
הדלרמזיא :ו־ווא .י

.הרעס חורכ ורדחל ץרפ ןרות ןרהא לש ישארה ורזוע
.המישנ־רצוקב לאש ׳ר ךלוה התא"
."ןכ"
"?ןאל"
"ן היוולהל"
׳דימ לש"
."הדלרמזיא לש הלעב לש"
: קדצבו ,קוחצב ץרופ ןרות היה הדלרמזיא לש המש תא וינפל ואטיבש תמיא־לכ
ור הינעוצ לש המשב היורק הפוריא־חרזממ םידוהי־תבש רבדה היה ךחוגמו רזומ
ה דלרמזיא לש הינפ תא ןרות ןרהא רכזש הדימב .וגוה רוטקיו לש וחור־ירפ תיטנמ
ה תיה איה .הינעוצ ןיבל הניב ןוימד לש בוטרוק שי םנמאש ול היה המדנ יקסניברג
, תקונית יניעל תומוד ,תוינגפוס ,תוהכ־תומונק היניעו םימוחש הינפ ,תרוחרחש
.היבוברעב ןהב תושמשמ תובצעו תוצילע םיתעלש
ה יה הדיקפתו תונושלב התיה האיקב .ןונכיתה תקלחמב הדבע יקסניברג הדלרמזיא
. הפוריא תוצראב תדועצתה יניינעב תונושה הקיחתה תוטיש ןיב תואוושה ךורעל
ה ננולתה אל איהו ,התדובעמ םיצורמ ויה הילע םינוממה ,ידמל ההובג ■דתיה התגרד
ו תחונמ תא הכירדה אל ךכ ךותמו תויעב אופא הררוע אל תילהנימ הניחבמ .םהילע
. לפרועמב ךא היארמ תא רכוזו שדוחב םיימעפ וא םעפ התוא שגופ היה .ןרות לש
ו ליפא .םישרש וב הכהו ונורכזב לתשנ הז םש .הדלרמזיא :יטרפה המש ןכ אל
ד גנל הינפ ורייטצנשמ רתוי בוחרב וא דרשמה ירודזורפב יארקא־תושיגפ ןתואב
ל וקב םולשל הכרבל היה זרדזמ ךכיפל .וחור יניעל המש רקדזנ ולש רשבה־יניע
:לודג
"!הדלרמזיא ,םולש"
, ויתורבהב ךיראמ היה םשה תייגה ידכ ךותו .יקסניברג תרבג אלו הדלרמזיא ,ןכ
ם ש אוה איצומ םוי לש ומוציעבש לע הבורמ האנה הנהנו ,ויתפש לע ךויח הלעמ
.םדרטונמ ןביגה לא רשק ילבו הקיז לכ אלל ויפמ הז
.וכויח תא שבכ םעפה
"ז הדלרמזיא לש הלעב תמ"
."ןכ"
"ן יתמ״
."לומתא"
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,דול היה המ"

״? עדוי ךניא !׳ול היה המ׳ תרמוא־תאז־המ״
."אל"
."קתושמ היה אוה"
* יואר להנמ ירהש ,רמא אל ךא ,״? תעדל ינא בייח תאז םג יכו״ :רמול ןרהא שקיב
־ זיא לש הלעב לע עדי אל ןרהא .ודרשמ! ידבוע לש םהייח תא ריכהל בייח ומשל
.רבד יצחו רבד הדלרמ
״? יתממ"
"?יתממ המ"
"?קתושמ היה יתממ"
.היולג תמוערת לש המיענב ןרות לש ורזוע בישה ,"הנש הרשע־שלש"
. ולהנמ ןרות הנמתיש םדוק דוע .דרשמב יקסניברג הדלרמזיא הדבע תובר םינש
. ישיאה הקיתב ןויע ידיל ,הארנכ ,ןרות עיגה אל ,תודחוימ תויעב הררוע אלו ליאוה
ו השמ ...לבא ,וילא עיגה אל ישיאה הקית ,ןכא .ונורכזב והשמ עז ןכ־יפ־לע־ףא
.יקסניברג ...יקסניברג הדלרמזיא ...הדלרמזיא ...תדועצת קית ...רחא קית ...לפרועמ
.ורזוע תא לאש "?ומש היה המ"
ן רות תא הכיז םיתש אלו תחא אל .זובב הלוהמ המהדת לש טבמ וב ןתנ ורזוע
. וב ץנצנתה המטשמ לש בוטרוק וליפאש היה המדנ םעפהש אלא ,הז ןיעמ טבמב

