
הכפר נאות הלו>: יואב

 את ולנדיר, לשדה מעבר לראות, אתה יכול הטרקלין של הרחב לחלונו מבעד
 בלילות מאד. שוממה המסילה התפוח. יפרח עוד חדר־המיטות ובחלון מסילת־הברזל,

 אל ופורטוגל ספרד פירות מיטב :חתומים שקרונותיהן רכבות בשתיקה בה חולפות
 אחר־הצהריים, אחת, ופעם האומניבום, וערב, בוקר בה, עובר בימים העיר. שוקי

 בוהקת מצוחצחים, קרונות אדומת מפאריז, רכבת־האקספרס חולפת נוקבת, בשריקה
 הדממה, על סוגר ההר,—ובמרחק השדה, עץ־התפוח, חדר־המיטות בחלון באור.
 הקצור השדה ומרשרשים, זהובים נושרים, התפוח עלי היו כשבאת האופק. את נועל
 ומעוקלים שחורים עתה ומדמם. פתוח פצע וז׳קלין ירוק, ההר ומיחל, ריחני היה

 כיפתו רק ועמום, כהה ההר וממתין, חרוש השדה האפור, באור בחלון, התפוח ענפי
 השעורה ותעלה התפוח כשינץ ואטום. חרישי כאב וז׳קלין השלג, בצחות מסנוורת

 אחת, צלקת עוד ז׳קלין תהיה הכחולים, השמיים בצל בהר, הכרכומים ויפרחו בשדה
 אהבה, בעת לעיניה היה צבע מה לזכור עוד תוכל כשלא עבר. זמן עוד זכרון, עוד
 תוכל או־אז—הנוקב בקור לשפתיה היה טעם מה הזהוב, החול על לירכיה היה ריח מה

פרי. לשאת לזרום, ללכת,
 שני המטבח; שבפינתו גדול, סלון קורותיו. חורקות ובלילות וגמלוני ישן הבית

 בעליית־ כיסאות. וכמה ושולחן ספה ובשני והארון, הגדולה המיטה באחד—חדרים
היום. שעות כל באח האש דולקת ובטרקלין תוהו־ובוהו הגג

 מול מתרחבת חצץ, מכוסה למוסך הכביש מן המובילה דרך־העפר הנחלה.—בחוץ
 להוציאן הכבשים, את להאכיל יש בוקר בכל הדיר. צמוד המוסך קיר אל הכניסה.

 החורף בתרדמת שקעו עצי־הפרי עתה. שוממות הכוורות קת.1בש מים למלא לחצר,
 זרע• לעת נהפך והשדה קמלו והפרחים יבש העשב כתמיד. ירוקים האשוחים ורק

 עמה• ממתינים—והעצים הצמחים—ובניה החורף יעבור עד בסבלנות ממתינה האדמה
 ולבנות, אדומות משבצות שווילונותיו, החלון בעד הכפר. נאות לנחלה, מעבר

 דשנים עגלגלים, רכים,—המשתפלים השדות את לראות אתה יכול תמיד, מוסטים
 שדות, עוד לה ומעבר מסילת־הברזל לנהר מעבר המלא. האפור, הנהר אל—ומלאים
 וקרים צלולים יפים, בימים אולם במרחק העיר צללית מעורפלת בדרך־כלל והיער.
 הגבעה חורש הוא מימין הכהה הכתם ופרט. פרט כל בה לזהות יכול אתה וחדים,
 העיר בתי של האפור התל מתוך מתנשאים הקתידרלה צריחי ;קארוז׳—לו ומעבר

 ;סן־ג׳רווז—ביניהן המפריד הנהר של השני מעברו למעשה אך ובצדם, העתיקה
 בפצעי לו, ומעבר וקר, צלול לימאן—כחולה בוהק פיסת והעיר, היער בין לימין,

 ימים שנתיים לשווא! לשווא, לשווא, ארניס-הסאלב. של וירקות־תמיד מחצבות
 יפעה׳ קולות, חמדה, גלים, המיה, תנועה,—עיר ולא־כלום. הלכת והנה בה היית
הרכבות שריקת וכיכרות, רחובות מוצלות, מדרגות ברוח, שער ואבנים, קירות פנים,



