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 ןושארה קלחה
 ביבאה-וברוק

 היה הזה רירקה רקובב יתיפיצ ול ןורחאה רבדה

 רחא והשמל יתיפיצש אל .בולכ ךותל קרזיהלו ספתיהל

 דימת ,תרמוא תאז ,םתומכ םיביטימירפ םירברבמ

 יתוא רוגסל לבא ,וללה םימיה ןימ םויב ספתאש יתעדי

 .יתיפיצ אל הזל- היח ומכ ,בולכ ךותב

 תא יתרעינו הרקה בולכה-תפצרמ ימצע תא יתפחד

 יתוא וקרז םה רשאכ יתלביקש םלהה תכממ ישאר

 הדיחיה הסינכל ,ייכרב לע הרוחא יתבבותסה .המינפ

 החינגב ימעז תא יתפשנו תאזה הנטקה הספוקה לש
 ךותב דומעל וליפא יתלוכיש הנימאמ אל ינא .תינבצע
 תאצל וא חורבל לע רבדל אלש ,הזה ןטקה בחרמה
 .ןאכמ

 תחא יתייהש וליאכ ,יב וצענו בולכה ביבס ודמע םה
 ויה םהש הדבועה רואל ,קיחצמ .םהלש דייצה-תויחמ
 םוקמב יתוא ואלכו ודכלש םיארפה םירברבה ,תויחה
 ,ןכבו ,הזה רירקה םויב םימוריע תעכ ודמע םה .הזה
 קרו ךא ודמע ףא םקלחו םייסנכמב םישובל ויה םקלח
 .יינפמ םסכנ תא ילזמל ,הריתסהש הנטק דב תסיפב
 ,םינאגפו םילקועמ םירויצב םפוג תא הסיכ לוחכ עבצ
 דחא לכו ,עבצב תוסוכמ ויה םהינפמ תיצחמ וליפא
 .הוורפ-יושע םייפגמ שבל םהמ דחאו

 ופיצ וליאכ ,םהינפ תא הרייצ תונרקסו יב והב םה
 .שארהמ םיינרק גוז יל וחמציש
 יל ונתיו יתוא וררחשיש ןנחתהלו חורצל ,תוכבל יתיצר
 יתיצר אל .יפמ הלימ איצוהל יתזעה אל לבא ,תכלל
 ,יתסובת תא אלש חטבו ןוצרה תועיבש תא םהל תתל
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 דחאו דחא לכ לע החודה יטבמ יתרבעה תאז םוקמבו

 .האלה יל הרקיש המל הממדב יתיכיחו ,םהמ

 רשאכ ידמ בר ןמזל תוכחל הכירצ יתייה אלש ןבומכ

 אל םא ,וייחל םישולשה עצמאב רבג ,םהלש ןאמשה
 .הממדב יב ההבו בולכה לא םדקתה ,רתוי

 רשא ,םידח םיבהל יפלאכ יפוגל ורדח תורופאה ויניע
 .הדרחבו דחפב יתוא ועצפו ישפנ-יקמועל וכתח

 .יתוא ודכלש םירבגה דחאמ יתעמש "?איה תאז"
 רבידש ןמזב ויפ תא ריתסהו וינפ תא הסיכ ינומדא ןקז

 יב ןחוב ,הדיצה ושאר הטיהו קתש רשא ,ןאמשה לא

 .תלחלחמ תונקיידב
 יתדמעש יתנבהו ינורג-ילעמב טא הלוע לעוגב יתשגרה
 יתלכא אל .הברה םש היהש אל- ינטב ןכות תא דבאל
 קפסמ ןוזמל בשחנ רעי-תוריפ ןכ םא אלא ,בר ןמז הזמ

 ,תאז םוקמבו יתוא גורהל היה רומא בערה .הזה םוקמב
 .וללה םירברבל- הנה יתוא איבה אוה

 ,הנופצ רעיה-יקמועל תכלל הרומא יתייה אלש יתעדי
 לכואה תא חקל ףרוחה ?תושעל יתלבי דוע המ לבא
 יתוא לבקל הצר אל שיאו םיימורדה םירפכה תיברממ

 ךירצ ימ ,ירה .רבדה לע םמישאהל יתלוכיש אל ,ותיבל
 המדנ ,הזמ עורגו ?הזה השקה ףרוחב ליכאהל ףסונ הפ
 ,החירפה תא ןתיא איבהלו עיגהל רהימ אל ביבאה יכ
 תאצל וצר אל רעיה-תויח וליפאו ,ןוזמה תא וא
 .הזה רוקה ללגב םאובחממ
 שופיחב ,הזה רוזאב ימצע תא יתאצמ ,השעמל ,ךכו

 םיארפל ךייש היה רשא רוזא ,והשלכ ןוזמ רחא
 .וללה םינאגפה

 עודמ ?יתוא ודכל םה עודמ ?ללכב ינממ וצר םה המ
 .רבדה לע יתננולתהש אל ,יתוא וגרה אל
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 ןימאהש םינורחאה ןיב היה הזה ירברבה טבשה

 הנופצ ובזע ראשה לכ ,רעיה לש הזה רוזאב םינאגפב

 םתד תא תורמהל ובריסש םינורחאה ויה םה .ןאכמ

 .יתכייתשה הילא תדה- השדחה תדל םתנומאו

 אלא ,ינומכ םישנא דוכלל וגהנ אל םהש יתעמש

 ןיב יתוא וריאשה םה עודמ , ךכ םא .םוקמב םגורהל

 ,הזה ןטקה בולכה ךותב יתוא ואלכ םה המל ?םייחה

 .הזה רוזאה לש תונכוסמה תויחה תחא יתייהש וליאכ

 יינפב ויכרב לע ערכ ןאמשה רשאכ ,יתמשנ תא יתרצע
 בחרמה תא קרסו ודיב זחאש הטמה לע ןעשנ ,בולכה
 והשימ ןאכל סנכהל היה לוכיש וליאכ ,יביבס ןטקה
 תשפוטמה הבשחמה דגנכ קוחצל יתיצר .ידבלמ ףסונ

 הכ והשמב ןימאה תמאב אוה םא ,ותעדמ אצי אוהש
 תאז םוקמב תקתוש ימצע תא יתאצמ ךא ,ךחוגמ
 .תלטלטמ הייפיצב וב ההובו

 ,הממדב ןיתמהו ייניע-יקמועל טיבהל רזח עגושמה
 ?המל לבא ,ינממ והשמל הכיחש וליאכ
 ויכרב תא הפשח רשא הכורא הקינוט תלמש שבל אוה
 הסנמ ,ולשל יטבמ יתטסה .יילא ףפוכתה אוה רשאכ
 .תופושחה ויכרבב םוקמב תוריעצה וינפב זכרתהל
 ,תאז םאו ןאמש תויהל ידכב ויד ןקז הארנ אל אוה
 הרירמ השוחתל יל ואיבה יב וצענ ויניע הב ךרדב והשמ
 המירזכ הלחז ,ונממ הדהדהש המצועה .תרפרפמו

 םיצוצקע-יפלא ומכ ,ירוע יינפ לע תלטלטמו תינחוכ
 .דחפ לש םיינרקוד

 תירברבה הפשב ינומדאה רזח ".ןאמשה ינודא"
 "-תאבינש יפכ רעיב התוא ונאצמ" ,םהלש
 םותסל ינומדאל למסמכ ,ריואב ודי ףכ םירה ןאמשה
 הנותחתה ותפש לע ולדוגא ףטילש ינפל ,ויפ תא
 .תבשוחמו תיטיא העונתב
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 וליאכ ,רוהרהבו טאל יילע ופלח תומצמוצמה ויניע

 .רקהו רישיה וטבמב יחומ ךותל רודחל הסינ אוהש

 םאה ?יירחא ושפיח םה םאה ?ינומדאה ןווכתה המל
 ילוא וא ,ינאש ימ ללגב ןאכ םה םאה ?יילע ועמש םה
-ילש תולוכיה ללגב
 לוכי אל הז .יפוגב הלעש דערה תא עיגרהל יתיסינ .א?'
 יתרזח ,תעד?' ן'כי אן' שיא .עדי אל שיאש ןוויכ ,תויהל
 ייניע יתלפשה ינפל ,רתוי בר ןוחטכב ימצעל יתרמאו

 לש רישיה וטבממ קחרה ,בולכה-תפצר לע תוששוחה
 .ןאמשה
 וליפא וא ,יכרד תוארל לכוי אוה המש יתששח .יתדחפ
 .הז עגרב ייתובשחמ תא אורקל

 ד,ורצה ולוקב דקפו יל עידוה אוה ".יילא רביד ןקזה"
 .הטמל טיבהל יתכשמה ךא ".יב יטיבה"

 ,ןקזה .יתלמש-דב ביבס ייפורגא תא יתצמיק ? ןק r ה
 וללפתה וילא הבהלהו שמשה לא ,םהלש ינאגפה לאה
 ריזחיו םוחב םתמדא תא ריאיש ךכ ,ףרוח לכ םירברבה
 .תאזה המדאל החירפהו ביבאה ,שמשה תא

 תימורדה הפשב םעפהו תינש דקפ אוה ".יב יטיבה"
 .יבא לש הפשב-
 ןוויכ ,ולשל יטבמ יתרזחה ,הרירב תילבו קור יתעלב
 ואלימ תומצמוצמה ויניע .תרחא תושעל יתלוכי אלש
 אוה .ןהב ףקתשה המיז ומכ הארנש והשמו דשחב
 תא ךשומ ,יתסלב תפלו בולכה-יגרוס ןיב ודי טישוה
 םב ועגפ יינפש ינפל םיגרוסב יתספת .ורבעל יינפ
 .תלהובמו הרצק הבבי יתטלפו

 ומכ ,ירוע לע דח םרזל איבה ,יילע ולש רישיה עגמה
 יתלוכיו םושנל יתקספה .תרקודו הרצק למשח-תכמ
 אוהש הנומתה ,ושארב הריוצש הנומתה תא תוארל
 הלחליח השוחתה .וניניב רישיה עגמה ךרד יילא ריבעה
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 יב וכשמ רשא ,םינבא תורשע לש דבוככ ינטיב ךותל

 .הטמו הטמ

 םינבא-לגעמ לש זכרמב דומעל הרושק ,יתדמע ' J א

 וליפא וא זוזל יתלוכי אל .שמשה התלע ירוחאמו

 ,ירוע תא- יתוא תופרוש תובהלב יתשגרה .םושנל

 ןשעהמ וברצ ייניעו ףרשנה ירשב תא חירהל יתלוכי

 .הדבכ הכימשכ יתוא ףטעש ךימסה

 ליבשב ?המל לבא ?' 7 'נשנ ןנכת א 1 הש המ ה r םאה

 המב ןיחבי המש ,ולשמ יטבמ טיסהל יתזעה אל ?המ

 רחאלו ןכותל קומע תעכ ההב אוה .וכרד ייניע וארש
 .חוטבו ינלוח ךויח ,יילא ךייח אוה ,רצק יד רוהרה

 ולוקב ןאמשה שחל ",יתשפיח רשא םייניעה ןה ולא"
 ךתוא יתיאר ... הלפאו רוחש תואלמ םייניע" ,ליחבמה
 ."ביבאה-וברוק ,הרודמה-תובהל ןיב
 תורצק תומישנ יתחקלו ייניע תא יתמצע ? ןנרןק
 וב טיבהל יתרזח ?ביבאה-וברוק .יפא ךותל תודעורו

 םויל ןברוקה יתייה ' J א םאה ... םאה .טלחומ קושב
 דצמ ישאר תא יתרטרט ?םהלש ביבאה לש ןושארה
 .השחכהב דצל
 ... א?

 ודמעש םירבגה ןיב יטבמ יתחלשו הנבה רסוחב יתפשנ
 םהמ דחאו דחא לכו ,םתומכב השימח- בולכה ביבס
 .לעוגו המיז אלמ םכויח ,יילא ךייח
 רשא םה הלא ויה ירה ,ועדיי םהש ןבומכ ,ועדי םה
 .הליחתכלמ יתוא ודכל

 תאז ןיא" ,האלמ הבזכאב ןאמשה חנאנ ".יד .יד"
 .ומצעב ןקזה הצר ךכ ... הריקי ,ךדועיי תא שוגפל ךרדה
 ."לודג דובכ והז ירה- חומשל ךיילעו ךב רחב אוה
 תא ואלימ תועמד רשאכ ,יתייאר שוטשטל רבעמ יתיהב
 יתיסינש תמאב- הצוחה גולזלמ םהב יתזחאו ייניע
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 ינא ד,ובא היה הז .יתחלצה אל לבא ,ימצעב קיזחהל

 .הדובא יתייה
 לע תוישפוחב לופיל תועמדל יתתנו ייניע תא יתמצע

 יתייה ינא ,םהלש ןקזל יתוא בירקהל ונווכתה םה .ייחל

 ןכל- הנה יתוא ואיבה םה ןכלו םהלש ביבאה-ןכרוק

 .הפ יתייה
 הפיחדב יינפ תא ררחשו ולוכסת תא ףשנ ןאמשה

 תרדוח הלקהה תא שיגרהל יתלוכי .תבזכואמו הקזח

 .וניניב עגמה קותינמ יבלל
 םיגרוסה ריקמ יתעתרנו הקומע המישנ יתחקל

 .דוע יב עגיי אל אוהש ךכ ,בולכה-יקמועל
 ןאמשה דקפ ".הנממ קחרה םירחאה תא וריאשה"

 .וימחול לע
 "?הדבל ןאכ הריאשהל הז ןובנ היהי םאה ".לבא"

 דשחב יילע לפנ וטבמ .וליגב ריעצ ,םירבגה דחא לאש
 .תינש יב טיבהל רזח אוה רשאכ

 לבא ,ול דיגהל יתיצר /ןאכמ חורב?' ות?'ןכוש א?' הז
 .תאז םוקמב קותשל יתרחב

 הנכומ היהת איהש בושח יכה .הל גואדל ךרוצ ןיא"
 לע המידק ןעשנו וילגר לע םק ןאמשה ".החירזה תעשל
 תארקל ,ןחלופל ןנוכתהל ונילע ".תעכו" .ולש הטמה
 ."ןושארה רואה
 הנפש ינפל וירבד עמשמל יבויחל דנ הצובקהמ דחא לכ
 ,יב טיבמ רתונ אוה .ינומדאה דבלמ ,ותמישמ תא עצבל
 והשמ .ייניעב ןח אצמ אלש והשמ ,ויניעב הנוש והשמ
 .ונממ יתחרבש והשמ- קוחר אלה ירבעב רבכ יתיארש
 תא יתקביחו םיגרוסה ריק לא יבג םע הרוחא יתנעשנ
 .ילש הזחה לא ייכרב

 הפשב לאש אוה "?תחאה איהש ךל ןיינמ ,ינודא"
 .ןיבא אלש ךכ ,םהלש
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-תובהל ןיב וללה תורוחשה םייניעה תא יתיאר ינא"

 תועיבשב ומצעל ךייחמ ,ןאמשה ול בישה ".הליפתה

 יתוא דכל רשא דחאה אוה הז היה וליאכ ,המוצע ןוצר

 אלה ,ןחו לפואב תואלמ םייניע" .וימחול אלו וידי-ומב

 .הלאשב יב טיבהל רזח אוה "?ןכ

 ורבעל דנ ינומדאה " ... היניע תא ךל הארה ןקזה"

 .ינודא ,גאדת לא ,ךכ םא" ,רמאו רזחש ינפל האילפב

 ,קמועל דק אוה ".הנושארה החירזל ןכומ היהי לוכה

 .קוחרה רפכה לא הרזחב הנפו בבותסה

 יתלוכי לבא ,הזה קחרמהמ תוארל יתלוכי אלש רפכ
 םיחחושמה ,םיזילעה תולוקה .עומשל טלחהב
 יתייה אלש םיוסמ עגורל יל ואיבה םהלש םיוולשהו

 ויהו הזה רוראה םוקמב הדיחיה יתייה אלש .ידבל ןאכ
 קחרמהמ םקוחצ תא עומשל יתלבי .םידלי וליפא ןאכ

 .יילא םתוא האשנש חורה תאז התייהש וא ,וניניב ברה
 ינפל 1 יביבס יתנחבו יינפ תא הסיכ רירמ ךויח

 .הטמל יטבמ יתלפשהש
 ויניעמ יתוא ריתסהו רעיה-יעזג ןיב דמע בולכה

 רומא אל םג שיאש החינמ ינא .רפכה לש תוינרקסה
 .הליחתכלמ ןאכ יתייהש תעדל היה

 עיפוהל הרומא יתייה J' 1 א תרמוא תאז ,ןברוקה ירה
 ודכלש תעדל םירומא ויה אל םה .םהינפב העתפהכ

 והשמכ רתוי יתייהש אלא ,החירזה ינפל םוי יתוא
 .םיימשהמ םהילא חלש ומצע ןקזהש

 ויגרוסל ץוחמ ,בולכה-תפצר ךרואל ייתועבצא יתטשוה
 ךותמ וחמצש םיבוטרהו םירקה םיבשעה תא יתערקו

 .בולכה ךותל המדאה
 אלש הדבועה רואל ךא ,הפי הזה םוקמל תארוק יתייה
 וליפא וא ,תאזה הנטקה הספוקה ןימ תאצל יתלוכי

 יתרחב ,תאזה םיאלפה-תאלמ הייחמצב בבותסהל
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 ןאמשה לע טיבהל יתרזח תאז םוקמבו ,הנממ םלעתהל

 .הייפיצב

 םהלש הבהלהו שמשה לא ,ןקזה דציכ קוידב יתעדי ינא

 אוה .רזנמב םיריזנה דחאמ תאז יתעמש ,םהילא רביד

 איבה רשא ,דחוימ הקשמ ותש םינאמשהש יל רפיס

 .םתיא ורביד תובהלהש ןימאהל םהל םרגו תויזהל םהל

 ותוא וקסיר םהו הדורו היציבלא ,אוהה בשעל וארק

 תויזהל איבהש חמצ ,תינשייב הזומימ םע דחי שתכמב

 ושמתשה םיריזנהש ןוויכ ,תאז יתעדי ינא .עגורו

 םהיתועיצפו םבאכב לפטלו לקהל ידכב וללה םיחמצב

 .םיבר םילוח לש

 יפאב יתכשמו יתלמש-לוורשב ייתועמד תא יתבגינ

 החירזה .רתוול יילע היה רוסא .הטילש תרסח העונתב

 יל היה ןכ לעו רקובה תועשב קר ןאכ היהת ביבאה לש

 .ןמז דןע י? שי- ןמז דוע

 חילצא ילוא ןתיא והשמ רחא שופיחב יביבס יתטבה

 והשכיא חילצהלו תוסנל תבייח יתייה ינא .ןאכמ חורבל

 יתעלבו ייניע תא יתמצע .הזה יארונה בצמהמ תאצל

 .תועיגרמו תוקומע תומישנ תחקול ,קור

 .ימצע תא יתעגרהו יתרזח, 77D נ היהי לכה

 .וב טיבהל יתרזחו ןאמשה תא יתעמש "".יגאדת לא"

 ?ןאכ היה ד 1 ע א 1 הש n1 כש? ית? 1 כי ??כב ךיא

 לע ןעשנ אוה "".ךב לפטל הרענ הנה חלשא ינא"

 תבייח תא" .יב ההב םימחרבו המידק ולש הטמה

 ליכאנ ונחנא .הריקי ,החירזה תעשל העוגר תויהל

 חלקנו הקננ ,ןקזל ךתוא הלענש ינפלו ךתוא הקשנו

 תא .ףוסה דע ךל גאדנ ונחנאש ,ךל חיטבמ ינא .ךתוא

 חקיש ,תרשמה לש ואובל הנכומו הייקנו הוולש יהת

 הלעמ טיבמ ,שיאה רמא ".תולודגה ויפנכ לע ךתוא

 .ויניע ומב תאז תוארל לכי אוהש וליאכ ,םיימשל
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 ןפואב ולש הטלחהה תא לבקל ינממ הפיצ תמאב אוה
 לע- וילע קוחצל יתיצרש חותפ הכ ,טושפ הכ
 וברוק לופיל יתנווכתה אל ינא .ויתועדו ויתונומא
 םהל אורקל היה ןתינ םא ,וללה םייארונה םישנאל
 אל ינאו תויביטמירפ תויח ,םירברב ויה ולא- םישנא
 .רחא דחא ףאל וא ,םהל רתוול יתנווכתה
יח ןיאן ית l א בירקיש רפכ ןיא 1 יב קיזחיש בן?כ ןיא  םי
 .המלש הנומאב ימצעל יתרמא /םאן?מב היחא אלש
 שיאהמ הלימ יתעמש אל הב הכורא הממד רחאל
 רבכ אוה ךא ,ורבעל יטבמ תא ריזחהל יתטלחה ,אוהה
- הלימ איצוהל וליפא ילבמו בזע אוה .םש היה אל
 .ףר l טמה

 רחא שופיחב יביבס יתטבהו ייכרב לע המידק יתנעשנ
 תא השוע יתוא ואריש יתיצר אל ירה ,והשימ וא והשמ
 .תושעל יתדמע רשא
 יתלחתה ,הזה םוקמב ידבל יתייהש יתנבה רשאכ
 ויה וב ,יל רתונש דיחיה שוכרה .ילש קיתה רחא שפחל
-יחמצו םוקמה-יחיש ןיב יתפסא רשא רעי-תוריפ המכ
 .ילש םינוקובקבה ךותב יתרמשש ,אפרמה
 ינממ ותוא וחקל םה ,יתוא וספת םהה םירברבה רשאכ

 דיחיה רבדה היה הז .וריזחהל יתנווכתה ינאו חוכב
 חילצא םאו בוזעל יתרחב רשא ,ילש רבעהמ רתונש
 .הרזחב וריזחהל יילע היה ,ןאכמ חורבל והשכיא
 ,ייצפחמ ץפח םוש ןאכ אצמא אל ינאש יתנבה רשאכ

 םישופיחב ליחתהלו אוהה ןויערה תא קורזל יתטלחה
 וב בולכה תא חותפל ידכב ,והשמ וא לקמ וא ,ןבא רחא
-ידומעב יתספת ,חילצה אל הז רשאכו .יתעקתנ
 הזש וליאכ ,הקזוחב םתוא לטלטל יתלחתהו םיגרוסה

 .ןאכמ תאצל והשכיא יל רוזעי
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 חונמ יל ןיא עודמ ?יתישע רבכ המ / שודקה ?אה םשב
 ריק לע ישאר תא יתקפד ?וללה םירוראה םייחב
 תרכזנ ,ימוקמב יתאפקו תשאוימ החינגב םיגרוסה
 .הליחתכלמ רזנמה תא יתבזע הללגב הביסב
 חילצא םאה .זוכירב ןהב יתיהבו יידי-תופכ תא יתמרה
 יתשמתשה אלש הזה ןמזה לכ רחאל ,יחוכ תא ריעהל
 יתלוכי .יפב שבויה תשוחתל ייתפש תא יתקקל ?םב
 הזחה זכרמב הקזוחב םעופ ללותשמה יבלב שיגרהל

 יתטבהו המידק יתנעשנ ?דיספהל יתלוכי רבכ המ .ילש
 .השעמ תעשב יתוא סופתי והשימש הגאדב יביבס
 ןתוא יתדמצהו בולכה-יגרוסל ץוחמ יידי יתטשוה
 השוחתב זכרתהל יתיסינו ייניע יתמצע .הכרה המדאל
 אוהה םויב יתוא הליצהש השוחתה- איהה הקוחרה
 .ילש תולוכיה תא הריעהו

 .ןתוא יתרעינו ישארב תומשאה תא יתעמש !הפשכמ
 הללוחתה רשא המוהמה תא תוקנל יילע היה ,הליחת
 היה .תינש חתפהל ילש תולוכיל יתתנש ינפל ,ישארב
 ידכב טעמ המוריע וליפא ,הפושחו הייקנ ראשהל יילע
 .הצוחה תאצל וללה תולוכיל תתל

 השוחת הליחת .תוארל ימצעל יתתנו קמועל יתמשנ
 ,חורה עגמל םילעה שורשיר- יתוא הפטע הוולש לש
 המדאה יינפ לע שמשה רוא ,תוצייצמה םירופיצה
 ךפה לילצהו ,יילא אב הז זא ... r או ,הבוטרהו הרקה
 תחת םיענה םיערזה תא עומשל יתלוכי .רתוי לולצל
 םינקזה םיצעה לש םיקומעה םישרושה תא ,המדאה
 קומע ,רתוי קוחר תעגלו עיגהל יתיסינ .הזה רעיה לש

 .לכה תא עומשל יתלוכי יתחלצה רשאכו ,רתוי
 ,םיקחשמה םידליה לש לולצה םקוחצ הז היה ,הליחת
 םשל הפמ םיצצורתמ ,ילומל שממ ןאכ םה ויהש וליאכ
 .זילעהו יתודליה םלילצב
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 ךותל רתוי קומעו קוחר תסנכנ ימצע תא ןיימדל יתיסינ

 ומכ ולוכ םוקמה תא תוארל יתלוכיש וליאכ ,המדאה

 .הקלחו הלודג הליגמ יינפ לע תריוצמ הפמ

 אוה .םיצע חומצל וזעה אל וב ,רעיה זכרמב דמע רפכה

 שיא םישולשכ וררוגתה וב םילהוא רפסממ יונב היה
 .םידלי ויה םתיברמ ,תוחפל

 קחרמב והשמ םינוב ,םוקמל םוקממ וצצורתה םירבגה

-לגעמ זכרמב דמע הובגו םוצע והשמ .רפכהמ בר

 לש ויניעב יתיאר רשא םינבאה םתוא ,תולודגה םינבאה

 קיתעה שדקמה היה הז .יב עגנ אוה רשאכ ,ןאמשה

 .םהלש ןקזה- שמשה לאל שדקמ ,םהלש ינאגפהו

 אל רבעש ,ןטקה לחנה ךרואל ובשי םהלש םישנה

 הוולשה תא שיגרהל יתלוכי .רעיה תחרקמ קוחר

 תחאו דחא לכ ןיב הרבעש החמשהו ,ןהלש עגורהו
 וליפא םהל התייה אלש וליאכ ,הזה םוקמה-יבשותמ

 םיקתונמ םה ויהש וליאכ ,םהייחב הגאד לש ץמש
 .םביבס בבוסה םלועהמ ןיטולחל

 ישארב הריוצש הנומתהמ יתוא קתינ םיפנע ץופינ
 יתטסהו ייניע יתחקפ .המוקמב העיפוה הנטק תומדו

 םהל וציצה ,םיצעה דחא ירוחאמ םש .דצל יטבמ
 יידי יתמרה .ריהב רעיש לש םילתלותמ תווצק
 אוה ,היה אל הזש ימ .הממדב ול יתנתמהו המדאהמ
 ,ותוא שיגרהל יתלוכי ,תאז יתעדי ינא .ןכוסמ היה אל
 תוכובנ םינפ רשאכ ,ימצעל יתכייח .התוא תרמוא תאז

 .ץעה-עזג ירוחאמ וציצה
 דחאב יתספת .תוחפל שמח תבכ הדלי תאז התייה
 ,ןטקה בולכה ךותב יתבישי תא יתרדיסו םיגרוסה
 ילש רצקה עגמב השיגרהל יתלוכי .הממדב הל הניתממ
 ,ששח וא דחפ הז היה אלש יתעדי ,ןכ לעו המדאה םע
 .הנה אובל התוא העינה רשא הרוהט תונרקס קר אלא
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 ,האובחממ האצי איה רשאכו יילא אובל הל יתנמיס

 .תטלחומ האילפב הב יתיהב

 עורפה הרעש .המדאה לעמ רטמל העיגה ישוקב איה

 םינווגב הוולמ ,םיתותה-יעבצב עבצנ לתלותמהו

 ועבוצ תולוגעהו תולודגה היניע .םימוחו םיינידנולב

 םימחה ץיקה-ימיב םיימשה לשכ ,ריהב לוחכ עבצב

 .הקותמ תונשייבב יילא וכייח תואלמה היתפשו

 םייניעה וליפא וא ,רעישה ,םייתפשה ולא ויה אל לבא

 רשא הקומעה תקלצה אלא ,יתוא ועיתפהש תוצצונה

 תסלה לא הטמו החצממ לחה- הינפ ךרואל הערתשה

 תיווזו הייחל ,תילאמשה הניע יינפ לע ףלוח ,הלש

 .היתפש
 .הדימה התואב הל יתרזחהו םולשל הדיב הפפונ איה
 הכרד ילואש יתנבה רשאכ ,ףופינה עצמאב יתרצע
 רבעמ ידי יתטשוה .רתוי בוט םוקמה תא תוארל לכוא
 וליפא לכוא םא .יילא אובל הל יתנמיסו םיגרוסל
 ,האב איה ונממ רפכה תא הכרד תוארל תחא היינשל
 .רתוי בוט ילש החירבה תא ןנכתל חילצא ילוא
 תוענ הלש תוכוראה םיסירה ,ההימתב הצמצמ איה
 והשמל הל האיבה תקלצה .תולוגעה הייחל לע הפינמכ
 ,הפי התייה איה- וליפא תאז ריבסהל יתלוכי אל ,הפי