."יקסניברג היה ומש"
."יל רמול ךירצ ךניא" .הזגורב ןרות בישה ,"יקסניברג היה ומשש עדוי ינא"
"?ומש המ :תלאש"
."יטרפה ומש"
."םהרבא ...יל המדנ" ,רזועה רהרהתה ,"יל המדנ"
ה רשע־שלש ...קתושמ ...רכומ והשמ" .רהרוהמב ןרות למלימ ,"יקסניברג םהרבא"

ך ותמ המואמ הלעה אלו וחומב המ־רבד רקינ בוש ."יקסניברג םהרבא ...הנש
.לפרעה
"?היוולהה יתמ"

."יצחו־עבראב"
."אובא ינא"

ב
ו בורו־ושאר עוקש ןרות היה םימי םתואב .תוחונה ןמ אלש העש התיה יצחו־עברא
ה ירכז םע וןיסנה רחאלו ,תינרדומה להנימה־תרות רואל השמ לע רקחמה־תדובעב
ו ניינל היונפ התיה אל ןרות לש ותעדש םושמ קרו־ךא הדובעל לבקתנש—יכאלמ
־ וקיפה־תידועייה םילילצה־תנוכמ לש היווק טוטרשב ולוכ־לכ היה ןותנש םושמ
ו ניאשב ןימ בברעי אל אבהלו ןאכמש ובלב רמוא ןרהא רמג הז ןויסנ רחאל-תיח
.להנמה השמל שדוק יאנפה־תועשו דרשמל שדוק הנייהת הדובעה־תועש .ונימ
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ת חאב יצחו־עברא העשל דע תוהשל ןרות טילחה .שלש העשב המייתסה הדובעה
דנש יפרגוילביבה רמוחב ןייעי ונמזמ לטבי אלש ידכו ,םוקמ־תבריקבש תודעסמה
ל ע טדורכייא יצייושה גולואיתה לש ורפסב היה ארוק םימי םתוא .ורקחמל ול שר
. םדאהו לאה ,םעהו לאה ,םלועהו לאה :םיקלח השולשל קלחתנ הז רפס .לארשי תד
ר בדב ותטלחהב עגפי אמש ששח ךותמ ."םדאו לא״ב ןויעה לש ומוציעב אצמנ ןרות
ך יישה רמוח םוש דרשמל איבמ היה אל ,דומילה־תועשל הדובעה־תועש ןיבש םוחתה
.ורקחמל
ם ע דחי הב ררוגתה ןיידעש הרידה תוחתפמ תא ול רסמ ,חילשה תא ןרות ארק
ה ריגמב") טדורכייא לש ורפס חנומ וב םוקמה תא קיודמב וינפל ראית ,ןפג רזעלא
.שולש העשל דע וילא והיאביש ושקיבו ,("תילאמשה התניפב ,ןחלושה לש תינמיה
. ..םמ .וב ןייעל לחהו םהמ דחא לטנ .םיתמ יקית לש המירע וילא האבוה םייתניב

.יקסניברג םהרבא :םשה .6974/ב/681
־ שלשש ,יקסניברג םהרבא ותוא הז ירה !םימלועה־ןוביר .יקסניברג םהרבא בוש
ך ות לא וקית בברתשה ךכ ךותמו דחא דעצ וליפא דעצ אל תופוצר םינש הרשע
?תועט בוש .הדובעל יכאלמ הירכז לבקתיש ינפל דוע םיתמה יקית
ר טפנ ףוס־ףוס .ןידכו־תדכ אפור ידיב המותח תוומ־תדועת קיתב התיה םעפה ,אל

.יקסניברג םהרבא
מב קיתה לש ותפיטע יבג־לע ותמיתח תא עיבטהל ןרות דמע ...יקסניברג םהרבא
ם הרבא ...רורב הז ירה ...יקסניברג םהרבא .ומוקממ ץפק עתפלו ,ךכל דעונש םוק
ה רשע־שלש הז יוניש אלל ספא רפסמ עיפומ ולש הדעצה־םפוטבש ,יקסניברג

