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ם יקירומ םיימשה תא האור תאשכ ,םוקמה ןמ ואיצומ ,ךנורא תא והשימ עיסמשכ
, שרח ,םוקל ךתעש זא ירה ,ולש דפסהה־םואנ.תא ןהוכה ןמ ךוסחל תשקבמ תאשכו
א ל תוחאהש ,בנגתמב ,סירתה־יכרחל דעבמ רקובב רואה רודחב ,םידלי םימקש יפכ

!!!רהמו—הארת
ת א רבכ ,רצעיי־לבו דוקשו ריעצ ,ולוק תא תעמוש תאו ,ןהוכה ליחתה רבכ הנה ךא
ם והתב ועקשיש םיבוטה ויתורבדימל םהל יחינה !הזל יחינה .רבדמ ותוא תעמוש
ח מצתש םדוק הרבס דבאיש הזופחה ותלחותל הל יחינה .חותפ ךרבק .אמוסה םשגה
ע דוי וניאש יפלו .ליחתה רבכ םא ףוסב דוע עדיי אל ול החינמ תא םא .העושיה הל
ם ירזוחו ,תולאשב םיברמ םניא םיאשונהו .תואה תא הטימה־יאשונל אוה ןתונ ,תאז
ר יעצל ותוא םיריזחמו ,הסכמה לעמ רזה תא םילטונו .הלעמל ךתטימ תא םיאשונו

ל כ תא רהרוהמ קילחמו ,ורז תא לטונ ריעצה שיאה .רבקה ינפל חוחש דמועה
ע נ זא .וייחל לע םידחא תועמד־ילגא חיטמ םשגהו ,וחצמ תא עגרל ףקוז ,םיטרסה
, הנטקה הליפאקב תורנה ,שדחמ ,םיקלדנ בוש ,הרזחה ךרדב המוחה ךרואל עסמה
ע נענמ אוה .תויחל ילכותש ידכ ,הבכשאה־תוליפת תא רמוא ןהוכהו ,תרעוכמה
ה נושארה ותרובק .הכרבו לזמ ,הכובמה תמחמ ,ול לחאמו ריעצה לש ודי תא הקזחב
 רבכ ,ומצע תא ןקתל קיפסיש םדוק דועו .וראווצ קמוע דע קימסמ אוהו ,וז איה
, לבאתמל הכרבו לזמ והשימ לחיא םא ?תושעל דוע רתונ המ .ונניא ריעצה שיאה
גתיב לא רטפנה תא בישהל אלא ול רתונ אל
ן ימימו לאמשמ .ךוראה בוחרה הלעמב תעסונו ,הב ךנוראו ,הלגעה תרזוח רבכו
, םירזה לכב םירוזש םג םהש יפכ ,םיבוהצ םיסיקרנ תונולחה לכבו ,םיתב םידמוע
ת ויגוגז לא םהינפ תא םיצחול םידלי .םולכ־אלו הז דגנכ תושעל הלוכי תא ןיאו

א וה הלתנ .תיבה רעשל ץוחמ לא ץורי תאז־לכב םהמ דחא לבא ,דרוי םשג ,תורוגס
ל עמ וידי יתש םש דליה .רוחאמ ראשנו ,הנממ לפומ ,םיתמה־תלגע לש הירוחאב
?  תורבקה־תיב־בוחרב רג אוה םא ,םדא הלתיי ןכיה יכו .סעכב םכירחא טיבמו ויניע
ג ג לע תופפוט תופיטה .שלחנ םשגה .קוריה רואל הכחמ ךתלגע תובוחר־תמוצב
ל כ לע ופכ חינמ עיקרהו ,םיצוחר תובוחרה .קוחרמ וחיר ןתונ אופסמה .הבכרמה
ם ידלי ינש .תילמשחה דיל המ־לש־העש ,דבלב סומינה ינפמ ,תעסונ ךתלגע .תוגגה
, ותוא ריהזהל תלוכי .דיספי ,תילמשחה לע םשש הז ךא .םדובכ לע םיברעתמ םינטק
.ונוראמ םדא אצי אל ןיידע הזכ דובכ לשב ךא
. ולילב הכורא העש זוחא דוע זא רקובהו .ץיק־תישאר ימי םימיה ירה .ךחור יכיראה
ר צח לא הלגעה תסנכנ רבכ ,בוחרה ילושמ םימלענ תוטועפה לכו ,ךישחי םרטבו
, הזילע ,תעסונ םיתמה־תלגעו .הסינכה לע חשמנ חרי־לש־םפ םג ,םילוחה־תיב

