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, הברה חילצה אוה .תוגצהה־תיב ינפל יקלטיאה םע יתכלהתה ברעה־תחורא רחא
, והורישעה הז רחא הז ותחפשמ־ינב תומ םגו המחלמה־רחא לש וז הצנרי׳פ ,רמא
רבש קסע־ילעפמ רשע־העברא יגפל הנמ םיירהצה־ינפל רבכ .ולש םיגשומה יפל
ל בהב הלא לכ ,םירומישל דחא תשורח־תיב ,תונחט יתש ,תויאלקח תווח יתש ,ותוש
־ דובתהל התקיב" ,הנאלפאווליסל לעמ הנטק תחא הזוחא ,הצנריפב תיב ,הנאקסוט
, "הלוזאי׳פ" בושו בוש רבידש םירבדה ןיב רמא םיכלוהו־םירצקתמ םיחוורב ."יתוד

י בא םשוה ,וישכע יתנחבהש יפכ ,ובש—חותפה תוגצהה־תיבמש העשב .שמש־הוונ
ם ימעפלו עיתרמ ,ריוואה ונילא םרז—הובג ידמ רתוי הברה יתויחא ידי־לע ןוראב
ן יידע ינא וליאו ,םיקסע־יניינע לע ויתופקשה תא ,ובצמ תא אוה ראית ,ינלטק ףא
. טכנקביל לראק לש ותעפשה םע ,דלאוורמיצ םעו לאטניק םע יתובשחמב יתייה יורש
י דכו ,סומינה תמחמ .גרבלדייה־תינכת רבדב לכל לעמ ,יתדובעב יתרהריה ףרה ילב
. הילטיא־םורדל עסמ ינא ןנכתמ בר ןמז רבכש יתרמא ,יקלטיאה תא םיהדהל אלש
י קלטיאה .יתרמא ,"היליציסל ויתסב תדרל דמועה ,דחא גולואיגל ףרטצהל יתעדב"
־ תדוקנ ."רבוטקוא ףוס ינפל אל" ,היליציסל ידמ תמדקומ העיסנמ יתוא ריהזה
ר וזאב תומצמטצמ ידידי לש ויתוריקח ,יתרמא ,הטסינאטלאק היהת ונלש האיציה
ה תא הזב") םוטנגירגאל לויט ךורעל יל ץעי יקלטיאה .הנא ןיבו הטסינאטלאק ןיבש
ם ואתפ ונימזא אמש ,יתיליג ,ששח אוה .ולאפיצלו ומרלאפל ,("!ןווי תא ךל ךסוח
תמש יפכ ,היה רבכ םא ותוא לאשא אמש וא ,רטפנה יבא לא ,תוגצהה־תיבל סנכיהל
ניב וכרע רבכ םימחנמה־םיחרואה לכ ;״ןקזה ןודאה״ לצא ,רטפנה יבא לצא ,בייח
ן יבמ ,םוי ותוא לכ וב יתננובתה .אל יקלטיאה קר ,הדילס לש לבא־רוקיב ותוא םיית
 ,ןרבד אל םדא .הרובחה לכמ רתויב יטנגילטניאה םג ,רתויב ןיינעמה יל הארנ םלוכ
. וינפ תא וליבקהש זאמ דוע וב וניינעתה אל תויחאה .ודבל דימת ואוב זאמ ראשנ

ה לק העשל קמחתהל ,תונמדזהה תא יתלצינ דימ ינא .רשק שפיח אל םג אוה ךא
, םישנאה בורמ ,תיבבש החותמה הריוואה ןמ טלמיהל ידכ ,ןתסובה לא יקלטיאה םע
ל ע והשמ ול דיגאש שקיב אוה .לכבש לבאה־תמוהממו יתויחא לש ןהיתויושגרתהמ
ם ג םא ,ןרקס ימצעב ,יתישע םג תאזו ,הקווד ץוחבו ,ונלש תיבה לש הירוטסיהה
, ימואתפ ףחדל הנענכו ,הכו־הכ ונייה םיכלהמ אופא וישכע .בר הבשחמ־ץמאמ ךותמ
ו ל עודי היה אל טעמכש ,רטפנה ןמ וקיחרהל ידכ ,יקלטיאל תוארהל ,ירמגל יופצ־יתלב
ן ורטאיתה־תושבלת תמירע תא ,ותחפשמ י״ע ןאכל חלשנ ותייוולהל רשא ,יבא אוה ,ללכ
־ ףירצב ,םילילחו השקה־ילכ ,תורצוצח ,םייסנכמ ,םיליעמ ,םיגרטקמ ,הניגנה־ילכו
ם רטב ,תוגצהה־תיב תא תויחאה וניפ תושגרתהה תמחמ .תוגצהה־תיב־ריק לאש ןסחמה
ו יהש ,םילכה תאו תושבלתה תא וליאו ,תוגצהה־תיבב ןוראב באה תא םישל וקיפסי