בא ,םויה לש ךיראתה תא תאשונ ולש תוומה־תדועתש ,יקסניברג םהרבא ...הנש
י קסניברג הדלרמזיא לש הלעב אוה־אוה ,קפס לכ ןיא ,ןכא ...הז ,יקסניברג םהר
ה דלרמזיא וז .הנש הרשע־שלשכ הז תדועצתה־ףגאב תדבועה ,ןונכיתה־תקלחממ
ה ילע םינוממה םע הכסכתסה אל ,התגרד לע המחל אלו תויעב הררוע אל םלועמש
ו להנמ ,ןרות ןרהא יבגל תמייק התיה אל טעמכ ךכ םושמו ,הדובעל הירבח םעו
ה יניעו םימוחשה הינפ ול ויה םירוכז לפרועמב ךאו ,ףגאה לש יביטרטסינימדאה
.היבוברעב ןהב תושמשמ תובצעו תוצילעש תקונית יניע ,תוינגפוסה
."םדאהו לאה" תא איבהל חלשש השע הפיו המ־יהיו היוולהל תכלל וילע המוש
, ותריגמב היה רומש שלש העש דע .הלק העש רחאל וילא אבוה "םדאהו לאה"
רות הפקב ותדועס חניקו םיירהצ־תפ דעס ,תודעסמה תחאל דרי שלש העש רחאלו
ם ימוכיסו תומישר השעו "םדאו לא״ב ןייע הירגיס ןושיעו הפק תמיגל ידכ ךות .יכ
.תינרדומה להנימה־תרות יפ־לע גיהנמכ השמ לע ורקחמ ךרוצל
ת ינוכמה ירחאמ ופפוטצה השאו שיא םישולשכ .היוולהל ךלה יצחו־עברא העשב
. תחפטמב ףוטע היה ןוכרה השאר .הדלרמזיא התיה ןהמ תחא ."אשידק הרבח" לש
ם שג־תופיט הלבריעו תימלשורי ףרוח־חור הבשנ .הינפ תא האר אל ןרות ןרהא
.תולבלובמו תומשוגמ
רוכזל ןרות הסינ ןמז רחאל .תורבקה־תיב דע ותינוכמב ועיסהל ול עיצה והשימ
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ה נפתה אלו םדאו םיהולא יניינעב היה דורט וחומ ןפש ,לוכי אלו שיאה היה ימ
— ותינוכמב בשיו שיא ותואל הנענ ,םוקמ־לכמ .וביבס שחרתמה לע ותעד תתל
.חורו םשגמ הסחמ
ל וקב תוליפת רמיז הדימעה־ליגב ןקדבע .רבג םשגה ךא ,חורה הככש תורבקה־תיבב
.ויניע תא םצע ןרהא .האל
־ תדוקנמ גיהנמה השמ לע רקחמ־תדובעב םוקמ וז הלאשל שי םולכ—"םדאו לא"
?תינרדומה להנימה־תרות לש הטבמ

תנ זא .םהמע אוה םג זזו ויניע תא חקפ .ומוקממ זז םיפסאנה שוגש ןרות שיגרה
א לא ותציחמב ויה אל .תורבקה־תיב לא ועיגה םיוולמה תיצחמכ קר יכ ול רווח

.םישנא רסירתכ
ה דלרמזיא לא ברק תוליפתה תא רמיזש ןקדבעה יכ האר תועיספ המכ עספש רחאל
־ דבעה .ההימת לש טבמ וב הנתנו השאר הפקז הדלרמזיא .ןבא לע תבשל הל הרוהו

.ןבא לע הבשי הדלרמזיא .וידיב תינבצע ענעינ ןק
 .הארונ תופייע ןרהא לע הלפנ הקווד עגר ותוא .הקלחו הבחר ,וז .דתיה הלודג ןבא
ה בשי הילעש ,ןבאה לא עספ םידבכ םידעצבו בר ץמאמב .ולשכ וילגרו וקפ ויכרב
.הדי־לע בשיו ,הדלרמזיא
;לאש ןקדבעה .םיפסאנה להקב ףלח שוגיר
"?לבא התא"
.ההימתב וב טיבהו ותלאש תא ןרות ןיבה אל

"?החפשמ־בורק התא"
, ופתכ לע השאר החינה הדלרמזיא .הלאשה לע תונעל ודיב קפיס היה אל ןרות
. טעמכ םישוח־ןופלע ידיל ותאיבהו ותופייע הרבג .יכבב הצרפו היתועורזב ותקביח
ל ש רצה ספב .םשגה־ליעמ יסיכב ויה תונותנ וידי .רבא דינה אלו ותבישיב אפק
ה תיה יחלה .הדלרמזיא לש היחל עגמב שח ,רטנסל ףיעצה ןיבש ,ראווצה תקלח
.אפק ןמזה םגש ןרות ןרהאל ול המדנ זא .םשגמו תועמדמ הבוטר
ל ש היתועורז תא ריסה תונידעב .וסימהו ןרות לש ורזוע אבש דע ןמזה אפק ,ןכאו
.האלהו ונממ הכילוהו העורזב ועורז בליש ,ןבאה לעמ המירה ,ויפתכמ הדלרמזיא
.דש האפכש ימכ הדלרמזיא הכלה