.התיבה
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, קירה ןדסה ןיתממ םש .לגדה־תיב לא תרחאה הסינכה ךרדב ךנורא תא םה םיאשונ
ם המ דחאו ,ותוא םיחתופו םירזוחו ןוראה תא וילע םימש םהו ,עפושמב־הבגומו רוחש
!וז הרורא תוידוסי .ידמ קזח םיקופד םירמסמהש ינפמ ללקמ

. שממ ןורחאה עגרה הזו ,רזה תא הרזחב איבמו ריעצה שיאה םג אב ךכ־רחא דימ
ן אכ רזה :ךתעד חונת ,תושארמל ותוא םיחינמו ,תואלולה תא םירדסמ םישנאה
ת א הלילה .תועקפל ורגסייו ,םילובנה םיחרפה םיננערתמ רחמ דע .ןוכנה ומוקמב
ן כמ־רחאל .הברה החונמ ךל היהת םויה ךשמב םג ,םיידיה ןיב בלצה ,ךדבל תראשנ
.ךכ־לכ הטקש בכשל דוע יחילצת אל
ל א אוה טיבמ ,תועמד ול םרות םשגה ןיאש יפלו .אבו ריעצה שיאה רזוח רחאה םויב
, חולה לע ןוראה תא בוש ומישיש םדוק קר .ויתועבצא ןיב עבוכה תא בבוסמו קירה
א וה עודמ .לגדה־תיבב בר ןמז תראשנ תא ןיא .הכוב אוה .וינפ לא וידי תא אוה חפוט

ם ה ןיא .םיחמש םיחווצ םירוקנאה .רוא רקובהו ,ףפור חנומ ןוראה־הסכמ ?הכוב
־ תויחולצש ימכ ךנודא ינפל ךלהתמ ריעצה שיאה .םיתמה תא ריעהל רוסאש םיעדוי

.ריגב־אל קונית ,יוזהו רירק הורה .ויתועיספ ןיב תיכוכז־לש
ך תטימ .ןוראה ןמ תאצומ תא .תוגרדמה־הלעמבו תיבה ךותל ךתוא םה םיאשונ

ם יגוודזמ םינוי גוז ,הטמל רצחה לא ןולחל דעבמ טיבמ ריעצה שיאה .הננער ,תעצומ
.םשמ אוה רס טפנ־טאשב ,לוקב םימוהו ןאכ

, הפה לע תחפטמה תא ךל ורשק בושו :הטימב ךתוא וביכשה־וריזחה רבכ הנהו
, ותוא םיקלסמ םה .ךילע לפונו קועצל ליחתמ שיאה .ךתוא תרכנמ הכ תחפטמהו

ם יתמל םהל רוסא ,וישכע םיאלמ םילוחה־יתב ,תוריקה לע בותכ "!טקש" .תונדעמ
.ידמ םדקומב ררועתהל
ת וינאה ךא .םיתמה לש ? עדוי ימ ? הבישל וא הגלפהל .תוניפסה תללי הלוע למנה ןמ
ו צרי ןיב ,ךשאר לעמ תחפטמה תא ריסהל וצלאיי ךכמ־רחאל תצקו .לליל תופיסומ

ל עמ זופחב חחותשי םהמ דחאו ,ךיתונתכ תא ופילחיו ךתוא וצחרי םהו .וצרי אל ןיבו
ר קובה .תוינאה תומשא ךכבו ,הברה יאנפ דוע ןיא .ךניה התמ דוע לכ ,הרהמ ,ךבל
, וישכע דוע םירמוא ןיא םג .ןבולב תוצצונ ןהו ,ךיניע תא םיחתופ םה .רידקמ רבכ
.םהיפב תועווג םילמה .םורמ־ימשל הדותה ,הארמל הוולש תא יכ
ל ע םויה םילוע דוע ךכ לע יכ ,דע תויהל הצור וניא שיא .וקלתסה דימ !דוע־יכח

