
העישפ ינצינ :רייאב דארנוק
 אוה דוע .ויחרוא ינפ תא לבקל ףסל דע תובידאב שגינ "םימדה־בל" קדנופה לעב
 .העמיק ןבוגמו עלוצ ,ןטק ,רתויה לכל רשע ןב ,דלי םנכנ הנהו תוגרדמה ןמ קלתסמ
 בל הארנ וילעו ,דלחומה חפה־טלשב תינקרוש הבשינ חורה .רחינ לוק עימשה אוה
.חל ,ךימס ,הלע לפרע ,ץח־בקונמ םודא

.ברע היה
.חצורה ינפב וליטהו קד לוח ופכ אולמ ןפחו ומצעב עיפוה ינוצנרול

.שמח העש רקוב היה
.גלש דריו היה רק
 לעמ שיטפב זחא אוה .המינפ שיא םואתפ טע ,רדחה ןמ ינוצנרול אצי ךא ,הגהו

.קלתסה בושו ,ריקה לא הבע ןוטרק קיבדהו הטימה לא ץפק ,ןחלושה
 תלד תא קנע־תרשמ קרט רצחה תפצר לע ועטריק םיצימאה םיסוסה ינשש העשב
.םיעובצ םיסהוי־יגמיס היתונפד לעש ,הלגעה
:עידוהו תלדה־תופנכ יתש תא חתפ הדח
."תופפכ שובל התא ,ןייחא ,הל קשג"
 ביכרה ,האלהו ונממ תעבגמה תא שואיי־תעונתב קרז ,הסרוכ לא ומצע ליטה תאז םע
.ויתובביב ךישמהו ודיב לגרה תא לטנ ,ןימי־ךרב לע לאמש־לגר

.אוה בורק יכ איה המוד הזה עגרה
 הל יובח היהש ןויגפ ,טשפתהל הליחתה איה ךא ,תלדה דיל שחר העמש תיקדנופה
 דוחה ,תויפ־שלש ,זחשומ היה בהלה .רונתה ילוש לע ותחינהו וקיתרנמ הפלש היזחב
.לערומ
ועורז ,ןקז־תמולפ הטוע ,תימומדא ,האירב ,תלדוגמ ,םיעברא תבכ התיה תיקדנופה
 .הרוכע הגות הטבמב הפקתשנ תופוכת .ליגר־יתלב חוכ ורמא תולודגה הידיו הית
 ילתלת .רתויב הביבח הרוצ םהל התיה—הרטנסו ,ןידעה ,רשיה המטח ,ןטקה היפ

 ,ןכא .קירבמ־רוחצ ראווצ לע הרגס םימוגלא־תזורחמ ,הייחל לע ושלג ריהב רעש
 ־שמש עיקרב החרז תרחמל .התרזיג לע זומרל ידכ הב היה דוע ידמ־הבחרה התלמש

.הככש הרעסהו ,תרהוז ויתס
 תא רבד העש־יפל לידבה אל ,הידיל טרפ :הרצקה !תורמוסמ ויה תוסגה הילענ

.תומדה המלענ בוש ןיע־ףרה רחאל .קדנופה יאב ראשמ תיקדנופה
.ןבואמכ דמוע ראשנ ינוצנרול ררושמה
 הנושארה ומעז־תחתירב .תלדה לעש רוחש ץע־חול לע םוס־ינישב ריוצמ הארנ ומש
 .ואסיכ לא וטיסהו רזחו ,גילבה אוה ךא »ויתועורזב דליה תא קונחל ררושמה שקיב
."ןכסמ אבא" :רביד ,תרעוכמה ותעבה תא הוועהו וחרכ־לע דערש רענה
פלש ,לגרב ןשי עצפ יל שי" .וילא ושפנ־ןויווש בושכ ררושמה הנע ,"םולכ־אל הז"

."דאמ ביאכמ ןיידע אוה םימע
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 תלמש השובל התיהו ,שקכ־בוהצ גירא הסוכמ ׳הלודג הסרוכב הבשי תיקדנופה
 ,היתוילוורשבו בחרה הנוראווצבש תרדהנה הכאלמה הב הרכינש ,הרוחש הפיטק
.תילגנא הרחת השעמ
."תומהב־רחוס םוש יתחצר אל ,ןוכנ אל" :הריטפה הפ־רחאלכ
.יארפ קהוב קוהבל ליחתה ,קדה ,רצה חריה־שמרח
.םלשומ היה טקשה

