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ם ימעפ ןקות זאמו ,1956 תנשב ,יגיס עצבימ ירחא בתכג וז המישר לש ןושאר חסונ •
ם סרפתתש יל עידוהו! ,םידחא םישדח ינפל םוסריפל התוא לביק "תשק" ךרוע .תודחא
.טסוגוא שדוחב
ק ר וא וספדנ ,ורמאנש םירבדה ןמ םיברש השגרה יב העטנו המחלמה האב םייתניב
ת ואובנ ,ודבתנש תוכרעה םהב שי :ירמגל םמעט גפ תאזה המחלמה ינפל ובתכנ

ת א ומרגש תוביסמה :רקיעהו .םוקמ םהל ןיא בושש םיחוכיוו תועד ,ומזוהש תורוחש
, םינש ךשמ ולחש םייתוהמ םייוניש ירפ ילוא םהש—הב ולגתנש םייוליגהו המחלמה
.וז יתמישר תא זונגל טילחהל ינועינה—העניצב ןיב יולגב ןיב
ן יאש יתענכתשה .המסרפל ונוצר לע דמעש ,"תשק" ךרוע לש ותשקבל יתינענ תאז םע
ו נל עייסל וז המישר לכות ףא ילואו ,רבעה ימגפל ונימיב הלגתנש בויחה תא ךימסהל
־ יוטיב תתל ,רופיסב וא המישרב ,חילצאש ימע יתווקת ,ןכא .הרומתה לדוג לע דומעל
.ויטבל לע תערכמה התעפשהלו יתמישר לש הרוביג בלב הלחש הרומתל המ

.ה .ד
 ותוא יל חס ,"ץוביקב יתבשיש םימיב ,בר ןמז ינפל ושחרתה םירבדה ,םנמא"
! רנאצומ“ריע ,ואדיביטנומב הלואג־תומולח יתמקר ומע םירוענ־דידי ,לדנה בקעי ברע
. ישפנל חונמ ונתנ אלו ,טויסכ ,םהיטרפ לכב ,ינורכזב ובציתהו ורזח הליל־הליל"
ב תכמב יל הנע ךרועה לבא ,ןותעל םיתחלש ,בתכה לע םתוא יתילעהו יתבשי ףוסבל
 ומכ ,ויניערמב םתוא האר וליא !םימזגומ ...םימזגומ ול םיארנ םירבדהש סמונמ
ה שק־המ ,םקיתמהל יתלדתשה המכ ,םהב יתטבלתה• המכ עדי וליא !ינא םיתיארש

ו פריה ,יניס־עצבימ רחא ואבש םחיב־תוטקשה םינשב ,ךכ־רחא ...!םתביתכ ילע התיה
ת עפשהב ילוא ...!בוש ,הנהו ...לפרועמב םרכוז יתייה תוקוחר םיתעל קרו ינממ
׳ חתפ־לא׳ לש הלבחה־ישעמ לע ארוק ינאשכ ...םויה לש תיללכה הריוואה ,בצמה
ר שאכ ...וישכע םיגהונש הגלבהה ףא לע ,ברה ינושה ףא לע ,לומגתה־תולועפ לעו

ם תוא לכ ,יל ןמאה ...תוינוציק תושירדו םיפיקת תולוק םיברתמו םילוע בוש
ק ועצל ,םהב ךופהל קינחמ ךרוצ ינא שח בושו ,ילע םיקיעמו םירזוח תוערואמ
?  התא רכוז ...!םתונשיה תא עונמל יחוכב וליאכ ,םניבהל וז ךרדב לכוא וליאכ ,םתוא
ת ועשב .חצרו הלבח ישעמ הליל־הליל טעמכ םיעצבמו הזעמ םיאב ויה ןויאדיפה
 התיה תרכינ ברע תדר םע ךא ,ליגרכ ונייח תא להנלו ףיסוהל ונלדתשה םויה
א מש ,םיסירתה תא םיפיגמ ונייה ברה םוחה ףא לע .הרבגוה הרימשה .תוחיתמה
ה נומת .תולילב תודשל תאצל ונזעה אל בוש .ונירדח ךות לא ןומיר לשלשל וסני
ו יה תולפטמה :םיזע םיווקב ינורכזב הטרחנ ,תובורק םיתעל תרזוח התיהש ,תחא
ת ושלגמ יבג־לע ,דחא־דחא ,םתוא תודירומ ויהו םיטלקמה יחתפ לא ףטה תא תוליבומ
ו ילע רוזחנ׳ ,םידליה תא תודדועמ ויה '?ןוכנ ,הפי קחשמ׳ .דחוימב םש ונקתוהש
ד ע הזחמ ותואל יתלגרתה ךכ־לכ ׳!בטיה ותוא ודמלתש דע ,םעפ דועו םעפ דוע
...םיטלקמל ושלגי םידליש אוה יעבט ךא וליאכ ,יניעב יתרגיש השענש
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ה צרא יתאב ,ךל עודיכ ,ימצע ינא .ונלוכ תא וחישקהו ונסיח םיישקהש אלא תאז ןיא"
ו נמצעל חיכוהל וניצר ...הרובג לע ,הברקה לע יתמלח ,תוברקה לש םמוציעב
, תאז־לכבו .רעושמה לעמ ונחלצה ,םנמאו ?םייוגה לככ םחליהל םילגוסמ םידוהיש
ה מחלמה ונב הללוח יאדו ,תצק םינוש ונייה רבכש רשפא ,עקרקה לע ונילעשכ
ה ב תיסנתה ירה יהז ןינעב רובידה תא ביחרהל ךרוצ שי םולכ .יהשלכ הרומת

...םישודנו םיעודי םירבדהו ,ךמצעב
ם ימה־לדגמ תא יניע דגנל דימת ינא האור ,םינושאר םימי םתוא רכוז ינא רשאכ"
ל עמ ,ונלומ .הלועה רהסה־יצח ,עבוככ יוטנ ,ול ץבור וילעו ,,תורוקמ׳ תרבח לש

ת ורוא םיצבצבמ ,םיקחרמב םש־יא ,ונירחאמו ,הזע תורוא םיצצונתמ ,טעמכ ונישאר
ם יפירצ ונל ויה .לוחה ילג לע ורזפתהו ולפנש םידדוב תכל־יבכוככ ,םיטעומ ,םישולח
ה דמע הב ,הנרואו ביבסמ רדג ,הליכא־רדח ,הפופצו הלוגע ןרוג־יצחכ םייונב ,םידחא
ר בד לכ לוטיל םינכומו םיבער ובבותסהש ,םיננתסמה םהיניע ושטל הילאו הדרפ
ע ינ־אלל םיחותמ ודמע ,רזומ שחר לכ עמשל םירוי ויה ונבש םינבצעה .םוקמ לכב
. רדגה ירחאמ ,ונילגרל רועפ היהש רצה ידאוה לעמ וא ,הורואה דיל ,הלפא הניפב
ו יה םהמ םיבר .חוצרל וא לבחל םיאב םיננתסמה ויה אל ,ללכ־ךרדב ,םימי םתואב
ל ש ורצחל וא והדשל רודחל וחילצה םשו־הפ .הביבסה לש םישוטנה םירפכה ינבמ
. ..הדריפ ,זרב ,םיעורק לבז־יקש ,האקשה״רוניצ :המ־רבד בונגלו םיבושייה דחא
ם ימעפלש אלא ...וכלהו ואלמנ רהוסה־יתבו ,ואלכנו הרטשמל ורגסוה ,וספתנש הלא
ו נרכה ?ןמלוו לאינד לש הרקמה לע תעמש םאה .רתוי םירומח םירקמ םג וערא
. םישולש ןבכ ,ונבש רגובמה היה .חינא התואב ,ונתא ץראל אב אוה ,בטיה ותוא
, ולש ינועבצה ׳ו׳צנופ׳ב לברוכמ ,ןופיסה לע בשי רבכ ,םיררועתמ ונייהשכ ,רקובב
ה קשמ ותוא תייתשל םוקל םיכשמ היה תיזחב םג .׳הטאמ׳ה תירוניצ תא ץצמ רבכו

