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י תילח .הליעוה אל עבצא לבא ,םלועה לכ תא איקהל יב היה ןוצר .דאמ יתילח
ם ינש הז תלקלוקמה ןואינה תרונמב יטבמ יתילתו הלילה עצמאב יתאצי .דאמ
— יחוכ לכב יתצחלו יתוקר לא ידי־תופכ יתדמצה .ןבל תועובצה תוניראוזקה תרושבו
 .תממהמ התיה דירחהל־רקח יחצמ לומ לא תומחה תועבצאה תשוחת .תוכבל יתיצר
ו ב םיחיטמ םהשכ תיבה ריקב םעפ־ידמ ולקתנו ןרואה יפנע ןיב וקחיש םיפלטעה
ת וגרדמ לע יתבשי .ארק שיאה .רוזחל יל ארק שיאה .ההכ םתכ רחא ההכ םתכ
י תיסינ .ינא אל .הבוצע דאמ ,הדדוב דאמ .יתועורז ןיב לא ימצע יתפסאו תספרמה
א לל יחומב הנשנו־רזח דחא טפשמ .םרדסל ידכמ קומע םיטורח ויה םירבדהו ,בושחל
, שיבכב ופלח תוינוכמ .תופילח שלחנו רבגתמ ."ילש דוע אל .ינא דוע אל" .קספה
ת א הצח העות ןת .העבגה ירחאמ תומלענו ,הלילדה רדגה תא םעפ־ידמ תוריאמ
י לש קונית .להבנ שיאה .הכב קונית .תורוניצה תא והשימ ריבעה סדרפב—ךרדה
.ינב ,ןשי .יקיחב ותוא יתקזחהו הלודגה הסרוכב תדנדנתמ יתבשי .הכב

ד יל םודא יבמב יומד עוצעצה תא יתמש .םיכחמ ונרתונ ונחנאו שיאה עסנ רחא
, ןוראב יתילתו הנכומ השדח הלמש יתינק .םימיה לכ .הפצמ יתבשיו טועפה תטימ

 דחא םוי .הכחמ יתבשי .תוחוראה רפסמכ םיקובקב יתנכהו םיינרפיצה תא יתפייש
ת חא לש תונתבערב םהילע יתרעתסה .ןמזמ יתרכהש םישנא וסנכנו תלדב וקפד
ר בכו לדג דליה .העדוהל וניכיחו ונתשלש ונבשי וישכעמ .יתא םתוא יתפחסו הכחמ
י תייהו יתשייבתה םימעפל .ותטימ הקעמ רבעמ תונרקסב רקובב יב ןנובתמ היה
ו ל הריזחמ יתייהו הבשחמל יתלגרתה ךכ־רחא .ישאר לעמ דע הכימשב הסכתמ
ר קובב הטימה ןמ תאצל ימצע תא יתלגרה טאל־טאל .אוה ילש ירהש ,ךויח
ן מזה לכ תטבמ ינאשכ ,ליבשה ףוס דע ונלייט הליחתב .לויטל דליה תא תחקלו
, עיגה אל רבדו םימיה ורבעש לככו ,היהא אל ינאו רוודה אובי אמש ירוחאל
.יהשלכ הרוצב ןמזה רובעיש ידכ קיחרהל ונלחתה רבד לש ופוסב .תכלל ונקחרה
ו ישכע .וניניב המקרתנ םיסחי לש הכובס תכרעמו יתיבב תויחל ופיסוה םינשה
 ןמ והשמ ונב היה ,החפקתנש יפ־לע־ףאו ׳היפיצה לשב ךכ־לכ םיבורק ונייהש

