
םינבאה •ופי המ :ץיש דוד
ת רצנל החרב תורש ויפמ עומשלו ברש־םוי ירהצב זר לאכימ תא תוארל היה רזומ
י תרעיש אל לבא ןורחאה ןמזב וטטוקתה לאכימו תורש יתעדי .ף׳ג לש ותרבחב
.החרב ,רמאו ךחיג אוה .יתלאש ,החרב איה .םירבדה וחתפתי רהמ הכש
? ירמגל
.ושארב עינה אוה
ורבד םוש ראשנ אלו

.תובוח
ו יפמו ביבס ץבורה ןבלה רוטיקל ףושח רוחשה ושארו ריקה לע ןעשנ לאכימ
. וילע ךכסו ויניע ןיב רמתיה ןשעהו הבשנ אל חור .תונבל ןשע תועבט תוטלפנ
.והשמ ךל ןיכת הנימ ,יתרמא ,המינפ סנכיה
.רמא ,ךלוה ינא
?ןאל
.התיבה
ז םש השעת המ
, וישכע ,הנורסחב תוזחל ול היה השק .ומע יתכלה .תכלל הנפו ויפתכב ךשמ אוה
ה טימ לש הנומת יתיארו םרדחל ונסנכנ .החרב איהו תוארפב התוא הכיחש ירחא
ה לוגסה םיחרפה־תנצנצ תאו ,וילע םילטומ םידגבש הביתכ־ןחלוש הילעו הרותס
. ינפלש םויב חרפה תא יל הנתנ איה .וילע תבצינ שאר־תניכרמ תחא הנשוש הבו
ם וקמ ןאכ שי ישוקב .םוקמה הל רצש הרמא דימת .דחא חרפ תנתונש הרוחב
.הנומתה בצמ תא הנקיתו ,העבק ,חרפל
י ל המדנ .תחלצומ התיה תאזה היצקודורפדה לבא יילק תא יתבביח אל ללכ־ךרדב
, המודמ טקפסא ול שי בחרמה .םודאו רופא יעבצב ידממ־וד ללח ראתל הסינ אוהש
ע בצב הקיבד החירמ .ידי לע ושרקנש הנשושה ילעב יתעגנ ינאו ,רייצה רמא
־ םוי ירהצב קאינוק ,ול יתרמאו קאינוק קובקבמ םגל לאכימ .םד ומכ םדמדא
.םיפיזמ רופא ורטנסו תומודא ויה ויניעו םיטרסב ומכ הנעו קחצ אוה .ןיסמח
ם ירעוב תוריקהש יל היה הארנ ,םוחה תעפשהב ילוא .רדחב םוקמ היה אל תמאב
ב לכ .תורצחהו תורדגה תא ףפוא ןבולו הנבל המונתב עוקש היה בוחרה .יב םיעגונו
ר דגו הנטק הניג החרפ לוממ .םוחב םיסמנה םיללצב ,וישכע ,םילשוריב בבס אל
ס נולכה לע חורמ הפרנ טוטרמס .זכרמב עוקת לודג לקמו רופא קרי .הילע הסכמ
.הלצו רדג שטשיט שולק דאו ץראה לע לפנ אל ולצו
בישת הבוט הקיזומ .דדובה חרפה דיל ץווכמו רוחש םתכ היה לאכימו ינפ יתרזחה
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.ימוגה חול לע ויתחנהו ותפיטעמ טילקת יתטשפו ,ול יתרמא ,םייחה ץראל ונתוא
 ץחלב יליבשב םוקמ שי וישכע קר ,תיבב הקיזומ התיהשכ קר הטקש התיה איה
 ומכ גהנתמ החא ,ול יתרמא ,קיספת .הכוב אוהש יתיארו ,הרמא ,הלאה תוריקה
 ךיא .היטבמאב רעשה ילגלגו רכב עוקש הפוג חירו ןאכ ןיידע הלש םידגבה .השא

.וידיב ושאר טילהו לאכימ ארק ,רשפא
.ןאכל התוא בישנו ,יתינע ,תרצנל דרנ

 ינא .סייו ךתוא בהוא ינא המכ ,ןאכל התוא ריזחנו התוא ריזחתו תרצנל דרת
 חקלו הדיב זחא ,לומתא ןאכל אב ף׳ג .יתוא קבחל ץפקו ארק ,ךתוא בהוא טושפ
.סייו לאונמע ןכיה יתרמא ינאו ,התוא
 .ללחה תא האלממ תאזה םיתמה־תקיזומו ןיזאמ וניא שיא ,יתרמא ,ןאכמ ךלנ
 יטילקת לכ תא ףסא אוה .םאיווקרה תוניגנמ תא בהא זר לאכימ .הרופ לש םאיווקר
 לש תוינועבצ תונומת ויה תופיטעה לע .הזה ףסואה לע דאמ האג היהו םאיווקרה
 ולוקו ,רוניטה רש ,סיאא הנוד סאנרטא םאיווקר .ויעצפמ ףטונ םדו בלצה לע עושי

 תוריקה רבעל הקניז תינוכמ .תוריקה תא ףדהו היצקודורפרה יווק לע חנ ןידעה
.ףורש ןיזנב חירו ןבל קבא ריתוהו טקשב הפיה המערו

 .לצ ונל ןיאש יל היה הארנ הליחתב .ןבלה בוחרב םידיחי םיעסופ ,ונייה םינש
.ססוהמ ודעצו תומוצע םייניעב ןשיע לאכימ
.יתרמא ,ךל גאדת הנימו שימלח תא תוארל ךלא ינא

ב
 שמש־יפקשמ ביכרהו םייעדצבו ףרועב ךורא רעש חמיצ אוהו ונייה ליג ותוא ינב
 .םיצרמנ ויה וינפו הלילב שמש־יפקשמ ביכרמ היה םינש שמח ינפל .הלילב
 יתור היה המש .יניעב ןח האצמ אל איהו תניינעמכ הרדגוה ומע איבהש הרענה
 דצל קרוסמ רוחשו ךורא רעש ,תוטורמ םני׳ג־יסנכמ הל ויה .ידומ הל וארק לכהו

 הסכמו קילחמ רעשה היה רבדל התנפשכ .הזחה לע הל חנומ קנע ןוילדימו ,דחא
.הבוצק תחא העונתב םידדצל ותוא תקלסמ התיה איהו היניע לע
.יתוא הלאש ,תוינלכ בהוא התא

.יתרמא ,ןכ
.ינזא לע השחל ,םימופרפ ירחא תעגתשמ ינא לבא .ינא םג
 דירטמ אוה םא רעשה תא תצצוק איה ןיא עודמ התוא יתלאשו ,יתרמא ,ןיינעמ הז

.הלהצב ץרפ ךומסב דמעש זר וליאו הכייח איהש יל המדנ .ךכ־לכ התוא
 םירוציכ וענש היתופלחמ תא רענל הבהאו רוחש שחנכ תובהלתהב הדקר ידומ
 .םויכ דקור ינניאו דוקרל יתעדי אל ינאו הפי דקר לאכימ םג .םילודג םילגב םייח
 ינניא ךכ יתגהנ עודמ .יתרזחו התוא יתיויל .רגה הרמא ,התיבה תכלל הצור ינא
 הרענה .ודיב קובקבו ינשה הצקב זר תא יתיאר יתסנכנשמו ,וכלה הברה .עדוי

.הנשיעו הניפב החוחש הבשי הרוחשה
.רואה תא קילדה אוהו ,ךב ןנובתנו הנה אוב ,זר רמא ,רוחב ,תרזח
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.דחא לאש ,קסוע התא המב

.זר הנע ,םישנ־רפס
.םיפי םלוכו שמש־יפקשמב םלוכו םינשעמ םלוכ ,לגעמב יתוא ופיקה םה

.יב עגנו דחא רמא ,הזר התא
.הפי אוהש ןועטל השק
.יניע ךותל ןשע בישה וטאלו ישילש רבס ,יסופיט יליצבמיא םינפ־רבס ול שי

?םעפ תקפד
ר שפא תחא הציפקבו הבורק התיה תלדה .וכייחו הזל .הז ודמצנ םהו תלדה לא יתינפ
.קוחצה בורמ קזח לועיש ףקתנ דחאו םיניבמכ וקחצ םה לבא ,הילא עיגהל היה רשפא
, טקשב יל רמאו הדצה התוא ףדה זר לאכימ .הרוחשה הרענה הרמא ,ותוא ובזע
? רוחב ,עדוי התא תותשל ,תורבהה תא םיעטמ אוהשכ
ו נחנאו ידיב היה הקשמ .וצצנ זר לש ויניעו קלד רנה קרו רואה תא הביכ והשימ
ה ביקל ותוא יתסחד חוכבו םויא היה הקשמה .וניתש בושו וניתש רחאו וניהש
.לוקב יתקחצ ינאו איקהו רבשנו לפנ אוה .תדרומה
ע רואמה לש המוצעה תובישחה ללגב ותוא הלעמ ינאו ישפיט היה ןינעה לכ ,רורב
.ילש יתוחתפתה יבגלו וניניב םיסחיה יבגל
ת א ףטש ,רהמ ששואתה אוה .ןיע םצע אל לאכימ םגו יתנשי אל הליל ותוא
ה כייח ידומ .ונירחא תררגנ הרענהו דחי ונינש ונכלה .ךלנ אוב ,יל רמאו וינפ
.הקווד תולוחכ ןה ןיא .ךלש תולוחכה םייניעה ,הרמאו ונאצישכ ילא
ם רטבו .םיטרס־יאמיב ,הסומכה ותפיאש .רבדמ ותוא יתעמש אוהה הלילה לכ
ל כ תא לספו םיבושחה םיאמיבה לכ תא תחא המישנב ינפל הנמ ביגהל קיפסא
ר כוז ינניא הז לכמ .םהבש תויועטה לכ תאו םינוש םיטרס קיודמב ןייצו םירתונה
ה ספוק דועו ילש תוירגיסה תספוק תא לסיח אוהש הדבועל טרפ ,ורושאל רבד
ל כ השעמלו ,םולכ יתרמא אל ינא .םיאיבנ—לצרה תובלטצהב הפקה־תיבב יתינקש
ן נובתהל היה דאמ ןיינעמ .ותשלוחב יתניינעתה ינא .ללכ יל עגנ אל ןינעה

.ותשלוחב
. ותשלוחב ןתוא םיסקמ היה אוה .םישנה לצא ותחלצה דוס ןאכש יתנבה ןמזה ךשמב
ת מאב .םישגרנ תולוק יתעמשו ותלד לע יתשקה ,הביסמה ירחא םיישדח ,דחא םוי
א וה וליאו ףקות לכב תברסמ איהש יתנבהו הקעצ הרענה לבא ןיזאהל יתיצר אל
ם המ םיענומשכ םידלי םיעימשמש דחוימ לילצ ותוא .םיכוב־לוקב ולש לע דמע

.םשפנ־תאשמ תא
ה תיח םיישדח .ותא תפתושמ הפש האצמ איהו ,םשמ יתכלהו יתבשח ,שפנ־לעוג
ם ולש תרימאב וליפאש הביסה וז ילוא .רומג רדסב הז ,רמאו יל ץרק זרו ודצל
.ימע קולח זר לאכימ וז הדוקנב .זר לש ויתודידיל עגונש המב ץמקמ ינא

 אוה .זר לאכימ לצא יתוא אילפהש רבדה הזו .דיספמה דימת התא םישנה םע

ם ירשיתמ ויה םיטמקהו רוחש רואב תורהוז ויה ויניע .חצנמכ גהנתהו דיספה דימת
.ול עמוש ינאש חוטב תויהל תוחלה וידיב יב עגונ היה .םישנב רבידש העש
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י ב רזענ תובר םימעפ .זר לצא הרזומה הדוקנה וז ?בוש חצני דציכ ,תור ןינעב
י נניאש בשח ילוא .שדחמ ילא הנפו בש דימת תאז־לכבו ,ול געול ינאש עדי בטיהו

ה להב וידי תחת יוצמ תמאב ינאש רבס ילוא וא .רעשה־ילדוגמ וידידיכ ןכוסמ
ה חנה לבקל יל השק .ץפח ובלש המ יב תושעל לוכי ,לאכימ ,אוהו תבש לש
ך כו חקיפ אוהש לאכימ רבס םימתבו תמאב .ךכ בושחל ידכמ חקיפ היה אוה .וזכ

