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א ל שיאו האלה הצא המחלמה .תולוחה ןמ הלעש םירגפה ןוחרס היה לכמ בעתנ
- יגלפל דעבמ ,קבאה־תורמתל רעבמ ךילא היה רדוח .םיללחה תא רובקל ההתשנ
־ תודבכ םירגפ־ירפיצ ופחיר לעממו .חורה לש םיטהולה םיבשמל דעבמ ,העיזה
ת ארקל חור־תורצק ,רבכ רובעתש תולחימ ,ךירחא תובקועו תוננוצ ןהיניעו ףנכ
ורחה תוינוכמל ךיניע ולגתסה רבכ וללה םירטמוליקה לכ ירחא .תולוחב הרכה
ם יקנאטל ,םיצפונמה םיעונפואל ,םישוטנה םיחתותל ,םישטורמה םימ״לחזל ,תוכ
. ךרדה ידצב םינשע םידואכ וריחשה התעו ןומישיה־תולוחכ ויה םיבוהצ לומתאש
ה זעעש תומשה תא אלו ביואה לש הלהובמה ותגיסנ תובקע תא ריתסה אל רבדמה
.ריוואה־ליח וב
ר יעה הלפנ רבכ ,םיירהצה תועשב ,היתקבדהשמו םינפל קחרה הרהד הביטחה
ה מחלמה .ורטריט אל םיעלקמ ,וחבנ אל תומגרמ .ביבס הדמע הרזומ הממד .ונידיב
 רחא םיקלודה םיקנאטה לש קחרתמה םמער דה קר עיגה ינזאלו האלה הלגלגתה
ל וחה־תועבגמ .םיפגומ ויה תונולחה .םיתבה לע וססונתה םינבל םילגד .ביואה
א ובמב .םקשנ תא חינהל ונאימש םיפלצ לש הדירפ־תוירי וכתינ דוע תוכומסה
י נשה ,וידי יתשב המגרמ־תצצפ קיזחה םהמ דחא .םיגורה םירצמ השולש וחנ ריעה
.המגרמה ראווצ לע םיידי טושיפב לטומ היה ישילשהו ,ליבזה תא תפל
.דגסמה־רכיכב ועונפוא דיל בצינש יאבצ רטוש דיל יתרצענ
״? םילוחה־תיבל םיעיגמ ךיא״
.ועונפוא תא ועינתהב ילא ארק ,"ירחא עס"
- ליגבש ,םינפ־חופת ,ףוג־דבכ םדא ,האופר־ליח למס ינמדיק םילוחה־תיבל הסינכב
.תוקרי־לכור וא הסנכה־םמ דיקפ הדימ התואב תויהל היה יושע יחרזאה ולוג
ה תא" .ואצומ לע יתדמע אלש גליע אטבימב עדוותה ,"ןשב למס ,ריכהל םיענ"
."ול םיכחמש רוטקודה חטב
ם יאפרה־תממדב םרוצו דהדהמ ולוק ,ךוראה ןורדסמב ילא חפתסנ ויתשקיבש אלב

ם יכועמ ןהינידסו תויונפ ודמע תוטימה .םיקיר ויה םירדחה .ןינבב הדמעש
.םימתכומו
"?דחא ףא ןאכ ןיא"
."וחרבו םיידיב םיילגרה תא וחקל ולכיש הלא לכ .וחרב םלוכ"
"?ולכי אלש הלאו"
.תובוהצ םייניש ףשוחו ךחגמ ,ןשב רמא ,"הלילה ךשמב השולשורכירשע .ותמ"

.יתרצענ "?המכ"
."ונאבשכ תומח ויה דוע תוטימה .םהב לפטיש ימ היה אל .השולשו“םירשע"
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.םיחותינה־רדחל ונסנכנ
.ןשב רמא /׳ךליבשב יתראשה הז תא"
ח לש ךותב ,הפצירה לע .ןחלושה לע תחנומ התיה דוקדק־חולג לייח לש ותייווג
.התורכה ודי הללוגתה ,השורק םד־תיל

, םדה ול רמגנ" .ןשב ריבסה ,"וחרבו ,חותינה עצמאב ,הככ ותוא וריאשה"
."תמו
"?ותוא םתרבק אל עודמ" .יתרמא ,"ותוא רובק"
."םילוח־תיבה תא ונאצמ ךיא תוארל ןיינועמ היהתש יתבשח"
ת ופצרה תא ופטשיש גאדו םירדחה תא אטח .היווגה תא קלס .ןיינועמ אל ינא"
."םינידסה תא ופילחיו
י נמיס .תעדה תא חינה ובש תופורתה־יאלמו םישידח םינקתימב דיוצמ היה ןינבה
, םילוח־תיב לש רכומה וחיר דמע תונורדסמב .הניפ לכב ורכינ עתפה־תסונמ
ם ירגפה תנחצ ,יברע בושיי לש ינייפאה וחיר ,השובכה ריעה חיר םיוולתמ וילאשכ
 ויתיאר .םיה לש חולמה וחירו ,הפסוא אלש הפשאה שופיע ,תוצוחב םיללוגתמה
, טעמכ קלקלח ,טקוש ,תאמסמה שמשב חילבמ ,הנוילעה המוקבש ןולחל דעבמ

ה נטק .ריעה יתב םיהו רבדמה ןיבו ,רבדמה היה רחאה רבעב .ףסכ־יצר ספסופמו
וטשו םילפש םיתב ,תואטמס ,םירצ תואובמ .הרייע — ריע אל ,יתימידשמ התיה
, הדדוב ןח־תדוקנו ,דגסמ ,רכיכ ,םימהו עיקרה תילולחכב תגזמתמ םתינונבלש םיח
.ףוחה לעש םילקדה
. תוצצורתמו תוחש םייניעב ,סוסיהב .םהיתבמ חיגהל םיבשותה ולחה העמיק־העמיק
ם הילגר וררגו זוע ושבל ,וששואתה ,םיחבוט םישבוכה ןיא יכ תעדל וחכונשמ
ם ילגדה .םינאוס םהילוקמדו תואטמסב ורת םיפי׳ג .בורקמ םישבוכב ץיצהל ,רכיכל
א ובל ידכש םוקמה אופיא והז .םיה ןמ האבש תישירחה חורב ופפונתה םינבלה
. לבא .ולראק־הטנומ וז היהתש יתיפיצ אל .תוכורא תועש רבדמ־קבא יתלכא וילא
.ףוחה לעש םילקדבו םיב טיבהל היה םיענ לבא
־ תבביו רוחאל יתינפנ .ינעיגה ךיא עדוי דשה ,ישירח הכ היה ירוחאמש שחרה
ת וומ־ןורווח תועוקשה הייחלב ,ריקה לא התיה תדמצנ .הרענה יפמ הצרפ הלהב

.תותעובמ היניעו
"—אנא" .הראווצ לא תדעור די תחלוש ,תילגנאב העלעיל ,"ינגרהת אג־לא"

"?תא ימ"
"—ינא ,רבא׳ג הנומ ימש"
ה שוחכ .הטימה לא היתאשנו הב יתזחא .הטטומתה רבכ איה ךא הב ךומתל יתשח
ה ננובתה איהו וחקפנ היניע .ךרא אל הנופלע .היתודיממ לודג קולח השובלו התיה
.ארפ םלה הבל .הילע יתנכרש תעב יב

."יעגריה" .יתרמא ,"יעגריה"
"?ןכ אל ,תאז יל השעת אל .םתומכ ךניא" ,השחל ,"אפור התא"
"?המ ךל השעא אל"
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.היתפש תא ק1לל ןושל תבברשמ ,תיוועב הצמצימ איה
־ ובמאה .יתוא וחכש םה" .השיחלמ הבג אלש לוקב הרמא ,"הנורחאה יתראשנ"
ן מ םתוא וניאר ונדריש ינפל ךא ,וניצפח תא ונוניכה .רצחב וניתמה םיסנאל
, ולליי םיעוצפה .םיסנאלובמאה ךותל םלוכ וסחדנ םה ,תויחאהו םיאפורה ,תונולחה
ם ה .תוריהמה תא וריבגה םיסנאלובמאה .םינבא םהב ודייו םהירחא ופדר םילוחה
."ןיעה ןמ ומלענ
:יתלאשו השאר תחת רכה תא יתבטיה .התשחה זאו
״? םילוחה־תיבל ךתוא וסינכה המל״
ת ונובנ ויה היניע .הנשדו החצ התיה היפבש תילגנאה "?התא יל רמאת ילוא"
ת זפשואמ ינא" .םוחפה ןנוג תא טילבה ,טעמכ תופוקשה ,הייחל לש זעה ןורווחהו