ל ש תיסופיטה ותומד תא ונל ריכזה לכב .למגיהל הצר אלו לוכי אל ונממש

ה נמ התוא ,ותוטשפ תא ,ובל־בוט תא ,ובש דמחנה דצה תא ,יניטנגראה 1׳צואגה
ד חא לש ונב היה אוה .יטושיקךודו םימת םזילאידיא לש ,תיטנמור חור לש השודג

ת וברעה ידדונ ןיב ויחש םידוהי םתואמ דחא ,םינושארה םידוהיה םיבשיתמה
־ ןיע׳ קשמה תא ונרוזאב םיקה רשא ןיערגל ףרטצה אוה .דאמ םהמ ועפשוהו
ב שיש העשב ,רחש םע ,הדשב ,ןנתסמ ידי־לע חצרנש ונל עדונ ,הנהו ...׳השימחה
ה כש ,שיאל לווע השע אל םלועמש ,אוה ...הטאמה תירוניצ תא ץצמו ורדע דיל
ה מחלמ תללוחתמש העידיה הניטנגרא יתכריל העיגה ךא רשאכש ,ונלוכ לע בבחתנ
ל לעתה חצור ותואו ...גילפהו ,ומלוע לכ תאו והדש תא שטנ דימ ,לארשי־ץראב
, ול םרגנש לווע לע ילואו ,ותמחו ופצק לכ תא הילע ךופשל שקיב וליאכ ,ותפוגב

ל אינד לש וחורמו ויתונווכמ דואמ קוחר היהש יאדו ךא ,וב םשא היה ימ עדוי ימו
ן ויגהה־יא .הבר תורירמו סעכ ,קומע רעצ ונלוכב הררוע העידיה ...רשיהו םתה
ה שעמ ,תולפש .בגה ירחאמ :ןכ־לע־רתיו !הקווד אוה—םלוכמ .יברקב ברצ רבדבש
...ול לגוסמ היה ,םייביטימירפ ,םילפא םירצי לעב רוצי קרש

רובעכ ,הנהו ?תוחיתמה הרבגו תוריהזה־יעצמא תא ונרבגה ,חצר ותוא תובקעב"
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ב בגתהל הלה שקיב רשאכ ,ריעצ ןנתסמ ונלש םירמושה דחא ספת ,םידחא תועובש
ת א וציקה הררועש שערהו העידיה .ןנוגתהל הסינ אלו קשנ ילב אב אוה .הורואל
ר ענה לש וידי תא םירמושה ורשק וב ףירצה רבעל ונזפחנ ונאו ,ונתנשמ ונלוכ
ו דמעש תורבחהו םירבחה ראש םע ףפוטצמ ,םש יתדמע .םידומעה דחא לא יברעה
ב ונגל אב ןכלו בער אוהש ןעט יובשה .הריקח הלהנתה .השענב יתננובתהו ,יביבס
ת א םגרית ,וירוה־תיבב תיברע דמלש ,דייז לאומש .הריכמל שוכר וא ןוזמ ,המ־רבד
ת ועש ךא יתיאר םתואש ,םידיקפתה ילעבמ םידחא םירבח םש ודמע ומע .וירבד
, םיצוחר ,םבל תא ודעסו שפנ־תוולשב םש ובשיש העשב ,לכואה־רדחב םדוק תודחא
ו צעננ םהיניע .והשמ םהב הנתשה התעש אלא ...יל םיבורקו םירכומ ,םיינכייח
ש דחל ונאב הילא ץראה ןמ ולטליט לרוגהש ,רחאה רענה לש וינפב תויתכתמו תורק
ת דרוהב ודמע ידי־לע .ינעו ףופצ ,רצ ץרא־לבח לא קדצו ןויווש ייח תויחלו המוא
ם ש ,דימת תארוק התיהש תינמלוח הרוחב התוא ,ןזור הינוס תא התא רכוז .תודחא

ה זיא׳ .תורחא תונב םע תדדותסמ היתעמש ? רוגאט טנארדניבאר יריש תא ,׳העונת׳ב
ו מכ הארנ אוהש ןוכנ׳ .ךכ־לכ הל תיגייפאה תבהלנ המזגה התואב הארק ׳! הפי םלע
י נפל ךא ׳!?ףצושו ןבל סוס לע רבדמב םירהודש הלאמ ,רימת ךייש־ןב הזיא
ו לוכ היה ןיידע הפיהו יתודליה השארו ,ונילא הפרטצהו ץראל האב םימי־שדוח
, תאז םעו .הל ביתכהו ףיכוה הרופה הנוימדש המ אלא ואר אל ןיידע היניע ;םיננעב

, המוק־ףוקז "דיה ראות־הפי םנמאו ,רענ ותואב יתננובתהו יתרזח •הירבדב והשמ היה
ד ימת אלש וב היה רכינ ,םייולבה וידגב ףא־לעו ,הרשערדנומש וא הרשע־עבש ןבכ
. הקילדהו ויפב הירגיס םש םירמושה דחא יכ ,ןשעל שקיבש הארנ ...תובחס שבל
א וה .ןמרנייפ ןימינב םג היה םכותב .הרצק העש ושחלתהו וירקוח ודדטצנ םייתניב
, ןקתש ,תודימ־בחר .תיזחב דחי ונייהש העשב דלונ ןושארה ונבו ,יושנ היה רבכ
, םילכה לא אבחנ ,ןשייב היה ,רוביצב ,הליגר החישב .ותומדב התיה הרזומ הגיזמ
ה יה תאז תמועל .ותוחכונב תשגרה םלועל ,תאז לכבו ;דצה ןמ דימת דמועו ךובנ

ל כ לע ובביח וילשהו טקשה ויפאו ,תוליגר־יתלב החטיבו הנובת וישעמ לכב הלגמ
ת בצינ ותומד התיה דימת המחלמה ימי תא רכוז יתייה רשאכ .עגמב ומע אבש ימ
ת ישקה ברקה תועשב ףא העוגרו הטקש ,תוביצי םייפתכ לע עלקמ תאשונ ,זכרמב
ה דמעש הצובקה ןמ שרפ אוה .התוחכונ םצעב דודיעו ןוחטב ונלוכב תכסונ ,רתויב
ל ש ודומע לא ולבכש לבחה תא ריתהו ,יובשה רענה לא ברק ,השחלתהו דצב
ו דמע הילעש תספרמה ןמ ודרי םתשלשו ,ילא הוולתה םירמושה דחא .ףירצה
־ יתלב התיה וז תוחתפתה .הממד הלפנ .הכישחה םתעלבש דע ,םוקמה ןמ וקחרתהו
ה ירחאו ,הממדה תא היירי העקב עתפל .ידיל השחלתהו הפיסוה הינוס קר .היופצ
י ל המדנ .תיברע ןושלב עטוקמ טפשמ ,הקעצ התלע הייריו היירי ןיבו ;היירי דוע
 וגרהת לא" קעצ אוה׳ :םר לוקב והשימ רמאש דע ,רתוי הממדה הדבכ הליחתבש
י תלוכי אלו ,םינפב המ־רבד קנח יתוא .חוכיווב םיבר תולוק וצרפ ךכ־רחא .׳"יתוא
ר מאש דע .רבדה עריא םנמאש יתוניבה אל עגרל ףא ,ימצעל יתראית אל .רבדל
םיננתסמ הידיל לבקל הרטשמה לש ימשר־יתלב בוריס לע עמשש ידיל והשימ
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ך כ םושמ יאדוובו ,םוקמ ספא דע םיאלמ ויה רבכ רהוסה־יתבש ינפמ ,םייובש
ו השימ /ןנתסהלו רוזחל לכוי בושש ידכ וררחשל הז היהי עשפ׳ ירהש ,רבדה השענ

