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ם יב רתח לאינד .תורוונסמ רוא־תורהב ןהב התלעהו ויניע לומ התיה שמשה
ל ש הלפאה םסרכ ךותב ,םעפב־םעפכ ,ושאר תא ןמוט היהו תובחר םיידי תופונתב
ע יגי םרטב ךא .םירבשמה תעוצרל רבעמ קלח םיה ,עדי אוה .םיכפהתמה םילגה
.ודבל רתווי—זאו .םיב התליבט תא שמשה ליחתת רבכ םשל
ב ושחל תוהש ול התיהו .וילגרו וידי לש תיסחי ןטק ץמאמבו ,הפי םדקתה םייתניב

.תובשחמ
. וילג תעונתב שמתשהל ער־אל חילצמ ינא םלואו ,ובלב בשח ,ינאו םיה ,םירז ונחנא
ל א רודחל חילצא ילוא .םיה לא רודחל הצור ינא .ידי תפונת תא הב ךיראמ ינא
.םיה
פטמ הכיכר ורוקמב הלעה תובחרה ויפנכ לע יולת ףחש .םואתפ ארק ״! ם—סחאנ״
ר מאו רזח ,"ם—סחאנ" .ףחשה לש םימחרה־תרסח הדחה וניע טבמב שח עגרלו ,תפט
ר כזו ובג לע ךפהתהו—םליכה אלש םירבד יפלכ ולש תיטרפ האירק וז התיה—ובלב
ב כש שיאה .הלקת־ןיעב שיאה לע ,ףולש ומוטרחו ,תחנש העש ,ןושארה טיעה תא
י רחא .ושארל לעמ לקדה־ץע ףנע תא הדינה חורהו לקדה ץעל תחתמ ןשי וא תמכ
.דחאכ םירגפהו םיטיעה לע קבאה דומע הסיכ רחא .ינשה אב ןושארה טיעה
ו נטבו .םיה־ירוצי לש םירגפ ויהיש דבלבו ,בשח ,םירגפ רשבב סאומ וניא ףחשה םג

. ויפנכ תיתחת לש ףסכה ןבול אל םגו ,תועטהל הכירצ הניא ףחשה לש המתה הנבלה
. םיטיעה ןכ אל .םיה־תלוספל אוה ןמאנ היוול־ןב .לכוא וניא םדא ירגפ ,םוקמ־לכמ
.םיטורחה םהימוטרח לש תויזבנ תוריקנב םדא־ירגפ םילכוא םהו ,םה השבי־ירפיצ
ה לחה תיברע־חור .בוט ןמיס הז ןיאש עדי אוהו תרצקתמ ותמישנ תא שח לאינד
. המישנה תא םירצקמו םינפה לע םיחפוטה ,םייזבנ ךא םירצק םילג הכמ התיהו בשנל
ק פואב םיה לע התלתנ תשוחנ סטכו ,המוח הפסאו דאמ שמשה הלדגתנ וז העשב

.יברעמה
ת גסיפמ בוט ןיא .העיקשב תוזחלו ותמישנ בציל לכוי ךכ .דצ־תייחשל רבע לאינד
. םיקימסמ םיה ינפ תא האור התא .העיקשב תוזחל ידכ סוט ךימנמ סוטממ וא רה
ד יתע ןאכש ךשפנב המדמ התאו ,חקלתמו שאב תצינ ותוא האור התא ךכ־רחא
, ץרפמה םי לע הפצש תעב היה ךכ .הייפיצ לש ליח אלמתמ התאו .והשמ תורקל
ץ רפמה םיב הפצ ,תליא ירהב אשינה ,המלש־רה תגספמ .הברעב תוילוח־עסמ ץקמ
ו מכ ביבס םירהה לכו םיימשהו ,הטקש שאב ולוכ רעב ץרפמה םי .העיקש תעשב
ה פיצ אוהש רמול ישפיט ?שאב רעובה םיה ןמ לעי הז ימ :טיבהל םיה לע ורהג
ש אר היהיש הפיצ וליאכ הז ירה .שאב רעובה םיה ןמ תובג־רודק לעי ויבא יכ
.עימק ןימ ךותמכ ,ברעמה קפוא לע וז העשב יולתה ,שמשה־םטמ וילא ףקשנ ויבא
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.םיה ןוויכמ :תוהש ילב רמוא היה ,ויבא בושי ןכיהמ לאשנ ול ,תאז םעו
ר בכ המחה יכ הארו תחא תיזבנ הבשחמ םואתפ בשח—םיטיעה והופרט אל םא
.תירוהזה יווק תא קחומ ,םיה לע רבועו ףחרמ לצ הארו ,הלוכ המלעתנ
ם לוק ועינצה םימהו ,רופאב םהינפ תא וטילה ברעה־ימשו וקלתסה םיפחשה
ם חר לא עיקבמו ףיסומ היה לאינד ךא .רוזחל ול אוה תוא יכ בשח לאינדו .וניתמהו
.תלוברעמב דכלנ זאו .םיה
.ועצמאב קנוי רובטש תרפוע ןגא ומכ הז היה
ת וכשמנ וילגרו ךלוה־בבוס היה ופוג ךא ,תוכורא די־תופונתב ץורפל הסינ הליחת
ו פוגל חינה אוה .הלוצמה לא ןכשמו והשימ ןהב קיזחה וליאכ היה המודו ,הטמ־יפלכ
ו יתואיר אלימ רחא ,םיקמעמה תכישמל ענכנ לוכיבכ ,םיימעפו םעפ לגעמב בוסיל

