
ח ב ל
 קצר זמן לפני התארע מקרה אותו

אחו עתה בהשקיפי שאני, אלא, בלבד,
אי רווית תקופה אותה אל שוב רה,

 באילו חש אנוש׳ נפש ומשברי רועים
 מופלא כל־כך מאז. חלפו ועידנים עידן
 מן׳ אתם, ואף אגדה. ממש הדבר. היה

 בדים ספור כי בדעתכם׳ יעלה הסתם
 ולומר, להקדים ברצוני, לכן, לפניכם.

 כי להאמין, להכריחכם חפץ איני כי
 אפילו או דליה׳ את עוזי הרג אמנם
 כל כי ואף כלשהי, פגיעה בה פגע

 נקודת באותה אמנם התרחש המדובר
 הפרטים ופרטי פרטים אותם כל משלט.
 את בהם לנמר מכחול בגווני כמותם
 אותו ״תוך״, ואותו המעשה סיפור
 של לבה — הריהו העיקרים עיקר
 סבורים, תהיו אתם שאף אני חפץ נערה.

 מופלא, משהו הנו נערה של לבה כי
 שכל ואף, תכנו עד להגיע אפשר שאי

 להשתלט, פעם אי תוכל לא נערה
 שלה. לבה לבה. על גמורה, השתלטות

 ביום עוד בדעתי עלו אלה דברים
 בשעה ועגמומי, קודר יום אותו ההוא.

 ידענו ואנו באוויר מתיחות שהורגשה
 מתי יודעים אנו אין יהרגנה. שהוא

 הזה הנורא הרעיון לראשונה עלה
 למנוע כיצד ידענו לא ולכן במוחו,

 זו היתה בכלל, לפועל. מהוציאו בעדו
 לא כן ועל בלבד, תת־הכרתית ודאות
 מישהו אל לגשת אפשרות כל היתר,

 היינו אחרת כן כי כך, על ולהצביע
 זרים. ובעיני בעינינו מגוחכים נראים
איו הרגשה זאת בכל זו שהיתה אלא,
 ובאה מתקרבת שואה כי להאמין, מה.
דבר. לעשות ביכולתך ואין

 עוזי כי בהכשרתנו הדבר היד, ידוע
 בחדר הם דתם וכי זוג הנם ודליה

 את איש הם אוהבים כי ידענו משותף.
 כי ידענו לא אולם עזה, אהבה רעותו

 להתיר המסוגל זה בעולם אדם ישנו
 שלישי אותו וכשהופיע איתן, כה קשר

 חשמלי רטט מין בגו עבר כולנו. רעדנו
התפרצות. תהיה כאן כי לנו שהבהיר
הכש קבוצות מאותן אחת היינו

 היאחזות לשם מהצבא ששוחררו רה׳
 מפינות באחת שם אי משלט בנקודת

המדינה. של החמד

פי ן1אסנ שזי

ה של ר ע נ
הת :חמד פינת זו היתד, ובאמת,

 על השולטת רמה, גבעה על בססנו
 עיני ומסנוורת מסביב פוריים עמקים

 זית עצי חורשת זה. טבעי ביופי כל
בקר ומתמשכת משתרעת יומין עתיקת

 לכל נוח מקום ומשמשת מקום בת
והתייחדות. מרגוע פינת המבקשים

נח בעצם, איתנה. בצורה התארגנו
 מימי , עוד התישבות ליחידת שבנו

 הן שחושלנו מקום א׳, בקבוץ הפלמ״ח
 השלח. כאנשי והן המחרשה כאנשי
 בנפש. לאחים הפכנו הקרבות נסיון
 גוף — מכך יותר ואף אחים ממש
אחת. ונפש אחד

 היו הנתונים כל דבר: של קיצורו
אוה זוג של ונפש גוף להדבקות כאן
ודליה. עוזי : זה בים

 כי דומני !איך ועוד אהבו, והם
 לצירם. מסביב הסתובבה הקבוצה כל

בק הראשון הזוג את היוו סוף סוף
 היינו אותם. אהבנו — פשוט בוצה.

