
ודרשמב ומוקממ :ך»רנז»א טרברה

 בהוא םימעפלו ,הדובעה הנשיש בוט .וב רשא לכ לע ,דרשמה תא בהוא אוה םימעפל
 ,טק# תאזה הרעמב .הרעמ ךותבכ הדובעה ךותב רפחתמ אוהו ,הדובעה תא אוה
 ומכ ,הזה טקשה ןמ קלח אוה דרשמה שערו ,ןעשמו הסחמ ,ןוחטב שי הב קר הב
.תיבה־ינבא
 ןושאר ןיב יכ ,דרשמב םג טקש—ינשל ןושאר ןיבש הלילה היה הז—הזה הלילב ךא
 וילעמ אוה עמוש םעפב־םעפ קרו ,ההובגה תיננוכה ירחאמ ,ךומסב םידבוע ןיא ינשל
 ברקשכו !החוורל תונולחה לכ םיחותפ הלעמל םג יכ ,םירטנירפלטה שורשיר תא
.רחונ והשימ בוחרה לש רחאה רבעב חותפ ןולחמ עמש ,ןולחה לא
 ופסכ לכ תא .הירגיס ול לגליגו הביתכה־ןחלוש לא שגינו רזח אוה .ןאכ תויהל אלפנ
 וישכעו :יוכיס אלל םיבהואש תורענה לככ הרקי ,הרקי הרענ התיה איה ;הללגב זבזיב
ימת םימי השימח שי ןיידעו ,םימי הז רבכ רבצש ,תובנזה ןמ תוירגיס ומצעל לגליג
 לע ויניע תא ריבעה אוהו ,עוצקמה ךל שיש ,אוה בוט ,ןכ .האבה תרוכשמל דע םימ
 הביחרה ךכ .וירינבו ויתודשב ,ברע־תעשב ,וחרוא םע טטושמה הזוחא־לעבכ ,וביבס
 ולכי רתוי וא שיא םישש יכ דע לודג הכ היה רדחה .הללח ילתכ תא ותדובע־תרעמ
 יצחל והוקליח ,הרקתל דע תועיגמה ,תוהובג תויפדמ אלא ,םהיתונחלוש דיל דובעל
 ,תוינרצקהו םינמגרותמה ובשי יצחב ;ריקב רבעמ־יחתפ םע ,םיעבר ינשלו דחא
כוסל ךייש עצמאבש קלחה :להנמה־תכשל לא הלעמל תודחא תולעמ וכילוה םשמו
 תדבוע תונכוסה ןיאש יפלו ,וב קוסע ומצע אוהש דרשמה אוה ןורחאה עברהו ׳תונ
 דאמ טקש היה ,םמוי קר םידבוע ללכב םימגרתמהו ,ינשל ןושאר ןיבש הלילב
 ־תונוכמ לש ןחיר תא ,ריינ לש וחיר תא חירה אוהו ,השולשל קלוחמה הז םוקמב
 .ותדובע לש הובגה המוחמ רייתשנ ומכ ,שבי ריווא ותוא ,קבא לש וחיר תאו הביתכה
 ץוחמו ,היה ודבל !הכו־הכ רדחב ,הצק לא הברק ויפב הירגיסה ,ךלהתה םיימעפ
 הרקתה־תרואת םע ,ותבתכמ לעש לגרה־תרונמ ךשוחה ןמ ותכתחש ,רואה־גוחל
 םע אוה ,היה ודבל ,ןכ .ספדומ ריינ לש רופאה ןוגה תא לכה לביק ,תתבשומה
 ברואה יליוואה ןכוסמה לכ ךותמ שממ ךותח ,הב םלוגמו הכותל רפוחמ ,ולש הדובעה
 חילשה־רענה ,שמחב אלא אובי אל הקינורכה־ךרוע !דבל אלפנ הכ .םוקמ לכב ץוחב
 בושתו התיבל הכלה תוצח־תושדח ירחא :ךכ־לכ ךומסב הרג תינבתכהו ,ששל ךומס
 היה ןשי םימעפל .זא דע העשה הבר דוע :ונועשב טיבה אוה .עבראב םדקומה לכל
 ;הביתכה־ןחלוש לא בושי ,תותווזמה ותמאו ועורז ןיב לא וחצמ ,ולא תוטעמ תועש
 ריינה־תליבח ,ןדקרפ ומצע אוה בכושו תויננוכה תחאמ ריינ־תסיפח לטונ היהש וא
 אל בורה־לע ךא .םינמגרותה־תקלחמב םיקירה תונחלושה דחא לע ,ושארל תחתמ
 היה םעפה .הנשי וא התיבה תכלוה התיה אלשכ ,תינרצקה םע ,רבדמ אלא ןשי היה
התא ונמיז ףלחתמה רוזחמהש ,תינבתכ התוא יכ ,ודבל היהיש עדי עודיו ,ודבל
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א והו ,דבל ירמגל היהי הזה הלילהש עדי עודי .התיבה תכלוה דימת התיה ,םעפה
, ץוחב אוהש המ לכו ,ריעה ןמש קוחר שחר לכ ,לוממש הרחנה .דאמ דכ לע חמש
ה לוע היהשכו .ןגומו רומש ,יוסח וז תוידבלבו ,דבל אוהש שגרה תא וב וריבגה
ן יעמ אלא ויניעב הז היה אל ,םירטנירפלטה־רדח לש בנשאה לא תוגרדמב םימעפל
, תוקוחר םיתעל קר אצמנ שדח רמוח .דוע אל ,ושגר לש לובגה־רוזא לא לויט
ם תואש ,פ״פא לשמו רטיור לשמ םימוגרת קר טעמכ וז העשב האיבה א״פא תרבחו

