
הקירמאב תירבעה הרישה

ז

גרובצניג ןועמש
ה פוקתה ןמ הלאל הנוופה — הפ דע ר3וד םהילעש ,םיררושמה

ם תדובע תא וליחתה הפ יפ ,"םירומג םייאקירמא" ויה — השדחה
ר ואה ,םנמא .ויהש המל ויהו וחתפתהו ולדג הפו תיתורפסה
ת ורואמה ןמ ועפש רשא ,היסורב תירבעה הרישה לש םולחהו

ם ג ועיפשהו ועיגה ,רואינשו יקסבוחינרשט ,קילאיבכ םילודגה
, דתיה ,לודגה םוניקואה ךרד הרבע רשא ,העפשהה וז לבא .םהילע
ת ואלממ ןהש ,ץוח־תועפשה םגו .תנגוצמו תננוסמ ,קוחרמ־העפשה
א ל .ואב רחא םוקממ ןה ףא ,הריעצ הריש לכב לודג דיקפת
ו ארנ ןכו .הילגנאו הקירמאמ םא יפ ,הינמרגמ אל ףא ,היסורמ
ד חאב םילוגו םיקוחרב הפ םידדובהו םיטעמה םירבעה םיררושמה
.םיה־ ייאמ

ה קירמא ןיב קחרמה יכ .הגפו םתודידב הכלה טאל־טאל םלוא
ת וחוכה םע דוחיבו ׳הלדג רשא הריגהה םע ןטקו ךלה היסורו

.היסורמ ואבש םישדחה
, הפ ונתורפסל הילעו העונת ימי ולחה ב״ערת—ע״רת תונשמו

ת א זא םימסרפמ וליחתה םיבשות־םיררושמ המכ .הרישל דוחיב
ה ליחתה ןכו .םיל רבעמ ואב םירגהמ־םיררושמ המכו םהירבד
ה שענ ףא ׳ע״רת תנשב ,זא .ןוגה יתורפס ץוביק לש תומד שבגתהל
ת אצוהב הריש־ירבד לש "היגולותנא״ל עונצו ןושאר ןויסנ ןיעכ
. ןיניירב ןבואר תכירעבו ,"רבעיחא" ידי־לע "תינונס"
- ןב יבצ ,גרבדלוג .בא ,רניקליס .נ .ב :יריש ואב ץבוק ותואב)
ם הרבא ,יקציסיל .א םירפא ,ץינמוד .א — ,רלקס .ה אוה — םולש
ר ניקליס לש "הרומית להוא לומ" ףא .(דנאלזייא .א .ר ,ץראווש .ש
.הנש התואב םסרפתנ

ם יטוח ורשקתנו וכלה החפשמה תלדגהו תודידבה רות םות םעו
ם יקוחר .ןשיה םלועהו שדחה םלועה ןיב רתוי םירכינו רתוי םיקזח
.רתוי םינבומו םיבורק ושענ

הביבסה ןמ ,הסידואמ ןאכל זא אב גרובצניג ןועמש
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בולוביר םחנמ

 רקיעו היה ריעצ אוה םג יכ ףאו .וירבחו קילאיב לש תיתורפסה
 תועמשמב יסור והשמ וב היה "דפ השענ תיתורפסה ותדובע
 תא לבק ןכו תירבעה הסידוא םע רשי עגמב אב אוה :הלופכה
 תריש תא רששכ ,ךכ רחא וליפאו .תיסורה תורפסה ןמ ותעפשה
 .הניארקואו היסור לוק ףנכנ אל ,"היבמולוק תיב רה״ו "קרוי־וינ"
 הקירמא ,הניארקוא :תומלוע השולשל ןבכ דימת ומצע תא האר אוה
 ־ץראכ — הקירמא תא ,דיתעה־ץראכ האר ונצרא תא .לארשי־ץראו
 לאו .ותודלי־שרעו ותדלומ־ץראכ האר הניארקוא תא וליאו ,הווהה
.םימיה לכ ותבהאו ותנומא רומשי תודליה

 והשמ שי ,תיניארקואה הברעה ןוגיב ברוצו םסוק והשמ שי
 .סונמ םהמ ןיאש ,םיקוחרה תודליה־תוארמ םתואב דבעשמו ךשומ
:איה תוקוצמב הלודגהו

 ,תוקותמה תועעה רצוא ,קוחךמ ימא־תי? י}אךה,

.”ימי־רקב ,גחכ ,ר^ע םע םיבע־ןיא

 ךכיפלו םמוקממ הלקנ־לע םירקענ םניאש םישנאה ןמ אוה
 ־באכ לדגי רתוי דוע לבא .ותדלומ־ץרא לע ויעוגעג ךכ־לכ םיזע
 םיעינמהו םיקזחה תודוסיה דחא יכ .ותחפשמ לעו ותיב לע ויעוגעג
.החפשמה־דוסי אוה גרובצניג־תרישב רתויב

