
ןמגילז .ג.ן7 ׳פורפ לש הלבקה־תעש:זר םהרבא

.הלוכ העבגה ףוס־ףוס התארנ בוביסה ירחא
־ ינרת !ןומראה תא הפיקמה הקוריה םינדאה תשרוח .עובש ינפלמכ העבג התוא
ל עמ ,חרזממ לולצ לוכת ותוא—םיימשה םג ?םיימש יפלכ םירקדזמה רודישה
.הברעמ הטונ ץיקה־שמשש העשב ,ןומראל
־ םיתש .םינראה ילגרל תונוח ,תומדוקה םימעפבכ .תוינוכמה םג ולגתנ יתברקתהשכ
.דגנמ השורפה ריעה לע תופצל ידכ ןומראה־תעבג לא םיאב ןהיעסונש תוינוכמ שלש
ל ע תאשינה תיציקה םייברעה־חור .חורה בשמ ,דימתכ ,עמשנ ףא השרוחל ךומס
.םינראב תשוואמ הרבעבו ,חלמה־םי רבעל ,סכרה בג
י דכ ,הכוראה הכילהה ,םנמא .יתכשמה אלו יתרצענ השרוחב תלבוגה הסאריטה לע
ן ומראה לא .יתרצענ ךכ לשב אל ךא ,השק הלועפ יפוג לע הלעפ ,רתויו רטמוליק
ם ה ןיא םדאה ישנאל ןומראה רסמנש םוימ .ברק יניא השרוחה הבעממ■ ץיצמה
ר חאל ,םוסחמה־טומ ירחאמ ,קחרממ קר וב טיבהלו .רצחל אל ףא .סנכיהל םיחינמ
.לסחו ,ברק ינניא ...ש המ לכ
. יביבס יתלכתסהו ,יתבכש ןהילגרל םינבאה ,הסאריטה ינבא לע ,אופא ,יתראשנ
ם ר לוקבו ,תויאיגה ךותמ תאשנתמה ריעה לע ופצ ,םהיתוינוכמ דיל ודמע םישנא
.םימשר ופילחה
ת דדובמ הבצינ ,רוחש ףיעצ היפתכ לעו הרוחש הלמש השובל ,תחא הריעצ השא
ת ורדקל דעבמ יתנחבה יטבמב הלקתנשכ .הביבס הטיבה רדוק טבמב .המ־קוחירב
ר זומה טבמה .הטבמ תא ילע התהשה השאה .רזומ ןוהמית ןימכ םג היניעבש
.ןורדמה לא ינפ יתבסה ינאו הכובמב ינאיבה
ך א ,יטבמ יתצמיא .המוקממ המלענ הדלישה יכ עתפל יתנחבה יטבמ תא יביסהב
ה יה רשפא־יאו ,םוקמה תא בטיה יתרכזש רחאמ .התארנ אל הרוחשה הדלישה
ה דלישה האצמנ דוע עובש ינפל קד .רתויב הומת רבדה היה ,ורותיאב העטאש
? תאזכש תקסורמ הטורג תלעות איבת ימלו .המוקמב
־ שד היחמצב יתעקש יכרב דעו ,םוקמה רבעל ,ןורדמב תדרל יתלחתה ץמאמה ףרח
ם ש ופיסוה םיחמצהש רשפא יכ יתעדב הלע ,חמוצב ףקומו עוקש ,ךכ ידמעב .הנ
, םוקמה רבעל בהבהצה ךבסה ךותב יכרד יתסליפ ,הדלישה ינפ תא וסיכו ,הבוג
ה חנ איה .תחיופמה לזרבה־תטורג בוהצל דעבמ■ הריחשה רפסמ־םידעצ רחאלו

. הלעמ רקדזה םקועמה הגהה־לגלג קרו ,חמוצל תחתמ העוקש ,עובקה המוקמב
ת וכומנה שמשה־ינדק .םיפסונ תומוקמב העגפ רבכו ,תאש־רתיב הכשמנ תוררופתהה
־ לגלגל תחתמ .ךורח רשב הארמ םהל ווישו םיעוגפה תומוקמב ותחינ תונסכולמהו

י תששימ יתועבצאבו ,רותפכה לא ידי יתחלש .רפוצה רותפכ טלב ררופתמה הגהה
...תבאוכ ,הקזח הציחל רותפכה תקיפ לע יתצחל םואתפ .הדולחה תכתמה תא
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ה שיערהו! םואתפ הברק ,ןורדמב יתדירי םע הקחרו הגוסנש ,םינראב חורה תשווא
.םינראה ןוויכב הגוסנו הבש ,טא־טא ,ךכ־רחא .ינזאב

ב קרפ
, דתיה וז .דבלב תחא תינוכמ םינראה ילגרל התנח הסאריטה רבעל ףוסבל יתולעב
ר אקדנאמוקה דיל יתיהשש תעב תומדוקב הפלחתנו העיגה הארנה יפכ .תרחא תינוכמ
.ללכ שוחאש ילבו ,ףורשה
ש יגהש ןטק דלי דמע םהיניב .ריעה רבעל ופצו השאו שיא ודמע תינוכמה דיל
.ויפ לא בוהצו לודג שמ שימ
ת ומדוקה תוינוכמה לכו ליאוה .םדוקה המוקמב הדמע רוחשב השובלה תשאה
, םדוקמכ יב טיבהל הפיסוה איה .ינומכ ,לגרב ןאכל האב יכ יתעדב הלע ,וקלתסה
- בשמ .הרשפ לע דומעל יתלוכי אלש היומס תוחיתמ ןימ התע הרכינ הטבמב ךא
ת א הריבעה ינממ היניע עורגל ילב .הרוחשה התלמש ילוש תא דיערה לקה חורה
ת ועבצאה ינרפיצ .התלמש ילוש תא הקדיה התנפתנש וזבו ,די לא דימ■ הקנרא
א לש ףא .תבהזומ תעבט יתיאר תועבצאה תחא לעו ,םודא תוחושמ ויה תוקדהמה
ג יראה ינפ־לע היתועבצא תא הדינה המי־תונבצעב .הרבעל יטבמ יתנויכ ,יתיצר
.הטבמ תא ינממ עורג ילב—םוקמכו ,רוחשה
ה תנפה ףטחב .םיקוחר םילוצליצ ידה ואבו ולע ,הקיתעה ריעה ןוויכמ ,רוחאמ
, ישאר תא ינא ףא יתינפה .תימואתפ האירק וזיאמ תלהבנכ ,םשל השאר תא השאה
ל גלגס־םודא עבצב .םילשורי ינפ־לע העיגנ ידכ ףצ םודאה שמשה־לגלג תא יתיארו

ת סימתל ריעה בחור אולמל םוססומו ,תופיכהו םיחירצה ,תוגגה תא תוהוגנה ופטש
.המומע תשוחנ
ילח םילשוריבו יב הטיבה איה .השאה לש הטבמב בוש יתלקתנ יטבמ יתרזחהשכ
־ יתלב והשמ ךא ,תכללו תונפל המודמכ השקיב רחא .תורדקה הקימעה הינפבו ,תופ
.המוקמב הרצע ןבומ
ה רעגש תורעגה ןמ רבתסהש יפכ ,שמשימה תיראש תא ךילשה תינוכמה דיל דליה
ד וע הילעו תרחואמ העשה יכ ,החפשמה־שאר הארנכ ,רגובמל הריעה רחא .ומא וב
.תויונחה הנרגסית םרטב ברעה־תחוראל תיחרכה היינק וזיא םילשהל
ה שיגפה דעומל יכ יתחכונו ינועשב יתצצה .ןמגילז .ג .ק תא יתרכז התרעה עמשל
־ חתל ךומס דע לגרב עיגהל ילע היהו ליאוה .תוקד םיעבראו העשכ דוע ורתונ ומע
פורפה לש ותיבל דע םיסובוטוא ינשב םשמו ,רתויו רטמוליק קחרמ ,תבכרה־תנ
.דימ תאצל היה חרכה ,ריעה לש ינשה הדצב ,רוס
י תיארו רוחאל ישאר יתרזחה יתונפב .שיבכל יתינפו ,הסאריטה ןמ ,אופא ,יתדרי

