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 ןורכיזב קרש ןמז ךב ררועתיש ידכ ,הדיחי הלמב ףא וא ,תטלקנ הרעהב יד םימעפל
 אל ףא טעמכו ,המואמ ךכ לע תעדי אל ןיידע ,דלי תייה .תויחתהל דוע אוה יושע
 ,יטויפ םסק גופס—רבדה ליחתמ ךייח־ינש־ימי לש םמוציעב קר ז םלע רבכ ךתויהב
 תורכזיה לש רשג—דוע־גשוי־אל־םלועל ףוח לא רשג הז ירה .העמיק־ילוכנאלימ
 ,םייח־חרוא ,קפודו םש} ,בצקימו שובל ,עגרה־הז ,תואיצמ הז היה ירה .היזה לשו

 וניא שיאש ,םיבינלו םירבד־ייוטיבל ,ארז־דע־רשיומ ,טיהלל דע .םעטו עבצ ,רוא
.ונינפלש רוד ותוא לש ,זא־ונל־רפוס ,ןורכיזל דע ,דוע םהל קקזנ
 תחא ,תוערלו להוכל תינומלא הביאש־תנחת ,הקווד הז קדנופל רסש הז היה הרקמ
 —ןיי־ישגורמ לש םע טלש הפ .וקיחב תוהז־אלל־םייחש ,ינוושמה ךרפב םיפלא־ינמ
 ־לש־םייחו ןמזה־ןש רשא םישנ םע—רעושו קסע־לש־חילשו ,הבציק־לכואו רלבל

 ,תומסרפ ,"!הפצרה לע קוריל אל" חולה ,תוריש ,טוהיר .דאמ ןב וסרה תופידש

 תינבבוח םיריוצמ םיגונ םיחידב ,תרגסמב תיגוגז ירחאמ ריעז סופדב הרטשמ־תונקת
 ותוא דימת טעמכ .םיבעותמ םיעבצב ,םעינב־םיאבוסל ביבסמ םימורע םילתכ לע

.רבד
 הריב ןימזה ,טושפה ץעה־לספס לע תיווזךרקב ול בשי םיפערס־זוחאו הכילה*עיגי
 .דבוכה אולמב וב עגפ לכה לש ורועיכ .תעדה תא תתל ,הרגישב־וכרדכ ,ליחתהו

 לע וב םחינ רבכו ,םורצל הרמיז־־תבית ,האסה אלמתתש ,הליחתה די־לעש־רדחב
 ץעננש ,הרימא־לש־שילת המוהמה ןמ ףחרתנ הנהו ,והובו־והותה לא וכילוהש ףחדה
"...םיצ־א־א־אנה ...םופלוד תא וקפדשכ ,זא" :ותעדותב
 וזש אלא ,תיארונה תוקסעתהה תחרצתב עלבנ ראשה .לכה תא ריזחהל ךכב היה יד
.וידע העיגה אל רבכ
 יורקש־המ ויה אל םה .ףלאה־האמ לובג תא הרבע רבכש ריעב ,רטוז דיקפל היה ןב
 אלא .וליבשב הנטייקל קיפסמ הז היה יאדו ךא ,םידימא אל ףא םג םא ,"םיינע"

 ־יבורק לש םתושי .המצע יפב היוניככ "תישעמ" ,היבושיחב־השבי השא התיה ומאש
 האושנ ,הלעב תוחא .הלצנל אלב התחינמ .דתיה אל םלועמ ,םירירע ,םידימא החפשמ
 םניחל אל—חיוורמכ דימת—םישרגמ־ךוויתב קסעתה תויונמדזהבש ,ןיצק היהש־ימל
 ,הביבס הלודגה הניגהו ,םיה־תפש לעש םתליווחב .זאמ הנייחא תא תבבחמ היהת
 ,היה דלי םנמא .תועובש ךשמל ונממ תרטפתה תחאבו—"רענה ליבשב םוקמ יד" היה
 ,הסמעמל היהשכ ךכב שח .ומא לש עצבה־תוואתמ לבסו ,ומצע ךותב רתוי עוקש
 תגהונ התיה ,ולאכש תושוחתל הרצונ אל איה ,ומא וליאו .וילע אונש היה רבדהו
 דודה לצא ,וכרצ־יד שובלבו ןבל־ידגבב דיוצמ ,ותוא קורפל הרגפ־לש־ןושאר לכ
 הצקב הליווחה .דושח ןוזפיחב דרפיהל בוט דמלו ךוניח־תחכות ירחאו ,הדודהו

