
ןקז שיא לש דמ וקויד: דפוהזואה ןלרמ

ל ע בוסנו ותנשמ ץיקה הבישה־שיא .תומיעפ שמח ועמשנ םיעושיה־תייסנכ לדגממ
. הפק ול חיתרהלו חבטמב זגה תא קילדהל ,םוקל היה רומא יצחו־שמחב .ובג
ם ש אל אוה ךא ;שולחה ובל תמחמ ,הפק תותשל אלש ול אוה ןידה ןמ םצעב
ן שעמ ,הפק התוש ומצע אוה ןקז לבנ ותוא .האופרה־ץעוי לש ויתוארתהל בל
, השימחו־םיעבשה ותדלוה־םוי אוהש ,םויה .דדומ וניא ומד־ץחל תאו ,קאינוק אבוסו
ה מ .עשורמו זילע חור־בצמ וילע הרשה הז רוהריה .הפק םילפס ינש ןקזה התשי
ח ולשל זעי אל שיא .ךכ־לכ םירקי םיחרפהשכ ,רבמצדב ךל תדלוה־םויש האנהה
ם ידרו .ךכ־לכ רוריבבו לוקב ןהב סאומ אוה םינש הזש ,תויצרח טושפ הנתמב ול
ל כ .םינרפיצ ,תולצבח ,םידרו .םירקי הממח־יחרפ ,תויהל הלא םיכירצ םינרפיצו

□ר ןוממב םה םילוע ךכל םדוק לבא ,םילבונ םיחרפה
ה יה ,רשפא םא !וילע גואשל ןיגע תמאב הז ירה .הליפאה לא טיבה הבישה־שיא
־ יחרפ־ירז ול חינהל םמצעל תושרהל םילוכי םניא טושפ .ףרוחב תומל םג הצור
ח דבתה ןקזה .םינרפיצבו תולצבחב ,םידרווב תוסכל שי תפוניט .רפעה־לג לע ריינ
!םינידעה םהישושגר ריחמ תא ומלשיש ? שי המ .וייח־ימי לכ וז התולבהב
.תיניינע העיבק ומצעל עבק ,עשורמו ןקז לוונמ אלא ךניא
ר בדה הרק ךיא .עשורמ לוונמ היה אל ,חטבל עדי תאז ,םעפ !רבדה הנושמ
ר בדה הרוק םולכ לכה לעו ,תחא־תבב וא העמיק־העמיק ךכ םישענ םולכ ?םצעב
, םמעשמ רפס הזיא ,המ־ןמז יגפל רפס ול הליאשה ותינייחא ? םיטעמל קר וא לכל
 םדא הזיא .ונורכזב םיתורח וראשנ ונממ םידחא םידומע לבא ,ללכ וארקל ןיאש
ר שפא רפסה תא בתכש ימ .הזל המוד והשמל וא תיקנע לבז־תישופיחל ךפהנ

ר ופיסה תא ארק אוה .רורב הז ,ןכ .והשמ שי הז דחא רופיסב לבא ,הטוש אוהש
.בזכאתנ וא חמש ומויסב םא עדוי וניא ןיידעו ,תכלוהו־תרבוג תומיענ־יאב
ד ל העריאש שנרב ותואב תופוכת וישכע רהרהמ היה רקובב יצח־שמחל שמח ןיב
. לרוגל־ףתושכ םעפ־ידמ ךא ,דיאל־החמשו רעצב־תופתתשה אלמ »רז הער הכופהה
, הרקתה לא טבמ חלוש ,ונטב לע שורפ ןידסה ,ובג לע בוכש ,ומצע אוה ןיא םולכ
י נרפיצ ךיא ןיעל יולג םינפ־לכ־לע 1 תישופיח התואל רתויו רתוי םויל םוימ המדתמ
ם יינישה־רסח ויפב תישירח ץמצממ היה םימעפל .רתויו רתוי תונרקתמ וילגרו וידי
.םדא־שחרל ללכ המד אלש שחרל ונזא הטמו
ו יניש־תבתות תא םישל ,םייסנכמו םייברג שובלל ,םוקל אוה לוכי תע לכב ,ןבומכ
.ךכ תושעל אוה לוכי דוע וישכע תוחפל ,םדא־ןבל בוש ומצע ךופהלו המוקמב
ד ע עיגהל ךירצ .םידחפ םיררועמ ויהשמ רתוי ויה םיצירממ הלא תירחש־ירוהריה
ם ישימחה־תגש ביבסמ ,תחא םעפ קר .ךכב לחה רבכ דלי ודוע .םירבדה רקח
דע םירבדה תא רקוחה שיאש ול רווחתנ םואתפשכ הנובתה ותוא החנז ,ךרעל
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א וה םג יכ .ולוכ םלועה לע בוהא אוהשכ בל־תרבו הבוט הבישב םייסי אל דוסיה
. היח שפנ ףא ליהבהל אלו הארמל־דמחנ ,בהאנ תויהל שקיב םהבש םיפקתהב הקל
־ חיר ףידהל ,יושקה הבג לע הופטליש ךכל יאדו תפסכנה ,תישופיח התואכ ,חאה
.הדומחו איה האנ יכ עומשלו םעונ

