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(ג"נ)ג ןוילב םינזאמ 

"דגממ המיסקמ ,הנממ הבוט ,תדהא העיפוהה ?הב ללותסיה 
העידב לש הפוס ,ףוסה רבכ לחהה ?העיפוה דבכה ?וכרדב 
,היחילש םג ?הארת אוש יחודמו "תונוימד» ילוא וא ?יאכז 

ירצק ,וידעצ תא רוקחלו בוראל החלש רשא ,התחפשמ יבורק 
קושב» דשא וינסחמב ...ןוכנ לא רבד ריכהלו תעדל ויה םינוא 
.םינפלכ אב ונניא הלשממה תיבל םגו אצמנ ונניא "ךוראה 
םיטושפ םישגא ועדי המו ·ואצמל ןיאו םהיניעמ וידעצ ומלענ 
קפס ירבד ?תושרבו ריעב והומכ לודג רשו הלעמה שיא יכרדמ 

םנושלב תורורב ןיאו "םיפשנו» "םילויט» לע םהיפב קופקפו 
?לעפת הכיא ...הבל תא טוטחהו קפסה לכאי ןכ םהירבד ומכו 

?וכלהמ עדת ןיאמו והשקבת הפיא ?עגרת הכיא 
דחאמ התאצב המא היניעל התארנ םיכורא םיעגר ידחא 
תמונתמ תדרועתמכ ,דתיה העידב .הטמל רצחבש םידרחה 

,תולק תוקספהב ,הילגר תא החלשב ,תדרוי הלחהו הירוהרה 
,המא .תוקלקלחהו תוקירבמה תולעמה יבלשב ,תלשורמ תויטאב 
םינפ תלעב ,םיטושפ ,םיהכ םידמ השובל ,םישש תבכ ,דשא 

:םיגפ הל הריאהב התארקל הדעצ ,םיאנ ךא םיטומק 
ךתאצב יתעמש - אל -הדמא - יתב ,רשואהו רואה רקוב - 

?תררועתה ןמזמה-דדח,דמ 

אורקל םג תלצעתמ ינא "·םילק םיעגר יגפל ,אמא ,אל - 

···הנש יתעבש אל ···ךל 
...?יתב ,הלילה םג - 

םיחותפ תונולחב םג ...םוחה תמחמ רקיעב לבא ,ןכ - 
"...טעמ דיואה גזמ הנתשנ התע ךא .הרידק חוד הבשנ אל 

יכרצ לע ,רקובה תומיענו תוחודה תבישנ לע החיש ךותמ 
העש יגפל קושל התאצב אמא התארש ,תחיפו תוקרי ,לכואה 
םימה רוגצמ הינפ תאו היתועורז תא תצחור העידב ,דתיה 

יארע ןפואב התשעו ןאעלב רשא הארמה לא ,דשגג ,הכרבבש 

.היתורעש תא לקו 
,האנ ןינועבצ תלצחמ לע תובשוי ויה דפסמ יעגר ירחא 
המא ,העידב :םישנה שלש ,ןומילה ץע די לע רצחה תבחרב 
סחיכ ןהינפלו ,םישש תבכ ,איה םג הנקז ,דשא ,הרת תתרשמהו 

הבשי העילב .םעט בוטב תוכורע *תוליגרנו הפקה לושבל םינטק 
",שפחל תויולגו תופופכ םיכרכב ,תצקמב הובג דכ י לע עצמאב 

הלק המיעטו הפקה תיתש ירחא .הלאמשמו הנימימ - םישנה יתשו 
,תוחונמ תאגהבכ ,העידב הנשע ,ןימשמושב תרמונמ הגוע לש 
םיזזפמכ ,םידרויו םילוע ויה הליגרנה תנצנצבש םימב ·הליגרנה תא 

ויהו םינטק קרי ילעו גורתא ,ןומיל יחרפ רפסמ ,םירכרכמו 
·ןידעהו םיענה םחירמ הליגרנה ןשעב םיכסונ 

