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 לרוגה רורטה תונשנ ןאטסגאו
 בייאשיליא םיסנל "אטח אלל שנוע" ןמודה לש עקוה תרהבהל

 לש תיטייבוסה הירוטסיהה תא םיקלחמ םייבוש-ו·ח תעה-יבתכ
 ןיינבה תמלשה הפוקת : דוסי-תופוקת יתשל-20 ה האמב םישולשה תונש

 .) 1941 ינוי 1933- ( םיזלאיצוסה ןרחצנר ימואלה קשמה לש יטסילאיצוסה
 יבשותמ םינוילימ לש םהייחב התלעש ,הידגרטל םוקמ ןיא תאז הקולחב
-יתלבה .ר.ס.ס.ס לש היפרגוירוטסיהב תאשונה הידגרט ,תוצעומה-תירב

 . "לודגה רורטה" םשה תא תיטייבוסה הרוזנצל תדבועשמ
 יבחר לכל טשפתה ) 1934 תנש רבמצד( בוריק חצרב ליחתהש ,לודגה רורטה
1 תנשב .ר.ס.ס.ס - תנשב ואישל עיגהו 936 1  םייתסהו 1938 תנש תישאר 937
1 תנש לש היינשה תיצחמב >ףיקמ םימד עצבימ לש הווצב(  ידה יכ םא , 938
 ינויב היינשה םלועה תמחלמל .ו.ס.ס.ס לש התסינכל דומצ וכשמנ ועוציב
1 תנש 94 1  .המחלמל הסינכה וחאל םייוסמ ןמז ףאו 

 טובור לש ורקחמ ןיידע בשחנ םהיניב ידוסיהש. לודגה דורטה לש םירקחמה
-ינבו ורואיתב השעמל םיזכרתמ ) 1968 .ןודנול( "לודגה דורטה" טסווקנוק

-חייתמה םירקחמ .תוצעומה-תיוב לש יזכרמה קלחב לודגה דורטה לש וחוח
 "תיחרזמה הירפירפ"ב לודגה דורטה לש תואצותלו םיכלהמל ,תורטמל םיס
 םיקסועה ,םיעטקו םידומע ,םידחא םיקרפ יכ םא ,דוא ואו םרט .ו.ס.ס.ס לש
 הירפירפה" ,עודיכ .הז וץא לבחב םירוזא תודוא תונוש תודובעב םיאצמנ ,וב

 קלחה- ןטקה .םיווש-יתלב םיקלח ינשל תקלחנ .ו.ס.ס.ס לש "תיחרזמה
 ימלסומה- לודגה קלחהו )היטסוא לש הבודו היזורג ,הינמוא( ירצונה
 שי םהילא ,תינוכיתה היסא • ןאטסכאזאק. זקווק-חרזמ • זקווק-ןופצ לש ובוד(
ץא- .ו.ס.פ.ס.ו ןותבש תוימלסומה תועלבומה תא ףוצל  ,םיואטאטה ר
 תמחלמ תפוקתבו. ו.ס.ס.ס יבחו לכב "תיואטאטה הרוזפה" תא ,היויקשאב

 .)םירק תא םג היינשה םלועה
 לש םיימלסומה םירוזאב לודגה דורטה לש םיכלהמה רבדב םינותנה
 הרטמ לע ,יתעד יפל ,םיעיבצמו םמצע דעב םירבדמ "תיחרזמה הירפירפה"
 התיח הרטמה .ו.ס.ס.ס לש הז וץא לבחב ל"נה עצבימה לש תפסונ תינייפוא
 לש ןתכיפה תא זוזל ידכ ,תוימוקמה תויתוברתה תרדוסמה תושרש תא קתנל

-רסלו ןתורצנ • ןתרגסמב תוימואלל . ו.ס.ס.סב םימלסומה םימעה תויוברת
 התינבתב תויוברתה תא שרחמ תונבל ,תווחא םילמב . ןנכותב תויטסילאיצ
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 ןמיסה תא קר ןהמ תתא לכל ריאשהלו ,תיטייבוסה תיסורה תוברתה לש
1 תנשב זילאטס שריפ ךכ קוידב( הפשה. ןושלה- ימואלה ימשרה  תא 950
 .)"הפשה יפל ,רמולכ" ,הרהבהה תא ופיסוהב ,"הררצב ימראל" :ותרדגה

 לש םיימלסומה םימעה תויוברתל סחיב זא הנצרה תאז הרטמש ,רעשל רשפא
 תויוברתל סחיבו ,םירצונ םה םבורבש ,םיניטסראה לש תוברתל רמכ( .ר.ס.ס.ס
 לש תידוסיה ותעיבק ךמס לע ,)ינוציקה ןופצהו ריביס ,הי'זרלרברפה ימע
-לסרמה םימעה בור לצא : השלחה התיילוחב תרשרשה קותינ רבדב זילאטס
 הלחה ,םיקאפלאקאראקהר םיזיגריקה ,םיכאזאקה ןכ רמכו ,זקווק לש םיימ
 תיצחמב קר בצייתהל )םאה תפש( תימואלה הפשב הנרתכ תרכות לש תרוסמ
 לצאו םינא'זדייברזאה לצא ,-20 ה האמה תישאר-19- ה האמה לש היינשה
 ןמ םיאצוי< 1s-ה האמב- םינמקרוטה לצא , 1s-ב האמב- םיקבזואה
 תרוסמהש ,םיקי'זדאטה ויה . ר.ס.ס.סב םיימלסומה םימעה לכמ ללכה
 ,סהל תפתושמ התיה תאזה תרוסמה לבא ,-9 ה האמב הלחה םהלש הנרתכה
 היינשה תיצחמב רבכו ,תיסרפ תרבודה ןאטסינאגפא תייסולכואלו ,םיסרפל
 תויכשמההו ,תאזה תופתושה הרפוה-30 ה תרבש תישארבו-20 ה תונש לש

 ורדענש ,תויטקלאידה תררוצה לש היצזירריטאמררנה תובקעב השלחנ
 .)תיסאלקה תורפסה לש תורסמכ
 הנרתכה תיתוברתה תרוסמה תא םייטייבוסה םיחמומה וכירעה תועטב
 םימעה לש "הריעצה הנרתכה תרוסמה" תא רושהו הללכב תיתוברת תורסמכ
 ףוסמ( םינמראה לש "הקיתווה הנרתכה תרוסמה" םע .ר.ס.ס.סב םיימלסומה
 םייחרזמה םירראלסה לשו ) s-ה האמה ןמ< םיניזורגה לש ,)-4 ה האמה
 םיימלסומה םימעה לש תורוסמהש ,הנקסמל ,הארנכ ,ועיגהו )-9 ה האמהמ(
 יעצמאכ .תולק רתיב ןתויכשמה תא קיספהל רשפא ןכלו ,יסחי ןפואב תושלח

- תויתוברתה תורוסמה יאשרב לש יסיפ לוסיח שמיש תרשרשה קותינל
 רא הריציה ךילהת תא הליחתהש ,תימוקמה תוצריה היצנגילטניאה לוסיח

 לש ימלסומה קלחב יטייבוסה ןוטלשה תלחה ינפל התלכשה תא הלביקש
 •-20 ה תונש תישאר .א.ז ,.ר.ס.ס.סב "תיחרזמה הירפירפה"

 תיסיפ ולסוחש הלא דיב ירה • ןאטסגאד לע יפיצפס ןפואב םירבד דחייל םא
 םימעה תויוברת לש םיטלוב םיגיצנ םיאצומ ונא ,לודגה דורטה תונשב
 ליעפה ,ברררנ ןאו אבאו יאזחמהו ררושמה רמכ • ןאטסגאדב םיימלסומה
-•דא'צ זיטרגרמ יקאלה ררושמה ,ברנאמסרא ןאמסרא עודיה יתרבח-יתוברתה
 ,לרוגה רורט תונש יריסא דיב( ברטאלרבייב .ט יקימרקה ררושמה ,ברב
 תררפס יגיצנ ינש ריכזא רהוסה-יתבבר תונחמב םייחב וראשנ סנ-ךרדבש

 דיעס ינשהו ביילאנאבררק הלילאחמיהארביא דחאה : םיטלוב םייקאל
 .)בייבאג
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1 תנשב לודגה רורטה לש יסיסבה עצבימה םריס םע  רתעז יפל ,רשאכ , 938
 לש תויכשמהה קותינ רמולכ ,רורטה תרטמ הגשוה ,םיעצבימה שאר לש

 ,שדחמ ןרגריאל ,אבה בלשה עוציבל דימ ושגינ ,םיימלסומה םימעה תויוברת
 תרבעה- תיטייבוסה-תיסורה תוברתה לש התינבת יפל תוברתה תריציל
 םימעל טרפ( יסרד תיב-ףלאל תוצעומה-תירבב םיימלסומה םימעה לש בתכה
1 תנשב רבכ ללכב ולסיח םהלש בתכה תאש ,םינטק םיימלסומ  םהיניב , 938
 תורהצהה תרומלש ,רבדה ינייפוא .)םינטק ןאטסגאד ימע לש הררש הללככ
 ןפואב רבד לש ומוכיסב ןהב רמאנ ,הז ןיינעב תויבמופהו תוימשרה תויגיגחה
 לש שדחמ ןכרגריא דווזל יעצמא אוה יסרד תיב-ףלאל בתכה תרבעהש ,יולג
 ,לשמל .ךב .תיטייבוס תיסורה תוברתה לש םגדה יפל תוימלסומה תויוברתה
 רבדב ןאטסגאדב תיטסינומוקה הגלפמה לש יזוחמה דערוה תטלחהב רמאנ
 : יסרד תיב-ףלאל תריכיטאל תויתואמ ןאטסגאד ימע לש בתכה תרבעה
 םתמר תאלעהל ריבכ ףונמל ךופהת שדחה יסרוה תיב-ףלאה תסנכה"
 יעצמאו תיכאטסגאדה הקילבופרב םילמעה ינומה לש ת'יתרברתהר תיטילופה
 רבד ,תוצעומה-תירב ימע לש תיטסילאיצוסה תוברתה יגשיה תשיכרל
 םימע ןיבל ןאטסגאד ילמע ןיב תיחצנה תירבה תא הבר הדימב ריבגיש
 ."םייטייבוסה םימעה תחפשמ תא םיווהמה ,םירחא
-סיהה"- ןאטסגאד ימע תרזוא תמלשומהו הנורחאה תיטייבוסה הסויגב

 ,הירוטסיהל ןוכמה ידי לע הנכרהש םיכרכ העבראב ,"ןאטסגאד לש היורט
 אציו תוצעומה-תירבב עדמל הימדקאה לש ףינס אוהש ,תרופסלו ןושלל
1 תרכשכ הררקסרמב דראל 968- 1  לש תואצותהו ךילהתה םישגרמ- 967
 םייטייבוס הגלפמ יליעפ לש הררש" : הזכ חסונב ןאטסגאדב לודגה רורטה
 דער לש ןושארה ריכזמה היה םהיניב .ססרבמ-יתלב ירנידל םינרתכ ויה
 לש )םירסימוקה תצעומ( .ק.כ.ס שאר-בשוי ,יקסררמאס .כ יזוחמה הגלפמה
 יכש .לכה הזר .) 299 דומע , 3 ךרכ( "םירחאו ברקבדמאמ .ק .ןאטסגאד ימע
 לכמ םיערוג םה ןכלו ,תמא לש בוטרוק קר םיליכמ הלאה םירצקה םיטפשמה
 .רקש רבד
 לש הירוטסיהה" תרבדמ םהילעש ,םייטייבוסה הגלפמה יליעפ "תררש"
1 תרכשכ : ותריב תבחרכ התיח "ןאטסגאד 938-1 -גאדנ םצעב הדמשוה 936
-חתהר תוינוניבה תוילוחה ,יתכלממ-יתגלפמה ןונגנמה לש תרמצה לכ ןאטס
 .םלוכ תא לולכלמ קרחו הז םלוא • ןונגנמה לש תויכות
 רסאמ( "קדצומ-יתלב ירנידל" םינרתכ ויה ל"כה ןונגנמה לש םיליעפה קר אל
 היצנגילטניאה ןמ םיבר ודמשוה ,ליעל רמאנש יפכ .)ארש תומשאהב הגירהו
 .םלוכ תא ללכ אל דרע הז םגר תימוקמה
-גכתהב יטייבוסה ןוטלשה תמקה הלקתכ םהב ,םירוזאה דחא היה ןאטסגאד
 תמצוע לע .תימוקמה היסרלכראה תיברמ לש תקסופ-יתלבו הפיקת תרד
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 ,הדבועה היעבצמ םיקיבשלובה ןוטלשל ןאטסגאד תייסולכוא לש התודגתנה
 תוינידמה" הנוכמה דינל לש תיניצהו הירלגה ותרדגהל המרג איה אקוודש

-9 מ החיקינר'חדרא .ג לא וקרבמב( "תיטסינומוקה הגלפמה לש תיחרזמה

1 לירפאב 9  לכב וניגפה" : >זאטסגאדל םודאה אבצה לש ותרידח ןלהמב 20
 הימונוטואל ,םימלסומל הדהאה חא וחריב תיגיגחה הררצבו תונחינה םיכרדה

5 ןרכ , 5 הרודהמ ,יבחכ לכ( "'רכו םתואמצעל ,םהלש 1  .) 175 דומע , 
 'רתויב תיגיגחה רהרצב' הנגפה היה היביכרממ דחאש. "תיחרזמה תוינידמה"
 המייתסה ,תיתדה תרוסמה הנושארו שארבו ,םעה לש תרוסמה דוביכ לש

1 חונשכ 926 * 1 9  לש ויתוארוה יולימ לע חוקיפ לש וץריתה תועצמאב: 27
 "תימלסומה חדה ידומיל תרדסה" ןיינעב ןאטסגאדב יממעה הלכשהה דרשמ
 חרסארדמ( םייתד םיימלסומ רפס-יחבו םידגסימ רוגסל תונוטלשה ולחה
 לער )חולואמ( םידגסימה ישאר לע אושנמ םידבכ םיסמ וליטה ,)חויבאתכאמו
 חא קיספהל םחירכהל הרטמב )םילאערמ( םיימלסומה רפסה-יחב ירומ
 ףוס דע קספה אלל הכשמנ םייתדה רפסה-יחבו םידגסימה תריגס .םתוליעפ
1 חנשכ םא ,-30 ה תונש לש הנושארה תיצחמה דעו-20 ה חונש  דרע 928

 לודגה דורטה חישאו תארקל ירה ,םידגסימ םייפלאכ ןאטסגאדב ומייקתה
חוי אל ןדמואה יפל םהמ וראשנ  םיימלסומ הנוהכ ישנא תורשע המכמ ד
 ףוס תארקל .לודגה רורטה לש "םייעבט חרנברק"ל וכפה םידגסימ ירקבמו

 םיענכנ )חרלראמ( םידגסימ ישאר המכ קר ןאטסגאדב וראשנ 1983 תנש
 שפוח" לע תרזעל 'להקל םיחותפ םידרפס םידגסימ די לע ןוטלשל םיתייצמו

 .תוצעומה-חירבב "חדה
 עצמא דע םייחב וראשנש הלא לכ ויה לודגה רורטה לש "יעבט ןברק" דרע
 חניירזמה תודגנתהב ףיקע רא רישי ןפואב םירושק ויהש ,-30 ה חונש

1 חונשכ ןאטסגאד לש היצאזיטייברסל 9 18 * 1 9 2 1  . 

 היצאזיביטקלוקל ףיקתו רץמנ ןפואב ודגנתהש םירוזאה דחא היה ןאטסגאד
 תואלקחה הרבע תוצעומה-תירב יבחר לכבש הפוקת החואב .תואלקחה לש

1 חנשכ היצאזיביטקלוקה חרוצל  ןאטסגאדב היצאזיביטקלוקה העיגה ' 932
 הזה זוחאה וליפא ,םלוא .םייטייבוסה םיגוחנה יפל 53 ,-7% ל קר 1934 חנשכ
 ןז 1 וא לש תיטייבוסה תונותיעה תועדוהל םאתהב .חפונמ ,הארנכ ,היה
 ,).וא.פ.פ( "תוינושאר רוצי חויודחאחה"ו םיבר םיחחלוק םימייק ויה ,םינשה
 ,)םילואא( םיהובגה רהה יבושיב רקיעב ,ריינה לע קר "םיזוחלוק-םדק" ןיעכ

 לע רבעש • "דמעמכ םיקאלוקה לוסיח" לג . דחוימב השק חוקיפה היה םהב
1 םינשב תוצעומה-חירב לכ 9 3 2- 1  חא ריזחהו םינוילימ ייחב הלעש , 929
 ןאטסגאדב םלשוה אל ,הרוחא םינש תורשע תוצעומה-חירבב תואלקחה
 דגנ יוכידה יעצמא רבדב םיימשרה םימוסריפה ,-30 ה חונש עצמאב וליפא
1 חנש לש סראמל םיסחייתמ הנורחאל וצפוהש "םיקאלוק"ה 93 5  םירבדמו 
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4 לש >ןוויכה תא ןייצל ילכמ( "שוריג" תודוא 1 2  "םיקאלרק" תוחפשמ 
 דהה ילבחכ "םיקאלרק"ה דגנ השינע יעצכימ . ןאטסגאד לש רושימה ירוזאמ
 . ותרגסמכ ועצרבו לודגה דורטה תונשכ וכשמנ ןאטסגאד לש
 םידרפס היישעת ילעפמכ ולש עפשה-לוכי תא לודגה דורטה רצק ףוסכל
1 תנשכ(  לכמ םיזוחא-2,3 ל םידיקפה םע דחי םילעופה זוחא עיגה 937

 השרלשכו )םינאטסגאד אל םידז 70% ויה הזמ ,הקילבופרה חיי-סולכוא
 .הקילבופרה לש יעדמ רקחמל םיטעמה תרדסומכו ההובג הלכשהל תרדסומ
 תוגרהנ ויהש ,תולועפ ןתוא דורטה עציב ןאטסגאדכש ,אצוי בותכה ןמ
וא עצכימ םגר )"םיקאלרק" לוסיח ,הרומכה לוסיח( םידחא רץא ילבחכ  ינייפ
 .)תוימוקמה תויתוברתה תרדוסמה ירמוש לוסיח( "תיחרזמה הירפירפ"ל
 "ןאטסגאד לש הידרטסיהה"ש הלא לש םרפסמ היה המ ,םעפ-יא עדנ םא קפס
 ,בשחנ םא. לודגה דורטכ ולפנ תונברק המכ' "םידחאו" םשכ הנכמ תימשרה
 תוצועמה-תידב לככש הז רמכ היה םללככ ןאטסגאדכ םיריסאה זוחאש
 ,)היסרלכראה ןמ 4 , 1 % תנייצמ תוצעומה-תירככ רתויכ תיניצרה הכרעהה(
 ,רתוי הרבג ףא ך.פיהל ילוא ,הזמ ןרמנ תויהל לרני וניא אוה ליעל עודיה יפלו
-1938 תונשכ ןאטסגאדכ םיריסאה רפסמ תא ךירעהל שי 1 93 6  ףלא-38 כ 
 .תונחמכו אלכ-יתככ םיריסאה רפסינ ,טופשל ןתינש המכ דע .שיא
 תונשכ ןאטסגאד לש דהה ריוזאכ םידוהיה לדוג לע םילמ המכ ,ירבד םריסל
 "אטח אלל שנוע" ןמודה לש םיישארה םירוביגה םה-םהש 'לודגה דורטה
 .כייאשיליא םיסיגל
 יפל ןאטסגאדכ דהה ןוזיאכש םידוהיה רפסמ היה-30 ה תונש עצמאכ
ץחמ רבשי הזה רפסמכ ןדעכ( שיא ףלא 20 ןדעכ םינותנה  תולובגל ו
-רנידדאכאקכר היטשרגניא-רנ'צ'צכ םגר 'ןא•זדייכדזאכ רקיעכ 'ןאטסגאד
 .)הידאקלאכ
 לש היינשה תיצחמכ ,ליעל דומאכ ,ןאטסגאדכ וליחתהש ,תדה לע תופידרה
 תונשכ .םימלסומה לע רמכ םידוהיה לע הדימ התואכ וטשפתה ,-20 ה תונש
 קד ,ונידיכ םיאצמנה םינותנה יפל ,ןאטסגאד לכב וראשנ לודגה דורטה
1 תנשכ .תונוטלשה ידי לע םירתומ תסנכ-יתב השרלש 9  ןמ ראשנ אל 38
 . ןאטסגאד לכב דחא ףא םינברה
-30 תונשכ 1 929 1 9  תיטאט-תידרהי- םיידדהה םידוהיה ןרשל הדבעוה 

1 תנשבו ,יניטאל תיב-ףלאל ,ןאטסגאד לש תובותכה תופשה לכ רמכ- 9 38 

 החדה תטיש התרא רטקנ דהה יבשוי םידוהיל סחיכ . יסרד תיב-ףלאל-
 ורסאנ . ליעל הראותש יפכ תיתוברתה תרוסמה ינמאנ לש תיסיפ הקחדהו
 יקסדוג לצרה םיידוהיה םידרמה יצולחמ דחאו דדושמה רסאמכ ופסיכו

 רולקלופה רקוח ,)ימע-ןב( ברנימינב ייסיא יאזחמהו דפרסה ,)ידדה-ןב(
 .כיידבוע הידבוע גרלרקיסקלהו
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 םיידוהיה רהה יבשות לכל סחיב יטייבוס-יתגלפמה ןונגנמב םיליעפה זוחא
 םג זבל , y אטסגאדב תורחאה תרינטאה תוצובקה ברקבש הז לע תצקמב הלע
 דחא ,ברטאטאמ לאיחי תא םהיניב ריכזהל שי .םהיניב םיריסאה חחא לדג
 רתויב יארחאו ילהנימ דיקפת לעב • y אטסגאדב םיטסינומוקה ינושארמ

 ,ררושמכו יאנותיעכ עודי םגר y אטסגאדב תינוטלש-תיתגלפמה היכרריהב
עדיה טסינומוקה  םינברה זורחא : r ברניבר והיעשי לש רנב< ' r ברניבר לצרה ו
 םילעפמה דחא שארב דמעש ,) y אטסגאד-םררדב הכפהמה ינפלש םיישארה
 ,בייאניב לאהשע רבעשל ברה םגר • y אטסגאד לש םילודגה םייתיישעתה

 דחאלו םיזנילאטס-םזינינל זעמל םינלמעתה דחאל ןמזה תצורמב ךפהש
 רפסינ םינושארה ינש .רהה יבשוי םידוהיה לש םינושארה םיאנותיעה

 לש םועז רפסמ ורוחישל עצבימב אלכה-תיבמ ררחוש ישילשה ,אלכה-תיבב
1 תנש תישארב היירבו זילאטס ידי לע ךרענש ,"ארש תמשאב םינודנ" 939 

 תפלומס הדימבו רתויב תנדועמ הררצב השמיש בייאניב לאהשע תשרפ(
 "ררגנרא יריגשרח" ביישכאב השימ לש זמורל החנמ רקכו אשונכ ידמל

 ררקמהמ םיטרפב הייטסבו רצוקמב; 1963 תנשב אציש ,)םיבנע תרלכשא(
1 תנשב זמורה יסור םוגרתב רואל אצי  "הלאק- y יראנ ילתכ דיל" םשב 967
 .)"ילאק- y יראנ זייטס רא"(
 םע םירושק ןיפיקעב רא ןירשימכ ויהו םייחב וראשנש הלא לכ וחצרנו ורסאנ
 ןושרג רהה ידוהי לש םינושארה םינויצה דחא היה םהיניב .תינויצה העונתה
 זעמל םינושארה םיליעפה זמ אוה םג ,ברסאחניפ ףסא ,ינשה( ברדאררמ
1 תנשב םיקיבשלובה ידיב הדרנ ,רהה ידוהי זיב תונויצה 9 1 9  (. 

 ועיגה y אטסגאדבש ,רתויב ריהז זומרא יפל ,רמול רשפא יללכ ןפואב
-l soo-1000 ל לודגה רורטה תונשב תיררהה תידוהיה הליהקה לש תרדיב אה

 .שיא
 שנוע" זמורל דוסי הרויהש תיגארטה הירוטסיהל יתואיצמה עקרה הרצקב רהז
 .בייאשיליא םיסיכ לש "אטח אלל

 ובאז לאכימ רוספורפ
 םילשורי תירבעה הטיסרבינואה
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 המדקה

 םירפאה לע .םיממוש �דמע �רצקנש תודשה ,וציקל עיגה רבמטפס שדוח
 תורמצ �טהל קוחרמו תוחור �בשנ .םימשגמ �ריחשהש ,שק תומירע �ססונתה
 .החלה המדאה לע םטיאל �חנצו ריואנ �דקר .�גח םישבי םילע .םינולא

 ,טחמ ילע םמוקמב אל רמכו הרזומ הררצב וצבצב םינבלה הנבילה יצע ןיב
 ,םייפגמב ליבשב עספש ,שיאה .קותמ תוירטפ חיר אשינ ךרדה יליבשב
 םרצע הוורפ עברכו ,תיזקווק הרוגחל דומצ ןויגפ םע ,ררחש םיסקר'צ ליעמב
 ,רוחשה ונקזב .הז םרקמל יארקאב עלקנש ,חרואכ הארנ ,ויניע לע קומע דריש
 .םשר הפ הביש הקרז ,םירהרוהמה וינפ תא וטעש

 י יציפקה םילעה חיטש לע �עספ וילגרו יובג ירוחאמ תוברלש רידישכ דעצ אוה

 רצע ,הדשהו רעיה תוחיר םשובמהו ןנערמה ויתסה ריוא תא ונריקל םשנ אוה
 שיגרהו ריפ ךותל םירגרג המכ קרז ,םודא הטיש לוכשא ףוטקל ידכ עגרל

 הנפ לגרה-ךלוהו ,שרפ הארנ קחרמב ... הקותמה תורירמה תא ונושלב
 םידירו תשרל המד חטשה לכ .ידדצ ליבשל םינולא תשרוחל ןוזפיחב
 .בוש דרפיהל ידכ םעפב םעפ ידמ ושגפנו םיצעו תרציב ןיב וכבתסהש

 לע עיפוה בוש ,הארנכ .ןכלו .ךרדו ןוריכ רוחבל ילבמ םדקתה לגרה-ךלוח
 םאר ,שרפה תסוס םא .וכרדב שרפה הרקנ בושו ,התע קר הטס �גממש ,ליבשה
 הז �ברק שרפהו לגרה-ךלוה ךכ וא ךכ- השיגפה תא �שפיח ,ומצע שרפה
 .הזל

 בליש םוקמה גהנמ יפלו ,תצקמב הדיצה לגרה-ךלוה הנפ ,שרפה לא ועיגהב
 .תכלמ דמע סוסה .דובכ תעבהב הדיק דקר �הזח לע וידי תא

 ןתחתמש ,תותובע תרבגו בחרו ררחש ןקז לעב שרפ ףוקז בשי ףכואה לע
 .תודחו תונטק ,תררוחש םייניע �ציצה
 . ובשומ לעמ שרפה ץפק ,תוכשומל חינהל ילבמ
 .שרפה ארק- "!ךתיבל םרלש"
 ינאריא .יקרוט ?התא ימ לבא"- לגרה-ךלוה הנע- "!ךתיבל םג םרלש"
 "?יטאט רא
 לרוג ,םינש יפלא לש ךרד איה- ילש הירוטסיהה ,תוקוחר תוצראמ ינא"
 ."ףסוי ימשו ,יזקווק ידוהי ינא ".הלאה תומוקמל ימע תא איבה רוריע

 וו



 ןושאר קלח



 ןושאר קרפ

 ויתס

1 
 ,תיבה .המודקה טנברד ריעה לש רצ בוחרב םטיאל ףדעצ םיריעצ םישנא ינש
 םיסרכמ םיפופצו םינטק תונולחו חרטש גג םע ןורא היה ,עיגהל ףצר וילאש
 ףיה אל ,םנמא ,םינפל ... תאזה ריעה תובוחרב םיבר ינמ דחא- לזרב יגרוס
עפרהשכ םלוא- תונולחה לע םיגרוס  ,הרהמב םהילא םישנאה ףלגרתה ,ףי
 ,םיקיבשלובה ידיל רבע ןוטלשהש רחאל : תוריהמב רבד לכל םילגרתמש יפכ
 .תרדסומה לכב תונולחה תא ,תונוטלשה תדוקפ יפל ,םיגרוסה �םיכ
 דרשמ לש םדאה חרב תקלחמ" : טלש ססותבה ףירצה לש הרצה תלדה לעמ
 ריעל שודיח היה ,תונולחה יגרוסל דוגינב ,הזה טלשה. "טנברד ריעב היינבה
 �שפיח : הנרש בצמה היה םודק .הודבע ריסוחמל דדועמ שודיח • ריעה ינבלו
 �פפרטצה • ןתויעה תועדומב ףשפיח ,חתפל חתפמ �דדנ ,םירכמ תרזעב הדובע
 ירסוחמ �·ה םש ,הרוחשה הדובעה קרש- קרשנ ריקה די לע תרעובש
 םזוא להינ ימומרעה הדובעה ןתונש דע ,הפייע דע םהימי תא םילבמ הדובעה
 םדי לער • לבוזנ םימעפלו הקייפרקב םתוא המירו חקמה לע דמעו • ןתמר אשמ
 תרמוקממ הנה ףעיבהש ,הדובע ישפחמ לש ףחיר ברע ןומה המה תונכשב
-·ולקב הריכזה הז לכ תא ... ברעה טלש םהב ,"םיל�א�"מ ,םינוש בושי

 חרב לש הלבקה רדחב הנשיש • ןורא ףא תלעב תפקשוממ הידוהי תולוק
 "?דובעל תכלל הוצר התא ןאל ,תושעל דעוי התא המ .התא ימ" .םדאה

 תא .הלבקה בנשאל דעבמ השאר תא האיוצהב ,קועצ לוקב הלאש
זא הטישוהו ,הבע םקנפ ןרתב המשר תובושתה  שקבמל רפסוממ קתפ הי
זאל הנה ,הדובעה זא אנ-לכ ?j ! �נעגה םייח הי  ארקו ןל ךלהתה ,ריינ-תסיפ וי

עגי יתמ • ןולחל לעמ וילתה תומשה וזילבג  . ןרות י
 די לע קחודב ,תלוברעמב רמכ • ולקתנ דימו ףירצל םיסנכנ ףיה םרייעצ םירוחב
 . ריקה לע וילתה ןוילגה
 תא ופקזב .יולב שובלב ,שרחכ ןקז ןומהה ידי לע קוחד דמע בנשאה די לע
 .םרו םרוצ לוקב תומשה תמשיר תא אורקל הסינ ול אל םייפקשמבו ושאר
 . ןיינב יסדנהמו יאנכט ,םיאנב ,םירוחש םילעופ �·ה םישורד היינבה לעפמל

 ופאל תחתמ �השמ למלמ אוה .ושאימו ןובלעמ �דער ןקזה לש רידיו ריתפש
 יתספדה ,םינש 45 לש קתר לעב סופד לועפ ינא" : םגמג שיאל תונפל ילבמו
 הפיא ... הדובע ילב ךלהתמ ינא םישדח הרשלש רבכ הנהו .םריפס יפלא
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יפס יפלא ,םינש שמחו םיעברא : הזה רבדכ עמשנ  ועקשה לקהה "".םר
יכומה םירוחבה ינשמ דחא קר ,שידא קחש ויתוגאדב  : ץוצלתהל הסינ רנל םר
 ירבד "!קיפסמ תלמעתה אל- םיאתמ אל ,אבא ,החא .הדובע םרםל"
 התו הרבג רוחב- y לה רyק זאו ,קחצ אל שיא ,תושידאב ףלבקחה הצלהה
 םדסו ףירצה תלדב וב לקתנש • ינשה רנריכמל- תספורמו הלב תרדאב
 .וריכה
 אוה ןא .ףפרסצמה ןומהה לע תונירצב סיבהו הצירקה לע ביגה אל רוחבה
יבה חא קפס ילב עמש  • וללצ לוקב רמא זלה לא תוונפבו הלפתה החד

 תואוצוי חונכ ףעמשכ םילמה "!שובח אל ןיא" : ףופצה רדחב בסיה עמשנש
 .ןקזה םגוסבמ הנפה .וילא םימליאה םהיסנמ ףנפה םיחכונה לכר ,בלה ןמ
 ןקזה לע ימואתפה ןגמה . ויפקשמל חחתמ תקלדב תורעגנה ויניעב ץמצמש
 .םקריקב םדתקכ וילגר לע דנדתנמ הארנו דראמ הרבג היה אוה . ינרהמח הארנ
נה תויכוכזל חחתמ ףקירבה ויניע  ,םיולגעהו םילודגה ויפקשמ לש תוצפומ
 המרדב ,ואה םג .הפיר ריש ףא סלב יודיהל תוינייפואה תואלמה ויחפש לעמ
 בחמ ףבחחרהש םיסיכב ריחסה רייד חא .םיוילב ושבל היה ,חלוצמ-אלה ץלל
 רןיכזהב היינשל תחאמ ףדנדחנה םיעורק םיילדרע תולוענה וילגרו החיתמ
 תויללצה אל ,םישוחכה וינפ הארנו אל ןא .תועבצאה הצק לע ידוהי דוקיר
יימת הנרז n-nn מ תועוקשה ויניע חחת  �לכי אל ספדומה שובלה אל םבר תד
ה זלה בשח ןכ לע . ותויישאמ ענבש ינחורו יליצא �השנוב ועגפל  ולכתסב
 היהש יגיגחהו דחוימה "והשמ"ה אסחבה המב רדיגהל השקתה יכ םא ,וילע
 חצה ורארצב יולאו • דחה ויניע קרבב ילואו • יתכתמה ולוקב ילוא ; שיאב רןמס
 .ויהדה ותצלוח רןרארצל ז"עבמ סלבש •• w � לש

 : חצקמכ וולק חא וכימנהב רבדל ךישמה ייש
 ו ןאכ תוחידבל םרקמ שי םאה ! הדובע אוצמל ידכ הנה ףכאנ ףנלרכ ןה"

 �לכתסה"- ףקושממה ןקזה לע יעבצה אוה- • "הזה ישאה לע קר ףלכחםה
 אל ,סמקי אל וידיל ףד חק• םא ! העידיה 'ה'ב ןמא .ןמא אוה ירה .רידי לע

 .ותדובעל קקוחשמ אוה .תונדפקב ארקי ,שמשה רואל קודבי; עבצאב ךלכיל
 לע בשוח אוה ,ארקש המ לע אל בשוח אוה • ויתפשב םערל אוהשכ לבא
 "!םחלה
 םאונה לש ונתווכ הנו ןיבהל הסינו רובידה ףסשל בישקה םייתניב עגרנש זלה
 רפסמ וא השרד ףיזא שרוד אוה ,תוניצרב רבדנו וניא ישי ףליאכ המדנ .רחמה
 רבאכ חא חיכשהל ידכ ומצע לא רבדמ ,םיחכונל בל םישל ילבמ • וא- הדגא
יבדל בישקה ןקזה ".ובלב רבסצהש  ,הארנ .הלמ דיספהל ילבנו הפ-רועפ ור
 ברסמ ינניא ,ריעצ שיא .ןכא" :יולבב דיספה קרו ומואנמ דראמ הצורמ היהש
 :ויעמוש חא םיסקבו ולקב ,רבדל ךישמה זלוה ."םחל תסורפ םדעסל

 התדובעל החלכ השפנ ,הארנכש ,הבשיה רעש תלעב תיחרזאה לשמל וא"
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 לע קר �לכתסה ,העוצקמכ תכנחמ ,הררמ איה ירה .הייח תדונע ,הבוהאה
 "!הדיימלת יפלא לש םהינפ םיפקתשמ ןהכ- היניעכ �טיבה ,הינפ
 ,וקיספהל הננרמ התיחו ,הילא םינפומה ,וירבד תא העמש הקיתווה הרומה
 םימעפ יפלא הלגרתהש יפכ- תיסיפ ופחדל ילואו ןאגילרח םשנ ותונכל
-רתנ םינבצועמ םישנאשכ ,חמקל ,האמחל ,םחלל םיכורא םירותכ הרמועכ
 המרהמכו- תעגופ םהל תיארנה העונת לכמ ,הלמ לכמ םיקלדנ ץק אלל םיו
 תלד דיל וילכמ אצויו םיפורגאכ ,םיקפרמכ ,ונררגנ דחא לכ לעופ תצרופה
 בשת ,הקירה היינקה-תשר הדיבר התיכה הכרשנ ך.כ רחאו ... תפסכנה תונחה
 "! �נלרכ �נעגה ןאל" : המצעל למלמתו קירה ןחלושה דיל הקיתווה הרומה
 הנל בחר ישי לש הלמ לכ םער הסעכ תא הרומה הרצע הז לכ תא הרכזנו
 ישיו " ... תכנחמש ,עבק דימ- רוחבה הסיפת-ריהמ .ןכא" ... םרח אלמתהו
 :�ישמה
 התאש יישאר ןתונ ינא ! ריעצ שיא ,בוט רקונ . ריקה דיל דמועה רוחבה הנהו"
 ןכל ונג ,תונוכמ ןמשמ תורוחש וינרופיצ : םי ונח .�לכתסה ... יעוצקמ גהנ

 י ונשרממ ואיצוהל . וקונית תא ומכ תינוכמה תא ריכמ אוה ,םיכרד קבאמ
 ינא ! יל �נימאה ; םיגהנה םע תא ריכמ ינא . ונרירשמ בצה תא רוקעל �ליאכ
 אל הכרה י ךירצ התא ןאל ,סנכיה : ןרדה ילושכ םיכלוהל םתיינפ תא ריכמ
 תוחפ אל ףסכ םיבהוא : עצב-יבהוא- םיגהנה ! ששורתת אל- ןממ חקא
 ליבוהל הצור י ןעטימל ההמכ יתכתמה הפרגנ תינוכמה ירהו . לגרה-יכלוהמ
 תינוכמ ילכ גהנ ... גהנל ףסכל אלו ,קלדל קר הקוקז איהו- םדא-יננר אשמ
 תוירישע עשת תינוכמל תחתמ וא תינוכמכ הלכמ גהנה .תיצמת ילכ הת ומכ
 הדונע-רסוחמ תויהל .ומולחכ תינוכמ אוה האור- ךשי אוהשכו ,ונמזמ
 אוה- "? אחא. ץצולתהל לגרסמ התא הז ןיא זא ... םייוניע- גהנה ליכשנ
 ןינ ,הז ןיא" .הלפתה ותחידב לע טרחתה ןמזמשו ,חרסש ץלה לא הנפ
 "?ךיתוחידבמ ןנורג קנתשה אל ך.רמכ םינכסימ
 רשאכ .רזומה רובידה ךשמהל �פיצ �ליאכ ,םימליא �דמע הדונעה-ירסוחמ
 םשג �ליאכ- המ תלקה םישגרנה םישנאה לכ �שיגרה • וירבד תא ישי הליכ
 ,הלועפל ,הדונעל םשפנ התלכ ןמז הכרה הכ ירה .םהילע דרי ןנער תוכרכ
 .למעל
 רוכע ,תינוכמה לע חכשתו"- ארהשימ טלפ- "הרוגחה תא קדהת"
 ."ךתרא �חירכי .ןאמת םאר- םינבא סימעהל ןנרמ היהת םחל תסורפ
 לדתשה �ליאכ אוה .םואתפ גהנה קספ- "םכתא עיסא אל םניח תאז לככו"
 .וירבדל ןימאמ אוה ןיאש ,היה הארנ ןא .ונלכ ררועתהש ,הפי �השמ זומרל
 .םיצפונמה ויפקשמל תחתמ דחה וטנמ תא גהנה לא הנפה ברש ישי
 ותוא בברעמו ,למעה תרעמשמ םצענ העוט התא ,דקי רכח ,העוט התא"
 ינניא לכא- ירוכע הדונע ףוס ףוס אצמיתש ,עדוי ילשמל • ינא .םולשתכ
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 טטריש ישי .וסיכמ ורי תא איצוה אוה- "עפשב ףסכ יל איבת איהש חוטב
 הדובע אצמית אלש • ןכתי אל" : ךישמהו ריואנ בחר לגעמ תופיה ויתועבצאב
 ."הריבכ תיאבצ היינב הלחה הנידמה יבחר לכב ירה ; ונליבשב
 האיצוה ,וירבד תא םייסי ישיש ,התכיח בנשאה ירוחאמ השישקה הידרהיה

-ירסוחממ החילס תשקבמכ ,רעצב ,הרמאו בולכה ןמ רופיצכ השאר תא
 "שמח העשב ףארבת- ,רבד םרש םכליבשב ןיא םייתניב" :הדובעה

 .בנשאה תא הקרטו-

2 
 ףאצי- ברררשא ףסוי- ךרדל ורבחו ישי . וטיאל רזפתהל ליחתה להקה
 . ןוראה ףירצה ןמ רידחי
 דחאכ הלומעת השרע" .תוריהדב ףסוי ליחתה- "תאז לכב ,התא רדומ םדא"
 "".יעוצקמ
 ןוראה ישיש העשב ,םידעצ ינש עצבל קיפסמ היה ףסוי ,הז דיל הז .ףדעצ םה
 . דבלב דחא דעצ השע
 ינא" .ונררארצ תא םירהו ומצע תא ישי גיצה- "הדובע-רסוחמ טנגילטניא"
 התאר .רבדל בהוא ינא ןיא ,ראתל השק .הלרעמ ןלמעת תויהל יתלוכי- עדוי
 ינא ינובער תא רובשל לבא .החיש ידכ ךות ימצע תא ענכשמ ינא ? עודמ עדוי
 ."ןממ הנרש ןפואב הצור
 "."?תרמוא תאז המ"
 "".ןושארה םדאמ לחה • ןכבר .תיניינע הלאש"
 ונרפה לא ריעה לש הזכרממ ףדרי םה .וביבס ןנובתהו םואתפ קתתשה אוה
 לכ הדמע ריעה תצעומ תטלחהל םאתהב .הכפהמה ימיב סרהנש ,קוחרה
 םע ונרפה םגר תיזכרמה ראתימה תינכתל םאתהב שדחמ תונביהל ריעה
 דיתעב עצ.::תהל היה ךירצ הז לכ .םרקיש ינפל דמע םירצה תובוחרה
 המדאה ינפ לעמ גגה-ירסוחמ םיתבה תויברק ורקדזה םייתניבו ,רדגומ-יתלב
 .הדה ינרעה ונרפב אלפנו יארפ ףחשמ תאז לכב היהו .תובצמ ינבא ומכ
 לע םירוק תשר ומכ םירצה תובוחרה לכ ףאונ ,תבשוימה העבגה ןמ ,הלעמלמ
 ליעפ-אל שעג-רה ססונתה הז םירוק-טטרושמ םלועל לעמ .הקיתע ריע-תפמ

 םיבע תורשרשו וינרק יתשב עיקרב ןעשנה ותמצרע אולמב השמ-
 םיקוחר םירה ימערו ,םיימשה לוחכ ,תממחמה שמשה רהוד .ויתולגרמל

 .ביבאה ארב תא ףרשינ
 ךרדל ורבח .תכשוממ הקספה רחאל ישי לאש- "?םיכלוה ףגא םצעב ןאל"
 תסינכ רחאל .המ-קוחירב דמעש ,לופיל טמ תיב לב: הקיתשב עיבצה
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 בורושא ףסוי ,הניטסלפל ףחרבו םקשמ תא תיבה ילעב ףחנז םיטסינומוקה
 לזרבמ •הקלאגנאמ-רונת דימעה ,תונוטלשה ןוישו ילב • ןבומכ ,הפ ןכתשה

 דחידמ ךרוצ היה אל 'ניצענ . וליבשב אצמיתש הדובע איהש וזיאל הכיחו
 ררוגתהל ףידעה ףליא .הרוחש הדובע שפחלו ןאכ רוגל בורושא ףסוי רייצל
 ילבו תוגאד ילב תויחל היה לוכי ,רבעשל תוניי-רחוס ,דימאה ובורק לצא

 .תודרט
 ךתוא איב \l "- ,ולוורשב ישי תא ךשומו ףסוי רמוא- ,"הצור התא םא"
 :ולצא רוגל ןוצר יל זיא ,ולש ףסכה-תנותח תא םויה גגוח אוה .םויה וילא
 אל .ןיבמ התא ,הז .החפשמח לכ לש תואנקויד רייצל ושוריפ- םש רוגל

 .הסנמ זיעמ. יכרד תישארב • ךל עודי אהי • ינא .תואמזוג טקונ ינא זיא • יליבשב
 דע .שרוש ףניה הפ םג םהו- הנה יתאב .םהמ יתחרב הווקסוממ אלה ינא

 "? זיאמ ו התא ימו ... הווקסומל הרזח עסאו- הפ ההשא r קה
 ,בולעה וירוגמ-תיב ךותל קחדנו הקספה אלל רביד בורושא ףסוי רייצה
 .שאה תא חיפהל ליחתהו רורפג קילדה ,הקלאגנאמה לומ עברא לע ףפוכתה
 .הרירקה ביבאה חור דגנ הנגה- זיזרבאה יוסיכ תא דירוהו וירחא סנכנ ישי
 רדח היה- ריהב רדח רואהו ,גגה לפנ םש םוקמ- תיבה לש ירוחאה קלחב
 ,םיילגר-תכורא הדיסחל המוד- רויצה זב דמע םש .ףסוי לש הדובעה
 חכש ףסוי .ריקה לא הנועש השבייתה תרגסמב הלודג הנרמת ,םידב ףלגלגתה
 ימוקמ ידוהי בינב רביד אוה .טפטפל ךישמהו וחרוא תא לאש המ רבכ
 .שגרבו טהלב רבידו תוישפוחב וחרוא לא הנפ אוה .תויסור םילמב בברועמ
 ,םילכרמ ,םיישיא תונובשח םילסחמ .םדא-קבא ; םיעצרנ םידבע הפ םלוכ"
 " ... הזל הז םיברוא
 ינפ לע ףעיב ישי רבע ,םוקמה יבשות לש םתוהמ תא םעזב ףשח רייצהש דע

 שמח ילוא ףךבע .הקסהה ימסיק לע טלתשהו הקלאגנאמה לא רזח ,ויתונומת
 ףלק ,םימ איבה ,תחיופמה הרעקה תא קירבה :רונתה ד" לע חרט אוהו ,תרקד
 טוח תא קתינש ,ומצע תא בורושא ספת םואתפ .המדא-יחרפת ץחרו
 לכתסמ היה ןיינעבו ןרחמתב- התע הז רביד המ לע ללכב חכש ,ותבשחמ
 : םואתפ טלפף תוישעמהו תוזירזה ויתולועפ הארמל גנעתמ ,שדחה ודידיב
 "! םלוכ ומכ • ינרמכ תאז לכב לכאת"
 רמסמ לע התוא הלת ,הרופא תילטמב וידי תא חרואה בגינ תבגמב םוקמב
 : ויפ תא ףוסבל חתפו דולח
 העגרנ חורהשכ • לילה תכשחב וא םויה-ירהצב םתס ? הקיסומ בהוא התא"
 שחול התאו .םילילצה םואתפ םיכפתשמ- םינאוסה םייחה תולוק ףמדנו
 ןמ קלחכ ךמצע תא שיגרהל- יתימאה רשואה הנה ,תושגרתהב ךמצעל

 .ם'לחגל תשר הק'רה רת'עקרק לעש 'לדמ 'רשע רונת = הקלאגנאמ •
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 רשואה תשגרה חא םירוח �בא חווידכ הכ םיתעלש ,לבח המ ,עבטה ןמ ,םלועה
 "?םימעפל ךל הררק הז םאה ."הזה
 םאר .ללכב החרא ןיבמ ינניא ,יחרא הזיגרמ הקיסרמה" .רייצה עטק- ,"אל"
 לע םחרל ליחתמ ינא .ללייל ןוצר .ןוגי יב תררועמ איה- ילא תרדוח רבכ
 הקיסרמה ,םייחב הזה רבדכ ןיא : בשוח החאו . ימצע לע ,םישנאה לע : םלוכ
 "?המדא-יחרפת לכאת םאה : ךחרא יתלאש ... הרגמ ,המרמ
 �יה םמצע םייחה יתודלי זאמ"- ,ישי ךישמה- ,"השקבב ,יל בישקת"

 רהנה עבצ ,בשעה חיר ,הנשה תונרע ,רעיה יצע ,ריראח .חקיסרמ יליבשב
 .םדאה תודוא לע לוכה תעדל הצור. ןרקס ינא ! חקיסרמ תאז ןיאה- םרוזה

 םישנאה חא אורקלו ןגב לספס לע חבשל תועש יבג לע תועש לגוסמ ינא
 " ... ינממ םישקבמ םוי םוי ייחש ,למעה ףוסבלו ! םירפס ומכ םירבועה
 .ףסוי ריעה " ..• המדאה-יחופת לא םינרקחמ �נחנא ,הז �הז"
 דיחי ןב יתייה"- ,ביגהל ילבמ ישי ךישמה " ... םוי םוי ייחב למעה"
 .םילועמ ךוניחלו הלכשהל יל �גאד ,למע ייחל יחוא �ביכה ירוהו ,יתחפשמב
 .ףסוי לאש _. "?החא המכ ןב"
 .ישי הנע- "עבראו םישולש ןב"
 הארנ םלוא ,שמחו םירשע ןב היה אוה .רייצה חא המיהדה ישי לש וחבושת
 לש ורופיס ... ותירולבמ הביש תורעש סרמ �ליפא אוה .רגובמ וחרי הברח
 .ןיינע וב ררועל ליחתה חרואה
 ,שרוכ" .רונתה תובהלב ןנובתמ אוהשכ ישי רביד ,"ןרפונסק ירפסב יתנייע"
 חא חיררהלר דובעל קיפסהל ידכ םוקל םיכשמ אוהש ,םעפ רמא ,סרפ ךלמ
 ,יתוא �קניפ םירוהה: הרקמב אלו ,ייח גהנמל ךפה הז ... רקוב-תחוראל ומחל
 . יבאל רשאמ יבא לש ונולגעל רתוי יתעמשנ ,תודלי ימיב הרוק הזש יפכ 'ינאו
 םיסיכ ינממ �פיצ םירוחה .ונלש ןולגעה היח- רב יתאניק תמאבש ימ
 .היינבל תויברק הנתמכ ,לשמל ,יל �בתנ ?ינאו ,תוינואג ,תוכורשכ ,תואלפנו
 רופיצל סנולכ עיצקהל ,רצחה תא אטאטל יתכשמנ .יתוא ןיינע אל ללכב הזו
 ימא יתוא התניכ ,יתרגבתהשכ ,רחואמ רתוי ... הריעבל םסיק וא ,בולכב
 טושפ היה לוכה ירחו. יתוא ןיבהל הלכי אל ןפואו םינפ םושב :השבי הזורפ'
 ןמ דרפנ-יתלב קלח תויהל יתפאש ,םויקה לא ,םייחה לא יתקקותשה; ירמגל

 " ... ןושארה רועיש.ה תא יתלביק המחלמב הנהו ! םיליגרה םייחה
 "?המחלמב"
 יתלטלטיה ,הטיסרבינואה ןמ רשי המחלמל יתסייגתה .םיחרזאה תמחלמב"
 ןגופ ראזאל תא יתשגפ םילוחה-תיבב םש .םילוח-יתבב םד יגופס םינידס לע
 התאש ,ענכושמ ינא' : רמאו יביס לע דימ דמע ,םירמואש יפכ ,אוה .הסידראמ
 תויציבמא לעכ יתייה : שממ יתוא �רמג הלאה םילמה :טושפ לעופ היהת

 תא יתלאש- '?עודמ' . ןפוד תאצוי תומדכ יתרייטצה יניעב ,תוליגר יתלב
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 לומעל לכרת אל ןמצע תבוטל'- ,רמוא אוה- 'ןגעמלש םרשמ' .רזאל
 ."'�גנוד ןכרד ןיא םייתניבו .תאז ןיבתש דע ,בר ןמז רובעי לבא .םלועל
 . רייצה ותוא קיספה- "! תוירטש היזא"
 יתעגה ,םירבדה תא ןיבהל יתלחתה םימיה תרברב .תוירטש הלא ןיא ,אל"
 ןא ,הייררהה ןמ ,םוקיה ןמ דרפנ-יתלב קלח ינאש ,יתבשח ירה .ימצעב םהילא
 יל ריבסה הז תא ... דיחיכ • ילש ידבלבה גונעתה ןעמל יתייח רבד לש ותימאל
 . "יוארכ ןגרנ ראזאל זא
 .תונשקעב ףסוי רזח- "!תוירטש ,תוירטש"
 רבדב קמעתהל בייח טושפ ,בייח התא"- . ישי קעטצה טעמכ- "! אל"

 "! הרזח אצומ אצמת אלו ןכרד דבאת • ןת�ג?זאב ןבתסת • לבלבתת תרחא-
 המלו" . רייצה הרגתה- "! המידק קר ענ ינא ,הזרח תכלל ןווכתמ ינא ןיא"
 םיראתמ הלאה םימוטאה ! יביטימירפ תיב-ףלא יחומל רידחהל הסנמ התא
 .םירבא קוסיר ךות רוהדל רשפא .ףוס ילב הכפהמ ללוחל רשפאש ,םמצעל
 םדאהש ידכ ,םיפדמבו תורגמב רדסל לכה ךידצ • ןיבמ התא ,תונמאב לבא
 םא : ןל רמוא ינא יולגבו ,טושפה םדאה לע ףצפצמ ינאו. ןיבהל לכרי טושפה
 סאמב ! ילש הכאלמה רדחמ ךתרא שרגא טושפ • ךירבד לע ברש רוזחת
 " ... ייחב ,עומשל
 �השמ: ייש ריבדמ עגפנ ויתושגר תא ףושחל הצר אל םא םגר .שעגו שגר ףסוי
 �אצמ אל .ברררשא ףסוי לש ויתונומתל ילילש סחי לע דיעה חרואה לש ולוקב
 אל םג אוה לבא- וחורל �יה אלש • רורב ,קשמה תונומת ישי לש ויניעב ןח
 בשוח יאדווב אוהו .הנוכנה תיוזב �לפנ אל רואה ינרק םגר • יוארכ ןהב לכתסה
 תא ףיקתהל ידכ ןיכהש ,םילמה ףטשמ קנחנ טעמכ ףסוי. ןורשכ לרטנ ףסויש
 . ונררבג �רצענ םילמה םלוא- • ישי
 ןמזה ,סרס- תונמאה" .ףסוי טלפ- "ןמזה תא םידקהל הדעונ תונמאה"

 ."הלגע-
 .רiזאל ישי הסינ- " ... ןלש תונומתה לבא"
 .ףסוי וקיספה- "!ילש תווכמתב ןיבמ התא המ"
 לצבו המדא-יחרפת לש קותמ חירו • ריסה ןמ הסכמה תא ישי זיזה םייתניב
 גלזמ הצקב .םיבערה םיחכוותמה יריחנ ךותל םימחה םידאה םע טשפתה
 . ריסה ךותל רוכע חלמ ןפרח ישי סינכה ררבש
 .ישי רמא- "!ןכומ"
 תחלצ ישי לש וידימ לביק אוהו ברררשא ףסוי לע הבוטל עיפשה חירה
 .הליבהמ
 אוהשכ .ףסוי ליחתה- "הסידראמ ןלש ןגרנ ראזאל ,רמא יאדווב אוה"
 ,םרלכ הז- תיטקרטסבא הריצי'- ,ררופתמו םח המדא-חרפת סעול
 יל חיטבהל לגרסמ ינא םאה םיטסינומוקה ןוטלש ימיב .וישכע הנה '.היצקיפ
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 ,המדא זופחל ןלוה ינא ןכלו ... !ינקפוסמ 1 ילש תונמאה תועצמאב םייח
 לוכה .ילש תונומתה לא רוזחא ברש ילוא- ףסכ יל היהי סאו .םינבא לקסל
 דבכל ףנתרדליב ףנתרא ףליגו ה אל : םידרמב םישנא- התאר ינא . דראמ טושפ
 לש ,הלאו הפשא-חפל ףקדזנ דבעה ינדע םנמא .תושונאה לש דוסיה ינדע תא
 דיני ןוטלשהש • ןכתי : עדוי ימ ,םצעב . ןוטלשה ידי לע ררשוא םרט • ונימי
 . "םיריכשלו םילעופל ןושאר ןרוצבכ תונמאב
 ילואו 1 הבהא • הניש ,םחל" . ישי לאש- "? יתימא ןרוצל בשוח התא המר"
 לש םיכרצ ,תרנגדרב-דיעז ,םינטק םיכפ הז לכש ,בשוח התא ילוא וא ? םידלי
 םרובע קבאנה ,תודחלו םייחל יואר הז קד· ? התג םע המר ? ינונטקה םדאה
 ? •םעט ומחל תועמד ילבש ,םדאה אוה םוריע· וא ? ןל רוכז- •תףאל אלל
 ."הבהא תאז- םידלי ,החונמ-הניש ,למע הז- םחל
 : ולוק תא ךימנהו תצקמב ןובנ ישי
 ףנתרא לשמל חקת .םהילע דבזל גרהנשמ ,םיבוט רתוי ,ייחב ,םישנאה"

 ,בוחרב ףנשגפנ ,דבלב םייתעש הז תא הז םידינמ ףנחנא- יתואר ןתרא
 םילכרא ףנחנא 'ןילא יתוא תנמזה הנהו- ףניתרמש תא םידינמ ישרקב
 ."םלועב רתויב םירקיהו םיבושחה םיניינעה לע םיחחושמו אתווצב
 "?ןרדשכ-דסח ינאש בשוח התא"- .ףסוי םואתפ לאש- ,"דומא"
 לבא .ינרדשכ םדא התא .אל ידמגל" .הקיתש דחאל ישי דמא- ,"אל"
 ."ןמוקמ תא • ןכדד תא תאצמ םרט ןכלו ,העטומ םייחל ןסחי
 ינניא . זב םדא ינא" . ותלאש לע ףסוי רזח "?יתאצמ םרט תדמרא תאז המ"
 .יפוסה וקומינ היה הז ."תרחא לגרסמ
 השרע ינא"' "הזכ ינא". ליגרה ימצעה רנו חטב ילב ףסוי איבה הזה קוימנה תא
 אל ידה ןמאה לבא .הקמנהה לכ הנה- "תרחא לוכי ינניא" ,"תרנכב לוכה
 תגופס ןמאה לש ונדד .טהרל ,סח ,יח דוצי- ןמאה .ותריצי ומכ ,דצרנ ןבאמ
 .םידחא םישנא לש םגר ומצע לש םג ,םידוסיי
 תוחידמ :רזוח ינאו .ןל יתדמא לבא" .םונמנב ףסוי דמא- "תמא הז לכ"
 " ... םרלכ תונמאב םיניבמ םניא םה .לבה- תומזגומ
 ןמ ועברכ תא דידרהו וילגד לע םק אוה • לבראה ידחא םונמנל הטנ ישי םג
 .חרואה ןמ דרפיהל הצר אל אוה ; וליעמ ילושב ןשמ ףסוי . רמסמה
 לכרת ןוללו ,רישעה בורקה תא דקננ ברעב ! ןלת ןאל"- דמא- ,"בש"
 .םדאה-חרב תקלחמ לא דחי ךלנ דחמ. דיא םישפשפ ,שי םיצע ,שי ריצח: הפ
 '.�?םיכסמ .תצק םנמנל ךידצ תעכו
 המילשה שמשה .דאנל ףללצ ףליאכ םה .הפצרה לעש ריצחה לע םחטתשהב
 םיינשהו- תובקע ריאשהל ילבמ דהה ידוחאמ העקשו הלש בהזה לגעמ תא
 ,הנדע הנישב ןרשיל ופיסוה
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 ינש קרפ

 הלילע םע התשמ

1 
 ןררבתה וילא ,רישע בורק ותוא- רבעשל ןייה-רחוס לש ותיבב םייתניבו
 םכשה .התשמה דרבכל תוינתחדק תרנכה ףלהנתה- ישי תא איבהל ףסוי
-צהש ,תונכש-תונקז תורשעו תרחאה ,םיניבשושה ,תנתוחה ףפסאתה דקרבכ
 ,תספרמה ןחלוש לע .ברעה ןמ רבכ ןכומ היה דוביכה . רזעל- רצחב ;פפרט
 ; ריעצ שבכ דשבו הסייד יאלמ תשרחנ יריס ףקידבה דבכ • רצחה לא הנרפה
 תיבה-תלעב .בטיה םייופא םימחל בחס. וינזוא יתשב שדח. ןקזה תיבה ו.בורש
 ,םינופפלמ ,םיפירח םילפלפ ףתרמה תריבחמ התשמ המצעבו הדרבכב
 תא ףאלימ םינילבת לש תוחיר. ץמוחה ןמ ףועב הידי; תוינבגע ,םרש ,םילצב
 .םייניעה ביבס תויוחיפנו שאר-יבאכ םישנל ףמדגר ביבסמ רידאה
 ןמו םימולצתה ןמ קבאה חא תרנכה רקינ םיחוודמה תיבה ירדח ינשב
 • ישילשה רדחב • ריקה ירוחאמ .תוסוכ לש תורידא תרירמכ ףקידבהר תונומתה

 הגיגחה תנוכתל הבשקה ךות .ברסאחניפ אפורה- ריידה הנוכתה לכל המת
 בוסא חכיפ אפורה לע הבוהא הוענת ; תינמיה ונזרא ךרבת תא אפורה ןשמ
 םוקמה ינבמ היה אל אפורה .תופיה ריתונשכ ףוק לש הארמ ול הפיסוהש

 . ןייה-רחוס לש ותיבב תוטורפב רדח רכשו הב;:רקמ טנברדל עיגה אוה-
 • ךומנה ריחמה תביס תא וניבהב םלוא . יספא תמאב היה תוריכשה ריחמ

 םיקוחה ,הזכ ליסכ ,דבכנה ןייה-רחוס ינודא ,התא םא" :בוסאחניפ ד"ד רהרה
 םיימוי-םוי דועב . ולכשל םאתהב גרהנל רתומ לירא םע : ובתכנ ןנעמל אל
 רבע הז לכ "! הלכרב ומכ עלבת הז תא םגר • ותיצחמל הרידה רכש תא דירוא
 ולש הלוחה דרעב- ונזרא ךרבת תא ןשמש העשב בוסאחניפ ר"ד לש ושארב
 .רב לפטל רוזחיש םיינישה אפורל הכחמו הסרוכב ריכיש באכמ לתפתמ
 םאה ? םיגגוח םה המ .םיגגוח ןכ םג . זרבב ריתפש תא ץמק בוסא חכיפ ר"ד
 1 תאזה הבולעה טנברדב גוגחל ללכב רשפא
 תאז- הגיגח"- ,הפה-רועפ הלוחל ריבסה- "הברקב ףנלצא הנה"
 ןרתב םיפפוטצמ ןיא ,רצחה לא הצוחה םיאיצומ תונחלושה לכ תא .הגיגח
 "! החמש תאז- תפסאתמ ריעה תיצחמ ,תיבה
 טטחל ךישמה םיינישה אפור : םוקמה יגהנימ לע ןגהל לגרסמ היה אל הלוחה
 .ריפב
 םלוכ .חכשת אל- היחת הנש םישימח ! הנותח ףנלצא םיגגוח ןיאו"
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 דבכ םתוא םידיערמ ,תב ןרבחלו .ןב ןל שי םא .םינרוק- םלוכ ,םירבח
 ,םהל םילדג .םהיניב ונתחתי םיבוט םישנאש בושח .הזל הז םתודליב
 ,הררק • ןברמכ ,ונ .תועטל םרקמ ןיא ,תדחב התא : ערגו התאר ,םירגבתמ
 שקעתמ רענה רא ,הכותחה יכפל ןתחה תא תואדל תשקעתמ: תברסמ הרענהש

 תא איצוהל םהירבח תא זא םישקבמ םיררהה .הלכב r צהל חרכומ-
 ,הינפ תא הסכמ • ןברמכ ,הלכה ; תודעכ יתש ןהל תואצוי .בוחרל םיריעצה
 םילאוש ,ונ .םידרחב השרלש ןתארקלו ... והשמ תואדל רשפאש ,הדוצב לבא
 הז תא יבהאתה : םידמוא הדעכלו ו ךיניעב ןימימש הרענה ןיא • רוחבה תא
 םיחרוזמ םירבחהו ,התיבה םידחח .גרהככ ,םיקתוש םה ? עצמאב ןלוהש
 דבכ םה התעמו ןדשל רשפא .הזמ הז החנ םתעד .הז תא הז ואד : םידוהל
 ·השימח הרשע וליאו ! רדסב . ןדעב השולש םייערכש הכותחה יכפל םישגפנ
 ,םייקנע םישגמ ! תוכתמ הזיאו .תוכתמ ןיכהל תע- הכותחה יכפל םימי רשע
 םיחרואה ... םיאנ םילכ ,בהז יידע ,םילעכימ ,םישובלמ ; םישימח ילוא
 תוכתמה יסומע םישגמה תא תואשונ םישנה .תוכתמ תשגהב םהיניב םירחתמ
 יממ תוזירכמו הלכה תיבל דע םיפותה לוקל ,בוחרה עצמאל ןהישאר לע
 דיב השגרהש הנתמה תא םידאתמו ברה די לע םידמוע םירבגהו .הנתמה
 םימי יכש שיא תואמ שמח םיגגוח ןכמ דחאלו ,הבר תורחת ןרתו הבחר
 ,הלכה תיבב- ערבשכ ,, םויב- םיגגוח ןושארה םויה תא .תופיצרב
 " ... ןתחה תיבב- עובשב ·ה םרינ- תרחמלו
 'וב רכזכשכ . ריפב םדב םתכומה ןפגה-דמצ םע הלוחה תא חכש טעמכ אפורה
 :וב לופיטה ידכ ךות ורופיס תא ךישמהו ,ועיגרה
 יכפל רעבש ןועבר ,הלכה םע םימי המכ תוראשכ רתויב תונרוקה תורבחה"
 תיבל םיליבומ הלכה תא . ןתחה לצא ותריב םיבוטה םיערה םירג הכותחה
 ·ןוידפ םישורד היבורקו הלכה תחפשמ .תורכו הקיסומ ילילצ יווילב ןתחה
 דדראו ףסכ םיקורז םינתחתמה ילגדלו .םלשמ ןתחה דצ .הלכה ורבע שפנ

 שבדמ הקותמ דיבר שבדב תולובט הלכה ידי . ושרעבו עפשב םהייח ויהיש-
 םיקקלמ שבדב תוחרומה היתועבצא תאו ,שדחה התיב תלד תא תחתופ איה
 תא םיוולמשכו דלוקושו רכוס הסוכמה ,אסיכ לע התרא םיבישומ ... םיחרואה
 םיפסוא דוקירה דחאל .הילע קרזנ תועבטמ םשג- ןושארה דוקירל הלכה
 םא ... הרשע-שמח תב ... הרענה וה ,הרענהו ,םינגנמל םולשת- ףסכה תא
 ·דדח לא ןתחה התרא ליבומו .בשחית הנקז הלותבל טעמכ ... הרשע-עבש
 יכשו הלכה דצמ םישכ יתש .רקיעה שחרתמ התע .םיפצמ םיחרואה .הנישה
 םיאצוי ,הכישה·ןךח ךותל תושחרתהה םרת םע דימ םיטע ןתחה דצמ םיבורק
 יוסיכהשכ ,תוקעצב רפכה ןדד הצידב םיחתופו םדמ םתכומ יוסיכ םע םשמ
 הלכה דרבכ תא- םכיניעב אוה לק רבד םולכ .םהידיב ףנפנתמ
 אשמ ליחתמ . יוסיכה תא תודפל הלכה יררהל םיעיצמ םה התע ! םיאשונ

24 



 השימח ! קאינוק יקובקב השימח ! תולוגנרת םירשע 1 םילבור םייתאמ ! ןתמר
 דרבכ" לע ןוידפ םהמ םגר ףכלי ןתחה יררה לא ןכמ רחאל .לי� רשב ג"ק
 לכל- הלוליה .ףחקי םלוכמ- ףרבעי םיבורקה לכ ינפ לער .ףלבקי "הלכה
 םגר ,םהה םינמזה ףרבע ,ןברמכ ,וישכעו תונףתח םיכרוע ףנייה ןכ ,הלילה
 וא ,המחלמב : םייחה תוכופהת לכב ,ףנלצא ןהילעבל תונמאנ ףיה םישנה
 םיתעל ,ףליפא הנמלא םאר ."םידליה תא לדגת ,םינש האמ ול הכחת- רדענ
 .תודבכב חנאנ אוה- " ... ןכ ,ןתחתת ברש תורידנ
 .אטאטמל ףמדש תורוזפה היתורעשב הקומסה הפיס רדחל הפחדנ הז עגרב
 .הילא בוסא חכיפ הנפ "?הרק המ"
 םלוכו ,אבא םגר ,אמא םג- ,ברסא חכיפ ר"ד • ןתוא םישקבמ דראמ ףנחנא"

 " ... הערפהה לע ,םשה ןעמל 'יל חלס ! ברעה ףנילא ארב-
 רהרהל ליחתה בלב הטרחבו הנמזההמ שגרתהו ךכרתה ברסאחביפ ר"ד
 .הדמחנה ברררשא תחפשמל הנקיש ,הגרעב
 םימעטמ ,תובורקת םיאלמ תונולחה ינדאו תיבה תוארבמ לכ ויה ברע תעל
-חלוש ינש .םינותיעבו תויפמב ,תובגמב םיסרכמ םייתניב ,םהינימל םידוביכו
 ראל םינסחמ ףיה הזה ןחלושה לא ; םיניפותו תוגרע םע התל םיכורע ויה תרג
 תוחפל םגר • ןרנל אבש 'זיפכיד לכ אלא 'רתויב םיבורקה םיחרואה אקווד
 ,םינשוש ילעמ ,תחקרמ ינימו רכוסב םידקשו הראלקב ,תוגרע ףגינה םיבושח
 .ןופצה יבחר לכב םהומכ התאר אל ןיעש ,םירזג ,םיזוגא ,םיחיטבא תופילקמ
 ,אוה �בלה ןכר הארמל םירזומו םירצ טרופס ילענ גרז ישי גישה ברעה תארקל
 יבשות לכש היה המדנ .התשמה לא ףסוי רייצהו בומרלאש ףהילא ןב ישי
 וזירכה םינפחיה בוחרה ידלי ,הביסמה לא המחה תעיקש םע ףאצי ריעה
 תאו תיזקווקה היצרדפה זכרממ התע הז עיגהש, ןותיעה םש תא תולוק ילוקב
 םיילגרה תועבצאו רק היה .ןייעמ רמכ רקו לולצ היה תוגספה ריווא .וריחמ
 תחא דראיליב תכמב ףהשימ רזיפ ףליאכ ".םיימשה תא ףסיכ םיבכרכ .ףאפק
 לכה שחרתה תאזה ריעב ".הדשה לכב ורזפתה םירודכהו הדימריפה לכ תא
 אל- הנשל ראשנש ימ ,הנש דרעל ראשנ- שדוח ןאכ הליבש ימ ."ריוואב"
 .תוחוכ תפסותו תוננרע דחא לכ שיגרה חצה ריוואב . ותומל ןאכ תוכחל האלנ

 ןמ לכתסמה .םירבגה ףכלה םייתפשה לע ךויח םע ,קותמה ריוואהמ םירוכיש
 חרזמ דיבש יחצנה רבעמהמ םיינוג-בר םיסופיט םהב תולגל היה לוכי דצה
 ,םח ימע תא םירחא ,םיסרסקיהה ןוטלש תא ףריכזה םהמ םידחא .ברעמל
 ,םינווי לש םיסופיט םהיניב ףיה .םילוגנומה תא םהינפ הנבימכ ףריכזה םירחא
 ,םהיארמב םינוש ףיה םה .תושגדומ םייניע תרבגו םירשי םיפא ילעב םיקלטיא
 .םידוהי ףיה םלוכ- עזגל םיחא ףאצמ םה לתבבש הניפ לכב ןא
 ןהיתפש ,תובשוחמ ףיה ןהיתועונת .תוגוזב ףלייט תוריעצה תורענהו םישנה

2.S 



 �ארב ןה- ןבלה ןחצמ לעמ ברועכ תורוחש ויה ןהיתורעש .ןבדבוד ןיעכ
 .םייסאלקה םירייצה דבמ �דריש תויומדכ
 להקב ומצע תא אצמ אל אוה : ויפתכ ןיב עקש ושארו ףופכ ךלה ףסוי רייצה
 �עיגה םרט םהו הכורא התיח ךרדה .םיטמק תושורח �יה וינפ .ברה םישנאה
 לע םיגרוסה םע אלכה-תיב ןיינב ,םינטקה םינבלה יתב .ר•עה זכרמל
 שאה יבכמ לדגמו ,םישדח םיריסאל םידעוימה םישדחה םיפירצה ,תונולחה
 : םילייטממ םיקיר ויה תובוחרה .תיראצה היסורב תיסופיט ריע וריכזה
 . ןוחטב רסוחו דחפ רידחה שדחה רטשמה
 םירחוסה . ישיא ןפואב תלוזה תא לייטמ לכ ריכה םינש הרשע-שמח ינפל
 םהינפ לע םירבועה ,חצ ריווא םרשנל רבשיו םהיתב ינפל תואסיכ ואיצוה
 ויה רבעב . דרבכ ישחר ךות םהיבא םשכר םמשב םהילא ונפר םולשל םרכרכ
 םיריעצ םיטנדוטסו םינקחש ,םיאקיסרמ ,םירוספורפ ריעב זקווק ידוהי ןיב
 םיבשוי םידחא' ריעה ןמ חרב קלח: תורכומ םינפ שוגפת אל וישכע .םינרקסו
 הנה �עיגה םיששורמו םיבער םישנא לש תובר תואמר ,חירבו גרוס ירוחאמ
 . לוקב הז לכ רמאו ףסוי לש וינפב r צה ישי . ןאכ �בשייתהו רץאה תורצק לכמ
 הדכש דח.אל הנה"- ףסרד הנע- "! ןשיה ןמ הברה דרע ראשנ תאז לכבו"
 ."רפסא ,עומשל ךנוצרב םא .עגרכ םיכלוה �נחנא
 .המכסה תואל ושארב ןהנה ישי
,'�קאבמ תינגרוב-ריעז החפשממ ינא"  .ךיירצמ םש �בייח" ,ףסוי ליחתה- '
 ,םיזוחלוקה ימיב .�נימיב ומכ אל ,קרשכו- תוינקל קושל �בבלה �נתשימח
 ילד גישת .ךל :ינממ בוט תאז עדוי התא ירה .תונקל היה רשפא לוכה
 תוריס �בגע ףרחה לע .שמשב יתפזתשה ,םיב יתיחש םוי לכ ! המדא-יחרפת
,תינאמרבח הי i' מ' : םיאלפנ תרמשכ  יתגלפה ימצעב ינא :ןאמרבח ןיקשרפ' '
 .דחא םיירסמ םויל דע תויושחרתה ילב .תוגאד ילב .�בייח ךכ .. :ןיקשרפ'ב
 טעמכ 'ףופכ המרק-ךרמנ שיא .חרוא �נילא עיגה • ןושאר םויב רבדה הרקו
 ,הבכרמב עיגה אוה .ופאל תחתמ לרלבדר ,רוריח .תושרחנ םינפ לעב • ןביג
 ימא .לבחב הרושק הליבח בחס לבס לכ .םילבס ודעצ הבכרמה ירחאו
 תמאב היה הז ! עיגה ןתנ 'ןתנ : הקעצב הלוק תא הנתנו ןולחה ךרד הפיקשה
 • ונלוכ . *םילבמ אל םלישו הקישנל הבוהצה ודי תא �בל טישוה אוה . ןתנ דודה

 .�ניתפש תא םיקקלמו םידמוע ?דודה �בל איבה המ :וביבס �נפפרטצה .ןברמכ
 חפ תוספוק �כפשנ םשמר- תחא הספוק ריתה .תחא הליבח חחפ ןתנ דודה
 םיפלא תשרלש ןתנ דודה חיררה הדה קסעה לע .תוירכוס תואלמ תונטק
 " ... �קאננ היה הז ךכ .יתלכשהל שירפה םילבור האמר יצחר םילבור

 לבס= לבמא.
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 : רמאו רייצה לע לכתסה ישי
 ."ןתלכשה ריחמ �הז ,תרמוא תאז .�כ"
-םירחוסה לכ תא אגרש ינא המכ דע גשומ ןל ןיא" .ףסוי רמא ,"ןכ �כ"
 םיכלוה �נחנא ,בגא ךרד ... ןתנ דרזה לש וחורמ דלוס ינא ןיא .םירספסה
 רתוא לש וררבב רנב • ידרז ןב רהז .המרד המזי לעב תונייה רחוסל קוידב וישכע