ת ולוקה רשפ תא יתוניבה אל בוש ךא ,המ־רבד ףיסוה וא ,ןתרבס לע קלח רחא
ה רזח תחא הנומת לבא ,יחומב ופלחש םירוהריהה לכ תא רכוז ינניא ...יביבס
־ תומוא־דיסח ותוא לש ותומד חונמ׳ יל הנתנ אלו הבציתה ,םיקוחר םימימ ילא
י א ןינ ר״ד ,יאווגורוא חור־שיא ותוא ,הנידמה תמקהל השע הברה הכש ,םלועה
ר סומהו תדה תודלות' ורפס ,וייח־לעפמ תעפוה לע וכרבל יתכלהשכ ,םעפ .הנליס
ר מא אוה .זע םשור ילע עיבטהש ,בקונ םירבדו־ןיד וניניב ץרפ ,"לארשי־םע לש
ש ומישה לע ,הנחבה־אלל רורט־ישעמ לע תועידיה׳ :ישירחהו ןותמה ולוקב ,ינזאב
ם כב קבד אמש ששוח ינא .יתוא תודירחמ ,םידוהי ידיב הלאכ תומילא יעצמאב
י נא ששוח .הנממ םתלדבנ הכש ינפמ הקווד ,םכתולכל השקיבש היחה תוטישמ והשמ
 קידצמה אוהו ,םילענו םינוש םתא וללגבש לדבהה שוטשיטל וז ךרד םכתא ליבות ןפ
ת ייחתל הזעה םכתפיאש אמש ינא ששוח .יחצנהו דחוימה םכמויק תא בייחמ ףאו

/םייוגה־לככ“יוג םתס אלא ויהת אל בושו ,חורהדנע תא חצרת ףוגה

ם ימיב אקווד םעימשה אוה יכ ,ינוזיגרהו ינזא תא ומרצ וירבד .ודגנ יתממוקתה"
ם יחובטה ידלש תא ,םיצאנה לש זוכירה־תונחמ תא עונלוקה־דב לע וניאר םהבש
־ ץרא ירעש תא חותפל התצר אלו השקעתה הילגנאש העשב הקווד ?םילוצינהו
 יתדביכו יתבהא םתואש ,םינובנה וינפב יתחטהו יתצרפתה .םיטילפה ינפל לארשי

 !ונב ךומתל ןכומו ונילע םחרמ התא חבטל ןאצכ ונתוא םיליבומשכ קר !והז׳ :דימת
— טחושה לש ודי תא ךושנל ןברקה הסנמ קר רשאכ ,טחשיהל ברסמ ןאצהשכ ךא
ם ידוהיהש התא הצור יתמ דע ,יל רומא ?יתמ דע !ףרוט באזכ ךיניעב הארנ אוה דימ
־ תוולשב ותומיו ,תוענכנו תוירסומ םייניע ומצעי ,ןיילתל םראווצ וטישוי םיבוטה
׳! ? ךתומכש שפנ־יפי לש םתדהאל רתוי םייואר םה ךכש ינפמ קר ! ? שפנ
ו ירבד לע בישהל קיעמ ףחד ןיעמ יב םק ,ץראל יאוב תא הזריז החיש התוא"
ת א לטבל ,םהמ חורבל שקבמ םג ינאש יתעדי יבלב םש־יאש אלא ?םישעמב

ר בכ הט^ובה יתבושת ירבד תא יתמייס וב עגרה םצעמ יכ .םיידי הפרמה םתעפשה
־ רסוח תא הרומג תואדווב יתשח יכ־ףא ,יתונותשע תא לבלבלו יב םסרכל וירבד ולחה
י מצע תא יתלאש ...הליל ותוא לכ יב ודהדיהו ורזח בוש ,הנהו ...םהבש ןויגהה
י מצעל יתראית אלש יתעדי םנמא ? השעמה תא יתענמ אל עודמ ,יתקעצ אל עודמ
! ? םירחא וקעצ אל עודמו ,וירחא יתקעצ אל עודמ ךא ,השעיי יכ
ן יעכ ,ןמרנייפ ןימינב תא שפחל והשמ יתוא ףחד ,הדובעל יתאצי רשאכ ,תרחמל"
ם ג םא ,הטרח וב תרכינ םא תוארל יתיצר ? השעש המ רחאל וינפ תא תוארל ןוצר
ת א תוארל ךרוצ יתשח ...ילוא ינלוח והשמ ,הז ינוצרב היה רזומ והשמ .ןשי אל אוה
, יל ריבסהל ,והשמ יל רמול לכויש יתבשח ? םדא גרהש רחאל ןימינבכ שיא לש וינפ
ו יתיאר ...ילע קיעה רשא תא הכ־יא קיתמהל ,ויתוניבה אלש המ־רבד יל תולגל
י תארקל ...ךכ יתישע ינא ףאו ,יתמועל ודיב ףפונו ךייח אוה .וילשו עוגר רצחב
ינאש עדי אלו ,ןשי הלילה לכ ?רדחל־ירבח ,ןמצלוה השמ ,הדובעה־ןרדס דעצ
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ת צק וילע ךופשו ידאוה די־לע רובע הדשל ךכרדבו ,תא חק ,בקעי׳ :יל רמא .רע
; יתקעצ אל ,יבלב רשא תא יתאטיב אל זא םגו !הקווד ילא הנפ םלוכמ !ינא ׳...המדא
ם ייניעב יב ןנובתה אוה ׳...ותכאלמ תא ןימינב םילשיש' :קמחתמ לוקב ,ול יתרמא קר

ד מוע אוה ןיידעש יתשגרה ךא ,יתקחרתהו ףרוע וילא יתינפ .תוהות ,תונושמ
י ל געול אוה םאה׳ .ילע ויתובשחמ ינפמ יתששחש אוה לכמ רזומו .יב ןנובתמו
י תרמשו יתקתש עודמ ,יתוששח תא םרג המ בטיה ןיבמ ינא וישכע ...׳?ובלב
, םישק םיאנת םתואב .םימי םתואב ונלצא הררש הנימב־תדחוימ הריוא .יבלב לכה
י לרוגו רומח קבאמ ,ומצע ינפב דחא לכו ,וידחי ונלוכ ונלהינ ,הצובקה ימי תישארב
ר בגתהל םילגוסמ ונאש ,םירחאלו ונמצעל ,חיכוהל וניצר .םינפ־יפלכו ץוח־יפלכ
, םילודגה וניביוא ויה תושלוחה ן שורדה ינפוגהו ישפנה חוכה ונב יוצמש ,לכה לע
. ..תויכורכרל ,ןורשכ־רסוחל ,די־תלזאל יוטיב ,רותיווכ וניניעב התארנ השלוח לכ
ה עשבו ...שפנהו רירשה תוחישק לש ןחלופ ןיעכ ,היומס תורחת ןיעכ וניניב החמצ
ה תוא יב הלגי םרטב ,ויניעמ יתטלמנ תוהות םייניעב ןמצלוה השמ יב ןנובתהש
: יתעדי דחא רבד ךא ,המצע העש התוא יתוניבה אל תאז ...יב הזחאש השלוח
, םיכרדה־תשרפ לא ונאב םואתפ ;ןמרנייפ ןימינב ןיבל יניבו וניבל יניב לפנ והשמ
ו ניבי אל םג םהו ,םדוקמכ םניבהל לוכי יניא בושש יתשח עגר ותוא ;וניכרד ודרפנו

...יתוא
י ל םירוכז םיטרפה לכ ,הנהו ...הרשע שש ,הרשע שמח ...?זאמ ופלח םינש המכ"
ו מכו שי :יב תשחרתמש איה הרזומ העפות .םירבדה ועריא לומת ךא וליאכ ,ןיידע
י נא רזוח ךא רשאכ ,םואתפו ;היתוערואמו הפוקתה תא ,ולוכ ןינעה תא ינא חכוש
ב ציתמ אב ...םישנאה יניעב ,םירובידה חסונב יוניש לח רשאכ ,םוחד ריווא םשונו
ם יבקונ םירבד םתואו ,םירומיש־ליל ותואו ,ומצע השעמה ?שדחמ ינורכזב לכה
ה יהתש העש לכל םיברואו םישקעתמה םירבדה .חור־שיא ותוא ינזאב עימשהש
.ינעינכהל הרשכ
. לובגל ידמ ךומס היהש ,הנושארל ונבשיתה וב םוקמה ןמ ונוריבעה תודסומה"
. הרימשל רתוי חונו חותפ חטשב ,העבג ירחאמ ,שיבכה דיל עובקה ונמוקמ תא ונינב
לגרתהו ,ונרגב .ועגרנ תוחורה ,הטעמתה תוננתסהה ,םישדח םיבושיי רוזיאב ומקוה
. םיבר םידלי ודלונו םיאושינה וברתה ,םיפנע ונחתיפ ,ןוזמבו רוידב ונקלח רפש ; ונ
ש טשוטמ ,לפרע־ףופא היה לכה—תמוהש ריעצה ןנתסמה ,ןמלוו לאינד ,המחלמה ימי