תלד לע תוקיפל ועמשנ הנהו רקבה בשומב תובשוי ןדוע 

התהש ,קפודה ימ תוארל הכלהו ,םאה ,הנח ,המק לימ ·רצחה 
.הבשו ךשוממ עגר 

זאבכ לואש ,"בוחרה" ישנאמ דחא יכ התבל העידוה איה 

תובר םינשו קשמדמ ואצומ דשא ,(ותכאלמ םש לע ,הפואה) 
םא-המ ץנעב התא רבדל הבוט תא שקבמ ,תוריבב היה 
יכ ףא ן וירבד תא עומשלו הדסח תא ול תוארהל הנוצרב 
:הרמאו עגר הבשח - רקיע לכ בורקמ והתדיכה אל טעמכ העידב 

...סנכיו ול ונת 

םיעברא ןבכ םדא ,הפואה לואש הארנ טק עגד^ידחא 
רצק ןתפכ שובל ,בוט םעטב זוזג ונקז ,האנ הרוצ לעב ,שמחי 
,רצחב תועונצ דעוצ ,(רוקבה ילגדל תצקמב ןקותמ ךא) טושפו 
תורצקו תופוטח רקוס ,ןגוהמ םיקסע שיא וא רחוס היה ומכ 
לש הבשומ םוקמ לא ברקתמו היתולוגסלו היתובחרמל רצחה תא 
ןטק אסכ ול התארה' ,התיהשכ תבשוי הראשנ איה .העידב 

.תבשל דובכ ירבדב והתשקבו הלומל 
םוי ינינע המכ לע הטרופמ החישב המא לא התנפ איהו 

היה בשויה . שיאה .לעופל םאיצוהלו םרדסל ךיא התעדוהו םוי 

םיכורא םיעגרב תונמדזה ול הנתינ דשא בוט יכ ושפנב ךרבחמ 
תיבב וילגד ודעצש הנושארה םעפה וז :ומצע תא אוצמל הלא 
עגרמ ...רתויב תובושחה תחא לש התיבב םג המו-"תננרמ" 

הפצורמה ,רצחב עורזה ברה רהוזה הארמל םהדנכ היה וסנכה 
הארמל לכה לעו ,םירוחשו םימדמדא םיחירא תורוש תופילח 