, ישאר יתבסה תוריהמב .איה ףא תדרויו הסאריטה לע המוקממ תרקוע השאה תא
, ישאר תא ךופהל יתקקותשהש המכ לכ .הכילהב יתכשמהו ,היתיאר אל וליאכ
.יתכפה אלו יתגלבה
.תדרוי תינוכמ שחר ךומסב עמשנ ,רתוי ילואו תוקד שמח ילוא ,המ־ןמז רובעכ
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־ לעומב .ןולחב עיפוה ,דליה יבא ,גהנה שארו ,ידיל הרצענ הטאל תדרויה תינוכמה
יארו רוחאל טבמ יתפטחה תלדה תידי לע יפכ חינא םרטב ךא ,סנכיהל יננימזה די

.קחרממ תעסופ השאה תא ית
."הממור דע וליפא רשפא" .גהנה רמא ,"הריעה"
, םרכה־תיבב ררוגתמה ןמגילז ׳םורפ לש ותומדו ,עתפומ יתטלפ "?הממור דע"
.ינורכזב החילבה ,הממור תברקב
״? ונ״ .יסוסיה הארמל גהנה רזח ,״הממור דע״
."בורק ןאכ ,הדות ,ןאכל קר ינא" .ךובנ יתרמא ,"אל אל"
.דרומב תדרל הפיסוה תינוכמהו םלענ גהנה לש ושאר
. הדיל םג הרצענש יאדוול בורק ,ידיל תינוכמה הרצענ םא יכ יתעדב הלע רחא
ר דגב וז הבשחמ הראשנ ,הינפ לע תינוכמה■ רובעב רוחאל יתלכתסה אלש רחאמ
.דבלב הדירטמ תורשפא
ת ולילק ןיעמ יתועיספל תוושל יתלדתשה רבדבש ץמאמה ףרחו ,יתכילהב יתכשמה
.ללכ יל תעגונ רוחאמ השאה ןיא וליאכ .הדודמ■
ת רבוע השאה ןיא תיטאה יתכילה ףא לע יכ יתעדב עתפל הלעשכ ,המ־ןמז רובעכ
. היהשכ ראשנ וניניב קחרמה .ףסונ טבמ יתפטחהו קפאתהל יתלוכי אל ,ינפ לע
.טאהלו בושל יתייה ץלאנ דבלב ןטק קחרמ רובעכ ךא ,ידעצ יתשחה
ר חאל דחוימבו ,אירב םדא םע תורחתהל לכוא אל הכו־הכ־ןיבש ימצעל יתרמא
.תפסונ הטאה יתטאה רמ גולגיל ךותמכו ,הזכש םוי

י נובשח ךא .ךרד־תרביכ ינפל התיה דוע רתויב הבורקה םובוטואה־תנחתל דע
ר יעה זכרמב ףוטחל דוע קיפסא םירתוימ םיבוכיע ךרדב בכעתא אל םא יכ הארה
ר קוכ־תונפל .רוחיא ילב רוסיפורפה תיבל עיגהל ףאו ,העיבשמ לפאלפ תנמ■ וזיא
ת ואינ םאו ,תירקחמה ותדובע יניינעב הארנכ ,דנלוהל אירמהל רוסיפורפה דמוע
ל כ ונממ ךוסחלו רתויב קיידל ילע ,תונורחאה תונכהה םצעב ,הזכש ברעב ינלבקל
על דע יניינע תא החוד יתייה אל ותעיסנ לע ,ןבומכ ,יתעדי וליא .תרתוימ הדריט
ר ובעכו ,םילשוריל סובוטואב יתעגה םיירהצה־רחא םישמחו־שולשב .ןורחאה בר
ן ינעב ומע חחושל יתעדב היה .הטלוקפה ןינבב יתייה רבכ תוקד הרשע־שמח
ק תפה ךא .יתיבל דימ בושלו ,ויתויחנה תא לבקל ,היוחדה תינוירנימסה הדובעה
.יתינכת תא שביש ורדח תלד לע
ה נופ ינא עודמ■ רוספורפה ינלאש ,יניינע תא הרצקב יתרבסהש רחאל ,ןופלטב
.ןורחאה עגרב
.ותעיסנ לע ללכ יתעדי אלש יתבשה
ד בכנה טנדוטסה לש ותבוחמ" ,רמא ,"תועדומה־חולב בוקעל היה ךירצ ינודא"
."דקוב־רקוב בוקעל
ה לעמל הז יוחדה בוח איה וז תינוירנימסו ,םילשוריב בשוי יניא יכ יתבשה ךכ לע
ק עצו חתרתה .ג .ק .הדועתה תא לבקל ףוס־ףוס לכואש ידכ וקלסל ילעש ,הנשמ
החנזה חינזהל הלענה הפצוחה תא דבכנה טנדוטסה אצומ הז ןיינמ תרפופשה ךותל
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ת ויטרפה ויתועשמ ול שידקיש ורוממ ךכ־רחא עובתל דועו הנשמ הלעמל תב
ב ישהל יתקפסה קורטי םרטב ךא .תרפופשה תא קורטל דמע וליאכ המוד .תורידנה
י תוא וקיחרה היתואצותו ,המחלמ םייתניב התיהש אלא חינזהל יתנווכתה אל יכ
.ינבמו יתשאמ םג אלא תינוירנימסה ןמ קר אל םיכורא םישדחל
־ לכיב היה אל יל הנתינש הכוראה תוהשה ףא לעו ,םוערמ■ הלדח ןופלטה תסכרפא
ו יה אמש וא רישכמב םרוקמ הכותב םישחורה םישושחרה םא רוריבב עובקל ית
ל ש ובלכ ,רנימק לש תקחורמה ותללי תא קר .ג .ק לש תודבכה ויתומישנ ולא
.רוריבב יתיהיז "ג .ק
ה יה אל ינודא םאה" ,רוספורפה לש קפאתמה ולוק ףוסבל עמשנ ,"תאז־לכבו"
"ז עובש וליפא וא ז םייעובש ינפל ,חיננ ,ילא תונפל לוכי
ק וידבש םושמ בישהל יתלוכי אל .יתקתש ןכלו ,בישהל יתלוכי אל וז הלאש לע
, תינוירנימסה ןינעב ומע חחושל ידכ םילשוריל יתילע ,הלבקה־םוי אוה ,עובש ינפל
.הטיסרבינואה־תירקל ללכ יתעגה אל רבד לש ופוסבו

ג קרפ
ן יעב התוולל היה רשפאו ,ההכ תילולפא הנמתסה רבכ ,םיכומנה תומוקמב ,קחרממ
.תועבגה הלעמב הלחדזהבו תויאיגה ןמ הספטב
, התבע ,רואה תיראש תא תילולפאה הקחד רבכ םחל־תיב־ךרדל ףוס־ףוס יתעגהשכ
־ תטלבה הוטילבה םיריהבה םהילוגיעו ,םירבעמ׳ וקלדנ למשח־יסנפ .לכב הטלשו
ר וא־תועוצרב הכישחה תא ורתיב םיקלודה ןהיסנפו ,שיבכב ורבע תוינוכמ .רתי

