
 

תירוסרסזו לע הדלב :ךורב ןמרה
 .התוא איבה חילש־רענ .הייחב התיה אל דוע תאזכ .הנתמ ריעצ שיאמ הלביק הטילמ

 »ךר לחלחכ ן1גב רהדזמ ,רופא־ןבל םורכ־רועמ ןטק די־קנרא והז .הלצא התוא רסמ
 לכמ ותששממ איה .דמחנו דאמ ןידע ודוביע .רצה ףופראה ןכו ,בוהזב קירבמ רגסה
 תא חותפל הזיעמ הניא טעמכ .םייניעה תוודחכ הבר תועבצאה־ישאר תוודח ;וירבע
 ־תספוק די־לע ,תועמה־טירח די־לעו .ןבל ישמ ולוכ־לכ ,דפורמ אוה םינפב .רגסה
 ץנצנמה בהזה־ןורפע די־לע ,הלודג מ תוא הטורח הלש הסכמבש ,הנטקה הרדופה
לאוש הבש ,תרגיא תחנומ (—"?םיישיא םיטרפ" םה המ ךא—) תומישרה־ןוסקנפו

.הל עריא אל דוע םלועמש והשמ הז םג .בוש התוארל אוה יאשר יתמו םא ריעצה שיאה 
 ־תויולגב .דאמ הפי הביתכ־ריינל איה הקוקז ךכל לבא ,דימ ול תונעל איה הצור
 איהש ,ידמ־תוכוראה ,תופוכתה ורדעיה תותעב אבסל העידומ איה ןהבש ,ראודה
 בותכל ללכב לוכי התא ןיא ,הדות־ירבד בותכל לוכי התא ןיא ,האירב לאל־הדות
 איבהל ,הביתכ־יכרצל הכומסה תונחה לא הצורמב איה תדרוי ךכו ,שממ לש והשמ
 ךיא יכו .תלעות לכ וב ןיא ,הינפל םורפ האנה ןוילגהש וישכע ,ןבומכ .דבכנ והשמ
 רחמ בטומ אמש וא —דימ ותוארל הצור איהש ול רמול איה תשקבמ ? חותפל ךירצ
 אלא ,הפ הל היהי אוה םא היהי בוט ךכ־לפש ול רמול איה תשקבמ ? םייתרחמ וא
 אצמי םיכוראה ויתועסממ ובושב םא—? עודמ םצעבו—הצורמ היהי אל ילוא אבסש
 ,המ־יהיו ול רמול ,חרוא תויהל יאשר וניאש הזל ,ול רמול איה תשקבמ ;הרידב חרוא
 ,והשלכ רחא םוקמב ותוא שוגפל החרכומ איה תאז־לכבשו ,םתס חרוא וניא ירהש
 םוקמ לכב ,תבכרה־תגחת דיל הטמל םאו ןומראה דיל הלעמל םא ,והשלכ םוקמב
 רשפא ךיאו ?והשלכ רדס ךותל ךכ־לכ םיבר םירבד סינכהל רשפא ךיא לבא .שקביש
 בלה ןמ ,הה ? רמול הנוצרבש המו תבשוח איהש המ ,חטבל ,שיגרי םגש ,תאז רמול
 תאו הנטק תינסבוכ תא םא המכו־המכ־תחא־לעו ,ךרדה הכורא־הכורא טעל דע
.הז וניא הז ,תחתופ איהש לככ .הביתכ־לש־קסע לכמ תלהבנ
 שבולו ןחלושה לעש ןוקנראה לע חנומ וב הלחהש בתכמה .השק שואייב רבוע רקובה
 ־רחא לבא .וילא טיבהל דוע הצור הניא םינפ־םושב .רתויו רתוי ינתמיא הארמ
 דוע ותוא המישגמ איה רבכש אלא דוע אלו ,עישומה ןויערה הב ץנצנמ םיירהצה
 ךכו .שאר דעו לגר־ףכמ ,הידגב לכ תא ףילחהל הליחתה םואתפ יכ .הב דלווי םרטב
 .דימ תאז תושעל הילעשו ,המצעב הבושתה תא איבהל אלא הל ןיא טושפש הל ררבתמ
 איה ךכ ,העורזל דיה־ןוקנרא ,הדיפקב ךושמו חל דוע הרעש ,הלש ׳א־םוי־ידגבב
 ןינעב העוקש הכ התיה אל ,הביתפה־יכרצ תונח לא השח רשאכ ,וליא .בוחרב תדמוע
 ־םוי הז ירה :וישכע הלגמ איהש המלע התעד זא תנתונ רבכ התיה ,בתכמה ריינ לש
 ־בשמ ,הנשה לש ברעה־חור .הייחב םעפ־יא הל ןמדזנש רתויב הפיה רבמטפס
־ירקה תפלוח ,םציקב םדועב ,שמש־ייוקש םיימשל תחתמו ,עיגה ,רירקה רבמטפס