א יהו ,יב טיבמו דמוע יבג היה ךוראה רוחשה ירעש תא תקרוס יתייהשכ .דוחייה
־ תומצע וטלב דימתמו־זאמש ,הנוילעה לע הדי התיה ףושחמ לש םי־דגבבו .תענטצמ
ת ותשל תואב םירפיצהש קנע־תוחמוג יתשכ יראווצ תיתחתבש םיעקשהו יפתכ
ל א הליל־ידגבב םיקמוח םהינש ויה םכשה רקובב .םימחה ץיקה־ימיב ןהימימ
. וידדצ ינשמ ונחנאו זכרמב יבג .קוחה יפ־לע תרתומה ,הלופכה יתטימבש תומימחה
ם ירפסמ ,רוסאו רתומל םילאוש ויה .םיזילעו םיקחצמ םידלי םהו תרגובמ ינא
י בו ,ינאש המל הצרעה םהינשב התיה .דחי ונייהו—ורבעש םויו הליל לש תודוס
.םתומכ תויהלו ,וב יתעקשש הזה ילוחה ןמ תאצל הרידא הקושת
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ל א רשקתהל ילע היה .הטימב רקובב הככ ונייהשכ לוהב קרבמ עיגה דחא םוי
. ועיגה רבכ םיסיטרכה .דליה לשו ילש הסיטה ןינע תא רידסהלו הפועתה־תרבח
ה מ יארת" ,קעצ ,"יארת" .ולש ההכה םיספה־תמא׳גיפב דקרמ קרבמה תא איבה יבג
ל הובמ טבמ ונב ץענ קוניתה .תוכבל הלחהו הדצ לע הכפהתה ילינ ."ךל יתאבה
ל כ ןוראב םירומש ויהש גחה־ידגב תא יתשבל .דליה תא יתעגרהו יתמק .בבייו

, לבא" :יבגל ילינ הרמא רדחב .תיכוכזה־ןקנקב ףירח הפק לפס יתחתרהו הזה ןמזה
, ךכ ונלש היהת אל רבכ איה .עסת איה ? וניבגל הז לש ושוריפ המ ןיבמ התא ,יבג
.ץמואמ דאמ .טקש דאמ .הרקתב ןנובתמ ובג לע בכש יבג ."םימלועל
י לע וב עגרה עיגהש יתחמש .יתעדי אל .קרבמב בושו בוש יתארק ,ידבל ,חבטמב
ם יכוראה םימיה לכ היורש יתייה הב תאזה תושילתה .אל וא עוסנל םא טילחהל
ת יפמ .לכוא יאדו שיאה .םיירהצ םש וישכע .ישפנב תומדל יתיסינ .יתוא התליכ
ל עש תקלצב תעגועאל־תעגונ ,םישמ ילבמ תששגמ ודיו ,הריב לש ןקנק ,הנבל
ת לוכיה ,וזה הבריקה .יתהמת .העונתו העונת לכ .יניע דגנל יח ומכ ויתיאר .ויחל
? איה הבריק תמאבה—ותוארל ילב םיוסמ עגרב ינשה םדאה השוע המ תעדל
ת ורשפא ,וישכע לבא .וילא טלמיהל ילשמ ןוימד־םלוע יל הנוב יתייה הנטק יתייהשכ
ו דיגי המו ?היהי המו ?עסא םאו .יתטלחה אל ןיידע ינאו .דוע הנניא החירבל וז
י תראשה דליה תא .םיסירתה תא יתפגהו תותלדה תא יתרגס ?עסא אל םא םלוכ
ם יצורפה התמשנ תונולחב ,ילאטאנ יתרבח לש התיב תלדב קופדל יתכלהו ותבס םע
ת יבב הריד דחי ונרכש םעפ .ילאטאנ הבוטה יתרבח ? ילאטאנ יתרבח .טקשב .חורל
־ קותרו םיבע תוריק ,םירמוקמ קנע־תונולח וב ויה .העבש־תלחנבש דחא קיתע
. תויחל קר התצר ילאטאנ .תרפוס תויהל יתמלח דימת ינא .תלדה לע שיקהל לזרב
. רעש־תבוהז ,הנטק .וניתשב הפיה התיה ילאטאנ .תובורק ךכ לשבו ,תונוש ונייה
ה כחמ סוטמ הל שי העש יצח דועב יכ לכה וישכע רומגל החרכומה תחאכ הגהנ דימת
ו נרזח הלילבו לצרה־רה לע ,ינאו שיאה ,ונספיט םעפ .יאנפ ןיאו—תעדונ־יתלב ץראו
ל ש תונושאר תועש רבכ ויה בוש ונרזחשכ .הלוענ התיה תלדהו ךשוח היה .ירדחל
ה מוד איהש רמא אוה .ילו שיאל הפק יתנכה ינאו הטימב הנשי ילאטאנ .רקוב
ו מכ בהז־תורעש יל ויהו יאוול :יתבשח ינאו ,הליל לכ ויתושארמל הנשיה הפמינל
.יל ויה אל לבא—ילאטאנל
ם יתושו חאב שא םיריעבמ ונייה .שיאה לש ורדחל תכלוה יתייה ךכ־רחאש םיברעב
ר תויב קלחה רועה ךל שי" :רמוא היה שיאה .תוכורא תולוחכ תוסוכב ןיי