רפכ־תואנ

 תוחירצ ,רקובב םידעצ תחת גלשה תוצפנתה ,תוסוכב ןייה ךופכיפ ,תוגילפמה
 ךילע חוכשל ידכ .קפדתמו חרוב ,רזוחו טלמנ ,בשו דלוה .תערקנה הממדב םיברועל
?ןאכל ךאוב תילכת התיה וז אל םאה ,רוכזל

 .וב שח ךניא םלוא ,רפכה אצמנ העבגל רבעמש עדוי התא .הולש—ינשה ןולחב 
 תע לכבו הלילבו רקוב תעל .ביציה ,םוחרה ,לודגה רהה תא האור התא ול רבעמ 

 תא ליבגמ ,ךכרד תא םסוח אוה יכ ךל היה המדנ םיתע .ךל הנעי ,הצור התאש? 
 .םידיחיה םייתימאה םירבדה םה רהנהו םגאהו רהה .תועט .ךתצואת תא םלוב ,דיקפא  
 רהנהו םגאהו רהה :ךירחא ךינבל רכזהו תאז רוכזו רומש .ויתונועו חופתה־ץעו םח 

 .ביבא יהלשב גרפכ השומכו הלמק ,הטאל תרגסנה ןילק׳זו .ויתונועב חופתה־ץנה 
 םימה םע תמרוז ,םיברועה תוחירצ דה םע הגפ ,רקוב־ילפרעב הגומנה ןילק׳זו 

.םיה לא
 עינתמ התא עובשל תחא .וב שח ךניא םלוא ,רפכה אצמנ העבגל רבעמש עדוי התא!

 ,תיבה תא תוקנל—הפואה תשא תא איבמו רפכל דרוי ,ךסומב הרוגסה תינוכמה תא
 הנחמ ,רהה לא ךתינוכמב הלוע התא .תיבב אצמנ ךניא ובש םויה הז .לשבל ,סבכל!
 םיחישה ,םינראה ידומע ,ףוקשה רואה :תאזה הממדה .הלועו ,ןטק קדנופ לצא התוא■

 םילוע ,םילתפתמ םיליבש .הקיתשב ףנע תפילצ ,גלשה סמוע תחת םיחש םיחלה
 .ףטונו םידאמ ךפאו ךיפמ הלוע לבה .תועש .חצה גלשה סמרנ ךילגר תחתו ,םידרויו 

 תוינק ךרוע ,התיבל הפואה תשא תא ריזחמ התא .תורק ךידיו ךייחל תומודא ךבושב
 .תוראומ ןניא תופלוחה אשמה־תובכרו לפרעב םידבוא ריעה תורוא .רזוחו רפכב 

 ,הילעו היקנ הפמ השורפ ןחלושה לע .קוקז התא ול רואה לכ איהו שאה תקלוד חאב
ץורפישכ ,הדשב הרועשה הלעתשכ ,חופתה חרפישכ .טעו תרבחמ ,הרונמה דיל

.רהב םימוכרכה לש םמשב  

*

 תוטילב םיעורז ,םימקועמו םילתופמ חופתה יפנע .ישירחו ,רואה רופא םירקבב
 הכוב ןילק׳ז .תורוניצ תכרעמ ,םימוגיפ ,דלש .תושקונ תויופעתסהו תוספסוחמ
 ךידיו ,הקיתשה קר ילולפאה םיחרואה־רדחבו ,רקוב־תונפל שלשב ,לוענה הרדחב 

 ,תוניתממו תושפיטב םישבכה תועופ רקובב .לאינד לש םורעה ופוג לע ןטאל תוענ
 תומח ןילק׳ז לש היכריו תטהול שמשהו לוחה היה בוהז .ןאיצותש ,וז לא וז תוקוחד
 ,ותעב־אלש תוומב החושק ,םייפנכ־תשורפ הנוי ,ךסומה תלד לצא ,םושלש .תוחולמי
 זתינה רואה ,שמשה־יפקשמ ולפנ דח בוביסב .תוגגוזמ היניעו תועורפ היתוצונ
 תא ףפוכל תרחיאו ךיניעב תצמצימ באכה ינפמ ;דחו עצופ היה גלשה ןמ הרזחב■

 תושבי ,ןילק׳ז לש היתפש ךכ־רחאו טרושו רקוד היה גלשה .וירחאלש בוביסב ךיכרב
 תא תמרה טאל־טאל .קנתשמה הקוחצו ,גלשה ןיבל ךניב הפוג תופרו ,תוטהולד

