
בוחרל *תטלפנ בוש :סלב ןועמש
: טולפלו ישארב ןהנהל יתרהימ ,רורצה תא שיגהו "םיתבב" דומחמ יל רמאשכ

."עדוי ינא"
ה והקה״תיב רבעמ .וניפמ רמתימ לבהו םיליעמב םילברוכמ ,םמוש בוחר ןרקב ונדמע
ל ש היתורוא וצנצנתה בוחרה הצקבו הבהא־הלוח רמז לש ויתוחנא ונילא ודיד
, דבל העשכ הכרא הוהקה־תיבב הבישיה .ךסח אלב הביבס תובבוס תוינוכמש ,רכיכה
, ונבמ ויתורצ הניתו רצלמה ונילע דמע הליחת .תופוכת ערפוה הז רצק ןמז־קרפ ףאו

ת ואובמב הטבחתה החישה .הבישיל ונמוז אלש םירכמ וננחלוש לא ופרטצה ךכ־רחא
לוקל ךלוה התא" :ומוקממ דומחמ דמע ףוסבל .ונעדי אל זורכה ןכות תאו םילקלקע

.ינא םג יתדמעו יתובישה ,"ןכ" ״? עונ
ט בש־חורו ימע יתאשנ קד םיריש־רפס .רכיכה לא ינפ יתמש וילעמ יתדרפנשכ
ך ותמ ומכו יתייה םימודמיד־זוחא .יניע תא העימדהו הפושחה ידי־ףכב הפילצה
י לע הבוח—יכ־ףא ,אובל ךירצש יתעדי .יתיכיח הזל .יתוא בבוסה לא יתלכתסה םולח
־ תסיפ לש תולגתהה יבלב התיה היח ןיידע .אובל רהמי הכש יתלליפ אל—תודוהל
י תפסכנש םלוע ותוא לכ היה ןירותסמ ףופא ןיידע ,יתיב ןתפמ לע תלפוקמה ריינה
ד ע ןוצר־תועיבש אלמו האתשמ ,יתייה הכובמה ףס לע ...רבכ הנהו—וירעשב אובל
, םרומ ישאר .ךסב יתדעצ .ינופיקה ןומה־תולוק ,תכל־תוניגנמ וגאש יחומב .עקפתהל
. יב םיזכורמה םיטבמה תובבר לא םיכורד ישוח לכו טלפסאה לע םישקונ ימעפ
ם ע תובירמ :יניע דגנל הפלח דיאל־החמשו ינחלס ךויח החושמ תונורכז־תכסמ
: ינזאב טטר ידוד לש ולוק .םיכנחמו םירומ םע תוקולחמ ,םידידי םע תוירקת ,םירוה
: ושפנ לע שקביו אובי דוע ,ועבצא תא ךושי דוע .הה־הה "!רבחתת םינפחי לא"
."יתוניבה אל ,יתעדי אל"
ר שגה לע םיטעושה רואה ימרז לא ,רכיכל ביבסמ ץאה םלועה לא יתיפצו יתדמע
ם הב םימי יתרכז .םימלענ םינוויכל םהידעצ םישיחמה לגרה־יכלוה לא ,לוממש
י נא הנה .תומולח יתמלחו הידצלש הוהקה־יתבב יתבשי וא רכיכה תוכרדמ לע יתיעצ