—  "!התע אל !םיה ינחקת אל״ :שחל ובל ךותבו ,ופוג תשיקו לוכיש לככ ריווא
ך א ,ארונ רומיה הז היה .הקיניה תוריהממ הלודג תוריהמב ,הליחת ושאר ,ללצ זאו
ת וריהמ לע ותפונת תוריהמ הרבג הב הדוקנב ,םירטמ ינשכ קמועב .יוכיס וב היה
. ףדוהל קנוימ םרזה ול ךפהנ ךכו—חרזמ יפלכ תחא־תבב רבשו ופוג תשיק בוש ,םרזה
ת ינמיה ולגר תא הקתיש השק תיווע יכו ,לצינ יכ עדי םימה לע הלעו עיקבהשכו

.הטמלו ךרבה ןמ
ה עוגפה לגרה קוש לע הכיח ודיבו ,ובלב רמא ,"הרהזאכ תאז תוארל ילעש רשפא"
, לוכי אלו לוסרקה תא עינהל הסינ .ךכב השח אלו טעמכ לגרה ךא .הרשב תא טבצו
ה יה אוהו—.דסב ולגר תא ושבכ וליאכ הז היה .לוכי אלו תועבצאה תא עינהל הסינ

ב וביס־עבר לכשכ ,בג ךכ־רחא ,הזח ךכ־רחא ,דצ ךכ־רחא ,בג ,םילוגליגב החוש
ן יאש רבאכ הטמ־יפלכ תכשומה ,תינדגובה ולגר תא המ־ןמזל רשילו םירהל ליעומ
־ הנומש :םינושאר תורוא רבכ וקלד וב ,ףוחה לא קחרמה תא דמא אוה .םייח וב
ת ופצל ול ןיא יכ עדי אוהו ,דאמ הדבכ ותמישנ .דאמ םיכורא רטמ תואמ־עשת תואמ
.םיה ןמ העושיל
ו יניש תאו ,וינפ לא האשנו וידיב התמה ולגרל הל ספתו הינשב וחוכ תא ץמיא זא
ו לגרשכ ילאמשה ודצ לע החש התע .ויפב םחה םדה תא שחו קושה רשבב ץענ
ת ושיחה הרזח הליחת .תילאמשה ולגר לע תאשינ ,םייחל ררועתהל הלחהש ,תינמיה
ת א עעונל לכויש דע המ־ןמז דוע רובעי יכ עדי אוה ךא ,לוסרקלו לגרה תועבצאל
.לדחת לאו לגרה תועבצא תא ענהו ףסוה ,ומצעל ןניש ,םייתניבו .תישפח לוסרקה
ה נכס ךא ,ויצלח־רוזאב תוריקדו ונורגב התיה הבירצ .ףוחה לא עיגי יכ עדי התע
ה מכ ךא ,יתכתמ רופא ןוג וטע חרזמה ימש יכ הארו ויניע תא אשנ .ןהב ,דתיה אל
. תכלוהו הביהצמ התיהש הרהנ ןימ םחצמ לע ואשנ דוע םיהובגה ףוחה יתבמ
.וחצמ תאו וראווצ תא תפטלמ םיה חורו םימחו חונ םיהש לאינד שח םואתפו
י נכילומ אוה התעו ינעבטל רמא הלק העש ינפל דוע" .ובלב רמא ,"םיה ךפכפה"
."ףוחה לא ולש הייהנה תא רוריבב שח ינא .ףוחה לא חטב
ה יהת לא .עתפ ומצע תא לאש ?ףוחה לא ילש הייהנה תא שח אוהש רשפא יכו

קר התאו ,ללכ ךב שח אוה ןיא ךא ,הרידח וב תרדח ילוא .ומצעל רמא ,םימת
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 ינניא ךא .תואגה ילוא .בשח ,תאזה העשה לש המירז וז יאדו .ךמצעל ףינחמ

.חוטב
 םיעדוי םניא ויתונופצו םיה ירקוח םג ךא .לאינד בשח ,םיה לע עדוי ינא טעמ־המ
 ־ימכח םתואכ םה ירה .םיעיגמ םניא םיה לא ךא ,םיה תופמ תא םישוע םה .הברה
 ,תואגה יווק תא הפמה לע םיאצומ םה ילוא .תולבטב שפנה תא םיטטרשמה שפנה

 תוביסב עבוקה ןפסא ומכ .תופמב םיעבוק םה םירגפ .םש םיאצומ םניא םיה תא ךא
.חולה לע םירפרפ
 טאה התעו .םימ טלפו קחצ ,םייכותל ןוזמ ,םירפרפה תא ,םתוא תתל הזמ בוט רבכ
.תוריהזב קוצה לא ברקו

 סקוסמ הארנ ,םילגה לש יחצנה ררגה ללגב ילוא ,ןאכמש אלא ,שאר־יומד היה קוצה
 תפעוזה תירורעקשה תאו וידודח תא טעמ תככרמ התיה םיה תייחמצ קרו ,קלוצמו

