
הלודגה הבהאה :ןמדלפ רודגיבא

 הלבס אל איה ,םינפב םיעצפ הל ויה ,תובחר יקא׳ח־יסנכמ השבל ןמלגילש הנשוש
.העינמ־יעצמא
.הלודגה הבהאה התיה ןמלגילש הנשוש
.הלודגה הבהאה תא תעדל "םחל" רפכה־ינב לש םרות אב ץיקה לש ןושארה שדוחב
.זכרמב ורמא ,"םהל עיגמ הז"
."הנש םיעברא ךל םיכחמש םישנא םש שי" ,הנשושל ורמא ,"םחל רפכל יכל"
.זכרמה ןמ יארחאה אוה .רפכה לא התא אובי אנשריק ןמלז

 ־זגראב ןהייח־רופיס ,היסיטרכב ולצא ןלוכ ןה .ריכמ אוה תולודגה תובהאה לכ תא
.ןטק םובלאב טרופספ־תונומתו ץע
 םיעירפמ םיפקשוממ םירבג ,םיחריק םירבג .הלודגה הבהאה לא ןמלז הוולנ דימת אל
.הלודגה הבהאל
 ."תושעל םירודיס המכ דוע שי .ךירחא אובא תינוכמב ינא" ,הל רמא ,"וטואב יעסת"

 םיריוצמ םינותע תארוק אל איה ךרדב .םיעבוכ ילבו תודווזמ ילב תעסונ הנשוש
 •תומוקמ אוצמל ליבשב תופמ הכירצ אל איה .ףונב ןינע הל ןיא .םיזוגא תלכוא אלו

.הדיחיה תעסונה התיה איה .ןורחאה וטואב האב רפכה לא

ב
 ■הלודגה הבהאל וא ,ןזרטל ,איבנה והילאל וכיח םה .הנחתב ויה םלוכ רפכה ינב
.הפיו תטשוקמ התיה הנחתה
 הריוואו םינידע םיעבצ םיבהוא םה" .רפכה־שאר רמא ,"םיצורמ ויהי ואובי םא"

."תיתוברת
 התיכ םע דחי םתוא רייצ ץיבודיוד הרומה .לוטסירב־ריינמ םילודג םיטלש םש ויה
.הבוט
 םויה עיגישכ .סיכב חמש םואנ רפכה־שארל .תוריקה לע םיבהזומ תוריינ הברה ויה
.ןגרואמ היהי לכה ,לודגה
 *ילוחו קבואמ היה אוה .םילאנרו׳זמ תונומתב תטשוקמ הניפב דמע תרחאה וטואה
.הנחתב יגיגחה יפויל
 •סבואמ וטואב ואובי אל םה" .רפכה־שאר רמא ,"םולכ ונל אציי אל הזה וטואה ןמ"
."םהלש ימצעה־דובכה םהל שיו רודיה םיבהוא םה
 *ימיאב קועצל ץיבודיוד הרומה לש ותשא ליחתת טעמ דוע .תכלל ונפ רפכה ינב
.ץימחהל יאדכ אל הז תאו הקיתע
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תשמ הלש תוקעצה ברע לכ .תקעוצ איה ברע לכ .הרומה לש ותשאל בוצע ברע לכ
.העתפה הקעצ לכ .תונ

 לספסב הבשי ןמלגילש הנשוש .השיחלב תירוחאה תלדה תא חתפ ןורחאה וטואה

.ירוחאה
."בוט םהל היהי וישכעו הנש םיעברא יל וכיח םה" ,המצעל הרמא ,"ונעגה"
 תא הבכמ ןורחאה וטואה ךיא תוארל הכחמ אוה .הנחתב ראשנ ץיבודיוד הרומה קר
.ותשא לש תוקעצה תא עומשל ךלוה אל אוה .ומצע
.תרחא היה הז םעפ .םויה אל .תקעוצ איה וליבשב אל
 .תוריבש םיינתמ ויה השאל .קד םפש היה הרומל .תודומח־ידגבב ריעצ גוז ויה םה
.םיקדו םיכורא תורנ התיצה השאה .תונולחה תא הרומה רגס ברעב
.וליבשב קר ,הפיו שלח ,הקעצ ותשאו ךר רואה
.קזח ךשנ ופוגב םדה לכו בישקהו בשי אוה .הרזחב קעצ אל הרומה
.ודיל הבכשו הכורא תנותוכ השבל השאה .ךלמ לש הלודג הטימ םהל !דתיה
 .שדוקה־יבתכמ הנוי ומכ ונזא ךות לא .דשאה הקעצ ,לפרע רפכה לכ רקוב־תונפל
.הלש רפסה־תיב וליפא .הלש רפכה לכש הנוז ומכ תובוחרה לכב תקעוצ איה וישכע
 .ותשא לש הקעצה האב תונולחה ןמו תרחבומה התיכב דמוע הרומהש םימי שי

.הילע לבלובמ םינמזה־ןובשח ךא םויב תקעוצ אל איה ללכ־ךרדב
 תשרופ תרגבתמ הואת הרומה האור םיפוקשה םהינפבו םילספסב םיחתמנ םידליה
.םהיניע לע הליצמו

.ורוע לע תומח וינפ לע וידי ,אסיכה לע חנוצ הרומה
.טלפמ שפחמו םינשי םיתבל ךלוה הרומה .ןמזה לכ תקעוצ איה הלילב
 ןהב שי .םוקמ לכב ותוא תוגישמ תוקעצה .םישודק םיריש רשו וינזא םטוא אוה
 .תוירכנ תוצרא לע םירופיס תוקעצב שי .הרשפ תא עדוי וניא הרומהש המשאה
.ופוגל המיאתמ אל ובש תורירמה ,ךומנו הזר אוה ץיבודיוד הרומה

ג
.תוגרדמ שלש הבוגב וטואה חתפב הדמע ןמלגילש הנשוש
.תרתסומ־אל הדמחב הזירכה ,"הלודגה הבהאה ינא"
.הלאש "ז יל םתיכיח"
."םלוכל עידות ,העינמ־יעצמא תלבוס אל ינא"
.ףיצרה לא םינטק םידעצב הדרי איה
 אוה .טעמ דוע אובי ןמלז .זכרמה ןמ ינא" .הריבסהו הרזח ,"הלודגה הבהאה ינא"
 שי הנחתב .חמש היהיש ליבשב םירחא םירבדו םיטרס ,תורונמ תונקל ריעב בכעתה
 הבהא .רוא הכירצ איה .םשל תכלוה הלודגה הבהאה .חתפה דיל תחא הלודג הרונמ
."ןידע אלו בוצע הז ךשוחב הלודג
 ואב אל המלו הזל הליגר אל ינא" .ץיבודיוד הרומה תא הלאש "ז הפ םיקעוצ המל"
״1 םלוכ
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.טעמכ ךויחב ,הרומה ריבסה ,"תקעוצש יתשא וז"
."הנוז איהו תעגושמ לש םייניע הל שי"
.קוחר םויא ומכ היה לוצליצהו הנשוש הרזח ,"טעמ דוע אובי אנשריק ןמלז"
 עדוי אוה לכהו רפכב םינש הברה אוה .הרק המ לאוש אל הרומה .עתפומ אל הרומה
.הלודגה הבהאה לע
.םיקשוח םירבג לש חיר ויפד ןיב ,יולב תצק רופא קית ורדחב שי

