
יבא לש הנורחאה ותחירב :ץלוש ונודב
י פוסה לוסיחה תעל ,תיללכ תוטטומתה לש הפוקתב הדובאו תרחואמ הנועב הז היה
ה צחמל־דרומ גרוס ירחאמ .תונחה חתפ לעמ ןמזמ רבכ רסוה טלשה .וניקסע לש
ה ב הגילפהש הינאה יכ ורמא .הקירמאל העסנ הלידא .תויראשב רתס־רחס ימא הלהינ

ה יתובקע .תאזה העומשה תונמיהמ תא ונקדב אל םלועמ .ופסנ היעסונ לכו העבט
ה חמש תלוטנ ,תחכופמ ,השדח הפוקת הלחה .היתודוא־לע ונעמש אל בושו ודבא
ה בהלתה ,תומצע־תרסחו תרויח ,תימנא ,השדחה תרזועה ,הינג .ריינכ הנבל—הקירו
ת מחנמו שחנכ תחתמתמו תלתפתמ התיה הבג ךרואל הופטיל וליא .טאלב םירדחב
. תויגוגזה היניע יפעפעל תחתמ וליפא דורו היה אל רוכעה־ןבלה הינפ רוע .הלותחכ
— םינשי םיקתעהו חולשמ־תודועתמ הכיבר םעפ־ידמ הניקתמ התיה תעד־רוזיפב
.לכאמל הלוספו הליחבמ
ם לועמ ,תובר םימעפ תמו רזח הכ דע .תטלחומ אבא לש ותתימ התיה רבכ העש התוא
. תאזה הדבועה לש תשדוחמ הניחב ופכש תומיוסמ תויוגייתסהב דימתו ,ירמגל אל
י בא ונתוא ליגרה ,םירועישל ותומ תא ררופ ךכש ךותמ .רבדל הלעמ םג התיה ךא
־ תומצמטצמה תועפוה ,תורזוחה ויתועפוהל םישידא ונישענ .ותוקלתסה תדבועל
ל וכיבכ טשפתה רבכמ םירדענה וינפ־רתסלק .תובצע תופיסומ ,םעפ־ידמ תוכלוהו
ם יטיפטה .ותוריהבב אלפומ ןוימד לש םירזומ םידקומ רציו ףעתסה ,יח היה וב רדחב
ה בואכה הימוטנאה תא ושבל תוקסברעה ,יבא לש ינבצעה טטרה תא םשו־הפ וקיח
ו נייה המ־ןמז .טיבולירט לש ןבואמה וסופדכ םיירטמיס םירבאל תקרופמה ,וכויח לש
ת להב ;םשנתמ היה ליעמה .דלוח־תוורפ רפותמה וליעמ תא בר קחרמב םיבקוע
ך יא תודיערב וכרד תפלוח התיה ,דהי תורופתה ,וזב וז תוזוחאה תונטקה תויחה
ן וטירה תא עומשל היה רשפא ,ןזוא תכמסהב ,בורקמ .וילוש ילפקב תדבואו םינוא
, םידלח לש לק חיר אשונה ,בטיה דבועמה רועה תומדב .ןמולח תווחא לש ןגנתמה
ד מעמ קיזחה אל ךכ םג םלוא .םימי ךיראהל היה לוכי ,םייליל םוחיי תוחירו חצר לש

.בר ןמז
. הרקמ הזיא—הרמא—ףסוי ,האר :ןוהמית תעבהב ריעה ןמ ימא הרזח תחא םעפ
ל עמ תחפטמה תא הריסהו—.הינשל תחאמ רתנמ אוהשכ תוגרדמה לע ותוא יתספת
, ןוימדה היה בר הכ ,וריכהל אלש היה רשפא־יא .דימ ויתרכה .תחלצב הקיזחהש והשמ
י קמעמל דע םימהדנ ,וניניע טבמב תאז ונרשיא .לדוגמ ברקע וא ןטרס היה התעש ףא
ח וכב ונילע הפכנ ,ולאכ תוזופרומאטימו תורומת ףרחש ,הזה ןוימדה תוריהבמ ונשפנ