 ימיב העיקש־םרט לש העש ,ונפוח לע תדחוימה העשה וז .חצמה תטילבל תחתמש
 רתוי קוחר הארנ קוחרש לכו ,םיהו תולוחה לע השופ תילולחכ הטלע רשאכ ,ץיק
 תא ךשמו ףתכה ינבאמ תחא לע ודי חינה לאינדו .דאמ בורק הארנ בורקש לכו
.קוצה לא ומצע
 תא תוארל היה רשפא־יאו ןבאה יקומח לע זתינ ,וב בושנל בש ברעה־חורש ,םיה
 םש שי יכו הער םתעיגפש רעיש לאינד ךא .הטלעהו חולדה ףצקה תמחמ וידודח
 תוכיכר ינימו םינטרסו תוזודימ שי ןבא לכל תחתמו םיבהלכ ןהיתפשש תויכנוק
 ולגרש חמשו ,רהזנו הלא לכ תא רעיש אוה .ןסרא תא ךב תוריאשמה תוקיבד
 רעיש אל םלואו .ךרוצה יפל הב ןרמתל אוה לוכיו ,לכב ול תענכנ רבכ תינמיה
 הב הזחאש ןבאהש הרק ךכו .םתוא הווסהו ןבאבש םיעיקב אלימ הבעה בוזיאהש
 ־תוטילבב ךכחתמ אצמנ ומצע אוהו ,הלגלגתהו קוצה ןמ הדרפתה לאינד לש ודי

 הכעמנ ,תילאימולשה ,תינמיה ולגר .םיה תצרשממ אלמ וביבסמש םיהו תודחה ןבאה
 ,ופוג תא וליג םיינטטרו םיקיבד םירוצי .קומע ךתח הב העבנש עדי אוהו ,ןבאב
 טבח ,ץצונו ךורא בג־ריפנס לעב חפולצ ,םהמ דחא .םואימב וילעמ םרענמ היה אוהו
 קוצה לש הכומנה ףתכה לע בוש רעתסהו ,בשח ,יסרא היה אלו יאוול .ופלחב וב
 והשמו .םיבואכמ הלוכ וישכע התיהו ןבאב הפגינ תילאימולשה ולגר ךא ,הב זחאו
.ובג תא הפטש דחפ לשו סואימ לש הלחלחו ,הזחהו רובטה ןיב ופוגל דמצנ
 ודי תא שרפש תעבו ,ונממ קחרתהו קוצה ןמ הפרה .ול לכנתמ םיהש עדי םואתפ
דופיק לש ס־סחאנ הז היה .ופוגב קבדש ירודכו ךרה והשמ ותוא הינשב ףליק תחאה
 ,תרומרמסו החירפ ךל םורגל ידכ וב שי ירה רתויב םייסראה ןמ וניא םא םגש ,םי
.םוח ףא ילואו

.עוצפו לובח ינאו .יתוא ףדה םיהו ,לאינד בשח ,םיב הרידח וב יתרדחש ירה
 באוכ ופוג לכו לוחב וינפ ,םש בכוש ראשנו םיחלה ףוחה תולוח לע לפנ לאינד
 אוה .לוחב תובקעה תא םימה קוחמכ לכה קחמנ ךכ־רחא .לוקב תקרוח ותמישנו
 גומנ לוקהו ,הקוחצב השא לוקכ לוק עמש ,ררועתהשכ .הככ בכש המכ עדי אל
ןימ ,והשמ דוע הז לוקב היה תאז־לכבו .חואה לוק הז ילואש בשח ךכ־רחא .הכשחב



ו ו 5 ם • ה ־ ב ש ע לא עסמ

, לוק יתעמשש וישכע :בשחו ,וידי תופכ לע ושאר ,הלעמ יפלכ טיבה .ישונא טטר
.םיבכוכב טיבה אוהו .יל רסח אוה
ת רצענ ךתמישנ ,םירשונ וללהשכ .םירשונ םיבכוכב קר .םיבכוכב ןינע אצמ אל םלועמ
. טווינל םהב שמתשה ףאו ןופצה ריצ לע םבוביס חרוא תא עדי אוה .םילמ ךב ןיאו

ה יה טקשהו .תולוחלו םיל םתוא ךיישש אוהו ,עומשל לוכי אל םהלש טקשה תא ךא
ן ןאסו ,ותוא וררמיס קר ףוחה־ישורבכע לש תוציווצהו תוחיווצה .םיינזאב חדוק
.דאמ ןקימעה ךשמתמה םיה
.תולוק עומשל הצרו ,דחפתה לאינדו
ד דוב ימצע שיגרמ ינא וישכע לבא .ובלב בשח ,הממדלש תולוקה תא דומלל ילע
י תייה בשוח ,םיה־דופיק לש וסראמ ררמתסה ינטב לעש רועהש יתעדי אלולו .דאמ
.בשח ,םדא תולוק עומשל ילעו דחפמ ינא .דחפמ הזש
ו עמשנ ךכ־רחאו תומישנו םירוטריט םש ויהו רוטסיזנארטה תא חתפו ודי חלש
.רבג לש ולוק הליחת .תולוק
״? תאזה הדבועל רע התא םאה ,םודאה עבוכב בוחרב רבוע התאשכ"
.ןייאורמה לאש ״? המל רע״
"..עבוכב בוחרב רבוע התאשכ"
״? עבוכ המל"
"..םינחנצה תחפשמל ךייש התאש.."
."ןושארה ןחנצה ינא החפשמב ונלצא"