 המ ,הליחתמ איה ךיא .הלודגה הבהאה לע לכה .תוינוסכלא תויתואב בותכ םש לכה
.םירודיסה לכ ,תונכהה לכ ,הל תושעל המ ,הלש םינמיסה
 םינטק םיעטק .םיראופמ םיזורחב בותכ קלח .םויכ תועודי אלש םילמ הברה םש שי
.תוחיגשמ אל תודעור םיידיב וקחמנ

.רפכה לש ןקזה הרומה תמ ,תונותחו םידוקיר לש םויב ,הנש םישולש ינפל
 תצובק .אוהה םויב ועימשה םימרוצ דאמ םילילצ .ולהבנ תרומזתה ינגנמ .קספוה לכה
 תא דבאל אל ,דחפל אל רפכה־ינבל וארק םה .זכרמה ןמ העיגה תושגדומ תוארוה
.שדחה הרומה היהי ץיבודיוד ,תונותשעה
.רפכה־שאר ול ארק ברעב
.וליעמב המש חרפ .םיליבשב ורעש הקרס ותשא
.הרמא ,"הפי יכה הרומה היהת התא"
.תוירכוס עיצה רפכה־שאר
.ץיבודיוד רמא ,"הדות אל"
.רפכה־שאר רמא ,"תמ ןקזה הרומה"
.ושארב דנ קר ץיבודיוד
.רפכה־שאר רמא ,"םידחופ ונחנא"
.דחופ אל ץיבודיוד
.םיידי וצחלו ומק םה .רפכה־שאר רמא ,"ומוקמ אלמת התא"
.רדהנ ברע החיטבה ותשא .תכלל הצור ץיבודיוד
 הבהאה לש קיתה תא רמש ןקזה הרומה" .רפכה־שאר ססיה ,"ןטק ןינע דוע שי"
."הלודגה
.ןטק ךויחבו תונקפסב ץיבודיוד רמא ,"הז לע יתעמש"
 םירופיס לכה .הזל ןימאמ אל ימצע ינא" ,רפכה־שאר שקיב ,"ןוכנ אל יתוא ןיבת לא"
 הוקת וז .תרוסמה לע רומשל םיחרכומ ונחנא לבא ,הלודג הבהא ןיא ...םינטק םידליל
."התקספה תא הפי ןיעב וארי אל רפכה ינקז .הקיזמ אלו הפי
.תוברקתמה תוריחבל ןווכתמ רפכה־שאר יכ עדויו חקיפ ץיבודיוד הרומה
 םייוליגה ירחא ,םויה .־םוקמ ול שיש בשוח אל ינא" .רמא ,"רופיסה תא ריכמ ינא"
."דיורפ רוטקוד לש םינורחאה
 קיתה תא רומשת התאו חונמה הרומה לש ומוקמ תא אלמת התא" .שקעתמ רפכה־שאר
."תונכהל יארחא התא" :וניעב ץרק רפכה־שאר .״אובת דחא םוי םא .הלודגה הבהאה לש
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.ןתפאשו ריעצ אוה .חכוותה אל שדחה הרומה
.ינגעל סכטב ול רסמנ קיתה
.ותיבל רזח הרומה
ת א .וגגח רקובה דע .תופי תוקעצ הברהו םיחרפ הברה ותשא ול האיבה הלילה לכ
.בושח אל םוקמב םש קיתה
.לודג קופיס ץיבודיוד הרומל .םימכחו םיזירז רפסה־תיבב םידליה
ם סרפי דחא םוי .םיטנגמ לע רמאמ בתוכ אוה .םיטנגמ לע םירפס ארוק אוה םיברעב
."עבט עבט עבט" ןותעב וליפא ילוא .יעדמ ןותעב ותוא
ה בהאה לש קיתל עיגה דכ .םוח רפסב םשר תואצותה תא .טנגמב קדב תיבב רבד לכ
ת ספרמל קיתה תא איצוהו סקנפב םשר ץיבודיוד .הילע לעפ אל טנגמה .הלודגה
.בוט רתוי תוארל ליבשב
.קחצ אוה .ול החרז שמשה
.ותשא הלאש ״? קחצת המל״
.םישנל ןינע הניא הלודג הבהא .הנע אל אוה

ל כב .ןלוכב דקור הרומה .ןלוכב ףתתשמ ץיבודיוד הרומה .רפכב שי תוגיגח הברה
.תכלוהו תרצקתמ הרומה לש ותמישנו רתוי םישק םידוקירה הנש
.המדאה לע שחור וטבמ .הרומה לש ויתורעש ורשנ םייתנש יגפל םידוקירב
.םידוקירה בצקל הכיח ודיבו םיחולמ םימסיק לכא אוה .הכמ יבגב שמשה
.תורעוכמ םילמ ןומה וליג םיטנגמה לע םירפסה .ויניעב חטוב וניא ץיבודיוד הרומה
.הסג הנווכ הרומה האר טפשמ לכב
.הלודגה הבהאה לע קיתה תא הצור הרומה
ר מא ,"תיעדמה הדובעל בושא ךכ־רחא .תצק קחצאו עגריא ,תצק ארקא ינא"
.ושפנל
.תיעדמה הדובעל בש אל אוה
.תצק יולבה ,רופאה קיתב הברה ארק אוה
.החוטב־אל די םינש ינפל הפיסוהש םיילושה־תורעהב ןייע הדיפקב
 וידגב תא ףילחה אל הרומה .םינטק םילצלצב וחימצהו הפצרב ורפחתה םיטנגמה
.ופוגמ ץומחה חירה תא חידה אלו

.ול וקחצו אסיכה לע קיטסמ ול ומש םידימלתה .חינזה רפסה־תיב תא

.ותשא תא דיחפהש ימואתפ קמוע חמצ הרומה יניעב
.הלאש "ז ךל המ"
.ןאכ איה המל עדי אלו הב טיבה אוה
.תספרמב חונה־אסיכ לע ודבל ןושיל ךלה ץיבודיוד הרומה
.הינפ לכ תא ולכאש תולודג םייתפש הל ויה .הלודגה הבהאה לע םלח אוה
."ךליבשב תוחמש תועתפה יל שי" .ותשא הלאש ״? ילא אב אל התא המל״
.תסנכה־תיבל תכלל ותוא חירכהל ךירצ םיגחב
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.ללפתהל אובי אל הרומה םא םידליה ורמאי המ
.םישודקה םירפסל םיסג םירבד תושוע וידיו ידדצ לספסב בשי אוה
.ותומ ינפל הבתכ ילוא .ףפור בתכהו תענצומ ,םדוקה הרומה לש הרעה קיתב התיה

."התמ הלודגה הבהאה"

