל וניא םרוקה םא
.יתרמא ,"םולכ ךכב ןיא"
.סרוקה םייתסי יתמ לאשו רזח אבא
.תובישח לכ הזל ןיאו הרושכ לכהש יתרמאו יתרזח
,העיתפמה ותשקב לע יתהמת .אמא לש הרבק לא הלענש עתפל שקיב תאצל ידמעב
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־ יפ־לע־ףא .םירופל ךומס לחה ,התומ םויב אלא אמא לש הרבק לא ונילע אלש םושמ
.תורבקה־תיבל ונכלהו ונאצי דימו ,ונוצרכ השעאש יתרמא ןכ
י נפמ יטבמ יתלפשה .ונרבעב ונב הטיבהו התיב רדג דיל הדמע ןיקייח לש ותשא
.ינומכ גהנ אבא םגש יבל לא יתמשו הטבמ

י חיש ןיב םיבצה תליחז תא עומשל היה רשפאו ,הרומג הקיתשב ונילע הרבע ךרדה
.ליבשה ידצב תויצאקאה
 ויתיאר אל םלועמ .אבא הכב םואתפ .תקבואמה הבצמהךבאב ונטבהו ונעגה ףוסבל
י תנעשנ .תאז יתישע אל לבא ובגב עוגנל יתיצר .יתלהבנ ךכ םושמ הארנכו הכוב
.עגרייש יתיפיצו ךומס ץע עזג לא
. וטבמב עגפא ןפ ששחמ ,םיקוריה היצאקאה יחישמ יניע יתקתה אל ונבוש ךרדב
. יאבצה יתוריש םויסל שדוח רשע־עבש ורתונ יכ ישירח לוקב אבא רמא םואתפ

.וירבד תא יתנקית ,"שדוח רשע־הנומש"
ד יחיה רדחה לע ףסונ רדח ףיסוהל שי יכ רמא הרצק הקיתש רחאלו ,םהמיה אבא

.ונתיבב
.יתלאש ״? ףסונ רדחל םיקוקז ונא עודמ״
א וה .ידיחי וחינהל יל רוסאו יאבצה יתוריש רחאל השא חקאש רשפא יכ רמא אבא
ד ימ ליחתי יכ רמא רחא .בישהל המ יתעדי אלו ,הז ןוגכ רבד לע וימימ רביד אל
ו ירבדל יתבשה אלש רחאמ .חנזומה קשמה תא יליבשב םקשי םגו רדחה תיינבב
ל ש ןוחטבה יניינע לע ןמז רובעכ ותוא יתלאש ,הדיבכהו הכשמתה הקיתשהו

.הבשומה
ם ויה םיקסוע ךומכ םיריעצ .לכה ונידימ חקל אבצה" .אבא רמא ,"עדוי ינניא"

."ןוחטב יניינעב
.בישהל המ יתעדי אלו יתלאש לע יתרעטצה .ולוקב להמנ רכומ־יתלב בצע
ה דירפה תעב .דרפיהל ונילע היהו תיבל ונעגה דימ םלוא ,רתויב הדיבכה הקיתשה
ן יאו הרושכ להנתמ סרוקהש יתרמא ועיגרהל ידכו ,אבא לש ויניעב הגאד יתיאר
.הגאדל םוקמ
״ ? םינחנצל ךייש התאש ךל יד אל״ .םואתפ לאש ״? דדוע ,הזה סרוקל תבדנתה המל״

י תעדי אלו ותוא דדועל יתיצר .רבד בישהל יתלוכי אלו הכובמב יתוא האיבה ותלאש
א טבל יתיצר .הדירפה םשור תא ןקתל ידכ בתכמ ול יתבתכ סיסבל יבושב .דציכ
א ל אבא .ףסונ רדח הנבי אלש יתשקיבו יתרזחו ,וילא הבריקה־סחי תא בתכמ ותואב

.הקזחתהו הבש וחורש ךכמ יתקסה ינאו ,בתכמ ותוא לע בישה
ם וגפל אל ידכ .תרחמה םויל חור־רצוקב יתיפיצ ,השיגפ התוא זאמ ויתיאר אלש ןןיכמ
.תרוחרחסהו ץחלה קוליסל והשמ תושעל יתעדב יתרמג ותחמשב
־ רדח דיל יכרדב יתרבע .האפרמה רבעל יתכרתשהו יבכשממ יתממורתה ץמאמב
ם יירהצ־תעש התיה .ןמזה תשוחת תא יל ריזחה וכותמ הלועה הלומהה לוקו ,לכואה
ה ערה יתשגרה ללגב .הרבג תרוחרחסה .קינחמה ריוואב דמע ליחבמ ןוגיט חירו
.האפרמל עיגא םרטב םיימעפ רצעיהל יתצלאנ
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. הדיב הענעינש ןותעב הפוג לע חור הבישהו ,בוהצה םילוחה־שגרד לע הבכש הניד
צבמה החופתה היזחבו החותפה התצלוחב יתנחבה ינאו ,הלהבב העתרנ יב הניחבהב
ה ידעצ תא יתעמש רחא .ישאר יתבסהו הילע קיעמ םוחהש יתוניבה .הכותמ תצב
י נאש הערפהה לע הזגר איהו הרבעל יתלכתסה .התצלוח תא הסכיר רבכש יתרעישו

.הל עירפמ
.יתרמא /׳הלוח ינא"
."הלבקהרוועשב אובת" .הניד הקעצ ,"תבכר־תנחת אל ןאכ"
.דמעמ קיזחהל לכוא אלש יתרמאו ילע הקיעה תרוחרחסה

.ינומכ םיטסיטרא התאר רבכש הקעצו הזגר הניד
.יתרמא /׳האפרמב יתרקיב אל םלועמ"
ל כמ יתייה קוחרש ףא .םילוחה־שגרד לע יתוא הבישוהו הטבמב יתוא הרקס הניד
ר בדב הניחבה הניד .ישאר יתקזחה ישוקבו הזח לע יחצמ תא ןיעשהל יתיצר ,הואת

.הקחצו
.הביחב הארק ,"ילש טסיטרא"

.יתרמא ,"טסיטרא ינניא"
.המחלמה ינפל הלחתמ ינא עודמ הלאשו ןותעה לע הניד העיבצה תכייחמ
ה לטנ איה .תרטנקמ איהש יתייה רובסו תויתואב ןיחבהל יתלוכי אל תרוחרחסה ללגב
.יפב ועקתל השקיבו םוחדמ
.םוחדמה תא יתיחדו יתרמא ,"תולחתהל לוכי ינניא"
.ירעשב השחבו הרמא ,"ךב לפטא ינא"
."ותוארל בייח ינא רחמ" .יתרמא ,"תיבב ודבל אבא"
ת עילבל תוכראומ תולולג יתש האיבה רחא .וניצרה הינפו הטבמ ילע התהשה הניד
ת ולולגה תא יתחקל .הערה יתשגרה לע הנלקתו םדריהל יל הנרוזעת ןהש הרמאו

.יתאציו
."בוש אובת" ,יתאצב יל הרמא ,"בוש אובת"
.הדות־ריסא יתייהו יבצמל הדרח איהש יתוניבה
י תעלבש רחאמ .םימ םהב ואצמנ אלו שבי רוחריח ולעה םילהאה דיל םיזרבה
י תקזחה .םילהאה ןמ קחרתהל יתצלאנו האקהל יתייה בורק ,שבי ןורגב תולולגה תא
ם ש ודמע םילייח ינש .הנחמה רדגל ךומסה שומישה־תיב רבעל יתכרתשהו יזחב
ה שדחה בכרה־תככס רבעל יתינפ םתוחכונמ טמתשהל ידכ .םהיסנכמ ירותפכב וקסעו

י תששח .ןורגה רבעל הצחלנו יתביק הצווכתנ ךכ ךותב .הניינב םצעב הדמעש
א ל רקובב לומתא זאמ יכ יתרכזנ .יפמ אצי אל רבד לבא ,ץצחה תמירע לע איקאש
י כ רשקה־רישכמב ונל רסמנ ,בוסוח־ןיע דיל ונרבעב ,רקובב לומתא .רבד יתלכא
ל קהלו םילימרתה לקשממ תיחפהל ידכ .ןטקה שתכמה חתפב ונל ןיתמת תינוכמה
.ןוזמ אלל ונראשנו תורתונה ןוזמה־תוספוק תא ךרדב ונמטה ,הכילהה לע
ה ככסה ריק לש וליצב יתערתשה .םייכרב־קיפו השלוח יתשחו התפר האקהה תליחב
ךרדב אבא לש וירבד תא יל וריכזה תודמוצמה םיקולבה תורוש .וניינבב דמועה
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י כ רמוא ,ףסונה רדחה ןינע תא רחמ םג הלעי םאש יבלב יתרהריה .תורבקה־תיבמ
.אמאלו ול םוקמ יד וב היהש םשכ ונינשל םוקמ יד רדחב שי

א לל הכוב יתייה אמא לש התומ רחאל םינושארה תולילב יכ רפסמ היה אבא
. הליל לכב יתוא חקל זאמ .יתקתתשה דימו הלודגה הטימה לא יתוא חקל םעפ .תוגופה
תהש רחאל .הלודגה הטימב ונלוכ םינשי ונאו הלילב האב אמאש יתמלח םימעפל
ך ותבש המודו ,רבדב יתרהריה .הנושמ היה רבדהו הינפ־הארמ ינממ םלענ יתררוע

...יתמדרנ ךכ

ג
ה ליחתב יל הארנ רוחשה הלילהש רשפא .יתררועתה יתמ ןוכנ־לא יתעדי אל
ה לילה־רופיצו תמשנת לש תודבכ תופישנ יתעמש רשאכ .הנישה לש הכשמהכ
י שארש יפל .םויה תורוק תא יתרכז דימ .יתוריעב יתשח ,ינוימדב התלע תרעוכמה
ך כ ךותב .תולולגה לש הריהמה ןתעפשהב יתרהריה ,הבטוה יתשגרהו היה לולצ
־ רדרידו ץצח תמירעב יתלקתנ םישמ ילבמ .םילהאל רוזחל יתדמעו ילגר לע יתמק
ר בעל ףטחב בסוה ישארו העוטק לוק־תטילפ העמשנ דימ .תושיערמ םינבא ית
ת יללצב יתלכתסהו ץצחה תמירע לע יתפפותשה ימואתפ דחפ הזיא תמחמ .הככסה
ה ברקו הרוחשה תיללצה ןמ תקתינה תומדב יתנחבה םואתפ .הרוחשה הככסה
י תעד ילע הלבלבתה םיסבה־דקפמ־ןגס תא תומדב יתרכיהש ןןיכמ .הלפאב ירבעל
־ תבחר לא יתאבוה ךיא יתספת אל ךכ םושמ .שחרתמה ןמ רבד יתספת אלו

י דכ םוקמל קעזוהש ,ולוכ םרוקה יניעל םש יתבצוה ךיאו ,תראומה םירדסימה
.יב תוזחל
־ ידגב םלוכ ושבל עודמ יתוניבה אל .םיסנפה רואב הקיתשב יב וטיבה םילייחה
ה רחמה םתעפוה .רפעב םירפועמ הריפח־ילכ םהידיב וקיזחהו םיקבואמ הדובע
י תדריו סיסבה־דקפמךגס לש םישגרנה וירבד ועמשנ דימ .רתויב יתוא האילפה
.רבדה רשפל
ב צמה בקעו ,סיסבה לש ותנגהל תוינויח תולעתה יכ סרוקל ריכזה סיסבה־דקפמ־ןגס
ת דובעל האיציה תעב ,ברעב רמא רבכש יפכ ,דימ ןמילשהל יחרכה חותמה
ן ותעה תא יתרכז ,המחלמל האיציה ןידכ תולעתה תריפח ןידש רמאשכ .הריפחה
ת א םג יתרכז םואתפ .המחלמה לע הירבדב יתרהריהו ,תשבוחה הניד הקיזחה וב
 התבריקמ יתלהבנו ,טסימ״קשה לש וירבד תאו ,םילהאה ןיב תורוזפה תויאשמה
.המחלמה לש תירשפאה
 הדירחה סיסבה־דקפמךגס לש ותקעצ םלוא ,ירוהריה וכשמתה המכ יתרכז אל
.עתפל יתוא
"!ריקל" .קעצ ,"ריקל ותוא םידימעמ ויה רחא אבצב"
ת וחתפנ תותלד ןואש עמשנ דימ .סיסבה ללחב ותקעצ הדהדיה הלילה תמחמ
, הכישחב םהב יתנחבה אל ישאר יתלפשהש ןויפמ .ונרבעל םיברקה םילייח תולוקו

.םהידעצ תא יתעמש יכ ףא
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 ךרדב םיבר םילייח ודמע ,רצעמה־רדחל יתוא וכילוהו ףוסבל .ג.שה ואב רשאכ
.םהיטבמב יברוילו

ן כומ היהש דבכו חופת לימרת יבג לע וביכרה ,רצעמה־רדחל יתוא וסינכה .ג.שה
ם ה .הצוחה ינואיצוהו ,חירב ירסח םיבור ינש ידיב ומש ,הז ןוגכ םירקמל םמע
ם היניב ופלחתהו ,סיסבה תא ףיקמה ילוגיעה שיבכה לע הבישחב יתוא וצירה
ך ומסה ראומה עטקל ,בוביס־ידמ ,ונעיגהב .ידמ רתוי ףייעתהל אלש ידכ ,בוביס־ידמ
ר בדה .םדיבש קד לקמב יתוא םינברדמו םהיתוקעצ םיריבגמ ויה ,תושילשה ןינבל
.תראומה ןינבה תספרממ ונב ןנובתהש ,ןגסה לש ונוצר תא עיבשהל ידכ השענ
י תעדי אל ,הנושארל וב יתדפקהש םיבוביסה ןינמ תא יתדביא ןמז רחאלו ליאוה
.סיסבה לש םילושכמה־לולסמ לא ינוריבעה יתמ ןוכנ־לא

ר חאל .הגופה אללו םעפ רחא םעפ ,הובג ןוטב ריק לע ספטל ינוצליא הנושארל
ל יגרת ילע וויצ ,םיבורה ינשו לימרתה לש דבכה םלקשמ ללגב ,הלעמלמ יתלפנש
ר תויב וקקזנ ןאכ .תוגופה אללו הלודג תוריהמב ,םיגוריסל המיקו הביכש לש
. הריהמ תודירצל ששחמ ,תודוקפה ןתמב תופיכתב ףלחתהל וצלאנו םהיתולוקל
ל וחזל ילע הויצ ,טטוחמה םינפה־רוע לעב ,ינשהו ,דחא קלתסה המ־ןמז רובעכ
ל וח־תלעת התיה ליתה ירחאמ .המדאל ךומס תוחותמה ליתה־תורדגל תחתמ
ל פאה ךובמה ךותב יתעד השלחש רחאמ .הכותב לוחזל ילע הויצ אוהו הקומע
. ךכ לע הויצש תעב יתליחזמ לודחל יתלוכי אלו םמצעמ ירבא רבכ ולעפ ,קינחמהו
ת קספה רחאל וריצ לע ענה לגלג םירצועש םשכ יפוגב רצעו הלעתה ךותל ץפק אוה
ה כישחה ללגב יכ ףא .הקינחמה הלעתה תיתחתב עתפל ונאצמנ ונינש .למשחה
. בברעתמה הפה לבהבו םיפשנתמה םיפוגה תבריקב ונשח ,הז תא הז וניאר אל
שנו בר ץמאמב יתכפהתה .אובל הששוב הדוקפה םלוא ,האבה ותדוקפל יתיפיצ
י תעד חיסה לעממ םיימשה הארמ םלוא ,יבגב באכ יתשח .לימרתה לא יבגב יתנע