תושבלתהש יתבשח .ןסחמה־ףירצב המירעל ,תוגצהה־תיבב םינש ךשמ םיחנומ
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 יתרבסה .יקלטיאה תא וניינעיש רשפא ,םירקיו םיקיתע־םיקיתע םלוכ ,םילכהו
 ךרע ,תדחוימ הקומע תועמשמ יבגל ול שי הלאה םירבדה ןמ דחא לכש ול
 יפ־לע ,יל הארנש םשכ .יקלטיאה לש ורוביד ךרד לע יתרמא ,"תונורכז" .רתויב בר
 הארנ םג ךכ ,דאמ ךנוחמו ,םירחאה ןמ וכרד יפ־לע לדבנ ,הז ןינעב ותואטבתה־ןפוא
 הנקזה יתבס ידי־לע ונקתוהו ורפתנש יפכ דוע םבורב .תונמא־ירבדב ןיינעתמ יל
 יתיארש רתויב םיפיה םה הנה ,ויחאו ןקזה יבס ידי־לע דוע ושכרנש וא ,היתויחאו
 לכבש םינורטאיתה ילודגמ םיבר לש םהיתורצוא יל םיעודיו ,םעפ־יא יתעמששו

 -תיבבש תמה־תורנ ינש ידי־לע ,םירסנה ןיבש קדסל דעבמ ,ראומ היה ףירצה .הפוריא
 ,שיבכע־ירוק אלמ ,ךלכולמ היה ףירצה יכ ,ךלכלתי אלש יקלטיאל יתרמא .תוגצהה
 .םיינעה תושבלת תא ךכ־רחא .םירישעה תושבלת תא ול יתיארה הליחת .קבא אלמ
 דגב רחא דגב .םיכחוגמה תושבלת תא ךכ־רחא .םיללוהמה תושבלת תא ךכ־רחא
 בתכ ימ תעדל שקיב יקלטיאה .רואה לומ לא םיתקזחהו ויניע דגנל המירעה ןמ יתאצוה
 ־רשעל יצחו־הנומש ןיב" הזה ברעב קוידב גיצהל יתוחא ידלי ודתעתהש הזחמה תא
 הרי אלול ,הנורחאה הרזחה תעשב יבא תמ אלול ,"ותברקבו תוגצהה־תיב ךותב יצחו

 רמא ,"ןוסא" .עודיה יתעווזה חרואב ורדחב ,תוכיראב יתרפיס רבכש יפכ ,ומצעב
 דאמ ,דחאכ זילעו יגארט אוהש וא ,בוצע וא זילע אוה הזחמה םא .םדוקמ יקלטיאה
חמה רבחמ אוה ,הרשע־שלשה ןב ,הריעצה יתוחא לש הרוכב־הנבש יתינע .תעדל הצר
 אל וליפא" ,ותוא יתארק אל ,םיפתתשמל טרפ ,לכל העתפה תויהל דעונש ןויכמ ,ינאו ,הז

