
זרדירפ ךרד :סלב וועמש

ת מהנ לבא ,ןולחה תשרב וככחתה םימורעה תותה יפנע .רדחב הלפא התיה יציקהב
י מא .תונורחאה םהיתופיט תא וקרי םיבורמהו קספ םשגה םג .דוע העמשנ אל חורה
. רוקמ דעורו לזרבה־רעש לצא היה לפוקמ יסקרו ןרוקיבמ ובש אל ןיידע יתוחאו

י נתריזחה יסקר לע יתבשחמ לבא ,הנישה לא בושל יתשקיבו הכימשה תא ילע יתכשמ
. ויתוללי תא עומשל יתבריסו הטימה לע יתרהג רשאכ ילע התרשש םיאכנה־חור לא
ם וי תוהוגנש ,ירורפאו רדוק עיקר תסיפב יתלכתסהו ישאר תחת יתופכ יתלכיש
.תורתוימ ,תוכורא תועש לש ברע .דרי ירירגס ברע .וב תורומש ןיידע הנפש
י נא לבא ,םישדח םיטילקת תעימשל ותיבל יננימזהו דרשמל רקובב לצליצ ףסוי

 ימא תא יתזריז ,תירוחאה תלדה דיל בצינ .םירחא תוגונעתל ימצע יתדערה רבכ
 .האב אל איהו ההיזנל יתיכיח המימת העש .אתבס לצא ןרוקיבל תאצל יתוחאו

י תרהגו ירדח לא יתילע ףוסבל .ריקה לע יפורגאב יתמלה ינורח בורמו יתייה ללמוא
!יסקר לש ויתוללי עתפל הנהו ,הטימה לע
ח ובנל לחהו ידעצ תא עמש יסקר .הנותחתה הטוידה לא יתדריו ,רוא יתילעה .יתמק
ט לפנ ויפמ .םיגרוסה ןיבמ ושאר בברישו תוירוחאה וילגר לע דמע אוה .תונבצעב
ה בוטרה ותמער יתקלחה .ובנזב שכשיכו ילע ץפק רעשה תא יתחתפשכ .ךימס לבה
י רמצה ורעש תא יתקרסו בטיה ויתבגינ םש ,תירוחאה תספרמה לא ויתכלוהו

. רהנב הצחרמ וידחי םיבש ונייהשכ ץיקה ימיב השוע יתייהש ומכ ,השק תשרבמב
א לו הדות־ריסא היה יסקר .ירדח לא וב יתילעו טפנה־רונת תא יתקלדה ךכ־רחא
א והו תובבוש חור וילע איבה רונתה םוח .ובנזב שכשכמו ילגר ןיב לחתשהמ לדח
י בל היה אל ינא לבא .הודחב ילע קנזו הביתכה־ןחלוש לע הלע ,יתטימ לע ץפק
ה כומסה הסרוכה לע יתערתשה םיילגר־טושיפב .טקשב תבשל ויתיויצו םיקחשמל
ן תנו ויקחשממ קספ יסקר .יבגב הפלח הניצו ,ירבאב תודבכ יתשח .םידגבה־ןוראל
ל ש תולוק עימשהו יקיחב היה רבכ אוהו ,וילא יתכייח .חקיפהו םוחה וטבמ יב
ם צע אוהו ,וינזא ירחאמ יתדריג ,ושאר לע יתקלחה .ומא תועורזב ול בוטש קונית
י תרבסו ,תובורק םיתעל וב והכזמ הנניאש גונעתב ותוכזל יתיצר .טקשו ויניע

ה נפה רחא .יב טיבהו וינזא ףקז ,החונמ־רסוח הליג עתפל ךא .טעמ ול־םנמניש
ץ פקו ינממ טלמתנ אוה לבא ,ילא ושארב יתכשמ .הטימה לא טיבהו רוחאל ושאר
ר רמטצה ורשבו וילגר ןיב ובנז לישפה ,תויסכבו םיעצמב ומטח בחת .הטימה לע
. רתימכ חותמ ,ילא הנפנו הלוהב החיבנ טלפ אוהו םייפכ יתקפס .תחדק־זוחאכ
, ול יתרמא ,"הגה אוב" .יליצאה ועזג רדה אולמב הארנ אוה .ךכ ותוארל יתבהא
י תמק .עז אל ופוגב רבא םושו םיקיז יב וחליש ויניע .ומוקממ זז אל אוה לבא
ה צקב עגנ ,ושאר ליפשה יסקר "?ןושפיט ,תיליג המ" .תורוקזה וינזאב יתקזחהו
.רונתה לצא תבשל דריו ,ידי ףכב השביה ונושל
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י נפל דוע .תפעוז הדילס הנממ דלס אלא הב אנקתה קר אל .ההיזנ תא אנש אוה
. תואבה ןמ ששח זא דוע ילוא .תיבה ינפ־לע הרבעב הילע חבנו ןטר ילצא הירוקיב
ת לדב סנכיהל תשקבמו םינבלה־רדגב הצריפה דעבמ תבנגתמ הב ןיחבהשכ לבא
י שוקבש דע היה יארפ הכ .ארפ־תייחכ הילע לפנתהו וחורב לשמ אל ,תירוחאה
.ויתועתלממ הצלחל יתחלצה
ד חא םוי .םינכשה לש םרצח ינפ הפצ אוהו תיבה לש ירוחאה ףגאב דמע ירדח
ן יע־ףרהלו תוימואתפב יל הלגנ הארמה .הדיבעמ תועורזב הקובח ההיזנ תא יתיאר
ן רקב הל יתברא ישילשה םויבו הירחא יתבקע םיימוי .טקש־יא יב םינכהו דבלב
ה ב התיה לבא ,דחוימב הפי התיה אל .עובשל תחא יתוא דוקפל הלחה זאמ .בוחרה
ש קבל ןופצה־ירהמ ואב ןה .ןהמ תובר יתרכה .העזג תונבב החיכש הניאש תוכר וזיא
, המדא־ידבוע םילעב ,ינועב םייורש םירפכ ןהירחא וחינה .הריבה־ריעב הסנרפ
ת ומחוימ תויעזג תוסוסכ ויה ןה .שפרב םיססובתמ םידלי וא ,תופיאש־ירודח םיסורא
ל ש הקיחב ץוברל יתחרכוה הרשע־תחא ןב יתויהב דוע .ןהיתודיבעמל תודרט ומרגו
ן יידע יתכשמנ אל זא .םביט תא יתעדי אלש םירבד תושעלו םישוח־תפורט הריעצ
ה ריעצ התוא לש טהולמה הפוג לבא ,המיז־תורפסב יניע יתתנ אלו ןימה לא
.דוע תאצל יתלוכי אל ונממש םוסק םלוע לא דחא־יחמב ינרידחה
. הביזכה אל ןיידע איהו ,ישפחה המוי היה הז ?האב אלש ההיזנל הל הרק המ
ר אודה־תעדוה לע ולפנ יטבמ .ידיב היה אל קפיס לבא ,תורעשה תולעהל יתשקיב
ך ילע" .הב רהרהל אלש יתלדתשהו ןולחה תחמוגב םיירהצב היתחנהש המוחה
. "רוריב תרטמל רקובב 9.30 העשב 14.2 ךיראתב ישארה הרוזנצה־דרשמב עיפוהל
י תלביקש םירפס־תליבח לכ .יליבשב שודיח רדגב ויה אל הז גוסמ ראוד־תועדוה
ו חתפנ םיליגר םיבתכמ םג .ותמתוח תא הב עיבטה רוזנצהו תרוקב הרבע תפרצמ
ע יפוהל השירדה היה העדוה התואב ינהימתהש רבדה .הרוזנצה קתפ םהילע קבדוהו
. םעפ לכבכ יזכרמה ראודה־דרשמב אלו .יד.ייא.יםה ןינבב ןכושה ,ישארה דרשמב
י מששו "הליבח תלבק" אלו "רוריב" םשרנ "הרטמל" תצבשמבש לע יתהמת דועו
ב ותכ ,ימשרה ימש אוהש ,ןאהד והילא .תיתפרצהו תיברעה ויתוסריג יתשב בתכנ
ר אודה ידיקפ .ןאד ילא :תויניטאל תויתואב ןהל תחתמו ,תויברע תויתואב היה
־ תדועתב עיפוהש הרוצב ותביתכב וקפתסהו ימשרה ימש תא תולגל וחרט אל םלועמ
׳ יתגהנ טושפ .תאזה הסריגה ירחאמ רתתסהל הנווכ יל התיה אל ,ןבומכ .חולשמה
ם יאטבמ םניא ךכ ןיבו ךכ ןיב םיתפרצה ירהש ,יתחפשמ םשמ א״הה תא טימשהל
י ל וארק ידידי ראש .רפסה־תיבמ םידידי ברקבו החפשמב ימש היה ילא .התוא
־ ןורא לא יתינפ .דבלב םיימשר םיבתכמבו תודועתב עיפוה והילא וליאו ,םאילא
י תעד תתל יתלדחו תושירפל יתנכסה המ־ןמז הז .ינקיצהל ולחה תוששחו םירפסה
ה עוברה חפה־תספוקו ןוראב ודמע םימרחומ םירפס .תונערופ־ירשבמ עתפ־ירוקיב לע
 קבאו הדולח הסוכמ ,םידגבה־ןורא תחת התיה תחנומ .םלועמ הניגב הנמטוה אל
ם ימעפ .הליכהש תורבוחהו םירשנימה לכ תא יתרכז .הילע בלטצמ קד הטוי־לבחו
םיטסינומוקה לע דוצמה חתפנשכ .הפ־לע םהייוויצ תא יתדמלו םיתארק תובר
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ע בראכ ופלח זאמ .ןשיה ונתיבב חבטמה ריקב התוא יתנמטהו הספוקל םיתסנכה
ה מ־םושמ לבא ,הניגב הנימטהל יתטלחה ינאו שדחה תיבל ונרבע םייתניבו םינש
־ הנא רדחב ךלהל יתלחתהו יתמק .הב רהרהל יתבש אלש דע תאז יתיחדו יתיחד
 .ותונמאנ תא ןיגפהל םק אל ךא יכוליה רחא בקוע יסקר היה וניע תיווזמ .הנאו
ה ספוקה תא ףוחדל יתשקיב .ןוראה דיל יתפפותשהו ןחלושה לעמ לגרס יתלטנ ףוסבל
— יבלב יתרמא—התוא זיזא םא .ססהמו התוא הסכמה קבאב ןנובתמ יתאצמנו הצוחה
ה מינפ אטאטמה תא סינכהל ץלאית תרזועה .ירמצה דברמה ךותב יקנ עוביר הלגתי
ך כ־רחאו ,יתממד ךשוממ עגר .םייתנש הז הרבטצנש קבאה תבכש לכ תא ריסהל ידכ
ר בכו דחא םוקמב המ־ןמז דמועה ץפח .םייק רדסל ןיכסהל יתייה חונ .יתמק
ם נמאש םינוש םיגהנמ יל יתלגיס םג .וזיזהל יתזעה אל בוש ,םש ותוארל יתלגרתה
. םהמ לודחל יתששח תודחא םימעפ םהילע יתרזחש ןויכמ ךא םעבק הרקמה קר
, םש היובחה חפה־תספוקל ,םידגבה־ןורא תחת רבטצהש קבאל םג ,אופא ,יתלגרתה
.םירפס ראש ןיב םתומליאב םידמועה םימרחומה םירפסל
י תלכתסהו ןולחה דיל יתבצינ ףוסבל .וניע־תיווזמ ירחא בקע יסקרו ירדחב יתכלהתה
. דרי ירירגס הליל .המדא חיר יתמשנ ,םילעה תשוואל יתבשקה .םילפאה םיימשב
. הדירפ לש הליל .רונתל ביבסמ הבישי לש ,תונורכז לש ,םיגונ םירוהריה לש הליל
־ םויב תונולחה תשיקנ ,הדירפ לש שפנ־ךלה דימת ילע הרשמ הבוטרה המדאה חיר
, םירפסה־ןוראב ,ירדח תוריקב יתננובתה .םלועה־ףוס לע םירוהריה יב הריעמ רירגס
ד וע .ראשיהל לכוא אלש יתעדי לבא ,תאצל ןוצר יב היה אל .ןחלושב ,הסרוכב
, הלומה אלמיי תיבה .ןרוקיבמ הנבושת יתוחאו ימא םגו ,תרזועה בושת טק־טעמ
.יבלב יתרמא ,תאצל חרכומ ינא .ףרה ילב הנקרטית תותלדו הנלצלטצת תוחלצ
ו יה ינפו ינקז לע רעת יתילעה אל שמאמ .הארמב יתטבהו םידגבה־ןורא תא יתחתפ
י תבהא אל .ירשב רמס הצחרו חוליג לע הבשחמל ?חלגתהל .הלוח ינפכ םירויח
י רעש תא אופא יתקרס .םיבר םימי ינפ ביטרמ יתייה אל יתלוכי ול .ףרוחב ץוחרל
ב שיתה רחא .ויתועברא לע חתמתהו םק יסקר .שבלתהל יתלחתהו הנישב ערפנש
ת א לוטיל ידי יתטשוהו שובל יתייה רבכ הלק העש ץקמ .קהיפו דרגתה ,ילגרל
ל א שחו שוטיעכ הומכש המומע החיבנ טלפ יסקר .ריקב בלוק לע יולתה ליעמה
ץ עונ ,תלדה ירחאמ היה רבכ אוהו רכומה וצויצ תא עימשה הניגה רעש .תוגרדמה
.הןדחב חבונו וירפט הב

