
לדגמב המלעה! השעמ :ץג דלופואיל
ם כרדב םיריעצ לש םהיפתכ לע תונעשנ ןהשכ גנוע תונשודמ ירבח לש םהיתויחא
ת רקבמ איה .ךכב האגתמ ינאו יוניש־תילכת ןהמ הנוש יתוחא לטא .םיקטוקסידל
א יה זובב .התוישיאלו הל האנ ךכש הזירכמו ,םייפקשמ הביכרמ ,יגולויצוס רנימסב
.הירחא םירזחמשכ םהמ רטפיהל תחרוטו םיינקיר תורוחב־יפדורל תסהיתמ
־ ןוילכב היניע הלותו ירדח ןולח דיל תועש לע תועש ידבל בשוי ינאש יל תגעול לטא
־ יתלבו תירבג־יתלב איה וז יתוגהנתה התעדל .םיקחשה־דרוג לש גגה־תוילעב שפנ

.יתורבג לע הדיעמ יתוגהנתהש רובס ינא .תיעבט
ר נימסל הרהימשכ ,תאז־לכב ,םעפ .היתורבחל ינכדשל יתוחא לש המעט יפל הז ןיא
ך ותל ינופחדי עבטה תוחוכש תנמ־לע ומכ הנילמ התרבח תא ונתרידב הריאשה ,הלש
ל ש יקסבייוטסוד אוה וקסנוי" :טפשמה תא קר הטלפ תלדב רבכ התיהשכ .היתועורז
ה תמר לע הדיעמ התרמא ןפוא־לכב ,תקדוצ יתוחא םא טופשל לוכי ינניא ."וננמז

? ןכ אל ,ההובגה תינחורה
־ תבב ףיקהל םתלכיבו ץרפמב םיבחר ,םירגמ לבא םיפי אל ילוא םיידש הגילמל
. הטוש לכ לע היתושגר תא תזבזבמ הניא הנילמ .תושונאה ןמ דבכנ קלח תחא
ד בכ־לקשמ ןפורגאב ,קזח רבג לוקכ ךומנו זע הלוק ."קזח שיא״ל תבהלתמ איה
י רזכא שנרב ;ול תייצמ ןומההש ,ותעד לע דמועה שיאב הצור איה .הדלפ וינתמש
.עובר רטנס לעב
ל גלגע ירטנס .הדיב תועט ,ץג קלדיהל לוכי הנילמ ןיבל יניבש הווקמ יתוחא םא
י נא" :השגדהב תרמוא הנילמ לבא םילותח בהוא ינא .ישפנ־תבעות איה תוירזכאהו

."םילותח תאנוש
ת ושעיהל וליפא הלוכי םילותח תאנושש הרוחב .והשמ םיאנושש םישנא אנוש ינא
. ךרו ןידע יאדו הלוק .אונשל תלגוסמ הניא לדגמב המלעהש ענכושמ ינא .תחצור
, קזח שיאל הבהא ךתמ הקווד אל תאז התשע איה .ןרתווה תא ,יתוא הקביח הנילמ
ה תשע איה .ינניאש יאדו "קזח שיא" ירה תולעמו תוערגמ ינימ לכ יל שי םג םא יכ
— והערל שיא דיגהל המ ונל היה אל .הקספנ ונתחישו רדחב ונדבל ונייהש םושמ תאז
.םיבהאה־שא ךותב ונקתש .היפלכ יזובו יתליחב ללגב התוא יתלעב .רבדה הרק זאו
ן מזב ןוחצנ תועורתב ילא תוטיבמ הנילמ לש תוטלובה היניעש םשורה יל היה

י תישע ידצמ .הנוצר תא השועה דבע יב התאר .הכרה הנטב לע יפא־תעיזב יתדבעש
.בוש רבדה הרקי אל התאש העידי ךותמ יצפח תא
ר עשמ .הלעמל לדגמה לע הרוחבה—יתומולח־תכיסנ ,יתמלע לע יתבשח ךכ ךותב
־ תועורתב תאצל ידכ אל .םינטק הידש יכ—תוארל ידכמ קוחר רתוי היה גגה—ינא
ר סמתהל קר תשקבמו העבטמ איה הוונעש רשפא .יקוביחל תעגעגתמ איה .ןוחצנ

.יחרכ־לעב דבע אלו קזח שיא יתייה התמועל .ידיב
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י תעגה ךיא רכוז ינניא רבכ—והשמ יתרמא .הנילמ םע ףתושמ אשונ יתאצמ בוש
 תא תימצע־הברקהב תוממחמה םירפיצה לצא ליצא יהמא שגר לע—הזה אשונל
ו ניא הזכ רבד-הליצא הברקה !יתודלי התא״ :הנוגמ קוחצב הצרפ הנילמ .םיציבה
ר וע־תוקלדמ םיבאכ םירפיצה תולבוס הריגדה ןמזב !םדא־ןב לצא וליפא םייק
."םייכונא םימעטמ השענ לכה .םיבאכה ןמ לקהל ידכ תורירקה םיציבה לע תובשויו