ג
, םצעב .ושאר לע החפק שמשהו ברש־םוי היה .סובוטואה דיל רותב דמע ןרות
ו תואב ןרות עגנ .ושאר רעשב הווהתנש לגלגעה רעמה לע םא יכ ושאר לע אל
.תחרק :תונמחר אלל קספו לוגיע
א ב ,ינפוג חוכב ןייטצה אל וימימו ליאוה .ןושמש םשב תחא אל הנכתנ וירוענב
ך ילהת .םיכובסה וילתלת לשב םא יכ ודי־םצרעו ותרובג לשב אל הז ויוניכ ול
.תחא־תבב ,ףתחכ אב ויוליג ךא אוה יטא ךילהת תוחרקתהה
־ימיב היה רהרהמ ,הינרקל דקומ ותושעל ותחרק לוגיעב הרחבש ,שמשב ודמעב
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ה לילד לשב אל הלדלדינש ןושמש לש ותירולב ,םהה םימיה ןמ ותירולבבו וירוענ
.ןמזה השעי הלילד השעת אלש המ .וליג לשב םא יכ
ד עו תנעמ ך״נתה תומש ובר הכ ןה .ץראה תונב ןיב ץופנ הלילד םשה ןיא עודמ
.ןיא הלילדו ,לטומה דעו רמתמו הנמת
ש י ,לשמל ,הנה .רהרהל ףיסוהו םולש הל ריזחה .םולש ול הנתנו הדלרמזיא הרבע
.ןיא הלילדו הדלרמזיא ץראב
ה קיזחה תחאה הדי .ןכרומ השארו ףופכ היה הבג .הדלרמזיא לש הבגב וטבמ ץענ
, םייברגה ,הלמשה :םירוחש השובל לכ .וב ץפחכ ןיא ילככ הלשלתשה הינשהו קיתב
.הריזנל התיה המוד רוחשה לשב .השארבש תחפטמה וליפאו

.הדלרמזיא
.הגישהו הרבעל עספ ,רותה ןמ אצי
"יהדלרמזיא ,ןאל"
."הדעסמל"
"?ךתא דחי דועסל לכוא"
.המכסה תואל השארב הדנ איה .ןהבש תובצעה תא עגר החצינ היניעבש תוצילעה
ה ריב קובקב איבה ןרות .ימצע־תוריש לש הדעסמב ךומנ ןחלוש דיל ובשי םה
:לאש אוה .תוסוכ יתשב הגזמו

"?יתוא תקשינ עודמ"
.החצמ תא הטמיק הדלרמזיא
״? יתמ״
."ךלעב לש ותיוולה םויב"
ת שבוכו תרזוח תובצעהש םע ,שאר־דבוכב הרמא ,"ןרות רמ ,ךתוא יתקשינ אל"
.היניע תא
.תיטלחה ןרות קספ ,"תקשינ"
ינעה הדלרמזיאש רוריבב אוה רכוז יכ חוטבו ךומס ןרהא לש ובל היה העש התוא
ה מ רזחיש ,המלועל הדלרמזיא הכלה רבכשכ ,בר ןמז רחאל קר .הקישנ ול הק
ה ניעשה קר הדלרמזיאש ול רבתסנו היוולהה םויב תורבקה־תיבב תמאב עריאש
בו ,דמעמ ותואב ויהש הלא לכ ול ורשיא הז רבד .דוע אלו ופתכ לע השאר תא
ץ מש ול היה אל הדלרמזיא לש הינפב עבקש המ עבקשכ ,םינפ־לכ־לע .ורזוע דוחיי

.ויפמ רקש־רבד אוה איצומ אמש ששח
ה בוצעה העשה לש תוביסמה רואל יכ חינהל שי ירה" ,ךישמה ,"רבדה יל רוכז םאו"
."ךנורכז לע רשאמ רתוי ינורכז לע ךומסל יוארה ןמ איהה
ן יב טשפש קמוסה רחא בקע ןרהא .םישמונמ ויה הדלרמזיא לש הינפ יכ ררבתה
ה תוא לכ .הקתש הכורא העש .רבד התנע אלו היניע הליפשה איה .שמנל שמנ

.ןרות רביד העש
י פל ,ותשא הניא בוש םינש ךכו־ךכו ,םינש ךכו־ךכ ותשא התיהש וז לע הל חיסה
ןכמ־רחאלו ,ורמאש המ ורמאו הדעו ינפל ועיפוהו תונברה־דרשמל םהינש וכלהש
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 ןרהא בש םייעובשה ופלחשמו .םהיניב הגה ופילחה אל םימי םייעובשו התיבה ורזח
ה תגא לש םישלב־רופיס תאירקב תועש ךכו־ךכ םש הליבו תונברל ךלהו ןרות
ם של אבש ימ לכ תונברב הב הכוזש ןוטרק־תריס ןימ הנותנ ושארבש םע יטסירכ
ו די־לע בשי יטסירכ התגאב עוקש ןרות היהש העש התוא לכו .שאר־יוסיכ ילב
שפ תא ןרות עדי אלש םירבד ףלק יבג־לע בתכו ,ויתודימ יפ־לע דרוי ונקזש ,ידוהי
ה דעו התוא ינפל םינשה ודמע בוש .תשגרנו החותמ ,ותשא האב ןכמ־רחאל .םר
צהל ותשא לע הויצו ,ויניעב תוכחוגמ ויהש ,םילמ ןרות לש ויפב םש ידרפס ברו