ת א יתמרפ !דאמ קוחר ,קוחר אוה ;יבג ירחאמ רבעה—יתרמא—ךרדה תישארב
ל א יבג יתכפה ךכ־רחא .תוחורה תניצ תא יתואיר אולמ יתפאשו ליעמה ירותפכ
ל ע ,םילוענה רחסמה-יתב ינפ־לע ופחר יטבמ .יתנוכש רבעל יכרדב יתכשמהו רכיכה
־ תעשב םהישעמ לע יתיהת ,םהינכושב יתרהריה .םהילעמש תוטעמה םירוגמה־תוריד
. םולחו תואיצמ רידת ילע לבלבמה ןוימדה םלוע לא רדוח יתאצמנ דימו ,תננוצ הליל
ו מלועב ןנובתמה ,ולקמ לא ןועש שישי ינאש יבלב יתימידו םואתפ הגפ יחור־תשגיר
ת גסיפמ םלועה לא הפוצה םימי־עבזע ןקז ימצע תוארל יב התיה הלוח הער .לומתאמ
זאו ,לדגא רשאכ תוטועפ תויהל ובושי ירוהש יתרבס יתודליב .הכוראה וכרד
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ב א ימצע יתימידו וז הרבס יתחנז םימיל .יל ובסהש תורצה לכ לע חקל םדמלא
ן וימדל יתקקזנ אל הליל ותוא .וירוה לש תוצירעמה םהיניעל וינב תא ךנחמה תפומל
ם הילע דרייש ברה־השעמב איה ,יתרבס ,םמלוע לכלו ידודל ,ירוהל הבושתה .יתודלי
ר בג אלא םידורו תומולח םקורה דלי דוע אל .יתייה ז״ט ןב .םימדרנ הציקמה הכמכ
ר יינ־תסיפ התוא יניעל התלגנ בוש .וייח ךרד תא ללס וידי־רמבו תע־םרטב לישבהש
ו ילוצליצל יתפסכנ־המ ,יוה .יבושל הפצמו יתיב ןתפמ לע התיה תלטומש תלפוקמ
 יתבהא !תלדה קותרב ותטבחל יתרעסנרדמ !הטמיסה יתכרימ םיסדהמה רוודה לש
ל בא .ודימ םלבקל יתחמשו ימצעל םיתרגיש—םיהמהמתמ ויהשכו ,םיבתכמ לבקל
ה ליל־תעש .החמש לכ לע התלע תלפוקמה ריינה־תסיפ הארמל יתוא הדקפש החמשה
י תזפחנו התלטנ תוטטור םיידיב .ידבלמ שיא לצ ףחיר אל הטמיסבו התיה המומד
ה יתולממ הלמ לכב ךא ;הב םשרנ אל ימש ,תדעוימ התיה יל אל .יסיכב העינצהל
...רבכ הנהו רבדה היה םיישדחמ תוחפ ינפל .ימשב הזע האירק יתעמש
ו דועב ויתרכז .חורב בבוס ופחדמו תונח לש התיזח לע יולת ןוריווא לא יניע יתאשנ
י דמו ,יניע תא דכל םיקחרממו היה םידממ־לדג .השדחה היריוואל למס—ץצונו ףוסכ
ל וכי וניאו הרקתל לובכ אוהש לע יתרעטצהו תולעפתהב וילא יתלכתסה םשמ ירבע
ר הוזה םשובל תא וטשפ ויפנכ ,םעוה יפסכה וויז :ותרוצ התנתשה זאמ .ףפועתהל
תה ,הלמחב וב יתננובתה .אשמ־תלגע לש לגלגכ קרח ופחדמ ,בורצה ץעה תא וליגו
ט רסה תזרכ תא יתארקו הליבקמה הכרדמה רבעל יתינפנ ,הלוענה תונחב יתננוב
ת ודליה ןמ םה ףא יל םירוכז ויה רמזה לש םיכייחמה וינפ ."הבהאה תועמד"
ת ופטעמ יבג־לעמ וכייח ,םיקוושבו תובוחרב םילתכה לעמ ופקשנ םה .הקוחרה
א יה .רבס־תלוהב הביר לש תודקויה היניע תילולפאה ןמ וחיגה עתפל .םיטילקת
ה לוק .ישעמ ביט תא ןיבמ ינניאו םומה וב יתרפריפ ינאו הקיח לא יתוא הצמיא
ה ז לכלו יל המ ...הרשב חוחינ הלע יפאבו רמזה לש עודי רישב גילפה דרטצנש
ל פת ראשה לכ ,יתומולח תמשגה לא דעוצ ינא .יכרד יתכשמהו יבלב יתרמא—! התע
ה תיה השגרה .הליל ותוא יניעב תובישח־רסח היה ראשה לכ ,ןכ .תובישח־רסחו אוה
ה שבכל ידכ ,ירוה תועורז לע אשינ ידועב יתוא העדיש יתנוכש לא רזוח ינאש זא יב
י רענמ רענ יב ואר ןיידע םה .יב ללוחתהש תא עדי אל היסולכואמ שיא .רבגכ
ה לגיש יתיצר ,ועדייש יתיצר ינא וליאו .ררועמ וניא הבר בל־תמושתש הנוכשה
ד לי םתס יב תוארל ולדחיש .ןכ ,ןכ ? םנמאה :םהיפ ורעפי םהשו םנזא תא והשימ
ל דחיו ויניש קורחי ידודש יתיצר .וליג־ינבכ והומכ ,ויחאכ והומכ ,רענל היהש
, באוד בלב םילשתש הדיחיה איה .ימא לא הטוסנ יתבשחמ .תוכחוגמה ויתופטהמ
, םידומילה לע דוקש ?תורצ ךל המל :הפר לוקב תוחכות ינעימשתש הדיחיה איה
ה יתעדוהשכ התיה הנכסמ המכ ...סנרפתהלו דובעל ליחתתשכו ,רפסה־תיב תא םייס
ן יד־יכרוע ונל שי .יגאדת לא ,התיבה בושא אל םעפ םא" !יב ללוחתהש הנפמה לע
ה לכי אלו היתפש וטטר ךורא עגרו התעב־יניע יב התלת איה ."ירורחשב ולפטיש
שמה םש תא ךלכלמ התא" .הרמ החפיתה ,ידודל רפסל הצאשכו .היפמ הגה איצוהל
,ידוד יוה "!ןשית תובוחרב !ךלת םינפחיה לא !ונתיבל סנכיהל ךל ןתנ אל .החפ
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ל לכ ינא .ןתדער תא םילעהל תצמאתה הכש ךיתועבצא תא יתיאר !תייה בולע־המ
, ןכ !תא ?התא ?ימ .יתרמא ,"ץראה תא ררחשנ ונא" .יתכייח וליפא .יתשגרתה אל
? הז שפנ־בולעל תונעל יתלוכי המ יכו .יתקחצ !םינפהיה ?םע הזיא !ולוכ םעה !ינא
. תוזגרנה ויתוקעצ אל ,םיכחוגמה ויקומינ אל ,יכרדמ ינטיסהל היה לוכיש אוה אל
ה דדמ תוליצא לש ,המודמ דובכ לש הלטצאב תרדאתמה ותביבס לכל יתזב .ול יתזב
י מ לכ יתרקוהו ינפל התיה הלולס יכרד .ףותכ תחפנתמ תוביבנ לש ,היכרב לע
.הב ךלהש
. וממש תוכרדמה .תילולפאב ול קפרתה בוחרה .םירצונה־תנוכש תואובמל יתעגה
־ םעפכ .רוא־ןרק החילבה אל תונוילעה תומוקה תונולחמו םיפגומ ויה תויונחה יסירת
ו לחדזנ םיקנבה־זכרמ תאפמ .ףשנתמ סובוטוא ררגנ וא הדדוב תינוכמ הפלח םעפב
ם יסונא הוהקה־יתבב .יתוכלמה ןונמהה הלע םשמ־יא .תוקחרתמ תורכריכ ינודניד
ל בא .םיעידצמו םודל םירטושה םירבוע תובוחרב .םהילגר לע דומעל תוירבה ויה

ה קודר .תאז השוע היה םהרבא .ריקב ןיתשהל וליפא היה רשפא יתכלה ובש םוקמב
י תיאגתה .וב יתיאגתה .יניעב םהרבא היה אלפומ םדא !םישנא םירבועש תומוקמב
י תשגפנ םהרבא םע לבא .םישדחה ירבח לכב ,ליעאמסאב ,דומחמב—םירחאב םג
. תודידי וניניב המקרנ שיחו ילש רשיה רשקמה היה אוה !ראשה םע רשאמ רתוי

ה חודב החישב ימע ההתשמו יתיבב יתוא דקופ היה עובשה ךשמב תודחא םימעפ
ם תונייכב ?הריש .קוחצב ץרפ ,הרישל יתביח לע דחא םוי ול יתרפיסשכ .תחלוקו