.רענה ארק ,"ואפק דכב םימה ,אבא"
."חרקה תא רובש זא"
."דכב חרקה תא השקבב רובשת ,אבא .ידמ הבע אוה"
 תודחא תועש .(?םויפוא אמש) המדרת־יוקיש קפס ילב ,ינוצנרולל הגזמ תיקדנופה
 .תדיוסמ ,הכורא המוח רדחה לש דחאה והצקב הכשמתנ רועינשכו ,ירמגל םולה היה
.תורוחש ןלוכ טעמכ ,ויניש תוצק ופשחנ וכייחב
."בשק ילוכ ,החילס"
.עראתהל היה חרכומש המ עריא
 ,תימואתפ העונת > הנבל הלמלמ ,הבחר הפיטע השובלו שישכ־תרויח התיה תנזורה
.חונמ־ןיא הפצמב ךלהתה תנזורה יחאש העשב ,שגרדה ןמ התליפה ,תיתיווע
."ילשמ תודוס יל שי" :וקוספ תא קוספל הליע ןטייפל ול שמיש הז רבד
.לואשל אלש תיקדנופה הלכי אל "ז תונויערה תא התא לטונ קר ןכיהמ ,ילא"

.ןמאה בישה ,"םיחמוצ םיתותה םש םוקמ ,רעיה ןמ"
 תנזורה השמיש ובש ,יצייוש תורפ־קשמו םיאנ םירדח השולש ליכמ הזה תיבה"
."תבלוח הרענ התודלי־ימיב
 .ויתותפש לע עז ףצקהש ףא ,ויתוחוכ לכ ץומיאב שישיה עלעתנ ,"בשק ילוכ ינא"
 ןכל ,םישחר טלקו תתוצ אוה .הנורחאה הגרדמה לא תבשל ודיב הלע ןוילע ץמאמב
 ויניבג תא חיכ ךכ ךותב ,"תוריהז םשל קר" .ויה הרשע־שלש :תולעמה תא הנמ
.לכה תא לקלקל לוכי היה הז .תועמד הגופס התיה הטחממה .היוועה הוועהו
 הארנ תורפה־קשמ ,דוע היה אל ןזורה ,שיא האר אלו תיבה תא ףיקה ,םק ינוצנרול
.םילע־ףיעצ ילב וישכע
.םידייצ־ריש ררמזמ ונודא תא לודגה ונוהמתל עמש ,סנכנשכ ,ןקזה ףז)י
."דאמ ןיוצמ ףפפתמ אוה ירה ,לבא"
 ,ינוצנרול ארק "!דיצה־הווזמבש ילש םיבורה תא יוקינל תתל תחכש יאדו התא"
.רמ יכב הכבו ,ןבתב ,ולש ןגמה־בצ דיל ומצע ליטהשכ
.םימ לש תילולש וז התיהו ,ודי חש אוה !דאמ רק והשמב שיגרה ויתולגרמל
.הרטול ומכ ןגמה־בצ החש ןפוא־לכב
 לומלימ םיחרואה ןיב הלע זא .לבח יולת היה דעסימה לעו ,אסיכ דמע רדחה עצמאב
.חור־תרומ לש
."וחאב םיזילע םידליה םילגלגתמ זא ,ביבאה ,חאה"
הנע "?ןומעפב לצליצ אל עודמ ?ינודא ,עוצפ אוה םולכ וודגב לע ול שי םד הז"
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 .יתוא רעצמ הז ,אוה האור ,הכוב אוה וישכע לבא ;לודג לעילב־ןב אוה״ .תוגונ ףזוי
"ז םימ הצור
.ינוצנרול קנאנ ,"ריווא קר ,אל"
 העמשנ ;הלמ רמול לוכי אל ךא ,ויתועורז שריפ ,ויכרב לע ערכ בוש ןכסמה דליה
.ויניש תשיקנ קר
.תנזורה הריעה "!ןאכ חרקכ רק"
 ,תיווז־ןרק לא קחדנ אוה .ירמגל וידיקפת תא חכש הארנכש ,ףזוי גאש ״! זילע הז״
.ןזרג ףינה םייאמכו
.ץרפנ קמקוממה לוענמהש דע הבר הכ המצעב תלדב חיטה לוועהו
 הניפב .הכלהכ לכתסמו הניגב ץצורתמ ינאו ,תאז יל השרה יקדנופה" :ארק םימעפל
 תנזורה תינודאהש דע ךכ־לכ לעתשהל ליחתמ ינא .הניראוזאק תדמוע לאמשמ
."םימ סוכ ול איבא ןוצרב :תרמוא
.ויניע תא חקפיש ילב ,יגוצנרול ריטפה ,"ןוכנ"
.תיגוגזה לע ףפתמ אוה דועב ,טק־רמז ןרנרל ליחתהו ,ןולחה לא רס ,םק זא
."ומש תא חכשא אלש ,ילש החרהה־קבט־תספוקב ריינ־ריזג יל םישא"
.תועש עשת עימשה רדחב ןיגולרואה
.הקומע הממד הדרי