.רובידב דאמ טעממ ינא ,ול דוגינב .ודצמ תוריהז־רסוח ,ןבומכ ,היה הזו ,גהנתה

ג
י נאו ,םהינשל יתרמא ,ךל גאדת הנימ .ןשיעו וינתמ דע םורע הטימה לע בכש אוה
י לע סאמנ .םולכ־אלו שימלחמ יתיצר אל םצעב .שימלח םהרבא תא תוארל ךלא
ה ניא איה .הברה הליעומ הנימ ןיא ליגרה ןמ םיגרוהה םירקמב .וילע ןנובתהל
. תלצנתמכ הכייח ,רבדמ־תסוס ומכ ינא .המכש לע םיליטמש השירד םוש תלבוס
ר שפא .םייח תולגמ תולהובמה היניע קרו המצע ךותל תסנכתמ הנימ הזכ בצמב
.יתימאה הביט לע ודמעי םישנאש דימתמ ששחב היח איהש חינהל
ל ע םיחנומ ויה םירפסו םירפס היה ףקומ .ורדחב יתאצמ שימלח םהרבא תא
ם היתוכירכו םילטומ םירפס ויה הטימה לע םג .הרפאמ םהמ דחא לעו ןחלושה
ם ירפס תמירע לע הסג העיספב יתכרד יתסנכנשמ .הבושמב תוצרוק תוינועבצה
.הלוגמה הפצרה לע תחנומ התיחש
ת א ךימסמ היה אליממו המואמ טעמכ האר אל ןכש ויפקשמ תא ריסה אוה
. ילא ךתוא איבמ המ ,תומימחב ידי תא ץחלו רמא ,םולש .שממ בותכל דע תויגוגזה
י תבביחש רמול השקו ירפס־תיבב ארקמו הירוטסיה דמיל שימלח .יתבשח ,לגרהה
י שודיחב המיהדמ תואיקב ךותמ תודימלתל רקיעב תונפל גהנ וירועישב .ותוא
ה שעמ־תעשב .עונלוק־תוינקחשו ,ןנונגסו תוקרסת ,רעש־ירישכת ,םיקורמת ,הנפא

.ויפקשמ תויגוגז רבעמ תחנב ךייחמ היח
, ינאו ותשא ,ונבשי םש .ותיבל יננימזה אוהו אבצב יתוריש תפוקתב ונשגפנ
ל וכאל בהא אוה) םייתפש־יצומצימ תלבותמ ,תלבלובמו הכורא הסמל ונבשקהו
ן תוא ףושחל קר ךירצו םיעלקה ירחאמ ןה דימת .הקיטילופו םישנ יקסעב (ורבדב
.וזב וז בליש תוריעשה ויתועורז תאו ,רמול גהנ ,זאו םויה רואל
. טא־טא ותרטקמ תא םטיפ שימלחו ץרמנ רוציקב ןינעה תא וינפל יתאבה וישכע
. הקדצ אלו הקדצ ךכבו ,ותוא הבזע השאה .ףוסבל ךשמ ,הדמע ןאכ עובקל השק
ת יצה אוה .הפי הב גהנו הילגרב טעב םגו תוירזכאב הינפב התוא הכיה לאכימ
 הביסה וזו ויניעל עירפה רואה .ינממ שקיב ,הרונמה תא השקבב הבכ .תרטקמה תא
ד ובעל וליפא ,ךישמה ,םישדח השולש התוא םנריפ לאכימ .האירקמ לילכ רזנתהש
ה לביקו הכלה איהו ,הדובעל ארבנ אלו םלועמ דבע אלש לאכימ אוה .הנעמל ךלה
ס היתהל םילוכי ונא ןיא ,םוכיסב .הבוט־תיופכ .אוהה תינוכמה לעבמ תוריל םישמח

.תירשפא תוחתפתה לכ הכלהכ ןוחבל ילב וינעל

.יתרמא ,ןכ
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 רבד ונקית אל .ויפתכב ךשמ אוה .הרזח םילשוריל תור תא איבהל חילצתש חיננ
 ונא םילוכי .ותוגהנתה תא הנשי אוהש תעדה לע תולעהל השק .לאכימ לש וייחב
 לכ ןיא ךכב םג .םישונל ויבא תא ריקפיו תור לש התרבחב רגתסיש ךכל תופצל
 ,התוא חצרי אל אוהש תויעמשמ־דחו תורורב תויוברע םילבקמ ונייה וליא ער
.תעדה לע תולעל לוכיש רבד

.יתרמא ,ןכ
.םילשוריל תור תא בישהל םינפ־םושב רוסאש ,שימלח םכיס ,עבונ ןאכמ
 תודידיב תוומ־תעיגפ לאכימ ךכב הארי ,תרצנל דרת אל התא םא ,רחא דצמ
 ,וניניב ,לבא .תורויעה ויניעב ינונמשה וכויח תא ילא ךייח אוה ן ןכ אל .םכיניבש
 תעד לע לעפנ ונחנא .תיארחא הבשחמ רסחו עשי־רסח רוצי וב תוארל רתומ
 תור םע תשדוחמה השיגפהש םג־המ .השעמ רחאל םיכלהמה לע ול רשבנו ונמצע
 .ומצע תא תוארל ויניע תא חקפי קזח םלה .תובוגת לש הרוש ולצא רוציל הלולע
.םילשוריל תור תא ריזחהל בטומ ,ותעד שימלח הויח ,ןכל
 יתרצעש דע עורפ הטבמו לעוג לש הכיסמ ויה הינפ .תוגרדמה לע הנימ תא יתשגפ
.תואבה לש תמדקומ השוחת ךותמ התוא
.יתלאש ,הרק המ
 היה דימת .תוריהמב ינפ לע הפלחו הרמא ,םירבחל תכלוה ינא .השאר הליפשה איה
 אל םירבחה ויה ימ .םירבחל הכלהו המק היניעב ןח והשמ אצמ אלש העש .ךכ
.םלועמ ררבל יתחלצה
 ויה וילגר .רדחב טשפ ץומח חיר .ושפנל למלימו הטימה לע בשי זר לאכימ
 יתקסעו אסיכ לע ותוא יתחנה .וינפל הפצרהו הטימה יוסיכ ןכו ואיקב תוסוכמ
 התא .יל שיש ידיחיה רבחה התא לאונמ לאונמ .דבכ הפב רביד אוהו יוקינב
 רתיה לכ .וילגר תא יתפטש ינאו ,רמאו לאכימ בביי ,תמאב יתוא בהואש דיחיה
 .ברועמ עזג .הבלכ־תב ץישפיל הנימ תרבגה .םיבלכ־ינב םמש חמי םיבלכ־ינב
 יתשגה .תנעוט איה ךכ—תבהוא איה ךתוא לבא .הל םשובי—יתוא תלבוס הניא איה
 .רתוי אלו ךתא ןתחתהל הצור איה ,ךל רמוא ינאו .התש אוהו םימ סוכ ול
 ץווכתה לאכימ ןאל ...ןוגה לבא ךכ־לכ רישע אל ילוא ...ןוגה ןתח לע שבלתהל
 וליפא .יתרחיאו ושאר תחת הרעק קיזחהל יתרהימ .הפצרה לע איקה בושו חנאנו

 ויניע תא יתיאר רואבו הטימה לע ףפותשה אוה .תאשל ותביק הלכי אל םימ
 ןיעמ .ויפ תא יתבגינ ינאו ורטנסב קבד ריר .המהוזה תילולשמ תופקשנ תומוצעה
 קבואמ ןולימכ קרקרי־בוהצ היה אוה .וב יתעגנשמ טטר ורועו וב הפלח הקנא

.שמשב
 התא םא ,סייו עמש .רתוי ללטצה וחומש הארנ ילו םגלו קובקבה תא לטנ זר

.לודג תורישב ךל ריזחא ינא תור תא אל איבמו הזה ץובהמ יתוא ףלוש
.תוקפס יל ויה אלש ףא ,עיצי המ תעדל ןרקס יתייהו ,יתרמא ,רחוס
 םלועה־תנומתו סייו לאונמע אשונה לע הדובע בותכל ,רמא ,םעפ בייח ינא
רסומהו התא .תושולק ךייח אוה .יתבשה ,דימת ומכ תוריתסב ךבתסת .תירסומה
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 יתוא רקס אוה .הקשמ־ימולה םישנא לצאכ עתפל וב הזחא תושגרתה .םיחא ומכ
.לעופ התא םיעינמ הזיא ךותמ םלועמ יתנבה אל—דח טבמב
.יתקתש
.םוקת אל הנותחהו םינשיה ילכנב רדסאו ביבא־לתל עסא לכואש עגרב
ברעתהל זעת אל התא
הל רוסא
ךקסע אל הז
 חינא אל ינא .יקסע ךיא־דועו ,ריעשה והזח לע די חינהו רמא ,יקסעו יקסע
ידידיב ךכ גוהנל הנוזל
קותש
 לא וינפ ךימסהו ץמאמב ףקדזה לאכימ ?הלוח התא ,לאונמע ,ךורב רמא ,לאונמע
 םיאשונה לעו הברה־הברה רבדמ התא .יתינע ,םדא־ןב .לבסנ־יתלב היה חירהו ינפ
 יתפטשו רכה לע תונידעב ותוא יתחנהו ידיב רוחשה ושארב יתזחא .םינוכנ־אלה
 לוכאל לגוסמ ךניא םא .ורטנסו ויתפשמ יתחדה קורה תאו החל תבגמב וינפ תא
 תא יתיביכו הלילה־תרונמ תא יתקלדה .הת ךל ןיכא ינאו םדריהל הסנ תוחפל
 םיללוחתמש תעב אורקל לגוסמ ינאש הבשחמה .אורקל יתבשיו לודגה רואה
.וקרש ויתואירו תודבכב םשנ אוה .וייחב םיעירכמ הכ תוערואמ
 םיסוס־יללג ללוז התא םוי־םוי .לבז םתס איה הב קמעתמ התאש תאזה המכחה
 תא םצע אוהו תינרוחא חנצ ושאר .חירסמ ינא עודמ ,לאוש ךכ־רחאו םיירט
 ומכ הב גהנא ינאו ילא תינש רוזחת איהש גאד .ןהילע וידי חינהו חוכב ויניע
 לע תרבדמ התיה איה .ילא ירזח ,ילש תור .תונמדזה דוע יל ןת .הכלמ־תבב
 יתיכיח ינא .הלש יפיטסל םיזוגא םישיגמו םיצעה ןיב םיצפקמש םינטק םיאנס
.באכמ קעצ אוהו ,היח ינא ,היח ינא ,תור ,רבג אל ינא ,ףרוטמ ומכ ,התוא
.רוחצ ןידסב ושאר הסיכ אוהו התה תא יתשגה
 ולש םינידסה .הליל־בכשמל ותוא יתשרפ .אבצב יתוא תרישש ןשיה הנישה־קש
 ררוואמהו המודאה הכימשב ותוא יתיסיכ םוחה ףרח .םיחופת םירכהו רהוטמ וקיהבה
 יתלליקו תור תא איבהל יתבשח .יתמדרנ אל ינאו הבישחב אוהה הלילה לכ בבס
 עירפה תוקומעה ויתומישנ לוקו ,ולש ךותבכ םירחא לש תורידקב שחוב .ימצע תא
.הליללו הבשחמל

ד
 תובולש וידי .רדחב עספ אוה .ף׳גב הניחבה איה .היניע תא תור החקפ דהא הליל
 הדיל ערוכ ותוא התאר תור .עיזה אוה .דבלב תורצק םייסנכמ שובל אוהו ובג לע
 ,ף׳ג תא ריכמ ינא .ללכב ןח אצמ אל טבמה .ויניע תא ריאה הירגיסה ביבשו
.םידבכה םייפעפעל תחתמ ץנצינ רזומ והשמ .ירמגל ףרוטמ אוה ,םישנא ורמא
 םש האצמש ףסכה לכ תא וקנראמ הלטנו ןטק קיתב םיצפח רפסמ הזרא תרחמל
־ראבל הסנכנ ברע םע .םילשוריל עסונה סובוטואה לע התלע איה .הבזעו
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ה שימח דועו אוהה הלילב ומע הנשיו זר לאכימ תא השגפ םש .םיטנדוטסה
ו ידידי לכ ינפל התוא גיצהו דאמ תורב האג היה לאכימ .ורדחב הנשי םישדח
ו נבל חלוש לאכימ לש ויבא היהש ףסכה ןמ ומייקתה םה .הפקה־יתבו םירבחהו

