
תוומהו רעשה:ראואב גנאגפלוו
רסאו1טש לטסוג ר״ד לגרודכה טפוש לש ןורחאה וייח־קרפ לע ןוגשחו*ןיד

ה תשקתה ןכלו ,םילכה־לא־תאבחנו ןוג־תרסח ת^שיא דימת התיה רסאווטש ילימא
ן מלוק םיאדותעה ללוכ ,רגנאוולה־ןודעומ ירבח לכ םיראפתמ םואתפ־הז־ךיא ןיבהל
ת אז הליג ,רסאווטש לטסוג ר״ד לגרודכה־טפוש ,הלעב .התא ובכשש ,4 רגנינוארבו
ל כל יונפה ונמזב רסמתה ,ועוצקמ יפ־לע להנימ יניינעל ןטפשמ ,שיאה .רחואמב
ס ומע אוהשכ ,וישכע ;רגנאוולה־ןודעומב יזכרמ ץולח היה םעפ .םיביבחת ינימ
 ןיימ ,ראוד־ילוב ץחר תולילב .׳א הגילב טפושלו ןודעומה יאפוקל היה ,ןמושו הנקיז

ב שחנ אוה .וטופישבש םיקחשמ לע תונותע יעטק םובלאב קיבדה וא ,הריב תויתחת
שעשמ תוחידב רפסל עדיו תותשל הברה ןוחצנ תוגיגחב .בל־בוטו בידא ,ץורח םדא
ו חור התיהשכו ,תויעמשמ־וד תוצלהל החמומ םג היה אוה .טפושכ ותוליעפמ תוע
ם ימואת ול הדלי ותשא .וירבד עמשל קוחצ בורמ םיבוסמה ופפוכתה וילע הבוט
ח יטבה אוה .ותורבג־חוכב ראפתהל ,עודמ־עדוי־םיהולא ,ול םרגש רבד ,(םירכז)
. תרחבנה ידגב תא וירוחב ינש ושבלי הרשע־עבש ליגב רחואמד לכלש ךכל גואדל
י זכרמה ץולחה םע ,העש ךשמל ,ילימא לש התומלעיה תא הער ןיעב האר אל אוה
י פ־לע .תחא טרופס־תחפשמ םה ,שיגדמו רזוח היה ךכ ,הניו ינלגרודכ לכ :ןמטראה
ם ינקחשה ןמ הנתמב עונלוק־יסיטרכ עובשב תודחא םימעפ לבקמ היה הז ללכ
ה ריפואב "םילאה־ימודמיד" תגצהל עיציב םוקמ וליפא םעפ ,רגנאוולה־ןודעומ לש
.וידידי יפלכ סומינ־רסוח תניחבב ול הארנ הז רבד ,ותא ותשא תא תחקל .תיתכלממה
. ורזחוה הסינפה־ימד .הגצהה תלחתה ירחא דימ ןמזוה וילא טרסה ערקנ דחא ברע
ם לוא .לדיר תאבסמ תא עיצה ,רסאווטש תא הווילש ,גרבנרינ ילאמשה רשקה
" וניר״ה התנח ותיב ריל .התיבה דימ ךלה ףטושה םשגה ףרחו ,ףעז היה רסאווטש
ה ברהב רבכ דדומתה ותא ,וידידיב בוטה ,ידא אוה ,רפמאטש דראודא וקה־טפוש לש
.םישק תוברק
.רודזורפל ,בוטר ולוכ ,םנכנ "!?ידא"
.ןילקרטל "!?ידא"
.תוטימה־רדחל ״! ? ? יוב־ידא״
ת והוב םייניעב ,הירגיס ןשיע ,םידגב ילבו תוחונב הטימה לע בכש .םש היה ידא
. למלימ ןופיטפה .רדחב הכלהתהו קולחב התסכתה ילימא .סנכנה ורבחב לכתסה
"?עונלוקל תכלהש יתבשח"
ר יסה אוה .ש״יי ילימאמו הירגיס ידאמ שקיב ,הטימה הצק לע חנוג בשי רסאווטש
ושיגהשכ ,ךכ־רחא דימ ךא ,תישירח הכב הליחת .תוכבל לחהו הפצרב ןנובתה ,ועבוכ
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ל ע לגלגתה רעצ לש בוטר רודכ .תינלוק חפיתה ,תוירגיסה תאו ש״ייה תא ול

