
*פוא אלב םדא:ל*זומ טרבור
 קוחצל ךמצע םישת דוע םתסה־ןמו !הארנכ ,תורנב םויכ שפחל שי םייפא
 םדא לש ורופיס תא רפסל אופא ינא חצור .ךדיב קלוד רנו םויה־רואל בבוסתשכ
 יפוא ללכב ול היה אלש—רתוי הטושפ ןושלבו ,ולש יפואב תויעב ול ויה דימתש
 היה ילוא ףוסבלו דעומ דועב וכרע חא יתספת אל אמש ינמסרכת הגאד ךא ;םלועמ
.וגוסמ־ןושאר וא ץולח ןיעמ
 ןיאש דע ךכ־לכ תואנ ןהש תוטוז ןתואמ תחא השוע היהשכ .םינכש־ידלי ונייה
 ןהב תוכמה ןמ התיה תיאלנש םושמ ,תחנאנ ומא התיה ,ןוצרב ןהילע םירפסמ
 אציי דיתע הזיא יכו ז יפוא לש ץמש ךל ןיא" ,תננוקמ התיה ,"ןב" ,ותדבכמ .דתיה
 יפוא תוקלמל ןהל היה זאו ,באה תצע תשרדנ התיה רתוי םישק םירקמב "ז!ךממ
 היה בייח הלחתהה ינפל .רפס־תיב לש הביסמ ומכ ךרעב ,שממ לש רדחו יגיגח
 שמשל ודיקפת רקיעש ,טבחמה תא ישארה םיפסכה־ץעוי ןודאל איבהל ידידי
 ךירצ ןבה היה םויסה רחא וליאו !תתרשמה םע רומש היהשו םידגב טוביחב
 תודרטה לע הליחמ שקבלו רסומה־תחכות לע ול תודוהל ,באה לש ודי תא קשנל
 ןנחתמו ללימ היה הלחתהה םדוק .ךפיהל גהנ יער .םיבוהאה וירוהל םרוג אוהש
 דוע הלע אל לכה םייתסנשכ ךא !הקלמל הקלממ ךישממ היה ךכבו ול חלוסיש
 הסנמו תועמדו קור עלוב היה אוה ,םילוחכ־םימודא ויה וינפ ,ויתותפש לע הגה
 ,זא רמוא ויבא היה ,"עדוי ינניא" .ויתושגר תובקע תא קלסל ץרמנ ףושפישב
״! ללכ יפוא םוש ול ןיא טישכתה ;רענה לע היהי דוע המ״
 ךל ויאש יפ־לע־ףא ,תוקלמ םילבקמ וללגבש והשמ ונתורענב יפואה היה ךכ
 ונממ םישרוד ויהשכ ,ירבח לש וירוה .םיוסמ קדצ־יא ךכב היה וניניעב .ותומכ
 דוגינה אוה יפואש ויה םינעוט ,תורבסה ריבסהל ,םגהנמכ אלש ,ויה םיתואנו ,יפוא
 םירושק חפ־יריס לש ,תורסחג םידומיל־תועש לש ,תועורג תודועת לש יתועמשמה
 לבה־יצורית לש ,םידומילה־תעשב יאשח־יקחשימו טופטיפ לש ,םיבלכ־תובנזל
 לבא .ועלקמב דצ לוונמ עלקש תונכסמ םירפיצ לשו ןורכזה־תשלוח לש ,םיעשפנ

 *ירוסייו תולגתהה דחפ ,שנועה־ימיא ויה רבכ ירה הלא לכ לש יעבטה ךפיהה
 הז היה .ןיגעה לשכי םא שוחל םידיתעש הטרח התואב שפנה תא םינעמה ןופצמה
 היה אוה ,הלועפ־הדש אלו םוקמ אל דוע ןאכ ורתונ אל יפואל ;לכמ־לכב־לכה
.ונתאמ והושרד ןכ־יפ־לע־ףא .םיטולחל רתוימ
 תעשב ידידיל םימעפל רמאנש המב הזיחא־תדוקנ וזיא אוצמל ונייה םירומא ילוא
 קר םילוכי ךיא" :וא—״1?ןב ,הנאג תפיט ירמגל ךל ןיא םולכ״ :ןוגכ ,ושנע
 תומדל יל השק דוע םויה םגש רמול ינא בייח לבא —"!?הזכ הלבנ־רקש רקשל
 ותוואג תא הארי דיא וא ,יחל־תריטס ףטוח אוהשכ האג והשימ היחיש ימצעל
הז הקווד ךא ,ימצעל ראתל ינא לוכי דוע םעז ;םייכרבה לע בכשומ אוהשכ
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ל ש רקש אל םא רקשל ךיא יכו ;רקשל רשאב ןידה אוהו !ונילע היה רוסא
ו שרד וליאכ םויה דוע יל המדנ רבדב רהרהמ ינאשכ ? םטמוטמ רקש אמש ? הלבנ