t החודה לעו תומיענ לע ,רשוא לע םידיעמה םיעבצהו םיטושקה 

רצחב ךורעה לכ תא םירוזפה ויניע יטבמב ףיקהל קיפסי םרטו 

לגעמב 
ג 

י) בתכ »ויבתכ תאצוה לגרל איצפילב ןמז הז ההושה 'ןונ ג ע ייש 

ן--ט"מ ןוילגב ן ור דב ש לש ורמאמ תא יתארק" :ובתכמ ךותב בורקמ הז 

ארקא ,תבשה םויב ,רחמ הייאו רמאמה תא יתארק םימעפ יתש ."םינזאמ- לש 

המת .בלה לע םתוא קוקחל ןורדבש לש וירבד םה םייואר ·תישילש םעפ וב 

יתייה השעמ שיא יתייה וליא .הזכ בושח רמאמ ולא םימיב בתכנ םא ,ינא 

.'םינויצה לכ ינפל ותוא ארוקו תורייעב ומע רזחמ 

וב שיש םושמ םגו ומצע דצמ 'םימעט ינשמ הז עטק הפ איבמ ינא 

םירפוט תבסמב .ץראב הפ< דוחיב ,הזה ןמזב האירקהו הביתכה בצמ תא ריאהל 

ןיב שיש הכרעהה לדבה לע קילאיב ריעה רמועב ג"לל רואמ םילשוריב 

יבגל ןהו ירבעה רפסה יבגל ןה לדבה ,הלוגבש הז ןיבו ץראב ירבעה ארוקה 

.הז רבד חיכוהל לוכי ןורדבש לש רבודמה רמאמה ףא הנהו .ירבעה ןותעה 

לע ןדהו 'םלש ןוילגכ ליכמה ,הז רמאמ :וטפשמב ןונגע קדצ יכ ,קפס ןיא 

ותומכ בתכנ אלש .אוה ןיוצמ רמאמ-ןוצרו חרכה ןיב הלוגה :םלבורפה 

השגרה קמוע ,הרכה קמוע וב שי .ןולבש_ יפ לע בתכנ אל אוה .רבכ הז ונלצא 

תבהלש םע םומנהו חורה תוליצא דחאמ אוה .ףירחו םוצע יוטב-חכ ףורצב 

רבכ םיכירצ ויהש 'הלאמ דחא קוספ ,אמגודל ,הפ רכזי) .בלבש הנומא 

ינאש 'הנש הרשע שמחכ הז", :בל-תמושת תא ררועל ילמרופה דצה ןמ 

רובדב - טושיק ןוד ,ריבג 'ירעצ* ,ולוס *ייח - טהול ,לארשי יפלאב *דה 

הס*תש.ד רשא ,תולגה תויחצנ *ש המגודה דגנ תינויצה העונתה ךותב בתכבו 

הנש םירשע ינפ* הזכ רמאמ בתכנ ו*יא .("ונלש היגו*ואידיאה *בב בר"ןמזמ 

ם*ואו,א*ו א*.'ו* םימיכסמ ויה *בחש .א*--1- 'םינש רשע ינפ* קר ו*יפא וא 

וי*ע םינד ויה ,הבשחמה תא ררועמ היה אוה .עודי םשור השוע היה אוה 

ב* *ע ןורכז* תמאב קקחנ היה ןפוא *כבו ה*י*שהו בויחה תא םיררבמ ויהו 

'וירבד תא ו*טבו וא-וקש א* ·םשור לכ תושעל ילב רבע אוה ?םויכו ·ארוקה 

שיש אלא דוע אלו .י .םינךאלו-םינ *ש יבצמב וארק וא *לכ וארק אלש אלא 

ותוא אורקל ףסכנו ,הנווכבו ןויעב ,םימעפ ותוא ארק ןונגעש המ יכ ,חינהל 

ותוא אורקל השעמ-ישנאל רבדה יאדכש בשחש' דע שגרתנש המו ,תישילשב 

איצפילב אצמנ אוהש יגפמ אב הז יכ ,חינהל שי - .הדעו םע ינפל להקב 

םג היה ץראב אצמנ וליא .'לאגנ היה אל — הפ אצמנ וליא" .הקוחרה 

הפ טבמ-תפיטחב ...,ףורפרב הזה ןיוצמה רמאמה לע רבוע ,ונלוכ ונומכ ,אוה 

.לסחו — תורצק תואקספ תאירקב ,םשו 

יללכ ןינע והז .ילאודיבידניא ןינע וניא הוו ,דדוב הרקמ וניא הזו 

.תיתורפסה הדובעה לע םויכ תצבורה הראמ יהוז .דאמ הביאכמ הדוקנו דאמ 

לש בצמ ,תויתוכאלמ ,תויחטש ,ףורפר ,האקה ידכ דע עבוש .סרטניא רסוח 

ךא 'סקוב-ישנא לע םיחיסמ טעה-"ישנא תא םימעפל עמוש התא .םינ-אלו-סינ 

ןינעל הקספ תורפסה ...טעה-ישנא לע םיחיסמ סקובהיישנא תא עמוש התא ןיא 

רסוח לע םיחנאנ םידיחיה-םידירשה .אשונ 'הלאש תויהל הקספ .אוהש-ימ תא 
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a י נ t κ a (גינ)ג ןויליג 

לש תויולגה היתולגרמ לא ,הבשגמ לא ויטבמ ולפנ הגהו 

תא עתפ ודנדנ ומכ 'הלק שאר תרוחרחס ותרבע טק עגר ·תנגרמה 

םלוה ףקותב קפד ובל ! תוארמ עגר ומק . ויניעו דיבכ. הכב ושאר 

,םיאלמה ,םירוחצה ,םיקושה ילילג יפושחמ :והזחב הרצק ותמישנו 

- םימינפה הידמ לש אדחתה תמקר ,דע םילבוגה - םיננערה 
ףטש השעמ " - -היתולגרמל ויניע תא 'ודימצהו לילכ והוממה 
?וירבד תא התע רבדי הכיא-ושפנ רוזפ ךותמ שיאה בשח 
הסנ אוה ?וירמא תא. ךורעי ךיאו ותשקב,.תא ליחתי המב 
,םיעבצהו םינוגה תרתע לא ,רצחה תוארמ לא ויטבמ תא ריבעהל 