 .ןוחצנב תרהונה ןילק׳ז לא ךטבמ תינפהו ךויחב תמגל ,ךיתפש לא יקסיווה תיסוב
 לא תשלוג ,לאינד לש ושאר ילתלתב תקחשמה הדי תא תושידאב ונחב דיני*
תבשונ חורה "!יתריקי ,החלצהב" :תרמאו סוכה תא בוש תמרה .ותצלוח חתפימ
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ה מדאה .התמיא ינפמ םינכורה ,םילועבגה ינורחא תא תצפנמ ,תינקרושו הזע ,םיתעל
 תוקרי ךותב ,ףולח־רבו ןבל ,אשנתמו ךיפמ דאה הלוע רהב ךלהמ התאשכו האופק
, םינבלה הינפ תא השיגמ .לכה לע תרתוומ ,תסבומו העונכ ,ןילק׳ז .םינראה לש דוהה
. ךלוה התאו .רבד שורדל ילב ,היתווקת ,היתופיאש ,הייוואמ תא ,בוהזה הפוג תא
. תוכיישה תא ,תודימצה תא ,דימתה תא הצור ךניא .קיפסמ ,ךל יד .הצור ךניא
ם ימי ,הלא ןיעמ םימי לא ןכותמ טלפיהל ידכ ,שאו תולוברעמ ,תורעס שפחמ התא
.הגופת־אללו הקותמ ,תיטא תוכשמתהו הממדו רוא לש

*

ז  הז היה ןכיה .דרפיהל ןמזה עיגהש הל תרמא ,םישדח העברא רחאל ,דחא םוי
ת א תעצפ ןהב ,הבורמ הכ הדיקשב תרחב ןתוא ,תוקיודמה םילמה ויה המ ? דציכ
ך גולחבו תאז לכ רוכזל לכות דציכ יכו ?ןורחאה ךנוחצנ היה המ ?התסובת

?רההו ,חופתה
, םידבכ םיידש :דמצנה הפוג .ןושאר .ךורא דחא הליל .םירחא םימי ויה ןכ ינפל
: רחא .ךיפב הנושלו ךראווצ לע היתפש ,הנטבמ עפושה םוחה ,תולסרעתמ םייכרי
: דועו .הבעה הדופאל תחתמ ,הפוג לע ,הדיב תלבומ ,הינשהו ךבג לע תחאה הדי

 תורת ךיניעו ,םירוגש הכ ,הזל הז םיעדומ הכ ,םכיתופוג םידמצנ ינכומ־השעמ
 .ראבה דיל ,לאינד לש הנבלה ויחל רחא ,םייתוכאלמה םימודמידב ,הפתכל רבעמ
ה רעש .ךלגר תא ףרוש הנטבמ עפושה םוחה ,תוינתחדקה היכרי ,דמצנה הפוג בושו
ם וימ .ךווגב תוינתבערו תונטק תובהל תוחלשמ דפרע לע הידיו בוט וחירו ריהב
ע גרמ .ךתוא ףודרלמ הקספ אל הלש תייהש םוימ .התונעלמ תקספ אל ךלש התיהש
ת עמ .תרחא תורשפא רחא שופיחב ביבס ץצורתהל ךיניע ולדח אל ךתוא השבכש
 תימיד .חפב הלפנו תדוכלמ ךל םישל התמיד .ךילע רוצלמ הלדח אל ךל התנענש
ו ראשית הככו .ץורית וליפא ,הלתמא וליפא היה אל לאינד ךא דעומ־דועב קומחל
ן ורגב ,עקובמ ןוירשו תוהק תוברחב ,םרשפ עדוי ןיאש םירבדה ראש ךותב ,וזל הז

י ע ,ביבאה אוביש דע .תוירגיסה־ןשע תויבהנש ,תולקועמ תועבצאו יקסיו־ךורח
.רהב םימוכרכה וחרפיש דע ,הדשב הרועשה הלעתש דע ,חופתה ץניש

*

י פנע תא ףטלמ ,ישירחו רופא רואה רקוב־תעל .תורוא שי וזה תיטאה תוכשמתהב
י מגפ לכו ,םרו לולצו רק אוה םיננעה דעב שמשה תעקובשכ .תיערא םיתמה חופתה
 ירירמצ הטעמו חופתה יפנעל לחלחכ עקר אוה ברע־תונפל .המכ־יפ םיטלוב המדאה
ת הכ ,רירמ ,םודא אוה ,חאה שאמ ואובב ,הלפאב .םקמעבש ריעלו רפכה־תואנל
ש ורחה הדשב .הבוחט ותמישנ ,יבוזאו קרקרי אוה ,רעיב ,רהה לע .ידמ בוט ,ידמ
ל א תיטא הביש אוה ,תיתכתמה העיקשב ,ןתפמה לע ;ריהב ,ימואתפ בשמ אוה

