
הערה הצעה רה :זוע סומע
. דאמ תדחפמ תא :הל הנע שיא .תדחפמ אל ינא :השא הרמא ךשוחב .ךשוח היה

.היהיש טקש :רמא רחא שיאו
.טקש היהו ,חתפנ ךסמה ,המבה ידצב םימומע תורוא וקלדנ ךכ־רחא
ך רע ,תירבה־תונב ןוחצנל תחא הנש האלמ רשאכ ,ששו־םיעברא תנשב יאמ שדוחב
י לגדב םיטשוקמ ויה םילתכה ."ןוסידא" עונלוקה םלואב לודג ףשנ ימואלה דעווה
, הלוידאלג יחרפ םהבו םילטרגא ודימעה המבה תמדקב .תינויצה העונתהו הילגנא
."ךיתונמראב הנלש ,ךליחב םולש יהי" :ך״נתה ןמ המסיס ולתו

. רצק םואנ עימשהו םיצרמנ םייאבצ םידעצב המיבה לא ספיט םילשורי זוחמ לשומ
ם ק וירחא .ןורייב תאמ תודחא תורוש ארק םגו תנדועמ הצלה ומואנב בליש אוה
ת וניפב .ידוהיה בושייה לש ובל ישחר תא תירבעבו תילגנאב עיבהל קותרש השמ
־ תת םהידיבו תותמוכ‘ימודא םילגנא םילייח ודמע המיבהו תוסינכה דילו םלואה
ן לא ריס ןוילעה־ביצנה הפוקז הבישיב טבינ עיציה ןמ .תרתחמה דחפמ ,םיעלקמ
־ טאית־תופקשמ ויה תוריבגה ידיב .אבצ־יניצקו תוריבג ,הנטק הילמפ ומעו םהגנינק
א לו ,םייסור ויה םירישה .למע־יריש העימשה תולוחכ תוצלוחב םיצולח תלהקמ .ןור
.םיעוגעג םא יכ החמש התיה אל להקב אל םג םהב
. יברעמה רבדמב ירמוגטנומ לש וינוידש תרהד לע טרס ונירקה הלהקמה תעפוה ירחא
ו רקד ,לית־ירדגו תוחוש םהיתורשרשב וסמר ,קבא־תורמת ולעה הלאה םינוירשה
ם יחתות ימער אלמנ םלואהו .םירופאה רבדמה־ימש תא םהלש תוניטנאה ידוחב
.תכל־יריש תלהצו

.דובכה־יעיציב לק שחר רבע טרסה עצמאב
ה עמשנו ,ולוק תא םירה והשימ .תורואה לכ וקלדוה םלואב .הנרקהה הקספנ עתפל

.אפורב ףוחד ךרוצ היה :תצרמנ הדוקפ וא הרעג
ר ותפכה תא סכר אוה .וילגר לע דימ דמעו אבא םק עשתו־םירשע רפסמ הרושב
ר הבתיש דע התוא עיגריו אמא לע רומשיש ללה לא שחל ,הנבלה ותנתוכ לש ןוילעה
ל א ךרד ול סלפל עגרכ הנפ רעוב תיב ךות לא שפנ־ףוריחב ץפוק ומכו ,בצמה

.עיציה תוגרדמ
.השלוח םואתפ השח ,ןוילעה ביצנה לש ותסיג ,ילמורב ידיילהש ררבתה
ו מצע תא גיצה אבא .םינבל ויה הינפ םגו הנבל הכורא הלמש השובל התיה איה
ו מכ .ופתכ לע הפרה העורז תא חינה ךכ ךותבו ןוטלשה ישאר ינפב ץרמנ רוציקב
ת חתלמ לא ילמורב ידיילה תא אבא דילוה תמדרנ היפהפי ליבומה ןינא רילאוואק
ה שולש .םירק םימ סוכ הל שיגהו דפורמ ףרפרש לע התוא בישוה םש .תוריבגה
הלאמשמ ,הנימימ הלוחה תא ופיקה וירחא ושח ברע־תופילחב םיהובג םילגנא םידיקפ



ש ישי לנולוק היהו .תחא םימ־תמיגל תודבכב העמג רשאכ השארב וכמתו הירחאמו
ת וריהזב שרפ ,הלש ןבלה דיה ־קיתרנ ךותמ התפינמ תא איצוה רשא היריוואה ידמב
.חור הינפ לע בישהו הפינמה תא
ם יחרוטה םישנאה לכב עגר הלכתסה הינוריא־ומכב .תועגיה היניע תא החקפ ידיילה

ץ ופק היפ ,זחשומו קד הפא ,אמצ ףועכ תדדוחמ ,המורג ,דאמ התיה הנקז .הביבס
.עשרו ןובלע לש היוועהב
״ ? וישכע היהי המ ,ןכבו״ ,ףירח לוקב אבא לא לנולוקה הנפ ,״רוטקוד ,ןכבו״
בצאב ריתהו ןכר אוה .הטלחה ידיל עיגה םואתפו ,םיימעפ לצנתה ,טעמ ססיה אבא
ד יה־ףכ .ילמורב ידיילל בטוה זא .קדוהמה ךוחמה ירושיק תא תופיהו תוקדה ויתוע
ם ייתפשה ןיב .הלמשה תרמא תא הביטיה הבש תלוגנרת־ערכל המוד התיהש הדופצה
ה רבדב הלוקו תונקזה הילגר תא הבליש איה ,תחשנ ךויח ןיעמ ,ץירח העבנ תוצופקה
:חפ לוק ,ןייועו בקונ היה
."םילקאה קר הז"

:סומינב רמא םיהובגה םידיקפה דחא
."-יתרבג"
:אבא לא התנפ חור־רצוקב .ונממ המלעתה ילמורב ידיילה לבא
ת צק הצור ינא .הז תא םג .תונולחה לכ תא חותפל ,ריעצ שיא ,ךבוטב ליאותה"

."דמחנ רענ והז ,הנה .ריווא
, יקאחה־יסנכמ לע תדרוי התיהש הנבלה ותנתוכבש ינפמ אבא לא ךכ הרביד איה
. אפורל אלו תוריש־רענל היניעב היה המוד ,םייכ״נתה וילדנסב ,חותפה ונוראווצב
.ייבמוב תידוהה ריעב םימ־תוקרזמו םינג ,םיפוק ןיב הילע ורבע הירוענ תונש
.ןולח ירחא ןולח חתפו םמוד תייצ אבא
.הפשאו םינרא ,בורכ תוחיר ומעו המינפ אב ימלשוריה ברעה־ריווא
ה סכמה תא הבר תוריהזב שלת ,"םילוח תפוק" לש הנטק הסיפח וסיכמ איצוה אוה
" הנרגימ" הלימה תא .ןיריפסא תלבט ידיילל שיגהו םיעוטק םיוקוקב ןמוסמ היהש
ו חרז יאדו העש התוא .תינמרגב התוא הגה ןכ לעו תילגנאב אטבל אבא עדי אל
.םילוגעה ויפקשמ ירחאמ ימיטפואו יבבל רואב תולוחכה ויניע
ם ידיקפה דחא .דובכה־עיציב המוקמ לא הריזחהל ידיילה התויצ תוקד רשע רובעכ
. וכייח .תקפואמ הרקוה אטיבו ותבתכ תאו אבא לש ומש תא וסקנפב םשו םיהובגה
.די־תוציחל ופילחהו ודי תא דיקפה טישוה םואתפ .לק סוסיה היה
:רמא אוה .ונבל ותשא ןיב עשתו־םירשע הרושב ובשומ לא בושל הנפ אבא
."םילקאה קר הז .םולכ הרק אל"
ם ימחר ילב למור לרנגה תא ףדור ירמוגטנומ לרנגה הארנ בוש .ובכ םלואב תורואה
ך שונ בורקמ הארנ למור ,ךסמה תא ואלימ קבא־תורמתו שא .רבדמה לכ ינפ־לע
.הזאטסקאה ףוס דע תבהלנ םילילח־תמח העירה עקרבו ,ויתפש תא הקזחב
" ןוסידא" םלואמ ואצי םיבשותה .םת ףשנה .ינויצהו יטירבה ,םינונמיהה ונגונ ףוסבל
םירה וארנ קוחרמ .ברעה ימודמיד םואתפ ולפנ םילשורי לע .ותיבל שיא בושל ונפו
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. תורוזפ תותקב ויה םיקוחרה תונורדמב .דדוב לדגמ ,םשו הפ ,םהילעו םיחריק
ושאר למשח־תורוא .םישק םיעוגעג השבכנ ריעה לכ .השויאו םיללצ ושחר תוטמסה
ל בא .שדח לוק עמשיהל דמוע עגר לכב וליאכ החותמ הייפיצ התיה .תונולחב ולע םינ

ם חוימ לותח תחויצ ,סירת תקירח ,השא תרעג ,רבע לכמ ועמשנ םינשיה תולוקה קר

.דאמ קוחר ןומעפו .תורצחה תחאב הפשאה־יחפ ןיב
ת א חלגמ ,ןבל קולחב הפהפי יראכוב רפס ודבל דמע הקירה ותונחב ןולחה לומ
־ תנוכמ וילעו ילגנא לורטפ־פי׳ג תובוחרה־תמוצ תא הצח העש התוא .רשו ורטנס
.תקהוב תשוחנמ םירודכ־תורשרשל המותר היירי
ה ידי תופכ יתש .הביתכ־ירישכמ לש ךוכ דיל ץע־ףרפרש לע הדיחי הבשי הנקז השא
ה שאר תא ףיקה ןורחאה ברעה־רוא .היכרב לע תודבכ וחנ חייט תופככ תוצרוחמה

:תרחא השא הרביד ךוכה ךותמ .םמוד וענ היתפשו
."ךאז עטכעלש א זיא׳ס ,ךאז עטשופ א זיאס"
.הענ אל םג .רבד הבישה אל הנקזה
, לימ ינש לש עבטמ לביקו שקיב ,קודא ןצבק אבא לא שגינ זיירפנרא תליגעמ דיל
־ לותח שריג ולקמ הצקבו ,תידוהיה תונכוסה תא םיימעפ לליק ,םעזב םיהלאל הדוה

.בוחר
־ ארפ םינומעפ ,םימומע םינומעפו םיהובג םינומעפ ,םינומעפה תולוק ופכת חרזממ
, םייאמור ,םייפויתא םינומעפ ,םיינווי םינומעפ ,םיינקילגנא םינומעפ ,םייבאלסוב
ו נווכתה אל הלאה םינומעפה לבא .הפירשב וא הפיגמב ריעה התכוה וליאכ ,םיינמרא
ט עמ השיגרה ,םיה ןמ ילוא ,ברעמ־ןופצמ האב הלק חור םגו .הליל הלילל אורקל אלא
ה עגנו יכאלמ בוחר הלעמב םילשורי תייריע העטנש םירויחה יונה־יצע תורמצ תא
ת וריק יווגחב .ינשקעו רזומ לוק ןתנ הארנ־אל ףוע .היה ברע .דליה ילתלתב הבוטל
. תורטזוזגה תוקעמבו םינשונה לזרבה־יסירתב התשפ הדולח .םיבוזא וחרפ ןבאה
.ןורחאה רואב דאמ הטקש הדמע םילשורי
ר יש ול רישל ףחי אב אבא .תרצקה־תלחמ לש ףקתהב דליה ררועתה בוש הלילב
ה נשי / םדנו חורה דש / םייניע םוצע ,התא םג / םדרנ ידגו הלט םנ״ :עיגרמ
."םילשורי
ל חה היטימ הנשמה־רייד .הזרא־לת תנוכש ילגרל ידאווב םינתה וקעצ רקוב תונפל
. קתתשהו ״! וי־א־אנז יי־נ א־י !יח דוע אוה י ותוא ובזע״ :ריקל רבעמ ותנשב בביל
י ברעה רפכה רבעמו הירדהנס תנוכש ןוויכמ םיקוחר םילוגנרת וארק ךכ־רחא
ה לוחכ תנותוכ ,םילדנס ,םיכורא יקאח־יסנכמ אבא שבל ןושאר רוא םע .תאפעוש
ם ישנ ולחהש דע ןושיל הפיסוה אמא .ותדובעל אציו ,םיבחר םיסיכ הלו תצהוגמ
ה שיגה ,ישמה קולחב התטיממ האצי זא .םינורזמבו תותסכב ןחוכ לכב תוכהל תונכש
: רמא ללה .וילתלת תא ול הקרסו ,םורק ילב ואקק ,רקאווק־תסייד ,הכר הציב דליל
."ידו .דבל ינא"
ם ידליהו ״! רבד לכ ןקתמ !הקירמא י לאנויסרסורפ גגז״ :קעצו בוחרב רבע ןקז גגז

"!עגושמ" :וירחאוקעצ
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ן ומראב יאמ־ףשנל תבהזומ תיגוז הנמזה לבקל אבא עתפוה םימי השולש רובעכ
י דיילה יכ תילגנאב רלבלה בתכ הנמזהה בג לע .הערה הצעה רה לעש ןוילעה־ביצנה
צנתה תא ןכו התדות־ישחר תא סינפיק רוטקודה לא ריבעהל תאזב תשקבמ ילמורב
.הכרעה עיבה ומצע ןלא ריס יכו ,הקומעה התול
.תומהב־אפור םא יכ שממ אפור היה אל אבא

ב
. ומא־דוד היה ,ללוהמה ףרגואיגה ,ראואדנל רטלאו סנה .היזלשב לדגו דלונ אוה
ת ויפורט רקב תולחמב רקיעב החמתהו גיצפיילב יראנירטווה ןוכמב אבא דמל וירוענב

.תויפורט־בוסו
 בידא םלע .םירהב רקב־תווח דסיל ידכ לארשי־ץראל הלע םיתשו־םישולש תנשב
ל קמבו לימרתב טטושמ ומצע תא האר ויתומולחב .תונורקעו תווקת רודח ,ןקתש ,היה
־ תתקב וידי־ומב ול םיקמו ומצע־תוחוכב רעי־תקלח ארבמו הלגמ ,לילגה ירה ןיב
ם יעור סנכל ןווכתה אוה .ףתרמו היילע ,עפושמ גג הלו םיגלפה דחא תפש לע תורוק
 ףקומ תבשל הליל־ידמו םישדח הערמ־תודש לא םוי ידמ דודנ קיחרהל ,רקב־רדעו
.הלודג המיאופ וא רקחמ רבחלו םיצלחופמ םיאבצ־ישאר אלמ רדחב םירפס
ם ימימת םימי בבותסמ היהו הלעמה־דוסי הבשומב ןויסנפב ררוגתה םישדח השולש
ך לה ופוג .הלוחה תוצב ןיב סומא׳גה תא שפחמו יחרזמה לילגב ברע דע רקובמ ודבל
ם ימגא ינשל תולוחכה ויניע ומד םילוגעה םייפקשמה ירחאמו ,םיחשהו ךלה ,הזרו
: ץיקה חיר תאו םיקוחרה םירהה תממש תא בוהאל דמל אוה .תגלשומ תינופצ ץראב
.תקבואמ תיחרזמ חור ,תורודמ רפא ,םיזע יללג ,םיכורח םיצוק
 קודאו ירירע שיא ,היראוואבמ דדובתמ ינמרג רפצ ול ןמדזה הסל׳ח יברעה רפכב
ף סוא היהו םלועה תעושי תא תרשבמ םצראל םידוהיה תבישש ךכב ןימאה רשא דואמ
ת עקב דע דודנ קיחרהל וגהנ םהינש .השודקה ץראה ירפיצ לע לודג רקחמ־רפסל רמוח
וקמ לא םהידודנב ועיגה תודחא םימעפ .הלוחה תוצב ןיבו ילתפנ־ירהב ,ןויע־׳גרמ
ו ידחי םיארוק ,התובעה היחמצה לצב םויה לכ םיבשוי ויה םש .םיחדינה ןדריה־ תור
.ןוכנה םמשב ףועו היח לכ םינכמו רליש תאמ םיבוהא םיריש ןורכזה ןמ

ף רגואיגה ומא־דוד ול ןתנש ףסכה טעמתישכ היהי המ שושחל אבא לחה רשאכ
ד רפנ אוה .תודחא תוישעמ תויורשפא ןוחבל ידכ םילשוריל עוסנל טילחה ,ללוהמה
ו יתס־רקובבו ,םיטעמה ויצפח תא ףסא ,דדובתמה יראוובה רפצה ןמ םולשל אופיא
.םילשוריב תידוהיה תונכוסב ןיפור רותרא רוטקודה לש ודרשמב עיפוה ריהב
. לילגה ןמ וילא אבש ןקתשהו ףוזשה םלעה תא ןיפור רוטקודה בביח הנושאר הייארמ
־ ואיגה לש לודגה סלטא ךותמ תויפורטה תוצראה לע דמל וירוענב יכ רכזנ םג אוה
י רהב רקבה־תווח תינכת תא ראיתו םירבדב אבא חתפ רשאכ .ראואדנאל ףארג

ם ייס אבא .םינטק םיקתפ לע תוזופח תומישר וליא-יא ןיפור רוטקודה םשר ,לילגה
:םילמב וירבד תא
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."ירשפא־יתלב אוה ןיאש יל המדנ לבא ,המשגהל דאמ השק ןויער והז"

:תובצעב ךייח ןיפור רוטקודה
."דאמ השק .המשגהל השק לבא ,ירשפא־יתלב אל"
.תורמ תודבוע שלש־םייתש ןייצו ףיסוהו

ת א עיקשהל םייתניבו ,תינכתה תמשגה תא העש־יפל תוחדל אבא תא ענכיש אוה
 ןטק תיב יוחיד ילב תונקל ןכו ,הנויצ־סנ הבשומה דיל ריעצ סדרפ תשיכרב ופסכ
.םילשורי ןופצב תכלוהו תינבנ התיהש ,הזרא־לת השדחה הנוכשב
.חכוותה אל אבא
ף או טטושמ יתלשממ רנירטו תרשמ אבאל ןיפור רוטקודה רדיס םידחא םימי רובעכ
.היבחר תנוכשבש ותיבב הפקל ונימזה

ם יחיופמ םיסובוטואב אצויו שמשה תחירז ינפל םוק םיכשמ אבא היה תודחא םינש
ר קבה לע הלשממה םעטמ חיגשמ ,דולל ,וחירי תוביבסל ,הללאמרל ,םחל־תיב תפנל