."עודמ התא יל רמאת ילוא .יתוא וקדב םיאפור השימח .םימי שדוחמ רתוי ןאכ
"?ךל ורמא םה המ"
־ תרגסנ טג ךא ,החישה ץמאממ האל ,היניע תא המצע התע ."יל ורמא אל םה"
."עדא אלש ופידעהו וליגש וא ,רבד וליג אל" .ינפמ תכלוהו
"?תא המכ תב"
."יליגמ הנקז .הנקז ינא"
."ךכ תיארנ ךניא"
ת ב תיארנ ינא .יארב טיבהל הזיעמ ינניא .תעדוי ינא ,םיעברא תב תיארנ ינא"
" ?ךתעדל ,תלבוס ינא הממ .הרשע־עשת■ תב ינא .םיעברא
."תוקידב רחאל קר עדא תאז"
, תוקידב ,תוקידב .רתויו שדוח ךשמב ,םוי־םוי .ןאכ יל ושע םתש המ הז"
."תוקידב
.ףסה לע בצינ ןשב .החתפנ תלדה
ת אצמ הפיא .תידוסי הקירס ונישע ירה ?התוא תאצמ הפיא ?תאז ימ ,ייה"

״? התוא
.יתרמא ,"קעצת לא"
״? התוא תאצמ הפיא״
."ןאכ"
.םכותמ הציצהו הרזח המיאהש ,הינפ תא רקס םערתמו האתשמ ״? ןאכ הפיא״
.ןורדסמה לא יתעספה ."תונחבמה תחא ךותב"
."הפיא דיגת .רוטקוד ,קוחצ ילב" .ירחא וידעצ שיחה ״1 תמאב ,אל״
"?בושח הז המ"
."בושח הז"
.יתרצענ
"?בושח הז המל"
ר יאשהל לוכי אל התא ?הב תושעל ןנוכתמ התא המ" ,לאש אוה .הנע אל ןשב

."התוא
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"?תושעל ילע המ יכו"
."שארה תא ורבשי םהש .טודאה־בלצל התוא רוסמת"

."ראשית איה"
."רוטקוד ,הדוקפל דוגינב הז"
ה דובע יל שי ?בוט ,וישכע דוע יתוא דירטת לא" .האלה יתעספה ,"ראשית איה"

."הבר
ם יעוצפה תטילקל תוטימה תא רישכהלו םילוחה־תיב תא רהטל התיה הדוקפה
 .תרתוימ התיה ונתוננוכש ררבתנ תרחמל רבכ ךא .המירדמה הביטחה ןמ וחלשייש
־ תויריב ועגפנש םינש ,םיכרד־תונואתב לק םיעוצפ המכ .תולק ויה וניתוידיבא
ה נושאר־הרזע תנחת שמיש םוקמה .והער לש רודכ תטילפמ עצפנש דחאו ,םיפלצ
ר ומחה הרקמה ,דתיה הנומ .הנופצ יתחלש לטלטל ןתינש םיעוצפה לכ תא .דבלב
 הסיטרכ תא יתיליג םצע־חומ תקידבו םד־תריפס הל יתישעש ירחא קר .רתויב
־ חוממ זוחא םינומש .היאפור לש וז תא המאת יתנחבא .ורשאתנ יתוששח .דרשמב
ן וזיטרוק ליכה תופורתה יאלמ .הדרחל םוקמ היה אל םייתניב .טיימקיול ויה םצעה

.תקפסמ תומכב
ן רס־בר לש תינופלטה ותנמזהל יתינענו םיירהצה־רחא םוי ותוא יתייה ישפח
י תסנכנ יתאצ ינפל ךא .הפק לפס לע תורכיה־תחישל רוסל ,יאבצה לשומה ,באומ
.םימותח הינפ ,הרקתב תוצוענ היניע ,עינ־ןיא התיה תבכוש .הרדחל

"?השיגרמ תא ךיא"
.ימתס שאר־עינב הבישה איה
"?והשמל הקוקז"

.ךופה ןוויכב םעפהש אלא ,עונעינב הבישה בוש
"?המ ,הלועפ תפתשמ אל"
.התנע אל
"?ךל רסח המ"

."המואמ"
. ׳םודק־טפשמו הואג׳" .הצוחה טלב והצקש רפס הרכל תחתמ יתכשמו יתרמא ״? הז המ״
."ןמזה תא הלבמ תא ךכ ןכבו

.השירחה הנומ
"?הקווד ןיטסוא ןי׳ג עודמ"
.ירבעל הטיבה אל ןיידעו ."דומלל ילעש םירפוסה ןמ איה"
"?תדמול תא הפיא"
."ריהאקב ,הללכמב"
"?וז תחדינ הרייעל תלגלגתה ךיא זא"
."רוטקוד ,יבגל דאמ ןרקס התא" .ןנחתמ ויצחו םלכנ ויצחש טבמ יב התלת התע

."עשפ הניא תונרקס"
."בכשמל יתלפנו יתחפשמ לצא רוקיבל יתאב"
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"?ןאכ הרג ךתחפשמ"
ם יגיראל רחסמ-תיב—ול היה :רמול רתוי ןוכנ—יבאל שי .הנומשו-סיעברא זאמ"
."ולת לע ראשנ ןיידע םא ,ותוארל לכות םש דובעתשכ .ישארה בוחרב
"?ראשיי אל עודמו"
. ובזענש תויונחהו םיתבה תא וזזבו םיחרוב םילייח ןאכ ורבע םכתסינכ ינפל הליל"
."יבא לש ותונחל וצרפ ךיא יתיאר .ןולחהמ ,הלעמלמ םתוא יתיאר
"?הילע ןגה אל אוה"
."וליבשב שודיח הז ןיא" .םינוא־ןיא העונת הדיב התווחה הנומ
"?תנווכתמ תא המל"
״? ןלוכ לע תונעל תבייח ינא .רוטקוד ,ךכ־לכ תובר תולאש לאוש התא״
."ללכב תונעל תבייח ךניא .אל"
ח רב הנומשו־םיעבראב .הנושארה םעפה וז ןיא .םכמ חורבל ליגר רבכ יבא"

."םיגירא לש הלודג תונח ול התיה םש םג .םילשורימ
"?םילשוריב תדלונ"
."ןכ"
."ינא םג"
״? םנמאה״
"?הכירצ תא םירחא םירפס הזיא" .יתרמא ,"ןכ"
."רפס םוש"
."םתוא ךל גישא ינא ,תומשה תא קר ירמא"
."יתרווסלוג תא יל גישהל לכות םא חמשא ,ךכ־לכ ןיינועמ התא םא"
.הגהה דיל יתבשיו יתצפק .םילקדה לצב הנח פי׳גה .רצחל יתדריו יקולח תא יתטשפ
ן יידע םהלש םינברוחמה םיפלצה" .ירחאמ ןשב תא יתעמש ,"רוטקוד ,תוריהז"

"?המ ,תחתב ררדכ ףוטחל םיענ אל .הביבסב םיצרוש
, היה תעצוממ המוק לעב .ויניצק תרבחב היריעה־תיב תרדסכאב בסה באומ ןרס־בר
־ למ־קיתו לש ומפש ,קד ומפש ,םיימרג וינפ .תוכילה־רירק ,שמחו־םיעברא ןבכ
ו שענ המחלמה םותכו יברעמה רבדמב ינימשה הנחמה םע ומחלנש וללהמ ,תומח
ל ש חיר .ויכרב דע ועיגה ויברגו םירצק יקאח־יסנכמ היה שבול .ןיינב־ינלבק
.ונממ ףדנ ,תירבג העיז חירב בברעתנש ,חבושמ יטוקס קבט
. יניע ךותל רשי טבמ־תציענו הנתיא די־תציחל בגא רמא ,"ךתוא שוגפל רשואמ"
ה תא ? ךידומיל־קוח תא םייסל תקפסה יתמ ? אפור. תויהל ידכמ ריעצ ךניא םאה״

