
םרוח ן»ל>א :הל יבצ
.ידבל היתיויל .ןייליא הסט תוצחב
ה עונתב ,תופנוטמ תופצרב ,ההכ־בוהצ רואב ,הפועת־למנב יליל הנתמה רדח

ע קר אוה—תוימשר תולייד ,ת1אל הלבק־תודיקפ ,םירויה םיעסונ לש הטעומ
. םוי־םוי השעמכ ,תיניינע ,הרצק התיה הדירפה םג .ונלזמל ,ןכא .יטנמור־יתלב
, יתפשב אלו יפ תיווזב היתפש ועגנ תנווכמ אל העונתב .הזפחב יל הקשנ םואתפ
, האיציה־לולסמ ךרואל .דחוימ רבד ונשפיח אל רבכ .הקישנב יתרזחה אל ךכו

ן פואב הכייחו ,תינכומ ענהו רוזח ,הדיב הענעיג ,הכומנ לזרב־תבכש רדוגמה

ז  הפצוח ? הרומג תומימת ,וב שי המ .יתוא םמהמ ןיידע יאקירמא ךויח) יאקירמאה
ה בגמ .הטמ הפתכ תא ךשמש ,דבכה הקית תא הררג תרחאה הדיבו (?תושפיט
, הנושאר הייארב ומכ ,םינורחא םיעגרב ,תוארל יתלוכי .ךכ־לכ הדמחנ התיה אל
א ל ךא תובע אל ,תנולמשל דעבמ ופשחנש היכרי תא :תויולגה היתופרות תא
ה תרזג תא ,(ףוחה לע ןופזש תועש רחא ,ללהל םישטולמ היקוש ,ןכא) תוקצומ
ו ליפאש ,תיתולג תונשד וזיאב טעמ תופדועה ,תולוגעה היתובגע תא ,ידמ הכרה
ו רעשב ,המ־םושמ ,םימחר ררועמ היה הפרע .ןהל ליעות אל תכשוממ הייחש
ה שוע איה תיזחה ןמ .הינפמ בוש התוארלו ףוקעל יתלוכי .ופיקמה טרסבו זוזגה
ה ארמהה־לולסמב תמלענ התוארל יתייה חור־רצק ,תמאה .יתפקע אל .רחא םשור
.תיטנלטא־סנארטה הסיטה תא תוארל אלב ,יתקלתסה דימ .ךושחה
ם יבוטה ירוה תא תאשל לוכי יניא .התיבה אלו םיטנדוטסה־ןועמל עונפואב יתרזח
, ףסא .ןועמב םיראשנש םיטנדוטסה םיטעומ אליממ ץיקה־תשפוחב .הלאכ םימיב
־ תולילמ ,םירומיש־לילמ ףייע יתייה .םיאולימל םייעובש הז סיוגמ ,רדחל ירבח
, םצעב ,יתישע אל .יתאצי אל ברעב .םויה בור יתנשי תרחמלו ,םיבר םירומיש
. הביזעל ןנוכתמ ,יצפח תא טעמ יתרדיס .וליפא ,הברה יתבשח אל .דחוימ רבד םוש
, םצעב .ילע הלפנ הרזומ הניש .ןושיל יתרחיא בוש ינשה םויב .וילאמ רבע ברעה
ה ניבג ,םחל־רכיכ לש הריהמ היינקל טרפ ,רדחהמ יתאצי אל טעמכ םימי השולש
.בלח יקובקבו
, רודזורפב ירוביצה ןופלטל יתאצי .הנושארל יתחלגתהו יתחלקתה ישילשה םויב
ל א עונפואב יתרהד ידבל .הרימאל יתנפליט אל .יקנראב ןומיסא יתאצמ אל ךא
ת ועבג לע ,לוחה לע ,םיברה םימה לע .םיררושמ לש העיקש התיה .םיה ףוח
ה ריהמ העיסנב יתרזחו חור־בצמב יתיצר אל .אלפומ חור־בצמ ךופש ,רכרוכה
ת ועובש הז הריגמב הניתממה ,ילש תינוירנימסה הדובעה תא יתאצוה .ןועמה לא
. יברו ירומ ,רבנע רוסיפורפל שדוחה תיצחמ דע השיגהל ינא ךירצש יתרכז .םידחא
ביבא ,ףרוח .הקיתעהל קר ךירצו ,הרומג הדובעהש תוארל יתחכונ ריהמ ףודפידב
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ל ש םיירוטסיה םימרוג" לע יתדקש ,ןייליא םע יתייה אלש םימיב ,ץיק תישארו
, רבנע רוסיפורפה ."תימלסומה הפוקתה יהלשב דרפס תודהיב תוינחור תורומת
א ימחה .הז אשונב הבר תובישח האר ,םייניבה־ימי לש תידוהי היפוסוליפל ונרומ
־ תורעה ילב ןיידעו הפופצ הביתכב ,םילודג םידומע םישולש .ידיב ורסמש יל
 ,תודיחיב ,התורבחב ,וידחי ונייוליב לכב ,ןייליא־תשרפ לכבש ירה .יתאלימ ,םיילוש
־ לכב ,תינוירנימסה הדובעה .םיטולחל יתלטבתה אל ,םיכרדב וא םיה־ףוחב ,ירדחב

.ידיב ,תאז

ן ינבב תישילשה המוקב ,רבנע רוסיפורפה לש ויתואצרה תתיכב ןייליא תא יתרכה
י נא גהונ הנשה תליחתב .ביבא־לת לש השדחה הטיסרבינואב חורה־יעדמל שדחה
.ןיעב יוצמה רחבמב הפי חיגשהל
, קיתב אלו הידיב םיפוסא היתורבחמו הירפס ,תשיובמכ םלואל תסנכנ .דתיה איה
. הצרמה ינפ לומ ,תונושארה תורושב םוקמ הל תשפחמו ,ץראל־ץוח ידימלת ךרדכ
ת ולק עגונ ,םיוסמ אל ,"והשמ" הב היה לבא ,רתויב הפי .דתיה אל וניגשומ יפל
ן בול) םיינתמ לש וק התכילהב הלגמו הטומש התצלוח .דתיה םחה ויתסב .בלב
, םיהדה־םילוחכה הדומרב־יסנכמל טבמה תא ךילומש (לצופמ ףנע ףושחמכ חצ
ו מכ ,רמתימ :הרימחמ הקיטתסא לש היתושירדב דמע ראווצה קר .ןשעה ןוגב
ם ימעפל .םיבר םימחרב ףרועה־רעש לא ףסאנו ,לועבג תעונתב ,םירישב םירמואש
ו ילגרל תובשויה לכ ןיב ,ןכא .שפנ־ךלהו םייגיע־הארמ .עונצ חרפ הרעשב הצענ

.ילדב הפיטכ הנורתי םלענ רבנע רוסיפורפה לש
. תונורחאה תורושב ,הרימא דיל תבשל גהונ יתייה רבנע רוסיפורפה לש ויתואצרהב
ת ותשל דחי םיאב ,הבחרב ,תונורדסמב םיטטושמ ,תואצרהה ירחא דחי םיאצוי ונייה
. םיחדינ תומוקמל דוחייבו ,םוקמ לכל ילש עונפואב העיסמ יתייה .הזנמב הפק
 הרימא ,ימיטניא חרואב יתרכהש תונבה לכמ .דחי םיאב ונייה םיטנדוטסה תוביסמל
. עובק גוז ,תמיוסמ .דדמב ,ונבשחנ הנשה תליחתב .םישוחה תאו תעדה תא החינמ
 .דאמ המשרתהו וירועישל המשרנ איהו ,רבנע לש ויתואצרה לע יתצלמהש אוה ינא
, ץראה־ינב וליפא .תויופצ־אל תוחלצה רצק ,חרזש שדח בכוכ ,רבנע רוסיפורפה
י דימלת רמול ךירצ ןיאו ,תויפוסוירוטסיהה ויתואצרהל םירהונ ,םיחכופמכ םיעודיה
ת ודוסיה שושיא םשל ונילא םיאבש ,לצב ולדוגש רעונ־ינב םתוא ,ץראל־ץוח
ו לוכש ,ונויגה חרוא ינכשומ .ורואל ינא תואינ םייתנש הז ינא ףא .םיימואלה
ר וסיפורפהש תידוהיה הבשחמה תודלותב תיפוסוליפ הלאש ךל ןיא .ארבתסמ־אכפיא

ם וקמב תוקבד ,הנומא םוקמב הריפכ .תרתסנ ,תרחא הארוה הב ףשוח וניא רבנע
ם יררוג םירחאמהו ,דימת אלמ ויתואצרהב םלואה ,ןווגמ ויעמוש להק .תושילת
 ומסק בר רקיעב .םיפגאבו םירבעמב םיקחדנו םינכש תומלואמ דומיל־תואסיכ םהל
ה מכ לע הרימא תרזוח םיעדוי אלב .דחי םג תושישקו תוריעצ ,תויטנדוטסה לע
ו נקז םייחל־הפושמ ,רחרחש ,הזר-הרדיתקה לע בציתמ אוהשכ ,ןכא .וירבדמ
ותצלוח ילוורשמ תועקוב תוריעשה וידי ,ויתותסל תא ליחכמ הדיפקב חלוגמה
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 רודש תוינחור תוקיז הזיא לש ,הרושב וזיא לש תומלגתה והירה—קרב־דע הנבלה
.תרכזמל וניתורבחמב וירבד תא םימשור ונחנא .ןהל אמצ הז
 רבכו ,תומלואב םילברוכמ םיבשוי ונחנאשכ ,םשגה ימיב ,ףרוחה־רטסמס עצמאב
 םיתעל יל שקבמ ינא ,ימדקאה ןוידה רות עיגהו תוקירבמה החיתפה־תואצרה ומת
 תולכשומה ןמ ,םיעגרל ,יבל חסומ םירבדה עצמאב .תימינפ תוררועתה וזיא .תומימח
 .תמיוסמ הדימב ,םמהמ עפשה .תודימלת סלכואמ םלואה בור .ןיעבש תוחכונה לא
 ,הרימאל טרפ ,זחאיהל המב אצומ ךניא ,ןמואמ יתרקב טבמ ,ינש טבמבש אלא
 תופיה :רבכמ הילע יתדמעש הרצ וז .תוטוטאז שלש־םיתשו ,אליממ הנותנה
.םיטפשמ וא עבט־יעדמ תודמול תונבב
 יבל יתחסה ךיא יתאלפתה ינש טבמב .תימדקה הרושב תיאקירמאה לע חנ יטבמ
 ,דומילה־אסיכ דעסמ לע תולק תנעשנ ,תבתוכה הנימי לא הפופכ .בר הכ ןמז
 הב רמשנ ,תקונית לש ףרוע הלגמה ,ףסכ־תנבכמב ףוסא זוזג ינומרע רעשב
 ,רעונ־תעונת לש םות ומכ .ונממ ונקחרתנש ,קחרתנש ,ונתאמ דבאש המ־רבד
 האלמה ,הרקה התיכב הנהו .םיגונ םיכר םירישו הליל־תורודמב ,םיפונה לא תועסמב
 יתבקע הקספהב .חוכש ביבא לש הניפ תאצמנ ,תוניפב תושביתמ תוירטמו םיליעמ
 הראווצ תא ,הידיב הירפסו היתורבחמ תא הררצ איה .החוטב תיווזמ ,יכרדכ ,הירחא
 הדדוב ,הדבל ןורדסמב הל העספו ,היתורעשב קומע ן1ג ערזש ,רוחש ףיעצב הפטע
 ,תודימלת המכ ןיב ףחדנו הרימאמ טמתשמ ,ינאו .תוריהמ תועיספב ,וניניב
 ,ךלהמה) רבנע רוסיפורפה ינפ לע רבועו חסופ סומינ ילב ;אובמב ודדוגתהש
 יתקפסה ,(וניתוכרבל ןיתממ ,וחכנ ףיקשמ ,הקדה ותמוקב ףוקז ,ותאצרה רחא וכרדכ
 ינמור :םויהל יל קיפסה הז .הירפסה יפלכ תפצורמה הבחרה תא הצוח התוארל
.שבד ומכ .תונטק תונמב הל בטומ—יגויסנ ינדמיל-הקיט
 ןהש לככ ,תויתולג תורענ .ןוחטב־חווטמ הירחא בקוע יתייה םימי־םייעובש
 תואצרהב .ףתכ־תוחיפט תוניבמ ןניא .דחוימ חור־ךרוא ןהב גוהנל ךירצ ,תוינרדומ
 ,לאמש תידודצמ ,ןימי תידודצמ התוא רקוס ,םעפב־םעפכ יבשומ תא הנשמ יתייה
 הינפ .םינפ לא םינפ הב שגפיהל ידכ ןורדסמב ידעצ תא ןמזמ יתייה ;ףרועה ןמ
 תולוגע ,ינומרעה רעשה תרגסמב תוריהב .המותס הגות לש בוטרוק יל ופיסוה
 ומכ ,תוהכ תוכוראהו ,ןהיתובוראב תועוקש תוהכה םייניעה לבא ,ידמל תוטושפו

