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 םישגהל רצונ ונתאמ שיא־שיאו תוימצעה חותיפ איה ונייה תילכת
.תומלשב ועבט

ד ל י י ו .א

 רוחבל היה םיענ אל .ואל םא סויגה־וצ תא לביק אל ןיידעש לע חומשל םא עדי אל
 ,םירבחה לש םבושמ םג ששח .וליג ינב םישנאמ טעמכ הקירה ריעב תואריהל ריעצ
 והשלכ רבד :דספה לש השגרה התיה ,ינש דצמ .ןינע ותואב יפוסניאה גהלה ןמ
 *םירבוע להק הביבס תצבקמה םיכרד־תנואתכ .ץיצהל תקחוד תונרקסהו שחרתמ

.םיבשו
 ."הז והז" :ותשאל רמא אוהו רקובב ששב רצריצ ילמשחה ןומעפה .וצה עיגה ףוסבל
 הדהדיה ץוחבש הלומהה .תלדה לא וכרד ךריש הניש־ירוק ףופאו המא׳גיפ יוטע
.םייתלצמ־לוקכ וינזאב
 שמח חלש סיסבה .תוינוכמב םוקמ רתוי ונל ןיא .רהמ רתויש המ סיסבל אובת"
 וכרד ךרישו תלדה תא רגס אוה ."רבכ ואלמתה ןלוכו םישנאה תא ףוסאל תוינוכמ
.הטימל
 יל םידמוע םהשכ רדתסהל יל רסח היה דוע" ,רהריה ,"ואלמתה תוינוכמהש ילזמ"
 ופוצרפ תא אנש אוה .וטאל לכאיו חלקתי ,הנישל תצק דוע רסמתי אוה ."שארה לע
.ויבא לש קסעב היה רבודמ וליאכ לייחה לש בהלושמה
.הל רפיס אוה .רבודמה המב תעדל השקיב ותשא
 הז המחלמ .העוט תא זא ,והשמ הרקי הרשע־תחאב סיסבל אובאש תבשוח תא םאו"
."ולאמשמו ונימימ עדוי אל שיא .לודג דחא ןאגאלאב
 יפכו ,בציתהל היה ךירצש ימ ינפל בציתה .סיסבל עיגה רקובב הרשע־ תחאל בורק
.ורוחיא תביסל לאשנ אל הליחתכלמ רבסש
 םיבשויהשו "הטמל" תאצמנ הדגואהש ול עדונ םהמ םיבשוי תצובקל ףרטצה רחא
 וא עגפיי "הטמל" םש והשימש הרקמל םיאולימ תווהל םירומא ,ותוא ללוכ ,ןאכ
.ול חוור .הלאב אצויכו הלחי
 ההתש יהשלכ הגרד לעב לש ופוצרפ םיבשויה תצובקל בברתשנ םעפ־ידמש אלא
 הארנ" ,רהריה ,"ןאגאלאב ,ןאגאלאב" .םיבשויה ןמ רחא וא הז שיא לש וקוסיע לע
 יל אורקל ואבש העש שש וילעש הז ןאגאלאבו ."ןורחאה טרפל דע ובשח אלש
 ׳יצר אלש ץפח־זוחמ לא לגכ ותוא ףוטשל םייאמו דיחפמ התע ול הארנ םיאולימל
.וילא עיגהל
ההש אל וב ןמזה־יקרפמ דחאבו ולזמ ערתיאש אלא שומיש־יתבב הברה ההש אוה
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ה רובחה ברקב לודב בשיש ףא לע ,יהשלכ הגרד לעב ידי־לע לאשנ שומיש־תיבב
.לחזב גוהנל אוה עדוי םא ,שארב ץפק אלו
. תונוט הנומש לש לקשמב בכרב גוהנל היה רשכש ףא לע ,הנע ,"יסקטב ישוקב"
־ תחורא רחאל .ךישחהש דע הנחמב טטושו םיבשויה תרובחמ שרפ תושגרתהמ רויח
ל עו ךכ לע וטפטיפ .ןושיל םמצע םישנאה וניקתה ,תמדקומה העשה ףא לע ,ברעה
ן מז רחאל .םדרנש דע דצ לא דצמ לטלטימה ףוגכ ,וקקחיצ ,תוחידב וחירפה ,ךכ
.טקש ררתשה
ע יגה אל ולומלמ לוקש ןיבה .ומשב וארקו ורזח .והשמ למלימו טעמ םמורתה עתפ
.קתש .עיגהל היה ךירצש הלא לש םהינזאל
ט עמ דנדנתמ ,ענו עקרקה לעמ םמורתה ההכ שוג .רחא והשימ לש ומשב וארק
ו רקענ רחא .והער לצא שיא העמיק ודמע םינשה .ארוקה רבע לא ,דצ לא דצמ
.םהל וכלהו
ו ל ןיאו ןשי אוה ןשי םדאשכ .ררועתה אל עודמ ומישאהל לכוי אל שיאו ןשי אוה
.ומצע לע הטילש

