
רצקה דופיסל ■׳תשק" סרפ

אירממ ץרפ דודה :יאתבש במעי
ו יבא .ער ףוס לכה ול ואבינ יתבסמ ץוחו ,טסינומוק היה אוה .דוד היה אל ץרפ דודה
ו ל .סעכב ונממ וקחר החפשמה־ינב ראש םגו ,הבזכאו ןובלע ךותמ ףרוע ול הנפ
.ומויק תא חיכשהלו ךושח רדחב ותוא אולכל ולכי ךא
ה סינ ,אביקע ,ויחא .םלועה תא לואגל הוואתה אוה .הלא לכל העש אל ץרפ דודה
ת וחישהו ,דתיכ ותנומאב היה ןשקע .ליעוה אלל ךא ,תודחא םימעפ ובל לע רבדל
.תובירמב ומייתסה ןלוכ
ה נישש םוימ .חור־תממורמ תורזכאתהבו ,ןברק ומצע תא הלעה םלועה תלואג ןעמל
ו עדתה / םיל רבעמ ,םיל רבעמ״ םיעוגעגב רשו חתופ היהש ,םחה ולוק םדנ ומעט תא
" דבועה רעונ״ב ,העיז ףוטשו ףחי ,םידוקירב אצי אל בוש ."םשל ךרדה םירפיצ
ה שענ אוה .תולותבו םימרכב ודבל וא הרובחב טטושלו "וניזאק״ב עיפוהמ לדחו

ה בריה תביאבו תואנקב ,םיסועכ םיחוכיוובו תירותסמ תונתלעפב עוקש ,רדוקו יושק
ת מיתחו היהשכ ראשנ חוורה וכוליה קר .םדאה תוריח לעו הכפהמה לע ןיידתהל
ם ינפלמכ דמוע היה ברע־תונפל לש תועשה בורו ,תולוחכה ויניעבש תירענה םותה
.קחרה חולש וטבמו םינבלה דייסה־ידגבב ףירצה גג לע
ה לק חור בושנב תרקדזמ התיה ,םיעדצב ףיסכהל המידקהש ,ותירולבו הפיו היה הובג

.ןושיעמ תומוח ויתועבצאו תופוזש ויה וינפ .תפיכודה תציצכ תבצינו
ה מדנ ,תונוילע והשמ םג הרסח אלשו הסירתמו תזכורמ וישכע התיהש ,ותדימעב
ל עמו םיפירצה תוגגל לעמ הפונתב אירמי אוהו וילגר הנקתעית הנה יכ היה
.השעמ ללוחי םש ,םיימשלש לוחכה ךות לא םימקשה תורמצלו תכרדזאל
, רצחה לוחב חנ תורכה ושארו םיפערה לע הזר תואטל־לצ ליטמ ,דמוע ראשנ אוה
. תוטעמתמה וינוי לע החיגשמ התיה םייחלה־תננוצ יתבס רשא ,ךבושה ןמ קחרה אל
, העדי בטיה יכ ףא ,בושיש דע תמש יבס םוקמ תא תאלממכ אלא ,התשע הדמח אלל
.בושי אל יכ ,התנומא םותב םג
א לממ היה טפנה־תיששע רוא .ףירצה לא סנכנו דרוי ץרפ דודה היה הכישח םע
ם יטיהרב קבד ,הפצרה לע ערתשה לצה .ענ םיפרח־לצ רדחה תאו ןטקה אובמה תא
ל ש רבסה־תורומח םהיתויומד וטבינ םהילעמ רשא ,תוריקה לע ספיטו תוניפבו
ם יבתכ דוע םע םירפסה־ןורא יפדמ תא ושדג םהיבתכ .ןינלו סלגנא ,סקראמ
ו מדנו הבוהצ־המוח תילולפאב םייורש ויה םה .הלומעת־תורבוח ינימו םייטסילאיצוס
לגעמב ,עוברה ןחלושה לע םג םילטומ ויה תורבוחו םירפס .םיפשכמו םינבר ירפסכ
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ת וצונ־תסכ המרענ הילע רשא ,הבחרה לזרבה־תטימ לע םג םימעפלו ,דעורה רואה
.לוחכ הפיטק יוסיכ הפוחמ ,הבע
ה דודה ,ותשא תבבוס .דתיה ,םחה תיששעה רוא חירבו םירפסה חירב ,הז לכ ךותבו
ת וקד תומצעמ הרבוחש ,תירירבשו הנטק השא אלא הדוד התיה אל איה םגש ,הנוי

.הגונ חרי־שארו
־ תלהנמכ "סיניפס" לצא הדבעו תילגנא העדי איה .דיתע הל ואבינ הנושארב
ו אבחנש ,תוכרה ,תורוחשה היניעו ,הייחלב היה ןנער קמוס .םייוכיס תלעב תונובשח
ם יתעל ךא רשא ,םייח־אלמו חקיפ ךויח ןכותב וריתסה ,םיכוראה היסירל תחתמ
ט ילחה ץרפ דודהש העשמ םלוא .החצו התיה הגונע .הינפ לכ תא ריאהו טשפתה
ד יל תבשוי התיה םויה לכ .תרפות התשענ איה .הדיתע םתסנ םלועה תא לואגל
יטנסה תליתפו היתפש ןיב טוח תסיפ ,רדחה תניפב הגצוהש ,הנשי "רגניז" תנוכמ
.הראווצ לע םירטמ
ם יפרשו םיכאלמ ץודימ ןיעכ ,השובכ המוהמ חירצב המק .דתיה ,דודה תדר םע ,וישכע
ה נה .דחפ האלמנ איהו ,םייחל הב וררועתה תוממועה היתווקת לכ .דוגרפל רבעמ
ת פסוא ,תצהוגמ הצלוח וא םייברג גוז ,היקנ תבגמ ול השיגמ ,תלהבנ התיה הנהו

ו ליאכ ,העיספ לכ לע הדרח ,התשע תגלפומ תוריהזב .ברע־תחורא הניכמו וילענ תא
ר בכ הנה־הנהש המ הלילח סורהל איה הלולע גרוח לילצב וא תזרפומ תחא העונתב
.שדחתהלו בושל דמוע
ן ידה תא וילע לביק ץרפ דודה לבא תלחלחמ הניט וב תררועמ .דתיה ךכב הקווד
.הב עוגפל הצר אל אוה .הקיתשב
. םהיניב תיששעהו וז דגנכ הז םיבשוי ויה םה .ןבלה חבטמב ולכא ברעה־תחורא תא
, םיזוגא ,םילע ינימ ,תוקריו תוריפ םיכורע ויה ,תוחלצבו תורעקב ,ןחלושה לע

ה תיה איה .המצעב תחקור התיה הנוי הדודהש ,םיזופת־תביר ןכו ,םינוערזו םיקומיצ
.חור־תרוק הל םורגל ידכו הילע לקהל ידכ לגתסה אוהו תינוחמצ
ל א בשיתמ היה ,ןכ השע אלשכ ,תובישיל ךלוה ץרפ דודה היה החוראה רחאל
איצוס תועד־הגוה לש הסמ וזיאב וא הגלפמה תורבוחמ תחאב עקתשמו ןחלושה
ם יעמטנו םיכושח ויה ופוג ראשו ובג לבא ,תוראומ ויה תושקה וידי־תופכו וינפ .יטסיל
.הרקתה תניפב םש־יא וילעמ ףחרמ־יולת ושאר לצו הלפאב

ו א תמקור התיה איה .הטימה הצקבש עובקה המוקמב תבשוי התיה הנוי הדודה
ף יעצ הראווצל הרשק וליא .םיישירח היפיצ יטבמ וילא הבינגמו דגב תמייסמ
, םעפ ךא .טבמב התוא הכזמ היהש רשפא ,הלואגכ קנע הדנע וא ,השפנל הבשח ,הפי
.ןכ אלב םג םייניעה לע הל קשונו וידיב השאר תא וילא ףסוא היה ןה ,םינפל

