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ל ע היירי־תונוכמ ,םידמב םישנא םישודג ,םילודג םיסובוטוא ינש ועיפוה שיבכב
:שיאה רמא ,הילע תוסכל שקיב ומכו ,לילעב תומיענ־יא זוחא .םהיתוגג
"!הפ אוה קאלדס ותוא ,רמגנ הז וישכע ,וה־וה"
ו דוע וליאכ היה המדנו ,וליעמ ירותפכ תא סכר ,ורוגח תא ןגריא ,ותדימע בציי אוה
 :טרבור לאשש דע ,רתוי תובישח־בר םלוע לא קחרתמכ ,ןיתממו דמוע
"?ךילע םינוממה"

:תשעתהו .תרכינ הכובמב ךייח שיאה
."דקפמה ינא ףוס־ףוס .סנכינ אוב !תויוטש״
ת מאב ילוא .תוינוכמב ,טנפוהמכ ,וטבמ ץענ זלה ךא ,תיבה רבעל העיספ עספ טרבור
 ,ןכותמ וצפק םישנאה ,ורצענ תוינוכמה .העמיק םוגלל ול םיאתמה עגרה וישכע אל
ם ינפ־לכ־לע ,"םדא ותוא" לשל םימוד םידמב ,דאמ םייפתכ־בחר ,דחא םלוכ שארבו
, אירב שיא .תיבה לא דימ ברק אוהו ,הז לשכ הפירפ־ימזבאו םישרפ־ברח ול םג ויה
ש גדומה ילייחה .בשעב ךרד םיבהורו םיצרמנ םידעצב .והשלכ םיילגר־רצק ,ינומרע
.ןיעל דימ טלבתה ובש
, וילע הנוממה ןמ ץוח ויבגל םייק היה אל שיא .ללכ טרבורב שח אל ומכ הליחתב
:ותכובמ וילע הקזח דוע תוישקו תעמשמ לש השודג הכ הגמ חכונלש
.רפכה ןוויכב הרוה אוהו—"םש הז תא אנ־האר .טנאנטיול רה ,הדות ,ןכבו"
ף א .םהיניב םיטבמ ופילחה הנחו טרבור .דחוימה ןמ רפכב וב שי יכ אצמ אל ןגסה
ו ז ןיאש ול רווחתנ ןיע־ףרהכו ,םולכ־לש־תעד־תוחיחז ךכ ךותב הדלונ טרבור בלב
 ריוואב עיג־אלב היה ןכוש .רפכה רבעל םה םג וטיבה םישמ־ילב .בלה־קמועמ האב
. ךרדה לע הרתינ אל תלוגנרת וליפא ,לכה וב תמ ומכ ,םייברעה־ןיב לש דבכה שמשה
ה שענ ךכ ,העמיק וניצריו תוערואמב תינפת לוחת התעמש טרבורל ול רבתסנש לככ
ה תבעתנ הירחאמש ,תועמשמ־תרסח הכיסמ ומכ .רתויו רתוי לבסנ־יתלב הז יומיד
ג שיה לש תוצרנה תויורשפאל דוע התעש אלש ,תוכירדו התלע השיחרו ,תוחיתמ
ה דימ התואב ןגפומה השפנ־ןויווש ירחאמ שח ,הנחב לכתסהל ךרצוה אל ףא .ףסכנ

ה פצמו־הפצמ הב ףאו רפכה לש תמיואמה ותממד הב םג הזחא וליאכ ,תושגרתה לש
.תוצרפתהה תעשל איה