 םדקתהל הלחה איה רשאכש ,המימת הכו הקותמ
 .הילע יתדחפ ,בר הכ ןוחטיבב יילא
 ינא ,החותפ הכ הרוצב יב חטבת איהש יתיצר אל

 תולקב ולכי םירחא םישנא לבא ,הב עגפא אל ימצעב
 ןויסינב ייניע תא יתמצע .תאזה תומימתב שמתשהל
 אל- ישארמ וללה תולפאה תובשחמה תא קיחרהל
 .הז עגרב אל ,הזה שארב םוקמ םהל היה
 היניעב הצמצמו בולכה-תבית לומ לא הרצע איה
 .הלק הסיעלב הנותחתה התפש תכשונ ,תולוחכה
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 הל תנמסמכ ,החטבב ישארב יתדבו הרבעל ידי יתמרה

 ינפל ידי-ףכב הצענ איה .הב עגפא אלשו רדסב הזש

 .ייניעב טיבהל הרזחש

 .יתקתש לבא ,רדסב היהי לבהש הל רמול יתיצר

 .תלעות-םוש ךכב התייה אל יכ יתעדיש ןוויכ ,יתקתש

 תא חקית איהש .יב עגית איהש עגרב רהבתי לכה ירה

 .יב חטבתו הלשל ידי
 ואר הלש םייניעהו הלימ איצוהל ילבמ הל יתרמא / יאןב

 ידי תחקול ,יילא המדקתהו קור העלב איה רשאכ ,תאז

 ,ילשמ תיצחמ ישוקב התייה הנטקה הדי .הלשל

 .תוכלכולמו תורצק הינרופיצו תונמנמש היתועבצא
 .הקומע המישנ יתחקלש ינפל ,בר ןמז הב יתנחב
 ךא ד,חא עגמב היתושגר תא אורקל יתלכיש ןבומכ
 יתיצר אל .ייתוששח תא הל ריבעא תינמז-ובש יתדחפ
 שיגרת איהש יתיצר אל .הליהבהל וליפא וא ,הב עוגפל

 יפכ דחפת איהש יתיצר אל .השיגרמ ינאש יפכ
 יתכשמו הדי ביבס ייתועבצא תא יתרגס ,ןכלו .יתדחפש
 .הלק תונידעב יילא התוא
 עגמה ךרד הלשל ייתובשחמ תא יתרבעה / יב יחטבת
 םא ,יתוא עמשת איה יכ תואדוב יתעדיש תורמלו .ונלש
 .יישעמב יתכשמה ,הז עגרב אל יכ
 היה הליחת ,דחא עגמב רצונ וניניב רשקה רשאכ ,תעכ
 איה הדלי ןימ הזיא תוארלו השפנ תא אוצמל יילע
 .האב איה ןיאמו התייה איה ימ- התייה
 הינשב תחאה תוזחואה ונידי תא הכרכ המח המירז
 .יבללו ישארל ךרדה לכ ,יעורז ךרואל הלחזו

 .א?' ... השיא התייה השארב יתיארש ןושארה רבדה
 התכב איה .ינממ ףא הריעצ ,הרענ תאז התייה
 הריבעה איהש הבהאהו םוחה .הידיב התוא הלסריכו

 תועגופ םינבאב יתשגרה .עגורו המחנל יל ואיבה ,הילא
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 .יינפ ולא ויה וליאכ ,הינפ רוע תא תוערוקו תוברוצ ,הב

 םידליה לש זילעהו לולצה םקוחצ תא יתעמש

 .יביבס םה וקחשש וליאכ ,ו 1 ביבס םיקחשמה

 דחפב יביבס ךרוכ ךשוחב יתשגרהו םעזו המהנ יתעמש

 ומכ שממ ,יתוא ופטע תולודג םיידי ,ןכמ רחאל דימו

 יילא ורזח הוולשהו עגורה .םוחו הוורפב הוולמ קוביח

 .הפרמ ימצע תא יתשגרהו

 תלהובמו הרצק המישנ תחקול הנטקה תא יתעמש

 לע הטמל הטיבה איה .הגאדב הב ההוב ,ייניע יתחקפו

 אציו וניניב רהז ןבל טעמכ ,לוחכ רוא- תובלושמה ונידי

 רשא ןמיסה .יתיכיח ול ןמיסה הז היהו ,ונידי-תופכמ

 .וניניב רצונ רשקהש ךכ לע יל עידוה

 .העתפהב ולגעתה היניעו הרבעל יתכייח, ךל םולש

 הביבס הטיבה איה רשאכ ,הזל התפיצ אל איהש יתעדי
 .היתובשחמ ךותב ,וניניב דהדהש לוקה רחא שופיחב

 שפוטמ ךויח ?י/ש /וקה ה r היהש הניבה א/ איה םאה
 .יינפ תא הסיכ

 רבדל יתרזח , יב יטיבה ... הקותמ ,ןאכ ינא
 .היתובשחמב

 ,תטלחומ המהדתב תויורש היניע ,יב טיבהל הרזח איה
 .השאר ךותב יתוא עומשל הלכי איה ןוויכ

 הרבעל יתדב . רדסב לכה ... הקותמ , רדסב הז
 .הדרג איה תאו הליה ינא ,יתפסוהו החטבב

 ,המכסה תואל השארב הנהנהו המצע לע העיבצה איה
 וארנ רשא םייניש ,שגרנה הכויחב היניש תא תפשוח
 .יבלחהו ריהבה הרוע דגנכ תוצצונ םינינפכ
 ,ילש לוקב זכרתהל התסינו היניע תא המצע איה
 ךרואל תמרוז הלש הקזחה תושגרתהב שוחל יתלוכי
 .םרו החמשב יפוג
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 ,עומשל והשכיא חילצה ,בר ןמז הזמ עמש אלש והשימ

 הלודג הוואגו החמשב יתוא םמיח רבדה- יכרד דועו

 .זועב יבל תא האלימ

 .ייניע תא יתמצעו הינזואמ תחאל ייתועבצא יתטשוה

 הרק והשמ ילואש וא ,ךכ הדלונ איה םא תעדל יתיצר

 אב הז ,זאו .הזה בצמל התוא ואיבהש םיריעצה הייחב

 תא יתיארו ,באוכו קוחר ןורכז לש קנע לג ומכ ,יילא

 תוללעתהה תא ,הריעצה המא לש התומ תא- לכה

 לע רבד לש ופוסב ועיפשה רשא ,הלביק איהש תוכמהו

 .התעימש תוקל
 לע תקלצה לא ,המידק הייחל ךרואל ידי תא יתקלחה

 .ספסוחמה הרועל תולק יתפטילו היתפש
 יתמצע ?עודמו ?אר 1 נ 1 ו r בנ הכ ןהשמ ת 1 שע? עrה ומ

 בצעל הל איבהלו הינפב תוכבל יתיצר אל .דערב ייניע

 יתרזחו הקומע המישנ יתחקל .תאזכש החמש רחאל
 .הלק תויתורבחב הב טיבהל

 הדנ איהו התוא יתלאש ?יל ךןן y ל הלוכי תא
 .יבויחל השארב

 איהש המ ,השאר ךותל תוארל ןויסינב הדי לע יתצחל
 איה ירה ,יילא האב איהש ינפל ןכל םדוק תוינש התאר
 אל איה .םוקמ םושמ ,ךכ םתס יתוא אוצמל הלכי אל
 הל רמא והשימ ןכ םא אלא ,ןאכ יתייהש תעדל הלכי
 הדבועה רואל ,התיא חחוש והשימש הנימאמ אל ינאו

 .תרבדמ וא תעמוש אל איהש

 קומעה לוקה תא יל ריזחה תאזה הבשחמב והשמ
 דחא אוה היה םאה .המשב הל ארקש הז ,אוהה

 רשאכו וינפב זכרתהל יתיסינ ?יתוא וספתש םירברבהמ
 תכשומ הדליב יתשגרה ,ישארב ינומדאה תא יתיאר
 .הלהבב הרוחא תעתרנו ילשמ הדי
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 וליאכ ,הביבס הצענש ינפל הקינפב יב הטיבה איה

 ,ונממ הדחפ איה .ארונה שיאה ותוא רחא שופיחב

 .וניניב רוביחה ךרד תאז שיגרהל יתלוכי

 יתחלש .הקותמ , ךב עגפי אל שיא , רדסב הז

 דחפו בצע ,יב טיבהל הרזח איהו היתובשחמב המחנ

 .היניעב ופקתשה

 ךא ,הב שמתשהל יתיצרש ךכ לע ער יתשגרה עגרל

 ינאשו ,הבוט הרטמל הז היהש ימצעל יתרמאו יתרצע

 הכירצ ינאש רמוא הז םא םג ,ןאכמ תאצל תבייח

 .הלש םידחפב וא ,תאזה הדליב שמתשהל

 .תינש התוא יתלאש ?יל ירזעת תא

 השארב הדנש ינפל םימעפ רפסמ הצמצמ איה

 יתצחלו ילשל הדי יתחקל .תפסונ םעפ יילא הברקתהו

 ךרד אוהה רפכב זכרתהל יתרזחש ינפל ,הביחב הל

 .היתונורכז
 תסנכנ םימחולה תצובק תא הלש םייניעה ךותמ יתיאר

 םייתפשב יתזכרתה .םדיב ילש קיתה ,רפכה ךותל
 אל םנמוא איה .התשע הדרגש יפכ קוידב ,םהלש
 לש םייתפשה תא הארק איה ךא ,הינזואב העמש
 ויה אל םהש רבד .רורבב םתוא הניבהו הביבס םישנא
 החותפ תוישפוחב ורביד םג םה ןכל ,וילא םיעדומ
- השפיט איה התייהש ונימאהש ןוויכ ,הינפל
 .םישפיטה ,םה ולא ויה השעמלשכ

 דחא רמא "?םורדהמ יהשימ ןאכ אצמנש עדי ימ"
- ןאמשה וננודאל רמא ןקזה ... ןקזה" ,ינשה ךישמהו

 יינפ לע ופלח םה " ... לכ-האור אוהש עדוי התא
 וקרזו ,רפכה זכרמב לודגה להואה לא האלה וכישמהו

 .המינפ וסנכנש ינפל ,וחתפב ילש קיתה תא
 ץעה-דומע ד,ומעה לע ורצע ייניעש דע יביבס יתטבה
 ,םעט רסוחב יטבמ יתטסה .יתוא ףורשל וננכת וילע
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 יתייהש ןורחאה רבדה תא תוארל יתיצר אלש ןוויכ

 .יתומ ינפל תוארל הרומא
 יתשגרהש ,אוהה רפכב םיזילעו םיחמש הכ וארנ םלוכ

 םה המ וניבהו ועדי םה .הלחלחו קורב אלמתמ יפב

 יתרזחו ימצעב יתרצע ... תא r ?'כב 1 תושעל םידמוע
 .לודגה להואה לע טיבהל

 .םהלש לאל ןברוקכ יתוא בירקהל ודמע תמאב םה

 תולגרמל תעכ חנש ,ילש קיתה לע תוינש רפסמ יתצענ

 ?תושעל יתלוכי המ .ףעזב ישואיי תא יתעלבו להואה
 ?הזה םוקמהמ ?הזה בצמהמ תאצל יתלוכי דציכ
 וולתהש תולוק ויה ולא .א?' .ישארל רדח קוחר לילצ
 .םיטקש םיקוקחצו םיפנע ץופינב
 שופיחב יביבס יתטבהו הדרג לש הדי תא יתררחש
 לע טיבהל יתרזח רשאכו .היהי אל הזש ימ רחא שאונ

 בר הכ ןוחטבו הייפיצב יילא הכייח איה ,הנטקה
 .הפתכ לע ידי יתחנהו קור יתעלבש

 .הקותמ ,בוזעל ךיילע ... הנה אב והשימ
 .הגאדב הביבס הטיבמ ,יירבד עמשמל הנהנה איה

 ... הדרג
 .הלאשב יב טיבהל הרזח איה

 תא יתכשנ ... והשמ יליבשב ישעתש הכירצ ינא
 ינא .הנורחאה םעפב יביבס יתטבהש ינפל ,ייתפש
 ןכיה תרכוז תא. ילש קיתה תא יל יאיבתש הכירצ
 .? .. אוה
 .יבויחב יילא הדנ איהש ינפל הלאשב ולגעתה היניע

 סופתל םילולעו דיחפמ תצק הזש תעדוי ינא
 םש שי ,הזה קיתה תא הכירצ ינא לבא ... ךתוא
 ילש ןויגיפה .ןאכמ תאצל יל רוזעל לוכיש ןהשמ
 תאז ףושחל יתנווכתה אל לבא ,םש תויהל היה רומא
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 יתלאש ?יליבשב תאז תושעל הלוכי תא .הינפב

 .הייפיצב התוא

 אל םג תאז םאו הרצ םושל התוא סינכהל יתיצר אל

 יל תויהל בייח היה .םינוא תרסח ,ךכ ראשיהל יתלוכי

 עדא תוחפל ,תומא םאו .לוורשל תחתמ והשמ ,והשמ

 .רמה ףוסה דע יתמחלנש

 הטבמ .ייניע ךותל תורישי הטיבהו הבג תא הפקז איה

 .החוכ לכב המצעב הזחא איה ךא ד,חפו הגאדב ףופא

 .החטבבו םוחב יב םרוז הלש חוכה תא שיגרהל יתלוכי

 ירבעל הנהנהו היתפש לש לק לוקיע יל הנתנ איה

 ינאש ,םילימ אלל יל תרמוא וליאכ .ןטקה הכויחב

 יתכייחו הקומע המישנ יתחקל .הב חוטבל הלוכי

 .ישאר לש לק לוטליטב הרבעל
 .הליחת היה אוהש יפכמ רתוי בורק עמשנ ץופינה ,תעכ

 אל הזש ימ ,המדאה לע ידי יתחנהו דצל יטבמ יתטסה

 רהימ אל אוהש עמשמ ,וטיאל ונילא ברקתה אוה היהי

 .יילא עיגהל
 ינפל ,הייחלל תולק יתפטילו הדרג לע טיבהל יתרזח
 המישנ החקל הדליה .םוקמה תא בוזעל הל יתנמיסש
 תמלענ ,רפכה לש ךופהה ןוויכל הצירב החתפו הקומע
 .יתייאר תיווזמ
 זאו תולוקה וססונתה ונממ םוקמה לע טיבהל יתרזח
 וחחוש םה .השיאו רבג ,גוז הז היה .םתוא יתיאר

 .םהלש תירברבה הפשב םהיניב
 הירבד הבישהש ינפל ,ידולמה הלוקב הקקחצ השיאה

 תחא יתייהש ךכ לעו יילע ורביד םה .ךחוגמ-געלב
 .םורדה-יטבש לש תורקפומה תוריזנהמ
 ?ולאכ ונייהש ונימאה םירברבה לכ םא ןיינעמ
 ךכ יל וארק םה םאה ... ונל וארק םהש יפכ ,תורקפומ
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 םשל םתס הז היהש וא ,םהמ הנוש הכ יתייהש ללגב

 .בל-ץמוחב הלילשל ישאר יתדב ?עושעשה

 ,השיאה הלעפתה " ... הלש םייניעה תא הארת ... וווה"

 תולוחכה היניע ,ייניע ךותל תורישי הטיבה איה רשאכ

 .תטלחומ האילפב תולוגע

 .ויניעב קפס ,יב ההבו ויפתכב ךשמ ,הדצל עספש רבגה

 ",רוחשמ תורוחש הלש םיינעהש יל ורפיס םה"

 יתנמאה אל םלועמ לבא" ,בהלב השיאה הכישמה

 הנחבו בולכה לא הפפוכתה איה " ... ירשפא הזכ רבדש

 האולכ היח יתייהש וליאכ ,תגלגלמ תונקיידב יב
 .הוואר-תגוצתל החותפו

 שי ?ןכ ינפל םייניע-ירוחש תיאר אל םלועמ ?המ"
 .תולצעב רבגה הל בישה " ... םורדב ולאכ הברה דוע

 תייה" ,הלאשב הפיסוהו השיאה העתפוה "?תמאב"

 הל ןהנהמ ,ושאר לש ןטק דונדנב ביגה אוה "?םעפ םש
 .רמרוממה וטבמב יב טיבהל רזחו יבויחל

 ךא ,והשמ יל רמול הצר אוהש וליאכ היה המדנ
 השיאה יינפב ויפ תא חותפל וילע היה םא טבלתה
 ,שאר דבוכב חנאנ אוהש רחאל ,ףוסבלו .אלש וא ,איהה

 .הבר הלמחב רמאו בולכה לא ףפוכתה אוה
 ."ביבאה-ןנווק ,הנה אובל הכירצ תייה אל"

 יתצמחה .יבא לש הפשב ,תימורדה הפשב רביד אוה
 יתייה אלש יתנחבה רשאכ ,עתפומה יטבמ ורבעל

 .ןייניעהמ העתפוהש הדיחיה
 היה המדנ .המהדתב וב הטיבהו הפקדזה השיאה

 ינפל תאזה הפשב רביד אוהש ,העדי אל המצע איהש
 .טלחומ םלהל התוא סינכה רבדהו ןכ

 השיאה העתפוה "?תאזה הפשה תא ךל ןיאמ"

 .הכורא הממד רחאל ןוהמיתב
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 עיתפהל רומא היה אל הזש וליאכ ,ויפתכב ךשמ אוה

 הלילשל ישאר יתרטרט .תולצעב יב טיבהל רזחו התוא

 .וב ית··הב הנבה רסוחבו

 תמאבש וליאכ ,וללה םירבדה תא יל רמאי אוהש המל

 ?עושעשה םשל הז היה םאה .יתספתנש ול תפכא היה

 הנושארלו הפפוכתה השיאה רשאכ םרבעל יתחנאנ

 וא ,קרמ תרעק- הידיב ץפחב הזחא איה יכ יתנחבה

 .דצהמ הארנ הז תוחפל ךכ
 זאו תויאבו טאל הרמא איה " ... לכוא ךל ונאבה"

 הל רמאת" .הלק תושגרתהב רבגה לע טיבהל הרזח
 הלילשל ושארב רטרט שיאה 11 !לכוא הל ונאבהש
 .הירבד עמשמל

 לע עיבצה אוה ".המצעב תאז ןיבהל הלוכי איה"

 הפחדו היפתכב הכשמ תאזו השיאה לש הדיב הרעקה
 בולכה-תפצר לע התוא החינמ ,םיגרוסה ןיב ץפחה תא
 .ילש

-חתפמ וליפא ילוא ?ןאכמ תאצ? ?כןא הכרד םא המן
 ,גוזה ןיב ריהזה יטבמ יתרבעה ?הדיב אצמנ הזה בולכה
 ןיבמ הצוחה הדי תא איצוהל הקיפסה דוע איהש ינפלו

 בורק ,המינפ הב יתכשמו העורזב יתספת ,בולכה-יגרוס
 .השפנ-יקמועל יתטבהו ייניע תא יתמצע .יילא
 ,רחא והשמ אלא ,יתיארש חתפמה הז היה אל .א?

 תא יתיאר ינא .הלש ןורכיזה הז היה .רתוי קוחר והשמ
 היה ןברוקה ... ןברוקהו הרבעש הנשב העריאש ןחלופה
 תא יתשגרה .הלש הרבחה התייה תאז- םהמ דחא
 .הרידא המצועב יב עגפש םרז ומכ השיאה לש באכה
 לש ןושארה רואה רשאכו דומעל התוא ורשק םה
 וחתפנ םיימשה ,המדאה יינפ לע ריאה המחה

 הב עגפ הבהל לש לודג רודכו המוצע תלוברעמב
 איה רשאכ ,ישארב ודהדה הלש תוחרצה .הכותמ
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 באכב ייניע תא ופרש תועמדו םייחב הדועב הפרשנ

 .הלרוג-רמ לע בצעו

 רוחהמ תאצל לחה והשמש ןמזב םיימשל יטבמ יתמרה

 ינפל דוע ךא .םירידא םירפט לעבו םוצע והשמ .אוהה

 תספות דיב יתשגרה ,היה הז המ תוארל יתקפסהש

 .הרוחא יב תכשומו ירעש-תווצק ביבס

 ךשמ רבגה רשאכ ,הרצק החווצ יתטלפו ייניע יתחתפ

 יתזיחא יתררחשו ,בולכה לש ינשה דצל הרוחא יתוא

 .השיאה לש הדי ביבס

 הבביב ינממ קחרה ,בולכהמ קחרה העתרנ איה

 התוא הדימצמ ,העורז ביבס היתועבצא הכרכו תלהובמ

 םיבאכב התוא ףרש ילש עגמהש וליאכ ,הלש הזחל

 .םימרוצ
 יב ץוענל רזחש ינפל ,רבגה לאש "?רדסב תא"

 ישאר לישפהו ינשה דצהמ יב ךשמ אוה .הרמוחב
 .הקזוחב הרוחא

 םיגרוסה ריקב עגפ ישאר רשאכ ,דח באכב יתשגרה
 יתתנו ייניע יתמצע .הקעזב המידק יתעתרנו יירוחאמ
 .יתייאר חטשב דקרל םיבכוכל

 רשא ,תרוחרחסב הוולתה ימואתפהו דחה באכה
 .המויא הליחב לש תיארונ השוחתל יל האיבה

 ד,חפב השיאה המגמג " ... התוא בוזע ... רדסב ינא ,ןכ"
 .הלוק תא הכרכ המיאו הדיב תזחוא
 יל הנתנ איה .היניעב יתיאר רשא תא התאר איה
 ךפה הלש באכה- הבלב הרדיש איה רשא תא שיגרהל
 .ייקרועב ומרז תעכ הלש םידחפהו ילש באכל

 הילעו ךב העגפ איה .הריקי ,הילע ןגהל ךרוצ ןיא"
 .ץמוחב הל הנוע רבגה תא יתעמש ".שנעהל

 .השיאה ול הבישה " ... ןאכמ ךלנו טושפ אוב ... בוזע"
 "-ןאמשל עידוהל ונילע"
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 ינא .רדסב הז" .הלהבב ותוא העטק איה "!אל"
 .ךורב ול שחול טקשה הלוק תא יתעמש ".רדסב

 רפסמ תצמצממ ,קמועל יתמשנו י�ניע תא יתחקפ

 ול יתתנ אל ךא ,אוהה באכהמ םעפ דוע שארה .םימעפ

 רמוא הז םא םג ,הקזח ראשהל יילע היה .יתוא סורהל

 .הצוחה תאצל ילש תועמדל ןתא ינאש

 באכב תוכבל ימצעל יתתנו ייחל תא התסיכ תוביטרה

 ,הבאכב יתשגרה .איהה הרענה לש רמה הלרוג לע

- ןשי ןורכז ומכ יחומב ודהדה ןה .היתוקעז תא יתעמש

 .הלש ישיאה ןורכזה
 התוא ונתנ םה תאז לכבו םהמ תחא התייה איה
 לבאתהל ימצעל יתתנ .םהלש ןקזל ביבאה-ןנווקכ
 ילרוג לע תיארונ הבשחמב רמה הלרוג לע טקשב
 .אובל דיתעה

 ?םיימשה ןימ אציש אוהה רוציה ,ןקזה הז היה םאה
 תא שיגרהל יתלוכיש יתימא הכ ,יתימא היה אוה
 .הדרחב ירוע תא תררמצמ ולש המהנה
 רביד וילע תרשמה הז היה םאה ?ללכב אב אוה הפיאמ
 תו?'ודגה ויפנכ ?'ע יתוא חקי רשא תרשמה ?ןאמשה

 ... ןק r ה ונודא?
 יטבמ יתמרהו יתלמש-לוורשב ייתועמד תא יתבגב
-רוקמ תא תחקל תרוחרחסל תנתונ ,בולכה תרקתל
 יתיאר רשא לכו ייניע לע וטלתשה םיבכוכה .יתייאר
 ינפל ,ונממ ואציש םירפטהו םיימשב לודגה רוחה היה
 .הזה םלועה ןימ יתוא החקלו יילע הטלתשה הכשחהש
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 ינשה קלחה
 ביבאה תוגיגח

 הכשח- יתוא הפטע הכשח ,ייניע תא יתחקפ רשאכ
 יתרטרט ?ברע וא רקוב הז היה םאה .םירופיצה תרישו
 .הפצרהמ ימצע תא יתפחדו ישארב

 ,תאזה הפוקתב .ןבומכ הכשחה דבלבמ ,רבד יתיאר אל

 תועש ןיב לבלבל היה ןתינש םירצק הכ ויה םימיה

 תרישב התוולתהש הלפאה-תליפנ םע ברעל רקובה

 .םויה-ינמז ןיב ךבסל לכי תולקבש רבד ,םירופיצה

 בולכה-תפצר ךרואל יתששמו הקינפב יביבס יתטבה

 תוביטרה התייה וב שיגרהל יתחלצה רשא לכו .הרקה

 יינפ לע ידי-ףכ יתרבעה .ייתועבצא תחת הקיבדה

- יתחרהו יפא לא ותוא יתמרהש ינפל ,בוטרה חטשה

 .קרמה הז היה

 יתספת רשאכ / ונכות תא יתכפשו וב יתעגפש הארנכ

 הסנמ ,תינש ישאר תא יתרעינ .איהה השיאה לש הדיב

 .שמא יל הרקש המלו ימצעל רוזחל
 ישאר תא קפד אוהה רבגה ???כב י? הרק המ

 תונורכזה .הזה םלועה ןימ יתוא קתינש רבד ,םיגרוסב

 יידי יתדמצהו דח באכב שמא-תוערואמל יתוא וריזחה
 .םעופה ישארל תופנוטמה
 יכ ןיבהל יל םרגש רבד ,ייחלו יחצמ לא קבדנ ירעש

 רמוחהו הזה ןמזה לכ ךרואל קרמה-יבג לע יתנשי
 .לעוגב יינפ תא תעכ הסיכ ףנוטמה
 לוכאל תולקב יתלוכי .ימצעל יתבשח , r ונ r נ ה r יא
 תאז םוקמבו תועובש הזמ הקירה ינטב תא תואלמלו

 ונממ רתונ אל תעכו ,הפצרה לע ולש ןכותה תא יתכפש
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 ,תמאב הנשמ הזש אל- שואייב ימצעל יתחנאנ .םולכ

 .תומל יתדמע ךכ םג

 ,הבוטרה המדאה לא ידי יתלחשהו םיגרוסה לא יתלחז

 היה ריואה .יתנשי וב ןמזה ךלהמב דרי םשג יכ המדנ

 .ךורב ייחלל הקשינ הלילקה חורהו ,חלו רק

 יכ יתאצמ ,ןתוא יתחתפ רשאכו ייניע תא יתמצע

 תעכ יתלוכי ףאו רתוי בוט הכשחה לא יתלגרתה

 .יביבס םיצעה-יללצ תא תוארל

 העשה התייה המ ןיבהל יילע היה ,הליחתש ןבומכ

 תונשל יתלוכיש אל ,ומצע סקטה דע יל רתונ ןמז המכו

 ךותל טיבהל יתרזחו הקומע המישנ יתחקל .רבדה תא

 יל הארה רעיה זאו םתוא יתעמש הליחת ,המדאה

 .רתוי הרורב הנומתב םתוא
 ,םינבאה-לגעמ ביבס וערתשהש םידיפלב טשוק רפכה

 ,םידיפלה ביבס .ביבאל ןברוקכ יתוא תולעל ודמע וב

 הדקרו ינשב דחאה הזחא רשא הצובק הררחתסה
 .םיידי לש תרשרשב לגעמה ביבס

 םתריש תא הובגה םלוקב םירש ,ודקרו וקחצ םה
 יתייה םאה ?ןכ ינפל םתוא יתעמש אל דציכ .הזילעה
 אל המצע חורה וליפאש אוהה רפכהמ הקוחר הכ
 היה אל רבדה ?יילא קוחרה םלוק תא תאשל החילצה
 םידליה תא- ןכ ינפל םתוא יתעמש ירה ,ללכב ינויגה
 .םיחמשה תולוקהו םיקחשמה
 יתוא הקתנו הטיאל יילא המדקתה ההכו הרק השוחת
 תא קתינ אוה ,היהי אל הזש ימ .רעיב שחרתמהמ
-יקמועל ,הרוחא עתרהל יל םרגו המדאהמ ילש רשקה
 .ייניעב יתורבח שיגרה אל טלחהב ,אוה .הלהבב ,בולכה
 הבשחמה דגנכ רוחנל יתיצר ?ה?יה ,תמאנ ... יתןךנח
 ןאכ אל- םירבח יל ויה אל ךכ םג ירה ,וזה תכחוגמה
 .וישכע אלש חטבו
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 שוחל יתלוכי ,םיבאכב קעז יכותב והשמ ,תאז לכבו

