
םיבלכה :ןמכארט־ןופ רטפ
.שיבייא וטוא רמא ״! םיבלכ קר״
פומ םייתפש ,דורב־ידוקנ ,ןבל רוע ,םילודג ,דחא עזג ינב םלוכ .םיבלכ קר ויה .ןכא
—םיבלכ םישולש ,םירשע .תוצצונ םייניע ,תולש

.תעדה־תוחידבב שיבייא וטוא רמא ,"ןמשבו ץמוחב"
־ עדוי םדא ,רויסה־להנמ .םילתכה לע םייולת תויחה־ירויצ ויה תורקי בהז־תורגסמב
— ןורחאה ןומראה־לעב !ןינעה תא הנוכנ תינמרגב לבא הנושמ ןגמ ריבסה ,רבד
־ תיבב ,עגושמ ,םשוה ףוסלו ,רייצו לדגמ היה—הנידמה תושרל הז לכ רובעי םרטב
ה יה לוכיש בולכ ןיא !הייריב תימהל חרכה היה תוקזחה תויחה תא .חור־ילוח
י רכיא לש םייחה־ילעב תא תופרוט ויהו ,בושו בוש הצוחה תוצרופ ויה ןה ,םליכהל
 דגנ דאמ םיפלואמ ויה םלוכ יכ ,םדא־ינב לע םילפנתמ וליפא ויה םימעפלו .הביבסה
.םיוסמ קופיס רפסמל ול םרג הארנכ הז טרפ :םדא־ינב

.חור־תרומב שיבייא וטוא רמא ,"תופנוטמ תויח"
ד חא ךיראת דועו ,ךירדמה רויסה־להנמ ךישמה ,"םיריבאה־םלואל וישכע םיעיגמ ונא"
.םהילגר תא וררגו ורזח םירייתה תצובק .ויתותפש לע עווג
. וילגרב שח אוהו ,דחוימב שיא םושל אל שיבייא וטוא רמא ,"םיבלכ בהוא אל ינא"
ב ותכל שיש תוריוצמה תויולגה .רגיפו לספסה־דופיר לע ותעפיש תא עיקשה ןכ לע
.ושפנ לע ודיבכה ברעה
־ הרעס־תקעומ־לש־ןומעפ הפוחמ םיירהצ־רחא .הצחמל־תילולפאב יורש היה םלואה
ן אכ התיה ץראה לכ ,םיב שוחל תלוכי !םלשומב־אלש קפואה לע שבלתהש ,הלוע
ם יימש־רייש לש רעוב־ריהב ספ היוטע ץראה התיה .הטמל םש קחרה־קמעהו ,החוטש
.וילע וצבר תורוחש־תולוחכ םיבע־יסרכש ,יתירפג
. הקיתעה םימה־תדוצמ לש ההובגה הללוסל לעמ ,ןולחה דעב תאז האר שיבייא וטוא
ה יה רשפא־יא .רכנ־ץראב רייס ךכו ,ותדלומ־ןותע לש תורחתב הז רויסל הכז אוה
.ןמוזמ ףסכב יתונמאה רויסה םרפ תא רימהל
ו תבשב וישכע ,חרבוצמ רמא ,"םירבד ינימ לכב םייניע ץוענלו ךרתשהל ןמזה לכ"
.דבל ךכ
.שפנ־לעוגב רמא ,"םיבלכ קר"
ר אשיהל הליאוהש ,דאמ ,וילע הבשח פוקורק הטרב המלעה ?תוער וילע בשח ימ
 המואמ ןיבה אל וטוא .םדוקה תא רקובה ףילחהש ,שדחה עסמה־להנמ תבריקב
ש גינש ירחא דימ ,ךירדמ התנק איה יכ .טעמ הניבה הטרב המלעה ,הנידמה־ןושלב
ם ישימח—תונמדזה תמאב" :ינשה סיטרכה ודיבו ,תיבב ,קוורה ,שיבייא רמ הילא
ף או ,םיכסהל םיכירצ ןבומכ זא—"! פוקורק תרבג ,םירויתה־דרשמ ריחממ החנה זוחא
־אלו ול הלע אל הזה ינשה סיטרכהש הלגתנש דע קר ,םנמא .בוטה ןכשה תא ריקוהל
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־ ירייד יפמ עדונש דע—תוגוז לע קר ובשח הארנכ םיסרפה־תורחת ינגראמ—םולכ