 שקבל ,הפי ןויער ,יתרמא ,והז ."ומש תא עדוי אל וליפא ינא" ,יתרמא ,"תחא הרוש
 לע ,הלילה דוע וארקל ידכ ,"דוע גצוי אל ירה יכ" ,התיבה רוזחנשכ דימ הזחמה תא
 .עגרכ יתוא הדירטמה הביתכה ןמ םג ,יתעד תא חיסי אמשו ,רבדל המ ןיא הניש
 אצמי יאדו ,יתרמא ,"דאמ ןידע יפוא" ,הפי יל עודי ותוא בתכש ימ לש ויפאש ןויפמ
 בתכנ ,יתרמא ,הנש האממ הלעמל הז .םייוצר םירוהריה יב ררועיו יניעב ןח הזחמה
 ,תוגצהה־תיבל הזחמ ,םינבה דחא ידיב בורה־לע ,ונלש םידליה דחא ידי־לע הנש־הנש
המ ,הלאה תוזחמה דימת םיבוט דאמ־המ אוה אילפמ ,הקווד ןורחאה טסוגוא־ברעלו

סירת השולשכ השישקה יתוחא לש התבתכמב םייוצמ דוע .םתגצהו םתביתכ הבוט
 ןמ יל רוכז ןיידע םהמ דחא ,יתבס־יבס לשמ םה םייוצמה ןמ רתויב םימודקה ; םיר
 קר וגצוה ידוסי ןפואב ודמלנש רחאלש ,הלאה תוזחמה לכ .ומש "ץנה" ,האירקה
 ןקחש לכל ,הירקוחלו תוארטית ידמולל םולב רצוא םה ,תוגצהה־תיבב ,הדיחי םעפ
 םשב ילוא ,רוביחל דקומ םעפ םתושעל קשח יל שי ,יתרמא ,ימצע ינא .המר־לעב
 ורבחתנ ,םירמזחמכ תוידגארטכ תוידמוק ,הלאה תוזחמה לכ ."ונלש ץיקה־תוזחמ"
 ,הרשע־תחא ליגב רבכ הזכ יתרביח ימצע ינא ,דחא הלילב ,דחא םויב םעפ לכב
 ,קחשמב קוסיעל הארשה ונל התיה ונבש תויקלטיאה .יתרמא ,"תוגצהה־תיב תכשחב"
 יפלכ םג היה ירה הזה עגרל דעש ,יקלטיאב אוצמל ךכ־ידי־לע יתחמשו ,יתרמא
 אוה .םירבד־לעב וליפאו בישקמ ,ביבח החיש־ןב ,םימעפל ביאכהל דע ףא קפואמ
 ירחאמ דימת" ,ןורטאית הצנריפבש ותיבב הנש לכב הקחיש ותחפשמ םגש וישכע רמא
־חמה־ץראב הנושמ ,אלא ,ימצע רוביח אל םלועמו ,"ףרוחב דימתו" ,רמא ,"תוכיסמ
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 דימת ויה םלצא "...ריילומ ,ריפסקש" ,יתפרצ וא ילגנא רוקממ תוזחמ קר ,תוז
 גיצהל ,וז הדיחי הרטמל קר הנבנ ,לאש ,תוגצהה־תיב םא .םירגובמה םג םיפתתשמ
 יתיסינ ינאו .ןיבה אל "םיעושעש" הלמה תא .יתרמא ,"םיעושעשלו תוגצהל" .וב
 םעפ לכב ,תאז רמול ינא ךירצ ,רביד אוה .יל המדנש יפכ ,החלצהב ,התוא ול ריבסהל
 וישכע רדחש ,ריוואה .ךובנ יתייה ותוא יתורכיה תישארבש דע ךכ־לכ הבוס תינמרג
 םינורחאה םיזעה םימשגה ירחאש ,םימה־גלפ לש ותבריק לשב ףירח היה ,ףירצה לא
 ילושב ,ויתודג לע תולעלו ךפתשהל הבריהו וכושכיש תא לוקב עימשהל דימתה
 אמש יתבשח וישכע ךא ,תושבלתה לכ תא יקלטיאל תוארהל יתרמג אל ןיידע .רעיה
 ,הצנריפמ יקלטיאה ול ,הפ םולכ ול היה אלש ,ול ןינע המ יכ ,ימע יקלטיאה םמעתשמ
 ז הלא לכלו ול המ ,הניגנה־ילכב ,תושבלתב ,וניבא לש ותרובקל םיימויל קר אבש
 םג אמש ,אוה םימח םינפ־לכ־לע ,וב שער םג םא ,םש יכ ,תיבל סנכיהל ול יתעצה
 תמדקומ־החנמ־תעשב יקלטיאה התשש ,יתרמא ,"םח דמת" ,םח הקשמ אוה הצור
 .תושבלתה לכ תא תוארל שקיב יקלטיאה ךא .חכויהל יתלוכיש יפכ ,בר גנועב
 דחא לכב קחיש ימ םג ,ןהילא רשקבש םידיקפתה לכ תא ,ןורכזה יפ־לע ,ול יתרבסה
 הזחמלש תושבלתה .העש טעמכ הפלח ךכב .םהמ דחא לכב קחשל היה לוכיש ,םהמ
 לש הרדחב ,ומלשוה אלש ןויכמ ,תוחנומ וראשנ ןה ,יתרמא ,ולא ןיב ןניא שדחה