.קוחצ
"?חנצמה חתפנ וב עגרב שיגרמ התא המ"
."הטבח"
״? הילא רשקב המ .ךתייער תבשוי ךנימיל״
."התוא לאש"
"?ךיידליבו ךלעבב תלכתסמ תאשכ תבשוח תא המ"
."יתבשקה םתס .יתבשח אל"
ל א ,המדאל םיימשה ןמ יקנ עיגמה ןחנצ לש ותשגרה המ .הנורחא הלאש .בוט"
"?ברקה ןמ םיכלכולמה וירבח
."ברקה לא םימשה ןמ יקנ םיעיגמ אל"
. "שפיט םהמ דחאו ,םישריח השולש" .לוקב לאינד למלימ ,"םישריח םתשלש ירה"
. רוטסיזנארטה תא רגסו בשח ,תאזה הנוכמב רבע אל אוה ,יתימא רוביד םהב שי םא
.לגרתא—דחפא םאו .דחפל אלו הממדה תא עומשל לכוא התע
ו תקיתשש המוד .קותשלו ימע הפ תבשל היה לוכי ,ןחנצה ,הז שיא ,ובלב בשח ,ללכבו

.ול עמוש יתייה ילוא ,קתשו ימע ןאכ בשי ול ,עדוי־ימ .ילא הבורק
ר בח יל הנוק יתייה אל ,אוה אלול .בשח ,רוטסיזנארט־וידאר ימע יתחקלש בוט
ש בי לוח תצק חינאש קר .יחומב רהבתהל ליחתמ והשמ םגו .דחפה תא םינמו שדח
.באכה תא טיקשיו לערה תא לוחה גופסיו ,הכפשל דעו הזחה ןמ ,יפוג לע םימחו
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ת ספרמב םהיסוליע לעו לעי לע בשח אוהו ,ויצלחב םימח יוריג הלע הכו־הכ־ןיב
ם יאצוי ךכ־רחאו תספרמב שגרדה לע םיסלעתמ ויה םהו ,תקלתסמ התיה ומא .תיבה
. םהלש הריחבה־תעש התיה םויה תוטנ לש הכרה העשה .עונלוקל וא הרבח שוגפל
ן עבצ .תונסכולמה היניע תא הלגמו ךוראה הרעש תא תרענמ לעי התיה ךכ־רחאו
ן רשפ תא עדי אל אוהו .וכרד וא ,וב הטיבהב טעמ ליפאמ היהו בניעה־גז ןיעכ היה
.םקו החצמ תא קשינ קר ,רבד רמא אל ךא
ש גרדה לע םכרדכ ובשי דחא םויו .תובחר ויתופכו םתיב רצחב היה לקד־ץעו
ש דוחב םימודמיד לש הליגר העש התיהו ,שמשה העקש הז־התע .רצחל ופיקשהו
ב והצו םודא יעבצב םישובל םידליו ,ינחירו ךר היה ריוואה .ביבא תליחת לש הז
ם יאל ופיקשהו ודמעש םילותח ינש םש ויהו םיליימוסה תעבג לע הז תא הז ופדר
ה עש התוא לכ ךא ,םייכותה לע חדבמ והשמ הל רפיס אוה .םהיטומזימ תספרמ לא
ת ענענמ התיהו הלחה הז־התע הזירבה־חור .רצחבש לקדה־ץעב תויולת ויניע ויה
, וכותב םירבועה םימינה םג המודו ,רוריבב הארנ הלע לכו לקדה תופכ תא תולק
ה פומ שיאה זא האר המ .הפוג לע ואפק וידיו וברקב קנחנ ולוק .רבדה הרק עתפלו

. רבדה היה הז אל לבא .הכרבב םיידי תופככ וענו ושרפנ לקדה תופכ ? תואתשהה
.וב ויה אל םילמו—וממה לודג רבד הזיא
"?םואתפ תקתתשה המל ,ינד"

"?והשמ תיאר ,ינד"
"?ינד ,םש תיאר המ"
"..ךכ־לכ קוחר התא ..התא ..ךל הרק המ"
ה יה .בישהל לוכי וניא ךא ,ופוגב ףלוח דער ךיא שיגרמ אוהו יכבב תררממ לעיו
.ונממ לודג והשמ הז
 רבד הזיאל ינא ףתוש וליאכ יתשגרה ,תאזילכבו .לאינד בשח ,םילמ יל ויה אל טושפ
ר בדל םילגוסמה םישנא שי םא ןיינעמ .םשב ותונכל ךיא יתעדי אל ךא ,לודג
י לוא .םשב הזה רבדה תא תונכל םג ילוא םילגוסמ םהירה ,שי םא .ולאכ תועשב
ק ר ,םיהולא הזה רבדה תא תונכל ,יתעדל ,ישפיט .םיהולא הז תא ונכיש הלאכ שי