. םייחה ולהנתה הב טעמכ הוולשה הרגישה תא םלוה־יתלב דאמ ,קוחר ,םש־יא
א ל ;תוערואמ םתואב ונעגנ אל םינושאר םימימ תונורכז תולעהל ונבשי רשאכ
ר חא ,םינשה תצורמב הכלהו הרבג וניניב תודידיהו ,רבד ןמרנייפ ןימינב תא יתלאש
ך ייחתמ היהשכ ,םימעפל קר .ותעדב־בשוימו רדוסמ ,החפשמ־לעב ינא םג יתישענש
ן יע־ףרהכו ,םואתפ רכוז יתייה ,ומצע רוטקרט ותוא בג לעמ ,יתמועל ודיב ףפונמו
.וניבהל לוכי יניא בושש ,השוחת התוא ,הציחמ התוא וניבל יניב המק התיה
ו להנתה .ידמל םיחותמ ויה יניס־עצבימל ומדקש םישדחה ,ךל יתרמאש יפכ ,הנהו
ןניא לומגתה-תולועפש ,םייד םישוע תונוטלשה ןיאש ונעט םירבח .םיבר םיחוכיו
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ת א וריבגה ףאו ,םהיללעמ תא םיעצבמו םירזוח ןויאדי׳פה ירהש ,רבד תורתופ
ח ור־רצוקב ופיצ לכה ,םינפ־לכ־לע .תוקפאתהל ופיטהש הלאכ םג ויה ךא .םתרמוח
ת א השבישו םיבצעה תא הטרמש ,תוחיתמ התואל ,תרחא וא וז ךרדב ,ץקה םשויש
, יניס־עצבימ לש ותליחת לע ונרשבתנ וב הליל ותואב ,ןכ לע .םייחה ךלהמ לכ
י שאר לעמ םיזורכ ,שוביכה תארקל ,וליטה דיוואה־ליח יסוטמ .םלוכ םע יתחמש
ם דא ייחל ,רדסלו שוכרל תוברעו תושרופמ תוחטבה םהבו הזע־תעוצרב םיבשותה
? םימעה ןיב רבדה ליגר הכ םולכ ?וז איה הלק יכו .וילשה חרזאה לש ותוריחלו
, ונגלבה ,ונלבס ? םיגהונ ונא ׳םייוגה לככ׳ א ל הנהש ,תחצינ החכוה וז ןיא םולכ
ם יפחה םיחרזאה ייחל וניאיבצמ םיגאוד הנה ןגמ־קשנב ונא םיזחוא רבכ רשאכו

.םימשאה תשנעהל קר םהינפו ,עשפמ

י בשותמ םיאולימ־ישנא לש דודג בכרוה ,העוצרל םירידסה תוחוכה ורדחש רחאל
, םישובכה■ םירפכב םיטלשמה תא רהטל ,הכאלמה תא םילשהל וילע היה .רוזיאה
, רורחישה־תמחלמ יקיתו םע יתינמנש ןויכמ .חוקיפו הרימש תודמע םהב סופתלו

ה פרטצהש ,אשמ־תינוכמ לע םמע יתילעו ,םישנא הרשע תב התיכ לע דקפל ילע לטוה
.רוזיאה יבושיי לכמ תויאשמ תורשעל
ר כזל הטרדנאה המקוה וב םוקמב ,העוצרה ןופצל ליבומה שיבכל ךומס ונזכרתה
י דקפמ ושקיב יאדוובש יתבשח הדיל יתדמע וב עגרב .השרו וטיגב דרמה ירוביג
ה שק לבא .וניניעל רקדזמה רוביגה לש ותומד תארשהב תוחורה תא דדועל דודגה
י נפמ ילוא ,הטרדנאל ללכ םתעד ונתנ אל םישנאה .ךכב וחילצה םנמאש רמול
: יחומב םואתפ הלע עיתפמ ןויער .שודיח רדגב םהל התיה אל םש התוחכונש

ל ש דירש ותוא ,ןבומכ ,בוש הז היה ׳! ? שבוכל ןברקה ןיב ,וניניבל וניב םצעב המ'
ם ולכ׳ .הצובקה לש םינושארה םימיב ישפנ תא דקפ רשא עוזעזה לשו ירוענ־ימי
ל ע דומעל ןברקל ול רוסא םולכו׳ ,יבלב בוש יתקעז ׳? םעפה םג ,ןברקה ונחנא אל
ם לועה לכב ,אוה בותכו לבוקמ קוח אל םולכ ?חצורה לש ודי תא עוטקלו ,ושפנ
, השוחת התואש אלא ׳? ןגרהל םכשה ,ךגרהל אבה :וניתובא ורמא אל םולכ ? ולוכ
ת יאר אל םאה ? תחכש רבכ׳ :יל השחל ,תורוחש יל אבנל דימתמו־דאמ תשקעתמה
ע דייה ? ןיילת לש וחור ןיבל ושפנ לע םקה ןברק לש וחור ןיב עשפכ קרש ךיניעחמב
ו תמשגה ןיב לידבמה ,וקה תא רובעי בוש אמש וא ?ומצע תא ןסרל ןברקה םעפה
י תשחו ,ינכיבה חור־שיא ותוא לש ולצ ׳...?שדח עשפ לש ותדיל ןיבל קדצה לש
ם נוחטבו םתוליעי יכ יתעדיש אלא ן יתועונת תאו יתבשחמ תא לברסל ליחתמ אוהש
־ תוחוכ לכ תא יתסייג ןכל .יתוזירזבו יתעד־תולילצב םייולת םישנא הרשע לש
ל כל םעט המ׳ :םיטבלה תא יבלמ יתרקע קצומו ףורצ ןויגהבו ,יב ורתונש שפנה
?  אבצה ידקפמ לש תושרופמה תוחטבהב יתיאגתה לומת ךא ירה—? הלאה םירוהריהה
ה יה וליא !תוחיתמהו תוחיצרה לכ ירחאו !וללה םיזורכה תא ״יוג״ ותוא ארק וליא
ה ליל־הליל הפיגמ ותשא ךיאו ,םיטלקמל וידלי םידרוי ךיא תוארל אוה םג ץלאנ
׳...ןומיר םהב ליטיו חצור אוביש ששחמ ,םיסירתה תא
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י נשב ,ךרעיהלו תויאשמהמ תדרל הדוקפ ונלביק תורופס תוקד רובעכו ,ונעסנ בוש
.שיבכה ידצל ,םירוט
ד קמ ךשמתנ רשא ,ךורא רוט לש ותיעצמאב תצבושמ התיהש ,יתתיכ שארב יתדמע
ם ירופסה םיעגרב יכ יל רוכז .העוצרה יבשות לש ןושארה רפכה ירעש דעו לובגה
־ יהדהש םירבד יל ולגתנו ,יביבס יניע ורת דעצמה תלחתהל ומדקש השעמ־ספא לש
, דמוע ינא הילע עקרקהש תעדל יתחכונ םואתפ :ידמל םייעבט ויהש יפ־לע־ףא ,ינומ
ר בעל חרזממו ןופצמ ,ינופיקה רשא םיסדרפהו האובתה תודש ,שיבכה לש טלפסאה

ש ממ םהיארמו םנ1ג—הזע ריעה רבעל םורדמו ,םיהו לוחה דע ברעממ ,ונצרא תולובג
ם נמא יתעדי .יצוביק תא ופיקהש ,עקרקהו טלפסאה ,תודשה לש םהינוגו םהיארמכ
ך שמש יתיליג עגר ותוא ךא ,תרחא תויהל לכוי אל םצעבש ,רבדב שודיח לכ ןיאש
י ב התיה ,ןמוסמ־אלה לובגה רבעל יניע תא הנפמ יתייה רשאכ ,ופלחש םינשה לכ
ת חא שמש םא םג ,ול רבעמו ,קצומו רורב ,דירפמ וק ןיעכ האור ינאש השוחתה
ו ליאכ ;עקרקהו טלפסאה ,תודשה ינוג יל וארנ םינוש ,ולוכ בחרמה תא הריאמ
־ לכבו ...התע הנהו ...רזו הנוש הארמ לכב ךסנ ,םש ףחירש רחא והשמ וא ,ריואה
ם חי םש וגהנ וליאכ ,רתוי ויה תוזע שמשה ינרק :וישכע םג הנוש והשמ היה ,תאז

