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. הולע־תורעי ושחר ,םימ־ילפמ ושעג קחרה .רבמבונ־יליפרע תא ףסיש קזח חור־ףגנ
ל וקב םורדה־חור הבשינ המימח .התיה הנה ,רבכמ ושחוה הינצינש ,םילקאה תכפהמ
־ תמה חריה־אולמ קהבהב .םיננוצה םיאתה ךות לא ןולחה יכרחל דעבמ קד רורמיז
ם יסוסה־תכימש לש לזרקתמ ץינאו ץינא לכ ,תולק וציקהב ,ריסאה האר ךלוהו־לטרע
ת א םיחתנמה ,םיפלח־יבהלכ םיזחשומ ,םיכורד וישוח וישכע ויה רבעמ אלל .ולש
־ תויח לש ןהיבוברזכ םיפירח ,תקדקדמה תוננובתהב יחרכהה־אירבה ןמ ארפ־לדגה
ם יבלכה תא עמש אוה .יעות־תובקע רחא ללוש תכלוה הניא ןהמ תחא ףאש ,ףרט
ם יבלכ האממ הלבקב םהל הלליש םיבלכה תאמ תא ,ביבסב תורצח האממ םיחבונ
־ יעלסל תוניב ,םש־יא .םיה ןיבו ןאכ ןיבש םיבלכה לכמ ,םיפלא־יפלאמ ,ףלאמ ,םירחא
ך להמ ,לילה־יצחל דעבמ ,ךלמה־ךרד־ירשימ ינפ־לע ןאכמ קחרה אל וא ,טסראקה
ך רואל העידי הצא—רבדה תא ריכמ ריסאה—רחאתנש דחא וא דושח דחא וישכע
ת ועש תצואתב הינפ לע םיפלוח תותבלכה־ינב תותוא לבא .םיכתוחמ ףרגלט־יטוח
!שובחל ול עודי הז ףא—הקד לכל תודחא
י חפ ותוא ,העשה־תיצחמ דוע הרבע אל ,םיה־יקמעממ יאג ותוא .רבכ הז הנה J הנה
ה כשלב הכמ הליצמה .ריוואה־גזמ־תכופהת םעש חבנ ותוא ,םורדה־חור־דוחבש
.עקרקה־תמוקבש הקירה
, הכימשה תחת תוגורח םייכרבה ,םישישיו םיריעצ ,םישנא ,םיאולכ םדא־ינב םישימח
ל עמ םישגורמ ,עגרה הזב םה ףא ורוענ ,החוורל־םיעורק תויפה ,תורועפ םייניעה
, םכותב החומצ תושיגר ,עבטה ךרדב ,ול רועישו הדימש חורה־ףגנ חוכב רועיש לכל
ט עמכ םהל ןיאב ,םיגלפומ םיעוריא לש תירותסמה םתנירק יפלכ ,תולידבה תמחמ
קניטסניא ילעב ךא ,השולק םתסה־ןמ ,היצנגילטניא ילעב םישימח ;הליגר תרוסמת
, םיסנא ,שפנ־יגרוה ,םיבנג ,םיחצור ,רסאמבש־תוירב םישימח ,קד־דע־םינמוימ םיט
ם ה םישקבמ תאזב ,םה םיעדוי תאז—רשפאתנש רורחישה־אלפל םלוכ םיפצמה
ם ודרגל־היילעה ,שנועה־יוציר בגא ול הכז אל ןיידע שיאש רחא והשמ ותוא ,תוכזל
, וישכע םיצבור ,המחלמה לרוגב םיטהול קלח־ילטונ םישימח—הנינחה תלבק וא
ל א ,ריואה־גזמ־תכופהת לומ ,ליל־שחר לומ ,םולכ־אל לומ לא ,בראמב ,הכורא הרוש
, םיביכרמ ,םיחתנמו ,הפש־תיימוד לומ לא ,הפש־אל־הפש לומ לא ,ןומעפ־תשיקנ לומ
.תובבל־ערוק ,רזומ ,טעמכ־יהולא ,דוה־ארונ ,אוה יוסינ .םימגרתמ ,םישח
תפמה .רצחה ינפ־לע שדשדמ םיילענ־גוז .תיבה לש ןטקה ורעש קירחמ הנה וישכע
י נזאב םילצלצמ ,תועמשמ םהל ןיא ויבגלש ,הלילה־רעוש לש ודיב םילודגה תוח
וקלה הב העוצרב םתוא הקלמ והשימ וליאכ הז ירה .םילכהל־ריהב לוצליצ םיאולכה
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. תשרפומ ,הער הניש םינפב ןאכ םינשיה יבגל ץוחב םייחה ידמ־םיבורמ .םמצע םה
־ ליט ,םיפלוחה םיננעה ןמ עקובה חריה ,תונולחה־יכרחל דעבמ םימחה חצה בשמה
ל א תררגנה הרושבה לש תינחווצה התסינכ ,םיבלכה לש בושו־בוש ליחתמה םפורג
־ ילכ לש םלוצליצ לוק ,םיילענה שודשיד ,ןטקה שפשפה תקירח ,הקירה הכשלה
, ןושארה העיזה־לגאו ,םיבחרתמ הזח־יתב םישימח—וישכעו .גשיהב םניאש הצירפ
.לילצה־תוקומע לזרבה־תועוצרב לודגה רעשה תרמז—ותחפנמ רועה־תיבובקנש
. ינשה חורה־בשמ ,םתוולשמ םירוקע םישירמ ינפ־לע שערתמ ,עיגמ וישכע הז הנהו
, לע־תפחרמ םינומעפ־תלולצת ,םישחור םייפוסניאה הולעה־תורעי ,םירמוח םימה
עור ,םירמזמ ,םיכרוד ,םיפפותמ םערו תולהקמ ,הלומה .םינפב־תופרוט ןרק־תוריפצ
ת טעש ,םיחירב תקירח וא ןיז־ילכ תושיקנ .העש התואב םוקמ ותואב ,םישרשרמ ,םימ
ה יה אל ונתאמ שיא :חור־תובשבש וא םדא־ינב תולוק ,תוגג־תחש תשווא וא םיסוס
ו דידי ידעצ תשיח תא ,ץוחב־ובלכ תללי תא ,ודלי יכב תא החטיבב םהב ןיחבהל זעמ
, ךרדבש ,םיניוע וא םייוצר ,םדא־ינב לע ונעדי וליאו .םרקיחמ חטבומ תויהל וא ,ברקה
ל א ונמצע םיליטמו םירזוח ונייה ,םלועה־ללחב תוער תועומש וא תובוט תורושב לע
ו א םישאיתמ ,עודיה־אלה לאה־ןוצר תחת לא ונמצע םיעינכמ ,הטימה־תותסכ תחת
, ונדמל דומל ץוח־יפלכ ןיזאהל אלש ,ונידי־ומב ונלענ תלדה תאש יפל ,םיללפתמ
ם ייאמק םיבצמימ לא הלטלטב ונריזחה אל ונתוריח תליזגכ ריבכ הכ ערואמ םושו
.ונישוח לש םייתישארבה ןיזה־ילכ תא שדחמ זיחשה אלו
ה ניב ,לכשה תונוונתה בגא ,ופיסוה ,תוטתשהל םינודנכ ,הפ םיצבורה וללה וליאו