תא חיסה ןעמל ,רצחב תונפ המכב רשא ,םירויצהו םיבוטחה 

טיבמ היה אוה ךא ,ותשקב ירבדב ומצע ןכר ןעמלו טעמ ותעד 
תבשוי איה ךיא" ".ףילצמכ אלו הטמל עבשו הלעמל תחא 

לכ שוחת אל ומכו ךכ בשת איה' ךיא - לדח ילב רהרה - ךכ 
,ךכ ךא .ן האורה יניעל הנכס ...הנכס אלה ...?םגפ לכו עד 
...םירבג תושפנב .תושקנתמ יאדו ךכ ,,.ולא תובשוי ,הארנכ 
חוקפל וילע ...החפשמב לפוטמ .ידיהי אוה ...דהזהל וילע- אוהו 

אוה המו ששוח אוה המ - ומצע תא דימ עיגרה-לבא ...םיניע 
אל ,התיב יאב םילודגו םירש דשא ,"תאזכ תחא» ?ושפנל ארי 
;ללכ ותוא הבישחמ הנניא יאדו איה ,ללכ וילע היניע םישת 

...ללכ הפ םיק וניא אוה וליאכ המא םע הירבד תרבדמ איה .הנה 
יטבמ תא םא לבא ...אוהש לכ טבמב וילא הנופ הניא םג איה 

איה הריקפמ - הימחעמ תדמח תא ....הנה ,ונממ תכשוזו איה היניע 

? ןוג תראפת ולא .לש ןהינידב הרקי■ ןיאה ,..ויניעל הככ 
המעט המ ...? התנוכ המ ?הרשב תלוגס תא איה ךירעת אל ,ךכיא 
,..ודבל הנה אובל-. וילע "חקל" יכ בוט אל ןכא ...?התבשחמו 
ינזאב ןה ...אובל לוכי אל רחא ןפואב ךא ,,..ודיב התיה תועט 
לב ,לבלובמ והנה התעו ...וירבד תא רבדל לוכי אל ישילש 

והובשחי םירחא םגו ,חקפ רבגל ומצע תא ,דוש וימי 
שוכרו םייח ול תושעל החוקפ וניע רשא ,םייחה יכלהמב ןיבמל 

םג עדי אל יכ אוה האור , ,התע ,הנהו .ןויסנ ברו ןוגה שיאכ 
םע רבדל שי ךיא עיוי ימ ···וז -ישא ינפל תואיכו יוארכ רבד 
לע בושחל הברה אל ואוב ינפל ?תעדל ול ןיאמ !הלאכ םידיצי 

ינפלמ רבג םעפ עתריה ...ה ש א איהו אוה רבג ןה :תאז 
יכ שח אוה ."םישנ םתס ןניא-הלאכ םישנ הנה לבא !השא 

...הינפב ויניעב אוה ןטק 

םתוא לכ וילע הכובנ זאבכ לואש לש ושפנ התיה ךכ 
םע רבדל התולכב ,עתפל וילא התנפש דע .םיכוראה םיעגרה 

:תוטושפו תולק ול הרמאו ,המא 
ז ךנוצר המ עמשנו .רתע אג רבד-אחא-ןכבו - 

דובכ ירבד ברבו םוגמגב איה לחה-"הריבגה ,ינא - 

יתאב ינא ...ליח יתרזא ינא ...ךבל בוטב יחטבב ...יתצמאתה ינא 

חרוטה לע ךבוטב יחלסת ...ךדובכמ הבוטו דסח שקבל ...ךילא 

אצומ יל ןיא ךא - השעי אל ןכו - וז רקוב תעל ךחירטמ ינאש 
...ךומכ הרזעל אובל לכוי אל שיא ,יתוקת ךב .רחא 

ריעב בושחו לודג ןיא םנמאה .יחא ,עמשנו הבה - 
ןושלב הרמא - םירבדב גילפהל תיברה .אחא ,תמזגה ז יגממ 

.ךיפב המ עמשנו ןת לבא - החכות-גולגל 

תעמש ילוא תא :הנה .ךתלעמ דובכל רפסא ,ןכ - 
...שדחה (םיכרותה ימיב ,הירוסב ךלפה לשומ) ילאוה לש תורזגהמ 