ן מ םידגבו םיצפח אלמה ולימרתשכ ,תקבואמ הרוחש־הרופא תיציק הכימש יוטע
ה ארוהה .הביבסב ויה םירוזפש םיברה םילהאה דחאל רהימ ,ופוג לא קובד תיבה
.הדיחיה לש םינושה םידרשמה ונכש וב ףירצ תבריקב ץוחב ןושיל התיה
ן הילע םינורזמ ילבו םע לזרב־תוטימ שש־שמח .םישנאמ קיר ,הפוצמכ ,היה להואה
ו זו תוטימה תחא לע בשיתה אוה .םינמזה ןמ ןמזב םוקמב ושחרש םייח לע ודיעה
ת יציקה הכימשב לברכתה אוה .הנחמה לכב דהדהמ שערהש ול היה המדנו הקרח
ת וכימשב םידגבב הנישה תא אנש אוה .םדריהל הסינו תקבואמה הרוחשה־הרופאה
. םילג יבג־לע דריו הלע וליאכ םדרנ אל םדרנ .תוקבואמ תורוחש־תורופא תויאבצ
ו ילע ואובי אלש ידכ הנישה ינפמ ששחו תוערואמה ןמ קחרתהל ידכ ןושיל שקיב
ו יה ,ןהיעונמ רוטריטו תוינוכמ לש םישולק תורוא ,םדא תולוק .עיתפמב תוערואמה
.תחא־הנועבו־תעב ונממ םיקוחרו םיבורק
 עמשמ .רקוב־תונפל שולש .דתיה העשה .ונועשב לכתסה טעמ להובמ .ררועתה עתפ
ו ליפא .לכב ררש טקש .ספתנ אל ןיידע .החירבה ביתנב ןיידע .להואב ןיידע .םדרנש
.רחשה ריאיש דע וינפל דוע בר ןמז ,רהריה ,"רקוב־תונפל שלש קר" .לכב הררש
ת רקתב ץוענ וטבמו וזב וז תובולש ןהיתועבצאש וידי־תופכ יתש לע ושארו בכש אוה
ו השמ היה .ונורגבו והזחב השחר המיענ הסיסת .הכישחה תמחמ התארנ אלש להואה
ג והנל ותלכיל רשאב הגרדה־לעב לש ותלאש לע ותבושת ירבדב תעדה־תבחרהמ
.ומש תאירק לע ביגה אלש ךכבו לחזב

־ יאצחו רבכשמ תושוחת הפירחה ,שחרתמה ןמ קתונמ ,הלילב ,להואב הביכשה
.עלקנ וילאש יעמשמדחה בצמה חכונ תונויערל וטבנ תונויער
הכמת הב) הרבס .דתיה הרשע־ששה האמה דע .חנאנו םוקיה לע ארקש המב רהריה



