
(א] >לש םירצמו :יבכמ לחר

ל ודג שוג ,םירוהה תיב ילומ בצינ םינושארה ייח ימשר תא תולעהל הסנמ ינאשכ
. הירדנסקלא לש ישארה הבוחרב ,טעמכ תועבורמ תומוק יתש לעב ,והשלכ בהבהצו

י ל וארנ תונולחה .יתודליה ישאר לעמ האשנתהש לככ ההובג הרקתה התיה אל ילוא
, תובר םינש רובעכ יתיאר םתומכש ,םיידי־יבחר םירדחה ,תולודג תותלדה ,םייקנע
.לייחה־תיב םויכ שמשמה תיבב ,השובכה עבש־ראבב ,ךכ־לכ הנוש םלועבו
־ הקעמ תלעב תספרמ ולו ,תיבה תיזח לאש רדחב םלועל וחקפנ יניע יכ יל המדנ
ו יה םיסלכואמ ,הרקתה דיל ,רדחה לש םירופאה ויתוריק .ידמ רתוי תטשוקמה ןבא
ם שוגמ סוס לע בכורה רכיאה—!1ג71מ£8 ךותמ רופיס המיגדמה םיסוס תרייש
ה ריבג הבכר ויתובקעב ,(יתדלוה־ריע לש ישארה הבוחרב יניע ואר אל ותומכ)
ט וחב תורושקה תיגוגז יניעב ,הירחא דימ בכור ,דמח־םלעו ,רלואב־עבוכ השובח
ר ויצ ויהש םגה ,שממ תואיצמ יניעב ויהש ,ולא תויומד דבלמ .ינרדנג ,קדה־ןמ־קד
, תיתודליה ישפנ תבוהא תנמוא םידליה־רדחב םירצמ ילב ןוטלש הטלש ,דבלב
.הז רדוסמו ןטק םלועב תינדור
. ימצע תוחוכב תדרל יתלוכי אל ונממש הובג אסיכ לע יתבשי הז םודק ןורכזב
ה נומתה תא וליפא ינא תרכוז .יגקיסעהל הבכרה יל הנתנו ישאר תא הפפח תנמואה
ת וקעצב יתצרפ ךיא תרכוז ינא .הנופיס לע תונוש תויומדו הגילפמ הניפס :הבכרהבש
ת א יתקחדו ףוס־ףוס ישקובמ יל ןתינ רשאכ .תספרמל תאצלו תדרל יתיצרש םושמ
ה וולתהש ביהרמה הארמה יניעל הארנ ,תספרמה לש םיצוגה םידומעל דעבמ ינפ
ת רומזת .קחרממ הארנכ יתעמש התואש ,הפישנה־ילכ תרומזת לש תולוקל דימת
ם ינגנה לש תויטוקסה תויאצחה .ריעה לש ישארה הבוחרב רודיהב הדעצ תיאבצ
. רמנ־תוורפ רוטעו רדה שובל ,תרומזתה ךילומ השארב ,הדיעצ ידכ ךות ופנטצה
. ינמיסקה הז קתרמ הארמ .םיטוטהל השע הבו ,תצצונו הלודג הלוג לעב הטמ ודיב
. ריעה רובטב רשא "לוקאראק" תנחתב רמשמה־תפלחה לש הארמ היה דבלב ול ינש
ך רואל עסופה ,ףיקזה לש החותמהו תיניצרה הדיעצה ןמ לעפתהמ יתלדח אל
ו רשפש ,הז אלפומ סכט .םידודמ םידעצב דעוצו בשו "הנפ־הרוחא" השוע ,תספרמה
.יבש יבל תא חקל ,יתניבמ היה אלפנ
— םיספ־עובצ ןטק דגסמ ףפותסה ,סחיב םיינרדומ םיתב ינש ןיב ,ונתיב לומ
ה לועה רצ בוחר לש וחתפ ,הלפאב ,הארנ הז תיב דיל .ןבל־דורו אמש וא ,ןבל־בוהצ
: רבדה רזומ .(לוגנרתה־לת) קיד־לא םוק—םיברע לש הנוכשל תושפורמ תוגרדמב
. ןכראל בצינ המו וכילוה ןאל ללכ תעדוי ינניאו ,ולא תוגרדמב יתילע אל םלועמ
ץ ע לש לילג ןעשנ ןהיניע ןיב רשא ,םינפ־תולוער םישנ לש רוחש םרז קר יתיאר
תוירצמה םעה־ישנ ףטעתהל וגהנ ךכ .םיטולחל הרוחשה ןתלערב זוחאל ,בהזומ
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, תובחרה םהיתומילגב ,רצה בוחרה הלעמב וכלהתה םיירצמ םיברע ףא .םהה םימיב
ה יה ןמלוע ;ישארה בוחרה ןמ ולא תויומד ורדענ המ־םושמ ."הפל" ףוטעה םשארב
.טעמ ליהבמ ףא ,עודי־יתלבו רזומ ,דרפנ
, םינומה שחור ,דיחפמ אוה םירצמה םלועש הנקסמ ללכל יתאב יתמ תעדוי ינניא
ם ינומה בוחרל וכפתשנ הב המוצע הנגפה ינא תרכוז ןפוא־לכב .םעז־תוקעצ טלופ
ו אשנ םה—"!דעס איחי" תוינורג תוקעז םיטלופו םיצפוק ,חומ־ימומח ,םיפצוש
־ םחול חלושש םויב הז היה םא רוריבב עדא אל .לולגז לש ותנומת תא םהיתועורזב
ה מיא הררש• תיתודליה יתעדותב .ותריזחב אמש וא ,לשייס יאל שישיה תוריחה
י אדו .ללכ־ךרדב הארנ וניא ובש בוחרל לחנכ ץרופה ,רועה־ההכ ןומהה ינפב המותס
ז זב ,ריעה לע הז ןומה טלתשה תובר םינש ינפל יכ םעפ ימא יל החס ןמז רחאל
ד עומ־דועב קלתסהל וקיפסה אלש םיריהז־יתלב םיפוריא םתואב חבט ךרעו תויונח
ו רסינ םהו םהידיל לפנ הלש והשלכ דוד־ןב יכ הרפיס וליפאש יל המדנ .םתיב ךותל
...רוסמב ושאר תא
ח יר יפאב הלוע ןיידעו ,םימעפל םיעסונ ונייה הב תינומה־הבכרמה יל הרוכז ןיידע
א סיכה תא תחא הפונתב ךופהל היה גונעת ;םיסוסה תעיז חירו שמשב םחה רועה
ב כרב תוזחלו ,והשלכ ףפור לקשמ־יווישב ,בשיתהלו ,ישארה בשומה לומ ,ריעזה
ה זרה—ותמהבל עימשמ היה דודיע־תאירק המ .וטוש ףינמ אוהשכ שוברתה־שובח
ם יחלשנ ,בוחרה הלעמב ונייה םילוע המידק ךא ,תרכוז ינניא—בורה־לע ,הבולעהו
. ייברכרהומב ,ק׳ג ידוד תיב—המוסקה הריטה לא םיעיגמו ,שממ לש רשגל תחתמ לא
ם תרכוז ינאש םימיב ,היה םוצע ןומרא ,אמא לש הירוה תיב םעפ היהש ,הז תיב
ו רג הב רשא המוקבו ,הרוגס התיה המלש תחא המוק ;ותשא םע ידוד וב ררוגתה
י ל^מ יתדוד־תב ,יתוחא .םב ץפח ילב םירוגס םירדחה בור ויה םירדח המכו המכב
ו נכרע .םידהדהמהו םיקירה םירדחה ןיב םיאובחמ־יקחשמ לע ונייה תוגנעתמ יכונאו

ל ש םימולצתב ונצצה .םינשוימה םידוגרפהו םירזומה םיטיהרה ןיב תוילגת ־יעסמ
, םינקז־ירוטע ,םימפש־יכורא םירבג ינפ—תומולעת חנעפל וניסינ .ונל תורז תויומד
י מ לואשל ונזעה אל .קיקד הטמב םיזחוא ,תוכוראהו תורצה םהיתופילחב םירדנוגמ
ה תיה תוצלפ .ורבע־םימימ תולמש תושובלה ,הרזיגה־תוקד ,ןקוידה־תויוהד םישנה
־ לוחכ לש ורדח םאה .הועש־תומתוחב רוגס רדח לש ותלד לא ונעיגהב ונב תזחוא
?  הארונו תירותסמ הלחמ ןאכ הללותשה םולכ ? םש ותמ םיבסה אמש ,הז אוה ןקזה
.ורושאל רבד רוקחל ונזעה אל םלועמ
, רתויב בחר דחא םרזל םתיתחתב םירבחתמה תולעמ־ימרג ינש וכילוה הינשה המוקל
ת ודלי־םלוע לש תוגונעתה איש לבא .םיגרבומ תשוחנ־יספב קזחומ ,ההד חיטש יוטע
י נא םא ,ןכא .םינשי םישובלמ לש תודוזמ ובו ,םיסירת־ףגומ ,קבא־יוור רדח היה הז
ה דיקפהל ףא וא ,דיב התאשל התא לוכיש הדווזמל ללכ יתנווכ ןיא תודווזמ תרמוא
, םידממ־יבר םיזגראל יתנווכ !אלו אל .דולב הפועתה־הדשב ןעטמ־אשונ וא לבס ידיב
ו חיגה תודווזמה ךותמ .ןשוי חיר קיפמה רועב םיקדוהמ ,ץע־יקשוחמ ,םימוצעו םידבכ
תארקל ןולבכ תוכלוהו תוחפותה ,םילוורש־תורצ תולמש תושגרנה ונידי ךות לא
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: לכה לעו .תרוונסמ תיכוכזו תכתמ־תוצוצינ ,תולמלמ ,םיינוגסס הפיטק ינימ ,ףתכה
ז עש דע יתואיצמ הכ ירפו םיחרפ־ירז ייודע ,קנע־תועבגמו .םיעבצ־ללשב תוצונ
.םייליפרע םיבנע ללומל ,םיקומסה םינבדבודב סוגנל ןוצרה היה
ם יציצע ,םיצע ,םיאשד .ולשמ םימסק ול ויה דודה לש טעמ חנזומהו בחרנה ןגה םג
ד וש—התע .תובכרמו םיסוס ,הארנכ ,םעפ ונכש הב הורואו םימ ילב תוכירב .ףוס ילב
ם ימיב התיה ונל םג ,ונתשב־הברמל .הב הדמע דודה לש תנשוימ תינוכמ קר—רבשו
ר אהנפ—תוכורעתב םויכ םיארמ התומכש תירוטסיה־םורט תינוכמ הלא םיקוחר
־ יעוצעצ ןיב תובצינ היתויחא ,רבד ןיא .הכלהכ הראתל ילע השקיש םימי“תקיתע
, י׳גני׳גה וינוטנא ,רוע לש םייקרבאב ,היה בצינ הגהה דיל .1918 לש זוירוק ,"יקניד״ה
־ ףוס .הארנכ ,לוזליזב סחיתה תינוכמל .ורבע־םימיב היה ןולגעש ,ינאיליציסה גהנה
ו נקקזנ עוסנל ךרוצ היהשכו ,הב לפטל ביטיה אל ןכלש יל המדנ .סוס איה ןיא ףוס
, ארק "!יגאברע" .הפיקה ינאדוסה תרשמה בוחרב ןימזה ותואש ,"רוטנח״ל םעפ אל
ה ספילקופאה־בכר עיפוה ,תפצרמה לע תוסרפ םלוהלו ,טוש ףונפינ בגא ,הנהו