ו לש ,ינשה סיטרכה ןמ רטפיהל שיבייא רמ הסינ רבכ םימעפ המכ ,םירחאה תיבה
ה וקתה ,איה וליאו .עיגה רבכ זוחא םירשע לש החנה דעו :ול שומיש ןיא ומצע
, התמשנ תא ליערה הז ןינע—הינפל סרפש ,םיזוחאה םישימח תשרב הדכלנ ,הנורחאה
.הדילמ־תישעמה
ה בכרוהש ,הצובקה תא רויסה־עסמ בריק רשאכ רבד ול הרמא אל ןכ לע רשא
ל טלטימה רשגה לע דועו .תניינעמה םימה־תדוצמ לא ,הפשה תעידי יפ־לע קדקודמב
, עיזמה עסמה־להנמ םע תקחוד החישב ,ידורמנה טבמה לעב ,שובלה־קורי דייצה חתפ
; יתאפמיס־יתלבו ןמש היה הז וטוא .טעמ אל הניבה הנממש ,תינקרוח ןושלב החישב
ט במ ףיעה אוה—רויסל םיכסהל םיסוסיהב רעושה הנענ רשאכ אופא התיה הריחבה
 התיה—יהשלכ העצה עיצמ אוה וליאכ ,הבינגב עסמה־להנמ הארה וילעש ,שיבייאב
.הל תופצל היה רשפא וליפאו ,לקנב תנבומ םצעב אופא
ת עדל דאמ תינרקס התיה איה ךא .ללכ הניזאמ־אלכ םינפ הדימעה הטרב המלעה ךא
. דוע וב ויה אל םימ .הדוצמה־ריפח לא הטיבה איה .רבדה תא הז רעוש ןגראי ךיא
.תולולת ויה ,םינבא־תומוח ,תומוחה
. וחצמ תא הלקה ךותמ גיפסהו ,עסמה־להנמ רמא ,"יתוברו יתוריבג ,אנ־ואוב ,ןכבו"
.ללכ דוע טיבה אל שיבייא רמ לא
, המשנב תודידב שח םואתפ .וילגר לע חרבוצמ דמע ,תונומתה־םלואב ראשנש ,וטוא
.לומלימה קספשכ
ף יעה רבכ וישכע .םדא־שפנ ןיא םוקמ םושבו ,תוגרדמ־ירדח ,תומלוא ,םירודזורפ
־ וכמ תומד ומכ :תומוחב קומע םיבוצח תונולח דעב ,גאדומ טבמ ףא ,טבמ םשו־הפ
ר בע ודיל .בוהצה סובוטואה לטלטימה רשגה ינפל קחרה םש דמע םיעוצעצ־תינ

.ןשעמ ,אוה םג םימשמ ,גהנה לגרל לגרמ

.ריעז ,קיספ ומכ ,ןטק ןושיא
ל ש הגוצת ינפ־לע רהמ רבע וטוא .ול היה אל ףוסו ,םיידי־בחר היה ןומראה
א לו ,העונת אלב ןיידע עגרכ ,תחא תומד התיה הצקב ףא .טבמ־ירומח םיסחןי־ינקויד
־ תצובק ינפ תא ליבקהש ,קוריה דייצה אלא ,ראשה לכ ומכ קיתע שובלב הנומת

.םירייתה
ת ורנ־תוועש לש הנורווחמ רתוי דוע םירויה .םיגעול וטיבה םירוחשה ונקז תוצק
.תינקרח ןושלב רמא ״1 ךירדמה תא דביא ינודא״ .םינבלה וינפ וקיהבה
.הבוט־תרכהב שיבייא וטוא רמא ,"ןכ ,םיבלכה די־לע"
ת ונומתה ואצמ" .ךויחב דייצה ריטפה ,"םיבלכה־ירויצ תכשלב ,הא י םיבלכה די־לע"