ת צצונ החטבה ,ןועשה יגוחמ לש קרקרי בזכ אוה הלילה תלפאב .המלשההו הןלשה
םולחמ ךתוא הריעמה באכ לש המילאו תימואתפ תבהלש ,יופצ־יתלב בכוכ לש
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 תלדה ,ההכה ןוראה ,ךדי :םיימוימויה ךייח לש םירכומה םימצעה .קיעמו לברוסמ 
 רוא תבהלש ,רתויו רתוי תוקוחר םיתעל ,םיתעלו .םדבל הלא—ץעה יפנע ,הנבלה 

 לע היתורהבו חאב שאה ,םגאה ימב תלבוטה הדימ םילוחכ תוצוצינ ,הרעשב 

•הרוצ 
 תפילצ .רידב םישבכה לש תמטמוטמה ןתוקחדיה .תוריקב ץעה תקירח .תולוק שיו 
 .רופיצ יפנכ קשמ .םמורתהו רתינ יכ דע וילע דיבכהו דיבכה גלשה אשמש ףנע 
 רבעמ שונא תולוק .רהנה לע הדסא לש קחורמ רוטריט .סרפסקאה־תבכר תריפצ 
 םיפדה שורשיר .הפצרה לע ךילגר שודשיד .ןולחב חופתה יפנע תטירש .העבגל  
 .הרגסיהב ךסומה תלד לש הטבחה .שאה לע םימה עובעיב .וב קיזחמ התאש רפסב  
 רתוי תורידנ ,םיתעלו .ץצחה לע ךילענ תסירד .האופקה המדאב תככחתמה חורה קשה 
.הנובלע תחווצו ,רכה לע הרעש שחר ,המהמה הלוק ,קנתשמה הקוחצ ,רתויו  

 בשעה חוחינו ,לבזה לש וחיר םח ,רידהמ םישבכה תא איצומ התאשכ ,םירקבב 

קלדה .בחרו רמ וחירו ,לפסל ךימסה הפקה תא גזומ התא ךבושב .ךירפו שבי אופקה
 .ךפאב תופירח תרקוד םיינישה־תחשמו ,םהזמו רוחש ,ןיחצמ תינוכמה עונמב ףרשנה  

 חיר ומכ ,ךפוג חיר תא ,ךיפ חיר תא שפחמ ,ךיפ לע הרועק ךדי ,בשוי התא תועש 
 לש וחיר .הטימה לע הפואה תשא הריאשמש םייקנה םידגבבו םינידסב ןלימעה
 ,בוהזה לוחב ,היכרי חיר לש תוחילמב דוע ברעתמ וניא טעמכ ,ךזו רוהט ,רופכה
.הידש ןיב ןומטה םשובה לש המימחה תוכרב וא
 זופת ,םמדמ םשב ,עיעש בלח :םתוא תכיישמ ךנושלו םירבדה תא תומעוט ךיתפש
 תכשנש ,רירמה םדה קרו .קתקתמ קור ,םיקיר ,םילולצ םימ ,קומע ןיי ,ץמצמח
 תוקוחר םיתעל התע םילוע עיזמה הרוע תוחלו המחה התוורע תוקיתמ ,היתפשמ
.דבלב

 םסופסיח ,םישבכה לש קיבדה ןרמצ .םעגמ תא תושפחמ ,םירבדב תועגונ ךיתועבצא
 תיחרקה התניצו תינוכמה הגה לש ותוקלח ,םינידסה לש םתוריבש ,תיבה תוריק לש
 יפנע ;יחו בש ,וצחור התאשכ ,ךפוגו ךיתועבצא ןיב ץחלנה ןובסה ;תלדה תידי לש

 תקבוח די .ךידי תופכ תא םיעצופ האופקה המדאה יבגרו םיינרקודו םישק חופתה־ץצ
 שדחמ התא רקובב רקוב ידמ םלוא ערפ לדג ךרעש .תשפחמו תששגמו תששממ ,די

