
ם>נ»כדגה יוליג :דעל בקעי
תואקתפרה עסמ ןמוי

. עדוי ימ :הבושת ?םה םדא־ינב—םינשגר :רודזורפב רבועה שיאה תא לאוש ינא
ם יפילצמה םיבשוי רבכ ,םיסנכנ ונאשכ .דקפמה לצא ךורדית תלבקל ונכרדב ונא
ה עש ינש םויב .םיירהצה־רחא עברא העש ,ישימה־םוי הז .תויסוכה ינפל םינשקמהו

ן שע קר העש־יפל הלוע וחירי־תורפוש יפמ .לופיל תומוחה לע ספא־םפא־םפא־ספא
י תמ דע .הבושתב רזוח םעה ,ףגינ םעה :חתופו שאר בשוי דקפמה .לחלחכ תוירגיס
ך רדב ךלוה אוה ,עורל ףרוע הנפ אוה ,תושדה םיכרד שקבמ םעה ? בצמה הכ ךשמיי

.תישונאה תושונאה יחת .חצנל תודחאה לע ,לופיל תוכירצ תומוחה .המוחה לא
ת ונומאב םינימאמ ונניאו ,רשע־השולש ונא .םיענכושמ תרבגהו םינודאה רסירת
ת לכת ןיידע ויניע ,תינוויה השפוחה ןמ ףוזש ודוע ,ןכ־ינפלמ רבועה־שיאה .תולפת
ש קבמ ינא .תונוליווה לש המודאה הפיטקב וטבמ חיכשמ ,םיוולשה םייאה לשמ תינוי
ע דאש הצור וניא ,בשוח אוה המ תעדל שקבמ .ספתיהל ןתינ וניא ,הז טבמ סופתל

...בשוח אוה המ
י שמב ,ץהוגמה ןוראווצה לש םיימל׳פה םירחתב ,לתלותמה ורעשב לכתסמ ינא
ו ישכע רבדמ וניא דקפמה .ףלודור ומש .םיהובגה םירוחשה םייפגמב דבואה דורווה
ע גרל תישונאה תושונאה התלגתנ ןהירחאמש ,םייתפשה לא תונפומ םייניעה לכ ךא
; תוהכ םייניש ףשוח ,םייתפש הצופ אוה בוש .דנאליו דקפמה םש .המלענ־הבשו טק
ה מישנה ,ןשע־תננע קר אוה ףשונ םעפה תאז ,אוושל ,המישנה תא םיקיספמ

.תכשמנ
ל בא .ותעמשמל־םירסה לש םייכרבה־לפשל זובו "קדצה ןיחצנ" תא תונרוק ויניע
, שישי עיפומ הקווד הז עגרב עודמ עדא אל םלועל .ךשמיהל לוכי ןוידה .םימשונ בוש
ה קזח תחא הפונת ףיגמ ,םינוידה־ןחלוש לע תינמלוג ספטמ ,עיפומ אוה םינפ־לכ־לע
ן ינע הז .םילפונ ,ודיל םיבשויה ,םינודא ינש לשו דנאליו לש םהישאר .םילויט־לקמב
ש ישיה .ידמ רהמ הז היה ילוא .ךכב שיגרה אל הארנכ שיא .תוטעמ תוינש לש
־ ולחה־תורגסמ יתש ןיב םיטיפטה לא קובח בוש בכוש ,והטמו אוה ,םייכרב־יסנכמב
.םיליגרה םהיתומוקמל ורזח השולשה ישאר םג .ויהשמ םישישק םיארנ וינפ .תונ
ם ירבד םהילע ףיסומו דנאליו ירבד לע רזוח ,סקיוורה־ןופ רטסיימטיר םק וישכע
ם יסיר ,תולוכת םייניע ,הובג חצמ .חיר־םושבו חלוגמ ,הרזיג־רצ אוה .ה־ןופ .םישדח
א וה .הכלהכ תרדופמ הניא תירכנה ותאיפ .וינעל ותואנק תא לצב םיפטוע םיכורא
־ רחא־׳א־םוי־לויט ולוכ ןיידע ליעמה ,די־רחאלכש רודיהב ,ןבל םיתשפ־ליעמ שבול
, ןודאה תובקעב םיכלוה םיסוסהשכ ,חרזמ־הינארימופב קצנופ ותזוחאב םיירהצה
ונאה תושונאה יחת" :רתוי טאל בכור וירבד דה .ףעיי רשאכ םבג לע בושי ןעמל
־ תעשב :הדוקפ .אוה קר ,םדאה יחי ,ןכ ,םדאה יחי .תיתייחה תושונאל תוומ ,תיש
לכ) ךרב־חדקאו עלקמ־תת שומח ,טרבלא הלוע ,תפקרקה־רוע לע הכר הןרפ ,ספאה
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 ."הפמב לכתסהל אנ .ןבל בלצב תנמוסמה הדוקנה לע ,(טרבלא לא תונופ םייניעה
 לא טרבלאמ ובסנ םיטבמה לכ) ריקה־לעש־הפמה לא העיבצמ היושעה ונרפיצ

."קוניזה־תדוקנמ רטמיטנס 45־ו םירטמ ינש תקחורמ הדוקנה" .(הפמה
 עברא .ורוגריג תא רגרגמ טרבלא .שלשו־םיעברא־הרשע־תחא־הליל־׳א־םוי העשה

.הסחמב וז העשב ןיידע םייורש םירחאה .רגרגמ אוה תוקד
 תא ךמוס אוה .תוינמלוח ,םיוור תוליל תונב ,תומוח םייניע ,עונדיא ׳רוחש ,טרבלא
 —ולאמש די תועבצא ינרפיצבו ,םוחו הליהת הפוצ ,הדבכ די־ףכב דבכה ושאר
 הנטקה לש רתויב תישירחה התיימהמ רתוי תולק ,ששוואתמ אוה .העז ,תינונבל

.דאמ דדובו ,דבוכמ ,םסקומ אוה .ראוד־ינויב
 קוקז ןיידע ינא .םייגניריטה םינדאל תחתמ רשעב ברעה םינורמת" :.ה־ןופ ןודאה
 :.ה־ןופ .תוממורתמ תוינמי םיידי ."םיבדנתמבש־םיבדנתמל קרו .םיבדנתמ הששל
 ,איה םג .השש קר ךירצ ינא .השש קר ? הז ךיא ? םלוכ אל .אל .הדות ? םלוכ י המ״
 ברעה" .דאמ םייניצר לכה .השארב הדנ ,׳א־׳א ,וז ."הפי .השא ?ךאבנשא־רנבא
 .בשוי .ה־ןופ ."הדות .הלרפה־יעבוכ תא ךכ־רחא םכל וחק .םינראה תחת רשעב
 ,םידמב תרש־ישנא .וירחא ונא ,חתפה לא ךלוה דנאליו .םימק םלוכ .םק דנאליו

.ץראה לע בהז־תועבטמ םיאורש ימכ םתדיק םידק ,חותפה רעשב

(.ב .א)
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