ת ועבצא .ףוג־דבכ .הזה שיאה תא ,םעפ ותוא יתיאר ..תואמ־שלש .שדוח־ידמ
ה מויקו ,הילגנאמ ,הירצונ התיה תור .לאכימ ,םשה־ךורב ,דחא ןבו תועבורמ
. םישנא ינש תלכלכל קיפסמ םוכס ןניא תוריל הואמ־שלש .תודוס־ידוס םילשוריב
ו לכא הליחתב .םישנאו םירכמ םתסו םירבחו םידידימ ףסכ הוולו לאכימ ךלה ןכל
ת אצל לאכימ גהנ ךכ־רחא .תינמרגה הבשומב יקסבורוב לצא רקיעב .תודעסמב
.םד תופטונ תוצמוא יתש תרבחב בושלו ברעב
ו רדחב יתבשי ינאו םיאנותעה־ראבב דובעל תור הכלה םישדח השולש רובעכ
ם ילכב ןנובתה לאכימו יתיכז תוכרעמ עבראב .חש ונקחיש .הל וניכיחו לאכימ לש
.ןוהמיתב
ק ספ ןורחאה שדוחבו הטיסרבינואל תודובע יתש שיגה אל .ליהבהל־דע הזר אוה
ש לש ונבשיו וילא יתאב .תודובעה תא בותכל ול רוזעל יתיסינ .תואצרהב רקבלמ
־ תרות .תוריהמב הדובעה תא ול יתבתכה .ףסכ לעו תור לע יתא רביד אוהו תועש
ל אש ,םדא־ינב ןיב יטמוטוא ןויווש חינמ ירוגטקה וצה םאה .טנק לש רסומה
ם יציב־יתופתיפ .וינפל םיבותכ ויה םיפדהו ונמייסשמ סעכב ףשנ לאכימ .הצרמה
ה ברה םיישממ םירבדב קוסעלו הזמ תאצל םיבייח ונחנא לבא .תונקז םישנ תמכחו
ם ימלוח ונאו תומוצע וניניע ןיידעו שלשו־םירשע ונל ואלמ רבכ ,הנה .רתוי

ת ורעשה תירולב .הרשע־עבש ןב היהשכ וז הפוקת לע רגס ףסוי .םידבכ תומולח
.םיצירחה וענ ויפ תויווזב .םייניעה ירוח לע לצ הליטהו וחצמ לע הלפנ תורוחשה
.קחשמה ןמ ונקספ
.הקיתשב ונשיעו הז לומ הז ונבשי
.טקשו השיקנ התיה ,ולוק עימשה םאיווקר
.הכישח יטול ויה וינפו וניניבש ןבלה חטשה תא ריאה הרונמה רוא
.ףדמה לע הטקש םימה סוכ .וישכע הרופא התיה המודאה הפסה
, קעצו ונורגב רגרגל ףיסוהו לעתשה אוה .דורצו םר לוקב קוחצל ליחתה םואתפ
ך ל רוסא ,רבדת לא ,אל .ונילע םימרענ םה םה לבא ,לאונמ ,םיתמהמ דחפמ התא
, םינטקה םיקוקחיצה תא עמוש התא .בישקת .וב ןיבמ ךניאש ןינעב רבדל
.ומוקממ םק אוהו ונילע םימרענ םה ?לאונמ ,םתוא עמוש התא
.הלילב םילשורי הטקש המכ עדוי התא ,יתרמא ,טקשהמ עבונ לכה
ם יבייח םהש יפ־לע־ףא ♦םינבל םניא םה .תוריקב ןנובתת .רקשת לא ,לאונמ
, םירופא הלאה םיטוחהו תוריקה ןיב וחתמנ ברעו־יתש םילודג םיטוח .םינבל תויהל
.יל וכחי .ונל וכחיו תוניפב וצברי דימת ,םשמ םתוא שרגל רשפא־יא ,עדוי התא
ה תא ,לאשו הרונמל תחתמ וטבמ יב ץענו ףפוכתה ,וידיב וינפ ךמת לאכימ
ר ואה תא יתקלדהו יתמק .ףסכל קוקז אוה םא ותוא יתלאש ?לאונמ ,יתוא בהוא
אוה .תופצרמה לע תודבכב ומלה ידעצו קספנ םוזמיזה .ןופיטפה לע יתרגסו לודגה
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י ל ןיא ינאו םיקיטס לוכאל הצור איה ,ליגרה ולוקב רמאו הפסה לע בשיתה
ם ישולשל תאז ונפריצו תוריל םייתאמ ךסב האחמה לע יתמתח .םחלל ףסכ
ר יינה תא יתסנכה .םש הדמע תורו החתפנ תלדה .יל בייח היה רבכש תורילה
ך עומ אוהש יתיארו וראווצ ביבס הידי תא החינה אל תור .וקשנתה םהו יסיכל
ר מא ,תואצוה לש לודג םיב הפיט ןה תוריל םייתאמ ,ןבומכ .חוכב היתפש תא
־ ךאלמכ תעפוה ,סייו ,תאז־לכבו .אבחיהב ףסכה תא ול יתרסמשמ לאכימ יל
ה ידי .הרענל הפק ןיכהל שגינו ייחל לע ןוזפיחב יל קשנ אוה .השק עגרב ןבלב
. היתועבצאב עתפל התוא הללומ זאו ריינ־תסיפב העשעתשה םישמ ילבו הקיחב וחנ
.רדחב םימיא ךליה םידנופורפ־הד
־ םישמח הל ןתנ אוה .הדבע וב ראבה יאבמ רישע רבג בוחרב תור השגפ דחא םוי
ה כלה תור .תוקולח תועדה ויה וז הלאשב .המדקמכ וא םולשתכ תוריל שמחו
ט ייו־דנא־קלב יקסיו קובקב ףסכה תיראשב התנק ךכ־רחא .הלודנוגב .הלכאו
.לאכימ התוא אצמ ךכו ותיצחמ תא הלסיחו

.הנממ יל ועדונ םירבדה
א לל םח היה .חותפה ןולחה דעב שלפ םימחה הלילהו ןושיל תכלל הננוכתה תור
. ומצע ולש תשרופה הןלשל המת וליאכו ויתולוק קנוחה ץיק־ליל לש אשמ .העיז
. םתוא שוחל וליפא וא םהב תעגל ןיאש םיינכייחו םיכר םיבחרמ ץוחבו רצ םינפב
ו מצע ךותל הרוצה תא קנויה לפא רוח ומכ ,ךילע םוקי לודגה קירהו ברקתמ קר
, הלילה תמשנכ רבע לכמ תפפואה החל תוילויה ,הרוצ לכ רסוח תומלגתה אוהו

.יתעתפהל תור הרמא
. תונדפקב ותוא הקדב איהו הפוג לע וטטר םימימחה םימה .בר ןמז החלקתה איה
א וה .ןשיעו הלפאב םש בכש לאכימו ןבולמ קירבמ הרועו המורע םרדחל הסנכנ

.יותש היה
ה טלמנו ןידס הפטח איהו הזע הטיעב הירחאו הנושארה הכמה תא הגפס הברקשמ
.קעוצו הירחא ףדור זר לאכימו תלדה דעב
ה סננ הבג לע ןידסה תא הליטהו המק .התמוק אולמ הלפנו ןידסב הלשכנו הצר איה
־ הקעמ לע הבשיתה .היתובקעב ארוק ולוק תא העמש קוחרמ .תובוחרב השפנ לע
ף וקשה ריוואה דערנ םעפב־םעפ .ןבאה ןמ טלפיהל לחה רוקה .בטיה הפטעתהו ןבא
ם ירוחש ויה םיימשה ,היניע האשנ תור .רדאנו יאלפ רוצי םשנ הזב־יא וליאכ
ל עמ קנעה רומיקה תא תולק ךמתו םיבכוכ יפלאב ךייח אוה .םיאגו םישקו
ל ע ההמתכ הפוג לע הדי הקילחהו המק ץמאמב .םילשורי לש םינשיה היתובוחר
ם ייניעה ינומה לכב השח איה .םעפ־ידמ רוחאל הציצמ ,תוריהמב העספו הימורעמ

ב ורק היה אוה .הב תוששממה תורירקה תועבצאה תא העדיו הרשב תא תואורה
 ריהבו ינחלס והשמ וב היה הז םע .הפרע תורעשב הגדגיד המחה ותמישנו דאמ
ה תיה איהו ויתפש לע בידנ ךויח ךשמ אוה .קבאמ אלל ךרענ יותיפהו המכח־ברו
.ודיל תענכנו הכר
.המינפ הקמח הנבלה תומדהו תלדה תא יתחתפ
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 .הינפ התוועהו שערב המגל איהו ,הלודג סוכב קאינוק הל יתגזמו ,יתרמא ,קאינוק
 המודאה הכימשב התוא יתיסיכ .החנאב הטימה לע הבכשו ילש םידגב השבל תור
 תורוקה תא יל הרפיסו הואתב הנשיע איה .השארל תחת יתמרע םירכה תאו
 ,רדסב הז .םילשוריב תרחא תבותכ יל ןיא לבא תמאב תרעטצמ ינא ,הרמא ףוסבלו
.הרדחב הליל ותוא הנשי הנימש יתחמשו הנישה־קש תא יתנקתה ,הל יתרמא
 לע ןושיל ךל השרא אל .האיבהש ןידסה לע הכימשה תא הליטהו הפקדזה תור
 רוסא ,הרמא ,אל .יתרמא ,רדסב הז .ךרב יתערכ ינאו ידיל הדמע וישכע .הפצרה
.הזח לע הדי החינהו ,בלכ ומכ ןושיל ךל
השק עצמ לע ןושיל ליגר ינא
ךל חינא אל ינא ,לאוגמ
 דיל .הליגו טסוה רדוסהו דאמ םיבורקו םינבל ויה הינפ ?תור ,יחינת אל תא
 הצרק ומינפבו רשג ומכ וילע החותמ ףתכה־םצעו קומע עקש םמגנ ראווצה
ןח־תדוקנ
יתרמא ,תור
הרמא ,לאונמ ,ןכ
ןאכ ןושיל לוכי ינא
שפיט היהת לא
 יתפקדזה .םח דבוכ רדוסה תא ואלימו םילודג םייח וענ םדמדאה־םוחה עבצל רבעמ
 .ויתויווזב חלו העמיק חותפו םודא־םודא היפו תוכרו תושטשוטמ ויה היניעו יטאל
 התפל הידי יתשבו היניע תא המצע תורו תוגרדמב וידעצ םלוה תא ונעמש זא
.יתצלוח תא תיוועב
.חתפב דמע זרו הירגיס יתצה תוריהמב

ה
 לש םינבלה תובוחרה תא יתיאר ןיעה תיווזמו ,תור הרמא ,דאמ קיחצמ היה הז
 היניש ירוטב וספתנו גלזמב ועקתנ ןבלה רשבה ירייש .יבג ירחא םיפסאנ ריעה
 לבא .םהה םירבדה לכ תא םייניעה ורמא וליאכ .ילא וקחצ תולוחכה היניעו
 אוה .וישכע הקווד ,ף׳ג תא בוזעל הלוכי אל ינא ,םדוק ןויער המייס ,תמאב
 םירזוח ךיא .ףסכ יניינע לע בושחל ךרטצא ךכ־רחא .חונל הצור ינאו לופיטל קוקז
 םישדח העשת הבש אל אמא .חור־רצוקב םיפצמ ולש םיאנסהו יפיטס ?הילגנאל
.התיבה
 םוחב .ונלכא וב לודגה םלואה ךותל הילע רגסש ןבולה הטעממ הננתסה שמשה
 שיבכע־ירוקכ ללחב וחתמנו ונלכאש רשופ קרמכ תומימחה םילמה ויה הזה
 תמהוזמה ודי תא חיניו בושי זר לאכימ ,הב יח דחפה קר .ץיק םוי יאצומב םייופר
 םוזמיזה לוקבו תפצוקה הריבב וטאל סמנש ארומב עגרל וקירבה היניע .יראווצ לע
 איהו רשבה־ץימ לע ותחנו התחלצ ביבס וגח םה .םינמש םיבובז ינש לש בוצקה
.הרמא ,אל .יתלאש ,והשמ רמול תיצר .םתוא החירבה אל
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והשמ רמול תיצר וליאכ הפה תא תחתפ לבא
 רצלמה יאדו .ןמש תמאב היהו ונילא ברקתה רצלמה .ןמשה רצלמה לע יתבשח ,ןכ
 םימתכ הסוכמ ןבל רניס טטר ופוג לע .ייח־ימיב תוארל יתיכזש רתויב ןמשה