ם יסיסר תובברל ףרה ילב וקסרתנו תולוחה בג לע ודרי םעז־יציחכ ;הפיאו־הפיא לש
ו דמעש ,םיכוראה םירוטה ישאר לעו ,וכיה ישאר לע םגו ;םירוונסמו םיטהול
י נפל ודמעש םדא־ינב םתוא ,םישנאה יניע :יתיליג יוליג דועו .םיממודו םיפושח

ם המעש ,םירחא םיצוביק ישנאו ,תובר םינש הז יתרכה םתואש ירבח ,ירחאמו
ם אשעו םלוכ יניעב דמע ףתושמ רבד ,ןהב הנתשה והשמ—םש־יא הפ־יא יתשגפנ
ם יינרק ןתוא יסיסר ורדח וליאכ ;םהשלכ םימדוק םילדבהל רבעמ ,תחא הביטח
, רכומהו דחוימה םייניעה עבמ תא לילכ ושטשיטו ,םש וצצונתהו ,םישנאה יניעל
.אוושל יתשפיח ותואש
. םלוכמ הפדנ תונקיר .םיתבו תורצח יניעל ופלח שיבכה ירבע ינשמ ;עונל ונלחתה״
ף א לע .םינפבו ץוחב סהו ,תוכלשומ תושרחמ ,םיפגומ םיסירת ,תורוגס תותלד
א טאיטו—ונל ורפיס—ףעיב םש רבע אבצה .םרפכ תא םיבשותה ושטנ תוחטבהה
־ תועבג ודריו ולע ,ברעמ תאפל ,םיתבה ירחאמ .םימחול־יניקו םיטלשימ הפופצ שאב
ו שפיחו תונטק תויומד וענ ,ףוחה תודרומב ,םשו ;םיה דע וכלהו וכשמתנש ,לוחה
ר וטה הצקמ תוארוה וריבעה םיצר .הנאו הנא םיפי׳ג ועסנ ונדיל .םישבוכה ןמ הסחמ
י ל רמאנ .תודדוב תוירי ועמשנ םשו־הפ .םיחוטב ,ונדעצ םייולגו םיפושח .והצק דעו

ם אה .םינשקע םימחול לש תונורחאה תודמעה תא תורהטמו תוקרוס תודחא תוילוחש
. יב הזחא המ־תושגרתהש ךינזאב תודוהל ילע ? הזחמ ותוא ךמצעל ראתל לוכי התא
ם יבר .ינפלמו ירחאמ ,םש וכלה םישבוכ םתס אל ,הז היה שוביכ םתס אל ? התא ןיבמ
ץ רא לא דועצלו הדסק שובחל ידכ רכיאה יפגמ תא ומצע רקוב ותוא ךא וצלח םהמ
ם ישנא םג ךא ,םיוולש םידבועו םיאלקח .םיבר םישדח לש טויסל ץק םישל ,ביואה
י טילפ םש וכלה הנה .ימע םש דעצ הירוטסיה לש ילמס ךתח .םנימב־םידחוימ
וטיג ילוצינ—םדילו ;ונצוביקמ קחרה אל תפומל ץוביק ומיקה רשא ,תיצאנה הינמרג
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יטלה הקירמא תשבימ םינושאר םיצולח—ונמצע ונחנאו ?רבעשל םינזיטרפ ,השרו
, ןוזח־ימישגמ לש ידמל בכרומ רחבמ ...ץראה־ינבמ םיצולח רוד—ונינפלמו ?תינ

ם ייותיפ לע רבגתהלו ,ןתיא דומעל ועדי רשא ,תישיאו תיתרבח תולעתה יפאוש
ו עדיש ןויכמ ,ךא .םדא־ינב קר ,ןבומכ ,םיכאלמ אל .םיזע םייוואמ לעו םיירמח
־ הנק ןיעכ ,םהילדחמבו םהישעמב ,םהב תוארל היה רשפא ,םמצעמ הברה שורדל
ו תוא לש הרוחשה ותאובנ תא יתרכז בוש ...םדאה לש ינחורה וחוכ רועישל הדימ
ה שוחת ןיעכ יב התיה .ללכ ינכיבהל החוכב היה אל םעפה ךא ?םלועה־תומוא־דיסח
ת חצינ החכוה יניע דגנל תכלוהו תמשגתמ הנהש ,הערכהה תעש העיגה הנהש
! תיסראה התעפשהל ,דעלו־תחא ,ץקה אובי ףוס־ףוסו ,תאז התיה רקש־תאובנ םנמאש
י תנחבהו יביבס תולוק ולע עתפ ?הרצק הקספהל רוטה רצענ ,ירוהריהב עוקש ידועב״
, םינטקו םימוחש הינפ ,תגלפומ השישי הבשי םישוטנה םיתבה דחא חתפב :השענב
ם ייתפשה קר .םיטמקה ירחאמ ואבחנ ומכ םייניעהו ,םיבר םיטמק ישורח ,עבמ־ילוטנ
י אדו .הממוד תומד וז ןיאש הילע ודיעהו העמיק וטטר ,תוקדוהמו תוקיקד ,דבלב
ה דדוב ,םש היתיארשמ יתבשח—התחפשמ ינב םע תולוחל סונל החוכב היה אלש
ת א יל וריכזה ,תוצומקה היתפשו ןטקה הרטנס ,תועוקשה היניע .השפנל הבוזעו
ל יגה םע וליאכ ,התומ ינפל ,יתודלי ימימ ינורכזב התרחנש יפכ ,יתבס לש התומד
ו בסהו ולע קוחצ ימער םגו ,ורבג תולוקה ...םדאה־ינב ןיב םילדבהה םיכלוהו םיחמנ

ה אב הלומהה רקיע :יתיאר הנהו .יתהמת ?ןאכ קוחצל ןינע המ .יבל־תמושת תא
־ ינב םלוכ ויהש ,יצוביק םע הלבג רשא הצובקה ירבח ודמע וב םוקמהמ ,םינפלמ
ף אש ,תיברע ןושלב תואירק השישיה רבעל וארק םהמ םידחא .ינממ םיריעצ םגו יליג

ו השמ ןהב היהש יל ררבתנ ,וררועש םידהה יפ־לע ,ךא ?יתוניבה אל ןתועמשמ
ע ספו רוטה ןמ שרפ םהמ דחא .הנובשח לע עשעתשהל ושקיב יכ תאז ןיא .קיחצמ
ת אילק דדונתה עלקמ־תת ,חורב הרדבתה הבהצהצה ותירולב .ץרמנ דעצב הרבעל
ו תמועל ועימשהש ,וירבח רבעל תודחא םימעפ הנפנ ףוקזה ושארו ,ויחש־תיב תחת
ו ינתמ לע וידי םש ,הקו^פ הדימע דמע ,תומדה דיל רצענ אוה .םימר דודיע־תולוק
ה ארנ עגר .הייפיצ לש חתימ ררתשהו ,יביבס הימוד הדרי .הרצק העש התוא רקסו
ס נכנ דימו "!...זבזבל לבח" :קעצו וירבח לא הנפ ,ושאר דינה ףוסבל ךא ,ססהמ
? אצי בושו ,תוחיתמה הרבג ןהב ,תורופס תוקד םש ההתשה ,השישיה לש התיבל
ה פפונתה ןיע־ףרהכו ,המינ אולמכ העז אלו הענ אל תע התוא לכש ,תומדה לא ברק
ה תע .תוגרדמה לע השלגו הלפקתה השישיה .הדרי בושו השאר לעמ הכוראה ודי

