
ו$ג4 ראורבפ :קבאה ץירפ
. םידחא םישוריג תגמדמב ןיטראמ קבאנ ראורבפ שדוחב ירירגס־םושג דחא רקוב
ת א תוחדל היה חרכהש דע ךישחה הכו םואתפ למשחה הבכ ךרעל הרשע־םיתשב
.ויתימעמ דחאב ןיטראמ שגפ ורדח לא וכרדב .םיטפשמה
־ שארמ לטנ םופלודש ינפמ ,תיללכ התיבש ? הנורחאה השדחה תא עדוי רבכ התא״
ת עטונ הניא תילמשחה ,וקספוה רבכ זגהו למשחה !ןוחטבה־יניינע תא ץייז ריעה
."םירוי ץנילב .דוע
.הביאב םיחרזא־תמחלמ
.רחא תימע ינשה רודזורפה הצקב .וכרדב ךישמה ןיטראמ
״? הנורחאה השדחה תא עדוי רבכ התא״
."םירוי ץנילב .תיללכ התיבש .ןכ"
."םירועריעל־טפשמה־תיבל תרבעוה התא לבא .אל"
ש ח ןיטראמ !תובירמה־תנחטמל רבעמ ףוס־ףוס ז ףוס־ףוס !םירועריעל־טפשמה־תיב
. וצק לא אב לבסה .ןוכנ היה הז .תחא־תבב תוגרדמ שלש־םיתש דימת .תואישנה לא
ת א גישה ףוס־ףוס—םינידה־ילעב לש הביאה־תויוכפתשהל ןיזאהל ץלאיי דוע אל
.ןוילעה ןידה־תיב לא טעמ אל ברקתה םג ךכבו ,רבדה
יכבו םיבורב םישומח תורמשמ םוקמ לכב .לגרב תושעל היה סונא ותיבל ךרדה תא
ן יב ,םהישארל תורוחש תודסק ,םירטוש תושודג הרטשמ־תודיינ תובוחרב ,םינוד
ו תיבל עיגה .םיפיקע־יכרדב תכלל ץלאנו רצענ תודחא םימעפ .םיעלקמה םהיכרב
ו רפסב ארק ךכ־רחאו םיקיתב תורנ רואל ןייע ,ולש הביתכה־ןחלוש לא בשי ,רחואמב
ה כש רפס ותוא ,"יתועמשמ־יתלבל תועמשמ ןתמכ הירוטסיהה" ,גניסל רודואית לש
ץ ראל־ץוחב ףא ורבחמ רחא ופדרש ,םיטסילאיצוס־לנויצאנה לש םתמח תא הלעה
ה דירוה ינא׳פש ,טפנ־תיששע לש בוהצה הרואל ודעס ברעה־תחורא תא .והוחצרו

ל משח םואתפ היה בוש ךכ־רחאל דימ ,תודדוב תוירי ועמש הנומשב .גגה־תיילעמ
ו נגינ .הניווב םג ,הנידמה לכב ררוש טקש ךא םוריח־בצמ זרכוהש רשיב וידארהו
.םבכשמ לע ולע םה ."וראגיפ תנותח״ל החיתפה תא
, חבטמה לא דדנ ,בוחרה לא טיבה אוה .השבי םיעלקמ תחבנ לוקל ץיקה ןיטראמ
.ךירא לש ורדחב ץיצה הרזחב וכרדב .רבד תולגל לוכי אל ךא ,רצחה לא טיבה

.הקיר התיה הטימה
ת אצוי ינא—ךתא יתוא חק" .וראווצב התלתנו ינאפ החווצ ״! ידבל יתוא בוזעת לא״
״1 דבל הפ יתוא ריאשמ התא םא יתעדמ
, ךירחא שפחל ךכ־רחא הצור ינאש תבשוח תא .תראשנ תא" .וילעמ התוא רעינ אוה
ף חד ,תוחתפמה לכ תא ומע חקל אוה ."תראשנ תא ן רענה תא אוצמל חילצא םא
תא .וירחא לענו אצי ,רודזורפה לא תלדה תא חתפ ,תחפיתמה ינאפ תא וילעמ
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 רצחה תא תוריהזב הצה רחא ,תיבה־רעוש לצא ריאשה ,ומצע לשמ ץוח ,תוחתפמה
 תביבסב םיבורה שא .רעשה לא עיגה ףוסבלו ,םיחיש ירחאמ הסחמ שפיח ,תיקנעה
.עלקמ־תוחיגנ ידי־לע םעפב־םעפ תקספומ ,הדימתה תינוריעה תבכרה־תגחת
 הארנכו ןהידיב םיבור וקיזחהש ,תולפא תויומד לש הנטק הצובקב לקתנ רעשה ךותב
.ריעצה דירפטכייל לע םתוא לאש אוה .האירקל תוגרדמה לע וניתמה
 הת׳ ,לרוש—.דירפטכייל םוש ןיא ונלצא" .םישנאה דחא רמא ,"קלאפש לצא ונא"
"?דירפטכייל תא תיאר
."הסאדטש־רגניצנירגב רפסה־תיב לא ,טפיטש םע ךלה אוה"
 אצי לוממש רדגה־רעשל דעבמו רצחה תא רבעו רזח הצורמב ,וירוחאל הנפ ןיטראמ
 ־תנחת דיל ,ונימימ וקרש תויריה .ףרודסונ ןוויכב אציו ,הסארטש־רט^שנגילייה לא
 ךא ,וילעמ רודכ רבע םעפב־םעפ .הרטשמה לש רמשמ־תדוקנ האצמנ הבש ,תבכרה
 .תונכוסמ ןניא עמוש התאש תויריש עדי רבכשמ־ןויסנ יפ־לעו ,םיהובג םלוכ ויה םה
 תמיוסמה תוחיתמה ,וינזאב רכומה ץופציפה ,הכישחב לקמ תרזעב ששיגש העש
 ־תיב לש םיטפשמה־ץעוי דוע אל ,שמחו־םירשע ןב בוש םואתפ היה ,הביקה־ללחב
 ףא וז השוחת .הינילוו תוציבב ססובמה ,דירפטכייל טנאנטיולה אלא ,ןוילעה ןידה
 ־שרגמ ינפ־לע רחאו םירוורפה־תוניג ןיב הליחת רהימו הלאמש הנפשכ הקימעה
.גניצגירג־ךרד רבעל ,םיידי־בחר תלוספ