.םיבהבהצ
יתלאש ,רחא והשמ רמול תיצר אל
 םיבייח םירצלמש יתבשח דימת .ןמש אוה ,יתרמא ,ןכ .ןמש טושפ אוה ,התנע אל
 בושל תבשוח תא .תוריהמ־רתיב עונל םילגוסמ םה ךכ ,יתבשה ,ןוכנ .םיזר תויהל
.םירבד ינימ לכ םשמ ךל חלשא ינא .הרמא ,ןכ ?הילגנאל
יתרמא ,רבד םושל קוקז ינניא
םירבד הצרת איהש קפס לכמ הלעמל טעמכ .הנימ
יתרמא ,ילוא

.תבהוא ינניא הנימ תא ,עדוי התא
?אל
התוא תבהוא ינניא ,אל
?המל
 לש םיבאוכה םילגב רוצעל יתחלצה אל תופייע ךותמו ,יתקחצ ינאו ,התנע ,הככ
 םר ,הצוחה ץרפו הזחה תא עזעיזו הלעמל השודגה הביקה ןמ ספיט אוה .קוחצה
 וישכע .הזל תנווכתמ תמאב ינא ,הפיסוה ,קחוצ התא עודמ .ידמ ךשוממו ידמ
 יתבשהשכ יפוגב תודיער ופלח ןיידעו וצווכתה ןטבה ירירשש דע לק בלמ יתקחצ

? התוא בהוא ימו ,ץמאמב
הבישה ,התא
?ינא
התא ,ןכ
 תחאו היובכ תחא ןיע יב ןתנ אוהו ,ןמשה רצלמל יתרמא ,השקבב ,ןובשחה תא
 דיל הז ונעספ ונדבל .ןבלה בוחרל ,רבגו השא ,ונאצי .קוהיפ עלבו הרוחשו תרמוסמ
 הבשנ חור .ולקשמ תא תאשל חוכ הראווצ רצע אל וליאכ םינפל טומש השארו וז
 איהו וכותב ונכלה ונחנאו עינ־ןיא ריוואב ץברו םמורתה ןבל קבאו הפלחו םואתפ
 תשרפ לע יתהמתו ,הל יתינע ,חחב וישכע בבותסמ וניא בלכ .םויה דאמ םח ,הרמא
 הפוטע הלוכ .םיילגר־לוכישב קבאה ךותב הבשי הריעצ היברע .ינ׳ונגעה בלכה
.ןיעה לגעמ דיל ונניק םיבובז .תולופנ היניע־תורומשו הכרדמה דיל םירוחש
 ונרצענשמ הל יתרמא ,טרסל סנכאו הריעה רוזחא ינא .ררועתה אל ןיידע ף׳ג
 ,הריעהו עגר יב הננובתה .ןושיל בכשא ינא םג ,הרמא ,בוט .לזרבה־רעש ינפל
.יתרמא ,אל .ףייע אל התא

ףייע התאש יתבשח
ןושיל ליבשב וליפא ידמ םח ,יתרמא ,אל
 ינאו טקשה בוחרב וקרח םיריצהו רעשב הסנכנ איה .ןושיל בכשא ינא ,בוט
.ןבלה קבאב ידבל יתכלה
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ש משה .םח היהו לצ היה .רביד אוה .ןמש שיא לש ופוצרפ טלב ךסמה ךותמ
ן ינבה לע היה הדבכ לבא ,הב ורצע םירוחש תונוליוו תותלד ,המינפ הרדח אל
י נשחל היה הלוקו הרז הפשב הרביד השא .גגה לע הסמנ םתסה־ןמ תפזהו ,ךומנה
ן שע לש לילדה חירה ללגבו םוחה ללגב רשפא־יא ןשעל .הלק הקעז ןיעמ ומויסו

־ רצק שיאל וישכע רמא ןמשה .יכרות הפק לפסב תוירגיס־ילדב חירכ .תוירגיס
ה ז ?תושעל המ רחא והשימ לואשל .תושעל המ ךתוא לאשא אל ינא ,המוק
ם ימודא םיפער הרוקמ םוח ןינבב םייתסהש םיידי־בחר הדש .רוסא טלחהב .רוסא
ה כירצ התיה איה .םירודג תודשב הניינעתה הנימ .רבה־הדש לכ תא הפיקה רדגו
ה דובע .םינשה־תאמ תמחלמ לע ותעפשהו תודשה רודיג ,אשונה לע הדובע שיגהל
ה לוכי אל ינא .יתרמא ,השענ .הרמא ,השענ המ .יתרמא ,ןוכנ .הרמא ,דאמ השק
ה מכ ץקמ הרמא ,הנה .יתרמא ,ןוכנ .הרמא ,הדובע ןומה .יתלאש ,עודמ .הרמא
ל ודגה הדי־בתכב םיסוכמ ויה םהו םהב יתכפה .תוריינ רורצ יל הטישוהו םישדח
ה תנע ,רבד םוש הווש אל התא .הל יתרמא ,רבד םש הווש אל רמוחה .רעוכמהו

, הלודגה ץראה יבחרמ לכב םיישפח היהנ ונחנא .הדובעה תא בותכל הבשיו הנימ
ל ע הנעשנ השאהו ,קפואה דע וערתשהש תודשה לע עיבצה ודי־ףכבו ןמשה רמא
.םואתפ עיפוה םוחה ןינבהו ,םש ןיידע םה ,הרמא ,לבא .ועורז

ר יעב הפלח הנימ .ךכ רבס שימלח םהרבא .הנובנ םגו הפי הנימש ובשח םישנא
ה ל ויה םייניע .םדמדא־םוח רעשה ןוגו םימוחש הינפ .היפתכ לע שלגש רוזפ רעשב
ח ונו םיעוט םהש יתעדי ינא .היפי תא וכירעה םישנא .ןהל הרזומ תשראו תורצ
ה בוט־תרכה האלמ התיה הנימ .ירדחל האב ברע ותוא .םהומכ בושחל יל היה

ב וטכ אשונב יתישעו הדובעה תא הליבשב יתבתכ .יתוא האנש םוי ותואמו
ר הד םוחש סוס .תוקיודמו תופידה ויה תוחנההש תודוהל הצלאנ תאז םעו יניעב
ש ארהו רצה בגה תא ופטיל תוכורא םיינרק .בורעל התטנ שמשהו הדשב דבל
. ףרועה לע םיכורא םילגב חנצו רזחש ןבל ישמ־רעש רעינו הבושמב ףקדזה האגה
ל ש םירוט־םירוט יתיאר ינאו ןבל היה לכהו רואה קלדנ םואתפ .קלדנ ריאה
. הרושכ היה אל והשמ .םישנא םהב ויה אל .רפסמ ריוצמ םהילעו םירוחש םיבשומ
ר הד אל םוחשה םוסה .ןבל ךסמב ומייתסה םיבשומה .ךכ יתשגרה ןכל־םדוק דוע
ם ירפסמ .ךסמה לש ץנצנמה ןבולב עלבנ לכה .השאהו רבגהו ופרע רעש רענמ דוע
א ל והשמ .םתעפוה זועבו םלדגב הזב הז םירחתמ ,םהיתואמל ילא וצרק םינבל
ו ענ םלוכ .יב ועגנו ילא וברק םתצקו םהינומהב וחיגה םישורבכעכ .הרושכ היה
ק חצ ,ייה ייה .תפתושמ תינכת םהל שיש יתעדי ינאו הז לא הז םיכחגמ םטאל

ה יה טקשה .הפצרה תא אטאיט אוה .םיינישמ קירה ויפ תא ףשחו ןקזה שיאה
ו ליאכ בלחה הארממ ודביא םה םג םיימשהו סוטפילקאה ידב לע ןויפרב יולת
א וה .קפואה תא םסחש רופאה תא ורציו וז יבג לע וז ןבולה תובכש ופסאנ

ט שה הרוצ אלל רמוח לש םילודג םילג .עונ־ןיאו ןומדק ול ץברו םש רבטצה
.ופאב חור אלל םדא תינבתכ תיציב אלל ערזכ ,ף׳ג רמא ,םיבחרמב
אל חור .המוקמ לע הצבציב ההכה־רופאה שוגב תרהוז הדוקנ .הל הכלה שמשה
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ה אלמנו הרזח ידיבש תיסובה .ןהב הלע ןידע קבאו ובחרתה םייריחנהו הבשנ
י ל התיה ,םצעב .יחכנ יתיהבו אסיכה דעסמ לע ותוא יתנעשה .םחו דבכ שארהו

 .יחור לע הלועכ גוהנל לוכי ינא .חור־רצוקב יל םיפצמ םילשוריבו תרדגומ הרטמ
ה צור התא .ישפנל יתרמא ,ינא אלא וניא הזה שיאהו בצמה לע טילשה והשמ שי
י לע הפפוכתה איה .יעורז תא הששימ החלה הדיו הבוהצה הרענה הלאש ,דוע
.תובורצה היתפש תא הקקיל הנושלבו

ן ושארה־םויב .תישארב־השעמ הנה ,ופורגאב ןבאב זחאו ף׳ג ךישמה ,ןבאה הנה
ו אב םימי .ארבש רתויב חלצומה רבדה קפס אלל היה הזו רבד ארב אל אוה
. םדאה תא ארב בוטה לאה :הגרדמה־לפשל דע לעופה לא חוכה ןמ אצי ונוצרו
ף דנש הקשמו קבט ,העיז לש ףירחה חירה ןמ ינפ יתוביסה ינאו ידיל בשי ף׳ג

ז אמו םיימשל םימ ןיב הצח םיהולא .אטחה םא איה תודוסיה ןיב הנחבהה .ונממ
ה זל הז םיאטוח םה .הבהאה תירבב הז םע הז שדחמ דחאתהל םישקבמ םה
־ תרסח העונת .ץק ןיא דע ותוער תא שיא םיצפמו םיבשו םהיתולובג לע םירבועו
ו יניע .הפיו םגפנ־יתלב ,דחא םלוע .ורוקמל םלועה תא ריזחהל תפאושה חונמ
א וה .ןיעה תיווז תא הסיכש המהוזה קודמ אלפנו לחלחכ רואב וקירבה תויתודליה

 אוהו קצומו עובר םשור התשע ותומד .םישנא ומכיס ,ורצחב שורבכע ומכ תומי
ל ע תורהנכ ,ורוע לע ריהב עבצ לש םימלת השרח העיזהו הצלוח ילב בבותסה
ו ינמשמ תא דיערמו ודי־ףכ לכב דרגתמ היה םעפ־ידמ .המוחשו הבוט ץרא
ם גו ,ןקזה יאקירמאה שחלשמ באכמ ותוועתה םישקה םינפה יטוטריש .וינרפיצב
.וידי־לעופ לע סח אלו םיהולא ארב ערה תא
ך תוא קקלא ינא ,הרמא ,אוב .ךתוא קקלל הצור ינא ,הרענה הלמלימ ,יתא אוב
י נפ לא וקבדו יראווצ לע וחנצ תובוהצה היתורעש ...הטמל הלעמלמ הדילג ומכ
ה קחד איה .רמא ,תודוסיה לא בושל ונילע .חלו דבכ דבכ ,ינזא לא דמצנ היפו

, עגר קר .רפעה לא ,ןבאה לא .הזחה לע ןרופיצ הריבעהו יתצלוח חתפל הדי תא
ר וזחל ונילע תחא תד לאו .ןאכמ ךלנ אוב ,ףרוטמ אוה ,ףרוטמ אוה .יתבשה
. יתפקדזהו יתרמא ,ךלנ .םיריכמ ונא ןתוא תותדה לכמ בוטה תא הברקב דחאתש
ו נפקע .ריוואב לודגה ופורגאב םלה עגושמהו ,בוצע ריש המזמיזו היותש התיה תור
ם יקהובו םינבל םימתכ התיה איה .תוכר םינבאהו המח התיה המדאה .ןינבה תא

.העיזמ וצצונו הבישחב ועזש
, םש יל הכחמ אוה .יתלאש ,ךלש רבחה .תוריהמב השבלתהו הרמא ,ילש רבחה
.ויפמ הגה איצוה אלו הברה התשש םונצ ריעצ יתרכז .הרמאו הזפחנ
א ל םיבר םיחמצ .ןורחאה דעומה תא ףיקהש ןגב ידבל יתלייט לדוגא דצב בקע
ה מירעל ובבגתה וא ןגב תורוזפ ויה וישכע .םינבא הברה .םש ויה םינבא .םש וחמצ

