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 םיעלסה ,לוכיבכ .הליפאב ףחרל ידב םירוענו תונויזחה םיבש הלילה תדרב
 אצוי היה ,הוקת לכ הספאשמ ,ץיוושואב .הכישחל םמוי טהל תגיפס תא םיבישמה
 םויקה ץנצינ תודידבה תממדב .ושאר לע םיימשה־תפיכ תא שובחל הליל־תטלעב
.הדכלל םירוק ווט םייניעהו .העות תילילחגכ דגנמ
 .ותארקל םיעלקנה ,תומיזמ־ישרוח ,םיכרד־ירבועכ םאר .ויתונויזח םע ןיכסה רבכ־הז

 תדיער םע ועקשש המיד .םה דחא ץרא־לבח ינב .ול העודי םהלש םירתסה־תפש
 לע םה םיפלוח ,םימיה םירצויש הלסורקה לע םיבוכרכ ,הנהו ,תומוהתל המדאה
 —םלוכ טבמב ךא ,םינפ־רתסהב םהמ ,םינפ־יונישב םהמ .בוש םיעיפומו וינפ
 בתכה לע ותמיתח תא הארי :םתנווכ םג ךכל יכ חינהל שי .תמליא העיבת התוא
!ןועריפה־םויב רכזייו
 תזורחמב הריכזה הפשחנ ,רפכה־רכיכ תא הפיקמה העבגה לא התע וטיבהב
 .הריוואב התיה תפשוכמ תוזח לש השוחת ןימ .סכרה לע וקלדש סקולה־תורונמ
 אל ןמוקמש ,ימלסומה רפכה ישנ ,םישנה .םיידיב םהב עוגנל ןיאש םירפומ םימצע
 טבמה רודחב קר .ןהמע ןפטו ןה .םיסכרה לע ושחר ,םירבג לש םתולהקתהב ןריכי
 לא ןהיניע והמת ,םיסקולה עלצב ,הליל־תופוטע .ןתושיב ןיחבהל ןתינ קחרה לא
.הארמה
 לילצ תא ,ובראמב ברואה ינזאב םג ךינזאב םג ,הלילה־תפיכ תשחול הנכסה תדרב
.ותפשכ ול הנוע ויקמעמב יובחה דהה קר .ול ןיא רשפ רשא םלענה ןוגיה
 המ—תשרפנה הליפאה לש רקפהה־חטשל רבעמ ,סקולה־תורונמ תזורחמל רבעמ
 תזורחמ וחור־בשמ לכ םע ןאכל אשינ החיר רשא הנכסל התע הארמו הרוצ
 לע תודגא ךינזאל תולילב ושחל ץיוושואב םילמשוחמה ליתה־ירדגל לעמ תורונה
 רשא םדא־ינב וב םימייק רשפא .תוקלודה תורונל רבעמ־יא שרפנה םלענ םלוע
.ןורכיזה ינויבחמ ךיניעל ויה םיבהבהמ ןיידע םהיארמו םתרוצ
.ויה םדא־ינב ךתוא ואלכש הלא םגש ררבוה ןכמ־רחאל קר
 הלאמ ןיע םילעהל רשפא ,יתרבג ,םנמאה" ? הלילה ובוחב ןמוט המ ,םיסכרל רבעמה
״? ץראה ישיבכב םישקומה־יערוזל הסחמ תתל םינכומה
 םגאכ םישארה תא םיפשוח םקולה־תורוא .תורוש .תורוש .תווצב םישאר לש תואמ
 ןכות ,לוכיבכ .םנורגמ תאשינה הרמיזה הרידא .ביבס־ביבס תרגוחה הליפאה ךותמ
 םה תננור רגת־תאירקבו ,םהל הלגתנ םוקמה ירתסמ .תויוהדה םילמב וליג שדח
"-------םיחא תבש םיענ־המו בוט־המ״ :םיעירמ
 םימילקאו םימי .ףקשוממ יאקירמא רעונ־ינב דיל תויפפה־תינונבלב רפכה ינקז
םילפא םיקחרמ םתוא תחא הנטק ץראל םהינכש ןיבל םניב ומכ !םהיניב םיצוח
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 םמורתמ אוה הביאה באכ ךותמ .רוהטה טטרה םדחאמ התע .רתוי דוע םידירפמ
.הלועו
 .תובכעה ומלענ .תולבגימ ןיא בוש ,םירשה תלהקמ ןיב לא ךלוק תרסמ קר םא
 התא לוכי םירשה תלהקמב .הלאשמה תא עיבהל שוב ךניא בוש .םימוחתה םיצרפנ
 לבח .םעפ בושו .םעפה דוע ,ןכ לע .רובידה־תפשב דיגת אל רשא תא רמול
 םייניעל םייניע .םילמה שוריפ תא םיעדוי לכה .םיידיב התע םיקיזחמש תא שוטנל
.םעפ בושו ,םעפה דוע ,ןכ לע .והנעי ןורגל ןורגו ,תורמוא ותוא
?רחשה ומע איבי המו ,ובוחב הלילה ןמוט המ
 ־ץראבש עדנ וישכע .והחכשנ אלו הזה ברעה תא ונמע חקנ ץראב לויטה ןמ"
."םיברעו םידוהי תווצב תויחל םילוכי שדוקה
 ינשמ םיבצינ םימגרתמה .רפכה ריוואב תעמטנו תגפסנ ןופורקימה ןמ הפשה תורז
 .תיברעו תירבעל רבעומ טפשמ־טפשמ .ןיכז יברה תצובקמש םאונה־רענה ידצ