ם יאבחנ םירבגהש טעמכ תואדו הרעשהה התשענ שמשה־יוור והובב 1 םירבגה ןכיה
ד וע ךכב שיגרהל ול היה ןידה ןמש ךכב ומצע תא טרבור םישאה אוושל .םיתבב
ד מעש ,אובל בורקה ןמ קמחתהל היה רצבנ רתויו רתוי .םהשלכ םינמיס יפ־לע ,םדוק
ב רקב רבכ השממתנ אל םולכ .םיביואכ םא םידידיכ םא ,םחרכ־לע ,םתוא תמעל
ה טנ תאז םע .וידחי התע ודדוגתנ תינדשוח ? תוניועה לא היינפה היצילימה־ישנא
־תדמעה ףא .ךלוהו־רבוג ימצעה־ונוחטבש ,"הזה םדאה" לש וינפב ןיחבהל טרבור
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ה מודב .הארמל ךייחל טרבור דוע לוכי אלש והשמ וישכע התשענ הבושחה וינפ
ק רפתהל ידכ ודימשהל ךילעש והשמ לש ,האינשמו תממוקמה ,תישונאי־אלה ותנוכתל

.המויאה תוחיתמה ןמ
ו חוכבש תילייחה תופידעה לכ הזכרתנ ומכ ובש ,ףירח ,םעור לוק ןגסל ול היה
 ,רחאה לש ותוגהנתה לא דחוימ סחיב דמוע רבדה וליאכ המודו ,לכ־ןיעל גיצהל
ך כב הבר תובישח הארנכ התיה םהינש יבגל .הז לוק חוכב לדגתמ רחאה וליאכ
."טנאנטיול־רבוא רה׳ר "טנאנטיול רה״ב ףרה ילב הז לא הז ונפיש
י פוס ומכ םש טקשה .ותפקשמל קקזיהל ילב ,רפכה לע ותעד ןגסה םג ןתנ וישכע
ו לאמ הדיחי־תחא ,טרבור רהריה ,תחא תיגרפ .םיטלחומ—וב רתסומה לכו ימדה ,היה
! הביבסה לכב םינומה־םינומה ורקרקתה םיירהצה־ינפל דועש ,תונבלה תולגנרתה
ן מ שחרתמה תא ריזחהלו בושלו ,תוחיתמה תא קרפל וזכ תלוגנרת תלגוסמ וליאכ
. הז ןיעמ והשמל היה לגוסמ םיגפ־לכ־לע ןגסהש רבתסה .ליגרהו שובכה לא םייאמה
:ותאיר אולמב חרצ אוה
״! רע־ת־םה רמוא ינא !רעתסהל״
"ז בשוימ אוה םא ...לבא ,ןכ"
ד ילוהו ינוהמת ךלהו השענ בצמה .לוק־ספא דע ,תינבבי רדרדיה הסה לש ולוק
.ךכב־המ לש תויורשפא
."בשוימ אוה חרכהבש ירה—ססונתמ לגד ןאכ ירה .בשוימ אוהש ןבומ"
:טרבור לא לילעב תנווכמ ,הלאשהו ,טרבור רבעל שאר־תיינפה הנושאר םעפו
״ ! ןמאיי אל .זז וניא טושפ ,םולכ השוע וניאו הפ דמוע הזו ? ךכ אל ,ינויגה״
: הלועפ־ףתשמו דע ותושעל ןכומ ,לפתשמ ,טרבור לא וישכע הנפ ןרסה םג
"!םולכ השוע ינניא ינא"
:קוחצ לש השועמ ץרפב תושאונ חחותשנ אוה
, והז ,יכ ?ךכ אל ,חכונ היה ןודאה—תוחפ ,העש עבר ינפל ...רויסה תא ינא ירהו"
״! רויס יתחלש ינא
"!רע־ת־ם־ה־ל ,רעתסהל" ,ןגסה גאש ,"ךחוגמ"
ל ע ודמע ,הרדשה־יצע לצב םיקוחד ,שיבכה־תלעת ךרואל םילצע וצברש םישנאה
. ובישקהו שפנ־יווש ודמע םה .תוחווצה עמשל םיכושמ ,ואבו וברק םידחא ,םהילגר
.םהיניצק ןיבש ולאכ תויוחצנתהב ויה םילגרומ הארנכ
־ ששואמ עתפ ךא דורצ לוקבו םייניע־תצירקב רמא אוה ,ותמוק אולמ ףקדזה ןרסה
:הימתהל
"—דקפמה תמאב ןאכ ימו תעמשמ יהמ ןיידע ספת אל הארנכ ןאכ והשימ זא"
ם ישירחמ .ךכל הנעמ אצמ אל ןגסה יכ ,ומע ותעפשהש זמר תויהל רבדה היה לוכי
ת א קדהמ אוה דוע .טעמ־טעמ וענכנ ןגסה לש ויניעו ,הזב הז םהיניע עגר וצענ