.דקומה
ם ייניע תחקופ תאש דע ךתוא םיריאשמ םה הדיחי הכ .ךשפנל־הדיחי ךתוא םה םיבזוע
, םושנל הליחתמ תאש דע ךתוא םיריאשמ םה הדיחי הכ ,םיקוריה םיימשה תא האורו
־ תלטלטימ תא .הקתניהב ןגוע־לש־תרשרשכ תשקרקמ ,קומעו ,תרחרחמ ,תודבכ
!םיימשה םיקורי־המ .ךמאל תארוק ,תקעדזמ
"!הליחתמ הסיסגה" ,לוק רמוא ,"םיטעמתמ םוחה־ימודמיד"
.םיעדוי םה המ !וללה ,וה
ד שיחל הנבושת םרטבו ובושי םרטב ,יכל .ןאכמ וקעזוה םלוכ !עגרה הז !יכל וישכע
ףנכה־ילעב .ליילתמה ,רקובל דעבמ ,רעושה ינפ־לע ירבע ,תוגרדמב ידר־יכל ,םהית
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 ךתטימב יבכש־יבושו !התיבה יכל .הננרב ךיבואכמ וחצפ וליאכ הכישחב םיחווצ
 ןאכ !ימילחת־ירהמת ןאכ .הפרוטמ איהו ,היריצ לע תרפפתמ איהש ףא ,ךמצע ךלש
 קר ןאכ ,םיקוריה םיימשב ךמצע הוורמ תאו ,ךמצע לע םימי השולש קר ירעוסת
 יעיברה םויבו ,הלעמלמ השאה ךל האיבמש ,קרמה תא ךינפ לעמ יקלסת םימי השולש
.התבה תא תלטונ תא

 תא ,ךתוא םיפדרמ םיבאכה .תאצוי תא יעיבשב ,החונמה־םוי אוהש ,יעיבשה םויבו
 ,למנה־תוטמס תא הצוח ,הלאמש בושו הנימי רחא ,הלאמש םדוק .יאצמת ירה ךרדה
 ריעצה שיאה קר וליא .םיה לא דילוהל אלא הרירב ןהל ןיאש דע ,ךכ־לכ תובולעה
 וישכע וליאו .רתוי הברה הפי תייה ןוראב ,ךדי־לע ונניא ריעצה שיאה ךא ,ךתבריקב
 לכ אולמ ,ךחצמ לע בוש העיזהו .ןנרל םיבאכה ולדח ,םיבאכה בורמ םיווענ ךינפ
!הברהב תיפייפי ןוראב—אל ,ךרדה
 ךבגו הצר תא וליאכ הצר תא ,םהיניב לא הצר תא .ךרדב תולוגב םיקחשמ םידליה
 לא םא ךלש ךדלי הלאמ דחא היהי דציכ יכו .ךלש ךדלי וניא דחא ףאו ,ךינפל
 הנקזה ןכיהמ למנה לכל עודי הז ירה ?האבסמה דיל הרגש וז ,השח תא הנקזה
.הלש ש״יי־ימד תמלשמ
 .תכלכולמה וז ,הדי תא ךתארקל הטישומ איהו ,החותפ תלדה .חתפב תדמוע איה רבכ
 םירזוש םהש םתוא הלאו ,םיבוהצה םיחרפה םידמוע רונתה־ןדא לע .ךלכולמ םש לכה