תורזגהו תונקתה ,תודוקפה ולחה ואוב תעמ 

לבקמ וניא) "לכוא" וניאש יתעמש ...טעמ יתעמש ,ןכ - 
ךא »םישדחה םירדסה לע םיננולתמ םיבר ...ער יאדו הז .חחוש 
ףרוחב דועש יתעמש ...ודי תא דיבכמ םירצונה תובוחרב םג 
המכ דוגסל דקפ 0914 תנש) םהלש הנשה שארב ,וז הנשב 
קיפסמ ,אוה דמא ,תימלסומ ריעב !םינש קר ריאשהו ,דקשמ יתב 

הרקמב יתעמש ךכ ,םינש םירצונה בוחרב 

.הלק קוחצ תבב הלאש-ו הירוס לשומלו ,התא ,ךל המ ןכבו - 

,הברה םירבד תעדוי ,יתוחא ,תא הגה ·הריבגה תקדצ - 
תונוטלשהמ הדוקפ האב יכ אוה ילש ןינעהו ...ינממ רתוי ,ןבומכ 

,ומוקמב אקוד ,ומוקמב יכ ...ילש (היפאמה) "רונת"ה תא סורהל 

ולוכ בוחרה ···םידוהיה בוחרב הרטשמל "הדוקנ» םיקהל םיצור 

םישקנתמ :והז !,לשומה וניע םש ,ירונתב ,הפ אקודו ברו לודג 
...ינקז יבא ימימ דוע .איה הקיתע היפאמהו -ילש היפאמב 

לש ותוהמ ίο ךותמ תרזגנש וזכ ..תישגך 'תיסיסע ,תיניערג הקיטסיצילבופ 

תזקשמ ןוחטה חמקה תא תנחוטש וז אל 'הדמולמ םישנא תונמוא אל ,םדא 

רחאלכ הילע םירבוע ונא ונידיל תאזכ הקיטסיצילבופ אובכו — 'תישארב ימי 

'תיממעה הדגאבש ידוהיה ותואל ?המוד רבדה המל .רבד הרק אל וליאכ ,די 

והילאו תעמשנ ותלפת ףוס-ףוס רשאכו "והילא-יולג"ל עגעגתה וימי לכש 

יולגל ענעגחמ אוה ןיידעו וב ריכמ אוה ןיא בוש ,ותא רבדמ ,ול הלגתמ 

לע םנ עיפשמ הזו .ץראבש דחוימה בצמה והזו שדחה בצמה והז .«.והילא 

'םולבנילילו םעה-דחא ימיב .בותכל ולדחש הלא לעו םיבתוכה לע :םירפוסה 

להק וינפל רפוסה האר ןודרוג .ד .או דנרב ימיב ,יקסבצידרבו ןמשירש ימיב 

להק ,רפוסה לצא ורצונש סחיה" ותואב וירבד תא לבקמש ,ןינועמ םיארוק 

,ומות-יפל בשח םהה םימיב רפוסה, .ןובשחב םתוא איבמו וירבד תא לקושש 

שח וזמ האצותכ .תורודה לכ ףוס דע ,םינדיעו ןדיעל - ךשמי 'הזה בצמה יכ 

אוה ,ואובי רשא תורוד ינפבו ורבעש תורוד ינפב תוירחא .הבר תוירחא 

ללכש אוה .םינשו םימי רחאל םנ ולא תא ולא םירתוס וירבד ויהי אלש; ששח 

סכ ינפל דמוע ומצע תא האר רשאב 'תומלש ידיל עיגהל רתח ,וירבד תא 

,הקינכט השענ לכה הזה םויכ .ילקידו-ימצע יונש לח הזה םויכ ךא .ןידה 

.םיארוק להק םוש וינפל האור וניא רפוסה .די-חלשמ ,תונלבק .תשורח-תיב 
םרט דוע טעמכ ,עורגכ בוטכ ,לכה תא עלוב החכשה עול יכ ,עדוי רפוסה 