ל שו םימחר־רסוח לש תירזכא העבהב ,דתי־יומד םינפל רקדזמ ורטנסש דע ,ויניש
ו השמ הארה הלא םינפבש דוגינה .העינכב תוצע־דבוא עקש ,וחוכמ חפיק וטבמו ,םעז
דימ ספת אוה ךא .ןיע־ףרהל גוסנ ןדסהש דע היה ףירח הכו ,ביאדמ ,רשגתמ־יתלב
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, עשרב־תוצצונ ויניע ,וינתמ לא ויתועורז ,וינפל יוטנ ושאר ,ומעטו ונוחצנ תא
ת וחפל שאר־יצח ירכ הובג תסחש טרבור שח וישכע קר .בחרב תוקשופמ ויתותפשו
.ותעמשמל־רסח לש ותמוקמ
ש ח אמש וא ,שממב החיכוהל ,ותדימע תא ששואל ידכ םילמל דוע היה ךירצ םולכ
ה תאגש הליפאמה המירזב הכלהו הטעמתנ ןגסה לש וינפב הטילשה ןכש ?הנכסב
: םייניעב הכובמה־תענכה לילעב הכלהו־הגגופתנ ץבשה־קמוס םע .ונורגב התלעו
ב ישהל חסה שקיב םולכ .רטנסה לש המטשמה־יוור ץרמב ןהל היה קלח תחאב
ו מצע יניעב ךכ־לכ ריבס־יתלב ונוחצנ היה םולכ ,תאזה תינפתה תא םילמב רוחאל
, וז רחא וזב תודחא תוחיתפ חתפ אוה ?ושילחהל אלא ךרד ול התיה אלש דע
:לוק־ספאב דימ עקש לוקב אורקל ותוסנבו
, הלאה םינפב שחרתמ המ תוארל היה ךירצש ףא ״? ןבומ ,םיכחמ רמוא ינא 1 םיכחמ״
ב שחיהל היה לוכיש ינסייפ רוקריקב ףיסוה ,תאז הארש םושמ הקווד אמש וא
:השיחל
״? הכחנ םא םינכסמ ונא המ ,םיטילחמ ונא ןיא ירה״
ם ע .תמעוז ,תבקונ ,שאה התצינ ,םסהמ היה דוע הז־התעש ,רחאה לש ףעוזה וטבמב
:ךתוח לוקב .ללכב תויהל םדא לוכיש לככ ילייח שיאה היה תאז
 אוהו—7׳ןאכ םידע !ןכ !לובאי ,ןרס־ברה לא ,חוודל ךלוה ינא ,הענכהב עידומ ינא"
:טרבור לע וישכע עיבצה
" ---------ל םוקמב יתייה בייח םצעב .לועפל ברסמ ינודא .הלמ לכ עמש הזה ןודאה״

