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ילבב ללה
 ילבב ללה וליאו הניארקואבש הסידואמ אב גרובצניג .ש

 תולוקה וברתנ ןכו .ב״ערת תנשב אוה ףא ,הטילבש הנליוומ אב
.הקירמאב ונתרישב םילילצה וגווגתנו

 ןיבש יתוהמה לדבהה תא קוידב ררבל רשפא דימת אל יכ םאו
 ־יזכרמ םתוא הפי ונל םירוכזו .ידמל עודי אוה — הטילו הניארקוא
.השראוו ׳הנליוו ׳הסידוא :ונירפוס לע ךכ־לכ ועיפשהש תורפסה

 וליאו ,החפשמה־ תמיענ תא םיעמוש ונא גרובצניג לצא
 יב םיטונח תורוד אבצ" .תורודה־תמיענ תדעור ילבב לצא
 תוביתנ םירמוש םה םירתסמ יברואכ ,םימותח תודאנב םיזונג
 תורודה לש וז הרכה יפ ,תירקמ הניא תאז האדוהו ."ימלוע
 אוה תכלשה ימי תא .ותושיב קומע העובט םימודקהו םימדוקה
 םא יפ ,"עוושמו ססות םכב םוקיה לפ ןוגי" לשב קר אל בהוא
 ןתי ימ" :ללפתמ אוה רחא רישבו .״תורודה לכ יהנ״ תוכזב םג
 ,רכנ לא תורצח לא אב אוהשכו ."דעל יב תורודה ליתפ קתוניו
 ןיב השפ ענ תורוד־לוע סומע אג ירבע" ומצע תא האור אוה
 םולח" יב ,שיגרמ אוה "חצנה ירעש״ב דמוע אוהשכו ."םיריפכ
 תורודה לבס״ב שיגרי םילשוריבש ,ןבומו ."ףיערת ילע תורודה לכ
 ,"םימוה תורוד תניגנ" בישקי קמעב ףאו ,"םינבא ןויבחב ססות ךב
."קיתע תורוד ןליא לע ץקה ץיקה" יב לע הכוב ילעו

 אלה ,"םישרש־בר קיתע ןליא״ב האור אוה תורודה לכל למסו
 לכב םישדח יונ־תוריפ הסכתמו םימודק־תורוקממ התושה ,ויבא אוה
 העשבו .םלוע דע רוכמ אוה יב םיעקושמה תורודה ןואגלו ול .םוי

 לא ךא ׳תוומ ׳ךל יתינענ" :ול הנוע אוה ,ול ארוק תוומ־ונודאש
:״דוע יתמשנ ךל תת לכוא אל ,יב ץיאת

-!הל ןודא י ן א דחא אל ,עד ,ה ל איה יל אל

?הל ףתושה ימו
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הקירמאב תירבעה הרישה

תומדנה הן?ך?ת הב ץראב ,םיקוורמ ףונ? ,םירבעמ

.יבא - ש?גהךוא1 ,בל־לךג שיא ןוכ^? םש

:םלוע ידע ישפנלו ,דוה שיאל ול ה?ור? תירב

ול םיעושעש תב? התוא לך1 ,התוא חפט אוה

,?יל? וחור־רהטו ןסן רוא קוצ;]

,ה??ש םיקמע? ובל י?? ךו?

ה?ךצ הק,ק,ןמה ותבשח? רוכ?ו

,םיקתנ־יא ףא םיארנ־יא ,םיפילאמ רהו־יטוח תשר? יכ דע

.םידוד רודל הךשק הלודג? אוה וש?ן לא

א ל ,ןטש אלו לא אל ןתראפת םולח" הלאה תומשנה יתשו
."םימלועל תטלש וטלשי וב תומ אל ףא םייח

ת ודוסי םה הלא — תורודה חורב רשקהו וז תוהבא־תצרעה
.ותרישב םיינושאר

ל ש ומצע ייחב ,אוה וכרדב אצמנ שודיחו ןינע רתוי דוע לבא
.הז הטיל־ןב

? הזה םלועב שקבי המ תורודה־לוע אשונ
ו יפבו הלגתמה םייחה־אלפ לע האילפ־אלמ דחאב ךלהתמ אוה

ם ימיענמה ויזורחבו וב יפ .ול הרטמ — רישה םצע .הליפתו ריש
:ושקובמ תא אצומו שקבמ אוה

םת תלפתב ,םולחו ריש?

.ימן בר תא י?יל?