ך א ,רקשת לא :לפכ־תשירד ןיעמ וז התיה ךא .תונכב רקשנש םירענה ונתאמ
ם ירגובמ םיעשופש רשפא .רקושמ רקש רקשת לא תוחפל ,התא רקשמ רבכ םא
ט פשמה־יתבב םהל םיפקוז דימתש יפל ,וזכ הנחבהל םילגוסמ תויהל םיסונא
ז  לולצ שארבו קדקודמ קודקידב ,חור־רוקב םתער ושע םא תדחוימ הער םתבוחל
י נא ףא יתיארה אלש ינא ששוח .ידמ רתוי הז ירה ,םירענמ תאזכ שורדל ךא
.תוחפ ודיפקה יכוניח לעש םושמ קר יער לשכ תוטלוב יפוא־תושלוח
ו לא ויה ונלש יפואב ולפיטש םירוהה תורמא לכמ רתוי תוענכשמ ,רמול רשפא
ר ענו" .אובל דיתעל ,ול קקדזנ םעפש הרהזאה לא רעצמה ורדעיה תא ורשקש
, הייצרה ןינעמ םלעתהל םא .ךרעב םירמוא ויה "?!רבג םעפ תויהל הצור הזכ
ו השמ אוה יפואש תוחפל ושוריפ היה ראשה לכ ירה ,ךכ־לכ תרווחמ התיה אלש
ת וזופחה תונכהה לכ וישכע רבכ אופא המל !רתוי רחואמב קר ול םיקוקז היהנש
.ונחנא םג ונרבסש אוה ?וללה
ה שגרה .ונורסחב ללכ שח אל ,יפוא םוש זא יערל ול היה אלש יפ־לע־ףא ,ןכבו
. הרשע־עבשל הרשע־ששה ונייח־תנש ןיב הליחתה איה ,רתוי רחואמב הדלונ וז
־ ייותיפ תא גפסש ,ידידי לש וחומ לע .םינמור אורקלו ןורטאיתל תכלל ונלחתה זא
ב אה ,ריעה־ינורטאית לש ןככתה וטלתשה ,ינממ זוע־רתיב תונמאה לש ןטשה
ה מימתהו ינטזעה ןילקרטה־שחנ ףאו ,ימוקה דיקפתה לעב ,רוביגה ןבהאה ,יאמיחרה
י וור היה םואתפ לבא ,םיפיוזמ םילילצב אלא דוע רבדמ היה אל אוה .המיסקמה
א ל םלועמ ,והשמ חיטבמ היהשכ .תינמרגה המבה לע עיפומש המ לכמ יפוא
ח תפיש היה הרוק > לכונכ וא רוביגכ ולש דובכה־תרביד ךדיב םא תעדל תלוכי
ת וטוידה־שערב ,םידידיה ,ונתוא היה לבקמ ;ךפיהל וא ,הקדצב םייסיו המיזמב
־ תוירכוסו תבשל אסיכ םינוניג־לעב לש ךויחב ונל שיגמו םואתפ רבועו לודג

