
םולחב וח״ר*: וריונ ןבואר
."םולש זא" ,יתרמא ,"בוט"
."יליבשב םג ומירק תא קבחו" ,יתשא הרמא ,"םולש"
 ביבסמש תועבגה לע .ץוחב היה הפי םוי .תוגרדמב יתדרי תוריהמב .דוע יתבשה אל
.דימתמ רתוי יל םירז ויה םישנאה קר .לוחכ ,ריהב רוא לטומ היה ריעל
ריהל יתיסינ םוי ותוא םינותעה לכ תא יתארקש רחאל .םיבר םיעסונ ויה אל תבכרב
.יל ועירפהו בחרה ןולחב שיח ופלח ,ריכמ ינניא םהיתומש תאש ,םיצעה לבא .םד
 תשרב העידוה תלייד .תכל־יריש וב ורש םישנא .אלמ היה ,תאז תמועל ,סוטמה
 הבנ׳ז לעמ .יתרש אל ינא .הרמא ,"ופגינ םירוסה םג" .אלמ רבכ ןוחצנהש תימינפה
וריה ,תונטקה ויניע תא ,םיעבורמה וינפ תא יתיאר .ומירק לע בוש בושחל יתלחתה
 ינזאב םזמיז ינאיליזרב םיגייד־רמז .תוצומקה ,תוקדה ויתפש ,רובשה ופא תא ,תוק
 םידמב ,וישכע אוה הפיא לבא .קוחרמ ותוא הוולמ ומירק לש ולוקש יל היה המדנו

ז ראקדנמוקה תיזח לע תושורפה תופמה םע ,םירמונמה
 ונק תכל-יריש ורשש הלאו סוטמה תא וקלדית םינטק םיקלטיא .הינח התיה אמורב
.םיעבצב ףונ־תויולג המכ דוע
 —קמועבש םימוחה םיסכרה ,תולוחה ,בוהצה חטשימה עתפלו .םי ,םי ,םי ךכ־רחאו

.תברקתמה המדאב וטיבהו וקתתשה ךרדה לכ ורשש הלא םג .תאזה ץראה
 ,םיידיה-תופכ .יתעזה ינא .הפ הצפ אלו ךרדה לכ ידי־לע בשיש הז עידוה ,"םיתחונ"
 ןוחצנה לבא ."הלעמלמ הריבש איה המכ" ,יתבשח ,"תאזה ץראה" .םיגפה ,ראווצה
.םמצע םירישה ןמ הפי והשמ היה םישנאה לש םהירישבו ,תליידה הרמא ,םלשוה
.םכמה־םלואב והשימ יתוא לאש "ז הרקמב ,ןורשהמ אל התא"

.יתרמא ,"ןכ"
."שלש־םייתנש ינפל ,םוקמ הזיאב ךתוא יתיאר"
.יתרמא ,"תויהל לוכי"
."ןד יל םיארוק" .רמא ,"דחיב יסקט חקנ אוב זא"

.יתרמא ,"המידק"
.דחיב יסקט ונחקל
 ירחא עיגהל .םעפ ףא יל התיה אל דוע הקיפד תאזכו" ,ןד רמא ,"כ״מגב ם״מ ינא"
"ז התא המ .לכה

.יתרמא ,"יארוט"
"ז הפיא יארוט"
."םימ״לחזב"
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 פ״מ ,ךמצעל ראתמ התא .פ״מ ינא לבא .ךב לכ ארונ אל הז ךלצא" ,רמא ,"אלימ ,ונ"
״1 הלאכ םימיב ליזרבב אצמנש
.יתרמא ,"תפרצב יתאצמנ ינא"
 ׳קרוי־וינ ,וריינ׳ז־הד־ויר .ללכב יתעגה ךיא לאשת לא" ,ןד רמא ,"םש םג יתרבע"
"ז לק ךלה ךל .םינברוחמ םימי השולש .אמור ,זיראפ ,ןודנול
 *רחאו םיסוטמ ויה אל הלחתהב .זיראפמ קוחר אצמנ ינא" ,יתרמא ,"ללכב ךלה אל"
 —זיראפ וק .׳סנארפ רייא׳ב יתאב הככ זא .אל חטב ׳לע־לא׳ב .תומוקמ ויה אל ךכ
."האור התאש ומכ ,ויקוט
 קסעה סולפ ,רלוד םייפלאמ רתוי ןיינעה לכ הלע יל" ,ןד רמא ,"לזמ שי דוע ךל"

