
ןטשה םע הזוחה :גרברוט ךירדירפ
 תניחבמ—רייאמ וטוא ,הדובע־רסח הםק־תיבךרתנספ .1939 תליחת ,הניו

 םירוגמו־חבטמ־רדחב ררוגתמ—הגרדמה־לפשב ,יפסכה בצמהו לארומה
 ויבא ספתנ 1938 רבמבונב םידוהיה לע םידוצמה דחאב .טאטשדלופואילב
 תוברעתהל תודוה קר המוד לרוגמ ץלחנ ומצע אוה—ואכאדל לבוהו

 רבעשל־ורבח הז היהש ול ררבתנו ,ריכב ופאטסיג־דיקפ לש היופצ־יתלב
 עגמב אובלו בושל ויתונויסנ .טלוכאכ ץנארפ (עבשומה וביואו) םידומילל
.והותב ולע שובחה ויבא תבוטל ותרזע תא שקבלו טלוכאמ םע

 םייאלפה־תחורא תא יתמייס הז־התע .םיירהצה־רחא שמח ,ראוניב םירשעה היה
 םייריכב שאה תא םעפ דוע יתחפהו ,דחאכ תיברע־תפ םע תירחש־תפ ,ילש
 עמשנ רשאכ .ליגר־יתלב ,םיבלכ־רוק םויה היה ץוחב .ילש םירוגמ,ד־חבטמב
 רודזורפה לע הבשחמה םצעל .חותפל ללכ יתיצר אל ,הנושארה םעפב ץוחב ןומעפה
 ידבלמש יתעד לע הלע ישילשה לוצליצה ירחא קר .רוק לש לג ינרבע ןנוצה
 ימ" .תלדה לא יתשגינו ילש המא׳גיפל לעמ יליעמ תא יתשבל .תיבב שיא ןיא
 ךא תיתודידי הצע לש המיענב רבג לש לוק רמא "!רבכ חתפי ,ונדוא" "זהז
 ,ןותמה ולוקל הפי המיאתה ותומדש המוק־ךומנו םירשב־לעב םדא .יתחתפ .הפיקת
 ררש תוגרדמ,ד־רדחב > רויחה רואה לומ ויניעב ץמצימו רודזורפה לא ינפ לע רבע
.ילגרב השק העגנ ,תשפועמה ,הרקה םיצרפה־חור .חותפה חתפב דמוע יתראשנ .ךשוח

"?ותשקב המ"
״? רייאמ ןודא״ .םדוקמכ לוק ותואב שיאה רמא ,״רבכ רוגסי ,ונדוא״
"?ונוצר המ" .םוקמה ןמ יתזז אל ךא ,יתרגס תלדה תא ."ןכ"
.וסיכב העילבהו רזח רחאו תינמיסה תא איצוה אוה ."ופאטסיג"
.ונוצרל ותוא לואשל ללכ ךרוצ ןיא סנכנ ךפש ימ .יתעדיש ןבומ .תאז יתעדי ירה
."רייאמ ןודא ,הלהבל הביס םוש"
 קיר לוקב יתינעו ,רבדה רשפא דוע לכ םמתיהלמ רתוי בוט והשמ יב הלע אל
."יקנ ילש ןופצמה ? להבא המל״ :םמושמו
״? ינסינכהל חצור אל .רמוא ינאש המ הז ירה .והז״
.םירוגמהדובטמ רבעל השולח העונת יתיווחה
 :וירוחאל הנפ חבטמה חתפב .ודמע־םוקממ רקע הצורמ שאר־עינב ."אופא ןכבו"

."ימש קק—ןכ־הא"
 רבד לש ופוסב םולכ ?הז לכ שוריפ המ .רומג טוידיאכ יניעב יתייה ."רייאמ"
 הרוצב תאז תושעל אוה ןווכתמ אמש וא ?ללכ יתוא רוסאל קק רמ ותוא אב אל
 •יפיעצל דעבמ ,חבטמה־תלד לא ןועש .ילגר לע יתדמע ישוקב ?רתויב תעשורמ