ר בעל קעצו רזח רשא ,ריעצ ותוא לש הכוראה ודיב היהש ןטקה ןזרגב יתנחבה
ר כוז ינאשכ ,םויה םג .יניע־הארמל ןימאהל יתלוכי אל ׳! ? המ ,רודכ ונכסח׳ :וירבח
, יניע תא יתמצע !ןימאהל ןיידע ברסמ והשמ ,יברקב ךפהתמ והשמ ,הנומתה תא
י חור ,הלא םה תטבלתמה יחור־יעותעת קרש ,יבלב יתרמא ?ןהילאמ ומצענש וא
...ינעינכהל תשקעתמה
ל כ לעמ הרקדזהש ,הבהבהצ תירולב התואמ ושמ אל יניע ? המידק וענ בוש םירוטה״
םירבדה לכ םואתפ וקחמנ ומכ יחוממ ?חורב תעשעתשמו ,הנוסחו הפוקז ,םישארה
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ת ועיגמ תודיחיה ולחה ,טא־טא .םמוקמ תא ספת ילולפאו קיר והשמו ,וב וטרחנש
י תיווטצנו ,רוצעל הדוקפ יתלביק תועבגה תחא ילגרל .ןהל ודעונש םיטלשימל
ה דעצש התיכה שארב דמעש ,ץיברוג ןורהא .לאמש דצמ ,יתתיכ םע ןושאר תולעל
ר וחב .רורחישה־תמחלמ רחאל ונילא ףרטצה אוה .ןימי דצמ תולעל הווטצנ ,ונירחאמ
ו ב התיה .תפומל םיעטמ־ףנע ונלצא םקוה ויצמאמל תודוה .ינוגרא ןורשכ לעב ,ץורח
ם ידגוב ויבצע ויהש שי ן תווצה־ייח לש םינטקה םיתוויעה יפלכ טרפב ,הבר תושיגר
־ לכ־לע .םירבחה בור לע לבוקמ היה ללכ־ךרדב ךא ,והשימ יפלכ ץרפתמ היהו וב
־ לוקישו הנובת וירבדב יתיליג דימתו ,תיבבל החיש םעפ אל ומע יתפטח ינא ,םינפ
, ליתה־תורדג ןיב ,ןורדמב׳ :ינריהזה ,ונירבחמ אוה ףא ,ונלש הקלחמה־דקפמ .תעד
.׳םישקומ תויהל םילולע
ם ואתפ יתאצמנ הברה יתעתפהל ;םסקדדטמכ הלעפ יפתכ לע הצברש תוירחאה
י תלקש .ילע הלטוהש המישמל קרו ךא ילוכ ןותנו ךורד ,תעד־תולילצבו תוזירזב לעופ
י תלחתה .יתתיכב ויהש םירבחה ןיבל יניב ןוחטב חוורימ ביצהל יתטלחהו ,בצמה תא
? ירחא םיכלוהה וילע וכרדי םרטב ,המדא לעש לכ בטיה קדובו לתפתמ ,תולעל
ס ופתלו ,תולעתהו םירוציבה תא קורסל םהילע יתיויצ העבגה שארל יתעגהשמו
ר ובעכו ,הינשה התיכה ישנא ונילא ופרטצהו ולע ינשה דצה ןמ .הרזיג התואב תודמע
, רפכה תובוחר לע :הלוכ הביבסה לכ לע ונטלשו תוריפחב ונבשי רבכ תורופס תוקד
.תודשה לעו תולוחה לע
ת ותיכ הנילעתש וניכח ? העש יצח וא ,העש עבר ילוא ,רבע ןמז המכ רכוז ינניא״
ץ יברוג ןורהא לש ולוק דהדיה םואתפ הנהו ,טעמ חחושלו ןשעל ונינפתה ,תופסונ
— ףטו םישנ ,םירבג—םיחרזא תצובקב יתנחבהו ורבעל יתינפ ״!וטיבה״ ?וגינזאב
— יבלב יתרמא—תולוחהמ ורזח הז־התע יאדו .העבגה ילגרל ,בוחר־ןרקב ופפוטצהש
ט ושפו ,םשוכר תאו םהייח תא דבכנש החטבה התוא ךמס לע ,רפכב וראשנ ילוא וא
ל ש ולוק ארק ׳!םכינפלש הרטמל׳ ...םישבוכה תארקל תאצל םא םיססהמ םדוע
ו שגפ ויניע .יתקעצ "!רוצע" .הלהקמב ונע םיבורה־יחירב תושיקנו ,ץיברוג ןורהא
י ניאו ,רבד וילע תווצל תוכז לכ יל התיה אל .תודחא תוינש ונדמע ךכו ,יניע תא
, תאז השעת לא׳ :יתפסוה םלוא ,וינפל יתננחתה קר וא ,וילע יתיויצ םנמא םא עדוי

ר בעל למלימ אוהו קמוס וינפ ולעה ךכ־רחא ,ריווחה אוה ׳!תאז השעת לא ,ןורהא
ת א יתענמש רחא ...ונריע־ןב ,ריבא יכדרמ םג םהיניב היה '...םהל וחינה׳ :וישנא
ה רקיש יתללפתה !יתשגרה התיה הארונ המ עדוי ךניא' :יל רמאו ילא אב ,השעמה
ר קיב שמא קר ׳...!!!תאז יתישע טעמכו ,הרוי יתייה ...תושעל המ יתעדי אל ...והשמ
ת ארק יאדו .הלמרב הארש המ׳ יל רפיס רשאכ ,םיעגר םתוא יל ריכזה בושו ,ילצא
ר בעל םכרדב וללה ויהש העש םיערופה תא רוצעל וסינ םידחא םיבשותש ,ןותעב
ר מא אוה ...םיפודיגו תוללק גפס הז ללגבו ,םהמ דחא היה אוה ,ןכבו .יברעה וטיגה
ה תוא ונל ןתנ רשאכ ץיברוג לש ויניע תא יל וריכזה הלמרב יתיארש םייניעה׳ :יל

'...הדוקפ
קר .הלוכ העבגה לכ לע הלחה הלודג תוצצורתהו ,תופסונ תוקלחמו תותיכ ולע
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א ל בוש ץיברוג ןורהא לש ותתיכ וליאו ,תודמעב הלוכ הבשי ןיידע הדבל יתתיכ
ה דיחיה איה ונתתיכש הדבועה לע ועיבצה ,ימע ןיידתהל ולחה ירבח .ןיעל התארנ

: םמע היה קדצה ,םנמאו .םיישפח םיכלהמ רבכ םישנאה ראש דועב ,המוקמב תבשויה
ב ושש חיטבהל ,הז שוטנ טלשימ לע ולע הלק העש ינפל ךאש ,םישישקו םיריעצ
ם ירדוסמ ,םיוולש הדובע־ישנא ;םהידלי ייחלו םהייחל םויא ונממ יופצ היהי אל
ת ורגסמב ,הנשה תומי לכב ידמל שיגר ןופצמ ילעבו יתרבח לווע יללוש ,םינוגהו

ק ר אל ;םלוכ םילבכה לכ םהילעמ ורס וליאכ—רסומו קוח םיטלוש וב םלוע ותוא
א לא ,רקפומ םלוע ותוא לא םתסינכב םבג ירחאמ וריאשה םנמא םתואש ,םיינוציחה
ו ליאכ םואתפ ומלענ הנהו ,רקיעו תוהמ םהיניעב ובשחנ דימתש הלא ,םיימינפה םג
.םלועמ ויה אל
ם יבר םיצפח םש אצמ שיא לכ .שובלו קשנ ,דויצו ןוזמ ינסחמ ,וצרפנ םינסחמה לכ"
, םינש אלמל קיפסה רבכ הזו אלמ לימרת ודיב אשנ הז .ותדימו ומעט יפל ,ידמל
ש דח בהזרדרכמ ולגי ילוא וא ,העשה תא וצימחי ןפ ,רבעו דצ לכל וצר־וצא םלוכו

ה יה אל בושו ,ןויוושה םלועב יפתושו ירבח םג ויה יתתיכ ישנא .םדיל ולוכ לופיש
ם ע דדומתהל יחוכב היה אל םלוא ,ענכשלו עיפשהל יתיסינ ...תוכמס לש ןינע הז