.תוממותשהב ומכ ,האילפב ומכ עקוב טבמהו ,תוילולפא
 הסכמ ינניא .התיכה לש תונורחא תורושמ ינורמת רחא תבקוע התיה הרימא
 הינשה התנשב הל הלגיס הרואנ חורו ,איה לודגה םלועה תב .המואמ הרימאמ
 ןיינעמ" .דסח־הטונ קוחצ ,לק קוחצב םעפ הרמא ,"רדסב הז ,ידצמ" .הטיסרבינואב
."תילותאק היסנכ ינניא ינא אלה .תשרב לפונ ךתוארל
 תסנכנ התיה םיאקירמאה תרובח .חטשה תא ,רייס ומכ ,יתקדב התיכל ץוחמ םג
 תוגרדמ לע םיערתשמ ויה הפי םויב .לובסייב־שרגמ לע ולע וליאכ ,הזנמל וידחי
 ןימזהל םיטוהל םהו ,הראטיג לע טרופו עעונתמ םהמ דחא ,קיטסמ םיסעול ,הבחרה
השענו ברעה דרויש דע .םיפרטצמ םניא םילארשיה .שפנ־תרישל ףרטצהל םילארשי
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. תודווזמו םיזגרא םיאלמה םהיתונועמל וידחי םהל םיקלתסמ םיאקירמאהו ,רק
.דצה ןמ דחאל םירבדה םיארנש לככ ,ןאכ השק תישיאה השיגה
ת ילארשיה הבשחמה תודלות תא אלו רבנע רוסיפורפה תא יתיאר אל םייעובש םתוא
ה שח יאשחב הב םיטיבמש הרענש םג־המ .הדומ ינא תאזב .רקיעל םילפטכ אלא
ה רענ לע םיטבמ .תוילארשיה ןמ תונוש תויאקירמאה ןיא ךכב .הבגב וליפא תאז
 .רואה יפלכ ןהינפ תוכפוה ,תוחרופ ,תוחתפתמ ןה :תוינמח לע שמש־ינרק ומכ
ה תיה תפחרמ די־תעונתב .יטבמ יפלכ םישמ־ילב השאר העינמ התיה תיאקירמאה
ה פרע לע ףיעצה תא תבשימ התיה .הב יתפקשהש רעזק־תצווק םואתפ הקילחמ
, םירישי הבושת־יטבמב ינתעיתפה םעפ אל .םיפיקת םיטבמב וב יתרתחש ,ףושחה
.םיאתשמ ,םיחותפ ,םיכובנ אל
י לב .האצרהה תעשב הדיל יתבשי .תיתיזח יתפקת ,תיפרח שמש םוי ,דחא םויו
:ישיא ןונגסב הילא יתרבידו יתחתפ ,םיריעצ םילוגנרת לש םירוכריכ
.תמאב ,האנ םש .ןייליא ? ךמש המו .ץופנ ילארשי םש .םרוי ימש
, הביבח תורז הב חיפה ילגנאה אטבמהש ,הכרצ־לכ הנוכנ תירבע הרביד איה
.קחשמ־ןושלכ
. הילאמ־תנבומ הבריקב ,"םרוי ,ךל םולש" הרמא ,תאצל הדמעשכ ,האצרהה רחאל
ה ל יתחנה אל ,ןורדסמב היתיויל .הנושארה הפונתה תא ץימחהל אל ,ללכה
. הל קשחתמ ,ןכ ?ריהמ עונפוא יבג לע עסמ הל קשחתמ ילוא :ליעי סיסכטב
.וישכע :ןולח־ןדא לע הירפס תא החינה איה ? יתמ ,ןכבו .(יניעב ןח האצמ תורשיה)
 תובייח ונלש תוילארשיש ,טושפ הווחמ התיה עונפואה יבג לע ירחא התבישי
ק ר ,הלק התיה ינתמב התזיחא .הלוכ תשגרומ התיה ךא ,הצחלנ אל :דומלל
ו השמ הזב היהו .העתרנ דימו ,יבגב םיפטלמה הידשב יתשח םואתפ־תוריצעב

.רעונה ימיבכ ,חוכש
ע נמ ,ונינפב ךתח ישמשה ףרוחה ריווא .ףוחה־שיבכב ההובג תוריהמב ונרהד
א ל ןיידע ,הנותמ העיסנב ,םילודגה תונולמה ינפ לע ,הילצרה ףוחב םג .םירוביד

־ ידודיחב תונייטצמ ונימיב תובר תורענ .בושח ןחבמ איה הקיתש ,ןכא .היפ התצפ
.קותשל תוליכאמה תוטעמ .םירבד
ם יריהמ םירוקיב םשל יתשכר עונפואה תא .הפי יל רכומ הילצרה לש הז ףוח
. םייברע תעשל תופי ,תוכר תוסירע ןהיניבו תוילוח שי .תויובחה ויתוניפב םינשב
ל א יתאבה ןייליא תא .םייובח םיצורע שי .ילילה םיה לע תופוצ רכרוכ־תוינוש שי
, תונולמה רוזאמ וגקחרהו ןמאנה עונפואה תא ונחנה .םימה וק ינפל לוחה־תעוצר
.םייספא־ימב ובטרנ ונילענ .ולוכ םמוש םיה־ףוח ףרוחב .םיכלוהו םיניפצמ

. יביטמרופניא ןפואב הרפיס—סניווק עבורב ,קרוי־וינב ,סוניקואה ףוח לע הרג איה
ו ניא ,הפי וניא אוהה ףוחה לבא .תודחא תוקד ךלהמ ,ףוחה לא םתיבמ םידרוי

.םיתמ םיגדהו ,תואצויו תוסנכנה תוינא בורמ םיינונמש םימה ;הז ףוחכ יעבט
ר שק שי ךתיב דע ןאכמ .ולוכ םלועה תא רשוק" ,תיפוסוליפ הל יתרמא ,"םיה"

."םימ לש רשי
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 הבשי המצעמ .םירבד־ףותישב הרמא ,"סוטמב רוזחאו ,היבאב ךרדה לכ הנה יתאב"
 .םינטרס וצר ונינפל הבוטרה העוצרב .הדצל תבשל יל הנמיס .לוח־תילולת לע
 ןוויכב םיצר ,םישושמ םיפקוזו דודנל םיפאוש םה :םה םיחכיפ המכ הל יתיארה
 אלש ,לוחב דימ םירפחתמו ברקה לגה תא םיעמוש ,םתילכתב םיריכמכ ,רורב
 יתעדיש המ לכ ינורכזמ יתילד .הבל תא וכשמ םיה־יבשע םג .םמוקממ וכלשוי
.האילפב ירבד תא הלביק איה .םי־יבשע לע
.םיירהצה־רחא ירועישל רוזחל הכירצ איה .הזופח ,המק תחאב
 הדי יל הנתנ רכרוכה־תעבג הלעמב .תיריבא יתרמא ,"עגרב ךתוא ריזחמ ינא"
.הדי הכשמ התלעשכ ךא ,וילאמ ןבומ ןומאב
 שישקה ונרומ לש הקיטתסאל ןוירנימסה ןמ יתאצישכ ,םיירהצה־רחא םוי ותוא
 .יעורזב העורז הבליש ,לכ יניעל ,ןורדסמב .יפתכב הרימא הזחא ,ךפונ רוסיפורפה
.החל םי־חורב אב יפרחה ברעה .לספס לע תבשל ידכמ רק היה רבכ ץוחב
״1 ןאל ,ןכבו״
."הרימא יתרבג ,ךל קשחתמש לכל" .יתרמא ,"היונפ יתעש"
 לוריבג־ןבא ןופצב העדיש איה .הרימא הקחצ ,"םיה־תפש לא בושנ אל םויה"
 וילא סנכיהל לכות התרדאבו הטושפה התלמשב .םיטעמ ויאבש ,ןטק הפק־תיב

.וז העשב
 הפיקת התיה ינתמ תא התקיבח .ךרד־תציסק לש ינרדומ לוגליג אוה ילש עונפואה
 םוח ומכ הרימאמ ןרוקש םישוחה יוריג .רתוי ץימא יבגב הידש ףוטיל ,רתוי
.הלעמו הנש הז םיברה ונישעמ תא ריכזמ הפוג
."תולאשב ליחתנ ,ידידי ,יל השרת םא" ,וסרפסאה סוכ לעמ החתפ ,"ןכבו"
."ןינעל רשי ,השקבב .הרימא ,ןינעל"
 התא אובת אלש ומכ ,תונלבוקב וא תועיבתב ךילע אובא אל .ןינעל תרתוח ינא"
 ללוכ ,וביט יפל ,הזה קחשמה .קחשמה יללכ לש ןגוה רוריב ,איה יתנווכ לכ .ילע
."דבל יתואו דבל ךתוא
 םעו ,קירבמו לילק ינא הרימא םע) ,"ונומכ םיינרדומ ,ונומכ םירואנ םישנא"
."דבלב לבגומ ןוברע הזל הז םיברע" ,(יתמכח לכ המסחנ ומכ ןייליא
 .הרימא הרמא ,"תידוהי היפוסוליפו תיללכ היפוסוליפ דימלת לש טפשמ והז"
 תיטילאנא תוניינעתה ,םידומילל הפתוש רותב ,יב םג הררועתהש חיננ ,לבא"
 ,ל״הצב ןיצק ,רעוג־תעונת ךינח ,ילארשי רוחב אצומ המ :לשמל ,םיניינעה־בצמב