.באכה ןמ
ך ותל דרויו טא־טא ברק אוה יכ היה המדנו ,הלעתה תונפד לע שרפנ בלחה־ליבש
ל א יתאבוה עודמ עתפל לאש .ג.שה .ינפ לע ועגמב יתשחו יניע יתמצע .הלעתה
א והש יתשח .יתרפיס ךכ םושמ ילואו עיתפמ יוניש הנתשנ ולוק .םירדסימה־תבחר
י ל עיצה ףוסבלו תכשוממ הקיתש קתש .ג.שה .ילע הלקה ותבשקהו ,ירבדל בישקמ

.הירגיס
ו ניא יבא םג יכ יתרמאו יבוריסמ בלענ אמש יתששח רחא .ןשעמ ינניאש יתרמא
ן תוא ןשעמ יתייהו תוירגיס לש הסיפח יתאצמ ךרעל הנומש ןב יתויהב .ןשעמ
ה להב בורמ .השעמ־תעשב אבא יתוא אצמ םעפ .םינומילה יצע ןיב אבחיהב
י נאו ,ךלה רשאב ךלה ,יארמל קחצ אבא .האקהל בורק יתייהו לעתשהל יתלחתה
.קחרתמה וקוחצ תא םיצעל דעבמ יתעמש
.םיסבה־דקפמךגס יתוא ספת ןכיה לאשו רזח .ג.שה

.בכרה־תככס ךותמ אציש יתרמא
.לאש "?םש השע אוה המ"
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.יתרמא /׳עדוי ינניא"
.ינזאב העגנ ונזאו ושאר בריק .ג.שה
."רפסא אל ,דחפת לא" .דוס קיתממכ שחל "י םש השע אוה המ"
י דכ ףיסוהל המ יל היה אל םלוא ,וניניב תמקרתמה הרזומה הבריקב יתשח
.ונוצר תא עיבשהל
.ג.שה לאש ״? תשבוחה הניד לע ךתעד המ״
.העד יל ןיאש יתרמא
.ג.שה לאש ״? המורע הרוחב םעפ תיאר״

.יתרמא ,"ןכ"
.לאש "?הפיא"
.ונלש הבשומה םש תא יתרמא
ת רבעמלו הזה סיסבל טרפ םוקמ םוש ריכמ וניא לבא ,םשה תא עמשש רמא .ג.שה

.ותחפשמ תאצמנ הב אביקע־רוא
.בלחה־ליבשב ונטבהו הלעתה תיתחתב ונבג לע ונבכש
. ינזאל הכומסה ותקרב םדה תמיעפב יתשח .הרוחבה התיה ךיא .ג.שה לאש רחא
ר ואית יתראיתו יפ תא םואתפ יתחתפ ינאו ,הרוחבה התיה ךיא לאשו רזח אוה
־ ןגס לש ותשא םע המודמה הלילה־תציחרמ רזגנ ירואיתש ,יתרמא אל .טרופמ
ה חסוה יתעדו ינכשמ המודמה גונעתה .הבשומה לש האקשהה תכירבב םיסבה־דקפמ
.ידצל עורשה .ג.שה ןמ
.ג.שה לאש "?המורע הרוחב יתיאר םא יתוא םג לאוש אל התא המל"
.הארש בישהו ,יתלאש
. הרוחבה ימ לאוש ינניא עודמ לאש אוהו ,םיגנעמה יתונוימדל רוזחל יתשקיב
.שחנאש רמאו יתלאש
.האנהב קחצ אוהו שחנל המ יתעדי אל

•רמא ,"תשבוחה הניד"
.יתלאש "?הניד"
.ג.שה רמא ,"הדבוע וז לבא ,עדוי ינא ,ןימאת אל"
ל ע רבד רמא אלש ןויכמ .התוא החד דציכו וירחא הרזיח דציכ תוטיהלב רפיס אוה
.םיימשב ונטבה בושו הקיתש הלפנ ,יתלאש אל ינא ףאו הייחדה ימעט
י כ ריבסה ,ותנווכ תא יתוניבה אלש רחאמ .טפשמב ןנוגתא ךיא .ג.שה לאש רחא
ו רבעש םילייח סיסבה־דקפמ ינפל םיאבומ וב יעובשה םיטפשמה־םוי אוה רחמ

.טפשמ תונועטה תוריבע
.יתרמא ,"הרקש המ רפסא"
.וקפרמ לע םמורתהו לאש ״? רפסת המ״
.ןכל־םדוק יתרפיס רבכש המ יתרפיסו יתרזח
ל וכי התא .ךתוא קפד םלוכ יניעל" .ג.שה החמ ,"ןגסה ,ךתוא קפד אוה לבא"

."ריזחהל
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.יתלאש "?ריזחהל ךיא"

.רמא ,"הניד םע הככסב בכש אוהש טפשמב רמאת"
.יתרמא /׳םש התיה אל הניד"
"!התיה איה .סיסבב תודוס ןיא" .ג.שה טהלתה ,"םש התיה איה"
.ןינעב הברעל לוכי ינניאו הככסב היתיאר אלש יתרמא

"!הנוז איה" .ג.שה ץרפתה /׳הנוז איה"
ע משנ אמש ששחמ הלעתל ץוחמ לא טיבה ,וילגר לע ץפק ,ולוקמ להבנ םואתפ
י לע ודיבכה םיבורה .ויתובקעב תולעל ילע הויצו הלעתה ןמ אצי רחא .ולוק
ן טרו יפוג רבעל ףעזב םתוא ףדה אוה .ילע לקהל ידכ םחקיש יתשקיבו יתיילעב
.רורא טמתשמ אלא רבג ינניאש
 אוה .סיסבה ףותל םישמ ילבמ יתצר .ץורל ילע הויצ ימצע תוחוכב יתילעש רחאל
.יתציר ןוויכ תא הניש אלו הקיתשב יתובקעב ץר
ל ודחל יל רמא .ג.שה .ותביבסב הארנ אל שיאו הבישחב יורש היה תושילשה ןינב
ו אשנו םיבורה ינשמ דהא ידימ חקל רחא .הרומג הקיתשב ידצל עספו יתצירמ
.רצעמה־רדח לא ונעגהש דע ודיב

ד
.יתררועתה ךרעל רקובב עבשב
ן ואש .םחוקיפ אלל ינוריאשה הז ךיא יתהמתו ,רצעמה־רדחב ואצמנ אל .ג.שה
ם יימוי רחאל .הפירח בער תשוחת יב ררועו קחורמה לכואה־רדחמ אב םומע הליכא
. רקובה־תחוראל םייניפאה תוחירה תא יתניימ ינאו ,בערה יל קיצה הליכא אלל
, םיכורש אלל םיילענב ,לכואה־רדח לא ינוציריש הצירבו .ג.שב יתרהריה ךכ ךותב
.בערה תקוצמ תא התהקה אל ברקה ןויזבה תשוחת .םיריצעב לבוקמה גהנמה ךרדכ
ה מחה הסיידה חיר .וידיב תוליבהמ תוחלצו טטוחמה רועה לעב .ג.שה סנכנ םואתפ
ן מ ישאר יתבסה .הביאכמ העילב תקושתל בערה תקוצמ תא ךפהו יב הפיה
ת ולודג תועילבב הסיידה תא יתעלב .לוכאל יל רמאו ידיל ןחינה .ג.שה .תוחלצה
.תוחלצה תיתחת תא ףכב יתדריגו
ל כואה־רדחמ תוחלצה תאצוה יכ רמאו תודרוגמה תוחלצה תא ידימ ךשמ .ג.שה

.רומח רוסיאב הרוסא
.רבד יתרמא אלו וב יתלכתסה
ס נכיהל לולע ר״סרה יכ רמאו חופתה לימרתה ךותב תוחלצה תא איבחה אוה
קודמ העפוה תבייחמ טפשמל תובציתהה יכ ףיסוה רחא .תיתרגיש רקוב־תקידבל
י תננובתה .ולש הצחרה־תיקש תא יל עיצה אוהו חוליגל םילכ ידיב ואצמנ אל .תקד
. יטבמב ןיחבהש יתוניבהו וטבמ ליפשה אוה .רבד יתרמא אלו טטוחמה וינפ רועב
.ומוקמ לע רזח לכהו תיקשה תא יתלטנ רחא
א לש חתפב חיגשהו ,םיריצעל הרוסאה ,םימחה םימה תחלקמל יתוא ךילוה .ג.שה

.םוקמב ינואצמי
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ה אובבב הדיפקב יתננובתה .םיטלובה ןקזה יפיז ללגב אלו ,ינמיהדה ינפ הארמ
־ ףאו .המואמב ונוש אל םינפה ירבא יכ יבל לא יתמשו ,הארמה ןמ תפקתשמה
י נפ תא יתיאר אל עסמה בקע יכ יתרכז רחא .רזומ יוניש םינפה ונתשה ןכ־יפ־לע
ק ר אמש וא עסמה תצורמב יונישה לח םא עובקל יתלוכי אל ןכלו ,םימי עובשכ
.וירחאל
.טפשמל ינוחקלו רצעמה־רדחמ ינואיצוה ךרעל רקובב עשתב
. סרוקה לש ומויס לגרל םיבר םילגדב טשוק תושילשה ןינבל ךילומה שיבכה
.תויגיגח תכל־תוניגנמ קוחרמל ועימשה םיינלוק םילוקמר
ת כלה־יבצקימל םתכילה תא םיאתהל ושקיבו םילגדה תורדש ןיב ינוכילוה .ג.שה
.הכלהכ ולע אלו םהידעצ ושבתשה דבכה יכוליה ללגב .םימרה
ד מועה דוקיפה־ףולא לש ודובכל תחצחוצמ דובכ־תדיחי הבצינ תושילשה ןינב דיל

. םיקירבמה היבורב הלגריתו שיבכה לע םייתניב הבצינ הדיחיה .סקטל עיגהל
. הכלהכ ועצוב םא יתיאר אלו דצל ישאר יתטמש ח״סת יליגרת יתבביחש ףא
ן יאו הבורה־הנק לא טבמה תא םירשימ "קש׳־לגד״ב יכ קעצ לגרתמה למסה
ע וציב יכ חינמ ינא ךכ ךותמ .טפשמל לבומה ןברוחמ טמתשמ לא ותוא םינסכלמ
 תחת יתוא חקל ןינבה חתפב דמעש ר״סרה .שורדה הבוגה לע דמע אל ליגרתה
.טפשמה תעב גוהנל ילע דציכ ריבסהו "םשאנ" יוניכב ילא הנפ אוה .ותוסח
.המואמ יתספת אל םייאמהו ינקעצה ורוביד ללגב
ן ניכמ .ןינבה חתפ רבעל להובמ יתרתינ ינאו ,"דעצ המידק םשאנ" קעצ םואתפ
ך פשו תינרוחא ינריזחה ,וב דומעל יתלוכי אלש ריהמ בצקב "ןימי־לאמש" קעצש
ם עפב םג .תינרוחא ינריזחה בושו הינשב הלועפב לחה רחא .ומעז תא ילע
.ינריזחה אל המ־םושמ לבא יתדיעצב יתחלצה אל תישילשה
ל וקו ירחאמ תטבחנ תלדה דועב ,םיסבה־דקפמ לש ודרשמ עצמאב יתאצמנ עתפל
.הפרו קחרתמ םילוקמרה
ם יסבה־דקפמ־ןגס .וינפלש ריינב ןייעו הלודגה ותבתכמ ירחאמ בשי םיסבה־דקפמ
ה נושארל יתנחבה אל הברה יתכובמ ללגב .הכובמב ינאיבה םעוזה וטבמ .ודצל בשי

־ ירסח םינפב יב וטיבהו הניפב םיקוחד ובשי םה .התיכה־דקפמו סרוקה־דקפמב
.העבה
.יתכובמ לע ףיסוה רבדהו ,םתוחכונ השורד עודמ רקיע־לכ יתוניבה אל
ר זחו ,ירבעל ושאר םירה ,ריינה ךותל םימותס םימוהמיה םהמיה םיסבה־דקפמ
.הרקמה יטרפ לע לוקב
ה לועפ ילע לעפ ןגסה לש םיפעוזה וינפ הארמ לבא ,וירבד רחא בוקעל יתצמאתה
.םירבדה לש םרשק תא יתדביא הרהמ־דעו השילחמ
ל ע בישהל יתלוכי אל .ארקש םירבדה םינוכנ םא דקפמה יתוא לאש םואתפ
ן שקבל יתיצר .ריינה ןמ ארקש םירבדה תא הכלהכ יתעמש אלש םושמ ותלאש
ן ויכמ .לוזליזל תואכ יתשקב תא שרפיש יתששח לבא ,תינש םירבדה תא ארקיש

.םיזופח שאר־יעונענב ונוצר תא יתקפיס ,תכשוממה יתקיתש תמחמ וחור הרצקש
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.ןוצרב ישאר־יעונענ תא לביק אוה
א לש רחאל תאזו ,הברהב וככרתבו םפעזמ ודביא ןגסה לש וינפ יכ יבל לא יתמש
. הוקת ירוהריה יב ררועו תדדועמ הלועפ ילע לעפ רבדה .הרקמה יטרפ לע יתקלח
ל ע רוזחלמ םנמא ענמנ יתאילפ־הברמל .ןגסה לש וירבד םע וזוגנ הלא םירוהריה
ה בר תוכיראב רביד אוה .הריבעה תרמוח לע רוזחלמ ענמנ אל ךא ,הרקמה יטרפ
א ל ,הרמוחב ינשינעהל עבת ףוסבל .הרומג תוריסמ בייחמה חותמה בצמה לע
 סיסבה יניעב ותרקוימ הברה דביאש ודנמוקה־סרוקל יוציפכ אלא ,ינעמל הקווד
.היוזבה יתוגהנתה בקע ולוכ
.טמתשמ ינניאש יתטלפו קפאתהל יתלוכי אל
י תוריבעב יל יד אל םא החתירב לאש אוה .וירבדל סנכא אלו קותשאש קעצ ןגסה
.ירקש תא ןהילע ףיסומו אב ינאש תומדוקה

.יתרמא ,"רקשמ ינניא"
."דחפמ רקשמ התא םויהו דחפמ תחרב לומתא" .ןגסה קעצ "!רקשמ התא"
.דקפמה לאש "?בישהל ךל שי המ"
."רתויב הבוטה החכוהה וז ? טמתשה אל םאה״ .ונגס גלגיל ״? בישהל לכוי רבכ המ״
.דקפמה לאש "?ךל יופצה שנועה המ עדוי התא"
.ךכל יתנווכתהש ילב יתטלפ ,"יל תפכיא אל"