ו תבשב וליפא .וימי לכ היה דורט .הלאכ םירבדל יונפ היה אל אוה ?םיררושמ לש
. דיקפת אלימ אוה .תאז השע רודיב םשל אל ,םידידי םע ונימודב וקחשבו הוהק־תיבי
 יתאצי ףייעתמ יתייהשמו ,יתארק ,יתארק .יאנפ ףדועמ יתלבס .יאנפ היה יל לבא
ם ירפס ידימ לטונ םהרבא היה םיכרדב יב ושגפב .עונלוק־יתבל יתרס ,תובוחרל
ת א היה לטבמ ליעאמסא םג !םילבה ,םילבה .קוחצ ויפ אלממו םהב לעלעמ ,יתאשנש
ט פשמ לכ .ריבסה ,ריבסה ,תודבכנ רביד אוה .קחצ אל אוה לבא .יתארקש תורפסה
ם לועמ .יתילכת ,קומע ,היה ךר ולוק .םיקמונמ הפטה־יקוספכ היה ךורע ויפמ איצוהש
ל א םיטוחה תא ךושמל עדי החיש לכב ,ותעד עיבהל עדי אשונ לכב ,הכובמב אב אל
 ...קדוצ התא" .קידצהל הבריה ,ךייחל הבריה ,בישקהל הבריה דומחמ .ותנומא ירקיע
ם ירורב םניא םימעפל ,םיעוטק ,םירצק ויטפשמ "...לבא ,תמא תרמאש המ לכ .ןוכנ
ר שפא־יא הריש לע רובידל ואיבהל .ןומא ררועמ ,שבוכ היה וכויח לבא ,םכרצ־יד
ה שיגפמ וצר םלוכ !השיגפ דימת .השיגפ .םקו ושארב ןהנהמ ,ךייחמ היה אוה .היה
...בוחרל יתטלפנ ינאו השיגפל

ם ילתכה דחא עלצל רבעמ ועמשנ ברק םדא ידעצ .תוריזנה תטמיס שארב יתדמע
ך כ“רחאו םידעצל עגר יתבשקה .הכישחב הגילפהו הלאמש הטמיסה הלתפנ ולצאש
ן מ אצי רבס־רומח רבג .הכרדמה ףסבש ןוטיב־דומע לא יתשחו רוחאל יתינפנ
 קחרתמ אוהשכ וילא יתלכתסה .תונרקס לש טבמ ילא ונסכלב ינפ לע ףלחו הטמיסה
.הטמיסה לא יתרזח בוחרה תילולפאב השטשטינ ותומדשכו ,םידודמ םידעצב ךלוהו
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ה בשחמב יתכפה יבאו ילע הדרי הלהב .םיזורכה תא יתלפיק אל ןיידעש יתרכז עתפל
א יהו ימא תא ריעהל היה לולע הז רבד ךא .םלפקלו התיבה הליחת רוסל ןידה ןמ םא
י ל היה רורב ךא ,םלפקל ךירצש יל רמא אל םנמא דומחמ .תולאשב ינרסיל ליחתת
ח יר .הטמיסה ךותל יתעספ .יתיב ןתפמ לע זורכה תא יתאצמ םג ךכ .םישוע ךכש
 המכ יתאצוהו בוזע תיב לש הסינכה־תחמוג לא יתקחדנ .יפאב הלע ןתש לש ףירח
ע ינמ יניאו ךורד יתדמע עגר .ינדירחה שורשירה .תוריהמב םיתלפיק .יסיכמ םיזורכ
ו א ררגנ ץפח וליאכ .ךשמתמ שחר ינזא לא אב לתוכה עלצל רבעמ .יפוגב רבא
ה רמיס התיעבמ הבשחמ .יתיכיחו החמוגה ךותל ילוכ יתסנכתה .תצבור היח תמישנ
. החמוגב ראשיהל יתלוכי אל בושו ירחאמש הלוענה תלדה לא יתינפנ .ירשב תא
. בוחרל הרזחב םונל קר .םירבע השולשמ ילע ורגס םילתכה .יביבס ינפ יתאשנ
רמב וצנצינ םיבכוכ .תוגגה ןיבמ הפקשנ הרוחש עיקר־תסיפ .לע־לא יטבמ יתהבגה
? דוע הכחאה ?עלצה ירחאמ ברוא והשימ .וקפ יכרב .יב התיה תודידב .םיקח
. יחכנ יתלכתסה .םירצרצ תלהקמ ילע השגרתנ עתפלו רויח רוא־ספ יתיאר .יתכשמה
ע ובק תשוחנ טלשב הככחתנ יפתכ .הלאמש הטמיסה הלתפנ בוש רזנמה תמוח לצא
י תננובתה .האלה יתעספ .סומידב הרטשמ־ןיצק לש ותיב .הקיהבמו המוח תלד לע
ם יצרופה םירדח .ידועמ םהב יתחגשה אלש םירבד יתיליג יתמהדתלו ףרה ילב יביבס
ל קד־תוולע ,םהיתוקעמ לא ורשקנ חפ־יעוקירש םיכומנ תוגג ,הטמיסה ללח לא
ה ממד .יתרצענ .רוא־ןרק החלתשנ יתבריקבש תיבה ןמ .םיתבה דחאמ הציצהש
ר יאשהל ןה תוגהונ אמש וא ,וז העשב והשימ יוצמ .תונמלא יתש לש ןתיב .םינפב
ת א יתלחשהו ןתפמה לא יתפפותשה .הלילב רוא םיריאשמ םיבר ?הלילה לכ רוא
. והשימל ותוא הנרוסמת יאדו ךא—יתרהריה—וביט המ הנעדת אל ןה .המינפ זורכה
ר רוגתה לוממש תיבב .ךכ־לכ טושפ הז !ןושארה זורכה .יבג ךרואל לחז ןנוצ לג