: קוחה תיזח ירחאמ םהישעמ םישרוחה םישנרב ברקב וא םיארפ ברקב קר הל ףקותש
, םהיתובקעבו םהיביוא ינפ תשראב אורקל ,םהב ןיחבהלו םתוקחל ,םישחרב ןיבהל
.טעמכ תטלחומ החטיבבו םיאנתה לכב
ת יכוכז־תנחבמב ומכ הקזחה הרעסה תא חתנל הליגר־יתלב תוצמאתה קר השורד
קונ ,תוקרוח םיינישה .הצוחה המינפ תא איה הגירחמ טעמכ ,תבאוכ ןזואה .תמליא
ת וצעננה תועבצאה־ינרפיצ .םלועה לכ דגנכ תומצעתמ תותסה־תומצעו ,וזב וז תוש
, תותוועמה םיילגרה־תונוהב ,רטנסל דע תוכושמה ,תוקדוהמה םייכרבה .םיידיה־תופכב
- תיעקרק לע םדאה ץבור יריה־עגרב עלק־ילככ דפוקמ .תוזכרתהה־רוזחמ תא תוציאמ
ם יבתונה םירודכה םיצצופתמ ,םילגלגתמה שערה־ימרגל לעמ ,ץוחבש העשב ,חתותה
.ולש עמשה־שוח לש
.ןבא ינפ־לע ףלט ררגנ—םימוד םישחר ףלאמ םרומ—וישכע
ב רח התכיה—תולולכה־תפוח תארקל תויתכתמה תויוחפתסהה לכמ ררבומ—התע
j  םדא לוק אלא וניא—הבוראב חור־תוללי לילצכ ולילצו—הז הנהו .ףוכראב וא ןברדב
.םד תפטונה ןזואה־תסכרפאב ,שערה לש יחה רשבה ןמ ףלוקמ הלמב הלמ
.הרעסה הצרפשכ הליל־תוצחל הבורק העשה התיה
־ תיכוכז ירוחאמש רוחצה אל .רואה קלד ןיידע הינשה המוקה לש םיאתה דחאב ךא
.לסלוסמ הביתכ־ןחלוש לע םודא־תלהאומ הרונממ אלא ,הרקתה־ימורמב בלחה
־תמדא יניע לבק הזירכה ,רחמה־רחשל דע תופוכת—םימי םייתנש הז—הליל־הליל
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 לע תוליפאמ םיכוכ־תורעמל תוניב וז רוא־זמר־תדוקנ ,תוכלוהו־תוברתמ ,רושימה

.תוינזוור־ימועפ םייח
 הטימ ןוגכ ,המוחל םידומצה טוהירה־יצפח דבלמ ,ושמיש הלא םינרקסמ םייח לוהינל
 תחתמ ןמטוהש לוז ריק־דברמ ,יצחו םייערכ שלש תב הקורי הסרוכ ,ןויקג־ילכו
 ,תבהזומ סבג־תרגסמב ,םהיתמ יבצ ,ןמש־םפדה ,ףונ־ךותב־בלכ ונכתו ,ןחלוש ותואל
 תוקד ןבא־תופצרמ ןיבש ךומסה קדסהש םוקמב םש ,ריקה לע הובג ,היבע עורז־יבע
 לשמ ,םירפס יסומע בשומ־ירבוחמ תואסיכ ינש ,רמסמ תעיקת רשפיא תולודג ךא
 וילעש ,תיתוג ףלוגמ ,קרוממ־רחשומ רתנספ־םודה ,םיססובמ םיחרזא לש לכוא־רדח
 תאלממה ,דודנ הקיחרה רבכש הלודג הדווזמו ,םילכאמה שגמ תא ליידה־רהוסה םש
 םיחנומ ,דיה־תפונת ןוויכב ךא ,הפיכ ךותמ םיכופש ומכ ,היבוברעב .ןורא לש דיקפת
 ־המודאה הפצרה לע םג ,םוקמ םהל אצמנש לכב ,די־יבתכ ,תורבוח ,םינותע ויה
 םיילענ־יבקעמ םישבוימ ץוב־יריישו ןורפע־יבבש ,םיכועמ תוירגיס־ילדב םע ,היוהדה
.םיכלכולמ
 םע הב קולחל ,לוז הרייעךולמ לשכ ,הז רדח היה סונאש ,הדיחיה תוחונה ־יא
 ןויווש גישהל םיהולא חילצמ דימתש יפל—הזמו הזמ םילבוגה םיפיוזמה־יתלב םיאתה
 םיילפכ איפקמה ,םיתבשומה הקסהה־יריפמ ףדונה רוקה היה—תוירבה לכ ןיב והשלכ
.הפצרהו לתוכה ינבא םע
 ריחמכ םחפה ריחמ היה םהבש ,הרשע־הנומש־תואמ־עשת־ףלא רבמבונ ימי םימיה
 רוקמ אפק רסיקה .ןוחצנב הנומאכ רידנ םחלהו ,םחלה ריחמכ בהזה ריחמ ,בהזה
 םהב רייסש אבצה תונחמ לש םהיתורודממ תועש עבראו־םירשע ךשמל רזוח היהשכ
 תפקומ ,םהבש ,םיידיה־תבחר ויתובא תדוצמ לש העמיק־םיקסומה םירדחה טעמ לא
 ,רועיש־ןיאל תיחקיפ ,דאמ הנידע השא דובכב הרסיתנ ,םיביבח תוקונית השימח
 הסנמו ,ןוסאמ תומלעתמו ןוסא תואור ,לצ־ץמש תורדענ ,תולודג תורוחש םייניעבש
 ־רסוח תא םימתהו ץימאה הלעב יניעל גיצהל םורדה־תב לש דאמ שגורה גזמב
 ־ןויער הזיא תרזעב תנרמתמ בושו בושו ,תושאונ לחוימה קשנה־ןוחצנבש תושממה

.םיככת
 תוירשפאה תויוחונה לכב יולגב והושמישש ,טילשה לש וביר־שיא םג רוקמ אפק ךכו
 ־ףודר ןודייסופש—ינש ססילוא ןיעמ—אוה ,תותפשאמ הלעש בירה־שיא ,ןיידע
.תחש־רוב לא ודירוהל חילצה אל תונוסאה
 תללבודמ רביב־רוע־תעבגמ ,הבוהצ םיסולפ־תכימש תופוטע וילגר ,לוצינ ותוא
 ץבושמ םג גירא ףוטע ופוג ,הריעשה ותלגלוג לע קומע היופכ ,ריס־תיומד ,והשלכ
 הבגה ,םודאב הכוכסה הרונמה תחת ,הביתכה־ןחלוש דיל היה בושי ,תולודג תוצבשמ
 תויתוא לש תורוש רייצמו ,םילגו־חרי־קבאמ לש תגרוסמה ןולחה־תנומת ויתושארמל
 לש תשמורה תרועזתה לע ,הבורקו הלודג .החש יאורה־תרצק וניע .ריינה לע תוריעז
 לע הסכמ ,בוט תושוח־גג לש ףדועה־חרס יומד ,בוהז־םוח ,לודגה םפשה .הבשחמה

.ריעז־ריעז ןויפ ךותמכ קירבמ־ריחשמ בברתשמ אוה םעפב־םעפ קרש ,בתוכה דוחה
ןינמה־ןמ־אלש הצרמה היה ,הגאד־ילוטנ המיהוב־ייח לש רומח ןיד ןודנש ,ריסא ותוא
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ל ודגה םילעופה־גיהנמ לש ורוכב־ונב היה םג אוה .לבא ךירנייה רוטקודה ,הקיזיפב
, םזילרבילה ןב ,יטסינאמוהה ךוניחה לעב ויבאמ רתוי ינוציק םג—ךפש ןויכמו .לבא
־ תרדענ םלוע־תסיפתמ .ירטנמאלרפה חוכיווה לש בוטה ןוצרב היה ןימאמ ןיידעש
ה שקתמ הרואכלשו ,שדחה דלונ ,ןשיה רבקנ ■קיודמ ךוראית אלל ,הבש—וז תוריתס
־ יעדמ יכרב לע לדגש ,ריעצהש ףא ,תישיא־אל תורבגתה לש ןונגס לכעל ןיידע התיה
— תאז העדי איהו—הערה ותועדומ התיה ןיידע ךא .תילכתב הנממ גייתסה ,עבטה
תהל ידכ ןיידע הדלונ אלש הליגר־יתלב הנפמ־תדוקנלו םיער םייח־תונויסנל הקוקז

