
קילס לש לגעמה :יסגא ריאמ

 הימוד התוא יריחנ לא ףאשא .הימוד אלא ןשעא אל ןכלו הקיר םירורפגה תספוק
 וז רחא וזב תואבה תונומת לש תוצלחמ ימצעל שיבלאו ברע־ברע יב תבשויה
.ןיע־ףרהכ תורבחתמו
 ,תונלצע לש הנוגמ גהנמ ?ךכ־רחא םוקמוקה תא תופשא םאו .םימ חיתרהל ךלא
 םישקשקכ וב רוזפ רכוסו ,הפייעל םירוריפ וב שי ןחלושה .וישכע ותוא תופשא ןכבו
 ,רוא רתוי אוביש הצראו תוריינל תחתמ הקיתעה תינוועשה תא שורפא .רעשב
.יניע הניהכת אלש
 הרענכ ימצעל ימצע לע בותכא רשפא .ןואינה תורונל דעב ץוחב םזמזמ הלילה
 ?ילצא היה הז יתמ .הנושאר הבהאמ עמודמ ןמוי לא הלש תושגר תקרופה התופ
 תודבכב הלוע הליצ .זאמ וחרב םיפרה הברה ךכ־לכ .תורעשב תשקה .תירונ .תירונ
 ,אבחיהב תוזנגנו אבחיהב תואב תונומתהו ,תועטל רשפא־יא ,תיבה תוגרדמב תיליפ
.יטיק .לרוקא־ןמש תציקסב רוא לא אב רוא ,יטיק םעו תירונ םע תרבחתמ הליצ

ב
 םושמ ילוא ,םייניבה־ימי תורפסו היפוסוליפ דומלל יתנווכתה .ךסוח ינא םייתניבו

 והשמב יל הריכזהש טושיק־ןוד לש תדיוגמהו תינכראה ותומד ירחא יבש יתכלהש
 ,תומלוע ךופהל יתמלח אל .םימיה קבאב וכסמנש יתומולח תאו ,ילש יתומד תא
 יתפאשש עדומ־אל והשמ יליבשב למיס—רבדבש הרמויה לכ םע—טושיק־ןוד לבא
.ונקנק לע תוהתל
 ירחא .ןוזר יב חלוש ךכ לשב אלש ןבומו ,ם״קשב תולבל םלועמ יתאב אל אבצב
 ןייצל רתומלו ,ילש יוכיסה־רסוחב יתנמאה דימת ירהש יתפדר אל םלועמ תולייח
 ־תמושתל ילצא וכז אל ,בלה־תובוטו תונמנמשה ,שושו פיצ לש גוסה ןמ תולייח םגש
 דע יתעגהש האצותה .םעטה־תונינא לש הטעמ הדימב יתכרבתנ ןיידע ןכש ,בל
.בוצעו דומלג םולה
 תוטמ תוריד לש החינצמ ץראב ,הנטק הריד אלממ הקנופאלב יראה לש טילקתה
 ןיב הסיבכ תולותו רקובב תוחווצמ תיבה־תורקע .הבושח־אל ריעב םש־יא לופנל
 תא חתופ לבסה ץרח .וקני לש היציזופמוק ומכ תיב לא תיבמ םיחתמנה םילבחה
 .רואה רחא שלובו םייניע חקופ ינא זא .תיסיסע הללק םיל טילפמו ילומ ןולחה
 דגסמה ןמ רופאו טעמ יולב חתמנ אוה ,וישכע ,הלילה םע יב וקחשמב ליחתמ םיה
 חיגת וירחא .ונלש בוחרה יתאפב תבשוי ותפיכש ,"םיה תודלותל" ןואיזומה דעו
.חלגתמ יתוא האור קודס יארו ,םיריפאמ םיעבצו חיט לש לבושב ריעה
.הז עגרב יתושרבש דיחיה אוה הטנופאלב יראה לש טילקתה
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, ריעה זכרמל תכלל ךירצ ינא זאו .םימח .םימיוסמ םיברעב ימצעל םיוסמ הזחמ
, ךכ־רחאו די־תלזא םעט שיגרהל ,תוחיר חירהל ,קקותשמהו קקושה ןומהה תא תוארל
.הידוהב הדילג קקלל ,םחונמכ
ן וכנ דמוע דחא לותחו ,תספסוחמה הרידל בוש םירזוח ?הלא לכמ ראשנ המו
ד ע ,הליל רחא הליל לש ביטומכ תורמשמב םילותחה הפ םידמוע דימת .בראמב
ת יבב תוקיר תוריד םהל ושפיח םילותחהו ,רנ רוא ,רוא טעמ ,רוא הקילדה יטיקש
ד מוע ןחלושה לע ,םדריהל לוכי ינניא .הנישה ינפל םילודגה םיפותכ המה םיה .רחא
ם ינש המכ ינפל יש .הקירמאמ הרקי תחא הדוד יל החלשש רוטסיזנרטה ןיידע
ד מעש קילאיב לש ונועש לע הדגא התואכ ,וירבצמ ולזא יטיק הכלה וב םויב .תונטק
.ותומ עגרב תכלמ
י תעבש אל וליפאו הרצק הפוקת הפ התיה יטיק .וירבצמ תא ףילחהל חרוט ינניא
.תרמשמב םינוכנ םילותח בושו ,החיר תא

ר יעה תא תוארל דראו תורוכשה תורידל תפתושמה תספרמב רואה תא קילדא
־ תוניפס ינרת תאו םיסבכה תא הקזח חורב ףיעמ עיתפמב ריעל אב ףרוח .הנואפיקב
. םיבר תומוקמב ושקבתנ םיאבכהו םילודג םימשג ודרי לומתא .למנבש םיגיידה
ק ר תוינפעזהו תולודגה תופיטהו הנטק תילולת לע דמוע ונלש ףלוקמה תיבהש לזמ
.םיכומנה תומוקמל האלה ושלגו קיתעה חיטה תא וביטרה
.המינפ ותפחודו םומח לוקב וילע תחווצמ ומאו טעמ דועו הצוחה אצי יטרב לש טועפה
י תפטעתה .תבבימ תננוצ חור .םימיה־תמדקמ ומכ ךשוחה טלש יתחתמש הרידב
ם ייברג ןתוא) שובייל ויברג תא הלות רחא ,ןולחה תיגוגזל דעבמ ללקמ ץרח .רדוסב
.ויתוללקו אוה ,םהירחאמ םלענו םיסירתב שיקמ ףוסבלו ,(םשגה ביטרהש
ת ילולפאב שקנמ קוחר סירת ?םיה תאו ריעה תא עומשלו תבשל רשפא ןמז המכ
.סירתה אוה ילש רשפא .בלב הניצ ריבעמו
ר קיעב ,ותוחכונ לע ביבא זמר םשו־הפ קר ,היה רק .יטיק האב רבעש ףרוחה ףוסב
ם ואתפ יתיליג .םשל יתכלה תחא תבשו ,םירהה תולגרמל הצבר תבכרה־תנחת .םירהב
ו יהש תחא רדג דע יתאב .וזל הז םייוצר ונייה אל ומכ ,ינממ הקחרתה ריעהש
ם יחרפ םש וחמצ .עכט תרומש ,ףוטקל רוסא :ירט עבצ חיר םיפדונ םיטלש הילע
. תחפוק התיה שמשהו האופרל ןנע רתונ אל םיירהצה־רחא .םשב םתונכל יתעדי אלש
 יתאב המל עדוי ינניא .םימסכ םינבל ,חרפל חרפמ ופחירש םירפרפ יתיאר בושו
ו מכו ,םואתפ חתמנ םיהו היתוגג תשרופ הטמל הנחתה תועבגב ספטמ ינאש לככ .הנה
.הבושח תילגת והירה דימת
י ב הריבעה הלק חורו ,קמעה תא המיתכה שמשה ,יניע תא יתחקפ ברע־תונפל
. דיה־ףכ לעכ םישורפ הטיסרבינואה לש םישדחה םיניינבה תא יתיאר .תרומרמצ
ר בעל יתדרי .ותיללצל תירותסמ תוזחו האשדמל האשדמ ןיב םש ךליה טושיק־ןוד
ה פועתה־הדשב םיתחונ םינוריווא העש־יצח ידמ .העשל יאנונזמה תא יתלאשו הנחתה