י תנכרה ינאו ,רומח טבמ יב ץענ אוה .סעכמ ומידאה וינפו עתפוה םיסבה־דקפמ
.וניד־רזגל יתנתמהו ישאר
.םואתפ לאש ״? הככסל תכלה עודמ״
ם ושמ ילואו ,התומכשל רבכ יתיפיצ אלש םושמ ילוא .יתוא הריעסה וז הלאש
ה כ .טפשמה לש ותדיממ הכ דע התיה אלש תינרקס תוניינעתה הב השגרוהש
ץ חלה לע יתרפיס תחא המישנבו רוצעמ אלל יתצרפתהש דע הלאשה ןמ יתרעסנ
י תשח ירבד ולדח רשאכ .הככסה לא ינואיבהש םירבדה ראשו ,תרוחרחסה ,תוקרב
ם לוכ יכ היה המדנו ,הדבכ התיה יתמישנ .דרשמב תררושה הדבכה הקעומב
.םייופרה םילוקמרה ילילצ תורמל ,הל םיבישקמ
.ןגסה לא דקפמה הנפ "?ךכ לע תעדי התא"
.רבד ךכ לע עדוי וניאש רמא ןגסה
ם נמא םא חכוויי ךיא לאש רחא .בקונ טבמ יב ץענו ונממ וינפ ריזחה דקפמה

.ירבד םינוכנ
."תשבוחה הניד" .יתקעצ טעמכ "חיכות הניד"
.םד ופצוה וינפו עתפומ טבמ יב הלת ןגסה
, דימ וילא הנפנ דקפמהו ןופלטה לצליצ םייתניבש םושמ רבדב ןיחבה אל שיא
.שרח ודדותסהו הגופהה תא ולצינ הניפב םיקוחדה םינשה דועב
ם יכינחל "ודנמוקה־תוא" תא דונעי דוקיפה־ףולא יכ תרפופשה ךותל רמא דקפמה
ק רט רחא .ודנמוקדוותוא השולש המיבה לע ןיכהל שי ןכלו ,דבלב םינייטצמה
ירבד לע טרחתמ ינא םאש רמא םואתפ .וטבמ תא יב ץענו רזחו ,תרפופשה תא
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 וקדביי ירבדו דימ הביד אבות ,טרחתמ ינניא םא םלוא ,רבד עמש אל וליאכ גהני

.התוחכונב
.יתרמא ,"טרחתמ ינניא"
. רדסימל תונכהה ומלשוה םא קודבלו תאצל וילע יכ עתפל דקפמה־ןגס רכז ןאכ
, ןינעב ישיאה וקלח לשב ראשיהל ןשקיב דקפמה ךא ,וילגר לע דימ םק אוה
.תופיחדב הניד תא איבהל התיכה־דקפמל הרוהו

.הגופה הלח בושו ,אצי התיכה־דקפמ
, ירבעל ,דקפמה רבעל וטבמ ןסכיל אוה .ומוקמל רזחו ,ששגמכ ינפב טיבה ןגסה
.דקפמה לא בושו
ל ע ויתועבצא תפיפתב םתוא הוילו םיקחורמה םילוקמרה ילילצל תתוצ דקפמה

.הבתכמה
.ילע ותעדל לאשו םרוקה־דקפמ לא הנפ םואתפ
ן כלו ,תפומל תוריסמו לבס־חוכב ןייטצמה הלועמ לייח ינאש בישה םרוקה־דקפמ
.הזה טפשמב יתכבתסה ךיא ללכ ןיבמ וניא

.ףעוז טבמ םרוקה־דקפמב ץענ ןגסה
ל ע יתאשנ דציכ רפיס אוה .וירבד תא קידצהל שקיבו טבמב ןיחבה סרוקה־דקפמ
ת רזעב עייתסהל יתבריס דציכו ,סיסבל תיפצ־לתמ ךרדב ףלעתמה קיבואר תא יבג
ו ל רצו ןייטצמ ךינחכ יב רוחבל ודמע יכ ינססה לוקב ףיסוה רחא .םירחא םילייח

.רבדה תא ענומ ןורחאה הרקמהש
.ןינעב יתוא רקס םיסבה־דקפמ וליאו ,וטבמ תא ליפשה ןגסה
.םואתפ יתוא לאש ״? ךייש התא הדיחי וזיאל״
.סרוקל יתחלשנ הנממו יתכייתשה הילאש תראופמה הדיחיה לש המשב יתבקנ

.ויתועבצאב ותחדפ דריגו םהמיה דקפמה
־ תדיחי לש םיחירבה קשמ .קחרממ ועמשנו ורזח םילוקמרה ילילצו הגופה הלח בוש
.תכלה־יבצקימב בברעתה היבודב תלגרתמה דובכה
 רוריבב יתרכז .הרבג הנידל יתייפיצו ,דוקיפה־ףולאבו םויסה־רדסימב יתרהריה
, ירבד תא רשאת הניד .תינש אובאש השקיב דציכו ,האפרמה ןמ לומתא יתאצי דציכ
ת רפופשה ךותל דקפמה לש וירבד .רדסמב ףתתשהל לכוא ךבסה ןמ אצאש רחאלו
־ ףולא יל דנעש ודנמוקה־תוא לע ינוימדב אבאל יתרפיס רבכו ,ינורכזב וקקחנ

.ולוכ רדסימה יניעל דוקיפה
.ךייחמ ינא עודמ לאש םיסבה־דקפמו ,םישמ־ילבמ הארנכ יתכייח ןאכ

.יבאב רהרהמ ינאש יתרמאו יתזעה ,הפר ךויח ומצעב ךייחש רחאמ
.יבא והימ לאשו ,שודיחבש רבד הלגמכ ,עתפומ יב טיבה אוה
ה רבעל ובסוה לכה יניעש ןויכמו תלדה החתפנ עגר ותוא לבא ,הייהש אלל יתבשה
.יפמ אצויה םשה תא שיא עמש אל
ה טיבה ,תלדה דיל הרצענ איה .וירחאמ הכשמנ הנידו המינפ סנכנ התיכה־דקפמ
.הבולעה התוזחל ףיסוה הינפ ןורווחו ,היתוביבס לע תדחפנ
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.המוקממ הזז אלו תלדה ףוקשמ לא הדי החלש איה ךא ,ברקתהל השקיב דקפמה
.הזז אל םעפה םגו ,ברקתהל השקיבו רזח דקפמה
.יתוא הריכמ איה םא לאש עתפל
תפה התקעזהבש תוליהבה יכ יתרבס .רבד הבישה אלו תלהובמ יב הטיבה הניד
.הדדועל ידכ הרבעל יתכייחו ,תקתשמ הלועפ הילע תלעופ תימוא
.הפצרל הטבמ הליפשה ףא יתהימתרדברמלו ,יכויחמ הדדועתה אל איה
.סיסבה־דקפמ התוא לאש "?ךכ־לכ תלהובמ תא עודמ"
ה ילע ונלפנתה עודמ ללכ הניבמ הניא ירה" .ןגסה לאש "?להבית אל ךיאו"

."םואתפ
א יה םא יתלאש קר" ,ך׳ורב הנידב טיבהו לצנתמכ דקפמה רמא ,"לפנתמ ינניא"

."ותוא הריכמ
.ןגסה רמא ,"לסחו ,תרמוא התיה הריכה וליא"

.הכובמב וב הטיבה הניד
.הדדועל ידכ יתכייח בושו ,םעפ־יא יתוא התאר םא הלאשו רזח דקפמה
.יתוא הריכמ הניאש הפר לוקב הטלפו הטבמ הבסה םעפה
א לש ,רבדה ןכתיי אלש תשגרנ הסרתהב יתצרפו הירבד לע רובעל יתלוכי אל
.לומתא זאמ רבע דחא הליל קרשו ,חוכשל רבכ הלכי
ה ל היה אלו יתוא הריכמ הניאש הניד הקעצ ,יפמ ואציש תונורחאה םילמה עמשל

.ןינע םוש ימע
. תולולגהו ןותעה תא יריכזהב בושו בוש התוא יתלדישו רתויב הרבג יתושגרתה
.ךבסה ןמ ימצע תא ץלחל ידכ םירחא ךבסא אלו הל חינאש קעצ ןגסה
ל ומתא יב הלפיט הניד יכ יתקעצ ינאו יתושגרתה תא וריבגה םיבילעמה וירבד
.לופיטה ךשמהל בושאש השקיב םגו ,תולולג יל הנתנ ,האפרמב

ב וש יתינפ ינאו ,תעתעתמכ השארב הדינה ,המהדתב הניד יב הטיבה םואתפ
ה חרבו תלדה תא הניד החתפ ותקעצ הלכת םרטבו הנממ הפראש קעצ ןגסה .הרבעל
ד ינה אלו םישק םינפב יב טיבה אוה ךא ,הנריזחיש דקפמה ינפל יתננחתה .הצוחה
ע קרקל םהיניע וטמש םירחאה ינש וליאו ,ןוצר־תועיבשב וב טיבה ןגסה .ףעפע
.םהילענ ימוטרחב ןוצענו
.ימשל לאשו ריינב וטבמ ןתנ דקפמה

.יתבשה
ה זיאמ ...ינוקרי דדוע" ,רהרוהמכ ימש לע רזחו ריינב ןנובתה ,"...ינוקרי ...ןכ"

"?התא םוקמ
.ונלש הבשומה םש תא יתרמא
.לאש "?ינוקרי הקשימ לש ונב התא"
א בא לש ודובכל םותס ששח הזיא לבא ,בויחב בישהל יתיצרו הלאשה ןמ יתעתפוה
.יפב םילמה תא בכיע

.סיסבה־דקפמ רמא ,"׳הנגה׳ה ןמ ינוקרי הקשימ"
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.יתרמא ,"יבא וניא אוה"
.ריינל וטבמ ריזחהו יב טיבה דקפמה
ר מא רשאכ ,םוקמ־לכמ .הנאגב ןובלע יב ףילחהש רבדה והמ ןוכנ־לא יתעדי אל
.הואג התואב יתשח "הקשימ לש ונב ךניאש לאל הדות" דקפמה
ס רוקה־דקפמש רחאמ םלוא ,קוניצל ינכילשהל ידכ הייד יתוטמתשהש רמא דקפמה
ש נועה ןובשחב איבי אוה ,טפשמל דע תושק יתשנענ רבכש יפלו ,יחבשב רביד
.תולעתה תריפחמ תוטמתשהה תריבע תא קר

.שפנךויוושב יתרמא ,"טמתשמ ינניא"
.וניניב הדמע הכורא הקיתשו וב יתטבה ינאו יב טיבה דקפמה
.יל יוארה שנועה לע יתעדל לאש רחא
.שנוע לכל יואר יניאש יתרמא
 יוארה שנועה ,יתעדל ,והמ דקפמה לאש הירחאלו ,הקיתש וניניב הדמע בוש
.םוריח־תעשב תולעת תריפח ומכ ינויח ןינעמ טמתשהש טמתשמל
.יתלאש "?ןווכתמ התא ימל"
."יללכ ןפואב" ,דקפמה רמא ,"ךכ־םתס"
.יתרמא ,"םוי השימחו־םישולש"
.ףסי אלו דקפמה רמא ,"םוי השימחו־םישולש"
א ל ר״סרה לש ותוגהנתה ףאו ,ןידה־רזג רחאל רזומ חרואב יכותב הרבג הואג התוא
ן ודינ ,הנפ הרוחא ןודינ" תוקעצב הצוחה ינאיצוה אוה .ללכו ללכ הנממ הערג
, הפריח אלש "שפוטמה ךויחה" לע וגאשב שיבכה רבעל יתוא ףחד ,"דעצ המידק

.ינפמ ,ותנעטכ
־ תדיחי יניעלו ,םילגדל תחתמ ,םילוקמרה לוקל רצעמה־רדחל ינוצירה .ג.שה
.היבודב תלגרתמה תחצחוצמה דובכה

ה
ר כינ קחרמ הקוחר התיה ןיידע םיירהצה תעש .קנחמב יורש היה רצעמה־רדח
.הקסה־רדחבכ דבכו םמוחמ ריוואה היה רבכו
ה מ לאש טטוחמה רועה לעב .דקומה לא ךלוהה ןודינבכ האריב יב וטיבה .ג.שה

.טפשמב שחרתה
.רבגומ תוינוכמ ןואש עמשנ רעשה ןמו םילוקמרה ילילצ ולדח עגר ותוא
.עיגמ דוקיפה־ףולאש תוררועתהב ארק ינשה .ג.שה
.הבוצק םיפות תומלה וירחאלו ,הנחמה ךותמ אב תושגרנ ןורג־תודוקפ ףצר
.הזחמב תוארל הצוחה ץר ףולאה לש ואוב לע זירכהש .ג.שה
.טפשמב היה המ לאשו רזח אוה .ידיל ראשנ טטוחמה רועה לעב
ף א לע .רבד יתבשה אלו ,הילע תחנומה הכימשב יתיסכתה ,הטימה לע יתבכש
י תנשי .הלקנ־לע המודמכ יתמדרנ ,תכשוממה םיפותה תומלה ףא לעו ,רבוגה םוחה
אל .יתררועתה רשאכ יל ררבתהש יפכ ,דאמ הב יתעזה םלוא ,הקומע הניש



זר םהרבא28

ל ע םייא אוה .דקפמה־ןגס לש ינקעצה ורוביד לוקמ םא יכ ימצעמ יתררועתה
א וה שנעיי ,ברעה דע אלכל עיגא אלו ךרדב חרבא םאש טטוחמה רועה לעב .ג.שה
.בר לבס לובסיו יתחת
.יל הקיצהש הקיבדה העיזה ףא לע יתעז אלו ןשי ימצע יתמשה
א וה .ינררועל ןחגו הכימשה תא ילעמ ריסה .ג.שהו ,םיברק םידעצ יתעמש רחא
ר מא לצנתמכ .םיישיאה יכמסמ תא ליכהש ןוטרק־קיתו יזוע עלקמ־תת ודיב קיזחה
ן יידע דהדיה םיסבה־דקפמ־ןגס לש ינקעצה ומויא .אלכל ינתחקל וילע לטוהש
.ג.שה ילע הויצש לככ יתישעו ,העיזמ םיבוטרה ידגבב דימ יתמק .ינזאב
ע צמא תא רבכ הז הרבעו ךרד־תרבכ התשע שמשהש תוארל יתחכונ ץוחל ונתאצב