 ףלש ,ליעמה תחת לא ,טקשה ברימב ,ודי תא חלש ינוצנרול ,העיפוה תתרשמה
.גלש טעמ־טעמ רדחה אלמתנ .ןבחתו רזחו הרענל ותוא הארה ,חדקא
.הצרא תפקשמה תא ךילשה זגור בורמ .תנזורה יחא ןטר ,"ארונ הז ידה"
 ־תשנו ךכ־לכ םירוחש ויה הינפל חורה הפידרהש םיננעה .ךכרתה ערה ריוואה־גזמ
 ,השבכ ומע ךילוהו ףזוי רזח תאז דבלמ .טעמכ הליל היהש דע ךכ־לכ קומע ולשלת
.תינשייח תוחיתמב וינודאב טיבהו חתפב דמוע ראשנ ףזוי .קד לבחב
.ינוצנרול לאש "ז םיסוסהו"
.רונתה דיל לספסה לע חונב ול בשיתהו ךויחב ותרשמ הנע ,"יתוא קנפמ אוה"
 תליחתב .חמשת הדומחה הריבגה :רמול שקבמכ ,ינלטק טבמ וב ליטה יקדנופה
 חיגשמו תלדה דיל ,ךוראה רופאה ומפשו אוה ,היה בשוי .ותעד וילע הפרטנ ףרוחה
 ־םיתש ןב קחודב שישקה עברא ןב םהב ריעצה ,ול ויה םידלי השימח .םיחרואה לע
.היופש־יתלב םינומש־תב אתבס ףוסלו ,הלוח התיה ומא ,הרשע
.הידליב הרהריה תנזורה
.םואמב הרהריה אל תפרוטמה אתבס
.תוצילעב םיסוסה ולהצ תיבה ינפל
 ־די לע ,הדיפקב שובל ,רעש־ןבל ישוכ רצענ ,רדחה לא עבוכ הפיעה חורהש ףא
.םולכ־אלו השע אל ונימיבו ,ןולחה לצא ץוחב דמע ,תוינש־ןועש ולאמש
 יניעב הטבמ העקיש־הקימעהו ,תיקדנופה הננוק ,"ינוצנרול ,ול הרוחש ןושל"
.ררושמה
ולאכ הרובג־תולילע ירחא ."טלחהב תקדוצ איה" .תחנב הלה רמא ,"וידכ הרוחש"
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, קקחיצ זא ירה קחוצ היה אל םלועמ ללכבש ףא ,ךכ־לכ ללמוא ומצע תא דוע שח אל
.זייסראמה תא רשו תחאה ונזוא לע ול רשא עבוכה תא םש
.שאה תא ךכ םושמ הביכ ינכסחה ףזויו ,גומנ רוקה
ת ינודאה ןכיה יכו" :הלאשו השישיה אתבס לש הדי תא הלטנ ,תנזורה הששואתהשכ
״? הנכסמה תנזורה
."םינבתמה־רצחב הידלי םע תאצמנ איה"
י גש םיחנומ ויה ןחלושה לע .ומצע לע ינוצנרול דיעה ,"תאז יתעדי אל תמאב ינא"
.ףסכ־יקנרא
.םהל ברע אל ריוואה ;ןליא לא ונעשנ םיסייסה ינש
.תיקדנופה תועורזב ,עונ ילב טעמכ ,םד תואלמ וידי ,רויח ,לפנ ףזוי
ה למש תנזורה תא שיבלהל יתעדב" .ינוצנרול עסיש /׳ןויער הל תולגל הצור ינא"
, תוקונית־ףרפרש לע ןזורה תא בישומ ינא ,תוצוג־עבוכ ותוא השארב םישלו המודא
."ןלב ,הדיב ץע־ןיכס ,ול היהת איהשו ,תיפמ ול דנוע
.קוחצל החרכומ ,דתיה הנקזה אתבס
.חתפל דעבמ הציפקב סנכנו ןזורה ארק ״! בל־ץמוא !בל־ץמוא״
