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 התע םיוושה הלא תא ,וייח־ימי לכ ףסא רשא םילובה תא ול בונגא דחא םוי
 םויה תובוילג תא .ירבע־ראוד לש "תוריל״ה תא .ףלא־םישימח וא ףלא־םישולש
 דצמ ןושארה ןוראב םיאצמנ םה .הנידמה תישאר לש תמייק־ןרק ילוב תאו ןושארה
 —בהבהצ ,קד ןוטרק לע חותמה ןפולצ םיפוטע ,תומוח ןוטרק תוספוקב ,הטמל ןימי

 םידחה ריינה־יניכס תא ול בונגא—םוחה־ימיב םילובה תא לקלקמ דבלב ןפולצ
 יתלאשש ןטק די־חדקמבו ריינה־בקנמב םחנתמ ינא םייתניב .תכתמה־ילגרס תאו

 ,ורוע תא וילעמ טורמאו ךלא דחא םוי .ריזחא אל םג .יתרזחה אלו םינש ינפל ונממ
 קר .תולוחכה ויניעו ,קחוצהו לודגה הפה ,הפה קר ראשיי .חותמה וינפ רוע תא
 קוחצה ומכ ,םינפ־יולג היהיו םירוסאה ןמ אציי ףוס־ףוס ,אציי אוה ורוע תא ריסא
.ורדח לא אובלו רוזחל לכוא ילוא זאו ,הזה
 ךתוא האור ינא ,ץוביקל ןמדזמ ינאשכ ,םעפב־םעפכ .ירוענ־דידי ,לאומש לאומש
.רבועו ךשאר תא ליפשמ ,יב ןיחבמ
 .תביקב רפסה־תיב דסומל ,ץראל יתאבש ירחא רצק ןמז הלחה וניניב תודידיה
 ןמז רחאל ךא ,תינלופ רבדל עדיש רגובמ םדא ,קוור רבח ידי־לע ונצמוא הליחת
 ,השא םש התיה אל .םינומא ול רמש יחא קרו ורדח לע חוספל יתלחתה רצק
 היטעב אל ךא ,רתויב הפיה ,הפי התיה םקז לאומש לש ותשא .ןטקה ורדחב
 ,הזה עגושמה יכ הצוצר תילגנאב יל וריבסה םידליה .הנושארל ורדחל יתעגה
 ךל ןתונ אוה .םילובה־ינפסא לודג אוה־אוה ,לחר לש הלעב ,רעשה־לדוגמ ,הקיה
 ףסואב הזכ ןיא םא ךלשמ דחא לוב דעב "םולכ־ומכ" םילוב םישולש־םירשע

 ינפל וילא אובת םא ,ורמא ,םניח ךל ןתי םג—!םיפלא־תרשע לש ףסוא—ולש
.יבורל וא ןגרומ ילאל ךלש םישדחה םילובה תא הארהש
 רות אב זא .תירבע יתדמלש דע ,יפבש הצוצרה תינמרגה ונתוא השמיש הליחת
 ,ברעה תועשב םקז לאומש לא ךלוה יתייה ףרוחבו הת יל הניכמ התיה איה .השאה
 םיבותכ ויהש וליפא ,םירפסו רוא םש היה .םהירוה ירדחל יתתיכ ינב וכלהשכ
 ,תלדה לא ובג ,הטימה לע בכוש אוה היה סנכנ יתייהשכ .םירפס ןומה .תינמרג
 תינמיה ודיו לאמש קפרמ לע ןעשנ ,םיצומק ויפורגא ,םוד־בצמב וליאכ ,חותמ
 תא םתילת בוש—תיב־ןב לש םינפ דימעמ יתייה .ארוק—ופוג ךרואל הדומצ
 לאומש לש ורדח תא תוארל ותוא חקול יתייה דימ ידוד־ןב אב רשאכו ?הנומתה
 ,ןשיה ליעמל תחתמ יולת היה חתפמה ירהש ,אל םאו תיבה־ילעב ויה םא ,סקז
.הסינכב לאומש ןיקתהש שלושמה בלוקה לע
לש הילוש !תובהלתהב דחא לכל רפסמ יתייה ,הינמרגב םירפס־ךרוכ היה אוה
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 .הנידמה לכב ישילשו ןילרבב ןושאר סרפ לביק "דנה .םעפ היה הזש ומכ .ךרוכ
 םיחקול .תויתוא םע הזכ די־שבכמ ןימ שי ?בהז־תויתוא םישוע ךיא עדוי התא
.רועה ךותל ותוא םיצחולו ,קדה־ןמ־קד ,יתימא בהז ןוילג
 ויה ןיידע םהידלי .התה םעו רונתה םע דחי רדחב היה םקז לאומשו דלי יתייה