 .םעלבל שיש הב םינימטיו ,לשמ .הב־שיה תא בלה גפוס ,הפשה תא תעד ילב
 ינשמ דחא רורשל לוכי ןאכ .תויניצה־קדייח לש ונוחכפ ינפב אטוחמ ריוואה
.האנשה וא ,דסחה :דבלב תודוסיה
 ונחנא .םידוהימ איה יל םינתונ םתאש הגלימה לבא .תאז רמול ךיא תעדוי ינניא"
 —םעפה .טפשמ־טפשמ בושו ״...הרומ םעפ תויהל תורשפאה יל היהת וישכע .םיינע
 הכרד לולסלו החור בישהל הגלימה־תרענ הלוכי םייתניב .תירבעלו תילגנאל
 םתאשכ ,וישכע .הרומ תויהל יתיצר דימת" .אבה טפשמה לא םילמה־תכובמב ישוקב
"...רתוי דוע הצור ינא ,הזכ רבד םתישע
 .ןיכז ברה רבידו .םיברע ורביד .םידוהי ורביד .ןושלה־ישלושמ ,םימואנה וכשמנו
 םינפ־לא־םינפ תורבדיהה :ורמא .םילמה לא םפוגמ דבוכה־תכישמ תא וקרפ ,לוכיבכ
 :ורמאו !םימעה ינש ןיב תישיאה תורכיהה אובל הכירצ :ורמא !איה העשה־תבוח
 וצ יפל אל ןבומכו ,היישעב ליחתהלו ,ןושארה ,דחא םדא םוקל קר ךירצ היה
 דמעמה קקזנ ,לשמ .המודכו ,המודכו .תוגלפמל תושפנ תושעל ידכ אלו .תונוטלשה
.התוא םימלגמ םפוגב םהש הריפסל ףחרי אלו ,הרגישלו הצילמל
 תונחלושה .םיחרואב וריצפה ,הילילג תיבב תורידת םירקבמה הלא ,רפכה יריעצ
 םהיניעבש תואטחתהל בל םישל ךתוא םה םיפוכ ךכ ךותו .םיכחמ דוביכה־יסומע
 יכ ,םהל רמאנ .תרוסמכ ,שממ־לש־חבזב םהיחרוא ליבקהל םהל ןתינ אלש לע
.תורשכה תרהט לע הדיפקמ ןיכז יברה תצובק
 .רכיכה ילושב םטאל םיענ ,תויפכה־ישובח ,רפכה ידבכנ לש םייתשוחנה םהינפ
 החוור םוקמה לע תולעבה .םיעיפומו םיגומנ .הליפאהו רואה םוחתב םישחוב םה
 סקולה־רואו שי .ןוימדה יבחרמב רוצעמ ןיא .םזוחמב םיטילש .םהידעצ תויטאב
 לע לדנסה ךרוד זא .שגופ טבמב טבמ .םהינפ לעש תיטמרהה הקיתשה תא ף1עוח
 .םהלש רפכה־רכיכ ינפ־לע תושלוח הברה הכ תורז תופש :רפעב הירגיסה־לדב
 םא־ןושל רשא תא עיבהל לכות אל אליממ .ךוותמ אלב םדאל תונפל לוכי ךניא
.תיטמרהה הקיתשה בושו .ךילגרל חפ ונמטי אל ךתפשב .ריתסהל ךכ־לכ הביטימ
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 םע לוחמב רכיכה בלב :םיריעצה םלואו .םהינפ־ףלקב אורקל םיעדוי םיריעצה קר
 בלב הייהנהו .הלילה ףשוכמ .תוזוחא םיידיב םיידי .לגעמ ךותב לגעמ .םידוהיה
 ךכ ודקר המצע וז רכיכ יבפ־לע אמש :בושחל לגוסמ ךניהש דע .וימסקב תזחאנ
 .ולאב אצויכו ולאכ תולאש דועו ,דועו ?לאעמשי־טבש יעור םע קחצי־טבש יעור
.רחשה ןמו םויה ןמ תוקוחר
 ־לגעמ תא ונחנא רובשנ אל םאה .םלצא םג ,ונלצא םג .ץראב חמצ שדח רוד"
"ז האנשה
 .הרומתה לש קפודב שח התא .םלעתהל ןיא בוש .הארמה תא האור התא ןיעב
 םעט המ .שחרתמה תא הרצי היישעה .הארמה תא רצויה ׳זארטיווב קלח דניה
 .ךיניע וב תויפוצש םייקה הז אלא ךל ןיא ?בלה־יכרעמבש םירתסה לא תוהתל
 ,הסיסתה ךותב דמוע התא .עבטה תרומש וז ןיא .תונווכה ישרש לא דע לחלחי אוהו
.הלועו תללטצמ הרומתהו
 .םתלפשהבו םעזי תקיתשב ריעה תא םינוב םה .רפכה תורסוממ ץרופ שדח רוד
 לא ;םהילא איה האב התע .הידע תגשמ םדי ןיאש תררוס לאכ הילא םיכשמנו
 ,הרגמ חוחינ .קרוי־וינו ביבא־לת .םינבו תונב .ואב םהילא .ךושחהו חדינה םרפכ
 הריאממ הלחמ ישרשל םג .תוזחאנ םיידיב םיידי .לגעמ ךותב לגעמ .רכשמו ביאכמ
 הליל .אווש־םסקימ תווערופ תורבתשמה םיינרקו שי ךא .התואפרל םיינרקה תורדוח
.ףולח־ןבו יעגר .חידמ

