
ינוי תוגות :דאי׳פ ואמילוס
 .םירכ ינש לא ךמסנ ובגו הטימה תושארמ לא ושאר ,תלטלטימה ותטימב בבש אוה
 לע םג ןעשנ החונמה הברמל .ורעש תא הב בגינ הז־התעש ,החל תבגמ ויפתכ לע
 ונקז תא ףש אוהו ,ורוע תא וריג ויתורעש יצינאב ויה תויולתש םימה־תופיט .ויקפרמ
 ינויב העבראה ,׳ג םוי .ונימיל ריקה לע יולתה הנשה־חול לא ויניע אשנ .תבגמב ובגינו

27 ; ; 8 סנשב 1968  רשע־םינשה איה הבורקה תבשה .1388 לווא־לא עיבר 1684
 דימעהש ,לוגד גיהנמ לש ותדלוה־םויל דבלב םימי העברא דוע .לווא־לא עיברב
 הגיסנ ויה תורידנ־המו ,וגוסנ אל .תומל תנמ־לע אלא ופיקתה אל ".ויביבס םירבג
צנמ ויה אל ןוחצנה היה גשומ קשנו םימחול יובירב אול .חצנל תנמ־לע אלא ,םהית
 הנשה־םוי רחמ .וסבוה אל ןכלו ,םייחה ןמ םהילע היה ביבח תוומה .םלועמ םיח
 םיתשו־םיעבש .דבלב םימי השולש אלא הז םויל הז םוי ןיב ןיאו .הסובתלו ןולקל

 תוגות" .ינויב השימחה תוגות לכ תושדגנ בלבו ,ינויב השימחה רחמ !םדא תועש
 םיבז םהו ןיידע ודילגה אל היעצפ רשא ,השדח הסובת ותרביחש ןשי רפס םש—"ינוי

.ןולקו הנחצ ,הלגומ
 שלתו ודי טישוה .האיצוהל לוכי וניאש החנא ,קונח קוהיפ ובלב .וילע הדבכ ותמישנ
 רחמו יאוול .1388 לווא־לא עיבר 9,1684 םנשב 28,1968 ינויב 5 .חולה ןמ הלעה תא
 ליגר םוי ,ינויב השימחה ,התא היהת דבלב הזב .העשב־הב ,םויב־וב .ונתללק אובת
 ,םידרז תמירעב שא יצופציפכ התכיעמ לוק .בשייתהו הלעה תא ךעמ !םימיה ראשכ
 קחצו חולה ןמ רחמה־הלע תא םג שולתל ודי טישוה .ןחרז ןפוחב תכשוממ תרוטרטכ
 תועמשמ .ןמזה ןמ ןהה תועשה תא ,אוהה םויה תא קחמי אל הז רבד ,אל .געלב ושפנל
.תונתשהל ,תומל הבירצ םויה
 רעשכ .ורעש תא קורסל לחהו הטימה דיל ןחלוש לעמ קרסמ לטנ .ריקה לא ובג ךפה
 לע ולע ,ומחלנו םיקנאט לע ולע ,ומחלנו ןרעש וצצק ביואה תונב .ורעש תונבה
 לכב "אל" ונל ורמא ןה .עקרקה יגפ לע םימדורה םיסוטמה תא ודימשהו םיציצפמ
 התע .םלועל "ןכ" םהל רמאנ אל ונא ךא ,ונלשמ רתוי עלוק םהלש "אל״ה .היירי

 הנש ןב אוה הז ןקז .ינויב העבראה לש ומוחב שביתה רבכש ונקז תא קורסל לחה
 הפורתו תומידרמה םהיתולולג תעפשה ונממ הרסו ררועתה רשאכ .םייעובש תוחפ
 םימיה לכ ,ינוי חרי ויה םיחריה לכ .וילע רעת תולעהל בריס ,םישוחה־תוהקמ םהית
.ינוי ומשש ,ץק־ןיא לבא ,ויתועשו וימי
וילושבש ריעז הלע ,הז רורא הלע יבג ירחאמ :רהרהל לחה ונקז תא קרסל ותולכב

(םגרתמה) .דמחומל הנווכה •
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 ינויבחב ותוא יתרתסה ,יבלב ותוא יתאשנ .העיקשהו החירזה ,הליפתה ינמז םיעובק
 הלעה .ותוא האור ינא ,וילע תופחל לוכי יבג ןיאו יניעל הלגתמו אב אוה הנהו ,ישפנ
 לש חולב םג אצמיי אוהו ,הנשה־חול לש ובל־בלב—בשח—םש דימת היה יוצמ הזה
 אוהו הז רחא הזב וילעמ ורשי םימיה .אובתש הנש לכ לש חולבו האבה הנשה
 רשפא ךיא .הז םוימ דבל םחכשא ינא לבא ,םיבר םימי ואובי ךכ־רחאו .בוש הלגתי
 ףרוח ,ויתסו ץיק .ינויב השימחה לש הלע ,יצרא תונליאמ ןליא לכב ?ותוא קוחמל
 הלע ,התאו םישדח וצניו ויתסה ילע לכ ורש? .יולת ומוקמב הלעהו—ופולחי ביבאו

 ןתוכ הנקו ןתלת חיש לכ לע ,הטיח לועבג לכ לע ,ץע לכ לע ראשית ,ינויב השימחה
 ישממה ,היזההו תואיצמה ? ןכתייה ? ינא םיזגמ יכו .לחנ תפש לכ לעו ,הטוש בשעו
 יקמעמב .וישכע יבלב םה דח םלוכ־םלוכ ,םויהו הלילה ,שגרהו הנובתה ,םולחהו

 .יכותב תרייטצמ איהש יפכ תמאה תא הנוצרכ האורה ,תררחושמ ,תרחא הנובת ישפנ
 ,תרחאה יתנובת לא ץלחנ ינא ןכל ,בורה־לע יתוא תועטמ ,ימע יניע ןה יניע ןכש
 תוכזל שחכתה ,ולש הקיתשה־רשקב ,רחאה ימויק—אל ,ילש ימויק .יתימאה יבל לא
!וז הייעתמ יניצלחו יאוב ,ימא יוה .המדאה רפע ינפ לעו שמשה רואל ימע

 .החורא בוש .הטימה לע ודימעהל ,םייערכ לעב שגמ תאשונ ,ומא העיפוה תלדב
 ,בשוחו לכוא ,יח את אוה וישכע .ברעב תחא דועו ,םיירהצב תחא דועו .ףלאה םעפב
 עשעתשהל ,בושחלו לוכאל םא יכ רבד תושעל לוכי וניאו רסיתמו עשעתשמ
.רסיתהלו

 לא ובג ךימסהו רוחאל תחא םעפ דוע לחז וידי תופכ לע ונעשיהבו ובג לע ךפהתה
 ןאכמ ויכריב ועגנ ויערכו ,הכימשה לע שגמה תא ומא הדימעה .הטימה תושארמ
 ־ץירחו הבירו םחל־רכיכו םיציב יתש :הואתב לוכאל לחהו שגמה לע ןהג אוה .ןאכמו
 וז ז הליכאב הברמ תוומל ןודינה :בשח הליכא ידכ ךות .םינופפלמ ינשו הניבג

.םיינזאו םייניע יעותעת ירפ הניאש ,תמא
"?ךל שי המ"
."םולכ־אל ? יל שי המ״
״? תובשחמב תלעות המ ,תומודא ךיניע״
״! לכואב תלעותה המו״

."ויתובשחמב יתוא ףתש"
 ומאו ,תאז רמא שודגה ויפ ךותמ ."ינערקש ןמזה תא ערוק .עשעתשמ .הזוח ינא .אל"