.הליחת ויתראיתש

ם ומעיש לש רופס־ןיא תועשש יל המדנ ,הכוראה םינשה תרדשל רבעמ לא הז טבמב
ר שא ,המש תא תרכוז יניאש ,אמא לש הדודה־תב לשו דודה לש תוניגב ונילע ורבע
־ רחא ץיקה ימיב ונייה םיעסונ הרקבל רשאו ,אמא לש רתויב הבוטה התדידי התיה
א לש הרקמב רושקה ,בצע לש הליה הרוטע התיה וז הדוד־תב לש התומד .םיירהצה
ן ובלח ףדועמ הלבס איהש םושמ ,ודלויהב תמ הקונית—וביט תא קוידב זא ונוניבה
. התגותמ וא .דילחמ התשלוח תעבונ םא ןוכנ־לא ונוניבה אלו ,התיבב ויה אל םידליו
ה דיעצ ,ינעטמ ינורכז ןיא םא ,רחבומה עושעשה היה הלמרב רשא התיב תניגב
ל ש הלעב .תוינלצע םימ־תונשוש ופצ הב האנו הכומנ הכירב לש הקעמ לע הריהז
ח ופיטל אשומ ול התיהש ,קנע־ןרופצ וניע־תבב .עבשומ םיחרפ־בבוח היה וז הבורק
ד ציכ יל רוכז בטיה ךא ,הז ןוטסאג "דוד" לש וקוסיע היה המ ללכ רוכזא אל .ןידע
ל ש וחופיט יכרד רבדב וב ץעונו ירצמה ןנגל לוקב ארוק ,וז ותדובע רחאל עיפומ היה
.תיתנועה םיחרפה־תכורעתב סרפב תוכזלו תוסנל המגמב ,רחא וא הז חמצ
. הנושארל היתיאר יתמ תרכוז יניא—ויתסב תחאו ביבאב תחא—וז םיחרפ־תכורעת
ר ושק ,םיחרפ ויתודג לע אלמה ,יקנעה וניזאקה םשורש יל המדנ םינפ־לכ־לע
ן יב םייניע־תחוקפ יתענ םסק לש םלועב תעסופכ .שממ יתודלי רחש לש תונורכזב
ל ע חנ םיזתומ םימ לט ,תומש םע ובברעתה תוחירו םיעבצ ,תינחירה הנופאה ילטרגא
ל דגאשכל תושעל הצרא המ זא ינולאש וליאש םג יל המדנ .םיכרה תרתוכה־ילע
ם יגוסה לכמ םיחרפ ,םיחרפ לדגל ינא הצורש ,המ־סוסיה רחאל ,תרמוא יתייה יאדו
ר קיעבו—םינוגה־ריתע ריזנ־עבוכ ,ויתס־חיר ןחיר רשא תויצרחב לחה—םיעבצהו

ע ומגל ,תינחירה הנופאה תחירפב ינפ תשבוכ ינאשכ הזה םויה דע .תינחיר הנופא
 יננה בושו עגר .םינש ןתוא לש עבצהו חירה יב הלוע ,דחי םג העבצ תאו המשב תא
ה דלי ,ךרבל תחתמ דע היקמזופו ,המוח הלמש השובל ,שלוגו ריהב הרעשש הדלי

.תועצפנ בושו תודילגמ ,דימת תועוצפ היכרבש הבבוש
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־ םויב הז היה אמש וא) .דודה לצא םיירהצ־תחוראל םינמזומ ונייה תבשה םויב
ל ודגה ןחלושה ןמ המ־קחרמב—םוצעה לכואה־רדחב .(ןוכנ“לא רוכזא אל—?ןושארה
ך רוצל ,םינושו םיבר םילכ הילעו ,הקיהבמו תנלמועמ ,הנבל קשמד־תפמ הסוכמה
ת א ינא תרכוז םויה דע .םידליל ןחלוש דמע—םינוש םיעבצב תוסוכו ךרוצל־אלשו

ת נגנמכ התיה םיקדה הילוש לע הבוטר עבצא ךריבעהב :סוכה הקיפהש לילצה
.שממ םולח איה חלודב לש הקורי סוכ ירה ,תנגנמ הקורי סוכ םאו—שממ
י תוחא .ודדותסה םירבגה ,וגרס םישנה .םיחרואה־םלואל םירבוע ויה הדועסה רחאל
ת ופס לע תונוכרו תוקומעה תוסרוכב תועוקש .םישנה תוחישל ןזוא תוטהל הבהא
י זניקפ בלכ היה יתדודל .תוליכרו תונמזה ,תולמש לע םירבד ולגליג יאדו ,בג־תופוקז
, התיה גודלוב לשכ תכחוגמה ותומד .ויניש ןיבמ הבברתשה הרוחשה ונושל .ריעז
. ןסכור לעב קנרא ךותב ותאשונ התיה לאירבג יתדוד .םיילגר־קדו היה ןטק המ ךא
ת ודליה ונא .ןבל יולימ לעב דלוקוש הביחבו דובכב ול םישיגמ ויה החוראה רחאל
; םידליל אירב הז ןיא ,הבציקב דלוקוש ונתנ ונל .האנקו הואת בורמ ונצצופתה
ת ויקנע תויומד לש םיעט ןורכז הלועו ףצ ןאכו .םירכוסמ תוריפ תתל וגהנ םידליל
ט עמכ ןמעט .אבא לש ויחא ,ףלאר דודה םעפ יל איבהש הדלוקושמ (תקונית יניעב)
, םידליה־רדח רכז תא ןבל םחל םע דלוקוש םעט יגפל הלעמ םויה דע .שבדב־תיחיפצ
.השאר לעמ ףוסא רופאה הרעשו ,הנבלה התשבלתב תנמואהו
ם רוג ףיעצהש הנעט איה .םיאלמה הידמב תרדנגתמ תנמואה ןיאש יתרעטצה המ־דע
ה שקונ רניסבו םינבלה םידמב הקפתסה ןכלו ,תוכיסב וניקתהל שי יכ ,שאר־באכ הל
ד ימת העיפוה הלש ןוסרדנא סימ יכ לע ילןמב יתאניק שממ—ףיעצה ךא .ןלמועמו
ל ע (ןבומכ ,הנושארה) םלועה־תמחלמ לש תורישה־תותוא ללוכ ,התראפת אולמב
ם נילס ןא־יראמ סימ איה ,ילש תנמואה תא םא :הדוא ןאכו .ינדפקהו בחרה הזח
י לומ לש תלפטמה תא הנה ,יניע דגנל תבצינ הדוע וליאכ שממ ינא תרכוז ,הרקיה
י מע רומשה ןשונ־ןשי םוליצ ךותמ קר (השובל תראפתל טרפ) ינא תרכוזש רשפא
.הזה םויה םצע דע ןיידע
 תרבחב ,הרמא ךכ ,תולבל תמלענ תנמואה ■דתיה ,צ״החא ׳ד םוי ,התשפוח־םויב
י דגא ליג יל הארנ 40 ליג יכ ,יד ילב יתוא הקיחצה וז הזרכה .״40 תונב תורענ״
י תודלי היה הדי־בתכ .הנקזה םע יתבתכתה ןיידע תובר םינש .תגלפומ הנקיז ,שממ
ה נייטצהו ,דאמ .דתיה הנובנ תאז תמועל ךא ;.דתיה הלכשה־תרסח יכ ,תואיגש אלמו
ת גהונ ידוע םויה דעש יל המדנ ."השעת לא״ו "השע" ייוויצבו תוירסומה היתושיגב
ה איבהו ינתטשיק ,יב הלפיט ,יתודלי תרטונ .דתיה איה .הבותכ־אלה התקוח יפל
ם וימויה .דתיה איה ;תובר םינש רבדה ךשמנ ךכ .האנו תיסומינ ,הנארל ירוה לא יתוא
ם ינפ־תצומח .דשא האיבהו אורק ינדמלל אמא הטילחה רשאכ .תישממה תוכמסהו

ף וסבלו ,הבלענ ,תנמואה התכב ,(תיתפרצב) תיבפלא ינדמלל התסינ םוי־םויש
ה גילפה ,תרתוימ איהש הטילחה ,השפנב רמוא הרמג ןמז רחאל .התניפב הדפקתה
ס יסימ השרי יתבהאב המוקמ תא .דנלרבמאקב רשא ליילראק ,התדלומ־ריעל הבשו
יל .דתיה איה ףא .ונתא תלייטמו ונתא תארוק ,םיירהצה־רחא האב .רתיהש ,סיוייד
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ת ותוועמ ,תולמעה הידי לא אצי יבל .הרשיו התועינצ ,הבל־ץמואב תצרענ תומד
ו פקשנ רשא תומוחה היניע לא ,ךרה היניע־טבמל התיה הנותנ יתבהאו ,ןורגישה
. ץק ןיא דע רישע היה יל האיבה רשא םלועה .היפקשמ־תושדעל דעבמ תולדגומ
י אטוחלאכ תריש הלעב .ילאינולוקה תורישב היבא תריש םש ,ודוהב הדלונ המצע איה
ת א ,תומש ראש ךותב ,אשנ ,הירדנסקלאב דלונש ,הנב .תמו סופיטב הלח םש ,ודוהב
, 12 ליגב הילגנאל חלשיהל היה דיתע אוה ףא .ותדלוה־םוקמל תרכזמ ,רדנסקלא םשה
, םיפוק לע תרפסמ התיה איה .ויבאכ ,יאטוחלאל תויהלו וידומיל־קוח תא רומגל

