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ומא תועורזב המיימשה ותיילעו
ותומו ויתומולח ,םכש ךלמ ךלמיבא ייח רופיס ךותמ ןורחא קלח
ת א ךא ואר רשאו ,םינפ־לא־םינפ והועדי אלו ךלמיבא ירחא ואב רשא תורודה
ו הובשחש ףא ויה .דבלב תוער תונוכת ול וסחיי הירחא ריתוהש רוגמהו ןברוחה
. םירורא תוחוכב רזענה שיאל םוקמ־לכמו ,הטלעה םלוע םע םירשקב דמועה שיאל
ם ינפ ריבסמ היה אל אוה יכ ,ןכ והואר רשא םיטעמ אל ויה ורוד־ינב ןיב ףא םנמאו
ר זעלא־ןב סחנפ רמאש יפכ ,וברקב ויה תמאב לבא .םישנא בל תונקל שקיב אלו

 תויחכ וייח תא יח אוה ,תאז םג ףאו .ערל ומכ בוטל תובר תויורשפא ,לודגה ןהוכה
ו נאובב ,םינפ־לכ־לע .ערה וב היאו םולחב בוטה אוה היא רמול לוכי ימו ,םולח
ה נשה ןיב לידבהל ונא םיכירצ ,ולאה םינשב וגהנמ לעו ותוכלמ תונש שלש לע רפסל
ם גו ריעה ךותב ךלמיבא בשי הנושארה הנשב .הירחא תואבה םיתשה ןיבל הנושארה
ת א תוטעמ םילמב ראתלו םידקהל יאדכ ןאכו .הכלממה יניינע לע טעמ אל דקש
ן ושיל הבא אל ותודליב ומכו ,ןומראה חירצבש ןטק רדחב ןשי היה אוה .ומוי־רדס
 היהו ,רחשה תולע ינפל ועוצי לע תולעל היה גהונ .הפצרה לע םא יכ הכר הטימ לע
ו יתוביבס לעש םישנאה תא ךאו ,טושפ דימת היה ושובלמ .םויה ירהצל ךומס םק
י כ ףא .התש אל ןייו ,םיעונצ ויה וילכאמ .םשפנ־תוואכ תוצלחמ שובללמ ענמ אל
ה מכב זוחאל היה הטונ ,הניט םינהוכה ול ורטנ ךכ לעו ,לאה־תדובעל שפנ־הווש היה
א ל ,ןולחל דעבמ בלכ תוארל ,ותנשמ ומוקב ,ול עריא םא ,לשמל :תורזומ תונומא
ן מיס הזב האור היה הדועסה תעשב לפס ךפהנ םאו ,אוהה םויב טפשמל בשוי היה
.םימערו םיקרב ינפמ ,דליכ ,ארייתמ היה ןכ ומכ .ער

ב
* תובידנב וליפאו תוניתמב זא היה גהונ הנה ,הנושארה ותוכלמ תנשב וגהנמל רשאבו
ד חא יכ םעפ והועידוה רשאכו ,ואבצ ישנא לש םדובכ לע דיפקמ היה ,לשמל :חור
ו חלשי יכ תרגיאב הויצ ,ןינע הזיאב אטח ,ודיגמ תדוצמב בשוי היהש ,וילייחמ
ם ינייטצמה םילייחל ."וברח תא ונממ וללשי לב״ו ומילכהל ילב שיאה תא וילא
ר בדהו ,תומותי תורענל םינתח ,םימעפ המכו המכ ,אוצמל שרד אוה .תונתמ קינעה
ת א .ול עדונ םבצמש םילוחו םיינע םישנאל ףסכ ,תודחא םימעפ ,חלש ףא .השענ
י רה דחוימ ןינעב אל םנמא םא ,וירבדל בישקמו תוטשפב לבקמ היה וילא אבה לכ
ן כ םא אלא טפשמל היה בשוי ,רומאכ .הפונח אשנ אלו ,תובידאב םינפ־לכ־לע

ד צל םיטונ ויטפשמ ויה ותוכלמ ימי תישארב .בלכ ,ותנשמ ומוקב ,תוארל ול עריא
.ןוצלה חורמ והשמ םהב הלגתה ףא םיתעלו ,ללכ־ךרדב ,דסחה
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ג
. לחנ תודג לע ,שרוחב אוהו ומולחב .םולח םלח ,רקוב־תונפל ,םהה םימיה דחאב
, םימה ךותמ ךאו ,םייניש־יבוהצ םיבלכ תקהל וילע התש ביבסמ .לפרעו הגות וררש
א ובל ,םילמ ילב ,ותארקו הפיהו הריעצה ומא וילא הפקשנ ,םרזה טטר םע תטטור
א צוי ףוק הנהו ,םדרנ בושו .ץיקה אוהו ,ומולחב ,םלוחב ,וב ףלח דער ...הילא
ת א ריעבמ ,םיתבה תא ריעבמ ,ודיב דיפלו ץר ,ריעש ,ריבכ ףוק ,םיכבסה ןיבמ
ם לוחל ארוק אוהו ,תומודאה תובהלב ראומ ,לליימו קחוצ ץר ,םירפסהו םישובלמה
ל ע בכוש אוה הנהו ,םדרנ בושו ,ךלמיבא ץיקה בושו ...ךבסה ךות לא ומע בושל
ת ופיט ואב ןייאמ ךא .העיקש־תעל םימידאמה םיימשה תחת ,םיחרפ ןיב ,אשד רכ
ה ערכו ,תולצבחכ תונבלה הילגרב ,ומא האב הז־המלו ? וילגרו וידי תופכ לעש םדה
ך ותמ קרו ,עדי אל תאז ?םינבל םינידסב הפטע ופוג תאו ,וינפ תא הקשנו ,וילע
.תופיה היתועורז לע ,הסירעבכ ,אשינ ,םנמנתה ץק־ןיא תוקיתמ

ד
 היה ומכ ,תרדקתמ ךלמיבא לש וחור הלחה ותוכלמל הנושארה הנשה םות תארקל
ר תוי ,הבריה םימיבו ,םולחמ תעבנ ץיקמ היה ,הלילב ,םיתעל .ארזל הכולמה ןינע ול
. דדב בשי ,םישגליפו םיאבוס תביסמב בשוי היה אלש ינפמו ,לטב תבשל ,רתויו
י ניינע תודוא־לע וילא רבדל ושקיבש ,םירחוסה לש םהינפ תא לבקל הבא אל אוה
ו טפשמב תוארל היה רשפא־יא רבכו ,תבשל טיעמה טפשמל םגו ,הלכלכהו רחסה
י מיו תויהו ,טפשמל תבשמ ירמגל לדח ףוסבל .תירזכא םיתעל ,תוצצולתה ןימ אלא
ה נשה םותכו .שאב תוטיבמ ויניעו חאה ינפל ורדחב היה בשוי ,ועיגה ףרוחה
ן תנ ריעב תורשמה ראש תאו ,םכש לע דיקפל לובז תא דיקפה ותוכלמל הנושארה
ה עבג לע ול תונבל הויצש לודג אל םינבא־תיבב רוגל אצי אוהו ,םירחאה וישנאל
, םירשנ־ןקכ היתוביבס לע הפיקשמו תאשנתמה ,ארפ־יחישו םיצעב תכבוסמו הלולת
.המורא םשב עדונ אוהה םוקמה .םכשמ תועש יתש ךלהמכ הקוחר איהו

ה
י נשמ לבגומ היה ריעב ונוטלש ךאו ,םכשב ךלמיבא לש ונומא־שיאל לובז היה ןכבו

ה יה ,םוקמ־קוחירב הלה בשי יכ ףא ,ךלמיבא לש ולצש ,ןושארה םעטה :םימעט
ק וקבח תא קר יכ—הרובחה ישנא ראשש ,ינשה םעטהו ;ריעה לע תאז־לכב שורפ
 ןהוכה ,לעברכז .ןוטלשה תואנהב םקלח תא םה םג ועבת—המוראל ךלמיבא ומע חקל
ם נמאו .תירב־לעב שדקמ לש ויקסע לכ לע די חינה ,ןאש־תיבמ םיילענה־בנוג
ם ינגס ולש וישנאמ הנימ קרו ,ישארה־ןהוכה תא חידהל זוע ביהרה אל הליחתב
. שדקמה לא וחלשנ רשא תוחנמה לכמ םירשעמ דחא קלח הבוג היה ןכו ,םיתרשמו
, ותטימב קונח דחא רקוב הלה אצמנ ,ודגנכ החמו ףוסבל ןהוכה םק רשאכ םלואו
השעש השעמה םמח ןהוכה שאר לע התע בש יכ רשפאו .ויתחת ןהכל אב לעברכזו
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־ לכ־לע .חבזמה תונרק םעמ דכע־ןב לעג תא רורגל תושרה תא םירטושל ותתב
ה מ לכמ השימחמ דחא קלח הבוג לחה הנוהכל לעברכז הלע וב םויה ןמל ,םינפ
ף תוש םג היהיש יוארה ןמ אוה לאה חילשו ליאוה יכ ורמאב ,שדקמה לא אבוהש
 ,ןננתא רכשמו ,תונוז־תיבל שדקמה יפגאמ דחא הצקה המ־ןמז ץקמ .ויתוסנכהב
 תכרב הרוש םא יכ םעפה ורמאב ,שדקמל ישימח קלח שירפה ,ומצעל לטונ היהש
ת ונוזה ןתיב לא .תוסנכהב ףתוש םג לאה היהיש אופא יוארה ןמ קסעה לע לאה
ן יב השענה לע וחוור םיבר םירופיס .קוחרמו בורקמ םירענו תורענ ואבוה הזה
י השלכ הנאתל דבעושמ היה אל הארנה יפכ אוה ומצע ןהוכה לעברכז ךאו ,וילתכ
ר דח שדקמב ול היה ורפיס רשא יפלו ,ושושמ היה הב רשא ,עצבה־תוואת תלוז

ט שפתמ ,הלילב ,םיתעל אב היה אוהו ,תומירעל תועבטמה ומרענ ותפצר לעש דחוימ
ה לה הנה ,זוזל רשאבו .לעברכזל רשאב הז .ןנוא־השעמ השועו ףסכה לע ללוגתמו
, הנלחה רחס לכ לע תוכז לביק תפי וליאו .רקבהו ןאצה רחס לכב קלח ומצעל שרד
ר יע לכמ רתוי וב החבתשה םכשו ,םילשובמ םיבורח סיסעמ קפומ היהש ןדעמ
ם ינטקה םהירבח םהמעו ,וירבח וכז ךלמיבא תוכלמל הינשה הנשב רבכ ךכו .התלוז
ר שא ,לובז היה םלוכל שארו .םכש־ילעב םע ונתחתהש םהמ ויהו ,בר רשועל ,םהמ
־ ירפס לעו תונוזה לע סמ ,ומצע יכרצל ,ליטה ךאו ,ךלמיבא ןומאב לעמ אל םנמא

.םייחה תוגונעתב גנעתמ היהו ,םישנה

ו
א ל םג ילואו ,ערל אלו בוטל אל ,ותעד תא ךלמיבא ןתנ אל וללה םירבדה לכ לע
ת נש וילע הרבע ךכו .ארקנ ןכ םא אלא וילא אב שיא םוש היה אל יכ ,רורב רבד עדי

ע דונ אל ,םינבאה־תיבב ,םש וייח לע .המוראב דדב בשוי ודועב הינשה ותוכלמ
ה בישיה ןמ ושפנ הטנקנשכ ,םיתעל .השעמ־ספאב םימיה וילע ופלח תמאבו ,הברה
ב ישקמ ,רכממבו חקימב ןנובתמ ,המורא לש ןטקה קושב טטושמו אצוי היה ,רדחב
, היבוקב וקחיש רשא םישנאב ןנובתהל ההוש וא ,םינוקה תונעטל ,םילכורה ינומזפל
, והארמל םידרח ויה םישנאה ...ךלוהו הנופ היה ,הקיתשב המ־ןמז טיבהש רחאלו

ה דצה רס היהש דע הכומנ הכ .דתיה וחורש הרק ףאו ,שיא םוש םילכה אל יכ ףא
ם יער תומולח הברה ותוא ודקפ איהה תעב .רצ לועשמב ותמועל אבל ךרד הנפמו
ו ירבד הליכשכו ,הכולמה יניינעמ ןיגעב ומע רבדל קוקבח אב תחא םעפ .םירזומו
ה ררשו ,הלילה תטלע הפקשנ ודעבמש ,ןולחה דיל זא ובצינ םה .רדחב דומעל רתונ
, ושירחה הכורא העש .דומלג ,לסלתסמ רמז רמזמ שיא לוק עמשנ קחרממ קר ,הממד
. "תוכבל קשחה תא םיתעל יב הריעמ ,ךלמיבא ,ךתודידב״ :שגרב קוקבח רמא ףוסבלו
, קוקבח ,ןיבת אולה" :הנעו ,הצחמל תומוצעה ,תולוחכה ויניעב וב טיבה ךלמיבא
, ןביגה רמא ,"ךירבד תא ןיבא אל" ."וילע תוכבל ךירצש המ לכל רבעמ ינא יכ
 רבד םדא תויהל" :ףיסוהו ,ךלמיבא רמא ,"אל ןכא" ."רבדת םדאה דחאכ אל ןה"

