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 העשב ,םיירהצב עריא רבדה .יאבצה אלכה ןמ הנושארה יתחירבב השעמ תישאר
 השגוה וב קנעה ןסחמה רבעל ,תינתייצ ,םטאל ולהנתה םהילברסב םיריסאה ירוטש
 ,םיציאמו םיזרזמ ,םישגונ ומכ ודמע םיל״מיג־ן״ישהו ,הלילדה תימויה תפוניטה ונל
 ,זא ...הללמואהו תנגרנה םתעבהו םיבורצה םהינפ לע ףטשב םירגינ העיז־יגלפשכ
 לא יתינפ—ויתובקעב וררגנ םירזומ תוערואמ הברהש םושמ אלפנ—הז אלפנ עגרב
 ריק לא ונבגב ונדמעש ןויכמו ,״1 הא ,יל חלס״ ,זופח לומלימב יל ךומסה רטושה
 יתייה ןורחא .עומשל ביטיהל ידכ ףפוכתה ,םינפ־לכ־לע ,אוה—טהולה חפה—ןסחמה
 .המ־תהימתב יתרמא ״1 ןכ״ .ינפמ רהזיהל ךירצ היה אוהו ,יתננכיתש יפכ ,הרושב
 ,ולש םיירהצה־ תדועס לא הדדמה םדאה־שחנב ינפל דמעש ריסאה םלענ עגר ותוא
 ףטחו ילגה חפה לש טהולה ריקה לא תוסגב ףחדנ דדובהו שומחה ל״מיג־ן״ישהו

 הציפקב יתקניז—וב לפטלו ךישמהל יתחרט אל—איקמ ודועב .וישובמב רידא ףורגא
 תצלפמ—ןסחמה לש ירוחאה ודצב םמשה שרגמב בצינש רקדנמוקה רבעל תחא
 ,רקובה ןמ רמולכ ,החירבה ןונכית זאמ יבל־תמושת תא הכשמש תענוממה תכתמה
 תולוקשכ רעשה לא יתרהד רבכו רוטריט־תוכישמ יתש .ברתסנ אל ,תמאב ,עונמהו
 ףפונמ ,חתפב ףיקז .םירוונסמה תלכתה־ימשב הטהל שמשה .הממשב ,ירחאמ םיקעוצ
 ךות ,רבעמה תא םוסחל היולתה לזרבה־תרשרש לע המהדת בורמ לפנ ,והבורב
 זא .רמשמה־תתקיבמ םיבבש־םיבבש םידדצל זיתהו ,ריק סרה ,רהד רקדגמוקהש
 הצירב יתצרפו יתמק דימו ,ונממ ,יתפעוה וא ,יתצפק .הארונ הקירחב בכרה עקתנ

 ילא ץרקש ךבסב רשפאה לככ הרהמ םלעיהל הסנמ ,בוהצה הדשה רבעל תינועגש
 וסט יכרב .ריוואב תוירי יתעמש .םיצוק תורדגו ןתלת ,בשע לש םירטמ האמ קחרממ
 םיימשה תא תובהלתהב הצוח ישארשכ ,םינבא לע וגלידו ההובגה היחמצה ילועבג ןיב
 .םואתפ הכרה המדאהו תובעה שרוחה לש תימואתפה תורירקל דע ,םינבלה־םילוכתה
 .רחינ יפו חופמכ ופשנתה יתועלצ .תועסושמה תורמצל דעבמ יב וטבח םיימשה
.יתקחצ ךכ־רחא
.קוניצה לא יתרזחוהו יתספתנ הליל ותואב דוע
 יתחירב תא יתננכית קוניצה תלפאב עוקת יתיליבש תולחוזה תוכושחה תועשב ,ןכבו
 הכזש רטושה־רענה תושעל ,ןבומכ ,לידגה) יתגפסש תומולהמה תובקעב רשא ,האבה
 ־ךרוצ וליפא ,הקומע המקנ לש רבטצמ ןינע הכפה (םיימיטניאה וירבאב שידל ינממ
.םייח
 .וקיהבה םינלמועמה וידמ .רגיס ןשיע אוה) גזוממה ודרשמב דקפמה ינלאש תרחמל
״? תחרב םצעב ,המל ,דיגת״ :(.עיזה ומפש
 הגצה ןיעמ םגו ,ודיקפתמ קלח קר הז היהו (ובאכ יכרב) ותוא הנייניע אל הבושתה
.ךויח אלל ,רדחה תניפב םודב םיחותמ םידמועמה תוטוידרסה ינש ינפל
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ל בוקמש יפכו ,ןויגה םוש ,יתחירבב ,הב היה אלש תמאה .ובישהל ךיא יתעדי אל
, םנעמל רשאו ,םהב יתיצרש םירבדל דגונמ ןוויכב הלעפ םג איה—הלאכ םירקמב

...יתאלכנ ,םצעב
ב רימל הכוז הנמלאה ימאש הנעטב ינררחשל בריס אבצהש רחאמ :רבד לש וטושפ
־ תואסיכ ןוקיתב ונתייחמל תצק דובעל ידכ קורעל יתוא ץליא ךכבו ,תיפסכה הכימתה
, ביבא־לתמ ,ימאמ ירמגל קתונמ יתאצמנ האילכה םצעבש ירה ,םיה־תפש לע חונה
ה חירבה לבא—ןכ־ירחא םהב ןודל קיפסא דוע ילואש םירקי םיניינע דועמו הדובעה ןמ
י תשפוח תא וא ,תיבב הרזעה תא הכפהו ,רתוי דוע ןינעה לע הדיבכה אלכה ןמ
.ןובשחב םאיבהל ןיא ללכבש תומולחל ,תינויחה
 וכמת םינוסח םיל״מיג־ן״יש יגש) רומאכ ,יתאבוה רקובב תרחמל ,הכ םאו הכ םא
ת חת ,חשיק ךויחב חורמ ,הלהו—דקפמה תבשל לא (יתועלצב יאשחב וכה תעה לכו יב
ת ורומח דלוח־יניע רדוסמה ונחלוש ירחאמ יב ץענ—ל״כטמרהו הנידמה־הזוח תנומת
״1 ז חקל תדמלש הווקמ ינא״ :רמאו חתפ ,ונורגב חכ השועמ ףעזבו

ה יה ,רומאכ ,רדחה .הנעמב התפוז אל ףא ןכלו דבלב תירוטיר יל התארנ וז הלאש
ת ונואכדב רסיתה וטלסלו ריווא בואשל לטוה וילעש רישכמה ךא ,ריווא־גזוממ
ד תעתמש ימכ זוע לכב ןטרו רטריט אופא ךכו—םייאבצה אלכה־יתבל םייניפאה
ל ודג קסעב ,חחותשה בושש ,דקפמה לש ומד ץחל תא הלעהו ,עגר לכב רגפתהל
ם עפה תאזש הווקמ ינא" :ירבעל חיטהו ,ולש ןיחצמה רגיסה תא תיצה תויחמומבו

״! הבור־ח־א־ה
־ יטוטרמסב שפנ־יבולע לש םירוט ינש וארנ ןולחל דעבמ .הנעמ אב אל םעפה םג
ם ירמהמ םיריהב ג״ש ידמב םירענשכ ,תואלכמה רבעל תולילקב םיצר ,הדובע
ף נפנתה םמשה שרגמה לש ינשה ודצמ .תועורז־ילוטליטבו םימיא־תוקעצב םהירחא
ש רגמה לע טע ,ינוי שדוח לש השקה ןיסמחה ןמ ,קבא ןנע .הנידמה לגד תולעפתהב
, םירטושהו ,םיגלדמ םדועב םהיתוצלוחב לברכתהל ורהימש םיריסאה תא הטעו

ה רושה ןמ ואציש םינש וא דחא ופדה ףא ,תוקעצ וריבגה ,תוימסבו קבאב םיקבאנ
...רדסה תא ושבישו

ם יפלחתמה תוערואמה ץחלב תאז תושעל קיפסא אל ןפ וראתל רהמא יכ יואר) דקפמה
. העיזמ חלו השקונ ,ואסיכב בטיה בצוימ ,םישולש ןבכ רבג היה (ןכ־ירחא ואבש
־ תעונתמ יאבצה וכוניח תא התחנהש םלועה־תפקשה תא האנ תונמאנב גציי אוה
ם יבר ךרדכש ןויכמו ,םידומח םינב ינשל בא תויהל הכזש ןויכמ .םולה דעו רעונה
, ןכל־םדוק רפסמ־תועובש ,וידליו ותשא תא איבה ,תובוט תונווכ ןועט היה ויתימעמ
 יירדגא אב ...אלכה ילתכ ןיב ויקודקידו ויטרפ לכל ודי־לע ךרענש חספה־רדס לא
ח וורתמ דקפמה דועב יכ ,הזה בושחה יכוניחה לעפמה תא לקליק דחא יחמבו—יול
ה אנשה יטבמ לומל ,ויצלח־אצוי יפמ הצייטצנש הנתשנ־המה תלאשל תחנב בישהל
ה !הו וידירו תא יירדנא ךתח ,גחה דובכל םישפוחמה ויריסא להק לש םוטמיטה וא
ג ח" :חווצ ארונ לוקבו ,הנבלה הפמה לעו ןחלושה לע םיחוליקב קנזמה םדה ןמ

אוה) קלוסש דע ,"תוומה—שואיי !!שואיי—תוומה !!שואיי—חמש גח !!שואיי—חמש
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ו חקלנ ונלש דקפמה ינב םגו (חוכב םהמע והולטנש םירהוסל תודגנתה םוש הליג אל
 ינוניבה דקפמה היה עודמ ,ילוא ,רבתסי ןאכמ ...תעזעוזמהו הביבחה השאה םגו ,םשמ
ו אבו־ותאש םימחה םישדחה דשמ רוכע חור־בצמב יורש ונאלכ לש לבוקמה

