
ררושמ לש ותומ :םשוב וליא
ר אותה תארקל דמל ןמז ותואו םייעוצקמ רפס־יתב המכב תורפס דמיל ותוריעצב
, הטיסרבינואב הצרמ תרשמל ויניע אשונ אוהשכ ,חורה־יעדמב ינשה יאטיסרבינואה
ו א ולש טרוטקודה־תדובע תא השעי רשאכ הב תורוהל חילצי םא עדי אל ןיידעו

.הדובע התוא רומגיש דע דמיל םהב רפס־יתב םתואב תורוהלו ףיסוהל ץלאיי םא
ם ייעוצקמ רפס־יתבב תורפס דמלל ףיסומ ,םרג־בחרו ףוג־דבכ ,םיעברא ןבכ היה התע
־ הברמל .חורה־יעדמב ינשה יאטיסרבינואה ראותה תארקל ודומיל תא םייס אל ןיידעו
ו תוריעצב .ומצעל הוותהש םלתב תכללמ ותבכיעש איה תורפסל ותבהא ,ההימתה
ר גבתהש םע .תוישממ תוינכתל סיסב ול תויהל הלכי ךכו ,רתוי אלו הייטנ וז התיה
ו ילע העיפשהו וייח לכ תא האלימש הקושת הכפהו הלושיב רמגל הייטנה העיגה
ת וארל לחה אוהו וברקב דלונ שדח םיגשומ־םלוע) ויתועד לע :םינוויכ השולשב
 האצות היה וייח־חרואש רשפא) וייח־חרוא לע ,(הב לגרוהש וזמ תרחא הייאר םירבד
םע ונתמו־ואשמ לעי ,(םינשה ןיב דירפהל היה רשפא־יא םינפ־לכ־לע .ויתועד לש

.םישנא
— הז דסומ לש גרדימה םלוסב היילעהו הטיסרבינואב הארוהה ירה ,וייח־חרוא ןינעל
ה מכ דע עדויה אוה םיהולא !הה .ותוא וניינע אל בוש—ויתופיאש לש תרתוכה־תלוג

ך ייתשהל ומכ ,וליבשב ,היה רוטקוד ראות תאשל .הטיסרבינואב הצרמ תויהל ףאש
ת ונחדקב דמלשכ םלח תאז לע ףא ,ןכ—הרוסיפורפ .םדא־ינב םתס לשמ הנוש םלועל
ה כילהכ ונוימדב ול התארנ וז—חורה־יעדמב ינשה יאטיסרבינואה ראותה תארקל
ו יתותלד לע םיקפדתמש שיא ;םיטנדוטסה תחישל אשונכ וא הטיסרבינואב תיסווט
ת וואת רבדב תברועמ ,דתיה המכ דע .דסחל וא טבשל תולרוג ץורחל ומע וחוכו
ת פוקתב—ויתודובע תאש קר רכז •רכז אל ,תונקסמ תקסהו תועד תעבה ,הריקחה
י לב ,ינכומ ןפואב בתכ—חורה־יעדמב ינשה יאטיסרבינואה ראותה תארקל ודומיל
, םוכיסל .דאמ תמיוסמ הרטמל עיגהל ףאושה ץר ומכ היה ףייעו ,ךכ לע גנעתהל
.רוסיפורפ תויהל הצר תורפסל־רוסיפורפ םעפ־יא תויהל הצרשמ רתוי יכ המוד
ה נבמ תגרדל—ןבל דיוסמו םינבל היה יונבש ףא ףירצכ ותוזחש הנבמ ןיעמב רג אוה
ו תינוכמל ךסומ שמיש הליחת .הברה םילוגליג רבעש רחאל ףירצה עיגה םינבל יונב
ת וכילה־םיענ גוז וב ןכתשה רחא .ורצחב דמע ףירצהש תיבה תורידמ תחא לעב לש
ר חאל .םוקמב ותבישי ןמז ךראי אלש ידכ הטורפל הטורפ ךסחש םיעצמא־רסחו