 תוסרוכ תויה םרטב היה הז .העירפמ התיה אל לחר .םהב חיגשאש ידכמ םינטק
 ־יצפח םתוא לכ ,וידאר־יטלקמ אלו םיילמשח םימוקמוק וליפא ויה אל !םיצוביקב
ועבצה תוירכה תכלממ ,הלשמ הניפ התיה לחרל .סואימ תמחמ םיצקומה תורתומ
 ושארב עינהו םעפ יל רמא ,םש תארוק רבכ איה המ .םיילגנאה םיכה־ירפסו תוינ
 זאו עגר םיניתממ ונייה .תילגנא עדי אל אוה .םואתפ קעוצ היה !לחר .תונחלסב
 היהו !רטץרנוד ,קעוצ היה !הת ונל ישעת ?המ :םירפסה ךותמ הלוק עמשנ
 ויניע תא יתיארו דימ םדנ וקוחצל םעפ ףרטצהל יתיסינ רשאכ .קוחצב ץרופ
.הרזומ העבהב יתוא תורקוס ןהשכ םקז לאומש לש תולוחכה
 ז םיניינע הזיאב .יל־אל םיניינעב ברעתמ ינאש יל רמא .יתוא שריג רבכ תחא םעפ
 רוחס־רוחס ךלהמ יתייה אוושל ?הנומתה תא תולתל וילע ןכיה יתרמאש הז

 לע ןוא־ידעצ דעוצו םרדח תלד דיל רבוע יתייה אוושל .תיבה ביבס םיברעב

.וישכע ומכ .ירבעב יתוא האור היה אל ,רצחב יל בישמ היה אל .תוגרדמה
 רמאיש קר ,ףא ברעתא אל םלועל .הער הנווכב רבד יתישע אל .םשא יתייה אל
 לוכיבכ וניסחי ורדתסה רשאכ םג .ונקיתל לכה רזחש דע רבע בר ןמז .המב יל
 לכ יל םיברוא ויה םה .םירכנתמה ,םירקה ,םירזה וינפ תא חוכשל יתחלצה אל
 וילע היה .ןטקה וגב תא .רכיה רשאכ לשמל ,ןכל־םדוק םג יל ויה םירכומ .ןמזה
 יתמכסה אל םלועמ ינא .חש קחשמ תעשב וא .רהמ ,דימ דמל אלו אורקל דומלל
 :וביריב ץיאמו חותמ היה קחשמה תע לכ .דיספהל לגוסמ היה אל אוה .קחשל
 לכ .ץע אל ץעה ילכו חש היה אל חשה .דצה ןמ רוזעל היה רוסאו !רבכ ךל ,ונ
.דבא רבכש המ לע רפכל היה ךירצ לחוימה ןוחצנהו ףכב לטומ היה ודיתע
 הז .םיטרפ רפיס אל .םימותיה־תיב לע יל רפסמ היה ,טעמכ שחלב ,רזומ לוקב
 תחא תוכומסה םידלי לש תונטק תוטימו םיהובג םינורמק ,רק ,םמוש והשמ היה
 ירחא םשל סנכוה סקז גיוודול ,םילבוח־לקמ .ןבלו רופא לכה .לקמו ,התוער לא
 ותוא לואשל לוכי ינניא בוש .עדוי ינניא .רשע ןב וא שש ןב היהשכ ומא תומ
.ךכ לע
 עירכה ףסכהו ,ריעה ירוורפב רלדנס אלא רוסיפורפ אלו רוטקוד היה אל ויבא
 ךיא יל רפיס אוה .תיבב םאה תא הפילחהו הלדג ותוחאש ירחא םג וידומיל רבדב
 רוסיפורפהו תינמרגל הרומה דוחייב .םידומילה תא בזע רשאכ וירומ ורעטצה
 םושמ ילוא ?םירפס תכירכ עודמו .ךלה רשאכ ול ורמא ,דאמ לבח .הקיטמיתמל