.תועבגו םירה ,םידוה
י ניעל םה םייח וליאכ ינא תרכוז ,םוקמ־לכמ ,ונלש םיטיהרה תאו םיעוצעצה תא
" יתוא חתמ" ומשו ךחוגמ ךוליהב גלדמ ,ןוניכ־חתפמב דיוצמ ,ריעש בלכ היה .םויה

. "ןאיראמ דיימ" ,ירמצו בוהצ הרעשו סוחפ השאר ,דבה־תבוב התיהו .(^1(111 מ16)
ק ר הלו ,אלוממ דבמ איה ףא ,הריעז ,דירחהל־דע תרעוכמ הבוב התיה יתוחאל
, תובובב קחשמה תא יתבהא ."שוילאב" םשב הארקנ המ־םושמו ,תמשוגמ תחא לגר
־ קחשמש תודוהל םינב םע קחשל הצורה תבל אוה האנ אל .יתשייבתה תאז םע ךא
 תורבחה .ונליג־ינב םיחא ידמצ השולש ,םינב־םידידי ונל ויה .הילע ביבח תובובב
ך שומ היה םינבה־םלועו םיחא ונל ויה אל ףוס־ףוס ;דאמ יתוא הכשמ םינב םע
ה יה קונית שממו הברהב ונתאמ ןטק היה אוה ךא חא היה יתדוד־תבל .טעמ רזו

.ללכ םינב אופא ויה אל םצמוצמה החפשמה ־גוחב .וניניעב
ן תושארמל רשא ,תודומצ תולודג תוטימ יתש .םירוהה־רדח תא ינא תרכוז בטיה
. ריהב־םוח ץעב םיפלוגמ םיחרפ היושע ותרגסמש ,שקמ העילק־השעמ ןהילגרלו

ה יה אבא .הלא םיתוועמו םירהזנ םיחרפב ןנובתהל יתבהא דימתש רפסמ היה אבא
. ולש יכרותה הפקה ןולפסב לובט ,רכוס שיבג וידימ סוגנל יתבהאש םג יל רפסמ
ד אמ הנטק יתויהב דוע .(£2021־8) "זוורב" יורק הז ןדעמ היה יבא יפבש יל המדנ
ך ומס היהש ,ולש השבלהה־רדחב רצבתהו אמא םע הזה ףתושמה רדחה ןמ אבא רקע
ן הב תועש ןתואב אלא םשל םיסנכנ ונייה אלו הרוגס התיה תלדה .הנישה־רדחל
.ןוצרל ול היהי רוקיבה יכ ונעדי

ת וקזח םייניש ףשוח האנה וכויחו חפוטמ בהבהצה ומפשש ראות ־הפי רבג היה אבא
ן עטו המלש הירורעש םיקה זוגא וסגנב וינישמ תחא הרבשנ 70 ליגב רשאכ .םגפ־אלל
. ןההו תומלשה לילכ אבא היה יניעב .וינפ־הארמ תא תיחשי וז ןש לע רתכ יכ
ת עשב ונממ ףדנש יקסיווה חיר תאו ויתוקישנ תא הוילש םשובה חיר תא יתבהא
, רמול בטומ וא ,בשי וב—ולש השבלהה־רדח .ןודעומה ןמ התיבה ובושב ,םיירהצ
ה יה—הכראל ןעשמ אלבו הובג בג תלעב ,"היימאקיר םדאמ" היורקה הפס לע ,בכש
ת ותלדה תא חתופ היהשכו ,תותלד־בר קנע ןורא בצינ םש .ןירותסמ לש םוקמ ונל
ו הוניאר הזה רדחב .בבר אלל םייולתה ,אילפהל םירודסה וידגבב ץיצהל ונלוכי

ר בגתמ ימויה ןותעה רחאל ךא ,יל המדנ ,םלועמ רפס ארק אל אבא .םינותע ארוק
א ילפמו ןפוד־אצוי ונל הארנ הז רבד .םייברע םינותע לש תומלש תומירע לע היה
.תיברע אורקל עדיש ,םידידיהו םיבורקה לכ ךותמ ,אבא דבלמ שיא היה אל .רתויב
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ת ורוטקירקה הארמל קוחצמ היה גגומתמ שממו וז ותלכימ הבר האנה קיפמ היה אוה
ך א ,יטילופ ןותע ,םימיה תוברב יל עדונ ,הז היה ."ףסוי־לא זור" לש תומשוגמה

ת לוענו תרדנוגמ ,םייתפש־תעובצ הירצמ השא תומדב םירצמ העיפוה תורוטקירקב
א באש ,ונתיבב עובק חרוא היה .םידדוצמ םיכויחו םירגמ םיקומח תלעב ,בקע־ילענ
ם ינשונ־םינשי םיכרכ םיפדמ לע ודמע האירקה־רדחב :האנהב והוארק דחאכ אמאו

 האמה תליחתו 19־ה האמה ףוס לש םישובלמב תויומד םיסלכואמ ,"׳ץנאפ" לש

.תיחכונה
א ל םהה םימיב ."׳ץנאפ״ב תוראותמה תוהמא ןתוא לכמ דאמ התיה הנוש ילש ימא
ם יפי םישובלמ הבהא הירוענבש ונל הרפיס יכ ףא ,רקיע־לכ הקד התרזיג התיה
י ל תיארנ איה הנושארל התומד תא רוכזל ינא הלוכי הב הפוקתב .םיזילע םייוליבו
, הלש השבלהה־רדחב ,רופא התשפ־דב הסוכמ ,הכומנ הפס לע תבכוש ,תיב־קולחב
י פ־לע ."ןקת״בש ןינע הל התיה ימוי ןותע תאירק .םינותע לש דבור הביבסו

 תחא אל .עגמב התא םיאבה לכ תא הטפש םלועה תוערואמב תוניינעתהה תדימ
ר טס׳צנאמ״ה תא הילע בוהאה היבא ינפל אורקל תגהונ התיה הרענ התויהב יכ הרפיס
ה ידיל דימ הלביק אל תירחש לש הפק התתשו היניע תא החקפש עגרב םא ."ןאידראג
ה ל בושח היהש ,הז ןותע דבלמ ךא .הרושכ החור־בצמ היה אל "טסופ ןייטסלפ״ה תא
־ םלוע .יתפרצ יתורפס ןותעו ,"לקינורכ שיאו׳ג" ,"הרונמ" תא תוקבדב הארק ,לכמ
 ןוירוטסיה ,ןומיס־ןס לע תרפסמ היתעמש תובר .רתויב רישע היה אמא לש האירקה
 תססות היח תפקתשמ 17רד האמה רשא ,הייניווס־הד םאדאמ לעו ,17־ה האמה לש
א רקמ הל היה והיתתמ־ןב ףסוי םג .הדיחיה התב םע םינשה־תבר התובתכתהמ
. תואל־אלל הארק ותואש ,טסורפ םג היבוהאל ףסותנ םימיה תוברב .םוי־םוי לש
ש ממ העלב יכ ,רבתסמ .הלוכ תונויצה לכ אמא יניע לומ לא הרודמ הדמע תיננוכ לע
, ללכ תידוהי העדותמ ונלבס אל תודלי ימי םתואב .תונויצה תובא לש םהיבתכ לכ תא

ן מ הקווד הז היה םידוהי ונאש תשרופמ העידי ןיעמ והשמ יב ררועתהש םויב ךא
ם יכורכ יתיאר םהירפס תאש ,םעה־דחאו בולוקוס ,ןמצייו לש םמויק לע העידיה
, קותרש השמו ןיקשיסוא ,שיק לנולוקה ,ןמצייו םע תישיאה יתורכיהמ ןכו ,םודא

.םינמזה ןמ ןמזב ירוה תיבב וחראתה םלוכש
א מאש תרכוז ינא בטיה .תודהיב והשמ יתעדי רחואמב קרש רמול ןוכנ הז היהי אל
ה ששח איה ,אל .ונירבחמ םידלי לצא דלומה־גח תוביסמב ףתתשהל ונל התשרה אל
א ורקל םעפ־ידמ התסינ תעפשב הלוח יתבכש רשאכ ."ייוגה םסקה" ונל םוסקי ןפ
ה לחהש םושמ ילוא .זא יתוא ךשמ אל המ־םושמ הז רבד .ך״נתה ןמ םירופיס ינפל
־ ךכ הנב תיבה תא" יכ עומשל קתרמ הז היה אל .שדקמה־תיב ןינב לע םירואיתב
ם יהולאה םע םהרבא לש ןתמו־אשמה ןמ הלעפתה ךיא ינא תרכוז ."4וכרא סיר ךכו

— חקימה לע דמועה ותימאל חרזמ־שיא ךינפל ירה״ ,הרמא ,״הה״ .םודס ןברוח ביבס
ד חא קידצ תאיצמ לע רשפתהל ןוילעה לאה תואינש דע ,ריחמה ןמ ןמזה לכ דירומ

"...םודסב דבלב
אבא יל ארק ןכלו ,ילדוגא תא ץוצמל יתבהאש יל רוכז בטיה ךא ,רפסל ינא השוב
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׳ םעפ אל .5 וא 4 תב המלעל האנ הדימ וז ןיאש יתעדי 3 !!!!"!!!נ) "תילדוגא"
— י רבשו־דוש—ךא .םיאתמה רתסהה תא גישהל הסרוכ ירחאמ יתרתתסה ,ינא תרכוז
ר תוול אלא הרירב יל הרתונ אל ,םוקמ לכב ךתוא האור םיהולאש יל ררבתה רשאכ
י תראית לבא ,עודמ תעדוי יניא .םיהולאה תא יתארי םימי םתואב ,ןכ .הז ןושיע לע
ן יא ,רבתסמ ,וזכ תצלפמ .(םאר) "ןרסיבוי" היורקה הרזומ היח תומדב ימצעל ותוא
.תוסרוכ ירחאמ הינפמ אבחתהל
ה יוצמ הבושתה ירה—תויתצלפמ תויח לע העידי המימת הדליל ןיינמ :לאשת םאו

