
ותתימל ביבס וישנ עברא :עיש דוד
ה לעתה רוזאבש וניתוחוכ ולבס עשתו־םישש תנש לש ץרמ שדוחבש םיעדוי לכה
ל וחה־תועבג יבג־לע םימה םפ ךרואל ומקמתה ונילייחש דוס הז ןיא .תושק תודיבא
ר בעבש םירצמה וחתפ דחא הלילו .תוגג לע םינודרחכ חטבל םהל ונכשו תוכומנה
ם ילייחה .ינשה רבעה לע םמעז לכ תא וכפש חתות־ינק ףלא ;םיחתות שאב ינשה
. תוחוש רופחל ורהימ ךכ־רחא .הליחת ומהדנ תיטאה הולשה תולילב ולגרוהש ונלש
ה צרפנ אל תאז־לכבו .הגופה אלל םיחתותה ומער םימי השולש .ותומ תא אצמ קלח
ו תוא םיוושמ םא ,תעדה תא חינה תודיבאה רפסמ םג .דחא םוקמב אל ףא ,תיזחה
ה וילש יללכה באכה תורמלו .םיעוצפ רפסמ דועו םיגורה רשע־םינש .הפקתהה ףקיהל
ל ״נה םינותנב םילבאה תא ומחינש ונברקב םישנא ואצמנ םייחה ץראמ םידרויה תא
.זאמ ונתוא ףדורה ןשיה הרירבה־רסוח תא ךכל ופיסוהו
ה ננובתהש העשב היניע יסירב וזחאנ תועמדש ,דלוגנייפ תרבגה ,יתנכש וליפא
י רבד תא הארקשמ החנאב הדדועתה ,ברעה־ןותע בחורל םישורפה םיפוצרפה תרושב
.םינותע הברה הארק איה .רבעמש דומעב תונשרפה
ת ושדחה ידומע שארב ןה ,תובר םימעפ רבכ ובתכנו בטיה םיעודי וללה םירבדה לב
א לול ללכ םתוא איבמ יתייה אל .םהב רצקמ ינא ןכלו ,תוטוזהו תונשרפה ידומעב ןהו

:רמואה ןשי ריש ותוא

היליבס יתוחא האבס שוריתו םינונז
םור לש קובקב םור לש קובקבו םיתמ רשע־השימח םע

י די־לע ,יל עודיה לככ ,םסרפתה אל ,הבר תוריהזב ידי־לע ףסאנש ,אבה רופיסה לבא
ם יאיבמה הלא ,רוביצה תורישל הבר הכ תוליעיב ומתרנש םישנא םתואמ שיא םוש
י כ .הלעתבו תולובגה ךרואל ונילייח יווהמ םירופיסו תוירט תושדח םוי־ידמ וינפל
ה לילה תכשחב .הדרטה לש תפסונ ךרד םירצמה וסינ ,וירחאל ךומס וא ,שדוח ותואב
ם יזועמה ישנא ברקב הלהב עורזל היה םדיקפת .ודנמוק־ישנא תוסומע תוריס וחלש
ת וטישפה תחאב ,הנהו .ברקה־חור תא סורהלו םייובש תחקל ,םתוא גורהל ,ונלש
י ששה ,תושונא ועצפנ םיפסונ םינש ,תרופחמה ךותב ונילייחמ השולש וגרהנ וללה
.םלענ יעיבשהו ,םימה־תלעת לובג לע תמ אצמנ

ה לפשה תא רנייטש םדא בזע וב רקוב ותואב הלחה ןאכ דע הכילומה םירקמה תרשרש
.םירמ תא םילשוריב ריכהו

א וה .דלוגנייפ תרבגה יל הרפיס הזה תיבה לע .היבא תיבל םדא תא החקל םירמ
רישע שיא .הב תונבל ולחהו םילשוריל זא ועיגה םינמרגה .האמה תליחתב הנבנ
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. דובכלו הליהתל עודי היה ותדלומ־ץראב .ןאכ דע ןופצה ןמ וכרד תא השע דאמ
ן ינעב התעד קמועל דרוי ינאש ןוכנ־לא ררבל יחקיפ טבמ יב החלש דלוגנייפ תרבג)
ח ורל לילדה םרעש ופועתו םיעבוכ וריסה םה .ותוא ךרבל ומידקה םישנא .(דובכה
, הלעב גרהנ זאמ .םרקה תגוע תא הלסיחו היניע תא המצע ילש תרפסמה .הרקה
 ותנומת .קוחצ־יצרפ ותנמלא הפקתנ ,הנומשו־םיעברא תמחלמב ,דלוגנייפ ןודאה
ה רשע־עשת הז ויענענמ לע טרפ אל שיאש ,שטולמה רתנספה תא הטשיק הרומחה
. המחלמה ןמזב אלא המחלמב גרהנ אל אוהו ,ןל׳צ אלא היה ןרתנספ אל ,השעמל .הנש
ר בג ותוא ,השאה הכישמה ,ןכבו .הפי התימ תמש ןויערב עשעתשהל הבהא הנמלאה
ה שא ול אשנ םשמ ותעיסנ ינפל .תונורחאה ויתונש ןעמל תיב תונבל בשח רישע
־ בייפ תרבג .ןאכל ולע םשמו ופיל ועיגה םה דחא םוי .התיה ימ תעדוי ינניא .הריעצ
א וצמל יאדו בשח אוה" .הדגנל ףצ םילשורי לש קוחר יומיד .שרח הגגומתה דלוג
. ארונ רהוזמ םיבוהצה םיימשה תא תוחלופ היתומוחש ריע ,םידח םילדגמ לש ץרא
ק סעש יברעה יאנבה .וירבע לכמ טאל־טאל תיבה רגסנ ןכל ."הזר המדא אצמ אוה
 .קיודמה הארמה תא םילשורי לש הינבא ךותמ ופלש הלא .בלחמ םיתתס ןימזה הכאלמב
ב שח הליחת .םירשי םיספ ופלח היתורוש ןיב .תובוצק תורושב ןבא לע החנ ןבא
ועבצ ןבאב ףוקשמה תא טשקלו חרזמה לומ םייקנע תיכוכז־תונולח עורקל יאנבה
ת ונולח הליחת .הבוהצה ןבאה ירוטב הז רחא הז ומתסנ תונולחהו ,םלשנ תיבה .תינ