ו5תירוסרסה לע הדלב

 .תוירבה לע תפטלתמ ,םיתבה־תותיזח לא תקפרתמ ,בוחרל דעבמ ,תוריהב ,תור
 רכיכל עיגהל ידכ תילמשחב עסתש—םיפיעשה לע הטילמ תחסופ דחא ןיע־ףרה
 ירה לבא .רהמ עיגת ,תילמשחב עסת םאו ,רג אוה םש ,רג אוה םש ? תבכרה ־תנחת
 ־ףסל לעמ היולתה תאזה תופירחה הגשי ,סעמ־תוססהתה לש וז תוקיתמ םג שי
 תא תושעל הטילחמ איהו ,הדימה ןמ הלעמל ךשמתמ ןינעה ןיא קר םא ,תוקיתמה
.לגרב ךרדה
 ׳א־ימיל טרפ ,םלועל םנמאש ,םיקסעה־עבור תא ךרדה הצוח הכרא לכל טעמכ
 אלמ רקיעבו ,וגהנמ יפכמ רתוי המוה הארנ אוה םויה אלא ,םדאמ קיר וניא ,עובשב
 ־לש־ןוקנרא תנתמב הכ־יא ודבכתנ ןאכ תוירבה לכש המדנ טעמכ .תוזילע לש םייח
 איבהל םכרדב םה וישכעו ,םדיב האור ךניאש הלאכו םדיב האור התאש הלאכ ,די
 אל ,הלש תא תפנפנמו תענענמ ,ךכ הל הכלהתהב ,הטילמ .הגתמה־ינתונל םתדות תא
 ולכויש ידכ ,רקיעבו ,םג אלא םירחאה לכל תכייש איה ףא הנהש ןיגפהל ידכ קר
 דחוימב ׳הןאר־ןולח ינפל תרצענ איהש שי .םלוכמ ראופמה הלש יכ תוארל לכה
 ללכב םאו ,הלש ןוקנראבו המצעב הב לכתסהל איה הלוכי ןהבש תוארמ וירחאמשכ
 םיגצומ םהש יפכ ,םתוושהל הל חרכה די־יקנרא וב םיגצומש ןולח לא העיגמ איה
 ןינעהש ףא ,םלוכ לע הלועה ,הלש םע ,ותודיחיב דחא לכ וא תוצובק־תוצובק ןאכ
 רבכ תאצמנ איהשכו .יוצרה לובג תא טעמכ תרבוע הייפיצה־תופירחו ,ןמז לזוג
 ,תישארבמ קחשמה לכב ליחתהלו בושל קשח הב םק הטקשה תבכרה־תנחת רכיכב
 הייפיצה־תוקיתמ ןיבש לזונה־זילעה לובגה חותמ ןאכש אלא .הפי הז היה ךכ־לכ
 זא יכ הוארה־תונולח־קחשמב שדחמ ליחתהל ידכ הרזח וליא > םייפיצה־תורירמ ןיבו
.ךכ לע תרתוומ הטילמ ןכלו ,אושנ ילבל דע תרבוג תופירחה התיה
 ־טלשבש טעמ תבזכואמ הטילמ .הרהמ־דע רתוא ,תרגיאב בוקנה רפסמה יפ־לע ,תיבה
 ומצע אוה אלשכ םיטולחל הכובנ איהו ,ולש ומש אלו ירמגל רחא םש םושר תלדה
 ןלמועמה הלש תינרדחה־סיבשל תחתמש ,רעש־תבש ,הנקז השא תחא אלא חתופ
 הבר תופירח לש המיענב איה תרקוח אלא רתויב ביבח היניע־טכמ ןיא ןבלהו
 תא לוענלו בושל וז תרמוא רבכ ׳א רמל תססוהמה התלאש תובקעבו ,השקובמל
."התיבה ברעב קר רוזחי ׳א רמ" :תלדה
.היניעב תולוע תומח תועמדו הטילמ הריטפמ ,"הא"
 הכירצ ינא" .תששואתמ בוש הטילמו ,רתוי תוכרב רמאנ רבכ הז ״1 רבדה המב יכו״
."הבושת ול איבהל

"?יממ ?הבושח"
."ינממ"
 תראשנ תא ?ימ תא חלוש ימ" :םייניש־ךוסח קוחצב ץרופ חתפב הבישה־שאר
״? ךלש תיבב םייתניב
.ץרפתהל תובורק בוש תועמדהו ,רבד ןיבהל אלב הב תלכתסמ הטילמ
 ינניא ןיידע ?הבושתה ןינעב המ ,ןכבו" :םיכויח תשבול הנקזה לש התוצילע