.םיינזא־שירחמ םערב
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ג
א תבס יל הניקתהש דיחיה ןוליווה .ןולחב תבשנמ םי־תניצ .ףרוח ןיידעו ,ףרוחה ףוס
.ינקרוחו שבי שרפמכ ףפונתמ הנש םייפלא ינפל
־ תיב" תא יתחנה ? תאזכש תרחואמ הליל־תעשב יתוא דוקפל לוכי ימ .תלדב ושיקה
־ אל הרז הרענ םש הדמע .חותפל יתשגינו ןחלושה לע "קודפ הכלמה לש הלצימה
ט עמ תלדוגמ התיה איה .לושירב הילע תלטומ התיה הרופא הדופא .יל תרפומ
.ינאילדומ תורענ ינפכ הל םיינכרא םינפו
."השקבב ,ןכ"
ך רדכ ,טעמ תלהובמ איהש רשפא .תומוחו תולודג ,הכובמב עגר תוהות םייניע
.םירזה
."זילפ שילגניא" ,והשלכ דורצ לוקב ,הרמאו השארב הנהניהש אלא ,"השקבב ,ןכ"
ד ח ןב־גיב—רולוקינכט־יעבצב היולג—תומסטרופ—ןודנול ;ילגנא רצות איה ןכבו
— הלעמל םיחתפנ םירשגו הזמת—ןזרוטמ עסופ תעבגמב ילגנא לפרעב ריע—רופאו

— האב הרטשמהו ,םידליה ,בלכה ,םיבנגה םע םידליל שלב־יטרס-רגיסו לי׳צר׳צ
-----------םמלוה קולרש
ש יגרהל יל היה םיענ .בשתו היתודווזמ תא חינתש הל יתתוא ."הליצ .ןכ ,ההא"
ח תפ ןמרהו הליצמב יתלצליצ .ול םיקקזנש והשימ ,והשימ לע סופורטופא ימצע
.תלדה תא יל
ה יה אטבמה .םיכ׳צ וא םירגנוה םה םא יתעדי אל םלועמ .לצב תוחיר הפדנ הרידה
? םאצומל לאשא םואתפ המו ,תכשמתמ שידיאב םלצא לסלתסמ
."הליצ תא ךירצ ינא ,תאזה הדרטהה לע חלסת תמאב ,ץיבורוה רמ"
. תופייעו תורוקמ ויה ויניע לבא הניש־ידגב שובל היה אלש יתנחבה ״? תאזכ העשב״
.וקיחב לפוקמ ןותעהשכ הכרה הסרוכה לע םדרנ ילוא
."הנשי רבכ איה לבא"
י תעמש ."הילגנאמ האב איה .רדח רוכשל הצור איהו תחרוא ןאכ שי ,ץיבורוה רמ"
ח תפמה תא תלטונ הליצ ךיא ינוימדב יל יתראית וליפאו תובע םיילגר לש שודשיד
ם יבורק הזיא ןאכל התוא ונפה .םכל העידוה איהש תרמוא איה" .הדישה חול לעמ
. תלוזל רוזעל הנוכנו החונ ,בל־תבוטו הבע ,םש הדמע הליצ "...ו םכלש םיקוחר
ה ליצ ."ץראל־ץוחמ לומתא ונלביקש בתכמה הז ,ןמרח ,הילגנאה הרוחבה ,ןוכנ"
, למשח לש םיישדח תונובשח אלא ויה אל הלא םגו .םיבתכמ דאמ טעמ תלבקמ התיה
ת רמוא הלוכ וישכעו םיחדינ םידוד הזיאמ בתכמ הלביק ןכבו .הלאב אצויכו םימ ,זג
, ךירצש ומכ ותוא לבקתש הטמל רדחה תא יתפטש ,רקובב הל יתיכיח" .הנאג
ן נתסה ,רנ רוא ,חרי רוא ,רויח רוא .תוגרדמב ונדרי ."רחיא חטב הלש ןוריוואה
ת מרוג איהש הדרטהה ןמ הכובנו הפייע ,רדחה אובמב הדמע יטיק .תוגרדמה־רדח לא
.ךכ־לכ תרחואמ העשב
ת לדה תא חותפל הרהימ הליצ ."יטיק ,וה" .די הל הטישוהו הרהימ ,"הליצ ינא"
ילואו .הלש תודווזמה תא ןאכ םישתש" .ךרוצ תעל ןמגרות שמשל ןוכנ יתייה ינאו
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 ,הביבס תאזה הנוכתה תא רוציל תרשואמ התיה הליצ ."םח והשמ תותשל הצור איה
.הנתח יתייה וליאכ הגיגחה לע יתחמש ינא םגש תמאו
 רודיס לש רתוי םינדועמה םישערה תא הטמל ןיידע יתעמש ירדח לא יתרזחשכ
 תקעוצ יטיקשכ הליצ םע דקרמה הטנופאלב יראה לע םלוח ינאשכ יתמדרנ .ןוראה
.ךייש־אל־הז ךייש־אל־הז הל רמוא ינאו סנאסארב ׳זרו׳ז תא הפידעמ איהש םואתפ