צהל ךירצ וניא ינפב"—וחדקא־קיתרנ תא תועמשמ־תבר העונתב חתפ ךא אוה—
:חרצו וברח ףלש ,וירוחאל תיטלחה הנפ םואתפ ״! ינפב אל ,קדט
״! יתדוקפל הקלחמה״
ם ינודיכב םלוכ ופטש ןכמ־רחאל תודחא תוקד .דימ םישנאה תא וליהבה ויתודוקפ
ח דומה דקפמה .םתצירב וכישמה ,וצפק ,הצרא םייפא־אולמ ולפנ ,רפכה רבעל םיטומ
:טרבורל ןינעה תא ריבסהל ול היה ךרוצ קפס ילב .בצמה םע דימ םילשה
ה יה םש ךא .הרטשמב היה ,והז ,םינפל .ידמל יטפמיס־יתלב ללכב אוה הז קאלדס"
, ןייטצהל ריחמ לכב הצור אוהו ,בדנתה וישכע .ותוא ופיעה ןכלו ןינע הזיא ול
״! הז קאלדס ,וה .ותוא ולבקי בושש
* תבר הלועפהש יפל ,יוניג רשאמ רתוי וחרכ־לעבש־הצרעה העמתשנ הלא לכמ
.םשור וילע התשעו העלק הארנכ םייוכיסה
״! תורעתסהל קיעזיש ,ונל היהיש ךירצ ןרצוצח״
:םיכסה טרבור
."וז הפקתהל רסח דועש דיחיה רבדה אוה ,ךכ רמול רשפא םא ,ילקיזומה יווילה"
־ יאתהשו ,חטשח ידי־לע טעמב אלא המגפנ אל הלש הינומרההש תורעתסה וז התיה
. בורה־לע ,רגבתמה רעונה ושפנב המדמש תויורעתסהה יומידל שממ הומכ ןיאמ המ
, םהירחאמ .ולאמשב יריל ןכומ חדקאה ,הפולש וברחו שדחה דקפמה ץר םלוכ שארב
תא ענמ ,לזמה־עורל ,שיבכה .הנח םע טרבורו ןרסה וכלה ,םילכתסמ לש ןותמ בצקב
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 םישנאה ,ביבס תודשה ןמ רתוי תצק הובג ךשמנ אוה .תילייחה הנומתה לע הדפקהה
 רבכ הלעמל םלוכ ויהשכו ,םירגפמל וניתמה םיזירז ,עופישב תולעלו ספטל וחרכוה
 דוע היה רשפא־יאש דע הז לא הז לילכ וקחדנ רפכל הסינכב ,שיבכה לע ודימתה
 .רתוי ןינרמ בצמה השענ םינושארה םיתבה ירחא רבכש אלא .תורעתסה לע רבדל

 קוחרמ רבכש דיחיה תומוקה־תיב דמע הצקבו ,בחרה םחכנ הערתשה רפסה־תיב־רכיכ
.רפסה־תיב אוהש הלגתנ
 ,םולכ־אל .םוקמ םושב םדא־שפנ לש רכז אל ףאו ,םירוגס תונולחו תולוענ תותלד
 שער .חובנל םיבלכה לכ וליחתה ,ןגסה תדוקפ לע הנעמכו ,םואתפש הזל טרפ
 ־ןיא־תויוחפיתהו תובבי ,תוללי ,תוחיבנ םעז לש רתויב תונושמה תויצאירווה ,ארונ
 תודגנתה לש רחא תוא םוש היה אל .תורשרשה לוטליט םע תוקונח תויכבו םינוא
 טושפש דע ךכ־לכ יבלכ יפוא ולוכל ול היה ויתורוצ יוביר לכ ףא לעש ,הז שער תלוז

 ,םהיבור תא םישמ־ילב ופתיכ םישנאה .יתמחלמה השעמה ךשמה לע הבשחמ לכ ללש
 םיקוקחיצ ולע רבכו ,תוירגיס וקילדה םידחא ,טעמ םיכובנו תוצע־ידבוא ודמע
 חיכוהו ,םיערמ ץמאמב םהינפ לע ףטש ןגסה לש ולוק לבא .לוקב םידודיח ועמשנו