 רבד ותוא הלמב ליכהל היה רזומ .לגרודכ וא ןותפש ומכ םש הזל רסחש ינפמ
ם ידליהו םיטיבמה םילותחה ינשו םיה חור וב ופרטצנשו םואתפ וינפל היהו םקש
ל ש היתועמדו לקדה תופכ יעונענו םימודמידהו הז תא הז םיפדרמה בוהצו םודאב
. ינושל לא ועיגה אלש אלא ,םילמ יב ויה םצעב .יל ופרטצנ אל םילמה לבא .לעי
ל ש הבשחמ .םילותחה ,חורה ,םידליה ןתוא ועמש םא ןיינעמ .ןתוא העמש אל לעי
.רבדה הנה :רמול לוכי יתייה זא .עדוי יתייה ןתוא ועמש ול .תאז איה הריתי הואג

ב
ת ולוחהו הכישחהו ,ידגנמ םיהשכ ,וישכע ,םירבדה תא האור ינא תוריהב וזיאב
—יפוגב םרוז םי־דופיק לש לערו—ןכ .יביבסמ
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ג
ר חשה־חור תא ףילחהש רהטמה הזירבה בשמב :םוקמ לכב החירזה התיה זאו

ו ליפאו ,לוחל רשא שבדה עבצב ,םימיבכ םיב ודערש תירוהזה תועוצרב ,העורפה
י רגפו תוצא ,לער תושירפמ תוכיכר לש ,ךכ־לכ ךיישה ךא ףירחה ,דחוימה םשואיבב
, שמשה תא ןושאר טלק קוצה .ףוחה לע ףלוחה הלילה תואג הרית“והש ,םינטרס
.תישארב לש העיגנ התיה לכב .םימה ןמ ושאר תא איצוה הז־התע וליאכ הארנו
ו ביבס טיבהו ויניע תא ףש הליחת .ופוג לעמ שלג לוח לש רהו ,דמעו םק לאינד

ם לענשכו .קהיפו םיידי שרפו ףשנו םשנו ,היח ןימכ ,ופוג תא חתימ ךכ־רחא .האתשמ
.ןחלה תא וכותב עמש קוהיפה
א לל ןקתמו לוחה תא לסלסמ היה םיה .הבהאב רבד לכב וניע ןתנו ףוחה לע לייט
ת עונת וב טוקשת אל ,ףוחה וק אפקי אל םלועל .לותלתפה ףוחה וק תא תוגופה
.לוחה הנהו םימה ה נ ה—ןכ־יפ־לע־ףאו .לאינד בשח ,לוחהו םימה
. םיריעז םייח־ילעב לש םינוילימ ילואו םיפלא היה דוברש ,ףצקה וקב טיבה לאינד
ם ינטרסה .םינטרסו סוס־תויומדו רוש־תויומד תוכיכרו אפקמ־יגדו תופדצו םילולבש
ת ולוחב לייטל םיאצויו ,ןאכל םאשונ לגהש תונמדזהה תא םילצנמ ףוחה־ישיבכעו
ם תצקו ,םיאורבה ןמ תצק םיה לא ףסואו בש אבה תואגה לגו .אבה תואגה לגל דע
ם יליטמ וא ,םיתמו םישביתמ םה ןאכו ,ףוחה לא האלה האלה ,ףדוהו ףיסומ אוה
י דיגבו םיה טלפש תורוקה יביס ןיב עבק לש ןועמ םהל םיקצוי וא ,םיתמו םהיציב
ך ותמ וטיבה תונטק םייניע יפלא־יפלאב .ףוחה ךרואל תורוזפה תוטעמה םינבאה
ך א ,ןהמ המכ דריג לאינד .לוחב היה לטומש ,םייפג־רסח ףוג ןימ ,ריחשמ ץע עזג

ח למה הז ,חלמ םעט שחו ונושלב ועבצא עיגה אוה .םייניע ויה בוש ןהל תחתמ
, םיינניעה םיפיפוגה יפלאל ,םהל שמיש התעו ,םיה תגיסנ םע חשקתהו רתונש

.ןגמ־תורוגח
ת חתמ ררופתי רופ .ושפנל לאינד ךחיג ,הזה ץעב יל הנוב יתייה אל םיזרא תיב
.וברקב ןסכאמ אוה םייח המכ ,הנהו .ויביסל דרפתי רמסמ וב עקתיהבו ,שיטפל
ם עט ןיא .החמשב ומע קולחל והשימב ךרוצ שיגרה חמש היהש יפלו ,חמש היה אוה
.בשח ,ומע הב קולחל םדא ןיא םא החמשל
ל וק שקבמ ינאו ,םלוכ םה ןאכ הנה החמשה ימרוג .ךכ בושחל ,בשח ,ישפיט

.ישונא
ה מ ועדי ול ,םירחאה לכו אמאו לעי יבגל והשמ הנשמ הז היה םא ,בשח ,ינא ההות

.בשוח ינאש
י לע .ונטבב לחדזהל לחה טקש־יאו וינפל םתומד התלע ,םרכז תא הלעהש ןויכמ
ת א תושעלו יבלב קומע יבואכמ תא ןיפצהל .ובלב לאינד בשח ,םי ,ךומכ תושעל
. םדא־ינב לש תולוקל ךשמנ ובלו ,ול דבא רבכ ןוגינהש עדי אוה ךא .ןוגינב ישעמ
ן וגינה םגש ינא חוטבו .דבלב תולק תויטס ,לאינד לצנתה ,םי ,ןה תולק תויטס
.הכוס ונל הנבנ םייתניבו .בושי