ת רחיא אלש חמש ינא" :ףיסוה ותיילמפ לא ינעדיוושמו "?םיחכונה תא ריכמ
."תימויה הגצהל
סופמ תומא׳גיפ םישובל םהמ ,םירבג לש בר־ברע דדוגתה ,הלודגה הבחרב ,הטמל
י פלכ עיבצמ היה ונמע בשיש שישקה יברעה .תורוחצ תויאבע םייוטע םהמו תוספ
צה םירטושל טוחלאב חס היה םיניצקה דחאו ,הז לע םעפו הז לע םעפ ,הטמ■
.הצוחה דושחה תא םיכשומו ןומהב םיעלבנ ויה וללה .םייאב
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. ליבהמ הפק־ןולפס יל ושיגהב באומ ןרס־בר רמא ,"רקובה לזמה ונל קחיש"
ו תואל םלוכ וכילוהו המדאה לע םיחנומ ויהש ןופלטה יטוח תוטמסה תחאב וניליג"
 הטמ אלא היה אלש ,םיפתרמה דחאב ומייתסה םיטוחה .םהיתובקעב ונכלה .ןוויכ
."העאמ׳גה לכ לש תטרופמ תסטרכ ונאצמ ןחלושה לע .ןויאדיפה
־ חולמ םיטבמב ינרקסש שישקה יברעה לע יתעבצה "?הנומתל הז םנכנ דיא"
.םיחל
."דיצב ונל עייסמ אוה" ,רמאו םפמיפ באומ ןרס־בר
״ ? תרחא הלומח ינב םע םיישיא תונובשח לסחל תונמדזהה תא לצנמ אוה ילוא״
."תונמדזה ןתינ םהל םג" .באומ ןרס־בר רמא ,"הגאד לא"
. ונקורתה תוטמסה .םהיתבב ורגתסה םיבשותה .םשמ יתאצב ופקתל סנכנ רצועה
 תחא םירפס־תונח קר .תוצורפה תויונחה דיל ובצינ םילייח .ישארה בוחרב יתעסנ
- יבו הנומ לע יתשאל יתבתכ .תילגנאב םירפס הב ויה אל ךא יכרד לע התרקנ
י נתעיגה ןכש־רכמ תועצמאב ןבאו .יתרווסלוג לשמ אצמתש המ ילא חולשל היתשק
ה רדחל יתסנכנ ."טייסרופ תיבל הדגהה" תא הליכהש הליבח רפסמ םימי רובעכ
. הפטעמה תא חותפל החרט אלו יל התדוה הנומ .התטימ לע הליבחה תא יתחנהו

.יתאציו הל יתחנה
ז ובזב לש השוחת הלחהשמ ,התעב האב רבדמב רויסל באומ ןרס־בר לש ותנמזה
י דבל אל םנמא .רבדמה לש רצייוש טרבלא תושעיהל יתשקיב אל ימימ .יב זוחאל
ת ותלד לע התע קפדתהל ולחהש ,םוקמה־ינב לש םהיוודמבו םהיאלחב יתלפיט
ר פסמ ןכו ,הניטנגראמ שדח־הלוע ,ףסונ אפור םש אצמנ .םילוחה־תיב לש האפרמה
י תשקב .הרבעה יתשקיבו ידקפמל יתבתכ .ילע היה לטנה רקיע ךא ,םירטינאס

.יתיחדנ בושו תינש יתבתכ .התחדנ
ן מ לצאנו יקנ רבד ןיאש הארתו" ,באומ ןרס־בר רמא ,"ונילא ףרטצה אוב"

."רבדמה
ם יקוצ ןיב ,ארפ־ישתכמ ןיב םילתפנ םילועשמב ,תוחריק ריג־תועבג תולגרמל ונעסנ
ה קומצ ,הלילד היצ־תייחמצ ,םישומכ םיבשע ,המוק־ילד םתור-יחיש ןיב ,םיפכו
ר דיק־ילהא ,תובוזע תותקב וצצ םשו־הפ .רבדמה ןמ הלע םירוונס־טהל .הקבואמו

א בצ־ילענ וארנ ילוחה חטשימב םידקה־חור הממגש תויממגה תוניבו ,םירוחש
ו כשמתהש ,תופחי םיילגר תובקע ,תובקעו ,אבצ־ילימרת ,םידמ־יקלח ,תוכלשומ

.קפואבש תועבגה לא קחרה
ת וכרתשמ תויומד רטמוליק לש קחרמב וניליגשכ םיימש םורב דוע הדמע שמשה
. רוחאמ ונבשי ינאו ןגסהו גהנה דיל בשי באומ ץוס־בר .העברא ונייה .תולוחב
 ןמ םיינש .ונירחאמ וכבאתה קבאי־תורמתו תורומהמה ינפ־לע יודידב רהד פי׳גה
ו נברקשמ .דבלב םינותחת ויה ישילשה לש ופוג לעו תויוודב תויאבע וטע םידדונה
ם הידי ,םדמע לע וראשנ םירתונה םינשה .ץרו וילגר תא םינותחתה־שובל אשנ

, גזגיזב ותציר תא שדיחו בשו ,ףפותשה ,ההתשנ טלמנה .שאב חתפ ןגסה .תומרומ
,ולאמשמו וגימימ עקרקה תא וצפציפ תויריה
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.באומ ןרס־בר רמא ,"לדח"
.ןגסח רמא ,"וחוא ביכשמ רבכ ינא"
ר פאכ םימוחש ויחש םינשה תא רקס אוה .באומ ץוס־בר רמא ,"ץורל ול ןת"
"?םתא ימ" .םהיניע ןובלח ךותב וטלב םהינושיאו
"?ונחנא ?ימ"
."םתא ,ןכ"
."ונחנא םיחא םיוודב .סיאר אי ,ונחנא םיוודב"
״? אוההו״
״? ימ"
."םש חרובש אוהה"
."םיריכמ אל" .ץורעה לא ברקה חרובה רבעל הפוטח הצצה וציצה ״? אוהה ? אוהה״
."וידחי םתכלה לבא"
."סיאר אי ,לודג רבדמה"
"?םתא ןאל"
.קפואה יפלכ םהירטנס וטיה ,"המש"
"?םש המ"
־ שרע לע בכושה וניבא תא דוקפל .םיכלוה ונא ונמותל .םש וניבא ?הפיא"
."יווד
. םידמה תא וקרז ןאל םתוא לאש" .ןגסה■ ארק ,"טוטנטוה ינאש ומכ םיוודב םה"

."תוומ וניד ישיאה וקשנ. תא קרוזה לייחש םהל ריכזת
.השחהו םינשב ןנובתה באומ ןרס־בר
ו מצעל לוחמל השקתמ ,אשינו םומח לוקב ןגסה ךישמה ,"ידאוול םתוא ךפוש ינא"
.םלענו ץורעב התע עלבנש ,ישילשה תסונמ תא
."סיאר אי ,םימימת םיוודב" .םינשה ורמא ,"ונחנא םיוודב"
.באומ ןרס־בר ריטפה ,"הללאי"
"?םתוא חקנ אלו" .וילא ההב ןגסה
."הלאכ םירלפמזקא יפלא ונל שי ?המ ליבשב"
.פי׳גה תא עינתה גהנה
ם ייניעב .ענ אלו עז אל דמצה .וכרדמ םתוטהל ולוק תא םירה ,"הללאי ,הללאי"
.תוטיטרמ םהילגר ,הלעמ תוטושפ םהידי .ונב וטיבהו ודמע החוורל תועורק
. רמות־יצע לש לצמ שרוחו הכפמ ןיעמ םע ןטק רבדמ־הוונל ונעגה ברעה תוטנכ
ת ויווג וללוגתה םיצעל תחתמ .תובהלב הלע רבכמ אלש ןטק הנבמ םש דמע
. ןאכ ללוחתהש םימדה־ברק לע ודיעה םירודכה־ילימרת תומירע .םירצמ םילייח
ם טמשל תלוכי ,םירמת םיסומע ויח םילקדה .ןיעמה ימב ונצחרו ונידגב תא ונטשפ
. גפ םוחה .רזומ עגור רבדמה לע דרי הכישחה אוב םעו ,שמשה העקש טא .ןבאב
ם יבכוכ תצבושמ ,קפוא לא קפואמ תצנצנמו הבוהז התע התלגנ םיימשה־תפיכ
.יונפ חויר ריתוה ילבל
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־ בר .םיקוחר םיפכ היגמה חריה לאו םיבכוכה לא ההוב ,לוחה לע לברוכמ יתבכש
ה שוואה עמשימל .יתמדרנ יתמ יל רוכז אל .ולש תנישה־קש ךותב רחנ באומ חס
. הכישחל תתוצמ ,ךכ יתיהש ךורא עגר .עלקמה־תת לא די יתחלשו יתממורתה
, המומע המהנ ךכ ךותב עימשמו םיסג םידעצב אבו־ברק היה והשימ .קרח לוחה
ן יב קנעה־תויללצ עברא ונמתסנשמ .םיישונא־לע רוחריח תולוק הוולמ ,תלחלחמ
־ אל םולחמ ושלגש תויומד וא הז אוה םישוח־עותעת יכ הליחת יתימיד םילקדה
ר וחריחב .רבדמה ןמ ואבש םילמג העברא .םיתרכה תושבדה יפ־לע קרו ,רומג

ך ותל ,םיכורח םיחפ ךותל םהישאר תא ובחתו םיכוראה םהיראווצ תא וניכרה

, תוברחה־ייע ןיב ובבוס המ־ןמז .הקנאב םיכשמו ורזחו ,תוקירה םירומישה־תוספוק
־ רגמ ,ומגל הכורא העש .קולל ודמעו טהרת תא ואצמש דע ,םימה חירמ םיפרטימ
ם נובער תא ורבש ,םילקדה ןיב הכו־תכ וטטוש ,ופקדזה רחא ,םירחרחמו םירג