םשוב ןליא26

 הנקסמל ועיגה ,ועציבש תודידמו תויפצת ךמס לע ,םינוויה) ראה־רודכש (היסנפה
 .וביבס םיענ םיבכוכה לכו לבת לש הזכרמ אוה (רודכ לש הרוצ תלעב ץראהש
 ץראה־רודכש ררבתה (םוקינרפוק לש ותדובעמ האצותכ) הרשע־ששה האמה עצמאב
 םוקיה זכרמ וניא ץראה־רודכש וניבהשכ .שמשה ביבס םיבבותסמ תכלה־יבכוכו
 םיבכוכ ינויליבמ דחא בכוכ קר איה שמשהש עודי התע .וזכרמ איה שמשהש ובשח
 בלחה־ליבש תכרעמ הנוכמה קבאו זג ,םיבכוכ לש המוצע תינוזלח תכרעמב םיסנוכמה
 שיש וליג םירשעה האמב ךא םוקיה לכ איה היסקאלאגהש ובשח םעפ .היסקאלאג וא
 תויורק ולא םגו ונלש היסקאלאגה ןמ םילודג םיקחרמב תומוד תוכרעמ דוע
.תויסקאלאג
 יאנת םהש םיימיכ תודוסי םתוא םיאצומ ללחב םוקמ לכב :םייחה תודוא־לעו
 ללחב םיאשינה ןמימה יננע תא םירישעמ םיצצופתמ םיבכוכ .םייח לש םתורצויהל
 יבג־לע .םישדח םיבכוכל םישבגתמ םה רבד לש ופוסבש רתוי םיבכרומ תודוסיב
 לש המרל ליעפ־יתלב רמוח תירקמ תימיכויב תוליעפ התלעה םיוסמ תכל־בכוכ
 .ומא םחרב אלו םיבכוכ לש תטהולה םנטבב השבגתה םדאה לש ותומד .העדות
 .תכלה־יבכוכו שמשה תדלוה רחאל קבאו זג לש םיצווכתמה םיננעה ןמ הלע םדאה
 םינעדמ תעדל ,יאדו ושחרתה םדאה תא ודילוהש הלאל םימוד םיינאגרוא םיכילהת
 םייטנגילטניא םירוצי לש םתומדש אלא .םירחא תומוקמב תובר םימעפ ,םימייוסמ
 תיטגיגה תובכרומהש יפל םדאה לש האובב היהת אל םוקיה ינפ־לע רחא םוקמ לכב
 םירפסמב אטבתמ ליפכ םדאל ול ןיאש םייוכיסהש דע ךכ־לכ הלודג םדאה לש
.םיימונורטסא
 היצזיליביצה תא הברהב תומידקמה תויצזיליביצה רפסמש םירובסה םינעדמ שי