י תייה ."רתויב חותפה בלהו םלועב יליבשב רתויב בוטה ףוגה ךל שי .יתפטילש
ת וסוכה תא ונאבה .םירפס ויתוריק לע ונסמעהו רפכבש תיבה תא ונינק .תרשואמ
. ונדילש תיבב רוגל ונאבה ילאטאנ תאו ,חאבש שאה תא ,ןייה תא ,תוכוראה■ תולוחכה
. היתיאר אל יתילח וב ברעה זאמ .ילאטאנ יתרבה לש התיב תלדב קופדל יתכלה בוש
א והש שיאה לע הל רפסל יתאב ברע ותוא .יתססיה .רבדב ישוק היה וישכע םג

א ל אנ ,הנשי ינא" .תלדה לע קתפו ךשוח היה .דליה לעו ,ןורחאה ןמזב רזומ
.הבוטה יתרבח התיה ירהש ,הנולחב קופדל יתכלה .בהזה־תפמינ .יתכייח ."קופדל
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י תבשחש םירבדו ,אילפהל הל םיאתה ופתכבש עקשה .שיאה בכש ,הטימה לע ,רדחב
ר שפאש םיידשו ךראומו ןבל ףוג ילאטאנל הל היה .דוע ויה אל םלועלו יל קרש
ך ל שי" :רמוא שיאה תא יתעמשו ,תוקורי תולודג םייניע הל ויה .דיב ןופחל
, רזח שיאה .ןאכמ אל .תרחא .תרויע .התיבה יתיעת ."יתפטילש רתויב קלחה רועה
. הב יתטבה ?ילאטאנ .תלדב יתקפד .בוש יתססיה וישכע .דאמ יתילח .יתילח זאו

א לו הדמע הבוטה יתרבח ילאטאנ ?ילאטאנ .היניע ,הייחל יצירח ,בהזה־תורעש
— ןהב עוקשל ,תורועפ ויה היניעו יתשקה הדירצ עבצאב .הרז .םולכ־אלו יל התיה
.יתיכב .חותפה בלה ילו ,רתויב קלחה רועה הל .םשמ יתחרבו יתבבותסה .ידו
. םויה תולילע תא אתבס לש המוקרה התפמ לע יתשרפו התיבה יתרזח ברעב
? םש יתייהש איה ינא :יתיהת .לוגס דחא חרסו ,הסיט־תוחול ,םידעומ ,םיסיטרכ
, יתכלה ,הפק־תיבב יתבשי .תוצומח תוירכוס תסיפחו ברע־ןותע יתינק .יתעסנ רקובב
 וידיב רפס היה .רכמ דחא שיא יתשגפ ?ינא :יתהמת בוש .יתקחצש יל רוכז
א והו ךרדל ותוא יתלאש .אפור לש םיידיכ תונידע ויה תאז םעש ,תועבורמה
י תזחא .די יל טישוה ."תדחוימה ולש ךרדה" ,רמא ,"דחא לכל" .עדוי וניאש הנע
י ל שי ןה ,אל וה" :יתקעזנ ינאו יל קשנ ךכ־רחא .יתכלהו יתדער תצק ,הקזחב
ב ושחל יתדחפש המ יתרמא ךכ־לכ תולקב .ודיב ישפנ .ודיב ידי .ונכלה ."דלי