."םש ראשנש
.יתלאש ״? קסע הזיא״
 ,ךימסה ,דבכה ריוואה ומכ םירכומ ויה םיסוטפילקאה לבא תוריהמב העסנ תינומה
 יפכ ,תאזה ץראה בוש וז ירה וישכעו ,םייתנש ורבע .שיבכה ידצלש תודשה לע ץברש
 בכר־ילכו םיקנט וצבקנ םדילו ,ךרדה ידצל םירוזפ ויה םילהאמ המכ .היתבהאש
.םיקבואמ
 יול" :ולש יוהיזה־תיחולב יתטבה ינא וליאו ,גהנה עתפל רמא ,"ןוירשל דובכה לכ"
."ה׳גפ ,׳ה יחרזמ ןוכיש ,יול
 תריכממ איצוהל יתחלצהש המ לכ תא .םיעטה" ׳ח רמא ״1 אל ,קסע הזיא תלאש״
 ,הננערב השאה וישכע .םלוכל ,ליזרבב םוקמ הברה שי .םש יתעקשה בשומב המדאה
"ן יושנ התא .םש דליה םג .םירוהה לצא
.יתרמא ,"ןכ"
"ז איה הפיא זא"
."סוטל הל רוסא" ,יתרמא ,"םש הראשנ"
.ןד לאש "ז ןוירה"
."ינימש שדוח"
 .תוריל רשע לש רטש ללומ ויתועבצאב .ומירק תא יל ריכזהו קצומו ךומנ היה אוה
 עיגמש כ״מגב פ״מ ךמצעל ראתמ התא" ,ומצעל קחצ ,"הארנ הז ךיא יתחכש רבכ"
"ז תאזכ העשב
.יתלאש "ז התיבה תוחפל תנפליט"
״1 תנפליט התאו״ :לאש רחאו ״? המ ליבשב .אל״
."יתחכש" ,יתרמא ,"אל"
.רהמ עסנ גהנה
 םויה .ףונה תא ונמשנ .תצק טאה גהנה ."ףונה תא םושנל ןת" ,ןד רמא ,"תצק טיאת"
 לע לבא ,טא*טא התבכו הלודג שמש הלפנ ,םיסדרפל רבעמ ,ברעמב .טאל ליפאה
.רוא דוע היה חרזמב תועבגה
."לובג םש היה םעפש בושחל רזומ"
."עובש ינפל לכה־ךסב" .גהנה רמא "ז םעפ"
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.ןד לאש ״? הה ,תוריבא הברה ויה"
 רקיעב" .ודמע ויתחתמש םימה .רשגה ינפ־לע תוריהזב רבעו גהנה רמא ,"הברה"
."םילשוריב
 .העידי םוש .דתיה אל ומירקמו .םילמה ילע ולפנ ,ומירק הז םילשורי ,םילשורי
 בושחל יתדחפ ."יליבשב םג ותוא קבח" .ונממ ץוח—םלוכ ויה עיגהש קרבמב
.וילע
 לבא "?בוביסה דע המכ" לאשש ,לייח התוא רצע ךרדב .הנופצ המדקתה תינומה
.ונכשמהו ״? םויה םלשמ ימ .סנכ״׳ ,רמא גהנה
."חמשי דליה לבא" ,םואתפ ןד רמא ,"קוש לבקת איה"
 ."וגאדת לא .רדסב לכה" :שוריפב ועידוה קרבמב .חאה לע ,ירוה לע יתבשח עגרל
 ינפל דוע העיגה ונממ הנורחאה הלמה .רבד םוש—ומירקמו ?רשפא ךיא לבא
.לכה ליחתהש

.ויתורוא תא קילדה גהנהו ךשוח רבב היה ץוחב
.ילא ןווכתה אוה ."ותא ךישמת ךכ־רחאו" ,ןד רמא ,"הננערל םדוק סנכית"
 בוחרל גהנה תא ןד החנה הבשומה זכרמב .הלאמש התטס תינומהו בוביסב דרי לייחה

.ידדצ
."שורבה די־לע" ,רמא ,"והז"
.םיכושח ויה ויתונולח .הפי דיוסמ יתחפשמ־וד תיב דמע שורבה די־לע

.ןד רמא ,"ףוצפיצ ןת"
.רפצ גהנה
 הטיבה איה .דלי אב הירחאו ,ראומה חתפה ןמ האצי ,הצלוחו םייסנכמב ,הריעצ השא
.המידק ץרו התוא ףחד דליה .עגרל הרצענו ונב

.ארק "!אבא"
.היפב דער םשה ."ןד" ,שרח השאה הרמא ,"ןד"
 לש ורעשב שחב היונפה ודיב ."יקוש םולש" ,התוא קביחו ןד רמא ,"קישוש םולש"
 לש ודיל לוגסה רטשה תא בחתו םהמ רענתה רחא .ויפתכב תולתיהל הסינש ,דליה

.גהנה
 לע הטאל עונל הלחה תינומה .ונבו ותשא לא הנפו רמא ,"בובח ,ףדועה תא ריאשת"
.ודי תא יל טישוהו רזח םואתפ .ךרה לוחה
 ."ילע בושחת .ךכ־לכ ארונ אל הז יארוט ליבשב" ,רמא ,"ךכ־לכ בוצע היהת לא"
 ויתונולח לכש תיבה ךותל םיצפקמ ,רוחאמ קר םתוא יתיאר רבכ רחאו םיידי ונצחל

.תחא־תבב וראוה
.הכורא התיה אל ךרדה לבא ,בוש הצא תינומה
."הלאמש וישכעו" ,יתרמא ,"הנימי"
.גהנה לאש "?והז"