:הקחצ
."ךמצע תא רסית אלש דבלבו ,ךחור לע הלועכ השע .ינב ,עשעתשה"
."וידארה תא יקילדה ,בוט"
 רישה עקב המ־ןמז ץקמו הנחתל גוחמה תא הנויכ .רותפכה תא הבבוסו הדי הטישוה
:וילע בוהאה בוצעה

יפבו יבלבש םירצמ
.ימדו ישפנ לכב הנבהוא
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 תא ףילחהל השקיב איהו ומא תא דירחה והארמ .רהרוהמ בישקהו ותליכאמ קספ

.הנחתה
."יבש" .התעד תא סיפהל ידכ לוכאל בשו ."התוא יריאשה .אל"
 הלכתסה הכימשל דעבמו ,םילגלגה־אסיכו ןולחה ןיב ,הטימה תאפב הבשי איה
 .הבהאב ךייחו וטבמב התוא דכל אוה .שרח החנאנו הטבמ הבסה דימ .ןניאש וילגרב
:ןומזפה לע הרזח הלהקמה

 יפבו יבלבש םירצמ
...ימדו ישפג לכב הנבהוא

."הרקש המ הרוק היה אל תמא הז היה ול" :הל רמא
."ונתוא וקתיש םהלש םיסוטמה .ונתוא ועיתפה םה" ,הבישה ,"תושעל ונלוכי המ"
 םהל ונרקפה .ונל שיש המב ךירצש יפכ ונמחלנ אל .הברה ונל היה ןיידע .וליפא"
 תינופצה םאנטייו .תיריוואה הירטמה איה םילבה־לבה .דחפ לש ףקתהב המדאה תא
 תא לטונ אוה ;ןבא־קולחב םג םחלנ םחולה .תיריווא הירטמ ילב תונשקעב תמחלנ
."לכל םדוק םדאה .םדאה ילב היגולונכטה איה םילבה־לבה .וביוא קשנ

 ."וישכע לוכא .בוט" .הרוחש הרמב עקש אלש התיה הצורמ ,ומא ינפ לע הלע ךויח
 הצור ינניאו יתעבש .רבד דוע יאיבת לא ,אל .תוקיר רבכ תוחלצה ?לוכאל"
."ןימשהל
."הזל יחינה .אל" .שגמה תא ףוסאל המק ומאו םיננוצה סוכ תא התש אוה
 .לואשל השקיבש המ החכש ךא ,רבדל התצר איה ? לכתסמ אוה עודמ .הב לכתסה
 ןוגב םתוא עבצת בורקב .ומלוה וניאש עבצ .םיבוהצה םילתכה לא היטבמ האשנ
 וב רזח ישוקב ךאו הרוחש המא׳גיפ שובללו רוחשב םתוא עובצל הצר אוה .םיימשה
שמנ םייחה .דירומ וניאו הלעמ וניאש הז אוה יליווא השעמש ענכתשה .הז ונוצרמ
 הרענה ינפכ ,םילגלגס ,םימוחש הינפ :בשח אוה !םייח הזיא לבא .לכה תורמל םיכ
 ־ןגל ךומסב הודימעה ,םצעב ,עודמ .הטיסרבינואה לומ תירצמה הייחתה־תטרדנאב

 *ףסואב תננובתמ איה .וידארה תא הביכ רישה םות םעו ודי טישוה ?תויחה
 ,הדישה לע וידארה .ודי־גשיהב היהי רבד לכש הגאד .םילתכה לע ולש םיעוצעצה
 ,הטחממ ,קרסמ וילעו ןחלוש דוע—הטימל ךומסו ,ולומ ןחלוש לע היזיבלטה טלקמ
מסמ ונימיל .תרטועמ סוכו ,תודימתב םיפלחומה םיננוצ םימ דכ ,םירורפג ,תוירגיס
 תורצק םייסנכמ אשונ בלוק ,דח ינמרג ףלגמ :ולשלתשה םהמו ריקב םיעוקת םיר
 אוה תיבה .רחסמל־הטלוקפה םעטמ ומש לע הדועתו—תוצהוגמ דימת—הצלוחו
 וכויח תא התאר אל איה ךא .ךייחו ,החצמ חא קשנל ןוצר וב דמע .ול שדקומה המלוע
 ־יחתות ,מ״נ יחתותו די־ינומיר ,םיעלקמו םיבור :ולש ץעה־יעוצעצב הננובתה יכ
 םירמסמב ,לזרבה־תריצפבו ץעה־תריצפב ,ולש ףלגמב הננובתה ,גימ סוטמו הדש
 דלי יתישענ" .הנש ךשמ וידי*ומב השע הזה ףסואה תא .תיכוכזה־רייגב ,םיריעזה

.קוחצ־תבב רמא ,"קחשמ
."ילש דליה ,לודג דלי התא" :הנקיתו התעדב הכלמנ .הבישה ,״ךכ בטומ״
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 .םלאנו ,ינויב השימחה ,רחמה םוי תא רכז ךא קוחצל הצר .שגמה לע ויתועורז ןתנ
.ףסואה לע העיבצהב הרמא ,"עשעתשמ התא"
.רירמ ךויחב בישה /׳םלוחו"
."לכל גאוד אוה ,לבקנ םיהולא הווצמש המ"
."ונמצעל םישוע ונא ונל רשא תאו ונחנא ונישע םיהולאה תא ןכ־יפ־לע־ףאו"
.תסייפמכ הרמא ,"ךילע לטומה תא תישע"
."יבש אנא ...האצותהו ,הדוקפ יפל יתישע .ילע לטומה תא יתישע אל םעפ ףא"
.הרמא ,"תיבה תא רדסלו לשבל ךירצ" .המוקמל הבש איה

.ונועשב וטיבהב רמא ,"וישכע עשת קר"
 .הבלב תרמוש איה התגות תא .היניעל תחתמ הל םייולת םילימרת ינש .הב לכתסה

.רתוי תודבכ ינוי תוגות ,אמא יוה
.ויתובשחמ תא תארוקכ הלאש ׳ד רהרהמ התא המב ,ינב ,יברע"
״! לווא־לא עיבר .סנשב .ינויב השימחה .רחמה ךיראתב ילכתסה״
״! רחמ לע בושחת עודמ .ךמצע תא רסית לא ,ינב״
 .אובי דימת .אוביש ינויב השימחהו ףלחש ינויב השימחה אוה ,אמא רחמ וניא רחמ"
."ומוקמ לע אובי אל רחא םוי
 ."הזב חוטב ךיחא .חצננ דחא םוי ,תומחלמ הנייהת דוע ירה ,ינב ,ךל רמוא המ"
 לכ ףוס דע ךשמית וליפא ,דובכ־לש־המחלמב הצור ינא ,ףאוש ינניא ןוחצנל ? חצננ״

."תורודה
 םיחיסמ תוירבה ? ייוניעב ךתוא הנעא המל .תקדוצ תא״ :ףיסוהו הקומע המישנ םשנ
 תא שלת םעז־יחמב "!הככ .ינויב השימחה תא חוכשל לדתשא .תורצה ןמ םתעד
.הנאנ רחא .שגמה לע וליטהו וכעמ ,הלעה
 הרטזוזגל אצוי ינא .תיבה תא רדסלו לשבל יכלו שגמה תא יחק" ,ארק ,"אמא ,יכייח"
״! אמא ,יכייח .ךייחל ךל יתרמא ,יכייח .וישכע
 הלטנו ומכש לע החפט ,היכב תא הקנח הבלב .קוחצל הכויח היהש דע הכייח םאה
 בוטיח תא תולגל אלש הלוכי הניא םיהכה הירוטיע לע הלש ןתוכה־תלמש .שגמה תא
 ותוחא תזזוגש זוזיג לכ ירחא עפושו חמצמה ,בוהז רעש הטוע ןבלה הסיבש ,התרזיג
 ולא םיילגר יתש אלול הומכ תחא יל אשונ יתייהש רשפא .םלצא הירוקיבב האושנה