.םיימשה
. סיסבה ןמ םירופס םירטמוליק קחרמ ,ישארה שיבכה לא ונתוא איצוה ריהמ רדנט
.ונמצע תוחוכב ךישמהל ונילע היה םשמ
ת וטוע אבצ־תורייש .ינוהמת־הברמל הדבכ העונת קקש ,ליגרב םמושה ,שיבכה
ש ירחמ ןואש הלעהו ונינפ לע רבע רופא םימ״לחז רוט .המורד וענ האווסה־תותשר
ו נרבעל וארק ,הדלפה תונפד לעמ םהידיב ונל ופנפינ םילייחה .ויתורשרשב
ו עלבוה ןואשה תמחמ .ירצמה לובגה רבעל םהיבורב ותתואו ,תונוש תואירק
ש משה .שיבכה לע הדרי הממדו םלענו קחרתה רוטה .הכלהכ ועמשנ אלו תואירקה
.הפירש עבצב תולוחה תא העבצ םיימשה ילושל הטונה
."תחוורה התא" .ג.שה רמא ,"המחלמל םיעסונ םה"
ל ע ןגסה לש וירבד תאו ,יתולחתה לע הניד לש הירבד תא ינורכזב ולעה וירבד
יתרמא אלו יתגלבה םלוא ,ינורגל הלועה םדב יתשח .תולעתה תריפחמ יתוטמתשה

.רבד
ע בצ תדרויה שמשה קהובו ,תובוהצ םייניש ףשח וכויחב .ךייחו וירבד לע רזח .ג.שה
י תקקותשהש דע העש התוא ותוא יתבעית ךכ־לכ .םיטלובה וייחל יטטח תא םודא
.סואמה ויפ אולמ שבי לוח וליכאהלו ,המדאה לע וליחזהל ,יזועה תא ודימ ףוטחל
ר קדנמוקה .הנופצ וכרדב היהש םילייח םומע רקדנמוק םורדמ חיגה עגר ותוא
.תולעלו רהמל ונל וארק םילייחהו הקירחב ונידיל רצענ
.יל הפצמה ןויזבה ןמ יתדרחנו םילהוצה םילייחב יתלכתסה
. וכרדל עוסנלו ךישמהל רקדנמוקל תתואו ,העמיק ססיה ,וטבמ יב ףיעה .ג.שה
.שיבכה לע ונראשנ ונינשו תוריהמב קחרתה רקדנמוקה
. תיחרזא תינוכמל הכחנ .יאנפ ונל שי" ,וניטבמ ושגפנשכ .ג.שה רמא ,"רבד ןיא"
."יאנפ ונל שי

.רבד יתבשה אלו יטבמ יתלפשה
ט שפו ,לוחל הצירב דרי ,םיכמסמה קית תאו יזועה תא ידיל .ג.שה עקת םואתפ

.שביו בוהצ חיש ירחאמ ויסנכמ
ה יה הארנ רבדהו ,חישה ירחאמ ץיצמה ףושחה ופוג־גלפבו ,ידיבש יזועב יתלכתסה
טרחתהש יתרעיש .ויסנכמ תא ךכ ךותב םירמו ירבעל ץר ויתיאר םואתפ .הנושמ
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. שיבכה תפש לע יזועה תא יתחנה רבד םמוז ינניאש וחיכוהל ידכו ,ותוזיזפ לע
י שאר יתינפה .שיבכה רבעל ףנפינ ךכ ךותבו ויסנכמב קיזחמ יתארקל ץר אוה
ו דיל התנענ תיאשמה .ונתארקל האבו הלוע תיחרזא תיאשמ יתיארו המורד
ס פיטו ןורקל תולעל יב ץיאה .ג.שה .ונדיל הרצענו הטאה ,.ג.שה לש תטשומה
ה פיקת דיב ול תתוא .ג.שה .אתל ףרטצהל ונל ארקו ואתמ ץיצה גהנה .ירחא
.המוקממ הזז תיאשמהו ,עוסנלו ךישמהל
י קא׳ח תועירי .ןורקה תניפב ומרענ תשומחת תזיראל םישמשמה םידחא חפ־יזגרא
ם יזגראה וטבחנ העיסנה ילוטליט ךותב .םדיל וללוגתה האווסהל תויושעה תוסג
.בר ןואש ולעהו ןורקה ןואב םיקירה
 .המורד םרוזה אבצל תשומחת הליבומ תיאשמה יכ דימ יתוניבהו םהב יתננובתה
י תרמגש דע תימואתפה הקושתה התיה הפירח הכ .המורד תדרל יתקקותשה םואתפ
ת פצר לע בכושה .ג.שב יתלכתסה .התצורמ טאתש העשב תיאשמה ןמ ץופקל תחאב
 ויה ויניעו םיכמסמה קית לע חנ ושאר .ותונריע תדימ לע דומעל ידכ ןורקה
.רבדב חכויהל ידכ וינפ לע יתנחגו םדרנש יתרעיש .תומוצע

.ושגפנ וניטבמו ויניע תא חקפ .ג.שה
.יתרמא ,"תמדרנש יתבשח"
.טפשמב היה המ לאשו יב טיבה .ג.שה
.תובישח םוש הזל ןיאש יתרמא
.לאש ,"הניד התכב המל"
.יתרמא ,"התכב אל הניד"

."האפרמב ךכ־רחא" .ג.שה רמא ,"התכב איה"
.יתרמא ,"הנוז איה"
.הניד תא בהוא ינא םא לאשו וקפרמ לע םמורתה .ג.שה

.התוא בהוא ינניאש יתרמא
ם א לאשו רזח אוה םלוא .קיתה לע ושאר חיניו רוזחיש יתיפיצ ינאו הקיתש הלפנ

.הניד תא בהוא ינא
.יתרמא ,"התוא בהוא אל ינא"
י זועב יתלכתסה .םיימשב טיבהו ,קיתה לע ושאר חינה ,ובג לע בכשו רזח .ג.שה

.טאת תיאשמהש יתיפיצו וניניב חנומה
.ושאר םירהל ילב עתפל לאש "?בכרה־תככסב תיאר המ"
.יתרמא "רבד םוש יתיאר אל"
.לאש "?הנוז הנידש תרמא המל"

.יתרמא ,"הנוז איה"
."הברה התכב איה" .ומצעלכ שרח .ג.שה רמא ,"התכב איה"
י תננוכתהו ירוחאה ןפודב יתלכתסה .הטיאמ הלחהו היילעל העיגה תיאשמה
.הציפקל
."בוט רבכ ךל .סיסבל רוזחת אל רבכ" ,ומצעלכ .ג.שה רמא ,"בוט רבכ ךל"
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י תנחבהו וינפב יתלכתסה .דקפמה־ןגס לש ומויא תא ינורכזב הלעה ישירחה ורוביד
.ןהילע שורפה חלה קודבו תולפרועמה םייניעב
ן פודה לפתשנ ךכ ךותב .לולתה הלעמב הלחזו רתויב תיאשמה הטאה העש התוא
.קפואה ןמ טעומ קוחירב הירחאמ הלגתנ שמשה־לגלגו ירוחאה
ת והוגנה .העיקשה רואב ףוטשה עעונתמ םיכ וארנ םיחוטשה תולוחה יבחרמ
ו ינפ הארמ .יטבמ תא ןהמ עורגל יתלוכי אלו .ג.שה לש וינפב ועגנ םימודאה
.רבא דינהל יתלוכי אלו ימוקמל יתוא קתיר באכב םירסוימה
, וממורתהו ורזח םיימשהו תיאשמה הרשיתה רשאכ ,לולתה הלעמה לש ומויסב

. המורד תוריהמב וענ תוריעזה תודוקנה .תוצצונ ףסכ־תודוקנ םהימורמב יתיאר
ד ימ .םטאל םיענה םילודג םימתכ קפואה־וקל לעמ יתיארו ילגר לע יתממורתה
ו טשו תעקושה שמשה רבעל וענ םה .םידבכה החינצה־יסוטמ תא םחב יתרכה
ב רק־יסוטמ לש הבחר הירטמ הערפנ ,ןמגראה־ימשב ,םהילעמ .טהולה הגונב
.המורד ירבח תא םיליבומ החינצה־יסוטמ יכ יתוניבה .םיקיהבמ
...המחלמה תואדו יב המלה תחא־תבב
ך כש היה בוט ,ןכא .העש התוא יתוא האר אלו תומוצע םייניעב בכש .ג.שה
י תייהו ,יתדמעש המב דמוע יתייה אל יב טיבה וליאש רשפא ,םצעב .רבדה רבע
, יב תוריל וא ירחא ףודרל אוה לוכיש םותס םחונ הזיא ךותמ תיאשמה ןמ ץפוק
א וה לבא .החירבל יתוריחמ התוחפ הניא הסיפתל ותוריחו ,טלמיהל ינא לוכיש םשכ
ה פצירה לע הכרא לכל הטושפ הינשהו ובל לע תחאה ודי ,ןורקה תפצר לע םדרנ

.באכמ רועפה הפכ הלעמ־יפלכ תוקושפ ףכה תועבצאו ,תדעורה
ע לבוה הרצקה תקה קושקיש .העיסנה ילוטליט ךותב האלהו ונממ לטלטינ יזועה

.םיזגראה קושקישב

ו
א ל הדבכה םתמהנ ףא לע .םיהכ ןוירש ירוט ונינפ־לע ורבע הנושאר הכישח םע
א לב הכותב ונרבע .עבש־ראבל ונעגה םידחא םיעגר רובעכ .ותנשמ .ג.שה רועינ
.רוחאמ וקחרתהו וגוסנ ,תיאשמה ינפ־לע ובהביה ריעה תורוא .רצעיהל

.זע רוק האיבהו ןורקב הבשנ חור
ו דיל בכשל יתיצר .ןשיה .ג.שה תא ןהב יתיסיכו האווסהה־תועירי תא יתחקל
ר וצענש העשב ונלש הבשומה תא ץימחאו םדריאש יתששח לבא ,תועיריב םמחתהלו
.הינפ לע
ו ליפאו ,תורבקה־תיב תא הריתסמה העבגה תא שיבכה ןמ תוארל ןתינ םויה־רואב
ך ומסה הבשומה קלח לע ללכ רבדל אלש .האקשהה־תכירב לש הקעמה הצק תא
.םינומילה יצעבו תיבב ןיחבהל םג ןתינ דחא םוקממ .שיבכה תפשל
ה תוא וישעמ המ ימצע תא יתלאשו אבא תא ינורכזב התלעה תיבה לע הבשחמה
ך שמנ ךכ .הבשומה לש ןוחטב יניינעב אבא קסע עובשב םידחא םיברע .העש
תולילב .ובושל הפצמ יתייהו תיבב ידבל יתאצמנ םיברע םתואב .תובר םינש רבדה
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. ידבל ראשיהל יתדחפ ,הבישחב ולליי םינתו תוקזח תוחור ובשנ רשאכ ,ףרוחה
א בא שיגרה התיבה ובושב .תוכימשל תחתמ אבחתמו הלודגה הטימל םנכנ יתייה
ו תימאל .ורדעיהב ןמזה רבע ךיא ,ינפ לע וקילחהב ,לאוש היהו ,יתוריעב םיתעל
ר אשו רורחישה־תמחלמ לע םירפסב יתארק ברעה לכש הפי אבא עדי רבד לש
ו רמשנ הלא םירפס .תיבב ואצמנש תוננוגתההו תובשיתהה תודלות לע םירפסה
ם רטב ,םיקוחרה יתודלי ימיב .יאנפה־תועשב םהב ארוק היה אבאו תדחוימ תיננוכב
ד חוימב .ימדריה דע ידיל ההושו םינוש םירופיסב ינמידרמ אבא היה ,אורקל עדא
ר פסלו רוזחל הנהנ אבא םג .הבשומה ןמ םיברעה תא שריג ךיא עומשל יתבהא
י תיצרו הלא םירופיס יתבהא אל הליחתב יכ עדוי ינא ויתונורכז ךותמ .רבדה תא
ה זיא דחוימב יתבהאש גולגילב רפסמ היה אבא .םירפרפו םירפיצ לע םירופיס קר

י לע בבחל ידכ הברה חורטל וילע היהו ,"ד1רווה רפרפה" לע יתודלי רופיס
.שממ לש םירופיס
. הבשומה לא םיכלוהו םיברק ונאש יתחכונו הכישחה ךותמ ולגתנ םיקוחר תורוא
.תוריהמב וברק הרואתה־ידומעו םיתבה תורוא .התוריהמ לכב הצא תיאשמה
א ל זא םגו יפוג יתחתמ .הכישחה תמחמ וב יתנחבה אלו תיבה רבעל יתלכתסה
ן וחטבה יניינעש יתרכז דימ לבא ,ויניינעב קוסע אבאש יתרעיש .רואב יתנחבה
ה גאד יתאלמתנו תוששח יב ררוע ךושחה תיבה .אבצה ידיל ,וירבדכ ,ורבעוה

.התפר יתגאדו ,המוד הרקמ יתרכז רחא .המותס
ת יבה .תוילוח־עסמ לש ועצמאב ,הלילב הבשומל יתעלקנ םידחא תועובש ינפל
ם וקמב חתפמה אצמנ אל ינוהמת־הברמל .יתוקיפדל חתפ אל אבאו ךושח היה
א לו וניניב םכסומה גהונה ןמ הטס עודמ יתוניבה אל ךא ,אציש יתבשח .םכסומה
. םינפבמ הלוענ תלדהו ןשי אבאש בושחל יתיטנ עגרל .ומוקמב חתפמה תא ריאשה
ו נניא אבאש ינוענכיש תוקיפדה .הבושת האב אלו "אבא" יתארקו הקזחב יתקפד
ה יולג התיבה יתחלש תרחמל .הבשומב ושפחל יתלוכי אל ןמזה קחוד תאפמ .תיבב
ה תדרחכ ויניעב התיהש יתדרח לע ינחיכוהו ,העיגרמ תרגיאב בישה אבא .הלוהב

.השא לש
א לש דע הב עוקשל יתקמעה הארנכ .ירוהריה תא האלימ תרגיאה לע הבשחמה
.הלמר לש םינושארה היתורואל יבל יתמש
.תכשוממ היינחל תיאשמה הרצענ ישארה בוחרב
.להבנ דימו ,הנושמ ךויח ןימב יתמועל ההב אוה .ותנשמ .ג.שה תא יתרעה
.לאש "?ונחנא הפיא"
."תדרל םיכירצ ונחנא" .יתרמא ,"הלמר"
ם ולחמ ואצוה וליאכ תמדוקה םתעבהל ורזח וינפו ,וביבס טיבה ,ףקדזה אוה
.תואיצמל
 .תוינורג תומיענ ילילצ ועקב תודעסמה ךותמ .ברע לש הימה המה ראומה בוחרה
, לשבימה־ינכוד תוחיר .הכרדמה רבעל וטשפו םיחתפה ןמ ומרז םימח ילצ ידא
.הרגמ הלועפ ילע ולעפ ,םיפירחה םילבתה תבורעתו
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ת עב .דימ ותנמזהל יתמכסה הרוגמה ינובאת בקעב .לוכאל יתוא ןימזה .ג.שה
ם ינחנצה תחינצ לע עידוה ןיירקהו ,תושדחה וידארב ועמשוה הדעסמב ונתוהש