.הטימה
.הזה רבדכ דוע תושעל אלש החיטבה ילימאו ,עסנ ידא
ו תוא ,ימוימוי רודיב ותואמ רשאמ הליכאמ למגיהל ילימאל הל היה לקנה םלוא
ת א הלידגה איה .םנוא אולמב םיריעצ וק־יטפושו םיניגמ ,םיצולח לש בושו־אוצר
ה יה רתומ םיחרואה תא תלבקמ התיהש העש .תאז המילעה אל בושו הינכרצ להק
י נוציקה .הריב־תויתחת רדסל וא יהשלכ הדובעב קוסעל ,ןכשה רדחב תוהשל בטסוגל
ת ובשומ לש םילוב ינש םעפ־ידמ ול איבמ היה ,עובק חוקל היהש ,קנאלב ילאמשה
א וה .הגרדמה־לפשב היה בטסוג לש תונפסאה ףחד םלוא .ראודה ןמ רשי ,תויתפרצ
ר זוחו ברע לכב אצוי היה וישכע .ףסכה תרומת ןיי תונקל ידכ ופסא תא זבזיב
ל ש רתויב תובולעה היתואבסמב עבק־לש־חרוא השענ אוה .רקובה ריאה םע קר
ב וטכו ובל תא ךפש םהינפלש ,לרוגל־םיפתוש אצמ ןהמ תחא לכב רשא ,ותנוכש
ת וצוחב תועש לע תועש ץצורתמ היה תופוכת .תוחידב םהל רפיס ףא ןייב ובל
־ יריש רש ,תונטק תוטטקב ךבתסמ ,םיראומ הןאר־תונולח ינפל רצענ ,תילילה הניו
. תיעועש־יקרמ לכוא ,םישנל לפטנ ,םהיתותלד חותפל ומידקהש לכוא־יתבב תכל
ם יחופת וינפ ,חלוגמ־יתלב וילא רזוח היהו תיבה ןמ םימימת םימי רדענ םימעפל
ר ובעכ ותוא הרטיפ םנמאש ,הלהנהה םע שגפיהלמ טמתשה .תוימימו תומודא ויניעו
ה שויא ברע םע ,הכלהו הרדהתה הרידה ,רבדה קיזה אל ותחפשמל .רצק ןמז
.הפיעל־הסומעה הלכסאה
ה מיח־ריהמ ,ינמחג םואתפ השענ םללגבש ,הביק־ישוחימ לובסל לחה בטסוג םלואו
ו תשא תא עיתפמ היה אוה ,וחור־יבצמ תא שארמ תוזחל היה רשפא־יא בוש .ינודזו
ר זוח היה רחא .ץיפוקב םייא הירקבמ לעו התוא הכיה םיתעל ,התוסלעתה תועשב
 אבוס היהש וא .ארפ תולוק קר עימשמו וחכנ תינייכב טיבמ ,הטימה לע םימי בשויו
.םוזמיזב םתוא הוולמו תישימחה תא טילקת יכג־לעמ עימשמ ,הרכשל
־ וספשכ תחלקמה ןמ רשייה ,םירהצה־רחא ׳א־םוי ידמ אובלמ ותוא וענמ אל הלא לכ
ה יהו רזח זא .תופילא־קחשמ להנלו ןוידטצאה לא הצירב ,הבוטר הדוע ויתורעש תק
ל ש תורמאב השבלהה־יאתב תורחבנה תא ןברדמה ,גזמה־בוט ,ןשיה לטסוג בוש
ן יע םצוע היה .ולש עיבגה תיצחמ תא וכותל קירמ היה הקספהה תעב .בל־תמכח
־ ןדבאל דע רפתשמ היה םויסה־תקירש רחא .ךרע־תולק "תוריבע" הארמל תחא