.דוע ןניאש
*

 המא׳גיפה יסנכמ תא טושפל ידכ הז רחא הז ויכרי היבגהו הכימשה תא וילעמ ריסה
 אוהש ךותו ,ובג לע חטתשה ,בלוקה ןמ תורצקה רמצה־יסנכמ תא לטנ רחא .םירצקה
 רזח ףוסבל .םירותפכה תא סכרל לחהו םייסנכמב ויכרי תא ןתנ ויפתכ לע םמורתמ
 הריהז העונתבו ודצל החינהו המא׳גיפה תצלוח תא טשפ טעמ חנשכו ,ףשנתהב בשיו

 ןאכל לטלטיהל לחה בלוקה .בלוקה ןמ םירצקה םילוורשה תלעב הצלוחה תא ךשמ
 ,ותצלוח תא שבל התע .רצענו תיאטיסרבינואה הדועתה תרגסמב לקתנש דע ןאכלו
לע לזרקתה ךימסה והזח רעש .ןוילעה ,יעיברה תא ריאשהו םירותפכ השולש סכר
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 םירירש לע לבח .םילוורשה יתב תא ואלימ םיחופתה ויתועורז ירירש ,ותייפוג תופש
 .קיתו םחול .ינא סומידב לייח .ובלב רמא ,קשנ־ילכ לע דוע חתמיהל ולכוי אלש הלא
 ריפש םבצמ םילפונה .ותמחלמב דיספהש המחלמ־הכנ ,ףוא .הסובת איה יתמחלמ לכ
 םלאפאנה תוצצפ ףרח ,טרשנ אל ףא םנמא םפוג .ךתא ובשש ךירבח תשמח לש הזמ
יהזמ ,ןטקה םילוחה־תיבב תויזהב םייורש םדוע םה ,לצינ אל םלכש לבא ,םישקומהו

.םיימשה דגנכ םימודמ םיחתות םינווכמו ביוא יסוטמ ינפמ םיר
 זחא .הטימה הצק לא ומצע בבוס ויפתכ לע ןעשנ אוהש םעו ,תינש ורעש קרס
 .בשומה לא ומצע ריבעה ולקשמ חוכב םבצימ אוהש ךותו ,דחוימה ואסיכ ינפואב
 ותרטזוזג לא םילוע בוחרה־יבובזש רכז ךכ בגאו רוחאל םינפואה תא בבוס התע
 םהילע אופא חינה .ויכרימ בברתשמה קומסה רשבה לא םילפטנו תירישעה המוקבש

 תא רחאו ינמיה ןפואה תא ופכב עינה .שמשה־יפקשמ תא רכז התעו תבגמה תא
 ינמיה ןפואה תא עינה בושו הדישה לעמ םייפקשמה תא לטנ ,וידחי םינפואה ינש
 .רוונסמ רוא .הרטזוזגה לא הנפו דחי םהינש תא ףוסבלו ילאמשה תא רחאו רוחאל
 המוחה לומו בוחרה לש הליבקמה הכרדמה לע תונליאה ילע תא הטיטרה תיברש חור
 הירחאמש ךוניחל־הטלוקפה לש םיהובגה םינבמה .רחסמל־הטלוקפה לש הבוהצה
 וצבציב וחצמ לע .הרטזוזגל דע ולעש ברוח ילג הקיפה המדאה .המח ירורהזב ולבט
 םוחש ורוע ,וידיבו ויתועורזב טיבה .הרהמ םתשביי תיברשה חורהש ,העיז־ילגא
 .תודשב םתלכא שמשהש ,ובס־בסו ובס תשורי םוחשה ןוגה .תוריהב ויתופכ ךא דאמ
 ,וילגר .ןויגפב וא שוכמב זוחאל ורצונ וידי .תורצק וינרפיצ םגו תורצק ויתועבצא
 תא עדי םיימעפ .היולקה המדאה ימלתב הנדעמת לבל וילגר ויה תובעו תורצק ,הה
 שש ןב ותויהבש רכז םירעובהו םיכרה יניס תולוחב ףחי ךלהשכ .וילגר לש ןכרע
וליק ינש קחרמ רתסב ךלה םוי־ידמ .םימ־תלעת תפשל ולתשו תות־ץע לש ףנע תרכ
 שדח תות־ץע .המדאה ןטבב םישרש הכיהו לדגש דע ותוקשהל ידכ רפכה ןמ םירטמ
 עפשב ירפ בינהש ץע ,םוי־ירהצב חרוא־ירבועו םיחאל׳פ ןעמל לודג לצ ליטהו חמצ
 המדאהו ריהאקל החפשמה תא חקל ויבא יכ ,ונממ םעט אל םלועמ אוה ךא .הנוע לכב
 םידקופ זאמ .ריעב רבקנו באה תמ וקרפל ועיגהב .דומילה תואצוה תא תוסכל הרכמנ
 דרפיהל ואב ורפכ ינבמ םיבר ;ויחאמ תוריש שקבל הפנעה ותחפשמ ינבמ םידחא םתוא
 אוהו קורי הטוע העבג האר ותוא תורסימ וילגרו אמצ ,בער יניסמ בש רשאכ .וילגרמ
 המדאה לע חדוקה ופוג תא ליטהו ףוחה לא עיגהש ןיבה .העיקשה םע הילא הנפ
 ץעה ןמ ףנע תעטל הוואתנו תותה ףנע תא רכז .יכבב ץרפ ץיקהשכ .םדרנו החלה
.העבג התואב ולש
 ודימעהל ץעה ןחלוש תא האשנו וידארה לע ותחינה .הפק לפס וילעו סט האיבה ומא
 ןיידע .הפקה סט תא וילע החינהו ןחלושה ןמ םירבדה תא שרח החיזה רחא .ולומ
.יניסב םיחכשנה־יתלב וימיב עוקשו המחה ירורהז לא היה ההוב
."ךלש הפקה תא התש"

."ןותעה תא יבה .בוט ,הה" .ךייחו וירוהריהמ רעגנ
."ףכית"
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 ןמ םגל ,הדימ ׳ולטנ אוה .רקובה־ןותע תא האיבהו רדחה ןמו הרטזוזגה ןמ האצי

."אמא ,ךתוא יתעגוה" :רמאו ,הפקה
 :הפיסוה עגר רובעכו ."גונעת ךנעמל העיגיה" :דימ םאה הבישה הגונ קוחצ־תבב
."ךתוא תרשל ידכ םימי ךיראאש תננחתמ ינא םיהולאל"
 הרצה ,הלש הלרוג לע הרצהשמ רתוי .המלועל ךלתש רחאל ולרוגב התגה תובר
 םעפב .החנאנו הל הבשח ,וייחב תחנ תצק םעטיש ןיד .הירחא ירירע ראשייש וילע
 אוצמל ךירצ אוהש ,םיאצאצמו השאמ תונהילו ןתחתהל ךירצ אוהש הבשח ףלאה
:הרמא ,הפקה ןמ םגול אוה דוע .ותוא דעסיש ימ
 דע :הנוע אוה ,הזב ותא החיסמ ינאש םעפ לכ .וישכע ןתחתהל הצור וניא ךיחא"
 וז ,המחלמ שי דימת .ינב ,תמייתסמ הניא םלועל המחלמה לבא .המחלמה םייתסתש
 העדי תומחלמ המכ אנ־רופס ,רלטיה תמחלמו םלהליו תמחלמ .ויאורבל ארובה תווצמ
 טלפמ ןיאש לרוג—תוומכ הומכ המחלמה .ינב ,םייתסת אל םלועל המחלמה .ונצרא
 ־םלועל וכליי דחא םויש םיעדוי םהשכ םג םינתחתמ םישנא ?ןתחתי אל עודמ .ונממ