.תונזואמ
ת א חותפל יתשקיב .באכ הררוע הפיפכה תלועפו ,ךומנה הנחתה־לספס לע יתבשי
ה רזומה השאה לע הבשחמה ךא ,תורוגחה תא טעמ תופרלו תצחולה בגה תמתיר
, היתיאר אלש רחאמ .היתשפיחו יביבס יתלכתסה .ינממ תאז הענמ ךומסב תאצמנה
וטואה עיגה ךכ ךותב .הלקה המע האיבה וז הנקסמ .רחא ןוויכב התנפ יכ יתקסה
.ידיל רצענו סוב
ר שפא .ראומה סובוטואה ךותל הלוע היתיאר ,סיטרכהו םולשתה ןינע תא יתמייסשמ
.היתיאר אל ןכלו ,הכישחה רוחשב גזמנ התלמש רוחשש
י לב .ירוחאה בשומב יתבשי רבדבש תוחונה־יא ףרחו ,גהנה בשוממ יתקחרתה
. המינפ הענו םולשתה ןינע תא איה המייס ,יתעמש אלש לוקב וא ,המודמכ ,םירבד
.ידצל הבשיו וכרא לכל הרבע ןכ־יפ־לע־ףאו ,הצחמל־קיר היה סובוטואה
ם ילשב תוקרי ,רשעומ םשוב תבורעתכ היה חירה .דבכ חיר ףידה ךומסה הפונ
. םייחרזמ תובוחר םיאלממה חיר־ילילב םתואכ ,םייחרזמ לושיב־ילבתו ,רתי־תולשב
ר וע תא תונבצעב תומרומה תומודאה הינרפיצב יתנחביהו ,יטבמ יתנסכיל אבחיהב
י טבמב הניחבה איה .רמת־יצע םיתורח ויה בוהצה קנראה רועב .היכרב לעש קנראה
.ןולחה לא יטבמ יתכפה ינאו ,היכרב לא ןסכולמה
.דבכה החיר תא הגיפה ןולחה ןמ תבשונה חורהו ,ותוריהמ תא ריבגה סובוטואה
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, דיה ענמנה ןמ הכישחה תמחמ .סובוטואל בר להק הפיצ תבכרה־תנחת תבחרב
ת ופיפצה לע דיעה תחתפנה תלדה ןוויכמ אבה הלומהה לוק ךא ,םישנאב ןיחבהל
. וזב וז תוקחוד ,המינפ תופחדנ .חתפב תוצצ תויומד ולחה דימ׳ .ץוחבש הברה
ה ז־התע .קחרממ םיאבכ וארנו םיצפח ראשו תודווזמ ואשנ םיסנכנה ןמ םיבר
ה ניתממה ברעה־תחוראל םירהממ םהו ,הלפשה ןמ הלועה תבכרב הארנכ ועיגה
.םהיתוחפשמ ברקבו םהיתבב םהל
ם ידלי יכב ואשינ סוחדה ללחבו ,רבג קחודה ,סובוטואה אלמתה הבר המוהמ ךות

ך פהו ,ומוקממ רקועה סובוטואה ןואשב בברעתה םיעסונה ןואש .םירגובמ! תורעגו
.דבכו ינשער לילב
ה שאה לש הרוחשה התלמשב זחאנ תולסלתסמ תואיפו םירווח םינפ לעב טועפ
.הניחתל המדש לומלימ למלימו ,ידצלש
.העז אל ,דשאה
.הלגר תא ענעינ תונטקה וידיבו ,ולומלימב ךישמה טועפה
.התיהשכ האופק הראשנו םימותח םינפב טועפב הטיבה ידצלש השאה
, טועפה לש ומא הארנכ ,השארל הבע תחפטמבו םילוורש־תכורא הלמשב ,דשא
ו המירתש השקיבו ,הכוראה ךרדה ןמ ףייע הנבש הרמא ,ידצלש השאה לא התנפ
.היכרב לא
.ףעפע הדינה אל ידצלש ,דשאה
י נזאב תינלוק הנולת העימשה שידיאל תירבעמ הרבעבו ,תורירמב הנטר םאה
ת אשונ איהש עתפל הניחבה רשאכ .םתרזע תא השקיב וליאכ ,הביבסמ םידמועה
. השאר הכפהו טפשמה עצמאב הקתתשה ,הקזחב םיקובחה םיריעצ גוז לא התנולת
. וכייחו וזב הז וטיבה םקוביחמ לודחל ילבו ,רבד ורמא אל םיריעצה גוזה־ינב
.ךומנ לוקב ידצלש השאה עתפל הטלפ "?רדניבויבה"
ס ובוטואבש רוכעה למשחה רוא ללגב .יב הטיבמ היתיארו הרבעל יטבמ יתינפה
.הינפבש תורדקה תא טילבה רבדהו ,לצב היניע ואבחנ
.לאוש לוקב השאה הרזח ,“113¥6 ץסט 11161 66611־6 ?”
.העתפהכ אב ילגנאה הרוביד .הנופ איה ילא יכ יתוניבה
.יתלאש ,“\\ז6!1ז6 ?”
.הרמא ,“׳ת161־6”
, תילגנאב יתלאשו יתרזח "ך םש הפיא"
."העבגב" ,תילגנאב הכישמה ,"םש"
."זא" .יתהימת הארמל הרמא ,"תנווכתמ ינא ,וישכע אל"
.יתלאש "?זא יתמ ?זא"
ה שימחה ךיראתב ,שחלב טעמכ ,בר טקשב הבקנ המ־תוהש רחאלו ,השאה הרמא ,"זא"

.ינויב
.החכנ הטיבה הקיתשבו הטבמ הרישיה ,יתבשה אלש רחאמ
לא ךילומה ךלמה דוד בוחר הלעמב ספיט בר ץמאמבו ,ונואש ריבגה סובוטואה



97הלבק ה־תעש

.ריעה זכרמ
ם היטבמ ובסה לכה .סובוטואה ךותמ דלי תלהצ העמשנ /׳דוד לש תיב ,דוד לש תיב"
ח ירצ הארנ ענה סובוטואה ןולחל דעבמ .ראומה דוד־לדגמב הימודב וננובתהו

.הלילה רוחשב הטשה תראומ הינא תבוראכ לדגמה
חממ הלעמל ידכ קיר היה רבכ אליממב .ןקורתהל סובוטואה לחה "דיוייד־גניק״ב
ה ייהשה התיה ךכל ףסונו ,העונת־קקפל ונעלקנ אליממ־תמוצבש רחאמ ךא .ותיצ
י תצצה ךלמה־המלש לש לולתה הלעמבו ,קחוד ינמז לחה ,תבכרה־תנחתב תכשוממה
י תמק רבכ הנחתב רצעיי םרטבו ,ופי בוחרל סובוטואה הנפ ףוסבל .ינועשב תופוכת
.ילגר לע
” ?8660 ^ ה טיבה איה .האיציה ךרד תא יגפב המסחב הלאשו הרזח ץסט 616
.הניחת־תעבה הינפבו הלעמל הטמלמ יב
."רהממ ינא ,החילס" .הצוחה יכרד יתסליפו ,יתרמא ,־*¥68”
ה נוח םרכה־תיבל ךילומה סובוטואה תא קחרממ יתיאר הכרדמה לע ילגר יביצהב
ס ובוטואהו בהבהמה רואה קלדנ ךרדה עצמאב ידועב ךא ,יכוליה יתשחה .ותנחתב
.קחרתהלו עוסנל לחה
מאה חתפה ןמ ודרי םיטעמה םיעסונה .ףסונ סובוטוא עיגה חור־תרצק הנתמה רחאל
־ התע םדוקה סובוטואהו אצומה־תנחת וז התיהש רחאמ .ירוחאה ןמ יתילע ינאו ,יעצ
תבו זכורמ טבמב .העיסנל תואה ןתמבו תותלדה תריגסב ןסיטרכה ההתשה ,אצי הז
.םיפלק לש קחשמ הזיאב ותאנהל קחיש ומכ ,וינפלש םיסיטרכב קסע תויוהש תועונ
ה רבג ,ההתשמה ןסיטרכהו תוחותפה תותלדה חכונ תונלבס־רסחו חותמ ,ךכ יתבשב
י תוהשו ,בוט רתויה דצה לע רדתסי לכה םא .התיבה ךרדב רבכ אצמיהל יתקושת
— ימצעל יתרמא ךכ—״רישי״ה תא סופתל קיפסא דוע ,ךיראת אל רוסיפורפה לצא
. בגה תמתירמ ררחושמ ,תספרמב ,תיבב דקרפתא רבכ הרשע־תחאב רחואמה לכלו