 תוינאהו .ןאכ םג תוקרוח תוגרדמהו .ידמ רתוי הביבח הנקזהו .םתוא םה בושו ,םירזב
 לבא ,ךתוא םילטלטמ םיבאכהו .תוללימ ןה םוקמ לכב ,יכלת רשא לכב ,תוללימ
 הנקזל יבה .יקעצתש ךל רוסא תא לבא ,לליל רתומ תוינאל ןהל .קועצל ךל רוסא
 יתשב הפה תא ךל םותסת ש״ייה ליבשב ףסכה תא הל תתנ םא !ש״ייל ףסכה תא
 םידליה .םידלונ־אלה לע תמלוח הניא איה .הנקזה ,ש״ייה בורמ תחכופמ .הידי

 םה םג םיקידצ־אלהו ,םישודקה ינפלמ םנובלע תא עובתל םיניהמ םניא םיקידצה
!הניהמ תא—תא לבא .אל
״! ילש דליה תא םייחל יל יבישה״
 תא ךל ןתונ יארה .תאז תשרוד תא לבא .הנקזה ןמ תחא ףא דוע העבת אל תאז

 ףא ןיידע השרד אלש המ שורדל ךררועמ םיבובזה־ימתכ םע אמוסה יארה .ךכל חוכה

.תחא
 תרקוע ןכ אל םאש ,ךלש םיבוהצה םיחרפה תא ינא הליפמ ןכ אל םאש ,ותוא ייחה"
 ,הטמיסה ךות לא תקעוצו ךלש תונולחה תא ינא תערוק ןכ אל םאש ,ךייניע תא ינא

"-----תקעוצ ינא ,םיעדוי םהש המ ועמשיש
 תעדוי איה ןיא .ךתשקבכ איה השוע ,אמוסה יארב ,הלודגה הלהבבו .תלהבנ הנקזהו

 ,רתויו רתוי הארונ המיאה .הדיב רבדה הלוע אמוסה יארב ךא ,השוע איה המ
 :שרעה־ריש תא תא תעדוי יקעצת םרטבו .ןנרל ףוס־ףוס םיליחתמ בוש םיבאכהו
 ,תכלל ךל חינמו תוגרדמה לכמ בוש יארה ךתוא ליפמ יקעצת םרטבו !ןשי ,קוני ,ןשי

!ידמ רהמ יצורת לא .ץורל ךל חינמ
ביבסמש םיחוולה דיל הטמל ןאכש הרקי אמש ןכ אל םאש ,ץראה ןמ ךיניע יאש בטומ
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 בבוסמש ,ריעצ שיא תועורז ,שיא תועורז לא תשלופ היהת קירה היינבה־שרגמל
 ירה ,ןוראה דיל ועבוכ תא בבוס הנורחאלש והז .ותוא הריכמ תא הזב .ועבוכ תא

 ,םיחוולה לא אוה ןעשנ הנה ,רדענ אל םלועמ וליאכ דמוע אוה הנה 1 ןאכ בוש אוה
 ילתית םרטב ידרפיהו .ךלשמ ול ינת ,תועמד ול ןיא בוש .ויתועורז ךותל תלפונ תא
 םדוק .םידרפנ תישארב :חכוש אוה םא ףא ,יחכשת אל תא !וילעמ ידרפיה ,ועורזב
 .םלועל הדירפ םיפוכ קירה היינבה־שרגמ ביבסש םיחוולה ,ןאכמ דחי םינש וכלייש
 .םיה לא םימחפה־ינסחמ ינפ־לע ךילומש ליבש ןאכ שי .םיכלוהו םיכישממ םתא זאו
 ךל היהת לבל ,ול התוא הריאשמ תא ,הנושארה הלמל הכחמ תא .םישירחמ םתא
יהזה תא תבנוגה ,םיה־תפש לע ויהת םרטב ,רהמ ן רמאי המ אוה .הנורחאה הלמה
 דע ךכ־לכ השק היהתש רשפא יכו ?הנושארה הלמה יהמ ?רמוא אוה המ !תור
 תורוקזה ,םחפה־תומירע ולא אמש וא ? וטבמ ליפשהל ותצלאמ ,ותוא המימגמ איהש
 ?ןהלש תירורחשב ותוא תורוונסמו ויניעל תחתמ םיללצ תוכשומו םיחוולל לעמ
 הבש הטמיסה תארקנ ךכ .הטמיס לש המש והז :התוא רמוא וישכע—הנושארה הלמה
 ךל ארוק אוה רבכ דלוול הפצמ תאש עדיי םרטב ?רבדה רשפא םולכ .הנקזה הרג