.סוט־יהיבגמ םיננע סוחד רקוב ,רחמ אב

 לש םיבק םמצעל םינמזמ םיממוסמ םישנא .תוינועבצו תוסוחד עונלוקהמ תואיציה
.תוילשא לש םיבק דגנכ תואיצמ
 ךשמתמ םלועה .תוגרדמ דועו תוגרדמ .שאר התנפה איהו .הלק העיגנ הב יתעגנ
.עיגהל הצור דחא לכו םדא תוסוחד תורהנמב
 יתסמע "קילוי יל םיארוק" .טעמ םעוה תורואה ידוקיר בצקו רחואמ היה רבכ ץוחב
.הזה עגרל רומש היהש ברה חתימה תא יתקריפו ,ימש תא הילע
 :יתבשח ."קילוי" :היפתכב הנהניהו ,רבכמ ימש תא העדי וליאכ יב הטיבה איה
 דיגת יטיקו ,קרוחה ןופומארגה לע וספילאקה טילקת תא חינא ,ירדח לא התוא חקא
 הפילח ,ודיב רוטסיזנרטו ונינפל דעצ והשימ .הדער הנותחתה יתפשו ,יתבשח ,והשמ

 יטיק .סובוטואה אב .רש הרטאניס יקנארפ ,ונתוא רובעי טעמ־דוע .תספסופמ ,הטומק
 .םיינועבצ תורואב ונל םירטוס ,םיפלוח תובוחרה .תואנ הילגרש האור ינא ,הלוע
 בושנ .דרנ םשו דגסימה רכיכב בבותסי סובוטואה .תורצה תוטמסל סנכינ טעמ דוע
.קרויה ץרה לא בושנ .ןקוזמ תופולקה ,תורירמה רמיחה תותקבל
 ."רשב־רודכ" רמזמ הרטאניס יקנארפו רגיס תיצמ תספסופמה הפילחה שובל שיאה
 תוטמסל םיסנכנ .ותא יקנארפו דרוי שיאה .םישמ ילב ןיזאמ ינא ,הניזאמ יטיק
."תיפוס הנחת" :זירכמ גהנהו בוביסה תא םילשמ סובוטואה ,הרהנמלכ
 םירזוח ,םינשנו־םירזוח ,םיבנגכ ףוחב םיפפוט םינבל םילבש .ונינפ תא םדקמ םיה

.דגסמהו הגצהה תא בנוג דחא ךשוחש דע ,םיפיצקמו

 ולעש םיליבהמה םידאב יתממחתהו הת יתפש .םוט־יהיבגמ םיננע סוחד רקוב אב
 ךות .תוגרדמה־רדח לש ילולפאה אובמב הליצ יתוא הספת יתדרישכ .םוקמוקה ןמ
 הלא ,עדוי התא ,םינהוכה ,ונלש םינכשה" :הרמא םילסה תאישנב הל רזוע ינאש
 םינכשה ןמ דאמ טעמ יתרפה .תנווכתמ איה ימל יתעדי אל ."יחרזא לצא םירגש
 לכ תא וחקלו ץראל־ץוחל ורגיה םה ,ונ" .דבלב הפוטח הרכה הלא תא םגו ונלש
 ."תוקעצו תוכמ הברה ויהו תכלל וצר אל םידליהש תלופמב ורפיס .םהלש םידליה
 .קילוי ,הדות" :הרמא הליצ .םתוא לוטיל אצי ןמרהו הרידה חתפב לסה תא יתחנה
 ןורתפ הזב האור הליצש השגרה יל התיה ."השק הל היהי אלש הרוחבל רוזעת
 יתסנכנ ,ליגרכ ךכ־רחאו רצה ימלועב יתרהריה דרשמל ךרדה לכ .תוישיאה יתויעבל
.םיקיודמ םיטוטרישב םויה תא תולכלו ,תונורפע ססוכל
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 תוטעושה תוינוכמה תמחמ םמוהמ שיבכה ...ליחתה רבכ םצעב ...ףרוחה תליחת ינפל
 האפק רקובב םואתפ .רהממ ינניא ינא .םירהממה להק תא םיעגשמ םירוזמר .וב
 וזל וז תורבחתמ תונומתה .ןופצמ־תפיקנ אלל שדח ףרוח לחה רקובה ילוא .ריעה
 ףיצה םיהש יתמלח הלילבש ףא לע תורידא תורעס ויה אל .טבוצ ,ןטק באכל דע
 תוכלש ויה אל .גג־תרוק ירסח ,םיטילפל ונייה ונלוכו םירופא םימרז ריעה תא
.תואבל ךורד היה עבטה קר .טעמ הביהצה ריעהש ףא לע
 ונילע האבה םירדהה־תנשל הבוט תיזחת לע רסמנ רצואה יגוחמש בתכ דחא ןותע
 ,ארפ תחמצמ תילבי :תחא הנומת יתראשה םינקזו םילודג םיסדרפ ןיב .הבוטל
 ןמ קחרה אל יל הקשנ םואתפש ,ריבס־אל ,יליפרעו קוחר רקובב תחא הרענו

 ויה םיסדרפה .םיפירצה־תנוכש תא וניאר קוחרמו ,החל הקישנ .םיהובגה םישורבה
 יתקמסהש דע תנבומ־אל הקישנ .גלש־יסופסיחכ הכירפו הנבל החירפ ,םתחירפ אולמב
 הבסהו הכייח תירונ .תוכבל יתיצר טעמכו התוא יתלאש ״? ךתא המ ,תירונ״ .השובמ
.רפסה־תיבל ונעגהו ונרביד אל .השאר תא
 םהמיה ,"ער אל ,ער אל .הבוט אוצי־תנש םירדהל התיהש םיעידומ ןותעב ןכבו"
.ולש טוטרישה־ןחלוש לעמ רואה תא קילדהו ןותעה תא חינהש םע ןיטשריפס

 אמא .ןטק גחכ הומכ הליצ לצא תבש־תדועס .ברע־תחוראל יתוא ןימזהל האב הליצ
 לבהו ,םיבושח־אלו םירופא םישנאל תוגיגח תכרוע ,ןבלב הדועס תכרוע הבעו הבוט
.רדחב ושחרו וקלד תורנ ינש .בל־תמח רזנמ־םא לש ךויחב
 יתייה אלש םושמ ילוא ,יניע תא יתלפשה .יטיק לש הטבמב יתשגפשכ יתייה ךובנ
 ןמרהו ,יטיקל הליצ הריבסה ,"שיפ־הטליפגה תא ןיכה ןמרה הז" .םהה םידייצכ
 דימת .ןוטסלרא׳צה תונשמ יאדו ,הנשי הלמש השבל הליצ .קדטצמכ ושארב ןהניה
 םיבוצע םינפ ,הרוחש תרגסמב ולש הנומת םש התיה .הלעבל היה המ יתיהת
 ־ץוחב המלחה־תיב הזיאב תפחשמ תמש ,תיבב םירופיס וכליה וליפא םעפ .םימותסו
 תשרא ול וויש רשא םייפקשמב תורגסוממ ויה ויניע .םלועה־תמחלמ םות םע ,ץראל
 .ילא רבידש הנושארה םעפה התיה תאזו ,ןמרה רמא ,"קילוי ,לכאת" .דמולמ לש
 ,תצק הל המד תמאבו הליצ לש היחא אוהש ורמא .ןירותסמ ול הטע ןמרה םג
 .אוה היחא םנמא םא קפס יל היה דימת ,חוטב יתייה אל .הפהו םייניעה תובחרב
 לבא .רזנמה־םא לצא תיבו טלפמ אצמש ןמלאו קוחר דוד ןימכ רתוי יל הארנ אוה
 תונבל תועמד הליזמ הנעשה .תעדה תא ךכ לע תתל יאדכ אלו יניינעמ הז ןיא םצעב
 אלו תיטנדוטס ןכבו .םגרתמ ינא ."דומלל תכלוה ינא ןושאר־םויב" :תרמוא יטיקו