ת ופיסאל ךלוה היה ץרפ דודה .הגלפמל םישדקומ ויה תבש־רקובו תבש־ליל
.בהלנו םעז אלמ ךא ,ףייע ןהמ בשו תונגפהלו
ת ועש .תוצעיתה םשל רקובב תבשב וילא םיאב וירבחמ םידחא ויה םעפב םעפכ
.תוירגיס ןשע לש ךימס ןנע ךותב םהיניב םיניידתמו רדחב םיבשוי ויה תוכורא
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ה תיה הנוי הדודה .בוט ולוכש םלוע תאירבבו ץקה יבושיחבו ערה תעקוהב וקסע םה
ת לדה תא תוריהזב תרגוס ,םיטיווקסיבו םילודג הניסרח־ילפסב הת םהל הבירקמ
.חבטמב תבשויו
ו יה ,הנבל תיליפרע דאכ םלועה ןיבל הניב ץצוח היהש ,קדה ןוליוול רבעמ ,ץוחב
ה חירפב היניעל חרופ היה ןויקיקה חיש קר .םילמג לש הריישכ םהל םיפלוח םימיה
ר שא ,ןמדירפ לש ורצחבש תכרדזאה םג ןכו .ותוא רישמו ירפ השוע ,הזע ,הלוגס
ה פי רבד םעפ הרמא וליא .ךודכדו םימותס םיעוגעג הזיא הב ררועמ היה החיר
ם ויל הנווכתה ךכ הבשחבו .תובוט םינפ שבולו ותומדקל בש היה לכהש רשפא
א יהו ,םישבי החירפ תוחיר אלמו ךר םוי היהש ,חספ לש דעומה־לוחבש ישילשה
י ח הכ היה לכה .הזמ האלהש רובה־תודשבו הנורשל םימרכה ךרדב ולייט ץרפו
ז חא ץרפו ,דחפ התוא ףקת הדיריה ןמזבו המקש ץע לע וספיט ךכ־רחאו .ביטימו
.קחצו וינפל התוא דימעהו התוא ףינה ,תוקזחה וידיב הב
ר בעמ .המקשה עזג תפילק תא הפטיל ודיו ץרפ רמא ,"לידוקורק לש רוע ומכ"
, בוהצ רוא ימתכו תונטק תלכת תוסיפ הל ולגנ ,הקוריה הןלעל דעבמ ,ושארל
.וגומנו םטאל ולפרעתהש
ה לעש העיזה חיר תא :לכה הרכז איה לבא ,םהיאושינ יגפל דוע ,ןמזמ היה הז
ל ע רבעש יברע ,שבלש תלכתה־תצלוח לע ןטק יאלט ,םישקה ונקז יפיז תא ,ונממ
.הכובמה תא ,רומח
ם ע קבחתה ךכ־רחאו קוחרמ םהל ארק אוה .ןמזיור דיוד תא ושגפ הרזחב םכרדבו
.החמשב םיכסה ץרפ
.ץרפ לאש ״? היער הפיאו״
ק ובקבהו התשנ ןייה" ,םייפתכ תכישמב ןמזיור דיוד בישה ,"הליבחה הדרפתה"
.ץרפ לש ובג לע חפט קוחצבו ,ןיע־תצירקב ףיסוה ,"ןקורתה
ך כ־רחא .הב לכתסהמ ענמנ אוה ךיא השיגרה איהו ,הכובמב לבא ,קחצ ץרפ םג
. וילא ףרטצה ןמזיור דיודו תינלופב רישל ץרפ ליחתה עתפלו הימוד הררתשה
. הפייע איהש הנעטב םהמ דרפיהל ידכ הרצענ הירוה תיבל ךומס דע ועיגהשכ
ק ר אוה ךא .םתא ךישמהל התוא לדשי תוחפל וא הילא הוולתי ץרפש התויק איה
ם יפיסומ םהשכ וכלהו בושרגוב בוחר םע ונפ םהינשו ,"תוארתהל" רמאו הפתכב עגנ
.תינלופב רישל
ה ראשנשכ ,זא התוא ופקתש ןדבאהו ןובלעה תשגרה םע ,הלאה םינורחאה םירבדה תא
ה תיהשכ םהילאמ ומכ הל םירכזנו םיבש ויה םה ךא ,הנורכזמ תוחמל השקיב ,הדבל
ם יעקוב ויהש תולוקה ראש םע ברועמ ץרפ לש ולוק תא תעמושו חבטמב תבשוי

.תלדל רבעמ
, םיעגוימו םייניצר רדחה ןמ םיאצוי ויה םהו תחתפנ תלדה התיה םיירהצב קר
ד ודה .תוירגיס לש תובנזו רפא םיאלמ םילפסו תורבוח ,םירוריפ םהירחא םריאשהב
.הלק העש דוע םש םתא ההתשמ ףאו רצחל ץוחמ דע םתוא הוולמ היה ץרפ
ץרפ דודה לע תדרוי התיה ,הדבכ םיירהצ־תנש רחאל ,ברע־תונפל תבשב לבא



יאתבש בקעי8

. תילכת אלל לייטלו תאצל לכמ רתוי בהא זא .רחא םדא השענ וליאכו הלודג העיגר
. ובג ירחאמ ול תולכושמ וידישכ ךלוהו לוחב וילגד תא ךשומ היה םיחוור םידעצב
ב גאש שי .רוחש ןאפרסב הנוי הדודה תכלוה התיה וירחאמ תודחא תועיספ קחרמ
לוסמו הלולצ .םיקוחר ,םירחא םימיבכ הקירשב עתפל חתופ ץרפ דודה היה הכילה
ף וקזה ובגב תלכתסמ התיה הנוי הדודהו ,רעי־ירפיצ תקירשב ,ותקירש התיה תלס
.הבוט־תרכהבו הנאגב ול הניזאמו
ת בשבו .התוא בהא ץרפ דודה .אתבס לצא תבש־רוקיב םיכרוע ויה תונמוזמ םיתעל
.אובל ומידקה םיעבש הל תואלמ רחאל עובש הלחש
ה פיטק חיר םע תימומגע הדמע ,דימת־ת ילו לפאב יורש היהש ,אתבס לש הרדחב
. תוקיר לש הקעומ התלעה התשירפו תשרופ .דתיה תבשה .תותסכו ץעו ןילטפנו

.םיאפר־ןבול דיוסמה ,ריקה זכרמב היולת התיה אבס לש ההכה ותנומת
.ךייחו םחה ולוקב ץרפ דודה זירכה ,"בוט לזמו םולש־תבש"
ת א יטפילאה ןחלושה לע הדימעהו ףוטח דהכ הנוי הדודה וירחא התנע ,"םולש־תבש"
.ןיי קובקב גיצה ץרפ דודה .התפאש הגועה
ל בא ,ןייהו הגועה לע התדוה איה .תוריאמ היניעו אתבס הבישה ,"םולש תבש"
.תזרפומה האצוהה לע תמוערת העיבהש רחאל קר
ד ע" הריטפה הנוי הדודהו ,אתבס הניכהש םיקומיצה־ןיימ "םייחל" תיסוכ ותש םה
ה בוט תואירבב" הפיסוהו ,"םתא םג .ןמא" אתבס הבישה ךכ לעו ,"םירשעו־האמ
."ןוכנ בלבו הלולצ העדבו
ר ש ליחתהו תפסונ תיסוכ ומצעל גזמ אוה .ץרפ דודה תא חמיש םיקומיצה־ןיי
ה לאש ךכ־רחא .ןחלושב ודיב ךכ בגא הכמ אוהשכ ,"תמאב ךדבעל ונבל רהטו"
ה בישה אתבסש רחאלו ,הקירמאבש הנב בתוכ המו המולשל אתבס תא הנוי הדודה
. ץרפ דודה םע התחיש ירחא בל־תדרחב הבקעו ןוזליחכ תסנוכמו המומד הבשי הל
. בושייה יניינע לעו תואירבו הסנרפ יניינע לע וחחוש םה .תחנב החלק החישה
א יהשכ ,התעד התויח תחנבו תחנב הבישקה איה .הגועה ןמ הסרפו הת השיגה אתבס
ם לענ טמק הזיא ,םחפ־הרוכ לש די ־ףכ ,הבעהו המוחה הדי ףכב הרישפמו תרזוח
ב ושייה יגיהנמו יטירבה ןוטלשה לא ץרפ דודה עיגה ןינעל ןינעמ .ןחלושה תפמבש
. הל חינה אל אוה ךא ,החישה תא תוטהל השקיב אתבס .תירטלורפה הכפהמה לאו
ה ינשה התיה התה סוכב תזחוא תחאה ודי דועבו ,ותוא ףיצה רבכ תואנק לש לג
.אתבס יפלכ םויאב הפולש תחא עבצאשכ בושו ךולה תדדונתמ
ם ייח הארתש בוט רתוי" ,שידיאב אתבס ותוא העטק ,"םייוג לש ןינע הז .בוזע"
."המיניסל ךל .ךייחב
.ותקרב חתמנ דירוו תוישקב ץרפ דודה בישה ,"ילש םייחה הז—הכפהמה"
־ דונמב הכייחו ןומא־יאב וב הלכתסה ,שואיי לש העונת הדיב התווחה אתבס
ה יתודימו ,ערו בוט התוא ודמיל תוינעהו לבסה .םייניע־תחוקפ השא התיה איה .שאר
ר חאו רוהריה אלל הנימאה ובש ,םיהולא לא הסחיב וליפא .תעדמ תועצוממ ויה
.המצע לא בורקו ןותמ והשמ היה ,האלימ ויתווצמ
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."ךליבשב אל הז ירה י ץרפ ,ךמצע תא גרוה התא המל״
."ישפח םדא ינא .הצור ינא המ עדוי ינא .ימצע תא גרוה אל ינא"
ה תא המל" ,הלמחב טעמכו הביחב אתבס הרמא ,"ךליבשב בוטש המ השעת זא"
"ז תוגגה לע ספטמ
."ותוא תונשל ךירצ .לקלוקמ םלועה" ,סעכב ץרפ רמא ,"יליבשב בוטש המ הז"
."גאדי םיהולא ? םלועה לע יארחא התא״
״! םיהולא ןיא״ ,תועשירב ץרפ דודה הב חיטה ״! םיהולא ןיא״
ת בשב תוחפל .ותוא בוזע" ,רויח קמוס וסכתה הייחלו אתבס הבישה ,"בוט ,בוט"