ך א ,תיבב היהא רבכ ,בוריקב עבשב ,הנורחאה ותחוראל דעש ןרעל יתחטבה ,םנמא
ב יכשתו ,רבעש עובשב ינרק רבכש יפכ ,בוכיע לח םעפה םג יכ יאדווב קיסת הנרא
ע בראכ הניא הלילב הרשע־תחא העשה ,םוקמ־לכמ .יבושל ןיתמהל ילב ןרע תא
.הגואד הנרא היהת אל םעפהש יאדוול־בורקו ,רקוב־תונפל
־ תרסח תומדב ילולפאה תוגרדמה־רדחב יתנחבה ,עבראל ךומס ,התיבה זא יתעגהשכ
א לל הנרא םש הבצינ תיב־קולחב היוטע .היתועורזב הליבח ןיעמ הקיזחמה העונת
.ןרע לש ריעזה ופוג ,הקד הכימשב סנוכמו המא׳גיפ שובל ,הקיחבו ,עונ
.וניניב התלע דליה לש הבוצקה ותמישנ קרו ,וז דגנכ הז םיממוד ונבצינ עגרל
"ז תגאד .הלקת יל התרק" .יתרמא ,"רעטצמ ינא"
.הבישה אל הנרא
ה כמסנ ,האשממ הררחתשהש ,הנרא .יקיח לא דליה תא יתכשמו ידי יתחלש רחא
ה לוע היתעמשו תוגרדמב תולעל יתוליחה .השקו תימואתפ תופייעבכ ריקה לא הבגב
ט יבמ אוהו תוחוקפ ןרע לש ויניעש יתיאר ראומה חבטמה ךותל יתסנכנשמ .ירחאמ
.רואה דגנכ ללכ ץמצמל ילבו ,םהדנכ יב
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 ינאו הטימב ונבכש רשאכ ,ךכ־רחא יתרמא /׳דליה תא ריעהל הכירצ תייה אל"
.הרקתה דגנכ תוחוקפה הנרא לש היניעב רחשה רואל יתנחבה
, שלש ירחא ,ידיב ותוא יתחקל קר" .הרקתה דגבכ הנרא הרמא ,"ותוא יתרעה אל"
."ותוא יתמרהשכ ררועתה אל אוה .תייה אל דועשכ
. ןמגילז רוסיפורפ לצא יתרדיס המ הנרא הלאש המ־תוהש רחאלו ,הרזח הקיתשה
.רבד רדוס אלש יתבשה
.הנרא הלאש "?םיישק ךל השוע אוה המל"
ה צוחנה הדועתה תגשהב יל ועייסיש תחת יכ הרמאו הפיסוה הנרא וליאו ,יתקתש ינא
.ימאימ ףוחב הנורחאה הנשה תא יתיליב וליאכ יב םיגהונ ,ךכ־לכ
.יתרמא ,"ןמגילז תא יתיאר אל"
"ז תעסנ וילא ירהו ? הז ךיא״ .המהדנ ״? תיאר אל״
, הלבקה תעש ינפל יצחו העשכ םילשוריל יתעגה יכ יתרפיס ןאכו "...לבא ,וילא ,ןכ"
.העבגה לע םואתפ יתאצמנ ,ןמזה חויר ללגב לר ,ללכ ךכל יתנווכתהש ילבו
.הלאש "?והשימ םש תשגפ"
.יתרמא ,"ןכ"
.תוהש רחאל הנרא הלאש ״? םש ךתא היהש והשימ״
ה קיתשבו ,יפוג לא הפוג הכימסה רחא .ירבעל הינפ תא הבסה ,יתבשה אלש רחאמ
.יעורז לע הדי תא החינה
.הלאש ״? בוש לבקמ ןמגילז יתמ״
."העובקה העשב" ,יתרמא ,"עובש רובעכ"
.הלאש ״? העש התואל קוידב םילשוריל עיגהלו ןווכל לכות אלו״
."לדתשא" .יתרמא ,"ןכ"
ת עשעשמ התיה העבגה לע םויה ףא יתייה תדחוימה יתולדתשה ףא לעש הבשחמה
ל גרה הזיא לע תינוצר־יתלב הרזחל המודב .המיענ־יתלב תאז םעו ,המ־תדימב
.יוקל
ת דמועה .דשאב יתשח אל ןכלו ,האלמ הסיפת יתעד תא וז הבשחמ הספת הארנכ
, ידצל הבשי ,בשומה רבעל הנכר וניטבמ ושגפנ רשאכ .דבכה חירב אל ףא ,ידצל
.יל עודיה לכ תא רפסאש השקיב דימו־ףכיתו
.יתלאש “36ס111 ?”
.הרמא ."העבגה"
.יתרמא ,"רפסל המ יל ןיא"
.ישאר יתינפה ינאו בקונ טבמ יב הנחנ איה
שבו ,םהיתומוקמב םהל ובשי םיעסונה .םקלחב םיסופת ויה רבכ סובוטואה יבשומ
ן וימב התע עוקש היה ,םיסיטרכב קסע םדוקש ,ןסיטרכה .העיסנל וניתמה הקית
ע משנ עגר רובעכ .סובוטואה ללחב עמשנ יתכתמה ןלוצליצ לוק קרו ,ףסכה־תועבטמ
.וכרדל אצי סובוטואהו הענתהה ןואש ץרפ ,ול הנענכ ,דימו ,רתוי קזח לוצליצ
״׳1611 !ת6!“ .השאה הרמא ״?קתוש התא המל״
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.רפסל זומ יל ןיאש יתרמאו יתרזח
.העיתפמ תופיקתב הרמא ״! שי ךל״
.יתלאש ״? ךל ןיינמ״
.העבגב תאזב הניחבה יכ הבישה ךכ לע
.יתרמא ״1 הלאה םירופיסה ונתי רבכ המ״
.הרמא ,"ילעב תא יל"
ה מ־רבד יתרעיש תורעשהה ראש ךותב יכ ףא ,עתפומ יתלאש "?ךלעב תא"

.הז ןיעמ
.ןומראה תעבג לע הנגהב לפנ הלעב יכ הבישה ךכ לע
.יתלאש ״? ךלעב היה ימ״
.הרמא ,"ותוא תרכיה אל"

.םלוכ תא יתרכה ינאו ,ןומראה־תעבגב ומחל םיבר אל יכ יתרמא
.הרמא ,"ותוא אל"
.יתלאש ״? ומש המ״
.יראוומ־לא וא ,יראווה־לא דואד רמינ ומש יכ הבישה איה

ד קרפ
־ לכמ .החפשמה־םש תא רוריבב יתטלק אל תימואתפה העתפהה ללגב ,הארנה יפכ
ה יתותסלו םילצומה היניע יעקש בטיה יל םירוכז ,הכיבמה העתפהה תורמל ,םוקמ
י תיאר ורוקמ לא יטבמ יתונפהבו ,רוא ידוציר היתותסלב ופקתשה רחא .תוקדהתמה
.ןויצ־רכיכ תא
ד רוממ יכ היה המדנ .היבוברעב רכיכה תא ואלימ ,עפוש ,בהבהמ ,דצרמ רוא ימרז
ה ברה העונתה תמחמ .םגא לא ךפשנה לפמכ רכיכה לא תורואה םיכפשנ הדוהי־ןב
ת ופפוצמה תוינוכמל רבעמ ,רכיכה לש ינשה הדצמ .וטאל סובוטואה ענ הז עטקב
ע ונלוק לש םידצרמה תמוסרפה־יטלש עקר לע בר להק הארנ ,ופי בוחרמ תודרויה
־ ייומד ןומילהו לטפה ילכימ ,"ריבשמה" לש םיקהובה הןארה־תונולח עקר לע ,"ןויצ"
ה טאל הענהו תינוגססה תרשרשה—בוחרה ךרואלו ,ופי בוחר תניפב ,קסויקב םגאה
, םירוזמרה ינפל ,ופי—םוארטש—׳גרו׳ג ךלמה תמוצב .םיראומה הוארה־תונולח לש
.בברעתמו םרוז להק היצחה־רבעמל ץרפ םירבעה ינשמו ,סובוטואה רצענ