ה מיקהש םינבמה ידירש וארנ ןיידעו התעשב ןתוא הפסא הנא .הרוצ־תרסח
. תימוקמ ןבאמ םיטשפומ םילספ רפסמו הנבל ןבאמ םיבשומו תוגרדמ .ןתרזעב
ן יעה החנ האתשמ .ןידע לקשמ־יווישב וז יבג־לע וז םינבא חינהל אוה ןורקעה
־יטוח ינשו לספה ןעט ,אל .תלופמו הלק חור ירה—ןכתייה .ללחב ףצה הנבמה לע
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 הנא האיבחה םימיאתמ תומוקמב .לופי אל לספה ,רוחשה ונקנקזב ורזשנ ףסכ
 םשו הנאל היה בוט םש .םיצירעמו םירקבמ המה םוקמהו תוינועבצ למשח־תורונ
 דחוימב ולע ביבא־לתמ םש־יעודי םינמאש םירפסמ יתעמש .קוחרמל אצי םוקמה
 ,תרחמל קרו ,תיסוכ המע םירהלו הייחל תא קשנל ,הנא םע םיטפשמ ףילחהל
 תולודג םינבא קר ויה תולטומ וישכע .הינרופילקל דאמ םיפייע בושל ,םיירהצ םע
 ולוכ ןגה .םוקמל םוקממ םינבא עיסמ אוהשכ ןגב םויה לכ דבע ף׳ג .הרוצ אלל
.םיעורק למשח־יטוחו תויכוכז ירבשבו ןהב לקתנ ךלהמהו םינבא ףצוה
 ןשיע ף׳ג .הקיחב לטומ בלכהו המנמינ תור .ונבשי וביבסש ןטקה ןחלושל יתרזח
.יתעדי אל ינאו וקלתסה הדידיו הבוהצה הרענהו הקיתשב

ו
 .דשאה .ונקתש .והופיקהש תומוחל דעבמ ןגל רדח טקשהו םיטקש ויה תובוחרה
 המלענו תקבואמ הכימש יל הנתנ איה .ןושיל ואוב ,השחלו תחא ןיע החקפ
 הלפאבו יתוא ריעה קיבדו חל והשמ .רוחשה ןוליווה עקר לע ההכ תיללצ ,םרדחב
.ןטקה בלכה .ינפ תא קקילו ילא ץחלנש םימח רוצי יתטלקו די יתחלש
 .ירחא ץר בלכהו ילעמ עבצ־ירסח םישוג ולתנ בוש .עיתפהל םחו חלוגמ־אל רקוב
 הנושמ רדס לש חורו ,ץווכתה ןגה .םימהוזמ םינבל םימתכ רמונמ ויצחו םוח ויצח
 תופחיה הילגרו היסנכמ לע תור .הלילה לש היסומלרדנאה תמועל םינבאב הזחא
.חרזמב תועובק היניעו םינבא לג לע הבצמכ הבצינ

?םשגל הפצמ תא ,יתלאש
 קורפל הצור יתייה המכ .ינפ תא וששימ תויניצרהו תולודגה היניעו ,התנע ,ןכ
.ןאכמ תכללו לועה תא
.ההימתב יתלאש ,ןאכמ דודנלו יהולאה ןגהמ תולגל
.התאו ינא ,ונינש חרבנ ,הרמא דוס תשחולכו ילא הברק איה
ז ןאל
.ךלש רדחל ,םילשוריל
.ןובשחב אב אל

ז עודמ
.םינבלה ויתוליל ינאו ,זר לאכימ איה םילשורי

 יאנתב בושל .תונבלה ךידי תא תבהוא ינא .רירמ קורב רמ םעט .הירגיס יל ןת
 ךדיב ךכ ,יתוא ליבות התא ,יתוא חקת התא ,הראווצ לע הענ ןחה־תדוקנו ,דחא
ז ןכומ התא ,יתורעשב היתועבצא העקת איהו ,ךלש
 םיימשה לע קיעה ןבולמה רודכה .ומדנ רחשה־ירפיצו והשמ דערנ םחה ריוואה
 שאו יב העגנ תישירח חור .שא טלופו רוטיק ףשונ ,ןבלה ליבשב תודבכב ספיטו
 קחיש ילצ ךותב .ופוס דע עיגה ולצו בוחרב ךלה דחא שיא .םייתפשב הברצ הנבל
.םינבל םימתכ רמונמ ויצחו םוח ויצח ,ןטקה בלכה
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ז
 ,לאשו םימעפ רפסמ ושאר תא אשנ אוהו זר לאכימ ינזאב תומישרה תא יתארק
 רופיסה ךרוצל ,אלש ןבומ ,יתרמאו יתכייח ינא ?סייו ,םירבדה ויה תמאב ךכ

.יתקחמ תויומיענ יא ינימו ינוימדמ םיטרפ יתפסוה
ותמאב
.יתרמא ,תמאב
 ףוטע אסיכה לע בשי אוה .תמאב ושחרתהש יפכ םירבדה תא תמשר אלש ,הנע ,לבח
.תמאה תא תפליסש ,רמא ,לבח .הטימה הצק לע יתבשי ינאו ןשיעו רוחשה וליעמב

.יתקחצ
 דחי ונכלה .סייו ,הלאה םירבדה לכ תא בתוכ התא עודמ ,יתוא לאש דחא םוי
 שי הביס וזיא .ראומ הןאר־ןולח דיל ונרצענו םילשורי לש םיבוטרה היתובוחרב
.הליל־יסיסר הסוכ רוחשה רעשהו יולג היה ושאר .וללה תונשונב טטחל ךל
 .םיפשנתמ םהשכ התוא ודכלו היחה ירחא ופדר םידייצ .רועה־תופפכ תא האור התא
 ,קיודמב רועה תא והשימ רזג דוביע ירחא .הילעמ רועה תא וטשפו התוא וממה
 הרוחסה תא ששמלו תונחל סנכיהל ךל רתומ ושכע .לאמש דילו ןימי דיל ומיאתהל
 קיודמב ורזגנ ןה ,לאמשל וזו ןימיל וז ,תופפכה תא תונקל לוכי התא .ךתאנהל
? לאכימ ,ןיבמ התא .ךידי־תופכל
 ראבל ותוא יתיויל .הביקה תא םמחל ךלנ ,םיהכה םימורמל ץיצהו רמא ,םשג דרוי
 הפקה־יתבב עובק חרוא היה םימיב .ראבב לאכימ בשי ברע־ברע .ירדחל יתבשו
.הטיסרבינואל םשרנ אל וליפא הנש התוא .הניפב ףנטצהו לחדזה הכישח םעו

 תובוחר םיאלמ םיירהצה־רחא תועשבו הרוק .םיירהצה־רחא תועשב םוי ותוא
 השאר ,תוללוהמ םייברע־תועש ןתואב םירהה ןמ תדרוי איה .הקורי חור םילשורי
 םש־בוקנ רפמכ תובוחרב תפלוח חור .קוחרב תוכרוד הילגרו בהזה־ידודחב עגונ
.רמצה־תויאצח ןיב תלסלתסמו םידבכה םיתבה תא תעבוצו
 איהו ,ינאו רגה ,זר לאכימ ,ונקחצ ונתשלש .ונקחצ ונחנאו םייניעב התכיח חור
 םינבאה ורציש םיווקה לע ךורדל אלש הרהזנ רגה .ונידיב תובולש הידיו הכלה
 הזזיפו םינמואמ ץורמ־יסוס ונייה וליאכ ונב הרצע םימעפ .תוכרדמב תועבורמה
 התצלוח־ןוראווצו וקמס הייחל .היתובקעב ונחנאו המידק הצרפ םימעפו םיווקה ןיב
 תמאב קוריהו ,רגה הארק ,אוה הנה אוה הנה .ראווצה ינויבח תא הליג חותפה
 חיצנה לאכימו קנע־תוסוכב הריב וניתש .םיבוהצ שמש־ימתכב ףחרמ ,ונתוא הויל
.תיכוכזל רבעמ תוקרוב היניעו ףצקה תא תעמוג .הנומתב התוא
 .החותפה תלדה לש לפאה הפב הכישחב הציצהו התטימב הבכש ,ףרוחב ,ןכ ינפל
 .איה הבוח לבא .םיללצה ךותמ ןוראכ הפצה הדוקנ התואל םייניעה תא ץמאל השק
 תולוקה ,ךכב קפס הליטה אל איה .ןידסב הגפסנו הלילה־תנותכ דעב הלחליח העיזה
 ךרו ךושח לכה .הזה הלילב לעופל אצת המיזמה .לכה ורשיא ינשה רדחה ןמ
 המיאב רגה הרהריה ,קועצל וליפא תלגוסמ ינניאש דוע־המ .עמשי אל שיאו
ןידסה לע הדי תא שרח עינהל הצמאתה איה .אבו ךלוה קותישה ךיא השחו
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 ,הנורחאה הלצהה וז ,תלדה םג .דובא לכה .הדוקפל העמשנ אל ,ןטש־השעמ ,דיהו
 עצבל םידמוע דחי םהינש .ןיעה ינפל ודצירש םיכרו םילודג םילוגיעב הלבלבתה
 םיכרה םיטופטיפה .בוש םיצצו םיכלוהו םיעלבנה הלאה םישורשירה !עשפה תא
 שרח .םינבל םילספ גוזכ םש ודמעי םהינשו טקשב קורחת תלדה .םהילא םיוולנה
 .ר׳וסמכ יונב ובהלש דחה חבטמה־ןיכס) !ןיכסה הנה ,הלוק עמשיי הלפאה ךותמ
ייחמ ויניעו לותחכ ךר ,ויתונוהב־ישאר לע הילא ברקי אוה .(התמישנ הרצע רגה
 ןזואל תובורק ויתפש .ןויגהב יגהנתש בטומו ,שחלי ,תאז תושעל בייח ינא .תוכ
 הזחב דאמ קומע .הזחב ץעני ןויגפה תאו ,בוט ךכ ,יתדלי ,בוט ךכ ,קחטצמ אוהו

 ןבלה ילדה ךותמ םימכ הצוחה ךפשיי ךימסה לזונהו ןורגה ךותב וא בצינה דע
 היעב ינא ,התמ ינא !היעבה תא ונלסיח ,הפי ,רמאתו םש דומעת איה .חבטמב
 ינפל תומא ינא .המחנ לש חורכ םיללצה ןיבמ תלדה הרהג הטאל .הלסוחש
 שוג היהא ינאו חרפת המשנהו רצעית המישנה .ךיחב עקתית ןושלה .הרקי הזש
 ווקנש תועמדב השחו רגה הבשח ,ירבק לע הכבי אל שיאו ןבל שוג םתס .םוטא

.הנורגב
 שי יאדו ,הליל לכ םיצעונ םה המ לע .התצלוח רותפכ תא הללומו ןבא לע הבשי רגה
 י םירבדמ םתס .םירבדמ םתס םהו ,יתבשח ,םהל ןיא ילוא ? ינמ ,ךכ אל ,תוינכת םהל
 העקש רגה .יתרמא ,הביסה תא תעדל השק .ךל תרמוא ינא ,םישחלתמ םה הליל־ידמ

 רזחו שדגנ הזחו החנאנ איה .ותב ינניא יכ םתבכ יב םיצור םניא םה .תובשחמב
.חנצו

.םיסלעתמ םה ,יתרמא ,ילוא
.ינמ יל הארק איה קרו ,רגה התנע ,ינמ ,ילוא
 .רגהכ המותח םילשורי .ךרד־תרביכ יתוא התויל חורהו םילשורי תוצוחב יתבבוס
 .רוחשב תופע ןהו הכישחה ךותל ךינפלמ תוחלשנ ךיניע .לפא הכותו םיראומ הילוש
 ינפמ הבגומ ןוראווצהו רוחש ליעמב ףוטע ינא .תובוהצה ןבאה־תומוח דיל יתפלח
 הירעשו םירעש־האמל יתדרי םימעפ האמ .םילופנ םיתב דבלמ רבד יתיאר אל .חורה
 יב םיננובתמ שימלחו זר תא יתיאר םינפבו הפוקש תלדמ הפקשנ יתומד .םילוענ
 שגינ רצלמהו ,השקבב הפק .ןוכנ ,בישה לאכימו ,שימלח רמא ,דאמ ןיינעמ .םיכחגמו
 םילמב הבשחמה תא םיאיפקמ ונחנא הנה .ןחלושה תניפ תא המהוזמ תיטנולאב בגינו
 לאש ,חוטב התא .וב רוקדל ,ושבלל ןתינש ץפה ,ישומיש והשמ הנממ םירצויו