.םוגפה חספה ירחא םהיניסמחב
ר וחש הביתכ־ןחלוש) ונחלוש לע םיחנומ ויהש תוריינב לעליע ,וחצמ תא טמיק התע
ם יספדומ תוריינ ןומהו .תויצרח ובו לטרגא .ותשא תנומת .םיטע השולש וילעו
ן עטו ,עכעיכ ,וטבמ ילא רישיה ,םהב בותכש המב ,הארנכ ,ארק ,(הביתכ־תנוכמב

ם יטיבמו ,ם1דב הניפב םיבצינ ,םיפוזשו םיריעצ םירענ ,תוטוידרסה ינש דועב ,רומאל
ו יהש" ,רמא ךכ ,"םירובס ונדועו ...ךלש תויעבה תא םיריכמ ונחנא" :ארומב יב
ם יעצמא טוקנל ילב—הזב אצויה לכו ,ךמאל עייסל םגו ,ןתוא רותפל תויורשפא
ו נשי ,ןכ לע רתי" :בל־בוטב ךייח ,םיימש ומוש ,וישכעו ״...החירב ומכ ,םייטסארד
ת א ךשמ שאר־דבוכבו המעטהב) ונחנא—ןכלו ,ךל—רוזעל—ליבשב יבויחה ןוצרה לכ
ר המ ריעא ןאכ) "...ך-מצעל לקלקת לאו—ונל רוזעתש םיפצ־מ ונחנא—(וירבד

ג הנמכש ,ההובגה הרבחה תב הרענ םע ירוענ־ריעב יתבחסנ םהה םימיבש םיירגוסב
י לעב םייניצר םימואנמו ללכב אבצ־יניצקמ שוגיר דע לעפתהל הגהנ העזג־ינב
, הניב ינפלאל הסינ ינפלש שיאהש העש הב אופא יתרהריה .טרפב תויכוניח תורטמ
ג זוממה דרשמב ,םיארוימה םילייחה גוז ןיבו-ל״כטמרהו לצרה תונומתל תחתמ רומח
, עקרב רטרטמ ןקתימהשכ ,ןיסמחה תוחורו ץיקה־שמש טהלל רקפומה אלכה בלב
ם יפיה תולילבו ,אופא ,הב יתרהריה—םירהוס םיחווצ ץוחבו ,תוינמרוצ תוקספהבו

ב ורקה רואל ,םינפ־לכ־לע .היינעבו התודידבב התנעתה ימאש העש ,המע יתיווחש
א בצה" .(תחפוטמה תירונ לש םשובמה הקיחב הברה תחנ דוע עבשא אל שחרתהל
.יפערס תא דקפמה לש טוהרה ולוק עטק ,"הרבחל םיליעומ םדא־ינב ךנחל לדתשמ
ה רמוחב רמא—,"השוע התאש המ לע בושחל ךל עיצמ יתייה ינא" :ךכ־רחאו
ע גרל וחכש וילייחש דע ךכ־לכ תללכושמ תונמאב וזב וז תולוהמ־תולולב תובידנבו
.םיריעצ תויפ לע לק ךויח ולעהו םארומו םתוחיתמ תא טק
ס נרוק קפדתה יזחב .קוניצב ולבסש השקה החונתה ןמ דאמ־דאמ ויה תופייע ילגר
א ל דקפמה לש וינפו ,יתוא עגיש ריוואה־תנוכמ רוטריט .יוודו תונקיר לש דבכ
ץ חלה תקמעהבו ץמאמב יל הלעש ,בבלנ ךויח יתפש לע יתילעה .רקיע־לכ ינוחמיש
ו א ,ןוסאה םרט ,יתחפשמ םע ,יתודליב ןיב ,יתקקזנ ותומכלש ךויח—ישארבו יזחבש
ו ל יתעדוהו—ידצל הקותמה תירונורטמ תא תונידעב ררוג ינאשכ ,הלילה־ינודעומב
...קדביהל ,הפיחב האפרמל עוסנל שקבמ ינאו ץוצרו רובש יפוג לכש דקפמל
, ימוקמה אפורה ידיב ינדיקפהל זוע ביהרי אלש יתרעיש שארמ ,רמולכ .וינפ ורדק
, (דקפמה לש) וירוביג ינומיעטהש תוכמה ןמ הלילח רגפתהל לולע ינאש קפסה תמחמ
א לשמ .הב ינפיצה הז־התעש ןכ ןוצר לש םיפוצ־תפונ חור התואב דכלנ ירה ,ללכבו
, ףטחב טילחהו וחומב וב ךפה ינויער תלילשל םיאתמ ץורית ובו־ונממ ול אצמנ
א וה .תואלפנ תואצות םיגישמ ,הנבהב ךא תוחישקב ,ךכו הבוטל וז םגש ,הארנכ
.ףירצל ינרגישו ,ויתובג ילע ףיעזה הפטה־ירמא המכבו .םיכסהו ,ךייח ,דדועתה
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 ןמ אצי אוה) ןרזמה־שקמ הירגיס ול לגלגמ יול יירדנא דועב ,לפאה ףירצב ,הלילב
 יתרכז ,הטלעה ךותל הרזומ הניגנמ חלשמ לואשו (רסאמ םיישדח דועל ןודנו קוניצה
.םירוונסמה םירדנטה ילע ולפנתי םרטב ,שפוחב יל ונמדזהש תונורחאה תועשה תא
.יירדנא לאש ״1 קזח ופה״
 .ןורכיש ומכ ינקינחהו ךומסה ונרזממ עיגה הפירחה ותעיז חיר-יאקורמ ,יירדנא
 ןמ רדענש טסיקנט ,אוה .ויטטח ישתכמו קלוצמה ופוצרפ תא תוארל יתלוכי םויב
 יל הטנ—דכלנ בושו ,קרע ,רסאנ ,תונוזה םע ףייכל ובממ־תרבעמל ךלה—הנחמה
.הנכ תירבח הגאד לש המינב ןיחבהל היה רשפא ותלאשבו ,הבורמ הביח
."אל"
״? ךתא רביד״
״? ימ״
."דקפמה"
."ןכ"
 דובכ־תארי לש השודג הנמ ,ותוארפ ףא לע ,וברקב רצא םיטושפ םדא־ינב ךרדכ
 הרטשמה ישנאשכ .אל ״? הצור״ .ףורש שק ץצמ .הלפאב ךפהתה אוה .םינוממה ינפב
 ךותב ןקזה ויבא ותוא איבחה ,קרעשכ ,םילשוריב וירוה־תיב לא ועיגה תיאבצה
 רהוסה־תיבל ותעיסהש תבכרב .שבכל שפחתמ ,ויתעברא לע אוהשכ םישבכה רדע
 תוקוניתו םימהדנ םיעסונ יניעל םהב טבחו ןשעל ונממ וענמש םירטושה םע ךסכתסה
.ןבר תיב לש םיכובנ
 ,חילבה יירדנא לש ותיירגיס דוא קר .היח שפנ יתיאר אל .הכימס הלפא התיה ץוחב
 .קתתשה לואש .םדא־ינב לש םתואיצמ לע ודיעה ידיל םיבכושה תומישנ קרו
 דודגהמ קרזנ רבכ יאדו ,ערפומ ,םינחנצה ןמ ללמוא דלי .קתתשי םרטב ,רמא ,"תונוז"
 התעדמ האצי ומאו ,חומב םירודכ ינש ףטח .לובגה־רמשמב רויסב גרהנ ויחא .ולש
 ,שמא וב יתכלהש ךושחה סדרפה תא יתיאר ינוימדב .םיעגושמה־תיבב הזפשואו
 ןיב לחדזמה ןתה תאו .םיבכוכה םע .ישפח .אלפנ להוכ ומכ םיצעה חוחינ תא םשונ
 .םישרשרמ םישבי םיבשע לע שרח עיספמה ןתה .ויניע תוצצונ הכשחב .םירדהה יעזג
 ןויפר ןימב תוטטרמה ידי תאו .תבאוכ .העוצפ וליאכ ,הנושמ .העוצפה יתמשנ תאו

 .םיה לעו ,תירונ לעו ,ונממ חדוא התעש תיב לע םלוח ,אבחתמ .הלפאב ךלוה .גנעמ
.הלפאב ,לוחה ןמ ךשונו ךחולו םהונ םיה
.םיבכוכ
 לוממ .שרח םזיפ בוש לואש .יירדנא לש ועורזב יתעגנ .ףורשה שקה ןמ יתצצמ .ןה
 אלכנ אוה .םיאולימה־שיא לש ותחנא תא יתעמש ,ןיטקרסקה תכשחב עלבנה ןרזמב
 ןתה ושכע לייטמ ץוחב .הלילב ,ויתוטועפו ותשא לע םלח יאדו וישכע ,םייעובשל
 ישאר .תוצצונ תומודאה ויניע ,הכשחב היולת ונושל .םיצעה ןיב ץר .ישפח .בערה
...תולוצמל דירומ ,ףחוסו עבטמ ,וילגב ופטוש םיה וליאכ באוכ־באוכ
.ץיקב ,הלילב םח
•םיפופכה םיצעה ןיב ,תוריהמב הטלעב ץר ןתה .קינחמ ףירצב .חנאנ םיאולימה־שיא
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ס נפה ליטמש ןטקה בוהצה רואה לוגיע דיל ףלוח .שיבכה תא רבוע .שיבכה דע
ל ילק ףפוט ,הכשחה לא רהממ ןתה .דבל ,הגרהנ ותשאש ןקזה שיאה םע .קסויקב
ד ע ץר ,היולת ונושל .בכוכמה .רוחשה קפואה לומ ,הכשחב ,השקה המדאה לע
...הלפאו ,ידו ,רצק שורשיר .ךבסב םלענ .ךבסה דע ץר ,םישביה םיחישה
.טלפסאה ינפ־לע הקירשב םירהוד םירדנטהו