 ךותל ךרדה לכ ,המדאה ךרואל תמרוז ההכה המיזב

 יינפ לע הדקיר תאזה תיארונה השוחתה .ילש בולכה

 יתלוכי ,יליבשב קרו ךא תדעוימ התייהש וליאכ ,ירוע

 וליפא יתלוכי ,תןחןרה-?'כן' .ייתומצעב התוא שיגרהל

 .יביבס ריואנ התוא םועטלו חירהל

 .הלפאל דעבמ ימצעל יתיהת ?אןהה שיאה היה ימ

 ירבעל תמדקתמ ההכה ותומד תא תוארל יתלוכי

 ךא .ילש בולכה לומ לא שממ תרצועו םייטיאה הידעצב

 ".זאו ולש ההכה לצה היה ,תוארל יתחלצה רשא לכ

 .םתוא םג יתיאר
 הזל אורקל היה ןתינ םא ,רעיה ליבש ךרואל ,וירוחאמ

 הידיב תאשונ ,הנטק הצובק יילא המדקתה ,ליבש

 ,תובהלה לש םימותכהו םימחה תורואה .םידיפל רפסמ

 .םיצעה יינפ לע םיענ ,רעיה ךרואל םילק םיללצב ודקיר
 .םויאב טעמכ ,רתויו רתוי יילא ברקתהו ךלה רואה
 לכה ךא ,והשלכ לילצ רחא שופיחב יביבס יתטבה
 ןיחבהל יל םרגש רבד ,ונתוא הפטע הממד .טקש
 .המיענה ןתרישב וקיספה ןמצע םירופיצה וליפאש
 ףא וא ,וללה תורואה םאה ?ששח ך 1 תמ ה r היה םאה

 יפכ קוידב ,ומצע עבטה תא ודיחפה םמצע םישנאה
 טויסה ךותמ ימצע תא רענל יתיסינ ?יתוא םג וליהבהש
 .אוושל ויה ייתוחרט לכ ךא ,הזה ארונה
 רשא םירבגה םתוא ולא ויה ,םהילע טיבהל יתרזח
 דיחיה רבדהו יינפל םימוריע ודמע םה .יתוא ודכל
 הנטקה דבה תסיפ התייה ,יינפמ םסכנ תא ריתסהש
 .םנתומ ביבס הרושק התייה רשא
 ומכ הארנש יתכתמ והשמב וזחא הצובקה ךותמ םיינש
 הז היה ,המידק טיבהל יתרזח .םימב אלמ לודג ריס
 .תורדוחה ויניעב יב ההבו ילוממ דמעש ינומדאה
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 תולגרמל ריסה תא וחינה ולאו םירבגל ןמיס אוה

 לש המשב הארקו הרוחא ושאר בבוס ינומדאה .בולכה

 התוא תאז התייה- הטיאל יילא המדקתה רשא ,השיא

 הבאכ תא יל הריבעהש תאז .הב יתזחאש תחאה

 .קוחרה הנורכזו

 תונלבסב הניתמה איהו הטמ וטיבה תולפשומה הינפ

 ,ףפוכתה אוה ,רבדל םוקמב .ינומדאה לש ויתודוקפל

 .הצוחה תאצל יל ןמיסו ילש בולכה תא חתפ

 יתקקל ?תושעל יתלבי דוע המ ירה ,ותווצמכ יתישע

 .ינורגב עקתנש שוגה דגנכ קור יתעלבו ץמוחב ייתפש

 .םימה ריס לא חוכב יתוא ךשמו יפרועב תפל ינומדאה

 רשאכ ,תינתיאה ותזיחא דגנכ יתוא ףקת דח באכ

 הרהמב ינורגב שוגה .ויתובשחמ ךותל תוארל יתלוכי

 וליפא יתחלצה אלש הבחרו הלודג הכ ןבא ,ןבאל ךפה

 יתוא ואלימש תועמדה דגנכ יתצמצמ .הפישנ איצוהל

 .ףאהמ תונטק תומישנ תחקל יתיסינו דחפב

 וב עגנ אוה .ןידעו ךר ,ישנ ףוג- ושארב ףוג יקלח יתיאר

 לש וינתומ לא הטמו הזחה לא הלעמ וידי קילחהו

 ,הדרחב יתוא ףקתש דערב רוצעל יתלוכי אל .ףוגה

 אוה .וב עגנ אוהש ילש ףוגה הז היה יכ יתנבה רשאכ

 הלעמ ילש הזחה ךרואל תופנוטמה ויתועבצא ריבעה

 .תוומל יתוא קנוח ,יראווצ ביבס ודי ךרכו
 וליאכ ,יל וביאכה ושארב ועיפוהש ,תויארונה תונומתה
 יתזעה אל .יזיפ ןפואבו ,הזה עגרב יתוא קנח אוהש
 .ייניע וארש המב ןיחבי אוהש יתדחפ ,וב טיבהל
 תא ריתסהל יתחלצה אל ? 1 ב?'-ת 1 ?'אשמ ןן'א ןיה םאה
 יתיאר ,יתיאר זאו .יתוא ףפאש באכה וליפא וא ,לעוגה
 הרוחש תלד ,תלד יינפב החתפנש וליאכ ,ושפנ ךותל
 יתיאר ... ארונ רבד יתיאר תלדה ירוחאמ .עורב תלאוגמו

 .הל ביאכה אוהו הדרג תא
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 !א?'

 תא יתפחד .ותזיחאמ ררחתשהלו ונממ עתרהל יתיסינ

 תא יתחתפ רשאכו ינממ ררחש אל אוה ךא ,יפרועמ ודי

 .חוכה לכב יל רטס אוה ,חורצל ידכב יפ

 ותצובק-ירבח לש םיטקשה םיקוקחצה תא יתעמש

 הלעמ תועמודה ייניע יתמרהש ינפל באכב יתחפייתהו

 .איהה השיאה תא ,התוא יתיארו

 םאש הריעז הכ העונת ,הלילשל הדנו יב הטיבה איה

 הניחבמ םג יתייה אל ,ייניע-ומב תאז האור יתייה אל

 יתלוכי ,תאזה הכשחב וליפא .הליחתכלמ רבדב

 הקנחו טעמכ השוחתה ,התוא ךרכש דחפב שיגרהל

 אוהש ,רקו רזכא הכ היה ,הזה ארונה שיאה .יתוא
 היה רומא םהילע םידליבו םישנב- וישנאב ףא ללעתה

 .ייכרב לע המדאל יתלפנו המידק יתוא ףחד אוה .ןגהל

 ולוקב הילע דקפ אוה ".החירזה תארקל התוא יניכה"
 רוזעל התסינו הפפוכתה ,יילא הברקתה השיאהו .רקה
 .הב רצע שיאה ךא ,תודעורה יילגר לע םוקל יל
 ,ירועב תעגל אל תלדתשמ ,ידי-לוורשב הזחא השיאה
 רבד ,רשק ונינב רוצי ונלש עגמה יכ העדיש וליאכ
 .יתוא אילפהו םיהדהש
 תורירקב הבג תא הפקזו ינומדאה לא הבבותסה איה
 המצעב הזחא איה ,התוא ףפאש דחפה תורמל .הלק
 .ארונה שיאה לש ויניע ךותל תורישי הטיבהו

 תארקל ןברוקה תא ןיכהל יילע דקפ ןאמשה וננודא"
 ... העוגר תויהל הילע היהיש יל רמא אוה .ןחלופה
 לודגה לאה ,לכה ירחא ,ןקזל תכייש איה ... וליפא הוולש
 תוחכונהש הנימאמ יניא" ,ול הריבסה איה ".ונלש
 ךדי תא ךכ םירהל ךישמת םא ,התוא עיגרת םכלש
 ."הילע
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 רקה ולוק ,הל בישה אוה "?בוזעל ינממ הפצמ תא"

 .געלב ךרכנ
 ול העידוה איה ",ומצע ןאמשה לש ויתודוקפ ויה ולא"

 אוה" .םהמ דחאו דחא לכ לע טבמ i רריבעמ ,החטבב
 ןח אצמי אל רבדהו ... הב עגפ םכמ והשימ םא עדיי

 .תמייאמו הלק השיחלב הנהנה איה ".ויניעב

 ינפל ,ינשב דחאה גאדומה םטבמ וריבעה םימחולה

 ,ינממ התזיחא קתנל הזעה אל איה .הב טיבהל ורזחש

 .הל םלעא ינאש הדחפש וליאכ
 אל .ימצעל יתחנאנ ,הז עגרב חןרב l' ית?' J כיש א l' הז
 אל ,ץורל יתלוכי אלש חטבו הזה רוזאה תא יתעדי

 .ילש בצמב
 םדה תא שיגרהל יתלוכיו ודער יילגר ,םעפ ילש שארה
 הז היה םאה .זע באכו םוחב יפרוע ךרואל ישארמ םרוז

 ?בולכה-יגרוסמ יתלביקש הקזחהש הכמהמ םדה
 .הניתמה איה "?ןכבו"
 .ןוצר רסוחב ינומדאה בישה " ... רדסב"

 וימחולל ןמיסו ןהמ לודג קחרמ ןתנש ינפל ,חנאנ אוה
 קוחר אל ,רעיה ךותל הסנכנ הצובקה .ויתובקעב אובל
 .ידמ בורק אל םג ,תאז םאו ןהמ
 הפוג תא העיגרהו הקומע המישנ החקל השיאה
 התוא החינהו הלש דצה-קית תא הדירוה איה .דעורה
 דצה-קית הז היה- ילש אלא ,הלש אל .עגר .המדאל

 רוערעב הב טיבהל יתרזחש ינפל ייניעב יתצמצמ .ילש
 .הרזחב יילא הכייח איהו ,העתפהו

 .יילא .הכייח .איה
 ץולחל יל תרזוע הדועב ,יל השחל איה ".רדסב הז"

 איה ".ידמ בר ןמז ונל ןיא ,יטשפתה תעכ" .יילענ תא
 ינממ הפצמ וליאכ ,יינתומ ביבס רשקה תא הררחש
 .הלש הפשה תא ןיבהל
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 אל הז .ונילע הטיבהש הצובקה לע טיבהל יתרזח

 אלש יתלוכי אל לבא ,טשפתהל היעב יל התייהש

 .ילש קיתה הז היהש העדי איה דציכ ,ימצעל תוהתל

 ינפל ,יינתומ ביבס רושק היהש רניסה דב תא יתדרוה

 .ישאר לעמ הלמשה תא יתכשמש

 ייתועורז תא יתמרה רשאכ יב עגפש דחה באכה

 יתקעז .תכתוח ןיכסכ ייתומצע ךותל רדח ,הלעמל

 .תבאוכה יפתכ לע ידי יתחנהו טקש לילצב

 םירבג לש הצובקו רעיה עצמאב המוריע תעכ יתדמע

 .תאז םיאור ויה רזנמה-יריזנ קר וליא- םטבמ יב ושטל

 .תשפוטמה הבשחמה דגנכ ימצעב יתרטרט
 קור יתעלב .ןיינעיב והשמ תושע? ו?כי םהש א? הז

 ךותל סנכהל יל הרזע איה .השיאה לע טיבהל יתרזחו
 .הבישיב ילדוג תא ליכה ישוקבש ריס ,ןטקה ריסה

 .התוא שיגרהל יתלוכי ,הלשל ידי תא החקל איה רשאכ

 הב יתטבה .יילא רבחתהלו יתיא רשקתל התסינ איה
 המישנ יתחקל .החטבב ירבעל הנהנה איהו הלאשב

 טיבהל יתרזחש ינפל ,םירבגה לא ייניע יתחלשו הקומע
 רוציל יתלוכי אל יכ ,ייניעב הל ריבסהל יתיסינ .הב

 קור יתעלב .ונב וניחבי םה ,הסנא קר םא .רשק התיא
 .תשגרנ תונבצעב ייתפש יתקקלו

 .הלש תירברבה הפשב יתשחל " ... וארי םה"
 רחאל םלענש ךויח ,יילא הכייח איהו ולגעתה היניע
 ,תטלחומ הנבהב השארב הנהנה איה .הרצק היינש
 קיתה תא הרבעל הכשמו ריסה דצל הבשייתהש ינפל

 ,הידי תא ןבסל הלחהו ןובס וכותמ האיצוה איה .ילש
 יתדרוה .לובחהו ףנוטמה ירועב לפטל התנפש ינפל
 םיעבצה לכ תא יתיארו תובאוכה ייתועורז לא יטבמ
 .שאר דעו לגר ףכמ יתוא וסיכש םיבוהצהו םילוגסה
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 ,הלאשב הב טיבהל יתרזח ?ךכ עצפה?' יתקפסה יתמ

 תא הקריפו ןטקה ריסה לע המידק הנעשנ איה רשאכ

 תא תנבסמו ,המידק רוחשה ירעשב תכשומ ,ילש המצה

 .הרומג תוידוסיב יילתלת
 רוקהו יתוא ועיגרה םירשופה םימה ,רקה ריואה תורמל

 .הלמחו תונרעל יל איבה יביבס ךרכנש

 הלמלמ איה " ... ךלש קיתה תא יל התארה הנטקה"

 ינפל ,ימצעל יתכייח ,הדרג .הטקש השיחלב ירבעל

 לא ךתוא חקינ ,ןתיא םייסא ינא רשאכ" .הנבהב יתדבש

 תחלוש ,השיאה יל הריבסה ".םש ךתוא רושקנו דומעה
 .הרוחא ריהזה הטבמ
 .ונמויקמ ןיטולחל וחכש וליאכ ,םהיניב וחחוש םירבגה
 םימה דכב ישאר הפטש איהש ןמזב ,הרבעל יתנהנה
 .םהה םימחולה דחא ןתיא איבהש

 איבחא היתחת ,תיגיגחה הלמשב ךתוא שיבלא ינא"
 רסוחב הניחבה םש ,ילשל הטבמ הרשיי איה " ... קשנ

 םיערוכ ונחנא ,ףקות תרשמהש ינפל" .יתנבה
 רוסאש ןוויכ ,האור אל שיא ... ונלש לאל םיווחתשמו

 תא ררחשל יכרטצת תא" .היפתכב הכשמ איה ".ונל
 ,הגאדב השיאה הלאש "?יתוא הניבמ תא ... ךמצע
 .ילש תא שפחמ הטבמ

 .טלחומ ןוהמתב יתלאש "?ךיא ,לבא"
 ותוא רושקא ינא ... ךתלמש ךותל ףוחדאש ןויגיפה"

 ... ךמצע תא יררחשתו וילא יעיגת תא ,זאו ךידי הבוגב
 רודכ תא חלשי תרשמהש ינפל ,ןאכמ חורבל ךילע
 השחל ".תוומל ךתוא ףורשיו דומעה לע ולש שאה
 "?התוא תיאר תא" .הינפ לע הריוצ הווקת ,השיאה
 ,הכישמה איה הרבעל יתבושת תא יתנהנהש רחאל
 ללוחתתו ... ונב עגפי אוה ... ךב עגפי אל אוה םא"

 "-ךילע היהי ,המוהמ
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 ?ןכילע היהי המ" .קפס תשיחלב יירבד יתעטק ".אל"

 "-הדרגו תא
 דחופמה הטבמ ,השיאה יתוא העטק ".רדסב היהנ"

 םהש וליאכ ,םירבגה תצובק לע ,הפתכל רבעמ דמע

 " ... יתיאר ינא ... לצניהל תבייח תא" .יירבד תא ועמש

 הנוש תא ... הנוש תא" ,הכישמהו הקתתשה איה

 הנווכתה איה ? הנממ ".הנממ רומגה ךפהה ,ןיטולחל

 תועמד .התרבחל ,הנורכזב העיפוהש איהה השיאל

 .ישפנ-יקמוע דע יל וביאכהש תועמד ,היניע תא וביטרה
 תא- ידרשת תא ... תא לבא ,השלח התייה איה"

 .החטבב ירבעל הדנ איה ".הקזח תא ... תבייח
 םוקל יל הרזע איהש רחאל ,יתשחל "?ךמש אוה המ"

 ינפל ,הנתוכמ טושפ דבב יפוג תא השביי איה ,יילגר לע
 ביבס הרשקנש הנבל הלמש ךותל ישאר הסינכהש

 עמשמל הרצע איה " ... יל ירמיא ,ךממ אנא" .יינתומ
 .יינתומ ביבס הרוגחה תא תרשוק ,ךוחיגב יירבד

 תאצל יל תרזוע ,יילא הכייח איה " ... המלע אוה ימש"
 ךילע היהי ,ןאכ ךלש קיתה תא ריאשא ינא" .ריסה ןימ
 יל תרזוע ,היכרב לע הערכ איה " ... ותוא תחקלו רוזחל
 .יילענ תא לוענל

 ארקש לוקה עמשמל ונאפק "?השוע תא המ"

 לא ,הפתכל רבעמ הטבמ הטיסה איהו .ונירוחאמ
 .ונילא הברקתהש הצובקה
 איה .הלעמלמ רקה וטבמ הב ץעונ ,רצע ינומדאה
 הזחא איה הינשה הדיבו לענב זוחאל הכישמה
 .הטמלמ שיאב ההוב ,ילוסרקב

 "-הילענ"
 .ינומדאה התוא עטק ".ןתוא יבזע .ךרוצ ןיא"
 .תינש התסינ איה "-לבא"
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 ףטונ ולוק םעפה ,הל בישה אוה ".יתרמא ,ךרוצ ןיא"

 .םעז ןוחטב
 העינכב הטבמ הליפשמ ,הילגר לע הרשייתה המלע

 םידעצ רפסמ ינממ הקחרתהו השארב הדנ איה .עגורו

 תונקיידב יב ןחבו יילא םדקתה ינומדאה .הרוחא

 .הריחמל ירט רשב יתייהש וליאכ ,תלחלחמ

 ןיב םירוחשה-ילתלת תא חקלו ודי טישוה אוה

 טיסהל יתזעה אל .רוהרהב םתוא ששממ ,ויתועבצא

 בוש ימצעל יתרמאו חור ווק לע יתרמש , ולשמ יטבמ

 .רדסב היהי לבהש בושו

 עצמאב יתרצע ... יתוא הרזע איה ,המ?'ע ,תאזה השיאה

 יינפב ייתושגר תא ףושחל יילע היה רוסא ,הבשחמה

 ,ייתובשחמ ךרד הארי אוהש יתדחפ .הזה רזכאה שיאה

 .הב עגפייו ייתושגר וליפא וא
 תא" .ירעש תא ררחשמ ,עתפל שחל אוה " ... אלפנ"

 םשה עמשמל יטבמ יתלפשה ".ביבאה-ןכרוק ,הנכומ
 םיבבוסה לע דקפ אוה ".ואוב ,תעכ" .יל ןתנ אוהש
 .ותדוקפכ יתישעו וינפלמ םדקתהל יל ןמיס ,ותוא
 .המדאה םע רישי יעגמל םיבאכב וקעז תופחיה יילגר
 ירשבל וסנכנש עבטה-ירמוח ללשו םינבאה דבלבמ
 תא שיגרהל םג יתלוכי ,תויארונ תוריקדב יתוא וכתחו
 דגנכ ייפורגא יתצביקו טעמ יתהמהמתה .רעיה-תקעז

 .באכב קועזלמ ימצעב תזחוא ,הקזחה השוחתה
 ינומדאה רשאכ ,ידמ בר ןמזל אל ךא ,ימוקמב יתרצע
 וליאכ ,םיכושחה םיצעה ןיב ,החרזמ תולק יתוא ףחד
 .רוצעל יילע היה רוסאש תחא הפיחדב יל ןמסמ
 םיפותה תא עומשל יתלחתהש ינפל בר ןמז ונדעצ
 הלודג הלוליה תאז התייה .םיחמשה תולוקהו םימעורה
 תאז שיגרהל יתלוכיו החמש לש םוי הז היה .הזילעו

 לע יתפלח רשאכ דחוימב .המדאה ךרד ,יילגר תחת
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 יתייהש וליאכ ,יב ועגנ םהו םידקורה םיבשותה יינפ

 .םימורמל עיגהל ידכב ,תעגל םהילע היהש שודק והשמ

 וריבעה םהש השוחתה ,יתוא ףיצהש הזה רזומה שגרה

 תעלותכ ישפנ-יקמועל הלחלח ,םהלש עגמה ךרד יל

 .המדאה-יקמועל תורדוחה

 הלודג הקינפב הצוחה ץורפל הסינ רשא ,יחוכב יתזחא

 ודמעש םידיפלה .תיארונ תרומרמצב יביבס יתיהבו

 רעיה תחרק לכ תא וריאה ,ליבש ומכ ךרדה ךרואל

 .םיבוהצו םימותכ ,םימודא ,םימח םיעבצב

 יל איבה ,םינבאה-לגעמ ביבס םידקרמה םישנאה-יללצ
 תורישי הרבע םיבבוסה לש תובהלתההו המויא הדרחל

 תוארל יתלוכי .דח באכב יכותל הרדחו המדאה יינפ לע
 לש םשארב וררחתסהש םייארפה םייומידה תא

 ,הזה עגרה תא םשארב וניימד םה .יתוא םיבבוסה

 .תוומל יתוא ףורשת איהה היחה ,רוציה ובש עגרה
 יתלוכיש ,םשארב הלולצ הכ הרוצב תאז ואר םה
 תמאב םה .םהיניע לומ לא תפרשנ ימצע תא שיגרהל
 תובהלתהב ול ופיצ םה ,אל .הזה עגרל וכיח םימתבו
 .םהלש הדיחיה העושיה תאז התייהש וליאכ ,הלודג

 ףוסב העספ המלע .הרוחא הטילש רסח טבמ יתחלש
 הידי ,םיעוגרו םייטיא הידעצ .םלוכ ירוחאמ ,הצובקה
 .קפואמו רישי הטבמו הקיחל תובולש
 הטבמ הליפשהש ינפל ,החטבב ירבעל הנהנה איה
 וניניב רצונש רשקב ,ונב וניחביש התצר אל איה .תינש
 .תמאה תאז התייה קר וליא-
 תלגוסמ יתייה ,בולכה דיל םש ונדבל ונייה קר וליא
 יפכ קוידב ,רוביחה תא רוצילו וניניב רשקה תא חותפל

 ונייה ,הרוק היה תמאב הז םא .הדרג םע יתישעש
 דחא טבמב קר וניתובשחמב קולחל תעכ תולגוסמ
 .דיחיו
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 יתלוכי .יביבס זכרתהל יתיסינו ייניע תא יתמצע

 לש תינתיאה המצועה .יילגר תחת קזח והשמב שיגרהל

 ףטילכ ירוע יינפ לע ףלחו ישארב דוודה אוהה חוכה

 .רתוי הקזח ,רתוי הקוחר ,תרחא תושי תאז התייה .לק

 .אוושל ויה ייתונויסנ לכ ךא ,הירחא שפחל יתיסינ

 יב עגונ החוכב שוחל יתלוכיש הבורק הכ התייה איה

 לע עיבצהל יתחלצה אלש הקוחר הכ םג ,תאז םאו

 .קיודמה המוקמ
 .ול וארק םהש יפכ ,תרשמה ?אוהה רוציה הז היה םאה
 םיימשה תא ריעה אלמה חריה .םיימשל יטבמ יתחלש
 ברקה ואוב לע םינמסמ ,טעמ ראבתהל ולחהש םיהכה
 .רקובה לש

 ןיב םקוממ היהש ,ךורא ןחלוש לא יתוא ליבוה ינומדאה
 שארב .םינבאה-לגעמ ןיבל ,רפכה זכרמב לודגה להואה
 .הדלפכ תורקה ויניעב יב ץענו ןאמשה בשי ןחלושה
 .ותווצמכ יתישעו וילא ברקתהל יל ןמיס אוה

 אוה ".דואמ הבוט הדובע התשע המלעש האור ינא"
 לע םיימעפ חפט אוה ".יאוב" .ודצל בשייתהל יל ןמיס
 .ךורא ןחלושה לספס לע יונפ םוקמ

 הייפיצב יב וטיבהש םידעוסה רבעל ,ורבעל יתמדקתה
 ץוענל היה תושעל יתלוכי רשא לכו ,תלטלטמו הלודג
 לוחכ עבצב םיסוכמ ויה םהמ תחאו דחא לכ .הרזחב
 .ףושחה םפוג תיברמ תא הסיכש עבצ ,ההכו

 הלמש ושבל םישנה וליאו יינפל םימוריע ודמע םירבגה
 םלוכ .םהלש םיילגרהו םיידיה תא הריתסה ישוקבש
 םיחמצ ,ביבאה לש ואוב תארקל יגיגחו ןבל ושבל
 .םהינפ לע סורפ בחר ךויחו םשאר תא ורטיע םינוש
 תעשב יתומ םע אוה אוביש וויקו אובל ביבאל ופיצ םה
 .החירזה
 .הממדב יתנתמהו ודצל יתבשייתה ,ןאמשה דיל יתרצע
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 התוא טישוהו םחל תכיתח םירה ,יילא ךייח אוה

 הנושארלו בערב יפ תא םיאלממ םימב יתשגרה .ירבעל

 .םייחל תררועתמ ינטב תא יתעמש ,בר ןמז הזמ

 דגנכ קור יתעלב ?םח? יתלכאש זאמ ף?ח ןמז המכ
 .תודעור םיידיב םחלה-תסיפ תא יתחקלו הלאשה

 םע דחי ,הלהצב דקרל יתביקל םרג ,ולש ירטה חוחינה
 תא יתדמצה .םינבאה-לגעמ ביבס םידקורה םישנאה
 .הקומע המישנ יתחקלו יפאל םחלה תסיפ

 ,קותמ והשמב ייריחנ תא אלימ םחהו ירטה חוחינה
 ייניע יתחקפ רשאכו .ןומנקה תא יל ריכזהש והשמ
 ודצמ הדמע איה ,המלע לש ץוחלה הטבמב יתנחבה
 הריבעמ ,הלילשל השארב הרטרטו ןחלושה לש ינשה
 ינפל םחלל היניע החלש איה .הילגר ןיב הלקשמ
 תא תוארל יתלוכי .ייניעל תורישי טיבהל הרזחש
 .טלחומ דחפב היניע תא תאלממ הקינפה
 הטבמ דגנכ ישארב וררחתסהש םילימה ויה / ילכאת ?א

 עיגת ?א ?יל רמול התסינ איהש המ הז םאה .רישיה

 בוש יחומב תוררחתסמ םילימב שיגרהל יתלוכי !הזב
 וליפא וא הפוס ומכ שממ ,רוצעמ-רסח םילגעמב בושו

 .המדאה-יינפ לעמ יתוא ףיעהל הדמעש תלוברעמ
 תחא לע הרזחב םחלה תא יתחנהו ייתפש תא יתקקל
 יבויחל הדנו הקומע המישנ החקל איהו .תוחלצה
 .ינממ הטבמ הטיסהש ינפל ,רתסנ דודיעב

 ףופא וטבמ ,ןאמשה יתוא לאש "?תלכוא ךניא עודמ"

 יתלוכיו ןבומכ הגאד ךותמ התייה אל הלאשה .ההימת
 .תורקה ויניע הארמל תאז שיגרהל
 דגנכ קור יתעלב ?אןהה םחלה ךןתב ,םש היה המ
 שיאב טיבהל יתרזחו יב ריתוה ולש חוחינהש בערה
 ינא .הקזח ראשהל יילע היה .הלודג תודגנתהב אוהה

 .ימצעל יתרמא ,תאז תןשע? ה?'ןכי
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 .קיפ D מ הקזח ינא