ש ישיכ וימי איצוי אל אוהו ,םירשימל הלע אל תוילשא לש הז ןינע ,לזאזעל ,ךא
ו תעיגיב ךישמה ךכו .הנקת ול ןיאש ףוס־ףוס ןיבה םימוצע םיצמאמ רחאל .ןידע
.םירבד לש םקמועל תדרל
ן יא ,רבס ,ךכל .האירב־תוודח אלמתמ ובל היה אל ,וחאב הרוחצ הילט היה האור
ו ניב והשלכ לדבה היה אל .םירוחצ םיאלט ףורטל ןוכנ היה דימת ירה .יאכז אוה
י אדו הקווד הז רבד ,המומע הנדעב ,םייח־ילעב בבחמ אוהש הקווד .םיבצקה ןיבו
, היה רובס ,ךכל .המ־המ םיעופה תאו ינפטלה תא הזיב אוה .ער ןויגש אלא וניא
.םינוחמצו םיטוש ,תוקונית קר םיאכז

ך ור םידילומ םה ףא .םייח־ילעבכ טעמכ הכובמ ךב םיררועמ וללה ,תוקוניתה
ו נתנ אל ףא םידליה .דלוקושב םבל־תמות תא תונקלמ שאונ םיעדויב אוה .בצעו
, קראפב םהמ ויניע קיחרמ היהשכ םקחשמב טקשב םיכישממ ויה םה ,וילע םתעד
.רדוקו חושק
ר כז .ותשא לש הייוואמל תונעיהל זא ול היה רוסא .םעפ דלי ול היה אוה םג
. תומלשה־לילכ ,תיששה ותנשל דע הז טועפ היה זילעו אירב ,חקיפ המכ ןקזה
ת צורמב הז אלפ ךפהנ ךיא ויניע־ומב תוארל וייח־תופוקתב הערה וז ,דתיה
־ ףוסשו ולש ןוחטבה־שגר לכ תא חפיקש ,רעוכמ ןטור םלעל רפסה־תיבב וידומיל
ו כרד חלצת יכ תווקל יאשר היהש דע דחפו עשר הברה ךכ־לכ וב ועטנ ףוס
ם ויה .הפיצש לככ ןקזה שיאב דוע העגפ אל הזה ןבה תומ לע העידיה .םייחב
ם ימוחה םימתכה :תיטאה העיווגה קר דוע התיה תישממ .רבכמ ,רבע הז לכ היה
ם יעט היה אל בוש לכואה .תברצו ןורגיש ,הבירקה תושרחה .חריקה דוקדקה לע
.ורמנ תוחירה וליפא ,םינפלמכ
ת א ץתנל ףחדה .דימת רבכ היה דדוב ,ךכ ־לכ העורג התיה אל הנקיזה תודידב
, חטשה ינפ־לע םצעב וישכע התיה תודידבה .םינשה םע ךלהו הפר תיכוכזה־תמוח
, חיש־יעטק אלא דוע סופתל אל הז היה דיבכמ .תיגארט רשאמ רתוי הדיבכמ
. ןמזל ןמזמ וינפ תא תוארל םהילע הבוחש םיריעצה טעמ ורבסשכ הז היה דיבכמו
ר יבסהל ;וינפ לעמ םחלשל לוכי אל ךא ,םתוא םמעיש אוהו ותוא וממעיש םה
ל עו םהיניב היה בשוי ךכ .ידמ ךבוסמ היה הז רבד ,םהל קוקז וניא עודמ םהל
.ול יוארה ןמ רתוי ןשעמו ,סנואמ ,אופק ךויח וינפ
. חור־רצוקבו בל־עורב רתויו רתוי הלגלגתנ םיריעצ םישנאמ םינפלמש וחור־תחנ
, תיליוואה םהלש תוימיטפאה לכה לע ,תוקזחה םהיניש ,אירבהו ריעצה םפוג רוע
ת ויהמ וילע ורמש אל ןכ־יפ־לע־ףא ,הלא לכ םעפ ויה ול םג .תמוערת וב וררוע
־ יונישב םהיתוטימב םיבוכש ,הברה םינש דועב ,םעפ ויהי םה םג .םויה אוהש המ
.תוררופתה לש םירוכע םימודמידב ,הרוצ
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 תוגוז ןיבש הבריקח .םייחב דוע חנניאש ול חיח חונו ותשאב ףוטחב רחריה ןקזה
 ול התארנ דימת ,שואייו תונמחר ,הליחב לש תבורעת התוא ,םימיב־םיאב