.םישוחה
. "דיפאר"—"הירטסוא" עיבגה לע רמגה־קחשמ תא להנל וילע היה ינויב דחא ׳א־םוי

 .ורכמנ ןוידטצאב תומוקמה לכ .לצב תולעמ 36 .ןנעו בע אלל םיירהצ־רחא תעש
ה נשה לש םיאטרופסה יבוט .תולמעתה יליגרתו םיינפוא יצורמ .תופלחתמ תורמזתה
, ולשפוה םילוורש ,ופנוה םילגד .תואושתל םיכוזו הנפד־ירז םיטוע ,תומבה לע םילוע
ן מ ,תויקינקנ ולכא ,וברעתה ,ואבנתה ,ועיזה תוירבה ,ריינ־יעיבגמ הקרוה הריב
־ ןגס ,הלשממה־שאר ,הנידמה אישנ .םיינרפיצ וססוכ ,תורק תולגנרתו יאקירמא
תורומשה תורושב ועיפוה עונלוק־ינקחשו הנגהה־רש ,ךוניחה־רש ,הלשממה־שאר
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ר סאויטש עיגה וישכע קר .תורחבנה בכרה לע תועדוה ועקב םילוקמרה ןמ .םיסחוימל
ו ינפ ,םימתכומו םיעורק ויה וידגב ,איק לשו ןיי לש חיר ונממ ףדנ .טפושה את לא
ן תנ אל ,"לדיר" חזרמה־תיבב בשי אוה .םיהדהל םיחופנו םימודא ,םיחלוגמ־אל
.תודבכב חנגו ץר ,העשה לע ותעד
ו יניעב לגליג ,וינפ הוועה ,ונטב ספת בושו בוש .ותמוק תופיקז לע רמש ישוקב
.ללייו
״! ילש הביקה"
.וינפל דמעש ,רפמאטש קעצ "!םידגבה תא רבכ ףילחת"
.בצקב םייפכ אוחמלו ותונלבס תא דבאל לחה ץוחבש ןומהה

.ויגזא תא םתס רסאווטש
״! יתוא...ל םכלוכ םילוכי םתא״

.עיציה ןמ ילימא תא איבה רגנילדא וקה־טפוש
."הל׳יטסוג ,רבכ ףילחת"
ל ע רטסו םהיניב םנכנ רפמאטש .תוארפב הקשנל ליחתהו ותשא לע ץפק רסאווטש
ל ע תושידאב בכש רסאווטש .תוקירש לש טרצנוק עמשנ ץוחב .וליפהש דע וינפ
ם יילגרה לע בוש ודימעהל ,ושיבלהל ,וצחרל ,וטישפהל ידאלו ילימאל חינהו עקרקה
. תורחבנה יתש רבכ ודצירו וצפיק םש .ןוידטצאב האצומש הליסמה לא וכילוהלו

."ףוס־ףוס"
־ טפושו רפמאטש ,רסאווטש םשארבו קוריה בחרמה רבעל וצרו תורוש יתשב ורדתסה
ה עברא ופע וילעמו אשדה תאפל רבעמ לגלגתהו לפנ רסאווטש םלואו .רגנילדא וקה
ו ילגר לע םקו רזחש דע .ביבסמ ןוטיבה לגעמב ץרפ לודג קוחצו ,"הירטסוא" ינקחש
י די־לע החיתפה תטיעב תא לירגהל ודמעו תוכרב ףילחהל תורחבנה וקיפסה רבכ
ל ש ויניעב וזזיפ םיבכוכ .הדיקפת יולימל הנכומ הדמעש תיממע תשובלתב הדלי