א ופא ךכ .ומצע תוגיהנמ ,הבירי תוגיהנמ ןעמל תושעלו ץרענהו בוהאה באה לע םמוק
, ימדקא—דמעמ לש םינפ־תדמעה קר םצעב—דמעמ שוכרל ,םיוסמ םוקמל הלוגב ךלה
־ רזא־תמחלמ תעב קר תניינעמ היהתש תדלומה־ץראב סאומ העש־יפלו ,יולת־יתלב
ט לשה תא התמדק־םדקמ טלקמ־ןיד שרפ וב םוקמ ,םשל—אירב ףחד ךותמו .םיח
ח כונ ,םש .הפוריא־תוצרא לכ לש םייתרתחמ תודוסיל לעמ יצייושה בלצב טשוקמה
ת א ןנמל דמל ,הנש יפלא ןב רטשמ לש וצקל הייפיצב ומהש ,חור־יכיראמ םיבאלס
ת ובא־תוכזש םוקמב ,םש .םיטילשה תודמעמל ביצקהל דוע רשפאש תונלבסה תנמ
, וצה תא תורז םייתפש לעמ תוריהבב ארק ,תיפיפ־וד ךא המוצע הצלמה ול התיה
ל צה לש וסיכמ רוקעלו הרוהה־לצמ תאצל ,המינפ ובלב ךכ־לכ תופוכת שח וב רשא
ל ש המבה־תציחמב םירוחל דעבמו תורואפתל תוניבמ הגצה־יליפט ומכ .תשרומה תא
ה רורב החסונל לעמש ,הזכ תויהל הצר־אלו־הצרש ,ריעצה דמולמה לע ורצ םקריקה
־ וסיכ־ןיע—םירוכעה םייחה ךותמו ,ןיידע םיקוחרה הרבחה־ייח רבעל ףסוכ־טבמ חלש
, ךכ־לכ רשואמ םאצומ ןיאש םיצורמה־יתלב וילע ורצ ,הרורבה החסונה רבעל םיפ
ם וקמב ,םש .ךכ־לכ םיחגונ םניאש םיבכוכ ינב ,ךכ־לכ תובוקר ןניאש תוצרא ינב
, הבישיה־חוכמ תוכז הנקמ ןוטלשה־תסיפתל הנתמההו תנכוסמ תוליעפ תכפוה הלטבש
ם תחימצ תורשפאמ תיבב וראשנש םיאכלחו םיינע לש שדוקה־תופוק תועמש םוקמב
ת תצינ ןכיה םהל איה תחאש ,םיכמתנ םיליכשמ האמ ובתכ ,םיעישומו םינמקנ לש
ו איצמהל המיד יכ ףא ול שחלנש ,ךירנייה לש ודיקפת תא ,הליחת דרמה־תקובא
.ומצעב
ש פוחה־יררה רבע לא הפירשה־קבא יננע ורמית תוכומס תונידמ שלשמ רשאכ ,םשמ
ם שמ קחד םילגרמו המחלמה־ןמ־האנה־יכשומ ,אבצ־יקירע ,םיטילפ לש שדח רודו

ל כמ םיתימע םע דחי ,םנמז רבע רשאב ,םינשיה םיבירחמהו םיסרהמה תא תיווז־ןרקל
לומה תמדא לע ולגר בוש םישל ,םויג־בייח לש הווסמב ,רקע ,תוחורה־תנשוש־ינרק
ל א ,ירצונה־יומד ,וידגב־טושפ ,אוה םג דמע םירחא םינומלאכ .הלשב וישכעש ׳תד
ו יטעבש ,בלצה ןמ ימומרעה ןברקה תא הדירוה יאשח־תייחנהש אלא .הדידמה־לגרס
ב ושו בוש המחלמל םירזהש ,באה יניעמ ומצע ריתסה םלכנ .הנכסל ךפהיל היה לולע
ו ניאש ןבה ינפל םסח ,דאמ־המכח דיב ,ומצע אוהש דשח ובשו ,םיסגלקו יארשא דוע
דמב לילכ ומצע עיקשמ בוש הלהש היה הארנ בר ןמז .אבצה לולסמ תא ךכ־לכ יסננ
א ל םילגדה ,ןוחצנ רחא ןוחצנ אב םהב םימיה ויה הלא .דימתל ילוא התעו ׳םיע
,היחרזאמ תלדלודמה ריעה תוצוחב ושעג םידמב םע־יגומה ,תוגגה־תווכמ ואצוה
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ם היבשות תא וריבעה אלכה־יתב ,םינמאתמה םיעלקה ורי תורייעהו םירעה יביבסב
ח בטה תבוחבו ןוחצנב תוקפס עיבמה לכ ינפל םהירעש תא וחתפו אבצה־יטקרסק לא
, הירבח לש םיירבגה םהיתוזח לע םירוטיעו חבשל־םינויצ הטקיל הגלפמה .ידדהה
ו שידקה םילמעבש םיינעה .ןפוד־תאצוי ,הרזומ הליסמ ילאיצוסה שפוחל וללס ךכש
, יארשאל היואר התשענ וז תבורקתל תודוה קרש ,הנידמל םהיתונוכסח־תוטורפ תא
ומל תונמאנה תנגפה לע ול הדוה ,יגיגח ןויארל ןקזה לבא תא לביק שישיה רסיקה
ה רטמה .ןושארה־ןושארה םולשה־םויב תויטרקומדה תושירדה יולימ תא חיטבה ,תדל
ם זילרבילה־תשבכו ןקזה לבא .םירשימל לכה להנתי תיאבצ הניחבמ םא ,אופא הגשוה
ץ וחמ הגלפמה התיה היורש ,יובח ץיפק תיומד .רהה־רוהב וידחי ובצינ באזה־רועבש
. ונוחצנ תא גגוח לקולקה םזירטנמאלרפה וליאכ היה המוד בוש .הפירשה־קבא תיבחל
.םידכנה רודל התחדנ םינבה תפוקת
ם יפיעס הכלהו־הפיסוהש ,תכבוסמה הבשחמב קר ריעצה לבא ר״ד יח האלהו ןאכמ
ה גלפמה תא ריהזהל ידכ ןקזה תא לישכהל וילעש ,םירקבל־םישדח םיפיעס־יפיעסו
ג יהנמה דגנ יבמופב בציתהל .ךכל ךרדה התארנ אל ךא .לשמימה תא דישחהלו בושלו
ומשהו ימוימויה רקה סומלופה יכ עדי ןכש ,בהואה ןבה תעד לע ללכ הלע אל בוהאה
ב אה תא תימהל יאדו םייושע המצע החפשמה קיחב ביואה לע וילא תועיגמה תוע
.אוושל היהי אל תאז םעו—דימע והאצמי ,ןימאה ,ימואתפ עוזעז םלוא .ליצאה
־ ירחוש בלב דשח ררועתש ,הפרח וזיא באה־תיב לע טימהלו אוצמל ךרוצ אופא היה
ן בומ ,ביבח עשפ תושעל היה ךירצ .ערה־ישרוח בלב ,שורדכ ,ץרא־ךרדו ,בוטה
ה יה ךירצ ,באה םע רבדיהל היה ענמנה ןמש יפלו .רתויב־םיברוקמל קר ותוילמסב
, הנוילע הנובתכ רייטצה ויבגלש ,ופוריט לש הז בלשב .ידוסי עוריאב וב עוגפל
ה מחלמהו ,הנידמה לש הירוטסיהה לכ תילכת באה םע תודדומתהה ול התשענ
־ תיבב ההוש היהשכ .וניז תא לטנ ונממש קשנה־רצוא התשענו הקמטצנ הלודגה
א והש דוסה וליאכ—חדובמו ,רבעב רשאמ תוחפ וישכע דקופ היה ותואש ,םירוהה
ו מכו באה לצב רוחאל ןוכר ,היה לכתסמ—ויבאל דלי לש ותופיפכמ וררחיש סמוע
ת א רוקעל ךרדה תא עדי עודי ירה .הקומע בל־תיימהב ,יתימאה הז ונברקב ,דצה ןמ
, תישארה תומדה םע הידמוק קחיש קר ירה .לספס לע תחנב ובישוהלו שרושמ באה
ר שאכ .התימ שודג ומצע אוה לטנש קחשמה וליאו ,רתויב לקה אוה הדיקפתש
־ חבטימ־תוחיר וידחי־םירובח ודמע הב ,הנשיה הרידה לש תונולחה־תכוסח האובמב
ו ליעמ תא היה שבול ,טעמכ םינשה־תאמ־תיצחמ ינב ,םירופאו םיסוחד ,החתלמו
, עיגמ ונורכזש המכ לכ ,םמוקמש ,םיקבואמה םיעוצעצב שדח טבמ ףיעמו טפורמה
, םדוק רשאמ ,רתוי קומע ,רתוי בוט ,רתוי יתימא ומצע שח ,הדיש התוא יבג־לע
א ל ךכ אלב ךא ,ביאדהל אוה סונאש ובל באד ,ההא .ךכ־לכ הטוש היה אל ןיידעשכ
.ובל־עיז תא שוחי