.רוקמב האר רבכ
ה לעמ לאו ,הכראל לודגה תיבה תיזח תא האר ,ןולחה לא ןעשנ היהשכ ,ודרשממ
־ ןאמרה ךות לא קוידב טיבמ ,רשי־רשי לכתסמ היהשכו ,התיה הקיר ,הסאג־ןדייזה
ה ניטנקה־תחורא תא םיירהצב םילבקמ ויה הבש ,הדעסמה לא םשל הכילוהש ,הסאג

, הרטשמה לא ,הסארטש־ןאבטסווב תילמשחה לא ןאכמ ,חפ־לש־םישגמ לע םהלש
ר קוח טבמ חלשו ונימיל ושאר הנפה אוהו .הקיר התיה וז הטמיס םגו ,שאה־יבכמ לא
־ טלש האשנ אל וליפאש תחלצומ־יתלב הממיס התוא לא ,רבעמה־תיבל הסינכה לא
ל ש ותבתכמ ירוחאמ ריקה לא םיצענב העובק התיהש ,הפמב ןייע דוע אוהו ,םש־לש
ן יעמ תישענו תבחרתמה הממיס התוא ,הסאג־ןלרא המשש הארו ,הקינורכה־ךרוע
ת יצחשכו ,רבעמה־תיב ךות לא תקחדנ איה רחאו תוינוכמל־ןוינח שמשמה ףיפרק
ה מע זא בשוי היה ,ףוה־הזלאב ,םש .הפקה־תיב םג ךלאמשל הנה רבעמה־תיב תא
ו כותלש בלח סוכ וינפלו ,הידעלב םג ךכ־רחא תופוכת רתויו רתויו תופוכתו ,דימת
ב עותמ היה הז .יקנ קאינוקב ךישמה ןכמ־רחאלו ,קאינוק־בלח ,קאינוקה תא קצי
י כ חרכהש רבס אוה ךא ;ללכ בביח אל ותואש הפק־תיב ותואב דימתו ,ידמ רתוי