ב טומ" ,ךלמיבא רמא ,"אל" ."עונצ אופא היה" ,קוקבח רמא ,"ןכ םא" ."אוה עונצ
ךלמיבא הנע אל תאז לע ךאו .ןביגה לאש "?תויהל ,אופא ,המו" ."םדא תויהל אל
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ל וק עמשנ דוע ,הטלעהו הלילה ךותמ ,ודעב רשא ןולחה לא ויניע בסה קר ,המואמ
.דומלגה רמזה

ז
ל ע בכור ,םירהה ןיב לא תולילב אצוי ךלמיבא לחה תאזה החישה רחאל המ־תע
ד ע ףאו ,הצרת וא חופת דעו ,םירעה תחא לא קיחרה רשא שי .הרוחשה ותדרפ
י נשו ,םירהב חדינ רפכ לא וכרדב עלקנ ,רקוב־תונפל ,םעפ .עיגה ,ודיגמו ךנעת
ר תתסמ בנג היה איהה תעב יכ ,ודגבב והוספת ,אוה ימ ועדי אל רשא ,םירמושה
, הלהו ,תובישחב גהונ שיא ,רפכה־ןקז ינפל והואיבה .תולוגנרת בנוגו הביבסב
א לו שירחה ךלמיבאש ןריכמו ,ול זב ,עונצה וגהנמ תאו טושפה ושובל תא ותוארכ
ר קובה םצעב םלואו .רבד ררבתי רשא דע ותוא אולכל הרוה ,ויתולאש לע הנע
ר זה תא ישפחל חלשל רפכה־שאר הויצ ןב לעש ,םילולה דחאב בנגה ספתנ אוהה
.הזה םוקמה לא בושל דוע ןיהי לבל ,הפוקז עבצאב ,וב הרהה ךאו ׳שירחמה

ח
י כ הויצו ,םישמר דוחייבו ,םינטק םייח־ילעב לא ובל םישל םג לחה איהה תעב
. םב ןנובתמו בשוי היהו ,םיינועבצ םהמו םירופא םהמ ,םינוש םישמר וילא ואיבי
ל א םיקד םיטוחב םהמ האמ רשק אוהו ,וילא ואבוהו ודוצנ םיטעמ אל םיבובז םג

א לו הנקה תא וררג קר םיבובזה ךא ,םאשמ םע ופפועי םאה תוארל שק־הנק
ל יכאה םהירגפבו ,םגרהו ךלמיבא םהמ שאונ יכ דע ,המדאה לעמ תרזכ ףא והומירה
ו בשח ,והשעמ תא ואר רשא ,ךלמה לא םיבורקה .ןומהב ואבו ופסאנש ,םילמנה תא
ו ליאו ,םדבל הכלממה יקסע אלא וילע וסאמנ אל תמאב ךא ,דאמ ונוממש לדג יכ
, ידשכה תומולחה־רתופ תא וילא איבהל הויצ םעפ .דקוש היה םיקרחה יניינע לע
ו עידוהו ורזח םיחילשה םלואו .לביע־רה לעש ותנולממ ,םימיל־ריבכ שישי התע היהש
, םתודידי תא שקיב אלו םינושה תונוטלשה ןמ קחרתה וימי לכ רשא ,ידשכה יכ

ל ובכ שיאה תא איבהל םהל דגוי התע יכ םבלב םיחוטב ויה םיחילשה .אובל ןאממ
ר הל בכר ברע־תונפלו ,רבד רמא אל ,שיאה שפנל ןיבה רשא ,ךלמיבא ךאו ,םילבכב
ש מח והלאש אוה .ומע רבידו שישיה ידשכה תכוסב בשי הליל ותוא לכ .לביע

ל עמ המו ,המדאל תחתמ המו ,םירהל רבעמ המו ,םיל רבעמ המ ,ןהו ,תולאש
, םירה םיל רבעמ :ךכ ידשכה הנע וללה תולאשה לע ?ןמזה ךרוא המו ,םיימשל
ל ש ותמדא םיימשל לעמו ,רחא םלוע לש וימש המדאל תחתמו ,םי םירהל רבעמו
ו שארש רה ךיניע דגנל אנ־הווש :ךכ רמאו הנע ןמזה ךרוא ןינעבו .רחא םלוע
ר יגרג רהה ןמ תרקנמו רופיצה האב הנש ףלא ידמ הנהו .תיזכ הנטק רופיצו םיננעב
ד ימ לבא ,ןמזה לע ץקה ץיקי ,רהה תא רופיצה החמת רשאכו .הל תחרופו ,דחא
ר חאלו .תרחא רופיצו רחא רה וארבייו ,רחא ןמז ומעו רחא םלוע שדחתי ןכ־ירחא
ת חאו־םישולשב ידשכה תא הסינ ,תולאשה שמח לע התואנ הבושת ךלמיבא לביקש
, שיחהל ומעמ שקיב ךא ,ןהילע תונעל המימת הנש דעומ ול עבקו ,תושדח תולאש
,תוטשה ןמ ילוא היה ןהמ תודחאב רשא ,תולאשה ןיבו .הבושתה תא ,רשפא םא
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, תצקמב תואילפמ םג ויה ,םלועה עבטב רוקחל הפיאשה ןהב הרכינ תאז םעש אלא
, ושאר לע שיא ודימעי םא ? םלועב שי םיצע המכו םיתב המכ ,םישנא המכ :לשמל
ן מ תוארל רשפאש יפכ ,ךשוחה לא רואה ןמ תוארל רשפא־יא המל ? לוכאל לכויה
, תויחל המודב ,םדאה־ינב וארבנ אל המל ? שפנ חלחל שי םאה ? רואה לא ךשוחה
ת א םייחה םיארי עודמ ?םיתמ םדאה־ינב לכ המל ?םירחא ןיז־ילכ וא םיינרק םע
?םנוזמ המ ,ןכ םאו ,םייח־ילעב םה םיבכוכה םאה ?םיתמה

ט
ך למיבאל רבדה עדונ רשאכ .הב ןולל הטנו םכשל וכרדב עלקנ דחא ירצמ םכח
ה אתשהו ,רצחה רעשב וינפ םדקל אצי םגו ,ותרוק לצב אובי יכ ושקבל וילא חלש
, לוכאל םתבשב ,ברעב .וימי יצחל בורק שיא אלא ןקז חרואה ןיא יכ תוארל טעמ
, םירצמ ימוטרח תודוא לע םירפסמש המב תמא שי םנמא םא תעדל ךלמיבא לאש
ת ושעל םיעדוי םידחא" ,םכחה רמא ,"ןכ םנמא" .גדל ןבאו שחנל הטמ ךופהל םדיבש
ל אש ״? דבלב םייניע־תזיחא םושמ וב שי ןכ םא אלא ,רבדה ןכתיי ךיא יכו״ .״תאז

ו א ,הטמ ודועב הטמב םייניעה־תזיחא" :ולא םילמב םכחה הנע תאז לע .ךלמיבא
ס הש ןבאב וא ,שחנ ךפהש רחאל הטמב רשאמ איה התוחפ אל ,ןבא הדועב ןבאב
ה טמה :םכש ךלמ ,אנ־האר" :רמאו שיאה ףיסוה ,עמושה האתשה רשאכו ."גד
ז נ םהש יפכ םיארנ םניא םירבדה ראש לכ םג .ןיע־תיארמל קר ,ןבא ןבאהו ,הטמ
■  ,םירבדה ינפ לע תוכומנה תוכסמה ןה ולא ןכא .ןכ םיארנ םהש םושמ אלא
רשא ,םימוטרחה ,וניניעב .דחא םא יתלב לכה ןיא תונושה תוכסמה ירחאמ
א לו חרפה ןמ םימסקומ ונא ןיא םג .והנשמל דחא רבד ןיב לדבה ןיא ,תאז ויבהל
ה ברה תינק ןכא" :רמאו ועיבגב ןיי שיאל ול גזמ ךלמיבא ."רבכעה ןמ םידלוס
ו א שוכ תורעיב ,ץראה הצקב םדא םוש ןיא .אל" :בצעב הנע שיאה ךא ."תעד
. ךלמיבא רמא ,"ךנה ץצולתמ אלה" ."עדוי ינאש הממ תוחפ עדויה ,ברע רבדמב
. המואמ עדוי ינא ןיא יכ ,ינממ תוחפ תעדל לוכי םדא ןיא" :ףיסוהו ,שיאה הנע ,״אל״

־ ינב .המואמ עדויה השא־דולי םדא םוש ןיא יכ ,ינממ רתוי עדויה םדא םג ןיא ךא
ה לאה םירבדה לכ םלואו ,בותכלו אורקל ,םיכרד לוסל ,םיתב תונבל םיעדוי םדאה
, ונתומ המ ,ונתויה המ ,ונא המ ךא .ונייח םצעב םיעגונ םניאו ,םה הכסמו עותעת קר
, וננמז־ינבמ וא םינומדקה ןמ ,םדא םושו ,עדא אל תאז ? ונפוג תולככ ונשפנ לרוג המ
ל ש תוכסמה ירחאמ יכ ינא עדוי ןכא .תאז לע רבד ץמש ףא עדוי וניאו עדי אל
, ךלמיבא רמא ,"ינא םג" ״? הזה דחאה והמ ךא ,דחא םא יתלב לכה ןיא ןבאו הטמ
, לפרעו הטלע ךרד ,תומדא־ילע םדאה לש וכרד אוה שאונ יכ יבלב דימת יתעדי"
."רבדה תא ראבל יתעדי אל דא

ל ע וזמרש םידחא םירקמ ורק יכ דע ,םינש שלשכ םירבדה בצמ ךשמנ ,אופא ,ךכ
א3 רוקא ,רטוש ׳לשמל :ךרע־ילק םירקמה ויה הליחתב .ץרמנ יוניש לש ואוב
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ץ ע לע הלתנו םרוכה ספתנ םנמאו .וינכשו םרוכה ידיב לקסנ ,םרוכ לצא םמ תובגל
ד ע םיטושב וקלה םינכשה תאו ,םירפיצה והולכאש דע םש יולת היהו ,ריעה־רכיכב
ו מכ .הככש אל ןינע ותואמ הדלונש המוהמה לבא ,םודא םדב םיצוחר ומכ ויה יכ
ם ירקמה .םוזזבו םירהה תורבעמב חרוא־ירבוע לע ולפנתה םינומלאש עריא ןכ
 וטקנ ,תועורפ םילמב ותורמרמתה תא עיבמ ץראה־םע דועבו .בוט ורשיב אל וללה
, ןוזמה יכרצ תקפסא תא ,תונושמו־תונוש תונעטב ,בכעל ולחהו המרע יכרד םירחוסה
ע מש עיגה אל הליחתב .תורמרמתהה תא ריבגהו םייחה־ירדסב שוביש םרג רבדהו
ד וע ,ודי־תלזאב תודוהל שש אל רשא ,לובזו ליאוה ,ךלמה ינזאל הלאה םירבדה
ן יבה רשאכ םלואו .םתומדקל םירדסה תא ריזחהל ודיב הלעי יכ המ־תע ךשמב הויק
, ךלמיבאל עידוהו המוראל דימ בכר ,הנכסה לדוג תאו םירקמה רשפ תא ףוסבל
 .רבד דחכל ילב ,בצמה יטרפ תא ,בל־תוררועתהב ןיזאה ,לובז לש ונוהמתל ,רשא
.םכש ישנא לש םהיחילש תא וילא איבהל ךלמיבא הויצ דימ

אי
ם ילמב ,וגהנמכ ,םנמא ,םהב רעגו ךלמיבא חתפ דימו ,הלילב־וב ועיגה םיאורקה
ם היפב שי אופא המ :לאש רשאכו .ושירחהו ועמש םה .תוצרמנ ךא ,תוטקשו תוטעמ
ם יחרזאה ,םניב רשק לכ ושיחכה ,תישאר .תומכוחמ תובושת םינוע ולחה ?תונעל
 תא ךסכסל תנמ־לע ,תינש .תוחרוא־ידדושו םירטוש־ילקוס םתוא ןיבל ,םיוולשה
ם ירחוסה .הז לש ושאר לע הז רדסה־ישוביש ןווע תא וליטה ,ךלמיבא לש ותעד