טעמכ םינפג־ימרכ וערתשה הירחאמש ,םירטועה םירהה לש םורד־ילושב ,ריעה
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 ,םתסה־ןמ ,ךסנ ךכ רשאבו—ןדע־ןג התיה ,טוק־ינתיבו תואבסמ םיפקומ ,רהה־בג דע
 ולדתשה ,םישימחה ליג תא ורבע הז־התעש ,םילודגה ינש .רשעה־ןב לע םומעיש
 תעשב דודב לכתסהל ול היה רתומ .וקיסעהל המב ועדי אל בר ןמז ךא ,בל לכב
 שפחתה אוה .תיבה־תכאלמבו לושיבה תדובעב הדודה ןמ לעפתהלו הניגב ותדובע
 ןמז ךכ לע גנעתה אל תודיחיבש אלא .ינאידניא וא םי־דדוש ,יכרותל הז רחא הזב
 הביזכה תכלוהו־תרייעתמה הביבסבש םיירפכה ידלי ינורחא םע תורבחתההו ,בר
 ,הירפסה־רדח ךרדב ,תולעל השרוה ףוסבל .תנבומ־יתלב ,תידדה תוגייתסה תמחמ
 דודה לש הביתכה־ןחלושל לעמש ,הגבה־ץע טהורמה ,רירקה "םינודאה־רדח" לא
 —יתוכלמ־ירסיק ןרס ידמב ותורחב־ימימ דודה־ןקויד ,ןמש־תנומת וב התיה היולת

 תא ארוק היה ןאכ .האנה ךותמו ,החיש תעב "הגוש" הדודה התיה "ןרס־בר"
 םנכת תאש ,םייטוריא םינמורו םייאופר הרבסה־ירפס םגו יאמ לראק ,ןידזז ןיווס
 ךיעמ חור־תובידנ ךותמ ול החינהש וא ,ךכ־לכ הדודה דוע הרכז אל הארנכ
 וחרכ־לע ךשמנ היה בוש הרהמ־דע ךא .טעמ אל וליג תא המידקה ןבומכש ,תיתרבסה
 ךכו ,הדשב ריצקב ,ןבתמב ,תפרב הדובעל די ןתונו ,םיריעז םירכיא ,םינכשה לא
 ברעב אב היהשכ ,המטח תא תמקעמ התיה הדודה .יאלקחה םויה־רדס לכ תא הווח
 ־תלעתב ותמוק אולמ לפנו תפרב דעמו קילחה ףא םעפ—ךלכולמו עזוימ ,בער התיבה
 .שאר דעו לגר־ףכמ ,הרימתה ותורענ לע ןיינעתמ ךויח ךותמ ותצחור התיהו—בויבה
 ־ילכש ,הפס לע בכשומו םטופמ ,תודימה־בר הלש הלילה־קולחב ףטועמ היה זאו

 חור־תרומל—ררועתהל םיכשמ היה בורה־לעש ןויכמ .ןושיל ,הילע ושרפנ הטימ
 ךורע היהש ,הנישה־רדח לא רקוב תעשב סנכיהל דוע השרוה—הדודהו דודה
 בהזה־תרגסמב יולת היה ריקה לעו ,וב שורפ היה לודג יסרפ חיטש .הנעלות־יטיהרב
 ־תסכל תחתמ לא קילחהל ול וחינה ."ןירגנהול" ךותמ "תולולכה־רדח" הבחרה
 ועמשנ ןהבש ,תורוחשה תוינזאה תא ול הביכרה הדודהו ,הדודל דוד ןיב ,תוצונה
.ללמו הקיזומ ילילצ שחלב
 סחדמ ,םירוחש םיטוח ףנוצמ לילס בכרומ היהש ,רוטקטד־רישכמל ויה תורבוחמ
 לע יולג ךורע היה הז לכ .וילא קובד ץצונ תכתמ־טוח בנזש ,םירה־שיבג תכיתחו
 ,(רתויב השק היה אלש רבד) וב שמתשהל ךיא ועדי םא ,היה רשפאו ,ץע־תיחול
 ךל היה יד םאו ,ותחונמב שיא ערפוה אל ךכ .ימוקמה רדשמה תא חטבל טולקל
 ןיאו ןהב םדרנ םדא היה תופוכתו—תוינזאה תא ריסהל אלא תכרצוה אל הנזאהב
.םולכ ךכב
 תספרמב הפמה־ןבל ןחלושה דיל הנשדה רקובה־תחוראל דע רבוע ןמזה היה ךכ
 תזחשה תעב ןותיחשה תולותחהש ,תועולק תוסרוכב םיבשוי ויה הבש ,הנטקה
.ץראה־תוצק דע ליחכמה רושימה לא קחרה ףיקשהל היה רשפאו ,ןהינרפיצ
תהב הדודהו דודה תא אצמו הנישה־רדח לא םנכנ בוש הנה הלאה םירקבה דחאב
 :תועמדב ול חרמא הדודה .ולש בוט־רקוב תכרב לע ובישה ישוקב .הלודג תושגר
."םיצאנה ידיב חצרנ .תמ רלצנאקה"
רסיקה־ידייצ ידמב ןטקה שיאה תומד ךא ,רבדה תועמשמ המ הכלהכ ןיבה אל אוה
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ו יבא .תוזרכ ךותמ הריכהש יפכ ,וב התלע ,הרופאה הינתמהו עבוכה לע הצונה םע