.הז הפק־תיבל קד ירה ,אובת ללכב םאו ,רוזחת
ה מודב ,וטבמ םצמיצו רזחש העשבו ,ןולחה לא בוש ברקו ריעה־תפממ רס אוה
א צמתהלו בושל הסינו ,תועמד ירחאמכ הנומתה תפעטצמ התשדעבש תפקשמל
ם ידמוע .םינשה תא האר ,תילמשחה לאו המעטמה לא ודגנכ רשייה הכילוהש ,הטמיסב
־ יצחכ הנממ הובג ,שיאה .תכלל הנופכ רבכ ,השאה ,איה ,שיבכה עצמאב קוידב ויה
. קספה אלב הבל לע רבדמו רבדמ אוה וליאכ הארנו ,הילא בורק־בורק שגינ ,שאר
ו ראשנ ןאכו ,שיבכה ןימי לא וברק הז דיל הז .םדנ שיאהו ,השאר המירה השאה
, אוה ףא רצענ דימו ,שיאה ינפ לא םואתפ התנפו הרצענש איה השאה .םידמוע
ת א ,רמוא אלב ןיידע ,הלטנ ךכ־רחא .םישירחמו תוכורא הזב הז ולכתסה םהינשו
ו עספ בוש עורז־יבולשו ,הירחאמ הכרשנ שיאה תעונת ,רוחאל התנפ בוש ,ועורז
י נפ תא וישכע האר ונולחמ .רבעמה־תיב לא םינופ הנממש תיווזה־ןרקל דע םינשה
1  וזב אוצמל אוה לוכי ,םשל־ןעמל ,המ !איה תרעוכמ־המ ,הא :רהריהו ,םהינש
־ ישירח־והשמ שיאה רמאש ירחא .השאה הרצענ ןאכו ,תיווזה־ןרקל רבעמ לא ונפ םה
. דתיה רבכש ,הלאמש לגר תא תינמיה הלגר לא הרזחב הטיסהב ,עתפ הרצענ דאמ
ת חתמ ומכ ודמע םה !טטרמה הפוג לכ תא הרמיסש הלטלטב ,המידק העונתב
ת כתמ־טומ תועצמאב רבוחמ היהש ,יוהק בוחר־סנפ לש רוא־תמולא ךותב ,ליהאל
האופקכ :חרי־ירווח ודמע ךכ ;הסאג־ןרוהאב ןרקה־תיב לש םוטאה ריקה לא לקועמ
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ו ל קיפסה אל ךא תחא הלמ וזיא רמול הל קיפסהש ,ריעז ןיע־ףרה ,דשאה הדימתה
י פכ—הרואלש ,הריהבה הפוחה ןמ האצי ,רוחאל הבסנ איה .הלמ התוא ויבהל
. םינשה ואב ונממש םוקמה לא הקלתסהו ,ארונ והשמ שיאל ול רווחתנ—הארנה
, ןיבה אל ךא שיאה עמש םנמא התואש ,הדיחי תחא קר ,יהשלכ ,הרמא תחא הלמ
 התוא רחאו ,הב שח קר אלא ןבומכ העמש אל ףא ןולחב הלעמל םש הפוצה וליאו

, ודמע לע ,הרביד וילאש ,שיאה תא הריאשהו ןאכמ הכלה הרמאש הדיחי־תחא הלמ
ה שאה התיה רבכ ,וריזחהל ,וב קיזחהל ,עריאש תא גישהל שיאה לכוי םרטב דועו
־ ןרקל דע המידקו ,רואה־תמולא־להואמ אציו שיאה םג ץפק זאו ,הסאג־ןאמרהב

ד ועו דועו ,שש התע ,התע שמח ,עברא תועיספ הקוחר התיה רבכ איה ךא ,תיווזה
 ,הירחאמ ששיג אוהו ,שיאה ןיבה ףוס־ףוסו ;ףוס אלל התמדנ וז תוקחרתהו ,הקחרתה
 ,הקיחרמה לא החולש ודי ,דעצ־זפח תודעומ תועיספ רפסמ דוע .קירב עגנ רבכ ךא
־ ריקב לקתנ ומכ ,רובישכ םואתפ דנדנתה הזו ,ופוג לא העתרנו דיה הרזח זא ,הירחא
ר בכש ,השאה לש היתועיספ ודהדיה תוינקרוטו ,שיאה לעמ רשנ עינ לכ .תיכוכז־לש
ו בש םוקמב םש דמוע שיאה היה ןיידע .טקש היח זאו ,תיווזה־ןרק רבעל התנפ
ר שנ וז תושגנתהב ,םוריעו לודג ריעסהל ,םתורכנתה לש תיכוכזה־ריקב שגנתה
ה לעמל הפוצה ,הייארה־דע ,ובו .איקהל דע בולע הארנ אוהו ,ולשמ היהש לכ וילעמ
־ שגרב בולעה קחשמה תא ,האולבה הוקתה תא ,הז לכ תא הארש ,ודרשמ ןולחב
. תוינלטקבש־תינלטקה השובה הזחא וב :טלחומה םינפה־ןויפח תאו ימצעה־דובכה
ם ידיבלה־ןפוד לא תופפותמ וילגר ,הביתכה־ןחלוש לע בשיתהו ןולחה תא קרט אוה
; תויוליפכה ינפמ ןנוגתמ היה אוהש תעדלו הז שער עומשל היה רדהנ .ןחלושה לש
־ דעורו םוריעו לפשומ ,בולע תואריהל אוה אנוש יכ ,ןנוגתהל ץלאנ היה אל ףא ,אל
, םלועלש ,ותרעמ תא בוהאל שדחמ ודמיל האר הז־התעש המו !לכ־יניעל רוקמ
א וה .ומצע ולש הבולע תומד התוא :וב הזחש הז ומכ בולע הכ דומעי אל םלועל