.ירפכה
ק לח םע ,דיקפה התואש ,העונצ הסנכה ול בינהל לחה הנויצ־סנ הבשומה דיל סדרפה
ה זרא־לת תנוכשב ןטקה ותיב תא .הניתשלפ־ולגנא קנבב ,תיתלשממה ותרוכשממ
ו מא־דוד לש הלודג הנומת הלת ונחלושל לעמ .תובטצאו ןורא ,ןחלוש ,הטימב טהיר
י נקפס טבמב הובגמ אבא לא טיבמ היה ראואדנל רטלאו סנה .ללוהמה ףרגואיגה
.הלילה תועשב רקיעב .הלק ההימת ומכבו
ר דיס .םיקיתע םיסרח תצקו םינבואמ המכ טקיל .םירידנ םיצוק ףסא םירפכב וידודנב
.ןיתמהו .הבר הבשחמב לכה
.היזלשב ויתויחא לעו ומא לע הקיתש הדרי םייתניב
ם ימיל החד המיאופה תא .תודידב דמל .תיברע טעמ רבדל אבא דמל םינשה ףולח םע
ת ודוא־לע םג םיתעלו ,היבשויו ץראה תודוא־לע שדח רבד דמל םוי־ידמ .םירחא
ו ל וארנ גגה־תיילעו ףתרמה יכ ףא ,לילגב רקב־תווח ויתומולחב האר ןיידע .ומצע
:דודה תנומת לא לוקב רמא ,הלילב ,תחא םעפ .םייתודלי םג טעמכו םירתוימ וישכע
ק חצת .תפכיא אל יל לבא ,קחוצ התא .ךממ תוחפ אל ןשקע םדא ינא .הארנו היחנ"
."השקבב .הצור התאש המכ לכ ךל
ו מאל ותדרחל יוטיב ןתנ םהבש ןמוי יפד אבא םשר ונחלוש־תרונמ רואל תולילב
ם עטל ,וירכממ םידחא לש תונטק תויורז ולא־יאל ,םיניסמחה תואלתל ,ויתויחאלו
ד מלש םייעוצקמ םיחקל המכ תוריהז םילמב טטריש .לא־יחוכש םירפכ ןיב םידודנה
ץ ראב ידוהיה בושייה תומדקתה לע תוימיטפוא תובשחמ בתכה לע הלעה .ותדובעב
ת ודידבה דגנו דעב תורעה שולש־םיתש תובר תוקיחמ ירחא חסינ םג .םינוש םימוחתב
ת וריהזב שלת ךכ־רחא .ול םג שחרתת ילוא דחא םוי רשא הבהאל תשיובמ הוקת ןכו
ה תוכזב המישר "ריעצה לעופה" ןותעב םסריפו רביח .םינטק םיערקל ערקו ףדה תא
.םיזע־בלח תייתש לש
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ו תוא ודביכ םשו היבחר תנוכשב ןיפור רוטקודה תיב לא ברע־תונפל אב םימעפ
־ טרו סוילוי שישיה רוסיפורפה וריע־ןב לצא היה רקבמ וא .םרק־תוגועבו הפקב
ה עמשנ קוחרמ .ןיפור רוטקודה תיבמ קחרה אל היבחרב ררוגתה אוה ףאש ,רמייה
ו רעב ץיק־ידמ .תשאונ הואג ינונחת ומכ ,תינשקע ,המוגע רתנספ־תניגנ םימעפל
ע יגהל ופיסוה םיצולחו םיטילפ .לפרע םילשורי הפטעתה ףרוח־ידמו ןורדמב םיעלסה
ן מ המכ ידימ םירפס הנק אבא .ןוהמתו הגות ריעה תא ואלימו םינוש תומוקממ
ם עפב־םעפכו ,בהז־תורתוכבו רוע־תוכירכב םיינחיר םירפס םהב ,הלאה םיטילפה
ג הנש ,רמייהטרו סוילוי שישיה רוסיפורפה םע וא ןיפור רוטקודה םע םירפסב ףלחתה
.שיובמו ריהמ קוביחב וינפ תא םדקל
ו יהש שי .םירפכה דחאב ןנוצ םינומיר־סיסע ותוא םיקשמ םיברעה ויה םימעפל
ו יתפשב תעגל ילב הבגומו יוטנ סרח ־דכמ םימ תותשל דמל אוה .ודי ףכ תא םיקשנמ
 רהימו ולוכ דערנ אוהו ,לפא םילחג־טבמ קוחרמ השא וב הנתנ תחא םעפ .דכה יפב
.ויניע תא בסהל

:ךכ בתכ ונמויב
 טנדוטס ןיידע יתייה וליאכ הילא עגעגתהל ףיסומו םינש שלש םילשוריב רג ינא"
 המכ דוע ונמויב םשרו אבא ףיסוה ,"ללכבו .סקדורפ ןיעמ ןאכ שי אלה .גיצפיילב
ר קובב לומתא .תוריתס דאמ הברה שי ,ללכב" ,תצק םימותסו םירהרוהמ םיטפשמ
ת א וכפש םיחחרפהש ינפמ הפיו אירב סוס ןוזפיחב גורהל יתייה חרכומ אתפיל רפכב
. דאמ דע רתוימו לפת ןינע יניעב איה תוירזכא םשל תוירזכא .הלילב רמסמב ויניע
ד ע ךאב תאמ הטיווס ןופומארגב םיצולחה ונגינ ,םיבנע־תיירק ץוביקב ,ברעב־וב
ט עמכו .ימצע לע ,ךאב לע ,סוסה לע ,הלאה םיצולחה לע םיבר םימחר וררועתהש
ה רושת ולבקי הקלחמה ידבוע לכו ךלמה־תדלוה־םוי אוה רחמ .תועמד ועיפוהש
."לק אל םילקאה םגו .הברה שי תוריתס .הדיחא תיתלשממ

ג
:הרמא אמא
ר תויב הפיה .דשאה היהאו שלושמה ףושחמה םע הלוחכה הלמשה תא שבלא ינא"

."דחוימ יסקט ןימזנ םג ונחנא .ףשנב
:רמא אבא
."הנטק לענ םש דבאל יחכשת אלו"
:רמא ללה

."םג ינא"
ם ג .םיבוט םידלי אל םג .ןוילעה ביצנה ןומראב יאמ־ףשנל םיחקלנ םניא םידלי לבא
ן כל .הלילה תוצח ינפל םייתסי אל יאדו ףשנהו .םליג יפכמ הלעמל םינובנ םידלי אל

, ב1בויל התוחא־תבו הבורב? םאדאמ תינרתנספה הנכשה לצא ברעה תא ללה הלבי
־ תחורא והוליכאי םש ,ןופומארגב ול ונגני םש .ןח־ןבא הנימינב םשב המצעל הארקש
.ןושיל ותוא וביכשיו םימעה־תובוב ףסואב טעמ קחשל ול ושרי ,ברע
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:חכוותהל הסינ ללה
."קדוצ ימ עדייש ,ןוילעה־ביצנל הבושת תתל ךירצ דוע ינא לבא"
:תונלבסב בישה אבא
ת א אלמל ביוחמ אוה לבא ,ובלב תאז עדוי יאדו ןוילעה־ביצנהו םיקדוצ ונחנא"
."ךלמה ןוצר
ה יטימ דודה םגו םיהולאמ לודג שנוע לבקי דוע אוה יכ וב אנקמ אל ינא הזה ךלמה"
 ואיצויו ותוא וספתי תרתחמהמש רמואו ןויבלא ץראמ רמועלרדכ ךלמה ול ארוק
ת חא המישנב דליה רמא ,"הטילפה־תיראשל השע אוהש המ לכ דעב גרוהל ותוא
:הנע ,םילמב קיידמו ןותמ ,אבא .תובהלתהבו
׳ גרו׳ג םא יכ רמועלרדכ אל אוה הילגנא ךלמ .טעמ םיזגמ םימעפל היטימ דודה"
. ןב ול ןיאש ינפמ ויתונבמ תחא הכולמה־אסיכ לע הארנכ הלעת וירחא .יששה
, ןושארה ללה תלעמ־דוה ,התאו .חצר־השעמ והז ,תימצע־הנגה ךותמ אלש םדא גורהל
."םייניש ףשפשל ךכ־רחאו .ךלש ואקקה תא רומגל וישכע ךל
:הריעה ,רבנע יליגע ינש הידי יתשבו היניש ןיב שאר־תכיס ,אמא
."םיבוצע םינפ דימת ול שיו .דאמ רויחו הזר שיא אוה ׳גרו׳ג ךלמה"

ם יקתעה השולשב בתכמ אבא לש הביתכה־תנוכמב ללה םיפדה ל״מיג התיכ ףוסב
י פל םג ונל תכייש ונצרא" :ןוילעה־ביצנה לאו ןודנולב ךלמה לא םהמ םינש חלשו
ה יהיש ינפל הילגנאל ורזחתו לארשי־ץראמ דימ ואצת ,השקבב .קדצה יפל םגו הרותה

."ידמ רחואמ
ה בורב? םאדאמ תינרתנספה .תושגרנה תונוכשה ןיב דיל דימ רבע ישילשה קתעהה
! םילתלת הזיאו" :הפיסוה הנימינב בובויל התוחא־תב "!ררושמ דלי" :הרמא
ס דנהמה ."תחנ תצק ול היהתש ,ןמצייו רוטקודה לא חולשל םיחרכומ דחא קתעה
ד לאר׳ג תאמו .המוח םינוב ןיא תופי םילממ ,םיזגהל בוט אל יכ רובס היה יקסני׳ז׳זב
ב ל־תמושתל הכז ךבתכמ" :יתלשממ ןוילג לע הרצק הבושת הלבקתנ ,ריכזמ ,ילדניל
."תונמאנב ךלש .חרזאה תועדל דימת םירע ונא .היואר
ת ועבצאב הזה רואה ספתנ ךיא .לוחכה ץיקה־רואב הניגב םוינאריגה רעב ךיאו
ר קובב שמשה הצרפ ךיא .םיינבצע םיסיסרל ןהיניב רבשנ היהו רצחב הנאתה ת!לע
ל ש םואתפ ויה ףסכהו בהזה תופיכו ריעה לכ תא ףירטהל םיפוצה־רה ירחאמ רקובב

.שואיי וא הודח וחווצ םירפיצ ןומה שמשה םע ךיא .םירוונסו שא
ת ופחיה םיילגרה־תופכל םיענו ןבל .רקובב תועבצאל קותמו םוח רגוא היה חפה־בזרמ
ת ספרמה תוגרדממ דרומב ול לתפתמה לועשמה ךרואל אבא רזיפש יקנה ץצחה היה

.ןגה ףוס דע הנאתה דע רדגה דע־
ת ועובר תוגורע ומרקש אבא תומולח :הרשפ ילב חפוטמ ,ינויגה ,לודג אל היה ןגה
י בחרמ בלב תראומו היופש הנובת לש דדוב יא ,םיעלסה־תורהב ןיב תוינבלמ וא

.ןיסמ׳חה תוחור ,םיתוועמ תויאיג ,םישרט ,תוארפה
העבג ינפ־לע םשפנל םירוזפ םישדח ןבא־יתב ןפוח ,הזרא־לת תנוכש התיה ביבסמו
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,םיתבה תא ,הימודב לכה םמצעל ףוסאל הלילב םילודגה םירהה ואובי הנה .תירקמ 
ךחלל הלעי תויברע םיזע רדע .רפעה־ךרד תא ,תווקתה תא ,םיססהמה םיליתשה תא

.םשו ןאכ אשד לש תושולק תולחתה ,היראה־עול יחרפ ,םיסיקרנ ,תומטנזירכ סומרלו 
שורבל ילוא המוד היהיו ולאה תופרוטה םיזעב טיבמ דומעי םמוד עינ ילב העורהו 

.ףורש 

ףטשב ךיא םימעפל היה שח .רבע לכמ םיקירה םירהה יסכור תא םויה לכ האר ללה 
.ויתסה םיארנ־אל תויאיגב םש־יא ךלוהו רבטצמ רבכ הזילעה תלכתה 

ה נאתה יפנעב ספטי אוה .םירהב וזחאיי םיכומנ םיננע .ריפאיו ךעדי רואה .אובי ויתסה
י ערקב םייאה תא ,רבדמהו םיה תא ויתסה רואב תוארל ילוא לכוי םשמו תרמצה דע

ןהילע הרפיס אמאו רדסה יפל אבא ול רפיס ןהילעש תוירותסמה תושביה תא ,םיננעה 

.םיעוגעג־תועמדב 
ה נבנ ןכ לעו תרויע האנשב ןכותמ ונתוא ואיקה תופיה תוצראהש רמול גהנ אבא

תירוחא רצח םשב ץראה תא הנכמ התיה אמא לבא .םייתעבש הפי ץרא הפ ונל 
רייד ,היטימ דודה .םיתובע תורעיו הלארדיתק ,רהנ ןאכ ויהי אל םלועלש תרמואו 
,הדיל־ילבח לע תוקוסר םילמ טלופו תולקלוקמה ויניש ןיבמ ךחגמ היה ,הנשמה 

א וה .הדודשה לבב־תב לע םיהולא־תללק ,היאיבנ תא תגרוהה םילשורי ,הסיסג־ילבח

.ינוחמצ םג היה
לש הירבדב וא אבא לש ותעדב ךמות היטימ םא הלאה םירבדה ךותמ ןיבה אל ללה 
אבחתהל ידכ ןגה הצק לא דרוי היה אוהו ,רתוימ ללהל הארנ אמא הרמאש המ ,אמא 

־ תיבל ותוא הוולי ויתסה רעצ .אובי ויתסה .ויתסה חיר תא שחנלו הנאתה יפנע ןיב
לא ,"ןויצ ייודפ" הלאשהה־תיירפסל ,הבורבי םאדמ לצא הניגנה ירועישל ,רפסה

המישר רבחי אוהו ץוחב הל ללותשת םשג־תרעס .ויתומולח לא ,הלילב ותטימ 
בילעהל התצרשכ אמא השמתשה ןהבש ,"םיתובע תורעי" םילמה .התיכה־ןותעל 

.ירירגסו רזומ םסק וילע תוכלהמ ויה ,ץראה תא 

ד 
היה היפנע ןיב הלעמל וא הנאתה ירוחאמ ןגה הצקב .ףפורו לגלגס דלי היה ללה 

 הבינגב לוכאלו רתתסהל ליגר אוה םש ."האובחמ" םשב הניכ ותואש אובחמ־םוקמ ול
לע ,הקירפא לע תונוימדהו תובשחמה םשו .םישנה תחא ול הנתנש םיקיבד םיקתממ 
.דעה־תורעיב תויראה לע ,סולינה תורוקמ 

א וה .ץיקה תליחת ימיב דוהיב .תרצקה־תלחמ לש םיפקתהב ררועתמ אוה תולילב
ו ילא ךחגמ תיעבמהו ןבלה רבדה ךיא סירתה יקווחל דעבמ האור ,קנשנ ,רחרחמ

רישלו הטימה הצקב תבשל ןטק סנפ ודיבו אבא עיפומש דע .תוכבל ליחתמו ,תוארונ 
ת וגגומתהב ,םייסור םיקושינב ללה תא תובהוא תוננגו תונכש תודוד .עיגרמ ריש ול
ימתכ ויפ לע וא ויחל לע תוריאשמ ןה םימעפל ."ןבדבוד" םשב ול תוארוק ,תינלופ

:הפירח הנולת ומכ ןהינפ־תשרא .תוינשגרו תובע ןה הלאה םישנה .םינשד םינותפש 
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.יל העיגמה תונידעב ילא וסחיתה אל םייחה
־ ןבא הנימינב םשב המצעל הארקש בובויל התוחא־תבו הבורבנ םאדאמ תינרתנספה
 תרבגה .םלומגכ םייחל בישהל תוליצא ךותמ תונאממכ וארנ ,תצרחנה ןתניגנב ,ןח
ם ה םינטק םידליש תרמואו ללה ינזאב תרמרמתמ התיה תחקרמה־תיבמ קאינשיו
ם ירוהריה ללה ףטעתמ םימעפל .טרפב המצע־הלשו ,ידוהיה םעה לש הדיחיה הוקתה
:קותמ טפשמב ןבל תא בבושמ אוה זאו ,רעצ וא
."םיבבותסמ םלוכ .לגעמ םה םייחה"

.תושגרתה תררועתמו
ת וזר תודלי ."יל׳ג" רעוכמה יוניכב ול אורקל םיליגר הזרא־לת תנוכשב םידליה לבא
ץ צחה תמירע לע הצרא ללה תא חיטהל תובהוא ,תויסרא תויחרזמ תודלי ,תוערו
. עימקו תוחתפמ םייולת הלאה תודליה לש ןראווצ לע .ריהבה ורעשב ול ךושמלו
.הולהו ןובס העיז םינטב :בקונ חיר ןהל
ת א רענמ ,םק אוה זא .וילתלתבו וב תוסאומ ןהש דע הקיתשב דימת הכחמ ללה
ו יניע ,תרצקתמ ותמישנ ,ץצחה קבאמ וקירטה־תייפוג תאו םירצקה תולמעתהה יסנכמ
ו יניעב תבגשנ־המ .חולסל ליחתמו וינישב ויתפש תא ךשונ אוה ,תועמד תואלמ
ם וי־ישק תובא יאדו ןהל ,תושוע ןה המ תוניבמ ןניא ולאה תודליה ןה :החילסה
ם ע תואצוי ילוא ןהיתויחאו ןהיתומא ,לגרודכה וא עשפה םלועב םילודג םיחאו

ו ליחתה ףא ןהמ תחאלו .תיחרזמ הדלי דלניהל ,רבדה אוה ארונ .םילגנא םילייח
ו מצע לא הבהא אלמתמ ,חלוס ,בשחתמ ללה .תעזוימה התייפוגל תחתמ םיידש חומצל
.חולסלו ןיבהל וחוכ לע
ל לגב אל ,טעמ הכובו קאינשיו תרבגה לש תחקרמה־תיב לא חרוב אוה ךכ־רחא
 תרבגה .ולש ושפנ־לדוג ללגבו ןהה תודליה לש רמה ןלרוג ללגב םא יכ תוטירסה
ת פשל חמקה־תנחט לע תרפסמ .םיקיבד םיקתממב תמחנמ .ותוא תקשנמ קאינשיו

ה ארש םולח לע תורחבנ םילמב הל רפסמ אוה .הנניא רבכ הנהו התיהש ,לוחכה לחנה
ת כלל הנופו יטויפו גונע םשור וירחא ריאשמ ,םולחה תא ומצעב שרפמ ,הלילב
ת ופיטלה תא .הנימינבו הבורבי םאדאמ לש ררוואמ־אלה ןתיב תילולפאב רתנספב ןגנל
א לה .הדישה לעש האגה הזנורבה־ןבוהטבל ללה ריזחמ קאינשיו תרבגה ןמ לביקש
.םלוכ וציברה קילאיבלו .עגושמ בוחרב וארק ותודליב לצרהל םג

א רקנ הזה רדחה .ויבא רדח לא המא׳גיפב ללה תא ןימזהל םיגהונ הנישה ינפל ברעב

ם יסרחו םינבואמ הבו תיכוכז ־תבית ,הבתכמ ,םירפס תובטצא וב שי ."טניבאק" םשב
ר טלאו סנה ללוהמה ףרגואיגה םוח םולצת ךותמ תונקפסב ףקשנ לכה לעו ,םיקיתע
.ראואדנאל
ו רדחל חלשנו קשונמ אוה .םינש וא דחא ןובנ טפשמ םיחרואה ינזאב עימשהל וילע
ג גומתמ ותטימב אוהו תוגגומתה ירבד םירגובמה יפמ םיעמשנ ןורדסמל רבעמ .ןושיל
.המא׳גיפה יסנכמ חתפימל דעבמ ריעזה ורבא תא ויתועבצאב קנפל ליחתמו םמע
אוהו הנימינב בובויל לש דומלגה ול׳צה ילילצ וינזאל םיעיגמ ,ךשוחב ,ךכ־רחא



זוע סומע14

ם ישנאה לכ לע רעצ אלמתמ ."יל׳ג" םשב ומצעל ארוק .םואתפ ומצע לע סאמנ
.םימחרב םדרנו .םישנהו
ע צנאג יד יו י1זא .דש ,ץגייש ,חקיפ" ,קאינשיו תרבגה תרמוא ,"שטנעמ א זיא׳ם״
."החפשמ