ב
 עיבהל םהמ .םיברוקמו החפשמ־ינב וצבקתה טא־טא .תוירגיס ןשע אלמתנ תיבה
 םתאש החמש ינא" .הגלימה־תרענ ,הנאמו׳גמ דרפיהל םהמ ,הילילגל םתרקוה
 ,שיוורד דודה .תרצנל דחי ואציי רחש םע רחמ .הרמא .ףולל ונלצא םיראשנ
 הילילג לעו ,הכרדב הילא הוולתי ,הירוה לש יגארטה םתומ רחאל הספורטופא
 וזיא" .דסומל הנאמו׳ג לש התלבק םע םיפסכה ןינע תא דרשמב םש רידסהל היהי
.יראה לש ודצל הילילג הרמא ,"הרענה לש הינפב תבבלמ תוליצא
 ועסנ אול ומכ .לכו־לכמ רפכה בחרמ תא הנקור הליפאה .ךושחה הלילה היה ץוחב
 אל .םואיבהש תמועלכ הירזבא לכ לע הלהצה־תשעג תא םמע ולטנו םיחרואה
.רבד םהירחא וריאשה
 קר .ומצע־תובקע לע רזח רפכה .ןהיתבל סקולה־תורונמ תא רבכ־הז ופסא םישנה
 .תבורקת םיניכמ ,חבטמב הפק םישתוכ ויה ןולל יראהו הילילג ונמזוה וילא תיבב
 רפכה־רכיכ ינפ־לע ןכל־םדוק השגרש החמשה־תרעס יכ חינהל היה רתומ הליחתכל
 םמצע גוחב םירתונה םינתוחמל לשמ ,תיבה לש ותוימיטניאב הנקרופ התע אצמת
 הנקזה םאה יפב רופיסהש דע .הליחתכל םירבדה ךכ וארנ םנמאו .התשמה םותב
 ןוירשכ ,םלאו דבוכב תולועה תועמדל רבעמ־םוקמ הנורגב תונפל ידכ עתפ רצענ
רופיסב איה הכישממ זא־וא .הייחל יבגר ןיב לא תודרוי ןה ןעיגהבו ,תוארשרש לע
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 .רופיסב האלהו .ןורגה סופת .רופיסה רצענ בושש דע ,ותישאר לש בצקו ןוט םתואב
.הקספה בושו
.עמשנ חבטמב הפקה תשיתכ בצק קר
 ןהיתוחתפמ תא רשא תוזונגה ,רמול רשפא ,וחתפנ .רחא בטוקל רבעמכ הז היהו
.רודל רודמ תוחפשמ־ישאר םירסומ
 האצות .ימואתפ ךכ־לכ אל אמשו .םדוק רפכה־דכיכ תריוואמ ימואתפו רזכא רבעמ
 ־תקלצ הרביד וישכע .ןומא לש תוא םג ילואו .םירבד לש םתולשלתשה .הרישי
 .תימינפה העונתה תא האור ךניה .ופוג תא םרוקה ורוע תא באכה לישה .החפשמה
 הליחתה שפנהו .המינפ םילערה תא םילעונה םיחירבה תא סימהש אוה ברעה הז
:םירמחה תא טולפל
 ,העבגה ירחאמ ,םש .ןולחב יטיבה .הקוחר ,ןכ ?הקירמא איה הקוחר ,יתנב אי"
 תוארל ילכות ינומכו ךיניע ימצע .תרזוחו ,וב תכלוה יתייה .ליבש שיו .רפכ שי

