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י פ־לע־ףא .ןואכיד לש השוחת יתשח דימ רמשמ תיוולב המינפ יתסנכוהש עגרב־וב
י תעלקנש הנושאר םעפ יל וז התיה ,תאזה הרטשמה־תנחתל יתעלקנ תחא אלש
, תיעקרק־תת הריפחב יכרד השוע ינאש יתשגרה ןתפמה תא יתרבעשמ .הלילב הכותל
, רוחש והשמ םיסוכמ ויה תוריקה .בורקה רבעה ןמ ףא וא ,הווהה ןמ לילכ תקתונמה
ם שו־הפ םירוזפ ויהש םינבל םימתכ ;תורדק ףופא היה ראשה וליאו ,עבצל המדש
ת עדי אלש דע הקלקלחו הגימצ הכ .דתיה הפצרה .תאש־רתיב רועיכה תא וטילבה
, ללחב תדמוע התיהש הדבכה הפידנה .ץוב הצבורמ טושפ וא הפופז .דתיה םא ןוכנ־לא
ן הב ןתנ ןמזהש ,תורונמה ןמ .הליחבו סבק תררועמ .דתיה ,הביט המ תעדי אל רשאו

ר זגנ ןרוא לעו ןהילעש תורונמ ,םהיציב וליטהו םיבובז ובשונ ןהילע רשאו ,ויתותוא
א לא שמיש אל למע־ידב טלמתהש רואה טעמו ;ןיירווח רוא הגנ ןהמ—םלוע־רסאמ
ם יצפח לע רואה־תומולא ולפנ םנמא םאו ;הרזיפשמ רתוי הכשחל הרתיס־קוד ןיעמ
.םיתוועמהו םירעוכמה םנקויד־יוות אלא וטלבוה אל ירה ,םישנאו
ה יווהה לכמ דרפנ־יתלב קלח טא־טא ךפוה ינאש שוחל יתלחתה הלא לכ ףופא יתויהב
ה כו־הכ םיכלהמ ויהו שאר־דבוכו הרמוח לש תשראב וטבינש ,ביבס םישנאה ןמ ,תאזה
־ יעה־יחקפ ידי־לע ומרחוהש הפק־יתב תואסיכו די־תולגע ,ירפ־תוביתמ םיטנפוהמכ
ת וריקה לצא םירוזפ םהשכ ,וללה םיצפחה ילעבמ ;הניפב הזב־יא ומרענו היר
טושה ןמו ,םקיח לא םהינפל םיטומש םהישאר ,הפצרה לע הפייעל םיערוכ ,תונרקבו
, הלא לכב עלבומ יתויהב ,ךכו ;הליל־ןושיאב םידשל ומדש ,םירוחשה םהידמב םיר
ל כב יתקקותשה .ינממ חכתשנ וביטש עשפ הזיא ינא םג יתעציב םתסה־ןמש יתשח
ה לילה רצעיהל יתייה רומאש ןויכמ ,םינפ־לכ־לע .םדקהב םוקמה ןמ קלתסהל ידואמ
א ופא יתלוכי אל ,רקובב תרחמל עבותה ינפב עיפוהל לכואש ידנ הרטשמה־תנחתב
ס פא דע אלמ היה םיריצעה־רדח ןכש ינרצעל ןכיה ועדי אל םה ,םוקמה תא בוזעל
ם ישנ המוה היה ,םיינידמ םיריסאל ,ללכ־ךרדב ,דעונש ,ינשה רדחה וליאו ,םוקמ
ב וט ןיאש תעדל וחכונ ,רבד לש ופוסב ,ךכו ,תוקפקופמ תורענו החגשהל וקקזנש
.ןרותה ןיצקה לש ורדחב ,ירמוש תרבחב ישפנל ינחינהלמ
ה שע םיחכונה לכמ .וב ויהש םישנאה לכ תא ליכהלמ ןטק רדחה היה ויתודימ ףא לע
שמה לש יללכה־דקפמכ והארמו ונכוד לצא בשי אוה .ןרותה ןיצקה רתויב םשור ילע
ץ ע־חול—וירחאמ ,םיבור־יעול םישימחמ הלעמל ורקדזנ ןהמש ,תובוצח ונימימ ,הרט
סקו םיניזרג ,םיניגמ ,םיקיזאו םילבכ ינימ לכ םע לטנ־בורמ ערכש ריקה לא דמוצמ
י ניעב היה לושמ הככ בושי ותויהב .ןשונה לזרבה־םוכרת בצינ ולאמשמ וליאו ,תוד
םמ סוגנל הלילח אוה לולע ףא יכ יל המדנ םיעגרלו ,דוה־ארונו חוכ־רידא טילשכ
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 ףאו ,יב וינע ול ןיא יכ יל היה רורבש ףא לע תאז—ועבצאב יניע רקנל וא יעורזמ
 ,ימצע יל עגונש המ לכמ תכלוהו־תחסומ יתעדש יתשח ךכ ךותב .וב ןינע היה אל יל
 םישנאה יניע אבצ םע ךלוהו־ףחסנ ימצע יתשגרהו ,ןכל־םדוק ינקיסעהש המ לכמ
.וניבל םניב דירפה ךומנ הקעמ רשאו ,וחכנ ובצינו וב וטבינש
 לעש רוחשה ןוגה ןמ הצרוקש הירב אלא היה יח רוצי אלש יל היה המדנ הליחת
 ונושלו ,םיבור־יעול—ויניע ,וירחאמ תויולתה תודסקה תחא אלא וניא ושאר .תוריקה
 שבוח ךיא יתנחבה .םוקמל טעמ יתלגרתהו תצק יתעגרנשמ ךא .לוגרפ אלא הניא
 ויה ,םיניצקה־ליעמ ייומד ,ליעמה ירותפכ ךיא ,הארי־תררועמ הרדהב ועבוכ תא אוה
 ומלענש דע הרומח תשראב חתמנ וינפ־רוע ךיאו—ליגרכ אלש ,הלעמל דע םיספורמ
 המצע וזיא ויטבמב התיה .חתמנש ףות לש ורועל התע המד רועהו םיטמקה לכ
 םהב רקנמ והירה םהב טיבמ אוהשמ רתויש השגרהה תא תוירבה בלב הריעהש
 רשפ־ןיא םילמ־תמריזב םיעטוקמל שעוגו גאוש ,ולוקב םיערמ הלה היהו .םצקועו
.ירי־יצוצפנכ
 םתוארל ונגהנש ,המחלמה־ייובשמ ,םייקלטיאה םילרנגה דחא תא ריכזה הז והארמב
.וינפל בציתהו אב—קוידב רכוז יניא—ןושאר למס וא ,למסש עריא רחא .םעפ־יא
.ארק ,"תאחרפ"
:בוש לאששמ גומנ ינוהמת ,םוקמ־לכמ .םינוניג אלב וילא ונפש לע יתהמת
."תאחרפ רמ ,תאחרפ"
״! ינודא ...למס־בר״ :הלה וילא הנפש דע ,רבד בישה אל ןרותה־ןיצקה
 ,ויוגיהל ןיזאהל יתלוכי ךכו ,יתלוז םיברכ ינומכ ,הקעמה לע יתנעשנו המידק יתברק
 ־דהתנ המרב רסינש ולוקב .תילע־םירצמב ירפכ רוזיא לש םיפר תובקע הב ורכינש
 הגאשה םע דחא הנקב הלע ןכו ,וירוענמ לדג םהבש םייולגהו םיחותפה םיבחרמה ודה
