
>נו> תונודכז :רוואשרבא דאשר
 .הליפתל חיטשה תא השרפ ימא .יבלב תורח ודוע ברע־תונפל םוי ותוא לש ורכז

 ,הנממ יטבמ יתיעשה ...הגונ הנומא ועיבה תופרנה הפוג תועונתו שרח וענ היתפש
 :ימצע תא יתלאש .תודעור יתועבצאש תוארל יתחכונו הספוקהמ הירגיס יתאצוה
 הניאש הרורב הבושת אוצמל ידכ יתרכה חוכ לכ תא רוזאל יתיסינ ? ינא ארי םאה
 ־לא עדוי ינניא .דחפמ ינניאש הנומאל הבורקה הרכה ידיל יתאבו ללכ תדחושמ
.דחפה ןמ ירמגל הנושה רבד הז היהש יל ירב םלוא ,זא ילע טלתשהש בצמה המ ןוכנ
 יתלחתה תיתודלי העונתב .ריקה לע אסיכה הצק תא יתנעשהו רוחאל יפוג יתיטה
 הלטוהו היפנכ וצצוקש רופיצל יתימד ומכ זא .ריוואב היולתה ילגר תא עינהל
 עורפ ,בחר םרזב החרזמ םינופ םיתיאר ...הוקת לש ביבש לכ לוטנ ,םמוש רבדמב
 הנכסש תולוגנרת תקהלל ומדש םיחרוב ואלמ ,ןיעה אולמכ ,םיחטשה .להובמו

.ןהילע השגרתה תימואתפ
 ,תוצצפ וליטה ,רשגה ןוויכב ופקת ,םיינטשו םימויא םיברוע תקהלכ ,םיסוטמה

 ןוויכב ףוע־והיבגה ,וחירי ימש תא דירחמ םשערשכ ,רחאו ,הקזח שא וריטמה
.םילשורי

 הימוד .וכראתנ םיהובגה הפצפצה יצעו םיתבה יללצ .בורעל התטנ תדקויה ינוי שמש
 התעו ףויז םתס םייחה ויה וליאכ ...רמגנ לכה רבכ וליאכ היה המודו לכב הררש
.שממ לש תודגנתה ילבו ישוק ילב ולפנ־וסרק
 ואשנ םידחא .םייחרכה םיצפח םיאלמ תורורצ ,םישארה לע .הרבע השדח הרייש
 םה המיא ךותמ .החרזמ םיאושנ לכה ינפ םלוא .הכילהב ושקתה םינטקה .םימ יחפ
 ,תלדה תא החתפ .התמוק הפקז ימא .רהנה ןיבל םניב לידבמה קחרמה תא םידמוא

.תלדב הקיזחמ הדיו םינפב ראשנ הפוג דועב ,הצוחה השאר הבבריש
 םהיצלח־תאצוי המצע תבשוחו םישנב תלזלזמ ימא—םירבגה דחא לא הלאשב התנפ
 םירבגה לא הנופ איה ןכל .םפכ תובידנבו םבל־ץמואב ועדונש םינוסח םירבג לש
.הווש לא הווש רבדכ ,הכובמ אללו ארומ אלל

״? םיאב םתא ןיינמ״
:השובו םוגמיגב ,תונעל זפחנ שיאה
."ליל׳ח־לא ןמ"
.דעצ שיחהל ושקיבו ונב די תא לטנ רחא ,החרזמ טיבהל ףיסוה אוה

םע ךכ לע חחושל יל השק .םוקמה תא שוטא אל :יתרכהב קומע העבקנ תחא הדבוע
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 .הנשה ־ףוס תוניחבל הפצמ אוה םש תורייבב אצמנ דמחומ ,הבקעב דבוע ףסוי יחא ,ימא
 םיקחרמל גילפהו ותדוד־תב תא תאשל בריס אוה .הינמרגל הנשה תישארב עסנ םסאק
 םישנא יפמ תובר ןהילע עמשש ולא גוסמ הבהא־תוקתפרה ירחאו רשוע ירחא ורותב
 .וישכע םירזגל ערקנ ךבלש אמא ,ינא עדוי ו המע החישב ליחתא ךיא ...םשמ ורזחש
 ־תברל חורבל תא הלוכי :דחא אצומ שי .הכובמה תפותב הלצנ בלהו םיקוחר םינבה
 ...םירדענה בושל היפיצב הלצא תוהשל ,םירמ האושנה ךתב תא םש שוגפל ,ןומע
 .הפמ ינזיזהל לכויש ,היהי רשאכ קזח היהיו ,םלועב חוכ ןיא .ןאכ ראשנ ינא ,יל רשא
.דבלב ינוצר ףקותב יל יתרחבש לרוג ךילע תופכל ינוצרב ןיא :דועו
 הדי ,תיבה ןתפמ לע הבשי ימא .אבו־ברקה הלילב וצעננ־ופיסוה םיאופקה יטבמ
 הבשי ךכ ...הינפ לע השורפ הנימי דועב רטנסב תכמותו הקוש לע תנעשנ תילאמשה
!הברקב ללוחתמ המ עדאו יננתי־ימ .העבהו טבמ תאופק ,תממוד
 יתבקע .תוינטש תויומד ןהמ תוחמל תשקבמכ היתועבצאב היניע הפש ,הלעתשה
.חחושל הנוצרש היה רכינ ...היתועונת רחא
"?ברע־תחורא לוכאל הצרת"