.וחצממ םימויא םיבובז ץיבודיוד שריג תופטוח תועונתב
."רבדל ךכ רוסא" .שחל ,"רבדל ךכ רוסא"
.םיחותפ תונולחב קועצל הליחתה ,אב אלשכ .תועתפה םע הטימב ול התכיח ותשא
 תואב אל תורורב תונומת .הלודגה הבהאה לע בושחל ול תועירפמ הלש תוקעצה
.תמדרנו תפייעתמ ותשא רקוב־תונפל .וילא
.םירבאב דבוכו שארב הלודג הבהא שי ץיבודיוד הרומל

ד
.החמשל הלודגה הבהאה התכיח וטואה תנחתב
 הלילל םכלש הלודגה הבהאה ינא .ךל הרק המ" .הרומה תא הלאש ״? קתוש התא המל״
."םלש
.שלח לוקב הרומה רמא ,"תרחא ךתוא יתבשח"
.הלודגה הבהאה הרמא ,"אל ךליבשב קר ,הבוט ינא םלוכ ליבשב"
."ישוש יל אורקל לוכי התא" :תמחנמ ומכ הפיסוה ךכ־רחא
."דאמ הפי הז ישוש .תומש הברה ךל שיש בותכ קיתב" .הרומה רזח ,"ישוש"
.הלודגה הבהאה הכייח ,"ךיניעב ןח אצומ ילש םשה תוחפלש בוט"
.הרומה למלימ ,"יתוא הניבמ אל תא"
.ישוש הלאש ״1 םלוכ ואב אל המל״
.םולחב ומכ הרומה רמא ,"ןאכ ינא"
.תצק תעתפומ וב הטיבה הלודגה הבהאה
.הרומה שקיב ,"ילש תיבל יאוב"
.ותא האב הלודגה הבהאה
 וכשמנש תומשוגמ םירפיצו הלודג הקעצ התיה תובוחרב .הרומה לש תיבל וכלה םה
.קמעה ןמ הקעצה לא
.תדעור הואתב ובישקהו יול לש הפקב םלוכ ובשי רפכה ינב
.בוחר לש תוסג תוגרדמב ולע הינשה המוקה לא .תומוק יתש ויה תיבל
 תככרמו הינפ לע תחפטמ חורה .ןולחה לע תנעשנ תעגושמה השאה התיה הלעמל
.םישקה םיווקה לכ תא

.תגגוח ומכ הכוב ומכ תקעוצ איה
 הבהאה םג התיהש ,ןמלגילש הנשוש תא ץיבודיוד הרומה לאש הנושארה המוקב
.הפי איהש תעדוי איה םא ,הלודגה
.תולאש לע הנוע אוה .אנשריק ןמלז אובי טעמ דוע .התנע אל הלודגה הבהאה
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ה
.תינוניב הגרדמ הנידמ־ידיקפל ןשי לדומ ,החותפ ,הקורי תינוכמב אב אנשריק ןמלז
 םייניע ול שי .םקועמב וילע יולתה ךורא ליעמ שבול אוה .זכרמה ןמ יארחאה אוה
.תושק תועבצאו תורתוומ אלש
.ץיבודיוד הרומה לש ותשא םע וגגח תורכיכבו תובוחרב םירפיצה
 תונחלוש התאר הרומה לש ותשא .תציוצמ הפמ םע לודג ןחלושל םיבשוי ומכ םה
.ושי לש םינורחא םירופיסב הלאכ
 תועמוג ןחלושה ידצ ינשב הברה םירפיצ .ןחלושה שארב תבשוי תעגושמה השאה
.קשוח הפב הלש הקעצ לכ
.םהל תברסמ אל הרומה לש ותשא .תוצור ןה תוקעצ הברה
 ולגלגתה תוררחוסמ םירפיצ .העורפ רבכ הגיגחה .תרחואמ ברע תעשב אב ןמלז
.ורס אל ןמלז לש ותינוכמ ילגלגמ .תוחפוט םייפנכב
 תודלוס אל םיידיב ריסה ימדקה ןולחה ןמ .יול לש הפקה דיל ותינוכמ רצע אוה
.םייפנכ יסיסרו לילד םד ,תועורק תוצונ
 דימת .םילוביה תא קודבלו םיסמה תא ףוסאל אב שדוח לכב .ותוא וריכה רפכה ישנא
.ומוקמב־אלו הנוש הארנ הלילב .םויב אב
.וביבס לגעמ־יצחב םתוא רדיסו רפכה ישנאמ הנטק הצובק ףכא ןמלז
.יגיגח תויהל הצרו רמא ,"הלודגה הבהאה תא םכל יתאבה"

."םיחמש םירבדו תורונמ יתאבה"
.היהי המ ועדי אל רפכה־ינב
.ןמלז לאש "?תונכהה לע יארחא ימ"
.תושעל הברה דוע שיו רצק ןמזה .ותונלבס דבאמ אוה

,תשגרנ הצורמב אב רפכה־שאר
 ןיכא ינא .עיגה אל בתכמ םוש .ךינפ ונלביק אל .אובתש ונעדי אל .ןמלז ןודא ,החילס"
."דימ לכה

.הענכהב וירחא הררגנ תינוריעה תרומזתה
.רפכה־שאר םהל ארק ,"ונגנ"
.ימואלה ןונמהב החתפ תרומזתה
.הסג העונתב םתוא קיספה ןמלז
"?דחוימה קיתה ימ לצא" .לאש "?הלודגה הבהאה לע הפ יארחא ימ"
 אל םתא" .רמא ,"הלשממה דגנ אל הז הלודגה הבהאה" .הכובמב ךייח רפכה־שאר
."הב עוגפל ךירצ אל .הנממ דחפל םיכירצ
."הלודגה הבהאה תא םכל יתאבה ינא" ,ןמלז קעצ ,"שפיט"
."תאבה התא" :ןמלז ירחא רזח רפכה־שאר
 *תיבב .הרומה תיבל ךרדה תא ןמלזל םיארמ םה .היולג החמשב וב וטיבה רפכה ינקז

.םיגח לש תורוא וקילדה הליפתה
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ו
.ההק הקיתשב ועקש הלודגה הבהאהו הרומה
ת א תוארל הצור אל .הלועפ תפתשמ אל הלודגה הבהאה ךא ,הקיתשב םחלנ הרומה

.ולש םיטנגמה
."הלאכ םירבד הכירצ אל ינא" .הרמא ,"יליבשב אל הז"
.הרומה לאש ״? תומוקמ הברהב תייה״
.הילענ הצלח הלודגה הבהאה
."הפי ורדתסת ןמלזו התא .תולאש לאוש התא ןמזה לכ" .הרמא ,"רזומ שיא התא"

.ול אורקל האצי בוחרה לא .ןמלז לש תינוכמה תא העמש ישוש
. תוקעצה תא עמוש התא .תעגושמ השא ול שי" .ץיבודיוד לע העיבצה ,"הרומה הז"

."תקעוצ ותשא
.תוקעצה תא עמש אל ןמלז
.הלודגה הבהאה תא לאש "ז החמש תא"
."יל עירפמ אוה .בוצע שיא אוה הרומה" .התנע ,"אל דוע"
"ז יארחאה התא" :הדיפקב טיבה ןמלז
.הנותח־ינפל לש תוחידב המכ עדוי אוה .בוצע אוה .לצנתמ הרומה
ש יאכ יתוא ריכמ רפכה לכ .הרצק ךכ־לכ תורכיה ירחא םדא לוספל יתוברת אל הז"