לכל .רפוסה תא בבוס לודג קוהיפ .ספדומה ריינה ןמ וידה-רוחש שביתי 

עשעשלו םטפל המ-סושמ ךירצש ,םינרקס לש להק וינפל אוה האור רתויה 

חסונ-יונשב םג םא 'אפוג םירובדה םתוא תחאו םימעפ האמ רבדלו םתוא 

רבדמ וליאכ אוהש .תורפסה תכלממב בוקר רבד הזיאש שיגרמ רפוסה .ןסק 

יפתש ,ןסק הכאלמ-לעב ,ןטק ןויקומ אלא וניא וליאכ אוהש ,קיר ללח ךותל 

רדא תא טשפ אוה .ריעזמ-טעמ אלא וניא הרבחה-ןינבו הרבחה ךותב ודיק 

וניא םא) וירבח ירבד תא ארוק וניא אוה .ןמואה ליעמ תא שבלו שדוקה 
וירבח םא ,האתשמ וניא אוהו םילבה-לבה םהש שארמ עדוי אוה '(ביוחמ 

םירבחה דחא םא םמותשמו האתשמ אוה .אברדא .אוה וירבד תא םיארוק םעא 

רתויה לכל ...הריתי תומימת הזב תאור אוה .אוה וירבד תא תוניצרב ארוק 

,םינושארה תורונכה תניחבב םהש ולא ,רודה ילודג ירבד תא דוע םיארוק 

םע םדאה דוחי ירפ םניא םהירבדשו 'תוגלפמב ףיקת דמעמ םהל שיש ולא 

םתס ,רמאמ םתס ךא .םיישעמ-םייתרבח תונובשח לש האצות םא יכ ,ושפנ 

המ 'םיבוטבש בוטה .רתויב הלועמה ןמ הז אהיו ,הבוט המישר םתס .הסמ 

םלואב וב רבודי יכ ,תיניצר האירק לש העש ול ושידקי יכ ,וב ונודי יכ אוה 

? האירקה 

העפשהה רתוי העורג דוע ילוא ךא ·םיבתוכה לע העפשהה איה וזכ 

וא ירמגל וקתתשנ םה .הדצה ירמגל ושרפ וללה .בותכל ולדחש ולא לע 

'הקיטסיצילבופב אל קר-הצור התאש המ לכב ,רופסב ,רישב קוסעל וליחתהש 

םירפוס םויה ונל ןיאש ,אוה הרקמ אל .הז הבומ-יופכו רממ-הדשב אל קר 

 otnew םיאנתה .הזה םויכ םיירשפא יתלב םה .יקסבצידרבו םעה-דחא לש

.תינחור ההינח םיקנחנ ויה ונכותב ויה וליא .םתווהתהל םיחונ םניא םויה לש 
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ךבוטב תא קר ...העדה הרזגה תא לטבל לכוי רשא שיא ןיאו 
...דמאל יתנוכ ,יצרת םא 

דעול) היעמ'גל וא ?ישאב םכחל הנפת אל המלו - 
הזפחב .דשאה והתקיספה-ךנינע םהל רפסת אל המל ?(הלהקה 

רתוי הז ךשמנ ןינעה ?יתינפ אל ךיא ,הריבגה 'יתינפ - 
בתכ ,הברה למע םג אוהו "ימע בוט" ישאב םכחה ,םימי שדוחמ 

ונאמ - ונתשבל - רשא ריג יל הארה אוה 'ליעוה אלו - םתחו 

ישנא םה ימ ז המואמ תושע לוכי אל דעוה םגו ...ולוקב עומשל 
?םהירבדל עמשי ימו רבד לועפל ולכוי יכ דעוה 

?יכנא ישאב םכחה תחתה ?תושעל ינא הלוכי המ ינאו - 

...ןינעהמ הנצח רענל תרמואכ הנעט-?יכנא םידוהיל אישנה וא 

לע יל יחלסת !ךימי ךיראי לאהו ,הריבגה ,יניעמש - 
דיבכהל וזכ תעל יתאב יכ ללכ האנ אל תמאב ...הברה יתרצפה 

ירבד יתאבה דשא שיא לכ םגו ...ינחירכת הקוצמה לבא ...ךילע 
...הרזגה עור תא ריבעהל הלוכי "ךתלעמ" קר :יל דמא וינזאב 
יכ יל ורמא םג ...שורפב תאזכ יל ורמא דעוה ישנאמ םג 
ברעתהל תגהונ תא ןיא יכ ןכ םג ינא עדוי םנמאו ןמחרו בוט ךבל 
,תושעל ילכות לוכי - ךתא ךנוצר רשאכ לבא ...בוחרה ינינעב 
בר המ ,ישעת .דוצמ וזיא ,תוחא ,תעדי ולו ...חילצהלו לועפל 