חלש ,שארמ ךכ לע לצנתה רבכש ןויכמו ,םייתלצעב ףוחה לע דקרפתה לאינד ךא
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ם ש ויה .ובלו וינזא ךותל לוזנל תולוקל חינהו רוטסיזנארטה תא חתפו ודי תא
ה אלו הבהא הברה הקבורל תחלושה קישושו הקושו ודודו קיציא ומכ תומש
ך כ־רחא /׳אב" רמוא רבכ ינור םהלש דליהש םש־יאב םהרבאל רוסמל תשקבמה
ן מ הלקנעיל הדרו—בושו ,"המיסקמב רתוי הווש התא ,רוכז" קומעה לוקהו הקספה
. הפי טלקנ קסשה־ץעש רוסמל תשקבמ ,םיטסיקנטה ןמ הלקנעיל הדרו ,םיטסיקנטה
, הדות ,יעבד ןאמ לכלו אמאל ,לעיל" : ויכרב לע סרקו רוטסיזנארטה תא רגס לאינד
ל א וליטהל וילגר לע םקש דעו ,לוח ןפוח ודיב ןפח ."תולוחה לש לאינדמ ,הדות
 תא ערפ .תועבצאה ןיב רגינ ראשה .םידחא םירגרג אלא ודי ףכב וראשנ אל ,םיה
י חוורב .םיה ןיבל וניב ,שמשה ןיבל וניב הריבעהו האשנ .הב טיבהו ודי ףכ
ף צק יווק ,לג לש ולומלימ ,שמש ןרק ,ויניעל ףלוחו ןנתסמ לכה היה תועבצאה
ו ל .ךכ־לכ ילזונ היה לכה .תיניירקה תומישנ ,תומש ,תולוק ,הז תא הז םיפדורה
. ידמל ישפיט—לוחה לע תומוח .קצומ והשמב ופיקהל ,לכה תא איפקהלו רובצל ןתינ

ת בכישב היתודתיש ,תאזכ הכוס ןימ ,רמאנ .רחא והשמ רבכ הז—לוחה לע הכוס ,לבא
. יברע חיטש הב שורפי ךכ־רחאו .דאמ האנ .לוחל תחתמש .םימל תחתמש ןבאה
ה פקה תא תתפוש לעיו ,םינולפס םע ןא׳גניפ דימעיו רמיחמ רונת הב הנבי ילואו
ת רקתמ תדרויו היולת תיכנוקו .היבקע לע תושלוג תולודגה היכריו הסירק־תבישיב
ל א אב ומצעבו־ודובכב קוצה שארו .הב תונגנמ ברעה חורו רקובה חורו הכוסה
— ברע לכו רקוב לכ הפק םהמע התושו םתכוס

ד
ע בראב םישרק העברא לע התוא ןנוכ אוה .טעמכ המוטא הכוסה תא השע אוהו
י נש םיטוח ינש רשק םישרקה ישאר לאו שרקל שרק ןיב לזרב יטוח חתימו .היתוניפ
ר טמ ידכ תוכורא ץע־תודתיב עקרקב םקזיחו תוניפה לא םחתמו שרק לכל םיטוח
. םה קר אל ךא .הנבמה תא ובציי םהילעש םיטוחהו הלאכ תודתי הנומש .רתויו

ל וחב קומע לאינד קפד ,לוחה ןמ יצחו־רטמ ידכ ורקדזהש ,הניפה ישרק תעברא
. תידי הל שמשמ ףנעו ,עזג םטקמ ןיקתה תבקמה תאו .ןיקתהש ץע־תבקמ תרזעב
ת נקתהל ידמ ןידע היה וניכס .הל שרדנ חור־ךרוא הברהו השק הדובע וז התיה
ו רבשנ םהו םכראל םיבע תוחול עקיב אוה .ידמ םישק—םיסוקיסהו ,ץעה־תבקמ
ה ניפס לש ןגועה ילילס—לזרבה ילבכ .םהיביס ןיב םילייטמ םיה ישמרו םבחרל
ה ערקנ תחא םעפ .םולכא םיה חלמו הדולחה ;תועבצאה ןיב וררופתה—םיב הפרטנש
ו מיקהו בש לאינד ךא .ויתחת םרק־לפנ הנבמה לכו ,הדמעהה תעב םיטוחה תכרעמ
ת ובחסב התוא הסיכו ,חצנל הב רודל רמא וליאכ ,היתודתיו הכוסה ידומע תא קזיחו
.ףוחה לע אצמ רשאמ תולצחמב התוא ףיקהו
ו פלחתה הלאו ,העיז דגנ והשמו הטיו־תוירטפ ,׳ץרטס יברגב ופלחתה םולשה־תושירד
ם צעב ,םיישיא־יתלב ךא םיבושח תולוק ,םירחא תולוק ועמשנ זאו ,םיזילע םינומזפב
ת רתלואמה ץעה־תבקמב םלה אוה .תוחפוטמ ,תואנ םילמ ,םילמ םא יכ תולוק אל
.תרזוחה הטבחה ןמ טטומתה טעמכו ,יעיברה הניפה־חול לע
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 המיאה התימ ,ותעשו םעה חוכ יכ ,ונשחה—? הייכזה לדוג תא וניארה״
, ונתוא םירישכמ ,ונל םישרמ—ויפוסיכו רודה תולבס םוהת ,תורבגתההו