 ,שעגה ליחתה בוש דימו ,הממד המק עגר־טעמכ .ויניעב הדובא ותמישמ ןיא ןיידעש
 ־ץמאמ תא טחוס אוהו ,ןינעה המב םיבלכ־ןב לכ עדי וליאכ שאונ הכ בביו־ללי־םעזב
 ןווכלמ שאונ אלש ,חרוצה לוקה לע רובגל םלוקב הלע ןכא םעפה .ותאירמ תיצמתה
.רפכה לש רפסה־תיב לא םישנאה תא
 ןרסה חלשש רויסה ישנא תא ואצמ רוחאמש הניגב קר ,ירמגל קיר היה רפסה־תיב
 םובחת םירחאה ינשו ,םיסגאה תא ףטקו םלוסה לע דמע דחא .תוריפ ףיטקב םיקוסע
 ךא .ןגסה תא םג וישכע הפקת ומכ המ־תכובמ .םהלש םירודכה־תופשאלו םטוקליל
:םשמ האלה רוזעל היה ךירצש ןויערה וחמב ץצ זא
"ז להקה־תיב ןכיה !להקה־תיב לא״
 ,ולש תשורמה חולבש תיבה .בוט לזמב הדלונ אל המישמה :שיחכהל היה רשפא־יא
 לד הארנו רפכה־רכיכמ קוחירב ןכש ,הצעומה־תיבכ רכינ ,תועדוה ינימ לכ וילעש
 .בלח תודחא תורעק הדילו ,הציבחה־תבירע ,בזענ הז־התע ומכ ,רדחה עצמאב .רתויב
 תא חיסהל היהי רשפאש אלב ,הלותחה םהינפלו ,תויחוח גוז ןולחבש םיקדה םיפנעב
 תיגוגזה־חול לע ,תנחוב ,הפכ תא החינה בושו בוש .תדמתמ הייפיצמ .המואמב התעד
.ןבומ־אלה
 תוחפ ,ידמ ןאכ םיטעמ םילכה ויה ללכב .םיסמרנה םילכה־ירבשב וטעב םישנאה

 ,םישנ יתש חותפה םסאה־רעש ירחאמ רצחב !ףוס־ףוס .תרבוגה םתבזכא ידכמ
:הריעצה לש העורזב דימ ספת ןגסה .תיגיגה לא הלגעה ןמ ןתלת וקרפש
"—זא יכ ,ץורית םוש ילב ! 1 םירבגה ןכיה״

 התשגירש ,עתפ־תרבוג תוריהז ןיחבה הנח יניעבו ,תוחיתמ זחאנ טרבור !םירבגה
 ,הבוטל הלוע לכה היה דוע וישכע וליפא ילוא .וב םג ישוקב קר הנסרתה תדעורה
 ־תורשח המינפ המרז שמשה .ירוחאה םסאה־רעש תא םישנאה וחתפ־וצרפ אלול
:הארקו ץלחהיל הקיפסה הרענה .חרופ בהז־קבאל לכה תא הכפה עגר־ןבו ,תורשח
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״1 ץוחב שארה־תרוחצ ,ושי״
ח רפ .דתיה שארה־תרוחצ .ץוחב וחאה לא האצי אלא םולכ־אלו הרמא אל השישקה
ת אזמ דבל ךא ,הנטב לע דחאו השאר לע הל דחא ןבל־בהבהצ ספש ,דאמ תרבועמ
ה שאה .השאר הבסה אל ףאו ירמגל העוגר איהשכ הסעל .תמדמדא־המוחש הלוכ
.הירחא רהימ ןגסה .הרפה ינרקב הזחאו הילא הרהימ
״1 םירבגה ןכיה ,רהמ ,זא־ןכבו״
ר בעל םישמ־ילב הספיט־השלג השאה לש הניע .הרפל ביבסמ םלוכ ודמע םואתפ
.ושירחה ןהיתש .היתובקעב וטטוש הריעצה יניעו ,רעיה
־ תודש ןיב ךא ,ומצע רהה לא עיגי םרטב דוע חטשל לעמ רכינ רועישב אשנתה רעיה
. תודרומה תא לבושכ הרטיעש ,םיעודג םיצע לש העוצר הכשמנ רעיה ןיבו וחאה
־ שלש וררקדזנ ,העידגה םע עקרקה ןמ ורקענ םקלחבש ,םימוצעה שרושה־ישוג
ה סחמ ,םישרש־ךבסו המדא־רפעמ ,דועו םדא־תמוקכ תוללוס ,לע־לא תורוש עברא
.רושימה יספא דע האלמ הטילש .דתיה וירחאמש ,ןיוצמ
ר בד ןיידע םירחאה .הדצה הנח תא תחקל הסינו טרבור רמא ״! המינפ התיבה יאוב״
ה ררש ומכ םיעד־תומימת ,תורזומ וארנ םישנה יתש .תחא הפינצב הזל הז ויה םיק
, תוצרמנ ,רעיה ילוש לא הלעמל בוש וטטוש ,ולאב ולא וקימעה ןהיניע .ןהיניב
.תויולג
. ןבתה תמירע ירחאמ ,ןאכ תוחפל יבש" .הדצה חוכב הנח תא טרבור ררג "!יאוב"
ם וש הריתה אלש העונתב ,התוא בישוה־עירכה אוה ."בורק הפ ראשנ ינא
.תודגנתה
ו ישכע הזחא ודי .הברה גישהל ויא תורעגבו הדחפה תונויסנבש ןגסה שח רשפא
ת א הקדיה איה .ררחתשהל התסינ אל ףא ,דמעמ הקיזחה השאה ךא השישקה ףתכב
ל כב דיבכה ןגסה .הינפב ץבציב חדובמ עבמו ,דוע וארנ אל טעמכש דע היתותפש
.הגה העימשה אל .דשאה ךא ,וחוכ
ן יא וליאכ בשעה ןמ הסגנש ,הרפה לש ינשה הרבגזמ הבציתהו הנממ הפרה םואתפ
ה כימסהו ברחה תא ףלש רשאכו ,וז תא הז ודדמ בוש רבגהו .דשאה .הל עגונ רבדה
.ונוחצנב חטוב ךייח רבכ הרפה לש תרבועמה הסרכ לא
: תלהובמ הדרח ושבל רהמ־שיחו ומכרכתנ .דשאה לש םיינשקעהו םיחטובה הינפ
״....,דיראמ־ושי״