. רויח ,חתור ,שובכ ילוכ .םולחה ךשמה ומכ .טלפסאה ינפ לע םירדנטה ורהד רקובב
, שיבכה לש ולוקיעל דע ,ינבצע ,הכחמ ךא ,תדרמתמ יתביק .ילש רהוסה לא דומצ
י פוג לע .המוקמב־ אלש ,תרהמנ ,הזופח תורע םלועה לע הרשה רקובה .םיסדרפה דיל
ה תקבה תא) ונירחאמ רגסנ רעשהש םע םיחישו תושרוח חיר לש םיזעונ םיגודגיד
ל ודגה קוריה בולבילה ךותב רופא שחנ ומכ ץרה שיבכהו (ונקית אל ןיידע תצפונמה
י די תועבצאו ,רב־ זווא ומכ הפע תטטושמה יחורו ,וידדצ ינשמ ,תודבכב עעונתמה
.תושגרתהב תותוועמ
!ריהב רקוב
ם לועה .קבואמה רדנטה לש תכתמה ןפוד לע קפדתה יבגו שיבכה לע וקילחה םיגימצה
, לזרבה־ןש לע דציר לוענמה .קדה גרוסל דעבמ הננערה ותוריהבב םמורתהו שיח עסנ
. ..םידחא םיעגר דועב ,וידיקפתב דומעל שרדיי רשאכ ולישכהל היושעה תונלשרב
ד מח־רענ ,ילא ךומסה ,בהבהצה ,דחאה .וחחושו ,םיריעצ םירוחב יגש ובשי רדנטב ימע
ל ביקש הצע וזיא לע ןמשה ותימעל שגרנו ביבח לוקב רפיס ,םייחל־דורוו לתלותמ
ר מא ,"ילש אמא" .רקוס לש הזה םיענ־אלה ב1׳גה ןמ ץלחיהל ידכ (בושחה) ודודמ
ד ודה לש ,רמולכ—"ולש םירשקה תאו הדמעה תא הכירעמ דאמ" ,אטחתמכ רענה
ת א יל וחדש ירחא ,דקפמה םע רבדל שגאש עיצמ אוהש יל הרמא איהו" ,דבכנה
.ךויחב רמא ״? םייוכיס ללכב יל שיש בשוח התא .הרבעהה־תשקב
, ותעדל קוזיח ילצא אוצמל הצר םתסה־ןמו ,ודי־ףכ תא לוטיבב ןמשה חתמ ״! הפיא״
ו ל היה הארנ ןכש ,ילא הנפ בהבהצה רענה .תומודאהו תוטלובה ויניעב יל וצרקב
ן יידע ,הכ־יא ,תאז־לכב ןכא יכ ינענכשל הסינ אוהו ,החישב דצ יתישענ םואתפ יכ
י תנזאה .שחנכ לתפתמה שיבכב יתננובתהו יתבשקה ינא .ירמגל וייוכיס ודבא אל
י נשבו רדנטה לש תכתמה תונפדב םג יתננובתה ,םיסדרפה ןיב ץאה רדנטה שחרל םג
י תרהריה .הדולח תילאמשה ותניפש ,קדה גרוסבו ,םיחכוותמה ,םיביבחה םירהוסה
ס ומינב .הניחצמה האלכמה תכשחב םיקינחמה תולילבו ףורש שק ןשעמה יירדנאב
ף עש גרוסה לוענמב יתטעב הרצק הפונתבו ,הירגיס יל עיצהש בהבהצל יתידוה יבבל
, סטה טלפסאה לע םיימעפ לגלגתמו טבחנ ,שיבכל יתצפק יחוכ לכבו ,עילקמ זתינכ
. (העיתפמ תוזירזב ולעפ םה) ץראה לע ,תוקפ ויכרב ,םהדנ ,בהבהצה תא ילומ הלגמו
ס ופתל םיידי יתחלש רבכ תכעמתמה וסרכ ךותב תוסגב ילענ םוטרח תחינ רשאכ
.לצלטצמ ,הצרא לפנש ק״מתב
ת ורוכז ,שיבכה דצב רצענו קרוחה רדנטה םע תכרוחהו הזעה שמשב ,תואבה תוקדה
תפפונמ—ינא—תחא העורפ תומד :תעדה לע לבקתמ וניאש רזומ הזחממ עטקכ יל
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ן מ היולת ולגר ,םינוא־ןיאו ךובנ בצינה ןמש רהוס לא רחינ לוקב תקעוצו קשנב
ל יבשב ומכ ,גהנהו ,שיבכה לע ויבאכב לתפתמה ורבחב לכתסמ ,הטלחה־קפסב רדנטה
ך כ .תירזכא ונילע תחפוק שמשהו ,הזחמב טיבמו ןולחה ןמ ושאר איצומ ,םולצת
— םינראה תשרוח ,ןכ־ירחא ךומס יתיליגש יפכ וא—סדרפה רבעל יטאל יתמדקתה
ה פלח הרודה תינוכמ וליפא .טלחומ לובליבב היורשה הרובחה לא ק״מתה תא ןווכמ
ו פפועתה היתופלחמש רעש־תבוהצ הרענו רגובמ רבג הכותבו ונדיל תוריהמב
. הרצו החוחש תרמצ לע תחנו רקריק ברוע .שחרתמב וניחבה אל םהו ,חורה־יבשמב
ה תצינ גונעת לש המותס השוחתו ,םיצעה־יחטש תישאר לש השקה לוחב ושח ילגר
, יתבבותסה רחאו ,וירוסייב חורס לטומה בהבהצה רענב ףטחכ יתרהריה .יעמ יכבנב
ה טלחהב םלוה יבלשכ ,השרוחה לא ץורל יתלחתהו ,הצרא ק״מתה תא יתכלשה
ם לועל םהו האלפומ תימונהיג ךרד תישאר יהוזש ,טעמכ תישונא־לע ,הרידא ,השוחנ
־ ירבש לע תולקב תוגלדמ ,םירטמ תורשע המכ ואמיג ילגר־תופכ .ינדכלל וחילצי אל
ר בועה רדנטה תא עומשל ינזא ולחהשכ ,םיהכהו םיליצמה םיצעה ןיב ,םינבאו םיעזג
א בחתהל ילעש יב התיה הרק העידי .יכרד תא יל םוסחל הרטמב שיבכה ךרואל
. ינרצעל ינפל םוקיש ימל ול יוא .ינתולגל וחילצי אל אליממ יכו םעז־רובעי־דע
, (קפס ילב םילובלוב) םירפיצה תוקירשל בישקהל וליפא קיפסמ ,תוריהמב ץר ידועב
, טסבסא־תוחולו ץע־תורוקמ הרוצבה הנולמה תא השרוחה הבעמב עתפל יתיליג

י תואירו תרעסנ יחור ,הילא ינפ יתמש .הרצחב עוקת םודא טוטרמסב ףטועמ לילחדש
...תואבל הפצמו ןוכנ יתייהו ,תופשנתמ
ם יטוש םיבשעש הנולמה לש םלענה הנויבחמ השא לש ינורג לוק הנע ,"אובי"
, רוחש לותח בכש ףסה לע .תספור החינג הטלפ תלדה .הינדא תא ורתיכ םידפרסו
ד ימ ויתיהיזש דבכ חירו רדחב התיה הלפא .ךלכולמ בלח אלמ ןבל ריס קבוח ובנז
ה יתפשו םיקתרמו םיפי הינפ ,ילא השגינו הפסה ןמ המק השא .ןמש־יעבצ לש םחירכ
.עיגפמב הרמא ״? ןכ״ .תונרקסב ילע ולייט תובערה היניע .תוטלוב
ם ילותח ,םישנ לש תונומת ,הקתקתמה הלפאל יניע ולגרתהשכ ,יתיאר תוריקה לע

ת וכימשבו המקיר־ירכב הרדהתה ,קיתע טיהרכ תלקועמ ,הפסה .תוינוימד תוצלפמו
, תורזומ ,תויובכ תורונמ וקיהבה תוניפבו ,ךר חיטש לע ודמע ילענ .תומותכו תולוגס
־ יקובקבו תילגנאב־םירפס ןיב תואבחתמ וא ,הרוצ־יחלושמ םיליהאב תורטועמ

.הקשמ
א ל .שפנ־ןויוושב הכייח איה .ילא ילוק בושכ ,ףוסבל יתרמא ,"תרייצ ,ןכ םא ,תא"

ם יגהונש ןגפומה לוזליזה ךרדכ אלא השיגפה ךלהמל המיאתה אל יתרעהש ינפמ
ר דבל ןאכ השוע תא המ" .םירז םע ןושאר עגמב םאובב ,םתונמאב םינמא הברה
ם ילולע ץוחב .דחוימב יתניינעתה אל .המ־לובריסב ,יתלאשו יתפסוה "?השרוחב
ה לוהבה תומשנתהה םע אוושל יתקבאנ ןיידע .עגר לכב עיגהל הרטשמה־יבלכ ויה
• הילא ךייחמ יפש יתשגרה .ק״מתה תק לש הרכז תא יתשח ידי־תופכב .יתציר לש

