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1
ת ולג ילא תונורק
ת ומוחה ןמ םיקבוח
ת ולג ירומזמ ןיב
ת ומקונ תובהלל
י ובא ,הרישה םג

.תולג־ןורק םע הפלח

ה פרח־ץוצנב ףתחב הארנ ונחור תא .ץרא ילגה ונימי“רפאו ונילע הדבכ חורה
.ץעמ וא ןליא ןיאו וניעצפ לע ךתנ תוחלממה ותס .הךסק הצק לע וא

, המיא־בוקנ ןורכז ונימן־ירבך .ונימי־ירבד ינפ תררוג תונערפה םשמ קחרה
.ארפ־יצוק לק םיהומת םירוקימ׳

ת ולותבל רשא הנובל תוחיר םיפךונה ונימן־ירבך וב־ףטשנ םימו לק גלפ המ
ם ק ,םיקיורד־תעז םיבזה ונימץירבד ;לגר־תילעמ תובקה תונמלאלו תונקז
.חורה־קלי לע אובי ביבאהו ׳וסרכב םנו רבעתמ רמצהו םינותחת םיפטחנ

ת א םסוח םןה .םוי לש ותודלו תלחוז ףועו רופצ יר?פ לעו ׳שרקתמ הלולח
, יכב לע םימלוח ,ונא םיקעוצ .ליעוה אלל תרעננ הלועבה תלדחו ונינפב ותטמ
.םירופכל חורל וניקאר ףוכנ .םוניעב עמך ןיא ךא

־ ינומהו וילע םירבוע םינוערפק תוקוקת־רשג ,איה תחדוק השא אלה יצראו׳
ת וחנ קחרקבק וניניע הל־רקא רמחה תלדל רבעמ .םחל םיעירמ לוחה ידוד?
, םיקידצ רכזל תולח?מ ,םיטוטאז תורבקל הלוע־תונברק—םיקנא־םיצפח לע
ה רובגה ילספו םירק? ואלמ תומצע ואלמ תודשה .רוחק־ןבא לק תובצמ
.םיכר םירגפ
ו ניתולמ .תרחא הפוקת לק יכב־ללי חוננ וניתולמבו םדז לא ונינפ ,ךלנ האלה
י קסעב הלותבה תורזה תא םיחירמ ,תודידבה ייאל ונא םיקבוח .ןהל שרוי ןיא
ע רהו ׳חרץדלומ שואיהו .קואי. ךותמ תועוג וניתוניפס תא םיעמושו ,םוהת
־ תובבו תויםונ?־ימי הלילה דלוי ,תמה ונמוב ׳םימה תושרפ לאא .וילותחב
.לוחו קלי. לש לוחו ףאק לקי תולכ
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 תתתוש המךא<דו ,יה?ו ש?ר לש תונורדמ? הךלשה תא הלכ? דחפה ,ךלנ האלה

.קרל רכ? םיהו ,ונינתמ?

11
 ארונ ,שךח לא הזיאב

 י וניפוג וררועתי
 ארזל ,ונ?אמ םילב?

.ונרהוס םג היה
 הרשאמ הארש םש?
.ונתךלה תשאוב

 םיאלט ומב וביתורגזס .תושא?ב ףא תודמוע ,תושוחכ םיבשה .ונימי יחצמ םירצ
 ונימיד ירוחאמ ונא םירצבתמ .תונועלו תויבלטצהב וננה־הנה .לוח ונימשו ןה
 תורבק־יתבמש קבא תורמית .םיחתותו םידד? לש ףוס־ןיא ימע תחת םיכלהמו

.םיטחמב םירופת ונימיד •ונימיד עבצכ הלכ ץראהו ,וניניע יסיר? תוזחוא

 ש?של ,ול םלפעפע ןיא—םויה .םדא־ילח ךותמש ולא תוקדב ומ?טצנ םילחה
 םילימו ונא םילד? ,לוח לש ,םיגלש לש תוכממ תחת הנהו ׳םיכרא םיסיר ןיא

.שונא־ינ?

 םתיתחתש םימשו ךינרז לש רידנ םעט ,ר?ע לכמ תושךח תופלק !שונא־ינב
.ולישבל אל םילבשה

 .הממדה ן?א תלגלגתמ םזזיפא לעו ,שדגתמ רפאה םנושל תחת !שונא־ינב
 .םילגךו תואמר?? ,תורככב עושעש־יצפחכ םוגיצל ףא םומתךל תויכלמ־ינוב
 םיאצאצה .המ־לש־עיז ןיא ,וב־ערזל ערז ןיא ,תרפו רפרפ תורהנ שחל ןיא
 המךא לא םזזיתויראש םיאשונ םימלה־יר?דו ׳םה םלא־ינב ףא ,יצראב םירקע

.תרחא

 טפת םיטח תפמ ׳הנסרל ןיאש הפמה תא !רעש־יחיטש תטוע המךא ,תא
!םילממו!
 תינשב םוקל םול?—חורה עבצכ ,תולג־ילא־עסמה עבצ? הל עבצש המךא תא
? תולוח לומ שדח חור־בשמ םוקל םול? ? שישחהו םויפואה תודשמ שךח םע

 ,םירג? ףטושה םשגה התא ,תוברח םע םילע ףטושה םש?ה התא !םשגה התא
—ימע־ימל־ירבך ףטש ,ךךסח־בר? ,אנא

 ,הסג ,וז ן?א י? עדל אל עתל
 .קנח? םלתפש לעש ריש איה

,קנאנ ,הז ואת י? אוה ןיבמ
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.אשנ־לא ,חיפ ,אוה הנוי■
 הסיסג ירוחרח ובוש? ,אובי םוך
 .הלכ בערה# םיעךרפצ לש ןתךלומכ
 הלפתו םהל־תפ זא ונל וריכזי
.הלמנה ,קליה