ו יה אל םהיניב םיסחיהש גוז םוקמב ןכתשה תוכילהה־םיענ גוזה םשמ רבעש
ם ינכשה ולכי אל הליחתבו ףירצה ןמ םיעקוב הבירמ תולוק ויה םעפ־ידמ .םיריפש
ו תשא תא ךופהל הסינ רבגהש ררבתה םימיל .ורבחמ עורג גוזה־ינבמ ימ טילחהל
־ קחשמ ידכ ךותו וירבח תא ףירצל איבמ היה אוה .דובעל קיספהל לכויש ידכ הנוזל
הלע אל ,ןבומכ ,וירבחמ) םמע םכשל םיכסתש ותשא תא לדשל היה הסנמ םיפלק
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ה ביכשל תישפנ הנכה תויהל התיה הכירצ םהמע הביכשש אלא ,ףסכ תחקל ותעדב
ה תימה רובגב .התוא הכמו ףדגמ היה ,ליגרכ ,השאה הבריסשמו .(ףסכ־עצב דעב
, תורז םישנ ףירצל איבמ היה הרדעיה ימיב .רפסמ־םימיל התיבל תקלתסמ התיה
ל לכל הרטשמה תא ואיבה םינכשה תונעט .תוצורפו ןותחתה םלועה ישנמ ןלוכ
ו רבעשמ .תשוב־תיב תקזחהב ורייד תא םישאהל הרטמב ףירצב השענה רחא בוקיע
, שחרתמה לכמ ףירצהו הרידה לעב לש ושפנ העקנ ,הדיב רבדה הלע אלו םישדח
ל עב תא ריידה לליק הליחתב .םוקמה ןמ אצייש ידכ ףסכ םוכס וריידל עיצה אוהו
ן מ ותוא זיזי אל םלועב חוכ םושש ןעט ןכ ומכ .וגרהל חיטבהו ,וינפב אלש הרידה
" רוביג" תוירבה רמאמכו ,ויללעמ־עורמ ךפיהה התיה הנטקה ותוזחש ןויכמ .םוקמה
. םוקמה תא שוטנלו והשלכ ףסכדנוכס לע רשפתהל ףוסבל היה ןוכנ ,היה אל לודג
ה תאש ךרדכ—םינבל תוריקב ףירצה ישרק תא ףילחהש אוה הז ןורחא םינכתשמ גוז

ר בעשל־תורישעהו רבעשל־תויברעה תונוכשה לש תוירוחאה תורצחב אוצמל הברמ
. םירישעה םהינודא יתרשמ תא ושמיש הלא םינבמש בושחל םיטונ םישנא .םילשוריב
ז כרמה ,לאמשה שיא ךל רמאי תויטילופה םהיתופקשה תא עגרל חכוש אוהשכו
. תויחל ועדי ,םייברעה םירישעה ,הלא תוידבש—חנתא הוולתמ וירבדלשכ—ןימיהו

ר בדה .רבד לכל הליגר הרידכ היה םינפה לבא הארמל־לד הנבמה הארנ ץוחבמ
ם יעוצעצו םיטושיק רסוח ןכו ,וז הדבוע .םירפסה לש לודגה ףסואה היה ןיעל טלבש
ומו תודבכ וזיא—הילעב תומדמ והשמ הרידה לע ופיערה ,םעבצו םיטיהרה הנבמו
.הילע תוכוסנ ויה תוקצ
ה ז רבד ,םירשעה האמה לש הינשה תיצחמב הז גוסמ הנבמב רד ליכשמ םדא היהיש
. ירמחה ויכרע־םלוסו ינרדומה םייחה־חרוא לע םינומאה םישנא יניעב היה הומת
ך סוח וניאש קהבומ תוברת־שיאכ הנוכשה לכב גרבנירג היה םסרופמ ,ינש דצמ
א לש ןאכמו ,חבושמ רפס תונקל וא הבוט הגצה תוארל ,טרצנוק עומשל ידכ ופסכמ
ו ניאש היה הארנ גרבנירגש אלא .ירמחה ומודיק ןעמל הטרפל הטורפ ול הרתונ