, הנש התוא ראורבפב ,ךיא ,ודגנכ ותוא האר אוהו עגר רהריה ,ךכמ הצורמ יאדו
ם יברה םיינועבצה םילובה םע םודאה ןורפסה תא ןחלושה־תריגממ אוה ףלוש
ך יא ,רקדזמ שיטפ לש תידיב תוזחואה םיידיה יתש הכירכה יבג לעו ,וב םיקבדומה
ו פרושו םירזגל וערוק תועמוד םייניעב ףוסבלו ,םיכורא םיעגר וב לכתסמ אוה

.רונתב
י שנא יפב "הציטופאלק״ה ,חורה־ילגלג ושקנ ,ןורדמה הלעמב ,ץוחב ןייה־ימרכב
ת א הדיקשב בבוס דודה .םייובצו םיקומס םיבחרה הינפו ,התכב הדודהו ,הביבסה
ם ינשה לא ףוס־ףוס לחדזנשכ .תומוצע םייניעב ןיזאהו היה רויח .סחדמה־רותפכ
ף שינ ,"םינדחפ" .םוצעה הזח לא ,המצע תא תמחנמכ ,הדודה ותוא הצחל ,םתטימב
. תושקנתהה־השעמ לע םיטרפ תוינזאה ןמ ול ועדונש רחאל ,ומעזב ןמז רובעכ דודה
, עמש אל דוע םלועמש ,וז הלמב תושעל המ עדי אל אוהו ,ןכל םדוק רמאנ "שטופ"
ה ״פה אלא ,קוספ־ףןס ,"שטופ" ול הריכזה איה .וינזאב התיה תרעוכמש קר
ו ליא" .ףורגא־תפיגנכ הביאכה איה ,תינמייאו תעשורמ התאשע השארבש השוגדה
ש י ירה זא ,בגה לא הבורה־יפ וליפא" ,דודה ךכ ,"תספרמה לא םיאיצומ םה יתוא
ץ ומקה ופורגא חלשו ותטימב ףקזנ אוהו "ז ...ןיצק אוה םדא המלש ...דחא רבד קר
" !לפנ רלצנאקה !רעתסה" :ולוורשמ רקדזמ ינרשבה ודי־קרפימשכ ,ללחה לא
־ ץחל תא רוכז ,אנא ,ךכ־לכ שגרתת לא" :הפיסוה ךא ,ץירעמ טבמ וב הנתנ הדודה
"!ךלש םדה
ת פרוטמ תוריהמב הנה ,קוחרמכ עגר בורקמכ עגר ,הציטופאלקה השקנ ןיידע ץוחב
, תונתשמ לילצ־תומרבו ,תדרוי וא הלוע חורה־תופיכתש לככ ,טאל־טאל בוש הנהו
ת יכוכזה־ישיבג ולצליצ רודזורפב .ר־םוי־םוצב ןשער ומכ טעמכ ,תינקרוח דימת ךא
.םיצרפה־חורב ,תשרבנב
, ופאטסיגה־אלכב היה בוש זאש ,דודה .םילוחה־תיבב 1943 תנשב הקלתסה הדודה
י מכו ,שממ־לש־תומשאה ודגנ ויה אל .היוולהל ןוהטבה־תוריש שיא ידי־לע לבוה
־ תלחמב אוה םג ערכוה 1953 תנשב .תונחלסב תצק וילא וסחיתה ןיצק םעפ היהש
. דבלב םיטעמ םיטפשמב םג םאו ,הירוטסיהה דומיל ירפסב רכזומ םופלוד .ןטרסה
ק בא הסוכ םש ,גגה־תיילע לא קוחר ץיק ותוא ירחא עיגה ןטקה רוטקטדה־רישכמ
. תורונמה־יטלקמ אצמנב ויה רבכ .ותוא וכילשהש דע ,םיקלוסמ םיצפח ינימ ראש םע
ת ובר םימעפ .תונושארה המחלמה תונשב ,הדודהו דודה לצא עמוש היה הזכ דחאב
ו א רטסנימוריב־וידאר תא ,תוינייפאה ףותה־תושיקנ םע ,ם״בבה תועידי תא
.ןטקה רלצנאקה תומ לע העידיה טא־טא התהד ךכ תמחמ .הבקסומ

(.ב .א)


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-046\Kesher-46_029.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-046\Kesher-46_030.tif