ו רזחו רוחאל דחי ונפנ תחא־תבבו ,הריג ולעה ,לוחה לע םהל ואצמנש םירמתב
.רבדמה לא
. םיבכוכ וחילבה דוע םילקדל לעמ .רחשה־תולע דע תורופס תועש ורתונ דוע
. םש הנומ ,ןאכ םילמגה תעברא .הב רהרהל הלא ויה רזומ םוקמו הרזומ העש
ר בד היה אל ?היתונברק םתושעל הדיב הלע ךיא ?וז המחלמב םה דצ הזיא
 ןיבו הלרוג ןיב רשק לכו ,אליממ ויה םירופס הימי .הנעמל תושעל די־גשיהב
ם רטב ףא םיתע ,שומכל םימידקמה םיחרפ שי םלועל .דבלב ירקמ היה המחלמה
ו לאכ תולאונ תובשחמ .םחנמ אל ףא ,ענכשמ הז ןיא ךא .םתחירפ אולמל ועיגי
.ךלות־ריווחמ חריהו הז רחא הזב םיכעוד םיבכוכה ויה םייתניבו ,יב וצצורתה
, בלחה ןיעכ תיניירווח רוא־ןרק וז התיה הליחת .םייתלצעב הלע רחשת־דומע
ה תיהו הכלהו־הטשפ רתאו ,ןויפרב העקתנו חרזמה תא החליפש ,תדעורו תססוהמ
ש יח השלג הרהנה .ןיעמה־ימב ינפ יתצחרו יתמק׳ .הניצמ ופחר יתומצע .רהוזל
ך ר רואה היה ןיידעו .רוריבב ןמתסהל ולחה םיקוצהו םיחישה .הברעה ינפ־לע
. הללטצה תוארה .דקויו אמסמ ,זע היהיו חשקתיש דע הנפולחת תועש .ינפטולו
.תירחש לש חבזל ,הלבנ דיל ץבקתמ םימחר לש קהל קחרמב תוארל יתלוכי
־ בור בישקהו ויניבג תא ףקיז אוה .הנומ לע באומ ןרס־ברל יתחס הרזחב ךרדב

.בשק
."ךידיל ותוא תלביקשכ קיר דמע םילוחת־תיבש יתבשח" .טלפ ,"ןיינעמ"
."יל ושירות םירצמהש הדיחיה תיטנייצאפה איה"
"?תלבוס איה הממ"

."םדה־ןטרס"
"?בלש הזיאב"
ן מז המכ תעדל ןיאו התלגתנש ינפל בר ןמז הב האצמנ הלחמה .םדקתמ יד"

."ךשמית
־ תיבל ,הנופצ התוא חולשל ןכומ ינא ,הנעמל והשמ תושעל ןתינ ,ךתעדל ,םא״
."םיאתמ םילוח
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."רבדה תא לוקשא .הדות."
. הנומ לש הבצמ תכרעהב ידמ זיזפ יתייה יכ תעדל יתחכונ םילוחה־תיבל יבושב
ת ולולחה הייחל .הוועש לש ןוג רתויו רתוי ושבל הינפ .רתוי יטוקא היה הבצמ
ל ופיטל התיה הקוקז .הלקשממ הדמתהב הדביא איהו םיפוקש ויה הינזא-יכונתו

.הירוסיי תא יניעמ תווסהל הסנמכ םלכנ ךויח ילא הכייח איה .יפריתומיכ
.יתרמא /׳רתוי בוט םילוח-תיבל ךתוא חלשאש יוארה ןמי"
ה שאר הלטלטבו ,הממורתה איה ,וריחשה הינפ .םיהדמ היה הילע ירבד םשור■
״— אנא !יתוא חלשת לא !אל״ ,הקנאנ ןאכלו ןאכל
."החמומ ינניא לבא ,ךתוא ליצהל הצור ינא"
."יתוא קפסמ התא"
."ינממ םילודג םיחמומ םש שי"
"—תא ולסיחש ומכ יתוא ולסחי םה !יתוא ריבעת■ לא !אל"
"?ימ תא"

תמ םייניעב .רבד יתרמא אל .היפ תא הפכב הסכמ ,רכה לע החנצו הרזח הנומ
.יתיכיח .ונדבלמ רדחב שיא היה אל .הכו־הכ הציצה תובחר
ב טומ ילוא .ןכמ־רחאל תודחא תועש תאב" .הריטפה ,"ךכ לע עדויי ךניא התא"

.,׳עדת אלש
."עדאש בטומ ילואו"
.חילמ תא רורבל התהתשהו הקור תא העלב איה
ת דרל ולכי אלש ,השק םיעוצפה קר ןאכ וראשנ תויחאהו םיאפורה תסונמ רחאל"
ח ראמ דחא ךותב יתאבחתה .םכשה רקובב וסנכנ םכלש םילייחה .םהיתוטימ לעמ
"—יתיארש ועדי אל םה ,יב וניחבה אל םה .תופורתה-תוג
.ךישמהל הלכי אל איה .עתפל קדסנ הלוק
.הל יתחנה אל "?תיאר המ"
ה רזח "!ןאכמ יתוא תחקל םהל חינת לא ,אנא" .חוכב ידיב הזחאו הממורתה איה
"!אנא ,אנא ,אנא" .תושאונ השאר הלטליטו

ה דביא איה .בוזל הפא לחה עיתפמב .הטקש ךכ־רחא .העגרה־תקירז הל יתקרזה
.םד-יוריע הל תושעל ילע היהו םומידה קספש דע בר םד
.יתחטבה ,"ןאכמ ךתוא חלשא אל"
.ןשבל אורקל יתחלשו■ ידרשמ לא יתאצי
.וסנכיהב יתרמא ,"הנה וסנכנש םינושארה ןמ תייהש תרמא"
."םילוחה-תיב תא ונשבכש ירחא תוקד המכ ןאכ יתייה .רוטקוד ,קיודמ"
."םיתמ השולשו־םירשע ןאכ תיארש תרמא"
."רוטקוד ,קיודמ"
"?םיתמ ויה םלוכ"
."רוטקוד ,קיודמ"
"?םתומ תביס ,דתיה המ"
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.םיילפכ ובצ ןשב לש םייובצה וינפ
" ?רוטקוד ,לאוש התא המל לואשל רתומ"
."תעדל הצור ינא יכ לאוש ינא"
."םהב לפטיש ימ היה אל .וקלתסה םירצמה םיאפורה .רוטקוד ,ךל יתרמא"
" ?דחא ברעב ותמ םלוכש הדק הז ךיא"
.רעישה־תלזרוקמ ותחדפב דרגתה ןשב
, ךל תונעל לוכי יתייה ילוא האופרל רפס־תיבל םינש שש ךלוה יתייה ינא םא"
ו לביק אל םה .דחוימ לופיטל םיקוקז ויה םיעוצפה" ,רמאו ןיצרה רחא ."רוטקוד

"?תויעבה המ זא .ורמגנו ותוא
"?ךפיהל ילואו"
״? החילס״

."יתוא תעמש"
״? ךפיהל תרמות׳ז־המ"
״? םתוא רמגש אוה דחוימה לופיטה ילוא ? לופיטה ללגב הקווד ורמגנ םה ילוא״
."ספות אל"

."בוט יד הקווד ספות התאש בשוח ינא"
ת שקשקמש וז" .ןשב רמא ,"חטב ,חומה תא ךל הלבליבש הנטקה תישוברעה וז"
"!תויזטנפ אלמ שאר הל שיו תילגנא

.יתרמא ,"ישפח התא"
.םיטמק־םיטמק שרחנ ןשב לש וחצמ
" —רבח ומכ ךילא רבדמ ינא ,עמשת" .ידיב זחא ,"רוטקוד ,יל עמש"

.ודי תא יתרעינ
."אצ .רתוהו־יד ךתוא יתעמש"
.אציו ."רוטקוד ,הצור התאש ךיא" .תכחוגמ העונתב עידצה אוה
, ןבל דגסמ ,תמנוכמו הנטק תיברע הרייע .הצוחה יתפקשהו ןולחה לא יתשגינ

ם יפי׳גו םילמג םע רפע לש רכיכ ,ןובסדוועוב םיחירפמ םיטוטאז ,תוטמס־ךבס
ם ינקז ,םידמצב םיכלהמה םייאבצ םירטוש ,תוליגרנ־ינשעמ םע הפק־יתב ינשו
ר פה הגודה־תוריס ,םילקדה־תשרוח םע םיה־תפש ,םיעורשה םיתבה ,םיזאבמוקב
־ םירשעה .םירוונס־ימש תחת םנמנתמה םיה לש ,ףוסכה ,םחה קהובה ,תועקרוק
ך חלוש לעש הז תא ריאשהש ומכ יליבשב םריאשה אל עודמ .וללה השולשו•