 ."ןתנ ודד

2 
-רוחאה םימיה לש תופייעה .הסינכב םיחרואה תא הלביק ברררשא תחפשמ
 .תקלד תרחחא םייניעה ,תומודא ויה ןהידי : םישנה ינפ לע בטיה הרכינ םינ
 בורמ תוחופנה הילגרו ,תיבה-תלעב'לש העונת לכ םע עמשנ •שמה שורשר
 לכב םמצע לע ורזח הלאה םייוניעה ... תושדחה םיילענה ןמ ורקדזה הדימע
 המרקב םיחראמה ינפ לע םיחרואה ורבע תאז תמרעל ,תוחמשהו םיגחה ימי
 .תימצע תובישח לש העבהבו הפוקז
 ןהיתפשב וכייח ןה .תוקוחר החפשמ תובורק ,תושישיה ועיגה תונושארה
 יוסיכ ןותמ לאמשמו ןימימ םיצבצבמ םיעובצה רעישה ילתלת ,תולוחכה
 שארה ייוסיכ תא ודירוה תוריהזב .בגהו םייפתכה לע דריש רדוהמה שארה
 תא ןפרג לע ורשייו ורדיס ץע יפנע רמכ תושביה ןהידיבר הארמה די לע
 ושיגהו ,תחראמה יחלב רעגנ תורקה ןהיתועבצאב .תורוחשה ישמה תוצלוח
 ילוטלטו תוטיבצ ולביק םידליה ": .. ! יתריקי • ירה" : הקישנל ןהיתותפש תא
 תופילחמ ,תוריקה ןרואל תובשייתמ ,שגפימה תא תוחתופה ,תונקזה .קוניפ
-ישחב החוש תיבה-תלעב .םישדחה םיאבל ןשארב תוענענמו ןהיניב םיכויח
 ץצורתמ ברררשא תונייה-רחוס לש שמחה ןב שרויה .היינשל תחאמ תרכ
 תצק הדלי הצר וירחא. ןרשיל הצור ונניא אוה .םירדחה ןיב םישדחה ויפגמב
 הידי ,וקלסלו ונסרל תלדתשמ .םירישעה תיב תתרשמ- רגממ תרגובמ
 .תלוגנרת סופתל התנווכב וליאכ ,המידק תוטשומ
ימ  וריכה םנמא .ירפצ-יתלב ריעצ חרוא םואתפ עיפוה תונקזה ארב רחאל (
 רתוא הגיצה תיבה-תלעב .ןיינעמו יטנגילטניא םדא אוהש ,ועדי ,תיבב רתוא
 היה אוה ."רחסמה דרשמב דבע ריעצה שיאה .ונימב דחוימ םייתפש ץוויכב
 שפיח אוה . רץפנ לספ לש טילבת וריכזה תוריעצה וינפ ירת ,השדח הפילחב
 .תוירגיס תספוק וסיכמ הכובמב ףלש ,רתוא הליג אלשכו ,חראמה תא ויניעב
 תיבה-תלעבש בייח סומינהו ,אב אוה המ םשל ןיוצמ ועדי תיבה-ילעב
 ,עיגה אל ןיידע םירבגהמ שיא לבא ,רבג אציי ותארקלו ךומסה רדחב קסעתת
 .ברסאחניפ ר"ד לש ורדח ריק לע טקשב השקנ תיבה-תלעבו
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 הבשי הלוחה .הנורחאה הלוחה ינישב העש התרא דורט היה ברסאחניפ ,",
 תימראל תשובלתב ,תומצע לגל המרד ,השישי תאז התיח- הסרוכה לע
 איה .בהזב םימוקר םימודא סלטא ילוורש םע חבושמ וקאנ ישממ תרדוהמ
 האיבהו םיריבש םילכ אלמ זגרא לע רמכ הילע דמשש הנב תייוולב התיח
 ,תסלב םירשג ןיקתהל ידכ העיגה הנקזה .ינגרא דיעה ןמ הנד תוריהזב הנה
 תא התסיכש ,התחפטמ לא ודי תא בריק ברסאחניפ ד"דש םעפ לכ םלוא
 םיקרקחיצ העימשהב ,ודי תא הנקזה הפחד ,ףאל דע הינפ לש ןרתחתה קלחה
- סעכב ברסאחניפ ,", בשח- "םיקיבשלובה לש םמש חמי" .םישירבמ
 וליכשה אל הלאכ תוקיתע תוברוחמו .ףיעצה תא םיריסמ תוימלסומה ןמ"
 סעל הנב ,תנבואמ רמכ הבשי הנקזה ."תורוראה תוחפטמה תא ריסהל
 ידהו ,םינקז ונינש ידה,)! תיטוידיא וזיא( אמא ,רנ" .םרקרל-טאחאד תושידאב
 "!)הפשכמ ,ךלש תיאצחל תחתמ ידי טישומ ינניא( הפ קד הז לכה-ךסב
 ררקמל םימודה ,םיבוהצה היפעפעו ,הקקחיצ ,ברשו ברש ודי תא הפחד הנקזה
 העיז הסכתה ברסאחניפ ,", ".תומקה היניעל לעמ וסכר יפ • רדוה-לוגנרת לש
 : סועלל קיספה אלש הנקזה לש הנב ןוריכל רדיב ףנפנ ,תופייעמו המיחמ
 "!ראובת דחמ ,דחמ וארבת"
 תונקל חכש אוה .םיחרוא אלמ דבכ היה םלואהשכ ,םינכשה לא עיגה אוה
 תא ,עבצה תא דחב : תודחא םימעפ התרא הנק ויתובשחמב יכ םא ,הגוע
 טעמכ אוה .הזורא הספוק לביקו םליש ,חידהו הנרגה תא ,םדקה יטושיק
 תיבה חתפב ורמועב ".תיבה-ילעבל השיגהו הגועה תא הנק תמאבש • ןימאה
 תדהוא םינפ תלבקל תרנל�סב הכיחו ומפש תא הליגרה ותעונתב קילחה
 ןיב ותעפוה םלוא .תאזכש תרדוהמ הגרע םע עיגהש ,חרואל רמכ- דחוימב
 לכ םיסופת ויה התה-ןחל_רש די לע .איהשלכ בל-תמושת אלל הדבע םיחרואה
 ,ריקה דיל תוריהזב ךדד הל הסליפ תגאדומה תיבה-תלעב .תרמוקמה
 תוביסמ החנמ- שרחכ ןקזל דועימה- םודא הת סרכ תאשונ איה הידיבשכ
 ר"ד םגמג ,וינפ לע הדבע היינשה סרכה םגשכ .ימוקמה ךוותמה ,רכומ
 . ונזרא ךונת תא ךושמל לחהו ומפשל תחתמ רהשמ ברסאחניפ
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 התשמל םדקש ,ברדרשא תחפשמ לצא התל עיגהל ורהימ אל ישיו דייצה
 דחי ,רתוי דחואמ תונייה-רחוס לא ועיגהו ,ריעב תצק ובבותסה םה .ישממה
 ךותל תספדמה ןמ םיאשונ ךיא ,ואד קוחדמ דבכ .םידבוכמה םיחרואה םע
 תא ואיצוה ,תוגרדמה דיל םרמועב ,םינגנמה .תבורקת םע תוחלצ םירדחה
 הדיק רדק םינגנמה .בל-תוערוקו תוכפתשמ תוניגנמב חותפל ידכ ,םהילכ
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 : םיחראמה ינפל ישי תא גיצה אל רייצה .תיבה ךותל רסנכבו תיבח-תלעבל
 םיחרוא םינמזומל םיוולתמ דימת ויח ברררשא תחפשמ לש תוביסמל
 .םייופצ-יתלב
-מרלמח .הטיסרבינואה ןמ םירוספורפ יבש םע דחי םיחרואה-רדחל סבכב ישי
 השק .התשמל םינמזומ ויח אל יאדוובו שרפל ידכ חררקסרממ הבה ועיגה םיז
 ברררשא תובייח-וחרס תא ריכהל דחוימב וקקותשה םירוספורפהש ,ומאל

 תניגבמ תא עומשלו םע-ידוקיר תוארל דראמ וצר יאדווב ג;:�ח לבא-
 טקסומ יבנעב תובייח-רחוס דביכ לוכל ףסונ '*םיטסיראדבאסחר יאחמאשח
 .רתויב םיחבושמה
 הקדוו סרכ דחא לכל שיגמ ףסוי . דחוימ ןחלוש דיל םיבגנמה םיבשייתמ הבחר
 ופילחה םיטסיראדבאסח .התה ןחלוש לע רראשב iu ,הקיתמ ירבד אלמ אנטו
 םדא לש העיז חיר םיפידמה ,םילכה לע םהיתועבצא תא ומשר םהיביב םיטבמ
 .היח-ררעו
 תונורחא תורעה ופילחה םיחרואה .םילכ לש ןרברריכ תלומח הררתשה רדחב
 רבעל םיטבמ וחלש םשמר 'ןחלושה לש דחא הצקב ובשייתה םישנה ; םהיביב
 ולתב ןהינזואבו ,תועבט תוסומע ויה תורבגה תועבצא . דחי םיזכורמה םירבגה
 רסה" .תובישחב החנמה ארק- "!טקש" .תורקי םינבא .םיצבושמ םיליגע
 "! הנושאר הכרב סרכ ! םכלוכ
 : סרכה רדיבשכ רמוקממ םק ברררשא תובייח-רחוס
-גתיפהר םירישה ןפסא ,יכדרמ .רבלש םירמזה תא גרוהל ואיצוה לומתא"
 םירפא .יכדרמ םלעב הבהר ,יסורל ירבע תיב-ףלאמ רבעמה דגב אצי ,םימ
 "! םרכזל התשב. דרע ונביא םירפא םגר ,רבלש יררהה ידוהיה ביבב ונרובע בתכ
 םואתפ שיגרהו ,םיחרואה ינפב ןנובתה אוה .תעדה-חסיהב בישקה רייצה
 ,יב קזחה": ישי תא שקבל הצר ארח .םרת דע רכתשהל זע ןוצרו הקומע הגות
יש להינו ונממ קוחר בשי ישי לבא"! תותשל ןתת לא  ,םיחרואה דחא םע הח
 הרימת ,הריעצ השא הבשי ,ישי םרקמב ,רייצה די לער .ףוקל דראמ המדש
 .הפיה הפרג ינורמק תא הטילבה הלוגסה התלמש .תיתימא היפהפי ,האלמו
 קבדמו םר קוחצב םעפב םעפ ידמ תצרופ התיח השאה .םיידע הדבע אל איה
 . יארפו זילע רואב וקירבה הלותחה ןיעכ תוקוריה היניעו
 .רבכש לא ותונפב רייצה לאש- "?תאז ימ"
 לעפמה להנמל הברמ" ,שחלב ןכשה הבע ,"ןדידי םע רבדמה ,הזה םדאה"
 התרא איבה אוה ,ותשא- תינידנולבה .יפסכה םיה ףרח לע ·יררטסלטאגיררד'

 :יימרקמ- ומצע אוה ,הררקסרממ
 ץרמכ התונפבו ,תירבגה היצמרופניאה ןמ ץמש ,הארבה יפכ ,הטלק היפהפיה
 : המצע תא הגיצה ,רייצה לא
 .םינגנ = םיטסיראדגאס •
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 ."הברמארבא הנברנארריא הלא"
 תא רבכמ ינאש" ,ברררשא תונייה-רחוס דורצ לוקב קעצ ,"רזוחו רמוא ינ��"
 "!ילש םיחרואה לכ תא ,םכלוכ
 ,עידוה ןכ-רחא ,ותשא יגשיה תא ןכ-רחא ,ומצע ויגשיה תא הנמ אוה
 יחכונה דמעמל עיגהו ,תוטורפ שרלש םע ולש תונייה-קסע תא ליחתהש
 ,תונברקה לכ לע רעטצמ ונניאשו ,השקה ולמעלו ולכשל תוזרה תרז.לצהלו

 ,רוציקב ".רעטצה אל םלועמ ,האור םיחלאשו ,הכפהמה ןעמל בירקהש
 לכב לדתשהו ץמאתהו םרת דע רכות תא ףושחל םויה ןווכתה ברררשא
 .רייצה תא דקפ הליחב לש רכומ שגר .ויתוחוכ
-טסלטאגירוד"ה להנמ וירבד תא ךישמה ,"רתויב םישק הדובעל םיאנתה"
 .חולמ גד תסיעל ךות ,"יוו
 הלאב וליפא .הייתשהו לכואה ןמ םעט אל טעמכ אוה .ןיינעב ול בישקה ישי
 םיברסמה םיחרואה רחא ובקע תודחה ויניע . ןיחבה אל טעמכ הנברנאוויא
 .םהמ דחא לע םעפב םעפ ידמ והתשהו
 . ישי לאש "?םיאנתה םישק ןכ לכ םה המב"
 ,םיבנג ביטרפואוקב" . ותבושתב להנמה המהמתה " ... ןל ריבסהל ןיא • ונ"
 עפומ .םיפלוד םיפירצה תוגג .רדענ רחא םעפ ,רסח הז םעפ ,לטב יכלוה
 קוקז ,םידבוע םירסח םגר .תאז םכל רשאת הק'צולא .הנש יצחב םעפ יתוברת
 .. :ץיברלירבאג ןארויא ... ידרז תא הנה איבמ ינא הנה .קנחל דע םישנאל ינא
 "! רכתשהל אל : ונרמג ירה • רקיה ידוד
 תיסוכ ןפה תוזירזבו טחמ תריקדמ ומכ עזעדזה םיבהזומה םייפקשמב ןקזה
 .ריפל
 .תונקפסב ישי לאש- "?רדתסי אוהש ,חינמ התא"
 " ... םד ,םירמואש רמכ ,החפשמ בורק תאז לכב ,ונ"
 ,םיינש ןיב ןופלט תחישב ץרופש רז לוקל המרדב ,החישל םואתפ ץרפ רז לוק
 .םלענ בכוכמ לפנ וליאכ
 ןייש היהש ,רזה לוקה רמא "דחא זוחמ םילהנמ םידיקפ ףלא םירשע"
 ןרסנ היה ינוריא ךויח .הנפואה ןמ האציש ,הנשי תרדאב קיתו ימוקמ בשותל
 .תונקזה וינפ לע

 ,היסור-םורדב ןיד-ןררע םעפ היהש ,בלכ לש תסל לעב ןמש שיא ,וחיש ןב
 חנאנ "."םישקה םינמזה תא הפ רובעא" . ףתרמב םירותפכ עיבטה וישכעו
 ןמשהו ,ועיגה םרט םיבוט םינמזו ,ופלח םינשה לבא .םיבורקה וירכמ ינפכ
 ותויהב ,תיתלשממ הרשמ לע רתיוושכ ,העט אל םאה- ומצע תא םעפ לאש

 הנע ,קיתווה ימוקמה בשותה תרעה תא עמשש רחאל .הלכשהו תובורשכ לעב
 : עגפנכ
 אצמנ ימ בל ומיש .םירותפכל אלו הרשמל רצונ ינומכ המר לעב םדא"
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 "!חור-יסג ,םירוב : םייארחא םידיקפתב
 רזח- "! דחא םירכיא זוחמ לע םידיקפ ףלא םירשע תאז לכב לבא"

 ,היקנ תיקנע הטחממ ירוחאה וסיכמ איצוה אוה .קיתווה בשותה תונשקעב

 םיבשויה לכש ,תאזכ תינלוק הפישנב ומטוח תא חניקו ,שומיש בורמ הבוהצ

 .תימואתפ חדקא תיירי העמשנ וליאכ ועזעדזה ןחלושה ביבס

4 
 ,תיבה-תלעב לש התאירק העמשנ תיבה ןותמשכ י וכשמנ היתשהר הלילזה
 תאירקל תינענ ,הנתח לש לזרבה תועבצאמ תעזוימה הדי הררחשב ,הנחו
 .ריעצ שבכ רשב וילער שגמ ןחלושל ואיבי טעמ דרע : הילא הצרו המא
 לוקו ,םיפותה ,הרטיגה .הרתי תובהלתה ךות םתניגנ תא וריבגה םינגנמה
 המכ .םישגרנה םהילילצב םיעמושה בל תא םיערוקו ,םיכרב ,םיחנאנ רמזה
 ! םינגנמה ילכ םיקיפמ המצרע המכ ! חוכ
 זימ וזיא" .הנברנאררי'יl הלא הקפאתה אל- "!תאז הקיסרמ זימ וזיא יירפ"
 ,ברמארבא 'ץיברמראנ דירו ,ילעב! שממ תושרחנ םיינזואה ,הבבי וזיא ,הללי
 תימוקמה תידוהיה הפשב ןיוצמ רבדמו טנברדב ,ןאכ דלונ ,ימרקמ שיא

 ,התא תחא םעפ הנה ... תאזה הינרפרקאקל לגרתהל תלגוסמ ינניא ינא ןא
 ."לרבסל יתלוכי דרע הז תא- רמז יל תרש ,דירו
 םיקיבשלובה . דימא רחוס תחפשמב היסור-ןרפצב הדלונ הנברנארריא הלא
 רחאל .הנבררדנאסקלא הריר הדודה הצמיא הדליה תאו ,היררה תא וגרה
 .גרוהל הראיצרהר התרא םג ורסא : הדודה לש הרות עיגה הרצק הפוקת
 הל שמיש היפרי קרו ,םלועה לכב הדבל הנברנארריא הלא הראשנ םוי רתואמ
 .הזה םלועב זגמו קשנ
 דא יתיקיח ינא ירה"- לעפמה להנמ הפיזנב ארק- ,"הק'צרלא .ןתא המ"
 "! דא יתצצולתה ירה ! תויחרזמה תוניגנמה תא
 "!אלפנ היה הז ! דא יתוא תבהלה" .הק'צרלא השקעתה- "!אל-אל"
 .קוחצב הצרפ הק'צרלאר
 םג ומק ,םוקמה הנפתנש רחאל .םידוקירל םרקמ וניפ היתורזועו תיבה-תלעב
 . ןחלושה ןמ ויחרואו תיבה-לעב
 ידעצב הפחיר איה .תונידע םינפ תלעב הנקז הידוהי החתפ םידוקירה תא
 םעפו הר וחא םעפ ירטנ שארב ,תוכייחמ םייניעב ,תודומצ םייתפשב ד,וקיר
 םיחרואהו ,בצקו שגר ררמא היתומצע לכ ,תושגרמ תועונתב. ןי גורסל המידק
 קורזל וקיפסה אל הל בורק םידמועה .העונתהו הניגנמה בצקל ףכ ואחמ
 .היפתכ לער הידיל ,הילגרל תועבטמ
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 תא ץחל- םימה יקמעמב הלילצמ ץצר הלע וליאכ אוה .החנמה ץפק ינשה
 לאמש .t עפר ןימי לגר םעפ ,םידדצל םיילגר תקישפב רתינ ,והזחל ויפורגא
 אוה • רתויו רתוי םייארפ ושענ םירותינה ,בצקה תא וריבגה םינגנמה . ןי גורסל
 דוקיר הז היה ".וביבסמ הגחה הנקזה לא םעפו ויבקע לא םעפ וטבמ הנפה
 ; ןבראמ םינפ עבמב ,רישי טבמ ילב ,עגמ ילב ,רתויב קפואמו עונצ- הבהא
 ,הפייעתה הנקזה .הקושתל ,הבהאל וקעזו ורביד המידק תוטושפה םיידיה קר
 ,היתועורזב רזחא "!דדיה ! דדיה" : וקעצ ביבסמ .הידעצ הרצעו החנאנ
 .דבוכמה םוקמה לא הליבוה ומצעבו ודרבכב תיבה-לעבו
 לע תלחומכ ,תכייחמ .קירבמו עזוימו קימסמ ,וירותינב ךישמה החנמה
 הרקיב תאז םירה-תב .לגעמה ךותל תיבה-ילעב תב ,הנח הסנכנ ,הדרבכ
 םינבבוחה םינדקרה לע הלכתסהו הקימטירלר היפרגראיררכל רפס-תיבב
 לש עפוש סרס בנזבו "היררטקיר" יברגב ,הלילק הלמשב .הטמל הלעמלמ
 וליאכ הינפל הפצש הדי .תוריהזב הידעצ תא הנח הליחתה תררוחש תורעש
 ,היבא "!ילא וברקתת לא ,אל-אל" : הילא וברקתי לבל םיחכונה תא הריהזה
 וביטהו םרמעישב ועקש םירוספורפה .רתב לע םסקומ לכתסה תונייה-רחוס
 .םיירטה תוריפח תחלצב םשפנ
 םייפקשמב םהבש ןקזה קעצ- "! תרוכשמ םילבקמ ונא ןיא םיישדוח"
 יתננולתה רבכ" .בל-תמושתב ול בישקהש ,ישי לש וינזוא ךותל םיבהזומ
 ,היצקיפירטקלא םויה ,םימלשמ ןיא רחמו ,םימלשמ םויה ! יחא ןב ינפל
 "!ילמשח עקשב עקת רמכ ערקת ךמצעב התא רחמו
 לא ,םיהלאה תא רוכז" .רמוקממ לעפמה להנמ קעזנ "! 'ץילירבאג ןארריא"
 "! ךשאר תא דבאת ןפ- תותשל קספהו ! ידמ רתוי טפטפת
 : קספה ילב התשר גזמ ,רפאל תחתמ רהשמ םגמגו תונתייצב רלוק ךימנה ןקזה
 וכייחו רב וננובתה םיחרואה .ןחלוש ץמוח םגר ,שבי ןיי ,הריב ,הקדוו
 .הכרבמכ
 לצאמ םרק ,אנא" ,לעפמה להנמ ריעה "".ודי לע תבשל ליעגמש ,ךכ אלמתה"
 "! 'ץילירבאג ןארריא • ןחלושה
 רבעל תבכרה ןולחמ די ףונפנ תמגוד רדיב ףנפנ קר 'ץיברלירבאג ןארריא לבא
 לש רבלכ שחרתמל רודחל הצר וליאכ • ןקזב ץעננ ישי לש וטבמ .םיוולמה
 לבא ,רכשוממ ןקזה תא קיחרהל הנורכב רמוקממ םק רבכ ישי .דודה
 העיבצה היניעבו הזח לא התרא הברק ,ודי לא הק'צרלא לש הדי הדמצנ םואתפ
 .רייצה לע
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5 
 . וביבס לכתסה ונלש רייצה
 "".!םירורא םיגיד" .ףסוי למלמ- "!םיגיד ישובל םישנא"
 ,םיקחטצמ םיגידה ילעב לכ .תושלשב ,תוגוזב לכה האר תורוכישה ויניעב
 ףסוי".! ךכ לכ םיימהב- םיצורמ ,םינשרדמ ,םיעבש ,םהימפש תא םיפטלמ
-רחוסב אלא • ןתג דודב אל ,אל- ןתכ דודב ץעככ וטבמו הדילסב עתרנ
 .החפשמ תבריק םרש ,םד-תבריק םרש שיגרה אל וילא ,ברררוiזא תונייה
 תולבי הסוכמה וחצמ ,םיגידה ישבול תררש ןיב ךרד ול סליפ תונייה-רחוס
 .העיזמ קירבה
 זאמ" : ביבאב םירהמ םידרויה ,תורהכ ימרזכ וחרמב ומרז ףסוי לש ויתובשחמ
 איה .יתוא הבזכיא אל המדאהו .המדא-אמא לא תוליסמ יתשפיח יתודלי
 תא ,םירהה תא ,תורעיה תא התליג .תושגר לש ירותסמ םלוע יכפל החתפ
 תא שפחמ ינא ,המדאה יכפ לע ןנובתמ ינאשכ .םיקוריה תודשה תא ,תוידאווה
 ."םימודקה יתרבא תויומד
 לוגלגה .ןושארה ולוגלג תא ,רתוי רחואמ הליגש יפכ .ףסוי שיגרה זא אקווד
 לוקב ארק ,החנמה לא ותוכפבו ןחלושה לעמ סרכ ספת אוהש 'ךכל םרג .דזה
 "!ימשב הכרב סרכ ,הכרב סרכ םירהל הצור ינא" : יארפ
 קי'צררחבה" ! ךיניעב לק רבדה אהי לא- ינע בורק לש רמשב הכרב סרכ
 ".םסרופמו רתויב יכורשכ ,הררקסרממ רייצ ,אוה יכש רודמ יחא-ןב- הזה
 ינזואב תונייה-רחוס ידמל םר לוקב זירכה ,"ול רזוע ,םיכיבמ םתאש יפכ ,ינא
 היתועבצא ,חאה-ןב לש הכרבה סרכ תא עומשל וננוכתה לכה .רינכש
 .ישי לש ודי ףכל ודמצכ הק'צולא לש·תרלגלגעה
 ןימ" ,וכורכש תגפה רחאל רייצה רתוי רחואמ רפיס ,"יניע דגכ םראגופ יתיאר"
 וענענ םירבגו םישכ .םיגיד ישובל םישייתו םישבכ סוחד הזכ ןורטאתיפמא
 תרילאה תא ולגלג ןה .תרכמש תרילא וחימצה םישנה ! ה�;: ה�;:: רעפו םחישא.ר
 תא הקיח דחא לכ .םימלגל ומד תוהקה ןהיניעו .םימולהיה יליגע תא וענענו
 המ ,יל ונימאת ,לבא .הז לכ ראתל לכרא אל ,אל ".םיעובצ ויה םלוכו .תלוזה
 "! ינואג שממ היה- זא יתללועש
 ךירצ דיתעה רוד ,ערגנ ונלש רודה" : וירבד תא עימשהו סרכה תא םירה אוה
-ברהשכ"". ליפשמ ןודבא ול הכחמ תרחא ,הרותה הכתינ הב רץאב ךכחתהל
 וצפק ,הייתש בורמ םירוכישה םיחרואה לש םילפרועמה תוחומל ועיגה םיו
-יגרה םינמזומה וצפק םהירחא ,םירוספורפה תורמרמתה יאלמ םינושארה
 תא רבע רייצה .תונחלושה תחת הלפכ תבורקתהו וכפהתה תוחלצה .םיל
 ! הלמה עצמאב רצעכ אוה- ינשה לוגלגה
 תתרשמכ הדבעש תיכרלכלה ,הנומשה תב הדליה לש הטבמ תא טלק אוה
 קר הדחפו ,רייצה לש םיניינעמה וירבד תא אמצב התתש איה .רישעה תיבב
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 םירגובמה ירבד תא עמשת אלש ידכ .ןחלושה ןמ הרשרגי אלש ;דחא רבדמ

 ד.חאכ םיניינעמהו םיירותסמה

 םילבסנ יתלב םימחר .יכבב ץורפל דמע וליאכ ,וינפ תא םואתפ הסיכ רייצה

 תומת הדליהש ,ומצעל ראית אוה ? הדלי התרא לע היהי המ .רבל תא ופקת
 רישעה תיבה תא ,רכנה תמדא תא םעפ יא בוזעל הרקת-רסוחו שואי בורמ
 אוה .. הרקתל םרקמ ןיא ,תידוהיה השפנב הרקתל םרקמ ןיא .המרמה אלמו
 וליפא רסאנ ןהב ,תיטייבוסה ןוניחה תשרב דומיל תרתיכ ויניע דגנל האר
 ... קוחר .ןאכ אל- ןצראש ,ידוהי- התאש .ןכ לע בושחל
 ליחתה ןורכישה . ודי ףכב ריפ תא רתוסכב רייצה שחל- "! הבעות וזיא"
 אלמתה רדחה .רבד ונממ הפיצ אל שיא ,דרע ול בישקה אל שיא .גגופתהל
 .םישגרנ תולוק תלומה
 תא ! תוירחא-רסוח הזיא" .םעזב םירוספורפה רחבנ- "!שפנ לעוג הזיא"
 .ןבל ךתרא אלמי הז ןיאו ! הלאכ םימויא םימואנ לע הריקחל ובחסי ונלוכ
 וזיא לע .רץא וזיא לע םולחל ,תיטייבוסה הרבחב תכנחתהש ,ריעצ שיא
 "! שממ יתצלפמ ! הרות
 קמחו הנברנארריא הלא לש תוצרמנה היתועבצאמ םייתניב ררחתשה ישי
 רעש יצוצק םיריעצ םירוחב ופחד ןיא ,האר הפ .הרירקה הלפאה לא הצוחה
 תינוכמ ךותל םיבהזומה םייפקשמב ןקזה תא תובחר םייפתכ ילעבו
 .רהוסה-תיב
 .רסאנ ברררשא תונייה-רחוסש ,תרעומש ריעב וצרפנ ,התשמה רחאל ,תרחמלו
 תחת ,לוכיבכ ,ונרדנ ותיבבו .תימלועה תונויצה ןכוסכ ,לוכיבכ ,הלגתה אוה
 ... לוכיבכ .ןילאטס לש וייחב תושקנתה תוינכת ,תיתחפשמה הגיגחה תרסכ

 .זצרה טפשמ אללו הריקח אלל ,רסאמה רחאל דימ ;ןכ רא ןכ ... לוכיבכ
 .ינוריעה .ד.ר.ק.נ-ה ףינס לש ףתרמב הרונ אוה .גרוהל ברררשא
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 ישילש קרפ

 רקוב

1 
 : ןפוד תאצוי הלאשב רועישה ליחתה ,תיכרלכלה הדמל רב ,דפסה-תיבב
 "?ונצואב דקונה ,םידלי ,ליחתמ הממ"
 םרטו םינש ופסמ דבכ רנב שדח ןיינב- עוערו ןשי ןיינבב ןכש דפסה-תיב
 הבשנ חודה .תותיכה תותלדל תחתמ הלליו הדדח חודה . ותיינב תא ומילשה
 דדח דוקה .הפצוהו םיטמה םילתכה יקדיס ךותבו תונולחה יקדיסב םג
 םיהובגה םילספסה ידוחאמו .םידופא םיננע םיסרכמ ויה םיימשה .תומצעל
 םישולשל עיגה םרפסמ ,םייולבו םיערוק םילענימב םידליה ילגד ולשלתשה
 השדחה התיכה תכנחמב םהיניע רצענ םידימלתה .תודליו םידלי • ךדעב

 התיח תמדוקה תכנחמה .םהיללעממו םהילולעתמ החדנ תמדוקה-
 רתוא הצחלו ןפג-דמצ העקת הינזואב .הנקזה המא תייוולב דקרב לכ העיגמ
 ןכ .ןפגה-דמצה תא הצחלש הדימ התואב םלוא- ןזואה ךותל היתועבצאב
 הירטסיה תפקתנ הדרמה התיח םירועישה ידחאו ,םידליה ושיערהו וחרצ
 ,התע .הל םיקחוצו םיגעול ויה- תדמלמ התיח דרע לכ .םידרמה דדחב
 ידלי הלא ויה .הלש "הגלפמה" ,הב םיכמותה התיכב ולגתה- הבזעשמ
 םע םתוא ושק ףתושמ לדוגשו ,שדחה רטשמה יוכידמ ולבסש ,םידרה
 ןכתיו ,אלכה-תיבב רתומ תא הארנכ אצמ היבאש ,לוכל עודי היה .הדרמה
- םפכב לווע אל לע ושנענ םלוכ .הזה דסומה תא הבזע דבכמ אל איה םגש
 .םידגונמה םג ,םידליה םג
 תומצע לעב חצמ ,תועברומ םינפ תלעב תדגובמ השא התיח השדחה תכנחמה
 אל רגיפהל היה רשפא יאש. ןשע תוגופס הידי .תוימימ םייניע תלעבו תוטלוב
 עיבטמ לזונה דונת דיל םינשה-בד קוסיעה : לוחב אלו םימב אל • ןרבסב
 הפיטקמ תינוויהו דראמ עונצ היה הדרמה לש שובלה .םייחה לכל םתרח
 ·ןשמ התיח הפיטקה .הילא םידליה בל-תמושת תא ·דימ הכשמ תפשפושמ
 .תטפורמה הנטיבה הנממ הטלב ןכר • הנממ ולתנ םיטוחש • ךכ ידכ דע תפשפ
 התיכל הסנכיהבו ,הלוח םדא לש החופנה וסוכ רמכ הסוחד התיח תינוויה
 ןומט היה הרצוא לכ וליאכ ,תאזכ הגאדב הדי לע התרא החינמ הדרמה התיח
 הדרמה לש תחתופה התלאש .ותריב תוינוימד תורעשה ועיבה םידליה .הב
 : םידימלתה תא הכיבה
 "?ונצואב דקונה ליחתמ הממ"

3 5  



 דע ,םויה ליחתמ תמאב הממ ,םישוחינב וחתפו םהיתויפ תא ורעפ םידליה
 : טלפו רמוקממ ץפק דחא טוטאזש
 "!םיתבה ןמ"
 לע ולגתה תוסירסו םיעצפו ,הנממ דרי ברגה ,הפושח התיח דליה לש ולגר
 תיבה ןמ :ירמגל רורב רבדה היה- התיכב רתויב ןטקה- דליל .הרוע
 רקובה ןמ .םחל תלבקל רותל ,רפסה-תיבל ,הדובעל רקובב םישנאה םיאצוי
 תחת םילמ יתשב הז לכ ריבסהל . רתוא םיקנמ ,תיבב םיסירתה תא םיחתופ
 ןמ" : םילמ יתשב קפתסה ןכל .טושפ היה אל םייניע תוגוז םישרלש יטבמ
 תולבגומ ותעד יפל ויהש ,תונבל הארנכ ,רבסה ףיסוה ךכ-רחאו "!םיתבה
 : םיבורקה רינכש לא תורהבהב הנפו רמוקמב בשי אוה ."וץחבמ" : הנבהב
 ."הניל לש רוכבה היחא תאו הל•הרש לש היבא תא ורסא רנלש תיבב לומתא"
 תחא הדלי המק ןכ-רחאו .תולבלובמ תובושת המכ דרע העמש הרומה
 .ורסא רירכמ לכ תאו ,גרוהל לומתא ואיצוה הדוד תאש ,העידוהו המוקממ
 ינפ לע דחה הטבמ תא הרצע קרו- העמש אלש ,םינפ הדימעה הרומה
 1 הל רוזעל ןיא ,הדליל תונעל הלכי איה המ .הדליה
 ,הרומה תא ודירטה .ןוזפיחב וספדנו ובתכנש- םישדחה דומילה-ירפס
 םתוא עיצמ היהש ימ ; רומח רוסיאב רסאנ םינשיה דומילה-ירפסב שומישה
-ימלתה בל לא ורביד אל םישדחה דומילה-ירפס .רסאמב ןכתסה ,םידימלתל
 התיח ,םינרתכ ויה הב • ןושלה וליפא .םיניינעמ יתלבו םיממעשמ ויה ; םיז
 ןא ,"יארחא ררקמ" םע ןכ לע חחושל הרומה התסינ םעפ ".תסרוסמו התמ
 ,הרורב הררצב זמר "יארחאה ררקמה" : החישה ןמ החמצ אל הבוט םרש
 ינפלש הפוקתה ןמ תכנחמ ,יטייבוסה ןוטלשה לש ירמס ביירא איה הרומהש
 .המואמב הל ולירעה אל "הבסהל םיסררקה"שר ,הכפהמה
 לע תקפדתמ התיח איה .הדובע תרסוחמ הרומה הראשנ תאז השיגפ רחאל
 בוחטה הרדחל תרזוח התיח ברעבו ,הדובע ישופיחל םידרשמה תותלד
 לע קר המלח הבייכדרמ הדיל הקיתווה הרומה .התוחא תב םע רתוא הקליחש
 ".םידלי דמלל ךישמהל לכרתש ,ןכ
 החילצה אלו ןושארה רועישב דראמ השגרתה ,השדחה התיכה לא הסנכנשכ
 אל ,התפיצש יפכ"? ונצראב רקובה ליחתמ הממ" : דעורה הלוק לע רבגתהל
 לשו םיננגה לש ,הכאלמה-ילעב לש םידליה : הנוצר תא תובושתה ועיבשה
 .הישעמל ,הירבדל רביחו הרומה תא ונחב ,םירטוזה םידיקפה
 התיכה לכר ,הלש תינוויה תא המירהו הרומה הרמא- "!ובישקה • ןכבר"
 תינוויהש ,םכמצעל וראתת" .הידיבש תירותסמה תינוויה לע היניע תא הרצע
 היהש םרקמ לכבו ,שמשה ביבס תבבותסמ המדאה ,רנלש ץראה איה תאזה
 תא הלחתהב ,ונצרא תא ריאהל הליחתמ שמשה .רחשה הלגתמ ,הליל
 ".רתויו רתוי םעפ לכ הכימנמו תדרוי ןכמ רחאלו ,רתויב תוהובגה תודוקנה
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 "? ןאטסגאדב רקובה ליחתמ ההובג הדוקכ ודיאמ . רכלש ןאטסגאד םג ןכר
" Q םיתבה ןמ" דידבה םדוקש ,טומשה ברגה םע דליה ארק- "! סיו;זאמ". 
 ! דמחנ דלי . ךויחב רחוא התביד הרומה
 אצמנ סיסאמש ,דלי .ךל ערזי םאה ךא" .הרומה הרמא- ,"סיסאממ .ןרככ"
 סכר- םיהובג םירה שי ונלצא םג לבא? היקרוטב. לובגה לש ינשה רבעהמ
 הפיא • ןכונתכו • ןאטסגאד לכב ,שמשה לש הכרדל הוולתנ הבה . זקווק ירה
 ."רקובה ליחתמ
 רעכ הידי קר .רבד הכממ האיצוה אל ךא ,הינפל תינוויה חא הקיזחה ןיידע איה
 םירה לש תררוצ טשופו שבול היה ינוציחה חטשהו המינפ תיכרריה ךרחב
 ירדעו םייררה םימ ילפמ לש יזריח תוכומתו ,הריבסה ,הרפיס הרומה .םיקמעו
 .םידליה לש תומסקומה םהיניע יכפל רצצ'ןאצ
 םה הלא .םיגלש תוסרכמ ןיידע ןה .םירהה תרגסיפב רעגנ שמשה ינרק הכה"

-גאדש םתא םיעדוי ןה .ןאטסגאד תורהכ חא םיניזמ םה- םיבוט םיגלש
 הכה ... תומי ןאצה ,לדגי אל םחלה םימ ילבו ,םימל האמצ ,הכרחש ץרא ןאטס
 . ךיירצמ בשע הפ שי ךא .םירוגמ ןיא ,תורעי ןיא הפ םג- שמשה חצק העקש
-ןחפשמ םע םידדונ םיעורה .הערמל םהירדע םע ץיקב הכה םיאב םיעורהו
 תכרעמ בערו שרחכ- םיילגר ישרקב בחוס ןאצה .םפטו םהישנ םע- םחית
 תיכרריה- ,"הטמל רתוי דוער ... להואב רא הלגעב זכרתמ קשמה לכר .ףרוחה
 םירזוח םשל ,םיעורה לש םייררה םיבושי ,םילראא םיככוש"- ,העזעדזה
 ."ףרוחב םידרונה
 הספוק הברתמ הפלש הבייכדרמ הדילו ,קזח תיגאמה תיכרריה העזעדזה ןאכ
 ופפוטצה םידימלתה ,רפע תתקיב לש תינבתל הספוקה הכפה הידיב .הנטק
 ינימ לכ דחא דחז t הלש חיכודיהמ האיצוה הרומהו .הרומה ןחלוש לא וקחדכו
 ,םיעולק םיסט ,האמח טובחל ידכ ןולא ץעמ םיכולילג ,הירוט יצפח: םיעוצעצ
 ריעה תויונח לא ךרדה הקוחר ,םיננעל תחתמ םירג ןאצה יעור .רוע ילדנס

 .םהייחל שורדה לכ ,םהידי ומנ לכה םירציימ ןכלו-
 הזיל הכישמה ,"תוגרדמב ומכ ,םירהה יעופישב הכימכמו תדרוי שמשהו"
 ןאכ .םינגה לש הפיהו םחה ןוזיאל תסכככ רנכ איה הנהו"- הבייכדרמ
 • ןבדבודה ,סגאה ,שמשימה ,קסרפאה • ןפגה : םהינימל ירפ-יצע םיחמוצ

 המיאתמ המדאה .הערמב הפ קוסעל םלתשמ אל .ןומירהו הנאתה .ןקפה
 םהב םילפטמ ,םתוא םיחפטמ ירפ-יצע םילדגמה םישנאה .םינפגלו ירפ-יצעל
 ירפה תא יאכתסוב לכ ףטוק ויתסב .םהב תועגופה תולחממ םהילע םירמושו
 אוה לבקמש ףסכב. זיי רכממ דיכמ וא שביימ וא .הריכמל הריעה ותוא אינמו
 דוקפל םיברמ םיאכחסובה .הדובע ילכ .םילכ ,שובל; ול רסחה לכ תא הנוק
 םהידלי .רתוי םיחחופמ ,רתוי םיאור םה ,רקבה ילדגמ רשאמ רתוי ,ריעה תא
 העיגמו הכרדב הכימכמו הכימכמ איה ? שמשה םע המו ... רפס-יתבב םירקבמ

37  



 המדאה .ןלת לע םירע תודמוע ןאכ .םירהה ףוס ןאכ .םירושימה לא ףוסבל
 םיכשמ יאלקחה .קבט ,זרוא ,םיגיראל הכתרכ ,םחלל םיניערג החימצמ
 םיאלקחה םג .העירזל הניכמו ותמדא תא שרוח ,ותדובע ילכ תא ןיכמ ,רקובב
 ריעה תלבקמ ןיאמ . ריעה ירצומל םיקוקז םה : תובורק םיתיעל הריעה םיעיגמ
 ,תוקרי ,תרריפ ,רשב ,תואלקחה ירצומ תא תשכור איה ןיאו ,היתורוחס תא
 םיכלוה ןיא ,להנתמ הז לכ ןיאו ןיאמ בורקה דיתעב םכל רפסא? הכתרכו םתל
 רפסמ םילמ דרע ,םידלי ,התער .ררציי ילעפמו הישעת ילעפמ םירעב םיכנכו
 ןמ ןמאנה הער דרוי שמשה םע דתי ; השפנ דידי תודואו שמשה תודוא
 ."םימה- רמש .םינגה יכפ לער הערמה תרדש יכפ לע ףלוח ,םירהה
 רבכ עמשכ לוצלצה .התיכה לע רקוס טבמ החלשו הקספה הרומה התשע ןאכ
 תלדה דיל הבבותסה- הדובעל התרבח- הביאב אש הרטסיאר י ןמזמ
 היניע ןא ,התיכה תלד לש לוענמה רוחב הציצה הרטסיא .התיכה לש הרוגסה
 .תקפואמ תולוק תלומה העמשכ תלדה ירוחאמ .רבד רטלק אל
 םידליה ,העקש הסרכ ,הטילמהש המהבכ ןחלושה לע תלטומ התיח תיכרריה
 הכותב ראשכ ילוא: רזפתהל וצר אל ,םיידי הילא וטישוה ,הביבסמ ופפוטצה
 . ןיינעמ רהשמ דרע
 ללוכ ררזיא לכ .םירוזא השולשל התיכה קלחתת" ,הרומה הרמא ,"רחממ"
 ? ררזיא לכ לש רתועמשמ המ םתספת. ריקה ןמ לחה םילספס לש תררוש יתש
 תונורפע ,קבד ,רייכ ,םיסקנפ םכל קלחא .המדא ידבוע ,םיאכתסרב ,רקב ילדגמ

 המרדב התקינ לש תינבת ןיכהל םיכירצ רקבה ילדגמ .הדובעל המידקו-
 יארחא היהי דחא .םישבכו םייראת ,םיסוס ,םירומח ריינה ןמ רוזגל ,ילשל
 בורמ חקעצ לוק ומירה "רקבה ילדגמ" .קשמה לכ לש םושירה סקנפל
 תוימויקה תררושה ,רתויב הביהלמה המישמה תא ולביק םה- תובהלתה
 ןכל ףסונו .תרבחמב רייצל קר םהילע היה ירפ-יצע ירה; קדצה רסוחמ ועגפכ
 רשאמ רתוי בר רמוח אורקל "המדאה ידבוע" לער "םיאכתסרב"ה לע היה
 תופרטצמ ןהש וזירכה תונושארה תררושה עברא ,רוציקב ... "דקב ילדגמ"
 ףדצל וצר אלו תרתקיבל קזח ודמצכ "רקבה ילדגמ" םלוא ."רקבה ילדגמ"ל
 השגרתהו הבהלתה ,התיכב הזחאש תושגרתהה הארמל .םהילא םידחא
 .המצעב הרומה
 םכל היהת ,םינושארה םירוזאה יכש תא ןיידע םיריכמ םכניא ,הרבח ,םתא"
 .הריעה םהילע עוסנל וכרטצת .הקבדהב קוסעל וכרטצת- רוטקרט ,תינוכמ
 לע הדי תא החינה אהי- ,"ןחלושה לע ,הפ הכה .ינא היהא- דיעהו
 ,חמק-תנחט ,תשורח-תיב ,קרש הפ היהי .תישממ ריע םיקא"- תיכרריה
 ילדגמ לא דובעל הצור ימ .�כ ... תחקרמ-תיב םג ,היהי עונלוק םג . ןרכזמ
 "!טילחהל םכילע ? רקבה
 דבע טומשה ברגה םע ןטקה דליה קדו .העירכה הריעה רוטקרט לע העיסנה
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 ליחתה אוה .היתוגאדבו ריעה תלומהב ,הארנכ ,סאמ אוה ."רקבה ילדגמ" לא
 היה דליה לש ומש .ויניינעו ויכרצ תא סקנפב םושרלו סוס ןוטרק ריינמ רוזגל
 ילדגמ לא המדא-ידבועמ רבוע םהרבא" : חולה לע המשר הרומה .םהרבא
 ."רקבה
 אל הביאבאש הרטסיאו .המייתסה הקספהה .ולשמ עבצ ול רחב רוזיא לכ
 הרבח השגפ רודזורפב .התתיכל הכלה ,התיכב שחרתמה תא תולגל החילצה
 םע תפרוטמה הבייכדרמ השוע המ עדוי דשה" : הזגורב הריעדiו הדובעל
 תא םמוקת איה וישכע .הילולעת ללגב הדובעמ םעפ הפע רבכ איה .םידליה
 ! איה המ עדוי ימ בושחל רשפא .םיינשדחה היתונריסב תטיש םע תוצובקה לכ
 "!םהל םיגדהל הלוכי איה שדח המ • וק אבמ הימימ הקיחרה אל
 ,תונותיע יעטק םהל הקליח הרומה .םירוזאה לע תורהבה ושרד םידליה
 יאדכ המ .הזה רמוחב םישמתשמ ךיא הריבסהו םירמאמו םירפס ,םימולצת
 הירבחמ אוהש ימ ץיצמ היה וליא .הפ לעב דומלל המ ,תרבחמל קיתעהל
 ,"רבדב םיעגונה" םע שחלתהל ץר דימ היה ,התתיכל םיאנקמה הדובעל
 קר ,הניגפמ תימצע תובישח וזיא ,השוע םיפוצרפ הזיא" :תוזגרנ םייניע לגלגמ
 לכות אל תינרגת ! תיטייבוס הרומ אלו ץצולתמ ץל הזיא ! הילע לכתסהל
 "! הירוברבב התא תורחתהל
 הידי .לילכ טעמכ הנקורתה הלש תינודיה .תרשואמ התיבה הרזח הבייכדרמ
 הנומתה היניעל התלגתנ רצחל הסינכב .ףושפש ךות תינודיב וממחתה
 ותשא .תוספרמה דיב םיחותמה םילבחה לע תשבייתמ הסיבכ .הליגרה
 "לאגנאמ"ה לעמ רמתיה ןשע .טפנה רכומ לע החרצ דיקפה לש הנמשה
-ימ .רצחה ךותב תוחירצב וצצורתה תוקונית .יולצ רשב לש חיר ץיפהו

 תוגרדמ לא עיגהלו רצחה תא רובעל היה ךירצ ... ןובקיר תוחיר וציפה ןיכפוש
-בזרמ הרומה הרג םש ,היינשה המוקל ןהב תולעלו תולולתהו תורצה ץעה
 תימלוש ךוניחה תקלחמ לש הכירדמה ,התוחא תב םע רצ ןורדחב הניי
 .הבוליגזיח

2 
 תועומשהו ,םיבורקה לש םהירסאמ לע יולגב םידימלתה ורביד רפסה-תיבב
 תאו רפסה-יתב ילהנמ לכ ורטופ דחא םוי ךות ד..ו.ק.נה לא שיח ועיגה ךכ לע
 לש םירסאמה וליחתה ןכמ רחאל .םירכומ הגלפמ ירבח וספת םמוקמ
 .הרשע-םיחש ליגל עיגה םרט םירוסאה דיב ריעצה ,"וחרס"ש םידימלת
 תא החתפ תורמרמתהו דחפבו ךכ לע בושחל אל הצמאתה הבייכדרמ הזיל
 המירה איה .התדודל התכיח וליאכו. ןולחה דיל הדמע תימלוש .הנורדח תלד
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 רהשמש ,ןהיתשל ררבתה ןושארה טבמה ןמ .ושגפכ םישנה יניעו השאר תא
 הדודה .תושחרתהב קלחתהל ,רפסל ןררצ שיו .ןהמ תחא לכל הרק בושח
 : הרמאו הנושארה הבל תא החתפ
 ."המגודל רועיש םויה יתתכ ,תימלוש"
 ."החלצהב רבע הזש ,הדרז ,האור יבא ךיינפ הארמ יפל"
 ,תוחלה היניע לא הטחמימה תא הבריקו הליעמ תא התלת ,הכייח הרומה
 .התינייחא לא תרשואמ השגינ ןכ-רחא
 "!לוכאל יבש ? הדרז ,םיירהצ-תחורא תלכא םאה"
 ןיינעל ןיינעמ גוליד ךות תובהלתהב רפסל הליחתהו לכואב העגנ אל הדודה
 רתויב אלפנהו בושחה רבדהש ,אצי הז לכמו .רפוסמה לש ינוגסס רואיתבו
 דליהו המוסקה תיכרריה תלוכת ,הלש התיכה- הלאה םימויאה םייחב
 הליחתהו ןיכסהו גלזמה לא הדי הטישוה ףוסבל ... לפוכה ברגה םע םהרבא
 .רשבה תא לוכאל
 תינייחאהש הרושבהש ,השיגרה הדודהו ,הקיתשב ולכא ןה םיעגר המכ
 לכואה תא הסעל איה .הקתש תימלוש ןא ,תירזכאו השק איה רשבל תדמוע
 .ןבב החכונו התינייחאב הנכרבתה הדודה .הסי?!נ;ז הסגכ םעפב םעפ יזמר טאל
 אלא ,רשבמ אל ,םחלמ אל- ,שארה לעמ דע העבש ,העבש תימלושש
- הזעה אל לואשל לבא .הבורגב םצעכ דמועו הבל לע ץחולש והשממ
 תא הקילדה ,םילכה תא הפסא הדודה ... תדחוימ הרעכ התיח תימלוש
 הרטמ היה ןרדח .ונריקכב קירבה רדחה .התל םימ חיתרהל ידכ סומירפה
 יכש דעבמ וארב תוגלשומ זקווק ירה תרגסיפ יתש .םינכשה לכ יניעב האכיקל
 וניבלה רדחה תרריק .ףרוח יחרפ וחרפ תוינדאב .גגה לא םיכופה תונולחה
 .םימחה ןרדחב היה חרבו םיענ • ןכ ".םכריקכב
 ... ןדבל הז רדחב יראשית ,הארבכ ,תא" ,תימלוש הרמא- ,"הדיל הדרז"
 " ... קמועל רמזלכ ,זוחמל יתוא הריבעמ ךוכיחה תקלחמ
 יחכונה בצמבו ,הרבעהה תא השרד המצעב תימלוש ילואש ,הבשח הדיל
 .תעדה לע לבקתמה ידיחיה אצומה הז ילוא
 ,החוטב התיח איה .הלעמלמ םדאה ירצי לע ןמזמ הלכתסה הבייכדרמ הדיל
 ,תצק דדובתהל ךירצ התעו .עגפכש דובכה שגרמ תעבונ התינייחא תטלחהש
 .דילגהל עצפל תתל
 ,הדודה הפיסוה ,"רקיעהו" ,הדיל הרמא " .... טרחתי דוע הזה סופיטה"
 םאה- םידלי הזיאו .תרדהכ הדובעו ,שארל לעמ הדובע וכל שי זוחמבש"
 הרמא- "!ןב האנקמ וליפא יבא' ישפנ יח ! ריעה ידלי םע םתוושהל רשפא
 איה" ... ילש םידליה תא הבילעמ יבא אושל ! תשקשקמ יבא המ" : הב הרצעו
 .לפוכה ברגה םע דליב הרכזכ
 הרומה- ,"םדאה-חוכ תקלחממ אוהה שיאה לע תבשוח ינא ןמזה לכ"
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 םייפקשמב ,ישי :וילע ןל יתרפיס ,ירכזתה" .תרנכבו יולגב וישכע הרביד
 " ... ריכהל הכירצ תייה ימ תא הנה ,רידנ םדא ! םיצפונמ
 לא הינפו הפסה לע- היינשה ,התטימ לע תינוויה םע תחא ,רחנ ןהיתש
-יתלבה םימה רופיס לע הרזח ,רועישה תא הנררכזב הרזחיש הרומה .ריקה
 םיתרש .םדאה-ינב םהב םישמתשמ ןיא ,םירהה ןמ םימרוז ןיא : רנמג
 .חוכ תלעפהל םימה לוצינ .תודשה ,םינגה .םייחה-ילעב םיתרש ,םדאה-ינב
 .םדאה םיקהש ,םימ ינקתימ םיסרהנו םד ןפשנ .םימה תוררקמ לע תומחלמה
 תכייש ינא ,תחא תרמלש ינא- יתוא קלחל רוסא" : םימרוזו םימרוז םימהו
 "! םכלוכ תא הוואר הקשא זאו ,םידחואמ ,םדאה-ינב ,םתא םג ויה .םלוכל
 םיבוט ןיא .תיחצנה םתמירז תאו םימה חוכ תא לצנל רדמל רבכ םישנאהו
 ... ! ןאטסגאד ירה תורהנמ תאז הרטמל
 "?תימלוש ,תעסונ תא זוחמ הזיאל"
 .התנע אלו הזז אל הפיעצב לותח רמכ תלברוכמה תינייחאה לבא

3 
 האצי היארממ הצורמו יארב הנברנארריא הלא הננובתה םוי רתוא לש ורקובב
 ףחרמ ריהמ דעצב הכלה הבנרנארריא הלא .קבואמה ינוריעה בוחרל התיבמ
 שגרמ היה הב לוכה .לודגה הפרגל המיאתה התכילה .םיבקעב השיקנ ךות
 תא תצורכמ הנברנארריא הלא התיח ,התבריקב היה אל שיאשכ םג ; קותמו
 רבדמהו רץפתמה קוחצה ץצורתה רבכ ןכותבו לגרה ןותמ תוקוריה היניע

 ,הטיאל בוחרב הכלה איה .ויתועבצאב התרא גדגד ארהשימ וליאכ
-טושמה היניעמ םלענ אל רבד םרש ןא ,תריתפכיא-אלב היפתכ תא העינהב
 תונולחב םיגצומה תא ן.רדב תרוקיבה םישנה לש שובלה תא התאר איה :תרס
 םירבגה ןמ ימ : ןיינעה ביבס תוזכרתמ היתובשחמ ויה דימת רמכ .םיתבה
 רבג ,הלמש ,ליעמ תשכור יתייה וליא ,בוט המכ" .רתויב קשחנו ןשרמ
 הנברנארריא הלא לש הלעב . וששיג • ודדמ • וטישפה תוקוריה היניע "! הזכש
 ינוחרפ קרסמ םע ,הכלהכ היונב .הטורפ לכ ןבשחל היה ךירצ ,טעמ חיררה
 תעדומ התיח הק'צרלא .םירבגה יניעב הקושת הררוע ,היתורעשב ערקת
 ןכ לכ דבוע ילעב" : הז ןיינעב ריעהל הבהאו םירבג לע השרע איהש םשורל
 םיטהולה הקושתה יטבממ התנהנ איה ."יליבשב יאנפ טושפ ול ןיא ! הברה
 לש ןיtמב תוסכתמו תולפרעתמ ויה היניע .היפלכ םינפומה םירבגה לש
.'השרב-תרסח" םשב התרא וניכ תואנקמה םישנה .הקושת ' 
 ,םוקמ לכל תרדוחה חורה ןמ טלפימ ןיאש ,המדנ היהו קד קבא התלעה חורה
 הפיעמו ,םישנה תולמשל תחתמ רוצעמ אלל תצרפתמ ,הנבימ לכל .ףירצ לכל
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 הסנכנ ינומרעה הדעש תא הפינהבו הליעמב הלברכתה הלא .הלעמל ןתוא
 .קושה יליבשל
 חטשב הנושארה הכפהמה תא הללוח איה ! המהדתב טנבדד תא התכה איה
 תרעש תולבל המצעל התשרה איה ! ? אוה ןטק דבז יכר ! זקווק ידה לכב ןימה
 יתלב תורעס הדדוע קרשכ התעפוהו .םידז םירבג תרבחב תרעש יבג לע
 .תוחכשנ
 קד רב התאד איה .יוליבל ןודעומ ןיעמ קרשכ ואדש ,חרזמה ישנאל דוגינב
 דוסחמכ .לשמל ,םויה רמכ ,דבז תונקל אל םג םימעפלו ,תולוז תריבקל םרקמ
 .דחי םג םהינש תא רא ,םיקיבשלובה תא רא םירחוסה תא המישאה תורוחס
 דיל םינאטסגאדה םיאלקחה .ותריב תינוגססו תניינעמ הנרמת הרויה קושה
-רדאה םייניעה ,תוטלובה םינפה תומצע ,תומוחשה םהינפ .םהיזכר םהילס
 ."ורכמת אל- המדת אל" : דמואה עבמהו- תרדרדמה ןשעמ תרמ
 רתוי השרדו החתפתה דיעה .תיקנעה היינבה לע תעדל רכיאה דמל ריעב
 היה לוכי יאלקחהו .דשב ,תרקוי ,חמק רתויו רתוי ,תיאלקח תרצות רתויו
 קאלרקל בשחנ םסאב םחל לש םידרפ הרשע לעב דביא םלוא ... עד אל תיררהל
 רדסא ינש דצמ ,לולזל דיעה התצר דחא דצמ .יקברלרסל רא ריביסל חלשנו
 לגרסמ ינאטסגאדה רכיאה היה אל הזה םוטמטה תא .התרא זיזהל תונוטלשה
 .ןיבהל
 דייצה לש ותרואמו הנברנארריא הל s� לש התיב ןיב ןרדה יצחב ןכש קושה
 תא ןימזהש ,ידמגל חכש ףסויו ,וילע דבכ רשאו היה דקרבכ וציקהב .ףסוי
 .ותרואמ לא תוליבומה םיכרדה תא הל סטויש וליפאו רוקיבל ארבל הלא
 םידידיה ינש ודמע ,םישפרדמה תרברחדב היבקעב השיקה הק'צרלאש תעכ
 דביכ איבה ,למעתה .ץחרתה ,ישי םק ןושארה .םדאה-חרב תקלחמ לא תכלל
 .הבכרמ החרואהו- התל םימ תפש .הבורקה תלוכמה ןמ םיזע תניבגו םחל
 לפסמ התה תא עמגו ףרפרשה לע בשי ישי ."ןחלושה לא" ףסויל ארק ישי
 אל וליאכ .ןורחאה הלילה לש ףשנה תא ריכזה אל םהמ שיא .רדיבש חפה
 .תונמא לע וחחוש םה .תונייה-דברמ לש רתיככ הגיגח התיח
 קד ןכרבתה" .הניבגהו םחלה ןמ סגנו ,ישי דמא- ,"יח םגדל קוקז התא"
 ."הרקתהו םייחה תמישנ תיגתשמ רתאו הנתשמ םדאה ! יחה םגדכ
 וץחר .העשכ לכרו םלשל ךידצ יח םגד דובע" .ףסוי ןטר ,"דראמ הדמחנ הצע"
-רצקמה לכל .ףסה לע הלא םינבא רמכ תיגתשמ תיעוצקמ תיטסילדרמ הזמ
 ' ."הקכרנאגרדטסכ ונלצא רמכ- דיחא םינפ עבמ שי תריע
 הזה ןוזיאה לכ תא יתדבע" ,הדיצה לפסה תא וחינהכ ישי ךישמה ,"ריתסנ"
 ישדש םידקוע םישנא .ןרפמ ,השק למעה ! ולמעכ םעה אלפנ המכ .לגדכ
 ןואיזומ .םישידא ,םיצרומ ,םימעוז ,םיפייע : םישנאה ינפכ יתנגרבתה .םיצע
 ישנא רקיעכ ,דימת םעה .תורימת ,תויטסלפ טלוק התא םימעפל רא ... ! םלש
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 ךותל ,ואתה בג לע רשי ץפוק הלגע לעב ןיא םעפ-יא תיאר םאה ! םירהה
 הציפק עצבל התא הסנ ?וינרק לא הנפומ רבגשכ ,ףרפש בשויו ,בשומה
 תעשב הלאה םישנאה תא רייצמ יאדווב יתייה- רייצ יתייה וליא ! תאזכש
 .ןתינ םירייצל ,םכל קר הז ,םילמב ראתל רשפא יא תריטסאלפה תא .םלמע
 " ... בך� ינא- ןורשיכה יל היה ול ,הא
 היניעב הגפסו רדגה תצריפב העיפוה הק•צרלא- "?ברע התא ימל"
 אצמנ ישי םגש ,הצורמ התיה איה ,התקיבהו רצחה תלוכת לכ תא תוקוריה
 .הפ
 לבחה לע ושבייתהש ריסנכימ תא ןשמ ,תיבה ןמ ףסוי קניז הכרבמ תקעצב
 .רדחל רזח תבנרא תציפקבו
" l] ה -rהכ -rהתא הממ ! ןתרמכש ינרהמת" .הק'צרלא הקחטצה- "! הכ 
 "?רבג יסנכימ ימימ יתיאר אל יכר ? שייבתמ
 וליאכ ,רצחבש ץע עזג לע תבשל ןימזהו סומינב הרחתשה ,התארקל אצי ישי
 ןימזהל .םייניעה תא הריג חורב אשינש קבאה . רטלרר ימימ הסרוכ תאז התיה
 .םשארב ללכ הלע אל םתיבל תחרואה תא
 .תוריהזב ישי רמא- " ... ןיבמ ינאש ,חרטנ ינניא"
 .ודער הפא יריחנ ,וצצרנ היניע .תימואתפ החמש לש שגר השיגרה הק'צרלא
 ,םיצפונמה ויפקשמב עוגרהו לודגה שיאה ,הילא בורק דמוע אוה הנה
 םייתפשה םער קצומה רטנסה םע .ףוקזה חצמה לעמ תולתלותמה ויתורעשב
 ר:א ,הלילב המולחב ןתוא התאר איה- תונידעה םיידיהו ,תוצווכמהו תופיה
 תיתודלי תבברשמ העונתב הסיכמ הפלש איה .תופטלמה ,תרמחה םיידיה
 .הבג ידוחאמ רתוא האיבחהו- קתפ הזיא
 "?ןיבהל השקתמ ןנהש רבדה רהמ"
 "?ונתוא תאצמ ןיא"
 תא לומתא יל טטרש אוה ירה .םכתא תאצומ יתייה תומוצע םייניעב םג"
 : לוכה ריבסה" .התקיבה ןרויכל העיבצה איה- "?תיאר אל םאה . ןרדה
 רייצל הצורו ערזי רייצ אוהש • רמא אוה ... תונפל ןאל' ןוריכ לכל םידעצ המכ
 "?רייצ אוה םנמאה .יחרא
 תיכה ןמ םייתניב אצי בוטה רייצהו .תוניצרכ ישי רמא , 1 'כרט רייצ אוה"

 ןימאה אלו הק'צרלא לע לכתסה אוה . ןנערו קרוסמ ,םיספ יסנכימ שרכל
 : הל רמא םג ןכר . ויניע הארמל
 ! האלפנ תא ! ךתרא רייצא ! תאכ תא ! יניע הארמל ןימאמ יניא טושפ ינא"
 "! הכורעתכ תגצומ ייהת
 .העמיק ןרכנ ישי םגמג- " ... ןלא ילוא ינא"
 .םיקורי םיסנפ רמכ וצצרנ היניע ,וילא הצפק הק'צרלא
 תא םייסל יל חינמ ןניא" .קתפכ וקיזחהש הידיב הפנפנ- "?התא הז ןאל"
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 התאר ן.ילא הצר ,םינבאה ןיב ילגד תכדוש המלש העש דבכ ינא ! ירבד
 ילעב הכה ... םישכ םע גהנתהל עדוי ןכהש ,יתבשח ינאו! חוד-סג ,ירפ .קלתסמ
 ."ןילא הוולתא ינא- תכלל הצרת ןכ ידחא סאו .ארק .קתפ ןל בתכ
 ישיל עיצה "יררטסלטאגיררד"ה להכמ .םיימעפ רתוא ארק ,קתפה תא לביק ישי

 התיח אל תרוכשמה ,םכמא .ןחלושה דיל לומתא תחיש לע ןמתסהב הדשמ
 וילע ,םיכסמ ישי סא .ןכבר .תודידב הברה ןיא הדובע רסוחמל םלוא ,ההובג
 לא תכלל ןרוצהש ,הלקה לש שגדב ,בשחו קתפה תא רקס ישי ... םויה עוסנל
 . וילאמ לטבתנ סראה חוכ תקלחמ
 התא םאה" .הק'צרלא הדמא ,"ןתחפשמ םש תא לואשל הרויצ ילעב"
 דראמ חמשא ינא לבא ! לכה ךסב םילבור םישש דעב הזכ חדינ דרחל ? םיכסמ
 '.'ןכל םיכסת םכמא סא ד,ראמ
 הלא תא רקסו דייצה ןכ תא ףסוי םיקה ,קתפב בותכה תא ארק ישיש דע
 ן.ייפוא תא שחכל לכרא אל- ,הק'צרלא ,הכברכארריא הלא" .תובער םייניעב
 ןב קשוח .ןב קשוח ינא ! םיינתומ הזיא ,הזח הזיא ! המוריע ןאדא אלש דע
 ,דרע ! הז תא השרע תא אלפכ המכ ירה ! ידמגל ךתרא טישפא ! ןאכ ,דימ
 טעמכו ןכב זחאכ אוהו ררחתסה ושאר • ףסוי לש ויניעב לפככ לכה " ... ! דרע
 .רתוא ליפה
 ףסוי .תובברשכו ןרחמתב דייצה לע הלכתסה ,עזגה לע הבשי הק'צרלא
 אלו ינלבס היה אוה .רפאל תחתמ רהשמ םגמגו ושארב ענענ ,הביבס בבותסה
-ןדעשמ ינועבצה קרסמה תא ןשמ ,הילא וברקתהב .ותדובעב ליחתהל רהימ
 המר" .רמוקמל קרסמה תא ריזחה ןכ-רחאו- "!לעוג הזיא" : ארקו הית
.'?רידב התרא תדייצ םאה"- ןחה תדוקנ לע עיבצהו "!?הזה רועיכה  הז" '
 .תורצק הק'צרלא התנע- ,"הנפואב
 םלש ערבש .ישי תא האדת םשר הלעב לא עסת איה ערבש דרעב .קלתסה ישי
 בבותסהל ךישמה ףסוי .תידימ הקושת הב ררוע ישי ! דראמ הל רצ ! זא דע
 םסקומ הכ היה התע הזש דייצהש ,הבזכאב השיגדה הק'צרלאר 'ןנובתהלו
 .ירפצ-יתלב חרואב רזח ישי לבא ... בורכ שאר לע רמכ הילע לכתסמ ,היפימ
 .הגאדב ויחל תא דריגו הרבעל ךייח ,הק'צרלאב ןנובתהו רוחה תא רבע אוה
 . ודידיב לכסתהל ילבמ ףסוי לאש- "?ןמזה תא קודבל תאב"
 ."העשה המ תואדל" ,ישי הנע ,"ןכ"
-םינשל קלוחמ ,לגעמ ךותב ,רשי לקמ- ןועש ןקתומ היה רדחה עצמאב
 .םיקלח רשע
 לש םהידי השעמ .ןקתימב וננובתהב ישי רמא- "!הרשע-םיחשל עבר"
 ."חרוב ינא ,רדסב" .םימדוקה רדחה ירייד
 ילב תבשל הילע סאמכו סרחה ןמ לובסל הליחתה הק'צולא .רבג שמשה טהל

44 



 הבשח- "!הזכ האג" ... ישי לש תופטלמה רידי לע המלח איה .עזגה לע ערנ
 "! לקממ ןיקתה ןרעש" .הביחב וילע
 • דבה לעמ ןרבד היה רשאו . ולוחכמ תא ןשמר דייצל ףוס ףוס ליחתה ףסוי

 תפונת. רשואמ היה אוה ,חצמה לע תורוזפ ויתודעש ,העיז ילגא הסרכמ וחצמ
 ינא" .חילצי ןקוידהש חוטב היהו ורשוכ תא שיגדה אוה • רב הזחא הריציה
 אלו םלועב םייק אל יתדובעל וץחמו" .תולעפתהב בשח- "! דבוע • דבוע
 "!דייצמ ברש ינאש ,רשוא הזיא .םרלכ
 המכו תוניינעמ םינפ הזיא" .ףסוי דמא ,"זרזל דבכ הלוכי תא ,הק'צרלא ,רנ"
 "!ןהב שי שגד
 אוהו .חירדמ אוה המכ תעדל תינרקס התיח איה .םייניע התשע ,הנחנחתה איה
 : בושחל ילבמ הנע
 ."םרלכ אל .הטרופ ףא"
 .אוה וזרמ םדא ! הז ישי ,רה .ערזי דייצ אוה ןיא .ישי הל דקיש ןכ םא ,חא
 לע הטרופ ול ןיא- םיקסורמ ויפקשמ ,םיטפורמ רילענימ ,םיאלרטמ ריזגב
 .םישנא ןיב רתא תאצל השרב .תושדעה תא ףילחהל המשנה
 ? הנברנארריא הלא • ןכ אל ,םידמואש רמכ • ישי לש ותשרב תלפנ תא ידהו"
 "? המ • יתשחינ
 .קוחצב הצרפ איה- "?ישי לש וימסקב ?ינא"
 דתיב דובעל ליחתה אוה .שדח ןוריכ ןהל ןתנו ויתובשחמ תא טיסה הקוחצ
 הדבכ התשענ ותמישנ .רידי השעמב עקש םעפ ,הק'צרלאב ןכרבתה םעפ .תאש
 איה .םד לוקב ףרשנל אלו קפאתהל רשפא יא וליאכ ; הק•צרלא תא הזיגרהו
 התכיחשכ ,תודלויה-תיבב .הנושארה הלפהבו ןושארה הנוירהב םואתפ הרכזנ
 ןיב התיח הסרכ .התטימ הצקב הזחאנש הכרוא תנותוכב השא התאר ,הדרתל
 לכ .תברסמ בכשלו" ,תדליימה הריבסה ,"תדלוי" .םידדצה לכל הענו הכייש
 לא תונררבמ ויה תולפרועמה היניע • םד לוקב הפשנ השא ה " ... וביט יפל דחא
 ידיצב ,המצע ןרתב תזכרומ התיח השאהש ,האדנ ,תדחופמה הק'צרלא
 .בצמה תא הניבה אל הק'צרלא םלוא .הדילה
 ותפישנ תא העמשב .הדילסב הק'צרלא הבשח- ,"תדל;י התרא רמכ ףשרכ"

 .ףסוי לש
 אל םלועמ הק'צרלא .תדלויה השאה הארמל זא רמכ ,םואתפ התרא ףקת לעוג
 לע ורמשת איה • ןהיברק תא הנאצות ,תויתפה ,תודחאהש- הדילל העיגה
 אלל הב ןנובתהל ךישמה ,רוריח .ףסוי ... הינפ עבצ לע ,התואירב לע ,הפרג
 ויניע .דבה לע דיבעהלו סופתל חילצה אל .זייפאמה. ןורחאה רקה תא .הגופה
 הליחתהו הלוכ העזעדזה ,םואתפ הלהבנ הק'צרלא- ,תופרענ רדבכ
 שפיח הזה םינואה-וסרח לש טבמה תא הנה .היניעב ץמצמל םינוא-וסרחב
 ! רתאו הליג אוה התער- ףסוי
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 .וקריבה ויניוע ףחרי ולוחכמ .ןכה ביבס רכרכ ףסוי
 "! דרע לוחכמ תכישמ אל ףא 1 רמגנ" .קד לוקב ארק- "! םלשנ ! לכה הז"

 רידי תא בגינו רצחה לא רזח הקד רובעכ .תיבב םלענו הנרמתה תא ספת אוה
 .קושח ,עברת .ףוצח טבמב הק'צרלא לע לכתסה אוה .עבצב תוכלכולמה
 .הזה טבמה תא הבהא הק'רצלא
,'תישרהש ,הנרבח .ךל הדרת"  רומגאשכ .עיזהל יל תמרגש" .רייצה רמא '

 ."התנמב תוריכוס ךל איבא-
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 יעיבר קרפ

 לזרבה· תליסמ

1 
 ,תוחותפ תורכרכ תבכרה-תנחת לא תועיגמ ויה ןכל קבא תרומתכ

 ידכ דע םהידיכש םיקיתכו םהינפ עבמכ םימרז םישנא ןהכו דרש-תויברכמ
 לככ הדיחיה הליסמה התיח תאז .דחא דחא םתוא רויכה םילכסהש .ךכ
 תרדרודמ םע ,םישנא יפלא .ןאטסגאד תריכ לא רקאכמ הליבוהש הקילכרפירה
 םיסחדנו םילרע ויה תוליבחו םידכ םע ,םיקש םע ,םיקית םע ,תרדרודמ ילכר
 .תונורקה ךרתכ
 םיאנתה תא ללקל ליחתמ םיקרויה זמ אוהש ימ היה תוקוחר םיתעל קר
 .תבכרה-תנחתכ
 " 1 םיישונא תונורק םכל םירסח ! היררועש ! ? הז המ"
 ןררק לכל וץרפ היהש םיסיטרכה-רקכמ לע ונטרו םהיפתככ רכשמ קר םירחא
 .תולילב הניש וסרחל םוגר תגשמ התיח רדיש רבד לככ ךשרמו עגרנו תע לככ
-ברסמה תונחלושה דיל ןרכזמכ הלילה תא תולכל םיעסונה ופידעה ילוא ןכל
-' .בולע ףתרמ רא קדנופ וריכזהש ,סיפ
 ויה םשל ,םינמוסמ-יתלכ תונורקכ תרמוקמה לע םיקבאנ ויה םיעסונה בור
 ,םיעסונ םשל רצופ םוי ותואכ .תוסיחדו קחוד ,תופיפצ ,תוברק ךותמ םילרע
 .םהינימל בג-יקשו םילס ,חפ ידכ ,תוליבח יסומע ,םפט ,םהישנ םע ,"ךמע"
 ילכ םיעסונ רכ ולע • ןסיטרכה ידי לע בטיה רמשנ ידיחיה דפורמה ןרוקה
 ,הלא ופסאתה ןאכ .םידברכמ םישיא רמכ- הרלשכ ,תופיפצ ילכ • ןוזפיח
 וליפאו ,הז תא הז רויכה םה .םיקסע יניינעכ דימתו תופוכת םיתיעל םיעסונה
 .םהינימל םיסנככו תודיעווכ תרכוה תושיגפה ךותמ והער לע שיא רסאמב
 ,הייחצמ-עברכ ,הגלפמ שיא תרדא ,םיסדנהמ יעברכ המכ וארנ םהיניכ
-לימרת םע הריעצ תרבג הלעהש טלוב-יתלכ חרזא דוער הררחש תעבגמ
 התעפוה םיחכונה לש םכל תמושת תא הכשמ עתפל ךא .הירחא הלער העיסנ

 תרדרודמ יתש הזחא הידיכ .תרכומ-יתלכ התיח הרענה .הנורחאה תעסונה לש
 הנווכתה ,השאר תא המירה .הינישב סיטרכה תא הקיזחה איה .תרדככ
 לפנ םואתפ ךא- ןרוקל סנכיהלו םיסיטרכה רקבמל סיטרכה תא טישוהל
 הצוחה הצפק הז עגרכו .הריעצה תרבגה תייוולכ רופאה חרזאה לע הטבמ
 הרענהו ,ינשה ףוצפצה עמשנ .ןסיטרכה זמר ןרוקה ןמ קחרה ,שחנ תכרשנ
 לא התנפ תודבכה היתודווזמ אשמ תחת תפפוכתמו הפיעצכ תכבתסמה
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 הצמאתה התער הנושארה הגרדמה לע וץפקל הקיפסה איה . ןורחאה ןורקה
 תאו החוכ תא הדביא איה . דועמל ילבמ היתודווזמ תא ףוחדל היתוחוכ לכב
 םע דחי תולעל הל הרזעו התרא הכשמ תטשומ דישכ- לקשמה יוריש
 .דבכה האשמ
 איה ןיאש דיעה הינפ הארמ .הפיסוה אלו הרענה הרמא- ,"ןל הדרמ ינא"
 .םיפסונ םיטרפלו הרהבה יטפשמל הנממ תופצל ןיאו תוינרבדה ןמ
 היצפח לע הבשייתה הביבס טבמ ףיעהל ילבמ .םחר ףופצ היה סוחדה ןררקב
 הרכזנ וליאכ ,הנרתחתה התפש תא הכשנו הקימסה םואתפ .הנושארה הניפב
 לכ .תימצע הטילשו קופיא לש תשרא רשבל הינפ .םיענ-יתלבו שיבמ והשמב
 שרכל .תונרקסב הב ןנובתהו הילא בורק בשי אוה .ישי לש ויניעמ םלענ אל הז
 דחי רענ םיצפונמה ויפקשמ .תוטפורמה טרופסה ילענב ,אלוסמה ליעמב היה
 רוקסל הרזחו התשעתה הרענהשכ . לספסה • ןורקה ,תבכרה בצקב ושאר םע
 ."תופי םייניע תרבג" : ומצעל ןייצ אוה • ןורקל הינכש תא
 םהינפ לע ףלח םרח רדווסב רעיש-ריהב שיאו םואתפ הקרח ןורקה תלד
 גיצנ היה הז .תרדחה ויניעב לוכה תאו םלוכ תא רקס אוה .קרוש אוהשכ
 הריבעה ,העיסנה סיטרכ תא האיצוה איה ,הרענה די לע ורבועב .ד.ר.ק.נה
 ,םיצפונמה ויפקשמ .ישי תא התליגו בורקה הנכש לא התנפ ד.יל דימ רתוא
 תא ול הטישוה הרענה .רהשמ הל וריכזה תרחונה ויניעו םיוולשה וינפ
 : הרמאו סיטרכה
 ןררקב םרקמ יל שי .ילש הנחתל דע עסונה אוהש ימ םע ףלחתהל הצור יתייה"
 "?יל רוזעל לכרת םאה .הזה ןררקב ראשיהל תניינועמ ינא לבא .ןרה
 ךלהתהל ליחתהו םיצפונמה ויפקשמ לא • ויניע לא סיטרכה תא בריק ישי
 תא ףילחהל םיעסונל תובידאב עיצה ןיא העמש הרענה . ןורקה ןרואל
 .ואצמנ אל תאז הדושח העצהל םיצפוק םלוא ,הכר הסרוכב השקה לספסה
 ולש העיסנה סיטרכ תא םשמר וקנרא תא וסיכמ ףלש רמוקמ לא וברשב
 .הנחתה התרא לא רעסנ םה .הרענל טישוהו
 .ישי עיצה ,"רתוא יחק .ןכבר"
 הדיק הררחה ,רתוא שבח ,עבוכה לא ודי טישוה ,ולש הליבחה תא חקל אוה
 : ריעהו הרענל
 ."רקבמה ארבי טעמ דרע- רהמל ךירצ"

2 
 רודזורפל רדח הצחמל החותפה תלדה ךרד .תקפואמ הקיתש הררש ןררקב
 ותרבג םע סנכנ םשרד םרש השרע רביאש חרזאה .תורקי תוירגיס לש ןשע חיר
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 ינשהו ,תיחרזא שובל דחא ,םינקתש םיעסונ ינש ועקת רב ,אתל זמזמ הדיעצה
 וריאהש ,םינותיעה זמ וקתנתהשמ .םישורפ םינותיעב םהיפא תא ,אבצ ידמב
 תא אלפתהל ילב והיז .יטייבוסה ןוטלשה לש םיפסונה םיגשיהה תא
 המינב עימשה חרזאה וליאו • ושארב םהל עינה אבצה שיא ; םיסנכנה
 . *"המידא-המררדב" תיתודידי
 הייחל .קסרפא זרג ילעב הינפ ,הרענ טעמכ .ןרכנ רתוי ,הדיעצה תרבגה
 תא הידימ הכשמ ,ןולחה די לע דימ הבשייתה ,הלגלגעו האנ ,הפיטק ייומד
 תא החתפ ןכ-דחאו .תועובצה הינרופיצ תא הרגתמ המינב הרקס .תופפכה
 רב ןקתומה יאדב הננובתה ףוק לש תוריהמבו הכלה לימרת לש הסכימה
 .הרטנס תא דרפל הלחהו
 .תוירגיסה קיתרנ תא איצוה ,הדי לע בשייתה םשרד לכ השרע וניאש חרזאה
 . ןשעל םינכשל עיצהו הירגיס חקל
 .הירגיס ולטנב תיחרזאה שובל זיינעתה "? הלאק'צאחאמל"
 .ותרבג דבעל תולק ושארב עינהו חרזאה רשיא ,"ימאל הלאק'צאחאמל"