ך א ? זורכה ןמ סופתל והומכ םדא לוכי המ .חור־סגו שפיט ,יחא לש ותתיכמ דימלת
 ויתקחידו לפוקמ־אל זורכ ליעמה םיכמ יתפלש .יל התיה אל םיקופקיפל תוהש
. יבלב יתרמא ,והוארקיש קפס ןיאו ואולמב והוארי רחמ .תותלדה יתש ןיבש קדסב
ף רטצהל םילגוסמ םישנאה לכ אל .וארקיש רקיעה ,וארקי .הרטמה יהוז ,ףוס־ףוס
 יתיצר ינא .ול יתיפיצ ינא .רחא והשמ הז ,ינא .ףרטצהל ץמוא םלוכל אל .קבאמל
ילש אלממ .תורושה ךותב ינא .םינפב רבכ ינא וישכע .ךיא יתעדי אל קר ,ףרטצהל
א ובישכ ,םהרבא םע הדיתעה החישה תא יבלב יתילעה .ינפ לע טשפ ךויח !תוח
. ומצעב עומשל ןיינועמ היהי יאדו ? אובי דומחמ םג ילוא .רדסב לכה םא ןיינעתהל
ם וי .תלדה לע שקנ אל םעפ ףא ךא ,הטמיסב רבוע תיבה ןולחמ ויתיאר םימעפ המכ
ל בא ,יתבצענ .ינריכמ וניא וליאכ ומצע םש אוהו םינפ-לא־םינפ ויתשגפ ףא דחא
י תעמש בוש .ךרדב ינוכריב אל םירבחה ראשו ליעאמסא םג .ומעט תא יתוניבה
ה טוע תפנצמו הרוחצ המלש שובל רבג תומד החיגה רזנמה תמוח לצאמ .םדא ידעצ
ם ש ,הטמיסה הנפמל דע יתכשמה ינפ-לע ףלחשמו ,ותארקל ידעצ יתרשיה .ושאר תא
י תדמעו ילגר תונוהב לע הזופח הפיפטב יתבש .הממדב וידעצ ועלבנש דע יתיהתשנ
לש ןתיב היה הז .עקרקה ןמ עורז ידכ התיה תהבגומש רוחש עבצ תפולק תלד דיל
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, תינוניבה ,טנא׳ז .וב וררוגתהש תויחאה שלש תא תונכל ונגהנ ךכ .תויפהפיה שלש
ע מש ץופנ "קאשרא" לש הוארה־ןולחב התנומת התלתנ זאמ .תיבה תא הבזע רבכ־הז
יעצה טדוא תא .הל החרפ איהו התרימשל ךרד דוע ועדי אל הירוה .ריעה לכב היפי
ם ילגלגע הינפ .התיה רוע־תריהבו וג־תקד .רפסה־תיבל הכרדב שגופ יתייה הר
, ישירחהו ףפנאמה הלוקב היתויחא יתשמ התיה הנוש .םכותמ וטבינ תורוחש םייניעו
ת בריקב היתשגפ דחא ברע .התוא בבוסה יפלכ תושידא לש ץמשבו עונצה הכוליהב
. היתוילולפאב קלדנ רואו ךויח היה ךושמ הינפ לע .העשה המ יתוא הלאש איהו התיב
ו שיחה ילגרו ידיבש רועשב ינפ ושבכנ שיח יכ ,דבלב הינשל לבא ,ובלטצנ וניטבמ
י ליווא השעמ .הינפ לע יתפלח רבכש ירחא םוגע לוקב יתטלפה יתבושת תא .ןכוליה
ך להל הגהנ אל טדוא .בושל היושע איה הרהמב אלש תונמדזה יתצמחה .זיגרמו
א ל תיבה ןולחב םג .תיבה ןמ תאצל התברה אל ללכב .ברע תעשב הדבל הטמיסב
. ישארב קזבנ הומת ןויערו תלדל זורכה תא יתבריק .תוקוחר םיתעל אלא הבשי

י תאשנו תלדל תחתמ ויתסנכה ״! טדואל״ :זורכה שארב יתמשרו יסיכמ טע יתפלש
ו תוא הלגי היבא .ותוא ולגי תודחא תועש דועב .יתכייח .ךושחה ןולחה לא ינפ
 איהו .טדוא תא וריעי ,ותשאל ארקי .להבי יאדו .תיבה ןמ תאצל םיכשמ אוה .ןושאר
א ל אמש .להבית איה ףא ?יטסינומוק זורכ לע המש תא םשרש והימ ?דיגת המ
ם ילולע םה !ידמ רתוי תאז־לכב הז ירה זורכה לע המש תא םושרל ? הרושכ יתגהנ
י נזאל רבדה עיגי םאו .םינכשל ורפסי ילוא .קיזהל הנווכב השענ רבדהש דושחל
ה קירש .דובא .ןתפמה לא הלהבב יתנכר !יתעד הפרטנ יכו ,יתישע המ ?הרטשמה
י תפלח .םשמ רוקעלו ליעמה ירותפכ תא ףורפל יתזפחנ .הממדב עתפל הרסינ הזע
 תודבכב ומלה רטונה ידעצ .הנימי יתינפ תוטמסה ףעסמל יתעגהשמו רזנמה ינפ־לע
. םיכרחב םיתבחתו יסיכב םדועב םיזורכה תא יתלפיק .םילתכב יתככחתה .יבג ירחאמ
עייש דע ריינב קוחדל יתדפקה אל םג ,ביבס טיבהל יתיברה אל .תונתחדקב יתלעפ
. יתקחרתהו הפוקסאה לע זורכה תא יתלטה ,םיכרח תותלדב אוצמל יתישקתה םא .םל
ת א וכשמי םיצבצבמה תוריינהו המ־ןמז דועב רובעי יאדווש רטונה לע יתעד יתתנ
, תוכושחה תוניפה תחאב יל ברוא וא ירחא רבכ הקחתמ אוהש וליפא יתבשח .ויניע
ת א םייסל יב התיה תוטיהל .ויניעמ תוריינה תא םילעהל יתחרט אל תאז־לכב
י תיזח יחור־יעותעתב .תורקל לולעש המ םע יב .דתיה המלשה םג .הרהמב ידיקפת
סמו םילתכה לצאו תונולחב םידמוע םיבר םישנאו רצעמל יתוא םיליבומ םירטוש
ע בותה תולאשל היקנ ןושלבו המעטהב בישמ ,טפשמה־תיבב ינאש יתיזח .יב םילכת
ן וטלשה לש ויתרשמ םהש םיטפושה תא םישאמו בהלנ םואנב חתופ ךכ־רחאל דימו
ם לוכ ורייטצנ הלהב־יזוחא .יד^ד לא ,ירוה לא ינוימד ינריזחה ךכ ךותב .ץירעה
ם ינאממו םינותעב ירבד תא םיארוק ,טפשמה־תיבב ימואנל םיבישקמ ,יחור יניעב
ל ש התיבל ינא ץיצמ הנהו .הלא םיצימא םירבד רמוא רחא אלו ינא םנמאש ןימאהל
ם היניב םיפילחמ םינשה .ותשא תא ריעהל רהממו זורכה תא הלגמ באה .טדוא
־ םמו תררועתמ הלודגה תבה .םהיניע הארמל םינימאמ־םניאו־םינימאמ לש םירבד