ה ל רמול ילב יתחרב .תאז תעדל יתיצר אל .תמאל הבורק תיניצה התעדש רשפא
ה משנ הל שי חטבלש ,יתומולח־תכיסנ לא חורבל יתיצר .ילע הסאמנ איה .םולש
.לדגמב רוגל התיה הלוכי תיטויפ המשנ קר .תיטויפ

ת א וקיזחה וב ןטק םוקמ היה גגה־תיילעל לעמ .ינולחמ יתיארש לדגמב ,תאצמנ איה
ם של התיה אל גגה־תיילע .הררחשל חרכומ ינא .המיסקמ הכיסנ יאדו איהש ,הרענה
ק חרמה ללגב .הכיסנה רורחיש לע תושקהל ידכ המוח םג התיה איה ,דבלב טושיק
.בהנשמ היה הואלכ וב לדגמהש ינא חוטב לבא ,תאז תוארל יתלוכי אל
ת פכיא היה אל .יל תגעול התיה איה ;יתובשחמב לטא תא ףתשל יתלוכי אלש ןבומ
ה נידעו הפי איהש קפס יל היה אל .ללכ בושח הז ןיא .הלותב תמאב יתמלע םא יל
־ תנירק התיהש יל היה המדנ .הב יתשגרהו לדגמב יתלכתסה תובורק םיתעל .תפקרכ
י נאשכ לטא יתוא הספת םעפ אל .הילע רמוש ארונ ןוקרדש ינא חוטב .הינפב בהז

ה ברה הדמחנ יתכיסנ יכ קפס םוש היה אל יל ךא .יב הרעגו לדגמב לכתסמו קימסמ
.הנילממ רתוי
־ לכבו ,דאמ הובג היה לדגמה .הררחשל ידכ לדגמה תכיסנ לא עיגהל יתיסינ םעפ
ת א םסחש ןוקרד םש היה .יתרעישש יפכ .תודבכה תוגרדמב תולעל יתיסינ תאז

ת חאב העיסנ לכ דעב .םוש־ידא הציפמ ,הנמש תיב־תרמוש לש הרוצ ול התיה .ךרדה
.תוגרדמה־רדחל סנכיהל יל החיגה אל איה .הירישע התבג תוילעמה
ך כ .הנילמ לש התוריהי לע םיאתמ שנוע היהי הז .תינש תולעלו זעהל יתטלחה
.יבל תריחב לא היתועורזמ רשי יתכלב ,לוכיבכ התוואג תא ליפשהל יתשקיב
ל דגמה־תמלע רחא יתוטיהל ךא .תופיקת לכ בעתמ ינא .תבנראכ חונ ינירה יעבטמ
, םימ־רוניצ תסיפ תיבה די־לע ןגב יתאצמ .םיליגר־יתלב םיעצמאל יתוא הקיקזה
ן וקרדה לש ההומתה תומדה יתארקל הלגלגתהש ןמזב .לדגמל יתשגינ הז קשנ־ילכבו
י תבהא .הקורס־אלה התלגלוג לע—! חרט—יתטבח ,הלש לערה־יזגב ינתפקתו