 שפרצה חיים חדוות לאותה שותפים
כולנו. את ואפפה מהם

 ועבודה עמל בישזבי חייתי רבות
 כל שחשו כזו אהבה ראיתי לא ומימי

שר,תאר,ב דומה ועוזי. לדליה החברים
 היתר, אהבתם שכן מאתנו. במופלא נו

 האמנו לא כה. עד ידענוהו שלא משהו
 שיאחד כזה על־אנושי כח קיים כי

 שהייתי אני אף רבה. כה בעצמה זוג
 — החבורה בין וכאירוני כספקן ידוע

 הפסימית עולמי השקפת ממש. נפעמתי
אה קיימת כי חשתי והתמוטטה. הלכה

 שאינה אהבה הקטן. בעולמנו טהורה בה
 הכוללת טהורה אהבה לצדדים. פוזלת
 אהבה יחדיו. והנפש הגוף את בתוכה

 אהבה לאחד. שהפכו שנים הכוללת
מופלאה.

ו
בקבו גדעון הופיע אחד בהיר ביום

הת עלינו. אותו הטילו ״מלמעלה״ צה.
 היטב. אותו מכיר החברים שרוב ברר

 הפלמ״ח מיחידות באחת כקצין שימש
 אין — השתחרר וכיצד המובחרות

יודע. איש
וני לידיו המושכות את נטל גדעון

 לאחוז הוא יודע אמנם כי היה כר
 נמרצת גישה לו היתד, היטב. בהם

 הפלמ״ח וביחידות בצבא נסיונו לענינים.
 עשוי היה הוא החזק. אופיו את חישל
 אשר הוא כי ידענו ומיד חת לבלי

ומד דרך כמורה הנקודה, כראש ישמש
 תלאות על להתגבר במאמצינו ריך

 של ביסוס הקבוצה את ולבסס הזמן
קבע.

לד נוכחנו בואו לאחר ימים חודש
 שנר- מפני ולא נפלאות. פעלנו כי עת,
שהיי מכיוון, אלא מתחילה. היינו פים

 כיצד ידענו לא מכוונת. יד חסרים נו
 בתנאים יעילה עבודה חלוקת לערוך

בע לעסוק שאילצונו תנאים הקיימים.
 בעת חקלאית והיאחזות הגנה בודות

אחת. ובעונה
זה. בגדעון מצאנו אחד פגם ברם,

 כאבר אלא משלנו, אחד היה לא הוא
 אהבנוהו. לא אולם כבדנוהו בתוכנו. זר
 של מנהג באדם לנהוג יכול אתה אין

לרו זר כה שהוא בשעה וריעות אחווה
ני הבדידות, את אהב מה משום חך.
 לבו, בידו. עלה ולא מכך לד,חלץ סה

 כמבוי היו ושאיפותיו מאוויו חוויותיו,
 מוסווית, סמויה, מחיצה בעינינו. סתום
דע שבלבלה והיא ובינינו בינו עמדה

 היה נוהג ערב לעת והרגיזתנו. תנו
 היד, כשחזר הזיתים, בחורשת לשוטט
 יכולת לחלון ומבעד בחדרו אור מעלה

 וידו השולחן גבי על שפוף לראותו
 שח לא מעולם כותב. — במהירות נעה
 שאלנוהו. לא ואנו יכתוב מה על לנו

ד,ב מפת תרשימי הוא עורך כי חשבנו
למשורר חשבוהו אחרים בסביבה. טחון

 על מעלה לראותו שדימו באלה והיו
 ומעשים־של־ממש, אירועים אותם הנייר

 ממש ונעול. חתום כח להיות שגרמוהו
מיסתורין. של צעיף

במי במעט׳ עסק חקלאית עבודה
 משאר להפנות בידו היה שסיפק דה

 כי התברר, רבים. היו והללו עיסוקיו.
 כך האיזור, כל כמפקד מונה הוא

ועו בסביבה מסייר היה זמנו שמרבית
שכ ואצל הסביבה בישובי ביקורים רך
 לעיר חופז היה לעיתים שמנגד. נים

ולדיונים. לישיבות המחוז,
 בכך. תימה ואין אהבוהו הנערות

 עזים פנים נאה, והופעה דמות לו היתד,
 אליהן שעה לא שהוא אלא, ותקיפים.