 אורקל היה רשפא .וינפב לעננש םלועה לא רתויב הבורקה תונמואה תאז התיהש
 ןטקה ידוהיה תא בהא ,טושפ ינמרג ,לודג היה סובה .הדובע ידכ ךות םשו־הפ
 הצר אל לאומש לבא .ןוטלשל םיצאנה ולע רשאכ היכירכה ןמ ושריג אל .זירזהו
*תיב קשמב ,ץוביקב םירפס־תייכירכ םיקה ומצעב .המחלמה ירחא ותא שגפיהל
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ל א הבוכמ עוצקמ איה םירפס תכירכ .םובה היה אוהו דלי יתייה ינא .רפסה
. שלושמה בלוקה .בהז־ידי .הינמרג לכב ישילשו ןילרבב ןושאר םרפ .בושחת
 תוריהמב תורפות .םירפס־יסרטנוקו תוריינו םינוטרקל ביבס תוצצורתמ ויתועבצא
ם צעה לש םיטהל־ישעמו .בר קוידב ,תויחמומב ריינ־תונוילג לע קבד תוחרומו

ה יה םעפב־םעפכ .ריינ־ןוילגל דעבמ תוקבדה תקדהמו תלפקמו תרשימה ,הנבלה
ך ותב יעבט ןמוש שי יכ—לזרוקמה ורעיע תמער ךותב הזירז העונתב הריבעמ
־ רחא התא לוכי ,ףאה תויווזב ,ןאכ וא ,םש םצעה תא ריבעמ התא רשאכו תורעשה
י תבריס .םובה היה אוהו הילושה יתייה ינא .תולק־רתיב ריינה ינפ־לע קילחהל ךכ
ר ידל וא תפרל .ירות עיגה רשאכ ,יאלקח ףנעל רובעלו תאזה הדובעה תא בוזעל
ה תאש המ לכ ן ךלש םקז לאומשהו התא .ותא קר ,ותא דובעל יתיצר .אופסמל וא
א ל םה לבא .ףרוטמה הקיה ,לאומש לאומש .הפב ךל םינכמ אוהש המ הז רמוא
ל וחכמה ריתומ ךיאו ושאר תורעש ןיב םיכרוכה־םצע תא ריבעמ אוה ךיא ועדי