 ,תונקרוחו תומירצ וזיא ולוקל התוולתנ .ימשרה ודיקפת בקע הבייחתנש החיווצהו
 ותומד .לוקה־תמצע תרבגה תמחמ יממע הפק־תיב לש טלקמה ןמ תעקובה וז ןיעמ
 םירצמ ןב ירצמכ הארנ העש התוא .יחור יניעמ ירמגל רבכ המלענ לרנג ותוא לש
 ־תרדה תוברל ,חבגתנש ימכ לודג לגרוסמה וחצמ ,ססמער לשכ ךורא ופא—הנוילעה
 תורשע המכ השעש קפס ןיא .הרטשמב תוריש לש תובר םינש לע הדיעהש ותביש
 תא יתיאר .טושפ יארוטכ תורישל סייגתהש רחאל למס־בר תגרדל עיגהל ידכ םינש
 ,םידמב םיבוחת ,םילקועמ םהמו םיעצקוהמ םהמ ,וירבאו ,אוהש ומכ שישקה ופוג
 הוושמ ץהגמש ומכ תיארמ התוא ופוגל וויש הלא לכ—רוע־תרוגחו תודבכ םיילענ
 שקיב אוהו ,ןרות־ןיצק שמשל הנהנ אוה יכ תילכתב היה רורב .שוברתל הרוצ
 בור הילא ושפנ אשנ יכ קפס ןיאש הרשמ—שממ לש ןיצקבכ וב וגהני תוירבהש
 שי םיתעלש ףא ןכש ,בכוכ ותוא ץנצני וב םוי ותוא לע םלוח אוהשכ ,וייח תונש
 ,אבו־שמשממ תואלמיגל ותשירפ דעומ ירה ןרות ןיצק לש דיקפת וילע םיליטמו
 יניע וקתענ רשאכו ...הנשמ־ןגס לש בכוכה ןמ רתוי גשיה־רב היה העיקשה־בכוכו
 ידי־לע ובזענש תונחלושה תא תואדל יתלוכי ,רדחל ביבס רת יטבמו האלהו־ונממ
רשע וב ושמתשה אלש המוד רשא ,תפסכל לעמ ןקתוהש ררוואמה תא ,םהילעב
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 למשחה־תרונ תאו ,שיבכע־ירוק תותשר וילע איבה בואיסה רשאו ,תוחפל םינש
 לע ףופשה תאחרפ לש ושאר לע הרקתה ןמ הטמ לשלתשמה הלש לזרבה־ליהא לע
 ןיעמ היה ץעה־הקעמל ביבסמ דדונתהש םישנאה־ןומהש דועבו .וינפלש תוריינה־בבג
 תשראב ,םתגאדבו םתבישיב דחאל ויה םלוכ ידה ,והערמ םנמא לדבנ טרפ לכ וב שוג
 וארנ העיבתה ידי־לע ורקהנו קוחכ ומשאוהשמ .תופעזהו תוגונה םייניעבו ןואכידה
....הכורא תחא תלשלשל וידחי םיקותר ,םירזוח םבור
 הוילש ןיוזמה רמשמה לע ללכ םתעד ונתנ אל וללהש תעדל יתחכונ המ־ןמז רחאל
 ,תוחיווצב רוחא ובשוה ויתוגאש .ומצע תאחרפ למס־בר לע וא ,םיקיזאה לע ,םתוא
 םושמ םעזב ץרפתה םהמ דחא .ולשמ תוחפ־אל הפירח ,תחצינ הבושתב םיתעל וא
 תבשל ץלאנ אוהו ,תוהזה־ריקחת תקלחממ ןיידע ועיגה אל ויתודועתו ותוהז־יטרפש
 רגת ארוק אוהשכ ,םלוכ לע תופרחו תוללק ריטמה אוה .וניינע רדסויש דע רצעמב
 דובכ לש בוטרוק ולצא רייתשנ אולו .ותולד לעו ולזמ־שיב לע ,םלועבש לוועה לע
 תאחרפש בל יתמש .ןרותה־ןיצקה לע םג ךלמה דיכ תוללק ריבכמ היה יאדו תוכמסל
 רצבנ ךא ,םישעוגו םיללותשמ םהשכ ,םהירבדל ובישקהב הבר הכובמ ףקתנ ןיצקכ
 ןואשהו הלומהה תא תיבשהל—ותעדל תושעל םיניצקה םיבייח םנמאש יפכ—ונממ
 וכלה םהו ,םמע ןיידתהל רמגש רחאל .םפרע־ישקו םתודרמ ,ברה םרפסמ תמחמ
 ,םישקשקמו םישקנמ םהיקיזא—הירחאמ בנדזמ דחא דועו הרושה שארב רטוש ,םכרדל
.תוצע־דבואכ החוור־תחנא תאחרפ ריטפה זא־וא ,םיללקמו םיפדגמ םדוע םיריסאהו
 רובסש דע שישק הכ .דאמ שישק הארנ אוהש יתאצמ תאחרפ לע יתעד יתתנ רשאכו
 םתחנ םרחוהש רחאלו ,םירטוש־תטישפב םואתפ םרחוהש ץפח ןיעמ אוה יכ יתייה
 ,הלבתמו טפרתמ אוהשכ ,הגוצתל הלשממה־ינסחמב ןסחואו םידמבו םודא שוברתב
:ריטפה אוהו םיחכונה רבעל וענ ויניע .ללכ קוזנ אל םתוחהש יפ־לע־ףא
."הז לכמ רתוי הלק אלכב ךרפ־תדובעש הללאב עבשנ ינא ,ףוא"
 ,בישקמ טקשב תועש יתבשיש ,ינא וליאו .החישל יתנמיזש רכינ .יב וצעננ ויניע
:רמוא יתאצמנו ול יתבשה
״? המ וא ,הדובע הברה ..הא״
:דבכ לטנ הזיא וילעמ קורפל ןיתמהש ימכ ,בישה אוהו
 ואצי םישנא .םיעגושמ־תיב הז .םקריק והז .הדובע אל תאז .ינודא ,ןכ רמוא יתייה"
 ,איבנה־םשב .ונלש שארה לע לפונ לכה ? והשמ םהל תפכיא ? םיממוז םה המ .םתעדמ
 עגשמה רבדהו .תחא העש הפ תבשל רשאמ הנש האמ לזרבב דובעל ףידעמ יתייה
 שי ,ייחב ...רחש־תורסח תונעט ...םירקש לכה ...תויוטש םתס הז לכש אוה ךתוא
 ותפנצמו םדרנ יכ ןעוטש רוחבהו ,ושיטפ תא דביא—ינשהו ,אמוס ינפ דימעמש דחא
 אל ינא ,עמק ? הדלי ,ךל שי המ ? רקוב ןמ םש תדמע אל 1 ףיסוהל המל—׳הכלה׳
 המ ...הלש םיטישכתה תא ודדשו התוא וכיהש דיגת אל איה םא ,תאחרפ למס־בר
׳ד םיניינעה המ ? הדלי ,ךל שי המ
 ,םירוחש םידגב השובל .דתיה איה .וחכנ ודמעש הלאמ תחא .דשא .דתיה "הדלי״וו
רשא ,ההוהמ הטחממ הכרכ השארל ביבסמ .רופא־בוהצ ןוגל םכפה תולדה־ףשא רשא
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ה ילידג תוצקו ,הפקה־ןיעכ ובוגש לזרוקמהו רצקה השאר־רעש תא טעמב הריתסה
ת ועמדה תמחמ להוכב ובאתסנ היניעו םוחש היה הינפ־ןוג .םייוהדו םילב ויה