 קרו ,להוא לש ודב ומכ תומצעה לע החותמה ןתושימג תא שח ,ךייחל תקלח תא
 ישמב ,למשוחמה ,בוהזה הרעשב ,עגונ התא הרועב יכ תעכ ךל המדנ תוקוחר םיתעל

.הווג תקלחב ,םימרפנה הידגב
 םירגסנו םיבש ,םיכלוהו־םימצמטצמ ךייח .הנופת־אללו טאל ,ךלוהו ךשמתמ התא
 .באכה רוקמ תא ,עינמה חוכה תא ךכותב שפחמ התא .ךפוג לש יחה זכרמה ביבס
 ריע ,הבהאו השא העדיש ,איהה תושיה רחא רת התא ךירבא לש ןיקתה לועפיתכ
 ץנישכו הז רחא הזב םיאב םימיה .רתו שפחמ ,שפחמו רת .הלומהו תוצרא ,הימהו
 .אצת—רהב םימוכרכה וחרפישכ ,ביהרת—הדשב הרועשה הלעתשכ ,לכות—חופתה
.זא קר .ךוליבויו ךדיב וזחאי ,ךומדקי םחו ריהב רואו םילוחכ םיימש

*



י ו ל ה כ א ו י 90

 ניתוח של באשליה הזמן, מרחק מבטחון עתה, היה, מה לעצמך ומשנן חוזר כשאתה
 חן מצאת אשה. פגשת חברים, אצל אחד, יום כך: זאת אומר אתה וקר, הגיוני

 ידיים ארבע זה, את זה משלימים גופות שני הייתם בעיניך. חן מצאה היא בעיניה.
 בפינותיה גופותיכם מחבואי את גיליתם אהבה. עשיתם ואשה. גבר זו, את זו מחפשות
 ובערימת אביבי גהר גדת על בזו זה התערבבתם ואפורה. סובלנית עיר של הנסתרות

 אחר־צהריים ובשעות גשומים בבקרים האגם, על ובסירה רבות במיטות שלג,
 את עד־כלות, ושוב, שוב בם, לחתום כשר מקום וכל טוב היה רגע כל רעשניות.

זו. בריתכם
 לאט־לאט והקיטרוג הבריחה והאשם, החרטה והקנאה, רגשי־הכשל באו אחר־כך

 האהבה במעשה אין וכי ונפרדים אתם בודדים כי וראיתם הגוף מחגיגת השתחררתם
 וכבלי אזיקים מחשלת התשוקה כי נוכחתם לאחדכם. ביניכם, לגשר כדי בלבד

המראה. עם השלמתם לא אך ונוכחתם, ראיתם עתק.—התאןה
 וסיבה. ומפלט מוצא אחר־כך, ולה קודם לך לשניכם, היה והוא בדניאל, פגשתם ואז

 לפנות בחרתם אחר־כך, והיא קודם אתה ושניכם, לאיש, מעולם סירב לא דניאל
 באצבע עליו להורות מפלט, נותר כשלא אליו לכרוע הדרכים, שאר כשנחסמו אליו

מאשימה.
 וכניעתה מושלמת תבוסתה היתה לעשות בכוונתך מה לה כשאמרת הלכת. ולבסוף

 מעולם אבל הזמן, כל זאת ידעת אחרות, היו שכוונותיה לך ברור היה ללא־תנאים.
 מודעות. שלוה, בטחון, בך: למצוא שציפתה למה היתה מכורה שכה חשבת לא

 אצל היציבות ובקשת היא דמותה אחר החיפוש שבין בסבך היתה אבודה שכה
 גילית אחד בהנף והחלטי. ברור היה הכל במעשיך. פיקפקת לא המשלים. האחר,
 המשעבדת התלות מפני הפחד ואת עליה, שבשליטתך התענוג שלהבת את לפתע

 את ולקבל, ממנה, לדרוש בכוחך כי לך ברור היה רגע אותו הזה. לתענוג הרומסת,
 היו נשארת לו ועוד, אותך. הרתיע זה וגם מזה, יותר ואף לתת, בידה שהיה כל

ברחת. ולכן לעולם, עוד היפתח לבלי ונסגרים נחתמים העכשוויים חייך
 להתמשו כדי הלכת הולך. אתה לאן לאיש אמרת לא חיפשה. אותך לא כי הלכת,
 ייסגר המחזור, ייחתם האביב שיבוא ועד והסנאים, הדובים כמו בחורף, לאטך,