חוסה ןיא יכ ונעט םירכיאהו ,הדעומב האובתה תא םיקפסמ םירכיאה ןיא יכ ונעט
ם יכרדב טושפל םידדוש ולחה זאמ יכ םירחוסה ונע תאז לעו ,דעומב םימלשמ םיר
ם דצמ םירכיאה וליאו ,ריעל ץוחמ לא םפסכ חולשל דוע םיזיעמ ,םירחוסה ,םה ןיא
ל פונה ןכסמ רכיא לכב ףנאתהל םירטושה ולחה רטושה לקסנ זאמ יכ ורמאו ונע
ו רמאנ הלאה םירבדה לכ .הריעה אובלמ ,םירכיאה ,םה םיענמנ הז םעטמו םהידיל
ז א וארנ ודעבמש ,ןולחה לא עגרל וינפ הנפמ ךלמיבא היהשכ ךא ,םייתפש־קתמב
ק זיחש רבדה הנהו .יאשחב הז לא הז םיכייחמ וחיש־ישנא ויה ,םיננעב םידבכ םיימש
. עודי היה רבכ םהל ךא ךלמיבאל ןיידע עדונ אל רשא רבד היה םתפצוחב םבל תא
ץ ראה־םע דרמ שארב דמעש ןקזה־םודא םיקשה רפות ,דבע־ןב לעג :רבדה הזו
ד סחב ררחושו ריעה־דיקפ בקעי ידי־לע אלכב אלכנש רחאלו ,םינש שלש ינפל
ת א תיסמ לחה דימו ,שמא־לילב עיפוהו רזח ,דוע הארנ אלו ריעה ןמ םלענ ךלמיבא
ט עמ אל סמנ םיחילשה לש םבל םלואו "?ונדבענ יכ ךלמיבא ימ" :ורמאב םעה
ם נמא .וילע הבוטו תכלוה ,וברקב רכעתתש תחת ,ךלמיבא לש וחור יכ םתוארב
ם ייושע ויה ותוירזכאו ומעזש דועב ךא ,ךלמיבא לש וחור תא ןוכרל השק יכ ועדי
 החוטב ותוכלמ תויהבש רבדה תא ראבל היה רשפא־יא הנה ,םהל םינבומ תויהל
ה דיחה .טעמכ הזילע וחור התיהנ ,הנכס תעל ,וישכע וליאו ,תרדוק וחור התיה

.םכש ישנא תא הכיבה רבדב הקוציה
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בי
, םכש ידבכנמ דחא לש ותיב לא ונפו םריעל םיחילשה ובש ,םשג ליל ,הלילה יצחב
ה לע דוע תיבה־לעב לש ודובכ .םאובל םש ןיתמהש דבע־ןב לעג םע דעויהל ידכ
ת ורוקה תא וחסש רחאל .ריעה־דיקפ לובזל השאל ותב תא ןתנ יכ ,הנורחאה תעב
: רמאו לעג םק ,םש ויה םיחרזאה ישארמ םידחא םגו ,לעג ינזאבו תיבה־לעב ינזאב
ם ישנא םויה םלואו ,שפנב־םיביוא םתאו ינא ונייה ,םכש־ילעב ,םינש שלש ינפל"
ת חת םיצחלנ ,יבא־תיבו ירבח םהש ,םינויבאהו םיינעה יכ ינא האור .ונחנא םיחא
ם ג ,םכל רשאבו ,וידיקפו לעבורי לש םלוע תחת וצחלנש יפכ וידיקפו ךלמיבא לוע
: םתלאשלו ,םיחכנה ומע ומיכסה ןאכ דע ."ךלמיבאמ םכתלחות הבזכנ אלה םתא
, םכל ןיא אבצו םיטעמ ,םכש־ילעב ,םתא" :רמאו לעג ףיסוה ״ז אופא ,תושעל המ״
ל כונ ונדבל ונא אלו םכדבל םתא אל .קשנו ףסכ ונידיב ןיא ,ץראה־םע ,ונחנאו

ם גו לכונ ,דחא שאר ונילע םישנו וניניב תירב תורכנ םא ךא ,ךלמיבאל אופא
י רחא קר יכ" ,לעג רמא ,"ינא" ...םילאוש תולוק ועמשנ ״? שארה היהי ימו״ .״חילצנ
ל עב אוהו ,אירב דחא שיא םק ןאכ ."המחלמה־ילכ תא יל ונתת םתאו ,םעה ךליי

"!ונחוכ תודחאב" :ארקו ,ןוכשמ־תיב

גי
ו חורב הלחש הרומתה לא בל ומישי יכ םיפסאנב ריצפהו תיבה־לעב םק זא םלואו

. ןברוח תארקל ףאו המחלמ תארקל שש אוה יכ ,ילוא ,תזמורה הרומת ,ךלמיבא לש
, םודרגה ןיבל וניב זא היה עשפכו ,ברקב םעפ ףגינ רבכ לעג יכ רוכזל אנ וליאויו
ת יבה־לעב ריבסה ונושל־םעונב .וחוכב הדימה־לע־רתי חוטבל הז הטונ ללכב יכו
ב טיה םמצע וניכיש םהילע עיפשהל אלא ץפח אוה םיעמושה בל תא םמהל אל יכ
ע יבה התעו .הרמו הדבכ םא יתלב תויהל לכות אל רשא המחלמ ,ךלמיבאב המחלמל
ך ושמל ולדתשי יכ ,אוהו ,טעמ עורפ םנמא עמשנ ,הליחתב ,רשא ןויער שיאה
ן תחתהש ,לובז יכ !ריעה־דיקפ לובז תא ,ומצע ךלמיבא לש ישארה ורזוע תא םדצל
ל ש ונמאנ והנהשמ תוחפ־אל ריעה חרזא התע והנה ,ןוה רבצו הדבכנ החפשמ םע
ן מזה אלהש ,רחאה דצה תא דחאה ודצ עירכי ילוא ובל לע ורבדי םאו ,ךלמיבא
ם שו ,אובל בשח אל וילא רשא םוקמ לא םדאה תא ואיבי החוורה־ייחו ןוממהו
ט קש שואייב םיתעל ,שואייבו תחנב ול היחיו םלח רשא תאו בשח רשא תא חכשי
ת א תוארל האתשה ,ותיבב זא בשיש ,לובז .ומיכסה םיחכנה .חוחז שואייב םיתעלו

, ותיבל ומע רוסל והשקיב ןקזהשכ ,םוקמ לכמ ,ךא ,םשגה ליל תוצחב וילא אב ונתוח
, םיפסאנה תא םש הארו תיבה לא סנכנשכ .אציו ותרדא שבל קר ,ול בריס אל
ת א ול הליגו ןקזה וילא הנפ הנהו .ותהימת הרבג דוע ,ןקזה־םודא לעג תא דוחייבו

ל עג ךאו ,חתפה לא שחו לובז דרחנ םירבדה עמשל .הניינעו תאזה הפיסאה תוהמ
ך תולתל ינא לוכי יכ תחכשה" ,ףעזב לובז ארק "?!תאז המ" .ודגבב וספת דבע־ןב
 ןיא רבכ םדוסב לובז אבוהש רחאל יכ לעג הנע ךכ לע ״? הזה הלילה םצעב ץע לע
,קפקפמכ ,שירחה לובז .םהמע ףתתשי ןכ םא אלא וכרדל תכלל וחינהל םילוכי םה
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ו נשפנ תעדוי יכ ףא ,ךלמיבא לש ולרוג ץרחנ יכ האור ךניא יכה" :דוע רמא לעגו
ת אזה ריעב היחתו ונמע ףתתשת ש ךל בוט אלה ,ןכ םאו ?יהת הדבכ המחלמהש
."ךכלמ םע דחי דבאתש תחת ,תפסא רשא שוכרה םעו ךתיב־ינב םע

די
ם כש תוצוחב רבוע לחהו וילד תא חינה םירמת־ימ רכומ שיא יכ עריא םויה תרחמל
ת אז קר "!תובהל יוה !שא יוה" :בושו "!תובהל יוה !שא יוה" :תורירמב ארוקו
א וה אבנמ יכ וניבה םיעמושהש דע תעבנו רובש הכ לוקב לבא ,עימשה דבלב
ו ינכש ואב םנמאו ,ללמוא עגושמל והובשח םיבר .הניק הילע אשונו ריעל ןברוח
, הארחמה־רובל םוליטהו שבדו םיציבו חמק וללבו ,םידשה בל לע רבדל ותיב לא
ת אז תמועל ךאו .ושפנל אבנתמה םימה־רכומ תא חינהלו קלתסהל םידשב וריצפהו

ה ב םינכהו םשפנב עגנ ,ךחוגמה ןמ וב היה יכ ףא ,ורבד רשא םיטעמ אל םישנא ויה
א ל םנמאש ,זלהו ,ריעה־דיקפ ינזאל רבדה עמש עיגה ףוסבל .תורז תובשחמו דחפ
ה יה ללכב רשאו ,םירדס־תעירפ וזיא ןהמ חמצת ןפ ששח ךא תואובנב ובלב ןימאה
.אבנתמה תא קונחל הרוה ,ארזל הזה רבדה לכ ול

וט
ר שאב .ללכב תומולחהו תואובנה ,תותואה ןינע לע תודחא םילמב רבדל יאדכ ןאכו
ם ניאש שי תאז תמועלו ,םינוילעה תוחוכה תאמ זמר םב םיאורה שי הנה ,תותואל
ן ינעב עירכהל ,ךרוצ ןיא םגו ,לק אל .דבלב ,םירקמ ףוריצ וא ,הרקמ אלא םב םיאור
ם יאיבנ לש ברה ןומהה לע ונא םיעדוי הנה :תומולחה ןינעב ןכ ןיאש המ .הז
, םימיה־ירבדב רשא הליהתהו תפומה ישנא ראשו ,םיאיבצמו םיכלמ ,םיררושמו

ו עבק ,ןורתפ םהל ושקיב ,ומלחש תומולחל רתויב הברה בלה־תמושת תא ושידקהש
, ףסויו בקעי תא ןאכ ריכזהל ידו .םתומשגתהב קפס םוש וליטה אלו ,םישעמ םהיפל
ם ירכזנה םתוא תרמוא תאז ,ןמזב רתוי ונל םיבורקה ןכו ,לאינד ,המלש ,וירשו הערפ
ל טבלו םוקל ביהריש שיאה אופא ימ .אמורו ןווי לש םימיה־ירבד ירפסב םהיתומשב
ה מו אוה המ ,תאז־לכב ,אנ־לאשנ םלואו ?הלא לכ לש םתנומאו םתעד תא תולקב

ם תעד יוליג אוה יכ רמול ונא םילוכי ןכא ."הלילב רמאנה רבדה" ותוא לש ונבומ
ל ואשל ונילע ןאכ ךאו .םיימשה םע ןתמו־אשמ ,תרחא ןושל ,וא ,םינוילע תוחוכ לש
ע יבהל ונל אל ? םהמע ןתמו־אשמה לש ונבומ המו ,תוחוכ םתוא אופא םה ימ :בוש
ה עינמה איה תיארנ־אלה חורהש םשכ :דיגנ תאז קרו ,ומצע הולא תודוא לע העד
ן עוטה שיאה ןכ לעו ,ונייח תא םיארנ־אל םיקוחו תוחור םיחנמ הככ ,םיצעה תא
ר בד־לש־ותימאל אוה שיא ותוא ,לכשה תנבהל םינותנ םדאה־ישעמו םייחה־ירקמש
, לכשה .םתוירותסמו םייחה תטלע חכונ םיאתשמה ,םירחאה ןמ רתוי לכש רסח
ל ש תוכלמ התוא םע ןתמו־אשמב אובל הסני תע אוה םינוא־לוטנ ,שונא לש ולכש
ל כוי דציכ ךאו ,התוא ראבל רמיתי ,ובהרב ,רשא שי םנמא .םירתסנ םיקוחו תוחור
,ותמדרת תעשב קר ןכ לעו ,הל אוה רז .הביט לע המואמ עדוי וניא םא ןכ תושעל
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ו כרד רשא חתפ ותוא חתפנ זא קר ,שפנח־תולעתה תעל וא ,ןורכישב וא ,הנישבכ
ה נממ ץמש רשאו ,לכב ,היבשחממ ,תלשומה תרתסנה תוכלמה םע עגמב ונא םיאב
ר מאנה רבדה אוה המו .םייתימאה םיזוחהו םיררושמה ירבדב וא םולחב ונילא בנוגי
 דידי אוה לכשה .ונשפנל םיאטוח ונתויה אטח לע החכות־רבד הז ,תישאר ?ונל
ה יה הז .םולחב ונילא רבודה לוקה ןכ אל ךא ,וניאטחל ול םימכוחמ םיקודיצו ,ףנח
. זמר םינפ־לכ־לע וא ,האובנ־רבד אוה ינשהו ,ונל דיגמ םולחהש דחאה רבדה אופא
ולאשמ תואלמתה תא אלא ומולחב הזוח םלוחה ןיא יכ ,המ־געלב ,םירמוא שי ןכא
ם תעד תא לטבל םירמואה אופא םישקבמ תאזכ תולקבו ,וידחפ תומשגתה תא וא ,וית
ת עד לע ךמתסהל ילב םג ,םלואו .םיררושמהו םיאיבצמה ,םיכלמהו םיאיבנה לש
ט ושפה ןפואב םולחה תוהמ תא ראבל ונידיב תלוכיה ,הזה םוצעה םידעה אבצ
ו נדועש אלא ,רבד לש ותימאל ,אוה םייקו הווה רבכ ןה אובל דיתעה ערואמה :הזה
ו ל ןיא יכ ונא םימדמ בורקה ואוב תא ונתעידי־יא ללגב קר .ותעש אובל ןיתממ
ר שבל לוכי רשא אוה םולחהו ,רבדה ןכ אל ךא .שרוש אלו ערז אל ,ללכ םויק ןיידע
ו א םחוכב לשמל ,ונברקב רבכ ןופצ דיתעה לש ורקיע ירהש .אובל דיתעה תא ונל
ח וכהו תולוגסה תא ומולחב עדי ,ןטק רענ ודועב ,ףסוי :ונפוגו ונשפנ לש םנויפרב
: דועו .ותמולאל תווחתשהל תודיתע ויחא תומולא יכ הזח הז יפלו ,וברקב םיזונגה
, דחפ־תומולח וא הלאשמ־תומולח םשב הלא האובנ־תומולח תונכל םיכסנ וליפא
ילשו םיפיקת הכ םמצעלשכ םה קומע הכ יוטיב ידיל םיאבה דחפ וא הלאשמ אלה
ר רושמה ירבד אופא וקדצ .ומשגתיש יאדוול בורק יכ דע וישעמו םדאה ןוצר לע םיט