."אל"
."ךיתואיר לע סוח .ןשעל הברמ התא"
״? ןשעא אל םא השעא המ״
 ךותב ,ןולחה ןדא לעמ רוטסיזנרטה תא יתלטנו ידי יתטשוה ...הדבכ הממד הדרי
 ,םיהולא ,תדלומה תבהא לע וחוכ אולמ קעוצה ימ לש ולוק עמשנ תפות תונוכמ שער
:הרמא ימא .המחלמהו

."םיימשב עיפוה אל יברע סוטמ ףא ...םיננשמ םה םיריש קר"
.הלוג ינאש יתשח .עודיה םריש תא ועימשה םירצרצה .ילגרל ויתחנה .טלקמה תא יתרגס

:רדשמב הקעז .דחא רתונ אל ,םהל וכלה תרפהש הלא לכ
ושחה תונחמה תא תולכמ םיחתות שאו ריווא־תופקתה ...המחלמה הצרפ ףוס־ףוס"
"...קזבה־תוריהמב הרק הז לכ ...םיפ
״? אמא ,ןושיל יכלת אל״
."ןושיל הטונ ינניא"
 יתשח .התנווכ המ יתעדי .תועמשמ־תבר ,הדבכ החנאב התויל הירבד תאו הרמא
 לכה קוחשל המדאה לע ולפי טעמ דוע םיימשה יכ ילע היה המודו ינורגב קנחמ
 .העמיק יניע יתמצע ...םיקנט לש שולח רוטריט הלילב עמשנ קוחרמ .ןורחו ףוריטב
 לע יברקב ערקנ יבל ...תוהוב םייניעו םיקבואב םירופא םינפ םכותב יתיאר ינוימדב
.ריקה לא ןועש יתראשנ רפסמ־םיעגר .רחרחס ילע היה ישאר .וסבוהש םתוא לכ
."יגאדת לא .טעמ אצא"
 והשימ שפחמכ ,המישנ־רצוקב ךלהל יתלחתה .בוחרה לא יתאצי .הממוד הראשנ

.והשלכ םדא לוק עומשל :הדיחיו־תחא הוקתב זא יתייח ...יל דבאש
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 תא המייס הז־התע ,הארנה יפב .ןיידע הרע התיה ימא .תוומ דע ףייע יתייה יבושב
.הליפת יקוספ ולמלימ ןיידע היתפש יכ ברעה־תליפת
:יתאיצי תילכת תא השחינ וליאכ ,טהלב הלאשו הליפתהמ הדמע עתפ
״? םיטילפה־הנחמב והשימ שי״
והל אוביש והשימל םיפצמ םה םא עדוי ינניא ...םהיתולוק תא יתעמש ...םידחא"
."הפ םיראשנ םהש וא םליב
 תורגסמה תא קרפל יתלחתה ינא .התלעו סקולה תרונמ תא הלטנ .חבטמה לא הדרי

.רדחה עצמאב הדבל ןיתשלפ תפמ הרתונ .ריקה לעמ
 ,תורבוחהו םיזורכה תא םירבחמ ונייה דחי .יבל לע הלע ידידי דמחא לש ורכז
 ףסוא תא הנק ןכ־יפ־לע־ףא .הריש בהא אל אוה ...תדלומה ןעמל הלועפל םיארוק
.דבלב תרתוכה לשב *"בלב ןיתשלפ" םירישה
"...םידומילה תא קיספמ ינא ...בלב ןיתשלפ .ףסוי ,יוה"
...ברקב לפנש יל עדונ הנורחאל
 תוריינו קבאו תוירגיס ילדב אלמנ רדחה ...הזב הז ושקנ תונולחה יעלד .ובשנ תוחור
 רחאו הרפריפ תצק .םודרגל הלעוהש שיאכ התיה הלושמ .הדער הפמה ...םירזופמ

.הרעסה ךוש םע הטקש
 תא יתאלימ .ויתיקינ .יריה־ילכ תא יתאצוהו העמיק יתשפשיפ .חבטמה לא יתבש
 היה ...וחיריל יבושו םינומיאה םויס רחאל ,ויתלביק םידחא םישדח ינפל ...תינסחמה
 דחי ...הטיסרבינואב םידומילל ונייה םירבח .הלועפל יל ארקש דמחא ידידי הז