 .הרענב בוש יתטבה ינאו תונורחא תושיחרב וססג תורנה .תחרופ־תחרוא םתס
 ילוא" .היניע הליפשהש דע דייצכ יתמחלנ םעפהו היניע תא ורטיע םירוחש םילוגיע
 תא האיבה הליצו התנע אל יטיק .םילמה רחא רת ,תונצמקב יתלאש "?הדילג
 תומיגלב התה תא יתצצמ .ורדחל שרפו תבשה־ףסומ תא לטנ ןמרח .התה תוסוכ
.דיגהל המ יתעדי אלו תולודג
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. חבטמב םילכ החידה הליצ ."ןוטגנישוו" לצא הדילגל התוא ןימזהל יתטלחה רשעב
ו בכ תורנה "?אובל הצור .םשל םיאב ריעה לכמ ,הביבסב הבוט הדילג הפ שי"
י נאו יב הטיבה אל ףא איה ."הדות ,אל" .וכלהו ואפקש הועש־ילספ ינש וריתוהו

י טיק .הזב־אצויכ וא ידיא ריש חבטמה ןמ המהמיה הליצ .הארמל־בולע ימצע יתשח
ר בכ וישכע .ויפדב לעלעל הלחהו ומשב יתנחבה אלש ילגנא רפס ףדמה ןמ הלטנ
א לש םשכ הילא תונפל ךיא יתעדי אל בושו ימצע יניעב הזובמ שממ יתייה
ם וקמ לכב םימחר םיצבקמה םיללמואה־תבשוממ תויהל יתיצר אל .םלועמ יתעדי

ך כ םושמו םלועה םע רבדיהל יתלכיב קפס יתלטה םיתעל ךא ,םיעלקנ םה וילא
ן מ ילא תפקשנה האובבב יתטבה .עודמ ןיבהל יתיסינ םעפ .ימצע לע יתייה ףעז
ם יבר םימי התשש ימ לשכ תוימימ םייניעו ,דהוא־אל ,ינפעז םינפ־רתסלק ;הארמה
א ונשל הנובתה ןמ הז היהיש יתבשח אל .ימצע לע יתמחיר עגר ותוא .חנ אוה התעו

.םשמ יניע יתבסהש דע ימצע לע םחרל יתייה בייחו םש ףקשנה רתסלקה תא
־ הליל הליצל הרמאו םואתפ יטיק המק הכורא העש ונקתשש ןויכמ .הרמגנ הגיגחה
י תככח הכורא העש .הרדח לא הדריו תאזה הקיתשב ןינע דוע האצמ אל הארנכ .בוט
ת א דירוהל יל רוזעת אוב ,קילוי" :הליצ הרמאש דע הירחא תדרל ילע םא יתעדב

."הפשאה

ד
ם ינוויכה לכל רזפתמ רואה תאזה הנומתבו .הל יתרמא ,"הרענ םע יתבכש אל ימימ"

.בוש דקמתמו רזוחו
ל א יתטבהו היפקשמ תא יתלטנ .התוסח־ןבבכ יב הטיבהו הקחצ ,"ןשייב התא"
, המיענ־יתלב תומיקעב םיטיהרה םידקמתמ םינפבו הרוחש תרגסמ .ןדעב םלועה
. יל םסק קחשמה .ידמל תרעוכמ התארנו תויגוגזל דעבמ התוועתה יטיק .תררחוסמ
. ןושל הצרחו ידימ תוזירזב ןתוא הפטח רחאו ,הב יתירגתה ,"היפהפי וזיא ,טסספ"
 ךירצ יתייה המ יכו ״? הה ,ןשייב ינא״ .הלקה חורב קרטנ ןולחל לוממש ןאירדנומ
ם יבשוי םהשכ םדא־ינב םירבדמ המ לע :יתיהת .המיא־דע ימצעל יתייה רז 1 דיגהל
ת ונורפע יתמסריכ .םירחא םישנא םע תווצב יתבשי אל תובר םינש הז ?תווצב
ה יה חירקמה ןיטשריפסשכ .לכידראה ןמדירפ לש םיכורדיתל עמוש יתייה ,דרשמב
ם יבורמה םיטטחה תא לובסל יתלוכי אלו ותוא יתבעית יכ ביגמ יתייה אל ילא רבדמ
ה ליצ קר הרתונ ןכבו .ךכב יל היה ידו וילע ןוילע ימצע יתשח .וינפ לע ול םירוזפה
ם ושמ קותשל ףידעמ יתייה רבד תרמוא התיהשכו ,םלועמ קולחל יתלוכי אל הילעש
ו א קיטרא לש םיסרפה־ינודיח לע םיתעל לאוש יתייה תלוכמב .יהשלכ דובכ־תארי

־ לדג שיא היה תלוכמה־לעב םקמ .הבושתל הכוז יתייה תוקוחר םיתעל ,הטיו לש
. ללכב יתסנכנ אלש השגרהב אצוי יתייהו ןובלע יתשח אל ןכל ,רבס־םוטאו םידממ
ה רבע תרומרמצ .יטיקל דיגהל המ התע יתעדי אל ןכלו יתרביד המכ דדמ אל שיא
י תייה םורע .ולש הקילפרה תא חכש םירוקרזה רואלש ןקחש ותואכ יתייהו יב
? דיגהל המ .לטרועמו
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.םילמב שפחל יתחרט אל וליפא ינאו ,געלב תקחוצ יטיקש יל היה המדנ

ם רוביח רעוכמ המכ רזומ) ןמרסו יטיק העיגה זאמ .םוי חצור םוי .םייעובש ופקנ
ם יחרפ יתינק עובשב םיימעפ .רדחל האנ הרוצ תוושל דיפקמ יתייה (תומשה ינש לש
ן שי "ףייל" ךותמ ורומ ן׳ז לש הנומתה תא יתילתו ,תיפוסה הנחתב )קרמ לצא
ם ירוריפ וראשי אלש יתדפקהו ,הלסאה תא יתנבלה טעמכ תוזילעב .דרשמב יתאצמש
י ב חתפנ והשמש עבשיהל יתייה ןוכנו הנוכת וזיאב יתשגרה יכותב םג .לכואה רחאל
ה פשאה תא םידירומ הליצו ינא ונייה םירקבה לככ ההק דחא רקוב .םלועה לא
ר בכו והשמ הליצל הזמר ,ונלומ הבצינ יטיקו תוגרדמב םיילגר ופפט םואתפשכ
י נאו יחרזא לש דליה ןיתשה תוגרדמה־רדח אובמב .דבכהו לודגה חפב ידצל הזחא
ך לנ ילוא" :יטיקל יתרמאו ץמוא יתרזא הרזחב ונילעשכ .הטיעבב ותוא יתדביכ
״? טרסל ברעה