— וב קיזחהל הלוכי ינא ישוקב ,וילאמ־ןבומ—.יתלאש—? יח אוה םאה—.ותוחדל ןיאש

,ץראה לע תחלצה תא הדימעה איה—?הפצרה לע וחינהל ילע םאה—ימא הרמא
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קועמה ,תובורמה וילגרב תולק עינמ היה .ויטרפל התע והונרקס וילעמ םינוכרו
ת א יתיטה .םיבישקמכ ויה ויתומפשו העמיק םימרומה ויחקלמ .ןהיניב עוקש—תומ
ויתחת החוטשה עקרקב שח ךאו ,המ־םוסיהב ,תוריהזב הפצרה לע דרי אבאו הרעקה
.םיילגרה־יקורפ לש תושקה תומצעב שקשקמ ,וילגר ןומהב הצורמב םואתפ חתפ
הנפו ויחקלמ תא היבגה רחאו לושכמב םיענה וימפשב עגנ םסהמ .וכרד תא יתמסח
ול שמשל ולכיש םיטיהר ודמע אל הזה דצב .וב רחבש ןוויכב ץורל ול ונחנה .הדצה
־תהל קיפסנ םרטבו ,ריקל עיגה תובורמה וילגרב טטר־ילג לש וז הצורמבו .רותסמ
קניטסניא הדילס ךותמ יתדערנ .בכעתה ילב ,תולקב ויפג אבצ לכב וב הלע ששוא
עיגה םייתניב .ריינ לש םיטיפט ינפ־לע הלומהב ענה םיקרפה לויט רחא בקוע ,תיביט
,םינפבש רושימה תא ויחקלמב קדוב אוהשכ ,ותפש לע ףפכנ עגר ,ןטק ריק־ןוראל יבא
.המינפ ולוכ לחדזה רחאו

י לוא ,םיצפח ןחב .ןטרס לש ותואר־תדוקנמ הרידה לא שדחמ עדוותמכ היה יבא
ה ייאר־רבאב ולצא ןיחבהל יתחלצה אל תקדקודמ הניחב ףא לע יכ ,ולש חירה־שוחב
ם הב עגונ ,םדיל רצענ ,וכרדב שגפ רשא םירבדה לע ההות היהש המדנ .והשלכ
ק רו םהילא עדוותמ ,הקידבל ומכ ויחקלמב םתפול וליפאו עעונתמה ומפשב ת1לק
ל עמ העמיק םרומה ובנז תא וירחא ררוג אוהשכ ,האלה ץרו םהילעמ קתינ עגר ירחא
ה וקתב הפצרה לע ול ונכלשהש רשבו םחל ירוריפב גהנ ,הזל המודב .הפצרה
ם ינתינ הלא םימצע יכ רעשל ילב ,האלה ץרו הזפחב םתוא ששממ היה .םלכאיש
.לכאמל
ש פחמ אוהש בושחל היה רשפא ,רדחה םוחתב םיינלבסהו םיינשקעה וירויס הארמל
ת ילולשל ועיגהבו ,תפלודה םימה תיבחל תחתמ לא ,חבטמה תניפל ץר םיעגרל .והשמ
ן וזמ ילב הפי רדתסה .םימלש םימי םש־יא הליבו לגלגתה םימעפ .התוש היהש המדנ
ה דילס תושגרב םיכלהתמ ונייה םויה ךשמב .ותויחמ והשמ ערגנש ונחגשה אלו