-'צאחאמל ארקנ חרזאהש .םהל עודי יכ ,זמרב ףא וליג אל העיסנל וירבח
 תשוחת תא תונדפקב ריתסה חרזאה וליאו . דחוימ ח"רד תריסמ םשל הלאק
 םג ,האזח תימואתפה האירקה ידי-לע המרגנש .תובצעה תורלמ הדרחה
 דחאל .המואמ ןכ לע זיידע העדי אלש ותשאמ ,דחוימבו ,םגר .ומצעמ
 הירבחל ףוסבל התנפ ,התקורסת תא הביטהו לימרתה םדבאב השיקהש
 .העיסנל
 הלחה םילמ וליאב קוידבו המ לע ,רכזיהל ןכ-דחא חילצה אל םהמ שיא
 תיללכה החישב ץבתשה ןגנתמה הלוק ןא- תאזה המיענה תרבגה רבדל
 לכ לע הטפטפ ראותה-תפי השאה .תיעבט הדרצנו ןכב וניחבהש ילבמ
 ·יינעתהב הל ובישקה העיסנל הירבחו ,המ לע עודי אל .תחא תבב םיאשונה
 ל.zזי תרסונמה תועונתהו ,הירגיס ידחא הירגיס ןשיע הלעב וליאו ,האנהבו תרכ
 םויב חוטבה ,עוגר םדא לש זיעה-תיאדמ לע רומשל ול ועייס רוכמ ןשעמ
-פמ .הוולשה לש םינבלה םירפתה תא תאז לכב הערק הדרחה לבא .ולש רחמה
 אוהשכ ,ויניעב לנלפ רא ,םירורפגה תספוק תא תונבצעב דגסו חתפ םעפב םע
 דענמ היהש רא ,עודי-יתלב רהשמ רב שפחמ וליאכו תוירגיסה ןשעב ןנובתמ
 הפיטקה לע ,רבג ידוחאמ .וילגדל תחתמ רשיה הירגיסהמ רפאה תא תונבצעב
 .שפשפ לחז ,הפסה לש הקורי-תכלכולמה
 בערה שפשפה תא ריכזהש רהשמ היה הזה חרזאה לש ינוציחה והארמב םג
 רשפא-יא ימרגה והזח לע ,החרב-יתלב הכורד החונתב בשי אוה .הפיטקה לע

 ! רקי חא- המיזא-המרורב *
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 הביצי התליג שארה תחונת םלוא ."!קזח הזח הז" ןפוא םרשב דמול היה
 ,יעשמל תוחלוגמ ,תושבי םייחלב ךמת ןרוטקמה לש דצה ןוראווצה .תיאבצ
 ויה ,תרקוה לע הביש ןהב הקרזש תושקה ויתודעש .חוליג תוקלצ תואלמ
 זוכירה תעבה תא אלמ ררגינ דגכ ןוצרה לרטנו ירשבה ריפ ."דרפיק"ב תררפוסמ
 תואריהל תולוכי ויה ויניע . וינפ לע הררדכ הררצב הדייטצהש • ןוטלש הר
 יכ ,האדנ לבא .ןתיתחת לע ורתתסהש תונדחפהו תובצעה אלמלא ,תושידא
 האד ,החותפה תלדב רבל תמושת תא זכירש ילבמ .וריחמ תא עדי הזה שיאה
 םיציצמ ,דרדזרדפב םילייטמה םידחאה םיאתהמ םיעסונה ךיא ,תאז לכב
 םה .ותייוול-תב לע רא וילע ינרקס טבמ םידיבעמו הכה יארקאב וליאכ
 די-לע דרדזרדפה תא ומתס טעמכו ,דראיליב יררדכ רמכ ,ורזפתהו וסנכתה
 הז היה .רתייאו הדשב עיפוה בל-תמושת דורעמ שדח גרז דשאכ ,ראת תלד
 הנמזה יפל תרצעו מ ה-תירבל עיגהש ,תריכפ דסח ףיקשמ • ןקז ילגנא דפרס
 ןמזל ןמזמ ונכתסה תומויא םימ·ז תרעומש .וריכזמו ,הלשממה לש הירפכ
 • ןגמ-ידסח םישנאב םייליל םיטפש-ישעמ לע- ברעמל תרצ ערמה-תירבמ

 ידי-לע םיעצובמה ,תוללעתה ישעמ לע ,תרבחמו אלכ-יתב לע ,םייוניע לע
 הגאד .םירכיאו םילייח ,םיטנגילטניאו םילעופ- םיחרזאב יאשחה תודישה
 לש תוימשיטנא תופידר דרחינ ,תוימראל תופידר לע תועידיה ודורע תדחוימ
 ךות ; ילגנאה לש דחה רטנמ תא רלפדיע אל תומודאה תראמסיסה .םידוהי
 םדא ותריהנ .תומויא ויה ולאה תרדברעהר ,תודבוע ףסא ריעל דיעמ תועיסכ
 תרימשו םיידי יפלא ץחל ,םיבידאו םישבי םימראכ עימשה ,םיסומינ לעב
 קבאמלו האחמל תודבוע ףסאו םישקעתמו וילא םילבומ םידלי קשינו
 טעמכ יתימאה ומש ךא ,סנוקס ןו'ג היה הזה דפוסה לש טעה-םש .דיתעב
 .שיאל עודי היה אלש
 הצורמ היה ארח ; וקיסעמ לש תוישפנה ויתויווחל םייתניב דדח אל וריכזמ
 לש וכרד תא סליפו ןומהה תא תוזירזב קחד אוה .תניינעמה העיסנהמ דאמ
 רהימו. ןררק ךויח ךייחמ ארחשכ ,ומצעב סכככ ךכ דחאו ,אתל ולש תיבה-לעב
 קחשל ויניעב ןח אצמ ."םיקזחה םישנאה" יכפב יתורפסה דואמה תא גיצהל
 ותבהאל הפינחה "הזה םלועה ילודג" לא הבדיקה • ךוותמ לש דיקפתה תא
 ,דליכ שיגדה םש יעודי םישנא םתס וא ןוטלשב םיקיזחמה תרבחב .תימצעה
 .םידגובמ ןיב אובל ול רחינהש
 שבולה םשרד לכ השרע וניאש חרזאה לש ודי תא ץחל ילגנאה דפרסה
 לש תכלכולמה הפיטקה לע ולומ בשייתה ,ויככש תא ףפוצש דחאלו. ןרוטקמ
 םיצורה ,םינרקס וציצה ובג ידוחאמ ; תלדב דמוע דאשכ ריכזמה .הפסה
 .הזה אתב החישה תלהנתמ המ לע עומשל
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 וחילצה אל חרביגבה לבא ,ידמל רורב היה ראטבימ .תיסור רביד ילגנאה דפרסה
 .הניארקוא-ברעמ דילי רמכ אטיבש םילמ ויה ; ולצא
 .תוילגנא םילמ וירבדל ןמזל ןמזמ סינכמ היה רחיש-שיא
 : לאשו ריכזמה לש רפתכ לעמ ישי ןכר ,הקספהל הכזשמ
 תא תיאר ? רבלש יטסילאיצוסה רטשמה ךיניעב הארב ןיא ,השקבב • יל חלס"
 "?םישדחה הינבה ירתא תא ,רבלש םילעפמה
 תניינעמ" .ישיב וטבמ תא ץעונ אוהשכ ,דפרסה בישה ,"תרעסמכ יתיברה"
 שמח תב ןימוי-תקיתע הבצמ טבברדב יתיאר .םכמע לש הירוטסיהה יתוא
 ,יל ררמא .דראמ הקיתע תברתכ הטורח הבצמה לע .ןרעב םיבש תואמ
 רכיכב ן-3 ה האמהמ היסבכה ? ירצונה רבעהו .קלוסת תאזה הבצמהש
 עבורה .ןיבל לש םעט-תרסח הטרדנא המקרה המרקמכו ,הקלוס רבכ היריעה
 ,םרקיש רביא ,ריעצה ישיא ,הז .וברחוה תסנכה-יתב ,דוסיה דע סרהב ידוהיה
 לע רהשמ עדוי התא ,האר ןכבר ? ןכ אל ,ידוהי התא ! הקיטילופ- תאז

 יבא .הקברטפשב ,הניארקואב בר היה יבס ! עדוי יבא לבא ? םיימואלה ךישדש
 התונמאב לע ,היגהבימ לע ,תיזקווקה תודהיה לע יל רפסמ היה ןיא ,רכוז
 "? לכרתה- תעדל ןל קשחתי םג םאר ? הז לע עדוי התא המ .תודהיל
 .תוינרקס םיינזוא ידמ רתוי ויה ביבסמ- קתש ישי
 םתאו םירבד רצייל םתלחתה" .דפרסה ךישמה ,"שדח רטשמ םקוה םכצראב"
 ,ונחבא לבא .הלאה םירבדה תא םירציימ םתא ןיא ן.כ לע ןמזה לכ םירבדמ
 רבא .םלוע לבק ןכ לע םיקעוצ ונביאו ,בטיהו ןמזמ םירבד םירציימ ,ברעמב
 לש תרדחה ירנידל םירגבתמ .הירפכ הדובעל םירגבתמ רבא .וננמז תא םידבכמ
 םיאב רבאשכ ! רבאט וניניעב םה הירפכ הדובע ידי-לע ודצרבש ,םירבד .םדאה
 רבא המ ןא .םייחה לש שדח ןורקע אלא ,םירבד אל ןאכ םישפחמ רבא ,םכילא
 םיבר תרמוקמב םישנא הברה יתיאר ,תמאה תא רמול יל השרת םא? םיאצומ

 תחא הרטמל םישנא יפלא םיסבכמ םתא .םדאל דרבכ סזדי יתיאר אל לבא-
 "!אל רתו ! םירבד רצייל- דבלב
 "!הרטנוק שממ אוה ירה" .רודזורפב שחלב ולאש "?הז ימ"
 יבא" .תושגרתהב ילגנאה ךישמה "?םדאל דרבכ סחי תולגל םכמ עברמ המ"
 להבמ .םילייח םה םילעופה .תיזח תאז היינבה ·שרגמ םכיניעב ! המ עדוי
 םהל חיטבהל םיפאוש םתא ,םישנא םיפסוא םתא .דקפמה אוה היינבה
 םה םדא-יבב לבא .האלמ הקופתב ודבעיש ידכ .קיפסמ ןרזמ ,בוט אופסמ
 הידירורו ,תחא היזיררר העיגמו ,היינב תיזח לש םילייח םה רשאכ םג ,םדא-ינב
 םיליחתמ םישנאהו .אלכב והשימ רבכ םישבוחו ,תישילש היזירררר ,הייגש
 םידבועו- תריזיררר ןיא ונלצא .העורג הררצב םידבוע םהו- ןבצעתהל
 דחא לעופ לע ? םכישנא עמשיהל םיכירצ ימל : רהשמ דוע וישכע ... בטיה
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- הדובעה להנמ .קינלא•צאנ- סדנהמה : םיקינלא•צאנ הרשע םנשי
 ,קינלא•צאנ- םידבועה דער .קינלא•צאנ- רוטקרידה .קינלא•צאנ
 תויהל הצור אוה םג ,הדה רבדה סאמנ לעופה לע .קינלא•צאנ- .ד.ר.ק.נה
 תונישלמ בותכל : תאז תרשעל ךירצ ןיא בטיה עדוי אוהו .קינלא•צאנ
 ·ינלא'צאנל םישענ םה םגר םיבתוכ הנהו .המ לער ימ לע בושח אל ,.ד.ר.ק.נל
 םייק ... םיקינלא•צאנכ הגרדב תולעל םה םיברמ ןכ ,בותכל םיברמש לככ .םיק
 שיא ,דקפל םיצור םלוכ םכלצא .תייצל דמל- דקפל הצור התא : הדכ ללכ
 .תייצל הצור וניא
 אלו ,היכרנא ודיא הנשי ונלצאש" ,ישדקב וכותמ ישי טלפ ,"חרמוא תאז"
 " ... ןוירטלורפה לש הרוטטקיד
 • והערמ דחפמ שיא" . וירבד תא ףקותב רפוסה רתס "! דחפה לש הרוטטקיד"

 םרשמ- ברקב שובכל ןכב המ לש רבד לכ ךירצ םכלצא .והערל עירפמ שיא
 ,תבחס ,תריינ. ץחרמה תיזח םשב ץחרמ-תיב לש הי-נב וליפא םינכמ םתא ןכ
 תא בהוא ינא • יל ןמאה ... ! שממ הדובעל רכז לכ ןיאו- היטרקורויב
 ·יברש בהוא ינניא לבא- םהלש תוינמלוחה תא ,םבל-בחור תא ,םיסורה
 תחת ירה .םינטק דגנ לודג םע םיסשמ הלעמלמ רשאכ ,בהוא ינניא ,םזיכ
 "! םידוהיה אלו ,םירטטה אל- דדשיי אל דחא ףא היסור
 וריסה םיחמומה .םהיקפרמב הז תא הז ןמדמ רבכ ופחד רודזורפב םינרקסה
 תעונת- תושדעה תא תונדפקבו תוזכרתה ךות ופשפשו םהיפקשמ תא
 ,ינומדא םפש לעב דחא .ימ ידי לע עודי אל םדק-ימימ הגהנוהש ,הלצה
 ;תויסראב ונדואב והשמ שחלו ,ונכש לש ונזוא לא ןכר ,רשב-לעב ,לגלגע
 ירבד לע ביגה ,תוחלו תומודא םייתפש לעב ,אבצ ידמב םידגב-רודה עסונ
 : ןרוטקמבש שיאב וטבמ תא רישימ אוהשכ ,ילגנאה
 " ... םירדה הדובעב דואמ םיעירפמ ונל"
 הצנצנ- ןרוטקמבש שיאה יניעב העיפוה םינוא-רסוח לש הרדומ העבה
 ותעדותב עבקו טלק תאזה תפלוחה העבהה תא םג לבא .דימ המלענו
 תא ונממ דוע דירוה אלו ןרוטקמב שיאב ויניע תא ץענ אוה ; אבצה-שיא
 םולכ ! תעגה" : הנפוה וילאש שיאל קר ידמל היולג הרוצב רמא וטבמו. וטבמ
 תא םימאות םניא םולכ ? רדה לש הלאה םייליוואה םירבדהמ הצורמ ןניא
 לש ריר תואלמה תושיחלה ןחורל ילואו ? תוזונגהו תוסומכה ךיתובשחמ
 דוע • ןחוכ תא תדביא • ונתאמ תקתנתה ,תנכוסמ ךרד לע תילע ? םיחמומה
 " ... ןשאר תא םג דבאת טעמ
 וטבמ תא שחינ אוה .אבצה-שיא לא ויניע תא םירה אל ןרוטקמב שיאה
 .ימינפ טקש-יא הזיא יפל ,הדחה תירעקב דירטמה ץחלה יפל דבכהו םוטאה
 ,הלאה םיצצומה םיבאכה ןורחאה עובשה ךשמב רבכ ותוא וגיאדה םעפ אל
 הבשחמ לש העבה ךות ,םשארב םיעינמ םהשכ ,ורמאו ורדח םיאפורהו
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 וטבמ • ויניע תא תצק םצמצ אבצה-שיא ." ... תפערסה ,קפס אלל" : הקומע
 רוטרטה ךותבו .םירוכ רקד רמכ .ןרוטקמב שיאה לש ותלוגלוג תא רקינ
 ףורצ וליאו .דרשמב רידי-לע לומתא ורמאנש ,םילמ ןתוא ועמשנ עשורמה
 תא ריבגה קד הלאק'צאחאמל ומע דחא אתב עסונ אבצה-שיאש ,םירקמה
 .תלבסנ-יתלבל טעמכ התרא השער • ןרוטקמב שיאה לש ותדרח
 אצמ אל ןא ,יחרזא שובלב רנכש ינפ לע םינוא-רסוחב וטבמ תא קילחה אוה
 רמאו זוע רזא אוה .םדרנש םינפ דימעה רא .ןשיו ויניע תא םצע ןכשה: הרדע
 :תניירע טעמכ ,השבי המינב
 ןטבמב ףיקהל לגרסמ התא םאה . רפוסה ינודא • יחטש חרואב ןד התא לבא"
 "?ונדיתע תא
 אלל םמוקתי ,אבהל םג ןכ םכלצא ךשמיי םא" .דפרסה ררועתה ,"ןכ ,רה"
 ."םכתוינידמ תא תונשל ידכ ,השדח הכפהמ ללוחיו אבה רודה קפס
 ינפ לע וטבמב קילחה ןכ-דחא .ןולחב ץיצה ,ויניע תא לגלג ןרוטקמב שיאה
 אשונ תא תונשל ידכ ,תע-בתכ רא ןרתע שפחמ היה וליאכ • ןטקה ןחלושה
 המצע תא העיקשה • דראמ הממעתשהש ,תנוריעצה ותשא לבא- ,החישה
 בוהצה רואב תראומ ,םיגלש הסרכמ תיררה הברע הפלח ןולחב וליאו ןרתעב
 היה המדנו .טקש-יאר הדרח התואב ,היה המדנש יפכ ,המשנש ,שדח חרי לש
 םיטבמב תבכרה תא וויל םייניבה-תונחתב םיפפוטצמה םירכיאה יכ ,ול
 תודגנתהב לקתנ אלש ,דפרסה וליאו ... אבצה-שיא לש רמכ ,םידבכו םימוטא
 דרבכ סחי רסוח לש תואמגוד תונחלס תצקמבו םילמ עפשב איבה ,היופצה
 ,םד לוקב םירבדמו ,םינשי םיעסונ תובכרב םינוניג לכ אלל םיריעמ: םישנאל
 . ןשאר לע רשי םינוילעה םיפדמהמ םיצפח םיכילשמו ,תותלדה תא םיקרוטו
 : רלוק תא היבגהו תונמנמשה רידי תא שרפ אוה ? םחלהו
 זאו ,תישפח המזוי םירכיאל תושרהל ךידצ .םחל ןיאו- תיקנע הכ רץאב"
 "! םחל םג עיפוי
 לבא . רפוסה לא ופרג לכב אבצה-שיא הנפ • ןרתעה תא תונדפקב לפיקש רחאל
 היה . רעסנ לוקב רודזורפב רבדמ והשימ לחה • ריפ תא חותפל קיפסהש ינפל
 ,אתב ךרד ומצעל סליפו ,אבצה-שיא לש ותעונתב ןיחבה אל אוה .ישי הז
 םינשיה ויפקשמ לש תושדעה .םיפפוטצמה םיקהפמה ינפב לצנתמ אוהשכ
 ינרקס טבמ רב ליטה אבצה-שיא .ויסיכל תונבצעב סינכה רידי תא ,וצצרנ
 . רבדל ול חינהו
 ישי חתפ ,"םייחל השדחה ותנשיגב המואמ תנבה אל התא לבא ,יל חלס"
 השיגה תא .המואמ תוארל ילבמ ,ונייחב לכתסמ התא" .תשגרנ המינב
 ."תונשי תודמעמ ,תונשי םייניעב דומלל רשפא-יא השדחה
 .תינללוכ הררצב רבדמ יניא ירה" .ישיב ןרחמתב ץיצה רפוסה " ... עודמ , i נ"
 ·תיבמ ורזחשכ ,םיידוהי םידלי םהיניב ורביד ןיא יתעמש ,לשמל ,הנה
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 דרע לכ ;ךיירצמ ,בוט הז .תירבעב םילמ שילש תוחפל םהירבדב- ,רפסה
 תונחמ .ןיררש רעש ירוחאמ ,טנברדב יתיאר ינש דצמ ... םעה יח .ןושלה היח
 אלש ידכ- הרימשה ילדגמ תא ורסינ ונארב תארקל ,עדוי התאר .םירוצעל
 רשפא-יא עשפמ םיפח םיריסא לש יכבהו תוחינגה תא לבא .רבדה והמ שחננ
 ? קדצ הז םאה ? יתובר ,תוריח תאז םאה ! תרומב אלא- המואמב קלסל
 " 1 םכלש שדחה רדסה תא ןנרכל םיצור םתא ולאכ תוטישב

 לע ישי קלח ,"הנשיה םרקמב השדח הרבח הייפכ ילב םיקהל רשפא יא"
 הבוט הלמב .העודי-יתלב ןרדב םיכלוה ונאו .ןריסב רנל ןיא ןכל ףסונ" .וירבד
 ונאש רמוא התא .תאז השע התאר ,הנה ארב התא: ןתברח ידי אצת אל דבלב
-נהמה רבחה ריעה הנהו ,תישונאה היגרנאה תא תינוכסח אל הרוצב םיזבזבמ
 לש הטישה תאז : שדח ןורקע ןכב םג האור ינאו .םירזה רנל םיעירפמש סד
-וץחמ םירחא םיחרוא אלא ,התא אל ,רנ- רמוא התא .תיללכה הארוהה
 םייאבצ םילעפמ םיקהל ידכ קר םירז םיחמרמ רנל םישורדש- • רץאל
 .םכתא ריכהל םג הצרנ אל ןכ-רחאו ,תיאבצ הישעת ןגראל ,םייעקרק-תת
 םעה ,םינומהב טקלטניאה תא הררוע הכפהמה .הכפהמה לש םיטרפ- הלא
 הנה ! הנשי רץא םרשב םייק וניא הז רבד .הלכשהה לא ןשמנ טושפה
 םכניא וליפא םתאש ,םרצע ביצקת הלכשהל ןרירסימרקל הקינעמ הלשממה
 לכ תא דמלל ידכ קיפסמ וניא ,טעמ ןיידע הז תאז לכבו- ,וילע םימלוח
 ."דומלל םיצורה
 המ ,שארמ עדי- ןזרא יצחב ישיל ןיזאה אוה .החישל אבצה-שיא סנכנ ןאכ
 המ .רזב תוסופת ויה אבצה-שיא לש ויתובשחמ .הזה בהלנה ףקשוממה דיגי
 הייטסה לע רהשמ ,הארנה יפכ ,עמש אוה ? חירהל קיפסה המ ? עדוי אוה
 ימ ? ןיינמ ? ול העודי םחלה תייעב םג ,הנהו . יביטכ אשה טפשמה לער ,תינמיה
 ?שחל
 דגנ • ןרוטקמב הזה רירה בז דגנ אלא • רפוסה דגנ אל לבא- וב הלע סעכה
 תא ליפשהל ,רהמ המכ רה ,רהמ ךרטצתש ,הארמה-תבוט הבקנה םע ספאה
 .הנחמ רהוס לכ ינפב המצע
 אבצה-שיא רמא ,"'יררטסלטאגיררד' תא ריכהל ,רפוסה ינודא ,בייח התא"
 לכתסה אבצה-שיאו ,"םיבהלנ ... הלאכ הברה הארת םש" .הדוקפ תמינב
 .קיר םרקמב םילכתסמש רמכ םמותשמה ישיב

4 
 תבכר-ןרדס רבע ןורדסמב . ןקורתה ןורדסמה . ןוזפיח ילב ורזפתה םיעסונה
 םיעסונה .םיעצמו תוירכ לש המירע והזח לא ץחול אוהשכ ,הביש לעבו ןקז
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 םיעסונה בכרה תא בטיה ריכה זימינכ םגר . זימינכ טושפ ול וארקו רתוא וריכה
 םהילא הנפו תישיא דחא לכ ריכה זימינכר .עובק טעמכ היה אוה . ןרה ךררקב
 תוניינעתה הליג אוה ".תיזקווקה תידוהיה הפשכ גרהנ הזש יפכ ,"ה Z רא"כ
 תרבגו םייתפשה תועונתכ קר ביגה םלוא ילגנאה רפוסה ירכזכ הנררמ
 .םייניעה
 אוה . לזרבה-תליסמ תחיתפ זאמ הפ דבע ףקשוממהו בגה-ףופכ y קזה שיאה
 עפש לע ,הנשעה הכוראה םע זרשארה רטקה לע רפסל היה לוכי יאדווכ
 דחא לכ לש דעיה לע .הכפהמה ינפל הפ ויהש ,תככרה-תונחת לש םינונזמה
 .הנקסמל עיגה רימי ףוסכו זימינכ תככרה- y רדס האר תוכר .םיעסונה זמ
 . ויתועדכו ויתועידיכ םירחא ףתשל אל םגר .תולאשכ תוברהל אל בטומש
 הפידעו ,שרלש רשאמ םילמ יתש בטומ לכא- החישל קוקז םדא לכש • y כרמ
 ויה הכפהמה ינפלש ,עדוי ליסכ וליפא ,לשמל ,הנה ".םייתש לע תחא הלמ
 וליאו • רתכש םה זב יפ לע ףאו- רתוי הכרה םיבוט תככר ידבוע לש םהייח
 ערזמ .לואשל םיקולא רנרמשיר ,רוסא תוכשלו- דראמ םישק םהייח וישכע
 .ריקל ןרדימעי אל םא ,רסאמ תונש רשע לבקת תאזכ הלאש דעכ ;רוסא
 לגרסמ היה אוה קרו ,הקילבופרכ םישנאה לכ תא טעמכ תישיא ריכה זימינכ
 שחל :·בושח שיא" . דבכה טבמה לעכ אבצה-שיא לע היצמרופניא תתל
-·ינעהש .ןכ לע ."יונימ לבקל עסונ אוה" ,ותחפשמ םש תא ועידוהכ זימינכ
 לולע שדחה "ירנימ"השר • y ררחאה זמזכ םיריהזמ םניא אבצה-שיא לצא םינ
 .קותשל זימינכ ףידעה ןכ לע ,דראמ הביצעמ הררצב םייתסהל
 חתפמ ושאר תא בכריש- ישי לש רנכש- םרחה רדווסכ תככרה זישלמ
 : ארק הררצמ לוקכו אתה
 "! םיעצמ איבת • זימינכ"
 . ותדוקפ תא אלמל זרדזה y קזה ךרדסה
 שמרח .הכשח הדמע ץוחכ .תרחואמ התיח העשה .רמוקמ לע םמרז בשי ישי
 .םיבכרכ וארנ עיקרכ .םלעיהל ליחתה חריה
 דע ,תונלבסכ הכיח םלוא .בכשל םידקהל היה ליגר אוה • ךרשיל הצר ישי

 .הטמל וילא הנפתיו הנוילעה הכטציאה לע רעצמ תא זישלזנל עיצי זימינכש
 קאינוק קובקב y חלרשה לע םש אוה . ךרשיל זררכתה אל זישלמה םלוא
 זימינכ תאו ישי תא זימזהר םיציב .הניבג ,םיצומח םינופפלמ ,טנכרדמ
 רמש .עדי רמש תא וליפאו תישיא זישלמה תא ריכה זימינכ .תיסוכ תותשל
 .לגעמכ הככוס השימ לש קאינוקה תיסוכ .השימ היה
,'ל"רחמ םירכנ ונתוא רקכל םיכרמ הנשה" '  תסיעל ךות השימ זישלמה ליחתה 
 סופיט- הזה רפוסה ןא ".םיניכמ ,םיבוט םישנא • זכרמכ ,םכור" . זרפפלמ
 .הייפיצכ ישי ?ע לכתסה אוה- "".םררע םגר ,םכח
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 דחא רבד קר הצרו םויה לכ ץצורתה רקובב ,םרקל םיכשה אוה .קתש ישי לבא
 אל ,תבכרב יליל יוליבל םיליגרה ,רינכש ,םילגרה תא טושפל ,בכשל-
 .תוצח ינפל ןרשיל בכשל רשפא ךיא ,םמצעל וראית
 הדובע לביק ישיש ,ול עדונשכ .השימ חינה אל- "?עסונ התא ןאלו"
 םימלשמ םג הנה .ןיוצמ ,בוט" :ושארב ענענל ליחתה ,"יררטסלטאגיררד"ב
 "?ןכ אל ,םילבור נ oo ל העיגמ יאדווב תרוכשמהו ךרה ןורקה תואצרה תא
 " ... ךרה ןורקל סיטרכב השקה ןורקה לש סיטרכה תא יתפלחה טושפ ינא ,אל"
 תרבג תלעב הרענה תרזוא רובידה תא ביחרהל הצר אל אוה .תצקמב ךרבנ ישי

 .תופיה םייניעה
 .הז לש וירבדל תונרקסב הכיח ישיו- ןימינב ןרדסה בכעתה ןאכ ךא
 .הברליגזיח םע תפלחתה יאדווב" : המורע תמינב ןרדסה רמא " ... רורב • רנ"
- סיטרכה תא יל הטישוה ,אתל רבכ הסנכנ טעמכ איה .התרא יתיאר
 . ירותסמ טבמב קתתשה אוה " ... םואתפו
 .רבע לכל ררזפתנ ויסיסרו הלעמל קאינוקה קובקב ץצופתה- "ח-כ-רtז"
 הלטלטיה בתכרה .ץמצמל הליחתה תירונה .םיילגרל תחתמ ךפשנ קאינוקה
 הלטלט ךות תבכרה הרצענ ףוסבל . וקרח ןורקה ילתכ ; תחדקב רמכ הדנדנתהו
 ,הלודג
 ץורא ינאו ,הפ וראשיה םתא" .הכובמב השימ לאש- "?הרק המ? הז המ"
 '.'עדוויהל
 תא ולוורשב בגנל ליחתה ישיו • רודזורפה ךרואל רץ אוה םיידי ףונפנ ךות
 בשח ','םירמוא ,הנה" .ררחש ריק רמכ הלפא התיח ןולחה ירוחאמ .ןולחה
 .ןרחרס ילב ,םישער ילב ,חיפ ילב- הלאכ תונוכמ ואיצמי םישנאהש" ,ישי
 םילוחכ דימת ריהי םיימשהו ,םדאל ענכיי עבטהשכ .ןמז ארבי ,םירמוא
 תתנמב םירוש ריהי םישנאה לכשכ ,יתוא דיחפמ הזכ דיתע לבא ... םיחצו
 שורח הדש רמכ ,דחא לכל םירוש ריהי אל םייחהש ,הצור ינא! םהלש רשואה
 םירטקהש ,ףרגה ןמ המדאה תא רענל ,םרקל ברשו ,רב דועמל םג רשפאש
- א :וישכע רמכ ,םהיתולוק ועימשי 1$  "! א-
 הרקה תיכוכזה לא וינפ תא דימצהשכ ישי לש וחרמב וצנצנ הלאכ תובשחמ
 .הלאק'צא [l א Q האצמנ וינפלו ,תיארפ הברע הערתשה הלפאב .ןולחה לש
 וססותנה הל 1$ ק'צאכrאו;ל ןימימ .לוחכה םיהו םייעלס םירה תרשרש הירחאו
 רמכ הפי וץרעהו. וכרד לזרבה-תליסמ תלילס תא רשפיא אלש. ץורעה תרריק
 ןולחה תיכוכז לא ודמציהב .תושיגר םייתפשו תררוחש םייניע תלעב הרענ ינפ
 ישי .םהידיב םיבוהזה םיסנפה םע לזרבה-תליסמ ידבוע תויומדב ישי ןיחבה
 ןיחבהל היה רשפא יא . לפאה הלילה ךות לא ןורקה ןמ אציו ועברכ תא שבח
 םישיטפה תושיקנב ,םייפגמה תקירחבו םירותפכה וץנצנב לבא ,שיא ינפב
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 םיעסונה .תחא תרמלש התיח םינוממה תודוקפב ,תונוכמל ןמשה תוחירבו
 ושגנתה המ קחרמב: היתוביס לע םהיניב וחחושו ,הנראת התרקש. ועדי רבנ
 בנז לא קחדנ ישי .הליסמה תא הנפמ הלצהה תרוצו ,אשמ-תובכר יתש
 הרענה : םילפאה תונולחה ךרד ץיצה ארשל ןא .השקה ןורקה לא ,תבכרה
 ,ונררק לא רזח ישי .המדאה התרא העלב וליאכ ,המלענ תופיה תרבגה תלעב
 .בזכואמ
 עמש- "! דחא שדוחב תישילשה םעפה תאז ! הפ שחרתמ המ עדוי דשה"
 .םרומה ןררארצה םע תטפורמה "הש,ק�ז"ב החמומה לש רמרמתמה רלוק תא
 : ריבסהל לחהו לכה עדויה שיא ץצ הלפאה ןמ
1 .סמ תבכרה תא לבקמ התא םאה : ולאשו • ולצלצ הנחתה ןרותל" 1  אוהו ? 
1 רפסמ .פורו;זל ןלהו- םינכומ ,םילבקמ : הנוע 1  אוה םג קו;ג�הר תכלוה 
 לוונמה ללגב! ארונ ,רדסב לוכה היה- תותיאה תא ףילחמ היה וליא.םלוח
 "!םימחר אלל רב ורייש ,ול עיגמ ! הזכ ןרסא תורקל היה לוכי הזה
 . ןרשיל תכלל ןווכתה אל שיא ; תבכרה דיל תונלבסב ופפוטצה םיעסונה
 זרזת יתמ ,עדי אל שיאו ,הגונ בכוכה רמכ הקוחר התיח הלאק'צאחאמ
 תדרל ליחתה . ןמזה רוציקל תורקת ופחיט ,תויורכיה רשע םישנא .תבכרה
 ,עידמ לבקל חילצה אל ןישלמה השימ קרו ומעט יפל רדתסה דחא לכר םשג
 תלעב הרענה החרב עודמ ,עדי אל ישי םגר. ולש סיטרכב ישי ףלחתה ימ םע
 . ןרה ןורקה ןמ תופיה תרבגה

 s ד



 ישימח קרפ

 "יווטסלטאג יווד"

1 
 שוגפל ראבש הלא .הל�ק�צאז::rאני; תבחת לא תבכרה העיגה ברעב רחואמ קר
 . ולכתסהו םימעוז ודרי םיהובגה םידיקפה . רכע לכל םישאוימ ורזפתה התרא
 ףכפכ ברמ ארבא הכשלה להכמ . ןרותה יארחאה תא ולליק םידחא ; םביבס
 'רתוא חולשל ןווכתה אל אוה םצעב ; םנמונמה הקרבימה דיקפ לומ קונימכ
 םע וחקמתה םיעסונה בור .ומעז תא קורפלו דיקפה תא דיחפהל הצר קר
 םלואב בשי ילגנאה רפוסה ... תבכרה-תנחתב המלש הממי וכיחש ,םיבכרה
 .הילגנאל רוזחל הצר רבד לכמ רתוי .בוחטהו םהוזמה הנחתה
 .םיה לא ,שיבכה ךרואל דועצל ליחתהו שיאמ הצע שקיב אלו לאש אל ישי

 רסרס לע שרפכ ומצע תא שיגרה אוה .רודכה ירחא לגרודכ קחשמכ דעצ אוה
 ועיבה ויניע ,ברמרלאש ישי לע הבוהאו הכהמ השגרה תאז התיח .רהודה
 תא ומירהכ ישי בשח- "!ילש םיבכרכ" .היידרה תחמשו םרלש ,הרלש
 רידאב ,םיבכרכ תובבר םיע 1 רז ויה םיימשה ."ילש םיאלפכו םיריעז" .ושאר
 דדרב היה אוה . ישיל םעכ ךכ לכ הז לכ .םיגלש תרשפה לש ביבא חיר דמע
 תורוא ץבצבל וליחתה קוחרמ .ותודידבל יוציפה התיח עבטה תבהאו ,םלועכ
 .םיקותמהו םימיענה םייחה ולהנתה ,הארבכ םש ,הלאק'צאחאמ
 םימודה םיררושה רבשי ,םיחישה ,םישנאה ,םירהה רבשי ,התע ןשי םלועה
 ןיחבהל היה רשפא יאר ,חרוא-רבוע םדא ךלה ותארקל .םיירצמ םיסקכיפסל
-לטאגיררד"ל העסנש ,הבכרמב ןיחבהו וידעצ תא שיחה ישי .הכשחכ וינפכ
 ועימשה םיסוסה ינומעפ ,הרכרכה תא רכשמ םיעבש םיסוס השרלש ."ירוטס
 חלרפ ינחרצ לוקב "! ויא" קעצ בכרהו ,בג לע בג םיכרעש רבשי םיעסונה 'לוק
 . לילה תכשח תא
 ,הפיעצב הפוטע ,הברליגזיח תימלוש םג הבשי םיעסונה ןיכ הככרמכ
 תא לבסה אשנ ךיא תבכרה-תנחתב האר ישי .הינתומל םידומצ היקפרמ
 :ודי תא םירהו הלפאה ןמ אצי ישי ... וירחא הדדמ איהו ,היצפח
 "?יליבשכ םרקמ שי"
 "?ךירצ התא ןאל"
 . "יררטסלטאגיררד לא"
 " ... !הלע ,רנ"
 .רשב-דבכ םדא ןיבל תימלוש ןיכ לספסל קחדכו הבכרמה תגרדמ לע ץפק ישי

58  



 ריכתש 'הצר אוה . דחה הקפרמ תא שיגרהו הרענה לש הדיצל ישי בשי וישכע

 השע הנה ךא .הקתש תימלוש םלוא .הנושאר ותא חחושל ליחתתש ,ותוא

 ושאר תא איצוה אוה .הבישיה ןפוא תא תונשל ןויסכ ןיזרבאה ליעמב שיאה

 היה רוחבה .םישנא יפלא ןיב ריכמ היה ישי תא .ויפתכ תא רעינו סדרבהמ

 וינרופיצ יפל .תוירירשו תולודג ויה וידי ,טפנ לש חיר ץיפה וליעמ ,שוחכ
 וא גהנ- רוחבהש ,שחנל היה רשפא ,תקלדה תוזוחא ויניעו תורוחשה

 ... בכר-יאנוכמ
 .ודי תא ררחשל ותוסנב גהנה למלמ- " ... יל חלסת"
 "!הפ דבל ךניא"- ,טנברדמ ןמשה ןטר- "!םיקפרמב ץוחלל קיספת"
 ךכ לכ רביד םיימוי ינפל ,םייפקשמב הזה שיאה" .גהנה רזח "."יל חלסת"
 " ... םדאה-חוכ תקלחמב הפי
 התדוד ירבדב הרכזנו ,סיטרכב המע ףלחתהש ,הז תא דימ הריכה תימלושו
 הנכשב תונרקסב הננובתה איה .םדאה-חוכ תקלחמב קיחצמה IL י'אה תודוא
 גהנהו .םיצפונמה םייפקשמל דעבמ םינוא-רסחו דח טבמ הטלק הבושתבו
 .טנברדמ ןמשה לא ותונפב םייתניב ךישמה
 וליאו- ,םיסוס השולשב םיבחסנ ונחנא הנה .הנוכמה לע רביד דאמ הפי"
 " ... ידיב הגה
 הקירבמ הרוחש תינוכמ- םיסנפ לש תורוא ינש הכשחה ןמ ועקב הז עגרב
 תא ףוסאל "ןלוקניל" וחלש "יורטסלטאגיווד"ה ןמ .הבכרמה ינפ לע הפלח
 לע רבדל ךישמהו םסקומ טבמב תינוכמה תא הוויל גהנה . ילגנאה רפוסה
 • ותשא תומ לע ,הדובע רסוח לע רביד ,סוס לש וחוכ ינפ לע עונמה חוכ ןורתי

 טפטפ אוה .תוצעומה-תירבב ותרשמ לעו ,םדאה חוכ תקלחמב םירדס-יא לע
 ףוס הפה תא םותסת ,רוחב ,אנ עמש": טפשמב ותוא קיספה אל שיאו טפטפו
 "!ףוס לכ
 לא ותונפב שחלב ישי לאש- "? יורטסלטאגיווד לא תעסונ תא םג"
 .תימלוש
 .הקתשו השארב הנהנה הרענה
 התיח יתשא וליא" .רברבל גהנה ךישמה ,"רדתסמ יתייה דוע אוהש ךיא"
 םיימשב- ,ילש יתשא ,איה הפיא :בשוחו םיימשל ינא לכתסמ התעו .םייחב
 ןיאש ,םירקשמ םיטסינומוקהש ,אצוי זא ,םיימשב םאו ,רחא םוקמב וא
 "?אל וא ןכ ?ףוסה הז- תוומה" ,ישי לא הנפ ,"בשוח התא המ .םיהולא
 ןכתי" . רהרהמכ ישי לאש- "?התומ ללגב ךבלמ המלענ ךתשא םאה"

 "?םיראשנה לש םנורכזב וקלתסהש הלא לש יחצנ םויק והז תוומלאהש
 הכשחב וב ןנובתהל םיצמאמ התשע איה .ישי לש ותבושתמ המהדנ תימלוש
 .םיבכוכב ויניע ץענו החנא טלפ גהנה .ויניע תעבה תא ,וינפ תא תוארלו
 םגו המליש תימלוש .ןעטימה תא קרפו בכרמה ןמ ץפק בכרה .הרצע הבכרמה
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 תא לגחב ושק ישי .םיה לא ,תחא םכדד התיה התע .תוטרופ המכ ףיסוה ישי

 תא לבקל המיכסה תימלוש .רפתכ לע ןתוא סימעהו תימלוש לש היתודווזמ

 הצידב טעמכ ,םיריהמ םידעצב וכלה םה .הקיתשב תדרל וליחתה םהו ותודע

 הרצע הדעבה .תינבנה דיעה הצקב דמעש • וארמו לודג ףירצ לא ועיגהש דע

 . רמכש לעמ היצפח תא דדירה ישיו ,תכלמ
 איה "!הללק ,הללק אוה ןרובד לבא" ,תימלוש הדמא ,"ןרדכז לע תוביד"

 התלכ רשפכו םרח לש שגד הטבמב טלק אוהו ,הלעמל הטמלמ ישיב הנכרבתה

 תרבגה תאו תופיה םייניעה תא תואדל ידכ ,הנולח תחת םלש הליל ולו דומעל
 • "םהב רכזיהל אל בטומש ,םייחב םירבד הנדה שי" . ןהילע תודגוסה

 • ןכתי ,תחא הממיל קד הכה יתעגה ינא ... לשמל ,תויעבצ" ,תימלוש הכישמה

 "! הדרת ! םרלש .ברש שגפינ אלו
 לש ןרדהו םרחה תא שיגדהל ,הדי תא ץוחלל ,רהשמ ומאל ,לואשל הצר ישי

 ומאל ילבמ רמוקמ לע דומעל ךישמהו דעכ רמכ םואתפ ןרבכ לבא- העגמ
 .הלמ

2 
 הדרשב .תרדוש שרלש לע בחו ורשימכ ערתשה ןושארה הייכבה ןודיא
 ,בטיה וארמ היה הייכבה ןודיא .תישילשה תרמשמה עגרכ הדבע תישילשה
 תא הליל לכ קלסמ היה אוהש ימ : םיכושח םיפריצ ופפוטצה הלעמל תצק
 ןנובתמה .רודע אל חקפמה לש וימויאו ריתרלליק ףאו ,תונטקה תרדונה
 תוכימש םהילער םישגרד ,ה··מיכפ לש תובוחט תוניפ תואדל היה לוכי רץחנמ
 ודי לעש ,לחב ורתכו תובוטו תרפוצ ,םימהוזמו םיקיו תודיק ,תולפוקמ תרקד
 .םיקווו- ,םייתנוע םילועפ רדג ןאכ .תולתוח רא ףגמ םישבייתמ
 ,םיאנוכמ ,עוצקמ-ילעב רדג ןאכ .םייתחפשמ םיפירצ רוקרזה הייכשה הדרשב
 דיעה ןמ ואיבה הנה .םיפוקש תונוליו ופפותכה תונולחה לע .םיסדנהמ
 .המקדי תודובע תויולת ויה תודיקה לע .תויאניו תוסרוכ ,לחב תוטימ ,םיכדזמ
 תוהמיאהו ,תוטימה לער הפצרה לע וצצורתה םה ,םידע ןיידע ויה םידליה
 דנדתנה תונולחה דחאמ .הסיבכ השבייתה םיחותמה םילבחה לע .םהב רועג
 םש ,הלעמלש הררשה לא הלער וינפ לע דבע ישי- ופסב אורק םדא שאו
 להכמ לש רתיבו םייארחאה םידבועה לש םהיווגמ • ןודעומה ,םידדשמה רככש
 .ןויזאה
 ןויזאה להכמ . דדשמה לא סכככו ויפקשמ תא ביטיה • ריזגב תא רשיי ישי
 רובע לע דיעה רבג . ןולחה לא וינפו תלדה לא רבגשכ בשי • r בייייי קאסיא
 ןלמועמ ןרדארצל דעבמ אשתנמ דארצ ,העותנ תורסח תרושי םייפתכ .יאבצה
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 . שיאה לש ותונבצע לע הדיעה הלק הדרע קור היירטפ לש הלגר רמכ
 םע טטוקתה וקרבב .'ץיברדירד קא Q יt:ו ןטר- "!םויה ןבורחמ םוי"
 תינוועש קית הידיבר השא העיגה םיירהצבו . ימרקמ ה דעורה שאר-בשוי

 רבד הזיא בנגש • לעופ דמע טפשמל . יממע טפשמ-תיב תטפוש- טפורמ

 ישפיטה טפשמב אצמיהל היה בייח 'ץיברדירד קאסיאר ,הייכבה ןמ ךרע-רסח
 רפא תא ערקתלר עגר לכ עיגהל דמע ילגנא דפרס הזיא דוער . ןמז זבזבלו הזה
 תא אלמל היה וידצ ' r בייייי קאסיאר- חומה תא לבלבלו םרקמ לכל
 ,הררשכ להנתמ לוכהש ,ירכנה תא ענכשל : םימער טלוק- לש דיקפתה
 ,גורהל תואצרה ןיאו םירסאמ ןיאש ,תובהלתה ךרחמ םידבוע םילעופהש
 ,אכודמהו בערה יברעמה ןוירטלורפל דוגינב- רשואמ יטייבוסה םעהשו

 ".ברקוה םזילטיפקה ןוטלש תא דגמלו דרמתהל ,םרקל ונמז עיגהש
 · r בייייי קאסיא לש רבג ידוחאמ םואתפ עמשכ הזה םיאתמ-יתלבה עגרב
-תרוגח הרוטע ,הררחש תיזקווק הצלוחב רבג רתוא עימשה- ריהז לועיש
 .ישי לש רקפומב קיזחה אוה .' r ברמראכ יייי ותכשל להכמ ,דרע
 ילבמ • r בייייי קאסיא ארק- "!רייש אל ידמגל ,יל רייש אל הז"
 םנוקיתכ םימיב ."!ךמצעב רתוא ורתפתו ךלש יטרפ ןיינע רהז" .בבותסהל
 תוברתכ ויתובשחמ ויה וישכע םלוא ,שדחה דבועה לע טבמ ףיעמ ילוא היה
 יתתכ אל םרקמ לכמ" .םייקתהל דמועה טפשמלו יזוחמה דעורה םע הבירמל
 לכ רכל שי תויומיענ-יא הזיא עדוי ןכיא םאה ! ' r ברמראכ זירז ,חרכ-ירפי ךל
 . דז ןיינעב בברעת לא יתואר • דבל ימרקמ ה דעורה םע םכסהל עיגת ? םוי
 "?וררב
 חקיפ ,חותפ טבמ- ישי לש רטנמ תא טלק וישכע קור ועברכ תא חקל אוה
 . זילע וליפ אר
 הייכבה תקלח .רדחה תא ונזועב להנמה למלמ "".סדנהמ שרוד .ןברמכ ,רכל"
 קאסיא חילצה אל הז לכ תרומלו- רכשמ היה ךיראה ,קזח תוארמ התיה
 וכרד תא רציקו ד,רשמה יכפ לע דבע אוה .וזגור לע רבגתהל 'ץיברדירד
 רבג ףירצה רודזורפב . דדשמה ידיקפ ררג רב • ןכשה ףירצה יכפ לע ורבועב
 ויה תוירגיס ילדב ,ויתודג לע הלע הפשאה-חפ ,תמהוזמ התיה הפצרה: וזגור
 .רקובה ןמ תברש ףירצהש ,עדי אל 'ץיברדירד קאסיא ".םרקמ לככ םירוזפ
 .הכשלה להכמ לש ותולעבב היהש , 6 רפסמ דדחכ הזכרתה התיבשה תביס
 לע ףסונ סמוע וליטה הכברכארריא הלא ותשא לש תופוכתה תויורדעיהה
 אטאטל. וץחרל ושקנתה דרע ןאכו ,םוי-םוי תרדדיט ורסח אל ךכ םג .תונכשה
 הרוגח הרוטעה הרוחשה הצלוחב רזה רבגה לש תוירגיסה ילדכ תא רדסלו
 הלמ םעפ ומאל רא םולשל ךרבל ןרככל רבגה אצמ אל ךכל ףסונו- ,תיזקווק
 הכבוכארריא הלא לש התוחכונ םג רבד לש רתימאל .ביטקלוקה תרשכל הבוט
- �יה ןהמ תחא לכל: לודג גונעת "ביטקלוקה תרשכ" ל המרג אל

 • ל;ב הפ ד�רע
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 ,הנברנארריא הלזc:ומ תפקשנה הנכסה תא השיגדה ןהמ תחא לכר :סיג רא ןב
 הקוחצ לוקמ ,םיהובגה היבקע תשיקנמ ,היתולמשמ םיפדרנה תוחירהמ
 .םירבגה ברקב הקושת דורעש • רץפתמה
-סרממ הילא הנברנארריא הלא הנימזה "ירדטסלטאגיררד"ל הלגתסהש דחאל
 תורבחה .ןברמכ ,הלעב תועצמאב ,הדובע םשל וליאכ- תרובח יתש הררק
 ןתעפוה םע .םשרב תוחיר תופדרנ ,תורימת ,תוריהב : רחבי מ ל רמכ ויה
 סמוע לש קומינב ,הדובעב בכעתהל םיסיגהו םינבה ,םילעבה וליחתה
 רצופב .תיטסילאיצוס תורחתה לשו ,תוינכת םישגהל ךרוצה לש ,הדובעה
 השש- הק'טאקר ,"רוקיב ורבע" הישימח תלבקמ הקשא� w תוערמש
 םג לואששו ,םרכב המוריעה הקיטאק םע דחי םוריע םרבא תא ואדש; םילבור
 תרכרבנה תובורקה ".םיצעה ןסחמב הקשאמ םע יארפ דוקיר םוריע דקר אוה
 : זוחמל וחלשו תיביטקלוק היציטפ רוביח םימרוכה לשו םינדקרה לש
 תא קיתשהל טילחה זוחמה .תרבז לש זכרמ ןגראתה "יררטסלטאגיררד"ב
 ןמ תוריבג" ךכל ףסונבו תויסור לכה תולככ ידחא ויה תורבגה .ןיינעה
 ,היציטפה בתכ תא קרובל הרטמב ,זוחמה ןמ וחלשנש ,םיחקפמה ."הריבה
 םולשת אלל "ירדטסלטאגיררד"ב הל רכזש ,םינפה-תלבקמ םיצורמ רדאשכ
 .היהש יפכ ראשנ לכהו .רות אלללר
 לע : הקומעו הזע האנש הנברנארריא הלא תא ראבש היינבה לעפמ לש םישנה
 תסיבכ תא הסביכ אלש לע ,תררדנרגמה םיילענה לע ,תכשומה התוינוציח
 לרנ:אל התיח הנכומ אלא ,לשבל הבהא אלש ,יוארכ םילכ החידה אלש ,הלעב
 ,יארה לומ וקרבב חלגתמ הכשלה להנמש ,ואד םאר ,דיס רתואמ הלעב םע
 • ןנויס הזר • ריעה ןמ הרזח הברנארריא הלאש • ןמיס- זילע ןחל הזיא ומזמזב

 תא םג אלימ הזכ שגד ".םיסיגה ןמו םינבה ןמ ,םילעבה ןמ ןיע דירוהל רוסאש
 הלא לא :ץיברדירד קאסיא לש ותשא- "הנושארה תרבגה" לש הבל
 ."םאדאמ" םשב התרא הניכ רחשא לע רביד הלעבשכ .הנברנארריא
 .תיאסידאפ ,היתפדצ התיח ותשא .תפרצב 'ץיברדירד קאסיא רג רימי בוד
 םלזא .הביש הקרז תוינומרעה היתורעשבו הלעבמ תדגובמ התיח "םאדאמ"ה
 ינשב הלש קאסיא םע הדג איה .הליגמ הדיעצ התארנ יתפרצה רודיהל תרדוה
 תוחצ תויפמו .ףסכ ילכ וקירבה ,םיפדמה לע הניסרחה ילכ וצצרנ םש ,םירדח
 תויולת ויה תודיקה לע .ינדפק ץוהיגו תידוסי הסיבכ לע ודיעה תונלמועמו

 .דיצ תונומת ףסוא היהו ,עבשומ דייצ היה 'ץיברדירד קאסיא ".דיצ תונומת
 אלש יפכ. וכרע ןחלושה תא: םינשיה וילגרה לע דמש דיצל ותקושת םע דחי
 הניסרח ,תוגלזמו םיניכס תונדעמ שרלש- םינמז םתואב םרקמ םרשב וכרע
 יצח לש דיקפתה םע רדתסהל עדי אל הנכה אלל םדא .חלודב תונצנצ ,הלוגס
 .תוחלצו תורעק ,םיקובקב רסירת
 הדידנה ןחלושה תכירע לע תיפצתמ הנהנ םיירהצ-תחוראל ןמזומ חרוא
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 לש לפתה הלושיב : ויתויפיצמ תוקומע בזכואמ יאדווב היה םלוא-
 השק ףרעה .ןלימע רמכ ,םעט ילב ויה םיקרמה .לוכ יפב םסרפתה "םאדאמ"ה
 םחל תרידאש ויה םימינצה .םייד םילשובמ אל המדאה-יחרפת • ץע רמכ
 ... ריינ לש יברעב סרפנש
 תא ךכשל וצמאתהב • r ברדירד קאסיא רמא "!הכיראמ ,אנ יבישקה"
 ,בגא-ךרד ,רבס .תמסרופמ תוישיא ,ילגנא דפרס ונילא עיגמ ך.תעידיל" .וזגרו
 וינפ תא לבקל ארפיא ךירצ ... ה ?j נ;:וט� w לש ישאר בר היה ,הניארקואמ
 דיגהל יאדכ בגא ךדדר • יתריקי • ךיידיל הז תא יחק . ותריב תזכרכמ הררצב
 שממ הז .המויא המהוז םש- ןכשה ףירצה תא רדסלו תרקכל ארהשימל
 ."םתוא סונקא ינא ,לבסנ-יתלב
 איה .תריררתסמבר תונמקנב הכייח ותשאו ,החירצל דע רלוק תא ריבגה ארח
 קאסיאר .הנברנארריא הלא לש ףירצב הבירמה תביס תא ךיירצמ העדי
 .סעכב ףרשנל ךישמה .ןכוסמה אשונה תא חתפל הצר אלש ץ:יברדירד
 םילמה לע םימעפ המכ רזח ארח .תירבגה ותוואגל האימחה ותשא תונדשח
 ותשאש ,עגרל חור-וצרקב הכיחו לכואה-רדחב בשייתה ,"סרנקל ,סרנקל"
 הטטקב חותפל היהי רשפא זאו .בילעהל ,םישאהל ,רתוא חיכוהל ליחתת
 .םריח לש תויומיענה-יא לכ תא ךכ ידי לע חוכשלו- הירלג
 .רדחה ןמ אצי 'ץיברדירד קאסיאש רחאל דימ הכשלה להנמ רמא- "!רנ-רנ"
 לע טבמ ףיעה ארח ."ימוקמה דערוה שאר-בשוי לא ךתא תכלל ךרטצנ ! רנ-רנ"
 .רדחה
 אלש תוריינה .היברבריעב הפצרה לע לגלגתה ,ריעה ןמ הנה אבוהש. ןויכראה
 םינבל םיפד וליג םיחותפה םיקיתה .םיקבואמה םיפדמה ןמ ולפנ יוארכ וקירת
 הסיכ קבא .ריקה ךוראל רמועכ ,רדררה ןהילובש ,תורוגס תופטעמ .םידרדרו
 .תדיינה לכ תא
 הפיא .הרקתה לכ ךילע- ! חלגתהל ליאוה" ,הכשלה להנמ רמא ,"הנה"
 הזמ אצוי אל ,ימוקמה דעורל ושאר ... !הז לכ תא רדסל לכריש םדא אצמנ
 ."ימוקמה דערוה תא ינא ריכמ .םרלכ
 חקפמה" .הידרלור דיקפה ץעי :" r בומואנ ,םשל תשגל יאדכ תאז לכבו"
 ומכ ,םישטעתמ רבכ םלוכ הפ .ימוקמה דעוול םגו סינכי ךל- אובי
 ףא הלאה תוריינה לא ,ךל דיגא יקדצ ןהב ,ינאו .קבט תוישעתל תשרוח-תיבב
 " ... עבצאב
 עימשהל הצר אוה " ... התא םג" .הכשלה להנמ וקיספה- "!הפה תא םרתס"
 תליבח לא שגינ אוה .תךי;� iJ תמירע לע ןיינעב לכתסמ ישיש ,האר ךא ,הללק
 .טוחה תא ריתהו ןחלושה לע התוא םש ,קבאה תא הנממ דידרה ,תופטעמה
 וליא"- הכשלה להנמ לש וטבמב ולקתיהב ישי לאש- "?המ עדוי התא"
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 םלוא ... תניינעמ האירק : םניח הז לכ תא םכל רדסמ יתייה- יב יולת היה הז

 " ... ימוקמה דערוה לא ךלנש יאדכ ,תאז לכב
 תא קריבהל הידרלרר קיספה ד.רשמב הממדה הררתשה ברשו ,ואצי רשאכ
 ותריולב ,וארת-הפי דרחנל בשחנ הירדלרר .ןחלושה ירוחאמ אציו וינרופיצ
 ש;בל .תומלוחה ויניע תא רסינש םילתלת ינשב המייתסהו וחצמ לע הלפנ
 תומסרופמ תוינקחש ימולצתב טשוקמ היה רודח ,תיאבצ המגודב ןיגס היה
 בתכמ הנממ ףלש ,תופטעמה תמירע לא שגינ אוה .םינועובשה ןמ תורוזג
 . ףעיב וילע ובער
 1 טלמ יקש לע ! לכה ךסב םיכתרכ המ לע" . זרבב הידרלרר רמא י "לבהו תוטש"
 ףקתנש ,ישיב רכזנ הדילסבו וינרופיצב לפטל רזח אוה- "! םרמעיש הזיא
 .םמעשמה תוריינה הארמל תוטיהל
 ירחא םישופיחב ףירצ לא ףירצמ ישי םע הכשלה להנמ רובע םייתניבו
 אוהש םהל עידוה םיאצמתמה ןמ דחאש דע ,ימוקמה דעורה לש שאר-בשויה
 .בייקזי� יאנסחמה לצא הת התרש
 . ןסחמה לא םכרדב ישי לש רנחאב הכשלה להנמ שחל- " ... הרבחה התרא"
 :·לגר תממחמ לגר ידי תצחרו די"
 דעורה" לש רמ לרעל הכשלה להנמ לש ומלוע ןיב דירפמה ילרנגה י ןכאו
 ,םיניוע- תרמ לרע ינש הלא ויה .תיניסה המרחה ןמ רתוי ורמח היה "ימוקמה
 שאר-בשוי .ומלוע לש תוינידמה תא להינ גיצנ לכ .הפקתהל עגר לכ םינברמ
 ,ריכזמה .ותויסרא ללגב "שחנ" ירניבה תא לביק ,בייכרנח ,ימוקמה דעורה
 ריפלכ ואטבתה םירקבמה םע החישב :·ןרבס" ירניב לביק י ןקתשהו ריעצה
 רחאל עיגה ארח יכ ,"בטיה תיבה ירועיש תא השע רנלש ריכזמה" םילמב
 חלמ רבעשל ,ב .7 י w י� יאנסחמה .יתגלפמה סורקב תומלתשהמ רשי היינבה
 הררמ ,ביי�נ::� . טסינומוקהו ."טאכיפ" ראותה תא אשנ ,קסלגנאכראמ
 סוחדה רדחב הבשי היעיברה לכ :·היסנכה שקז w " יוניכה תא לביק ,רבעשל
 דיל םתא .תמסוכו הרועש תוסייד ,המדא-יחרפת לש םידא גופסה .ב�יקזי� לש
 קית םע יממעה טפשמה-תיב תטג!רשר תימלוש .םישנ יתש רבשי ןחלושה
 םיינתומ תלעבו הזר אל ןא ,תומצע-תמרוג חתיה השיאה .הדיב תינוועשה
 .םירבגה לש ינרקסה םטבמ תא םיררועמה ,םיבחר
 ןורפיע הדיב הקיזחה תטפושה .םייקתהל דמועה טפשמה לע הבסנ החישה
 תא הררוע תלדב השיקנה .ריעזו ףופצ בתכב תומישר ןמוי הינפלו ,חדקא ומכ
 וסנכנ ישיו דרשמה להנמשכ .םיסנכנב תופיה היניע תא הצענש ,תטפושה
 .םוד םלוכ ומלאנ רדחל
 תא וטבמב ורקסל ישי קיפסה ,וירבדב חתפ דרשמה להנמש ינפל דוע
 ויה בייאבא לש וינפ ;ול וברמ היה בייאנ::� "היסנכה שמש" .םיחכונה
 תוליעפ"ל יארחא היה אוה .לילד- ונקז ,םד תפיט אלל- ריתפש ,םירופא
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 םילמב ."םודאה �י�גiJ i " םשב ריק ןותיע איצוה שדוחב םעפו "תיתרברר1ה
 .איהש לכ תלערת איבהל היה לוכיש ,רבד םרש רצי אל אוה ,תורחא
 תונבל טעמכה ויניע תרבג .התשש התה ןמ םודאו ליעפ היה. ותמרעל .ב�יקזינ,ו
 אוה .וינפ ררע תא תוסכמה תושומנה תאו וינפ קמוס תא תאש רתיב וטילבה
 ריבאכ ןשרדמו עזוימ • ןררב רדלו בשוי ויכרב לעשכ ,עיזהו התה ןמ הנהנ
 . ןתלעפו ןבל-ריהב רהומכו

 שאר-בשוי וליאו וסרכמ עומגל ךישמהו םיסנכנה לע לכתסה דערוה ריכזמ
 האיכ םיחרואה תארקל עספו וילגר לע תוזירזב םק ב�י�ונכו ימוקמה דעורה
 הנמתנ םרטב. ררעב ותדובע תפוקתמ דרע תררוחש ויה רידי . יתימא תיב-לעבל
 טנגילטניאה"- הכשלה להנמב דשח אלמו דח טבמ ץענ אוה . להנמל
 ."בוקרה
 להנמ חתפ ,"בייכרנח רבח ,רמול רשפא םא .ףוחד ןיינעב ןילא ונחנא"
 םש רובשי ומצעב דשה ? תיאר דרשמב ןויכראה תא" .ףנחתמ לוקב הכשלה
 ,םדוקה ררויכראה תא .רדס סינכהל ומצע לע חקול הזה רוחבהו ,ותקרפמ תא
 סחיב םכסנו טילחנ ,ארב זא .ול עיגה רב תוריל ,ורסא ירה .ןברוחמה החמומה
 • ןויכראה . ופרעי םה ונישאר תא ,עיפות תרוקיבה םא ירהש- הזה שדחל

 טרפבו . ול יארחא אוה םג ימי.קמח דעורהש אלא • ילש חטשה- ,םנמא
 םירקבמ :ולגלתגי הרשע- ופרעי דחא שאר ונלצא .יאבצה רתאב ונלצא
 ."ונחנא ךרטצנ תבשל ,לבא- ונילא םיחלוש ל"וחמ
 םג • רזוע םג" .תימלוש םואת_.פ הברעתה- "! בייכרנח • רזוע ןל שי הנה.,.
 איה- "!רבח ,תעגהש בוט המכ ... םכלצא םינגרואמה םיטרצנוק החנמ
 • ישי תארקל הכייח

 בהואמ ,תימלושב בהואמ רנהש ,חוטב היה ארח .רשוא בורמ ךייחר רזה שיי
 הזיא! הרענ וזיא .תוכורא םינש ךשמב הרבטצהש הנדעה לכב ,רבל םרח לכב
 ! ןוכנה עגרב ותרזעל האב ןיאו ! יפוי

 ותעצה לע םרקמב דימ טילחהל הצר אל אוה ,תונבעצב ולגר תא עינה בייכרנח
 ,הכשלה להנמ תא תונעל היה יוארה ןמ .וילע אונשה הכשלה להנמ לש
 ןלהמ תא ןרכנ ןיבה 'ץיברמו אנ זירז . ותעצה תא תוחדל- ךכ-רחאו קיצהל
 לכ העצהב בייכרנח וילא אב היה וליא ."ימוקמה דרעוה" לש ר;תרבשחמ
 ... רהומכ קוידב גהונ היה ,איהש
 תובגה תלעב תאזה הרוחבל םיענ-יתלבה ןיינעה תא ריבעהל רשפא םא ןא
 ןיא- ,הכושח הניפב התרא זמזמל םג היה ער אל בגא-ןרדש ,תורוחשה
 ! הזמ בוט אצומ
 קתמב הכשלה להנמ טלפ ,"רתא ןיינע רומגת ,בייכרנח רבח ,התא זא"

 עבצא ףינה אוה- ,"תרוכשמל רשאו .הכחמ הדובעה: וץרא ינאו" ,םייתפש
 אל דרשמה יכה ואלב :בייכרנח רבחל דנדנת לא ,ידידי ,התא"- ,תמייאמ
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 זמ קמחו רמא ."ךכב המ לש זייכע םתס אל הז ך.מצעב זיבת ירה ,רתוי םלשי

 .רדחה
 ,רה ! ךרמכש בהז חרמ ,רה ! 'ץיברמראכ זירז ך.רמכש םררע ידוהי ,רה

 םייארחאה םירקמב רתאה להכמ ךב ץעייתמ םניחל אל ! ףשפושמ יאקיטילופ

 .רתויב
 תויחפו םימהוזמה םיפירצה תרריק זיב דוקיר ידעצב דעצ הכשלה להכמ
 ייל- אט • זאכ- י.ל- אט" : םיידולמ םילילצ ועימשה תיזקווקה ותרוגח

 "!זאכ-

3 
 ירוחאמ םק ,רכוסה שיבג תא םסרכלו התה תא םוגלל םייס אתה ריכזמ
 "!תוארתהל • רכ" : זירכהו זחלרשה
 אל :רבד וטילחה אל ירה! רזומ תמאב םדא .ההימתב וילע הלכתסה תימלוש
 ".תרצעב ילוא רא טפשמב םאה- ליחתהל המב אל ,הפיסאה תא להכל ךיא
 תא שבח "! תוארתהל • רכ" : אטבתה ךכ-רחאו ,קתש- קתש ריכזמהו
 .אציו תרדוהמהו תצבושמה ותפנצמ
 לש התבריקמ גנועמ ,בשייתה ישיו ,הנפתנש ףרפרשה תא ישיל בריק ביישימ
 .תיתיבה תומימחהמ ,תימלוש
 ול יגזימ" :ותשא לא הכפ רבכו ישי תא בי: w ין;ז לאש- "?הת התשת"
 "! הכברכארריא הכילגכא • השקבב
 םע תחלצו סרכ ישיל השיגה ,הסרסל המרדב תלדוגמ ,ביישימ לש ותשא
 .רכוס ישיבג
 זמר .זרתמר רירק לוקב תטפושה הרמא ,"םכלש ריכזמה יניעב זח אצומ אל"
 שמח" : טפשמה ךשמה תא עמש רבכ וליאכ • ישי לש רשפכ האפק הזה לוקה
 ."תוירכזה לכ דוביא עבראו ךרפ תודובע � שש ,רהוס-תיב םיכש
 אצמת ורדחב" .םרקע קרקחיצב ביישימ דגנתה ,"רדוסמ רוחב אוה .זכ אל"
 יבאשכו ".תורעשל םגר ,םיילענל ,םייסנכמל ,םיינישל : ררפס זיאל תושרבמ
 "?רדס-יא חתפל ידכ ?המ םשל :בלענ אוה- '! זתחתה' :ול רמוא
 ריכזמה תא ! זייכעל אל ירמגל ,ביישימ רבדמ זייכעל אל: וסרכב עקש בייאבא
-יתלב םיטנמלאמ ביטקלוקה תא רהטל ודיקפתו ,הררקסרממ הכה וחלש
 ארבי ,הזל תעדומ הכיא תטפושה םאר .ד.ר.ק.כה ישנא רצחל ודי תא ,םיביצי
 םילוכי םיאושנה רבדבו תושרבמה רבדב תוחידבה לער . רבדה הל רהבתיו םוי
 . וירחא ךושמל םירבחה ראש תאו הלחתהכ םיכש שרלש ביישימל סינכהל
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 ךתח בייכרנחר • ריפוא תא ביישימ םכיס- "! בטיה ןמואמ םדא • רוציקב"
 : תונלבס-רסוחב רתוא
 "!יד ! קיפסמ ,רנ"
 . ךייחל הקיספה תטפושה וליפא ; םוד ומלאנ םלוכו הדוקפכ ועמשנ םילמה
 םוריעה ךררב תא הדירוה הנברנארריא הנילגנאר ,ותשאל תוא ןתנ ביישימ
 .ריבא יכרבמ
 ,בנגה" .בייכרנח ךישמה ,"יתכלממ שוכר לש הנינג התרק חטשב ונלצא"
 ,לשחנה דמעמה ןמ רמולכ ,םירכיאה ןמ יתנוע אלא ,עובק לעופ אל- םנמא
 םיפח םישנאב םירויו םימישאמ ונחנאש ,םירמוא םיביואהשכ ,ונימיבו

 לכל חיכוהל ונא םיבייח"- ,תטפושה לע ריהמ טבמ בינגה אוה- "עשפמ
 טפשמה .קרחה ינפל דומעל וילער בנג ונא םיטפוש : רקש ירבד הלאש ,םלועה
 רתויב ןמאנה דידיה- רנלש .ד.ר.ק.נ ,םלועה לכב רתויב ינאמרהה- רנלש
 לוקבו ,תטפושה לע טבמ ברש ףיעה אוהו- "! ימלועה ןוירטלורפה לש
 .ףרפרשה לע חנצ החנא
 ונאו" ,יגיגח לוקב תטפושה החתפ"! ןוירטלורפה לש ליעפ קשנ- .ר.ר.ק.נ"
 ושאר תא תרכ ןבה ! םעה ןוטלש לע םייאמש ימ לכ לש ותלוגלוג תא ץצורנ

 לש תרנריעה תאז- הכפהמה לש םימחרה ! תבה לש- םאה ,ריבא לש
 "! ודימשהל שי- ענכנ ונניא בייראה םא ! הכפהמה
 הידי תא המירהו תימלוש הארק- "!תרבדמ תא המ .ה�רז ך.תא םיהולא"
 תאש ,םירבדה לע יבשיח" .הכמ תתיחנ ינפמ הננוגתה וליאכ ,השארל לעמ
 "!העימשמ
-ודידי ךרדב ושגנתה םעפ אלו תימלוש לש התרבח התיה הכיקזאךאך ה�וז

 יולגב הרביד איה דבל ןתריהנ : הירז לש התוליפכמ האלפתה תימלוש .תית
 םלוא .תולמש ,םירבג לע ,.ד.ר.ק.נה לש העורזה ישעמ לע ,ינומהה רורטה לע
 התיהר ישואנ רוביד ירמגל תחכוש התיה איה- "דיקפתב" ,המבה לע
 תיתצלפמה תוליפכב .םיירזכא םישנוע לער תודמעמה תמחלמ לע תמלקדמ
 .יעבט-יתלב דוגינ לכ הבישאדאד הירז האצמ אל תאזה
-גררתמה ימוקמה דערוה ירבח דצמ הנרגת אלל הראשנ תימלוש לש התכרעה
 ידי-לע הנה וחלשנ הפיה ריכזמה רמכ תאזה הפיה הרענהש • ןכתי : םיל
 תינכפהמ-יטנא הרעה לע הביגמ הניא המצע תטפושהש טרפב ? "דסומה"
 ... תאזכ
 בייאבא ךישמה י "ברע רתואנ טרצנוקו תרצע ןגראל םיכירצ ונחנא י ןכבר"
 לע הגאדב לכתסה אוה ,"םירבח ,השק המישמ תאז" .רמאנה ןמ ומלעתהב
 .תכלכולמה הסיבכה תא תוארל לגוסמה ,רז םדא תניחבב ןיידע היהש- ישי
 הגלפמה ונתוא תדמלמש יפכ ,המישמה םע רדתסנ ,םירבח ,ונחנא לבא"
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 ןיא .קד הלאשה .תולועפה יתש תא דחאכ .ומצעבו ודרבכב ןילאטס רבחהו
 "?ןתוא דחאל
 ביואה" .תטפושה הכתח • "טרצנוקל טפשמה תא ןרפה ל תנווכתמ ינניא"
 ,םירבח • רכלש תונררבהו . רכיתרכררכ תא תוריעו ןיינעה תא חידי יטסילאטיפאקה
 "! חלודבכ .תורוהט ןה ידה
 "! םילועפה חרוב" .בייכרכח דיעה "! תרכבדדכ םילמ"
 לא הפפוכתהב תימלוש השחל- "! הכה יתוא ןימזהל הכירצ תייה אל"
 '.'יתאצרה ילב ךיירצמ הפ םירדתסמ םה" .הירז
 המל לבא" .בייכרכח ךישמה ,"ביירחמכ ,תינכתה יפל לוכה םייקכ ונחנא"
 ,טפשמ :טושפ זירכהל ילואו ?טרצנוקל רא טפשמל ?םילעופה תא ןימזהל
 . ןרצומ דמעמ םילועפה וקיזחי אל תרעש שר לשל לעמ לבא ? טרצנוק ומויסבו
 הררש אל החנמה : הלקת רכל התרק הפ לבא • ןוצרב וכלי יאדווב םה טרצנוקל
 ."ןמוימ אל תיטילופ הניחבמ ,הטרופ
 .הבישאדאד הירז הניינעתה- "?םכלצא החנמה ימר"
 תא דיבעה אוה '.'דיעvזה הידרלרר" .בייאבא עידוה ,"הכשלה דבוע הידרלרר"
 .הכשלבש חישב ידמ דבזכ ישיו ,תחדפל חצמה ןוריכמ ודי
 ילוא" .בייכרכח בצעתה- " ... תאזה המישמל םיאתמ ונכיא הזה סופיטה • ןכ"
 ."ךילע הצילממ תימלוש הדבחחש ד,רע המ ו ןמצע לע חקת ,ישי ,התא
 ,ררדכ-יתלב רהשמ למלמל הסיכ אוה ,ישי תא העיתפה העצהה
 ןיינע- הבינגה םע הזה ןיינעה לכ" .תימלוש החתפ ,"םירבח ובישקה"
 : ןכ תבשוח ינא .טפשמ םע טרצנוק ,בלחב דשב בברעל המ ןיאו .םיענ-יתלב
 ןימזהל םגר .הז ןיינעב םילעופה םע חחושלו תיללכ הפיסא ןגראל ךידצ
 '.'םידע
 םע חחושל שי" .המורעב ביישימ ץמצמ ,"םישנאה תא ןיכהל ךידצ ןכ םשל"
 ידסח םירבח תרחמלש ,םירבד עימשהל םילוכי םה תרחא .עברת ה םע • ןגמה
 "! ונחנא 1 תונעל ךרטצי ימר . לעפמב אבה לכמ ובחסי ינויער סוסיב
 אוה" .הרמוחב בייכרכח ריהזה ,"ילגנאה ןמ םילעהל שי הנכהה תולועפ תא"
 רהדסמא ידי רמב ינא- וינזוא תא הלגי והשימ םאר .הכרככ ןיבי אל
 ."םינוממל
 ,"הייריב גורהל האצרה ,ותריב דומחה שנועל דע םיכש הרשע-שמחמ"
 .הבישאדאד הירז המכיס
 וליאכש. ןיינעה תא לגלגכ ןכ רכחנ אר" .בייכרכח הירחא הדחה- "!ןברמכ"
 וניכיבש ,עידויו החנמה םרקי טפשמה ידחאו .טפשמל עלקכ הדקמב ילגנאה
 ץעכ ארהר- • "רתוא םיבדנמ ונחנאשו .תדמרא תאז ילגנאה ,חדוא אצמנ
 לכ םשב"- ,המכסה תואל השארב הענענ איה .תטפושב תולאוש םייניע
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 "?תימלוש הרבח י ןתעד המ . ימראל-ברה יטסילאיצוסה ןאטסגאד
 .הפרפבו תממוד הבשי תימלוש
 תאלעהל הפי טרצנוק םג" .קופיסב בייאבא םכיס ,"רדתסמ לוכה ןכבר"
 ."הצורמ יראשי ילגנאה םגר ,תיטילופ-תיתוברתה המוה
 דרע ילע וילא ושקב" .וחצמ תא בייכרנח ףשפש ,"אנ הכח ילגנאל סחיב"
 רא רנלש םיימינפה םיניינעב רתוא ףתשל םאה- והשימ םע תועד ףילחהל
 אל םא .ונשאוב ןכ לע הנענש ,םירבד ונילע בותכי דרע ארח תוחא .ראל
 רנלש היינבה תא םג זאו ,ל"רחמ הכימתה תא וקיספי- היירצוה חרוב בותכי
 "!וקיספי
 יאדכ .םהילע סאמנ םל�א ןכ.לבה" .ביישימ קחטצה- "!ןתא הז המ"

 "!וצק םעה תא םיקיזחמ ןיא ,ילגנאה האריש
 ובח י התא םג . רמוקמ תא סרפתי דחא לכ .תיללכ הפיסא לע זירכמ ינא • ןכבר"
 ."ןודעומל םעה תא סנכה ,ביישימ ,התאר .ןנוכתהל לחתה ,ישי

4 
 חרואה ינפ תא לבקל "םאדאמ" האצי תצקמב הגונו םינפ ויבסמ ןריחנ
 הריכזה םלוא- הזה ףירצל המיאתה אל הנרדאהו הלוגסה התלמיש .ל"רחמ
 קא g יז:� םע הייחשכ םירשואמה םימיה םתוא תאו תפוצ תא תיבה-תלעבל
 .םיילמרונ םישנא ןיב ודוסמ תיבב
 הירחא וסנכיהב .תיבה-תלעב לש התשובלתל בל םש אל ,בגא ןוד ,דפרסה
 ברעל ןמזומ היהש ץ:יברודנסכלא רדנסכלא סדנהמה תא םג םש אצמ ,רדחל
 .הז בושח
 היהש דפרסה .חלודבמ תונצנצב תיבה-תלעב השיגה תחקרמה םע התה תא
 דע בשחו ,תחקרמה םע הת התש .ןרואה םריח ןמו ןורחאה הלילה ןמ ףייע
 עקר לע םיכחוגמ םיארנ הניסרחהו חלודבה ילכ ,תושובלתה ,םיחואמה המכ
 .תירברבה היינבהו םייארפה םירהה
 ,ינא" .תיבה-לעב חתפו חנאנ ,"ל"רחמ רבאב ןכ םג ,רמול רשפא ,ונחנא"
 ,םש יתנתחתה ,םש יתדמל ,תפוצב םינש הברה יתיליב ,היסורב יתדלונ םנמא
 ".םיעבר קותמ ,ומאנש רמכ ,תדלומה ז:rרחינר .התיבה יתכשמנ תאז לכב ןא
 ,םימעפל .ידמל םיחונ םיאנת ,ירמגל יתוא םיקפסמ הפ םיאנתה הזמ ץוחר
 ".ויבס .ןוקיתל ןתינ הז לכ לבא- תראופ לש םייוליגב לקתיהל אצוי ,םנמא
 ."רשואמה דיתעה ןיינב ןעמל וייח תא בירקהל ןנרמ רגתאמ דחא לכש ,וקיעה
 יוה- תימוקמה תוארפה" .סוסיהב רפוסה הסינ ,"םיזגמ התאש יל המדג"
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 ,לשמל- םישק רתוי הברה םירבד שי .ימראל יפוא תואשונה תועפות ולא
 ."רישי רורט ,הלהנהה תותיחש ,הכשלה
 לוכי התא הלא זרגכ םירבד תעימש ורבע .וינפב בצעתה ' r ברדירר קאסיא
 .הכחמב ךרפ תודובע תרכש רשע לבקל
 : r בררדכסכלא רדנסכלא הצחמל שרחה סדנהמה ברעתה ,"יתסרג דימת ינא"
 ."ןיכס םע גררריחל המרד סדנהמהש"
 קאסיא ךא ,"םירבדמ הז אשונב אל ירה" ,תיבה-תלעב וב הרעג ,"הא"
 .דדועמ טבמב רתוא הכיז ' r ברדירר
 םילעופה תא" .וירבד תא שרחה ךישמה- "! זיכס םע גררריח • ןכ- ןכ"
 שקבאו ןטרס רמכ ךותחל ךירצ םילבחמה תאו םינלצעה תא ,םילטבתמה
 "!הלמ ףא ,םימחר לע הלמ ףא .ךממ
 ךישמה ,"ענכושמ ינא"