ו תוארל אל םג םא רשא ,אלפומ ןויזח ,רתויב םומעה וליפא ,םולחה ןיא יכו" :רמאש
י פלאב ונילע לפונה רתסנה ךסמב ךרע־בר ערק אוה הנה ואולמב םיהולא־רבדכ
ם ישנאה יפמ רופס־ןיאל תומולח־ירופיס ונא םיאצומ םימכח יכה םירפסב ןכא ? וילפק
..."םינמאנ יכה

זט
י כ .תצקמב עגושמ ויעדוי יניעב בשחנ םנמאו ,ריעב ררוגתמ היה דחא רהמ שיא
י כ ,םינוממה םיררושמה השעמכ ,ריעה דובכל םיריש רש אל ךאו ,ררושמ היה אוה
, םיקחרמב יכ תועומש וחוור ןכא .וחורב הגהש הממ םיריש םיפלק לע היה םשור םא
ת וביבסב םלואו ,הלאכ תובשחמ־יבשוחו םיררושמ םייח ,חרזמה וא ןופצה תוצראב
ה יה ינע רומאה שיאה .הזה רבדכ דוע עדונ אל ,ללכב לארשי יטבש ברקבו ,םכש
ש רפנו המחלמה־לצ ךלוה ומכ היה הארנ רשאכ ,הנהו .םילהוא תריפת לע וחייחמו
. ךרדל אציו ,ופוגלש דגבהו םיפלקה קר ומעו ,ותיב תא שטנו שיאה םק ,ריעה לע
, הברקב וקלח־תנמ תא שקביש תחת ריעה תא בוזעי הז־המל וינכש והולאש רשאכו

ן נובתהל ,הלילה־ימדב תבשל ינוצרו ,ינא ררושמ :רמאו שיאה הנע ,ערל וא בוטל
, רצרצה תא עומשל ,רוא לש םימלתב םיימשה־תודש תא םישרוחה םיבכוכה לא
ת אז לכ םושרלו ,יל יופצה תוומב ,םיהולאב ,יתונורכזב ,יתומולחב ,ישפנב תוגהל
םדובכלו םניינקל ,םמולשל וא ,הישדקמו ריעה תומוחלו אופא יל המו ...ריש־יקוספב
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ו לכאמו ,םיכבסה ןיב להוא ול הטנ םש ,ןדריה־תעקב לא דדנ אוהו—ןהיחרזא לש
.ופרטו אצי שיאה תא ותוארבו ,דחא בוד רעיב םשו .שבדו םיגד

זי
ב לב דוע וריתוה אל רשא םינוש םירקמ היתוביבסבו םכשב ועריא םיאבה םימיב
ם וכיה ,ךלמה ישנאל וברא םכש ישנאמ תורובח .בצמה ןינעב תוקפס ךלמיבא
ת א ללז ,תירב־לעב שדקמ ךות לא ץרפ ,הלוליה וזיאמ אציש ,עורפ ןומה .םוסמחו

, רזממ םשב והוניכ רשא ,ךלמיבא תודוא־לע תוצירפ לש תורימז רמיזו ,םיחבזה רשב
ל עג דמע םשארב .םיכשאה־חורמ לש ותנוז םשב וניכ התואש ,ומא תודוא־לעו

ם ירבדה ינפו ,םי־׳רקמה עמש הנהו .ףוספסאה בל לא הנק הזכ ןפואב רשא ,דבע־ןב
ל ובז לע הויצ תצרמנ זוע־תוודחב .חור־תוררועתה ידיל ךלמיבא תא ואיבה ,םללכב
ר בכ העשה ךאו .המוראל ,םילבכב לובכ ,ואיבהלו דבע־ןב לעג תא דימ רוסאל
ע ידוה וליא ויה םירחא םירבדה ינפ .תושעיהל לכוי רבדהש ידבמ התיה תרחואמ
ז חאנ לובז םלואו ,ועדויה םע דימ רשקה וינעב ול עדונ רשא תא ךלמיבאל לובז
ד צה אוה הזיא ושפנב טילחהל לוכי אלו ,היבורקו ותשא ייותיפו ויתוקפס ךבסב
ר רועל אל םינפ־לכ־לע וא ,דחי םג םידדצה ינשב ךומתל רמג ףוסבל .ךומתי וב רשא
, לעג ללוע רשא לכ לע ךלמיבאל עידוהל אופא חלש אוה .דצ םוש לש ותביא תא
, בר ליחב ומצע תא ףיקהו ןומהה בל תא הנק ,קזחתה לעגש תעב רבכ הז היה ךא
ע ידוה אופא ךכו .אלמל היה רשפא־יא רבכ ,האובב ,ךלמיבא תדוקפ תאש ןפואב
 ,הרמ3ה תא עירכהל ךלמיבא ץפח םא יכו ,לעג תא סופתל וחוכב דוע ןיא יכ לובז
.המחלמל תאצל וילע המוש

חי
ם עה לכל ארק וב ףלק ודיבו דליה תא חלש הלאה םירבדה תא ךלמיבא עמש רשאכ
ת ושרה יכ וינמאנל חיטבה וז הרזע תרומתו ,םידרומה תא רגמל ול רוזעלו אובל
ר חאל :תאז ףאו ,ריעה יסכנ לכ תא זובל ,םכש ישנ לכ תא תחקל םהל היהת

. "ןיידו ןיד דוע ויהי אלו ,ויניעב רשיה תושעל" שיא לכ לכוי הרממה ריעה לופיתש
ם יריצ ךלמיבא לא ואב ,הליגמה ירבד תא ארוקו םירפכב וסוס לע רבוע דליה דועבו
ת ונעטב ויניע תא רקנל דוע וסינ אל םעפה .וילא רבדל ושקיבו םכש ישנא תאמ
ו ליאכ ,תוערואמה ךלהמ ךותמ ,הארנ יכ ףא :יולגב ורמא תאז תמועלו ,תומכוחמ
ן כתיי ךא םא ,התוא עונמל םבל לכב םה םישקבמ הנה ,המחלמה תא עונמל ןיא
ה מל :ךלמיבא לש ותלאש לעו .אלמ ףסכב םולשה תא תונקל םה םינוכנו ,רבדה
א ציי םא םילקש םיפלא־תרשע ודי לע לוקשל םה םינוכנ יכ ונע ן םהירבד וזמרי
ה נע הלאה םירבדל .םולשב הייח תא תויחל ריעל חיניו הקוחר ץראל וישנא םע
ת אזה המחלמה יכ רמאו ,םיחכונה תא טעמ־אל הדיחפהו הכיבהש ,תוזילעב ךלמיבא
!ןוה םוש דעב התוא רוכמי אל יכו ,םיימשה ןמ וילא החלשנ
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טי
ו יהי וללהש אוה רחובו ,םיבנג םע הזוח תושעל וצפח ןיא ,רמאו ףיסוה ,ללכבו

, ךלמיבא רמא ,ןכא ...תורמרמתה תואירק ועמשנ ״? םיבנג״ .וידידי ויהיש תחת ויביוא
י כהו ;שדקמה רצואמ והוחקי םא יכ ,ףסכה תא ומלשי םסיכמ אלש וינפל יולג ןה
ן וטלשל ותולע ברע ול ונתנ רשא לקשה םיעבש תא ףא יכ ונממ םלענש םה םימדמ
. יאשחב וכייח םירחאו ,םהיניע םידחא וליפשה ןורחאה רבדה עמשל ? שדקמה ןמ ובנג
: רמאו ,ומא דצמ ךלמיבא דוד אוהו ,םידבכנה דחא חתפ ,המ־תקיתש רחאל ,זאו
א יה הנבה לכ" :ךלמיבא הנע תאז לע ."םניבהל לכונ אלו ,ךלמיבא ,ךירבד םירז"
ה מל" ,דודה רמא ,"ךלמיבא ,אנא" ."תיתמא הנבה־יא הנממ הבוט ןכ םאו ,תפייוזמ
, םיאכדנ םידמוע םיפסאנה דועב ,תאז לעו ."םולש םישקבמ ונא ן תוומו האוש ףודרת
?  םמולשלו ול המ :הצחמל־תומוצעה ,תולוחכה ויניעב םב וטיבהב ,שרח ךלמיבא הנע
, םיקירה םהייחל גואדל וילע יכה ?םולש םהל איבהל אב אוה יכ ובשחי הז המל
ל כ האלהו ונממ הנה ? םהילגשמלו םהיעושעשל ,םהיתולילזל ,םימטמוטמהו םילקנה
ה חונמ הב ןיאש ,ושפנ דוע לכ (םכש ישנא לא ןורחאה ורבד היה הזו) ןכ לעו ,הז
.םולשו החונמ ויהי אל םהל םג ,וברקב ,םולשו

כ
י לפק ןיבמ ןטק ףלק ךלמיבא דוד איצוה זאו .םלוכ ושירחה הלאה םירבדה עמשל
י לאשת םאו ,םולש ידוד־תב תנע לא" :ארוק לחה ,האל לוקבו םוגע ךויחבו ,ודגב
ר שאכ תנע .הפיה ךתמצ תא ירזגת לא דאמ ךשקבא תנע .בוט ימולש ימולשל
. דבאנ ונלוכו ,וניחאו וניתובא ותומי ןפ דאמ יתיכב המחלמ ץורפת ילוא יכ יתעמש
, תבהואה ךתדוד־תב ינממ םותחא הזבו ךתמצ תא ירזגת אל יכ בוש ךשקבא תנע
י תב לא שמא עיגה הז בתכמ" :ראיבו ףיסוה שיאהו ,םמוד בישקה ךלמיבא ."ירש
ך למיבא הנע אל ולאה םילמה לע םג םלואו ."ןאש־תיבב תבשויה התרבחמ הנטקה

.ער דעו בוטמ

אכ
, ךלמיבא ירבד תא דבע־ןב לעג םהיפמ עמש רשאכו ,הריעה םיחילשה ובש ןכבו

ת א לפיק ךלמיבא ."האצו ךאבצ הבר" :םילמ שלש הבו ףלק־תרגיא הזל ול חלש
ת אזה תרגיאב יכ ,ודיל זא דמעש ,קוקבחל ורמאב ,ותרוגחב התוא ןמטו תרגיאה
ף יסוה ,"המל יכ" .ולש ותרגיאב רתי תא םעפ ליכאהש יפכ ,לעג תא בורקב ליכאי
, םירפסב אורקל ץופחא םא ? םושקיב אלל םירפסו תורגיא וללה יל םיחלוש״ ,קוחצב
ם ילייחה ןומה זא הארנ ודעבמ רשא ,ןולחב ףיקשהו הנפ ןכ־ירחא ."ימצעב םגישא
ו לצ םירחא ,ךרדה תעיגימ וחנו םהילהאב ובכש םידחא :ךלמיבא תאירקל ופסאנש
. ןבאב םהיניכס וזיחשה וא ,ורמיז וא ,וטפטיפ וא ,תויבוקב וקחיש םירחא ,שאב רשב
״ ! הלילה״ .םשו הפ וארנ ,תונוז ןהמו ןהילעב תובקעב וכלהש ןהמ ,תודחא םישנ םגו

ןקזה םימדה־שיא תא קבח אוה .קוקבח לא הגפו בזש רשאכ החמשב ךלמיבא רמא
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 ,יל ר׳ומא" :רמא ,הבשחמ וזיאב קמעתמכ הארנ היהש ,קוקבח .ויחל לע וקשנו
 ךיביוא רשאכ ,התע וליאו ,ךדיב הכולמה הנוכנ רשאכ ףעוזו רס תייה עודמ ,ךלמיבא
 :רמאו ,םימתהו ןקזה ןביגב הביחב ךלמיבא טיבה זא "?חמש התא ,ךלומ םימק
 רקח "?הז והימו ,אל" "?לזמה־ןב ץעד תודוא לע רופיסה ךינזאל עיגה יכה"
 יפמ רופיסה תא יתעמש ,הרודמ דיל ,הלילב ,םינש ינפל" :רמא ךלמיבאו .קוקבח
."יתיכב רופיסה לש ופוס עמשל .דחא ימודא

בכ
 םכותבו ,םיהולאה ינפל בצייתהל םיכאלמה ואב דחא םוי :רופיסה אוה ךכ ןכבו"
 אב אוה יכ רמאו ןטשה הנע ״? אובת ןיאמ״ :םיהולאה ותוא לאש רשאכו .ןטשה םג
 הנע ,"םדאה־ינב תא יתיאר" "?תיאר המו" :םיהולאה ותוא לאש .ץראב טושמ
 םיסכנ םירבוצ ,םיעשעתשמו םילכוא ,ץראה ינפ לע תותופ ןאצכ םישוטנ םהו" ,ןטשה
 .םבל רבשנ ,לבהכ גומנ הז לכו םויה אב רשאכו .םבל לא םינתונ םניאו ,םידבכתמו