."קוידב"
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 לע התוא ונחנה .ןעטמה־אתמ הדווזמה תא איצוהל ידכ דריו עונמה תא הביכ אוה
.יתמליש .הכרדמה
.ובשומ לא רזחו ,רמא ,"םולש־תבש"
 בבותסה ,ינפ לע ףלח אוה .תיבה דבעל דועצל יתלחתהו הקוריה הדווזמה תא יתמרה
.ויתורואב יתוא רווניס ,בוחרה הצקבש לוחה־שרגמב

ב
.יתלאש "זומירקו"
.הפצרה לעש חיטשב טיבה אוה .יבא רמא ,"רדסב ומירק"

"ז היה אוה הפיא"
.יבא רמא ,"םילשורי די־לע"

."תודיבא הברה םש ויהש רמא גהנה"
.בישה אלו ושארב ןהניה יבא
.הנימאמ־אלכ יב הטיבה ימאו ,תויסוכל בוש גזמו רמא ,"והשמ דוע התשנ"
."םייתנש ,םיהולא" ,הרמא ,"םייתנש"

.והשמ ינממ םיריתסמ םהש יתדחפ
.בוש יתלאש "ז רדסב לכהש םיחוטב םתא"
 ןטק סיסר ול שי ,תרמוא תאז .רדסב לכה" ,יבא רמא ,"לאוש התאש תישילש םעפ"
."לומתא ,תועש המכל תיבב היה רבכ אוה לבא ,יחלב

"ז םירוההו"
.בוש וניתש .תיסוכה תא םירהו יבא רמא ,"םייחל"
."ךיחא תא ונחכש טעמכ" ,ימא הרמא ,"קשמל ןפלטל יאדכ"
 היה לבא .יחא לש ולוק םגש יל המדנו ,דאמ דער ילוק .יחאל ,קשמל ונפליטו ונדרי
.קחרמה ללגב ילוא הז

.תרפופשה תא יתחנהו יתרמא ,"ברעב רחמ אובי"
.ימא הרמא ,"יפוי"
 תא יתלפשה ."ןלוגה ,םילשורי" ,יבא רמא ,"ונילעו וילע רבעש המ רתוי עדג אלש"
.קוחרה יחא תא ,ותוא קבחל יתיצר .הפצרל יטבמ
 ,םישנאב וב וכליה תורובח־תורובח .דימת ומכ ,שטשוטמב ראומ היה ישארה בוחרה
.תוחותפ תוצלוחב ,םיריהב ץיק־ידגבב ,טאל
 "ז םש םישבולש המ הז" .יתוא הקביחו ימא הרמא ,"ריית ומכ הארנ התא"
.תיסוכ דוע וניתשו ,תושדחל ונבשקה .התיבה ונרזח
 רתומ םויה לבא" ,יבא לש ורבעל הקחצו ימא הרמא ,"תונמדזהה תא לצנמ אוה"
."ונלוכל
 ,ונישארל בורק וגח רבכ םישותיהו ןשע אלמ חבטמה היהשכ ,הלילב רחואמ

.יתמק
."וירוהל םולש דיגהל" ,יתרמא ,"ומירקל ךלוה ינא"
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 ןיידע ודמע ימא לש היניעבש יתיאר סנפל תחתמ .בוחרל ,הטמל יתוא וויל םה

.תועמד
.הלאש "ז ימת השיגרמ ךיאו"
."הכחמו תבכוש .רומג רדסב ,םכל יתרמא רבכ"
.יבא רמא ,"הל ורזע תוקירזה"

.יתרמא ,"ןכש בשוח ינא"
.הכישמה אל איהו התוא עטק יבא לבא .ידיב הזחאו ימא הרמא ,"הנכסמ"
 וחצמ לעמ העיזה תא החמ רחא ."השוע אוה המ עדוי אוה" ,רמא ,"תכלל ול ינת"
.םתרידל ולעו ובש םהו

 התיה הכישחה .ירפה־יצע ףקומ וירוה־תיבמ ,ומירק לש בוחרהמ יתדחפ .טאל יתדעצ
 .ופרשנו םירוחש םירפרפ וסט םהב םירויה םיחתנ אלא הנממ וערק אל םיסנפה .הדבכ
.םהב עוגנל יתיצר .הנטבב חמוצה דליה לע ,ימת לע יתבשח םואתפ .דאמ יתעזה

ג
.םכשה לע ומירק לש ויבא יל חפט "ועיגה ימ וארת ,יה"
"וומירק" ,הנישה־רדחמ השא לוק ארק "!ומירק"
."ולש רבחה ,לצרה הז" ,באה רמא ,"אוה אל הז"
 רתוי .יתרכה אל הלוק תא ינא לבא ,ומירק לש ומא וז התיה .השאה החנאנ ,"לצרה ,הא"
.היתיאר אל םייתנשמ
."םולש הל דיגת ,שג לבא" ,טקשב באה רמא ,"הלוח תצק איה"