."חונמ ול ןת
ל כ תא םעזב הנמו ולשב ךישמה אוה ."ותוא בוזעל" תואינ אל ץרפ דודה ךא
־ איה יכ עבקו—דובעישהו תועיבצה ,םוטמיטה—תדה תמחמ םלועל ואבש תוערה
, הל עיצהו רזח ףוסבל ."םינומהל םויפוא" קר תשמשמו האמוטה־תובא־יבא איה
ב ונאכילפ יבתכב וא ןינלו סקראמ יבתכב טעמ ןייעתש ,בל־תוהבג ץמשמ רתויב
.םירחאו
.עגרייש דע ןובלעה שוביכ ךותמ התכיחו לוק אלב אתבס הרזח ,"בוט ,בוט"
־ תב .היתופקשהמ תונשל ךרוצ השח אל איה .םקראמב אלו ןינלב הנייע אל אתבס
ה יתועונתו תודבכ ויה רבכ הילגר .יאנפ הל היה אל םג ,םצעבו .המלועב התיה ןירוח
, םידידי רקבלו תוינק ךורעל האצי ,המצעל הלשיב איה .אלמ היה המוי .תויטא
, בלחב םילובט םחל־ירורפו םינוערז םינויה תא הליכאה ,ףירצה תא התקינ
.הללפתהו
א ל ץרפ דודהשכ ,תודחא םימעפ .התסינ איה ךא .ןינלב הנייע אל הנוי הדודה םג
ת ורפרפמ המישנ־תרוצע הוקתי הדבכ הדרחשכ ,ןינל תא הידיל החקל ,תיבב היה
.הזחב הל
ו ררועשמ רתוי—בונאכילפ ,ןילאטס ,ןינל ,סלגנא ,סקדאמ .הרהמב השאונ איה
.די־רצוקו תובילע לש השגרהו דחפ התוא ואלימ ,הביא הב
ע בשנו רזח ,ליגרכ .הצרתמ רענכ ךייחתהו ותירולב תא ףסא אוה .עגרנ ץרפ דודה
ו נממ השקיב אתבס .וללה םיאשונב אתבס םע חוכיווב דוע סנכי אל םלועל יכ
ש קעתה ץרפ דודה לבא .ורצי תא שובכל לגוסמ אוה ןיא אליממ ןפש ,עבשיי אלש
ר שו חתפ אוהו םלוכ לע הדרי סויפ לש חור .אתבס תא קביחו בוש עבשיהל
."שדקמה־תיב הנביי"
ה מודב ןיידע ראשנ הרכז קר .האצי תבשה .רדחב םג .הלפא התיה רבכ ץוחב
ה תלעהו טעמ התהש אתבס .הנומת היולת התיהש םוקמב ריקה לע תעבורמ תרהבל
ם וקל הרהימ הנוי הדודהו ,"בוט עובש״ב דרפיהל םק ץרפ דודה .תיששעב רוא
.ותא דחי
ת שגרה ,דימתכ ,ותוא הפקת ,לוחל תבש ןיב לש וז הקיר העשב ,התיבה םכרדבו
ם חנל שקיבו ויתומחלמ לכמ ףייע וליאכו ,קנחמ תשגרה ,הטרחכ הקיעמ ךודכיד
התוא ברקלו הנוי הדודה לש הפרע לע ודי תא חינהל קקותשה אוה .םחנתהלו
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. רמוא אלל ודצל הכלה איה ךא .ויפלכ השאר תא טעמ התטה ךא ול .הבהאב וילא
ן וצר ותוא ףקת ,תותה דיל ורבעשכ ,וישכע .ךושחה ףירצה לא וברקתה טאל־טאל
ר בכ תלדה תא וחתפו ועיגהשכו .ןכ השע אל אוה ךא .לייטל ךישמהלו תונפל
.בוש לוענ ובל היה

ד ומעל ףיסוה םלועה ךא ,םלועה תלואגל ץרפ דודה שידקה םינש הרשע־עברא
ז או .עקפתהל דע תורבוחו םירפס שדגנ ןוראהו םיטמק ושרחנ וינפ קר .ותלקלקב
.רטפא הלואג האב
ה דבע ןוירנימסה תא המייסש רחאל .םינש רשעמ רתויב ונממ הריעצ התיה הלואג

ת יפצר רותב הדבעו הארוהה תא השטנ הינשה הנשה עצמאב .הארוהב תחא הנש
ד יודל האושנ .דתיה םינש עברא .םילעופה־חבטמב השיגמכ ךכ־רחאו תזרוא רוחבו
ל כתסמ היה ץרפ דודה .הראשנ איהו הירדנסקלאל עסנ אוה .ודרפנ םואתפו ,ןמזיור
 המכמ רתוי התא ףילחה אל םלועמ ךא ,החיש התא רושקל ךשמנ תובר םימעפו הב
.םולחב וילא התארנ תחא םעפו ,םילברוסמ םיטפשמ
ו ברקתהשכ .הזילע התיה םחורו לולצ היה םויה .ומא תא תוארל םהינש וכלה ומולחב
ה יבשע הסוכמ היהש ,שרגמה לע .ונניא ,ומא הררוגתה ובש ,ףירצה יכ האר
. בהבהצ ריק עטקו ןוטב לש הבגומ חטשימ קר ראשנ ,םשגה רחאלש הננער
ש מתשמ ויבא היה הזה לפסב .חפ־לפס יולת היה ,ריקב עובק היהש ,ןולחל תחתמ
. הדולח לזרב־תטימ הבצנ ומצע חטשימה לע .הייחד וב ררוע אוהו ,םיידיה תליטנל
ה קחיש איה .רוחאמ דומעל הראשנ הלואג וליאו ,הטימה לא ברקו הלע אוה
ה נקז ,תרחא השא אלא הטימב הבכש ומא אל ונוהמתל .התפיצו בהז־עבטמב
ן יעכ השבח השארלו ,הציבה תפילק עבצב םג דבמ קולח השובל התיה איה .הומכ
ת גסל הצר אוה .םילודג םיפדצ ינשכ היפעפעו תומוצע ויה היניע .םיחתנמ לש עבוכ
ו ל עימשהל היפב שי יכ המיד עגרל .הילע ןכר אוהו ונתנ אל ובל ךא ,קלתסהלו
ב סהשכ .ומש תא הלמלימ ,ויה תוזרש ,היתועבצאב ודי תא הזחא קר איה ךא .רבד
.דוע הלואג התיה אל ,וינפ תא הנממ
, רתוי רחואמב ליחתה ומצע רבדה לבא .ןמזיור דיודל האושנ איה דועב ,ץיקב היה הז

.ףרוחה ימימ דחאב יארקאב ומכ
ה פיככ קיעה דבכ ןנע .םויה תועש לכ םג םיגוריסל ךשמנ רשא םשג דרי הלילה לכ
ל לחב עינ אלל דמע רקו רופא רואו ,םיצעה לעו םיהובגה םיתבה תוגג לע תרפוע לש

.ךומנה
א וה .הדי־לע ךלהמ אצמנ ץרפ דודה .רמרק לואש לש ותייוולהמ ובש ברע־תונפל
ך ותב .חותפל המב עדי אלו ליעמה יסיכב וידישכ םיימשבו םיחישב ,וילענב לכתסה
ם יבשעהו המדאה .תצבצובמה הרמ׳חה ךרדב םמצעל וכלהו הרובחה ןמ וקתינ ךכ
ל עו רמרק לואש לע והשמ רמא ףוסבל .םימ־יסיסר אלמ היה ריוואהו הניצ וקיפה

.עיתפמב ותוא ףטח תוומהש ךיא
.היניש ןיב ותזחאו לועבג השלת ,םואתפ הלואג הריעה ,"ונמזב תמ דחא לכ .תויוטש"
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.הנווכתה המל ןיבה אל תמאב יכ חכונ דימו ,ץרפ דודה ריזציפה ,"ןכ"
ה מ לע וליפא ול היה אל וייח לכב ירה" ,הלואג הכישמה ,"ןמזמ רבכ תמ אוהו"
."הטרח שיגרהל
"ז בטיה ותוא תרכיה"
.הקתתשהו גולגילב הריטפה ,"בוט רוחב .ןכ"
.ינפטלו לק ,שדחתה םשגה
׳ד ןמזיור דיוד תא תיכה המל" ,המצע לא ומכ הריעה ,"םשג"
."רוכיש יתייה .ןמזמ היה הז .ןכ ז המ"
"ז ותוא הקווד המל לבא"
.וראווצ ביבס ףיעצה תא ךרכו ץרפ דודה בישה ,"עדוי םיהולא"
:עתפל ףיסוה אוהו ,הימוד הררתשה
. עדוי ינניאש תמאב .םויה דעו .רחא רבח לכמ רתוי ותוא יתבהא .םידידי ונייה"
."ארונ היה הז .יתלצנתה תרחמל .שיא לע די יתמרה אל םעפ ףא ירהו

.רבג םשגה
"ז רתתסנ"
ר שא ,תופייעה היניע תא וב התלתו הלואג הרמא "ז םשגב לייטל בהוא אל התא"
.םנמנתמ רמנ ןהבו רבנעה ןיעכ ןעבצ
ה צרו הב לכתסה אוה .ךרדנו והשמ להבנ וכותב לבא ,וכייחתה ץרפ דודה לש ויתפש
ה יתפש תא ,ודצל הכלהש ,הלואג חא האר בוש .המלאנ ונושל ךא ,המ־רבד רמול
־ ליעמב ,םלועל תרקפומו המצעל תלדבומ ,הבוטחו ההובג ,השקה הרטנסו תובעה
 ,יסור עבוכו ,הרוחש הןרפ םירוטע ונוראווצו וילוורש ילושו וילושש ,םוחה רועה
 היה ,תוסגה ,תובחרה הינפב .תוריח־ךרד השארל שובח ,הרוחש הןרפ לש אוה םג
ן תינ וניאש ינסרודו שאונ והשמו ,הלימקה ףס לעש תורגבו תוריעצ לש ףוריצ
.חונעפל
ל פת םאונכ ומצע תא שיגרה העש התוא לכו ,רביד אוהו ונושל הרתוה ךכ־רחא
ך ותב םשמ־יא ולעו וסכריפ םילמהו לודחל היה לוכי אל שקיבש המכ לכ ךא .ץלואמו
.םיטילפ לש תולבלובמ תוריישכ ויפמ וקחדנו והזח
.רכרוכה תועבג לא ועיגהש דע
. חולד ןבל לש תומרפתמ תועירי םהילעו ,םוחו רופא :םיה ערתשה ,םהילגרל ,הטמל
ב רק היהש ,דבכ לפרעב סמנ קפואה .ףוחה לא וילג תא שערב חיטהו שגר אוה
ת ועבגה לעו לוחה לעו םימה לע דרי אוה .ולשו רשי םשג .קזחתה םשגה .ךלוהו
ם יתבה תא ףעיצו תוימלסומה תובצמה לעו םירוחשה םיפירצה לעו תומסרוכמה
א וה ךא ,תכללו רוקעל שקיב ץרפ דודה .ברקו קחר לכה .דוע וקחרש ,םיקוחרה
ת וריבעמו וינפ לע ול תודרוי תורקה םשגה תופיטו ,ומוקמ לע עוטנ ,דומעל ףיסוה
.הלק תרומרמצ וב
."ףרוחב הפי םיה המכ יארת"
היה הינפב .ופוג לא הפוג תא תולק הכימסהו טקשב הלואג הרמא ,"ךרוצ ןיא"
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, םימ וגפסנ ,עבוכל תחתמ ושלגש ,תוריהבה היתורעש .בוצעו רוהט והשמ וישכע
ה תלעש תינוריס לש היתורעשב ,םישחנ־םישחנ היפתכו החצמ לע ודריו וכבתסה םהו