ם יריהב םיעבצב עבצו תונשי תותשרמו לזרב ידומעמ אבא הנבש הכומנה רדגל רבעמ
י ללג חיר ,םיצוק חיר ,קבא ,תואטורג־יעורז םישרגמ ויה .רקפהה־תמדא הליחתה
ה קירה השרוחה הטמל האלה דועו ,םילעושהו םינתה תורואמו ידאווה האלהו ,ןאצ
ם ידמ ידירש לש המירע ךותב םסרוכמ יכרות לייח תומצע םידליה םעפ ואצמ הבש
ה לילב עובצה םג ילואו שחנהו תוריהמ תואטל יצרוש התב ־תונורדמ םשו .םיניחצמ
י פוטע םיברע םהבש םירחא תוידאו דועו תוקיר תוישרט תועבג הזה ידאווה ירחאמו

ם ירפכו םירז םירה דועו דוע ויה קוחרמ .םויה לכ םירחשמ םהירדעו םהו תויאבע
, הללאמר הרייעה ירוורפ ,לאומס־יבנ ,תפאעוש ,םידגסמ יחירצ ,ץראה הצק דע םירז
ם יימומרעו םיינורג םירענ ,תולפא םישנ ,ברעה ימודמיד םע חורב הפורט ןיזאומ תבבי

ך תוא האור ,יד ילב דע תינלבס ,הקוחר ,הער הנווכ לש קד בשמ הזיאו .תיחשהל דע
.תיארנ אלו דימת

:הרמא אמא
י דבל בשא ינא ,תאפירש הנקזה ידיילה םע ןובוד ומכ דוקרת ,סנה ,התאש ןמזב"
ת ומיגלב יניטראמ התשא ,הדנאריווה הצקב שק ־תסרוכ לע ילש הלוחכה הלמשב
ו א םילשורי לשומ םע םואתפ דוקראו ינא םג םוקא ךכ־רחא לבא .יל קחצאו תונטק
ק שח םוש ךל היהי אלו דצב ךדבל םש תבשל ךרות עיגי זא .ומצע ןלא ריס םע
."קוחצל
:רמא אבא
."קוידב ןיבמו ךתוא עמוש דליה אלה"
:רמא ללהו
."שי המ זא"
ת רצותמ תילגנא ברע־תפילח ףשנה דובכל אבא לאש יקסני׳ז׳זב רני׳זניאה ןכשה תאמ
ת לצומה תספרמה לע רקובה לכ הבשי אמא .׳זדול ריעב ״קאפו׳צש״ ליטסקטה־תשורח
.ויתודימל הפילחה תא המיאתהו

: ריעהו ויפתכב ךשמ ,יארה לומ הפילחה תא אבא דדמ םיירהצב
."דרוסבא"
■ :קוחצב הרמא אמא
."לכה ןיבמו ךתוא עמוש דליה אלה"
:רמא ללה
."הסג הלמ אל הז דרוסבא ,שי המ"
:רמא אבא
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ו א םילמה ירחאמ ללכ ךרדב איה חורה־תוסג .הסג הניא המצע ינפב הלמ םוש"
."ןהיניב
:אמאו
. שארל ללהל סינכמ התאש ךלש םיקומעה תונויערב וליפא .רבד לכב זאכ שי תוסג"
."דרוסבא הז םגו .ךלש תורעהב וליפא
.קתש אבא

ת קוש ינפל תבצינ ןבלה רפסה תוינידמ יכ רקוב ותוא היה בותכ "רבד" ןותעב
, היטימ .שחומב ומכ הארו ונוימדב ללה ץמיא "הרובש תקוש" יוטיבה תא .הרובש
ה יה אוה .הת סוכ ומצעל ןיכהל חבטמה לא ורדחמ ףחי אצי ,ינוחמצה הנשמה־רייד
. םיינבצעו םינטק וידעצו דימת תוטומש ויה ויפתכ .שולק רעש ולו ,ףוחש ,הובג רוחב
ף עזב ףטלל םגו ותנתכ ןוראווצ הצק תא םואתפ וינישב ךושנל ול היה רזומ לגרה
י ולתה אמא לש הרניס ,הבטצא ,הקעמ ,ןחלוש ,וכרדבש םיממודה םיצפחה לכ תא
ם וי יכ המיחב ןעוט היה יקסני׳ז׳זב רני׳זניאה .ומצע םע שחלתמ היהו .חבטמב וו לע
ה בדנתה אמא לבא .האווסהב ןכוסמ טסינומוק אוה הז היטימש ררבתי דוע דחא
.החפשמה ידגב םע דחי ,םיטעמה וידגב תא ול ץהגלו סבכל הנוצרמ
ם דא־ןומה וליאכ רבע לכל םולשל ודיב ףפונל לחה חבטמה לא היטימ שדשיד רשאכ
" רבד" לש ימינפה ףדה תרתוכבש "הרובש תקוש" םילמב וטבמ לקתנ םואתפ .וינפל
ו זיא" :םעזב ןניסו תולקלוקמ םיינישב ךחיג אוה .חבטמב ןחלושה תינוועש לע
."תפוניט
ם ידעצב בש ,תורוויחהו תולודגה ויתופכ יתשב תטהולה סוכה תא קבח ךכ־רחא
.תלדה תא וירחא לענו רגסו ורדח לא םיזגרנ
:ךורב הרמא אמא
."בוזע בלכ ומכ"
:ףיסוהל האצמ הנטק הקיתש ירחא
ו נממ שי תאז לכבו םשבתמ אוה הצחר לכ ירחאו ץחרתמ אוה םויב םימעפ שמח"
־ קשממ השדח הלוע וזיא ילוא .הרוחב וזיא ול אוצמל היה ךירצ .בוט אל חיר דימת
. םירועיש ןיכהל-ללהו .וישכע חלגתהל ךל ,סנה ,התא .הדמחנ לבא הינע ,תולעופה
."הזה םיעגושמה־תיבב ןאכ השוע ינא המ

- ה
ת וחפ רובעכ .םיפוצה־רה לע המודק הירוטסיה דומלל השראוומ הירוענב האב איה
ה ל החלש קרוי־וינמ הלודגה התוחא הטוינ .הפשה ןמו ץראה ןמ השאיתה הנשמ
ה תעיסנ דעומ ינפל םידחא םימי ."הרורוא" הינאב הקירמאל הפיחמ הגלפה־סיטרכ
ה ידי־השעמ םיפיה םילראווקאה תא ול הארה ,אבא םע ןיפור רוטקודה התוא שיגפה
ת א תאצומ איה םג ,ונתוא תבזוע איה םג תרבגה הנהש לע ורעצ תא תינמרגב עיבהו

.הבזכא בורמ הקירמאל הגילפמו אושנמ־השק ץראה
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 קיחרה ומעש דדובתמה ינמרגה רפצה ,םילראווקאב םידחא םיעגר טיבה סינפיק סנה
ד חא ילושב תונידע תועבצאב עגנ אוה ,וירוהיהב םואתפ הלע ןדריה תורוקמ דע דודנל
ל לכב תומולחו תודידב לע המ־רבד ריעהל אצמו ודי תא תוריהמב ףסא ,םילראווקאה
.טרפב םילשוריבו
.רקי לטרגא תועטב רבש וליאכ וילא הכייח אמא
.קתתשהו ךובנ ,החילס שקיב אבא
ם יטילפ־תרומזת לש ירמאק טרצנוקל יגוז סיטרכ ברע ותוא היה ןיפור רוטקודה ידיב
ט רצנוקל תכלל לכוי אל אליממ :ריעצה גוזה תבוטל סיטרכה לע רתיו החמשב .השדח
ב רעל ןמ!ל רהימ וכרדכו ,םיימוי־םוי ינפל הצרא עתפל בש ןיקשיסוא םחנמש ינפמ
.הלוהב תוצעיתה הז

ם יראומו םיטשוקמ ויה הנארה־תונולח .ירמ הכיסנה בוחרב טעמ ולייט טרצנוקה ירחא
ר יעל םילשורי התיה המוד עגרל .הנטק תיטמוטוא הבוב התווחתשה םהמ דחאבו

ך ותמ תוירגיס ונשיע םינודאה ןמ המכו ,עורז־יבולש ולייט תוריבגו םינודא .תיתימא
קבב" :רמאו ךייח םירצק םייסנכמב גהנו םדיל רצענ סובוטוא .םירצק ןושיע־ינק
. בוחרה דרומב טעש היירי ־תנוכמ אשונ יאבצ רדנט .עוסנל ושקיב אל םה ךא ,"הש
. השק םסק הזיא קוצי םילשורי ריעב יכ דחאכ םהינש ומיכסה .ןומעפ לצליצ קוחרמו

ה דש־תות םע הדילג דחי לוכאלו תרחמל שגפיהלו בושל םהיניב ומיכסה ךכ רחא
."לכיז" הפקב
ע יצה וקלחנ םהיתועדש ינפמו ,ןונגע רפוסהו רבוב ףוסוליפה ובסה ךומס ןחלוש לא
ה רעה וז התיה יאדו ,המ־רבד אופא ריעה אבא .רעונה יפ תא לואשל חדבתמכ ןונגע
ו תוא .ותיוול־תבל ןחב ואימחה םגו םהינש וקחצ ןונגעו רבובש ינפמ הנידעו הנונש
ה חרז ותגותו םילוגעה םייפקשמה ירחאמ אבא לש תולוחכה ויניע ורוא ילוא עגר

.ויתפש ביבס

ה תיה הפוריאב .םאבצ תבחרה לע יולגב םיצאנה וזירכה םוי רשע ־העשת רובעכ
ה לולסמ תא התניש םא יכ הפיחל םלועמ העיגה אל ״הרורוא״ הינאה .תוחיתמ
.םייליטנאה םייאל הגילפהו

ו תוסח תא וילע שרפש ,רמייהטרו סוילוי רוסיפורפה ,וריע־ןב םע השיגפ עבק אבא
, היה ךובנ .יטרפ ןיינעב שישיה םע ץעוויהל שקיב .לארשי־ץראל אבא הלע זאמ
ה דרחב אבא ירבדל בישקה רמייהטרו רוספורפה .םילמב דואמ ךבתסהו ,ןשקע ,םשא
ו ראשנ רשאכ .תלדה תא םהירחא רגסו רדחה ןמ וילותח תא קליס ךכ־רחא .הטקש
ו ייחב תוריתסל הלילח עלקיי לבל הזימרב אבא תא רוסיפורפה ריהזה םדבל םהינש
ן כאש תימינפ תואדו ידיל אבא תא ואיבה הלאה םירבדה הקווד ,הנהו .םיישיאה
.הבהא ףוס־ףוס ול העריא
ת ודעומ וינפ יכ גרבנרינב רלטיה זירכה ובש םויב םילשוריב ונתחתה סנהו תור
ה קלחמה ידיקפ ופתתשה הנותחב .דאמ דע ויניעב תובעתנ תומחלמהו הנבהלו םולשל
,םיצולחו םיטילפ ,ןיפור תחפשמ ,םחל־תיבמ םירצונ םיברע ינש םהבו תיראנירטווה
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ו יניע תא ערג אלש םיפוצה־רהמ הזר ןכפהמ־טנדוטס ןכו הזרא־לתמ םידחא םינכש
ח צנל קדצה ףוס יכ חיטבהו םידידיה גוח םשב ךריבש אוהו הלכה לש היפימ תורעובה
ם ואנה רחאלש ינפמ וירבד םשור תא לקליק הזה טנדוטסה לבא .חכנינ וניניע־ומבו
ת ומשב הלכה תאו ןתחה תא הניכו הריב לש דחא קובקב תייתשמ לילכ טעמכ רכתשה
ט עמ תא עיסהל ידכ יסקט רכוע אבאו ורזפתה םיאורקה ."הקטסיטרא״ו ״יו׳זרוב״
ה מכ הז חפיטו ןיכהש תיבה לא ןנאש־הוונ תנוכשב לדה הרדחמ אמא לש היצפח
.הזרא־לת תנוכשב םינש
ר חאל םהל דלונ ,םישרטהו תוידאווה לומ ןטקה ןבאה־תיבב ,הזרא־לת תנוכשב ,םש
.ריהב דלי תחא הנש

ב הלנ טבמב ףיקה ,די־תעונת אבא הווחה םילוחה־תיבמ קוניתהו אמא ובש רשאכ
:רמא ךכו הנטקה ותלחנ תא
ה כמ םויה לכ .םינטק םיליתש קר םיחמוצ ונלש הניגב .חדינ רוורפ והז םייתניב"
ו סכי םיפנעה .לצ הברה ונל היהיו םיצעה וחמצי םינשה םע לבא .םיסירתב שמשה
. וחרפי םינועש־יחרפו ,ביבס־ביבס רדגה לע םגו גגה לע ולעי םיספטמ .תיבה תא
ם ינפג־תכוס םג השענ .דחי ונל ןיקזנ ונחנאו ללה לדגי רשאכ דמח־תניפ ןאכ היהת
. םיפי םילראווקא רייצלו ץיקה לכ םויה לכ ךל תבשל ילכות תאזה הכוסה ךותבו

, ריעה לא רבחתת הנוכשה ,שיבכ וללסי ,תוברת־תיב ומיקי .היהי רתנספ םג ילוא
ר טסינימ היהי ןיפור רוטקודה .ירבע אבצ םע תירבע הלשממ היהת םילשוריבו
ד רשמה תא םויה אובב להנא ינאש ןכתיי .ךלמ ילואו אישנ היהי רבוב רוסיפורפהו
."םישדח םילוע ואובי תוצראה לכמו .יראנירטווה
ש מתשהל רחבש םילמה ןמ המכ לע טרחתה טרפבו ,הז ומואנ לע דאמ םלכנ םואתפ
:ישעמ לוקבו תוריהמב ףיסוה אוהו ויתפש ביבס דער ימואתפ רעצ .ןהב
ק ולב איבהל ךלא וישכע .םואתפ םינפג־תכוס םע דמח־תניפ .היפוזוליפ .היזאופ"
."םח המכ .הנרגימ בוש ךל היהת אל ברעבש ידכ חונל יבכשת תאו חרק
ם יבר םימחרב הטיבהו הרצענ תספרמה תוגרדמ די ־לע .התיבה סנכיהל התנפ אמא
:הרמא איה .םוינאריגה יליתש ואבוה הבש הדולחה תיחפה לא
."ותומי םלוכ .המחלמ וא .ןופטש היהי .םינועש־יחרפ ויהי אל"
ו יה אל םגו וילא תונווכמ ןניא הלאה םילמה יכ שיגרהש ינפמ בישה אל אבא
.רמאיהל םינפ־םושב תוכירצ
ו ארנ וילדנסל ויכרב ןיב .ויכרב דע טעמכ ול םידרוי ויה ולש םירצקה יקאחה־יסנכמ
ל ש תשרא וינפ לע התיה םילוגעה ויפקשמ ירחאמ .תוקלחו תוזר תופוזש םיילגר
: דיגהל היה ליגר הכובמ יעגרבו .המיענו הנטק העתפה לש וא תידימת הבוט־תרכה
ב וזעל טושפ בטומש םלועב םירבד ינימ לכ שי .לכה תעדל יאדכ אל .עדוי ינניא"

."םשפנל םתוא
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ו
י פוי ומכ הלו תינידנולב תיטסיזאנמיג :ךכ אמא העיפומ הירוענ ימולצת לש םובלאב
ם גו םינוי שלש הירחאמ רדג לע .םיילוש־בחר ןבל עבוכ היתועבצאב .םנפומ יוותס
.לודג קוחצ קחוצו רדג התוא לע בשוי םפושמ ינלופ טנדוטס הזיא
ר בכ .תימואלה היסנמיגה ידימלת ןיב רתויב הבוטה תיניירקה הבשחנ הירוענב
ק יתווה הרומה לש תשגרנה ובל ־תמושת הילא הבסוה הרשע־םיתש תבכ הדלי התויהב
ה ימולקיד עמשל דאמ םעפנ היה ,אמא הרפיס ,ןקדזמה טסינאמוהה .םעה תורפסל
ז ירכהל גוגאדיפה גהנ ,״תור לש הלוק״ .תימואלה תינלופה הרישה ןמ םיגונעה
י נפמו ."וחאב םיגלפ ןיב חצנל הכפמה הרישה חורל דה אוה" ,הדורצ תובהלתהב
: רמואו ףיסומ היהו ויתושגר ןומה וילע ורבגו שי ,דובא ןטייפ םג ומצע יניעב היהש
."הנטקה תור ומכ ויה תורש יאדו רישל תולייאה ועדי וליא"
. תכרפומ הל התארנ האוושההש ינפמ ,תקחוצ התיה הזה טפשמה לע אמא הרזח רשאכ
ה עדי אל ללכ ןה :םימיה םתואב הבל ־תויטנ דצמ םא יכ ״תולייאה ריש״ דצמ אלו
ם הבו םש־ישנאל ,תויקנו תונטק תיב־תויחל ןמז ותוא םינותנ ויה התביח ישגר .רישל
, הקד הלמלמ לש תוחפטמו הרחת־תולמשל ,םידוקירל ,םיעודי םירייצו תועד־יגוה
 איה .הלמלמ־ תוחפטמ אלו הרחת־תולמש אל ויה אל ןהל רשא תוינעה היתורבחל םגו

, לטיג אתבס ,ןצבקה ,ןבלחה :התודליב הכרדב ושגפנש לרוגה־יכומ תא םג הדהא
ם תרוצ תא םירוסייה ולווני אלש יאנתב .עבורה־עגושמ וליפאו ,תנמואהו תותרשמה
ת ועגונו תומלכנ תוכילה םהלו םיילוכנאלימ לרוג־יכומ הלא ויהיש יאנתבו תינוציחה
.הבושתב רוזחל םילדתשמו םתמשאב םידומכ ,בלה לא
י קנל הקיתעה .רשע־השימחה התדלוה־םויב הבתכש רוביח תינלופמ המגרית איה
:לוקב הינזאב אורקל ללה לע הדקפו המת הביתכב
ם ימודה םיננע םהמ תושעל ,וימימ תא בואשל שמשה־ינרקל השרמ לוחכה םיה"
ל ע אל לבא-וחאו תולפש ,םירה ינפ לע ףטוש םשג ריטמהל ,ךלכולמ ןפג־רמצל
ו ילא רוזחל .םיה לא רוזחל םיביוחמו םימה לכ םיווקנ ףוסבל ןה-רעוכמה רבדמה
."הפיטלב
:םינטק םירזגל הערקו דליה ידימ ףדה תא הפטח ,סעכ האלמתה םואתפ

״! דובא !ידו תמ י רמגנ״ ,שאונ סותאפב הארק ״! רמגנ״

ן טקה תיבב .םיתמ םילע תפלצומ ,חור־תפוטש תיפרח תימלשורי תבש זא .דתיה ץוחב
ן כו ןחלושה לע ויה םיזופתו הת .הלוחכ שאב טפנה־רונת רעב הזרא־לת תנוכשב
. אבא לש וירפס תובטצא ואשנתה תוריק ינש הבוגל .המיטנאזירכ יחרפ אלמ לטרגא
. הדערנ תיכוכזהו ץוחבמ ןולחב ועגנ םיליפרע .חורה הקעצ ידאווה ןמ .ןהילע לפנ לצ
 דרומב טיש לע ,השראווב הירוענ־ימי לע תרפסמ אמא .דתיה ישירחו רמ געל ומכב
ד עצמב רבעש יעיבשה םישרפה דודג לע ,םינבל םידגבב סינטה־יקחשמ לע ,הלסיווה
ר וטקוד םשב ול הארקו אבא לא םואתפ התנפש שי .תורדשה ךרואל ןושאר ־םוי ידמ
.ןנח ,סנה ,סינפיק רוטקוד ול אורקל םוקמב לכיז
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א ל ,עתפומ אל ,הובגה וחצמ תקלח לע תופיהו תוקדה ויתועבצא תא חינמ היה אבא
י נזאב לביז הפקב םעפ עימשהש הנונשה הרעהה רכזל הקיתשב היה ךייחמ ,בלענ
ה דילגה לש הביט לע ומע וצעיתה ,םהינש ונהנ דאמ .רבוב ףוסוליפהו ןונגע רפוסה
.ותייוול־תבל ןחב ואימחה ףאו הדש־תותב