 ,הקירמאמ םכלש יברה תא יתיאר .הקירמאמ רתוי קוחר לבא ,בורק אוה .רפכה תא
 .תוארל הלוכי אל ינא רפכב םש אצמנה ינב תא קר .םיכורא םייח הללא ול ןתי
."ינב תא הארא אלו תומא .הנקז ינא .ינב תא יתיאר אל הנש םירשע
 .היובכו תרוורווח ,היזיבלטה לש תטלובה הניע יראה לא הלכתסה רדחה תניפמ
 .היטלקמ תא תוארל ןתינ םייברעה םירפכה בורב לבא ,היזיבלט ןיא ןיידע לארשיב
 תואבצ ידודג תיבב ודעצ־ופלח דימו ,רותפכה תא יראה בבוס ןאכל ותסינכ םע
 רשייה םהיניע טבמ .ול הרוכזה ,איהה הדיעצה בצקב תופנומ םהילגר ,םישומח
 ?םינופורקימ ןיב רצאנ לש וינפ־אולמ דימו "!םירזוח ונא" "!םירזוח ונא" :ךילא
 וז התיה .םהיתויפ־רועפ ינישב םיבהלושמה תולוק ,שעוג םינומה־ישאר םי דימו

 וזל ץוחבש־ברעה תליחת תריווא ךותמ תירזכא די לש הלוטליטכ ,רבעמ־תלטלט
 הרכינ אל בוש ,הפשחנש ןויכו .םינפבש־תיבב תוזונגה ךותמ האציו הפלקתהש
 .וב יורש ךניהו ,טלשה םילקאל תסנכנ .תולובגה ושטשוט .רבעמבש תוימואתפה
 לא ץוחב ךתוא הפרגש היווחה תוינושארמ םייומס םיליבש וכילוה םידברל תחתמ
 היחה תא איצומו תוריהזה תא סיממה ןויתפכ .םינפב עצפה־ישרש לש םתולטרעתה
.האובחממ תפדרנה
 םמצע ושח .םיריעצה דחוימב .שיוורד רבידש העש םהיניע וליפשהש םהמ ויה
 םירבדה וראשייש ופידעה ילוא .םירבדה םיעמשומ םתוחכונב יכ לע חונב־אלש
 לש םמרזב תוחשל ףוס־ףוס ולכויו םחכשל ופידעה אמשו ,םהיתוזונגב םיסומכ
 שיוורד איצומ ,לוכיבכ .םהינפ לע תרכינ םירובידה לש םתבירצ .םישדחה םייחה
 וישכע םוקל םלואו .ןאכל ועלקנש ורעטצה .םיברה־תושרל םתחפשמ ןולק תא
.ויחא לע ,ויבא לע .שיוורד רבדמ ורשבו ומד לע ירהש .רשפא־יא בוזעלו
 ילוא" :ןולחה תליפאב היניע ,הנקזה םאהו .שיוורד לאוש ״? אמא ,זא יתייה המכ ןב״
."ינב ,תייה הנומש ןב
 "?אמא? ,תרכוז ׳..!יתיב תא בוזעא אל ינא׳ .שקה לע ןרוגב חטתשה אבא"
.ןאכל הרז הלאשה התיה ומכו ״? םלוכ וחרב םצעב המלו״ :ויפמ יראהל טלפנ
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 הבור תונקל רפוכ־ףסכ קר .ןקז היה אבא לבא .םידוהיב זא םחלנ רפכהש ןבומ"
 וטחשי ,ושבכי םא ,םידוהיהש דחפ ילואו .םחלנ אל ומצע אוהו .רפכה־ימחולל ןתנ
 לכתסה ,בבותסה .רבע אל ומכ ,לובגה לש ינשה דצל ונתא רבעשכו .וינב תא
 .ותפוג דיל ונדמע הללאטעו ינא .תמר ,ךרדה־םא לע בכש .ולש תיבה ןוויכב
 ,ודצל היהי אל םלועב דחא ףא וליפא .ויניעב המקנ התיה .רוזחל הצר אל הללאטע
״? אמא: ,הללאטע זא היה המכ ןב .ודצל היהא ינא