החורף. צלקות את הרך העשב יכסה המעגל,
 בשעות ואפילו עמם, פנים אל שפנים הדברים ובין הקר ההגיוני הניתוח בין אבל
 בערפלים• שרוי חפיר מעומעם, טווח צר, מרחב יש להתיצב, מתיראים אנו חסד,

 העמימות מתבהרת הערפלים, עולים שהנה לך כשנדמה חסד, ובשעות לבד ולעתים,
 משוריינת דלת איזו ? נמלט אתה הזיה איזו אל ז אז עושה אתה מה המרחב, ונסגר
? סוגר אתה

 מסילת* נאות־הכפר, השני ובחלונך וההר, עץ־התפוח, האחד בחלונך תאמר. אל
 הבט תפרוץ. אל תצא. אל תאמר. אל במרחק. העיר וצללית המלא הנהר הברזל,

האביב. יבוא עד והתמשך, והגה
*
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 ףטלמ דחא םוי .םהב הלועה להומה םע תככרתמ חופתה יפנע תוחישק .אובי ביבאהו
 אוה רבכו ,ורתאל ידכ ,הכו־הכ בבוס ,ךממורתהבו דיחל תא םושבו לילק בשמ
 תניר םיתעל עמוש התא רהבו ,הלילב ,רידב םישבכה תועופ רתויו רתוי .היה־אלכ

 רוקה תעב ךכותב תחפיטו תרצנ רשא וז ,הרוצפה ,החושקה ,הדבכה תושיה .םירפצ
 ,ריהב רוא ,הכר הקיזומ .ךנורגב הניתממו הלועו האוג ,םיזעה םימשגהו םיגלשהו

 .ןיתממ .ךמצע תא ןסרמ התא .ץורפת הנה יכ ךל המדנו—רפכב תינבז לש בוהז ךויח
 ,גנוע לש ףלוח קרב ותוא לע בשוח התא .תואגלו חופתל המילאה תוחישקל חינמ
 .סוכה התצומ אל ןיידע .ךתפילק ךותב רגתסהל בשו ,ןילק׳ז לש הייוניע חכונל
 םיבחרנ תוירבדמ ,םידבואו םיכורא םימי ,םילומאו םירק תוליל ךל םיפצמ ןיידע
 השקתהש םחפ רירבש ותואכ עצופו ץצונ ינעבותו השק םדא התא .דדוב רהוז לש
 .םירחאב ךלש ךתולתו ךב םירחא לש םתולת לבוס ךניא .םינש תובבר ךשמב ןבאתהו
 ךייח תא םלשמ התא וב ינויחו השק עבטמ ותואב םלשמ התא ךתוא בבוסה לכל
 םייקל לכותש ידכ .הריחבמ קותינ ,ןוצרמ קוחיר ,הלולצ הבשחמ ,ןנוצ חותינ :ךלש

 הריאממה תא ,ךפוג תקעזמ הזעה הקעזה תא ,ךב הנומטה החטבהה תא המכ־יפ
 ,םימחרה תא בואב הלעמ ךניא ,ךירחא תראשהש םילמב רהרהמ ךניאו .תולחמבש
 קר םימייק ךמצע לע ליטמ התאש וזה האופקה תודידבב .דסחה תא ,הבהאה תא
.רמושו רכוז .עבותה ,חפותה ,האוגה ,ברוצה ,קעוזה ךשפנ לוקו התא
 ־תואנב ,תסבומ ,ןילק׳ז תא האור התא בוש םא ,דסח לש העש ךל האב בוש םאו

 ,ןילק׳ז תא םעוט התא בוש ;ךפוג חירב ,הבוהז ,ןילק׳ז תא חירמ התא בוש ;רפכה
 הגה לש הקלחה ותוחישקב ,המח ,ןילק׳ז תא שח התא בוש ;ךימסה הפקב ,החולמ
 ךל םיאב בוש םא ;רהה תיימודב ,תננרמ ,ןילק׳ז תא עמוש התא בוש ;תינוכמה
 לכ תא םירמ ,ךירוגס לכ תא חירבמ ,ךירעש לכ תא רגוסו רהממ התא הלא לכ
 .ךביבסמ ,ךירחא ריתומ התאש תלוברעמב הפוצ ,תינכייח ,המויא הקיתשבו ,ךירשג
 הנתמהה איה התע ךישעמ תיצמת .טרחתמ ךניא םלועל .רוחא בש ךניא םלועל
.ביבאל