."חמש
."תיתוברת אל דאמ איה הלודגה הבהאה .ןוכנ הז" :חותפ הפב קחוצ ןמלז
.תיבל וסנכנ םה
ו א םירצק—תולילה ךיא ? ריוואה־גזמ ךיא י ןכומ לכה״ .ןמלז ןטר ,״ןינעל וישכע״

״? םיכשמתמ
.השעש םיכבוסמה םיטוטרישה תא הארמ אוה .ןכומ לכהש חיטבמ הרומה
תא ךשומ אוה .הלודגה הבהאה לש ךרדה תא הוולמ ועבצא ףוקשה ריינה ינפ־לע
.םינמזה־חול לש תוינועבצ תולבט לא ןמלז

.תונשייבב רמא ,"דחוימ םואנ םג יתבתכ"
."םאני ריעה־שאר קר" .ןמלז ותוא עטק ,"םימואנב ךרוצ ונל ןיא"
.הלצא ליחתי לכה טעמ דוע .תונכהב תניינועמ אל הלודגה הבהאה
."םיצורח םישנא ךירעהל םיעדוי ונא זכרמב" .ןמלז םחינ ,"הבוט הדובע תישע"
.ןושארה לספסב ודבל בשויש תולוגע םייפקשמב בוט דימלת ומכ ךייחמ הרומה
.תויורשפא יל ןיא רפכב .תומישמל םיאתמ ינא" .רמא ,"זכרמל רובעל הצור ינא"
."םיטנגמב יאדו םיניינעתמ זכרמב .םיטנגמ לע הברה עדוי ינא
.ךירצש הפיא ררביש ירחא ימשר בתכמ הרומל חלשי אוה .הארי דוע ןמלז
.ןמלז לאש ״1 הלודגה הבהאה תא םישנ הפיא״ .תוינכתל ורזח םה
."הפייע איה םללגבש םידבכ םיידש הל שי"
םישנ ונחנא .דבוכמו חונ םוקמ הל יתרחב ינא" .הרומה הנע ,"לכה לע יתבשח רבכ"
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 .תורונמ םש תולתל רשפא .רתויב בוטה םוקמה הז .תוברתה־תיבב הלודגה הבהאה תא
 םישנא ליבשב אשד שי .םש ןגנת תרומזתה ,םיספטמ םיחמצ םע הבחר תספרמ שי

."חמש היהי לכה .הפי היהי לכה .םהלש םיילגרב םיחטוב אלו םיכחמש
 תונטק תורונמ הלת אוה .םיטורמ םירורפגמ תוברתה־תיב לש ןטק םגד הנב הרומה
.תוירכוס תספוקל המוד אוה ןללגבש
.תויועמשמה לכ תא הל ריבסהל חמש הרומה .םגדב תניינעתמ הלודגה הבהאה םג

 לש םינטק םילכאמ ושיגהו תונוליווה תא ודירוה יול לש הפקב .תרחואמ .דתיה העשה
.הליל
.הרומה שחל ,"הלודגה הבהאה לש הלילה"
.ןמלז לאש ״? תרמא המ״
.הלוח ומכ אוה .וירבד לע רזח אל הרומה
 הצור התא ילוא 1 ךליבשב ידמ רתוי הז״ .ןמלז לאש ״? בוט שיגרמ אל התא ,שי המ״
."דבל רדתסהל םילוכי ונחנא ? ראשיהל
.הרומה חיטבה ,רדסב לכה
.םייוניש תושעל ידמ רחואמ ךא ,ןימאמ אל ןמלז
 יכ םינמיס םהב שיו תושלח ןה .הלש תונורחאה תוקעצל העיגה הרומה לש ותשא
 קמעה לא תורזוח תומשוגמה םירפיצה ןמ המכ .תעגושמה השאה םדרית טעמ דוע
.הנורחא תבכר ומכ חוטב־אלו זפחנ ףועמב

ז
.האג אוה .הרומה רמא ,"המדרנ יתשא"
."םיצורמ ויהת ,התוא תוארל ואוב"
.ותשאו ,ישוש ,ןמלז ,אוה .תויתרבח תושיגפ תושעל .בושח הז .רהמ רבדמ הרומה
 היניע הטימה לע השאה .תויתרבח תושיגפ ץיבודיוד תחפשמב ויה אל ןמז הברה
 עומשל ליבשב היניע תא המצעש םיבשוח םלוכ .הנשי איהש םיעדוי אל ,תומוצע

.בוט רתוי
."םכל יאדכ .עשעשמ היהא ינא" .ןמלזל רמא ,"הת ןיכא ינא"

.םיאפור ומכ השאב וטיבי םה .קתתשת תיתרבחה השיגפה ךכ־רחא
 ףסכ ונל ןיאו לודג תיבה .הפייע איה" .הרומה דיגי ,"המדרנ איה .קיחצמ המכ"
."האג ינא .הלש ףוגה תא םכל הארא וצרת םא .םיתרשמל

.הינשה המוקל תוליבומה תוגרדמה לא ישוש תא ךשומ הרומה
.תססהמ ישוש
 רפסה־יתב ידימלת .תסנכה־תיבב רפכה־ינב ,ןמז הברה דוע ונל שי" :שקבמ הרומה
."תוברתה־תיבל םיליבומה םיצח םימשור
.תושדח םישנ תוארל הצר ןמלז .הלעמל ולע םה
.תופפור תוגרדמ ינפמ ריהזהו שארב ךלה הרומה
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.םיילענ וליפא ,בוחר־ידגבב השובל ,חותמ הפוג .הטימה לע הבכש ותשא

.,׳הפייע איה" .הרומה רמא ,"יתשא וז"
.תוטטושמ היניע ישוש .הביבס ובשי םה
 .םהיניעב ןח האצמ ותשא .ךייחמ אוה .תויגועו הת תוסוכ וידיבו םביבס דקר הרומה
.המיזמ םושב ושיגרה אל םה
.תולודג־אל תויח ומכ םיכובנ םה .תספרמל תחתמ ופסאתה רפכה־ינב
.םירפומ תולוק הל םיאיבמ םה .םתוא תעמוש ישוש
.תספרמל םהילא האצי ישוש
.הקעצ ,"ישוש יל אורקל םילוכי םתא"
.ארפ םיטטור רפכה־ינב ."המוצע החמש םכל האיבמ ינא"
.תררחוסמ ומכ תקעוצ איה ,"הלודגה הבהאה ינא"
."ךל וניכיח ונחנא" ,בוחרה ןמ הילא וקעצ ,"דוע ונילא ירבד"
 הנש םיעברא .םכל עיגמ" .םהילא הלודגה הבהאה הקעצ ,"םכלוכ םע הבוט היהא ינא"
.הלש םיידשה תא םהל הארמ איה ."םתיכיח
."תרחא ןיא .הלודגה הבהאה ינא"