ם ה ףאו ישנא ומק טא־טא .לכה תא המע הפרגו יביבס הללוחתהש הזע הרעס התוא
ו דמעש םידיחי וראשנ ,תונוש תורזגב ,םשו־הפ .ידבל יתראשנ .יללכה םרזב ועלבנ
. ריבא יכדרמ םג היה םהב .חורה םע ופחסנ אלו ,םמוקמב םינתיא ,הארנכ ,םה ףא
ו תדמעמ אצי ,וב ןנובתמ ינאש הארשכו ,ינממ קחרה אל דמע ,הרומה ,רלוש השמ
ש ממ ,תוטלוב ןה ךיא האר׳ ,יל רמא ף האר ,ונירבח לש םייניעה תא האר׳ .ילא ברקו
: ותוא ריכמ התא ׳? ןכ אל ,ףרט־תופוע לש םייניעל תצק תומוד ...!קוניזל תוכורד
ת א אצמי דימתו ,יניצ־קפס ,ינגלגל־קפס ,רזומ ךויח ותוא ויתפש לע ףחרמ דימת
, םיפטוח םה המ בל תמש" ,רמאו ףיסוה ,׳ייחב ,עשעשמ הזחמ׳ ...תעלוקה הרדגהה
ם ילבקמ םהש םיצפח םתוא לכ ...יקא׳ח־תוצלוח ,תוחשמ ,םינובס ? םירבד ראש ךותב
י לואו ...םתוא ףחודש רויע והשמ .רשפאש ינפמ ,םתס ...הלבגה אלל ,ץוביקב םייד
 תננקמה הזעה ןויוושה תפיאשל ףסונ יוטיב אלא הז ןיאש ,םצעב ,רשפא ;רחא והשמ
ך א םנשי השעמלש רתויו רתוי יל ררבתמ ,ןורחאה ןמזב .ידמל טושפ רבדה !םבלב
, לבס לש ומעט המ ,אוהריתולבסמ ,דמולש ימ שי .םדא־־ינב לש םיגוס ינש קרו
?  ןיבמ ךניא .לבסב קלחתהל ףאושש ימ שיו ;ותלוזמו ומצעמ ותוא עונמל לדתשמו
ת ועבצא לע םתונמל רשפא ;םיטעמ םהש ןבומ ,םינושארה 1 ךל ריבסא דימ ,רבד ןיא
: המות דע םתפיאש תא םישגהל םה םיחרוט הנה ,ךינפל םהירה—םינורחאה .םיידיה
ע יגה ףוס־ףוס ,ןכבו ?םהילא ורזכאתה ?םלצא וסרה ?םלצא ופטח ?םלצא ובנג
ה בה !סורהנ הבה !ףוטחנ הבה !בונגנ הבה :הוושב־הווש םה םיקלחתמ הנה ,םרות
ה בה ?הזיבו דוש לע גנעתהל םיאשר וללח קר יכו ?שי המ !םהילא םג רזכעתנ
ש ממ ,קדצה תא םימישגמ םה תופיקתבו ...!םייוגה לככ יוג ,םתומכ ףוס־ףוס היהנ
י נא ,ןכבו ! ? אל ? וקעצו שומישה־תיב דיל ודמעש םינשה תא תיאר !שודק טהלב
תא דחאה חיכוה "!ךתומכש בנג" .דחא לימרתב וזחא םינש :יתעמש םגו יתיאר
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ש ממ דער ולוק .םיקחרמב םש ץבצבמה ןויוושה םלועב ופתוש תאו קשנלחרבח
ה ברה ותומימתב רשא אוה ,ול השעבש לוועה תשוחת ינפמ יאדו ,תושגרתה בורמ
א וביש לפש הכ והשימ ,וידידיו וירבח ןיב ,םש אצמייש ותעד לע ללכ הלעה אל
ת א לוטיל ותוכזש ,הפצוח בורב ,ןעוט אוה דועו !דדוש !בנג ;ושוכר תא ףוטחיו
׳...! ופא־תעיזב דודשל חרט אל ףא ותואש ,לימרתה
ה כשמתנ הממדה .ונביבס השחרש הלומהה תאו השמ ירבד תא עטק היירי-לוק"
, ונדמע וב םוקמה ןמ קחרה אל ,טלקמ לש וחתפ לא וברק םידחא םישנא .תודחא תוקד
ת חאמ ונילא אב אוה .והופיקה םישנאהו ,םשמ חיגה גייד באז .יכנאו רלוש השמ
. ..ץוביקב ךלש םירוקיבה דחאב ותוא תרכה ילוא ,הניטנגרא־ןופצבש תויצניבורפה
, עצוממ ,טושפ רבח .דבוע ותוארל היה גונעת .ןיוצמ רגנ ;םשוגמ ,המוק־ךומנ שיא
ו ידלי ינש םע קחשמ ותוארל תלוכי דימת ךא ,תוירבה םע ועגמב תצק ספסוחמ
, הדנדנ—םידליה־יתבל המ־רבד ונממ םישקבמו וילא םינופ ויהשכ ;םידלי ףקומו

ת ועונתבו םר לוקב ...הדובע־תועש לעו ץמאמ לע דיפקמ היה אל—םינוקית ,השלגמ
ה מ־רבד אצמיי םש םגש בשחו טלקמ ותואל םנכנ הנהש רפיס ,עבמ־תורישע םיידי

ם ש הארו ,ויניע ץמיא ,ריקל דמצנ דימ ;תילולפאב זז והשמב ןיחבה םואתפו ,ןיינעמ
ם ושמו ,הלוח וא ,עוצפ היה יאדו .ךפהתמו חנוג ,יברע ול בכוש הטימה לעו ,הטימ
ו שטנ םהילדנס תא וליפא ירה יכ ,אלפתהל ןיאו ,והושטנ וירבחש הארנ .חרב אל ךכ
ק קזנ אל ותומכ ף״לא־גוס ףלצש וילאמ ןבומו ,הבורה תא ןויכ דימ ...הלהב בורמ ,םש
ל חה גייד באז וליאו ,׳קפדנ׳ש יברעה תא תוארל וסנכנו וזפחנ םיבר ...!ףסונ רודכל
ר ופיסה תא ,הארנכ ,ןנשמו רזוח ,בכעתמ ,םינפ־ריבסמו ינכייח ,םוקמל םוקממ ךלהל
, םידחא םישנא ונממ ואצישכו ,חתפב דמעו טלקמל רזה בוש ךכ־רחא .םלוכ ינזאב
, ףוסבל .טריפו םירבד ךיראהו רפיס בוש ,תופסונ תולאש ולאשו והופיקהו ורזחש
ו צענ לכהו ,ותוא חתפ ;רוחש קנרא ונממ איצוהו וסיכל ודי םינכה ,לק סוסיה רחאו

; ותנומת יהוזו׳ ,עיבצה ׳! שנרבה לש קנראה והז ,ואר' .ץפח ותואב תוינרקס םייניע
זממ" המכ וארת ...ולש החפשמה םה יאדו ,ודיל םיבשויש הלאו !ייחב ,ןוסח רוחב
, הכיתח׳ ,ויניזאמ רבעל ויניעב ץרק התע ׳! השאהו !וללה םיברעה לכ לצא ומכ ״! םיר
׳...הח ,הח ,הח ! ? המ
, ורופיסב שדח טרפ לכ אמצב וגפס עגר ינפל ךאש םיינזאה ;דה אצמ אל וקוחצ״
, ןהב הנתשה והשמ תוינרקסה םייניעה תוגוז תנומש וא תעבש .םואתפ ומטאנ ומכ
ורתה קנראה תא הקיזחהש דיה .הכובמב גייד באז תא האיבה הכשמתנש הקיתשהו
ל געמ .וסיכ לא ץפחה תא הריזחהו הזפחנ ,הררועתה ומכ עתפו ,היולת הראשנו הפפ
ם יפופכ ,רמוא ילב ורזפתה םלוכו ,קחרתה אוה .ךרד ול הניפו חתפנ ופיקהש םישנאה
י תאקהו ,ירוחאל יתינפנ ;ינורגב עקתנו הלע ינטבב ןמזה לכ קיעהש והשמ .העמיק
.םיעלסה לע