ר ופס־ןיא םיברע םתואב רהריהו ,קבטה תא ררופו םידחא תוירגיס־ידוא ךעימ
ץ פק םואתפו ,םיחירסמה םידואה תא לכעל וישכע אוה סונא םללגבשו ,ףוה־הזלאבש
ת א הרוחש הריכמ רכומ היהש ,רדסה לא ,הרדסמה לא הטמל ץרו הבתכמה לעמ
ד ועש ןהה שמחה ןמ תחא ול קילדה ותולעב רבכו ,תובוטה תויאקירמאה תוירגיסה
ה תיהשו תמייקש ,הפרחה לכ תא ול ריכזי אלש רבד םוש .ןליבשב ופסכ ול קיפסה
ה נשיש אוה אלפנ־המ :בשח אוהו .תמייק דוע היהת אל םלועלש אלא ,ויבגל תמייק
ק יח לכב רשאמ רתוי קומע תיבב ,תיבב אוהו ,רבגה יוסח ,בשח ,הדובעב .הדובעה
ל כמו תוליסכ לכמ אוה עונמ הדובעב ,אמא לש הקיחב רשאמ ףא קומע ,אוהש
, ץע־עבצ ועבצש ,שפורמ ,קבואמ דרשמ ותוא אוה תראפת .ץוחב ול תופצמה תובילע
ל ע םירבועה תוריינה־ילס םעו תונחלושה־תוחול לע קבד־ירייש םע ,שבי ץע עבצ
ו תוא ,שלוג הפק־עקשימ בורמ בבורמ ,הניפב םש ילמשחה םחימה םע ,םהיתודג

ל עו תושקה תוסרובה לע ,תונוכמ םישימח וא םיעברא תדלות ,ושער לכ לע דרשמ
, לפוטמ ,רדוסמ ,ךרוכמ ,הפי קיותמ ץוחב םש עראתמה לכ ןהבש ,תוהובגה תויפדמה
־ילע לכ לעו ויפוניהו וייותיפ ,וימויא לכ לע ,לפש ץוח ותוא בכרואמ .רומשו ןיוממ
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, המימח הרעמ התואב הדובעה ,וז הדובע םדאל ול שיש אוה אלפנו בוט ,הה .וחוב
־ בטיה עדי אוהו ,תושקונה הביתכה־תונוכמ שער האלמו ריינ־חיר האלמ ,תיגתרס
ל ספ ותוא ,הזח הז־התעש המו .דבל־דבל הלילה לכ תויהל חמש הז־המ־לע בטיה
, חתפה בחור לכ אולמ ,ןורחא חירבכ ול ץברתנ הז :ץוחבש תובילעה לכ תנומת
.ותודידבמ טלמיהל דוע היה לוכי ודעבש
ת א ארק ודי־ןועש לע .הקיר הטמיסה התיה ,ןולחה תא חתפ בוש רשאכ ,ןכמ־רחאל
ו ל התיהש היה בושח .וישכע העשה המ היה תפכיא אל ;ועדומב הטלקל אלב ,העשה
ה שעיש הנכסל יופצ וניא ,התושעל ולש הדובע ול שיש ,בשח ,םדא .ולש הדובעה
, ותראש איה ,םדאה םא איה ,רהריה ,הדובעה .םורעו דודש ,בולע השעיישו תויוטש
.התושעל קר וילע .ותנועמו ותוסכ
ת יבה־רעשב הסנכנ איה !רדחב תינרצקה הדמע רבכ הביתפה־ןחלוש לא הנפשכו