ת א .יתדבאו ,ויניע ןוגב ,וינפ ישופיחב בוש יתיהת ,ברעב ,וישכע .בר הכ ןמז
.טעמכ יתחרב .םעפ דליי אוה םג דליה ירהש ,תרבחמה יפד ןיב יתמש חרפה
י בג .םיכר םילילצל םיניזאמ ,ןרואה־ץע תחת הבישיב וניליב ורתונש םיברעה תא
ב תכמ יתבתכ ןורחאה ינפלש הלילב .יתיפי יכ ןעוטו קספה אלל יב טיבמ היה
ת רחואמ העשב .יל התיה אל יכ ,תבותכ יתמשר אל .הנבל הפטעמב יתמשו ךורא
ט במ .יתעסנ ךכ־רחא .וליעמ םיכב בתכמה תא יתמשו םולשל דרפיהל אב ברעב
ת רושב ,תמש בלכב ,תוקשהל יתחכשש םיחרפב ,ץעב .ךכ־לכ יל רקיה תיבב ןורחא
ד אמ יתייה הלולח .אל ,יתיצר ובש ,ול קרו ,יתקשנ םלוכל .ןבל תועובצה תוניראוזקה
י ב הרידחהש איה סוטמל ךרדב ץוחב הניצה .הארמל דעבמ ףקשנ ומכ דליהו
ה ילאש הריבה־ריע לעמ גח סוטמהשכ קר יתיכב לבא .שיה תשגרה תא הנושארל

־ הדשב םוטמה תחני תוקד רשע דועב ,יתוברו יתוריבג" :רמא סייטהו יתסט
."םיליעמב ופטעתתש יאדכ ,רק הטמל .הפועתה
. םיבר תועובש רחאל קר האישל העיגהו טא־טא יב הלחליח ןולדיחה תשגרה
ו ליאכ יתשגרהו םיניתממה־תספרממ וחוכ לכב ודיב ףפונ שיאה .ןאכ יתייה וישכע
ת ותקב ,ךופהה דצב ןלוכ ועסנ תוינוכמה .יתרזח בושו ,יתעסנ ,םעפ ןאכ יתייה
ה מ יכו .רמא "?וישכעו" .ןאכ אל ומכ ,םתוא תוסמועה אשמה־תוינוכמו םידיליה
ה עשב .דליה תא יתפטילו בשומה דעסמ לע ישאר תא יתחנה ?רמול יתלוכי

־ תטימב ותוא ומש ? דליהו .ויתבהא בוש ,ךרדה דצלש ןולמ־תיבב ,הלילב תרחואמ
. יתקחצ .הסייד ואיבהו בלח יתשקיב .םיחותיפב הניסרח לש ריס ול ושיגהו םיריבא
ת יבב ונתוא ונכיש .יתדמל טאל־טאל ."ם׳מ םי" ורמא םימחרבו תעגושמבכ יב וטיבה
ודימצהו ,יששה־םוי לש תרוכשמה תחמש תא וב םיגגוח םירוכהש ,רשואמ ןולמ
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י כותה קו׳ג ררוגתה ,הלבקה־דרשמב ,הטמל .יסוא—בל־תבחרו תיקנע תישוכ ונילא
ת וריש־ידמב םירבג ובבותסה םירודזורפבו ,םייכרי־תואנ תוריעצ הארמל קרשש
י כובמב יתיעת םינושארה םימיב ."זיוב" ךויחב םמצעל וארקו םיספ־ימודא
ת רזוחו הדובעל שיאה אצי ךא רשאכ רדחהמ תחרוב יתייה .יתששח .תולגתסהה
־ רסוחו תורזה תשגרה המעו ,םימי המכ ירחא קר םוקמ הל התנק תודידבה .ובושב
ת ונקל יתכלה ךכ־רחא .ןולמל םיבתכמ איבמ רוודה תא יתיאר קר הליחתב .םינואה
ל ע יתבכש ,רדחל יתרזח .הדכנ םע תלייטמ הנקז השא יתיארו שאר־תוכיס המכ
ה מוקבש ץעה־תוגרדמ לע םימלש םימי תבשוי יתייה זאמ .הכורא העש יתיכבו הטמה
. ינא ןכיה והשימ עדי וליאכ .הניתממ .ונרדח רפסמ הילעש הביתב יטבמו הנוילעה
ו יה .עיגהל םיבתכמה ולחה ונלש עבקה־תרידל ונרבעשכ קר .תפכיא היה וליאכ
י דעב ,לודגה ןולחב דימת היה יטבמ .הרידה תא תוקנל יובה םנכנ .תלדב םיקפוד
ל א ילש דיחיה רשקה ויה םיבתכמה .יתמשנ ירדח לאו—תיבה לא ךילומה ליבשב
ם ינונמה םינגנמ הכומסה הרידבש יתנחבה דחא םוי .ימצע ילא—ותועצמאבו ,םלועה
ו ל תארוק הנב םע םוי־םוי יתיארש הנכשה תא יתעמש תרחמל .תיצאנה הינמרג לש
ה יפיצה לבא .רבשמה תא יתרבעש רמא שיאהו םישדח םיביבש ופסונ םוי לכב .ןהוי
.ינממ הזז אל
ם רטב ,חוטב ךא יטא בצקב התנבנ וניתומולחרויינא .ףרה אלל ובתכ ילינו יבג