 ץובה רותב ,תומטמוטמ תופוכת ,תודוקפ ותוא וחנה זא .היה הנוש דחא רבד קר
 רתוח :תודוקפה ןתונ ומצע אוהו ,רתוח אוה ןכיהל עדי וישכע וליאו ,הרזחבו המידק
 ,ךירא־תנידמב טילשה ךיסנה היהש ,"יטוט אבא" רמאש ,ןטקה ךירא לא ,ונב לא היה
 רשאו ,תמה־שיאה־זגדא לע םישנאה רשע־השימח ריש תא םיסבוכ־תיגיגב רמיזש
 .קינחמ שוגל וב ובעתנ לחלחתמ דחפו תבקונ הבהא .דאמ ריעצ שיאל היה הז־התע
.טקש ,לאל־הדות ,היה וינפל .םיעלקמה ורטריט וירחאמ
וזמ ,רעשה ןמ םישנא העבשכ לש התיכ האצי ברקשכ .רפסה־תיב ערתשה ילולפא
 םייופצ טפיטשו ךיראש הבושת לביק ,ריעצה דירפטכייל לע לאש אוה .םיבורב םיני
 ישירח לוליצ עמש םואתפ ךא ,תודחא תוקד ןיתמה ןכ לע .האבה הילוחה םע עיגהל
 .הסאג־דלפגייטש לא לולת הלעמב רפסה־תיב לומ ךשמתמה ,קראפלגוקב הלעמל
 היה המוד ,םיבור לש םלוליצ הז היה אל !ובלב שח ךכ ,הבוטל תוא היה אל לוליצה
 תויהל לוכי ורוקמ ןיאש שחר הז היה ,זא ומכ הללוס שארב תיחשמ־ילכ תחסהל
.הרבג ותוכירד .םירידס תוחוכב אלא םיממוקתמב
 ךיראש ןיטראמ ןיחבה דימ ,רפסה־תיבמ תויומד עבש־שש ואצי בוש ךכל ךומס
 תויריה ורונ רבכו הקירש קראפב הלעמל העמשנ זאו ,וילא תשגל שקיב ,םהיניב
.ולפנ םילעופה ןמ םינש .רפסה־תיב רעש לא קוידב תוחווטמ ,תונושארה
 ־ךאבלסנ ןוויכב ,ומע וררגו ךירא לש ולוורשב היונפה ודיב זחא ,ןיטראמ קעצ ״! אוב״
יתל וינפוא תא םימעפל הב רסומ היה ךיראש םיינפואה־תונח התיה הצקבש ,הסאג
 ,ןקתה אולמב תוניוזמ הרטשמ־תודיחי יתש תוחפל םש ויה ,םייח אלמתנ קראפה .ןוק
־ולחמ .רפסה־תיב לא רשייה ,ןגה דרומב הלעמל בצוהש ,עלקמ שא יופיחב וטעשש
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. קראפה תליפא ךות לא שא ובישה תונוילעה תומוקה ןמ ,םידרמתמה וצפק תיבה תונ
.הנוהכה־רכיכ הלעמ לא הסאג־דאבלפנ ךרואל ךירא םע רהד ןיטראמ
"!עלקמ ונל שי ירה" .טפיטש קנתשה "!ראשיהל"
ר ענה ןמ ףטחו דירפטכייל טנאנטיולה וילא גאש ״! שא־הדש םיכירצ ונא ,תויוטש״
ה יהש ןיחבה אוה ,םלועה־תמחלממ דוע ריכהש גוס ותוא הז היה .ודיבש קשנה תא
 ארקו בוחרה־תניפ תא םיפקוע םירטושה ינושאר תא האר רבכ ,וירוחאל טיבה ,ןועט
ס פיטשכ תוארונ עלצ אוה ,םדוק רבכ ול דבא לקמה ״! גזגיזב״ :םירענה ינש רבעל
ם הילעמ תויריה ורבעשכ דוחייב ,וחוכ תא הריבגה הנכסה ךא ,לתה הלעמב ןפשכ
.רחרחתמ הצרא לפנ םפיטשו