ה קעמ דיל הקשנל ראותה־הפי שואידאטל התשרה הרשע־שש תבכ אמא התיהשכ
. ול התשרה אל ךכמ רתוי לבא ,היתפש לע-ןמז רובעכ ,החצמ לע הליחת :רשגה
ן ייטצמ ,תורגב־יעצפמ םייקנ וינפ ,רודהו רשי רענ ,יצחו הנשב הנממ ריעצ היה אוה
ח צנה לבא .חצנל התוא בהאיש הל חיטבה תחא םעפ .םירצק םיקחרמל הצירבו םינטב
ס ינט קחשמ ומכ הבהאהו ,םיענ רוא ףוטש ,לודג־אל לגעמכ םימיה םתואב הל הארנ
.לוחכ גח־םוי רקובב
ו כייחב ול התיה םגו .הינלופ תוריח לע ברקב לפנ ראותה־הפי שואידאט לש ויבא
ק שנל אמא הבהא דאמ .ץיקה ימי לכ שבל תויביטרופס תוצלוחו הקותמ ןח ־תמוג
:דיגהלו ולש ןחה־תמוג לע ללהל םואתפ
."קוידב .תאזכ"
ת בחרב תטשוקמ המיב לע םהינש םידמוע שואידאטו תור ויה המואה־םויב הנש ידמ
ל ש ודיקפת .תשוואמ הפוח ומכ םינקז םינומרע יפנע ושרפנ םהילעמ .היסנמיגה
. וייח תא ויבא בירקה ונעמל רשא רורחישה דיפלב שא קילדהל היה שואידאט
י לגד תא הרדיב חורה ,החותמ םוד־תדימעב רדסימב םיאפוק ויה םירומהו םידימלתה
צנה ויתורוש תא תמלקדמ התיה תורו-תועבצאב םולצתב תעגל אל-הקילבופירה
ר יעה יווצק דע גחה ינומעפ ולצליצ תויסנכה ילדגמ לכב .ימואלה ררושמה לש תויח
ס לאו דוקרלו רתעיהל הירוה הל ושרה הריפואה להנמ תיבב הביסמב הלילבו .השראו
.ומצע יקסני׳זוג לרנגה םע דחא
י נפמו ,ימואלה רעונה גוח לא ףרטצה ראותה־הפי שואידאט .תונויצה הצרפ ךכ־רחא
: בעתנ קתפ הל חולשל אצמ רפכב ותדוד לצא דחא עובש־ףוס ומע תולבל הבריסש
ש מתשהל בהאש ןקזה הרומה םג דבכה־תלחממ רטפנ םואתפ ."הקייח .הקביודי׳ז"
ה ל וראשנ םימוחה םימולצתה קר .דחא שדוחב הירוה ינשו ."תולייאה תריש" יוטיבב
.ןח־ירוטיע םביבסו הבע ןוטרק לע םימולצת ,תרכזמל
ן אירדא םשב ןמלא םישנ־אפור ןימ המצעל אוצמל הרהימ הלודגה התוחא הטויב
ה ירוטסיה דומלל לארשי־ץראל האב אמאו .קרוי־וינל ומע העסנו הנתחתהו בואטש
ה טוינ .ןנאש־הוונ תנוכשב םלועה ףוסב הל הרכש ןטק רדח .םיפוצה רה לע המודק
ם יאלפומ םישנא המכ הובהא רדח ותואב .העונצ הבציק שדוח ידמ הל החלש בואטש
.ןפ רדנסכלא רעסנה ררושמה ,דחא הכונח־גח ךשמב ,םהיניבו
ה תוחא לא קרוי־וינל עוסנל הטילחהו הפשה ןמו ץראה ןמ הבזכאתה הנש רובעכ
ל ע תונשייבב הל רפיס אוהו אבא םע ןיפור רוטקודה התוא שיגפה זא .הסיג לאו

ה תיה איה .ול היה ןידעו ילילג חיר .לילגה ירה ןיב רקב־תווח וידי ומב םיקהל ומולח
םייליטנאה םייאה לא התנפ ,הלולסמ תא התניש "הרורוא" הינאהו .דאמ דע הפייע
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.הפיחל העיגה אל םלועמו
־ לת תנוכשב תיבה ןולח לא םיפוצה־רה םג ףקשנ ןבלה ץיקה רואב חרזמ־ןופצמ
ם יפופא הלאה םילדגמהש היה המדנ .םילדגמ ינשו השרוח ,שיש־תפיכ וילעו הזרא
, טאל ךעוד רואה היה תותבשה יאצומב .םשפנל םידומלג ומכ ,קוחרמ קוד הזיא

:בקונ שואייב ,םיסוסיהב
.בישהל ןיא וליאכו .דימתלו־תחא וליאכ

ו ל אורקל גהנ אבאש הדובעה־רדחב הז לומ וז תבשל םיליגר ויה אמאו אבא
י נקפס טבמ םהינשב היה ץעונ ראואדנאל רטלאו סנה לוגדה ףרגואיגה ."טניבאק"
ת כבוסמ תויבוק־תריט תלצחמה לע הנוב היה לגלגעה םנבו .הלודגה ותנומת ימורממ
ו יבאל גיצמ היהש שי .תרחא תונבל הצר דימתש ינפמ די־יחמב התוא בירחמ םואתפו

ש קבמ ,ומא תלמשב וינפ תא שבוכ היהש שי .הלוקש הבושת לבקמו הנובנ הלאש
.וקחשמ לא טקשב בשו היניע ואלמ ךיא תוארל ךובנ ,הפיטל
:אמא הלאש םימעפל

״? היהי המ ,סנה״
:הנוע היה אבאו
."הבוטל הנתשי בצמהש ןימאמו הווקמ ינא"
ו אצי רבעש תועובשה־גח רקובב ךיא ללה רכז ולאה םילמה תא אבא עימשה רשאכ
ק ירבה ךיא .הזרא־לת תשרוחב סולינה תורוקמ תא תולגל וא תוירא דוצל וירבחו אוה
ר ופחל לחהו ויכרב לע ןכר אוהו ,לוחכ גירא ,םומע בהז־רותפכ ויניע לומ םואתפ
ח יר ,לוכא יאבצ ןיגס הליגו ,ןומטמה תא ףושחל ,ןרואה־יטחמ תא קלסל ,וידי יתשב
ן יב ןבל בהנש אצמו דוע רופחל ףיסוה אוהו ,םידלחומה םיבהזה ןמ ץרפ ארונו קותמ
ם ירבוחמ םיבהנשה ויה עתפלו ,םינטקו םילודג םינבל םיליפ־יטח ,םיררופתמ םימזבא
ת ותמה םיינישה זאו האיפקמ הביח ןימב וילא ךייחל הלחהש הקיר תלוגלוג לא
.םלועל .םוקמ םושב סולינה תורוקמ תא שפחל רוזחי אל םלועל .םייניעה־ירוחו
ת נותוכ ,םילדנס ,יקאח־יסנכמ שובל םירפכב וידודנל אצוי אבא היה לוחה־ימיב
ש בל ףרוחב .םיקתפו םיסקנפ יאלמ םיבחר םיסיכ הלו יעשמל תצהוגמ הריהב־הלוחכ
י תשל םימוד ויהש םיילדרע הלעה וילענ לעו ,טקסאק ,טקא׳ז ,םימוח יורדרוק־יסנכמ

.תורוחש תותחשמ
״ אתא״ יסנכמו הנבל הצלוחב עיפומ היה ,היטבמאה רחאל ,תבשה־תולילב לבא
־ ןובס לשו חוליג־ימ לש בוהא חיר ,הקיודמ תקוספב קורסו בוטר ורעש ,םירופא
ל ודג דלי ול תארוקו ופא הצק לע םואתפ ול תקשונ אמא התיה זא .ונממ ףדונ םידקש
.קחצ ללהו .דחא
. ךייחמ ןפש ריוצמ היה הילעש הנטק תינוועש וראווצ ביבס ללהל ורשק רקוב ידמ
א לפומ רויצ היה רקאווקה תספוק לע .ןבלו הכר הציב ,רקאווק־תסייד תיפכב לכא אוה
ו דיבו ,ושארל שלושמ ןוילופאנ־עבוכ ,םייטלחהו םיצרמנ םינפ לעב לרימדא לש

.תפקשמ הדיחיה
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 תורובח קר ויה םילשורי תובוחרב לבא .תימלוע המחלמ ןהה םינשב הכרענ הפוריאב
־ וקוש ילייחכ וארנש םילאגנס ,םידנליז־וינ ,םיביבח םיילרטסוא םילייח לש תורמזמ
ן הילעו תופמ וספדנ םינותעב .הריבו םיעוגעג יפוטש םיזר םיטוקס ,ןפיצרמ־תדל
ת ורואב תוכורא תויאבצ תורייש םורדל ןופצמ הלילב םילשורי תא וצח םיתעל .םיצח

. םיישירח םירהה .דאמ הטקש התיה ריעה .ךשוחב העמשנ הקונח המהנ ומכו םיממועמ
א ל ךא הגאדב םיבשותה וסחיתה הקוחרה המחלמה לא .םשפנל תופיכהו םילדגמה
י אדווש הבוטל יונישל וניתמה לכה .םישוריפו תורעשה םהיניב ופילחה .תונתחדקב
.םילשוריב םג שגרוי ילואו הרהמב אובי

ז
 תונורדמה דחא לע .ללסנ אל שיבכ םגו תוברת־תיב םקוה אל הזרא־לת תנוכשב

 תרצימ התיהש הנטק תיתונמא הירגנ םיקה ןהכ רמ .ןבא־תבצחמ החתפנ םיקחורמה
ה ללאדבע רימאה ןומראל ףאו םילשורי לשומל ,םחל־תיבו וחירי ידבכנל ןנגוסמ טוהיר
ת יקנע וידאר־תנטנא םש ביצהו ותיב גג לע ספיט יקסני׳ז׳זב רני׳זניאה .ןדריה־רבעמ
ו מב הנב םג אוה .רתויב תוקוחרה תונחתה ירודיש תא הליל ־ידמ טולקל לכויש ידכ
ה אריש ןושארה תויהל ובלב עבשנש ינפמ גגה לע ותוא םג ביצהו פוקסלט וידי

.םאובב םתוא
ד ע עיגהל הפאש םיסכרהו םישרטה תוארפ .םישחור ביבסמ תויאיגה ויה תולילב
ם היתועיספ לע הבשחמל םיקרועב אפוק היה םדהו בורקמ וקעצ םינת .תיבה תוריק
. המצע תספרמב ילוא ,םיפגומה םיסירתה ילגרל ,םיליתשה ןיב תוחותמהו תוכרה

ך פש ,הקורי הפיכ הסוכמו םינטק תיכוכז ־יעוביר ץבושמ ,ירוטאדנמ ,ידיחי בוחר־סנפ
ץ וחב .תוקיר ויה ןגה דרומב הנאתה תועבצא .רפעה־ךרד לע ירירע רוא הלילב
ש יא רגתסהל וגהנ םיבשותה לכ .ץבושמה סנפה ריאה םניח .שיא היה אל ךשוחב
ה תוחא־תבו רתנספב ברע־ידמ הנגינ הבורבי םאדאמ .הכישחה תדר רחאל ותיבב
ס וילוי שישיה רוסיפורפה .רעצמ טבצנ היה בלהש דע ול׳צב הנגינ הנימינב בובויל
ע גונה לכב םייזעול םינותע יעטק קיבדמו רזוג היה ,אבא לש וריע־ןב ,רמייהטרו
ף אוש היהו םיאתפ־תודוכלמ עבטה יקוחב האר אוה .עבטה יקוחמ תוגרוחה תועפותל
 ףדרנה ידוהיה םעה לכלו ול חינתש םייניע־תריאמ החסונ ילוא ,הצריפ םהב אוצמל
.ןהב הטשפ אל המהוזהש תוריפס לא ףחרלו המדאה תכישממ ררחתשהל
ת א הנהו הנה טישהל יקסני׳ז׳זב רני׳זניאה גהנ ,תונטקה תועשל דע ,הליל־הליל
, ןודנול ,ןילרב ירודיש תא שדחמ שטונו אצומו שפחמ ,ולש וידארב תונחתה־גוחמ
א יבהל הברמ אוה יכ וילע ורפיסש םינכש ואצמנ .הקיאנריקו ריהאק ,ישיו ,ונאלימ
ד ירחמה הקשמה ןמ רכתשמ אוה תולילבו ,חלמה־םי ןופצב ותדובעמ ובושב קרע ומע

.הזה יחרזמהו
־ רבחמ ומכ" םיקה ,יקנע יסדנה טקיורפ היסורב וירוענב להינ ךיא םינכשל היה רפסמ
 תא סיעכה ךכ ־רחא .גורנאגאט ריעב תירטקלאורדיהה חוכה־ תנחת תא "המיאופ
,ןתסינאגפא ךרד םילשוריל עיגהו ויניש־רועב טלמנ ,הנוע ,רסאנ ,ףדרנ ,ןילאטס
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: תונטק תוטורפל ותוא םיטרופ ויה ,חלמה־םי ילעפמב ,ןאכ לבא .דאדגבו ןארהט
, תובולע גותימ־תוכרעמ וליא־יא ןיקתמ ,רוטארנגה לע חיגשמ ,תובאשמ היה ץפשמ
.ילאיצניבורפ רוטאמרופסנארט לע חקפמ
״ ! הפירש״ ״! הפירש״ ולוק אולמב םואתפ גואשל יקסני׳ז׳זב רני׳זניאה לחה דחא הליל
־ אקלבב תיצאנ הנחת וזיאמ הרדושש ןבוהטב לש הקיאוריהה תא וידארב טלקש ינפמ

.םינ
ן ודא" :סומינב ארקו ותלדב קפד ,רפעה־ךרד תא ץמואב הצח ,שבלתה ,דימ םק אבא

."יקסני׳ז׳זב ןודא ,ךממ השקבב ,יקסני׳ז׳זב
ם ע אב תויובכ תורודמ חיר קר .התיה אל הפירש םוש םג .החתפנ אל תלדה לבא
ת שרוחב בער ןת םא יכ ןיזאומ אל וא ,קוחר ןיזאומ תבביו .ידאווה יכשחממ חורה
ס ירתה תופפר ןיב ,הלאכ תולילב ררועתמ ללה היה תרצקו הלהב ףוקת .הזרא־לת
, תותמ םיינישב וילא תכחגמו רוחשה ריוואב הפצ יכרותה לייחה תלוגלוג ול התארנ
ם ק היה תומהבה־אפור .יכבב ץרופו ושארמ הלעמל דע ןידסה תא ךשומ היה אוהו
י דגו הלט םנ" :עיגרמ ריש ול רישלו ןידסה תא ביטיהל דליה רדחל ףחי אבו
."םילשורי הנשי / םדנו חורה ךש ן םייניע םוצע ,התא םג ן םדרנ

ר בעמ ויתומולח ךותמ םימעפל םואתפ בבימ הנשמה־רייד היה ,רקוב־תונפל ,ךכ־רחא
י יי־נ א־י !וי־א־אנז ייי־נ א־י !י-ח דוע אוה !וב ועגת לא • םימחר ןיא״ :ריקל
"י ןיא .י םולכ ןיא ן וי“א־א־אמינאפ

.קתתשמו
.רקובה רוא דע ץוחב תודשב ויה לפרעו םינת קר

ח
:אבא לא הנפ היטימ
. ד״יה בורוזולרא םייחל אילפמ ןוימד המוד התא ,סינפיק רוטקוד ,תאזה הפילחב"
י משב רוסמל אנ־ליאותה .ןטק יטמולפיד דסח ךממ שקבא ןכ לע .םיעשרל םולש ןיא
י הוז .םייחרכהו םיפוחד םיטפשמ השולש־םינש ? רזה ןוילעה ביצנל הרצק העדומ
א יה עודמ ןיבהל לגוסמ ונניאו רתסב הל הפצמ ןמזמ רבכ ןוילעה ביצנהש העדומ

."תבכעתמ
:רמא אבא
ט לחהב ינאש רבד ,ןוילעה ביצנה םע תישיא החיש ללכל ברעה ךשמב עיגא םנמא םא"

."וב קפקפמ
, ותנתוכ ןוראווצ הצק תא ןהב ךשנ ,תולקלוקמ םייניש הליג ,םואתפ ךחיג היטימ
:ורעב ויניעו ,םימורגה וינפ לע השרפנ לעוגו באכ לש תשרא
ה מהמתי אלו אובי אוב ונקדצ־חישמ :הלמב הלמ ,ןושלה וזב השקבב ול דיגת"
ם ג .רושימל םירהה לכ תא קדהיו חרזממ אובי אוה .ודיב ךפהתת שא־ברח .הברה
ו ישכע רוזחל ,סינפיק רוטקוד ,אנ־ליאותה .הטילפל וירחא ראשיי אל ריקב ןיתשמ
״? תועט םוש הלילח לופת לבל הלמב הלמ םירבדה לע
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:רמא אבא
גנאה הפשב אלש יאדו .תאזכ העדומ רוסמל ימצע לע לבקל לכואש בשוח ינניא"
."תיל
: רחינ לוקב רמא ,חבטמה־ןחלוש תינוועש תא ףצק־ףצשב ףטלמ ,היטימו
."םוניהגה שאב םישדחה םינוויתמה תא ףורשת איה היאיבנ תא תגרוהה םילשורי"
:תובידאב ףיסוה דימו
ה טיבמ םימחר ילב איהו הנטק הצלהב הלעב לא ינא אלה ,הטסלא׳זאפ .תרבגל םולש"
. תרבגה לע דחפ יתלפה הלילח תועטב םא ימצעל חלסא אל דעו־םלועל .ךכ יב
ה רדהנ־המ .יתשקיב םג החילס הנהו ,עגרה הזב שקבל ינא בייח החילס .הדגאקינ
ן ברוחה ןתפמ לע ונלש םילשוריב ביבאה םג רדהנ־המ .הלוחכה וז התלמשב תרבגה
ו נחנא םיכירצ אלה .החונמ ול ןיא ,ףלודו ףלוד םחה זרבה ןיידע היטבמאבו .לודגה
י תשקיב החילס ? ונל ראשנ רתוימ ןמז יכו .ףסונ יוחיד םוש ילבו ,המ־רבד תושעל
ם ולש בושו .וחמשיו וארי םימימתהו בקרי םיעשר םש .םולש .אד .ינניא רבכ הנהו