 ויחא לע ,ומא לעו ויבא לע רישי םהב רשא ,הלא םירישב
 עיגמ אוה ,התמ רשא ותיער לעו ,הניארקואב וראשנ רשא ,ויתויחאו

 תונמאנ גישמ אוה םהב .יוטיב־תופירחו השגרה־תוקמע ידיל
.הבר תיריש

 תא ביחרמ אוה לבא ,דיחיה תריש תא רישל בהוא גרובצניג
 אוה ,החפשמב ,הב יפ .החפשמה ינב תא וכותב סינכמו לגעמה
 — התאו ,ומלוע־תומד ול הלגתמ הבו .המואהו עזגה ןיערג תא האור
 באכהו םיעוגעגה ורבג המחלמה־תונשב .ללכל ותוריסמו ותבהא
 רהס״ל יב ,האור אוה .םירקי םד ךפשנ תדלומב םש יכ ,רתוי דוע
 : לאוש אוהו .הניארקוא ימשמ אב הז :ובבל עדויו ״םד־םדוא
״! םימד־ץראב יל בא ? םלוע ,םונת הכיא״
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הקירמאב תירבעה הרישה

 !םל□ יכל םיךק.ך !רוא חצמ בחך !א?א
.םל□ אךונ םולזן יפ ,יבל ץל^זימ

- ןודק,8 םע יחךאו?הע ”ח־תרק,? ימא)

?ןודן־ץךא? !?יזוךאו?ה ה?יא
 ךיתלוע םיח$ך!?־ףק.מ וניחךפךגלו

...!ךיוואל חל<ןןן - יחור־תגין? יתוחא

 תוטשפב וירישמ המכו המכב תדעור וז םיעוגעגו־הבהא־תמיענ
 המת ,ייח יחק" : קוחרמ שחול אוה ומאל .בלה דע תועגונה תמאו
 "הנומת״ב ."אנ יחק םעפ התע ,םולשת־אלל דימת תנתונ הנידעו
 תנומת״בו "וביבא םצעב תודומח־םלע ינפ" םהו ,ויחא ינפ הארי
 טינרבק אוהו ןמז ורסא ומכ בשי אסכ לע" והאריו לכתסי "יבא
 רישי ןכו ."יפוי ,ליצא־תועינצ ךכ־לכ ותומדבו----------םינפל
 בכוכה ןיעמו "היער" לעו "ןשוש עיבג" ותוחא לע בושו אבסה לע
."תוערפה ץראב תמ״ש ויבא תומד ול זומרת םימשב

 אשא ייח־לוע ךיאו" :לאוש אוהו תססוגה ותיערמ ודרפהבו
 האור אוה — ״? םותי םויב דיגא וננבל המו ? יתוער יוה ,ידבל
."םמוי אב םרטב םיללח םיחנוצ םמולח תראפתו םייחה לכ רקיו"

 התרשהו הרדח ,ולש החפשמה־ירישב שיש תאזה תויגלאה
 רפכה לש הוולשהו תומימתה .ולש עבטה־יריש לע םג החורמ
 ,םור־יביבעל ,ףסכ־תותשרל ההימכה תא ובלב ועטנש ןה יניארקואה
 שיש תויומד ןתוא לכל .הדרח היבצל ,רוחצ־ישבכל ,ינשו תלכתל
.םימש רואו תויטנאמור קוד ,תונידעו תוקד ןהב

 בע־ףב לע" האור אוה ותודלימ ותא הלדגש "תלכתה־תב" תא
 — יתודידבב ילא בכוב־רוא זמר יכ״ו ״בהז הל תווצקו ,הבוכר
 האור אוה םיה ילג תאו ."יתוער ,הפקשנ תאז איה יכ ,עדאו
 "הדרח היבצ" איהש ,ותבוהאמו "החירזה רוא יפסכומ" רוחצ ישבככ
."ימימש רעצ" אלמה קוחצ־תב שקבמ אוה ,ול

 עדוי אוה ,ולש םימלשהו םיקדה םירישה דחא ,"ויז םשג״בו
.הבהא תירבב םימשהו ץראה תא םשגה־תופיט ידי־לע דחאלו רשקל
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ב 1 ל ו ב י ר םחנמ

 ,םירישה רות ,תודלי לובג לע הדליכ" שמשל םגעת איה ףא ץראה
 תתר ףלח״ו ."םירימט רעונ־יעוגעג םע תומילה תרה הב השפנ
— םיביברו ״םידשכ תועבג־ימאת ,תועבג־יבשעב