"ז תיקרוי־וינ תיגרפב
 ,ןהיתובוראב תועוקש םייניע ןייצל רשפא" .הל יתרמא ,"הקיטתסא לש הלאש יהוז"
 ,תיללכ תוכר וזיא לע ,ראווצ רומית לע רבדל רשפא ;םיקמעממ ומכ עקוב ןטבמש
 לוכי ילוא ונלש ךפונ רוסיפורפהש םיילאוזיו םיגשומ הלא .תרחא הריווא לע
 בהלתה םאה תעדל ןרקס ינא הקיטתסאב רבדמ אוהשכ .קויד־ רתיב םרידגהל היה
 הז .רישמ וא הנומתמ בהלתמ אוהש ומכ הרענמ וימימ וגלש ןקזה רוסיפורפה
תורעגל שי ליפא־סקס :דחא רבד ךל רמול ינא לוכי ,ןינעה םצעלו .בגא־ךרד
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 —הנטקה תיאקירמאה לבא .םילקאה לש האצות ילוא וז .רתוי הברה ונלשמ
 ילוא הנקנש והשמ ,יובח ןונגס שי ,הרובידב ,השאר תעונתב ,התבישיב ,התכילהב
 רבד הזב זמור ינניאו .ירמגל יעבט הז םעו ,הפצוח ידכ דע םימת ,בוט ךוניחב
."תוילארשיה לש ןתונגל
 ינאש השולש־םייעובש הז ירה" ,הרימא הרמא ,"תודבועל תורכהמ רובענ םא"
 .תעדוי ינא ירה ,עונפואב םינשב העיסנ לש הרשפ המ .תיפצתו הנתמה בצמב
 ,םרוי ,ךל הניתממ ינא .קוחר וניא בוטה ףוסהש יאנתב ,בוט לכ לחאל ינא הלוכי
."םימי הברה רבכ
."יב יעגו די יטישוה .ךינפל ,ןאכ ילוכ ינא"
 םישענ םירבדה ,הרימא לש לודגה הנורתי הז .יחצמב העגנו די הטישוה איה
.קוחצ ךותמ םירמאנו
 רבעמ יפכ תא הלטנ איה .המכחה הרימא יתוא החצינ ךכ .יתוא ריגסה יקוחצ
 יתאצמ ,הנורחאה הנשב םיבר םימי לש םפוסבכ ,םוי ותוא לש ופוסבו ,ןחלושה
.הרימא לש התטימב ימצע תא
 ,םישדחה םיתבה דחאב המצעל רדח הל רכש היבא .החוור ונעדי בוטה היבא תוכזב
.קיתו רקבמכ יתוא תוריכמ הרידל היתונכשו ,גגידיר־תנחת לומ רשא

 רוסיפורפה םיערה ,"תאזה ץראב ונינב תאו ונמצע תא םיעטמו םיעוט ונחנא"
 ,תעד רצוקב" .םימחר שקבמכ ,וניפלכ תוריעשהו תוקדה וידי יתש טשפו רבנע
 ־יגשומ תרשאמה ,תירוטסיה הרומת גיהנהל ונא םימק היולג הפצוחב ,גישמה רצוקב
 ,החטבההו הריחבה יגשומ—הלא ונימי םצע דעו התליחתמ תידוהי הבשחמ לש דוסי
 ילב ,תורודה תוגה לא הרומג הקיז ילב ,ירוטסיה טביה ילבו—ץראהו הלואגה
 ,ןויבצ אלל המוא םינוב ,ונתוא תבייחמ תורודה תבשחמש לודגה בויחב ןנובתהל
 רבוב אוה ןכיה .םידוהיה ץראמ המלענ תידוהי הבשחמ .תוגה אלל ,תומד אלל
 "...םידוהי םידוהיה וראשנ הלוגב קר ? ןהכ ןמרה ? גייווצנזור ןכיה ? ץראה־ןב
 התרבחמב טייטל הלדח איה .היתובוגת רחא יתבקע .שגדומב השארב הנהניה ןייליא
 טבמבו (הקיתו םימכח־תדימלת לש תונדקשב ,הריהמ תילגנא תטייטמ איה דימת)
 ,התוא םלה טבמה .הצרמה לש וינפב רשייה הפיקשה ,דאמ ילרוג ,דאמ יניצר
 לע הדיעמ תרוקבה־ירבד תא תלבקמ איה הב תוניצרה .יתוגה רבס הילע הויש
.הנומא תולק לע אלו םייכוניח םיגשומב תוקבד
 םייואר ,םייצרא רמוח־ירבד לא תופורצ תוטשפהמ שלוג רבנע רוסיפורסה רשאכ
 .תיפוסוליפה תונקפסה תדימ תא חוכשל ילבו ,תויורכ םיינזאב עמשיהל םירבדה
 ,היווהה לע תועיבת הל שי חורה .תואיצמה םע ישיא עגמ לע רומשל וכרד וז
 םורממ .וז המואבו וז ץראב דוחייבו ,חורה לש קדה הלוקב עומשל תבייח היווההו
 םעה ירשאמ וליאו .דיתעה קיחב םיניערגכ תונומטה תויורשפאה תופצנ הרדיתקה
.הלפאב תששגמכ יהירהו דיתע הב ןיאו רבע הב ןיאש ,העשה־תארוהב םיעוקת הזה
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 אוהש המ .םינושה םהירותליאב רבנע לש ויתונויער תא םיריכמ םיקיתו םידימלת
.םישדחה וידימלת ןעמל הז ירה ,וקרס הנושו רזוח
 דע .הסק תותשל הזנמל יתא אובל תואית םא ןייליא תא יתלאש האצרהה רחא
 םירענה .םיאקירמא לש הרובחל הפרטצה ,הפק ילפס ינש יתגשהו רותב יתדמעש
 .םהילענ לע םיילדרעבו םיציוצמ םישובלמב ,םילשורמ ,רעש־ילדוגמ ,םיינלוק
 תורענה .יגוי־הנשירהמ הזיאמ וא םעה־דחאמ תוטטיצ םהיפמ עומשל דל יופצ
 .הזח ירושיק אלל תוכר תודופאב ,רעש יטרסב ,תולודג לית־יפקשמב ,תונמנמש
 םיבורק םניא תחא הרובחכ ,התימאל תמאה .תינגרוב הנוכשב אתבס־תיב תוריכזמ
.דוחל תורבחו ,דוחל תונויצ .יבל לא
 יתפרטצהו אסיכ יתררג ,ןייליא ינפל ןחלושה לע ןמלטג׳גכ םילפסה תא יתגצה
.בוחרל רבעמ םירמאנש םירבדכ ,תודע־תקחרהכ תעמשנ םהלש תילגנאה .הדצל
 םוחב רביד ,יקנ אל הארנש ,ןויפרב יולת בוהצ ליעמב ,רחרחש ,הזר ,םהמ דחא
 אב רבכ וליאכ) רוחב ותוא לש וימי לכ .(םיעדוי םה בישקהל) ובישקה לכהו
 דיתע אוה הרואכלש ,בר־השעמ הזיא תארקל ומצע ןיכמ היה (יתבשח ,םימיב
 ,וצרא תא ,ותיב תא בזוע ,ורפס־תיבב ויתובוח לכ םייסל רהממ אוה .ותושעל
 םיבוכיע םיצבצבמ בוש הנהו ,השדח ץראב היישעב ליחתהלו ולוכ תונפתהל ידכ
 ,תויטילופ תושדח ,הקירמאל התיבה םיארוקה םירוהה ,רטסמסה תוניחב :וכרדב
.המצע לארשי
ינואב .םידומילה רטשמ לע הלבקו וירבדב הסנכנ ,הירטמ םע תרגוד ,םהמ תחאו
 איה ,תבזוע איה ,הילע סאמנ .תיאקירמאבמ רתוי םיעבורמ םה תילארשי הטיסרב
."סטייטס״ל תרזוח
 ,לארשיב אוצמל עתפוה אוה .םיברעב רביד ,ללבודמ ,ריהב רעש לעב דחאו

.תירבה־תוצראב םישוכה תייעבכ תיעזג היעב ,תילאידיא ץרא הבשחש
.תעבורמ לארשי לכ ,םהייח תבזכא יהוז :דחא־הפ ומיכסה םהמ םידחא
.סמונמ ,טקש ךויחב םינפ יל יתמש ,העיבתב ,הלאשב יב הפיקשה ןייליא
 תימצע תושיש ,םימיוסמ םימכח תעדכ ,רבוס אוה .תינש קעזנ רחרחשה ןרבדה לבא
 המנפהה קרו םיינוציח םימרוג םה דומילהו הלפשהה .היצטידמב אלא תגשומ הניא
.רחא :רמולכ ,עדומ ותוא השוע ,םויקה־בצמ תא הנשמ
 ,ירחא האצי—יחור־תרוקל ,תינתייצ—ןייליא .יתדמעו הפקה תא יתיליכ ,קיפסה הז
 הלחתהכ ,הירפסו היתורבחמ תא הידימ יתפסא .עונפואב עסמל התואינ אל םעפה ךא
 ןיא .הבשי אלו הדמע איה .םילספסה יפלכ ,הבחרה ןוסכלאל ונעספהו ,השעמל
.םויה יאנפ הל
."בוט םוקמב .ופיב ילוא .דוקרל ברעה ךלנ ,יאנפ וישכע ךל ןיא םא"
."םרוי ,תרחא םעפ"
."הריסב גילפנ .רדנסקלא־לחגל עסנ יאוב"
."רטסמס־ףוס לש הניחבל תדמול ינא םויה"
יתבריק ,ןחלושה לע יתחנה היתורבחמו הירפס תא .הירפסל היתיויל יחרכ לע



3וםרויו ןייליא

.דומלל הבשי ,התלמש ילוש הפסא ,התדוה איה .אסיכ
ר ונתב ,םח תיב־קולחב התוא יתאצמ .הרימא לש הרדח לא יתצרפו העש הרבע אל
ן ומא תעבהב יתמדקה .ינתעיתרה אל התעתפה .תלזונמ ,הרק חורב ,םידאמ ילמשח
ת ובושתל תווקלו תוקד תולאש םוריח־תעב התוא לואשל ינא לוכיש ילאוטקלטניא