 וזב וז וידי ךפחמו ויתופפכו ותרדא טשופ קק רמ תא יתיאר ,םיגגומתמ םידא
.הריכהדוולל לעמ
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 .םויה בוש םיבלכ־רוק הזיא" .חונינ ףשנ אוה ."ולצא םינפב ןאכ ער־אל םימח"
."תוחורה לכל
 ךכ־לכ תוקפ ויה יכרב > המינפ רדחל יתסנכנ .״ונוצר המ יל אנ־רמאי ,השקבב״
.ןחלושה תפש לא ןעשיהל יתייה חרכומש דע
 לא בשיתה אוה "?תצק חוורתהל יל רתומ" .ירבד תא עמש אל הארנכ קק רמ
."םויה לכ תאזה תישפיטה תוצצורתהה—הא" .הריכל ךומס ,ןחלושה
 טושפ סנכנ ינא ,רהמ הז תא רומגי אל םא ,ישפנ לא יתרמא ,ךכ ךישממ אוה םא
.תכלל םילוכי ונא ,ןכומ ינא ,הככ ,שבולמ רזוחו הצחרה־רדחל
 ,השקבב ,חא" ז יתחורא ירייש לא תודומצ וראשנו רדחב ובבס קק רמ לש ויניע
״? הפק לולפס יל םמחל לוכי אוה ילוא—רייאמ ןודא
 ןיא םא קר—לבא" :רמא תמאב ,רמא ,המ־תוהש רחא ,ילש רועפה טבמה ךותלו
."תרתוימ זחריט ול םרוג הז
."דחא עגר .אל ןבומ" .יתלמלימ ,"אל"
 םגול אוה ךיא יתטבה .והכנ יתבשי ינאו ,תושורדה תולועפה טעמ תא ומייס ידי

 אוה ךיא ,הירגיס ול קילדמו ומפש תא החומ אוה ךיא ,תונושארה ויתועימג תא
 םא יתעדי אל תעה לכו הלא לכב וב יתטבה :תחא יל םג עיצמו ותעדב ךלמנ
.סנל הוקת תמחמ וא דחפ בורמ יתעדמ תאצל ילע
 ליבשב ול דיגהל ידכ ,הא־זא" .ודיבש הירגיסב קק רמ טיבה רהרוהמ ."הא־זא"
 .הנה יתוא חלש ולש דידי .יטרפ ןינע םיוסמ ןבומב הז .רייאמ ןודא ,ןאכ ינא המ
״? טלוכאמ ןודאה תא ריכמ אוה אלה .טלוכאמ ןודאה
.ןהניה קק רמ םג .ישארב ענענל יתלוכי ישוקב
 לואשל שקיב אוהו .םיוסמ ןינעב ,ותא רבדל הצור היה ,רמולכ ,טלוכאמ ןודאה"
 ינא .הרשע־םיתשל הרשע־תחא ןיב רחמ לופורטמל וילא אובל לכוי םא ותוא
"?רייאמ ןודא ,והשמ דיגהל הצר אוה .ףוחד הזש בשוח
."הזל יאנפ שי .ךכ־רחא .אל ,אל"
."יתוא לאשיש ,ןאכ ינא הזל ירה—השקבב ?המל לבא"
 ירה זא—ךירצ אל אוה ירה זא ,יתא רבדל הצור טלוכאמ ןודא םא—בשוח ינא—ןכ"
 רבד ,קק רמ היה זא יכ "יתוא רוסא—" :וישכע יתכשמה וליא .״—־ל ףכית לוכי אוה
.אב ךכ םשל ירהש יל עידומו םיכסמכ ושאר עינמ ,ענמנ־יתלב וישכע יל הארנ הז