.ןוילימל ףלא־םישימח ןיב ענ ץראה־רודכ ינפ־לעש
 ידי־לע אלא ארבנ םיהולא־רמאמב אלו םלועה זכרמ וניא ץראה־רודכ ,רהריה ,ןכבו
 רתוי םיבכרומ תודוסיב ללחב םיאשינה ןמימה יננע תא ורישעהש םיבכוכ תוצצופתה
 ירקמ רוצי אלא האירבה רזנ וניא םדאהו .םיבכוכל ויהו ושבגתה רבד לש ופוסבש
.הלאכו הלאכ םיינאגרוא םיאנת תורצויה בקע רצונש
 ־תדחוימ תוהמ ונניא—ויגשומ תכרעמ לכ לעו רצי רשא לכ לע-םדאהש ןאכמ
 הזמ תאצמנ איה וב בלשב רשא תינאגרוא תוחתפתה תקזחב אוה אלא הנימב
 תוחתפתהה בלשב רחא יח לכש םשכ דוחיי־ינמיס הל שי םינש־יפלא ךכו־ךכ
 ייח ןיאש ןאכמ .הלאו־הלא םייח לש דוחיי־ינמיס ול שי אצמנ אוה וב תינאגרואה
.רופיצה תניקמ רתוי תועמשמ ילעב םדאה
 : תוביסמה תא רכז עתפלש אלא (וילע בוט ובלו היה עוגר) הירגיס קילדהו טעמכ
 ,תונומא ,םיגשומ לש תכרעממ ומצע עיקפהש ,אוהו ,המחלמ טעמכ וא המחלמ ,הליל
 לכב םדא ייח לש תיצמתה־םד אוהש לולכמ ;ןכותל דלונ םדאש םיגהנמו תועד
 ,םיארונ םיבחרמ םתואב םייח ויה אל םדאה ייח ןפש .םש איה רשאב תישונא הרבח
 ,םיגשומ םתוא אלול תוומלו תועפותל הנבה רסוח ,ןיעל־תיארנ תילכת רסוח לש
.ומויק לבס תא לקהל תנמ־לע חתיפש םיגהנמו תועד ,תונומא
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 םג םייח םימייקש הז ,םלועה זכרמ וניא ץראה־ רודכש הז :הממ ארונ המ עדי אל
.הכומנ םייח־תרוצמ חתפתה םדאהש הז וא ,ץראה רודכל ץוחמ
 תורוצ םהל םירצה ,םימיוסמ םיילקיזיפו םיינאגרוא םיאנת ירפ ,ירקמה םויק ותואו
 יד ןפש ,הנכס תקזחב אוה םג ,םירחא תומוקמבו ץראה־רודכ ינפ־לע תונוש תורוצמ
 םירישעמ םיצצופתמ םיבכוכ) םימיוסמ םיילקיזיפ םינותנב "םילקבש־ לק" יונישב
 םיבכוכל םישבגתמ םפוסש רתוי םיבכרומ תודוסיב ללחב םיאשינה ןמימה יננע תא
 וינואג לש תוומלאהו םדאה לש וימי־ירבדו ,ונניאו םלענ םייחה ןויזחו (םישדח
 "תוברעתה״ב ןידה־ךרוע לש םיארונה וירבדכ ,ץראה־רודכ םע דחי ופרשיי וא ואפקי
.בוכ׳צל
 הירוטסיה .דתיה אל תוומה אלול ,עדוי אוה ,ןכ .לכה הלכמה תוומה ,דכ לע ףסונבו
 ־המ ןכ־יפ־לע־ףאו ,הריש ,בצע ,החמש ויה אל ,("םינש ךכו־ךכ ינפל" היה אל)
 םילאונה םיליספל וזוב לע קאזלבל "םיאושינה הזוח״ב יסרמ־הד לש וירבד םיארונ
 םירע לש רפא םיבכרומ הקירפא לש היתוירבדמ תולוחש העש רפסה ייחב ןימאהל
 "תוברעתה״ב ןידה־ךרוע לש וירבד םיארונ־המו .אמורו היצנו ,זיראפ ,ןודנולכ
 םלועה ייח תא ןויעב דמלש ירחא ,םייחה לע ותפקשה תא הנישש רחאל ,בוכ׳צל
 ־ןיא לכה ,לטבו־רבוע לכהש ךכ לע ,אלכב ןוצרמ ותבש תונש הרשע־שמח ךשמ הזה
 תוומה ךא ,םימכחו םיאנ ,םיאג םנמא םישנאה .בזוכ ןוימדו םיעותעת־ןוזח ,ספאו
.םיילגרל תחתמ םיצרושה םירבכעכ המדאה ינפ־לעמ םתוא החמי
 ,וחתפתהש ןוויכל וחתפתה ;ףולח־יגבו םיירקמ ,םחרכ־לעב םייח םהל וחמצ ,ןכבו
 העונת הווחהו זוב לש המיענב טילפה ,"ההא" .םייח לש תויוהמ תחאו־ףלאל ולצפתה
 ותטיממ םק אוה ."םימייק ונא ןיא טעמכ ,רבד לש ותימאל" ,ודיב לוטיב לש
.והשימ לא רביד וליאכ להואב בבותסהו
 לע בשיתהו הנאו הנא להואב תוצצורתהה ןמו הלילב הפה־תטילפמ להבנ עתפל
 ושאר ,ויחל תא ךמות ויתופכ בגו ,ויכרב לע םינועש ויקפרמשכ .ןשי הב הטימה
 םיחוורבשכ ,םירופא םיקולב יחטשימ היושעה להואה תפצר לא םיבסומ וטבמו