.אלפתתו זורכב ןנובתת איה .הילא םיטיבמ לכה .טד1א תררועתמ ףוסבל .האירק החיר
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א וה ינא .המש תא םשרש אוה רחא אלו ינא .ינא הזש ןיבת איה ,ןכ .קחצת ךכ־־רחא
ת לשממ האלה" :םיזורכה דחאב יניע יתתנ ?הרושבה .הרושבה תא הל איבהש
ד ומחמ .קבטה ילעופ תתיבש .והז ,ןכא "!התיבשהו ןוגראה שפוח ןעמל !יוכידה
ת או ועירפהו םירחא ואבו רצלמה ונילע דמע רבכו התיבשה לע ונל רפסל ליחתה
י שאר תא םג הרצע הרטשמהו ,רמא ,ושבחנ םילעופה יגיהנמ .ונעדי אל זורכה ןכות
. יבלב יתרמא—זורכה תא אורקל חרכומ ינא .התיבשל וארקש יעוצקמה דוגיאה
. רמא ימ יתרכז אל .םיריאשמ ןיאש רמא והשימ ? אל המל ? אל .יליבשב דחא ריאשא
ן מ שיא ינפבו תוריהמב החלק החישה ךא ,עודמ לואשל יתיצר תאז יתעמש רשאכ
ת אז־לכבו .לכל ןבומו רבדה היה רורב םתסה־ןמ ? ההימת תותוא יתיאר אל םיעמושה
, תינשו .ץיפמ ינאש זורכב בותכ המ עדא אל םלועל ןכ אל םאש .יתטלחה—ריאשא
ר בכ יל שי .יתיב ןתפמ לע יתאצמש זורכ ותוא זאמ םיזורכה לכ תא ינא ףסוא אלה
 !טדוא !ףסואב הנפמה־תדוקנ היהי אוה .ךיראתה תא וילע םושרא .ןוראב העברא
ם יזורכ ץיפהל דחופ וניאש םדא םג־המו ? הזה ינומלאה והימ .שגרתת ארונ איה .הה
י נא ירה ? זורכה לע המש תא םושרל לוכי ינא אל םא ימ .ילע בושחת איה !הלילב
ו מכ אל יב תלכתסמ םג איה .תאז םיעדוי לכה ,תאז תעדוי איה .םירחאה ןמ הנוש
ד ימת תשטשטימ הינפ לעש תושידאה תכסמ .הנוכשה ינב ראשב תלכתסמ איהש
ה נושאר ילא התנפש איה אל יכו .הכובמ ןימב ירבעל םינסכלתמ היטבמו ,יב השגפב
ר ילולפאב קלדנש רואה תא יתיאר אל יכו ? ונב הטיבמ םדא ןיע התיה אלש העשב
ה עשה תא תעדל ילב האצי םא ףא ? התיב תבריקב העשה המ לואשל םתס ? הית
י ניעל לודג ןועש יולת םשש ,הטמיסה שארבש תונחב הנוצר תא קפסל התיה הלוכי
ה ניב לבא .קפס ילב הבזכא הל יתלחנה .יתייה רומג שפיט .םיבשהו־םירבועה לכ
. המש תא יתמשר .אוה ינאש עדת וישכע .יל החלס םג ילוא ,הכייח יאדו המצע ןיבל
ש וגפא רחמ ,הה .ינא הז .ינא הז ,טדוא ,טדוא .זמרה תא ןיבת איה .ילש הבושתה וז
ר ושקת ילוא .ךייחת איה ״? זורכה תא תיאר״ .הל הכחא !רפסה־תיבל הכרדב התוא
 קחרתו הינפ ףיעזת ילוא "?המל ?ךילע" — .״ילע תסעוכ יאדו תא״ .היניבג תא
. ךכ אל .אל ."ינא הזש יעדתש יתיצר" .ךייחל הטונ איה .תאזכ הניא איה לבא ? ינממ
ה צור ינא" :ףיסוא ,ךייחת םא .ביגת ךיא האראו ,״טדוא ,בוט רקוב״ :הל דיגא טושפ
" ...ךילא לפטנ ינאש יסעכת לא" :בישת םרטבו ״? המיכסמ תא .םילמ המכ ךל דיגהל
" ?טדוא ,זורכה תא תארק" :ךויחב התוא םדקא .ןינעל רשי תשגל ךירצ !אל .אל
. ןכ ״! םיתבה לכל יתסנכה תנשישכ הלילב .ינא הז״ .הנעת אלו תצק התוא םיהדי הז
ר וחב םתס אל .היניעב ןח רבדה אצמי אל וליפא ,יפמ תעדל תבייח איה .קוידב ךכ
ו ניאש ,םירפס ירחא טוהל םתס אל םג .היפימ םימסקומה םיבר ;היפימ םסקוהש
י לב עדת איה זא ,וה ?יתוא וספתי םאו .רחא ינא .וליג ינב תלומהב ומצע ףתשמ
ו ב בתכמ הל חלשא רהוסה־תיבמ !הל בותכא .ילרוגל דרחת איה .הל ריבסאש
ו עדיי םיפלא .םינותעב םסרפתי ימש .עודי היהא .הירוה יל תפכיא המ .לכה ריבסא
. דרומ ינא .םירעוס ויהי ייח .םירעוס םייחל האלפנ הלחתה היהת וז .ימש תא

!דרומ
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ל ומ .יתבס םש הרג םינפל .הטמיסה יתכרי לא יתעגה .יסיכב ורתונ םיזורכ השולש
י תש .האופר דמולה ןבו םירבא־תולדוגמ תונב יתש םע תחא הנמלא הררוגתה התיב
ם יקתממ ינטיעלהל וגהנ ,תיבה רצחב םיניערג חצפלו ןקוחצ לגלגל ובריהש ,תונבה
ת שקבמו הידד לא ישאר תצחול התיה ,הריעצה ,ןיפזו׳ז .תוקישנ ילע ףיערהלו

. םינכש םע העעורתה אלו םירוחשב דימת הכלהתה הנמלאה .םירופיס הל רפסאש
. תחפיתמו הינפל הנומת הדימעמ ,לוענ רדחב תדדובתמ התוא וניאר יתבס לש הרדחמ
ו ריבעה ותלגלוג ירוחו חורב ושקריק ויתומצעש םדא־דלש היה יולת תיבה תספרמב
.הלחלח יב
ם ינוי תוקהל .םינפל םש התיה טיט־תתקיב .הטלעב היורש הברוח לומ יתדמע
ה ניקתמ התיהש ,הב הררוגתה הדדוב השא .םיקחרמל האשינ ןתרישו הנממ ופפועתה
ם יעקעוקמ םינפ תלעב ,התיה הנמש השא .בוצע הגות־רישב הלוק תנתונו רוחש הת
ה שובכ תשלשל הדוברה ,הבולעה התתקיב לא סנכיהל יתכשמנ .תולחוכמ םייניעו
 קותמו ףירח הת יתוא הקשמ התיה איה .תופיה םינלה תוקהלב ןנובתהלו ,השביו
ת ועומש .התיב לא הסינכה תא ילע הרסא ימא .יבלמ וחכתשנש םירבד תגהלמו

