
לובמה :ץינ־לא רמוע
תחא הברעמב הזחמ

 לאמשמ תלד ,בוחרל האיציה תלד לא ליבומה רבעמ רדחה הצקב ,ןשי ןינבב רדח
 לודג ןחלוש ,חאה דיל .תכעוד שא הבו ןבאמ חא ,ןימימ .תיבה ירדח לא הליבומה
 רוגס ןולח ןחלושה ירחאמ .םילבו םינשי םינותע לש תולודג תוליבח ומרענ וילעו

 יתש רדחה עצמאב .םיטפורמ םלוא םיראופמ רדחה יטיהר .ךימס ןוליו חתמנ וילעש
 ןבכ ,באה בשוי תחא הסרוכ לע .םיערקה ןמ הציצה הנטבהו ערקנ ןיוסיכש תוסרוכ
 הדיעמ הינפ תוזח ,םישימח תבכ ,םאה תבשוי הינשה לע .רעש־בשו םונצ ,םישש
 תוסרוכה ןמ םידעצ ינש קחרמב .הירוענב היפהפי התיהש ךכ לעו הבל־בוט לע
רוי תפלודה הרקתהמ םימ תופיט .התיצחמ ידכ האלמ תיגיג רדחה תפצר לע תחנומ

.תויזה־רואכ ,שולק רואב ראומ רדחה .תיגיגה ךות לא בצקב תוד
 איצומו הפצרה לע החינמ ,םינותע תליבח לעמ קבאה תא רענמ באהשכ הלוע ךסמה
 התויהב הכ דע וילא הטיבה אל רשא ,םאה דיל ותסרוכ לא רזוח ,דחא ןוילג הכותמ

.טועפ לש רמצ־תדופא תגירסב הקוסע

 ־קרנה תוריקה לא יטיבה .הזה בצמה תא לובסל לוכי ינניא .םעט לכ ןיא ,אל :ב א ה
 תבשוח תא .ףרה ילב םהב הכמ לובמהש תונולחה לאו ,הדילחמה תלדה לא ,םיב
ז הנש דוע הז לכ לובסל לכואש
ז הנש דוע ךשמיי לובמהש רמוא ימ ? הנש דוע :ם א ה
 .ךשמיהל לולע אוה ןמז המכ עדוי וניא שיא .הנש האמ .םייתנש דוע .הנש דוע :ב א ה
.לובמה ףוס תא תוארל הכזנ ונייחב םא עדוי ימ :ם א ה
.ןהב ךלהל לוכי יניא יכ דע ובצ ילגר .יטיבה ? עדוי ימ ,ןכא :באה
.המרג תוביטרה ילוא :םאה
.תפלודה הרקתה לא יטיבה .תוביטרה יהוז ,ןכ :ב א ה
 בשוי התא רשאכ רמצ־תכימשב ךילגר תא תוסכל םעפ אל ךל יתרמא ירה •םאה
.אורקל
 זוז תוביטרמ ילגר תא רומשת הכימש וזיא .תלעות לכ ןיא .ךכב תלעות לכ ןיא :ב א ה
.יתומצע לכב תכלהמ איה
.שא ךל יתרעבה :םאה
 ונלוכש ששוח ינא ז קספיי יתמ םלוא .קספיי לובמהשכ אפור תוארל ילע :באה
.ולגיי םימהש ינפל דבאנ
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ן םעפ ףא תאז ריכזהל אל יל תחטבה אל םאה :םאה
 ועיגהש םינותעה לכ תא יתארק רבכ ? תאז ריכזהלמ לדחא םא השעא המ לבא :ב א ה
 ונלוכ ונצלאנ יכ דע תלד לכ ףיצה טיטהו םיכרדה ומתסנ לובמה זאמ .לובמה ינפל

.םירגוסמו־םירוגס וניתבב ראשיהל
.ןיינעמ והשמ םהב אצמת חטבל יכ םעפ דוע םינותעה תא ארק :םאה
 .םהבש תועידיה לכ ךל רפסלו רוזחל לוכי ינא .רופס־ןיא םימעפ םיתארק רבכ :ב א ה
 תותורח תורתוכה וליפא .םהבש תוחידבהו תועדומה לכ תא ןנשל לכוא .תחא־תחא