ב
ה צק לא יתדעצו רמצ םינטובמה םיסיכל ידי יתבחת ,ליעמה ןוראווצ תא יתכפה
ם ׳ח־לא ןתסוב תנוכשב .ליבקמה בוחרה לא יתסנכנו הלאמש יתינפ םש ,בוחרה
ת וכומנ תורדגש תוניג םיפקומ ויה םבור .הז לא הז בג םיתבה ונפ ונררוגתה הבש
ת ונולחב יתננובתהו ההיזנ הדבע וב תיבה לא יברקתהב ידעצ יתטאה .ןהיניב תוצצוח
י נאו ,םינפבמ ןנתסה אל לוק םוש .םידבכה םהינוליוול דעבמ חילבמ םומע רואש
,ןשיה ונתיב ןולח דיל תושאונ יאשח־תויפיצ יתרכז .םנ הזיאל יתיכיחו יתדמע
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. ןויזבו הקעומ אלא ודילוה אלש תויפיצ—רהנה תפשל לספס לע ,בוחר־תונרקב
־ םושמ שידא ינוריתוה ךא ףטחב ישארב ופלח תורגבתהה־ליגמו תודליה ןמ תוארמ
, הנממ ץלחיהל ץמאמ יתישע אלו יתוזבתהב האנה לש בוטרוק יתמעט םינפל .המ
ה כורא העש .יתוזבתה לע יתעד יתתנ אלו יבצמל דרח יתייה העש התוא לבא
ב וחרה אצומב .רוחאל יתינפנו םיברק םידעצ יתעמש ףוסבל .תונולחב יתננובתה
י ורש יתייה .קירבמה טלפסאב ףקתשה וצונצינו הלפאב דדובו בוטר סנפ ץנצינ
ה לילה ירחא תויהל יתיצר .הרז ץראל עלקנש רוקע ימצע יתשגרה .שפנ־רוזיפב
י תדעצ .םישולשו־עשת העשה היהתש יתיצר ,םוי־רוא הנהו יניע חוקפל יתיצר ,הזה
ב וחרה תפש םעש הלעתב .ףטונ םוטפילקא־ץע תחת יתדמעו ןודעס־לא בוחר דע
ת א םיצוחה ףודרהה יפנע .םיחוליק וזיתהו תוינוכמ וטעש בוחרב .םיבר םימ ומרז

ה חנא רמז ךשמ הזמ־יא .םימוטא םיימש לא תועוושמ תועורזכ ועעונתה בוחרה
ף וסבש םיעושעשה זכרמ לא ימעפ םישל ןוצר יב היה אל ? הנפא הנא .הלולצו הכורא
ת א יתשקיב .יתוא ודילסה תוכרדמה לע םיככחתמה םישנאה ינומהו שערה .בוחרה
־ סנפש ,הבומנו הריעז תונח לא יתעגהש דע סוטפילקאה יצע תחת יתכלה .טקשה
ל עו ןקז־בש ,הדימעה־ליגב שיא ,תונחה לעב .םידבכ םיללצ הב ליטמ חיופמ חור
ן מ הז יבג לע־הז םיכורעה םיקש לא היה ןועש ,הקד ףסכ־תרגסמב םייפקשמ ומטח
, הנופא ינימו זרואו רכוס לש תווצק־ילשפומ םיקש ודמע וביבס .תוחפטה דעו הפצרה
ה ןלח־ישוג ןיב םיריעז םיינזאמ וקחדנ וינפלש ןכודה לע .םידקשו םירמת ,םיזוגא
י דועב ,םייתנשכ ינפל .קרב־תולוטנו תוקיבד תוירכוס לש תונצנצו שבד םיעיזמ
ל ש החתפב ףרוחה ימיב יתדמע ,רוטאניס לש ודרשמל לבקתא םרטבו ןוכית־דימלת
־ ריינ תסיפ לע הנלה וליק־עבר ולקשש ,שיאה לש תודבכה וידיב יתננובתהו תונחה
ם ידלי םע החריט לש תועש עברא ירחא הניצ־ימיב ילע בוהאה לכאמה היה הז .ןותע
; היסהרפב הסיעל ימצעל יתישרה אל בוש דיקפ יתישענ זאמ לבא .ךוניח־ישק
.ישובלב יתרדהתהו הבינע יתדנע
ש וגב לודג ןיכס ץענו תובעה ויתופכ תא ףש ,ומוקממ דמע אוהו די־לעומב ויתכריב
.יתלאש "ז ירט םחל ךל שי" .הללחה
.רמא ,"םיירהצה ןמ" .ילא וטישוהו םחל רכיכ יצח ןכודה תחתמ הלש אוה
ו כותב בחתו ןיכס ותואב ועצב אוהו ישארב יתנהניה .ךר ודוע ךא רק היה םחלה
.אלוממה םחלה תא יתחקב יתרמא ״! חור שי .ןאכ רק״ .הללחה תא
ו נקז וינפש יתיאר יבאו ,תוימימה ויניע תא יב הלת ,"םינוק ןיא .רוגסא טעמ דוע"
.רמא ,"תייה אל ןמז הברה" .ורעכתהו
י באש השגרה יתוא הדקפ זא .םחלב יתסגבו יתמליש .יתבשה ,"ןאכמ רבוע אל יבא"
ע וסבל יתדמע אל ירהש וז ,דתיה רחש־תרסח השגרה .הבורחא הדירפ ובממ דרפנ
ה דירפ־ירוהריה ידיל ינתאיבה ףא התעו תוריהמב יב הקזחתנ איה לבא ,םוקמ םושל
ב וחר־תניפ האור ינא ,הנורחאה םעפב הללח לכוא ינא הנה :יבלב יתרמא .םיכשוממ
ם נמא יתעדי .הנורחאה םעפב לקדיחה תא תוארל ךלוה ינא ,הנורחאה םעפב וז

לע הבשחמה לבא ,וז בוחר־תניפב רובעאו הללח לכוא דועשו הלא םה לבה־ירבדש
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ה שיגפל דלוהש ימכ יתייה .יבל תומיעפ תא הריבגה ףאו ידעצ תא השיחה לקדיחה
ת א האיפקהו יגפ לע החפט הזע חור .שגרנ רוביד ירבש םימוה וחומבו רבכמ הפוצמ
ת ותובעה םילקדה תושרוחל דעבמ .הכישחה ךותב גאש רהנה .םחלב תזחואה ידי

ה ממוש התיה תלייטה .םיקוחר םיבכוככ ,םיריעז תורוא וצנצינ ךרכ־לא תדגבש
ם יזורח יתרכז .רוקמ יתדערו תינתחדק יתסעל .םירגוסמו־םירוגס הדצבש םיתבהו

, תויהל רשנכ ,ףאוש ךניאה ,ביבח ,יל רפס ,ףעוז לקדיח ,רידא לקדיח" :םימגמוגמ
י תבצינשכ לבא .םהב יתשוב .בתכה לע יזורח תא יתילעה אל םלועמ ״! ףרוטו ןדרמ
ה אבש הדירפ לש וז השגרה ןיינמ .םיזורח זורחל יתיברה רירגס־תולילב ףוחה לע
ה נממ ףאו ,יתודידבב ינא יורש .םוקמ םושמ דרפנ ינניא .ימצע תא יתלאש—?ילע
י מלועמ יתוא הקיתעמה איה ,תודלימ יתיוול־תב איה ,יכותב תנכוש איה .דרפא אל
 הירוטסיהה ןמ הרובג־תולילעו יתארקש םינמור לש רוביג יתוא תכפוהו תויזהה לא
ם דא יגאש הרכהה יב הרדח טא־טאו ,רהנה לומ יתייה דיחי .יתדערו יתסעל .יתדמלש
ו ליפא ,רהנל ץופקל ,םואתפ םלעיהל ,יחור לע הלועה לכ תושעל ינא לוכיש ,ישפח
ב רעה .ןהב ינא ליגר ירהש ,דוע ינודיחפה אל תוקירה תועשה .ילוק אולמ קועצל
ל א יתכלה אלש לבח קר .יבלב יתרמא ,םירחא םידובא םיברעמ הנוש היהי אל הזה
ם ח ורדח .ךאבל ןיזאמו יסרפ חיטש הסוכמה הבחרה הסרוכב התע יתייה בשוי .ףסוי
י תטבה .ןוחטבו תוביצי לש השוחת ויחרוא לע הרשמ ולש םירפסה־ןוראו חוורמו
א ל םיבר םימי .ישארב ןויער הלע—?ימאס לא ךלא אמש .םירשעו־עבש .ןועשב

.םמותשמ אוה יאדוו ,ויתרקיב
א ל תויונח לעמ דמע ימאס לש ותיב .ןודעס־לא בוחרל יתרזח ,הז ןויערמ דדועמ
ת לדה ךא ,םינפבמ שחר יתעמש .יתלצליצו תוגרדמב יתילע .ונלש בוחרה ןמ קחרה
 איהו ,החתפש םאה תא יתכריב ,"בוט ברע" .תינש יתלצליצש רחאל אלא החתפנ אל
."השקבב ,השקבב" :םוגע ךויחב יתכרב לע הבישה
ו לצא יתדמעש דע .ודיב רפסו ויתחת תולפוקמ וילגר ,הפסה לע בושי היה ימאס
ו יניע .וידי יתשב ידי תא ץחלו רפסל חינה יתוא הארשמ ךא ,יאובב שיגרה אל
, תוחפל םיימוי ינב ןקז־יפיז ירוטע ,וינפו ,תובעה ויפקשמ תויגוגז ירחאמ וצנצינ
."יתשאיתה רבכ ינא .בש ,בש !יתוא תעתפה" .היולג תושגרתהב ילא ואשינ
ן יידעו תובתות םייניש ביכרה וליאכ ,ן״ישה תא ואטבב רזומ ףוצפיצל יבל יתתנ

״? ךמולש המ״ .יתרמא ,״קוסע יתייה״ .ןהב לגרומ וניא
."ךל הכחמ ינא תותבש יתש רבכו ,תבשב אובתש תרמא" .ושארב דנ ימאס
.ילוק יתהבגה "?ךמולש המ"
י ובח ובשומש הובג אסכ דעסימ לא הכומס הדמעש ,ומא לא וינפ בסהו ךייח אוה
.ןחלושה תחתמ
.רתוי דוע ילוק תא היבגהל יתצמאתה ,"בוט שיגרמ התאש האור ינא"
.םאה הלמלימ ,"בוט הזיא ,בוט הזיא"
.הכובמב יתלאש "?תוקידבה תואצות תא םתלביק אל"
.שפנ־טאש לש קפס גולגיל לש קפס טבמ יב תצעונ ,הנטר ״? ולגיש תבשח המו״
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א וה ךא ,ול ושעש תויתדבעמה תוקידבה לע ויפמ עומשל יתשקיבו ידידיב יתלכתסה
ת ינמיב וליאו ללכ עמוש וניא תינמיה ונזאבש ןנואתה ןורחאה ירוקיבב .רביד אל
. הלחמה רוקמ תא ולגיש וניויקו תוקידבה לע זא ונרביד .ךשוממ ןודניד עמוש אוה
ל עו זפשוא ובש םילוחה־תיב לע הבחרהב רפיסו זילע חור־בצמב יורש היה אוה
ע משש יפכש רמא ,ונמע בשיש ,ודוד־ןב םיסנ .ויכרצל וגאדו וב ולפיטש תויחאה
.הגרדהב ףולחת איהשו לביקש תונרקהה לש ןייטעב ןזואב העיגפה המרגנ
.ימאס רמא ״1 עמוש ינא םא לאוש התא״
.בישהל יתרהימ ,"ןכ"
."םולכ אלו טעמכ"
״? םיאפורה ורמא המו" .םאה לא יתינפ
.הבשיו אסיכה תא הכשמ רחא .תומימגעב השארב הדנ ."תוכחל .תוכחל"
"?רבד םוש םינתונ אלו"
״? תוינזא״
."ןכ"
.הבישה ,"ןזואה אל ,עגפנ בצעה .רוזעי אל"
ך ומסה רדחה ןמ .ונילע הדרי הממד .חותמו ףוקז ראשנ הווג ךא ,השאר הליפשה איה
ם יננוכתמ אמש וא .םקחשמ תא יתבשה םתסה־ןמ .םינטקה לש םשושחיל הלע
ב אה תומ לע םילבא־םוחינל יתאב .ןורחאה ץיקב תאזכ המומד הבישי יתרכז ? ןושיל
ל ע ערתשה רוכבה־חאהו ונלומ הבשי םאה .ימאס דיל הפס התוא לע יתבשיו
ז או ,ונקתש ךכ־רחאו הפוטח התימ תמש חונמה לע ונרביד .ןימי דצבש הסרוכה
ץ קמו הילגר ןיב הננובתה םאה .ינשה רדחב םינטקה לש םשושחיל תא יתעמש
ת יבה" .ול אבינ ובל יכ ,ןשיה םתיבמ רוקעל הצר אל הלעבש הרפיס הכורא הקיתש
ה זה חטשה לכ .םיכרד־תנואתב םנב תא ודביא םימדוקה םיריידה" .הרמא ,"ןכוסמ
"!תורבק־תיב םינפל היה
" ?ארוק התא המ" .ימאס לש רפסה תא יתלטנו ,הזב רבדתו בושת ןפ ינפקת דחפ
.יתהמת "!תילגנא" ן43ש1ן!3¥ש111 הפיטעה לע יתארקו יתלאש
"!ישילשה הז .ןולימ תרזעב ארוק ינא" .קחצ ימאס
ת ילגנאה ירועישב ונדמלש םיעטק יתרכז םלץיבתכמ .שפנ־רוזיפב רפסב יתלעליע
.יתלאש "?ןיינעמ ,הז ךיא" .יתארק אל ולשמ רפס .רפסה־תיבב
.בישה אלו יב טיבה
.יתקעצ "?ןיינעמ הז םאה"
."עמוש אל ינא" .ךייח ימאס
ץ קמו םק ימאס .ישאר תא ינא יתלפשה התע .ובלטצה וניטבמו השאר המירה םאה
.יתלאש תא אורקל ןוכנ ,ריינב ויניע ןתנו רמא ,"בותכ" .ןורפעו ריינ ודיבו בש עגר
ם וח לש םילג .הלאשב ןינע יל היה אל בושש אלא ,ריינה לע יתנכרו טעב יתזחא
א בש ,אורק־יתלב חרוא ,ןאכ רתוימ ינאש הבשחמה םואתפ יל הקיצה .יב וטשפ
,יללגב ןאכ תבשוי םאה .ותוולשמ תיבה תא תיבשהו םירוקיבל חונ וניאש ןמזב
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ם ע החרט ילוא ,ברע־תחורא הניכה ילוא .המ־רבדב הקסע יאדו ןכ ינפל .יתבשח
ה שארו ףוקז הווג ,התרמשמ לע תבשוי היתיארו יניבג תחתמ הילא יתטבה .םידליה
!יל הצוחנ הניא איה 1 תכלוה הניא עודמ .בוש לפשומ
.ימאס רמא ,"בתוכ אל התא"
י תייה אל ינשה רדחה ןמ ויתעמש ול .הנתשה ולוק ?ויפבש הזה ףוצפיצה המ
ת בשוי איההו .ישפיט ?הנתשה ךלש לוקה ?לואשל המ ?ותוא לואשל .וריכמ
.ףוסבל יתבתכ ״? ןיינעמ רפסה םאה״ .תעמושו