. תונוכמ אל .דובעל דמול ינא .בכוכ תרוצב ביבס־ביבס ןבל ריינ לע חל קבד יספ
ת א ריבעהלו .רופתל ךיאו לפקל ךיא .זוחאל ךיאו חינהל ןכיה .דיב ,םעפ ומכ
ו נייהו .םירפס־ךרוכ ומכ ,תרחא .קנב לש יאפוק ומכ .רופסל .קזבה־תוריהמב םיפדה
ן מזב יל רפיס םירופיסה בור תא .תישפח הבהא לע ,דיורפ לע ונרביד .םירבדמ
ק עצ הז ךיאו ,ןמרביל םקמ ,הזה רייצל תונומת וא םירפס איבה ךיא .הדובעה
ה יה .שורגב־הריפוא לש ןילרב ,ןילרבב היה הז .ףרוטמ ןקזו לודג רייצ .וילע
ו יתיאר יל הארהש םולצתב .םשל ותוא חקל דחא רבח .הריפואב טסיטאטס וליפא
.לתלותמ רענ .ץע־ירותפכ סוכר ,רוחש ליעמב ךלהמ
ל וכי אל .הליחתב המיא וילע וליטה םיקיתווה .ץוביקל אב ךיא יל רפיס אוה
ד וד .תובורמ תועש ךשמב ךכ־לכ השק הדובעל חוכ םיאצומ םה ןיינמ ןיבהל היה
ו נחנא״ש ירחא ,ץראב ,ןאכ היה רבכ הז לבא .לשמל ,ןמרב וא חונ ,לודגה
. הלפנ הקילבופרה ."םיטרקומד־לאיצוסה ונחנא" .הסובת ונלחנ "םיטסילאיצוסה
א ל םכידיב םג ?םימותיהו םירפסה־יכרוכ ,םתאו .ונידיב הלע אל .רבד לכ וניסינ
א והו .םיטרקומד־לאיצוסה ונחנא .הלמ לכ עלוב .הפ־רועפ ול בישקמ יתייה ? הלע
ם ירוחש ,םיכורא ץע־תונחלוש דיל םידרולה־תיבב בשוי ינוימדב רייטצמ היה
.וינפל םיחנומ וימואנ תוריינו ,םיקירבמו
, טראצומ ,ךב ,ןבוהטב .הקיזומ לע אל קר .ליזומ טרבור לעו םיו׳ג םמיי׳ג לע ונרביד
.םקז לאומש לש ומלועמ תותימצל םישרוגמ ויה הלא
, טקשב םירבדמ ונייה הליחת .הינמרג לעו ןילופ לע ונרביד םיתעל .תומחלמהו
ה ריוואה התיה טאל־טאל ךא ?תפכיא המ .תויביטקייבוא לש םינפ דימעהל םיסנמ
ו לא ,יתודלי לש תוספדומ תוריזגמ םיאצוי ריינה־יריבא לכ ויה םואתפו תממחתמ
 .הגיוודי הכלמהו וליגאי ךלמה .ךסב ירוחאמ םיבציתמו ,שורג רשע־השימח תולועש
א בצו אוה ,תגסל ןילופ יריבא ולחה רשאכ ,ןורחאה עגרב עיגהש יאטילה דלוטיו
ר יינה־תוברח ופנוה .םינטקה םהיסוס לע ,תורוע םישובל תורעיה־יארפ םיאטילה
קחצ גיוודול־לאומש לבא .ומרוה ברקה יסיגו ןוטרק לע וא טקיד לע תוקבדומה
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. קחוצ היה ? דלאוונירג־ברק .וקוחצ תא וניתוברחב עורקל םיסנמ ונייה אוושלו
. ותומכש הקי .םיובננט וא גרבננאט .רחא םשב הזה ברקה תא הניכ וליפא אוה
ו ליפא .ריינ לש קורי אשד לע םוסה ןמ לפונ םהלש רטסיימה תא יתיאר יניע־ומב
. לוחכמ־לוחכ ונוירשו הזכ ןידע ,הפי ריוצמ היה יכ דימת וילע יתייה רעטצמ
ם היתומילג םועישוה אל !םיללוקמה בלצה־יאשונ ,1410—ךיראתה תא יתרכז
ם ירפס איצומ היה לאומש ךא .רוחאמו םינפלמ ,ןהילע םילודג םיבלצש תובוהצה
ו ליפא .בושח־יתלב ברק הז היהש יל חיכוהל הסנמו תויתוג תויתואב םיבותכ
ז א .קחוצ יתייה !ושייבתה ,ודמיל אלש יאדו .רפסה־תיבב םלצא וילע ודמיל אל
, םיריבאה תא ףסוא יתייה .זעמ ינא ךיאו ,עדוי ינניאו םירפס יתארק אלש קעוצ היה
י רחא ץפוק היה אוה .יחוכ לכב תלדה תא קרוט ,םשמ אצויו ,יניעב תודמוע תועמד
! בלוקה תא תלפה טעמכ !הנייווש וד :תולוק־ילוקב חרוצו שחנ־ךושנכ ותטיממ
ראומ תוספוקב תופטעמהו תופטעמב םינותנ ויה םה .םימולצת־םובלא ול היה אל
ו ליעמב ויתיאר םש ."תונומתה לכב דחא לכ טיבי אלש ידכ" .תוסטרכ ומכ ,תוכ
.וייח־ןמור לע יל רפיס רשאכ םולצתה תא איצוה .גלש־הטוע בוחרב ,רוחשה
. רמוא היה ,"הזה רופיסה תא םעפ בותכא ילוא" .םסק־תולמ יתש ."ייח־ןמור"
ת לד לא תוגרדמב םילועה םירבג ינש לש םהידעצ לוקב ינזאב לצלצמ ורופיס
ר יאמ היה רופיסה ? היילטא ילוא .טשוקמ גג .תיכוכז לש גגו .השא לש תלד .תחא
ם ש םירבדמ .תולעפתה םיררועמה םישעמ לש ךויח ,וינפב ךויח הלעמו ויניע תא
ר זוח היה דימ ."אטבמה יפ־לע ןיחבהל לוכי ינא ,עדוי התא" .ןילרב לש תינמרג
ף יקמ ,רבדמו ,ןוילעה טפושה תמילג תא הטוע ,"םיטרקומד־לאיצוסה ונחנא" ךפוהו
ו יתובשחמ לא ,ןימי־לאמש דעוצה ופוג לא םילובכה םירוביד םתוא ,םירוביד ומצע
ת ונתשמ םנמא .ןהמ וזיזהל אל ךא ומד תא חיתרהל היה רשפא .תורמסמב תועובקה
ה עמיק ןזיזמ ,םירפס תוכירכ ןיב אולכה שיא לש תוירואית ינימ .םינשה ךשמב ויה
ו רעש־תמער ,קחוצו תוזרכה זירכמ .םוקמל םוקממ ץמאמב ןקיתעמ ,םשו־הפ
ע דוי ךניא .תוכוראה ויתותרז ינרפיצ םעו םינבלצה ילגד םע דחי חורב תרדבתמ
ם יכראומ ,םידורו םירה לע דיורפ רמא המ עדוי התאו ?שוב םומינוריה הז ימ
?םונהיגה רויצ תא םיפיקמה הלא םידדוחמו
ץ חר אל םלועמ .תוקד םיילגרו תוירירש םיידיו םייפתכ לעב ,ןטק היה אוה
ם ינבל םירורפג רשא ןוסח ףוג .ינומכ ,וילגרב שוב ילוא ? תוחשל עדי אל .הכירבב
ד ימת ראשייו תאצל לכוי אלש .ידמ קזח ךורדי אלש ידכ םהב ךלהל ול ונתינ