.הריגהש
"—רענהו ,הייוובנ התוחא־תב ,השויע הרענהו" ,הננעב הרמא ,"הניכס־םוא"
״? םהל המ ? םהל המ״
ה לוק .יכבב הררימ שיח .חפיתהל הליחתה איהו ,"ןטבב יתוא וכיהו יתוא ופקת םה"

:הפיסוהו תועמדב קנתשנ
ה שויע הדליה .ןטבב ףורגא יל הנתנו ...ףתכב ...הפ יתוא הכשנ איה ...הניכס־םואו"
."ילש םיליגעה תא ׳הבחס׳

.ונורגמ ולעש קוחצה־יצרפ תמחמ דרטצנו הבעתנ תאחרפ למס־בר לש ולוק
, םירקש לש המירע—לכה ?ךל יתרמא אל ?האור הת׳" .לאש "?ינודא ,ןיבמ הת׳"
ר תוי הל שיש הזכ רוצי ךמצעל ראתל לוכי התא ,ךתוא לאוש ינא .םיסג םירקשו

ם יטישכתה ?ךממ וחקלש ,הדלי הלא םה םיליגע הזיא ...?תשוחנ לש דחא רותפכמ
״? רתכה לש
"—םידימצ ינשו ,ייב ,בהז לש םיליגע"
 תמאב ימ" .ינאחיר־לא ביגנ ןצילה תא יל הריכזהש המיענב ילא הנפ תאחרפ למס־בר

״? הזה רופיסב ןברקה אוהש בשוח הת׳
״? ימ״
א וה קסעה לכב םויאש המו .תומילאב דושמ עורג הזכ םג רקש .ינודא ,ינא הז !ינא״
־ ידובכב ,ינאש אוה הזמ עורג דועו ,םיקתעה ינשב תויהל ךירצ ךכ לע ח״ודהש
."םיקתעהה ינש תא ןיכהל ךרטצא ,ימצעבו
. ךויח לש בוטרוק ןהמ טבינש ,תוינרקודו תונחוב םייניע הב ץעונ .השאל הנפ אוה
:ילוותימ ירעש תא חתופש ימכ לודגה תוח״ודה ןמוי תא חתפו טעה תא לטנ
" —החונמ ילע אובת זא ...דחיב יתואו םכתא רומגי בוטה הללאש יאוולה ...ןכבו"
:התוא לאש ח״ודל אובמה תא בותכל םייסשמ
״? הדלי ,ךמש המ״
ו ילע לטנש המב ךישמה ילא ותונפב .הב ןיינעתה אל ףא ,הבושתל ןיתמה אל אוה

:ימע חיסמ אוהשמ רתוי ומצע םע חיסמ אוהש יתשגרהש יפ־לע־ףא ,רמול
. ןוילימב ,םירקמ ףלאב !הזה הרקמב קר אלו .ןברק יתלפנש אוה ינא ,איבנה ייחב״
־ ךרדב סנוא לש הרקמב םויה ונלחתה .ןמויב לכתסה אוב ,ךכ םא .ןימאת אל ילוא
־ םיעברא־האמ לוכיבכ וב ויהש ,קנרא םויכ ,592 רפסמ דע ,רדסה יפל ךכ־רחאו ,ךלמה
ו יה אלש הללאב עבשנ ינא .ראוד־ילוב המכו םישרג השולשו־םינומש ,תוריל עבשו
א וה אבה הרקמה .תוטורפ שמח םג ,ועבשנש יפכ ,ילואו ,ראוד־ילוב ינשמ רתוי וב
, הרטיל םישימח היה תשוחנה תומכ לש הלקשמ יכ הרהצהב רמאנ .תשוחנ לש דוש
. ..תורטיל רשע לע הלוע הלקשמ ןיאש הרענ לכה־ךסב—תתרשמה תא םימישאמ םהו
־ יתופתיפ קר הז לכו .הביתכה ללגב תועבצא־תיווע יל שי רקובה ןמ .דועו דועו

."הז תא חכש ,רקיה ישיא .םירקשו תויוטש ,םיציב
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:השאה לא הנפ אוה
׳ד ךל םיארוק ךיא" .לאש ״? הדלי ,והשמ תרמוא אל תא המל״
 הלבזמב ואצמש הפוגה רבדב המו" :לאשו ,החידב רכזש ימכ ,קחטצה בישת םרטב
 ,הככ־םתס ושפנ תא חפנש ואצמ םה .והוז אל םילעבהש ,רמולכ ו םילעב הל ויה אלו
 תאזה הלבזמב הקווד רחב עודמ ,יל דיגת .הסג הלמ וזיא ול רמאי והשימש ילב
 ז לשמל ,הרבושל ,םירישעה עבורל תכלל ,הרירב ול התיה אלש בשוח הת׳ ? הב תומל
 ...רבד־ףוס ? לובסל ךירצש אוה ינא הז המלו ,רבכ תמ אוה .ותמשנ לע הללא םחרי
"...וניתובאכ ונומכ ,לובסל רזגנ ונלוכ לע
:הרענה לא ושאר הנפה אוה
״? הדלי ,ךל םיארוק ךיא״

."ה׳גיד׳ח"
״! רבכ ידיגת י המ הגיד׳ח"
."דמחומ הגיד׳ח"
"י המ דמחומ ...השא ,רבכ יזוז"
 עקיש ןוילגה לע ויקפרמ וניעשהבו ,דצב טעה תא חינה בישהל קיפסת םרטב ךא
 ידכ דע תלטוטכ וינפלש הרונה העונינ ועבוכ תרותיתל תחתמ .וידי תופכ ןיב ושאר
 לשמ ,רוחאו םינפו ,וירחאמ ,ריקה ינפ לע הנאו־הנא הלטלטינ ושאר תיללצש ךכ
:ריטפה אוהו ,לודג ףוק ההיה
 תונש םישולש .תע־םרטב יתנקז םניחל אל .ייחב .ןברקה אוה ינא ,איבנה םשב"