 יב הטיבהו התטימב הבשיתה םואתפ .הרקתב הטיבהו הקד הכימש הסוכמ הבכש איה
.תואופק םייניעב
"ז תעגה יתמ .לצרה ,לצרה" ,החנאנ ,"יוה"
.יל הקשנו ידיב יתוא הכשמ איהו הילא ךומס יתדמע
"ז דמולש המ" ,יתרמא ,"ברעה"
 הבש איה .יתנבה אל ינא לבא ,שידיאב והשמ ףיסוהו באה רמא ,"הלוח תצק איה"
.הרקתב אופק טבמ הצענ בושו רכה לא
.ילא הנווכתהש בשוח ינא .הלאש "ז רמוא התא המ"
."םייתעש ינפל" ,ירבד לע יתרזח ,"ברעה יתעגהש יתרמא"
.הרמא ,"רהמ ךכ־לכ םולש ונל דיגהל תאבש הפי"
.יתלאש "ז ומירק םולש המ"
.דימ תאז יתנבה אל .רזומ היה הלוק לבא .הרמא ,"רדסב אוה"
.יתלאש ,"םיסרהו"
.הרמא ,"סיסרה דל תפכיא המ"

.יבג ירחאמ דמעש באה רמא ,"והשמ התשת ,אוב"
.םיחרואה־רדחל וירחא יתכלה

."תוגאד בורמ" ,רמא ,"דאמ הפייעתה איה"
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 ,הרקי הזשכ .דיה תא ול החלל ,ומירק תא תוארל ךכ־לכ םוצע קשח יב היה םואתפ
. םינבדבוד־ןיי יל גזמ ויבא .םדה בוזי םא םג .םייתפש־תכישנ םוש רוזעת אל ,יתבשח

.הקיתשב וניתש
.יתלאש "?הדובעה ךיאו"
."אובל וקיספה םיברעה .רוגיפ תצק שי" ,בישה ,"הככ"

.בוש ונקתש
.םואתפ יתלאש ״? אובי אוה יתמ״
ייסמ .הדובע הברה שי .הלילב ,תועש המכל םיימוי ינפל ץפק" .רמא "?עדוי ימ"
."ןיע חוקפל דירצ .םיחיגשמ ,םירפכב םיר
ל כוא ילוא .הדיחיל עסא רקובב ןושאר־םויב" ,יתרמא ."וילא עוסנל ינא לכוא ילוא"

."ולצא רקבל
ה לוקב התיה "?המ ליבשב" .התטיממ םאה עתפל הארק "?וילא עסתש המ ליבשב"
.דימ ךכב יתשגרה אל ינא לבא .תונפקות לש הדימ
ה פמה לע ורבטצהש הגועה ירוריפב תוחונ־יאב טיבה באה .בישהל המ יתעדי אל
.םיבוהצ ויה םה .הנבלה

.רמא ,"הבהז ,ינשית"
ת א וא ,ולש תבותכה תא יל ונת ,םכל השק אל םא זא" ,יתמקו יתרמא ,"רחואמ"
."ןופלטה רפסמ
, יל הקשנ המל .ןיוע ,רק היה הלוק .םאה הארק ״? ולש ןופלטה רפסמ ךל המ ליבשב״

.יתבשח
.באה עיצה "?רחמ רובעת ילוא"
ה פייעש ומירק לש ומא ,םירוהה םע השיגפה ,הסיטה .ףייע יתייה .יתרמא ,"רדסב"
גיסה תא יתרכז םואתפ .םיידי ונצחל .תחאב תאז יתשגרהו ףייע יתייה .המחלמה ןמ
.וידיל ןיתרסמו ןתוא יתאצוה .יסיכבש תויר
.יתרמא ,"וליבשב הז"
ל ע ירפה דיבכה תיבה תיזחבש ןטקה ןגב .ידבל יתייה .תלדה תא רגסו הדוה באה
ל ש ומא םש הלתשש םינשושה־יחיש תא הסיכו םיעזגה ןיב חמצ עורפ בשע .םיפנעה
םידלי ונלוכ ונייהשכ ומירק

ד
ם המ דחא .יאובל דאמ וחמשש םידידי המכל יתנפליט .ותישארמ םח היה רקובה
ל בא ,חוטב אלש יתרמא ."וחיריל םיעסונ ונחנא" ,רמא ,"אובת" .לויטל יתוא ןימזה
.ינא ןכיה קוידב יתעדי אל ינאו ,רמא ,וחיריל םיעסונ ונחנא .אובא—לכוא םא
י תדרוה .תונחלושה לע ויידע םירודכ תואסיכה ,יקנו ץוחר היה החמש לש הפקה
.ימתל יתבתכ .הפק יל לשבל ,רוחאמ ,חבטמל ךלה החמש .יתבשיתהו םהמ דחא
. ומא תא ןיבמ אל ינאש בשוח ינא .םירוהה לצא יתייה .יתשגפ אל דוע ומירק תא"
םג .רדסב ירוה .ןורחאה עובשב דאמ הפ ונתשה םישנא .יפלכ הרזומ הניט הב שי
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 יתלטהו תרגיאה ילוש תא יתקבדה ."וישכע םתוא תוארל עסונ ינא .ךלש םירוהה
.זכרמבש המודאה הביתל התוא
מועה םימהו רצה הדלפה־רשג בושו ,םיסדרפ ידצב הרבע ימת לש הירוה לא ךרדה
 לע ולייט םישנא .ריעה ירוורפ לש םירופאה םיתבה ךכ־רחאו תודשה ,ויתחתמש םיד
 היה םוחה .םילדנס ,תונבל תוצלוח .תונושארה תונוכשה תא םעפ דפירש םחה לוחה
 .םילגד םייולת ויה תוספרמה לע .קיעמו דבכ שוגל ךפהיי אוה םיירהצב .ןיידע ,בוט
.רתוי הברה היה הז לבא .תואמצעה־םוי לע יתבשח
.ומהדנ ימת לש הירוה
"!לצרה ,יוה" .םאה הארק ״?הז ימ״
.דער ולוק .יתוא קביח היבא
.לאש ״? ימת הפיאו״