ה יפ .רבא עינהל הלוכי הניאש ימכ התארנ הריעצה השאה ףא .היפב ועווג םירבדה
ר רש .םידדצל ונפ םירחא ,ושגינ־וברק םישנאה ןמ םידחא .תמליא הקעזבכ רעפנ

, רמאו חתפ רחאו ,תילכתב רורב ונוחצנ היהיש ,עגר דוע ההתשנ ןגסה .קיעמ טקש
:ברחה לאו םישנה לא תופילח רבוע וטבמו
ם עפב .ןכ־םג לגעה תאו הרפה תא גרוה ינא !הכמ ינא ,וישכע תאז ורמאת אל םא״

"-----ןכבו ? ןכלש םירבגה הפיא :הנורחאה
ה עישפה תמחמ ,סוניאה תמחמ הז היה םולכ .םלועה תא אלימו טשפ הממדה לוק
הדוקנ התואב העיגנ ןאכ התיה אמש וא ,עשורמהו ינמכחה הז היה םולכ ז רז שוכרב
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ם תוא לכ הלא ויה אמש ?הז תא הז בורעל בייח וחוכמ־םייח־ןתונה־יחה לכ הבש
ה שלת רבכו ,הירוחאל הצפק םואתפ .הממורתהו טא־טא הענ עורזה .דחאכ םירבד
־ ערכ ןגסהו ,רעיה רבעל התוא הפינה םיימעפ וא םעפ קר .השאר לעמ תחפטמה תא
.קש ומכ הצרא לפנ
א ל רעיה־ילושב הלעמל םש דהה אלב .עז אלו הרפה דצל וברחל תחתמ היה ץובר
ו ליפאו ,םיחווטצמ וצצורתה וישכע .היירי וז התיהש ,םתסה־ןמ ,םיניבמ םבור ויה
.המידק תועיספ המכ התדיד איה .תיללכ תושגרתה התוא הפקתנ הרפה
ת א סופתל ונווכתה םישנאה ןמ םינש .הנבה־יאב הארנכ היה ץוענ וישכע הרקש המ
ו הבורב קיזחה דחא לכו ,לאמשמ דחאו ןימימ דחא ,הירחא וצרו הריזחהלו הרפה
ו גישה טעמכ רשאכ ,וז רחא וזב ואב תויריה יתש ,ידמ רהמ שחרתה לכה .ןדוכמה