 דעו הלזנממ ,לכה תא רבכ יתרבע ...תאזכש הרוצב םוי לכו ,ךל רמוא ינא ,תוריש
 םיפרוש ,רכוס־הנק דעב םיחצור יתיאר ...חורטמ־הסרמ דעו שירע־לאמו ,הבינוע
."הככ־םתס ןיבלמ וניא םדא .ועגתשה םישנא ...םרית־חלק דעב םסא
 הב טבח אוה .ןחלושה לא הבברתשנש תינומלא עורז לא קנז־טעו ורובידמ קספ עתפ

:ארקו תונבצעבו הוכב
חתב תרחא הכיתח דוע ןיא .רחא גופס ךל אצמתש םימעפ האמ רבכ ךל יתרמא"
״? םינעוצ לש קושב ונחנא יכו ,הללאב יסחמ אצמא ...ז הנ
 ילא הנפ רחא ,םינפ־תשובבו הכובמב ומלענ הילעבו עורזהש דע וירבד תא הליכ אל
:הרמוח ושבל ונקויד־יוותו םייניצר םינפב
."םיעדוי קוחצ תושעל קר .הלאה םירזממל ללכ םהל תפכיא אלו ,ץבש לבקל לוכי התא"
 ביבסמ םירטוש המכ ודדוגתהש םוקמ ,ןופלטה־רדח לא ויניעב ץמצימ ורבד ידמו
 םירחאו ופוג ירחאמ וידיב וקיזחה םהמ המכ ;חוכ־הפרו רשב־לעב דחא ,םתימעל
 קבאנו המישנ־רצוקמ ףשנתמ היה הלה—ןכסמה וליאו ,הטמ ויסנכמ תא לשלשל וסינ
.ודי לאל היהש לככ םהמע
 .רחאו ,שובכ קוחצ קחצו ךייחתה יכ תאחרפ למס־בר לש ויניע־תויווזב יתנחבה
 בוצע הארנ אוה .קבאמב תוזחל המידק ושאר בבריש וביבס שחרתמה ןמ םלעתמ
 .הנוילעה לע ודיו ושפנ לע טלמנ סרכה־לעבו ןוחצנב קבאמה םייתסנ רשאכ תמאב
.ויער בל תניגמל
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:תילע םירצמ ןב לש קהבומ בינב ,ולוקב םיערה העש התוא
 שולחה רוציה לע רבגתהל חוכ יד היה אל םכלוכל ...תובולע םישנ לש היפונכ וזיא"
 ־חקפמל רזועה עיפוה םלואבו ,החתפנ תידדצ תלדו וירבד הלכי םרט דוע "?הזה
 לש הריוואה תמחמ ,ביבסמ אפק לכה ,הנחתב םלאו תושריח ודרי םואתפ .ישארה
.ללחב הדמעש הרמוח
 .שאר־דבוכב תאחרפ למס־בר לאש ״? המ—דמחומ ה׳גיד׳ח אוה ךמשש תרמוא תא״
 ליחתהש הלילה־רמשמ ידי־לע יתדרטנ המ־םושמ ןפש ,ויתוריקחב ושפנל ויתבזע
 לש תורוש יתש .ונימב־דחוימ הארמ הז היה וידחי לכה וצבקתנשכו .הנחתב זכרתהל
 ולגנ הכישח התואל לעמו ,םיצנצנמ םיבוהצה תשוחנה־ירותפכ ךאו ,םיכשחמ־תכשח
 לש תפסונ הרוש התלגנ הרוש לכ לש תיזחב .דקויה־םודאה םנוגב םיקלוד םישוברתה
 הכישחב לומלימו שחר עומשל תלוכי .םיבורב תוקיזחמ ,ןויפרב תוטושפ תועורז
 ףלשנ קפרמ היהש שי .םילפונ םיבכוכ לש תוריהמב וכלהו־וממעתנש קוחצ־ילצלצו
.והער דצב תולק עגונו תוטושפה תועורזה ןיב
 םע ,ודוה־לוגנרתכ הלעמ־יפלכ רוקז ופא ,תרוקב־רדסימ ךרע ישארה־חקפמל רזועה
 .הכלהכ הקיהבה אלש לענ לא וא ,ךרוצה־יד קר^מ אלש רותפכ לא תודמצנ ויניעש
 ותאצב ןכש ,םש ובל תא דעס יכ המוד .רדחל סנכנ רחא ,הנאו־הנא ךלהמ היה אוה
 וידי תא בגנמ אוהש םע ,תרוקב ךרע בושו .ויתותפשב לק קהובו סעלמ היה בוש
.םלענו ,ןלטנ הז־התעש
 המכו ,םישנע ורזגנ םירטושה ןמ המכ לע .םימעפ המכ עקרקב וטבחנ םיבור־תותק
...ןכמ רחאל .דבלב תורהזאב ורטפנ םהמ
״! דעצ המידק ,רמשמ ן קש׳ ףתכה !קש׳ דרוה״
 ט״בר הארנ רמשמה ףוסב .תודבכב להנתמו עעונתמ ודיקפתל אצי הלילה־רמשמו
 ,הדיעצה בצק לע דיפקהל הסינ אוושל רשאו ,רוטה לש ופרע לע רמשש ףוג־דבכ
.לברוסמה ופוג ףרח
 עיגהש יליל תבכר־ןורקל התמד וזו ,הנחתה־תבחר הנקורתנ רמשמה קלתסהשמ
.תיפוסה הנחתל
.השאה תא רקוח ודועש יתאצמ תאחרפ למס־בר לא בוש יתינפנשמ
״? ךתוא ופקת הפיאו״
•."המליסה ךותב"
״? הדלי ,המליסל תכלה םואתפ־המו״
."דומחמ"
״? ימ דומחמ״
״1!דומחמ״
 :לאש ,ןמויב רבד בותכיש אלבו ,חצמ־טומקו ,תילע םירצמ לש בינה עמשנ בושו
״? הדלי ,הז דומחמ ךליבשב ,םצעב ,והמו״

(סגרתזנח) .עונלוק ,"המניס" הלמה סוריס •
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."יתדוד־ןב"
. ודימ טעה תא וחינהב רמא ,"םתומכש םירזממ ,תאז איה ׳המוקע׳ הנידמ וזיא ,הה"

י תנחבה .תורקי תוירגיסל תשמשמה וז ןיעמ ,הנשונ תכתמ־תספוק וסיכמ ףלש אוה
א וה .םירורפג־תסיפח ןכו ,םעש־תייפ תלעב תחא ,תוטושפ תוירגיס יתש הב ויהש
ם לוא ,תובא־תובאו תובא לע ,םעמועמב ,םיתש וא יאנג־תלמ ריטפהו ןהמ תחא תיצה
:רמאשמ רס לפרעה
וצרפ ...? המליסל אכלה ,לזעזעל םואתפ־המ ? תמאב ...םירמוא המליס ...וה ...המליס״
"...המליסל םיכלוה אל ךומכ םיפ
: השאה תא לאשו םיילגר־לוכיזעב רוחאל חונינ ,גולונומה תא קיספה עתפ
״? הזכ רוחב םע המליסל תכלוה תא ,הדלי ,םואתפ־המו"