.יניסב
ת חלצב עוקש היה .ג.שהו ,חבטמל ךלה שיגמה ,הקיר התיה הדעסמהש ןויכמ
.ורדסכ לכה ךשמנ הרואכלו הבוגת אלל העידיה הרבע ,ולש סומוחה
.לכוא ינניא עודמ .ג.שה לאש ותסיעל ךותב

.יתעבשש יתרמא
. ותליכאב ךישמה ףוסבלו ,בושו בוש יב ריצפה ,יתליכא טועימ לע םמותשה .ג.שה
.האנה־תציצמב סעלו הניחטה תירעקב התיפה תא לבט אוה
ן חלושה לא יתרזחשכ .הביתכ־ירישכמ ונממ יתשקיבו שיגמה לא יתכלהו יתמק
.תונחלושה דחא דיל בשיתהו תיאבצה הרטשמה ןמ ןרס המיגפ סנכנ
ל א הנפ אוה .ותעד ונילע ןתנ אל ןרסה םלוא ,הנושמ הדרח יב הררוע ותוחכונ

ם ייתניב ומצע עקישו ןותע איצוהש ןויכ .הנוגה החורא ןימזהו וילא ברקש שיגמה
.בותכל יתלחתהו יתעד החנ ,האירקב
י אשר ינניאש יתפסוה רחא .בורקב התיבה אובא אל בצמה לגרלש אבאל יתבתכ
.ומצעמ ןיבי יכ ינא חוטב לבא רבד ףיסוהל
.בתוכ ינא המ לאשו ותנמ תא הליכ .ג.שה
.סיסבה ןמ בתכמה תא חולשל ותוא יתשקיבו ,בתכמ בתוכ ינאש יתרמא

."םדוק עיגי אוה" .רמא ,"רתוי בוט ןאכמ"
ן מ בתכמה תא חולשל יתשקיבו יתרזח ןכ־יפ־לע־ףאו ,תאז עדוי ינאש יתבשה

.סיסבה
.יתרמא ,"אבאל הז"
.וטבמ תא ילע ההשה .ג.שה
.יתרטפה ,"ודבל אבא"
.ג.שה לאש "?ךלש םיחאה הפיא"
.יתרמא ,"םיחא יל ןיא"
.לאש "?םתוא שריג ךלש אבא המל"
."ינא קר ,רתוי ודלונ אל" .יתרמא ,"שריג אל אוה"

״? דחא קר״ .המת ״? איבה דחא קר״
.ונדבל ונינש זאמו ןטק יתייה רשאכ התמ אמאש יתרמא
.ג.שה לאש "?תרחא חקל אל המל"
.יתרמא ,"תרחא חקי אל אבא"
.ג.שה רמא ,"השא חרכומ אוה לבא"
.רבד יתרמא אלו יתגלבה לבא ,יסעכ תא וררוע וירבד

.קוחצב ץרפ .ג.שה
י ב טיבה אוהו אפק וקוחצ .ופוג לע התוא יתקרזו הניחטה תירעק תא יתספת
.הקיתשב יב טיבהו וידמ תא בגינ רחא .וידמ לע תפטפטמ הניחטה דועב המהדתב
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ר עינ אוה .ןחלושה ןמ בתכמה תא חקלו ,ונינש ליבשב שיגמל םליש ,םק ףוסבל
.ותצלוח סיכל ןסינכהו ,תוריהזב ןקילחה ,התיפה ירוריפ תא וילעמ
.ןרסה לש וטבמב יתלקתנו הכובמב ישאר יתבסה
.החישה לכ תא עמש יכ יתוניבה ויניע־תעבהמ .יב תוצוענ ויה ןרסה יניע
.ויתובקעב ינאו םינפל .ג.שה ,הרומג הקיתשב ונכלהו בוחרל ונאצי רחא
ם יבר םילייחב יתנחבה ,תיאבצה קלדה־תנחתל ךומס ,ריעה לש ינופצה הצקב
.דבלב םהיתויללצ וארנ שולקה הנחתה רואב .פמרטל םיניתממה
.שיבכה לש ינשה ודצל יתרבע ןכ־יפ־לע־ףא
. ופוגב ינריתסהל רמואכ ידצל עספו ,יתובקעב אוה םג רבע ,רבדב ןיחבה .ג.שה
ן מע וחקלו וז רחא וזב ורצענ המורד ןכרדב ויהו ןופצמ ואבש תובר תוינוכמ
.םיניתממה םילייחה ןמ
ה דמעש הדבכה הקיתשה ללגב .הכילהב ונכרד ונישעו הנופצ ונמדקתה ונחנא
.רתויב הקיעמ הכילהה התיה וניניב
.תכלל לוכי ינאש םואתפ .ג.שה רמא תבכרה־םוסחמ דיל
.רבד רמול יתלוכי אלו יתוא ומיהדה וירבד
."הצור התאש ןאל" ,טלפ ,"תכלל לוכי התא"
.ודי תדיערב ךכ ךותב יתשח ינאו ישיאה יקית תא ידיל עקת אוה
.םיסבה־דקפמ־ןגס לש ומויא תא יתרכז דימ
.יתלאש "?סיסבל רוזחת ךיא"

."התיבה תחרבש" ,רמא ,"תחרבש דיגא"
״? התיבה וישכע״ .יתזגר ״? התיבה״
ן יזנבה דיל ונתוא ואר ךלש םירבחהש" .ג.שה לבלבתה ,"עדוי אל ינא ...ינא"
."וחקל חוכב ,ינממ ךתוא וחקלו
. השדח ההימכ יב וררועו המורד םיסטה החינצה־יסוטמ תא ינורכזב ולעה וירבד
.יבגב ץעננ דדוחמה חפהו תבכרה לש הרהזאה־טלש לע יתנעשנ
.ןעורז ילע חינה .ג.שה
ר וא תמולא .ברקו רבוג רטק ןואש ןהירחאלו תועוטק תוריפצ ועמשנ עגר ותוא
. תרבועה תבכרה דבוכמ םיספה וקנאנ דימו לפאה םיתיזה םרכמ החיגה המודא
ם היחירצו ,םיחותפה תונורקה יחטשימ לע ורקדזה תולודגה םיקנטה תויללצ

ו ל ןיא יכ היה המדנו ךשמתהו ךשמתה רבדה .ענ טרסבכ הז תא הז ופדר םירוחשה
ם וצעל יתחרכוה תוריהמב תופלוחה תויללצב תכשוממה תולכתסהה תמחמ .ףוס
ף וסבל .יתחת הדער המדאהו יחצמ לע הצחל המומעה תונורקה תמהנ .יניע תא
ן עיתרה הברק תינוכמ ןואש .ג.שה לש ועורזב יתשח בושו הככשו המהנה הקחר
.וינפבש באכה תעבה האולמב התלגתנ יעגרה םיסנפה רואב .הטמשנ ודיו עתפל
ו נילע הרבע ךרדה .דבלב םירופס םירטמוליק אלכה־הנחמל דעו תבכרה־םוסחממ
.ןמזה ןדמואל הנתינ אלש הכילהב
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ז
י ב םתוננוכתה ךרד ךותמ .םייאבצ םירטוש ינש ואצמנ ראומה אלכה רעשב

.םירהוסה םע םה םינמנ יכ יתוניבה
ו מלעיה רחאל דימ .הדירפ אללו הזפחב קלתסהו ןוטרקה קית תא םדיל בחת .ג.שה
ם לוא ,רעשל רבעמ לא ויתובקעב ץורל יתשקיב .ומש תא עדוי יניאש יתרכז
.ןידה תא לבקל יתחרכוהו םהידיב יתוא ורצע םירטושה
י לע דקפ אוה .אלכה־הנחמ ךותל יתוא ץירה ישיאה יקית תא ודיב קיזחהש רטושה
ו תואש םלועב בוטה תיבה" תא ,ונושלכ ,ריכהל ידכ םידדצל טיבהל הצירה ידכ ךות
."ימצעל יתרחב
ן יחבהל יתלוכיו הכישחל יניע ולגרוה הרהמ־דע םלוא ,ירמגל ךושח היה הנחמה

.םימצעב
. רזומ חרואב וממד םיכושחה םיריסאה־ינתיב .קירו םמוש םוקמה הארנ המ־םושמ
. לפאו לולח םלוא ךותבכ םהיניב ודהדיה ידצל ץרה רטושה לש ןוברידה תוחווצ
.הלפאה םינתיבה תרושמ לדבומה ראומ ןינב לא ונברק ףוסבל

ר טושה .הדקפמה ןינב והז יכ ךכמ יתקסהו ,ןינבה חתפב דמע ןיוזמ יאבצ רטוש
ה זיא ללגב ןרותה ןיצקה תא שפחל ץר ןרותה למסה יכ ינצירהש הזל רמא ןיוזמה
.רתויב בושחו ימואתפ ןופלט
י לוא ,הכובמב אבו ונוחטבמ דביא רעשה ןמ ינצירהש רטושה יכ יבל לא יתמש
י לואו יטבמב לקתנש רחאמ .לבוקמ סכט הזיאב להש יופצ־יתלב שוביש הזיא בקע
י תוא ןבריד םעפה םג .ראומה ןינבה ינפל לוגיעב ץורל ילע דקפ ,יתבשחמב שח
. לילכ ולדח הרהמ־דעו תמדוקה ןתופיקתמ הברה ודביא ולא תוחווצ םלוא ,תוחווצב
ת שוחת וזיא ךותמ דועו דוע יתצירב יתכשמה ינא וליאו ןינבה תגרדמ לע חנצ אוה
.לוכיבכ ותלפשהמ קופיס ךותמו הנושמ ןורתי
.ןינבה חתפב ועלבנ דימו הצורמב ןיצקהו למסה ועיפוה םואתפ
ת וטיהלבו הזבמ חרואב תאז השע אוה .ןינבה ךותל ינסינכהו וילגר לע ץפק רטושה

.תנגפומ
. רטושה לש וחור־תרומל ,ללכ ותעד ונילע ןתנ אלו ןורדסמב דמע ןרותה למסה
ן יצקה לש ולוק .הרוגסה תלדה ירחאמ ןופלטב רבדמה ןיצקל תוכירדב בישקה אוה
. ונבומ לע דומעל יתלוכי אלו עטוקמו טעומ היה רובידה םלוא ,רתויב שגרנ היה
ו ינפל חתמתה ,ותאיצי תא לצינ רטושה .למסה תא וילא ארקו תלדה תא חתפ רחא
ת א חקל ,רצק טבמ יב ףיעה ןיצקה .יתלבק תא רשאל שקיבו ,הענכה תעדצהב
ף דפיד אוהו וינפב הרכינ הכרה ותושגרתה .תוריינב ףדפידו רטושה לש וידימ קיתה

.חור־רצוקב קיתב
ו ל רדס ...השימחו־םישולש קוידב" .ושפנל ומכ ריטפה ,"םוי השימחו־םישולש"
."ןושיל ותוא חלשו םוקמ
"?לופיט ילב" .רטושה םהדנ "?ןושיל"
.ןיצקה רמא ,"לופיט ילב"
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.רטושה החמ ,"שדח ריסא אוה לבא"
"הארנו דקפמה אובי רקובב" .ןיצקה רמא ,"בושח אל"
ו מוקמב עוקת ראשנ רטושה .למסה תייוולב רדחל סנכנו ויבקע לע בוסנ אוה

.וינפב הרכינ העתפה־תהימתו
י תלוכי אל .םישדח םיריסאב גוהנה הזבמ לופיט הזיא ינממ ךסח ןיצקהש יתוניבה
. רתויב ינהימתה רבדהו ןידה־תרושמ־םינפל ןיצקה ימע גהנ המ םוש לע ןיבהל
ה חישה תא יתעמש אלש רחאמ ךא ,הברה ותושגרתהב רבדה תא רושקל יתיסינ

.הדיחכ הראשנ יפלכ ותוגהנתהו ,ותושגרתה תא ררוע המ יתעדי אל תינופלטה
ן תיבה לא ונעיגהב .םילפאה םינתיבה רבעל הקיתשב יתוא ךילוה בזכואמה רטושה
.קלתסהו ,ורבעל ןוטירב יתוא ףחד ,חתפה לע ודיב עיבצה ןושארה
ל ש ןפודב ולקתנ ילגרו הסוחדה הלפאב יביבס יתששיג .יתסינכב יתוא ףפא קנחמ
י דגבב הילע יתבכש .הקיר היתאצמו תינססה די הילע יתרבעה .הכומס הטימ
.שיערהל אלש יתרהזנו

ם הב םיכושחה ףרוחה־תולילבכ ,הרזומ תוחיתמ יב ררוע לפאהו םמודה םוקמה
י תששח םלוא ,יתדרח תא דימת וריבגה חורהו םינתה תוללי .אבאל הפצמ יתייה
ה תיה םיברקה םידעצל הבשקהה .וידעצ תא ץוחבמ עמשא אל ןפ ישאר תא תוסכל
ב ישקמ יתייה .אבא לש וידעצ הלא ןיא אמש רזומ דחפ הזיא ללגב לכמ השקה
ב רקה ףוגלו ,תלדב תידיה תקירחל ,הסינכה דיל םיילגרה שודשידל השק תוחיתמב
ת ררחתשמ תוחיתמה התיה ,וגהנמכ ,ישאר לע ופכב אבא קילחהש עגרב .הטימה לא

.ותכירדמ ררחתשמה ץיפקכ יכותב
ירדב יתבשקהו הטימה לע יתממורתה .יתלהבנו ץוחבמ םואתפ אב םידעצ ןואש
ת ילולפאל דעבמ יתנחבהו הבישחל יניע ולגרוה טא־טא .םיקחרתמה םידעצל תוכ
ו עלבנו תורוש־תורוש וכשמתה תוטימה .ןתיבה תא תואלממה תובר תוטימב
י תצפק .ןתיבב ידיחיה ינאו תוקיר תוטימהש תוארל יתחכונ םואתפ .ןתיבה יקמעמב
ל לגב קירה ןתיבל יתסנכוה יכ יתעדב הלע רחא .ןתיבה ןמ להובמ יתאציו הטימה ןמ
ל ע יטיבהב םלוא .העגרה המע האיבה תאז הבשחמ .םירחאה םינתיבב תופיפצה

.הרזומה הממדב בוש יתשח ךושחה הנחמה
ר חאל .השדח תוחיתמ יב הררועתה ךכ ךותבו ינשה ןתיבה לא יתברק הבישחב