י תיאר .תויווג עורז רבדמה .יתבשח ,לזאזעל ,וה !השולשו־םירשע ?םיחותינה
ד ביא תוומה .תוקתובמ ,תושטורמ ,תופורש ןתוא יתיאר .העווזה יבצמ לכב ןתוא
ו לטקנ םהמ המכ רהרהל ףא יתיהתשה אל .ודובכ תא םדאה םלצו ותועמשמ תא
, גרהל תקדצומ הביס התיה ללכב םאו ,ףטו םישנ ,םינקז ויה םהמ המכ ,םיפח
ו א םילעמ ירוהרה ויה המ ?המ זא ,רהרהל ההתשמ יתייה םאו .והשלכ גרהל
ל ע תחנומה עבצאה ?הפצמ התא המלו םישגא ידיב םיבור ןתונ התא ?םידירומ
,יתבשח ,השולשו־םירשע לבא .םיציב־יתופתיפ ראשה לכו ,איה הזיזפ דימת קדהה
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ק דצה םא המ ? םישוח־יעותעת ךותמ הרביד איה םא המ לבא !השולשו־םירשע
ת ובשחמב .תאז חכש ? חדוקה החומב המקרנש היזה םתס וז ןיאש ןיינמ ? ןשב םע
ה דבועל .תועמשמ םוש הזל ןיא .תאז חכש .הייחתל םבישהל לכות אל אליממ
ה מחלמה .המחלמה לש תפסונ תחא הטיש םתס וז .םרפסמל וא .רבדה שחרתה ךיא
ה גרהש .תינרגרגהו הרוראה המחלמה .הדיחיהו-תחאה תמאה יהוזו םתוא הלטק
ם הב עקת תמאב ימ בושה־הז־המ .הז תא חכש .גורהתו גורהתשו .ונב הגרהשו םהב
ו שפנ רמוש .תוניחבה לכמ .םידדצה לכמ .חירסמ קסעה■ לכ ?ןורחאה רודכה תא
.קחרי
י נפל דועו גייחמו תסכרפאה תא םירמ ימצע תא יתאצמו הלק העש הפלח אל
.יתטרחתה רבכ הפ הצפאש
ם צעב המ ,וכותל ונסנכנשכ םילוחה־תיבב ולגתנש ,וללה תויווגה שלשו־םירשע"
"?ןהילע דל עודי

ד עב חירהל יתלוכיו תויהש ילב בישה באומ ץוס־בר לש ןותמהו לוקשה ולוק
.ותרטקמב התע רטיקש חבושמה קבטה תא ןופלטה
"?יל עודיש המי דבלמ ןהילע תעדל ילעש והשמ שי םאה"
"?ןבצמ תרדגהל תרחא תורשפא ןכתיתש ךל עודי םאה"
״? רמולכ״
"—ותמ אל וללה םישנאהש איה תרחאה תורשפאה"
״? אלא״
."ותמוה"
"?ונישנא ידיב וא םהירבח ידיב ?ימ ידיב"
."שחנ"
־ פהש הלחלחכה ןשעה־תעבטב ,דחא רבדב קר יתרהרה הררתשהש עתפה־תיימודב
.ינשה דצב ,ריוואה ללחל באומ ןרס־בר התע חיר
ר תוי" .ותקיתשמ באומ ןרס־בר רעננ ,"דאמ רומח אוה רמוא התאש המ ,ידידי"
"?ךכב חוטב התא .רומחמ
."תודע שי"
צב אל .ונלצא ושחרתיש רוסא הז גוסמ םישעמ .תידיימ■ הריקחב חותפל הרוא"
ר הוט תא רתוי םיתכמה רבד ןיא .תעדה לע תאז תולעהל ןיא טושפ ,אל .ונאב
ו שנעייו טפשמל ודמעוי םיארחאהש ךכל גאדא ,רבדה ןוכנש ררבתי םא .ונקשנ
."ןידה-רמוח לכב
.איקאש יתבשח .רויכל יתשגינו רישכמה תא יתחנה■
ם ה .הרדח לא םיתחקל .ידרשמב םייאבצ םירטוש ינש ובציתה םיירהצה־רחא
.היתובושתב תינוכסח התיה הנומ .תיברעב הורקח
״? םילוחה־תיבל ורדח וניתוחוכשכ תייה ןכיה״
."תופורתה-ןוראב"
"?םש תישע המ"
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."יתאבחתה"
״? עודמ״
."יתדחפ"
"?ליגר“יתלב והשמ תיאר"
."תופודתהךורא ךותמ רבד תוארל רשפא־יא"
"?םיעוצפב הערל עגונ ונילייחמ והשימ■ תיאר"
"תופורתהךוראב יתייה"
"?המואמ תיאר אלו"
."המואמ"
ת רחמל קר .המב ינפ הדימעה יתסנכנש תמיא־לכ .יניעב הלכתסה אל םימת םוי
.היפ תא החתפ
"?יל ונימאה םה"
.יתרמא ,"ןכ"
"?רדסב יתינע"
."ןכ"
"?תרחא תונעל ילע היחה"
."אל"
."עבצאה ןמ לכה יתצצמ ילוא .ךתוא ךבסל יתיצר אל .תאז חוכשל ךילע"
.ילא הינפ הכפהו הרזח רחא .ןולחה לא הטיבהו עגר השידחה איה
"?ריעב יתחפשממ והשימ ראשנ םא ררבל לכותה"
."לדתשא"
."רוטקוד ,ינעמל ךתחריט לכ לע ךל תודוהל ךיא תעדוי ינניא"
."יל ידות לא"
ת שרא השמ אל ,ריעב רתוב אל התחפשמ ינבמ שיא יכ תרחמל הל יתרשיבשכ
.הינפ לעמ תושידאה
ם ירשק ויה יבאל .םירצמל הנורחאה תבכרב ובזע יאדווב םה" .הרמא ,"יתשחינ"

."םיירצמה םיניצקה םע םיבוט
ם עפה וז התיה ילוא .הנושאר השפוח יל הרשוא יסויג רחאל תועובש השולש
, ןורזמה תוכרב יתנחבהש ,הנטקה ונתריד לש היתולעמל בל יתמשש הנושארה
, תשרבנה לש התומימח ,הרקתה עבצ ,םירכומה טוהירה־יטירפ לש תוימיטניאב
. חבטמה תוחיר ,היטבמאבש םיקורמתה־ןובס ,תספרמבש םיסוטקקה ,םירפסה־תיננוכ
, ןוכישה לש תלוכמב הנתמהב ,ריקל רבעמש םינכשה תולוקב וליפא גנוע יתאצמ
, ימע תויהל התדובע־םוקממ השפוח הל הלטנ יתשא .םיסובוטואה תרחנ תעימשב
ת אצל .רתוי יטנאמור תויהל יתייה ךירצ ילוא ,עדוי דשה .הועירפה אל יתוקיתשו

ת יבב תויהל היה חונ הכ לבא .הלאכ םירבד .ןורטאיתל ,עונלוקל ,תודעסמל המע
ך כו ידיב הנתנו םיקתממ־תליבח יתשא הניכה ונתדירפ ינפל .ץוחב לכה ריאשהלו

.רבדמל יתרזח
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ד מחב" .דצב הליבחה תא החינה איה .הנומ הרמא ,"ימשב ךתשאל הדות רוסמי"
."ילע בושחל הדצמ
ך רואל הז תא לטלטמ ינא ,דלוקוש ךל הנוקו תחרוט יתשא" .יתרמא "!הז המ"
."הליבחה תא תחתופ ךניא תאו ,ידיב סמי אמש בל םישל ילב ,רבדמה לכ
.הלצנתה ,"ןובאית יל ןיא"
"?דלוקוש ליבשב ןובאית שורד יתממ"
ת נעשמ ןיבל הניב ותוא הבחת ,היתושארממ׳ רכה תא הלטב ,הממורתה הנומ
.וילע הכמסנו! הטימה
."ןאכ תויהל בהוא ךניא" ,הכישמה איהו הב יתטבה ."רוזחת אלש החוטב יתייה"
"ן ךל ןיינמ"
."רבד ךותמ רבד ןיבהל הלוכי ינא"
."קספה ילב יתוא העיתפמ תא"
 .תוימדקה יניש ןיב חויר יל שי ,האור התא .תודיתע יל ואבינ הדלי יתייהשכ"
. םש רשב־יראש ול שי .הקירמאב םלתשהל יתוא חולשל הצר יבא .ןמיסה והז

."האבה הנשב םשל עסאש וננכית
."ימיילחת יאדו זא דע"