.תבעתנ
 ויפעפע תא אשנ .רועינו רזח קוידב תוקד שמח רובעכ .בוש םדרנו תודבכב םשנ
 תא .הרוחשה ןידסה תילולת תא ןהירחאמו תוסקוסמה וידי יווק תא הארו םיקדה
 אל שש העשה רחאל דע .דובכב רובעל ךירצ תובורקה תועשה הרשע־םיתש
 ־תבבש ךכ ידכ דע ותדדוע וז הבשחמ .ךרבל םיאבה ןמ דחא ףא םתסה־ןמ ךיראי
.ויסדרד לא וילגר חלשו רקדזנ תחא
 ,התה־ילע ןוגב םידרו ,םינבל םידרו—ןיעה־אולמ לכב םינרפיצו םידרו :ןקזה קדצ
 ,םיחרפ האיבה אל ותוחא .םידורו םינרפיצ בושו ,םיבוהצ םינרפיצ ,םידורו םינרפיצ
 ,איה .רכוס םעט—הפאמ־תוגוע לכ לשכ המעטש תדלוהה־םוי־תגוע תא האיבה איה
 .חונב־אלש המצע השח לילעב הארנש יפכו ,םילטרגאב םיחרפה תא הרזיפ ,תוחאה
 אנקמ היחאש הרעיש איהו ,טלחהב הניקת התואירבו לכה־ךסב התיה םישש תב
 לוכי אל םלועמש אלא—תאזכ התיה דימת רבכ ,םצעב !וז הנקז לסכ־תיגרפ .הב

 ךיא .בביח אל התואש וז ,הקווד איה הרתונ ויתויחא־ויחא לכמ .ךכל לגרתהל
 ,ןבומכו !הכובמב־םיכח ,ביבס ןאכ ובשי ךיאו ,םיביבח תויהל םיצמאמ לכה ושע
 .הכובממ ץוח ומע איבהל השימחו ־םיעבשה תדלוה ־םוי רבכ לוכי המ יכו :קדצב
 ךדכדמ םשור השע ,םתסה־ןמ ,ךכ םושמ .ביבח תויהל דאמ לדתשה החמשה־לעב

 אוה .הכיסמ ומכ םהב וקבד ןיידעש ,םיעגימ םיכויח בורמ ובאכ וינפ .דחוימב
 דחא םיחרפ־רזמ ךליה ךכ ךותו ,וינפ לעמ ףוס־ףוס םתוחמל ידכ תויוועה הויע
 טושפ ילוא וא ,םרוגש אוה ומטחש רשפא .חיר הלעה אל ןצינ ףא .והנשמ לא
 תוומ־ייומד םג ולו ,הארמל ויה םירדהנ םינפ־לכ־לע .חיר םינתונ הממח־יחרפ ןיא