ת ונחלוש העברא ויה ."ןוטגנישוו״ל יטיק תא יתחקלו הבינע יתבנע רחא ישש־םויב
ם יאב םישנאה ויה ישש־םויב .קקש םוקמה .םיה דיל תספרמב דחא ,םייונפ
ם היתושנ תא וחקל הנוכשה ישנא .הבחר דיב םפסכ תא םש רזפל "ןוטגנישוו״ל
ם יפוחה תא ץחר םיה .חרק־רה—תינועבצ הדילגב ןתוא ודביכו תומפושמהו תובעה
ק ותשל .םיה לא הטונה תספרמב תבשל הרחב יטיק .םומע טקשב תוסכתהל בשו
ת קיתשש ןויכמ רובידב בייח תויהל אלש ,הזמ האנ השעמ ךל ןיא ירה ? םיה דגנכ
.םילבה ימצעל המדמ ינא ילוא וא ,הקיתש תרזוג םיה
ץ הוגמ ,הדיפקב שובל ינאש יתחמש ."תצק ךלנ אוב" :תרמוא יטיק העש רחאל
ה עש ,רקובהש םג יתרכז .יתכלבו יאובב הנוכשה ישנא יתוא םיאור ךכו ,ןלמועמו

א וה" .וראווצב וב זחוא אוהשכ לותח ןמרה איבה ,םידגבה תא יל הצהיג הליצש
. הרעצל וא הסיעכהל אריתמכ ,הליצל אלו יל רמא ,"םוי לכ הליצ לש הסיבכה ףנטל
, ץיבורוה ןודא ,רבד ןיא" .יתוא וקיחצה רבדה ול םרגש םעזהו הברה תוניצרה
ה קחצ הליצו םיידיה ןיבמ םואתפ ול טלמנ לותחהש אלא ."חקל דמליש הטיעב ול ןת

...םיצהוגמה ידגב וה .איה ףא
"?תכלל הצור ,ונ"
"?ךלנ ןאל"
ק ותמ ךויח יטיקל ךייחמה זוזגו קד םפמפש לעב רדוהמ רצלמל םימלשמו םימק
.תינכחג הצירק ןיפצמ ילאו
״? ךלנ ןאל״
ע וצעצ ףטלמה קוניתכ הידי עגמל קנשנ ינורג .ידי תא תלטונ .םירבד תמזוי יטיק

.שדח
."ףוחה ךרואל ךלנ"
ת ונדועמו תוינועבצ רוא־תוקלח ריאמ "ןוטגנישוו" לש ׳זארטיווה .תוגרדמב םידרוי
ם ינועבצה־תויגוגזל דעבמ תוסגב בברתשמ יותשה סקמ לש וקוחצ .ךרה לוחה לע
םיכרד־תנואתב םרדנ ולש דליה" ,הל רמוא ינא ,"םקמ הז" .הלחלח יב ריבעמ אוהו
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י טיק .ררמוצמ ינא .ידי תא תצחול יטיק ."םיילגרה יתש תא ול ועטקו הנש ינפל
י נא בושו .ךרה לוחב דבוא השחלו ,"חמש היהת ,קילוי ,בוצע התא" :יל תשחול
״1 קילוי ,התא המכ ןב״ .תוצע־דבוא
ק וקז ,תומל הטונ ,ססוג והשימ .הריפצ תללימ הקוחרה ריעב .הל תונעל הצור אל
.תדערנ יטיק .הרזעל
.הל הנוע ינא ,"בושח אל"
ת שפחמ הניאש יטיק לע ינא המת ?םיאבכ ילוא .תעטוקמכ תדרויו הלוע הריפצה
 תורוא םיקלוד וניזאקב .ינא אנקמ עמשמ .םירחא םירנטראפ םע רתוי םיפי םייוליב
ר יווא־תובכש שלש קחרמב ,לולצה ריוואל המיענמ הקוחר תרומזת .ישש־םוי לש
.תוחפל
ך ב ימצע שח ינא .והשמב תרהרהמכ היניע יטיק תמצוע ״? קילוי ,התא המכ ןב״
.ליג־ילב
."ךכ־לכ ךל בושח הז םא ,עבראו־םירשע ןבש יל המדנ"
"?ךכ־לכ ןקז הארנ התא עודמ" .היניע תחקופ יטיק
ה ארנ ינא ,ךכ ןכבו .ימצעל םירבדה תא םגרתמ ינאש דע ןמז רבוע המהדת בורמ
ר הרהל רזוח ינא ."האמחמה לע הדותו ,עדוי אל" .חונימב יטיק התעט ילוא וא ,ןקז
י לא םירזוח םיעבצהו ינא חוחש .ףייעה יכוליהב ,האור יטיקש םיטמקב ,ימצעב
.הקסטורג וזיא ? אוה ךכ אל יכו .תמאב םניהש יפכמ םיהכו םירופא
״? תעגפנ ,קילוי ,ךל המ״
ל ש תספרמב רואה תא םיבכמ ?תוחורה־לכל ,הל תונעל המ ?הל תונעל המ
.תיבה ךותל תונחלושה תא ףסוא םפשה־קד רצלמהו "ןוטגנישוו"
."חמש היהת ,קילוי .ךב עוגפל יתנווכתה אל"
ת ושבול תומפושמ םישנ .תאזה הירטיפקה ילעב םיאנ םיחוור םישוע םה ישש־םוי לכב
ת א תורזפמ ןה גהלהו םיטופטיפה ןיבו םיטמקתמה םהילעב דיל תובישח לש רבס
ת כשומ יטיק ,ונילגר לע קפדתמ םיה .םירחא םירנטראפ הל שפחתש .לזאזעל .ףסכה
.הכישחה לא קחרה יתוא

. היניעב רשי לכתסהל יל היה השק .הקישנה רשפל תירונ תא יתלאש תרחמל
.יל הקשנש איה תירונש ףא םשא ימצע יתשח המל עדוי אל
. השק תרצקב התיה הלוח .תודבכב תפשונ איהשכ תירונ הרמא ,"דמחנ תייה םתס"
ה תיבה יתרזח .לגרודכב םהל עירפהל יתיסינש לע חצר־תוכמ יניפמ יתגפס םוי ותוא
ן ברוחמ היה םלועה .אמא לש היניעב טיבהל יתלוכי אלו יתייה םינוא־לדח .הכומ
ת ושתכתהה ןמ םיפנוטמה םידגבבו ,ירדח לא יתכלה .ותוכבל ךרוצ יתשגרה אלו
.יתונובלע תא תומולחב חוכשל ,הטימל יתסנכנ