."רוטקוד ,הדות."
"?תורפס ?םש ידמלת המ"
ד מלא אל םלועל" .ןולחה לא םיבסומ ויה הינפ ."רוטקוד ,ילא ביבח הכ התא"

."רבד םוש דוע
.הניע תיווזמ ירחא הבקע הנומ .ןוראה ךותל םיקתממה תא יתסנכהו יתמק
.הלאש "?הלש םולצת ךל שי"
"?יל שי םאו"
"?תוארל רתומ"
.וב הננובתה הנומ .םולצתה תא יתאצוה
ה די־ףכ .ףיסוהל הרהימ ,"יניעב" .םולצתה תא יל הריזחהב הרמא ,"הפי איה"
ה נומ .עוזל הדי הלחה רחאו ידיב התוא התהשה ךשוממ עגר .הקיבדו החל התיה

חש ומכ קוידב תיארנ איה" .ןידסה תחת התוא הסמכו הדי תא הכשמ .הפעפיע
י נא" .היניע דע ןידסה תא הכשמו הטמ הקילחה רחא .הרמא ,"האריתש יתבש
."וישכע הלק המונת ףוטחאש תבשוח ינא" .הרמא ,"הפייע
.ןשב למסב יתשגנתה טעמכ ןורדסמל יתאצב
״ ? תונטקה תוישוברעה לע םירפסמש המ ןוכנ הז ,דיגת״ .ירחא ארק ,״רוטקוד ,ייה״

.יתרצענ
"?ןהילע םירפסמ המ."
״? ׳אל׳ דיגהל תועדוי אל ןהש״
י תקלחשכ האתשמו ההות בצינ ןיידעו הנושארה הריטסה ןמ העמק םהדנ ןשב

.הינשה תא ול
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.יתרמא "?תרמא המ"
? שי המ" .תובוהצה ויניש לע תורגוס ויתפש ,ריקה לא דמצנ אוה "!סנו׳ג קוב"
"?הזה ללוקמה םילוחה־תיבב תוחידב ץיברהל רבכ רוסא
.וילעמ יתרסו יתרמא ,"קיודמ"
ך וביס הל שיש הל יתרמא .םידיאורטסב ליגרה לופיטה תא הנומל תתל יתפסוה
ה לקשמ .תוילשא לכ הל ויה אל יכ יתעדי ךא ,דוע הלאש אל איה .םדה־ילכב
ו יה .לפרעתהל הלחה התייאר םגו הטימה ןמ תדרל הל דמע אל החוכ .ךלהו תחפ
ם הבש םימי ויה ךא .התטימ דיל תוהשל הברמ יתייה זאו ,רתוי הלבס םהבש םימי

־ ינקז וכרע ובש םוי ותואבכ ,תשרדנ הכ הל התיה אל יתוחכונו היבאכ ותחפ
ו נבשי .באומ ןרס־בר יננימזה הילאש ,יאבצה לשמימה יניצק דובכל הדועס םוקמה
צא קלקילו■ ,קהישו ,קהיגו ,ורכ לע עעונתה באומ ןרס־ברו םידברמו םירכ לע
וסה בל בוטכ .ןלהסוךלהא ןמזה לכ טלפו ,ומפשב ךשמו ,ויתפש ץצמו ,ויתועב
, תוחתפמ־רורצ ףלש ,וניחראמבש דבכנה םק ,רוחשה הפקבו שבכה רשבב םידע
:רמאו באומ ןרס־בר לא הנפו
ו ננה םירשואמ יכ ,הזה םויה ונל אוה לודג םוי ,ונניע־תבבכ ונל רקיה וניחא"
ומה וירחאמ ריאשה וללה תוחתפמה תא !ונריע תוחתפמ תא םויה ךידיב דיקפהל
ו ניחא יכ ,הווחאבו הכרעהבו הרקוהב ונידימ אנ־םלבק—ונשפנ־אונש ירצמה לש
"!םהילעב תויהל האנ םג האי ךלו ,ונרשבמ רשבו ונמצעמ םצע ,התא
־ םואנ אשנו תוחתפמה תא לטנ באומ ןרס־בר .ףכ אוחמל םהילגר לע רמק םיברעה
־ ענו ךויח תולעמה ףנכה־תורמאו םע ,תותואנה תוחידבה םע ,ץלמנו רצק הוחא
זומ לכל הרושת התוא ; םירחאה םינמזומל תורושתה רות אב התע .המכסה־יעונ
.טשוקמ ןדנ תלעב הרודה ברח—ןמ
.וניחראמ ברקב תויודדותסהו■ תויושחלתה שיחרה יבוריס
:ויניבג ףקיז באומ ןרס-בר
"?םבל תא רבוש התאש האור אל התא ?ךתוא ץקע המ"
."אפור ינאש םהל ריבסת"
."ברחה תא חק .ץופ היהת לא"
."הגירהל דעוימה רישכמ לבקל יתבוחמ וז ןיא אפורכ"
־ תעיקתב וחיטבהו ,ןקז־תכישמבו שאר־דונמב ונהניה םינקזה .לצנתה באומ ןרס־בר
:באומ ןרס־בד רמא תוגרדמב ונתדרב .תירקתה תא חוכשל ףכ
."ךיפלכ םג תויהל יתנווכתה אל ,ידידי"
."רדסב הז"
ה יה רוסאש עדוי ינא .ךל דגנתמ ינאש בושחת לא .ךחורל ןיבמה ינומכ ןיא"
ד חשל רשפאש םמצעל וראתי אלש .תרחא הנתמ לכ וא ,וז הנתמ םהמ לבקל ונל
ר שפא םא איה הלאשה .הלאשה תאז אל לבא .וללה םייחרזמה םיקירטב ונתוא
ם יכרותה םע וגהנ הבש ךרדה ,םכרד תא תחא־תבב תונשל ,דחא םויב םתוא ךנחל
."המישרה הרמגנ אל הזבש עדוי־הללאו ,ונתא וישכעו םירצמה םעו םילגנאה םעו
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י פתכ לע הבחרה ופכ חינה באומ ןרס־בר .בכרה־ילכ דיל ,ץוחב ונדמע
, םיאתמה רומוהב םתוא לבקל תעדל ךירצ" ,יתוכמסה ,ןותמה ולוקב רמא ,"ןיבת"
"—ש ינפל ,םהלש םיקחשמב קחשל
.יפתכ לעמ ודי תא יתטמש ״? ׳ךנחמה תעש׳ ? הז המ״

.בורקמ ינפ תא ןחב באומ ןרס־בר
י תבשח .בויחב יתינענ ,השפוח ךל תתל אל וא תתל םא ץילמהל יתוא ושקיבשכ"
"ייתיגש םאה .ךיבצעל ליעות השפוחהש יתבשח .ךל ליעוי רבדהש
"?ךנושל לעש המ רשי רמוא ךניא עודמ"
."האור ינא ,ךלש םיבוטה םיסומינה םוי אל אוה םויה"
."טויה ידמ קד ילש רועה .דקפמה ,רעטצמ"
:רמאו ילגנאה ומפש לע עבצא קילחה באומ ןרס־בר
ם ילוחה־תיב ךותב ותוא תפקתש ןעוט אוה .ןשב למס לש ותנולת ילא השגוה"
."הביס םוש ילב

"?הריקחב חתופ ךניא עודמ"
י אדכש יל הארנ .הזה ןממסב םיזגנ לב" .באומ׳ ןרס־בר רמא ,"ריעצה ידידי"
."ךל בוט־לכ .ןאכ דרפינ ?ךכ רובס ךניא .רבעה ןויסנמ דומלל
י לא ףפונ אוה .ובשומ לע בשיתהו הלע באומ ןרס־בר .פי׳גה תא עינתה וגהנ
.תוטמסה ךובמב שיח עלבנו עטריק פי׳גה .םולשל

ה עשה םמעו .םיאבו־םישמשממ ויה רבכ םימודמידה ךא ההובג התיה דוע שמשה
ת וליעפ יל אוצמל יתייה יושע .רתוי טושפ רבדה היה םויה ךשמב .ןלוכבש השקה
, התע .תונתשמ תויצרופורפה ויה ,םויה תוטנב ,התע ךא .םילוחה־תיבב יהשלכ
ל א רבדמה יבחרממ חיגמה ברעה תא חרחרל יתלוכי ,הרייעה רובטב ךכ ידמעב
ט הול םיעבצ־ןווגימ ררתשי עיקרב .םיימשה־יעבצ ופלחתי טעמ דוע .םיה רבע
ע נמנה ןמ .יב קבדי ויעוזעזבש טקשה־יאו ,בשקו תוכירד אלמיי ריוואה .ךר ךא
ב טומ וז העשב .הז רזומ ויתס לש םיהו רבדמה יעבצמ ,העיקשהמ׳ טלמיהל היה
־ תפש לא ,םהמ ףדונ יוטיח חירש םירדחהמ ,תונבלה תוטימה ןמ קומחל היה
ם ישטורמה םיגדה דיל ,םילקדה יעטמ ךותב ,תותבשומה תויגודה דיל ףולחל צניה
ומ תישירחה הוודאה .ףוחה לא ופחסנו םימב תורקדזמה תוינושה לא וצפנתהש
, םייברע־ןיב לש וז העשב ,הרייעה לע עיתפמב תדרויה הממדה םסקל התיה הפיס