ומע םירצנ ילס הידיבו השארל תחפטמ ,תמאתומ־יתלב הלמשב ,תחא הפופכ השא
־ דמל םוארטש תכדדממ םילודגה הילס תא התאשב .היבוברעה ךותב הטבחתה ,םיס
ה לדח אלו ,תוניתממה תוינוכמה רבעל להובמ טבמ התיה הלות ׳גרו׳ג־ךלמה תכר
."יכח סובוטוא" ,"יכח סובוטוא" אורקלמ
. דיס יחפ אשנש המוק־ךומנ שיאב הלקתנ תוינוכמה רבעל תופוכתה היתוינפ תמחמ
, םה ףא םימתכומה הדובעה־ידגבבו ,םתכומהו ךעוממה טרבה־עבוכב ,וידיבש םיחפב
,המודמכ ףיזש ,םודא ירפ הזיא םילסה דחאמ לפנ תולקתיהה ךותב .דייסכ הארנ
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תמה ףיזשה תובקעב הטיבה הסומעהו הפופכה השאה .בוחרה דרומב לגלגתמ לחהו
ו שארב דינה ,קחרתמה ףיזשב טיבה ,רצענ דייסה .תושגרנ תואירק וירחא הארקו לגלג
. תיחרזמה הכרדמה רבעל וכרדב ךובנ ךישמה רחאו ,ףיזשה לא תארוקה השאה יפלכ
ל חה להובמה דייסהו ,ונואש ריבגה סובוטואה ,רוזמרה תורוא ופלחתה וכרד עצמאב
ד יס יפטנ ויתחת ריישמו תיברעב הלהב־תואירק ארוק אוהשכ ויחפ תא לטלטלו ץורל
. איה ףא תלכתסמ ידצלש השאה יכ יתנחבה ךכ ךותבו ,וירחא יטבמ יתינפה .םינבל
ם לענש דע דייסה ירחא הטיבהו רוחאל השאר תא הבבוס ,העיסנ ידכ ךות ,טא־טא
ת ורירמ ןיעמ היפ הצקב יתיאר ,יטבמב הלקתנו הינפ הריזחהשכ ,ףוסבל .קחרמב
.היומס
!1 20מ1€” .יתרמא ,"הליל רבכ" 0“.

. תמעזנו השק תונברס לש העבה היפ הצקבש היומסה תורירמה הכפה ירבד עמשל
ע תפל הלע םימעזנה םינפב יטיבהב .ינמיהדה הינפב יופצ־אלהו ףירחה יונישה
. ןמגילז רוסיפורפ לש ותיבל דע יתובקעב ךכ ךישמהל איה תלגוסמ יכ יתבשחמב
ך ותל ,המינפ יתובקעב קחדיהל ףא התחיתפ םעו ,תשגל איה הלולע הסינכה תלדל דע
ת חרואה הארמל הבר ההימת המתי יאדו ןמגילז רוסיפורפ .ידמע האב וליאכ ,תיבה
ב ורק הז יכ רהואו לצנתא םא .רבדה תא ץרתל לכוא אל ינויזב הברמלו ,האורק־אלה
ר בדה האריי יאדו ,ריעה לכ ינפ־לע וז תינומלאו הרז היברע ירחא תפדור םייתעשל
, ילא התוולתנש הדידי איה וז השא יכ רמואו רקשא םא ,תאז תמועלו .רתויב הומת
ק ר רבד לש ופוסבו ,םינוש יוהיז־יטרפ הילע רוסמל ,.ג.ק ינפל הגיצהל ץלאנ היהא
ה פצמה ןויזבה לע הבשחמה .תינוירנימסב יתכבתסהש ךוביסה לע ףסונ ךוביס ףיסוא
־ תיב תושרוח לש ןעויסב יכ רומאל ימצע תא יתמחינ דימ ךא ,רתויב הקיצה יל
י תרכז ךכ ךותב .הלקנ־לע השאה ןמ קומחל לכוא תורתסנה היתוניפ ראשו םרכה
. ג .ק ךרועש םיילילה "השרפהה־ילויט" לע םיטנדוטסה ןיב חוורה ןשיה רופיסה תא
ה לעפו הכוחיגמ עתפל הדביא וז תכחוגמו החוכש הנומת .םרכה־תיב תוצוחב רנימקל
א ל יכ דע ,ךרדה ןמ יתעד תא ,הארנה יפכ ,החיסה וז הגאד .הגיאדמ הלועפ ילע
.הנחתב רצענו הדוהי־הנחמ תבחרל עיגה סובוטואהש יבל יתמש

ת ויונח יחתפב ,הילושב ךא .ברע ןוממישב הדמע רבכ שולק רואב היורשה הבחרה
ת ובוחר וארנ הבחרה לש ינשה הרבעמ .תומדוקה תועשה תנוכת הרכינ ןיידע ,תודחא
ת א רוגסל ןסיטרכה דמע רבכש עגרב .הנוכשה ךותב םש־יא םיעלבנה םיהכו םירצ
.הליצמב יתכשמ חוכבו םואתפ יתמק ,תותלדה
ר ובעל יל החינהו הילגר לע השאה הצפק יתגהנ הבש חורה־תרצק תופיקתה תמחמ
י קפרמב יתרתח ,טבמב ףא התוא דבכל ילבו ,התובידא לע הל תודוהל ילב .החוורב
, ונואש ריבגמה סובוטואה תא יתפקע ,תוגרדמב יתדרי בר ןוזפיחבו ,חתפה לא ,האלה
א ובל דע ךכ ןיתמהל יתעדב היה .הבורקה הטמיסה אובמ לא הבחרה תא יתיצחו
ה רשע־שמחכ דוע יל ורתונש רחאמ .םרכה־תיבל יכרדב וב ךישמהלו ,אבה סובוטואה
אבה סובוטואה עיגי םאש ימצעל יתרמא ,רוסיפורפה םע השיגפל דע דבלב תוקד
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ר תויב םלתשמ ריחמ .תוקד עבש דע שמח לע ירוחיא הלעי אל תורופס תוקד ךותב
!לזאזעל ,לבוי־תירקל .עיגת רשאל סובוטואב עיגתש .השאה לש הקוליס תרומת
י נאו הבר תוריהמב ברק אוה .אבה סובוטואה לש ויתורוא ועיפוה ופי בוחר ךותמ
ה צירה תעב ירחאמ התלע הדח םימלב תחירצ .םש וגישהל ידכ הנחתה לא יתצר
ע משיהב ינתרבעש תרומרמצה תורמל .ירבעל יאדו הנפוהש ,םעוז גהנ לוק הירחאלו

.סובוטואה לא יתצירב יתכשמהו ישאר יתינפה אל ,הדחה החירצה
."םרכה־תיבל עיגמ אל" ,יפסכ תא יל ריזחהו גהנה רמא ,"הממורל הז"
.םשנתמ יתטלפ ״1 עיגמ אל״
״! אל״
.יתטלפו יתרזח ״? אל״
, עגושמ ומכ שיבכה תא רבוע" .בקונ טבמ גהנה יב ןתנ ״? אל ,הלעמל רפסמ שי״
."םירפסמב לכתסמ אל םגו
ד ומע לע ןעשיהל יתשקיב .תאש־רתיב ףקותה באכב יתשח הכרדמה לא יתדרב
.ודיל תבצינ היתיארו ,הנחתה

ה קרפ
ט בוח ףאו ימצעב טלוש יתייה אלש רשפא ,הלמב ,םהשלכ םירבדב איה החתפ וליא
, תילולפאה ךותב טעמכ הגוזמ ,הרומג הקיתשב המוקמב הבצינ איה ךא .הינפב יתייה
.ירבעל הנפומהו ץופקה היפ תא םעפ־ידמ וריאה תורבועה תוינוכמה יסנפ קרו