."רדסב איה" ,יתרמא ,"םש"
"ז סוטל הלכי אל איה"
 ויה םילמה ."וגאדת לא ,רדסב איה לבא .הדילה דע בכשל הכירצ" ,יתרמא ,"אל"
 רבג םוחה .רדס םוש ילב ונחחושו ונלוכ םיכובנ ונייה .ןתותימא ףא לע ,תוישפיט
.יתוא ורווניס םילוכתה םיימשהו םייתניב
 תא ,םישדח םיפנע חימצהו הבגש ןרואה תא ,ץפושמה תיבה תא יל וארה םיירהצב

.רצחה הצקב ורפחש החושה
 היה הז לבא .יתוא בוהאל וסינ םה .ורמא ,"ןאכ ונילע רבעש המ םעפ ףא ועדת אלש"
.אשד־תסיפ לכ לע ,רדח לכב ונתא התיה ימת .ללכ יתסעכ אלו השק
 ורמאו ורזח "?םייתנש ירחא ,םואתפ ,הככ ךתוא הארנש בושחל היה לוכי ימ"

.םיאתשמ
.הנטקה יתסיג הרמא ,"אבא היהי אוה ףכית דועו"
.ימע חחושל רזחו ינתוח רמא ,"טקש"
.ירוה תיבל יתרזח םיירהצב
.יתלאש ״? הפ היה אל ומירק״
.יבא בישה ,"אל"
.ימא הרמא ,"ונתא תצק ראשית ילוא"
."תוארל ץפוק ינא" ,יתרמא ,"תבשל אב אוהש תויהל לוכי"

.יבא רמא ,"ףייע חטב אוה ,אב םא םג"
״? דאמ הלדג הלש ןטבה״ ,ימא הרמא ,״םירבחל ןמז קיפסמ ךל שי״
."הלדג" ,יתרמא ,"ןכ"

."הנכומ םיירהצה־תחורא" .ימא החנאנ ,"םיאירב ויהתש"
 ילוא לבא .ןאכל םג אב היה רבכ אוה ,יתבשח ,תיבב ומירק םא .תוריהמב יתלכא

 יתיאר .הרמא "?וילא עסתש המ ליבשב" .הבהז ,ומא ילואו .ףייע אוהו אבא קדוצ
.עונ אלל יב תוצוענ היניע תא
.יבא לאש ״? דלי ,בשוח התא המ לע״
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 ומכ קוידב ,תוינבגע־בטורבו לצבב לשובמ היה ףועה רשב .יתבשה ."םולב לע"
.יתבהאש
"ז הבהז םולש המ ,בגא־ךרד" .יב הטיבהו הקחצ ימא ."ומירק לע בשוח אוה"
."הלוח תצק איהש רמוא הלעב"
."המחלמה ינפלמ דוע הז .רחמ והשמ הב שי"
."התוא וסרה תוגאדה"
."ןאכ ונילע רבעש המ עדנ אלש"
"ז וישכע אוה הפיא"
.יבא רמא ,"וחירי תוביבסב"
.יתמק לכואה ירחא
."ברעב רוזחא" .יתרמא ,"עוסנל ךירצ ינא"
."ןתפל תצק דוע הז יגפל התשת" .ימא החנאנ ,"ונתאמ ךלוה אוה בוש"

.יתיתש
.יתרזח .ברעב עיגמ יחאש יתרכז הנחתל ךרדב לבא
 .םיידי ונצחל .ףייעו ךר וטבמ לבא ,דאמ ףוזש ,קצומ .ברעב עיגה תמאב יחא
.תוטירש תוסוכמ ויה ויתועורז .ונקבחתה
.יתלאש "ז עמשנ המ"
."םייח .האור התא" ,בישה ,"םייח"
 .ימת לע יתוא לאשו רבעש המ לע טעמ רביד ךכ־רחא .קתש אוה .לוכאל ונלוכ ונבשי

.ומירק תא האר םא ותוא יתלאש
."םילשורי די־לע ,ןושארה־םויב ותוא האר והשימ לבא" ,בישה ,"אל"
.יתרמא ,"םימי המכל ראשנ התא"
.טקשב ,ויניע תא ילא םירה אוה ."ןכ"
 עגר ונב הטיבה ימא .הירגיס ול יתטשוה ."רחמ" ,יתרמא ,"דחיב וילא ךלנ זא"
 ,בוהצה רואה לע דאמ דיבכה ןשעה .הקיתשב ונשיע .תוחלצה תא ףוטשל הפיסוהו
.רחואמ היהו