.חינהל שי ,התוא התנק האמחמה .תויביטקייבוא
, הריסב הגלפהל ,םידוקירל ,לויטל תברסמ הרוחב רשאכ :יל ירמא ,הרימא ,ןכבו"

ן חלושה לא תבשוי התוארלו הירפסל התוולל רוחבה תא החירכמ הז םוקמבו
, ןורתי שוביכ םשל תיטקאט הגיסנ וא ,זמרב־םכחל־יד ןיעמ ,הייחד וז םאה—תדמולו
"ז ןויסנ־תרסח לש תויביאנ םתס וא
."השלוח־תודוקנ יל הלגמ התאש ךדצמ הפי"

."בצמ־תכרעה יהוז ,הרימא ,יודיו הז ןיא"
."רהרהל עגר יל ןת"

."ירהרה ,ירהרה"
."יתרהריה ,ןכבו"
"ז תילעה המו"
."שוריפ לכ לבקל לוכי הז"
."הלאכ םירקמב םישוע המ ,איה ילש הלאשה .ימצעמ יתעדי תאז"
.הנושארה ונכרדכ אלש ,רוגס ,השק ,יניעב עגפ הטבמ ״1 תושעל הצור התא המ״
."הלאשה קוידב תאז"
."ןתוא םילאושש תובהוא ןניא תורוחבש תולאשה ןה־ןה ולאכ תולאש"
ל צא רומשה ידנרבה .תעדה בושייל ,הקשמ תיסוכ יתשקיבו ימוקמב יתחוורתה
. ינומא תא הבזכיא הרימא םג .םעפה ליעוה אל ,םירחא תוליל ינממיחש ,הרימא
, םישידח הבשחמ ימרזב האיקבה ,וננמז־תב לש הרואנ תודידי ,תמא־תודידיל יתיויק
.תבלענ ,הרירק ,תלזונמ איה הנהו

ת כפוה ,תוינגפוס לוח־תועבג הדוסיש ,ונלש ביבא־לת .רקו םושג היה ףרוחה ףוס
ם ינופס םיוולשה םיחרזאה .הל הפצכ ,היתודג לע הלוע איה :תוצב־ןגא םשג ימיב

ם ימי .הפקה־יתבב םיקחדנ םיבהואה ,םהיתונועמב םיפפוטצמ םיטנדוטסה ,םהיתבב
ט למנ דימלת ןיא .רטסמסה ףוס :הזמ השק .םיעונפוא ילעבל דוחייב םישק הלא
, םינדקשה :םה םיטנדוטס יגוס ינש ,תוניחבל םסחיב .תובוחו תודובע ,תוניחבמ
, ןסרה־יחלושמו ;תוחלצה ייוכיסו תויופצ תולאש םיבשחמה ,ןויע בורמ םיריווחמה
 המוחכ איה הלא םימיב .ןושאר גוסמ איה ןייליא .סנה לע ,וניתובא ומכ ,םיכמוסה
ם ניא ,ץראל־ץוח ידימלת ,היתורבחו הירבחמ המכ אלה .החבשל רבד הזו .הרוצב
.ןויצב בשויה םעה לע תרוקב םיברמ תאז תחתו ,םינחבנ םניאו םידמול
י שפח ינויע גוחל םינמזומ ונייה .הרימא םע תודחא םימעפ יתאצי םהה םיברעב
.םיצרמ םע םיקיתו םידימלת ףתשמה ,ונתקלחמ לש
ודהדיה ,םינמזה־ןיבש םיברעב ובורב ךושחה ,לודגה ןינבל םינשב ונסנכנשכ
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 םיטנדוטס ןינמכ וצבקתה םלואב .חתימ־יטרסב םיאפר־תוחורכ תונורדסמב ונידעצ
 תורפסו תונמא לע םייפוסוליפ םיטביה ,וננויעל זרכוהש אשונה .םיצרמ ינשו

.ךפונ רוסיפורפל רבנע רוסיפורפה ןיב תומיעל וילאמ לגלגתה ,תוינרדומ
 ןהש ,םעט לש תורומת ונמיעטהל רמא ,ןקיטתסאה ,ביבחה הקיה ,ךפונ רוסיפורפה
 רבנע רוסיפורפה .טרפב תירבעבו ללכב תינרדומה הרישב ,דוסיה־תוחנהב הכפהמ
 תינויצה העונתהש ותנעטל תפומו תוא םהב אצמו םמצע הלא םירישב הלתנ
 .הקיטילופל תונמא ןיב דירפהל שקיב ךפונ רוסיפורפה .המצעב הריפכ ידיל תעגמ
 הקיטילופה ירהש ,תירבעה תורפסה יבגל דוחייבו ,וז הדרפהב רפכ רבנע רוסיפורפה
 :ותליחת לע דיעמ השעמה ףוסו ,השדחה תירבעה תורפסה יפד ןיב הדלונ תירבעה
 ףורצ לאידיא הפילחהש םושמ ,תוינויע תויועט לע הדסונש ,תינויצה העונתה
 ןותמה ךפונ רוסיפורפה .היתוריתסמ ץלחיהל הלוכי הנניא ,םיירמח םיניינקב
 ־רמוחב וא ימשג רמוחב לאידיא םישגמה ,תונמא־השעמ לש וביט הזש וחיכוה
 ,םיטנדוטסה .םיפורצ םיינויע םימעטמ ותרדגה תא ללש רבנע רוסיפורפה .םילמה
 ינשל ,רוסיפורפל רוסיפורפמ םהינפ וכפה ,םילברוכמ ,ידמ בחרה םלואב םירזופמ
 היתפשבו ,םיצמואמ ,םיזכורמ ויה הינפ .הרימא לא יתעד יתחסה .הרדיתקה ידצ
.הז הלילב הדבל הבזעל בל יב היה אל .רעצ לש וק חותמ תוחפונמה

 יבשומ יתעבק .התיכה ןולחב ףקשנ ריהב םוי .הכרב־ןמיסב ליחתה ינשה רטסמסה
 .םיטנדוטסה־ןועמב ונרקבל היתנמזה .ילא הרביד איה .הילא יתרביד .ןייליא לצא
 ביבח היה רבנע רוסיפורפה םג .ץראל־ץוח ידימלת ןועמל ינתנימזהו התנענ איה
 ןיא ,םצעב ,המ־םושמ :הלאשב תדדוחמה וכרדב ץצולתהו ,ןידה־תרושמ־םינפל
 ןמ םיפיקעב ותבאושה ,הלבקב אלא תימשרה תידוהיה היפוסוליפב יטורא דוסי

 ךיא ריהמ ןובשחל יתספתנ ינא ךא ,תדבכנ הלאשה ?ןוטלפאמ רקיעב ,תונוויה
.השיגפ ונעבק שש העשל .םתילכת לא םירבד איבהל
 לע עורש היהש ,רדחל ירבח ,ףסא תא יתלטליט .הנועמה יתצא האצרהה רחא
 ושקובמ תא םייקמו תורעמ הניש ריקומ ףסא .םויה־תמונת ול ףטוחו וידגבב הטימה
 ■יתלב ,יתימא םולח ףידע—ףסא רמוא—םולח אלא םניא םייחה םא .ול אצמנש לככ
.רופא ,ינע ,יצרא םולח לע ,תויורשפאה לכב רישע ,לבגומ
 ול יתלאשה ףקות רתיל .תוצח דע אובי אלש דבלבו דלייש לכל רדחה ןמ ויתשריג
 ברע־תכילה לע יתינב ינאו ,רצק ךלהמ ןועמל הטיסרבינואהמ .ילש עונפואה תא
 ידסימ לש םנב אוה) םינקזה תא תוארל ,התיבה ץופקיש ינעידוה ףסא .הנותמ

 אוה ,ךושח וא ראומ רדחה םא ,קוידב תוצח תעשבו ,(רפח־קמעב דבכנ בשומ
 ריבאכ עונפוא ילב ינאש ,ףסא רמא ,בגא .םלועב ודבל היה וליאכ ןושיל בכושו סנכנ
.די תפונתב ויתקליס .בוט םשור תיישע לש הניחבה ןמ לבח הזו ,סוס ילב
 ,תוטימה לע םידברמ שרופ ,אטאטמ .רדחה תא דבכל דמוע :ימצע תא עיתפמ ינא
 הנוק יתייה ,תילטנמיטנס הזרפהמ יתששח אלול .ןחלושה לע תוריינו םירפס רדסמ

.ילע הלפנ היפיצ־תחדק .תמדקומ םיירהצ־רחא תעש התיה יתמייסשכ .םיחרפ
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; וידארל בישקהל הסנמ ,םנמנל הסנמ ,בותכל הסנמ ,אורקל הסנמ ינא השעמ ןיאמ
־ קורמתב טעמ םשובמ ,יעשמל חלוגמ .יתדדועתה םחה םרזב .תחלקמל יתאצי ףוסבל
 ,וכרא תא יתדדמ ןמז ריבעהל .הטיסרבינואה ןורדסמל יצחו־שמחב יתשח ,חוליג
ת ועדומו םינויצ תומישרב לחה ,תועדומה־ חול לע תועדומה לכ תא ארוקו דמוע
ה נוכמב קותקיתב תנמוימ תיטנדוטס לש תבותכב הלכו ,הישפחמו הדובע ינתונ לש
ל עמ .הינש המוקל יתילע ןובשחב .םיטנדוטסה־תורדתסה לש ףשנ לע הנשי הזרכו
.תימדק ןורדסמ תקלח לעו אובמה לע הפוצה תיגטרטסא הדמע היוצמ הקעמל
ד ידר ותואב הפוטע .םידדצל הטיבה אל ,תישירח ,הנותמ .הסנכנ קוידב ששב
ד ע ,ההכ ףרוח־ תלמש השובל ,רזומ קמוע ,היניעל ,היתורעשל הוואמה רוחש
י לגרכ ,תוביבח םיילגר תינבת תופקומו הלעמ תוספטמ תוקודה םייברגו ,היכרב

. יתוששח תא הגיפה (? ןויסנ בור 1 הריתי הפצוח ? םות) התריוואב .הכר תיטסיזנמיג
ל א היתכלוה ,םילמ תרטפהב ,דסח־בר ךויחבו העורז יתלטנ הישות־ברו חטוב

.ךרדב הנושארה ונתנחת ,םיטנדוטסה־ןודעומ
־ תיבמ רתוי ליעי אשונ ןיאש רשאמ ןויסנה .התוא יתבבוד רבכ הפקה תוסוכ לע
ת יבב הלדגו קרוי־וינ לודגה ךרכב הרשפה המא לצא הדלונ ןייליא ,ןכבו .אמא
" הבישי" ילספס התודלימ השבחו ,םניווק עבורב השודק הליהקל ךיישה ,םח ידוהי
ת רוסמה תודוסי םע תימואלה הפקשהה תודוסי תא הלביקו—ירבע רפס־תיב-