."הניבמ
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, ריבסהל םיחרכומ ירה ןכ־יפ־לע־ףא .החילצמ הביא ךא ,ריבסהל תשקבמ הטילמ
: ןויער הב הלוע ךכ־לכ יחרכה רבדהש יפלו ,המצע תא קידצהל החרכומ ירה איה
ם ילעת הז־המל יכו—דאמ ןגפומב וליפא ותחתופ איה ,דיה־ןוקנרא תא תחתופ איה
.תרגיאה תא הנקזל השיגמו—? ךכ־לכ וב האג איהש רבד
י דכ םייפקשמל םדא ךירצש יפל ,איה הרס בתכמה תא התחקבו ,וז תרמוא ,"עגר"
ת א ריקפהל אלש תשקבמה ,הטילמ .הסינכה־רדח ירחאמ טבינה חבטמה לא ,אורקל
־ ךפש ,העמיק תעתפומ ,עומשל הילע וישכעו ,היתובקעב תכלוה ,הלש תרגיאה
 ןתוא יתמש ירה ...וללה םייפקשמה וישכע ןה ןכיהו ,אנ" :חור־רצוקב לוהמ תמוערת
ם ייפקשמה וישכע תועוקת ןה הפיא ,רבכ ידיגת ילוא ,ונ ...חבטמב ןחלושה־תריגמב
ם ש הרידה לש תלדה תא םדוק ירגס ,אל ...םלוג ומכ הככ ךל ידמעת לאו ,וללה
שמה ,םיימשבש־םיהולא ...תוריד לש תותלד רוגסל ךתוא ודמיל אל הארנכ ...חחב
."ןה ןאכ תמאבו ,ןחלושה לש הריגמב ןהש ךל יתרמא ירה ,ןכבו ...וללה םייפק
 ,הבר תויטאבו בל־תמושתב ,ןולחה לא תדמועמ ,בתכמה תא ,הנקזה ,תארוק איהו

. ..אופא הז הככ ,הנ" :המיכסמכ השארב תענענמ איה המייסבו ,םימעפ יתש וליפא
ה ליחתמ איה זאו ."חבטמה תלד תא םעפ רוגסל הלוכי םג תא ...ןינעה אוה ךכ ,ןכבו
ת ותשל—תרמוא־תאז ,ינאו תא—ונא םיצור הליחת" :חבטמב םייריכה דיל קסעתהל
א ל ןיידע הליכא לע ,אל ."ךיפ לא לכוא אב אל דוע יאדו םויה .הפק דחא לפס
ת א ,ינא יכ ...הז ךיא תעדוי ירה הנקזה הנילרצ ,תא האור ,אנ" .םויה הטילמ הבשח
."ןוראה ןמ םילפס ינש הפ יאיצוה ..? הניבמ תא ,תאז הנילרצ איה ינא ,תעדוי
ו ב ןה תולבוט ,דאמ ינחירה הקשמב ןה תונתונ בלח הברה > הפקה לא דחי ובשי ךכ
, ךירצש יפכ ,םוחשה־םוחשב הפי גפסומ ,ותוא תושמלו בושל ידכ ,ןבלה םחלה תא
ן תינש המו תעדל השקיבש המ לכ הנילרצל הל עדונ ךכ־רחאלש העשה־עבר ךשמו
.תעדל היה
״? ותוא תוארל םויה דוע הצור תא זא״
.ןה :הדיקשב השאר הענעינ הטילמ
לכ הצורמ היהת אל ילוא ונלש המלעה ...ברע־תחוראל הפ ךתוא הריאשמ ינא"
ם ויה תנמזומ איה אליממ לבא" —בל־עור טעמב וליפא ,המצעל הכחיג איה—"ךב
ז א ...רבד ןיא ,חבטמל אובת ילוא תינוראבה תרבגה םאו ,תיבל ץוחמ ברע־תחוראל
״? הניבמ ...טושפ ,ילש הבורק תא
, הנילרצ החביש ,"ער־אל הז תא השוע תא" :םילכה תא ובגינו דחי וחידה ךכ־רחאו
״? ...וליבשב הפקה תא ךכ לשבל םג הצור תייה״
.הצור התיה ,ןכ .הקימסה הטילמ
ל כתסהל לכותש ידכ ,הרענה לש הרטנס תא הלק עבצאב הפקז הנילרצ ,"ללכב"
ך ל רוסא תאזה תרופסתב קר ...הער־אל ירמגל ,םיהולא־יח ,תא"—הפוצרפב בטיה
"...בבותסהל
״? תרעוכמ ינא ? המל״
"...םיארנ דיא תוארל תייה הכירצ ירה ? עונלוקב םלועמ תייה אל דוע ...המל ,המל״
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."עונלוקל ךלוה אל םעפ ףא אבס"
ך כ יל ירעפת לא ,ונ ?".ךליגב ,עונלוקל אבס םע תכלוה ימ ...יתוא ישאית לא"
י נא ; ילש רדחל יתא יאובתש בטומ .ער רבד םוש יתרמא אל ירה ; תולהובמ םייניע
."ברעה וליבשב הפי ייהתש ,הכלהכ תרופסת םעפ ךל השעא
, בורעל־הטונ שמש רואל תוגורעה תא והשימ הקשמ חבטמה־ןולחל תחתמ הניגב
, אשדב המולאה תעגונ .תשק יעבצב םיקיז םעפב־םעפ םיזתינ תצנצנתמה המולאבו
ת וילולש עגרל איה הווקמ ,תוגורעה־תירורפעב איה תעגופ ;ףירחב אוה קירומ
י ל היהי רתומ" .תורירקו תיחולחל םיפדונ םה אשדה םע דחיו ,דימ תופסנה תונטק
.הטילמ תלאוש "ז הטמל םש ותא תבשל
־ רדח לא הנטקה תא הכשמבו ."תורעשה תא ךל רדסנ הבה וישכע לבא ? אל עודמ״
— חותפה ןולחה דעב ןגה ףקשנ ןאכ םג—דמחנה־חוורמה ,חבטמה דילש תותרשמה
, ןשי תרופסת־קולחב היפתכ תא תפטוע ,ןטקה יארה לומ לא התוא איה הבישומ
ת ונחובה היתועבצא ןיב תושלגתמה היתוצווק תא תחתפמו ,תינוראבה לשמ הארנכ
."ןתוא רצקל תולוכיש ולאמ תחא תא ...תובוט ,תוקזח תורעש ךל שי" :הביחב
."הז תא בהוא אל אבס"
"ז ךלש םירחאה םירבגה ךכ לע םירמוא המ יכו ...אבס דימת"
."דחא ףא הריכמ ינניאש תבשוח ינא" :תרהרהמ הטילמ