.םיה ךותמ
."אוב"
.לואשל ץרפ דודה שקיב "?ןאל"
, ורדרדתה םינבאו לולת היה ליבשה .היתובקעב דרי ץרפ דודהו הנושאר הדרי הלואג
, הממושה לוחה־תעוצר לע הדמענו הצפק והצק לא העיגהשכו וב הצר הלואג לבא
.המהנב הילע םילפנתמו םיחיגמ ויה םילגהש
.ליעמה יסיכל וידי ריזחהו לואשל ץרפ דודה שקיב "?ןאל"
ת וקוריה תוצאבו בוטרה לוחב םהילענ ,טעמ םיקחורמ ךא וז דצב הז ודעצ םה
־ קולח המירמ ,תנחוג הלואג התיה םעפב םעפכ .םירמח־םירמח ומרענש ,םיפדצבו

.םימה לא החמשב ותוא הכילשמו ןבא
ת וקירב .םישטשוטמ ץק־ןיא יבחרמב עלבנ םלועה .רוחאל וינפ תא בסה ץרפ דודה
ם יה ,םיימשלש םיננעה־תפוח ,תופוחסה תועבגה אלא דוע ומייקתה אל הרוכעה
.םהיניב תדמועה העובקה המהנהו
.ץרפ דודה בשח ,"רחואמ"
.רשבב הגפסנ ,הפירחה הניצה
ה ינפ .םימה וקב הדמעו םיה לא הכלה הלואג .למנה רדגל ךומס דע ועיגה םה
ה ירחאמ תודחא תועיספ רצע ץרפ דודה .ןהב היה להובמ והשמ .ורעכתהו ושקתה
ם יילענבש תוביטרהו ,תרומרמצ וב הריבעה הניצה .וברצ וינזאו ויניע .הב לכתסהו
ה בעתמו רפרפמו ךרדנ והשמ היה הזחה ךותב ךא .חור־תרומו תוחונ־יא וב הררוע
.ונורגל קנחמ םשו
."רחואמ" .ושפנל ץרפ דודה רמא ,"רוזחל ךירצ"
"?וינפמ דחופ התא"
.התארקל תחא העיספ עספו טלפ ,"אל"
."רק" ,ודי־לע הדמעו האבו הלואג הרמא ,"דיחפמ אוה"
ח ינהשכ ,םיה ךות לא שלוג ףוחה יכ ךכ־רחאו ,וילא ץר םיה יכ ול היה המדנ
ת וקזח ויה ויתועורז קרו ,הקתענ ותמישנ .הל קשנו היתפש לע ויתפש תא הלהבב
.הזה השעמב השאר תא ךועמל רמא וליאכ ,ןקוביחב תושקו
ל עו ויתוקר לעו וחצמ לעו ויניע לע הןאתב ול הקשנו הלואג הלמלימ ,"רויע היהת"
.וגומנ הינפו ,"ןקזו רויע היהת" ,וראווצ
, חלה הרעש תא ףטיל תואלב .םיחל םינידסב םרוע לע החפט םיה ןמ האבש חורה
.חור־תרומ ול ומרג ויתועבצאב וקבדש לוחה ירגרגו

.ץק־ןיאל הכשמנ התיבה ךרדה
ו ילגרו ,"ןושיל" ,הלואגמ ןוזפחב דרפנש רחאל ומצעל ץרפ דודה למלימ ,"ןושיל"
.םיבנגכ תכלל ולהבנ
ברעה־תחוראו ןטק רואב תיששעה הקלד חבטמב .תונוהב לע ףירצל סנכנ אוה
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ם ימה חוליק .תחלקמל סנכנו רקה בלחה סוכ תא התש אוה .ןחלושה לע ול התכיח
ם הל חינהו ןוטיקה תכשחב דמע ןכ־יפ־לע־ףא .םיניכסכ ויה םירק .ותמישנ תא עטק
.דועו דוע ותוא ףוטשל
, תויתצונה היתומישנ לבא .הלפאב העמטנ איה .ןיחבהל היה רשפא־יא הנוי הדודב
.רדחב ופחיר ,לכמ־תופחה
.החוורה שחו ץרפ דודה בשח ,"הנשי"
.ותלכי לככ התא ביטיהל שקיב וישכע .ותוא ףיצה םח שגר
."רחואמ"
."הבישיב יתייה .ןכ"
ת א התסיכש ,תסכה לע דיה תא הבר הלמחב חינה הטימה לע תוריהזב וערתשהבו
ב ושו בוש רוזחל השקעתה וחור ךא ,תוחוקפ םייניעבו בוט בלב הדצל בכשו ,היפתכ
.םיה לצא ,הלואג לא
.הנוי הדודה לא ברקתהו ומצע תא ץרפ דודה עיבשה ,"אל ,אל"
.דאמ תוננוצ וראשנ וילגר תופכ קרו ,ןיידע שגר ורשבו םח היה ופוג
"?והשמ הרק"
.ודצ לע ךפהתהו ,"ינשית ,ינשית .אל"
ו ינפ תא ולביק םירבחה ךא ,הילא ךלה ששחבו ןוצרב .הגלפמל ךלה תרחמל
־ ריסאו רשואמ ומצע תא שיגרה אוהו ויתוששח לכ וגפ ךכש ןויכ .םושלש־לומתכ
־ ירמגל החסוהו ותעד הלפרעתה תודחא םימעפו ,דאמ הכשמתה הבישיהש אלא .הדות
.ורמאנש םירבדה ןמ
, ףרגנו הב זחאנ ונוימדו וינפל התלע התומד ,הלואגב רכזנו ובלב בשח ,"ףייע ינא"
.תאזה העשב השוע איה המ ומצעל רייצל הסנמ אוהשכ
ר ענלו רענתהל הסינו ,"הנשי יאדו" ,הגאדב ושפנל ץרפ דודה רמא ,"הנשי יאדו"
.וילעמ התוא
ש יגרהו ,"הירוטסיהב תוישיאה לע" בונאכילפ לש הסמב ןייעל ףיסוה םיאבה םימיב
ם יטושפ םיטפשמ .תעדה־רוזיפו לפרע הזיאב דלוהו עקוש אוה םויל םוימ ךיא
ק ר ,לוקב םימעפל ,הלמ־הלמ ,תודחא םימעפ אורקלו רוזחל ץלאנ היה םיריהבו
ל כ וב םיררועמ םניא םצעבו םה םילפת יכ הלגמ היה זאו .ותעדב וטלקייש ידכ
ה מ רבכ רכז אל דומעה ףוסב יכ ףא ,עגוימו רדוק ,ךישמהל שקעתה אוה ךא .דה
ה יה ,ובלב בשח ,הטימה הצקב וינפל הבשיש ,הנוי הדודה אלול .ותישארב ארק
.אצויו רגוס
ם וחה רועה־ליעמב הרבע איה .בוחרב הלואג תא האר תועובש השולש רובעכ
. המלענש דע הב לכתסהו דמוע ראשנ ךא ,הירחא רהמל הצר אוה .יסורה עבוכבו
.הלואג לא ץרפ דודה ךלה תרחמל
א וה .םשמ תכללו רוזחל דמע רבכו הלודג השלוח ותוא הפקת תוגרדמב הלעשכ
.הנניא יכ הויק ךכ ךותב .הכיחו תוריהזב תלדב קפד
.הטימה ןמ המקו הלואג הרמא ״? תאב המל״
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.קתתשהו והשמ למלימ ץרפ דודה
ה שבחו /׳קיחצמ עבוכ" ,ושארמ עבוכה תא הריסהו הלואג הככרתה ,"אובתש יתעדי"
, "אובת אלש יתדחפ" ,ושאר לע הרזחב ותוא המשו ,"ןאל" ,השארל ךויחב ותוא
ו מכו ,"ךילע יתמלח" ,ודי־ףכ תא חוכב הספתו ,הדבכ ,תרחא המיענב םואתפ הרמא
.והזח לע השאר תא הניעשה דחפב
.הראווצב תולק עגנו ץרפ דודה רמא ,"הפי רדח"
ך ראומ ןולחו םיבוהצו םיהובג תוריק העברא ול ויה .הרוצ־רסחו ןטק היה רדחה
ר דס־יאב היורש התיהש ,הלופכ לזרב תטימ הספת טעמכ חטשה יצח תא .גרוסמו
ת ואסיכ ינש ובצינ הטימל דגנמ .ךופהו חותפ רפס לטומ היה תירכה לע .רומג
.םימ דכ דמע הניפב .ריקה לא ןעשנש ,עבורמ ןחלושו םיטושפ
.הטימה תא טעמ רדסל השגינו הלואג הרמא ,"בש"
.ןחלושה תיכוכזל תחתמ חנומ היהש םולצת לע עיבצהו ץרפ דודה לאש "ז הז ימ"