.םייחב וכרד תא זחאי םות תליפתב ,םולחבו רישבו
, אשי רשא תורודה־אשמו לבק רשא הלודגה השוריה ירחא

, םייחה ינפ לע ותסיטל ,ויזורחבש תאזה תולקל םעפ־אל המתנ
ה ז ׳ףוקשהו ךזה ,זיזפה גלפכ .םיחוטשהו םיבחרה ודונ־יכרדל
" עודמ ןיב ילבמ םימיה לכ ףטוש קקוש" אוה םג ןכ ,עונצ רה־ןטייפ
ן יאב האלה־האלה ,הנירב ץרו ץא" אוה םג ןכ קנזמהו ריעצה יבצבו

."הנא תעד ילבמ רוצעמ
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בולוביר םחנמ

ח ירמו "לוחכ לש תומולח" םקורו ול אל ץראב העות אוה ןכו
, ןור־ילילצ טלוקו ,הרמז־ידה דצו ,םייפי לעו םחיר לע רשו םיחרפ
ת ע הבורק יכ שיגרמ אוהש םעפ לכו /׳הרבה העפיל" ובל אשונו

."הלהקמב קד לילצ רסחי ןפ" ,רישה םוקמל אובל ץא אוה ,הריש

ר יש תעוצפ ישפנ") וייחב רישה חוכ לודג ךכ־לכו
. "רישה־רות ףולחכ יתמו ןתי ימ" :ללפתמ אוהש דע ,(״ויזו
י פוילו ,יפוי קיזחמה ילכה אוה רישה .םולכ ול היהי אל הז רחא יכ
ש פנ־יפי ביבש לכ״ו תוחורה־םלועב אוה ךלה .ושפנ אצת ,המכת
ה ארי ררושמה תא .םלוע־יווצקל ץורי וירחאו ."עינכי ובבל
. "ףונ ילא ףונמו ריע ילא ריעמ" ףוס־ןיא יכרדב וימי לכ דדונכ
ת ורודה־אמצו !דודנ :ול הווצמו הארוקה איה םיקחרמה־תראפת
— רותח :םחיתריו ויקרוע טהלי אוה

רואן יפיו הךיש רוק? א??ו
םוה?ו לא ימע ןיב ה? םוק?? רובק,?

ל עו רינ לע םיעבצו תורוא לוחמ ,תועיקש ויזו םירחש רדה
ת עורתו ביבא יגלפ תימה ,תופוס תללי ףא ףיסא־תוחור ןוגי ,ץע
ם ימותח הלא לכ — רכה יחרפ רינ ,תגגוח המדש ןור ,רש לג
י זנגבו טי אל רוחאל ,חצנ דדונ אוה ךא" .ובלב םירומשו ויניעב
— ךאו ,״טעמב עגי אל ורבע

דוע אלו האךנ אל דוע רעאל
 תוריפ?? ,הן?חך?? ללח?
חוד? ול עק.?יו וי?ץ? ןנוכי

ל וקן הל לילנן ןיא תונינמ־תןיגןו
.בע? איה ה???ה וע?ן תא

, הקותמה ותובצעמ ,תדדונה וחורמ גוזמי ולש ףונה־ירישב םגו
ם ירחא .וב ברצנ ובבל רשא "םש ול ןיא יפוי״ה ןמו ושפנ־תניגנמ
ן מ דומעל ,"תיביטקייבוא" הירלקפסאב עבטה תא תוארל םילוכי
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הקירמאב תירבעה הרישה

ם ה םדאהו עבטה וליאכ ,תויומד דוצלו םיוק סופתל ,רייצלו דצה
ל בא .םוקיה רועמ תאצל שיאה לוכי וליאכו ,םידרפנ םימצע ינש
ם ינפמ תעבונה הרישה תא וכותב גזממ אוה .הזכ דוריפ ןיא ילבבב
א וה ןקירילכו .םלועה םינפמ. תקנזמה ,םייחה תריש םע שפנה
.דימת ךלי וז הריש ךרדבו .ףוקשו קד בצע שובלב לכה שיבלמ

. הילא עיגה אל ךרכה ןואסו .הב עגנ אל םישדחה םייחה שער
" םיעותעת ףונ" ןאכל ואוב תישארב ויניעב התיה השדחה ץראה
י כ ףא ׳םויה דע ותרישל הרזומו הרז הראשנ ןכו "הרזומ הדיח״ו
ה ריעצה הרישה" לע ורקחמבו) התורפסו התוברתמ טלק ומצע אוה
.(הבש שדחל שפנ תברקו הנבה הארה ,"הפוקתה״ב ,"הקירמאב

" םיפחי" וירישב) ונתרישב ינכפהמהו שדחה םע םג השע ןכ
ת דלומ אלו לא אלש ,םיפחיה רוד לע רמרמתמ אוה :(״םתא ףא״ו
ו ב הכוב ובלו .םישדקמה לכ ללחו תורואמה לכ הביכ רשא ,ול
ז ע ןומדק יוקש ייוור תרהטמה תורודה שא יפורצ" האור אוהשכ
."םינווגתמו םיכלוה ,םיאמטמו םיכלוה ,ססותו