ה
.ץיקהב המודר התיה הבשומהו םח היה בוש .ומירק לא ונכלה רקובב
.יחא לאש "ז הזה טקשה ,ךתוא עגשמ אל הז"
"ז לאוש התא המל"
."לכה ירחא םימי השש ,הזכ טקש היהיש ןימאהל היה לוכי ימ"
 הרעש .תלדה תא החתפ הבהז .יתקפד .תוירגיסה תא וניביכ תלדה ינפל לבא ,ונשיע
.םיהכ םילוגיע תופקומ ,תומודא היניע ,עורפ היה
 ,תצק ינחרצ ,הנושמ היה הלוק ״? שי המ״ ,יחא לש ומשב קר הארקו הרמא ,״םולש״
."וסנכית ,השקבב ,השקבב" :הרמאו הכייח איה םואתפ לבא
.יתלאש ״? היה ומירק״
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.תבשל ונתוא הנימזה אל איה .םיחרואה־רדחב ונדמע .הבישה אל איה
 יחאב הטיבה תאז תמועל .הבישה אל איה לבא .יתרמא ,"אב אוה םא תוארל יתאב"

.תושעל המ ונעדי אל .וב יתטבה .יב טיבה יחא .תואופק ויה היניעו יב םג רחאו
 .תבותכה תא וא ,הדיחיה לש ןופלטה רפסמ תא יל ינת" ,יתרמא ,"ךל השק אל םא"
."וילא עסנ
."סנכיהל םינתונ דחא לכל אל .אבצ הז" ,םואתפ הרועינ איה ,"סנכיהל ולכות אל"
."תויעב ונל ושעי אל" ,יתרמא ,"ם״מ ירה אוה"
."חבטמל עגר אוב" ,ילע העיבצה איה ,"התא"
.תפרוט היח יניע ויה היניע .תלדה תא הרגס איהו הירחא יתכלה
 י המ ליבשב ז ילש ומירק תא תוארל ךל המ ליבשב .ךל שייבתת" ,בוש הרמא ,"התא"
 התא וישכעו לכה ירחא תאב ז שייבתמ אל התא ז ילש ומירק ךתוא ןיינעמ הז המ
"ז ילש ומירק תא תחקל הצור
."תרמוא תא המ ןיבמ אל ינא" ,יתרמא ,"החילס"
 שממ ךירצ התא" :תינחרצ הניטר ךפה הלוק .געלב הרמא ,״ךומכש קידצ ,קידצ״
."ןורטאיתב תויהל
.לוחכ לטרגאב וילע ודמעש םיחרפה תא דיערהו רטריט ררקמה עונמ .יתקתש
 לכ .ןמזמ רבכ ךתוא יתרכה ינא ?שייבתמ אל התא" ,םואתפ הקעצ איה "!יל הנעת"
 ומירקל רפסל יתיצר אל לבא .הזה תיבל םג ועיגה הבשומב ךילע ורפיסש םירופיסה
."ולש הבהאה תא הארת רבכ זאו לכה עדיי אוה ,גאדת לא ,גאדת לא .רזחש ירחא דימ
 הכלה איה .יתאציו חבטמה לש המוטאה תיכוכזה־תלד תא יתחתפ .המואמ יתרמא אל
.רויח היה יחא .ןגינש ,וידארהמ קוחר אל ,םיחרואה־רדחב דמע יחא .ירחא
."ךלנ" ,יתרמא ,"אוב"
 הב טיבהו רצענ אוה .יחא רבעל הארק ,"ךל שי חא הזיא הארת" .הקעצ ,"ךלת ,ךל"

.ודער ידי .תורק םייניעב
.יתקנחנו יתרמא ,"הבהז ,ךל םולש"

.ףתכב יתוא ךשמ אוה .יחא רמא ,"אוב"
 דיבכה ,הדבכ שמש הצבר וילע ,ןטקה ןגב .ונבג ירחאמ תלדה תא הקרט איהו ,ונאצי

 םינשושה־יחיש תא הסיכו קבואמו ברח ,הובג היה בשעה לבא .םיפנעה לע ירפה
.םידלי ונייהשכ ,תובר םינש ינפל הבהז הלתשש

.הנחתל ונכלה טאל
.יתרמא ,"הדיחיל עסונ ינא"

.יחא רמא ,"ךתא אב ינא"
 אלש יתספת םואתפו ,ךכ־לכ תורגובמ ויה ויניע .רויחהו ףוזשה שיאב ,וב יתטבה
 ידיל דמעש ,ןטקה הז יחא תא ,ותוא קבחל יתיצר .תומלש םייתנש ,םייתנש ויתיאר
 קילדהו הירגיס יל ןתנ אוה .ונדרפנש םייתנשה ןמ רתוי הכורא הקיתש קתשו הנחתב

.םואתפ ווענ יגפ .תוריהזב התוא
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."בוט רבכ הזו .ךייחמ התא" ׳רמא אוה ,"האור התא"