 רוע־תופפככ .שימלח רמא ,דאמ ןיינעמ .התא יתרביד ,לאכימ הנע ,טלחהב .שימלח
 תא .ןהב קבדנ וניא םדה חירו ךשומישל ןתוא רצוי התא .הואר־ןולחב תוחנומה
 רמא ,הז דעב םלשל ץלאיי והשימ .ךילשהל וליפאו ,איקהל ,לוכאל רשפא רשבה
 הנע אל לאכימ .םלשי והשימ ,הקירה תויגועה־תחלצ ךותל תרטקמה תא ןשידו שימלח
 תילא׳פה הפוקתה .הנשיעו םיילגר־לוכישב הבשי איה .הרצק תיאצחב וטבמ קרזו

 דעבמ לא לחז וטבמו ,םוגפ הז םעו יטתסא ,ףיסוהו שימלח חנאנ ,תילא׳פה הפוקתה
.תובעה תויגוגזל
.לאכימ רמא ,תאז־לכבו
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וכ
קפס ילב
לוסרקה דיל ןידעה רומיקה

והשמ וב שי
 האנ תינולגש
...םוקמ־לכמ
.הטקש חורהו בוחרב םישנא השולש ונכלה .שימלח םכיס ,טלחהב

ח
י אסיכ לע הבשי ץישפיל הנימ .ידבל ירדחל יתכלה ינאו עונלוקה־תיבל וזפחנ םה
ה שאר ידצ ינשל ולפנ תוכוראה היתורעש .הדובעב תזכורמ הלוכ .יטעב הבתכו
 ריינה לע ורשנ םחלה ירוריפ .הלכא איה .תוצווקה ןיב .ךוותב חנומ היה ריינהו
א ל ינאו ןחלושל קבדנ רעשה .לצע בובז םע דחי די־תעונתב םתוא הקליס איהו
.הל יתבתכש טרפרה תטויט תא תונדקשב הקיתעה הנימ .הינפ תא יתיאר
 .תומוח ויה היניע םגו םוח רעש .רענ שארכ השאר ביבס זוזג .רצק רעש היה רגהל
ו תוא רבנעכ תופוקש .קאינוקכ תופוקש אלא בלחב־הפקה עבצכ תומוטא אל ,תוריהב
א יבהל הזחה־תוקצומ תוניפסה וטש סיכלוק דע .רוחשה םיה תודג לע םינוויה ושפיח
.החיר היה ביבאב תוקושתה חירו ביבאב הנבל הלמש השבל רגה .רבנעה תא
ך רדב הגוע הל תונקל ונבכעתהשמ יתרמא ,יל יריכזתש הצור ינא לבא עדוי ינא
, השקעתה רגה .ונכלה ונחנא םגו תבש־יאצומב טרס תוארל וכלה םלוכ .עונלוקל
־ יאצומ לש תורואה וצצנ ץוחבו ,םיריעצ ונחנא לבא עדוי ינאש יאדו .עדוי התא
ת א ופטיל ץוחבש תורואה לכ .ןחלושה לע וראשנ םירוריפהו הגוע הלכא איה .תבש
וחש היתועורזו תופצרמה לע ושקשיק הילדנס .םחה רשבב ורבשנו הנבלה הלמשה

.םימ תומ
.ךישמנש הצור ינאו דחי ונחנא םייתנש ,הרמא ,ינמ
ה ב יתרג אל םלועמ וליאכ .רגהכ המותח םילשורי ,יתעדיו דומלל םילשוריל יתילע
ה תא ךיניעב .תוקמקמח הלוכו םילשורי הלפא ראב .היתוטמסב לגר־ףכ יתגצה אלו

ף טלל ,הלש קאינוקה־יניעב ןנובתהל רשפא .הנניא הפוג איהו היתפש לע ששגמ
. הפילקב ןוזליחכ סנכתהלו בושלו הקורי חורב קוחר קוחצל רשפא .בהזה־רוע תא
ה אמח .דיה־בתכב הרוש לע העיבצהו הרמא ,ןאכ .יתלאש ,ןכיה .הנימ הלאש ,הז המ
ה יחל המ ,יתרמא ,תועט יאדו .דחוימב תורצ ויה םייניעהו היפ תויווזב החרמתנ
.תודש רודיגלו הער
י תיפיצ ינאו תלדב שיקה והשימ .חורל יתבשקהו ירדחב ןאכ יתבשי רבעש ףרוחב
, לזאזעל רק .וזב וז וידי ךכחמו רדחל סנכנ הנשיה תעבגמה לעב עלוצה תא תוארל
ת כייחמ חתפב הבצינו אבצהמ החרב רגה ,אל .רונתה לא ויתופכ טשפו רזה רמא

.םימ תופטונ תורעשב תרהוזו
.ביבא־לתב הגצה תוארל הנימ םע יתדרי .ידנלוהה תרבחב התוא יתשגפ ךכ־רחא
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ו לוכ בוהצ היה ידנלוהה .התוא יתרכה דימו ,תחנב תטפטפמ ןונזמה דיל הדמע איה
. םירבד הברה ונל שי ,רגה השחל ,ךתוארל תבייח ינא .בוהצ ידנלוה .ויניבג וליפאו
י נא הלאכ םירקמב ?תובשחמב התוא לגלגל לוכי ינאו הכלהש יל חונ .יתאב אל
ר תוולו ,הל יתרמא ,ךילע רתוול .רגה הלאש ,המ לע רתוול .הל יתרמא ,רתוול בייח
.רגה הרמא ,ינמ ,םירוביד הלא .םלוכ םירבדה לע ףוס ילב
. יתרמא ,אל .הלאש ,לאונמ ,בוצע התא .תוריינה תא הפסאו לוכאל הקיספה הנימ
? אלפנ המ .יתרמא ,אלפנ .חצמה לע יל הקשנ איהו ,םירבחל תכלוה ינא ,בוט

.םתס
.הנימ יל הרפיס ,הלילה םולח יתמלח

.הפי
, רבעמ .ךממ קוחר אל ןאכ ,תיבה גג לע תדמוע ימצע תא יתיאר .הנושמ םולח
.םיציחו תותינח ונב וכילשה ,ינשה גגה ימורממ

?םיציחו תותינח
 .ןטבב יב ועגפ .םדגנ יתמחלנ ינא .תגעל התאו ונל ךומסב וקרש םה .םיציחו תותינח
ת דמע התאו בוחרל תלפונ ינאש יתעדי .היה אל באכה לבא ןטבל הרדח הלוכ תינחה
ר שבב העוקת תינחהו ,ידבל ירמגל ,ידבל יתייה .וקחצ ,ינשה רבעהמ םה םגו גגה לע
א ל אוה .םד ופצוה בוחרהו תינחה .יתוא הקביחו יכרב לע הבשיתה הנימ .בוטר לכהו
.םימכ רגינו םימכ לולצ אלא ךימס היה
ך בוסמ םולח ,יתינע ,דאמ ןוכנ .הואג ץמשב הנימ הלאש ,ןוכנ .יתרמא ,ארונו םויא
ם יחרפה תא יתיאר זא קר .טקש היה רדחהו םירבהל הכלה הנימ .ןורתפל השקו

ה תא ותוא החקל וישכעו םהילא הדימצהש ןטק קתפו יליבשב לטרגאב הרדיסש
ח ינהל בוט .תרצנמ יבוש לע החמש איהש הבתכ ילוא .תומודא םינשוש שלש .םלענו

. ברש־םויב שבי בחט לש רכומה חירה תא בוש םושנלו ךרדחב םירכה לע שארה תא
.בישקהל ךדיל דמוע שיא ןיא םא םג

ה ז םעו סומינ־תולמב ול יתידוה .ספוטה תא יל שיגהו שימלח רמא ,רפס ךל יתאבה
, ילוא .שימלח רמא ,אלפנ רפס .תיתפרצ בותכ רפסהש ךכל ובל־תמושת תא יתבסה
ך מצע תא חירטת ,שימלח רמא ,ךממ השקבב .וב אורקל לוכי ינניא לבא ,יתרמא

, תורשיה תורושהו .םיסקמ תמאב חירה ,יתרמא ,ןוכנ !חוחינ־חיר הזיא .וב חירתו
ד עור לוקב .ךתוא לאוש ינא ,תורשי תורוש הברה ךכ־לכ אצמת ןכיה ,שימלח ףיסוה
ד וגינב ןבלה רשבב ועבטוה ןלוכ .יתרמא ,תופי ןה .זע רוחש עבצב ןלוכ ,ףיסוה
ת א קספ אוה .השדקה םג ךל יתבתכ ,הנה .בל םיש ,ןנוצרל דוגינבו ריינה ןוצרל
, יתרמא ,השדקהה הרזומ איה .בותכ יתיאר תוספדומה תויתואה לעו ועצמאב רפסה
.קחטצה אוה .הטמל הלעמלמ הבותכו

בותכה תא חנעפל דאמ השק
ןינע לש ורקיע הז

ז הטמל הלעמלמ התוא תבתכ עודמ
רשפא ךכ קרש תנעוט איה .הטמל הלעמלמ בותכל תבהוא יתשא .ןינע לש ורקיע הז
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ל ש הרוצ ול שי םייחה־ןויער ,ללכבו םזידוב ןז .הירוב לע ארוב תרות תא ןיבהל
. קתתשהו הרומה רמא ,יארונה רמנה ץבורש םוקמ ,הטמל הלעמלמ רמולכ .ךשמה
ר קיה ינב .וב טעב ןטק דליו רודככ לוגע ךפה וישכע .קמטצהל לחהו קחטצה שימלח
ו יניעו וחצמ תא תוסכמ ןומרע־תורעש .הפי ןב יל שי .ולוק תא יתעמש ,רקיה ינב
, ליהבהל חמצ אוה .ונממ סוגנל לחהו רודכה תא םירה ,ףפוכתה דליה .רעי־יטולבכ
.רעי־יטולב ףטונו קורי ולוכו לדגמכ הובג ,שימלח רמא

ט
ר יש ומזמיז תיצרחה־יחרפ .ינאו זר לאכימ ,ןואג הידעס בוחרמ הבלצמה־קמעל ונדרי
ם ינש־תואמ הברה לש תוירחאו לקשמ ואשנ ןה .ינפל ובצינ ןבאה־תומוחו בוהצ
.ןהילע וכמסנ תיצרחה־יחרפו ןבא לש תודבכ תוכמוס תוקזוחמו
."םירבד ינימ לכ םירפסמ םישנא"
ך ניא ,סייו ?ריוואב חירמ ךניא" .זר לאכימ רמא ,"תמא םירבוד םה םעפה לבא"
.הצרא חנוצ רוחשה וליעמו ,הלודג ןבא לע בשיתהו זר לאש ״? ריואב חירמ
ה ובג ,הלעמל .םייניעל ביבס םינפב ורקד רהוט לש םיטחמ .רקו לולצ היה ריוואה
. םימורמב היולת תחא הדיסחו םיכרו םיטקש םיריהב .הרקמב םיננע ונגע ,םיימשב
 .רוסאה קמעה ךותל תופצל ץמאמב וראווצ תא ןואיזומה שיש ךיראה ינשה רבעהמ
.הלעמ יפלכ יתעבצהו לאכימל יתרמא ,הנכס םהב ןיא
ם ינש ינפל .רמא ,תללוקמ ריע .ידידי רמאש םירבדה תא קיודמב םושרל השק המכ
ן יעמ .הרוצ־רסחו אילפהל־ריעז רורצ .התמדא ךותב הנא לש התפוג תא ף׳ג חינה
ן יאש םלוכ ומיכסה שארמ וליאכ .תרעוכמ איה ידוהיה חסונב היוולה .ןטנטק קיקש
ר פסמ .תמה ןמטנ הבש המדאכ םורע סכטה .הרסח םינפ־תדמעה וליפא .ץמאמל םעט
 היכירכתב הנטקה היווגל יולג ןודזב ךייח רובהו הימתהל־דע טעומ היה םיוולמה
ן הישאר תא ואשנו וידחי ןלוכ רבכ ופסאנ תומירהו .המיהדמ תוטשפ .םינבלה
י רוח ךרד ולחת המינפ ורדחו ןבולה הטעמ תא וערק דחי .הדועסלו שמשל םירויעה
ל ש םינבלה היעלס ,וה .ויתונפד תא וקקילו החומ לא וספיט םשמו םישידאה היניע
ת רצוא איה המחרב לבא ,םימחו שבי לכה חטשה־ינפ לעמ !תוחל לע םירמוש תרצנ