ו ערתשהש ,דירחהל ־םינווגמהו םימוצעה םיחרואה ־ירדח תעברא יבחרב .ןכומה ןמ
ר עוכמו יקנע ריק־ןועשב לחה :שממ רבד רדענ אל ,ונתיב לש עקרקה־תמוקב
, םיעיולה תא רובע ,םונהיגה־ירוצי לכב טשוקמ ,יקלטיא ןונגסב רטמוראב ןכו ,אילפהל
ת וסרוכהו בגה־תרשי הפסה ,םחר־ילב וטלבש סראה־ינישו תוטשומה תונושלה
ת ויגולותימ ,תוידוה ,תוינאפי ,תויניס תויומד לש ברה ללשב הלכו ,תויניטנרולפה
־ יפיטנ לש תשרבנ התיה םהב ,הלאה תומלואה תא ינאירוטקיו עפשב וסלכיאש רכו
ת ובר־תובר םינש .רכו ןואילופנ ,ז״טה יאול ןונגסב םיטיהר לע הרוא תכפוש חלודב
ת ילכת אלב ןטק ץפה וליפא ירדחב ביצהמ יתעתרנ ןיידע ירוה תיב תא יבזע ירחא
ר תויב יטתסא אל קוסיע יל רוכז .שיחכהל ןיא ,םש היה ןוימדל ןוזמ ךא .שממ לש
ת חא ףסכ־תספוק ךותב ירא־עול יחרפ ונמטה :םימי םתואב ונילע ביבח היהש
ר שאכ ,תועובש וא ,םימי רובעכ .ןתוא הליכה אל םלועמש אלא ,תוירגיסל תדעוימה
ל לכ ןימאהל היה רשפא־יא—רזומו בוקר רבד וניניעל הלגתה ,הספוקה תא ונחתפ
.םיחרפ םעפ הלא ויהש
י לצא הלח שממ הרכה לש םימיל הכרה תודליה ימי ןיב הרומג הדרפהש יל המדנ
ה לוכ החפשמה לש הדיחיה העיסנה ,םצעב ,וז התיה .ץראל־ץוחל העיסנה םע
, ונדלויה ינפל םירוהה וכרעש תופוכתה תועיסנה לע ךכ־רחא יתעמש תובר .הפוריאל
, ללכ גונעת הז ןיא תקנופמ הילגנא תנמוא םעו תודלי יתש םע םשל עוסנל ךא
ר בד תרכוז יניא הינאב הגלפהה ןמ ךא ,הברחב םיה תא ונרבע אל ,ןבומ .אבא ןעט
ע פשו םיצעה ,אשדה עבצ לש שטשוטמ ןורכז ןיידע יב םייק תאז תמועל .רבד־יצחו

י ניע דגנל דמוע ןכ ומכ .וניהש ובש תיתפרצה ץייושב אפרמ־םוקמב תוילגסה
ק רפ תא המתח וז העיסנ ךא ,הרו׳גאמ־וגאל הז היהש רבתסה .רויח־לוכת םגא
ק ר דחי עוסנל ונייה םידיתע האלהו תע התואמ .ונתחפשמ ללכ ליבשב תועיסנה
י דידי ,םיבר םידלי יתדלוה־םוי תגיגחב וזכרתנ העיסנ התואמ ונבושב .לארשי־ץראל
ה מכ ינא תרכוז ןיידע .םיכוראה ץיקה־ישדח לכ ךשמ םתא יתשגפנ אלש ,םינטקה
ת ובכלו הגועה תא ךותחל יתייה תבייח וב לודגה עגרב יכבב יתצרפ רשאכ יתשייבתה
.הדיחיו־תחא הפישנב תורנה לכ תא
י ב ברוצ ןיידע ,ורגבתה םע םדאה ןמ רס וניא תוכובמו תושוב לש ןנורכזש ןויכמו
ה ז היה .ריהאקל ונעסנ ףרוחה אוב םע .שממ הנש התוא תרחא השוב לש הנורכז
ה לבס אל אמאש ןויכמו ,ריהאקב הררוגתה אבא לש ותחפשמ .ללכ־ךרדב ,רידנ רבד
.סואה־הנימ ,תודימריפה לומש ןולמב ונסכאתה .םתציחמב אובלמ הענמנ םתוא
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ק וחרמ יכ יל היה המדב .שק לש חונ־תואסיכ םיכורע ודמע ,ןולמה ילגרל ,בחרה ןגב
ל ע יתבשיתהו יתקניז ,יתוחוכ לכב יתצר .ןותע ארוקו בשוי אבא תא ינא האור
, ללכ אבא הז ןיא יכ ררבתה וינפב יתצצה רשאכ ךא .ויתקשנו וילע יתקפרתה ,ויכרב
.יכבה ץרפ תא םוסחל וליעוה אל תובוטה םילמה לכ .לכו־לכמ רז שיא אלא
— תוקיתע ידירש אמש—םיקומע תורוב םירועפ ןולמל ביבסמ יכ תענכושמ התיה אמא
י תרייצ וילעש ,בושח ריינ־ףד דוכלל תפרוטמ הריהדב יתאצי רשאכ הלהב המק ןכלו
ז א םג ,יל רשא .שממ לש אטח הז היהש ןיבהל לקנה .האלפומ הריצי ,הארנכ
, רעצה־הברמלו .לכמ בושח ול הארנש המ רחא רוהדל םדא בייחש יתייה תענכושמ
...םילמ דבלמ רבד ריינו ןורפעמ קיפהל ידיב הלע אל ,רויצ ותוא ןדבא זאמ

י ב רתונ (ייח־ימי לכב ,לכה־ךסב ויה העברא) ריהאקב םיטעמ םירוקיב םתואמ
ם תוחא םע דחי וררוגתהש ,םיקוור םיחא הברה ויה יבאל .םיבלכל קומע הביא־םחי
־ יתלב רבד ,ללכ םיסכרופמ ויה אל הינפ) היולבו תקמוצמ תיקוור איה ףא ,הדיחיה
ו פתרמב .ריהאק ירוורפב חנזומ תיבב ורג הלא םיינוהמת םיחא .(םירצמב ליגר
ם ילמלממו תיב־ילענ םילוענ תושומנ ופפותסה וב ,ןטק הליפת־תיב היה הז תיב לש
ם ירוגס םיסירת ירחאמ ,הלעמל .ריוואב דמע הועשו רעוב ןמש לש חיר .םיליהת
ת א וליב םיבלכ תורשע .םירבכעל הסחמ שמיש רוגס רתנספ .םינוי ונניק ,בטיה
ד חוימה ומוקמ םש יכ ררבתה דימו ,אסיכ לע תבשל תיצר .םירדחבו הניגב םהימי

ה סוכמה ,ןחלושל תחתמ .תעלוצו הנקז הבלכ לש הנכשמ־םוקמ התיה הפסה .יבוב לש
ה קבדש תבגע תמחמ רוועתהש ,ילא ידוד .עזג־יברועמ םירוג ואבחתה ,םילידג־תפמ
ת ארקל תיבל אבוהש דחא לגע םע ,רמא ךכ ,דדיתה ,זיראפב האופר דמלש ןמזב וב
— ולש תא השוע ,םירמוא ,עבטה ךא .הז לגע טוחשל השרה אלו ,רדסה־ליל תדועס
ד מע רשאכ ,ףוסבלו ,המילאה היחב לפטל זעה אל םיתרשמהמ שיא .רפ ךפה לגעה
.ולסחלו וילע טלתשהל וצלאנ ,דודה תא חגנל
ת ומש םהל הנקה םדוחייו ,םידודה דצמ דחוימ סחיל וכזש םיבלכה םתוא דבלמ
י תוקעצ .םייברע םיבלכ לש עורפ רדע תחנזומה הניגב ץרש ,שממ לש תויושיאו

. םהיתוציפקמו תירטסיהה םתחיבנמ ינטלמל ידכ ויתועורזב ינמירהל אבא תא וצליא
.עדא אל ,הלא םיבלכמ הנהנ ימ
ם ירחושה םילייח ריהאק השחר רשאכ ,הינשה םלועה־המחלמ תעב ,תובר םינש רובעכ
ם ילייחה .תויולצ םינויב התחמתהש הדעסמ ירחסמ שוח לעב דחא ינווי חתפ ,רודיב
י תדוד ךא ,השגההו ןמשה ,הדובעה תא קפיס ץורחה ינוויה .םינלה תא האנהב וללז
 ,הימחרב ,הרשפיא טושפ איה) .רשבה תא הקפיסש איה ,תאז תעד ילב ,רתסא
ה נאלמתו הניברת ,הנירפת ןעמל םינוערז ןהל הרזיפו ,היתונולחב תוברתהל םינויל
.(ריוואה ללח תא
ר יעצה ויחא ,אבא לש וליפכ ,דחא דוד טלבתה הלאה םינומלאה םיקוורה ןיבמ
ף לאר דודל .םימ־תופיט יתשכ אבאל היה המודש ,ףלאר דודה ,רפסמ־םינשב ונממ
ןכ ומכ .ולשמ תקהבומ תוישיא ולו דלבי׳צרא ןו׳ג ומשש בוהצ רסקוב־בלכ היה
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, ףוסבלו .םגפ־אלל התיה ותייארש םג־המ ,טלחהב ןויצל־יואר רבד—לקונומ דודל היה
.םיגוסה לכמ םינועש לש רתויב םשור־זע ףסוא (הקווד ,ודרשמב) ול היה
, דוד ותוא .ןקרי־ןבא לש תונמא־יצפח ףסוא היה (רוכזא אל ומש תא) םידודה דחא
א צמ רשאכ ,םיה־תפש לע יתא םעפ ולייטב ,אבא .תויניצר תוחידב קר בהא ,ןעט ךכ
 ,תרדוהמ הספוקב התוא זוראל אופא זרדזה ,הרזומ הרוצ תלעב תקרקרי הועש תסיפ
ה כר ,ןקרי־ןבא" רואית ףוריצב ,דודל האיצמה תא חלשו ,דורו ןפג־רמצ תדפורמ
א צמימ חנומ ןיידע יאדו ,ידוד ריאשהש ףסואה תא רצאנ םירחה אל םא ."הילוגנוממ
...ומוקמב הז יתרגיש־יתלב