ו תביק .לע־לא עבוכה תא חירפהו ימינפה לגעמה ךותל סנכנ טא־טא ,רסאווטש
ה הובגה לוהוכלאה תלוכת ,הרווניס שמשה ,ףרה ילב ויפב הלע ץומח חיר ,הרעב
ו יתחת הטמל קחרה ,לבח־לע־ךלהמכ ויניעב היה אוה .לקשמה־יוויש תא הרפה
. וביבס ןנובתה טא־טא .בושו־ךולה דקור אוה וילע לבחה—יעצמאה וקהו ,ןומהה
, םהב ןיחבה אל .רגנאוולה־ןודעומ ישנאו ילימא יאדו ובשי ןומהה ךותב םש־יא ירה
י לוב לעב הז ,קנאלב קיתוה ורכמ תא ינוציקה לאמשב הליג "דיפאר" לצא םלוא
ר סאווטש ."דיפאר״ל "רגנאוולה״מ רבע קנאלב .ראודה ןמ רשי תויתפרצה תובשומה
, התלמש תא הניקתה תיממעה תשובלתב הרענה .קרשו ויפב תיקורשמ עקת .קקחיצ
ר בכ קחשמהשכ תוינרדנג תוציפקב אשדה ןמ הקלתסהו רודכב תודחא םימעפ העגנ
ו לגד ,ידמ יטא היה רסאווטש םלוא .גאוש רבכ םיפלאה־תאמ ןב להקהו ומוציעב
ן יב ץצורתה ,םיקחשמ ןכיה עדי אל אוה ,בבותסה לכה ,שרגמה זכרמב הלשכ
 ודידי תא האר קחרמב ,וינפ לע רבע קנאלב ,וילע הצפק המיח .אמוסכ םינקחשמ
ר פמאטש תא קר ,וכשח ויניע ,ודיב בוהצ לגדו "הצוח״ה וק ךרואל ץר רפמאטש
הטימ־ילב ,םדלויה םויבכ םימורע הטימב םיללותשמ םהשכ האר דוע ילימא תאו
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* ילוב ינש ול וטישוהש קנאלב לש וידי ,קנאלב לש ופוצרפ רחא ,ריוואב ופפועתה
ם ינולגדה ,ץנצנמהו רוונסל־דע־ריהבה ,ןוידטצאה לוגיע בוש ,וגוט הבשומה ןמ ראוד
ש לוג אוהש ,לקו טקש השענ לכהש ,ונממ־ךלוה־קחרתמ לכהש שח אוה ,םיפנפנתמה
ת דמעב עגר ותוא אצמנ "הירטסוא״מ 3 רזואהייר .קרש זא .ןופלעל רוצעמ־ןיאב
ר סאווטש ,ןנולתה "הירטסוא" תרחבנ שאר ,חתר ןוידטצאה ,"דיפאר" לומ הטיעב
־ יוויש ןעמל ,תוקירש לש ךשוממ טרצנוקב הרומתב הכזו ורפסב ומש תא םשר
אמשה הניפל רזואהייר עקת התוא ,שנוע־תטיעב "דיפאר" תצובק דגנ קספ לקשמה
.הנותחתה תיל
ל ע הכיהו החמש לש לוחמב חתפ ,געלב רסאווטש קחצ תשרב ץפקתה רודכהשכ
ורדה הניפב .םהיתומוקמ תא וספתו םינקחשה ורזח ןוחטב אלב .ליג בורמ ויכרב
־ רש ,חתר ךוניחה־רש .םהיתומוקממ םישנאה וצפק ,"דיפאר" ידיסח ודמע םש ׳תימ
.ךייח הנגהה
גרייש םיפוצל תתוא קוחצב ,תוער וקיזבה ויניע .קורשל רסאווטש רהימ אל וישכע
ה להקמב ועבתו וקובאנב םיריסאה תקהל ומכ םהילגר לע רבכ ודמע הלא ךא .וע
י נקחש ינש לע גליד ,לאמשמ ץרפ קנאלב .קרשו רסאווטש רזח זא .שדח טפוש
.קרש רסאווטש .לפנו דעמ ףוסבל ךא ,"הירטסוא"
.טטור לוקב קעשצה ״! קנאלב ,קחשמה ןמ אצוי התא״
.םייא "!׳לדנפ׳ היהי בושש וא ךלוה התאש וא"
, קדוצ־יתלב ףוס־ףוס תויהל ןוצר ,ירמגל שדח שגר ,הרקד ותביק ,ףצק הלעה ויפ
.ותוא אלימ
.םער ןוידטצאה
״! הנורחאה יתלמ !׳לדנפ״׳

.ועבצאב וילע הרוהו ,"דיפאר" רעש ינפל דע ותוא איבה ,רודכה תא ספת אוה
־ רשו "דיפאר" ידדצמ ,םהיתואסיכב קוחצמ ולגלגתה הנגהה־רשו "הירטסוא" ידיסח
.תמייאמ הדמע וטקנ ךוניחה
ו רוא וינפ .זכרמה לא תולילק ץרו 3 רזואהייר תא קביח .ויתועורז ףינה רסאווטש
ו דמע דוע "הירטסוא" ינקחש קר .דוע התיה אל "דיפאר" תרחבנ םלוא .רזומ רואב
, םוסרהו םימוסחמה לעמ וצפק ,ואבו וברק םימעוזה םיפוצה .תוצע־ידבוא שרגמב
, זכרמב דמע ןיידעש ,רסאווטש רבעל אשדה ינפ־לע םירטושה תורמשמל לעמ וצר
י דיסח ולדח התע םלוא .רבד עריא אל ומכ גהנתהו ףרה אלל קרש ,ינצחש קוחצ קחצ
ו קה־טפוש לע ולפנתה ,חולסל םינכומ ויה אל בוש ,םקוחצמ ךוניחה־רשו "דיפאר"
, עינ־אלל ,יעצמאה לוגיעה ךותב לטומ היהש דע ול וחינה אלו והוכיהו וב וציברהו