.וישכע רבכ התוא וקפדיש הצור איה
.לודג ןודא ומכ ךלה אוה .תספרמה לא אצי ןמלז
 םידגב ושבלת .תוברתה־תיבל ברעב ואובת" ,רפכה ינבל רמא ,"התיבה וישכע וכלת"
."הפי היהי לכה .שמש־יפקשמו םיינועבצ
.וכלייש הצור אל ישוש .םיססהמ רפכה ינב
."דובכה לע רומשל ךירצ ךא גח םויה" ,םילוביה ימיב ומכ רצק לוקב ןמלז רמא ,"וכל"
.םיינועבצ םידגב איבהל התיבה וכלה רפכה ינב

 ול היה וליאכ ,השק הדיפקב הרומה רמא ,"ררועתת יתשא וישכעו ,םתקעצ םתא"
.תורעשב ריג לש קבא
 תאצומ ,דתיה אל הדבל .תספרמה ןמ התוא ריזחה ןמלז .תרזופמ וב הטיבה ישוש
 ־יסנכמ .השקו לודג הלש ןימה־רבא .הלודגה הבהאה תא קופדל ךירצ .ךרדה תא
.הל תוביאכמ יקא׳חה
״? ילע תולעל םיבוטה םישנאל תתנ אל המל״ .הלאש ״ז ליחתי הז יתמ״
.הנטק הדליל ומכ הילא רבדל ןמזה הז .ןמלז התוא עיגרמ ,"רדסב היהי לכה"
.םיינועבצ םידגב ןיא ,תוברת־תיב ןיא" .ישוש הרמא ,"תרחא הז דבל האב ינאשכ"
."ילא םירזוח םה הלילה לכ .המוצעה החמשה לכ .תבכרה־תנחתב הרוק לכה

.םיכבוסמ וילפקו ךר השענ הלש חותמה ףוגה .הררועתה הרומה לש ותשא
.ןמלז רמא ,"ריוואמ הנקורתה וליאכ"
.םיערה תומולחה ןמ ודרפנ אל ןה .תוזעונו תושק דוע הלש תורעשה קר

.החמשב הרומה רמא ,"העבטש השא ומכ תיארנ איה תררועתמ יתשאשכ"
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 .הטימה לעש השאל הלודגה הבהאה הרמא ,"ישוש יל אורקל הלוכי תא"
.תוטושפ תועונתב תונולחה תא החתפ הרומה לש ותשא
 םתרעה המל .הפייע ינא .השדח יתוא התשע אל הנישה" .הריבסה ,"רוא היחיש"
"ז יתוא
."תניינעמ דאמו תיתורבח השא איה" .הרומה רמא ,"תרבדמ יתשא"
.תוחשל ליבשב וליפא תוקיפסמ אלש תונטק תודיער דער הרומח
 הקומע העידי קר .הלוקב דחפ ןיא .הרומה לש ותשא הלאש ״1 הפ םישוע םתא המ״
.הלודגה תוירחאה תא הילעמ וריסי אל םה ,ויהיש ימ ויהיש
.ישוש לע העיבצהו תעגושמה .דשאה הלאש "?וז ימ"
."הלודגה הבהאה איה ישושו ,זכרמה ןמ ונחנא" :ריבסמ ןמלז
.הרומה לש ותשא הרזח ,"הלודג הבהא"
 התא" .ןמלז לא הנופ איה ״? הלודגה הבהאל ארק והשימ״ .ישוש הלאש ״? יל וארק״
 התא .יל רקשמ ןמזה לכ התא .ליחתהל הצור ינא .יל םיארוק ,יתוא םיכירצ ,האור
.דאמ הל באוכ לכה .הכוב טעמכ ישוש ."הלודג הבהא היהאש הצור אל
 הבהאה תאש הל יתרבסה ינא .ךילע הלאש וזה השאה קר" :התוא עיגרמ ןמלז
."םינכומ אל דוע רפכב םישנאה .חחושל הנלכות ןתא .הלודגה
.תעגושמה השאה לש השאר דיל חבשי ישוש
 הברח .הלודג הבהא ךירצ הזה רפכה" .הרומה לש ותשא הרמא ,"תאבש החמש ינא"
 בצע יל שי .יתייהש ומכ אל רבכ ינא ,הניבמ תא .הלודג הבהא הפ התיה אל םינש
."םכל הארא ינא .ףוגה לע םימתכ יל םיחמוצ םימיה םע .םוטאו לודג ףוגו
 םילסלוסמ םימתכ הסוכמ השק ףוג הל שי .בוחרה־ידגב לש םירותפכה תא החתפ איה
.תומיענ אל תועתפה ומכ
.התנווכל וניבהו וטיבה םלוכ
.בוחרה־ידגב תא השבלו הרזח הרומה לש ותשא
 איה ,"םיניבמ םתא .יל םיכחמ רפכה ינב" .הרמא ,"ןמז ידמ רתוי םכתא יתזבזיב"
."הבוט השגרה םהל ןתונ הז .םליבשב תקעוצ ינא הליל לכ" ,הנדעב תכייחמ
 הלודג יכה הבהאה תא םהל יתאבה" .תוסגב ןמלז רמא ,"ךתוא םיכירצ אל רבכ םה"
."וישכע םהל תובושח אל ךלש תוקעצה .םלועב
.הרומח לש ותשא הרמא ,"םולכ הז לע תעדוי אל ינא"
.ןולחה ןדא לע םיחרפ ומכ תונטק תוקעצ טולפל הליחתמ איה
 תא םתעמש ,םימוחה םימתכה תא םתיאר" .הרומה רמא ,"תכלל םילוכי ונחנא"
."ונל םיכחמ םישנא .תכלל ךירצ וישכע ,תוקעצה
.קוחרמ ומכ ישוש תלאוש ״? תכלל הלוכי ינא םג״
 םיקדנופב התוא םיאיבחמ םיחמשה םיעבצה .התוא םיפטוח רבכ םיחמשה םיעבצה
 ינב לש תופישנב התוא םימירמ ,תוחתופמ תוטימ לע התוא םילגשמ ,טושיק־ןוד לש
.תוחפונמ ריצח תומירע לע םירכיא
."הלודג הבהאל התוא השועש המ הז" .ןמלז רמא ,"ךכ הל הרוק דימת הז"
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ר פשמ חיר םהל שי .רבע לכמ התוא םיפיקמ םה .םיחמשה םיעבצל תדגנתמ אל ישוש

.םייניעב וליפא םהל תדגנתמ אל ישושו
י שוש .םיילגרה ןיב הברהו ,םיינזאבו םיידשב םיקיחצמ םירבד הל םישוע םיעבצה
.חבושמ הז ירה החמשב הברמה לכש תעדוי איה ,הלודגה הבהאה איה

ה
. םישודקה םישנאה לכ ואובי קמעה ןמ .קמעה לא הנופ ,רהה דרומב היה הליפתה־תיב
ל יכמ הליפתה־תיב היה אל דחי םלוכ ואב ול ,םישודק םישנא ןומהל וכיח רפכה ינב

