
187החלצ ךרד

ימה תא ררופל ידכ ,ןווכתמב ומכ ,תועבה וא
־ אשל הבושתה תרמצהמ ררחתשהל יושעה הת
ה אב תיגולונורכ הניחבמש ףא תאזו—הלא
ירפהו קוריפה .הלאשה רחאל דימ הבושתה
תונ םיינטלומיסה םירו איתה לש ת יווקה הש
ה מודב. ,רופיסל ןמז לש רחא דממ אופא םינ
ה שורפ איהו ומרפנ הינפדש הלולח היבוקל
.השדח הרוצב חטשב
, םירגובמו םישיגר ןרימ ןבואר לש וירופיס
ת ודיחא תנתונש תימינפ תעמשמ םהב שי
ל ש ןקותינל ,הרואכל יטאטסה םקרימל חוכו
וכיספ תויתביסמו לבוקמ רשקהמ תולילעה
— םיניוצמ תויברעמה תועבגה ירופיס .תיגול
>  םרבחמ לש םינושארה ןמי םה רשאב קר אלו
.תאז תורמל הקווד ילוא
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החלצ ךרד

ל כו אבצב תרשמה ץוביק־ןב לע רופיס והז
ק שמה :תומלועה ינש ןיב תוקלוחמ ויתויווח
ר בחמה ראתמ הב הדימב .הזמ תורישהו הזמ
ה יגלטסונה תאו דקפמה לש ותורגב תא
ם ג .ץוביקה יווהל ולש המימתה־תיתודליה
ם יקחרתמ םהשכו ,םדא לככ םה םיקינצוביקה
לפמה ,םילודג םידלי םיראשנ םה תיבה ןמ
ל ש השוחת ךותמ םייחב םכרד תא םיס
וחת לש תלטוטמה הענ ןכ לע .ןוחטב־רסוח
. תנזאתמ הניאו םינוויכה ינשל תימינפה םתש
ק ז סחנפ לש ורופיסב רכינ הזה ןוזיאה־רסוח
ה לילעה תא םילשהל חילצמ אוה ךכבו
ן יב םיישפנ םיטבל המוקמב איבהלו הרסחה
ם ירפסמל ךכ-לכ םייניפא םהש ,"םש״ל "הפ"
.םיריעצ
ובק הלעמה ,ינשה וקלחב רופיסה לש ורקיע
ם ישנע־תלועפ עצבל תאצויה םילייח תצ
. םילבחמ ידיב הדליו השא חצר רובעב
ה רוצב תרסמנ יברעה םחולה םע תוקבאיהה
, תדעור הלעתה" :הרוצע המישנבו תיטסאלפ
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. ןבא .רבד םוש .שארב ול עגפ .תעזעדזמ
, ןשעה ךותמ .הנממ אצוי אוה .ןשע הדמעה לכ
. יב תוריל הצור אוה ..יברע .ןאגימוט םע
ד מצנ לודג רותינב !ץופקל 1 אל .רחואמ
יהל .ץיברהל .םהיניב ץוחל ןאגימוטהו וילא
. גורהל הצר ,לוונמ .ןאגימוטל ןטבה םע םחל
ת א ול עורקל ..םיינרפיצ וב ץעינו וילע רהג
ו חגג ..םהילגרבו םהידיב םיארפ ושטב .ףאה
ם לוה ,ןפודה לא ופדוה ןתנו ,םינפ לא הדסק
ה פה .ותעשפמב ץעונו ךרב םירמ ,םיפורגאב
ם ילכוא םה המ .חירסמ ,םושו לצב ,יופ ,ולש
ת ינסחמה תא 1 ךושנל הצור ,חרצת לא ? םש
־ ריח .שתכו ויפ לא התוא רידחה .ולש הפל
ם יטרס וערק תובע םיינרפיצ .הקינח ירוח
ף ורגא תכמב .טרוש .לוונמ .ןתנ לש וינפמ
ן ת ,ןתנ׳ .קספ רוחריחהו ותרגרג תא ךעימ
ו ילש אוה .בוזע ,ללח-—׳! וב הרוי ינא !יל
ה צק דע תינסחמב קתיב הנורחא הציחלב
"...םירתימ תעוסש הבבי .ןורגה
ק באמה רואית תוכזב יאדכ רפסה לכ ילוא
כסה לומ גרהה תקושת .ינחצרהו רזכאה ,הזה
ץ רמנ םחולל ץוביקה־ןב תא תכפוה גרהיל הנ
א וה החוכמ .תורגב־תדועת ןיעכ ול תשמשמו
. ומצע תושרב דמועה ,רגובמ ומצע תא האור
י רעשמ אצי אוה .םירחא ול םיארנ םייחה לכ
, תיאבצה "תוינוחמצה" ןמ רטפנ ,ץוביקה
: השוריפש ,שפנה־לע־הדימעה ירעשל סנכנו
.וגרהל םכשה ךגרהל אבה
ד מוע וניאו רחא ןויסנב ןחבנ ריעצ ותוא ךא
ה תואב לפנ ותגולסבש םילייחה דחא .וב
ת ליפנ לע ויבאל רשבל ןיצקכ וילע .הלועפ
ל וכשה באה םע חחושל לגוסמ אוה ןיא .ןבה
. החונמ אצומ וניא םש םג ךא ,וצוביקל חרובו
פנל םריאשמ אוהו ותוא םינבצעמ ומאו ויבא
ן מ תלטוטמה הענ בוש .אבצל רזוחו םש
באיהה .הלילח רזוחו ,הרזחבו אבצל ץוביקה
ר חא תפדור■ ותגירהו יברעה םחולה םע תוק
ה חונמ ותכירדמ רתוי דוע ךא ,ץוביקה־ןב
י רהש .הלבאה ויבא תומדו! לייחה לש ותליפנ
ל דג םא םגו ,"אמא לש דליה" אוה ודוסיב
ע דיו ,תומישמב וקלח תא לטנו אבצל סיוגו
ע דוי אוה ןיא ןיידע ,תוומה ינפ לומ דומעל
.הלוכש תוחא לומו לוכש בא לומ דומעל
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