ו בהאת .עסינ .אובנ—?ונב וצרת ?ונתוא ובהאת ?עסינ ?אובנ .ןוטרש לע הלעת
ב גשנ והשמ שיה .ןכ .ןכ .ןכ .הבושתו בתכמ .בלש רחא בלש .ונב וצרת .ונתוא
ן מו ?תובוט־אל םיכרדמ ?םישבושמ תושגרמ ?םיבהואש םיקוחר םדא־ינבמ רתוי

? ךכ־רחא תואבש תולאשה
ם תוא בהוא ינא" ,רמא ,"יארת" .חאה דיל ,ינאו שיאה ,ברעב ונייה םיבשוי
. "הז אל הז לבא ,תבהוא תאש לכ תא בהואש הצורש ןימ־תאזכ תאש ,ךליבשב
״ ? םירשק לע ? בוהאל לע ללכב עדוי התא המ ? התא״ :תבשוחו וב הטיבמ יתייה
? ןיבה םאה .ףטלמ אוהו ,ןורכיזה באכמ טעמכ תאנוש ,ודיב קזח תצחול יתייה
.יתעדי אל םלועמ
. םיממוד ינאו שיאה ."הבהא .ונל וכח .םיאב ונחנא" .יבגמ קרבמ עיגה דחא םוי

ם ה םניא ילינו יבג וליאכ .תורזו תוקחרתה ןימב ,העידי־רסוחב םימיה תא ונייח
ל כ יב טיבמ היה שיאה .רחואמ היה .ףדור ןיידעו ונממ ונחרבש לכ ."םש״ה אלא
ב וש "?ךל יתרמא ?האור תא" .היוטנ תינשקע עבצא ומכ תורבדמ ויניעו ןמזה
א מא וז ,ןטק אבא הזו לודג אבא הז" :רמוא היה דליה .ונלוכ םעפה .דחי ונייה
ל ש תויוקדל תוחוקפה ויניעב ורדחב דחא לכ ,תולילב ."הבוט אמא וזו הלודג
 וניטבמ ושגפי אלש ונלדתשה םירקבב "?יאדכו ?ךכ לשב" :ונלוכ ונהמת ,הלילה
, ושבתשנ תורושה .םיחראמו םיחרוא לש םימיאתמ־יתלב םידיקפתב םיקחשמ ונייהו
ר ופיאה־תכסמו םירוקרזה רואב להקה תמיאל םיפושח ונייה .שוחלל חכש ןשחלה
, ונל םימיענ םניאש םירבדה לכמ קחרה חורבל .ןאכמ עסינ ואוב .הכלהו הסמנ