.ינורכזב קומע
.והשימ םע חחושמכ םתא חחושמ התאש יל המדנ םיתעל :םאה
 םיללצ םע יח םדאש ומכ םתא יח ינא .םתא יח ינא .םתא חחושמ ינניא ,אל :ב א ה
 חחושמ ,םתא יח ינא ,ןכ .םהידעלב תויחל םג דחפמ אוהש אלא םהמ דחפמ אוהש
 .םירקע ושענ ייח .שבי ינוימד .טלקמ םהב אצומ םיתעלו ,םהמ חרוב םיתעל ,םתא
 ,יל םירכנתמ תוכורא םינש הז יתוא םיבבוסה םיצפחה וליפא ,יב וסאמ םישנאה
...הלא םינותעל רשא .יתמועל םהיפוצרפ םיוועמו

ז םהב אצומ התא המ :ם א ה
 הדיחיה תמאה תאז .הילע דומעל לוכי ינאש ,הקצומ עקרק םהב אצומ ינא :באה
 רשקה קספנ .רזומ והשמ םייחה וכפה זאמ .לכה ונתאמ לזג לובמה .הנממ סונמ ןיאש
 ןיא רשא עלס לא םילובכ םידבע ונכפה .ריוואה ,םוחה ,שמשה םע ,םוקיה םע ונלש
 ןיא םלוא .םידבעל ונייה ,ןכ .היתחת־לואש לא ונליפיו םימה ינפמ גוסי יתמ תעדל
 ונל ןיא ...לצניהל הוקת ןיא ונל .ישפח אציי םימיה דחאבש הוקתה תא דבאמ דבע

.הוקת
ז הלא םינותע אורקלו בושל גונעת אצומ התא הז ללגב םאה :םאה
.הלא רמצ־ישובלמ תגירסב גונעת תאצומ תאש םשכ :באה
.םימיה דחאב םהל קקדזהל םילולעה םיבר םידלי שי יכ תאז השוע ינא :ם א ה

 המכ .תגרוסו תגרוס תא םויה לכ .רחא רבד םוש השוע ךניא לובמה זאמ :באה
1 םייפלא ז ףלא ? םויה דע גורסל תרמג רבכ תוכיתח

.ינוראב ןמוקמב ןתוא החינמ ינא .תרפוס ינניא .תעדוי ינניא :םאה
לבא :באה
? המ לבא :ם א ה
? לובמה ינפל רמגינ םא הרקי המ :ב א ה

.רמצ ישובלמל וקקדזיש םידלי ויהי דימת :םאה

1 המ תעדוי תא :ב א ה
ז המ :םאה
.(םייסמ וניא) ונל היה וליא ...ונל היה וליא :באה
.רבד רמאת לא :ם א ה

 (םידומעה תא ךפוה) .ןותעה תא ארקא (ויפקשמ ביכרמו ןותעה תא חתופ) :באה
תניינעמ העידי הנה ,יעמש (הילע בכעתמו העידיב לקתנ) .םעפ דוע ותוא ארקא
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 תינדה רקחמה־תחלשמ םהילא העיגהש םייוליגהש םיעידומ םיגולואיכראה (ארוק)
 תא ומרגש תויתימאה תוביסה לע ינרדומה עדמה תא דימעהל םייושע טררא־ירהב
 התחנ וילעש םוקמה תא עובקל תנמ־לע הלא םירוזא ומליצ תחלשמה ישנא .לובמה
 .והשמ דמלנ רשפא ז האור תא (םייפקשמה תא ריסמו ושאר םירמ ,קיספמ) .חנ־תבית
.והשמ דמלנש ןכתיי .ןכ :ם א ה

? הרקש הממ הצורמ חנ היה םאה :ב א ה
.םיהולא ןוצר היה הז ז עדוי ימ :ם א ה
.םיהולא ןוצר ,ןכ :ב א ה
.ואטח חנ לש ורוד ינב יכ ,שנוע היה לובמה ילוא :ם א ח

ז אוטחל םהל חינה אופא עודמ י,איבנ היה אוה אלה :באה
.חקל שמשי לובמהש הצר ילוא :םאה
? והשימ אטחש אטח לשב אב םאה ? הז ונלובמו :באה
.ילוא :םאה
.חוטב ינא .והשלכ אטח ללגב אב אוהש קפס ןיא :באה
.(תמייסמ הניא) ...ןעט רשאכ ול ונמאה אל :םאה
? ול ונמאה אל רשא הז ימ םלוא .ול ונמאה אל :באה