ל בא .הטימב הלילב ונרקבל לולע אוהש סומכה ששחה לשב םינפ־תשובב םיברועמ
ד וחייבו םיטיהרה לכ ינפ־לע טטושמ היה םויה ךשמב יכ ףא ,םלועמ הרק אל הז רבד
.ריקהו תונוראה ןיבש חוירב תוהשל בהא
,םלועמ .תיסדגוק תובבושב וליפאו םימיוסמ הנובת ינמיסב ולצא ונחבה תאז םע
וקלחש םגה ,לכואה־רדחב עיפומ היהו החוראה תעש לע אבא חספ אל ,לשמל
ת עשב הרוגס לכואה־רדח תלד התיה הרקמב םאו .דבלב ינוטלפא היה הדועסב
, קדסה ךרואל בושו־אוצר ץורל ליחתמ היה ,ךומסה רדחב יבא אצמנשכ ,םיירהצה
ת א הזה קדסב קוחדל דמל רתוי רחואמב .ול וחתפש דע ,תלדל תחתמ קרוח־רבונ
ו דצב קחדיהל חילצמ היה טעמ תוצמואמ ףוג־תודונת תרזעבו ,וילגר תאו ויחקלמ
ב כש ,ןחלושל תחתמ זא םדנ .ךכ לע חמש היהש המדנ .רדחל סנכיהלו תלדה תחת
ר שפ תא שחנל ונעדי אל .קפודה תומלה לש בצקב ענענמ היה ובנזב קרו ,טקשב םש
, ךכ ךותבו ,עשורמו הנוגמ ,ינוריא והשמ ןאכ היה .קירבמה בנזה לש בוצקה עונענה
, סוסיהבו טא וילא שגינ היה ,ונבלכ ,דורמנ .חלפש הנאת הזיא לש קופיס עיבמ ומכ
.הרורב הדמע שבגל ילב תושידאב קחרתמו שטעתמ ,תוריהזב וחרחרמ
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 הפוג .םימי לע םימי הנשי התיה הינג .הימוחת הביחרמ התיה ונתיבב תוטטומתהה
 לש םילילס קרמב ונאצמ תובורק םיתעל .הקומעה התמישנב הרדש־רסח ענ רימתה
 התיה תונחה .רזומ שפנ־רוזיפבו לושירב תוקריה םע דחי םתסינכהש ,הריפת־יטוח
 תלהנתמ התיה הצחמל־דרומה גרוסה ירחאמש הריכמה .תופיצרב הלילו םמוי החותפ
 דודה עיגה לכל ףסונ .תויוחקמתהו םילודיש ידכ ךות הכובסה הכרדב םוי־םוי הל
.לוראק
 רחאל יכ עידוה החנאב .ורובידב טעימ אוהו וילע ךוסנ רחמ ןואכיד היה ועיפוהב
 .תונושל דומילב זכרתהלו וייח־חרוא תא תונשל טילחה םינורחאה םימוגעה ויתונויסנ
 םידברמה לכ תא וכותמ הקליס הינגש ,ןורחאה רדחב רגתסה ,תיבה תא אצוי היה אל
 .םינשי םיריחמ־תוחול תריקחב עקש לוראק דודה .שדחה חרואל תרכנתמ ,םיחיטשהו
 וילע ונרסא הלהבבו תוקעצב .יבא לש ובנז לע ותועשירב ךורדל הסינ תודחא םימעפ
 םצוע לע ותעד תת ילב ,יבאש העש ,ןיידע קפקפמ ,תועשירב ושפנל ךייחמ היה .תאז
.הפצרב םימתכ בל־תמושתב קדובו רצענ היה ,הנכסה
 ־רסח השענ ובג לע ךופה ותויהבש אלא ,וילגר לע דמע דוע לכ אבא היה זירזו ריהמ
 שואייב ףנפנמ אוהשכ והארמ היה בוצעו ךדכדמ .ןוירשה־יטוע לככ והומכ ,ירמגל עשי
 הארמל תומיענ־יא שוחל אלש היה רשפא־יא .ומצע ביבס םינוא־ןיא בבוס ,וילגרב
 ונטב דצמ ףושח ומכ .טעמכ השוב אלל ןגפומה ,ידמ רורבה ימוטאנאה תנגנמה
 םיצא .וילע ךורדל ץפוק לוראק דודה היה טעמכ הלאכ םיעגרב .המורעהו הקורפה
 תוזירזב רחחו ויחקלמב תיוועב זחאנ היה ובש והשמ אבאל םיטישומו וליצהל ונייה
 ,תוריהמ־לפכב תושדח תוינפ ןיגפמ ,תופקה־תצירב חתופ היה דימו ,ליגרה ובצמ לא
.השיבמה ותליפנ רכז תא תוחמל שקבמכ
 ,תספתנ־יתלב הדבוע רפסלו תמאל ןמאנ תויהל ידכ ימצע לע רבגתהל ילע רעצב
 םימרוגה ונייה יכ טולקל לגוסמ ינניא םויה דע .הלוכ יתושי תדערנ התושממל רשא
 ־דחוימ ילרוג יפוא ערואמה שבול וז תואר־תדוקנמ .האולמב וז הדבוע לש םיעדומה
 םזינכימב םתוא תעבוק אלא וננוצר תאו ונתעדות תא תפקוע הניא תוילרוגה .ונימב
 הניש ךותמכ שחרתהל םירבדל תושרהל וא חינהל םילגוסמ ונחנאש דע ,המצע הלש
.םהינפמ םיעתרנ ונייה םיליגר םיאנתבש םירבד ,תיגראתיל
 תושעל תלוכי ךיא—: שואייב ימא תא יתלאש רשאכ ,השעמה םותב יתייה עזעוזמ
 ילב ,הידי תרכופ ,ימא התכב—...ךידי־ומב תא לבא ,השוע הינג התיה תוחפל ול !תאז