, "םולכ" ,תבשל הצור ינא ״? ךל המ ? ךל המ ,קילוי" .הכישחה לא יתוא תכשומ הדועו
.למנב הקוחר הדוקנ לא םמוסמכ טיבמ ינאש יל ררבתמו ."םולכ" ,הל רמוא ינא
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. םוקמל יתוא תרמסמה התעבב שח ינאו ידימ הפרמ יטיק "ז ךלאש הצור התא ,קילוי"
ן ימ .םוח לש תואיג שח ינא .יל תפכיא אל .המ ןיבמ ינניאו והשמ תרמוא איה
.תכלוהו תרבוג תוריהמב ףלחתמ וניזאקב ןואינה .ונילע תמייאמה ףוריט־תפקתה
ר יבסהל הסנמ ינא ."יכלת לא .דימת ומכ רבד ותוא בוש היהי הז יכלת םא ,יטיק"
ם ואתפ תישענ ילש תילגנאה .יתעד ףוסל תדרוי הניאש הארנ לבא ,ימצע תא הל

.תינבצעו תגליע
."תכלל הלוכי תא ,םצעב"

. הזב הלקתנ ןיעה לבא אורקל יתיצר אל .ןחלושה לעש ןותעב יתארק ,עדוי ינא"
י לב הת סוכ יל ינת ,ךתוא בהוא ינא ,אמא .יל הנשמ אל הז זא ,בוצע ינא דימת
ך לא אל .ותחקל דחפמ ינא .םלצא ראשנ שירופאפ לש היפרגואיג רפסה .בלח
ת פכיא אלו יניפ תא אנוש ינא ,הזמ ץוחו .םויה ודמלי אל חטב .ןושיל ךלא ,היוולהל
ב גנל ךירצ אל ינאו ,ךל המדנ קר הז הכוב אל ינא .ולש אמא לש הרבח תאש יל
"...ךל הקווד ,הקווד תכלל הצור אל .ךל המדנ םתס הז ,תועמד םוש
ם יסדרפ םיסדרפ יב םיכובו ןבלה ןידסה תא ילע הטוע ,הטימב בכוש ינא וישכעו
ת ירונו ,םיצוק ,ןנערו קורי בשע ,חורו םשג ,םירופאו םימותכו םילוחכו םיבוהז

.האלפנ חורכ םהיניב יתוא תקשנמ
, ונתוא הארש דיעיש והשימ וליפא ןיא .ונלש הקישנה תאו .התוא םירבוק וישכע
 ,וקחצי היסוזו יניפ .קוחצל היהא ,ןרקשל ךפהיא והשימל רפסא םאו .עגר ותוא ,םש
ה תיה םא חוטב ינניא וישכעו .וקחציש .הפהמ ריר םהל אצייש דע וקחצי ךכ־לכ
.דיעיש ימ ןיא .יתמלח קר וא הקישנה

ה
ל כב .וב תותורח תוטירס האורו רואל טילקתה תא ברקמ ינא .קרוח הטנופאלב יראה
ם ידורצ ,רדחה תא םיאלממ וילילצו ןשיה רישכמה לע וספילאקה תא חינמ ינא תבש
ת א הנקא דרשמה ןמ דראשכ רחמ .ארזל טילקתה םואתפ יל היה םצעב .םיחנוגו
."ןרוו הרש" לש טילקתה
ם ידקור םיפחשו הלוחכ תוצילעב וב ךתוח וירחאמ םיהשכ דגסמה קיהבמ ןולחה ןמ
ש ואב חיר רדחב דמוע םייתניב .ברברשל הלצלצ הליצו םתסנ שומישה־תיב .וביבס
ם יתבה ןמ לצו רוא תכלהמה ,המודרה תבשב ןיחבהל רשפא ריעה ןמ .וב אובי אל רזו

, היבוט" .ול הרמא הליצ .םנ־השעמ הז ירה תבשב ברברש .םירוורפל דע םיהובגה
 ,רהמ ילא אוב .ךממ הנטק הבוט וישכע החרכומ ינא ז זא יל תחטבה המ רכוז
ת א לואשל יתחרט אל ."הכחמ ינא ...יפוי ,ונ ? אבצ ..1 ירפ םולש המ .דאמ ףוחד הז
ן וכנה םוקמב היה הזש קר יתעדי .ברברש םע תאזכ תודידיל התכז המב הליצ
י תשקיב .ארזל יל היה הז םג ,לגרודכ תוארל ךלא אל תבשה .ול תוכחל יתבשיו

ת א הריתי תופירחב שח יתייה הזכ תבש־םויב .ונתשיש ,םירבד יב ושדחתיש
רתוי ספור .יתייה ספור ךא ,ותוא ץורפל יתשקיב .יתוא קונחל םייאמה לגעמה



101ק י ל ו י לש לגעמה

ה רזח יטיק .תוברח־לת ופוסו תויפלתל יונב אוה ותליחתבש הזכ הליל ירחא דימתמ
ש מא .הסוחד הרוצב יכות לא רודחל הלחה יטיקש תמא .הירחא יתכרשנ ינאו

.דחפב יתמדרנ
.הליצ תרמוא ,"חתפת ,קילוי" .תלדב הקיפד

, ונ" .ש^אב ותואמ רוטפ רדחה היהש ףא וישכע סנכיתש יתיצר אל .תסנכנ יטיק
, ילוק אצוי ,"ונקית" .ןולחה ןמ אבה רואה תמחמ היניעב תצמצממ איה "?ונקית
ה מב ,םיהולא ."הברה יל הלע .הליצל הבוט השע ,ןוכישהמ שיאה אב העש ינפל"
 רואה רדוח רבכו הרוטקטיכראל ןוחריב תלעלעמו תבשיתמ יטיק .םיחיסמ ונחנא
.ןולחה תרגסמ דעב םיעוביר־םיעוביר רדחל
. הילגנאב תייה אלש לבח ,קילוי .ליזרב ,הה ...הז הפיא ...יטסטנפ הז ,וה ?רייאמינ"
ן יינעמ אל הז לבא" .יטיק לש הידי לע תבשוי תחא רוא־תעוב "...תחא היסנכ םש שי

ן וילע רותפכ סכרמ ינא ןכלו הל דיגהל המ יתעדי אל תמאבו .הל רמוא ינא ,"יתוא
.יתועבצא ןיב דבה תא ללוממו יתצלוחב
. הקיתשה תא יטיק הרפהש דע ימצע ילתכ לא יתצפנתה תוכורא תוקד ךשמ ךכ־רחא
ן יב הןדחב םואתפ םישרשרמ ןוחריה יפדו ,"םיירהצ לכאת .ילא אוב ,קילוי"