."תמאה
 םולש רורשי דחא םוי .אמא ,םעפ םייתסת המחלמה .הבהאבו הלמחב הב טיבה אוה
 הפוסש ,השק ךרדה לבא ,אמא ,םעפ רבדה אובי אוב .וננוצר הזו ונמולח הז .םלועב
 םיכסמ ינא" :ומאל רמא .תעד־יפורטו םיללח ,תועוטק םיילגר הפוצרו םימדו תועמד
 לש ופוגב עצפ אוה ,רמא ,ינויב ישימחה .לבאב ונחנא .המחלמה רמג דע .יחא םע

."חותפ עצפ ,םעה
."םינתחתמ םגו םיתושו םילכוא םילבאה וליפא .םיכשמנ םייחה ,יריקי ינב"
.ןיבהל תנאממ תאז אמא .ףוא
 השעת המ ,דימת םילפונ המחלמב ירה ,יחא לופי ,םולשו־סח ,םא ...וליא ,אמא ,יעמש"
 רושקי עודמ ז וינב לודיג רעצב הדבל אשת ? תונורכזב היחה הנמלא היהת ? ותשא
"!ולש ולרוגב ותשא לרוג תא
 לש םביט שטשטמה לפרע ,השאר תא אלימ לפרע .םירוהריהל הספתנו םאה החנאנ

.םינונחת התגה "ך התאו" .םירבד
.בישה ,"יתוכנב השא ליפשא אל ,אל"
."ונרמג .יב לפטיש תרשמ יל אצמא ,היחא םא ,ךירחא" :ףיסוה רחא
."ונוצרכ םיהולא השעי" ,הדיב הפקה סטו התאצב הרמא ,"םיהולא ידיב הטלחהה"

 תוחוכה" .ףוא .״1968 ינויב 4״ :ךיראתב לקתנ בושו רקובה־ןותע תא יברע שרפ
 יאוב ?אמא ,תעמוש תא !לבא־םוי רחמ ״!לבא םויכ ינויב 5־ה לע םיזירכמ םיניוזמה
 ,ידמ טסימיספ היהת לא .יד ?םייתרחמו םויהו לומתא ךא .לבא־םוי רחמ ,יארקו
 םחליהל ביטייו יניסל דלייש ימ ןיא :תבשח המ יכו !ךתומכש סבומ ,סומידב־םחול
 ? םקנה־תועובש .״םקנה־תעובש תא ינויב 6־ב ועבשיי םיארוטהו םיניצקה לכ״ ? ךממ
 *תעובש ונייח לכ .םקנה־תעובש הה ,יהנה !וללה תורושה ןיב ,םקנ־תעובש ,תא ןכיה
תילכת ןיאו ,םוטשל ,בוהאל ,אונשל ,םד לואגל ,םוקנל ונעבשנ םימעפ המכ .םקנ
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אל רובעב ,םולכ־אלב םיפרשנה םישאר .םמצע תא םיללוז תובבל !העובש םושל
? םולכ־לש־רבד ייהת יתמ ,םולכ־אלה־תמוא יוה .סולכ

,םיניוזמה תוחוכה ילייח ונא"
 ,לודגה הללאכ םיעבשנ ,לודגה הללאב םיעבשנ ,לודגה הללאב םיעבשנ
 ,הלוזגה ונתמדא רודחיש ןעמל ונשפנ בירקהל רמוא ונרמג יכ
 ,ונניינע תקדצבו תדלומכ ,הללאב ונא םינימאמ יכ
 ,חוכב אלא רזחוי אל חוככ חקלנ רשאש ונא םינימאמ יכ
.ונקשנכו ונידקפמכ ,ונמצעכ רומג ןוחטכ ונא םיחוטב יכ
."תוומ וא ןוהצנ—ונתמסיס ,שדוק־תמחלמ—ונכרד

 אלא ,ונתעובש ,תא ןיא זא דע .םייקו־יח השעמ ייהתש ירחא ,העובשה ,תא הפי
 ,העובש יוה ,אנ־ילט .ותויטלחה תדימ המ עדוי שיא ןיאש ,ינמלוח ןוצר לש החטבה
 תידגארט תא ,םיללחה ייח תא ,תועוטקה ילגר תא ,ינוגי קמוע תא ,יבל תויטלחה תא
!היהי המ יארת זא־וא ,שפוחה־םדל האמצה םתמדאמ ורקענש ,םישרוגמה
:תורחאה תורתוכה תא ,יברע ,ארק
."ריוואה-גזמכ רופיש לוחי רחמ .ואישל םויה עיגי םוחה לג"

השימחה אוהו ריוואה־גזמ רפתשי רחמ יכ ,היגולורואיטמה ישנא ,םתא םיחוטב הכ
ז ינויב
."הבקסומב תיכ־ילכל הכורעתב םירקבמ הנינו בו׳צשורכ"

."ימוטאה רקחמב תוריהמב תדעוצ ןיס"

 ינשכ םיעוצפ ,תכרעתמ הרטשמה .זיראפכ םידוהיו םיכרע ןיכ םיניכס־תוטטק"
."םידדצה
 יניס תמדא לע ,םיינישב ,ןאכ ללוחתהל םיכירצ תוברקה ?זיראפב !תוטטק ,הה
.ןלוגהו ןיתשלפו
 תוצראה יגיצנ לש הניכמ הכישיל ינוי שדוחכ תסנכתמ תימלועה םולשה-תדיעו"
."תוהדזמה־יתלב
?וללה םיניכסה תוטטק םע ,סנכה ינגראמ ,הז אוה םולש הזיא
."תוברקה תקספהל הנש םותכ ,הגשוה אל םולשל תומדקתה םוש"
 קלסל אלש לוכי וניא יח ףוג .ורבד קשנה עימשיש דע ,םינטפטפ ,םלועל גשות אלו
 לולשתש הרוצב ולכעל וא—ךראת רשאכ ותליתש תפוקת ךראת—וכותמ רזה אתה תא
.ןכ תושעל ליפשי ,יברע ,ודבל יחה ףוגה קר .ותוהז תא ונממ
."ינויב 5־כ םיכרעה ישאר לש םייטוירטפ םימואנ"
תוגות ,יוה .םירבדמ ונאש םשכ םיעיזמ ונייהו יאוול .םימאונו םירבדמ ונא המכ
.ינוי
 ושפנו וחכנ והב ויניע .ןחלושה לש ןותחתה ףדמה לע וחינהו ןותעה תא יברע לפיק
.ךייחל התפמה הוקתו יכב ררועמ בצע ןיב הערקנ