.תותירכה־רפס תא הידיב ןרות ןתנ זא .וז לא וז הידי תופכ תא דימ
ת ונוזמב ביוח אלש יפ־לע־ףא יכ יקסניברג הדלרמזיאל ןרות ןרהא רפיס דועו
ת ודובעמ סנרפתמ ומצע אוהו ותרכשמ לכ תא טעמכ ותשא התיהש וזל אוה רסומ

רב דומעתו ,המא םע הרגה ,ותב רגבתתש דע ׳וכו הביתכו םימוגרת ןוגכ ,תופסונ
.המצע תוש
.לוכאל ורמג םה

"?הפק הצור"
."הדות ,אל"
."וסרפסא התשא ינא"
."הכחא ינא"
.הרביד הדלרמזיאו קתש ןרות .םידיקפתה ופלחתנ זאו .וסרפסא התש ןרות
ה אלכנו םירשעה־תונשב הינמרגל הרגיהש הינלופב תידוהי החפשמ לע הרביד איה
־ םתב תא טלמל םירוהה וחילצהש רחאל ,ןוטלשל רלטיה תולעב זוכיר־הנחמב
י לותק רזנמל תבה הרסמנ תפרצל םינמרגה אובבו .תפרצב םיבורק לא םתדיחי
ן מ האיצוהו הירוה תומ לע הל רפיס ,האושה־ילוצינמ דחא אבש דע םש הלדגו
ם תנש תא דחי ואיצוה אל .לארשי־ץראל העיסהו השאל התוא אשנ אוה .רזנמה
.וילחמ דוע םק אלו בכשמל לפנ שיאהו
ם המ דחא לכש ,םירדח רפסמ תב הרידבש דחא רדחב בשוי ןרהא אצמנ ןכמ־רחאלו

ת וטימ יתשו םימ ילדו זג־תריכו ןטק ררקמ רדחבו .החפשמל וא דיחיל רכשומ
י צח—עבורמ ןחלושו םיכנ־תסרוכו (הבחרו ההובג תרחאהו הרצו הכומנ תחאה)

ודס םיכ־ירפס המכש ,םידגב־ןוראו םיעולק םיפרפרש השולשו—רטמ יצח לע רטמ
.רתנספ םגו—תופורת לש חירו תופיפצו קנחמ לכל לעמו ,םירוט־םירוט וילע םיר
.ןפ)ש לש ןרוטקונ הנגינ הדלרמזיאו ,הליל היה ץוחב
ת א חינזמו ונמז תא לטבמ אוהש ןרותל עתפל רווחתנ ןרוטקונה לש ומוציעבו
.השמ לע ורקחמ
ם ייתפש יתש ויפ לא ודמצנ םואתפ .וילגר תונוהב לע תלדה לא עספו ומוקממ םק

.הכישנ דע ויתפשב וצעננ םיינישו ,תומח ,תושק ,תוקד
:הרמא ,התמישנ הילא הרזחש רחאל .הדלרמזיאו

."ןרות רמ ,ךיתקשינ םעפה"



ןרוא .י60

ד
יללכה להנמה :לא
.תדועצתה ףגא ׳יביטרטסינימדאה להנמה :תאמ

.םיאושינ :ןודנה
ת דבועה יקסניברג הדלרמזיא תרבגה תא השאל יתאשנ וז הנש ראוניב 26 םויב
.הז ףגא לש ןונכיתה רודמב
מה תוריש ןונקת לש 13.325 ףיעסל ךבל־תמושת תא הנפמ ינירה ךכל רשקב
:רמואה הניד
ת קסעה ךשמה רוסא הנממ האצותכש םידבוע ינש ןיב תיתחפשמ הבריק תרצונ