 תוירמנב .גולגילו הנבה לש קרב ףלח תוקוריה היניעבש ינפמ יתררועתה ילוא
וגלבה תא טשקל ומכ ,תיווז־ןרקב לטוהש שגרדה לא ,לפאה הרדחב הטש הנשד
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י ל ועיצה תוקד המכ ינפל) ."אל"—"? הצור" .הירגיס הלטנ .ביבס ררשש ינועבצה
ב צמב ,הרדחב ,התא ,הפ רבכ ינאו ,ויבאכב לטומ ,שיבכה לע בכוש עיצמהו הירגיס
ה עתפה יל בסה ךורחה הלוק .תחנב ,עתפל הרמא ,"תרייצ ינא" .(...ירמגל ישפח
, תופייע לש הארנכ ,קיז בוש ףלח היניעב ."תודידבה תא תבהוא ינא" .המיענ
, וה"-"? םדבל תויהל םישפחמ םישנאש עיתפמ ךכ־לכ הז" :עומשל יל החינהשכ
ת וכיתח לש תנמוימ ןושל תטקונ .דשאה םא רמוא יתרמג אל ןיידע ,רמולכ ."אל
י תוניבה .היפ םש שחלמ תמא םא וא (...רתוי דוע תויטויפ וכפה ידובכלש) תוימהוב
י נא ,ויהי רשא לכב הרטשמה־יבלכ וישכע ויהי .יתעגה טלקמ־ריעלש םוקמ־לכמ
ה ייחל יטמק ,םיפיה הינפ תא טא יתרקס תוריח־ךרד .יתכייח .יתלצה ישפנ תא
י תרמא .ובחר היריחנ .םיטלובה הידש ,היניע־קורי ,רוחשה הרעש ,וטלב ןהיתומצעש
.ימש תא הל
ע ומשל בהאתש יתעדיש ינפמ םג ,ךכ יל וארנש ינפמ םג .יתרמא ,"םירזומ וירויצ"
ת וזומה וליאכש ,קחשמהש דבלבו היתוישוק תא וישכע אלכת הומכ השא .תאז

.םיירותסמה המארדה־יטוחב ךשמיי ,יש הילא והורגיש
״? הפיחמ התא״ ,הרמא ,״תירש ימש״ .הירגיסה תא יתחקלשכ הכייח איה
י קוח ןיבו ירחא םיפדורה םידייצה ןיב תלטלטימ יתעד ,שפנ־רוזיפב ,יתינע ,"אל"
."ביבא־לתמ ינא" .התפמה הרדח תטלעב ,םואתפ ונב םילשומה הגצהה
ת א ףטלמה ןויקומ—הלש הנומת לומ יתבצינשכ בקונ טבמ תירש יב הפיעה ״? ןי׳ג״
ת ונווגמ תויבוק ותפילחש ןויקומ .תירש ינפכ הינפש הרענ לש םיפושחה הידש
ח רואב הנה יתלטוהש המדנ .יתרמא ,"םירדוק םיעבצ" .ןומעפ תאשונ ותפנצמו

 תמאב ילואו‘ .תויניצר וראשנ יניע ךא ,לתהמ־קפס ,יתשחל ,עבטה ךרדמ הלעמלש
...ןי׳ג תיסוכ יל הטישוה איהו יתארקל ירמנה הפוג ענ

.יתקחש ,"רעיה הבעמב יא"
ד יצה־ילויטב ןולחה ןמ תננובתמ ינא הלילבו" ,התגש ,"תודידבה תא תבהוא ינא"
"...םינתה לש
״? לילחדהו״

.הכייח איה
."סואמ תא תבהוא ינא" .הרמא ,"בולע עושעש והז"
.יסנכמ תא קקלו תובישח־תרדהב המינפ עספ—רבתסנש יפכ ,לותחה—סואמ
י דכ יניע יתמרהו יתוא םיריגסמ יאדו םיכורשה ירסח ילענו ידמ יכ יתנחבה התע
, םצעב—הילע הבשי ,הפסה דע ,הרדחב הכלהתה תירש םלוא ,הינושיא תא דוצל

. ףירחה ןשעה ןמ הפאש איה .היכרבל לעמ דע הפנוה הרוחשה התיאצחו—הב העקש
ה רמא ."תרדוק הבשחמה" .שגרדל תחתמ לחדזה סואמו ,הכתח ,"ותוא בוזע ,סואמ"
ף סואל ךומנה ןחלושה ןיב דפורמ אסיכ לע יתבשי) "...בש .םירדוק םיעבצ" .תירש
ה לאה תומוהתב ילוא ,שואייה יקמע לא עיגהל ילש ךרדה יהוז ."(הקשמה יקובקכ
"...הלואגה היורש
.ןכ יהי



ירוד רשאו2

ו קיעזה רבכ ילוא .ינשה הרבעמ שיבכה לע רוגסל .השרוחה תא רתכל הסני רדנטה

.השרוחה תא קורסל תרובגת

.תירש הרמא ,"בישקמ ךניא"
ה טלעב יל הארנש ץפח דיל ,לפוקמה םואמב יתטבה .יתרמא ,"ןיבהל הסנמ ינא"
י תרביד אל ןמז הברה רבכ" ,תימואתפ השגירב יתרמא ,"תעדוי תא" .קיתע ןולספכ
. דתיה אל תירונ לש םיראופמה היטיפט ןיב) ."הלואג ומכ םיגשומ לע םישנא םע
. אמא לעו בערה לע ,תועות תויחוח ,םיחרפ לע יתמלח אלכב .תועמשמ הלא םירבדל
.(תוירגיסו ידנרבמ םיבורצה ייח לע
ה עוקש ,םוקמ־לכמ .הנופס לע תנעשנה תירש לש העבמב ןינע לש קיז תולגל יתלוכי
. םידמה־לשורמ רזה ןיבל רגוסמה המלוע ןיב רשק רוציל ץמאמבו הירוהריהב .דתיה
ל כ ונכותב תויהל תבייח הלואגה" .ןוצרמ אוה וליפא .הלש יודינה יקיזאמ גורחל
ה יתורעש ישחגש הפסה בג לע ,רוחאל השאר הלישפהו .דשאה הלמלימ ,"ןמזה
 תמאב ינא" .תונבצעבו חוכב ,החילבמה הירגיסה תא ותפל היתועבצא .ותוא םיפיצמ
.ףוסבל הרמא ,"הדדוב השא

י רהש .האנה םג ךא—ההימת םג יב הריאשה ,וז .דתיה הידוה םנמא םא ,הידוהה
א בחתהל וליפא חילצא הארנכו ,תויעב ילב החותפ תואקתפרהל ךרדהש יל ררבתה
י תרמא ,"הפי .דשא תא" .רעצ לש דינ יב ףלח ,םוקמ־לכמ .ירחא םיבקועה ינפמ
, התיאצחב ןהילע התסיכו הילגר ההיבגה ,תוקוריה היניע תא החקפ איה .בל־יוליגב
, הזה רעיה תא היח ינא" .הרמא ,"םינש שלש רבכ הפ הרג ינא" .השעמב תזכרתמ
י קובקבב ךכחתה סואמ "...םינועפצכ יחתפל םיצבורה םיאטחה םע תמחלנ ינא הפו
.ןומרה תללק :רפס לטומ היה ודיל .יקסיו
, הילא ולגרתה יניעש ,הלפאה .הבוט הירגיס לש המעט יתמעט אל ןמזמ .יתנשיע
.הכרה התסרוכב ,הלצא ,ץבורה יפוג לע דרי םח םסקו ,החונמ ילע התרשה
ד וע ורבע .םילדנסבש היתונוהבב ,הירגיסב ,תורוחשה היתופלחמב הקחיש איה
ר בכ יתלחתה ומכו ,ףייעמו רוכע ןורכיש ןימ טאל יתאלמתה ינאו הקיתשב םיעגר
ל ש רויצ יתיאר ריקה לע .ילולפאה רדחה לש הקותמהו הכימסה היזהב עמטיהל

׳ םירשעמ רתוי אל תב תירש .קנע־תאטל .רעוס םיב הניפס־ןרות לע הכורכ האטל
ט לאב—ןומדה תללק :תרתוכ .םיבערה םינתה לע הלילב תמלוח .םישולש ,הנומשו

• "ןכ" .הפסה לע תקנפתמ ,תירש הלאש "ילייח התא" .תוכרעמ שלשב ילולימ
• םילוגעו םיעבורמ .םייובכ םיסנפ תרטועמו הפולק הרקת .הרקתב תועוקת ורתונ יניע

.הלש בולע עושעש אוה לילחדהו ,םינש שלש רבכ .םינוקרד יפוצרפ םע
א לפנה עגרל" ,תונבצעב תירש הקחטצה ,"ולילב הליל—ומויב םוי ידמ הכחמ ינא"