*
 םילשפומ הילוורש ,האב ומאו הרטזוזגה ריקב וליבשב ןקתוהש ןומעפב יברע לצליצ
.תוינבגעה־ץימ תובקע בטיה םיארנ תובגונמה הידי תופכבו םיקפרמה דע
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״? הלואט .ינב ,ןכ״
."םילכהו ץעה תא יל ינת .יתקשח םיקחשמב אל .אל"
 ׳ד והשמ דוע" .ןוראה לע תחנומ התיהש ןוטרק־תבית האיבהו רדחה לא ומא הבש
.ודיל ןחלושה לע הביתה תא הדימעהב הלאש
."אמא .הדות .אל"
 תולכושמ ויתועבצא ,ומוקמב ראשנ אוהו חבטמה לא םאה הבש תסיופמ קוחצ־תבב
 אלו קנט אל ?יברע ,תושעל הצור התא המ :רהריה .םמצע לע םיבבוס וילדוגאו

 ,לתוכה לע םתוא תילת .יברע ,תישע רבכ הלא לכ .עלקמ אלו חתות אלו סוטמ
 םישוע םירחא םיברע .יברע ,תישע אל ןיידע דחא רבד .שואייו ףסוכ לש תומולח
 םה .ןויגפו די־ןומיר :יברע ,םירבד ינש ,אל .השדחה שוביכה־תמדאב ,םש ותוא
 ,ךלש םילתכה םהל םיעוושמ .ךתווקתלו ךשואיל ,ויתומולחל ,ךלש ףסואל םירסח
 התיה אל זא יכ ,הנשיה שוביכה־תמדאב םד וזיקהו ןתי־ימ .ךלש תיטרפה תדלומה
 ומלחו לזגל םבג וכפה ריעו רפכ לכ רשאכ ונתאמ הלזגנ איה .תשבכנ השדח המדא
 םהלש השעמהש אלא ,םולח אלו השעמ איה הבישה לבא .ומלח ,ומלח ,הביש לע
 .ובוחר לעו ותנוכש לעו וריע לע דריש ןולקה לע עמש רשאכ אחו׳ג לש והשעמכ
 ונייחו וניתושפנב םהיתושפנ ונל ורקי ול ,וניתונכשמ ונמע־ינב תונכשמב וניאר ול
 .יברע ,הטרחב רסיתהל יד .ול ,ול .יברע .הרקש המ הרוק היה אל ,תדלומל שדוק
 םושמ ושענ אלו ושעייש היה ןידש םירבדה לכל יאנת .םויקל איה יאנת־תלמ "ול"
 .םידורווה ויתומולחבו ויתויזהב ךמצע רסי .יברע ,רחא רבדב ךמצע רסן .הלאכ ונאש
 תוישממ ,ךיתומולחכ ךידיו ,ךבבלו ךיניע אולמ ןויגפהו ןומירה .םילכהו ץעה הנה
 ףילחתכ םיעוצעצה־ףסוא רוראו ,תואיצמל ףילחתכ םולחה אוה רורא .ךילגרמ רתוי
 הללקהו .חרופ ןשע הלמהו ,םירוסייל רכש תכפוהה תונמאה הרורא .ברקה־הדשל
 .יהשלכ הרוצב תויחל אלא הרירב ךל ןיאש איה ,יברע ,רתויב הארונהו הדבכה
.ךלש אלכה־תרטזוזגב התאו—ןויגפלו הצצפל םויכ ףילחת ןיא ךיבגל
 ויניעו רעב ובל ךא ,טא־טא הממעתה ותרכה .ףלגל לחה תכלוהו־תרבוג תובהלתהב
.ןויגפו ןומיר—ראפתהל־וידי־השעמ תא תוארל וחקפנ

*
 תא הילא םיאשונ ,הנשיה שוביכה־תמדא ךותל םכרדב ויה שיא תואמ־שלש...

וקפה תורמוא ךכ .םדקתהל ונילעו ,הב וחתפ םה .יתובר ,הלחה המחלמה .םתווקת
 לכה .תרעוב ינוי־־ירהצ שמש .עורזהו ,לכשהו ,תאז רמוא בלה םג .המידק :תוד
 תוירי .םיינעבוטהו םיקדה תולוחהו ,םידגבהו שארה רעש ,תוינוכמהו םיקנטה :רעוב
 םירצובמ .הנוע וניא ילארשי בושיי םושו ,רוחאמו םינפלמ ,לאמשמו ןימימ תוקרוש
 ומכ ,ונברק לע םירעמה לעוש ומכ ,תוומ־תיימודב םייורשו םינלבס ,הלא םיבושיי

.ינרקודה ונוירשכ רצבתמה דופיק
."ןיצקה ינודא ,םיאמצ"
."ונתא םיטעומ םימה .ןמזה עיגה אל דוע"
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."ברע טעמ־דועו .ןיצקה ינודא ,רקוב־תחורא ונלכא אל"
."הקפסאל רשק גישנשכ .וישכע אל"

."ינודא ,תוירכוס ונל שי"
."רתוי םכנואמצ תא הנרבגת ןה .תוירכוסל ןמז הז ןיא .אל׳•

."ינודא .קפאתנ"

"?ונירחאמ וננתסה וא וחרב ילוא .ונל םיבישמ םניא םה לבא"
."תרחא הדוקפ לבקנש דע ,הרטמה לא םדקתהל ונילע .תודוקפ שי .םיחוכיו ילב"
."ןיצקה ינודא ,ךתדוקפל"

// //

."ןיצקה ינודא ,תדוכלמב לופינ ונא"

."ןיצקה ינודא ,לזא קלדה"

."תוריהמב תטעמתמ תשומחתהו ידמ רתוי ונרדח ,ןיצקה ינודא ,טעומ ונרפסמ"
 רוזחנ .רוזחל ונילע םיווצמ םה ...וכח .הבושת ןיא ןיידע .הדקפמל יתרשקתה"

."אופא
."תשומחתל ,ןוזמל ,םדא־חוכ תרובגתל םיקוקז ונא ? ןיצקה ינודא ,רוזחנ ךיא״
."תודוקפה ולא !רוזחנ ?דוע המ"
."ןיצקה ינודא ,ךתדוקפל"

."תוינוכמבו םיקנטב לזא קלדה"

."םתוא שוטננ"
״? ןיצקה ינודא ,םתוא שוטננ ךיא״
."תואטורג קר לבקי ביואה .וישכע םתוא ץצופנ"

 ונתמדא ,ונל יחלס אנא .םינוירשה ילבו ,לגרב ךילא בושנ ,הרקיה ונלש יניס ,יוה
 —םיירבדמה ךיתולוקו .ךתממדו ךיבכוכו ,ךיתוליל ופי־המ ,ךיתוליל .תרסוימה הלותבה

 יצונצינ .םירה ינש ןיב ןותנ ידאו קוחרמ ונא םיאור הנה .ונינזאב םעור םוזמיזכ
 לש ?םיסנפ ,םתא ימל .םהילא ונתוא םיארוק ידאווה ידצ ינשמ תועבגה לע םיסנפ
 ןושיל ידכ תולבוימה ונילגרב ךרדב ךישמנ ,ץמאמ דוע .םירבג ,םה וניתוגולפ
 וניתודמע .ןכתיי אל ,אל !םה ביואל םא ונל יוא .ונל םיכחמ םה .רחש םע םולשב
.זג־יסנפ הלא .הנישהו ,ןוזמהו ,םש םימה .םירבג ,אנ־ורהמ .ליעי ונקשנו תורצובמ
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ן תאזה הממדה ,רבדה רזומ־המ ךא
 ."ונוכיהו הרצינ וררחש .הארנו ,רומג טקשב תועבגה לע הלענ .תוריהזב ומדקתה"
 .ונילע וכתינ םיקרבו םימערו הלילה ראוה םואתפו ,קדהה לע וניתועבצא ,ונגה ידאווב
 .קט־קט־קט־קט .םירהה תודרומבו ידאווב ונילע וכתינו םיזגפה ופע תצרפתמ הבלכ
 .םיכימסה ןשעה יננעל דעבמ טעומ םרואו חורב םיעעונתמ ,םיקלוד ןיידע םיסנפה

