
ילש היגולותימה ץרא :ןמאנ הדוהי
ר תסנ אוה האלהו התעמ .ידבלמ שיאל ביאכמ וניא ,דוע יל ביאכמ ונניא הטלב
 תוחנא דוע הנעמשית אל ,טא׳גה ילע ףיטקב תוזירזה וידיב וננובתי אל בוש .יניעמ
ד וס וכפה דימת םייולגה וינפ .רבדמה לע םלוח אוהש העש ובלמ תובשונ תודבכ

.םויהמ םומכ
. ידידימ דרפיהל לוכי ינניא ךא ,ילש היגולותימה־ץרא לא יעסממ בש ינא וישכע
ה לעמ הנניא יתנשמ יתוא תדרוטו תכתמה תפצר תא הדיערמה םורפוברוטה תמהנ

ר ענתמ ינא ,םיעונמה דחא חנוג רשאכ ,םימעפל .הטלב ,הטלב :קוחר לומלימ אלא
יחצה תרבגתמ רשאכ" :עוטק טפשמ טלוק ינאו שי .תומוצע םייניעב בישקמו עגרל
ת ולילב .תדדחתמ העימשהו םייניעה תוחקפנ ,זא קר ,זא ,שבי השענ לכהו תוח
ם סק ."וחיר יפ־לע ברקתמ םדא שוחל התא לוכי םימעפלש דע ךכ־לכ בר שבויה
א יה וצרא ,לכה תולככ .םהירחא הטונ םימתה יבלו םיהומתה וירבדב יוצמ דחוימ
.ילש היגולותימה ץרא
 המח חורה .הלעמל םירטמ תורשע ותאשונו ולולסממ תכתמה ףוג תא תשלות חור
. ןטבב םיניכס ןיעכ שח ינא .רק דנומיל שיו בטיה גזוממ ריוואה םינפב ךא ,השביו
י ל רמא ןורחאה עסמבש רכוז ינא .יכות תא תוערוק קר ולאה תופונתה ,הליחב אל
י לב םוקמ לכב טש אוה .םיימינפה ךירבא ןיב ,ךברקב לייטמ םוקע ןיכס" :הטלב
ת א זא שוחת התאו חוני םש .ןטבה־בלב אצמנ דבוכה־זכרמ .דאמ דח אוה .קיזהל
ר וישו הליחב ,לער קר ורתווי ,םיפידנה םיקלחה לכ ךממ ודייאתי .תוצמתהה םעט
."רבדמה ךילע רתיו אל יכ ,לצונמ רמוח תכפה יכ עדוי התא זא .תומצע
ת וחנ יניע ,היכרב לע ,היכרי לע תוחנ יניע ,ןנוצ הקשמ יל השיגמ םייתכריה־תלייד

ע גאש ,רירקה הרוע תא ששמאש ,חנצי סוטמהש קקותשמ יתייה המכ .ךרה הקיחב
י נפ־לע םיסט ונאש תע לכ .יבל תא תארוק איה ןיא ןיידע ,איה םלוא .יח והשמב
ם ינפב ךויח יל הבישמ איהו םעט־תורס תולאשב הל קיצמ ינא טפירה־קמע