ה חינה .שדחה רמוחה ;תוריינ־רורצב ,דפנפינ ;רטנירפלטה לצא התיה רבכו ,יליעה
ב וש לוממ .לוזליז־ךרד ומכ ,םיפדה תא ודריפ ויתועבצאו ,הבתכמה לע וינפל ותוא
.תינבתכה הלאש "ן תנשי אל ירמגל התא" .תוריחנה תא עמש
."אל"
״? אל ירמגל ,םולכ״
ל ע .המוקמ לא הבשיתה תינרצקה םגו ,ןחלושה לא אסיכ ררג אוה ."אל ירמגל ,אל"
ת וקספהב הדבע הבש ,הדופאה לש בגה־קלחו רמצה־תופינצ ויה תוחנומ היכרב
ה סינ אוהו ,רהריה ,הלש דידיה ליבשב התוא תגרוס איה .הבתכהל הבתכה ןיב
ה ז ןיא אמש רהריה דועו ;תשקבמ איה תוביח הזיאו אוה שיא הזיא ומצעל תומדל
, תלאושכ וילא הטיבה אלא הגרס אל וישכע לבא .תאזה השאה ליבשב ןוכנה ללכ
."םולכ ןיא דוע" :רמא אוהו

א ל טעמכ םג ירה ינא" :הרמאו השאר המירה רחא ,תופינצה תא השמשימ איה
:הכישמה ןוחטב־יאב תצקו ,הל בישקמ אוה םא ןוכנ־לא עובקל הלכי אל .״יתנשי
ם עפ ףא הז ,תצק יתנשי רבכש תויהל לוכי וא ,םדריהל יתרמא רבכ :רמוא התא המ״
א וה ,הפ רג דחא שיא .קספנ אל הזו ,ונילעמ םילצלצמ זא :קוידב ךכ־לכ םיעדוי אל
א והש יפ־לע־ףא .םהיניב רדסב אל והשמ ךא ,תחא השא םע הנשמ רתוי רבכ ךלוה
ה יה אל והשמ לבא ,וילא דאמ הבוט דימת הת יה איה םגו ,הילא דאמ בוט היה דימת
."גרהתהל הסינ הזה שיאהו ,רדסב
.לאש ״t התוא וא ומצע תא—גורהל וא גרהתהל"
, דתיה םידחא תועובש .ותא הרג אל רבכ ירה ,דשאה" .התנע ,"דבאתהל ,ומצע תא"
, תובורק םיתעל םינשה תא יתיאר ירה ינא .ונממ הכלה בוש ךכ־רחא לבא ,ולצא הרג

.רבעמה־תיב ןוויכב התרוה הריהמ די־תעונתו ,"הפקה־תיבב םשו ,תיבב ונלצא
ך לוה ,הביבסב ןאכ ררוגתמש המ לכ—הלא םג .רהריה ,תרמוא־תאז ףוה־הזלאב
״1 ףוה־הזלאל םימעפ הברה תכלוה תא םג״ :תינרצקה תא לאש אוהו .םשל
ת כלוה ינא זא ,בורל עובש־יפוסב ,םירוהה לצא קוניתהשכ קר" .הרמא ,"הברה אל"
."םש םיענ יד תמאב ירה .תבשב םשל
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א ופא הנהש רהריה ךכ־רחאו .רקישש לע סעכתה רבכו ,רמא ,"תמאב והז ,ןוכנ"
: הכישמה איה ךא ;רחא רבד לע רבדל ףידעמ היה אוהו ,אבא ילב ,קוניתה הל שי
ה מכ ירחאו הלעמל וילא והשמ תארוק איהו ,השאה היה הזו ,םילצלצמ הא־זא ,ןכבו"
י נא .הידעלב לבא ,בוש הפ היה אוה תחא העש ירחא ,תוגרדמה ןמ דרוי אוה םיעגר
, םדריהל בוש לוכי היה אל קוניתהש ינפמ ,םדריהל בוש יתלוכי אל יכ ,הז תא יתעמש
א וה יכ ,תושגרתהה התיה ךכ־רחאו ,יתמדרנ ךכ־רחא לבא .לכה יתעמש הז ינפמ
. הז תא החירה ,ודי־לע הרגש וז ,השאהו ,זגה־רוניצ תא איצוה אוה .דבאתהל הצר
, לקלוקמ אוה תוצצפה זאמו ,דאמ ןשי תיב אוה ונלש תיבה :תעדל ךירצ התא יכ
״—השאה לש הרידהו ולש חבטמה ןיבו
.וינפל התע תושורפ ויהש תועידיה לע תרבוע וניעשכ ,לאש ״1 השא וזיא לש״
יבסה ,"הלש םזיטאמירה ינפמ ןושיל הלוכי אל איה־תאז .ודי לע הרגש השאה לש"
א ל הז :תרמוא ונלש הנכשה״ :הכחיג ךכ־רחא לבא .באכ תמחמכ ווענ הינפו ,הר
, הלוכ המוקע תכלוה איה םויב םג" ,ןינעל הלוכ בושו ,"לבא .םישפשפה הז ,אמיורה
ם ע םנמא ;םישרק לש ריק קר שי ולש חבטמהו הלש הרידה ןיבו .אמיורה יאדו הז