 ,ץעד ידבע ןכ אל" :ןודאה רמא הלאה םירבדה עמשל ."ינודא ,םה םינויקומ קר
 ןטשה אצי זא ."םיפיוזמה םימכחה לש םהישקומב שקניי אל רשא םימת שיא אוהש

 תונש עבש תא הליכ ,העש התואב ,ץעדו .ץעד לש וחוכ לודג המב תוארל ךלהו
 בושל ,ךרדל אצי אוה .םילקש הביתה אולמ ונודאמ לביקו ,היה ריכש יכ ,ותדובע
 ךלת המל" :ול רמא ןטשה .ילאעמשיל שפחתהש ןטשה וב שגפ הנהו ,ותיב לא
 תא רימהל וחתיפ ךכו ,"אשמ אלל סוס לע בכרתש בטומ אלה ? אשמ אשתו לגרב
 שגפו בש תרחמל .בכרו סוסה לע הלע ,ולזמ לע ובלב ךרבתה ץעד .סוסב ופסכ
 תאש הנעטב ,השבכב םוסה תא רימהל והתיפו ,רכיאכ םעפה וילא עיפוהש ,ןטשב
 התפתה םעפה םג .סוסל רשאב ןכ אלו ,תותשל הבלח תאו ,בולחל רשפא השבכה
 אב ישילשה םויב .וישעמ םיחלצ םויל םוימ יכ ובלב ךרבתה האלה וכרדבו ,ץעד
 םייחירה־ןבאב ךתשבכ תא רימתש ךל הנותנ יתצע" :רמאו ,ןחוטל שפחתהש ,ןטשה
 ךישמהו ,ץעד תואינ םעפה םג ."םייחירה־ןבא ןכ אלו תומל הפוס השבכה יכ ,ילש
 דע עיגה ,ואשמ תחת חוחש ךלוה היהש ,ץעדו ,םויה תועש ופלח ךכ .החמשב וכרדב
 ,תותשל ערכו לחנה תפש לע ןבאה תא חינהשכ ךא .םימ טעמ תותשל שקיבו לחנ
 לזמ־ןב ,ינודא ךרובי" :רמאו ץעד םק זא .הללצ םשו ,המימה הלפנו הלגלגתה
 םעונו תולקב תכלל לכואו ,הדבכה ןבאה ןמ יתרטפנ התע !ץראה לכב ןיא ינומכ
."יתיב לא

גכ
 אוה יכ חכוית והניבת םא" ,ךלמיבא רמא ,"אל" .קוקבח רמא ,"הז אוה םוגע רופיס"

 יכ" ,ךלמיבא רמא ,"יתיכב" "?תיכב המל" ,קוקבח רמא ,"ןכ םא" ."החמש אלמ
 ,טעמ ושירחה םה ."החמש שי הנבהבו ,ןכ־ינפל םיתוניבה אל רשא םירבד יתוניבה
 םירפכב ילש ןבאה תא אשונ ינתוארל ,קוקבח ,תצפח םנמאה" :ףיסוה ךלמיבאו
לש םהירומחל םיכרד לולסא יכ תצפחה ? םירבאה תאובת תא תוטורפ ריחמב ןחוטו
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ם טמטא יבל תאו םינמשמ יסרכ תא אלמא ,םירחוס ינש ןיב טפשמל בשא ,םילכורה
ה נה .קוקבח ,ןכסמה ץעד ותואמ רתוי םילכס היהנ אנ־לא ?ןטשה לש ויעותעתב
״? ירדאנה לוקה תא עמשתה .תלגלגתמ ןבאה הלחה

דכ
ה עיגהש ,המחלמה הלחה ךכו ,המוראמ ואבצ תא ךלמיבא עיסה שמשה תעיקש םע
יהמב שחרתה האלהו התעמ שחרתה רשא לכ .אבה םויה לש רחשה תולעב האישל
 וחוכ ןורתיב חטבש ינפמ דחאה דצה ,ברקל םישש ויה םידדצה ינש .תצרמנ תור
ך ושש השענ ךכו ,וחוכ טועימ בקע הריהמ הערכהל ףאוש היהש ינפמ ינשה דצהו

־ תיארמל ,וחוכ הנה ,לעגל רשאב .ינשה לש ונוחצנ תביסלו דחאה לש ונוסאל ברקה
ם יפלא־תששכ—םישנא רתוי ותדוקפל ורס ,תישאר .ךלמיבא חוכמ היה לודג ,ןיע
ל כ יכ ,קשנבו תונוזמב םולכ רסח לעג היה אל ,תינש .םישרפ םייתאמכו םילגר
ה קזחה המוחה ךותב חטוב לעג היה ,תישילש .םכש ירחוס ידי־לע אלמתנ ורוסחמ
ן מ בר ףסכב הנק רשא ,תודחא לזרב־תובכרמ ומע ויה ,תיעיבר .םיהובגה היחירצו
ן כ לע .תחטובו הבוט וישנא חור התיה ,רומאה לכמ האצותכ ,הנורחאלו .םיתשלפה
ם ייפלא םא יכ ול ויה אל הנה ,ךלמיבאל רשאבו .ברקל שש ןקזה־םודא לעג היה
ע די אוה .ובל תא ביאדה אל וישנא טועימ ךא ,םישרפ לש תודחא תורשעו םילגר
ת וגונעתב םיגנעתמו םיננאש לעג ישנא יכו ,ומצע חוכב יוארה ןמ רתוי חטוב לעג יכ
ת ויהב ,ןוכנל בשח אל תאז־לכב ךאו .ךלמיבא אריתה אל הלאכ םישנאמו ,ריעה
־ בתכמב ,לובז םג ,דועו .תומוחה ךותב םתבשב םתוא ףוקתל ,הזכ םיניינעה בצמ
, ךילא םיאצוי ותא רשא םעהו אוה הנהו" ,הדשב לעגל בוראל והצעי ,ול חלשש רתס
."ךדי אצמת רשאכ ול תישעו

הכ
ת חאב הנח םא יכ ,הילע הלע אל ךאו ,םכש רבעל וליח תא ךלמיבא עיסה ןכבו
ה תוא .ץראה תא הטע רבכ הלילה .ריעה ןמ העש יצח ךלהמכ ,הל חרזממ תועקבה
ה יהש ,שיאה אבוהשכו ,ריעה ירמוש ידיל ךלמיבא ישנאמ דחא ומצע ריגסה העש
י כ תורירמב קעצ ,לעג ינפל ,ןומא וירבד וררוע ןכ־לעשו ,םידגב־עורקו םד־בז
. והנחמ םוקמ תא תולגלו ךלמיבאב םוקנל ונוצר יכו ,קדצ ילב ותוכהל הויצ ךלמיבא
ש יאה תא רקחש רחאל ךא ,העקבב תונחל לכסנ ךלמיבא יכ עומשל םמותשה לעג
, ריעה דיקפ לובזל רמא ,"ידיב ךלמיבא תא ןתנ לאה" .וירבדל ןימאהל ףוסבל טילחה
ר בכ ול יופצה לקה ןוחצנה תחמשש ,לעג .קתש לובז ךאו ,ותבריקב העש התוא דמעש
ם המעו ,שיא םיפלא־תעברא ןב ליח שארב ,ויחא ,דבע תא דימ חלש ,ובלב העגנ
ש יא םייפלא םע רתונ ,ריעה םולש לע דקפוהש ,ומצע אוה .תובכרמהו םישרפה
ל ע ודמעבו ,הרומאה העקבה לא וליח שארב עיגה דבעו .רעשה ינפל רשא הנחמב
־ הארמל ןימאהל ןאימ טעמכ ,הטמל ופיקשהבו ,הלילה תכשחב ףוטע ,העבג שאר
דעונ ןאצכ ,ויתורודמו וילחא לע ,ךלמיבא הנחמ וילגרל ערתשה ןכא יכ :ויניע
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ל א ותונפב דבע רמא ,"ודיבאהל ותוצרב ,ךלמיבא בל תא םטמיט לאה" .חבטל
י כ בשחש ,דבעו ,ודצל דוע דמע אל זלה םלואו .ךרדב הכ דע והחנהש ,ןישלמה
ע גר ףא המהמתהל אלש טילחה אוה .וירחא שפיח אל ,ןיתשהל הדצה רס שיאה
ץ ופינבו םידיפל ףונפינב ,ןואש לוקב .םדרנה הנחמה לע ,תועבגה ימורממ ,רעתסהלו
.קיר אצמנ הנחמה ךא .ךלמיבא לש והנחמ ךות לא וצרפו םיפקותה ודרי ,םידכ

וכ
, ךלמיבא לש והנחמ רבע לא םירהה ןיב וכרדב קיחרה רבכ וז העשב רשא ,ןישלמה
י כ דבע חכונשמ ,םינפ־לכ־לע .לעג תא תותפל חלשנש התפמ אלא ,ןבומכ ,היה אל
ך למיבאש אלא תאז ןיא יכ ובשחב ,הנפ םא יכ םמותשהל דמע אל ,ללוש והכילוה
ח ריה הגונב םיהגומ ,הכשחה בלב ,םירהה ןיב ןכאו .חרובה תא ףודרל ,וינפמ חרב
ר תוי םיקימעמ םהשכ ,םישנאה תובקעב ואצי וליחו דבע .םדא יללצ וארנ ,הובגה
ם יקומע םיצורעב ,םילתלתפ םילועשמב םיכבתסמו םירפא ירה ךות לא רתויו
ק לוד אוה םהיתובקעב רשא םישנאה יכ דבע ןיבה רבכ הלילה תוצחב .ארפ־יכבסבו

ן ימאהל ושפנ תא הלשה אוה ךאו ,שיא םישולש וא םירשעכ ,טעמ־יתמ אלא םניא
ף סאמה קיחרה ךכו .הנחמה בל לא םג ועיגי והוגישי רשאכו ,ףסאמה אלא הז ןיא יכ
ת ובכרמה .םיקוצו םירה ץרא ךות לא ,םכשמ קחרה ,המורד ,ויתובקעבש ליחהו ,הזה
ר בח תא גישהלמ האלנ דבכה אבצהו ,הממשבו הילפאמב ורתונו םיקוצה ןיב ועקתנ
ו טנ ןכ־ירחאו ,הברעמ םיחרובה ונפ הינשה הרומשאה ףוס תארקל .לקה םישנאה
ך ראת זאו ,היתומוח ןיב ורצבתיו ןותערפל ועיגי ןפ דחפ רשא ,דבע .ןופצ רבעל
ש וחל םישנאב ץיאה ,די־יחמב ,הויקש יפכ ,ערכותש תחת םיבר םימי המחלמה
.הדשב םדועב בלה־יגומ תא דוכללו

זכ
ך למיבא חלשש רחאל יכ .םכש ירעשב וליחו ךלמיבא ודמע רבכ איהה העשה םצעב
ו אב רשאכו .לעג התפתי םא תוארל םכש ךרד לע הפוצ ביצה ,ףייוזמה ןישלמה תא
, הנחמב שיא םישולשכ ךלמיבא ריתוה ,אבו ברק ביואה ליח יכ והועידוהו םיפוצה
ו כשמי םכרדבו ,וינומהב ביואה םהילע הלעי םרטב ךרדל תאצל םתוא הויצ ךאו
א והו .םמז רשא לכ ודיב הלע ,וניארש יפכ .םירהה לא הזה ןומהה לכ תא םהירחא
ר תסב וכרד השע אוה .םכש תמוע לא וישנא שארב אצי דימו ,המהמתה אל ומצע
ם ב וזחאנ ארפ־יחישש םיעלס־תוריק ןיב רשא קומע ץורעב ,םילחנה יקיפאמ דחא
־ עיקר תמוע לא םילתפנהו םיווענה םהיפנע תא ושרפ םשו הפ םירקדזמ תונליאו

ת עברא תא ספתו םכשל עיגה הינשה תרומשאה תליחת םעו ,רדוקהו שירחמה הלילה
ו ישנא םייפלא םע זא הנח רשא ,לעג .המורדמו ריעל ברעממ רשא םירהה יסכר
ם יסכר העבראמ וילע םיפקשנה תונחמה תעברא תא תוארל םמותשה ,רעשה חתפב

י שארמ דרוי םע הנה" :המ־תכובמב רמא ,ודיל דמעש ,לובז לא ותונפבו ,םינוש
הז עודמ ךא" .לובז הנע ,"ןוחצנה ןמ םיבשה ,םה וישנאש אלא תאז ןיא" ."םירהה
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, "םישנא הלא ןיא ילוא" .תרבוגה ותגאדב לעג השקה "?םישאר העבראל ודרפי
ם יענ םידודגה תעברא ויה ןכאו ."םישנאכ האור התא םירהה לצ תא קרו" ,לובג רמא
" ןץראה־רובט םעמ םידרוי םה הנה" .רהסה הגונל םיללצכ ,םירהה דרומב םטאל
ע מש אוהה עגרב ״! םיננועמ־ןולא ךרדמ אב דחא שאר הנה״ ,קנחנ לוקב לעג ארק
ל ע .תתרב ארק "?קחצת המל ,תאז המ" .שרח קחוצ ,ודצל דמועה ,לובז יכ לעג
א ופא היא ,לעג ,אנ־עמש" :רמאו ,םוקמה ןמ קלתסהל הנפ רבכ רשא ,לובז הנע תאז
ה תע אנ־אצ !וב תסאמ רשא םעה הז אולה ? ונדבענ יכ ךלמיבא ימ :רמאת רשא ךיפ
.םלענ דימו ..."וב םחליהו