. חרזמה תיכוכזב שמשה לש בהזה קרב םלענ ףוסבלו ,ביבס־ביבס ךכ־רחא ,ברעמה
ר צק ןמז תמ אוה .תולבוימה וידי לע הדובעה רמג םע קקר תיבה תא הנבש יברעה
.ןכמ־רחאל
ה ז הככ .ומלענ םה ףוסבל .תוקוחר םיתעל קר הארנ תיבב ררוגתהש הנושמ גוז ותוא
י תש ןיב םרק ומכ םמשה ןיב עלקיי אוה םש רוגיו םדא סנכי םא .השאה הקחצ ,היה
, םדא תא תבהוא ינא המכ ,םיהולאב .ויתחתמ םירמו הלעמלמ ןקזה .דלוקוש תוסיפ
ר פסל יתחכש .םירוגריגה בצקל החנצו התלע הברה הסרכ .יתוא הרגמ שממ אוה
ת ניפב היוול התארנש עגרב .תונמלא ידגב דימת השובל התיה דלוגנייפ תרבגהש
ת ומדב העומשה הילא עיגת םרטב דוע .רדופמה המטח תא תפקוז התיה תובוחרה
ילקב .השארל הרוחשה המוניהב קסעתהל הלחה תוולמה תונוכמה לש יטאה רוטריטה
ם ולשל הדי תא המירה עקרקה־תמוקב .תודרויה תוגרדמה לע תרבגה הגליד תול
.תועמד ודער היסיר ןיב .התומד רויצ תא המשר ההכה התלמש .להקב הסנכנו

.םירמ הרמא ,"תיבה הנה"
.םדא רמא ,"הפי אוה"
ה יה תיבה לש ריהבה חתפה .םיללצה וארנ אל רבכ הבעה הכישחב .ותומכש ןרקש
 ותוא הליבוה איה .ןח תאשל ןוצר ךותמ רבדמ אוהש העדי םירמ םג .םירוק יוטע
.המינפ תולק ותוא הפחדו תלדה תא וינפל החתפ ,ןורדסמה ךותל
ת יבה־לעב תשא הבשי רקוב־ידמ .תיבה־ילעב לצא םירייד היבאו םירמ ויה הליחתב
־ועבצא תא תויחהל התסינו ,הילגר תוצק תא הסיכש ךורא קולח השובל ,רתנספה דיל
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.הפק לפס הל העיצהו הברקתה םירמ .הזוזמה לע ןעשנ ןירג .תונבואמה הית

.תרמוא השאה .דתיה /׳הדות /׳אל"
.םירמ הלאש ״? האמצ אל תא״
 הרעש .ביהצהל לחה וישכע .ףוקש היה הינפ רוע .רוחאל הרעש תא הכילשה איהה

.ריפאה תוליהב בורמו ,םוח היה
.הפיה .דשאה השחל ,"הלאש ךתוא לואשל יתיצר ,םצעב"

.םירמ התנענ ,"ןכ"
"ז רפסה־תיבב אלו ןאכ דימת תאצמנ תא עודמ"
."יתוא דמלמ אבא"

.השאה הרמא ,"ההא
.םירמ הלאש ״? ךל עירפמ הז״
 דימת ינא .תגאדומ טושפ יתייה" ,תינמרוצ שיקמ רתנספהשכ איהה הבישה ,"אל"

."תגאדומ
.םירמ הרשיא ,"ןוכנ הז"
."יתוא גיאדמש המ הזו" ,השאה הרזח ,"ןוכנ דאמ הז"
.םירמ העיצה ,"הפקה תא יתשת"
 ,"םימעפל יל הרוק הז" .םיענענמה לע ותוא הכפשו הפקה לפס תא החקל .דשאה
.תלבסנ־יתלב איהש רהריה ןירג .ולשה הלוק תא הבהא םירמ .הלצנתה
 הרונמה רוא .תרחואמ התיה העשה .ורדחב ליגרכ בשי אוה .הלעב תמ דחא הליל
 הרדחש הלחמה לע בשח אוה .וינפ לע הטש הלולצה וניע .ותלגלוג יצח תא טילבה
 לש היתורוקמ לע רקחמב קסע אוה .ריקה לע לצ הליטה תיקנעה ותחרק .ותשא ףוגל
 בואכה רשקה תא ריתהל .דתיה ותרטמ .הדוהי־רבדמ תותיכל הירשקו תירצונה תדה
 .קתוש ןירג .דיה םהיניבש םיחוכיווב .תמאה תא םיאנקהו םינקפסה לכל חיכוהלו

 םג .םילילא־דבוע אלא הז ןיאש דמיל םירמ תאו .ותעד תא חדיב חריקה שיאה
 .המדאל תחתמ םיחנ םיספסוחמה םהיתופוג .ןמזמ םירובק םהלש ןבאה־תומודרק
 ןהיתוצבשמ ךותמ וכפשנ ויניע .טבחנו ןחלושה לע חריקה לש ושאר לפנ הליל ותואו
 תא םחדו ןירג רמא ,"תרתוימ הדובעו ץמאמ בורמ הז" .ויתוריינ לע ולגלגתהו

 לפקתה קנעה תמהו ותעדב ןתיא ןירג היה הכומנה ותמוק ףרח .הנורא ךותל היווגה
 .הפשה ןמ ובברתשהו ןמצעמ הצוחה וקילחה םיילגרה .ורשבל הבצקוהש הרצה הניפב
.ןוראה םע הגילפה הנמלאה