."תא המכ תב תעדל הצור יתייה וישכע זא ז המ״
."הרשע־עשת"
ה נילרצ תרדוס תונמוימ־תוזירז תינרדח־תועבצאב—"...הרשע־עשת ,הרשע־עשת"
"...דחא ףא םע תבכש אל דוע תמאבו ...הרשע־עשת"—תורעשה תא
 .הריווחמ איה ךיא המצעב השח ,יארב התומד תא תנחוב איהשכ ,הטילמ .הנעמ ןיא
? הלאכ םירבד תלאוש הנקזה עודמ
ן ה ;רתוי ליח־תונב ןה תורחא תורענ" :ךכרתה ילב ,םחר ילב ,הכישממ וז ךא
א ל ללכ הירוענ לעו וז הנילרצ לע ...רתוי הברה םדקומ ,רתוי םדקומ תוליחתמ
ד וע הסנא קר וישכע ;ונרמג ףכית ...? יבכשת ומע ,ךלש סאירדנא םע לבא ...רבדל
" ז הרק בוש המ יכו ,ילא ...חצמב םילתלתה תא ךל רדסל הלוכי ינא םא תוארל
ת שבוכ איהו ,םינפ־םושב רצעיי־לב ,תועמדה םרז וישכע ץרפ תמאב הטילמ יניעמ

.הידיב הינפ
י כו" :הייחל תאו השאר תא תפטלמ ,הדקדק לע הל תקשנמ ,הירחאמ תבצינ הנילרצ
."החילצה תחא לכ ,הנטק ,אל ...1 יחילצת אלש תדחופ ? יתנטק ,רבדה ער ךכ־לכ
ה נקזל הל תזמור איה הנימיבו ,הטילמ ,ךכ תבשוי איה תלברוכמ .תרבוג הבביה

.קותשתש
."תלדוגמ השא תא ...ןימ־תאזכ ייהת לא ,ילדח" :תכייחמ הנקזה
."םעפ ףא הפי היהי אל בוש וישכע ;לקלוקמ אוה וישכעו ,ךכ־לכ הפי םויה היה״
: תהבגתמו תרקדזמ תצווכמה התומד תיארנ ךכ בגאו ,הרמוחב הנילרצ תרמוא זא
."ידלת ךכל ,תדלונ ךכל ...הפי ךל םג יחיש ,הפי ול ישע ;הפי היהיו ,הפי תאז ישע״



ךורב ןמרה18

 עבומ יתלב ראשנש ףאו ,היבגל עבוי־לב ,והשמ דוע םירבדב דהדהתנ תאז הרמאבו
 ־יתלב לא הנותנ התעד התיה ;שחומ היה וחוכו ,דגוהש המ לכמ רתוי קזח היה

 םייחל תיעצמאה־יתלב תונוכנה לא התעד התיה הנותנ .ומצעלשכ יעצמאה
 ,תיצראה תויחצנה תשודק לא ,יצראה םלועב התימל תונוכנה לאו