. יתעדי אל ,זאמ הל עריא המ .ןטש־ינב םע העגמו היתולוגס לע תוירבה ןיב וכליה
ם ינויה תוקהל ,הברח התקיבה .םשמ רובעל יתלדח ינאו ,הטמיסה תא הבזע יתבס
י נחרז לותח־טבמ .םירצרצ וקצקיצ תשלשלהו טיטה ילג ךותמ .וטחשנ וא ןהל וחרפ
ת צנצנתמ הרטעו הנבל תרדא הטוע השא .גגה לע ץיק־תוליל יתרכז .יב ץעננ
ם יקיז תחלשמו םיינחרז םיטבמ יב תצעונ ,םינכש לש טתבוראמ התיה הלוע ,השארל
ת לכתסמ .דתיה ימא לבא .ימאל רמוא יתייה ״! התלע בוש איה .יארת ,אמא״ .םימשל
י לא םינפנ ויה השאה ינפ ."ןושיל ךל .השא םש ןיא" :הריטפמו הבוראה רבעל
ה ליל־ידמ .החכות יתארק היטבמבו ,תועמשמ־תבר הדונת דנ היה השאר ,הדח היינפ
ה חיגמ איה ךכ־רחאו םיקנזמ םיינועבצ םיקיז הליחת ;הבוראה ןמ הלוע היתיאר
ן מז הב יתננובתהש תוליל ויה .הבוראל ץוחמ ןוילעה הפוג־גלפב תדמועו טאל־טאל
י תייה םימעפל .הבוראב תעקושו םיימשה ןמ היקיז תא תפסוא היתיארש דע ,דאמ בר
ה ינפ לעו רהוז הגונ הטוע התוא האורו הלילה לש תומומדה תועשב יתנשמ ץיקמ
.ימא לש היתועורז םוח תא שקבמו התעב ףקתנ יתייה זא .חצנמ ךויח
ך ותמ ובכו וקלדנ תוהוגנ .ינממ וערגנ אל לותחה־־יניע .הטלעה ןמ ולע םישושחר
ת ונבלו וידירש תא קלסל ,הארנכ ,זעה אל שיאו שטינ ןטש־ינב ןכשמ .תוילולתה
ל תוכב עובק סנפ לא יתינפנ .םיכומסה םיתבה לא ינפ יתאשנ .ויתחת שדח תיב
 תומד הטמיסה הצקב יתיליג עתפל .םידבכ םיללצ הטלעל ףיסוה ךא םומעה ורואש
ב וש .הממדב רבכ הז ועקש רטונה ידעצ .םייפא תפפותשמו למשח־דומע תקבוח םדא
ת א יכרדב יתלשליש .םוקמה ןמ ילגר רוקעל יתזפחנו תודידבה־תשוחת ילע הדרי

י תטבה !ידיקפת תא יתמייס .יליבשב ישילשה תא יתראשהו ורתונש םיזורכה ינש
י תלקתנ הטמיסה אצומב .חלחלתנ יחצמ ,יב וטשפ םוח ילג .הפלח תוצח־תעש .ןועשב
א ובי אוה תודחא תועש דועב .ישוח תא וריג ירט םחל יחוחינ .רכאש לש ץעה־תביתב
בוש .וינפ תא הנרחשת םישנו ולש העובקה הביתה לע בשיי ,תוינמחלה לס ומעו
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־ תנוכש לש ינוציקה אובמה דע יתקחרהו תוריזנה תטמיס תא יתפקע .בוחרב יתדעצ
י רחא .יפ לא לכוא אב אל םיירהצה זאמ .ינקיצהל לחה בערהו ףייע יתייה .םירצונה
ל ספס לע יתבשי םימודמידה תעשבו ריעה םורדבש ידימלת ינש לא יתעסנ החוראה
י תייה .לפת טרס יתיארו עונלוקל יתסנכנ ךכ־רחא .םירישה רפסב תנייעו תלייטב
ה שגרה .םייתלצעב רבע ןמזהו הוהקה־תיבב תיעובשה השיגפה תארקל היפיצ ךורד
ד ומחמ םק רשאכ הנהו ;ינרקי ליגר־יתלב המ־רבדש תועש ןתוא לכ יתוא התויל
— ןחבמב יתדמע ,הה .הביזכה אל יתשגרהש יתעדי ,״עונלוקל ךלוה התא״ :רמאו

ם ע יל היהי הווש דמעמ ,ןויסנ־רסחו שדח רבח דוע היהא אל התעמ .יבלב יתרמא
וקה השיגפב ךכ לע זמר רבכ דומחמ .רתוי םישק םידיקפת יל ורסמיי ילוא .ראשה
־ ןוגראב יארחאב ץעוויש ףיסוהו ידידיב ןיינעתה ,ילש רפסה־תיב לע לאש אוה .תמד
ד וע טטושא אלו הנאלמתת ילש יאנפה־תועש .ומע יתוא שיגפי ילואו םידימלתה
ה לועפמ ,השיגפל השיגפמ ץא ,דומחמ ומכ ,םהרבא ומכ היהא .השעמ־םפאב תובוחרב
י נזא תא הערק עתפל !יתותע תא קלחאו יסיכמ סקנפ ףולשא םעפ-ידמו ,הלועפל
ו הבור תא ךרד אוה .רטונה לומ םינפ־לא-םינפ דמוע יתאצמנו תינתמיא הקירש
י לגר לע תוצבור לזרב-תורשרש יתשחו יתיב לא בורק יתייה .הביאב יב ןנובתהו
י תזחא .תיבה לא ילגר תררגו לוהב לוקב יתיגה ,"הבחרמ" .עקרקל יתוא תורמסמו
ת א ךרדו ויטבמ תא יב הרי רטונה .תופורטה יבל תומיעפ תא יתעמשו תלדה קותרב
ת וכשוממ תוטבח יתטבח .סנכא אל תיבלו הברק יתעשש יתשח .ףרה ילב והבור
ה מינפ יתקמח .חירבב ךשמש לבחה תקירח תא יתעמשש דע יתיפרה אלו קותרב
י סכר תא יתמרפ ,יליעמ תא יתטשפ .הינשה הטוידה לא ץעה םלוסב ספטל יתרהימו