.ןירג רמא ,"הרוק הז"
 עבצהו וזב וז תובולש תוריהבה הילגר .הסרוכ ךותב הבשי םירמ .רוא היה תחא־תבב
 רדחה עצמאב דמע םדא .ךרו םיענ דבוכ הב היה .ללחה תא ריאמ התלמש לש םודאה
 ונניאש םשוגמ ישוכ היה אוה .אבש־תכלמכ ויניעב הפי .דתיה עגר ותוא .הב לכתסהו
.הל רמא ךכ .וידי תא עינצהל ןכיה עדוי
.הבושת םוקמב הלאש "ז בער התא"
.תשוחנ־תרשרשב העשעתשה םירמ ."הדות ,אל"
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.םדא לאש ׳ד הלעמל רג ימ"

.הרמא ,"התא"
.םדא לאש 1 הלעמל דועו״
.םירמ הרמא ,"ילש אבא"
.והשימ לש שרופמ םש אטיב וליאכ המעטהב רזח ,"ךלש אבא"

*
 רוביצ־יקסעמ שרפ זאמ לבא ,תראופמ תרומזת לע ןירג חצינ םינש הברה ינפל
 הלפנשכו .תוארמ לש תללכושמ תכרעמ הב ןיקתה הבר תונלבסב .ותמוקב רגתסהו

 הפסאו המצע לש םיקרב העבשב הלקתנו הרזחו הרקתל הקניז ,הרבשנו רוא־ןרק
 ,ויתוריק לא רועפה ויפ ךעמנ םיכרד םיעבשב .הקיח לא ןירג לש ותומד תא הכרדב
 זגרא ךותב תלפוקמה הזירא ךותב הנותנה הספוק ךותב יחה רוצי ןירג היה וליאכ
 תינוחמצה רקובה*תחורא ירחא .ןירג היה הזכ .םילג לע תלטלטימה הניפס לע חנומה
 חמוצה בשעל ויתוארמ תא ןויכ תוקוחר םיתעל קרו ומצע תומדב שיאה עשעתשה
.ותב לש םיטהולה הינפ לא וא ןורחאה רואב
 לע הצחל םירמ .העמשנ אל הבושת .תלדב השיקה .תוימינפה תוגרדמב התלע איה
 הקלדש הרונמל םיכומס וינפ .וירפס לע בשי רנייטש םדא .המיגפ הסנכנו תידיה
 ךותב הנומת התיה רדחב דיחיה טושיקה .וינפל ךומס רפסהו הלילב הקלדו םויב
 םייחל־תומצע ,םילוגע הינפ ,הייחל םיעבראה תונשב השא תומד .תיכוכז תרגסמ
 החלש איה .םיאלמ םיידשל תחתמ תובולש ויה הידי .תורצו תוקחורמ םיניעו ,תוהובג
.ףוגו םייח תבהא ויתחת עינצהש הנבה לש ךר טבמ הנבב
ירקמ םדא קספ םעפ־ידמ .ונממ זירז הלילהו רצק היה םויה .תוריהמב וצר תורושה
ילחמ .המודמ החונמב תורבועה תועשה לש תבצקומה תינכתה .תינכתב רהריהו ותא
 תומודו דחוימה ןפוצרפ תא תודבאמ ןח םש .שי־אלה ןיבל שיה ןיב שער אלל תוק
 הפמה לש שדחו ידימת טוטריש אל םא םייחה םה המ יכ .ריצח לש תוליבחל
 םידדצה ןיב בושו בוש םידירפמ ,תולובגה תא הב םינשמ ,עגר־ידמ ,םוי־ידמ .המלענה
 לש הלדג תא הנשמ הנניא תשדוחמה הקולחה .רבעמ תערתשמה הכישחל םיראומה
 ימו .םילמה לש ןתלכיל רורב לובג םייק .תויתואה תוצחמנ הפס לעש תמלענה ץראה
 וליאכ םילמב שמתשהל הסנמש ימ ,הקזחב חותמה םודאה וקה תא רובעל הסנמש

.הקיתשב וא ןועגשב בייחתמ ,םירבד ויה
 הינשהו ,ןציל לש וניעכ ,החרז תחא ןיע .וינפ לש דחא דצ קר ריאה הרונמה רוא
 ושאר יצח תא קשנל התצרו בוצעה ויצח לע המחיר םירמ .ויפ תיצחמ םע העקש
.הקפאתה איה .לפאה
 יחש תונרקסה רצי תא הריג ותיב הארמ .תוצילעב וידיב ףפות ,הלעמלמ ןקזה ,ןירג