ם ח חרי ,ספטמ היה ירירע חרי .אבו אצוי ןיאב ,םהיתב לא םיבשותה סנכתהב
ם ומד אשנתמ היה דגסמה חירצ .םימה ינפ־לע תוהוגנ ידוציר ליטמה ,ירבדמו
ת וחירו .תוכלוהו תומימדמ ויה םיבלכה תוחיבנ םג .הפרב הניבלמ ותיללצו בוזעו

 ,דבכה ריוואב םידמועו םיפגומה תונולחה ןמ הצוחה םיננתסמ ויה םילישבתה
ה רייעב ךתייהש תולפית תא םיילפכ־לפכ שח תייה וז העשב .תוטמסה ללחב אולכה
א ל םלועמש תוביסמה יפלכ יהשלכ הדמע תטיקנבש ןויגהה־רסוח תאו וז השובכ
ך תוא ופכו וז תירכנ היווהל ךתיבמ ךולטליטש תוביסמה ,ןהילע הטילש ךל !דתיה

.הב תוהשל
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ה יה יד .םימי־ךרואל ןאכ ראשינ אלש היה רורב רבכ זאש אוה רתויב ךחוגמהו
ה ריהמה המחלמב םיריהזמה תונוחצנה לכ .םינותע ארקת וא וידארל ןיזאתש
א ל ךתניבו ,ןשעכ וחרפ ,וניתועבצא ןיב וכלהו וסמסמתה תאזה תיזואוטרירוהו

, ךחגל ,ךחגלו םייניש קורחל אלא תלוכי אל ןכלו הלאכ םידרוסבאל הכורע התיה
 המכ ךא .ךבלבש האילחמה תונקירה תא ריתסהל ידכ ךכב שיש תומדל ילואו!
 חורחירב התיה הזירז תימוקמה היסולכואה ?ןיעל יולג רבד ריתסהל לכות ןמז
ה תע ופקדזה ךילגר־תופכ תא וקשנו ךינפל וערכ לומתא דועש וללה .הרומחה
־ תוזע בוטרוקמ רתוי םינעטנ םשיגדהל תלוכיו ושקתה םהיניע ?הנושמ הוואגב
ה לפת תוחתפמה־תקנעה לש תלקולקו הלפת הסראפ התוא התיה ןכל הקווד .חצמ
.םייתעבש תלקולקו
ר אש םג םאה .התיבה בושתו םויה קחרי אל" .הנומ הרמא ,"הצורמ יאדו התא"
"?ךכ םישיגרמ םילייחה
."אפור ינא .לייח אל ינא"
."קולחל תחתמ םידמ שבול התא לבא"
."דבלב אפור ינא ךיבגל"
.היניעב תצינ גולגיל לש ביבש
״? תויחל יל רתונ דוע ןמז המכ יל רמול לכות ילוא ,ןכ םא״
."איבנ ינאש יתרמא אל .אפור ינאש יתרמא"

"?תמאה ןמ תדחפמ ינאש בשוח התא"
."ןרקס יתייה ול םג ,תעדל תורשפא לכ יל ןיא"
.יב הטיבה אל איה .ןידסה ילוש תא וללומ היתועבצא .השירחה הנומ
.הרמא איה ,"בוזעתש רחאל הדדוב היהא"

."ךתא ויהי ךירוה .רוזחת ךתחפשמ"
."תחנ םהל םורגא אל"
"?ךל ןיינמ"
ה בשחמה אוה רתויב בוצעה רבדה .יווד־שרע לע בכוש התאשכ הנתשמ לכה"
ו ל םג ,תאז תושעל יתלוכי םאה ךא .הכירצ יתייהש ומכ ייח תא יתלצינ אלש
״? וישכע תומאש תובר םינש ינפל יתעדי
."תומל תכלוה ךניא תא .תויוטשה ןמ ילדח"
. דחפל יתלגרתה אל ןיידע ךא .ןויערל יתלגרתה .רחמ תומא םא יל תפכיא אל"
? רוטקוד ,הזה דחפה לע רבגתהל לכוא ךיא .דחפמ תדעור ינא .תדחפמ ינא ןיידע

."הרוביג ינניא ? ץמואה תא חקא ןיינמ ךא ,םינורחאה יעגרב שייבתהל הצור ינניא
. שדח םיבאכ־לושחנמ תוועתה הפרג ,ןידסב וצעננ היברפיצ .הנורגב ועקתנ םילמה
ה תיה התמדרת .היניע ומצענש דע התטימ דיל יתראשנו םויפרומ׳ הל יתקרזה
ש יבכה לע הנופצ וענש תוסומעה תוריישה תא עומשל הלכי אל איה .הקוסע
ת ורהודה יוניפה־תובכר ,תופוכתה תובכרה תא עומשל הלכי אל איהו ,הטמל
,התיבה םכרד םישועה םינוירשה ןואש תא עומשל הלכי אל איהו ,רוטיקה אולמב
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א ובי םיימוי־םוי דועב .וז דחא וזב ונופ םורדמש שוביכה־ירע .הטמלש שיבכב

.ונא־ונרות
ה דועסה זאמ וב יתלקתנ אל .םילוחה־תיבב באומ ןרס־בר תא תוארל יתעתפוה
ש קיב אוה .ופוצרפ תא ןאכ הארה אל םלועמ ןכל־םדוק .םיברעה םידבכנה תיבב
.ידרשמל ונסנכנ תוטימה דיל ונרבעש רחאלו ,םילוחה תא תוארל

. ויתועבצא ושבתשנ תרטקמה םוטיפ ידכ ךותו רמא ,"דרוי ךסמה ,ידידי ,ןכבו"
ד ירוהל ילע השק .ייחב רתויב םיללמואה םיעגרה דחא והז ,בל־יוליגב ךל רמוא"
ת א ןתונ יתייה יכ ףאו ,הדוקפ איה הדוקפ לבא .וזה הרייעה ינרת לעמ ונלגד תא
."רחמ םיאצוי ונחנא .המייקל בייח ינא ,המייקל אלש תילאמשה ידי
."זוראל םיבר םיצפח יל ןיא"

."ןאכ תישע האנ הדובע"
."ויתלביקשכ היהשמ רתוי בוט בצמב םילוחה־תיב תא ריאשהל חמש ינא"
ד חוימ ןויצל םידמעומה תמישרל ךילע יתצלמהש תעדל ךתוא דדועי הז ילוא"

."שוביכה תפוקתב ךיגשיה לע
."יתבוח תא יתאלימ קר"
."רתויב בוטה דצה לע התוא תאלימ"

.תוזכרתהב ינחירה ןשעה תא ףאשו ותרטקמ תא תיצה באומ ןרס־בר
״? תססוג איה ןיידע .ךלש תיטנייצאפה תא יל תיארה אל״ ,רמא ,"בגא־ךרד"

."תווקת ררועמ ונניא הבצמ"
."ידמ רתוי הזמ שגרתמ ךניאש הווקמ .רשב לכ ךרד"

."אפור ינאש תחכש"
ט יבה באומ ןרס־בר ."תצק הילא תרשקתהש עדוי םג ינא לבא .יתחכש אל ,אל"
" ?הלאה םיארונה םיבואכמה תא הנממ עונמל רשפא־יא" .ןשעל רבעמ יב
."יתישע אלו הנעמל תושעל לוכי יתייהש והשמ דוע שי םא עדוי ינניא"
ח ינהל תוירזכא וז ןיאה .םימי ךיראת אל איהש תרמא .ךכב קפס ליטמ ינניא"
"?םירתוימ םיבאכב דסיתהל הל
."הל רוזעל לכוי אל שיא"
"?הל רוזעל לכויש ימ ןיאה ?ךכ קוידב הז םאה"
״? רן2״