ת א יתלחתה ינאו תיבה רודזורפב הרכה־לוטנ בכש ןוקרדה—יתוחוכ תא הריבגה
.לגרב יתיילע
ה קספ יתמישנ .ןוקרדה לש האגה וחצנמ ,תחא־תבב תוגרדמ יתש לע יתגליד הליחתב
. שונא־אל תוקעצ הקעצו הששואתה תינוקרדה .הסועכ החיבנ הטמלמ יתעמשש ןמזב
ך א .יתרטמ התיה אלש ,הרשע־שמחה המוקל יתילעו יתמוק לא תילעמה תא יתאבה
.רורחישה תלועפ תא ןכסל אל ,תיתימאה יתינכת תא תולגל אלש תאז יתישע
ם וניהגה ידש ,הארנכ ,ורמש לדגמה־תכיסנ לע .שדח לושכמ היה הרשע־שמחה המוקב
ו פוצרפ תא הלגמ םונהיגה ןיא יכ ,םירוכיש םיניס ינשל ומד םעפה .ןוקרדה יסגלק וא
הז היה .ןי׳ג םתא תותשל יתוא ענכשל וסינו יתודידי ןפואב ינוספת םה .יתימאה
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 .תוגרדמב יתילעו םהידימ יתצלחנ ,המרעבו חוכב ,תאז־לכב .חבושמ ןיממ הקשמ
 חור יב התיה אל .תובוט תונווכב הארנכ ,ירחא וצר םיזילעה םיניסה !יתכיסנ לא
 ונגינש רוטסיזנארט ךותמ םילילח ועמשנ רדחה ןמ .לדגמה לע רדחל יתעגהשכ
.יתיצרש יפכמ זוע־רתיב ,תלדה לע יתקפד דחפב ."ןושאר־םויב אל םלועל"
 קיפסת םרטב .יל התכיח וליאכ ,סנכיהל ינתשקיב לדגמה־תמלע !לודגה עגרה אב
 ,םקנה־ףאוש ןוקרדה ץרפ תולעמה ןמו ,המינפ ירחא םיניסה ופחדנ תלדה תא רוגסל
 ןפואב לועפל לדתשה רטושה .אלמ היה לדגמב רדחה .המיא־ליפמ רטוש וירחאו
 יתמש אל .םילושכמה לכ תורמל ,ןברקה רורחישב ליחתהל יתיצר ינא לבא ,ימשר
 האצומ .יניע־הארמל יתנמאה אלו יתומולח־תכיסנ לע יתטבהו להבנה רטושל בל
 .ןהישרש דיל תונבלו תורוחש ויה תוינומדאה היתורעש יכ דאמ קיתו עזגמ יאדו היה
 ,ןידע היה המפש ,תרכינ הליזפ התיה היניעב .תובורק םיתעל םה םינושמ םיליצאה
.יטנקיפ אוהש רמול היה רשפא בוט ןוצר ךפונבו

 הרס הילא יתבהא .היפב רדסה לע רומשל תרבגה הלדתשה םייחלה תועונתב
 תועפותה אלש תעדל יתדמל .םד הבז העוצפה יתמשנ .דובכ־תאריל םוקמ הריאשהו

.וניתובשחמ םא יכ תובושח
 .ילגרב קזח באכ יתשח הז עגרבו יתלפנ תוגרדמב יתולעב .םד הבז יתמשנ קר אל
 תחתמ עצפ וארו םהיניע ואשנ לכהו דחא סנכימ יתלשפה ,ברה להקב בשחתהל ילב
.יעצפ לע ןצמח־ימ ףיטהל הליאוה המצעבו־הדובכב הבוטה הכיסנה .ךרבל

 ,םיחכונה לכ ןוהמתל ,רשאכ תילכתב־רע יתייה אל ןיידע ךא ,יתומולח ומת הכ־יא
:הלאשה תא יתטלפ
 תא תונלבסב תורגודו תורגודו םירפיצה תובשוי המל ,ךתלעמ־דוה ,ךבוטב יל ידיגה"

 ידכ ,םיציבה רדס תא תונשמו םירפיצה תומק תובוצק תוקספהב ? ןפוג םוחב םיציבה
׳ד ךתלעמ־דוה ,תאז תושוע ןה המל .ןלוכל הווש םוח היהיש
 הניבה אל תינוקרדה .רועפ הפב יל הבישקה ,הילעמ ףושיכה רס עתפש ,המלעה
 ,ואמ ירבדמ ומלקידו רטושה ינפמ ודחפ הכ דעש ,םיניסה .הפלעתה טעמכו המואמ
 התנענ הבוט־תרכהב .קובקבה ןמ ןי׳ג הל ועיצהו תיבה־תרמושב ךומתל וישכע וצר
.הדסח בורב תינוקרדה םהל

״? השקבב ,הלאשה לע רוזחל ,ינודא ,ליאות םאה״ :הרמא התלעמ־דוה
 התצר םגו ,יתלאש תא הניבה אל תמאב איה .יל הקחצ אל יכ חיכוה ,ןידעו ךר ,הלוק
 תימשר רביד אוה ;התשקב דעב היה אל רטושהש לבח .אלפנה ערואמה תא ךיראהל
.שיב קסע הז היה .ילישבת תא יתחדקה .תונקתל םאתהב
 חומ היה ול .ריוואב ףחרל רוסאו תומייק תודבועב תודוהל ךירצ" :דיגת לטא

."הגיל? םע תירב תרוכ תייה ,ךדקדקב
 ןותנ וניא יבל .הכיסנל םינותנ ויה יתושגר .המכחב יתישע לכה תורמל !תויוטש
 אוה תמא .גגה־תיילעב הרקמב הרגה ,תינמפשה השאל אלו הזחה־תעפוש הנילמל
 שעג־ירה לש תועול קר תוירבה ואצמי וליפא .יתאצמש המ אלו יתמלחש המ
.םהיתומולח יפי תא שפחל בושו בוש ולעי תאז־לכב ,םייובכ
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