, המחלמ לש ךרדב ןורתפל זובה ,םיינעה םע םימחרה ,ןוטלשה־ילעבל האנשהש
ו הומש ,קשנה תא ול ונמיז וללהש ,עלוק תויהל רמיתה ןיידע עבטה־יעדמ לש ןדיעבש
ותשגרה התיהש ;םויכ םשאה הז תא הייארה־דקומ לא וררג ,ותביתכ־ןחלוש לע וינפל
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ר וסאש !הטושפה המלידה לע הסיכ קר תינתלכשה תוכבתסהבשו ,ותנובתמ הטושפ
י עלס תא ועיקבה אל הלא לכ—םקועמב תאז תושעל רוסא םינפ־לכ־לעו ,תוריל
ה שעמה דיתעש היוזחה העפשהה תשוחתב ולוכ ןותנ אוהשכ .תילאוטקלטניאה ותרהוי
־ ימורממ הליפנה ודילויש םישדחה םיינחורה םייחב שארמ לבוט ,באה לע עיפשהל
י נללוכ ףוריט זוחא ,תרתחמל בושל חרכההו םירשוק־תוליחמ־יקמע לא ןוטלש־סכ
ו מכ ,תויאדווה וליפא ,תוירשפאה תויטילופה תואצותל זבו הז בובנ לולעפ חכונל
ד ביא—ןמא לש ותמשנ קמועמ ןהל זב ,בחרה רוביצה תנתמ תשרדנ־יתלב הליהתל
־ יוויש תא םג ןתנ ירורהס ףוחיר ריחמבו ,ןולשכ לש תועדומ לכ ,ןויע לש דבוכ לכ
.יזיפה ולקשמ
־ םירבועל עגפימ ,םימ־תילולש ךות לא דעומ ,ןהב עגנ ולוורשש םיתבה תומוח ןיב
. ןיילול לש ךוליה ,העמיק דדונתמ ,היה ךלהמ ,םיבשו־םירבוע ידי־לע עגפנו םיבשו

א ל שממ־לש־הניש םגש ,ידימתה ומונמנ .תויוגה־אל םילמל ויה םיחותפ ויפ־ירעש
ו חרכ־לע דאמ תורוכעה ויפקשמ־תויגוגז יפ־לעו ,וינפ לע היה ץובר ,וקיספהל הקיפסה
ת מייק תחא הריהב הדוקנ קר .הצוחה תואור ןניא טעמכ ולא םייניעש רז לכ ןיחבה
ס יכה הז היה :ףלטעה־ףועמ לש תבבושמה תיללצה תלעב ,וז תמדמדמ תושיב התיה
ו אשוב רבע לא ףרה ילב חרדזנש ,חדקאה ירבוע בצמבו הרומג הכישחב היה חנומ וב
.המינפ טיבמה
ו תדובע ךרד ךפש וא ,השיגפ עבק הקווד ןאכש ןודא לש וגהנמכ ,שגרתהו ץוא ילב
י ברעמ דחאב רס ,התימל וידי־לע ןודנה םדאה רבוע היה םהבש תומוקמ םתואב רקבל
ה בש ,ןולמה־תדעסמ לא ,ךכ־לכ רידנה רשבל בערו ךשוממ לויט רחאל אופק ,ףרוחה
־ ריב םירצלמהש ללכ שיגרה אל אוה .בראמ־תבישי אוושל תודחא םימעפ בשי רבכ
ט עמכ :םידחא דוע לא תונכשב וליעמ תא ולתו ויבא םש יפ־לע דובכ־תאריב והוכ
ם ייפקשמה תויגוגז תא חניקשמ קר .קיר םלואה יכ היה המודמו ,וביבס טיבה אל
ת טילקלו טירפתה תאירקל שורדה רועישב תואיצמה םלוע לא ויניע תאשל רעננו
־ יתלב טעמכו הרקיה ,תרחאתמה הדועסל םינמוזמ ,םיללצ רפסמ דוע האר ויטירפ
ת ויונחה ינפל ויה םינל תירחש־תפ רובעבש דאמב םיברה תוירבב בשחתהב ,תקדוצ
ת עד ילבמש ,רושה־רשב חתנב תוסיגנ יתש ןיב .הרקה־הריהבה םיימשה־תפיכ תחת
, הבוט־תרכה אלב לכא התואשו ,רתומה ןמ הלודג הנמ ונממ לביקו תופידעל הכז תאז
ש ממ לש לצב שח ,הללמוא הבהאב ארוק היהש ,אבא לש ונותעב תורוש יתש ןיבו
.ךומסה ןחלושה לצא
, ותלגלוג־ילושב קמעה ,קוסעל ליחתה אונשה־בוהאה ארקמה ןמו רושה־םדמ בהלושמ
, יתימאה ןברקה תא אל ,וה—לפונ ותוא האר ףלאה םעפב .תושקנתהה־השעמ רויצב
ר קענ ,ליצה־אילפמה ,ןבה ידי־לע לפומ באה תא האר ;באה תא—אל ,תובישחה־רסח
ם יימינפה תולוקה תלהקמ תא עמש ;תחנזנה הרכהה יקמע לא ףחדנו הילשאה־ימשמ
ן ימילש ןזואה לש המוצע הימה יפ־לע שח ;עשפנ הכ השעמ לש שאה־ןשבכב העירמ
ל ארשי־ינב תואבצ רובעב םישעורו־םישעוג ףוס־םי לש םימה־ידנ םידמוע לאמשלו
־הפי ,סופמילוא־ןב דחא וא ונבר השמ השעמ ,הנאו הנא ושאר עינה רשאכו .הברחב
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־ תויווע אלא ויתותפש ורצ אלו—זוע־תומוצעת רבדמו חוכ־רידא ,המוק־לעב ,ראות
־ תובר־םימעפ־רבכ־יוריה תא ךומסה ןחלושה דיל ויניע ודצ—רוחשה ויפ ללח לש םלא
.ךכ־לכ־תוחלצומו
, תטטמוקמה ריינה־תיפמ תא השישיה ודי לש תודודמ תועונתב היה רישפמ הלה
.ומע איבהש ךרעה־רקי םחלה ירייש תא הב ףוסאלו בושל
, םושלשל וא לומתאל רכז־רייש אלבו ןמזל ץוחמ ,םולחב יח ךירנייה היה וישכע דע
ת ותורח וראשנ האלהו ןאכמש תוינשה טעמ וליאו ,ומצע וב אלא וקוסיע היה אלש ףא
ב שוחמ אצוי־לעופ תרותב ,תויאמצעו תוירכנ דימת םג םאו ,הבר תוריהבב ותעדותב
.םירשימל־ןקתומ רישכמ לש ןנכותמו
ו עקשמ ,ותרצינ תא ררחשמ ,וילכ תא ןיע־ףרהכ ףלוש ,ובשוממ םק ומצע תא האר
ת ועיספה שלש תא טקשב עסופ ,יריה־הנק לע עבצאב הסכמ ,ודי־תילוורשב ויצח דע
.וקנרא חתופו ,רצלמה אובל ,לפשומ ושאר ,ןיתממ היהש ,ןכשה רבעל
ע ז אל טעמכ .השק ץע ךותלכ ורדח ,דחאכ רומאה יפ־לע ועמשנש ,םירודכ העברא
ן בלה־ידגבש וא ,םוקל הסינ אל ףאש רמול ךירצ ןיאו ,שיאה לש רימתה־לודגה ופוג