.המינפ יתסנכנו יתרבגתה המ־םוסיה
ה רובק־תונוראכ ההכה ללחה ךותמ הגרדהב ונמתסה תוקירה תוטימה תורוש
ל לחה תשוחת .ףשנתמו םשנתמ וכותל יתצרפו ישילשה ןתיבל יתצר .םיממוד
י תוניבה ךושחה הנחמה לע יטיבהבו ,הצוחה יתטלמנ .רק םרזכ יכותב הרבע קירה
. התיעבמ הלועפ ילע הלעפ הרומגה תונקירה תואדו .הממדה רשפ תא םואתפ
. הכראל ץורל יתפסוהו ,הנחמה רדגל יתצירב יתעגה ,ץורל יתלחתה םישמ ילבמ
ה רוחשה הלפאה .יביבס יתטבהו יתרצענ יתניפה הרימשה־לדגמב עתפל יתלקתנשכ
י תספיט .ירחא םיפדורש יתימיד וכותמ אבש שחר הזיא ללגב .הנחמה תא העילבה
.ינשה רבעה לא יתצפקו לדגמה ידומע לע
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א בצ־תונחמ רשקמה רכומ ידדצ שיבכ לע עתפל יתאצמנ טעמ יתכלהש רחאל
ת א הפטש תינוכמה .שיבכה דצב יתאבחנ ינאו אלכה רבעמ האב תינוכמ .םידחא
ר בעל ץורל יתוליחהו יאובחממ שיבכל יתילע .טאהל אלב הפלחו היתורואב שיבכה
. רתוי הלקו החוטב ,ירבח לא ,המורד ךרדה ישארה שיבכה ןמ .ישארה שיבכה
י דבל יתיצחו םרוקה ןמ יתקמח החינצה־יסוטמ תא יתוארב יכ םהל רפסל יתבשח
ה שקהו תנכוסמה ךרדה לע ינוימדב םהל יתרפיס .םהילא ףרטצהל ידכ לובגה תא
ה נפי אוה .דקפמה לש וינזאל עיגיו הדיחיב לגלגתי רבדה .םמע יתשיגפל דע
ו דנמוקה־תוא תא ,הדיחיה םשב ,ינעמל עבתיו ודנמוקה־םרוק לש תושילשל
.ישיאה יקיתב םשריי רבדהו הלוכ הדיחיה יניעל יל דנעיי תואה .ףסכומה
י תששח .רתויב ינדירטה רבדה .אלכה תדקפמב ראשנ ישיאה יקיתוק יתסכז ךכ ךותב
י מואתפה ששחה תמחמ .םיברב עדווית יתאילכו יתוא שפחל אלכה ןמ וחלשי אמש
.הקספנ יתצירו יחור יב הלפנ
.הקפסאה־ליח לש הנחמ לא יתברק ךכו ,שיבכה לע ילגר יתררג יטאל
ד יל ונח תויאשמ .םתביבסב הרכינ הנוכתו םידחא םיסנפ וקלד קחורמ ןסחמ דיל
־ ימעהו די לא דימ םיזגרא וריבעה ,ענ טרסבכ ,םילבס לש תורוש־תורושו ,ןסחמה
.תויאשמה לע םוס
.תויאשמה תסמעהב יתלכתסהו ,רדגל הכומסה הדודר הלעת ךותב יתערתשה
י תוניבה אל .םילבסה תועונת לע וחיגשה םיעלקמ־תתב םישומח םייאבצ םירטוש
ם עפ־ידמ ועיגה תודח ןובריד תוחווצ .םירטושה לש םתוחכונ השורד המ םשל ללכ
י תרכז בוש ,אלכהרדנחמב ינצירהש רטושה לש ויתוחווצל ומד תוחווצה .ינזאל
.יתוא שפחל םילולעש
ע סי אבא .רסאמה לע עדווי אבאלו התיבה ועיגי םישפחמהש יתעדב הלע םואתפ
י שארמ םיבר ריכמ אוה .עסי חטבל .רסאמה יעינמ תא ררבל ידכ סרוקה םוקמל
.ישוק ילב הנחמל סנכיהל לכויו אבצה
י לע הליפה "הנגה״ה ימימ וריכמה סיסבה־דקפמב שוגפי אמש תימואתפה הבשחמה
 תוטימה ןורכז םלוא ,םישופיחה תא עונמל ידכ דימ אלכל רוזחל יתשקיב .הארונ המיא
ל ע םוקל יתלוכי אלו הלעתה תיתחתב יתבכש .השילחמ הלועפ ילע לעפ תוקירה
ה לעתה תיעקרקב יחצמ תא יתעקיש ינאו ישאר תא אלימ םומע ןואש הזיא .ילגר
י שאר יתומירה .יפוג תחת תדעור המדאה יכ היה המדנו לדח אל ןואשה .הקינחמה
ו ענ ןה .ראומה ןסחמה ןמ תוקתינ תשומחתה תויאשמ תא יתיארו ריווא םושנל
ש יבכה לא ונפ הדבכ םיעונמ תמהנבו ,וז רחא וזב ואצי ,הנחמה רעש רבעל תויטאב

.ישארה
ן סחמה לא ישאר יתרזחה .היתחת אב דח תוחווצ־ץרפו המהנה הככש הלק העש רובעכ
י דיב ףפוצמ שוגל וסנוכ םה .םיסנפה דחאל תחתמ םיסנכתמה םילבסב יתנחבהו

ם ירטושה .הנחמה זכרמ לא ומדקתה הדבכו תמשוגמ הצירבו םייאבצה םירטושה

.םהיתוחווצב והונברידו ףפוצמה שוגה ידצב וצר םישומחה
לע וספיט םילבסה .הכ דע ןיתיאר אלש תויאבצ תויאשמ עתפל וענוה הנחמה זכרמב
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. ןמוקממ וזז תויאשמהו ,םירטושה וספיט םינורחא .קוחרמל הרכינש תואלב תויאשמה
ן ה יכ עתפל יתספת ינפ לע ןרבעב .אלכה־הנחמ רבעל ונפו הנחמה תא ואצי ןה
ה לקה ילע לקה הז רבד .תשומחתה תסמעהל וחקלנש םיריסאה תא אלכל תוריזחמ

.הבר
.אלכה רבעל םישמ־ילבמ עסופ יתאצמנ המרמז רובעכ
. יתכילהב יתכשמהו הינפמ יתאבחנ אל ןכ־יפ־לע־ףא .ינפ לע הרבע תדדוב תינוכמ
ה מיענה ותורירקו לולצ היה ריוואה .העיגר אלמתנ הלילהו הממד האב ךכ־רחא
.הבשומב ץיקה־תוליל תא ינורכזב התלעה
, דתיה הננערה המירזה .ברעממ הבשומל רדוח רירק םי־ריווא היה תוצחל ךומס
 התיה רקוב־םרטב .הליל לש ופוסב הלק םי־חור תכפוהו דבכה קנחמה תא הגיפמ

ץ יקה תותבשב .םרוזה תויצאקאה חיר תא בהא אבא .ירט תויצאקא חיר הפידמ חורה
ם ידמוע ונייה .תינחירה חורה תא גופסל ידכ רוא־םרטב הטימה ןמ ינאיצומ היה

ת וקומע תומישנ םשונו ויניע תא םצוע היה אבא .ךכרמה העגמ תא םישחו ץוחב
. שמשה תאצ דע ךכ םיהוש ונייה .דלונ םלוע חיר ,רמול גהנש יפכ ,חירהל ידכ
 ונייה התיבה ונבושב .דלונה םלועה חיר תא ,אבא לש וירבדכ ,תפרוש התיה שמשה
 .אבא לש וירופיסב ותצקו הלטבב ותצק רבוע היה רקובהו ,םיסירתה תא םידירומ
ר זוח אבא היה הירחאלו ,ףתושמב ונוניבהש הנשד החורא םילכוא ונייה םיירהצב
ת א אנשש םושמ אבא לע לבקתה הז גהנמ .תומדקומה ברעה תועשל דע הטימל
ר תויב תושקה ןה ולא תועש יכ רמול דימת גהנ אבא .תורחואמה םיירהצה תועש
ט טושמו הצוחה אצוי יתייה הנישב עקוש אבא היהש העשב .םיקנויה תחפשמ לכל

.םיירהצה תממדב היורשה הבשומב
ה לילה לש ופוסב ללכ יתנחבה אלו ךרדה ןמ יתעד החיסה ץיקה תותבש לע הבשחמה
ץ ורל יתלחתה םינושאר תוריהב ימושירב ,ןמז רחאל ,יתנחבה רשאכ .אבו שמשממה
י תצר ינאו יתוא הגיאדה םויה לש הריהמה ותעיבנ .רוא־םרטב אלכל עיגהל ידכ
.יחוכ לכב
.יתניפה הרימשה־לדגמ לא אבחיהב יתברקו שיבכה ןמ יתדרי הנחמל ךומס
־ את .םיסמנה תילולפאה ירויש ךותמ וידומע לע רקדזה םמודה לזרבה־לדגמ
.ויתוביבסב םג הארנ אל שיא .םדאמ קיר היה הבגומה םירמושה
ה נחמה ךות לא יפוג יתוטהב .םילוגעה לזרבה ידומע לע יתספיטו יאובחממ יתאצי
. ינמרוצ ךוכיח לוקב המינפ יתרדרדינו ,םידומעה לש הברה םתוחל בקע ידי וטמשנ

.ירבא תא יתקדבו ילגר לע יתמק דימ

."דומע" תקעצ יתעמש םואתפ
ק שנב ירבעל וצר תורדרדיהה לוק תא ועמשו םוקמ־תבריקב ודייסש םירטוש ינש
ך ותל יתוא וצירה שחרתמה לע דומעא םרטבו ,הביאכמ הזיחא יב וזחא םה .ףולש

.הנחמה
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ח
- תבחר יניעל התלגתנ ,םינתיבה ןמ המ־קחרמבו ,אלכה־הנחמ לש ינשה ורבעב
.הרבעל ינוצירה םירטושהו ,תינבלמ םירדסימ
ד ב .ןבל לגעמב והופיקה תודיוסמ םינבאו ,הבחרה זכרמב בצינ הובג לזרב־ןרות
.רקובה־תפנה ינפל אבצ ילגדכ ,םיינתמה הבוגב הליבחב לפוקמ היה לגדה
י תוא דימעה ינשה .יתסיפת לע עידוהל ידכ הדקפמה ןינב לא ץר םירטושה דחא
.החותמ "םוד״־תדימע ילע הניצו תודיוסמה םינבאה דיל
ארה תוטבחה םותב .תודח תק־תוטבח יב טבח ותעד תא החינה אל יתדימעש רחאמ
.תוטבח לש תפסונ הרדיסב יתוא דביכו ,ךייח ,הרצק הייהש ההש תונוש
.וב עוגפל ינויסנ לע שנוע ןה ולא תוטבח יכ רמא אוה
.וב עוגפל יתשקיב אלש יתרמא
ו רבח תאו ותוא טפשמל םידימעמ ויה יתחירבב יתחלצה וליאש םעזב בישה ךכ לע
.דיקפת תעב תולשרתה לע
.יתרמא ,"ךכ לע יתעדי אל"
."חורבל תיסינ הז ללגב קר" ,רמא ,"תעדי התא"
."רוזחל יתיסינ" .יתרמא ,"חורבל יתיסינ אל"

.רטושה רמא ,"רקשמ התא"
.יתרמא ,"רקשמ ינניא"
.המדאל יתוא וליפהש תופסונ תוטבחב רטושה ינדביכ ךכ לע

."טסיטרא" ,רטושה זיתה ,"טסיטרא"
.הלומה תולוק ואב םיריסאה ינתיבמ .ןומזפ הזיא קורשל לחהו ומצעל ךחיג אוה
. "חורבל םתוא דמלל לכות" ,רטושה גלגיל ,"ךלש םירבחה תא הארת טעמ דוע"
.המדאב ישאר יתשבכ וקוחצ לוקל
 רבכו ,המדאה לע ץווכמ יתבכש .הרבעל טיבהל יתששחו הגרדהב הרבג הלומהה
ה ריפח־ילכו םיקבואמ הדובע־ידגבב ירבעל םיברקה םיריסאה תא ינוימדב יתיאר
י נומה .הרבעל יתצצה להובמ .הרזומ הלהצ־תעורת הלומהה הכפה עיתפמב .םהידיב
ה ארנ ןושארה החירזח-רואב .םיכראומה םינתיבה ןיב הנאו־הנא וצר םילהוצ םיריסא
.עורפ םיארפ־לוחמכ הזחמה
ל ע עידוהל הדקפמל ץרש רטושה .הרזומה הנוכתה לע ההתו ותקירשמ לדח רטושה
י כ שגרנ לוקב ורבחל רפיס אוה .ףשונו םשונ עיגהו הצירב ונרבעל ברק יתסיפת
.םוי השימחו־םישולש לע הלוע הניא םרסאמ תפוקתש םיריסאה לכ תא םיררחשמ
.הז דרחנ "ך המל"
."המחלמה ללגב" .ינשה רמא ,"הובגמ הארוה"
 המדאה לא יפוגב יתצחלנ .תושגרתהמ דער יפוג לכו הרעס יכותב הריעסה העידיה
.הדיערה תא רוצעל יתלוכי אלו
־ דקפמ יכ יתטלק םירטושה ירבדמו ,הניקתה םתלועפל ישוח ורזח הדיערה ףולחב
.ינתוארל שקבמ אוהו םוקמב אצמנ רבכ אלכה
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ף קזית ינוצרמ אלכה לא יתביש יכ יתייה חוטב םלוא ,ידשח תא םנמא ררוע רבדה
.ירורחישל איבתו יתוכזל
ם יבאכב יתשח הכילהה תעב .הדקפמה ןינבל יתוא וכילוהו םוקל ילע ודקפ םירטושה
י תמשהו ,יתגלבה םירטושה ןמ האנה עונמל ידכ .יתגפסש תוטבחה בקעב םיזע
.ששואמו לק ימצע
ך רדה תא ושעו ,םילהוצה םינתיבה ןמ הקוחר ,תידדצ ךרדב המ־םושמ ינוכילוה םה

.הקיתשב
ל גרומ יתייה רבכש ןויפמ .תוינקעצ תודוקפ עתפל ילע וריטמה הדקפמה ןינבל ךומס
.םהיתוקעצל יתעד יתתנ אל ,רבדב
.דקפמה רדחל ינוכילוהו תובישח־תרדהב ןינבל ינוסינכה םה

. םינוש תוריינב קסעו ותבתכמ ירחאמ בשי דקפמה .הממד הררש ךוראהו רצה רדחב
ץ ורחהו רצה חצמה תלוז ,וינפ תא תוארל יתלוכי אל ויתוריינב עקושמ היהש רחאמ

.םפשה תוצק ינשו ,בחרה ףאה הצק ,םירועק םיטמק
.וידיב שורפ היהש ישיאה יקיתב ןייעו ודיצל דמע ףסונ ןיצק
.הלמרב הדעסמה ןמ ןרסה תא וב יתרכה דימ
. וינפב הרכינ המהדתו וטבמ אשנ רחא .הליחתב ינאר אל קיתב עוקש היהש רחאמ
ך ותמ .הדעסמה ןמ יל הרוכזה העבהב הפלחתנו הגרדהב הגופנ המהדתה תשרא

ה כובמב ינאיבה וטבמ .ג.שה םע יתחיש תא עמש יכ יתרעשה הקזחתנ תאז העבה
.ןולחה לא ישאר יתבסהו