 אוה ןיא !יעגריה .הנקזה םשב אוה ארוק ךתוא בהוא אוהש רמאי םרטב ,הנקזה םשב
 היהיש ידכ ,לכה םירמוא יארב .חכש רבכו תאז רמא קר הנה ךא יארה לע רבד עדוי

 .לכה ריזחמ יארה .תאז תרמא אל םג רבכו דלוול הפצמ תאש תרמא קר הנהו .חוכש
 תונבלה תוריסה תא םיאורו םיה־תפש לע םתא ירה ,םכינפמ תוגוסנ םימחפה־תומירע
 ,םכיפ לעמ םכתבושת תא ריבעמ םיה ,ועגריה ,םכיטבמ לובגב הלאש־ינמיס ןה וליאכ
.רמול םתשקיב דועש המ עלוב םיה
 ,וב םידרוי םתא וליאכ ,םיה־תפש הלעמב תובר םימעפ םתא םילוע האלהו ןאכמ
.םיכלוה םתא ,התיבה וליאכ םיקלתסמו ,םיאצוי םתא וליאכ ,התיבה
!ןהל־הנרבדת ״! הסיסגה יהוז״ ? םינבלה ןהיסיבשב וללה תושחלמ המ
 שי םולכ .ריהזי םנורווחש דע םירווח הכ ,םייד םירווח םיימשה ויהי םימיה דחאב
? ןורווחה תילכת לש הז וניאש רהוז
 ,םירתוסש תיבל םישנאה םיארוק ןודנ ,ןודנה תיבה תא אמוסה יארה ףקשמ הז םויב
 םיימשה .רבדה םכתא ליהבי לא .הזמ בוט יוניכ םיעדוי םניא ,ןודנ הזל םיארוק םה
 ויזל ןידה־רזג רמגב תיבה הפצמ םג ךכ םנורווחב םיימשה ומכו .םייד םירווח וישכע
 תא ךל יבישה .ךייד תיכב .הלקנ־לע תועמדה תוגלוז קוחצה בורמ .אבה־םלועה
 המ לכ ירחאמו .יארב לכה .ךיתומצ תא ריתהל ילכות בוש טעמ דוע וישכע .ךתרטע
 .םכינפל אוה שורפ ,תיבה ןמ םיאצוי םתאשכ .םימה־םי קורי עורש םישוע םתאש
.םתהכש בוש הנהו ,םיעקושמה תונולחה דעב גרחתהל םכבושב
.לוחמ היהיש ,לכה םישוע יארב
 םירסו ןאכמ םתא םיקחרתמ תוטיהלב ךא .ומע סנכיהל ךב אוה ריצפמ האלהו ןאכמ
 הלעמב םתא םילוע .םכירחאמ ראשנ ןודנה תיבהו .רוחאל םינופ םכניא .ףוחה ןמ
 הפרי הנה־הנה .םכינפ לע רבוע ,םכתארקל םרוז םכמצע םכלש תחדקה־םוחו ,רהנה
לפשה הז ירה .םיכלוהו—םירגתסמ םתא ,הנכומ תא ןיא בוש עגרה הזבו .ולודיש
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, םשמ רבעמו .לפשה תעב םיטעמתמ תורהנה וליפא .ויפוח לכמ םיה תא ררוגה
. היתחת םימודר םינבל שק־תוגג .הפוחה תא ףוס־ףוס םידימאה םיריסמ ,רחאה רבעב
ם ייחה לעו םיברה םידליה לע ,דיתעה לע רבדל ליחתמ אוה הנה וישכע ,בל ימיש
ם א ,םכיניב ויהי םירבד .ךלש תא םג תוקילדמ ןה .טהלמ תוחדוק וייחלו ,םיכוראה
, םיפער וגג תושעל ףידעמ אוהו .םינב הפידעמ תאו ,תונבב וא םינבב םתא םיצור
. םכתזחוא הדרחה .רהנה הלעמב ידמ םתקחרה רבכ הנה ךא---------הפידעמ תאו
. םייבובחט םירכו תודש אלא דוע םש ןיא וישכע ,ומלענ ינשה רבעבש שקה־תוגג
ד יתעה .רקובה קר םדמדיש ךרדכ ,סוסיהב הכ—םדמדמ .ךרדה לע םכתעד ונת ? ןאכו