!1מ6” .יתנטר ,“^ס 11ס1מ€, §ס 01
.הלאש ״? ילעב הפיא״
"ז ךלעב הפיא תעדוי ךניא ז ךלעב"
ך לת אמש ששחה יכ דע תבקינ הכ הינפב האנשה תעבה התארנ תרבוע תינוכמ רואב
.הדיחפמו הרורב תואדו םואתפ ךפה ןמגילז לש ותיבל דע ירחא
 התארנ םידחא םידעצ רובעכ .הדוהי־הנחמ ךותל הכילומה הכומסה הטמיסל יתינפ
י תרמא דימ ךא .רשפ־תרסחו הנושמ הממושהו הרצה הטמיסה ךותל היינפה םואתפ
ל ק רוחיאב עיגהל ךכו ,השאה ןמ קומחל ילע לקיי הז תוטמס ךובמב הקווד יכ יבלב
.רוסיפורפה לש ותיבל דבלב
ד בכ ,ילולפא רדחב יל ןיתממו בשוי ןמגילז .ג .ק רוסיפורפה תא יתיאר ינוימדב
ר יסמ םעפב־םעפכ .וילעב ילענ לע ושארו וילגרל ףנוצמ רנימקשכ ,תואליוו םירפס
, ער ןוטיר ןטור ,לוקב קתקתמה לודגה ריקה־ןועשב טיבמ ,ויפקשמ תא רוסיפורפה
י כ הבשחמ ידיל ינתאיבה וז הקיצמ הנומת .תלדה רבעל םהונו וינזא ףקוז רנימקו

־ יתלב הלקת בקע יכ ,המיאתמ תולצנתה בגא ,ןעידואו ,רוסיפורפה לא לצלצאש בטומ
.העמיק רחאא היופצ
.הב יתלקתנו יתרזח ךכ ךותב .ןופלט רישכמ רחא רותל קושה ןוויכב יתינפ
.הלעב רובק ןכיה הלאש איה
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.קושה רבעל הינפ לע יתרבעו ,יתרמא /,תעדל יל ןיינמ"

ת ותפשא םוקמכ וז תרחואמ העשב הדוהי־הנחמ קוש הארנ רוכעה םיסנפה רואב
.ליחבמ

ק ר םיעוגפהו םיעוגנה םידירשהו ,תיתחת־יפושחו םינקורמ ויה רכמימה־ינכוד
ן באה־תפצר לע םש ,םיספסוחמה ץעה־ימוגיפל תחתמ .םוגעה הארמה תא וטילבה
, וכפוש םהיצימ ,ושטור םהיברקש ,םיסומר תוריפ ירייש ויה םיללוגתמ ,תכלכולמה
ת בורעתכ ,ללחב דמע דבכ חיר .הקיבדה חילה תחירמב וקבד תורושנ ףוע תוצונו

ל ש ןוחרסב הניבג ישבע ,קמקמתמ רשב תנחצב תעלד תוצימח ,ןובקירו הסיסת
, םהיזגרא לע רוחאמ םיצבור ויה םינכודה ילעב .םישואב םיגדו תופוע ירגפ ,םילצב
י תלאשל השידא ןיע יב ולת קר תופייע בורמכו ,םראווצ םיחומ ,תודבכב םימשנתמ
. האלה תכלל םירומכ תפנוטמ עבצאב םידינמ ויה רחא .רתויב בורקה ןופלטה לע
.ןרעל יתחטבהש החטבהה תא יתרכז םיחיטבא ןכודל יעיגהב
, חיטבא דאמ בהוא דליה .חיטבא ןרע שקיב ,םילשוריל יתאצ םרט ,םיירהצה־תחוראב
ר חאמ .םימודאהו םיינרשבה םיחלפב תוזירזב םסרכמ אוה תוטעמהו תונטקה וינישבו

ה רמאו הברעתה הנרא .יבושב חיטבא ימע איבהל ויתחטבה ,תיבב אצמנ אל ושקובמש
.דבכ חיטבא בוחסל זעא אלש טקש לוקב
ו ריתסהלו ,דחא תונקל יבלב יתרמג .דבלב םיחיטבא העברא ודרש רכמימה־ןכוד לע
י ל חינהו וזגרא לע ץבר ןכודה לעב .רוסיפורפה לא יתסינכ ינפל ץוחב םוקמ הזיאב

.ינוצרכ םיחיטבאב ששמל
ורחאה םינשב .הדימה לע רתי ךר היה רחא .ער חיר ףידמו עקובמ היה דחא חיטבא

.םימדקתמ ןובקיר ינמיס ואצמנ םינ
."םירחא היהי ,רחמ אובת" .רכומה רמא ,"ףוסה הז ,תושעל המ"
.ןופלטה לע יתלאש יתכל םרט
י תונפב .ךומסה בוחרה דרומב תאצמנה ,הידבוע דחא לש הדעסמ ינפל ןייצ רכומה
ף יעצה תא הריסה איה .םינכודה ירוט ןיב הענה הרוחשה התלמשב יתנחבה ןכודה ןמ
ה שאר תא וב התטעו ,רחא םעטמ ילואו םירכומה יטבמ לשב ילוא ,היפתכמ

.תחפטמבכ
ך רדה רתויב הכראתנ ,ןורדמה ללגב הזמ תוחפ־אלו ,קיעמה באכה ללגב הארנכ
ן ורדמה עופיש רבג רשאכ ,ךשמהב .הכילהל ףוס ןיא יכ היה המדנו ,הדעסמ התואל
. אושנ אלל טעמכ המילבב ךורכה לבסה היה ,הטמ םיילגרה תא ףחד ומכו רתוי דוע
י תעמש רשאכו ,לודג רואב םיראומה לודג ןינב לש תונולחל תחתמ ירבעב ,ךכ םושמ
.המש יתינפ ,םכותמ תעקובה הלומהה תא
.ושארל הרוחש הפיכבו הבע ןקזב ,ףוג־דבכ םדא ינרצע הסינכב
.ןופלט שפחמ ינאש יתבשהו ,ינוצרל ינלאש אוה
, ישאר לא ידגבמ ,ידגב לא ישארמ וטבמ ריבעה ,תבקונ הדידמ יתוא דדמ ףוגה־דבכ
."ןופלט ןיא וישכע" :רמאו

.רתויב ףוחדו בושח רבדה יכ יתרמא



103הל ב ק ה ־ ת עש

."הדעסמה ,הידבועב" .רמא ,"ןופלט ףכית ןאכ"
.הידבוע דע עיגהל יחוכב ןיא יכ יתרמא
ר בעל ועיבצהב ,סנכיהל יל חינה רחא .תכשוממו תפסונ הדידמ ינדדמ ףוגה־דבכ
."עבוכ םדא־ןב ןיא המל" ,"עבוכ םדא־ןב ןיא המל" ירחא וארקבו תוגרדמה
דמב וצפק ,בטיה תורתפוכמ תופילחב ,תופיכ־ישובח ,תואיפ־ילסלוסמ םידלי רפסמ

. המת טבמ יב ונתנו םמוקמב ודמע יתוא םתוארב .קחשמ הזיאב םינותנכ תוגר
.ןופלטה ןכיה יתלאש
.הגה ואיצוה אלו ,תמדוקה םתעבהב יב טיבהל ופיסוה םה
ת וחמש־םלואל יתעלקנ יכ יתוניבה תרבוגה הלומהה יפלו ,תוגרדמב דוע יתילע
.החמש וזיא לש המוציעב
 אצמנ אל םלואה לע הנוממהש רחאמ .הלוענ התיה ןופלטה אצמנ וב דרשמה תלד
.ושקבל םלואל יתסנכנ ,םוקמב
ת ועבגמהו םירוחשה םיליעמה עפשמ ולוכ רחשומ היה םיידיה־בחרו ןאוסה םלואה
, םינושמהו םינושה םינקזה תעפיש .רבע לכמ והואלימש םיילושה־תובחרו תורוחשה
־ רופא םיחיש רעי ומכ ,הבר העונת ללחה תא האלימ ,הטמו הלעמ ,הנאו הנא וענש
ם ירוט־םירוט םיבר ובשי ,םיכורא תונחלוש דיל ,תוריקה ךרואל .חורב עעונתמה ההכ
ך ותמו ,םישוגבו תוצובקב ודמע םירחא .רוחשו לדגומ םיילגר־הברמל ומד םתבישיבו

ע צמאב .רובידב וא הליפתב םה םיעוקש םא תעדל היה השק םהישארו םפוג תועונת
ה חווצ לוק ופיסוה םעפב־םעפכו ,םילודגכ םשובלב וארנש םינטק וצצורתה םלואה
, עיציה הקעמל רבעמ ,הלעמלמ וציצהש םישנ .דבכהו םומעה םוזמיזה ןואשל קד
.םישנה םוקמ םש יכ הבשחמל ינואיבה