 כי עליו, העלילו לו. סלחו לא וזאת
 שניה המקומות. באחד לו יש נערה

שלי בקרב, נהרגה ארוסתו כי סברה,
 הנהו. נשים שונא כי החליטה שית
 של מקצתה מתפשטת התחילה כך כן,

או רווית הקודמת, האווירה מרירות.
 היתה. כלא נעלמה יצירה וחדוות שר
 בעטייה לנו בא זאת שכל שאמרו היו
מחוס רגילים, ימים של רגילות. של
 ימים ועבודה. עמל גדושי הפתעות, רי

 החגיגיות. פגה ואתם חולפים ראשונים
 מול מעומד עצמך את אתה רואה לפתע
 מאמצי יום. יום תלאות איתן, סלע

 כל כי שאמרו והיו על־אנושיים. יצירה
נוכח גדעון. של זה, של בעטייו זאת

ובי בהפסדו יוצא שכרו כי לדעת, נו
 שיטלוהו המוסמכים המוסדות מן קשנו

 כתשובה, לנו, הודיעו משם מאתנו.
כש ורק מיוחד תפקיד עליו הוטל כי

 הו־ מכאן. יעבידוהו יסתיים תפקידו
 היינו המסתוריות. את זו.הגבירה דעה

 עוררה המוסדות והודעת משלט ישוב
שונים. והרהורים מחשבות בנו

ו
 והשבועות לשבועות הפכו הימים

 ומתבססת. הולכת והנקודה וחלפו חפזו
 תילו. על עמד כבר הראשון האבן בית

 וציפינו האוכל חדר בהרחבת התחלנו
 שניה, הכשרה מיחידת אדם כח לתוספת
 היו בוקר מדי יום. בכל להגיע שעמדה

 לסי- ויוצאים קום משכימים הבחורים
 הטרשים אדמת המסולע. השטח קול

 להכין בידנו עלה עמל ובדי התעקשה
 ירקות. לגידול אחדים אדמה חלקות
 הבנות, פרי. עצי נשתל השטח מרבית
הבג ובמחסן במטבח התרכזו מאידך,

דים.
 התערב לא וגדעון הימים חלפו וכך
 שביום עד ודליה. עוזי של בחייהם
אחד...

 חדר של בסיומו (עמדנו יום באותו
 מאד) עד לי וכור והדבר החדש האוכל
 חור- באותה קמעא לשוטט דליה יצאה

 לילף מרבה שהיתר, מקום זיתים, שת
 בגפה — הפעם עוזי. של בחברתו שמה

 נעלם היה שלה זד, והילוך יתכן הלכה•
 ערב, לעת הדבר שהיה אלא, מעינינו,

נו היתה לא ודליה החמה. שקיעת עם
 בלא דליה בגפה. זו בשעה להלך הגת
 אחד שכל לך מובטח זו! ובשעה עוזי

בכך. ירגיש
שאלוה. ? דליה מועדות, פניך ״לאן
סתומות. השיבה — לטייל״ ״סתם

 הבלים. — תאמרו לא. ותו הכל זד,
 שה- אלא, כך• חשבנו אנו אף ואמנם,

 ולמח־ ליום. הלילה ללילה. הפך ערב
 של לחדרו ועברה חפציה נטלה יתי

גדעון...
 דבר. לומר מבלי בפשטות. ככה.

 באותה לחוש מבלי לעוזי, להודיע מבלי
 סופית אין מרירות באותה מהפכה,

בתוכנו. שהתרחשה
 יתכן כיצד כליל. נדהמנו נדהמנו.

 שבוע, קצר, זמן לפני רק והן י !הדבר
בלבד... ספורות שעות יום,

וב עמדתי הנה, עולמי. עלי נהפך
אידי יותר. טהור אחר. עולם לי ניתי
לבם טוב על הבנוי עולם יותר. אלי

נש לבם. רוע על ולא אדם בני של
לא הפכתי הקצה. אל הקצה מן תניתי

 הכל, את האוהב בכל, המאמין דם
 עד... בכל. והיפה הטוב את הרואה

 כי לדעת, שנוכחתי עד יום. אותו עד
 תלוי היה עולמי בהשקפת שינוי אותו

 מעוזי דליה של זו הליכה בלימה. על
 לא לעולם כי לי, הוכיחה גדעון אל

 על רגשות, על עולמו את אדם יבנה
האדם של לבו כי אדם. בני לבבות

 לבו כי בתבל. ביותר הרעוע היסוד הוא
הפכפך. הוא האדם של

 ואם העיקרים. עיקר — כאן עד
 ולא ולסיים בכאן לעמוד נוכל תרצו
 אלא, מעשה. אותו מערך הדבר יגרע