 ןודא ,ךכ־לכ ינבצע אוה המל עדוי ינניא" :ושארב דינהו יב ןנובתה קק רמ
."יל ןימאמ היה אל םא יל היה רצ .והשמ ול תושעל הצור אל םדא םוש ? רייאמ
 ופאטסיגה ןמ .עתפומ תצק ינאש ןיבהל ךירצ אוה ירה לבא .החילס .הז־אל־הז ,אל"
."םדאמ והשמ תשקבמ איהש הקווד םיפצמ אל ירה
 אוה ןיאש ףכית ול יתרמא םג ךכ םושמ ירה .רייאמ ןודא ,טלחהב ןיבמ .ןכ־הא"
 םשה תא םיעמוש קר םהשכ םילהבתמ םישנאהש עדוי ינא םג הז .להביהל ךירצ
 ןימאי—רייאמ ןודא .םיאב הנה םדאה־ילכוא :םירמוא ויה וליאכ שממ .ופאטסיג
ונאש תויהל לוכי .םידקופ ונחנא זא ,םידיקפ ונחנא .םדא־ילכוא אל ונא :יל
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י שנא לצא ךכ היה דימת ירה הז ךא—תויעב ונל םישועשכ םירומח תצק םישענ
",זךכ אל ,תודיקפה
.ךייחל יתיסינ ,"—ךכ הזב םילכתסמ הא־םא"
ם יקסעה יליבשב—לכתסי ?רייאמ ןודא ,תרחא הזב לכתסהל רשפא ךיא ,ןבומכ"
— ילש הנוממה אוה טלוכאמ ןודא .םידירומ םניאו םילעמ םניא טלוכאמ ןודא םע
ל בקמ וליפא ינא—דאמ ביבח םדא אוהש האור ינא—ךלוה ינא—וילא יתוא חלוש אוה
, יל ךלוה בוש ינא זאו ,ונ—ול רמול טלוכאמ רמ שקבמש המ ול רסומ ינא—הפק
."בר דובכב
ם צעבש וישכע ול וריכזיש הצור היה אלש םשור לבקתנ טלחהבו .ורובידמ ההש אוה
״! רלטיה לייה" אלא ״בר דובכב״ אל ותכרב תויהל .דתיה הכירצ
"?םצעב ןינעה המ ,יל רמול ,קק רמ ,ילוא אוה לוכי"
ו ל שיש ,והשמ רביד טלוכאמ ןודאה ,לבא .הזב םיניינעה ךותב ךכ־לכ אל ינא—ןכ"
."ורורחיש רבדב הנווכ וזיא ול שישו ,ואכאדב ולש אבא
ה מ עדוי אוה ןיא—קק ןודא" .םימעפ שלש ,םיתש ,קומע םושנל ילע היה ״! קק ןודא״
."אוה ךכ םנמא םא אנ־רוכזי ,השקבב .וישכע ויפמ איצוה
"?רייאמ ןודא ,ךכ תמאב המ םא"
."יבא ןינעב והשמ תושעל הצור טלוכאמ ןודאהש"
."תאז רמוא אוה םא ?אל המלו ,ןכ"
. טלוכאמ ןודא לא הז ןינעב רוסל תודחא םימעפ יתיצר רבכ ינא—תעדל וילע—םושמ"
."יתוא לבקל הצר אל וליפא אוהו
ז א .ךכל העשה העיגה אל ןיידעש וא .דאמ קוסע היה אוה םתסה־ןמ זא—ןכ־ונ"

ל ופורטמל רחמ אובל הצור אוה םא זא .העשה העיגהש ול דיגהל שקבמ אוה וישכע
"—ותא חחושלו
"!?הצור ינא םא ?קק ןודא ,הצור ינא םא"
.ימכש לע חפטו םק קק רמ
. (יתרזע תא החד ךכ בגאו) וליעמ תא ושבלב רמא ,"רייאמ ןודא ,אוה האור ,ונ"
."דאמ םיענ היה—ןכבו .הלהבה לכ היה .דז"
ו ל ןיא" .תלדה תא ול יתחתפשכ תחא םעפ בושו ,ודי תא יתענעינ "!יל םיענ"
"!קק ןודא ,ול הדות־ריסא ינא המכ גשומ ירה
" !הפקה לע הבר הדות—.הארוהה יפ־לע רבד ול יתרסמ קר ירה ינא ? המ לע ?יל״
.רודזורפה ןמ ירבעל ארק דוע
.תוגרדמה דרומב םלענו וליעמ ןוראווצ תא ףקז
ל ע םיימשה ןמ לומגל ותרושב תאו םיימשה ןמ חילשל ויתבשח .וירחא יתטבה
.החירבה ייותיפ ףא־לע יתעדב ןתיא יתראשנש
.םונהיגה ליחתה רחמה־םויב .םולכ־אלו הז לכלו םיימשל ןיאש יתעדי רחמה־םויב

(.ב .א)
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