ל ע וחיגשה םירטוש ינש .םינתיבה דחאמ תוטימ תאצוהב הקסע םיריסא תצובק
ת פוקת יכ יתוניבה .קחרממ רכינ םיריסאה לש םנואכד .תודבכב םילהנתמה םיריסאה
ו רבע ,הכלהכ םישובל ויהש ,םירחא םיריסא .םוי השימחו־םישולש לע הלוע םרסאמ
י כ םהילע ודיעה םהידי תועונת .םהידיב הל ופנפינו האכודמה הצובקה ינפ־לע
ה כשמ האגהו תישפחה םתכילה .םהיתודיחיל רוזחל תנמ־לע הנחמה תא םה םיבזוע
.יתאצמנ וב םוקמה ןמ לילכ הארנכ החסוה יתעדו יניע תא
י תדימע לע גאש אוה .הבר הלהב יתלהבנו דקפמה לש ויתוגאש ילע ולפנ םואתפ
ל כהו הכובמב ינתאיבה תימואתפה ותוצרפתה .םוקמה דובכ תא הזבמה תלשורמה
.הנקת אלל ילע שבתשנ
.יתסיפת ןינעב רקחו םירטושה לא הנפ דקפמה
ת א ולכיס ךיא וראית םהיתולוקב םירחתמכו הלודג תוטיהלב ויתולאשל ובישה םה
.םידומעה לע ספטא םרטב יתחירב ןויסנ
.יתטלפ ,"םידומעה לע יתספיט אל"
.דקפמה ידגנכ חיטה "?תספיט המ לע"

"...יתרזח ינא"
.דקפמה המת ״? המ״
"...יתרזח ינא" .יתרבסה ,"אלכל יתרזח ינא"
ללגב לבא ,רבדה תא ריבסהל יתשקיב .יתכובמ תא ריבגה וקוחצו קוחצב ץרפ אוה



זר םהרבא40

ד ועו דוע םהילע יתרזחש רחאמ .םילבלובמ ירבד ואצי לגלגתמהו םרה וקוחצ
ט וטירב התוועתנ הנותחתה ותסלו ,םעז אלמתנ וטבמ ,דקפמה לש וינפ וניצרה
.הכלהכ רבד ריבסהל יתלכיב היה אלו רתוי דוע ינכיבה רבדה .ינבצע

.רקשמ ינאש רמאו הרעגב יתוא הסיה םואתפ
.יתרמא ,"רקשמ ינניא"
"!ךיא־דועו רקשמ התא" .דקפמה קעצ "!רקשמ התא"
.רבד יתפסוה אלו יתוא הדיחפה וינפבש םעזה תעבה
ד קפמה .קיתה תא ול שיגה ןרסה .ישיאה יקית תא שקיבו ןרסה לא הנפנ דקפמה
ו משרנ וב בקעמהךוילגל ופודפידב עיגהו ,תוזוגר תועונתב וב ךפה ,קיתה תא חתפ

.יאבצה ירבע תורוק טוריפב
ל ש וינפב יתלכתסה בקעמהךוילג תא םיאלממה םיברה םיחבשה לע יתעדיש ךותמ
. יתדדועתה ינאו ,וינפ וככרתנ ןויעה תעב םנמאו .ותבוגתל תוחיתמב יתיפיצו דקפמה
ק ר יתלביקש ןרסה ריעה עגר ותוא םלוא ,ןינעה תרבסהב בוש חותפל יתשקיב
ה רעהה עמשל .םירחאה םיריסאה תא ומכ יתוא ררחשל שיו םוי השימחודנישולש
ם ינדחפל םרפ ןתי אלש תולוק־ילוקב קעצ אוה .הארונ החתיר דקפמה חתרנ הוולשה
.וב ךורכה ישוקה ללגב אלכה ןמ םיחרובו םידמה תא םיזבמה בל־יגומו

"!דובכ“ירסח םיספא" .קעצ ,"םיספא"
.ושאר ליפשהו ריווחה ןרסה
.םידמה תא יתיזיב אל יכ שגרנ יתטלפו קפאתהל יתלוכי אל

.וינפ תא ףיצה המיח־קמוסו תפצוחמה יתחטהמ עתפוה דקפמה
״! ינוצרמ״ .יתקעצ ,״אלכל ינוצרמ יתרזח״
ה גלבה ךותמ רמא ףוסבלו ,ויתועבצא תא ורכפב המדוייהש ההש ,יב טיבה דקפמה
.קוניצל ינסינכהל תצמואמ
ו כותל יתוא וסינכהש תעב .קוניצה רבעל ינוצירהו ןינבה ןמ יתוא ואיצוה םירטושה
.ינוצרמ אלכל יתרזח יכ בוש יתרמא

.המינפ ינופחדו תורעגב ירבד תא ועטק םה
י תוליחהו ללחה תשוחת תא יתדביא .הדח תוימואתפב יתוא הממה קינחמה אתה תלפא
י תפחסנו ,הערה יתשגרה לע לקהל ידכ הפצרל ישאר יתנעשה .הטמ־הטמ עוקשל
ד ע השלחנו הגרדהב הטאוה תכשוממה בוביסה תעונת .הפצרה לש ריהמה הבוביסב
.הקומע הממד האבו יתחתמ הפצרה הרצענ ףוסבל .הקספש
ם יבאכה .תוטבחה יבאכ תא ררוע השקונה הפצרה עגמ .יבג לע יתבכשו יתכפהתה
ש וטשיטה תשוחתמ יניעב ויה םיבוט ןכ־יפ־לע־ףא .תיטא ןיכס־תכישמכ יפוגב וכתח
. םירצ רורווא יכרחב לעממ יתנחבהו הבישחל יניע ולגתסה טאל־טאל .תרוחרחסהו
.תילולפאה ךותמ ונמתסה אתה תוריקו טעומ רוא ונניס םיהבגומה םיכרחה

 ותומיטא תא רזומב וככיר םה .תוריקב םיטורח ויה ,עקעק־תובתככ ,םינוש םירויצ
ם יריסא .קוניצב ידבל ינניאש הלקה ךותמ יתשח םהב ילכתסהב .קוניצה לש השקונה
.הברה םתבריקב יתשח םריכהל ילבו ,ריקבש תוטירחה ךותמ ילא ופרטצה םיפסונ
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. תואופק םייניע גוז ילא טבינ ,הפצרה ןמ טעומ הבוגבו ,ריקה לש קחורמה ודצמ
ה ליחזב םהילא יתברק .תמייאמו הרזומ העבה וטילבה לצ םיאלמה םינושיאה ירוח
ם יווקה תא קילחהל ידכ השק ץפח יתשקיב .םיסגה הטירחה יווקב בורקמ יתנחבהו
ח פה־תופשב יתפצר יוהיזה־תויקסד תא יראווצמ יתרסה .רבד יתאצמ אלו םנדעלו

.םיספסוחמהו םיסגה םיצירחה תא
ת לועפ תא יתקספה .םיסירב ןפיקהל שי םייניעה תא תופיל ידכש יתעדב הלע רחא
, דתיה קצומה ריקה ךותל עוקבל ךרוצה לשב .םיסירה תצירחב יתלחתהו הקלחהה
, חפה־תויקסד ומקעתה תצמואמהו תיטאה הדובעה ךלהמב .התמדוקמ השק וז הלועפ
ם דב הלהמנ יתוא האלימש העיזה .םיכתחה ןמ בז םדו ,ןהיקרפב וכתחנ תועבצאה

ם ימתכב הטירחה תומוקמ תא ומיתכה תובוטרהו תוברוצה תועבצאה .םיעצפה ןמ בזה
.םיימימ־םידורו

ח טש אולמב הדיחא החירמ םתוא יתחרמ ,םימתכה תא ריסהל ידיב הלע אלש רחאמ

.םייניעה
.רפרפ לש תודורו םייפנככ החירמה רחאל וארנ וזל וז תוכומסה םייניעה יתש
ך יראהל ילע היה הז ךרוצל .ףפ^ועמ רפרפ ומכ םידדצל ןכשמלו ןלידגהל יתשקיב
.תושדח ףיסוהלו תומייקה תוטירחה תא
ן כ־יפ־לע־ףא .רתויב ורבג םיבאכהו תועבצאב םיעצפה ובחרתנ ריקב טרוח ידועב
ו כישמה םיידיהו ,שרקנ םדה ,באכה תשוחת הגפ טא־טא .הטירחה ןמ יתלדח אל
י תלוכי אלו יתושוחת םע ול היה אל רבדש ,דרפומ העונת־קוח הזיא יפ־לע ןהלשב
ת ילולפא הטשפ ךכ־רחא .יניעל ףחיר רפרפה קרו שטשטינ אתה ריק .וריפהל ללכ
. ידיב הלע אלו םייפנכב זוחאל יתשקיב .הכותמ ורהזו וראוה תודורווה םייפנכהו

י תשקיב .תושורפ םייפנכב הטמ חנצו ,תועבצאה לע ספיט ,דיה־ףכ לע לחז רפרפה
ת ויטא ףא לעו ,קוניצה תלד רבעל לחז אוה .יתופכל דעבמ קמח אוהו ומירהל
ל ע תולקשמ ולת וליאכ ,בר ישוקב ויתובקעב יתלחז .וגישהל יתלוכי אל ותליחז
, תורהוזה ויפנכ תא ףסא תלדה לא ועיגהב .הרוחשה תלדה לא ברק ויתיארו ,יפוג
.יפורגאב תלדב יתמלה ,יתקעצ ,וירחא יתארק .םלענו היתחתמ קחדנ
.יתררועתהו תלדה החתפנ םואתפ
ת ורעובה יתועבצאב יתשח הרצק תוהש רחאל .םוקל ילע דקפו המינפ םנכנ רטוש
.הטירחה עצמאב יתמדרנש יתוניבה .ינא רע יכ תוארל יתחכונו

־ תויקסד תא אוצמל ידכ תילולפאב יביבס יתששיג .םוקל ילע דקפו רזח רטושה
ך ותל הצוחה יתוא ץירה אוה .ןתוא אצמא םרטב םוקל יתוא חירכה רטושה .יוהיזה
.תוריהמב םוקל ינדמליש ןטר ךכ ךותבו הכישחה
ת עב ידגנכ בשנ רירקו חצ ריווא .תננערמ הלועפ ילע לעפ ביבסמ יורשה הלילה
ן וכנו לובג עדי אל ךכרמה הלילה־ריוואל ינובער .שפנ־בישמו ךכרמ היהו הצירה
ת א ףואשל ידכ ,הלעמ ישאר יתומירה .תוחוכה־תסיפאל דע דועו דוע ץורל יתייה
, רוחאל לשפומ שארבו רועפ הפב יתצר .םיבכוכ תואוביר יתיארו ,יזח לא ריוואה
.םיבכוכב עגונו ריוואב טש ינאש יל היה המדנו
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ר חאל .םלענ לכהו המדאה לע בכשל ילע דקופה רטושה לש ולוק עמשנ םואתפ

ל ע בכוש יתראשנו תובאוכה ידי ופפורתה תוריהמב יתמקו יתבכש תודחא םימעפש
 .ונוצר תא אלמל יתלוכי אל יצמאמ ףרח .םוקל ילע דקפו רזח רטושה .ינוחג
א ל .תועוצפה ידי־תופכ לע ךרדו ויתוארוהמ םלעתמ ינאש לע חתרתה רטושה
ך שמו באכדרקנא טלפ אוה .רטושה לש ולגרב יניש יתצענו באכה תא תאשל יתלוכי
.הנחבה אללו םעזב יב טובחל לחה רחא .ולגר תא חוכב

ט
.ראומ רדחב יתאצמנ יתררועתה רשאכ
.הקיתשב יב טיבהו ילעמ דמע הדעסמה ןמ ןרסה .תושבי יתפשו דבכ היה ישאר
.יתלאש "ך ינא הפיא"

.ןרסה רמא /׳האפרמב"
.ןואמיצב יתמגל ינאו םימ לפס יפ לא שיגה אוה
א לו והצק תא דוכלל יתצמאתה .יתוא דירטה ויטרפ תא יתרכז אלש םולח הזיא
.המואמ רוכזל יתלוכי
.יתלאש ״? האפרמל יתעגה ךיא״

."קוניצה ןמ ךתוא ואיצוהשכ" ,ןרסה רמא ,"תפלעתה"
.יתלאש "?העשה המ"
ה לעמל תנשי .תמדרנ בושו תררועתה תופלעתהה ירחא" .ןרסה רמא "הרשע־תחא"

."םייתעשמ
.קיצהו רזח ויטרפ תא יתרכז אלש םולחה
.ותלאשמ יתלהבנ ינאו ,הניד איה ימ ןרסה לאש םואתפ
.ןרסה רמא ,"הניש ךותמ הילע תרביד"

.יתקתשו הכובמב יתאב
.יפ לא ןשיגהו רזחו ,האפרמה תניפב זרבה ןמ לפסה תא אלימ ןרסה
ת ולת ילבו םהילאמ ומרז םירבדה .רפסל יתלחתה םואתפו תודחא תועימג יתעמג
ת שוחת וזיא המעו הלקהב יתשח ךכ־רחא .םהל יתייה דבלב רוניצ וליאכ ,ינוצרב
.רהרהמכ היה הארנו הפצרב וטבמ עקיש אוה .ןרסה לא הבריק
ת ינוכמ חולשל שקיבש יממ שקיב אוה .ימינפה ןופלטב ןפליטו ומוקממ םק עתפל
.ישיאה יקית תא המע איבהלו האפרמל
־ עגמו ילגר לע ימוקב יב ךמת אוה .יבכשממ םוקאש שקיב תינוכמה ןואש עמשיהב

.ינומא תא ררוע ודי
ל דח אל ןכ־יפ־לע־ףא •ימצעב עוספל לוכי ינאש רוריבב ןרסה האר ץוחל ונתאצב

.ותכימתמ
י נממ שורדיש לככ תושעל יתייה ןוכנ .םחונ תאלמו הבוט התיה הבריקה תשוחת
ן מ רתוי יב ךמת יתסינכ תעבו הגיהנה־אתל ינסינכה ןרסה .הדבאל אלש דבלבו
בשיו ,ישיאה יקית תא ודימ חקל ,הגיהנה־את תא תונפל גהנה לע דקפ אוה .שורדה
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ש י יכ ,תינוכמל ץוחמ ראשנש ,םהדנה גהנל ריבסה עינתהש תעב .הגהה דיל
. יתלבק תא חיטבהל ידכ ומצעב עוסנל וילעו ,םילוחח־תיבל תופיחדב ינריבעהל
.קירה שיבכל האציו המוקממ תינוכמה הקניז הבושתל תוהש גהנל הנתינ םרטב
ו באכ ידי־תועבצא םנמא .םילוחה־תיבל תופיחדב יתוא םיעיסמ עודמ יתוניבה אל
ר בד הזיא יב הרקש יתבשח .תקפסמ הביס ךכב יתיאר אל םלוא ,דבכ היה ישארו
.ינדיחפה רבדהו ,תופלעתהה ןמזב ילוא ,ארונ
.אוהה לייחה היה ימ ןרסה לאש םואתפ
.יתלאש "?לייח הזיא"
."הלמרב" .ןרסה רמא ,"הדעסמב"
."אלכל יתוא איבה אוה" .יתרמא—,".ג.שה"
.ןרסה רמא ,"ךב עוגפל ןווכתה אל אוה"
.ההימתב וב יתלכתסה
ר ובעכ .תרחאל יושנ אבא" ,ומצעלכ שרח רמא ,"עשת ןב יתייה רשאכ התמ אמא"