 ,םעפ .ויניעב ןח ואצמ הארנכ הניגנה־ילכ םג .הרדחב הפצרה לע ,הריעצה יתוחא
 התמ םלהה תמחמו ,רעוב הריפוא־תיבמ ,דמל הבש ,האודאפב ,ומא םע טלמנ ,רמא
 ןינבב וילגר וכרד אל זאמ .יניטנרולפ םילוח־תיבב ,ךכמ־רחאל תועובש העברא ,ומא
 ונא" :רמא ךכ־רחאו ,ונשרחה .סנכנ תאז־לכב ונלש תוגצהה־תיבל ךא .ןורטאית לש
 העש התואו ,םירבדה תא ורמאב היה רהרוהמ־המ בל יתמש ."םיבתכתמ אל םעפ ףא
 ללכ רשפא־יא תופשש ותרימאב קדצ יבא ;תיקלטיא הלמ עמוש יניאש יתרעטצה
 ,יתרמא !תינמרג רבדל יקלטיאה ביטיה־המו .יניעב יתייה בולע .ידמ רתוי תעדל
 ותוא לכ וממעיש וליפא וא וכיבה אל םולכ .ץוחב ןאכ ומע תויהל ינא רשואמ־המ
 ? םילכה םעו תושבלתה םע ילש הגצה התוא לכ ,ןסחמה־ףירצב ,הזה ןמזה לכ ,קוסיע
 ינממ ללכבו" ,ןוסאה תעווזמ היוצר תעד־תחסה ,לצנתמ יתרמא ,הז לכ היה יליבשב
 םישפחמ םה םשש ,תיבב תויהל אל ץורית" ,יתרמא ,"יל שי םג" .יתרמא ,"ימצע
 .ונרדעיהב םישח םה .ןתסובב ינאש םירעשמ םניא םה ;"םוקמ לכב יאדו יתוא
 יתוא לאש יקלטיאה ."שקבמ אוה םא ,רויסה תא עונמל לוכי יניא" ,יתרמא ,"חרואמ"
 לש וז ותלאש .תיקלטיאה תורפסה יל העודי םא רעיה לא ונסנכנ וב עגר ותואב
חוס הקוודש עובקל יתלוכי בושו בושש איה תמאה ךא ,יתוא העיתפה םיקסע־שיא
 יתארק הרשע־שלש ליגב רבכ ,יתרמא ,לבא .אלש יתינע .ולאכ תולאש םילאוש םיר
 רתוי השדחה תורפסה ןמ .הקרארטפ לש םירישה תאו ול׳גנא־לאכימ לש תוטינוסה תא
 ,םייקלטיא םייטילופ םיבתכמ ץוח ,הזודיפמאלו יטראגנוא ,הזיוואפ תא אלא ריכמ יניא
 ךא ,יטאריס םשה תא יתרכזה .םהל קקזיהל םעפב־םעפ ץלאנ ינא יתדובע ליבשבש
 לרבילה יניסאמ םג ,יתחלצה אל הלינאפמאק םע םג .םלועמ ותוא עמש אל יקלטיאה
םא לאש וישכע .שאר־יעונענ קר יקלטיאה לצא וררוע טסינוטרופואה ינאילידומ ןכו
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וטס ןיידע" ?תונש רפסמ המ .ןה יתרמא .עוסנל הברמ ינא םאו עוסנל ינא בהוא
ף יסוהל אלש יתוא עינה יל םרוג רבדה היה יאדווש ישוקה .אל יתרמא .לאש ״1 טנד
— רמא אוה .ילש םיישיאה םיטרפל קר טלחהב עגונש המ לע ףא יקלטיאל דוע רפסלו
— םעט לכ אלל הארנכ ,יתבבותסה זא ינאו ,עגרל ורצעיהבו וינפמ ןרוא־ףנע וטיסהב
* ישנא םע" ,םילבאה־ימחנמ ,תיבבש םישנאה םע החישב חותפל ול השק ומצע אוהש
, רמא ,("םירז קר םלוכ") םהמ םיבר יבגל ,תוריח־ךרד אטבתהש יפכ ,"וליפא תיבה
ד ימ ואובבו ,םלוכל החפשמ־בורק ירה אוהש ףא ,םהיתומש תא וליפא עדוי אוה ןיא
* תולמ תא ךל רמואש הז" ,רמא ,ילא ךייש ומצע אוה שח וישכע .םלוכ ינפל גצוה
, םימיל־ריעצ" ,הזה שיאה אוה ינא ."הרז הרבחב ךייש התא ול ,תונושארה הביחה
, אוה רמא ,וליגל לואשל ןוכנל יתאצמ אל ןמז ותוא לפש רחאל ."שממ ןירותסמ
ד וע ריעצ יל הארנ וישכע .הגומשו־םיעברא ןב אוהש ,םואתפ ,ינפל ךלה וישכעש
א לש ,ךכ־לכ "ישפח" "ןוסאה תחת" ךלהתמ יגאש .רקוב ותוא דוע הארנש יפכמ רתוי
ו ישכע ונעמש תיבה ןמ .וילע םג ותלועפ תא לעפ הז רבד .ויניעב ןח אצומ ,םירחאכ
, היה רשפא םימלש םיטפשמ ףאו תודדוב םילמ ,שגרב תוחכוותמ יתויחא תא ונינש
