
ןופטשה :הטדנאה רטפ
ו יתועורז ;ושאר תא ליפשמו תדורגה עצמאב דמוע אוה .יתרמא ,לזונב דמוע שיא
, לחנה קיפא לא ,הילע םיבשוי וגאש הדגה ןמ דרי םתסהךמ .הטמל ול תולשלושמ
ה מדנ ךכ־לכ ונממ םיקוחר ונאש ינפמ ;םימה רבע לא ,טאל ,םינבאה ינפ־לע ךלהו

ת חא דוע ,ויכרבל דע םימב דומעי אוהו העיספ דוע :םילגל דאמ ךומס דמוע אוהש
ה מכ קוחירב אלא ךכ־לכ ךומסב דמוע וניא יאדו אוה לבא .ומע ותוא ףחסי לחנהו

.יתוא עמשיש היה ןידה ןמ ,אופא ,םצעב ;םירטמ
.יתרמא ,אל .ול ארק .יחא רמא ,ךתוא עמוש וניא אוה
.לאש ? והשמב אוה לכתסמ

ד ע שמשה ןמ רהבומ הכ וינפ־וק .וירוחאמ קר ותוא האור ינא .יתרמא ,עדוי ינניא
ם ש דמוע אוהו ,םינבאה ינט־לע ךלה אוה .תומוצע ויניע ילוא .המואמ ןיחבמ ינניאש
.לחנה־קיפאב ןשיו

.לחנב ללכ דמוע שיא ןיא .יחא רמא ,רקשמ התא
t  םהילעמ םילטומ םיפנעו ,תועול .םילחנה ןמ םינבאה תולוע זא .יתרמא ,םויה ויתס
.םימה םימרוז עצמאב קר
.יחא רמא ,תדרל יל רוזעו ידיב יתוא חק
.יתלאש ? הרזע ילב תכלל לוכי ךניא
.רמא ,הלאש יהוז
ו לגר ךל הרבשנ .יתלאש ז והשמ ךל הרק
. לכתסמ אוה המב שיאה תא לאשא .יחא רמא ,ידבל ןאכמ ךלוה ינא ,הצור ךניא םא
ת וילולשל סנכיתו ןוכנ־אלה ןוויכב ךלת התא .יתרמא ,ותוא אצמת אל התא לבא
.ךלש דיה תא יל ןת .תאצל דוע לכות אלו עקשת םש ,ףחסלו
.שיבכ־תפצר לע ומכ םינבאה לע םיכלוה ונא .לאש 1 ונתוא עמוש וניא ןיידע אוה
ת א בחותו והזח לע ויתועורז תא לכשמ אוה וישכע .יתרמא ,ונתוא עמוש וניא אוה
.םמחתהל ידכ ,וליעמ ךות לא וידי

.יחא לאש ? וישכע העקש שמשה
.יתלאש ז שמשה
.רמא ,ךכ־לכ רק יל השעג םואתפ
.יתרמא ,לצל תסנכנ

.לאש ? תרחאה הדגב םיצעה לצ לא
.שיאה לצב םה ךלש םינפה .יתרמא ,שיאה לצ לא
.לאש ?השוע שיאה המ
.יתרמא ,ןבאב טיבמ אוה
.לאש ?ונילא הנופ וניא
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.יתרמא ,ןבאב טיבמ אוה ןמזה לכ
.יחא לאש ז תאז ןבא ןימ הזיא
ץ ירה ךילומ הילאש ,תילולש ךותב תלטומ איה ןותחתה הקלחבו יתרמא ,הלוגע איה
ת וארל לוכי ינא .האיפק ינפל ומכ םילולצו םיטקש ןבאל ביבסמ םימה .לחנה ןמ קד
.ץצנה תא עקרקה לע
1 תעלות םושו ןטרס םוש .לאש ז םינפב םייח־לעב ןיאו