א ל .רבדל לחהו חתפש םוקמב חתפ .ודיב רפסה תא אשנו בחר ךויח ךייח ימאס
י תטבה .רתויו רתוי יל הקיצה םאה לש התוחכנ .וירבדל בישקהל לגוסמ יתייה
ר בדמ אוה ותוא םיעירפמ ןיאשכ .רבדל בהא ימאס .הפלח העש עבר .ןועשב יאשחב
, םילמ לע רזוח היה תחא אלו ,םירתוכמ ויטפשמ ,ףטוש היה אל ורוביד .קספה ילב
ד ועשכ .רחא ןינעל ץפוק דחא ןינעב ןד ודועו ,שדחמ םימלש םיטפשמ חסנמו ןקתמ
ה יה בישקמ אוה .בלענ אל אוה לבא חור־רצוקב וקיספהל יתגהנ םידימלת ונייה
ק תוש היהש שי .חיכשה גוסה ןמ ןטפטפ היה אל .ותאצרה לא בשו ירבדל בשק־בור
א וה .ףסי אלו םידחא םיטפשמ טילפה ותעד תווחל שקבתנשכ םגו תוכורא תועש
ו יפקשמו ריקה לא קוחד בשי התיפב .וחכנ ההב רבידשכו ,םירחא ירבדל בישקהל עדי
ה יה ימאס .הבתכמה לא רביד ,הלאשל בישהל וילע היהשכו ;החונמ־רצוקב וצנצינ
י תנעשנ .םייסי המב םעפ־יא עדי םא יבלב בר קפסו ,ורוביד ידכ ךות בשוחה םדא
. יחצנה וכויח וינפ לעו רדחה ללחב ועת ויניע .וב יתננובתהו ירחאמש םירכה לא
, םשארב ,םמטחב םידרגתמ ,םרובידב םיכייחמ םינשייב םישנא .רפסה לע וחנ וידי
ל ע וא ויסיכב וחנ ןה ;ורוביד ךות ועז אל םלועמ וידי .דרגתה אל ימאס .םרטנסב
ו ינפ ירירש ,רביד ויפ .םירתוימ םירבאכ םידדצל ולשלתשה םתסש וא ,והשלכ ץפח
, תורוחשה ויניע וקרב תובעה ויפקשמ תויגוגזל דעבמו ,םיגוריסל ופרתהו וצווכתה
ד ימת ול הוישש ,ןדרמהו תובעה ,רוחשה ורעש .ןנבלב םילתפתמ םיימומדא םיטוחש
ת ורעש המכ וצבציב ויעדצב .תיבב ותבישיב רתוי דוע ערפתהו לדג ,העורפ הרוצ
י כ יתיליג עתפ .ריפאה רבכ ורעש רוכבה־ויחא .יתבשח ,תיתחפשמ הייטנ וז .הביש
ה ארנ ופוג לכו ,רפסה לע תודבכב וחנ תוריעשהו תובעה וידי > ולגעתהו וחפת וינפ
, סובוטוא ירחא ץר וניא ,יניבל יניב יתמכיס ,תובוחרב דוע ךלוה וניא .דבכו ןמש יל
ר דחה ןיבו ךומסה רדחהו תאזה הפסה ןיב המצמטצה ותכילה .תוגרדמב הלוע וניא
ת ודחא םימעפ רגסנש רצ לגעמ .הפסל הרזחב םשמו ,שומישה־תיב וא חבטמהו
.הכורא־הכורא הבישיב םויב
ן וראווצה תא יתדרוהו ליעמה ירותפכ תא יתמרפ .חלחלתה יחצמו דאמ יל היה םח
."ליעמה תא יל ןת" :ודי טישוה ימאס .ףקוזמ היה ןיידעש
.יתנאימ ,"ךרוצ ןיא .אל"

."אצתשכ ררקתת ךכ־רחא .ןונפ שי"
. ינממ תועיספ יתשכ דמעש ,םילחגה־ןונכ תא תוארל יתעתפוהו רוחאל ישאר יתבסה
ימאס .ליעמה תא טושפלו דומעל יתזפחנ ינאו ,םוח לש שדח לג יב םירזה הז יוליג



73הדירפ ךרד

ם ואתפ הרעגב םאה .הסינכה תלד ירחאמש בלוקה לע ותולתל ךלהו ידימ ולטנ
"?הת התשת" .הילגר לע הצפקו הנואפקמ
."ךלוה ינא .הדות"
״! ודבל אוה םויה לכ .תצק ותא בש ? ךלת המל״
ת ורז ץמש יתעמש ."אוה" הרמאשכ הלוק תמיענל יתיאתשה ינאו חבטמל השח איה
י אדו .ךייח ימאס .הנב וניאש םדא לע .חכנ וניאש והשימ לע הרביד וליאכ ,הלוקב
א מש וא .ומא לש הלוקב השדחה המיענה לע דמע אלו ונרבידש הממ רבד ספת אל
י לוא םינטקה ויחא .ביאכמ יוניש לוחל לולעש ,ויפלכ יוניש לחש אוה עדוי רבכ
י תא יתיחמ ?ןנואתמ וניא ,בלענ וניא םולכ .עמוש וניא אוהו רבכ וילע םיגלגלמ
ה רוגס !דתיה הרטזוזגה תלד .תיבב דמע דבכ חיר .הקומע המישנ יתמשנו יחצמ
. םייניעל ביאכמ ,בהבהצ רוא הקיפה הרקתה ןמ הלשלתשהש הרונמה .ןיא רחא חתפו
" ?תיבה ןמ אצוי אל התא" .העמש אל ימאס לבא ,החווצ הצרפ ינשה רדחה ןמ
.ריינה תא ול יתשגהו יתבתכ
. "האושנה יתוחא וא ,יתא האב ימא" .בישה ,"האפרמל ךלוה ינא עובשב םיימעפ"
."ירשפא הזש רמא אוהו אפורה תא יתלאש" :שחלו ינזא לא ויפ ךימסה
.יתבתכ "?חוטב וא ירשפא רמא אוה"
."חוטב רבכ ינא לבא .התוא קדב אל ירה .חוטב תויהל לוכי אל אוה"
. וכרב לע וטטר ויתועבצא .ולפשוהו ףוטח טבמ יב וחלש רחאו ,וצמצמתה ויניע
, המילסל שחרש האנשל םתוא סחייו םיסנ לש ויתודשח תא לטיב ךיא יתרכז
"?הלוח איהש ןימאמ תמאב התא" .ימואתפה ונוחטבל יתהמתו
."הזרו תרויח התיה דימתו .הלעתשה איה" :וטאל בישהו עגר ויניע םצע אוה
."יאופר חוקיפ תחת ןה לבא"
ם יקדוב םיאפורה ,תינשו .רדתסהל דימת רשפא םיאפורה םע !חוקיפ בושח־הז־המ"
."תפחש אלו ןימ־תלחמ שי םא
ם יסנ .יאדו השענש דע ךכ־לכ וילע ורזח .תואדוול היה ריוואל קרזנש דשחה ,ןכא
ל כו ,םאל ילוא וזו ,ותשאל הלהו ,וסיגל ילוא הזו ,רוכבה חאל ודשח תא הליג
. תואדווה תא לטבלו דגנמ דומעל דוע לוכי אל ימאסו רבדב שודל הלחה החפשמה
.יתלאש "?םלוכ םיעדוי תיבב"
ה מ תעדל לוכי אל ינא .ןהל ורמא רבכ ילוא .תדשוח יתוחא םג .תדשוח ימא"

."םהיניב םירבדמש
?  ימאס םג ןימאי אל עודמו ? םיסנ לש לבהה־ירבדל םלוכ ונימאי אל עודמ ,םצעב
! םיאפורה ועבק םינפ־לכ־לע ךכ ,הרידנ תפחש לש העיגפ התיה חומה־םורקב העיגפה
? תמא םיסנ לש וירבד אמשו
. שפנ־תרעס וב הרכינש לוקב ימאס רביד ,"ישפיט וישכע יל הארנ ןינעה לכ"
. ..תושעל יתיצרש המ יתישע ול החפשמלו ימאל ללועמ יתייה המ בשוח ינאשכ"
״! יתוא תרהזה התא
יתרמאו ובל תא יתצמיאש יל רוכז .ותוא יתרהזהש יל רוכז אל ? ותוא יתרהזה ינא
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ו תריטפ ינפל הברה ,ןמזמ היה הז לבא .ויניעב בוטכ תושעל לוכיו ישפח אוהש ול
י מאס םג .המילס לש התיבמ ילגר יתרקוה ינאו הזב רבדל ונלדח ךכ־רחא .באה לש
.תונמוזמ םיתעל התוא דקפש יתעדי יכ ףא ,דוע התוא ריכזה אל
ה ברה יל היהי האבה הנשב .םיטפשמל־הטלוקפל יתמשרנ אלש יתישע תוטש דוע"
״ ! שריח ידוהי ולבקי עודמ ,םוקמ רסוחמ םילבקתמ םניא םיבר .השק רתוי