 ןאכה לש ותוממור לאו ודבכ לא ,תוישנ לכ תנגוהמהו תוישנה לכ לע תלטומה
 הנילרצ לש התעד התיה הלא לכ לא .הארונה ותוטשפב ,תענמנ־יתלבה ותוילרוגב
.התועצמאבו המע ךכב השח הטילמו ,תנווכמ
"ז םידלי יל ויהי"
."תרופסתה לכ תא יל תלבליב בוש וישכע לבא ...ךל ויהי ,הפי היהי םא ,ןכ"
 תכייחמ רבכ תאז םעו ,שאר־דבוכב ,הנקזה לא הטבמ תאשונ הרענה יארל דעבמ

."הז תא ןיבהל לוכי אל דחא ףא" :איה ףא
"ז םידליה תדיל ז ךלש תרופסתה ? המ תא״
."לכה .אל"
 ,ידמ רתוי םע תבכושש ימ .הז תא ןיבהל לוכי אל דחא ףא" ,הנילרצ המיכסמ ,"ןוכנ"
 ,דחא ףא םע תבכוש הניאש ימו ;ער הז םג ,ידמ תוחפ םע תבכושש ימ ;בוט אל הז
 ,רחאה ןמ אלו דחאה ןמ הקווד םידליה תא לבקל םיכירצ עודמו .עורג רתוי דוע הז

כומ ןכ־יפ־לע־ףאו .תעדה ןמ איצוהל לוכי הזש דע ןימאה־ילבל־ער ךכ־לכ הז ירה
 ןכ־יפ־לע־ףא ,ךילע הז תא לבקל החרכומ תא ןכ־יפ־לע־ףאו ,הז תא לבקל םיחר
."השא איה השאה הז ליבשב יכ .הפי הז תא םהל תושעל םיחרכומ
 תיראש תא התחמו הטילמ הרמא ,"ךכ לע בושחל החרכומ תויהל הצור אל ינא"

.היתועמד
 ...בושחל אלו תושעל ,ןלוכ תושוע ןה ךכ ;ךל םיאתמ הז ,תושעל קרו ,בושחל אל ,ןכ״
 ךכ־רחא ינאו ,הניגל וישכע ידר ...םעפה דוע תרופסתה תא יל יתיחשת לאו ...ךכ
 ־תחוראל תונכהב יל תרזוע תא זא .ןאכמ ונלש המלעה ףדנתת קרשכ ,ךל ארקא

."ברעה
 היורש רבכ םימודמיד־לש־תירורפאש ,ןגל סנכיהלמ תעתרנ איה לבא ,תדרוי הטילמ
לבש ,יוויאה לש םירצמה־רסוחש אלא ,דיב־די ,ומע תבשל השקיב הניגב םש .וב
 ־רסוח .הנילרצ לש תורומחה היתועיבת תמחמ תחשוה ,יוויא ללכ אוה ןיא הידע
 ־רסוח ,רתוי ןכו רתוי השק ,שדח ,ונממ קמחתהל ילבל םייתניב הלע רחא םירצמ
 ,חסנל אל םולכ ,הזב ןיבהל הלוכי איה ןיא םולכ .שונא־ייח לש רועיש־ןיאל תויטרפה
 עריאש המש םושמ קר אל ,ןושארה וכרע תא חפיק הפיה דיה־ןוקנראש השח איה ךא
 .ובישהל ןידה ןמ הז ןיא ללכש םוש לע ,ךכ לע רתי ,אלא ובישהל דוע ןיא םייתניב
 הניא וליאכ הפיסכ התוא חתיה תיחדנ ירהו ,סאירדנא ותוא לא הפסכנ ולוכ םויה לכ
 ,תקחרומו תיחדנ ,דספה אלל וליפאו ,סוסיה אלל ,בייחמ־יתלב קחשמ ןיעמ אלא
 ,םיפוסיכה ופלח הנח וישכע t לשמל ,אבס לש ובוש ןוגכ ,והשמ ןאכל קחדנ היה וליא
 ,דתיה הלובט םויה לכ תא האלימש תלחותה ,ההא .רותיווה תורשפא םג םהמע ךא
לטינש ,חורה־רצוק וישכע !עשעשמו רהוז הלש חורה־רצוק ,רועיש־אלל תוצילעב
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 םעו ,המשל תונלבס־יא ,המגמ אלל טעמכ חור־רצוק .לפאה לא ןווכמ ,ףסונה ונממ
 לא תכלוה התיה ןוצרב םנמאש ,הטילמו !ןיאה לש ןוסירה־רסוח .ןסורת־לב תאז
 הזעה אלש אלא ,ומע תבשל התיה תשקבמש םוקמל ,המש ,הניגה יתכריב םילספסה
 *צמה ויתסה־ימודמיד לא הטיבמ ,תיבה ירחאמ דימ אצמנה לספסל דע אלא עיגהל
 ־תפשח יללצ רבע לא ,ידמ רתוי טאל ,דאמ טאל ,טאל םירידקמה ,םיכלוהו־םיפעט
 הלא ירה ,הלש חורה־רצוק תעידי וז ירה תרהרהמו תעדוי איהש המ לכו ,הלילה
 :הקירה הייפיצה תקספומ ,ףוסבל־ףוסבל ,חאה ,ףוסלו .תינקירה התונלבס־יא יפערש
 התוחיתמו ,המלעה אלא הניא יאדו וז !תיבב תודרוי תועיספ תועמשנ הירחאמ
.הנילרצ הל ארקת טעמ־דוע הנה וישכע יכ ,העמיק תרשפמ הטילמ לש הקירה
 איהו םיחרפ לש םיירפסמ הדיב תזחוא איה .תוגרדמב הנילרצ םג תדרוי הנה ,ןוכנו