."השאה הז תא החירה ךכו ,ץעמ תאז־לכב לבא ,םיטיפט

״1 שיאהו״
ה ז ךא ;תלדה תא רובשל םדוק םיחרכומ ויה םה .הנושארה הרזעה ןמ וחקל ותוא״
."ללכב יתנשי אל הזה ןינעה ללגבו !שער היה
״? הפייע אל תא״
ה תנמו תגורסתה תא המצעל הרדיס ,תרבדמ הדועו ."ירמגל יתוא הריעה תושגרתהה"
ו טבמ .וקתש םהינשו ,הלמלימ ,"ששו־םירשע—םירשע—הרשע־עברא" .םייניעה תא
, תינכומ ,ןיימל ויתועבצא ןיידע ופיסוה םתואש ,םיפדה ינפ־לע דוע טטוש־ףחיר
ו בצמ ,תבשוח תא המ—ה־זא" :התוא לאש הכורא הקספה רחאלו .החונמ־ספאב

״1 הז תא רובעי אוה—תרמוא תאז ? רומח
ר ומח אל הזש רמא הנושארה הרזעה ןמ אפורה .ןפש הנימאמ ינא" ,הרמא ,"ןכ־הא"
. "ידמ רחואמ ירמגל וליפא וא ,רומח היה הז זא—רחואמ רתוי העש־עבר לבא .ךכ־לכ
.היתועבצא לש ארונ־תוזירז תועונתב ,הגרס־הגרסו ,הבג תא הרמיק ,הל רק ומכו

— טרופסה־רודמל המש הז—הראקנאב תורחתו ,ילרוא הפועתה־למנו ,וחקלתנ בוש
— הקינורכה־רודמל—תויחה־ןגל םימ־תקפסאו ,׳גו ׳ב הלכלכה־רשו ,׳ב־םויל תיזחתו
ת ליפנו ,—ב םנכ ךכ־רחא ,הלכלכה־רש םעפ דועו—קויתל—רטיור םעפ דועו ,רטיורו

ה תיבשו—הדצה קחרה ,הדצה ,קויתל ,הז לכ הדצה־ירוכ לש התיבשו ,דיל סוטמ
— טרופסו—הלאמש קויתל—רטיור־יקתעה לש םיקדקדה םילעה הלא לכ ןיבו ,םיתש
ם ירוקיב־אישו ץוח־תונושל ,םשל—דאבסלראקב תוומ־ןיד־רזגו—המש—םוכיס

: תינבתכה הרמא םואתפ זאו .—הדצה—ץיק־ןוירנימסו—הקינורכ—הצחרה־ירעב
־ רחא הז תא רפסא ינא ,יל יתבשח .הקינורכל העידי אל הז םא ,יתרהריהו יתרהריה"
— לבא״ :הכישמה איהו ,שירחמ הב לכתסה אוה ."הקינורכה־ישנאל ,ואובישכ ,ךכ
־לכ אל ,תרמוא־תאז העידיכ ,בושח ךכ־לכ אל ירמגל ידה הז .יתבשח בוש ךכ־רחא
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ם יצור ויה אל םג ,ומצע והשימל הרוק היה הז םא .יטרפ ךכ־לכ הז—ר .בושח ךכ
ה תא .שארב יל רבע ךכ קר הז ;יתבשח םתס ךכ קר םדוק ינא .העידי הזמ ושעיש
ל כ שי םימעפל זא—ןושיל םילוכי אלשכ דוחייב ,הלילב" ,ךייחל התסינ איהו ,"עדוי

."ולאכ תובשחמ ינימ
ו השימל תורקל לוכי הזכ רבדש תבשוח תא—לבא" .תועמשמ לכ אלב ,רמא ,"ןבומכ"
ח רופש ,הז לכ ,הז אוה ךחוגמ־המ שיגרה אוה .השע המ שיגרה דימו ,לאש ״? ומצעב
ן יע־תופעה רפסמב ךרענ תויהל ,ותבתכמ לא ,קספה אלל ,הלילרדליל ,םוי־םוי אבו
־ ילב ,תיתורירש ,םיפדה תא ףילחהל היה לוכיש ול ררבתנו די־תועונת רפסמבו