.היתועבצא
ם וחה־ידא ."הדות" וא "רדסב" ןיעמ והשמ שחלב ריטפמ ינא ?הל דיגהל המ
.המיענ היזהכ יניע דגנל ףחרמ אוהש דע ןבלה דגסמה תא םישטשטמ
, לתוכב תולק קרטנ ןאירדנומ .תוגיגח הפ השוע טקשה .םיירהצה־רחא םיתש
.חיחצ ,ןבנבל ,קד קבא ףחרמ ריוואבו
ה רוטקירק העיפומ ישש־םוי לכב .ןותע רחא רת ינא .ןוראב םילכה תא תכרוע יטיק
י נא המתו לאוש ינא ״? ןותע ךל שי ,יטיק״ .םינותעה לכ לש םיפסומב לוג־הד לש
ת חאמ .השארב תנהנהמו הידי תבגנמ יטיק .הממדה תא רפהל זוע יתבהרה ךיא
י נא .ןוראב םילכה תא ךורעל תרזוחו "טסופ םלזור׳ג" תא יל האיצומ איה תוריגמה
ר תוימ ימצע שח ינאש ןויכמ .יב טלקנ וניא רבד םושו תויתואה לע יניעב קילחמ
.תלדה לא ינא דלוה
ר וחב הזיא םע תכלוה תירונ לש אמא תא יתשגפו ףוחה לע יתלייט תחא תבש
ת א רבגה קבח רחא .לוחב תוצילעב הפפוטו האנ התיה תירונ לש אמא .יתרכה אלש
ן ב רבכ יתייה .יתשגינו זוע יתבהרה .םיילגרל תקבדנה תפזה לע וקחצ םהו הינתמ
י תוא רקס רבגה ."ןמדירפ תרבג ,םולש" :יתרמא ףוסבלו הב יתטבה .הרשע־תחא
ת א" .יתוא הריכה אל תירונ לש אמא "?הצור התא המ .דלי םולש" .תונדשחב
."ךלתו םולש הפי דיגת ,דלי" .יניע תא יתלפשהו יתלאש ״? יתוא תרכוז אל
.ידיב לוח יתנפח ."הצור אל"

."הצור התא המ רבכ דיגת זא"
.יב טיבהל וליפא החרט אלו הטוולו המצע לע החרמ תירונ לש אמא
.ויניעב לוחה תא יתכלשהו תוזירזב ידי תא יתפגה .רבגה הנש ,"הפמ זוזת ,דלי ,ונ"
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ה פוס לא ,רחא ףוח לא יתעגהש דע ׳יב יחור דוע לכ יתצרש רכוז ינא ךכ־רחא
...ףשנמו ףשנמ יתייה ךכו .הדער יב הרבע ,הקס׳חה דיל ,םש .רחא ליצמ לא ,תרחא

ן מ ואב םירירק םיבשמ .ןנטצה ריוואה ."ןאכ חונל בכשל לכות ,קילוי ,ךלת לא"
ן יידעש םהמ חכתשנש הארנכ .הלשממה־שאר לע וחכוותה ץיבורוה רמו הליצ .םיה

.םיירהצ־רחא תעש
ו ליאכ ,יתיהתשה תאז־לכבו ."ןותעה תא ךכ־רחא ךל ריזחא ,ילצא חונא ,הדות"
."דחפל ךירצ ךניא" .הייהשב ןוחטב יתשפיה
ר דכתמו טמקתמ ןותעה .שלש רבכ ילוא .םיירהצה־רחא תבש .ןכ םא ,יתייה יובש
י תחנה .יפמ םואתפ טלפנ ,"הרענ םע יתבכש אל ידועמ" .םיענ־אלו ספסוחמ ,ידיב
ה טיבהו הכייח .ירבדמ תמלעתמכ הרמא ,"ןשייב םתס התא" .ןחלושה לע ןותעה תא
ם ינפבו הרוחש תרגסמ .םלועה לא יתטבהו היפקשמ תא יתלטנ ."ןשייב םתס" :יב
ת יגוגזל דעבמ התוועתה יטיק .תררחוסמ ,המיענ־אל תומיקעב םיטיהרה םידקמתמ
א יהו ,הב יתירגתה "היפהפי וזיא ,טססספ" :יל םסק קחשמה .ידמל תרעוכמ התארנו

.ןושל הצרחו תוזירזב ידימ ןתוא הפטח
ו זיא לכידראה ןמדירפל שי יכו ?דיגהל ךירצ יתייה המ יכו "?הה ,ןשייב ינא"
ל ךג לכ לע ללותשמו שרגמב וישכע בשוי ןיטשריפס ?תירונ לש אמאל הבריק
ד ע בהוא סקמ ?הליצ לא ןמרה לש רשקה המ תאז־לכבו .תעקות ולש הצובקהש
, תותשל ךלוה םקמ ולש תונתמב הצור וניא דליהשכו ,םיילגרה־עוטק ונב תא ףוריטל
ת לוכמה תא חותפל ךלוהו התשש המ לכ קרויו איקמ אוה רקובב .הלילב רקיעב
ם יסרפה־ןודיח לע לאוש ינא תונמדזהבו והשמ יל תונקל סנכנ ינא םימעפל .ולש
ה מ .ללכב יתסנכנ אלש השגרהב אצוי ינאו ,הנוע םקמ ןיא בורה־לע .קיטרא לש
ר ואלש ןקחש ותואכ יתייה .קשח לש תרומרמצ .ינתרבע תרומרמצ ? יטיקלו יל היה
ר חאל טושיק־ןוד תא יתרכזו ןגומ־אלו םורע יתייה .ולש הקילפרה תא חכש םירוקרז

? דיגהל המ .וילעמ ונוירש תא ופליקש
.םילמב שפחל יתחרט אל וליפא ינאו ,געלב תקחוש יטיקש היה המדנ
."חונל בכשת ,אוב ? דמוע התא המל ,קילוי״
ה מדנ לבא חוטב ינניא .הטטר הנותחתה יתפש .יתדער ."ךתא בכשל הצור ינא ,יטיק"
.יב האג לכה .דער יפוג םגש יל
״? ךל הרק המ ,קילוי ...תויוטש רבדת לא ,קילוי״
א ל ,ילוק הלוע קודסו דורצ .םדמדל ליחתמ ץוחה ."ךתא בכשל הצור ינא ,יטיק"
. הטוש ינא .יחצנ ףוריטכ יב הכוב תירונ לש התקישנ .עבראו־םירשע ןב ינא .ילש
.דעור ינא .ולש םיטטחהו ןיטשריפס תא שוגפל בוש רחמ
.םימצמטצמ היפעפע ."תויוטש רבדת לא"
ל ע תולטומ םייפקשמה ."ךתא בכשל הצור ינא" .קועצל עדוי ינאש יתעדי אל "יטיק"
.םינינפ ,םינטק םיסיסרל ןתוא שתוכ ,תויגוגזב שטוב ינא .הפצרה
לבא הב סופתל תוגח ידי ."ףרוטמ התא ,קלתסה" ,יטיק יל תקעוצ "!קילוי ,ךל"
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.ירחא תלדה תא תקרוטו המידקמ איה
. ריקב טעוב ינא ״? קילוי ,הרק המ" .יתינע אל .הרק המ ררבל הצוחה האצי הליצ
."לגרודכל ךל ,קילוי" .תגאוד הליצ