.ויתובשחמ תא גוראל ףיסוה ,םיבשע ינימ םיחמוצ םהיניבש
 םדאה שפנו (םייח לש תויוהמ ףלאמ תחא תוהמ) םדאה ייח וללכתשה ןמזה תצורמב
 תובכרומש ךות התרבחמ תלדבנ היחש ומכ ורבחמ םדא לדבנש דע תבכרומ התשענ
 םשכ םמצע תא םייח םישנא .היישעב וא הבשחמב המושינ תעבות תונוכתהו יפואה
 לע תושונאה ימי־ירבד ןיא ,רבד לש ותימאל .הל םייתוהמה הייח תא היח היח לכש
 ילעב לש םהייח תא המיד .םמצע תא םימיוסמ םישנא לש םהייח אלא םהייוליג לכ
 םינכומה םיאבצ לש עקרקב םיילגר תשיטבלו שאר תנכרהל םמצע תא תודחוימה
.םהלש הירפירפה לע ברקל
 לש תבכרומה םשפנב םירצונ אלא ריוואה ללחב םיפחרמ םניא תואידיאו תונויער
 ריוואב םייולתו םידמוע תניחב וארנ תורודה תצורמבש םירבדו םימיוסמ םישנא
 םוקמב םתרצויה תוישיאה ןמ םיקוחרה הןדאה ילגעמ אלא םניא התמדק־םדקמ
־ילעב לש םתמשנב היצמרופסנרט םהב הלח ,ןמזה תצורמבש םירבד ;ןמזבו
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ף ד" םהש הלאל דעבמ רודל רודמו םוקמל םוקממ םירבעומ םהשכ םירחא תודחוימ
.הלודג רתויה תוישיאה לעב ידי־לע ךכל םיפכנה וא וילע בותכל "קלח
ם יטילש לש םיעותעת־תונויזח .םירחא םישנאב "םיבתוכ" םישנא ,רבד לש ותימאל
, םהייח תלוברעמל םתוא םיפחוסו םישנא לש םשאר־תויציצב םיזחוא םהינימל
ת ויטילופ "תואידיא" .תונושמהו תונושה םהיתונוכת תיעקרק דע ,הבר המצעבו
, והשלכ ןמזב םתוא תוליעפמו םדאה־ינב לש םהיתובלב "תולחלחמ" תורחאו תויתד
י קלחכ הלודגה תוישיאה "תוצצופתה״מ תורצונ "תויועמשמ" ינימו ,תונוש תומצעבו

ם ישיאה לש םיבחרה תולובגה תאו .רכו "םיכרע" ,תולובג ,םימע :םיזתינ עלס
ף ד" םהש םישנאה לש םוצעה בורהו רתוי ןטק לדוג־רדסמ םישיא םיאלממ םילודגה
־ תועיבשב וידי־תופכ ךכיחו םהמיה ,"ךכ" .ךכל םיפכנ םהש וא וילע בותכל "קלח
.וירבד ןויגהב יומס בירי ענכיש וליאכ ןוצר
ם ימינה ןורחא דע והואלימ םה .ופוג ירבא תא ששימ וליאכ וירופיסב "שח" עתפ

ם ימעפ השעש יפכ) הבע המוח־המותכ התכירכש ותרבחמב "ףדפיד" ונוימדב .ובש
ם יפסומו םינועבר יכרוע לש םתעד־תווח תא היה קיבדמ הב רשא (תואיצמב תובר
.הטימה לע ערתשה ךויחו קופיס תשגרהב .וירופיס ןינעל ,םייתורפס
ר ופיש לע הדיעה ,הז רחא הזב וילא ורזחוהש ,וירופיס לע תרוקבהש ול היה ירב ,ןכ
ה נייצו יאליטרע ןורשכ לע תרוקבה "הרביד" ותביתכ תליחתב םא .ותביתכב רכינ

ת א וא ,"הבשחמה־יררועמ ויתונויער" תא וא ,ולש "תירוקמה יוטיבה תרוצ" תא
 הכיכרב הילגרו הידי האצמ אל ךא ,"תבקונ״ה וליפא םימעפ ,"תירוקמה ותייאר"
ש בוגמ אל דאמ בותכה" ."ףוס אללו הלחתה אלל והשממ עטק") ושפנמ הצרפתהש
ב ובריע" ."רואיתהו הנבמה תניחבמ ןהו תינונגסו תינושל הניחבמ ןה עצקוהמ אלו

נטניא רואית" ,"חתימ" ,"הרדש־טוח" ןוגכ םירבדל הספתנ התע ירה ,("תונונגס
" לעליע״ו ךישמה אוה .הלאב אצויכו רוביגה לש ויתוקפסו ותכובמל "הרידח" ,"יביס
א לש הנמאנ וחיטבמו וילע ביבחש ימ לש ושאר ףטלמש ימכ תרבחמ התואב ונוימדב
.ער לכ ול הנואי