ם ישנא םע ונתחישב ביגהל םיגהונ ונאש העודי הבוגת ביגהל ישקבב ידיב יתפרט
א ווש־ןויסנ ךותמ אלא ,ןוסאה תרמוח תא טיעמהל וא לטבל ידכ אל ;ןוסא םדקפש
ם תרמוחב גילפהל רוסא לבא םירומח םירבדה םנמאש הילשא רוצילו םיצקע תוהקהל
.תכל־תוקיחרמ תונקסמ םהמ קיסהל וא
ל בקל וצריש בשוח התא" ,ימאס ךישמה ,"םידוהי העברא קר לבקל וטילחי םא"
, שריח ינא .ןקידל ישיא בתכמ חולשל הצור ינא לבא ? שריח םהל המל ז יתוא הקווד
"!דומלל לוכי לבא
ת נתינ הניאש הדבוע תעיבק םושמ הב היה .יל הביאכה "שריח" לע ולש הרזחה
ר שאמ רתוי ולש ומומב וענכשל הדעונ אמש וא .רזכא לרוג םע המלשה וא ,רועריעל
— םיזגמ התא ,הנתשי יאדו הז ,ךכ קוידב אל הז :רמול יתשקיב ?ינזא תא רבסל
ת כשמנ איהש לככו ,תכחוגמו תצלואמ ונתחישש יתשגרה ?תאז בותכל ךיא לבא
.המילאו תירזכא תישענ איה
ן מ רפס ול שיגתש ותוחא הרימאל ארקו ומוקממ דמע ,"לטבתמ אל ינא םייתניב"
ה תא" .הפסה לע ידיל החינהו תויגוע תחלצ איבהו חבטמל שגינ ךכ־רחא .רדחה
ד מול ינא !הל׳גמה והז" .הרוחש הכירכ לעב הבע רפס הרימא ידימ לטנ ,"האור
. בשיו ןוצר־תועיבש לש קוקחיצ טילפה "!טעמכ שילש יתדמל רבכ .הפ־לע ותוא
ך ישמהו רפסב לעליע ."תכלל לכוא אל תואצרהל הכו־הכ־ןיב ירה ,ימצעב דמלא"
ע שעשמ אוהש אצומ ינא ,ןוסא לע ומכ הל׳גמה לע ורביד דימת" :תובהלתהב
ן יב םימ תקולח םירידסמה קוח־יפיעס ארק אוה "!הז תא ךל ארקא הנה .הקווד
י בל יתתנ ינא לבא ״? ןוכנ ,ןיינעמ !םזילאיצוס שממ״ :האנהב קחצו םינכש םירפכ
ל בא ,הניקת האירק לע דיפקה אל םלועמ .דוקינב ויתואיגשלו םינ״ישב ויפוצפיצל
. םויה לכ םינותע ארק םיסנ םע בשי הבש הריעזה םידבה תונחב .לוקב אורקל בהא
ו ב תוריצפמ ויהשכו ,הנעמל וכז אל םיריחמל והולאשו תונחה חתפב ובצינש םישנ
ו ריהצהש ירחא קרו ,ריחמב בקונו ןיוע טבמ ןהב חלוש היה הלעמלמ דב־לילג דירוהל
י תדבכתנו תונחל יתרס תונמוזמ םיתעל .םלוסב הלועו םק היה םלשל ןתונוכנ לע
ם ירמאמ ינזאב ארק ימאס וליאו םיבשו־םירבועל לפטנו ץוחב דמע םיסנ .הת סוכב
ש רדמה־תיבב יתדמלו רוטאניסה לש ודרשמב יתדבע רבכ זא .ןותעה ןמ םימלש
ס נכנו החפשמה ץחלל ענכנ המ־םושמ ךא םיטפשמ דומלל הצר דימת ימאס .םירומל
. הלחמה ותוא הדקפש דע ,םש איצוה המימת הנש .םידבה תונחב םיסנ םע תופתושל
 היה אל .וידי יתש טישוהו םיקוחה־רפס תא חינה ימאסו התה תא האיבה םאה
ו יה יתועבצא .ידיב הריאשהל יתצלאנו םוכה תא וילע חינהל יתבריקב ןחלוש
דימעהש ימאסב יתלכתסה .הת תותשל יתיוואתה אל ללכו ,הללחה ןמ הארנכ ,תוקיבד
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ה לע ימוח .האנהב וכייח וינפ .שחב הינשבו תילאמשה ודי ףכ לע םוכה תיחלצ תא
ה פוקזה התבישי לא הבשש םאה לא יטבמ יתינפה .עזיתמ ינאש יתשגרהו תוריהמב
ה ל יתידוה .תויגועה ןמ לוכאל יל העיצהו יתכובמ תא התאר הארנכ איהו ,אסיכב
ב וש תצפוק איה הנהו ,וצק לא ףוס־ףוס הז רוקיב אוביש יבלב יתללפתהו םוגמיגב
"?ברע־תחורא לכאת" .המוקממ
."בער אל ינא" .יתעתרנ ,"הדות ,אל"
״! לכא אל דוע ימאס םג .ונתא לכאת .ןכ״
ר בכ איה לבא ,תכללו ומולשל לואשל קר יתאבשו בער ינניאש יתרמאו יתרזח
ע דוי ינניאו ימאס לא ההוב יתראשנ ינאו החווצב בוש וחתפ םינטקה .חבטמב ,דתיה
. ינתפיצה הזע האנש .םטמוטמכ ילא ךייחו שחרתמ המ ןיבה אל ימאס .רמול המ
.ימצע טלמלו םוקל ישארב התלע הבשחמו די לא דימ סוכה תא יתרבעה
.ימס לאש ״? והשמ הצור התא״
, הילא םק רחא .תוחלצב תטבוח ומא תא הארו חבטמה לא וינפ ךפה אוהו יתינע אל
ה יבול בהוא וניא ימ .היבול בהוא התא !דחיב לכאנ" .הלהצב ויפכ קפס ובושכו

״! ףרוחב
ת אשל לחה ימאסו ןחלושה לע הפמ השרפ הרימא ״! היבול !היבול" :וקעצ םידליה
ל ע ימצע תא יתעקוהו תיבב המקש המוהמב יתלכתסה .תופכו תוחלצ חבטמה ןמ
ם ינטקה .תבש יתכראה דועו ,םבל תא דועסל וננוכתהש העשב אובל קשחה יב םקש
?  ךכ לע יתעד יתתנ אל ךיא .ךלאש התכיחו תוכיס לע הבשי םאהו םיבער ויה יאדו

ה יבולה חיר .םוכה תא וילע חינהל ןחלושה לא יתעספו ימוקממ יתדמע ינורח בורמ
 וצבציב העיז ילגאו יראווצל קבד הצלוחה ןוראווצ .קנח ילע איבהו תיבב ץופנ רבכ
י מאס .ןוראווצה רותפכ תא יתמרפו הבינעב יתכשמ ,ןרוטקמה תא יתטשפ .יחצמ לע
."רק יל ? ךל םח״ .קוחצ טלפ
ה יבול תוחלצ יתש ודימעה ןחלושה לע .רדחהו חבטמה ןיב וצצורתה ותוחאו אוה
־ ישאר ינש ,םימח םימב םיחוש החולמ הניבג יחלפ הבו הרעק ,םחל־יקיקר ,המודא
. ףוסבל האצי םאה .תוביר ,המדמדאו תחלוממ תפל ,םיפירח םילפלפ ,םייוצח לצב
״ ! דיגת ,ךמעטל וניא והשמ םא״ .השקונב הרביד ,״ךתיבב ומכ .שייבתת לא״
."בער אל תמאב ינא לבא" .יתלמלימ ,"הדות .ימעטל לכה"
ת א ינשה רדחל הרימא האשנ התע .חבטמל הבשו ,"ןובאיתב .לכוא אל הז היבול"
.הליבהמ היבול טעלו שעג תיבה לכו ,היחא לש םתדועס
ה יבולה לש החבשב רביד ,זילע היה אוה .ינשה הצקב ימאסו ןחלושה הצקב יתבשי
ט פשמה עצמאב ותויהב רשא ,ם״תס־רפוס ותוא לע שודנה השעמה־רופיסב חתפ דימו
ז לה םשר זאו ״! היבול !היבול" :קעצו היבולה רכומ בוחרב רבע ״...םכלכאב היהו״
ה יבול לוכאל לוכי וניאש רמאו קחצ ימאס ״! היבול !היבול״ :ליווגה לע סוסיה ילב
. הרזחב הכפשו ףכה תא אלימ ,הב ףשנו תחלצב ףרט אוה .הז השעמ רוכזיש ילב
״! שריח היה אל אוה״ .וינפ תא ילא אשנ ,״שיא ותואל ןורסח ול היה״
לש םירייש הארנכ .הילושב בוהצ םתכ יתיארו ינפלש תחלצה לא יניע יתלפשה
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תהו ףכב יתזחא .םיציב לש ףירח חיר יפאב הלע עתפל .הכלהכ וחדוה אלש הציב
ם יציבה חיר .המוקמל היתרזחה שיח לבא ,יפא לא היתאשנ .הידדצ לע הב יתננוב
. היבולה חירב סואמה חירה תא ריבדהל שקבמכ תחלצה ינפ־לע יתפפותשה .קזחתה
ת א יתפלשו רוחאל יתיטנ ףוסבל .יתייאר תא ופעיצו ינפ תא וחלחיל םידאה
. תוטיהלב סעלו תינשערו הכורא הקיני ףכה ןמ קני ימאס .םייסנכמה סיכמ הטחממה
. חדובמ טבמב ילא ואשינ ויניעו הסיידב ודי הפרט ןמזה לכ .גגומתה /׳בוט הז ,הא"
ה לחמ הל שי .ותשא םע אב אוה .ףיטל תא יתיאר האפרמב יתייהש הנורחאה םעפב"
ה אר אל ןמזמש רמאש יל המדנו ,ךתוא האור אוה םא ותוא יתלאש .םייניעב השק
."ךתוא
ה מל .יתימא ןכפהמ אוה .םישדח םיריש יל הארה" :ךישמה אוהו ישארב יתנהניה
״? לכוא אל התא
ה תמד היבולה תסייד .יתוא ררחיס םיציבה חיר .ףכב יתזחאו ןחלושל בוש יתברק
ת יתחתב ועקש םירגרגהו הלעמל הפצ הסימתה .הדימה־לע־רתי הבוטר הרמח־תמדאל
י תעדי .יניע יתמצעו יתמישנ יתרצע .םידא תרעס יתילעהו הב יתפרט .תחלצה
ם יציב חיר הפידמ היבולהש קועצל יתיצר .וממוקתה ירבא לכו ,יב ןנובתמ ימאסש
ף כה תא יתאשנ םישמ ילב לבא .בער ינניאש ,התוא לוכאל הצור ינניאש ,תוחורס
י טבמ יתצענו ונממ יתמלעתה ינא לבא ,ילא לכתסה ימאס .הב יתפשנו יפ לא האלמה
ה קזח הפישנ דוע .ףכה תפשמ הלעמל ותהיבגהו ךימסה לזונה ךותב הרעפנש המוגב
י מאס .תחא־תבב טעמכ קזב־תוארמ ופלח יחומב .יתרהריה ,חור לכל ףעוי אוהו תחא
ם ינותע רכומ ףיטל ;ותוחא האיבהש הכניפה ןמ תוריהמב לכואו תונחה תניפב ףנטצמ
ה יפבש בהזה־ןשו תוצילעב תקחוצ המילס ; ״! םאע־לא יאר־לא״ :קעוצו בוחר־ןרקב
ת קבאנ ההיזנ ;ויפ לא ועבצא ךימסמו ושארב דנ ,ךאבל ןיזאמ ףסוי ן םיקיז תחלשמ
ה יחב םחלנ ינאש יל היה המדנו ,הביאבו חוכב יתפשנ .הרזעל תעוושמו יסקר םע
ת א יתבעיתו ,קיבד ילוכש יתשגרה .וזל וז וקבד ףכב תוזחואה ידי תועבצא .הער
ת וקיבדה תא יתשחו יפוגב הפרותה־תומוקמ רחא ישוחב יתרת .םימל יתביא לע ימצע
י תיאר ,הזב ינא דוע .ילגר תופכב ,יכרבב ,יכשאב ,ייחש־תיבל תחתמ ,יבג ךרואל
י רחא ופדרש םירטושה ינשו ,לתוכה לא יתכמסנ .ןולחה ןמ ךפשנ תפוניט לש ףרג
. הדינ־םד גופס ןפג־רמצ קבדנ םהמ דחא לש לחל לע .םימודא־םיבוהצ םימ ופטשנ

ף כה תא יתקרהו יפ תא יתחתפ .הרדח לא יתוא הכשמ המילסו וללותשה תונוזה
 המחה הסימתה דועב ,ינורגב ועקתנ םיכרה םירגרגה לבא תחאב יתעלב .וכותל
. וחז אל םירגרגה ךא עולבו דלח יתעלב .הביקב תרצבתמו טשווה ךרואל תלחוז
י תשגרה ויתעלבשכו ,דבלב לזונה תא יתבאשו תחלצב ףכה תא בוש יתלבט
.יל חוורו ,תפסונ ףכ יתקני .הטמל דרי םותסשהש
ב שוח ינאש יפכ יתבשח אל ףיטל לע" .טועלל בשו ימאס רמא "?ןוכנ ,המיעט"
ק שח וליפא יל שי .רחא רואב םירבדה תא תוארל ליחתמ ינא וישכע" .ךישמה ,"וישכע
."הביתכ ןורשכ ןיא יל לבא !רפוס ליבשב תרדהנ תומד וזיא ,ףיטל תא חק .בותכל
יתארק" .קחצ ימאס !תיסינ אל ןיידע ,טפשמ ץורחל רהמת לא :רמואכ םינפ יתיוועה
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ה ללטצה ושפנ .שדחתהש ירחא רתויב תובוטה ויתוריצי תא בתכ ןבוהטבש םעפ
׳ דובאה ןדעה־ןג׳ תא בתכ ןוטלימ םג .ויתובשחמ תא דוע ושביש אל םירז תולוקו

־ ירבא ןה ןיעהו ןזואה ז ותוינואג רוקמ ונורווע ןיאה ז ירעמ־לאו .ררועתהש ירחא
ט לוק םדאה .הטילקה אלא תרושקתה אל ,השעמל .םדאה לש םיירקיעה תרושקתה
ל ש ןייקח אוה םדא לכ .ותוא הקחמ אוהו ,ותוא בבוסה םלועה תא ונזאבו וניעב
ן נובתמ אוה ,תוחפ טלוק אוה הלא םירבא ינשמ דחא דבאמ אוהשכ לבא ,ותרבח
א וה ירה ןסל) אוה הזכ .הקימעמ ותבשחמ .םיימינפ תולוק טלוקו ומצעב רתוי
ה מכ םהדנ ינא םימעפל .רבעב יתבשח אל הז לכ לע !איבנ .היח הידפולקיצנא
ן מזה לכ ,טלוק ,טלוק אוהש ינפמ םהילע בושחל יאנפ םדאל ןיא םיבושח םירבד
״! טלוק
ת ומישנ יתמשנו םיציבה תא חוכשל יתלדתשה .הכלהכ תלשובמ התיה היבולה
ח ינה ,םחל־קיקר עצבו רמא ,"הניבג לכאת" .תואלמ תופכ התע עלב ימאס .תורצק
ף יטל לע רבדל רזח .תויחמומב ותוא ללגו ,החולמ הניבג יחלפו לצב־שאר יצח וילע
ש לשב .תונרקסב וב יתטבה .ארוק אוהש רפסה לעו סלו לע ,בותכל ונוצר לעו