.תיתדה
, םישודנ םמצע םירבדה .רפסל הצירמהל תנמ־לע תולאשב ןרמתל בר ץמאמ הז ןיא
א לא ,רתוי וא תוחפ םימוד ץראל־ץוח ידימלת לש םהירופיס .תבשחנ תרבודה ךא
. םיידדצ םיטרפל המוצע תובישח םוחייב ,תגלפומ תוניצרב ,טקשב הרפיס ןייליאש
־ תמחלמב .רשייה יב וטיבה ,המוח הליה תופקומה ,ןהיתובוראב תועקשומה היניע
ה וחינה ףוסבל ,הירוה םע תמחלנ הליחתה ,ןוכיתב תישילשה התנשב ,םימיה־תשש
.ינפל הפ יהירהו .ץראב דומללו עוסנל
, יבא .ירוה תיב לע הל יתעמשה ,בל־םישב יתעמשש רחאל .ברקמ ישיא יודיו

ת א איצומו "םידבועה תרבח״ב דבע וימי לכש ,רנויסנפ ,תישילשה הילעה שיא
. םינותעב ,לרב לש םיבתכב ,הייחתה ירפוסב הגוה ,םייתעבגב ותיבב ותנקז ימי
ך פהש בושיי לש ורובטב םיעבראה־תונש חסונב התיב לע תרמושה ,הנקזה ימאו
י רדסו תוחוראה ידעומ לע הדיפקמ איהו הנקמ וחרפ הינב ינשש ,דלוהו־לדג ךרכ
.הצרעהל היואר תואנקב תיבה
ר בכ ,תראומה הבחרב םידדוגתמה םיטנדוטס תואמ ןיב וניצחו ,תאצל ונמקשכו
ם ירבד) ירבדל הבישקהו ,ידיב המצע הרסמ וליאכ ,הילאמ העורז תא יל הנתנ
ר יכזמה גלשב ,ןומרחב םינורחאה םיאולימה לע ,הרוחבל רוחב רפסמש םיליגר
ו ניאש אלמ ןומא ןימב ,הרומג בל־תמושתב (הלוגב תוידוהי תורייע לע םירופיס
.ונלשמ תונב ןיב חיכש
ם יטנדוטסה ־ןועמ לא אובל ,הטיסרבינואה יניינב תא םיפיקמ ,הכילהב ונכראה

,תוככורמכ תופצרמה ,תככורמ הכישחה ,ףרוח לש ריהב ברע היה .ינשה ורבעמ
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ת ופקת תוארנ ןויע תעשבש ,תוימויק תונשמ ןתוא םיריכזמו םירק ףרוחה־יבכוכו
, ןועמה אובמב תועורז־בולישב ונמויק םצע תמועל וכרפוה וז העשבו תיזג־ינבאכ

.הערמב תומימת םישבכ יתשכ תוגרדמב וידחי םיעיספמ ונאשכ
י תבשי .אסיכה לע התוא בישומו ,דידרה תא האנ העונתב הילעמ יתרסה רדחב
ה כ העונתב .היכרב תא וסיכ אלש ,התלמש ילוש החתמ איה .הלומל ,הטימה לע

ע בראב :רבד ןומט ןאכו .םיבידנ םיפושחמב רשאמ רתוי יתוא המיעפה הטושפ
, ונירוה יתב ,םינושארה םיאשונה ולדנ .םינוריט לש הכובמל ונספתנ טעמכ םייניע
.ונחנא ונראשנו ,ונירוסיפורפ ,ונירבח ,ונידומיל
ם ישועו םתעשל םיתואנ ,םהילאמכ יפ לא םירבד םילפונ ונלשמ תונב םע ,יל רשא
.יפ תא םסוח קותיש ןימכ בוט ןוצר בורמ ,תיאקירמאה םעו .הנמאנ םתוחילש
ת ייעב הררועתנ ןשעמ ינניאש םושמו ,תוירגיס תסיפח הקיתמ הפלש ילזמל
. םיקדהמו תוכיס תקזחמה ,הנטק חפ־תספוק תאצמנ ףסא לש ןופיטפה לע .הרפאמה
, ףסא לש םיטילקתה ףסוא לע החמש ןייליא .הקיזומ עומשל :ןויער יל ץגצינ

.הקירמאב הנועה יטילקתמ הברה וב ויהש
.הכרעהב הרמא ,"השידח הרמז בבוח ךלש רבחה"
.יתקחצ ,"ןשי וניאש ןמזה תא הזב אלממ אוה"

ר רחשמה ,הזכ בצמ ףידע ,ימעטל .םיבישקמ ,םיכומס ונבשי ."המשנ־יריש" ונעמש
א יה המצע הבישיהש העשב ,ןבומ תויהלו ןיבהל ץמאממ ,םיכורא םיגולונוממ
.םימליא םייודיו ,םיכויח ,תופלוח תוכובמ לש ,םיטבמ לש גולאיד ןיעמ
. היניעב ףקשנ םומע רוא ,תומיענה בצקל שאר הענעינ איה .טילקת רחא טילקת
. בוט קר שרוד ,הומכ עונצ ,הומכ םימת בוש יתישענ וליאכ ,ינומכ הומכ ,יל המדנ
ת א הטשפ וליאכ ,תרמכנ ,הכר הייהנ האלמתנ ונרדח תריווא ,הילא יתברקתה
.הקותמה הגותה תאידיא—תינוטלפא האידיאכ תינחור הכפהו התושממ
ה תנענ איהו ,ידיב הדי תא יתפסא קר ,ילאמ ומכ ,הליחת־הבשחמ ילב ,ךכ־רחאו
, הקיתשב ,הלק הניחגבו ,יתמקש דע .עונפואה לע התבישי חרואכ הרומג תוטשפב
י תא הגח ,הילגר לע המק הקיזומה לוקל .תאז קר .ץוצקה הרעש לע יתקלחה
ה כורא העש ,הטימה לע העונצ הבישיב ,בושו .רדחה זכרמב םידחא דוקיר ידעצב
י תרתחו ישאר יתנכרה תחא םעפ .ונילע אוביש המל וניפיצ ,הקיזומה לוקל וידחי
ו נקפתסה .הילאמ־תנבומ תונמאנ התואב היפ תא הטישוה איה .היתפש לא יתפשב
־ ירויח םינוהמת ונב םיאור ויה ילוא ,תרחא הרוחב וא ,רחא רוחב .תחא הקישנב
, ןומאה לש ,םותה לש ותומד התיה הרקי ;הקדה הריוואב םוגפל יתששח ינא .םד
.ןומאו םות הלא ונימיב םיאצומ דוע ןכיה יכ
ת וגרדמב התלעשכו .ץראל־ץוח ידימלת ןועמ לא ,ןגוהמ רענכ ,היתיויל תוצח ינפל
.רומג ןלטבכ ,תופוקז יניע ,הלעמ לשפומ ישאר ,הטמל יתבצינ ןיידע

ה חינהש איה :יולגה הנוחצנ הז ירה .םירבד ילב הגוסנ ,התומכש המכח ,הרימא
.היתשפיח אל ,המשאה יב .היתיאר אל טעמכ ,ביבאה תליחתב ,ףרוחה ףוסב .יתוא
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ג וחב תויתרבחה וניתולועפמ .אובלמ הלדח רבנע רוסיפורפה לש ויתואצרהל
, םידומילה לע בשוי ינירה ןייליא םע אצוי ינניאש םיברעב .יתקחרתה םיטנדוטסה

.םיתחנזה בר ןמזש
ם יאקיזיפטימ וליפאו ,ריהב םולחכ הנושארה ,תידוהי היפוסוליפו תיללכ היפוסוליפ
. לפרע־יפוטע םיקחרמל ךלהמ הנוזחו ,םיללצ־םולחכ הינשה ;םנוזח תא והיגה הלש
ם יללצה תא ריקומ רבנע רוסיפורפה .םיללצ ףקומ םלכש ונלש םינתלכש וליפא

.רואה ןמ
י תדובע תמדקתמ ךיא תסמונמ תוניינעתהב ינלאשו ןורדסמב ינרצע דחא םוי

ה נורחאל יב אוה האור .הנשה םות דע ול השיגהל ינא רומאש ,תינוירנימסה
. יגשיהל גאד וא יב ץקע םא ןהב רכינ אלו ,יב ורישיה ויניע .תרזופמ יתעדש
ר הזיהל ינצעי אוה .ריוואה־גזמ תמחמ הלקלקתנש יתואירב רבדב ץוריתל יתספתנ

ת נכס הזב ןיא םאו ,יבג ירחא הרענ םע בוטרה שיבכב רהוד יתוא האר .עונפואב
ם א ונלש הז רוסיפורפ .ךלהו רטפנ הזב .ןאכ שי יאדו תוננטצה תנכס הקלחה
ת רדוח ותרכה .םינומדקה בואה־ילעבל אצאצ והירה דחא ףוגב תוירב יתש ונניא
ו נושלו תומר ויתופיאש ,קירה ללחל תועיגמ תודחה ויתונחבה ,םש הכישחמו הכשחל
.וב תונעל ןוילע ןינעכ ויפב תלדגתמ תידוהיה היפוסוליפה קר .תינרטנקו הדח

ו ז הרושב .םיאולימ־תורישל ינא ןמוזמ ,םידומילה םות ינפל םיישדחכ ,ביבאב
, דודגב בוש תאצל .םיאולימ יתבהא ,תמאב .תונועה רוזחמכ הנשב הנש־ידמ תרזוח
י דמב יתנחבנ תומדוק םינשב םג ,תוניחבל ששוח ינניא .החותפה הריוואל ,קחרה
ך פהמ ןייליא לש הניינעב הנשה ינא סופתש המ .דובכב תושירדב יתדמעו ל״הצ
ן ייליא .יתבזעש הדוקנה לא בושא םא קפס םימי־שדוח רדעיא םא .םירבדה תא
.רבד יל תבייח הניא