 דיחי אצומ הז השעמב התאר םולכ ,יבאל בטיי ךכש הנימאה יכו .תונעל לכותש
יבהל ןיאש תעד־חסיהו שאר־תולק ךותמ םתס הלעפ ילוא וא ,הוקתה־רסח ובצמל
 ־ןויפר .םותסה ונוצר תפיקעב רבודמ רשאכ תולובחת ףלא ול אצומ לרוגה ...? םנ
 ןיבמ השעמה תא חירבהל םייד ,החנזה וא ןורויע לש תוינש ,טועפ ,יעגר םיחומ
 תא ריבסהלו ראבל רשפא ,טסופ־םקא ,ךכ־רחא .וניתוטלחה לש םידביראכו אליקס
 ,ובישהל ןיאש השעמ תניחבב תדמוע הניעב הדבועה—םיעינמה תא רוקחל ,תוביסה
.דעו־םלועל ןיד־קספ
לודג ,תחלצב בכש .הרעק ךותב יבא ברקוה רשאכ קר ןורויעה ןמ ונרענתהו ונחכפתה
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ח לש לוראק דודה קר .ונבשי םיגדכ םימומד .רופא־רויח אפקימ ,לושיבה ןמ חופנו
 אמא .האתשמ ונב ץיצמ אוהשכ ,ךרדה תיצחמב סוסיהב רצענ ךא ,הרעקה לא וגלזמ
ד יל ,הפיטק־תפמ הסוכמה ןחלושה לע בכש םש .ןילקרטב הרעקה תא גיצהל התויצ
.וילע םיחסופ ונייה ונאו בכש םמוד ,תנגנמה תוירגיסה־תביתו םימולצתה־ימובלא
, רופיסה תכראה ,ךשמההו ,יבא לש םייצראה וידודנ םייתסהל ויה םיכירצ ןאכ אל ךא
ר תיו אל עודמ .רתויב הבואכה הדוקנה איה־איה—רתומה תולובג רבעמ לא ףא המוד
ל רוגהו ענכיהל םימעטה לכ ול ויה רבכ תמאבש העש ותלפמב ריכה אל עודמ ,ףוסבל
ה כ־יא שבגתה ,עינ־ןיא בכש תועובש המכש רחאל 1 ול תונאתהלו ףיסוהל לוכי אל
ה תיה תחא לגר קר ,הקיר הרעקה תא ונאצמ דחא רקוב .ומצע לא טא־טא בש ומכו

ת ובקע םורדה שירקה לעו תוינבגעה־ץימ אפקימ לע הטומש ,הילושב תחנומ
ד ודנו ךולה ,האלה םינורחאה ויתוחוכב ררגנ ,ךרדב וילגר לישמ ,לשובמ .ותסונמ
.ותוארל ונבש אל םלועמו ,תיב אלל

(ב ל ר ו א ירוא: םוגרת)
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