."עיגיו הכחמ ירשא .דחי םג םכלוכל ינממ ןורחא
י פלכ תורבשנ ויפתכ ,םשנתמ ,דליה תא וכרדב ףדוה ,ץר טעמכ ,ורדח לא הנפ אוה
ר משנ ומכ ,אלפומ ךורב םא יכ הטבחב רגס אל ותלד תא לבא .םיצומק ויפורגא ,הטמ
ם ואתפ ריאשהש הקיתשה תא אלו תלדה תא אלו ףוקשמה תא ביאכי אלש דאמ
.וירחאמ
:הרמא אמא
ו מכ רוחב לבוס םירוסיי הזיא סופתל לגוסמ ןוילעה ביצנה היה אל ןפוא־םושב"
י תנמאה וליא ,חישמה וליפא .הרזע טישוהל לגוסמ ונניא ומצע ךלמה וליפא .היטימ
."וב
:רחא לוקב הכישמהו היניע תא המצע איה
. ולצא רבטצמה תוומה ןמו ןועגישה ןמ תולקב ותוא ליצהל הלוכי יתייה ינא .ןכ ינאו"
. הפידרה ,יוכידה ,ןובלעה ,תיתימאה תולגה יהוז ,סנה ,תודידבה יהוז אלה .ימצע ינא
ת עגל אובל ,תמשובמ אובל ,הלילה עצמאב תנותוכב וילא אובל תלגוסמ יתייה ינא
. תרשואמו הטיבמ דצה ןמ יל דומעלו תרחא השא הלילב וילא איבהל תוחפל וא וב
. ער חיר ונממ ףדונ םא המ זא .טקשו םולש ול תתלו תוברוצה םילחגה תא תובכל
, התא וליפא .םיחירסמ םלועב השאו שיא לכ םיה יניעבו םיתובעה תורעיה יניעב
, רש ,תקסורמ תיסורב חווצ ,םיידיה ןיב יל העוג ותוא עומשל ךכ־רחאו .סנה
ו יניע יתש תא ול םוצעל תועבצאה תוצקבו .םולשב חנו .טוחש רוש ומכ רחרחמ
. הבהא יל םילמוג ויה םירההו םיבכוכה וליפא הזה השעמה דעב .ןב המונ :ול רישלו
ת א ,תאנוש ,תאנוש ינא המכ דימתל םעפ עדתשו .ךכ יב טיבהל דימ קיספת התא
ם לוכ תא ופיעי י״חלהו ל״צאהש יאוולה .ךלש קותרש תאו רבוב תאו רמייהטרו
."ךכ יב טיבהל קיספתו .הער היח ומכ תאנוש .ריוואב
:רמא אבא
."רבד לכ טעמכ ןיבמו עמוש דליה .תור ,קיפסמ הז"
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ל או הנטב לא ושאר תא הקדיה ,המילא ,תיארפ העונתב דליה תא הילא הכשמ איה

:טקשב הרמא ךכ רחא .תושק תוקישנב וינפ תא השרח ,היכרב
ע סינ ונחנאו םודאה יסכטה עיפוי טעמ דוע .סנה ,יל תחלס רבכ התא .יד .ןוכנ .ןכ"
. דלש תשפוטמה הבינעה תא ךל רושקאש דע ,סנה ,העונת םוש ילב דומע .ףשנה לא
. ףוס ףוס .ךייחל תרכזנ וישכע ,הנה .תונעט םוש םצעב יל ןיא ראשהו רבוב דגנ
״? ךייחמ התא המל

.קתש אבא

ט
ל אערזי־קמעבש וצוביק תא בזעו היטימ םק השראו תא רלטיה שבכ ובש עובשה ףוסב
ל ש בהזה־יטישכת תא תימואתפ השוריב לביק םג אוה .תיאידיא תקולחמ ללגב

.גרובסנאהוי ריעב התמש החוכש הדוד ,הדיחיה ותחפשמ־תבורק
ר יעב םורע ינמרא ףרוצל הלאה םיטישכתה לכ תא הנובת ילבו ןוזפיחב רכמ היטימ
ל ש םאצומ תא דימתלו־תחא חיכוהלו רוקחלו םילשוריב בשיתהל טילחהו ,הקיתעה
ם יברעהש ךכל תוחצינ תויאר איבהל היה שקבמ .םינומדקה םירבעה ןמ ץראה ימע
ב רחב םהילע התפכנ םאלסאה תדש לארשי־ינב אלא םניא ,םידוונו םיירפכ ,םלוכ
ת ומש ,תלוגלוגה הנבמ ,םהישובלמ :הנה .הינרפיצמ םתוא עישוהל המוש ונילעו
ם יסנמ התואש תמאה לע םידע ףלאכ דיעמ לכה ,ןחלופהו הליכאה יגהנמ ,םירפכה
.תוארמ וחט םייניעהו .ןודזב קיתשהל תונכוסה ישאר
י נוחמצ .תופורט תוכילה ולו הטמ יפלכ תורבשנ ויפתכ ,קיקד ץולח־רוחב היה אוה
ת ירולב ."האמוטה תובא יבא" םשב הניכ רשבה תליכא תאו ,הרשפ םוש אלל היה
ו מצעל גזומו טלוחו חבטמב יזחי דמוע היהשכ .טעמכ הנבל ,השולק ,הריהב ול התיה
ה יטימ לש ויניעב חילבמ דיא םימעפל דליה האר הוהמ בהז ־ספב תרטועמה וסוכב הת
ל כב שטעתהל ףוחד ךרוצ ןימ קינחמכ הארנ ולש רופיצה־ליפורפ .ירירעו יאנק רוא
.ותנתוכ ןוראווצ הצק תא ךשונ היה תולקלוקמה וינישבו .תע
ן יע ףיעהל תושר לביקו שקיבו ,שארמ םינש יתשל תוריכש־ימד אבאל םליש ואובב
ת חא םעפ .הביתכה־תנוכמב םעפב־םעפכ שמתשהל םגו "רבד" ןותעה תורתוכב
ר ייצו תונוש תונעט הלעה ובו "ןויצב םיננאשה לא בתכמ" תועבצא יתשב סיפדה
ה יטימ זמר םעפו .ונממ ומלעתה וא בתכמה תא וחד םלוכ םינותעה לבא .השק תוזח
א וה ד״יה ריאי הנוכמה ןרטש םהרבא תא תוילבבה םדאה־תויח וחצר זאמ יכ אבאל
א לש םשכ אבא ןימאה אל ךכב .י״חל תרתחמה־ןוגרא לש יאשחה דקפמה והנה ומצע
ך להתמה ןכוסמ יטסינומוק ןכוס היטימב הארש יקסני׳ז׳זב סדנהמה ירבדל ןימאה

.תשופחתב
.םימחר ילב היטימ רמש ןויקנה לע
ה ילעש הנטק חפ־תספוק וסיכמ איצומ היה שומישה־תיבב ותוהש תא םייסמ היהשכ
ת א .בשומה לע תינחיר קלאט־תקבא טעמ רזפמו "טייליד ז׳יבייב" :תילגנאב תבותכ
הרשי תיווזב וחינהלו םיינדפק םילופיק העברא שומישה ירחא לפקל גהנ "רבד" ןוילג
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ו יפב ארקנש ,שומישה־תיבמ וא היטבמאה ןמ ותאצכ וב ולקתינ םא .הבטצאה הצקב
ף צריקו הקינ ורדח תאו .םיעוטק תולצנתה־ירבד םגמגמו ריווחמ היה ,דובכה־תיב

.םויב םימעפ יתש ומצע תוחוכב
, ןורדסמב היטימ תא הוולמ היה ,ןשי ןוגיט־ןמש לש חיר ןיעמ ,החודו קד חיר ןימ לבא

־ ספב תרטועמה וס1כמ וליפא ףדונ ,ורדח תלדל תחתמש קדסה דעב הצוחה לחלחמ
.הוהמ בהז
.סנכיהל םדא םוש השרוה אל ורדח ךות לא
ם ימעפל .ץחרתהל ותאצב םג תלדה תא לעונ היהו לופכ ליי־לוענמ ול ןיקתה אוה
.תיסורב .רקוב תונפל ותמדרת ךותמ בבימ היה

ו יתועיספב תועקבו םירה הצוח ,םיפוצה־רה ןוויכל לגרב אצוי היטימ היה ץיקה ישדחב
. חולש ץח ומכ רשי ביתנ ול סלפמו הדשה־ילועשממו םיכרדה ןמ םלעתמ ,תופורטה
, םירטושל רפסה־תיב תא ףגאמ ,הירדהנס תנוכש תא וכרדב הצוח היה הער חורכ
ף וסבל עיקבמ היה םשנתמו ןשקע ,ןאכ אל ויניע ,םינפל הקזחב חלתשמ רופיצה־שאר
ם יברע ןיב ולש רקובה־הפק תא תותשל דימת בכעתה םשו חאר׳ג־ךייש תנוכש לא
י נפמ ,אוושל ךא החיש רושקל בושו בוש הסינ םמעש תויפכ־ישבוחו םימפושמ
ם יברעה יפב .דבכ יסור אטבמב-תאז ףאו ,תיתורפס תיברע קר רבדל היה לגוסמש
־ תציצ תוכזב ילוא ,"תפיכודה" ,"דוהדוה־לא" םשב היטימ ארקנ הפקה־תיב יבשוי
.תרקדזמהו השולקה ותירולב
ן ומה אלממו םיפוצה־רה לעש תימואלה הירפסה ףתרמב ול בשוי היה םימימת םימי

 ןיבמ ךחגמ היהו שי התיבה ובושב ברעב .תוינתחדקה ויתומישרב םינטק םיקתפ
:תירותסמ האובנ עימשמו תולקלוקמה ויניש
ת ועבגה לכו סיסע ופיטי םירהה .רידא ץוציפ עמשיי הלילה יכ םכל חיטבמ ינא"

."הנגגומתת
ה יה זא .ךכ־יא םימעפל תמשגתמ האובנה התיה ,תוערואמ ימי ויה םימיהש ינפמו

.סרפב התכז ויתוריצימ תחאש עונצ ןמאכ ,הונעב קחטצמ היטימ
ה לת היטימ יכ לוענמה רוחל דעבמ הצצהב ללה הליג םלועה־תמחלמל הנורחאה הנשב
ת ורחא תופמ .הפצרה דע טעמכו הרקתה ןמ ,רדחה ילתכ לכ לע תומוצע הדש־תופמ
 האר הלאה תופמה לכ ינפ־לע .תלצחמה לעו הטימה לע ,ןחלושה לע תושורפ ויה
.םירורפג ,םירותפכ ,םינולגד ,םימודאו םירוחש םיבע םיצח ללה
״? לגרמ אוה היטימ דודה ־,אבא״
."ךדובכמ הטמל אוה ,ללה ,הזכ תוטש־רבד"
״? םיצחו ,רדחב תופמ ול שי המלו ? הזכ אוה המל זא״
ה תאו ,ןב ,רעוכמ השעמ והז .היטימ דודה ירחא תלגיר התא .לגרמה אוה התא"
."וילע רוזחל אלש עגרה הזב יל חיטבמ
."...לבא ,חיטבמ ינא"
."םבג ירוחאמ םירחא םישנא לע רבדל אוה ןוכנ אל .ונמייס הזבו .תחטבה התא"
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־ טבשכ" ץורפי יטירבה יצהש אבאל היטימ עיצה ,עבראו־םיעברא תנשב ,דחא םוי
־ תובהלב ףוטשי ,רוחשה םיה תא ץערי ,םילנאדראדהו סורופסובה ירצמל דעבמ "םעז
ה ז חיטי ,םייבאלסה םיפוחה לכב "תוסייג תעפיש" תיחני ,םירק יאה־יצח תא שא
א בא ."םירצמ־ןינת תאו ןוקרדה תא רפע־דע ריבדיו" םיצירעה ינש ישאר תא הזב
ם יסורה יכ ול ריעהו ,דהואו ןותמ ךויח היטימל םרת ,הקיתשב העצהה תא לקש
.תירבה־תונב לע וישכע םינמנ
:ףא־ירחב היטימ בישה ךכ לע
־ ולרא .,םיניילרבמ׳צ .םכלוכ םתיכוה םירוונסב .םידבע ערז םתא .רבדמה־רוד םתא"
ה לילחו־סח ,סינפיק רוטקוד ישיא ןפואב התא אל .םיסירס .םיאבילפ .םידנג .םיבורוז
ת רבגה יניעב הנהו .רתויב יללכ ןפואב .םתא םא יכ ההא רמול יתעדב הלע אל
א יה השפנ־תונידעמו התמכחמ לבא יתעד ףוסל בטיה תדרוי איהש וישכע ארוק ינא
. םיסירסה לכמ ראשיי אל טילפו דירש אלה .קדצה ןבומכ המעו ,שירחהל תרחוב
, םיחצנ־חצנ ,םלוע־םע :רומאל יוטנ ןורגב םיארוקו ההובג־ההובג םימאונ םה רשאכ
ש קבא החילס .לודג קוחצב תצרופ םילשוריב ריקמ ןבא לכ אלה ,תיחצנה םילשורי

."םולשו החילס .םולשל םכמ דרפאו וישכע

־ תרפסמב התקורסת תא תונשל האצי אמאו םירפכב ותדובעב אבא היהשכ ,תחא םעפ
םואנ וינזאב םג אשנו ןורדסמה לש ךושחה והצקב ללה לע היטימ רגס ,םישנ
:ינתחדק
לפנתהלםיביוחמםשפנ תא המקיע אל תולגהש ךרוד ינב דוחייבו ,ןויצ־יבש ונחנא"
ינומה .ךומכםיארנש םידליםהל תושעל.םיחאלפה תושנל םידלי חוכב תושעלו
יעזג ערז .רבדה אוה ונשפנב.תח־ילבל־םייושעוםיריהבו דאמ םיקזח .םיריהב םידלי
־דחא ותומי םינקזה םיסירסה .תובישי־יכרבא םוקמב תוברע־יבאז ,שדח ערז ,ןנערו

לכאתו הדוהימ הבהל ־שא אצת זא.ץראה תא ושריתםתא יכםכירשא םתאו דחא
ת ואצוי ןה ךיא בטיה םיעדוי ונחנא ,ותושעל הזמ לק רבד ןיא אלה .לכונה ןויבלא תא
לבא םיילוסרקה דע תוכוראו תוהכ תולמש ןהל .הרודמל םידרז ששוקל הלילב ןדבל
.ןתואעיברהלוריבדהל ךירצ עורזה־חוכב .םולכ תושבול ןניא ולאה תולמשל תחתמ
ל ש םיטיברש ונלצאו םיזע ומכ תוריעש תורוחש םישנ םלצא .שודק םעזב תושעל
א רקא ינאו דירוה ךל וארקי ללה .לפאו םח םד ,גוזמל םיביוחמ ונחנא שדח םד .שא
. ןויגפ דומלל .םיסוס דומלל דקופ ינא ךילע ,רמתיא ןוריטה אנ־עמש .רמתיא ךל
ל כה .דקפמה אוה ינא יכ ,השקבב יל ברסת לאו תחא הלפאו ינממ חק ,חק .לשחתהל
ה ז ימ .םינישלמה לעו םידגובה לע םימחר תרתחמב ןיא ,םומכ דוסב וניניב ראשיי
; םיחתפיו םינועדגו םידורמנ .םיאב ךרוד־ינבו התא י םודאמ םידגב־ץומח ,ריעשמ אב
 מיאה לכ ךיא ,רמתיא ןוריטה ,הארתו הכזת דוע ךיניע ־ומב .המחלמ־ידמולמ םלוכ
ה לעי .חרזממ ךורדי שרויהו .םיטוטרמס־תבוב ומכ רפע דע הצרא תיטירבה הירפ
ה ומחוימה תוריעשה תורוחשה ולאה תויחאל׳פה םיזעהש דע לזרב־דיב רכה ץעריו רהב
*ןל תונקל ץורו גניליש ךל חק וישכע !תומחוימ .גונעתו דחפ בורמ ונלצא הנחווצת
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״ • ץור .תודוקפל ברסל זעת לא םלועל .ינממ .ןכ .הנתמב .קיטסמ לש םלש רה
. ןורדסמב יארה דיל בלוק לע יולת היהש אמא לש הרניס לע תודקויה ויניע וחנ םואתפ
:זיתהו ויניש תא הליג אוה
״! הינונזתו לבזיא יקורמת״
. .ורדח לא ןורחב שדשידו

ע יזמ גנילישה ,הנאתה יפנע ןיב ואובחמב רתתסהל ספיט אוה .ןגה לא חרב ללה
ם ישנ .לבזיא :תוארפב ותוא ושיערה ,םיחלופ ,םירועכ תוארמ .תקדוהמה ופכ ךותב
ה למהו .יעזג ערז .םולכ־אל הטמלמו תוכורא ןהיתולמש .םיזע .תומחוימ .תויחאל׳פ
. תועמד ודמע ויניעב לבא ויסנכמ חתפימ לא הששיג היונפה ודי .עיברהל תעזוימה
. חותמה ורבאב תעגל זעי ובש עגרב םימחר ילב ליחתי תרצקה־ףקתהש עדי אוה
.חרזממ ךורדי .םיטוטרמס־תבוב .רמתיא .לזרב־די
. לארשי טפוש תויהל לוכי ינא ,ך״נתב רפוסמ םהילעש םדק־ימי םואתפ ובושי םא
י כרותה לייחה תא ומכ ותוא ולכאי םיבודהו רעש־תרדאב איבנ היהי היטימ .ךלמ וא
.לבזיא היהת אל אמאו .םחל־תיב תומדשב תוכלמה ןאצ תא הערי אבא .עשרה

י קא׳חה־יסנכמ ,תחלקמה ןמ ןנערו בוטר ורעש ,םינפיק רוטקודה עיפוה תוגורעה ןיב
ת ופוזש תוזר ויקוש ויה םילדנסהו םייסנכמה ןיבו ,ויכרב דע טעמכ ול םידרוי ולש
ם ימגא ינשל ויניע ומד םילוגעה ויפקשמ ירחאמ .היפוג שובל היה אוה .תוחריקו
.תגלשומ ץראב םיוולשו םילוחכ
ת א ןויכ .בטיה קדיה .הניגה זרב לא ימוגה־רוניצ תא אבא רביח תוקיודמ תועונתב
ם דקומה םיירהצה־רחא רואב ונג יליתש תא הקשהו דמע טקושו ידיהי .םימה תמצע
."לקדיח רהנו תרפ רהנ ןיב" המיענה תא ושפנל םהמיה םילמ ילבו
ת א םהינפב רוגסל אבא ןכר םעפב־םעפכ .םילתפנ םיצורע ינומה םהל וסליפ םימה
.ץוחנה םמוקמ לא םתוא ןווכלו עופישה
. הבהא בורמ תאצל הבשיח ושפנ ,הנינרמ ,המוצע הבהא ויבא תא ללה בהא םואתפ
־ ירפיצ תרמיז ךותב ליבשה הלעמב ץר ,הנאתה יפנע ןיב ואובחממ גולידב דרי אוה
ק ביחו אבו ,רהונה םיירהצה־רחא רוא ךותב קוחר םי חיר האלמה חורה ךותב ץיקה
.וחוכ לכב וילע קפרתהו ויבא ינתמ תא וידיב
ו נב שאר לע תוכר קילחה ,ולאמשל ונימימ ימוגה רוניצ תא ריבעה סינפיק סנה
־ :רמאו
."ללה"
.הנע אל דליה
ך לא ינאו רוניצה תא התא חק ,תצק תוקשהל הצור התא םא .השקבב .ללה ,חק"
ם יליתשה לע םרזה תא ןווכל אלש דאמ רהזיה קרו .ךל רתומ .םיחישה תא םוזגל
."םמצע
"ן לכונה ןויבלא הז המ ,אבא"
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."הילגנא תא וב םינכמ םיאנקהש יאנג־יוניכ והז"

״? םיאנק הז המ״
ה מו בוט המ קוידב םיעדוי םהש קפס םוש ילב דימת םיחוטבה םישנא םה הלא"
."םהומכ ושעיו ובשחי םלוכש ףקות לכב םישרודו ,תושעל ךירצ המו ער

״? יאנק אוה היטימ דודה םג״
 יאדו .ך״נתב דוחייב קמעתהו םירפס דאמ הברה ארקש שיגר םדא אוה היטימ דודה"
י נאש םילמב םימעפל שמתשמ אוה ,ישיא באכ ךותמ םג ילואו ,ונבצמל הגאד ךותמ
."ומוקמב ןהב שמתשמ יתייה אל ימצע