.םישידא
. ןתוא ררחשל לוכי ינניא .ויתותסלב תועקתנ יניע .קיטסמ סעול םיעסונה דחא
ב אכה ךלוהו גפ תוימתירה תרבגתמש לככ .ביצי סוטמה .תותסלה םע תועעונתמ ןה
ק בא לש ל״ועלעב ותומד תדבוא הטמל םש־יא ,שטשטימ הטלב .יתועלצ תא ץחולה
ע ריא המ .סוטמה ןטבב לק דינ .הבוצק העונת .תותסלה לא תורוסא יניע .בוהצ
חתה תסלה ינא ,תותסלה ינא ,תוסעול תותסלה ,חל ,דבכ ,דרוי םוח ? ריוואה־גוזימל
ת ויתחת לא ,הטמ חנוצ סוטמה וישכע .ףטונ קרקרי ריר ,םיסמסוממ טא׳ג־ילע .הנות
ה צקב .תוירט תומירע ,םיקורי טא׳ג־ילע .םעפה םיבורמ ריוואה־יסיכ .חוני םש .קמעה
. ודיב יל ףפונמ אוה ,ומשב ול ארוק ינא ,ודיב ףפונמ אוה .ףטוקו הטלב דמוע הרושה
.רבד םוש טעמכ רשפא־יא םימס םיסעולשכ ,עומשל השק טא׳ג־ילע םיסעולשכ
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, תוסכעמ םישנה .תוענ תולסלסה ,תופפוט םישנה ,םישנה שארב תולסלסב םילעה
ם ילעה תא הלופ ,רבוע אוה חישל חישמ .תונבל וינישו קחוצ הטלב ,םיקרוש םירבגה
ה רושה הצקב בצינ ינא .ברקתמ וניא ךא ,וינתמל םותרה קשב םתוא ןמוט ,םיבוטה
. רמוא אוה ״? רהממ התא ןאל״ .םינשי םידידי ול ריכזמ ,ובל לע רבדמ ינא .ןיתממו
א וה דימת .םיחישה ןיב וירחא ץר ינא ,תעקופ יתונלבס "?םעפה עסונ התא ןאל"
ה בוגה .טפירה־קמע ךרואל םיסט ונא" .םיחישה דחא לע ןוכר ,תרחא הרושב אצמנ
א למ טפירה־קמע .םייתכריה־תלייד תשחול ,"הנתשמ ריוואה־זגמ .לגר ףלא־םירשע
ת א ףרוטו םייפנכב רבוע טטרו םיצמאתמ םיעונמה ,םכותל םילפונשכ .ריווא־יעיקב
. םעפ־ידמ תיחדנ םייקתהל הכירצ התיהש השיגפהו ,דדוב ינא יתומולחב .יתנש
ע דוי ינאו םנמנמ ינא םלוא ,תורושה ןיב ןאכ רבע הטלבש יל המדנ יתוא םיריעמשכ

.תאז
ך בואל םייפנכה לש יתכתמה רופאה ןיב ןיחבהל השק םיירהצב תמיוסמ העשב
ו מצעל המדמ אוה .תונוימדב סייטה עוקש הלא םיעגרב .ץוחבמ סוטמה תא הטועה
 אוה קר םיעסונה לכמו יפוסניאה רתאב ףחרמה ימיימש ףוג אלא וניא סוטמה יכ