ו בל תא ףיצמ תומימח לש לגו התיבה וכרד היה ךרשמ ןותמ־ןותמ .ךכ לשב גאדומ
.תויננוכבש םירפסה עפש לע חנ וטבמו ותריד תלד תא חתופ היהשכ
ו יתופיאש תא שטנש העש וידידיו וירכמ גוחלו וירוהל היה העווזל !םירפסה ,ןכ
. ליחתה ןכיה—םה אלו אוה אל—ושח אלש ךילהתכ םהלו ול אב רבדה .תורהצומה
ו ללה ולחהשכ םג־המו ,םירעוס םיחוכיוול חתפ ןמזה ךשמב וכפהש ,ולש בגא־תורעה
.םהילכמ ויעדוימ תא ואיצוה ,וייח־חרוא לע עיפשהל

."ידמ רתוי ארוק אוה"
."ארוק אוהש הממ עפשומ ריעצ םדא"
."הל ספתיהל ןיא לבא תחתפמ האירקה"
.ונעט ,"ולש וייח תא תויחל ךירצ םדא לבא ,ורמאנ תועד ,ובתכנ םירפס"
 ויה םהו ילויה חוכ היה אוה יכ ,םירפסה ןמ ומצע קתנל היה לוכי אל אוה לבא
.לספל רמוח וא רייצל דב ומכ ול
המשנכ תויהל ךפהו—םייחבש םיניינעה ןמ ןינעל ספתיהל ורשכ תא דביאש ןויכ
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ם יבוש םינוויכמ הלועו רזוח ,ותביבס םע ויחוכיווב דחא ביטומ טלש—ףוג אלל
־ דקתה המשש תללוזה היחה העלב ותעדל .םייחב תומדקתהה :תונוש תויצאירוובו

ם ירבדו חור־ראש תפיט לכ לש ןברקל היה קוקז הז ךלומ .הבוט הקלח לכ םייחב־תומ
ילה .םיחותמ םיווקהו םיכורע ויה םייחה ימלת .ינכומ־השעמ תושעיהל ויה םיכירצ
לטב ,ינרדומה םלועהמ דרפנ־יתלב רזבא םה אלא דומיל םשל םידמלנ םניא םידומ
— יחה חתיפש רבאל ,ונרודב ,המוד המצע הלכשההו .םיילמשח םיררקמו םינופ
ה נניא םייחב תומדקתהה !אל .תויחלו ףיסוהל ידכ םיתעה תורומתב—ינרדומה םדאה
ה ארנש המ לכ .חרק יבג־לע הביתכ ,חרופ ברוע ;ריוואב םיחרופ םילדגמ תיינב אלא
ם יטירפה יפלא־ףלא דועו םירשקה ,םיראתה ,תודמעה—תויפלת ןינבכ אשנתמו רידא
־ הממד־לוקו הצונכ־לק אלא וניא ,םיינזא־תשירחמ הלומהכ עמשנו—םייחל רשא
ת וחוכש אלא ,תויוליעפ יפלא־ףלא ילב תויחל םילוכי םדא־ינב ןיאש אוה רורב .הקד
ת וחוכ םניא םהינימל םירקוחה וליפא .םש־ריעז־הפ־ריעז םה םידדוב הז ללכב םייתוהמ
ו תוהמ תא הנשמ וניא םתעד יוויח .םה םייחה יששאממ ,רתויה לכל ,אלא םייתוהמ
ת וארל לחה אוה .םירבדה רצוי לש ותוישיא תא וא ,חמצ וילע עקרה תא ,ןינע לש
ם ירופיס בותכל לחה ותיבב ותבישי ףוסל ךומס .הלולכישבו תוישיאב לכה תוזח תא
ם ייונישל ויה םימוד וירופיסב קסע םהב םיאשחה־יאשח .שיאל םתוארהל זעה אלש
ר דחב הרענ וא רענ לש תורגתסה התואל ,הרענב וא רענב םיללוחתמה םיינפוג
ם ידחא חלש אוה .םתוא בבוסה לכ ינפמ השוב התואלו הנתשמה םתוהמ לע הייהתו