 אני, שמשוכנע כיוון זאת עושה שאיני
 באור לפניכם והופיעה הצטיירה דליה כי

 למציאות. מתאים בלתי לגמרי, מטעה
ציי ושתקנית, טובה נערה היתד, דליה
 בגדולות מהלכת אינה ואוהבת. תנית

 בחורה סתם האחרות. מעל ומתנשאת
 העלמתי קיבוץ. נערת נערה, נחמדה,

המ סיפור גיבורי תאורי את במתכוון,
מערך הדבר יוריד שלא כדי עשה,
 תמצאנה שלא כלומר, מאורע. אותו

 שלא מקרה. לאותו ובנות־סיבות סיבות
 כי לחשוד, מישהו של דעתו על יעלה
 ודליה, עוזי. על בערכו גדעון עלה

 משניהם. הטוב את ביכרה פזיזה, נערה
שתא הנחות ויניח אדם יעמוד שלא

המצי מן תלושות השערות ישער או
 פיקח יותר, יפה גדעון היה שמא אות,

 נהפוך יותר. לדליה לה קוסם יותר,
השקט. היפה, הגבוה, היד, עוזי הוא.

 את אהבה ודליה מספר ימים עברו
 ראיתם לא דומה !איך ועוד גדעון.
 כמו ממש מימיכם. כזו בוערת אהבה

 במשך ספור לאין פעמים עוזי. עם
 וחשה עבודתה מפסקת היתד, היום

אחריו. ״השתגעה״ היא לחפשו.
?יתכן כיצד ותמר,ת. עמדת ואתה ! 

אנשים ושני אהבה אותה להט, אותו
 בלבה. היתר. לא מהפכה וכל שונים.
יום.״ אותו עד עוזי את ואהבה

 עמדנו ואנו שנא ועוזי אהבה דליה
 לאהבה, שותפים היינו לא שוב מנגד.

 ומקדירה בה ■שזורה מצמיתה ששנאה
 בתוכו התערער — עוזי מעלינו. שמינו

 היסוד — ובנו הנפשי. משקלו שווי
 שנערה מפני דוקא ולאו המצפוני.

 כאלה פרידות לשני. והלכה בחור עזבה
 עליהן. להתאבל מכדי יום־יומיות הן

 לו ובונה עומד שאדם בשעה אולם,
 זו והנה שלמה, אמונה שלם, מגדל

 הקרקע נשמטת הרוח, עם לה חולפת
 כולנו, אנו לרגליו. מתחת המוצקת

 רעהו. אל איש עינינו לשאת בושנו
 עינינו כבבת ונטרנוה שטפחנוה אהבה

נגוזה. —
 על הקץ הקיץ אחד,. סגריר וביום
 בדליה. עוזי פגע יום באותו הנקודה.

 יריות שתי יריות. שתי בה ירד, הוא
אותה. הרג הוא בלבד.

גד התאבד. כי סברו נעלם. עוזי
 נשארנו ואנו שבא. כלעומת חזר עון

 הצלחה, ללא ומנסים, אדמתנו את לעבד
 שעד אלא, שבנשמה. הקרעים את לאחות

 ארורה. בשאלה מוחנו מוגיעים אנו היום
 ועברה עוזי את דליה עזבה למה :זו

 את אהבה היא והרי ? גדעון אל
 רבה, כה ובעצמה זמן, אותו כל עוזי

 של יסוד אותו על שמרה לא ולמה
 מושתת היה שעליו וריעות אחווה

 יסוד מוטטה אחת יד במחי קבוצנו.
שלמה. אמונה גדול,

 קרה מה : לפענח מנסים אנו ועוד
 קרה באמת וכלום בחורשה. יום באותו

 שם התרחש לא ואולי ? דבר שם
ארו תסבוכת אותה בכל ואולי מאומה.

 בלבד. לבה דליה. של לבה אשם רה
 והפכפך. מופלא יצור נערה. של לבה
!אולי
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