. םירבדב ץיאמ ינניאש אוה ינא .ורבעש תורוד ירופיסבכ ,טא־טא םדקתמ ונניינע
, ירדחל םיאב ונא בוש .םילק םייוליבב ,תמיוסמ־יתלב העש־תארוהכ ,ינא קפתסמ
, ריהמה שיבכב הלילו ברע ילויטב עונפואב םירהוד בוש .דוע אלו ,הקיזומ םיעמוש
, םיטהולמה הידוקיר .ופיב קטוקסידב דוקרל םימעפל םיאצוי .םירוזמרו תורוא ןיב
א ובל יתלאוה תחא םעפ .העונצה הכרדל ןיינעמ דוגינ ןימכ םה ,תורכמתמ תועונתב
.ץראל־ץוח ידימלת לש ןועמב רוקיבל התא
 תורוחב ןתוא ,םילשורמו םיריעש םירוחב םתוא .הסינכה־רדחב הרובחב ובשי םה
ה חמשב .דבל ןאכ ראשיהל םיששוח וליאכ ,וידחי תבשל הצרא ואב המ .תופקשוממ
ל ע וזמר ,(ןשעמ ינניא) ןושיע ועיצה ,הייתש ועיצה .םהיניב ינולביק תגלפומ
ו צימשה תנגפומה תודידיה ךותמ .(ןיבמ־אלכ ןיתיחד) תכל־תוקיחרמ תויורשפא
ו רביד םה .ללכה ןמ אצויכ יתוא וחבישו ,םתא םידדיתמ םניאש ,ץראה־ינב תא
ו השמ םהל ארק והשימ .יתרמא ,רבוב) גולאיד לע ,הבשקה לע ,הבריק־תיישע לע
א ל .הינש םעפ המש אובל ןייליאל יתבריס ךכ־רחא .(ילגנא םוגרתב רבובמ

.יתשקיב התורבח
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ד עצ םג םא ,המידק םיוסמ דעצ והז .ירוה תיבל היתנמזה םיאולימל יתאצ ינפל

ב גא התיבה רוסל לק ריהמה עונפואב .תורענ ירוקיבל םיליגר ירוה .בייחמ־יתלב
ד כ ידכ דע ,תילכתל םילאוש םניא ,םיפוליחה לע םיהמת םניא ירוה .םינשב עסמ

.םה םינובנ
, המימת תואתשה התוא ,הגהנמבש תורשי התוא .ימא תא המיסקה ןייליא ךא
, התוא התקשה ,הב הלפיט ,ברעה לכ הב הקבד ימא .םירוענ־חורכ ימא לע וכליה
. הירוה תיבמ קחרה הרענ לש הבצמ לע םישיגר םירבד ,התא רבדל םירבד האצמ

ב צמב ,םינב יבתכמבו םירוה יבתכמב ,התיבה םיעוגעגב וחיסה המיחר הנבהב
ו גהנמכ ,קוחר ,קפואמ ,אבאו .הנבלה היסור ,ונאצומכ םאצומש אצמנ .התחפשמ
ן ייליא האצישכ .הבינגב ונותע לא ץיצהו ושארב םעפ־ידמ ענעינ יתורענ לכ םע
:ימא הרמא םיתורישל
."הרקי הדלי םעפה .םרוי ,הנימב־תדחוימ הדליה"
.ןהניה אבא וליפא

"?הב תאצמ המ ,אמא ,ןכבו"
."םכתא אל ,ונירוענב ונתוא יל הריכזמ איה ,עומשל הצור התא םא"

 ,יתינק ורגסיש ינפלו ,תלוכמל החליש יתוא .ןייליא דובכל אמא הניכה ברע־תחורא
.גח־ילכב ךורע ןחלושל ונבשי .םינדעמ ,ימא תמישר יפל
, הריפאמה ימאב ףיקשמ ,ןהינפ לומ ינא .וז דצב וז ןייליאו ימא ובשי הדועסה תעשב
ך א ,תויווזב םימלענ םיטמקה ,ןיידע םילוגע הינפ .שמש־רוא ירסח ומכ הינפש
. הנורסחב הראשנו השדחתנ אלו החוכ לכ תא הציפה וליאכ ,םמינפמ ונקורתה וליאכ
, האלמ ,התמועל ,ןייליא .ימאב טעמכ רהרהמ ינניאו םיכורא םישדח םירבוע ,ןיינעמ

ן יא ,ותליכאב ול םהמהמ אבאו .הב שיש המב הש1ב ומכ העפש תא האיבחמו
.וימוחת לא ץרופ
ה צור איהש םוקמ לכל :הבידנ חורב ןייליאל לומגל יתרמא ירוהמ ונדרפנשכ
.עונפואה ינפל יתזרכה ,הירחא ךלוה ינא תכלל

.ירדחל תכלל התצר איה
ר בח .קלתסהו ןיבה ,האר ףסא .יתמכסה ךא ,יתיפיצ תאזל אל .יתמכסה הכובמב
ס פתיהל אלש יתעבשנ יבלב .ונכרדכ ונבשי .עונפואב עסונ ויתעמש .ףסא ,בוט
.םירהמנ םישעמל
, םיבוט םירבח םתא .תורובחל םירשקתמ םילארשיה ןיא" ,ןייליא הלאש ,"עודמ"
."ומצעל דחא לכ .םידדוב לבא
."הטיסרבינואלו אבצל דע םידליה־ןגמ וידחי ונלדג ונחנאו ,הנטק ץרא תאז"
ל בא .רוביח לארשיב שי ילוא ,ונבשח .רבחתהל ונפאשו םידדוב ונייה הקירמאב"
."ךכ־לכ םירק םתא הנה ונואיבהש םילאידיאל
, הנשימ הז ןיא ,חרכה ךותמ וא הרכה ךותמ םא .םיאולימל ךלוה ינא םיימוי דועב"
."םיימואל םילאידיא לע רבדל ךירצ ינא םאה .םצעב
."יאבצה תורישב קלח שי יל םג ,ךלוה התא םא"
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י ל הרפיס זאו .ביבח קמוס הקימסה איה ,הל יתרמא .דאמ יניעב ןח אצמ הז
:הנושמ ,ךורא רופיס
. תובוט תוידוהי תוחפשמ סלכואמ רוורפ ,קרוי־וינ ,סניווקב הריעצ הנכש הל התיה
ת יבב .האשינ אלו עבראו־םירשעל העיגהש ,תינלצעו תינלשר הרענ התיה וז
ף ידעהו רוורפב סאמש םידוהי־ןב ,חמש ,ביבח רוחב ,ריעצ חלמ םעפ השגפ םירכמ
ר תוי הבוט ןיאמ ,הארנכ) הילע בגע חלמה .יחרזמה ףוחב תונפסה־יווק תא
, למנב ןגוע היהשכ ,עובשל תחא .ותא תאצל הליחתה איה .(ילש שוריפ—םוקמב
ה תיה ,ורדעיהב ,עובשה לכו ,היפהפי תיארנ ,רפסה לצא הפיתמ ,תררועתמ התיה
א יה .ונתחתה הנשה ףוסב .שידיאב םינקזה םירמואש ומכ ,"הצימב תלשבתמ"
ל יחתה ,ההד ,ןימשה אוהו ,טקרמרפוסב ןבז ותוא התשע ,ותיינאמ ותוא הדירוה
־ תואבסמל תיבהמ קלתסמ היה ,תותבש־יאצומב ,םימעפל .תוהכ תופילחב אצוי

.הדובעל אצויו ,רקוב תונפל רזוח היה דימת .למנב םיחלמ
.םואתפ הפיסוה ,"ולש הינאהמ דחא ףא דירוא אל ינא"
."הינאה לע תא ילעת ילוא"
."הככ עיצמ התאשכ ,דמחנ הז"
ד ע יל הלגמ דמול ינאש היפוסוליפהו" ,הל יתרמא ,"טושפ רוחב םצעב ינא"
ל ע רבנע רוסיפורפל תינוירנימס הדובע בתוכ ינא .בכרומ לכה ,השעמל ,המכ
ה פוקתה יהלשב דרפס תודהיב תוינחור תורומת לש םיירוטסיה םימרוג׳ אשונה
ל כ ושיגרה אל ילוא םמצעלשכ דרפסב םידוהי םתואש יל המדנו ,׳תימלסומה
־ ץראל םהיעוגעג םג .םהיתובשחמ תא ובתכו ,ובשחו ויח טושפ םה .תינחור הרומת
."עבטה ךרדכ ויה םה ,תינחור הרומת ויה אל לארשי
.רוציקב ,םואתפ הרמא ,"תידוהיה הנידמה תא בהוא וניא רבנע רוסיפורפה"
ת א ריקומו םיטרפב לח1ב אוה .האנש וא הבהאכ תאז רידגמ וניא רוסיפורפה"
ת א רוהט ינויע ןפואב הוושמ אוהשכ .תיפוסוליפ השיג ,הארנכ ,יהוז .םיללכה
ת א ןיידע םירכוזה םידיחיה ןמ אוה לבא .בזכואמ אוה ,ושומימ לא ׳תורודה ןוזח׳
."ותרהטב ׳ןוזחה׳
. יתולג אוהש ינפמ אנוש אוה" .הרמא ,"האנש םורגל הלוכי הניא היפוסוליפ"
. וניויקש תווקתה תא ,ץראה תא ,םכתא תאנוש ינא םימעפל .ימצעמ תאז הניבמ ינא
."םכומכ תויהל לכונ אל םלועל ונחנא
."לזמה־ בוטל ,רבנע רוסיפורפ ךניא תא" :יתקחצ םירבדה תא קיחרהל ידכ
ל ש ורצואב יתאצמ .תיסאלק הקיזומ השקיב ,תרהרוהמ ,המוגע התיה ךכ־רחאו
ה שקיב ,תוצחל בורק היה רבכו ,הקיזומה המייתסנשכו .ןבוהטב לש היעיבר ףסא
.הנועמל הנוולאש

י תפקתגש רמוא אל .הביבא־לת ץופקל יתלוכי אלו ןומרחב יתישע םימי־םייעובש
. תוחילש תרכה ידיל יתוא האיבה קוחר הווטמ בושחל תונמדזהה אלא ,םיעוגעג
.תבש־תשפוחל יתאב רעסנו ףוחד
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:םהילאמ ולפנ םירבדה
ן ועמל ילש ןיצקה־ידמב יתצא םיבחרמ תמישנב ,תוחור בושנ ,םירה־שמשמ ףוזש
. םהינפ לע הכופש ,דתיה םתצרעה .העתפה ורמא םהיניע .ץראל־ץוח ידימלת לש
, ונדבל ונייה ,ותיבל עסנ ףסא .ונרדחל רשייה ןייליא תא יתלטנ ,יתבכעתה אל
. ימדב הרוצא התיה םירהה־שמש ,יתילכת לא יתרתח בל־םח .ץיק תישאר לש ברע
ה ארנ .ביטיהל ןוצרב ,ןומאב ,תונובשח ילב המצע תרסומ ,העמשנ הכר הימהב
.וילאמ־ןבומה םנוקיתל םירבדה ועיגה ,היה
ה לילה לכו םויה לכ יתא הראשנ תרחמל ףא .ונרדחמ ונאצי אל תבש־ברע ותוא
ם ילייח ואב .תיאבצה ףוסיאה־תדוקנל ילא התוולתנ ןושאר םוי לש ורחשב .אבה
.ילע הקפרתה איה .יתבוהאב אלא יתטבה אל .םהיתובוהא םתאו