ד עו רקובה ןמ ונדרפנ אלש םימי ויה .םיבר םירבדב דחי וניסנתה ונתודידי תונש
ת וטיהלב לכוא ויתיאר אל םלועמ .תודעסמב ונדעס תחא אל .הלילב תרחואמ העש
. ותליכאב ותוא םיאור םירחאשכ חונב ומצע שח וניאש יל היה המדנ דימת .תאזכ
, וישעמ תא ןייפיאש זוכירה־רסוח ,ויסוסיה ,ויתוהימת .יבלב יתרמא ,וב הנתשמ והשמ
ך לוהו לגתסמ אוה .שריח לש תומד .תרחא תומד םירצויו שדחמ וב םיקוצנ הלא לכ
ה יהי .וב היה אלש ןוחטב םג ומומ ול קינעי ילוא .וב שייבתי אל בושו ומומל
״! רויע ינא״ :זירכמו סובוטואל הלועה רויע ותואכ
ת חלצה .אל יתרמאו הל יתידוה .והשמ ונל ץוחנ םא הלאשו רדחה ןמ האצי םאה

. יליבשב הפפל הללג המצעבו הניבג לוכאל יל העיצה איה .טעמכ הנקורתה ילש
"זול תתנ אל המל" :הקעצו הנב לע הנכר ."היבולה םע דאמ םיעט הז"
.הכובנ קוחצ־תבב ימאס בישה ,"התה םע ךכ־רחא לוכאל הצורש יתבשח"
ס וכ לע הדי הנתנו הבש עגר רובעכ .חבטמל הכלהו חור־רצוקב השארב הדנ איה
.המע התאשנו הטלפ ,"ררקתה רבכ" .ילש התה
ה רימא .םהוזמו חופת ינאש יתשגרה .היבולה תסייד תא יתמייסו הפפלב יתסגנ
.תושדח הת תוסוכ השיגהו תוקירה תוחלצה תא הפסא
.ימאס רמא ,"הבכ ן״ונכה״
ל וחכ ןשע .םישדח ץע־ימחפ ןהילע החינהו םילחגב הכפיה ,התחמ האיבה הרימא
ם יינאמ׳תועה םיקוחה לע רביד ימאס .תיבב טשפ ףירחו ץמצמח חירו םהמ הלע
, ינשה רדחב וללותשה םינטקה .התה ןמ יתמגלו אסיכה דעסימ לא יתנעשנ ינאו
ן שע .קינחמו סוחד השענ תיבה ריווא .חורה המהנ ץוחב .חבטמב םילכ החידה םאה
, תושטשוטמ תונומתבכ יל וארנ םיצפחהו ללחב לפרעכ ולתנ היבולה לבהו םימחפה
י פוג חיר הלע יפאב .תולוק ראשבו ויחא לוקב ימאס לש ולוק בברעתנ ישארב
.םלוח ינאש יתימיד םיעגרלו ןהילאמ ומצענ יניע .עזוימה
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ג
ת א המייס םאהו םבכשמ לע ולע רבכ םינטקה .רשע העשה התיה תאצל יתמקשכ
ת לדה דע יתוא התויל איה .הסרוכה לע המונת־תזוחאו היופר הבשיו םילכה תחדה
י ל הכחיש רמאו וידי יתשב ידי תא ץחל ימאס .הצראש תע לכב אובל ינתשקיבו
י נאש רוהריה יב ףלח הדירפ תעשבו ,יתלביקש העדוהה לע ול יתרפיס אל .תבשב
, יתחת יתדמע עגרו םיטהולמה ינפ תא חורה הנניצ בוחרב .דאמ בר ןמזל דרפנ
י נפ םישא ןאל ךא ,וז העשב התיבה בושא אלש יל היה רורב .תוקומע תומישנ םשונ
־ יניצק םע השיגפב יתובשחמ תא זכרל יתיסינו רכיכה ןוויכב יתכלה .יתעדי אל
ל ע יתחפשמ־ינב תא דימעהל רתוי ינויגה הז ןיא םא יתעדב יתכפה .הרטשמה
ו השיממ הצע לוטא אמש .בושל אלו רקובב תאצל ינא לולע ירהש ,ןינעה תרמוח
י תשקיב .יבילא תאצמהב יחוכ היה לדו ,הרטשמה םע ןויסנ יל היה אל ?ידידימ
ר ווחתנ בושחל יתיברהש לככ לבא ,ןפוד־אצוי והשמ וב תולגלו יבצמ תא ןיבהל
ו רבנ היניצקו ,הלוכ ץראה לע השלח תשלובה .ירמגל דוחיי־רסחו ליגר אוהש יל
י נא .יבלב יתרמא ,םהיניעב דושח םדא ינא .תוירבה לש םהיתושפנב הבר הואתב
ה נוש וניא יבצמ .ירבע לע והשמ םהל הלגנ םג יאדוו הרוסא תורפס יתבתכ לע לבקמ
.תעד־רוזיפו קוהיפ ךותמ םיחיסמ תוירבה הלא ומכב .םירחא םיבר לש םבצממ
־ תיב הזיאב תבשל ,יתאנהל תובוחרב לייטל ,הליל־ןודעומ הזיאל תכלל ינא לוכי

ר חמ .רקובה דע .תומולח־תכוסחו הברע הניש ןושילו התיבה רוזחל טושפ וא ,הפק
ל עש תוריינה תא רדסא ,הרוזנצל הנמזה יל שיש דרשמה להנמל עידוא עשתב

ב ציתא יצחו־עשתב .דרשמה ןמ הקוחר הניאש ,הירק־לא םאר לא אצאו ינחלוש
א וה ןאד ילא .תפרצמ םירפס־תליבח יתלביק .ןאהד והילא :ימצע תא גיצאו הכשלב
ה רסמלו הליבחה תא חותפל אנ־וליאוה .א״הה תא םיאטבמ םניא םיתפרצה .ימש
. ןפוד־אצוי רבד םוש הזב ןיא ,אל .קחוד ינמזו הדובעל בושל ךירצ ינא יכ ,יל
ג הנא .םוי־ידמ םיקדוב םה תוליבח יפלאו תואמ .יתרגיש ןינע ןה תוליבח תקידב
ם ינש הז .ךכ־לכ טושפ רבד הז ירה .תועט וזיא ,הנבה־יא וזיא ררבל ינא אב וליאכ
. טועפ ןינע הזיא ררבל אבש ימכ גהנא .תאז םיעדוי םהו ,ראודב םירפס לבקמ ינא
ם ג יאדו .ריעב םידרשמ יפלאב םיניינע םיררבמ םישנא .םירפס המכ לכה־ךסב

ו א דיקפה אציי םא .הכחאו רותב דומעא .רודזורפב רות בנדזמ הרוזנצה־דרשמב
י נמזו רוטאניס לש ודרשמב דיקפ ינאש ול רמואו וילא שגא ,רקוחה לש ריכזמה
ל ע םג םשור השעי הז .רותה יפ־לע אלש ינסינכי אוהו םשור וילע השעי הז .קחוד
ם יפתרמה לא ינוכילויו םיקיזאב ידי תא ונתי .דובא ינא זא .אל ,אל םאו .רקוחה
י רצעמ רבד םהל עדווי ףוסבל .יבושל וכחי תיבב .יבושל וכחי דרשמב .םיכושחה
־ רוקד ,תועלצ־רובש ,םיינרפיצ־רוקע היהא םייתניב .ןיד־ךרוע יל תונמל ולדתשיו

י לע בותכי ףיטל .שדח ןמור לע בושחל ליחתי ימאס !ןכפהמ !רוביג היהא .םיכשא
י תדרפנש םירבח שוגפא ינאו .הכוב ,שגרתמשכ :אוה הזכ .תועמד ליזי ףסוי .ריש
ם יחונ םייח .יל וארקי ןדחפ .זובב ילוא ,דשחב ינולבקי םה .םינש שלש ינפל םהמ
.ןפוד־אצוי רבד הז לכב ןיא ,אל !ךל עיגמ !ךל אה—? תיצר
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ת וינוכמה תא ,חורב םיענה ףודרהה־יחיש תא יתיאר .יביבס לע יניע יתאשנ
ה לוע לבהו םיליעמב םילברוכמה םיטעמה לגרה־יכלוה תא ,אלמ רואב תוטעושה
ה יה אלש תיעבמו ךושח ךובמב ימצע יתאצמו יתעד הרזפתנ הרהמ־דע .םהיפמ
: ץוחבמ בישה אוהו רמושה לא יתקעצ .קיתעו הובג חירצ לש תויניילול תוגרדמ אלא
ל גר ףכ ןהילע גיצהל היה השקו תוקלקלחו תולולת ויה תוגרדמה "!הלע ,הלע"
־ רחא .הכישח אלא יתיאר אלו יטאל יתספיט .לוגעה ןפודה לא יתכמסנ ינאו ,תחא
ם ישנא לע העווז־ירופיס .הנע אל אוה ךא ,רמושל יתארק .יתרצענו יתררחתסה ךכ
י תדריש יל היה המדנו תדרל יתלחתה דימ .ישארב וגח תודוצמבו םיחירצב ורגסנש
...יתקעצ .יתקעצ .תויתחת תורהנמ לע יתבשח .תוכורא תועש
י נפל ינורקש םירבד ינא רכוז .ישארב םיבברעתמ תונורכזהו זאמ ופלח תובר םינש
ן יב הנושארל יתדמע זא .ד״י וא ג״י ןב ןיידע יתייהשכ ,יתורגבתה תישארב ,ןכ
ת ויושתכתהה תא רכוז ינא .רצה לזרבה־רעשב יתסנכנו רטושה לש תושמשממה וידי
. יל וקינעהש הביח־ייוניכ רכוז ינא ,הנהו הנה ינוכשמש תוצורפה לש תומילאה
ם ימוחשה הינפו ,השוטנ תדלומ לש הלוקכ יבלב חנוג הרכאש לש ברחה הלוק
ה מבו יתיאר המ רוכזא אל םלועל ,אל .םיפוסיכ־יכויח ילא םיכייחמ םיעקעוקמהו

ה ינש לכו יתייה סומלוב־זוחא .רטושה לש תושמשממה וידי ןיב לא יתעגהש דע יתיגה
.הבש תיחשמה תא יכות לא ץומלו המילס תא תוארל יתשקיב .חצנכ יניעב הלשמנ
ן יב הליגרנהו ףסה־תוגרדמ הלעמבש הבשומ לע הכרדכ התיה החוור דמחא־םוא
ש אע !הבחרמו אלה אי" :הארקו תולחוכמה תורוחשה היניע תא יב הצענ .הילגר
א י" :רוחאל השאר הכפה איהו יליווא ךויח יתכייחו הדיל יתדמע "!ך׳פאש ןמ
ל בא ,המילס תא יתיאר אלו תיבה רצח לא יניע יתרשיה "!רזח טלמנה ,המילס
א יהו ,ינבצע קוחצ ינפקת היתיארשכ .המידק תוחולש היתועורזו ילא השח איה
, הקבחל יתיסינ ״? תייה הפיא ,דגוב״ .הפוג לא ינתדימצהו ינתמ לע היתועורז הכרכ
״ ? תבכש ימ םע״ .הילגרב יכרי תופללו יראווצב תולתיהל הרהימ איה ךא
״? יל תיכיח״
.הרגמה הלוקב הדירצה "!העש לכ ,םוי לכ"

"!תינרקש"
.יתפש לא היתפש הדימצהו הקחצ ,"דגוב התא"
ה ביס התואמ ענמנה ןמ הז היה לבא ,היפמ יפ טימשהל רוהריה יב ףלח עגרב־וב

ה בשחמה ןמ יתאנה רוקמ םג היה הנכסה ינפמ ידחפ .ירוהריה תא המרגש המצע
ו בשו דורצ לוק קיפהש בוהא הפ ותוא אוה יפ לא ךמסנש הפה יכ יתעדי .הילע
ה רדח לא היתאשנ .הבוטרו המודא ,הכורא ןושל הלחז וכותמו בהז־ןש הצנצינ
ה יתלטה רדחה ףס תא יתרבע ךאו ,יתחת ופחיר ילגר .ונביבס המקש המוהמ ךותב
ה סימה" "!ליח וב ןיא" .יבג ירחאמ ץרפ ינרקרק קוחצ .יכרב לע יתלפנו הטימה לע
: היתורבח תמועל התמא הרקזו הטימה ןמ הצפק איה .הפעזו הלהצ המילס ״! ובל תא
ת א ערפו רימתה הפוג תא טיטרה הקוחצ .תלדה תא הקרטו "!ןכיניעב תוומ"

.הרעש
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י תשחו הטימה יערכ לא יתכמסנ ךכ־רחא .ןאכלו ןאכל לטלטינ ישארו ינא םג יתקחצ
ה שבלש הקירבמהו הקוריה הלמשה ךותמ השאר הליחשה המילס .יפוגב תואל
, ההובגו התיה וג־תקד .היגולותמה ןמ הצפקש שיש־תלאכ הימורעמב ילע הדמעו
ה יפתכ לע שלוג ילילכחה הרעשו םינטק הידש ,הילע ןורויח לש קודו ןבל הרוע
ה תעפיבו התרוצב התיה הדיחיו—ההיזנכ הומכ—ןופצה ןמ האב איה .ישמ־ףיעצכ
. "ההובגה המילס" םימעפלו ,היצירעמ הוניכ "תידרוכה המילס" .הלוכ הנוכשה לכב
״ ? ילא תעגעגתה״ .קרבה־תומומע ,תוהכה היניע תא יב הנתנו יקיחב הלפנ שיח
, תודלימ תועובעבאל רכז ,רשיהו לודגה הפא ידצב תוריעז תוקלצל יבל יתמש
.יתלאש ״? תנשעמ תא״ .הנושארל ןתוא האור ינאש יל היה המדנו