 ןמ הקיחרהל היה רשפא־יאו ההמהמתהו־ההמהמתה המלעהש לע תמוערת העיבמ
 הלעמל םש הדובעה לכ רבכ וישכעש" ,תרמוא איה ,"ךלש אוה חוירה לבא" .תיבה
 יל ףוטקל םייתניב תלוכי תמאב תאז תרומת .החוראל תבשל אלא ךל ןיאו ,היושע
 .החוד איה ,וישכע תאז השעתש ,הטילמ לש התעצה תא לבא ."םידחא םיחרפ ןאכ
 תכרתשמ איה ךיא םיאור םדמודמה־רופאה לפרעה־רואבו ,תוגורעה לא איה השח
 !םיחרפה תא תטקלמו ,הגורעל הגורעמ החוחש ,םיירפסמה תשיחר הוולמ ,םש
."ךלנ" :הצורמ תרזוח איה ,העורזב הנטק הדוגאשכ
 חלודב־לטרגא האיבמו תררוג הנילרצו ,שי ןיי םג .םיתשל ןחלושה ךורע חבטמב
 :תגזומ איה ,הנבשת םרטבו .הכלהכ וב תוכורע תויניצה ,ומוקמב ותוא הביצמו לודג
 ,תושגרתהב איה תרמוא ,"ךל בוט־לזמו בוט־ןמיסו ,הדלי ,הכלהכ הז תא ישעת"
 הריבעמ ,ךכ םשל אלא ורתונ אל רניסה ילושש יפלו .הטילמ םע סוכ לא סוכ הקישמו

.היניע לע םתוא איה
 המ־לודיש רחאלו .הנורחאה העשה תורדק תא תחכוש ,ןייב תלגרומ הניאש ,הטילמ
 עולבל דוע לכות אל םלועל יכ דאמ תענכושמ התיהש םגה ,לוכאל איה הטילחמ ףא
 ,הל םיעטש המצעב תודוהל איה החרכומ דאמ רהמ רבכ ךא .לכוא תפיט-פיט ףא
 הקישנ העיבטמו הל תלמוג תחבשמה הנילרצו ,אלפנ הכ לכוא הלכא אל דוע םלועמש
 !סוכ דוע תותשל ךל רתומ ...ןתח ילב הנותח־לש־הליכא וז הפי יכה" :החצמב
 הל תמרוג הייתשה .דוע תקנפתמ הטילמ ןיא וישכע "...םויה אל םא יתמ יכו ...ןבומכ
.עלגתמ־בש ,חורה־רצוק אלב ףוסיפה ,זילעה ףסופהו ,גנוע
 ־תפעהב ,הנילרצש דע ,הלק העש דוע תבשל ןה תופיסומ ,חישמ תואל ,הליכאמ תואל
 ,ץחרתהל יכלתש ןמז העיגה" :תינכתב אבה ףיעסה תא תעבוק ,חבטמה־ןועש לא ןיע
 הרענל הארמ איה "ז ךתוא דמלל הכירצ ינא הז םג ילוא וא ...הכלהכ תאז ישעתשו

.ךכל העשה התיה רבכ ,קפס ןיא .דובכה־תיב תאו הצחרה־רדח תא
 ,הנה :הסינכה־רדח הצקמ הטילמ תארקנ ,חבטמה לא רוזחל תשקבמ איהשכו

 ־רצש ןיבהל ידכ םיריתי םירוהריהב ךרוצ הל ןיא האירקל תינענ איהשכ "!הטילמ
 ימדקה רדחה תא הצוח ,הטילמ תסנכנ בל־תוקיפדב .׳א לש ורדחב הקוסע הניל

תילולפא שי .םיננער םינבלב הטימה דופירב תקסועה ,הנילרצ תא ירוחאב תאצומו
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ת ויניצה ובש חלודבה־לטרגאו ,הלילה־ןחלוש לש הרונמה קר תקלוד ןכש ,טעמ
ם לוע־תורצש אלא ,םלועה תא ךילע רצמ אוה הז לכ ליגר הכש ףא .הדישה לע דמוע
ה כלהכ הביבס טיבהל קיפסת םרטב דוע יכ ,דאמ רהמ הטילמ לעמ תקלוסמ וז
ת לד רוגסל הלוכי אל תא ןיידע" :הנילרצ לש התודבה התוישק הילע תדרוי