 וירחנ תא תוארל יתלוכי .ייניע קמועב ץענ אוה

 אוה .ןשע םשמ תאצל דמעש וליאכ ,ףעזב תובחרתמ

 ,ילש יחשה-יתב תחת וספת םיידיו יירוחאמ והשמ ןמיס

 .םשמ יתוא וכשמ םהש ינפל ,ריואנ יתוא םימירמ

 באכבו חוכב יתוא ךשמ אוה ,רעישה-ינומדא הז היה

 .לגעמה זכרמב דומעה לא ,רפכה לש ינשה דצל

 ,הביבס לייט דחופמה הטבמ ,המלע הגליד ויתובקעב

 .והשימ וא והשמ רחא שופיחב וליאכ

 היונב התייה רשא המבה הבוגל יתוא הלעה ינומדאה

 .ץעה-דומע לא יבג תא דימצהו לגעמה זכרמב

 וכישמה םינדקרה .ונביבס ועמשנ הלהצ-ילילצו תוקירש

 תא תוארל םה םיחמש וליאכ ,םייפכ תואיחמב דוקרל
 .םהינפב ףשחנש המ
 .יבג ירוחאמ ןתוא רשקו ייתועורזב ךשמ ינומדאה
 אוהש ינפל ,המויא הבירצב ותזיחא קזוח תא יתשגרה
 הגליד איהו וילא אובל המלעל ארק אוה .ינממ ררחש
 .הלק הציפקב המבה לע הלוע ,הלודג תוריהמב
 לא המידק ךוראה ירעשב תכשומ ,יילא המדקתה איה
 איה .בצעב יב ההב ,החילסה שקבמ הטבמ .ילש הזחה
 תווצק לא ותוא המירהו התרוגחמ ןויגיפה תא האיצוה
 .ירעש
 הכתח איהש ינפל ,היניע יל ורמא ,תרעטצמ ךכ-?כ ינא
 המהדתב יתטבה .ייפתכ הבוגב רוחשה ירעיש תא
 .המדאה לא תויטיאבו הטמ ,ילש רשונה רעישה הארמל
 יפתכל רבעמ ,הרוחא רתונה ירעיש תא הפחד איה
 .יילתלת ראש תא תכתוח ,םשל התנפו
 אוה .רמה וכויח תא יתיארו ינומדאה לא יטבמ יתרשיי

 ירוסייו יתקוצמש וליאכ ,הנושמ ןוצר תועיבשב יב ההב
 .םיוסמ גונעתל ול ואיבה
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 ןיא וא ךל שי םא ,הנשמ תמאב אל הז .יגאדת לא"

 ,תימורדה הפשב יילא רבדל לחה אוה " ... רעיש ךל

 תא סורהי ףורשה רעישה לש ארונה חירה" .ילש הפשב

 ןרעש תא ךותחל םיגהונ םג ונחנא ןכל ,ונלש הגיגחה

 "-ונלש ביבאה-תונברוק לש

 יתנמאה ,תאז םאו יל ריבסהל בייח היה אל אוה

 ישיאה וגונעת ךותמ התייה יל ריבסה אוהש הדבועהש

 לש היתועבצאב יתשגרה ,רבדל ךישממ ודועב .תוועמהו

 .ילוורש תחת יתכתמו רק והשמ תורידחמ המלע

 תא הפחד איה ?הרביד איה וי l' ע ןויגיפה הז היה םאה

 סופתל לכואש ךכ ,הלודג תוריהזבו המינפ בהלה

 םילוורשה תא הכשמ איה .הינשה ידיב ןויגיפה-תידיב

 .ונתוא םיבבוסהמ קשנה תא הריתסהו הטמ ילש
 ימשנת טושפ ... וליפא הז לע יבשחת לאש ךכ ... "

 ךשומ ,רבדל ךישמה אוה " ... תורקל הזל ינתו קומע
 .יירוחאמ שחרתמל עדומ אלכ ויפתכב
 איה .יינפב תרצוע ,המידק התנפו ינממ הררחש המלע

 ןהב תכשומ ,היתועבצאב המידק רצקה ירעש הקריס
 התצר איהש וליאכ ,יילע דמוע רישיה הטבמ .תולק
 .רבדה לע הססיהו והשמ יל רמול
 ידמ קוסע היה אוה ךא ,ינומדאה לא ייניע יתחלש
 ,וביבס הדקר איה .תונבה תחא םע טטרלפלכ
 .התפמ העונתב ודגנכ תככחתמו היניעב תצמצממ
 .העיגרמו הקומע המישנ יתחקלו ייתפש יתקקל

 שיאש ךכ רוגס הפב הרבעל יתלמלמ " ... חורבל ךילע"
 .ונב ןיחבי אל

-וב יל השחל איה ".אוהה םחלהמ תלכא אלש בוט"
 ןאמשה תא יתיאר" .יידגב תא תרדסמ הדועב ,תינמז

 " ... הייתשבו לכואב םינטקו םילוגס םיחמצ בברעמ
 הנבהב ,יביבס ףוטח טבמ יתחלש ?םין' J ג D םיחמצ
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 תייה םא" .םיזילע הכ וארנ םלוכ הז ללגב- תטלחומ

 ,ןאכמ חורבל החילצמ תייה אל אוהה םחלהמ תלכוא

 ."ךכב הצור תייה םא םג
 .הרבעל יתינפש ינפל ,ימצעל יתשחל "? ... הרוטד"

 ששחב יתלאש "?ןומעפ ומכ הארנש ןטקו לוגס חרפ"

 הביבס טיבהל הרזחש ינפל ,העתפהב הנהנה איהו

 יתרזח " ... ןאכמ חורבל תובייח הדרגו תא" .תוציחלב

 ונל ןתנ אל וליפאש ,ינומדאה לע קובד יטבמ ,הל רמול

 .ובל תמושת תא
 איה ".ונל יגאדת לאו ... הנכומ יהת תאש בושח יכה"

 ןאמשב הניחבה רשאכ ,הרוחא ףוטח טבמ החלש
 רוחהש עגרב ... יחכשת לא" .ירבעל השחלו ברקתמ
 .הנבהב הרבעל יתנהנה ".ךלש ףוסה הז- חתפנ

 הבבותסהש ינפל ,הרוחא םידעצ רפסמ הדעצ איה
 לע ודי חינה ןאמשה .םינבאה-לגעמל ץוחמ התנפו

 .בוזעלמ הב רצעו הפתכ
 ללותשה יבל .ונב ןיחבה אוהש יתבשח ףא עגרל
 יתחנאנ זאו ,והשמ הל שחל אוה רשאכ תויארפב
 .הביחב הפתכ לע החפט רשא ודי דגנכ הלקהב
 איהש ינפל ,הלק הדיק הדקו הקיחל הידי הבלש המלע
 .לגעמה ביבס םידקורה ןיב התנפו תוינניחב הבג הפקז

 רואב ןהל ראבתהל ולחהש םיימשל יטבמ יתמרה
 .לוגסה רחשה
r הקומע המישנ יתחקלו ייניע יתמצע ... ינמז עיגה . ןה, 

 .יילא ברקתהו ךלהש ןאמשה לע טיבהל יתרזחש ינפל
 יל רמואש וליאכ ,החטבב ירבעל דנ ,יילגרל רצע אוה
 .הזמ רתוי ןיאו ףוסה הזש
 יתש אחמו ולש רפכה-יבשות לא בבותסה אוה
 ברקתהל ותוא םיבבוסל ארוק ,תוקזח ףכ-תואיחמ
 שמשה לומ לא ,םינבאה-לגעמ ביבס וסנכתה םה .וילא
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 תליפתל םכרב לע וערכו עגר לכב תולעל הדמעש

 .רחשה
 ולוקב ןאמשה זירכה ".ךוראו השק היה ףרוחה"

 וב םויה הז ,ביבאה םוי עיגה ךא" .םעורהו לולצה

 ונל ריזחת איה ,םוחב המדאה תא הסכתו חרזת שמשה

 "-םיבער דוע היהנ אל ".דייצל תויחה תאו החירפה תא

 לע שבלומ יטבמ ,וירבד עמשמל רוחנל אלש יתלוכי אל

 .בערב עווגש ימכ וארנ אל םה .םהמ דחאו תחא לכ

 עווגל הז המ ועדי אל וליפא םהש יתנמאה לבא ,קיחצמ

 .דואמ בוט תאז יתעדי ,ימצע ינאש הדבועה רואל ,בערב

 .םהמ תחאו דחא לכ לע החודה יטבמ יתרבעה
 ,הליפתל םיימשב תועגונ םהידי ,םהיכרב לע וערכ םה
 םה ויהש וליאכ ,יופכ דונדנב ,הרוחאו המידק ענ םפוג

 .ףוריט-יזוחא
 לא ןברוקה תא תחקל דריי תרשמה וב םויה הז"."

 ביבאה תא ןמזי אוה ,ונביל-בוט לע הנתמבו ומצע ןקזה
 תוחולש תוחותפה וידי תופכ ,ןאמשה ריהצה ".ונילא
 .םיימשה לא הליפתב הלעמ
 תואבצ תא תואלמל לחה לבחנהו רוויחה רואה
 .יביבס הנתשמ ריואה תא שיגרהל יתלוכי ,םיימשה
 יתלוכי ,ירוחאמ הלועה שמשה תא יתיאר אלש תורמל
 .התראפת-אולמב אל ךא ,םש התייה איה .הב שיגרהל
 הנפ ןאמשה לש ובג ,ולש םיבשותה לא רבוד ודועב
 לאל יתדוהו יתוא האר אל אוה .הגאד רסוחב יילא
 םישנאה ךרואל יטבמ יתרבעה .רבדה לע שודקה
 יתאצמו הדרג וא המלע רחא שופיחב ,ילומל םיפופכה
 הצובקה ירוחאמ ךרב וערכ ןה .וידחי ןהיתש תא
 .ףוסב שממ- הנורחאה הרושב ,הלודגה
 הרבעל יתחלש .המיא ףופא הטבמ ,יב הטיבה הדרג
 םע ראשהל הל יתרמאו רדסב היהי לבהש ייתובשחמב
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 הכרכ תאזו השיאה לש הדצל הדמצנ איה .המלע

 ,שגפנ ונטבמ רשאכ .לק קוביחב הפתכ ביבס העורז

 איה .הרזחב יל הדנ איהו החטבב המלעל יתנהנה

 ,המדאל הינפ הדימצהו הנטקה תא תונידעב הפחד

 תעכ ווחתשה םלוכ ,השעמל .הילא הפרטצה הרהמבו

 .םהיתחת הכרה המדאה לא םחצמ ודימצהו

 תא יל ןתונ ,יילא בבותסה ןאמשה ,ףוס לכ ףוסו

 יתדמע הילע המבה תולגרמל ברקתה אוה .ובל תמושת

 והשמ רמא אוה .םיימשל וידי םירמ ,ויכרב לע לפנו

 םג ךכו וחצמ דימצהש ינפל ,ולש הקיתעה הפשב
 .יילגרמ קוחר אל ,המבה הצק לא וידי-תופכ
 וסינ ייתועבצא .הקומע המישנ יתחקלו ייניע תא יתמצע
 יתחלצה רשאכו ילוורש ךותב ןויגיפה-תידי לא עיגהל
 בהלב יתשגרה .הצוחה וב יתכשמ ,ולש הצקב תעגל
 תולק תוטירשב ירשב תא תונידעב ךתוח ,רקה
 .באכב קועזלמ יתקפאתהו

 לע יתטילש תא דבאא ,ודער יידיש בורמש יתדחפ
 לע רומשל יתיסינ םג ןכלו המדאל לופיל ול ןתאו קשנה
 ןימ תחאו דחא לכ לע ריהזה יטבמ יתרבעה .חור-רוק
 םהו יב וניחביש יתיצר אלש ןוויכ ,יינפל םיווחתשמה
 טיבהל םירחוב ויה םא ,עגר לכב יב ןיחבהל םילולע ויה
 .תורישי יב
 תא ררחשל ריהמ ןויסינב ,הלק העונתב יתזזו יתענ

 םתוא יתכתח .דומעה לא יידי תא ולבכש םילבחה
 לילצ עמשמל ימוקמב יתאפקש ינפל ,הריהמ תוידוסיב
 םיימשב תורצוצח לש העורת ומכ דהדהש לילצ ,םעור
 .הלעמל יטבמ יתמרהו םיחותפה
 היח לש הגאשל המדש ,ךומנ לילצב הוולתה לוקה
 .הינתיא
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 .יבלמ דחפה תא קיחרהלו ימצע תא עיגרהל יתיסינ .א?

 היה .עגורב ימצעל יתרבסה ,םערה ?'כה ךסב הז היה

 ,יילעמ ופסאתה םיננעש ןוויכ ,םערה הז תויהל בייח

 .םשגה לש ואוב לע םילמסמ
 םילבחה תא ךותחל יתרזחש ינפל ,הלקהב יתמשנ

 רשאכ ,ידמ בר ןמזל הכשמנ אל יתחמש ךא .יירוחאמ
 זכרתהל יילע ושקיהו ישאר לע ולפנ תונמש תופיט
 .יירוחאמ םירשקה ךותיחב

 דיערמ ותוא יתשגרה םעפהו יביבס דהדה ףסונ םער
 ומצע דומעהש ,הלודג הכ המצועב ייתחת המדאה תא
 רשא תא יתיארו םיימשל יטבמ יתמרה .המיאב טטר
 .ייחב האראש יתנמאה אל
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 ישילשה קלחה
 ןקזה תרשמ

 זכרמב םירופאו םיהכ םינווגב ופסאתה םיננעה

 דוקיר ,דוקירב םמצע ביבס ללוחתהל ולחהו םיימשה

 .םירברבה רפכה-יבשות ודקרש הזל ההז

 הכ ,המוצע תלוברעמ ןיעמכ ורציו וררחתסה םיננעה

 .םערו םיקרב ,םימשג-תרעס הכותב הלכיעש הלודג

 רסוימ ,רתוי קומע היה לילצה .םער הז היה אל ,אל

 ןוגי לש באכב אלמתה ,ותוא אשנש דחאה וליאכ .רתוי

 הגאש לש לילצל המד הזה ארונה לילצה .קומע

 דערנ ץעה-דומעב יתשגרהש המוצע הכ ,תינתיא
 .חורב הלעכ יירוחאמ
 םטבמ טיסהל וכישמהש םירברבה לע טיבהל יתרזח
 תא הנשיו םב ןיחבי רוציה יכ ודחפש וליאכ ,המדאל
 .ורבעל םטבמ תא םירהל וזעי קרש עגרב ונוויכ
 םילבחה תא ךותחל יתרהימ ,הדירחמ הקינפב
 ולחה יידי רשאכ תמיוסמ הלקהב שיגרהל יתחלצהו

 .הקזחה םתרישקמ ררחתשהל
 חורצל יתיצר .תצק דוע .ימצע תא יתעגרה ,הפיט דוע

 זוחאל יתיסינ .המויא תוקפאתהב יתקזחה לבא ד,חפב
 ריואה תא ףואשלו םושנל יתיסינ ,יב רתונש ץמואה לכב
 .יתחלצה אל ,ירעצל ךא ,יתיסינש תמאב ,יביבס בוטרה
 לחה והשמו יילעמ דהדה אוהה דירחמה לילצה ,בוש
 דמעש והשמ ,תלוברעמה לש ינשה דצהמ ברקתהל
 .םוצעו רוחש םתכ ומכ הארנש והשמ ,ונממ תאצל
 רחא שאונ שופיחב ונתוא הכרכ הממדו קספ םשגה
 .ייחב יתעדיש המ לכל ףוסה- ףוסה
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 חתפ לא ברקתה ,רוציה הז היה תמאב םא ,רוציה

 ,ולש ינשה דצהמ ואצי תויקנעה וירפט .תלוברעמה

 הנורחאה הרישקה תא ךותחל יתחלצה רשאכ קוידב

 .דומעהמ ימצע תא ררחשלו ייתועורז ביבס

 ינפל ,תלוברעמה זכרמב ףסאתהל לחה ריהב רוא

 דומעה ןימ יתעתרנ .המוצע תוריהמב יילע לפנש

 היה ןתינ םא ,שאה רודכ רשאכ ,ונממ קחרה יתצפקו

 ותוא ףרשו דומעב תורישי עגפ ,ךכ הזה רבדל אורקל

 .תרעוב הבהל לש םילודג תוציצנב
 תינתיאה הגאשה דגנכ ,תדעורו הקומע המישנ יתחקל
 יתוא ספסיפ אוהש עדי אוה .ישפנ ךותל תורישי הברצש

 תוכחל יתנווכתה אל לבא ,ויניעב ןח אצמ אל רבדהו
 יתחתפ תוכחל ילבמו ,ירובע ןנכת אוה המ תולגלו

 .רעיה ךותל הריהמ הצירב

 יתשגרה רשאכו םוקמה ןימ קחרה יתוא ואשנ יילגר
 ירחא רוזחל יילע היה יכ יתרכזנ ,קיפסמ הקוחר יתייהש
 אוהש הפיא ,אוהה בולכה דיל ורתונש םיצפחה ,ייצפח
 דחא ביבס יידי יתכרכ ,עגרל קר אולו יתרצע .היהי אל
 וכרד שוחל יתלוכיו הבעו לודג היה עזגה .ץעה-יעזגמ
 .הזה קיתעה רעיה לכ תא
 יל התנעש תדרטומה המדאה תאז התייה הליחת
 עבטה וליפא יכ המדנ ,תוגאדומ תולאשו םינונחתב
 היה המ וא ,רעיה ךותב םש הרק המ ןיבהל הסינ יביבס
 .וילע םייאש אוהה רוציה
 .םהה םירברבה לש תודחופמה תוקעזה ולא ויה ,זאו
 םה יכ טילחהו ונוויכ תא הניש רוציה יכ היה המדנ
 ,ןאמשב שיגרהל יתלוכי .הזה שנועב ימוקמ תא וחקי

 .ויתובקעב ינומדאהו רעיה-יקמועל הנפ אוה
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 יתוא דוכלל וננכיתש וא ,םוקמה ןימ וחרב םה םאה
 תוכחלו תבשל יתנווכתה אל ,היהי אל הזש המ ?תינש
 .ןאכמ חורבל יילע היה- םאובל

 קיודמה םוקימה ,בולכב יתזכרתהו ייניע תא יתמצע

 הכירצ יתייהש קוחר הכ השעמל ,ינממ קוחר היה ולש

 .וילא עיגהל ידכב רפכה ךרד ,ייתובקע לע רוזחל

 וקעז יילגר .ץעה ןימ יתררחשו הלילשל ישאר יתרטרט

 .ייתועבצא תווצק לע םיממדמ ירוע יקלח תא יתיארו

 תא תוארל יתלוכיש תוקומע הכ ויה תולביהו םיכתחה

 .הצוחה אצוי ירשב-םינפ
 .שודקה ?אה םשב

 ליבשב קר אולו ,ייצפח תא תחקלו רוזחל יילע היה

 ימצע תא יתחרכהו הקומע המישנ יתחקל .םיילענה
 ,בולכה לא המורד עיגהל יילע היהי םא .הברעמ ץורל
 .וכרד רשאמ ,רפכל ביבסמ ץורל היה ףידע
 המרגו ייתחת המדאה תא הדיערה תינתיאה הגאשה
 תחת רבשנ אוה .םיפנעה דחא לע הטמ קלחתהל יל
 .תיארונה הקירחה עמשמל ארונ באכב יתקעזו יילגר
 יתספתו יירוחא לע יתבבותסה ,המדאהמ ימצע יתפחד
 .ילוסרק ביבס
 תיצחמ .רוע תוכיתחו םד- ייתועבצא תא הסיכ םד
 םעטו ירשבמ ןיטולחל הערקנ ילש ןהובה לש ןרופיצהמ
 תיארונ תרומרמצב הוולמ ,לעוגב יפ תא אלימ רירמ
 .הטמ יפרוע תא הכשמ רשא תרוחרחסו
 .ימצעל יתרמא ,א?'

 זוחאל יתיסינש לככ .תזכורמו הרע ראשיהל יילע היה
 לכה .רתוי הרבג ילש הבירצה ךכ ,רתוי קזח יתרכהב
 .המצע המדאה וליפאו םילעה ,םיצעה- דער יביבס
 ונממ הדחפ המדאה וליפאש קזח הכ היה ,אוהה רוציה
 .תיעבט-אל המיאב
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 ימצע תא יתכשמו ץעה-יפנעמ דחא ביבס יתספת

 .םיריהמ העילצ-יגולידב האלה יתכשמהש ינפל ,הלעמ

 .קמועל יתוא רקדו ירשבל ןיכסכ ךתח ,יתישעש דעצ לכ

 רוצעל יתזעה אל ךא ,קעז יפוג לכו םעפ ילש שארה

 .עגרל וליפא
 יתטשוה . רתןי רהמ .ץחלב ימצע לע יתדקפ 1 רתןי רהמ

 יתליפנ תא ומלב םרותב םהו םיצעה-יעזג ןיב יידי

 יל ורזע יל וריבעה םהש תוציחלמה תושוחתה .המידק

 ,דח עוזעזב יתוא ריעה םהלש דחפה .הרע ראשיהל

 יצמאמ תאו יתוא דדועל וסינ םהש וליאכ היה המדנ

 .האלה ךישמהל
 1 ינש דצמו !תצק דןע ! יצןר .ךורב יילע וויצ םה ! יצןר

 םירברבה לש המיאה-תוקעז תא עומשל םג יתלוכי

 וקעז םה .רוציה יינפמ םתדרח תאו םבאכ תא ,םהה
 .םהילע םחריש וינפב וננחתהו הרזעל

 ירחא ,תעכ ?יילע ומחיר אל םה עודמ ?ייבגל המ לבא

 ,םהילע םחרל יחוכב יתאצמ אל ,יל ושע םהש המ
 אל ,ישפנ-יקמוע דע םבאכ תא יתשגרהש תורמל
 ךכ לעו יל ושע םהש המ לע םהל חולסל יחוכב יתאצמ

 .םהלש ןברוקל יתוא וכפהש
 קוחר אל יתרצעש דע ,המורד העילצב גלדל יתכשמה

 םהלש תוחרצה תא ,םתוא יתעמש תעכ .רפכה ןימ
 ,לולצ הכ ןפואב רוציה לש תינתיאה הגאשה תאו

 .םתיא דחי םש יתייהש וליאכ היה המדנש

 ,באכ אוה .רעיה-יקמועל הדהדה ולש תרסוימה המהנה
 עודמ .יביבס םיצעהו המדאה ךרד תאז שיגרהל יתלוכי

 רוציה לש ויבאכב שוחל יתלוכי עודמ ?תאז יתשגרה
 תא ... םתוא יל הריבעה המדאה עודמ ?אוהה
 ?ולש תושגרהו תושוחתה
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 אצמאש יתללפתה ... יתללפתהו םיימשל יטבמ יתמרה

 רתויו יתוא אצמי אל רוציהש יתללפתה ,ןאכמ יכרד תא

 .תוחוטב ויהי המלעו הדרגש יתללפתה ,לכמ

 באכה ךא ,םיצעה םע ילש עגמה ךרד תאז אדוול יתיצר

 ינממ ומסח רעיה-יבחרב םימרוצה םישנאה תומכו ילש

 אוצמל יל היה השק ןכ לעו ד,חא והשמב זכרתהלמ

 .הזה סואכה לכ ןיב ןתוא
 לפטלו בולכל עיגהל יילע היה ,ימצעל יתרמא , הליחת

 לכ ןיב ןתוא אוצמל לכוא זא קר ,זאו ייתועיצפב

 אדוול יילע היהיש ןבומכ .םהה םיחרוצה םישנאה

 תאצל ,ןכמ רחאל קרו םייחה ןיב ורתונ ןהש הליחת
 תאלממ המשאב יתשגרה דימו יתבשח ,ןתוא ליצהלו

 .תאזה תיארונה הבשחמה דגנכ יתוא
 ,ץעהמ ימצע תא יתפחדו הקומע המישנ יתחקל
 יתישעש דעצ לכו םיריהמ ויה בולכה לא ילש םיגולידה
 .המויא הבירצו תרומרמצל יל איבה

 תוסנלו םשל רוזחל ידצמ שפוטמ הז היהיש יתעדי
 ,םש ןריאשהל יתלוכי אל .תבייח יתייה לבא ,ןהל רוזעל
 ,ןהל רוזעלו תוסנל תבייח ינא .הלילשל ישארב יתרטרט
 יילע היה ןכלו .יתוא הליצה המלע- יל ורזע ןה ירה
 ,רחואמב וא םדקומבש ןוויכ ,התוא םג ליצהלו רוזחל
 .תאז השעי ןאמשה ,ןתוא גורהי אל אוהה רוציה םא םג

 הלגי אוהו ,יל הרזע איהש הלגי רשאכ תאז השעי אוה
 .ייתומצע הצקב תאז יתשגרה ינא- תאז

 .הדרג תאו התוא ,ןתוא גורהיו הלגי הזה שיאה
 דיחפה רבדהו תאז יתעדי ינא .רבדב ול רוזעי ינומדאהו

 טבמה .ישפנ-יקמוע דע יתוא דיחפה ינומדאה- יתוא
 הדרחל יל ואיבה ,וחור-רוקו םוטאה וכויח ,ולש רקה
 .תאז ריתסה אל וליפא אוהו ארונ שיא היה אוה .המויא
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 בולכה דמע וב חטשה לא יתסנכנו םיצעה ןיב יתגליד

 .הסינכה-חתפב םש ודמע דוע םימה םע ריסה .ילש

 לכ םע הנה רוזחל ןנכת אל םג שיאו ןאכ היה אל שיא

 .רעיב הללוחתהש המוהמה

 העילצב וילא יתמדקתה .ילש קיתה חנ בולכה דצל ,םש

 ךא ,העוצפה ילגר לע ץוחלל אלש יתלדתשה ,הלק

 ינפל ,הטקש הבבי יתטלפו .הטילש רסח היה רבדה

 שופיחב ילש קיתה תא יתחתפו בולכה דצל יתלפנש

 .ייבאכ לע לקיש והשמ רחא

 יוטיחל להוכה-קובקב רחא םינוקובקבה ןיב יתששמ

 וא ,תינרוק-תב לש ןטק רז תחת ותוא יתאצמו ייתועיצפ
 קובקבה תא יתכשמ .ןימיט םיריזנה ול וארקש יפכ

 .קיתהמ ותוא יתאצוהו
 תא תוקנל הז תושעל יילע היהש ןושארה רבדה
 .רהמ רתויש המכ תאז תושעל יילע היהו ייתועיצפ
 .האלה יתכשמהש ינפל ,הרוחא ףוטח טבמ יתחלש

 ךרואל ותוא יתכפשו קובקבה ךותמ קקפה תא יתאצוה
 .ייתועבצא לא ילוסרקמ לחה ,ילגר-ףכ
 ערק וידי ומבו אב והשימש וליאכ ,יתוא ףקת דח באכ

 .ינוהב רשבמ ,הנממ רתונש המ וא ,ילש ןרופיצה תא
 לע ידי יתחנהו קועזל אל ידכב ייתפש תא יתכשנ

 .הכימת םשל הילע תנעשנ ,המדאה
 תוארל יל ונתנ ,ייתולוכי לע יתטילש רוסחמו ילש עגמה
 םיבשותה תא יתיאר .יביבס העריא רשא לכ תא
 וליאו .ויתולובגל ץוחמ םירזפתמ רפכב םירתונה
 יל עידוהש רבד ,דייצל םינודיק םע ואצי ולש םימחולה
 .ןאכמ תאצלו רהמל יילע היהש ךכ לע
 ,ההימתב ייניע תא יתחקפ ?ייתובקעב ואצי םה םאה

 ואלימ יבל-תומיעפ .ילש עצפה תא תוקנל יתרזחש ינפל
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-ילוורשמ דחא תא יתערקו .קזוחב יתעימש רוקמ תא

 .ילגר ךרואל םרוזה םדה תא תבגנמ ,הנבלה יתלמש

 הנשימ התייה וכותב ,םינוקובקבה תחא תא יתאצוה

 םדה תא יתבגינש רחאלו .םוקיליזב-ילעמ היושע

 ראשו ינוהב ךרואל הכשימה תא יתחרמ ,ייתועבצאמ

 יינזוא .עומשל יתקספהש זע הכ היה באכה .ייתועיצפ

 םיבכוכ תוארל יתלחתהש הובגו דח הכ לילצב ואלימ

 יתקנחנו ץמוחב האלימ ילש הפה .ייניע תויווזב םידקרמ

 .יפאמ ףאו ינורגמ תאצל םייאש ,איקה שוגמ
 !תןנ?'בס י?' ןת 1 שןדקה י?'א /ןה

 יתכשמו יעורז-בגב ייניעמ וגלזש תועמדה תא יתבגינ
 השוחתה רשאכ .חוכב םושנל ימצע החירכמ ,יפאב
-יתש תא יתפטע ,התונמחרב ינממ הרוחיש תיארונה
 יילענ יתלענו יקית-יקמועב וחנש דבה תוסיפב יילגר
 .הבר תוריהזב
 עיגא ינא .החטבב ימצעל יתרמא 1 רדסב היהי ?'כה
 יתחטבה ,רתוי הבוט הרוצב ימצעב לפטאו המורד
 הכשימהו קובקבה תא יתרזחה רשאכ ,הלמחב ימצעל
 .ןימיטה לש םיחמצה רז רחא יתששמו קיתה ךותל
 רתוי הלודג תומכ ,יל קיפסהל םירומא ויה םילע המכ
 ,יתרהזנ ןכ לעו .ימצעל יתרכזה ,יתרכה תא דבאאו