״? ינממ ןשע חיר שי״
."לאוש ינא .אל"
."םויב רשעמ רתוי אל .םימעפל"
"ז השרמ אל אפורה"
"ן ךילע םיהולא־םש ? אפור״
״? ךתוא קדוב אל אפור״
. הקחצ ״? רוכיש התא״ .יתתיפלמ הצלחנו תוממותשהב הארק ״? יתוא קודבי המל״
."יאוולה"
.רוחאל הרעש תא הרעינ ״? עדוי התא ,ונלצא גח םויה״
"!גוחנ ,ןכ םא״
י תועורז ןיב הלפקתה בוש "!רקובה דע םידקורו םיתוש הלילה .ונא םג גוחנ .ןכ"
."הבוט הרושב תאז ,גח־םויב תאב" :דוס הקיתממכ הלוק התסיהו

ת וברה וניתושיגפ תא יתרכז .םימיה־רבכשמ המע יוצמ ינאש ינתפיצה השגרה
ת א ,תופורטה וניתובהא תא ,תויולגה וניתוחיש תא יתרכז ,ומצע רדח ותואב
.יתלאש "?יתוא תרתסה ךיא תרכוז תא" .וזל הז רוזעל וניתועובש
"?רוכזא אל ךיא"
."וישכע םג יתוא יריתסת"
."ןכומ עצמה .הללאי"
ש גרד ותוא לע .ךומנו רצ שגרד לע הפיחש דוגרפ היה ךושמ הטימה ירחאמ .ונקחצ
ם ירטושהו הבכשמ־ידקופ לש םידודה־תוחינגל יתבשקהו תוכורא תועש יתבכש
.םהל וחרפ־ופלח
.הרמא ,"הלוח ימאסש יתעמש"
."עמוש אל טעמכ .דאמ הלוח"
."ןכסמ"
."ךתוא בהא אוה"
ת ניפבש ןונכה לא המק ךכ־רחא .יפ לע הקשנ בושו ,הקחצ ״! יתוא בהוא התא םג״
ך א תחאב החקלתה הקרקרי שא .תרוטק ןהילע הרזיפו וילחג תא התתח ,רדחה
הדוע .ררחסמו ףירח הנובל חיר יפאב הלעהו הרקתה לא רמית ךימס ןשעו הכעד דימ
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ה שקיב ומכ ,תוכורא יב הננובתה ילא התנפנשכו ,ידגב תא יתטשפ ןונכב תקסוע
. יתוא וכיבהו הגונ תשרא עתפל ושבל הינפ .ירבאב והשמ הנתשה אל םא קודבל
ה טמשנ שיחו תורירקב התנענ איה לבא ,היתקביחו יתכובמ לע רובגל יתשקיב
.הפר יעוצקמ ךויחב הרמא ,"אוב" .הטימה לע החטתשהו יתזיחאמ
־ תומותח ,תובעה הילגר תופכ .בהזה־ןש תא ףשח הכויחו ינטלקל ויה תונכומ הילגר
. תויגפחי תותרשמ ילגרל ומדו ןבלה ןידסה ינפ־לע תושידאו תודבכ וחנ ,הני׳חה
י תכלשה !תונוזה לככ הנוז .תחשומו ןיוע רוצי הב יתיאר המ־םושמ .יב הרעב יתמח
י תבריס .רפב ישאר יתעקישו התוא יתאנש .והשמ תגהלמ היתעמשו הילע ימצע
א ל םלועמ .יתאנש ןתוא םג .תורחא יתיאר .הלוק תא עומשל יתבריס ,הב טיבהל
ם ישובכ ינפש יתחכונו יפאב הלע קתקתמ םימשב חיר .םידוד־בכשמב ןיתבהא
. יניעב הטיבהו הידי יתשב ינפב הזחא איהו ישאר טיסהל יתשקיב .יישמה הרעשב
ה היזנ לש הידימ םילועה לצבה תוחיר תא יתרכז .קתקתמ חיר ותוא ופדנ הידי םג
י תשבכ בושו הנממ יתטמתשה .ןלוכ תא יתאנש .ההיזנ תא יתאנש .יתוא םיממהמו
י תקבד .ימאסל םקונ ינאש ,ינורח תא הב הלכמ ינאש יתשגרה התע .הרעשב ינפ
ה יה המדנ עגרל .הביח־רבד הזיא הרמא ילוא ,תולוק העימשה איה .יחוכ אולמב הב
ו לוק תא עמושו יבג ירחאמ ימאס לש וטבמב שח ינאש יתימיד ,םלוח ינאש יל
, עצמה לא הכומסה ידיב יתטבה "!רדתסהל רשפא דימת םיאפורה םע" :ףצפצמה
א לו העינהל יתיסינ םנמאו ;העינהל לוכי ינניאו ילש הניאש יב הפלח הבשחמו

י נאש יתשגרהו יניע יתמצע "!המולח די וז" ,יבלב יתרמא ,"ידי וז ןיא" .יתחלצה
י תדחפ אל .םלועל עיגא אלש יל היה רורב םג ,ץראה לא עיגמ ינניאו ,חנוצ ,לפונ
. יתחנצ .יתחנצ .טעמכ יתייה שידא .החינצב ישפנ הצק אל םג .םואממ יתששח אלו

ה רעבש האנשה תא תובכל ןוצר יב םק הכו־הכ־ןיב 1 םלוח ינא תמאב אמש :יתהמת
א יה .הדצל יתבכשו הילעמ יתרס .ךחוגמו קוחר יל הארנ ףוסבל .אב אל םולחה .יב
ש קבל החש רשאכ היתוילוח תשק תא יתיאר .הפצרה לא הילגר הלשלישו הממורתה
ך כ־רחא .רענ לש ותשל המוד ,רוקזהו ןטקה התשב יתננובתה ,הדמעשכ .הילענמ תא
י תתנו ישארל תחתמ ידי יתלכיש .ינזא לא אב םימ ךושכישו דוגרפה ירחאמ המלענ

ה ערקתנ־הביהצה ןהירחאמ .הרקתה תא תוכמוסה תוצרוחמה ץעה־תורוקב יניע
. ןהילע חנ רוחש קבאש תובחר תועירי םישיבכע ווט תורוקה ןיב .םיביס־תלצחמ
ך ותב החש בהבהצה הרואו ליהאה־תרסח הרונמה הלשלתשה תיעצמאה הרוקה ןמ
ב לוק עבקנ תלדה דצב .עונלוק־ינקחש ופקשנ םינבלה תוריקה ןמ .תרוטקה יננע
. םייניש־לופכ ץע־קרסמ ובו תשוחנ סט וילעו ףרפרש םהיתחתמ .הריעז הארמ ודילו
ו עגנ הילוש .המילס לש תצצונהו הקוריה התלמש אסיכ לע הכלשוה ןונכה תברקב
ה שגרה יב הפלח בושו עוגרו יתייה הפר .קורי־םוח עבצב םיסג םיביס יושעה דברמב
, םינש שלש ינפל ויתיאר ךכ .רדחב הנתשה אל רבד .בר ןמז הז המע יורש ינאש
.הנושארל וילא יתסנכוהשכ
ת אפב הבשי "?תותשל הצור התא" .הדיב תיסוכו דוגרפה ירחאמ האצי המילס
.תיסוכה תא יל השיגהו הטימה
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"?הת תישע"
.היתפש הקקילו הנטק המיגל המגל ."ימצעב ותוא יתנכה .הת אל הז"

״? הבהא־יוקיש"
״? ךיניעב הפשכמ ינא״ .הקחצ איה
״? תואקשמ ןיכהל תעדוי תא יתממ״
״! תאב אל ןמז הברה״

ת מאבש ירמגל ענכושמ ,יתרמא ,"הז ילב םג ךתוא בהוא ינא" .היתקביחו יתממורתה
, יפדור ינפמ ילע הנגהו הרדח לא ינתררגש עגר ותואמ היתבהא .התוא בהוא ינא
ז הטופטיפ תא ,הקוחצ תא יתבהא .ובל תונופצ תא ימאס יל הלגי םרטב בר ןמז
.תוצע יל הנתנו יל הגאדשכ היתבהא דחוימב
.יפ לא תיסוכה תא הכימסה ,"הארתו םעט"
״? ךתוא דמיל ימ .הת ומכ הארנ הז״
."ונלצא הברה םיתוש הלילה .םילע יל ויה אל לבא ,םדוקמ םג תעדוי ינא .תחא הרוחב"
, "רמ" .יכיח לא רדח רירמ םעטו הנממ יתוא התקשה .תיסוכה ןמ הלע ץמצמח חיר

.יתרמא
."בוט הז המכ שיגרת טעמ דוע"
ה ז .התא התשת" .היתפש הקקילו המגל איה .היתיקשהו הדימ תיסוכה תא יתלטנ
."ךליבשב
ה ידי יתשב התקיזחה איה .תיסוכה תא הל יתרזחהו תומיגל יתשב ראשה תא יתיתש
.הרמא ,"ךמצע לע יל רפס" .הלק העש ינפלמ םיגונ םיטבמ םתואב יב הננובתהו
"?רפסל המ"
."הצרתש המ לכ"
."דמול ינא .דבוע ינא"
"?עסונ אל התא"
״? ןאל״
."תעסנש יתבשחו ,תאב אל ןמז הברה"
."יתאב אל ימאס ללגב"
ם ידוהי הברהש תעמוש ינאו ?תאב אל המל ךכ־רחא לבא .וללגבש יתעדי .ןכ"
"?עסונ אל תמאב התא .םיבזוע
״? תלאוש תא עודמ״
א ב סאילא הנה :יבלב יתרמא ,םנכנ ךתוא יתיארשכ״ .השאר הליפשהו הקקחיצ איה
."ינממ דרפיהל ילב עסת אלש החוטב יתייה" .יכרב תא החניק הדי ״! ינממ דרפיהל
י ב וטיבה קרבה־תומומע תוהכה היניע .התמוק אולמ ילע הלפנ איהו הדיב יתכשמ
י נא" .ינפ לע חנצ המילס לש השאר .תלדב הלק השיקנ העמשנ .ינורדחו בורקמ
."ילצא הלילה ראשיתש הצור
. תלדל יתתןצ ,ימלוע תא ואלימ הרעש תוחיר .יחצמ תא הגדגיד הפא־תמישנ

.יתרמא ,"ךתוא םישפחמ" .וקזח תושיקנה
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״ ! המילס״ :תרשה לש ולוק הלע ךכ־רחאו םישושחיל יתעמש התע .הבישה אל איה
.הקעצ ״5 הקוסע ינא״ .ילעמ המק איה
"ן יתוא החלש דמחא־םוא"
י פ תא יתרגס .ינפ לא רקזנ דחא דש .ידצל ןויפרב החנצ ״! ךל .הקוסע ינא וישכע״
.הלמלימ /׳ןאכ יתוא םיאנוש םלוכ" .םוגע ךויח הכייח איהו המטיפה לע
."ךב םיאנקמ"
. ןלוכמ רתוי יתוא תאנוש החיבצ .ילא קר םיאב םיליכשמהו םידוהיהש םירמוא"
ה מילס׳ .ייח תא תוררממ ןה ,םיאב אל ימאסו התא םגו ,םיבזוע םידוהיהש וישכע
ה טישוה "!תוטירשה תא הארת ׳!םיתרשמ םע תבכוש המילס !םילבס םע תבכוש
י מתכ םהש יתרבסו םילוחכו םימודא םימתכ ןכ ינפל דוע יתיאר הבש ,העורז תא יל

.היווכ
"?ךתוא טרש לותח" .םיעצפב יתננובתהו העורזב יתזחא
."לותח אלו הבאז איה !החיבצ תאז״
"?תקתש תאו"
״? ךיניעב ינא המ״
"?תאב אל המל" .ילא הלכתסהו הממורתה בוש איהו ,ונקחצ
."יתוא תשפחמ הרטשמה"
״? תרתתסה״
."ימצע תא רוסמא רחמ .אל"
"!הזה רובידה המ" .הצפק איה
ת א הל ריבסהל יתננוכתהו יקפרמ לע יתממורתה .קוהישכ והומכש יפמ טלפנ קוחצ
: תינתמיא הריענכ רדחה לא ץרפ דמחא־םוא לש הלוקו תלדב הזע הטבח הנהו יבצמ
"!רהמ ירמג ,המילס"
י ל יחינה ,דמחא־םוא" .הב ללותשמה םינתיאה־קבאמ תא יתיאר .האפק המילס
.קפואמ לוקב ףוסבל הטאל ,"הלילה
י מייס .םיכחמו םידמוע םירבגהו תוקוסע תונבה לכ" .דמחא־םוא החרצ ״! יטתשת לא״