."תורואה תא ובכ"
.הכישח הדרי
״! תדוכלמה ןמ ץלחיהל ורהמ״

 םיגורהה .האממ רתוי אל .האמ ,םיעשת ,םינומש .דבלב שילש ז וישכע ונחנא המכ
 הזיא .רקוב םע םיכלוה ונאו .םימ תמיגלל םיננחתמ ידאווב םיעוצפה .חטשב וראשנ
 !םיבכוכ ילב ךא ,םיירבדמה ויתולוק לע ,ותממד לע ונבלב ןכוש ונדוע הלילה ?רקוב
 םישובכ ונינפ ,דימ םימדרנו ,הז רחא הזב םילפונ ונאו .ונליל ימשב הרעב שמש
 לע ,החונמו תוומ לע הפי םולחכ ,תומוצעה וניניעל דעבמ הלוע לוחה חיר .לוחב
 ,עבשנ אלו םילכוא ,הוורנ אלו םיתוש ,תוטשומ ונידי .ברח ריקב הנתשהו םימו לכוא
 ףפוא ארונ טויס .יברע ,הבכ רואה .רבד םושל םיעיגמ ונניא .עגרינ אלו םישירפמ
קמב ונתוא םידצ ,שמשה רואל תוצצפ ונילע םיליטמ ,ונילע םיחג םיסוטמ ,ונתוא
 רענתה .ונחנא םיתמ־םייח ,ונחנא םינוא־ירסח ? םיסוטמ ,ונב וכת עודמ .ךא־ךא .םיעל
 .ןשי ינא .לוכי ינניא .םלוח ינא .אל ,הה .הסחמ סופתל רהמ ,ונילעמ םיסוטמ .יברע
 לוכי ינניא ידי תא .עז יניאו דבכ ישאר ? תושעל ידיב המ יכו .תמ יח .םלוח תמ .ןשי
 ,עדוי ינא .תוריאמה עשרה־יניע תועבגה ןמ םתוא וחלש .עמוש ינא םיסוטמ .םירהל
 םג ,ףלח טויסה .טקשהו הנישה .ןשי .ןשי .עשי־רסח ,לובכ ינא לבא .עדוי ינא
 הניש עבשו ןשי ,בושחת לא .יברע קותש .קותש ? וישכע יח וא תמ התאו ,םיסוטמה

.התימ עבשו תומ וא

 םיבור ילבו ,ונרפסמ תירישע .יברע םישולש ,השולש ,םינש ,דחא ? וישכע ונחנא המכ
 ,םיבערו םיאמצ ,םייניעל תחתמ תולשלתשמ תויקש ,םיפודש םירבג קר .םולכ ילבו
 םידחא .םהל־אל שורק םדב םימתכומ םהידגב ,לוחו רעש לש תבורעת םהינפ ןוג
 םהילגר ,םידדצל תולשלתשמ םהידי .םהילגרב תוילוס אלל םיילענ םירחא ,םיסחי
 םאה ?אוה ינא םאה ?יניע תואור המ .עקרקב םישובכ םהינפ .דעצ לכ לע תופסכנ
 ונא .ןיע־ףרהכ בירעמו רואה חרוז ןואינה רואכ .םויה תובקעב אב הלילה ? םה הלא
.םייח ןיידע לבא ,םילפונו םיכלוה ,םיציקמו םינשי

״! ינקשה ,ברע־ןב יוה״
 התא לוכי .ךשפנ־תוואכ ךייח .ךייח ,בוט .ךייחמ .הטמו הלעמ ונב ןנובתמ ברע־ןב
 ...קר .םילבה־לבה הכפה הדגאה :שדח רבד תיליג .יחא ,קוחצל ךתוכז ,קוחצל םג
."םחל תפ יל ןת .ינקשה"
״? ךל שי המכ .בוט״
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."םחל תפ .םימ תמיגל ינקשה קר .חק .לכה הז"

."עוצפ התא"

׳ד דל באוכ"
 לבא ,בושח וניא תוומה .אנ־רהמ .םחל תפו יל ןת םימ .אמצו בער ינא לבא .ןכ"

."םימויא בערהו אמצה
."אוב .ךל שיש המ ןת .בוט"

"ז קוחר"
."אל"

."בוט"
."םחליהל דמל האבה םעפב .התש ,לוכא .חק"

 ?וכלה ןאל ?ראשהו .יברע רשע־םינש .השולש ,םינש ,דחא ?וישכע ונחנא המכ
 םהיתפש ,םיקעוז ,םידעור ,םיחדוק ,ולפנ םה .רכוז ינניא ? הנורחאה םעפב ונייה המכ
 םישקבמ םה .םהיתומאל םיארוק ,תושבי תונושלב ןתוא םיקקול םהו תועקובמ
 .םיימשב ויפנכ שרופ ףרוטה ףועה !אב והנה ״ ״הדאהש״ה תא םילמלממ ,םימ־תמיגל
 .םידלשו רפעל הנייהת םרטב ןתוא גשה .ונירחאמ תובר תויווג .ףרוט־ףוע ,רהמ .רהמ
 םיכפוהו םיניחצמו טקשב םיתמו םדצ לע םיבכוש ,אמצו בערמ םילמג םיסרוק רבדמב
 עלותה ןמ התא בוט ,ףרוט ףוע ,אנ־רהמ .תוומה שדקמב םידלש ,םידלש ,םידלש
 ? תאב ןיינמ .םיבחרמב גילפמ התאו דקפז ךותמ קועזל םהיתומשנל אנ־השרה .לוחהו

 הכרי לע ישאר .הגונ לוקב יל רישתו ינליכאתו ינקשת איה .ימא תא אוצמל הצור ינא
 רסוימ ,ןשי ריש ןחל ותואב רישי יבלו .םווונ יריקי המונ :רמזי הלוקו יחצמ לע הדיו
? דקפמה ינודא ,םחלינ יתמ ? םחלינ יתמ :יכב־ררועמו

.ברעממ תבשונ החל םי חור .אבו לחוז הלילה
 הינשה הדגה לע .רובעאו הלעתל ימצע ליטא .םיעיגמ ונא .ידידי ,ןשינ אל הלילה"
 ,ידידי ,םימה ןמ התשת לא ,אל .םחל־רכיכו םימו בלח סוכ הידיבו ימא תא אצמא
 ? תוחשל עדוי ךניא .אמצה תא דוע לובסל לכות אל ךכ־רחא ,םיברוצו םה םיחולמ
 .ידיב אלו יראווצב אל ,ילגרב קר לבא ,ילגרב קזחהו םימל ךמצע ךלשה .רבד ןיא
 םה ?עמוש התא .םהלש ךרדה ןמ קחרתהל ךירצ ,ןאכמ אוב .ונינש עבטנ תרחא
."דרנ ךכ־רחאו תאזה העבגה לע אופא הלענ .םיברקתמ

 ? ינא ןכיה ? םתא ןכיה ? התא ןכיה .רוזח .םישקומ ,םישקומ .תצצופתמ עקרקה ,וה
."הלעתה הנה"

."עגר"
."אי"
."חונל הצור"

(םגרתמה) .דוחייה־רקיע תרימא :תימלסומה הליפתב *
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״ 1 רהמ .ונתוא הליג תוצצופתהה לוק .םוקמ־תבריקב ביואה .אל"
 ״! דבלב השש .השש .השולש ,םינש ,דחא ? וישכע ונחנא המכ״
״! ןמזה הז אל ,רהמ״