ת מחמ רתוי וישכע הריחשה ,היקנה ,הרוחשה ותפילחש וא ,םוקמ הזיאב ומידאה ולש
י תשו דאמ רמקנ ובג ,הנישב עקושכ ,טא־טא עקש רוחצה־ירורמצה ושאר קר .חיל
ס פתנשכ .הצוחה םיזצח םיכושמה ףסכה־ירטש לעמ ,ןחלושה לעמ תודבכ וחנצ וידי

־ תיב־רטסינימ לש םיענצומה ותייוול־ישנאמ שרחה־ירטושו םירצלמה ידיב ךירנייה
ם ר לוקב ,וייחב הנושאר םעפ וז ,ךמתסה ,קראטש ןזורה ,חצרנ הז־התעש רסיקה
ת א וישכע שקיב יכ ורבס וללה .ויבא םש לע ,וירוה־תיב רבעל ןוחצנ־תייווחהבו
ת קוצמב ןוירטלורפה לש תמכסומה תיאשחה ותווקת—ול וקלח רשא דובכה־תארי
.רוחא ורוזנו—רבכמ תכלוהו־תרבוגה בערהו המחלמה
.עגר ותוא ותעד שיא ןתנ אל ,וילגר תונוהב לע וכרדש ,רטפנה ןודאה לע
ת לשושה לש ןמאנה הדבע תומ ;םעה־דסחבש ,השדחה תלשושה לרוג םתוא ןייניע
.דוע ךרעוה אל ,דוע שחוה אל ,דוע ןבוה אל ,םיהולאה־דסחבש ,הנשיה
־ פיק־ןחלושל לעמ ,המינפ המד תכפוש ,םינשה ףלא תב הכלממה התיה תלטומ ןאכ
.תודעסמה תחאב ,רזיוה
ינפה תיזחב ארונה ןוחצנה תרושב תא םייניע ינוילימ וארק ךכמ־רחאל העש־יצח
.לאל־הדות ,הדיריה הלחה ,קפס ןיא .תימ
, ביבס תוטמסה תא שדוג ,תורואה םילגדכ ופנפנתה ויתונולח לכבש ,ןולמה תיזחב
.תמדקומה הריקחל הכורא העש ךשמ דע ,התע םתוימ דוע אל ,ןומהה דמע
ת רחאהו תחאה ודיב ותעבגמ ,יוויל אללו םילבכ אלב ,ףסה לע ךירנייה עיפוהשכ
ה יה שגרומ .וז התיה הבוט השיעג .ןומהה שעגתנ ,ויפקשמ תא ןאכלו ןאכל החיזמ
ק ומע ותוא ךשמו ושאר לע ועבוכ םשו רהימ אוהו .ךירנייה םג שיגרה ךכב .רבדה
ד וע ול היה רשפא וליאכ ,היה םוריע וליאכ תינוכמה לא ךכ־לכ רהמ ץאו וחצמל לעמ
.והשלכ רותסמ תורשפא אלל ,ותלחנ־קלח היהת התעמש הדהאה תמצעמ טלמיהל
־ףירח שחל־לוק וירחאמ עמש "!ךדעב םלוכ !ץלחית התא !ךירנייה ,ץמאו־קזח"
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וכמה תא ףיקהל לחה ןומההו בכרה־ףס לע ולגר חינהש עגרב ,ונזאל דומס ,שגדומ

.ויחא תסורא ,האנ הידוהי הרענ וז התיה .תינ
.הטקשה ותבושת התיה "ן אבא םולש המ״
."יתלצליצ הז־התע .ששואתה בוש לבא ,טטומתה אוה"
גרבו םהידיב ,וישכע וצרפש םירטושה ןמ דחא חרצ ״? םכיניב הפ םירבדמ םתא המ״
ח צור אוהש ול יתרמא ינא" .הלעמל הנימי־עורז תא ףיגהו ןומהה ךות לא ,םהיל
ה צלחנ ,הדי לעש ריעזה הנועש לא הטיבה תדרטומו ,הרענה הקעצ ,"וב וריישו
.המלענו
ו רבג הלילה ךשמש ,םעה־תונושלב הריהמה התיה קר איה .הקדצ תדדועמה הרענה
, הפל־די ירחאמ םג םא ,תויולג .לצומ ךירנייה היה רבכ עגר ותוא ,ןכא .רוגיפה לע
ן וויכמ ,וז הייריש ,םינוירטסינימה ידרשמב ,םיטקרסקב ,בוחרב ותלוזל שיא לכ רמא
ך ותמ אלא דוע אלו .ףוסה לש ורדסה ונכ לע ןכוה ףוס־ףוס ךכב יכו ,התיה היופצ ,הז
ם הישארב ודנו ורמאתה ,השדח הפוקתל ףסה תא ורבע הז־התעש ,הנושמה השגרהה
ר מה קבאמב ןה ףא ןמצעל רוזעל חוכ תורצוע ןניאש ,תוחצנמה .תוניועה תונידמה לע
ח צרנה תא .תיטילופ החיצרל סוסיה אלל ןה ףא םיכסהל תולגוסמ ןניאשו ,תוחפ־אל
ה לע אל .תכלוהה הנשה תא רטסווליס־לילב םירבוקש ךרדכ ותוא ורבק .שיא רכז אל
ה לקשמ לש זעונה הכרעהה־טועימ ךותמ .התימל ךירנייה תא ונודיש שיא תעד לע דוע
ו פיצ ףא ,הנידמה־ןונגנמ לשו ,ךכ־לכ בר ןמז רבכ תכשמנה המחלמה לש ילוגסה
.חצורה לש אלמה ויוכיזל
א לא .עדמב אלא דוע ןיינועמ היה אל—עשפה לש רמוחה ומד תא ןניצ זאמ—אוהו