."יבא"
."ריעצ הארנ"
ן מ האציו ,"חרבת אלש" ,וב הלכתסהו ךויחב הלואג הרמא ,"ריעצ תמ אוה .ןכ"

.רדחה
.רפסה תא וידיל חקלו הטימה תפש לע בשיתה ץרפ דודה
א יהו ,וכותמ הילא ףקשנ רפסב עוקשה ושאר .יארה לומ קרתסהל הדמעו הרזח הלואג

:ינגלגלו בוצע ךויחב הרמא
, רעצה־רובש ,ינא תע ,רעסו־רוק־ליל תוצחב"
, רעו־םינ יתלכתסה תחכשנ המכח ירפסב
—  תלשחנ די קפדכ לק ,תלדב םותס שוקשיק אב
.רג וא לדל הסחמ תלאוש די—תששוח די
— רג וא רז ,חרוא הז׳—יתשחל הכ—׳חרוא הז׳
.׳"רתוי אל ,חרוא הז

.ץרפ דודה רמא ,"יכישמת"
.הטימה לע ותוא הכילשהו רפסה תא וידימ הכשמ ,הלואג הבישה ,"רתוי תרכוז אל"
."לבח"
.בלוקל לעמ ליעמה תא הריסהו ,"הפמ אצנ ,אוב .בושח אל"
.הכישחב רבכ יורש לכה יכ הארו ןולחב טבמ ףיעה ץרפ דודה
ם יעובצ ויה םיצח דעש ,תוריקה תא ריאה בוהצ רוא .הנטק הדעסמל וסנכנ םה
ץ רפ דודה .ביבס םהילע תויולת ויה בושייה יגיהנמ לש תונומתו קורי ןמש־עבצב
ת וקרי־טלס תונמ יתש ןימזה אוה .בוחרה לא ובגשכ בשיו הניפבש ןחלושב רחב

.ןגוטמ גד תונמ יתשו
.ןטקה דליל השאה העידוה ,"הציבה תא לכאת זא יתוא בהוא התא םא"

.יכבב ץרפו בריס אוה
םיקד םיידי־יקרפ הל ויה .תויטא ויה הידי תועונת .האנהב הלכא איה .הקחצ הלואג
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, הדעסמה לעבב טבמ קרז םעפב םעפכו ןהב לכתסה ץרפ דודה .תוכורא תועבצאו
ט רס לשלתשה ,ושאר לעמ שממ ,הרונמה ןמ .רפסב ארקו קפלדה לא ןעשנ דמעש
.תדוכלמב ולפנש םיבובזה םיקובד ויה וילא ,קבד־ריינ לש םוח

.ץרפ דודה ריטפה ,"העווז"
״? אל ,םתוא גורהל ךירצ״ ,תועשרב הלואג הרמא ,״םיבובז הז״
.םיליעמה תא ושבל םהו ,התה תא ותשש רחאל ץרפ דודה רמא ,"ךלנ"
־ תודשו םימרכה לא ואציו דלישטור־תורדש םע ולע םה .רקו לולצ היה ברעה

.רובה
.התיבה רוזחלו דרפיהל הצר תמאב
ת ופייעה היניעבו ,"הליל הזיא" ,היתועורז תא הטשפו הלואג הרמא ,"הליל הזיא"
.תוזילע םגו רקפומ שואיי לש עבמ היה
, וקחר םישערה .םהב הדמע הימוד .םיבחרמה תא איפקה חריה לש יתכתמה ורוא
א פקמכ ,םיצע ואשנתה םשו־הפ .תופוקשה תוציחמל רבעמ ,רחא םוקמב וללוחתה
.ףשוכמ ,השק ףסכ־קרב עורז םהילעו ,ןשע־תוירטפ
.ליעמה לש םחה חירב וברעתהש ,םיפירח תוחירו הניצ הפדנ המדאה
ה זיא ךלהו ללטצה ,תויארפו תולהבנ ויהש ,הינפבו ,"טאל" ,הלואג הריצפה ,"טאל"
.רועיש־ןיאל רכמתמ ,המישנ־רוצע ,יוזה זוכיר
."יתוא בוזעת לא" ,הלואג הננחתה ,"יתוא בוזעת לא"
ה קעומה ךיא שיגרה ךכ ךותבו •וקוביח תא ץמיאו ףקותב ץרפ דודה שחל ,"אל ,אל"
.די־תלזאו תוקיר ןיעכו וכותב תטשפתמ
.ויכרב לע השאר תא החינה איהו ליעמב התוא ףטע ךכ־רחא
. בגח לע הבכש איה .עונ ילב הטימב הבכש הנוי הדודה .ןולחב אב רפרפא רקוב־רוא
ת חתמ ואבחנ תומוצעה היניע .תסכל תחתמ ץבציב ,רפב עוקש היהש ,השאר קר
ת ורויחה הינפ .הילע ןחגו תמשונ הניא יכ ץרפ דודה המיד עגרל .םילודגה היפעפעל
.תונקזו דואמ תופייע וארנ הציבה תפילק עבצב
ת ניצו השרקנ ותעיז .תוניפה תחא לא םיילענה תא ךילשהו םידגבה תא ריסה אוה
. הקומע הנישב דימ עוקשלו בכשל קקותשה אוה .תרומרמצ וב הריבעה ריוואה
.הלואג .הנוי הדודה .סעכ וב ררוע רדחה
ו תוא ףקת .ותוא ףיצה הביא לש שגר .וילא התנפנו היניע תא החקפ הנוי הדודה
.תכללו ,השק דחא טפשמב לכה תא ץפנלו דימ רפסל ןוצר
.תסכה תא הכשמו היניע המצע ,טקשב הנוי הדודה הרמא ,"ןחלושה לע לכואה"
־ אכילפ לש ורפס תא ךפה ,רדחל רזח ,חבטמל םנכנ ,ןולחה לא שגינ ,עגר ההש אוה
ת א לטנ ,הטימה תפש לע תוריהזב בשיתה ךכ־רחא .ןולחה דיל דמענ בושו ,בונ
ך ותב ךפהתמ טפשמהו ןתוא םמחל ידכ וידי תופכ ןיב דימת־תוגנוצה הילגר תופכ

.ויתפש ןיב רפרפמו ושאר
ו יניע דגנל ורבע תונושמ םירפיצ .ומה אתבס לש םינויה .טעמ רבג ץוחב רואה
.רק לפרע ילתוחמ םימיב ופצ םיהכ םישוגו םימתככ
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ת א הדיבכהש הברה תואלב ,ומצעב ץרפ דודה עיגפה ,"ןינעה תא רדסל ךירצ"
."הלואג ,הלואג" ,תורכישה רחאלש ןוחכיפה תואלכ ,וישוח תא הלפריעו ופוג

ך להו םינבלה דייסה ידגב תא שבלו הת סוכ ול ןיכהו חבטמל רזחו םק ךכ־רחא
.טקשב תלדה תא וירחא ופיגהב ,הדובעל

ח רפ חבטמה ןולה דיל .תומימח התיה ריוואבו ביהצה רואה .ביבאה אבו אצי ףרוחה
ץ רפ דודו ,ףרוחה־ידגב תאו הבעה תסכה תא ררוואל האיצוה הנוי הדודה .ןויקיקה
.ושפנ תא עדי אל
ה נוי הדודה .ךלוהו ,הפיטחב והשמ לכוא ,וידגב תא ףילחמ היה הדובעה רחאל דימ
ה יגפ תא הריזחמ התיה זא קר .םיפירצה ןיב םלענ היהש דע וירחא תלכתסמ התיה
איצוסה םירפסה םילטומ ויה ןחלושה לע .ההות טבמב עגר ותרקוסו קירה רדחה לא
ר יזחהל הזעה אל איה רשאו ,םיבר םימי הז םהב עגנ אל אוה רשא ,םייטסיל
.םמוקממ םזיזהל ףא וא ןוראל םתוא
ג ניק םע הלוע ,לוחה־ליבשב וילגר תא ךשומ ץרפ דודה היה זפחנ קפס להבנ קפס
ת ילכת אלל העות ךכ־רחאו לצרהל הנופ ,ןימינב־תלחנ םע דרוי ,יבנלאל ׳גרו׳ג
ת וכרדמה ינפ־לע קילחמו ששגמ וטבמו םייסנכמה יסיכב וידישכ ,תוטמסבו תובוחרב
.םואמב זחאיהל ילב םישנאהו תוריקהו

א וה .העיתרו םיביהרמ ןוימד־ירויצו תודרח תוקושת ןיב ןמזה רגינ םילותפנ אלמ
ת לדל רבעמ הלוק תא עמוש היהש דע ,היהת אל יכ הויק תאז םעו הלואגל הפיצ
ה דיחי הניפסכ ,גייס אלל וידיב המצע תא הריקפמו תדחפנ איהו התוא האורו

, תוחורה דיב תפחדנ ,םיעדונ־אל םימרז ינפ־לע תאשינ ,הישרפמ לכב הגילפמה

ת א ושבכ ,רירמהו דחפנה שואייהו תושיגרה ,הב התיהש תובשוחה .הסחמ תשפחמ
ר בעמש םימלענ תומוקמו םינקז לקד־יצע ,םינשי ןבא־יתב ,תובוזע תורצח ומכ ובל
.תרחא תוריח לש םעטו המולעת וזיא וכותב ןפצ לכה .םיל
ה עורז תבלשמ התיה הלואג .םירצ תובוחרב ולייטו תונטק תודעסמב ובשי םה
ץ רפ דודה .םיבחרה תובוחרה לא תכשומו ופתכ לע השאר תא החינמ ,ועורזב
ו תקירשב לסלסמו רש היה םש .םיסדרפהו תולוחהו תודשה תא וא הרדח תא רכיב
ה סיפתה ןיבש םילדבהה לע הינפל הצרה םעפ .הל קשונו הלואג תא קבחמו
ש פוחה לעו ישונאה םיסקארפה תובישח לע ,תיטסילאירטמהו תיטסילאידיאה
א והו ,היניעב רתתסמ לק ךויחשכ האנהב ול הבישקה הלואג .חרכהה תרכה אוהש
.התוא םיניינעמ םניא םלועה דיתעו הירוטסיהה םא התוא לאש
.וילע הקפרתהו תוטשפב הלואג הבישה ,"אל"