.וב
 תרבג לש הלעבב השעמ ותואכ .םיעושעשל הנשי הואת אלא בל־עור ןאכ היה אל
 לש הלעב היה ,תרומזתה לע ןירג חצינ רשאכ ,םהה םימיב .ול׳צב ןגנמה דלוגנייפ
םילילצ ילכה ןמ קיפהלו ותונמא תא רפשל לדתשהש יניצר ןל׳צ דלוגנייפ תרבגה
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. ךכל הדע התיה הלוכ תרומזתה ;ןירג ותוא םדיק אל ןכ־יפ־לע־ףאו .םימחו םייקנ
ת שקה־ילכ ברקב ,עקרב דימת רתונ אוה .ולוס יעטק ןגנל וכזו וינפ לע ורבע םיריעצ
י פתכ לע קפרתמ דלוגנייפ רמ היה הלילב .תצמואמה םתגרעב םלואה תא םיאלממה
."תולדגה־ןועגש" היפב יורק היהש הממ ותוא אפרל הצמאתה הדצמ איהו ,ותשא
ס או ׳ןובנ םדא אוה ןירג" .ונזא ךותל תנחוטו תרזוח התיה ,"ןובנ םדא אוה ןירג"
, דל׳הבוב .תובוט תוביס ול שיש ןמיס ,ק׳זובד לש וטר׳צנוקה תא ןגנל ךל ןתנ אל ןיידע
ד בוע אל התא .ןמאתהל ךירצ דוע התא" ,םימחרב דלוגנייפ תרבגה הפיסוה ,"ילש
."קיפסמ ךמצע לע דבוע אל טושפ התא .קיפסמ ךמצע לע
ך ירצ םישנ .רהריה ,התוא קונחל ךירצ .ופוג לכב דעור רבגה היה הלאכ םיעגרב
ל כל םיטשפתמ ןהלש םיספורה םירשבה רשאכ .תונשי ןהש העשב דוחייב ,קונחל
ו השמ .באכ האלמתנו הדרמתה הביקה .היתופיטל אשמ תחת השקתה ופוג .םירבעה
.ןטבה ילופישב ךליה םומע
ז א" ,דלוגנייפ תרבגה הכישמה ,"ךל ןתונ ןירגש תויחנהה לכל הפי בישקת קר םא"
וקה דובכ־ףדור תישענ יתממ .ץופקל ךל רוסא .רפתשהל ךירצ התא .רדסב היהי לכה
.ופרע תא הפטילו השאה הלאש ״1 שארב ןקז רומח ומכ ץפ
ע וציבה תא רסמ ק׳זובד לש ול׳צל וט׳רצנוקה דעומ ברקתה רשאכו .זא רבכ קחצ ןירג
ת ואושתב הלעמ־הלעמ םרוהו הרעסב ומלוע תא שבכש ,עודי־יתלב ,ריעצ ןמא ידיב
ל ע הצרפתהו םייפכה־תואיחמ ץחלב דמעמ הקיזחה אל דלוגנייפ לש ונטב .להקה
ל ע תמ אוה .הפילחה יסנכמב הזחאש הרוגחה תא רובעל ךרד האצמ הביקה .המיבה
. ךרדה לכ הלמ ופילחה אל םה .םילוחה־תיבל תישיא ותוא ליבוהש ןידג לש ופתכ
.םדב םוסח היה דלוגנייפ לש ויפ ,קתש ןירג

*
ב ייח ינא .םילשוריב רנייטש םדא לש וייחמ טרפ םוש ריסחהל יל רוסא .ךיראמ ינא
ב ושח .היליבס ותוחאמו םירממ ריתסהל הסינש ןתוא םג ,ויתובשחמ תא ראתלו תוסנל
ה לע חינהל רשפא ןיידע ,התפש דע האלמ סוכה היהת וליפא .לכה םושרל דאמ יל
.יל שיש םירבדה לכ הלאו .םימה וכפשייש ילב הינפ לע
ה עניצב יתמסריפ םשו הפ .הטיסרבינואב ידומיל תא םכסיש ראות לבקל דמוע ינא
ש יאה .יתובג ןיבש חווירב םיכנואמ םיווק ומתחנ םייתניבו .ידיב ולעש תומישר המכ
י נניא .דלוגנייפ תרבג לש התרבחב התה תוביסמ דבלמ ,יל שיש המ לכ םה וייחו הזה
.םתוא יתנויכ ינא אל .הקווד הלאכ םירבדה עודמ עדוי

ה תיה איה .םירמ לש הרדחל דרוי היה םימעפל .תולילב דמל ,תאז תמועל ,םדא
. המוסח התיה ךרדה .ןירג לש ורדחב רקיב אל םלועמ ,יל עודיש לככ .הפק ול הניכמ
.וילא רס אל ןירגש ןבומ
ח א דיקפתב םילוח־תפוקב לבקתה םירמ לש התולדתשהב .הדובע םדא אצמ ןמזה םע
ם נידש םישק םישנא .םידובאה םירקמה תא וילע וליטה ללכ־ךרדב .תונרותב חיגשמו
.םיססוגה תרבחב תועשה דעב הפי ול ומליש .רזגנ
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. תועומשה תא יולגב הדדוע םירמ .םילוחה ןיב םקרתהל תודגא וליחתה ותומ ירחא
ו א די עגמב הוקת־יכוסח םישנא אפיר םדאש ,ורמא .ןהילע הפיסוה םג םימעפל
. חחושלו םילוחה דחא םע רגתסהל גהונ היה ,םיבולע םתוא ונעט ךכ ,םדא .רובידב
. תילכתב םיאירב .םיכלוהו םימק םהינש ויה ףוסבל .םימת םוי רבדה ךשמנ ללכ־ךרדב
. רבדה ינממ ענמנ תוקעצו תוקבד בורמ ךא ,העפותה תא רוקחל יתיסינ םימעפ המכ
ה כובנ התיה םירמ .םיעצפה תא יניע דגנל םיערוקו בצקב םהיבקב םישיקמ ויה םה
.תוחירהמ יתטלמנ ינאו

»
, תולקלקע םיכרדב ילא לגלגתהש םיאולימה־וצ תא םדאל יתאבה רשאכ ,םוי ותוא
ת ופקומ ,וזמ וז תוקחורמ ,היליבסל הל ויה תוירזממ םייניע .היליבס ולצא החראתה
ת רזעב תכלוה התיה ללכב איה .ביבאה תליחתב הנאת־הלעכ תוקוריו ,המוח תשק
ת אטחתמכ הלועו הרעשמ הלפשה קבא תא תרענמ התיהשכו .הלש תוהובגה םיינתמה
, םינשיה םירפסהו הרונמה רוא ינפל וא םירמ לש טקשה הרדחב תבשל ,םילשוריל
ג וז השובל ריעצה היחא לא הלוע התיה .הלפשב הייח ךשמהל חוכ תפסואכ התיה
ם יאולימה־וצ תא אוהה תיבל יתאבה רשאכ .ןושיל תשרופ ךכ־רחאו תוחונ םייסנכמ
.בוחרל םיניערג הקריו תספרמה לע היליבס הבשי