ן כל .התבושתל העימש־דע היהא יכ שקיבש רשפא ,ירבעל ביבס ורת ויניע
:ויתלאש
״? ח״ודה תא תרמג אל דוע ,המ״
י תבכיעש עדוי ינא .ךילא הנפתא ףכית ? ותוא רומגל ללכב רשפא ךיא ...אל ןיידע״
."ךילא הנפתאו עגר קר .ךתוא
ן ורחאה—עידומל ינבשח אמש וא ,והשמ לע ןנולתהל יתאבש היה רובס יכ רורב
ר שא ןיזאמ לש דיקפתל האי ינאצמש ,םוקמ־לכמ ,רשפא .רתוי תעדה לע לבקתמ
ט ילחה ןכלו ,םיכוראה ותדובע תולילמ דחאב וחיזע־ירמ תא ךופשל לכוי וינפל
:רמא רחאו ,והשמ בתכ ,ךייחתנ אוה .ינתוהשהל
"?המליסמ בוט רתוי אל הז ,תמאב .ךילע החודב ךתעד ,לכה ירחא"
:השאה תא לאשו חנאנ רחא
, המידק ?המליסל םיכלוה־םואתפ המ ?ער ךל תושעל רבעשל ךלעב הצר המל"
״? ער ךל תושעל ךלעב הצר המל .הדלי ,רבכ ירבד
."תונוזמ־תעיבת לש וצ ודגנ יל היהש ללגב"
.תודלוס םייניע יב ןתנו םיתש וא הלמ הזפחב םשר אוה
ם המ ןיכהלו םתוא לשבל היה רשפא !!םישוע םה םיטרס הזיא !המליס !תויוטש"
״! קרמ
״? ךיניעב ןח אצומ אל ? המל״
ל כ המו .ךלש שארל והשמ סינכהל ךירצ תמאב טרס ?רשפא ךיא ?ןח אצומ"
."םוקמ םושל םיכילומ םניאש ,הלאה םירוכריכהו םילולעתה
:םישמ־ילב ריטפה בותכיש תחתו ,ןמויב ןרופיצה דוח תא עקתו טעה תא לטנ
."טרס יתישע יפאמ ואצי םיטרסה־ירופיסשכ םעפ"

, םוקמ־לכמ .תבשק ןזוא ול יתיטה אל וירבדב השגיר לש המינ לכ התיה אלו ליאוה
:יתלאש ,וירבדב רזומ לוצליצ עמשנש רחאמ
״? המ תישע התא״
."עונלוק לש טרס ,טרס יתישע"
״? המ וא ,ןקחשכ וב תפתתשה ? תאז תישע ךיא״
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."המליסה ליבשב דחוימב טרס יתנכה ,אל"
ו יניע־ומב הזח יאדו יכ רהרהמ ינאש םע קוחצב ןינעה לכמ ימצע רוטפל יתדמע

־ הנקזחת ,הצר יכו ,םוי־םוי וייחב םה םיבר הכש ,עשפ־ישעמב וא ,םיוסמ עוריאב
.טרסב יוטיב ךכל תתל ,וידי
ם וגמיג אלב ,הבר תוטשפב ,ךכו .יקוחצ שבוכ ,יתלאש "?הז היה טרס ןימ הזיא"
ה שאה לע ותעד ןתיש אלב וא ,וטע חיניש אלבו ובשומב רשיתיש אלב ,םוסיה וא
:ריטפה ,הקעמה דילש םישנאה ראש לעו
ן וממב םירישע םהש הלאמ דחא ,דאמ רישע שיא ,ריהאקל אבש דחא ידוה היה הז"
ם יראופמה ןולמה־יתבמ דחאל ראופמ שובלב אב שיאה .רוסחמב םירישע ונאש ומכ

ב ולע רוצי ,דחא םג היה םשו ־,׳תבש׳ וא דואה הנימ" ומכ ,דיגנ ,םהומכ ןיאמ

."ונומכ
 .וירבדמ הלמ ףא דבאל אלש הקעמה לע אופא יתנעשנ .תחא־תבב ישוח ודדחתנ ןאכ

 האנ הרוע־ןוג ,ראות־תבוט התיה .הרזע תעבות ,תקעצמ ,המידק הקעזנ תחא השא
.הבר תונידעב ורייטצנ היתובגו
ו א ,ןידה־םוי אב—תויעבה המ" .התמועל תאחרפ למס־בר ןטר ״? השא ,ךל שי המ״

״? המ
."חצר־תוכמ ומאל ץיברה רוחבה !ועישוה !וליצה"

"?השא ,רוחב הזיא"
."ונלש ןכשה לש ונב"
״? הזה קסעלו ונל המ זא״
״? הרטשמה—ךילע ןגי איבנה לש ותוכז—אל התא ? המ״
"?ולש אמאו ןבה ןיבש םיניינעב ברעתהל הכירצ הרטשמהש ןוכנו"
״? אחא ,התוא גורהיש דע תוכחל ךירצ ...הא״
."ותוא רוסאל אובנ הזכ הרקמב .ירמגל רחא ןינע רבכ הז"
ה ליחתה איה .ילע חיגשהש רטושה םע תיווז־ןרקל השרפו שואיי ךותמ הרתיו השאה
ה בזע ןכמ־רחאל .היניע־תובגב הברה תעייתסמ איהשכ שחלב רופיסה תא ול רפסל
־ תובג ישושחל והומיסקה וליאכ ,האתשמ רטושה תא הירחאמ הריאשהב הנחתה תא

.היניע
:ילא תאחרפ הנפנ בושו
, הדובע־רסוחמ היה הזה בולעה שנרבה ...יד ?אמא ?רוחב ...תמאב תועווז הזיא"
ם ויה לכ םיקובקבב שמש־רוא אלממ—׳שמשה תרבה׳ב ריכש ,םירמואש ומכ ,רמולכ
ד מעשכ ,ידוה ותוא ,יתרמאש יפכ ,ןכבו .קוידב והז .אה .אה .הלילב ותרוחס תא עיצמו
ם יעבש תוחפל םויכ םימולהיה־קושב ויוושש םולהי ונממ טמשנ ןולמה תא בוזעל
י דוהל וריזחהו ותוא םירה הז תא הארש ירצמה רענה .תוריל ףלא םינומש וא

"...רישעה

(םגרתמה) ."דרפש" ,ראופמה יריהאקה ןולמה׳תיב לש ומש סוריס—תכש •
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״1 ךומכש תומזוג־לעב ,רבדמ התא םולהי הזיא לע״
 ודיבו המוק־הבג למס היה תאז רמאש שיאה יכ תוארל ונחכנו רוחאל ונינש ונינפנ