״1 ויניעב ןח
, לזאזעל־תוזע ןפוא־לכב תיארנ" .קמחתמ וטוא רמא ,"ןכ ,בטיה תויושע ןה ,הנ"
ת ויארפ תוארנ ןה ,ןינעה תא ןיבהל לוכי תאז־לכב ינא ךא ,יתנבה לכה אל ,תויחה
א ל ירה םיבלכה ,הנ—ףרוטמה ןזורה תא ואלכ רשאכ ןהב ורי םצעב עודמ ,ךכ־לכ

"------אוהש הזב םימשא ויה
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 לא רוזחל הצור אוהש רעשמ םינפ־לכ־לע ינא" .תחנב דייצה ותוא עסיש "ז אל ,ןוכנ"
"ז ולש הצובקה
 ,דאמ המד ולש םירבדח־לעבש ,תומיענ־יא לש השוחתב ,ךכ לע דמע שיבייא וטוא
 .בנשאל שגינ ,םיכוכה דחא לא ברק ןוזפיחב .ודי־לעש ןקוידה־תונומתל ,שממ ןמואי־אל
.רעשה ירחאמ ,םיפייע ,םיעלוצ םיריעז קיספ*ינושיא .הגהה לא גהנה בשיתה רבכ

."רהממ תמאב ינאש בשוח ינא" ,ךדכודמ וטוא רמא ,"רעושה ןודא ,ןכ זא"
.וינפל ךלהו דייצה רמא ,"יתא אוביש"
 לזרב־תותלד ,ירוטסיה חיר ,החלחל ןבא .הטמל וכילוה ,םירצ ,םילולת תולעמ־ילילס
 הבא ררוגתה םיכושח הסיפת־יאתב ;תיפתרמ אלכ־תקיטנמור וטלפ־וקרח תודילהמ
.םילתכה־ינבאב דריג סטנאד טנומדאו ,הירא׳פ
 —וינפ לע רובעל שיבייא וטואל ןתנו רמא ,״האיציה ןאכ״ .הצוחה תיתלד חתפ דייצה
.הדוצמה־ריפח ךותלו ,רבע־רמא ,"רעושה ינודא ,הדות"
 הקוחד .ונאצ תא הטעמ הדיקשב עסמה־להנמ הנמ ,המוחה־תרתוכל רבעמ ,הלעמל
 .שיבכה־קבא לע תונושארה תודבכה תופיטה ושקנ רבכ הנה יכ ,העשה ול התיה
.קוחרמ םערה ברקו לגלגתה ףועז
 הדוצמה־ריפחל לעמ הבצינ ןיידע פוקורפ הטרב קר .סובוטואה לא וקחדנ םירייתה
.דרחנו ויניע תא שיבייא וטוא אשנ ,ךכב שח וליאכ .הטמל הטיבהו

.בר שחלב תאז רמא םצעב ,עסמה־להנמ רמא ,״—שלשו־םירשע״
 ,עונלוק־לש־תיאפוק ,םירשב־תלעב השא החתפ ,"—ונחנא ירה לבא—? שלשו־םירשע״
.פוקורפ הטרבל היה עודיש יפכ ,ןיוצמ היינמ־שוח תלעב ךכיפלו

 הלא ויה אל .תיווזה־ןרקל רבעמ ,תוטקש ,תוכורא תוטיעשב ואב־וטעש םיבלכה
 ןושארה ףקת ךכ םושמ ;דבלב עורזה לא אל םיפלואמ ויה ךכ םושמו ,הרטשמ־יבלכ
 ;ףטשב דרי רבכ םשגה ,עמשנ אל הקעצ־לוק םוש ;וליפהו וראווצב דימ וטוא תא
.םינבאה ןמ זתינ ןבלו רק
 ףא רסח אל ;ןכ־םג יתרפס ינא" .תופיקתב הטרב המלעה הנקית ,"עבראו־םירשע"

."דחא
 רחא .סובוטואה לא הספיט תנטורו דשל־דע־הבוטרה הפתכ תא הקיחדה הנמשה
 גילפה בוהצה סובוטואה .הירחא הרגסו איה ףא הטרב הסנכנ ,ןורחא טבמ תפעה
.וכרדל דנדנתמ

(.ב .א)
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