ר המ־שיח אלא דוע אלו .ללכ דמול אל ותארקלש השעמ לע ותוא םיללהמ ךיא עמשש
, שדחמ ובצעלו ותונשל לחה ףא וב הננקתנש השדח המשנל אוה לושמ יכ ספת
ה רזה תושיה םע הרזש .ומצע םע ולש ןושארה יניצרה ךוסכיסה הז היה .ומינפמ
ל א הריהמ החירבב אלא הלצה־יוכיס האר אל ,ולש ומש תחת חומצל הליחתהש
ב ושל רבשה־םוקמ דילגי םרטב ,םש .ברע ותוא ומצע חינה ודילש ,הביתכה־ןחלוש
ו בש ןטשה םייאש ערזה־ןיערג תדמשהל דיחיה חוטבה יוכיסה ול הארנ ,אפריהלו
י רוקיב ,תוריקחהו ,םק אל ,וב ןימאה אל ףא םצעבש ,יוכיזה אלפ םלוא .וררועל
ה ירוגינס־בתכ חוסינב האלמתנש ,רוקיבל רוקיב ןיבש תודידבהו ,חאה ,םאה ,רוגינסה
א לב הנתשנש דע תאזה תושיה תריוואב ךכ־לכ קודה ףוטיע ותוא ופטע ,ףקיה־בר
.ךכב שוחל
, והשעמ םע ההוזמ אוה רבכו ,ולש תודמולמה תובוחה תא חכש טעמכ ,םויה עיגה זאו
ר צק ןמז קר .טפשמל בציתהל ארקנ וב םויה ;םישאמ שונא־ןופצמ ךפה וב םויה
ק ר ותוא ונודיש ,לילכ טפשמה תא לטבל םישקבמ ויה דאמש ול עדונ ןכל־םדוק
, לודגה טוירטפה ,ויבא תא ליצהל םישקבמ רקיעבש ,ותוא םיכירעמש ,ןיע־תיארמל
.ותימהל יושע רומח ןיד־קספשו ,תוומל םייח ןיב ףחרמה
ה הובג תוינידמל הקיז ךותמו ,וגישה ,וילע ויבא־לצ תאז־לכבו ,אופא בצינ אוה ךכו
יחצנ רענ ,ולומ בירי אלל קבאנ אוה הנהו ,תושעל ומצע אוה המידש וזמ רתוי דוע
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ט לפמה ןמ ול יואר וניאש לג וטלימ בושו בושש ,םפכא וילע דיבכהל ובריס םייחהש
ת ונשל תוהש אלב ,אופא בצינ ךכ ןםיחטבמ־ףוחל ותוא הלעהו וילא עיגה טעמכש
ץ לאנו ,הכיסמ ירחאמכ ויה םיטיבמ והומכש ,ויטפוש ינפל ץוחב םש ,ורופיא תא
— ןידה־תיב םלוא לע םירצ ךיא הארו .וייח לע קבאנה רשוק לש דיקפתב קחשל
ם תשלשש .ץראל־ץוחבש ומולש־ישנאו אבצה ,םעה—תודימ־ימוצע םישאר השולשב
ת ולגל ול היה רוסא ותואש ,םיובמה קחשמה לע ,תעדל םהל היה רוסאש ,ועדי אל
ה יה ךכו .םיעגושמ־תיבב תאז תחת אלכייו ןידל דומעל ותורישכ תא דיספיש אלב
ב ישקהלו הפ תבשל םה םיווצמשו ,םסיכב ןידה־קספ רבכש ,םיטפושב ריצפהל סונא
ך שמ היה ץלאנ ךכ .גרוהל והואיצויו קדצ־ןיד והונודיש וא והוניביש ,לוכיבכ וירבדל
ה ל היה רוסאו ,הגצהל וביצקה הז ךשמ—הלילה ךות לא רחאה ףאו ,םימי השולש
ל ש רימטה ולוק תא ףאו איבנהו םקונה תולוק תא תוקחל—החתממ דבאל עגרל ףא
ם נגראלו םדירפהל בושו ,הז ךותב הזו הז רחא הז ,ןימא יוקיח ,תוומה ינפמ דחפ
ו טיבהש ,רבדה־יעדוי יניעל .דיה־טשופ לש ומחל ,הניגנה־ילכ ימינ תאכ ,רחמה־םויל
ג יהנמה תומד תא םינותעה ןעמלו םעה ןעמל תונבל היה חרכומ ,וידיב השוב־ירסח
.יוודב יורש עבטהש העש ,םשרימ יפ־לע ,בוהאה
. יח ונממ תאצל לכוי אל יכ היה המודו ,ומצע םע ולש ינשה יניצרה ךוסכיסה הז היה
ל ע ול ולמגו תומימתה תואושתה ואבשכו .שארמ־ןכומה ןידה־קספ תא וארקשכ
.ושואייב טטומתה ,חלצומה וקחשמ
ל ובסל תוחפל ירה ושנע לע אובל אל םא ,רהוסה־תיב ירעש לא ףוס־ףוס ואובב
ם ילבקמ ,ןידה־ישוע ,וללה הנהו אצמ ,וילע טרחתהל ונממ רצבנש רבד לשב תצק
ך יבמו יוצר אוהש חרוא ךדבכ והוכריב םה .גח תארקל ומכ םיטשוקמ םהשכ ותוא
־ בודמו ,םיבייחמו םייאשח םיתוריש ול תושעלו רחמה־שיא תא שמשל םיחמש ,דחאכ
ל ע תרחיהל םידיתע םישוע םה וב רדוקה םוקמהו םהיתויומד םוקמ־לכמש לע םיכד
ז וב־תדימ שחר אוה .םיקירעה ירמא תא לביק שולח לוקב .גיהנמה לש ובל־חול
ו טטוש ןהבש םייניעב .ורצוי היה אוהש ,ךפוהמה םלועה יאב לא דוע ותמלוה הניאש
ה חיזמ תרחאהו תעבגמב תזחוא תחאה ודי—טיבה גומנש לאידיא לש םיננע־יערק
ע יבה ךכ ,םלוח ומצע תוארל דוע לכויש אלב ובל־תניגמלו—ןאכלו ןאכל ויפקשמ תא
ו בלב היה שחנמ .םרוע תא םהל ףילחהל אוה לק הכש ,םישנא לש וז השדח הצובקב
ה נעתמ תויהל קפקופמ בר־השעמ לשב :ול יופצ אוהש יתימאה שנועה המ ןוכנ־לא
ה דימ קרש ימכ ,דימת ותמשנל רז רשואהש ימכ ומצע תא עדיש ןויכמו .הבוט־בורמ
ד חפ תמחמ ,וישכע םמוקתה ,וקלח־תנמ התיה חוכ לשו תואירב לש ,הבהא לש הקוחמ
ו ישכע ךפושה לרוגה לע ,תוידוחייה ךא םנמא תולדה ,ויתופקשה תורכעתהמ קומע
ל ש תילולפאב .וישכע ךלהתמ היה וכותל והוליטהש קש ךותבכ .םיינפח־אולמ וינפל
סהל תלוכיו יוכיס אלל ,תאז־לכב םלכנו רוצע—םינפה־תדמעה לכ םע ,תימצע־הרכה
ל ע תוחמל שקיב הבש ,היופרה ודי־תעונת הלעפ ךכ .סגה גיראל דעבמ ומצע ריב
ה דילמ־הכניפה־יקקול לע ,ולש תוחרזאה־ידגב תא שובללו ףיסוהל בידאה רתיהה
ןיאש הנבהה־יא תא האר זא־וא .דובכ ול קולחל ריתי ודסח בורבש ,ךלמ לש הווחמכ
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ת וא ןתונכ ,רתוי זעונ בושו ,הריזחהל דוע ןיאש הדובאה רשויה־תדימ תאו ,הל רבסה
־ רעש לש ךרה לועה . ןתפמ תא רבע ,ול דעונש ,ימשרה ,ןושארה שגפימה םויסל

.תיבה
ם ע .ותרשל אורקה ,רחבומה רהוסה ,ומידקה לע לצנתמ ,וינפל ץא תוגרדמה לע
ם ר חרוא ,והטמ לע ןעשנ ,ויתובקעב ,ינש ,ךירנייה ךלה וירחאמ הילמפה ילגר שודשיד
.אפרמה־תיב לא אבה ,חוכ־עגי
ת ולדבו םעט־רסוחב ,םידבע־תונמאנב טהורש ,רדחה לש ותזוזמל תלד ןיב ,הלעמל
ס נכנ ךא ךירנייה .רדחה לש ויתוליהתב גילפהו אלכה־דבע העונכ רצלמ־תדימעב בצינ
ה ייהשל ידמ העונצ התארנ איה ךא .םיקחרמ הרבע רבכש הדווזמה ,ונעטמ אבוה רבכו