. םירזומ תונויזח יתוא םג םידקופ םיעגרה םתואב .תיפוסה ותדועת תא עדוי דיחיה
ל ש םירהל בש ינא רחואמב וא םדקומב .דחא־דחא םתוא רתו םיבכוכה ןיב טש ינא
ץ וחלל ןוכנ םש דמוע הטלב .טא׳ג־יחיש םיעוטנ תוחפוטמה תוסריטה לע .ראראה
, ןכ .הנורחאל דאמ ופפורתה וניניב םירשקה ,ידידי" ,יל רמוא אוה ,"ידידי" .ידי תא
ם ג ןיאו ,הרקש המל יארחא ימ לואשל םעט לכ ןיא .תודחוימה תוביסמה ,ןבומכ
ל א ,אנא ךא .דאמ יל הרסח ךתודידיש עדתש קר יתצפח .המשא לע רבדל םוקמ
"...רהמת לא טרפבו ,תונקסמ איצוהל זפחית
ו פתכ לע תלשפומ הנבלה ותמילג .הטלב ךלהמ ראראה לש תולקלקעה תוטמסב
ו הנשמל דחא טא׳ג־תיבמ רבוע אוה .שמשב קיהבמ הינשה לש ההכה הרועו תחאה
ה לק העש תבשל תונפתהל ,םסה ןמ רטפיהל םיזפחנ ונינש .הריכמל םילע עיצמו
ר אראה הלושמ השביה הנועב תרחואמ רקוב־תעשב .םירבד ףילחהלו לצומ םוקמב
ת טלמתמ ,תוטהולמה תפצרמה ינבאב תברצנ ולגר־ףכש תמיא־לכ .קסומ ןשבכל
ך ל הלעא ינא, .םיישונא םניא" ,יל בישמ אוה ,"תרכזהש םיסחיה" .באכ־תאירק ויפמ
ן זאמ ,םויקה־רצי ,טקניטסניאה הז ,׳ןברוקה לדוג יפכ יל לומגת ךדצמ התאו ,תונברק
ו ידיל דדומ הטלב .ונביבס םידדוגתמ םיחרואה ןמ המכ ."םייגולויב תוחוכ לש שידא
ו קלח תא עבותו וידי לע הלתנ םירוכישה דחא .טא׳ג־ילע לש םיחפנ תיבה־לעב לש
עתסמ םיממוסמה םישנאה .ץראל לפונ םילע ןפוחו וילעמ ותוא רענמ הטלב .חוכב
ת א םירטוע ףצקו ריר .תוקיבד םיידי .םהיתויפ ךותל םתוא םיבחותו םילעה לע םיר

.םייתפשה
. ןאשאד־־סאר תגסיפב הניבלמ גלש־תפיכ .ילש היגולותימה־ץרא ימשב אשנתמ סוטמ
־ ץרא רבעל הנאט־םגא םעמ דרוי לוחכה סולינה .הנאט-םגא לומ םינוח וליחו טייגניו
. שדחה חרפה תא תוארל םישנא םיאב ץראה לכמ .שדחה חרפה דלונ םש .ההוש
יל רמוא ,"תומיוסמ תויח" .שדחה חרפה—הבאבא־סידא םוקמל םיארוקו םש םינוח
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, לשמל ,םיניפלוד .המוד הרוצב תוגהנתמ" ,המדרת ילע תלפונ בוש רשאכ הטלב
ת ישונא הגרדמל עיגהל םייושע םתא םיסחיהו דאמ םישיגר םישוח ילעב םירוצי םה
־ תונפלו ןהמ הלוע בחט חיר .תוקיתע תוריט תואשנתמ הנאט־םגא תפש לע ."טעמכ
.דאמ בר וליחו ועסמל אצוי טייגניו .םיכורא םיללצ םש םיכלשומ ברע
ם ישולש ויפנכ־תטומ רשא ,לודג לצ .תוצר תויח .וניתחתמ םיפע םיינקלוו םישתכמ
־ שירחמ שער .תוססהמ .ןדמע לע תואפוקו תורצענ ןה עגרל .ןהירחא קלוד ,רטמ
סרתה לע סייטה םלוח קסונ אוהש העשב .רבע לכל תוצופנ ןהו ןתוא םינמ םיינזא
 ךתחית הינשהו ,לודג בבואב לע היולת ראשית תחא ףנכ .םיינקלווה םישתכמב תוק
ע ימשיו םיקוריה םגאה ימ ךותל תחנב שולגי לגלגעה תכתמה־ףוג .שתכמה תפש לע
.םימה ינפ־לע םיצבצבמ םהישארו םש םיחוש םינינת .יוסה שחל לוק
. יתודלי ימימ תונושמה תויחה לכ ינוימדב תורייטצמ דימו ,הטלב רמוא "תויח"
ך רדה ךרואל ןבא־הקעמ לע םיבשוי םה .הקווד םינובאבה לא ינא ךשמנ ןלוכמ
ם ינובאבה ,םכרדל םירהממו םיקוסע םישנאה .םישנאה לומ לא םהינפ םיוועמו
: ךישממו יתונורכזמ ששואתמ הטלב .שמשב םהינפ תוועלו תבשל םיישפח םתמועל
. "תלעות לש תופתוש—הזויבמיס רתויה לכל ,הקיר הקסיע ,םיפילח־רחס ?תודידי"
ק ינחמ .טא׳ג לש םידחא םינפח ןכותל דדומ הטלבו תובאת םיידי טישומ תיבה־לעב
״ ? עגר ןאכ חונל רשפא ילוא״ .ודגב ףנכב יחצממ העיזה תא החומ ינאו ראראהב
. ינזא לע תשחולו ילא תשגינ תליידהו ול ךלוה הטלב .ילע קיעמ המ־רבד .לאוש ינא
ם ילעמ ,רהרהמ ינא ,סייטה אתב .השארב העינמ איהו ."הדות" ,למלממ ינא ,"הדות"
 טוונה תא עבוק ,הגחה תא חינמ אוה .טינרבקה לש תופייעה וידיל הכורא היכרי