"------ונתוא םיבייחמ
ה למ .בשח ,"רופיצה ףועממ" הירוטסיהה לע םיטיבמה הלאמ דחא תויהל חרכומ הז
ב אכ תכיתח ,רמאנ ,תוארל הזכ בר הבוגמ ולכוי ךיאו ,בשח—רופיצה ףועמ—הפי
— ולאכ תועבש םילמ בשוח ומצע תא ול ראתל הסינ לאינד ? ברגב רוח לש לדוגב
, לאינד בשח ,ילש ןושארה תמה .בשח ,ילש ןושארה תמה ללגב ילוא .לוכי אלו

. ויסנכמ תרוגחמ הלעמל תצק ול חותפ רוחש לודג רוחו ,ןשיכ ץעל תחתמ בכש
.לוחה לא והוריגה ידי יכ ףא ,ומד עבצ תא יתיאר אלש ןיינעמ
ת לד לש תידי לע תדעור די" ,חפוטמה לוקה לא ובלב לאינד ארק ,"ןשקשק ,ייה"
."השקבב ,לאמשמ הינשה תלדה .ךנכש לש איה—הב טבה ?תיאר
ד י העגנ ומכ שיגרה לאינדו ,תומלכנה תובהאה לע םינטקה םירישה ורזח בושו

־ השעמ הכוסה תא רקסו דמע .תבקמה תא ףינהל דוע לוכי אלו—ודיב תבהוא ,הבוט

ם ה ,ותדירמ תא וגדגידש ,םיעבשה םירבדה הקוודש רבדה רזומ־המ ,בשחו ,וידי
.ותכאלמב והונברידש
ק ר הבהאהו ,םירצבמ הנוב האנשהש" ,ובלב ומצעל רמא ,"רבדה ןוכנ־תמא ירהו"
."בער ינא וישכעו .םהינשב יתלשכנ ,המוד ,ינאו .תולק תוכוס
ן ויכו ןועשב טיבה רחאו ,ומע ויהש םיתיזהו םחלה לכ תא הליכ סומלוב ךותמכ
. הכלהכ הבצוי איה .הכוסה תא רוקסל בש רחאו ,בטיה וננוכו ולצ יפ־לע ותוא
ן יעמ .ויתסה תוחורו תואגה ימרז דגנ ,תונועה תופילח דגנ דומעל ,דתיה היושע
.ירמגל טעמכ ,דתיה המוטא ,יברעמה החתפמ דבל .טעמ־רצבמ

ר כזו .חור־תרומבו האילפב רמא ,"תיב ןימ יל יתישעו הכוס התושעל יתשקיב הנה"
.ירמגל טעמכ דבא התע רשאו זא וב ןנורתהש ןחלה תאו הפיה רקובה תא
ד בעש רחאל .הביכו ומצע לע תוכז דמיל ,"ךכל ינועינה רוטסיזנארטה ןמ תולוקה"
ל ש ןחלה לא ותעד ןויכ אוה ךא .התע ול םירסח תולוקה ויה ,ותציחמב תועש המכ
.הכנחל הפוסל סנכיהל לוכי אלו רקוב ותוא
ח ותפל קר ילעו .רבד יתרחיא אל דוע .איה הכוס אלהו" .בשח ,"ירמגל איה המוטא"
ב וט םא ינעידויש אוה םיהו .תיערא התושעל ידכ ,םיחוור הב חוורלו םיחתפ הב
."אל םאו יתישע
ת א קר ,ביבס תוריקה ןמ תולצחמה תא ריסהו תובחסה תא הכוסה גגמ קליס לאינדו

ח ורו רקובה חור ורבעי ןאכמ הנה :בשחו ,ריתוה םהיניבש םיחוורהו קובמבה ינק
.ויתוארמו ויכדו םיה לש תוחילמה םעטו ,תודחא שמש ינרקו ,ברעה
, הכוס איה הכוס יכ ימצעמ ןיבהל לכואש המוד ,םיה תאז יל רמאי אל םא םג"
."לוחב תובקע ומכ איה תיעראו
ד אמ התע הלפתשהש ,שמשה ךיא שחו םיה לא ויניע תא לאינד אשנ תאז ורמאב
.וילא בורק ןחלה בושש עדי םואתפו ,ויניעו וחצמ לא תרהונ ,ברעמ דצל
ןויכו ,תונורכזה לעו תובשחמה לע רזגו ,םיה לא וינפו םיילגר לוכישב בשיתה
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ל ע שמשה התחנשכו ,זכורמו םמוד ,העשכ בשי ךכ .םילגה תעונת לא וטבמ תא
.עונל ותבשחמ םג הלחה ,םיעבצ םיפילחמו םיענ םיה ינפו קפואה

ה
ל א ךרדה לע לאושו ךלומ בשוי ינאו .הארונו הלודג ךסרכ ,םי ,התא דאמ לודג"
"?םי ,ךבל לא ךרדה ןכיה .ךבל
ו מדב אשונ אוהו .הקומע הרידח וב רדח הנה .והנעי םיהש ןכתיי םא בשח לאינדו