.ורפס לע רביד םדא
ה לודגה ץראהו םימעפ שמח םירצמל שלפ ויבא .ךלמ היה ןאכ וטטושש בלצה־יאשונל
ך למה תמ רשאכ .בוהצו בחר ,הובג היה אוה .ךירלמא היה ומש .סמ ול התלעה איהה
ה יהש ,יעיברה ןיוודלאב ,ונב ידיב הכלממה הרתונ הירטנזידה תלחממ הזה רוביגה
ר ענ לש ותחדפ לע חנ םילשורי תכלממ לש דבכה רתכה .הנש הרשע־שלש ןב זא
י דיב ףטענ ופוג .וילגרל "ויבקעב הלחמה הדרי םשמ .וידי ועגפנ ונושאר .ערוצמ
ל כו .םילוכאה וינפמ וסוני אל וידי־לע םילבקתמהש ידכ תובע תושבחתב ויתרשמ
ת ושבחת ףוטע .סוס לע ופוג תא וחינה וידבע .ויתוליח שארב ךלמה בכר םינש ןתוא
ת א םיבכור השימחו־םיעבש תואמ־שלש תרזעב הכה רזג דילש ברקב .הנבל המילגו
ה לאכ ,םדא ךישמה ,ךלמ היה הזכ .םירצמ רואיב ןיד־לא חאלצ ףסאש ףוספסאה לכ
ופרה וידיב לבא .קתושמ היה ופוג .תיפוס רוועתה םיתשו־םירשע ליגב .ויתוליח ויה
־ יעסמ תא חיטבהלו תקמקמחה הנידמב קיזחהל ףיסוה ,תוינשקעו תועוגנ םיידי ,תוי

ם ייניעה .וככרתה וינפ .טקש אוה .לכה רמגנ ףוסבל .קשמד דגנ ,ןונבלה דגנ דושה
א ל .תושעל והשמ דוע ול היה םייסמה עגרבש יל המדנ .תמ אוה .ףוסבל וחקפנ
ר תויב םיבושח םירבד המכ לבא .הליחתב יתרבסה רבכש יפכ ,טעמ רביד אוה .רמול
־ רועישל םיאתמה והשמ .םוצעו יארפ ,ןפוד־אצוי ,זעונ והשמ .הלועפ ושפיח דוע
ה יליבס ותוחאל וא ,ומאל םדא המד הלאכ םיעגרב .םילשוריב ססוגה ךלמ לש ותמוק
ו ניתש .הלאכ םיעגרב וב היה ריבדמו קבדימ והשמ .רדחל הסנכנו תלדה תא החתפש
,הליחת יתרמא רבכש ומכ ,יכ .האיבהש הקשמה תא היליבס לש התרבחב

היליבס יתוחא האבס שוריתו םינונז
.םור לש קובקבו םיתמ רשע־השימח םע
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םיילענה תא בוש חירהל .רועה לעםינשיה םידמה תא חותמלאוה הנושמ־המ
 ךותל תסנכנ וליאכ .הנושמ תמאב .התמוכה תרזעב רוחאל רעשה תא לפקל .תוהובגה
 לועפל ,עימשהלו עומשל עדויה ינא ,רתוי יליצאו רתוי חוטב ,רעוסו קוחר ,רחא ינא
 ולש ינא ,חומה לש תורוגמה תוניפה ןמ םילחוזה םיינבצעה םיכוותמה ילב םירשימ

 וקבדש זירגה ימתכו ןמשהו ןיזנבה חיר םג .היוללה ויתולבגימ םעטבו וחוכב ריכמה

.האווסהה תותשרל
 דאמ ומד םה .לדלדיה קלחה רועה .ךכ־לכ םירוחב ויה אל רבכ םהה םיבוטה םירוחבה
בדמ ,םיקבואמ ,ןקז־ילדוגמ .המחלמה םות םע ,םייתנש ינפל ודרפנש םהה םירוחבל
 םינותע תמירע לע םויה ירהצב ףרועה תא םיחינמ .רבד םוש לע .תושגרתהב םיר
 תא ושבל תוערואמהש הקותמ השוחת זא התיה .האווסהה־תותשרל תחתמ םינשי
 יפיזל תחתמ ץצולתה אוה .ךכ רמא דקפמה .טקש היהי האלהו ןאכמו הנוכנה םתרוצ

 ץוחהמ ואבש םיזירזה םיבתכה .וחיטבה ךכ םינותעה .הכורא השפוח חיטבהו ונקז
 אוה .תחלקמב םורעו ריעצ ןיצק קעצ ,םלועה ףוס םלועה ףוס .ךכב םיענכושמ ויה

.תאזכ החמשבו ץרמב ןבתסה
 אשנ חור לש ימואתפ בשמ ותואו .חיר ותואו םירוחב םתוא הלא ויה ןכ־יפ־לע־ףאו
 .ןיעה תיווזב ןכתשהל בהוא הלאה םירוזאה לש םילה .םייניעל רבדמה קבא תא

.םיבובזה וירחאו ,םוקמ לכב השעמל
 הפקה .יתרוסמה הפקה תא הויצו ויניצק תרובח לע עגר ףיקשה אוה .ףייע היה דקפמה
 לש התיכ תרבחב םדא אצמנ ,םינוידה ירחא ,ךכו .ןיזגבכ חירהו ידמ קותמ היה
 ולו לוח תבכש הסוכמ רקנוב ןיעמ םהל ונב םירופחדה .םימה ספ לע ובשיש םירענ

 לע בכשש ךוראה רוחבה תא המע האשנ םש דע ותאיבהש הנוכמ התוא .םיחתפ ינש
 הלאה םירוחבב דחוימ רבד םוש היה אל .םלענו ,םשה־ךורב טלפ אוהה .שמשב ןרזמ
.ברעה־ןותע תא םהישאר וטשיק תרחמלש הדבועל טרפ

.םוקמ םושב יתייה אל ,ללכב .םידהה תא קוחרמ יתעמש קר ינא .םש יתייה אל ינא
 תוחוכ .חתות ירודככ םימודא שא־יריבא הורחב םיסט םוקיה ףוסבש עדוי ינא לבא
 דירחמ םתבושמ דער .שארב שאר וחיטיש דע םתצואת חוכב םיטש םיישפחו םילודג
 לע רויעכ רעתסא ינא דחא םויו .םיצצופתמ םימודא םידקדק ינש ,םיהולאב ,עיקרה תא
.םדא תא וגרהש תונוז־ינב .םתוא גורהאו םלוכ ישאר