ה מ השעי :הביס לכ אלל וא איהש הביס לכמ וא תושידא וא תועשיר ךותמ ,םישמ
ו א ,לכתסמ וניאש והשימל ןושל אוה ץרוח וליאכ :הסרא׳פ וז התיה ,השעיש
ת א ,הז תא אנש אוה יכו ,הז לכ יוזב המכ שח אוהו ;ובג ירחאמ ופא תא םקעמש
ו תוא ,ותושממו—ותוימשג־טושפ ,םנוצמ ,שובכ רבכ הזשכ ,הזה רוראה יחסה לכ
ח צרנו ,הנואת־עגפנו ,םייתסנו ,הלגתנו ,חצינו ,החדנו ,ררבתג־םרטו ,ונל־רסמנ
ם ופד־עבצו ריינ לש הלאה םיחוטשה םיטונחה לכ תא אוה אנש־המ וה ...רטפנו

יהל יושע וניא הזמ םולכש יפל ,תלעות־רסח המ ךא ,ןולדיחמו בקרמ ןסוחמ רוחש
 ,טק עגרל אול ,היה אל דוע םלועמש יפל ,לודחלו תחשיהל יושע וניא םולכ ,בקר
־ רבעמה לע ךכב םירתוומ םניאש ,םיטונח־ייומד םתוא !עווגל־יושע־יח ,ןולדיח־יופצ
ם ייחה ירוגמ לש רוזיאב םמוקמ תא עובקל וחוכב ןיא םגש ,םהלש תוומלו־םייחל
א נש־המ ,וה ;םיעמשומו םירבודמ תויהל שדחמ םתוא ןיקתמ אוהש ךכב ,תוומהו
ם יפיקע־ךרדב םיעצבמ םייחהש ,תלחוזה תודבאתהה לש ןוגראה הז לכ—הז לכ תא
ר ענתהל ידכ ,התוא םייח ןיאש וז הפילק ךותב רפחתה :ךכב קלח לטנ אוה .וז
ם ייחה ךות לא תוומה אוביש דע ןיתמהל ידמ היה בל־גומש םושמ ,םייחה ןמ ומצעב
, ותלאש לע הלש ןהה תא עומשל אוה טוהלש השח אלש ףא ,תינרצקה ,איהו .הלאה
.התעד תא עומשל דאמ אוה טוהלש תאז םע השח
ה ידי תא הרקזו הילגר תא הלכיש ,התגרסת תא הילעמ הקליס ,החנאתה "!םשה ןעמל"
. םיעדוי אל םעפ ףאש יפ־לע־ףא .אל ילוא ומצעב והשימל" .הקיחב תולפוקמה
ם דא היה אוה !שיאה ,הארת״ :תוררועתהב ,ודצל הנופו וג־תפקוזמ םואתפו ״...ילוא
ת אז ,תרעוכמ איה ,ילא ...םינשהו ,ער אל תמאב חיוורה ,םיסומינ ול ויה ,ןידע ,טקש
א יה :היעבה לכ התיה וז—!עדוי התא—־ו תרעוכמ איהש הנימאמ איה ,תרמוא
ו הומכ רבגש ןימאהל הלכי אל איה .הילא ביבחו בוט אוה םימחרמ קר יכ הנימאה
־ ילא—בלל ךכ־לכ הז תא הקיש לבא .תעדוי ינא ,היעבה לכ תאז .התוא בבחמ
, ונממ הז בשוח היה אל דחא ףא !אוה אלא איה אל !הז תא בשוח היה ימ ,םיימשבש
."ומצע לע תאז בשוח ומצע אוה היה אל ילוא .ונממ הכלה רבכשכ םג
, תאז התשע איה ;םינשה הארמ תא ומצעל ראתל שקיב המייסשכו ,דאמ בישקה אוה
א ל .אל" ,וב העדי אלש תופירח ולוקב העמש איהו ,רמא ,"אל" .הלא ויהש עדי זאו