."התא"
."םיהולאב יתוא ףילחמ התאשכ יל ףינחמ התא"
."דסח המע תושעל לוכי התא" .ושאר תא דינה באומ ןרס־בר
.רבד יתרמא אלו ויניעב יתטבה
ך ותל הנושארה ךתללי תא תטלפשכ" .באומ ןרס־בר רמא ,"לומתא יתדלונ אל"
־ תעובש לע יל רפסת לא .הרשע־שמח יל ואלמ רבכ הזה ןברוחמה םלועה ריווא
. תרחא הלאש ךתוא לאוש ינא .ךידיקפתו ךתוירחא לע לכה עדוי ינא .אפודה־ףסא
״? תנבה ? הב לפטיש ימ אצמיי ללכב םא ,בוזעתש רחאל ,רחמ הב לפטי ימ עדת ךיא
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."ןיבמ ינניא ?וזה החישה לכ תרטמ יהמ .אל"
"הילע םח התאש .הנומ תא בבחמ התאש יתבשח"
.ילוק תא יתנסיר ישוקב .יתועבצאבש תיוועה תא יתנסיר ישוקב .ימוקממ יתמק
ה תוא לסחאש הצור אל התא ?תאזה הלובחתב יתוא תונקל לכותש תבשח תמאב"

ך ותמ התוא לסחאש הצור התא .היפלכ םימחר תפיט ףא ךב ןיא .םימחר ךותמ
."םירחא םיעינמ
ה לוחכ השקמ ויה ויניע .תוקודה ויה ויתפש .ויפמ תרטקמה תא רקע באומ ןרס־בר
.רבד רמא אל אוה .תמייאמו
י תניב תרזעב םתוא ןיבהל לגוסמ ינא ילוא" .יתכשמה ״? םירחאה םיעינמה םהמו״
. רחמ ןאכל סנכי ם״ואה .רחמ םינפמ ונחנא .םינש םה דחא דועו דחא .השולקה
ה תאר הנומ .תוריקחב וליחתי .שוביכה תעב ןאכ עריאש המ לכב ןיינעתי ם״ואה
. םישוח־יעותעת קר הלא ילואש ותעדב הלעי אל ם״ואה .םירתוימ םידחא םירבד
."וילאמ ןבומ ראשה
ך תעד" .ולוק תא םירהל ילב ,ןותמ־ןותמ ,באומ ןרס־בר ןניס ,"ףרוטמ התא"
."ףרוטמ טושפ התא .ךילע העלבתנ
."ךכל תקפסמ הביס שי ,ףרוטמ ינא םא"
ו לדיג הממח וזיאב המת ינא םימעפלש דע בבגו שק הברה ךכ־לכ סוחד ךשאר"
ה תא ?ךב ראשנ המ לבא ,ריבכ ןויסנ תרבע .הניב ךתוא ףלאל ילע סאמנ .ךתוא
־ תדוקנל עיגמ ךלש שפנה־יפישכ ךבג לע חפוטו המחלמ־תאנשב ךמצע תא קנפמ
" ?המ ?המחלמה לע עדוי התא המ לבא .החיתרה
.ונרביד הז לע אל .יתינע אל
."ךתפילקמ תאצל ךל רזוע היה הז ילוא .שאה־וקל ךתוא חולשל ךירצ היה ילוא"
."ןידה תא םינתונ חצר לעו" .יתרמא ,"חצר היהי הז ,הב עגפת םא"
.ותצלוח לש הזחה־םיכל תרטקמה תא בחתו ףקדזה באומ ןרס־בר
ף סה דיל ךא ,תלדה לא הנפנ אוה .טלפ ,"ךל יתרמאש הממ הלמ ףא תעמש אל"
ם ימדוקה ויטילשמ דחא ףא .ם״ואה ןמ ריתסהל רבד ונל ןיא" .ילא בוסנו רצענ

. הריקחב ם״ואה חתפי ,הברדא .ונומכ ונעמל תושעל הבריה אל הזה םוקמה לש
א לא" ,םייסו עגר ההתשה ,תלדה תא חתפ התע "—קר אלא ,שייבתהל המב ונל ןיא
."הזחב ןבא םהל שי בל םוקמבש םיאפורב קר
."ןויצ לכ יל עיגמ׳ אל" .יתרמא ,"ךלש המישרהמ יתוא איצות"
.אציו באומ ןרס־בר רמא ,"םירחאה וטפשי ךכ לע"
. םויפרומ לש תפסונ הנמ הל קירזהל יתששח .הנומ לש הבצמ ערוה ברע־תונפל
ץ וחבמ .התטימ דיל יתראשנ תוכורא תועש .ךכב דמוע היה אל לדלודמה הפוג
. םייאבצה םינקתימהו תונחמה תא וצצופ םינלבחה .םירידא ץפנ־תולוק ועמשנ
ו ככש רחשה תולעב .תובהלה ןמ ומידאה הלילה ימש .ודער םילוחה־תיב ילתכ
.הב הזחא הלק המונתו העמיק היבאכ
תרהבכ טשפו רבדמה לעמ תצינ ןבנבל רוא־ספ .הצוחה יתעספהו הרדח תא יתאצי
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ן שעמ ריפאה עיקרה .יוהד־קרקרי ,יוותס םיב הלגתנ רויח קפוא .המותכ־הדורו
. הנופצ וינפו תויאשמ לש רוט ךרענ דגסמה־רכיכב .ריוואב דמע תירפג־חירו
י תרזח .ומלה יתוקר .תוחולמ ויה יניע .היה רירק .וחבנ םיבלכ .וארק םילוגנרת
א לש עתפל יתחכונ יביבס יתטבהו הדווזמה תא יתרגסשמ .זוראל יתלחתהו ירדחל
ה לתש תודימריפה־־ימרשיר ויה ןיידע םילתכה לע .ילשמ םתוח םוש רדחב יתעבטה
. ףסכ־תרגסמב ןותנ ,יתחפשמה ומולצת דמע ןחלושה לע .ירצמה אפורה ,ימדוק
 רבד יתיניש אל .וידלי ינשו הריעצה ותשא ,םייניע־ןובנו האנו םפושמ ,אוה
 רדחה תא אצמי ןאכל ירצמה רוזחישכל .יתאצ םע רבד הנשמ ינניאו .יתסינכב
.דימ יתמדרנ .הטימה לע יתילע .וחינהש ומכ
י תמק .הטמלמ ועמשנ תיבאלס הפשב תואירק .רוא ףצומ רדחה היה יתררועתהשמ
־ דנמוקה ךותב .םינבל םיראקדנמוק השולש ונח ,רצחב ,הטמל .ןולחל יתשגינו
־ ובמאה ינש וכרענ ,רעשל ךומס ,ינשה דצב .תלכת־ידמב םילייח ובשי םיראק
ם הו םהירדחב יתרבע .םישגרנ ויה םילוחה .ןורדסמה לא יתאצי .ונלש םיסנאל
ה יה רבכ זאו ,הרדחל יתסנכנש דע ןשבב יתנחבה אל .הוקשנו ידי תא וצחל
.ןפג־רמצב הבגינו העורזמ קרזמה תא ףלש אוה .ידמ רחואמ

"!השוע התא המ"
."הככ התוא תוארל בל יל היה אל .םיבאכמ הלתפתה איה"
"?תושר ךל ןתנ ימ>"
."םינורחאה םיעגרה תא הל יתקתמה קר ?חרוצ התא המ ?שי המ"
א יה .הדי תא יתלטנ .הצוחה סנו! רתינ לברוסמה ופוג יבגל העיתפמ תוזירזב
־ תמה היניעב .ועל היתפש ,שולח היה הקפד .הצחמל־תופגומ םייניעמ יב הציצה
ה דות לש קוחש־תב וז ,דתיה םא יתעדי אלו ,קוחש־תב לש ץונצינ עיפוה תולפרע
.הליחמ לש וא
י תדריו הדווזמה תא יתלטנ ,ירדח לא יתרזח .ןורדסמה ךרואל יתעספהו יתאצי
־ מאב ובשי רבכ םירטינאסהו יניטנגראה אפורה .םילוחה־תיב רעש לא תוגרדמב
י תילע .ודילש םוקמה תא יליבשב רמש ןושארה סנאלובמאה גהנ .ינשה םנאלוב
־ םיכמ .וניע תיווזמ יב ץיצה גהנה .רוחאמ הדווזמה תא יתחנהו םנאלובמאה ךותל
ה ירכוס תחקל יתשקיב .יתארקל הטישוהו ןומיל־תוירכוס תסיפח איצוה ותצלוח
.הלוכ הסיפחה תא ידיל בחת אוה ךא ,תחא
."ןורגל בוט הז"

"?התאו"
. "רבדמה ליבשב קיפסמ יאלמ יל יתנכה" .ותצלוח־םיכ לע חפט ,"דודה לע ךומס"

.יתרמא ,"עס"
י ארב יתטבה .רעשה רבעל עונל לחהו חנג סנאלובמאה .השוודה לע ץחל גהנה
־ דנמוקה לעמ ודריו וצפק ם״ואה ילייח .ונירחא ענ ינשה סנאלובמאה .ירוחאה
.םילוחה־תיב לש ויתוגרדמ הלעמב תוריהמב וגליד רבכ םהינושאר .םינבלה םיראק
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