׳ זחמא ,"".ץובב םיבבורמ יק1ש .יתולעתה לש ,׳לודגה םיירהצ־דעומ׳ לש .תודפה לש
׳ ההכה־םותכה־לוגסה דופירה לע הרמנכ הלפקתה עתפלו הקחצ איה ."תעב־וט"
־ -םואמ" .סרח־תרפאמל רפא התזיה איה .תוקוריה היניעו החצמ לע שלוג הרעש
ר מולכ ,ןורכזה תוראשיהב רתוי ןוכנ ,שפנה־תוראשיהב הנימאמ אל׳נא ...!הנה
וליאכו ,דימ ןיבא אלש שארמ החינה וליאכ .חור־רצוקב וקרזנ הירבד ."יתומצעב
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ף פלתה ובנז .רבנעה־ירותפכ לע .הילדנס לע קפרתה לותחה סואמ .הל תפכיא אל
ר ובגל ילע" .ותיעצמא דע ותוא אלממה יקסיווה ןמ ,ץצונה קובקבה לע תילולפאב
"...העידיה־יא לע אליממו ,תוומה לע
" —תשפחמ ינא" .תירש הרמא ,"חצנל ילע .דחפה .רשואה לא בולעה אמצה"
י תלוכי אל ןאכמש ,הנולמה לש רחא ףגא לא הכילוהש תלדה רבעל הדיב הפפונ איה
ה קיזחהש וא ,רייצל הגהנ םש הארנכ .חבטמה אוה יכ יתרעיש הליחתבו התוארל
ת שגלו םוקל היה טושפ־המ .םיעבצ ,לודג ןבל דב יתיאר ינוימדבו ,הירויצ תא
ח פ־טלש—רדחה הצקב ,טלשה תא ,ידיבש הירגיסה תא יתנחב .יתזז אל ךא—תוארל
ת ויתואב םושר היה ךכ ,הנכפ-ריעשה חיטשה ינפ־לע תירכ דיל ,שגרד לע עורש
־ לכ־לע .והשלכ דסומ ליבשב ותרייצ תירש םא יתיהת .םינכוסמ םילער .תומודא
ה רמא ,"ירבחבש בוטה אוה סואמ" .תסנרפתמ איה הממ רמולכ ,היח איה ךיא ,םינפ
ח ורבלו אטחל ענכיהל אל יל רזוע אוהו" ,ושגרד לא בוש ותרגישו ,לק ךויחב תירש
."קושה לא
ת ורגתהב יב הטיבה איה .תוקוריה היניעב לכתסהו שגרדל תחתמ ומוקמב חנ סואמ
:ימואתפ ךויחב היניש תא הפשחו
"ז ןי׳ג דוע"
ה נידעו ,הל התיה הזרו הנבל די .יחצמב וצצ העיז תופיט .סוכה לא ךפכיפ לזונה
ש יגרהל ליחתמ ינא" .ץומחה ,ןי׳גה חיר לא יתפש יתדמצה .ורדק הינפ .אילפהל
י שאר תא הגניעש תרוחרחס יתוא הדקפ הארנכ ,תמאבו .יתרמא ,"םולח הז וליאכ
.םדה תא ,תוטהול תומולהמב ,יברקב הצירהו יפוגו
.תודבכב יתרמא ,"...טלשה"
״1 המ״
. סרחב עגנ יעבצא■ קרפ .הירגיס יתיביכ "...ימ ליבשב ...םינכוסמ םילער ...טלשה"
, החוחינו תירש לש הדבכו םותכ־לוגס ילומ .הרקתה ןמ ילע ודרי םיתוועמה םיליהאה
ם לענש סואמ תא יתשפיח עגרל ,רמולכ 1 ןי׳ג .הירגיס דוע .תעווגה הירגיסה ןשע
" ן ןכ" .תירש לש הרעש .ההכ רעש .םיירמצה םידברמה ןיב .להוכה יקובקב ןיב
ן מז המכ .וכייח היתפש "...הניבמ אל ינא ? םואתפ המ״ .תושגרתהב תירש ההמת
ת א םימסוח םימקונה םירטושהו ,םירדנטה ילע םירגוס ץוחב) .ךויח ד הפ רבכ ינא
ן מ רעי חלפ .חורב םיענ םילבורטצאה ךיא יאר .(םיצעה ןיב םיאבחתמ .שיבכה
י צח העש עבר" ן םיאנס וליפא ילוא .םילשב תולוכשאו תורמצ .חבטמה דיל ,ןולחה
ל ותחה ךא ,"םואמ ,סואמ" :הרמא איהו .תירש הרמא ,״ןמזה תא םירפוס ןיא—העש
ה ז ירה .ןולספה דיל התחנו ישמה־תפס ילוש לא רוחאל הענ תיסוכה .וצברמ עז אל
ה קישנהו ,וחירו הרשב תבריק עתפל םולחב ומכ םולחב ומכ .רבכ .יתשחל ,יטסטנפ
ה תצלוח תא יתארקל החתפ איה .הראווצב תינתחדק הצורמב םעופה קרועה לע
ל ש השקתמה ךרה רשבה תא .הידש לש תומשגתמה תועבגה תא .המוקרה הרוחשה
ם ותכה .תספסוחמה הנושל ךרוא םע הבוטר הקישנבו םיקובח ונייה םואתפו .הנטב
הדדובה הנולמב ,ןי׳גה תיסוכ ,םירדוק םירויצב טשוקמה ריקה ,ינוממה לוגסהו



ירוד רשא14

 ןכ־ירחא .היתוחנא ,תרתומה הייזחה ןמ תודורו־תולוגע תוקנזמה היתומטפ ,רעיב
 ,לק קושיפב תועורש תונשדה תונבלה היכרי ולגנ יניעלו התיאצח תא יתמרה
 איהו התוורע תא יתנפח .הילגר ןיבש רעשה־ילתלת ןיב םילפתשמ םינבלה הינותחת
 ,תוקוריה היניע תא המצע תירש .טהולה קיקנה תא יתיסיעו היכרי תא ילע הרגס
-תודבכב תפשונ
 .התפר ידיו ןקורתה יחומ ךא יתלדח אל .חור־רצוקב הענ תירש .וקפד ,תלדב וקפד
 •דע תיניצר ,תרויח ,הפוקז הבשי םואתפ-יתודגנתה תורמל ינממ הלטלטינ תירש
 החפ איה .תלדב וקפד בוש .השובל תא תנקתמ ,הפוג לע הידגבב הקילחמ ,המיא
 ,תלדה דיל םישומח םיל״מיג־ן״יש ינש) שושחל יתלחתה ינא .תיטלחה הנורגב
 לע יתרתונ .יניעמ המלענ ,תלדה לא הכלה איה .(םיפורגאל וצמקנ ידי .ץורל ,אלכה
 ול קמחו לחדזה סואמ .ארונ ףייע ,ףייע ,סעוכ ,סונל ןכומ ,רעסנ .הרותסה הפסה
...היתובקעב
 .המחה הפסה ןמ יתמק אל תאז־לכבו ,ןוימטל ךלוה לכה וליאכ יתשח .דער יפוג
 הלוק תא בוהאל יתדמל המע יתחחושש תוקדב) הלוק תא יתעמש ,יתיכיחו יתבשי
 תא" :ןנער לוקב לאש ריעצ רבג .יקרועב אפק ימדו ,״אל .יתיאר אל ,אל״ :(ךורחה
 ןיידע הפלח אל הנכסהשו רוזיחו יאבה לא שלוג רובידהש ןויערה "ז ךדבל ןאכ הרג
 טעמכ .תירש הרגריג ,"ןכ" .תדוכלמב ומכ אולכ .תיחשהל דע יתמח תא ריעבה
 םח התפס לע יתצבר .ץהוגמה ל״מיג־ן״ישה תא תונחוב היניע־קורי תא יתיאר
 .יתובילע תאו תירש לש בבותשמה הלוק תאו םיינכייחה םירטושה תא יתאנשו בולעו

 היילטאל ,רודזורפה לאו הרדחבש םילוגסה םיטיפטה לע וטטוש יניע .רבכ רומגתש
 םיעבצה חיר רוקמ לא ךרדה לע לטומ היה םוקמוק .םינכוסמ םילער הנכס .רתסנה
 טובחל תאצל יתשקיבו ,ירענ ,ירבג קוחצ םגו הקוחצ תא יתעמש .הקחצ .ףירחה
 יתלוכי אלו התפס לש ךרה ישמב וצעננ יתועבצאו העיז יפטנ ליזה יחצמ .ויכשאב
 הריגסמ איה ילוא .ץוחב וקחצ םה .דחפה ,ןורכזה ,םילערה ןמ ,רדחה תלפאמ קתניהל
 המ) .ןולחה ןמ ץופקל ךרדה רחא יתרתו םהיפוצרפב םולהל יכרב תא יתסניכ .יתוא
 .(הקחיש איה ?ריעצ יאלכ הזיא ינפל םג הללמוא הדדוב איהש ,טוידיא ,תבשח
 .םיה־תפש וא ןוכית תורענ לש ןרוביד ךרדכ ,תירש הקחצ ,"תממעתשמ אל ׳גא ...אל"
 .לזאזעל .חשיקו בוטר היה יפוג ? יתואצמיה תא הלגי אל אוה .לליי סואמ ״? אל זא״
.יתיאר אל ,אל
 שגפימב ה׳רבחה לכ םיאצמנ ישילשה־םויב .תוביבחב ךייח יאדו רבגה ."םעפ יצפקת"
 הנועמו ףוקז ראשנ יירדנאשכ ,תואלכמה תריגס ירחא וכלה םשל .םיענה הפקה־תיב
 לא יתעספ .תירש וילא הקחצ ,"תוארתהל" .בער ,טטושמ ןתה .דרי ךשוחה .קוניצב
.לזאזעל .הפורט יחורו תוצוקעכ ילגר ־תופכ ,ברקל ןוכנ ,רדחה הצק
 דציר גולגיל־ץמש .ורעפנ תוקוריה היניע .םירויחה ,םיפיה הינפ .תירש לש הינפ ? ןכ
 םעזב ודער יקפרמ .ךמש־ חמי ? יל הרקי איה עתפל—ולע הידש תופייעה היתפש לע
 העימשה איה הטמ־יפלכ הינותחת תא הלעמ־יפלכ התלמש תא יתכשמ .תוקרפתהבו
חיר .ישפח ינא .הרגסנ תלדה .קמח סואמ .תוריקה ןמ דרי לוגסה .האחמ־תאירק עגר



ו5תאטוחה

. יסנכמ ירותפכ תא יתרתהשכ ,תעתפנ איהשכ תוקוריה היניעו רכשמה עבצה
ע ובטל יתחמש ךכ־רחא .ללכ הב יתעגנ אל טעמכ .םולכ הרמא אל איה לבא .הדימעב
. וניראווצ דע תלשפומה התיאצח גיראל דעבמ ותונשדב ילא ןרוקה ,רכומה הרשבב
י רבא שפיח ,ךכ־לכ רהמ ,עתפל .המ־ששחו העיתפ ועיבה ייחל לא וכמסנש הינפ
 .חדוקה הנגאב ,הכותב יתעקש רבכו ,היכרי ןיבש החלה־הקלחה הליחמה תא חותמה
ה תמישנ .םידמוע ונראשנ .רבע לכהו ,החנאנ תירש יב רבע םרז שלש־םיימעפ ונענ
ה תיאצח ילושל יתחנה עתפומ .הקיעמ תוביטרב םיקובדו םיבורק .ינזאב תטהול
 הרמא ,"יתעדי ינא" .הינותחת לע יתכרד .םורעה הזוכע לע ץומקה יסורגאמ רושנל
. הבלכ ."ארונ יתוא הריג הזו ,הזה עגרב דחופ התאשו קירע התאש" ,ינזא ךותל
, דמחנ רוחב" .היניע תא תוארל ילב ,ךויחב יתרמא ,"דאמ יתינהנ ינא" .הנווכב
 תמאב הז ,יל רומא" .םיחלה הילתכ ןיב ןיידע ץוענ ירבא ,תירש הרמא "...הזה .ג.שה
.תנחנחתמכ הלאש ״? רהוסה־תיבב תאזכ העווז
ן ימב תירש הרמא ,"תחרב התא לבא" .יזח לע םיצחולה הידשב שח ,יתרמא ,"אל"
.יתרמא ,"תרחא לוכי ינניא" .תיטא העונתב יפתכ תא הבזעו תושידא