:ובו־ונממ לאש הלהו ,הרקמ־קית
״1 עודי וניא ומש רשאו רטפנש שיאה ןינעב תישע המ״
 הנע ״׳? הפוג דביא והשימ׳—ארקתו תובוחרב בבותסת ז השעאש ינממ הצור הת׳ המ"
.עתפ־תוררועתהב תאחרפ
."ותוא יתיארו םילוחה־תיבל יתכלה"
."הז תא הז םתרכהש חמש ינא"
"...תינמיה ותקרבו ,רופא ורעש ,שבדה ןיעכ ויניע־ןוג ,אחא ,טבה"
 ךישמתש בטומ ?ודי תא שקבל ךתוא יתחלש םאה יתאז לכ יל רפסמ התא המל"
."ךומכש ןרות־םטמוטמ ,תמאב !׳שבדה ןיעכ׳ .ךלש הדובעה תא
:ילא הנפ רחא
 וליפא חקי אלש ול שודקה לכב זלה עבשנ ,ףסכ תצק ירצמל תתל ידוהה אב רשאכ"
 יניעב רועיש ןיאל וכרע הלע ןכל .ליעוה אלל ךא ,ותוא ענכשל הסינ .תחא הטורפ
 ךיא עדי אלו וצראל עסנ ידוההו םימי ורבע ,ןכבו .רתויב וילע בבחתנ אוהו ידוהה
 ־סיטרכ ול תונקל איה רתויב הבוטה ךרדהש טילחה ףוסבל .ולומגכ ירצמל בישהל
 ."הת התשנש דע הכחנש בוט ךא ז הנושארה הייכזה התיה המכ עדוי התא ...סיפ
 חתפתה םייתניבו ,הת ןימזה אוה .ןונזמה ןמ רענה עיפוה תאחרפ לש ויפכ־יחמ עמשל
 שלש—ןעט רענה .םויה ךשמב ןימזהש םימעפה רפסמ רבדב ךשוממ חוכיו םהיניב
.ונורתפ לע חוכיווה אב אל התה שגוהשכ וליפאו .םיתש קר—ןעט אוה וליאו ,םימעפ
 ־ףוקז בציתהו הצוחה זלה אציש רחאל .תחתפנ חקפמל רזועה לש ותלד תא ונעמש
:השאה תא לאשו תאחרפ רזח ,הנחתה־רכיכב המוק
״? וינעה המבו ...יה״
 תא חלש ,יתמכסה אלשכו .וילע רתווא ינאש הצרו ילצא אב ,ודגנ וצה תא יתלביקשכ
"—וד ןבו ותוחא ,ומא
״? המליסב ךתוא ופיקתה םה .ןאכ דע קיפסמ ...ףוא״
"...הלפה יל התיה טעמכש דע יתוא וכיהו וכיה םהו ,ןכ"
״? המ״
."םישדח השש ןוירהב ינא ,ההא האור"
.ודצל ח״ודה תא טיסה ,תונרקסל ספתנש ,תאחרפ למס־בר
״? השא ,ןוירהל תסנכנ ימ ידי־לע .ךמש חמי״
."רבעשל־ילעב ידי־לע ...ינודא ,וידי־לע"
״? יתמ״
."יתוא שריגש םדוק"
"?הרה תאשכ ךתוא שריג עודמו"
"...ל עבשנש ינפמ"
״? ךתוא שריג יתמו ? המל עבשנ״
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 תא ןיכהל יתמקשכ ומא לש םימה־דכ תא יתרבש םדוקה ןאדמרה לש ןושארה םויב"
."ךכ.לע לומגתכ יעורז תא רובשיש ׳שלש׳ב עבשנ אוהו ,י׳רוחס׳ה
 ״? ךעורז תא רבש אוהו״
."יתוא שריג אוה .אל"
 םושמ ,ךכו .הביסה אוה ומא לש דכהו ...הרקי הזש יל רמא יבל איבנה םשב"

 ןברק ימצע ינאו—םויה לכ ךשמב ימד יב חתר ,רבעש ןאדמרב רבשנ ומא לש דכהש
 דיגהל הצור ? ריהצהל והשמ דוע ךל שי ,הדלי ,יבישקה .הטורפ־הווש בולע דכ לש
"ז והשמ דוע
 "—הלש אמאש העשב םיליגעה תא ינממ הבחסש השויע התיה וז ,ינודא ,ןכ"
״? תרמא רבכש הממ ץוח דיגהל והשמ דוע ךל שי ,ףוא"
."רבד םוש ןיידע יתרמא אל לבא"
 אוה .עורפ ,םג קוחצ ךפה אוה םג תאחרפ לש וסעכו ,יקוחצ תא שובכל יתלוכי אל
.ושארב ענעינ רחאו ,קהיפו חנאנ ,ח״ודה תא םייס
 ואצי יתעתפהלו ,תיאופר הקידבל התוא הנפמה רושיא הדיבו הצוחה האצי השאה
.ביבסמ ודמעש םישנאה לכ התא
.יתלאש "ז הנושארה הייכזה התיה המכ ,ןכבו"
 הנק אוה .ףסכ ןומה הלע םג הז ,לכה ירחא .תוריל ןוילימ התיה וז ?רכוז ןיידע"
 הלאה םיסיטרכהמ דחא הכז רותה עיגהשכו ,הכזיש חוטב תויהל ידכ םיסיטרכ האמ
 ־בהוא הזה שיאה היה אל םלועמ .סממ תורוטפ תוריל ןוילימ—הנושארה הייכזב
 אשמ־תיינא הנקו ךלה ? השע המ .ןפוא־םושב .ומצעל הז תא רומשל הצר אלו ,עצב
 ,הנעי־תב לש תוצונ תצק ,בהנש תצק ,רתויב רחבומ ידוה ישמב התוא ןעטו המוצע
 לע הלוכ הינאה תא חלש ךכ־רחא .םירחבומ םיטיהרו רימשק רמצמ גירא תכיתח
 םלישש רחאל ,חוטיבה־תסילופו רכמה־הזוח תא חלש ןכמ־רחאל .הירדנסקלאל התווצ
 ,ךכ־רחא .לכה הזו—דבלב לבקל אלא ךירצ היה אל ,רמולכ .םירצמב ונדידיל ,הימד תא
 ימלו .הזה םלועה ןמ אלש ...הללא םשב ,והשמ ...הירדנסקלאל הינאה העיגה ..□ל םיש
 שמתשהו הינאה לע הרוחסה תא רכמ רוחבה ,רוציקב ,ןכבו .ינולפל ? םירבח ,הלא לכ
 הינשה וליאו ,הכלהכ הנועט םיל רבעמ תחא חינא חלש ךכו .הינא דוע תיינקל ףסכב
 ךכ־לכ הנטק הליבח ךל הלוע םא ,וישכעו .ןגוהכ הנועט איה םג התיבה תרזוח התיה
"...לש עסממ וזכ הינא חיוורת המכ ךמצעל ראת ,תבכרב חולשל הברה
 ,םתכומו ןהודמ ולוכ ,הייבלג שובל ,המוק־ןטק דחא שיא המינפ ץרפתה עגרב־וב
.בר רעצ וקיפה וינפו תשקמ ץחכ המינפ קנז ,םישקנמ םיבקבק וילגרבו יולג ושאר
."ידנפא ...ידנפא"
 ופא הצקב הזע הטבח ובירימ גפסש ימכו .תאחרפ למס־בר תא הזיגרה ותוצרפתה
:ולוקב וילע םיערהו שיאה לא תאחרפ הנפנ