, וב םיטשמ אמש ששחה ךירנייהב וב הלע זא־וא .ךכ־לכ החונ־אלו ךכ־לכ הכורא
, ותולבגומב יטרפ םדא הדימ וזיאבו שממ ריסא אוה הדימ וזיאב ומצעל ריהבהל ידכו
ם ימדה תאו םהיעבוכ תא וריסה וללה .ץוחב ליגרכ הייתש־ימד םידמבש־םילבסל ןתנ
.הארמל היה עגי .והזח לע חשה ושאר תא ,םינוא־ןיא ויתועורז ךירנייה טמש .ולטנ
ה חוראל טעמ חור ךיראהל ושקיב ,תעקושה שמשב וטיבה ,סיכה־ןועש תא ופלש םה
א לל תצמשומה גג־תרוק תחת ןושאר ,בוט־הליל ולחיא ,רמג דע הנכומ הניא ןיידעש
, שחלב בידאה רהוסה בבוס הזבנה חתפמה תא .םהילענב וקרח הנשמה־יתרש .הקדצה
.טעמכ בנגתהב ,טא־טא ,שחלב
ת א—אסיכ ותוא לעו ,הנימב־תדחוימ םינפ־תלבק התוא זאמ ורבע טעמכ םייתנש
־ בר שואיי לש תכשוממ הפוקתל שמשלמ ןושארה עגרב דימ לספ הקוריה הסרוכה
ו תוא דוע אל ךא ,תורעסה־ליל תוצחב ,וישכע םג היה בשוי זא בשיתה וילעש—תוגה
ו ל איה טלחומב העיגפ לכש רוהט םלע ותוא אוהש םנמא ןימאה ןיידע .ומצע רוצי
ל ש תוסמהו םירקמה ןמ שרפומב ידמ בר ןמז יח רבכ הנה ךא .תכלכולמ די עגמכ
ת נשוימה הירוטסיהב אלא דוע יח אל ירה .ךכב חוטב היה אל בושו ,שפוחה־ייח
ל שמ עעונתהש ןויפמ ,תויחל היה המודו ,רתויו רתוי תוינכימ תושענה ,היתואצותבו
ר תיה־תויוכז לע וממוקתהב ,רבכמ־םיחונז םידקומב שאה תא חפיט ךכ .יח רוצי אוה
ם וי־םוי וממוקתהב ,לכל יופצכ ,המחלמה לש המויס בורק םע וילע ודריו וברתנש
ה עצוהש ,הנינחה תא ךא .הז לכ ירחאמ םה ןיידע זאמ־םילכרמא םתוא וליאכ ,שדחמ

ר סיקה הז—ןמאנה ודבע תובקעב ומלועל תכלל רהימ םדוקה—שדחה רסיקה םעטמ ול
ע בראב וז הנינח ,ידמ תרחואמ המכחב םג םא ,המכחב והוכירדה־והוחנה לכבש
ם ינפ דימעהש ךירנייה ותוא ידי־לע :ךירנייה ידי־לע התחדנ ,יבמופ אלל ,םייניע
ש קיבשו ,םיריסאה ןיב וילע יופכה ףדעומה דמעמה ןמ לובסל ץמאתהש וא לבוסכ
ד מיל ותוא רשא םעה ידימ קר ,םינבומה ינשב וררחשי רשא ,שפוחה תא לבקל
ה פיצו ,םוימוי־ייח לש תוטוזה תופדעהה לע חור־תרומ יוור ,היה בשוי ךכ .דורמל
ו השעמ םצע םישי רשאכ יכ .דאמ הלודגה תוכזל ,ול עיגמה רבדלכ ,חרכומ רבדלכ
 ,היה רובס ,תאז .םייטרפה םייחב לובטלו בושל אוה דתעתמ זא ,ושאר לע הרטעה תא
.תושעל אוה לוכי ,השעי
הדיחיה םיאשחה־ךרד תא ,ןוכנה עגרב דוע תמאב ,וינפל חתפש ,רסיקה־דסח תא ךא
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 ,ותמשנ לא התנפ וז ךרדש יפל ,החד ותוא ,םינשיה םיבכוכה םלוע לא הרתונ דועש
 היה יאשר ,ןמאה ,אוה קרש ,והשעמ תובישח תא הניטקהש יפל שחכתה הל רשא
 .ולש תיטרפה תושיה לא ותביש ךרד תא דימו טלחומב חתיה תללוסש יפל ,וב לזלזל
 הגהה ,ךכ וטטושב .ןשיה םיהטבמה־ףוח לא ,תורעסה־ליל םצעב ,עיגה הז־התע ךכו

 ,רחאה ,ץראה־רודכ־יצח ינפ־לעש םייאובנה רעסה־ינתיא לע ותעד ןתנ אל ,לטבומ
.הרונמה לש רואה־תמולא לא רתוי ותוא הדקימ קר ץוחב הלומהה .רתח וילאש
 .ןבאה לע תושקונ תועבצא תשיקנ וילא הרדחש דע העשה ךכ־לכ הכשמתנ ןכלו
 ךירנייה .השיקנה המרז ,םיחנתא ידי־לע תוקספומ ,תוכוראו תורצק לש לוקש בצקימב

 ןשעב ויניע וברצנש ימכ .וחצמב וז הקזח השיקנ העגנ ףוסבל ךא .הביתכב היה יורש
 ונממ חרפ םג הנה .ערפוה אוה .אסיכה־תנעשמ לא וירוחאל ומצע חיטה ,הירגיסה
 .באה םולצת .וניע וב ץענ םעוז .השיקנה םוקמ תא ושפיח ןיעהו ןזואה .קמוחה ןויערה
 תא ךילשה .ןהיניב םיחנתאו ,הכלהכ תודודמ תובוראבו תורצקב .םישקונ וירחאמ
 רהוסה תא תוסשל ,הקעזאה־ןקתימ לא ,תלדה לא רהימ .ומוקממ רתינו ודימ טעה
 דמולמה תכיסמ וילעמ הרשנ עגרלו ,ןקרופ שח ףחדל הנענשמ .טקש־אלה ןכשב
 וב האור ,ול־הווש וב האור סנא ותוא ,חצור ותוא ,בנג ותואש רבדה וזיגרה .ערפוהש
 ,תודחוימ־ייח לש םינש יתש .הב תונעל ליאויש ימ ,תושיקנה־תפש תא עמושש ימ
 לישבהש ירפה תא ןה תוטילמ התע ,םילבסנ־יתלב םהש םהילע זרכוה םוי־םויש
 ותעד לע הלע הנהו ,קיעזמה גתמה רבעל ועבצא ףקז רבכ .האירב הרהוי :יאשחב

 .הזכ תויהל הקווד שקיב םג ירהש ,ךכ־לכ קדצ־יאב אלו ,ריסא אלא וניא אוה ףאש
 םצעב וילעש .םיעשופ לש םתימע ראשיהל שקיב ןכא ,הנינחה ול הצרקש ףא יכ
 יהי ,יכו .הזה רותפכה לע ץוחלל תלוכי התואב ,וייחבש וז השדח הלקהב םג םואמל
 ,ויחא אלא ,הלא םיסגאו םיחצור ,הלא םיבנג ןיא ,היהיש לככ םויאו ארונ רבדה
 לוצליצה־ןקתימ לא ץאש הז לא ,וילא םג ןכלו םיחא לא השקה־ילילצב םירבדמה
.תיבה־לע־רשא תא םהב תוסשל
 םש ,ומצע ותוא הדירחהש העיווזמ תוימינפ ףשחו ףסישש ,קרב םולה ,בצינש םוקמב
 םיטפורמה ויבצעש אלא הז ןיאו ,רבדה ןכתיי אל ירהש .הרמ המילכ שוחל הסינ םג
 קמוס םוש הלע אל םימדה־ןייעממ .לשכנ ןויסנה ךא .וז הארונ הגיסנ ול וממזש םה
 ־תקסיע לע רבד עדי אל בלה .שידא ראשנ בלה .תוננוצה לכשה־ייחל לע רפכמ
 ־תכישמש ,דובכ־הלוח השעמ ,הפצרה לע ולגרב חיטה ללותשמ .שארה לש ןמחרה
 היהי םג ולו ,חרכומ אוה ,הצר אוה .הפי ול הלוע הניא הליהתה תגשהל הנורחאה דיה
 גגל דע עיגהל ,שדחמ ומצע תא תונבל תוסירהה ןמו דוסיה דע ומצע תא רותסל וילע
 ןיאש חרכהו .שארהו בלה יסוניקוא ןיבש קיידה תא קלסל ,סורהל חרכומ אוה .ןכשה
 .יאקיזיפה עדי אל תאז ,ןוצר־חוכב ןאכ יד ןיאש .דוע אלו תשפוטמ הללוס אלא וז