...אוה (רוצע יכבבו סוסיהב) :םאה
ן אוה :באה
.וננב .ןכ :ם א ה

.בא ינניא ...בא ינניא .יפמ תאצל הלוכי וז הלמ דציכ ןיבמ יניא .ןכ .וננב :באה

.ונרשבמ־רשבו ונמצעמ־םצע ,וננב אוה .ןכ :ם א ה
.ינדבאל ול יתתנ רשאכ ותוא יתדביא :באה
.וירבדל תגעל :םאה
? וישכע אוה ןכיה ...יניעמ תוקזח ויניעש יתעדי אל :ב א ה

(הנוע הניא) :םאה
 בזעש בשוח ינניא לבא ,ול קלתסה םנמא אוה .ריעב ןיידע אצמנ אוה ילוא :באה

.ריעה תא
(הנוע הניא) :םאה
.ראשייש ויתשקיב :באה
.ידמ רחואמ היה :םאה
.הרזומ תופיקת התיה ויניעב םלוא ,וינפל יתננחתה טעמכ :באה
.וענכשל תוסנל םעט לכ היה אל :םאה
 .הנוכנ .דתיה ול יתצעש יל היה הארנ .הנוכנה ךרדה תא ול תוארהל יתיסינ :באמ
 ירחאמ ילא רבדמ אוהש יל היה המדנ .םימעפל ותוא םיניבמ ונניא ונלוכ :םאה
.והשלכ ןנע

(תכרעמה) .םדק־יאיבנמ דחא חנ חיח ,ןארוקה יפל *
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.הנממ הבוט תחא וליבשב אוצמל יתצפח ינאו ,הרענ התוא תאשל הצר :ב א ח
.התוא בהא אוה :טאה
.הנממ הבוט אשיש יתיצר לבא .יל רמא תאז ןכא .התוא בהא :באה
? תיאר אלש המ הב האר אמש :םאה
.התוא אשנ .יתמח לעו יפא לע התוא אשנ ךכו :ב א ה
.ךתעד תא חינהל עגי תועיגי הברה ? השעיש תיצר המו :םאה
.לובמה אב ןכ־ירחא :באה
.לובמה אב ןב־ירחא .ןכ :םאה
? זאמ ופלח םינש המכ :ב א ה
.ונרקבל אב וניא שיאו טיט תואלמ םיכרדה .תעדוי ינניא :םאה
.תוכלוהו תוהכ יניעו םיילגרב באכ שח ינא .ונקז יכ קפה ןיא :באה
.ךכב קפס ןיא :םאה
ז ונינפב תרכינ הנקיזה םאה :רמול ינוצר ?ונינתשהש הרובס תא :באה
?לאוש התא עודמ :םאה
 ךיא :ימצע תא לאוש ינא .הלאש םתס וז ילוא .עדא אל ז לאוש ינא עודמ :באה
? רוזחי םא ילש ינפ ואריי

.םיתבהאש יפכ ויהי ךינפ :םאה
.יארב ימצע תא תוארל ינוצר ...יארה תא יל יבה :ב א ה
...ויתיקינ רשאכ רבשנ םינשהמ דחא .יאר ונל ןיא :ם א ה

? ינשהו :באה
.ומע ותוא חקל :םא ,ד

?ימ ?המ :באה
.בזע רשאכ ותא וחקל ןבה :םאה
.םינפ ילב ונא ירה ןכ םא :ב א ה
.ריעצ ןהב הארת יניע ךות לא טיבת םא :םאה
.ינממ דרפיהל ילב בזע :באה
.וז הדירפמ קמחתה ילוא :םאה
.רבד רכוז ינניא ?תושק םילמ ול יתרמא םאה :באה
.ורדחב ןחלושה לע תחנומ התיהש ונתנומת תא חקל .חקל והשמ דועו .ןכ :ם א ה
.ול יתבשקה וליא הרוק היה הזה לובמה םא עדוי־ימ !ינב (תוכבל אלש קפאתמ) :באה
? עדוי ימ :ם א ה
.אובי לובמש רמא אוה :באה

? תאז רמא םנמאה :םאה
 טטושלו םירהב ספטל היה לודגה וגונעת .םייחה תא בהאש רענ היה אוה :באה
.תודשב
.רקה ונפרח ךותב חרוז ביבא היה :ם א ה