ד ימ תרתיווש ךדצמ הפי הזש בשוח ינא" :הב טיבה אוה .״העידי הזמ תושעל ךירצ
לע וטבמ אולמ ההשה ןיידע ."בשוח ינא ,ךדצמ דאמ דמחנ תמאב הז .הזה ןויערה לע
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ה זמ תושעל הצור התיה דאמ םצעב יכ ;ךכ לע תונעל הילע המ העדי אל איהו ,הינפ
ה קתינ וז הכובממו ; תאז התשע אלש רדסב רבכ הז ירה ,רמוא אוה םא לבא ;העידי
. "רטנירפלטל ,הלעמל תצפוק ינא J שמח ינפל רשע״ :האסיכ לעמ הצפקב ,המצע
ל כבו ריהב היה רבכ וישכעש אלא ,ןולחה לא םעפ דוע שגינ ודבל היה בוש רשאכ
־ סמתנ־וצופנ ךכ רהרהמ ותויהב ;הפקה־תיב חתפיי העש דועב .םדא־ינב האר םוקמ
צקה .רקובה־ימודמיד לש רוא־אל־רוא ךות לא רחמ ןיבו לומתא ןיב ויתובשחמ וסמ
ם ויה ,למשחה־רוא תא הביכ אוה .שדח רמוח האיבה ,רטנירפלטה ןמ הרזח תינר
ה לאש ״1 והשמ שפחמ התא״ .תוריינב רובנל ליחתהו בשי ;ויד ץוחה ןמ ריאה הלועה
ו טישוהו ןטק ריזג רזג ךוראה א״פא־טרסמו ,והשמ אצמ ךכ־רחא .הנע ,"אל" ;ותוא
" !אורקל" .(אוהש־ומכ טסקטב תשמתשמ התיה םימעפל יכ) הלאש "?קיתעהל" .הל
ם יצרוחמ וינפש התאר .וילא הטיבה ךכ־רחא ,יצחו־םייתרושה תא הארק איה .הנע
ך ל היה יאדכ אל .דאמ ףייע תאז־לכב התא לבא" :הרמאו ,רעצמ םיטמוקמו תופייעמ
ה נע אלש ןויכמו ,העידיה ןויער לע הרתיווש הצורמ התיה וישכע ״? תצק דוע ןושיל
ן יב ןיידעש ,ריינה־טרס לא לאוש טבמ ותואב ךכ־רחאו ,וב הטיבה התלאש לע
: רמא ,המק רשאכ ךא ,ףסי אלו רמא ״! הקינורכה לא םש ותוא ימיש״ .היתועבצא
. "הצור תאש המ הזב ישע" :ףיסוה ,תססהמ התוא הארשכו "!הז תא יקרז ,וה"
ע גרבו ,הילא םג וישכע רבע ,ולוק תא ריכעהו ויתוארוה תא ביתכהש ,שואייה
— ריינה־תסיפ תא םש חינהל—ןוכנה תא רמולכ ,רתויב־לקה תא תושעל הדמעש
ה חינה איה ."הנשמ הז ןיא אליממ ירה .םש הז תא יחינה" :אוה רמא ומצע עגר ותוא
ת רהזנש ימכ ,היתונוהב־ישאר לעו ;הקינורכה־ךרוע לש ונחלוש לע ריינה־תסיפ תא
א יה .ישוקבו ,הל ביתכהל ליחתה אוהו ,המוקמ לא רהמ הרזח ,הריבע לע ספתיהל אל
ד עוצ ,שגינו םק הבתכהה םצעבש אלא .הבתכהה־השעמב ולוכ זכרתמ אוהש השיגרה
ט רסה תא לטנ ,הקינורכה־ךרוע ןחלוש לא ,הבוקר תרוינב וילוסרק דע ססובמש ימכ
ב וש רבכ ,וליטהו ,שורדה ןמ רתוי הברה תופירחב ,ויתועבצא ןיב ותוא ךעימ ,ןטקה
א ל אוה ךא ,והשמ רמול וישכע השקיבש שיגרה .תוריינ־לס לא ,ומוקמ לא וכרדב
, תקספומה ותבתכה תא ,ירמגל הנכומ בשת םרטב דוע ,שדיחו ,םולכ עומשל הצר
־ ךרוע םנכנ ךכ־רחא טעמ ;והשמ רמול הדיב היה אל ללכש דע ךכ־לכ ןוזפיחב
ו דבע םהו ,רמול השקיב המ החכש ןמזה ךשמב ,חילשה אב ששב ,רדחל הקינורכה
.םפילחהל םויה־ידבוע ואבש דע ,קספה אלל

(.ב .א)
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