(םגרתמה) .ןאדמר שדוחב רחשה תולע םע תשגומה החורא—רוחס •



םירדא ףסוי134

״? קעזנ ךל המ"
 ,הוארה־ןולח לש תיכוכזה תא הרבשש הנבל קרזש רזממה דליה הז .ידנפא ,םולכ־אל"

 לע םירטמ השולש ,המחלמה ינפלמ תיתימא תיגלב ,םויה גישת אלש תאזכ תיכוכז
."ךומכש רזממ דלי ,יתיב תא תבירחהש ומכ ךתיב תא הללא בירחיש .השולש

, ״ז תאז איה תונח וזיא״
."ישארה בוחרבש ׳תודידיו הנחא׳ לש תלוכמה תונח"
."ךסומה לומ הניפבש וז .התוא ריכמ ינא"
"...ךילע איבי אל הללאו ןתי־ימ .הללא ךכרבי .יהוז"
"ז עבורה דצלש הז וא בוחרה דצלש הז—רבשנ ןולח הזיאו"
."עבורה דצלש הז ,ידנפא ,לודגה ןולחה"
 ךשומ אוהשכ תאחרפ למס־בר רמא ,"קאלוב תרטשמל ךייש הז ,ונל ךייש אל הז זא"
.רופיסב ךישמהל ומצע ןיקתמו ןינעה ןמ וידי
״? םכלש זוחמל ךייש תיבהשכ ,ינודא ,תויהל לוכי הז ךיא״
."קאלובל ךייש עבורה לש דצה"

"...ידנפא ,אנא"
."קאלוב תנחתל ךל .הזל רשק ונל ןיאש רבכ ךל יתרמא"

״—גא״
״...! ןיסמחה ךתוא חקי ...ךל״

 רחאו ,תושיקנה ןואס גופיש דע ןיתמה תאחרפ .םיבקבק־שוקינב הצוחה קנז שיאה
 הבחרהב חונינ אוה .ינוונחה ידי־לע הערפוהש הריוואה תא התומדקל ריזחהל חרט
 ףנפנמו שמשממ ,וידיב וקיזחהו ועבוכ ריסה רחא ,רוחאל טעמ הטוהש ,ובשומ לע
:תופילח וינפ לע
 אוהו ומע הללא ביטיה הנש ךותו ,תויפוריאה תוינאה לכ שיאה לע וילע וסאמנ"
 דוע התיה אלש דע הירדנסקלאב תוינאה תא תונקל ליחתה טאל־טאל .דאמ םצעתה
"...קוריה לגדה תא האשנ אלש—תיקולע ,תיקלטיא ,תילגנא—תחא הינא
 תושקונה תותוא תא םהילעמ ורישה םה .ועגרתנ תאחרפ לש וינפ־יוותש יתנחבה
 ינשב רצחה ללחב וענ ויניע .םישישי־תנדע לש תשרא האב םמוקמ לעו הדילסהו

 ורגינ ויפמו טהר־חלק ולוק ,ונורגב תודירצה הרכינ אל בוש .םיינמלוח םירפרפ
 תטטורה המינה ינפב ,םהימסק ינפב דומעל לוכי התא ןיאו .שבדמ םיקותמ םירבד
 ־תנחתב היורש התיהש הגונה הממדה ךות לא טא־טא םירפרפמ םתויהב ,םהבש
 ־הצקב ,םיימשה־תפיכל תחתמ לבא־בשומ לש הריווא ןיעמ םוקמל ווישו ,הרטשמה
.םימחנמה יפבש לומלימו זגה־תורונמ לש השוואה דבלמ םואמ עמשיי אל רשאכ ,הלילח
 וא הרשע־יפ הלודג התיה ןהבש הנטקהש ,רופסמ תובר תוינא לעבל היה שיאהו"
 םושב ?הז לכמ הצורמ היה םאה—לבא .תאזה הרטשמה־תנחתמ רשע־השימח יפ
 תשורח־תיב הנקו ךלה תוינאה לש הסנכהב ךכו ...ותוא לבליב אל ףסכה .אל ןפוא
 תשורח־תיב הנק שדוח רובעכ .םידבוע ןוילימ יצח הזיא קיסעה ובו ,םיגיראל םוצע
עברא הנק תיכוכזה לש םיחוורב .םיגיראל תשורחה־תיב לש םיחוורב תיכוכזל
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 תצק—רפוס תצק ,הנתופ לש תוטפנמ ןכ־ירחא ...זרוא־ףוליקל םילעפמו—חמק־־תונחט
 לע דחא םוי טלתשה אוהש ןפוא הזיאב—הדלפ תצק—תונוכמ תצק—ריינ תצק—זג
 .ונוצר תא עיבשה אל הזה ךפכפהה םיניינעה־בצמ ךא .םירצמב תשורחה־יתב לב
 ףלא לש חטש ינפ־לע דחא םוקמב דחי םתוא זכירו תשורחה־יתב לכ תא ףסא או,ר
 םיפלא־תשמחש ,םיפלא־תרשע ,רתוי ןוכנ !קיפסי אל ףלא ? ףלא הז המ .אל .ןאד׳פ
 ,םיתב םתס אל .םידבועה ירוגמל םיפלאה־תשמח ראשו ,תשורחה־יתבל וצקוה םהמ
 םילול—םש היה לכהו ,תוספרמו םינג םע ,שממ םיתב ויה הלא .אל .ךל תפכיא אל םא
 לש םלמעמ םיחוור םוש השע אל אוה !לכה אל הזו .לכה ,תובנראל ,תולוגנרתל
 הווש היהש ימו ,השימח לביק םישורג השימח הווש ותדובע התיהש ימ .םידבועה
 ומדו ובלח לכ תא עיקשי לעופ לבא ,ךכ רבדמ ינא םא יל חלסת .הרשע לביק הרשע
 םוקמבו .ןבל באמ ךרפ־תדובע ונשייש םע ונחנא .יוארכ ול ומלשי םא קר ותדובעב
 ;גוז השע הדיחי תחא לענ םוקמ לעו !םינש לעופה השע גירא דחא רטמ תושעל
 ומצע לעופה םג .ךלש ךקלח תא חקו יל עיגמש המ יל ןת .ןתו־חק—היה הז הככ
 ־ירחא ,הפי םיצהוגמ הדובעה־ילברס ,םיחצחוצמו םיאנ וישובלמ ,ירמגל הנתשה
 ,זוחא־האמ ולש הפילחה תא שבולו וידגב תא ףילחמ ,הדובעה ןמ רזוח םיירהצה
 הזיא !םינג הזיא !םש ויה הפק־יתב הזיאו .הילגנא תרצות םיילענו ׳רסנ־לא׳ שוברת
 התיה אל .םירשואמו םיחמש ,םיבובח ויה המש םישנאה לכ !יפוי הזיא !תואניזק
 םיכלוה ויה הלילב .םיעשעתשמו םיקחוצ םויה לכ ,םישק םינמז אלו ,תומיענ־יא םוש
 םיטרס—םיטרסהו .עונלוקל םיכלוה םלוכ—ןטקו לודג ,הדוקפ יפל ,דחא לכו ,עונלוקל
 רויסל תאצל םוקמב ,רטושהו > ללכב הרטשמ ןיא—הרטשמל עגונש המו ...זוחא־האמ
 ...ןטק דרשמו ,בוחרה עצמאב קוידב ,תיכוכז לש אתב ול בשוי ...תועש הנומש לש
 תיארנ ךיא לכתסנ .יל חלס .עיגה ףוספסאה הנה .הכח ...וילא שגינ והשמ ךירצש ימו