.ןולחה תכשחב היניעו ."ינב ,רשע ןב ילוא"
 עצפכו .הצוח אוה וז הנקז םא לש הבל תא .יחה ףוגב דקויה לובגה תא האור התאו
 .תיברע־תידוהי הלחא .אבה רודה ישרשל ויתופיט ףטפטמ אוה הלגומ־הלעמ
 ורביד אל דוע המ לע .םיחא־תבש .םינפ־לא־םינפ תורכיהו תודידי .תורבדיה
 ןיא .טהולו דקוי .דירפמו הצוחה לובגה—םינפבו .וררוש אל המ לעו ,ץוחב ברעה
 ,הארנה יפכ ,םה םיקוקז .ותויהב םיצפחה םירז תוחוכ ידי־לע הבולמ .ותובכל
 היה לוכי ,שיוורד־יחא ,הללאטעש ירה העבגה ירחאמ לובגה ךתח אלול .וטהלל
 ברעה־תליחת לש היווחה תחמש התיה אל םאה ,ךכ וליא .ונתא ןאכ תבשל התע
?התע םג תכשמנ
 םהיגיגה ולת .הווהקה־ינולפסב תוזחואה םהידיב םמצעל הזיחא ואצמ םיריעצה
 ־ישארשכ ןיזאהל שי .תועבצאה ןיב העוקת תרעובה הירגיסהשכ םינולפסה־ינזאב
.רבדמה אוה םד־תתושהו דובכהשכ םג־המ .םרבד םיעימשמ החפשמ
 תולוק .תינונבל־תפורט ,תרוורווח ןיע יראה לא היזיבלטה תשטול הניפה ךותמו

 םתדיעצ תא תוארל לכות םייניע־םוצע .םדוהדיה תא הזב וריתוה םינומהה
 ,שיוורד־יחא ,הללאטע :הלאשה עתפ תבצינ בלב "!םירזוח ונא" :השומחה
 תא שקמל ידכ הלילה־תליפאב ןאכל םירזוחה הלאמ אוה ןיא םאה—וישכע
? םישיבכה
 היפ תעונת ול תרפומ .היניש ןיב הכושנ התפש־תיווז .הילילג לא וטבמ דדיצ
 ירבדל בשק־יכורד הינפ התע .לקשמ־ידבכ םירובידב תזכורמ התנזאהש תמיא־לכ
 ־שיאל הניזאהב היניש ןיב התפש־תיווז האר ןאכל תינוכמב םתעיסנב םג .שיוורד
 הסחמ תתל םילגוסמה הלאמ ןיע םילעהל רשפא ,יתרבג ,םנמאה" :תושרה
"?ץראה ישיבכב תוומה־יערוזל
 ,וניפלכ ךלש בלה־יוליג תא ךירעמ ינא יבל לכמ" .יראה רמא ,"שיוורד ,יל חלסת"
 םילעופל ריעב םידוהיה סחי לע םירמה ךירבד תא יתעמש .דובכו ןומא תואכ
 .בצמה תא ןקתל תושענה תולועפה לע עדוי וניא ןאכ םיחכונה ןמ ימ .םיברעה
 הדשה לא הדמע־ילעב םישנא האיבה רשאכ הילילג לא תעדוותה ךמצע התא ירה
 חותפה הדשב םיחפ הסכמ תחת םיברע םילעופ םינל ףעז־ימשגב ךיא ואריש
 :בל־יוליג ותואב ךתוא לואשל התא םג יל השרה לבא .םיעודי םירבדה .ביבא־לתב
 ־רמוח לימרתו הלילב ךתיב תלד דיל ןאכ עיפומ הללאטע ךיחא היה ,לשמל ,םא
״? הליל־הסחמ ול ןתונ תייה םאה ,ומכש לע הלבח
לאושה ןיב הכימס הקיתש הדרי .ועז םיבוסמה לש םהיתועבצא ןיב הוהקה־ינולפס
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ה ניאש הקיתש .םימע ינש ןיב אמשו .תודוסי ינש ןיב ,רמול בטומ .לאשנה ןיבל
. תבקונה הלאשה חורב תכתוח הבושת תשרוד איהו ,הלאשה הלאשנ .ךשמיהל הלוכי