, ושפנ תא שלופמב רדח אל ןיגע ותואש ךכמ עבנש ,"הטמל תדרל" ןוצר רסוח ותוא
ת ועלקיה לש השגרה וז התיה .ומצע תא היחי םרטב דוע תויהמ לודחל רימט דחפ ךפה
.בירה יאשונל העיגנ ךל ןיאשכ תבלוצ שאל
ק חרתהל ידכ קר אל ,ןושיל שקיב םימתבו־תמאבו ותופייע הרבג רקובל ךומסש ףא
ל וכי היה אל ,םדקהה תילכתב וצפח־זוחמל עיגיו ךרדה ול רצקתש ידכו שחרתמה ןמ
א והש היצאוטיסה םע השיגפה תארקל ותוא הפקתש תושגרתהה תמחמ םדריהל
.רצןיהל הל םרג רשא
ף ירצה תביבס תא ןחבו להואה קמועמ ףקדזה רקובה־תחורא לש התעש העיגהשמ
ר בעל קמח אוה .םוקמב התיה אל שפנ .ןושיל םישנאה תצובק לומתא השרפ הדכלש
ם ישנאה והארמל וביגי ךיא היה ההות .לכואה־רדח ןוויכל עספ רחאו םיתורישה
ם ישנאהמ המכ ובסה וילאש תונחלושה דחא דיל בשיתה אוה .םתציחמב ההש לומתאש
•ךכ לעו ךכ לע הל החלק תינלוק החישו וקשקיש לכוא־ילכ .לומתא םתציחמב ההשש



29רפוס לש ורופיס

ת אירק לע ביגה אל רשאכ הלילב םיבשויה לש םהיפוצרפ תא רקס ,"בגא־ךרדב"
, וב ןיחבה יכ ול היה המדנ וא ,וב ןיחבה ,הצובקה לש הצבר םוקממ קמח רחאו ומש
ו שארב התע ול ענעינ והשימ .ומש תאירק עמשל אוה םג םמורתהש רחא ההכ שוג
ת צובקמש ול ררבתה םתחיש ךותמ .וב "וניחבה" אל ףא ראשה .ףפור םולש
.דבלב תורשע יתשכ ורתונ ךרעל שיא םישימח התנמש םיניתממה
י חתפב ואבו ואצי םינוש םיגרדב םידקפמ .הדיחיה ידרשמ דיל טטוש ןכמ־רחאל
ת ונחלוש לצא ובשיש תולייחה־תודיקפה לא וא והער לא שיא תינלוק ורבידו םירדחה
.תרושקת־ירזבא ראשו םינופלט ויה םיחנומ םהילעש ,חפ וא ץע לש
א לו םתוא םיאלממה םה םתודחוימב םישנאו ,רהריה ,םייחה םה ילויה ללח ,ןכא
ר בכ "ודרי״ש םתוא ןכש "הטמל דרי" אל רבכש וב התיה השגרה .םהשלכ תונורקע
ם ישנאה תא המיד אוה) הנודנה היצאוטיסב םייחה לש ילויהה ללחה תא ואלימ
ם ירגרגל שיבכה לע םילגלגתמה בכרה־ילכ לש םהימער תאו םיצצורתמ־םיצר־םיצאה
י ושע תמיוסמ הרטמל ןווכמהו השקומה וחתפש קנע־ךפשמ ךותל םיכפשנה םילולב
ם ישנא לש תישפנ היצאוטיס ירפ ,הזב הז םיקובדו םיזוחא םיגיגה יפלאו תואמ
ה לאשב והשלכ דקפמ וילא הנפ טעמכש דע (םירחא םישנאב תאטבתמה םימיוסמ
ת עונתו ויתפשבש לוקיעהו ויניעבש תשראה יפ־לע ןיחבה תאזב) םוקמב והשעמל
ך רדב ףירצה תניפל רבעמ "בל־םותב" ול קמח אוהש קר (ברקיל ול תזמורה דיה
ם וקמל הנפ עגר רובעכש ,דקפמ ותוא לש "ןחה־ינווכל" העש אלו "םיכרצ תיישעל"
, ופרעב זחוא והשלכ חוכ וליאכ וידיב ףנפנמו גהלמ אוהו בהלושמ ופוצרפ ,הנפש
.חווצו