.וניסיפמ תוירגיסה תא ךכ בגא בנוגו יהבא קוביח ונתוא קבחמ וא ,דלוקוש
ם ינמורב .םינמורב האירקל האוושהב ךכב־המ לש ןינעו ןיעל יולג היה הז לכ ךא
. םינימה לכמ םייח־יבצמב גוהנל ךיא רתויב תואלפנה תויחנהה תא התא אצומ
ק וידב םימלוה םניא םלועל יורש התא םהב םייחה־יבצמש אוה לודגה ישוקה לבא
 יהירה םלועה־תורפס .םהב רמול המו תושעל המ םיקסופ םינמורהש הלא תא
, האנק ,זוב ,הבהא ,הואג ,םעז ,תוליצא תושפנ ינוילימ תושבלומ ובש ,םוצע ןסחמ
ו נא םיעדוי ,הילגרב וניתושגר תא תצרענה השאה תסמורשכ .תולפשו תוריבא
, הבולע המותיב לעילב־ןב ללעתמשכ > המשנ ולוכש החכות־טבמ הב ליטהל ונילעש
ה שאהשכ תושעל ונילע המ ךא .דחא יחמב הצרא וליפהל ונילעש ונא םיעדוי

ת לדה תא הירחא תקרוט ,וניתושגר תא הילגרב הסמרש רחאל דימ ,תצרענה
ז לעתמה לעילב ותוא ןיב םא וא ?התוא גישמ וניא ונלש המשנה־טבמו ,הרדחל
י דכ ,תלדה תא ץפננ םולכ ? ךרע־ירקי םיעיבג סומע ןחלוש דמוע וניניבל המותיב
ןחלושה לעמ תוריהזב הליחת קיחרנ םולכו ? ךרה טבמה תא הצריפל דעבמ ליטהל
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ם יבושחה ,הלאכ םירקמב ?םעזה־תכמל ונדי חלשנ םרטב ,תורקיה תוסוכה תא
, םינש־תואמ המכ דועב בצמה רפתשי ילוא ;דימת תורפסה ונתוא הביזכמ ,תמאב
.בותכ ופיסוי דועש רחאל
א והשכ תמיא־לכ שממ םיענ־יתלב בצמ םייתניב רצונ האירק־דומל יפוא יבגל ךא
, םיטפשמ לש תולחתה ירסירת וברקב םירמוח .םייחה־ןמ־בצמל המודה והשמב יורש
ת וזחו רוחאל םינפומ תובג ,םיצומק םיפורגא וא הצחמל־תופוקז םייניע־תובג
>  םימיאתמ־יתלב הכ םניא תאז־לכבו הליעל דכ־לכ םימיאתמ םניא םלוכש ,םימעופ
־ קהוב םג ךא תינרודק טמקתמ חצמה ,ןטמלו ןלעמל תחאכ תוחתמנ הפה־תויווז
; שיובמ המינפ סנכתהלו החכותב ץורפל תחא־הנועבו־תעב שקבמ טבמה ,רהוז
ך כמ האצותכ .תידדה ומצעל ביאכמ םדא לוכיבכ ירהש ,דאמ םיענ־יתלב הז ירהו

ם יידי ,םייניע ,םייתפש תפקותה תיגעלוב תיווע התוא תובר םימעפ זא הווהתמ
ל תפתמ אוהש דע הבר הכ המצעב ולוכ ףוגב איה תזחוא וליפא םימעפו ,ןורגו
.ולש םואה ול דבאש גרובכ
, ולשמ ,דיחי יפוא לעב תויהל רתוי חונ הז היהי המכ דע ירבח הליג זא־וא
.וירחא שפחל לחה אוהו

ו די חלשש רחאל ,םינש ירחא ויתשגפ .תושדח תוקתפרהב ךבתסה ןאכש אלא
. שחל־לוקב רבדמ היהו ׳חליג ונקז תא ,םייפקשמ היה ביכרמ .תוטילקרפה תונמואב
ו תשראב שפחל ינעינה והשמ ,תאז שיחכהל יתלוכי אל .ריעה "ייב לכתסמ התא"

ל ע קולחל הביס יל התיה אל .לאש "?ןיד־ךרועכ הארנ ינא םאה" .הבושתה תא
ד עבמ טיבהל הנימב־תדחוימ ךרד ןיד־יכרועל םהל שי" :יל ריבסה אוה .ךכ
ם ג רשפא .םיאפורה לש וזמ ,לשמל ,הנוש איהו ,םהלש םייניעה־יטבצמ תויגוגזל
ו א םילגועמה הלאמ רתוי םיינרקודו םידח םהירבדו םהיתועונת לכש רמול
— ׳א־םוי לש השרדמ ןוטיליפ לדביהכ הלאמ םילדבנ םה .םיגולואית לש םיסקוסמה