."ךרטצנ ילוא םישדח השולש דועב לבא" ,הדיקפה הרמא ,"םישנא קיפסמ שי"
."ןאכ תויהל לכוא אל רבכ י:׳א" ,יתרמא ,"םישדח השולש דועב"
.הרמא ,"תרעטצמ"
 ינזאב ושרשיר םיהובגה םיסוטפילקאה תורמצ .התיבה ונעסנו הנחמה תא ונבזע
.ךרדה לכ ךרואל
."ליעוי אל הז" ,יחא רמא ,"םייתפשה תא ךושנל קיספת"

ו
.וחיריל יתעסנ רקובב תרחמל
.לויטל יתוא ןימזהש הז ,יבוק לאש ״? בוט שיגרמ אל התא״
."רדסב ינא" ,יתרמא "ז המל"
.ותשא הריבסה ,"ץחלה־ישרפה הז"
.ונקתש
.תוקד המכ ונינח .ךשמתה רבדמה
.טקשב ךירכה ןמ םעלו יבוק רמא ,"םולכ לכוא אל התא"
.חוכ יל היה אל לבא ,םהילא ךייחל יתיסינ
 לוכאל ורמג םה ."ונלש םילקאל ליגר אל רבכ אוה" .ותשא הרמא ,"םוחה חטב הז"
 בחרמב תופופצ ,תובהבהצ־תורופא תותקב עיפוהל ולחה ךרדה ידצל .עוסנל ונכשמהו
.תוקיר .םמושהו םוצעה
.יבוק רמא ,"םיטילפ־תונחמ"
 תורורצ .הפיעל תוסומע תועוער תויאשמ .טאל ונעסנ .תורייש םג ורבע ךכ־רחא
 םייניע .םיחוחש .שובל־יעורק םיהכ םישנא .םינרזמ ,םינרזמו .תוכימש ,םילודג
 .היתובקעב טאל עסנ יבוק .ומא תועורזב הכב קונית .טעמכ םימורע םידלי .תותמ
.דליה תא עיגרהל ידכ ,ריש ילוא ,והשמ הלמלימ איה
.יבוק לש ותשא החנאנ ,"םוח הזיא"
."םימ םהל ויהי רבכ םש" ,אוה רמא ,"קוחר אל ןדריה"
.הרמא ,"םינכסמ"
.תוטמסה ךותל טא סנכנ יבוק .ריעב ונייה ,עתפל ,רחאו
.רמא ,"םינולאצל בל םיש"
 .םיקיר ויה היתב לבא ,האלמ התיה ריעה .ונאציו תחא רכיכב תינוכמה תא ונינחה
.המלצמה תא ןיכה יבוק
.רמא ,"תצק ךייח"
.יתיסינ
."דבל תצק טטושא", יתרמא ,"םכל תפכיא אל םא"
."תוטמסל ידמ רתוי סנכית לא .רהזית קר" ,יבוק רמא ,"רדסב"
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."תינוכמה די־לע" ,יתרמא ,"הפ שגפינ"
.ןומהב ועלבנו םולשל יל ופפונ םה
י בשות .םילייטמ תפצומ התיה ,טהול־םודא היתורמצ ,תישארה הרדשה .טאל יתדעצ
ת יקדיסה־תויונחו הפקה־יתב לש םיחתפב תונטק תוצובקב וזכרתה םמצע ריעה
ל בא .םיבשו־םירבועב תמ טבמ וחלש תוהכה םהיניע קרו וקתש םה .הפיעל תוסומעה
־ ופטיפב םתסו םוליצב ,תוינקב םיקוסע ויה םילייטמה בור .םהילא ובל ןתנ אל שיא
, לצ שי םינפב .םחו דבכ היה ריוואה .םיפגומה תונולחב ,םיתבב יתטבה .םיינלוק םיט

.ןייעמ חירו םיננוצ םימ ןהבש ,רמיח־תודבכ תורא׳גו ,יתבשח
.ילומ אבש לייחב יתלקתנ
.לאש ״1 םלוח התא״
.ופתכב העיז לש ההכ ספ הצרח ולש יזועה תעוצרו קבואמו עיזמ היה שיאה
.יתלאש ״? תרייסה תדקפמ הפיא עדוי התא ילוא״

"? תרייס וזיא"
.ול יתרמא
."ןוחטב־רתיל ,דחא קידצ־םמ לאשת לבא" ,רמא ,"הפ םיבשוי םהש בשוח אל ינא"
א ל חור .וטהל םינולאצה תורמצ .ףאה־יריחנב ,םייניעב ,םייפתכה לע ץבר םוחה
.םיקידצ־םמה דחא תא יתלאש .המוסח התיה ריעה לש תיחרזמה האיציה .הבשנ
."ןיצקה תא לאשת" ,בישה ,"עדוי אל"
.ךרדה תאפב ,ןטק להואב בשי ןיצקה
.לאש ״? תויעבה המ״
.ול יתרבסה
"?הרקמב פ״מ אל אוה .והשמ יל רמוא הז" ,רמא "?ומירק ןרס"
. "הביבסב תבשל םיכירצ םהש יל ורמא .ותוא אוצמל חרכומ ינאו" ,יתרמא ,"ןוכנ"
."חודה תא סופת ךל ? אל ,תרייס הז המ עדוי התא״ ,ןיצקה רמא ,״יביבח״
ת א בגינו להואה תניפב בשיש ,דחא למס רמא ,"סופתל חור תצק התיהש יאוולה"
.המודא הייפכ לש הילושב וחצמ
."ךל הדות זא" ,יתרמא ,"בוט"
ב ל תמש .תוארל המ שי .ריעב תצק רייס שג" ,ךייחו ןיצקה רמא ,"יביבח ,רבד ןיא"
״? הלאה םיאלפנה םינולאצל