ה שעמ־ספאב תובוחרב טטושמ ינא .בושו בוש תדעור הנותחתה יתפש .הליל אב
ר ייצ ינאילדומ .יניע דגנל יטיק תא האור ינא ןמזה לכ .עשפה םוקמ לא רזוחו

.יטיק ומכ תוינכרא תורוחב
, ללפתמ ינא "יטיק" .הבוגת ןיא .שחול ינא "יטיק" .הרדח תלד לע שיקמ ינא
ב ושו ,"יטיק" ללפתמ ינא .ךשמתמ "וווהאימ״ב הנועו ידיל דמוע רעש־רומס לותחו
ה זיתמו תלדה תא תחתופ יטיק .ותוא חירבמו וב טעוב ינא .רוחשה רזממה יל הנוע
.ךושחה תוגרדמה רדח לע רוא
ר יינה תלפקמ יטיק ,םיחרואה־תסנכהמ עתפומ ינא ."סנכית אוב ? קילוי ,התא הז״

.קחרה ותכילשמו ותוא תללוממ ,הידיבש
"?תסעוכ אל תא"
."אל"
."יחק" ,ומירהל ףפוכתמ ינא .ץראה לע ןיידע חנומ "טסופ םלזור׳ג"

ת ירונ .הפה ךותל הגועה תא בחות ינא חוכבו ,"יחק" ,תירונל רמוא ינא ,"יחק"
ת לאוש איה "?התוא תבנג הפיאמ" .תקחוצו תסעול .סוחד היפש ףא לע תקקחצמ

.הגאדב םואתפ
״? ךל תפכיא המ״
.תננחתמ איה "יל דיגת ,קילוי ,ונ"
"...ילגת אלש לבא ,העונתה לש ףירצה די־לע ץיפוז לש קסויקהמ"
ה יסוז" .ילש תא ליפשמ ינאו החוורל םייניע תחקופ תירונ "?דבל התא קר ,המ"
״? תחא דוע הצור״ (? היסוז לע הל יתרפיס המל) .״תוגוע יתש חקל
? ךכ־לכ הדבכ תירונ לש התמישנ עודמ ."רחואמ רבכ .התיבה אוב .קילוי ,אל"
. "רוציקב רתוי הז ,סדרפה ךרד ךלנ .יל ארקת ילש תיבה די־לע רובעתשכ רחמ"
?ךכ־לכ הדבכ התמישנ המל לבא ,רדסב

ם יצירח .ןחלושב םיצירח םיטרוח .תיששה המוקל םילוע .ןושאר־םוי בוש רחמ
ם ישוע הכו־הכ־ןיב אבה עובשב .ירמגל ספסוחמ ןחלושה היהיש דע םיצירח דועו
" ...תא ןמדירפ" תולכידראה דרשמ לש טוהירה תכרעמ לכב היצזינגרואיר

.יניעב תארוקו היניע תא המירמ יטיק
."הצרת םא ילצא ןושיל לכות"

.רנגרב לסוי לש םירויצב ומכ ףפועתמ רדחה .ןיבמ ינניא
י נא רחמ ,קילוי" .ץוחב הכמ םיה .רדחב תדמוע הממד .עגר תססהמ יטיק /׳קילוי"
."הילגנאל תרזוח



יסגא ריאמו 04

.חרק ,דזיא עקבנ םיגפב ילצא .החס איה המ ןיבמ ינניא
ה מ ,תרמוא איה המ "...עמוש התא ,בל־תפקתה לביק אבא .קרבמ יל הנתנ הליצ"
.הכוב יטיק .יביבס םיגח םיפרע .היתפמ לע קילחמו הילא שגינ ינא ? תרמוא איה
ה מ רוכזל חילצא אל לבא ,יל חווריו הקיחב חפיתא ,לכה רחאל ,ןמז רובעכ
.יל הרמא

ו
י תחתפ עבראב .םחפב יניש ועגנש דע ןורפיעה תא יתססוכ .דרשמה יל היה ארזל
ת וארל יתחמש סובוטואה ןמ .הריינובנוב יתינקו םינדעמ־תונחל יתסנכנ .הצורמב
ל ש דליב שגנתה וכרדבו תלוכמה תא רגס םקמ .וביבס ופפוע םיפחש .דגסמה תא

.יחרזא
. החתפנ םואתפו יתשקהו יתשקה .הבושת התיה אל .יטיק לש הרדח לע יתשקה
.חור לש ןטק בשמ לכ םע ריקב תולק הקרטנ ןאירדנומ לש הנומתה .קיר היה רדחה
ס נכית ,תננוצמ הליצ" .ילא אצי ץיבורוה רמ .הליצ לש הרדח תלד לע יתקפד
. קרבמ הזיא ונ ...ךל הרפיס אל איה" .הבעו הדבכ ,הטימה לע הבכש הליצ ."המינפ
י תייה .קמטצמ ינא ךיא יתשגרה ."העסנו םיצפחה תא הזרא ונ .הלוח הלש אבא
.דמג ,ןטק ,ללמוא
, אוב" .יניס קולחב האצי הליצ .הגע אל שיא ."יטיק ,יטיק" :יתקעצ ,הצוחה יתצרפ
."הת התשת אוב ,קילוי

ך לש .תוארתהלו םולש" .הלהבב התוא יתחתפ .הפטעמ יתאצמ ירדח תלדל תחתמ
."יטיק .ךל בותכא .ב .נ .יטיק
.לגעמה רגסנ בוש
.יניע לומ דדונתמ לדגמה

ם הש םישגא לש םכרד .היהי ךפש יתרעיש ,םצעב .םלועמ יל הבתכ אל יטיק
ו השימ לע וא םמצע לע םימחרב םיקוסע םהש ןריכמ םהימחר אעומ תא םיחכוש
א שומ היהי יאדו טושיק־ןוד .דומלל ליחתא רחמ .ךכ־לכ לודג םלועה ירהש ,רחא
.ימחרל
 יראה .בראמב ןוכנ דמוע דחא לותחו ,הרידל בוש םירזוח ?הלא לכמ רתונ המו
י ל תצלוח יטיק .ינממ םייפנכ תערופ תירונ .הלבתיש דע קורחיו קורחי הטנופאלב
ת ורמשמב םידמועה םילותחה לומ ףקונ ןמזהו ,קרויו התוש ,קרויו התוש םקמ .דש
.ךלוהו ףלקתמה תיבה חתפ לע
? םואתפ המ .תלדב השיקמ הליצ

1968 סרמ ,שבוכה תמר
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