.תירש הרמא "הניבמ ינא"
״! ? הטימל—בוש״
, הימורעמ לע התסיכו הטמש התיאצח ,קקפמ קובקב ומכ ינממ הפלשנ איה ."אל"
, חבטמה לא ,הבושתל תוכחל ילב ,הכלהו התנפ איה "?הירגיס" .וקחצ היניע
.ליגרכ היתובקעב ררגנו המדאה ןמ ץצ ,םואמ ,הזה רוראה לותחהשכ
, ןולחל דעבמ ,ץוחבש .ץראה לע םיכלשומ הינותחתש יתנחבה ."הפק הצור ינא"
. םיבשעהו םינבאה לע ףנעה ןמ רשונ דחא לבורטצאשו ,םינראה יפנע ןיב חור תרבוד
: תוטושפ תועורזב ,רהוסה־תיב לא הכילהה ינפל וליאכ .דובאו קיר ימצע יתשח
, םלועל בושא אלש יתעדי .הירגיס יתקלדה .ןכ יתישע אל .בוש יתוא ורסאו ואוב
ה אל ,יתרמאו יתרזח ,"הפק" .ףרוטמ ץורימ .וב יתלחתה וישכע קרש ץורימ הזש
ת רומרמצו "הטילדא" לש הנידעה הראטיגה־תניגנמ תא יתרכז .עיזמ ,לגשמה ןמ
ך ירצ ינא .תומי ולצב יתממחתהש בוטה לכ .תומולחה לכ .רבעה לכ .יב הרבע
ו ישכע .ילש ןשעב יתקנחנ .יתפדיג .תפוניט .תפוניט .יל יופצה .אופא תותשל
ה קרז ,הארנכ ,תירששכ המירצב הדוה םואמ .הזוע אולמב תטהלמ שמשה .םיירהצ
ה עש יצח ינפל .הלוק תא ןוכנ־לא ,יתבהא .תירש הלאש ? יכרות הפק .לכוא ול
, דברמה לע םילגלוגמ וראשנ םהו הפסל תחתמ לא הינותחתב יתטעב .תונשגפנ

י תרעה ״? רהוזה שחנ והז״ .ןוקרד־ישחנו תומודא םיתמ־תולגלוג התע וב יתיארש
א ל .הקחשו ,"הניכשה תא הוורמש הז" :תירש התנע חבטמה־ריק ירחאמ .חדובמב
ם ישיבכה לע םירגוס .דוצמ םיכרוע ?תטלמנש ילע םיחוודמ .רטושה םע !רקוחשכ
.ףלעתת אמא .יוהיזל תונומת םע .םיסובוטואהו רבעמה־תונחתו
. ..עגר קר" .הרמא ..."אל"—"? רהוז הפ ךל שי" .תירש הלאש ״? ןקיטסימ התא״
ה דיב הפק לפסו חבטמה חתפב העיפוה איה ."ילש םירדהנה םירפסה תא הארת דוע
הרמא ,"ךומכ עשופ לע יתמלח" .הילגר ןיב טבחתמ סואמו הינפ לע בוט ךויחו
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ר שאכ ,ידי לע יל הקשנ איה ."תויפרהב וא תוזומב ןימאהל הליחתמ ינא" ,תוצילעב
ה תואב ,תירש הרמא ,"רבדת לא" .יתרמא ,"חרבא ינא" .הפקה־לפס לא היתטשוה
ט יווקסיב לע תמ אוה .בלח םע טיווקסיב לכאי סואמ .התשנ" ,טעמכ תיגארט ,תוצילע
ת מירע רבעל םינכוסמ־םילער טלשה תא הפדה תלטרועמה הלגר ףכב ."בלחב
ל וד־ג לודג חיר .הפצרה תא תוקנל ךירצ .הניפ וזיאב טפנ קובקב הפ שי" .םירפסה
ש משה ךיא האר .אה םוד־א־ל .םודאל רקיעב" ,רשוא לש ךויחב הרמא ,"ילש עבצל
, םיעעונתמה םיפנעב שאה לע התרוהו הרמא ,"םודאב ץעה־יטחמ תא תעבוצ
."הארת .םיקלוד וליאכ םיטחמה"
ם יצעה לש אלפנה דוקיה הארמ לומ ץצונתמ ןמגראל היהו ההכ היניעב קוריהו

.םירעובה
ו ננובתה הקיתשבו ,תספרמב ,הלש תונשיה תוסרוכה לע ונבכש ןכ־ירחאש תועשב
ל יטמו היעבצ תא ףילחמ ,השרוחה יצע לש תורמצה ינפ־לע רבועו הנופה םויב
־ ידמ ןטור ,ונידיל ץבר סואמ .םיבשעהו םיעלסה ןיב המדאה לע תוכראתמ תויללצ
ך כחתהל תונתייצב בשו ,ילדהו אטאטמה לא ,תספרמה ןפוד לא עוספל הנופ וא םעפ
ם יקובקב המכ האיבה תירש .הריב וניתשו תוירגיס ונשיע .תופחיה הילגר־תופכ לא
־ ירבש ,םיטוטרמס םע ,רומג רדס־יאב םילטומ ויה תספרמב םיצפחה .ררקמה ןמ
ק חצי הנידמה אישנ לש ותומ לע רשבמה ןשי ןותעמ ערקו םירומיש־תויחפו םינבא
י תיתש רשאכ וידארב העידיה תא יתעמש .ישפח יתייה דוע שדוח ינפל .ל״ז יבצ־ןב
.רופא םוי זא היה .רבח־לייח םע "הרטע״ב הפק
ו פקשנ חונמה אישנה לש וינפש ,ביהצהש ןותעה לע םיקובקבה תא החינה תירש
, "ןופיטפ יל שי ?הקיזומ עומשל הצור התא" .דולח ןחתיופב םתוא הקקיפו ,ונממ
י לגר חלוש ,תקקופתמה הסרוכב יתחוורתה ״? ךל שי ׳הטילדא׳ ״ .ריעז ךויחב הרמא
ה בשיתהו תירש הרמא ,"אל" .םינראה ירימאבו עיקרב טיבמ ,תספרמה־ןדא לא
ה איבהו הרזח ,רדחב המלענ ,המוקממ המק ףוסבל .ונרביד אל הכורא העש .ידי־לע
ת א יתמצע םייתניב ינאו ותוא הליכאה המ־ןמז .סואמ ליבשב בלח סוכו םיטיווקסיב
...םולחב ומכ ,תאזה הפרה תימוהתה הנלשב יתמדרנ טעמכו יניע
ת א הדקינ ,םיהובגה םיצעה ישאר דע םילוכתה םיימשה עצמאמ הכימנה שמשה
ה ילומלימל ,קחרממכ ,בישקמ ידועב הפטיל ישאר תאו ,םיצוקו םיפגע־יללצב ץראה
?  תחא־תבב ידמ רתוי ? בהוא אל התא הז תא ...לכ־את התא וישכע״ :תירש לש
ן י׳ג לש תבורעתה ןמ םדמדמ ,"...ונילא העיגה רבכ שמשה ,סואמ ...הארת ...וישכע

.ןויפרבו העיגיב רהרהמ ,הריבו
ו ליפא .םהיפירצב םיאמצהו םיניחצמה םישנאה םיאולכ םירטמוליק המכ קחרמב
ל בומו ריסא ינדוע ינאשכ ונואכדב אבו־שמשממה ברעה לש השוחתה עגר יב הרבע
ה לילהו םויה .חדובמ יתרהריה ,תפוניט—האלכמה לא םידבע לש הבולע הריישב ומכ
ר חמ" .חונל ילעו תירש לש התנולמ וישכע יל הנמוז יכ תובשחמב דוע הנעתא אל
. רוחשה לותחה תא הפטילו ידצלש השאה הלאש ״? המ—הארנ״ .יתרמא ,״הארנ

•ינפל יל ןוכנש רזומהו לקועמה ביתנב םינושארה ידעצב ינתדיעצהש הרז השא
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 העגנ איה .םיחחונתמה וניתופוג לע החפטו םירימאה־יכבס תשרמ ונב הפלצ שמשה
 ומכ הנררחתסת תירונו אמא .לכה דבאיו רמגיי ביבא־לתב .הרקמב ,הארנכ ,יב
 .הנולמה חתפב ףדורה ל״מיג־ן״ישה .םייחה ,הקתפרה וזיא .החכש לש פוקסודיילאקב
 ינא" .תונבלה היכרב דע סואמ תא המירה תירש .הריב דוע .הריב דוע .יתקחטצה
 יתפרט אל רבכ ןמז המכ ,העורפ הגנע יל ובסה רשבה־יכירכ .טקשב יתעדוה ,"בער
 שיבכה לע ידנולב רוחב הטיעבב יתחרמ תועש המכ ינפל קר אלה ...ןמז ןומה .ךכ
 םידמוע .תונלשר לע תונולת—טוידיאה רענה—ןמשה ורבחלו ול םיקפוד חטב וישכעו
 ונחנ־א .תונברדכ החכות־ירבד ומעזב םהב חיטמה דקפמה ינפל םיארי םיפוקז