״? אמאו״
."םיירהצ־תחונמ החנ"
״? תיאנק ןכ םג איה םא דיגת ,אל״
, ץראה יאנתל לגרתהל הל השק םימעפל .םיקונפתו רשוע ךותב הלדג ונלש אמא"
ה תאש ינפמ לבא .הלש חורה־יבצמ לע םימעפל םמותשמ ילוא ןאכ תדלונש התאו
ם ירחא תומוקמל תעגעגתמ איהשכ וא הבוצע איהשכ אמא לע סעוכ ךניא יאדו ,ןובנ
."ירמגל
."וישכע והשמ ךל דיגהל ךירצ ינא ,אבא"

•"זב ,ןכ"
ל יחתת התאש הצור אל םג ינאו .ןפוא־םושב ותוא הצור אל ינאש גניליש יל שי"
."ידו ינממ ותוא הקתש קר .דיגא אל ינא יכ ותוא יל ןתנ ימ לואשל
ת א ביטרהל אלש רהזית קר .תולאש לאשא אלו ךלש גנילישה לע ךל רומשא .בוט"
ש פחל וישכע ךלא ינאו .םינפגה יליתש תא הקשמ התאש ןמזב םישדחה םילדנסה
."תאזה שמשב עבוכ שובחל ךירצ תייה .תוארתהל .הרמזמה תא

ה שרוחה תא הטקש המרעב הקרס חורהו ףטעתהל םירהה ולחה רשאכ ,ברע תונפל
.תונכהה לכ ומלשנ ,דומלג לילצ עימשה רלנש־לדגמב ןומעפהו תויאיגה תאו
 תפילחב .חכשנ אל רבד םוש .ךרדל תאצלו דרפיהל ,יסקטה עיגיש דע תוכחל קר רתונ

 לב תוחצחוצמה תורוחשה וילענב ,יקסני׳ז׳זב רני׳זניאה תאמ לאשש הרוחשה ברעה
 ןהוכל סינפיק סנה היה המוד ,םילוגעה ויפקשמב ,םימב חפוטמה ,קורסה ורעשב ,יפוד
 .ויתולולכ־תפוח לא םלוה בלב לבומה תוכילה־ךרו גונע ילגנאווא תד
ת נבלה הטחממה שלושמ תא ול הנקיתו הנכרו קוחצב אמא הרמא ,"ילש לכיז רוטקוד"

.טקא׳זה םיכב
 לוחכה התלמשב התיה השובל .יוותס חוחינ הפידהו טעמ ונממ ההובג התיה איה

| וויטא היתועונת ,תינשוח ,הפוקז .רוא וריזחה היליגע יפטנ .תזעונה הרזיגה תלעב
ן זבג תא הבסה איה .תספרמה הצקב ןיתמהל תור הכלה ,הלודג הלותחכ תולגועמו
ת מרז תינידנולבה התפלחמ .ץוחב הליפאמה הממשה לא הינפ תאו תיבה לא ףושחה
קנמלוח בצקימב ,טאל הככחתה הינתממ תחאו .תילאמשה הפתכ רומיק לע הל חונל
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.רקה ןבאה ־הקעמב
ם יתש לע ופקדזה ךיא .המואה־םויב השראו ירוורפ תוצק דע םינומעפה ולצליצ דיאו
 היסנמיגה תבחר ינפ ־לע םחה הלוק טשפ ךיא .ריעה תורכיכ לכב שישה ישרפ לכ
:ינלופה ימואלה ררושמה לש תודקויה ויתורוש תא הארקב

, םלועל םיתמ םניא םיגורהה םישרפה"
ח ור ומכ םיפוקשו םיהובג תויהל םיכפוה קר

. דוע תועגונ ןניא רפעב םהיסוס תוסרפו
, םפועמ תיימה תא עמשת גלשב רעסב הלילב

ף צק־יזמ םירידא םישרפו םיריבא ףנכ־יסוס
ם יפצושו םיפוקש םישרפ ברק־ילא םירהוד חצנ־דע
ת ומדשו תוברע ינפ־לע םיתובע תורעי ינפ־לע
תוהובג ןילופ לע םייפנכ גלשב רעסב הלילב

״_ _ -העמדכ םיזעו םיפוקש קר ,םיתמ םישרפ ןיא יכ

, ירמה־יפות תרעס ףצש ,םיאכדנ תורוניכ דה ולאה תורושב ךסונ היה תור לש הלוק
ל ע חתוממ בצינ ראותה־הפי שואידאט .םלוכ הובהא המ־דע .ונוגיו בגועה בגזע
ו כזש הלאמ ,םיקיתו םירומ .ודיב רעב רורחישה־דיפלו הירחאמ העיספ יצחכ המיבה
ה בש הנדוע איהו הינלופ רורחיש לע הלודגה המחלמב םישרפ־יניצקכ ףתתשהל
ו יה םה .תור לש המולקיד עמשל ואלמ םהיניע ,דסח לש תולילב םהל תשחרתמו
ת א הבל לא הפסא איה .םהיעוגעג חוכ לכב הילא םינווכתמו םהיניע תא םימצוע
.םיבוטה םישנאה לכל הבהא בישהל הנוכנ התיה הבלבו םתגרע תאו םתבהא
ש דוחב היבאו המא ותמש דע ,הלש היסנמיגה־תונש ךשמב הלקתנ אל םיער םישנאב
ה רובס .קרוי־וינל ומע העסנו ןמלאה גולוקניגל םואתפ האשינ הטוינ התוחאו דחא
ת ומוקמב םה םישחור יאדו ,תודגאל ץוחמ םיער םישנא םימייק תמאב םא יכ התיה
ו לכוי אל םלועל ,בהנשה־תידי םע טבחמבו הרוחצה סינטה־תפילחב ,הילא .םיכושח
ב וצע יאדו :הנותמ הדהא טעמכ-םנשי םא-םהל וליפא שוחרל התטנ ןכל .תשגל
.ער שיא תויהל ,רבדה ארונ המכ .םלרוג אוה

ל זרבה־יסירת ופגוה םיתבה לכב .תורוא התלעה םילשורי .םירהה וריחשה עבשב
ם ילשוריש היה המדנ עגרל .םיעוגעגבו הגאדב ועקש םיבשותה .ודרוה תונוליוהו
.םי םה םירהה וליאכ ךשוחב תרמקתמ
ו נגני םש .הנימינב התוחא־תבו הבורבי םאדאמ תינרתנספה תיבב וריאשה ללה תא
ם ימעה־תובוב ףסואב טעמ קחשל ול ושרי ,ברע־תחורא והוליכאי םש ,ןופומארגב ול
ה ריפצ ןתנו םיבוהצ םיסנפ תורואב יסקטה עיגה םייתניבו .ןושיל ותוא וביכשיו
.הייעגל המוד התיהש תכשוממ
ם תאצכ סינפיק רוטקודהו תרבגה תא ןורחא טבמב תוולל ואצי בוחרה ירייד לכ
תצווכמ ותיללצ ,ךחגמו לפא .הערה הצעה רה לעש ןוילעה ביצנה ןומראב יאמ־ףשנל
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ה קובח הצחמל היותש הת־סוכו תיבה ןתפמ לע היטימ הנשמה־רייד דמע ,םירוסייב
־ רבד ושחר ויתפשו ותנתוכ ןוראווצ הצק תא וינישב ךשנ אוה .וידי תופכ יתשב ול
ו עבצא ,רמייהטרו סוילוי שישיה רוספורפה .הער בל־תאובנ וא הללק ,ךשוחב המ
ר מאו ועבוכ תא טעמ היבגה ,תינמרג האצוהב השדחה תירבה יפד ןיב הבוחת
:תרחא תשבי לא ךשוממ עסמב היה רבודמ וליאכ ,תובצעב
."ונתוא וחכשת אנ לא"
, דדובה ירוטאדנמה סנפה תחת םירצנ־אסיכ לע הבשי תחקרמה־תיבמ קאינשיו תרבגה
ת ועבוצמה היניע יסירב הל ולתנ תועמד יתש .החלצהו םולש םולש הידיב הפפונ םשמו

ם ינמזו היהי אל היהש המ יכ "םילשורי לוק״ב ןיירקה רמא ןכ ינפל הלק העשש ינפמ
.וליחתי םישדח

ס נפ ופכב אשונ ,תצק יותש ,יקסני׳ז׳זב רני׳זניאה ןורחאה עגרב חיגה בוחרל רבעמ
ף שנתמו ,תוארפב שמונמ ולוכ ,םרג־בחר ,ינומדא ,ריעש םדא היה אוה .יקנע ילמשח
: םיעסונה רבעל םיערה רידאה ולוקב .ויתושגר ןומהמ שעוגו ,םיצע־בטוחכ היה
! ןאכמ וכלייש !ונתוא ובזעיש ! םינפב רשי םהל דיגתש ,רוטקוד ,םהל דיגתש התא״
! דימתלו םעפ םהל דיגתש !םויל םוימ תבקרנ תאזה ץראה לכש !בוקר ןבלה רפסהש
ם גו !םש ועדייש !היצניבורפ י בולע י ףנוטמו לוז קירט םה יללכ ןפואב םייחהשו

ת ווקלו לובסל ךישמהל ונתטלחהב םינתיא ,םהל דיגת ךכ ,טייאנז טרו׳צ ,ונחנאש
"!דיגתש !הנורחאה ונפא־תמישנ דע ץמואב
ם יימשה לא רשייה תמעזנ הפונתב לודגה וסנפ תא ןויכו .קתתשה םואתפו ,קעצ
.םמצע םיבכוכה תא וב רוונסל ןווכתמכ םירוחשה
.קבא הלעהו ומוקממ רתינ ,רחריח ,יסקטה קנתשה ךכ־רחא
ר יאהל ףיסוה ץבושמה סנפה קר .םהיתב לא ורזח םיבשותה לכ .ודבל רתונ בוחרה
ה יתועבצא ויה ןיידע .המימדהו השגר הנאתה תוולע .חור הבשנ .בולעה ורואב םניח
.הליל היה .וחבנ םיקוחר םיבלכ .תוקיר

אי
ה מוד .דדוחמ רטנס םע םימוח םינפ הלו ,תינרשב ,הכומנ הרענ התיה הנימינב בובויל
ת עבוצ התיה היתפש תא קר .הלגוחל ילוא ,ילוכנאלימו בחר ,יטא ףוע ןימל התיה
ץ ורפ חרואב םינפבמ התלמש תא ופדהו םידבכ ויה הידש .זע ןמגרא ןותפשב הקזחב
ר ותפכ :היתוכילהבו השובלב דימת רכינ שואיי־רחאלש לושיר הזיא ,תאז םע .טעמכ
. תיאניווה הרזיגה תלעב התלמש תרמא לע בהבהצ ןמש־םתכ ,ער לועיש ,לדלודמ
ת וסוכמ ויה היתועורז .תולברוסמו תומוח תוידפותרוא םילענ תיבב םג התיה הלוענ
 ללה .ירבג ןועש הדי־תמא לע התיה תדנוע םגו ,רבג תועורזכ ,ףופצ רעש תמולפ
 ומודה םיחאל׳פה־תושנ לע ,היטימ יפמ עמשש םיארונה םירבדה תא םואתפ רכז
 סינו ויתפש תא ךשנ אוה .הלילב םידרז ששוקל ןדבל ןתאצב תורוחש תוריעש םיזעל
טשב ול הארק ,ונזא ךונת לע ול הקשנ הנימינב לבא ,תרחא הבשחמ בושחל וחוכ לכב
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.וילתלת ישרש דע םידאהו חיטשב ויניע תא שבכ אוהו ,"ררושמ דלי"
: תצק טפורמ םג םא יזוידנארג דירש הזיא הבורבי םאדאמב רכינ הנימינב תמועל
ת חשומ היהש ףיקת לוקב ,םיינשגרו םיכורא םיטפשמב ,דבכ יוגיהב התיה תרבדמ
ב חורל תוצרמנ העעונתה איה .היפמ ושמ אלש "טצרא ןומיס" תוירגיס ןושיע בורמ
ן ימב היתובקע לע תבבוס ,םיצפח החינמו תלטונ ,הפא תא הרעסב תחנקמ ,רדחה
ם יניבגו רפרפא םפמפש הל היה .הריפוא לש הנקז הנ1דאמירפכ ,תמשוגמ תוזירז
ת א ול ריכזהש לופכה הרטנסמ ויניע תא קיתהל היה לוכי אל ללה .םיבעו םירוחש
.איבנה לאומש בוחרב תויחה־ןגמ יאנקשה ףוע קפז
ע בצב תילרטאית הפיטק־תלמש הבורבי םדאמ השבל ,ברע לכ דובכל ,ברעה דובכל
ה נממ ףדנ ן1ל1ק־הד־1או םייופא םיגד חירב לבותמ ןילטפנ חיר .לוגסל דורו ןיבש
.רדחה לכ תא אלימו

, התוחא־תב תא הבע הרעגב הקיתשה ,ללהמ םואתפ התפרה הביח־ירבד המכ ירחא
:הזירכהו
."הארשה שי דליל .קותשל וניתש .קותשל"

ו יה תועסונ םימעפל .ול׳צב וזו רתנספב וז ,םייטרפ הניגנ־ירועישמ וסנרפתה ןהיתש
ולחל םילאטיסר קינעהלו תבשה ־תולילב עיפוהל ידכ ץראה יווצקל םיסובוטואב דחי
ם א ,ןוחניח לכמ היקנ ,אילפהל תקיודמ .דתיה ןתניגנ .תוקוחר בושיי-תודוקנב םיצ
.תצקמב הדמולמ םג
, םינטק יונ־יטושיק :הדישו הבטציא לכ לע תורכזמ ןומה תורוזפ ויה ןתיבב
, רתנספה לע ,היפרו לזרב־יטוחמ די־תוכאלמ ,םינולספ ,תוקסברע־יפלוגמ םיטומפ
, רדוק ןבוהטב ןהיניבו הזנורב לש תומוטורפ ,התה־ןחלוש לע ,לודגה ןחלושה לע
ל לשב םימע־תובוב ,העובצ הניסרח יושע ןב־גיב ,סבג־יעוצעצ ,םייחרזמ סרח־יניודכ
ם יכפוה םאש םימ יאלוממ תיכוכז ־ירודכ ,תשוחנמ לפייא־רוט ,תוינוגסס תושבלת
ה רוטאינימ לע טא־טא תדרל םיפיוזמ גלש־יתיתפ םיליחתמ דימ םתוא םילטלטמ וא
.תירפכ היסנכ חירצ לע וא םירכיא־תתקב לש
, םיאבצ ,םירמנ ,חרק־יבוד :םיירמצ םייח־ילעב תשחור המלש הבטצא םג התיהו
ד בל־דב יושע קורי רעיב הוקת אלל ועת םלוכש םיליפו םיפוק ,תורבז ,םירואטנק
ה עימשהו שאר ילב .דיקוק העש עבר לכב האצי ריקה־ןועש ךותמ .עובצ ןפג־רמצ וא
.תרחינ החיבנל המוד היהש לוק
ם ילודג םורדנדולי׳פ־יציצע תפקומ תינעבוט הסרוכ וז .דתיה .הסרוכב ובישוה ללה תא
ו ילגר תא ףסאו וקירטה תייפוגבו םירצקה תולמעתהה־יסנכמב הכותב ץווכתה אוהו

.ויתחת
ע ר המו בוט המ קוידב םיעדוי םה דימת יכ םהילע רמא אבאש םיאנקב היה רהרהמ
ק רו םה םג םיאנק םניא אמאו אבא םא הלהבב ומצע תא לאשו ,תושעל ךירצ המו

.קוידב דימת םיעדוי םהינש םג אלה :וינפמ תאז םיריתסמ
:הרמא הבורבי םאדאמ
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י רחא דימו־ףכית ןפיצרמ־הדלוקוש לבקת ,ףאב םלועל טטחל אל יל חיטבת םא"
ך לש ךלכולמה ןמורה תא אורקל ךממ השקבב יקיספת ,הציבאסארק בובויל .לכואה
."וביסאפס .ונלש חרואה ליבשב הבירב הינמחל חורמל חבטמל דימו־ףכית יסנכיתו
:הרמא בובויל
ת ונוסא ינימ לכ שי ,םידליל ןמור אל ,ןוכנ .אל ללכב .הדוד ,ךלכולמ ןמור אל הז"
ו ילע ילכתסת .רוחב טעמכ רבכ ללה ,הזמ ץוחו .ךלכולמ רבד םוש לבא ,הקיטוראו

."השקבב
:הכחיג הבורבי םאדאמ
ה לצא שיש המ לכה הז .םיכולכיל .תויוסג .ךלכולמ ךיא דועו .בובויל ,י1מ ה׳זוב"
ה בהא לע .םלועב ונשי קרש המ רוהט יכה רבדה הז ,בובויל ,ףוגה .הלש שארב
ר בכ ללה .ינימ לכ םיכולכיל ילב .ןידע יכה ןפואב בותכל םירפוסה םיכירצ המודכו

."לעוג םתס המו הבהא המ תעדל ליבשב ,האור ינא ,לודג קיפסמ
:רמא ללה
."ןכ השקבב ןפיצרמ .הביר בהוא אל ינא"

, םילסלוסמו םיחוטש ,םילודגו םינטק ,םינוש םילטרגא הששב .רדחב דמע חלו םוח חיר
ח ורה ינפמ םירוגס ויה תונולחה לכ .םדוקה עובשה ףוס לש תולוידאלגה ולבנו וכלה
. תונוליוהו .םיפגומ ויה םיסירתה םג .קוחר םוקמב אמאו אבא .הלילה תולוק ינפמ וא
" טצרא ןומיס״ה תסיפח ךותמ הירגיס ירחא הירגיס ןשעל הלדח אל הבורבי םדאמ
, האמחב הינמחל יצח תובצעב לכאש דליה לא השגינ איה .ריפאהו ךלה ריוואה .הלש
:תילרטאית ןוחצנ־תעורתב העבקו ועורז־ירירש תא הששימ
".י קי׳צטאדלוס י ץיידולומ"
ו זב לילחל תוטיווס יתש ועמשנ .ןופומארגה תא הבורבי םאדאמ הליעפה ךכ־רחא
ה ילענ תא עתפל הצלח איה .תפחוס םידוקיר־תניגנמ ,הארתה ילב ,דימו וז רחא
.בצקה יפ־לע הפחיו הדבכ רדחב הכלהתהו
ה מכב ףלקתמו ליאמא הפוצמ היהש חפ־לפס ךותמ הכר הציב םג ללה לכא םייתניב
־ יתיתפ וחנצ םכותבש תיכוכזה־ירודכב טעמ קחיש .ןפיצרמ־הדלוקושב חניק .תומוקמ
ם ואתפ וב עגנ שטשוטמ ששח הזיאו .םיעוגעגו םונמינ ףוקת ,היה ףייע .םיפיוזמ גלש
.הערל
ם יינבצעהו םידבכה הידש .דורו תיב־קולחב רדחה לא הבש ןח־ןבא הנימינב בובויל
ה תיהש רתנספה־תרונמ תא הקילדה הבורבי םאדאמ .ןוילעה רותפכה תא וחתימ
ת וכבוסמה לטסירקה־תושרבנ .לודגה רואה תא התביכו הלחלחכ הפמינ תומדב הבוטח
ם יפיזש־תחקרמ תיפכב ללה תא וליכאה םינ־אל־םינ .טעמכ ךשח רדחה םגו וכישחה
י תש .םיללצ וענ םימוחה םיטיהרה לכ לעו תוריקה לע .ךימסו קותמ קבד לש םעטב
. תיסורב םיידוס םיקוקחיצ ןהיניב תופילחמ ,תושחול ,תוסנכנו תואצוי ויה םישנה
ל לה המיד ,תוירגיסה ןשע יננעל דעבמ ,תוקבדנו תוכלוהה ויניע תורומשל דעבמ
םירושיקהו םיליתפה ןומה תא ,םייוניעב ,טאל הריתמו הנימינב תחרוט ךיא תוארל
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י שוג םע ובברעתהו ןשעב ופחיר ומכ םישנה יתש .התדוד השבלש הפיטקה־תלמש לש
ן ופומארגה תוניגנמ בצקל ןהיתש תונשעמו תודקור ,חיטשה לע ויה תודקור ילוא .לצה
.רוחש ןוזיניבמוקב וזו דורו תיב ־קולחב וז ,תורוטאינימהו םיעוצעצה ןיב