העידי־רסוח לש ולאה תועשה תא תויחל .תוחפ דוע םימיענה םירבדה ךות לא
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. ונמצעמ אל ךא ,חורבל ונלוכי לכהמ .בטיי תאז־לכב ילוא םש יכ .רשוא ךותמ
ם הש ,דליהדולגעו םיזופתה ,תוינבגעה ,םיזגראה .דימת תאשל ךירצש הסמעמ ןימ
ם ויה .םכרות םויה ?םתמליש .תרוקבה־ילוטנ החירבה־יסיטרכ .העיסנ לכ תבוח
 .הרטמה—דימת ומכו ?םיזז םניא םירבדה עודמ .לזאזעל ,רחא והשימ לש ורות
ד צנרול .קיבמאזומ .םיעדוי ונניא ונאו ונב םהש םירבדל םשב אורקל רשפא וליאכ
־ תיב לומ ריעה־רכיכבש בכורה שיאה לספ דיל םלטצהל ונמלח דימת .שקראמ
ד ליהו ,ומצעל דחא לכ ,םישנא העברא .ונעסנ .ואריש ,התיבה חולשלו ,היריעה
?  ןיבמ אוה המו .דלי .הבוצע ,הקוחצ תחא תכסמל םתוא החאמו םיקוחצה תא הלוד
ו נשגרה ,ךרדה ידצל םיחמוצ וארנ םיבעה סננאה ילועבגו ,שיבכה םצמטצה רשאכ
ע גרלו ,תולדבתהה תויראש תא ,ןוצרה־יא יטמק תא ונרעינ .רחא םוקמב ונחנאש
ל ע ונישאר תאו ,תודווזמה ןיב ,רוחאמ ןושיל ונמש דליה תא .העברא .דחי ונבשי
. תיקנע ריע .קוחרמ רוא לש הלודג הליה התיה .וניכיח ןמזה לכ .םירבגה יפתכ
ת ועירי יתחתמ ,להואה תא יתינב רבכ יתובשחמב .העושיה .לכה ןכות .םלועה איש
־ תועבגב ונתעברא .םיחתורה םימה ריסל יתפסא רבכ תופדצ םג .םילותיח יתסביכו
. הלודג הירכנ ריע ? ביבא־לת .תראומ הסינכה .םימלש דאמ .םימורע ,תובוהזה לוחה
ר שפאה לככ תוחפ שוחל .וב רצעיהל ידכ רתויב טקשה םוקמה תא םישפחמ דימת
ל ודג טלש וניאר ?בלחו ?תיזגוטרופב םחל םירמוא ךיאו .תוכיישה־רסוחבו תורזב
 ךייח הנחמה־רמוש .המואמ ונשגרה אל ךכ ידכ דעש ונשייבתה .ונקמחו םיה־תפשל
ר קובב ששב חתפנ דרשמהש תשבושמ ולאגאנא׳פ ןושלב ריבסהו תונבל םיינישב
, שש ינפל בוזענו שש ירחא דימת אובנ םא ול תפכיא אל ללכבו ברעב ששב לעננו
. םייחה שרוש .םייתימא םידוונ ומכ ,קיבמאזומב םיה תפש לע .םלשל ונל השק םא
. אל .אל .אל .הלשב ילינ לבא .הירחא בוקעל לכונו םואתפ הלייאה הרקית ילואו

ו אוב .רעשה תא ףופחל םימח םימו ןידסו ,הטימ ילב הלילה עצמאב הככ רשפא־יא
 תחא העש .ונעסנ ?שיגרנ רחמ :רמול רשפא ךיא לבא .רחממ הז תא השענ
ס רהיהל לוכיש המ לכו תורזהו הדירפה םוהת איהש .לכה רעצ איהש הרז ריעב
ם יל ונדרי .םתואו תודווזמה תא ונראשהו ןטק ןבל ןולמ ונאצמ .םישנא העברא ןיב
ת ונבלה וינישבו םיפוקה תואירקב עלבנ .םיהובגה םוקוקה־יצע לעמ קוידב היה חריהו