ר טונה היה ןיידע ץוחב .יראווצ תאו ינפ תא הפטשש העיזה תא יתיחמו תנותכה
ל וקב ארק ״! תלדה״ .תיבה דיל ורצענו עקרקב וילגר ושטב ךכ-רחא .והבורב טבוח
ל א יתינפנ .דחא םלעיהב ילע ךתינ תובשחמ לושחנ .ידמע לע יתאפק .ןיועו הבע
 האירק דוע ארקי םא .לבחב הכשמש ירחא הבכשמ לא הבש תרזועה .הנישה־רדח
. ריבסהל תוהש יל היהת אל ך ןהל ריבסא ךיא .ררועתת ימא םג .ררועתת יאדו איה
ם יכמ ואיצוהל יתזרדזנ !זורכה !רתויב היופצ־יתלב הרוצב םישחרתמ םירבדה דימת
ח יופמ זגרא ירחאמ ויתכלשהו חבטמל יתסנכנ .תיבה רצח לא הרזחב תדרלו ליעמה
ח וחשה ובג .הצוחה ישאר יתבברישו חתפל יתאצי ךכ-רחא .וילע ודמע תויליתפש
ו עלבנשמ קר .רבד ןיבהל השקתמו םהדנ יתדמע .הטמיסה הצקב ךלהו קחר רטונה לש
!תלדה תא ףיגהל יתחכש תוליהב בורמש יתספת הימודב וידעצ

י שארב יתשחו ילוכ יתייה הפר .תיבה ןמ תרחמל יתאצי ליגרה ןמ תמדקומ העשב
ט דוא לש התיב דילו תוריזנה תטמיס לא יתרהימ .יתוא ודקפש הניש־ידודנ תמחמ
. םיחתפה ךותל יתצצהו יטאל יתעספ רחא .תונולחה לא יתלזפו ילענב יתקסעתה
. גוהנל ילע דציכ יתעדב יתככחו הכרדמב יתדמע עגרלו ינפ תא המדיק בוחרה תלומה
ו ינפלו ומוקמב היה בושי רכאש .הטמיסה לש ינשה אצומה לא ימעפ יתמש ףוסבל
תומוקמב יתננובתה .ובל חול לע ודי ןתנו ךייח אוהו די־לעומב ויתכריב .םחלה לס
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ת ונרקס־םומלוב .םהב וארק רבכ הנוכשה ישנא .םהל רכז היה אל .םיזורכ יתלטהש
ת וטמיסה ףעסמב .תוירבה תולוקל ןזוא הטמו הנאו הנא ישאר הנפמ יתייהו ינפקת
ם היפוצרפ לא יתצצה ינאו ינפ לע ופלח םישנא .ידיב ויהש םירפסב יתלעליעו יתדמע
ה יוצפ התיה טדוא לש התיב תלד .תוריזנה תטמיסל יתסנכנו יתבש .יניבגל תחתמ
ל א יתנעשנ .בוחרב ימצע יתאצמ בושו .םינפב רבד תוארל יתלוכי אל לבא ,טעמ
י שאר באכו ינויפר תאפמ אל ;הירגיס תיצהל יב הלע ןוצרו לוגעה ןוטבה־דומע
ת וסיפחו ןשע ירחא טוהל יתייה אל ןיידע זא לבא .והשמב ימצע קיסעהל ידכ אלא
. הכרדמה לע ורבע ירפס־תיבמ םידימלת .יסיכ לא ןכרד ואצמ אל ןיידע תוירגיס
ף וסבל .הנארה“תונולחב יניע תתלו ןאכלו ןאכל עוספל יתלחתהו ינורגב הבירצ יתשח
ע תפל .רצחה תא האטאיט םאהו החוורל החותפ התיה תלדה .הטמיסל יתסנכנ

י תגלד .םימלענ שיחו רזנמה תמוח לצא םיפחרמ טדוא לש התלמש ילושב יתנחבה
ט וקלי .םינכשה תונבמ תחא לש התרבחב תכלהמ היתיאר ףעסמל יעיגהב .הירחא
ה כייח איהו םיידי־תועונתב הרביד התרבח .הדצה התמוק הטמו הדיב היה יולת חופת
ו כלה ,ובחרתנו וכלה תוטמסה .קוחרמ ןהירחא יתבקעו ידעצ יתטאה .השארב הדנו
ס ונאו לגרה־יכלוה ובר קושה תואובמב לבא .בר קחרממ ןתוארל יתלוכיו ,ורשיתנו
ן מ הרובח ךותל יתעלקנ הכו־־הכ־ןיב .קחוד ךותב הלת לתפ הכילה ןרמתל יתייה
ן יידע טדוא לש תכייחמה הינפ־תידודצ .יכרד תא ךישמהל יל החינה אלש התיכה
ד ע ,השטשטינו הכלה ,הקחרו הכלה איה לבא ,שעורה ןומהל דעבמ ילע ההגנ

.לילכ המלענש
ם הישושחל ;ארזל יל היה הרומה לש ולוק .יתבשקה אלו התיכב יתבשי רקוב ותוא
. שפנ־טאש אלא יב וררוע אל ,ןנאש קוחצ יב םיררועמ ויה ליגרבש ,לספסל ירבח לש
. יתסינכב ימאל יתרמא ,"אב אל הרומה" .רפסה־תיב תא יתבזע הנושארה הקספהב
ז ורכה תא יסיכמ יתאצוה .הביתכה־ןחלוש לא יתבשיו הינשה המוקה לא יתילע
ת א תובכל יתרהימו דחא םלעיהב ויתארק שמאש ,היה רצק זורכ .תינש ויתארקו
ך יראתה תא ףדה שארב יתמשר .יתאצמ אלו ,שדח והשמ וב אוצמל יתשקיב .רואה
ד מע אוה .לוענמו תלד ול יתנקתהש ןבל ץעמ ריעז זגרא הז היה .ןוראה לא יתמקו
ו כותב .גגה לא ךילומה ץעה םלוסל תחתמ ןשי םיקורמתךחלוש לש שישרדול לע
י תדמע הכורא העש .םיזורכה תא יתרתסה םהל תחתמו ,םיבתכמו םינמוי יתרמש
ק יסעהל יתשקיב ןחלושה לא יבושב .יתרבצש ףסואה לכ תא יתארקו ןוראה לצא
, "ייחב שדח קרפ" .ןמויה תא יתלטנו ןוראה לא יתרזח .אוושל ךא ,האירקב ימצע
י לע ףקת—?לכה רפסאה ."הב תכלל ימצע יתדעוהש ךרדב םדקתמ ינא .יתבתכ
. בותכל ןוצר יב היה אל בוש .יתממדו יפכב ישאר יתתנ ? שופיח ושעי םאו .רוהריה
ב ייח אוה .םהרבאב יתרהריה .יתובשחמב רדס איבהל יתשקיבו הטימה לע יתחטתשה
א לו הצפהה לע הרצקב ול רפסא ?םיזורכה תצפהמ תובוגת וילא ועיגה ילוא .אובל
י ל היהת אל ישעמ לע עמשי םא לבא .טדוא תא אל םג ,ןבומכו .רטונה תא ריכזא
י נעימשהל לולע הלהו ,דומחמל רפסי .סעכי יאדו ,אל .קחצי אוה .תודוהל אלא הרירב
יתשקיבו יתממורתה .בלב הטיבצ יתשחו ישאר לא ופטש םד ימרז .החכות־ירבד
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 הניקתהו םש הבשי ימא .רצחל יתדריו רדחה ןמ יתאצי שיח לבא ,ןחלושה לא בושל
ל כב םיזורכ וקליח שמא" .חבטמב תויליתפה לצא הבשי תרזועה .תחקרמ־השעמ