 םיפלקה־קחשמ .לליקו המיגפ לחז רמושה .דנדנתהל הלחה הרונמה .םלענ ץוחב רואה
 ץלח ןקבלה .תודונ ינש עוקתל לגוסמ ינא ,ינמיתה רמא ,םהלש זגפ לכ לע .רבג
 והשימ .םייכרבה לע ןעשנ קשנה .ןתוא לענו רזח אוה .תועבצאה ןיב דריגו וילענ
 שגינו רשקה רמא ,יניצר השענ הז .םיפלקה תכימש לע רגינ לחהש לוחב ץיצה
 םידאה םעפ־ידמ .קתשו ודיל דמע ןקבלה .תיפצתה־תדמעל ךלה םדא .רישכמל

ריעה תובוחרב ואבחנ ןה ילוא .תוירצמה תוללוסב ןיחבהל היה רשפא־יא .קפואה
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 .חווטל םדא לחה ןכ־יפ־לע־ףא .הזל רבעמ דוע ןתוא קיחרה ביואהש רשפא .הלפאה
 הרגמ חיר םע חותמ טקש .הקספה התיה םעפ־ידמ .התפר אל םהילע הכתינש שאה
 רבד האר אל םדא .םעט היה אל ידגנה חוויטב .םיזגפה ולפנ בוש דכ־רחא .ןשע לש
 ,הזכ הרקמ רכוז אל ינא .םהידיב ךורד קשנה .םיפופצ ובשי העבשה לכ .ןשע דבלמ
 שערה .ןקבלה הדוה ,יתוא תונבצעמ תומגרמה קר .ילמרונ אל הז ,סדנהמה קעצ
 המייתסה רקוב־תונפל יצחו־שלש העשב .ינפלש הקירשהו תוקסרתהה לש ארונה
 וכילשה םה .הלעתה תא םיירצמ ודנמוק־ילייח ורבע שמחו־םיעברא שלשבו .הזגפהה
 .דימ וגרהנ השולש .תוקעצהו ןשעה ךותל ורי ךכ־רחאו תרופחמה ךותל םינומיר
 תמ אוה .וטלמנו ותוא וחנז םש .הלעתל דע וררג ינמיתה תא .תושונא ועצפנ םינש
 רודכה .הבורב וכמתש וידי לע חנ םדא .ותפוג תא אוצמל ונישנא וקיפסיש ינפל דוע
.בגל ךומס עקתנו והזח לש ינמיה דצב עגפ

.תמ אל אוה :םירמ
 זאמ הנתשה אל רבד םוש .ופוס תארקל םידעוצ ונחנא .ןמז לש הלאש וז :םאה
 אל ופא לש ןידעה רועה .םד־בזו עורק בש אוה .ותוא וכיהש תרכוז ינא .תודליה ימי

.תויניצרו תולודג ויה ןה .ולגתה ויניע .וינפ תא יתפטש .ףורגאה ץחלב דמעמ קיזחה
 ופיה עודמ סופתל חילצה אל ןפוא םושב .בר ןמז הלאשב רהריה אוה :היליבס

.ותוא
.יח ןיידע אוה :םירמ
לטי אוה .יל םירורב םירבדה םויה .הכוב יתייה דלי היהשכ .ול תגאוד ינניא :םאה
.והזחב רוחהו םילשוריל ומצע תא לט
.ויעצפ תא ץחרא ,אובישכ .וב לפטא ינא :םירמ
 .תולאש לואשל קיספה אוה .ותוא וכיה עודמ ןיבמ אוה םויכש יל המדנ :היליבס
.ותוא ופיה עודמ ןיבה ףוסה תארקל .דוע ותוא דירטמ אל באכה
.םשונ ןיידע אוה .ןוכנ אל הז :םירמ
.תרחואמ תישענ העשהש תבשוח ינא :היליבס

»
 לע ופפוטצה םדא־ינב .הכישחב ונח בכר־ילכ .טשפתמ הווש רוא לחה הגרדהב
 םיעוצפהו תויווגה .ופשחנ ליתה־תורדג .תופקשמו םידבכ םיליעמ םישובל .תילולתה
 .םדיל דמעו לנישב ומצע הסיכ םדא .םהמע תוקנולאהו ורהימ םיאפורו םירענ .וקלוס
 םיכומנה םיננעה ןיב .קזחתה רופאה רואה .וארנ אל םדה ינמיס .ליעמל תחתמ היה םח
 םכשה לע לטלטיה הבורה .העבגב תוניתמב דרי םדא .םיבוהצ םירוח ויח רקובה לש
 ,ךייחב ,רוגסת .םדא תא ןימזהו תלדה תא חתפ אוה .ואת ךותב ןשיע גהנה .תילאמשה
.וקרח תונוכמה .תילולתה לעמ הרזפתה הילמפה .םיבלכ־רוק ,גהנה רמא
״ 1 עיגהל הצור התא ןאל״
.חרובה הנע ,"םילשוריל"
םדא .ןיירק לש ולוק עמשנ .גתמ לע ץחל אוה .תונלבסב גהנה בישה ,"קוחר הז"