ל ש ןחוכיו .המינפ רעיל דע הפי עומשל ,ךכל החונה ריוואה־תמירז תמחמ יאדו
ת חאב עירפמ ןיאב ןודל הנלכותש ידכ הארנכ ,ושרפ וילאש חבטמה ןמ עיגה םיתשה
 .תויחאה לש םירבדה־יפוליח תא טולקל הנהנ יקלטיאה םג .ןהלש תולטבה תויוציחנה
י פכו ,יל ררבתנש יפכ ,הלהנתהש—תכלוהו־תרבוגה התוינלוקב ,החישה זכרמב
ו יה תורובס תויחאהש םושמ םתסה־ןמ ,םיחותפ תונולח לומ ,יקלטיאה םג ספתש
ב וש ועמשנ—רעיב ןכש־לכ ןתסובב יוצמ םדא םוש ןיא הזכ רוקבו וזכ העשבש
א וה רבודמהש יקלטיאה לש ותעד תא יתוביסה ."רוחאמ״ו "הליחת" םילמה בושו
ת רחאה רבע לא רהמ החליש דוע תחא .ימ ירחא וב תכלל ךירצ ימו ,היוולה־עסמב
. ןהיתולוק ויה םיארונ־המ יתשח וישכע קר .ררתשה טקשו ,"ףושיב" הלמה תא
ו ז העשב קוידבש יתרהריה .תוגצהה־תיב תא תוארל היה רשפא רעיה־רעמ םוקממ
ה ביבסה ןמ קר אלא ,וישכע לש ומכ םע־ןומה .הזחמה תא גיצהל םידליה ויה םירומא
־ יבורק תוחפ ,וישכע לשמ םינוש ,םירחא םידגבב ,רחא חור־בצמב ,רתויב הבורקה
* תיב ינפלו ןתסובבו תיבב וישכע םיסנוכמ זא ויה ,םידידיו םינכש רתויו החפשמ
ר בכש העש ,"םילבא־ימחנמ" ןיבו "הגצה־יחרוא" ןיבש לדבהב יתרהריה .תוגצהה
ר מול ילע םא יתייה קפוסמ .ךכ לע גשומ היה אל יקלטיאל .םיחאה־רבק לע יתדמע
, יתרמא ,"הזה רעמב ןאכ" .תונומט תויווג ירסירת ינש לע םידמוע ינאו אוהש ול
י נאו ,"תספות קחשל םיברמ םידליכ ונייה" .ימצע תא יתשבכ ןורחאה עגרב דוע
* קחשמ ותוא םיקחשמ הצנריפ ידליש רמא אוה .ונלש תספותה־קחשמ תא ול יתרבסה
" ריהבה יאלגה" תא ,םיחאה־רבק ראתימ תא תוארל יתלוכי תילולפאב וליפא .תספות
יברה םעפה רבכ וז וישכעו ,רעמב יתייה אל ,המודמכ ,םינש רשעמ הלעמל .בשעב
: רתוי־דוע־ארונה תא יתעלב רהמו ,יתרמא .יקלטיאה םע םג ;םימי השולש ךות תיע
 ןוראב ,ותאווצכ ,םשוה ולש ויבא םג ."תוגצהה־תיבב ןוראב םשומ תויהל שקיב יבא"
םעפ וז ."׳םייחבטמה־תיב׳ תובר םימעפ ותוא הניכ אוה" :ךכ־רחאו .תוגצהה־תיבב
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 המכו המכמ בושח יל הארנ הזו—תאז־לכב ידכו .יתרהריה ,םימי השולש ךות תיעיבר
 ינאו ,ונישע !קחרתהל יתרהימ ,םיחאה־רבק ןינע תא יקלטיאל םג ריבסהל—םימעט
 לע ונייהש עגרב ,יתרמאשכ ,םמותשה יקלטיאה .רשגל לעמ ,םיפיקע־ךרד ,שארב
 .ונממ ונקלתסה הז־התעש ,רעיה־ףושחמ אוה םוקמהו ,םיחא־רבק ןאכ שי" :רשגה
יס םירצק םיטפשמב .יתרמא ,"רובל וכלשוה .םינלופ םירסירת ינש םירובק רעמב
 ףושחמבש ,יבא םשב רופיסה תא יקלטיאל יתרפיס ,וימדוקמ דחא לכל ומכ ,יתרפ
 לוכי דוע ."םיניצק ינש" ,יתרמא ,"םיטושפ םילייח" ,םינלופ ירסירת ינש םינומט
 םה" ,םינלופה תא רוכזל ,הנש הרשע־םיתש ןב קר יתייה המחלמה םותבש ףא ,ינא
 ושקיב םה ,המחלמה םויסל תוגצהה־תיבב וניתמה םה ,תוגצהה־תיבב םינכושמ ויה
תפ ורונ המחלמה רמג ינפל םייעובשש יתעדי יבא ירופיסמ ."תוגצהה־תיבב טלפמ
 רשע־העברא תולטומ ויה ,רפוס ,תויווגה .רעיה ןמ ואבש ,םינמרג ידיב הלילב םוא
 ־תיבל סנכיהל רסאנ תיבה־ישנא לע ,"םויא ןוחרס" וציפהו תוגצהה־תיבב םוי