 םהייח טעמ תא ובישי ,םתסה־ןמ ,דאמ רהמ .םיתמ־תונוראב תויגלש םלוכ ,טעמ
.רפעה לא םיאופקה
 ־ילעל רתוי התמד המעטב .הירגיס ול קילדהו הביתכה־ןחלוש לא וילגר ררג ןקזה
 הלק תרוחרחס .רושא־ילע ןשיע רבכ הברה םינש ינפל .קבט־ילעל רשאמ רושא
 בל־תמישנ :ילולפאה ןבתמב ןטק רענ ותוא היה בוש בל־םעופ ךשמלו ,וב הזחא
 ןחלושה לא ןועש .דרחומ ,גומנו ובל לע ףלח והשמ .ןושלה לע קותמ קור ,הריהמ
.וינפלמ בובז חירבמש ימכ .ושארב ןקזה ענעינ
 ןמ ,תוירגיס תוסיפח רשע :הלודג הספוק התיה תחנומ קוריה גופסה־ריינ לע
 רתונ דועש דיחיה ןובנה םדאה ,ותינייחא וז התיה .בלה־שולח ןקזה לע תובוהאה
 .זגורמ הלוכ הקימסה ותוחא .ראשה לכ וטיבה םישפוטמ־המ .ותחפשמב םייחב
 ותועמשמ ןיא םא רויע וא ילינס תויהל וילעו ,ול הצרקו וילא הכייח ותינייחא
."ןקז ,ילע התא ביבח" :הז ךויח לש
 ףא ,ןתונ היה אל טעמכ תונתמ ,היה אל הבהאל יואר ?ותוא הבביח המ תוכזב
 ,ויכרב לע התוא הנעינ אל תקונית דוע התויהב .ול היה אל שממ לש שוכר
.םלועמ ויהש רתויב םירקעה םידודה דחא היה ללכבו
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א יה ךא ,םישישק םישנא תובבהמ תוריעצ תורענש שי .רהריהו ותחדפב דרגתה
ד וע ןש הילע הקרח החפשמה) הבורמ רבע תלעב השא אלא הגפ־הרענ התיה אל
ם ירמואש ומכ ,ללכב איה ילוא .שישי אלא שישק אל אוהו (היתוקתפרה לשב םויה
.הזה םיוסמה ףוצרפל תעגושמ ,וללה םיגולוכיספה
א וה .ןחלושה־תרונמ רואל ומצע ןחבו חוליגה־יאר תא הריגמה ןמ איצוה ןקזה
ר וצי איה ותיגייחאש ירה ,וללה םירוראה םיגולוכיספה םיקדוצ םא .לוקב קנאנ

־ דבוכבו הכורא העשו יארה תא תצק הטה אוה 1 תויוטש קר ,תויוטש .הלמח־ררועמ
ף א וישכעו ,םיאנ ויה אל םלועמ :טלחהב םיחיכש םינפ הלא ויה .וינפ תא ןחב שאר
א לא הז ןיא .ותינייחא תא וילא ךשמש והמ עדי עתפל זאו .הנקיז תמחמ ותחשנ

ו ברא הירחאמש ויניעב הריעז הדוקנ התוא התליג ,ומצע ול םדוק דועו ,רבכמש
.תאז העדי איהו—םינפב םש היה יורש רבכ ןוילכה ,והז ,ןכא .הרקהו רוחשה
. ותינייחאמ קמחתהל וילע אבהלש ול היה רצו ,המוקמל הארמה תא בישה ןקזה
. םיחתנל וחתנלו ורקחל ךירצש קוחר בכוכ ןב ץלפימ הזיא אוה ןיא ףוס־ףוס ירה
ה מ אלא וז התשע אל ירה .דסח ותינייחאל הטנ טלחהבו ,הז ןויערל ךייח אוה
.ןכ יהי ,בטומ .םירבד לש םקמועל תדרל :אוה השועש
ל א הלק הציפק ץופקי דוע אמש ,ליגרה ןמ הלעמל ףייע ,וישכע היה דאמ ףייע
.תודחא תוקומע תוקישנ םש םושניו קראפה
ת מחמ ץוחל ,ובג לע עורש ,ותטימב בוכש ןקזה היה בוש ןכמ־רחאל םייתעש
.הנישל ןיתמה אוה .ןרזמה לא ולקשמ

(.ב .א)


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-046\Kesher-46_078.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-046\Kesher-46_079.tif