.ויבגל םייקתנ אל הז רבד ,הסירה־רב קייד ןאכ היה אלש
 ־עפתמ םייתפשו תוקדוהמ םיינישב ומצע לע הויצ "י םכתא בוהאל לכואש יל חרכה"
 וז הלמ אטיב וישכע ״! םיהולא־לא״ .ךומסה אתב וער דגנ ץמיק עשר־יפורגאו ,תור
הז היהיו .םככות לא רודחל חרכומ ינא" ,וליבשב תועמשמ־רב היה אל הנכתש
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 היהא אל ינא קר הז־המל !ינא הקווד ,ינא .הבהאה תא דמלא אל םא ןטש־השעמ
״? ךכל לגוסמ
 לעכ ,דונעה לע קבאנש ,רוטקודה לש ותוואג ךות לא חריה קיהבה םיננעה-ישילת ןיב
 םיצומקה םיפורגאה .בושו ךולה ,ריק לא ריקמ ואתב ץצורתה אוהו .תויזואוטריו
 ךות לא המידק קחרה יוטנ ,ויתוישע לכל דיחי רישכמ םלועל ,שארה .ובג לע םדוע
 ,םדוק תוינש רשע ,ץחל טעמכ ילוא .דאמ רמוקמ בצ־בג ךותמ רהבה ןועטה רמוחה
 בברעלו דנה תא עולבל .םוהתה לא ךרדה תא חתופה ,םלועה-רבע לש רותפכה לע
 ,ילנויצארה דוסיה רחא ,הטמל קומע ,ףדור היה בוש וישכע וליאו .הזב הז םיו םימ
.הבהאה ול הצוחנ ןכ לעש
 אלב הייריה־תונוכמ לש דרבה־תעוצר ךרדב םיפתרמה ןמ םכאיצוהל לוכי ינא ןיא"
 ־תונברק וב ורבעיש ידכמ הזר ינופצמ .ינעמלו םכנעמל לפונה דחאו דחא לכ בוהאל
 ןיא םש ,הדימה תא רבוע ינא ןאכ .גיהנמ יבגל ידמ הרק ,ידמ הלודג יתוניגה .האמ
 ךכב—חלאנ הטוש־שודק לכ ,וה !תקחוד העשה !תנזאמה הבהאה ,יאוב .קיפסמ ינא
 ־ארבנה לכ תא הב תוצמל רשפאש ,הוחאה־תחסונ תא עדוי—תודגאל ןימאמ ינא
 ותוא עדוי ,םיפוצרפה לכ לש םיפלחתמה םיכוכב דחאה ףתושמה םדה־םרז תא ׳םלצב
יצאה רמוחב ? ותמכחב השוע אוה המו !ורקיעמ ועדוי ,ץמאמ אלל ,תונעדמ לכ אלל
 ־ילכב ותוא רצ אוה ןיא םולכ ז ךכ־לכ לקנב ארביהל ןתינ שדח םלוע ובש ,רקיה ,יל
 םיבבש ,תינבבוח היישע בגא ,רצוי אוה ןיא םולכ ?ןשוימ רצוא ךותמ ליעוי-אל רצוי
 ?הבהאה ןוגריא תא תולבוס תותדה ןיאש יפל ?ומצע לספ־ףוגמ ,רתוי תרושנ ,רתוי
 לע ךכוסל ידכ ,ולטנ ?הבהאה־םנ לש ולוהנימ תא ןהידיל ולטנ חצמ־תוזעבש יפל
וונוסמ ,םכלש תתמה יצצוקמ ,םיבולע םישודק ? היריבא ןהש ,דימת תררושה הלוועה
 ! םכל שיש יפל ,האנקל־םייואר הלא לכל לעמ ךא ,תויסנכה ידיב הלוצינ תמחמ םיר
 תאו הלודגה םכתמישמ תא ,םכתוריח תורשפא תאו ,םכיתולבגימ תא עדויה ,יכונאו

 םכילע רצו םכתא ריכמה ינא ;םירגפמ םתא וללגבש רתונה—דחאה ריעזה גרדה
 םילבוקמה הלא םימב ףלא־תונש הז לטומה ןבאה־קולח תא ועיניו םימה ופפאי רשאכ
 אוה לכהש רחאמ !?םכלש םזינאכימה לש םינפלו־ינפל אובל לכוא אל ינא—וילע
 יניא רבדו ?םיימשה־עיקר ירחאמ רתסומ םואמ ןיאש ,תלוכי־רב לכהש ,רקח־רב
 —ילע הלוע ןיא ,יל המוד ןיא טעמכ ךכב ,ןחבמב־םימד־תדימע ,ןורשכ ,םוחיי—רסח
 ־םעפחל הקיז אלב ,תקסופ־יתלב תוריע ךותמ שחה ,בלב ריעז רירש ותואל טרפ
 ,םוצעה ,לודגה םשורה דבלמ דוע רבד רסחי אל ? התארקל עזו ,לבוסה תקוצ תא ,חומה
 ־תוכיפש לש הריעז הנמ ,ןופצמ־ירוסיי אלל ,רוזאלו זעהל ידכ םדא־תווה לש ,ימלועה
 ןתינה ,ןטק תונמוימ־עינ אלא הז ןיא חרכהב ,אל ,אל ?וז הווה לש התריקעל םימד
 ויתצמיא אלש שואיי לש ,ןיידע ויתררוע אלש יומיד לש וחוכ ,רחא רבד לככ שכריהל
 המישמה ,תאז שרוד ינופצמ >םכבהאל ינא חרכומ ,םכבהאל ינא הצור ,ןכ .ןיידע יל
״! ךכב םייולת ייח ,תאז תשרוד
 לע ושאר תאו אסיכה לע ומצע ליטה רחא ,לתוכה לא ויתועורז תא הליחת חלש אוה
עומשל אלש ,וינזא לע םג הסיכ ,ושאר לא שאונ קדיה ןתוא ,וידיב ךא .ןחלושה־חול
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 הבולע הפש הונעב דמל וליא ,עמש וליא .ולש הבהאה־יגיגהל העירפמה השיקנ התוא
 היוצרה תא ,רתויב םימשאהו ,םינושארה דחאכ היה עמוש ,וישכע הניבהל ידכ וז
.תאזה ץראב םעפ־יא העגנש תורושבב
 ,תויושק תועבצא תואמ ושיקה ,םיחנתא תוקספומ ,הפי תודודמ תובוראבו תורצקב
 תועש ,בושו בוש ןמצע םילמ ןתוא הזה רדוקה תיבה תומוח לכ לע ,תובוטו תוער
 המחלמה ,הרמגנ המחלמה ,הרמגנ המחלמה :הלועה רקובה ךות לא דע ,תוכורא

.הרמגנ

(.ב .א)

לאפיפ םרבוד םנח


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-046\Kesher-46_016.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-046\Kesher-46_017.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-046\Kesher-46_018.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-046\Kesher-46_019.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-046\Kesher-46_020.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-046\Kesher-46_021.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-046\Kesher-46_022.tif