."הנש רובעכ קוידב .ןתחתה הנש
ר שפא .יניעמ רס אל הארמה .אמא לש הרבק לע הכובה אבא לש והארמ תא יתרכז

ן מז לכ יביבס שחרתמל יתעד יתתנ אל ינא ךא ,םירבד דוע רמאו ףיסוה ןדסהש

.העיסנה
.תינוכמה תא ןרסה רצע ישארה שיבכל ונעיגהב

.רמא ,"והז"
.ותנווכ ףוסל תדרל אלבו ההימתב וב יתלכתסה
ר מול חרכומ יתייה" ,הקספוהש החישב ךישממכ ןרסה רמא ,"הרירב יל התיה אל"
."דושחי אלש ידכ ,םילוחה־תיב לע גהנל
ש נוע הזיא לע ולוקב הפחמ אוהש יתעדב הלע עתפל ךא ,עיגרמו טקש היה ולוק
.אלכה־הנחמב דוע המקרנ ותינכת רשאו יל הפצמה השק
.ןרסה לאש ״? דרוי ךניא עודמ״
.רבד יתבשה אלו אתה תילולפאב וב יתלכתסה
י נא .םשא ךניאש עדוי ינא" ,ישיאה יקית תא ידיל עקתו ןרסה רמא ,"דחפת לא"

."עדוי
.יתעז אלו ןוטרקה קיתב יתקזחה
."ושפחי םה" .ףוסבל יתרמא /׳חורבל לוכי ינניא"
."המחלמה .םרוז לכה הכו־הכ־ןיב .עדיי אל ידבלמ שיא" .רמא ,"דחפת לא"
.יתרמא ,"אל"
.רמא ,"ךל חיטבמ ינא"
ע ונמה תא הביכ ,שיבכל םיכומסה םיצעל תחתמ תינוכמה תא הנחה ךכ־רחא
.קלתסאש ןיתמהו ,םיסנפהו
י תספיט .תטשומה ידיל הרצענו תיחרזא תיאשמ ןופצמ האב םידחא םיעגר רובעכ
.התצורמל הרזח תיאשמהו ,ישיאה יקית תא יקיזחהב רוחאמ הילע
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ר יעה תא וניצח תוריהמב .הלפאהה ללגב הארנכ ,הדבכ הבישחב היורש התיה הלמר

ל ע יתיפיח ידיבש קיתב .םיסדרפה ןמ הצרפ הרק חור .ינשה הרבעמ ונאציו הרוחשה
י רוזאל יעיגהב ינדירטהל לולע קיתהש יתעדב הלע ךכ ךותב .תופושחה ינזא
ת א יתרכז רחא .ודימשהל יתעדב יתרמג ,ונממ רטפיהל ילע היהש ןויכמ .המחלמה
ק יתה תא ריאשהלו הבשומל סנכיהל יתעדב הלע .יתעדב יתכלמנו בקעמהךוילג
ע תפוי אבא .ינוימדב הב יתרהריהו אבא םע השיגפל יתקקותשה .אבא לש וידיב
ה יהא אלכה ןינע תא ריתסהל ידכ .וזכ העשב יתאב ךיא לאשיו יופצ־אלה ירוקיבמ
ר וקעל לכוא אלו דחפ הזיא ללגב יתטמתשהש דושחל לולע אבא .ול רקשל ץלאנ
י תלוכי אלש ןויכמ .רוקיבה תינכתמ יב יתרזח דשחה תורשפא ללגב .ודשח תא
ת א איבחהל ,רתסהב התיבה עיגהל יתעדב הלע העש התוא אבא םע תוארתהל
.המורד דימ ךישמהלו ,רצחב קיתה
ק ופדל יתרחיא ךכ םושמ .אצמתהל ילע השקה רבדהו הלפאב היובח התיה הבשומה
ה מ־קחרמבו בר רוחיאב רצענ ,ינוצר תא הארנכ ןיבה אלש ,גהנה .הגיהנה־את גג לע
, דשחב יב טיבה ,ךושחהו םמושה םוקמב דרוי ינאש ילע המת אוה .הבשומה ןמ
י ב וניחבי אמש יתששח אל ןכלו המלש התיה הבשומב הלפאהה .וכרדב ךישמהו
 הדצמ אצמנה רפעה־ליבש לא יתדרי ,חור־רצוק ללגב ילואו ,ןכ־יפ־לע־ףא .יתסינכב
.התיבה ךרדה תא רצקמהו הבשומה לש םמושה
י שאר יתינפה אלו תוריהמב יתעספ .חיר ופידה ליבשה ידצבש תויצאקאה יחיש
.םידדצל
ת א םירצוע ויה םה .וב רובעל וגהנש םיברעה ללגב רפעה־ליבשמ יתדחפ יתודליב
ם יתוש ,תונושמ תואירקב עקרקל םתוא םיכירבמ ,האקשהה־תכירב דיל םילמגה
ם ירוחשה תופוטע תויומדב לכתסמ יתייה קחרממ .םכרדב םיכישממו ,הכירבה ימיממ
י ל ושע אל ,רבד לש ותימאל .ברקתהל אלש יתרמשנו ,תושבדה לע תודנדנתמה
ל ע אבא לש וירופיס םלוא .םהידיב יל ופנפינ וליפא תודחא םימעפ .םלועמ הער
־ אלכ ומלענ רורחישה־תמחלמ רחאל .יתדחפ ןכלו ,םהיפונפינמ םיקזח ויה םיברעה
.יבלב רמשנ םנורכז םלוא ,ויה
ל המנ בחטה חיר .האקשהה־תכירב לא יתברקו ךושחה רפעה־ליבשב יתעספ תוריהמב
ד ימת .הכירבה ךותמ ועקב רוצריצ־תולוק .הדבכ תבורעת רציו תויצאקאה חירב
ה קורי עדרפצב םימב יתלקתנ תוחשל אבא יתוא דמיל רשאכ .םייח־ילעב הב ואצמנ
ל א יתוא ךשמ אבא .עוקשל יתלחתהו םימ יתעלב יכבה ללגב .יכבב יתצרפו
ר חאמ .עדרפצמ דחפל ךירצ וניא עברא ןב רוחבש רמאו ,ייכב לע יב רעג ,הקעמה
ע דרפצה .ינטב לא הוכב התוא ץחלו החופת עדרפצ אבא ספת ,וליעוה אל וירבדש
ה לעמל הבורמו עגימ דומיל רחאל ,יתלוכי רשאכ .םיקוריה םימב העקש הצוחמה
. הבשומה לכב ךכ לע רפיסו הלודג החמש אבא חמש ,ימצעב תוחשל ,הדימה ןמ
.הכירבה תא יתלבס אל ןכ־יפ־לע־ףא
 רבדה .ינופפאש םיארונה םירוקריקה תורמל ,ידבל ,הלילב הכירבב יתיחש תחא םעפ
תונוש תוריזג ימצע לע יתרזג סויגל ךומס .אבצל יסויג ינפל םידחא תוליל לח
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, הלילב הכילהה םג הללכנ הלא תוריזגב .דחפה ינפב הדימעלו ןוצרה־חוכ לושיחל
.תנווכמ תויטאב ,הרזחבו שיבכל תיבה ןמ ,רפעה־ליבשב
ו ככשו וקחר רוצריצה תולוק .גפ בחטה חירו האקשהה־תכירבמ תוריהמב יתקחרתה
־ םושמ ילע ולעפ תופישנה .תמשנת לשכ תודבכ תופישנ ועמשנ םיחישה ןמ .רוחאמ
א לו יביבס יתלכתסה להובמ .קתושמכ ימוקמב יתאפק ינאו התיעבמ הלועפ המ
ה פלח הבשומה םוחתל יעיגהב .ץורל יתלחתח םואתפ .הכישחב המואמב יתנחבה
.תלהובמה יתצירמ יתלדחו הדרחה
. ןת וא בלכ לש יכבל ומד תובביה .תוגונ תובבי ועמשנ תורבקה־תיב תעבגמ
ת אפרמב יתמלחש םולחה תא יתרכז הלפאה העבגה רבעל ישאר תא יתונפהב
.תואיצמ לש הארמ ויה וליאכ הדח תוריהבב ופצ ויטרפ .אלכה
ם ה .םירבעה לכמ והואלימ הבשומה ישנא .םימודמידב יורש היה תורבקה״תיב
. רבקה לע בשי אבא .אמא לש הרבק לא וברקו םיכורא הריפח־ילכ םהידיב וקיזחה
 הויצ אבא .םילעה ןיב ומלענו רבקל ךומסה ץעה לע וספיט סיסבה־דקפמךגסו הניד
ל כב יתצמאתה ינאו ,יתשלוחל געל אבא .ידיב הלע אל רבדהו ץעה תא ענענל ילע
ל ש וילגרל הלפנו האקשחחרוכירבמ האב סיסבה־דקפמ־ןגס לש הריעצה ותשא .יחוכ
. אבא לש וילגרמ התוא יתכשמ .הפוגמ ףדנ תויצאקא חירו המורע התיה איה .אבא
ה ירחאו קוחצב הצרפ ןיקייח לש ותשא .החוכ לכב םיילגרב הזחאנו ומע הקבאנ איה
.םולחח םייתסה ךכש רשפאו ,יתרכז אל רתוי .הבשומה ישנא לכ
ה ממדב יורש היה ןיקייח תיב .תיבה לא הכילומה חטמיסל יתסנכנו יתכילה יתשחה
ה עורקה תרשרשה הצק .ותנולממ חרבש בלכ הזיא ידגנכ אב וינפ לע ירבעב .הרומג
י מ לש יתעדי אלו דשחב יתוא חרחיר בלכה .יתכתמ לילצ חלעהו וראווצמ לטלטינ
ג ונעתב ףנצ בלכה .ובג לע יפכב יתקלחה ויתוחיבנ תא עונמלו וטיקשהל ידכ .אוה
י תיסינו שיערי אמש יתששח .יתובקעב אב בלכהו תיבה רצחל יתסנכנ .ידצל ץרו
י תוא ליהבה ץצחה רודריד .ץצח לש חמירע וזיא לע הלעו םינפל ץר בלכה .וקלסל
ת מירעב יתלקתנ יתצירבו םינומילה־יצע רבעל יתצר .ררועתה אבאש יתששחו
י תצירב יתכשמה .הטבח לוקב ולפנ םידחא םיקולב .המויק לע יתעדי אלש םיקולב
ם ינומילה־יצע ןיב יתבכש .ףסונח רדחה לע אבא לש וירבד תא יתרכז ךכ ךותבו
. וילגרב הב שטבו ץצחה תמירע לע המ־םושמ ראשנ בלכה .תיבה רבעל יתלכתסהו
ה לד תקירח יתעמש רחא .יאובחממ תאצל יתששח לבא ,ץצחה ןמ וקלסל יתיצר

.תינססה
."בלכ קר" ,אבא לש ולוק םואתפ עמשנ ,"בלכ הז"
י ב הררוע תיבב ףסונ םדא אצמנ אמש הבשחמה .וירבד םינווכמ ימל יתוניבה אל
ש חרתמל יתבשקהו תיבה לא תוריהזב יתברק .הב דומעל יתלוכי אלש תונרקס
.ןיקייח לש ותשא קוחצכ היה קוחצה .קונח קוחצב העלבנ הטימה תקירח .םינפב
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ע דוי ינניא .השימח ילואו ,השולש ילוא .האקשהה־תכירב דיל יתראשנ םידחא םימי
, וילאמ אב רבדה ךא ,םש ראשאש ללכ יתבשח אל .םתונמל יתלוכיב היה אלו קוידב
ך ותל ריווא ףואשל ידכ יתרצענו יתציר ךותב םשל יתעגה .ינוצר לא רשק אלל
י תחנצ .יכרדב ךישמא םרטב הרצק החונמל יתקקזנו ץוצר יתייה .תוקונחה תואירה
.םישק תכתמ־יליטמכ ירבאב תעקושה תודבכב יתשחו ,המדאה לע
י פוג ירבא ךא םוקל יתשקיב .םיימשה עצמאב שמשה הדמע יתררועתה רשאכ
ב יטיה ילע ךכוסה לצה .ויתחת יתבכשו ךומס ץע לא יתלחז .המדאל הרזחב ינוכשמ
ה זיאב ענ היה לכה—אבא ,םרוקה ,המחלמה .יתביכש תא המיענה תולצעה .יפוג םע
ת אלמו הבוט התיה ילע תדרויה תושידאה תוולש .ותושממ תא דבאמו קוחר ןורדמ
ו תוא תואלממה תושוחתה ןמ ןקורתמ יפוגש היה המדנו יניע יתמצע .םימוחינ
־ לע־ףא .ןמזה לש וכלהמל ץוחמ יתייה יורש .ללחה ןמ קלח תויהל הגרדהב ךפוהו

.ןשי ינניאש רוריבב יתעדי ןכ־יפ
ה אלימו התלע טאל־טאל .בערה תשוחת האב ,יתמ קוידב רכוז ינניא ,ןמז רובעכ
ת קוצמ .םישוחה תלועפ תא הררועבו ולקשמ דבוכ תא ול הריזחהב ,ולוכ ףוגה תא
ה יה יתשלוח ללגב ךא ,ילגר לע דומעל יתשקיב .ףירח באכ הכפה תרבוגה בערה
. יתוא ףיקמה טקשב יתשח ילגר לע ףוסבל ידמעב .םילודג םיישקב ךורכ רבדה
י תרכזש רחאמ .דהדהמה ולוצליצ תא קיספהל יתלוכי אלו םיינזאב לצליצ טקשה
ת ורזומה תשוחתו יביבס יתטבה .יניעב רתויב הומתו רזומ טקשה היה המחלמה תא
. הכותמ הלע אל שחר םושו הלולח הביתכ תממוד התיה הכומסה הכירבה .הרבג

ם יימשה הומכו ,האופק הממדב איה םג היורש התיה קחרממ תפקשנה הבשומה
.הילעמש
.ןדבא־תממד איה הממדהו ,הסובתב המייתסנ המחלמהש יתעדב הלע םואתפ
 הביאכמו השק התיה הכילהה .שיבכה רבעל עוספל יתלחתהו רפעה־ליבש לא יתאצי
ש יחהל יתצמאתה .שיבכה ןמ ןואש עמשנ המךמז רחאל .ויה תויטא יתועיספו

.רפעה ליבש ינפ לע לפונו ץר יתייהו ,יתכילה
.שיבכה הלגתנ םידחא םיעגר רובעכ
. "יער הדגא אל יער הדגא אל" ורש םילייחה .הנופצ תולועו תואב ויה אבצ תורייש
ט א ולהנתה ןה .תולודג ןעטמ־תויאשמ ואב ךכ־רחא .ינזאל עיגה םתריש לוק
.המחלמח־ללש תוסומע ,תודבכבו

1965 רבמצד ,ןולוח
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