.ךייחתהו ץרפ דודה רמא ,"בוט ,בוט"
ה פיסוה "?יתא דבאתמ תייה" .קוחצב םואתפ הריעה ,"דבאתה יקסבוקאיאמ"
.הרגתמכ
"?ןכ" ,דאמ וניצרה הינפו "?ןכ"
.השאר לע ודי תא חינהו קחצ ץרפ דודה
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."ולאכ תובשחמ יבשחת לא ?אל ,םיפי םייחה" ,תוכרב רמא "?המל"
ם יסכרפמ קר .םיתמ ונחנא אליממ" ,בוש הקחצו הלואג הרמא ,"רדהנ התא"

."תצק
.קתש ץרפ דודה
"?יתא ןתחתת"
."ןכ"
, הפיסוה ךכ־רחאו .היפיצב וב הלכתסהו הלואג הרמא ,"םויה .רחמ אל .םויה זא"
."ןקז ןקז .ןקז תייה וליא ,אה"
. םתייכנוק ךותמ ואצייש םתוא לדשלו םינבל םילולבש טקלל הבהא תודשב םתויהב
 ריווא לא םיפוקשה םהישושמ תא םיחלוש ויהש דע םבל לע תרבדמו תרזוח ,דתיה
ה כורא העש .היניש ןיב עוקת לועבגשכ ,םיבשעה לע תערתשמ התיהש שיר .םלועה
.םיה לא הכשמנ לכמ רתוי ךא .העונת אלב ,ךכ בכשל הלוכי התיה
ק ר וסנכיש ןרמתמ היה ץרפ דודהו /הניר־ןג׳ל וא ׳ןדע׳ל םיכלוה ויה םימעפל
.תורואה יוביכ רחאל
.הלואג םעפ ול הרמא "?דחפמ התא"
."אל ,אל"
״ ? אל ,ישפח שיא אלה התא לבא״ .ןיוע טבמב וב הלכתסהו הקרז ,״דחפמ התא״
.געלב הפיסוה

."סנכינ"
.םתוא הכילשהו ,"ךדבל סנכית" ,םיסיטרכה תא םעזב הכעימו הרמא ,"אל"

.ץראה ןמ םיסיטרכה תא םירהו ףפוכתה ץרפ דודה
ת א תנמוט איהשכ ,השפנ לע תשקבמכ הלואג השקיב ,"יתוא בהאת .יתוא בהאת"
ו ב זחאיהל הרמא וליאכ ,וראווצ ביבס היתועורז תא חוכב תכרוכו וקיחב השאר
.םוהתה לא ףרגית לבל
."יתוא בהאת לבא .לוכי התאש ךיא .יתוא בהאת"

.אב ץיקה
. רהבתה הרעש .ופזתשה תוכוראה היתועורז .רדווסהו ליעמה תא הריסה הלואג
.םיאושינ לע ורביד םה
ש יגרה תמאב .קפס וב ליטה אל אוה .תושעל וילעש השעמה תא עדי ץרפ דודה
, הלואג תא הארש עגרה ןמ היה אל םג ילואו ,ולרוגל ןודא אוה ןיא בוש יכ
ס נל הפיצ ךכ ךותבו ,הנוכנה העשל ברא קר אוה .ותוא הדדוע תאזה השגרההו

.והמ עדי אל ומצעבש
.אובל ששוב םנהו ופלח םימיה
ת יכוכזה־תונצנצב םינופפלמ השבכ איה .הזמר אלו רבד הלאש אל הנוי הדודה
. תיבה־תודובעבו לושיבבו הריפתב הדורט ,העונצ תוליצא ןימב ךא ,הכעדו תולודגה

,חור־רצקו רמ סעכו הניט וב וררוע רתויב תוריעזה היתועונתו הישעמ ,היארמ



יאתבש בקעי18

ן יעכב םגו תרדוק הקיתשב עוקש היה התציחמב .וכותב םתוא שבכ אוה ךא
א וה ובש םוקמב יורש וניא יכ וא םירוהריהל ןותנ אוה יכ היה המדנ .תעד־רוזיפ
ע ייסמ ,המיניסל התוא הקול .תבשל םיחרפ התיבה איבמ היה תאז םע .אצמנ

ו נרק הנוי הדודה לש היניע .לוגס ישמ ףיעצ הל הנק םעפו תיבה־תודובעב טעמ
ץ רפ דודה ומצע תא שיגרה ברע ותוא לכ .שטשוטמ קמוס ולעה הייחלו החמשמ
ל כ וב ררוע אל רמאמה .בונאכילפב ארקו בשי ברעה תחורא רחאלו ,בל־בוטו לק
.האנה ול םרג השעמה םצע לבא ,ןינע

ת ואטל .םיקבואמ םיצוקו םיבוהצ םיבשע וסכתה םישרגמהו תודשה .רבג םוחה
. הבהאבו זובבו הניחתב וב העיגפמו ותוא העיבשמ ,דתיה הלואג .םהיניב וקמח
ה עלק םימעפל .תרכנתמו רויש־אלל תרכמתמ ,תאכדנו החמש ,המקו התיה תשאונ

ת לשורמ תכלוה התיה םימעפלו ,שדח דגבב ודובכל הטשקתהו היתורעש תא
.הניש רחאלכ

."ףרוחב" ,ץרפ דודה חיטבה ,"טעמ דוע"
"?ףרוחב המל"
ך א .הלואג תא הצר רבל לכב .הבהא־ירבדב הבריה אוה .עבשנו ריבסה ץרפ דודה
ך דכדמה המעט .ךירפו ץלואמ לוצליצ םואתפ ןהל היה .הדבא םילימה לש ןתויח
ת ודבכ ,תוזגרנ ושענ ןה .תורקע לש השגרה םע תושיגפה לע טלתשה הדירפה לש
. ןיעל־היולג תימרת לש החוכב אלא דוע וב םינימאמ ןיאש רבד לככ ,תולתופמו

ל כה לבא ,םישדח תומוקמלו הנושארב וליב םהבש תומוקמל וכלה בושו בוש

.הנוגמ םג חיחצ ראשנ
ה יה תעדה־תחסהו הנאתה חוכב .תויוזהו תורצק תוגופה תוללוחתמ ויה םימעפל קר
ו יהיש םייחה תא ארובו גילפמ היה ץרפ דודהו ,העשל םביבס לגעתמ בוש םלועה
.ואשנייש רחאל ,בורקב
.הלואג הרמא ,"דנלריאל עסינו"
.ופרע לע וקילחהו ויתורעשב וקחיש תוכוראה היתועבצא

.החמש םע םיעוגעג שחו ץרפ דודה רשיא ,"ןכ"
.דאמ תופייע ושענ היניעו עתפל הריטפמ הלואג התיה ,"השעת אל םלועל"
.וילא התוא קביחו ןנחתמכ ץרפ דודה חיטבה ,"השעא ינא .השעא ינא"
ה צור התא" ,באכב הרמא ,"ער לפמ ךמצע לע רמוש ךכ־לכ התא .אל םלועל"

ם ישידא ושענ הינפו ״? ער תצק היהת יתמ .רתוול חוכ ךב ןיאו ,בוט שיא תויהל

.םירעוכמו
ת א טאל־טאל הנממ ריסה ןכ לעו ול ואצמנ אל םילמה ךא ,והשמ רמול הצר אוה

.הרקתב וטבמ הלתו וידי
ת קשונו וילע תקפרתמ איהשכ עגר דועב הלואג השקיב ,"תונמדזהה תא רנל ןת"
ת א ןהב לוטיל הנווכתה וליאכ ,תושאונ הואת־תוקישנ ויתפש לעו וינפ לע ותוא
.השדח המשנ וב חיפהל וא ותמשנ
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.להבנ ץרפ דודה

."הפמ חרבנ .אוב"
."השעא ינא .אל"
."ןקז תייה וליא ,אה .ול הכחמ ינא תוכלמל ומכ"
א ל ןפוא םושב ךא ,התוא םטע אוה .הנוי הדודה תא האור היה התיבה ובושבו
.תומתש שקיב אוה .ךפיהל .הל ביאכהל הצר

.בוט חיר קיפה לוחהו ןנער ריוואה היה בוש .ודרי םינושארה םימשגה
־ תכימשב תלברוכמ ,הטימב תבכוש התיה םימימת םימי .התנשב לבא ,התכיח הלואג

ו ינפ תא תלבקמ וא הדובעל תכלוהו המק התיהשכ םג .הנשיו ,הבעה ףרוחה
.הידעלב שחרתה וליאכ לכה .המדרתב היורש איהש היה המוד ,ול תרסמתמו
ן יא .ותושעל ול לק יכו לשב השעמה יכ שיגרה אוה .ךלוהו אב היה ץרפ דודהו
ם עו .הב דכלנש םיקד םירוק לש תשר הלק די־תעונתב עורקל אלא ךירצ אוה
ם לוב ,ךומ לש לודג רודכ ןיעמ ,והשמ יכ ,בוריס ךותמ םג םא ,תעדל ריכה תאז
ן וצרה־תעשו די־תלזא לש העוב תטשפתמ ,לגעמה בלב ,םש־יא יכו ותוא
.תפלוח