ש יגרמ םהמ דחא לכ םיה־יאורב .בשח ,ןאכ ינאו ,םש אוה םיה ,םלואו .םיה סרא תא
ל ע לאוש ינא קר .וילא ךרדה לע םילאוש םניא םהו ובלב םיה בל תא םתסה־ןמ
, יל בישקמ התאש המודו .םי ,ינסינהל ידכ םידופיק־םראמ רתוי התא ךירצ" .ךכ
."ךכ־לכ םיחונ התע ךינפ .םי
ן ימכ םתוא שבלו ,םותכבו בהבהצבו םוחב ,םימח םיעבצ וז העשב םיה שבל םנמאו
ס נכיהל ךשמנ לאינדו ,ןימזמו התפמ ,היה בורק םיה .וכרא לכל םיספ־םיספ ,תנותכ
ד וניהב םיבכו םיקלדנה תורואה תא האר אוה ךא .ובל לא ךרדה תא וב שובכלו םיל
ו ל העובק תורוא תליסמ םודוילואקה גד .תולוצמבש רואה תוכח לע בשחו ,םילגה
ם כרד .םיפרטנו תורואה תרידש לא םיכשמנ םינטרסו םינטק םיגדו ,הפה תרקתב
ת א ריאמ לוכי־לכה םיה .םיאלפ־אלפ .תורוא תדפורמ גדה לש העילבה־תיב לא
.תוומה לא םכרד
ם ייחה םגו ,ערהו בוטה תודימב דיפקמ התא ןיאש" ,ובלב לאינד רמא ,"םי ,המוד"
, ןשי וא שיאה תמ םאש ינא רעשמ .הווש הדימב םהינש ךיניעב םיבשחנ תוומהו

א ל יכ ףא ,םי ,יל רהבוה והשמ .ושאר לע לקדה ףנע תא העינהש חורל איה תחא
־ ףאו .םי ,ךתקיתש איה המכח .ךיניעב םיווש תוומהו םייחהש התא ,רבד יל תרמא
ע נענמ התאש המוד התעו .לוחב ומד תא יתרגחש ,םי ,יתגרהש אוה שיא ןכ־יפ־לע
."רבד דוע ןיבמ ינניאו .םי ,דאמ רזומ .ישאר לע לקדה ץע ףנע תא
, םילגה יפלאב םרוזו ,םי ,דאמ התא לודג .אצומ ינניאו ,םי ,ךתוא שפחמ ינא הנה"
ם שה התא ,ךלובג ןכיה .ונניא רבכ יכ לגה תא אצומ ינניאו לגב ךתוא שפחמ ינאו
ם רוזו ךשמנו םק אוהו תולוחב גומנ אוהו ךלובג תא רקובה יתשפיח ? לובג תשביל
ה תא .ונניאו םלענ ולובגו ךלובג תא שפחמ ינאו ,םקו תולוחב גומנ אוהו ,לתפנו
, הנהו .אפקמה־גד תאו ךלהמה בשעה תאו ןטרסה תאו תיכנוקה תא ףוחה לא טלופ
ם יתמו םיררופתמ ךבש םייחה לכ םגו .םניאו ושבי רבכו ידיב םחקא םרטב דוע

."םי ,ךתוא אצומ ינניא םוקמ םושבו ,םמע תמ התאו
ך פוח לע בשוי ,תבותכו םש לעב םייח סיסר ,ינאו .םי ,םוקמ םושב ךניאש המוד ,ןכ"
א וצמל ידכ יערא־תכוס יל יתינבו יתבתכ לעו ימש לע יתרתיו םג .ךתוא שפחמו
."אוה אוושל אל םא חוטב ינניא התעו .ךתוא
, ןטק םי־בשע אשינ ,םיה לע ,הינפלו הקרוממ תשוחנ־תיקסדכ םיה לע התלתנ המחה
.םימוחה וילע תא תענענמ םימה תוודאו
.רויש אלב ,םיל ולוכ ןותנה ,הז בשע ומכ תויהל ,בשח ,ילואו



ו 21 םיה ־בשע לא עסמ

 תובר תועורזהו תועורזלו יה ויטוח .ויניעל לדגתה בשעהו בשעב וטבמ זכיר אוהו
 תוברה תועורזהו .רוא לש תורהב ןהב תובכו תוקלדנ ןהב תוקלדנ ןעונבו ,תוכובסו
 םיה וליאכ הארנ םואתפו .קפואב תיקנעה רואה תיקסד לע תוגרתשמו תולתפנ
.הזה בולעהו ןטקה יחמצה ץרשה הארמב תיפוסניא תושממ לבקמ םלענהו לודגה
 ,וינפ לע העיקשה תרהנ תא שח אוהו לאינד שחל ,"םיה ,ךילא ךרדה תאז ילוא"
."ירשבב העינכה־תוא תא עקעקמ התאש שיגרהלו ,׳ךלש ילוכ׳ :רמול״
 הלעמב ,ורשבב םיה־דופיק ריתוהש תקלצה לא ויניע תא ליפשה ,תאז ורמאב
.ןטבה
.םי־בשע לש עקעק־רויצכ התארנ ,תעקושה המחה רואב
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