ן ויערה תא ונילע יתסחיי .ץראל־ץוח ידימלת לש ןועמל הל יתבתכ ןומרחה ןמ
ה מ עריא הרקמב אל .המודק־הריזג והוניכ םינוויהש ,החגשהה רבדב ןומדקה
. ילא התואו הילא יתוא איבהש ,הלש חרכה ,ילש חרכה ,אוה רומג חרכה ,עריא
ן וצרה רבדב קד זמרב יתמייסשכו ,ץראל־ץוח ישנא לש םבלל בורק הז ןויער
.תילכתה תדוקנל יתעלקש יתרבס ,חרכהל תויצ אוהש ,ישפחה
 .חרכהה לע ירבדמ המלעתה איה .םייופצ אל םיישק הפשח ןייליא לש התבושת
ר שויב הפיסוה ךא ,רוחבל ויהש םיבוט־תונב ךרדכ ,התבהא העיבה בל־יוליגב
 המייס הבתכמ תא .הקירמאל ,התיבל הנשה ףוסב רוזחל איה תרמוא יכ רומג
.תובורקה תוניחבה לע םירבדב
ה זיא דבלמ םיטולחל םילפא ,םיאשינ םיקפא לומ ,יאבצה זועמב םייברעה תממדב
ה מיזמ יבלב יתממז ,הובגה ריוואב םיבכוכ תופקתשהכ ,םימומע םייררה םיצונצינ

.תורישה תפוקת לש המויסל יתיפיצ חור־רצק .חרכהה תא םייקל דציכ :רבג לש
י תמלעתה ינא .םוכיסה תואצרהב ודמע הטיסרבינואבו ומוציעב ץיק היה יתרזחשכ
י תפקה תולילו םימי .הל יתחנה אלו יתקבד .ןייליא לש הבתכמ תא יתרכזה אל .לכהמ
י תרקע םידחא םירובידב .הירפס תא יתקליס .הטיסרבינואל הכרד תא יתרגס .התוא
ו נטעש דחי .ףרוטמכ דבע עונפואה !ףסא ,בוט רבח .םירבח לש רדחל ףסא תא
ם ויל םוימ .תומודא תורודמ רואל ,תודשב וידחי ונל .הדצמל ,לילגל ,ץיקה יכרדב

ו יה .היניעמ רגינ ההונ טבמ ,הפזשנ איה .ינוצרב התוא טנפהמ ינאש היה המוד
ם יברע ויה .םיטפילקא תשרוחב םילוכת םירחש ויה .הבוזע םי־תפש לע תוליל
ע סמב ןנטצהל םיאצוי ונייה ,םישגורמ ,םיעזוימ .םיקטוקסידב םיעגושמ םידוקיר לש
ה ל םורגל ,תיזזת־ץרפב ,הקזחב התוא בוהאל ,ירדחל ,התיבהו ,ריהמה עונפואה
.תינכת לכו ןובשח לכ תחכש ידכ דע ,ןועגש דע יתוא בהאתש
ו נצר םידליכ .םיעגושמ םימי ויה .רבד יתרכז אל ינא .רבד הריכזה אל איה
ל ש וגג לע ונספיט םעפו .םינטב םיפוקה תא ונלכאה .תויחה־ןגל תחא םעפ
ל ש קפואב םייתסמש דע ךלוהו טשפתמה ריעה ףונב וניפצ םיבולש .םולש־לדגמ
ו נדרי .יראווצ תא הקקיל איה .הינזאל תחתמ יתקשנ לוחכה בורמ .תולוחכ תועבג
.םיריש ונל םירש ,םיקחוצ ,דיב די ,תומוקה לכ תא תוגרדמב
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ן יבל ,הרדחל תכלל הל יתחנה אל) ירדחב םוי יצחו הליל חוכ םיפילחמ ונייהו
ן מאנ עונפוא ףועמב ,םיכרדל םיאצוי בושו (הידגב ףילחהל ידכ אלא ,םיאקירמאה
ה קושתב הכותמ המוח הנירקמ ,המצעמ תעגתשמ ירה ץיקב ונצרא .ביזכה אלש
ל ש ומוציעב ונצרא יכרד ומכ הבהאל םלועב םוקמ ןיא .םישוח־תפרטמ ,תבערומ

.תבהוא איה ךצרא תא םג ,ךתוא תבהוא הרענ רשאכו .ץיק
ם יפונ לומ ,םילשורי ירהב ,דחא םוי .יתינמ אל ?ץיקה תגיגח הכשמנ םימי המכ
ת ויהל הכירצ איה ברעב־וב .רוזחל השקיב ,המותס בל־תאובנכ ריוואב םירקדזמ
.ץראל־ץוח ידימלת לש ןועמב

?הרק המ
!הכירצ איה
ט עמכ הלפשל םירהה ןמ דרויה עסמב .םמסק תא םילשורי יפונ וחפיק תחא־תבב
.ןועמה חתפב עונפואה םמדשמ אלא ונרצע אל .ונרביד אל
. יתאב רבכ םיירהצב .המצעמ ילא אובתש .ןייליא לא אובל אלש יתבשיח תרחמל
־ ןקיד דרשמב רשא ץראל־ץוח ידימלת ץעוי לא הכלהש יל ורמא .היתאצמ אל
.הירחא יתשפיח אל .םיטנדוטסה
.רבד עריא אל וליאכ תמעפנו הרוסמ ,האב ברעב
."ךישמהל הצור ינא" ,יתרמא ,"םילשורי־ירהב ונקספה"
.ךלת ,הנחקא רשא לכל .ידיב התיה איה

ה לוחכה הר1אב .םיקיר םישיבכב ונרהד רבכ רוא־םרטב .םידקמ רחשה ןויס שדוחב
ה לועכ ץראה התלע ,םיצורעו םילחנ לעמ םיצצונ םיליפרעל הבעתמש ,לילק דאבו
ם אה .הרומת אלל ,ץק־ןיאל תונמאנ תעבות ,תינומדק ,הלפא הדוע ,הצחרה ןמ
ת ונורדמ .שמשה ונילע החרז םירהה תולעמב ? רחש םע ונצרא תא ןייליא התאר
. חומצל הקושת ורמא ,םייתודליה ,םיריעצה םהיתורעיו ונילע ורהג םיבהזומ

ם ינוירש ,תוברוח ,םינרא ,םיקיתע םיתיז ?קוריב ךתינ םירה־בהז התאר םאה
.ונל רשא הדמחה־תויכש ולא אולה—םידילחמ םינשונ
י תיאר) םינבאה ןיב קתפ הצענ לתוכב .םינשונ תסנכ־יתבב ונרייס הקיתעה ריעב
, לחר־רבקל ,םחל־תיבל ונעסנ .(םישנל םירבג ןיב הדירפמה רדגה יכרח דעב
ם עפ־ידמ .םירהרוהמ ,םיטקש ,םישודקה תומוקמל ונילע .הלפכמה תרעמל ,ןורבחלו

.תולהובמכ ,תוימואתפ תוסיפת וזב וז ונידי וספת
ה שפחל יתאצי הלילב .האב אל תרחמל .רוזחל השקיב ברעב .ןורחא לויט היה הז
, ירדח תא יתבזע אל םימי ינש .יל ורמא ,םיבורק לא העסנ איה .היתאצמ אלו

.היולג הצירה אל .הנפליט אל .האב אל ןייליא .ירדעיהב אובת אמש
ה שרפל ינא ספתנ הפוקתב הפוקת ידמ .תודירפב םג ינא ליגר ? םצעב ,עריא המ
י נימ םיאב .עגמ קתנמ ,גוסנ ,ינא וא איה ,םינשה ןמ דחא ,ליגרכ .הרענ םע
ב לה־יבאכלו םירוהריהל ןיתממ ינא בוש .החכשו ...בל־יבאכ ,תואילפ ,םירוהריה
ת ושעל המ ןיאו ,שדחתנ אלו חוכה אצי ומכ ,תונקורתה ןימכ קר .םיאב םניאו

.ומוציעב ץיק היה הזו .ףרוחה ךות לא ןושיל .ףגומ רדחב הכורא הניש .ןושיל אלא
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.יתנשמ יתוא לטליט ףסא
."לוכאל אוב ,םיירהצ רבכ .םידיקפתב ונפלחתה" .ילע קחצ ,"ןשי התא וישכע"
.הבורקה השפוחה תארקל ויניינע םייסל אב אוה
ן ולחבו םמושה רדחב יחכנ יתפקשה ,הקיז לכל ץוחמ ,ףייע ,יתטימב העיז־ףוטש
. יתנשב יתצמחה הב בייח ינאש יהשלכ הבוח ,היה המדנ .םויה רואל ףסא חתפש
, תוינוירנימס תודובע ,תוניחב :הנשה ףוס תובוח תא אלא יתרכז אל .ךכ בטומו
, תוקיודמ תועיבת ןתוא ,םיספט םתוא בוש .(!הנורחאה הנשה) האבה הנשל המשרה
־ יתלב ,קוחר ,ורקיעמ רחא והשמ אצמנ וליא .תורענ ,םידימלת ,םירוסיפורפ םתוא
.םילוחייו תויפיצ ררועמה ,עדונ
."לוכאל דלנ" ,ףסא רמא ,"םוק"
, קיבמאזומל גילפהלו הינא לע תולעלו םוקל :הזכ ןויער לע ,ףסא ,רמאת המ"
"...הוואיל ,הרטאמוסל ,האיניגל
י תייה ינא םג הלאכ םילולעת ירחא לבא ,ךלש םיניינעב ברעתהל הצור ינניא"
."ךל ליעות הבוט החורא" .ףסא רמא ,"רמגנ
י רחא .וב יתטבה אל .שיובמ ,ריקה דצב ןיתמה עונפואה .לוכאל ונאצי ,יתחלקתה
ר וסיפורפל תדעוימה תינוירנימסה הדובעה תא יתאצוה ,רדחל ידבל יתרזח החוראה
ם ולשל לואשל ,התיבה ןפלטל יתעדב הלע .הריגמב היתנמטהו טעמ יתפדפיד ,רבנע
ל אשת ימא ,הזל ףסונ .ידמ בר הארנ ץמאמה .הלא תועובשב םיתיאר אלש ,ירוה
.ןייליא לע היולג הדהאב
־ ץוח ידימלתל ץעויה לא יתסנכנ .םיטנדוטסה־ןקיד לש ודרשמל יתכלה תרחמל
א וה .ץצונ הביש־רעשו ,םיפוזשו םיריעצ םינפ :לופכ רבסב רוחב היה הז .ץראל
? ינומכש ילארשיל רוזעל לכוי המב .ונחלוש לא הדהאב ינבישוה
ן מ המלענו הקתעהל תורבחמ ינממ הלאשש ,תחא הדימלת לע תעדל שקבמ ינא
.תוקיר םיידיב יתראשנ ,תוניחבה תארקל ,וישכעו ,קפואה
.שיאה אלפתה ״? ץראל־ץוח תדימלת איהו״
.המש תא ול יתרסמ ."רבנע רוסיפורפה לצא דחי ונדמל ירה ,יאדווב"
ה דימלת ,ןוכנ .סיטרכ ףלש ,ףדפיד ,תסטרכ־תבית איבה .דימ ררבל חיטבה אוה
ה עידוהו ,תירבה־תוצראל רוזחל תדמוע איה ,ןכבו .רבנע רוסיפורפה לצא הדמל וז
ם שר .ןועמב התוא אוצמל לכוא ןיידע .תוניחבה םויס םע ןועמב הרדח יוניפ לע
.םולשב יל הנבשות תורבחמהש הווקמ אוה .הרדח רפסמ תא קתפ לע יל
ע ונפואה ןיידעש בוט .תוניחבה ידעומ תא יתרריב .ונלש הקלחמה דרשמל יתכלה
, תדדובמ תילוח יתאצמ ,םימה ךרואל בוטרה לוחה לעו ,םיה ףוח לא העיסנב .ידיב
ב ישקמ ,ירבא לכב םוחה תא טלוק ,שמש גפוסו לוחב ימצע ליטמ .הארנ שיא ןיאו
ם ייק ,החמש ילבו רעצ ילב ,תובשחמ ילבו ,ןורכישכ ףוגה תא תאלממה ותמירזל
.תורבוע תועשה תא עמוש ,תושממה ךותב