ץיש דוד96

ד ע .הנוכמה הרצענ ינמורמ קחרה אל .וידארה תא רגס גהנה .וינזא לע וידי תא חינה
ו יה םיימשה .קלתסה רוקה .הבורה תא ךשמו רדנטהמ דרי םדא .רוחבה רמא ,ןאכ
. ידמ םח .םחו קיבד היה הזחה .םדא בשח ,ער תויהל ליחתמ .וטאל רגינ םדה .םייקנ
, ידמ דבכ היה הבורה .לופיל רשאמ תכלל בטומ .שיבכה דצל תכלל ליחתה אוה
ת ינמיה .הבורה לע המדרנ תטשומה דיה .חתפנ עצפה .ףרועה לע ותוא אשנ םדא
ס דה חיר .ליעמה תא חתפ אוה .ולגר לע הבורה תא ןיעשהו רצענ םדא .עונל הנאימ
ותפכה תא ריתה .זכרמהמ טשפתהש השקונ דחא םתכ התיה הצלוחה .ופא לא עיגה
ך ותל ועבצא בחת םדא .תועלצה ןיב עוקת היה אוה .ורעפנ ויתפש .עצפב ץיצהו םיר
. ומצע תא םדא םחינ ,רובעי הז .טוש תפילצכ ףירח היה באכה .תוועתה בגה .עצפה
ה ליפנמ ותוא רמש הבורה .ויכרב לע חנצ אוהו ולפקתה וילגר .םד הלזנ עבצאה
. םייסנכמה ירותפכב תונבצעב ךשמ םדא .שמשה אשמ תחת םשנ תודבכב .לוחה ךותל
פמה .העיזמ הרק .דתיה ודי .ןיתשהל חכש הזגפהה תליחתמש רכז .ץחל היה םואתפ
־ טא וטלפנ תוברוצ תופיט .ףפוכתה אוה .תאצל ןאימ ןתשה .תרומרמצב הביגה העש
. ובריסו וקרח םיינתמה .ןוויכה תא תונשל .עונל הסינ אוה .סנכמה לע ורגינ ןה .טא
ה מירזל דגנתהל היה רשפא־יא .רכומ חירו קיבד םוח .לוחה לא ,ףטפטל ףיסוה ןתשה
ב שח ,רובעי הז םג .ובאכ תונורחאה תופיטה .םחו בוהצ היה ןתשה .סנכמה לע
ר שפא־יא .ליעמה ןוראווצ ךותל קומע ושאר עקת .בוטרה חטשימה דיל עקש אוה .םדא
. ןיעה ילגלג לומ ודציר םירהוזו םימודא םיספ .ומצענ ויניע .שמשה ןמ קמחתהל היה
.תומלוס לע םידרויו םילוע םייאלפ םיקרח
ו השמ האר םדא .תיאשמה גהנ קעצ ,ךל םח אל .הרצענו המשנ ,ודיל הקרח הנוכמ
ה זחב באכה .הביקה לע ץחל הבורה .דקרמה ןולחה לע ושאר ןיעשה םדא .הנוכמה
יניב השיגפה .באכה תורוקמ ירחא בקע אוה .םידבכ םישיטפ לש תוקיפד .םומע ךפה
ם עפה .ילאכימ הקבר לש הלוקל ררועתהו םנמינ עוצפה .םינשי םירכמ לשכ התיה םה
ב שח ,רדסב־אל שארב והשמ .ךימסה קורל הקבדנ איה .גהנה ידימ הירגיס םדא לטנ
ה גיצהש ןמאה .תורופס תויעב קר וחומל האיבהש הריהב תננסמ וב התיה .םדא
־ תוצראב הרבסהו רויצ ,הרמז לש רויסמ בש הז התע .היתוניזאמ ינפל ילאכימ הקבר
י דכ רש אוה .םאנטייו־תמחלמל תוניצרב םידגנתמה ,רמא ךכ ,םיאקירמא שי .תירבה
ה מ .ילאכימ הקבר הרמא ,דאמ הפי הז .םד לש םעט היה הירגיסל .וטפשמ תא רשאל
ח ותפל ,ןמאה רמא ,בשוח ינא .ותייאר תא השטשיט ןשעה תכמ .דיתעל ךיתוינכת ןה
ת א הבש םימב טשש רדהנה םיעבצח־ללש .תליאב םי־יגד לש הלודג הכורעת דיתעב
ם ימי ךשמ .םודא רודכ יל התנק ימא רשאכ ןטק שממ יתייה .דלי יתויהב דוע יבל
ב שה ,קעצא ינא ,קספיי אל באכה םא .לוחכה חיטשה לע הנאו־הנא ותוא יתלגליג
ר פסמ תריסמב ומייתסה הלעתה ךרואל תירצמה הפקתהה לע תושדחה .המיאב םדא
.רדענ היה דחא .תוחפשמל הרסמנ העדוה .םיעוצפהו םיגורהה
.םדאל וטבמ הנפה אוה ."ףע טנזרבה" ,גהנה רמא ,"עמש"
״1 בוט שיגרמ התא״
.םדא רמא ,"בוט שיגרהל הסנמ ינא"
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.הרצענ הנוכמה
ח פטו בשומה ןמ דרי אוה .גהנה רמא /׳טנזרבה תא רדסל ךירצ .רבד םוש רוזעי אל"
.ופתכ לע םדאל
."תצק יל רוזעת אוב"
.םדא רמא /׳רדסב"
."ותוא דל קלסי אל דחא ףא .ןאכ ריאשהל לוכי התא הבורה תא"
.םדא הנע /׳וילא ליגר ינא"
מטצה גהנה לש ויניע .עוצפה לש וחצמ לע וצבקתה העיז תופיט .עגר וב טיבה גהנה
.רמא ,הלאה םיאלפנה םירוחבה .םיקחוצ םיספ ינשל ומצ