?ויניע תא תרכוז תא :באה
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.שבד יעובמ ינש ויה ויניע :םאה
ה ם1ם תא רשא ךרד יל וריאה ןה .ןהב תפקתשמ יתומד תא תוארל יתבהא :באה
.עדא אל
.וגתודידב ימיל םבגל ונל היהיש וניצר :םאה
.רענ ראשנ וניניעב לבא ,רבגל היה אוה :באה
 .הננע ירחאמ אוהש יל היה המדנ ,ךל יתרמאש יפכ .ותוא ונוניבה אל םימעפל :םאה
.ינזא תא יתמטא ינאו דידי ינתושעל הצר .יב ולוכ םשאה :באה
.וירבדל ןזוא תיטה אל לבא הזע הבהא ותוא תבהא :םאה
.םלבקל יתלוכי אל .םניבהל יתלוכי אלש םירבד רמול גהנ :ב א ה
.וניאר אלש םירבד האר אוה :ם א ה
 .תואיצמל םולחה תא ךופהל ותלכיבש ול היה המדנו םלוח היה םיתעל :באה
 וצעננ ויניע םלוא .היקוחל ענכיו ,היתולובגל ןיכסיש ,עקרקה לא דרייש יתיצר
.האר אל שיאש בכוכב דימת
.ונלשמ קזח היה ותייאר חוכש הארנ :םאה
.ילוא :באה
ז הז תיבב ןיידע ונאש אוה עדוי םאה ינא ההמת :םאה
 תובוחרב םיכלהמה וידעצ לוקב שח ינא םימעפל .תאז עדוי אוהש קפס יל ןיא :באה
.סנכיהל ילב האלה םידעוצו ,ךשוממ עגרל ונתיב תלד דיל םירצענ ,ריעה
.תותלדה לכ תא ףיצמ טיטהו תומותס םיכרדה :םאה
 לעמ םגו ,וניתותלד לעמ ותוחמל ,רוחשה טיטה תא אטאטל הסנמ אוה ,אל :באה