."םויה לש ׳הרוחס׳ה
 תאחרפ לש ורופיסב עוקש יתייה ךא ,תלדה ןוויכמ הלעש לק שחר יתעמש ,השעמל
 העברא הב םיסוחד הנהו תלדה חתפל יתינפנשמ .יתעד תתל יתלוכי אלש ךכ־ידכ
 ,דב־תופנצמ םהישארלו וג־יבחרו םיהובג ,רפכ ינבכ םישובל םישנא השימח וא
 ,םהירחא וררגנש םינקז םינצבקמ דבל ,רעש־יעורפ ,םיבר םידלי וכשמ םהידיב
 םתמועלו ,שממ םיליפנכ וארנ שרחה־ירטוש .התרבחב הרושק דלי לכ לש הייבלגהשכ
 הריישהו הבחרה תא וצח םה .םידחפנ םיחורפאכ ,םימגמוגמו םישוחכ םידליה וארנ
 תאחרפ למס־ברו ,ומיקהש ןואשה ידי־לע וולתנ ,םיאבה ,םה .הקעמל דע העיגה
:ומיערהב םהיתולוק תא עסיש
 שוקשיקה תא קספה .ילומ הרושב םתוא רדס !אוהו התא ,הפה תא םותס !קיפסמ״

״! אמתסתש .םש
.הרושב טקשב ורדתסה לכהו ,םהל וכלה שרחה־ירטוש ראש
 :תחנמ ןרוק ,ובשומ לע רוחאל תאחרפ חוורתנ בושו
.יתלאש "ז ךכ־רחאו"
וכישמהו ...דובעל וליחתה םילעופהו םיסדנהמהו ,הינמרגמ תונוכמה ועיפוה זא ,ןכבו"
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 גזסתש םרפסקא־תבכר .ערזנ ולוכ הזה לוחה ,ךמצעל ראת ...ולוכ רבדמה תא חתפל
 דוע ראשנ אלש היה רתוי בושחש המו .ףוסה דע ןפוא־םושב עיגת אל םימי־עובש
 השענ לכה .הלאכ םילבהו םימ־ילגלגו תושרחמ םיארוקש ולאה תויוטשה לכל רכז
 ויה .ןוכימ ידי־לע לוביז ,ןוכימ ידי־לע השיד ,ןוכימ ידי־לע האקשה ,ןוכימ ידי־לע
 אל הדובעה תא השעש רכיאהו ,ןתלתה ךותיחלו ןתוכה ףוסיאל תונוכמ וליפא םש
 .וללה תויוטשה לכו ,תובוהצ תיב־ילענ ,תופנצמ ,תויבלג ומכ םירבד לע דוע עדי
 םייקנ םינבל םיעבוכ ,םייכרבה דע יקא׳ח־יסנכמ—תופילח—לכה .ןפואו־םיגפ־םושב
 הדובעל םיאצוי ויה םירכיאהו .הלבתת אל םלועלש הלופכ הילוס תולעב םיילענו
 ולאש אלא ...ןכ ושע םישגה םגו .הרושב םירזוח םגו ,םיירהצה דע קר םידבוע ,הרושב
 ןמ ואצי טפנ־תורונמו .ןבאמ םלוכ םיתבהו .רחא הדשב םישנאהו דחא הדשב ויה
 לכל ...עקרקה־ילעב ןובשח לע—וב שומישה־ימדו ,למשח היה לכה—ללכב שומישה
 םיכלוה םלוכ ויה ןכ־ירחאו ,םלוכ ולכא הבו הלשמ הניטנק התיה םיתב לש הרוש
 דומלל רפסה־תיבל תכלל הרושב םירדתסמ ויה ךכ־רחאו ,םיירחצה תחונמל התיבה
 ךיראהל אלש ,ינודא לבא .תובוחה תאו םהלש תויוכזה תא תעדלו בותכלו אורקל
 לכה ,וב ןינע םוש ול היה אל רבכ ףוסב ,ףסכ הברה ךכ־לכ רבצש שיא ותוא ,רופיסב
 וליפא—הזב ץוקיש ופוס ךכ־לכ הברה ול שיש ימו ...לוחה ןמ רתוי לוז ולצא היה
 ,ןכ—וידארב עידוה דחא םוי ךכו .רבדה וילע סאמנ םוי־םוי םיחופת לכואש ימ
 ,ןכבו—תאזה הנחתל תיבו תיב לכ רשיקו רודיש־תנחת םיקה אוהש ךל רפסל יתחכש
."לכה לע רתוומ אוהש ןופורקימב עידוה אוה
.רחא ןיינעל תחסומ ותעד התיה וליאכ תאחרפ יב טיבה וישכע
 ז תושעל המ ךל ןיא" .רטושה לא םואתפ הנפ "ז המ ליבשב ,םש השוע התא המ ,יה"

:םוגמיגב רטושה בישה
."ידיל רסמנ אוה ...אוה ...םצעב"

"ז עודמ ?רסמנ"
."וילע רומשל"
 קפס ןיאו ,יב ןנובתהל ףיסוה אוה .ליגרכ־אלש יב טיבהו בבותסה תאחרפ למס־בר
 המל עדוי ינניאו .םידלי־ףטוח וא בנג ,חצור תויהל םיאתמ ינניא יכ תעדל חכונש
:םסהמ וטאל למלימשכ ןווכתה
"ז םהמ דחא התא ...הלאה םישנאה ...הא"
"ז וידארב שיאה עידוה המ ...םינפ־לכ־לע ? יממ דחא״
:שפנ־רוזיפב ריטפה רחא ,טיבהל ףיסוה אוה
"ז הזב ןימאמ תמאב התא ...םילמ םתס הז ...רכוז ינניא ,הללאב ...הא"
 וחצמ לע ועבוכ ןיקתה אוה .חתמנש ףותה־רועכ בוש היהש דע קדהתנ וינפ־רוע
 ולוקב םיערה רחאו ,ויניע וב ץענו רותה שארב בצינש ןקזה ןצבקה לא החש ,קוחכ

:דימתכ
׳ד ךל םיארוק ךיא !המהב ,והשמ דיגת״

(טנלוגר לאומש :תיברעמ)
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