.הריעה יתבש
־ ילכ ,םיקבואמה םידמב םילייחה ,םילקה ץיקה־ידגבב םישנאה .דאמ דיבכה םוחה
ה תיה םינולאצה תחירפ לש המודאה הבהלה קר .שטשוטמ היה לכה—םיווסומה בכרה

.ךימסו דבכה ריוואה תא הכתחו דואמ הדח
.תינוכמה דיל בוש ונשגפנ תרחואמ םיירהצ־תעשב

״? היה ךיא״ ,יבוק לאש ,״ונ״
."יתאצמ אל לבא" ,יתרמא ,"והשימ יתשפיח"
."םולח ומכ שממ" ,ותשא הרמא ,"םולח ומכ היה הז"



ןרימ ןבוארו6

 הרוחשה המלצמה תא בחת אוה ."תויפוקש" ,יבוק רמא ,"םימלש םיטרס ינש יתמליצ"
."רוא ידמ רתוי יתתנש דחופ קר ינא" .אתה ךותל ולש
״? םימלוח םתאש םכל המדנ אל״ ,הרמאו ותשא הרזח ,״םולחב ומכ שממ״
 אלו דאמ םיפוזש הינפ ,הזר התיה איה .היתיאר זאמ הנושארל ילוא ׳הב יתטבה
.עונמה שערב ועלבנ ירבד לבא ,והשמ הל יתרמאש יל המדנ .עינתה יבוק .םירפואמ

ז
 ךלה יחא .םתיבב םיקתוש וכליה ירוה .ומירק לש ןורחאה ובתכמ עיגה תרחמה־םויב
.דידי לא
 רשגה .תיבב יתייה לומתא .רמגנ לכה וישכעו" ,ומירק בתכ ,"ידמ רחואמ תאב"
 םעט היה אל .ונלוכ ונינתשה הפ .רחואמ תאב .רחא םלועמ ,רז תאב .ףרשנ וניניב
."רבד םוש הנשמ היה אל הז אליממ .ךתוא האראש
 תוטושפו תונטק ויה ןה .באכ לכ םילמב יתשגרה אלו .ןורחאה ובתכמב ומירק בתכ ךכ
.עובש־ףוס לש ןותעב ומכ
."תעדל הכירצ איה .ימתל לכה לע בותכא"
.הרקתב תוצוענ ויה יניע .הטימה לע יתבכש
.וקתש םלוכ .םימ יתיתש ברעה־תחוראב
.יתרמא ,"רוזחל ךירצ ינא"
 ־ילע לע ןושאר םשג ומכ ,תועמד ווקנ ימא לש היניעב .וקתשו יב וטיבה ירוה
.ןשיע יחא .הפמה ינפ־לע הטטוש יבא לש ודי .םיסדרפה
."דליה תא דבאל הלוכי איה" ,עתפל ימא הרמא ,"שגרתהל הל רוסא"
.ן׳וג לכ ילב ,טקש היה ולוק ."הזבנו עובצ" ,יחא רמא ,"תפוניט"
."עס .ונילע בושחת לא .עוסנל ךירצ התא" ,ימא הרמא ,"עס"
 םג ,ונלוכ ,ץיקב הארתנש רמולו ףיסוהל יתיצר .קנחנ ילוק .יתרמא ,"רעטצמ ינא"
."ןושיל ךלנ .רובעי הז םג" :רמאו םואתפ םק יבא לבא .הדכנה וא דכנה

.קשמל יחא רזח םכשה רקובב
 ודי תא יתצחל ."חוכשל ךירצש םירבד הברה שי ונינשל" ,רמא ,"חוכשל הסנ"

.ונב וטיבהו דצה ןמ ודמע ונירוה .הטורעה
 .םינוא־ןיא ,חוכב יתוא וקביח םה .הפועתה־הדשל םדבל ירוה יתוא וויל םיירהצב
.העשה לע הרוה ןועשה
."םולש זא" ,יתרמא ,בוט"
."ונליבשב םג ימת תא קבחו" ,ימא הרמא ,"םולש"
 היה רופאה טלפסאה .הקזח התיה שמשה .ףוסכה ,ךוראה סוטמה רבעל טאל יתעספ
 לבא ,הירגיס קילדהל יתיצר .הדשה תספרמ רבעל ,רוחאל ישאר יתינפה אל .השק
 :יתבשח ,הרמא איה ךיא .יתרתיו .םיסוטמה דיל ןשעל רוסאש הרוה לודג טלש
.םולחב ומכ
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