.ונינפ
.וירבדל תעמשו יאוול :םאה
.העידיה תא ונל איבה רשאכ ידבל יתייה אל :ב א ה
.ריעה ןמ הלודג הער עונמל הצר :םאה
 .ריעה לע המייא הלודג הערש תודוהל זא ונדחפ ונלוכש רשפא ,עדוי ינניא :באה
.חור לש התואיצמ לע עומשל םידחופה םיכר םיחמצ לש ןפוח ןיעמ ונייה
.רוחשה טיטה תודוא־לע םכל רפיס .םכריהזה אוה לבא :ם א ה
 וליאכ התיעבמ הגאד הרכינ ויניעב .םנכנ רשאכ תווצב ונלוכ ונבשי ,ןכ :באה
 יתרמא .יתא חחושל ונוצרבש רמאו ילא שגינ .םיללצ האלמ הרעממ אצי הז־התע
 םישנאה .ןזואל ומעני אל וירבדש רמא ,סמונמ היה אוה .םיפסאנה לכ ינפל רבדל ול
 רוכזכ ;ריעה ירוורפמ דחאב טטושש רפיס .הרבג וניעב הגאדה—אוה וליאו .וקחצ
 ,ןכבו .דימת שפיחש המ־רבד םהב היה וליאכ םיקחורמה תומוקמב טטושל בהא ,ךל
 אלש םיפי םיחרפ וחמצ הבו הבוזע הניג האר ריעה ירוורפמ דחאב טטוש רשאכ
 םואתפ־עתפל .םולשל וכרבל םירמואכ וכייחו ובלביל םיחרפה .םתומכ ןיידע האר
 תופיט ורשנ ונממו םואתפ עקבתה רוחשה ןנעה .קפואה תא םסוח רוחש ןנע האר
 האר .תותיעבמו תולודג ויה ךא ,תובורמ ויה אל תופיטה .רוחש טיט לש תודבכ
.דבכ עלס אשמ וסירקה וליאכ ויתחת דימ םרק הזו םיחרפה דחא לע תלפונ ןהמ תחא
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 רוחש רפא ךפוהו טא*טא ררופתמ חרפהש הארו וכמתל ידכ חרפה לא ודי טישוה
 אוה .תינתמיא הגאד ואלמ ויניעו ,יניצר הארנ אוה .רופיסל ןימאהל היה השק .םואמ
 .בורקב הרקי המ־רבד ....ןינעב שאר לקהל ןיא .רבד ינעידוהל ריעה לא שח יכ רמא
 תונבל ונוצרבש הנע ? השענש ךנוצר המ :ול יתרמא .וגעל םירחא .ול וקחצ םידחא
 רמא ?רכס תונבל ונילע םיימשב עגרל עיפוהש ער ןנע ללגבה :ול יתרמא .רכס
 ונרמא .לובמל הנייהתש דע הניברת תורוחשה תופיטהש ,אובל םידיתע םיננע דועש
 וצרפ טעמכ ונירבד עמשמל .לובמ הנללוחת אל רוחש טיט לש תודחא תופיטש ול
 ריעה לע ןגהלו ןרצעל ותלכיב ןיא ולא תופיטב ונלוזליזש רמא .ויניעמ תועמד
 עמש אלו ,ןהיתודלות תא ארקו לבת תוצרא לכב בבוסש רמא םיבוסמה דחא .ןהינפמ
 יתעדי אל ינא ,יל רשא .ול וגעל םידחא .המ־לש תופיט ידי־לע םרגנה לובמ לע
 ־יאל ינאישה ידידי געלש אלא .הגאד ןהב יתיאר ,תוניצר ויניעב יתיאר .רמול המ
 ויהו ול וקחצש ויה .ןפגב רכסה תא תונבל ךלוה אוהש רמאו םק אוה .וירבדב ןומא
 רמא .עלס םירהל רדעמ תאשל ןחוכב ןיאו תונטקו תונידע וידיש ול ורמא .וגעלש
 ,סרהל אלא תובוט ןניא תוקזחה םיידיהש דוע רמא .וידיל הנפרטצת תורחא םיידיש
 אל םלועמש ןוצר־חוכ תצינ ויניעב .תונבל ךיא תועדוי תושלחה םיידיהש דועב
 ,יבא ,ךל רשא :רמאו ,ךורא טבמ יב ץענ ,ילא ברק רחא .שיא יניעב ותמגוד יתיאר
(יכבב ץרופ) .הקשנו ידי לע ןחג .יתבזכאתנ הנהו ,תנעשמל יל היהתש יתיצר
.ךל שחר הבהא ךאש התא עדוי ירה .הכבת לא :ם א ה

 (הכוב) .ומע קדצהש חכוואו םוי אוביש יל רמאו ,הקשנ ,ידי לע ןחג (ךישממ) :באה
 ,ויצפח תא תחקל התיבה רזח רשאכ ורצעל יתיסינ .הכבת לא ,הכבת לא :םאה
.יתחלצה אל ךא
.ךכ־רחא אב לובמה .קדצ אוה .קדצ אוה :באה
.המואמ תושעל ךדי־לאל היה אל םלוא ,לובמה אב ןכא :ם א ה

.אובי אוב לובמהש ונל רמא .ונתוא ריהזה אוה :באה
.המואמ תושעל ךדי־לאל היה אל םלוא .ןכ .ןכ :םאה
? םויה והשמ תושעל ונתלכיב ןיאה :באה
.תוכחל .ןכ :םאה
? המל תוכחל :באה
.לובמה ףוסל :םאה
?ונפוס וא ,לובמה ףוס :באה
.לובמה רמגיי רשאכ בושיש יל רמא אוה :םאה
.םיתמ אלא ריעב אצמי אל זא :באה
.אלו אל :ם א ה

תנ תיגיגה ,יאר (הרקתהמ םיפלודה םימהמ האלמתנש תיגיגה לא טיבמ) :באה
?חבטמב הקירהל ךלא .האלמ
 (חבטמל תכלוהו תיגיגה תא תלטונ ,תודבכב המק) .תאז תושעל יל חנה :םאה
?םימיה דחאב בושיש ךל רמא םאה (םר לוקב) :באה
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.ןכ (חבטמהמ) :םאה
.בושי רשאכ םייחה ןיב היהא אל :באה

?תרמא המ :םאה
 תומסרכמ וללה םיעלותה ךיא האור ךניאה .םייחה ןיב זא היהא אלש יתרמא :באה
 םייחב ךישמהל חוכה ונב םוקי הז לכ ירחאש תבשוח תא ? םוי רחא םוי ונייח תא
?המואמ הרק אל וליאכ