.םישנאה דחאב תחרחרמ ,תדמוע הראשנ וז .הרפה תא םישנאה
ל מלימש ,ןרסה לש עטקתמה ולוק עמשנ קרו ,םישנאה וגוסנ הב ,הלק הקספה התיה
:למלימו רזחו
״? ןכ אל ,תאז יתרמא דימ ירה ? יתרמא אל יכו ? תאז יתרמא אל״
ר בעל תודחא םילמ השישקה העימשה זא .הרפה לא ברקיל דוע זעה אל דחא ףא
ה ארנכ ,והשימ עימשה תפרה לא הרפה תא הכילומ איהש ךותו ,השגינ וז .הרענה
ק דה לע וצחלו אשדה לע םישנאה ולפנתה ןלוקל .החווצב תודוקפ רפסמ ,למס הזיא
.ןבתה־תמירע ירחאמ הנח דיל בשי טרבור .םקשנ

, תורחתבכ םירוי וללהש םשור ררועתה .וילע ונע אל רעיה ןמש ,עורפ ירי ליחתה
ת א הנח הפקז רשאכו ,הירגיס ףלש טרבור .ןושאר וירודכ תא הלכי ימ תוארל
ת אז םעו ,דאמ ךדכדמ היה לוכה .ויפ. לאו היפ לא תופילח התוא ריבעה היתפש
ת וחפל רתויב םיזירזה וליכש דע הרבע ףוס־ןיאל הכורא העש .באכל דע ךחוגמ
.םהירודכ תא
ן מ אב אל אוה .קירדול ןרס־בר וישכע עיפוה םיכומנ תוגג ינש ןיב שיבכה עטקב
:ארק קוחרמ דוע .רפכה־רכיכמ אלא ולש הגולפה
״! תויוטשל ץקה !שא קספה״
:ןרסה לאו .דימ וקיספה תוריל ןיידע ופיסוהש םיטעמה
"!דימו־ףכית לבא ,היפונכה םע קלתסיש ...אוהו"
ת מיא־לכ :ךכ לע ךייחל היה רשפא תורחא תוביסמב .עידצהו םודל ץפק ןרסה
־ ישנא וליאו ,םילייח םע קסע ןאכ ןיא וליאכ גהנ םישנאה םע ןרס־ברה רבידש
.ןגפומב תילייח הדימע דימ וארה היצילימה
:הגאד־בורב דימ וירחא ארק םירטונה־ןרס .הדשה לא אצי ןרס־ברה
, ביואה םש ,והז ,םש יכ הענכהב שקבמ ינא .ןכוסמ הז ירה ,ץוס־ברה ינודא ,לבא"
"------------וסמ דאמ הז

ן יב הלעמל םלענ אוה .ויבקע לע רוזחי אל ןרס־ברהש היה רורב .וברקב עווג ולוק
.םיעדגה
וב היה יד דחא טבמ .המ־יהיו ןייטצהל שקיב םויהש ,םירטונה־ןגסב טיבה טרבור
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 .םייח־חור אלב ויה םירחאה ינש םג .ךכל תונמדזה דוע ול היהת אל םלועלש עובקל
 הנחו טרבורו ,הלק העש רובעכ רזח קירדול ןרס־בר .ולאה תויריה שלש קר ויה
 שקיב טרבור .הלילדה רפכה־תרוש ירחאמ תודש־לועשמב וכלה םה .וילע וחפסנ
 .הארנכ ,רתוימ הז היה וישכע ךא .םצעב ,םיניינעה־בצמ המ ןרס־ברה תא לואשל
:הנח הרמא ףוסל
."ארונ הז !םיגורה השולש״
."ךכ־לכ דסחב רבדה רבע םוקמ לכב אל" :רמא ןרס־ברה

(.ב .א)

ןולוסבא .ק
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