 יפל יתפחד ,תרתוכה-ילעמ דחא תא יתערק רשאכ
 .הבר תוידוסיב יתסעלו

 הליחבה תא עיגרה ,יל איבה חמצהש רירקה םעטה
 הלקהב יתשגרה .רתוי הקומע המישנב יפא תא חתפו

 שארהו העגרנ ילש ןטבה .החוורל יתמשנו יתוא תפטוע
 .םועפל קיספה ילש
 המידק יתנעשנו ישאר לעמ קיתה-תרוגח תא יתכשמ
 .הלעמ ימצע תא ךושמל ידכב ,בולכה-יגרוס לע
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 הבוטה השוחתה דגנכ ייניע יתמצעו יילגר לע יתמק

 תא יתקתנש ןוויכש יתנמאה .םוחב יתוא הכרכש

 םע ילש רשקה תא םג יתקתנ ,המדאהמ ילש רשקה
 יניב רוביחה תא ומסח ילש םיילענה .הילע שחרתמה
 יתכייחש הלודג הכ הלקהל יל ונתנו ילש הביבסה ןיבל
 .הטילש רסוחב ימצעל
 ריואהו ייתואיר-יקמועמ יתמשנ ,יתמשנשכ ,םעפהו

 .תכרובמ תורירקב יפוג תא אלימ יקנהו רקה
 דחא לא יתינפו ימצעל יתרכזה ,ת l ננה l 'שכע 1 'פ l י

 .ךתוא אוצמלו רשק ןתיא רוציל ידכב םיצעה

 המדאה ,רעיה-יעזגמ דחאב תעגל יתקפסהש ינפל דוע
 םיפנעה דחאב תספות ,המידק יתפעו ייתחת הדעונ
 .הכימתל

 .רעיה-יקמועמ האצי רשא הקעז תאז התייה ,אל ".ה//ו
 יפוג ךרואל דהדה אוהש קומע הכ ,קזח הכ לילצ
 .בצעו באכב ישארל רדוח ,הקעומב
 וליפא ,יל הנתנ אל תדעורה המדאה ךא ,םוקל יתיסינ

 טעמכ ףע ,רעיה זכרמב עבוקמ היהש דבכה בולכה
 .המדאה-יינפ לעמ רטמ
 לא יתדמצנו םיפנעהמ דחאב הלעמל ימצע תא יתכשמ
 ךשמ וניניב קומעה רוביחה .קזח קוביחב םיצעה דחא
 .החרזמ-םורד ךרדה לכ ,המדאה-יקמועל יתוא
 םיצעה לש קומעה באכה ,רעיה-תקעומב שוחל יתלוכי

 ןימ םתוא רקעו םהב עגפ ,םהילע לפנ והשמ .םילפונה
 תא ץחומו םיסיסרל רעיה-יעזג תא רבוש ,המדאה
 ךנחתהו הרזעל קעז אוה ,רעיהו .םתומל םיחמצה
 אוהה רבדה ,היה אל הזש המ .וילא רוזחת הוולשהש
 .קיספהל בייח היה אוה ,וב עגפ רשא
 .ךורב יתוא ףטלל המדאה לש לוקל יתתנו ייניע יתמצע
 .וניבהל ידכב ,םילימל ולש תוקעזה תא ךופהל יתיסינ
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 .יל ארק אוה 1 ''?'א 'א l ב
 ולש טטורה לילצה ?אוהה קומעה לוקה רייתשה ימל

 ייניע תא יתחקפ .הדח תרומרמצב ישפנ תא ףטיל

 .ץעהמ יתקחרתהו
 ואשנ יילגר ,בל םישל ילבמו דוערל הקיספה המדאה

 שפנה רחא .אוהה לוקה רחא ,החרזמ-םורד יתוא

 ,תוקעוזה יילגר תורמלו .וילא אובל ימשב יל הארקש

 רהמל יילע היה- םיריהמ םיגולידב דועצל יתכשמה

 .ול רוזעל יילע היה ,וילא עיגהלו
 ןיב יתינפ ? J '?'א אוב? ו? ארקש דחאה ה'ה 'מ ?אוה ימ
 םהל ריבעהל יתיסינ .עזג רחא עזגב תפטלמ ,םיצעה
 רשא לכ ךא ,יחוכ תא םהל תתל יתיסינ ,המחנ

 רבד ,יכותל םבאכ תא תחקל היה תושעל יתחלצה
 .תופייעב המידק ןעשהלו יידעצב טאהל יל םרגש
 לכ ןאל וא ?אוהה רפכב ,םש הרק המ ןיבהל יתיסינ

 ?דוע םהב יתשגרה אל עודמו ומלענ ולש םיבשותה
 ?האראש הצר אוה רשא תא תוארל יל ןתנ רעיה םאה
 הנווכב ,שחרתמה ראש תא ינממ םסח אוה םאה
 םה םאה ?ומלענ ולש םימחולהו ןאמשה ןאלו ?הליחת
 םאה ?יילא םיבורק ויה םה םאה ?יתוא דוצל םינווכתמ
 ולחה תוטקש תומיעפ ,בוש ?םהמ הקוחר יתייה
 .יילא רוזחל לחה באכהו ישאר תא תואלמל
 עיגהלו ךישמהל יילע היה ,האלה יתדעצו קור יתעלב
 ןיחבהל וליפא ילבמו .הזה רעיה לש המיאה רוקמ לא
 .ןטק קוצ לעמ יתעספו המלענ ייתחת המדאה ,רבדב
 ךרואל הטמ תקלחתמ ידועב ,הטקש הבבי יתטלפ
 םלבו יב ספת והשמש ינפל ,הרידא תוריהמב דרומה
 .הטמל יתליפנ תא
 לכב וב יתזחאו םוצעה רבדה ביבס ייתועורז יתכרכ
 תאז םאו השקו םח היה הז ,היה אל הזש המ .ידועמ
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 יתייהש םוצע הכ היהש והשמ ,ייתחת ךרו ןידע הכ

 .הטמ ונממ קלחתהל אל ידכב ,חוכב קיזחהל הכירצ

 .יתדחפ ךא ,ייניע תא חוקפל יתיצר

 ויהי ייח ,יתליפנ תא םלב המ האראש עגרבש יתדחפ

 ךרואל ייתועבצא יתקלחה .רתוי הלודג ףא הנכסב

 והשמ לע יתרצעש דע ,הלעמ חישקהו ספסוחמה רבדה

 ולע וליאכ ושיגרה ייתועבצאש םח הכ ,רתוי טהול

 ואלימ תונומת ,ול ופטיל ייתועבצאש עגרב .תובהלב

 תונומת .ילש רבעב דוע יתיאר אלש תונומת- ישאר תא
 .םותכו בוהז רבדמו לוח-ירה לש

 זכרמב שמשהו ייתחת ךרה לוחה .יבג לע יתבכש
 לכ ,הכרבב יפוגו יינפ תא וממיח ,םילוחכה םיימשה
 םוקמב יתייהש ןוויכ ,בוט יתשגרה .ישפנ-יקמועל ךרדה
 תואלמל שמשה-ינרקל יתתנו ייניע תא יתמצע .בוט

 ינורגב תופסאתמ ילש תובהלב יתשגרה ,חוכב יתוא

 .ךימס ןשע לש ןנעכ יל התארנש הפישנ יתררחשו
 יל ארוק לוק יתעמשש ינפל ,עושעשב ימצעל יתכייח
 רעיש תמודאו הובג השיא .דצל יטבמ יתטסהו

 עבצב םיימשה תחת y נצינ בוהזה הרוע .יילא הברקתה
 ביהרמה הפוג לכ ,המוריע התייה איה .םוחשו ההכ
 היהש וליאכ ,חוטב הכו חותפ הכ ןפואב יינפב ףשחנ
 .םלועב יעבט יכה רבדה הז

 יל הארק איה .ירבעל תוטשומ הידי ,יילא הכייח איה
 ,זאו .ימשב היה אל הז ךא ,יל הארק איה .הילא אובל

 טטר ונביבס לוחה וליפאש קזח הכ לילצ ,המהנ יתעמש
- העתפהב הטמ יתטבהו ייניע תא יתחקפ .הדרחב
 .רוציה הז היה
 יב הטיבה ,תחלצמ רתוי הלודג ףא ,הלוגעה וניע
 ריהב ןווגב רהז הלש בוהזה עבצה .תטלחומ האילפב
 ינפל ,הנבה רסוחב ישאר יתרטרט .םותכ טעמכ ,ההכו
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 לע ונממ יתקחרתהו הרצק החווצב הרוחא יתצפקש

 .הליחזב ינבשי
 יב רצעו המהדתב ייניע תא לגיע ,יתוא ףטעש םלהה

 ינפל ,ןשע-תפישנ טלפ ולש םוצעה ם' J וחה .םושנלמ

 .וטיאל יילא לוחזל לחה אוהש

 תומוצעה ויפנכ ,םימודא םישקשקב הסוכמ קנעה ופוג

 המדאה לע םונב עגפ ובנזו ובג לע תולפוקמ ויה

 תחת םיבשעב יתספת .הכמ רחא הכמב התוא דיערהו

 ולא ויהש וליאכ ,המדאה ןימ םתוא יתערקו ייתועבצא
 .הדרחו שואייב ךושמל יתיצרש ישאר-תורעש
 הכ ,םוצע היה אוה .תאזכש היח יתיאר אל דוע םלועמ
 ספסוחמה ורוע .ותוא ליכעל לכי אל רעיה וליפאש קנע
 ץנצינ ועבצ ךא ,אשדה שחנ לש ורועל המד ישקשקהו

 גירח הכ הארנ רבדה .רהנה-יימ תחת םיגדה-ישקשקכ
 .ונממ לעפתהל אלש יתלוכי אלש ,ייניעב םוסקו

 הארנ אל ללכ אוהש ,אלפומ הכו ביהרמ ,לודג היה אוה
 לכו הנושמ םולח ךותב יתייהש וליאכ 1 ייניעב יתימא
 .יתעדמ יתוא איצוה ,וישכע דע יל הרק רשא
 יתרטרטו ייניע תא יתמצע ?יתעדמ יתאצי תמאנ םאה

 רוציה לע תורישי יתטבהו ןתוא יתחתפש ינפל ,ישארב
 ,תולפוקמה וילגרב ירבעל לוחזל ךישמה אוה .ילוממ
 .יילא םוצעה ויפ תא בירקמו ומעז תא רחונ

 רצקה ירעשל םרגש רבד ,ןשע-תפישנ וטלפ ויריחנ ,בוש
 תפסונ המישנ חקל אוה רשאכ ,המידקו הרוחא ףועל
 וא ,המינפ יתוא םושנל הסינ אוהש וליאכ ,רתוי הקומעו

 .יתוא חירהל וליפא ילואש

 רסח קמוס ?יתןא חידה/ הסינ תמאנ אןה םאה
 ללכב הצרי אוהש המלו .ייחל לע טשפתה הטילש
 בוש יב קחדו יקיחל ומטוח תא ףחד אוה ?תאז תושעל
 .והשמ יל רמול הסנמ וליאכ ,בושו
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 ,הנבה רסוחב ייניע יתמצמצ ? J ב עגאש הצר א J ה םאה

 אוה- ופנכ תחת ץוענ היהש ןודיכב יתנחבהש ינפל
 ,וב עוגפל וחילצה תמאב םהה םירברבה םאה .עצפנ

 ?ותומכ ביהרמו לודג הכ רוציב

 ןוויכ ,תילאמשה וניעל ןוכנ רתוי ,ויניעל טיבהל יתרזח

 וליפא איהש ,תקלוצמ הכ התייה ולש תינימיה ןיעהש

 .האולמב חתפיהל החילצה אל

 .ורבעל יתטשוהו ידי תא יתמרהש ינפל ,קור יתעלב

 רבדה .םימחרב ישפנ-יקמועל לחליח ולש הזה טבמה
 םיעגר יתוא גורהל דמע אוה ירה ,הנושמ הכ היה
 יתייה תאזש עדי אוה םאה ?ןכ אלה ,ןכל םדוק םירופס
 ןברוקה ?דומעה לע ףורשל דמע אוה רשא תחאה ,ינא
 .ומטוח לע יידי יתחנהו הקומע המישנ יתחקל ?ולש
 .יב האלימ המח השוחתו ייתועבצא תחת וענ ויריחנ

 ?הזה לדוגמה רוציה םע רשק רוציל יל היה ידכ םאה
 תולקב היה לוכיש רוצי ,םולכ וילע יתעדי אלש רוצי

 .הרידאה ופכ תחת יתוא סומרל
 ,המוריעה רעישה תמודא ?איהה השיאה םע המו

 םאה ?התייה ללכב איה ימ .ושארב יתיארש תחאה

 תפסונ המישנ יתחקל ?ךפהל וא ,ול תכייש התייה איה
 .המדאל הינשה ידי יתדמצהו

 ,םיבורק םירברבה .רהמל יל רמא אוה ,יילא רביד רעיה
 הרוק רשא לכב חוטבל יילע היה ,ןכ לעו .םיאב םה
 .יכותל סנכהל ול תתלו וינפב חתפיהל יילע היה ,יביבס
 ותוא יתמשנו ומטוח לא יידי-תופכ יתש תא יתדמצה
 .המינפ
 ,קותמו יתכתמ והשמב הוולתה ולש םחה חוחינה
 תחא םעפ יתיארש חמצ- ןומכה תא יל ריכזהש והשמ
 הוולתהו ישארב םתוח ריאשה קותמה וחיר ךא ,ייחב
 .ייח ךרואל יילא
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 חוכה .יכותל ותוהמ תא יתכשמו ייניע תא יתמצע

 באכב יתוא ףרשו ייקרוע ךרואל םרז ונממ אציש טהולה

 .המינפ יתוא עלבו ישפנל ךרדה לכ יתוא ךתח אוה ,דח

 היה וייניעה ךרוצל רוציה וא ,שונאה-ןבש לככש יתעדי

 םוצע היה רשק ןתיא רוציל ילש ישוקה ךכ ,רתוי לודג

 וניניב רוציל יתיסינש רשקהש יתנמאה םג ןכלו ,רתוי

 .רתוי בר חוכ ינממ חקל

 .תונוש תונומתב הוולתה ,יתשגרהש טהולה םרזה

 יפוס-ןיא רבדמ לש תונומת ,ןכל םדוק יתיארש תונומת

 לש תונומת .הוולשו עגור לש תונומת .םיחותפ םיימשו

 ,הלודג המילגכ יתוא הכרכש הוורפה .ןוחטיבו םוח

 לש החטבה- המוצע החטבהו םוחב יתוא הקביח

 ,םלענו ךלה םג אוה ,אב אוהש יפכ ,זאו .הבהאו םולש

 .יינפלמ רוציה לש ושפנ קמוע תא יתיאר םעפהו

 תא חקל והשימ ,דחפו באכ לש ותטילש תחת היה אוה

 ףוקתל ול םרגש והשימ .קוחרמ וישעמ לע טלשו ותעד

 אלש תורמל ,םיימשל יטבמ יתמרהו יתרזח .גורהלו

 אוהה חתפהש יתעדי ,םיהובגה רעיה-יצע ללגב יתיאר

 ונלש םלועה ןיב תלדה תא החתפש תילוברעמה-

 .ואובל הרזח הניתמהו םש הדמע ויידע ,ולש םלועל

 ,תאז השע אוהש םעפ לכבו וילא רוזחל ול ארק אוה
 .ארונו דח באכב ול ביאכה אוה
 רפכה תא ףוקתל ,היהי אל הזש ימ ,ותוא חירכה והשימ
 םע ושע םה המ לבא .םיימשל ןברוקה תא תחקלו

 דציכו ?המ םשל ?ותוא ופרש םה עודמ ?אוהה ןברוקה
 ?ותוא ררחשל לכוא דציכ ?ול רוזעל הלוכי ינא
 .ויריחנ ןיב יחצמ יתדמצהו המידק יתפפוכתה
 .ויתובשחמ ךותל רתוי קומע יתרתחו ייניע תא יתמצע
 רוציל חילצא ינא ,אוהש יתבשחש ימ היה אוה םא
 .והשלכ רשק רתיא
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 ונרבעהש םרזה תחת זז אל וליפא רוציהש יתוא עיתפה
 אוה םאה .ייתוחוכ תוהמ תא אוה ןיבהש וליאכ ,וניניב
 הצר אוהש ,הדבועה רואל ?יתשגרה רשא תא שיגרה

 ותיא רוצאש הצר ןכא אוהש יתנמאה ,תינש וב עגאש
 ינאש ןיבה אוה דציכו ?עודמ ?המ םשל לבא .רשק
 ?ללכב הזכ והשמל תלגוסמ

 יתסנכנו הזה רוציה לש המוצעה ושפנ רחא יתשפיח

 אלא ,ימשב אל ,יל ארק אוה .ולש העדותה ךותל קומע

 דיערה קומעה ולוק .וילא אובל יל ארק אוה .יתומדב

-יא יתעמשש ריש .תרכומו הקיתע הריש ומכ ,ישפנ תא
 .הקוחרה יתודליב יל ורשש ריש- רבעב םש

 יתוא ךרכש םוחה .ותוא יתאצמ .א l ה הנה .הז הנהו
 ןוחטב יל ןתנ אוה .טהלב ישפנ תא םמיח ,קזח קוביחב
 ,הנהו יכותב דהדהמ וחוכ תא שיגרהל יתלוכיש בר הכ

 יל הנתנו החתפנ וניניב תלדה ,עגרה ותואב שממ
 .המינפ סנכהל

 תחת ןבלו רוויח רואב רוהזל לחה ונינב רצונש רשקה
 .רצונ וניניב רוביחהש ןמיס ךכו ,ייתועבצא

 ימ וליאכ ,יינזואל בורק שחול לוק יתעמש ... ןקרד
 .ןידעו ישנ היה לוקה .יירוחאמ שממ דמע ,היה אל הזש
 יתיארש ,המוריעה רעישה תמודא תאז התייה םאה
 ?םירופס םיעגר ינפל
 ינממ קחרתה רוציה .המידק יתטבהו ייתפש יתקקל
 בלבלכ ומכ שממ ,הלאשב וליאכ ,הדיצה ושאר הטיהו

 טיבהל ימצעל יתתנ םעפהו ורבעל יתכייח .דובאו ןטק
 ,ףנרוקמ ,םוצע היה אוה .רתוי הבר תוידוסיב וב
 .וב לפטל יילע היהו ,עוצפו ףנוכמ ,שקשוקמ
 ומע חחושל ליחתא םא יל הנעי אוה םא ,ימצעל יתיהת
- תכחוגמה הבשחמה לע הטילש רסוחב יתקמסהו

 .שונא-ןב אלו לכה ירחא רוצי היה אוה
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 .תרתוימ היינשל תוכחל ילבמ ,ורבעל יתשחל ".ןקוד"

 ,בלככ תוירוחאה וילגר לע בשייתהו וראווצ ףקז אוהו

 םיצעב עגופ ,דצל דצמ זזו ענ ףנרוקמהו ישקשקה ובנז

 .המדאה ןימ םתוא רקועו וביבס

 .שאר רוטרטב יתחנאנו יינפ יתרמחה

 בישקה ןכא אוהו וילע יתדקפ "!דימ הז םע קיספת"
 םג אוה ,הז קר אלו יתוא עמש תמאב אוה .קיספהו יל

 יתעלבו ןומיא רסוחב ימצעל יתכייח .יתווצמכ השע
 ,תטלחומ ההימתב יתשחל "?יתוא ןיבמ התא" .קור
 .הבושתה תא יתעדי רבכש תורמל
 רבד ,ילשל וינפ בירקהו הטמ וראווצ תא ףפוכ אוה
 חקל אוה .הלק העתפהב הרוחא עתרהל יל םרגש
 .יילע התוא ףשנו הקומע המישנ

ונעמ  ןיב יתחנהו ידי יתטשוה ?וו?ע נשןח אןה המ ,ןו
 .הביחב אלמו רצק ףוטילב ויריחנ

 לא ידי יתדמצה דימו ורבעל יתשחל ".ןקוד התא"
 ימצע יתאצמ ".הליה אוה ימש ... ינאו" .ילש הזחה
 .עתפומהו לוגעה וטבמ דגנכ תכייחמ
 יתיהת .הלעמלמ יב טיבהו ובג ףקזש ןמזב קתש אוה

 חטב אל אוה ילוא .יירבדל ביגה אל אוה עודמ ימצעל
 לכי תמאב ימו .תטלחומ הנבהב ימצעל יתנהנה ,יב
-תב ,יב תחטוב יתייה אל ינא םג ?רבדה לע ומישאהל
 ויה אל םה תינכט ,ןכבו .ותוא ועצפ הירבחש שונא
 .ילש עזגל וכייתשה טלחהב םה לבא ,ילש םירבחה

 יתעבצהש ןמזב ,ךורב ול יתרבסה ".ךב עגפא אל ינא"
 .ודצמ אציש ןודיכה לע

 ינא לבא ,ישאר ךותב יתעמש ,תוסנל תנמוזמ תא
 ,יביבס יתטבהו הרוחא יתעתרנ ... יחילצתש חוטב אל
 .העתפהב וב טיבהל יתרזחש ינפל
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 ןבומכ .הזה רוציה ,יילא רבדי תמאב אוהש יתיפיצ אל

 ךותב רורבב ותוא עומשל לבא ,לכי אוהש יתשחינש

 הכ היה רבדה .ולש הזה קומעה לוקה תא ,ילש שארה

 .ןיטולחל אלפומ היה אוהש- רזומ הכו הנושמ

 ושאר תא הטיה אוה בושו הלעמ ולקעתה ייתפש

 שארה ךותב םש בשח אוה המ לע ויינעמ .הלאשב

 םמורתהל יתיסינו ימצעב יתרטרט ,ולש הזה שקשוקמה

 רתוי שיגרה תעכש ,לקה באכה תורמל .יילגר לע

 והשכא יתחלצה ,יכותב הלודג הקעז רשאמ םוזמזכ

 .יילגר לע רשייתהל
 ,רוציה םע רשק יתרצי .בחרו םלש ךויח ,ורבעל יתכייח

 רוציה ,ןקרד .הזה םלועה ןימ התייה אלש היחה םע
 ,םייפנכ גוז תרזעב ףעש רוציה ,םיימשב רוחה ןימ אציש
 םירפטו תודח םייניש ,תוכורא םיינרק ול ויהש רוציה

 .יתוא גורהל תולקב לכי אוה םתיא
 תשגרנ תובהלתה ,ול יתרמאו יתרזח ".הליה ינא"

 .ילוקב הדהדה
 לאש אוה ?תכייחמ תא המל ... תרמא רבכ

 .הרירק ההימתב
 .ךייחל הקיספמ ,וירחא יתרזח "?המ"

 טיבהל רזחש ינפל םיעגר רפסמ יב ההוב ,קתש אוה
 וליאכ ,וענ ויריחנ .םעזו תוריהז ועיבה ויניע .וביבס
 .ונילא ברקתהו ךלהש ץומח והשמ חירה אוהש
 ,ילש עורזה לש לדוגב םיבינ ופשחו הריחנב ולע ויתפש
 שונא-ןב לש וידיב קשנכ שמשל תולקב ולכיש םידח הכ
 .ינומכ ,טושפ
-תחונתל ומצע ןיכהו ףפוכתה ,הטקש המהנ טלפ אוה
 .הלודג המחלמב חותפל הז עגרב דמעש וליאכ ,ברק

 .הקינפב יביבס הטיבמ ,יתלאש "?הרק המ"
 .םעזב ףופא ולוק ,ישארב בישה אוה .םיבורק םה
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 םיצעה דחאל יתמדקתה ,םייסי אוהש תוכחל ילבמ

 יתיארש ינפל ,םתוא יתשגרה .עזגה לע ידי יתחנהו
 הכ תאז םאו םיקוחר ויה םה .ונרבעל םימדקתמ ,םתוא
 ,תשקו ץחו םינודיכ- קשנב תוזחוא םהידי ,םיבורק
 סופתל םתעדב םישוחנ ויה םה .לולצו יטלחה םטבמו

 .יתבשח תוחפל ךכ וא ,ונתוא
 דעצ ףסונ והשימו הרשע לש הלודג הצובקב ודעצ םה
 לבא , ר r1 מ .תוארלמ ינממ םסח רעיהש והשימ ,םתיא
 בושחלמ יתרצעו תאז השע רעיה עודמ ימצעל יתיהת
 .רוציה לא הרזחב תבבותסמ 1 האלה

 .ץחלב יתרהצה ".בוזעלו רהמל ונילע"
 קפסב יל ריזחה אוה .םחלהלו ראשיהל ונילע

 .ךחוגמ

 .שאר רוטרטב יתקקחצ "?ףרוטמ התא"
 .העתפהב ויתובג טשקמ ,בישה אוה ? ... תאו .אל
 הלימ לכ ,ימצע לע יתרזחו ץחלב ול יתבשה "!אל"

 ."בוזעל ונילע" .שגדומ תויאב
 .עוגרה ולוקב יל רמאו רזח אוה ... אל
 .תונקפסב ול יתרהצה " ... תומנ- ראשנ םא"
 זא ,םתוא גורהל םינושארה היהנ אל םא ,ןכבו

 ךכ ,תקדוצ תאש חוטב אל ינא לבא ... תקדוצ יהת
 תא ףשוח ,יל חיטבה אוה ... ללכב גואדל המ ךל ןיאש

 .בהלב ויניש

 .המהדתב ול יתרמאו יתרזח "?ףרוטמ התא"
 הזה קנעה רוציה .ויפתכב ךשמ אוה / שןדקה לאה םשבן

 שונא-ןב היהש וליאכ ,תושקשוקמה ויפתכב ךשמ
 היה המדנ ,הנומא רסוחב ימצעב יתרטרט .ינומכ ,טושפ

 םאו ילש קומעה םולחב םש-יא והשנכא יתייה ןיידעש
 יתיצרש יתימא הכ הארנ ,יביבס הרקש המ לכ ,תאז
 .ישארמ ייתורעש תא עורקלו חורצל
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 רוצעל ךרד לע בושחל יתיסינו הקומע המישנ יתחקל

 םתומל איבתש המחלמב ,יביבס תורקל דמעש רבדב

 .הזה רעיב םיבר לש
 יתלאש "?תאז תושעל ןווכתמ התא ךיא ?ךיא"

 .טלחומ שואייב

 ינאש וליאכ ,יב טיבה אוה .ןבומכ ילש הבהלה םע

 .קדצ אוהש ףא ןכתיו ,אוה אלו וניניב תפרוטמה יתייה

 תרבדמש תחאה- תפרוטמה יתייה ינא ,תמאב ילוא

 ... ךכ יל אורקל קיספהל תבייח תא .קנעה רןציה םע

 .העתפהב וב טיבהל יתרזח .ןקרד אוה ימש

 ?ןמצע תןחןכב י?ש שארה ך l תב היה א l ה םאה

 רשקה תא החתפ רשא תחאה איה תא ירה ,ןכ

 .ינממ יהשלכ הבושתל ןיתמה אוה ?ןכ אלה ,וניניב

 "!ןמזה לכ ילש שארה ךותב היהתש יתננכת אל ינא"

 .יחוכ לע יתעדי רשא תא ול יתרבסהו ףעזב יתטלפ
 יתמ חתפיהל רומא אוה ,חותפ תויהל רומא אל רשקה"

 "-חתפי אוהש הצור ינאש
 תוכחלו קופדל ןווכתמ אל ינא לבא ,לצנתמ ינא

 ינאש םעפ לכב ,יינפב ךשאר תלד תא יחתפתש

-ךתוא רבדל הצור

 תובשחמה !ילש שארה הז ?יילע קחוצ התא"