...םימיה דחאב בושיש רמא אוה :םא ה
.ינאריש ינפל תומל יל בוט .אל :באה
 טעמ אלא ונל ורתונ אל (המוקמב התחיגמו תיגיגה תא האיבמו תרזוח) :םאה
.םיישדח־שדוחל וקיפסיש תונוזמ

? ןכ־ירחאו :באה
.תעדוי יניא :םאה
.םיישדח וא שדוח ונל ורתונ ,ןכ םא :ב א ה
.לובמה רמגיי ןכ םא אלא :ם א ה
? רמגיי יתמ לבא :ב א ה

.תעדוי ינניא :םאה
(וילגר ששממ) .תובאוכ םיילגרה !יוא :ב א ה
.הלזא ךילגר תא יתחרמ הבש החשמה :םאה
.וסאמנ .הלאה םינותעה ילע וסאמנ (הדצה ןותעה תא חינמ) :באה
.יתעדיו ןתי־ימ ? הז רדוס שבלי ימ עדוי ימ (התגירס תא תלטונ) :םאה
.דחא אל ףא :ב א ה

? תרמא המ :םאה
 .םלשנו םת לכה .קירל ךנמז תא האיצומ תא .דחא אל ףא ,יתרמא .דחא אל ףא :ב א ה
 םיסנמה םישולח םיריעצ םתואש ךתעד לע הלעי םנמאה .םוקמ לכ ףיצהו טשפ לובמה
 ונידידי .ץרחנ ונניד־רזג .אל .אל ? הזה םהוזמה טיטה לע רבגתהל וחילצי רכס םיקהל
 .ונייחב וקבד םהייחש םירבד םתוא םג ונל ורכנתה .ונל ורכנתה ונינב .ונל ושחכתה
.ונילע םניד־רזג תא םירחא ואיצוי םרטב ונמצע לע ןיד ונרזג .ץרחנ ונניד־רזג

?תאז יל רמוא התא עודמ :םאה
.םהב הגוש תאש תומולחה לשב ךילע םחרמ ינא ילוא .עדוי ינניא :באה
? םימעפל םלוח ךניאה ,התאו :םאה
.ןכ :באה
?םלוח התא המ לעו :םאה
.תוומה לע :ב א ה
?תוומה לע :םאה

.ןכ .ןכ :ב א ה
? הזה רמצה תא הדצה חינהל ילע םאה :םאה
.תאז ךל רמוא ינא עודמ דוע ינילאשת לא לבא ,יצרת רשאב והיחינה (סעכב) באה
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 רשקמה הזה יוטנה טוחה תא ךיראהל הצור תאש יל המדנ .ילע הקיעמ ךתונשקע
 ז תפסונ תונמדזה וגל תתל היושע וז הילשאש תא תבשוח .םייחה ןיבל וניניב
?םירחא םייח ונל קינעהל
.הזה רמצהמ תופרהל תולוכי ידי ןיא :ם א ,ך

.ותוא יחינה (קעוצ) .והיחינתש ךל יתרמא :באה
 ןזוא םירוכ םאהו באה .תינוציחה תלדב הקיפד העמשנ)

(םהינזא־עמשמל םינימאמ םניא ומכו

? והשמ תעמש :באה
.ןכ (סוסיהב) :םאה

(תלדב תפסונ הקיפד תעמשנ)
.תלדב הקיפד עמוש ינא :ב א ה
? חתפא .תומותס םיכרדה לבא :םאה
 רענ םנכנ .החתופו םידבכ םידעצב תלדה לא שגינ ,םק) .חתפא ינא יכ אל :באה

(רדחה עצמאב דמועו עבש ןבכ ראות־הפי
? ינב ,ךנוצר המ :ב א ה
.אתבסו אבס תא רקבל תכלל יל הרמא אמא .עדוי אל :ר ע נ ה
 תועמד יכ םייסל הלוכי הניא) ...לש ונב התא ?המ (הביחב ורבעל הצא) :םאה