ש ביתה ןתשה .ראווצה תאו ףוגה תא קנח ליעמה .ןולקשא דיל שיבכה לע דמע םדא
. תובגעה ןיבל וכפשנו תולודג העיז תופיט ולגלגתה בגה לע .סנכמה לע השקתהו
ו מדרנ םיגהנה .תושידא ךותמ רוחס־רוחס תובבוס ןטאל וענ תוינוכמה .דבכ היה םוהה
ו פוג תא ךשמ םדא .גהנה הוויצ ,לייחל םוקמ תתל .רצענ יסקט .הגהה ילגלג לע
, םילשורי דע ,רוחב ,םילשורי דע .ודצל טעוב הבורהו ףוקז ךלה אוה .תינומה רבעל
, ףייע התא םא ,ןשית ןשית .הפונתה אולמב הליחתה הנורחאה העיסנה .גהנה קעצ
ד חא .םינשי ילש םינבה .םינש שלשו־םישמח רבכ ןשי ינא .יתנשי ינא םג .גהנה שתל
ה תא םא ןושיל דאמ אירב .בוט הז .סדנהמ תויהל דמול .תירבה־תוצראב ינובשח לע
י ל השענו ןותעב לכתסמ ינא דחא םוי .יתררועתה ,לשמל ,ינא .הרקמב ררועתמ אל
ם הו טילפ השוע והשימ .םיבובז ומכ םיתמ םירוחב יעמוש התא .םייניעב ךשוח
א ל ינא .םיאירב ויהיש .םיאירב הלאה םידליה תא הצור ינא ?עמוש התא .םיתמ
. תויחל םיחרכומ םה ? עמוש התא .ויחי םהש הצור ינא .םיתמ םהו ותומי םהש הצור
ש י ילש ןבל .רופיס ךל רפסא .םיאירב םיקטוקסידה ויהיש .םיקטוקסידב דוקרל תכלל
ה אב .תונייטצהב .שש־אלכ תא רמג אבצב .דמל אל .קדרב השע םייחה לכ .רבח
י רחא 1 עמוש התא .וחקל .ותוא םג וחקיש הכב רבחה .הקירמאמ רזח ןבה .המחלמה
א מאה .ותוא ורבק ולש םירבחה לכ .ךלהו ,שקומ לע הלע .הזעל ותוא ואיבה המחלמה
י צח .התוא איצוהו אשידק־ארבחמ הז אבש דע הלליקו התכב .רובה ךותל הצפק ולש
? עמוש התא .תונבל תורעש הלביק הליל ותואב .התמ
.םדרנו ףלעתה םדא

»
.דלוגנייפ תרבג לש הלוק עמשנ .םילשוריל םדא עיגה הככ
.ינא יתרמא ,יופצ היה הז ,הרירב ול ןיא
ם ילשורי הלגתמ ךרדה בוביסב .וללה תועשה תא הפי הריכמ ינא :היליבס
ם ירוחב .םילדגמה תא ריאמ רק חרי .הירה לע הקזח תיארנ איה קוחרמ .םואתפ
ת וקיריב ןיחבמ התא תוכרדמה לע .לפל׳פה ןמשמ חירסמ זכרמה .תובוחרב םיכלוה
ת ושעל רשפא המ .תואסיכה םיקרוח עונלוקה־יתבב ,תכלוהו תטקוש ריעה .תויסיסע
.םיניערג קורילו םינבאה םע ןושיל ? ריעב
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 ובש ןמזה .בוט ןושיל רקיעה .בוש םדריהל לוכי יתייהו יאוולה :יסקטה גהנ
 תושעל לוכי אל התא .והשמ תושעל לוכי התאש ךל המדנ .זבזובמ ןמז אוה רע התא
 היהי בלהש .הכבי אל בלהש .בלה לע טקש אוה הצור ינאש המ לכ .רבד םוש
.טקש
 ינא .בוהרב לבזה־יחפ תוקיפדמ רקוב לכ תררועתמ ינא :דלוגנייפ תרבג
 םויה תא תללקמ ינא .םילותחה םג םיפרטצמ םימעפל .ןבלחה תועיספ תא תעמוש
ארה ןותעה תא תלבקמ ינא זא .יצחו־ששב ןועש לצלצמ לוממ .ליחתמ רואה .שדחה
 תא תוושהל ןיינעמ .םויה ךשמב תרבוע ינא ראשה לע .הטימב ותוא תארוקו ילש ןוש
 ־ירחא .ותוא הריכמ ינא .הדובעל לוממ והשימ םק יצחו־ששב רקוב לכ .םינותעה
 ןוכיתב תב ול שי .םיפלק םיקחשמו ולצא םיפסאנ תבש־תולילב .ןשי אוה םיירהצה
 יל רורב אל .הגוז התבל תארוק איה .םהינש לע תקעוצ ותשא .יממע רפס־תיבב ןבו

.העיתפמ הדימב הפי תאזה הדליה .המל
.ינא יתרמא ,ןיינעמ אל הז

.ירטסיה השענ התא :היליבס
 ונחנא ? םיידיה ךל תודעור עודמ .הירטסיה לש תונוכת ךל שי .םירמ הפיסוה ,טלחהב
 ונב לכתסמ ויתוקעצ ללגב .םיידיה תודעור ךל .םירבד ינימ לכ לע טקשב םירבדמ
.אבא לש ויתוארמ תופקתשהב ןיחבהל הלוכי ינא .הלעמלמ ןירג

 .וגונעתל ,םתס הככ .םימעפל ןנואמ אוהש םשור יל שי .יאמשא ןקז :היליבס
.ןנואל ליחתמש ןקז םדא לע בושחל קיחצמ
.ינא יתרמא ,ןיינעמ אל הז

 סומינב הז םע הז םירבדמ םישנא .ךיתודימ לע רבוע התא .שגרתמ התא :םאה
 םישנא םילוכי ךיא ז תומל ךלוה אוהש תעדי אל .תמ םדא .ךיתודימ לע רבוע התאו

.תרחואמ תישענ העשה ,הארת ז תויחל והומכ
♦

 ינא םא .ויתובקעב םד ימתכ וכלה םילשורי לש תפצרמה ינבאב תמה ידידי עגנ רשאכ
.תכלל ליחתה רואה .ברע־תונפל יצחו־שמחב הז היה ,רוכזל ביטימ
 םא הפטחו הרמא ,תכלל ןמזה עיגה .ןותע הארקו תספרמה לע הבשי דלוגנייפ תרבגה
 איה .תוגרדמה לע הירחא יתצר ינא .הפ הרוק והשמ ,והשמ הרוק ,הגועה תיראש
 לגר !ופוג תא הסיכ ןידס .יח םדא היה ןיידע ןכ־יפ־לע־ףאו .ריוואב םד החירה

 תרבג .וילגר ידצב ויה םירמו היליבס .התנומתמ הכייח םאה .הצוחה הבברתשה תחא
 ?עצ אוה ברעב ששב .םיבוטר םידמו הבור םילטומ ויה הדיל .ךרב הערכ דלוגנייפ
.הכישח התיה יתאצי רשאכ .תחא םעפ
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