ל עב הארנכ היה ,לופנ הביש־םפש לעבו קמוצמ ןושישי ,םסרופמ ןיד־ךרוע ,ק׳ג דודה
ר רגנש וילע ורפיס יכ ינא תרכוז .אבא לש ויחא לכמ רתויב םחה ידוהיה בלה
."ןכסמ ידוהי בנג" לכ לע הנגהה תא וילע לבקמ היהו ןמחרה ובל רחא
ם שב תרעוכמו הנטק השא ול אשנ אוה :ןפוד־אצוי היה אבא לש רוכבה ויחא
, רתוי דוע תוכומנ תונב ןכו ,המוק־יכומנ םינב המכ םהל ויה .הדליט׳ולק עיתפמה
.הקווד תיקנע םתמוקש ,םירצונ םילגנאל תואושנו קנע־יבקע לע תוכלהמ
ר אשמ לדבנ ךכבו ,םדאה לככ םדא היה הז ,אבא לש רתויב ריעצה ויחאל רשא
־ תרוחש ,רשב־תאירב הרוחב ול אשנ אוה .םהמ אבא לדבנש ומכ שממ ,טבשה ינב
א יה החפשמש ,ורפיס ךכ ,דימ הקספ יזיימ הדודה .רטס׳צנאמ תב ,ץרמ תלעבו ןיע
. סולינה לע תונגועה תוניפסה תחאב הליחת רג דודה .ונממ קחרתהל יוארש רבד
ה קוסיע התיהש ,הניג ךותב יובח ירפכ תיב םהל תונבל ושגינ ןורגיש ןפקתש רחאל
י כ יתעמש .התניג םוחתמ האצי אל םלועמ וליאכ היה המוד .הדודה לש רידתה
ה דודה הגישה (יניס־עצבימ רחאל) ותואירבב הקלו רגסה־הנחמב דודה בשיש רחאל
א לש ,ןכסמה דודה .רטס׳צנאמ התדלומ־ריעל רוזחל המגמב ,םירצממ האיצי־רתיה
א צי ,ץראב םיבשויה ,ונלש בורק ותויה םוש לע שבחנו ללכ ינויצ וליפא היה
ה ילגנאל הדודה האצי ףוסבל ךא ,גילפהל הנווכתה החפשמה .זוכירה־הנחממ שושת
.הגלפהה ינפל תורופס תועש תמ דודה יכ ,הפגב
ת ובכרה לש םינמזה־חולב המאתהה־יאו ,לארשי־ץראל םיעסונ ונייהשכ ,םינש רחאל
ן שיה סדרפ^־ןולמב רדח ונייה םינימזמ ,ריהאקב רפסמ־תועש לש הייהש הבייח
ו אקאק ונליבשב הנימזמ התיה אמא :טלחהב עובק םייוליבה רדס היה םש .עדונהו
ת ובגמב ונפוג תא קנפלו םוצע טבמאב לובטל ,רות יפל ,ונייה תושח ןכו ,תוגוע םע
־ ףוס .עדא אל ,רבדב "ףיכ״ה היה המ ינולאשת םא .ןולמה קפיסש תוכרהו תוריעשה
ת וליגרו ,(יהמ תחלקמ ועדי אל םהה םימיב) תיבב ונל היה שממ הזכ טבמא ירה ףוס
א מש וא) הירא־ילגר לע בצינש ןבל חפ לש טבמא ךותב בר ןמז ץוברל ונייה
.הארנה יפכ ,רחא הארמו םעט הזל היה ןולמב ךא—(ראשנ
ן ובסה—תנמואה השמתשה וב ןובסה חיר יפאב הלוע דימ טבמאה תא תרכוז ינאשכ
ח יר לעב ,םחפו־תפזךובס רמולכ ,יורק היה €סב1טז 8ס3ק—התעדל ,אירבה דיחיה
ר קוד ךא הארמל־דומח ,דורו עבצב ףצק לש ץק־ןיא עפש עבנ ונממ רשאו ,יטפסיטנא
ישאר תאו ךוראה ירעש תא תקחוד תנמואה התיה ףצק לש םי ותוא ךותל .םייניעל
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ם לועמו ,היניעב ויה הוצמ־תישאר תואירבו ןויקנ .הפיפה ךרוצל ררזחו קוחד ללמואה
ה ויצש םושמ דחא ירצמ לש ותיבב תדבוכמ הרשמ הבזע ךיא רפסל התאלנ אל
.םמצע םימ םתואב הז רחא הזב םידליה תעברא לכ תא ץוחרל
, הלודגו הבוהצ ריע :ינורכזב טעמ תיתואיצמ־יתלב אופא הראשנ ריעה־ריהאק
, יללכה הארמה .זא לש הירדנסקלאב ונלגרוה הבש וזמ רתוי הרע בכר־ילכ תעונת
ק פואבו ,םידגסמ יחירצו םילקד ורקדזה םהמש ,רתויב םיהובג אל םיתב לש םי
ו יתטלק אמש וא זא ויתיאר יניעב םנמא םא ןוכנ־לא עדא אל—בוהצ־םוח לוח תועבג

. היעסמב החפשמה תא ווילש תודבכה רועה־תודווזמ לע םיקיבדמ ויהש םיקתפ לעמ
א לא תרכוז יניא ךא ,יתודלי תפוקתב קפס ילב יתיאר ריהאק לש תויחה־ןג תא
.תולוגע םינבא לש ינוגסס ספיספ םיפצורמה םיליבש
ת ויחה הארמ ילע בבחתה אל המ־םושמ .רקבל וניברה אל הירדנסקלא לש תויחה־ןגב
ן גב תולבל ונייה תוברמ תאז תמועל .(? אלפה המ) יתייח חיר תופדונה ,ןהיבולכב
ו יתונליא ויה תודליה יניעב ;היה לודג םא תרכוז יניא .תויחה־ןגל ךומסה לודגה
ם ע .םהילע לגלגתהלו קחשל ודעונ אל םיחפוטמה ויאשד .רועישךיאל םיהובג
ל ספ ססונתה השארב .אשד הטוע—תיתוכאלמ יאדו—תחא העבג ינא תרכוז תאז

ד ע הלעמלמ לוגליג יל רוכז בטיה .ןגה לכ תא וסלכיאש םילספ םתואמ ,ןבל שיש
י גוסו םיחישה לכ תא יתרכה זא רבכש יל המדנ .רכשמה אשדה חירו ,הטמל
, םילוגעהו םינטקה םיחרפה תלעב היפילה יתוא המיסקה דחוימב .םהיתומשב אשדה
ה קתיר לכמ רתוי ךא .תורתסנ תוניפ ,ךובמ םג םש היה .םילוגס םיריעז םישארב
ו עדי םתורוב ףא לע רשא ,םיירצמה םיננגה ינומה לש םתכאלמ יבל־תמושת תא
י לב וקילחהו ורשיי ,ולתש ןכו ,חפ־יציצע םיסוקיפה יעזג לע קדהל ,םירוחיי תושעל
ם ינג יתיאר םויה דעו זאמ םא תעדוי יניא .תכלשה־ילע תא ופרגו אשדה תא ףוס
ת ושרל ודמע ריבכמל םיידיש קפס ןיא—שומכ דחא הלע ףא לגלגתה אל םהבש
.ץק ול ןיאש הזה חופיטה
ו יבשמ ,וחיר .םיה היה ,תודליה־ימימ יתעדותב טלושה ,ישארה ,ןושארה עבטה־ןתיא
ם יקוחר ונייה אל םלועמ ונא ךא ,רתויב ונממ םיקחורמה םיעברל ועיגה ,םיחולמה
ה רומשו ,רעוסה םיה חכונ ,תלייטה ךרואל םילויט ינורכזב םירומש .תמאב ונממ
. ריהב־ריהב ,ףוקש ,קלח ,עגור םי .ויתונוע לכב ,ויתורומת לכב םיה תנומת יב
־ התבש קדה לוחה לע תופקשנה בהזה־תועבט הארמל תייה האתשמ וב תלבט רשאכ
ת א לילכ חפיקש רעוס םי .זע שמש־רוא דצרמ םינבלה וילג לעש לוחכ םי .ותית
, וב ונלבט דאמ ריעצ ליגב .חתור ,רופא ,םייאמ םי .לוכיבכ־תיחצנה ,הלוחכה ותנוכת
— םיעבצה־ינידע םירוציה תובבר תאו לוחה תא ,ופוח תא בוהאלו ריכהל ונדמל
ל ע .םיריכשהו םיקדה םיה־דופיק ידוח תא םג ומכ—םימוח ,םידורו ,םילוגס ,םיקורי

ה ילשא ךל ירהו .ןרופיצב לספל היה רשפא םתוא .וידה־גד ידלש תא יתבביח לכה
ך יא תועש .םילתופמו םיקד םיווקו תורוצ הנבלה תוכרב בצעל התא לוכי—תינבזכ

י תעטנ ןהב תוניג םהילגרלו ,םיחירצ יטשוקמ לוח־תונמרא תיינבב יתקסע ר1פם
ןמז רחאל .ומלענו וצצ םימ־תורובו תורהנמ .םהינימל םיחמצו םילקד תויומד תוצא
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ץ ק־ןיא תויורשפא םיחתופ לפשהו תואיגהש םוקמ ,ינופצה םיה יפוח לע יתארק
? תונומתהו םירואיתה רחא יבש ךלה יבלו ,תובוטר תוקתפרה םיבהואה םידלי ינפל
ה דלי ? ונניק ןכיה ךא ,לעמ ובבוס םנמא םיפחש .רתוי ןצמק היה ןוכיתה םיה ףוח
ם המ ,םידח םהמ—םיעלסה ינפ תא ילגרב יתרקח םנמא .םלועל תאז עדת אל ינומכ
ת ואג יניעב יתיאר אל םויה דע ךא—םי־תייחמצ םיסוכמ םתויהמ ,הפיטקכ םיכר
.תואיצמב םהמ לפשו

ע תפל יתלחתה רשאכ יל יתינק םייחה־רטשמו בוטה רדסה ןמ החירב לש הילשא
ת ועלדש רשב־תואירב םישנ ןהל תופצ ךיא וניאר ,םימל ונסנכנ ,טושפ .תוחשל
, ךכ .ונא תוחוש—ינא הירחאו ,יתוחא הנושאר—םואתפ הנהו ,ןהינתמל תורושק
ת ויבחה תארקל ,קומעה םיה לא המידקו .ששחו דחפ ילב ,םיבלכ־ירוג ומכ ,טושפ
ת ונחת קפסלו םיקחרמה תא ןמסל ,הצחרה־ץרפמב תונגועהו ,ןבלו םודאב תועובצה
ת א ,האוגה םיה הא ,םייתפשה לע חולמה םעטה תא יתבהא רבכ .םינייחשל ךרדב
־ תודוקנ ויה ולא—תטהולה שמשה ,לוחה ,םיה .הנטק םי־תבכ יניעב יתייה .ותוקמע
.ידמל ןח־תרסח ריע לש ןחה
, םש .ריעה זכרממ תצק קחורמ ףוח לא ץיקה־תצחרל ונדדנ רתוי יתרגב רשאכ
 ,הריסה דע תוחשל יתבהא .םיפוחה־רמשמ לש הלודג הריס הנגע ,יעלס ץרפמ ךותב
* יא לע תונוימד םוקרלו ,תדקויה שמשב הכורא העש םש בכשל ,הנופיס לע תולעל
ו ברקבש ,םיעלס־יא ידי־לע הצחמל המוסח התיה ץרפמל הסינכה .עדונ־אל םיגומלא
ה קיטנמורה תא חכשא אל .םידודרו םיטקש ,םימח ,םיחולמ םימ לש הנוגאל הרצונ