חכ
ם הל תושעל וישנאל הרוה ךלמיבא יכ .תיעבמ לוק ,בוצק ,םומע לוק עמשנ זאו

ל ש ברה רפסמבו ,ףותב ,תואה ןתמ םע ,וישכע םלוה היה ישילש שיא לכו ,םיפות
ל כמ תחא־תבב ומכ הלעש ,הנתשמ־אלהו םומעה בצקב דוחייב לבא ,םיפפותמה
. העווז ררועמ המ־רבד היה ,םידודגה ברקתה םע וטאל רבגתמ היהו המדאה ירבע
ף פותמ לכ לש וידדצל יכ ,םידיפל תואמב םישא ולעוה ,ינש תוא יפ־לע ,אוהה עגרב
א בצש םשורה תא ררועל םא יכ היה לוכי אל הזה ןויזחהו .םידיפל יאשונ ינש וכלה
: םיפקותה ורעתסה אוהה עגרב .םיאורה בל סמנ םנמאו ,אבו ברק רועיש־ןיאל םוצע
ך רד תא לעג ישנא ינפב םוסחל ,רעשה לא דימ שח ,ושארב דליהו ,דחא דודג
ו פקת ,קוקבחו זוז ,לעברכז םשארב רשא ,םירחאה םידודגה תשולשו ,הגיסנה
ונה ברקה תואירק ידי־לע םירזגל םואתפ הערקנ הלילה תממד .םירבע השולשמ
ה מד אוה יכ ,ברק םשב ול אורקל ןכתיי םא ,ברקה .םיהולא־תדרח הררש .תואר
י שנאמ םיטעמ אל לבא ,וסנ טעמהו ,ולפנ לעג ישנא בור .רצק היה ,חבטמל רתוי

ם ודאו ןקז־םודא ,ומצע לעג .ויחאב שיא די התיה הכשחב יכ ,םה םג ורקדנ ךלמיבא
־ רמוש לא ארקו ,המוחבש םיחירצה דחאל תחתמ לא ותסונמב עיגה ,םדמ םידגב
ה קירבה ותינח קר רשא ,רכומ־אל שיא ,רמושה ךא .לבח וילא לשלשי יכ חירצה
ת א סינכהל ול רוסא ,התע חז ותעיגהש ,לובז תדוקפ יפ־לע יכ וילא קעצ ,הכשחב
.הריעה לעג

טכ
, עקותה עקת ךלמיבא תדוקפב .הפוסל הברק תישילשה תרומשאה התיה םייתניב
י לב ריעה התיה יכ ףא ,םלואו .וצבקנ הדשב םישוטנה םישנאהו ,ונימיל בצינש
ט ושפלמ וישנאב רוצעל לכוי אלש עדי אוה יכ ,הילא ץורפל ךלמיבא ןאימ ,התע ןגמ
ת חאב היה דיתע ןה אוה יכ ,דבע לש לודגה וליח אובכ היהו ,זב זובל ריעה לכב
ן כ לע .םידחפמהו םידרופמח ךלמיבא ישנא וינפב ודמעי אל ,אובלו בושל תועשה
ד ודגה שארב :םידודג השולשל וליח תא קליח התע .הדשב דבעל בוראל ךלמיבא רמג
, ינשה דודגה .ומצעב דמע ,םיזירג־רה סכר לש םיחישה רתסב ביצה ותואש ,ןושארה
יפכ ,היה דיתע הב ךרדה דצב םיתיזה תשרוח לא חלשנ ,לעברכז םשוה ושארב רשא
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ה לה רובעיש רחאל ופרעב דבע תא ףוקתל העוצ הז דודגו ,דבע ליח אובל ,הארנה
ת ואמ־שלשכ אלא הנמ אלש ,ישילשה דודגל רשאבו .ךלמיבא לש ודודג םע שגנתיו
ה ריעה ץורפי לבל ביואב רוצעל ריעה אובמב בצוה הז הנה ,םשארב דליהו שיא
.לט ןומה ,דרי לטו ,עמשנ םירצרצ לוק קר ,הררש הממד .הב רצבתיו

ל
, ךלמיבא ,ןוחצנה יצח הנה" :ךלמיבא לא קוקבח רמא ללוטמה בשעה לע הכ םבכשב
ת א דסייל לכונ אולה ,רבדב אנ־בושח ,התע .םלש היהי רקובבו ,ונידיב אוה רבכ

ש יא רמעתי אל הב רשא ,םהוזמו רורא ףסכ הב ןיא רשא הכלממ ,קדצה תכלממ
, תאז לע ."ךלמיבא ,הזה רבדב אנ־בושח .לדה שפנ תא הב ונחטי אל רשא ,ויחאב
ו נינפל תערתשמ הנה ,קוקבח ,האר" :רמאו ךלמיבא הנע ,המ־תע שירחהש רחאל
ו נינפל םיערתשמ ,קוקבח ,םייחה הומכ .לפרעו ךשוח הפוטע ,םולח ומכ ץראה
, לד ונניא לדהו רישע רישעה ןיא ,קוקבח ,םולחבו .לפרעו ךשוח יפוטע ,םולחכ
ת וומה םג םולחב ןכא" :ףיסוה הקיתש רחאלו .״דבע וניא דבעהו ךלמ וניא ךלמה
.רבדל דוע ופסי אל ןכ־ירחא ."תוומ ונניא

אל
. םיחמצ לכואו םוריע ,עגושמ שיא ררוגתמ היה רהה עלצ לעש םיחישה ןיב םשו
ם ימי הנהו .הפי הרענ לא שראתה םשו ,םכשב רג היה וירוענב :שיאה רופיס הזו

ה יחי םשו רבדמה לא ךלי קר ,השאל הנאשי אל יכ רמאו םק ותנותח םרט םידחא
, םלועה ירבדמ רבדב ךרוצ םדאל ול ןיא יכ דוע רמא ,וילמ רשפל והמתשכו .ודבל
א להו ,הזה רבדכ ןכתיי ךיא והולאש רשאכו .המינפ וברקב ןכוש םיהולאו ליאוה
, עיקרה םג ,םיצעה םג ,םינבאה םג" :הנע ,םיצעב םג ,םינבאב םג ,לכב ןכוש םיהולא
, ריגרגכ םיהולא אופא ןטק ותעדל םא והולאשו ופיסוה רשאכו ."והנה יברקב לכה
. וניבהל ולכי אלו .עיקרה אולמכ לודג םגו ,ריגרגכ ןטק ןכא םיהולאה יכ רמאו הנע
ו ל רמאו רמואה אב ולאה םינשה ץקמ .םינש רשעכ םש יחו רבדמה לא אצי אוהו
. ריעל ץוחמש הרעמב ,הסואמ ,תבשוי איה התעו ,תערוצמ ,םינפל ותלכ ,הרענה יכ
ז אמו ,השאל התוא אשנו תערוצמה לא אבו ,םכשל בשו שיאה םק הזה רבדה עמשל
. ונוממשב ותעד העלבתנ שיאהו ,התמ השאה ,םינש ופלח זאמ .הרעמב המע רג היה
, התע הנהו .ושפנ לא קחוצ ועמש ,םוקמ תברקל הרקמב עלקנש ,עמושה רשא שי

־ ימד ךותמ זועב רבדמ לוק םואתפ ועמש ,בראמב אוהה םוקמב םילייחה וצברשכ
, ילא וניזאה" :רמא ךכו ,עלס לע דמוע שיאה תא ואר םהיניע ואשנשכו ,לילה
י חומ ךפשיי ישטעתהב קר ,עגושמ־ןב אלו ינא עגושמ אל יכ ,הפ םיפסאנה םידשה
, םכינזא ורכ ןכ לע .ומוקמ לא ןנער יחומ בושי חור ףואשל יבושב ךא ,יפא ךרד
ק ד אל ,םח ונניאו רק ונניא לצבה יכ ן םתעשונו ,לצב ולכא :יתצעל ועמשו ,םידש
, זועב והופלק .חישמה—לצבב :דוס םכל תולגל יננה ךא ,ול רדה אל םג ,ןמש אלו

הפצמ קוניתה חישמה יכ ,ומונת לאו וחונת לא ,והופלק ונטב דע ,תועמדב והופלק
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ו תוכהל ומק ונממ ואלנש םידחא םישנאו ,בר שגרב עגושמה רביד ךכ "!ונטבב םכל
."ומע קדצה ילוא ? עדוי ימ יכ ,ול וחינה״ :רמא ךלמיבא ךאו ,תוומ־תכמ

בל
, הטושפ שפנ לעב רוחב ,םילייחה ןמ לייח :הזכ רבד םג עריא ןהה תועשה תחאב
ל ע ךופש היהש רהסה רהוזל ,האר הנהו ,םיצעה ןיב ויכרצ תושעל הדצה הנפ
ה אתשמ .תוזז ןניאו ןמוקמ לע תוענ תודחא תונבל תויומד ,שרוחה בלב הנטק תחרק
. הריפח רופחל םילמע םינבל םישנא השימחכ הארו ,םוקמה לא ברק ויניע הארמל
ר שא ןמז הזמ ונא םיתמ" :םירפוחה דחא ול הנע ,תושקונ םיינישב לאשש ,ותלאשל
ן הל ןיא רשא תוראב םיעלסבו םירהב רופחל לטומ ונילעו ,רוכזנ אל רבכ וכרא תא
ב ש רשאכ ."םירפוחו םידדונ ונא ןכבו ,םימ ןהב ואצמיי אל םלועל רשאו ,רפסמ
ל א םהמ םידחא ורס רשאכ םנמאו ,ול ונימאה אל וירבחל ורופיס תא רפיסו רוחבה
, שירחמ בשי רוחבהו .לגר תובקע אלו וב רוב ןמיס אל ,קלח והואצמ רומאה םוקמה
ע ברא לע ץצורתמ לחהו ,וכפהתנ ויניע ,ויתורעש ורמס םואתפ ךא ,וידי ןיב ושארו
.בכש ךכו ,םילבחב דוקע ,והוביכשהו והוספת .חבונו

גל
, ןותערפ ךרד לע .רחשה־בכוכ הלע דעלג־ירה לעמו ,םיימשה וריפאה הכו הכ ןיב
ו בכשב ,ךלמיבאו .ופצפיצ םירפיצ .רויח הגונ הגנ ,ביואה אובל ופיצ הנממ רשא
ר שא ,רדוק לדגמ ילגרל דמוע ומצע האר ותנשב .םדרנ ,םיללוטמה םיאשדה לע ךכ
י נזא םירחאלו ,רוקמ ילעב םהמ ,םיינרק ילעב םהמ ,םירוצנה ינפ ופקשנ ויתונולחמ
י נפ ויה םלוחה בל תא לכמ רתוי ביאדהש המ םלואו .לעבורי ינב הלא ויה ;םיבלכ
ן יחבהל היה לוכי אל ךלמיבא ץמאתה רשא לככ ךא ,תונולחה דחאב ופקשנש ,הרענ
ו תכשמו םעפ והתתיפ רבכש ,תפייוזמה ומא ינפ וא םה תיתמאה ומא לש הינפ םא
: תואלב למלימ אוהו ,השק הקוצמ וב הזחא תאז ללגב .םידשה תיב לא המרימב

ת ובורק ,הפיה ומא ינפ תא האר ושאר בסהשכו ,די וב העגנ אוהה עגרב ."יתפייע"
* ארונ ,חרוז ךויח ויניע ךות לא תוטיבמה היניעבו ,םלועמ תובורק ויה אלש יפכ
ם נמא" :םאה הרמא זאו .וברקב ףלעתה ומכ םלוחה לש ובל .ימימש ךויח ,העפי

ת עה לכ ,יתנשב םג יתחנ אל" ,ךלמיבא רמא ,"הבר ךרד יתרבע" ."ךלמיבא ,תפייע
ה יניע קרו ,השירחה םאה ."עיגמ ינניא ךא ,ךילא ךרד יברחב יל סלפמו ךלוה ינא
ר מא ,"ימא" .תוירזכאל םגו דסחל דבעמ רשא טבמה ,ילילאה ןטבמב ויניעב וטיבה
ר שאב" ."דאמ הבורק םגו ,דאמ הקוחר ינא" ,םאה הרמא ,"ינב" ״? תא ןכיה״ ,ךלמיבא
ע גרכ התבושתב םאה ההמהמתה התע ״? ךישעמ המ״ ,ךלמיבא לאשו ףיסוה ,״םש תא
. דאמ אמצ ינא" ,ךלמיבא רמא ,"ימא" ."םימ התוש ינא" :הרמא ףוסבל ךאו ,םימת
, המדאה ןטבבש םימה לכ ינופטשי יכ םג ,לכאית ינושל יכ םג ,ירבקב בכשא יכ םג