ך לוה וניא — םייאקירמא ונל תוארהלו תוארל הצור אוהשכו
, ךלי םירהה לא אלא ,שעורה ןומהה םע ברעתמ וניאו ךרכה לא
ם ינקז ויחי דוע םש םוקמו ץראה ימולע דוע ורמשי םש םוקמ
.םינושאר רודמ תונקזו

ת ב הנקז השא הארנ "םדואוו סיסימ" ולש הדמחנה הילידיאב
. םירהב םיללוחמ־יתלבהו םיאירבה ,םימלשה הייח תא היחה 92

ה קלחמ איה ."לבתה־תודומח לכ תארקל הדערב קפוד דוע" הבלו
ה צבחמ" ,תורפה תבלוח ,תומהבל לילבה תכרועו תופועל םינוערז
ה מלאמ ,השכנמו הלבזמ ,הדדשמ ,הדשבו ןגב תדבוע ,הדבזמו הנבגמו
ט קלל םיקרפל תאצויו ריצקה־תע אובכ תחשו האובת לש תומולא
."םילישבמ המדא־ירגרג ףא

ם ותו הרובג דירשכ תאזה השאה ונל תיארנ הפונבו התביבסב
ם ייחה־רוקמב רשקה םג הלגתמ הבו .ורבע רשא םיבוט םימימ
ם ירופס התוש איה ונממש ,"בוטה רפס״ה אוה ,םירפסה־רפסבו
,תוישונאה תמיענ תא עמשנ םג הפו .המכחו תמא םע םיביבח
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ב 1 ל 1 ב י ר םחנמ

ת יאנק הניאו ןיע־תרצ הניא םדואוו סיסימ יכ ,תוילאסרבינואה
ם דא ןיבו תדל תד ןיב ,התיכל התיכ ןיב הניחבמ הניא איה .תיתד
י טסיטפאב ,ילותק הסינפ־תיב :יניעב םלוכ םה דחאכ״ .םדאל
ה פ קר ,ושורדת ךא לאה־תבהא םא״ו "ירבע וא ינאיריטיבסרפו

״! םירהבו הזה רפסה יפדב הואצמת

ך טטסמ םוי־םוי עסונה ,דדובהו ןמלאה ,ידוהיה לכורה םג ןכו
ו נבל דע עגונ ,ורחסמ הב רשא ,קרוי־וינל ,ותיב םש םוקמ ,דנאלייא
, ותשא .טבלתמו לגלגתמ אוה םכותבש ,הלאה םייחה ןמ ותושילתב
א וה לבא ,הזה יאב תושעל המ ול ןיאו וילע התמ ,םייחב ותרבח
ר פסה תא בוזעי ךיאו ,הנב רשא תסנכה־תיבל הרות־רפס ןתנ
ך לוה אוהשכו ״? יאה לע ודבל םש ונבזעא ךיא״ ? רז להק ידיב
ת א ארוקו הניפסה יתכריב ודבל בשוי אוה ,קרוי־וינל םוי־םוי

ם וחו רוא הלוד אוה םישודקה רישה־ירומזממ .םילהתב ומוי־רועיש
ם ילהתה־רפסו יאה לע הרותה־רפס .לוחה ןוממשב ושפנ אלמל
.הז והות־םלועב ותמשנו וחור תא םימייקמ הלא םינש — ודיב

ש קבי ,לכב ררושמה שקבי ותוא רשא ,תורודה־רצוא תא
.הפ םג אצמיו

־ לבסב רשא ,ולש לארשי־ץרא ירישב םג ונל ןתנ הז תאו
ה לש תואלפה קמעבו הנינב תחדקבכ רדוקה היפיבו הלש תורודה
.ותשורי תשגרהל המלשה אצמ

ה תלגנ םעפ קר .ועינכה הזה טעמה לבא ,טעמ קר האר התוא
א יה .וביבס םלועה ויז םעוה דימו ,תונויזחהו םיעלסה ץרא וז וילע
י נפב תלענ ,גנועמה ירשבב שא־ךמתוח ימתחתו" ותושי לכ השבכ
י יח תוראב לכ תא תמתס ,דחאה ךרעש חותפב םלוכ לבת ירעש
ה יהשכו ,"םירתסמב חלוקה ךניעמ םא יתלב יל תרתוה אלו תוקקושה
.תתרבו הליפתב ,יכבב אצי — הלוגה לא בושלו םשמ תאצל ךירצ

ם ש יכ .ןכ היה אל ,םינש הברה יח הבש ,הקירמאב וליאו
: ךפיהל — הפו .םימשה תריש תא הבורק ץרא־תניגנ וב השירחה
. הבורקה ץראה תריש תא השירחה םיקוחרה םימשה תריש
.םהלש תא ושע "םש ול ןיא יפוי״ל ההימכהו תורודה דוהל םיעוגעגה
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