.םתוא
ר עיש אל רפכה ינקזמ דחא ףא .האבש הנושארה איה .הלודגה הבהאה האב םויה
. ןושארכ איבנה והילא לע ובשח םלוכ .אובל הנושאר היהת הנושארה הבהאה הקוודש
ל ש הפקב ובשי םיריעצ .ללפתהל ואב אל םיריעצ .הליפתה ילספסמ הלע שבע חיר
.תקעוצ הנוזה השאל ובישקהו יול
ל ש םהיתובלל רוזחת שדוקה־תארי יכ םיווקמ ונא האב הלודגה הבהאהש וישכע"
.לודגה ןהוכה רמא ,"וניריעצ
."םיריעצ ואב אל םויה וליפא"
ם יחכוש םה" .םירפסה לע הנוממה רמא ,"ימואל גח הלודגה הבהאה ןמ םישוע םה"
."הלודגה הבהאה תא ונל חלש ימ
ן מ .םיכבוסמו םילתופמ ,םיכורא תורנ וידדצ ינשל .הנבל המילג שבל לודגה ןהוכה
. תונבל תורבוחב ויה תוליפתה .הלודגה הבהאל תוקיתעה תוליפתה תא ולעה ףתרמה
ם ינקזה .הלודגה הבהאל הלפתה בותכ ,םיחרפו םינומיר לש תויתואב ,ןושארה ףדב
־ שאר .תכשמתמ הניגנב "ידוד הכל" ורש םהמ המכ .תבש־ברעב ומכ םמצע ושיגרה
ן כוד לע םימעפ שלש הכה וידי יתשב .תזגור העונתב םתוא הסיה םינהוכה
.תוליפתה
 .תימראב לודגה ןקלח .דאמ תוקיתע ויה תוליפתה .תונבלה תורבוחה תא וחתפ םלוכ
ת וניגנמב רפכה ינקז ורש ןתוא תורוסא םילמ םש ויה .וניבה לכה אל םיללפתמה

.תורוסא
ם ילמ לודגה ןהוכה רמוא תוקיתשב .לודגה ןהוכל ןה תוקיתשה .תוקיתש תצק ויה
."םינקזל ומכ םיריעצל הלודגה הבהאה האב םויה" :םיריעצ לש
ל כ ואובי הלודגה הבהאה ירחא .תוימיטפוא התיה .השודק דאמ השגרה םש התיה

.םישודקה םישנאה
.ונממ הליחתה הלואגה ךא ,חכשנ ונבשח ,ןטק רפכ הז
ה בהאה תא וריאשי םא .תוברתה־תיבל תכלל םיכירצ .רומגל םתוא זרזמ םינהוכה שאר
.השודקה לכ תא הנממ ולטי םה םיריעצל הלודגה
.תוברתה־תיבל ונפו הליפתה־תיב תא ובזע השודק־ישימשת םיפוטע
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ט
 ־יפיקשמ .םיחכשנ תומוקמב ואצמ םיינועבצ םידגב .אנשריק ןמלזל םיתייצמ רפכה ינב
 םינותחת גוז שבל ,רתומ היהש ימלו ,לוכי היהש ימ .אבו־ךלוה לכור לצא ונק שמש
.ןאו׳ז ןוד לש
 .םייטורא םידוקיר םיעדויש םיריעצ ורמא ,"םויה ונתא תויהל חמש היה ןאו׳ז ןוד"
.הלודגה הבהאה תא קופדל תוברתה־תיבל וכלה תוינועבצ תוכולהתב
 ללובתת אל איה .המצעל הכולהת—החפשמ לכ .םידחוימה וילמס תא אשנ בא־תיב לכ
 ינב יתחפשמה ןגמה תא אשונו לעתשמ ,הינפל ךלוה הכולהת לכב שישקה .ןומהב
 השולש ידמ .גח םהל שי םישדח השולש ידמ .תויסכט תוכולהתב דאמ םיסונמ רפכה

.םיקפואמו םייניצר םה םישדח
 םילמ קר ,הניגנמ ילב ,םירצק םינונמה שי תוקיתעו תודבוכמ דאמ תוחפשמל

.תוקועצ
 .ןונמהה תא םיקעוצ ונחנאו םיימשל ויתועורז תא שישקה םירמ בוחר תניפ לכב
 תא תבהאו" ומכו "חרפי רמתכ קידצ" ומכו "האולמו ץראה ינודאל" ומכ םינונמה

."ךומכ ךער
.דורצ לוקב רמא ,"תיבה ןובשח לע םויה" .םלוכל ןיי קליח יול

.הל חמש לכה ,הל באוכ לכה .תוטטומתמ הילגרו תלפונ ישוש
."דוע תוכחל הלוכי אל ינא"
."םיכלוה רבכ ונחנא" ,ןמלז רמא ,"ליחתמ רבכ הז"
 ידי־לע הנכוהש תוקונית־תלגעל הלודגה הבהאה תא ואשנ ץיבודיודו אנשריק ןמלז

.םוי־דועבמ הרומה
 ודירוה םה .המואה ילגדב םיסומע תובוחרב תדחוימ תונידעב הלגעה תא ופחד םה
.זגרתת אלש ידכ םוקרה ןויריפאה תא ישוש לע
 ליבשב תיגיגח תרומזתב רזענ אוה .זרוחמ םואנ רמא הפיהו ןקזה רפכה שאר
.תושגדה
.להקתהל אלו רדסה לע רומשל ושקיב רפרפ־תובינע םע רפסה־יתבמ םירחבנ םידלי
.עומשל הצרש ימל הרטשמה־שאר רמא ,"םלוכל ןמזו םוקמ שי"
 .תוברתה־תיבל תירוחאה הסינכה ינפל הרצענ הלודגה הבהאה לש קוניתה־תלגע
.ןויריפאה תא לישפה ריעצ אבא ומכ ןמלז
 םייפכ לע .הל המויא שמשה .החופנו הנבל איה .םיפוטש הינפ .תדעור הלודגה הבהאה
.יקא׳חה יסנכמ תא ןמלז הנממ טשפ תודמולמ תועונתב .המינפ התוא ואשנ

.וחרפ היניעו ליחתמ הזש העדי ישוש
.התוא ובישוה ונלש לגדב הפוטע הדבכ תיאבצ הטימ לע
.תושק תוחורב קבאנכ ,תודבכב הרומה רמא ,"חמש ףוג דל שי"
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 הל ונפ םירפיצה .בורק הפוס .הינשה המוקב ןולחה ןמ לכה התאר הרומה לש ותשא