.יתרמא /־׳םיתבה
״? םיזורכ בוש״ .ךורא טבמ ימא יב החלש
ה טפטיפ יאדוו הנוכשב טטושל הקיפסה רבכש ,תרזועה לא יתינפ ״? תעמש אל תא״

.הכרדכ תוירבה םע
.יתלאש לע יתרזח ינאו ,הבישה אל איה

.הרמא ״? םיזורכ הזיא״
."םילעופה יגיהנמ תא הרצע הרטשמה .קבטה ילעופ תתיבש לע"
״? ליעוהל םילוכי המ םיזורכו״ .הלמלימ ,״תורצ .תורצ״
״ ! םתוא ררחשל החרכומ איה .םתוא ררחשת הלשממה״
.למלמל תרזועה הפיסוה ,"שארה תא םכל םילבלבמ"
ו בש םייתניבו יתיהתשנ המ־םושמ ךא ,םיתבב יתקליח ינא םגש ןהל רפסל יתיצר
י תבשי הכורא העש .האכנ שפנב ןרובידל יתבשקהו יתמלאנ .ןחישב וכשמו וללה
ה מוקל בוש יתילע ״? םירועיש ךל ןיא״ :ימא יל הרמא אלש דע יתמק אלו ןתציחמב
.יניעב לוכיבכ הרזנ חלמו ימד קפוד תא יתשח יעדצב .ינחלוש לא יתבשיו הינשה
י דימלת ינש לא יתאצי העש רובעכו יחא םע יתדעס .םהרבא אב אל םיירהצה דע
ת עב ילע לאש אל שיא .התיבה בושל יתזפחנ םירועישה םותב .ריעה םורדבש
י תאצי עשת העשב .חדוק ינאש יל התיה השגרהו תודבכב ולחז ברעה תועש .ירדעיה
. והשימ ינשקיב םא תרזועה תא יתלאש יבושב .הרשע־תחא דע תובוחרב יתטטושו
ל ע יתלהאהו ןחלושה לא יתבשי .יב הטנס "!ךילא ואוביש הצור התא תולילב םג"
ם ירישה רפסב אורקל יתשקיב .תונשיה יתוחאלו ימאל עירפהל אל ידכ הרונמה
ר פס הריגמה ןמ יתאצוהו ינפלמ ויתקליס שיח ךא ,ימע ויתררג םיימוי הזש קדה
י נפל יתכרעו תרבחמ התיה תחנומש םוקמב יתחתפ .רטל^ו לש "תורחבנ תורגיא"
 .תחאכ תפלאמו הנהמ הפורת םוגרתה יל היה שפנה־רוזיפ תעשב .םינולימה תא
ל בא ;חוציפל השק זוגאכ יל ויה םיעצקוהמהו םיכוראה ויטפשמו רטלוו לש ונושל
ה לגמו ותפילק תא ריסמ זוגאה העמיק־העמיקש יתשגרה םוגרתב יתמדקתהש לככ
 ותוא יתמגריתשמ תובהלתה תגרדל הליל ותוא העיגה יתאנה .םוסק םלוע יניעל
ל ופכי ןעמל טושב ףלצומהו השרחמל םותרה רושה :ינורכזב טרחנש אלפנ טפשמ
!ולש ורועמ םייושע דחאכ תומתרהו טושה יכ עדוי וניא ויצמאמ
י תמדרנ יבכשמ לע יתילעשמו ;ןוצר־עבש ךא טוחס ,ןחלושה ןמ יתמק תחאל ךומס
 ,יתיכיחו תוטמסה ףעסמב יתדמע .טדוא תא שוגפל ינויסנ לע יתרזח רקובב .דימ
י ב החלש טדוא .רזנמה תמוח לא ןעשיהל ץלאנ יתייהו יתעד השלח העיפוהשמ ךא
!ימצע תא יתאנש המכ .יתכרבל הבישה םייתפש לומלימבו תוממותשה לש טבמ
ם ג ,אב אל םויה תרחמל םג .יתלביק אל תוא םושו םהרבא אב אל בוש םוי ותוא
, תלדב השיקנל יתיכיח תורסימו תוכורא תועש .ירורהסכ יתייה .ךכ־רחאלש םימיב אל
יל הרוכז אל .ירבה וכלה ןהבש םיכרדה לע הקחתמו אצוי יתייה יתשאונש ןויכו
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ע ובקה השיגפה םויב .טלחומ קותינ לש םימי םתואבכ תודידבב יתרסיתה הבש הפוקת
י לב עובקה השיגפה םוקמל תכלל גוהנ הז היה אלש יפ־לע־ףא ,הוהקה־תיבל יתרס
ם לואל יתסנכנשמ .םהמ והשימ תוארל יתייה חרכומ .ומצע םוי ותואב העדוה לבקל
י שאר לע ךכוסה ךימסה ןשעה ךותב יניע יתטשהו חתפה דיל יתדמע סוחדה
.םלואה יתכרי לא יתעספ רחא .םיבוסמה
״? שפחמ התא ךירבח תא״ .ילא ברק רצלמה
.יתלאש ״? אב אל דומחמ״

."אב וניא םידחא םימי רבכ הז"
א סיכ יתבשמ .יתקתש ךא ,ראשה לע ותוא לואשל יתיצר .ןחוב טבמ יב הלת אוה
ל גלגכ היה ישאר .יתיכיחו תלדה לא יניע יתדמצה .הת תיסוכ יל שיגה אוהו ,יתבשיו
ט בש־תוחור .יתאציו יתמק ףוסבל .הכורא ,הכורא הריפצ ינזא לא הרדח םשמ־יאו

ר כיכה לש היתורוא וצנצנתה קוחרמ .הפושחה ידי־ףכ לע ופילצה ,ינפ לע וחפט
י תשבכ יבלב .הבהאה־הלוח רמזה לש ולוק ףרשנ יבג ירחאמ .הביבס ובבס תוינוכמש
.יניעב ולע תועמדו הקעז
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