 .קדקודמב יתוא ורקסו תוממותשמ םייניע יב וצענ קחרממ יב וניחבהש םינקדבע ינש
ה נוממה תא שפחל דחא אצי ישקובמ תא יתרבסהש רחאל .ינוצרל ולאשו וברק רחא
־ יומד עבוכ יתמועל טישוהו ,עגר רובעכ רזח ,אוה ףא אציש ,ינשה וליאו ,םלואה לע
.הזב־יא ול אצמנש טקסק
.ישאר לע ויתחנהו עבוכה תא ודימ יתחקל רמוא ילב

י עורזב ינשה ינזחא ,הנוממה רחא וישופיחב ,הארנה יפכ ,ךיראה ןושארהש רחאמ
ב רעמו ינזא לע ךכ ךותב רבדמ אוהשכ ,תונחלושה דחא הצקב יונפ םוקמל ינכילוהו

.שידיאב תירבע
."בוט לזמ ,הנסאח א ,בוט לזמ"
ם היכרצל הארנה יפכ ,ריקה תניפב העובקה הארמב יתלקתנ הבישיה םוקמל ךרדב
.םיחרואה לש
ן נובתהלו ךיראהל יתשקיב .רתויב רזומ היה טקסקה־יומד עבוכב יתאובב הארמ
י נבישוהו האלה יעורזב ינכשמ ןקדבעה ךא .הארמה ןמ תפקשנה הרזומה האובבב
.ןחלושה הצקב
, לחה אל ןיידעש דחוימ סכט הזיא רחאל קר לחת הדועסה יכ ןקדבעה רמא לצנתמכ
.תונלבסב רזאתהל ילע ךכיפלו
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.ןופלטל אלא הדועסל הפצמ יניא יכ יתבשה ךכ לע
ב ושחהו ,ןפלטל ידכ קר יתסנכנש יתרמאו יתרזח ,ןקדבעה לש ינקפסה וטבמ חכונל
ן קדבעה הנפ רבדמ ידועב םלוא .רתויב הפוחדו תינויח העיסנל תינומ ןימזהל—לכמ
.ויניינעל ךלהו
ם אש יתעדב הלע .תינומה ןויער יחומב ץנצינ רוביד ידכ ךות קר ,רבד לש ותימאל
. ג .ק לש ותלד לע קופדל לכוא רוסיפורפה תיבל לוצליצה םע דבב־דב תינומ ןימזא
י תוא רוטפת תינומהש דוע־המו .תוקד םיעברא דע םישולשמ רתוי אל לש רוחיאב
1 איהה לש התוחכגמ ףוס־ףוס
, ופי בוחרב יתראשנ אלש ךכ לע תרסימ הלועפ יכותב הלעפ תינומה לע הבשחמה
י תרצע וליאש יבלב יתרמא דימ ךא .תרבוע תינומ םש סופתל ללכ יתיסינ אלשו

ו ז העשב יכ תואדו םוש ןיא ,ללכבו .הכותל סנכיהל איהה ףא התיה הלוכי םש תינומ
ת ינופלטה החישה ,תאז תמועלו .תרצענ התיה ףאש ןכש לכ ,יהשלכ תינומ םש הרבע
ף א לע ,האנ סחיו החונ הריווא שארמ החיטבמ רוסיפורפה לש ותיב לא םג ןאכמ
־ םיתשל עבר דע יצחו הרשע־תחאב רחואמה לכל ,התיבה עיגאשכ ,ךכו .ירוחיא
־ תדועתל הבורעה אוהש ,תינוירנימסה תיעבל ןורתפה קר אל ידיב אצמיי ,הרשע
.ג .ק לא ץימא רשק םג אלא—דיתעל ,יעוצקמה םודיקל רמגה

ו קרפ
י פכ ,היה ךירצ םוקמה לא ינריזחהל ידכו ,לילכ יתעד וחיסה הלא םימיענ םירוהריה
ך א ,ןופלטה ןוויכב רהמל יתרמאו יתצפק לוטליטה םע .יפתכב ינלטלטל ,הארנה
י ב טיבהו יזחב טעמכ עגונ ונקזשכ יתצלוחב קיזחה אוה .ינרצע ינפל דמועה שיאה
למה לכו תולודגה תומחלמה לכ רחאל יכ רמא רחא .תחאכ עבותו ךר טבמ ןימב
.הבוט אצמיהל הכירצ הרצ לכ דגנכו ,תורצ הברה שי תולודג רתויה תומח
, הכשמתהו הכשמתה הז דגנכ הז תמליאה ונתדימעו ,ותעד ףוסל יתדרי אלש רחאמ
ם יבוט םידוהיל יכ רמא לצנתמכו ,םוקע ךויח ךייח ,תולבק־סקנפ שיאה איצוה
, תונמלאהו םימותיה םיבורמ ,תושעל המ ךא .ףסכ יד ןיא ,אוה עדוי ,ינומכ םירשכו
ק וזיחל .הקדצ אצמיהל הכירצ ,הרובחו עצפ לכ דגנכ ףאו ,הנמלאו םותי לכ דגנכו
.הפיקתו הקושפ די־ףכ יתמועל חלש וירבד
.ודי־ףכל תודחא תועבטמ יתלשלישו יקנרא תא יתאצוה
."תולודג תוקדצ—תולודג תורובח דגנכ" ,ושארב דנו תועבטמב שיאה טיבה ,"אל אל"

י תרזחו ,הלבקה לע יתרתיוו ליאוה .תועבטמ רפסמ יתפסוהו יקנרא תא יתאצוה בוש
.םיתשו־תחא שיאה קלתסה ,ימוקמב תבשל
־ מיזל היה ןוגינהו ,ןוגינ היהו םוזיפה ךפה הרהמ־דע .םוזיפ הזיא לחה תוניפה תחאב
ם שארב םיענענמו תובהלתהב םירמזמה םירבגב יתלכתסהשכ .המר םירבג תר
.תפסונ די יפתכ לע יתשח ,םהידיבו

בתכ אלא תומדקה םוש םידקה אלש הזל טרפ ,לכב ומדוקל המד ילעמ בצינה שיאה
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ר הימו ומדוק תחלצהב קחרממ ןיחבהש רשפא .ףסכה ןינעל רשי שגינו הלבק שארמ
.וקלח תא תובגל
, ןופלטה ןינעב ועויסל רתויב יתקקזנש יפלו ,הז רוביצ ךותב רזומו־רז יתייהו ליאוה
ר פסמ יתשרפהו יקנרא תא אופא יתאצוה .יהשלכ תמוערת ידגנכ ררועל יתיצר אל

.תועבטמ
י סוסיה הארמל .תוריל שלשל ךסה תא םילשהל עבתו ,תועבטמב ןנובתה שיאה
ש לש לש םולשת לע שוריפב הדיעמה ,ודיבש הבותכה הלבקה לע שיאה עיבצה
.תוריל
י תשקיב רחא .הריל יגב ריינ־תורטש השולש וידיל יתרסמו קנראה תא יתאצוה בוש

.תועבטמה תא הרזחב
ם וכס לע םג הלבק יל ןתי יכ ףיסוהו ,םיריזחמ ןיא הקדצ־תבדנ יכ ןטר ,בריס שיאה