ה ינשהו ,דנומיל סוכ קיזחמ אוה תחא דיב .רוחאל ויתועורז תא חתומו יטמוטואה
ת כייחמ איהו ,ובל תא תואלממ תועורפ תובשחמ .תליידה לש םוחה הרוע לע תשלוג

.טקשב
א וה ליגר הזכ ריווא־גזמ" .ןתוא תולטלטמ חור־תוכמ .תולועו תודרוי סוטמה יפנכ
ד באמ ינא .ינפ תא ףטוע בר םוחו תוקימסמ ינזא .תליידה העיגרמ ,"הלאה םירוזאב
/ ׳שיב קסע" ,ימצעל רמוא ינא ,"שיב קסע" .ףותה רוע עקפי עגר דוע .תוריהמב הבוג

י לוא ,יחצמ לע תחנומ הרירק די .יתוא םיפקות תחדק־ימודמיד .הטלבל רמוא ינא
 ינא ,"רכוז ינאש המ לכ" .םידיקפה יתוא םיבבוסמ הרטשמה־תנחתב .השא לש די

ם מדל ול וחינה" ."רוכזל דחא עגר יל ונת ,רוכזל יל ונת" :תמשור דיו תודע רסומ
, עגריה" ,רמוא אוה ,"עגריה" .הפק ןולפס יל שיגמ הטלב .םירטושה םירמוא ,"טקשב
ת א ברוצו םח הפקה ."םימודק םילשממ החוקלה הלמ איה הבהאה ,גואדל המ ןיא

.ךחה
ן שי קש שרופ הטלב .ראראהב קושה־תבחר תא ףיצמ ריהב םיירהצ־רוא לש עפש
ל אוש אוה ״? םיעובצ לע םעפ תבשח״ .וילע דובר טא׳ג ילע לש קורי רעיו המדאה לע
. תיזכרמה םיבצעה־תכרעמ לע לעופש רכשמ חמצ אוה טא׳גה ״? םואתפ המ״ .יתוא
ן וזנ ,ןדחפ ךא קזח ,םיעבראו־רטמ לע רטמ ,לודג .ףרוט קנוי" :ןולימב שפחמ ינא

דחכנ .היסאבו הקירפאב יוצמ .םימוח םימתכ םע הרופא הןרפ .םירגפ־רשבמ רקיעב
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. "הארנו ,םידחא םיעובצ ףלאא בורקב" ."דדובתהל הטונ םלוא ,תוקהלב יח .הפוריאמ
.לאוש ינא ״? הארנ המ״
ם יעלסב חדוק .ילש םייגולואיגה םירקחמב קסוע ינא .ותוא שגופ ינניאש תועובש הז
, ןותחת ןוקיטרק ,ןוילע ןוקיטרק" :םשורו םיקיקשב ןתוא זרוא ,ןבא־תומגוד הלעמו