. עגרה הזבו םוקמה הזב הקווד אל תמייאמו היולת איה .סונמו הרזח ןיא בוש
.הלוכ ,תפסושמהו היוצחה ץראה לש הללחב תדמועו איה היולת
ב טיה ךתוא ןיבא לבא" .תאכדנ המינ ולוקבו ,שיוורד רמא ,"ךתוא ןיבמ ינא"
ם ירשע ינפל תדרפנ ונממש ,ךיחאו ,ימוקמב התא תייה וליא ,יל רמאת םא רתוי

־ רמוח לימרתו ךתיב תלד דיל הלילב םואתפ עיפומ ,ךיבא לש תמה ופוג דיל הנש
"?תונוטלשל ותוא רסומ התא תייה םאה—ומכש לע ץפנ
ה רענה לש התדימעב היה ברוצ באכ .הנממ התלע תמליא הניחת קר ,הנאמו׳ג
ל כה .תויהל דוע לוכי אלו .םירובידל ךשמה היה אל בוש .הדיב הנותנ הדווזמהשכ
ר שאל םרזב ךתוא אשתש איהו׳תרויעה היכיטסה תועורזל רסמתהל ךילע .רורב

י וצחה םדאה שפנב רעוב עצפ .ןיעב־ןיע הב לכתסהל ךילעש תואיצמה יהוז .אשת

ה תיבב תיברע־תידוהיה תודידיהו הוחאה ישגפמל רתויו רתוי ואובי .היוצחה ץראב
ם יסנכ דועו דוע ורדוסי .םורדבו ןופצב ולאכ םיתב רתויו רתוי וחתפיי .הילילג לש
ו קנעויו .םימואנ ומאני .םיריש ורישי .תולוחמב ואציי .םיברעה ירפכב הלאכ
ב ושיש הנבל הבחתו דגנמש רפכה לא לפא לילב טיבת הנקז םאו .עפשב תוגלימ
.ומכש לע ץפנ־רמוח לימרת היהי ףא ולו ,התומ םרט הילא
. םירזפתמ םיחכונה ולחהו .ךרדל ואציי רחש־םע רחמ .תוטימה תא ןיכהל ךירצ
ם הל ןתינ אלש לע םהיניעמ הטבינש וז ,תמליאה תולצנתהה הפקתשה םהיניעב
, תופר םהידיו ,םיידי וצחל .םיחרואה םהידבוכמ ליבשב שממ־לש־חבז ןיכהל
.החוורל ומשנ הצוחה םעיגהבש חינהל שי .רמול םהיפב רבד היה אל .תועיזמ

ג
ט עמ־דוע .רהנכ האגו םרזש ןמגרא־ךפשב ךלהו חרזמה תצינ םיליפרעה ירחאמ
ן יא םלואו .הנאמו׳ג הרמא ,"הזכ עגרב התוא סופתל בוט" .עיפותו שמשה הלעת
ה דובעל ןוכנה ןמזב עיגהל םויה קיפסי דוע שיוורד לש ונובשח יפל .בכעתהל
ד וע ,הרשע־תחא העשב ליחתי וליפא .תונלבקב דבוע אוה אליממ .ביבא־לתב
.ומוי־תסכימ תא רומגל קיפסי
ר בכעכ ןושיל ךירצ וניא בוש .רפכל בושל רתוי הברמ אוה רדנטה תא הנק זאמ
ת א תונחהל םג אוה לוכי ,ריעב עונלוקב רקבל ול קשחתמ םאו .םיצוקה־הדשב
, ופמטב וישכע ועסי םא ,רקיעה ."ךלמ ומכ ילש רדנטב ןשי ינא" .הדשב רדנטה
ש יבכה לע תולעל דימ ולכוי ,םיבורקה םיצוביקה ינש ןיבש ךרדה תא ךותחי םאו