. תוצח .לכה ןומט ןאכש עדי וליאכ .םולשת אלל סנכיהל ונתוא ןימזהש רמושה לש
ו דצ לע בכש שיאה ,להואה ירתימ לע שובייל םילותיחה תא יתילת דחאל־דחא
.ןשי דליה .יב טיבמו תרטקמ ןשעמ
ם ישפחמ תלייטה ךרואל םייתעש ונעסנ .םש התאשכ םלועה זכרמ .שקראמ־וצנרול
 הנכומ תדמוע תיקנעה "ןרמירט" תא וניאר .הננבה תפילק תא וכותל ליטהל חפ
ם כשה רקובב .ותזוחא תספרממ הב ןנובתמו בשוי יזגוטרופה ליצאהשכ הגלפהל
ה ז רקוב־ידמ םתכח םיליטמ ויהש ,הקעמה דילש שפונה־יגייד םע םירבד ונפלחה
י נכודב תואיצמ ונשפיחו םידיליה־קושב ונלייט ךכ־רחא .םיגד ולבס אל ללכו םינש
ד יל הנטק תיניס הדעסמב תופדצ ונלכא .תוננב ותוא יתאלימו לס יתינק .םידוהה
לכל ןמז היה .ונרהימ אל .ונכלה אל םינואיזומלו ,ןפולצ־ריינב םינטרס־ילגר ,קושה
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ה פיה עובשה הז היהש ונוניבה ,ךכ־רחא עובש ,םשמ ונאצישכ קר .ונב היה לכהו
ם ה .ונתעברא ונייה בוש העיסנ יישק לשב .םעט היה אל רבכ רוזחל ךא—ונייחב
ם יקוחצ ויה אל ירהש ,והותב ולע דליה תונויסנ .םיניועו םירז םעפהו ,ונחנאו
. ןולשכב האדוה ןימ .תוחפ המיענ הרזחהו ,חורבל ןאל ןיא החירבה ירחא .םתולדל
ל א ונעסנ .הממ היה אל רבכ וישכע .ונדחפ אלו ,םידיחפמ םילולת םינורדמב ונעסנ

.םולכ־אלה
ן שעמ היהו ותניפב ץווכתה שיאה .היהנ אל .חכשנ .קבא אלמ לכה היה בוש תיבב
. ונב הסאמ הרגישה ךא ,הרגישה ייח לא ונרזח .ועסנ םה .טקשב ותרטקמ תא
א והש .רוזחל ונלוכי אל וילאש שקראמ־וצנרולב אלפנ עובש ותוא היה לכמ ארונה
ף א״ב רמגנו ,״? בוש םעפ ילוא״ל רבע ,״? תרכוז״ב ליחתה הז .האמב״פעפ לש רבד
ל כה .ויהש םירבד לא רוזחל וניסינ .יתוניבה וישכעו ,םעט ןיאש יתעדי דימת ."םעפ
ת א ,םירפס ,םידגב םש הדווזמב .הדווזמ זראו שיאה םק דחא םוי .והותב הלע
ם יקובקב יתנכה אל םעפה .הגילפמה "ןרמירט" לש התנומת תאו ,תפסונה תרטקמה
. רבעש ץיקה זאמ תקבואמ התיה ןיידע ןוראבש הפילחה ,םיינרפיצ יתפייש אלו
י דמ תוכורא תועורז הארנכ חלש ינטרסה לודיגה .םישנא יתיאר ,םיבתכמ יתבתכ
. בתכמ יתלביק דחא םוי .יתדמע .תכלל המ תארקל היה אל .םש“יא םיצוענ וישרשו
. רצחב בלכה םע קחשמה דליב יתננובתהו ןולחה דיל יתדמע .הדבאתה ילאטאנ

א ל .ינא .שיאה .איה .םצעב זא דוע רמגנ לכה ,םולכ־אלו יל התיה אלש יתבשח
ה שא יתייה .יתיכבו ןולחב יתדמע ?ימל .םיעוגעגה .עקשימה רשפ תא יתוניבה
.הדבל
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