...ךא .שא שא .ברקתמ סוטמה .תולעמ 36 תיווז .חתות ןווכ
 .רע ינא ,אל .םלוח התא ,יחא ,יברע ?ךל המ ,יריקי־ינב ,יברע ,ררועתה .ררועתה
 ימ ?ינא ןכיה .יא ,יא .ויחל לע ול רוטס ,ןולוק־ימ ול ובה .ךיניע חקפ .רע יתייה
 איה תואיצמה .םולחה םתא .רע תויהל הצור ינא .םלוח ינא ? ירדח הז ? הטימ ? םתא
 ינא ,ךתוחא וז ,ךמא וז .ךתיבב התא ,ךתחפשמ ונחנא .יברע ,אל .בדקה־הדשב םש
 .םולחה םתא .תואיצמב ינוחינה ,אל ,אל .טויסמו םולחמ תצקה התא .ךיחא ינא .ךסיג
 ,יברע ,רתונ אל ךלו וכלה םה ,הה ? םיסוטמה הפיא ? חתותה הפיא יברע ,קעצ ,קעצ
.דבלב םולחה אלא

*
 רופאה עבצה קר ורסח !ןחלושה לע ןכומ דמע ןומירה .ויתויזהמ יברע רענתה
 .העצקה שרודו היה ספסוחמ ןיידע ןויגפה .ףלגמבו ץעה־ןויגפב קיזחה וידיב .הרצינהו

 היה ושאר ךא ,םצעיהל תוטונו תועגי ויה יברע יניע .ץעמ אוהש ףא למקל אוה בוט
 ירחא ךילא אבש םולח ותוא ?יברע ,ןשי וא רע תייה םאה .םולח ץמש ובלבו רע
 .שיא אב אל םעפה ,ךתוא םיריעמו םיאב ויה זא .םיכורא םישדח הז ךממ חכשנש
יצמה היה יניסב שחרתהש המ וליאו םיתועיבה־םולח םה־םהש םולחב תמלח םעפה

? יברע ,דוע המ ,דוע המו .היזה תואיצמהו תואיצמ הכפה היזהה .התיעבמ־תוחפה תוא
 התא .ךמצע תא הריג הלעמו לכוא ,ךלש ינאה ךותב יח ,םיכנה־אסיכב התא הנה
 ךוגישיש דע ךמצעמ םיחתנ עלוב ,תדסימ האנהב ףרשנ ,םלוחו ןשי ,התושו לכוא
 אירבו יח .יברע ,יח התא םייתניב .חצנ־תממד לא ךוכילויו תרצק וא הובג םד־ץחל
 העונתב חרובו הוקת ילב יח ,ןובאית ילב לכוא ,םולח ילב ןשי ,ךתלוז לכמ רתוי
 התא ,ירטסיהה קוחצבו םירוקיבב ,עונלוקבו ןורטאיתב ,היזיבלטבו וידרב ,תמליאה
? ןאלו ? דציכ :םינשב־רוהריה ינפמ חרוב
 בושת םא לבא .םויקלו תואירבל דיחיה יעצמאה וב איה המשנה תפירשש ןמזל יוא

 הנומתה בשיתתו שפוחה בושי םא ,היזה היהת היזההו תואיצמ היהתו תואיצמה
? ךכל היהי הארמ המו ,יברע ,התא היחת ךיא ,הבועמהו הכופהה
 וא תינוכמל םילוע ןהבו םיכלוה םה ןהבש ,םיילגר ילעב תוירבב אנקתת זא־וא
 םע הביקעו תמליא תימוימוי תורחת לע ךבהי ךילשתו היערל קקותשת .תילמשח
 זא שקבתת .תוומה ןמ ךתעד חיסמו דיתעה לע םלוח ,דבועו רבדמ התאשכ ,םירחא
 ןימי ץפקל ,דוקרל ,ץורל באכ־דע הוואתת .וישכע ךויח שקבמ התאש ומכ ךייחל
 לכו הגונ ריש לכ .םיילגר־ךוסח היהת םרטב דוקרל תיטנ אלש יפ*לע־ףא ,לאמשו
 ךיתונורכז ויהי תוכורא םינשו ליחות תוומל .ךבשומ לא ךתוא ולבכי בוצע ןחל
 ־הטלוקפה לש תונוילעה תומוקב ,םיצעה תורמצ לש הזה םמודה הארמב םינגועמ
־לא רצק בוחרו הזה ידדצה בוחרה ןיב תרשקמה תמוצב רחסמל־הטלוקפהו ךוניחל
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 ־תטרדנא היחת ךיתחתו החוכש הנומת לש חוכש ןורכז ,יברע ,היהת ןמזה םע .ינייע
 לייחה תניגנמ םיקרפל ןגונת הביבסו םירז וחנוי היתולגרמלש ,ינומלא לייח לש ןבא
 תויהל בושת היזההש קר .ךמצע תא רסיל ךל יד .יברע ,רועבל יד ,יד .ינומלאה
 ־חורש הזב ךל יד .היהיש המ היהי ךכ־רחא .תואיצמ תויהל בושת תואיצמהו היזה
 ,םירבדה ינפ ךכ אל םולכ .םיעגוימה םיבצעבו םיקרועב םרוז םדו ךביבס הכפמ םייח
 רתוי םירישע םייח ךל ונמוזי ילוא ,עדוי־ימו ,םירחא ילגרב אצמת ךלומג תא ז יברע
 הנחפת ךידיש ץע־לוב וא ,רבחתש תונורכז וא ,רייצתש הנומת וא ,ארקתש רפס םע
.תואיצמה תא היזהב ףקשל ידכ םייח וב
.חנאנ אוה .ןומיר ךילשמ אוהש ובלב המידו הביתל ףלגמהו ןויגפה תא יברע ךילשה

*
 תא עמשש דע וילא ובל ןתנ אלו ויתובשחמ ךותמ ועמש אוה .תלדה לוצליצ עמשנ

.םמולשל לאושו ומאל קשונ אוהו ויחא לוק
 תינוכמהו ןכה־בצמב ונא יכ ,דימ אצוי ינא" .חאה רמא ,"םכתא לוכאל יתאב"
."הטמל הכחמ
."םינפב ךיחא .ינב ,ןחלושה תא ןיכא ףכית"
 .תושדח עומשל קקותשה .אבצב ומוקמ תא ספתש ויחא ינפ תא ליבקהל ףקדזה אוה
.וישכע עומשל שי דבלב תואיצמה לע ,וישכע תויזה ילב
 דימ ךא ,תוביציב תועסופה וילגר לא וכשמנ יברע יניעו םיריהמ םידעצב חאה אב
 הלאב אצויכ םידמ .ויפתכ לע םיבכוכה ינש לאו שבול אוהש ןיצקה־ידמ לא ןהיבגה

.םיקרבהו םיסנפה קמעב שטנ
.ופתכ לע הינשה ודי תא חינהלו ודי תא ץוחלל ףפותשמ ,חאה לאש "ז ךמולש המ"

"ז התאו .בוט"
."תואורה ךיניע"
 ויפ ץפקנ ויחא לומ ותבשב .אסיכ לטנו הטימה לע ותתמוכ תא חינה ,רדחל בש אוה
 םישודג ונלש תונחמה !םדא־ןב ,הזה םולחה ןמ לדח ?ץעה בוש ?הז המ" .ךויחב
."ךדועמ תעמש אלש תומש םהל שיו ,רופסמ־םיבר קשנ־ילכ ,רבד לכב