.ףרוע
 ומיש .רירק תצק ריוואה־גזמ .השקבב ובשת .םכליבשב קעצת הרומה לש ותשא
 שחלתהל םילוכי םתא תעגושמה השאה ליחתתש דע .םייכרבה לע םיבע םיליעמ
.דוע ועדת אל הזכ גונעת ,הליחתמ איה וישכע .לוביה תא בשחל וא
 ,ךליבשב םג .ונלש תומולחב ומכ תוקעצ .הליל ותוא הל ויה רתויב תופיה תוקעצה
 םיריש רישל םישוטנ םיתבל תכלל ךירצ אל התא .ךתשא תקעוצ ,ץיבודיוד הרומה
 לודגה ןהוכה .ךנימיל בשיי רפכה שאר .םהיניב דחוימ םוקמ ךל ונפי .םישודק
 .םירשואמ ןיי־ימתכ שי הנבלה הצלוחה לע .תשבל הנותחה־תפילח תא .ךלאמשל
.לודג רשנ התא ,ץיבודיוד הרומה .תושיגר םירפיצל ויהי רפכה ינבו קעצת ךתשא
 .הילע רומשת ,תרדהנ השא ךל שי" .רפכה־שאר רמוא ,"תכשומ דאמ השא ךל שי"
."ילש תועורפה ןגה־תוביסמל התוא איבת
.רויתו קתוש היהת לא ,רשנ התא ,ץיבודיוד הרומה
 .םכליבשב םג תקעוצ איהש יל תפכיא אל .הב האג דאמ ינא" ,הרומה דיגי ,"יתשא וז"
 ."תבהואו תקעוצ השא דיל בכושו תורנ תיצמ יתוא וארת ואוב ,יתיבל םכלוכ ואוב
.הרומה לש ונזא לא ויפ ךימסמ אוה .ריוצמה ונקז תא ףטלי לודגה ןהוכה
 ןיוצמ תוריש היהי הז זהליפתה־תיב לא תחא תבש התוא איבהל רשפא ילוא"
 השדקה ,ךל בותכנ הרות־רפס .םלועל תאז ךל חכשנ אל ונחנא .ונלש הנטקה הליהקל
."ךתשאל םוקרנ בהז־יטוחב
 השא איה יתשא" .ותשא םשב המואמ חיטבהל לוכי וניא אוה .רעטצמ ץיבודיוד הרומה
."הל בוט המ תעדוי איה ,המכח דאמ
 אשדה לע תונטק תוצובקב ובשי רפכה ינב .ןולחה ןמ לכה התאר הרומה לש ותשא
.תוברתה־תיב לש
 לע םיחכוותמ ,שחלב םיחחושמ םה םייתניב .ישוש לא סנכיהל םרותל םיכחמ םה
 רבוע רפכה־שאר .תחתופמ דאמ תיטילופ העדות רפכה ינבל .הנידמו תד לש תויעב
.תוחורה תא עיגרמ אוה .הצובקל הצובקמ
."תיתוברת המחלמ ונמצעל תושרהל םילוכי אל ונחנא םויה ונבצמב"
 םילגעמ ושעי םה ,ודקרי םה .השודקה־ישימשת םע םישנאה ועיגה הליפתה־תיבמ
 .תויביטקייבוא לע רומשל וילע ודמעמב ךא ,םהל ןותנ רפכה־שאר לש ובל .םייתד
 השודקה החפשמל שי םינונמה ינש .הלודג תיתחפשמ הכולהתב אב לודגה ןהוכה
.םיחוכיווה לכ תא םישירחמ םה .ןמזה לכ םירש םה .לודגה ןהוכה לש
 םישבול םה ,חוכיווב םתוא חצנל ןיא .רתויב תולועמה תואטיסרבינואב ודמל וינב
.תוינרדומ תופילח
.תוקירבמ םייניעב דקו םהילא זפחנ רפכה־שאר
.םהל רסמ תוריהמו תוישירח תודוקפ .וביבס וינב תא ףסא לודגה ןהוכה
ינש תא ורישת ידי םירא ינאשכ .ששואתהל םירפוכל ונתת לא .םלוכ ןיב ורזפתת"
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 תרוסמה ןמ הלודגה הבהאה תא קתנל םהל ונתת לא .חוכהו זועה לכב םינונמהה
."ונלש תדבוכמה תירוטסיהה
.םהיניעב םינשודמו םהידעצב םיזירז םה .וירבדכ םישוע וינב
.הלודגה הבהאה לש תורעשה חא ףטיל ןמלז
.הל שהל ,"םיליחתמ ונחנא"
.התנע אל איה
.הלודגה הבהאה לש תורעשה תא ףטיל ןמלז
.דמעמל דובכ םוש םכל ןיא .קושב אל םתא" .תודבכב ןמלז לאש ״? הפ םיקעוצ המל״
.דערנ הרומה .וקתש םלוכ ."טרחתהל לוכי דוע ינא ,םיעדוי םתא
 ."הז לע חוודל ךירצ .ךיבשות לע טולשל לוכי אל התא" .רפכה־שאר לא הגפ ןמלז
 .רתוי ול לק הקיזומ םע .ןגנל תרומזתל ןתנ תוא .תונטק םילמב לצנתמ רפכה־שאר
.לכה ול ריבסהל ךלוה אוה ,ןמלז לא ברקתהל הסינ לודגה ןהוכה
.הנבלה המילגב שיאה תא ןמלז לאש ״? התא ימ״
."דיגהל המ יל שי .הזה םוקמב תויוכז יל שי ,לודגה ןהוכה ינא"
״? הצור התא המ״
.החפשמה־ינונמה תא ,קיספהל ילב ,םיימעפ םירש םה .וינבל תוא ןתנ לודגה ןהוכה
."םיער אל םתא םיימוקמ תונורשכ רותב" .ןמלז רמא ,"לכה הז"
.החמשב ול הדומ לודגה ןהוכה
.ןמלז קעצ ,"ליחתהל רשפא"
 םיעדוי םלוכ אל .םיינועבצה םהיסנכממ לוחה תא ורעינו םהילגר לע ומק רפכה ינב
 וליא .הגש ןב ךר לגע טוחשל ךירצ ילוא ,םירוכיב איבהל ךירצ ילוא .תושעל המ
 וה־ילא ,איב־גה וה־ילא" םירש ויה איבנה והילא אב היה הלודגה הבהאה םוקמב
.תושעל המ םיעדוי םניא הלודגה הבהאה האבש וישכע ."יבשת־ה
.ץיבודיוד תא ןמלז לאש "?תמדקומ הרבסהל תגאד אל"
 יעבצ השולשב ריוצמ טקפסורפ רפכה ינבמ דחא לכל חלש יכ שבויב הנע הרומה
 תויטורא איש־תודוקנ םע תושגרמ תומרגאיד ויה טקפסורפה ףוסב .םיקירבמ םורכ
 ידכ םהינפ ושטשוטש םישנא לש תונומתו םימולצת םג ויה .הלודגה הבהאה לצא
.תומיענ־יא עונמל
 ז םיעבצ השולשב טקפסורפב םתארק אל" .אשדה לא ןמלז קעצ ״? םיכחמ םתא המ״
 זכרמבש םתבשח ? אובת אלש םתבשח ? הלודגה הבהאה תא קופדל ךיא םתדמל אל
"?םימייקמ אלו םיחיטבמ
 ־ייוציפ ליבשב ביבא לתב י״שת ףרוחב היה יול .סנכיהל יול תא םיקחוד רפכה ינכ
.הלאכ םירבדב ןויסנ שי יולל .הבהא לע םירבד הברה םש דמל אוה .תרוצב
 םנכנ ריש .ורש לודגה ןהוכה ינב .ןגנל תרומזתל הרוה רפכה־שאר .סנכנו ףחדנ יול
.םנכ הז עוריא ורכזיו אובי םוי .התיה אל הכובמו רישב
 תא םירהל ליבשב תוברתה־תיב לא םידבכ םידעצב יול סנכנ םייליצא םילילצ לוקל
ינב .תוקפס דוע ויה אל אציש רחאלו ךירצש המכ םש ההש אוה .הלודגה הבהאה
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 .הציב לש תופילק וקרז אל ,ופחד אל םה .תוברתה־תיב לא ןיוצמ רדסב וסנכנ רפכה
 ןנוכתהל וצעי םיכר םילוקמר .הלודגה הבהאה ליבשב תוקד שלש ונתינ דחא לכל
 ־יעצמא תלבוס הניא הלודגה הבהאה יכ חוכשל אל ,םירותפכה תא ריתהל .ץוחב
.הבהא ליבשב םיאתמו ךר לוק היהיש ליבשב םדוק לעתשהל .העינמ
.םלוכ םע הכר התיה ישוש
.רפכה ינקז ורמא ,"התוא םיכירצ ונחנא המכ ונעדי אל התוא ונקפד אלש דע"