ת רחא הרשמל םידבועה דחא תא ריבעהל שי ,םדרשמב וא םתדיחיב םהינש
ם א .םהיניב החפשמה תבריק ללגב םהינש תקסעה הרוסא דוע היהת אלש ןפואב
ו ב ראתי ,תורישה תוביצנ לא בתכמב יארחאה הנפי ,תירשפא וז הרבעה ןיא
יטה ךשמהל הנממ תוארוה תלבק םשל ןודינב תועצהה תא טרפיו תוביסנה תא
בועה לש םתקסעה ךשמה תא ריתהל ףא תיאשר תורישה תוביצנ .הרקמב לופ
.תויחכונה םהיתורשמב םינודנה םיד

ה
שמב הדלרמזיאו ןרהא לש םתקסעה ךשמה תא תדועצתה־ףגאל הריתה תוביצנה
ת מועל .תירשפא הניא םתרבעה יכ ,הארנה יפכ ,ררבתהש םושמ תויחכונה םהיתור
ה רדח לא תתסה לש ותרידמ רקע ןרות :תרחא הרבעה תירשפא יכ ררבתה תאז

.הדלרמזיא לש
ה דווזמ .תחא הדווזמ וליפא ואלימ אל וישובלמ .ול ויה אל ולשמ םילכו םיטיהר
ת חתמ האבחוה הדווזמה .הדלרמזיא לש הרדח לא ואבוה םירפס יזגרא המכו וז
. םירוט השולשב רתנספה לע ורדוס םירפסה .ןרות הילע ןשי התעמש ,ההובגה הטימל
־ תריכ ,ררקמהו רתנספה :היהשכ ראשנ לכהו ,המואמ רדחב הנתשה אל ךכל טרפ
שה ןרותש ףא ,תופורתה חיר םג המ־םושמו םיכנה־תסרוכ וליפאו ,םימה ילדו זגה
.רקיע־לכ תופורתב השמתשה אל הדלרמזיאו חיר תונתונ ןניאש תופורתב שמת
ף א הברה הנתשנ אל ךכ םיריבכ םייוניש ולח אל הדלרמזיא לש הרדחבש םשכו
ן רהא היה תתסה רזעלא םעש הז ןוגכ ךרע־ילק םירבד המכל טרפ ,ןרהא לש וייחב
ה תיה אלו ויה םידורט םהינש .רובידב טעממ היה הדלרמזיא םע ולאו החיש הברמ
.םירובידל היונפ םתעש
ן רהאו םיירהצ־תחורא תלשבמ הדלרמזיא התיה םבושב .דרשמב והש שלש העשל דע
. םילכה תא החידמ הדלרמזיאו שופל בוש ןרהא היה החוראה ירחא .רדחה תא רדסמ
ת ורות לע רמאמה תא םגרתמ ןרהאו שופל תבכוש הדלרמזיא התיה ןכמ־רחאל
.ותייתשב קלח תחקל הדלרמזיא תא ןימזמו הפק חיתרמ היה דכ־רחא .ם״וכע

־ ידמ .השירחמ הדלרמזיאו רפסב וא ןותעב ןייעמ ןרהא היה הפקה תייתש ידכ ךות
־זיא התיה הפקה רחאל .הרבעל ךויח חלושו רפסה ןמ ומצע קתנמ ןרהא היה םעפ
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טמה לא וכרדב רודזורפב וילגר תונוהב לע עסופ ןרהאו םילכה תא החידמ הדלרמ
ת לעבו ןרות תחפשמ לע ףסונ םירייד השולש דוע וררוגתה הרידב) ףתושמה חב
.םימ ילדה תא אלמל ידכ ,(הרידה
ו דיב תוהש התיה תע התוא לכ .בר ןמז לזג ילדה יולימו םילקלוקמ ויה םיזרבה
א ל בוש הלילב תרחואמ העשל דעו הז עגרמ .השמ לע ורקחמב רהרהל ןרות לש
ע בקש דעומל המייסל ידכ הפרמ וניאו הילע דקוש היה ;וז ותדובעמ ומצע רידה