והל ושקיבש ,םירחאה לכ לע םג ,וב ורייש םינמרגה ומייא ,רפוס ,יבא לע .תוגצהה
 ־שש ,הרשע־שמח ינב" ,יתרמא ,"םירענ" .ןרבקלו תוגצהה־תיבמ תויווגה תא איצ
 תא האר לילעב" .יאוב זאמ םימעפ שלש םעפה יתרפיס רבכ רופיסה תא ."הרשע
 ינא ."םייחבטמה־תיב" :רמאו תוגצהה־תיב לא טיבה יקלטיאה ."יבא קר םייוריה
 םינש .ירדח דע תוגצהה־תיבמ םינלופה תוקעז תא יתעמש חצרה םויבש יתרמא
 דגנ .תאזה הקעזה תא ,תולילב ,םלועב םוקמ לכבו תוגצהה־תיב תבריקב יתעמש
 קבאנ ,תוגצהה־תיב לא ברק ינאשכ תיטמוטוא תרבגתמ איה םעפ לכבש ,וז הקעז

 ,דימת יתנמאה" ,יתרמא ,"ייח־ימי לכ" .הזה םויה דע .םינש־תורשע יתש הז ינא
 יקלטיאה ."ריקה לא ודמעוהש םינלופה לש םתקעז לוקמ ררחתשהל דוע לכוא אל
 ןיזאה יקלטיאה .יתרמא ,"יקצוטופ דחא היה ,םירמוא ,םיחצרנה ןיב" .וירוחאל הנפ
 אל דחא ףאו ,םיחאה־רבק רבד תא יבא קר עדי ,יתרמא ,בר ןמז .שירחמ ירופיסל
 םויה דע ךא ,רבדב־תעגונה תושרל ךכ לע העדוה הנתינ רבכ־הז רבכ־הז !ודבלמ
 ונא" .יתויחא יפב ויוניככ ,"םינלופה־רבק״ב ,םיחאה־רבקב שיא ןיינעתה אל ןיידע
 םע םג .ףושחמל יתכלה ,רזומ ,ךתא" ,יתרמא ,"רעמה לא םעפ ףא םיכלוה אל םג
 .םלוה הזה יוטיבה םא יתוא לאשו ,יקלטיאה רמא ,"הבעות" ."ירגנוהה .רטטשייר׳פ
 בוש וישכעו ."תדוכלמל ומכ תוגצהה־תיבל וסנכנ" ,יתרמא ,"םינלופה" .יתנהנה
 םולכ :יתרהריה בוש .תוגצהה־תיב לא טיבהו ,"יורי" יקלטיאה רמא ,יבאל עגונב
 רמא ,"העווז ,םיתחשומ הכ םינפ" ?תוגצהה־תיבב ושארב רודכו דבאתמ לטומ
 ,"יטילופה" .הילטיאב יטילופה בצמל בוש יתלאש ,תעדה תא חיסהל ידכ .יקלטיאה
 בלה־יוליגש רשפא !ילש םיקסעל ליעומ הזש הדימב קר השעמל יתוא ןיינעמ״ ,רמא
 ימכ ,רמא ,"אמורב" .יל רבתסנש יפכ ,ול המענ אלש החיש םייס ךכב ."עיתפמ
 דימת הנידמ לכב .םינוכנ־אלה םישנאה דימת םיבשוי" ,םירבדה תא טשפל שקבמש
 הז עגרב ."םינוכנ־אלה םישנאה ,הלשממו םירחבנ־תיב לכב ,הריב לכב ,םיבשוי