.םונהיגה ךותב
ר זוח אוהשכ—ץוביקב תויחל הצור וניאש ןב לע ,לשמל ,והשמ ? ילע םעפ בותכת
. ףיסוה אלו רמא 1 ןורטאית־תגצה וא הזכ רופיס םעפ בותכת .ויבא לעו—אבצה ןמ
ל עו תורעשה לע .ךלת לא .ךילע בותכא ינא .רקו ךלוה .ךלוהו קחרתמ היה ךכ־רחא
ת ייה התאו אבצב היהש ךלש ןבה לע בותכא ינאו .ךלש םיילגרה לעו םיינרפיצה
ן בה ךמצעב התא וליאכ ,יתייהו יתישעו יתכלה—ןבומכ ,םישמ ילבמ—ןמזה לכ רבדמ
ונחנא" היה אל םואתפ .ורוביד ןפוא לע ול יתרעה .ריציפואה ,ןיצקה ,ךלש
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ן שי ותוא יתאצמ .גיוודול .ןטק שיא ,םקז לאומש םתס היה ."םיטרקומד־לאיצוסה
ל ע ויתועבצא ןיבמ לפנ לוחכמה ?םויה עצמאב ןשי .תמכ רויח .ןוראה ךותב
ר רועתה ?הרק המ ,לאומש .יתלהבנ .תחא ןזוא לע ול ולפנ םייפקשמהו הפצרה
, ורדחב דימת ראשייש יתיצר .ול יתדרח .ףייע ךכ־לכ .ףייע יתייה .םולכ־אל :רמאו
.וילא אובל לכוא ינאו ,ולש הטימה לע
. עונלוק תוגצהב איש גישהל םעפ ונעסנ ,הלודגה ,רבריקה ימיב ,םהה םימיב
* רחאלו רשעב הגצה תוארל ביבא־לתל ונעסנו רקוב־תגצה ןיידע ,דתיה אל הפיחב

, ךרדב .ברעב תוגצהה יתש תאו תימויה תא ,תוגצה שלש וניארו ונרזח ןכמ
.המחלמה תורוק תא ול יתרפיס ,םיסובוטואב
ו תוא בותכל בייח התא—בהלושמ יל רמא—הזה רופיסה תא בותכל בייח החא
.תרפיס :רמול הצר !רבד תונשל אל ,וישכע יתרפיסש ומכ
ר שאכ םג ,ולש תובהלתהה ןמ ןוזנ יתייהו קרפ רחא קרפ ול ארוקו אב יתייה
. שדחמ לכה תובר םימעפ בותכלו בושו בוש תונשל ילעש ןמז רובעכ יל ררבתה
, ויתושארמל ותוא חינה אוהו השדקהב ךכ לע ול יתבתכ רואל רפסה אצי רשאכ
ם ש חנומ אוה ."סובוטואב ךל יתרפיס רשא רפסה"—ותטימ לעמ ,הרונמה תחת
ה פוקתל קרו ,וירחא אבש הז םג ילואו ינשה ירפס חנומ וילע ,הזה םויה םצע דע
ה שע תאז .הכירכה לע ילש םשה תא אורקל היה רשפא־יאש ךכ םתוא בבוס הרצק
, ףעזב יל רמא ,"תורקל היה לוכי אל הז יל" .ינאו יתשא ,ונדרפנ רשאכ