"?םישנאו"
."דאמ רהמ םידמול .םהילע גשומ ךל ןיא ,המזוג ילב ,עמש"

"?תמאב"
״? בלהו״ :לאש יברעו ושארב ןיצקה ןהניה
 םעפב יתיאר אל ותוא .שדח הז" .עלקמב ןנובתהו דגנמש לתוכה לא וינפ ןיצקה בסה
 תועטמ ןניא יניע ,חוטב ינא" :ףיסוה ,יברע לש ותוממותשה הארמלו ."הנורחאה

."יתוא
.ותלאש לע יברע רזח "?בלהו"
.ןיצקה ךייח ״? בלב ךל שי המ״
 הפוס ללוחל ידכ" ,םימשה לא וטבמ ותאשב יברע בישה ,"קיפסמ בלב יל שיש המ"
"...לבא .המדא־תדיערו
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 ,דמ הז ?דיא .רקיע אוה השעמה לבא .לייחכ ,יבלב יל שי בלב ךל שיש המ"

."הארנש
3 1 ׳סמ ןסחמ לע םירופיסב ונלצא וכישמה ,הסבוהו הינמרג המחלנשכ ,םינש ינפל״
."חתפנ אל ןיידעש
.ןיצקה ארק "!תמא וז ךל רמוא ינאש המ"
.תושגרתהב יברע לאש ״? םחלינ ,ןכ םא״

"...םא .ןכ"
.סעכב יברע םלפ ״? ׳םא׳ המ״
."םהל המיאתמה העשב וגופי אל םא"
 ?שנוע ילב תונפקותהו ?םניח־יללחו ?בלב הקעומהו ?חותפ ראשי עצפה ?ונאו"
 תדמועו־היולת הנשיה שוביכה־תמדא לש היעבה ראשית םולכ ?ךיא ?תיב לכב עקבו

"?ןודנב התא־ךתעד המו ?ךיא ?התיהש ומכ
 תיטילופ איה היעבהש איה יתעד לבא" .רהרהמ ויתפש ןיצקה בבריש ,"ךתא ינא"

."הנושארו־שארב
"?רורחיש־תמחלמ איה וליפא ?דובכ־תמחלמ איה וליפא ?תיטילופ"
 ילב .יתרעשה וז .םיאתמה ונמז רבד לכל .תינמז הלועפ ,ןמז־בושיח איה הקיטילופה"
."הידממ תא שיא עדיי אלש האוש ונמצע לע טימנ בושיח
 איה לבא ,סואמ רבד איה המחלמש עדוי ינא" ,םייניש־תקירחב יברע רמא ,"ינעמש"
 ןיד .רחמ ונילע םייאל איה הלולע תשלחנ הנכסה םויה םא .הנכס תריצעל תיחרכה

 התוא החדנ ? האצותה התיה המו ,תובר םינש תאז וניחד .תאזה הנכסה תא ריבדנש
 ךפוהו המדאב ןכוש םזילאירפמיא .עשר רתויו הנכס רתוי ? האצותה היהת המו ,רחמ
״! םינאידניאכ םידדונ םיטבשל ונמע־ינב תא
 רוסא םויכ םינותנ ונא הבש הרצה לבא" .ןיצקה חנאנ ,"עדוי ינא ,עדוי ינא"

 התע ונל השורד הנובת .וניתורצ תא לידגהל םילולעה ,םיזפחנ םישעמל ונכילותש
."דבלב הנובת .שגר אלו
 ״? עלקמהו ןויגפה ,דיה־ןומיר לע ךתעד המ״ ,רוהריה רחאל יברע רמא ,״עמש״
 ינפל דוע .התוא עדוי ינאש ומכ הבושתה תא עדוי התא ירה ?יתוא לאוש התא"
 .םהמ לודחל אלש ,םלוכ ונלש םיריעצה ,השובכה המדאה ינב ויה םיכירצ הנש םירשע
 חבשל יתאב" :ףיסוהו ןיצקה חנאנ בוש ."הלועפב תויהל ןומירה בייח וישכע םג
 ־ךומס ךבל יהי .וישכע הזה אשונל חנה .ךינפ לע ךויח תולעהל ,ךעיגרחל ,ךדי־לע

."התא ינאש בשוח ינא םינומיאב ינאשכ ,דימת ךתא ינאש חוטבו
.וחלחלתה ויניעו יברע ינפ לע התלע קוחצידוב
.חאה לאש ״? הלואט קחשת״
 והשימ שי ,אנ־רומא ? תוחלצה לוצליצ תא עמוש ךניא .לוכאל ךלנ .וישכע אל .אל״
״? ךל הכחמה תינוכמב
."לייח .ןכ"
״? לכא םאה״
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."ךירכ הזיא הדעסמב לכאי אוה"
 ״? ךתא דחי םחלי ךיא 1 ךתיב לומ ן ךיא״ :ארקו ואסיב ידעסמב הקזחב יברע זחא
 םתא יחרוא .ךתא ונאיבהו וילא דר" :הווצמ לוקב רמאו ול ךומסה ןומעפב לצליצ

."םויה
 רדחה ןמ אציו ותתמוב תא שבח .וינפ לע שיובמ ךויחו ומוקממ ןיצקה דמע
.החותפ תלדה תא וריאשהב
״? ךלה ןאל״ .הינפ לע הדרח־תשראו םאה האב דימ
."ונתא לכאי אוה .ותוא איבהל ךלה אוה ,אמא ,דידי ונל שי"
 ףכב הצחל רחא .וחצמל הקשנו וילע הנחג הבהא לש ךויחבו הנבהב השאר םאה הדנ
 ןמו רדחה לא אסיכה ילגלג תא יברע עינה התע .םמוד הל השרפו ומכש לע הדי

.וחרוא ינפ ליבקהל ןוכנ ,תלדה לומ דמע םשו ןילקרטה לא רדחה
רוטסיהו ןורכז הנייהת ינוי תוגותו םוי אובי ,ןכא .ינוי תיוגות :ובלב הלע רוהריה
 ינויב השימחהו ,רתוי ריהב םלועה היהי זא .תושבי תורוש המכב ןתוא ולעי םינוי
 דימעת ילואו .הלודג המחלמב ברק ,םלוע־תומחלמ תודלותב הריעז המחלמכ םשריי

 ,ינוי תוגות תא חכשת זא־וא ?וב רוזחי אוהו ןוחצנבש תולכיסה תדימ לע ביואה תא
 רשאכו .ומע הכורכ תויהל ינוי תמחלמ ףיסות יניסמ םייחב רתונש ימ קר .יברע
 ,יברע ,חיצנת אל עודמו .תונורכזהו תוגותה לע ץקה ץיקי יניסב ויהש הלא לכ ותומי
 תונורכז יפד ?ןבא־שוגב ,הנומתב ,ןהשלכ םילמב ,תויח ןדועב וללה תוגותה תא
 תוגות .םינוירוטסיה לש תורושמ וא ןבאמ וא ץעמ ,יברע ,הנומתמ רתוי םימייקתמ
 םרטב ךא .תואיצמ היזההו היזה תואיצמה הבש ,הליזנו הכופה הנומת ןה ינוי

 תאו ןיצקה ךיחא ידעצ תא התא עמוש הנה .רפע ןוכשל ךילע היהי הנומתה ללטצת
 אל יתמיא :ונלאשתו הבה .ךבל תומיעפ תא עמוש התאש ומכ ולש לייחה ידעצ
? הליזנו הכופה ינוי תנומת דוע היהת

(םלב ןועמש:תיברעמ)
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