.לגרסכ קלס .ישארה
, גגה תא תולעהל וחכש ,החמשה־תנוכתב ,שמא .תינוכמה תא העינתה הילילג
.לט לש ותוביטר םיגופס םיבשומהו

ו עסנש יראהו הילילגל הפנפינ הדי .םהילא השאר הבסה הנאמו׳ג .זז רדנטה

רוזחתה .הירחא תבזוע איהש רפכה ןמו התיבמ הדרפנ תמרומה הדי .םהיתובקעב



קינטצ .ק26

ד ימת" .הרענה לש הדי־ףונפינב תססוכ הגות ןימ ?םינש עברא רובעכ ןאכל
ע ברא רובעכ הנאמו׳ג דמלת המ ."רתוי דוע הצור ינא וישכע .הרומ תויהל יתיצר
ה צר אל וישכע .ובלמ תובשחמה תא החד דימ ךא .ומצע יראה לאש ? םידליל םינש
.ןהב ךישמהל
. םינקורמה םיקובקבה םהילע .םוקמה ילושב ובצינ תונחלושה .רכיכה תא ופיקה
------םיחא תבש םיענ־המו בוט־המ .םימאונה־ןחלוש .םילספסה תורוש
ח רזמב רחשה קבאנ ךיא תוארל היה רשפא .התלע םרט שמשה .רפכה ןמ ואצי
ה רמא ,"ןיסמח־םוי היהי" .םדכ טהול ,ינמגרא רושימ ינפ־לע הלילה־יליפרע םע
.הילילג
ר בע הבירע הנישב אלש חינהל שי .הדיל אצמנ אוהש לע ןוצר־תועיבש וב התיהו

ר חש .שדח םוי .םירבדה תא ררועל אל ידכ .לואשל הצר אל .הילילג לע הלילה
.הב ץיאהל הצר אל .הרמיזב טעמ דוע חצפתש הפיצ ,תועיסנב הכרדכו .אלפנ
י קב שיוורד .םיצוביקה ינש ןיבש ךרדה לא רדנטה הלעי ןאכמ .רפע־ליבשב ועסנ
ל ש םימי הלא ויה" .הלא תומוקמב דבעשכ ומצעל הנק היזיבלטה תא .םיכרדב
־ תדובעב רתוי דוע חיוורהל רשפא ביבא־לתבש ררבתהש דע ."םיפי םיחוור

.ןינב
ה ילילג ןיא םיכרדב איהשכ .םיללט־ץוחר רחש .תודשה ןמ התלע תעגור תוננער
. ללכבו ,תירבעב ,שידיאב .התריש בצקימב ותוולל ילב הגהה לא תבשל הלוכי
.הב הלחה רבכ תוננורתהה םלואו .היפעפע לע ןיידע הנישה־קו־ז
ר שפאו .המוקמ לע רדנטב טוקשל הלוכי הניאש ,היניע לומ הנאמו׳ג ךכל העייסו
ה דלי" .הילילג לא םה םינפומ ,שיבכה לא םינפומ םהשמ רתוי הינפ .הניבהל
ר שואה לע טבה .םעפב־םעפכ הלצא רקבל ונילע היהי" .הילילג תרמוא ,"הקותמ
! םיליחתמ ,ןכבו .ונתא רישת הנאמו׳ג םגש ,תיברעב זא ? יראה ,םירש .הינפ לעש
"-------םוכילע םאלס םוכלאנבי׳ג

ן יאש לבח .םילשב םירבצ תוסומע תופכ וטישוה הרצה ךרדה ידצל סוטקקה יחיש
ת ארקל םיפצ ותמריז ינפ־לע םיבבשהו ,ותליסמב ןמזה טילש .ףוטקל השרמ ןמזה
ר חש .ףכ לא ףכ תאחומ .הפ־לכב הרש .םהילא שאר־תכופה הנאמו׳ג .םלרוג
ה תאש רוא־רזחהב ריאמ ,ינחרז ךרד־ןומיס ,לוכיבכ .בלב היפיצה תא סיסתמ .ןנור
 הארית קחרממ םג .םשגתמ המולח .הרושבה לוחליח תא שוחל רשפא .וב תציה
.הינפ לעש החמשה

--------הייאר ידכ ךותו
ת א חומבש דקומה לא רדשל הקיפסה דוע ןיעה־תמלצמ .ףעומ .רקענ רדנטה
.ריוואב רדנטה לש יניילולה וכופיה
.םואמ אל ,בושו