.טעמכ האנשב

ך יא יל ריבסה אל .ינריהזה .םיאושינח־ייח לע יתא חחוש יתנותח ינפל םוי
ה שק .טושפו לק רבד םניא םיאושינ־ייחש יל רמא לבא העינמ־יעצמאב םישמתשמ
ב רעב אצוי התא .ישפח ךניא .ךדבל ךניא םואתפ .רז םדא םע תויחל לגרתהל דאמ

ה תאשכ גוזה־תבב בשחתהל בייח התא .בושת יתמו ןאל רמול בייח התאו רדחה ןמ
ל כ .ץופחתש תמיא־לכ הטימב אורקל לוכי ךניא בוש .רואה תא הבכמ וא קילדמ
, רמא ׳בר ןמז ירחא קר םילגרתמ .םייומס םילבכב והשימ לא דומצ התא ןמזה
.וייח־ןמור היה אל הז .תובירמו םירותיו ירחא
, דיה ,ילש ומכ םיחלצומ םידלי ןאכ ןיא שיאל .לחוימה ,הווקמה יוציפה ,םידליה
, דתיה הכירצ תבהו הטיסרבינואב דומלל םיכירצ ויה םינבה .רשואב ךייחמו יל רמוא
־ תוניחבב דמע אל לודגה ןבה .םירבדה ולגלגתה ךכ אלש אלא .היפהפיה תויהל
־ בר תגרדב עבקה־אבצב ראשנ ינשה .ךסומ לעבל היהו ץוביקה תא בזע ,הסינכה
ל שכ ויה היקושו הפי התיה אל איה .תבה תא הרק לכמ ארונה רבדה ךא .למס
א וה .ולש הבשחמה קמועו תושיגרה ןמ ,טהל ותואמ והשמ הב היהש אלא םאה
ל אומש הסינ הליחת .ינומכ לכה תעלוב התיה איהו ויתורות תא התוא טיעלמ היה
ם ירוביח .הלש רפסה־תיב ירוביח תא וידידי ינזאב ארוק היהו תרפוס התושעל
ה תושעל הסינ ךכ־רחא .תורגבתהה־ליגב השיגר הרענ לשכ ,םמצעלשכ םיאנ

.הגוצת־םלואל ורדח תא ךפהו תוראופמ ץע־תורגסמב היתונומת תא "ךרכ" ,תרייצ
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. םילפת ןמש־ירויצב הלחהו הלש םימימתה םישאווגה תא רייצל הלדח ותעפשהב
ל לכ ןווכתה אלש םישעמל םדא ףוחדל היה לוכי ותצרעה חוכב .רדהנ היה לכה
ו דיב הלע אל םקז גיוודול־לאומשש םושמ תושעל וילע היהש םישעמ ,םתושעל
, ץרמה־לעבו תונורשכה־בר ,תווצקה־שיא ,שדחמה ,ןכפהמה אוה .ומצעב םתושעל
ע ובצל וא ,םיטרס ףלא תוארל עוסנל וא ,םילוב ףוסאל וא ,קועצל קר היה לגוסמ
י עקרק־תת םסאב רופחל תכלל וא ,יונפה ונמזב קשמה לכב םידליה ינקתימ לכ תא

.הנשמה ימימ
א וה .ינאו ותב ,ול ונרזע ונחנאו הריפחה תפוקתב תיבב רבכ ויה אל םינבה ינש
ו נחנא .לס ךותל החלו הרוחש המדא הפנמ היהו ,הרעמה תלפאב ,הטמל םש דמע
. המוריע ופוג תיצחמשכ דבע אוה .ץוחב םיקירמו לבחב םילסה תא םילעמ ונייה

