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י תנשיעו ,׳ג המוקב ןולחה לא דחא ביבא־ברע םעפ יתבצינש ךכב רבד לש ותליחת
י פל ,רבדה היה םיענ .ףוקשו ןבל והשמ יוטע הארנ ברעה .האנהב ,טאל ,הירגיס
ד חא לכ .לולצ ברעה היה תאז םעו ,ךכ םושמ םימעמועמ ויה םילילצהו תולוקה לכש
. תמיוסמ תורוא םדאה־ינב לכב תררוש וישכעש יתשח .ךכב שיגרהל היה חרכומ
ת יבב רבעמ־םש וא ,בוחרב הטמל ןאכ ,וז הרואב תושעל וסני המ תוארל יתשקיב
ב רע ןימב םיחמש יאדו תוירבה .הפורש הנורחאה ותמוקש ,לודגה ,רופאה־לוגסה

.הזכש
ם יחרכומ לכה .תמאב ךכב יתשח וישכע ...שוחל .ךכב םישח לכהש חרכה ,אוה האנ
י תשגרה .תכשמתמ תינשקע הציענ ויניע םהב ץעונ והשימ רשאכ ,תאז שיגרהל
ל בא ,תילכתב שירחמ היה ,דאמ יל ךומס היה .יפרע לעו יבג לע רדוחה וטבמב
י עבט הז היה ומכ ךכ תאז םע לבא ,םואתפ ,ירוחאל יתינפ וישכע .וטבמ תא יתשגרה
, יהשימ ןאכ היה תמאב ,ותוא יתיאר .הזכ הרקמב םדא לכ גהונ היהש יפכ ,טלחהב
.ימצע לש ׳ב הרודהמ .ירוחאמ וניע תא הכ יב ץענש הז יתייה ימצע ינא .יתיעט אל
.רמא ,"ומכ ךכ־לכ ירמגל אל לבא ,ןכ"
ד וע תוינרדוח ,רתוי תולולצ םייניעהו ,ףוצרפב רתוי יוהק ,רתוי טעמ הזר יל יתיארנ
־ תאפלו ופאל דעבמ הנידע תלחכ ףשינו ינומכ ןשיע אוה .הארמב ויתיארשמ רתוי
.תילאמשה ויפ
"’1 הזכ קחרמ עודמ לבא" ,ול יתרמא ,"התא הז ,הא"
ך ממ קוחר ינאשכ רתוי בוט ינא לוכי הז תאו ,ךב ןנובתהל דאמ םימעפל ינא בהוא"
ע וריאה ןיבו ןמאה ןיב תויהל ךירצש םסרופמה ןמזה־חויר ,עדוי התא .םידחא םידעצ
ל ש םוקמ־חויר םא יכ ןמז הז ןיא ונלצאש אלא .רייצל וא בותכל שקבמ אוהש

."ךכב־המ
־ בורק ,טעמ ילא ברק אוה .בוחרה רבע לא תונפל יתפדעה .ינגלגל תויהל ליחתה אוה
י ל היה םיענ .ינממ הלאשל הפצמ הארנכ ,ןיתמהו ,ינומכ ןולחה לא ןעשנ ,אב בורק

.רבדה
ה כתחנ וליאכ ,לודג שדח ןינבב לאמש דצב המייתסה וניתחתמ הרצה הטמיסה
ם ותכ וצצ־ובש רחאו ,ומלענו םש וללצש וא ,םיב םיחושכ םש וצצ תוירבה .העצמאב
ו א הליחת הז ןינב לש ושוריפ םולכ ,יתרהריה ,הנושמ .רחמ קר וא ,תודחא תועש

?ףוס
. דחאכ םירבדה ינש ,ןיבמ התא ,לכה אוה .תוטש־לש־הלאשב ךתוא יתספת וישכע"
."הסינכב םישחור םה ךיא אנ־טבה .החונמ־ירסח םדא־ינבל רבעמ הז ירה
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ם היתורימא תאו םהיתוכילה תאו" ,ול יתרמא ,"הלא םדא־ינב ינא אנוש םימעפל"
."והשמ רמאייש קר טושפ—ךכ־םתס ,םתס־דכ תורמאנ אלא ןניאש
ם עפ ההשתש ךירצ" .יל רמא ,"תוירבה לש רחאה םדצ תא םג הארתש ןידה ןמ"
."םהב ןנובתתו ןטקה ןגב הליל
."ברעב םדקומ רבכ ןגה תא םירגוס לבא ,ןנובתהל הצור יתייה דאמ"
ב ייח השיחרה תא .חכונ תויהל ךילע דימת .לכתסהו לוענ םש הלילה לכ ראשיה זא"
, םימטוש םהשכ ,םיבהוא םהשכ ,םירע םהשכ—םימשונ ,םייח םדא־ינב ,תוארל התא