.םייטורא םידוקיר םיעדויש םיריעצ ורמא ,"תואמצעה־םוימ בוט רתוי הז"
.ביבא־לתמ תע־יבתכ לבקמש ינרדומ ריעצ רמא ,"הבהא וז ךירצ התאש המ לכ"
.םיעלקה־ליחמ ףוב למס רמא ,"המחלמ אלו הבהא ושע"
.הדות־ישגר הברהב אצי אוה .הלודגה הבהאה לצא סנכנ רפכה־שאר םג
 תאו הלודגה הבהאה ליבשב "יחי" םימעפ שלש וקעצ םלוכ .וביבס ףסא םלוכ תא

.ריוואב ופיעה םהיעבוכ
.הלודגה הבהאה לצא סנכנ לודגה ןהוכה םג

 ;רהזוהש ומכ גפתסנו הלעו לכמו דריו לוח־ידגכ טשפי ותד םייקל הוצמ לע שש
.בהז לש ןותיקמ וילגרו וידי שדיקו שכלו כהז ידגב ול ונתנ
 יצח .הלודגה הבהאל ,םיקיתע דאמ ,םידחוימ דאמ םירבד לודגה ןהוכה השע םינפב
.אצי אל העש
.תונקפסב ןמלז לאש "ז ןמז הברה ךכ־לכ םש השוע אוה המ"

.ןהוכה אצי זא
.שדוקה ןמ םולשכ ותאצג לודג ןהוכ היה רדהנ-המ ןככו

.ץע תחת סרק וישכע דע .עיגה ץיבודיוד הרומה לש ורות
.ןמלז ול רמא ,אב ךרות"
.לוח־ןחלוש וילגר ינפל ,ססהמ אוה ,םק הרומה
 ונחנא הצרתש ןמז המכ םינפב תויהל לוכי התא .וישכע ךלש ןמזה הז .שייבתת לא"
."דיפקנ אל
.תוברתה־תיבל סנכנ הרומה
.חורמ הפוג ,תומוצע היניע .הטימה לע הלודגה הבהאה
.היהש המ דוע היהי אל ונלש לגדה .םתכומו טומק ונלש לגדה
.םינטק םידעצב הילא שגינ הרומה
.שחל ,ץיבודיוד הרומה ינא
.התנע אל הלודגה הבהאה
.ךייחל הסינ ,"תעגושמ השא ול שיש ץיבודיוד הרומה"
.הקד תשרב ןנוס וליאכ תוקספהב אובל ליחתה רקובה רוא .ביבסמ יניצר טקש היה
.תצק דחפמ ,הרומה לאש "ז יל הנוע אל תא המל"
 .הנידמו תד לע רבדל הצור תא ילוא .חחושל ליבשב אב ינא .חחושל םיכירצ ונחנא"
 תוטודקינא ךל שי .לודג םשור ךילע השע יאדו אוה .לודגה ןהוכה לע יל ירפסת ילוא
."וילע רפסל



וו7הלודגה הבהאה

.הלודגה הבהאה לע ישממ קד קוחצ היה
.םירכיא לש תורצק תומישנ םע ץוב היה רדחב .וביבס טיבה הרומה
.הטימה לע ונלש לגדה תא רשיי הרומה
.החונמ־תרסח הלודגה הבהאה
.רהמ התוא קפדו הלודגה הבהאה לע ספיט אוה .ויסנכמ לשליש הרומה
 ,רמוחה לכ תא ףוסאל קר ראשנ וישכע ,הזל יתיכיח הברה םינש" .הל רמא ,"לכה הז"
 אצי אוה ."םמעתשא אל םיאבה םימיב .םינוטרקב ךורכלו תוליעיב ותוא ןיימל

.הצוחה
.רמא ,"רהמ הז תא תישע" .הירגיס ןשיע ןמלז

אי
 השאה דיקפתב הנורחאה םעפב קחשל הלחהו תונולחה תא הרגס הרומה לש ותשא

.העובטה
 םיעבצהו םיפונה ןמ הלודגה הבהאה תא וריזחי םה .תוברתה־תיבל וסנכנ הרומהו ןמלז

.םיחמשה
.קירבמ אלו ףייע הרוע ,הטימה לע הבכש איה
."תכלל ןמזה עיגה" ,ןמלז רמא ,"ישוש"
."רמגנ לכהו רקוב רבכ" ,ץיבודיוד הרומה רמא ,"ישוש"

.הנוע אל ישוש
."הלש הדיחיה תערגמה וז" .ןמלז רמא ,"רוזחל הצור אל הלודגה הבהאה"
.התמ הלודגה הבהאה תא הצור ץיבודיוד הרומה
.הלודגה הבהאל הכזש ןורחאה היהי "םחל" רפכש הצור אוה
 ,תבכרב תועיסנ ,רפס־ירע םוש ,םירפכ םוש ןמלגילש הנשוש ליבשב דוע ויהי אל
.םילודג םינהוכ דוע הל ויהי אלו
.הרזח איה ,הררועתה ישוש .הלודגה הבהאה תא לטליט ןמלז
״? הפי היה״ .הלאש ״ז רמגנ לכה״
."חמש ךכ־לכ היה אל ןמזמ" .ןמלז רמא ,"רדהנ היה"

.התוא שיבלהל ךירצ אל .תובחרה יקא׳חה־יסנכמ תא הילע הלעמ ישוש
 ,זכרמל רוזחל הצור אוה ,ןשי לדומ ולש תינוכמל עגעגתמ אוה .ןויפרב ךייחמ ןמלז
.תוילרוגה תוטלחההו הפקה ילפס ,תוכוראה תובישיה לא

.תינוכמה לא וכלה םימאות םידעצבו ישוש לש הדיב זחא אוה
.םיכבוסמ םילולסמב ותיב לא רזח הרומה
 היה רפכה לכש הנוזה ,תעגושמה השאהש הליגו ותיב לש הינשה המוקל הלע אוה
.התמ ,הלש

.הלודגה הבהאה לש ,תצק יולבה ,רופאה קיתה תא איצוה אוה .חנאנ הרומה
 אוה .ץעל תחתמ השעש תומישרב רזענ אוה .הרקש המ לכ בתכ רדוסמו ןטק בתכב
.הנתחפתו הנכלת תויועט .ןויסנה ןמ ודמלי םיאבה תורודה .טרפ םוש ריסחה אל
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