(הנורג תא תוקנוח
? ילש אתבסו אבס םתא :רענה

.ןכ .ןכ :ם א ה
?העיסנב םתייה ?םדוקמ םכתא יתיאר אל הז ךיא :רענה
.אל :םאה
? ילש אבא ןיבו םכיניב הרק והשמ ילוא :רענה
.אלו אל :םאה
.דאמ־דאמ םכתא בהוא אבאש יל הרמא אמא :רענה
.ונתוא בזע זאמ ונייח לש םמעט גפ :םאה
.רכס תונבל ידכ םירהה לא ךלה אוה .בזע אל אוה לבא :רענה
.רכס תונבל ידכ םירהה לא ךלה .ינב ,ןכ םנמא :םאה
 אצמנ ילש אבא לבא .רוזחי ילש אבאש םיכחמ םתאש דוע יל הרמא אמא :רענה

.םירהב ןיידע
? בושי יתמ ךל הרמא :םאה
.ול הכחמ איה םג .המואמ הרמא אל .אל :רענה
? הנה עיגהל תחלצה ךיא ...ךיא םלוא :םאה
 התארה םגו .םכלש תיבה םשש הרמא .הרשיה ךרדב תכלל יל הרמא אמא :רענה
.וילא ךרדה תא יל
? הרשיה ךרדה לע ןיידע בצינ ונתיב םאה :ב א ה

.אמא ותוא יל הראיתש ומכ ותוא יתאצמ :רענה
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. קדה ופא לא טבה ,ויניע לא טבה !ויבאל המוד אוה המ־דע ,ילא (באה לא) :םא ה
.אמאמ םג הלאכ םירבד יתעמש ? אבאל המוד תמאב ינא :רענה
.ךליגב היהשכ ותוא האור ינאש יל המדנ .ןכ :ם א ה
.יתוא תוארל וחמשתש יל הרמא אמא :רענה
יל רומא םלוא ...רבק ונתיב היה זא יכ תאב אלול :םאה
? המ :ר ע נ ה
.טיטל ןמיס םוש ךידגב לע האור ינניא .טיטה :םאה
.רכס הנב אבא .הפטשנ ריעה ? טיטה :רענה
? טיטה ןמ הרהוטו הפטשנ ריעה :םאה
...לבא ,ןכ :ר ע נ ה
ת סינכ זאמ וקספנ םימה תופיט .רדחה עצמאב תחנומה תיגיגה לא טיבמ רענה)

(ךכב שיגרי והשימש ילב רענה
?יגב ,תרמא המ :םאה
? ןאכ תיגיגה תא םתמש המל :רענה
ל א) .האר (רבד האור הניאו הרקתה לא שאר המירמ) .תעדוי יניא ? תיגיגה :םאה
.וקספ םימה .האר (באה
.וקספ םימה .ןכא (םהדנ) :באה
? חבטמל תיגיגה תא חקא :ר ע נ ה
.ךנוצרכ .ינב ,ךנוצרכ :םאה

(תיגיגה תא איצומ רענה)
.וללה םינשה לכ ךשמ הפלד הרקתה .םולכ ןיבמ ינניא .םולכ ןיבמ ינניא :באה
.טיטה ןמ הרהוט ריעה ?רענה רמא המ תעמש אל םאה :םאה
? הרקתה ןיבל טיטה ןיב רשקה המ םלוא :באה
.שחרתה ונממ ונשאונ רשא :םאה

(םנכנ רענה)
.הזה תיבה ןמ בר ןמז םתאצי אלש יל המדנ :רענה
.םתוננער תא וחפיק ונינפ דציכ הארת אלה .ןוכנ :םאה
? םכליבשב והשמ השעאש םיצור :רענה
.ונל שורדה לכ תא תושעל םילוכי ונא .יבל־תדמח ,אל :םא ה