ם ייוצמה םייחה־ילעב ידירש יפל ןתוא םינייממ ,תודבעמב ,תלעמל ."ןוברק ,סאירט
ל ש םיפיה םיעלסב םימעפל הגוה ינא ראראה לש םיליבהמהו םימחה תולילב .ןהב
.ילש היגולותימה־ץרא
ל ש תחא הכישמבו ,ףעפע־דינב סייטל זמור ינא .םידודמ םידעצב ילא הברק תליידה
ת קשונ ,יתועורזל הקילחמ איה טא־טא .סוטמה םוטרח תא היבגמ אוה יוגיהה־טומ
ך לש הרוטרפמטהו טפירה־קמע ינפ־לע םיסט ונחנא ,ינודא" :תשחולו ,יפ לע תולק
, םיפשחנה היקומח ךותל בישמ ינא ,"הדות" ."הלעמה תיצחמו עבשו־םישולשל העיגמ
. תקחוצ איה ."ןוחטבה־תרוגחב ונתוא יקדה התיחנה תארקל" ,התוא תוששגמ ידי

.התימאל־תמא וז םעפה יכ תעדוי הניא
י נא .קיתע םייח־לעב ףשוח ינא םייגולואיגה ירקחמ לש תומודקה תובכשה תחאב
ה חוד הטלב ךא ,תודידי תותוא ול הלגמ םייחה־לעב .תולכתסהל הטלבל ותוא שיגמ
" ן סעוכ התא המ ? שי המ״ .ותקהלב רתויב םירעוכמה—םיעובצ גוז ול רחובו ותוא
, םירבדב טעממ אוה םיבורמה ויקוסיע ללגב .השעמ־שיא אוה הטלב .וילא ךחגמ ינא
.ומצע ול קר הריהנה ךרדב תוזירזה וידי תוכילומ תושעל ךירצש םישעמה תא וליאו
ב רע־ידמ םנכמ אוה ,ןתוא דמל ןייאמ עדוי ודבלמ םיהולא קרש ,תוינורג תואירקב
א וה ולש תוטעמה יאנפה־תועש תא .ןוזמ יריישו תומצע הל קלחמו םיעובצ לש הקהל
ש י .םחירו םחרא תא בורקמ דמולו הפשאה תומירע ןיב םהל ברוא .םיעובצל שידקמ
פיט תולאשב ול קיצמ ינניא .החונמ־רסח ,תובשחמב עוקש ךלהתמ אוה םהב םימי

.וישעמ תא טקשב הפוצו םייתכריה-תלייד םע דדיתמ ינא התע־תעל .תויש
. "םיוסמ ןויסנב תוסנתהל הצור יתייה" ,םימיה דחאב הטלב ילא הנופ ,"בגא-ךרד"
י נא ,"ךנוצרכ" ."ךכ לע רבדל ןיידע םדקומ" .ומצע תא ריגסהש לע םחינ אוה דימו
י ל חונ ,יונישב ץפח ןיא יל ,ךיניעב בוטכ" .תוטהולמה ןבאה־תופצרמ לע ילגרב םדהמ
א ליממ םה ,םירבדה לש יעבטה םכלהמ תא שיחהל םעט ןיא .תפפורה ,תאזה תואיצמב

."וניפיצש יפכמ רהמ ושחרתי
- יצע תורמצ לעמ הובג סוטמה טש ינויב הששה לש תורחואמה ברעה תועשב