'
 . ןכימ-רב רבכ הילגנאש" ,תחקרמה תא ועלבב שרחה

 םילעופה תא ררחשל ,המחלמ הילע זירכהל ונילע ןכל .םיכפבמ הבקרכ איה
 לא ,שארב הכלמה םע ,םירתוכה תאו הלש תדבועה היצנגילטניאה תאו
 "!ריקה
 קנחכ אוה- רפוסה לש ולועיש ירי לע הקספוהש ,הקיעמ הממד הררתשה
 .תחקרמה תא ועלבב
 דוה תא בילעמ התא ! המ" . לועישה לע ורבגתהב ילגנאה קעז- "! המ"
 "! ךל זרבה ! רוטקובורפ ! הלודגה הינטירב תכלמ התוממור
 ,' r ברדירד קאסיא ול הכיח רודזורפב .האיציה לא הכפו יייי תא ףיכה רפוסה
 ןודעומה לא ותוא הווילו ליעמה תא שובלל ול רזע אוה .וליעמ תא ול שיגהש
 להכמ לש וידיל רזה תא ריבעהל התע ול ראשכ .םיקרוב תורואב ראומה
 .ברמארבא הכשלה
 ואסיכמ םק ,התה תעימג תא ררמרגב .חראתהל ךיראה אל שרחה סדנהמה םג
 .תעזעוזמהו תמעוזה "םאדאמ"ה זמ דרפכו
 ."תצקמב השק לבא" .תלדה די לע טלפ ,"תרדהכ תחקרמה"
 האבחוה תחקרמה :ררוסמ רדחה היה .ףירצה לא רזח ' r ברדיוד קאסיאשכ
 הפילחה "םאדאמ" .תלגלוגמ התיה הפמה ,וחדוה םילכה ,האבה תונמדזהל
 תוטימה רדחב .רשיהו ימרגה הבג תא טילבהש ,יתיב קולחל התלמיש תא
 "םאדאמ"ה לש תושביה היתומצע ולכי תאזכ הטימב ,םינידסה וניבלה
 .תועטהל
 "!היררועש וזיא" : r ברדירד קאסיא שחל "".יראמ"
 וישכע קוקז התא" .הלעב לש ודי תא הכשומב ,יראמ הרמא ,"ארב"
 "".החונמל
 .ונלוכ תא רוסאי? הז לכ םייתסי המב" :ץיבודיוד קאסיא רזח- "".יראמ"
 "?הכה ונאב המ םשל
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 .תוטימה רדח לא הלעב תא הפחדב ,יראמ השחל- " ... ןלכ ן.לכ"
 המל ! הפיסא םרשל תכול לגרסמ ינניא ! טוחס שממ ינא ! ארונ םוי הזיא"
 "?תפרצ תא ונבזע
 לש רפוסב- ליא רא שית םיכשומש רמכ תוטימה רדח לא רתוא הכשמ יראמ
 .הלש רבגה תא יאדווב הריכמ השא לכ ,רבד
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 ישש קרפ

 טפשמה

1 
 .וילע תעדל הצר אל יכ ,םודאה םזישאפה לע םלועה עדי אל םהה םימיב
 ,הקטרקר'צבר המילרקב תורמה תונחמ לע קועזל רזעהש ,םידדוב בל יצימאו
 קסואירנסאוק תחמכו הנוכיתה היסאב ,קוחדה חרזמב ,קסלדירנבר ויביסב
 זריסנה תא קידצה וליפא ברעמה .םירנריצקאדיל רא םיפרוטמל וזרכוה
 לע קוחדמ ףיקשהל היה םיענ .ו.ס.ס.ס תמדא לע זכרמכ- אפרמה יתרבחה
 ידח קרו ."שדחה םלועה" לש תיקנעה היינבה לע ,םינשוימה תודוסיה תסירה
 י ןוטב תודוסי םרקמב .םד היינבה ירתאב םרוז םימ םרקמבש וספת הייאדה

 ... םירוריע םשב וניכ הייאדה ידח תא לבא .םדא-ינב תומצע המדאב םיעבוק
-רא'צה ררקיו רמכ- ישפחה םלועב הנפואב ויה םייטסינומוקה םיניילתה
 ,םדא בהוא- ה�ר� ,ורדה םכחל חכוה זילאטס .םירצ םייסנכמ רמכ' זרטסל
 לע בשעה תא ויזזה אל ,םיימשה דע ועיגהש ,תונברק ינוילימ לש תוחנאה
 .הקרימאו הפוריא-ברעמ תמדא
 ללשב ראומה י ןודעומה לא וצה ליבשב ביישימ לש ויתובקעב דעצ ישי
 וססונתהש ,םידהה יאיש תא רויאה םיבכוכה .םיב םילויט תניפס רמכ ,תרורא
 ביישימ .םיה לא תיארפה ותמירזב והנה רעס הטמל .םוהתה יונע ינשמ
 .והוולמ לא הנפו וצע ,ןודעומה תרורא לא לכתסה
 אל הנש ינפל" .ביישימ ומא ,"םעה לש ומד תא םיזיקמ ונא םניחל אל ,אל"
 היה הנש יכפל .הז;:r�� ובח .ךיניע רמב לכתסה- םויה הנהו ,םרלכ הפ היה
 זיינבה זמ ןבאש דע- קושב םתוא וכומו ,םיב םיגד זאכ גד ידילומ יבא
 רא טעמ .דיינבכ םידבוע דהה ינפחי לכ םויהו .ותלוגלוג תא הכעמו הלגלגתה
 עדוי ,ובח ,התא ... ונתפוקתל םימיקמ דע-לגר םיעורג זיא בעומ ךא- הכוה
 : תעדל יראו ךניא יזכ םא ? עדוי ךניא ? לעפמ הזיא ? הפ םינוב ונחנא המ
 הניחבמ ,הארנכ ,ליסכ: ךל האי ךכש זמיס- הלתג אל םאר .הלתג- הייחת
 םניא םה םג םייתנועה םידבועה הכה .תקפסמ הדימב לשב ןניא תיגרלראידיא
 םהל .הדובעלו- היורט רא דיב תא םהל זת .תעדל םיצור םניא םגר ,םיעדוי
 דבלבו- יאבצ תשורח-תיב רא ןבאמ שומיש-תיב םא ,םיכרב המ ןה ונייה
 התא ! הנכה ילב ,תועדומ וסח ,תעדמ ועבנ טנמלא .הדובע-ונש ולבקיש
 ."ןכמ ךל חמצת הבוט קד ,ובח ,ילוקב עמש
 לתפתמה שחנה שחול םיבישקמ ךכ- הקומע הדילסב וידברל בישקה ישי
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 תחא הנש ןשמנ : ביישימ קדצ דחא ובדנ • ישי בשח ,תאז לכבו . ךילגרל
 אלו . דיתעה לעפמ תא ומיקה תרתימ יפלאב • וכה אלל דע איגה תא הפ וכפה
 ,תמא .םיפסכ הילגנאו הקירמא הנה ומירזה אלוליא ,םייח םירוועתמ הפ ויה
 ארבל םיכירצ םייחה יוה ,ףוס לכ ףוס ,םלוא ... תררוק ויה אל תרתימ םג זא יכ
 .הקיטקלאידה תרעמשמ הזב- רפיהל אלו ,תורמה םרקמב
 לער םישבכ תודא שובל ,ףופכ בג לעב ןקז אצי טפנ סנפב ראומה ףירצה ןמ
 הפב וילא ךייח ביישימ תא האושכ . ורש לש ררעמ םיסג ופכ ילדנס וילגו
 אלא םילעופה ףירצמ אל ןקזה אצי וליאכ המרד .הלוחכ ןושלבו םייניש-וסח
 .תירכובה הפוקתה לש םדק ימימ
1 ךמרשה הז" H ביישימ ומא. H ב y -דוסי _ הלאכ .יטייבוס למע ,שדח םדא 

 "! םסרכי ןרוגה תא אוה םזילאיצוסה בייראל . רנלש םעה ןוטלש
 אל תלשובמ היוטיא- וארצה תא קר אל ןקזה ארפה: הלפאב ןייחתה ישי

 .םסוכל היה לגרסמ
 .דילוהל קיפסה םידלי הרשע" ,ביישימ ךישמה ,"םירהב תאצמנ ותחפשמ"
 • ןל • רקיובח יד • רנ ... ! דש רמכ דבוע ד.ילוי השימח דרע- ששואתי הפ

 ילוא ? אל ,עדוי התא וישל .בורל םיניינע יל םיכחמ : ןלא ינא םגר • ןנוכתה
 םיבלבלכה ןיבל ףרגאתמה ןיב ,לשמל ,הנה .תועפוהה ןיב רהשמ רישת
 ן.ל ,ותריב יכוניח הז ,ינכפהמ רהשמ עימשהל היה יאדכ םיפלואמה
 H ! ןנוכתה

 לש ןחלושה ,וביהצה םיפרפרשה :תרוכ ועיל המד קירה ןודעומה םלוא
 .חור הבשנ םיקודסה תוריקה ןמ .וקו בוחט היה םינפבו .קירוה שאו-בשויה
 בשייתה םש. ןסמה יווחאמש םיעיפומה םינקחשה וזחל סנכנ. לברכתה ישי
 הקיסעה .וינוב ךותל ויקפרמ תאו ,רידי תרפכ ךותל רוטנס תא עקת ,הניפב
 ןיב :תועפוהה יעטק ןיב המבה לא אציישכ ,השעי המ ,הבשחמה רתוא
 ודמעמב שדחה ,ןברמכ ,ול .םיימוקמה םינדקרהו ,םיפרגאתמה ,םיב:לבלכה
 אל יאדווב ןאכ ילגנאה רומוהה .תולפט תצק ,תוסג תצק- ודבל םיאתמ
 הזיא יפל ברו יפ לע םימשאומ תוחידבה ירפסמ לבא 1 החידב ופסל ילוא . ךלי
 דע שמחמ ריפל םינתונו "םיינריצרלררו-וטנרק םירוביד" םשב הקרחבש ףיעס
 ןיא לבא? ילוא וישל .אצמיי עברת ,ונשי טפוש: ונתי םוקמה לע .םינש ושע
-יתלב האוב הז ?"לגלג" עצבלו םיידיה לע דומעל ילוא .וישל עדוי אוה
 היהי רשפא זא לבא .תועונת תועצמאב ונדלו םליאה תא קחשל ילואו . ןכרסמ
 ליבשב ."רזנוצמ יתלב ןכות" רא "זמר" ,תרנכל ןאכ םיגהונש יפכ הזב תוארל
-בער": זירכהלו תאצל טושפ םאר .תיניצו הפוקת לבקל רשפא הלאכ םיצנוק
 ןה ןכ לבא." *הןj�י�ןל עצבמו דיינב לעופ ,בודקזוגא Q ילזt םכינפל עיפוי ריש

 .יזקווק דוקיר � הקגיגדל •
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 ביישימ םג ; יעוצקמ הס�כו תויהל ךררצ ןיא ךכ םשל • ומאל לגרסמ דחא לכ
 ןויכראה לא ךרדה .הדובע ,ישיל ,דל ונתי אלו םיצרומ ריהי אל בייכרכח םגר

 םיחנמה םישדע םצעב המ ... תאזה המבה ךרד הליבומ • r ברמראכ יייי לש
 םידקור ,תצק םירש ,תצקמב םירדבתמ םה ? קורי-ריכב 1 סיראפב ? םלועה לכב
 ישיש .ךכב אל איה הרצה .חמשו קחוצ ,החנמה לע לכתסמ להקה .םשר הפ
 וליפא היה וליאש איה הרצה .דוקרל אלו רישל אל ,חדבתהל אל עדוי ונכיא
 תוחפל לבקי ארח ,יאקירמא רא יאסיראפ החנמל המרדב גהנתהל לגרסמ ישי
 לש הפוקתל תוירכזה לכ תלילש דוער ךרפ-תרדרבע לש תוכחמב םיכש רשע
 החנמ ,יטייבוס החנמ תויהל ךירצ "יררטסלטאגיררד" לש החנמה: םישינ שמח
 אל ריפואל תרדוה קור ,אצומ אלל הארנ בצמה ..• לכה רמאנ הזב ,יטסילאיצוס
 םיאלטב הכחמב בשוי ומצע תא האר רבכ ארח .וילע טלתשהל שואיל ישי ןתכ
 .תיריביס הבצחמב םינבא סימעמו בחוס ,בערב עורג ,םיידלכ
 .םילעופ תווצבק םעפב םעפ ידמ רסנככ םלואלו ,םייתלדה וקרח םייתניבו

 תא בחס ,םיפירצה לא רץפ הייכבה רתאב הציר ךרח : תוטיהלב לעפ ביישימ
 םהיתרשכמ םחרא ךשמ ,םהילעמ תוכימשה תא ףיעה ,תוטימה ןמ םישנאה
 עיפוי אלש ימ ? רדס םידבכמ םכניא ! ןדד ערמה לא םלדב" : םימיא תוקעצב
 "! לבמט ,םרק ! ורמח םרק ! תררבשמ םרקמב תחדק לבקי- הפיסאל
 ביישימ .םיינישה ןיבר בלב תוללק ךרח דבלהו רמק םילבמטהו םירומחהו
 הזיא םיאתהל םג אלא- תורכשמה תא םהמ לולשל קר אל היה לדבי יאנקה
 םדאל ךסכתסהל היה יאדכ אל חלוממה ביישימ םעש רורב .הקרחב ףיעס
 .יטסילאיצוס רטלררפל ,טושפ
 לע ףיקשהו ןודעומל הסינכה חתפ דיל דמע ,ימדקמה דעורה גיצנ ,בייכרכח
 יניערג תמירז לע- הבהאבו הגאדב- ןחרטה ףיקשמ ךכ .םיסנכנה םרז
 ... חמק היהי- םינחטנ םיניערגה : רתכ חט לש םייחירה לע םיכפשנה בהזה
 םיפרפרשה לער םילספסה לע טקשב םירדתסמ םילעופה ויה םסנכיהב
 • "םודאה לטאגיררדה" ריקה ינותיע לע ולכתסה ןיינע ילכר המבה ןמ קחרמב

 וללכ חבש ירמאמ דבלמ .תיכוכזל תחתמ םידחוימ םינברד לע םייולת דיהש
 סחיה יחי" ,"ןייכבל ונלדב" : טלוב םרזא עבצו תורירצמ תראמסיס םינותיעה
 "!תרשואמה רתכרדלי לע ןילאטס רבחל הדרת" ,"!השאל ירבחה
 תרוגסמכ םירגסוממה םידברמה םיגיהנמה יכפ םלואל וטיבה ריקה לעמ
 ,םפש ירסחו םפש ילעב ,תויחרזא תרוראב ,םייאבצ םיכיגסב :תוקירבמ
 ןחלושה לע .םרוא גירא הסרכמ ןחלוש דמע םהיכקרידל תחתמ .םיזרו םיכמש

 .שאר-בשויה לש ןומעפו סרכ ,םימ םע קובקב-
 הררשה לא םיחרסב םידעצב רבע הכה : הלהנהה המקמתה המבל בורק
 דרי לע .הירגיס תיצה וילגר תא רלכשבר בשייתה ,הרטשמה דקפמ הנושארה
 .רמשמה דקפמ רידחא ,שאה-הבכמ- רידחא ,ביטרפרארקה להכמ בשייתה
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 · r ברמראנ יייי . דרשמה ידיקפ תבג דראמ הררצב רא לימ היינשה הררשה תא
 ,הידרלרר לש תירדלבה הססונתה רמוקמב לבא ,קוסע היה ארח- עיגה אל
 ןובלע יאלמ רלבלה יניע .תרירליכרהר תדשוחה תא רינזראל שחל יאפרקהר
 םישנה .ישי תא- שדחה החנמה תא המבה לע רשפיחר וטטרש המקנ תמחו
 סג םדראבר תררפראמ םייניעב ,םישערו םיעבצב תויאצחב ועיגה םידליה םע
 דצר אל םילעופה תרשנ .תרוצק תרינרדרמ תרררפסתב דיה תרכו .םינפה לע
 דרע ראונ ןהיתוקררסתר ןהיטושיק • ןהיתרלמיש- םידיקפה תושנ ירחא רגפל
 םילעופה ןמ םיקחורמ ,דרחל ובשי םיסורה םילעופה .תובולעו תוכחוגמ רתוי
 תאזה תדרפנה הבישיה . ץמצמח םישבכ דוער םוש חיר םהמ ףדנש םיזקווקה
 ןיבו םימלסומה ןיב ורדתסה םייררהה םידוהיה . ותריב תיעבט הפ התארנ
 לע םיהובגה ליאה תוורפ יעברכ יפל ריכהל היה רשפא םתוא ; םירצונה
 ובשי םימלסומהו םירצונה .תסנכה-יתב לא םיבלדה דיה םהב םהישאר
 הררשב קר ונשיע .םייכרבה לע םהיעברכ תא םקיזחהב םיפושח םהישארשכ
 ."רוסא ןשעל" ריקה לע בותכל ועמשנ תורחאה תדורשכ םינשעמה .הנושארה
 התיח תינרדסהר ,קובקבה ןמ םימ תותשל םיבלדה עגר לכ ויה הז םרקמב
 אל וא ובנגי אלש ידכ ,האיבחה סרכה תא .קובקבל םימ הפיסרמר תחנאנ
 לש ןאובל רביח לוכה .עגרל ארפיא הקספנ אל םלזאב העונתה .ורבשי

 תא ליבומ אוהשכ ברמארבא הכשלה להנמ עיפוה םייתניב ; שאר-בשויה
 אל ,הנושארה הררשב ותוא בישוהו בחר ילגנא ליעמ שרכל ילגנאה רפוסה
 . רטושה ןמ קחרה
 ועלבו וילא בורק ושגינ םידליה .םיניערג חוציפ ךות רזב םייניע ץענ להקה
 ךות תרנריעב ושחלתה םישנה .רחא תכל-בכרכמ עיגה וליאכ םהיניעב ותוא
 ישי . רץאל-ץוחמ חרואל ךיישה ליעמה לש המגרדהר דבה ביט תכרעה
 שחינ ארח: עגרל עגרמ הרבג ותרשגרתהר ,םישארה םי לע ,םלואה לע לכתסה
 .ןאכמ ושוריג תא ,ונובלע תא ,ובולשכ תא
 ומצע לע ףיקשה אוה " ... בר לע ןרדב" . ויניש ןיב ישי ןכיס- " ... ןיינבב ןציל"
 וטבמ תא ומצע לע שיגרה אוה .םוהתל הציפקה יכפל ףדרנ םדא לעכ דצה ןמ
- הגשת םעפ קר" .ובלב ישי בשח ,"םחרי אל הזכ" .בייכונח לש רזהו וקה
 עוגפל הסיכ • ינויער לבחמ • יטנא : הכשלה-בתכ ךילע בותכי דימ אר הר
 ."תיתוברת-תיכרניח-הלרעפ ריחשהלו
 רמא ,"דואמ תוכירעמ תוימוקמה םישנה ,רנלש רלבלה ,הקדרלור תא"
 דראמ בוט וליפא הז ,ער אל הז" .ישי לש ושאר לעמ ולכתסהב בייכונח
 ינניא- המ לבא • יטילופה חטשב רהשמ ול רסח לבא ."תיכוניח הניחבמ
 רסח- לבא .ראשה לכר ,םיילגר ,םיידי :לוכה ול שי וליאכ .ימצעב עדוי
 הדמע הזה טבמה ירוחאמ .ישי לש ויניעב םואתפ לכתסה אוהו " ... יטילופ
 "? ךלר- יטילופ רסח ול שי" : הלאשה
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 תטפושה הברקתה ,םימשב תפדרנו תרפואמ ,םיבחרה היכתרמ עונענ ךרח
 הכלה ,הליצב ,הבישאדאד ירחא .טפורמ תינוועש קית הידיב .הבישאדאד
 ןברמ היהו ול יופצה לע חכש עגר ןב ,הרצקתה ישי לש ותמישנ .תימלוש
 ישנא .הפיסאה תא ליחתהל ןמזה עיגה ..• רידי לע המבה לע ךלהתהל
 הרופאה ודי תא טישוה ביישימ . ןחלושה ביבס בשייתהל וליחתה תואישנה
 .ןומעפה לא

2 
 לא הארב םע הבישאדאד תטפושה תא ביישימ ןרב ןומעפב לצלצש רחאל
 םע .חטשה ןמ שרק תניבג : שיבמה הרקמה לע םיפסאנל עידוהו ןיינבה רתא
 בונגל .עשפ השענ ,םירבח .ןכ .הקעצל ןפהו רלוק טהלתה אשונה חותיפ
 לע ודי םירהש ימ . ןילאטס רבחהמ תישיא ובנג וליאכ- תירוביצ היינבמ
 תאו םירזגל וערקל שי ,תרשואמה הרבחה ןמ ודדרב ל שי. יטסילאיצוס שרכו
 םשמ ,םרקמל- רץאל-וץחל ראודב חולשל רפאה תאו .ףרושל םירזגה
 דפרסב ביישימ רכזנ ןאכ ".הלכלכה ןלבח תאו לפשה בנגה תא ,הארנכ ,וחלש
 עיגהש ,תיטסילאטיפאקה הילגנא לש הגיצנ תא םג ןרנ טהל רתואנו ילגנאה
 דמעמו • ןרה ליגב םידליה םיתמ םהמ ,םילערומ םילפרעמ היינבה רתאל
 .קנחו לועישמ לברס םילעופה
 ררגיטקה עברת ה תוזירזב הלע המנה לער • וירבד תא םייס םרט ביישימ

 להנמ יוארכ ןיכה רתואש- ,ררגינסה בנדזה רידחא .נ,;א��ר יאנוכמה
 . ןיינב לעופו העסהה סיסבמ ןר לגעה- םעה יגיצנ םג ועיגה .ביטרפואוקה

-לוש רבעל לק ךויח החלשו תורצה תא טבמב הכירעה הבישאדאד תטפושה
 אתה ריכזמ ".ןבל לגיר יאר ,יטיבה ,םיניינע םירדסמ ןיא ,יתרבח ,יטיבה :תימ
 ןרתנ בברעתה" ,רסאנש ומדוק תא ףילחהל התע הז חלשנש ,יתגלפמה
 היה אוה .םישחלתמה תא עומשל ץמאתה אוה • רתוא רויכה םיטעמ ; "להקה
 y רסרס רכיאה ירשקה בנוג םג םיהדזמ הזה םלואב םישנאה בורש ,קדצנו ורבס
 תא םותחיש ד,חפה לע ןמס אוה ןא . ידקשו מ ידדהה רפכה ןמ ניוגאיליא
 y כרסמ וליפא ,יולג יבמופ טפשמ ןרדעל y כרסמ ילוא היה תאז לבכר .תויפה
 יראו כ קופדי אל רהשמ הלילח םא . ירכנה לש רתרחכרננ רקיעב- דחוינ

 ... ושאונ הנעי ,שדחה הגלפמה ריכזמ ,אוה אלא ,בנגה אל-
 דחי ונשייתה ,םהינינ רתוא רצחל םיינש ; םירטוש השרלש ואינה בנגה תא
 שרכל היה נ.;�גא�?י� y רסרס .דוחאמ בצינ ישילשהו ,םימשאנה לספס לע רתא
 יערק רסלכ םידרחה זמ .םייניעה דגנל שממ ררופתמ סג םירכיא y דרטקמ
 םיקזוחמ .ערוק חמק קשמ םירופת ויה רידגנ .םישנכ דמצו y פג-דמצ
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 .לרוגל העינכו המלשה ,תושידא ועיבה םינפה .םילבחב ביבסמ םירושקו
 רבדל םחרא עיבשמו- רטושו 'יתנוע דבוע 'רכיא- םידעל ארוק טפשמה
 : םושיאה-בחכ חא םיאירקמ ןכמ רחאל .תמא קרו ןא
 דבע ,םינטק םידלי העבראל בא י.ר ?i יtז�מ רפכה רכיא ,בירגאיליא ןרסרס בנגה"
 םישימח ןרואב שרק תניבגב ספתנ . ררחש לעופ רוחב םישדח השש ןיינבב
 ףרפרש ררציי- תרטמל בנג שרקה חאש רשיאו ,המשאב הדוה .םירטמיטנס

 ."יתיב שומישל-
 איה .הסקנפב רהשמ תטטרשמ .ןזרא יצחב הבישקמ הבישאדאד תטפושה
 הבישקמ הניא ריקה דיל תפפוטצמה םיריעצ תצובק .הזה םלואב הרז תיארנ
 לש תולוגעה היכרבל םיטבמ םיצעונ םה- ,םושיאה-בחכ ירבדל ללכ
 . ןחלושל חחתמ תורקדזמה הבישאדאד תטפושה
 ןמ היניע חא תקתנמ איה םעפב םעפ ידמ .הלא םיטבמל תעדומ הבישאדאר
 קחשמה ןמ תינהנ הבישאדאד הירז .םיריעצה רבעל םיטבמ תקרוזו סקנפה
 הלאה תרמוקמב תולילהו ,םיזעונו םח גזמ ילעב םיריעצה : הזה ןכוסמה
 ... תוכושח תוניפ לא ובחסנ תוריעצ תורענש םירקמ ררקו .םילפאו םיכורא
 .תורירקב הבישאדאד הלאש- "?רצק רא ןורא- הז היה שרק הזיא"
 "! םיידיב הארה"

 לכרת אל הזה טפשמה רחאל- המיא חאלמ התרבח לע הלכתסה תימלוש
 .הירזל הבורק תויהל םלועל דרע
 םרשב חילצה אל אוה .ההוב טבמב לכתסה ,הלאשה חא ןיבה אלש .ןרסרס
 ,קפרמל חחתמ וחרא ףחד רטושה .ונממ םיצור םצעב המ .ןיבהל ןפוא
 םעפו םוצמצב םעפ רידי עינהל ליחתה ןרסרס .תרשעל ךירצ המ ותוארהב
 .הבחרהב
 חא םושרל שקבא" .קופיסב תטפושה המכיס ,"םירטמיטנס םישימח ןרעב"
 '.'לרכרטררפב העדוהה
 .ירמגל וחור חא הריכעהו םשאנה חא הכיבה לרכרטררפ הלמה
 'םהיניב ןטקה חא יתחקל" . ןנוגתהל הסינ- "?המ רא וחרא יתדדמ יכר"
 ."הלודג הדימב ןררצ ןיא ףרפרש ליבשב . רהזו
 .בירגאיליא ןרסרס םע התיח הדהאה .םילועיש ועמשנ םלואב
 אל ללכב ינא" .ואסיכמ ררגינסה םמורתה ,"רפסמ םילמ ומאל יל םג ושרה"
 חלוגמ ,חרק היה ררג יבסה" ... תאז לכב רמוא' ךירצ םא' לבא ,רובידל החמומ
 חא להקל ריבסהל ןוצר אלמו תצקמב רוכיש ,הזה ערואמה דרבכל יעשמל
 ? רכחשמ תייה המכ 'ןמצעב ןרסרס ,החא דיגת 'רנ" .ערואמבש ךחוגמה
 "!המרונל חחתמ חיוורה : ריכזמה ,םושר ? םילבור םיעברא
 עדוי ןניא" .ביישימ דימ קעזנ "! רץש 'לבורה םע תועמד טחסת לא התא"
 "! דחא יטנא ! ףחדית לא ,קותשת זא- רבדל
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 הרצעש הבישאדאד אלוליא .םלואה לא המבה ןמ דריו העיז הלעה ררגיכסה
 .הנושארה תבכרב הפמ קלתסמ יאודוב היה ,רדעב
 .ינמודמכ ,התא" .הבישאדאד הירז הניצב הרמא ,"ררגיכסה ,רבדל ךשמה"
 :•תמייס אל דרע
 ".ינא" .ןחלושה לא תונתייצב רזחו ררגיכסה םגמג "".תרמוא תאז ".ינא"
 יתיצר דוער ,תוניבגה רמולכ ,הררק הז לכ ןיא ,לואשל יתיצר קר ".םצעב
 :·םינטק םידליל טרפ ,םרלכ ןיא הזה ןוסוסלש ,רמול
 ןיא" .לרמרסמרקה ריכזמ- עבותה תופירחב ברעתה :·ןכ קוידב .ןכ .ןכ"
 ·אטיפאקה סופיטה רמוא וליפא יתייה ,הזה ירסומ-יתלבה סופיטה ,בנג אוה
 "?האר ימ 1 םידע שי ? יטסיל
 אוהה שרקה" .םשאנה םר לוקב םואתפ ארק ,"יתרתתסה אל םג ינא לבא"
 ."ואר םלוכ ,יתחקלו- וץחב לגלתגה
 .רטושה- דע ןחלושה לא שגינ תטפושה לש ןמיס יפל
 ,המדאה ןמ שרקה תא םירה" .רטושה רמא- ,"חקל אוה ןיא יתיאר ינא"
 שוכר םע ול ןלהו- ולוכ ןלכרלמ היה רשקה- ריסנכימב רתוא בגינ
 אל ,תמאב ,תודגתנה .בנגה תא יתרצוע ןכל בל יתמש תרכריעב ינא .ללכה
 :•ודיצמ התיה
 תמושת לכ- ןיינע רסוחב בישקה ברמארבא • r ברמראכ יייי הכשלה להכמ
 אוה :שרשת הארנ ץמואמה ירכנה .ותוירחאב היהש ,ריכנל הכותכ התיה רבל
 הימהל וגזמתה םלואב תולוקה .הקזח תברצ ול המרג תחקרמה .ףייעתה
 וירדשכ ,התע קרו .םדרנו הזחה לע ושאר תא ןיכרה אוה ,תינוטונומ
 רדיב ףנפנ אוה .חמש השעכ וליפאו עגרנ ,חרואה תריחנ תא עמש • r ברמראנ
 ,הק•רצלאש • ןכ לע םלחר �שיה ילגנאה לש וינפמ ןדרט בובז ףיעהל ידכ
 הק•צרלא םע המח הטימו ,המח ברע-תחורא ול הכחמשו ,הרזח רבכ ,יאדווב
 ילגנאה םרקמבו הקותמ תוררועתה שיגרה אוה ,לפרעתה וטבמ ".תטהולה
 תא ,העיזו םשרב תוחיר הפידמה הדורווה ותשא תא ויניע דגכל האר רחונה
 .הנטבל תחתמ ןרה שלושמה תאו ".יישמה הררע תאו ,םיקצומה הידש

3 
 ·ןפרשו םילספס תקירחו ףא יחוניק 'לועיש רעמשכ הב ,הרצק הקספה רחאל
 טבמ רב הצעכ תימלוש .וילגר לע לרמרסמרקה ריכזמ- ררגיטקה םק ,םיפ
 הילא הכפ ,הטבמל תחתמ ךכרתה אוה .האמח ךותל ןיכס רמכ • לפאו דבכ
 ,שאר-בשויה לש ןחלושה ירוחאמ הבשי איה .הלהב לש ץמשב הב לכתסהו
 . ץעה יחיש ןרתב רופיצ רמכ
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 לש ןרבנה רטנמב ושיגרהשכ התע םלוא • ןכל םדוק הילא בל םש אל שיא
 .תימלושב- הב ושיגרה ,הילא הנפומה ,לרמרסמרקה ריכזמ
 הז אוה ימ" .תצקמב סירפמ ןוטב לרמרסמרקה ריכזמ חתפ ,"םכתא לאוש ינא"
 ול אורקל רשפא םאה ? בירגאיליא ןרסרס םילעופה דמעמב דגובהו בנגה
 לש לגדב םיעגופה ,הלאכ םילעופב ןררצ רנל דיא ! רשפא יא ,אל 1 לעופ
 1 קאלרק לש היגולוכיספ לעב ןטקה רכיאה בנוג יממ .חצנמה ןוירטלורפה
 זילאטס רבחה ןמ ,רנלש רטשמה ןמ ,רנלש דמעמה ןמ ,םירבח ,רנלשמ
 תא רקוע ןרדה םאמ הזה דדושהו- שדח םלוע םכתא םינוב ונחנא ! תישיא
 םד תעיזב םיסנתמ ונחנא .םזילאיצוסה לש ראופמה ןיינבה ןמ ןרותה ידומע

 םסרכמ אוהו- תופייע בורמ םיקעוז ונחנא . ישמ תטחממב בגנתמ אוהו-
 םירבח • רנלו .םירמסמ- רחמ 1 ץע שרק בנוג אוה םויה .םירכוסמ םיזוגא
 .ריהבה רחמה לא ונא םיברקתמ רמסמ לכ תעיקת םע יכ ,רמסמ לכ שורד
 ונחנא .דחא דחא בחוס- אוהו- דחאל דחא םישרקה תא םיפרצמ ונחנא
 תולילב ןיקתמ אוה םיבבשה ןמו יטרפ ףרפרש אוהו- םעל ןומרא םינוב
 םדנ םלואה"! םירבח ,םיידיה תא ול ץצקל ונילע .םזילאיצוסל םיתמ ןורא
-רפאטמל ןכומ היה אל הזה להקה- לרמרסמרקה ריכזמ לש ותעצה עמשל
 םד אוה דיינב ירמוח" .ררגיטקה ךישמה"! דימתלו תחא רומגל שי רתא" .תור
 ,דחא םד ץצומ לש ושאר תא תורכנ אל םא .םדה תא התרש אוהו ,היישעתה
 אל םאר • יטסילטיפאק לגרה רהז- םד וץצמל .םירחא םג ויתובקעב וכלי
 םירבח ,תרמנ ונלוכו ,ונתוא חצני םזילאטיפאקה ,תננרלמ ןיכסב רתוא רוקענ
 תא ריכזמה ךישמה- "!םיער ,ונל הכחמש המ הנה .םד דוביאמ ,םירקי

 ינא ".הכימת ידומע- םייתרחמ ,םירמסמ- רחמ ,שרק- םויה" .ורואית
 ."יטילופ ןלבחכו תדלומב דגובכ רנל רזה בירגאיליא תא טופשל שרוד
- אוה וירבדמ ענכתשהו חרזמה ישנאל םיאתמכ םמחתה לרמרסמרקה ריכזמ
 . רתוא הכיבה תימלוש לש התוחכונ. רידי רמב זיזה-קספ תא עצבל היה ןנרמו
 םע דחי טפשמל הדימעהל'ז םעה יביוא לא התרא םג ןיישל ןכומ היה אוה
-מרקה ריכזמשכ .םינפ תשרא התואב תבשל ךישמה בנגהו .בירגאיליא בנגה
 ילגנאה רפוסה: הזה םלואב םינשי םישנא ינשש ,המרד .ומואנ תא םייס לרמרס
 .שרקה בחוסו

 המ .בירגאיליאל ונתי המכ .הדיחי הלאש וישכע הקיסעה םלואב םישנאה תא
 אל ןכל- זיזה-קספ תעמשה ינפל םיררגינסהר םיעבותה ,םידעה ודיגי דרע
 תידעלבה התוכמסב התיח שנועה יוציר תפוקת .הז ןיינעל תרעמשמ לכ התיח
 רבדל ברש םק לרמרסמרקה ריכזמ רחאלשכ ןכל ".הבישאדאד תטפושה לש
 רסוח לש שחר םלואב עמשנ ,ביטרפואוקה שאר-בשוי- ןרבנה ררגינסה
 ! לועפל ןמזה תטפושל • ןושלב רברבל דרע ש' המ : תונלבס
 הצור ינא" .ןרבנה ררגינסה םגמג- "".םילמ יתש דרע ףיסוהל ינוצרב"
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 .דראמ בושח ירה הזר- ףרפרש הזה שרקה ןמ רצייל הצר עשופהש ,ומאל
 בירגאיליא םאר ,רנלש תיטייבוסה היצזיליריצה לש רצומ אוה- ףרפרשה יכ
 רמוא הז- .ןכ ינפל בשיש יפכ ,הפצרה לע אלו .ףרפרשה לע תבשל הצר
 בוט הזר . יטסינומוקה רחמה לש םדאל • יתוברת םדאל ךופהל ןווכתה אוהש
 ."שיגדהל יתיצר הז תא הנה ... דראמ בושחו
 ,תרמוא תאז" .רלוק תא ביישימ עימשה- "!ךתרמכש יחרבות ,רה ,רה"
 ,הפצרה לע בשוי תישיא התא ?בונגל תכלל לוכי .ףרפרש לע בשויש ימ לכש
 "?בנוג ךניא המל זא ? אל ? המ
 לע קספוה שחלה .שחלתהל וכישמה םלואב .המבה ןמ דרי דחופמה ררגינסה
 .תינוועשמ קיתה תא החתפש ,הבישאדאד תטפושה לש יתכתמה הלוק ידי
 הירז הליחתה ,"בושח דחא טרפ הריאה אל היררגינסה אלו ,היררגיטקה אל"
 ןיינב חולמ רתוא רסינ אוה רמולכ- ירט ךתח שי בונגה שרקל" .הבישאדאד
 ."יתכלממלו ימוקמל- רנלש ןיינבל ראותי אל קזנ ךכ ידי לע םרגו
 לע רתוא יתאצמ ינא" ,רידי תא ומירהב בירגאיליא קעזנ ,"ללכ יתרסינ אל"
 "!ךרדה
 איה .השאר לעמ רבועה בובז לא רמכ בירגאיליא לש וירבדל הסחייתה הירז
 ירבח תא הנימזהו הרבחה לש םיירסומה םיכרעה לע והשמ דרע הרביד
 .תוצעייתהה רדחל ןידה-תיב
 ילגנאה רפוסה .תרקד הרשע-שמח ךרעב ורדענ םידבוכמה ןידה-תיב ירבח
 בשי בירגאיליא .המחה הטימה לער ברעה-תחורא לע םלח הכשלה להנמ .ןשי
 ףוס .וסקנפב רהשמ םשרו םלואב םישנאה ןרויכל םיטבמ קרז ביישימ .ערנ ילב
 יתכתמ לוקב האירקה הבישאדאדר ,המבה לע טפשמה-תיב עיפוה ברש ףוס
 .םינש שרלש ךשמב תוירכז תלילשו רהוס-תיב םינש עברא : ןידה-קספ תא
 רובע תרקייפרק םירשעו םילבור הששו םירשע היינבל םלשל וילע הזל ףסונ
 .םרגנש קזנה
 ןרסרס .בירגאיליא לש ונרויכל הירז התנפ- "?ןידה-קספ ךל רורב ,םשאנה"
 ןריד םייקתי הקספהה ירחא" .רתוי ךרמנ ושאר תא ןיכרה קר ,םרלכ הנע אל
 ,םלוכ ררבדי הלחתהב" .ביישימ זירכה- "!טרצנוקו טפשמה תובקעב
 תא וללשי התיבה ךליש יממ .םינקחשל םלוכ ובישקיו ופצי ךכ-רחא
 "?רורב .הימרפה
 ,תוצובקב ופפוטצה םילעופה .שפיטל וליפא הרורב התיח הנורחאה הרהזאה
 ןמזב ורביד בירגאיליא לע . ןודעומה ףירצ לש תלדה די לער םירבעמב ונשיע
 .ריביסל חלשנ רבכ וליאכ- .רבע
 תרפכ ךותל ןכררמ ושארו ישי בשי םש ,םינקחשה רדחב הפסאתה הלהנהה
 תוחוכ הילא ורזח וליאכ ,בוצעו אכודמ ישי תא תימלוש התארשמ . וידי

 .םישדח
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 תאז" .תישיא אוהש ימל תרגפל ילבמ תימלוש הרמא- "!יתצלפמ שממ הז"
 "! הסראפ ירה
 יקיסת לא רקיעהו" .הבישאדאד הירז הדעב הרצע " ... הככ ךירצ אל .רנ"
 ·איליאל רסומ ףיטהל .תרישעמ תוטלחהב םיקסוע הפ ירה ונחנא ! תונקסמ
 עונמל ,העישפה תא קיספהל- רנלש הרטמה . y מז זבזבל םתס- הזה בירב
 לכ ול זיא בירגאיליא לש ישיאה לרוגה זבל .םילודג םידממב התוחתפתה תא
 . "זאכ תובישח
 "! םידליל בא • יח םדא· זב" ,תימלוש הארק • "םדא- y ב אוה ירה לבא"
 .יתגלפמה אתה ריכזמ לש ורבעל הכייח הבישאדאד
 לרוג לש ותובישח המ • רנ" .תוכר הרמא- "! תימלוש ,תקונית שממ תא"
 " ... הנידמה לרוג םע האוושהב דחא םדא
 ,םלוכו .יתגלפמה אתה ריכזמ םכיס- "! יתימא יטרקומד טפשמ היה הז"
 .המכסה תואל םשארב וענענ ,ישיו תימלושמ רץח

4 
 תאצל טילחה ,הנתיא ילגנאה לש ותנשש ,תעדל חכונ ' r ברמראנ וירדשכ
 • ררועתי חרואה אמשו : ןורחאה עגרב ותעד תא הניש םלוא • ןשעל הצוחה

 . ודי לע ראשיהל בטומ . זובנ-אלה םדאל תולאש גיצהל ליחתיו
 להנמ תא .אוה וכרדב תעמשמה תאו ותרשמ תא ספת •ץיברמראנ דירו
 ךירצ לוכה ,התע הרלשו טקש הרצ אוה .קוחרה דיתעה קיסעה אל הכשלה
 תוירורעש .יאשחב ,טקשב לועפל ךירצ ןכ םשל .חורמ .קלח רדתסהל
 תולגל םחרכב שי םא םג ,םיניינעה לש טקש ךלהמל םימרות םניא םיחוכיוו
 ."תמאה תא
 הבישח יעגרב •ץיברמראנ דירו רמוא היה ,"שארל לעמ ץופקי אל שיא"
 "".ומצע לש ושאר לעמ אל תוחפל" .תיפוסוליפ
 תכרעמ לע ער םיעיפשמ תיפסכ הקוצמו בערש ,ענכושמ היה הכשלה להנמ
 ,בגא-ךרד .תואירבל הפי ,הפי השא םע טרפבו ,הנישה וליאו .םיבצעה
 תודוא תוידוס תועידי : םיידרשמ םיככת- ויקוסיע תא בהא הכשלה להנמ
 ,הצור היה וליא ,םיליבקמ םיחווידו לופכ תונובשח לוהינ ,הדובעל םירבח
 · r ברמראנ יייי לש וללכ .הדובעב וירבחל תויומיענ-יא םורגל וידיב היה
 היה לוכה .תריעב הברה הכשלה להנמל רתפ הז ."בוט אוה להנמ לכ" :היה
 הארנ ,הלהנהה לע תילילש העד עיבהש ,םדא ! אלפנ היה לוכה ,רדסב דימת
 .ירפש-יתלב ויניעב
 דירו בישקה אל . ילגנאה די לע ונשויב .בר זמ� ןשמנ טפשמה זיינעב ןרידה
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 תברקתמה השפוחה לע : ולש םירוהרהכ עקשו םיטהולה םימראכל 'ץיכרמראכ
 אל חורו וסיכל סינכהל התיח הכירצש ,תיקוח יתלכ הקסיע וזיא לע ,האבו
 תעעונתמ ,הייולב לעכ הצק רסכמ סלק םואתפ ... הרשמכ האלעהו לטובמ
 ליחתה הכשלה להכמ לש וחרמ .ישיל תכייש התיח לענה .המכה ךסמ ירוחאמ
 ,םשל רתוא איבה ימ. ךסמה ירוחאמ ישי עיגה ךיא : ןרעש לש ןונגנמכ לועפל
 ? םירשק רשק ימ םע ? םש השרע אוה המ
 אל! ןקקל הזיא ! ןפנח הזיא .ישי תא קדסה ךרד הארו ףפוכתה הכשלה להכמ
 שי יממ הכה ! הלהנהה ך'רתל גרבתה רככו הייכבה רתא לא עיגהל קיפסה
 .וינעו טקש ךכ לכ הארנ ירהו ! דומלל
 ןרתכ ולוכ לכ ישי היה העש יכפל הכהש • ךכ לע תורמרמתה שיגרה אוה
 םג .כייכרכח דילו יתגלפמה אתה ריכזמ דיל בשוי אוה התע וליאו ,ותוכמסל
 יתגלפמ לקשמ תלעב הארנכ ,בשוי ארח התכריקכש ,תרוחרחשה הרענה
 .לטובמ-יתלכ
 םינלטבל רהמל ןאל ןיא .הרמגכ םרט הפיסאהר ,תוצחל הברקתה העשה
 להקהש םהל תפכיא הז המר .ילגנאה לע רומשל לטוה םהילע אל ,הלאה
 לא תיאשמכ ורזחו .תךנ;זה ינגראמ תא ולליק םינקחשה .טרצנוק ילכ ראשכ
 .הל�ק�צז;�ז:rאמ
 .ולש סופורטופאה לא ןרחמתב לכתסהו תושטעתה ךותמ ררועתה ילגנאה
 המונת תספת טושפ התא" :ץיכרמראכ דירו רתוא עיגרה- "!רדסכ לוכה"
 ,רכ .ששואתת ,רחמ דע חונת םש ,ךרדח לא ךתרא איבא דימ ! םיעגר המכ
 "!בורק הפ הז ! ךלכ
 ןאל בושחל הכשלה להכמ ליחתה ,םלואה ןמ ילגנאה םע אציש רחאל קר
 ריאשהל לכא ,"הלעמל"מ תוארוה םרש לביק אל ךכ לע .חרואה תא ליבוהל
 לא ילוא ?וישכע רתוא בוחסל ןאל .היה רשפא-יא םלואכ חרואה תא
 ילגנאה לש וקפרמכ זחא ,ופירצ לא עיגהשמ ... !יאדכ אל ,אל ?"םאדאמ"
 תא ביכשהל היעבה בושיל דע : הטושפ התיח ותינכת .הסיככל ץרמכ הכפו
 ריעה ןמ רככ הרזח הק'צרלא םאר .הלהנהל ךכ לע חוודלו ורדחכ ילגנאה
 םכמא םש ; ןורדסמה ףוסכ יונפה רדחל רתוא ריכעהל רשפא 'ןרשיל הככשו
 • ןודנול אל הז . ףרפרשו תיאבצ הכימש הסרכמ .ת a רפ�;� שי לכא • חוכ ךכ לכ אל

 . ץוחכ אופקל רשאמ רתוי ברס לכא • ןברמכ
 איבמ ינא ! יל יחתיפ" 'ותשאל הביחכ 'ץיברמו אנ זירז ארק- "! הסיק"
 "!חרוא
 .לוענמה ורח ךותל חתפמה תא ןוחטככ סינכה ,הבושת לביק אלשכ
 הפ הכה ,תבגמה ,הסימה הכה" .וחרואל 'ץיכרמראכ זירז רמא- "!רדתסה"
 ןיא םצעכ .חתפמה הכה .רוזחא דימ ינאו ,חוכל ככש התא .הייתשל םימ סרכ
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 הז ! םידדוש דיא ,םיבנג דיא- תיטסילאיצוס היינב הפ ונלצא : דוגסל ךררצ
 "! ודtזקt 5! ?.ז י יי� ד�ג ! הז:r הז:r .הז:r י ןודנול אל ידה
 הטימה לעע בכשו וביבס לכתסה חרואה .תיבה-לעב ידחא הרגסנ תלדה
 דוער הרדופ י ןרלרקידרא לש חיר ףדנ חופנה דכה ןמ . וילענ תא ץלחו תיגוזה
 .םישגדמ תרנרדכז וב דדועש ,םיענ רהשמ

5 
 לצינ אוה י וילאמ אב ןורתפה : םינקחשה לש םתוקלתסהל דראמ חמש ישי

 איהש ודיא לבקלו דיינכב ,הפ זחאיהל היה ךידצ וישכע .שוריגמו ןויזבמ
 ,חינה אל םג ישי : דחוימ םשרד וילע התשע אל טפשמה לש הגצהה .הדובע
 "םע"ה לוכי ךיא יכו ! ןכסימה בירגאיליא .קדוצ תויהל לוכי "םעה טפשמ"ש
 םעה אל וליפאו ! ? םיידי ינוילימב לועפל ליחתמ אוה דשאכ ,קדצב גוהנל
 :ביישימ הנה .םיבייכרנח.ר םיביישימ ינימ לכ ,רמשב םילעופה םא יכ ,ומצע
 .וסיכל בחתו המירעכ ןפח םלואה ןמ וילא ועיגהש תולאשה םע םיקתפה תא
 ! ןכסימה בירגאיליא .הז רהדו
 קיזחהל ,תימלוש לא ברקתהל הצר אוה . דראמ דדרב ומצע תא שיגדה ישי
 תא שיגדהל ,םיענה הלוק תא עומשל הצר אוה .ךדדב דא ומכ ,העורזב
 עיפוה םואתפ ךא- הטבמב שגפו הילא ברקתה דבכ אוהו .הלקה התמישנ
 :דמאו דצל וליבוהו ,ישי ידיב דחא אוה .הכשלה להנמ ,הדגאב הפשכמ רמכ
 הלילחו סח התאש ,יתבשח דבכ ינאו ! יריקי ישי ,רתתסמ התא הפיא הנה"
 אל ,הפי ומדקתי ןיינבב הפ ךיניינעש .יל תדמרא יתשגדה .הפמ תעסנו תבזע
 בצעב בקע ישיו ,השעמל ףתושכ ישי לע טבמ ףיעה הכשלה להנמ "?ןכ
 ,רדהנ ?טפשמה לע ךתעד המ ,רנ" .ונממ תקחרתמה הריבשה תימלוש ידחא
 ודיא- י t:! .י t:! .י t:! ? םיירהצ-תחורא אל םג? ברע-תחורא דבכ תלכא ! רדהנ

 חוריאה-תיב לא ךלת ןרשילו .לכואה-דדחל םישולת ךל ןתא ! הידורעש
 םא; ךל יתצע .םישנא רשע-םינשל דדח .רשפא דרגל לבא .י t:! י t:! י t:! אל הז
 .חק ,חק .ןפג-דמצ ךל אה .ןפג-דמצב ךינזוא תא םרתס ,דרחנל ליחתי והשימ
 ."ךכ-דחא הדות
 .דגנתהל ישי הסינ "".ינא לבא"
 התא" .הכשלה להנמ רתוא קיספה- "! הלמ עומשל ןכומ ינניא ,אל ,אל"
 .ןאכל ךתוא יתאבה ינא ףוס ףוס .ךדילרמ ךיבאל רמכ ,ילוקב עומשל ךידצ
 ףירצב : הנישה ינפל תצק טפטפנו ץע עדג לע הפ בשנ ,ארב . ךל יארחא ינאו
 טרפ .רבד םרש בלל חקת לא :יריקי ישי ,ךל דיגא ".הריחנ .קנחמ ,ארונ םח
 .הכשלה להנמ ומצע תא ספת- "!רנלש הרקיה תיטסילאיצוסה היינבל

8 3  



 לכ הל ןיאש ,עדוי דבכ יאדווב התא . רנלש היינבה תא המגודל תקכ • ןכבר"
 ונחנא .םיולתחוה םיבלכה וליפא הפ םיודעי ךכ לע ,תרי m זא תורטמל רשק
 אוה םג לעפמה דלוגו- רנלש לדוגוה • יעקןק- M יאבצ לעפמ הפ םינוב

 תא הנה ובחס הנה. ותני אל רא יארשא רץאל-רץחנ רנל ותני םא • ךכב יולת-
 תשורח-תיב םימיקמ ונחנא ךיא ,ול תוארהל ו המ םשל- שפיטה ירכנה
-רתיעב בותכיו ןודנולל רוזחי ליסכה .םייברגו תראקמחפל קנע טניבמרק
 תראקמחפל תואוולה דרע רנל תתל ץלמומו אלפנ ונלצא הפ לוכהש ,םינ
 "!ייש ,םיקסע להנל ךדיצ ךכ הנה .םייברגו
 .ייסז דגתנה- " ... הלעמל לבא"
 תחתמ וליאו" ,הכשלה להנמ ךישמה ,"יחרזא תשורח-תיב- הלעמל"
 הולכתה לע םג ףסכ רנל םיתנונ םיםסילאםיפאקהר .הולכתה רקיע- עקרקל
 הוצחה קריזנ ונלוכ- ףסכ תתל וקיספיו רהשמ וחידי םאר .הפילקה לע םגר
 תא ילגנאה שפיטל וץחרל ןנרמ ,הדקי אל הזכ רבדש ידכ •ינאו ! םייתש-דח
 שיא הזמ! ולשלש לבקא רתויב ערה הדקמב ,רנ- םימה תא תותשלו וילגד
 " ... יתטימב ימע וביכשהל ןנרמ ינא ! וילגד תא דמוא ינא המ ! תמ אל

6 
 החתפו ףירצה דרדחדפ תא הזילע םיבקע תשיקנב הדבע הנברנארריא הל 15
 תא דדחיש הח. ןשי דבכ הלעב ,הלפא הדדש םש: הדדח לא תלדה תא טקשב
 תלדה תא הלענש דחאל .ברע-תחורא ןיכהל תויובייחתהה ןמ ה?�:צול 15
 .אסיכה לע רתוא הקדח הליעמ תא ךשרחב הטישפה ,חתפמ לע הירחא
 לע הבשייתה .תיאצחה תא הדירוה ,התצלוח תא הילעמ הכילשה ךכ-דחא
 .תיבצק הריחנ הכשמתה הכימשל תחתמ : בצעב הבישקהו הסימה הצק
 הלוכי דרע ינא .תלזנ ספת" .תוערשב הק'צרלא הבשח- ,"הארנכ .ןנטצה"
 הרזח ךיא : הינפ לע טשפתה ךויחו םיאלפנה םויה יועריאב הרכזנ ."קבדיהל
 ,םוריעב לדומ תויהל הננרמש ,הזמר ךיא .ףסוי דייצה לש רתתקיב לא ברעב
 התאש יפכ הדק די התואב דייצמ התא המוריע השא": הלאש ךיא .דנה דראל
 תונעל המ עדי אל וליפא דייצה .המכחב ,הלאש הפי "?השובל השא דייצמ
 .ןכסימה דייצהו .ידמ השק הסימה םגר ,התקיבב דק היה .הכרבמ בודמ
 אל לבא ,חרב ול היה השישי ליבשב ילוא- ריד לכא אל ןמזמ ,הארנכ
 ... וילגד לע םרקל ויתוחוכ וקיפסי אל ,יאדווב ,דחמ .הק'צרלא םע סלעתהל
 :תיבב ברש איה הנהו ".)דויאגן( ןדס-ברה םע תראופמה החרואה ךכ-דחאו
 .רחונ לעבה ,דק רונתה
 : התרא אילפה הז .החותפ רבג לענב הלקתנו הליל תנתווכ השבל הק'צרלא
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 דראל הב הלכתסה • לענה תא המירהב .תורוגסו תוהובג םיילענ לעכ הלעב
 הידיב : הנורגמ רץפ תולעפתה לוקו דרחה לא ןולחה ךדד דרחש סנפה
 אל הק•צרלא .םידרחב טשוקמ יתימא דרעמ • ל"וחמ יתונמא דצרמ הקיזחה
 דבעל הלזפ ןכ-דחאו הייכשה לענה תא השפיחו היניע הארמל הנימאה
 הפילח לע .ילגנא דבמ ןרוטקמ אסיכה לע החליג הששגב .תרחונה תומדה
 הכלה הק·צרלא לש התושגרתה .םולחל קד • r ברמראכ יייי היה לוכי תאזכ
 םג .הכימשל תחתמ התלעש ,הריחנב התעימש תא הזכרי איהו ,הרבגו
 ךותל הללצו הכימשה הצק תא הכשמ ףוסבל ... ל"וחמ רהשמ התליג הדיחכב
 .םיקומע םימל רמכ ,הטימה
 לא הקזחב וrחיזז ,דפרסה םהכ- "וטיא זיc.יג טרך" .עצמאב הקספכ הדיחכה
 .הבנרנארריא הק•רצלא לש הידש
 .תילגנאה הפשה ילילצמ תנגעתמ ,הק'רצלא השחל- "!ידומח ,טקש"
 " ... דימ ךתרא םמחא ינא ! ילש ןכסימ ,תאפק"
 הלא לש תוקזחה הידימ ררחתשהל םלוא ,םרקל שארכ רןיסכ השע דפרסה
 חוכש ,ותחמשל הליג אוה .ענככו זא דתוי ילגנאה .טושפ אל היה הנברכארריא
 ףחדל ליחתהו םייניע םצע ,גונעתל דסמתה אוה. ידמגל רתוא בזע אל ארבגה
 .םימלענה תומולעב
 .תלדב הלק הישקנ רתוא רהיזחה יתואיצמה םלועה לא
 . רכזוא דיל הק•צרלא לש התשיחל תא עמש- "! ןשי ינא • ןשי ינא : דומא"
 .תריבצ ילגנאה רזח- "! ןשי ינא • ןיש ינא"
 "! סנכיהל ןת" : r ברמראנ יייי לש רולק עמשכ- "! רדטסאמ ,חתפ"
 לגרסמ היה אל הזמ דחוי .תודדועתהב ילגנאה רזח- "! ןשי ינא • ןשי ינא"
 היתפש תא הדימוהצ ,הפרג דברכ לכב וילא הצחלנ הכברכארריא הל t.11 יכ ,דמול
 .ויתפשל
 לוכי אל- הדרי חתרת ףריצה ןולח דיל דימעמ • r ברמראכ יייי היה וליא םג
 .הבנרכארריא הלא םע תנגעמה תווליעפ תא קיספהל הז היה
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 יעיבש קרפ

 ץורח ובוע

1 
 תימלוש הבתכ ,תררוש םע תרבחמ ריינ לש ףד לעמ השאר תא הניכרהב
 הקוחר ךכ לכ הפמ התארנש ,התדלומ ריע לא- טנברדב התדודל בתכמ
 רכיכה תא ,םיכומנה םיתבה תא ,םישרטה ירה תא התאר היניע ינפל .הקותמו
 לש הבלל רקי היה הז לכ המכ ... םילתפתמה תובוחרה תאו תיזכרמה
 ! תימלוש
 התשיגפ תא המ םרשמ המילעה( הנה הכרד תא טורטורפב הראית איה
 עסונה : ךרה ןורקה ןמ התחירב תא די-רחאלכ הריכזה ,)ישי םע היופצ-יתלבה
 תימלוש לש היבא תא רסאש ,אבצה-שיא היה ןורקב הריעצה ותשא םע
 ןויסכ ילעב; ןקזה ברה לש ויתובקע ומלענ זאמ. ינוריעה אלכה-תיבל וליבוהו
 הנחמל וכרדב רטפנ רא .ד.ר.ק.נ ףתרמב הדרנ הארנכ .ןקזהש ,תבל וריבסה
 תאז" .טפשמה לא הרבוע היינבה רתא תא טורטורפב הראית הרענה .ריביסב
 דרע ךא ד,ראמ יתשייבתה" .תימלוש הבתכ ,"הליעגמו הארונ הגצה התיח
 הרדחל יתוא הנימזה איה .הבישאדאד רבעשל יתרבח לשב יתשייבתה רתוי
 ןרשיל בטומ .רמגנ לכה וניניב :תויטלחהב יתנדס לבא ,הלהנהה תיבב
 השאה לש התבריק תא שיגרהל רשאמ ,םיללמואו םיטושפ םישנא ןיב .ףירצב
 וחקפנ :יתעסנש ,הצורמ תאז לכב ינא .תנכוסמו תיפוצרפ-רד ,תאזה הארונה
 גופס ,קדוצ-יתלב- תואיצמב אוהש יפכ םלועה תא האור ינאו ,תוארל יניע
 .ידיקפת ןאכ ,ימרקמ ןאכ ,רעצהו תועיבצה ןיב. ןאכ ראשיהל יתטלחה .םימד
 תא םיממחמ ןיא טעמכ ןאכ .ילש רמצה ףיעצ תא ,הדוד ,השקבב יל יחלשת
 ."דרחל בותכא אמאל .לנזי�כi לפס תא םגר- דראמ רק .ףירצה
 התליב ,הלעב רסאמ רחאל רעצ בורמ הרבשנש ,השישי ,תימלוש לש המא
 עיגי ילואש ,הרקתב ,םילכאמ תנכהב סרמירפה דיל חבטמב הימי בור תא
 ... הלעבל הליבח חולשל רשפאש ,הררשב ריפבו רהוסה-תיבמ לייח םואתפ
 .עיגה אל רהוסה-תיבמ שיאו ,רובע םימיה ךא
 .רודזורפה לא האציו הפטעמה תא הרגס ,בתכמה תביתכ תא המייס תימלוש
 .ישיב םינפ לא םינפ הלקתנ הכשחב
 רמאנ הזה טבמב. זרזל ילבמ הז לש ויניעב הז ולכתסה קר ,הגה ואיצוה אל םה
 .הלכמ הקרשו:ר ,הרעבש ,תודוותה : לכה
 ."דחי אוהש ןאל ךלנ ,יארב" .ףוסבל ישי רמא "".השפוח םוי רחמ"
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 ומרע ראשנ ישיו .ברחוה לא האציו המכסה תואל השארב העינה תימלוש
 .רשוא בורמ ךייחמ ררדחרפב
 וליאכ רשואמ ןריחנ הידרלרר תא ה f י T • רהרזר יגיגח דרשמה לא עיגה תרחמל
 ןותמ םירפרפכ וידיב ראונ םיקנראמ ה תרנרילגה רליפאר . רץענה ודידי הז היה
 .הדגא
 "! ? המ רא הפ הפירש" .הידרלרר רב רעג- "!הזכש טהלב וברע התא המ"
 ןפואב אציו קרי הידרלרר רלבלהו ,םזפל ישי ליחתה ,ותרעהל הבושתב
 ול הארנ םלועה .רתויש תא ריבגה ,רדבל ראשנ ישישכ .רדחה ןמ יתנגפה
 . ןנרעו ריהב ,אלפנ
 ותשא- תיטסינרפלטה העיגה ןיא • דרשמל הידרלרר רזח ןיא שיגרה אל ארח
 תורעגנ םייניעה לעב יאפוקה עיגה ןיא ,הבוטרה התוורפב ב�או;:� לש
 · r ברמראנ יייי הכשלה להנמ לש וארבב שיגרה אל וליפא ארח .תקלדה

 תטימ לע ,ופירצ לש ידדצה רדחב הלילה תא הליבש ,שרשתו ףייע ,רדרק
 רקיפסה רבכ םיבוט םישנא ".הלדה תיאבצה הכימשל תחתמ ,הרצ לזרב
 הרע התיחש ,הלילב וחראמ שמא הנבונארריא הלא תא וארש ,ול עידוהל
 .םייניש תקירח לוקו החנא תולוק ועמשנ םתריד לש תלדה ירוחאמשו דראמ
 הנברנארריא הלא אמש ,םיברטז. םישנאה בלב תרגאו ודורע הלאה תולוקה
 .· r ברמראנ יייי לביקש .היצמרופניאה לכ .םרחמ המזמז הלילה לכר התלח
 ,רורבכל תומיענ-יתלב תונקסמו תדדועמ אל ירמגל הנרמת ונרימזב הרצי
 . ןקיז:ווטכ;ז היה • r ברמראנ יייי .הקיתשבש הרובגב רכ לע רבע ארח םלוא
 ומאל ילבמו ושארב ענענ ,תרדרבעב עוקשה ישי תא האר ,דרשמל וסנכיהב
 .ליחתה הדובעה םוי .רמוקמב בשי הלמ

2 
 םילעופה . ץחרמ-תיבב רמכ ,םידא אלמ היה םילעופה לש לבראה-רדח
 ןר היה םחלה .םחלה תא להנמה ןתח הניפב .הקולחה ןולח דיל ופפוטצה
 גוסמ היה ותייפאל חמקה : רמ היה ומעט ןא- הפאמ לש םיענ חיר ףדרנו
.ג גוסמ ףא ילואו ,'ב ' r::יפב תונברמ ויה הז ןיינעב תובושת ".חמק אל הכאו 
 ןא- "!ןיא הזכ םג םירחאל- ! ולליד אנא ,רנל וחלש הזכ חמק": להנמה
 .הלרעמ חמק םיקלחמ םילהנמה תוגרעלש עדי ארח
 תא םטישוהב הקולחה ןולח דיל ופפוטצה רץב יאלמ םייפגמב םילעופה
 ורא הררנ�ה הציפה הלעמלמ .שפרו רץב האלמ התיח הפצרה .םישולתה
 לע תומרש- הבוט הסיעל" : םיזע םיעבצב תראמסיס תוריקה לע .שולק
 ילע םייחה ורסי- ןרזמה" "! הדועסה תעשב ןי חישמ ןיא" "! םיינישה
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 לומ .הבע תרגסמב r לאטס לש ונקויד דרפנב ססותנה ריקה לע ."תרמוא
 בוטה דידיל- ןילאםס רבחל הדרת" : םודא שרטב םילמה וקירבה ןקוידה
 "! םיחבטה לסו
 םימעפל • לילד יסור בורכ-קרמב וליכאה : הבוט הסיעלב ןררצ לכ היה אל
 וענענ ,יולצ סובכ רשבל םיליגר ויהש ,רהה יבשות .ןגוטמ לצב תפסותב
 תא םיהתובשחמב ולליקו בורכה-קרמ תא ולביק םה .םהישארב תוררימב
 .םיטעמ קר וקקזנ ףכה תרזעל .בורכה-קרמ תא איצמהש ימ- יסורה םעה
 וסינכה- ,הלהנהה ןמ והשימ םרקמ תבריקב ןיא םא ,םידדצל טיבה בורה
 ךותל גופס רמכ םחלה תוסורפ תא ועיקשהו תורעקה ךותל םהיתועבצא-תא
 תא רקינ םה- גלזמו ףכ םרקמב סומיש םחלה- הפה תא אלמל ידכ בורכה
 ובזע לוכאל ורמגשכ .תופסונ םחל תוסורפב התרא ובגינו ,םרת דע תחלצה
 דמע םסז ,םוקמה לא ןורדמב תורל וכישמהו לבראה-רדח תא הצירב
 טקייבוא לא עקרקל תחתמ ודרי רכממ ,רומג טעמכ םייברגל תסזררחה- n יב
 התיה- ןרטנ תרריק םע ררחסו ררב- הייתחת לואשל הסינכה . רחא היינב
 רובה ךרד .תשורחה-תיב עצמאב בוצהש ,טנחנ להואל תחתמ תרתסומ
 .תרחא רןדב וסינכה ודיצה תא- םישנא קר םשל רסנככ
 רקס אוה .םישדח רדש ידמב .ד.ר.ק.נ ם�גו\:יייל םלסו ,רוחשה רובה דיל ,להואב
 ת w י&זt לוקל ,להואה ךותל רותה יפל ופחדנש ,םילעופה תא תונדשחב
 המבה חתפימ ךרד דסו רמכ עקרקל תחתמ לעופ לכ עלבנ ויתועבצא
 .ןררםאיחב
 טרופסה ילעבנו םיצפונמה ויפקשמב ותעפוה . ישי תא דימ האר םננםיילה
 .חרםצהר ןרדה תא וינפב םסח אוה . רבל תמושת תא הכסומ תוטפורמה
 "! ? ןאל ! דומע"
 ."הטמל" .הכרבמכ ייש הנע "".םשל"
 .םריאה רולקב וילע םירעה- "?התא ימ"
 ."הליבחה םע ברמארבא יתוא חלסו" .ישי ריבסה ,"דרשמה ןמ ינא"
 . םננםיילה עתב- "! תוודעת"
 ןפה ,רחא דצמו הז דצמ ,תוכורא רב לכתסה ,םותחה רושיאה תא לביקשכ
 .תומיתחה תא חניעפר רתוא
 "!ןב הריא- רץות לא האבה םעפב" .ףוסבל רמא- "!ןל"
 קר הנהש י.יש לסו ושארב הבשחמ הפלח • רצה לזרבה-םלוסב הדיריה ןמזב
 רחמ רתוא תשגופ התיה אל תימלוש זאו ,ררדכ לבקל היה לוכי הקד ינפל
 .םריהל קוחרה רלי.םה תא ליחתהל ונררבתה םשמ ,ביטרפואוקה דיל רקובב
 אל םיפורצ תרועבש הרשלש • "רחמ" הלמב ויה תרוקת הברה ןכ לכ ! רחמ
 קוסע היה אוהש רא ,הלכי אל איהש רא- רננכתסז לויטה לעופל אצי
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 ,םהלש תויהל התיח הרומא רחמה תשפוח ףוס ףוס הבהר- ,הדובעב
 ! דחמ .םהלש השפוח
 תרורב תרשרשב וארמ ןרמנ םלואב ומצע תא אצמ ,םירטמ הרשעכ רדדריב
 ישי ומצע תא אצמ ,םלואה ךותל םילעופה םע דחי הדידיה ךות . למשח
 דגאנ דבכ תריעקדק·תתה תרדהנימב . דהה יקמעמב קנע יעקרק· תת ךרבמב
 תואמב שגפו ן.להו ןלה ישי ... טנחנמ תועידיב הסרכמ יתיישעת וריצ
 לש רדרפיסב רכזנ ייש .תרנרדקב יע:סה קלח ,תרדכימב בצח םהמ קלח : םילעופ
 תחתמ םקרמה • יעקדק·תתה יאבצה תשרוחה-תיב תרורא 'יץברמו אנ דירו
 ביבסמ רתוא םיבנרסמש ילנגאה דפרסב רכזנ .םייברגה ורצייל לעפמל
 לכ םג השרדו םאה ןא- םישרוד םייאבצ םילעפמ • ןברמכ ... עבצאל
 ילגנאה דפרסה תא געלל םימש ערומ ? תיביטקלוקה תואמרה ,תואמרה
 תא ומאלו הפה תא חותפל וליפא ורסא ,הז לכ דגנ קבאיהל ורסאו? םסרופמה
 .ןאכמ ועסנל .ףורעב ררדכ לבקמ- ריפ תא חתופש ימ .בשוח התא דשא
 םייקתהל ,טקשב תבשלו- תימולש םע דחי תחדינ הניפ ויזאב רגתסהל
 ונניצ ,הכומנה הרקתה ןמ רדשנש ,חדק·ימ תופיט ... םידלי לדגל ,םייפכ למעמ
 הפיא- לאשו רבודב הרקנש ןושארה שיאה לא שגינ אוה . ונוימד תא
 .עברא רפסמ הקלחה
 ישגדה אוה .ומצע לא רוזחל בד ןמז לוכי אל ,המדאה ינפ לע ייש אצישכ
 רוחשה דרבה ינפמ ,תאזה תיעקרק-חתה תצלפמה ינפמ םימיא דחפ ד,חפ
 .ותרוגחב חדקאה םע .ד.ר.ק.נ.ה ישא ינפמו

3 
 תימלושו ישי ודעצ ביטדפרארקה ןמ .ףוקש ,לוחכ ,שמש ףרטש היה דקונה
 .העסה יע:צהו םהל רצע אשמ וסרא : פמרט וספת םשר םיכרדה תשרפ דע
 החישהש ,שיגדה םהמ דחא לכ .רוביד אל טעמכ םה תיאשמה לע םרמועב
 תרברשתר תולאש ןיכה דחא לכר .הנממ ענמיהל ןיא ,ברוקנ םהל הנחמ
 עגר רתואמ בהוא • ךתרא בהוא ינא ,תימלוש" : ןכ עמשנ הז הבשחמב . ולשמ
 החרטב ינניאש ,יל המדנ יכ םא ,ינא םג" ."הנושארל ךתרא יתיאדשכ ,רשואמ
 ונייח תא הארו ינא ך.ייניעב לכתסמ ינאשכ ! הז תא ידמאת לא" . "ןיידע
 ."!הז תא הז םרייכמ אל טעמכ ונחנא לבא" ."םלוע דע- ,םיפתושמה
 . "הפועמב תינונסה יפנכל תומרד ךייניע תרבג"
 לע הסיבהב ,תימלוש הדמא- "! ביכרמ התא םיקיחצמ םייפקשמ הזיא"

 .תוצריעמ םייניע הנממ דיסה אלש·. ייש
 תושדע וישכע אוצמל השקו ,הנש ינפל רובשנ םה" .ישי םיכסה ,"ןכ .ןכ"
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 •. "ז-ז'א� הלוגמל םרסז ! הפי רהיקנ ויזא יסיבה ... תודשח

 :יניעב זח אוצמ אוה" .תימולש היעצה- "!הזה ולאאה לא ךלכ אוב"
 . "םיצוג יפכונ רמכ • ןיהלעמ סזyרונ תובולע תותקבי

 בילוה ולאאה לא .םיצוג יפנוגל המור תמאב סזyוגהש ,בונישהל זכרמ היה יויש
 ·יתלב הארמ םיהנפל הלתגה ייהלעה תוך .הוללת ייהלעב רצ םיבנא ילבש
 םיהמתכ לרונ .תבונס • לגוגמ וריצ םיהפתכב םיקבוחמ םריבג םרישעכ : ילגר
 תחא תררששב תויולחכ .םיקבוחמ םה םג ,םרייעצ םריוחב רהשוג ומקמתה
 הישמחמ תבכרומ תישילש תוגבס םהיפתכ לרונ ייהכש תבונס ורצי םה
 םהידיב וקזיחה זכרמל לוגסו ,לגעמה זכרמל וברקתה הפיפכבש ,םריוחב
 ,רשי וללצ ולקב ררסז שמשה לא ושאר תא יזריכ רילה .רשוג ןב דיל תובולצה
 לוגס ףפועתה וילאכ רילוה ,רישה בצקל הוגרונתנה תיושנאה תבולשתה לכו
 .םיימשב .המדאה
 םיפיקשמה ויה םה .ובשיקוה רוישמה הצקב יםמסוקמ ורמוג תימולוש ישי

 .םיפ M שמ ויה םריחאה לכ- ,םידייחה
 יתוגסש הברה ךכ לכ" . שיי לש רפתכ לא הצחלנו תימולש השחל " ... ! אלפנ"
 . "ייחב התשארה םוגפב תרוא הוKר ינא הכוה ,הזה קיתוגה גהניבנה לוג
 . "שמשל תווללכה רזגמה רהז" .הבושתב ייש שחל • "ולאאב הנותח םויה"
 ןבאה יכרדב .גגוחו יגיגח- ולאאה לא וסנכנו רוישמה תא ופיקה םה
 .תתרקיבה תתודל ידל תוולתרנג ורקרק םוסז הפ .םיודלגמ םיבלכ וצוצרתה
 אטאטמב הזה םויה דרבכל ר m ימב םתוא ואטאט וליאכ ,םייקנ ויה תובוחרה
 זב ופיקה םה . לראאה זמ תוקעצבו קוחצב םדיוגנ תוצבק הצרפ וגתפל .םימסק
 לש ןפוח תימולש לוג קרז ןמנמש סוסאח םביבסמ וצפק ,םיאבה תא וגגר
 הלכה לרונ ןתחה לע םריזפמ חוא : ישי לוג הלכתסהו הקימסה הרענה . חרא
 .רושאמו םסקומ ךייחר רמוג ייש ד.חא לכל רוניד יהה הז ,םתנותח םויב
 לוג תרשחנ יסט ואשנ םישנה .םישנ לש הכולהתב ולקתנ ולאאה זכרמב
 .םיקתממ .ףסכו בהז דייוג ,םיילענ ,שובל : הלכל תותנמ םיסומע ןהישאר
 אלמתה ריוואה ; םייתילצמר םיפות םוג םדיוגנ ורוגצ הכולהתה יריצ ינשמ
 תימלוש ינפ לוג ררברונ ודקרי ירעבצ ומדקתה םיכולהה לכ .הולמוה תולוק

 .הקיסומה ילילצל הוגנה הררשה ךתול םתוא םג הכשמ תחא השא .יויש
 ינולפ שיגה המר ימ םרונו ולקב יזרכהל השא הלחה הלכה לש התיב דיל
 ,ןתחה תא ואיבה ךכ-רחא .השונה תיצחמכ הכשמנ החנהה ; התנמב
 םסיבהבו .הזה לראאב �דולנ וליאכ וישגרה יויש תימלוש .ליחתה התשמהו
 תולולכה רדחל �סנכייש הלא �יהי םהש .םהל המרנ היה ,הלכה לרונ ןתחה לוג

 .רירה בויש- ולאא •
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 תא- ול חיכות איהו ,ותלוכי תא הלכל חיכוי םשר ,תונוליווה ריוחאמ
 ".יהולתב
 סרד ןייהו ,שבכה רשב תוחיר אלמתה ריוואה .םייתניב ךשמתה התשמה

 םלואמ הלכהו ןתחה �מלענ ךיא ,ושיגרה אל ישוי תימולש ".תוביקבו תוסרכב
 .התשמה
 םיבורקה םירבחה : םילהוצ םילילצו תולוק לראאה אלמתה ןמז-קספ ריחא
 ודי ףכב הסיכ ישי .םילותב םדב םתכומ ,רוחצ ןידס תובוחרב ראשנ ןתחה לש
 .תימולש של היד תא הולדגה
 ,רנלש םוי אוה םריה H ,םייניע םריהל ילבמ תימולש העמש O H ךתרא בהוא ינא"
 :·ונימי r במ וןשארה

9 1  



 ינימש קרפ

 םיגלש תלופמ

1 
 התיה אל נלסזה תעפוה . ךימס נלסזב ופלחתה םיבוהזהו םיפוקשה ביבאה ימי
 םינבלה םהישארב רוגנוגינ ןיעה-ידח הבישה ילובכ : ירמנל הירפצ-יתלב
 יזריכ תא ,סזמסזה ימי רפסמ תא םמכסב ,רעבסז ינפל רדוג . ואוב ינפב �ריהזהו
 דמווג" : םינקזה ורשיב ,עיקרב רקוב תונפל םיפצה ,םיננעה תוענת תאו חורה
 . "שחרתהל דמווג רyסא .נלסזה תרדל
 .�ברעו �למק םיודרווה סזמסזו;וה ילוג ! ירפצ אל ,אורק אל .אב נלסזה ,םנמאו

 ןבדבודה-זוג לסז הבנלה ת m פתה ,חלה ררקב �ברצנ םינידעה ןפגה יבריש
 תובוחרב �ססרב רירגס םובי תרפווג ומכ םילברוכמ םישנאו .הרסדבו הלבנ
 נלסזה הטעמל תחתמ .נלסזה ריגרג תא הקריח ולקב וסמרו תויררהה םריוגח
 ,םיכרה םיידגהו םיילטה םנ ררקמ ואפק ,םינגה קר אל רפסינ ךלכולמהו דבכה
 ,היללקהו הריהבה רתוסכ תא רעק ,ביבאה תא ניסזה נלסזה . ודלונ הז ןאש
 .תווננצה ריתרוגבצאב ונררג תא קדיה
 םיפטוח ריה.ב..נק·ה יסזנא .זקווקל תורע תורוסדב ויענה נלסזה תדירי םוג
 תוריהמו סזסזחב .םינלסז·תברלרוגמב רמכ םימלענ ויה הלאו ,תולילב םישנא
 לדינ ב�אנזאנז ,הררקסרמ תא רצyפל הרצ ב�נ;:אר :והרעל יסזא םריסומ ויה
 .ןייחל זוגה אל שיאו ,יפרי r .א לגרמכ הלתגה בי�ל� .ףתרמב רבד יקדייח
 ,הפירש-קבאל לוח r ב ןיחבהל לגרסמ וניא ב�נ;:אכסז ,וגדיש יפ-לוג-ףא
 םריק לוג וגמסז אל וימימ בי�ל�י • "קידיח" הלמה רסזפ המ וגדי אל ב�אנזאמ
 .היפויתא םסדב הנידמ
 םתבהאב םירעקש .יסדיו תימלוש ויה דרויה נלסזב ושיגרה אלסז םידיחיה
 ףאו ,םכרתב יח ביבאה .ודרו חלודב לסז לטרגאל דוגבמ םלועה לוג ולכתסה
 וליאכ ,ואר ל�א�ב איהה הנתוחה תא .תרוא ןנצל רחובב היה אל- ,נלסזה
 הנפתשי ,םוי ותואל תונלבס-רסוחב רביח התדוב- םהלסז םתנותח תאז התיח
 לסז םרלהי·תרטוגכב םהיניבונ רייטצה ןורדחה . "יתחפשמ" ףריצב רyרדח
 הז ראשיהול חתפמב תלדה תא ולענל ,םהלשמ יטרפ רדחל סנכיהל : םרשוא
 וכישמה םייתניבו ... ? םהל תוותשהל היה לוכי ימ- תודיחיב הז םוג
 ,םירבגה לוג רסאנ םסד ,םיחירסמו םימהוזמ םיפתושמ תרנרוגמב ררותגהל
 .םסזינה·ףנא לא סנכיהל ,יידיו;ו סדווינ לסז ם�י�ב
 ויניונ תא חקפ םואתפ רררוגתהסזכ . ויתושארמ תחת רדיישכ בנה לוג ןסדי יסדי
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 וולקל הימינפה לש םריבגה ריוגמב ררועתמ היה ןכ :רבא יזזהל ילבמ
 וןעשה לש ולוק הז היה אל םעפה םולא . ררועמה ןועשה לש ינעבותה
 • וחרא ריעהש • ררועמה

 האר הצחמל םיחוקפה ויפעפעל דעבמ .רחוא ריעה ,ורדחל סנכנש ,שדח רייד
 לוקישבו הרלשכ םישגרדה ןיבש רצה רבעמב דמועה שיאה ויחה ןיא ישי

 "יררטסלטאגיררד"ב לבוקמה ןמ גרח רשוכל .גרוסהו ןרואה ופיעצ חא תעד
 םייקרמ םע םיילענ ,הבחר הרוגח םע בוהצ שמזמ ןרוטקמ : ללכב זקווקבו

 לכ הנגהל רשאמ טושיקל וחרי שמישש ,הייחצמ עברכו םיקרוי םיילרריט
 היונפה הטימה לע הדווזמה חאו המרגונומה םע קיחה חא חינה שיאה .איהש
 חא ריכה ישי ".ףסכה חלוג םע קובמבה לקמ חא תונדפקב הלת הבג לער
 ילודגמ דחא ,םסרופמ גרלראיג ,ברנרססב r בררימידאלר ןארריא- שיאה
 הנברנארריא הלאו • דרשמב לומחא רוביד וילע . זקווק וtררפע רקחב םיחמומה
 עיגה רבכ םא ,עדוויהל הלעב לש ורדחל הבר חרשגרחהב רפסמ םימעפ הצפק
 לש וינפ תלבקל תיארחא המצע חא הכנ�יו,ז הנברנארריא הלא '.'יררהה םסוקה"
 דריו לש יכה-ראלכ תרדוקה וחור חא הריכעה וחרי דרע תאז הדבועו ,ברנרססב
 .ונררכזמ �חמנ םרט ילגנאה רפוסה לש יייקיב תובקע : r ברמראנ
 :' r ברמראנ יייי לש וחור חא הריכעה תאזה הדבועה קר אלש ,הארנכ ,לבא
 ,ולש הילגנאל רבושב .הרעס שגרתהל הדמע "יררטסלטאגיררד"ל לעמ
 לש יחימאה דועיה תודוא רמאמ ילגנאה רפוסה םסויפ ,חיפרע הגופסה
 רמושל להואו קומע ררב החחחמ הריחסהו החסיכש ,םייברגה תקלחמ
 ימ . רוראה רזל טופטפ בגא רבדה חא הליג �השימש ,ארפיא אצוי . ןוחטב
 דירו םג • ונממ ןיע ודירוה אל הלילה לכר םויה לכ אלה ? תאז השע ןכ-םא
 תאשל ךרטצי אוהו .וירחא םיבקועה ןיב היה ומצעבו ודרבכב • r ברמראנ
 . לוגיר השעמב חירמ ןיינעה ירה .עשופה ןטפטפה הלגתי אל םא ,תוירחאב
 אל םאה ,תורישי ותשא לא • r ברמראנ יייי הנפ שושיג לש םיזמר רחאל
 ירירבש קוחצב הנברנארריא הל$/ הצרפ הבושתב .רתוימ רהשמ הטפטפ
 דירו רפס ויתובשחמב .החישל םירחא םיאשונ רזה םע הל �·הש ,הרמאו
 .ישי" .ילגנאה לש ותרבחב ויהש .םישנאה תא ויתועבצאב ' r ברמראנ

 .ןברמכ .ולש יתפרצה "אטאטמ"ה םע • r בייייי קאסיא ,ביישימ .בייאכרנח
 איה ,הפ הירכב ירה איה .היתפרצה לע המשאה תא ליטהל רתויב טושפה
 וכלי םלוכ ,רוריבל עיגת השרפה םא לבא .ןודז תנווכב רהשמ טולפל הלכי
 .רבל לע ודיבכהו וחור תא וריעסה הלאה תרבשחגזה ".תחא ןרדב
 םלאנ �ליאכ "יררטסלטאגיררד" • ללוחתהל תדמועה הרעסל הכורד היפיצב
 ויתודוא תוועמשה י ילגנאה לש ורמאמ תא וריכזה אל םרקמ םרשב יכ ףא .םוד
 רטלקנש ,םייאמצעה םנושל תא וריתה דחוימב .תוגרדה לכב יאשחב ונרדנ
 התע םלוא ,ללכב םהב רכזנ היה אל שיא םירחא םינמזב .היינבה לעפמב
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 תורירמב תידמעמ תועדומ ירסח םייאמצעה לע ב� w יו;זו בי��ונז:r �לכתסה
 יתכלממה היינבה לעפמב הז ישונא רמוחב תקפסמ-יחלב המחלמ .באכבו
 שנועל ףסונ רסאמ תונש שמח לש ריחמב ימוקמה דערוה ריבחל תולעל הלכי
 .ביואה םע םירשק רובע
 ,וישטפב םלהו םיקד םירשק וישע ףירצב בשיש ,רלדנסה ובשחנ םייאמצעל
 ,הרעק םע .יc:ו�יי אסיכ לע חותפה חטשב רדתסה ףירצ רסוחמש .ר� QiJ זכר
 םיועקתה ,םיקרסמ השימח םרע םירומישמ חפ-תנצנצב ךובס-תקבא ,תשרבמ
 הנוכמה ןגרואמ-יתלבה טנמלאה לא .הנרבסה ושאר תמערב ,תרחונ ןותמ
 םריהה זמ םידרוי �יהש ,םרייעז םירחוס םג וכייתשה "םיארפ םייאמצע" םשב
 יקובקבב םהוזמ ואת בלח םע י יחשה-תיבל תחתמ םיציב םער תוקרי-יקש םע
 .וזזג
 ול שיגהו טבמ ףיעה בונוססננ .וידי תא חתמו ויניע תא ףוס ףוס חקפ ישי ...