ע צמימב ןיד־יכרוע וננקתה ךכ ןליאל ןליאמ חרופ וניא גד המ ,רבד לש ורוציק
."םלועל ונממ םיאצוי םה ןיא בושש
, "ךכ־לכ טושפ הז היה אל" .יב הצורמ היה ידידי .יתרמא ״! עוצקמ־לש־יפוא״
ן יאש יפל ,תאז ילע רסא ידיבעמ לבא :ושי־ןקז יל היה ,יתלחתהשכ" .ריעה
— הז רבד ילע רסאנשכו ,רייצכ יתכלהתה זא .ןיד־ךרוע לש ויפאל םיאתמ רבדה
ך כל דגנתהל יתשקיבש ןבומ יכ" .יתלאש "ז םשה־ןעמל ,עודמ" ."השפוחב־חלמכ
. ונממ טלמיהל רשפא־יאש אוה רתויב עורגה" .בישה ,"עוצקמ־לש־יפוא יל היהיש
, תוקרי־ירכומ לשכ םתוזחש םינטייפ ןכו ,םיררושמכ םיארנה ןיד־יכרוע ,ןבומכ ,שי
־ לש־ןיע םושמ םהב שי הלא לכ לבא .תועד־יגוה לש תולגלוג ילעב םינקריו
ן יבמ יניא !וכרצ־לכ דילגה אלש עצפ םושמ וא קבדומ ןקז םושמ וא תיכוכז

, ךל עודיכ" :ענכנכ ףיסוהו וכרד יפ־לע ךייח אוה ׳ד אל ,איה הדבוע לבא ,עודמ
"...ילשמ יפוא וליפא יל ןיא
ם ילשה ״! םירוענה־ימיב קר הז היה ירהו״ .םיברה םינקחשה־ייפא תא ול יתרכזה
,יתנידמ יפוא ,ימואל יפוא ,ינימ יפוא םהילע םיפסונ דוע ,םירגבתמשכ" .החנאב
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־ תומד לש ,די־יווק לש ,די־בתכ־לש־יפוא ךל שי דועו ,יפרגואיג יפואו ידמעמ יפוא
ה ז ירה יליבשב .הדילה עגרב תולזמה דמעממ הנקומה דחא דוע ילואו ,תלוגלוג
. ישירחה ובויח הלגנ בוש ."קידצהל ילע םהמ הזיא עדוי יניא םלועל .ידמ רתוי
י תמייק אל ןיידעש יפל ,יפוא יל ןיא ללכבש ילע תרמואה ,הסורא יל שי ילזמל"
א ירבה הטופיש יכ ,התוא יל חקא דכ םושמ הקווד .השאל יל התאשל יתחטבה תא
"?ךתסורא איה ימ" ."יליבשב ינויח אוה
ת עדוי איה דימת תאז־לכב" ,ןינעה ןמ הטס ,"התא עדוי לבא ? יפוא הזיא יפ־לע"
י נא םיבר םימי הז—עשי־תרסח ,הדומח הנטק הרענ התיה הרקיעמ !הנוצר המ
; היניעב ארונ רבדה ,רקשמ ינאשכ .הברה ינממ הדמל איה לבא—התוא ריכמ
! החפשמ סנרפל לכוא אל םלועלש תנעוט איה ,ידרשמל רקובב רחאמ ינאשכ
."ךכ גהונ לבנ קרש איה תעדוי ,יתחטבהש החטבה םייקל טילחהל לוכי ינניאשכ

. תודידי לש ךויחב הובגמ וילע וטיבה לכהו ,זא היה ביבח שיא .ירבח ךייח בוש
־ לכש ךדמלל תינוציחה ותעפוהב היה יד .והשמל עיגיש תוניצרב רבס אל שיא
ו רס םייניעה 1 תרחא החונת שבול ופוג ירבאמ רבא לכ רובידב חתופ אוהש תמיא
ה תיה םייכרבה ןמ תחא תוחפלו ,םינוש םינוויכב וענ םיידיהו תועורזה ,םידדצל
, עונצ ,רומאכ ,ביבח םדא זא היה אוה .םיבתכמ־ינזאמ התיה וליאכ תנייעתמ
, הביחב ,וילא וסחיתה ךא ,הז לכמ ךפיהה היה םג םימעפלו !ץרא־ךרד לעב ,שיובמ
.תונרקס תמחמ ולו