שש תויולת יראוצ לע ...תברסמ תייה אל ,ילעפתש דסחה 
הז תמ אוה - והמחרי לאה- יפתוש לש תושפנ עברא םגו תושפנ 

ילע ...ילע טעמכ םה םג-לבאה תנש המת אל דוע-הנשכ 
םהל רוזעלו ללוכה דימ תתמ וא המורת םליבשב שקבל :םתגאד 
קיפסהל הלילו םמוי ינא למע שפנ ףורחב - ינאו ...לכוא רשאכ 

םא ןודבאמ םתוא יליצתו תושפנ ייחת ןה-ףטה יפל םחל 
...םחרל ךבל תא יחתפת 

ינאה-הבל לא וירבד עוגנב הלאש ?ךפתוש היה ימ - 
? והתדיכמ 

.והיתרכה ילוא-והמחרי לאה-יטאל לאינד - 

,השאר הפקז ,םשה לע העידב הרזח-יטאל לאינד - 

שטשוטמ ךא עודי םש הנודכז לע הלעמכ ,החצמ הטמק 

וא ?רמצב עבוצ םינפל אוה היה םאה ...ימאל לאינד-לפרועמו 
?המודמכ ,גרוא 

תא בזע םינש רשע הזמ ךא !והז ...עבוצ ,ןוכנ ,ןכ - 
ינא יאוב תעמ - יפתושל היהו םויקו החלצה רסוחמ ודי תכאלמ 
תוירבל יוצרו בוהא ,דמחנ שיא היה אוה .הפ עקתשהל תוריבמ 

...םינש רשע ךשמב ףתושכ ויתרכה ·בבל רבו 

?ךכ אל ...ונמזב ןגנמ היה ויבאו - 
...אוה-אוה ...ךכ םעפ ויפמ יתעמש .ןכ ...ןכ - 

תוטושפ הרמא - ...טעמ ויתעדי דמולכ ...ויתרכה ? ךכ - 
...הפסי אלו 

ומכ והתו ועת תנתמה יניע יטבמ יכ האר זאבכ לואש 

ףיסוהמ ומצע תא ענמ אוה .םימוחתו םימותס םירוהרה תשרפב 
.העמש רשא ןינעב הנדו איה תלקוש יכ ובשחב ,וירבד לע רבד 

בזע ,ןכסמה ,אוהו - :הלאשו הקיתשה תא הקיספה איה ךא 
?ליג הזיאמ ?םה תושפנ המכ ?םימותיו הנמלא 

תחפשמ לרוג ,ותחישב הזה קלחה יכ ותוארב הפואה 
תודוא לע הבחרהב רפסל ףיסוה הבל לא רתויב עגנ ,ופתוש 

...הלבס תודוא לעו .*וחפשמה בצמ 

הרענו עברא ןב דליו רשע ןב רענ ,םינב ינש בזע - 
ינפ-הומכ ןיאמ הרבו האג הרענה ...הרשע שש תבכ הלודג 
הלמש הל ןיא-תולדמו רוסחממ ךא ן ואולמב םיריאמ חריה 
םימיה לכ המוגע איהו תוירבה ןיב תאצוי הניאו ,שובלל יוארכ 
הרידה תא תאצל םה םיביח הזה עובשה םגו ...המותיכ האכודמו 

דכש שילש םג םלשל קיפסה אל ,והמחרי לאה ,אוה ...הב ורגש 

...םהל היהי אל םשאר חינהל םוקמ םגו הרידה 
תעמושה תננרמה התנע - יל יללא - ...םינכסמ ...םיללמא - 

.הבאדו דעצ יעיב מ םינפב 

ןמז לכ - תוקלח ךלוהכ התע הפואה ךישמה - ינאו - 
המכ לועב תאשל ינא ןוכנ-יתושרב יתיפאמו ידיב ,תונמואש 
הנלופת ןה - ןתי אל לאה - ינא ילפנב התע ךא ,תעגמ ידיש 