"!רהמ
.רחינ לוקב המילס הקעצ "!הצור אל ינא"
.היריצמ הרקעל השקיב ומכ תלדה תא העזעיז איה ״! תעמוש תא ,יטתשת אלש״
.התמועל יתארק ״! חתפת ףכית איה ,דמחא־םוא״
ח פתש דע התוא הקלאש יתעבשנ לאב !םימיה לכ ונל השוע תורצ !תפרוטמ איה״
״! םתעמשה ,חתפא אל !התמשנ
ת א יתשקיבו הטימה ןמ יתדמע רבכ .הל יתחנה אל ינא ךא ,בישהל השקיב המילס
ך מ .הל ונענ םירחא תולוק .תופרחו םימויא דמחא־םוא העלעיל תלדל דעבמ .ידגב
ה אשנ המילס .יתקחצו יתוא העשעיש וז הבשחמ !תלדה לע לודג להק אבצ םתסה
."ראשיתש הצור ינא" .םיפוזנ םינפ ילא
.קחוצ ידועב יתבשה ,"בוט"
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ר יזחהל המק רחא .התוורעבו הנטבב יתלכתסה ינאו היתופכב הינפ הטילה איה
ל ע היתקשנ .הקוריה הלמשה ךותל השאר הליחשהו דוגרפה ירחאמ לא תיסוכה תא
ת רשה .תלדה תא יתחתפו חירבב יתכשמ .ידי לע הצחלו היניע הדדיצ איהו היחל
. הב הקרש תירירגסה חורהו הקיר רבכ התיה רצחה .המינפ קמחו לוהב טבמ יב ףיעה
ת לחנל התיה הירורעשה .חתפב ףסאנש להק לא הרבידו המוקמל הרזח דמחא־םוא
א וה .ודיב היולת הירטמש ןתסרכו םפש־תובע רבג דעצ יתארקל !הלוכ הנוכשה
י תכריבש הככס לא יתינפ .חותפה רדחה לא רהימו תונרקס לש דח טבמ יב ןתנ

ם ייתניב קיפסה תרשה .החתפל םירוזפה םיפרפרשה תשולשמ דחא לע יתבשיו רצחה
ק רע סוכ יל גזמ אוהו הייתש ונממ יתשקיב .תלדה תא רגסו טיבעה תא ףילחהל
י נפל דימעה אוהו בער ינניאש יתרמא .והשמ לוכאל ינוצר םא לאשו םימב לוהמ
.יתשרד ,"םימ יל ןת" .םיקולש המדא־יחופת הבו תחלצ
ה אלממו זרבה תחת סוכ ףטוש ויתיאר .הככסה לא בשו רוחאל ושאר לישפה אוה
ח ניק םוכה תא שיגהשכו ,ירבעל טבמ בינגה םעפ־ידמו תויטא ויה ויתועונת .םימ
, יתמייסשמ .תחאב םימה תא יתיתשו יתייה אמצ .ןאכלו ןאכל הנפנו ויסנכמב וידי
ץ לחנכ הילא שח אוהו תלד החתפנ עגר ותוא .הככסה לא בשו ידימ סוכה תא לטנ

י תמגל .ומוקמב סנכנ אל רחא רבג .ויביבס טיבה אלו תוריהמב אצי רבג .רוצממ
י שארב וטבח החיש־ינבו דמחא־םוא לש םהיתולוק .הירגיס יתקלדהו קרעה ןמ
א רקנ םייתניבש ,תרשה לש ותצורמ לע יתיקחתה .תולצעו םומעיש ילע ואיבהו
ת ולברוכמ ,תונוזה ואצי הלק העש ץקמו ואב אל םישדח תוחוקל .ישילש רדחל
־ ןמז רובעכ .ןהמ ינפ יתבסה ינא לבא ,ורצענו יב ולכתסה ןה .תונשעמו םיליעמב
י תארק .חתפה לא הדדמ ךוליהב הדעצו יב החיגשה אל איה .החיבצ םג האצי המ
. היתונש הרשע־שש יפכמ םירגוב וארנו םיעובצ ויה היגפ .רוחאל הבסנ איהו המשב
א יהו לוקב יתקחצ .ץראה לע שיח הקרי איהו הדילסב וצמצמתנ תורוחשה היניע
י רצי לבא ילא רבדל הצרת אלש יתעדי .הכרדל הצאו הקולח יפנכ תא הפסא
י תרכז .המילס לש העורזב הריאשהש םיעצפה ללגב ילוא ,הב תורגתהל ינאישה
ך ל !הידוהי הרענ ונאבה" םייתנשכ ינפל האוב תא דמחא־םוא יל הרשיב דציכ
. הירטסיה־תפוקתו הזח־תחוטש ,לכה־ךסב התיה הרשע־עברא תב "!התוא הארת
ה פר רואב וצנצינ םידחא םיבכוכ .םיימשל ישאר יתאשנו לתוכה לא יבג יתכמס
. יחכנ ילגר יתטשפו קרעה ןמ דוע יתמגל .הכופה תפקשמב םהב יתיפצ וליאכ ,קוחרו

ת ובשחמה ןמ ינליצהל תוהקה האב הנה־הנהש יתחמשו יניע דגנל ףלח לפרע־בשמ
. ילע ברצ ינורגו טהולמ יתייה ןיידע לבא ,הניצ לש לפמ יתשח ישאר לע .יבצמ לע
. יבלב יתרמא ,"ישפח ינא" .ירבאב לחוז ןויפר יתשחו קרעה ןמ בושו בוש יתמגל
ש וחלו רחמ לע הבשחמ לכ ריבדהל יתיצר "!ישפח ינא םישולשו־עשתב רחמ דע"
י פב הירגיסה תא יתצענ .ףותכ לולח ,ןקורמ היה ישאר לבא ,יח ינא הב העשה תא
ד בלמ .חתפה ןמ רדחש םומע רואב היורש .דתיה רצחה .םידדצל ידי יתלשלישו
י נפ לע לחזש הירגיסה ןשע .םיכושח םירדחה תעברא לכ ויה המילס לש הרדח
.הלפאב העג תומד יתיארו יתברקב שחר יתעמשו עגר דוע .םייניע םוצעל ינצליא
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. וינפ לע ךופש הטוש לש ךויחו בשי אוהו ,תבשל ול יתירוה .ינוצרל לאש תרשה
־ טא לפתשמ ושארו ךלוהו סמנ וכויח ךיא יתיאר .וילא יטבמ יתרשיהו יווג יתפקז
ל א ילגר יתחליש ףוסבל .ותולפשמ יתינהנו תונשקעב וב טיבהל יתפסוה .טא
.יתקעצ "!ילענ תא חצחצ" .ופוצרפ
ח נקל לחהו תחפטמ וסיכמ ףלש ״! ׳דאתסוא ךרמא״ .ילגר תא קבחו ויתחת םרק אוה
.תודומל ,תוצרמנ תועונתב לענה תא
ה אנה יל ובסה םהיתועבצא ישושיג .םיילענה־יחצחצמ לא ילגר טישוהל יתבהא
ת רשה לש ותולפשמ יתינהנ התע .יניע תא ועשעיש םודא־רוחשב תומתכומה םהידיו
״? םירבגה לכ הפיא" .וידי יפוטילמ רשאמ רתוי
."וכלה"
׳דוכלה ןאל"
."דמחא־םוא תא לאש .עדוי אל"
"!ילא רבדמ התא ךיא ,םיבלכ־ןב" .וב יתטעב
."הרמא דמחא־םוא .עדוי אל ,איבנה־ייחב" .ובג לע לפנו הקעצ טלפ אוה

׳ד הרמא המ"
ש קיב קורא׳פ־ובא" .ויתחנה אל ךא ,ילענ תא בוש קובחל שקיבו םמורתה אוה
.וינפ תא ילא אשנ ,"התוא
׳דקורא׳פ־ובא הז ימ"
.המילס לש הרדח רבעל ושארב הווחה ,"אוה"

״? אוה ימ"
"!הלשממב .רש אוה"
״? ףרוטמ התא ? רש״
"!לודג םדא .הלשממה ןמ תרמוא איה .דמחא־םוא תא לאש"
׳ד המילס תא שקיב אוה"
."המילס לא קר אב אוה"
ח לפ יתסעלו קרעה ןמ הכורא המיגל יתמגל ?הל אנקמ ינא םולכ .יבגב יפלח הניצ
ת וחירב יתעקשו תותרשמ םע יתבכש .הל שידא ינאש הנש הז .םילבה .המדא־חופת
ת לדב יתטבה !שוב דע הכחאו בשא אל ,ףוס־ףוס .תכללו םוקל לוכי ינא .םושו לצב
ת א .יל ךלאו םוכה תא םייסא :יבלב יתמכיסו ,היכרחמ ןנתסה שולק רואש ,הרוגסה
ל ש וילילצל םיבושקה וינפו ,ףסוי לש ותנמזה תא יתרכז .דמחא־םואל רוסמא ףסכה
ם יחחושמו םיבשוי םדוע םיחרואה לבא ,רבכ־הז ומדנ םילילצה .יניעל וחיגה ךאב
, דמחא־םוא לש התיבב ןאכ ינאו ? םיטראבאקה דחאב יוליבל ואצי אמש .הבושמב
! קורא׳פ־ובא לש ותאצל הכחמו יוזב תרש לא רבדמ ,תילולפאהו החותפה רצחב
ת ועשה .לזמ־שיבו ינא ללמוא המכ יתבשחו יניע יתמצע ? ימלוע ןכיה ? ימלוע ןכיה
ק יר ,קירה ינא .תוקיר ןניא ןה .תולפשהו םיעגפ תונועט יתודידב לש תוקירה

.העש־העש ,םוי־םוי ןקורתמו
ישאר יתנעשה .ול יתרמא ״! ינפלמ ךלו םוק״ .ילענ לע בוש וששיג תרשה לש וידי
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־ ילוח םירמז תוללי התבשה ללחל וקרזש םילוקמרה תמוהמ לא יתבשקהו לתוכה לא
ד בא םא יל התיה תחא .תחתפנ תלד יתעמשש ירחא םג .יניע יתחקפ אל בוש .הבהא
א ל ילוא .יל ךלא טק עגר דוע .ימצע םע יורש תויהל יתיצר .אל וא אצי קורא׳פ
ה תלע ינזאב .יתפייע .יתפייע .ףוסה תויהל לולע רחמ .הזה תיבה תא דוע הארא
, עדוי ינניא רבדה ךשמנ ןמז המכ .הממדב יתעקשו הקספ רחא .הקזח הריפצ וזיא
ת א החניק השביה הדי־ףכו המילה לש קתקתמה החיר יפאב אב יתרעננשכ לבא
״ ? ןושיל הצור" .ילע ונכר הינפ .יחצמ
."ןכ"
.יעורזב הכשמו הרמא ,"רדחל אוב"
ם חה ריוואה ."ונל עירפי אל שיא .הלילה ילצא ראשית" .רדחה לא הירחא יתררגנ
ת א טושפת" .הקחצ איה .הרטנסב יתזחא .ישפנ תא בישה תרוטקה־חיר ןועטו

.הירחא תלדה תא הרגסו הינפ הכפה ."לוכאל והשמ איבא ינאו םידגבה
י ננתנ אל יבל .יתובשחמב רדס איבהל יתשקיבו יליעמבו ידגבב דמוע יתראשנ
ד וגרפה לא יתינפנ .םפושמה דיקפה הנממ םק הז־התעש הטימב בכשלו טשפתהל
ש גרד אצמנ עודמ .רופא דברמ הפוחמה ךומנהו רצה שגרדה תא תוארל יתיוואתהו
א ל ,המודמכ ,ינאו יל הרפיס אל המילס .םלועמ יתעדי אל דוגרפה ירוחאמ הז

, הל יתיכיחו שגרדה לע יתבשי .הצחר־טיבעו תכתמ־דכ ודמע ויתולגרמל .היתלאש
ן מ דוע יל גוזמתש היתשקיב .הטימב אלו ןאכ ינתוארל הממותשה אל האבשכו
ל בא ,הנושארה םעפב דחוימב ונממ תותשל םיברמ ןיאש הרמא איהו הלש הקשמה
ת נצנצ ויתחתמ האיצוהו שגרדה דברמ תא הלישפה איהו יתשירד לע יתדמע ינא
א ל תאו" .הינפ לע טשפ רשוא לש ךויחו יל הגזמ איה .התיצחמ ידכ האלמ תיכוכז

.יתלאש "?יתשת
, "קרע תיתש" .דחא םלעיהב ראשה תא יתיתש ךכ־רחא .היתיקשהו היפ תא הטישוה
.הרמא
."ןכ"
״? לוכאל הצור התא״ :דימו .״בברעל בוט אל״
."אל"
."הבער ינא"
"?שיאה היה ימ" .ישאר תחת ידי יתלכישו שגרדה לע יתחטתשה

.הואג בוטרוקב התגה ,"קורא׳פדבא"
"?ןמזמ ותוא הריכמ תא"
."עובשב םעפ אב אוה"
"?בושח םדא"
ה פלשו השחל ,"םירניד השימח יל ןתנ" .ילגרל הבשיו השארב הענעינ ,"ןכ ,ןכ"
: יתבשח .הידש ןיב ותעינצהו הבשו וב הננובתה הצרעהב .השימח ןב רטש התייזחמ
.םש חנומ קורא׳פ־ובא לש ופסכ התעו ,הדש תא יתצצמ העש ינפל קר
"?דצב ךל םינתונש והומכ דוע שי"
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."היה בל־בוטו בידנ שיא .ןתנ דימת ימאס .הברה יל ויה םעפ .השולש־םינש דוע"
."ךתוא תודפל הצר אוה"
׳ ד תוניצרב רבידש בשוח התא" .היתפש לע אפק ךויחהו החכנ ועת היניע ."ןכ"
."תוניצרב רביד אוה ילא ז אל המל״
ן  הנוז תודפל .ריעצ רוחב תרמוא־תאז ,דלי אוה לכה־ךסב ירה .יתקפקיפ דימת ינא"
ת וארלו ףסכ יל תתל ידכ קר אב היה םימעפל .הלילה לכ יתנשי אל אב היהשכ
ל וכי אלו יתוא בהוא אוהש רמא ,יתא בכשל ללכב הצר אל םינורחאה םימיב .יתוא
׳ ד ןימאמ אל התא .יתיכבש יל ןמאה .יתיכב ינא .ןאכ ינאש לובסל