ו ילתלת תא ול ופטיל ,תינעבוטה הסרוכה ירבע ינשמ ןהיתש ונכר ,לפרעב ,ךכ־רחא
ו אשנו והומירה ,וקירטה תייפוגל דעבמ והזח תא וששימ ,שבד־תועבצאב ויחל תאו

ת ופייעמ תוקובד ויה ויניע .ויריחנב םואתפ הלע רז חיר .הטימה לא ןהיתועורזב ותוא
ר צ קדס חקפיש ול ומרג ,תונרקסו המרע לש המיעפ ןימ ,ימואתפ יוריג הזיא לבא
ר זומ .רדחה ריווא תא ואלימ ןולוק־הד־ואו העיז ןשע .בולע היה רואה .ויסיר ןיב
ץ ומצימ הזיאו .קולחה חתפימל דעבמ הנימינב לש הינותחת וק וילא טבינ בל־טבוצו
ם רז ,רכומ־אל ,חלופ ,םומע .תיסור .תקקוש השיחל .הטימה ירחאמ עמשנ־אל־עמשנ
, ףתכ הצצהב הארו עינ ילב ובג לע בכש קרו המ עדי אל אוהו .ובג ךרואל המ־רבד
.להובמ בנרא ומכ םלהו םלה וביל לבא םה המ עדי אלש םירומיק ,ןתומ
ה מרע וז התיה וישכע .םדרנ וליאכ ,תוולשו תוכורא תומישנ עימשהל ףיסוה אוה
ו מד תומולהמ תא היה שח .ירמגל ונממ הקחר הנישה .הינפמ להבנ ומצע אוהש
ה פישנ ויחל לע ול הפשנ הלודג השאש עדי אוהו ואב םיקזח תוחיר .וילוסרק ידיגב
, והזחב וברצ הדמחו דחפ .שרשיר ןידסהו .םדרנ םנמא םא תוארל ידכ המחו הבורק
ת לחגב רכזנ םואתפ .םיכאלמ־תנש ןשי דלי ינפ דימעהלו ףיסוהל טילחה אוהו

, "לכונה ןויבלא" םילמב םג רכזנ .םיזעה לע רביד רשאכ היטימ דודה יניעב הרעבש
ת חקרמב וא הבירב ומכ .ולש תולמעתהה־יסנכמב וכשמ םיידי .ןשוריפ המ חכש לבא
ו חוכ לכב .ויניש תא קדיה אוה .קיקד ןורפעכ חתמנש ורבאב ול ועגנ תישבדו המימח
. ןאכ אל .שח אל .םדרנ :תובוצקה תומישנה ןמ לודחל אל ,ץווכתהל אל לדתשה
מיש ףוקשה דורווה הבירה ישמה םיזעה הפיטקה עגמ וישכע קספי אל קרש .ונניא
ת וכשומו ץצחה תמירע לע ותוא תוליפמ ויהש תועשרה תויחרזמה תורענה רכזו .וכיש
ה קיקל ומכ .אמא .הלש היפוגל תחתמ םיידש וליחתה ןהמ תחאלו תוכשומו תורעשב
ן יב ףצק־ףצשב שטעתהל םונצה ןורפיעה לחה זא .הטיבצו .ותרדש ךרואל הבוטר
ק וחצ הנתנ הבורבי םאדאמ .ויניש ןיב הבבי קינחה דליה .תונגנמה םישנה תועבצא
.אמצ בלכ ומכ םואתפ התיחלה הנימינב בובוילו .ינרשב ,ךומנ
. ךשוח קר הארו ויניע תא חקפ אוה .רדחב ויה הימודו ךשוח .התבכ רתנספה־תרונמ
א מאו אבא ובושי אל םעפ ףאש ללה עדי עגר ותוא .שחר אל ףא .עמשנ אל לילצ םוש
, שיא םוש אלו היטימ היהי אלו ץצחה תמירע לע תודלי ותא הנטטוקתת אל םעפ ףאו
־ לת לכב דחא ףא ןיאו הנוכשה לכב ודבל אוה תיבב ודבל אוה .ורזחי אלו וכלה םלוכ
ל ייחה דלשו השרוחהו םינתהו דבל בוזע אוה קר ץראה לכב םילשורי לכב הזרא
.םסרוכמה יכרותה
. ויכרב ידוח לא ורטנס תא בריקו ץווכתה .ושארמ הלעמל דע ןידסה תא ךשמ ללה
.רוזחי אל דחא ףאו ונניא דחא ףא .תרצק לש ףקתה ללגב הרחריח ותמישנ
.ךשוחב תוכבל ליחתהו ויפ ךות לא ולדוגא תא בחת אוה
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בי
ר יבא ,הטלאמ רוביג ,דנלרדאס סארוה ת3ק ריס לרימדאה היה ףשנב דובכה־חרוא
.תילאירפמיאה תוילרימדאה לש ןושארה דרולה ןגס ,הירוטקיו־בלצ אשונ ,תורסיקה
, םירוחצה וידמ תראפתב הובגו בחרו םינפ־דורו ,תראומה הקרזמה ןדא לע דמע אוה
ת ועבצא ןיבו ונימיב היה יניטראמ לש עיבג .םיפיסכמ םיבלצ רוטע ,תותוא רוטע
־ וברתב םיברע םידבכנ ,םינודאו םיניצק ולהקנ וביבס .ראופמ דיחי דרו דקיר ולאמש
, םיסיכה ךותב ועלבנו םהיסרכ לע רומיקב ודריש בהז־תורשרשבו םימודא םיש
ם ינאדוס םיתרשמ ושחר רבע לכמ .תוחל םייניע ןהלו תוילוכנאלימ תוילגנא תוריבג
ת ושורפ ויה גלש־יתיתפכ תויפמו .ףסכ־יסט ובירקהו ואשנש הליל ומכ םילפאו םירימת
.תלפוקמה םעורז לע
־ לע תסמונמ־יתלב הישעמ וזיא ,םיחלמ־תגעב ,שבי לוקב רפיס דנלרדאס לרימדאה
ה יקלטיא תינקחש לעו ,תפלואמ הפוק לעו ,ןוטפ ׳גרו׳ג יאקירמאה לרנגה תודוא
ם ירבגה ועג ץחמה־תרוש לא ורופיס עיגה רשאכ .וגנול הנאבליס םשב גזמ־תמח
.תוצלפ בורמ וחווצ תוריבגהו קוחצב
למ ופחיר םירחא תורוא ,שישה־תכירבב םימה ינפל תחתמ וקלד םיינועבצ תורוא
. םינראה תורמצ לע הקפרתה הלקה חורהו ריינ־יסנפ ולתנ םיצעה יעזג לע ,הלעמ
ם ידפורמ םיצרפמ ויה אשדה־תוקלח ןיבו ,םידרו־תוגורע רמונמ היה ןותמה ןורדמה
ן באה תונורמק .םירתסנ םירוקרז ינרקב אשנתה ומצע ןומראה .קדו חצ ץצחב
.ךורב טעמכ ,תונידעב םיבטוחמ ויה תימלשוריה

כוסה ישארמ םידחא םהב ,ידוהיה בושייה ידבכנ ופפוטצה הדנאריווה תוגרדמ ילגרל
ב יבא־ לת ריעה שאר ,ונאדילוטו לאיתלאש םישישקה םיאקנבה ינש ,היגיהנמו תונ
ת א שגרנ לוגיעב ופיקה םה ."טסופ ןייטסלפ״ה תכרעממ יקסנורגא רמו ,חקור ןודאה
ח וכיו ןיעמ ומע ולהינו הלשממה רבוד היהש ןוארב־רטס׳צי׳צ דלאבי׳צרא ןטיפקה
ת ורעה שלש-םיתש עימשהל רחב אוה .תונינשה דצל םעפה הטנ ןטיפקה לבא .לק
 השמ .הבוטל תוא בושייה ידבכנ ואר ךכב .תיברעה הגילה ןובשח לע םימחר ־תורסח
ן מ דימ תונשלו גשוהש המב קפתסהל יוארה ןמ יכ וירבחל אופיא זמר קותרש
.האסה תא שידגהל אל ידכ אשונה
ן טיפקה .חלמה־םי תודג לע תוריהמב םיחתפתמה גלשאה ילעפמ לע הבסנ החישה
ו יחש םינומדקה םירצונה לא םיצוביקה ישנא תא וז תונמדזהב תוושהל ןוכנל אצמ
ו יתוריקח תא ןינע ותואב הבוטל ריכזה ףאו ,חלמה־םי תודג לע תונומוקב םה ףא
ם ירבדב םג .וללה תונומוקה ירתסב תורצנה ישרש תודוא־לע רנזולק רוסיפורפה לש
ת ורעה יתש עימשה ןטיפקה יכ החמשב ומשר םבלבו ,דודיע םיעמושה ואצמ הלא
.וז רחא וזב תודהוא
יאב הווחה אוה .םיסקמו דודמ ךויחב םיינויצה םינודאה ןמ ןטיפקה דרפנ ךכ־רחא
ל וקב רמאו קותרש השמ לא ץרק ,םחל־תיב ידבכנ תעיס רבעל ורטנס הצקב הינור
.םהלש רשבה תרטיל תא םה םג םיעבות םירחאה םינמלטנ׳גה יכ יאשח
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ם ינפיק רוטקודהו תרבגה תא םג ףוסבל וגיצה ,תלחדזמ ,הכורא םיחרוא תרוש ךותב
.ומצע ןלא ריס ינפב ,ביצנה תייער ינפב ,םילשורי לשומ ינפב
.השלוח הפקתנ בוש ילוא .םוקמ םושב התארנ אל השישיה ילמורב ידיילה
. "ןאכ םכתוארל אוה גנוע" :ןכו ,"האנ־המ" :אבאל רמול ואצמ ותייערו ןלא ריס
ה יניע תא ןחב ,ךדכודמה לוחכה וטבמ תא עגרל ןלא ריס ההשה אמא לע וליאו
:הל רמאו תורוחשה
א ופא דבכתא .המצע תיאליע הארשה התואב ורצונ יאדו םילשורי ןחו ךניח ,יתריבג"
."ןוממש ךילע ליטי אל ונלש עונצה ףשנה יכ הוקת לכל רבעמ תווקל
, ףוקשו קד היתפש לע ףחיר ךויחה .הפיה יוותסה הכויחב האמחמל התנענ אמא
.רישה ןמ םיגורהה םינלופה םישרפה תעמד ומכ
י דיל םתוא רסמ םשו תואקשמה־קפלד לא םהינש תא סכטה־שיא ליבוה ןכמ־רחאל
ה פסא אל ןיידע ,עגר הססיה אמאו תוינבגע־ץימב דימ רחב אבא .ינמרא םירצלמ־בר
ן ג־ןחלוש לא םתוא ובישוה .ידנרב־ירש תיסוכב הרחבו ,היתפש לעמ הכויח תא
ט ןו׳ז םאדאמ ןיבל ןיקפיצ רמ םיסדרפה־ךלמ ןיב ,םיעולק םירצנ יושע היהש ינניח
.סומינ־ירבד ופילחהו .תונבל ימואלה ׳גלוקה תלהנמ ,יראשיב־לא
. ילותיהו רצק םואנ עימשהו הדנאריווה הקעמ לע םילשורי לשומ ספיט הלק העש ץקמ
ד ע םתוא וריבדה התירב־תונבו הינטירבש ישונאה ןימה יביוא תא ריכזה הליחת
ימדאה ,ףשנה לש דובכה־חרוא תא סנ לע םירה .תמדוקה הנשה לש יאמ שדוחב רפע
, ינמרג ודלונ אל ןיידע יכ שיגדהל אצמו ,הטלאמ רוביג דנלרדאס סארוה תנק ריס לר
ל שומה םירה םילשורי תשודק תא םג .תנק ריס ינפב דומעל ולכויש תרבג וא יקלטיא
ח דבתה ףוסבל .תונושה תותדה ינימאמ ןיב הלחאל בלה קמועמ האירקב אציו .סנ לע
ו רהמי יאדו ,םינושה םינימאמה תבהא םילשוריב םואתפ םשגתת ןכא םא יכ רמאו
ם וקמב ,עודיכ .םיטירבה ונתוא הנוגה הטיעבב םתציחממ קלסל םישדחה םיבהואה
ם לועמו זאמ םיטירבה ונחנא לבא .ישילש דצל לגר-ךרדימ םוש ןיא תחרופ הבהאש
ם ג .םיסנ־ישעמב הליגר איה אלה השודקה ץראהו ,םימידקתב ןהו םיסנב ןה ונמאה
ף חרל הרקמ לכב ונחנא ףיסונ ךכו ,םילשוריב ןאכ ירמגל רז ונניא שולישה ןויער
. ול יוארו האי ונומכ דוע ימ רשא דיקפת ,שדוקה־חור דיקפתב הניתשלפ ינפ־לע
ו תייערו ןלא ריס ייחל תיסוכ דועו .הטלאמ רוביג ייחל תיסוכ .רתכה ייחל תיסוכ
 הבהאהו ביבאה ייחל ,השקבב בטיה האלמ ,הנורחא הבוח־תיסוכו .דאמ דע המיסקמה
.םיטסילאיצוסו םידוהי ,םירצונ ,םימלסומ :השודקה ץראה יבשות לכ ןיב

.תולוחמה ולחה זאו
ם ימזבאב ,תושלש־תושלש וחיגה םיינועבצ םיסנפב םיטשוקמ ויהש השרוחה יצע ןיבמ
. רהה לכ תא ודיערה הפישנ־ילכו םיפות .אבצהו הרטשמה תורמזת ינגנמ ,םיצצונ
, יותש ,לרימדאה .רבדמהו ריעה ימש תא וריאהו רונ־יד ןיקוקיז ורוג ןומראה ירחאמ
ם ינפס יוהא !םינקז םילייח ןאכל ,ןאכל" :םירידא־לוקב גאש ,ףרוע־בע ,קומס
"ישא-םיחתותה לכמו •לגדה לא
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ד ע הקיזומה הפטש דיא .םיקוקיזהו םיסנפה רואב תוינוגססה תולמשה וחרפ ךיאו
ם ילועבגכ תוריבגה .םעזל התמד טעמכש תפצוש הנדחב תוגוזה וגח דיא .הלילה בל
־ יקולחב םחפ־ינפ ,םינאדוסה םיתרשמה לכ .הבהא ןהילא ורביד םינודאהו וגרתשה
.רוחאל םיאתשמ וגוסנ ,ןבול
.םינורחאה אמור ימי ויה יאדו ךכ :ובלב בשח אבא
ם ילוגעה םיפקשמה ירחאמ תוימיטפואה תולוחכה ויניעב הלק הגות התלע ילוא

.הזה רוהריהה וב רבע רשאכ
, רשואמ תרהוזו הריהב ,התארנ ךכ־רחאו .םיסדרפה־ךלמ ןיקפיצ רמ דימ ףטק אמא תא
ל ש ומכשב תעגונ־אל־תעגונ הגונעה הדי התארנ בושו .ידבשה לוסנוקה תועורזב
, קלוצמ לנולוק הזיא התוא ףסא המישנ ־קספה ילב טעמכו .יניטאל םפש לעב ההכ קנע
.תופרוט תובוהצ םייניש הינפ לומ העבהש ירזכא םי־דדוש רתסלק ,ןיע־םותש

ם אדאמ םע תפרפרמ םיסומינ־תחיש םייתניב רושקל טילחה אוה .ויניע תא בסה אבא
י לואו ,ירפכה רקבה תודוא־לע הינזאב רביד יאדו .ןחלושל ותנכש ,יראשיב־לא טזו׳ז
.םיזע־בלח תייתשל שובכ סותאפב ףיטה םג

ם נחלוש דיל עגר בכעתה ,ומצע ןוילעה ביצנה םיחרואה ןיב ףלח וירוהריהב דובא
, חולמ טיווקסיב תוינמלוח תועבצאב ףסא ,סינפיק רוטקודהו יראשיב־לא םאדאמ לש
ל א קד־קד ול ךייח אוה .סטה לא ובישהל רחבו טיווקיסבב דחא יחקיפ טבמ ץענ
, םהינש יפתכל רבעמ קחרה םילשורי ריעה תורוא לא ילואו אבא לא וא טזו׳ז םאדאמ
:םידחא םיטפשמ עימשהו חתפ עתפלו

 יאדו ? םידקור םכניא הז עודמ .םידוקירב םיפתתשמ םכניא םכינש םתא ,ןכ םא .ךכ״
־ תעשב םכתא יתספת רתכה םשב הנה לבא ,הנטק הגירטניא וזיא רתסב םימקור
."האנ ברע .יתצצולתה ,יתובר ,ןבומכ .השעמ
.םירחא תונחלוש לא ,הרזיג־קדו ףוקז ,םשמ ךלהו הנפו
:ינמרג אטבמב ,תילגנאב רמא אבא
."תורירמב ותוא אנוש ךא ןלא ריסל ותוינוציחב תצק המודה םדא ריכמ ינא"
: קונח יתד טהל ומכב ,הטוהר תינמרגב ,הבר תוניצרב ,עגרב־וב התנע טזו׳ז םאדאמ
."דובא לכה אליממ"
."וז הדוקנב ךמע םיכסהל לכוא אל ינא ,יתריבג" :רמא אבא
. . :תונלבסב וילא הכייח טזו׳ז םאדאמ
ם יכלוה םתא :םתא ,לשמל ,הנה .הנטק המגוד ידי־לע ימצע תא ריבסהל הסנא״
ם יכלוה ןמז ותוא .ועיגת אל םלועל .הניתשלפל הפוריאמ הנש םיעברא הז םיכלוהו

 יוכיס לש לצ וליפא ןיאו .םעפ ףא עיגנ אל ונחנא םגו הפוריאל רבדמה ןמ ונחנא
״ ? ךתפקשהב טרקומד־לאיצוס יאדו ,ינודא ,התא .ךרדה עצמאב הדוקנ וזיאב שגפינש