ם ניאו הז םע הז חישל םירומאה םישנאכ ;ונקתשו ,המגרמ־תדמע ךותב ונבשיתה
יברקב ועימשה םלועה־תומוא־דיסח ותוא לש וירבד .ורמאי דציכ וא המ םיעדוי
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ש שוח ינא" .ינתפקתש הליחבה תשוחת תא וריבגהו ,ןסר לכ תוחולש ןוחצנ־תועורת
ר ובגל יתלוכי אלש ןויכמו ,יברקב ולוק דהדיה ״! היחה תוטישמ חפט םכב קבד ןפ
ת נווכמ תאזה המגרמה" :השמל יתרמאו ,ץוחב התיהש הממדה תא יתרבש ,וילע
ם יקשמ רבעלו םשל ןה םג ונווכש ,תורחא תומגרמ םג שיו ...ונלש רצחה רבעל קוידב
דצה שפחת לא" :ינקיספהו השקונ טבמ יב ץענ אוה ךא ״...תאז םיאורשכ ; םירחא
ם ישוביכה לכ תאו ,ונחתפ הבש המחלמה תא ילוא הקידצמ תאזה המגרמה !בקעי ,הק
ת אז עדוי התאו *ןאכ שחרתמה תא ,ןפואו־םינפ־םושב ,הקידצמ איה ןיא ךא ,םלוכ
ע ודי ,המחלמב לבא" ,והשמב זחאיהל ,תושקהל יתפסוה ,"ןוכנ" ..."!ינומכ קוידב
ם יללוגתמ םישנאהש ירחא" ,תוצרמנ השמ ץרפתה ,"ןכ המחלמב" "...םישנאש
ו עב&ש רחאל ,םימיא־תוזחמ םהיניע דגנל םיאור םהש ירחאו ,רפעב םיבר םישדח
א ל םג םא ,ןיבהל רשפא ילואו ,םדאה םלצ תא םיבר םידבאמ זא ...םירוסיו םד
ד בעש רחאל ,ותיבב גייד באז ונרבח ןשי שמא קר ירה ...!?ןאכ ךא ...קידצהל
״ ! אל—קידצהל ךא ;רשפא דימת ; ריבסהל ,ילוא ,רשפא !ותכאלמ־תיבב הנלשב

ן יידעש רבד לכב זחאנ ,ענכיהל ברס יכותב והשמש ןיבמ ינא וישכע .ונקתש בוש
ד חא לש ותוגהנתה" :יתפסוה ןכל .ןימאהל יתלגרוה וב םיגשומה־םלועל היה ךייש
ם ה המ םיבשוח םניא ,טושפ ;הניבהל רשפא ןיידע ,ותומכ םירחא לשו ,גייד באז
, ךכ ידיל עיגהל םירבדה ולכי ךיא ןיבמ ינניא קר ינא ;םרצי רחא םיררגנ ,םישוע

" ...ףיקתו הסונמ ,יניצר שיא אוה ןמחנ ירה .תאזכ תורקפה השרמ דקפמה ךיא
.ולוקב עמשנ ,זובו לוזליז לשכ ,רזומ לילצו ,תורצק השמ יל בישה ,"קוסע אוה"
.יתערתה ״! רדסה תטלשהב קוסעל היה בייח לכ־םדוק"
.ינזא תא םרצו ,ולוק לא גולגל ץמש ףסותנ תעכ ,"ןבומכ ,ןכ"

.יתהמת ״? ךתנווכ המ״
."ךל האראו אוב"
, לובגה־יצוביק רבעל הנופה העבגה הצקל ינליבוה אוה .ויתובקעב יתכלהו יתמק
, העבגה תולגרמ לע עיבצה ,םיתובע םיחמצו םיצע ןיב הווסומ היהש ,דרומב רצענ
:יתוא לאשו

״? והשמב התא ןיחבמ״
."הלגעו רוטקרט םש האור ינא" ,יתינע ,"ןכ"
.ילע השקהו ףיסוה ״? הלגעה לע המו״
:ול יתרמאו ,בטיה יתננובתה
."הנוכמ לש םיקלח םש שיש יל המדנ"
״ ? הזה רוטקרטה ימ לש ךל עודי םאהו !ןוכנ״
."עדוי ינניא ,אל"
ם יכייש םהינש .ריכמ ינא ולש גהנה תא םגו ,בטיה ותוא ריכמ הקווד ינא ,ןכבו"
ם יקסוע םניא וירבח .ונדקפמ קוסע המב ןיבהל לכות וישכע .ןמחנ לש וצוביקל
 -ידניאהו םילוהבה ונירבח ומכ ,תולוז תורכזמ ףוסיאב ,ןסר־תחולש הליזגב ,תונטקב
ירהו ,בכרו דויצ וסייג ,םצוביק לא ורשקתה ,בטיה ונגראתה םה ;םיטסילאודיב
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 תוסחב ,היוטנ םדי דועו ן םלש רוטריניג קרפל וקיפסה רבכ :ךינפל תואנה תואצותה
א לא ,דיחי לש היוזב הביחס אל ?התא ןיבמ !הסונמה ונדקפמ אוה ,דבכנה םרבח
י כ ן יוזב אל ירמגל ,םירדהמל־רשכ ןכלו ,ןבומכ ,ללכה ןעמל—ללכושמו ןגרואמ לזג
ל עב איבצמו ,ןה תושודק תווצמ הלענ הרבח ןעמל הזיבו דושש ,בקעי ,ןיבהל ךילע
״! וצרמו ונמז לכ תא ןהל שידקהל בייח חור־ראש

ל כב םירבדה ועדונ םוי ותואב דוע .וניקשמל ונרזח תרחמלו ,םש ונראשנ הלילב
, תופיזנ וחטוה ,תוריקח וכרענ ,תוקעצ ויה .םיהובג םידקפמ ינזאל ועיגה ףא ,רוזיאה
ן מ קר ,ןבומכ .השרפה המייתסנ הזב .הטרח־ירבד למלמלו ללש ריזחהל וצלאנ םיברו

ם יבר תולילו ,טלשימב הליל ותוא .יחומב אל ,ישפנב אל ;המייתסנ תימשרה הניחבה
י ניאו ,יתלוכי אל יכ ן ימצע םע קבאיהל יתפסוה ינאו ינורכזב ףצו לכה רזח ,וירחא
ט פש ,האר אוה .רלוש השמ םהילא סחיתהש יפכ םירבדל םחיתהל ,וישכע םג לוכי
. קתושו חכופמ ,םילשמ ,תינגלגלה ותוולשב תויחל ףיסוהו ,ילו ומצעל רידגה ? קתשו

ו פוס לוכה ?התא ןיבמ ?לכה ץפנתי ירה םילשא םא יכ ,םילשהל יתלוכי אל ינא ךא
ת וטישמ חפט םכב קבד ןפ ששוח ינא" :יברקב םער םדא ותוא לש ולוק !ץפנתיש
ן יידעו ,בושו בוש יתקעז ינאו ."םייוגה לככ יוג םתס אלא ויהת אל בושו ...!היחה
?  ךכל עיגהל היה טושפ הכ םולכ ?םתס המל ? ךכב המו״ :ותמועל קעוזו ףיסומ
ת אש ררושמה לש ושפנ האצי אל םולכ ? קזחו אירב יוג תויהל ונשקיב אל םולכ
ם ד" ,קעז אלו ? "הפוסב־ןענכ־ישבוכ יהולא׳ לא ונירוענ רחשמ םיננשמ ונייה ויריש
? "!שר—הארת# המ לכ ,רכה ץערו רהב הל?" ונל הויצ אלו ,?"םד תחת ןתא
ל יבוהל םייושע ןאל ןיבה אלש היה םימת הכ םולכ ? אבינ רשא תא עדי אל םולכ
ר גנ םתס אל ,רהמנ ריעצ אל ,חור־שיא ,ררושמ היה אוהו ? הז גוסמ םיווצו תופיאש
ד ע הפיאשה תאלמתמו האובנה תמייקתמ ,ןכבו !ורצי רחא ךשמנה ספסוחמו טושפ
ה גותב םעט המ :יל תונעל התא לכות ילוא ,התא יל רומא ? שערה לכ המו—המות
־ תומוא־דיסח ותוא לש וירבד ,םיביאכמו םה םיבקונ הכ המל ,המלו ?הליחבבו
ם ילטונ םה ךכ־לכ ,םה םיכיבמ הכ עודמ ? רתוי דועו ,זאכ התע ,בושו בוש ? םלועה

ע ודמ ,תרדרדימו תרדרדימ איהש שפנה השח הכ עודמ ?םתקדצ תא םישעמה ןמ
?רהה תא שבכו הפוסב ףוגה הלעש ירחא הקווד ,הקימעמו םוהתה הקימעמ הכ
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