 הדבכ הכשחב םייורש םיטילפה־ילהאמו הכושח וחירי ...ךלה אוה םלוא ...ונייה
 ןמ אצוי םתלוז לכו תאזה ץראב ללכה םה ןברוחהו סרהה וליאכ הבר הכובמבו

.ללכה
 םירחא ,םיאולכ ונתאמ םידחא ? ונדיקפת המ ז התע םידמוע ונא ןכיה :ינא ההות
.ורבח לע רבד עדוי שיא ןיאו םייחב ורתונש הלא םיטעמ .םמלועל וכלה

 לובמה ,ןכא .םיחרוב לש השדח הצובק וז ילוא .ילא םיעיגמ םיבר םידעצ תולוק
.לכב ןוילכהו ןברוחהו עתפל לילכ הרבשנ הניפסה .רוחאל ונפת לא .אוה
:התקיתשמ האצי ימא .םיכלוהו םיברק םידעצה

"ז דוהיה ועיגה רבכ אמש"
."םיאב םה ךכ־לכ תוריהמב אל .בשוח אל"
 דחא .םינפה תא תוהזל ינממ רצבנ .רבדה רשפ לע תוהתל תיבה ןתפמ דיל יתדמע
.םהיתחת ודמע רתיה וליאו תלדב קפדו םדקתה

"ז ימ"

(תכרעמה) .וז תרבוחב םיאבומ וירישמ םידחאש ,וסיסב ןיעומ יתזעה ררושמה לש ויריש ץבוק
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:יל הנע לוק

."דמחומ־ובא ,ךדוד"
."םירוחב ,וסנכיה"

 ־תיבמ םואיצוה ךיא יל חס ...הת ןיכהל הלחה אמא ...קיתווה ידידי םע יתקבחתה

:רמאו ,תוברקה ץורפ םויב רהוסה
 הכרעמה .תומיוסמ תורטמ לא אבצה ינפל תכלל ,ךרד־ירומ םהל היהנש ושקיב"
."םניח ונתמו טעמכ .המישמב ליחתנש םדוק הרמגנ

:ינלאש

"?תוברקה וקספש עדוי התא"
."ןכ"
״? םילשורי הלפנש״
״? וחיריל ךרדב דוהיהשו״

."ןכ"
״? םדא־ןב ,הכחמ התא המ ,ןכבו״
."רבד םושל הכחמ ינניא"
."ןאכ ךתוארל יתיפיצש עבשנ ינא ...ףרוע־השקו התא ןשקעש יתעדי"
...העש התוא יחומב ולע םירקי תונורכז
 םינשב לודגה היה אוה .ונתתיכ דקפמ היה דמחומ־ובא .הירוסב ונייה םינמאתמ
 ,הזר ופוג ,המוק־ךומנ ...הצחמל־רוב היהש ףא ,תלוכיבו ןויסנב לודגה םגו ונבש
 ונורשכ .תובושחה ויתונוכתמ תחא .ץורית לכ לבקמ וניא .דימת רומח וינפ־רבס
 תחאמ ובושב רצענ ינוי ינפל םישדח השולש .והנשמל דחא םוקממ קשנ חירבהל
...רהוסה־תיבב אלכנו ,תולועפה
:תוניצרב רמא אוה .יריה־ילכ תא ףטלמ אוהשכ וב יתנחבה
."ךלכולמ ילכה"
 תא ףסא .יוארכ ותוקנל ודקשו ילכה תא וקריפ ויתועבצא .הת וניתשו ונ^יע
:רמאו דמע ,תינסחמה תא סינכה ,םיקלחה

״? שאוימ התא״
"...בשוח אל .אל"

״? וישכע ונדיקפת המ עדוי התא״
"...הסנמ ינא ...ילוא"
.הלילה תכשח תא חלפ הייריה לוקו ,קדהה לע ץחל
."ךישמנ ,ונתושרב הז דוע לכ"

:רמאו ףיסוה
"".שגפינו בושנ בוש .בושנו חרזמב ץבקתנ .םיחרוב ונניא"
:ימאל יתרמא



רוואש־ובאדאשר 98

״? יכלתה"
:ינפ לע יל רוטסת הנה־הנהש היה המדנ יכ דע סעכמ ורמרמח הינפ
"."?ונתמדאל ."?ןאל"
 יתכלשה .סעכב ילא טיבהל הפיסוה ימא .קפואב ,ומלענ םישנאה .תאז הרמא געלב
 וניארנ ימאו ינא .תוומלצ ףופא לכה .ברעמ דצל יתטבה .הטימה לע קשנה תא

...בוזע יאב םייורש
 ,חרזת־בושת שמשה ,הלילה רובעיש ?וישכע הפצמ ינא המל :ימצע תא יתלאש
.םהירוה םע וחרבש םידליה ,םידליה לוק עמשיי תובוחרבו

(שימש היבוט :םוגרת)


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_001.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_050.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_051.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_052.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-047\99995025-47_103.tif