ץ ומצימב תוכחגמו תונמנמשה תומירה תונכוש םש .הבוט םאכ .הקיבד תומימח
ל ע דשח־יטבמ םיפיעמו קלתסהל םירהממ לכה .ףטחב תשחלנ הליפתה .ןשד םייתפש
.םיקתושו םיעדוי םלוכ .תורתונה תוקלחה
ו ליא םירבדה ינפ ויה םינוש־המ .חנאנ אוהו יתקתש ינא .ינפב ולתנ תוישנה ויניע
ל ש הרבק לע ףחי בצינ ינאו ילגר־תופכב קבדנ ןבל רפע לבא !םויכ ימע תור התיה

.םיתמה־ריעב תור
ה צרא ושאר ליפשה לאכימו הגוז־ןב רבעל דבמ תוזירזב הרתינו לוקב הארק רופיצ

•קקרו
?עודמ
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.הככ
.הזמ חוכשל לוכי התא .בוש דרא אל ינא ,ול יתרמא ,לאכימ עמש

.םירפסמ םישנא .רהריהו ושארב דרגתה אוה
"?םירפסמ םה המ"
."םיבשו־םירבועל רכמנ הפוגש םירפסמ םה"
."ןכתיי אל ןכתיי אל"

״? עודמ״
״...ןכתי אל״
 .לוכאל המ םהל ןיא יכ ? עודמ ,תישילשה םעפב רזחו ויניע תא זר ליפשה ״? עודמ״
 תא ותש םהו הנבלה שמשה םתוא הלכא ץיקב .לוכאל המ םהל ןיא ,עדוי התא
 לכו םוקמל םוקממ םינבא ריבעהו ןגב ךלהתה תומלועה־ארוב .םיטעמה תונוכסחה
 .ינונמשה ורועמ ומרז המהוז יגלפו העיזל הקבד ןבאה .םינבאב שדגנ ןורחאה דעומה
 .םירחא תומוקמ ופידעה תורצקה תויאצחב תורענה .ןשעלו תותשל ואב אל םישנא
 .דאמ ילאטאפו רוחש עבצ תופקומה םייניעהו תוכוראה םיילגרה תא םש תוארהל
 ודיל ורסמ םהו לזרבה־רעשב םתוא לביק ף׳ג .תולילב עיפוהל ולחה םירחא םישנא
 דיל רתונ דבכה רבגה .המינפ וקמחו לכוא ירייש וא לוז הקשמ קובקב בגא־ךרדבכ
 ראשנש ןורחאה בלכה תא תעדה־חסיהב ףטלמו םיקומע םירוהריהב עוקש רעשה
 דליה יניע .(תירותסמ הלחמב וססג הז רחא הזבו םש ולדג םיבלכ הנומש) םייחב
.שדוחה יצחב הנבלה תרוצכ ןתרוצו הלילה תממד ךותל קומע ורדח תולוחכה

 ןשיה ןרזמה לע הבכש תור .לילקה םדעציממ והשמ הטלק איהו המינפ ופפט םה
 אוה .הלעמו הנש הל הפצמה ןטקה יפיטסו הקוחרה הילגנא לע המלח ילוא .המנמינו
 הלמלמ איהו ,תוכר םיידיב ,תונלבסב .הידגב תא וטשפו הילא ואב םה .ויאנסו
 םפוג וחינה םה .הפייע ינא ,הנטר ,אל .הילגר תא וקשיפו הילע ונחג םה .תופייעב
 באכה ץירח דעב .הפוגל רדח רזו םוטא שוגו ,רמול התצר ,חוכ יל ןיא .הפוג לע
 םתמשנל הניזאהו הבכש תוחוקפ םייניעב .הקעצ אלו קועצל הצפח תור .דימת באכש
.וכלהו ומק םה .הדבכה
 לאש ,סייו ,ןימאמ אל התא .םעזמ םימותח ויה וינפו יב ןנובתה לאכימ .ןימאמ אל ינא
 לומ הז םיבשוי הנוזו ףרוטמ .ונינשמ וקדצ םישנאה .ןימאמ ךניא עודמ ,דורצ לוקב
 רבע י״ורדר)ק־יסנכמב ןטק שיא .לער םינשעמו םילוגיפ םילכוא .םיתמה־ריעב הז
 אוהש יתיארו ונלומ רצענ שיאה .םייניע וילא ונאשנו ונקתש וניגש .ברקו ליבשב
 אוהו תונטקה וינפ לע ךפתשה םיענ ךויח .תינבצע העונתב ויסיכ ךותב ששממ
.סייו םולש ,רמא
 יתבשה םולש
 ? ךמולש המ

הדות
(םירכמ דוע שפיח וליאכ וביבס ןנובתה אוה) הככ ךיאו
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ת וארתהל ,תוריהזב טלפו יבצמל הרומג הנבה תואל ושארב ענעינ אוה .יתרמא ,םייח
ת וניגנמ יעטק ומצעל קרוש אוהשכ ךלהו קחרתה שיאה .יתרמא ,תוארתהל .סייו
.טלוב ןורשכ־רסוחב תונשי

לאכימ לאש ,הז ימ

יתרמא ,עדוי ינניא
.יתבשה אל ינאו ,לאכימ ןטר ,בלכ
ה דובעה תא קיתעהל הרמג הנימו םילשורי ירעשב ודמע םוחה־תומי .ופלח םיישדח
ר פסמ רותפל ידכ וילא רוסל הנממ שקיב אוה .רוטקודה ינפל הירפ תא האיבהו
( !) רוטקודה תא ריכהל תונמדזהל דאמ החמש הנימ .תודשה רודיג תלאשב תויעב
ת א הפסאשמ תמאב האנ התיה איהו םיקסרפאב וחרפ הייחל .םינפ־לא־םינפ ריעצה
ה נותחב םיישדח ץקמ ואשינ םה .בורקמ רוטקודה תא ריכהל הכלהו ירדחמ היצפח
 הניממ קתפ יתלביק ןכ־יפ־לע־ףא .יתנמזוה אל ינא .ריעב רבד־םש הכפהש הזילע
ת עדוי ינניאו יל יתכלה ןכלו יתוא תבהא אל התא ,םירבד ראש ךותב ,תבתוכ איה וב
א ללו ףרה אלל חתפמה־תלמ לע הרזחהו !ליעגמו יתודלי המכ ...םעפ־יא תבהא םא
.יתוברת תואטבתה־ןפואו ןונגס םישנאל רסח .םעט
ש מש־ףוטשו ישפח יתכלהו זר לאכיממ קמחתהל יתיסינ .תורדשב ונוחצנ גגח ץיקה
ן ויסנ יתישעו יתלליק ,לזאזעל .יתארקל אוה הנהו ישימחה ׳גרו׳ג לודגה ךלמה בוחרב
ב ישוהו תואמצעה־ןגל יתוא ררגו ותמרעב יתוא ספת אוה לבא ,ץש בוחרב קומחל
.שמשב םהישאר םיחתומה םיבהאנ גוז ונייה וליאכ לספס לע יתוא
ה תוא לע וירוביד לכו וליעמ תא ריסה אלו ףרוחב ןיידע יח אוה .וילע דרי ןועגש
ב ייח ינאו ינפל תוניחבה .ול יתרמא ,רוביצ־חילש ינניא .תרצנב הנוז הכפהש תור
ע קשו וידי ןיב ושאר ףסאו באז ומכ ךחיג זר .םידומילה־תנש תא הכלהכ םייסל
 ,דאמ יח אוה םימעפ .היזה ימודמידב דרויו הלוע ,הברקב ענ רזה ףוגה .ומצע ךותל
ש בוכו הדוצמ הלעמב רעתסמה לייחכ ךורד ולוכ .התמשנ תא רצועו היברקב טטרמ
ץ רופ אוה ןודזב .םורע עצפ .עצפכ רעפנ רשבהו תינחכ רדוח .לדגמ רחא רצבמ
־ שחלב ריבדמ תוכלמ־טבש אוה םיתעל .חצנמ בש ןוחצנ־תלהצבו אובחמה־תומוקמל
ם יהובג םילג לע ומע הטש איהו הפוג תא עינכמ וחוכו םימודמידב הזוה איה .םסק
.תחנב תדרויו דע דע הלועו
ה צור ינא .יתוא בוזעו ,לאכימ ,קותש .קתוש התא עודמ ,התאו .יתרמא ,הל םשובי

 .רבד םוש האור ךניא התא .הלאה םירבדל םג בישקהל ךתוא דמלא ינא .בישקתש
. בישקהל ךתוא חירכא ינא .ןותנ התא םלוע הזיאל עדוי ינניאו האור ךניא שממה תא
ש לש־םיתש 1 תעמש ,המחר ילתכ תא םהזמ רז רבג ? סייו ,תעמש ,עמשת התא לכה
ת בכוש איהו .קלתסמו ומצע בגנמ ,חתמתמ אוהו ויצלח־רוזאב תוקזח תודיער
. ןנטצמ הפוג .הרקתה תוניפב רואה ירוקב היניעו ןשי ןורזמ לע םירבא־תטומש
.םיילגרה ןיב טאל תפטפטמ תפוניטהו ערזה םע דחי תשביתמ החילה
.םיילגרה ןיב תפוניט ? סייו ,תעמש

.יתעמש
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ת פלו תיוועב ףפוכתה ,לאכימ רמא ,תפוניטה .סייו ,תנבה אל התא .תטלק אל לבא
.ולוקב ריכבה תא יתעמש ינאו .םיילגרה ןיב תפוניטה ,וחוכ לכב ןבא
.זר לש תיעבמה ויכב

. הרטשמה־תנחת תא וקבח םינושאר םימודמידו שמשה האב רבכ ריעל ונסנכנשמ
, הכישחב רקדזה לאכימ .ינאו תיחרזא־שובל ןיצקה ,זר לאכימ ,לגרב־לגר ונעספ
ה דמע הנחצ .קתש זרו תינבצע הקירח ועימשה ןיצקה לש וילענ .רוחשו הזר הובג
־ לג לע בשי ף׳ג .ןורחאה דעומה לש לזרבה־רעש לע ונשקהשמ שביה ברעה־ריוואב
ם ירדחה ןמ עמשנ אל שחר .ויתועורזב לטומ תמ בלכו ןשי יאבצ ליעמ ףוטע ,םינבא
ה יולת הלמש וניאר ןורחא רואב .םלועמ םדא וב רד אל ומכו בוזע הארנ םוקמהו
ה כישחב וקיזבה ויניעו בלכה תא ףטיל רבגה .ןיצקה לאש ,תור ןכיה .לבח לע לילחדכ
ת א רבק ף׳גו ותמ םיבלכ הנומש .הכלה תורו ותמ םיבלכה .בישה ,עדוי ינניא .הכרה
יחנ תא םטא ןיצקה) תאצל ונדמע .םהיתופוג תא חינה םינבא אשמ תחת ,רצחב םלוכ
ץ יקה־ימש תלכת .תולעפתה יב הזחא בוש .וטבמ אשנ אוהו (תלפוקמ תחפטמב ויר
ל ע דרי הלילו תרצנ תוטמסב ונכלה .דימ המלענו דליה יניעמ הפקשנ םיקומעה
ר וחש רענ .תיברעב ארקו ויפ לא ודי ךימסה (חפוטמ םפשו האנ המוק) ןיצקה .ריעה
ם ימי המכ .ןיצקה שחל ,שישח יקסעב ןטק ךוותמ .תונבלה וינישב ךייחו םשמ־יא ץצ
א יהש רשפא .רתוי ילוא שדוח ילוא עובש ילוא .קוידב רכוז וניא .תור תא האר אל
ו נפקע בוש .בוחר־םנפ תחת ריעזה ונמויב לעליעו רוהריה רחאל ןיצקה רכז ,תעדוי