ש חרתהל דמוע ,הטמל קחרה ,הטמל .חלה ריוואה תא טקשב םימשונ ויעונמ .בב1אבה
ם יתתואמ קמע לכב םישנאה .םיקוחרו םינטק תורוא העורז המדאה .ךרע לש רבד
ת וקונית ינשו תחא זע םיסנכמ—רמיחב םיקבודמה שקה־יתב—םילוקוטב .ברעל
ה טישה־יצע לע םהיתובנזב םייולת םיפוקה םיראשנ ץוחב .תלדל בלכה תא םירשוקו
.ליבהו לפא הלילל טעמ דוע היהי ברעהו
ת ומירע ןיב .תשוחנ לש רוראפ ךותל ומד תא ריגמו םיישדח ןב שבכ טחוש הטלב
. תוחלופ תובבי .תולודג תויח לש דבכ חיר דמוע ,תוקהובה םייניעה ןיב ,הפשאה
תא קשנמ ינאו ינתמ לא תצחלנ תליידה .האלה רדוחו ךרה ריוואה תא ךתוח סוטמה
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א ל יכ ,הירחא שפחת לא התא .תחטובו הטקש די לכה תא הכילומ הלילב" .הידש
.הב שח יניא ךא ודי תא שיגרמ ינא .הנורחאה םעפב הטלב יל רמוא ,"הנאצמת
ה טלב .עגרל עגרמ רבוג תליידה לש הגונעת .יב היה אלש ץוא יב הדילומ תרומרמצ
ו לש רועה־ליעמ תא ריסמ אוה .המדאה לע םחינמו ןנטצמה םדב םצע־ימרג לבוט
ס וטמהו תדרוי הכישח .עגרל עגרמ תוברתמ תורעובה םייניעה .םדה ןמ וילע הזמו

ו ל ביבסמ רפעהו תשוחנה־ילכ תא ךפוח אוה תקיודמ הטיעבב .הבוג תצק דבאמ
ו ילגר־תופכ תושל תותפשאה רבעל ךילומה ליבשב עסופ אוהשכ .קיבד ץוב ךפוה
ט ינרבקה־את ןיב דירפמה ןוליווה תא טיסמ הנשמה־םייט .הכימסה הסיעה תא
ת א החינזמו ןימ־תויזהב העוקש תליידה .הגאדל םוקמ ןיא יכ עידומו םיעסונל
 הטונ עתפל .הנורחאה םעפב ותא חחושמ ינאו ליבשב תחנב דרוי הטלב .הדיקפת
, יל רמוא אוה ,"םינורחאה םימיב" .תחווצ תחא השא .הטמ־יפלכ סוטמה םוטרח
. לעתשמ ינמיה עונמה ."ךכ־לכ ריהנ יל לכה היה אל םלועמ .ךכ־לכ ריהנ השענ לכה"
ם ינטקה תורואה .םילולצ וימימש לחנ האור תליידה .הגשמה־םייט רמוא ,"טאק"
" ?ךל המל" ,הטלב רחא קעוצ ינא "?ךל המל" .תוריהמב ונתארקל םיצר הטמל

ם ירווחתמ םירבדה בור" ,בישמ אוה ,"עדוי ינניא ןיידע ,עדוי ינניא" .הרצק יתמישנ
ב וזע" .םתכומה ליעמה תא וילעמ טמושו ופתכב זחוא ינא ."םישעמה םצע ךותמ יל
ס פות ינא עגר ותוא .םירבדה תא םתוח ולוק־תמיענו ,"בוזע" רמוא אוה "!יתוא
ח נוצ סוטמהו ראותי־לב חוכב ותוא ךשומ רבדמה .םלש שיא אוה הטלב יכ הנושארל
ם ודא רוא ."דחא עגרל קר ילא יאוב" ,רמוא ינא /׳דחא עגר" .תושורפ םייפנכב וילא
ת ועתלמ .תומצעה לכ תא םיעובצל קלחמ הטלב .תליידה לש םינבלה היכרי .קלדנ

. וילגר־תופכב םיחרחרמ םה .עוסש רבכ ולש ליעמה .וידימ תופטוחו וינפ לע תופלוח
. ץמאתמ ןיידע דחא עונמ .תולק ררחתסמ סוטמה .תקחוצ תליידה .ישאר תא ףיצמ םד
ו נממ תשלות חורה .ףחוס רבדמה .רפרפמ והשמ .תוקנזמ םיצעה תורמצ .זתינ ץוב
.הטלב .הטלב •הלדה תליידה .ףרט תופרוט תויחה .םיקלח
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