 ךכוליה .םיללצב תועבוט ךיניע .תולילב תדדונ ךתנש .אב ביבאה ,אובי ביבאהו
 ךתנש .יקסיווה תוסוכו תוירגיסה ןשע ,הפקה ילפס תורמל תודעור ךידיו ביצי וניא
 תורמדזמ ךפוגב יכ תודעור דידיו ביצי וניא ךכוליה ,םיללצב תועבוט ךיניעו תדדונ

 םיבשמ םיטהול ,םרוקמל עיגמ ךניאש םירוא םיצנצנמ ,ךל תועמשנ ןניאש תוניגנמ
 םע הגומנ תומילאה ,הפרתמ תוישקה ,תככרתמ תוחישקה .ךל עודי הכ םאצומש
 התא .הנענ ךניא לבא .תוחדוקה םיידיה םע ,תוטהולה םייניעה םע ,לברעתמה םדה
 ךפוג תיימה תא ןברדמ התא .ךמצעל םיגייס םישל ךחוכב שיו ינעבותו השק התא
 ידכ הואתה תא םמור התא .תוכשמתהל ,הקיתשל תאש־רתיב בישקהל לכותש ידכ
 לכ תא ,ךישוח לכ תא דבעשמ .לגוסמ התא הל הדיחיה הבהאל ןיזאהל לכותש
.הכרא התואל ,תוהש התואל ,הייפיצ התואל ךמד־ילכ לכ תא ,ךירבא
 םירקבב .הדשב הרישפמ המדאהו רהב סמנ גלשה .ןיתמהל דוע ץלאנ התא בר ןמז אל

ךר ,לכלכת דא הלוע קוחרה םגאה ןמו תוצצונ לט תופיט םיסוכמ חופתה יפנע
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, התע םה םיבר הכ ,יארקאב םימח חור־בשמ דוצל ידכ םמורתמ ךניא בוש .םימחו
ב חרו לוחכ רואהו תוקורי תובהלש הדשה ילושב .תינתלעבו הזע םירפצה תנירו
. חופתה ץע לא ךינפ עיגמו ,תוקרוח ויתורוקש ינולמגה תיבה תא בבוס התא .אלמו
ו יעקפ ינצינ תא תולק ששממ ,תויחו הגרע לקומ םיאלמה ,םיחופתה ויפנע תא האור
. הירופו היוור הנהו השקה ותפילק תא ףטלמ .םיפאושה ,םילחימה ,ןיידע םימותחה
ף רפרמ .םינשדו םיכירפ הנהו םיבגרה תא םירמ ,הדשה לא דלוהו ונממ בוסנ התא
. םמוקמל םיבגרה תא בישמו ,םינידעה ,םירויחה ,םיכרה םיציצה ינפ־לע תולק
. הנגהל םיקוקז הכ ,םיעיגפ הכ םיטבנהו רקוב לש תועשב תוניצ תויופצ ןיידע
ב שעה ךותבו םיקלקלחה םיעלסה ןיב ,הרעמבו םיכבסב ,שפחמו רהב הלועו םק התא
ך תיבל בש התא זאו .ןנוצו דחו קלח ,ןושארה הלעה בהל תא אצומ התאש דע ,שביה
ד חא םתוא תונומ סרפסקאה־תבכר תוריפצ ,םימיה םירופסו םיבורק .ךמצע תא ןיכמו
 ךבוחב ןמוט ,הולשה תא רגוא ,רפכה־תואנ לא ףיעמ התא דחא טבמ דוע .דחאל

.העפיה תא

*

. םוכרכה חרופ הנהו רהל הלוע התא םילוחכה םיימשב תודיסחה תורבועש םויב
ם יקלח ,םיכר תוצוצינ ועקב הנהו חופתה לא שגינ .הרועשה התלע הנהו הדשה לא אב
ן חלושה לא בשוי ,ויתותלד תא לעונ ,תיבה לא בש התא .וינצינ יעקפמ ,םירויהו
ח תופ ,רואה תא קילדמ ,םיצבושמה תונוליווה תא ךשומ ,בחרה ןולחה לומ ,לודגה
ל וכי ןילקרטה לש בחרה ונולחל דעבמ" :בתוכו ךדיב טעה תא לטונ ,תרבחמה תא
ד וע תוטימה־רדח ןולחבו ,לזרבה־תליסמ תא ,רהנלו הדשל רבעמ ,תוארל התא

"...חופתה חרפי
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