. םיקחרמל תועסמ לעו טקשה םוניקואה לע יתמלח .הזה יאזורפה יאה תא הפפאש
ם יפחדנ םילגה ויה םהב ,חותפה םיל םירבוחמ תורוב ורעפנ ,עלסה־יווגחב ,םשו־הפ
ת וניתממ ,"םידשה־ראב" ארקנש ,הזכ רוב דיל .לע־לא עתפ םיזתינו םימרוזו עתפל
ם הה םימיב .רואה תא םדכלב םיזתינה םימה תחרפת לש אלפב תוזחל םעפ אל ונייה
.הגלפה לעו םיה לע םולחל יתיברה
ה תע תעדוי יניא .תודליה־ימי רחשמ יל ויה םיעודי למנה יכרד לכו תוניפסה ,םיה
ד ילו ,רבע לכל ערתשה אוה :זא יל הארנש יפכ לודג הירדנסקלא למנ היה םנמא םא
ל כ לעש יתעדי .ןהילע םיססונתמ םינושמו םינוש םילגדש תוניפס ונגע ויפיצר
, תוינאה תובורא .התיב־למנ םשו הניפסה םש תונבל תויתואב ססונתמ םוטרח
. דועו ייסראמ ,ןוטמתואס ,ןאפי—םיקוחר םילמנ לע יל רפסל ואב ,םינושה ןהיעבצל
, וילא וכייתשה ירוהש ,טישה־ןודעומ לש חזימל ךומסב הנגע תיצרפמ לויט־תניפס
ת פקשמל דעבמ .(הרגפ־ימיב וא ,דומלל ליחתא םרטב) םיבר ףרוח־ימי יתיליב םשו

ת כאלמ תא הנופיס לע ונקש ,םינבל םידמ םישובל םירענב ןיחבהל היה רשפא
־ ףוליחו תועשה לע תורוהל ואב ןופיסה־ינומעפו ועמשנ הרצוצח תועורת .תואמיה
ל מנה ימב .ותדרוהו לגדה תפנה תא הוולמה העורתה המ קוידב יתעדי .תורמשמה
 תוריהמ ,ןדצ לע תויוטנ ,שרפמ־תונבל ץורימ־תוריס וטש םיינונמשהו םיעגורה
.ןתולילקו ןייפי תא ןמע תואשונו םימה תא תוחלופ ,חור־יפנככ
ןוגב תועובצה ,הארמה־תוררמח המחלמה־תוינא םהה םימיב יל ומסק לכה לע ךא
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ו כפתשנ םיחלמה .ןזועו ןחוכ דוס חא תוריתסמ ,םילאה ןקשנ תא תואשונ ,ףסכה
ם ודא לידגש םיתפרצ םימעפל ךא ,בורה־לע םילגנא—םהידמ ןבולב ,ריעה תובוחרל
ל ע בוש םה םילוע םהלש ףוחה־תשפוח םותב יכ יתעדי .םיעשעשמה םהיעבוכ לע
ך לה יבל .םיירותסמ םידעיל ,רעוסהו חותפה םיה לא םיגילפמ ,תופצה םהיתודוצמ
ל ע חראת יכ העידומ יטירבה יצה תיינא התיהשכ .תונתיאה תוניפסה ידודנ רחא יבש
־ תחצחוצמה הדלפה םלוע .יתונרקסלו יתושגרתהל לובג היה אל ,ריעה ינב תא הנופיס
ד חא םוי ינכפהי םיהולא יכ הנומאה ןמ יתלדחש רחאל .לילכ יתוא שבכ יעשמל
ם יאילפמ תוארמב יניע ןיזהלו םירזומ םיפוח רחשל ,לודגה םיב גילפהל לכואו ןבל
ג ילפהל תבל ןתוי תאז־לכב יכ יבל־רתסב יתיויק ,תעדו הניב תצק יתינקש רחאלו

.הניפסב
ם ולחכ .אבא םע דחי ,ץורימל שרפמ־תריסב תוגלפה יל תורוכז שממ רהוז־תועשכ
, למנה ימימ לע ונקלחה .שממ םיפחשכ םילק ,תררחסמ תוריהמב בבוסל :הז היה
א ל) רולדגמב וניזח ,חזימל דע ונקחרה ,תויקנעה תוניפסה לש ןמטחל תחתמ לא

.(!םדק־ימימ דוע םסרופמה הז
־ תריס תא יתרכה ,םיגהנמה לכ תא ,למנה לש ובחרו וכרא לכ תא וליפא יתעדי

ל א םימרזה יתחתח ןיב ןתוולל תנמ־לע ,תוניפסל טוונה תא איבהל תדעוימה עונמה
, טישה־ילכ ייח תא םילמסמה םילגדה תא יתעדי .ןוטרש לע תולעל ילב ןתניגע םוקמ
ת וקומעה ,ולא תוריפצ לש ןמסק היה בר־המ .תוריפצה תאו הניטנרקה לגד תא
ן מדזא יכ ,התע םג .עדונ־אלה לא ינוכשמ ,ישפנ יקמעמב ודהדיה ןה .תועוטקהו
ם לוהו יבל ץווכתמ ,למנה תא תאצויה הניפס לש הדירפה־תריפצ תא עמשאו הפיחל

.תושגרתהב
ם ושמ הז ןיא .חרפהו חמצה ,עבטה תשוחת יב התיה הזע ,המודמכ ,ריעצ ליגמ דוע
ס חי ונל ונקהש םושמ טושפ אלא קירומו עפוש עבטב הכרבתנ יתדלונ הב וז ץראש
.שממ יתוישיאב עבטוה ,זאמ דימת יב רתונ הז םחיו ,עבטל
ו ימימ ,עגורהו לצעה ומרז ,םיידיה־בחר רואיה יל םירוכז ריהאקב םינושאר םירוקיבמ
.םישרפמ־תולעב ,תויטאו תולודג תוריס עפש אשינ םהילעש ,םירוכעה
־ יפלכ הנופ ןמוטרחו ,תיליעה םירצממ תואבה תוינאה ןה תונוש יכ ונל ריבסה אבא
. הטמ־יפלכ הנופ ןמוטרח תיתחתה םירצממ תודרויה תוניפסה ,תאז דגנכ ?הלעמ
י טנמורה תא שוחל היה לק ךא ,סולינה לע םינפסה ייח תא בורקמ יתרכה אל םלועמ
י ניא .היבונ ישנא לש בינה תא בטיה עדיו םהיגהנמ תא תעדל ביטיה אבא .םהבש
ם כרבמ ,רהנב גילפהל ונל ןמדזה רשאכ ,ולוק תא היבגמ אבא היה יתמ תרכוז
ם ידעוס ,םנופיס לע םיבשוי םתוא תיארו םהינפ לע תפלח .ןוצל־ירבד םתא ףילחמו

ב סהל הנמזה םהיפמ העמשנ תוכרבה רחאל דימ .קריו םילצב תכורכ ,הלדה םתפמ
ן כ לעו ,המורד הנופ התאו הנופצ םה םיגילפמ ירהש ,ץוחלו־הפשה־ןמ הצלה—םתא

.םתס םיסומינ־םכט ,םינפס־תנמזה/׳היבכרמ תמוזוע" םעה יפב הז גוסמ הנמזה הנוכמ
ם א ,וב םיעוטנ םייאו ריהאקב רואיה תודג לעש םינגה־קרי תעפש תא ינא תרכוז

ונרקיב רשאכ ,םינש רחאל תוארל יתייה הדיתע רהנה לש ויפי לכ תא .העוט יניא
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ם יעלס ישוג :שממ לש עבט יפי הנושארל יתיאר ןאוסאב .ונעגה ןאוסא דעו רוסקולב
ל ע טהולו םודא ,היצסניופ יורקה חישה תחירפו ,םירזומ םיצע ,םירוחשו םימוצע

.םיחצ־םילוכת ףרוח־ימש
 רואיה יבג־לע טיש ,אבא םע םעפ־יא הכרעש ךורא עסמ לע םעפ אל הרפיס אמא
־ רדחבש םירפסה־תיננוכב ,ךכל תודע .ןאדוסו םוטרא׳ח דע העיגהשכ ,רוטיק־תניפסב
ם ינאדוסהש םיפלוגמו םיבחר תכתמ תוחול—םיינאדוס םיטושיק ובצינ ,ונירוגמ
ה ציב תראפתל םש הדמע ןכו .טעמכ דיחי שובלמכ ,םראווצ לע תולתל םיגהונ
ע ימשהל אבא בהאש םירופיסה .םילוחכ תיכוכז־יזורח תצבושמ ,הנעי־תב לש תיקנע
.םעמש יתיאלנ אלו יל ומסק היבונ לעו ןאדוס לע ונינזאב
, תיברע דמל םש—ריהאקב יתלשממה יאלקחה רפסה־תיב תא םייסש רחאל ,וירוענב
יתבב דובעל אבא דדנ—ןלגרודככ ןייטצה (וירבד יפל) ןכו ,הירוב־לע תילגנא
. יל רוכז וניא םמשש תומוקמ דועו ףאוס־ינבו ידאמאה־גאנב רשא רכוסל ת שורח ה
ת א וסנריפ ויתורובג־תולילעי ,תשורחה־יתבל רכוסה־ינק לודיג לע יארחא היה אוה
, רכוסה־ינק ןיב לילכ עלבנ היה עטמב ובכרבו ,סוס לע היה בוכר .ףרה ילב ינוימד
ל ש ובירי תא היה דהואש יתפרצ סדנהמב השעמ וירופיסב בליש אוה .רפיס ךכ
־ עודיה ןותעה תא אבא לש ורדח תלדל תחתמ היה בינגמו ,םידוהיל זבו סופיירד
ם יספה־תרצ לזרבה־תליסמ לע רפסל אבא הבריה ןכ ."זיסנארפ ןויסקא" הצמישל
ם רפחב ,םעפ יכ רפיס אוה .םינקה תלבוהל ,תשורחה־יתבל ךומס םעפ־ידמ החנוהש
י משיטנאה סדנהמה תא "רדסל" תנמ־לע .המודק תירצמ הרובק וליג ,םיספה תחנהל
ה ירגיסשכ ,יתפרצה לש ותטימ לע הביכשהו התלגתנש הטונחה הפוגה תא אבא לטנ
ר חאל תובר םינש אבא תא הליהצמ התיה ןיידע וביריל םרגש הלהבה .היפב תקלוד