, םינימאמ םהשכ םגו ,םישאוימ ,םיבזכואמ םהשכ ,םינוב ,םיסדהמ ,םיקבאנ םהשכ
"...םיזוהו םילחימ
.יתרמא ,"ןווכמ התא םתסה־ןמ םירורהסל םג"
ד חא לכש ינפמ .ךל רמוא ינא לכה ,לכה תא" :ךישמהו וירבדב עסתשנ אל אוה ךא
."רתוי ךניע תא םהב ןת קר .ולש המארדה תא ומע לטלטמ
־ תכירכב ,הפי םיכרוכמ ,םלוכ ,םתוא יל ראתל ינא לוכי .דאמ םיבע םירפס ווהתי זא"
ו רבעיש ,הלא םירופיסל םושרל היה ךירצ ךא .וכרעכ רפס־רפס ,ןוטרקב קר וא דב
ל ש הידגארטה :וא .ךכו־ךכ למסה לש ותעיקשו ותיילע .םהינפ לע תומש ,םלועב
ל כ םגו .תויצאירו יפלא ןאכ שי ,ןכ .הזו־הז תונובשח־להנמ לש תיטאה ותונוונתה
ל ידבהל היהי רשפאש ידכ ,ףתושמ םש לבקתש ןידה ןמ תאזה הלודגה םירפסה־תרדס
־ יזכמה םיצמאמה לש םילידג םימי :המגודל .תודיתעה לכו תומדוקה לכ ןיבל הניב

"?בשוח ךניא ,רדהנ םש .םיב
.ןיצרמ רמא ,"רקיה ידידי ,םיצצולתמ אל ךכ לע"
א נ־וחלס" :יתמגמיג ךובנו ,ינימיל הקומע הדיק יתדק ,ילאמשל הקומע הדיק יתדק
, םינטקהו םילודגה יעשפ לכ לע יל אנ־ואש .לכה תא םכל יתתנ אלש ולהמ ,יל
עלב יכ ,דימת ,םכמע ראשיהל ינא הצור ,םכשפנל םימעפל םכיתחנהש לע ינומחר
."םושנל לוכי ינא ןיא םכיד

."םניבו ךניב רשקה קזח־המ התא האור"
־ אל־םצעבש ,ופלחש הלא םע ,םירחאה םע םג ,הלא םע קר אלו ,רתוי הברה דוע״
ם ייח .היישנב ועקש רבכמש תועיספו ,ןהב םיכלהמ םירחאש םיכרד תויח יב .ופלח
ה דובעה ןמ םיבשה םיפייעה םישנאה לש תודבכ תועיספ ,ךרדה ינפ־לע םיכלוהו םה
ל ש ןהידעצו ,תונליאה לצב ,ןגב־ברעה־חורל םיכלהתמה לש תולק תועיספ ,םתיבל
, דיחי־יכלוה לש דדב־תועיספ ,ףירח הכ ,לוז ,ןהמ הלוע םשוב־לש־חירש ,תורעג
"היליטסאבה לע םירעתסמה ,םינומהה לש םער־ידעצו ,םה םידדובש םינימאמה
ה פש ועיבה םהילעגבש ,םיבשו־םירבועה לש םהידעצב םייחה־תמשנ תא יתשקיב ךכ
.תוכוראה םיכרדב תובקע וריאשה םילענה .םהילמב אטבל ולכישמ רתוי הבוט
, תופמב םתוא ומשר אל .גלשה לעו חודה לע ךתעד ןת ,לקנב םיחמנ תובקעה לבא"
־ יקחרמ לכ תא אוצמל לוכי התא םהבש ,םילודגה םיינועבצה םיסלטאב אל וליפא
־ גסה־תעבג ןיב .םירטמוליק ךכו־ךכ וקסיצנארפ־ןס—יאחנאש ריוואה־וק .םיבושייה
קר ,ובשיח לכה תא .בצ־לש־םירטמוליק ךכו־ךכ המשנה־לע־תפוזמ־םגא ןיבו םיריר