ד מעמו ,ולצל התיה וישכעש השא התוא ,תינוכמ ול ויה ,בוש ויתיאר רשאכ
ד וסה לכש איה יתרעשה ךא !עדוי יניא ,ןינעב ליחתה ךיא .העפשה־ברו דבוכמ
, קויד־רתיל .דוע ול ויה אל םיינריעה ,םיעונכה וינפ .שיאה ןימשהש ךכב אוה
ר חאל םינפלש ,ויניע .רשב לש הבע הטעמ ירחאמ ויה םירתסומש אלא ןיידע ויה
ן קרב תא השעמל וחפיק אל ,בוצע ףופיק לשכ תוגונ וטבינ ,השעמ הזיא השעש
ב וסל ושקיבשכ הברה ולמע הכלהכ תודפורמה םייחלה ןיב לבא ,וקמועמ קנויה
, ומינפב ,ורזפתנ ןיידע ויתועונת .עגי־בר הרהוי־טבמב רשייה וטבינ ןכלו ,הדצה
ת ודיפר ידי־לע ועלבנ ,םהייחשבו םירבאה־יקרפימב ,ץוח־יפלכ ךא ,ןאכלו ןאכל
ך כ .תודיגנ־ןושלו תורצק־בינ תניחבב היה ךיניעל עקבש רבדהו ,ןמוש לש תומלוב
ם ימעפ .תונמש תופקשהו תודמוע תומוח החימצה העותה וחור .שיאה םג השענ אופא
ל ושמ אלא ופוג שיאב תוריהב םוש דוע ץיפה אל הז דא !והשמ וב קיזבה ןיידע
ד יספה ,םצעב .תמיוסמ הרטמ גישהל וא םשור תושעל ידכ הריש היירי ןימכ היה
ה תיה םא ףא ,הרגיש לש םירבד ויה ויפמ איצוהש לכ .היהש המ תמועל הברה
־ תונויגש ונורכזב הלעמ םדאש ךרדכ ךכ גהנ ורבעבו .רחוסל־תרבוע הרגיש וז
.םירוענ
ע נכושמ ינא" .יפואה ,רבכשמ וניתוחיש אשונ לא בוש ותוטהל ידיב הלע תחא םעפ
א וה יוצמ ןכל יכו" ,הזופח ןושלב יל ריבסה ,"תומחולב הרושק יפואה תוחתפתהש
חמורבו ןיכסב םחלנש ימ ליבשב חרוכ הז ירהש ■הצחמל־םיארפ לצא קר םויכ דוע



וויפוא אלב םדא

 ,ןרירש ינפב דומעל לוכי ,היהיש לככ קזחו ןוסח היהיו ,יפוא הזיא יכ .לופי לבל
ד תעמשמ אלא יפוא אל אופא אוה םויכ ונל שורדה ?ולער־ידאו רלגהל
 םושרל ימצעל ינא השרמ םג ךכיפלו—היה הנושמה ךא .וירבד לע יתקלח אל
 םדאהש השגרה יב התיה ,וב לכתסמ ינאו ,ךכ רבידש העש התוא לכש—הז ןורכז

 ץוענ וטבמ .ולש הנשמה־תומדב רוגס ,וכותב דמע אוה .וברקב יוצמ ןיידע םדוקה
 רפסמ דוע ויתיאר זאמ .טעמכ עיווזמ הז היה .הרבדב ורבד ,וז לש הטבמב היה
 ןתינ םא ,היה הצורש ןיעל היה רכינ .הנשנו הז םשור רזח םעפ לכבו ,םימעפ
.וב רצע והשמ ךא ;ומצע־ןולחב עיפוהלו בושל ,ךכ רמול

(.ב .א)

לטכיו ןוטנא
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