. הכועמ התיה ולש טפושה תיקורשמ .םייניש תורסח ויפב ,עוצפ ושאר ,םד־תתוש
.וחתפנ ןוידטצאה ירעשו תכל־יריש ועקב םילוקמרה ןמ
־ לוטנ ,בכש םימי .דימ חתונו םישונא םיעצפ עוצפ םילוחה־תיבל אבוה רסאווטש
ו חומ יכ םיאפורה ואר ,ודילגה ויעצפו ונתיאל בושל לחהשמ .ןצמחה־להואב ,הרכה
התעמ רוגל היה רומא םש ,ריעה הצקב טקש הארבה־תיבל והוחלש .הנקת אלל עגפנ
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.ילימא לש יפסכה העויסב האלהו
 תא הפונת־רתיב חתפלו אלמ שפוחמ תונהיל ידכ דסומל םידליה תא החליש ילימא
 ־לפוא״ב רבכ העסנ הנש יצח ץקמ ."רגנאוולה" תצובק לש ןטקה יתחפשמה קסעה
.היתוחוקל לע ונמנ םיצולחה יבכוכמ םיברו "ןטיפק
 הז היח—ילימא לש התריד תרטזוזגמ הינפמשה יקקפ וצפנתה בוש רשאכ ,דחא הליל
 ימשב הללותשה םימיא־תרעסו—״דיפאר"—"הירטסוא" קחשמה רחא הנש קוידב
 םירוכישה היחרואו ילימא .ותיבל הגניחה תא קיתעהל ררדל דיקפה טילחה ,הניו

 ,תורואה ובוכ ,םינורחאה הינפמשה יקובקב וזראנ .תובהלתהב העצהה תא ולביק
 .ריעה ךרד תינקעצו תפרוטמ העיסנ ועסנו תוינוכמה ךותל םמצע וליטה םישנאה
 ־תלעת ךותל הלפנו ילימא לש התינוכמ הכפהתה יאניווה ןוידטצאה ןמ קחרה אל
 ,ףטוש םשג דרי .(העצפנ אל ילימא) תינוכמה תא ץלחל וסינו ורצע םירחאה .בוחרה
 ,ץוב ךותב םילגלגל לעמ דע העוקת התיה תינוכמה ,הרדשה יצעב ומלה םיקרב

 םשגה .החלצה םוש ילב ךא םיקוקחיצ ךות האיצוהל הלוליהה יחרוא וסינ וכותמש
 קובקב חותפל טלחוהו ,"דדיה" תאירקב לבקתנ םער לכ ,חורה־בצמ תא םירה ןנערה
 .תולוק־ילוקב ולעפוה תוינוכמה לש וידארה יטלקמו תוירגיס וקלדוה .םוקמב־וב שדח
 הידגב תא הטשפ ךכ ךותו ףרוטמ דוקירב םש החתפו תינוכמה גג לע התלע ילימא
 םייפכ ואחמש ויה .הלילח רזוחו וילע הלועו הבשו גגה ןמ תלפונ איהשכ ,הלטרעתהו
 םיגוריסל עקת רפמאטש ידא וקה־טפוש ,הלעתה ךות לא ואיקהש ויה ,וחווצו
 שפחל הלחה ילימא .המהדנ הרובחה .המ־קחרממ הקירש לוק עמשנ עתפל .ורפוצב

 תוקירש בושו .תחא דועו תחא .ןוויכ ותואמ העמשנו הרזח הקירשה .הידגב תא
.הרטשמה תאזש הבשח .וז רחא וזב ,תודחא
 ותעד הויח ,הינפמש לש קיר קובקב ךותל ףשונ אוהשכ תינוכמב עורשה ,קנומיש
 תומש ריכזה אוה .הרטשמב "םיבושח םינודא" יד ריכמ אוה ,רבד תושעל ןיא יכ
.םעמשל ריווחי דחוש־ילא־שש רטוש לכש ידכ םתעמשהב היהי יד יכ רמאו םידחא