!ובוש .םיקוריה םירכב ךפתשמש ,רהנה־ףוח לע ליבש אוה דיתעה .רבע־ףלח

?וישכע היהי המ
ם ימי השולש דוע בוש .ךייפתכ לע ודי םישל דוע זעמ אוה ןיא םימי השולש דוע
ל ש ומש תא הז דוע םיעדוי םתא ןיא וישכעו .ותוא תלאוש תאו ,ךמש המ אוה לאוש

?דוס םתישענ אל יכו .רתוי הפי ךכ .דוע םילאוש םכניא םג .הז  
לש רבד ךלאוש ודוע םא .הז לצא הז םישירחמ ,ףוס־ףוס ,םתא םיכלוה בוש וישכע 

ה ז םיכלוהו־םירכנתמ םתא ?תאז תעדל לוכי ימ .םשג דריי םא אוה לאוש ,םולכ
ל בא ,םיארתמ םכדוע תוקוחר םיתעל קר .רבדלמ םתלדח רבכ־הז דיתעה לע .הזל
. רבדה הרקי םימיה דחאב .חור וכיראה .וניתמה .ךרוצה־יד הזל הז םירז םתא ןיא
ם ירעשה דחא לצא ,הכושח הטמיס וזיאבש דע ךכ־לכ ךל רז היהי םימיה דחאב
.תעה איה התע .ץפח לכל תעו ןמז לכל .ותוא בוהאל יליחתת ,םיחותפה
" !ףוסה תארקל ךלוה" ,ךירחאמ וללה םירמוא ,"הברה דוע ךראי אל הז"
?וישכע ליחתמ לכה ןיא יכו !םיעדוי הלא המ
, הנושארה םעפה .ךתוא האור אוהו .הנושאר םעפ וז ותוא האור תאש ,אובי םוי
ישע תאז ,הזמ הז דרפיהל םיכירצ םתא ןיא !ולהבית לא ךא .םלועל דוע אל :רמולכ
.תאז םתישע רבכש בוט־המ .רבכמ םת
ן שעה הז םע ,ויתסה .םינצינ תוריפה לכ ויהי בושש ךכל הייפיצ אלמ ,היהי ויתס־םוי

ת א עוצפל ילכותש ךכ־ידכ ,תועיספה ןיב םיסיסרכ םילטומה םיללצה םעו ריהבה
־ ילעמו הוקתמ ,םיחופתל ,קושל תחלשנ תאשכ םהילע תלפונ תאש ,םהידוחב ךילגר
ך ייחמ אוהו ,ןויפרב וילע יוטע ליעמה .ךל רוזעל ברק ריעצ שיא .תלפונ תא תוצ
. ןורחאה הזה רואב דאמ םיזילע םתא לבא .הלמ רמול עדוי וניאו עבוכה תא בבוסמו
, תונובכה ,תוקתינ ךיתומצ זאו ,ךירוחאל ךשאר תא טעמ הלישמו ול הדומ תא
ף רוע הנופ אוה "?רפסה־תיבל תכלוה אל תא ןיידע" ,אוה רמוא ,"חא" .תולשלתשמו
א לב ירמגל ,הזב הז דוע לכתסה ילב ,םידרפנ םתא ךכ .רמז ןימ ול קרושו ךלוהו
, םינטקה ךיחא םע קחשל ךל רתומ בוש וישכע .םידרפנ םתאש תעד ילבו ,באכ
ר בעמ םשו ,םיסונלאל תחת רהנה־תפש ךרדב ,רהנה ךרואל םתא תכלל ךל רתומו
ם יחא .םינב םוש ? דיתעה איבי המ .םידימאל תוניב ,דימת ומכ ,םינבלה שקה־תוגגל
ר שא בטימ הז ירה ,וילע יסעכת לא .ןחירפהל םירודכ ,ןדיקרהל—תומצ ,ךל איבה
.ליחתהל לוכי אוה ,רפסה־תיב .ול
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 קימסהלו ששחללו םירוטב רצחב תכלל תבייח תא ןיידע ,טעמ תא הלודג ןיידע
 םילבחל לעמ רתנל ךל רתומ בושו תחא הנש דוע יכח ךא .תועבצאל דעבמ קקחצלו
 ,תדמל רבכ תורזה תונושלה תא .תומוחל לעמ םייולתה םיפנעה־תוצק תא סופתלו