ם ג העשלו ,"השעא ינא" ,הלהבב ומצע תא עיבשמ ץרפ רודה היה ,"השעא ינא"
.םלש בלב הזב ןימאה
ם ימעפל ול םיעגפנ ויהש ,הגלפמה ןמ וירבחל הרמ הביא שוחרל ליחתה וישכע
ו יחאלו ומאל דוחייבו ,החפשמה ינב לכל ןכו ,םילתפנ םיטפשמ המכ ותא םיפילחמו
. התוא ופירחה דוע םחונה־יעגר רשא ,תאזה הביאה תא ריתסה אל אוה .אביקע
. ךלוהו ,תוימתס ,תודחא םילמ התא ףילחמ ,םעפב םעפכ סנכנ היה אתבס לא קר
.הנממ תואל הויק אוה
.םעפ הל רמא ,"היהי רשא היהי ,תוחעל םיסנמו םיל םיצפוקש הלאכ שי"
."הצור דחא לכ אל לבא" ,שאר־דבוכב אתבס ול הבישה ,"םיצורש הלא"
."תויחל ליבשב ץמוא ךירצ .אל .אל"
ה ז םימעפל" ,הדהא תואלמ םייניעב וב הלכתסהו שידיאב אתבס הרמא "?ץמוא"

."םולכ תושעל אלו דומעל
."ץמוא ךירצ" ,הבזכאב ץרפ דודה רמא ,"אל .אל"
ו ל שפיחו ןיתשהל הצר אוה .םולבנייליל בוחרב ודבל ךלוה אוהש םלח הלילב
ה יה הז .היינבב דמעש לודג ןינב ךותמ ול ארוק והשימש עמש עתפל .םוקמ
ל יחתהש עגרב ךא ,ודי־לע דמעו אב אוה .ויכרצ תא השעו םש דמעש ,ןמזיור דיוד
. דחפ וא ןוהמת וב ררוע אל םג ,רל ביאכה אל הז .לפנו ולש רבאה־שאר ערקנ

ן מזיור דיוד .תוחונ־יא קר שח אוה .םימיה דחאב הרקי רבדהש עדי וליאכ המוד
."הצרא תחעמה" :תוצילעב רמאו םדה תא הב גיפסהל הטחממ ול שיגה
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ת לדה לע .ביבאה תישארב היה הז .םילשורילו הירבטל העסנו קית החקל הלואג
ן עשנ םידחא םיעגר ."רשיהו בוטה שיאה ,יבוהא לא" ןוזפחב בתכנש ,קתפ אצמ
ה כילה בגא .תובוחרב טטושל אציו םירזגל קתפה תא ערק ךכ־רחאו ףוקשמה לא
ע רתשהו התיבה רזח העש רובעכו ,הלואג םע דוע שגפי אל םלוע דע יכ טילחה
ה בשיו חבטמל הסנכנ הלמ ול רמול אלבו וב הלכתסה הנוי הדודה .הטימה לע
.ברעה־תחורא תא לוכאל הדבל
, וב התיה אל החמש םוש .תבכרה־תנחתב ץרפ דודה הל הכיח הלואג הרזחשכ
ו קבחתה הדרישכו ,ןולחל דעבמ הדיב ול הפפונ הלואג .תורדקו תוחיתמ אלא
.וירחא התוא ךילוה אוהו ועורזב העורז תא הבליש ךכ־רחא .להקה ברקב
ץ רפ דודה .החוורה התיה ריואבו םישנאו לצ ואלמנ תובוחרה .בירעהל הטנ םויה
ב וחרמ ועת הרטמ אלל .העיסנה ימשרמ ול הרפיס הלואגו ,המולשל התוא לאש
ן מ ופדנ םינילבת לש תוחיר .ירחסמה זכרמה ,לצרה ,ביבא־לת־ופי :בוחר לא
ת וננערו תופי ויה הלואג לש הינפ .ןשעו םילישבת לש חירו םינסחמהו תויונחה
.ותא הפקת תופייע .קתש אוה וליאו ,וב החמש יכ המוד .תממורמ החורו
.לואשל הצר "?תעגעגתה"
ה ניפל רבעמ החיגה עגר רובעכו ברקתמ עמשנ ,תוזילעב לצלטצהש ,םינומעפ לוק
.סוסל המותר הרוחש הבכרמ
.הלואג הלאש "?עסינ"
"?ןאל"
.הדי תא הפינהו ,"בושח אל"
, םיכרה הפיטקה־יבשומ לע ובשיתהו ולעש רחאל יברעה בכרל הרמא ,"ופיל"
ל וקל הלואג הקחצ ,"ץראה יכלמ" .םשארב טעמכ העגנש ,הרוחשה הפוחל תחתמ
.וילע הקפרתהו םינומעפה

."ןכ"
.ךישמהל ןאל לאשו הבכרמה תא רצע בכרהו למנל ךומס דע ועיגה
.הלואג הרמא ,"הרזחב"
ר יאשהו עלבנש דע תוזילעב לצלטצה בוש םינומעפה לוקו ןימינב־תלחנב ודרי

.הבוצע תוקיר וזיא וירחא
.לואשל ץרפ דודה הצר "?תעגעגתה"
ו יתועבצאב הקחיש הכילה בגא .רב הסנכתהו והזח לע השאר תא החינה הלואג
ם יקד םירוקו סייפתהו רישפה והשמ .היתפש לע המאהו עבצאה תא הריבעה ףאו

.המיענה ברעה תילולפאב ווטנו ורזח

״? הפייע״
ו תוסחל הקוקזו תדבוא איה המכ דע שיגרה בוש .הלילשל השאר תא העינה הלואג

.ותוא ףיצה ,יהבא ,םח שגרו
.השאר לע התוא קשנו ושפנל רמא ,"ךכ םלועל"
.תובצמכ םיממוש ויה םינכודהו ונקורתה תוטמסהו בוחרה .קושה לא ונפ םה
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 ץרפ דודה .םידמוע םימ תוילולשו תוקריו םיגד תנחצו לכב התיה תשפורמ הבוזע
.םיה לא הכשמ הלואג .ןיקניישל תונפל שקיב
.וקוביחמ המצע תא הריתהו הלואג הארק /׳ותוא הארת"
ד ודה .העמשנ אל השויא .תרפוע לש הסיעכ שורקו דבכ םהינפל ערתשה אוה
.הדעב רוצעל שקיב וליאכ ,הפרע לע ודי תא חינה ץרפ
."ותוא הארת"
. םיענ היה לוחה לש ןנוצהו ךרה עגמה .וכלהו םילדנס וצלח ,ףוחה לא ודרי םה
ם ידודרה ףוחה ימב הכלהו התנפ איה .םיחדובמו םילילק ושענ הלואג לש הידעצ
.הקחצו
, הוכב הב זוחאל ותוא הפקת תלהבנ הקושתו ובלב ץרפ דודה בשח ,"הדלי ומכ"
.התוא ףטלל ,וינרפיצ תא הב ץוענל
."וב עגת .וב עגת"
, חיטבהל ,התא חחושלו רוצעל ןווכתה םעפ דועו םעפ .טעמ קחורמ ,הדצל ךלה אוה
.ויפ תא חותפל אצמ אל ךא
. "ךממ וליפא הנקז ינא לבא" ,הילגרב םימ הזיתהו הלואג הצצולתה ,"ןקז התא"
.הרצע ׳םודאה תיבה׳ ירחא
."החשנ .אוב"
."רק רבכ"
.ץרפ ,יתא אוב" ,הלמשה תא הטשפו ,"וילע תכלל רשפא .ותוא הארת .בושח אל"
.םיה לא הכלהו ,"אוב
."יכח"
."םימח םה" ,תכלוהו הקימעמ איהשכ הלואג הבישה ,"אוב .יתא אוב"
.טשפתה ץרפ דודה
."םיעלס הפ שי"
."אוב"
א וה .רבגב תרומרמצ וריבעהו ויכרב דע ועיגה םימה .דמעו םיה לא סנכנ אוה
.הזחהו םינפה לע םתוא ריבעהו וידי תא לבט
."םיסוס לש תוורוא םש שי" ,הלואג הארק ,"בוט אוה .אוב"
ה יה וישכעו עורג ןייחש אוה .זיעה אל רתוי .תודחא תועיספ דוע עספ ץרפ דודה
.הרומג הטלעב רבכ יורש םיה
."החשנ .ץרפ ,יתא אוב"
."ירהזיה .םיעלס םש שי .ירזח"
, הימוד הררתשה בוש דימו םימה לש לק שער עמשנ ךכ־רחאר ,האנהב הקחצ הלואג
י נפ־לע קיחרמו ףצ השאר־םתכ תא האור אוה יכ המידו לכתסהו דמע ץרפ דודהו
.וידגב תא שבלו ףוחה לא אצי ךכ־רחאו ,טעמ דוע ההש אוה .םיה
.הניוול הגילפהו רטפא הלואג המק שדוח רובעכ
.לכה לדח םואתפו ,רקובב הגילפה איה
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. ךלהו וילכ תא חינה אוה .תורופאו תונבואמ וינפו הדובעה ןמ בש ץרפ דודה

ר שא ,תובוחרב העותו ףחדנ היה ויפג בור תא ורקעו ויניע תא ורויעש שיבכעכ
ע גנ אל ריואה .התמ ,הרז המדא תפילק לע תורז םיילגרב ךרוד ,ולש ויה אל בוש
ם שמ־יא ,םיה ריזחהש רוונסמה תוארמה־קרב קר ,ויניע לא ראב אל תוארמהו וב

.איבנה הנוי הצקב
.הליפתב העוקש התיה איה .אתבס לא סנכנ תרחמל
ם ייקמו םירוסא ריתמו םילוח אפורו םילפונ ךמוס ,םיבר םימחרב םיתמ הייחמ..."
.המצעל השחר ,"רפע־ינשיל ותנומא