״! הפ דמחנ ארונש אצומ ינא !ןאכ םיראשנ ונחנא״
ושארה םירפיצה ךא ,ךשוח דוע היה םנמא .הרעסה הטקש ךרעב עברא העשל ךומס
 .ןוטרש לע. התלע ילימא לש םיימשה־תפיכל־תחתמש־הביסמה .ןצויצב וחתפ רבכ תונ
נרטה ,קנומיש לש ושאר תא הפטילו הנשיע ילימא .םהיתוינוכמב רבכ ונשי םידחא
 ועמשנ םיקרפל קר ,טקש ררש תאז דבלמ .תוזירז רקוב־תוניגנמ עימשה רוטסיז
 םינותע־תקלחמ לש ומאנידה וא הנושארה תרמשמה ןמ לעופ לש םיריהמה וידעצ
 ,קנומישל ילימא הרמא ,"קרוש והשימ בוש" .הדח הקירש םואתפ .םיינפוא לע הבוכר
."רטוש אל הז לבא"

.תודחא תוקירש ןוידטצאה ןוויכמ ואב התע ,בישקהו ףקדזה קנומיש
.קנומיש רבס ,"ןוידטצאב קרוש והשימ וליאכ הז"
 ,ךלוהו םתה הלילה ךותל םהיניעב וצמצימו םירחאה םג וררועתה הז רחא הזב
.הרצקה הנישה ןמ םילבלובמו והשלכ םימסובמ םדועשכ
.רגנינוארב םג רמא ,"ןוידטצאה ןמ קר אובל לוכי הז"
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ו אציו הצחמל־םיקירה הינפמשה יקובקב תא םהמע ולטנ .רבדב רוקחל עיצה והשיס
י לימא .הרמז לוקב םתוא הוולמ 4 רגנינוארב לש רוטסיזנרטהשכ ,םידנדנתמ ךרדל
 .הארק "!תלחוז ינא" .היתונוהב תוצק לע העיספהו םיקובקב ינשב הידיב הקיזחה
.ובישקהו ודמע המורמ רוחש ססונתהש ןוידטצאה לש ןוטבה תמוח ינפל
ה קירש ןיב תועובק־אלה תוקספההו—םשורה וליפא רצונ .םינפבמ האב הקירשה ,ןכא
ר פמאטש .םילוענ ויה ןוידטצאה ירעש .םינפב קחשמ להנתמ וליאכ—והוקזיח הקירשל
ה רושה הבוגל דע חמצש ,ץע) הואצמ םנמאו המינפ סנכיהל ךרד ושפיח 3 רזואהיירו

ר זע קנומיש .ץעה לע םלוכ וספיט ,סבג שובח היהש ,קנאלב תא איצוהל .(הינשה
.רתלואמ םלוסב
. ההכ םתכ ,אשדב ,הטמל קחרה .םדאמ קיר היה אוה .ןוידטצאה לא וסנכנ הלעמלמ
ו נממש ,רטמ 3000 ןב רה לע תוחפל וספיט וליאכ ושיגרה םלוכו הבשנ הננער חור
.הקירש םואתפ .םיקחרמל רדהנ טבמ ףקשנ
״! הטמל ,םש״ .3 רזואהייר ארק ״! םש !םדא״
ץ צורתהו הקירש עימשה םעפב־םעפכ .ריהב שובלב םדא אשדה לע דמע תמאבו

.שרגמב
.ילימא הקעצ ״! םיאפר־חור״
״! ילימא״ :קעטצה ,הרובחה תא הארשכו .וביבס ןנובתהו שיאה רצענ םואתפ
; רסאווטש הז היה .רפמאטש לש והזח לע הלפנו ילימא הארק ״! לטסוג והז !לטסוג״
ע יתפה וב םויב ומכ ,ולוכ היה בוטר .ילימאל ארקו םיבשומה תורוש לע רעתסה אוה
ה לודג תעבגמ שבחו ,ריהב־רופא ןוגב תרמונמ המא׳גיפ שבל .ותיבב רפמאטש תא
ו טבמ .ויניעל תחתמ לא טעמכ הבברתשהשו הככיר םשגהש ,ושאר תודימ יפכמ
. רומג טוידיא לש הנומת ומילשה בזהו םודאה ופאו עטוקמהו רצקה וקוחצ ,השקונה
.המודא םידלי־תיקורשמ התיה הרושק וראווצל
״? ןאכ השוע התא המ ,לטסוג״
ת א ףילחהל הכירצ תא .ףכית ליחתמ ׳דיפאר׳—׳הירטסוא׳ .תויוטש ילאשת לא"
ם ה ...ףילחהל ...ץוחרל !ידא !רהמ !םיקעוצ רבכ םה !ףילחהל ,ילימא ,ילש םידגבה
" !ילימא ,ךכ־לכ יל םח !םיפוצ ףלא־האמ .םייפכ רבכ םיאחומ
.העיז ילגא ודמע וחצמב