ם יבר תועובש ךשמ תוריהזב םיבגרה תא ריבעמ היה ,רעש־עורפ ,העיזמ קירבמ
ו תוא הווסהו הנשי לזרב־תלדב חתפה תא הסיכ זא־וא .הוקת לכ הזג רשא דע
ת ופטעמ תאו ויבתכמ תא ,םילובה תא םש איבחיש ונל הליגו המדאבו םיפנעב
.המחלמ תעל םימולצתה
א ל יבל ךא ,המינפ קורזלו עבטמ תונקל יתבשח .הנטק תחא עבטמ אצמ קר ול
ל בחה יבג־לע וזל וז תובורק ויה ונידי .םר לוקב ותב תאז הרמא םואתפ .יננתנ

.םיכומס ונישארו טפורמה
.שחלב היתלאש "?הריפחה ןמ לדחיש ול רמול תיסינ םאה"
.היניעב תועמד יתיארש יל היה המדנ .ןה־תואל השארב הדינה איה
.הל רמא ,"תרגובמ הרענ תישענו תלדג ךיא בל יתמש אל ללכ"
ה כשמו הינפ לע רטס .תורקל לוכי היה אל הז ול .לליקו יתוא ףדיג .התוא יתבנג
, ןולחל דעבמ .לאומש הילע קעצ !ךללגב לכה .ץוחב הל הניתמה לחר .ירדחמ חוכב
ד מעו תלדה תא לענ לאומש .תוקובח תוכלוה ןהיתש תא יתיאר ,ןיעה תיווזמ
ה נושארה םעפב .הווש לא הוושכ .ילא תמאב ,ילא רביד הנושאר םעפ וז .ףעוז ,ילומ
 אוהו המוטא זותיה ידמ בר ןמזש הקומע םוהת הרעפנ וליאכ .יתלהבנ .הנורחאהו
ה תא .עמשת אל אליממ ,רמא ,קירל רבדאש עדוי ינא .רז רבג ,הטמל קומע דמע
ה ניא תירונ .ןתחתהל וירצ תייה אל .דבל תויחל ךירצ ןמא ,דבל תויחל ךירצ
חמה תא ,ךלש םישעמה תא ,ךמעט תא ,ךמצע תא הילע הפוכ התא .ךל המיאתמ
ת סרה ,תאזכ תחרופ הדלי .םוקמ לכב םינפ דימעהל הילע .הנכסמ .ךלש תובש
 .יתב םע שגפיהל ךילע רסוא ינא ?ייח תא סורהל הצור התא וישכע .הייח תא
ת רגובמ הנניא דוע לכ" :הבוח ידי תאצל ,ףיסוהו ותעדב ךלמנ !יושנ םדא התא

."הצור איהש המ השעת איה ךכ־רחא .היד
. הל חינת אל התא .הצור איהש המ השעת אל םלועל איה" :ול רמול יתייה לוכי

ע וסנל וא םילוב ףוסאל אל ?תמאב תיצרש המ ?תיצרש המ םעפ תישע התא
ן אכ ץר קר התא .תיצרש ומכ תייח אל .תיצרש ימ םע תייח אל .עונלוק תוארל
א ל ."םידליה תא דיחפמו חלגתמ אלו רפתסמ אל ,ץוביקב םיעבצ־תשרבמ םע
.ורוביד םרז םואתפ קתינש דע םימוטאה ינפ ךותל רבדל ףיסוה אוה .ול יתרמא
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 יניא וליאכ .תאז רמא באכב ."ריקה לא רבדמ ינאש עדוי ינא" :רמאו עגר קתש
.יתחמש אל .אל .ודיאל יתחמש .ולוק תא עמוש שיא ןיא וליאכ ,עמוש
 קעוצה שיא .תונבלו תוזר םיילגר לעב ןטק שיא .ירוענ־דידי ,םקז גיוודול־לאומש
 שיא .קיחצמ רבד רמא וליאכ קחוצו !קובא—לע—ןיא :ןטק דלי לכ לע ץוחב
המ :ורמא ולש םירוסיפורפהש םושמ ךורא רעש לדגמו ןימי־לאמש רהמ ךלוהה
.ץוביקל ןמדזמש רזומו־רז לכב ומצע תא ףיקהל הסנמו ,לבח
.ונחלופ יכרצל יל היה קוקז קר .םלועמ יתוא בהא אל יכ יבלב הלע דשח
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