 ךשמ אוה בושו םעזב ותוא יתעטק "!ילש תוישיאה
 יינפ יתבגינו ורבעל יתחנאנ "!הז םע קיספת" .ויפתכב
 רןצי םע תחכ ll תמ ינא 1 שןדקה ?אה םשב .שואייב

 . רחא ם?ןעמ ינתיא

 שמתשא םא ?תסעוכ תא עודמ ,ןיבמ אל ינא

 אוה .ולוכ םלועה תא חצננ ונחנא ,ילש הבהלב

 1 וליאכ וינפ תא התסיכ תיתודלי תומימתו יינפב ריהצה
 .טושפ הכ היה רבדהש
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 ,רבדהמ רומגה ךפהה היה הזש התייה תיארונה תמאה

 טיבהל יתרזח .ולש הבהלב שמתשהל ונלוכי אלש ןוויכ

 תופקתמהמ ולבס המדאהו םיצעה ,רעיה .רעצב יביבס

 .ידמ בר ןמז ולש תוטהולה
 .המחנב ול יתפטילו םיצעה דחא לא הרזח יתמדקתה

 ,םהל רוזעל יילע היהו הרזעל הקעז המדאהו גאד רעיה

 .יל ורזע םהש יפכ קוידב
 יתרטרט " ... ןקוד ,רעיה תא ףורשל םילוכי אל ונחנא"

 םה ,םיצעה יל וריבעהש הקעומה תשוחתל ישארב
 לכואש וליאכ ,םב עוגפלמ רוציה תא רוצעל ינממ ושקב
 הנטק שונא-תב ינא- לודג הכ והשמ תושעל תמאב

 רבדה תא ו? ריבסה? הרומא ינא ??כב ךיאו .הטושפו

 .שואייב ימצעל יתחנאנ ?ה r ה
 .? .. ךתיא רבדמ אוה ... רעיה

 שיגרהל לכי אוה םאה .העתפהב וב טיבהל יתרזח
 ? ... ולוכ עבטה םע ילש רוביחה תא ?תאז

 עמשמל יל ריבסה אוה ,תוכיתחו םיקלח
 הארנ-יתלב טעמכ אוהש קד הכ רשקה .ייתובשחמ

 ולוק תא שיגרהל יתלוכי םעפהו ,יל שחל אוה ... ייניעל

 ?ךל באוכ םאה .םחנמו ןידע ףוטיל ומכ ,יינזואל דומצ

 לבוסש יפכ ,תא תלבוס םאה .הגאדב לאש אוה

 .? .• יללגב ... הזה רעיה
 .ימצעל וליאכ יתלמלמ " ... ךכ דבוע קוידב אל הז"

 .וב דומעל הלוכי אל ינאש םוצע הכ באכה םימעפל"
 תא וליפא ... רבד השיגרמ אל ינא ,םימעפל ... םימעפלו

 תושוחתה תא ינממ ףאוש רעיהש וליאכ ... ימצע
 תעלבנו תמלענ ינא- יילע טלתשמו ילש תוישיאה
 קר יל הרק הז ,לבא ... היתחת תרבקנו המדאה ךותל
 תוערואמב תרכזנ ,יטבמ יתלפשה . רזנמב " ... תחא םעפ
 .ילש קוחר אלה רבעה
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 יתחלצהש הדיחיה םעפה ?תושע? ית?וכי דוע המ
 היה עבטה לא רבחתהלו ייתוחוכ אולמב שמתשהל
 יתאבהו םוקמה תא יתברח ,רוזעל םוקמב לבא ,רזנמב
 .ףסונ סואכל

 יתכשמו יתעמש .? .. יחילצת םעפה םע המו
 .ותלאש עמשמל ייפתכב

 ,עבטה םיתיעלש הזה רוציל ריבסהל יילע היה דציכ
 ?חצני אוה ,םעפה םא המו ... ינא אלו טלושה אוה

 ברסל הנווכב ,היחה לא יתבבותסהו ישאר תא יתרעינ
 .רמאו יתוא םידקה אוה ךא ,וירבדל

 .ימצעב יתרצעו יתעמש ... םיבורק םה

 .דחפב יתשחל "?םיבורק המכ"
 ינא , יחילצת תא םא ?תמאב הנשמ הז םאה

-םהב רוצעא ימצע

 ינא" .ותארקל תדעוצ ידועב ,יתרהצה ".אל התא ,אל"
 לבס אוה ,רעיב עוגפל קיספהל ונילע .תאז השעא
 "-קיפסמ

 ותרהצה עמשמל ימוקמב יתאפק .ןאכ םה
 .ונילא וברקתהו וכלהש תולוקה רוקמל יתבבותסהו

 המדאה תא דיערמ ,תוימדיקה וילגר לע לפנ רוציה
 אוה .המידק יתפעש ינפל ,ץעה-עזגב יתספת .וניתחת
 .ףעוזה יטבמ וב יתחלש ,הז םע קיספהל בייח היה

 !ךיילע ןגא ינא ... יירוחאמ ידמיע,יאוב

 .געלב יתלאש "?תאז השעתש המלו"
 םג ,יעגפת תא םא ... דואמ קזח וניניב רשקה

 ידכב יירוחאמ ידמיעש ךכ ... ךלש באכב שיגרא ינא
 ויתובשחמ תא יל ריהצה אוה . ךילע ןגהל לכואש
 .החטבב
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 שיגרהל יתלוכי .יילע ןגהל הבוט הביס ול התייה תוחפל
 יתכייחו המחנב יכרד תמרוז תאזה הבשחמה תא
 .הטילש רסוחב
 ילש באכהש עדוי אוה .ימצעל יתרכזה / ךןצי היה אןה

 ךכל הביסה קוידב הזו ולש באכה היהי רבד לש ופוסב
 .תמשונ דוע ינאש
 טוח עמשמל יירוחאמ חנאנ רוציה תא יתעמש
 התייה תאז ,ץומחה יטבמ תא ול יתחלשו ייתובשחמ
 .תושר ילב ישאר ךותל סנכנ אוהש ,האלמה ותמשא
 .םחו טהול םיננע ןשע טלפש ינפל קמועל םשנ אוה
 אל רבדה ,הלילשל יתדב ?הבה? ףןשנ? דמע אןה םאה
 .ומצע רעיה ייניעב אלש חטבו ייניעב אל ןח אצמ

 יידי יתדמצהו ורבעל יתצפק ".רוצעל בייח התא"
 " ... יב חטבת ,ךממ השקבב" .ומטוחל

 1 ךב חטבא ינאש המ?ן יילא עתפומה וטבמ חלש אוה

 ךא ,בישהל יתיצר ,הבוט הלאש .תולוגעה ויניע יל ורמא
 יתוא גורהל תולקב לכי הזה קנעה רוציה .יתקתש
 תויהל רומא היה תמאב אל הזש ךכ ,תחא הפישנב
 .ויניעב הנשמ
 הבשחמה .יירבדל בישקמו עמוש ,יב ההבו רצע אוה
 היה אוהש התייה ,ישארב תעכ הססונתהש הדיחיה
 המכ דע ,רבדהו הז עגרב יל רוזעל היה לוכיש דיחיה
 .יתוא םחינ ,היה אל אוהש ךחוגמ
 ,אוהה קוחרה שגרב רכזיהל יתיסינו ייניע תא יתמצע
 יחוכ תא הררחשו יתוא הריעהש המחה השוחתה
 חוכה תא ריעהל חילצא תמאב םאה .אוהה רזנמב
 גרהש חוכה- לכה תא סרהו ינממ אציש חוכה ?אוהה
 .יטבמ יתלפשהו קור יתעלב .ייחב יתעדיש המ לכ תא

 ויה אל יירבד ךא ,יתשחל ".יב חטבתש הכירצ ינא"
 .תאז עדי אוהו יירוחאמ רוציל תודעוימ

66 



 תאז התייהש ןוויכ ,המדאל יתרמא רשא תא יתרמא ינא

 הילע המדאה .לכמ רתוי הל הקוקז יתייה רשא ,איה

 המדאה ,החוכ תא יל תתל הלכיש המדאה ,יתדמע

 התייהש המדאה .תתלו תחקל ,גורהל ,חצנל הלכיש

 .הב ינאו יב חוטבל הכירצ

 םירברבה לא יתבבותסהו הקומע המישנ יתחקל

 .ייתובשחמב רבדל יתינפש ינפל ,ונילא םימדקתמה

 רצונש רשקה לע תעדל רומא אל םהמ שיא

 תולוקה לא תמדקתמ ידועב ,רוציל יתרמא ,וניניב

 הנפא ינא ןכ םא אלא ,יילא הנפת לא .םיברקתמה

-ךילא

 .הריחנב יתוא עטק אוה ?תאז השעאש המלו
-ךילע ןגהל הלוכי ינאש הדיחיה ךרדה תאז יכ

 .ותריחנב ךישמה אוה ךא ,ול ריבסהל יתיסינ
 ולוק תא יתעמש ,יילע ינגתש ךל קוקז אל ינא

 .תכייחמ ימצע יתאצמו תינש יתוא עטוק קחוצה
 ורבעל יתחלש ,הנושאר םעפ שי רבד לכל ,ןכבו

 הצובקה לע המידק טיבהל יתרזחש ינפל ,בחרה יכויח
 .האילפב יילע הטיבהו ונלש חטשל תעכ הסנכנש

 יתוא עיתפה אלש רבד ,הצובקה שארב היה ינומדאה
 תמאב .וינפ לע שובל ינבצע טבמו ודיב ןודיכ .ללכ

 לכ ןיב אוה ,יירחא אובי אוהש יתיוויקו ול יתיפיצש
 ... ותומב יתיצרש דיחיה היה ,רפכה-ישנא
 היהא ינא ... ינאו ,וישכעו ןאכ לובסל רומא היה אוה
 אולו עתפוה אוהו ורבעל יתכייח .ולבסל איבתש תחאה
 .הרזחב רקה וכויח יב ריזחהש ינפל ,היינשל קר
 ול הכחמ לבא ... ונתוא ,יתוא ספת אוהש בשח אוה
 .הלודג העתפה
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 יעיברה קלחה
 רעיה לש ותטילש

 רוציה תא יתעמש ?תושעל תנווכתמ תא המ

 .הרזחב ול בישהל יתזעה אל ךא ,יתוא לאוש

 .יינפ לע העבה רוסחמו חור-רוק לע רומשל יילע היה

 םיליממ רתוי ףא תונכוסמ ויה ייתועבה םיתיעל

 .טולפל יתלכיש
 וטבמ חלוש ,ירבעל םדקתהש ינפל רחנ ינומדאה

 . ךןציה ןיבל יניב עתפומה
 תא יתעמש !ךכ יל אורקל קיספהל תבייח תא

 רבד ,תכייחמ ימצע יתאצמו ישארב ןקוד לש ומעז
 .יילא הנפ אוה רשאכ ירברבה תא לבליבש

 .געלב ויניע םצמיצ אוה " ... ביבאה-וברוק ,ךל םולש"

 ... תועש ינפל הזה רעיה ןימ תחרבש יתבשח רבכ ,הנהו"
 אוה ".הזה ןמזב ימורדה רפכל עיגהל תולקב תלוכי

 ופלחש ךכ לע עיבצה שמשה ,העתפהב םיימשל עיבצה
 אוהש הטושפה הדבועהו החירזה זאמ ,םייתעשמ רתוי

 .וירבדב ןיטולחל קדצ
 תעכ תאצמנ יתייה ,בוזעל תרחוב יתייה םא ,ןכא
 .ילש לודג יכה ביואה לומ לא ןאכ אלו םיחטבמ םוקמב
 ןאמשה תא בשחנ אל םא ,ילש דיחיה ביואה ,השעמל

 ... ב l ט ,םיביוא יל ויהיש יתבשח אל םלועמ .ומצע
 יארפ ןחלופ הזיאמ קלח חקאש יתבשח אל םג םלועמ
 .ןברוקל ךופהאו

 םירוצי םע תחחושמ .תעכ יתןא J אךתן ... ממא
 .םינאגפ םימחולב תמחלנו םירחא תומלועמ
 .ינרטנק גולגלב ימצעל יתרמא !ה?'יה 1 ך?' ד l בכה ?'כ
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 רוציה יל ריזחה ... הנושאר םעפ שי רבד לכל

 ,ישאר ךותל ךכ סנכיהל קיספהל בייח היה אוה .געלב

 .ול תונעל ךרטצא ,רחואמב וא םדקומב .תושר אלל

 םישנאה יינפב ידוס תא ףושחא ,רבדב טולשל ילבמו

 וספתי אל םה ,עגרהל תבייח תא .וללה םייארונה

 תא עומשל לוכי תמאב והשימש אל הז ... ךתוא

-ינממ y וח ,ןכבו ... ךיתובשחמ

 ינומדאהש וליפא בל יתמש אל " ... רבכ זא רבכ םא ... "

 ?ללכב םש רטיק אוה לע ,תוחורה-?'כן' .יילא רביד ויידע

 יתיצר אל תאזה הביסהמ קוידבו .ימצעל יתחנאנ
 תא תינש ?םואתפ ךל הרק המ" .יילא הנפי ןקודש
 תרשמל ןברוקכ ךמצע תא עיצהל ילוא תיצר ?ךתעד
 רוציל ולש ןודיכה תא ןווכמ ,ירברבה לאש "?לוגדה
 ןאכ השוע תא המ" .יילע עיבצהל רזחש ינפל ,רחונה
 .תוצומחה וינפב יתוא לאשו רזח אוה "?ללכב

 ... הנה יתעגה ,ןכבו

 .ימצעב טולשל ילבמ יתטלפ " ... תועטב"
 .תוחורה ?כ?

 ינומדאה עתפוה ".תרבדמ דוע איה ,וארת ,וארת"

 .הלהצב ךחגל וירוחאמ הצובקל םרגש רבד ,טהלב
 .םהלש הפשה תא ינא תרבודש םיעדוי םה תעכ / יפוי

 ימצעל יתרטס .דובכה לכ ,תמאב .ה?'יה 1 ך?' דובכה ?כ
 רבדה ?וישכע םישוע המו .תאזה תשפוטמה תועטה לע

 .העינכב יידי-תופכ תא םירהל היה יתעדב הלעש דיחיה

 עומשל יתלוכיש ןוויכ ,רוציה ייניעב ןח אצמ אלש רבד
 .יירוחאמ שממ תמעוזה ותמיהנ תא

 ,םעזב טלפו ינממ שרד אוה !ותוא ףורשל יל ינת
 . ךילע לכתסמ אוה הב ךרדה ייניעב ןח אצומ אל

 " ... ךכ-לכ בוט ןויער היהי הזש תבשוח אל ינא"
 יינפ יתצמחהו רבדב טולשל יתלוכיש ינפל ,יתטלפ
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 וטבמ דגנכ ימצעב יתרטרט ?םןוה ול ש' המ .תושפיטב

 ,יילע הטיבה ולש הצובקה וליפא ,ינומדאה לש לאושה

 .םמישאהל לכי ללכב ימו יתעד תא יתדביא וליאכ

 .ייפתכב יתכשמו ץוליעב םרבעל יתכייח

 . שודקה לאה םשב

 ןשעב הוולמ ךוחיג- ךוחיג טלפ ירוחאמ רוציה וליפא

 ךשמ רבדה ,הז םע קיספהל בייח היה אוה .םחו ךימס

 רבד ,ייתובשחמב ורבעל יתמעז .ידמ הלודג בל תמושת

 ךישמהל ותוא ןבויו הז ךפהל ,ללכב ול עירפה אלש
 .וללה םירברבה תצובק יינפב יילע קוחצלו

 וליאכ ,וניניב לבלובמהו לאושה םטבמ וריבעה םה
 .םביבס ,םש הרוק רדסב אל והשמש ןיבהל ולחהש

 ,ינומדאה ומצע לע רזח "?ןאכ השוע תמאב תא המ"
 .דשחב יילע רוגס םצמוצמה וטבמ
 ול יתארק שודקה םשב המלו ... ילש רוציל םרג רבדה
- קימסהל יל םרג םג רבדהו יתעדי תמאב אל ינא / 'לש
 .םעזב ותמיהנ טלפו םויאב םרבעל םדקתה אוה
 תא וטישוה רשאכ ,תטלחומ הנבהב וניחבה םה
 .ירבעל זאו רוציה רבעל הלעמ םהלש םינודיכה

 תצובקמ דחא טלפ "? ... ךתטילש תחת תרשמה"
 ןיבל יניב עתפומה וטבמ ריבעמ ,ההימתב םירברבה
 .הרזחבו רוציה
 הצובקה לע ןקוד לש ומעז תא שיגרהל היה ןתינ

 םהל איבה אוהש םויאב ושיגרה םה ,ונינפל הלודגה
- יילע ומייא םהש הדבועה רואל ,דחוימב .ולש םעזהו

 .ןיטולחל יתוא עיתפהש רבד

 וב טיבהל יתרזח ?ללכב ' J ממ תפכא ןל ה'ה'ש המלו
 .הלאשב

 שדח וברוק איבהל יתבשח ינא הנהו ... וארת ,וארת"
 תושעל םיכירצ ונייה אלש רבתסמ ,לודגה תרשמל
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 ןודיכה תא םירהש ינפל ,ינומדאה ומצעל ךחיג ".תאז

 .םיצעה דחאל ולש

 ומדקתה םירבג גוז דימו ץעה דגנכ קפד אוה .קוט .קוט

 .םדיב והשמ םיכשומ ,הצובקה ףוסמ וילא

 ... הז אל קר !א?' ןוה ... יהשימ אלא ,והשמ אל ,אל
 !המ?'ע ... הז אל קר .הדרחב אפוק יפוג לכב יתשגרה
 .המלע תא וספת םה ,שודקה םשב

 ספת ינשה וליאו הידי-ירירשב זחא םירבגה דחא
 תא ףשחו הרוחא השאר לישפה אוה .היתורעשב
 ךיא ... ךיא ?התיא תושעל ודמע םה המ .ונינפב הראווצ
 ויתובקע לע רצע רוציה ?הנה העיגה איה ללכב
 רשא לכמ םלעתמ ,הלאשב יב ץענו יתקוצמ תשוחתל
 .וביבס הרוק

 םלעתמ ,ינומדאה שחל ".םידגובל הרוקש המ הזו"

 טישוהו ופגממ ןויגיפה תא איצוה אוה רשאכ ,ונתיאמ
 .המלע לש הראווצל ותוא

 הדרחב יב הטיבה איהו תועמדב ואלימ תולוגעה היניע
 תא המצע איהו הדער הנותחתה התפש ,תטלחומ
 .דחפב היתפש תקקלמ ,היניע

 .ונממ יתשרד "!הז םע קיספת"

 "!ול ידיגת !ונ ... הרוחא דועצל ךלש היחל ירמאת"
 .הנורגל בהלה תא דימצמ ,יילע דקפ אוה
 תא ואלימ תועמדו דער ילוק ,רבדל יתזעה אל ... ןקדד

 ימיימה שוטשטה דבלמ רבד יתיאר אל .יתייאר רוקמ
 יתאצמ אל ךא ,שוחלל יתיצר ... השקבב .ייניעמ גלזש
 תנתונ ,יילא הצמצמ איה ... השקבב .רבדל יחוכב
 וליאכ ,הלילשל השארב הדנ זאו לופיל הלש תועמדל
 .והשמ יל רמול הסנמ
-' J א !תרעטצמ ךכ-?'כ ' J א
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 יינזואל שחול ילש רוציה תא יתעמש ?החוטב תא

 יתקפסהש ינפל דוע .ישארב יתנהנהו םחנמה ולוקב

 קחרה ,הרוחא עתרנו זגורב ףשנ אוה ,יתישע המ ןיבהל

 .םהה םירברבה לש הצובקהמ קחרה ,ונתיאמ

 תופלוח ויניע ,האילפב ינומדאה טלפ " ... יפוי הזיא"
 תא" .ילש רוציה לע טיבהל רזח אוהש ינפל יינפ לע
 "".םיהדמ טושפ הז ?תטלחומ הכ הרוצב וב תטלוש

 אוה "?תאז תישע דציכ" .הלודג תוזילעב יל ריהצה אוה
 יפ תא םותסל יתרחב- יתקתש לבא ,המהדתב לאש

 .תטלחומ הממדב וב טיבהלו
 דיתעב אלו וישכע אל ,ינממ הלימ איצוי אל אוה
 הלודג יכה תועטה ,המלע לע לפנ רישיה יטבמ .בורקה
 רשאכ ,ןכל םדוק התיא רשק יתרצי אלש היה יתישעש

 םה דציכ ?הל הרק המ ןיבהל ,תעדל יתיצר .יתלבי

 םע המו ?התשע איה המ ןיבהל וחילצה םה ךיא ?וליג

 רוזחל הכירצ יתייה ?םייחב דוע הדליה םאה ?הדרג
 .רעיב תאז תושעל יתלבי רשאכ ,ןהירחא
 רמול הסנמ וליאכ ,ירבעל הלילשל הדנ איה ,בושו

 ?המ לבא ,והשמ

 ,יינפב המדאל ןמיסו ינומדאה טלפ "".חבזב הזיא"
 .ילש תמדוקה תינכותל יתוא ריזחהש רבד
 יתלפנש ינפל ,קמועל יתמשנ ?חילצא םעפה םא המו

 .תירברבה הצובקה יינפב ייכרב לע
 לע החילס ישקבתו יינפב יווחתשתש הצור ינא ,יפוי"

 תעכ היה לכה ".תא אל םא .ונל תאבהש החרטה לכ
 ,ךללגב לבא !הלהצב ונילא עיגמ היה ביבאהו תרחא
 לוגדה לאה ,ןקזהו ".לטבתי לכה ,תאבהש תורצה ללגב
 .תומעוזה וינפב ירבעל דנ אוה "".ונתוא שינעי ונלש
 הלילשל הדנ איה ,המלעב ההוב ימצע יתאצמ ,בוש
 ?".המ ?יל רמול התסינ איה המ .בושו בוש
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 תמצוע ,ינומדאה לא היניע תיווזל הטבמ החלש איה

 יתיאר םעפהו ,יב טיבהל הרזחש ינפל הקזוחב ןתוא

 רוציל הכירצ יתייה אל .יל רמול התצר איה רשא תא

 יתלוכי .היניעב תמאה תא תוארל ידכב רשק התיא

 ,תושיחנ .ןהב ופקתשהש תושיחנה ךרד תאז שיגרהל

 .דואמ ןכוסמ בוליש- דחפו תויטלחה

 הננכית איה רשא רבדה היה המ קוידב יתעדי אל

 התוא יתיאר .ייניעב ןח אצמ אל אוה ,רבכו תושעל

 הנורג תא ךותחל ןויגיפה-בהלל םרגש רבד ,קור תעלוב
 לא ךרדה לכ ,םד לש קד ליבש גלז ונממ ,ןטק ספב
 וא דחפב הינפ ץימחהל םוקמב .הלש חירבה-םצע
 איבהל הסינ וולשה הכויח .יילא הכייח איה ,באכ וליפא
 .ללכב ינויגה היה אלש רבד- המחנ יל

 ,ילש רוציה לש ריהזה ולוק תא יתעמש ... הליה

 דמע יכ ןיבהו עדי אוהש וליאכ ,המחנב ימש תא שחול
 ,יביבס הרוק המ יתנבה דועש ינפלו .והשמ ןאכ תורקל

 .ינומדאה לש ודיב הספתו תישפוחה הדי המירה איה
 לומ לא הנורג תא ףסשו הלהבב הרוחא עתרנ שיאה
 וצענ תולוגעה ויניע .ותוא וליפא עיתפהש רבד ,ייניע

 ,הינתומ ביבס ספת אוה .המלע לש תלפונה התומדב
 .הביבס וידי ךרכו לופית אל איהש ךכ
 .א? .בושו בוש יחומב הררחתסה הלימה .א?' ".א?' .א?

 ?תאז תישע המל ?המן'ע תישע המ ?התשע איה המ
 רחא בקונ שופיחב ,םיימשל וטיבה תולוגעה היניע

 קנחיהל הלחה איה .הינפ ךרואל וגלז תועמדו והשמ

 .םושנל ללכב הקיספה איהש דע המדמ
 ישפנ תא הדיערהש הקזח הכ ,הינתיא החרצ יתעמש
- ינא תאז התייהש וליפא יתנבה אל ,יתושפיטב .באכב
 .ךכ החרצ רשא תחאה יתייה ינא
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 המ ןיבהל ילבמו עפוש לחנכ יינפ תא וסיכ תועמד

- יתארקו המדאה לא יידי יתדמצה ,תושעל יתדמע

 .יילא אובל עבטה תוחוכל יתקעז

 חוכהו הלילה-יימשב םיבכוכה רהוזכ קלדנ םחה םרזה

 ךותל קומע סנכנ אוה .ונברוק לא שחנכ יכותל לחז ולש

 .הצוחה הרזחב אציו ,ישפנ לא זאו יבל לא ,ייקרוע

 רשקה תא יתשגרהש ינפל ,הקעזה עצמאב עטקנ ילוק

 תוארל יתלוכי .ולוכ עבטה ןיבל יניב- וניניב חתפנ
 וניניב רבע םרזה- לכה יתעמש .לכה יתשגרה .לכה
 םירוהטו םייקנ הכ םימ ,םימ לש עפושו חותפ לחנ ומכ
 .םהילע ילש תופקתשהה תא תוארל יתלוכיש
 יתרביד ינאו יילא ורביד תויחה וליפאו םיצעה ,המדאה
 תוארל יתלוכי הזה סואכה לכ ךותב והשכאו ,םהילא
 .יירוחאמ יתבזעש רזנמה- רזנמל ךרדה לכ ,הרוחא

 םירברבה ,הייסנכה זכרמב חבזמה לומ לא יתדמע
 רוזאב םיריזנה לכ תא וחצרש רחאל םוקמה תא ופטע
 .םיריזנ רפסמ דועו ינא ,םינורחאה ןיב יתייה ינא .הזה
 .םימחר ונשקיבו וניכרב לע הייסנכב ונללפתה ונחנא
 תא ליצהל יתיסינ ,םהב רוצעל יתיסינש תרכוז ינא
-תאז םוקמב ךא ,םתוא ליצהל יתיצר .םיריזנה
 ... לכה תא יתסרה ,תא r םוקמב
 תא םג ,םלוכ תא יתגרהו ולוכ הנבמה תא יתברח
 םהמ דחאש תרכוז ינא .םיריזנה תא םגו םירברבה
 לופיל ןושארה היה אוהו יל רוזעל ,יתוא רוצעל הסינ
 המלע .המלעל הרקש יפכ קוידב- ילש הפקתמב
 התייה איה ,תאז תורמלו עשפמ הפח התייהש
 .הזה ברקב לופיל הנושארה
 ונממ יתמלעתה ךא ,ימשב ארוק והשימ יתעמש

 אל ,אל .המדאה-יקמועל האלה רופחל יתכשמהו
 .לופיל אלא רופחל
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 הכושחהו הקומעה הרעמה ךותל הטמל יתלפנ ,ןכ

 .הווקת וא תיתחת תרסח התייהש הרעמ ,ייתחת

 הייחמצהו םיצעה תא תלטלטמ ד,ערב החתפנ המדאה

 יתעמשש יפכ קוידב ,םינונחתו תוקעז יתעמש .יביבס

 .רזנמה-תוריק תא יתברח וב םויה ותואב

 .רבע לכל תוחלשנ יידיו תוחתפנ ייתועבצאב יתשגרה
 .םיה בלב רעוס לגכ ינממ ואציו וסנכנ םיינתיא תוחוכ

 אוה ,ינממ יחוכ תא חקלו ישפנב ךשמ ,יב ךשמ והשמ

 ,יתווקת ,ייתוחוכ לכ תא ינממ חקלו הצוחה יתוא ףאש
 .היישפוח יתייה ,היישפוח יתשגרה- ייבאכו יידחפ
 .רעיה

 אובל יל ארקו קעז אוה .ימשב ארקש רעיה הז היה
 המ לכו ילוכ תא- ימצע תא תתל ינממ שרד אוה ,וילא
 .וילא ףרטצהל ינממ שקיב אוה .יל היהש
 יתשגרה .םהמ דחאו דחא לכב ,םיצעב יתשגרה
 ורשש יפכ יל ורש םה .יל ורש םה- םיחמצהו םיחרפב
 םחנמ הכ היה םהלש לילצהו רזנמב םיריזנה יל
 .ילוכ לכ תא ,ימצע תא תתל יתיתפתהש
 ןימ ואצי םה ,םתוא יתיארש ינפל דוע םהב יתשגרה
 .םיארפה םירברבה לש םלגר ביבס םיכרכנ ,המדאה
 םתוא ורבקו המדאה ךותל המינפ םתוא וכשמ םה
 עבטה ןימ קלחל םתוא םיכפוה ,הייחמצהו ץובה תחת
 .הזה רעיה לש