ו טלפנש םיבבש .ןמזה לש הדימה־תמאב דדמנ ןיא ,בושו .ףורש דיאולוליצ .לופיא
.ותליסממ
.תושוחתה ורקענ .ללכ ומצענ אל רשפאו ,ןיע־ףרהל ומצענ רשפא .םייניעה וחקפנ
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. עדונ־יתלבה רבעל ןהמע הלגלגתהו ןתפסא הליסמה ךותמ הצפקש ןמזה־תיילוחו
ת א ואר .רבוע יניע תשיטלל לשמ .תינושאר הייהת םייניעה והת ןבוש ףס לע
ל ש ץצח ךותב םפוג םה .םדיל שממ לע־לא םירקוזמ םיינומדקה רדנטה־ילגלג
, םתוא ולאש וליאו .תועמשמהו יונישה תא םיספות םניא ןיידעו .תיכרכז־יסיסר
א לל תומש ,םייניעה תוהוב םהילא םימצעה תומשב אורקל םיעדוי ויה רשפא

.תועמשמ
ך פוהמה רדנטה םוטרח :תויושחרתהה לש הנבהה־יא לא הרזחש הנושאר הילילג
ם יענ םדועש רחשה לש וריוואב םילגלגה ינש ;ךועמה התינוכמ־םוטרח לע

.םתסיסגב
״! הרק המ ,יראה״

. תוארל ןתינ וליעממ קלח קר .שיוורד לא עיגהל תורשפא לכ התיה אל הטמלמ
ה גהה רדעיהב .ינשה רבעל וצרו .הנאמו׳גב ורכזנ םימומהכ .ותעלב לזרבה־תמח
.הפוג לא תעלבומה החתפנ
ם הינשמ הזיאל עדי אלו .ויה םיידוהי םיבושיי ינש ןיב .ויתועורזב האשנ יראה
ד ע תוכחל אמשו .הרזע קיעזהל ץורלו המוקמב הריאשהל אמשו .ךרדה הבורק
. ךופהה ןוויכל ןכל־םדוק הצר רבכ הילילגש רכזנ םעמועמב .והשלכ בכר רובעיש
ה תע לולע עגר לכ םלואו .םייח־עיז לכ הרענה לש קסורמה הפוגב היה אל
 .אוה םג עצפנ הארנכ .ןתצואת תוליהבב תולשוכ וילגרו ויתועורזב האשנ .ץורחל
ן תמיא תולילצב תובשחמ .םבגנל תויונפ ןניא וידיו ,וינפ לא םדה רגינ וחצממ
 קר אמשו .םיקוחרו םירז תושחרתהה לא םתוכייתשהש םירבד האר .וחומב ורעס
ר שפא .םירימאה ןיבמ רקדזמה םימה־לדגמבו וינפלש ךרדב ויניע .ךכ רבדה המדנ

.ךרדב ןומטה שקומ דוע לע וילגר הנילעת הקד ךות
" ?הליל־הסחמ ול ןתת םאה ,ומכש לע םישקומ־לימרתו הללאטע ךיחא עיפוי םא"
ו חוכב ןיאש םשכ ןרצעל וחוכב ןיא .תובשחמה תוללותשה לע הטילש ול התיה אל
ק יפסי לגרב אמש וא ,והשלכ בכרב וירחאמ הילילג וקיבדת םאה .וילגרב רוצעל
?םדוק עיגהל
ך כ .ולש־אל .ונממ ולדבוה ויתועורז .ולש־ופוג אוהש ואשונ אוהש ףוגב שח

. ץיוושואמ ךרדב ,רעיבש םייוריה־תמירע ךותמ םודאה אבצה לייח ואשנ ויתועורזב
א ל הכ דעו עדומב תומייק ויה אל זאש תושוחתה תומלגתמ הנושארל וישכע

ך ות לא ורבעוה ןה .ויתושוחת לכמ עתפ ןקור וררועתנשמו .וב הזיחא ןהל ונק

ו ישכע אשינה אוה ופוגש שח .תוחמוצ ןה ופוגמ אלש ויתועורזב אשינה ףוגה
.ליצמ לש ויתועורזב
ו יתועורזב אשינה ףוגה םעפה תאז םלואו .הלועה שמשב חרזמה תצוה התע ןכ זאכו

.םייח־חור דוע וב ןיא
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