.וירחאמ קש ומכ וררג ,ומע ופחס ,ודידי תא ספת ךירא
ן יטראמ ךא ,וירחאמ רתתסהל שקיב ךירא .שודקה קומופינ לש ולספ בצינ רכיכה בלב
״! םש הניפל דע !האלה״ :הפיגנ וב ףגנ
ב יצה קיתעה ןבוהטב־תיב לש הניפה ירחאמ ,הקיאורא־תטמיסל דע האלה וטעש םה
ף דהב שח הדמח־שגר ןיעמב טעמכ .קדהה לע ץחל ,הרצינה תא ררחיש ,עלקמה תא
י רחא ומצע זכיר אוה ;םיצפנה תלומהב םלועה טטומתה בוש ,ופתכ לא רכומה
, םיברק םירטושה תא האר ,וינפל רכיכה תא בטיה האר בוש ,תונושארה תויריה
.םכות לא המולאה תא ץירהו
.םיחוטש ובכש ,הסחמ ושפיח םה
ר דגל לעמ םיכלוה ונא" .שא־לש־חנתאב ךיראל שחל "!דימשרמאה־תטמיס דרומל"
״ ! ףרטצמ ינאש דע רדגה דיל הפח !יפרודסונה טרופסה־שרגמ לא
.טפיטש תא ומע ררוג ,םלענ ךירא
.םהישארל לעמ לא שא־ירי חליש ןיטראמ .ססוהמב וממורתה םירטושה
.וקלתסה רחא .םימעפ שלש דוע וסינ םה
ם ש .רדגה לא הסאג־דמישרמאה ךרדב ץא ,היהש םוקמב קשנה תא ריאשה ןיטראמ
־ יגפ יתש האר ,רענה יעצפ תא קדב ןיטראמ .חנאתמה טפיטשל לעמ ךירא חחותשה
ל סוחמ אוה זא יכ ,עונל ול רוסא אוה !האלה" .וילעמ ךירא תא ךשמו ,הזח־תוע
״! אוב .ול רוזעל םילוכי ונא ןיא .אליממ
"—אוה ? הפ וריאשהל לוכי ינא ךיא״

"!אוב !םיחרכומ ונא"
ד חי .רענה לש ובגב וכרבב טעב ,ךירא לש ויתועלצ ןיב לא ףורגא־תכמ תיחנה אוה
־ לע וטעש ,תודרומה דחאב ושלגו ורדרדינ ,טרופסה־רכיכ לא רדגה תא ורבע־וספיט
־ נייטשל המישנ־ספאב ועיגה ףוסבלו תורחא תורדגל לעמ ולחז ,קחשמה־שרגמ ינפ
. הסארטש־רטטשנגילייהל דע בוש םירוורפה־תוניג ךרדב ובנגתה ןאכמ ,גיווליב
ל ועשמ ךותל ךירא תא ןיטראמ קחד בושש דע ,המורד ונפ רחא ,םש והתשנ הלק העש
ה פצמה־שארב הלודגה טרופסה־רכיכ תפיקע רחאלו עבג־הלעמב וספיט בושו ,רצ
ם ע בוש הנורחאלו ,הריו םע זא דמוע ןיטראמ היה הב הדוקנ התואל קוידב ועיגה
.ינאפ
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 ־רצח רבעל הרי הז התע ירליטרא ילכו ,אבצה לשמ הללוס התיה הכורע ןאכ הנהו
 לש לליה־לוק תא ועמש ,הנקה ןמ הקיזבמ הכוראה שאה־ןרק תא ואר םה—םקראמ
.הטמל םש לוחכה לדגמב תוצצופתהה לש רואה־זיזח תא ואר ,הייריה
 ,בוחרה לא ,םיחיש־ךובס לועשמל לעמ ,םהב ושיגריש אלב ועיגה םהו חילצה ןיטראמ
 ,בוחרה שיבכ ינפ־לע וטעש םה .וכרד לא אצי ונממש לודגה גרוסה־רעשל לוממ
 ־םוקמב ויהו—וחתפ ,תוגרדמה־רעש לא ועיגה ,רצחה תא שיח וצח ,רעשב ועלבנ
.םיחטבמ
.םלענ דירפטכייל טנאנטיולה
.הרכה אלל ,ץראה לע ותיב רודזורפב לפנ ןוילעה־ןידה־תיב־ץעוי

(.ב .א)

ןדמל ןוטנא
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