ן וצרב אל םצעבו ,החכש ,ןכא ."רודזורפה לאש ,הנוציחה—תאז אל ,אל ...ךירחאמ
.תאז השוע איה לבא .תאז השוע איה
:הילא תעלטצמ איהו ,הטימה תא עיצהל הנילרצ הרמג םייתניב

."יטשפתה"
"ן ינא״
״t ימ יכו״ :תקחוצ הנילרצ
"...לבא"
ך כב .התצלוח תא איה הריתמ ,ןיידע תססהמ הרענהש יפלו ."טשפתהל ךילע ,ןכ ונ"
ו מכ ,הליחתמו ,הטימה דיל אסיכה לע העונכ תבשיתמ הטילמ !חרקה רבשנ ןכא
, תנותוכה תא טושפל האובבש אלא .הרדסכ טשפתהל ,בכשמ לע היילע תע וז התיה
, הנילרצ הב תקחוד ,"יכישמה ,אנ" "...הליל־תנותכ יל ןיא ירה" :תרצענ איה בוש
, התוא ךל איבא דימ ,תחא ךל היהת לבא ...הליל־תנותכ םעפה הכירצ תא המ ליבשב"
״! תאזה תישפיטה תנותוכה תא ףוס־ףוס ילישה ? אל דוע .אנ ...ףכית
ה גילרצ .םלועמ התיה אל דוע המוריע הכ .המוריע ,הטילמ ,תדמוע איה וישכע
, תרמוא איה ,"רומג רדסב לכה" .הפוג לע תולק תחפוטו תוניבמ־השעמ הב תננובתמ
, ךליגב רתוי םילק ויה ילש ;םידבכו םה םיכר טעמ״ .הרענה ידש תא תצק תפקוז איהו

, הזל םיעגתשמ םה .ךכ קוידב םתוא םיצור םיבר םירבג .הככ רדסב רבכ תא לבא
ר עשב תננובתמ איה ."םליבשב בלחב־שבד ומכ ןה ךלש ולא ומכ תודורו תומיטפו
ל ע םג החור־תרוק העיבמו ,קיחה־תמולפב ןכו ,יחשה־יתבב ידמ רתוי טעמ ךובסה
ת ויהל הלוכי תא ,יארב אנ־יטיבה ...איה הלותב ןיידע הזכ והשמש ןמאיי אל" :ךכ
ה שדח ןוצר־תועיבש יהוזו ,הצורמ הטילמ ,ןכ ."ךתוא ארבש יממו ךמצעמ הצורמ
ן יאש דעו ,טיבהלמ האלנ הניאש דע ,הלש יארה־תומדמ ןאכ הל תנרקומה ,ירמגל
א וה המו ,רבג לש ותוואת איה ךיא תעדוי איה עתפ :הזמ קתניהל קשח ללכ הל
, םואתפ איה תלאוש "?ילש דיה־קנרא ןכיה" .היתודומח לע החמש איהו ,דמוח

.תגאדומ
ל שמ ,הפי תחא ,הלילה־תנותכ תא ךל האיבמ םג ינאו .ותוא ךל האיבמ ינא ,יכח"
."ונלש המלעה
ק ובקב םג אלא הלילה־תנותכ תאו דיה־ןוקנרא תא קר אל המע האיבמ איה הבושב
ה טילמ לכותש ,רתכה־תגורבת תא החתפבו ,רתכ־יומד ול רגסו ,םשוב־ימ לש לודג
. םשוב־ינימב תלגרומ הניאש וז לש התובהלתה לע איה תחדבתמ ,םהב חרחרל
. "םהילע תוכז ךל שי ,ןכבו ;ךלש סאירדנאמ םתוא הלביק תינוראבה תרבגה ...יתפרצ״
א בס לש הניסרח־םולצתש ,קדה קנעה תא תדנוע ןיידע הרענהש האור איה הנה ךא
.תרשרשה תא הילעמ הריסמ איה ךויחבו ,ןקז־ןבל ,והצקב יולת
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."סומינה יפל הז ןיא !םויה ךלצא תושעל המ אבסל ול ןיא״
ה טיבמ ,ןוקנראה ךות לא אבס תא איה השילגמ ;םיכסהל אלש הלוכי הניא הטילמ
ן נער רבק לצאמ תשרופה תלבאתמ לש תשראבו ,תילולפאה לא ,הינש ךשמל ,וירחא
א יהש ,האנו הילאמ־הנבומ הרוצב רבדה השעג .וילעמ ףוכראה תא זא איה תרגוס
ר בדה השענש יפלו .תוחישק לש הדימ הלוטנ הניא ךכ ףקותבו ,חרכהה תדלות
ה ליהכ הטועה ,השודקהש ,דועו ,הריזגו וצ אוה יעצמא־יתלב לכש םישנה יתש תושח
י כ .תוישקו הרמוח ילב תויהל הלוכי הניא םלועל ,תטלחומה תועצמאה־יא תא
ק חרמ לכ לא היוטנ ,תיעצמאה־יתלב הברוקה תשודק איה תירזכא
ל כל הנותנה תיצראה תויפוסניאה תוהמב ,יצראב תנגועמ התויה ףא־לע ,קחרמו