ד וע לכ .חצנל םתוא זנג הז רחא הזב ול ורזחוהש רחאלו ,םינותע תוכרעמל םהמ
א טבתה ומצע תושרב יח וב עגר ותואמ ;דבלב ויתועד קר וטלב ותחפשמ ברקב יח

.וייח־חרואב םג רבדה
י לויה חוכ ךפה אל דוע לכ .םהל היה רזומו רז ירה ,םישנא םע ונתמו־ואשמ ןינעל
ע יבהש תועדה לע םיחוכיו ידי־לע רקיעבו ,עגמב ומע אובל היה רשפא ,טלחומב
ו תוא הרשקש הנורחאה הקדה הפילקה תא לישהש עגרמ .םייחב תומדקתהל רשקב
ה יה אל בוש—חור־שיא לכמ רתוי ינחור—הנוש תוהמ ךפהו םדא־ינב לש םהייוואמל
ו אב אלש תושגרה לש תימינפ הריצי וכפה וייח .ותוא םיבבוסה ןיבל וניב רשק לכ
ת וימינפה םע עגמב אובל ןיאש ומכ עגמב ומע אובל היה רשפא־יאו ,ןיוטיב לע
.ותריצי יעגרב חורה־שיא לש תרצויה
ן יעמ—ותוא בבוסה לכמ קותינ לש המ־תפוקת אוהש גוס לכמ חור־שיאל ול שי םא
ם לועמ גרבנירג ירה ,םדאה דחאכ תויהל רזוח אוה בוש ןכמ־רחאלו—המשנ תיילע
ם הו ,ויבורקו וירכמ ,וידידי תרבחמ ומצע קתינ אוה .םדאה דחאכ תויהל ךפה אל
ו השלכ עינ ענענמ—םולש רמוא היה ותנוכש ירדמ םיטעמל .ונממ םמצע וקתינ
ת וינחורו ומצע ךותל סנכתה אוה .וילא ברקתהל וסינ אל םדצמ םה םגו—ושארב
ה שיחרה לכמ ברימל דע היה קתונמ—וייחו ותיווה ללח לכ תא האלימ הפורצ

!י.םייחבש
־ הליכאה ,הארוהה :תירמחו תיתרבח הניחבמ םייחל ותוא ורשק םיטוח השולש
היה אל יכ ,ללכ סחיתה אל םישנכ םישנ לא—הנוז םע ול היהש עגמהו ,הייתשהו
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ה מכ !וה) ושפנ תא םייקל ידכ היה בייח דובעל .והשלכ שגר ןהיפלכ חתפל לגוסמ
ו מצע תא םייקל ידכ תותשלו לוכאל ,(םידימלתב ויתוציקע אילפהו הארוהה תא אנש
ה נוזה םע ועגמש ףא .ורצי חתיממ קרפתהל ידכ הנוז םע בכשלו ,תינפוג הניחבמ
, תינחורה ותוליעפ—הייתשהו הליכאהו הארוהה ןינעכ תואיצמה־ביוחמ היה אל
־ לדגו ראות־הפי רבגכש ירה—ויתוקושת תא הנניצ ,וייח־חרואב הקלחב האטבתהש

יחבמ תואיצמה־ביוחמ רבדה היה ,םישנ־יקסעב הברה היה ברועמ ותוריעצבש ,ףוג
ו ז לש התריד לא תינכומ וילגר היה ךרשמ ,עובשב עובש ידמ ,עבק־ךרד .ולש ותנ