"ז הנה תאב ךיא"
! יתוא רצע ףוה רוסיפורפה !ןומרא ךותב רצעמב יתוא םיקיזחמ !יה־יה !יתחרב"
״! ...ןוכנה עגרב קוידב יתאב !קורשל חרכומ ינא ...יה־יה ...ןולחה ןמ יתחרב
. ..יה־יה ...תויוטש ,שלש־ספא ...יתודלי ...קיחצמ !יגרנא־הרימדא־קאג קחשמ !הה״
״! יה־יה ...תויוטש ...שלש־םפא ...תויוטש ,שלש־םפא
ט א־טא ורישפהש ,ותוא םיבבוסב טיבהו םידדצל ול תויולת ויתועורזו דמע אוה
ב שיתה קקפה לש וצוליח לוק עמשל .קובקב חתפ רפמאטש .קוחצב וצרפ ףוסבלו

ץ חל רפמאטש .דחפה דמע ויניעב ,וטטר ויתותפש .הלהב בורמ ויתחת רסאווטש
.ורטנס לע דרוי ףצקהו ויפ לא קובקבה תא
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״ ! תיתש אל ןיידע ךכ־לכ בוט רבד !הינפמש ,לטסוג ,התש״
.תונטק ,תוריהמ תומיגלב התש רסאווטש

״1 ףוסה דע התש ז התש״
.הקשמה תא הליכ באכ־ייוור םינפבו יאליע ץמאמב .ךישמה אוה
.אשדב לכתסהו רמא ,"ליחתמ הז וישכע"
.הטמ יפלכ תורושה דעב קניז "!ידא ,אוב"
ם ירחאה םג .הכובמב וירחא דרי רפמאטש .ילימא הארק "!ותא ךל !ידא ,ותא ךל"

א וה .שרגמל הסינכה לולסמב רבכ דמע רסאווטש .הנושארה הרושב ובשיו ודרי
ך ויחב וינפ תא הוועהו "ץוח״ה וקב דמע ידא .ותביק לע וידי תא קיזחהו ינבצע הארנ

ש ממ ,לפנו שרגמה לא הצירב רסאווטש אב זא .בצקב םייפכ ואחמש ,וידידי לא
י דיסח ןיב םיקלוחמ ויה ,םמורמ חור־בצמב ,םיפוצה .אשדה תאפל לעמ ,הנש ינפלכ
־ וארב לש רוטסיזנרטה ,וקעזו וקרש הלא ,ועירהו וקחצ הלא ."דיפאר״ו "הירטסוא"
ך להו ,ץוב הסוכמ ולוכ ,וילגר לע• םק רסאווטש ."תולגלגתמ םינבא" עימשה 4 רגניג