:ןוהמת עיבה אבא
."שממ הז עגרב םישגפנ ונחנא אלה"
.הבושת םוש לביק אל הלא וירבד לע
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, ישמ תחפטמ ,היצפח תא ןחלושה ןמ טא־טא הפסא תונבל ימואלה ׳גלוקה תלהנמ
ה פשב תולצנתה האטיב ,םאד־רטונ תייסנכ לש רויצ םע הפינמ ,היני׳גריו תוירגיס
ה בכו קלדנ ,ימומרע ,יישנ קיז הזיא ,ןיבהל אבא היה לוכי אל התואש תיתפרצה
ת וטונ היכריש הרודהו תינוניב השא ,ונחלושמ הטאל הקחרתהו הכלה ,היניעב
.הנניאו .הכורא ןלראמ־תלמשב ןימשהל
ת פחרמ ותשא ויניעל התלגתנ זאו ,םיגגוחה ןיב העלבנש דע וטבמב התוא הויל אוה
ו יתופכ ןיב ךורב תתחונ איהו ,תמליא גנוע־תחויצב רועפ היפ ,אשדל לעמ הובג
, תוקושפ היתפש ,תבהלושמ ,התיה העורפ .הטלאמ רוביג לרימדאה לש תובחרה
.היכרבמ הלעמל דע תפעומו תרדבתמ הלוחכה התלמש
ב ריק ,הדי־ףכ תא ףטח אוה .הזרפהב הינפל דקו תודורצ קחצ דנלרדאס לרימדאה
ז א .ויחל לע ריהמ ףוטיל ול הריזחה איה .ךחילו ףשנו קשנו ויתפש לא דיה תא
, וז לא הז םיקדוהמו םידומצ םהינש ודקר בושו תרחא הניגנמב הניגנמה הפלחוה
.הינתמ ביבס ונימיו ופתכ לע השאר

ת ילילה םכרדל ושרפ רבכ םידחא םיחרוא .התפר תרומזתה םג .ולדח רונ־יד ןיקוקיזה
ה שרוחה רבע לא אשדה ינפ־לע הבחרה ינפ־לע הטלאמ רוביג םע גוחל הלדח אל איהו
.אבא לש ותייאר־גוחמ םהינש תא ואיצוה השרוחה יצעו תורואה וממעש דע
ת וינוירש הוולמ הריישב אצי םילשורי לשומ .וירדחל ןוילעה ביצנה שרפ םייתניב
ל א ואציו ודרפנ םיחרואה ינורחא .דוד־ךלמה־ןולמ רבעל םיעלקמ־יאשונ םיפי׳גו

ה אשדמה תא ושטנ רבכ םינאדוסה םיתרשה ףאו ןוארב־רטס׳צי׳צ ןטיפקה .םהיתוינוכמ
.ןומראה תואובמב ועלבנו
ם הינרקב טורשל ופיסוה םירוקרזה קר .ובוכ ריינה־יסנפ .הערה הצעה רה לע דרי ךשוח
ה לע שבי רוק .םידבכ םיללצ םיפטעתמו םיכלוהה םיחישה תאו ןותמה ןורדמה תא
ן ומראה תורמשמו .ךעד םינראה חיר .החרזמ ןומראה תורדגב לבוגה הדוהי־רבדממ
.םיאנקה תנכס ינפמ ןגב לרטפל היירי־תונוכמב םישומח ואצי
. םימ־יזתנב רוא־יזתנ םניח ךפכפל הפיסוהש השוטנה הקרזמה דיל ודבל דמע אבא
. תוומ דע היה ףייע םגו ,ול היה רק .הנטקה שישה־תכירבב דחא בהז־גד הליג וישכע
א ל לילגה ירה ןיב רקבה־תווח .רחא םוקמב וא היזלשב יאדו וחצרנ ויתויחאו ומא
י כוניח דסומל חולשל ילע היהי ללה תא .ובתכיי אל המיאופה וא רקחמהו םלועל םוקת
ר בוב םג .ןיפור רוטקודה תמ .וייח ימי לכ ובלב יתוא אנשי ךכ לע .םיצוביקה דחאב
־ אנירטווה הקלחמה תא להנא ינא אל ,תירבע הנידמ םעפ־יא םוקת םא .ותומי ןונגעו
. טימאנידב םיסיסרל לכה וצצופיו תרתחמה ימחול עגרה הזב ועיפויו יאוולה .הלש תיר

-ינאו .רעוכמ ןויער והז לבא

ה בינעב ,טקא׳זה סיכמ ול ץבציבש הנבלה הטחממה שלושמב ,הלואשה ותפילחב
ד חאב המורמ לאימולש־־רזחמל סינפיק סנה היה המוד ,םיימוקה ויפקשמב ,הרזה

.הידמוקה יטרסמ
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 נפל םליפ ומעש דדובתמה יראוואבה רפצה תא םואתפ רכז .ויניע תא םצע אוה
 תא רכז .ץראה יווצקב םיחדינה ןדריה תורוקמ לא לותב ביתנ הנש הרשע־שמחכ
 האר ויניע תא חקפו רזח רשאכ .ןומרחה שאר לע םינבלה םיגלשה תאו םימה תניצ
 השישי .םיכובסה םיפודרהה ןיבמ וילא התלגנ המורג םיאפר־חורכ .ילמורב ידיילה תא
 החמשה תוודחב תתוועתמ הלוכ ,ההכ סיבשב ,ער סותאפ תססות ,תקנופמ ,התיה
:דיאל
 ילצא ריאשהל לכות ,הצרת םא .הלילה אצמת אל בוש ,ינודא ,ןאכ ךל דבאש המ"

 1מ1הו רוכיש ינווי אוהש ינפמ ךתוא עישוי אל אוה םג לבא .ישארה ןנגל העדוה
 :בולע ףשנל וננמזב םייחה םימוד המכ .ףשנה רמגנ .רקי רוטקוד ,התיבה ךל .ןכסמ
 בכ .תורואה תא וביכ רבכ .הנה .ךשוחו ,םידוקיר תצק ,הקיזומ תצק ,תורוא תצק
 ךרטצא ילוא וא .רקי רוטקוד ,התיבה ךל .דוביכה ירייש תא ףורטל םיבלכל ונתנ
"? התיבה ךתוא עיסיש וילע תווצלו ןכסמה ידיירג טננטיילה תא ריעהל
:רמא אבא
."יתשאל הכחמ ינא"
:ערו םר קוקחיצ העימשה ילמורב ידיילה
ם לועמ ויפמ איצוה אל ,םיחונמה ילעב תעבראמ דחא ףא-תרזוח ינאו ,דחא ףא"
י לוא דבלמ ,הלאכ םילמב שמתשמ רבג יתעמש אל ייח ימי לכב .הזכ ינוימד טפשמ
."תויראגלוו תוידמוקב
ל א יתוא תונפהל וא הרזע וזיא יל טישוהל ,יתריבג ,ילכות םא הדות ־ריסא היהא"

א יה יאדו .תרתוימ תחא הפיט התתש ילואו ברעה לכ הדקר יתשא .רוזעל לכויש ימ
 .״המדרנ קר ילואו ,הביבסב ןאכ־יא ןיידע תאצמנ
:עשרב רחריח הלוקו ילמורב ידיילה לש היניע וקירבה םואתפ
ה מכ .םימי הרשע ינפל ילש ךוחמה ךות לא תועבצא בחתש בשותה אפורה אוה התא"
."ינממ דחפת לא .אוב .ךיתפש לע הקותמ הקישנ ךל ןתאו הנה אוב .בוקרו דמחנ
:וחוכ תיראשב הסינ אבא
."הידעלב התיבה בושל לוכי ינניא ,יתריבג יל ירזע ,אנא"
ה תיבה תכלל לוכי ונניא אוה .בוט הז .ובישקה ,ובישקה" ,ידיילה הלהצ ,"בוט הז"
והיה םה ,יתוברו יתוריבג ,הלאו .הליל לכ ודי־לע ותשא תא חרכומ אוה .ותשא ילב
״? המכ .הח .חורה־םע .רפסה־םע .םיד
.המהדתב אבא לאש ״? יל יחלסת םא ,המ המכ״
ע גריתש ידכ ךל םלשל ,הזה בוקרה הטושה ,תנק היהי ךירצ המכ !תמאב לבא"
ר כמ רבכ הזה חחרפה לבא ,ךינזא עמשמל ןימאת אל יאדו התא .הח ? קותשתו

, תוזוחא יתש ,תורעי השולש המחלמה זאמ הפלחש תחאה הנשה ךשמב ותושפיטב
. םינכסמה םילעבה לכ תא םינמוזמב קיתשהל ידכ לכהו ,םנקיד לש ירוקמ די־בתכ

־ ןיצק רשאמ תוחפ אל היה ןכסמה ויבאש בושחלו .בוקרו דמחנ המכ .םייח הזיא.
״! הנקזה הירוטקיו לצא רצחה־רסומ
.אבא רמא ,"ןיבמ ינניא"
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:הרמאו ,דולח רוועמ ףויש ,הובג ,קרוח קוחצ הנתב ילמורב ידיילה
ך לופיט לע דל הדות־תריסא ינא םימתבו־תמאב .ילש קותמ רוטקוד ,ךל החונמ־ליל"
ן אכ םימיסקמ תוליל הזיאו !בוט הז .ילש ךוחמה ךותב תוידוהי תועבצא .רוסמה
ה יה ונלש רקיה ןלא םג ,בגא !תוליל הזיא ,ביבס השקבב טבה ,ביבאב הניתשלפב
ה איצוה ןמזמ רבכ ץע־לוב שירט לבא .טדאק היה ןיידעשכ לאמש לעו ןימי לע ףאנמ
. הנכסמה הניתשלפ .ןכסמה ןלא .הנכסמה שירט .תומצעה־דשל םע ץימה תא ונממ
, בגא .ימצע יל םג החונמ־ליל .ןכסמהו רקיה ולתוא ,ךל החונמ־ליל .ןכסמ רוטקוד
י הוז אלה ? םילשורי םשב הזה בעותמה רוחל אורקל זעהש שפוטמה שפיטה היה ימ
."ינודא ,ראובר־וא .םילשורי אלו הסג הידוראפ

 .תינמרגה הבשומה ןוויכל תכלל הנפו ןומראה ןגמ לגרב אבא אצי רקוב תונפל שלשב
ם ה .אשידק־ארבח לש תינוכמב םירויה םיכרבא ינש ותוא ופסא תבכרה־תנחת דיל
. הירדהנס תנוכשב רקובה תדובעל םייח־רוקמ תנוכשב הלודג הנותחמ ,םהירבדל ,ובש
ל רימדאה ורבע העש התוא .התיבה סינפיק ןנח עיגה ,לפרעה ימודמידב ,עברא ינפל
ץ ר שומח פי׳ג ,תמדרנה וחירי ינפ־לע םיאלמ תורואב ושאר־רמושו וגהנו ותבוהאו
־ סלורה הגילפה םיימוי־םוי רובעכ .חלמה־םי תפש לעש ״הילק״ ןולמ לא ונפו ,םהינפל
, האלהו םיקמעו םירה התצח ,רבדמה קמוע לא הטעש ,החרזמ תפסכומה־הרוחשה סיור
א לפומ לוקבו שפנ־תרעסב אמא המלקיד ךרדה לכ .התוכלכל ,ייבמובל ,דאדגבל
ה ל םרפ ,בוטו לודג םיעור ־בלככ זילעו קהגמ ,לרימדאה .תינלופב ׳ץיבקצימ ירישמ
א לו המואמ השח אל איהו .תדמוח תינומדא די המינפ חלשו הלוחכה התלמש תא
. תועמדו הןדח בורמ וקירבה תורוחשה היניע קר .הלש תולייאה־רישמ עגר ףא הלדח
ם ישרפ יכ ול הרמאו וילא התנפ היכרב ןיב לא ויתועבצא תא לרימדאה בחת רשאכו
.העמדכ םיזעו םיפוקש תויהל םיכפוה קרו םלועל םיתמ םניא םיגורה

גי
ם יימשה .םירהה תא ריכעהו רבדמה ןמ אב ךבוא .םילשוריב דבכ ברש היה תרחמל
. םעז רובעי דע םיסירת הסיגה םילשורי .ןויקומ ויתס ינפ ודימעה ומכו דאמ וריפאה
.םינבלה עלסה־ישרט האנשב ודקי תונורדמבו
ם ירצק יקאח יסנכמב אבא דמע ףייעו ההוב .תיבה רצחב ,תשגרנ ,הלהקנ הנוכשה לכ
־ ירסחו םיפח המ .הנאתה ץע תרמצ לא תושטשוטמה ויניע תא אשנו ״אתא״ תייפוגבו
.םילוגעה םייפקשמה ילב וינפ וארנ עשי

 הבורבאי םאדאמ ."למיה םיא טוג" :הלמלימו שידיאב םייפכ הקפס קאינשיו תרבגה
ו חיטבה .םילגנא םירטושב ומייא :תוכרו תושק םילמב ןחוכ תא וסינ התוחא־תבו

.ץוביקל דימתלו־תחא חולשל ומייא .ןפיצרמ־הדלוקוש
ר צחה תניפב אוושל חרט ,חור ־רצוקמ קונח ,ףשנתמ ,ינומדא ,יקסני׳ז׳זב סדנהמה
לחהו הלודגה המוהמה תא הערל לצינ הנשמה־רייד היטימו .םלוס לע םלוס ביכרהל
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 ילועבג ךילשמ ,רקוע ,שלות ,הגורע ירחא הגורע םיחרפה תוקלח תא םייתניב סומרל
 ניש ןיבמ ףרה ילב שחלב ןנסמ ,ותנתוכ ןוראווצ תא ךשונ ,ובג ירחאמ לא םיפנעו
:תולקלוקמה
 .״בזכו רקש לכה בזכו רקש בזכו רקש״

:ןורחא ןונחתב וחוכ הסינ אבא
 םיפנעה .םדוק ומכ היהי לכהו רוזחת דוע אמא .ןב ,דר ,ךממ השקבב ,אנא .ללה ,דר"
 ,וישכע דר קר .ךתוא שינענ אל ונחנא .דר ,ילש ןובנ ןב ,השקבב .דאמ םישלח הלאה
."היהש ומכ קוידב היהי לכהו

א והו םימהוזמהו םירופאה םימשה ינפ תא וששיג ויניע .עומשל הצר אל דליה לבא
ו רועל תוקלוח רבע לכמ הולעה תועבצא ,תרמצה לא ,הלעמ־הלעמ ספטל ףיסוה
, האלה דועו םילזלזו םידב תויהל םיכפוה םיפנעה ובש םוקמה לא ,תוספסוחמ תופיטל
ם יפנעה םהבש םימורמה לא םיקיקדו םיקד םיהבג לא הנידעה הדיערה לא אישה לא
ך ש .םייניע םוצע התא םג ,םדרנ ידגו הלט םנ .םיימשה בל לא ההובג הניגנמ םה
, רצחב םיגאדומה םישנאה אל ,ויניעל הארנ אל םואמ .םילשורי הנשי ,םדנו חורה
ת ורוזפה ןבאה־תותקב אל ,םיקוחרה םילדגמה אל ,םירהה אלו תיבה אל ,אבא אל
ט הל קר .םילשורי הנשי •םולכ אל .םיבכוכ אלו חרי אלו שמש אל ,םישרטה ןיב
ו ל רגוא ומכו ."םולכ ןיא" :המהדתו גונעת ףוטש ,דליה רמא ומצע לא .רופאו םומע
.םיימשה תפש לע ןורחאה הלעה דע האלה־האלה קניז הפונת

! וקלתסת״ :תוגאשב םתוא שריג יקסני׳ז׳זב רני׳זניאה לבא .שאה־יבכמ ועיגה זאו
! םיטארנגד ,ןוסר׳חל וכל יגורנאגאטל וכל !חומ־ימטמוטמ !הפירש םוש ןאכ ןיא
ם גו ! ןאכמ שראמ י תללותשמ תיקנע הקילד !לופוטסאביסב !םירקב ! הפירשה םש
"!םכלוכ ןאכמ שראמ !הסידואב
ך ות לא טא־טא ותוא ךשמ ,אבא לש תודיערמה ויפתכ תא תוריהזב קביח היטימו
:םילודג םימחרבו ךורב שחלו תיבה
."םונהיגה שאב םישדחה םינוויתמה תא ףורשת איה היאיבנ תא תגרוהה םילשורי"

־ תיבב וילותח םע אוה םג רוגל רמייהטרו סוילוי שישיה רוספורפה רקע ןמז רובעכ
וחינ ויה .תימואלניב הריקח־תדעו העיגה םילשוריל .הזרא־לת תנוכשב ןטקה ןבאה
.המינפ וידידי תא ןימזהו ורדח תא םואתפ היטימ חתפ םינורחאה תולילב .תווקתו םיש
םשםיבשוי ויהםידמולמה תשולש .ונממ רסאל קד חירקרו אילפהל יקנ היה רדחה
לעםישוחינב םיגילפמ ,הת םיתוש ,תיקנע המחלמ־תפמ לומ תועש יבג לע תועש
׳תועסמםיצחבםינמסמ,םוקל תדמועה תירבעה הנידמה לש םידיתעה היתולובג־יווק
.ןנח:יטרפה ומשב אבא לא תונפל לחה היטימ .חרזמה לכ ינפ־לע םיגלפומ שוביכ
טבמ ותנומתיהבגמ םהילאחלוש היה ראואדנל רטלאו סנה ללוהמה ףרגואיגה קר
.המתו ינקפס
םולצתב הארנםהגנינקןלא ריס ןוילעה ביצנה .ץראה ןמ םילגנאה ואצי ךכ־רחא
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 ןורחאה יטירבה לגדל עידצמו וידמ תראפתב ףוקזו הזר דמוע אוהשכ "רבד" ןותעב
.הפיח למנב ןרותה ןמ דרויה
. ריעה לא הרבחתה הנוכשהו הזרא־לתב ללסנ שיבכ .תירבע הלשממ המק םילשוריב
ת יבה גג לע וגרתשהו ולע םיספטמה .דאמ וניקזה יונהו ירפה יצע .והבג םיליתשה
ה בורבי םאדאמ .תולוחכ תובהלשב ורעב םינועש־יחרפ ןומה .ביבסמ רדגה לעו
י נדרי־רבעה ןויגלה יחתות תללוסמ הזרא־לת תנוכש לא הרונש ,העות זגפב הגרהנ
ה גילפהו תירבעה הנידמה ןמ הבזכאתה ןח־ןבא הנימינב בובויל .לאומס־יבנ דיל
ה סרדנ םש .קרוי־וינב התוחא לא ףרטצהל ידכ "תדלומ" הינאב הקירמאל הפיחמ
ר טפנ רבוב רוסיפורפה םג .רטקה ילגלגל תחתמ המצע הכילשה ילוא וא ,תוומל
רבינואב הארוה־ירזוע לש תורשמ היטימו אבא ולביק םינשה תצורמב .הבוט הבישב
ת ושק םיציב ,םיכירכ םמצעל םיניכמ ויה רקוב ידמ .וחטשב שיא־שיא ,תירבעה הטיס
ה טנאס־הרטו ןובסיטאר יניינבל םיסובוטוא ינשב דחי עוסנל םיאצויו סומרתב התו

ל א ךרדה שדחמ חתפיתש דע ,הטיסרבינואה תוקלחממ המכ םייתניב ונכוש םהבש
ר סמתהו תואלמיגל ףוס־ףוס שהפ רמייהטרו סוילוי שישיה דמולמה לבא .םיפוצה־רה
ץ והיגה דוס תא וליפא .ןויקנמ קיהבה תיבה .תיבה״קשמ לש ינדפק לוהינל ודואמ לכב
ת וארל םיעסונ היטימו ןנח ויה שדוחב תחא םעפ .רמייהטרו רוסיפורפה הליג םלשומה
ק יטסמ םילשורימ ול םיאיבמ ויה .םיחשהו הזר אוה .ץוביקב יכוניח דסומב דליה תא
, םירקנוב ,ןוטב־ירוציב ביואה קצי םילשוריל ביבס ביבס םירהה לע .הדלוקוש ןכו

.םיחתות ־תודמע
.ןיתמהו

1974
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