י ושע היה אל אוה—הנוז התוא לא ךלה תובר םינש .תילגרמ םשב ריעה לכב העודיה
ת ויצאירווה תא שפיח אלש םושמ םירקבל־תושדח ןפילחהלו תונוזה רחא ץצורתהל
י נכומה ןמ קלח התיה וז תועיבקו—הלש דקומה־תודוקנ תא אלו הואתה לש תונושה
ר שקש קדה־ןמ־קדה רשקה לעו הז ורצי תותיחנ לע םידע האמכ הדיעהו רבדבש
ת ילגרמ לצא רקבמ היה םינש ךשמ יכ ףא .םדאה לש תינפוגה תוליעפה םצעל ותוא
ה נתמהה־רדחב הכחמ—התרידל סנכנ היה אוה .תחא הלמ וליפא התא ףילחה אל
, קויד־רתיל .רומח םינפ־רבסב—ואובל ףכית הרדחל סנכנ וא ,תוכחל היה ךירצשכ
א לש םירבדל הנזאה ,קוחרמל חולש טבמ ,הייהתו-הייהב ןיעמ ,הזוה לש םינפ־רבסב
ממה םיסופיטל טלוב דוגינ הווהמ אוהשכ—הנתמהה־רדחב הכיחשמ .הזה םלועה ןמ
ו בשח יאדווש ,םירחא וב וצענש םיטבמב שח קר אלא וביבס לכתסמ היה אל—םינית
ה יה םא—וקית תא םש קרו הב טיבה אל תילגרמ לש הרדחב אצמנשכו .ןשייב אוהש
א יהשכו ,הז יבג־לע הז הדיפקב ושובל יקלח חינה ,רדחה לש תחא הניפב—ומע וקית
— הממדב ול הפצמ התיה איה .העיקבהל הילע הלע ותארקל הנמוזמו־הכורע תבכוש
ו ב עגרל התכיחו—דבלב הרקתב אלא וינפב הטיבה אל םגו ,ותוא בבודל התסינ אל
ן חלושה לע ףסכה תא חינמ ,וקיתו וידגב תא לטונ היה ןכמ־רחאל .הילעמ םוקי

ם תארקל האציו ,הליחת ומליש אל םא םלבקל המיכסה אלש תוחוקל ויה) רופאה
, אבש תמועלכ קלתסמו ,(.הכמס וילע .היתונווכ לע תזמרמ המידק תטשומה הדישכ
ש חרתמה תא הניבמ הניאש תואל היפתכב תכשומו בל-םושב ותנחוב איה דועב
י נשו ,םמצע לע ףא ,ךכ לעו ךכ לע התא וטפטפ הלש םירחא םיקיתו תוחוקל .הינפל
ה חמשה התיה ,תוחפל ,חוקלה דצמ .ללש יאצומכ הז תארקל הז וחמש םידדצה
ת א ררועל הדיקפתמ קלחכ קחשמ תוחפל ,תמא־תחמש אל םא ,הדצמו תמא-תחמש
. היתוחוקל רתי לאכ וילא הרשקנ ,תחא הלמ ולו המע ףילחה אלש ףא .היתוחוקל
ה לגמה דחאכ ,ותוימצע תפישח םושמ הב היה ,רידת תרזוחה ,תדחוימה ותוגהנתה
ה יה המדנש דע םיזיזבכ תאזב הספתנ איהו—ותייעב תא וא והשלכ ןינעב ותעד תא
. עדומכו בורקכ אב היה ,הילא אב היהשכו—םליא חיש־וד ותא תלהנמ איהש הל
. ותוא וקיסעהש םירבדב הגהו ומצע םע אצמנ התא אצמנש העש ,רבד לש ותימאל
ת ויצאירווה תא בהא אל—הניבל וניב ינפוגה עגמה חטש תלדגה ינפמ וליפא דלס אוה
ס ועכ הרדח תא בזוע היה אוה .דש ואפכש ימכ התא דחייתהו—הואתה לש תונושה
.וילא סנכנשמ רתוי
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ה לאשו זוע הרזא איהו םימיה רתי לכבמ לופנ וינפ־הארמש הל היה המדנ דחא םוי
ה יהש קחרמהו התוטשפ לשב רוסיפורפ ול הארק "?בוצע התא ,רוסיפורפ" :ותוא
.ותעפוהל התעפוה ןיב ,התוישיאל ותוישיא ןיב