.גגה־תיילע לא ושאר ,רדחה רובטב בצינש ,םלוסה לא עיגהל שקיב ריהז־ריהז
א ל הארנכ התא" :הלאשו רדחה לא ןזורה םע הללמואה תנזורה הסנכנ הז עגרב
״? תאזה הביבסה ןמ
ו כשמו תוקדה וילגרב ינוצנרול וזחאשכ ןוילעה קווחה לע ולגר תא ףזוי חינה רבכ
ח וחה לא וחטוה וינפו םלוסה ןמ לפנ ,קיזחהל ןקזה דוע לוכי אלש דע ךכ־לכ הקזחב
א וה ךכש ,תופוכתו ,רמוא היה ןיזאהל תואינש ימ לכלו ,וכרד ,דתיה ךכ ,םלוכ םיק
.םויה לכ ושארב אוה שח ןכ אלולש ,תויחל חרכומ
.סעכב ףזוי גאש ,"ןבדבודכ םודא היה הז"
.טטומתה טעמכו תוומ־דע ריווחה .הלאה םירבדה תא ןזורה עמש רשאכ
.השגדהב ינוצנרול הנע "!תאז עדוי ינא ,עשפמ־ףח אוה"
, ךוראה ןיכסב קיזחה ויניש ןיבו ,הריתי תוזירזב אל ,לפקתה אוה ,דמוע ראשנ ןזורה
.ופלשו רזח ,םיאתמה בצמל ותוא ןויכש רחאל .תילולפאה־ימודמידב קיהבהש
.דאמ עגור היה ףונה לכ !העקש שמשה
.הלק תינפת הנפו ,ןזורה גאש ״! טקש״
.הדיק דקו םמותשמ ףזוי חנאנ ״? דחא ףא״
.הזה ןויתפל הנענ אוהו ,רשבו םחל ול וארה
חנה שמשה ,וה" :רמא ףוס־ףוסו ולש םיבכוכה־הפצימב בשי ןיידע תנזורה יחא
ד חוימב ךא ,רחאה דע המכשהמ .בר רדס־יאב םייורש ויה וירישכמו וילכ ."הדמ
ש משה ךא ."הדמחנה שמשה ,וה" :ףרה ילב רמוא ותוא ועמש ,רקוב דע ברעמ
.העז אל
. רחא םויל ינוצנרול ררושמה לצא ורוקיב תא החדו ותיבל רזח ,ןזורל הז לכ עדונשכ
.הדיב תולק הפפונ תיקדנופה
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׳ד רקיה ינוצנרול ׳רבדה ןוכנ תמאב״
.תידדצ תלדל דעבמ עלבנ שרח־יטוש
.םינומעפ ילילצ ועמשנ עגרה הזב
 לע אשינש ,לספס לא תנזורה תא ורשקו שק־לש־תוקובא וקילדה ,אבו דרי הלילה
 ,ןח רבדה אצמ אל תיקדנופהו יקדנופה יניעב .תרשמהו קדנופה־ישנא לש םהיפתכ
 עיגה תנזורה ירחא .העורת־תלטלט הלטלוט תנזורהו ,םהיניש ופשח םהו ,הארנכ
 ,םיתרשמה וליפא ,לכה .ויתועורזב ואשנ תודימ־לעב תרש־שיאש ,ינוצנרול לש ורות
 תא רחאה ,דורבה וסוס תא אשנ דחאה !ינוצנרול תא ופיקה ,םידליהו הנקזה אתבס
 היה הז ,הרצקב .ונגינו םילילח־תמח וקיזחה םידחא ,םי־ןוריזח תישילשה ,ונותא
 םילוכי םתאש יפכ ,םהידיב שק־תוקובא ואשנ םלוכ טעמכ > ישוכה ךלה רוחאמ .שער
 תוריבגהו "!הרישה יחת ,ינוצנרול ,ובארב" :םיפרוטמכ וקעצו ,םכמצעל ראתל
.וקבחתה
.הביבסה לכב הכולהתה הרבע ךכ

(.ב .א)
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