אצי רבנע רוסיפורפה .םיבתוכ םיתיאר החותפה תלדב .ןורדסמה תיווזב יתנתמה
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:בכעתהו יתוא האר .םלואה ןמ
.ףיקעה ונונגסב ינלאש ,"ןחבנ וניא עודמ"
."ןחבא ינש דעומב" .יתרציק ,"םיאולימב יתייה"
ך א .הזמ לודג רבד ןיא ,הרואכלו" ,רוסיפורפה רמא ,"ימואל תוריש הז ירה"
ם הירה הטיסרבינואה ידימלת ,רמאנ םא .תוישוק תוררועתמ הינש הבשחמ םע
־ תמחלמ וז ןיאש ןמז לכו ,הוצמ־תמחלמל אלא םיארקנ םניא ,םימכח־ידימלתכ
"...וניגשומ יפ־לע רומח לווע אוהו ,הרות לוטיב איה םתאירק ירה הוצמ
־ ןמז דוע ךרטצא" ,וירבדמ ותיסהל ידכ ,יתסנכנ ,"תינוירנימסה הדובעה ןינעל"
."םיאולימה ללגב הז םג .המ
."הפי הדובע ונל ןיכתש דבלבו ,רבד ןיא"
.ןורדסמב עיספה ,ועבוכ תא ףקז אוה
. יתמלעתה .יב וטיבה ןוסכלאב .ןנחבמ ומייסש תודימלת תאצל וליחתה ףוסבל
ד ע ןאכ הל תוכחל יתלוכי .הכרדכ ,תוריסמ ןימב ,תונמאנב םש הבתכ ןייליא
.הינפל יתבצינ .האצי הנורחאה .יד ילב
״! םרוי הנה״
."ךל הכחמ ינא ,ןייליא ,יאוב"
ו ז התיה ילוא .הדיב יתזחא .ןחבמה תועש ורכינ םיפייעה הינפב ,תואלה היניעב
ה יה תפכיא אל .יתא האבו העמשנ ךא ,העורזב הלטליט איה .ידמ המילא הזיחא
ל א רשייהו ,הבחרה לא התוא יתררג שמשה רואל .ךלנש דבלבו ,ךלנ ןאל יל
ה כילה בגאו ,הדי תא יתבזע אל ןיידע .םיניינבב םיתב ימוגיפ ןיב לא ,שדח בוחר
:יתרביד
."היהי המ :לאוש ינא .עודמ :לאוש אל ינא״
."םרוי ,התיבה תעסונ ינא" .הדמע איה
."תעסונ תא ,ןכבו"
."תעדי ןמזה לכ .תעדי ירה"
."תעסונ תא ,יל תבתכ .יתעדי"
. עסת אל אליממ לבא ,שקבל הצור יתייה .יתא עוסנל ךממ תשקבמ אל ינאו"
."עוסנל לוכי ךניא .עוסנל הצור ךניא
."עסא אל ינא"
."הפ ראשיהל הלוכי ינניא .ראשא אל ינא יכ ,ראשיהל ינממ שקבת אל התאו"
."עודמ :לאוש תאז־לכב ינא הז לע״
ה בשחמ וז .הידוהי ראשיהל ךרד וז םג .תיתולג ראשיהל הצור ינא .תיתולג ינא"
י נא לבא ,ונלש םיאלפנה םימיה תא יתבהא ינא .תאזה הנשה לכ יתבשחש
."רוזחא
."ךב הצור ינאש תורורב תוחכוה ךל יתתנ ,ימצע לע רבדל םא"
."ינממ תלביקו ,יל תתנ"
."ונמצע לע ,ונילע בושחנ וישכע"



זול יבצ42

."התיבה תרזוח ינאו .םרוי ,יתבשח"
ה תוא בזוע ,ןוצרב אל ,הבשחמב אלו ,בג הנפמ ימצע תא יתיאר יל הצוחמב
ם דקתהל יופצ ,טאל־טאל ,דעצ־דעצ הנממ ךלוה ,םיתבה ימוגיפ ןיב ,שדחה בוחרב

, המ־קחרמב ,ירחא העספ איה .ינפ יתכפה תינכומ .ץיקה םוחב ,שמשה רואב ,המידק
.יבגב תטבמ

ם ימעפ .םהילאמכ םימייתסמ םירבדה .התליחתמ ריהמ הטיסרבינואב הנשה ףוס
 הרוסמ ,ירדח לא האב איה .הער חור וניניב הררע אלו ,ןייליא תא יתיאר תודחא
ד סח תקנעה ןיעכ ,םירהרוהמ ,םיבוצע ויה הלא תוליל .תרמכנ ,םינושארה םימיבכ
ב וש ,תוערואמה ךלהמ לע טלתשהל ןויסנה לש ,ץורמה לש ומסק גפ רשאכ .ןורחא
ה ל עייסל ,ץראל־ץוח ידימלת ןועמל התא רוסל ינממ השקיב תחא םעפ .תילכת ןיא
ו רהימ ויבשוי ,םהוזמ ,ובורב שוטנ היה ןועמה .חולשמה־תרבחל היצפח תלבוהב
ם הירחא וחינהו ,םהיתוצראל הרזח ,םילויטל ,םיצוביקל ,קלתסהל הנשה םותכ
ת א יתלטליט .עורפ תיב ,םימתכומ תונורדסמ ,םיאוצ םישובלמ ,םיטוחו ריינ יערק
־ תרבח לא הדובכה תא ידבל יתלבוה תינומב .הכרדמה לא ןייליא לש היתוליבח
.היתאצמ אלו ,הלבקה תא רוסמל ןועמה לא יתרזח .הדוהי־ןב בוחרב חולשמ
י נניא .החטבה לכ חיטבתש הצור ינניא .תופצלמ יתלדח הלא םימיב .רבד ןיא
ו סייגי בוש בורקב ילוא .ומוקמל לכה בושי .עסתש ,ןמזה רובעיש .חיטבהל הצור
.םיאולימב שדח תורישל יתוא

ת ועיקש התוא ,ךרו רישימ הטבמ .דאמ הריווחה ,הנופזש גפ םינורחאה םימיב—איהו
.םיוסמ ברעב הל הנפתאש השקיב קר ,הדירפב הרביד אל .הקמעתה םייניע לש הלפא
י תיאר .יתפש ושקתנ וליאכ יתכייח ינא םג .יאקירמא ךויחב ,דבכ קית המעו האב איה
ג הונ ינא ךיא תוארל יבג ירחאמ םילכתסמ וליאכ ,םירבדה תרוצ לע רומשל הבוח
.תודחא תועש ונל ורתונ תוצח תעש דע .הז הרקמב
.לק חסונב יתלאש ״? ןאל״
.ילאמ ,המכסה־תכרב ןימב ידי יתפנה .ןויסנ־תלעבכ הקספ ,"לוכאל"

ם ידחא םיעגר ךותבו ירוחאה בשומה רחא קיתה תא יתרשק .ביזכמ וניא עונפואה
י ל הרפיס .הליכאב ונכראה ןווכתמב .תיחרזמ הדעסמב ,םינמיתה־םרכב ונאצמנ

.תכרובמ הנש וז התיה הליבשב .םיפי םינויצב התכזש
."בר ץרמב דמלא וישכע" .יתרמא ,"םיניוצמ ויהי ילש םינויצה םג"
י כרדבו ,ופיל ףוחה ךרואל יתפקה .יאנפ ונל היה דוע .ונכרדכ ונעסנ ךכ־רחא
, ןענכב תולילה םיפי .תופושח תועבג לא ,רוב־תודשו םינשי םיסדרפ ןיב ,םיפיקע
ק רו ,תועסופ םילמג־תוחרוא ןיאו םיללימ םינת ןיא רבכש יפ־לע־ףא ,םיבוצע
ן יב ,דגנמ ונשפנ םיכילשמכ זע ץורימב ,ףוריט־תמחב .םישיבכב םירהוד תורוא
ן ייליא יל הקבח רוחאמ .ונטעש ,םואתפ־תולפאל םירוונס ןיב ,םיזגרנ בכר־ילכ
ה ידי ,יבג לע םישמ־ילבמכ ופחר הידש ,תושממ־לפכ הב שיש תועינצב ,הכרדכ
.המותס הידוהב ימכש לע החצמ החינה יכ יתימיד םימעפ .ינתמ לע תוכר וחנ
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 דרפס תודהיב תוינחור תורומת לש םיירוטסיה םימרוג" לע תינוירנימסה יתדובע
 .ףיסוהל המ ןיא ,האור ינא .ינחלוש לע ינפל תחנומ "תימלסומה הפוקתה יהלשב
 ־תורעה תא רקיעב בהוא רוסיפורפה) םיילוש־תורעה םילשהל ,קיתעהל ךירצ
 רוסיפורפה .וז יתדובע לע רומח ימידקא חוכיו הפוצ ינא .הקידבל שיגהלו ,(םיילושה
 הדילומ חור וליאכ ,ןהלשמ תויקוח יפל תולעופ תוינחור תורומת יכ רובס רבנע
 לע ודצמ לעופה ,יתדבועה ,ירוטסיהה דצה תא יתשגדה יתדובעב ינא וליאו ,חור
 ,םירבדב רהרהמ ינאש לככ ,םצעב .ונרוע תא תפחשה שמשה תלועפכ חורה
 ,תורומתה תא יבלב תומדל הסגמ ינאשכו ;הירוטסיה יהמו חור יהמ עדוי ינניא
 םיפקדזמו םיפפוכתמ םיצעו תונותמ תועונתב הריצ לע הגח תבשבש אלא האור יניא
.המותס הימהב

בלשת ץיק ,ב הינגד
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