ה טמיס ,ריעז בוחרל ונשלגו תובלטצה וניצחו קבואמ בוחר הלעמב ונילעו הניפה תא
.האלה ונכשמהו (עומשל וניכז ןגורה הלוק תא קר) העדי אל איה .הבוזע
־ רוחס ,הרטמ אלל ךכ תכלל ז שימלח םהרבאב תע התוא לכ יתרהריה תמאב םאה
א בשכ דאמ לודג היה אוה .שימלח תאו םילשורי תא רוכזלו ,םינבאב לקתיהו רוחס
ה דובע לש תופוצר םינש הרשע־שמח ירחא השפוח תנש לטנ .תווקת אלמ ,םילשוריל
י ל רוסא .ריוואב תויולתו תופוצ ורתונש תוניחב רפסמ םילשהל ידכ הזו הארוהב
י רהש ,שימלח ךישמה ,תוחפל הנומש תויהל בייח םומינימה־ןויצו ,יל רמא ,לשכיהל
ו יניעו וביבס ויה םירפסהו וירפס לע שימלח בשי ךכו .יתרמא ,טלחהב .יל האנ אל
ם ילעה לש םלקשמ דבוכמ ועז םידבהו ץעה יפנע ןיב הנגינ חור .ןולחב תוצוענ
א והו ויניע לעו וידי לעו וירפס לע ויה םיקורי םיפנע .וכראל ןולחה תא ערק שימלחו

.ויתפש לע תומח םייתפש וחנ וליאכ תושולק ךייח
ו ניכיחו ןטק הפק־תיבל ויתובקעב ונאב ונחנאו ,ןיצקה רמא ,םיעדוי םהש רשפא
ת מאב איה םאו .םהילא הנפ אוהו םש ובשי הדיפקב םיקרוסמ םירוחב ינש .הניפב
ה זיחא לכ רסח הז םע דחיו ירשפא הארנ לכה .הנא תיווג דיל תלטומ התלבנו התמ
. וב היולתה יילק לש היצקודורפרהו לאכימ לש ידממה־וד ורדחכ .ברש־םויב םיימשכ
ם ינש ינפל .םירבדה םירזומ המכ ,הנה .םירתסמב המשנו ןאכ הררש המח תחא חור
הדלונש ותב תא רהטל טילחה אוהו וחומב טלש רהוטה .רצחב תורודמ ף׳ג קילדה
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ת ובקוע תויתודלי םייניע גוזו התתיכ רבחמ הדרפנו רפסה־תיבמ הבש הדליה .הנאל
ה דליה די תא זחאו ורצחב הרודמ ןמשה רבגה תיצה ןמז רחאל .לזרבה רעשמ הירחא
ו ב וזחא ןכל !ף׳ג לש ויתופרשמב רהטיהל בייח היה ולוכ םלועה .הבהלל לעמ
י דירשב ןיחבה לאכימו לעממ ןשע לש חור תפחרמ בושו .רגוסב והולענו םישנא
ם ויה־רואל ,ףיסוה הנכ תופתתשהבו ןיצקה רמא ,םיעדוי םניא םה .רצחב הרודמ
ן חלוש דיל ותשא תנומת תא ויניעב יתיאר .תרחואמ העשה ,הירחא שפחל ךישמנ
.תיברע־תפל ךורע
ד ימתו םיבחרתמו םינבל םילגעמ־םילגעמ היונב ריעה .הירחא שפחל ונינש ונכלה
ב וש .ןורחאה דעומה תא ופיקה תומוח .ריעה זכרמב הלפאה רצחה תא וניארו ונבש
י נאו וצצ םיטלשה .תוטמס ןתואב םיילגר ונתתיכו תוניפ ןתוא ונפקעו ךרדל ונאצי

ח ונצל ונדמע .הלילה ךותב הדיחי .שערב הפלח תיאבצ תינוכמ .בותכה תא יתארק
! שאב הלוע ןורחאה דעומה .הכישחה דגנ תינגעל שא־ןושל החלשנ זאו חונלו הצרא
ל יעמב הפוטע תומד וניארו ןגה לע תורגוסה תומוחה לע ונקניז ונחנאו ןגב הזחא שא
ן גה תא אלימ ןשעו הנבל שאב ורעב םינבאה ילג .תובהלה ןיב תדקור ןשי יאבצ
ב צינ ולוכ םורעו ויסנכמו וליעמ טשפ אוה .םיבכוכ־יכוסח םיימש לא תודבכב רמיתו
ד מוע אוה .ותרוצ תא הסיכו הליג ןשעה .הלעמ יפלכ וירבא חתמו םינבא רובצמ לע
ם דקתה ,גוסנו שאל ברקתהל הסינ ף׳ג .המיאב לאכימל יתשחל ,ומצע תא ףורשל
. רעשב הקיפדה העמשנ זאו ,המונתב וא הבשחמב עקושכ חריקה ושאר לע ודי חינהו

ר בגה .קפודה ימ וניאר אל ונתבש םוקממ ונחנאו ,ןגב דהדיהש השקו םר הטבח לוק
ה נמש השא .החוורל חתפו וימורעמ תא הסיכ ,םירה־זעכ רעשה לע ץפקו רעננ
א רק ,הירחא .ןשעל דעבמ המלענו והשמ ודיל הרסמ איה .ורביד םה .המינפ הלגלגתה
. ונינפל עתעתמ לצכ תקמוח איהו תובוחר רפסמ וניצח .הצרא המוחהמ ץפקו לאכימ
ה לאמשמ ינאו הנימימ אוה .חוכב הב ונזחאו התוא ונקבדה ונחנאו ,לאכימ קעצ ,םש

ם ייניע האשנ איה .ךוותב הנמשה השאהו תודבכב ונמשנ .וניניב התוא ונררג ךכו
ן מ עקב תוריחנ לוקו םתנש תא ונשי םישנא .הבושמב הצרקו יב ןתוא הצענו וילא
ד יל עגר ונבכעתה .תובוחרב םיקתוש ונעספו לודגה קושב ונפלח .םינטקה םיתבה
. דדוב םוטפילקא־ץע דיל ונרבעו הנשיה ריעל ונכרד ונישע םשמו הרטשמה ןינב
ם ייוהדה םיימשל היניע האשנ םעפ־ידמו החטיבב ונתוא הליבוהו ונידיב הזחא וישכע
ה רעפו תוגרדמה לע הצפק איהו לפא תיב דיל ונרצענ .ןוויכה תא םש התאר ומכ
ת ודבכ םיילגרב המינפ ונדעצ ינאו זר לאכימ .םיענ לוקב הרמא ,ןאכ .תלדה תא
ה ינפ .תור תא הטימבו הלודג הטימ וניאר תקחורמ ןחלוש־תרונמ לש שולקה רואבו

ת ולוחכה היניע .ונתוא התאר אל איה .התוא יתיאר ינא .ונינפ רבעל םינפומ ויה
דצל תוטומש ויה הידי יתש .הראווצו הינפ הסיכו חמיצ הרעשו תוקירו תוחוקפ ויה
ד יל ךרב ערכ לאכימ .תועבצאה תוצק דע דיה לע ולחז םילוחכה םידירווהו םיד
י פיטס לע רבדמו התמה ןמ החילס שקבמ ותוא יתעמש .דיה־ףכב ושאר שבכו הטימה
ן ולל ולכות ןאכ .אל וא הניבהו הבישקה םא רכינ אלו הענ אל תור .םייחצנה ויזוגאו

.לאכימל יתרמא ,ונל ופיצ וליאכ .רדחב ויה תוטימ יתש .השאה הרמא ,הלילה
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. יתכייח ינאו ,לאונמ ,רמא ,לאונמ .ףעזב ךפהתמ ותוא יתעמש ינאו םדרנ אל לאכימ
.םיענ לוק יתעמשו יב העגנ החל די .ובל תא יתעדיו ינפ לומ וינפ תא יתיאר
"רוחב ,קאינוק הצור"
"הדות אל"
"תפרצמ דחוימב ותוא חלש ילעב .רוחב ,קאינוק התש"
"הדות ,אל"
.יתיתש ינאו ,לוקה הויצ ,"התש"
"!דוע"
"הדות ,אל"
.יתיתש ינאו ,לוקה הויצ ,התש
ת עגונה הכוראה הדיב יתשח .גנועמ טטרמו ינונמש רוצי ,יתכימשל תחתמ הלחז איה
ה תוא יתעמש .ןוהמת בורמ הנושלב השיקה איה .ףייע ינא ,אל ,יתרמאו יצלחב
י אל המל ,תכחגמ

.ףייע ינא
. "עשעתשהל לכואש ידכ ותוא חלש ילעב .ןיוצמ יתפרצ קאינוקב ךתוא יתיקשה ינא"
. םייתפשה תא יתבגינו יתרמא ,אל .יתפש תא וצצמ היתפשו ילא דמצנ הזה רבדהו
־ ידמו הקקלו הקריו העלב איה לכה .ירוצי אלמ הפב העלבו ילע הנחגו הקחצ איה
ה קבד בושו ,קותמ התא ,ינזאב השחל ,קותמ התא .גנועמ המהנו הקיספה םעפ
ה חלו תיתחת תרסח הקומע ראב יתיאר ינאו ךוותב הפוג הקשפ םואתפ .ירשבל
־ ליצו !ךכ לכ קותמ התא .הבוט־תרכהמ החנאנ איהו הב יתללצ תחא־תבב .היתפשב
. לעתשמו ותטימב בשוי זר לאכימ הנהו יניע יתאשנ .רדחב דהדיה קוחצ לש ולוצ
ה בשיתהו ינממ המצע הערקו ,יל הבישה ,קותמ אוה .התוא יתלאש ,קחוצ אוה עודמ
. םהילע יתכפש רתונה ןמ .קובקבב יתלקתנו הטימהמ יתמק .םיקחוצ םהינשו וילע
י תלחתה .קאינוקב הפירשה תא תובכל םיסנמ ,וז תא הז םיקקלמ םתוא יתעמש
. םירמסמב זר לא תקזוחמ התיה איה .ךירפה הפוג תא יתשפיח .ינא םג קוחצל
, תואלפנ הל יתיארהו יתארק ,יתפי ךל ירה .ונממ התוא יתפלש חוכב !םירמסמ
י תעמש .רונתב הפירש יגפל קצבכ ידיב הטטר הנמשה .קנחנו היתחת ףפוכתמ זרו

. םיכז תוצוצינ הנממ ואצייש דע התוא ףשפש ,סייו ,התוא ףשפש ,קעוצ לאכימ תא
, רודה־קידצו רסומה־שיא ,תוארל הצור ינא ךינפ תא ...ךינפ תא תוארל הצור ינא
.תוחוכ־תסיפאמ חנצו זר לאכימ חווצ
ו שארו ינטב לע תולטומ ויה תובעה הילגר .רואב דמע קבא .רדחל השלג שמש
.לופנה הזח לע טומש לאכימ לש רוחשה

אי
ם יימש .ותוארל אל ידכ ןולחב יתטבה .הנוכמה תוציפק םע לטלטימ ,ידי־לע בשי אוה
ת יללצ .ןבא־תילולת תרקדזמ םשו־הפ .תוחנומ םינבאו הנבל המדאו םיירורפא
תא וניויל .דולמ ונרזח .תיגוגזב הפקשנ ,תונבצעמ תעזעדזמ ,תדרויו הלוע הרוחש
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 תוקולעב .ונמצעל ונתוכייש תא דיספהל ונדחפ ומכ .דחי ונינש .םש דע הנורא
 רוחשה שארה .תועבט־תועבט—וראווצ לע לחז ןבל ןשע .הנוראל ונינש ונדמצנ
 ־סיטרכ תא וללומ תוריעשהו תוכוראה וידיו הטמל יטבמ יתינפה .ופוגמ עטקנ
.ינפל דעסמה לע ישאר יתחנה .ריחשה סיטרכה .העיסנה
 לאכימו הנימימ ינא ,הידי־יליצאב ונזחא ונחנאו חורל הראווצ הפשחו הכייח רגה
.ביבא־לת לש תובוטרה היתוכרדמ .תופצרמה יווק לע ונצפיקו ,הלאמשמ
 .תולוחה לע ףצק הלגליג הקורי חור .םלענ לאכימ .םדאמ םמש ףוחהו םיל ונכלה
 ילגר לצ .הנבל ןבא הכפה הלגרב .קאינוקה־יניעב יל הצרק איהו רגהב יתננובתה
 הלחהו תיוועב הצווכתה איה .ןבאה לא יתשגינ תונרקס אלמ .הריחשהו הילע לפנ
.ודבל עוטקה שארה .קוחצל
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