."ןימאמ ,ןכ"
."בל ןיא הנוזלש םיבשוחש שי"
ו לוק תא ונעמשש דע ונתוא הפפא הממד .החחותשהו הילגר הלכיש איהו יתינע אל
.יתרמא ,"ךתוא שפחמ והשימ דוע" .ץוחבמ תרשה לש
."לכואה הז .אל"
ו תודירצ תמחמו ךומנ היה הלוק .תרשה לא תרבדמ היתעמשו חותפל המק איה
ד וע הילא החלש דמחא־םואש יתייה חוטב .הרמא המ יתספת אלו תופוכת עטקתנ
י ל ןמדזנש הבשחמב יתעשעתשה יניבל־יניב .החישה םותל תונרקסב יתיכיחו ,חוקל
ה ררחתסה תלוברעמו םואתפ ינממ הרס ןמזה תשוחת .איהה היווחה תא תווחל בוש
י נטבב הזחא תיווע .םירפסה־ןורא ,הסרוכה ,תוריקה :יניע דגנל ץורל לחה לכה .יב
ת א יתיארו הטימה תולגרמל ונדוע טיבעה םא רוכזל יתשקיב .איקהל יתבשחו

ה טוידה לא הדריו תלדה לא התנפ ךכ־רחא .תוענ היתפשו ילע תנחוג המילס
. הטמל הפצרה לע הילענב השקנ רבכ איה לבא ,ךכמ האינהל יתרמא .הנותחתה
י תרבסה םא רוכזל יתצמאתה .תבנג איהש בושחתו ימא הב שיגרת ןפ הגאד יתפקתנ
י מאו ימאל תאז תרמוא התוא עמוש ינא הנהו תבנג אלו יתשא איהש דיגתש הל
י תלוכי אל ינא לבא ,המילס לא הרביד איה .השארב הדנו אסיכה ילושב תבשוי
.עומשל
ו פדר םיכרותה וליפא !קדצ !קדצ״ .םולכ יתעמש אל ינאו ינשה רדחב וחרצ יחא
. לע .בהלנ הירוגינס־םואנ יתאשנ ,ידיב םיינאמ׳תועה םיקוחה רפס .יתקעצ "!קדצ
ו טיבהו ינממ םהינפ וכפה םה לבא ,ימאסו ףיטל ירבד תא ועלב םימשאנה־לספס
ו ידי תועונתמ ךא ,ויתעמש אל .ויתועורזב ףרטו טהלב רבידש םפושמה דיקפב
י נא .תובוקר םייניש ףשחו םיקיזאב לצליצ ידיל בצינה רטושה .ץרחנ ילרוגש יתנבה
י ל ורקעי םא רטושה תא לואשל יתיצר .יד.ייא.יסה יפתרמ לא לבומו דרמב םשאנ

־ םוא .ונביבס ףסאתה ןומה .יתקעצ .יכשא תא ןפחו קוחצב ץרפ אוהו םיינרפיצה תא
ק ורא׳פ־ובא .וקחצ תוגוזה לכ .הקחצ החיבצ .דיאלדוחמש לש םיטבמ יב הצענ דמחא
א וה ״! ךל יתרמא״ :ינפ לא וינפ ךימסה ימאס .ילע ועיבצהו םיקובח ודמע תרשהו
. הפרע לע הרעש הפסאו תרשה לא הרביד המילס .יכשא לע תאש־רתיב ץחלו קחצ
. רבד ןיבהל יתלוכי אלו תופוכת הלוק עטקתנ התודירצ תמחמו ,שחלב הרביד איה
הל יתרמא רבכ הנהו ,תדגנתמ ימא יכ התיבה ילא אובת אלש הל דיגהל יתיצר
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 יתיאר .ינורגל הרדח הפא תמישנו ינפ לא וכמסנ הינפ ״1 דחפמ התא״ :תכייחמ איהו
ד וגרפה רבעמ .ינפ לע רזפתה יישמה הרעשו הדרחב יב תוננובתמ תוהכה היניע תא
ו ממיחש יתרכז .יתמלחש םולחה תא רוכזל יתיצר .בהבהצה הרוא תא הרונמה הציפה
. שער םיקהל אל לדתשא .תיבב הממד .ץוחרלו תדרל ילעשו יליבשב טבמאה תא
ה לוק .תומומע תוחינג יתעמש דוגרפה דעב .יתיאר אל המילס תא .יניע תא יתחקפ
ת וקד הנומש הקינעה המילס .ץוחב יתוא ושקיב םירטושה .תופוכת עטקתנו ששחיל
ה לאשו ילע הנכר ףוסבל .םיטיבע ףילחה תרשה .יתינמו ןועשב יתלכתסה .חוקל לכל
ט יבעה לעמ הילגר הקשיפ .הרמא /׳רומגא ףכית" .יתינע /׳רדסב ינא" .ימולשל
ר יקב םיניתשמה היחא תא תוקחל השקעתהש הדליה תא יתרכז .דמועמב הניתשהו
ת א יתלאש יתררועתהשכ .טקש לכה .ריקה לא ינפ יתכפה .הילגר תא תפנטמ התיהו

ה ניתשה איה אל :יתועט לע יתדמע ינאו הכייח איה "?הברה ךל ויה" :המילס
ת א רוסמא יצחו־עשתב רחמ" .יבלב יתרמא ,"יתיזה הארנכ" .הרכאש אלא טיבעב

.יתרמא ,"ימצע
.המילס הרמא ,"ךתוא ריתסא ינא"

״? יתמ דע״
."חרבתש דע"
״! יל םיצוחנ םה ? םירפסהו״
."תחרבש ךתחפשמל עידוא ינא .םירחא גישת"
"!חורבל הצור אל ינא לבא"
."ךליבשב םוקמ אל הז .ךתוא םיפדור ןאכ .חרכומ התא"
"?יליבשב םוקמה הפיא"
"!קחצת לא .תעדוי ינא .ךליבשב םוקמה אל הז"
."קחוצ אל ינא"
."בל הל ןיאש הנוז .השפיט המילס רמוא התא .קחוצ התא"
י ראווצ לע וגלז ,יפ תיווזב ווקנ ,ינפ לע רשי היניעמ ורשנ תועמדהו החפיתה איה
תה "!יכבת לא ,המילס" .עזיתמ ינאש יל היה המדנו קנחמ יתשח .רכב וגפסנו

.יתננח
.הרמא ,"יל ךלא ,בוט"
.יתממורתהו הדיב יתזחא "!יכלת לא .אל"
ת א הרונמה הרזיפ דוגרפל רבעמ .םיקד םיצונצינ החליש בהזה־ןש .הכייח המילס
 קתקתמ חיר הקיפמ הטחממב ינפ תא הבגינ איה .לכב החולש הממד .בהבהצה הרוא
״? בלב דחפ ךל שי״ .רכה לא ינתריזחהו
״? המל ? דחפ״
."הלילה ילש התא"
."תותשל הצור ינא"
."םימ ךל איבא"
."ךלש הקשמהמ .אל"
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."רחואמ רבכ .ןשית וישכע .רוסא"
"?תיכב המל"
ת מרופ איהש יתשגרה .ירעשב העשעתשהו ינפ תא החניק הדי ."הלילה ילש התא"
.המדרתב יתעקש .םייסנכמה תרוגח תא הריתמו הצלוחה ינסכור תא
תסה .יתדער לבא יתוא התטע רמצ־תכימש .רדחב הרונמה הקלד ןיידע יתצקהשכ
י תטבה ךכ־רחא .המילס לש הבוצקה התמישנל יתבשקה הכורא העשו הרקתב יתלכ
י תשגרה יתמקשכ .יניע תא יתפשו הכימשה תא ילעמ יתכלשה .םירשעו־עברא .ןועשב
ה שאר ,הנוחג לע העורש המילס תא יתיארו דוגרפה תא יתטסה .יפרעב קזח באכ
ה תאצוה .ליעמהו ןרוטקמה תא שובללו הצלוחה ינסכור תא סכרל יתזפחנ .רכב עוקש
 הרחנ הטלפ המילס .רכה תחתמ םיתבחתו וב ויהש ףסכה־תורטש לכ תא יקנראמ
ה לפאב היורש התיה רצחה .יתאציו תלדה תא יתחתפ .הררועתה אל ךא ,טעמ העזו
. יסיכב ידי תא יתבחתו ליעמה ןוראווצ תא יתכפה .ינפ תא האיפקה הרק חורו
ת וכימשב לברוכמ ,תרשה בכש דמחא־םוא לש הפסה לע .יתונוהב ישאר לע יתעספ
ר ואב הלבט הטמיסה .הלוענ אל ךא הרוגס התיה תלדה .הוהמ יאבצ ליעמבו תובע
ר עשה .בוהצ איק לש תילולש הרצבתנ ףסה־תוגרדמ דצב .התפשאב תללוגתמ ,ריהב
ו ילא יתדרי .שאר־הלעמל תוכימשב הסוכמ ,לספסה לע בוכש רטושהו לוענ היה
"!דומע" .וילגר לע ץפקו הלהבב חבנ אוה .ופתכב ויתלטליטו
.יתרמא ,"תאצל הצור ינא"

״? הצור התא המ״ .ףרוטמ יניע יב ץענ אוה
."תאצל הצור ינא"
א ל .ןושיל ךל" .ץראה לע קקרו ומטח ףרג ךכ־רחא ,הכורא העש ויניעב ץמצימ
ה קרח דימו ושאר לע תוכימשה תא ךשמ .ובכשמ לע בוש חנצו ,"וישכע םיאצוי

.ותמישנ
ל כ תא .תונטק תועמ אלא יתאצמ אלו יסיכב יתשפיח .וילע יתדמע םינוא־רסח
י בקע לע יתרזח .וינפ תא ריאהל המב ידיב רתונ אלו המילסל יתראשה יפסכ
י נקיצה באכ .ילע הדרי הקעומ ?המילס לא בושאה .ףסה־תוגרדמ לצא יתבצינו
ה נוילעה הגרדמה לע יתבשי .יעמ־ינב תא הכפיה הליחב .יכרבבו ילגר יליצאב
ב יטיה ןשעה .הירגיס יל יתקלדה ךכ־רחא .תפוניטה תא תוארל אלש ינפ יתמלהו
. הת סוכל יתקקותשה .תופייעמ ,רוקמ יתדער .רקובה דע ןאכ ראשיהל יתטלחהו יל
א לו הכו הכ יתטבה .שאב םימחפ תוצצופתהכ ,ךשמתמ שושחר ינזא לא רדח עתפל
ל ע תנחוגה הלפאה ךותב תוארל יתמהדנו בוחרה־סנפ לא ישאר יתאשנ .שא יתיאר
ה שארב הדנ איה .השארל תצצונה הרטעהו הנבלה תרדאה תלעב השאה תא תוגגה
ו יה םימומע היקיזו ונקז הנפ .םיימשל םיקיז החלישו יתודלי ימיב יל הדנש ומכ
ת ילגנ התיה זאמ ופלח תובר םינש ?הז םוקמבו התע עיפות יכ הל המ .ובכ דימו
ה תולעהל יבלב יתרמג םינש ינפל .תודליה םלועמ םיאפר־חור איהש יתרבס ינאו ,יל
ה אב ינא" .יל קר תילגנ איה עודמו איה ימ התוא לואשל םשו ירופיסמ דחאב
.הליג תא םלה אלש לולצ לוקב הרמא ,"ךממ דרפיהל
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״1 םינשה לכ תייה הפיא״
"!םולש היה"
"ן דוע ךתוא הארא אל"
 הדמעו ץראה לא הדרי איה ."דאמ יתנקז .יתנקז .תרחא ץראל דודנל חוכ יב ןיא"
 הדנ איהו ידי הילא יתטשוה .הילע םימחר יתאלמנש דע םינקז הכ ויה הינפ .ילומ
.רטושל ךומס הדמעש דע רוחאל העספו השארב
.יתרמא /׳חתופ וניא אוה"
 לש ופוגב המלענ טא־טאו ופועמ ידכ ךות ויתספתש בהבהמ ץג ילא החליש איה
 הטלמתנ הקונח הקעצ .הירגיסה תא רענמ ,יתצפקו ידי־ףכב הבירצ יתשח .רטושה
 לע יתצחל .הגרדמה לע יתסרקו יתבש רחא .יביבס לע ההוב יתדמע עגרו יפמ
 דרפא םישולשו־עשתב !ףוסה רחמ .ימצעב טולשל יתשקיב .יניע תא יתפש ,יעדצ
 :הז לש ונזא תא הז ולגי ךכ־רחאו יבושל וכחי דרשמב .ייח תונש תחאו־םירשעמ
 אל ,םינאוסה תובוחרב אל .דוע ונניאו היה .עתפל ,ךכ "!לובגה תא רבע הארנכ"
 ךאבל .אובא אלו תבשב יל הכחי ימאס .םלענ .הפקה־יתבב אל ,לקדיחה תפש לע
 ינאש יתשגרה .ונידוד תא הגרעב רוכזת ההיזנו ,ףסוי לש ותרבחב דוע ןיזאא אל
 .השביו הרק די הכמסנ יחצמ לע .םיקלח־םיקלח יתוא וקריפ וליאכ ,ךלוהו סמסמתמ
."ילש התא .הלילה ילש התא .ךתוא ריתסא ינא" .יפאב הלע קתקתמ חוחינ
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