...לבחו ...יתא תוחפשמה יתש 

?ךכ לכ גאוד התא עודמ ?תאזכ בשוח התא עודמו - 

— תבשק ןזואו יוטבה-שפוחל קיקז חורה-שיא .םימב קר תויחל ליכי גדה 

.רודחיש רשפא יא .רדוח וניא לוקה .וז אלו הז אל ןיא הזה םויכ 

תחא .תובסה ןה תונושו תובר יאדוב .ץראב דוחיב .בצמה אוה הזכ 

םוי ךרדח לא ץרפתמ אוה .הזה עפשב םיקנחנ ונא .רמוחה עפש :ןהמ 
וברו תומבה ובר 'תואצוהה ובר ,סופדה-יתב ובר .העש-העש טעמכ 'םוי 

הזה ברה עפשה לכו .ריעזמ-מעמ ןיידע להקהו .םיבתוכ לכה 'םיבתוכה 

תורשפא תא ונממ לזוג 'ותוא םמהמ 'ןטקה להקה ותוא לש ושאר לע דרוי 

ןיא .ןליא אלקל תלכת ןיב לידבהל ונממ רצבנ .הנווכה תורשפא תא 'זוכרה 

םיטמשנ תלכתה ישנא ןה.תלכת ללכ ןיא :םשורה קזחתמ אליממו .ךכל יאנפה 

...דחא ,דחא 

'ןורדבש לש ורמאמ לרוג לע םג אלפתהל ןיא ןכלו .בצמה אוה הזכ 

ריעיש ,וב ןודיש דחא ףא אצמנ אל רשא לע 'תטלחומ הקיתשל ןודנש לע 

.היה אל וליאכ ...ונממ עטק איביו ותוא ןייצי תוחפה לכלש ,המ-רבד וילע 

הביתכ לע תועובשו םימי ךשמב ושפנ תא שגרו בשוח םדא ןתנ אל וליאכ 

'ימצעל ראתמ ינא ,אברדא .םהילע ןודל םייוארש םירבד לע ןד אל וליאבו וז 

,ויתועבצא ןיב וחקל - ירבעה םהרבא ינפל 'ן-טימ ןוילג ותוא אובב יכ 

!ןאכ שי *ךפונ« הזיא יכו :ההימתב לאשו ,ןולחה רוא יפלכ ותוא קיזחה 

לע דמלל אל .וחורל ןיבהל לוכי ינא .וילע אלפתמ ינא ןיאו "..!בולע ןותע· 
.אברדא .אתעדא אקלט אל תרחא הסיפת .ולוכ ללכה לע םא יכ ,אצי ומצע 

לש וסופטמ םימימת םדא ינב וספ אל ןיידעש לע קר הז ירה אלפתהל שי םא 

ילב - הלאכ 'םירמאמ תביתכ לע תולילו םימי םידקוש םה ןיידעש 'ןמדבש 

.,.םנברק תא הפרי אוהש ימש 

.ומוד ורפ תניחב .תדדופסו תוטעמ םילמ דוע 

יתופקשה תאפמ וז תיתורפס המבל עלובי אלש'סיששוח שישיתעמש 

םידוח ךרד הז המבל סנכהל יבש הנידמה-שיא הסני אלש ,תוינידמה 

ןיא ·אוש ששח והז !םינובנה ,םיבוטה יחא ."אטחמד אפוק" ךרד .םיקדסו 

תורשי רבדל ינא לוכי ןיידע .אטחמד אפוקב ,םיקדסבו םירוחב ךרוצ יל 

ויה .ץראה ינותעב םגו ימשרה "םלועה" ירעשב םג תופוקזו תויולגו 
סנכהללכוי אל יבש הנידמה-שיא םאש,םינובנהו םיבוטה יחא ,אופיא םיחוטב 

תוגרדמב אל ףא ,דוחס-רוחס ךלי אל ישארה רעשה ךרד איהש המב וזיאב 

שניא קיבש אל" :םימכחה וללכ לודג ללכו ...ידובכ יפל הז ןיא .תיבה ירוחאמש 

.וז המבמ תושעל אלש ירטנמלאה רשויה ןמ הז ירהו ."ארוסא דיבעו ארתיה 

וסאו" .ת י ת עיס-תיטרפ המב ךותכ השועה םדאכ .ת יירובצ-תיללכ אי;ןש 

"ז ןניקסע ינטפושב 

.ב 'ר 

.רייא 'כ םרכה-תיב 
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