 רקה ןסיכה תא סעל ישי .תיתיב תרצותמ דבכ םיאלוממ םינסיכ תובידאב
 תוחילשה לע ,הארנכ .םהילא גרלראיגה תא איבהל היה לוכי המ : רהרהו
 קפס : "רירטסלטאגרירד"ב תונורחאה תויושחרתהה ינפל בר זמז טלחוה תאזה
 היינבה ,ישי בשח .ןכא .םיניינעה רוריב ינפל והשימ הנה םיחלוש �יה םא בר
-ינב המכ .תורייפוש םריפרפ הילא תכשומה ,תיקנע הרודמל המרד תאזה
 ,דיתעב םיניינעה וחתפתי ןיא .תמוצ ,םיכרד תשרפ ןאכ ! תולרוג המכ ,םדא
 שיגרהו דבכה תא עלב ישי ? �קתניי הזיאו ךשמיהל ופיסוי םיטוח הזיא
- הזה שיאה" .רדוהמה גרלראיגה זמ תבשונה ,םריבק תניצ לש בשמ םואתפ
 םירוריפה תא רעינו עזעדזה אוה. ישי לש ושארב רוהרה ףלח- "בורק רתומ
 .ותכימשמ
 התיה השובל .הסנכנו החוורל תלדה תא הקנמה שטאב החתפ לגר תטיעבב
 רמכ םיכבסו תוימרג םייכרב הפשח איה .הילע םידושח םימתכו הרצק תיאצח
 שו\א� .םדוא תקבא תוסרכמ ויה ןעבטמ תולוחכה הייחל .םירה-יספטמל
 הנבשי תא הענענב הלש הדלפה יניש תא הפשחו ךויחב חרואה תא התכיז
 .דבכ םע זסיכב התוא םג דביכ גרלראיגה .לוגעהו קזחה
 .האצי שטאבשכ ,גרלראיגה ריעה ,"עבט תורצוא םיעפוש הלאה תרמוקמה"
 ! הניטלפ ילבוש לבא יליגר הז לכ- הניטלפ ,בהז י טפנ : םנימב םידחוימ"
 . לעפמ םיקהל ךירצ ,הזה קמעב יזאכ ! רבד םהב רסח אל .םלוע יאלפ הז ירה
 ."הרבגה גרדב הטלחה לבקתת ,ןכ הרקמ ינא ,השרלש םיישוח דרעב
 .ישי לאש- "?ליחתהל רשפא ויתסה תארקל ,רמולכ"
,'קפס לש לצ אלל" - זקווק ירה .עשפב לבוג בוכיע לכ" .כונוססב רשיא '
 טנברד לכ .הלאק-םיראנ הדוצמה תמוח לע יתילע לומתא ! םה םולכ רצוא
 רשפא םיעלסבו םיה לא לולת דרוי יררהה רכשה .דיה-ףכ לע רמכ תיארנ
-וליק השרלש ןרואל תעתרשמה ,ףוח-תעוצרו- רכש .רפסכ רמכ אורקל
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 הדיחיה ךרדה הרבע ןאכ קוידב ; יפסכה ררזיאב הרידנ העפות תאז .םירטמ
 טגברד רבעמ ןכל ,היסא תמדיק לא הפרריא-חרזמ-םררדמ רבעמל החרבה
 תרמוח ףמיקה תרדרד רשע-השימח ינפל .םדק ימיב דרע ףמחל ןאכ .םד ףרטש
 לש ירחסמה בושיה ן�� הלאה תומרחה ןיב ,םיה לא הלאק-סיראגו;ז ןבא
 סינראג-סיאנב ריח םהיביבר ,רתרא ףפרשר ףבירחה ררפס ןיא םימעפ .טנברד
 לש םיגררלאטמה .תואצחרמ-יתב .ןרמוח ,וארפמ םיטילש ןומרא ףגב סה
 דרער .השימגה הדלפה לש רוצייה ררס תא וליגש םינושארה ןיב ויה .טגברד
 י"ע הנש םייפלא ינפל הדסונ טנברדש ,זקווק שיא ,התא עדוי םאה : הדבוע
 ,הפ ראצמו ןושארה תיבה ןבורח רחאל לארשי-רץאמ ולגרהש ,םידוהי
 הלודג ךכ ידכ דע- תרזחא םינש םיתתסמ ףיה ןבא לכ 1 טלקמ • ןאטסגאדב
 םשב טנברד רצבמ תא סינריררטסיהה ףגינ אמורבו הקיתעה ןרויכ דרע ... התיח
 אוה- טנברד םשה שוריפ .ןכאו .יפסכה ררזיאה לש 'םישבכנ-יתלב םירעש'
 .'םירעש'

 ."תרחא םיארקנ םירעש ותנפשב" .וקירבה ויפקשמו ישי רמא ,"ידוהי- ינא"
 סרפ ךרד ןאטסגאיל ועיגה םינומדקה םירבעה" .ברכרססב םיכסה ,"ןברמכ"
 תודהיה ידירש רומשכ טנברדב .'טכברד' תיסרפה הלמה תא םתא ואיבהו
 • ךתעידיל • ינא . ייחב יתיארש םיניינעמה תרובק ה-יתבמ דח אר המודקה

 לש תריח םינבאמ אלא ,םיבצחמ הארמל קר אל שגרתמו תצקמב ןוירוטסיה
 דירש. ידרהי-עברר- האלפכ ףרג תנרמת טנברדב יתינק ,בגא-ךרד ... םדק-ימי
 ."ברררשא ףסרי- ינומלא רייצ לש תסנכ-תיב

 . רמוקממ ץפק ישי

 . "?תוארל רתומ"

 ."ותריב יטפמיס לבא י.ברזרמ ףחשמ הב שי ,השקבב"

 .הנרמתה לע ולכתסהב ישי לאש- "?התרא תינק הפיא"

 אוה .הקיתעה-ריעב יתלייטשכ י.רמגל ירקמ ןפואב וב יתלקתכ .רייצה ידימ"
 ריתכמזה .רוסחמ לברס הארנ םלרא ,דראמ דמחנ ורחב .הציקס םושירב קסע

 ."ןודעומה טושיקל ףרכ תוכומת המכ רייצל ,הנה ארבל

 ! הקיטסימ ןמ רזיא .ישי בשח ,הרודמל לעמ ףפועתמה דחא רפרפ דרע
 לש בשמ ישי שיגרה ברשו ... תאזה העקבה לא ,הנה תקסופ-יתלב העונת רזיא
 .תררמ תניצ
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 הנה :תונרזפב ,ריעצ ומכ בשוח התא הז ליג דע .רבשמה ליג- םיעברא ליג
 קיפסא .ןקתל קיפסא ,רבד ןיא ,בוט אל יתעציב הז תאו ,יתעציב אל הז תא
 יאלמ דיתעבש ,המדנ ,תמאבו ... !הברה ןמז דרע ינפל ,תונשלו רפשל
 ןניא רבכ ,המידק לכתסמ- םיעברא ליגל תעגה הנהו. ןמז לש הלדנ-יתלב
 הארנ רבעה- הרוחא לכתסת םאר . דרויה ליבשה תא אלא חצנה תא האור

 אל דיתעלו םייקו ביצי רבעה .תונשל. ןקתל תורשפא ןיא רבכש ,תויועט ףורצ
 .שדחמ אירמהל חרכה קיפסי
 תבוטל למע ףוצר ולוכ- רבעהש : תוקוחר םיתעל םנמא ,םג הררק ןא
 ליגל ועיגהב חונל בשייו ,קופיסב חנאיי ,הרוחא םדאה לכתסי זא- םדאה
 .םיעברא
 �ליפא ,םיעברא ליגמ תוקוחר �יה תימלוש לא רהה יבושימ �עיגהש ,תורענה
 םג ראב .הירבד יפל 38 תב הברנאבררק הדור קר . ןהמ קוחר היה םישולשה ליג
 . ל ?f א�אג לראאה ןמ ה�;וד?ווגאמ הזא�ך הרימתה טאמי�א�
 .םייחצינה רהה יבושימ תימלוש םע השיגפל הנה �עיגה םישנה םישרלש לכ
 אל תימלושל םג; ןרובע ירותסמו ןברמ-יתלב היה- "םישנה תצעומ" םשה
 תויהל היה שגרמו םיענ לבא . "םישנה תצעומ" לש דיקפתהו םשה ריהנ היה
 ועיגה ןכ : המלוש העיסנהש דרע המר- ימ לש ןיבהל ילבמ �ליפא "הגיצנ"
 תימלוש "םישנה רנימס" לש תזכרמהו :·יורטןtל�אגיךרך" לא רהה תרשנ
 השפנ קמועבו תילרביל תיטסינימפ התיה איה : תאזה המזיהמ הצורמ התיה
 .תויתרבח הרבסה תולועפל התטנ
 • ןאכ : ךויחב םישנה רעמש ימלסומ ףיעצב שארה יוסיכ רבדב האצרהה תא

 ,לראאב ,תיבב לבא- ףיעצה ילב בבותסהל .ןברמכ ,רשפא היינבה רתאב
 הסיכ ןכל ףסונ .םישנא דיב המוריע רובעל וליאכ בשחנ םינפה תא ףושחל
 .ףיעצב קחשמה .םיאורה יניעמ ריתסהל היה יאדכש ,םימרמ לע םג ףיעצה
 תימלוש ... יאפוריא תוכסמ ףשנל בורק היה ,םימי-תקיתע תרוסמב ןגועמה
 יפלכ קדצ-יא םייק הדבר ,םיפיעצל םיקוקז םניא םירבגהש .ןכ לע הרביד
 לש השדחה הנפואב וניינעתה ןה .וכייחו וקימסה תויררהה םישנהו ,םישנה
 .רחא תכל-בכרכמ העיגהש תחא לעכ ש�א� ןריקנה תדבוע לע �לכתסהו ריעה
 םיבקע םע םיילענ הילגר לע ,הרצק תיאצח השובל השיגפל העיגה ש�א�
 .הנטק אל הרעס ררוע המצ רדעה םג .םיהובג
 : טלחומ הנבה רסוחב ולביק תיטייבוסה היטרקומדה תודוא רבסהה תא
 ןבל-תמושת תא רכשמ תישיאה הנייגיהה תריעב . ןגרואמב ומדרנ תורענה
 הברנאבררק החד לש תיתרבח-יתלבה התוגהתנה רבדב ןרידה ! רתוי הברה
 . ינייפוא ישנ רוברבל ןפהו דחוימב ןתוא קיסעה "יררטסלטאגיררד"ב
 ,הזרו לש יטרפ אוה ןיינעהש ,הבשרחב ,הזה ןרידה דגנ התיה אקווד תימלוש
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 תימלושו • ןכ לע ודמע ,תאז לכב ,תורבחה . ןובשח םע תרדתסמ הנניאש
 .תיטייבוסה היטרקומדה יללכל םאתהב רתוול הצלאנ
 עיגה אלש ,בי�א�כ;:א� ולאך 15 ,רפוחה תא התקשה הזררש .ןכב בסנ ן···נעה
 םרקמב ובר תיחבטכ הדבע םש ,לכואה-רדח לא ותוא הכשמ ,תורגבל ןיידע
 דיחפה אל ,הת תותשל לכואה-רדחל סנכנש ,בוכ�ט� רמושה .רתוא התתיפ
 תונסי.ל םינלטב םיפיקשמ השרלש איבה הקד רובעכו רדחה ןמ קמח ,הזרו תא
 .הרקמה לע ןיינבה ישנא לכ �עדי תרחמל .קתרמה הארמה ןו.ז
 םע הבהא ירשקב התיה �ליא .החד לש התוגהנתה תא דחא הפ התניג הפיסאה
 ,ולארא לבא ! תואירבל ,השקבב .הלמ רמוא שיא היה אל ,בוכ�ט� רמושה
 לע ... היררועש התיה תאז- ןבל הל תויהל םיאתהש ,תורגבל ע�גה אלש
 .הנעמ שיא אצמ אל ,הירררעשל בשחנ הז ערזמ ,תימלוש לש התלאש
 לכ אלא ,הנרמשו םישרלש תב אל התיה הזררש ד,רע המ .הז רהזו ,הידורעש
 ! המילכו השרב .בנז םע םיעבראה
 רמכ קירבמ ץובב עיפוה ביבאה .הצוחה האציו ןחלושה לצאמ המק תימלוש
-רגנרתהר ,תובוחרב וססרב תולוגנרת .שמשב וממחתה םישנא .ררחש םולהי
 התע הז הנבנש לדבומ ןיינבמ . לוכב התיה םייחה תומלה . ןהיתובקעב םיל
 .ד.ר.ק.נ-ה ר 9 יו,זוק תימלוש רחא בקע רתויב םיבושח םיחרוא ליבשב
 .ה���ננא� םיפורט

3 
 הרושק התיה הלבקה ןברמכ .יתחפשמ ףירצב ןורדח ולביק תימלושו ישי
 ליעפה" • r ברמראנ יייי םגר ,בונוס 9 � גרלראיגה ישיב וכמת : היצקטורפב
 לגר. די תצחור די" : ןור קעה יפל הכשלה להנמ ס g יב;: ולש תוגאדה תא ."ץחל
 ברע לכ הלבמ אוה םניחל אל- םיבוט םירשק יאדווב ישיל ."לגר תממחמ
 איהש יפכ ,המימת ןכ לכ אל הארנה יפכ תימלוש םגר .גרלראיגה לש ותרבחב
 הזה גרזל רוזעל ןכל .זוחמב בג ,הארנכ ,הל שי .ןושאר טבממ תיארנ

 .החרטב העקשה-
-טסלטאגיררד"ב עיפוה יתחפשמה ףירצל וסנכנ םיריעצהש ינפל ערבש ןרעב
 ףסוי . ויתורעשב הקרז הביש . ןורחאה ןמזב ריפאהו הזר אוה . ףסוי רייצה "ירד
 תמשאב היצנגילגזניאה לכ תא ורסא ריעב . רשפנ קמוע דע להובמ היה
 ויפתכב ןשמ ףסוי .ברעמה תוצרא תבוטל לוגירו הלבח תולועפ ,םזירורט
 : ברנרססבלר ישיל רפיסו תולופנה
 ןמזב רגתסהל- רתויב ןרבנה רבדה .רמגיי הז לכ המב עדוי וניא שיא"
 תונש רשע םילבקמ םישנא . לשמל י ןאכ רמכ- תחדינ הניפב הזה לפרועמה
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 רכמ רייצל ... םלוכב םידריש .םירפסמ .םימלעכו .בתכתהל תרכז ילב רסאמ
 יטקארטסבא ןונגסב ןילאטס תא רייצש םרשמ קר םיכש 25 ןכתכ ילש

 ןצר יכ ,דסחב דרע הדר .הכפהמה למסב תכורכמ תוסלקתהב רתוא רמישאה
 ."תרמ ןיד-רזג עיגמ ךכ-לער .למסב הלבחבו הנידמה לגד תפירשב ומישאהל
 ברשו ךולה תציד ךות וידיב ףכפכ ישיו .תרטקמ ןושיע ךות בישקה ברכרססב
 .רצחב
 ןריסכ: םימישאמ" .רפסל ףסוי ךישמה ,"בקיה לש םיסדנהמ רשע-םינשב ןוי"
 ,בקיה להכמ היה םישאמה .הררקסרמל דעוימ היהש ,תרכיי חולשמ ליערהל
 '.'תרכריע וסרח לע- וב םג ןוי רתוי-וחראמ
 תא : תרכריע וסרח לע ןרסא ותוא םג" ,ברכרססב חתפ י "דחא ינעוצ יתרכה"
 תרכז םע לבא ,לביק םיכש-רשע ... ריאשה ןסרה תאו רצחה ןמ איצוה סוסה
.'םיבתכמל '  
 הררקסרמב םש םיעדוי םנמאה" .ומצעל ישי םהכ- " ... יתצלפמ ,יתצלפמ"
 "! ןימאהל לגרסמ ינניא ? הז לכ תא

 לכל האיצמ שממ- םכלש ורדה" .ושארב ברכרססב ענענ ,"יאדווב ,ןכ"
 "?יתא םיכסמ התא ! רטשמ
 ןיאש ,הלא לע אל" .ףסוי ךישמה ,"תודועת ירסוחמ לע ןשבלתה וישכע"
 רסרחמ•ל בשחכ ,לשמל ,ינא .ונישרה ןמזמ הלא תא- םינוכרד םהל
 דוער םרקמ םרשב םרשו ינניא ,םרקמ םרשב דבוע ינניא- יסופיט 'תודועת
 ."תונמא- דושח עוצקמב קסוע
 ,"םינומהה לש הרכהה-תמר תא תולעהל לכרכ תונמאה תועצמאב אקווד לבא
 " ... םינכפהמ לש תרדרד ירה" . ישי קפאתה אל
 .�כב קפקפמ ךכה םנמאה" .ברכרססב ךייח ,"ישי .ןוקיתל ןתינ ןכיא התא"
 י ןברמכ • רבקל טרפ ? רהוס-תיב- הרכהה תמרהל ותריב הבוטה הטישהש

 הבוט התיח םידוהיה לע יתעדש ,םכל עבשכ ינא ... ןביגה תא םג ןקתל לוכיש
 םע ,הדכ קיתע םע .שאוימ תצק ינא ,םכתא השיגפה ירחא ,וישכע לבא ,רתוי

 "! תאזכ תורסמ
 ריבכה יתרבחה ןריסכב ןכשפנ לכב ןככמת ,םידוהיה ,ןנחבא ךכ-םרשמ אקווד"
 הפרטצה ,םכל ערזי הזש יפכ ,תלטובמ הצובק קר" .טהלב ישי רמא ,"הדה
 יחפטמ םינויצה םה הלא- תלבגומ תימראל השיגל ,תיטסיניבושה הדמעל
 ריקפמ ינניא ! טסילאכריצכרטכיא- ינא .הכיטסלפב ימראל תיב לע ןויערה
 .רתוי הברה יל ברוק דיתעה לש קדוצה םזילאיצוסה לבא- רכלש רבעה תא
 :•דחא םע לש קר אלו ,ולוכ םלועה לש ודיתעב רבודמה ירה
 םלוע תרנכל רשפא-יא" . יטסקרס ןרטנ בר בר ססב וקיספה- "! ה?\-ה?\-ה?\"
 חרב תא בשחל ילבמ ןשי םלוע סרוהל רשפא-יא. ןשיה תא סרוהל ילבמ שדח
 . "רמאנה תא םכסל םכל עיצמ ינא ... סרהה
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 שחרתמש המ .שואיל עיגמ ינאו" .ושאר תא ישי ןיכרה ,"השרע ינאש המ הז"
 ."לגנו'גב רוריע םיצע בטוח לש תולועפ יל ריכזמ
 .בצעב גרלראיגה ריעה ,"רוריעה תרוכה םודרקמ ענמיהל לוכי �נניא טרפה"
 �נביבס לכתסהל הז- ונמצעל תושרהל םילוכי �באש • ידיחיה רבדה"
 םשג תפיט ורתב תלוגלוגב םודרקה תכמ תא לבקל אלו .בל-תמושתב
 ."תירקמ
 תימלושלו ול יופצה לע- ןוגיבו דחפב : בושחל ליחתה הנושארה םעפב
 םוטאו יארפ םלועב תויחל וכרטציו רדלררי םה .וידליל יופצה לע ד,יתעב
 ןרכנ םג םהלש ןוירעהו- םיקדוצ םינויצה ילוא .םיוקשו ןוחטב וסרח ףקומ
 לש ןויערה תא �מישגה םהלש םיילארשיה םיצוביקבש ,םירמוא .רוהט םגר
 .תודמעמ אלל הרבח
 . ותבשחמ תא שחינ �ליאכ בונוססננ
 םילוכי םתא .םיסרוה לע .�נינפ לע תופידע קפס ילב שי םידוהיל ,םכל"
 ,איהש לכ תרבוע ילב- שדח ןיערג לדגלו תימואלה םכתפילקב רגתסהל
 .תאז היפוטוא םג םיללושמ ,םיסרוה .�נחנא לבא .םיעלות �בותי אל וב םגש
 "!ןמא
 בוצע ישי היה ,תורבקה-תיב תוביבסב תימלוש םע ולייטב ,ברע ותואב
 .ועיגוהל התסינו בוצעה ףונל ובצמ תא הסחי תימלוש .אכודמו
 עירפהל �פיסרי אל םיתמהו" ,תימלוש הרמא ,"ודח לבקנ ופסמ םימי דרעב"
 ."רנל
 םייחהו" .הרענה תא וקשנב ישי ומא ,"םייחה רנל קיצהל וליחתי זאו"
 ."רתוי הברה םינברסמ
 .תימלוש הלאש "?תורבקה-תיבב ,הפ דחפמ ןניא"
 ינש םימייק היינבה ותאב ןאכ .ףוס לכ ףוס" .ישי ומא ,"אלש תמאב"
 ."םילויטל- רשגהו הבהאל- תורבקה-תיב : םירוש תרמוקמ

4 
 לבויל לעמ דמעש ,רשגה ."ירוטסלטאגיררד"ב דחוימ דיקפת אלימ רשגה
 םידדוב ,הרייעה יבשות ,םיבהואמ תוגוז .ברע ילויטל םרקמ היה ,ירוה
 .גח-ידגבב הדובעה ידגב תא םפילחהב םיברעב וכלהתה- גרז-ינב ושפיחש
 רשגה .טקשו קיר םרקמ ,תורבקה-תיבל םיכלוה תוגוזה ויה ,רשגה ןמ ,ןאכמ
 לע .ומויסלו רשקה תקמעהל םרקמ- תורבקה-תיבר ,תויווכיהל םרקמ היה
 םינקזו ,םהלש תוביתה םע םיילענ יחצחצמ השרלש םמוקמ תא �אצמ רשגה
 .תיבה ןמ ואיבהש ,םיכומנ םיפרפרש לע רשגה ילזרב ןוראל רבשיש םינלכר
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 וחחוש ןאכ .הקעמה ךרואל םרקמ אוצמל השק היה וחרימכ םיפופצ םיברעב
 לע ,הילגנא ךלמ לש הקיטילופה לע • לצבה �ריחמ לע ! םלועב ובר לכ לע
 לע םלוח ימר ,הבהא תרקתפרה �יהימל ,םירכמ תוחפשמ לש תודירפו םירשק
 .ימ
 וארב לער ילגנאה רפוסה לש ינדגובה רמאמה לע רשגה לע תוערמש וכלהתה
 רוביצה תעד .םהיניב �רשקתה םיעוריאה ינש .ה���נא� םיפורט רסימוקה לש
 .גזמה-תמחו תעדה-תלק הנברנארריא הלא תא לוכב םישאהל התטנ רשגה לש
 יגיצנל הצפוהו ,לוק-םשרב המשרנ �ליאכ הטטוצ ילגנאה םע תילילה התחיש
 : הנרש ןפואב ךרעוה הנברנארריא הלאל יופצה שנועה .הרייעב רוביצה
 זירז לש ולרוג .הייריב תורמל דע הינרבאג םיפורט לש הילוחל תיליל הנמזהמ
 להנמ היה לולע- רשגה יבשוי תעד יפל : םינויד תוחפ ררוע 'ץיברמראנ

 םג ואבינש תררוחש יאור ויה .הנחמב ךרפ תודובע תונש רשע לבקל הכשלה
 ולש הייתפרצה "םאדאמ"ה םע דחי 'ץיברדירד קאסיא היינבה להנמל רסאמ

 .תוארבנה ויה ןאכ דע-
 םירוגמה ףירצל תימלושו ישי לש רבעמה רבע הלאה תוערואמה עקר לע
 ןרדנ : ירמגל רמוא הז דיא- טעמכ .תדחוימ בל-תמושת אלל טעמכ יגוזה
 הזיאבו ,תוביסנ הזיאב ,הפיא ןכ םאר ,םיאושנ דמעמל גרזה סנכנ םא בצמה
 רדחה תאש • ךכ-לע ורביד ןכ-ומכ .תימלוש הריהיה היפהפיה תאצמנ שדוח
 אוה וליאו ,םינש םיכחמ םירחא .היצקטורפב ישי לביק םיאושנה ףירצב
 הברה ישיש ,ךכ לע םג ורביד ! תחלצ לע חתפמה תא ול ושיגה ,דימ לביק
 ינפב םיחתופ םיצפונמה ויפקשמל ףסונב הז בצמו ,תימלושמ רגובמ רתוי
 .תובחרנ תויורשפא הלכה
 ותעפוה םע רפוה םייחה בצק .םיילמרונה וייח תא יח רשגה ,רוציקב
 .ה���נא� םיפורט לש תימואתפה
 .ברנרפאס "יררטסלטאגיווד"ה להנמ לש ותינוכמב רשגה לא עיגה ראסימוקה
 םישנאה לע לכתסה היבובאב .רשגה לע תוחישה לכ ומדנ ,תינוכמה ןמ אצישכ
 ולש ררעה יפגמ .רשגה לע הלעו תולוחכה תוימימה ויניעב םוד �מלאנש
 לע ולגר תא םשר םיילענה חצחצמ לא תאז לכב שגינ אוה .חלודב רמכ וקירבה
 ןווכתה וליאכ ,וילעמ דמע היניןבאגר ,הדובעל זפחנ חצחצמה .הביתה
 רשגה תא רבע םידודמ םידעצבו ,עבטמ חצחצמל קרז אוה . וילע זיחשהל
 ותארקל ןומהה ןמ הצרפ הז עגרב . ותינוכמ ךותל סנכנו והנשמל דחא הצקמ
-סרממ הנה ראבש ,הנברנארריא הלא לש היתורבח יתשמ תחא- הק'טאק
 שוחלל הליחתהו היתועבצא תרצק לע המצע תא ההיבגה הק'טאק .הררק
 לאש אוה .סיירפמ בישקה ראסימרקה .לדוגמה היגרנאב לש ונזוא לע רהשמ
 ןמ והשימ די-תעונתב הנימזהו רשגה ןרויכל התנפ הק'טאקר ,הפ-יצחב רהשמ
 ןהיתש תא סינכה רומחה טסיק'צה .הקשאמ להקה ןמ האצי הז עגרב. ןומהה
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 האמ לש קחדמ דחאל .הזז תינוכמהו ,גהנה דיל בשייתה ,ירוחאה בשומל
 לש םהינדאל ועיגה רצק ןמז דובעכו .םיחרואה לש הלירחה דיל הרצע םירטמ
 "חרי ליל" טילקתה תא עימשהש • ןרפיטפה ילילצ רשגה לע תוברקה יבשוי
 .הקשאמר הק'טאק לש תרב ii לתה תולליו- הברפרלרזרק .ד לש העוציבב
 עונענב רשקה לע םינקזה �טילחה ,"דבלב רזגב ץלחית הנברבארריא הלא"
 " ... הלא םישעמ ידחא טוהל ,הארבכ ,דאסימרקה" .שאר
 ףירצב שדחה םדדחל םהידיב תודווזמ םע תימלושו ישי רסנכב םייתניבו
 .םדבל �ראשבו תלדה תא ולעב ,יתחפשמה
 יבא" ,וילא תצחלנו ישי תא תקבחמ איהשכ ,תימלוש הדמא ,"ןכבר"
 " ... ןוירהב

\ 0 1 



 ינש קלח



 יעישת קרפ

 תועומש

1 
 הזיל הרומה הלכי אל "יררטסלטאגיררד"ה דרשמב ורקיכל םיאתמ תוחפ ןמז

 תקתשמה הרוכע הסימת וזיאב ערקש היה דרשמה לכ : ורחבל הבייכדרמ
 "?להנמה הפיא" :רמכ ,ותריב הטושפה הלאשה לע �ליפא .העובתו הבשחמ
 וררב אל רהשמ םימגמגמו םהיניע םיליפשמ ויה םה .תרבעל םידבועה רשקתה
 .הארב תרטמ לער הבייכדרמ הדיל לש התוישיא לע
 וריסל ןרישו השקיב הרומה : הררוב ירמגל התיה הזיל לש התרטמ ירהו
 םידימלתה תא ברקל התצר הרומה ."יררטסלטאגיררד"ב התתיכ לש ידומיל
 תלהבה רצמ תודגנתה לכ וררעל הכירצ התיה אל התנווכ הרואכל .עבטל
 .הזיל תא דרשמב הוושש הרזומה הריוואה המיהדה ןכל ."יררטסלטאגיררד"
 םדאה-חוכ תקלחמ לש להנמה םרקמ אלממשכ. רתוי דרע הדדחתה התשגרה
 םע תונדשחב הררשה אוה .היתודועת תא תוארהל שרדו ינדשח טבמ הב ץעב
 : רמא ןכ-רחאו ריינ ןרילג לע םינותנה לכ תא קיתעהו הדועתבש םולצתה
 יתורשפאב ןיא . ןתשקבל תונעיהל תורשפא לכ הארו ינניא תישיא יבא"
 .היינבה תלהבה תפלחתמ התעש ,ומאל לוכי קר יבא .תוביסה תא ךל ריבסהל
 אל • ןליבשב אל ןמז רבל ןיא • רוציקב . זכרמה ןמ תורקיב תדער תעכ תלעופ
 ."ןל ארקנ- ךרטצנ םא .תכלל הלוכי תא .ןלש םידליה ליבשב
 ריבסהל היה ךירצ אל הל .תולשוכ םיילגרב דרשמה ןמ האצי הבייכדרמ הזיל
 תוברתה תקלחמל אל הז ירה .�ארקי םא ,ררוב ."ןל ארקנ" יוטיבה תא

,'רופאה תיבה" לא �ארקי  המ ,םש תרוקל היה לוכי המ לבא .ד.ר.ק.ב לא '
 לש חרכה-הפוימ ,רמוקמב בשי בובופאס "יררטסלטאגיררד"ה להבמ? שחרתה
 םע ברלרקרס תא התאר םרשלש קר ,רמוקמב ןכ-םג- ברלרקרס- .ד.ר.ק.ב
 ,ברלרקרס .ינוריעה עונלוקב םינפה-תלבקמ רוזח םה- הריעצה ותשא
 .תאזכש הדובע ול שי ,רדוק דימת אוה ןא- רדוק היה ,םנמא
 רחאל םתייתה וליאכש .םימחהו יקבה הרדח לא ,התיבה הזיל הרזח הכרבמכ
 הדבל הנביאש ,בוט ? היינבה רתאב ,התדלי םש ןיא .תימלוש לש התעיסב
 םיארח:זב- הלאכב אקווד לבא .יארחאו ןרגה םדא ,הארבה יפכ ,ישי .דרע
 םהש ,תימלוש הבתכ ןורחאה הבתכמב ... םינבאה לכ תועגופ- םינוגהבו
 תא דחאל ידומיל וריסל ןרישרה תלבקב הנררבתה הזילר ,רדח לבקל םידמוע
 רהשמ םהל איבהל ,הלעב תאו התוחא תב תא רקבל : םיענה םע ליעיה

1 0 5  



 םיהולאו ,תאזה תינכתה זמ אציי אל רבד םרש ,הארנה יפכ ,וישכע .הנתמב
 .ירכפ עגר ףא זיא ,הלחה קר םידומילה תנש .תראותד.ל וחילצי יתמ ,ערזי
 לע הלכתסהש רחאל ... r קב רוקיבה תא המישגה אלש ,הזיל הרעטצה וישכע
 םימ חיתרהל הזיל הליחתה ,הפסל לעמ ידלת היהש ,תימלוש לש םולצתה
 .התל
 ,הברננחרי הלב ,הדובעל התרבח תא ירטה םחלהו התה חיר ןשמ וליאכו
 ,הדימעה ליגב הנמלא התיח איה . לתלותמה השאר עיפוה הרדח תלדבו
 .תינפנחו תינגדכ
 הזיא ! הרקיה יתרבח" . רדחל הסנכיהב הלב הליחתה- "! ילש הדומח"
 !.בלה לכמ ! בוט לזמ ! הצירב ןילא דימ יבאז- יל ערזנ עגרכ קר ! לזמ
 יל ירפס ! התנחתה ! יתב תא רמכ התרא תבהוא ירה ינא ,תרשואמה תימלוש
 "?תרומזת ונימזה םאה ? הנותחה התיח ןיא ! יתריקי ילכה
 רא ,םירישע- םה המ? ךילע תרומזת וזיא" .הזיל הרמא ,"הת יתשת ,יבש"
 "?רשוא האיבמ תרומזתהש רא ? המ
 לכ םירכוז הנותחה תא ירה" .הידיב הלב הפנפנ "!יתריקי ,תרבדמ תא המ"
 םיבלבלכ �נחנא זיא ירה .םינרוקה ,םינכשה �דיגי המ הזמ ץוחר ,םייחה

 "! זבל זידס ילכר תרומזת ילבש-
 זבל זידס םרשל הקוקז הניא ילש תימלוש" .הינפ הזיל המיעזה ,"יעגריה"

 ."ןבל זידס- ןל ירה .הלעבל הרמש הילותב תא איה-
 תימלרש : ללכב ןכב תקפקפמ ינניא" י הלב הליחתה י "ןתא המ י ןתא המ ירנ"

 שיא זעי אל רתוי וחראמש ידכ ,אלפנ ןכ-לכ גהנמ הז טושפ .תיניצר הרענ-
 "?בהז הברה ? הלביק תרגתמ וליאו ... הער הלמ ומאל
 ?תותנמה תא יתרפס- ינא המ" .הזיל הקעדזנ- "!ייחב ,ילא תלפטנ המ"
 למעב םירבדה לכל ועיגי םה ,ותריב הבוטה הנתמה תאז- הלש לעבה
 ."םהיפכ
 .ןל שי םאה" .ירטה םחלה תסיעל ידכ ךות ,דימ הלב המיכסה ,"ןברמכ ,רנ"
 "?שבד תצק ףא ילזאו ?םחלה לע חרומל- האמח תצק ,יתריקי
 תימלוש ,הנה" : הרקישו הקפאתה אל . "אינא דיימ" .הזיל הרמא ,"דיימ"
 . "שבד תנצנצ יל החלש
 ריעה לכ" .םחלה תחירמ ךתו הלב הלאש- "?תעמש תושדחה תאז"
 םלצא �אצמש�ירמרא .ברלרקרס תא םגר .�רסא ברנרפאס תא : ןכ-לע תרבדמ
 y ררירא םגר ? ןמצעל תראתמ תא .םיגד לש תריבחב םירלרדר ,קשנ לש ןסחמ
 . "ב"הראל סוטל ידכ י רכיכה
 לכ תא קיתעה ןיאו םדאה-חרב תקלחמ לש להנמה םרקמ אלממב הרכזנ הזיל
 זיב רשק אצמי וקרח לכ . ןכרסמ תויהל ליחתמ קסעה .התדועתמ םינותנה
 .היינבה להנמ לש רוסאמ זיבל היזל לש התשקב
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 תרלירא תא הניבה יכ םא ,הדיל הלאש- "?חרטנ לע הז לכ תעדוי תא"
 .הלאשה
 םשל ,הסבכמה ןמ תחא הדכמ" .השארב הלב הענענ- "!חרטנ ,חרטנ"
 איה ! קוידב הז • יל הדמא ,הסיבכה תא האיבמ ברנרפאס לש תדבועה התיח
 םלוכ ,.ד.ר.ק.נ ילייח םע המלש תבכר ואיבה 'ירדטסלטאגיררד'לש הרפיס דרע
 ."קשנ םע
 .תינכמ הדיל הלאש- "?המ םשל"
 תא סופתל �צד םיביואה" .הינורטב הלב הלאש- "!הניבמ ךניא ךיא ,רנ"
 ."ןרדיראה
 ."הז תא יתספת אל" .הדיל הדמא ,"ןברמכ .ןכ ,הא"
 הלב- ,"וצר םה. לוגיר זכרמ" .תוניצרב הלב הפיסוה ,"הלגתה שממ רשק"
 . "היובנ תא םגר ןילאטס תא חוצרל"- שחלל דע הלוק הכימנה
 שבדב החורמה םחלה תסורפ תא הליפה איה ; הלב תא העזעיז תלדב השיקנ
 .הינדנ לע
 יפל השובל התיח איה .הקינ;:?וב םשב הנמש הנקז ,הקוחד הנררק העיגה
 ,דרחש ףיעצ הילעמ ,המדאה דע הברדא הדרחש הלמש- ידדה ידוהי גהנמ
 איה .םיינישה-דסח היפ תא םג ריתסה ףיעצה .הפצרל דע חתמנ ובנזש
 .דברל תננוכתמכ ףיעצה ןמ היפ תא הדוחישו הבשייתה
 התעיסנ זאמ" .הנקזה לע הטיבהב הדיל הדמא- ,"יתוא תדקינ אל ןמזמ"

 ."הפ תייה אל תימלוש לש
 יתבורק תא ונתיחש ונעמש םידז םישנאמ" .השארב הנקזה הענענ ,"ןרכנ"

 "! הפדח . יתחפשמ םד-
 ."הנתחתה המצעב איה" .הדיל הנקית ,"התרא ןתיח אל שיא"
 ןתחה ,הז המ ? םיאנתהו" .היניע תרבג תא הנקזה המירה- "?הז ךיא"

 "?ידוהי אל ? ינומלא ןפחי-
 ."רדהנ דרחבו" .הידל התרא העיגרה ,"ידוהי ,ידוהי"
 יפלכ תרב m תמה הינפב ועקש תונטקה היניע .היתפשב קופקפב הסעל הנקזה
 הנקזלש .�דביר הביבסב םישנא .דואי-סרס לש ףוצרפל תומרדהו הטמ
 .העד-ןיע הקיבלרב
 .הנקזה תונשקעב הניינעתה- "?הינודנה םע ךיאו"
 .רפסל הדיל הליחתה ,"ןתש�מ-הדשע-םיתש ,ישמ תולמש הרשע-םיחש"
 םיסט ,שש- תשרחנ תורעק ._הרשע- םידכ ,הנרמש- תוכימש"

 ."הרשע-
 .הציקעב הלב הפיסוה- "! איבה אל בהז יידער"
 תותשל הליחתהו הת המצעל הגזמ איה .הצורמ ,הארנכ ,התיח הנקזה לבא
 .הדילס דורעמ לילצב
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 הכישמה ,תילילש הנרשת הלביקשכו ,הנקזה הניינעתה- "?תחקרמ ןיא"
 �סימעה ,ותיבמ ואיצוה םיטיהרה לכ תא ! ונישרה ברלרקרס תא" .הקספה ילב
 .תיבה-ילכר ,הטימה-ילכ תא םגר .יאבצ ,םרצע אשמ-וטוא .אשמ-וטוא לע
 '.'�חקל לכה ,תלבאתמ ,ברחונ תבשוי השאה
 .העידיה לע הביגה אל הנקזה ןא ,הלב הנקית ','�רסא השאה תא םג"

2 
 �רסאש העש התואמ .ברלרקרס לש ותיבב שופיח להנתה הלילב שרלש העשמ
 הכיחש ,ברלרקרס ."רופאה תיבה" לא ותשא תאו תיבה-לעב תא �עיסהו
 .ותמרעל םיפולשה םירוחשה םיחדקאה ינק תא הארשכ החוורל םשנ ,רסאמל
 ותא העסנש ,הפיה השאה תא הב ריכהל היה השקו- הינפ תא התניש ותשא
 .קירה ןורקב דחי
,'הנוז ,ישבלתה"  .קשנה תא קלסל ילבמ עצבמה תורצה דקפמ הרבעל ארק '
 .הלעב לע םינוא-רסח טבמב הלכתסהו ,רטנסל דע הכימשה תא הכשמ איה
 .הדוקפה העמשנ- "!םרקל"
 השאה המגמג- "".השובל ינניא ינא לבא"
 ןל הרקי אל .ימרק ,ימרק" .אבצה-שיא חדבתה ,"םידגבב ןושיל ךירצ"
 "!םרלכ
 �צענ וילייחו דקפמה .תונתייצב המקר הכימשה תא הילעמ הקרז השאה
 .היתודומח תא וכירעהו הילגרבו הפרגב םהיניע
,'תטהול הררחב" '  "! הבלכ • ןאכ ישבלתה" : הירגיס תיצהו רויא�ה ןניס 
 ירדס תא בטיה ריכה אוה- תונקירבו תומיטאב לכתסהו קתש ברלרקרס
 .ונוגרא
 • ופרג לע שופיח וכרעש רחאל • ותרוגח תא ברלו קרסמ �דירוה "רופאה תיב" ב

 םייפתכ-בחר שיא- להנמה לא ותוא �ליבוהו ,רידממ םירותפכה תא �מרפ
 .סמרנמ וליפאו לוקש היה בררטפ להנמה .הררקסרממ ןמזמ אל חלשנש ,חרקו
,'םרלכ ןל ריבסהל ךרטצא אלש הרקמ ינא"  ןרתנה לעפמב" .להנמה רמא '
 "?רורב ןאכ דע .לוגיר תשר הזולגתנ ןתלהנהל
,'רורב" '  .ברלרקרס רשיא 
 רתא לא רדחש ,םיילגנאה ןרחטבה יתוריש גיצנ" .להנמה ךישמה :·אלפנ"
 טלחהב ידוס עדימ םכמ לבקל חילצה ,םסרופמ ילגנא רפוס תומדב היינבה
 "?רורב ןאכ דע .דחא ןורקב גיצנה םע תעסנ התא .לעפמה לש ויפוא תודוא
,'רורב"  .תושבי םייתפשב הלמה לע ברלוקרס רזח '
.'ךיידצמ"  .ןכב הדות .שחרתהש המ לע יארחא התא" .להנמה ותוא חביש '
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3 תבכרה לש ןרה ןררקב עדימ תרבעהש 7 4  "?'סיכ' 
 ."הדרא אל הזב" ,תויטלחהב ברלרקרס רמא ,"אל"
 תויומיענ-יא םרדגל הפי אל ... הדרת אל .ןכבר" ,להנמה ריעה ,"ךיירצמ"
 דחי םכתא רעסנש ,םישנא תמישר ךורעת ... הדובעב רבעשל םירבחל
 תבכרה ךילומש .ןובשחב חק .החישב ופתתשהש ,םישנאה תומשר .ןררקב
 יתייה ןמוקמב .ןלש םע ולש םיעסונה תמישר תא הררשכ ונחנאו ,רסאנ רבכ
 "?ררדכ ,םש ריסחהל םרקמב םיעסונה תמישר לע ףיסומ
 המישר רסמ תבכרה ךילומ םאש ,עדי אוה .המכסה חראל רשאו דינה ברלרקרס
 יחש ,ענכושמ היה םג אוה .תכורכמ המלעהב ברלרקרס תא ומישאי- האלמ
 היהי הז ירה ; רתוא ףנעי אל ילואש- התיח הדיחיה ותרוקת .הזמ אצי אל
 .םהל שרודה לכ לע םותחי יכה ראלכ אוה ,רתוימ
 לוגירה יתרדיש גיצנ םע רשקב ויהש ,םישנאה לש המישר םג ביכרת"
 • ןיבמ ןמצעב התאש יפכ .ןל חיטבמ ינניא" .להנמה ךישמה ,"היינבה-רתאב

-יתלב תריעב ןלצא וררועתי ,תויצומאל רורד ארקת םא לבא .רבד םרש
 עקתו ברלרקרס לא ברקתה ,אסיכה ןמ םק להנמה- "הלאכ הנה .תרירצו
 .טושיק-ןרז לש קוצי לזרבמ ןולספ רב קיזחהש ףרוגא וינפב
 .תרורבש םיינישו םד אלמתה ברלרקרס לש ריפ
 קרית ! תוברעה למע תא דבכ" .להנמה וריהזה- "!חיטשה לע קרית לא"
 ." ! ןוליווה ירוחאמש ילדה ךרחל

 םדא ןיעב ןיחבה ילדה תיעקרקב .ףפוכתהו ילדה לא תונתייצב שגינ ברלרקרס
 הגגשב ךלכלי אלש קר: דחפו שואיב הכב ,ילדה לעמ ףופכ ,ברלרקרס .הרוקע
 להנמה בשי ודי-לע. ןחלושה לא ברקתה ןכמ-רחאל. ןוליווה תאו הפצרה תא
 .טושיק-ןרז לש יתכתמה ןולספה דמע טעהו תסקה דיל .חונינו ורלש
 .ריפבש בהזה ינישב וקירבהב להנמה לאש- "?ררדכ לוכה"
 .ברלרקרס ןניש ,"ררדכ לוכה"
 . להנמה םכיס- "! ןיףצמ • רהז"
 תא וספת רמשמ ישנא ינש . רמשמה ישנא תא קיעזהו ורתפכ לע ץחל ןכ-רחא
 ."רופאה תיבה" ףתרמבש קוניצל רתוא וכילשהו .ריתרעררזב ברלרקרס

3 
 תופייע ,בולרקרס גרזה תא רסאש שיאה ,בי� .v יר� שיגרה דקרכב הנרמש העשב
 ןמז ךשמתה שופיחהו ,תספרמו םירדח השרלש הללכ םירסאנה תריד .הלרוג
 םימרחומה םיצפחה לש המישרה תאירק ,שלח בייקירי היה הלכשהב .בר
 תא רסמ ארח .תועבצאה ףכאנ ,םייניעב ץמצמ .דימת וילע השק התיח
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 לש דוגס קובקב םש אצמו הרודמה תא חתפ ,ודוקיפבש לייחל המישרה
 ינאו ,םיצפחה תא םושר" ,לייחה לע דקפ ,"התא" .ק.ב.ק ינאטסגאד קאינוק
 לא הנפ עורזל תחתמ קובקבה תא וצחלבו- "! העשל שרפל ךלא
 .הנישה-דדח
-רפפלמה תאו הקשמה תא חינה בי� ?i יר�ך הנישה-דדח תא הריאה הנטק הדרנ
 תא אלימ אוה .האנהב חתמתהו הנדה הפסה לע ערתשה ,הרוזמב אצמש ,םינ

 תא עקתו הנדה הטימב עקש ןכמ-דחאל .תחא המיגלב התרא קירהו סרכה
 .המולפה תירכ ךותל םיעזוימה וינפ
 לכ" תא םהיניבו ,םימרחומה םיצפחה תא םושרל םייתניב ךישמה לייחה
 • 347 רפסמה תא �לביקש- ,םינדנ 2s-ב "ןילאטס יבתנ
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 ירישע קרפ

 הליל תסיט

1 
 קתנתה .ץורמ תפונת רבצ ,הפועתה-הדשב סוטמה קניז הקירחו הדונת ךות
 ןמ טאל טאל ומלענו ובהבה הפועתה-הדשב תודואה .עיקרהו המדאה ןמ
 .לפא הליל דמע םירוקרזה ידוחאמ .ןיעה
 שיא ןיאו ,םתדובעב םיקוסע םיסייטה יכ ,הינרבאג דאסימרקה ענכתשהשמ
 לא תילילה הנמזהה .ונשרמ לע חוורתהו וניגס ירותפכ תא ריתה ,רידחא בקרונ
 םויב םער ומכ וילע הלפנו היירפצ-יתלבר העיתפמ התיח לוכי-לוכה היידב
 לא רהרליברה וילגד דשאכ ,יוארכ להביהל קיפסה אל ףא הינרבאג .ריהב
 אל ,בטיה בושחל םא ,להביהל .הפועתה-הדש לא רוהדל הלחהש ,תינוכמה
 השרונ היה ,הינרבאג תא רוסאל ' r ברלבאפ יטנדרראל הצר וליא. דוסי לכ היה
 לכבו ".ואיבהל ידכ סוטמ חלוש היה אלו • "ירדטסלטאגיררד"ב • ןאכ הז תא
 .םידחפה-דסח טסיק'צה לע המיא הלפנ • ןריגהל דוגינב ,תאז
 היה לוכי תויועט וליא ,שחנל הסינו רוחשה רוקרזב ויניע ץענ אופק טבמב
 אל שיאש ,שפיטל ףא דודב היה .ילגנאה ןבתכה לש תאזה השרפב תרשעל
 לוגירה ול דסמ תיעקרק-תחה היינבה לע עדימה תאש ,המואמ ול רפיס
 התיח לוגיר-תשדב ייםרבח לש טפשממ תלעותה ןדיאמ לבא • יטירבה
 : ונממ שרדנש המ דימ ןיבה הינרבאג .םיכילהתב וחתפ הנהו- תחטבומ
 ,דזה ידמעמה טנמלאה תא עודגל .ןשיה רטשמה יגיצנ ,םיחמומה תא בישוהל
 םינכוסמה ,םיבוקרה םיטנגילטניאה ןמ קבאה תא רענל- רתא דבב דבר
 ,עוציבל המידק- םידיקפתה ,תורטמה .דודב לוכה ןאכ דע .הרבחל
 ד.דשמה תפסכב דבכ תחנומ ,רפסמב 76 ,רסאמל םידערנה תמישר ! םירבח
 תא םירסומ םירסאנה ,ולחה םירסאמה .קיתב ,ולצא .ןאכ- הנממ קתעהה
 תאז רדסנ ,הלודג הדצ הניא רז םג. ןכבר 1 הרצק המישרה ילוא .שורדה דמוחה
 .תרמש םייתאמכ רדסמ תבכרה ןרדס םע דבלב ברנאפייטס קד ! תרל j ;-ילקב
 הלא לבא- ותלוגלוג תדינש תביסמ ותמשנ תא חפנ תבכרה ןרדס ,םנמא
 םג .לק ףוסה לבא ,השק הלחתה לכ :רוצייה תואצרה ,םידמואש ומכ ,דבכ
-ןד תואיר-תקלד- תורמה-תביס .רדסב תורמה תביס לע רושיאה חסונ
 �בא ? הלעמל םש םהיניעב ןח-אוצמל אל היה לוכי ןכ-םא המ .תידדצ
 ידכ ,טאל טאל אלא ,תחא-תבב םלוכ תא אל .�נתרא ודמילש יפכ ,םירסוא
 רוסאל היה ךידצ הלילב .השימח- דחמ ,השרלש םויה .דחפה תא ריבגהל

 ו ו ו



 לצא ירפצ המ ררדכ אל : תרעש עבראו םירשעל תוחדל ונצלאנ לבא ,העבש
 אל ,רתוי רחמ חקנ ,רדסב היהי לוכה םא לבא .חורה תבשונ דיינמ ,תיבה-לעב
 .דיספנ
 םעפ : וייחב םיימעפ היגרנאב ראסימרקה האר היירב • r ברלבאפ יטנררראל תא
 .הגלפמה יליעפ לש סנכב- היינשה םעפהו ,תיעוצקמ תומלתשהב תחא
 ףידעה ארח- תישילש השיגפל ףאש היגרנאב םיפורטש ,ומאל השק
 אל ארח .ירמגל ותוא �קפיס ודיקפתו ודמעמ .טלבתהל אלו לצב ראשיהל
 אריכל היהת אמר ארגיאמ הליפנהש ידינה יכ ,םיהובג םידיקפת לא ךשמנ
 יניעב- לצב בשוי ארחשכ ,ךכ וליאו .רתוי הביאכמ תוקסרתההו ,אתקימע
 זמ היגרנאב ראסימרקה הנהנ . ןטק- םילודגה יניעבו ילודג- םינטקה
 הכרבמ תיבה-לעב לא הפוחדה הנמזהה רב הררוע ךכ םרשמ .םאולמב םייחה
 ויניע דגנלו י םילא תורמל ןנוכתה הרכהה ףסל תחתמ .םייפוסוליפ םירוהרהו
 ,ויררה תיב לש היינשה המרקב דמעש רמנה ץלחופו ,סילפיטב ותודלי הפצ
 לע ישמ טרס ,םיחלמ עברכ ,םירצק םייסנכמ( םיפורט תא ,רתוא ודמיל ךיאו
 הזחב הקעומ םואתפ שיגרה הינוב אג ראסימרקה . רתנספ לע ןגנל )ררארצ
 המשש ,וייחב הנושארה השאה תרמז העיפוה ונררכזב .םייניעב- תוחלו
 לוגעה ןבשיה : ןורחאה ברעה יעוריא תא רןד;rיק! תחא הציפקבו , ןמזמ ףדנתה
 .ר לש העוציבב "חרי ליל" וגנאטה ,הקשאמ לש סגה ףוצרפה ,הק'ןtאק לש
 םש זח אוצמל אל היה לוכי המ ,המ ןכבר ... ברעה לש תואנההו הי;ו 9 �לוזוק
 ?הלעמל
 ררועתה אוה .ונטב לא המישרה םע קיתה תא ץחול ארחשכ ,םדרנ היגרנאב
 חילש .�ניתמה הינרבאגל .תוחנל דמע סוטמה- וינדאב רקוד באכמ
 זמ קניז >זרשאר טבממ הינרבאג ההיז- "רוהט •לרגנימ .�גלשמ"( חצחוצמ
 רפסמ .החוורל תלדה תא חתפו ,שממ סוטמה דע הברקתהש ,תינוכמה
 םיעיבצמו םירתימכ םיחתמתמ �יח הלילה יפיקזו ,לוכל ערזי היה תינוכמה
 .הדרבכל
 רא .ב.ג.ק-ה דרשמל םאה- רתוא םיעיסמ ןאל ,עובקל חילצה אל הינרבאג
 .הצר אל ןקתשה הוולמה תא לואשל לבא ,הליררחל
 ץוויכ דחפה ; תוניצרב היגרב אג להבנ יריעה ימוחתמ האצי תינוכמה רשאכ
 ,ויסיכב רתוימ רהשמ דיא םאה ,רכזיהל הסינ אוה .הדלפ תועבצאב ותביק תא
 ובלב ריאשה אל תינוכמה ןולחל רבעמ לפאה רעיה . זעה אל םתוא קרזנל ךא
 הכאלמה תא םצעב .ירי-תגולפ ול הכחמ םיחדינה תרמוקמה דחאבש ,קפס
 ... טקש רתויו חונ רתוי םג ךכ- חצחוצמה הוולמה םג תרשעל לוכי תאזה
 די-לע ףיקזה .הלילה לש רתויב הלפאה העשב �עיגה היירב לש ותיב לא
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 אוה .לקוה הינרכאגל .הדיצה רסו עידצה ,תינוכמה ךותל יץצה רעשה
 . ךרדכ רכ תוריל דקפ אלש ,תיכה-לעכל הדרת ריסא היהו אעמיק דדועתה
 אל הנהו- וב תוריל היה לוכי ירה .וילגרל לופילו רידי תא קשנל היה ןברמ
 .הרי
 קמועל הבחרה הרדשה ינפ-לע תריטיאכ םדקתהל הלחהו הסנכנ תינוכמה
 .חטשה

2 
 ןשי אוה .היינשה המרקה תיצחמ תא ספתש ,םוצעה ודרשמכ ןשי היירכ
 תירכ חרקה ושארל תחתמו הכר ררע תפס לע ויפגמ תא וץלחל ילכמ רידמכ
 היה רשפא- הפסה די-לע םיחנומ �יח ולש טכצה יפקשמ .הנטק ישמ
 םייסש רחאל דימ ,תועש שש רככ ןשי אוה .םרקל ילכמ די תטשוהכ םגישהל
 טלבל רפסה-תיב תומיך 1;1 י;זכ ןיינעתה ןילאטס .רסרס םע ןופלטה תחיש תא
 ןשיו ןילאטסל ויתובושתמ הצורמ היה היירכ ."יררטסלטאגיררד" לעפמכו

 .העוגר הניש
 ליגר היה תיכה-לעכ( ילילה ריכזמה דרשמל סנכנ רחשה-תולע ינפל העש
 ושארכ הכמ תיחנה וילעמ ןכרש דחא ריכזמלו י ותנשמ תשקמ ץחכ ץופקל
 : שחלכ חווידו ,)רפא תא רכשו
 .הדיצה רוסל רהימו- "!אבוה יררטסלטאגיררדמ הינרכאג ראסימרקה"
 .טכצה יפקשמ תא ול טישוה ריכזמה .וילגר לע ץפקו שחנ ןרשנכ ,קניז היירכ
 תונבלהו תוחרפתה רידי תרפכ תא ריכעמ אוהשכ ,היירכ דקפ- "! סנכיה"
 .וינפ לער ותחרק לע
 .הענכהכ ושאר תא ןיכרמ אוהשכ וינפל דמעו ,סנכנ הינרכאג
 "! הינוב אג והז ,ה tt " . למלמ " ... �ב- �ב"
 .םיענ לוקכ הינרכאג רמא- "! 'יץכולכאפ יטנרוואל ,גיהנמה ןמ םידמול ונא"
 "?תפייע"- היירכ לאש "?תעגה ןיא"
 .המינה התואכ הינרכאג הנע- '"ץיכרלכאפ יטנרוראל ,ןסוטמכ תצק יתנמב"
 ."ךיירצמ שיגרמ ינאו"
 וישכעו" 'ןחלושה לש הכרה ודיכ היירכ טבח ,"הלילה לכ יתדבע ינא וליאו"
 ."בכשל אציי אל רככ
 התא קר" ,הינרכאג רמא ,"ןלש אלפנה הדובעה רשוכ לע תעדוי הנידמה לכ"
 .הנתמה תקספה השע אוה " ... ו
 דמעש ןולא ץעמ ןרמנ ןורא לע עיבצה אוה- ,"םשמ אנ אבה- �ב ... ב"

 ו ונ



 לוכי התאר ,םיעיבגו םיילרנימ םימ- "*ילראואמזדניק" ד,רשמה תניפב
 ."םיסרוה וניחא ומאל םיגהונש רמכ ,תמא ןיא תויניזורג םיילגרב- תבשל
 .הלק העש רקתש ,ונשיוע ותשש וחאל
 "!חווד" .היירב ףוסבל לאש- "?ךלצא םיניינעה םש ךיא ,ףכ"
-רבאב חוויד ,"םייתסה םיילגנאה ןרחטבה-יתרויש j כרס לש יעוציבה קלחה"
 ."בושח הריקח ומרח עיגמ .םירסאמל ושגינ" .ויניע תא םירהל ילבמ הינ
 "?םיילגנאה ןרחטבה-יתרויש ןכוס אוה הזה בתכהש ,חוטב ךמצעב התא"

 .לק געל תמינ העמשנ תיבה-לעב לש רלוקב-
 םאה ,תצקמב קפקפמ אוהשכ ,תויטלחהב היבובאב בישה "!רימגל חוטב"
 הודח תירשפא האיגש תשוחתו ,ונממ לבקל היירב הצר תאזכ הבושת קוידב
 .רבל לא וץקכ
 אשונב בו ןיינע הלגמ" • ןחלושה יווחאמ םקר היירב ןיצרה ,"ןילאטס רבחה"
 חתפ עתפלו ."ךל וסמנ ןיינעב לופיטהש • ןילאטס רבחל יתחוויד .הזה
 "?ורוב" : םיינזא תשירחמ החווצ איצוהו ריפ תא החוורל
 .םודל ץפקו היבובאב בישה ,"םוקךאג ובח ,ורוב"
 "?תרסא ובכ רנלש חרכה-הפוימ תא" .היירב השרה- " ... םייתניב בש"
 .היבובאב ושיא- "! ןבומכ"
 לע ףא םיסח ונא ןיאש .ןיבהל בייח םעה" .היירב םיכסה ,"תישע בוט"
 ."ושענש םיגשימ לע ונלש םישאו םג םיפורעו ,ונמצע
 המדקמ ול ןתנ םגר ,רתוא סייג ילגנאהש ,הדוה ברלרקרס חוכה-הפוימ"
 .היבובאב ומא ,"תיפסכ
.'האלה .בוט" .ושאוב היירב עינה " ... ורבס ינא ,ףכ" '  
 ,ברנרפאס תא לוגירה תשרל סינכהו סייג" ,היבובאב ךישמה ,"בולרקרס ,אוהו"
 ." 'ירוטסלטאגיררד'ה להנמ
 ויניעב ץמצממ אוהשכ ,געל לש המינב היירב לאש- "?ןתנ המדקמ"
 .טבצה יפקשמל תחתמ
.'רדוי ברנרפאס ,שרוד םא לבא- .ןתנ אל" ,היבובאב ומא ,"אל" ' 
 "? ה 15 ,ילגנא ףסכ לע סרחל המ םשל" .היירב ךייחתה ;·ןתנ אלש ,שפיט"
 דיעמ ברלרקרס" .הזפרחב ומע תא היבובאב ןקית ,"ןתנ אוה תומוא תאז"

.'האדוהל ןודב ובכ אוה·לבא .שיחכמ ברנופאס םלוא .ןתנש '  
 ?דרשמה לש שדחה להנמה םכלצא םש ימ" ,היירב וזח " ... רובס ינא"
 ובכ ,תוידוסה תועידיה תא ץיפה ימו. יתימא .ב.ג.ק שיא 'יניצו םדא ? ב ורטפ
 "?ךל עודי
 הכוה הנטב תאו ישמה זוכע תא ורכזבו ,הינרבאג חוויד- "!ןברמכ"

 ''ג'זררג לכאמ- 'לראראמזדג'ק *
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 "! הבומאדבא" : םימחר לש ץמשב טפשמה תא םייס • להנמה תשא לש המחהו
 "?הדיעצ ... היבובאג ד,ובכה לכ .�ב" .היידב אלפתה- "?הבקב"
 הבילה ,דז ןיתנ םע עשפב רשק הרושק איה" .היברבאג ןידעה ,"ינוניב ליגב"
 ."התטימב רתוא
 ! תוריסמבו טהלב" .היידב חביש- "! דאסימרק ,תפרמל דבוע התא"
 "?הפי הבקנהו
 אל- ימעט יפל" .בחר ךויחב ויניש תא היבובאב ףשח ,"םעטה יפל הז"

 "!ללכב הווש
 וטבמ היידב ןסכיל- "?המ רא שפיט- ילגנאה ןויבה ןכוס ,המר"
 "?תאזה הבקנה ,םש העיפוה איה ןיינמו ? רוויע רא" . ןרמא-רסוחב
."ץיבולבאפ יטבדרואל ד,דשמה להבמ תשא"  שמח ינפל" .היבובאב חוויד '

 ."הלעב םע עשפב רשקב התיח .תכשומ התיח .םידע ירבד יפל ,םיבש
 הכומב דסומ תמר" .היידב לאש- "?ילגנאה לש ויתועורזל התוא ףחד אוה"
 " ... ידמל

 .ושאר תא היבובאב ןיכרה ','ידמל הכומב .ךכ קוידב"
 יפל" .היידב דהדה ,"ותא בכשל לוכי אל ומצע אוה ידה .יבש דצמ לבא"
 הנקסמ וזיאל התאו .םירבגה ינפ לע םישב ילגנאה ףידעמ ,רבלש םינותנה
 "? קיבברקלופ ,תעגה
 וליפא" ... וחצמ תא טמקמ אוהשכ .היבובאב דמא ,"ןקז- דדשמה להבמ"
 " ... וב קשחי אל ... םידמואש ומכ ,דומח
 ךא • רת סויג תא היידב עיצה- "?ןימ הטרס אוה לוגירה יתרדיש גיצנ ילואו"
 בושו ."רתוי עבנשמ. רתוי בוט הז- השא םע. יאדכ אל ,אל" : טרחתה דימ
 "?דודב" : ידי-תבוכממ ומכ חווטצב
 "!עצובי לכה" .םודל היבובאב ץפק- "! םרקדאב רבח ,דודב"
 הצורמ יבא" .םיעיבגה תא בוש אלימו היידב השדה- " ... םייתניב בש .�ב"
 ."תבחס ילב ןיינעה תא םייסו רוזח .ךממ
 .תיניינע המיבב היבובאב רזח- "! עצובי לוכה"
,'יל דומא התא לבא"  ,היברבאג לש ויפתכב זחא .ןחלשה יבג לע היידב ןכר '
 *לדגנימ רמכ יל דגה" .הינובאג לש תאז לא ותחדק תאו טבצה יפקשמ תא ברק
 "?תאזה הבקנה תא סייג לוגירה יתרדש גיצנ ,הזה ןבתכה : לדגבימל
 רמכ ,תיתיב המינב היבובאב ךייחתה- "! ץיברלבאפ יטנדרראל ,םואתפ המ"
 .ויפתכ תא רצחלש תיבה-לעב לש רידי ךיא שיגדה דימו .קילשאש תדועסב
 .תילדגבימ םיחא-תידב תונרוק
.'חרצת תדלומה דשא לכ השעב ,השעב ונחבא- לבא ... ! סייג םואתפ המ" ' 
 .הסרוכב חנצו היברבאגל חינה היידב
 .תיניזורג תינתא הצובק = לדגנימ •
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 וליפא" .ןחלושה לע ולכתסהב הדייב רמא- "! ראסימרק ,הברה עדוי התא"
 '.'םייתניב ןל .�כ ... ! דועמל לוכי אוה םג- םיילגר עברא לעב סרס

3 
 רכזנ אל ,סוטמה ןרתב בישש העשב .רתוי הרצק דימת תיארנ הרזח ןרדה
 דגנל רפצ אל ,רתנספה לע הניגנב אל ,ישמה טרסב אל םעפה היכרבאב םיפרוט
 ·רואל לע קינברקרלפה בשח תורירמב .הקשאמר הק'טאק לש ןהימסיק ויניע
 ... תילרגנימ םיחא-תורחא ןל הנה ! תילרגנימ םיחא-תורחא : r נרלבאפ יטנו
 תואצרהה יפתרממ תורמ-בחט לש חיר ףדנ היירב לש תונורחאה םילמהמ
 .גרוהל
 הנברנארריא תא ירשפאה םדקהב ורסאל ןיא ,הנושארה המישמה התיח וישכע
 התמ ילואו ?והשלכ םרקמל רבג הזיא םע עתפל החרב םאר .הברמארבא
 איה- תעדה לע לבקתמ אל הז .�נ ?התרא קנח הלעב ילואו ?בל-ץבשמ
 לבקל היה רשפא הלאה תוקיצמה תולאשה לכ לע ... הנרשאו ותוא קונחת
 סופתל חילצת אל םא לבא .ומצע "יורטסלטאגיורד" לש בושיב קר הבושת
 ןרע-תרקי התשענש- ,םייתעבש הרוראה הק'צרלא תא ,הק'צולא תא
 ךילעמ וטשפי ררעה תא ! היגרב אג םיפרוט • ןל ירבאו יוא- םויה ךכ-לכ
 ןל חלשיש ,הק'צרלא ! הסיבכה יטרח לע שוביל ותוא ולתיו יח ןדועב
 תכימש תחת ךתיבב המח הטימב ןל יבכשתש ! ישוחה רוזחמה תא םיהולא
 ... ! יפוס היהי הז- אלו ! הכר סלטא
 תא םגו .הנשלה להנמ .ןקזה די'זה תא רוסאנ ,םיקוחה לכל םאתהב ,הלילבו
 תביר תא לוגירה יתוריש ןכוס ללז םלצאש ,הרזה ותשא םע היינבה להנמ
 הנחצ ןרבקו וציפה .ימוקמה דעווה לכ תא- רחואמ רתוי .םישובחה
 עסנ ימ ,דימתל תחא קודבל: חוכשל רוסא דחא רבד דועו .תעשופ תונלשרו
 דוע יאדווב ופסוותי .תבכרב דחי לוגירה-יתוריש לש ילגנאה ןכוסה םע
 תומש האמל עיגהל םויה רבנ ,םירסאמה תמישר תא ביחרהל .שיא םישימחכ
 ' r בולבאפ יטנרוואלל חוודל םוי לכו ! המישמ תאז- תומש האמ .םיפסונ

 ? םימי הרשע לכ םיימעפ ילוא וא סאמיהל אל ידכ עובשב םיימעפ ,אל-
 ? ןאל ! 1 ךיידעלב וישכע אב ינא ןאל ! תיבב ,הבלכ ,יבש ,יתריקי ,הק'צולא
 ,חור תבשונ וץחב! ינשית! םינ ,ימונ ,ימונ! ןלצא ונחנא העשה תיצחמ דועב
 ןממ איצוא ידי רמב ינא- יאצת םא ןא ! ןיע ףרהכ תוננטצה סופתל רשפא
 ... תוקד שמחו םירשע דוע ! ךייברק תא
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 יתקפסה אל ,הנה .שיאב ןרמא תתל רוסא ,ידי-רמב תרשעל ךירצ לוכה
 רקי םדא הזיאו .אבה םלועל תבכרה ןרדס תא וחלש רבכו- יביבס ןנובתהל
 ינש ,םילבורב שילש ! חקל ? ברלרקרס ידימ ףסכ חקל םאה ,ברנרפאסר ! היה
 תא ,רמא תא ,לוונמ ,ומצע תא רכמ ! םירלודב .רץח-עבטמב- םישילש
 ,וסייג םלוכ תא ,ימוקמה דעורה לכ תא! יטסילטיפק ףסכ רובע רכמ ותדלומ
 דעורה ריכזמ תא ? רורב .הילרטסואל וריבעהל וחיטבה ןרלשכ לש הרקמבו
5 ףיעס יפל רוסאי 8  הרשע .םילעופה ןמ והשימ םג ךירצו ."ב"-4 ן 3 , 2 , 
 ולעמש ,תידמעמ הניחבמ םינמיהמ-יתלב : רתוי אל • םישנא רשע-השימח
 םג רשפא עורגה הרקמב .רוסאל שי חוטב ברנרפאס לש הריכזמה תא. ןרמאב
 .יאדכ אל ,אל ילואו. ורסמ אלש ןכ לע- ףרצל הק'טאק תאו הקשאמ תא
 .םייתניב םייח הנישעתש
 . ןטקה בושיה לא רהוד ליחתהו תינוכמל הינוב אג זפחנ סוטמהמ רשי
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 רשע-דחא קרפ