.השעמ
ע וסנל ול עצוה יאלקחה רפסה־תיבב וידומיל תא םייסש רחאל יכ רפסמ היה אבא
א וה בוט אלש רמאו הקוחר הכ ץראל תאצל ונממ ענמ ויבא ךא ,הלאיב דובעל
ה יה קודא ,ויתרכה אל םלועמש ,הז אבס .םידוהי לש הביבסמ ךכ־לכ קחרתהל
, חיכוה הז רבד .הלבקבו הרות־דומילב קסע וימי לכ .אבא לש וירופיס יפל ,רתויב
־ חרזממ ,ונממ רגוב חא םעו ולש ויבא םע ,אב םנמאש ,תמכסמ אמא התיה ךכ
.הסנרפב ללכ םיקסוע םניאו הרות םידוהי םידמול ,ונל רפסל הגהנ ,םש .הפוריא
ו טלב םהמש ,םיריהבה וינפ .אבא לש ורדח ריק לע היולת התיה אבס לש ותנומת

, שוברת יוטע היה הז ריהב שאר ךא ,בהבהצ ןקז םירוטע ויה ,תוינכייח םייניע
ל ש ויבא אב םנמא יכ יל עדונ ןמז רחאל .םהה םימיב ריהאקב םידוהיה גהנמכ
ם ע ןתחתהו הנידמה יגהנמ תא ול שכר םשו ,ריהאקב לדגו םתיתח ,הפוריאמ אבא

ו מא תנומת .םירצמ ידוהי ברקבש תמאב תוקיתווה תוטעמה תוחפשמה תחא תב
ם א ,רומוה־שוח לכ ,הארנה יפכ ,היה אל הל .ריקה לע איה ףא הססונתה אבא לש
ו ישנ יתשמ תחא תב התיה איה .המיא־דע םייניצרהו םימשוגמה הינפ יפ־לע ןודל
 ,תונבו םינב ןומה ול הדליש תחא השאל יושנ היהש ףא ,ויבא .עדונה החפ־יואטק לש
ןתחתהל ימלסומה ןוטלשה ןמ רתיה גישה ,ראות־תפי תרמזב ,יתעמש ךכ ,בהאתה
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ל לכ עדי אלש םינב־ינבו םינב הברה הבחרה ותיב־תניגב ובבוס ךכו ,הינש השא םע
.םתוהזל
ת א ,הארנכ ,ראתל השק .ללכ החבשל התברה אלו התומח תא ריכהל הקיפסה אמא
ם ייחו יחרזמ ןונגסב םישובלה הידוהי לע ,זא לש ריהאק ןיב דירפהש ימוהתה קחרמה
ל כ ךא .אמא הלדג הב הביבסה ןיבל ,ידמל יביטימירפו ילכראירטפ יתרוסמ םלועב
.םמות דע אל םלועמו ,ןמז רחאל קר יל וררבתה הלאה םירבדה

, ריהאקב ונלש םיטעמה םירוקיבה ןמ םיננערו םיבר הכ תונורכז ימע ורתונ םא
א מא לש התחפשמ תא הקוודש אוה רזומ ,אבא לש ותחפשממ שממ לש םימשר ןכו

א יה .המצע אמא לש הירופיסמ רקיעב ועבנ יתועידיו ,רתוי תפפור הרכה יתרכה
ת א .רחא םדא לכמ רתוי ,הארנה לככ ,הבהא ותואש ,היבא לע רפסל הברמ התיה
, תנשוימ הנפוא יפל ,םייחל־תואיפו ןקז םירוטע ויה םיבוצעה וינפ .וניאר ותנומת
ל עש ,הכימש התיה השורפ ויכרב לע ,תובוצעו תופי םייניע הטילבה ההובגה ותחרק
ר תיכ ,תפחשב תמ יכ ונעדי .הגותו הבשחמ רמא ולוכ .תונידעה וידי וחנ היבג
ו ילע הרפיס אמא .הקיטנמור לש הליה קפס ילב וניניעב ול הפיסוה וז הדבועו—ויחא
ת מועל ,ותשא .ללכב תודהיל אל ףא ,תדל סחי ללכ ול היה אל ,ויתועדב ישפח היהש
ר חסב םש קוסעל ייבמ^בב ועקתשהש דאדגב יאצוימ ,רתוי תיתד החפשממ האב ,תאז

ה תיה ,ללכ ונרכה אל התוא ףאש ,וז אתבסש דימת הרפיס אמא .תורקי םינבא
י רקיע קלח תדחימ תידוהיה תרוסמהו ליאוה ךא ן תיבבש תויתדה תווצמב תקדקדמ
ה קילדה ,התצר :הלועפ ללכ ףתיש אל אבס .דבלב םיאצחל היתווצמ תא המייק ,רבגל
א ל אבס ךא—רדסל םישורדה םילכאמה לכ תא הכרע ? תבש אל אוה—תבש לש תורנ
־ תוריבב השע ותורגבב ףאו ,וירוענב עוסנל הבריה הז אבס .האלה ןכו ,רדס ךרע
, ןותעב ןייעל ףא לוכי אלו שלחנו ןקז רשאכ .תעד ביחרהו אורקל הבריה ,םלוע
ך ותמ ,הנושארו־שארבו) םוי־םוי ןותעה ןמ םר לוקב וינפל אורקל אמא הגהנ

.(המ־םושמ ,"ןאידראג רטס׳צנאמ"
— םיתמה־תייחתב ןימאהל יתייה הצור הכ״ :ןיע־תעמדב ,אמא החנאנ ךיא ינא תרכוז

ם רטב דוע ,וז הרמא "!יבא תא שוגפל רוזחא םעפ־יא יכ בושחל יתיצר דאמ־המ
.האריו הייהת יב הכסנ ,התועמשמ ףוסל דרא
ה תוצרב .עפושהו קלחה ,רוחשה הרעשו היפי חבשב קר ימא הרפיס המאל רשא
— אמא הרפיס ךכ—רזומ־המ ךא ,התומ רחא דימ היתורעשמ הזזג תרכזמ רומשל
.םומעו השק ךפה תיישמה ותוכרמ הלעפתהב ופטלל הבהא רשא רעשה
 ויתואבצ תובקעב הארנכ ,לארשי־ץראמ האב יכ אמא הרפיס ,היבא תחפשמל רשאב
 דריו ןורבח תא בזעש ,אפור ,הארנה לככ ,היה החפשמה תובאמ דחא .ןואילופנ לש
 תורבק תא האצמו ימא הכלה ץראב דחא רוקיב תעב יכ ינא תרכוז .המירצמ
ת ירטסוא תוחרזא םהל הנתינ דציכ .ברגמה ןמ המש ועיגה הארנכ .ןורבחב היתובא
 ירטסואה רסיקה ריתכה וב םינורבה ראות תא החפשמה האשנ ןפוא־לכב .עדא אל
י תענמנ אל הלא ןוגכ םיניינעב תמיוסמ הנחבה ללכל יתעגה רשאכ .יבס־יבא תא
גשוה קפס ילבו ,םידוהיל םיאתמ םיריבא־ראות ןיאש אמא ינזאב רמול חוכיו תעב



יבכמ לחר140

 .ותותימאב הריכה יאדו יכ ףא ,אמאל םענ אל הזכ רבסה ."תונפלח יעצבימ" לשב
ט שיק הזכ רתכו ,םינורב־רתכ תומדב תורקי םינבא תכיס הדנע תחא אל ,םינפ־לכ־לע
.הלש םיקורמתה־ןחלוש לע חנומ היהש ,תידיה־לעב ,בצה־ןוירש יאר תא
. זיאול הדודה—דבלב תחא ןהמ ונרכה ונא ךא ,תודחא תויחא אמאל ויה היחא דבלמ
ת או םירצמב הנשה יצחכ התשע ,רתויב הביבח ךא תינדפק ,הנקז הנמלא ,וז הדוד
— הז דוד־ןב .זילע קוור ,הדיחידדנב תרבחב ,זיראפב התליב הנשה־תומי רתי