ה ינפ דועב ,תאז לעו ."תחא םימ־תפיטב יתפש תא יביטרה ,ימא .אמצ ראשא ןיידע
עגרב ."ץבת־לדגמב ךתוא הקשא ינא" :םאה התנע ,רקוב־לפרעכ םיגומנו םיכלוה
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, ןותערפ ךרד ,ךרדה לע הרומו ודצל ערוכה קוקבח תא הארו ךלמיבא ץיקה אוהה
.אבו ברק ביואה ליח הלגנ ,רקוב־לפרע יערקו קבא־תורמת ךותב ,הצקב רשא

דל
ל ש תצרחנה ותסובת ידיל איבה רשא ,לעג ליחו ךלמיבא ליח ןיב ינשה ברקה
ה ז־התע שמשה .המיסקמ רקוב־תעשב ללוחתה ,םכש לש הנברוח ידילו ןורחאה
ת מוחב םשו־הפ ועגפ ,לפרעל דעבמ תודורווה ,הינרקו ,דעלג־ירה ירחאמ התלע
ת ואובמבש ןייעמה לא עיגהשכו ,ואבצ שארב בכר לעג יחא דבע .היחירצו ריעה
ם ינגה לע ,ביבסמ .םנואמצ תוורל ,הלילה עסממ םיעגיה ,וישנאל חינהו דמע ריעה
ך כ ודמעב ,עתפל .דבע יניעב המולעתל התיה וז הממד .הממד החנ ,תיזה־תושרוחו
, רפעו םינבא רודרידב ,תולליב :ארונ ןואש לוק ודירחה ,תומצענ תופייעה ויניעו
ם יזירג־רה סכר לעש םיחישה ןויבחמ םדא ינומה וחיגה ,םיחמרו םיניכס קרבב
ד ועבו .תדרחנ המוהמ הצרפ ,ןייעמה ביבס רדעכ ואבצש ,וישנאב .ותמועל ורעתסהו
ו צרפ ,"!ונשפנ לע דומענ ,םיחא" :םיקעוצ םירחאו ,"!ונרתוכ" :םיקעוצ םידחא
ה סונמ הלחה עגר רובעכ .לאמש לעו ןימי לע ורקדו םנומה ךות לא םיפקותה
, וללה .םיגוסנב ופיהו ינשה דודגה ישנא םיתיזה תשרוח ךותמ וחיגה זא ךאו ,רוחאל
. שאונ ברק שטינ .םשפנ לע םידמוע ולחהו טעמ וששואתה ,סונמ םהל ןיא יכ וניבהש
, םדאה תלוברעמ לעמ אשנתמ ,הרוחשה ותדרפ לע בוכרה ךלמיבאב דבע ןיחבה הנהו
, ולאה םינפה תמועל ותשק תא ךרד רבכ דבע .תומוצע טעמכ ויניעו תואפוק וינפ
, ונזא תא התרכ רשא ברח־תכמ םילוחכ־שובל דחא וילע תיחנה אוהה עגרב ךא
. לפנ אוה .ויניע רוא תא הכישחהו ופרע לע התחינש ,הינש ברח־תכמ הירחאלו
, התע הרהנ וליח תיראש .ץובב םוחטו וינפ תא וכעמ םיסוס תוסרפו םדא ילגר
, םשארב דליה םע ,ישילשה דודגה ישנא םנמאו .ריעה ירעש רבע לא ,שואיי־תמחב
. דבאל דוע םהל היה אל רבד רשא הלא ינפב דומעל ולכי אל ךא ,ךרדה תא ומסח
, הריעה וצרפו ,שיא ףלאכ ,םיטילפה ורבע־ופטש ותייווג לעו ,דימ גרהנ ומצע דליה
.ופיגה רעשה תאו ,ערוצמ ילוא ,ןבל בלכ הזיא םג ץר םהיתובקעבשכ

הל
ץ וחמ םידמוע םדוע םהיתונוחצנ ינש תורמל יכ םתוארב ךלמיבא ישנא ומעזנ המ
ם היניעב התארנ םישאונה םיטעמה לש םתוזירז .םהל חטבוה הללש אלהו ,ריעל
ר טמ ידי־לע ופדהנ ךא ,דבכה רעשה לע בושו בוש ורעתסה םה .המרימ־השעמכ
ם יעוצפה קרו ,םחלהל ופיסוהו םרשבמ ץחה תא ופלש םיעוצפה .םינבאהו םיצחה
ה זיא לש ולצ לא םיעלותכ םילחוז םהמו םימ םישקבמ םהמ ,םשו־הפ ובכש תושונא
ה ארשכ :םתומ תא זא ואצמש ,לעברכזו זוז לש םתרובג לע רפסל יאדכ ןאכ .חיש
ה אשנתהש הלולת העבג לא םשמ רס ,רעשה תברקב דואמ הפיקת המחלמה יכ זוז
ר תסב הכורא העש לחזש רחאל ,עיגהשכו ,המוחה שארמ תודחא תומא הבוגל דע
ךורכה ,רחאה והצק תאו ,ץע לא דחאה והצקב לבח רשק ,העבגה תגספ לא ,םיחישה
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ם ייתניב .ויניש ןיב ונודיכו לבחב ספטל לחהו ,המוחל רבעמ לא ךילשה ,ןבאב
ם ירוצנה דחא האר אוהה עגרב .העבגה הלעמב אוה ףא שחו ,והשעמב לעברכז ןיחבה
, לעברכז ילגרל לפנ זוז .ןגרהו ץח וב הרי ,ץראו םימש ןיב לבחב יולתה זוז תא
ו רונ רשא םיצחה .המוחה שאר לא לבחב ספטל אוה ףא לחה םא יכ גוסנ אל הלה ךאו
ר בכ ביצהשכ ךאו ,וישנאמ םיבר העבגה הלעמ לא ועיגה םייתניבו ,וב ועגפ אל וילא
ר ופיצ יפנככ תושורפ וידישכ ,ףע אוהו ,ונטב תא תינח החלפ ,המוחה לע ולגר תא
.ויעמ וכפשנ ולפנבו ,הטמל קמעה לא המוחה םורממ ,ךרדה תא בתונ ושארו

ול
, הצחמל־תומוצע םייניעב הזחמה לע ףיקשהו רהה עלצ לע ךלמיבא דמע תע התוא לכ
ו פלח ךכ .תישופיח לע םיאבוצה םילמנה ירדעב ,המוראב ותבשב ,ןנובתמ ותויהכ
ל ע םילוחכ םיללצ וליטה תיזה־יצעו ,םיימשה םור לא שמשה העיגה יכ דע תועשה
ו פסאנשכו .עוקתל רפושב עקותה לע ךלמיבא הויצ זא .םתחתמש בוהצה בשעה
ל או ,דטא חישמ הכוש תרכו ודיב םודרק ךלמיבא חקל רהה תולגרמל םישנאה
, ןכ ושע םיבורקה ."ינומכ ושע ורהמ ,יתישע םתיאר המ" :רמא ותברקב םידמועה
, רהה ןמ ומע רשא םישנאהו ךלמיבא ודרי דימו .םהומכ ושעו םיקוחרה ואר םהמו
ם יכרוע םירחאו ,המוחה לע םידמועב םירוי ,קוקבח לש ותדוקפ תחת ,םידחא דועבו
ת וכושח תא ומרעו ,םשארב ךלמיבא םע ,םירתונה וברק ,חרזממ המרימ־תפקתה
ת ובהלה וזחא הרהמ־דעו ,שאב ותיצה תאזה המירעה תא .רעשה לצא הלודג המירעל
, תופוקשה שאה תונושל וארנ אל טעמכ םיירהצה־שמש רואל .םוחה ץעה־רעשב
, ךלמיבא ישנא .לפנו ויריצמ קתינ ,םומע שער לוקב ,ףוסבלו ,ךרחנו ךלה רעשה לבא
ו כוהו ,םיתבה ךות לא ופדרנ ,םשפנ לע וסנ םירוצנה .הריעה וצרפ ,תוארונ תועורתב
ה טמל ובחסנ תוגגה לא םיספטמה .דליו ןקז ,השאו שיא ןיב לידבהל ילב ברחב
, ודכלנ המיאב םיסנהו ,םהיתורעשב הלעמ ובחסנ תורובב םירתתסמהו ,םהילגרב
ר יס ןחלושה לע וארנ דוע ,םהינכושמ ובזענ רשא ,םידחא םיתבב .רקדנ אצמנה לכו

ת על רשא ,שמשה לש בוהזה הרואב לבוט הזחמה לכ דועבו .קרמה תחלק וא רשבה
ח צורל הריאמ ,תילכתב השידא—איהש יפכ התארנ התע רשאו המיענל בשחית תרחא
־ ידצבו תורצחב תלכתהו ךלילה יעבצ תרתעב םיחרופ םיחרפה דועבו ,דחאכ חצרנלו
ד גוה הנהו .העווזב תוקעוז םישנהו ,תיבל תיבמ םיגרוהה ורבע ,םיציצעבו םיכרדה
.שדקמה חירצב וצבקתה םכש־ילעבמ םיבר יכ ךלמיבאל

זל
ץ ורפל היה השק םש םגו ליאוהו ,אוהה םוקמה לא שיא תואמ המכ שארב אצי דימ
. תורעוב תוכושב חירצה תא ףיקהו ,ריעה רעשב והשעמכ ךלמיבא השע ,םירעשה תא
ן שע יננע ךותב ,שואייו המיא תוקעז לוקלו ,ץעה־לדגמב שאה הזחא הרהמ־דע
, תונברקה רפסמ תא ודמא .שא־תלוכאמל וכותבש םעהו לדגמה ויה ,םירוחשו םינבל
.שפנ תואמ־שמחכב ,בר קחרממ םג תאשל היה רשפא־יא ךרחנה םרשב חיר תאש
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, תונולחב הספיט ,םילתכה תא הכחיל ,שדקמה יפגא רתי לא םג שאה הטשפ םשמ
ה עשב .רגינ לחה ךתומה ףסכהש דע ,הלודגה הפיכב היתועבצאב הזחאנ ףוסבלו

ו דריו וספיט םירבכעהו ,תונולחה דחאמ חיגמ בר םירבכע ןומה יכ םיאורה ואר איהה
ם ישבוכה ורבע םייתניב .םדבל םה ולצינ ךכו ,הדשה לא הכורא הריישב ואציו הטמ
ל ע בכור ךלמיבא הארנ םשו־הפ .ורע ראשה תאו ,םתלכי יפכ וזזב ,ריעה תוצוחב
ל ייח יכ והועידוהשכ .האלה הנופו ,ויניע דגנל ללוחתמה הזחמב םמוד טיבמ ,ותדרפ
ב ג לע ,רויחו אפוק ,ךכ ותבשבו .המואמ רמא אל ,ריעה־דיקפ לובז תא גרה דחא
ו מרע הב רשא ,ריעה תורכיכמ תחאב םנמאו .םולחב עוקשכ היה הארנ ,הדרפה
ה עגנ יכ דע הבהלה לא ברק ,שאב םולעהו םילכו םיטיהר הלודג המירעל םילייחה
ד נ אוה .והוליצה ,הנסרב הדרפה תא וכשמו וצפקש ,םילייח ינש קרו .ודגבב שאה
.האלה בכרו שפנ־רוזיפב ושארב םהל

חל
ת א ץח ךעמ ,רעשה די־לע רשא ברקב ,ןכל־םדוק .ריעצ ןיצק אבחנ םיתבה דחאב
ל א וכרד אצמו תוטמסה ןיב שיאה ץר ,םדה תמירז תא ופכב רצוע ודועב .וניע
י כ ,האר אל הנטקה ותבו ותשא תא .תוצע־דבוא ,הטימה לע םש בשיו סנכנו ,ותיב
. בורקה ותומ לע ובסנ ויתובשחמו ,ץרחנ ולרוג יכ עדי עוצפה .וטלמנ רשא לא וטלמנ

ה תע .ליכשמ שיא היה ומצע אוה םגו ,ויבאמ השורי ,תודחא תוליגמ ותיבב ול ויה
ר בד אוצמל לכוי ןהמ וזיאב ושפנ תא לאשו ,תולטומה תוליגמה לע וטבמ תא ההשה
ם עט תא ול ראבי רשא ,הז עגרב ובל לא המ רמאי רשא ,דחא קוספ ךא ולו ,והשלכ