? והשמ םכל ץוחנ םא לואשל השקיב אמא :רענה
.רבד םושל םיקוקז ונניא .אל :םאה
? לכוא יד םכל שי :רענה
.הככ־יא וניכרצ םימייקמ :םאה
?םכלצא רקבל והשימ אב אל ינפל :רענה
ב זע םהמ קלח ,רמול ינוצר .םלוכ וקלתסה ונידידי .דידי ריעב ונל רהונ אל :ם א ה
.בוזעל חרכוה רחא קלחו
? םירבדמ םתא ימ םע :ר ע נ ה
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.טעמ אלא םיחחושמ ונניא :םאה
? םיארוק םתא :רענה
.םיתעל :םאה
.האבה םעפב םידחא םירפס םכל איבא :רענה
? יתמ ,יתמ (טהלב) :םאה
.םירהה ןמ יבא רוזחי רשאכ הזה תיבה לא רוזחנש הרמא אמא :רענה
.םירהה ןמ בושי רשאכ .ןכ .ןכ (העינכב) :םאה
.םיימוי ינפל יתמלחש םולח יל ריכזמ אוה .םכלש הזה תיבה תא בהוא ינא :ר ע נ ה
?יביבח ,תמלח המ :םאה
.רפס הינשבו תלוביש תחא דיב אשונ אוהו םירהה ןמ רזוח אבאש יתמלח :רענה
.הנינפ ןהמ תחא לכב וליאכ וצנצינ ויניעו חרי ומכ ויה וינפ
?תיאר ותוא םג םולכ ?הז ונתיבו (הבר תונרקסב) :םאה
 חקל רחאו ,ידיב רפסה תאו אמא דיב תלובישה תא חינמ אבא תא יתיאר .ןכ :ר ע נ ה
.םדוק יתיאר אלש ןשי תיב לא ונתוא
? תיבה והז םאה :ם א ה

.והז .ןכ :רענה
.ךתיב םג הז היהי אל םא דוע וב רודל לכוא אל :ם א ה

.ךלא וישכע .םימיה דחאב ילש תיבה היהי הז :רענה
.עצמל וניניע תא ךל םישרופ ונייה זא יכ ,ונבזעת אלו ןתי־ימ :םאה
 וישכע .םירההמ יבא רוזחי רשאכ הזה תיבה לא רוזחנש םכל יתרמא :רענה
.רחאא םא גאדת אמא .ךלוה ינא
.ךנוצרכ .ינב ,ךנוצרכ :םאה

(והשמ רכז וליאכ רצענ םואתפו תלדה לא שגינ רענה)
 אמא .יתחכש טעמכ (יאר ונממ איצומו וסיכל ודי םינכמ) .יתחכש טעמכ :רענה
.ול וקקדזתש הרמא .הזה יארה תא םכל ריזחהל השקיב
.ינב .ינב (רענה תא תקבחמו יארה תא תחקל הדי הטישומ) :םאה
? והשמ הל רוסמל םיצור ? אמאל רמוא המ :ר ע נ ה
 םוחהש ,ונל ורזח ונינפש הל רומא .ונתולכל חילצה אל לובמהש הל רומא .ןכ :ם א ה
.דאמ ונחמש .ךתוארל ונחמשש הל רומא .וניקרועב בוש םרוז
 (הקיתש .הבשומ לא םאהו ובשומ לא רזוח באה .וירחא תלדה תא רגוסו אצוי רענה)

?תיאר :םאה
.חצונ לובמה .תומנ אל ,ןכבו :באה
 חותפל תשגינ) .בוש ונתיבל שמשה סנכית ילוא ,תונולחה תא חותפל ךלא :םא ה
(רדחה תא ףיצמ לודג רוא .תונולחה תא
 ? הכוב התא ? המ (הכוב אוהש תחכונו באה לא הטיבמ) !המוצע שמש וזיא האר :םאה
.קדצ אוה :באה
.בושי אוה .בושי אוה (ומחנל ןויסנ ךותו החמשב) :םאה
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1 ונשגפא םינפ הזיאב !ונממ יתשבל יוא :ב א ה
.ונישעש המ לע ונל חלסי ילוא :םאה
.ול רמול םילמ אצמא אל :באה
.דאמ ול םיאתת וז הדופא (טהלב בוש תגרוסו רמצה תעקפ תא תלטונ) :םאה
?ימ (ההימתב) :באה
.רענה :םאה
(תכשוממ הקיתש) .ןכ ,ןכ :באה
.םוחב יתוא הפיצמ שמשה ? שאה תא תיביכ םאה :םאה
.ןוכנ ? שאה :באה
 ,תוכורא הילא טיבה ,הנשיה תונותעה תליבח דיל בכעתה—שאה תא תובכל םק)

(לכתסהל דמעו שאה ךותל הכילשה ,תחא הליבח איצוה ,הילע לפנתה רחא
? השוע התא המ (שאר םירהל ילב) :םאה
.....שאה וז ,םולכ (ךויחב) :באה
? התא המ :ם א ה
.םתלכאו ,ילש םיאפרה־תוחורמ םידחא האצמ .הבער איהש יל המדנ :באה

(דרוי ךסמה .תולוע שאה תובהל)

(שומש היבוט :תיברעמ)
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