.תועבטמה
ס נכיהל דמוע וב חתפה רבעל חור־רצוקב יתלכתסה קרו ,הקיתשב יתבשיש רחאמ
.קחרתהו ,הנושארה הלבקה ןתמב שיאה קפתסה ,הנוממה
ת ופילח יתלכתסה ינאו ,ןחלושה ךרוא לכל הטשפ ,הכלהו הרבג םירבגה תרמיז
.הנוממה סנכיהל ףוס־ףוס בייח וב חתפה רבעלו הרבעל
, דוקרלו עוקרל ולחה םתובהלתה בורבו רמזמה ןחלושה ןמ ומק םירבג רפסמש תעב
ה כורא ךרד דוע יכ יתרבסהש ףא .םיפסונ םינקדצ השולש ,הז רחא הזב ,ינודקפ רבכ
ם ה םינופ עודמ ללכ יתוניבה אל .םקלח תא ובג ,ףסכל הב ךרטצאו התיבה ינפל
ץ וענ רבדה יכ יתרעיש .םלואבש לודגה להקה לכמ דחא לא אל ףאו דבלב ילא
ע גרב .ןפודה־יאצוי ישובלב יתעפוהב םג ילואו ,םינושארה םינשה לש םתחלצהב
ל שב ךא ,הידבוע לש הדעסמה לא יכרדב ךישמהלו םלואה תא בוזעל יתיצר םיוסמ
ר חא אלמל יתחרכוה ,ןופלטה אצמנ וב דרשמה לש ותבריק לשבו ,יבאכו יתשלוח
.גילבהלו םשקובמ
ב יהלמה דוקירה לא םיפרגנ לכה יכ היה הארנו ,םיפסונ ופרטצה םידקורה םירבגה לא
ה עורת םידקורה תרמיז הכפהשכ .ךלוהו בבוסה רוחשה םיליעמה לגעמב םיפחסנו
ש גינ ,וריצ לע תוריהמב בבוס ,ויתונהלושו ויתונולח לע ,ולוכ םלואה יכ היה המדנו
א ל יתדרח הברמלו ,חתפה רבעל יתלכתסה שאונ .רפסמבש ישש ,ףסונ ןקדצ ילא
ו דיב יתמשו תועבטמ יתש יתאצוה .ושפחל אציש ןקדבעהו הנוממה ןיידע וארנ
ה קזחב קעצו ולוק םירה ביבסמ השירחמה העורתה ללגב .דוע עבת ןקדצה .תטשומה
י תטלמנו ילגר לע יתצפק הליחת־הבשחמ אלל .ותעיבת תא ןיבא ןעמל ינזא ךותל
.לגעמה ךותל וינפמ
, דוקירה בצקב ינוציאה ,יפוג לא חוכב ותפלנ ,ביבס ילע ורגס ,תועזוימ ,תוחל תועורז
הולה ,םימשנתמה ,םיצפקמה תופוגה תבצ ךותב ,הדדמו עטרקמ ,רוחס־רוחס ינוררג
. תלוברעמה קנחמ ינפמ ריווא שקבמ ,הנאו הנא ישאר בברשמ ,םהיתועורזב יולת ,םיט
יפל תמחמ .חתפב םיעיפומה הנוממבו ןקדבעב יתנחבה שאר־בברושמ ךכ יררחתסהב
דע השק קבאיהל יתצלאנ ,הברה יתשלוח תמחמו ,יביבסמ תועורזה לש הקזחה ןתת
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י תעתפה־הברמל יתלקתנ ףוס־ףוס יתצלחנשכ .תקדהמה תופוגה תבצמ יתצלחנש
 ביבס הענ הרוחשה םיליעמה תמוח .ורצויהב ללכ יתנחבה אלש ,ינוציח ,ףסונ לגעמב
ל ש ינשה ורבעמ .וכרדב דמועה לכ ףורגלו ליפהל םייאמה ,םעורו ריהמ לגלגכ
. הזחמב ופצ האנהבו ןקדבעהו הנוממה ודמע ,םלואה חתפל ךומס ,םעורה לגלגה
י תמרה .ילוק תא לילכ השירחה םידקורה תעורת ךא ,יתקעצ ,לוקב םהילא יתארק
ם ידקורה ואר תאז תחת .ידי יפונפינב וניחבה אל םינשה ךא ,יתפנפינו ידי יתש
ם ידחא .רתוי דוע דקרמה לגלגה תרעס הרבג ישואיי הברמלו ,ןובריד תוא יפונפינב
, יפתכבו ידיב וספת ,יתארקל וענ תופנפנמה ידיל םינענכו ,םלגעמ תא ושטנ ףא
־ הלודג תוריהמב .לתפתמו ץפקמ שחנכ ףיקהלו בוסיל ולחהו ,תפסונ המוחל ודכלתה
, דוע שחנה ינררג ילגר ולשכו יתוחוכ וספאשכו ,םילגעמה ןיב שחנה לתפתה אושנמ
ד ע ,הפצירה לא ודבכ לכב עקושו ךלוהו טמשנ ,הטמ הטונה יפוגל בל םיש ילב ,דועו

.םיילגרה ןומה תומלה תא ןתדיערב שח ,תופצרמה לע יתצבר רשא

ז קרפ
ן תלועפ תא יבגב יתשח ,דוקירה לש ותכיעד םע ,ילגר לע םוקל יתשקיב רשאכ
ת ובירצב הרדשח־טוחב ולעפ הלק המישנ לכו עיז לכ .המתירה־תורוגח לש השקה
ד ע אלא עיגהל יתלוכי אלש דע תובירצה ויה תוקומעו תוזע הכ .תונבולמ טחמ
ת מצעמ תיחפהל ידכ יתמישנב רוצעל ץמאתמ ידוע .יתבשי םשו ,ךומסה ןחלושל
.רבא דינהל יתלכי אל ךא .םלענו אצויה הנוממה תא יתיאר ,הבירצה
ל דגומה םיילגרה־הברמ—םיכוראה תונחלושה ךרואל :ותומדקל םלואה רזח םא־טא
רנה םינטקה תוצצורתה ויתחתמו ,עעונתמה םינקזה רעי—םלואה עצמאב ;רוחשהו
.ללותשמה דוקירל תודעכ הרתונ הליחבמה העיזה תנחצ קר .םילודגכ םיא
ממורתה בר ץמאמב .טעמ הבירצה התפר ,רתוי ילואו תוקד םירשע ילוא ,ןמז רחאל
ופלח ,תוינלחזה יתועיספ ללגב .חתפה לא עוספל יתוליחה רחא .ילגר לע יתדמעו ית

.תוגרדמב יתדריש דע תובר תוקד
. יתסינכ תא הליחתב ענמש ףוגה־דבכ םע םילמ ףילחהו הנוממה דמע ןינבה חתפב
ט יבה ךכ ךותב .ףוגה־דבכ ידיל ויתרסמו טקסקה־יומד תא ישארמ יתרסה רמוא ילב
ה עשה לע הבשחמה ךא .ןופלטה ןינעב וילא יתינפ טעמכ ,עגר ידכו ,הנוממה יב
ה אינה ,ןופלטל דע ,תוגרדמב תפסונ היילעב ךרוצה לע הזמ תוחפ־אלו ,תרחואמה

.ךכמ יתוא
.הב יתלקתנ ,המוההו ראומה ןינבה לומ ,הכרדמה לע
׳ד התיבה תכלוה ךניא עודמ .רחואמ רבכ7׳ .יתרמא ,"ןאכ תא דוע"
.תחתמ שחרתמה הגלבהה ץמאמ לע ודיעה היפעפע קרו ,הקתש איה
.יתרמא ,"ךלעב רובק הפיא עדוי ינניא"
.תויווגה לש ןלרוגב הלע המ ינא עדוי םא הלאש איה
.עדוי יניאש יתרמאו יתרזח
."והשמ תעמש ילוא" ,הרמא ,"והשמ"
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.םימלענו תודיח הברה שי הלאכ םירקמב ,ללכבשו ,רבד םוש יתעמש אלש יתבשה

.״?10356 .רכזיהל הסנ״ ,הרמא ,״תאז־לכב ילוא״
 העשב ,הגאשכ םואתפ עמשנש םינראה שערל טרפ ,רבד רכוז יניא יכ יתבשח ךכ לע
.הסאריטה ילגרל חנומ יתייהש
.תמלענו תקחרתמ הלחה הרומג הקיתשבו ,הפיעצב בטיה הפטעתה איה
 ףירחה הלילה־ריווא ךיתב הכילהה .עסופ יתלחתהשכ יתוא הפפא הרירק חור

.הבוט התיה ,הממור תעבגמ אבה ,ןנערמהו
.וצימחא וא "רישי״ה תא גישא דוע םא יל תפכיא היה אל
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