.יתרמא ,םינפב שי בובז
.לאש ן ענ אל אוהו
.יתרמא ,לוגיעב החוש אוה
.לאש ן רגופמ אוה

.יתרמא ,ןכ
.רמא ,שוחרל םימה םיחרכומ ,תמ אוה םא

.האב תואגה ,יתרמא ,םיאוג םה
.םיה אל ,רמא ,לחנ הז

.םוניקואה הז ,יתרמא ,םיה הז
.שיא םוש הפ ןיא .ונדבל ונחנאו ,רמא ,לחנה הז
ם ידמוע ונאו ,לחנה קיפא לא ונדמע הבש הדגה ןמ ונדרי .ונדבל ונא .יתרמא ,ןכ
ף חס שי םיקדסב ;םיממ יונפ ןיידע ןבאה לש ןוילעה קלחה .תרורגה ךותב ןבא ינפל
.םולכ־אלו הילע תוארל ןיא ודבלמ ;שביתהש
.יחא רמא 1 הלמנ ילוא
. םילמנכ םיארנ םה סוטמה ןמ ;וילע תולחוזו עלסה לא וטלמנ ןה .יתרמא ,םילמנ יתש
. םהילא ףנפנל ונא םג ונלוכי ,תוטחממ ונל ויה וליא .םיקעוצו ונל םיפנפנמ םה
.יחא לאש ? םידלי הלא
 דחא םק וישכע .ןבאב םהינרפיצב םיזחאנו עלסה לע וישכע םיצבור םה .יתרמא ,ןכ
א ל ינא .רחאה לא אוה רמוא ? םילוע דוע םה םא .םימל רבעמ לא טיבמו םידליה
.יל רק .םולכ תוארל לוכי
.רתוי הרק התשענ חורה .יחא רמא ,רק יל םג
.יתרמא ,יתדופא תא שבל
.התיבה ךלנש בטומ .לאש ,ןבאה לא טיבמ התא עודמ
.יתרמא !אל
1 לוקב ארוק התא עודמ .לאש ? המ יכו

.יתרמא ,םימה
.םולכ ןיבהל לוכי אל ינא הזה םיעונמה שערב .רמא ,רתוי םר לוקב רבד
י נשה תא ררוג דחאה דליה .יתרמא ,ןטק חטשימ לא םינשה תא וקחדו וברק םימה
ם וש ןיחבהל רשפא־יא םמצע םהב ;םידמוע בוש םימה לבא .וירחאמ הבוב ומכ
, רהמ תללוחמ דוקדקב תבשבשה .ןבתמ הז ;הטמ־הלעמ םהב דנדנתמ גג .העונת
ןיב םיפחרמ ונממ שלתנ ןבתהש םוקמב ;תרעוס יאדו הטמל םש חורה .דנדנתמ גגהו
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.תודישה ןמו םיזגראה ןמ ופחסנש םידגב םישירמה
.יחא לאש ן םיקעוצ םידליה
וקזה ,םירועפה ,םירוחשה םיפוצרפה יפ־לע תאז האור ינא .םיקעוצ םה ,יתרמא ,ןכ
ט יוטמה הצקה םג ;ןימי לענ קר דוע שי הזה דליל .םד בז דחאה לש ופא ; ונילא םיר
.הזב הז םיפשפתשמ תונוהבה !תומורע רחאה דליה ילגר ;ונילא ןווכמ
.יחא לאש ? םימהו
ם ואתפ .שביה לוגיעה זכרמב םיערוכ םה .יתרמא ,םינשל ביבסמ םידמוע םה ןיידע
; תררחסמ איהשכ תקרוח התוא עומשל םילוכי םתסה־ןמ .תבשבשה לא םה םיטיבמ
ת חא הדוקנב םימה םיצרופ וישכע .םולכ־אלו הזמ םיעמוש ונניא הלעמל ןאכ ונא
ם יצלחנו םינשה םימלאנ דימ .דחאה דליה לש ולענ בקע תא םיביטרמו לוגיעה ךותל
— עגרה הזב .םהיניב ןיחבהל דוע רשפא־יא טעמכ ,הז לא הז
.יחא רמא ,אל
. םידליה ינפ־לע טאל רבועו הכישחה ןמ רגופמ ריזח םהילא ףרגנ ,יתרמא ,הזה עגרב
ם היניע תא ,דחי ,םהידי־תובגב םה םיככחמ ,םהיתועורז תועונת לע ועדייש ילב
ר מוא ,ריזח .םימה ךותמ ,תדנדנתמ ,תרהדזמ סרכה ;ריזחה לא םיטיבמו תופעוצמה
ה עשבו .ולש ויתפש לע םדה תא ריבעמו ,רחאה רמוא ,ריזח .ורבח לא ןוהמיתב דחאה
, םימה יקמעב ,קפואב דאמ קחרה הווהתמ ריזחה לע םיחחושמו הכ םיבשוי םהש
ה ניארתש ילב ,תונליאה תא רבשמו תורעיבו םירפכב רבועו ךלהמש עוזעז הזיא

.וניניע
1 ךלנ ,יחא רמא ,ןאכמ ךלנ
, םימה םיממורתמ םואתפ ,םימה םיממורתמ םואתפ ,םואתפ ,םואתפו ,יתרמא ,םואתפו

ו—ו—ו—ו—ו—ו םיממורתמ םימה —ו ,םימה םיממורתמ םואתפ ,םימה םיממורתמ
—ו—ו—ו
.אמוסה יחא רמא ,אל

.יתרמא ,וישכע —ו

(.ב .א)
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