.קתש אוה
.המ־םעכב הנעט ,"םעפ רבדל לוכי התא ,רוסיפורפ"
ד י־ףנהב הקולח תא איה ףא הריסה הרירב ןיאבו ,וידגב תא טושפל לחהו קתש אוה
.ול התפיצו
.הילע רעתסה אוה

."יתוא גרוה התא ,רוסיפורפ .הא־א־א .הא !תעגתשה ,רוסיפורפ"
ם ירורב ועמשנ ןמז רחאל .םהב ןיחבהל היה רשפא־יאו םירבד הזיא למלימ אוה
ה ילא המכ רידאה ופוג לכשכ ,םילמה לע רזח תודחא םימעפ ."דש ,אצ ,דש" :רתוי

־ תועבצא ןיב ךתוא קיזחמ ינא דימת !רעוכמ ףוק ,םויה תצרפתה המ" .הקיקשב
ר תוי םעפה ."ךתוא תימא ,ךכ ,ךכ .ךתוא תימא םויה !אה .ילש תוינחורה לזרבה
ה קיקשב התוא ךעמש ,ללגב ילואו ,תורמל .םר לוקב רבידו התוחכונ תא חכש דימתמ
ע ימשהש םילמה הילע ולעפ ןכ ומכ .הניבל וניב רצונש רשקב הנוזה השח ,הלודג הכ
ה דובכלש הילע היה המוד ,רבודמה המב העדי אלש ףא .התוחכונב ,הנושארה םעפב
ל וקב ךמצע לא רבדל—ולש רתויב ימינפ גולונומ הז היה ,רבד לש ותימאל .ורמאנ
.תוימיטניא לש האישמ הזב שי םר
, תוריהמב תאז לכו ,ורעשב די ריבעה ,רדחה תניפמ וקית תא ףסא ,וידגב תא שבלשמ
ת אצל סרהו רופאה ןחלושה לע ,וגהנמכ ,ףסכה תא קרזשכו .הלש רבגה תא וב התאר
ו תפילח סיכב ףסכה תא ול הבחת ,ונממ תוחפ־אל תיארפ ,וילא הקניז ,רדחה תא

:הרמאו
."ףסכ תחקול אל ינא םויה !רוסיפורפ ,אל"
־ אל־רוהריה .ףרוטמ ויניע טבמ השענ היפמ םיאצוי וללה םירבדה תא עמששמ
ך כ לע בשח אל אוה .עלקנ הילא היצאוטיסה תא ריאהו קיזבה ,קרב ןימ ,רוהריה
רה לש ןינע הז היה ילוא וא ,ולומ הצצונתהש תבותכל רבדה היה המוד ,תוריהבב
ה רשקו םיימשגה םייחל ולש רשקה תא הקדיה םויה התלגתהש הרוראה הואתה : השג
ו מלוע .תילגרמ לש התבהא םג ,דתיה הדבכ המולהמ .ףלוחה ,יעראה לכל ותוא
ו תגרהש תינוכמ ידי־לע רצענש דע תיזזת־חורכ הצוחה רעתסה אוה .וילע טטומתה
ת ררחסמ תוריהמב בותכל לחה ןורחאה ןמזב .עצמאב הקספנ וייח־תרישו םוקמב וב
ו ב רשאכ אלפתהו (בותכל הילאמ הכשמנ ומכ דיה :ךכל ןווכתהש ילב תאזו) רפס

.רבדמ בותכה היה
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