ת ורוחב ףילחהו םיסוס לע בכר ,ולופ־קחשמב קסע ,תוינוכמ־יצורימב ףתתשהש
ת א וניניעב למיסו הברהב ונתאמ רגוב היה—ןפודה־תואצוי ויתוצלוח תא ופילחהכ
ה יה ימ קוידב תעדוי יניא .תמלשומה תורגבה גשומל הוולתמה ירותסמהו םסוקה לכ
י פכ ,היה אוה—אמא יפמ םיזמר יתעמש תחא אל ךא ,הדודה לש חונמה הלעב
.ליעאמסא ביד׳חה לש רזממ ,הארנה
ו ב םוקמכ ללכ יל רוכז אוה ןיא ,םירוהה תיבב טרפו טרפ לכ יל רוכז יכ ףא
. תיזה ןיעכ רוע יושע ,תודימ־בר חונ־אסיכ היה דחוימה ינא־ימוקמ .תולבל יתיברה
, הכרהו הבעה תידיה לע ןעשנ רפסהשכ ,לברכתהל היה רשפא הז בשומ ךותב
ת א יתיליג םחיב־רגובמ ליגב ,ןכא .ןוימדה יקפא לא גילפהלו ואולמו־םלוע חוכשלו
־ רדח םוקמ תא שרי רשא רדח ותואב דמע אסיכה .האירק לש םוסקה המלוע
ה נופה םיידי־תבחר תספרמ לומ ,הז רדחב .יתוחאלו יל עבקךכשמל היהו םידליה
־ תחורא תא ונלכא הז רדחב .ינבלמו קרוממ תודימ־ןחלוש דמע ,תירוחאה הניגה לא
ד חופמ טבמ הבינגמ יתייה ,התה־םוקמוק לע תחצנמ תנמואהשכ .תשדוקמה עבראה
ל ש רמוקמה ונוחג לע םיתוועמו םיגעלנ ,םימוקע םיפקתשמ ינפ ךיא תוארל ינרקסו
ש י םאו .הלילח וב שוחבל ןיא ?תנמואה הרמא ךכ ,"עקתשהל" התה לע .םוקמוקה
ם וקמוקה תא הריהז תיב־תלעב םירת ,ךרוצה־יד ינומדא־ההכ ועבצ היהי אלש ששח
, תעדה־חסיהבכ ,ךכו ,ריקה לע היולת הנומת לע השועמ תומימתב עיבצתו הדיב
.תפסכנה ותומלש תילכת דע הקשמה תא איבת
ך ורא דמע ריקה דיל .ברעה תועש תא וניליב םשו ,םירועיש ונוניכה הז רדחב
ד עב ופקשנ ןוילעה וקלחב .תומוטא תותלדב הרוגס התיה ותיצחמ רשא םירפס
ם ירוכז ,הלא ויה םירפס הזיא תרכוז יניא .ההכ־קורי רועב םיכרוכמ םירפס תויכוכזל
, השובה־הברמל ,ןכא .הרוד בטסוג לש וירויצב רטועמ ך״נת ןכו תועסמ־ירפס קר יל
ה נינפ הבו החותפ הפדצ—םירפסה לע ונעשנש םיטושיקה תא הקווד ינא תרכוז
ע בצב םיזורחו תויכנוק תטשוקמ ,רוע־תעוצרל הרושק תכתמ־תחלצ ןכו ,התווהתהב
ת ציב םג יל הרוכז .תינאדוס הרענ לש (ימא יל החס ךכ) דיחיה השובלמ—תלכת
, ירוה ואיבה הלא לכ תא .היבונ ןב לש תינמלוגה ןמאה דיכ תטשוקמ הנעי־תב
.םוטרא׳חב חכשנ־אלה םרוקיב תעב םושכרש
ל כ .םיננוצה ףרוחה־יברעב םיה ןמ תבשנמה חורה תוללי תא תרכוז ינא בטיה
י רודיס ,תמאה ןעמל .הרקתה־יהבגו םילודגה םירדחה לעב תיבב היה אל םומיח
, םוקמ־לכמ .זא לש הירדנסקלאב "םייחה־תמר״ל םיכייש ויה אל םיינרדומ םומיח
םיקיסמ ןיאש הנעט איה .אמא לש התעד לע ולבקתה אל ילמשח רונת וא טפנ־רונת
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/ ׳לגנמ" םירדחב דימת דמע זיאול הדודה לצא ,תאז תמועל .ןוכיתה חרזמב םיתב
 חוחינה חיר .תרוטק תפסותב תושחול םילחג הבו ,לגר לע תבצינה תשוחנ־תרעק
ל ש יטוזקאהו ןידעה חירה תא .התיב לא ךתסינכ םע דימ םיענה םוחה תא רשיב
ת רכוז יניא :לארשי־ץראב רוגל יאוב רחאל תובר םינש בל־תימהב יתיהיז תרוטקה
.דגסמב אמש וא ,םילשוריב יהשלכ היסנכב הז היה םא
ב טימ תא וניליב וב טרופסה־ןודעומב ,בוהאלו ריכהל יתדמל החותפה חאה תא
 ,תויתיבו םוח הקיפמו תקסומ ,וז האלפנ חא .רתויב ריעצ ליגמ דוע תויונפה תועשה

ק חשמ תעב ונעיתפמ םשג היה רשאכ .טקשו האנ ףירצב ,האירקה־רדחב הבצינ
— הגאדו הוקת יבלבו ,םיריוצמה םינותעב תלעלעמו עגורה רדחה לא יתייה תבנגתמ
- אלו ,םוקמה תוולש תא ועירפי ןפ ,רוסאה תילכתב הרוסא התיה םידליל הסינכה
ו אלימש ,תובהאהו תוחיצרה ירואיתב ינרקס ןויע םהמ עונמל ידכ ,יאדו ,ןכמ תוחפ
ל ע עפשב םייוצמ ויהש ,הלא ןיעמ םינותע דועו "רורימ ילייד״ה לש ויפד בור תא
.ירפכ ןונגסב םיינוחרפ םידב תופוצמה תוסרוכה דילו תונחלושה
ד בלמ והשלכ קחשמב קחשל הכזא םרטב דוע םצעב יתרכה הזה ןודעומה תא
ל ש לויטל—ינאו יתדוד־תב ,יתוחא—ונייה תואצוי ,ץיק יברעב .םיאובחמו "תספות"
, םיניינבה ,ףלוגה יאשד לע ,ןודעומה תא ףיקהש םיסוסה־ץורימ לולסמ לע שממ
ה מכו ,הז לולסמ לש וכרא היה המ ללכ תרכוז יניא .סינטה־ישרגמו אשדה־תורכיכ
ר חאל וחוחינ ,ןנערה אשדה חיר יל רוכז בטיה ךא ,וילע תוכלהתמ ונייה ןמז
א ל יל העיצה תנמואה .לולסמה תואפב םשו־הפ ,חסוכ ןיאב ,הלועה ןתלתהו חוסיכה
ם לועמש יל המדנ .ואצומל לזמ איבהל רומאה ,םילע העברא לעב ןתלת שפחל םעפ
ו השמ וב היה םיכר םיבשעו םיריעז רב־ינופא ןיב טוטיחה ךא ,ידיב רבדה הלע אל
.הדועמ הדש־יחרפ התאר אלש תינוריע הדליל בל־ךשומו ביבח
ם יתעל .יברעמה רבדמה ןוויכב עסמ היה השוריפ ונריעב ,עבטה־קיח לא האיצי

־ תונוכש ינפ־לע םיפלוח ונייה זאו—חותפ דרופ—ותינוכמב ונתחקל אבא עיצה
ח ירו זע םיגד־חיר ופידה ,םדא ומה םירצה םהיתובוחר ש למנה־ירוורפ ,םידיליה
ל וקמר לש ותפשמ ,םיה חורל ץפומו רבגומ ,וב עקוב םינופומארגה לוקו ,ןרטיע
ה פק־יתבב ,שק־יפרפרש לע .םיינזא־שירחמו ינבבי אוהו ,לבלבחה־חרפכ והארמש
ע תפ ךא .םייניע־יהוב ,תומד־ישטשוטמ ,םינפ־יהכ םירבג ןומה ובשי ,תוכרדמה לעש
ם יה .הלוחכה ותוחילמב ביהלמו בורק־בורק ערתשמ םיה ,ונירוחאמ ןומהה לכ הנהו

ם יתעלו םינבל ,םיצצונה חלמה־ילתו חלמה־תוכירב ינשה רבעהמו ,שיבכל הזמ שממ
, ללכ ךר חלמה ןיא ךא ,תוצצונתמה תומירעל לעמ שולגל יתקקותשה הכ .םידורו םג
י רויצב אלא ויתיאר אל ידועמש ,גלשה לש וביט המ יתיהת .והארמכ ועגמכ אל
.דלומה־גח תוכרבל תודעוימה ,תוריוצמ תויולג יבג־לעו םידלי־ירפס
. ביבא־ימיב בורל תוינלכ המ־םושמ חימצה—חצו יקנ ,ןבל רבדמ—טויראמ־רבדמ
ה פי ןיא יכ יתנומא התיה הנתיא ,יתלעפתהו יתפטק ,הנושארל רב־חרפ יתיאר זאמ
ץ ע אל ;חצה רבדמב היחמצה התיה הלד ךא .ביבא־םויב רב־־יחרפ עורזה הדשמ
תידגא ריעל דע עוסנ ונקחרה וליפא םעפ .ןיעה אולמכ תולוח—םימ־גלפ אלו
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ה מוד ,הריט םיקה אוה .םיוודבה ליבשב התוא הנב ינוהמתו ןקז ילגנא לנולוקש
ש ממ לש םיוודב תוארל היה רתויב רזומ .םייניבה־ימימ םיריבא־תריטל ןוימד־תילכת
ם ימוח םייפגמ לוענ ,רעש־ףוסכ ,הביכר־יסנכמ שובל ,הריטה ןודא .תומוחה ןיב םיענ
 .רכו האפרמ ,רפס־תיב תמקהל גאד ,היווטה תכאלמ תא רפשל םדמיל ,םיקירבמו

ר בדמה־הוונב רוקיבה ,ןפוא־לכב .הז ירוקמ לעפמל הלע המ זאמ יתעמש אל םלועמ
ד ע יתא רומש ודועש םולצת אוה ךכל תודע .היה םולח אל חיחצה בחרמב דובאה

.הזה םויה םצע
 ונסכאתה םימעפ המכ .יתודלי־תונש ךשמ רפסמ םימעפ ונכרע "עבטה קיחב" תועיסנ
. ויתויחאלו ול ףתושמ ןינק התיהש תירפכה הזוחאה רובטב ידוד םיקהש ירפכ תיבב
ח יגשהלו ויתוארוה תא עימשהל ,ופגב עוסנל הבריהו הדשה־ילודיג תא להינ יבא
ט והיר ,םנמא .ירפכה תיבל יאובב יתבזכאתה טעמ אלש תודוהל שי .ןעוציב לע
ך א .תזמורמ תוחונ לש רעזימו ,תוריאמ סקול־תורונמ ,םיינוחרפ םידב ,יסיסב
, םיקירומה הנתוכהו זרואה יבחרמ ינפ־לע ןיעל הארנ אל טעמכ ץע ? עבטה יפי ןכיה

. םשוב־תפירחו הרוחצ םתחירפש ,היניבור היצאקא םייורקה םיצע המכ איצוהל
ו יהש ,םימדמדא םימ תושודג האקשה־תולעת םיפקומ ויה ,םיעוביר־םיעוביר ,תודשה
ת רבחב ,םהימורעמב ,םיירפכה םהב ולבט םנמא .(ןבומכ ,הייתשבו) הציחרב םירוסא
ה ליחבמ ,הטש המהב תלבנ תחא אל התארנ םיצחרתמה ןיב :איה המזוג אל .םיסומ׳גה

.רוע־תחופנו
ל ש הנוילעה המוקב רשא םירוגמה־רדח ךותל ,החפשמה־ינב ,ונסנכתה הכישח םע
ן יא :אוה תומסרופמה ןמ אלה .ףיגהל היה חרכה םיסירתה תא .דיוסמה רמוחה־תיב
ל ש התלסו־התנמש לכ םהל רשא ,םייפוריאה הזוחאה־ילעב תא םיבבחמ םיירפכה
א צוי חאלפה ןיאש םגה :םישחלתמ םירגובמה תא ונעמש בטיה .םילוביה תסנכה
, םעפ אל תאז־לכב ,תוחורו םידש ,םידדוש ינפמ ותארימ ,הכישח רחאל ותתקיבמ
...דיצ־הבורמ היירי וב התרונ ,חותפ ןולח רואב ןבלה רזה לש ותומד התארנ רשאכ

(אובי ךשמה)
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