 הרעש תוצווק תא הטמש תירש .רשב דוע .תובידאב בלכה ךייח ,ונל רוזע־תש םיפצמ
 ,הלמ רמול ילב תקתש ."תא רצוא תא" .םייסגאה הידש לא יתפקשה .הדות .ימטח לע
 .הריב דוע יל ינת" .היתומטפ תא ףטלמ ןויקומ .תרייצ ."הזומ תא" .לואשל ילב
 וליפא ןכומ ינא .העיקשה תארקל התליפנב ונתוא התווכ שמשה ."ףירח .ךחירמ דוע
.ירותסמ .אלפומ .ימואתפ .דע .ךכ־לכ ? ךכ ידכ דע .ןיועה סואמ תא ףטלל

 ־ימשב הממדב תוצוענ יניע הלש ישמה־תפס לע םעפה הכשחב הלילב בכשל רזומ
 החילבמ הירגיס .בוטו רז ,יפוג לע םשונ הפוג ,םיטטושמה םינתב ,ץוחב הלילה
 םיראופמ הליל־ינודעומ ,לידבהלו .רהוסה־תיבב הלילה־תוצח תא יתרכז .ךשוחב
 תירונ .טסיווט ...חיננ ...םש םידקור .תספתינ־יתלב היזהכ .תחדינה ביבא־לתב
 הילגר ןיב הלפאב החנ הריעשה הכימשה ...םיכויח תעגעגמ ,תוצלחמ השובל
 ,הטימל תחתמ הטטוש הדי .ינטב לע החנ תירשבה הכרי .תירש לש תומוריעה
.הלפאב ולצליצש הקשמה יקובקב רחא תששגמ
 העורז הריבעה תלצנתמכ .ןכתיי אל תוישוק ילב ירהש ,תירש החתפ ״1 התא ןייאמ״
 לא ראבמ םישיבכב תוקירבמ תוינוכמ הוולמ חריה .יפתכב ורקד היתומטפו יזח לע
 הניפ וזיאב ...םיה־ףוח ,םיקוקחצ ,םיפושחמ ,קילשש תובוק ןשע םירמז לא ראב
...רוחש רתנספ לע םיקפרתמ
 אבצה לעו ,וללה תויעבהו יחא ,הבערה הנמלאה ימא לע יתרפיס הרצקבו שחלב
 הפטיל ידי .ילש םירעוסה האלחה־ייחב אניקש דדימ ידידי לע רקיעב ,םייללכ םיוקב
 .רעצ לש הדימב—הבישחב יתנחבהש לככו ,ןינע ךותמ הבישקה תירש .הבג תא
 ףידה היפ—יל השחלו ,ףופצה התוורע רעשב יכרב השחש דע התחונת תא התניש
1  וליבשב ,םעפה ,שא לש עטק םה םייחהש—תופירח תוירגיסו הריב לש תבורעת חיר
 םע ,ןטקה השאר תא יתדמצה הנושמ תושגרתהב .ררבל יתחרט אל .יתוניבה אל
 םיצעבו םיבכוכבו הלילב ןנובתהל יתפסוהו ,רמוא ילב ,יבל לא ,הרעש תופלחמ
 ושקיב יניע־תורומש .םיהכ םימייאמ םילודג םינומדכ וארנש הטלעב םירוחשה
 תצצונה הגונ תא טנפהל יתיסינ ומכו יתרתענ אל ינא ךא תופייעה ןמ םצעיהל
 ומכ םשונ ךתוא תעמוש ינא יכ" ,תירש הלאש ״1 רע התא״ .ההכה־לוחכה תכימשב
...שירחתש ,הבגו היפתכ תא ,הרעש תא ,השאר תא יתפטיל .יתמהנ ."ןשי

תונומת .יעיברל ישילש םוי ןיב הלילה ...ךיראתה המ רמולכ ,םויה הליל הזיא .רזומ
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 —ופלח תוארמ יחלפו ףלועמה יחומ לא ביבא־לתמ ורבע תוררחוסמ תוינועבצבר
 ןתה תא עמוש התא") ירוענ תא החונמב יתייח ובו יתלדג ובש תיבה לשמל ומכ
 ובש בוחרב .(ינפב הפרה היחל תא הככיחו ,המח הפישנב ,תירש הלאש ״1 הכוב
 לע ירדחב ךליה בצ .רלישו התיג יריש לש םינורפס יתפסא .ףרוח ררש יתלדג

 .הרעסה חור תא יתמשנ םג ,טסואפ ומכ יתמדמיד ,יתארק .םיריש יתבתכ .חיטשה
 יתפרש הבש הרוחשה הנוכשה לא .תואבסמה לא יתדרי .ףועל יתשקיב םלועמו זאמ
 יליבשב התא") דבכ ןשע תוירגיסו םיפלק םע ,תונוזה םע ,יתיב־תוקיתמ־תאלח לא
 ־תופוס .("סוניקוא ומכ ,והשמ ללוחתמ יכותבש השיגרמ ינא" .תירש השחל ,"אטח
 לש ,ןוב טפ לש ,סיוולא לש הקיבד הקיזומ .רצחב םיצעה־יעזג תא ורבש ראורבפ
 הכפהתה ,התלח ימאו תמ יבאש קר ,הספיט ,ימינ לע התלע תיגארטה תוזילעה .ךאב
 םירבח") .תונחלושהו תונוראה תא ןקורו ונתלד לע קפדתה בערהו ,היבצעב תתוועמ
 ןמ יתיטס ,טושפ .ןיבהל המ ןיא םצעב .יתוא וניבה אל" .םחה הבגב יתעגנ "ז ךלש
 ומכ יתוא ווילש תולחמהו בערה דועו—לבוקמש הממ .םהלש הקוחשה הליסמה
 לליי ןכא ץוחב ("ז אטחה—ינא ...םונהיגה לא אבצה תורהנמב םיירזכא שאר־ירמוש
 םיקוקיזב םיסט םיעקפתמ .וניתולבסל םיקחוש םיבכוכה .דדוב .הלפאב ץרה ןתה .ןת
 ,זגור דקפמה ,וישובמ תא הלילה שבוח דחא רהוס ,תוחורה לכל ...םיגעול .עיקרב
 לש האטח ינא .דדוב אוה וישכע .הזה הלילה .ארח .שפנ־רמ וא—? קחוצ יירדנא
 אבחיהב .םיה־תפשל ךלא דוע .תיקנע תפוניט .ינממ דרפית ביבא־לת .הנשדה תרייצה
 תרנצה .לופה .קילששה תנחצ .בוחרה־יסנפ לש תוחלבהל ,תויללצל—הנוכשל בושא
 ,ךכ .הברה חיטבמ ינניא .יתוא ריתסת הנוז וזיא ילוא .םיטוטאזה תוחיווצו הבוקרה
...היחא ,םינפ־לכ־לע
 ויהיש ,םיצהוגמה הידידי ןיב .הבאכ תא יליצא דובכב אשת הלילה־ינודעומב ? תירונ
 םיניבמ ה׳צ־ה׳צב םיביטימו תומיאתמה תוסוכב יקסיו םיתוש ,םיאפורו ןיד־יכרוע
 ועדי דימת .הל םידק .תחפוטמה היפהפיה לע םירצ .תוליכרבו הקיזומבו ןינבב
 ־תורעה ,םייתרגישה םיכויחב ,םייתרגישה שפנה־ילמזאב יתוא וחתני .דחי שקשקל
 .תונידעב םוגלת .סומינב ךייחת .דובכב באכת תירונ .תקקולמ ,תחמוקמ המכח
 חור־בצמלו םיטילקתלו ףירח הקשמל הליבשב קוקז יתייה ןכל .הכיסנכ התיה העונצ

 התיה ,היתפש תא תוכשונ הינישו תומוצע היניע ,התוא קפוד יתייהשכ .הדצמ דחוימ
 התוא הפחס ,תונשוחה הילע הקזח ףוסבלש דע יארפ בוריסב השאר תא תלטלטמ
 יתואו המצע תא האנש ןללגבו ןהילע הטרחתהש ,תופורטה תוקעצה לא ,הילושחנב
 ,םיעדוי .הלאה םייטנגלאה םיחפוטמה םיבלכה לזאזעל .תוכיסנה לש הרבס ןדבא תאו

 -■סומינבו ,םהלש ראופמה קדצב ,והער תא שיא חוצרל ,תוקמנהו תוכרב ידכ ךות
—םהש ומכ .םינת םיחצור םהש ומכ .יתוא קונחל .יתא רומגל תוסנלו
 הלילה תטלע לא העקב התשיחל .תירש הרמא ,"ךב תבהאתמ ינאש השיגרמ ינא"
 םינראה ןיב תאבחנ תירותסמ המדאו תורוחש תורמצו םיבכוכ לש םוסקה הארמה
 ותוא .וזה הדדובה השאה לש תקבאנה־העורפה־שפנה־םונהיגמ עבנ ומכ םיפשוכמה
העיקשה ןמ טלמיהל ידכ—אובל יופצה תא רעשל לוכי ךניא םלועלש יתרהריה עגר
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י תרמג .רהמ רחמ חרבא ינא .לשמל ,יתוא ריגסהל הלולע איה אטחה תולוצמב
- חוא ילואו ריעש לש הארנכ .הנושמ הקאנ ונעמש .הקלחה הפתכ תא קבוח ,רמוא
ה כיסמל הינפ ועסתשה הלפאב .גולגילב ,םעזב יתרהריה ?ינריגסהל ...עדוי ינניא
ס ואמ קרח ילוא .הרקתה לא ןשע החירפהו תודבכב המשנ איה .יפויו תויגארט לש
ן יא םלועל תמאב"-? ףסכ הנממ בונגל .טלמיהל קיפסא אל ילוא .הטימל תחתמ
ע ובטל הצור אל ךכ־לכ ינא" .יראווצ לא תירש הטאל ,"הלואגה הנומט ןכיה תעדל
ת ויזה יאלט ןיב ערקנ יתייה "...םיהולא ,בזכ לש סיזאואב זחאיהל וא ,שואייב
. חתימה .וכותב ונאלכנש רזומה בצמל לובית הנכסה הפיסוה ,הלפאב .תויטורא
ן יב ...דבל ...תודחפנ רב־תויח תולוק .רדוקה ילילה ץוחה ןמ םיטלמתמה תולוקה
ל ש הילומלימ תא ףטחב יתקתשה זעה וחירב רכשמה רדחב .תוצלפמכ ,םיצעה יעזג