 ךותמ וציצה םירברבה לש םרעשו םשאר זוגמ ,םהידי
 רשא תלחלחמ ןוצר תועיבשל יל ואיבהו ייתחת המדאה
 .םוחב יתוא הכרכו ינטב תא האלמ

 הז .יביבס הלהקמכ םיצעה תא יתעמש / רדסב הז
 . ךכ תומ? םירומא ויה םה .םה? העיגה הז . רדסב

 הנידע הרישכ ,םירמזמה תולוקה יל שוחלל וכישמה
 תוקעז םע הבלתשה רשא הריש .יינזואל תמחנמו
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 ,הזה סואכה לכ ךותבו .םירברבה לש המיאה-תוחרצו

 קוחר לוק- ףסונ לילצ םש היהש וליפא יתנחבה אל

 לש הגאש ,הינתיא הגאשב ימש תא קעז והשימ .רכומו

 ... רוציה לש ולוקל התמדש הגאש ,באכו סואכ

 רוציה .הלאשב ייניע יתמצמצ ?רוצי הזיא ?רוציה

 רוציה .ןקרד .ימשב יל ארק אוה .יל ארק אוה . ילש
-ילש שקשוקמהו ינתיאה רוציה ,ילש ףנוכמה

 .שחול רומזמב יל רישל וכישמה תולוקה .ותוא יב r עי

 אוה םג .ונל ביאכה אוה .ונב עגפ אוה ... ותוא ונל ינת

 !תומל בייח אוה ,אל .תומל ךירצ
 הצראש המל .ןויגיה-לכ תורסח ויה וללה םילימה .אל

 םוקמבו יל ובישה אל םה ךא ,רעיה תא יתלאש ?ותומב
 .דחואמ רומזמב שוחלל ורזח םה ,תאז

 םע דחי ותוא רובקל ונל ינת !ותוא ונל ינת

-םירברבה
 ."יל ךייש אוה ... ילש אוה" .םערו זועב יתטלפ "!אל"

 יתעדות-יקמועל ורדח םה ,חוכ יל ונתנ וללה םילימה
 ונתנו התוא וחתפ םה .הצוחה ילש תלדה תא וחתפו

 .המינפ סנכהל ,ילש רוציל ,היחל
 ארק אוה- תינתיא הגאשב ישאר ךותל קומע רדח אוה
 .הגאדו ןוגי ףופא ולוקו ימש התייה ,תאזה הגאשה .יל

11 
 ל

1 1  
- הנוש הכ היה אוה ,תאז םאו אוה היה הז ... ה יה

 ךותב תוירוחאה וילגר יתש לע דמע אוה .ןיטולחל רחא
 .ילש הלפאהו תישיאה הרעמה- תאזה הרעמה
 ישונא- רחא ,הנוש היה אוה ךא ,יב ההבו דמע אוה
 ,תובחרה ויפתכ ביבס לפנ ינומדאהו ךוראה ורעש .רתוי

 דעבמ ורהז תובוהצה ויניע .םישקשקב וסוכ רשא
 .םעזב יב והבו הרעמה תכשחל

 ,ינממ שרודו יכותל רדוח ולש סעכה תא שיגרהל יתלוכי
 ?ינממ הצר אוה המ ? ... המ לבא
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 .הקזוחב םעפ ילש בלה "?ןקוד"
 יידעצב ורבעל יתמדקתה ?אוה ה r היה תמאב םאה
 השולשב ינממ הובגו לודג היה הזה רבגה .םיריהזה

 םישקשקב וסוכ תובחרה ויפתכו תוחפל םישאר
 .אוהה רעיב יינפל ערכש ,ילש רוציל ומכ שממ ,םיבוהז

 רעיב יתדמע אל רבכש תטלחומ הנבהב יביבס יתטבה
 לבא .רתוי רקו לפא םוקמ- רחא םוקמב יתייה ,אוהה

 .וב טיבהל יתרזח ???כב ינא הפיא ?הנה יתעגה דציכ

 ויחל .תונטק םיינרק גוז ולדג ורעש םע ו חצמ לובג לע

 תודחה וינישו .חוטשו רשי ופא .תודדוחמו תוהובג ויה
 .תואלמה ויתפשל דעבמ וציצה
 םדקתה אוהש ינפל ,יילע ומטמטצה תובוהצה ויניע
 .יתוא חירמ וליאכ ,ופאמ הקומע המישנ חקלו ירבעל
 ולש הנבלהו הקומעה תקלצב יתנחבה ,הנושארל
 .תילאמשה וניעו וינפ ךרואל

 תמאב הז היהש תטלחומ הנבהב יתשחל " ... ןקוד"
 .ילש רוציה ,אוה

 .הבעהו קומעה ולוקב יילע דקפ אוה ".יררועתה"
 יתרזחהש ינפל יביבס ףסונ טבמ יתרבעה "? ... המ"

 .הנבה רסוחב וב טיבהל
 אוה ךא ,לואשל ידכב יפ תא יתחתפ ?ןווכתה אוה המ?

 .תמייאמו הלודג תוריהמב ירבעל דעצ
 אוה ".ךתוא עלבי רעיהש ינפל ררועתהל תבייח תא"

 .יינפ לע םימח ןשע לש ןנע ףשנ
 ץביק אוה רשאכ ,תבשוחמו הנושמ העונתב וענ ויריחנ

 .וינפ לע םייאמו רישי טבמ ,יתארקל עספו ויפורגא
 הרוחא דועצל יתלחתה ?ךכ יב טיבה אוה עודמ
 יתקפסה אל ךא .ותברקמ קחרה ,ונממ קחרה ,הקוצמב
 יתוא רעינו ייפתכב תפל אוה רשאכ ,ידמ רהמ קחרתהל
 .יתלפנ- הרוחא לופיל יל םרגש רבד ,חוכב
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 .הלהבב וחקפנ ייניע ,יתלפנ רשאכו

 רירק ריואו יינזואל םלהכ הדדיה תנבומ אל הממד

 .לואשל יתיצר .? .. הפיא .ךורו הכרבב �ינפ לע ףטיל

 .רעיה עצמאב הרקהו הבוטרה המדאה לע יתבשי

 ףוג-יקלח םע דחי הכותמ וציצה םיירטו םישדח םיצע

 יתרפחש יתיארו הטמל יטבמ יתלפשה .םינוש

 ייכרב לע יתבשי ,ךימסהו הבעה ץובה ךותל ייתועבצא

 .םינוש םילעו המדאב וסוכ יידגבו יפוג לכו

 .הלעמל יטבמ יתמרהו יינפלמ העמשנ הטקש הריחנ
 .המיאב ישאר לעמ ףחיר ,ילש רוציה לש קנעה ומטוח
 יידי ,הרוחא ינבשי לע יתלפנו ונממ קחרה יתעתרנ

 ,יינפ לע החנאב ףשנ אוה .יירוחאמ המדאה לא תודומצ
 .ונינב בחרמ ןתנו ינממ קחרתהש ינפל
 דמעש שונאה-ןב ".ךכ םא ,ילוממ דמע ףנוכמה רוציה
 ,אוה הז היה תמאב םאה .וילע יטבמ יתרבעה ,ימולחב
 ?ישארב לכה תא יתניימדש וא

 .הגאדב דצל ושאר הטיה אוה ?רדסב תא ... תא

 וילע טיבהל יתרזחש ינפל ,םימעפ רפסמ יתצמצמ
 .יבויחל ישארב יתנהנהו

 .ינורגמ אצי אל לוקה ךא ,רמול יתיצר ".רדסב ן'כה ,ןכ
 המ .קמועל יתמשנו הגאדב תושביה ייתפש תא יתקקל

 הסנמ ,הנבה רסוחב יטבמ יתלפשה ?ללכב יל הרק
 .יביבס םלועהמ יתקתנתהש ינפל הרקש המב רכזהל

 טיבהל יתרזחו ותוא יתעמש . רדסב תא ... רדסב הז
 .תולודגה ויניעב
 תופלוח וללה םילימה תא שיגרהל יתלוכי . רדסב ן'כה
 ,יתוא םחנל הסינ אוה .םחנמ ףוטילכ יפוג יינפ לע
 יפוגל ולש םוטרחה תא בירקה אוה .הזה קנעה רוציה
 ידי יתטשוה ,וילעמ ןבומ הכ ןפואבו .תולק יתוא ףחדו
 .יינפ לע סורפ ךחוגמ ךויח ,ויריחנ ןיב יתפטילו
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 יתחמש תמאבש וליאכ ,ייניעב הנושמ הכ הארנ הז
 רסוח .ימצעב יתרטרט ?תאז יתשגרה עודמ .ותוארל
 .ןוהמיתו םלה ךותל יתוא לבלב ילש הנבהה

 האצותה תאז התייהש וא ,ותוארל יתחמש תמאב םאה

 והשמל הקוקז יתייה תמאב ילוא .ונינב רוביחה לש

 םגו רכומ םג היה טלחהב הזה רוציהו .חוטבו רכומ

 .ייניעב חוטב
 חא יתעמש . ךכ יל אורקל קיספהל תבייח תא

 .שאר רוטרטב יתחנאנו שרודה ולוקב געלה
 ימצע תא יתרעינ ,קדוצ אוהש ןבומכ .קדוצ אוה
 ומכ שממ ,יתוא חקלו טעמכ רעיה .יביבס יתלכתסהו

 המינפ סנכיהל ,וילא אובל יל ארק אוה .תמדוקה םעפב
 אוה ,תאז יתישעש םעפ לכב ךא .ינוחטב תא ול תתלו

 םירבד- םירבד ינממ שרדו יילע הטילשה תא חקל
 .ול תתל תלגוסמ יתייה אלש

 .קפואמה ולוקב ןקוד רמא .יל תמלענו טעמכ תא

 ייפתכב יתכשמ ?ולוקב יתעמשש ןוגיה הז היה םאה
 ימצע תא תכשומ ,ומטוח לע יידי יתחנהו הרוחא
 קעז ילש ףוגה .דח באכב יבג תא יתפקז .הלעמל

 רוציה לע טיבהל יתרזח ,רשאכו .הטקש הבבי יתטלפו
 .םלענ ופתכב עוקת היהש ןודיכה יכ יתנחבה ,ילש

 .ויפנכ ןיב ץיצהל הסנמ ,ןוהמיתב המידק וילע יתנעשנ
 רומא היה הזש וליאכ ,רמא אוה ... םיצעה-יפנע

 םה , יתוא ןספת םה רשאכ .לכה תא יל ריבסהל
 אובלמ יב קיזחהל ןויסינב ,הרוחא ייפנכ תא ןכשמ

 ... ןודיכה תא ןרבש תאז םוקמבו ךיילא

 ?וכותב עוקת היה ןודיכהמ תיק?' n ש רמוא הז םאה

 .הגאדב וב טיבהל יתרזח
 ריבסהו ושאר לש לק לוטליטב יל הנע אוה ... אל

 ... יכותמ אצוי ןודיכה תא יתשגרה ,טקש ךוחיגב
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 אוה . דואמ םינוסח םירוצי ,םינקארדה ונחנא

 .תגלגלמו הלק הריחנב םירןצי הלימה תא שיגדה

 א? אןה 1 ךכ םא .יינפ תא רייצ יניצ ךויחו ישארב יתדכ

 היה ותומכ םוצע הכ רוציש אל 1 רתןי יתרזע? קןקז היה
 .יהשלכ הרזעל קוקז

 לש םפוג-יקלח וציצה הנממ ,המדאה לע טיבהל יתרזח
 המידק הלק העילצב יתמדקתה .המ?ע .םירברבה
 .התוא אוצמל ידכב רעיה-יעזגמ דחא לע ידי יתטשוהו

 .הרוחא יב ךשמו יתלמש ןוראווצב ךשנ ןקוד !אל
 דעבמ טולפל יתחלצהש דיחיה רבדה היה " ... המ"

 .ילש העתפהה תבבייל
מ  .ההימתב יפתכל רבעמ וילע יתצענ ?השוע תא ה

 ... תינש ךילע טלתשהל הזה רעיל תתל לוכי אל ינא

 .וירבד עמשמל הלילשל יתדכ
 ינא ןכ םא אלא 1 יי?ע הטי?שה תא תחק? ?'כי א? רעיה

 דיגהל יתלבי אלש והשמ ... התוא ול תתל הצרא ,תישיא
 ןמזה לכ ישאר ךותב אצמנ אוהש ןוויכ .הזה רוציה לע
 ררחשל ונממ יתשרדו םעזב וב יתיהב .יתטילש אללו

 .תונבצעב ריואב תטעוב ,יתוא
 .המדאה לע תונידעב יתוא חינהו ויפ תא חתפ אוה
 הכישמב יתלמש תא יתרדיסו יילגר לע יתממורתה
 יתמדקתהש ינפל ,ץומחה יטבמ תא וב יתחלש .הלק
 .הרצק המישנב וילע יידי יתחנהו ץעה לא
 התייה איה .התוא אוצמל ידכב ידמ בר ןמז יל חקל אל
 ,הפוג תא ופטע םילבחו םיפנע ,המדאה ךותב קומע
 .הנטב לע תובולש ויה הידיו
 ידכב ,התעדות ךותל סנכיהלו הילא עיגהל יתיסינ
 המ לכ ךא ,הלש ןורחאה ןורכיזה היה המ ןיבהל

 .ךשוחו רוחש היה יתיארש

 .יל הנע אל שיא ךא ,השיחלב יתלאש "?הדרג הפיא"
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 אל הזש ךכ ,יל הנעי והשימש יתיפיצ אלש תמאה

 הממדה תא יתלביק רשאכ יתוא בזכיא תמאב

 ימצע תא יתקתינש ינפלו ייניע תא יתמצע .הבושתב

 .קוחר והשמ- יל ארק והשמ ,ץעהמ

 טיבה אוה .ילש רוציה לא יטבמ יתרזחהו ייניע יתחקפ

 ינפל יתעמש רשא תא עמש אוהש וליאכ ,םיימשל

 .םירופס םיעגר

 .אוהה דחופמהו ריעצ לוק- אוהה לוקה ,בוש הנהו

 הקומע המישנ יתחקל ?הדרג תא r התייה םאה

 הז היה .א?' .רעיב םש-יא ... םש .יחוכ לכב וב יתזכרתהו

-לגעמ זכרמב המוצעה תלוברעמה תחת ,רפכב

 .םינבאה

 אלש ןוויכ ,הקעומב ץעה ןימ ימצע תא יתעקתנ !א?'

 לא יתבבותסה .? .. r עה אוה ךיא .רתוי תוארל יתיצר

 .םעזב תומצמוצמ ויניע ,יילא וטבמ ליפשה אוהו ןקוד
1 1  יתח צהש הדיחיה ה ימה התייה .... ןברוקה ל ל "? 

 דנ אוה ,תאז לכבו יל תונעל בייח היה אל אוה .איצוהל

 .לעוגב תודחה ויניש תא ףשוח ,יבויחל ושארב

 המ הז ,םיצור םהש המ הז םא .ימצעל יתרמא ... רדסב

 וילגר לע ערכ אוהו ןקוד לא יתמדקתה .ולבקי םהש

 .יפוגל ומטוח בירקמ ,יינפב תוימדיקה

 בכרנ .המדאל ונטב דימצמ ד,קפ אוה !יילע ילע

-ןחלופה לא וידחי

 יתטלפ " ... ןברוקה תא ? ... התוא גורהל ןווכתמ התא"

 הז היהו תרשמה אוה היה ירה ,ימצעב טולשל ילבמ

 .ןקזה ,ונודא לא ןברוקה תא איבהל ודיקפת

 ,בישה אוה .תרחא יל ויאו ילש ןברוקה איה תא

 וב יתנחב ... יילע ילע תעכ .ןוחטכב ףופא ולוק

 .תעתפומ ,הממדב

 ?תושע?' ןווכתה אוה ,תוחורה-?'כ ,המ
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 יילע ... וב ורצענו ןחלופה לא וידחי ףוענ ונחנא

-התיבה ךתוא תחקל

 .קפסב ותוא יתעטק "?ןאל"

 תא תוארל יתלוכי .יל רמאו רזח אוה .התיבה

 .םיימשב תלוברעמה ךרד ,ויניעב רבדמה
 ? ... ינשה דצל ?ןתיא 'ת l א תחק? / ll כתה א l ה םאה

 תאז תרמא תא ... יל תכייש תא ירה ,ןבומכ

-ךמצעב

 "?המ"
 ושאר הטיה אוה ?ןכ אלה ... ךלש יל יתארק תא

 .תלבלובמ הלאשב וליאכ ,ירבעל
 הז םאה לבא ,ךכ ול יתארק תמאב .קדצ אוה ,ןכא
 חלש אוהש תונומתה ,בוש .היה אוהש המ תמאב
 החוטב השוחת יל ונתנו רבדמה תא יל וארה ,ישארב

 ,ורבעל יתמדקתהש ינפל קור יתעלב .םוחו המחנ לש
 .יתלמש-יילוש ביבס תוצבוקמ ייפורגא
 שבויה תא תואחמל הסנמ ,בושו בוש ייתפש יתקקל
 .ינורגב ףסאתהש

 ינאו ... ילש התאש רמוא הז המ ?רמוא הז המ 11
 .הלק תוציחלב יתלאש "?ךלש

 ,רצע אוה ... תחאה .ילש תבכורה תאש רמוא הז

 לע בכרל הלוכיש םצעב הדיחיה .ומצעל ךחגמ
 .תוטשפב יל ריבסה אוה ... יבג

 הז דציכ ,תרמוא תאז ?המל ... הניבמ אל ינא"
 .שאר רוטרטב יתלאש "?ירשפא

 רשקה תא תרציש עגרב ... טושפ יד הזש תמאה
 תאז שיגרהל יתלוכי , יתיא ךלש ןושארה

 תאש וליאכ .וירבד ןיב חנאנ ,רצע אוה .ייתומצעב
 ,םייפנכה ומכ ... ינממ קלח וליפא וא , יל תכייש
 ,רמאו ושארב דנ אוה ... ילש בלה וליפא וא ,םייניעה
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 לבקל םינקארדה םש םיגהונ, יתאב ונממ םוקמב

-ותומ םוי ד y וייח תא ונתיא קולחיש דחאה ,בכור

 יתדב "!העוט התא ילוא ?ינא תאזש עדוי התא ךיאו"

 .החטבב ורבעל
 ינרטנק יד עמשנ געולה ולוק ... העוט אל ינא .אל

 תא יתיא הרציש תחאה תא ,תישאר .יינזואל

 יפכ קוידב , ישארל סנכיהל הלוכי תא ... רשקה

 .טושפ יד הז- ךלשל סנכיהל לוכי ינאש

 ינויגה הכ עמשנ הז .תטלחומ המהדתב וב יתטבה
 שאר לכל סנכיהל יתלוכיש יתעדי ,תא r םאן ייניעב
 רעיה לש םג אלא ,הזה רוציה לש קר אל- אוה רשאב
 ,לוכסתב יטבמ יתלפשהו ייתפש תא יתכשנ .ומצע
 .הלילשל ישאר תרטרטמ

 עמשמל יל ריבסהל הסינ אוה ... רבדה ותוא אל הז

 תושוחתה תא שיגרהל לוכי ינא ,ייתובשחמ

 ,הזמ y וחו ... ילש םה ויהש וליאכ, ךפוגב תופלוחש

 איבמש המ , ילש תיתימאה הרוצה תא תיאר תא

 ... הינשה הביסל יתוא

 אוהש ישונאה הארמה דגנכ ,יתלמלמ "? ... איהש"

 יתיארש אוהה לדוגמה רבגה הז היה .ישארב חלש

 איה המו" .ןקוד- אוה היה הז .איהה הלפאה הרעמב
 דגנכ שאר רוטרטב יתלאשו יתרזח "?הינשה הביסה
 .ולש יומידה הארמ

 חלשו תוטשפב יל רמא אוה ... ילש ןברוקה תא
 .ייתובשחמו ישארל ולש ינשה יומידה תא
 לע םיפרשנ םימדוקה תונברוקה לכ תא תוארל יתלבי

 םתוא וחקלו םיימשה ןימ ודרי םירוציהש ינפל ד,ומעה
 לע םיבכור ,םייחב םדועב םתוא יתיאר .ינשה דצל
 ?כש דמןא ה r םאה .םהלש םייקנעה םירוציה
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 וב טיבהל יתרזח ?ם'יחב םדוע םה ... םהה תונבךוקה
 .הווקת תאלמ הלאשב

 ... תעדוי תא ,תובהלה תא םידרוש םלוכ אל

 . ךומכ קוידב ... בכורל ךפוה , דרוש ןכש ימ לבא

 .רעצב יטבמ יתלפשהו יתעמש
 ... ולש תבכורה יתייה תמאבו קדצ אוהש ןכתי ,ךכ םא
 ,ירה ,םהה תובהלה תא תדרוש יתייה אל ,ןכ םא א?א
 יתקקלש ינפל ,קור יתעלב ... םהמ יתקמחתה ,תאז לכב

 .תינבצע הכישנב ייתפש

 תבייח תא ... ןאכ ךריאשהל לוכי אל ינא ,הליה

 םיקוקז ונחנא ... םינקארדה ,ונחנא .יתיא אובל

 םאש קזח הכ אוה וניניב רוביחה ,ונלש בכורל

-םג ךכו ... תומא ינא, ךממ קוחר היהא

 וליאכ ,תוענ ויריחנ ,םיימשל וטבמ םירמ קתתשה אוה

 .ריואב ץומח המ-רבד חירה אוהש
 .הגאדב יל ריזחה אוה . רגסנ חתפה ... רהמל ונילע

 ורבעל יתמדקתה .ותיא יתוא תחק? הצר תמאב אוה
 תמאב אוה םאה .ללכב תאז יתישעש ןיחבהל ילבמ
 בוזעל לכוא דציכ ?הדרג םע המו ?ותוא בוזעא םא תומי

 יתייה תמאב םאהו ?התוא בוזעל ,הזה םוקמה תא
 .יידי-תופכב יתנחבו יטבמ יתלפשה ?הזל לגוסמ
 תופכו ייתועבצא תא וסיכ תולביו םיעצפ ללשו תוטירש

 .תורצקה יינרופצ תחת םיעוקת ויה ץובו ךולכלו ,יידי
 הכ רוצי לע בכרל הלכי ,יתומכ הטושפ הכ יהשימ םאה

 בושחש המ ?תמאב הנשמ הז המו ?ותומכ ביהרמו לודג
 .הליצהלו ןמזב הדרג לא עיגהל היה תעכ
 ,ךפהל ףאו המלע תא ליצהל יתחלצה אל ,םנמוא
 עיגהל ןקוד לעו יילע ... ונילע היה ,לבא .התומל יתאבה
 ונילע היה- התוא ליצהלו הדרג לא ,תאזה הדליה לא
 .םשמ התוא איוצהלו רהמל
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 ןורחאהו ישימחה קלחה
 עדונ אלה לא

 ובג לע תולעל היה ,תושעל יילע היהש ןושארה רבדה

 קוידב ךיא ,עדי שודקה לאה קרו הזה קנעה רוציה לש

 ,וילע תולעל חילצא םא םגו ,תאז תושעל הרומא יתייה

 .וב זוחאל לכוא דציכ

 אוה .ךרדה תא יל תוארהל דחאה היה רוציה ,ילזמל

 רבד ,וראווצ לע תולעל יל ןמיסו דצל ושאר הטיה

 םימחו םישק ויה ולש םישקשקה .בר ישוקב יתישעש

 ךכ-לכ השק הז היה אלש ,יתיליג יתעתפהלו עגמל
 .בחרה וראווצ לע תבשל
 ויפתכ ןיב ,יב ךמת רשא בשומכ יונב היה ופרוע
 זוחאל לכואש ידכב ,םייד תוכורא ויה ולש םיינרקהו

 ידכב ,יליבשב דחוימב רצונ אוהש וליאכ היה המדנ .םב

 םג תאז םאו רזומ הכ היהש רבד- וילע בכרל לכואש
 .וזל הז ונדעונש וליאכ .ייניעב םחנמ הכ
 יתייהש ןימאהל ימצעל תתל יתלוכי תמאב םאה
 יל עמשנ רבדה ?הזה ביהרמה רוציה לש תבכורה
 .ןוכנ ךכ-לכ ,תאז םאו ןיטולחל ינוידב והשמכ

 לעו רעצב יביבס יתטבהו ופרוע לע תוחונב יתבשייתה
 וב םוקמב קוחר אל ,םש .הזה םוקמב העריאש המ
 ולגעתה ייניע .ילש דצה קית חנ ,ייכרב לע יתערכ
 רחא שופיחב יפוג ךרואל יתששמ רשאכ ,האילפב
 .םש ויה אל םהש יתיליגו ייצפח

 תא תחקל ידכב וראווצמ הטמ קילחהל יתנווכתה
 רשאכ יתוא םידקה אוה ,בוש ךא ,הרזחב ילש קיתה
 .ויניש ןיב קיתה תא חקלו ףפוכתה

85 



 הרוחא ושאר הטיה אוה ךא ,לואשל יתיצר " ... המ"

 .ריואב ץפחה תא ףיעהו
 ץפחה תא יתספתו יעבט הכ ןפואב הלעמל יידי יתמרה

 .םימעפ אלמ רבכ רבעב תאז יתישעש וליאכ ,יידיב

 תא תוריהמב יתחתפ רשאכ ,הדרחב ללותשה יבל

 רשאכ הלקהב ימצעל יתחנאנ .המינפ יתצצהו קיתה

 .הרושכ היה לבהש יתאצמ
 רוטרטב יתפזנ ?םוךבשנ ןוה םונןקןבקבה ?כ םא המן

 .ילש קנעה רוציה לש תכחוגמה ותריחנ עמשמל ,שאר
 .הלודג הציפקל ומצע ןיכמ וליאכ ,הטמ ףפוכתה אוה

 ,ויתונווכ לע עידוהל ילבמו דקפ אוה .קזח יקיזחה
 .המדאה לעמ ומצע ףחד אוה
 הדימצמ ,הטמ יתפפוכתהו יינפב הטעב תינתיא חור
 דגנכ לופילמ ימצעב יתזחא .ופרוע לא יחצמ תא

 םיניכסכ םיטעובו םירק תוחורב יתוא הפטעש הרעסה
 .הטמ יב ךושמל תסיגו ,תורקוד
 הנושמה השוחתהו היח םוש לע יתבכר אל םלועמ
 יתשגרה םעפ-יאש רחא רבד לכמ הנוש התייה תאזה
 תא םירהל וליפא וא ,ייניע תא חוקפל יתדחפ .ייחב
 .המידק טיבהלו ישאר
 יילע דקופ ילש רוציה לש ויתובשחמ תא עומשל יתלוכי

 ררחשל יתלבי אל לבא .לופא אלש ךכ ,וינרקב קיזחהל
 לכבו .הטמל ףועל יתדחפש ןוויכ ,ופרוע ביבס יידי תא
 טיבהלו ייניע תא חוקפל יילע דקפו רזח אוה ,תאז

 .המידק
 ןכאו ,ייתובשחמ ןיב ןקוד תא יתעמש ,יב יחטבת

 .וב יתחטבו תאז יתישע
 יתייהש שיגרה אוהו שיגרה אוה רשא תא יתשגרה
 הכ ןפואבו .יל ךייש היה אוהש יפכ קוידב ,ול תכייש
 לש השוחתל יל איבה אוהש ןוויכ ,רבדב יתחטב רזומ
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 םא םגו .רתוי הדדוב יתשגרה אלו- תוכיישו דוחיא

 הב זוחאל יתיצר ,תיתימא התייה אל תאזה השוחתה

 יתיצר- יתימא היהי וניניב רשקהש יתיצר .הקזוחב

 .הזה רוציל ,ול רייתשהל

 ןוויכ ,ולש תבכורה יתייהש ןימאה םימתבו תמאב אוה

 ,התייה היעבה לבא .ייתובשחמ ךרד תוארל לכי אוהש
 תוארל תולקב יתלוכיו דחא לכ םע רשק רוציל יתלוכיש
 והשמ ,תאז םאו .דחא עגמב םירחא לש םשאר ךותל

 המחנ ,ול תכייש יתייהש תאזה הטושפה הבשחמב
 .חותפו םח ,בהוא קוביח ומכ יתוא

יה תמאב םא המו  ןימ הזז יתייה אלו ו?ש ןברןקה יתי

 רבדה .תוומל תפרשנ יתייה ,תאז םוקמבו ,אוהה דומעה
 תיתימאה תבכורה יתייה אלש ךכ לע למסמ היה יאדוב
 .ירקשו יוגש היה וניניב רשקהו ולש

 ... 1 ? רקש? ןא ,ותוא תועטה? יתיצר א? ינאו

 ,םיחותפ םיימש לש תונומת תאזה הבשחמה אוב םע
 השבכה רמצכ םיכר ,םיינוחרפו םינבל םיננעב םיאלמ
 .ךורו ןוחטב ,םוחב ישאר תא ואלימ
 הקזחה חורהו רבע לכל תוסורפה יידי תא יתחלש

 יתפועתב ךומתו רוצעל הסנמ וליאכ ,הקזוחב יב הטעב
 םיימשה ךרד האוד ד,צל יפוג יתיטה .תחא הנועבו תעב

 ... ינא יתייה תאז ,םיננע ןיב יתפע ינא .םיחותפה
 .א?