 חק'צולא

1 
 הנקז- הנבייפרמיט הקנמה תלעופה שמשב הממחתה ףירצל הסינכב
 .םילוחכ םידירו תוסרכמ קלסכ תומודא םיידיו תובוט םינפ-רבס תלעב הכומנ
 הבשי הדיל .הימוטנא דומלל םהיפל היה רשפאש .ןכ-לכ וטלב םידירווה
 הנוזינ ,הל ויה אל םיבורק ,הדבע אל איה :תימרג ,םיעבש תב היסור התרבח
 "."יררטסלטאגיררד"ב. ןאכ האצמנ המ םשלו ןיא עודי אלו ,םדא-ינב תנתממ
 יריצ לע ןרידב התע הז ולחהו םינוש םיאשונב החישה תא ומייס תורבחה
 ,ערואמל רחמש תונקזה .החלצהב ורבעש ,תימלוש לש םימרקומה הרילה
 ינפל חלשנש ,ישי היה יוניגה אשונ .םיאירבה םימואתל םייח ונתנש ןה וליאכ
 .הדובע-חוכ רוחבל הרטמב רהה יבושיל ערבש
 .הזכש ףקשוממ ,תיאר" .תנטור הנבייפרמיט התיח- "!עסנו ,בא השענ"
 "!השרב .הנכסמ ,תדלל הערכ הדבל ןאכ איהו
 ,הנבייפרמיט ,תא" .היסור הפיסוה- "!השק הז המכ .ירא ,תדלל םימואת"
 "".קר ירכזיה
 ףירצה לא ליבוהש. ליבשה לע: רכזיהל הקיפסה אל הרקעה הנבייפרמיט ןא
 ויפקשמ .הצירב םדקתמ .ףשונו םשרנ ,היבובאב םיפורט ראסימרקה עיפוה
 ץפק תילטמה םע ילדה תא וכפהב .וחצממ ורשנ העיז ילגאו הדיצה וטסוה
 .ףירצה ךותל
 רבכ הזהו- לעבה אצי קר" .הנבייפרמיט הטלפ- "!רתומכש רפ , i ה"
 לכ דבא .ומצע לע הלת תונייטצה תרתוא וועו- השרב ילב םייניע ,ירה! הפ
 ! אל הז- ןורדסמה תא ףוטשל: הבוט הבלכה-תב םגר ! םישנא ינפמ השרב
 "! תואירבל הז- רבג תחת ץפקלו
 ץוחר ! רשב לש רה קר" .תונמקנב תימרגה היסור הריעה "?הזכ הב שי המר"
 "".םרלכ ןיא הזמ
 הריכזהב הנבייפרמיט הפיסוה ,"ץופקי אל בלכה- ץורקת אל הבלכה םא"
 לוכה רפסא ינא ! תוטיהל בורמ ןפה ילדה תא ,רתוא תיאר" ".תיממע חומיא
 "! ףוצרפה תא הל ץצופי אוה- ·ץיברמו אנ ויוול
 להנמ לש ותריד תלד לע ופורגאב היבובאב ראסימרקה םלה הלא םיעגרב
 .םילהובמהו םינרקסה םינכשה ינפ ן�ב.יצה םירדחה לכמ .הכשלה
 .הנברנארריא הלא לש הצורמ-יתלבהו םנמונמה הלוק עמשנ- "?םש ימ"
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 "?תעגתשה ,הז המ ? דירו"
 .הלילה-חתמ גפ ןיא שיגרהו ,החמשב היבובאב ארק- "ינא ,הז אוה ינא"
 "! יחתיפ ! םיפורט ינא"
 .רדחה ךותל רץפ ראסימרקהר ד.ימ החתפנ תלדה
 דמחנ המכ" : השחלו הנברנארריא הלא ררארצ לע התלתנ- "!התא הז ,הא"
 "!ןדצמ
 איה .רשואמ היבובאב היה ,הנישמ המחה הנברנארריא הלא תא וידיב וקיזחהב
 ! בוט היהי לוכה ! הגרהנ אל ,הרגפתה אל ,החרב אל ! ןאכ
 הרוגחה תאו םירותפכה תא וריתה רבכ הק'צרלא לש תונמוימה היתועבצאו
 ! וינתמ לעמ
 ינותחתב המיענ תוקסעתה ךות ,הנברנארריא הלא השחל- "!זעונ התא"
 "! תלדה תא לענ ! רוביג התא" . ראסימרקה לש ישמה
 ,יתחוורה .חונל רשפא העשה תיצחמכ" .היבובאב רהרה- "!אל המל .�ב"
 ."יל עיגמ
 הק'צרלא די לע ובכשב . ומצעמ הצורמ הינוב אג םיפורט היה חתמה תורמל
 .הרובט לע לפנ וטבמו .םוריעה הפרגב ןנובתה
 לע םמורתמ אוהשכ ,הינרב�ג ראסימרקה תויגיגחב ארק- "!הקלא"
 "! הירוטסיהל יסנכית תא ! ןיינעה לכ לש ורובט • רובט- ירה תא" . וקפרמ
 " ... ןכ לע יל ררמא רבכ" .הנברנארריא הלא השחל ,"דראמ הפי ילש רובטה"
 קלחל ןכומ היה ,הנהנש רחאל .ינגרוב דירשכ ,הינרבאגל הרז התיח האניקה
 .הק'צרלא לש התבושת לע ביגה אל ןכ םרשמ .ףסונ םדא םע גונעתה תא
 אוה .תדדועמה האמחמה רחאל .םיפורט לא ברש הברקתה הק'צרלא םייתניב
 זחאו הטימה ןמ וילגר תא דירוה ,השאה תא וקיחרהבו ,חנאנ ,ונרעשב ןנובתה
 .וידגבב
 תעסונ תא .יננוכתה ... הכחמ הדובעה" .היבובאב רמא ,"עוסנל ןמזה עיגה"
 "!יתא
 .תונתייצב המקו הבבונארויא הלא הרמא- "! םימוד םכלוכ םירבגה םתא"
 "! לוכה הזר- קשחה תא קפסל קר םיטוהל םתא"
 הינוב אג םמותשה . רודזורפב הנבונאוויא הלא תא תולק תופיחדב וזרזב
 טלחהב המיאתמ תאזכ ! ומאל המ ןיא ,תיחקפ הבקנ : הנוכנה התרעהל
 ליעפהל טילחה תינוכמה די לע ... לוגירה יתורש ןכוסל יאבצ דוס רוכמל
 .תיעוציב המורע
,'עיגא טעמ דוע ינאו ,יעס תא"  דרע הפ יל שי" .הנבונאוריא הלאל רמא- '
 ונחנא"- .ןרעשב הגאדב לכתסה אוה ,"הרשע-םיחש העשבו ... ןיינע הזיא
 : שחל גהנה לא ופפוכתהבו ."םיב ץחרתהל י'צרסל דחי סוטנ
 : ףיסוה ךויחבו ףקדזה ןכ-רחאו ."הלהנהה לא ,בורטפ לא התרא לבוה"
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 "! ךשאוב הל יארחא התא"
 קבא יננעב המלענ תינוכמהש דע ,הנברנארריא הלאל ודיב ףנפנ בו ןמז דרע
 .היארה הדשמ

2 
 תרבוחו ןוד ודעצב הינרבאג דהדה- "! ידי רמב לוכה תרשעל ילע 'ידי רמב"
 רדתסהל בוט ךכ לכ היה לוכי דרע ימ .�נ ! שיאל ןימאהל רשפא יא" .בושיה
 "?הקלא תאזה הנוז-תבה םע
 אל הנברנארריא הלא לש הלדוג .ימוקמה דעווה לא וידעצ תא ןוויכ אוה
 התוא חלש וחא הינובאג ואסימוק אלא ,אוה אל וליאכ ,ללכב ותוא קיסעה
 לוכה היה הנברנארריא הלא םע ."דופאה תיבה" לא ,בווטפ לא עגוה הזב
 הזה םלועב הנורחאה העשה יכ םא ,וחא םלועל תכייש ובכ התיח איה ,ורמג
 תא הילע ורמשל יאדווב היה בייח םהמ דחא לכו ,םהינשל המיענ התיח
 . ותויב םיבוטה תונווכזה
 אבה אשונל ומצע תא הינובאג םיפרוט שידקה ,הילע קוספ ףוס םשש וחאל

 שאו-בשוי יוה: םידחא םיעצמאב לועפל היה ןיוצ ןאכ .ימוקמה דעוול-
 םגו .הטימה לא רתוא ךושמי אלו הינרבאג לש וראווצ לע ץופקי אל דעווה
 ".םייתניב ולייטיש .הלהנהה לא חלשיהל דעווה יובח לש םוות עיגה סוט
 ותעפוה . למיא ילפסמ קתוממ הת ותשו ןחלושה דיל ובשי בי�י;ז�ו בייכונח
 .םהילגו לע םתוא הציפקה הינרבאג לש
 תא לבקל בוס- "!אל! אל" .די-ףנהב הינובאג השדה " ... םייתניב ובש"
 םכתא הרכה תושעל ,תומוא תאז ,יתאב ".רתוימ הז" .ול טשוהש התה לפס

 'ןכבר 1 ביישימ 1 ךלשו 1 בייכונח 1 החפשמה םש. ןמזה עיגה' ןמזה עיגה-
 ךובמ ינא 1 המונ ,םידמוא םתא ,תיתרבחה תוליעפה ".עד אל ,עד אל
 ."םכתא
 וימידאלו תא הנה" .םייניע וץמצמב בייכונח דיעה :·םייוקיל םשו הפ שי"
 ."השא לא יובח-יתלב סחי לע ועיקוה ,הכשלה דבוע ,לשמל ,יובוגייריי�;:
 " 1 םכיתורושב רתוא םילבוס םתא הז ךיא" .הינוב אג עזעדזה- "!לוונמ חא"
 ."ול שי הכימת" .ביישימ ומא ,"היצקטורפ ול שי"
 .ואסימוקה ןיינעתה- "?הכימתה ימ לש"
 סימעמ אוה" ."ביישימ ןישלה • "' r בומואנ יייי בומאובא דדשמה להנמ לש"
 תויטייבוס-יטנא תוחידב הז הידולררו ,תויקוח-יתלב תודובע הז הידולוו לע
 :•ופסמ
 "?זוע המ ?�נ" .ואסימוקה דיעה """ןיינעה אוה ךכ"
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 ונילא עיגה םג אוה" .בייכונח ומא ,"דרשמה זמ אוה םג .ישי בול�א w םגו"
 ."הזה וזה ןיתנה םע דחי
 םימיא הרזמ טבמ ץענו • ופוט לע בלכ ומכ הינוב אג ןודנ "?וז זיתנ הזיא םע"
 .בייכונח לע
 : םוגמגב ךישמה ותוטיהל תא וללקבו ריווחה דעורה שאו בשוי
 עסנ ברלואשר ... ריתיאו אל טעמכ ינא ... ילוא ופרס ... עיגהש ... הז םע .�ב"
 ."תימלוש ,ותשא .�נ ... תאז םגו ,רתא
 ?דחא ןרוקב" .תונרקסב היבואבב לאש- "?ראב דחי ,תומוא תאז ,םה"
 .החווצ ךות ןחלושה לע ופורגאב םלה- "!�ב
 ,אוה ! ןכ-לע יל ופיס ומצעב ישי" .ביישימ זפחנ- "!ותואב' ןרוק ותואב"
 ."ןיינעה היה ןכ ... וז זיתנ ,תומוא תאז ,האורו עסונ ,תומוא תאז
 אלש ,בייכרנח טלק תאזה העונתה תא םגר ,קופיסב ויניע תא םצמצ היבובאב
 . זיע ונממ ערג
 .�ב ... הזכר דמחנ הזכ קי•צנקז" .תויטלחהב בייכרנח ומא ,"יל ופיס םג אוה"
 םרקמל עידוהל ,בתכמ בותכל יתיצר ובכ ינא . ומא ןכ 'ןכ • ןכ ! טנגיליט
 ףלש ,תקבואמ הרגמב טטיחש וחאלו- "!יתגשה טע םג הנה- ,םיאתמה
 . .תצברשמ תובחמ ףדר םידימלת טע
 םותחל וליאוה םייתניבו ... ונודי דרע" ,הינרבאג ומא ,"וחחושי דרע םכתא"
 .םד תמירזמ וקימסה וינפו הינרבאג חררטצנ "!�ב ! םוקמה ןמ האיצי רוסיא לע
 "?ימוקמה דעורב םכלצא הפ דרע ימ . ודסימ 'ודסימ תרהזה תודועת תא םג"

 ליבשב םותחו ! האלמ המישו בותכ" .תונחממ ףד בייכרנחל ףחד אוה-
 "!םלוכ
 ובח ,בל םטוא יל שי" .הללי לוקב ביישימ ומא- "!תיבב השא יל שי"
 "!לובג
 ,"תונמ שרלשמ םיירהצ-תחרוא :רתוי לוכאו" ,הינרבאג ץעי ,"תוחפ התשת"
 .שאו עונענב ןייחתהר

3 
 תא חיכומ היה . ןכ-לע וצימ היה דימתמו זאמ .םינב ךושח היה דרשמה להנמ
 השא איה ,הביסה דבלב רב קר : תוסגב הנוע התיח איה לבא ,תוריהזב ותשא
 יעצמא ריכה להנמה .קתוש היה וליא בטומו ןקז- אוהו ,האירב ,הריעצ
 התיח תדחוימ הרוגח .תאז הרצל םירזוע ןיא ,רבס יבאלו רבסל דרע עודי דחא
 ללפתמו תסנכה-תיבל ןלוה ידוהיה היה ,הרוגחה קודיה וחאלו ,הז הרקמל
 יבא-תיבל ךשמה היהיש ידכ אירב זב יל חלש ,ינודא :ויהולא תאמ ש p במר
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 היה ,תסנכה-תיבל דדשמה להכמ וישכע ןלוה היה וליא ןא . רזע הזר . ןחבשל
 ... םעה לש םויפוא ,יתד לפרע ;תידמעמ תרדוב :תרחמל זירכמ הגלפמה דער
 ילב הלא םימיב :ומאל רשפא ילואו ... הדובעה םרקממו הגלפמה ןמ ושדגי
 םה ... תוימינפב םידדוגתמ םינד םימותי ... בלה לע רתוי טקש ילוא ,םידלי
 םימיענ-יתלב םירבד םיסלופ םג םשר הפר םיטלוק ,םיבישקמ ,םילדג
 העמשכ הלא םירוהרה ךות . ןכ-לע םהייחב םיבייחתמ םיררההו- העימשל
 .תלדב השיקנ
 בגא·ןדדר • רידי-רמב .ב.ג.ק·ל • r ברמראכ יייי תא איבהל טילחה היכרבאב
 להכמ לש רצעמה ! ןיינעה תא בוחסל המ ןיא .ברדספ תא םג וילא ףדצל
 תא טיסה • ןחלושה ןמ תודגנתה אלל םק ברמ ארבא : רדסב דבע דדשמה
 : לאש סומינבו ,הדקה תמסוכה תסייד םע תחלצה
 "?דקפמה .יתא תחקל םיצפח"
 "?םש ןל שי המ" .היכרבאב השדה- "! חק"
 ליחתהו המינפ לכתסה ,יולת לרעכמ םע ץע תדווזמ חתפ דדשמה להכמ
 :תוכמל
 ·תשדבמ ... יולצ ףרע ,למיאמ לפס ,םוינימולאמ ףכ ,םיכנל תופילח יתש"

 " ... םייניש תקבא ,םייניש
 ."הידעלב רדתסת" .היכרבאב דמא ,"הרוסא הקבא"
 "ו רתומ טחמו". הלבגהה םע דימ • r ברמראכ יייי םיכסה ,"התרא ריאשא"
 רא ? הצרת גלזמ םג ילוא ... סחמ" .היכרבאב םעזכ- "?ןטק דלי ,התא המ"
 יל שיגהל דמוחה לכ תאו .שופיחב לחה" : הוולמה לא הכפ אוהו- "?ןיכס
 "!לעפ ,הנiידק .הכשלל
 תא ישרקב וזקינ םינרצחה . דק • ךימס- םשג תרדל לחה ,בושיה ןמ ואצי קד
 שפר התסכתה תינוכמה .דשכ רהד .ןרדה תא בסיה עדיש ,גהנה םלוא ,םימה
 .סיטו
 "! המ וא רהממ הפידשל" .גהנל היבובאב דיעה "! רהדת לא"
 וליפא הזכ דיוא גזמב" .גהנה עיגרה- "! דאסימוק רבח ,הייונפ ןרדה"
 ."ותיב תא בזוע אל אוה םג- דומחה
 תינוכמה הסנכנ ,רפכה אפור לש ותיבמ דסמ האמ ןדעב ,ינשה רטמוליקב
 ,גהנה די לע בשיש ,היבובאב .הקירחב הרצעכו םינבא ריקל הפונתה אולמב
 ךותל ודדח םיסיסר ,חנאנ וישכע .התרא דבשו ןולחה תיגוגזב ושארב טבחנ
 תוטבח גפס אוה םג ריסאה .ונוראווצ ךותל ודדי םד ימרזו ,ותלוגלוג תחדק
 .תולבח ילב אצי גהנה ,ימדקה בשומה ןמ הזחב
 לע המיאב לכתסהו םילמה לע גהנה רזח- "! וישכע קוידב • לזמ שיב הזיא"
 "! חצמל רשי" ... תיעזג הללק סלפ גהנה "! �כו �כ" .םדב םתכומה דאסימרקה
 ,םש". והזח תא ופשפשב • r בומואנ ויוו דמא. "םרקמ תבדיקב אפור הפ שי"
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 "?תעסונ אל תינוכמה ... רואה ריאמש םרקמב
 ,הפיא ... דברל רוסא ןל ,קותש התא ! תעסונ ? םייניע ןל ןיא ! עסת ןיא"
 "?הפ אפורה ,רמוא התא
 .הקיתשב עיבצה ' r ברמראכ יייי
 "! ראסימרקה רבחב קזחה" .גהנה טילחה- "! המידק"
 .אפורה לש רתיב לא דנדנתמה טסיק'צה תא וררג םיפתושמ תוחוכב
 "! חוכב ! קזח תלדב םולהו" .גהנה קעצ- "! רתוא בשוה"
 ירחא דימ גררברטפמ שרוגש ,שרחכ ןקז- אפורה אצי תוקיפדה לוקל
 .תועיבקב הפ ררוגתה זאמו ,הכפהמה
 "?ןתא המ ד הרק המ" .אפורה רתוא ריכה- "! ' r ברמראכ יייי"
 .ברמארבא ריהבה- "' r ברכאפייטס טסדרמ ,הכראתב העגפכ תינוכמה"
 לע חלסת .עוצפ ... רכלש חרואה" .עגרל קתתשה אוה ."םיכרד תכראת"
 ."םשה ןעז�:.ל ,הדרטהה
 .אפורה לאש- "?עוצפה הפיא"
 .הרימשב ודי-לע דמעש ,גהנה חוויד ,"הכה בשוי"
 .רודזורפה ךרד ,השקבב ה� [i ה� [i " .אפורה רמא ,"רתוא םיקהל יל ררזיע"
i] �הלבקה רדחל .ה !" 
 חקפ ,חנאיהל קיספה אוה .ןבלב עובצ הרבג שגרד לע וביכשה היכרבאג תא
 . וילעמ ןוכרה אפורה לע לכתסהו םייניע
 .וראווצמ םדה תא בגכמ אוהשכ ץיברכאפייטס ססורמ רמא ,"הככס ןיא"
 "! ינודא • ןכ ןכ .תנעשמה לע ןשאר םיש .םיינוציח םיכתח"
 .םייחקלמ ,םיניכס ,םייטבצמ תואופרה ןוראמ איצוה 'ץיברכאפייטס ססורמ
 רחמו" .םירישכמב ונכרבתהב ,אפורה ףיסוה ,"תרקד הרשע-שמח'ו הדובע"
 לש הרקמב . לוהוכלאמ ענמיהל • לק ןרזמ ,תושובחת .בכשל ןל עיצמ ינא
 "!םיענ אל תצק היהי .ןנוכתה התער ,רכ ... יל ארקת סבקו תרוחרחס
 אל םדאה לש רשפכ תא ריכמה ,הסרכמו קיתו אפור היה 'ץיברכאפייטס ססורמ
 ויחדפמ ,רבאכמ הלוחה לש ותעד תא חיסהל .ופרג תא רשאמ בוט תוחפ

 לכ .אפורה לש ותונמא הדקמתה 'ץיברכאפייטס ססורמ לש ותעד יפל ןכב-
 .םדא לכ יכפב חותפה ,עוצקמל ןייש היה ראשה
 רלוקב ' r 'יברכאפייטס טסדרמ רפיס ,"גררברטפ דילי ,תואור ויניעש יפכ ,ינא"
 יררעכ ימימ ,תרמוא תאז ,רבעשל ינגרוב. הקיתו םיאפור תחפשממ" ,םיענה
 תא ושידקהש ,חור יליצאו םיריעצ םישנא '*םיקיכדרראכה לא יתכשמנ

 רגפמה םעל הלכשה איבהל- הלעכ המישמ .םעב הלכשה תצפהל םהייח

1 ה האמה לש היינשה תיצחמכ העונת ,םעה לא םידרויה- םיקינדוראנ • 9-. 

1 23 



 םיכסמ התא םאה ! ויניע תא חוקפל ,תעדו המכח ול ףיסוהל ,הכשחב יחהו
 "?ינודא ייתא
 .היכרבאג םהכ "!ןכ .�כ"
 יתכפה" .םייטבצמה םע הדובע ךות אפורה ךישמה- "".האור התא הכה"
 הדראו .אפורכ םש דרבiנל יתלחתהו ,רפכל יתכלה ,םינורחאה ןיב .קיכדרראכל
 לוכיי םימיירסמ םיאנתבו לדוגמ קונית .קונית רמכ- םעה ! יתיגש אל ייולגב
 אל הלילחו סחו- םעה תא ןכחל שי הבוטר הכרבכ הלמב .יביסרגא תויהל
 רתוא ךופהלו ןיילתה ידימ איצוהל םעה לולע טושה תא .טושב אלו ,לקמב
 ."!יתמייסו- תונלבסב רזאתת תצק דרע .�כ ".ףדורה דגכ
 תא ! הבוט הלמב- ! ןכה הזכ .תומוצע םייניעב בטיה בישקה היכרבאג
 הזלו .יכורכר קור ליזממו ליסכמ קר ףוטחל רשפא טושה תא ! וספתי טושה
 .ןכרסמ ןקז .התרא םירהש יכפל ,דיה תא עודגל ךירצ הזל- ףוטחל הצורש
 ! ןריסכ לעב הארנ יכ םא
 רמא ,"םשה תרזעב עוסנל לוכי התאר ן.לש םיכתחה תא קיבדכ טעמ דרע .�כ"
 לכ • ן�·רבח רמכ תגהתנה" .תשובחת םש אוהשכ : r ברכאפייטס טסדרמ
 ."דובכה
,'העגפכ תינוכמה"  ."םשל אל ןאכל אל- הזז אל" .בצעב גהנה רמא '
 .אפורה לאש- "?רפכה לא םתא"
 ףוחד ןפואב םיכירצ ונחנא" .שגרדה ןמ דרוי אוהשכ ,היכרבאג רמא :·הריעה"
 "?ןופלט הפ ןל שי .הריעה
 םיארוקשכ הב עסונ ינא- סרסו ןוגג םע הבכרמ יל שי" .אפורה רמא ,"ןיא"
 ,ילא ארבל םילוכי ,טקש אל הליל :ןתוא עיסהל לכרא אל ,ירעצל ,לבא ,יל
 ."תעגה התאש רמכ
 ןכ-רחא קרו י יתייה ןולגע םדוק ינא ירה" .גהנה חמש- "! עיסא ינא"
 ."גהנל יתייהנ
 תא איצומ אוהשכ אפורה לא היכרבאג שגינ ,"ןתחפשמ םש תא ומאל ליאות"
 ."הדרת תעבה תרטמל" .וסקנפ
 היכרב אג בשח י ןוגגה לע תולפוכ םשגה תופיטשכ הבכרמב הבישי ידכ-ךות
 יוצר דאמ היהי ןקזה קיכדרראכה : םיכפ החלצהה ול הריאה בושש י ןכ-לע
 .לוגירה טפשמב

1 24 



 רשע-םינש קרפ

 ונאובאג תקלח

1 
 הנקנש .ףשפושמו זשי קיתב .וכראתה אל ישי לש תוחילשל תונכהה
 .שודנה לכ סנכנ ,קושב תונמדזהב
 .ההובגה הסוכ לע הידי תא תבלשמ איהשכ ,תימלוש הרזח "!ריהז היה"
 "! שיגר ןנווג- םיוק םימ התשת לא"
 ! יתריקי • ןמצע לע ורמשל ךילע" . ישי ךייח- "?רהזיהל ןיוצש אוה ינא"
 : תינש . לופיל אלו דועמל אל ידכ תכורד תאשכ ,בל ימיש : לכ תישאו • זבבו
 " ... תיעיבר .ףירח לכאמ ילכאת לא :תישילש .יפייעתת לא
 לבא- .ןבומכ ,גאדת תומוא תאז" .תימלוש ותוא הקיספה ,"יל גאדת לא"
 ."הדימב
 תאש ,םשה-ןווב .�ב" .ישי לאשו וזח- "?תאז לכב גואדל ,רמולכ"
 ,תאזה הוודאה תוחילשב עוסנל הצרו ינניאש המכ דע גשומ ןל זיא ... השומ
 "! תרוויח ןכ-לכ רקובה זמ יל תיארנ תא ... ! וישכע

 .תוריהזב ותשא תא ישי קביח תיבה זמ אציש ינפל
 לבא- םימי הרשע דועב ורזחא .ןבומכ ,ינא" .ומא ,"תימלוש ,יעמש"
 הז ןוגכ והשמ וא ,בכעתא םא. זא ... תווקל לולע לוכה ,תעדוי תא יוה ,םירהב

 ."הפי- הדליל ,לארשי- םש ינת דליל ! ירכז-
 "?ןכ רבדת הז המל" .תימלוש הקעדזנ "?ןתא הז המ"
 וחא םלוע לש קיקלחל ךפוה אוה ,ותיב תלד תא וירחא וגוס םדאשכ"

 לע בושחל ןיוצ" .תויגיגחב ישי ומא ,"הנש םייפלא ןב אוה הזה םגתפה-
 ."השולש טעמכ ובכ ונחנא ,םיינש אל ובכ ונחנא- ,יתבוהא ,לכה
 הדופב וליאכ ,תימלוש הלאש- "? אזה ארונה םגתפה תא איצמה ימ"
 .חצנל הלעבמ
 וניתובא"- ישי ומא ,"הבו המכח לעב םגתפ והז ,ארונ םגתפ הז זיא"
 דימת איה- המכחהו ... ינשה תיבה ןבורח ירחא ,תימלוש ,ותוא ואיצמה
 ."הריאמו הארונ .האורב
 תקלח לא- דעיה לא עיגהל טילחה אוה .ברעה דוישכ .ןודב היה ישי
 תא אלמל ,םיה לא הדיריב םשמו- םירהב הובג תנכושה ונאדבאג
 תודבועה םיידיה תורוקמ- רהה יבושי תא ורקחל : וילע הלטוהש תוחילשה
 .היינבה תוטמל
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 הארמ .םיסוסב ,תונמדזמ תוינוכמב ,תבכרב .הכורא התיה רנארבאג לא ךרדה
 םיבוהצ ,םימודא ,םיקורי םירכ ,החמש ישי לש רבל תא אלימ ויתסב םירהה
 תיכוכז תפיכ רמכ ,םלועה לעמ יולת היה ןנוצ עיקר .תוינוגסס תרדונ רמכ ררעב
 תא הברק םירהל היילעה .םירופיצה תלהצ הרפה םירהה תודידב תא .תיקנע
 .ןאכ תימלוש םע תויהל היה בוט המכ .וחרמב רבע רוהרה .םיהולאה לא ישי
 ! הטמל תדרל אל םלועלו ןבאמ ףירצב ,םירהה יק i צ לע
 בושי ,חרק-ימ לש ןייעמ ,םישבכ ירדע : רצ איגב התלגתה רנאדבאג תקלח
 ימיב שמישש ,םימי קיתע לדגמ ססונתה לראאה זכרמב .רהה תודדרמב יררה
 חירצ םער הפיכ םע רגסימ אשנתה לדגמה די-לע .ברקתמ רז דגנ תיפצת םדק
 .ברע תליפתל םינימאמה תא ארקש • ןיזאומה לש רלוק עמשנ קוחרמ . דח
 .לודג דער ןטקמ .םלוכ וישכע ופסאתי םשל" .ישי טילחה ,"דגסימל ךלא"
 "! ןרתג לכור רמכ ,תיבל תיבמ יכרד ךרשא אל ירה
 היה רשפא ןהיפל ,םיללפתמה ילענ תורדוסמ ויה דגסימל הסינכה ינפל
 אל דחא םיילענ גרז ףא : םהל םירז ויה םיילענה תיישעת יגשיהש ,חכוויהל
 לבא ,דימ רב ושיגרה םלוכ .דגסימל סנכנ ישי .תשורח-תיב לש תרצותמ היה

 דיאמ ,אוה ימ י רפסי ומצעב חרואהו ,עגרה עיגי: ןמיס לכ וליג אל ,גרהנכ-
 ... וכרדב ךישמי ,חראמל הדריו תפב דבכתיש רחאל ילואו .עיגה המ םשלו
 .תרוסמל םאתהב •הלראמ ij לא ישי שגינ הליפתה ירחא
 אוהשכ ,הלראמה רמא ,"םיקלח השולשל םויה תא הלל tt קליח אוושל אל"
 הנכהל- רקובה ,הדובעל םיאתמ םויה עצמא" .בקרנ טבמב חרואב ןגרבתמ
 ינב לש התקיבח לא חונל ךל וישכע .החונמל- ברעהו ,הדובעה תארקל
 ךשמהל ךתרא דייצל לכרנ המב .ןכ-לע חחושנ רחמו- זיזע-ל�-דנ;:ז�:
 ."ךכרד
 תא דראמ ישי ךירעה ,םייפתכה-בחר זיזע-לא-דבע ירחא בצקב דעוצ אוהשכ
 ןמזל ותוהשש .ןיבהל ןתנ הז לכ םער ,ריפלכ תונרקס לכ הליג אלש ריבא ירבד
 .ךא .הברה תולאש לע בישהל וילע היהי רחמשו .ןאכ היירצר הניא ןשרממ
 .הנה עיגה אוה ךכ םשל ירה ,םצעב

 .הדרמ • ימלסומ דמולמ- הלראמ
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 לש הדילה תעש העיגהש .הנושארה העדי הנבייפומיט ןויקנה תלעופ
 הצקבש ןטקה יתניפה ןסחמה לא ,הנבייפומיט לא .הילא אקווד .תימלוש
 .תרחואמה הלילה תעשב תימלוש הקפדתה .הררותגה םש ףירצה
 .שגרדה ןמ הנבייפומיט הצפק- "!םימשבש וניבא .םירידא םיהולא"
 "! תדלוי הרוחבה"
 הצירב החתפ הנבייפומיט ... הדילה תעשב םישנה לש תוירדילוסה האלפנ
 לש הבכרמ הגישהו .המודרה הלהנהה תא םיילגרה לע המיקה .רודחרפה ךרד
 .ינוריעה םילוחה-תיבל תימלוש העיגה תאז הבכרמב .ב�כ םגו שא-יבכמ
 איה .ה�י תאו לארשי תא : םימואת החלצהב הדלי תועש עברא רובעכו
 החלצה ול הלחיא ,םירבד ינפ םדקל ונורשכ לע .ותמכח לע .ישי לע הבשח
 .הרהמב רוזחיש םיהולאל הללפתהו ותוחילשב
 . רבד ועמש אל ונממ ךא
 ,םיכרבמ" : ףרוצמ קתפו הדש-יחרפ רז תימלוש הלביק הדילה תרחמל
 ינש רייצ "ףסוי" םשה דיל ."ףסוי .בונוס 9 � .ןולחב יציצה .םיאנקמ ,םיבהוא
 .ידמל יטסילאיר ןונגסב ,םיקחוצ תוקונית לש םיפוצרפ
 תא התאר השאר תא המירהב . ןולחה דיל הדמע תימלוש לש התטימ
 . דחוימב םיזילעו םיחמש ויהש- רייצה תאו גולואיגה
 היתפש תועונתמ ושחנבו"! ישי םע" .ףסוי קעצ- "!ךתוא שוגפל אובנ"
 "!רזח םרט ,אל" : הנע ,תימלוש לש התלאש תא תושלחה
 הפיא .ישיב רהרהל תימלוש הקיספה אל ,הלופנ ןטב םע התטימב הבכשב
 םהיבאל היהנש • רתסנ שוחב אוה שיגרמ םאה ? וישכע השוע אוה המ ? אוה
 לש קיקלחל םדאה ךפוה ,ותיב תלד תא וירוחאמ ורגסב" ? הפיו לארשי לש
 ! תומויאו תואיפקמ םילמ הזיא ."רחא םלוע
 אוה הנה" .תורמ ,תולפא ויה היתובשחמ ,הלילב םדריהל הלכי אל תימלוש
 ד,בל וישכע הפ ינאו" .התנותוכ הצק תא הפשפשב ,קספה ילב הרזח ;·עסנ
 ... םיבוט םישנא- ילאו ,םילעבה רקבל םיאב ןלוכ תא .דחא ףא יל ןיאו
 התנפ רחשה תולע דע הלילה לכ "?תאז לכ יל ללועמ התא עודמ ,םיהולא
 .החכוהב- הידוהב אל ,תושקבב אל- םימלועה-ןוביר ל: t הלאשב
 רורד יתתנ" ,המצע תא החיכוה ;·יתעגתשה" .הנכותכ ,העגרנ רקובבו
 יתמ ,תעדל היה לוכי ךיא .�כ ... לקלקתי בלחה םג- םיבצעה ןמ ! םיבצעל
 בוטה- אוה לבא ,ותוא המישאמ ינא הנהו ?יתכבתסה ימצעב םא ,הרקי הז
 ! וסיעכהל ,לאה תא חיכוהל הזעמ תא הז ךיאו .םלועב בוהאה ,םלועב
 ,ישי .ישי לבא ... ונלש םידליה םע ,םידלי םע תא ,דוע דבל אל רבכ תא! דבל
 "!םשה ןעמל רוזח ,רהמ התיבה אוב
 . רזח אל ישי לבא
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 .םיולחה-תיבמ האיציה םוי יעגה
 "! הכחמ ד,מוע יויש- אצא ינא" : ןיימדל התסינ איהו
 לא .אבה עגוה לע ןוטלש ןל ןיא . ןשפנ תא הנעת לא ,םדא-ןב 'ןיימדת לא
 תא ןל ןתנ אוה 1 םשא המב אוהו- םיהולא לע ןילת ברשו ,הגשת ! שחנת
 י ותסנה תא r בהל דעת לא .תרגשל הריחבה תאו בושחל תלוכיה
 אל ,קחצ אל ,בוצע היה רייצה .ףסוי דמע הנכומה דיל םילוחה-תיב וצחב
 "!ותחלצה ןיא ,וימיא .�נ ,םיאלפנ םה המכ ,הא" :וניד
 .תימלוש הקעטצנ- "?ישי םע המ"
 םעפה ,הלאש דאו ."ודח אל ןיידע" .ויפתכב ןשמר ףסוי הנע ,"ונד םרש"
 : רעגו רתוי ולקב
 "?הרק המ"
 . "הלילה" 'ףסוי ומא '"ברנרססב תא וחקל"
 .שחלב תימלוש הארק- "?המ לע"
 :ומא דאו ,הינוריאבו בצעב הילע לכתסה ףסוי
 ינא ,עסונ ינא ,תימלוש. יתוא םג רחקי ,הנה יתוא ןימזה אוהש ,םהל עדררישכ"
 ,שיגרמ ינא ! ראוביש עגרל תוכחלו תבשל לכרא אל טושפ .ןאכמ חורב
 . "ילע תפרטנ יתעדש
 "!וספתי ,ואצמי םה יוה" .תימלוש הלאש- "?חונת ןאל לבא"
 הידאול .םילשוריב םינרוק יל שי םש" .שחלב ףסוי ומא- "! הניטסלפל"
 "?םילשוריב םינרוק ןיא ידוהי
 ויה" .החוורל תוערוק םייניעב תימלוש הרמא- "?םשל עיגת ןיא לבא"
 "".לובגה
 בוטשכ" .הל בישקהל ילבמ ףסוי ךישמה ,"ול עושכ הניטסלפל עסונ ידוהי"
 דרע ונא םילוכי ןאלו ".רץאה רובט- אוהש ,בשוחו וכנב חראתמ אוה 'ול
 ןיא הניטס לפנ םג ? ןאל ? ונקה לא ? לזאזעל ? תימלוש 'יומיא ,עוסנל
 ,יתוא רוסאי אל םש לבא .עדוי ינא ,םיבתכמ םשמ לבקמ ינא ,שבד םיקקלמ
 הוולא ינא ".םייוגה םיצרוש רמכ אלו ,הצרו ינאש יפכ ,תרמל ינא לוכי םש
 ."הנחתה לא ןלאו ,תימלוש ' בושיל דע ןתוא
 "?ןכרסמ ןכ-לכ הז םאה" .תימלוש הלאש- "?בושיל ורדחל דחפמ התא"
 לא םתוא םיאיבמו םישנא םיפטוח הליל לכ" .ושאוב ףסוי ענענ ,"דחפמ ינא"
 םא יכ ,רחקי ןתוא אל םויהש ,הרוקמו שפיט רמכ בשוי התאר 'רופאה תיבה'

 ."ןכ-לכ דחפא אל הכילה ךות .ןלא .תימלוש ד,חפמ ינא זוחמו .ןנכש תא
 .תימלוש הלאש- "?הניטס לפנ ןל שי המר"
 לש המלש הנרכש הנשי םילשוריב" . רידי תא ףסוי ףינה- "! הנשמ הז המ"
 ."ישילו .ןילא םהלש הבויקל המרד- ילא םהלש הבויקה .םייווה םידוהי
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 םעפ קרו ,הקיתשב הרבע ךרדה ."תימויה תבכרל קיפסהל הצור ינא ,עסינ ,ףכ

 : תימלוש הלאש תחא
 " 1 ףסוי ,ב;ותכת םאה"
 . ךייחתהר ,הלאשה לע ףסוי רזח- " 1 בותכא םאה"
 "! יבתכמ תא לבקל ילגרת תאו י ךל בותכל לכראש יארלה ". 1 ןאל 1 ךיאמ"
יכונאפייטס ססורמ לש רתיב דיל הבכרמה ןמ ץפק אוה  תא החקל תימלושו ץ:
 .הידיל תרכושמה
 ייה ! תימלוש ,םרלש ,ףכ" .לכא לוקב ףסוי רמא ,"וחקל אפורה תא םג"
 "! ילכרת קר םא ,תרשואמ
 "!תוארתהל" .חותפ רבק ינפל רמכ ,שרח תימלוש הרמא- "!ףסוי ,םולש"
 הליחתה דימו ,הנכייפרמיט זריקנה-תלערפ תימלוש תא השגפ ףירצה דיל
 ! שדח םדא לש ותדיל תעשב םישנה לש תוירדילוסה האלפנ .חורסל

3 
 .ויתסכ ,םיהבגכ ,םירהכ קר םימייק הלאכ םירקכ .ריהבו ןנוצ היה רקובה
 . ץחרתהש העשכ רכ ןנוכתהו ,םימ םע דכו הרעק יישל איבה יזזע-לא-דבע
 .דגסימה לא ,וירחא ישיו .ךלהו םק ןכמ-רחאל
 . דגסימל הסינככ זיזע-לא-דבע לאש- "?ירצונ וא ידוהי התא"
 .יזזע-לא-דבע לש רבג ירחאמ ישי רמא ,"ידוהי"
 ."בוט הז םג" .יזזע-לא-דבע רמא ,"רבד ןיא ,ףכ"
 ,יקנ רמצ-חיטש לע ד,גסימה לש םינבא תפצורמה רצחכ .םהל הניח הלראמה
 םילעכ הפוטע הניבגו תותיפ ,םיננוצ ןייעמ-ימ םע דכ ,הת םע םוקמוק דמע
 .םיקורי

 .םישבכה לש הדוליה תודוא ,ריתסה תודוא ,ריוואה-גזמ תודוא םעונכ וחחוש
 .ישי חתפ ",הארנכ .םייחה הפ םילק אל"
 תונקל המכ ןיא . ןיא טעמכ י לראאכ ןיא ףסכ" .הלראמה םיכסה ",םילק אל"
 ."חלמ ,דיצ-ירודכ ,הפירש-קבא
 ."לצכ םגו" .זיזע-לא-דבע ףיסוה ,"חמק םגו"
 .הלראמה רשיא ,"ןרכנ .ןכ"
 היינבכ דובעל םילוכי םירבגה" .ישי רמא ,"הטמל חיררהל רשפא ףסכ"
 יץקכו .ףסכ תצק רוגאל רשפא לכא ,הלק הנניא הדובעה .ףרוחה תנועכ
 ."התיכה איבהל
 ".הטמל דרי םרט ונתיאמ שיא ךא" .ושארכ הלואמה ענענ ,"ךכ לע ונעמש"
 " 1 הנפי ןאל 1 ךלי ןאל . דיא הדובעו- םדאה דך� םא
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 ןברמ ימ- המישר ךררעל הצור". ישי עידוה ,"היינבה רתאמ ,םשמ אב יבא"
.'ריכשכ דובעל ארבל ' 
 יבא" .געלב הלראמה לאש- "?םישנא הטמל םכלצא םש םירסח םאה"
.'ןרדמ םגר ףסכ םג םינתונ םתאש יתעמש ' 
 םיאב םירחאו .ףרוחה תנועל םיאב קלח" .ישי רשיא ,"םידבוע קיפסמ ןיא"
 :·תודבוע םיידי יד ןיא םואתפו . r קה תברעל
 םיאצמנ הטמל םשש ,יתעמש ררעו" .ושארב הלראמה עבעב- " ... ןכ"
 "?םימחלב ילוא רא ? המ רא ,םידבוע םניא םאה .םיסור םילייח
.'דובעל םיבייח םה ןיא קרחה יפל" .ישי רמא ,"םימחלב אל ,אל" '  םואתפו 
 תורסחשכ ,היינבב ודבעי אלש עודמ ,תמאבו" : ושארב רוהרה רבע
 "?תורבוע םיידי
 בטומ- המחלממ יונפ לייחה םא" .הלראמה רמא- "! קדוצ יתלב קרחה"

 "?לטבתהלו תיבב תבשל המ םשל . רובעל ךליש
 " ... לבא" .ישי םיכסה ,"רבדה ןרכב םצעב"
 םיצימא רא םיליסכ קר" .הלראמה ךייחתה ,"בשוח התא המ לע עדוי יבא"
 וכלי ילוא ... ץימא אלו שפיט אל ןביא התאר חרכה ילעבל תרצע םינתונ
.'היינבה תודובעל רבלש םישנאה ' 
 .סקנפה תא איצומ אוהשכ ,ישי לאש- "?וכלי םישנא המכ"
 ירחא רבד ... ןמד דרע שי ףרוחל דע" .הלראמה רמא- "?הלהבה המ ,הכח"
 ."םושרת ךכ-רחא- םתוא לאש ,םישנאה םע הליפתה
 .חיטשה ןמ רמק םהשכ ,אלמ רבכ היה דגסימה
 התא םא לבא .בייח ןביא" .הלראמה רמא ,"ידוהי ,םשל סנכיהל אל לוכי התא"
 ר N דגסימב- םרקמ לכב רשפא םיהולאל ללפתהל ! סגניה- הצור
 '.'םיהולאל תועירפמ ןביא תוציחמה .תסנכה-תיבב
 דיל תצק טטרשל ךלא ילוא רא" .ישי טילחה ,"הפ הכחא ילוא ,ךכ םא"
 '.'ןייעמה
 ודמע ןייעמה דיל .עלסה ןמ ענבש • ןייעמה לא רצה בוחרה דרומב דרי אוה
 רדג לע בשייתה ישי .ףסכ עבצב םימ וכשכתשה תקרשנ .םיכראומ סרח ידכ
 .םיצצרנה םימב ןנובתהו ןייעמה לש ןבאה
 םמחל תא ואיצוהש םישנאה .תיארפה הקלחב החונמו הרלש שיגרה אוה
 תובקל ידכ ףסכ םהל היה אלש ,םישנא .ויניעב ןח ראצמ םפא-תעיזב
 ,הלראמה- ריבא םגר 'ןקתשה זיזע-לא-דבע םגר . לצבו חלמ ,הפירש-קבא
 םלוכ- םלוכ לש םיהולאל ליפתהלו דגסימל סנכיהל ידוהיה תא ןימזהש
 .חצנל הפ ראשיהל היה בוט המכ .ויניעב ןח ראצמ
 ולו היה לוכי ךיא .וכותל רדח השרב לש לוק וליאכ ,וילגר לע ץפק םואתפ
 ,םרקמ ותואל- םוהתה קמועל r צה אוה ? תימלוש תא חוכשל דחא עגרל
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 ךפהש בושיב ,םיקינחמ םיפירצב םישנא וררוגתה רב םרקמב ,עיגה ונממש
 .םתוא האר םואתפו- ןנובתהל ץמאתה אוה .רתיב תויהל
 םיניגסה תא ריכהל היה לוכי ישי .איגה ץורעב וברקתה םישרפ השימח
 .הפי היה איגב םישרפה הארמ .קשנה תא ,םיעבוכה תא ,םייאבצה
 ישי לש וידגב לע ןנובתה ,טנאנטייל ,התיכה דקפמו .ןייעמה לא וצפק םה
 .סוסה ןמ תדרל ילבמ לאשו
 "!רתוא וחק ? ישי ברמו לאש"

 ,רבג ירוחאמ רידי תא ולבכ ,ישי תא וספת ,םיסוסה ןמ וצפק םילייח השרלש
 ןמ רוהדל הליחתה התיכהו תרכשומה תא חקל טנאנטיילה ,סרס לע רהרבישרה
 .םיה לא הטמל- ונאדבאג הקלחה
 אלש ,םישנא ולש לראאה ןמ וקחרתה ךיא ,דגסימה חתפמ ןנובתה הלראמהר
 .ודבע אלו ומחלנ
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 רשע-השולש קרפ

 ריעב

1 
 םישנא וארנ אל .הכרמ בלכ רמכ החוחש טנכרר ריעה הכפה םירסאמה ירחא
 .חירכו לוענמ ירוחאמ תיבכ תכשל ופידעה םיבשותה- תובוחרכ םילייטמ
 ינכוס דגנ םוסחמ םיררהמ חירכהו לוענמהש ומצע תא הלשה אל שיא
 דרע ,ינתמיא רתוי דרע רץחנ היה תאז-לככו .תולילכ םיתכל וצרפש •. ד.ר.ק.נ
 .הרעס תוחורכו ףרוחה תניצכ וליפא וממיח ,רדמש תיכה תרריק: ןכרסמ רתוי
 וענמנו םהידלימו םירוסאה יבורקמ וקחרתה לומתאמ םירכמו םידידי
 תא : בוחרכ השיגפ תעשכ הכרדמה לש ינש דצל םרבעכ ,םתא שגפיהל
 וכישמהו שאר וניכרה ,וניכה תוללמואה םישנהו .רמוש םיהולא םג רמשנה
 .תורעוצמ רמכ ןכרד תא
 וקספ .תוקדה תאו הלילה תרעש תא ררפסו םהיתוניפכ םינרפס רבשי םישנא
 תא שיאה חתפי לוהוכלאה תעפשהכ אמש ,תורכתשההו הייתשה ,תוכיסמה
 קר אל ,לתוכל םיינתא ! דוס אצי- ןיי סנכנ .רתוימ רהשמ רמאיו ריפ
 ! תוגיגחל ,החמשל םישנאה לש םכל ןיא ! אל ! אל .םינישלמל
 םיכרדה .הקד חרק תככיש הסכתה לכה .דקר שבי היה טנכרדכ ףרוחה
 עלובי אמש : רזעה אל תונוטלשה תא רקכל םלוא ,תונכוסמ ויה תוקלחה
 .תאזכ תרוקיבמ
 תא הלביק הדיל .טנכרדל ,התדוד לא תימלוש הרזח ישי לש ורסאמ ירחא
 הליחתהו םימואתה תא הלתיח .תוניק ילכר תועמד ילכ ,הקיתשכ התוחא-תכ
 לע הבשיש תימלוש לא השגינ ךכ-רחא .םליכאהל ידכ תלוס תסייד לשכל
 ימודמדכ םישנה יתש ךכ רבשי ךשרממ ןמזו התרא הקביח ,םלאכ הפסה
 לראאה לא ישי םע העסנ ךיא ?רפסל היה המ .רקתשו .ףתכ דיל ףתכ ,ברעה
 ךיא ? הלש הנררזחה תאז וליאכ התארנש הרז הנותחכ הפתתשה ךיא • יררהה
 תתוש הלא םירופיסמ ? היחה הדימריפה שארכ םיננעכ ףפועתמ • דליה רמיז
 . ץבתשהל דמועו םד בלה
 .ךרפ-תונחמכ רסאמ תרגש הרשע-שמח לביק אוהש .קר ערזי היה ישי לע
 לואשל םגר רסמ אל .ד.ר.ק.נ ךכ-לע תועידי .ערזי אל- רתוא וחלש ןאל לכא
 ופחד דרתכ םישנהש רא .ףאל לוממ קרטנ היה בנשאהש רא .ימ תא היה אל
 רתונ אל . ןהיבואכמכו ןהיתולאשכ בנשאה ל.נ ורעתסהו דרתל וץחמ ךתרא
 דע ברעה ןמו ,ברעה דע רקובה ןמ ,םייניש קוריחכ תופצל ,תופצל אלא
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 .ןיעידומה לא תכלל ברש רא .שדוח ירחא שדוח ,ערנש ירחא ערנש ,רקונה
 .םינש הרשע-שמח" : םעפ אל תעמש רשא תא עומשל ידכ דרתב תרעש דומעל
 "! דרתב האנה ... העודי-יתלב תבותכה
 הרטשמה-רש לש ורסאמ לע ,הנינח לע ושחלתה : ריענ וכלהתה תרעומש
 . וץרפל תדמועה המחלמ לע ,נר'ון
-רפיה ה ףוצרפ תלענ הןjיב;:ן'ונ העידוה- "! הירינ גרוהל אצוה ברלו קרס"
 ראצמ םירלוד אלמ קש םגר .הדוה ומצענ .לגרמ היה אוהש ררבתה" .םטרפ
 : בורכ-קרמ םע דכנ קיזחה • דראמ תונוט • ראצה ימימ בהז תועבטמ םג . ולצא
 ."תועבטמ- תיעקרקה לע ,הטמלו ,רשנו בורכ הלעמל
 .רירמ ןריחנ הדיל הלאש- " 1 אל רא ףילחמ היה קרמה תא"
 הלצעתה ,הנרלרקרס ,ותשא .ףילחה אל" .דראיה-תסוס הרמא- "!אל"
 ."רונתה לע דמע דכה .ראצמ זרחדסה יפל .םידחא לשבל
 המ" . ןדה ןרדקכ הנשיש היפהפינ הרכזנו ,תימלוש הלאש- " 1 השא הר"
 "?החיא
 .הילע ןגה ומצע דקפמה" .דראיה-תסוס העידוה ,"ונתנ םינש ושע קד"
 ."ןברסמ אל ,ירנג ןיינע .ויניעב זח האצמ- םידמוא
 .העונצהו השביה הנרננחרי הלכ דימ האב הןjינ;:ן'ונ תובקעב
 הזיא ! הדצ וזיא ! ילש םירדהנ" . ףסה זמ הלב הליחתה "! ילש םיוקי"
 תא" .םידדצל הננובתהו היפ תא הדי ףככ הלגרהכ התסיכ איה- "! ןרסא
 'ישי םע וישכע היהי המ '! ירוטסלטאגיררד'ה להנמ תא ,הירינ רגוה נרנרפאס
 " 1 םימותיה םע וישכע היהי המ ! ילש םידומח ! תימלוש םע היהי המ
 1 םימותי הזיא 1 חוד השרע תא המ" .הדיל החררטצנ- "! הפה תא ימתסת"
 ."ישי תא וררחשיו ,הנינח היהת ילוא ! בא םהל שיו ,םא םהל שי
 ברנרפאס לבא ! הנינח היהתו יאוולה" .הלכ המיכסה ,"תומוא ינאש המ הז"
 "! היה ןכ-לכ בושח להנמ .הנינחל הכז אל
 ונתכ אמש" .שבי לוקב הדיל הלאש- " 1 הז לכ תא תעדוי תא דיאמ"
 " 1 ןותיעב

 תונדמ דיעה לכ ... ! םש ןותיע הזיא .הידיב הלב הפנפנ "!ןתא המ"
 ."ןכ-לע
 רוצקי- הדימה לע דתי רויתה ןושלה תא" .הדיל הנטר ,"ידמ רתוי םירבדמ"
 " ... התרא
 ילואו" .החישה אשונ תא הלב םואתפ התניש- "?הת לבקל רשפא אמש"
 ."םכילא הצידב יתאפק שממ ינא ?שבד תיפכ
 .םוקמוקב הת חיתרהל ןוצר ילב השגינ הדיל
 המ .ודחשל םיחרכומ רנלש ישי תא" .הלב הכישמה ,"תומוא ינאש המ רהז"
 "?ויביסב ,םש וקיזחהל שי

1 33 



 "?ריביסב אוהש ,תעדוי תא ןיינמ" .תימלוש הקעטצנ- "?ריביסב"
 טעמכ ,ונישנא לכ תא" .הלב הריבסה- "!ריעה לכ ,םיעדוי םלוכ"

 תיחבטה .תונחמל ,ריביסל םשמר .ןרד-נרטסררל וליבוה ,שיא תואמ-שרלש
 .השיחלל דע הלוק תא הכימנה הלב ."יל הרפיס
 יכל- הצור תא םא :רופאה תיבה' להנמ ,נררטפ לצא תתרשמש תאז"
 ."התרא ילאשת י ךמצעב
 .םירוהרהב העקשו התניפב הלברכתה תימלוש

2 
 .החילצה ףוסבו- נררטפ לצא ןויאר לבקל תימלוש הלדתשה יצחר שדוח
 תיבה-לעננ לפיטש ,אפורה םע ,תיחבטה םע םירשקה תא הליעפה ךכ םשל
 ? ישי הפיא : הדיחיו תחא הלאש היפבשכ ,נררטפ תא הכלה תימלוש ... ארונה
 .התרא להנל ךיא ,ליחתהל המנ- החישה תא המצעל ראתל הלכי אל איה
 :רופאה תיבה' תא בוזעת אל הנרשת ילבש ,העדי איה לבא
 לע ןיכס איבחהל: הרוחשה ןבאה דיל התבשחמ הרצענ ןויארה ינפלש הלילב
 היה .ד.ר.ק.נ לש לוכי-לכה ןוטלשה גיצנ ,נררטפ .ןיילתה תא גורהל ,הפרג
 :תופלחתמ תובשחמה ויה ךכ-רחא לבא .םלועב ותריב הילע אונשה םדאה
 םאה ? הכמה תא תיחנהל חרכה הל קיפסי םאה ? םידליל י ישיל זא הרקי המ
-הנרמש העשנ . לכר לכמ תינכתה תא התחד רחשה תולע םע ? דמעמ קיזחת
.'רופאה תינ"ל לוממש רכיכה תא התצח יצחר ' 
 ,רבקל לעמ הבצמ רמכ ,המדאה תא ץחל ,רכיכה תא ץחל "רופאה תיבה"
 רכיכב לייט אל שיא .םייוניע יאת ,קוניצ ירדח ,העורז יפתרמ- ןבאל תחתמ
 ןיינבה לש תומוטאה תומרחה לא שרדנש ילבמ ברקתה אל י ךררצ ילב תאז
 .תערוצמ רמכ םישנא אלל הקיר דימת התיח רכיכה .הזה
 םע הינפ תא הררשה ,תומוטא םינפנו הדח ןיעב תימלושב ןגרבתה רמושה
 : הרמוחב טלפו הדועתה תא הל ריזחה ףוסבל .הדועתבש םולצתה
 ."הלאמש ,רודזורפה ףוס דע ,תישילש המרק ! ירבעת"
 תונולחה לע הלכתסהו ןורדסמב הכלה איה .הילגר לע ישרקנ ה i מע איה
1 רפסמה דע הרפסשכ ,שרלש ,םייתש ,תחא: םלה בלה ,םיתשורמה 5  הרצע 
 .הסנכנו הב השקנ ,המוטא תלד די-לע
 תא איבחה אוה .םדוקה רמושה תאז השעש יפכ ,התרא ןחב ףסה רמוש
 קרז םשמ רזחשכו ,נררטפ לש ודרשמ ךותל קמחו ןחלושה תריגמב התדועת
 ןולחה תשרנ טבמ ץענו םיילגר לכיש ,בשייתה ןכמ-רחאל "!יכח" : הרבעל
 .לוממש
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 דיל הבשי איה .העש-עבר ילוא ,העש ילוא- רבע ןמז המכ העדי אל איה
 .האורבה תלדה ירוחאמ ,םש הל הכחמש המ לע הנשחר השק לספס לע ריקה
 ? דרע םתוא הארת םאה : הזיל לש היתועורזב רואשבש ,הידלי לע הבשח איה
 היניע לומ .אלכה-תיבל רא שפר חל רא : תואיצי יתש קר שי הזה תיבה ןמ ןה
 הפיא .םיצפונמ םייפקשמבו ןקז םע ,שרחכ- ישי לש ותרמז תא התאר
 ? לארשיו הפי- םימואת רל ודלונש ארח עדויה ? ארח
 .הירוהרה תא הקיספה ףסה-רמוש תאירק
 "! ? המ רא תעמוש ןביא םאה ! יסנכיה"
 .הסבכבו הדבכה תלדה תא הכשמ איה
 ,הבעה תיכוכזה לע .הביתכ-ןחלוש דיל בשי תרבחו םייפתכ לעב ,חרק שיא
 לוממ ריקה לע .טושיק-ןרז לש לזרב-קוצי לספ דמע ןחלושה תא התסיכש
 תחתמ רזכאו םררע ןריחר רדיב תרטקמ םע ןילאטס לש ונקויד יולת היה
 .ומפש
 .טושיק-ןרז לש לספב רהרוהמ ןגרבתמ ארחש ךות ,בררטפ רמא- "! ס-ר-�ב"
 "?תיצר המ ... םייתניב יבש"
 הלוק לע רבגתהל הסנמ איהשכ תימלוש החתפ ,"ישי ברמרלאש ,ילעב"
 הרשע-שמח לביק ארח .רברטקראב ,םישדוח העברא ינפל רסאנ" ,דערוה
 " ... םיבש
 ףוס ףוס ויניע םירהו בררטפ התרא קיספה ,"תיחרזא ,יל תרפסמ תא המ םשל"
 תא ליצה רבלש יבאמרהה טפשמה קר . ןיינעה תא ריכמ יבא" .תרקבמה לע
 "?ררוב ... יממעה יטייבוסה טפשמה לש תריבאמרהה .הירינ תררממ ןלעב

 לש רבוחש • ןכ ןחלושה לע ופורגאב םלחר בררטפ חררטצב םואתפ-
 .העזעדזה טושיק-ןרז
 .ףרט-תייח ינפמ רמכ דחפמ תדערו הלוכ תימלוש השחל " ... וררב"
 ןלעב" . ולש תריתפכיא-אלה תמיב לא בררטפ רזח- " ... ןכ םא ךיירצמ • רהז"

 םדא םע םייח הברבו ,רגממ שרגתמ יתייה ןמוקמב .לגרמ ,תדלומב דגוב-
 ."הזב ןל ורזעל םילוכי ונייה ,טושפ ןישוריגה ךילהת .יתימא יטייבוס
 שרגתא אל יבא לבא ,יתוא ורסאל יאשר התא" .תימלוש הארק- "!אל"
 "!רגממ
 ןר לספה תא בבוסמ ארחשכ ,בררטפ קחטצה " ... םילוכי ונחבא ,םיאשר ונחבא"
 קר ןל יתתב- ךילע ץחול יבא ןיא ... הז תא םג םילוכי רבא ןברמכ" .וידיב
 ."תיהבא הצע
,'לואשל ידכ יתאב יבא"  .התרא קיספה בררטפ לבא ,תימלוש הליחתה '
 "?רתוא הריכמ תא ? ארח ימ- ףסוי ברררשאו • יל אב ידיגה"
 ."רבלש דידי ,רייצ ארח" .תימלוש הרמא ,"הריכמ"
 ,תדלומה זגרנ" .ושארב בררטפ עבעב ,"תיחרזא ,תרחוב תא םיברס םידידי"
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 ןמצע תא אוצמל הלוכי תא םג הלאכ םידידי םע ... רבריצרלררר-רטברק
 .םערו לוקב חררטצב ברש- "?וררב ".רתוי םידדובמ תרמוקמב
 .הנממ הבעמל הכיח אל םג בררטפ םלוא ,התנע אל תימלוש
 "?םלעב ןאל ,הזה רייצה אוה הפיא זא" .בררטפ ךישמה ,"ןכ םא ןיירצמ"
 • רבוטקואב הנורחאה םעפב ריתי אר" .תימלוש הרמא ''תעדוי ינניא"

."יררטסלטאגיררד'ב ' 
 .בררטפ הל רזע ,"תודלויה-תיב דיל ךתרא שגפ אוה ירה"
 .בררטפל עודי הז ןייבמ תממותשמ איהשכ ,תימלוש הרשיא ,"שגפ .ןכ"
.'ןאל תעדוי ינניא ,עסנ אוה ןכ-רחאו" ' 
 יבאו ."ןיינעה אוה ןכ • ןכ-םא"- .בררטפ קפקפ- "?תעדוי ןביא תמאב"
 רתוא סופתב ונחבא . יסרפה לרנגה דיל בבותסמ ןלש הזה רייצהש • ןל רפסא
 רוסאב ונחבאו ,לרנגה תא חירבהל ויתוינכת לע ןל רפיסש ,דיעי אוהו ,םש
 "?ןל רורב רבדה םאה .עדימ תמלעה לע ךתרא
 ."רבד יל רפיס אל אוה" .תימלוש השחל ,"םרלכ תעדוי ינניא תמאב יבא לבא"
 תאז" .החמשב עתפל בררטפ ררועתה- "! ןיירצמ ןכ-םא- רפיס אל .�ב"
 תרסח ם�ל ! לבח ! בא-תצע לבקל הצור ןביא ,הצור ןביא שרגתהל ,תרמוא
 לאו . רבלש םייטייבוסה םידליה ןוניח תא רוסמל ורסא תאזכש תידמעמ הרכה
 םידלי-ןועמל םתוא וסינכיו ןתוירחאמ ואיצוי םידליה תא םא ,יאלפתת
 יברב ,םייתימא םייטייבוס םיטוירטפ תויהל םתוא לדגב ונחבא .םיאתמ
 "!ןכב החרטב ייהת ,םזינומוק
 תרפכמ- הפרג לכב טשפתמה םירבק תניצ לש בשמ השיגרה תימלוש
 .הלכי אל ןא- המוקממ וץפקל ,גואשל התצר איה .בלה דער םיילגרה
 .היתפש וטלפ- " ... תאז השעת אל התא"
 .טילחנ זאו- יגהנתת ןיא הארב" . ויפתכב בררטפ ןשמ- "?אל עודמ"
 רודל גואדל הכירצ הרבחה .ןברמכ ,קרחה תרגסמב לכה .ירמגל טושפ רבדה
 "?ית).י! המיכסמ תא .םייבאמרה םיעיבמ ןותמ .שדחה
 "?ישי הפיא : םשה-ןעמל יל ררמא" .תימלוש החבאב- "?ישי הפיא"
 תא םייסל קיפסה אל ןא ,רידי תא בררטפ טשפ "".תויהל וילע הפיא יכר"
 .היגרנאב םיפורט סבכב רדחה ךותלו ,השיקנ ילב החתפב תלדה :וירבד
 היה השק ךויחה יפלו • ותארקל בררטפ זרדזה- "! העתפה וזיא • ה 15 "
 .היגרנאב לש וארבמ גאדומ רא חמש אוה םאה ,עובקל
 תיחרזאה םע ןיידתמ ןאכ יבא ? רבלשכ םיחדינ תרמוקמ לא ךתרא איבה המ"

."יררטסלטאגיררד' ןיינעב ,הברמרלאש ' 
 רחאל" .ושארב היגרנאב עבעב- "!השרע התא דראמ בוט ,השרע התא בוט"
 ,םישנאה םע חחושל שי ,תריבאמרה םיילפכ תולגל ונילע בר'זי לש ותפישח
 " ... תיטסיסקראמ הדמע ןותמ ריבשהל
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 הארנ . רבדמ אוה קוחצב רא תוניצרב : ןרחמתב היבובאב לע לכתסה בררטפ
 .תוניצרב רבדמ אוהש לוכיבכ היה
-חושמ ונחנא ,ומאל רשפא םנמאו" .בררטפ םיכסה- "!ןברמכ! ןברמכ"
 "?לואשל תיצר המ ... תדמרא תאז ,םיח
 .התלאש לע תימלוש הרזח- "?ילעב הפיא"
 .המכסה תואל ושארב ןהנה זלהו ,הינרבאג לע לכתסה בררטפ
 .בררטפ רמא ,"טשייט הנחמ לש ותושרל רסמנ ןלעב"
 .סוטמב םיסט אל ,הניבמ תאש יפכ ,טקtיךו.זל ןרדב דרע אוהש בשוח ינא"
 ךלי אל ונלצא ,טחמ ונניא םדא-ןב .הנחמה ןמ ךל בותכי ,עידוי- עיגי
 "!דוביאל
 .תימלוש הלאש- "? ט W יךו.ז- הז הפיא"
 םילקאה םגר ! קוחר ןכ-לכ אל .הפמב ילכתסה" .היבובאב ריהבה ,"ריביסב"
 ."רדהנ םילקא ,אירב םש
 ןוריכש רייצה םע" . וניינעל בררטפ רזחי "ףסוי בורו שא םע רשקב התיח איה"
 ."סרפל וידעצ
"tםעה לכ ונלצא .רתוא סרפתנ ונחנא לבא" .היבובאב רכזנ- "!ןכ ! ןכ ,הז 
 ןיינעב תוברועמ םי..ז ב המכ לבא ... !ונידימ קומחי אל אוה .עשופ הלגמ
 .תימלושב ידדצ טבמ ץענ אוהו- "! הזה
 ןייחתה אוה " .... םינש-רשע ,הברלרקרס" .ושארב בררטפ ענענ ,"ןכ םנמא"
 .םיענ והשמב ורכזיהב
 שנועה תדימ" .תומיענב היבובאב רכזנ ,"הנברנארריא הלא הברמארבא"
 'ןיבמ התא 'ןהו- תוחורא לשבל ,תיבב תבשל היה ןהילע ... רתויב ההובגה
 "! תניירע הבידמ תבוטל תוקסוע לוגירב
 תיחרזאה םג הבהר ... ךב י ןכ" . ושאר תא ענענל בררטפ ךישמה '" ! ןכ י ןכ"

 ."הלועפ ונתא ףתשל איה םג הצור הביא הברגזרלאש
 היבובאבש ,ותוארב ,לבא ,ולש םעורה "רורב"ה תא חרוצל ןנוכתה רבכ אוה
 .ותעד תא הביש ,חור-רצוקב ןרעשב לכתסמ
 תא קיעזה רותפכ לע רצחלכו ,בררטפ רמא ,"תכלל םייתניב הלוכי תא"
 ."תיחרזאה תא הוול" .ףיקזה
 : שחלב רמאו דומצ בררטפ לא הינרבאג שגינ ,םהירחא הרגסב הלדהשכ
 השימחו-םירשע ,תוליבחב ונתוא םיפסוא בר'זי ירחא .יאלוקיב ,ער"
 ."תחא-תבב
 .תרבכב בררטפ םמותשה- "?המ םרש לע לבא"
 .געלב ויפתכב ןשמ היבובאב
 םיעדוי ונחבא ,דראמ טושפ!? המ םוש לע! יאלרקיב ,המ רא ,התא קונית יכר"
 " ... ידמ רתוי
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 התא ,םיפורט ,דומא" .היכרבאב לש ונזראב ברדטפ שחל- "?רחקי ימ תא"
 "?הדוקפה תא תאבה
 האצי תדחוימ תחלשמ" .היכרבאב דמא ,"הדוקפה ידיב ןיאש .ןיינעה לכ רהז"
 ."תחקל- הררקסרממ
 "?ןכ-לע ןתעד המ" .ברדטפ חנאנ- "! בוט אל • ירא"
 רתויב תובוטה תויורשפאהש" ,וחצמ תא היכרבאב טמיק ,"בשוח ינא"
 ."ה i ה דייצה לש ונדדב ןה םייחב ראשיהל

3 
 דיחפה ברדטפ לש םריאה .טנבדד תא הידלי םע תימלוש ובזע םוי ותואב
 תאו הפי תא הנממ רחקי ,תוהמיאה תא הנממ וללשי : תררממ רתוי התרא
 .. ד..ר.ק.נ-ה לש םידלי-ןועמל םתוא וחלשיו ,לארשי
 האצמ ףוסבל .הפמה תא הינפל תשרופ איהשכ בד ןמז השפיח טשייט תא
 .דרזיאה תא ,היפדבראיגב תיחמומה ,הדיל
 ילטנניטנוק םילקא" .הפמב תוננובתה ךות הדיל הדמא ,"תרציב • *הגייט"
 ."ביבסמ םיריצע-תונחמ קד םשש ,יתעמש ... םיממוש תרמוקמ .קהבומ
 םיחלוש םה ןיאו ? עיגמ" .תימלוש השגרתה- "?ראודה עיגמ ןיאו"
 "?םשמ
 ,שדוח- ןלוה אוה המכ עדוי ימ לבא" .הדיל הרבס ,"ראוד תויהל חרכומ"
 ."תנמוסמ הנניא לזרב-תליסמ וליפא הפמב ןאכ ? םיינש
 .םעטה-תרסח התלאשל המצעב הבייחתהו תימלוש הלאש- "?סוטמו"
 יאדווב אוה ,םתוא ואיבישכ" .הדיל המכיס ,"תוכחלו תבשל ךידצ וישכע"
 ."רוסא .םרלכ עידוי אל עסמה ןמ .תבותכה תא עידויו בתכמ בותכי
 ,םיקתפ םיקרוז עסמה ןמ" .הרקתב תימלוש הדגנכ החיטה- "?םיקתפו"
 ."ראודב םיחלושו םתוא םיפסוא םיישפוח םישנאו
 . ראצה ימיב גרהנ היה הז ןכ : לכה תלבלב" . רדיב הדיל הפינה- "! םיקתפ"
 ןאלו .םהמ םיחקול לכה ,דיינה תא םהמ םיחקול םיריסא- עסמב וישכע
 ןדואל םש- הפמב תיאד ןמצעב ידה ? דיינ-תסיפ אצמת וליפאו • רקדזי
 יבש .ןכ-לע יבשחת אלש בטומ ... הממש ,היח שפנ ףא ןיא םירטמוליק יפלא
.'יפצר ' 
 .תועמדב תימלוש הדמא ,"םידליה תא ינממ רחקי"
 ."םאיבחנר- איבחהל הפיא בושחנ" .הדיל הדמא ,"םתוא איבחהל ךידצ"

 .הברע- הגי'ט
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 ףוסל דע םתא עסא" .החטיבב תימלוש הרמא ,"םידליה תא בוזעא אל"
 ."םלועה
 םדא דימ םילגמ קחודמ םרקמב" .הזיל הדמא "תולקב ואצמי םלועה ףוסב"
 ,תוכחל ךירצ ןאכ ... ולגי ןשרחב ףא ךתרא 'זקווקמ הידוהי ןנהש דרע המ . דז
 ,אוהה רפכב ,םש- ,הזיאב העדי דבכ תימלושו ."םירפכה דחאב ,זקווקב
 אל שיאל ,םיבתכמ יפוליח םרש .הדנדנ הזיל םער .הנותחה הכרענש םרקמב
 החרב .םידליה םע העסנ ןאל ,רפסל ןיא ,תימלוש לש המיאל אל ףא ,תולגל

 תימלוש לא תישיא הזיל עסית ,טשייטמ ישימ בתכמ עיגישכו ! לכה הזר-
 .רתוא רוסמתו ,רפכל
-ואתה תא 'רתויב םישרדנה םירבדה וסנכוה לסה ךותל .. תורצק ויה תונכהה
 ,םימואת םיבכושש תולגל היה רשפא-יא ץרחנמש 'ןכ הלגעב וביכשה םימ
 ,הכורא םירכיא תלמש השבל תימלוש .בל-תמושת םיכשומ דימת םימואת יכ
 םיטעמ .םייניעל דע הכורא הררחש תחפטמב התסיכ שארה תא ,םישבכ תרדא
 .היפהפיה תימלוש תא תאזה השאב ריכהל םילגרסמ ויה
 חוד .תיליל תבכרל וניחר לזרבה-תליסמ לש ףיצרב וטטרש םיטעמ םיעסונ
 גופס היהש ,הנתמהה םלואב ףפוטצהל םישנאה תא הצליאו הבשנ הקזח
 םייניע תוגוז תוחפ: דיראה-גזמל החמש תימלוש ... לוהוכלאו םיצומח תוחיר
 לסה םע ףיצרה דיל הדמע איה . ורכז-י' ודיני 'ולגי אמש הנכס תוחפ ,תוינרקס
 בהבהל הליחתה ףוס ףוס .הלילה תלפא ךותל םייניע הצענו הלגעה םער
 הלכיש ,יממעה ןורקה ךותל התלע תימלוש ... תבכרה לש ונביעה ןיע הלפאב
 המ-קחרמב הפצרה לע הבשייתה ,םירכיאה תאז םישועש הררצב הילגר תא
 .תוינרקס םייניעמו רבעמה ןמ
 ,המנמנ תימלוש .תונחתב הדמע ,תופוכת םיתעל הרצע ,הקייד אל תבכרה
 איה .העוגר התיה השפנ .היניע לע התחפטמו ,ןורקה ריק לע תנעשנ איהשכ
 .םידליה תא הליצה- התבוח תא האלימ
 לע תרנרדכזר ןדדב הנמדזהש ,םירכיא-תלגעב העסנ לראאל דע הנחתה ןמ
 הלגעב הבשי זא : השארב ולע התיבל דע תודלויה-תיבמ התשעש ןרדה
 חירבהל חילציו יאוולה? םייחב םאה? וישכע אוה הפיא .ףסוי היה בכרהשכ
 דדרי אל גלש ,םח הנשה לכ הניטסלפבש םירמוא .רשפנ תא ליצהל ,לרנגה תא
 ,תרניירע תימלוש השיגדה הייחב הנושארה םעפב ... ןאכ רמכ אל- םש
 גלשה לא ,םהיניב תבשונה חודה לא ,הלאה םירהה לא הביא ישחר טעמכ
 הליחתהש י,דוהיה לש וכרדב יערא ,דז- ולוכ זקווקה לא ,םהילע דרויה
 םרקממ השא םיפדור םניא םש םרקמ ,םח הנשה לכ םש םרקמ ,הניטסלפב ,םש
 .הידלי תא הנממ לוזגל םייאמ וניא שיא םש ,הנרלמ אלל בלכ רמכ ,םרקמל
 תא בוזעל םעפ וחילצי לארשיו הפי םג ילוא ! הניטסלפל עיגי ףסויש יאוולה
 הז יתמ .התיבה- םהייח-ררקמ לא רוזחלו הזה דזהו סראמה םוקמה
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 ... עדוי םיהולא 1 הדילל • ישיל ,תימלושל ןמז ותואב הרקי המר 1 שחרתי
 ויתולאשל תרבחל ילבמ .תרכשומה תא חתמו תואופקה ויתפשב קרש ןולגעה
 הסנרפ שפחל עסנ הלעב ,םאמר באמ המותי איהש ,תימלוש ול הרפיס
 ריעב .לבתב םירירע וראשנ הידליו איה וישכעו ,ויתובקע ומלענ םשר .�קאבל
 תחא לע ,קוסיע הל תאצומ הניא הלכשה תלעב ףא םש ,תרשעל המ הל ןיא
 אוהש ןיא רשפא לראאב וליאו .תיתבפלאנאר הררב- איהש המנו המכ
 תועצמאב םידליה רובע םיזיע-בל n לפסו התיפ תיררהלו ףרוחה תא רובעל
 ילבמו ,בישקה ןולגעה ... הרשב םאר ,תיב-קשמב םא- תנמדזמ הדובע לכ
 .המכסה תואל ושארב ענענ תינרוחא טיבהל
 ררגל יראשיה" :רמאו וירוגמ ףירצ לא ותלגע םע ברקתה ,לראאל ועיגהשכ
 םיניערג תררוב יתשא הנה ... הארנ ןכ-רחא ?יכלת ןאל- םייתניב ילצא

 ."הל ירזיע יארב-
 הז המ- םיטוח ,רמצ ,םיניערג .הייפיצ תולילו הדובע-ימי וליחתה ןכר
-תהר ,םרחב םיאצמנו םיעבש םידליהש רקיעה ,הדובעב לדבה ןיא 1 הגשמ
 .הספא אל הררק
 התנותחבש • זאד הלכהש ,תימלושל עדונ ןולגעה תשא םע החיש ןותמ
 ,שדח ףירצ ומיקהש ,ינש קוניתל הפצמו .ם� רבכ ,ישי םע הרקמב הפתתשה
 ףורטל הצרש ,באז וברחב גרה רבכמ אלו ,םישבכ ירדע העור לעבהש
 הפיה השאב תופצל ידכ ןייעמה לא דחוימ ןפואב הכלה ףא תימלוש .השביכ
 איה .ןוחטבו דרבכ םיעיבמה ,הינפמ תונהילו ,הנוירה תורמל הפוקזהו
 תויחל הצור התיה איה םג .תישיא תוהדזהו תיאשח האניק היפלכ השיגרה
 הלכתסה ןשרממ ןמזו ... באז וברחב רוקדי הלש ישי םגר ,שדח ףירצב
 .היפתכ לע םימה דבר ליבשב תדעוצה הפוקזה השאה תובקעב תימלוש
 קורי יישמ הסכימב התסכתה ץראה. ץיק-ימשג תדרל וליחתה לירפא שדוחב
 ביבסמ תוחלצ הרפח ,ןגב הדבע תימלוש .חורפל וליחתה ירפה יצע .ןרו
 רמכ "יררטסלטאגיררד"ב התדובעב הרכזנ םימעפל .םיחישב הלפיט ,םיצעל
 לבכר .ישי ביבס וזכרתה היתרנררכז לכ .יתואיצמ-יתלבו קוחר םלועב
 הדדנ ןכ .ףירחהו טשפתה םיחרפה חירש לבכר ,רתוי הריהב החרז שמשהש
 םירוזפ םיפירצו ,הניטסלפ תועבג תא התאר איה .תולילב תימלוש לש התנש
 .םהלש ףירצה דיל ןגר ,העבגה דרומב
 לע ,הילע: החנאב המצעל התנעו 1 ישי התע בשוח המ: שחנל התסיג םימעפל
 םישנאש ,םיפלאל םדא ייח תולכמ ריביס תרפוסש תעדל הלכי ןיינמ .תימלוש
 םהיתומצעו • לזרבה-תוליסמ תונחתב ,תונורקב ,הרבעה-תועסמב םיאפוק
 ןרתנ ישיש ,אמצה יוניע תא המצעל ראתל הלכי םאה . ןרדה לכ ןרואל תורוזפ
 ! ןראמצה תא תוורהל הרוקת לכ ןיאשו ,ולש גדה תנמ תא לכאש רחאל ,רב
 הממי רבכ ברמארבא 'ץיברמראנ דירו לש ותפוג הביקרמ ןררק רתואנשו
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 ללגנו ,םידירווה תא ומצעל םסרכל נייכרנח הסינ ןררק רתואנשו ,תישימח
 תא ורנשו תורמ דע טעמכ יווילה ירמוש רתוא רכה ,וילע ןישלהש ,ניישימ
 !ולגר
 .רבד ינינת אל הכר הכ ןינ- ,הנטקה תימלוש ,הכרה יכשחת לא
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 רשע·חעברא קרפ