 רתוי דוע השק .רתוי הברה השק ךמצע ךלש ךתפש .ךכ־לכ לק ראשנ הז ןיא ךא
 תייה תבייח םאו .לכה תא חוכשל אוה לכמ השקה ךא ,בותכו־אורק דומלל היהי
 ידמעת םולכ .לכה תעדל אל ףוסב תאז־לכב ךל רתומ ,לכה תעדל ןושארה ןחבימב
 ,ךיפ תא דוע יחתפת אלו ךייד יאריתתשכ 1 ךרוצה־יד תינקתש ייהת םולכ ? ךכב
.רדסב לכה היהי

 בלוקה לע בוש ,רפסה־תיב ידלי לכ םישבוח ותומכש ,לוחכה עבוכה תא הלות תא

 —תועקפה ,תועקפו םינצינ םיחרפה ושענ רבכמ .ויתס בוש .רפסה־תיבמ תאצוי תאו
 ןחבימב ודמעש ,תוטועפ התיבה םיכלוה םוקמ לכב .תוריפ בוש םולכ־אלהו ,םולכ־אל
 ךיבא ,התיבה תכלוה תא .םולכ־אלו דוע םיעדוי םכניא םכלוכ םתא .ךומכ ,םהלש
 תא .ךיתורעשב םיטרומו ולכוי רשא לככ לוקב םיחווצ םינטקה םיחאהו ,ךל הפצמ

.ךיבא תא תמחנמו םתוא הקיתשמ
 התוא םיאיבמ ךיבאו תא .ךמא תרטפנ טעמ דוע .םיכוראה םימיהו ץיקה אב טעמ־דוע
 לכ תא ובכ .זא ךומכ ,םיקלודה תורנה ןיב תלטומ הדוע םימי השולש .תורבקה־תיבמ
 תננוקמו היתועורז לע תממורתמו הןעשה תא החירמ איה ךא !ץיקת םרטב תורנה
.הידגב תא הפילחמו המק איה זאו .זובזיבה לע שרח
 לבא .םיטועפה ךיחא םע ךדבל רדתסהל הלוכי תייה אל בוש יכ ,ךמא התמש בוט
 םלועל ,רתוי דוע בטיה קחשל ךתוא תדמלמו ,לכה השוע איה וישכע .ןאכ איה וישכע
 .רתויב השקה הז ןיא ןיידע ךא .הלק אל תונמא יהוז .ךרוצה־יד תאז תעדוי ךניא
 םלמלל ,תכלל דוע תעדל אלו רובידה תא חוכשל האז־לכב הז ירה רתויב השקה
 אוה לכמ חשקה .םילותיחב לתחתהלו בושל ידכ ץראה לע לוחזלו םינוא־תרסח
 .בוט היהי לכהו טק־טעמ־דוע !חור יכיראה .דוע טיבהל קרו תוביחה לכ תא תאשל
.תיפרנ תא וב םויה תא עדוי םיהולא
ורמה רואה תמחמ ןתמצועו תרזוחו ךיניע תחקופו םלועל האב תא .ךתדלוה־םוי והז
.ךילעמ חש ךיבא .היח תא ,ןאכ תא .המחב העז תא ,ךירבא תא םמחמ רואה .הב
״! התמ איה״ ,ךירחאמ הלא םירמוא ,״—ףוסה הז״
.רבדל םהל יחינה !טקש

(.ב .א)
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