.רוסיפורפה
ה ניקתמו תוינק הנוק :הלש היקוסיעל השידקמ הדלרמזיא התיה תועש ןתוא לכ
י דכ ותדובע ידכ ךות ול ושגוהש ,הת סוכו םיכירכ תרוצב בורה־לע) תיברע־תפ
חמ ,תצהגמ ,תרפות ,םייתפרצ םירפסב תארוק ,(הבושחה ותכאלממ ולטבל אלש
.רתנספה לע ןפוש לש םינרוטקונ תטרופו ,ןטקה הסקנפב םיבושיח תבש
ה יה דיתע וב םויה ברעש אלא ,בוקנה דעומל הנכומ ןרות לש ותדובע אופא התיה
ש וטיל הנועט הדובעהש הדלרמזיאל ןרהא הל חס רוסיפורפה ינזאב הארקל ןרהא
וצר הדלרמזיא התיה העש התוא .תימואלה הירפסל עוסנל וילע ךכ ךרוצלו ןורחא
.םיירהצה־תדועסמ םילכה תא החידמו םימה תרעקל לעמ הנ
.השאר תא בסה ילב הלאש ׳ד רוזחת יתמ"
."האירקה־םלוא רגסייש ינפל אל םינפ־לכ־לע .עדוי ינניא"
ה לטנ ,בג ול התנפ םואתפ .ןרהא לא הברקו תבגמב הידי תא הדלרמזיא החניק
ת ששגמו הדי תא העינמ התיה .הינפ לא ויתועבצא תא הדימצהו הדיב ודי־ףכ תא
ה ייחל לע ,היתורעש לעו היתפש לע ,החצמ לעו המטח לע ןרות לש ויתועבצאב
.דבלב שושימה־שוחב אלא הריכהל לוכי אלו ןרות היה רויע לשמ ,היניע לעו
.ךלהו הדי ץחל—הנממ ףדנ םילכ תחדהל המא" חיר—התקרפמ לע ןרות הקשינ

.ןפג הירורבב לקתנ הירפסב
."הירורב ,םולש"
."םולש"
"?אבא םולש המ"
."ךילא עגעגתמ"
"?םוחנ םולש המו"
.הירורב לש הלעב היה םוחנ
" ?ךתשאו .ץראל־ץוחב אוה"

."תיבב"
."םינש רשע ינפל תיארנשמ רתוי הברה ריעצ הארנ התא"
 רומיק תא קר רכז .לוכי אלו םינש רשע ינפל הירורב התארנ ךיא רוכזל הסינ
.הנש םירשע^הרשע־שמחכ ינפלמ הלא ףאו ,הלוק תאו היניע תא ,ףושחה הכרי
.ןחלוש ותוא דיל ולומ הבשי הירורבו האירקה־םלואב ןחלוש דיל ןרהא בשי

.םירפסה תא ופסא םידבועה .ןקורתמ םלואה לחה הריגסה תעשל ךומס
״? תלכא״ :הלאש הכותל וסנכנשמ .תינוכמ הל השכר הירורבש ררבתנ
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."אל" :הל בישה
."יטוקס יקסיו לש קובקב יל שי .ילצא לבאת"
:ול הרמא החוראה תעשב
."ךליבשב ריש יתבתכ"
."יתעדי אל םלועמ ?םיריש תבתוכ תא"
."עדת ברעה"
 .תוטמוקמ ריינ תוסיפ המכ וכותמ האיצוהו הקית תא הלטנ
 "!ןזוא הטה"
.ןזוא הטה ןרהא

שמוח
תישארכ

 למעל םדאה דלוי םרט דועשכ
 רמוא אלו םירבד אל ויה אל
 —ללחל לאה ןיב לגשימה ךכ םאו

.רמוחה תדלוה תא םרוגה

ת ומש
 רמוחה תדלוה תא םרוגה
 יפוסוליפ רקחמל ןינע אוה
 יפוא לעב קונית ןכ ןיאש המ
 יפושו תחנב ול ףצ רשא
.אמוגמ היושע הביתב

א רקיו
 אמוגמ היושע הביתב
 .לטה רדוח רקוב תונפל
 .ןמודו ףוס שי ףוחה לע
 ,לע־לא רמתימ ןשעו
.לספנ קוניתה ןברקכ

רכדמב
 ,לספנ קוניתה ןברקכ
 .הימוטנא עדי אל בירקמכ
 ,לחנ ןוחצנ ףוס־םיב
 ,לפנ םיב הערפ ליח
.רמותכ דמע אוה רבדמב

 הרות־חנשמ וא םירבד
 ,למעל םדאה דלוי םרט דועשכ
 ,רמוחה תדלוה תא םרוגה
 אמוגמ היושע הביתב
.לספנ קוניתה ןברקכ
.רמותכ דמע אוה רבדמב
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:ןרות לאש
״? הירפסב ילומ תבשי רשאכ ברעה תבתכ הז תולפת־לילכ"
."ןכ"
.יקסיווה תיסוכ תא ןרות םירה
."הרפמהו הרופה ןפג תחפשמ ייחל"
.הירורב לש הכרי יקומח תא הינשה םעפב ןרהא האר תחא העש רובעכו