 ... ןווה לע בוטסווב ךיא

1 
 םיריסאה .ריהב םויב םערכ הקירחו שער ךות הרצענו ףעיב העיגה תבכרה
 הפצרה לע םדאה-ינב תמירע .תימואתפה הריצעה תאפמ םישגרדה ןמ ולפנ
 ברש רטקה .םיוולמה תא ,לרוגה תא ,רטקה גהנ תא הלליקו השחרו השגר
 חוכ ראצמ אל אמצמו בערמ םישתומה םישנאהו ,עונל ליחתהו תוריהמ רבצ
 .םהילגר לע םרקל
 לש הבג לא ץוחל אוהשכ ,עינ אלל בכשו ברמארבא לש ותפוג לע חנצ ישי
 ולפנש םישנא הלא ויה- הלעמלמ תומלה שיגרה אוה .האופקה הפוגה
 אוה .םרקל תוסנל ילבמ בכש ישי .תלופמה ןמ ררחתשהל רסינו רענ ,וילע
 הפצרה ןיבל וניב הציחמ הרוהמ חונמה ' r ברמראנ וירדש • ןכ-לע בשח
 הפוגה לע הככ בכשל ףידעמ ישי היה םצעב ... הנחצ הלעמהו תכלכולמה
 אמצה ןמ ,םייוניעה ןמ רודחיש ה אב היה יאדווב זא ; ותמשנ תא איצוהלו
 ? אוהש הזיא דעיל םתוא םיליבומש המדנ .םימ תמיגל לע םולחה ןמו רסיימה
 : ןכל דגנתה אל לבא • וסיכב תשפשפמ די שיגרה אוה ! בושח הז םאה ? ןאל
 ץק םישל הסינש ירחא .בייכרנח: היה הז ימ. ומצעל רעיש אוה .קיר היה סיכה
 תפל ןנחתה ,הכב אוה- ותעד וילע הפרטנ ,תוירזכאב הכרהש רחאלו ,וייחל
 רתבל עיצה לומתאו ,הרישב ןרופ היה .ומעט תא וחכש ןמזמש ,הלאמ םחל
 ותעצהל ובישקה םישנאה .םתוא לולזלו םירתכל ריעצ לעופ לש ותפוג תא
 : לאש ביישרמ קרו ,םלאב בייכרנח לש
 "?תועבצאב אמש ? רתוא רתבת המב"
 ןישלמהו ,םחל רכיכ יצחב הכז אוה ,בייכרנח לע ןישלה ביישרמש .ןכ-לע
 .הסורפ שקבל רא ונממ לוזגל קיפסה אל שיאש ,תאזכ תוריהמב רתוא עלב
 תרעש דחי םיבשוי ויה עשמה תישארב :ץיברדירד קאסיא םע דדייתה ישי

 םייחה לע ישיל רפיס דבעשל היינבה רתא להנמו שאר די לע שאר ,תוכורא
 רזחש ןנואתה אל אוה .תפרצ לש תוקוריה תועבגה לע ,סיראפ לע ,ברעמב
 לע וטלבו ררעב תורוחשה ויניע .ומע םילשהו ולדוג תא לביק אוה ,היסורל
 תחא םעפ קר ... םירחאמ רתוי הברה ינלבס היה אוה .וניבלהש ויתודעש עקר
 ,ותשא תא ריכזה ' r בייייי קאסיאשכ .םירוסייו באכ תמינ רלוקב ישי שיגרה
 .תפרצ תבוטל לוגיר ןררעב התרונש ,"םאדאמ"
 דחא לכר ,רקתש ,רבשי ,רבדל חוכ דרע היה אלו םירופיסהו תוחישה רמתשכ
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 התרא לע ובשח םה : ףתושמה ןמ הברה םהיתובשחמב היהו ויניינע לע בשח
 קאסיא לש ויחא .ארומו דחפ ילב ,טקשב תויחל ידוהי לוכי םש ,המדא תסיפ
1 ב הניטסלפל עסנ 'ץיברדירד  הנש םישרלש ירחא .תוערפה רחאל דימ ,-905
 ,םיבתכמה זמ םג לבא- .ןכרסמ השענ בתכתהל- םיחאה זיב רשקה קתינ

 .םילשוריב םייחה תא ראתל היה רשפא :ץיברדירד קאסיאל ועיגהש
,'דראמ םהל ערשכ קר הניטסלפ לע םיבשוח םידוהיה"  קאסיא רמוא היה '
 ."הניטסלפ לע םיבשוח םניא םה ,םהל ער ןכ-לכ אלשכ וליאו" :ץיברדירד
 האמ .קאסיא לש ואצמיה םרקמ לע בשחו ברמארבא לש ותפוג לע בכש ישי
 וראשנ תלדה די-לע .םהיתומוקמל טא טא הליחזב ורזפתה םיריסאה םירשעו
 הממ .תואיר-תקלדמ תמש ,לעופ רתוא לשו ברמארבא לש- תרפוג יתש קר
 .תורצמ הארנכ : עדי אל שיא ץ:ינרמראנ זירז תמ
 ןאל :ןיינע םרש ,שגר םרש םיריסאה בלב וררוע אלו וקפד תבכרה ילגלג
 תא ודירוה םיוולמה ,הרצענ תבכרה ,םימלבה וקרח העש עבר רחאל .םיעסונ
 .תונורקה ירעש תא וזיזהו םילוענמה
 . יווילה רמשמ דקפמ קעצ- "! �בח ? תויורג שי"
 :תוקעצ ועמשנ םואתפו ,גלשה ךותל וקרז תויורגה תא
 "!םימ ! םחל ! םימ"
" i?-WW -ונעגה" ·יווילה רמשמ דקפמ חררטצנ- "! ט!" 
 ? אלכה-תיבל 1 ןאל לבא . ועיגה תאז לכב .הכיבה ,השגיר ועיגהש העידיה
 1 הגייסל ? הרדנוטל ? הנחמל

 העמשנ . זקווקמ תועסמה לכל רבעמ תדוקנל • זוזה לעש ברטסררל ועיגה
 :הדוקפ
 "!רתוי רהמ ,רתוי רהמ ".עברא ,שרלש ,םייתש ,תח ! דחא דחא ! תאצל"
 ומיקה םילפונה תא .ולבחנ ,גלשה לע ולפנ ,הרבגה ןורקה זמ וצפק םישנא
 .םיבור לש תותקב
 "! הרטנוק ! וזרז ! רהמ ! רהמ"
 .תיאשמ לכב שיא םיעברא ,תריאשמב םיריסאה תא םיסימעמ ולחה
 "!רוגסל ! םיעברא ,עשתו םישרלש ,הנרמשו םישרלש"
 זכרמב .אלכה-תיב לא זרזל וליחתה םייח םישנא רשבב תוסוחדה תויאשמה
 יחי" : תוריקה דחא לע הססונתהש תינוגסס המסיסל תחתמ עסמה רב�· ריעה
 "!םייטייבוסה םיחבטה דידי- זילאטס .ר.י
 ילוא ,בר ןמז ודמע אלכה-תיב רצחב . ועיגה : לטלטל תונורקה וקספ ףוס ףוס
 ,חוכ היה אל קועצל .םהילגרב םיקתושמ ודמע םיריסאה .העשה-תיצחמ
 .םלוכ לע הטלתשה תורמה ינפלש תושידא .תורשפא התיח אל תוריקב קופדל
 : r בייייי קאסיא שחל- "".תומירעב ונתוא ואיצוי זאכמ"
 "".ןכ יאדווב • ןכ" : ררמא ויניע קר • לגרסמ היה אלו- תונעל הצר ישי
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 םישרק רמכ רוחאמ םידמועה הנממ ולפנ ,תיאשמה תותלד וחתפנשכ
 .המירעמ
 ,העשת ,הנרמש ,העבש" .יווילה רמשמ דקפמ דקפ- "!המידק! המידק"
 "!הרשע
 .הנעמ התיח הבישיה .ראווצה ירוחאמ םהידי ,םיפופכ תבשל ווטצנ םיריסאה
 רצח תא ואלימ םישנא תואמ .ףקדזהל ,םרקל חוכ היה אל שיאלש ,המדנ
 .הזל םג ףוס עיגה לבא .אלכה-תיב
 "!תויעיברב רדתסהל ! רהמ ! רהמ" .הדוקפ העמשנ- "!םרקל"
 רק היה . ןסחמל המרדה יקנע ףירצל ,תימינפ רצחל וליבוה דנדנתמה רוטה תא
 .בוחטו
 ,םי�י�מ ירקיכל ורסמל םיצפחה תא" .הדוקפ ברש העמשנ- "!טשפתהל"
 "! ץחרמה-תיבל- םיריסאה
 .םיניכה ישחור םיטוטרמסה תא םהילעמ םקרזב ,רהמ וטשפתה םיריסאה
 םישנאה לבא ... ! םמחתהל ,םימח םימ םרזל תחתמ דומעל- רשוא הזיא
 .תונלבס רסוחמו ררקמ ודערו ץחרמה-תיבל הסינכה ינפל ודמע
 "! המידק ! תויעיברב רדתסהל"
 ,תוררבש ויה תוחלקמה .בוחט רתוי דוער רק רתוי דרע היה ץחרמה-תיבב
 ירסוחמ ופפוטצה םישנאה . רץחנמ ומירזה םימה תא- םיזרב ורסח
 תמירז לוק עמשנ ףוסבל ,דחא רוניצל תחתמ העבראב ,השרלשכ ,תונלבס
 .חרק רמכ םירק םעפו םיחתור םעפ וצרפ םהו ,םימה
 : תוללקו תוקעצ לש תולוק אלמתה ץחרמה-תיב
 "! םילוונמ ! םיניילת ! םיעפצ"
 םתוסנב הז תא הז ופחד םישנא .דראמ םח ,םח השענ .םידא אלמתה רדחה
 .הייחמה םרזל תחתמ עיגהל
 "! ... םדא-ינב אל- תויח" . ןרותה ןלבה טלפ- "! םדא-ינב אל ,תויח"
 ,םייחב רואשכ .הררקתה הרזח םייחה םע דחיו םיריסאל טא טא ורזח םייחה
 ! לכרא תנמ םג ונתי .ילואו ! םיצורש המכ ,תותשל רשפאו ! םח םגר ! רתמ אל
 אל דחא רבדל קר" : r ברדירד קאסיא רמא ,"רבד לכל לגרתהל לגרסמ םדאה"
 "?ישי ,תאז רמא ימ ,התא עדוי ... רופכל :לכרי
 "?ימ" .ישי הבע ,"אל"
 ."הלא ןרגכ םירבדב ןיבה אוהו . ןסדנרמא"
 ררוע אוה .ריתפשכ למלמ ,ונטבל לעמ רידי תא רבלשכ םלואב ךלהתה ביישימ
 . ויארו יניעב םויאו םעז
.'תופוכת םיתיעל וצחרתה" .ביישימ זירכמ היה ,"םיחרזא ,רדסה לע ררמיש" ' 

 םימי וכיראה אל רובע םימיב".תרללקב קחרתה אוהו י ןיחתור וילע רכפש
 .ביישימ לע ועיבצהב 'ץיברדירד קאסיא רמא ,"ךרפ-תונחמב הלאכ םישנא
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 " ... םיגרדה םתוא םיאצומ ויה דחא ריהב דקרככ"
 ... םהיברפצכ ררעה תא ודריג ,םמצע תא םיבבסמ ויה םישנאה
 ריקה די-לע בשי אוה : תחלקמל תחתמ רמוקמ לע קבאב אל כי��;�בח קר
 .בוטר םח ול היה .ףאל תחתמ רהשמ למלמ ,ויניע תא רתוסככו

2 
-תיבכ : הדיקפת תא האלימ הקלחמ לכ .תשורח-תיב רמכ דבע אלכה-תיב
 ,םידגבה לע ודבע םיביכה תדמשה תקלחמכ ,םיריסאה לע ודבע ץחרמה
 קפד לכה .שארמ תינכת יפל לעפ לכה .תררועתה לע ודבע- םידרשמכ
 רכל לככ בהא כייסאבאפא אלכה-תיב להנמו ,רבעמה תדוקנ לש םויה רדסכ
 .רכ האג היהו הזה לעפמה תא
 םרקראבה לש ותקחרה רחאל השעגש הרעסהש ,חרטנ היה אלכה-תיב דקפמ
 אהי . ןוד-כרטסרר לש רבעמה תדוקנל טרפ- לכהו דחא לכ סורהת כר'זי
 ,הממיכ תרעש 24 לפטל ךירצ םיריסאכ לכא- הלעמל םש בשויה אהי רשא
-רמוח ,רצעיי תשורחה-תיב- עבה-טרסה רצעיי םא ,עבה-טרסה תטישכ
 ,רבעמה תדוקנ שומיש ללכמ אצת ,העסהה עגפית ,רצחה תא םותסי םלגה
 ... ולוכ ררזיאהר זוחמה ידקפמ לש םהישאר ופרעי- זאו
 'יץכרררדיס ןארריא לש ,אלכה-תיב להבמ לש ותרזעכ עובמל היה רשפא הז לכ
-יתוברתה חטשכ ליעפ ,תפרמל החפשמ לעכ ,הגלפמה רכח ,כייסאבאפא
 .יכוניח
 ןרקית"כ . ותוליעפ רקיע תא הרויה כייסאבאפא לש יכרביח-יתרכרתה לעפמה
 בצמה לע תואצרה בהא לכא י ןימאה אל • ןברמכ ,אוה םיריסאה "ירבישו
 לככ .םיפלואמ םיבלכ רקיעכ ,יסקריק רודיבו םידוקיר ,םיריש ,ימראל-ןיכה
 ."תיכרביח-תיתרכרתה תוליעפה" תא האר הלא
 םוי ,יאמב דחא ,רכמכרבכ יעיבשה : הנידמה יגח תא גגח אלכה-תיב להבמ
 חולשמה עיגהשכ :דבר יקסבי'זר'זד לש • ןילאטס לש • ןיבל לש תדלוהה
23 היה ,"יררטסלטאגיררד"מ  הז םויל תובנהה .םודאה אבצה םוי ,ראורבפ 
 ןיכה להנמה .םיסיירגמ ויה םייתונמאה תרחונה לכ ,םייערכש רככ ומייקתה
 טילחה אוה :עגרב אל כייסאבאפא לכא .ימראל-ןיכה בצמה לע האצרה
 ,הרק .בר ןריסב ול היה .רבעשל המכ ינקחש הזה חולשמה ןמ םג טוחסל
 .תיתימא הנינפ ןורחאה עגרכ תולגל חילצה םיביכ שחור חולשממ אקוודש
 םהידגב תא ורדיס םיריסאה . ץחרמה-תיב לא ומצעכו רדונככ עיגה אוה
 ביבסמו • וחירסה םייולבה : םיביכה תדמשה יררבת תא ורכעש םייולבה
 .םיטוטרמסה ילעכ ושחר החירסמה המירעל
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 ! רהמ" .םילהנמה ורקיב תא ותוארב ןלבה חרוצ- "!תויעיברב רדתסהל"
 "!רהמ
 תרפכב םישובמה םרקמ תא םיסכמ םהשכ ,תונתייצב ורדתסה םיריסאה
 .דחא לכב תוינרקס םייניע רצענב תררושה ןיב רבע דקפמה .םהידי
 םיריסאה .תוררשה תא רקסל ומייסב בייסאנאפא לאש- "?םינקחש שי"
 .בצמל המיאתה אל ןכ-לכ הלאשה .רקתש
 "?םימסוק ,םיבלבלכ יפלאמ" .בייסאנאפא שקעתה- "?שי סקריק ישנא"
 .ביישימ הררשה ןמ ץפק ,"ינא"
 .ביישימ לש רלוק עמשל ומהדנ םיריסאה
 ."רישל עדוי םגר" .ביישימ עידוה ,"םיפלק םע םימסק עצבמ ינא"
 לש יארפה ףוצרפה לע דשחב לכתסה בייסאנאפא- "?רקשמ ןניא"
 .ביישימ
 "! םלועל ידלי תא הארא אלש" .ביישימ ליחתה- "! יתוא עלבת המואהש"
 ואיבהלו ושיבלהל ,רתוא ליכאהל" .אלכה-תיב להנמ טילחה- "!רדסב"
 .ןרבס יזוכיר לש תרציב לע גלדמ .ץחרמה-תיבמ אציו ."ילא
 לבא" .לכרמה ביישימב ונגרבתהב : r ברדירד קאסיא רמא ,"קרחו עיגי אוה"
 "?עיגי ןאל
 יתש ,םחל םרג תואמ שרלש וקליח ,םיאתל םיריסאה תא רוזיפ הצחרה ירחא
 רשע-השימח ליכמה ולש אתל : חילצה ישי .םיחתור לפסו רכוס תויברק
 .םיריסא הששו םיעברא קר וסחד תרמוקמ
 רפסמכ .החלצהל םיכרד הברה .ולש ןרדב לבא- חילצה ביישימ םג
 ושיגה לבראה-רדחב .ולש ןרדב ןלהמ דחא לכר ,םיכרדה רפסמ- םישנאה
 ןברמ היהו וסרכ תא אלימ ביישימ .תרירטיאר בורכ-קרמ םע הרעק ביישימל
 םשב דחא ןעוצקמ ןפלקמ דמל תמאב אוה םיפלקב םימסק ישעמ . רבד לכל
 םג םש .ילילפ עשפ לע וקאנב אלכה-תיבב םינש עשת םעפ בשי רתא ,"ןיע"
 ךירעה ביישימ .סדנוק ישעמ ינימ דוער בוצע ףוס םע ם•,בנג יריש ינימ לכ דמל
 דומלל לצעתה אל םלועמ ועבטמ ןרקס ותריהנו ולש םייחה-ןריסב תא דראמ
 .שדח רהשמ םעפ לכ
 ןאכ .השבלההו רופיאה-רדחל הרימש תחת רתוא וליבוה לבראה-רדחמ
 םע ,םיינועבצ םיטרסמ םירופת םיבחר םייסנכמ. דייצ-תרדא שובלל ול ועיצה
 םיסיכה .םיבחרה םייסנכמב רחב ביישימ .תצברשמ תעבגמו םיסיכ הברה
 ,םיפלק תסיפח קר אל איבחהל היה רשפא םיסיכה תרזעב .דחוימב ול ומסק
 .םחל רכיכ םג אלא
 .תוריהזב ביישימ ןיינעתה- "?ןיא םיילענ"
 .םיטפורמה ויפגמב ראשנ ביישימר ,השבלהה-רדחב ואצמנ אל םיילענ
 .הבוטל וילע העיפשה החרואה .ביישימ תא ןיבה אל הפל הפמ אלמה םלואה
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 םיפלקה תא ףורט היה אוה .םבברעלו םיפלקה תא ךופהל ליחתה ביישימ
Q ףלוש היה תואישנה יבשוי תנמזה יפל ,תררחסמ תוריהמב tt  ,םיכלמ רא םי 
 .ןברמכ ,היה הז .דיש-ירופיצ רמכ ויתועבצא ןיב ופפועתה םיפלקה .תוכלמ רא
 .ערוג אל תאז לכב לבא- םיפלואמ םיבלבלכ דשאמ ןיינעמ תוחפ
 .הצורמ היה בייסאנאפא
 תמב לא ויתועבצא הצק לע ביישימ ברקתה ,םיפלקה עפומ תא םייסש דחאל
 .תואישנה
 .ףנחתמ ףוקכ ביישימ הנפ- "?ןרקרכ;tו.ז הביבסב שי םאה ,דקפמ חרזא"
 .בייסאנאפא ןיבה אל- "?המ םשל"
 ."רישא םגר וילע ןגנא"
 .ביישימל קרסמה תא וסמר ויתודעש תא קדס .קיתרנה ןמ קדסמ ףלש להנמה
 ליחתהו ריתפש לא רישכמה תא בריק ,תוירגיס לש קד דיינ וילע חתמ זלה
 םוצעה םודאה-אבצה ,דעוסה ינאפיה םיה דע הררקסרממ" : דיש םזמזל
 ידיש ,םיילותיה םיריש רישל ליחתה ,וחצמ תא ופשפשב ,םריסל ."ותריב
 םג ."אלכה-תיבל יתסנכנ הנושארל ,אלפה-הברמל ןרד-ברטסרדב ךיא" םיבנג
 .בוט סרד לש םיטוירטפה ינזואב רקיעב י ןח אצמ הזה רישה
 הדש תיניזורגה .םדוקה חולשמה ןמ םפש תלעב תרמז הפילחה ביישימ תא
 תא- אלכה להנמ תאדוה יפל י ךכ-דחאו "ןמדכ" לש היראה תא םד לוקב
 .יניארקוא דוקירב רמשמה ףיקז םייס ברעה תינכת תא .תוצעומה-תידב ןונמה
 תא ופילחהש דחאל .ברע-תחרוא דרע םיצמאמה ורבע העיגה םינקחשל
 תצבושמה תעבגמה תא בחס ביישימ. רמשמה ישנאל תונלבסב וכיח ,םהידגב
-אטינאסה רצו *טסיקרלידטנררה תא .בגה ידוחאמ הצלוחה ךותל התרא בחתו
 .ול םג העיגה ברע-תחרוא : דגנתה אוה ךא ,םילוחה דדחל ריזחהל םיו
 . לייחה לש ותעפוה םע הערפוה הייפיצה
 . והזח ךותל הבעה ועבצא תא ףחדו ביישימל דמא- "! ךלנ"
 ביבסמ רבשי םש . ןודעומה להנמ לש רודח לא- הרצק התיה הכילהה
 הפמה םרקמבש אלא- ,בייסאנאפא לש ותושארב תואישנה ירבח ןחלושל
 םיקובקב ודמע ,םימ דכ םרקמכו הנבל הפמב הסרכמ ןחלושה היה הקודיה
 .תוחלצו
 "!ךלש םימסקה תא השרע התא ךיא" ,אלכה-תיב להנמ עבת ,"רנל דפס"
-ריסא היה אוה .עוציכל רבסה דחא לכל ףיסוהו םימסקה לע רזח כיישימ
 רתוא דמיל אל וליא כיישימ התע השרע היה המ ,רנ ."ןיעה" רהדומל הדרת
 ? הלאה םיעוציבה תא יאמרה

 . ןטבה ךותמ רבדמ- טסיקולירטנו
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 עיתג התא" .ויתפשל הקדוו לש סרכ ושיגהב ,בייסאנאפא דמא- "!התש"
 ."קוחד
 סרכה תא ונפרחב ביישימ סלקיו- "! תוצעומה-תידב תא תרשל חמש"
 .תחא המיגלב
 .ביישימב דדוח טבמ ץענו אלכה-תיב להנמ דמא ,"ךרמכ םישנא םישורד רנל"
 "?תנבה . ךל ונחנאו 'רנל- התא"
 .םרקמב רב ביישימ הנע- "! יתנבה"
 "?ןכ" .אלכה-תיב להנמ ךישמה ,"תבשי דבכ ,האוד ינא ,התא"
 .החמשב ביישימ רשיא- "!יתבשי ,קוידב"
 "?ףיעס הזיא יפל"
 " ... הבנג" .ביישימ הדוה ,"יחרזאה ףיעסה יפל"
 "!התש ,חק" .אלכה-תיב להנמ םכיס- "!הרבחה ףיעס ,דמולכ"
 .ףרע לש לגדב חניקו היינשה סרכה תא ךפה ביישימ
 .הרוקתב בייסאנאפא לאש- " 1 םיבלבלכ ףלאל התא לוכי הדקמב ילואו"
 .תרנכב הדוותה לבא ,םייחה-ילעב םלוע םע וירשקב רכזנ ביישימ
 " ... דקפמ חרזא ,יתיסינ אל"
 .בצעתה להנמה
 וליפא ,עדוי התא ,םש" .להנמה ךישמה ,"טשייטל אצוי ךלש חולשמה"
 "?תנבה .םישנא קד אל ,םירגפתמ םיכרדה
 .תוכירדב ביישימ הנע ,"יתנבה"
 עגר קתש אלכה-תיב דקפמ ."ינשה שדוחב דבכ רגפתת 'ךל רוזענ אל םא"
 "?�נ .ךל- ונחנא ,רנל- התא" .טק
 .ביישימ למלמ " ... ישפנ לכב ינא"
 עיתגשכ" .אלכה-תיב להנמ דמא ,"שורדש המ לכ ךלש קיתב םושרא"
 םיה דע הררקסרממ ךיא" רישה תא ברש ןגנת .�נ' ה� .ךתרא ונימזי ,םרקמל
 "! קדסמ ךל אה .בייסאנאפא דמא- "ינאפיה

3 
 .הניטסלפ לע םלח אוה .םדדנ תרפרפכ םיילגרבו וליעמ תא ויתחתמ םש ישי
 ףטלמ ,קירבמו ינונמש ,םיהו .םיה לא תודרויה תוטהול תועבג האד ומולחב
 תושגנתמו תודבוע םיגייד תרדיסו םילגה םיגרסנו םילרע ,תואג ילב .ףרחה תא
 . רזב רז
 .םימודא םיפער תוגגל תחתמ םינבל םיתב םירוזפ םירטמ האמכ לש קחרמב
 הדי-לע .תימלוש דנדנתמ אסיכ לע הבשי ,םיה לא רתויב בורקה ,תיבה חתפב
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 אלו- ?הפי רא לארשי םאה: הז ימ ,שחנל ץמאתה ישי .לוחב קונית קחיש
 די-_בתכב חותפ רפס היכרב לע ,הסרוכב הדנדנתה תימלושו .עובקל היה לוכי
 .חורל העירפה אל תימלושו ,רפסה יפד תא הכפה חורה .ירבע
 :ישי לש ,ולש רלוק ,תיבה ןמ לוק עמשב םואתפו
 "!תימלוש ! הבה יארב ! תימלוש"
 .םוקל ילבמ ,דנדנתהל הכישמה תימלוש לבא
 ? המדרנ ילוא ? המק איה ןיא עודמ" . ישי םמותשה- "?הרק המ"

 "! תימלוש ! תימלוש
 .המק אל איה לבא
 ילוא רא לארשי םאה :ול אורקל ןיא עדי אל לבא ,דליל אורקל זא טילחה ישי
 הז לבא .תב רא ןב : ול דלונ ימ ,עדיי אל באהש- ןמאיי אל הז ירה ? הפי
 ילוא? האב תימלוש ןיא עודמ ... חוטב ישי היה ןכב' לוחב קחשמ ולש דליה
 ןמ בואכל ליחתי שארה ,תטהול שמשה : התרא ריעהלו תיבה ןמ תאצל ךירצ
 .םרחה
 . ןנחתמו בוצע םשמ עמשב ישי לש רלוק קר- תיבה ןמ אצי אל שיא לבא
 " ... !תימלוש"
 לוורש תא ןשמ ןכ-רחא .הדנדנה תא דנדנו רמיא לא שגינ' רץאה ןמ םק דליה
 המכ .לבח רמכ ,טרח רמכ הלטלטיבר םייכרבה ןמ החנצ דיה .דיה תא ,הלמישה
 תא ןשמ ,הכב דליהו ! הביטסלפב םיה-ףרח לע תימלוש לש התבש הקומע
 הסרוכה ,היכרב לע זא הלע דליה .המק אל םאה לבא- הל ארקו לוורשה
 סורהל ,רובשל ותוסנב ,המידק ץרפ אוה .התמ תימלושש ,האר ישיו הכפהתה
 .דיב קומע באכו הטבח שיגרה לבא- םהיביב הציחמה תא
 'ודי לע ךרד רוכיש ותריהנו ,אתה ךותל ןודעומה ןמ אבוהש ,ביישימ הז היה
 ."השאראפ"ה ילושב זחאב אוהשכ תוללקב חתפו
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 רשע-השימח קרפ

 חגייטב תוומ

1 
 תרדהנה ןרואל .םירטמוליק יפלאל ,םימי תורשעל ריביסב הערתשה הגייטה
 התניש ,הלמק .ןופצה רבעל הממורתה- ברא ,הנל .ייסיני- םילודגה
 ויה םש ובשייתהש םישנאה םגר .הלד הרדנוט תייחמצל הכפהש דע םינפ
 קרחה םש ,תורעיה ןבסב ןכ אל : העוגר היחה םגר ,םימילשמ ,םיערבכ

 הצק לש ןרואה יפל םדא ייח םידדמנ םש .ררגיטקה- בודהו ,הגייס-
 תלקתנ הגייטה םורדבו ... גכז:;י.ל ןנרמ דחא לכר ,גורהל ןנרמ דחא לכר. ןיכסה
 .םיבראמבו לרנגה תרדוסב • יניסה לרנגב
 יקמעממ ררבנ ןאכ .הגייסבש תרבחמה הבידנ דיב םימקרממ הרדנוטל ןיס ןיב
 לכבו .תררבמב- םחפ ,תובצחמב- הניטלפ ,בהז : היסור תורצוא המדאה
 םדא-ינב ינוילימ ,םינלכר םירמוש םיוולמ ופפוטצהו ושחר הלאה םילעפמה
 רקפוהש תורצואה .הארמל םירזומ ,תובחס םישובל ,םישרחכ ,םישושת
 ,םישדח תרבחמ ומקוה הלאה םיפסכבו הפוריאבו הקירמאב ורכמנ םלמעב
 .םיפסונ םירמושו םיבלכ יפלא
 תרדוס הברה .היתורצוא ודמאנ לובג אללו םיידי-תבחר התיח הגייטה
 :ומאלו ראפתהל היה לוכי אל םלועב שיא .בהז הברה ,םד הברה ,הגייסב
 הרדנוטה תראובמב ואיבחה הגייטה ןרפצב םינרעדיה ."הגייטה תא ריכמ ינא"
 ןטבבו חלודבמ ןטבו םירטמ ינש לש לדוגב בהז לספ- בהזמ השיא לספ
-תשחל םיעיגמ ויה םינימאמ םדא-ינב יפלא .בהזמ קונית תולגל היה רשפא
 ,החלצהל ,הרזעל ,דלונ םרטש ,הקוניתלו הל וללפתהו בהזה לספל תרוח
 רא םייורי בור-יפ-לע ראצמכ ,הזה לספה ירחא ופדרש ,םיסורהו .תוירופל
 לש בהזה תלא תרמזב תשרחנ ינולספ ראצמ םהיסיכב ; ןודיכב םירוקד
 .הגייטה
 לע ךרדא ראווצ תלעב תצלפמ הרמש ,םילודגה תרדהנה ירוחאמ ,חרזמבו

 תא תולגל היה רשפא וזכרמבש ,הטרררר םגאב הנכש תצלפמה .השודק הרעמ
 הליג אל רבדו ,דרע רזח אל- הרעמה לא עיגהש ימ .השודקה הרעמה
 .תרכנל םיינישו תלוגלוג םיאצומ םישנא ויה םגאה ףרח לע .שיאל
 ויהו "תריקנ" תודועת ירחא םהישופיחב הגייסב וטטרש םיטלמנ םידדושו
 .כiכרדב הרקנש ימ לכ םיחצור
 .בהז הברה ,םד הברה ,הגייסב תרדוס הברה
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2 
 .ןקורתה הנחמה .םיצע רסנל רא תורעי חורכל רחש םע ואצי הדגירבה ילעופ
 לבזה תומירעב םישפשפמ גרדל בל רמש אל הלא .םיתורישב םירבועה וראשנ
 תמירעל וקרזנש ,םיטיהר ירבשל בל םימש םישנא ןיאש רמכ ; ןיכפושהו
 םלועב ושיגרה אל לבזב םיטטחמה הלאו . ןררצ לכ םהב ןיא רשאכ הפשא
 .םחרא בבוסה
 • רבעשל ימוקמה דערוה שאר בשוי חא ישרקב ריכהל היה רשפא םהמ רחאב

 ירחא .םדאה תומר חא רביא ר,עצ ירחא רעצ ,טא טא עספ אוה .בייכ�נח
 טושפל קיספה ןכ-רחא • ץחרתהל קיספה תוריקחה לש םינושארה תועובשה
 םוי ןיב הניחבה אלש ,הריקחה הכר הכ ןיב העייס ןכל ,הנישה ינפל. וירגב חא
 אוה .הליכאה רוח עיגה ףוסבלו .הדילסה תשגרה חא רביא ןכ-רחא .הלילו
 חא עצבל רקיעה- לכרא אוה המ ול היה בושח אלו ,הנחבהה חא דביא
 ןפואב קיצמה בערל לגרתה אוה .עולבלו קור שירפהל ,הסיעלה תועונת
 ןרדה חא ".םדאה םלצ חא ורביא םרטש ,הרצל םירבחה געלל לגרתה ,עובק
 רבחה השע ,תורוד יפלא חנ ןרדה חא ,חרבר n-ןב םדאה לא תורעמה ירוצימ
 רובע קונחל ןכומ היה שלחה חא .תחא הנשמ תוחפ ךרח ןרפה ןרויכב בייכרנח
 .רתוי שלח וביבסמ אצמנ אל ןא- רדג שאר
-ייברסה ןרפה תונחמב םירשעה האמב העיפוה הדה שרח-ןשיה םדאה תומר
 .םיטסירלטיהה לש זוכירה-תונחמ םינטק םייונישב הילע ורדח ןכ-רחא .סייט
 רע םייקתי םלועה םא- םיגולויצוסל רקחמ לש אשונ הז היהי םימיה תרברב
-הכתהל לגרסמ םראש םמצעל וראית אל יאדווב םייסא לקה םיפוסוליפה . דא
 .תאזכ חרמ
 חושקבכ המכתסה ותחיש .רביא םרט בייכרנח םילמב אטבתהל ןררשכה חא
 היה הזמ ץרח . רחא לכמ לביקש ,חוכמ לע תונולחלו ןודמל תונשנו תורזוח
 תרבחל קוקז היה אל אוה .הרד ןדואל רורב-יחלב רהשמ למלממו רמזמ
 לע בייכרנח היה ןשי .םישנא םע רשק לכ אלל ררוב תויהל הצר ,םישנא
 ונממ :תוביסנה חוכב ול רעונ הדה םוקמה .הנתשמה די-לע ףירצב הפצרה
 םימי וכיראה אל *"םיגאיררחרר"ה ".חרמתמ הנחצ התלע הנתשמה ןמ רמכ
 .םייחה תוכמל תודגנתה רשוכ לכ אלל רחמ ,"וכעד" םה :בור-יפ-לע
 ןרחב ,תומצעו ררע ,שושחר שרחכ .ונממ הנרש היה אל בייכרנח לש רגוד ןב
 היה םימעפל .וחצמל חחתמ ועקשש ,תולפרועמ תלכת יניעו םיטוטרמס
 רמלמ היה אוהו- בייכרנח חא זיגרמ היה הדה ךויחה . ךויחל וינפ חא תורעמ
 :וחרא
 "".לומתאמ םיגד ישאר אצמיהל םיכירצ םש ,רופחל קמעה"

 .םייטםירלטיהה תונחמב ·ןמלוזומ·- הגאידוחוד •
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 .בייכרנח ודמילש יפכ ,טהל רתיב רופחל ליחתמ היה םייניעה-לוכת
 .בייכרנח רתוא לאש- "?אבצ שיא םעפ תייהש םידמוא"
 ענענמו הפב רקור תא סעול ,הלהבב לכתסמ ,ויניע תא םירמ היה לאשנה
 לבא- רובע תא ריתסהל ,הארנה יפכ ,הצר אוה .תחדק תפקתהב רמכ ושארב
 . ץע עזגב ןדרג רמכ רנררכדב עקתנ רבעה
 ,האנהב םשרתה אוה ."".דערת המל" .הגיסנב בייכרנח רתיו- "".�כ .�כ"

 ".רתוי דרע יספאו ,בייכרנחמ ,רכממ שלח םייניעה-לוכתש
 ,םידא ואצי םשמ ,םילכה-תחידמ לש ןולחל תחתמ םיבשייתמ ויה ןכ-רחא
 שרלש דרע רדאשכ םיאבה ןיכפושל דע .םיטלפנה םידאב דרתה יפל וממחתהו

 םהל תתל רא תורעי תתירכל םתוא חולשל : קוסעל המב היה אלו ,תרעש
 ,תררשכ .הנחמה לש "םיגאידרחרד" ויה םה .התסינ אל הלהנהה תרחא הדובע
 םהילגרב ותארקל וכלה םה ,םהל הכיח תורמה .וננטצהש םיגיס ,תרשומכ
 .םתוא דרזל הצר אל שיאו ,תושלחה
 תיבה" דקפמ תא םייניעה-לוחכ חרקב ריכהל לגרסמ היה אוהש ימ םא קפס
 .בררטפ ארונה טסיק'צה תא- רבעשל "רופאה

3 
 תא ישי רבע- רנאדבאגב חקלנ םהב- רבעשל םייביטרופסה םיניסאקרמב
-יסאקרמה ןמ .םיצעה תריסכ חטשמ הנחמה תא ודירפהש ,םירטמוליקה תשש
 וילגר לע חתמ ישי : תורחה ןמ רמכ- םימיענ תרנררכד קר רדאשכ םינ
 המד ,שאר דער לגר ףכמ םיטוטרמס ףוטע ,ויסנכמ יערקמ רפתש ,םיטוטרמס
 .רזכא יריביס גלש לע םא יכ ,םיה תיעקרק לע אל ןרדש אלא- ןללוצל ישי
 אלש ,המדנו ,הלפאה תניצב ובחסנ ,רחשה תולע ינפל העש הנחמה ןמ ואצי
 יווילה ירמוש םהירחא : םירמושה םיבלכה וצר םידדצה ןמ . ץק הל היהי
 דעצ רא הנימי דחא דעצ" : קועצל וקיספה אלש ,תרמח םישבכ תררופ םישרכל
 תוטסל ןררבתה אל שיא לבא ."!הרהזא אלל הרינ .החירבל בשחנ הלאמש
 ,הרודמ ריעבהל ,חטשה לא רהמ עיגהל ומלח םיריסאה .הלאמש רא הנימי
 .םיאופקה ףרגה ירבא תא םמחל
 בוחסל היה ודיקפת .םיפנעה תפיוש: ינשימ דיקפת ישי אלימ ולש הצובקב
 ,הרודמב םתוא ףרושלו המירעל םמירעהל ,עזגה ןמ םיתרוכה םיפנעה תא
 השק אל הרואכל התארנ הדובעה .ויפוימ דבאי אל ביבסמ עבטהש ידכ
 קר הז לבא ,ררקמ אופקל םייוכיס תוחפ ויה שאה די-לע : החרב וליפאו
 רמועכ םיפנעה .הנרכמ רמכ דבע ,רו;וחנ;ז ןקתש קאדרק ,םיפנעה תדרכ .הרואכל
 לא גלשב םידבכה םיפנעה תא ררג ישי ".תררחסמ תוריהמב ץעה די-לע
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 ךעדת עגר לכש ,התיח הככסה .שורח הדשב השרחמ ךשומ סוס ומכ ,הדודמה
 זאו ,תובודק-םיתיעל הרוק היהש רבד ,םימה ןמ וא םיפנעה דבוכמ הדודמה
 העצוב אלש תינכת .באז-יניע וב ץעכ קאזוקהו ,תוללקבו תוחכותב ישי הכז
 .תוומה לא ברקמה דעצ דועל ,הקיר הביקל ,םחלה תכמב וץציקל המדג
 םע .םיעברא ןב י�·�·� י וייוגמ ה רסנמה היה הצובקב הלודגה תוכמסה לעב
 ינ'צ'צה דבע- םינוויכ השולשל תוחולשה הדלפה יניש לעב ידנקה ודוסמ
 הקימעה ולשמ העונת לכ .רשו יח רוסמה היה וידיב .הקיילאלאב לע ןמא ומכ
 גלשה תא וסיכו רבע לכל ופע םיבבשה .ץעה בל לא ,עזגה ךותל רוסמה תא
 ,םייחה לא רתוא ורשקש ,םייומס םיטוח וליאכ ,חנג ,חנאנ ץעה .םידדצה לכמ
 קבדכש ,רסנמה ןמ וטבמ תא חיסהל לוכי אל ישי ... םינבלה ויברקב ועקפ
 ישי .ודימשיש דע ,ומד תא וץצמיש דע חיני אל .ופרט ףוגל שיבכע ומכ עזגל
 ודיצ לע חנצ קנעהו .קנע לע רבגתה ןטק םדא: דחפמ דערו םמותשה י ןכרבתה
 זרזי אלש יריסאל ירפצ ארונ ןרסא . ןכשה ץעה לש םיפנע תעידג ךותו שער ךות
-קרזמה תומצע לגר י ךלכולמ םד גופס קש ונממ ראשוי : הדיצה ןוכנה עגרב
 ! ךלש םירוסייה סוכ האלמ אל דרע ,ריסא .קהפת לא .ונממ תור
 וינפ ,םידא טלופ ולוכ אוה ,ול םח .אבה לא דימ דבועו ץע ליפמ רסנמהו
 העברא-השולש ... קט-קט ,קט-קט : ףירטמ בצקב קפוד בלה ,םדמ םימודא
 י ץעה ןמ ףוקה תא דידרה למעה . דרע תאשל לגוסמ וניא בלהו- םישדוח
 .המדאה יכפל תחתמ לא ותוא דירוי םג למעה
 תואירה תא אלממ ךימס ןשע .הדודמל םתוא םדועו םיפנעה תא דרוג ישי
 םידגבה .ישי לש םיחייופמה םיכפה לעמ תוגלוז תועמד .המישנה לע השקמו
 לכמ : עגר ףא חוכל רוסא- חייופמ ולוכ אוהו ,םיטוטרמס יערקל וכפה
 ,םיצוציפ רמכ ןבלה גלשה ךותל שערב םירדוח ,םיצע םילפוכ םידדצה
 "!ןברוחמ די'ז ,חוכל תבשי בוש" : חרוצ חיגשמהו
 םילמ םיפילחמ ,םינשעמ ,םהלש תדחוימה הדודמה דיל םיבשוי םירמושה
 ןושארה ןמיסה יפל ףיקתהל םיככרמ ,םירתימ ומכ םיחותמ םהיבלכ .םהיניב
 לכבו ".ונורג תא ףסשל ,ומד תא וץצמל ,ריסאה לע לפנתהל ,םהילעב לש
 םירסנמה תקלחש הררק : החלצה לש םיעגרל םימעפל םיכוז םיריסאה םג תאז
 הנפתמ רכיא .ןייטצמה תא זרזמה ,חיגשמהו ד,צב םיבשוי םירמושה ,תינוציק
 םגו .קספה ילב ץצורתהל זא קיספמ רסנמה םג . ינוציקה חטשל ץיצהל
 ותדודמ דיל םיבשייתמו ,דיינה ךותל קבטה תא לגלגמ- ןקתשה-קאזרקה
 ! ריהי םיללוקמ ,םהלש םיזוחאה םע דשה םתוא חקי .ישי לש
 ריעז אוה רשואה : תוקוחד םיתעל תר.במדזמ ויה הלאכ תררשואמ תועש לבא
 םויה ףוסב דנדנתמ רסנמה היה הקדוו תותשל ילב םגר קיפסמ ונכיא םלוכלו
 ךירעהל תטלחומ תומיטאב הסיכ ישיו . ןטשל המד קאזרקהר ,תופייע בודמ
 אוב םע םייחב ראשיי םאה ,הכחמה לא הרזחב עיגי םאה : רחוב תיראשב

1 54 



 רא הנימי ןרדב הררשה זמ חנצי רא ,שגרדה לא עיגהל חילצי םאה ,ברעה
 ןריסכב" ףרועב הייריב רתוא רומגי רמושהו י ץעה רתוא רמכ ,הלאמש
 ."החירבל
 םילטומ ויה דרע וינפלו ; תרמשמה עצמאב רבכ ישי תא וויל הלא תובשחמ
 לע םסימעהל םינורחא תוחוכב היה ךירצש םייקנע ץע-יעזג השרלש-םיינש
 לכ .לרוג רמכ ,רעיה קמועב תלחזמה םע עיפומ היה בי�קזינ,ז ןולגעהו תלחזמה
 .םחרכ לכב רהרקזיחר תלחזמה לע ולעה ,דבכה עזגה תא וררג תרמשמה ישנא
 םג : םלוכ ודחפ ביישימ ינפמ .קעצו קרי ידצה זמ דמע ומצע ביישימ
 םיניינע הצר אל שיא. ומצע תרמשמה להנמ וליפאו ,םיחיגשמה םג ,םירסנמה
 י ןולגעה לש ותרזע תא ושרד אל: דספהב דימת אצוי היה חוורה .ביישימ םע

 רתוא שייבמו ריעמ תאז לכב היה והשימ םאר ,םדבל םיצעה םע םירדתסמ ויה
 ךרד תרניכ עיסמ היהש רחאל : םיכרד ינימ לכב םקנתמ ביישימ היה רב-
 היה זאו .קומעה גלשה ךותל הלגעה זמ םתוא ליפמ םואתפ היה ,םיצעה תא

 ? תאזכ הררצב םיעזגה תא קזחמ ימ ! 'םיגאידרחרד' ! םיבלכ" : חרוצו רץ
 ץעה ילוב תא הלעמו תלגלגמ ברש התיח תרמשמהו ."!שדחמ וסימעה
 העש יפל זעה אל שיא ... אשמ בורמ תורבשנה םהיפתכ לע הסמעה תרזעב
 . דימתלו תחא רתא רומג ?ו- דדוחמ ץע רמסמב ביישימ לש ויניע תא רוקעל
 . רבד ינפמ רמכ ודחפ ןולגעה ינפמ
 ,הררשב ןפגה-רמצ ילענב דעוצ אוהו ,תרמשמב הדובעה םוי ףוסל עיגהשמ
 זיינמ ! םדא- y בה אוה אלפנ המ : םמותשהלו אלפתהל ךישממ ישי היה
 . דימתל רתוא תבזוע וליאכ המשנהשכ עגר רתואנ אקווד תוחוכה וילא םימרוז
 לא תרזוח המישנה ,עונל םואתפ תוליחתמ תוקתושמה םיילגרה : אל לבא
 ! םדאה יחי ,שדחמ ונריקב הרוקת החיפמ םחה קרמל הבשזזמהר ,רפא
 ! ורצויל חבשהו

4 
 םשל אל וכלה ,"לכואה" ירחא ,תרמשמה םריס ירחא םיכלוה ויה אפורה לא
 ןנחתהל וכלה- תורמה זמ לצניהל אל ,םיבאכה תא טיקשהל אל ,יופיר
 .ףירצב ןיחצמה שגרדה לע בכשל דחא םוי תוחפל ולו הדובעמ ורוחישל
 בורק : זדע- y ג תרישכ העמשנ הנחמה לש םילוחה-תיבל עיגהל תורשפאה
 תרמל. זידס םע היקנ הטימ וליפא ילואו ,הנמ תפסות y כ-ינפל לבא- תרומל
 . ליגר-יתלב רשואל בשחנ היה הז םג- םיישונא םיאנתב
 הביכר-יסנכמב ,לוחכ זרגב םינפ לעבו ןמש ,םירבאה דבכ- ברזיס אפורה
 לבקמ היה ,הלחממ רא הלילז בורמ תכפתשמהו תחפונמה וסרכ לע םיחותפ
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-תיבב :רמשנה חטשה לש וזכרמב ןכשש ,סמוחמ ףירצב םילוחה תא
 ,חותינה ןמזב שומישל םימידרמ םימס ואצמנ םילוחה-תיב לש תחקרמה
 ןאכ ויה םיחותינה .םיבנג ינימ לכמ הבישה תא ודידה הלא תותפמ תופורתו
 ןמ ואיצוה ,םיצעה תליפב תעשב וקסרתהש םיילגר ,םיידי הפ וכתח: םייחרכה
 : רמכ עקעק תוברתכ חצמה ןמו םייחלה ןמ וקיחרה • ועלבבש תרפכ הביקה
 תדובע ,רוציקב ."ןילאטס לש עצוב דבע" ,)ב( .פ.ק.ר תגלפי.ז לש דבע"
 רא ,תואיו תקלד רא הביק-ביכ אפרל .ימינפה אפורה תדובע לע התלע חתנמה
 םיאפרמ רא םירסבמ ויה םיאופקה םירבאה תא . ןווכתה אל שיא הרבג םד ץחל
 הביס הרויה אלו ,םיאפורה לע םשרו לכ השע אל הרבג םרח .ןילזר תחשימב
3 לש םרח םע םילוחל .הדובעמ ורוחישל 8 °  ומוא ברזיס אפורה היה 
 "! ןילזר ךל אה ... עונלוק-תיב אלו הארבה-תיב אל הז • ךל • ךל" : הדילסב
 וסירת רוועל ריפחה הז קי!;! . *קי!;!-טיי.לכ בנגה הכז תוהדזהו הכימתל
 ערק אוה ,ופירצ לא הדובעה להנמ עיגהשכו ,הדובעל תאצל בוסו םירותפכ
 ולוכ אוהשכו ,תומויא באכ תוקעז ךות םירותפכה לכ תא והזחמו רוועמ
 השימח םש לגלגתה אוהו ,םילוחה-תיבל קי!;!-טיי.לאכ תא וחלש ,םד תתוש
 : יתררפס טאיגלפל המרד התיח תאזכש תינואג האצמה לע הרזח לבא .םימי
 יאדווב היה ולש ירוקמה וצריה דרבכ. ךכמ הצורמ היה אל יאדווב קיפ-טיילאר
 .עגפנ
 לוכ תישאו ויה ,האפרמה לא םסנכיהבו ברזיס לש גהונה תא רויכה םיריסאה
 יתשב ספות ,ודי תא טישומ היה אפורהו ,םייכובל דע םהיסבכמ תא םילישפמ
 .קעוצו הלוחה לש זוכעה תא ויתועבצא
 טמוקמה וועהו םצעה ןיבש ושיגרהב • דימ טילחמ בוזיס היה- "! וישכ"
 .וירש הזיא לעופ
 הלוחה תונולתל ,םודו יצח בישקמ ברזיס היה הנושארה הזונגאידה וחאל
-יצח וחאל .הדובעל רתוא חלוש היה םיוקמ םירשע ךותמ ושע-העשתבו

 םק ,רסונ לע הנינוה יסבכמ תא ישרקב ותפכמ בוזיס היה ,הדובע לש העש
 ונעשל .א�כ??-ח 1$ רתוא ףילחה .ברע-תחרוא לוכאל- התיבה ךלוהו
 : r ברבאפייטס ססורמ :·ירוטסלטאגיייי" לש אפורה
 השפוח לבקל םייוכיסה רובג ברזיס לש ותביזע םע : ועס תלדה דיל ןומהה
 ךותל לכתסמ .קפודה תא דדמ אוה .ןבשיב שיא טבצ אל אפרמה .הדובעמ
 ןקתש היה 'ץיברבאפייטס ססורמ אפרמה .םיינישה תא וידיב ששממ ,הפה
 וייח לער ומצע לע םגר ,אשונ םרש לע םילוחה םע וניד אל םלועמ ,תפרמל
 . ונד ופיס אל ובעכ
 ,הכרבמכ ' r ברבאפייטס ססורמ לכתסה ,וילא סנכבש .ןורחאה הלוחה לע

 .םיפלקה דחא םש- קיפ-טיילר•
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 טבמ ךות • ןחלושה לע ודי תא חטשו תכלכולמ תילטמ ולדוגאמ ערק הלוחהו
 . ןנחתמו ףנחתמ
 קיזחהל לגרסמ ינניא ,הלגרמ אלמ" .רבצמ תא הלוחה עבק "."תקלד ,האר"
 ."רוסמ אל ןדרג אל
 אוהשכ ,הבר תושגרתהב 'יץברנאפייטס ססורמ רמא ,"ןתוא ריכמ ינא ירהו"
 וששימ אפרמה לש ויתועבצא "! ןשאר תא יל הארה"- תלדה תא בטיה רגוס
 .םהוזמה ורעשל תחתמ תוקלצ שרלש רהמ שיח
 ברמארבאש" ,תושגרתהב 'יץברנאפייטס ססורמ ךישמה ,"ראסימרקה התא"
 "!יתוא תרסאש התא הז .יתוא ורסאש ינפל םוי ,הלילב איבה
 םייכינח וטילבהב בצעב היבובאב ןייחתה ,"םידיקפתב ונפלחתה וישכע"
 םייולת ילש םייחהו ,שנענה ינא- ,ראסימרק וישכע יליבשב התא" .םיקיר
 ."ןחור בצמב התע
 אוהשכ :יץברנאפייטס ססורמ רמא ,"הנחמה טפשמל ךתרא שיגהל לוכי ינא"
 ןעבצא תא יאדווב תעטק התא" .היבובאב לש העוטקה ועבצא לע ץיצמ
 ינאש םושמ- ךילע ןישלא אל עגרכ לבא . ןכב קפס יל ןיא • ןווכמב
 םתקרזו םתסמר ונתואר ןוטלשה תא סופתל םתחלצה ןכל .ןקז ליסכ ,טוטרמס
 "! עבצאה תא הארה ".לבזל
 לוקב רמאו ןולחה לא שגינ ,עצפה תא שבח 'ץיברנאפייטס ססורמש רחאל
 :םומע
 ."ררוחיש ןל ןתא אל ינא .ןל"
 וליאכ םואתפ הינובאג רמא ,"בררטפ אצמנ הפ ,רוטקוד ,עדוי התא"
 םדא אוה . רתא רשק יל ןיא לבא . דסומה דקפמ רתוא • ןכ • ןכ" .בגא-ךרד
.'לעילב-ןב םגר ירמגל רדרדיהש ' 
 .אציו תלדה לא גרסנ ,הווחתשה היבובאב

5 
 .סרכה לצא ביישימ בשי- לבראה תעש ,העש התואב
 'ךירעה ולש םיעידומה תא .תושמוכמ םינפ לעב • ןרמנו ןמש םדא היה סרכה
 ןישלמ : רתי-תובידנב סחייתה ביישימ לא . רצק םתוא קיזחה : קניפ אל ןא
 .ןוד-בוטסורמ רבכ ןודינב הבוט הצלמה םע עיגהש ,ליעפ
 רומח טבמ ףיעהו סרכה רמא- ,"דחא ריסא דחוימ רמשמ תחת ואיבי רחמ"
 התא ,והשמ שפחיו הפ רופחי אוה .גולואיג אוה ,בונוס ,9f ומש" .ביישימב
 "? ביישימ ,תנבה .םייניע ונממ דירות לא

,'ןיא דועו"  "?שפחי בהז" .ביישימ רמא- '
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 תא רבש ומצע אוה : המרקמכ התיח הלאשה .סרכה ןתח ,"ןניינע אל הז"
 ןמ חיוורהל רשפא ןיא זא ,בהז םא .גרלראיגה הפ שפחי המ 'ןיבהל ידכ ושאר
 'לכ-רסח םרקמל דחוימ רמשמ תחת ריסא םיחלוש ויה אל ירה 1 הזה ןיינעה
 יקרוע רא לוח 1 הזיא לבא .בהז שי ,תדמרא-תאז .םיעלסל טרפ ,ירניס לכ
 .רתוי חרב איבחהל םג ,רתוי םידבכ םג: םיבוט רתוי הברה םיבצחמ? םיבצחמ
 ,בוט םלוכל : תומירעב בהז המילוקב ? המילוקמ רתוי םיעורג רנ�: ה i נבר
 .קיפסמ םלוכל
 ינא- אצמי אוהש ימ םא" .עקרקה תא ביישימ קדב ,"בהזב לודג ןיבמ ינא"
 ."הקידבל תחקל ידכ ןל עידוא דיימ
 : הז ברנרססב לע יל חוודת םוי לכ התא" .סרכה רמא ,"םיניבמ םלוכ בהזב"
 '.'תלחזמב רתא עסת התא ,םרקמ היזאל עוסנל ךרטצי םא ... ןלה ןאל ,רמא המ
 .הכרבמכ קיספהו ביישימ ליחתה- " ... יתיצר שקבל ,תדמרא-תאז ,ינא"
 .תונדשחב סרכה וילע טיבה- "?דרע המ"
 . ץמוא ביישימ ספת- "?הררוואב ןולל יל רתומ םאה"
 .סרכה םמותשה- "?המ םשל הזר"
 .ביישימ ןישלה ,"תוסוסה תא םיתיחשמ םיריסאה"
 "?הלבח" .סרכה קעזנ- "?הז ןיא"
 התא ,םירבג לש קסע" .ןריחנ וינפ תא ביישימ תוויע ,"שממ הלבח אל"
 ."םיתיחשמ םהו ... הפ תורסח תרבקנ 'ןיבמ
 .קוחצב סרכה רץפ- "?אנקמ ילוא התאר"
 ,תינבצע הסוסה הזכש ןיינע ירחאש אלא" .ביישימ שיחכה- "!אל- אל"
 ."תינברס ,תטעוב
 : הזכ ףיעס שי" .םירוהרהב סרכה עקש ,"רסאמ שנוע ףיסוהל רשפא הז רובע"
 ."יתכלממ שוכרב הלבח : רחא ףיעס סחייל רשפא ילוא רא תרמהב-בכשמ
 סנכי קרש ימ" .רכשוממ ץפקו ביישימ ררועתה- "!יתרמאש המ רהז"
 ."רתוא סרפתא דימ- הררוואל
 .ןלש ןיינע אל הז- סופתל" .וחצמ תא סרכה טמיק ,"ןררצ ןיא סופתל"
 ."רבדה תא ןל םושרת קר התא
- תדמרא-תאז המהבה לע ,הילע הלעי קרש ימ" .ביישימ םיכסה ,"רדסב"
 ."םושרא ןיימ ינא
 .סרכה ןרקתסה- "?תילע ןמצעב התאר"
.'וסרא קרחה" .ביישימ שיחכה- "! אל-אל" ' 
 "?תיאר- םישוע םירחא ןיא" ,סרכה ורקחל ךישמה- "?תיאר לבא"
 .ביישימ הדרח ,"יתיאר הז תא"
 "?ןיאו .�כ"
,'ליגר" .'לכה הזר- םילרע .דראמ טושפ" .ביישימ רמא ' ' 
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 .סרכה ךירעה- "! הרבג ןכ לכ"
 ."רדגה לע םילרע ןכ-םשל" .ביישימ םיכסה ,"הרבג .ןברמכ"
 רשפא ,הייח ,המהב תאז לכב" ,סרכה ןיינעתה- "?הסרפב טעבת איה םאר"
 ."ומאל
 התא חיננ" .תריחמרמבר תונלבסב ביישימ ריבסה ,"דראמ טושפ ןיינעה אלהו"

 ויאר .רדגב הכת זא ,טעבת םא .עצמאב רדגהו ,םש- איהו .ןאכ-
 "?תרחא
 ."הבקנ אל תאז לכב הז" .םירוהרהב סרכה עקש " ... ןכ"
 הבקנהו ,ברוס ילב הפ ןיינעה הז תמרעל לבא" .ביישימ םיכסה ,"ןרניס שי"
 '.'תנתונ אלר תברסמ םימעפל
 ! ןתא אל: התרא תיאר" .סרכה םואתפ סעכת ה- "!תנתונ אל הל הארא ינא"
 :·ןנחתת ,ילגרל לרפת ,וץרת המצעב
 םגר ... הדרת ליבשב קר לכה ירה רנ לצא ירהר" .ביישימ ענכנ ,"ןתת' ןברמכ' ןל"
 הל םירמ ,םירתוימ םירוביד ןיא הסרס םער ? הבקנה תא ,התרא אצמת הפיא
 :·םיידש הל ןיאש קר לבח .המידקו- בנזה תא
 "?הסרסל הל ןיאמ יכר" ,סרכה םיכסה ,"ןיא םיידש"
 .תרערועמ-יתלב התיח סרכה לש ותקדצ : דרבכ-תאריב קתש ביישימ
- ןיינעה תכרסל םא ... בושחא דרע הזה ןיינעה לע" .סרכה רמא " ... ברט .�נ"
 רתוא תיאר םאה ?ריכמ גרלראיגה תא התא :ןכ וישכע ... הטלחה לבקא זא
-רטנוק תרחיש םש להנמו 'יררטסלטאגיררד·ל אב היה ארח ? םעפ
.'תרינריצרלררר ' 
 :•ןכרסמ םדא" .ביישימ רמא ,"םש רתוא יתיאר .ןכ"
 .ויניע תרבג תא סרכה םירה- "?עדוי התא ןיינמ"
 ."תינריצרלררר-רטנרק הלומעת להינ :דקפמ חרזא ,רמוא ןמצעב התא"
 :·רחא ףיעס הז" .סרכה רתוא ןקית ,"תרחיש םא יכ- הלרמע�ר אל"
 ןוטלשה דגנ ארח םא" .ריפחכ תא ביישימ עינה ,"ןה-ונייה הז ונליבשב"
 :•רנלש רקיה יטייבוסה
 'ןרבנה ןרויכב ןברע ןלש שארה" . ןחלושה יררחאמ סרכה חתמתה ,"ןרכנ"
 :·ביישימ ריסא
 ,הרררראה ןיינעב ןיא זא" .ביישימ חתמתה- "!יטייבוסה ןוטלשל ןמאנ"
 "?דקפמה
 .ינלוק קוהיפב ריפ תא רעפו סרכה רמא ,"הליל תרמשמ ןל םרשוא ,רדסב"
 םירבגה תא םשל סינכמ התאש 'יל עדררי םא : הערל הז תא לצנת לא לבא"
.'תרנרז-תיב אל הז- הרררראה .טפשמל ןלת .ףסכ ורבע ' 
 ןותמ קר ילוא" . ויניש תא ףשחו ביישימ ךייח- "?רשפא ןיא ףסכ ורבע"
 " ... הבהא
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 ץפקש ,ישי היה ףירצכ זתוא הארש ןושארה .ברעכ ואיבה כזנזססכ תא
 ,"יזרטסלטאגיזזר" ,כזנזססכ: החמשמו באכמ וץוכתה בלה: וקביחו ותארקל
 ... ףסוי ,תימלוש
 ."יונפ םוקמ שי ןאכ" .ישי ריצפה ,"ידיל שגרדה לע בכשת"
 .בדנו ססכ לאש- "?שיאל עירפא אל"
 ,התא ךיא .�נ ... לזמתא תמ אוה ,כזמזחאפ לש ומוקמ הז" .ישי רמא ,"אל"
 "?אב התא ןיאמ
 ינא רשאמ רתוי יל םיקוקז" ,הרקתה לא ,הלעמל ויניעכ עיבצה כזנזססכ ,"םה"
 .הגלפמה ריכזמ תא ומכ ישיא רמשמכ םוקמל םוקממ יתוא םיעיסמ .םהל
-קבאמ בהז-קבא רציימ : ינרדומ יאמיכלא ןימ ינאש • יאדווכ םיכשוח םכלכ
 ."יל םינימאמ ויה אל ,תאז םתחנה תא רתוס יתייה וליא ףא .רוצ
 .ישי חנאנ ,"רעיכ םיצע-תתירכל ךתוא םיצירמ ןיאש ,לאל הדות"
 םה ןכל" .כזנזססכ רמא ,"בהז יציב הליטמה תלוגנרת ןיעכ םליבשכ ינא"
 "?ישי ,םיצע תתירככ קסוע התאו ... ךכ-לכ ילע םידעור
 . ישי רמא " ... בחוס"
 םילופנה וינפ לע לכתסמ אוהשכ ,כזנזססכ רמא ,"ןויער יל שי ,עדוי התא"
 לעופ ילכ רדתסהל יתורשפאכ ןיאש 'דיגא" . ישי לש תזיווכ םיסוכמהו
 ."ומיכסי םהש- חוטכ טעמכ ינא ? המ . ךתוא שורדאו • יעוצקמ
 . ישי ךייחתה- "! יאו לה"
 קדצה .יתא ךתוא םג תחקל הסנא- רחא םוקמל הפמ יתוא וריכעי םאו"
 םיקבאנ תונחמה ינכוש .םיריסאה ליבשכ אל הז ךא- יללכ רשואל גאוד
 ."תיטרפ תודרשיהל
 "?זקווקמ תושדח ךל שי" .ישי רזח- " ... יאזלה"
 .ושארכ כזנזססכ ענענ ,"רבד םוש"
 בתכמ ךלוה ןאכמ ... העיגה םרט הבושת לכא" ,ישי רמא ,"בתכמ יתבתכ"

 "!עיגמ ללככ םא ,םישדח השולש
 ונייה םירומא ףסויו ינא" .ושאר תא כזנזססכ ענענ בזש ,"רבד םוש עדוי ינניא"
 ."יתוא ורסא הדילה-ליל ברע ךא ,התדיל ירחא תימלוש תא שוגפל
 .הדיצה וטבמ הנפמ אוהשכ ישי רמא" ... רבל דלונ ימ ,עדוי ינניא וליפא ינאו"
 לש ופתכ לע ודי תא וחינהכ בדנו ססכ רמא " ... ונלש םייחה םה הלאכ 'ןכ"
 תמאכ ירה לכא ? ףסוי הפיא : המשנה תא ינממ ואיצוה הריקחה תעשכ" . ישי
 ."אוה הפיא ,עדוי ינניא
 "?ישפח ךלהתמ אוה" . ישי ררועתה- "?זתוא וחקל אל"
 דיל זתוא ושפיחש ,קר יל עודי" .ויפתככ כזנזססכ ךשמ ,"גשומ יל ןיא"
 התא המ ,יסרפה לובגה רזזיאכ ילמרונ יטייבוס םדא השוע המ .יסרפה לובגה
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 ןפואב רובעל הצור ילמרונ יטייבוס םדא : ןכ הנוע ינא ? ישי ,בשוח
 תוחירצמ ןיבהל היה רשפאש המ רהז ןפוא לכב .הזה לרנגה תא יקרח-יתלב
 ."ילש רקוחה
 .ישי לאש- "?ךתרא רכה םאה"
 םירוש םייטייבוסה םיחרזאה לכ • ןל עודיש יפכ" .ברנרססב רמא ,"ןברמכ"
 ."קרחה ינפל
 " ... סרפו" .ורוביד תא ישי טאה- " ... ףסוי לבא"
 םישימח ילוא יתוא ולאש" .ברנרססב םמותשה- "? הנה סרפ ןיינע המ"
 שקבתמ המ .שדוקה-רץאל תישפנה ותבהאב ףסוי יתוא ףתיש אל םא ,םימעפ
 תמא הז לכ • ןברמכ • םא . הניטסלפל עיגהל טילחה ףסויש • הזמ שקבתמ ? הזמ
 ."ןכשה הנחמב אולכ ונניא ףסויו
 . ןר המתב ברנרססבב r צה ישי " ... ויה המ םשל לבא"
 יתייה • ףסוי ןמרבח" .ברנרססב רמא ,"םהל ןימאהל ינא ןנרמ הז הרקמב • ןכ"
 .יגרלראיג ןדע-ןג שממ ,התא עדוי ,םהה תרמוקמה .החמשב וילא ףרטצמ
 קמועב תורישע טפנ תובביש תוערתשמ ,חרטנ ינא ,חלמה-םי ןוזיאב
 .טפנ לע ןכרש הזה יטסאטנפה םגאה לכ ! בר קמועב : בל-םיש .המדאה
 .ינמודמכ ,ונחנא םלוא ... םיקמעמל טפנה תא הצחל ,העקשב המדאה תפילק
 ."תוישממה תוגאדה ןמ ונתעד תא ונחסה
 "? הניטסלפ לע בשוח ונניא ידוהי הזיא ,יל ררמאו" .ישי חנאנ ,"ןכ בטומ"
 רקחב ,בגא ךרד ... בשוח ונניא רשפנ רמוש" .ברנרססב רמא ,"רשפנ רמוש"
 תויהל התא לוכי ,הניטסלפב .יקסיימרברנ השימ ,בוטה ירבח קסוע תורמה-םי
 ."ןרלמ-תיבב ררגל םיכירצ ונייה אל ,חרטנ
 ףסוי : יתעד לע לבקתמ אל הז" . רידי תא ישי רכפ- "! ףסוי לבא"
 " ... הניטסלפב
 ול רדסל לוכי יתייה" ,ברנרססב רמא ,"ויתוינכתב יתוא ףתשמ היה וליא"
 םג השרעו ,ויתוינכת לע רפסמ שיא ןיא רנלש םינמזב לבא .היצקטורפ
 תעד ףיסוי .חרטנ רתוי .םיניינעה ןרתב תויהל רשאמ תעדל אל בטומ .המכחב

 ."תלהרק ירבדכ ,בואכמ ףיסוי-
 ונחנא ונבצמ תורמל הבהר" .שרח ישי למלמ ,"רנלש םייחה םה הלא: תרמא"
 ."!ןמאיי אל .תלהרק לע ,הניטסלפ לע םיחחושמ
 : תיסורה תרוסמה תולובגב הז לכ" .ברנרססב דגנתה- "! אל עודמ לבא"
 םג לבא .תוריחב- ףוספסאהו .ינרקודה ליתה יטרח ירוחאמ היצנגילטניאה
 התרא ,תודבע ה r ר.א ,םצעב ,איה תאז .דראמ יסחי גשומ- תיסורה תוריחה
 הזה ררזיאה ןמ לבא .תונמש רתוי ,תולודג רתוי לבראה תרנמpז אלא- הייפכ

 ,רנלש ןוזיאה לא םדאה תא ריבעהל עגר לכב םילוכי- תוריחה ררזיאמ-
 ."ירשפא-יתלב תוריחל רבעמה רנלש ררזיאהמ וליאו
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 .ישי ךייחחה ,"ידמל דדועמ רבדה האדנ דצה ןמ"
 ,בל-יוליגב אוהש ימ םע חחושל ךמצעל השדמ חייה לודגה ןוזיאב םאה"
 "!ןימאת אל םלועל" .ברבו ססב ךישמה- "?ןאכ רמכ
 .ישי למלמ- "."םירוקרזה דראל היפוסוליפ"
 ,תרבדיעב ברברססב הבע ,"םימכחה ךא ,םישלחה חטש- היפוסוליפה"
 ."םיחירסמה םהיכדצ תשרפהב םיקפתסמ םיקזחה םיליבדה"
 ."יל דלונ ימ עדוי ינניא ... ןרכב הז לכ" .ישי דמא ,"ןכ"
 דוסיה אוה לבסה" .וינפ תא ברברססב רימחה ,"רבלש םייחל ךייש- הז םגר"
 .תיטסיסקרמ היגרלראיזדפב שמתשנ םא ,לע-ןיינב- ראשה לכר ,ובייח לש
 תא םיאשונה ,םישנאה םה םימשא .תומשא ןביא ידה םילמה ? אל המלו
 ."ארשל םילמה
 ,ישי חנאנ- "!דליה תא ,תימלוש תא תחא םעפ תואדל יתלוכי קד וליא"
 "".יל השרוי קדש המכ .ףסלפתהל ךישמא ךכ-דחאו"
 .ישי לש רפתכ לע ודי תא םשר תונד ברנרססב דמא ,"ישי ,ארש עותעת הז ידה"
 .הרוקתב התרא םיפילחמ רבנרדרריעב ונחבאש ,תימצע היימרו היילשא תאז"
 .הררקתה לש התוסכב היילשאה תא םישיבלמ אלא ,םיפילחמ אל וליפא
 "!האלפב ךכ-לכ ,הפי ךכ-לכ תאזה תוסכהו
 ,םוהת : הז ידחא המר" .ישי דמא ,"ןושארה לוקיעל דע קד םיאוד ונחבא"
 "?הרשי ךדד לש םירטמ רפסמ דרע ילואו ,הילע
 דמא ,"ןושארה לוקיעה ידחא הפצמ המ םיעדוי רבא ןיאש ,ונרשוא ךכב"
 .ברברססב
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 רשע-חשש קרפ

 בתכמה

1 
 וריבעה תכלכולמהו תטמוקמה הפטעמה תא . רבמטפסב עיגה ישי לש ובתכמ
 בתכו ,טנברדל הרזח תימלושש ,עדי אל ישי- "יררטסלטאגיררד"מ הזילל
 ןמ .רוזנצה ידי-לע בותכהמ שילש קחמנ םיינשל לפוקמ ן;ילג לע ."התיבה"
 םייחה יאנתש ,אירב אוהש ,החלצהב עיגה ישיש .ןיבהל היה רשפא ראשה
 .םזילאיצוסה דיינב לע תואצרה םיריסאל תוכרענ 'א ימיבשו םיריבס הנחמב
 . זילאטס רבחה יבתכב יתטיש דומיל ןגרואמ ןכ-רמכ
 לעב ןקז- ןושארה ירפכה .םוי ותואב לראאה לא הזיל האיבה בתכמה תא
 : לכה תא הזילל רפיס- הלודג הנבל רופיצל ופוצרפב המד ,תועמוד םייניע
 רדסב ןולגעה ,םיאירב םידליה ,םרכב תדבוע .ןולגע לצא תררוגתמ תימלוש
 תולעל הליחתה ,םיטרפה לכ תא העמzזו הזילש רחאל ... ןוירהב ותשא ,רומג
 ,הדבכ התמישנ ,הלולתה היילעה ןמ רבאכ הילגר .םרכה לא ליבומה ליבשב
 םש .תאזכש הלולת היילעל הליגר התיח אל איה .החצממ ופטנ העיז ילגאו
 .הררחש תומד הצצורתה ,םינפגה תוררש דיב ,הלעמל
 ,הנכסימ הדלי" .היניע הארמל הזיל הנימאה אל- "?תימלוש תאז םנמאה"
 "!תאזה הלולתה היילעב הלרע איה ןיא ! השלח ,הריבש ןכ-לכ
 תוציפקבו ,םרכה ןורדמל דע העיגה טעמכ איהשכ ,הדודה תא התאר תימלוש
 .התארקל הצר ,הזיע רמכ ןבאל ןבאמ תוזירז
 .תחא המישנב הזיל הארק- " ... תימלוש"
 הלמש הילער הררחש תחפטמ השאר לע .המרחשו הפוזש הירפכ הדמע הינפל
 ויהשכ וראשנ היניע תרבג .תובוצעו תויניצר ויה היניע .הכוראו הררחש

 . ישפח ףועמב תינונס יפנכ רמכ-
 " ... יתדלי ,תימלוש"
 "?אוה הפיא" .םרמע לוקב תימלוש הרמא " ... בתכמ"
 התסינ .הארקו הרזח ברשו רתוא הארק איה .טמוקמה זרילבכ וצעננ היניע
 .תוידוסיב ותכאלמ תא השע רוזנצה םלוא ; תוקיחמל תחתמ בותכה תא שחנל
 .החוכ לכב הילא הצחלנו הד�דה תא הקביח ,אורקל תימלוש הרמגשכ
 ."רקיעה הזר ... תברתכ םג הנשיו" .תימלוש השחל ,"יח אוה"
 .הזיל הלאש- "?תרשעל הצור תא המ"
 .תימלוש הרמא ,"וילא עסא"
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 "?םידליהו"
 תא ןמזמ הלביק רבכ איה .תימלוש הטילחה ,"םייתניב ןלצא וראשיי"
 "?םתוא יחקת" .הטלחהה
 .הדיל הממותשה- "?תלאוש תא המל .�נ"
 הנכומ התיח איה "?ךלנ ייארב .�נ" .תימלוש הרמא :·הריעה רוזחנ םויה"
 .ט,קזיךטל ףועל ,דיימ וץרל ,תכלל
 הלולת היילעה" .תננחתמ המינב הדיל הבייחתה :·שפניהל תצק ינת"
 " ... דרא.מ
 רדע. ןתחתמ קומע ןכש לראאה .הסארטה לש תנעשמה ינבא לע ובשייתה ןה
 .קוריה רחאב ץבר םישבכ
 "?םשל םיעסונ ןמז המכ" .שרח תימלוש הלאש- "?קוחר ... הז"
 ... תבכרב" .הדיל הרמא ,"תבשוח ינא ,םימי רשע-השימח דע הרשעמ"
 ."טשייטל דע לזרב-תליסמ ןיא ןכ-רחאו
 "?תלאש"
 ךישמהל ךירצ םשמר .המיז םשב תחא הנחתל דע עוסנל ךירצ ... ןכ י יתלאש"
 ."ןמדזיש המב
 :·עיגא ינא םגר- עיגה ישי" .ןוחטכב תימלוש הרמא :·עיגא"
 ... ןכ תארקנ הנחתה םג" .הדיל הרמא :·םיארונ רופכו ררק םש- םירמוא"
 :·םימח םידגב יכרטצת . *המיז
 "! ויתס" .תימלוש הדגנתה- "! וישכע רבמטפס קר ןה"
 :•םשל יעיגתש דער .ףרוח- םש" .השארב הדיל הענענ :·ויתס הו ונלצא"
 ."הדוד ,טלחוה הז" .תימלוש הרמא :·ךרדל אצא רחמ"
 לכרא אל יכ ,יצורת לא קר .טקשב רנל ךלנ" .הדיל החנאנ ,"בוט .�נ"
 "!ןגישהל
 לא רשיו ,תונבצעבו תוריהמב הדעצ תימלוש :•לכה הזר- םידליה תא חקנ"
 .ברעה תבכרל רחאל אל קר ,הנחתה
 .תוריהזב הדיל הלאש- "?םישנאה ןמ דרפיהל הצור ןניא"
 " ... םעפ-יא םהל עדררי םא ,יל וחלסי םה" .תימלוש הרמא :·ןמז ןיא"
 .הדיל הרמא :·ןנוצרכ"
 :·תעקרש טעמכ רבכ שמשה" .תימלוש המק"! ונכלה .�נ"

 .ףרוח- המיז •
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 הטלפ אל איה .גנוד תפיט רמכ הרוכע-הנבל המיז תנחתל לעמ הדמע שמשה
 . ןנוצ יתכתמ רואב אלא הלש הרואב אל וליאכ הריאהו. יחצנ ררק קר- םרח
 םירופיצ .רופכו גלש םיסרכמ םיצעה- ןבל הטעמ הטע ביבסמ רעיה
 ןשע הלע םשר הפ .םילבררטציא רמכ העונת ילב םיצעה יפנע לע רבשי תורידנ
 .חטשב תורזופמה תרתקיבה תובוראמ
 ועיגהש ,םירופס םיעסונ םילספס לע רבשי דראמ תממוחמה תבכרה-תנחתב
 ישנ- םישנ הלא ויה .םהינפ תא םדיק אוהש ימש ילבמ ,הנורחאה תבכרב
 ,תוורפב תולברוכמ ויה םישנה .ןהילעב םע ןויארל ועיגהש ,םיריסאה
 . ןליג תא עובקל היה השק הלא תובכשל תחתמ .םישבכ תורדאב ,תוחפטמב
 תחא .םוקמה לא עיגהל ןפוא הזיאב • ךיא וצעייתהו ןהיניב שחלב וחחוש ןה
 התברה ,היינשה םעפב רבכ הנה העיגה איה :דראמ תיתוכמס התיה ןהיניבמ
 םינכומ ויהש ,סינוט םייררתסימ םישנא תומשב ,רבעמה תונחת ירפסמב
 .העדי אל ישי לש הנחמה םרקמ תא ךא ... םולשת אלל רוזעל
 דח םיתב ודמע בוחרה ידיצ ינשמ . ךורא בוחרב דועצל הליחתה תימלוש
 הל היה אל יכ .ד.ר.ק.נ לש תימוקמה הלהנימה לא הכלה איה .םייתמוק-רדו
 ויפתכב הנחתה ןרות ךשמ התלאש לע . לואשל ימ תא היה אלו ,תכלל ןאל
 הפיא ,עדוי ימ ; דחא הנחמ רטמוליק לכ לע רנל שי ,תיחרזא • ןאכ" : רמאו
40 ה הפיאו-400 ה הנחמ 1  לש היניע ינפל דמע ךרדה לכ ךשמב" ... ! סיכ-
 םרקמב. ןאכ."? רורב" םעורה לוקה לעב בררטפ םריאה קינברקלרפה תימלוש
 ,םויא רתוי דרע ימוקמה בררטפ קינברקלרפה יאדווב היה ,תונחמה ןיב הז חדינ
 .השקונ רתוי דרע ,יארפ רתוי דרע
 הקדמ רתוי דומעל ןא ,קפסב תימלוש הרצענ הלהנהה ןיינבל הסינכה ינפל
 ףוטע רמושה .םידירווב םדה תא איפקה ,התרא ףיקתה רופכה .הלכי אל
 .תומוטא םייניע הב ץענ המח םישבכ תרדאב
 ינא" .תואופקה היתפש תא ישרקב תימלוש העינה ,"ןיעידומה לא ינא"
 " ... ילעב םע ןויארל
 .רמושה השרה- "!ךל יעס"
 "?םשל עוסנל ךיא" ,תימלוש הרמא ,"הנחמה הפיא ,תעדוי ינניא"
 תויהל ךירצ םש ?רושיא" .הרמוחב רמושה לאש- "?שי ןויארל ןרישו"
 ."הנחמה םרקמ םושר
 "!יל ונתיו םרקמב שקבא ינא לבא" .תימלוש הרמא ,"רושיא יל ןיא"
 .הצוחה תימלוש תא ףחדו רמושה חררטצה- "!תיחרזא ,יכל ,יכל"
 שחרתה המ ,הניבה טא טא ,הלהנהל הסינכה די-לע תימלוש הדמע האופק
 ,אלו • ןאכמ יקלתסה" : ףיסוהו תלדל דעבמ ושאר תא איצוה רמושה .התא
 "! ךתירחא היהת הרמ
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 הצקב הדעסמל העיגה ךיא ,תימלוש העדי אל ,דעה רופכהמו תועמדמ תקנחנ
 ךכ .הסנכנו- םרח השיגרה ,םיראומ תונולח קוחרמ התאר ,הארנכ .בושייה
 .וכרדב הרקנש תיב לכל דדרב דדרנ סנכנ
 המ ,הספת אל איה .הקולחה ןולחב םוטא טבמ הצענו ריקה דיל הדמענ איה
 יארה-תורצק ויניעב הניחבה לבא ,םהוזמה קולחב ןונזמה לעב הל רמא
 .ריעצ אל רבכו ינלוח ידוהי לש בוצעה וטבמב ,תוהכה
 • רתוא העבת איה- סנל התוויק אל איה .תימלוש הרמא- "! הידוהי ינא"