־ ךות לא םואתפ בחתנש שאה־דומע לע םידבכה היצלח רשב תא הכרכ איה .תירש
ש ואייבו ,ינישל םינמשה הידש תא הריקפמ ,יתועורז ןיב הרמנכ הרמקתהו הכות
—ףוסה ,הריעבה לא ,הנויבאה לא ספטל תמחול ,עורפ ,רוחש
ת קפרתמ ,הצוצרו הרובש תמדרנ .לכ־ספאב ,החל ,תחצונמ ,הקיר הרתונ איה וירחא
...םלוח ינאו ...יפתכו יזח לא

ם יימשה תא תרויח ןרק ןימ הריאה רבכ רשאכ יתוא הלאש ״? תושעל בשוח התא המ״
־ יליצא לע הנעשנ איה .רקוב־תונפל שמח העשה ילוא התיה ץוחבו םירופאה
ה ליל ־תעש יתרהריהש ירחא יבג לע יתבכש ינא ,הידש לע לפונ הרעש ,היתועורז
, יתייה ששואמ .דירש ריאשה ילב םיפלוחו םילהובמ תומולח ךותל םדריא םרטב
, םיאבה םימיה ליבשב ול ךרטצאש ינחורה ןוירשב ,ימצעב חוטב טעמכ םצעבו

ת ירש .יתיסינ ״? המל .עדוי אל׳נא״ ...םהילע ןברחל ליחתהל רבכ ינא לוכי טקשבש

ת ובקונ רחש־תוחיווצ ועימשהו םירפיצ ופע םיימשב .הפיו תרויח .הפי תמאב ,דתיה
...היקושב .תינועבצה הכימשב יתלברכתה .תצק רירק .חורב וענ םינראהו
י נא" .םינכוסמה םילערהו םילטרגאהו תונומתהו םירפסה .טשוקמה הרדחב רקוב
, היתפש תא הכשנ .הלאש ״? ןאכ ראשיהל הצור אל הת׳ ״—״? הלילה לכ יתנשי הפ
ע וגנל אלש ,ןויצל־היואר תוריהזב ,הטימה לע קניז ףנוטמה סואמ ."תוטש תאז"
ל ע תונמאנב קפרתה אוה .ובנז תא ףטלל וליפא ,ידמל חדובמ ,יתבשח עגרל .יב
ו א ,יל םיכחמ םיבר הכ .ןושיל דאמ יתיצר .יתרמא ,"תכלל ילע" .הילגר־תופכ
ם ש ררועלו ביבא־לת ךותל ףועל רשפא—יללגב םיטטומתמ וא ,יתוא םישפחמ
י תוא ופדרי םה .יתוא ובזעי אל םיבלכה .ןושיל יל וחיניש קר ,לזאזעל—תומוהמ
ו יה יכ ינפב תורגסנ תותלדהש הלגתי אמש יתדחפ אל .תויולת תומודא תונושלב
...ףלעתת ,הארנכ ,אמא .יל הניכחת דימתש תונוז המכ
' .יתמהנ ,״ןושיל הצור ינא"
י תקלדה .חבטמב המלענ .היתובקעב רתנמ סואמ ,הפק ןיכהל הכלהו המק תירש

ח כפמה רחשה רואב םיפייע וארנש ביבס םירדוקה םיעבצה תא יתנחבו הירגיס
,יעמב הטבחתה הליחב ...בלח־לש־רחש .תוריקהו םידברמה ימורעמ תא טשופהו
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 .הכימשה תא ילעמ יתקרז .הנישב ךישמהל ההומתה הקושתב ,הארנכ ,ותמ יתובשחמו
 לא הסנכנ .תירש הרמא ,"םירבקה לאו תוברוחה לא" ז ןאל .וקלתסה יאדו םינתה
.לוגעה ןחלושה לע הפקה תא המשו רדחה
.האתשמ יתלאש "ז המ"
.רכוס יל הפיסוהו תירש הרמא ,"תובצמה ןיב םינשי םינתה"
 ...הצור התאש המ ...ילוא ,בלח םג" .הקחטצה ,"רקוב ־תחורא איבהל ךלא ףכית"
 םילוגסה תונוליווב הקפד םירירפצה־חור .יתרמא ,"תוירגיס"—"...הניבג ...קינקנ ילוא
 דומעל םימוריע םיטשפתמ הלילה־ינודעומ וליאכ ,ההכה רדחה םינפל תובילעב ופעש
 .םינפ־יתוועמ םיטטורו ,רקוב־רדסימ .תומולחה ץק והז ...רוקב םידעור ,רדסימב
...חלוגמ־ אל
 תומולחהו .הלילה תא חוכשל ונשקיב ומכ ,הכובמב ,תירש הרמא ,"רדהנ הפק"

 ,ןולחה־ןדא לע תחנ לובלוב .וחווצ םירפיצה .וררמטצה םינראה .םמש־חמי ,ומלענש
 איה .תולחימ ,תופייע תירש יניע ...העורת תונע לוקב סטו הפצוחב ףוקשמב רקינ
 .ירויצו האנ הכ .םימוקרה םיבקבקה ןיב ועת הילגר תוסכו ,הטבמ תא הליפשה
 .םירדוק םיעבצ .םדא־תאטורגכ ותונכסמב טוחסו .דיסכ ןבל היה הל קשנש ןויקומה
 םיפנעה לע ,תונוליווה לע תויולת תובוצע ורתונ היניעו ,היפ לעמ רס אל ךויחה
 איה .סרחה־תרפאמ לא החנצ ילש הירגיסה .ונילגרל ףנוצמה סואמ לע ,השרוחב
 תא תוארל אוה םוגע המכ יתיליג הפפוכתהשכ .ןוראה לא השגינו תודבכב המק
...הפסכ תא הקיזחה ובש ,ןוראב ענצומה ,םוקמה תאו ,םינותחתב הזוכע ילפמ
 ינאו ילא הכייח איה "...הארנ ,ךכ־רחאו" ,החמשב הרמא ,"רקוב־תחורא ,לכ־םדוק"
 .יתבשח ,םלעיהל גואדל ילעו םירדנטה ידי־לע קרסנ רבכ יאדו שיבכה .ךויח יתבשה
 םלועל ךא ינריגסתש יתנמאהא ל .הביח ןיעכ ול יתיטנ ילוא הנושארלו ,לליי סואמ
 השבל איה .ךייחל יתיסינ בוש .ובאכ יעמ .הירגיסה ןמ יתצצמ .תעדל לוכי ךניא
 העשב הדנעל החכש אלש ץע־תזורחמו ,םינבל־םיבוהצ סיקרנ־יחרפ םע ,ינועבצ קולח
 םינציל־יפוצרפב םיריעז ץע־ינולספ יתיארו ץמאמב הב יתטבה .רקובב תמדקומ הכ
 קנראה תא הבחת ,הידש ףושחמ לע קנעה בוהצה רותפכה תא הסכיר איה .םידש וא
 םיקיקד םינבל םיננעו םילבורטצאה ןיב חורה התמה ץוחב .ילא הכייחו בחרה סיכב
 ,היתונומת ןיב תבצינה ,התומדמו החירזה לא הנממ רס יטבמו ,המורד םטאל וטש
 ,םיבשעו םיעלס הסוכמ התיהש ,השקה המדאה ןמ םיעקובה םימוחה םיעזגה לא
.לפרע לש ק1ד הטוע ,וישכע םישטשוטמ

 •"ללכה־ןמ־אצוי והשמ—החורא ןיכנ וישכע ונחנא" .תירש הרמא ,"תרזוח ינא ףכית"
 לכתסה לותחה .םח יבל .יתכייח .תוננוצ וראשנ יניע .תומי הלילהש המחלנ וליאכ
 וליאכ קיר ראשנ רדחה .הרגסנ־החטוה תלדה .היתובקעב אציו תוקוריה ויניעב יב
 ויב ,ישממו םייק ,וב יתרתונ ןיידע תאז־לכבו .םלועה רמגנ וליאכ .םימיה־ץקב
 הליחבה .תוקד המכ יתיכיח .החונמב יתנשיע .יתכייח ...תונומתהו םיהכה םילתכה
•חור־רוקו ץמוא לש הכימס תוריכע ןימ ,טא־טא ,יב התיצה יברקב העשעתשהש
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 ןיב ,הירגיסה תא ,םואתפ ,ףוסבל ךועמלו הכרה הסרוכב טקשב ןשעל דוע יתלוכי
...םרחה־תרפאמב םיינחירה םילדבה

 םיכורא ןהל יתרשקו ילענ תא יתלענ ,תוריל םייתאמ ,םש היהש המ יתחקל הנוראמ
 יבע לא ,השרוחה ךותל םשמ יתכלה תלדה תא רוגסל ילב .תוריגמה תחאב יתאצמש
 םיעלסה לע גלדמ ,תובבותשמה םירפיצה תולהצ ןיב ,המיענה רחשה־חורב ,השרוחה
 ךרדב ,םירזופמ םילעו המח־ידוקינ ףצומה ,לתפתמה ליבשב—םיבשעה תא חסכמו
.שיבכה לא—םיקוריה םינראה תורוש תא הצוחה
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