ם ימושר רשא ,וללה תוליגמה לכ םלואו .התקוצמב וחור תא עיגרי תוחפל וא ,ותומ
ת ורועכ קר ,שואייה־הברמל ,התע ול וארנ ,םיללוהמ טויפו המכח ירבד ןהב ויה
ח תפב תאצל שח אוה .םיפדורה לוק וינזאל עיגה הכ בשוי ודועב .םיתמ םישבכ
ל א דריו ,ראבה תלוז ומצעל טלפמ האר אל המוח תפקומה רצחב ותויהבו ,ירוחאה
ם ינבאה יזיזב וילגרבו תחאה ודיב זחאנ אוהו ,ץוב קר ,הב ויה אל םימ .הכות
ת א רצעו וניע לע הסיכ הינשה ודיבו ,ץובב עקש אל ךכו ,ראבה יפ לא תובורקה
ח ונל וטילחה ,שיא ואצמ אלש ןויכמו ,רצחה לא םיפדורה םג ועיגה םייתניב .םדה
, הצרא והוחינהו םרוגח תא וחתיפ םה .דועסל םגו ,ראבה יפ לע יוטנה ץעה לצב ,םש
ו ררש עוגרמו םעונ .םייתלצעב וחסו ובשי הלצנו ךלוה רשבה דועבו ,הרודמ וריעבה
ע וצפה לש ודיו ,ףלח ןמזה .םיינועבצ םיחרופ םיחיש וגרתשה התמוח לעש ,רצחב
ם ג זחאנו ,וניעמ הינשה ודי תא ריסה זא .התפר ,םינבאה יזיזב תזחאנה דיה ,ראבב
א לו ,הינשה וניע תא םג ףיצהו ,וראווצ תאו וינפ תא הסיכ ,וניעמ רגינש ,םדהו ,הב
, טעמ דוע תומי תומ יכ עדי אוה .םתדועסב ולחה הלעמל םישנאה .המואמ דוע האר
ד וע" :ושפנ לא רמא אוה .הז ןורחא רבדב תוגהלו םיעותה וירוהריה תא סנכל שקיבו
ל עב ומכ ,םילאה לש םתומ לע עדי רשא תא רוכזל םג הסינ זא ."תמ ינאו עגר
ת רושב וב התיה הזונג םגו ,העפי הטועו ,םהל דחוימ היה םהלש םתומ ךאו ,זומתו

קר ,ךרעו םעט ןיאב ,ףרטנ רדעב שבכ תומכ קר היה ולש ותומ רשא דועב ,הייחתה
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ך א טאל ,ךכו .ץובה ךות לא חנצ אוהו ,וטמשנ ויתועבצא ,וידי ופר זאו .ןדבאו המיא
.תוומה היה הזו ,ושאר ףוסבלו ,וראווצו ,וינתמו ,וילגר ועקש ,רוצע אלל

טל
ת וחיופמה םינבאה תא ההיגה םיננעה תימומדא רשאכ ,שמשה תעיקש םע ,עתפל

ד בע־ןב לעג" :ךלמיבאל דיגהו שיא אב ,םכש המשו ריע םעפ התיהש הממ ורתונש
, הקיתשב שיאה ירבד תא עמש ,םיתבה דחא תוגרדמ לע זא בשיש ,ךלמיבא ."ץבתב
 התוא םישוטנ ויהש ,םישנאה .עוקתל עקותה לע הויצו םק ןמז הזיא רובעכ ךאו

ם שארב אציו הרוחשה ותדרפ לע הלע ךלמיבא .רפושה לוקל ואב ,ריעה ינפ לע העש
 האצמנ התעו ,הזורפו הנטק ריע התיהש ,ץבתל ועיגה תועש יתש ץקמ .הנופצ ךרדל
. ריעבש דיחיה לדגמה ךותב ורגסנ םהמו תודשה לא וסנ םהמ יכ ,הישנאמ הבוזע
, תיעבמו אפוק ךא ,ריהב רואב ריאהו םירהה ירחאמ הלע ,ואולמב זא היהש ,חריה
, םירצה יכ ,הממד הררש .םישרקו תוכושב וישנאו ךלמיבא ידי־לע ףקוהש ,לדגמה תא
ב רק־םעז םשפנב דוע ואצמ אל ,ץרחנ םירוצנה לרוג יכ ועדי םגו םיעגי רבכ ויהש
ג גה ןמ ופקשנ םהינפש ,םירוצנל רשאבו ,םיחבוזכ ,הקיתשב םתכאלמ תא ושעו
ו ניתמה םילייחה ,םידחא םיעגר ופלח ךכ .ץקה תמיא הממה םתוא הנה ,תונולחהו
ל א ויניע תא זא ותאשב יכ .שירחה ןיידע ךלמיבא ךאו ,םיצעב שא תיצהל הדוקפל
ו הוריכזהש ,הרענ ינפ ,וילא םיפקשנ השא ינפ ,תיעבמהו ריהבה חריה רואל ,האר גגה
 ,הימוד הררש ביבסמו ,וב הטיבה איהו ,הב טיבה אוה .ומולחב האר רשא םינפה תא
 חריה ןיעכ ,ההכ ,לוגע המ־רבד הידיב איה תזחוא יכ ךלמיבא האר הנהו .םולחבכ
, וילא םיקעוצ תולוק עומשל המיד ךלמיבא .ההכ חרי ךא ,השאר לעמ זא טש היהש
ו תעד תתל לוכי אלו ויארוקמ קוחר היה אוה ,עמש אלו עמש אוה ךאו ,םיריהזמכ
י נפכ ויה הינפ רשאו ,לדגמה שארמ וב הטיבמה הרענה לא האצי ושפנ יכ ,םהילע
ר בכ רשא תפיוזמה םאה וא ,תיתימאה ומא ,ושפנ תא לאש ,וז התיהה ךא .ומא
ה שרפ אוהה עגרב ?םידשה תיב לא ותכשמו ומולחב םימעפ המכ הז והתתיפ
ם ולה ,לפנ ךלמיבא .ההכה ,לוגעה רבדה תא ושאר לע הכילשהו היתועורז הרענה
י נפ תאו ,רופיצכ וילעמ גח לדגמה תא האר דוע תובישחה ויניעבו ,ארונ באכ
ת וקעצ ועמשנ .ףוסבל ותגרה יכו תפיוזמה ומא התיה יכ ןיבה התע רשא ,הרענה
ץ בת תא הז הנכמ עודמ המתו ,קוקבח לש ולוק תא ךלמיבא עמש ״! ן?תה" .תונוש
, ןבתב אל ,ץבתב וילא בושת יכ ותחיטבה ,תיתימאה ומא ,ומא אלהש ,ןבת םשב
ן כש ,ןבא אלא ןבת רמא אל קוקבח יכ ,תאז־לכב ,ןיבה דימ ךא .םימ והקשת םשו

, ךלמיבא ."ךשאר לע ךא ,הלפנ ,ץעד ,ןבאה" :ךלמיבא לעמ ונחגב למלמל ףיסוה הלה
. ..ינתתומו ...ךברח ףולש" :םד־ףוטש הפב שחל ,רבודי ץעד הזיא לע התע ןיבה אלש
ן יעכ רשא ,היניעש ,תיתימאה םאה ,הפיה ומא תא האר זא לבא .םדנו "...השא
ת דרוי איהו ,תולצבחב תונבל הילגר־תופכו ,העפי־ארונ רהוזב תוריהזמ ,רבנעה
ח ריה־הגונב תופסכומה תוברעה לא ותוא תאשונו הבשו ,העורזב ותוא תקבוחו ,לעממ
תגרוהה ומא ינפל לילכ תומוד ויה תלאוגה ומא לש תופיה הינפ .םיימשה לש
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 ,תחא םאכ תוהמאה יתש תא תוארל היה רשפא ךכו ,גגה ןמ ןכל־םדוק וילא ופקשנש
 אשינ ןהינפ לעש תויפוסניאה תורופאה תוברעה לבא ,הדיח רבדב שי יכ בשח אוהו
 תא ןביגה ףינה ,תימואתפ הלליב ,אוהה עגרב .חצנל ותדיח תאו ותוא ועלב התע

.הילע לפנו ברחה תא ולש והזחב ץענ ןכ־ירחא .ךלמיבא בלב העקתו וברח

מ
 רופיס—ותומו ויתומולח ,םכש ךלמ ךלמיבא ייח תודוא־לע רופיסה ,אופא ,היה הז

 הנש שלשו־םירשע ןב .שפנ־ןוילכו םעזו הטלע קר ,םעזנה ןמ םואמ וב היה אל רשא
 היתוקוצממו ,םולח תויחכ יח םתוא רשא ,וייח ךותמ לאגנ ךכו ,ותומב ךלמיבא היה
 הורבקו המוראל הלילב ואשנ ותייווג תא .טעמ אל ףיסוה ןהילע רשא וז לבת לש
 םיללחהו ,ומוקמל שיא וצופנ םייחה אבצה־ישנא .םימוגע המחלמ־ירישבו לבאב םש
 תלשממ .םיעלותלו תודלותלו םינתל לכאמ ,הדשב םישוטנ ובכשו רבוק םהל היה אל
 ועמשנ ןכ־ירחא םיבר םימי דוע ךאו ,תעה הפלח ךכ .לכה לע השורפ .דתיה ןוגיה
 ףא תודחא םינש ץקמ .םש וא הפ והואר וליאכו ךלמיבא תמ אל וליאכ תועומש
 ותמרימ ךא ,םעה בל תא ךושמל שקיבו ךלמיבא תויהל רמייתהש דחא םדא עיפוה
 רוכמל ,ןאש־תיב קושב ,ינענכ רחוס הזיא הסינ םג איהה תעב .לקסנ אוהו ,הפשחנ
 ועבצא לעמ הארנכ הטמשנשו ,הנבל רהתסא השירוהש דטאה םתוח םע תעבטה תא
 שיא םוש דוע רתונ אל רשאכ םג רפסל ופיסוה ךלמיבא לש וייח רופיס תא .ותומב

 תרדוקה וחורל וניבה רשא שי הזה רופיסה תא םיעמושה ןמו ,ורוד ינבמ דירש
 חכשנ אל יכ ףא ,ךלמיבא לש ךרכז .העווזב םירבדה תא ועמש רשא שיו ,ךלמיבא לש
 םיכלמו םיאיבצמ יכ ,תורודה תצורמב ,םינפ־לכ־לע ,םמע ,ונימי םצע דע לילכ
 ןושמשו חתפי ,םילודגה תומש תא קר ריכזהל םא ,םהבו ,ומק הלילע־יברו םישדח
 וירבדב ןהוכה סחנפ אבנתה ,הארנה יפכ ,וילע רשא ,דוד םלוכמ לודגהו ,לואשו

 םימוצעהו םיברה םדאה־תואבצו ,תולבויו תורוד ופקנ ,תעה הפלח בושו .םינורחאה
 לכוי אל תאז והותל ךא וא הרטמ וזיאל םאו ,ופלחו ואב ,ותמו ודלונ ,רוד יבקעב רוד
 ־יקסע ,דובכה—בשחנו היהש לכ ,בשע וסוכ םימואל ,ואשו ודסונ םירע .דיגהל שיא
 ־לפרעכ גומנ ,דבא ,חכשנ לכה—יכבהו ,האנשהו ,הרובגה םג ,ללמה ,בהרה ,הנידמה

.רקוב

אמ
 היה ,םירפסמש יפכ ,הנה ,הלדוגלו ,הז םוגע רופיס לש ןויזחה־איג ,םכשל רשאבו
 ירחא םיתב הב הנבו בש רשא ,םייחב רתונש לעבורי ינבב דיחיה ,םתוי הז

 רבכ טבנ־ןב םעברי ידי־לע הכלממה גוליפ ימיבו ,םירחא ואב ויתובקעב .הנברוח
 ־תיב ןברוח רחאל .לארשי תוכלמ תריבל ,םייתניב המצעתהו הלדגש ,םכש התשענ
 הסרהנו הבש תורוד ץקמ ךא ,םינורמושה הב ובשיתה לארשי־ינב לש םשדקמ
 ידיב הברחנו הרזח היתוסירהמ התנבנש רחאלו ,סונקרוה ןנחוי ךלמה ידיב ריעה
יברעה עסונה התוא ראית םיבר תורוד רובעכו ,התנבנו הבש איה םלואו .םיאמורה
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 ."הנטק קשמד״כ ,ותעדל ,התוארל רשפאש דע ךכ־לכ תחרופו הרישע ריעכ יסדקומ
 תחת האבש ינפל המ־ןמז םכש תא האר רשא ,ידוהיה הלידוטמ ןימינב ׳ר םג

 ,טעמ קר םיבשות לבא ,םיסדרפו םינג הב אצמ ,יבויאה ןיד־א חאלצ לש ונוטלש
 רשא הבושח ריע" איהש היתודוא־לע בתוכ ,ד״יה האמב ,אטוטב־ןבא יברעה וליאו
 ,םולבנ םשב ,ונא־ונימיב ומכ ,וימיב הנוכמה ,םכשמ ."הב םיאצמנ םיצע הברה
 םירצמל םיתיח ןמש םיאיצומ ,ותודע יפל ,ויה ,סילופאינ יאמורה המש שוביש אוהש
 ,רתוי םינומדק םימיב ומכ ,וימיב רשא ,הללחה תרצות תא ריכזמ אוה ןכ .קשמדלו
 רשאב .םיבורח סיסעמ התנכה ןפוא תא המ־טוריפב ראתמ אוהו ,םכש הב החבתשה
 לש ובשומ םוקמ ,המוראל רשאבו ,םבוט המשו תיברע הרייע ונימיב יהירה ,ץבתל
 ארקנה םכשל תיחרזמ־תימורד םייוסמ לת םע התוהזל רשפא התע דוע הנה ,ךלמיבא
.המרע־לא־תבר׳ח םשב

1967 םרמ
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