 .שחרתה סנהו
 ! טקש" .וידדצל לכתסהו ועבצאב ריפ תא ןונזמה לעב םתס- "!טקש-ש"
 ."ךב לפטא ינא • ןחלושה דיל יבש ! םישנא תוחפ ךכ לע ועדייש בטומ
 ולגהש הלאמ הלוג היה אוה םג ץ:יג;:י 39 נ; 3 םר�� היה ןונזמה לעב לש ומש
 םע תחלצ תימלוש ינפל םש אוה .בוקר� ה�אל� ריעהמ ,הניארקואמ םתוא
 שיא היה אל לכואה-רדחב .הדי-לע בשייתהו .ךל�ר� םע תירעקו םח 'ץשךוב
 .תאז םימודמד תעשב םהמ רץח
,'ךל רוזעא 'ןברמכ 'ינא"  הרופיס תא עמשש רחאל :ץיג;:י 39 נ; 3 םרבא חיטבה '

 ורזעי תחדק? םייוגה? רנל רוזעי ימ. והערל שיא רוזענ אל םא" .תימלוש לש
 " 1 ה w-w ! ס-ס-סה- לבא ! ךל רמוא ינאש המ הז . ונל
 לש רמוקמ אלממ ,ישפח ,דחא ידוהי דרע ררוגתמ המיז תנחתבש ,ררבתה
 ,םירכמ הברה- 'ץיבייסבי םרבאל םגר- הזה ידוהילו ,ראודה להנמ
 ,קפס- ןויארל ןרישו .טשייט הנחמ תלהנה םע תרחא וא וז ךרדב םירושקה
 ,הנחמה אצמנ הפיא ,עדרויז:iל היהי רשפא לבא- ,לבקל היהי רשפא םא
 תרמוקמ םתואב. "רנלשמ ירג" אוצמל וליפא ילואו ,וילא עיגהל רשפא ךיא

 םע חחושל ישיל השרי תענכשמ הנתמ דעבש • לשמל • רעשה רמוש-
 .העשה תיצחמכ תימלוש
 "".המיז תנחת לא" ,תימלוש הרמא ,"תויחל הנה אובל םאו"
 לקוי אל הזמ לבא" :ץיבייסבי םרבא ר� 9 ,"םידוהי השולש הפ היהנ דא"
 "!בוטה ונוצרמ הפ רוגל אובי אל ילמרןנ ידוהי ... ערוי ךבצמו ךלעבל

 יפלא לש קחרמכ 'זקווקמ .קדוצ 'ץיבייסכי םרבאש הניבה תימלוש
 תונכשב הפי רפכ החור יניעב התאר איה .הנוש הל הארנ הז לכ ,םירטמוליק
 תא איבהל ,הדובע ודיא אוצמלו הדה רפככ רוגל רשפאו ,ישי לש והנחמ םע
 ,דודיעל ,רדעל ול תויהל ,ול תוכחל ,ישי םע תונכשב תויחל ךכו םידליה
 ןמ םירטמוליק תואמ לש קחרמב ! תויזה ,םיעותעת הארמ ! רפכ ".הכימתל
 ! םיבלכלו םילייחל טרפ ,תחא היח שפנ ףא אצמת אל תונחמה
 תימלושל שיגמ אוהשכ :ץיבייסבי םרבא רמא ,"ילצא 'ןבומכ ,ינולת םויה"
 עוסנל .לכה לע דחי ןודנו ,ראודה ןמ ידוהיה תא ןימזא ינא" .םח הקשמ סוכ
 יל ןימאהל הלוכי תא • ןכוסמ עסמ הז ! ךכב-המ לש רבד אל הז- הגייטה לא
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 ."ורסאל םילוכי ןלש ישי תא םגר ךתרא ורסאל םילוכי ,יתרביד לע
 ירבדל תימלוש התהת- "!הכחמב אצמנ אוה ,רתוא רוסא רבכ אלה לבא"
 :ץיבייסבי םרבא
 םדאה ךירצ םיכש המכ" :ץיבייסבי םרבא ךייח- "! המימת הדלי תא"
 ןיא ,הכחמב- ןלש ישי ... ! יתימא יטייבוס חרזאל ךופהל ידכ דומלל
 ולשמ טפשמ-תיב שי הכחמב םג ! רהוסה-תיבב אל- לבא . ןכ לע םיקלוח
.'הכרוא הפוקתל ןודלו טופשל • ורסאל םילוכי םש םג . ולשמ אלכ-תיב םגר ' 
 .הככ האילפב תימלוש הלאש- "?המ לע לבא"
 הריכמ תא אלה ... רבד אל לע תדמרא תאז" :ץיבייסבי םרבא רמא ,"לכה לע"
 הכרבכ חומיא ! 'אצמיי רבכ ףיעסה- שיאה תא אוצמל ךירצ' : הרמיאה תא
 ."דראמ
 הגייסל עוסנל טלחוה ,ראודה ןמ ידוהיה םע החישה רחאל ,ברעב וחראמ
 תואצמנה ,תומישרה יפל ידרחיה לדתשי אבה םויה ןשמכ : םיימוי דרעב
- 'ץיבייסבי םרבאו ,הכחמה לש ואצמיה םרקמ תא קיירדמב עובקל ,ראודה
 אל ידכ ,תיבה ןמ תאצל אל וצעי תימלושל ."רכלשמ ירגה" תא אוצמל לדתשי
 תושדח םיכפ לכר ,תלוזה תא ריכה דחא לכ ןאכ : םינרקסה יניע תא ךושמל
 .דשח ודורע
 םיבתכמ תורשע התא האיבמ תימלושש ,העידיה הוורע תדחוימ בל-תמושת
 רפסמ הכחמב רבשי ישי םע דחי ; טכברדב םינרוקה ןמ תרבחמה יריסא לא
.'יררטסלטאגיררדב טפשמה" יכרדכ לרוג ' 
 יפוליח" .תימלושל ראודה ןמ ידרחיה ריבסה ,"ואצמי םא ,ונתי םיכש שמח"
 םיבתכמה לכ תא לסחל בטומ .קרחה לש הרפה- םירזנוצמ אל םיבתכמ
.'ףרושל ,הלאה '  
 אלה ! ירשפא-יתלב הז ,תאז השעא אל ינא" .תימלוש השגרתה- "! אל"
 םלועל ,הזכש רבד עצבל םורתת אל ידי ... ! םיפצמ ,םיררקמ ,טכברדב ,םש םה
.'ימצעל חלסא אל ' 
 םיחרכומ 'ןכ םא" . רידי תא טשפו ראודה ןמ ידרחיה רמא- "! ט�ג �כ .�כ"
-קיתב םיבתכמ םיקיזחמ דימת : דיה קיתב םקיזחהל רוסא .בטיה איבחהל
 םג .דבאל ,חוכשל ,הלילחו סח ,רשפא קיתה תא .תאז עדוי דחא לכ ד,יה
 הז- םייברגה ךותל .םייברגה ךותל- ברס יכה .םסינכהל ןיא םיסיכה ךותל
 '.'חרטנ הז ,דראמ בוט
 שיא .ישי ורבע תחקרמ תנצנצו שבד תנצנצ 'ץיבייסבי םרבא איבה תרחמל
 היה הכחמל דע .הכחמה לש תקיירדמ תברתכ גישה: רת חטבה תא אלימ ראודה
 אצמנש ,התיח תירקיעה החלצההו ,םירטמוליק םישימחו םייתאמ לש קחרמ
 אוה .ףסכ בהואו חרב םדא ,הכחמה לש הקפסאה להכמ- "רכלשמ ירג" םג
 םולשת ורבע .ורדחל ןגרבתהו המיז תנחתב תורוחס חולשמ התע הז לביק
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 .העיגה ותשאש ,ישיל ורסמלו הנחמל רע תימלוש תא איבהל םיכסה
 תועבטממ תזורחמה תא הרארצמ הדירוה ןכ-םרשמ ,תימלושל היה אל ףסכ
 .הקפסאה להנמל הת i א ורסמל ידכ ,השרויב התבסמ הלביקש ,תוקיתע בהז
 תא חראל חיטבה : םולשתה הברגמ הקפסאה להנמ דידרה ,בהזה תא ותוארב
 ןח ראצמ בהזה תועבטמ .םיישפוח םיחרזאל בושיב רתיכב םימי המכ תימלוש
 .הקפסאה להנמ לש ויניעב

3 
 ,הקפסאה להנמל �ארק ןכ ,הי�טיך .הררחס סומע אשמ-ןררקב ואצי רחש םע
 ת� דורעל רחונ לכב הסינ ,םולשתה תא לביקש רחאל : ער אל ורחב היה
 יפל ,תימלוש לש היעבה .בוט יכב םירמגנה ,הנחמה ןמ םירופיסב תימלוש
 םיקוקזה ,םישנא םג םימעפל ,ירשפא לכה הגייסב :די-גשיהב התיח ,רירבו
 .םישגפנ ,הזל הז
 ,תעסונ ןאל ,תא ימ : תולאשב תימלוש לא יאנוכמה לפטנ תינרוקל רובעשכ
 : תומיענ-יתלבה תולאשה םרז תא קיספה חייטיו .המ םשל
 ימ" .חייטיו קעצ- "!ןלש אל השיא לע םייניע שוטלת לא ,הלבנ ,התא"
 ןתחתת לכ םררק התא! חבטמב ורבעת ,תיחבט ורתב ילא תעסונ איה '".תא
 "! םייניע שוטלת ןכ-רחאו התא
 ."ןנשי ינימ לכ" . יאנוכמה הפרה "".םיכרדב הפ תועסונ ןהמ טעמ יכר"
 םיזגראה : הרוחסה תא הסיכש טנזרבה .םיבלכ ררק היה החותפה תינרוקב
 ר�רנ םיירקהר םיבורקה םיבכוכה .שירעהו חרתמ שרפימ רמכ חפנתה ,םיקשהו
 איה .תימלוש תא הפקת המיא .זקווקב ויהש הלאמ םיכרש ירמגל- םירז
 לש רבג לע המיאב הטיבה ,םייברגה ןרתב םיסוחדה םיבתכמב הרכזנ
 .יאנוכמה
 .אצומ אלל םרתס ארבמל ; םציקל תבכרה-יספ ועיגה רחשה תולע ינפל
 רמנמכ םיגהנה .םילעפומ םיערכמ םע אשמ-תויברכמ יתש רביח םוקמה תבריקב
 .םהיאתב
 ! פורחל קיפסמ" .םיאתב םלוה אוהשכ .הי�קויך קעצ- "!םשי התא ,יה"
 "! סימעהל לחתה
 תימלוש .תוינוגסס תוללקב לליק גהנה ,חרקה לע וקילחהו ושלג תוינוכמה
 תניבג לע בשיש ,רבעשל ריסא היה אוה םג :גהנב טבמ ןמזל ןמזמ הפיעה
 םא .גהנה תא לואשל תימלוש התצר רבד לכמ רתוי .הרוגממה ןמ םיניערג
 ,לואשל ורסאש .הניבה לבא- רתוא ריכמ אוה םאה ,הנחמב ישי תא שגפ
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 הז םג- ישי רמכ ריסא םע ,םדא םע תצק חחושל . ןוגי בורמ וץוכתה הנלו
 .ןכרסמ
 ילדגמ • 1 ארנ בחרנה רושימה לער ,ארובמה חטשה בחותה םיירהצה ירחא
 םיפירצ ופפוטצה ליתה-רדג ירוחאמ . ינרקודה ליתה-רדג לש תוניפכ הרימש
 .םיגרוסמ תונולחו םידערכמ
 • ריכמ הז- היהש ימ . רנלש הנחמה אוה הנה" .גהנה זירכה- "! ונעגה"

 ."ריכי דרע הז- היה אלש ימר
 לא ועיגה .בושיה לא רעסנ .הי�ןtיך לא ,הנושארה תינוכמה לא הרכע תימלוש
 .ההובג רדג ירוחאמ רצחל תינוכמה תא וסינכה ,חייטיו לש רתינ
 ,תינב ינש ,הארי אל שיא- רתומ ןאכ" .תימלושל חייטיו ומא"! יאצ .�נ"
 חירא ,ררבא .ןלא ינאו- ירכרכ ילש הנקזה םע ,הצוחה ןפא תא יאיצות לא
 ."המר .ןיא
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 רשע-העבש קרפ

 ןבל לע םרוא

1 
 םיריסאה לכ ויה ותניחבמ ,וינפב ישי תא ריכה אל חייטיו הקפסאה שיא
 ,תולאש לש העש עבר רחאל םלוא ,םימ תופיט יתש רמכ הזל הז םימוד
 םע- בוכוסכ;זפ: גרלראיגה םע דחי דבוע י��ש ,ול עדונ ,תוימתס ,הרואכל
 ,גרלראיגה תא אצמ העשה-תיצחמ רחאל .תרחנה הברהמ הכחמב הנהכש ריצע
 :רמא ,הדיצה ול ארקש רחאלו
 קתפ רסמו- • "וילא העיגה ותשאש • ול ררמא ? ךלצא דבוע בומ�לאש ישי"
 .תימלושמ
 ךלש .הארתנ ,לאה תרזעב .הפ ינא ,יבוהא" : םילמ המכ קר ויה קתפב
 וקימסה וינפ : קתפה תא ארקשכ ,ותרכה תא דביא טעמכ ישי ."תימלוש
 .המישנה תא קתישו םלה בלהו ,וינפ לא רץפש םדהמ
 "?תרשעל המ" .ישרקב ישי רמא- ,"ןויאר רכל ונתי אל"
 אנוש ינא םג" . ישימ תוחפ אל שגרתמ אוהשכ בוכר ססב רמא- "! תונלבס"
. ... ! ידידי ,תונלבס' :רזוח ינא לבא- תאזה הלמה תא  ."תינכת יל שי'
 "! יל ררמא" .ברכרססבב םינונחתב טיבה ישי- "?וזיא"
 לא עסינ רחמ" .ברכרססב רמא ,"הליחתכלמ חוטב תויהל ךירצ אל לבא"
 .בוזע תיב שי ךרעב רטמוליק לש קחרמב םשר ,םימחה םימה ןייעמ תורוקמ
 "?רכוז ,המדא לש םימגד םש ונגוריס רבעש שדוחב
.'בוזע םיצע ףירצ" .�שי ררועתה ,"רכוז" ' 
 .ברכרססב ךייח ,"תדבוכמ הלירוח טלחהב לבא ,םיכלמ ןומרא הז ןיא"
 .ישי רכזכ- "?רמשמהו"
 ךירצ רמושה םע" . רפא תא דריג ברכו ססב " ... רהשמ איצמהל ךירצ ןאכ הכה"
 יפל ףידע המ .שרלש ,םייתעשל רכממ רטפיהל ... ילוא רא ,שארמ רבדיהל
 "?ךתעד
 דעצ' .הרוקת ךכל ןיא- ןרככ רתוי" .ישי רמא ,"ךומסל השק 'רבדיהל' לע"
 לש ידיחיה טנמוגראה רהז '.החירבל בשחכ- לאמשל דעצ וא ןימיל
.'רמושה ' 
 " ... תמייק אל תישילש" .ברכרססב םכיס ,"הייכשה תורשפאה תרמוא תאז"
 " ... אל ירה" .שחלב רביד ישי- "?ךיא ... לבא"
 בוט הז םא : המילא הלועפל ןווכתמ ינניא" .ברכרססב וקיספה- "! אל-אל"
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 םע רבדא ינא .לוהוכלא ראשנ ןכ-םא ... ישי ,ונליבשב אל הז לבא- ער רא
 ."'ץיברנאפייטס טסדרמ
 .ישי ןישמה- " ... המידרמ הפורת תצק םע בברענ םא"
 תא ברנרססב ענענ ,"םיער םירצי םיררועתמ ךב םג ,ישי ,האור התא ,הנה"
 ."הנקת אלל התאש ,יתבשח ,הדרמ ינאו ! ףוס ףוס" .ושאר
 ."ןישלמ אוה" .ישי רכזנ ,"ביישימ .ןולגעה םג שי"
 ,לוונמ- אוה" .ודי תא ברנרססב ףינה- "!אוהש ךיא רבכ רדתסנ רתא .�נ"
 ."טושפ רתוי םילוונמ םער
 ירה ? ןתיבה לא עיגת איה ךיא" . ישי לאש- "?תימלושל הז לכ עדררי ךיאו"
 ."ךרד-אל-ךרדב םירטמוליק הרשע תכלל שי םשל
 תא אוצמל ונילע הלאה תולאשה לכ לער" .ברנרססב םיכסה ,"תולאש ןרמה"
 ונעלקנש םינושארה ונחנאש ,בושחת לא לבא ... רתויב תובוטה תובושתה
 ."היהיו םייק ,היה הז לכ .הזכ בצמל
 . ךודכדב ישי רמא- " ... בשוח ינניא"
-יינעה ךרתב אצמנה םדא הארנ- הקפסאה שיא ,בל תמש יאדוובש יפכ"
 לבא- םדא-ןב לש תושלוח לצנל .ןברמכ ,רוסא" .ברנרססב רמא ,"םינ
 לכ תא רנלש דמחנה חייטיו רוכמי ףסכ רובע : ןתוא לצננ תאז-לכב ונחנא
 אוה ףסכ רובע .תפסותל סובה םע דחי דקפמה םע ,םילדגמה םע הנחמה
 ."ןתיבה לא תימלוש תא איבהל ךרד אצמי
 ."ןיא ףסכ לבא" .ישי רמא ,"ןרכנ הז"
,'לוחה ןמ בהז רוציל עדוי ינאש ,תחכש"  ,תוחפל .ךכ" .ברנרססב רמא '
 חטשב ,בגא-ךרד ,םתוא יתאצמ ,םירדהנ םיליטמ ינש יל שי .ילע םירמוא
 ינשה תאו ,ברעה הקפסאה שיא לבקי םהמ דחאה תא • ןכבר ... םחה ןייעמה

 ."ןתיבה ןמ םולשב רוזחת תימלוששכ ,ברעב רחמ-
,'ךידעלב השרע יתייה המ"  תודגאמ םסרק רמכ התא" .תושגרתהב ישי רמא '
 ."חרזמה
 אלו ,תינכת קר םייתניב הז לכ" .וירבד לע ברנרססב קלח- "!םיזגת לא .�נ"
 רהז . ונתלוכיבש המ םישוע ךתא ונחנאו • ונוצרבש המ לכ השרע םסוקה . רתוי
 "! יריקי • לודג לדבה
 חייטיו r פקה ,גרלראיגה תא עמשש רחאל .תריעב ויה אל הקפסאה שיא םע
 :רמאו וינישב רתוא הסינ ,ודי ףכ לע ליטמה תא
 ארבא ברעבו ,רשע רא ,עשת העשב ךרעב ,התרא איבא רקובב ,רמולכ"
.'קפקפת לא ,רוזעל דימ.ח ןנרמ ינא ,םיישק שי םאר ."הריזחהל ' 
 .ברנרססב לאש- "?תלחזמב עסת םאה"
 והשימ- ךרדב עסא םא" . רידי תא הקפסאה שיא ףינה- "!תלחזמ וזיא"
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 רתוי הגי'טה תא ךותחנ רשי םגו .םיסוס ינש לע ,סוס לוג בכרנ. ןכוסמ: הארי
 ."הליגרה ןרדב רשאמ רהמ
 ."ןתיבה די-לע הרקמ לכב ריאשת דחא סוס לבא" .בונוססב םיכסה ,"בוט"
 בונוססב היה וליא . וסיכ לא רבע ליטמהו ,תודגנתה ילב םיכסה הקפסאה שיא
 תא םג לקוש יאדווב היה ,גד לע הבוכר תימלוש תא איבהל היטיוול עיצמ
 ... םלועב ירשפא-יתלב רבד ןיא ףוס לכ ףוס .תאזה תורשפאה
 תולאשב וקיספהל ילבמ ,הקיתשב בונוססבל בישקה • r בונאפייטס ססורמ
 .טריפס םרג תואמ-שולש לש תנצנצ ול טישוה ,עמשש רחאל .תורעהב וא
 .בונוססב לאש- "?קיפסמ הז םאה"
 הליבח תופורתה ןוראמ איצוהו היבונאפייטס ססורמ רמא ,"הז תא םג חק"

 לע .לפס ךותל הקבאה תא ןרפש .םידרמ םס והז" .הנבל הקבא הליכהש
 ."דימשת הרקמ לכל הליבחה תא ... ברע ינא הניש תועש עברא
 ,רמושמ רשב תספוק ,םחל רכיכ :תיגיגחה החוראל לכוא אוצמל דוע רתונ
 רמצה ףיעצ רובע קותמ ןיי קובקב יצח ףילחה יאנסחמה . רכוס תויבוק המכ

 .בונוססב לש
 םסקומ היה ישי .תונכהה ןלהמ לע ישיל בונוססב חוויד הדובעה םוי רחאל

 ! הדגאה ןמ יתימא םסוק .ףשא-
 תחא ןיי תמיגל קר ולו גישהל חילצנ םא" ,ישי רמא ,"ימצעל ןמיס יתעבק"

 "!חילצי לכה וישכע ... חילצי לבהש ןמיס-
 ! לרוגב הרתגת לא ,םדא-ןב ,םינמיס ןתת לא

2 
 תוחנאב לחה הלהו ,ביישימ תא הוורואב וריעה ,רחשה-תולע ינפל ומק
 לעש ןבתה תמירע תחת יאשחב סינכה בונוססב .םיסוסה תא םותרל תוללקבו
 אלכ ומצע תא השע ביישימ .הנשי היפוגב הפוטע לכוא םע תיקש הלגעה
 .ןבתה ךותל ודי תא ףחד- הלגעה תא ףיקהשכו ! האור
 .רוא קלד הרימשה-ןולחב ,רוגס היה הנחמה רעש
 ."הכחמ יאדו רמושה" .הלגעה ןמ דריו ב-ישימ רמא ,"אובא דימ ינא"
 הלגעב חטתשה יווילה רמוש . יוויל רמוש םע עיגהו בר ןמז המהמתה אל אוה
 ינפ תא ןחב ,וסנפב ריאה רעשה די-לע ןרותה .םנמנל ליחתהו אתוחינב
 .רעשה תא חתפו םיריצעה
 ןורדסמ לש תומוח ומכ ןרדה ידיצ ינשמ ודמע םיצעהו ,הרצ ןרז התרכנ רעיב
 .תינשקע הלמנכ תלחזמה התארנ םיצעה די לע . רצ
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 ד.רע בוט" .תונפנחב קפס תונצחשב קפס ביישימ ריעה- "! ורק הזיא"
 " ... תבשונ חורה דיאש
 • ודסב לבהש ,תעדל חכונשכ • ךא • והבור תא ספתו רמושה ץפק- " 1 המ"

 .רשאו תא טמש ברשו תיעזג הללק טלפ
 ברנרססב לאש- "?םחה ןייעמה לא עיגהלו ורבעל לכרת תלחזמה םאה"
 .הרצק הקספה וחאל
 דחא ךבס ! ורצע- םש". רשאו תא ביישימ ענענ- "! ןפואו םינפ םרשב"
 "?ןאל- םתאו ... וכעמ אלל לרוג
 ."ובעש שדוחה ןמ ורמש ומרח םש יל שי" .ברנרססב ומא ."ןתיבה לא"
 .ךלנ םשל ,ונל ודיגיש ןאל" .ביישימ תריתפכיא·אלב ומא ,"ונניינעמ הז ןיא"
 ."ךלנו ,םחה ןייעמה די-לע ויאשנ תלחזמה תא .לגרב קר- לבא
 :·עיגנ" ,ישי ומא ,"םשמ קרחו הז דיא יוה"
 .יווילה ומוש לש רובעל לזפו ביישימ ומא ,"ליבש םש ןיא לבא ,עיגנ עיגהל"
.'ונתוא ללקי רמושה" ' 
.'תצק חוננ םחה ןייעמה די לע" .ברנזססב ומא- "!ובו ןיא" ' 
 "!תבשל םש שי המ" .הגאדב ביישימ ומא- "!ווקמ אפקנ"
 עבצאב שקנ רשאו תא ומירהבו ,ישי ומא- ,"רופכה דגנ הפרות רנל שי"
 .הע'לבה-תיב דיל
 תוחא ,גוזמל ןיוצ ומושל םג" .ביישימ םיכסה ,"רשפא זא .ךכ םא .�נ"
.'דרמתי ' 
 "?רמושה תא ויכמ התא" : שחלב ףיסוה ךכ-וחאו ברנזססב ומא ,"ךופשנ"
 ורפכב :קפקפת לא ,התשי אוה ... יופכ" .ביישימ ומא ,"ורחב ומכ ,וזחב"

.'םיאפוק םיבודה וליפא הזכש ' 
 לש ךבס ךותל ךרדה הסנכנ םחה ןייעמה די-לע .תלחזמל תחתמ קוח גלשה
 .םוטא ויקל רמכ ועי
.'הריצע" .תלחזמה תא וצעו ביישימ זירכה- "!ונעגה" '  
 .וימימ ליטהו ,גלשה ךותל דוי רמושה
 .בונוססב לא ושאו תא ותונפהב רמושה לאש- "?שפחמ התא ןכ-םא ןאכ"
 ... לגרב ךלנו ,הרצק החונמ תקספה השענ" .בונוססב ומא ,"קזחו רתוי ,אל"
 "?ורהט קר וא • ומוש-חרזא • לוהמ התוש התא
 .יווילה ומוש ךייח- "!ותוא לקלקל קר תומוא-תאז טויפס לוהמל"
 "?חנקנ המבו"
 אוה .אפק אל וליפא ,סיכב ,הנה". ורהרה וחאל ביישימ ומא ,"לצלצב יל שי"

 .ווחשו ןטק לצלצב וסיכמ ףלש
 .לפסו ןוקובקב ואיצוהב בונוססב ומא ,"ונל ךכ-וחא ,םילהנמל לכ-םדוק"
 ."ףוגה םומיחל תצק"
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 ביישימ ומא ,"הרשב הרש דא אצי םלוכל ,תועבצא שרלש לש הברגל גרדמ"
 "?טויפסה תא תגשה הפיא" .ויניעב לפסה תא ררמו
 ,לבח אל טויפס לע סג בהזה ןעמל" .ברנרססב ריבסה ,"ןתנ הנחמה דקפמ"
 "?ה�
 ורפכב ןושאר ובר" .לפסב טויפסה תא רעינו ,יווילה ומוש ומא ,"ןרכנ הז"

 ךותל לפסה תא ךפה תחא הכרוא המיגלב- "!המידק ףכ ".טויפטה-
 .תועמד ואלמתה ויניע .לצבב חניקו גלש לש ןפרח הפה ךותל קרז ,ונרוג
.'!ספות ןרוגה תא" .יווילה ומוש וחוח- "!תוחורה לכל ,קדח" ' 
1 טויפסה" .לפסה תא קירהש וחאל ביישימ חכחיכ- "!בוט" 00% ." 

 ."תיעקרקה לע תצק ררע ואשנ ? המ ורמגנ
 לבא ,ביישימ .ךרפש .םשל אלו הנהל אל תוחא" .ברנרססב טילחה ,"ורמגנ"
 "!תוניגהב
 .יחשה-תיבל תחתמ רכיכ יצח איצוה יווילה ומוש .וחניק ,רחכחיכ ,רתש
 ."רשפא-יא ירמגל חוניק ילב" .יווילה ומוש ומא- "!לכה אל לבאי לולז"
 תא םמחנ ,םחלה תא םמחנ" .ישי עיצה- "!הוורמ קילדא ינא ,וארב"
 .בונרססב לא הנפ- "?ותרמ . ונמצע
 ליחתהל ןמזה עיגה" .םינפ ברכו ססב רימחה- "! והמ תאז השע לבא"
 ."הרובעב
 "! םייתש-תח הז ילצא .תורודמ תועבהל החמומ ינא"
 אל- תלחזמב םייתניב בשא • ךלא ינאו" . יווילה ומוש השרה- "! קלדה"
 "".קיפסמ יתנשי
 .וקשנ לע רמושה ובכ ןשי ,הרעב הוורמהשכ
 .ביישימל בוכר ססב ומא- "! רתוא ריעת • ךל"
 ןמ ,הארנ ,סמנ" .הלטלטב וריעהל הסינ אוה ,ביישימ לש רלוק עמשנ ,"םרונ"
 ."ןיידע ריעצ : טויפסה
 "!תכלל ןיוצ" .ישי לאש- "?וישכע השענ המ"
 םע ןאכ ראשא ינאו ,רכל םתא" .תויטלחהב ביישימ ומא ,"ךלא אל ינא"

 ."החירב יל וקיבדי ררע ,ינאו- תוירחא םכילע ןיא ,םתא .יווילה ומוש
 ."תרעש עבוא רועב רוזחנ ונחנא" .וילגו לע ישי םק- "!הפ בש דא ,ףכ"
 ריהי אלש" .ברנרססב ומא- ,"ןתיבה לא וכל ,רמושה ו i ועתי קושכ"
 ."תויומיענ-יא
 ."ארבנ" .ביישימ ומא- "!ודסב"
 :יארקאב וליאכ ומאר התוא רעינ .ןודמה תליבח תא ןבתל תחתמ ףלש ישי
 ""ר.שה םתוא חקי ,םירבכ ! םילכ"
 ."ידו- ונממחתה" .בונרססב זריז- "!ךלנ י ךלנ ,ףכ"
 .םיצעה יווחאמ ומלענ םה הקר וחאל
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 : רמושה תא לטלט ברשו ,תלחזמה לא זפחנ כיישימ
 "!רמוש ,םרק" .רכזוא ךותל כיישימ חרצ- "!החירכ"
 . רחנו רחרח רמושה
 םמחתהל ךלהו כיישימ רמא ,"וישכע ושארכ יארחא היהי תרמשמה ןרותש"
 .הוורמה די-לע

3 
 .גלש תמירעכ התסכתה תלדה .היירטפכ ,ררחש םתככ חטשכ הארנ ןתיכה
 .גלשה ןמ תלדה תא תרקכל ישיל רזוע אוהשכ ,כרכרססכ רמא ,"ונקפסה"
 לא ... רוזחא תרעש שרלש דרעכ .בהז שפחל ךלא ינא ."ינאו • שא ריעבת התא"
 "! תוירטש ! ךררצ ןיא ! יל הדרת
 תא ןחכ .חושא יצע תמירע איבה ישי .םילתכה ןמ רופכה תא השריג שאה
 דרע ,הכה: הכיח אוה .םחלהו ןייה תא חינה שגרדה לע .הצורמ ראשכו רצחה
 ! תצק דרע ,טעמ
 .ונריקכ רכשכ רכלו- ןולחה ךרד ישי ץיצה ,גלשכ םיסוסה ידעצ לוקל
 רסרס תא רשק הקפסאה-שיא . ןסרכ סוסה תא הליבוהו תימלוש הדעצ ךרדכ
 . ןתיכה ןמ המ קחרמכ
 סינכה ,הדיצה רס ףוסכל .הכ לכתסהו חתפכ דמע בר ןמז- "!תימלוש"
 .תלדה תא חירכהו המינפ התרא
 ףיעצה תא הריתה איה ."קוריו ,םח" .תימלוש הרמא "".ןאכ בוט המכ"
 .התדיממ הלודגה תרדאה תא הדירוהו
 .תושביה ריתפש תא ישרקכ ועינהכ ישי לאש- "?רכל דלונ ימ"
 ,תרנכל הליחתה ."םימואת ,הפיר לארשי ! עדוי ךניא ירה ,םירידא םיהולא"
 .הכל לככ רפתכ לא תצחלנ איהשכ
 אל םג. ןמזה תא ושיגרה אל םה. ןיי ותשר םחל ולכא ,הז דיל הז רבשי ךכ-רחא
 .וילע וכשח
 דמע חתפכ .תוגאד רסח ,רחא םלועמ המדאה לא םתוא הריזחה תלדב השיקנ
 .כרכרססכ
 ןעמל ,סוסה לע ילע ,תימלוש ! ונירחא םיפדור" .כרכרססכ שחל- "!רהמ"
 "!יחרכ ! רהמ ,םשה
 רחונ לכבו תרדאה תא הל קרז .ףכואה לע הבישוה ,הצוחה התרא ףחד ארח
 תוציפקב ץרפו ,ושאר תא עינה אופקה סוסה .סוסה לש םיירוחאב הכה
 םיטבמ ופילחה ךכ-רחאו םטבמב התרא וויל םירבגה יכש .תבכורה םע המידק
 .םהיניב

1 7 5  





 "?םה הפיא" . ישי רמא- "".לכה הז"
 םה .בלכ םע םילייח השימח וארנ חטשכשכ- תונעל קיפסה אל כונוססכ
 . ןתיכה ךותל וצרפו םיש לגמה תא ודירוה
 . דקפמה םהירוחאמ חרצ- "! גולואיגכ עוגנל אל"
 תא ול ןתנ ימ ,תוארל קיפסה אל ףא אוה .םיקיזאכ ולככ ישי לש וידי תא
 וכתינ תוכמה .הפכ םדה לש חולמה םעטה תא שיגרה קר- הנושארה הכמה
 .וינתמכ ףירח באכ שיגרה ,הפצרה לע ובכשכ ,ישיו ,רכע לכמ
 לע ובישוהל" .המוטא תלד ירוחאמ רמכ לוק עמש- "!ותוא םירהל"
 "!עזגה
 • וילע ותוא ובישוה חוכה לככו • ץע םדג לא ו הו איבהו ןתיכה ןמ ותוא וררג

 לטלטינ ישי לש ושאר .טומ לע ותוא וצענ וליאכ ,םעפ דועו םעפ כוש' 1 םעפ
 ןמ םד םרז רץפ תיששה הכמה ירחא .ןכלה גלשה לע זתינ םדה ,דצ לא דצמ
 .יפצק ,םודא ,תואירה
 ולענימ הצק תא עקתו תויטיאכ וילא שגינ אוה . דקפמה עבק- "! קיפסמ"
 הרטמל ןוויכ ,וקיתרנמ חדקא איצוה ךכ-רחא .ישי לש ךרהו ענכנה ופוגכ
 .ושארכ הריו
 ופחד גולואיגה תא .כומולאחז ישי לש ותומ תאו וייוניע תא האר אל כונוססכ
 לא וריזחה םדרנש יווילה רמוש תא .םחה ןייעמה לא רעיה ךותל תק תוריקדכ
 תוקעצ תא עמששכ .שידא וטבמו כיישימ בשי תלחזמה שארכ .הנחמה
 ותוא ריכה אל וליאכ ,כונוססכ לא ושאר תא הנפה ,םהידעצ לוק תאו רמשמה
 .םלועמ
 תלחזמה לע ישוקכ הלע כונוססכו ,יווילה רמוש חווצ- "!המידק לחז"
 . יגיגחה ןוזמה םע הליבחה תא העש ינפל איבחה רכ םוקמכ • ןכתכ עקשו
 .ךרדה לש תוקוריה תומוחה לע טיבה כונוססכ .ףוס אלל התארנ הרזח ךרדה
 בשח- ןאכ :ישי םע רקובכ הפ רכעשכ ,ויתוכשחמ תא רזחשל הסינ אוה
 ןיכש רשקה לע בשח- ןאכ ,חייטיו ,הקפסאה-שיא לש ותונמיהמ לע
 לש חלמה תועבגל תחתמ טפנה יבצחמ לע- ןאכו ,םיבצחמה תובביש
 ישי וליא ,תויהל היה לוכי בוט המכו ,יקסיימוכונ הי.וזימ לע ,חלמה-םי
 האר ,קרכ ידי-לע ,עוקנה ןרואה ץע דיל .םשל םעפ-יא םיעיגמ ויה תימלושו
 ריאשהל ילכמ םלענש ,תעדה-לקו בוצעה רייצה .ףסוי תא ויניע דגנל םואתפ
 לכל םלוכ תא םימדה-חור הרזיפ ךיא ".אוה תמ םאו יח םא ,עודי אלו ,תובקע
 ומכ ,םישטשטימו םיכלוה תונורכזהו ,ומלענ םהיתובקע םגו ! רכע
 ."תובקעה
 ה l?'t?9 ל םגו כוק�יט 9 הקשימלש .ןיכה יווילה ילייח ולהינש החישה ןמ
 ןיכה ,םירבדה תא עמש כונוססכשכ ."טלמנה" רוכע השפוח ונתי כוקא�ך�ר
 דוע .גרהש לע אלא ד,כלש לע אל יווילה לייחל העיגה השפוחה : עזעדזנו
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 הרק המ :דחא רבד לע קר המיאבו דחפב ךרדה לכ בשח ,הנחמל עיגהש
 ?ישיל
 .הרימשה-לדגמ דיל גלשה ךותל תלחזמה ןמ וקרז ,ברעב ואיבה ישי תא
 רחאל ,דחפב הפוגה לע ולכתסה הלחתהב- ותפוג די-לע ורבע םיריצעה
 הקשימ יווילה רמוש לביק ינשה עובשה תלחתהב .ולגרתה םימי המכ
 ךותל ןתוא עקתו םיילגרה תאו םיידיה תא הפוגה ןמ תרכ ,השפוח בוקויט�
 .םרחה ארב דע ,רחואמה ביבאל דע םש וטלב ןה ךכר .גלשה

4 

 .וילגר תא ומירהב תרדרדמ תוציפקב םדקתה ,תימלוש הבכר וילע ,סוסה
 םינומגה םיפנעה : סוסה לש רבג לע הבכש טעמכ ,הפרג תא הניכרה תימלוש
- ךרדה לע הבשח אל תימלוש .ףכואה ןמ הליפהל ומייא רעיה ךבס לש
 .םדא-ינב לש םרח לא ,בושי םרקמ לא התרא איצוי רבכ סוסה
 : םיהולאל הללפתהו סוסה ראווצ תא הקביח ,תרכשומה תא הכילשה איה
 אלש ,ישי תא ושינעי אלש .ךכ השע! ונלוכ תא לצה ,ישי תא לצה ,םיהולא"
 יכ ,הלאה תומשה תא ולביקש ,הפיר לארשי יבא ,ידלי יבא אוה ירה ,רתוא וכי
 םגש ,ךכ השע ,םירצממ היוטנ עורזב לארשי-ינב תא ו:�אצוה התא .םידוהי םה
 עסינ ,תאזה רופכה רץאמ ,הפמ עסינ ונלוכ ונחנאו ,הרהמב וררחשי ישי תא
 ידלי תא ךנחלו לדגל יל רוזע .ךדסח בורב רנל תתל תחטבהש ,הניטסלפל
 לא ,רה .םתוא םיבהואה ,םהיררהלו ךל םינמאנ ,םירשיו םיבוט םידוהי תויהל
 תושקבב תובורק םיתעל ךתרא הדירטמ ינניא ירה ! םקרנו אנק לא • ןונחו םוחר
 לכ רב דיאש- עדוי התא ירה ,רתוא וררחשיש ,ישי ןעמל השע .תרלאשימבר
 ,םייוגה ןודא התא לבא- ,םידוהיה תא ,רגתוא םינעמ םייוגהש ,עודי .םשא
 יתחכשש ,יל לחמ".! םיהולא ,ירה ,ונתוא לצה .תממוד ןבא לכר ,יח רוצי לכר
 ."רתוא םג עשרה : ברנרססב לע םג ךממ שקבל
 רוא אל הארנ אל ,םוטא היה ךבסה .תוינלוקב ףשנו תוציפקב םדקתה סוסה
 ץעננ קזח ןרוא ףנעו- הממורתה ,תצקמב הפקדזה תימלוש .רושימ אלו
 איה .רעי לש קורי לגלג ,היניע ינפל בבותסה לכה .ףכואה ןמ הליפהו הזחב
 .הפלעתהו ץע עזגב העקתנ ,גלשה ךותל הלפנ
 תביסמ ילואו ,ארונה רופכה תביסמ ילוא- דיימ טעמכ הילא הרזח הרכהה
 תולוק העימשהב ,תימלוש ול הארק ארשל .םלענ סוסה .הזחב דחה באכה
 ןאל העדי אל איה .םידעצ רפסמ הדעצו החוכ תיראשב המק איה .היתפשב
 ןוצרה םע הקבאנ ישרקב .האצמנ רב םוקמה תא הריכה אל םגר ,תונפל
 הרהגימב רמכ ןבלה גלשב דועצל הליחתה איה ,לק הל השענ םואתפ .םדריהל
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 ,"םרקמ םרשל"ה לא המידק םייניע הצענ איה .םרקמ םרשל ךרדב ,הריהב
 אל התע .תחא הנועבר תעב דחי הז לכ רא םרח רא ,הוולש רא ,םרח רמכ הארנש
 םיבחכמ םיאלמ היברגש הרכזנ םואתפ .דחפ אלו באכ אל דרע השיגרה

 1 ןרויכ היזאל 1 רוזחל ןאל .היתובקע לע רוזחל הנכומ ,תוימואתפב הרצעו-
 יעגמ דחא לכ םש .הרזח ןיא "םרקמ םרשמ" ירה 1 םיבתכמה חא רוסמל ימל
 ! םיבתכמ .הכימתל ,הרזעל דרע קוקז אל שיא םש ,ה i דרנמה לאו הלחנה לא
 ,הרזח דעצ התשע איה .דחפהו באכה רזח ברשו ... 1 םהילע חוכשל הלכי ךיא
 שדח גלשש ,החליג הלש תובקעה ירחא הישופיחב .דועצל הליחתהו ,הרצע
 איהש ,השיגרה הרזח הכרדב םגר .ויתחת ומלענ היתובקע ,לכה חא הסיכ ךרו
 תאזה האיציה רא הסינכהו "םוקמ םוש" לא הליבומה הריהב הרהנימב תדעוצ
 . ןכ-ינפל רשאמ הבורק רתוי הברה התיח
 ברקתה יחצנה "םוקמ םרש"ה .תוצרנב ומכ ןבלהו ךרה גלשב העקש תימלוש
 יהנפל העיפוה היניע חא המצעשכ .הדיצמ םיצמאמ ילב דומצ דומצ הילא
 הזל המרד היה אל םיה .םיה-ףרח חבריקב םישרטה תעבג ילגרל התקיבח
 השרריאב ומדקתה םילגלתגמ םילג תוררש; קירבמה טפנה ןרג םע זקווקבש
 םינפ-יריבסמו םיחונינ םישנא .ףרחה חא ופיצהו ריהבה לוחה לא המיענ

 חא דיימ וריגסהש ,חרברצע- n רהכ םייניע ילעב םישנא ,ףרחה ךרואל ולייט
 ריה- ףירצה לא הצר תימלוש .םירחא םישנא יפלאמ םינושו םידוהי םתריה
 םגר ,המ-םרשמ הברקתה אל העבגה לבא- ,םידליהו ישי הל הכיח םש
 .םרקמב הראשנ וליאכ איהו ,םיקחרמל ערתשהלמ רמגנ אל לוחהו ףרחה
 ינפ חא הרקס איה .הנבהבו תופתתשהב הב ולכתסה ,הינפ לע ורבע םישנאה
 .בסה חא ,םאה חא ,באה חא : םיבורקה חא םהיניב השפיחו ,םירבועה
 .ףסוי חא :רה ןרמהב החליג םואתפו
 .הירפצ-יתלבה םתשיגפמ רשואמ ,הדי-לע אוה הנה. ךייחר התארקל ךלה ףסוי
 "!בוט המ ... הפ חא הנה" .הידי חרפכ לע לכתסהו ףסוי רמא- "!תימלוש"
 .תימולש הרמא- " ... הפ התא םג"
 רייצמ ינא ! רנל שי הפי ץרא וזיא • ךביבסמ ילכתסה" .ףסוי רמא ,"הפ • ןכ"
 תושדח םיילענו הניבג ,םחל יל שי .םינטקלו םילודגל הנחמב ןתונר תונומת

 "! יטיבה הנה-
 " 1 וחרא תיאר םאה" .תימלוש הלאש- " 1 ישי הפיאו"
 ןמ התע הז רזח לארשי .םידלילו ךל הכחמ אוה" .ףסוי רמא ,"ףירצב אוה"
 ."תיגיגח החורא הניכה הפיר ,םרכה
 ירה: רהשמ לבלבמ החא" .סוסיהב תימלוש הרמא- "!ףסוי ,חס החא המ"
 "! םינטק םידלי דרע םה
 לע םייולתה ,םינבל םידגב שובל םיענ ןקז. ןקז ףסויש ,תימלוש הניחבה ןאכו
 .תוזרה ריפחכ
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 .הכרבמכ תימלוש השחל "".!תנקדזה המכ דע"
 הנדה ןכ לכ" .בל-ץפחב ףסוי םיכסה- "!תרשעל המ ,תרשעל המ .�כ"

 ארחה בשומל הסינכב ,תרדלריה-תיבמ תאצישכ . רנדופנ זאמ רפ לח םינש
 "".רמש תא יתחכש
 .תימלוש השחל • "ירוטסלטאגיררד"
 ילוא רא ? הנש םירשע ינפל ? הז לכ היה יתמ" . ףסוי ומא- "! ןברמכ • ןכ"
 ."ןובשחב יתכבתסה דימת ו הבש םייפלא ינפל
 "?ארח ןיא" .תימלוש הלאש- "?ישיו"
 תא קיזחמ לכה-ךסב לבא" .קמחתמ ףסוי הנע ,"תצקמב קזדזה ארח םג"
 "!הדימה לע רתי תוכחל ךרטצי אלש .ךלנ ".ןמרבח רמכ ומצע
 חירו םיסדרפו תרדש ןיב הלתפתה ןרדה ,העבגה ובעל ףרחה ןמ וקחרתה םה
 .ונשמר קותמ היה םירדהה תחיופ
 "!ישי .יח" .קוחרמ ףסוי ארק- "!ישי"
 .התארקל הדעצ תימלושו ,תונקיר הרועפ התיח היווחאמ .החתפנ ףירצה תלד
 תא חירה ,באז תג לשרמה העבגה די-לע ובע בזעה לש ןושארה בכוכה םע" .

 . ותצירב ךישמה ".ר .ביבסמ וירראה

5 
 לש ותונצחש תא ןסיר .ברנרססב ןיינעב קיח חתפ ארח .הצורמ היה סרכה
 השוחש ארח אל םצעב .הנחמב תולקה ינימ לכמ הנהנש ,החמומה גרלראיגה
 ,עודיכ ,םש םה םלוא .קסואירנסאוקב תיזכרמה הלהנהה אלא ,ומצעל
 תא חוקפל בייח ימוקמה דיקפהו • ןריסנה ןמ ,חטשב השענה ןמ םיקרחו
 דגנש ,םהל זמר ,סרכה ,אוה הנהו .םהלש םיגשימה לע עיבצהלו םהיניע
 "".החירב ןריסכב" הייריב גוהנ ברמרלאש ריצעה .קית חתפנ ברנרססב ריצעה
 היה השעמה רוביג; סרכה חא דחוימב קיסעה אל ברמרלאש ריצעה לש ולרוג
 .הנחמה יריסא תא ףלאלו ןנחל תיאמצעה רתרגהנתהב ול עירפהש ,ברנרססב
 םירוי ויה ,רחא אוהש ימ ערואמה םרקמל ןמדזמ היה ברמרלאש םרקמב וליא
 שנועל סחיב יכוניחה ךילהתה תא םייקל היה ךירצ רקיעבש םרשמ .וחאב
 .יופצה
 שיא םג בורעמ היה הז ןיינעבש םרשנז ,רתוי דרע הרבג סרכה לש ותחלצה
 הטוחב חייטיו קפסה דימ הדוה המיענ-יתלב הריקח רחאל .ישפחה הקפסאה
 .סרכה לש הביכרה יסנכמ סיכל וסיכמ רשי ובע דבכה בהזה ליטמו .לכב
 לא ודי-לע האבוהש .תיחרזאה .ומאל רשפא ,לזמה ריאה דרע הייטיררל
 חייטיו דגנ דיעהל .ןכל .הלוכי הנניאו .תובקע ריאשהל ילבמ המלענ .ןתיבה
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 תיחרזאה לש היתומצע תורדופמ ןכיה' ונממ בוט עדוי הגייטה באד .טרחתמה
 ".תאזה
 ליטמ תא ריבעהל תאז ךרדב עייסו הייראו תרנריע הליגש ,ביישימ ןישלמה
 ,החישל ןמזוישכ ,םויה וליאו ,תידוס ןרקמ יפסכ סרפ לביק ,וסיכ לא בהזה
 .סובה ןמ ישיא סרפ דרע לבקי

 ןכררמ שארב ןחלושה לומ דמענו סנכנ ,סובה לש ודרשמ תלדב שקנ ביישימ
 ןותיעב לכתסה : ףוחד ןיינעב קוסע אוהש ,םינפ דימעה סובה .היורכ ןדואבו
 הדימעב ביישימ תא קיזחהש רחאל .ישארה רמאמב ,םיישדוח ינפלמ ןשי
 : גאדומו רומח לוקב רמאו אסיכה בג לע חוורתה ,תרקד שמחכ
 ."תבשל לוכי התא ".התא הז .ה�"
 .תוכירדב ושאר תא ותוטהב ,דימ בשייתה ביישימ
 . תריטיאב סובה לאש- "?םויה ריהי תושדח הדיא .�כ"
 .הלאש לע הלאשב ביישימ בישה "?הדיא רא תויטילופ"
 קוידב- ".הדיא רא" .סובה ךייחתה- "! חומה תא לבלבת לא ,התא"
 "!הדיא
 ... רץמה לכב ,בלה לכ םע םידבוע" .ביישימ חוויד ,"רומג רדסב הז ןיינעב"
 ."ישילשה ףירצה ןמ בי�אג;ןj�לראר ןיקמיפי ,ברקסרק : השרלש ראב םויה
 תוסיפח שרלש ולש ןפג-רמצה יסנכממ ביישימ איצוה ,הרוגחה תא וריתהב
 ."םולשתה הנרi" .סובה ינפל ןחלושה לע ןתוא חינהו הת
 "?דרע המ .�כ" . ןחלושה תריגמ ךותל התה תא ףרגו ,סובה רמא ,"בוט"
 ליחתה ,הילע הלע קר" ,ביישימ רמא ,"ישילשה ףירצה ןמ בייאבקרלרא"
 '" ! י�וידוב- ! ·�וירוב- ינא : חרוצלו וינישב קרו חל
5 ףיעס" .ושארב סובה עינה ,"םיינריצולררר-רטנרק םירוביד ובכ הז .�כ" 8  ףיעס , 
1 הנשמ 0  לא רתוא בריקו ריינה ףדל תרקונס ןתנ- ,"הנשלה בותכ ". 
 .ביישימ
 ,הירגיסה ןשע תא סובה הלעה ,הנשלהה בתכ לע ףשנתמ ביישימ דרעבו
 תונוז-תיב חותפל ביישימ לש ותעדב הלעש ,חלצומה ןויערה לע רהרהו
 ביישימל םלשמ חוקלה היה תחא םעפ רובע : יקנ חוור לכ-תישאר .הוורואב
 ריסאה ןרשל תישענ הדה טקאה ןמדב : היצמרופניא ,תינש .הת תסיפחב
 תוסוס :תופסונ תרא�רה םרש םג ןיאו .�כ: הז בייאבקולרא לצא ומכ ,תינרבד
 לערש-תלוביש לש םיינש רא דחא קש ילוא . ךררצ ןיא ןהל םלשל ,תונוז ןניא
 ול ןיא ,הז ביישימ אוה ןמרבח ,ומאל המ ןיא ,אל ".ביטקלוקה לכ לע
 ! הררמת
 הצממ ח"רד ןיכה ןמזמ רבכ .החונמ סובל הנתנ אל םרסריפה תרואת
 ,הביתב םייתניב רתוא איבחה לבא- תישארה הלהנהה לא ,הררקסרמל
 הלהנהל ץילמהו ,ישעמה ונריסכ לע ססבתה ח"רדב .התה תוסיפחל תחתמ
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 םינרתב איבה אוה .תרבחמה תכרעמ לכב תורוראב תרכוז-יתב םיקהל תיזכרמה
 היצמרופניאה םרז הלע ,תרסרס לש תונוזה-תיב חתפנ זאמש ,םייטסיטטס
 ןויערה הגרה תא ... הנחמב טופישה ךילהת םג הלע המער ,הלולח הילע
 םולשתה חטיש חא םג ,ריכזה אל .ןברמכ ,אוה ,ביישימ ,הזה ירךקמה
 .םילעה הת-תוסיפחב
 ארוק ,הביחה ןמ ח"רדה תא ףלוש סובה היה ,טקשה רדושמ ךרתב ,םיברעב
 ידוס" תבותכה םע קיתה חא הראתב ףטלמו םימיירסמ םיפד לע רזוחו
 תתל םרקמב : המ-םרשמ המהמתה םינותנה חולשמ םע לבא- "טלחהב
 .םרקמב תישיא לכה ריבסהל םש ,הריבל השפוחל עוסנל בטומ ,ראודב רןמא
 .סרכל הנשלהה בתכ חא ריבעמ אוהשכ ,ביישימ רמא- "!הנה"
 ,ךכ" .טאל סובה ארק ,"דחא רפסמ יכוניח-יתוברתה טקייבואה ןמ חוויד"
 " ... בוט
 ךירצ" .וירבד חא ביישימ קיספה ,"דקפמ-חרזא ,רהשמ דרע ףיסוהל יתיצר"
 ."זוחמה ןמ רנירטווה חא ןימזהל היה
 . ויניע-תרבג תא סובה ףקז- "?המ םשל הז"
 " ... תחא תנרסרס התלח"
 .סרכה חדבתה- "?הספת •ר�ירןז אמש"
 המחירל םג .התרא םיבהוא םניא םיחרואה" .ביישימ ךייחתה ,"הל שי n רסררמ"
 ."ררוחמ ,תוסרומ אלמ ררעה לכ .המיכסמ הניא
 דרע" . ודי תא סובה ףינה- "!לכה הזר ,חבטמל הוורואה ןמ החרא איצות"
 "?תלביק השדח הסרס לומתא ... ןימזהל רנירטו
 ברקתהל שיאל תבחרנ הניא .הלותב ,שרלש תב איה" .ביישימ רמא ,"ןכ .�ב"
 ."הילא
 ךניא םרלכ" . ויניע חא סובה וילע שטל- "?אצמנ םש המ םשל התאר"
 "?אל רא החא רבג ? רבגתהל לגרסמ
 .חנאנ ביישימ
 תרצותמ ףרש ןיי םע קובקב ןחלושה ןמ ףלשו סובה רמא- ! "חק ,הנה"
 "! ףרוש- יתנכה ידי רמב . ןמאנה תורישה ורבע" .תימצע
 טנבאה חא ורית הבר ביישימ רמא- "! תוצעומה-חירב תא תרשל חמש"
 .ןפג-רמצ םייושעה ,ויסנכמ ךרחל קובקבה תא סינכה
 "! לי,!:פ ,ביישימ ךל" .סרכה רמא ,"ךל .�ב"
 ףיסוה ביישימ .ריוואב דמע םירבכע לשו ירט לבז לש חיר ,םח היה הוורואב
 ךכ-רחא .חירב לע תלדה חא רגסו טפנה- n ררנמ תא קילדה ,רונתל םיצע
 ףוטעו יוארכ חולמ ,ריזח-ןמוש חתנ ,לפס ןכחב הסוכמה זגראה ןמ איצוה

 .הכיז- דפידט•
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 תא וינישב ץליח .ףרשה-ןיי םע קובקבה תא ןחבש רחאל .ןתשפ תילטמב
 .לפס יצח גזמו קקפה
 .תיבש גזמ אוה"! חבטמה ןמ בונג רכוסה" .ביישימ עגעג- "ףלא ףלא גרס"
 תרקד שמח רובעכ .ותביקב טשפתמ םרחה ךיא שיגרהו ,רדיב לפסה םע בשי
 הוורואה ,שבכ-רשב לש םעט לביק ריזחה-ןמוש ,הרואתב ושאר לפרעתה

 ברש לכתסה ביישימ •.. תוסוסהו .תספרמ םע םייתרמרק ןיב תיבל הכפה-
 .לפסב
 הברה חילצה ןפוא-לכב אוה .םיעורג ךכ לכ ול וארב אל .טשייטב .הפ םייחה
 .הייריב וגרה ברברפאס תא ."יררטסלטאגיררד"ב הדובעל וירבח רשאמ רתוי

 תורעי תתירכל ,רדוסמ םגר יח .ביישימ ,אוהו .ןיכפוש-ררבב רגפתה בייכרבח
 תוגהנתה דעב דעומה םרת ינפל רתוא וררחשי יאדוובו .רתוא םיחלוש ןיא
 םש: הנוכיתה היסאל ,םמחתהל טנקשטל עסי .רוזחי אל אוה זקווקל .תפרמל
 םרשב ,שאר ול שיש .םדא .םישדח םידלי דילוי .השדח השא ול אצמי םש .םח
 רדתסהל רשפאשכ .תוריקה לע ספטמ שפיט קר ,דוביאל ךלי אל םרקמ
 ! לצב םתחתמ
 קובקבה תאו לפסה תא םג .הביתל ןמושה תא ריזחה .תותשל ףיסוה אוה
 םיירהצה דע ! םויה ולרוגב לפנ בוט םוי. ויתומצע תא ץליחו רשייתה ,איבחה
 .םיבנג- םיחרוא עיגהל וליחתה ךכ-רחא • דחוימב ףייעתה אל ,תררוק ליבוה
 ,סרכל- הת תוסיפח שרלש ... םישורדה תוחוכה םהל ןייבמ .םייעזג םיחייסה
 קובקב- הבה ברעבו .בוט םלוכל .םיצורמ םלוכו .ומצעל- םייתש
 ביישימ .הנהיי .הלבי תצק אוה םג וישכע .עיגה ברעה .ריזח ןמוש .ףרש-ןיי
 םויה .הלותח לומתא .םייסנכמה ךותל ודי תא בחתו ותרוגח תא ריתה

 .טנקשטב הבקב היהת רחמו ,הסרס-
 .הילא ברקתה ביישימ .ריקה לא השאר ,האלכמב הדמע שולשה תב הסוסה
 .תוירוחאה הילגר לע הבשייתה הסוסה .בנזה ררקמל ךרמס הירוחא תא ףטיל
 .םישרקה תציחמ לע התסרפב החוכ לכב הטעב עתפלו
 .סעכ בורמ בנזל תחתמ הל קריו בייוvימ למלמ " ... הבוז ,וא"
 רכוס תייבוק איצוה .הביתה לא שגינ .לכרא םרש אצמ אלו וסיכב שמשמ אוה
 רבעמה לא םינפה םע וישכע הדמע הסוסה .האלכמה לא ברש ברקתהו
 .תוכרה היתפש ךותל רכוסה תא הל בחת ביישימ .תוכירדב הלכתסהו
 המ" .שולשה-תב לש התוגהנתה תא ביישימ חביש- "!בוט רתוי ךכ הבה"
 "! ? תבתונ ךניא • הז
 קזח רתוא קדיה .האלכמה לש רצה רבעמב רתוא דימעה ,םלוס איבה אוה
 .עצמאה דע םלוסה תוגרדמב הלער .לזרב-חולב
 לש הבנז תא חוכב ךרוכ אוהשכ ביישימ רמא- "! ךל םירמוא • ידמיע"
 ךל ויה וליא ... הבוט ,הבוט תברסרס ! הבלכ ,יעעונתת לא" .ודי לע הסוסה
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 החינג ךות דמצנ אוה " ... רשפא ןתחתהל וליפא! רהשמ היה הז- ... םיידש
 " ... ןכ הנה ן.כ הנה" .הסוסה לש הדונע לא
 ביישימ .האלכמה לש ריקה לא ביישימ תא הצחל ,הדונע תא הדידה הסוסה
 םלוסה לבא- ררחתשהל ,הסוסה תא ונממ ףוחדל ותוסנב ,חורצל ליחתה
 הטעב הסוסה וליאו .הפצרה לע לחדזנ ביישימר הקירח ךות דנדנתה הלתנה
 וליאכ ,םהנ הוורואה ריק .דוער םעפ דוער םעפ החוכ לכב תיארפ הלהצב
 לע דמעש ,ביישימ לש ושארב העגפ תוטיעבה תחא . לדוב ליאב רב ומלה
 תלוגלוגב. ךפהתהו וביבסמ ררחתסה לכה. ויניע לומ וקירבה תוצוצינ .עברא
 תמירע ךותל ביישימ לפנ ,םד תתוש ולוכ .ןהידוחמ תואצוי םייניעב ,הצוצר
 .ינחירה לבזה
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 גוליפא

1 
 םיקרויה תכתמה תונרוק .�קאנ לא םרודמ הדיריב םיה ךוראל הרבע תבכרה
 טיק ירתאל ,הררקסרמל השפוחל רעסנ ,תוחילשב םידיקפ רעסנ : םיסומע ויה
 שדוח .םיליגרה םהיתוליבחו םהיקש םע םירכיא רעסנ • רוחשה-םיה ףרח לע
 .םינומיר ילעבו םימרכ ינפגב טשוקמו בוהז זקווקב היה ילוי
 םע םיריעצ תוגוז ינש .םייררה םידוהי לש החפשמ הפסאתה ךרה ןרוקה אתב
 הבישקה אלו • ןר לחה דעב בצעב הטיבהש ,ההובגו הפוקז הנקז םער םידלי
 : םיאבה םיאשונה לע רבסנ תוחישהו .םיריעצה תוחישל ללכ
 םלש ררזיא שי םילשוריב .וניבורק תא שפחנ ,לארשיל עיגנשכ ,לכ-תישאר"

 ."רנלשמ םייררה םידוהי לש
 ."רנררזיאמ םידוהי לש םלש בושי םייק הפיחב םג ,םילשוריב קר אלו"
 " ... הדובע אצמנ ,רדתסנ"
 .טייח ,יאנב ,םילוח-תיבב תרחא ,סדנהמ : רדתסנ יאדווב רנלש תועוצקמב"
 "!תחא ריעב • דחא םרקמב בשייתנש רקיעה
 ידוהי אוהו ,ההובג הגרד לעב דראמ בושח אבצ דקפמ םש שיש יתעמש"
 ."רנלשמ • זקווקמ
 וליפאו ,םילייח םתס םג ,םידקפמה םג- םידוהי ,םשה ךררב ,םלוכ םש"
 "! םידוהי םה םג- םירשה
 "!ריהי ,ילוא ,הלא- םידליה לבא .היהנ אל רבכ םירש .�נ"
 .בצעו ןוגי רעיב ה היניע • ןר לחה ןמ התנפ הנקזה
-אגיררד' בושייה היה ןאכ הנה .החטבב הנקזה הרמא- "! םידלי. ולכתסה"
 "!ךררב םרכז יהי ,תימלושו ישי ,םכיררה ררג ןאכ :יררטסלט
 םיסרוה םיפירצ ראונ ןר לחה ירוחאמ . ןר לחל ררמצנ םיקובח הפיר לארשי
 .תשרוחה-תיב תברואמ ןשע רמתיה ,םירהל ברוק ,הלעמלו
- "?יבא תא רוסאש רחאל ,ימא העסנ םשל ,הזיל הדרז ,רפכה הפיאו"

 .הפי הלאש
,'אוהה רהה ירוחאמ ,םש"  ינאו .סובוטואה וישכע עסונ םשל" .הנקזה הרמא '
 ."תימלוש תא רקבל לגרב םשל יתכלה
 הרג םש הנה :יטיבה. הנטקה רתבל לארשי ארק- "!תימלוש ,הנה יארב"
 "!ךתבס
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 " ... חכשת לאו ,דלי ,טבה" .הכב לא הפי התנפ- "!ישי ,התא סג ארב"
 הדרת ,םלועל תאז ואדת אל דחוי" .הזיל הדמא- "!םידלי ,וטיבה ,וטיבה"
 ."לאל
 רדאשכ "ירדטסלטאגיררד" תוסירה • ץורעה םוהת יכפ לע הפלח תבכרה
 ןרדקב דדש טקש • ןולחה די-לע הפיר לארשי ודמע דרע בד ןמז .הירוחאמ

 .רביד אל שיא-
 םידזרח ונחנא" .תויגיגחב הזיל הדמא ,"םידלי ,םכיררה לש םנוצר םשגוה"
 ."ךכ-לע םולחל היה לוכי אל שיא הכש םישרלש יכפל .התיבה
 די-לע בשייתמו ןר לחה תא בזוע אוהשכ • לארשי דמא ,"ומלח ילוא ,םר לחל"
 םידוהיה רצוי ,תעה העיגה התע ... ךכ-לע ומלח הכש םייפלא" .הנקזה הזיל
 "!דרע ןאכ ראשיי אל רכלשמ שיא ,םילשוריל ולעי ,זקווקמ רכלש
 ."םיטעמ לבא ,וראשיי" .הזיל החנאכ ,"דלי ,םידוהיה תא דיכמ ךניא"
 ידחא ! ןאכ שחרתהש המ לכ ידחא" .הפי הארק- "!רד אשיי הכיב-ידסח קד"
 "! תרג ירההו תותימה לכ
 ,יאדווב ,םידחא םימע םגר" .היפתכב הזיל הכשמ- "!ונמע אוה הזכ"
 ."הלאכ
 " ... םירוריע םיפרוטמ" .הפי הרזח " ... םיפורטמ"
 .התיבה ךדדב תענמכ-יתלב לבא ,הזיגרמ הכחת : םידכככ ועיגה הררקסרמל
 תא ,הניוול תאצויה ,תבכרל םיסיטרכ רבק ,םהיתודועתל יקרח ףקות רבקה
 םהל ושרה אל ןרלמ-תיבל : הנחתב וליב האיציה יכפל ןורחאה הלילה
 .םייטייבוס םיחרזא דרע םה ןיאש ,קומינב ,סנכיהל
 איהשכ ,הזיל הדמא ,"הנידמה לש תושקה ןבאה תופצרמ תא ורכזיש יאדכ"
 ·ןךומה הנחתה לש הנתמהה םלואב ןבאה תופצרמ לע םידליה תא הביכשמ
 "! םהל ררפסת םתא- ורכזי אל םאר י ןרדח אה הלילה תא ורכזיש" .תיב
 הבישה דעש תא הפטלב ,הפי הדמא ,"הזיל הדרו ,סהל ידפסת ךמצעב תא"
 .השאר לש
 " ... םש תרמל" .השארב הזיל הענענ ,"עיגא קדש יארלה"
 םחרא רקוז קסידבב.תיבדעמה המרה תא התצחר לובגה לא הברקתה תבכרה
 רשוה אלו ,ובילעהו וליפשה ,סכמה םלואב םהיתוליבח תא רוזיפ .ןורקה ןמ
 .הנחתה םלוא ךרחל וליפא סנכיהל
 ףיצרב הדווזמ לע תבשוי איהשכ ,הזיל הרזח- "! רדכיז לוכה • רדכיז"
 " ... הפ .t כלש ןורחאה רועישה רהז" .םהוזמה
 התארנו הזיל הששואתה ידוהיה דבעמה הכחמכ .הניוול ועיגה םיימוי ורבעכ
 : הליגמ הדיעצ
 העיגמ םיהולאל סג .תסנכה-תיבל תכלוה ינאו ,םכנוצרכ רשע ,םידלי ,םתא"
 ."םדאל קד אל ,הדרת
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-מהשכ ,דימת רמכ ופפוטצה ביבא-לתב הפועתה-למנ לש תיכוכזה ריק דיל
 םידוהי ןאכ ויה .םינפ-ילבקמ תורשע ,םילרע םע עיגמ היה הניוומ סוט
 ופפוטצה םה .םיידדה םידוהיו היזורגמ םידוהי ,הדאכרבמ םידוהי ,םייסור
 םינש םתוא ואד אלש ,םהיבורק ארבל היפיצב םהיניב וחחוש ,תוצובקב
 תחפשמשכ ,האישל העיגה תושגרתהה .םתוא וריכה אל ללכב ילואו ,תובר
 היה השק .םינעטימה לש ענה טרסה לא ,הטמל דרתה יפל תדרוי התיח םילרע
 דרדחישה דחאלו תכשוממ הדירפ דחאל ,הז תא הז ריכהל ,ימ אוה ימ ןיבהל
 .ףסכנה
 וכיח אל םה ; םינפה ילבקמ ןרמהב שיא ושפיח אל הדילו ברמרלאש תחפשמ
 רא םיבורק ועיגה םלוכל טעמכ :בוצע היה הז .םהל הכיח אל שיאו ,שיאל
 .השיגפל םידידי
 אל :ךכ בטומ" .היתודווזמ תא השפחב ,הדיל הרזח ,"דבר ןיא ,רבד ןיא"
-רץאל עסנ יחא ןב .לואשלו דדבל .ןיינעתהל ליחתנ רחממ ... שיא דירטנ
 "!ואדת דרע! השיגפ היהת תאז .יבס לש ויחא ןב םגר ,הנש 50 ינפל לארשי
 . ךויחב הפי הלאש- "?הדיל הדוד ,תרכוז תא םאה • חאה-ןב לש רמש המר"
 ול שי ,הנרש רמש יכה ואלב וישכע" .הדיל התנע- "!בושח אל ללכב הז"
 :·ילארשי םש
 :תידדה-תידוהי ןושלב לאש ךכ-דחאו ,תונשקעב לכתסה ,םהילא שגינ לבס
 "?זקווקמ הדקמב םכניא םאה"
 "?התא םגר" .החמשב לארשי דמא ,"ןכ"
 "?בייאיכאי תחפשמ תא ילוא םיריכמ םתא" .לבסה דמא ,"ןברמכ .�נ"
 .הדיל הקייד- "? הנ;�קמש הז"
 .לבסה רשיא ,"הנ;�קו;ז .ןכ"
 "!בקיב דבוע ונבר רלדנס אוה" .הדיל הדמא- "! םיריכמ • ןברמכ"
 "?ראובי יתמ ? םש םה ךיא .�נ" .לבסה עידוה :·ילש דודה הז- רלדנסה"
 הנושאר השיגפ םכל הנה ... וארבי םלוכ" .הדיל הדמא- "!ראובי ,ראובי"

 "! ידדה ידוהי דבכו-
.'הז תא הז ונלוכ םיריכמ הפ ונחנא" .לבסה דמא ,"ןברמכ .�נ" ' 
 .לבסה ריכה אל ,םנמא ,הבס לש היחא-ןב תאו הדיל לש הדוד-ןבה תא
,'םינקזה תא לואשל ךידצ"  קד ימצע ינא .ריכהל םיכירצ םה" .לבסה ץעי '
 . "הנש ינפל יתעגה
 .ןנעדמו םיענ היה םרחה .בוחרל ,הצוחה ואצי ,םנעטימ תא ולביקש דחאל
 תואקשמ רתש םישנא תורשע ,םהיתורמצ תא ולטלט םיקבואמה םילקדה
 םינוש םיעבצב תוקידבמ תוינוכמ ,שק תועצמאב םיקובקבה ןמ םיננערמ
 .הפועתה-למנ ינפ לע ופלח
 אב םיריעצ םידרחב תצובק שארב דחא ןקזשכ ,תינוכמב ובשייתה דבכ םה
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 ויפתכ לע ידמ הבחר התארנש הנבל הפילח שובל היה ןקזה .םהילא הצירב
 ודי תא ץחול אוהשכ .ןקזה קעצ- "?בומולאש תחפשמ- םתא" .תוזרה
 :והזח לא
 "".לבא" .הדיל ותארקל האצי- ,"ןכ"
 .ולוק תא רזומה ןקזה ריבגה- "?הפיו לארשי הלאו"."
.'ןכ"  והשמ שחרתמ הז עגרבש ,שיגרהו ,"ונחנא הלא ".ןכ" ,לארשי רמא '
 "".ונחנא הלא" .ליגר-יתלבו אלפנ
 ויניעמ וגלז תועמדו ןבלה ושאר תא ענענ ,חפייתה אוה .יכבב ץרפ ןקזה
 .תוגונה
 ,ויהת םיכורב" .תצקמב עגרנש רחאל ןקזה רמא ,"ףסוי רייצה- ינא"
 "!ינב ,םכצראל םירזוחה

1 89 



 רבחמה לע

1 תנשב דלונ בייאשיליא םיסנ  ריבא : תיתד החפשמב ,תיזקווקה טגברדב 923
1 תנשב .טנברדב תסנכה-תיב בר היה דיתעל דפרסה לש 9  לש רחרחא התלע 23
 .םילשורי ןיבל זקווק ןיב רשג םקוה ןכ ידי לע .לארשי-רץאל םיסנ
1 תנשב  הז ירחאו ,בייאשיליא םיסנ לש ריבא תא םיקיבשלובה וחצר 925
 םינרוק תחפשמב ונרביח תא לביק דליה .רמא םג יגארט ןפואב התפסנ
 .הרוקסו מכ
1 תנשב ןוכיתה רפסה-תיב תא םייסש ירחא 94 1  םשמר ,םיניצק סרוקל סנכנ 
 עצפנ טשפדוב תראובמב . דארגנילאטס ברקב ףתתשה .תיזחל רשי חלשנ
 .םינחתותה ליחב ןרס תגרדב םייס המחלמה תא .תרשק
1 תנשב לחה תיתורפסה ותוליעפ תא 94 3  "םודאה בכוכה" םינרתעה יפד לע 
 .יטסירלטיהה שוביכה תרנברקר המחלמה יאשרב תומישרב ,"היטסייבזיא"ר
 ןכ-רחאו ,היינבל ןרכמב םידומיל תרגש ראב אבצהמ ררחושש ירחא
 .הטיסרבינואה לש היגולוליפל הטלוקפב
 "הקוריה ןרדה" ןמורה ןריצל יראו תוצעומה-תירבב ועיפוהש תוריציהמ

 ,הזה ןמורה לש ינשה קלחה .תיווסומ הררצבש ןברמכ 'זקווק תודהי לע-
 תביסל ןפה ,הכפהמה ירחאש הפוקתב זקווק ידוהי לע תופידרה לע רפסמה
 םיסנ לביק ןידה-תיב קספ יפל .תינויצ תוליעפב ותמשאהו דפרסה לש רוסאמ
 להקה תעד לש ץחלה תובקעב . ורמח רטשמב רצעמ תרגש רשע בייאשיליא
1 תנשב ררחוש תימואלניבה 97 5  ררפס תא םסויפ ןאכ .לארשיל הלער 
 ."םילשוריל זקווקמ"
 שדחמ וברעש "הקוריה ןרדה" לש ינשה קלחה םצעב אוה "אטח אלל שנוע"
 הרשע-שמחמ הלעמל רבחמה דבע ולש הזה ירדיררה-ןמררה לע .שפוח יאנתב
 .םינש
1 תנש זאמ 9 7 7  תרנרתי�ב דפרסה םסויפ- לארשיל ותיילע תנש- 
l-מ הלעמל תילארשיה so םריופיסו םרימאמ. 
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 םוי ותוא דע תויחל הכזא רשאכ ,ישפחה םלועה תא תוארל הכזא רשאכ

 לע • יתעמשש המ לע • יתיארש המ לע תמאה תא בותכא • ןחלושה דיל בשא-

 תא ריתא " .. ונמע לש וקלחב לפנ קדוצ-יתלב שנוע הזיא רפסא .ילע רבעש המ

 םלועה תודשל ותוא חלשאו רוחשה לחנהמ ותוא הקשא • יסוס לש ןסרה

 .בחרהו קדוצה
 ."ביבאה תישאר תרשבמ- היקורי ךרד"

 תיממע הרמימ

,'לילגה םולש" תמחלמ לש םישקה םימיב הזה רפסה לע יתדובע תא יתמייס ' 
 ורכזל .םדא לאיתוקי ףולאה הרוביג תומ לע הלבאתה זקווק תודהי רשאכ
.'אטח אלל שנוע" זמורה תא שידקמ ינא הלענה ' 

 . זקווק-חרזמב ושחרתהש ,םייתימא םיעוריא םיאצמנ רפסה לש ודוסיב
 םייתימא םיסופיט-בא ויה הזה זמורה לש םיירקיעה םירוביגל

 רבחמה

1 9 1  



 ןכ רת

 5 לודגה רורטה תונשב ןאטסגאד : וגאד לאכימ רוספורפה תאמ ארבמ

1 המדקה 1  

 1 קלח

1 • ויתס . ןושאר קרפ 5  
 23 .הלילע םע התשמ .ינש קרפ
 35 .רקוב .ישילש קרפ

 4 7 • לזרבה-תליסמ . יעיבר קרפ
5 ."יררטסלטאגיררד" .ישימח קרפ 8  
7 .טפשמה .ישש קרפ 2  

8 .וץרח דבוע .יעיבש קרפ 6  
92 .םיגלש תלופמ .ינימש קרפ  

 2 קלח

1 .תוערמש .יעישת קרפ 05 

1 .הליל תסיט .ירישע קרפ 1 1  
1 .הק•צרלא .רשע-דחא קרפ 1 8 
1 • וגאדב אג תקלח . רשע-םינש קרפ 25 

1 .ריעב .רשע-השרלש קרפ 3 2 
1 ".ןרדה לע ברטסרדב ןיא .רשע-העברא קרפ 4 2  
1 הגייסב תורמ . רשע-השימח קרפ 50 
1 .בתכמה .רשע-השש קרפ 63 
1 .ןבל לע םודא .רשע-העבש קרפ 70 

1 גוליפא 8 6  
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