ל ש ופוסב ןכש ,רהריה ,םילייחמ קירה הנחמב טטושל ףיסוי םא ודצמ הז היהי ףוריט
ה יצמרופסנרט הרבעש ,ותודחוימ תא גצימה גיצנ הזיא לש ומרחב יארקאב הלעי רבד
.םינמזה ןמ ןמזב יחש םדא לש ,תובר־ינמ־תחא
ת ויאבצה תוכימשה יתש תא .ולימרת תא זראו הלילה ךשמ ההש וב להואל הנפ אוה
ך רצוי םג ולו להואב ריאשהל טילחה ןהילע "םתח״ש תוקבואמה תורופאה־תורוחשה
ת גשהל ןפש "םילויט־ספוט" גישהל היה לוכי אל) .םינמזה ןמ ןמזב ןנדבא דעב םלשל
ת וכימש יתש דעב םולשת והמ ךא תימשר ררחושיש היה ךירצ "םילויט־םפוט"
.(וידיב ולרוג תליטנ תמועל
, "הלעמל" :התע אוה ןכיה עדוי ימ .הנחמה לש ישארה רעשה רבעל םדקתה אוה
ו שקבי ןכש םיימשה־בל דע המוהמה הלעת םישנאה ורזחישכו .ךרדב וא ,"הטמל"
ר ענתהלו ,םמצע־םה ,תונושה תודימב בוש תויהלו עיגהל םיכירצ םהש םוקמל עיגהל
.ותוימצע תא םישגהל םתוא הפוכה חוכ לש זעה וקוביחמ
ה יה אלש ךכל תודע תויהל לוכי העיסנה־רבושמו תרוכשמה־שולתמ םיקתעה רסוח
ם דא לוכי .המואמ חיכומ הלא םינש לש םנורסח ןיא ,רבד לש ותימאל ,ךא .םיאולימב
ב ייחש ףאו לכו־לכמ ול קקדזי אל ,אוה בכר־לעב םא ,וא העיסנה־רבוש לע רתוול
ך ילהת לש ורוציק םשל הילע רתיו סיוגמש עריא רבכ ,תרוכשמה תלבקב לייח
ישולת לש םיקתעה םע םיסקנפ לש תואמ־תואמ םתוא ,רבד לש ופוסבו ."רורחיש״ה
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.קבא םילעמו ,ןסחמ הזיאב ,יאדו ,םימרעתמ העיסנ־ירבושו תרוכשמ
ם יאולימה־סקנפ ןכש ,וסיכב םיאולימה־סקנפשו םיאולימל ואובב םשרנש אוה רקיעה
.קוחכ םיאולימה ןמ ררחושש ךכל תודע אוה ותאש
ה רצ ץע־תספוק הדמע וילעש טפורמה ןחלושל ,םיאתמה ןמזב ,תשגל היה לק המכ
י לואו) סקנפה תא הנממ ףולשלו םימוחה םיאולימה־יסקנפ הבו תטפורמ־תכראומ
ך ירצ היה אל ,רבד לש ותימאל .(ויבגל היה לקש קר השעש תא תושעל היה לק אל
ה עבטוה אל םימעפ ןכש ,הדיחיה תמתוח תא ,ךירצש םוקמב ,סקנפב עיבטהל וליפא
.םיאולימב ותוריש ףוסב הדיחיה תמתוח
ו ליאכ ריווא ויתואיר אולמ םשנ אוה .הנחמל ץוחמ שיבכב דומעל הז היה אלפנ־המ
.םיחוג־יתלב םייזיפ םיאנתב ןותנ היהש ףוגכ "החתמתנ" ותוישיא .ךוכ ךותמ אצי
ם ישנאמ טעמכ הקירה ריעב ותעפוהבש תומיענה־יא לע דוע בשח אל הריעה רזחשכ
.םירופסה המחלמה ימי ךשמ ותיבב רגתסהש עריא וילאמש קר .וליג ינב
:האבה הבושתה תא ,רפסמ־תועובש רובעכ ,לביק ורופיס חולשמ לע הבוגתב

דובכל
.....................................רמ
..................................בוחר
דבכנה.............................................רמ
.............................................לבקתמ רופיסה
.............................................ךטע־ירסמ דוע אורקל חמשנ

ן מ ,תישונא הלועפ לכ לש הדוסיב תאצמנה תינחור תוליעפ ,לכ־םדוק ,וז התיה
י יח לש יהשלכ תוחתפתה ןכתית אל הידעלבשו ,רתויב המרה דעו רתויב הכומנה
.ללכ שונא ייח ונכתיי אל הידעלבש ;שונא
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