־ יתלב השודקה תומדב הפיקמה ,השא איהש לכ לע תלטומהו השא איהש
לשכ תושונאה דיקפת תא תורודה־רדס לש תטלחומה ,תיעצמאה
.דאמ וניצרה הגילרצכ הטילמו .תטלחומ תוישונאל דיקפתה תא ,ומצע
ה מיצע ןתמצוע איה ,היניע תמצוע איהו ,יארב טיבהל דוע הזיעמ הטילמ ןיא טעמכ
ף שפש ,םשובה־ימב הפוג רוע תא ףשפשל הליחתמ הנילרצ רשאכ דואמ הקומע
־ טרוק לע ףא חוספל אלב ,םיינזאה ירחאמ רעשה־ילושב לחה החישמ־ףטלב בטיה
, תילולפא־הרירק ,המיענ השוחת חימצה הז רבדו ,םייכרבה לא הטמל דע ,רוע
־ רחאל הנילרצ הילע המשש הלילה־תנותכ תא לבא .םלועמ ןיידע השח אל הומכש
־ דאמ איה הכורא :העבש־דע התוארל רשפא־יא ןכאו ,תוארל איה החרכומ ןכמ

־ דאמ קומע ,הזחל לעמ הנידעה הרחתה ףא לע ,הל ףושחמ ,דאמ־דאמ תיישמ ,דאמ
, "האנ הלכ ,שממ הלכ" .ירמגל תופושח םייפתכה תאו תועורזה תא ריישמה ,דאמ
י בגל ידמ רהמ ,הרהמ ךא ,יארב ,המע דחי ,הב תלכתסמ איהש העש ,הנילרצ תרמוא
א יה תקשנמ רבדה השענשמו ."הטימל וישכע ,ךכ" :תקסופ איהו ,ךכב הל יד ,הטילמ
ך ומסה רדחה לא תלדה תא הריאשהב ,רדחה ןמ תאצויו רואה תא הבכמ ,בוש הל
.תחנב תרגוס איה ,רודזורפה לא הכילומש וז ,הנוציחה תא קר ,החותפ
. טעמכ םונמינ־ןיעכ ,טעמכ תואל־ןיעכ ,טעמכ םיענ רבדה .הטימב תבכוש הטילמ
ת מאב ילוא .םולח ךפה ילולפאה רדחהו ,תרבוג הקושתה קר ,רס חורה־רצוק לכ
, ןמזה־רדעיה תא קיספהל ,עתפלשכ רבדה ךרא ןמז המכ תעדוי איה ןיאו .המנמנתה
, ןכרכ ,׳א ןודא ,דוס ,ןכ־ןכ" :הנילרצ לש הלוק עמשנ—בר קחרמב יכ ףא—ץוחב
ה נילרצל ןימאהל ללכ הצור אוה ןיא יכו—סנכיי קרש ,וג !וליבשב תיתימא העתפה
״ ? ןבומ—הלילב םש שער ידמ רתוי יל השעי אלשו ,רבכ דלייש ,ןכבו ? הנקזה
ה מצע הטילמ לש התעתפהלו ,תלדה ץוחב החתפנ—ךומסה רדחב רוא־וק םע—זא
, המצע הנממ תוקתונמ לוכיבכ ,תוממורתמ ,תויאמצע לוכיבכ היתועורז תושענ
ת וקהוב םדמדמ ןבולב ,ןבולב .ותעתפהל ,ןכ ,ותעתפהל ,וילא תויוטנ ,הא ,ותארקל
. הלילה הזב הטילמ יניע תואורש תוארמה ןורחא והז .הכרה תילולפאב תועורזה

, ץק־ןיא־דע תכשמתמה ,הנושארה ינאה־תשיגפ ,הנושארה הקישנה תעיתפ תדרוי יכ
ת וזירז־רסוחמש המ־למע רחא) האבו .תכלוהו־תקמעתמ שגפימה תוקיתמש ןויכמ
־העתפה ,םימודקה־תעתפה (שאר־דבוכבש וילאמ־ןבומ חרואב תאז םעו ,באכ־ץמשו



ךורב ןהר ה22

 הליגר הרגיש ךפוה אלא ,הנושארל ,ןאכ ומכ עראתמ הז ןיאשכ םג—איהש ,חצנה
 בושל החרכומו ,איה דימתו דימתש ,תישארב־רהוזב הרוהז דימת תראשנ—תנמוימו
.םדא־יפוג ינש לש תודחאתהה ,חודחיתהה :העתפה תויהלו

(.ב .א)

רטוה גנאגפלוו
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