ר1ד יולימ140

."ןהב וכלה דציכו ,ולא םיכרדב וכלהש ,וחכש םדאה־ינב תא

ת וזמורמ הבש ,הלודג תיפרגואיג הפמ ומכ תויהל ךירצ הז .רפס בותכל ינא הצור"
."ולאה םיכרדב וכלה דיאו ׳ולא םיכרדב וכליהש םישנאהו ,םיכרדה לכ
.חיש־דחב ומכ ומצעל ללימ אוה
ילומ ןה ןאל ,תואב ןה ןכיהמ ז םינוויכה־לכבש־םיכרד ,ולא םיכרד תוכילומ ןכיהל"
־ וכמל־םיכרד ,ץוב־תויוסכו תוקבואמו שמש־תופוטש ,תורימתו תונבל םיכרד ,תוכ
, תדלומ־ירסחו תדלומ םע םדא־ינבל ,ןעטמ ילבו ןעטמ םע םדא־ינבל ,םיסוסלו־תוינ
ל זרבה־יספש ,תויפוסניא תוליסמ .תישארב ונא םידמוע .הרזח תואיבמ ןניאש םיכרד
, תוחיופמה ,תורופאה תובכרה ,תובכרה ורהד םהילעש ,םתודחב םיביאכמ ןהלש
 רבכ הכירצ תקוניתה תא׳ :וררושש ,תשומחת תונועט ,הפוריא לש ,תונשיה
."׳ןושיל
־ ךבס ךות לא תוילילחגכ ,רעיה ךות לא רושנל וליחתה םיבכוכו .הלילה תא יתיאר
ם ישחש וזכ ,הבוצע החמשב אלא ,המגע אלב ,תורודה ,ךויחב ולפנ לופנ .םיחישה

.ןורחאה םעגרב םידבאתמ
.םיגרוהמ םיאיבנ לש םהיתולוקב םיטלשה־ידומע וקעז םיכרדה־תושרפב
, םיחבונ םיבלכ תופודר ,תוסומרו תועוסש ,םד־תובז ,םיכרדה תא יתיאר םעפ דוע
, שמשב־תוריווחמ וישכע ויה תוצובר ;תוטלמנכ־תויורי ,תוומ־דע־תופדרומ םיכרד
.תותוועמ ,תוניבלמ םייניעבו תוטושפ תועורזב
ת רפותה ,םיגהנו םיקיסמו םיאלמשח ,לומתא יתיארש םדא־ינב רבע לכמ ואב זאו

, םיימשה תא םיבהוא ונא" :ורמאו ואב םלוכ ,תואל היניעש תימשרהו תועוצפ הידיש
ת א ונל בישמ אוהו ,ךכ־לכ בל־בוט אוהש לע ,רעיה תאו ,ךכ־לכ םיכר םהש לע
."םיכרדב םדוק ונדביאש תלחותה תאו חוכה
ת א ונריעהכ ,המח־לש־תועבצאב ותנשמ בחרמה תא םיריעמה ,ונינפל םיסוניקואה
. הלשכ תופי־תונבל תועבצא ויה אל תחא םושל ךא ,הברה תורענ יתעדי .הבוהאה
ה תיה איה ,הרענ התיה אל רבכש והז .יניע לע ,ידי־ףכב תורוחצה־תונידעה היתועבצא

תמ ,תורדהנה ,תונטקה תוניפסה ,תוניפסה תונגוע ןכיה .רבדה היה יתמ־יתמ .היזה
ן ואיצוהו ,םינגעה ומירה .ןכרד תארקל תוצלוע ןהו ,םילגה לע תורוכישכ תודנדנ
!ךרדל
.שחל ,"םיה תומהכ תומוה םיכרדה"
."לילכ םויה הלע אל ןיידע .הלילה תא חכשת לא ךא ,לוכי התא םא ,הז לכ תא ראת"
קעב יתכלה .רחש־םרט לש וליפרעב םלענו וינישל דעבמ הפוטח הקירי ליטה אוה
א ל דוע ,םויה הלע אל דוע ,םויה הלע אל ןיידע" :יתועיספ בצקב יתרבידו ויתוב
."םויה הלע
.ךופה ןוויכב טעש רשגהש וא ,רהנה םרז וניתחתמ .רשגה לע ונשגפנ בוש
ל ענ ,ולעג־הצקב רדרידו ,ץבושמה וליעמב ןטקה שיאה רמא ,"רהנה הז םוצע"
.םימה לא ןבא ,הבוהצ
.ןאכ ןה ןיידעש וחכש .לפאה רהנה תודג לע תודמוע ,קוחרב וארנ תורופא תוברע
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 םיחמוצ תורהנה וליאו .תואצויהו תואבה תוחורה ןוויכ תאו ןתייווה תביס תא וחכש
 תא םהב הריע ביבאה .םתמישנ תא רצועו םהילע קיעמה חרקה־ןוירש תא םיצרופו
 ונא םיסונאש יפל ,ךלנ זא ונא .יחצנה שבכנ־אלה ,חיר הלעמה ,חרופה ביבאה ,ומד
י ןכיהל ,לבא .תכלל
 םימה תא דוע הארי ינא ןיא .םייוטנ ונישרפמו ,ונחנא םיכלוה םייחה־רהנ ךות לא"
.היתעדי בוש .ונדילש הרענה הרמא ,"רבכ םתוא הריכמ יגאש וישכע ,הלאה

(.ב .א)

רנתאה ףלודור
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