ם ינקחש םע ,הארנה יפכ ,חחושמ אוהשכ המ־ןמז ההש םש ,שרמה זכרמ לא דנדנתמ
ת ורחבנל זמרו הלעמ־יפלכ התוא קרז ,עבטמ איצוה רחא .ונוימדב ול הדב םתוא
ן מ ץר ,קרש אוה .ילימא ביבס םיבשויה ברקב הלודג הלהצ ררוע רבדהו ,קלחתהל
ך ישמה ,קלחתה ,בוש רזח ,ימורדה רעשל ןוויכב םידחא םירטמ הליחת .הצוחה זכרמה
י שאר לע דמע ,הדימע בגא תודחא םימעפ בבותסה ,ילאמשה "ץוח״ה וק לא ותצירב
ר בעל ץפק ,ןטשה םש ללותשה ומכ ,ינופצה רעשב תוצמאתהב לכתסה ,ויתונוהב
ו ידי עינה ,"ץוח״ה וק ךרואל ףופש ץר ,ולש המא׳גיפה יסנכמ תא םירה ,הניפה־לגד
ת ואל הקזחב קרשו רשע־הששה וק לא רהד ףוסבלו ,םימומע תולוק עימשה ,ארפ
ה רמוחב עיבצה רחא .םשרו םהנ ,ורפס תא ףלושכ העונת הווחה ,והשמ למלימ .םויס
" רעש" גאש ,קחצ ,החמש בורמ ץפק ,םירעשה ןוויכב ושאר בסה ,קרש ,"לדנפ״ה לע
ח פנמו ותעבגמ ןיקתמ ,וטאל ךלה רחא .ויתוביבס לע ץוב ןהמ וזיתהב ויכרי לע טבחו
־ בצמ .םיפוצה תורוש רבעל העגרה לש תוווחמ םשמ הווחהו זכרמה לא ,ןואגב והזח
ה ז ולפנ ,ורש ,וקרש ,ועקר ,וקעצ םה ,שדח אישל עיגה ילימא יחרוא לצא חורה
. הזמ עשעשמ רבד ואר אלו ועמש אל םהימימ יכ והער ינזאב שיא ועבשנו הז תועורזב
ק רש רסאווטש ,לוקה תמצע אולמל ולש רוטסיזנרטה רותפכ תא בבוס 4 גנינוארב
, הניפל ךלהו הלאמשו הנימי ,הטמל ,הלעמל ,םיקחשמה־שרגמב תוחיתמב טיבה ,בוש

.הבר המצעב קרשו רזח םש
״! הצוחה״ .קעצ ״! קנאלב ,קחשמה ןמ אצוי התא״
.ןהירוחמ ואצי טעמכ םדמ ומידאהש ויניע ,ופוג לכב דער אוה
״! ׳לדנפ׳ היהי בושש וא ,אצוי התאש וא !אצוי התא״
.תואר ביטיהל ,לולסמב ודמעו םוסחמל לעמ וצפק היחרואו ילימא
־ לע ץרו רודכ ספותכ העונת הווחה ,רסאווטש גאש ״! ילש הנורחאה הלמה /לדנפ׳״
ק שינו קביחו הניפב תוצע־דבוא ןנובתה ,קרש .םישנעה־תטיעב םוקמל שרגמה ינפ
בריק ,זכרמה תדוקנ לא בוש עיספה רחא .3 רזואהייר המודמה רעשה־ןגמ תא ךריבי
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 רת דחופמה וטבמ ,תוחופת וייחל ,תקסופ־יתלב הקירשב חתפו ויפ לא ותיקורשמ תא
 לע רעתסהלו להק םייבל תעה העיגה יכ הרבס ילימא .םיפוצה תורוש ינפ לע ביבס
 לע רוגסל הרובחה הלחה "יו׳פ" תואירקו תוקירש ,תוחירצב .הנש ינפלכ בטסוג

 העונתב ףיעה 4 גנינוארב .קרושו העיז ףוטש ,דחפמ דעור ,םמוד דמעש ,רסאווטש
.ה׳צ־ה׳צ־ה׳צ עימשהש ,ולש רוטסיזנרטה תא תמייאמ
 לוחמב בטסוג לא וברקו יטפילאקופא הווחמב םהידי תא ומירה םירחאהו ילימא
 ורגסו ,ןטק דלי דיחפהל וממז וליאכ תונתבערב םירועפ םהיתויפ ,תוחווצבו ףשוכמ
 לפנ ,קועצל לחה אוהו ויפמ וישכע הטמש הריעזה ותיקורשמש ,בטסוג ביבס לגעמב
 ןנחתה ,ועבוכ תא ךשנ ,ויתפש לע ףצק הלעה ,וילגרב עקר ,וינפ תא הסיכ ,הצרא
 ומכ ,ודקירו םהידי ובליש םירחאה .םואתפ חתמתהו הליפת תולוק עימשה ,םיימשל
 התע ועקפ תונשי תוקלצשו דוע רחריח קרש שיאה ביבס ,גורה ליפ ביבס םיסננ טבש
.זועב םמדל ולחהו ופוגבו וינפב
ע בק 4 רגנינוארב .תמו טקש ,וכותב רסאווטש היה לטומ לגעמב תוחורה וטקששמ
 תותוא רדיש רוטסיזנרטה .רפמאטש לש והזח לע התכב ילימא .וקפד תא וששמב תאז
.הקספה
 וירחא ואצי םירחאה .הנושאר־הרזעל ארקו ןוידטצאה ןמ ןושאר ספיט קנומיש
.דימ ורזפתהו

(.ה .ת)
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