:ול הרש איה .הקונית תא המידרמ התיה הינד .אציו עגר הכיח אוה

,םירוגע וגע ,וגע"
."...םירופאה תודשב

ת וצונ .ותוא שרגל די םירה אל אוה ךא ,תוחיבנב וילע לפנתה ןמדירפ לש בלכה

ה להבב האירמה םיברוע לש העיסו ,ועקשו ויניע לומ וררחתסה תוריעש ,תונבל

" !ערק ,ערק ,ערק" :וארקו ריוואב ואד םה .המקשה הבעמ ךותמ
.גגה לע הלעו רזח עובש רחאל
ר ובעכ .ףירצה לא הרזחו טעמ התכיח איה .הנוי הדודה האצי הכישחה תדר םע

.בוש האצי העש
א ל אוה ךא ,לוכאל סנכיש ותוא הנימזה איה .ץרפ דודה בצינ ,הילעמ ,הלעמל
.טבמב התוא הכיז אל ףאו רבד בישה
.טעמכ ונממ דרי אל בוש זאמו גגה לע הלעו בש םיירהצב .הדובעל ךלהו דרי רקובב
ד מע ריוואבו ,תואטלה ועיפוה .םינבולמו םידבכ ,וכראתה םימיהו רבגתה ץיקה
־ ידוד תא וחיתרה ןהילע ,תורצחב ולעהש ,תורודמה ןשע חיר םע םימקשה חיר

.הסיבכה
ו יהש ,תולוחכה ויניע .ףלקכ השקתהו דפטצה ,שמשב ףרשנש ,ורועו שחכ ץרפ דודה
ל שבו קבאהו ןשעה לשב וכלהו ולפרעתה ,תושקה ןהיתובורא קמועב דאמ תוחוקפ
ם ילע ךבוסמ ,סג םישבכ־רמצכ ופרע לעו וחצמ לע ודרי ויתורעש .ףירחה רואה קהוב
ה מכב ותיימוד תא ערוק היה םימעפל .תיברשה חורה םע ואבש ,םילועבגו םישבי

, םימודמידה לש יטאה רואב ,ברע־תונפל .קודס הנקמ ומכ ואציש ,תוחיחצ תוקירש
.הער חפ־רופיצל המוד היה
. לוכאל סנכיש ותוא הנימזמו םיעובק םידעומב ףירצה חתפמ תאצוי התיה הנוי הדודה
.הלוקב תננחמ ,תוריהזב ותלדשמ .דתיה איה
ה תיה הנוי הדודהו ,תמייאמו השבי המינב ףוסבל טלופ ץרפ דודה היה ,"אירממ ינא"
.היתובקע לע הבשו הפה ןמ אצי אלש רובידכ תמלאנ

ה ילגר תופכ תא חקלש העשב השעמ השוע וא ,השפנל הבשח ,רבד תרמוא התיה וליא
ה צמיאש לככו ,דאמ הפייע זא התיה איה ךא .הנוש לכה היה רשפא ,וידי תופכ ןיב
ו תואו וינפלמ ןח אשונ היהש השעמה וא רבדה והמ התלעה אל םג התעד תא

.הצימחה



23אירממ ץרפ דודה

 דודה לש ושארב ץק־ןיאל תונחטנו תורזוח םילמה ויה /׳אירממ ינא .אירממ ינא"
 ןיידעו .םיימשה קמוע לא תואושנ ויניעו /׳אירממ ינא" ,הקיר הפק־תנחטמבכ ץרפ
 םוהת וא וכותל םיאירממש עיקרה םה םיימשה םא ותעדב רומגל לוכי היה אל
.הב םילפונש
 תוינויגש תווקתב זחאנ דוע ,תלופמה רחאל ,הליחתב .דוע האר אל רטפא הלואג תא
 לש דחוימה חירב וליפא שוחל לוכי היהש דע ,היח ומכ ותוא הוולמ התיה התומדו
 המרפנו םירבא־םירבא התומד הערקנ ,םימיה ףולחב ,טאל־טאל ךא .היתורעשו הרוע
 שאונ אוה .השענ אל רשא השעמכ אלא הלואג ול הראשנ אל וישכע .הגומנו הללבנו
.שאויהל ילב

 הרעק הידיבו הנוי הדודה האצי ,המישנ־רצקו ךורח אוהו וצק לא ברק ץיקה תויהבו
 .תומימח ויה הינפ לבא ,דימתכ תוננוצ ויה הילגר תופכ .םיבוט םינוערזו םילע האלמ
.ןהב היה גונעו ןנער והשמ
 וזיא התוא הפיקה הררועתהש עגרמו ,םינש־םתאמ־חכשנה םהיאושינ םוי היה הז
 תא הריזחה ,רדחה תא הרדיס איה .ביבאב תבש־רקוב תשגרהכ תיגיגח השגרה
ודמה ,הנבלה הלמשה תא השבל ,ןחלושה לע תינוחרפ הפמ השרפ ,ןוראל םירפסה
.לוגסה ישמה ףיעצ תא הראווצל הרשקו ,תומודא תודוקנ תבב
 ךיא הלכתסהו ,תועינכ לכ וב התיה אלש ךר לוקב דודה תא הנימזה ,"לוכאל דר"
 ,הרעקה תא טעמ הטישוהו ,"ץרפ ,לוכאל דר" ,יפסכ דא ףופא ,יושקו רמ בצינ אוה
."לוכאל דר .םיבוט םינוערז .יתנכה המ הארת" ,עבצאב הב השקנ ףא
 המדנו ,הייהתב הב לכתסהו ושאר תא טעמ ליפשה לבא רבד בישה אל ץרפ דודה
.םיבר םירוסייב הצרתמו וינפב רישפמ המ־רבד יכ היה
."לוכאל דר .ץרפ ,אוב"
.הדריו התלע ונורג־תקיפ
 .הניחת לש המינ הברעתה ולוקב ךא ,תינשקע ץרפ דודה בישה ,"אירממ ינא"
.חפה תרעקב תעד־ילב םיימעפ השקנ דוע הנוי הדודה קרו ,הימוד הררתשה
.ףקותב ךא ,להבנ לוקבו ןוזפחב עתפל הטלפ ,"אירמת ,בוט"

 תריסנ תאו םחה ריוואה תעונת תא עומשל היה רשפאש דע הימוד הררתשה בוש
.קנחמל דע דמע םימקשה לש דבכה םחיר .םיימשב שמשה
.ושאר תא ףקזו ,העוב תעיקפכ לוקב רמאו ץרפ דודה רזח ,"אירממ ינא"
 הדמע קר .רבד הרמא אל איה ךא .קועצל הנוי הדודה השקיב ,"אירמת לא .אל"
.ץקה תא תואורה םייניע ,דאמ תוחוקפ ,תומחרמ םייניעב וב הלכתסהו

.ער םולחכ ףלוח לכה היה ילוא ,עגר ןתוא המצע וליא
 .ותעדב ךלמנ דוע ילוא .וכותב ףפורתה והשמ יכ המוד .םסהמ הארנ דוע ץרפ דודה
.ץח־שארכ הבציתה הדחה ונורג־תקיפ קר
.ותארקל תחא העיספ העספ הנוי הדודה
אוהה עגרב ךא ,"םויה וניאושינ םוי" ,עיצהל התצר ,"ץרפ ,לוכאל ונל בשנ .אוב"
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.ויפ תא רעפו םידדצל ויתועורז תא טשפ ךכ־רחא .תולק טטירו ץרפ דודה חתמתה
ר תויו .הבגו היכרי לא הנוי הדודה לש הילגר תופכמ הלועו תגרתשמ התיה הניצה

ו זכ ,החוורה ןימ םג ךא .תומייתסהה רעצו זובזיבה רעצ ,רעצ הב היה הדחפשמ
ו שגפי םרטב ,התיבה םכרדבשכ ,הספ לש דעומה־לוחבש ישילשה םויב התוא האלימש
ף לח ,היולג תחא הלמ רמא וליא ."םיל רבעמ ,םיל רבעמ" הנעמל רש ,ןמזיור דיודב
, ויהיש לככ םישקו םיער הלא ויהיו ,תמא לש דחא השעמ השע וליא וא ,השארב
.םיאטחו םירוסיי ותלואג התיה וליפא ,לאגיהל היה לוכי ילוא זא יכ
ץ ענו ושאר תא אשנ תינשקע .לכל בריס אוה .השע אלו רבד רמא אל ץרפ דודה לבא
ו ינפו םיקירה ץיקה־ימשב ,רפאו רפע קר אלא םות לכ דוע ןהב היה אלש ,ויניע תא
ו לצ עז ,הסג דיב ףחדנכ ,עתפלו וידיב תופר ףפונ אוה .תוערו תופנוסמו תולהבנ
ת וגגה ןמו תכרדזאהו םימקשה ןמו עיקרה ןמ הכומנ התיהש ,רצחה ךות לא חנצו
ם ינוי תוצונבו םישבי םילעב ברועמ היהש ,בוהזה ,קדה לוחב עלבנו ,ןויקיקה ןמו

.תורודמה רכז ,םחפ תוכיתחבו
.ץראה לע דבכ ברש תויהב ,ךבושה תא ורקעי םרטב עריא הזו

י ״ל 2,000 רועישב "תשק״־סרפב הכזש רופיסה אוה יאתבש בקעיל ״אירממ ץרפ דודה״
ת ודוה הרשפאתנ םרפה תעיבק ."תשק״ל רושעה ןויצל הזרכוהש רצקה־רופיסה־תורחתב
.ןמלרימ ףסוי ר״דו מ״עב א״פמא תרבח ,מ״עב םיילארשיייסייאקירמא ריינ״ילעפמ לש םתובידנל
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