 אוה ,ילש רוציה הז היה .הטמ יתטבהו ייניע תא יתחקפ
 יתיא קלח אוה .ולש המוצעה השוחתב יתיא קלח
 םיינוחרפה םינבלה םיננעה לש יפוס-ןיאה רבדמב
 השוחתה דגנכ ךייחל אלש יתלבי אל .וניתחת וסרפנש
 לא יתוא ברקמ ,ינשה דצל ופוג הטיה אוה .האלפנה
 .וניתחת סרפנש םיננעה לפרע
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 דחא לא התוא יתטשוהו ופוגמ תינימיה ידי יתקתנ

 הריעה ייתועבצא תחת הרירקה השוחתה .םיננעה

 ןאכ יתייה רבכש וליאכ ,תרכומו הרזומ הכ הרוצב יתוא

 .םימעפ-יפלא תאז יתישעו רבעב
 ולוק תא יתעמש ?אל , ךכ-לכ השק היה אל הז

 .תיתודלי הטילש רסוחב יתקקחצו ישאר ךותב קומעה
 יתוא הכרכ ,יל איבה אוהש תאזה האלפנה השוחתה
 ,שפוח לש םיריש יל הרשש הרירקה חורה תרישכ
 .םרו זוע ,הפועת
 הדמע ונינפלמ םש ,יתיארו המידק יטבמ יתמרה
 תורעס וכרכנ הביבסו םיימשה עצמאב תלוברעמה
 .םימוצע םיקרבו םילק םימשגב וולתה רשא םימערו

 .םיהכה םיננעה תחת ,הטמ ונדריו הרעסה רבעל ונפע
 דומע ול דמע ,םינבאה-לגעמ ךותב ,רעיה זכרמב ,םש
 םירברבה ויה ולא- םישנא לש הצובק הפסאנ וביבס
 .םהה םיירפכה
 לע לבא ,המ-רבד לע וחכוותה םהש וליאכ היה המדנ

 יתפפוכ .תמאב יל תפכא היה אל םגו יתעדי אל ,המ
 ןנוכתמ ילש רוציב יתשגרה רשאכ הטמל ישאר
 ןוויכ ,םש יתייהש ועדי אל םירברבהש יתעדי .התיחנל

 לש תוינרקסה ויניעמ יתוא וריתסה תוסורפה ויפנכש
 .ראשיי רבדהש םג יתננכת ךכו רפכה

 חלש אוהש ,יומידה תא יתיארש ינפל ,יתעמש ... םש
 יתייה םש ,ץעה-דומע לא לגעמה זכרמב .ישארב
 התייה- תרחא יהשימ הרשקנ ,החירזה תעב הרושק
 .יתוא םיהדה רבדה ,תאז לכבו תאז יתעדי .הדרג תאז

 קלח התייהש תאזה הנטקה הדליב יתוא ופילחה םה
 .םהמ קלח התייהש ,םהלש רפכהמ
 הנטק הדליב שמתשהל וזעה וללה םייארפה םירברבה
 דגנכ הלילשל יתדב .םהלש ביבאה-ןכרוקכ המימתו
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 7 ש תינתיאה הגאשה תא יתעמשו תיארונה הבשחמה

 שוחל יתלוכי .ישפנ-יקמוע דע הדהדה רשא ,ילש רוציה

 .ותומכ קוידב יתשגרהו וסעכב

 םיירפכה ,ולש םוצעה לילצה תא טלפ אוהש עגרב

 םהילא דרוי ותוא וארו םיימשל םטבמ ומירה

 ןימ הצירב ואצי םה ,תיקנע הצובקכ ד,ימ .םיימשהמ

 .תידוחיא הליפתב םהינפ לע ולפנו לגעמה
 תרישב המדאה ןימ ססונתה םהלש הרישה רומזמ

 םהלש ןחלופל שדח ןכרוק ואצמ םה- הזילעה ביבאה

 .ילש קנעה רוציל התוא תתל וננכתו

 סיעכהש רבד .ןאמשה ערכ המדאה לע ,הצובקה שארב
 .ישפנ םג ךכו טטר ילש ףוגה לכ .הזע תרומרמצב יתוא
 ביאכהל יתיצר לכמ רתויו גואשל יתיצר ,קועזל יתיצר
 .יל וליפאו ... המלעלו הדרגל ביאכה אוהש יפכ קוידב ,ול
 לגעמה חתפב תוחנל ילש רוציהמ יתשקיבו קור יתעלב

 וראווצמ הטמ יתקלחה ,תחנ אוהש רחאלו .םוצעה
 ינפל ,יפתכ לע ילש קיתה-תרוגח תא יתרדיסו

 .ילוממ םיבשותה לא יתמדקתהש
 ןבומ היהש רבד ,ילשל םטבמ תא םירהל וזעה אל םה
 .הזה רקובה תוערואמ רואל ,וילעמ

 העתפהה לילצ עמשמלו םהילע יתדקפ ".ומוק"
 .םתומהמתה דגנכ ןוצר תועיבשב יתכייח ,םתוא ףטעש
 יב םיטיבמ ,םשאר תא םירהל ולחה םה ,תוריהזבו טאל
 ןוויכ התייה העתפהה םאה .תטלחומ המהדתב
 .םהילא רוזחל םואתפ יתטלחהש ןוויכ וא ,יתדרשש
 ןברוקה-ידגבב םהיניעל יתארב קוידב ךיא ,םג יתיהת
 יטבמו ,רצקהו עורפה ירעש ,ילש םילאוגמהו םינבלה
 .םהלש ןאמשה לע תעכ לפנש טבמ- םדה המצ
 רוציל יניב ופלח תולוגעה ויניע ,האילפב יב ההב אוה
 .וביבס שחרתמה רחא שופיחב וליאכ ,הרזחבו
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 לכוי אוהש יתיוויק .וולשה יכויח ול תנתונ ,ורבעל יתדב

 .תומל דמע אוהש- יינפ לע הבשחמה תא תוארל

 הז היהש יתעדי .ימצעל יתרמא ,תןמן' ב''ח ה'ה אןה

 יתלוכי אל ךא ,רחא שונא-ןב לע ךכ בושחל ארונ

 ףסאתה ילש באכה לכו יב טלש ימעז .ימצעב טולשל

 .סואכ לש איש תדוקנ- תחא הדוקנ ךותל
 .ההימתב עתרנ ,טלפ אוה "".תא"
 לילצ טולפל ול םרגש רבד ,החטבב ול יתבשה "".ינא"

 .ףסונ העתפה
 תא יתרבידש הדבועה ךותמ היה רבדה םא ,יתעדי אל
 יתחנאנ .יללכב ול יתינעש הדבועהמ וא ,ולש הפשה
 .ןקוד לא הרוחא יתבבותסהו ימצעל
 רזחש ינפל תוירוחאה וילגר לע ערוכ ,ירבעל דנ אוה
 לכ לע לפנ וטבמ .הזה רפכה לש םיבשותה לע טיבהל

 אוהש ,םהל ןמסל היה רומא רבדהו ,םהמ דחאו תחא
 בוהצה וטבמ רצע אוה .ולשב ינאו יתטילשב היה
 תא יל חלוש ,החטבהו םויאב ,ןאמשה לע םצמוצמהו

 .תוחרצו םד ,םעז לש תונומת- ושארב ולעש םייומידה
 ,רבדה לע ומישאהל יתלוכיש אל ,םהב עוגפל ןנכת אוה
 תא תוארלו ומעז תא שיגרהל יתלוכי .וב רוצעל וא
 ,םתיא תושעל ןנכת אוה רשא תמאה ,ויניעב תמאה
 .וב רוצעל יתנווכתה אלש ,היה לכמ עורגהו

 יתיהת ?המ l 'א הכ הרןצב תןמן' םה?' ע'גה תמאב םאה

 .ישארב םייארונה םייומידה דגנכ שאר רוטרטב ימצעל
 ןקזל ואיבה םהש תונברוקה לכ ירחא ,ןכש החינמ ינא
 יתיהבו דומעה לא יתמדקתה .תונורחאה םינשב םהלש
 .ןאמשב ץוענל יתרזחש ינפל ,שדחה ןברוקה לע

 .הנטקה הדליה לע העיבצמ ,יתלאש "?הז המו"
 איהש וליאכ ,םיבר םילבחב דומעל הרושק התייה איה
 ויה היניע .ןאכמ חורבל וא ,ררחתשהל והשכא הלכי
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 חא הארת א 7 איהש ידכב ,תחפטמב תוסוכמ

 רואל ,עומשל הלכי אל םג איהו ,הביבס שחרתמה

 .תשריח איה התייהש הדבועה

 התייה אל ,יתוא םיהדה הזה רפכב תושונאה רסוח
 וידי יתטשוה .םימחר וא המחנ תפיט וליפא םהל
 םימעפ רפסמ הצמצמ איה .הינפמ יוסיכה תא יתדרוהו

 םימת ךויח ,הכייח איה זאו יילע וזכרתה היניעש ינפל

 ותלחתהו הינפל ייכרב לע יתערכ .החמשב אלמו

 .הב וזחאש תורישקהו םילבחה תא ררחשל
 .םהמ דחא טלפ ".ונלש ןברוקה איה ?השוע תא המ"
 איה זא ".ןברוקה תויהל תיצר אל" ,ינשה לחה ",ןכ"

 "-דחאל הכפה

 אל אוהש ימ ,וירבד תא םייסל קיפסה אוהש ינפל דועו
 וב חלשו הרצק המישנ חקל ,וילגר לע םק ןקוד ,היהי

 .טהול הפרש ןשע

 םג ךכו ,הרצק החווצב הרוחא ץפקו קתתשה שיאה
 המל המיאב וניתמהו ועתרנ םה .רפכה-ישנא ראש ושע
 .האלה םתיא תורקל דמעש
 המידק םידעצ רפסמ ןתנ ןאמשה ,קחרתהל םוקמב

 ותפטלו הדליה תא יתררחש .ייתולועפב הממדב ןחבו
 .תונידעו הכרבב הינפ תא

 .הגאדב התוא יתלאש ?ךב ועגפ םה

 הרבעל יתכייח זא ,הלילשל הדנו היפתכב הכשמ איה
 ותלותמה הרעש תפטלמ ,יילגר לע יתממורתהו

 .הרוחא

 ואש "?התיא תושעל תנווכתמ תא המ ".המ"

 .הוואגב ובג ףקוז ,ןאמשה
 המ לכ ירחא וב עגפא אלש ןימאה תמאב אוה םאה
 חכשומ ,ורבעל יתינפו הלילשל יתדב ?ונל השע אוהש
 .יירחא אובל הנטקה לש הדיב
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 םדקתהלמ יב תזחוא ,תודגנתהב הרצע איה ,הליחת
 היהי לבהש הל יתרמאו יתרזחש רחאלו ,ןאמשה לא
 .ייתובקעב הב תכשומ ,האלה יתכשמה ,רדסב
 אוהש החינמ ינא .הזה יזבנה שיאב ,וב טיבהל יתרזח
 ילבמ ולש םירברבה תאו ותוא בוזעא ינאש בשח
 .געלו תושפיטב ורבעל יתכייח .הליחת םתיא תמעתהל
ונעמ  ?ו?ש ה r ה שארה ךותב רבע המ ןו

 ילש רוציה לאש ?םתוא ףורשא ינאש הצור תא

 .תשגרנ הייפיצב
 לע טיבהל יתכשמהש תורמל ,ול יתבשה " ... אל"

 תא וניבי םה ... םהב עוגפל ךרוצ ןיא" .לבלובמה ןאמשה
 ןבומכ הווקמ ינא ... רחואמב וא םדקומב םהלש תועטה
 ."רחואמב רשאמ ,םדקומב הז היהיש
 ילש רוציב טיבהל רזחש ינפל ,דצל ושאר הטיה שיאה
 ןובנ היה ירה ,ןיבי אוהש ןבומכ .ןיבה אוה .המהדתב
 המ קוידב עדיי אוה ,קיפסמ ןובנ היה אוה םאו .אוה
 .ולש רפכה רובעו ורובע ןוכנ היהי

 ותארקל יתדעצ .וישעמ לע רפכיו ויאטח תא ןיבי אוה
 ינפב ונרצעש ינפל ,םייטיאה יידעצב הדרג םע דחי

 .עגורו הוולשב ויניעל תורישי יתטבהו ןאמשה
 ןקזל ןנווק הלעמ התאש הנורחאה םעפה איה תאז"

 ויפ תא חתפש ינפל ,יירבד עמשמל ךחיג אוה ".ךלש
 .רבדל

 "-ביבאה אובי אל ןברוקה ילב"
 יתתנו ישארב הלעש יומידה תא יתרבעה ".ןקוד"

 .ותוא תוארל ילש רוציל
 תפרוש הבהל טלפו הקומע המישנ חקל ,ףפוכתה אוה
 אל .ביבאה-ןנווק תא ולעה וב לגעמה ךותב דומעה לע
 לבא ,ילש רוציה לש וישעמ לע הרוחא טיבהל יתזעה
 דחפ לש תוקעזב לגעמה ןימ קחרה ועתרנ ראשה לכ
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 ויניע ,ןאמשה לע טיבהל יתכשמה .ךכש בוטו ,המיאו

 .הנבה רסוחבו ןוהמיתב יב והב תולוגעה

 ?קנעה רוצי? י?'ש רשקה תא תעכ אוה ןיבה םאה

 האלפנה השוחתה דגנכ ,הטילש רסוחב יתכייח
 הרקש המ לע הטילשב יתייהש ןוויכ ,יתוא הפפאש
 .יביבס
 ךרדהו ידי ביבס הדרג לש הקזחה התזיחא תא יתשגרה
 .הדרחב הרוחא הטיבמ ,יילא הדמצנ איה הב תינדחפה

 .הב טיבהל יתרזח ?ןקרזב הניחבה איה וישכע קר םאה
 .היתובשחמב יתחלשו יתרזח ירדסב היהי לכה

 ינפל ,הנבהו החטבב הדנו יב טיבהל הרזח איה
 רפסמ ךכ ונדמעו ,ןאמשב גאדומה הטבמ הריזחהש
 .רבדל יתרזח רשאכ תוינש

 וברוק הלעמ התאש הנורחאה םעפה איה תאז"

 .חוכו ןוחטבב ףופא לולצה ילוק ,ימצע לע יתרזח ".ןקזל

 ויכרב לע ערכש ינפל ,םידעצ רפסמ הרוחא עתרנ אוה
 לש הדי תא יתררחש .העינכב וטבמ ליפשהו יינפל
 .ושאר לע ידי החינמ ,ורבעל יתינפו הנטקה
 יינפב ,וינפב חתפהל ימצעל יתתנו ייניע יתמצע
 .סואכו האנשב אלמ היה ושאר- ולש תובשחמה

 ".הזה רפכה-יבשות ןיב וברוק דוע היהי אל ,םויהמ"

 .וחומ ךותל ייתובשחמ תא יתחלשו וילע יתדקפ
 אוהו ותוא ואלימ ןברוחו הבהל ד,חפו סואכ לש תונומת

 תחת וישנא תא רבקש רעיה הארמל ,םיבאכב קעז
 ילש רזנמה לע יתאבהש ןברוחה תא האר אוה .המדאה
 ליחתה אוה ,ףוס לכ ףוסו ,וישנא לע יתלפהש תוומהו

 .ןיבהל
 עשפמ םיפח תונברוק תולעל קיפסתש יל חיטבת"

 תא בירחנ ונחנאו ילש רוציה םע דחי הנה רוזחא ,אלו
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 ףופא ילוק ,ול יתרמא " ... ךתוא סורהנו ... הזה םוקמה

 .הקותמ החטבהו םויא
 תודעור ויתפש .ילשל ויניע םירהו יבויחל ושארב דנ אוה
 תאז תוארל לכי אוה .עגר ןיב םירוויחל וכפה וינפו

 דומעל יתננכתש ןיבה אוהו ,ילש החטבהה תא ,ייניעב
- תמאה תא וינפב יתפשח ינא .התוא םייקלו הב
 .תיתימאה תמאה
 אב דימת אוה ... l ?ש ןבךןקה ו?ב ןא םע אןבו בובאה

 .וליבשב םישנא בירקהלו גורהל הביס םוש ןיא ,ןכ לעו
 ךויח ,ורבעל יתכייחו ילש רוציה לא ,הרוחא יתבבותסה
 אובל יל ןמיסו המכסה תואל ושארב דנ אוה .חוטב
 .הטקש המהנב וילא
 יב הטיבה איה .הנטקה לומ לא תרצוע ,ותארקל יתדעצ
 הדנ איהו הרבעל יתכייח .הטקש הייפיצב הלעמ
 המירמ ,הביבס יידי יתכרכו יתפפוכתה .יבויחל השארב
 הינפ הדימצהו יתוא הקביח איה .ייתועורזל התוא
 ,ופרוע לע ונילעו רוציה לא וידחי ךכ ונדעצ .יראווצל
 .הדח הפונתב םיימשל הלע אוהש ינפל

 אל איה ... ןנתיא הנטקה תא תחקל םילוכי ונניא
 .יל רמוא ילש רוציה תא יתעמש .ילש םלועל תכייש

 הל ןיא ... הדבל ןאכ הריאשהל הלוכי אל ינא ... לבא"
 התוא יתקביחו הנטקה ביבס יידי יתפטע ".ידבלמ שיא
 .וניתחת דחפו םלה תוחווצו הקעז יתעמש .יבלל בורק
 ."הזה רוראה לגעמה תא בירחת ... ךממ אנא ,תעכ"

 שא רודכ ררחשש ינפל ,רבע לכל ויפנכ תא סרפ רוציה
 .לגעמה ךותל תורישי עגפו

 ירחא דחאה ולפנ םינבאהו םתחת הדערב המדאה
 םישנאה .םדבוכ תחת שדקמה תא םיבירחמ ,ינשה
 ,דמוע רתונ ןאמשה וליאו הקינפב רבע לכל ורזפתה
 .יילע לפנ רישיה וטבמו םיימשל תונווכמ וינפ
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 J קרד לאש ?ותחטבהב קיזחי אוהש תבשוח תא
 לש םעוזה וטבמ דגנכ יב התלע רשא ,הגאדה תשוחתל
 .ןאמש ה

 הינפ הרפח תאזו הדליה ביבס יתזיחא יתקדיה .א?

 אל .תדחופמו הקומע המישנ תחקול ,יראווצ תיווזב
 הנטקה תא תחקל יתיצר םג ןכל ,רבדב החוטב יתייה
 יתלבי אל ,הדנ? ןאכ הריאשה? ה?וכי א? ינא- ונתיא
 .ארונ רבדב יתיצר תאז םאו לוקב תאז ול רמול

 לש השוחתב תפסונ םעפ יתוא ופטע רבדמה תונומת

-תאלמ החטבהב יבל תא ואלימ רשא ,הוולשו םוח
 השארל הנומתה תא יתחלשו ייניע תא יתמצע ,הווקת
 .הנטקה לש
 יתעדי .הלקהבו קמועל המשנו דוערל הקיספה איה
 .ינא יתייה םג ךכו ,ולש םלועל תכייש התייה אל איהש

 המ םושמ לבא ,ןקוד לש םלועל יתכייתשה אל ינא

 ,והשנאל תכייש תויהל יתיצר- ונממ קלח תויהל יתיצר
 .ןאל הנשמ אל

 אל הדרגש יפכ קוידב ,אוהה םלועל תכייש אל ינא םאו
 �אב ראשהל יילע היה ילוא זא- ול תכייש התייה

 .ןאכמ הנופצ הדרג תא תחקלו
 םא ןיב- תושעל יילע היה הטלחה ןימ וזיא הנשמ אל

 ולש םלועל ןקוד םע בוזעל וא ,הזה םלועב ראשהל הז
 .וללה תוטלחהה ןיב דמע אל ,הדרג תא ריאשהל-

 ... ול תכייש אל איה לבא, ילש םלועל תכייש תא

 .ייתובשחמ ןיב סנכנ ילש רוציה תא יתעמש
 יתרטרט "".םתיא ,ןאכ התוא ריאשא םא לבא"

 וצרי םה" .הדרחב יפוג תווצק לכ אלימ דחפו ימצעב
 לע ".יישעמ לע המקנכ ,הב ועגפי םה ".הגורהל
 ."םהלש שפוטמה ןחלופבו םב יתרצעש
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 אל .ישאר תא האלימ הממד ,בר ןמז הזמ הנושארל

 יל איבה רבדהו ייתובשחמ ןיב ןקוד תא יתעמש

 יתוא דיחפה הזו הדדוב יתשגרה .תמיוסמ תונקירל

 המישנ יתחקלו הנטקה ביבס יתזיחא יתקדיה .ארונ

 .העיגרמ ךא ,תדעור
 בוש ימצעל יתרמאו יתרזח ,ןאכ הריאשה? יתן'ןכי אן'
 ... ןאכ ראשהל יתיצר אל ימצעב ינא םג לבא ,בושו

 יתכייחו יינזואל שחול רוציה תא יתעמש ... ןיבמ ינא

 ייתושגר תא ריתסהל יתיסינש תורמל .בר בצעב ימצעל

 ד,עורה ילוקב טולשל יתחלצה אלש יתאצמ ,םיבאוכה

 .בוש ותוא הארא אלש הבשחמה דגנכ
 תועמדה דגנכ ,ינורג חוכחכב יתלאש "?וישכע המו"

 .ינורגב הלעש שוגהו ייניע תא ואלימש
 רזח אוה ,יל תכייש תאו ... ךל תכייש הנטקה

 ... ונילא ףרטצת איה, ךכ םא .החטבב יל רמאו

 "?חוטב התא"
 דורשא אל ... ילש ןברוקה ,ילש תבכורה תא

 .הליה, ךיידעלב

 ונתוא הפטעש הרקה חורל יתשחל ".ןקוד ,ךל הדות"

 לש ןטקה הפוג תא הדימצמ ,המידק יתפפוכתהו
 .ילש רוציה לש ופרועל הדליה
 יתוא הלעה אוה רשאכ ,בושו בוש ריואנ וטעב ויפנכ

 תלוברעמה ךותל ,םיכושחה םיימשה לא הלעמו הלעמ
 .ולש תרעוסה

 הלפא ,הכותל סנכנ אוהש עגרב ונתוא הכרכ הלפא
 הרעמה ךותל יתלפנ רשאכ היהש יפכ קוידב .רוקו

 םויאב יתשגרה אל םעפה ,םעפה ךא .איהה הכושחה

 הכ ,עוגר הכ היה לכה .הדרח יב התייה אל .דחפב וא
 לכ ,ךלא ןאל הנשמ אלש יתעדי .הווקתב אלמו חותפ
 .רדסב היהי לכה- ילש רוציה םע ,ותיא היהא דוע
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 קוריה רעיה תא יתיארו הטמל ןורחא טבמ יתחלש

 תלדכ הרגסנ רשא הכושחה תלוברעמה ךותל עלבנ

 הנטקה לש דרחהו דעורה הפוגב יתשגרה .וניתחת

 יל ןתנש הוולשהו המחה השוחתה תא הל יתרבעהו

 יל איבה אוהש החטבהה תא הל יתרבעה ,ילש רוציה
 .רתוי םיבוטו םישדח םייחל הווקתה תא הל יתתנו
 ,הלפאה הרעמה הצקב םשו הלעמל יטבמ יתרשיי

 תוצוצינ תוארל יתלוכי ,הזה רוחשהו סואכה לכ ךותב

 םיימשה-לילב םיבכוכ לש תוריהב תודוקנכ ,םינבל
 לש הנבל תלד .ונינפב החתפנ השדח תלד .םיחותפה
 בוטו שדח דיתעל ונתוא ליבות רשא תלד .הווקתו רוא
 .עדונ אלה דיתעה לא- רתוי

 .ךורב יתוא לאש אוה ?הנכומ

 חתפ לע יתטבהו החטבב ול יתבשה '�הנכומ ינא"

 .הנבלה תלדה

 אל ונינפל ןבלה דיתעה וליפא וא ,ונירוחאמ הלפאה
 .הבהאו םוחב יתוא ומחינ םה ךפהל ,ללכ יתוא ודיחפה

 ולש םוחהו חוכה רשאכ ,קדצ אוהש ןיבהל יל ונתנ םה
 .החטבב יתוא ףטע
 ,ןקוד תא יל היהו הדדוב יתייה אל . דנ? דוע ותווה אל

 תאז שיגרהל יתלוכי / ון'ש היה אוה .ילש רוציה

 .ישפנ-יקמועב ףאו יבלב ,ייתומצעב
 והשמ ומכ יל שיגרה הזו ילש היה אוהו ולש יתייה ינא
 .םייחצנ ונייה ונחנא- יחצנ

 ףוסה

97 





 רפסה יארוקל בתכמ

 ,םירקי םיארוק םכל םולש

 אלפנה רופיסה לש תרבחמה ינאו בופוסוי הנשוש ימש

2 תב ינא .הזה 6  יתרבעש ינפל ,וכע ריעב יתלדגו 
 דומללו ימולח תא םישגהל ידכב ןויצל-ןושארל
 עסמ תא יתלחתה .ביבא-לתב עונלוקו היצמינא
 איה ךכל החכוההו דואמ ריעצ ליגב ילש הביתכה
1 ליגב רואל יתאצוהש ןושארה רפסה 6  הנינפה" , 

 יתוא ףריצ רבד לש ופוסב רשא רפס- "הרוחשה
 .לארשי ץרא לש םירפוסה תדוגאל

 הזה רופיסה תא יתבתכ יכ רמולו ףיסוהל יילע ,הליחת
 היה" לש םירופיסה תפוסאמ קלחכ ,םוי 30 ךלהמב

 יתלבקתה אלש ןוויכו .תוכוסב הנש לכ ךרענש "היהי
 המזויה תא ימצע לע תחקל יתטלחה ,איהה הפוסאל
 .רפסל הזה רופיסה תא ךופהלו

 יתעמש ,הזה רפסה תא יתבתכ םהב םימיה ךלהמב

 יתטלחה םג ןכלו ,יקסניוורטס לש אלפנה טרצנוקה תא

-םשל 'זאמוהכ ,בובאה ןחן'ןפ ילש הריציל אורקל
 תוריציה ירוחאמ םיאשונה ןיב רוביחה תורמל .ותריצי

 .ןיטולחל רחא םוקממ עיגה ילש רופיסה ,ונלש
 ,ישארב יתניימדש הנצס ךותמ אב ,ילש ביבאה ןחלופ
 תולעל םוקמבו שמשה יינפב ןברוקל תאבומ הרענ הב
 .המצעב שמשה-לאל תכפוהו תרעוב איה- תובהלב



 ,הנה םתעגה םאש ןוויכ .םתגהנ תמאבש הווקמ ינא
 תא םתזבזב ךפהל וא ,והשמ םכל ןתנ רופיסהש עמשמ
 ןהשלכ תורעה וא תובוגתל םג חמשא .וילע םכנמז
 םרגטסניאב הנומת וליפא וא ,ילש קובסייפה דומעב
 םע וא\ו רפסה_ביבאהןברןק# גאטשאה םע םכלש
 . shosh_yu @ימש

 איצוהל יל רוזעל הלוכי ,רבד לש ופוסב ,םכלש הכימתה
 קשחתמ םא .יקצמיטס ףאו םירפס תמוצל רפסה תא
 ינא ,ילש קובסייפה דומעב תרוקיב ףיסוהל וליפא םכל
 ArtOfShosha ףדל קובסייפל וסנכ .דואמ חמשא
 ,איה רשאב ,יהשלכ תרוקיב וא הבוגת ובתכו

 ,םכלש הכימתה לע םכל הבר הדות
 ,בר דובכב

 שוש