דבואה המיה יפמ הז אוה יודו
יננה־הנה
.תמאה ,יניהאר

111
 םיה ,ןאכ ונמע הדוע הרישה .רתוי םיקד? םילעכ ,םירוענה ,אנ־ורטאתה) —
:םולחה ףא ,וסמע ודוע
 לע םתרפ־בהז ונתיב .וללה םיחמר ןאסארוכל !הלא םירחונ םיסוס ןוחיסל"
 ז המדאה יבלחט תא וניסירב ונששוק .לגד איה דנקרמס .היאלמיהה יסכר
 ,ימומתכה םויה תא וני?ה םיצחור .םיטלמנה םיחך?ה תא ונרסא ונידיגב
.םהל םילענמ תוחורה עבראש וניסוס־בג קאאהו וניתולגרמל ישמ—ןכאהו

 ץראה אלמנו ,המךאה ישופעל ץחרנ ,קיח־תשאל םערה תא אשנ—וניכרד הלא
 םיריאצ ,םןה ןמ ונחנא םיקרי—ונימוחת הלא .םישדחה םירבךה תוקאצמ
."הקרי םירסהס*ת?כק וניתועבצא ןיב שמשה .םויה ןמ
 ־ם? תא ןרבעב תושקאנה תוניפסה ןמו ׳תקסונ ביכאה ףנכ רכנ לש חרי תחת
 ,וחתפ? םה רחמ .ריעה ירעש רענ ,תאסותשסו הלוע ה?נש חור ,חורב תומה
•לוחו קלי ריצק וקאב ולאי

—דמענ־ףיסונ דיתעה עלבו ,הנכנ לוחל לעמ
:דיתעל# ןתפמה והמ
 תומש ןתונ ,בורס־תרות ץיכרמ ,םיסלדרב ץלאמ שודג ,ם?מ הלוע רוע־םוחש"
.קנז רמוא דיתעה רשנ ויניכגל תחתמו ,םיש־זזו

 תא אוה אלמ .והותפי אל תוירכל ישא תולהצמ־יגח ,ם?מ הלוע רוע־םוח#
ן 5אה תא הקוכ ויתוחורבש רצויה בשמה .רבד־תואטאטס תוחור אלמ ,לבת
."בהאל םג דקרל ,בהאל
 ילא הנאל ןיא .דטאל תחתמ הכפק אובמהו ,הצרא םיחצק תלפונ לוחה תוהלא
.םןב תומ ןיא ׳םיתפש
.(הריזנ הרובדהו ,ךסנכ תיששאה הב ,הרוסאה וז ,אובנ ונצרא לאן...

1¥
1 הל־םש־ןיא הרדג וזיאמ ,תאב ץרא וזיאמ—
.יל לכ ןיאו םיקחרמב יחור .יתדלומ המלשנ אל—
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 .הלכ הלמהו ויחא תא שיא תלירבה םילקוא םש ,םינוערפ םיליחתמ רקאב
 ישממו יבבל לצמ יל רוגא—יל ךלאו ירפס לטא םינוערפ םיליחתמ ךשאב
.םישדח םומש יל גראא םירישה

.לודגה ם? התא !חלמלק ודירו עצפח חתא !עצפלק ודירו ,םןה ,התא
.רפסמ אלב םימו ׳תרפה התא
.הב קונית ןיא הסירע ׳יצאע־לא התא
.הדרב התא
.הבהאל יואר שואת ךאו ,הבהא יתפלא לבא ,יתיןר אלו ם?לכ םקיתעמג

 לתוח קפסהו ,בזכ יתאלמ יניע—ךרדה ינמיסל םטוקו העות ,תוממ אלו שאונ
.תולוח־תדלומ? לגר יל ןיאו ,המךאה םורק תא
 ־יגרוס ירוחאמ ריתוא .עסמ תארקל רקא ינפ הנה ,תולגלק קרפמ ונה הנה
,םיפרםמ םיאנילקר? םתואל יצרא תא ריתואו םיאל? יתבו לזרב

 יתרוקבו םי?כוכ־לש־יקחרמו תוכראה יתוגות תלוז ידמע ןיא רבדו יל ךלאו
 ,דבואה ימע חנ יניעבו רכנה תורובך ש?ד יחצמ לעו יל ךלאו .ירישו יתבוהא

 ועךזגק םישאר לעו םינפגה לע ולתנ רקא תובבל לע םלוח ינאו יל ךלאו
 ידירוב אובן תעו .יבהאנ תתאש אלא םניא הלא לכ יפ רכזא רוכז •תודשב
 ומוקי ףא ותומן םיפוחהו ,יתבוהא רעק ואלמו חורה תוקיקגו ,םןה חיר
 הכר תלצחמ הל גרסא ינורכז?ו—התוא ךא—ימא תא רכזא יזא—הדותל

.הכבת םג בשת הילעש

,יצראבק םיבובז־תע ,םולש יוה
 לוצלצ יתולמבו ,ץראה הפוטק יל תחתמ .יקואו לש ןתוחה לאה התא ,חמקו
.הת?לק חוחיג־חיר תעקבו רזומ

 ודוע ןודזהו חצמ ילע בכוכ קואוהו ,והרענזו ויךהק בל ןיאו ות ןיאב רןנ ...
.רינ ןיאו םיעוס תולוח הממךהו קונית

ז הל םק ןיא הרדג וזיאמ ,תאב ץרא וזיאמ—י
.יל לכ ןיאו םיקחרמב יחור ,יתדלומ המלקנ אל—

(ר מ ו ס ן ו ש ש :תיברעמ)
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