ו ילענ ץלח .םיריידה תבורמ הרידה תלד תא ןרהא חתפ ,הלילב בנגכ ,שרח־שרח
א ל ללכ־ךרדב .החתפנ אל תלדה ,לוענמה־ףכ לע ץחל .ורדח לא עיגה ויברגבו
־ זיא המילחה ,הארנה יפכ ,םעפה .םרדח םתלד תא לוענל םיגהונ ןרות גוזה ינב ויה
. חתפמה תא אצמו וסיכב ןרהא שפשיפ .הדבל ןושיל הבכשש יפל הלענל הדלרמ
ה יה לקנה .םיקידצ־תנש ,הקומע הניש הנשי הדלרמזיא .רוא הלעהו רדחל םנכנ
ה תיצחמ דע םימ האלמ סוכ הדמע ןחלושה לע :הקומע הניש התוא םרג המ שחנל
ל ש הנויה תולולגה תרפופש .לומרודורפ—הניש־תולולגמ הקיר תרפופש החנ הדילו

ה לילה .ןהל הקקזנ אל הדלרמזיאו תולולגב עייתסמ ןרהא היה ללכ־ךרדב .ןרהא
ש ובל ותטימ לע חנצ אוהו הניש־תולולג העלב הדלרמזיא :תולילה לכמ הנתשנ הזה
.םדרנו ומוי־ידגב
ל לכ־ךרדב :הזה הלילה הנתשנ ובש דחא טרפ לע דוע ותעד תא ןתנ רקובב קר
ה דלרמזיאו—ההובגהו הבחרה הטימה וז—חונמה הלעב תטימ לע ןשי ןרהא היה
ה יהש ,חונמה הלעב תטימב איה הנשי הליל הוליאו ,הכומנהו הרצה התטימב הנשי

.הלש התטימב ןשי אוהו ,הנש הרשע־שלש הילא קתורמ
ת חא סוכ גזמ ,הפק לשיב אוה .התנשב העוקש" הדלרמזיא התיה ןיידע ררועתהשכ
 ףרפרשה תא בריקו ףרפרשה לע ךירכה תאו הפקה תא חינה .ךירכ ןיקתהו ,הל םג
.ותטימ לא
:דרשמל ןפליט םתיבל הכומסה תלוכמה־תונחמ
״? הכלמ״
."ןרות רמ ,םולש"
י נפל אובא אל .רוסיפורפל ילש רמגה־תדובע תא רוסמל .הטיסרבינואל ךלוה ינא"
."השפוח־םוי חל הבגתש רתסאל ירמא .םויה אובת אל הדלרמזיא םג .הרשע־םיתש
."ןרות רמ ,החלצהב .רדסב"
."הדות"

. גיהנמכ השמ לע ותדובעמ םיעטק רוסיפורפה ינזאב ןרות ארק תופוצר םייתעש
ו תדובעש ןריתל חיטבה תאז דבלמ .הלועמ ןויצ ול קינעהו ונממ לעפתה רוסיפורפה
.תירבה־תוצראב ספדותו םוגרתל רסמית
־ ורפה .ףטוש םשג דריו םיימשב םיננע ורשקתנ ותדובעמ םיעטק ןרות ארקש דע
.ותינוכמב ועיסהל ול עיצה רוסיפ
.לאש ׳ד דרשמל"
.תדועצתה־ףגא לש יביטרטסינימדאה להנמה אוה ןרות ןרהא יכ רוסיפורפה עדי עודי
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.תוקד רשעו הרשע־תחא התיזו העשה .ונועשב ץיצה ןרהא
"?יתיב די־לע עגר ךרדב בכעתהל ךשקבא םא הפצוח וז היהת םאה"
."ןכומ ינא—תוקד שמח .רדגומ־יתלב ןמז אוה עגר"

."תוקד עברא"
 ךתינש לובמה םע םקבאמב תינוכמה תושמש תא ריהבהל ולכי אל תויכוכזה יבגמ
חמ הינשה דועב תושמשה תא תחאה ודיב ףשו תילגנאב לליק רוסיפורפה .הצרא

.הגהב הקיז
 לא תוגרדמב ץרו תינוכמה ןמ זלה אצישכ ןרות לש ויתובקעב קעצ /׳תוקד עברא"

.ורדח
 התחונת התנתשנ אל שמאמ .הכימשב תלברוכמ ,הפונצ ,הנשי ןיידע הדלרמזיא

.ויהשכ םיחנומ ויה ךירכהו הפקה םג .הז־אוהכ־ףא
 וילגרל חנו הטימה ןמ לגלגתה לגלגע שוג .הפתכב עגנו הטימה לא ןרהא ברק
.לגרודככ

.םשגה־ימ קש8 תא וחליפש םיינבצע רפוצ ילילצ ועקב ןולחה ןמ
.ורבע תוקדה עברא
.ומוקממ שמ אל ןרהא
.שאונ רמא אל להנימל רוסיפורפה
.תקפואמ ךא המצע־תבר תרומזתל ומד םשגה ימו ןלוס לש ותניגנל המוד ורפוצ היה
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