 ,ףרה אלל יתוא וקיסעהש ,דלאוורמיצבו ,הילגנאבש הטרפה־ידיסח תעונתב יתרהריה

־רטשמו ,םוקטראפס־תרובח בוש וישכע הנהו .חוכב תופוכת םתוא יתקחדהש ףא



85יקלטיאה

 ,יל םרגש המ לכ יתהכש םייתעשה ךשמ .ןיקטצ הראלקו גרובמסקול המר ,תוצעומה
 יתטלמנ הדיחי םעפ דוע קר .יתדובע לכ תא יתחכש ,לודג שאר־באכ ,םישדח ךשמ
 רחאל רמא ,הצנריפל וילא יננימזה הלק העש רחאל רבכש ,יקלטיאהשכ ,ירוהריהמ
 יעצמא םוש ,רמא ,ןיא .ףסי אלו ,"."ןאכ תררושה ,הלפאה" :רשגה תא ונרבעש
 לומ וז העשב ונייה םידמוע ,יתעדי אל ,ותנווכ ,הז עגרב ,המ ."ומצעמ טלמיהל"
 תורנה ינשב וטיבהב ,יקלטיאה רמא ,תחא םעפ קר .רטפנה חכונ קוידב ,ןולחה

 ,יבא תא האר ,תפרצ־ןופצבש רטראשב רוקיבמ ימא המע האיבהש ,םייקנעה
."ןקיתווב םינגה לא ותוא יתכלוה" ,רמא ,"אמורב"

(.ב .א)

תויומד יתש : הבורמוו .פ
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