ווזםי םיב$ע לע
,םםוכ־יסמ תונליא לעו

,תוקוניתפ־םיציצ־תוסופ
.םתוטא תוצזןור םתוא

 יולה הדוהי ׳ר ריש לש ומעטו וחירמ והשמ וב שיש ,הז ריש
 ,עבטה־תסיפת תניחבמ םג גרובצניגל יסופיט אוה ,"הדליכ ץרא"
 תולגתמה תוהמאהו תודליה םושמ ןכו הוורה הבהאה תניחבמ םג
.רפכ־ןב רישי ךכ .וב םג

 לודגו — קרוי־וינ רעוסהו המוהה ךרכל רפכה־ןב אב הנהו
.םשורה עזעזמו

 םיארנ םמצע םהו םייריל םיריש םידילומ רפכהו הרייעה םאו
? קרוי־וינל ןתנת תומד המ — םיעוגעג־רישב ךור־יזורחכ

 תיהלא המיאופ ,הזורפב המיאופ" תיארנ איה גרובצניג יניעב
 ־בצק ןיא״ו ."םינבל םיזורחב הבותכה ,המויא־הרידא ,תינטש םג

.קרוי־וינל יניארקואה ררושמה ארוק ,"יתבר הריצי ,ךרישל לקשמה
 היורקה המיאופב קרוי־וינ תריש תא רישל הסינ הז לכבו

.הז םשב
 לש לקשמה־בצקל םיאתי אל אוה וריש לש לקשמה־בצק לבא

.איה הריש
 לבא ,דחאכ תינטשהו תיהלאה ,התמשנ תא סופתל הצור אוה

 ,םידחא םירויצו תודדוב תונומת שי .תספתנ הניאו תקמחתמ איה
 לע וכנוח ררושמה לש ןיעהו ןזואה לבא ,חומבו ןיעב םימשרתמה
 ול זמורו וירחא ףדור ידגאה דוסיה .םירחא תוארמ לעו םילילצ
 אל רשא ,תוניגנה־תניגנ םלוא .ןוסדוהה לע קיתע לכיה הזיאמ
 תירנגאוו ןזוא הי־תינופמיס״ו הונינב הנוי לש ונזא התומכ העמש
.הניארקואמ ירבע ררושמ לש ונזאל םג ןניא "התרעש אל
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הקירמאב תירבעה הרישה

 תושיגפו ,תיליעהו תיתחתה לא םירהונה םינומהה תוארמו
 התימב םימעפל תורמגנה תיתחתה תובכר ךותב םיקוחרהו םירזה
 רצויה־תיבו ךלומה־תיב הז ,לאוו־בוחר תופיקתו למשחה־אסכ לע
 םניא קרוי־וינ לש םייוליגה ראש לכו ,אטחהו זפה תותובעל
.ררושמה לש ושפנ תריש םע הפי םיגזמתמ

 תומשנה תא האריו ןואשה ןמ םהב רוסיש תומוקמב קר
 לארשי־ידליב שוגפיו הבהאב םינונחת תושקבמה ,םינגב תודדובה
 עובממ בואשל םידבכ םהידיב םהירפס ,ירבעה רפסה־תיבל םיכלוהה
 זא קר — תוכזה םהיתושפנ תא טייחה וימימב תוקשהלו לארשי
.ורואבו םרואב םירבד האריו ושפנ־ןוגינ לא בושי

 הניפסו הלילב גרובסמאיליוו־רשג ינפ לע לזרב־בכרב אשנישכו
 הלא) םיבכוכל ויניע אשי — הטמל לפואה רהנב רובעת תישירח
 (דחא הארנ אלו האור לש) ודי תא" ובלב שוחיו (ותודלימ וירבח
."הלעמלמ הז ךרכ לא היוטנה תרדאנ ,הנומא

 ויניע אשיו הלעמלמ הראהו טלפמ שקבל ךירצ היה בוש
.םיבכוכל

 איבה רשא םותהו תודליה וחצנ ,תויטנאמורה החצנ
.הניארקואמ

 "טפשוהי קמע״ב ,"לדגמ״ב :הסינ םיזעונ תונויסנ המכ דוע
."עשוה־תבהא״בו

 ובל תא וכשמ םימודקה לש דוסה־דוהו שדחה ןמזה לש םותימה
 לבא .ףועמ םהב שיש תויומדבו םילמסב זחאהל השקיב ושפנו
 ולש תודוסיה־דוסי אוה יתחפשמ־ישפנהו ירילה דוסיה יכ ,יל המדנ
.ולש תמאה־דוסיו

 ןכו ,ותחפשמ ינב לעו ומצע לע רישי םהבש ,הלא םירישב
 ־רתיב ומצע תא הלגי — ףסכ־יטוחכ םיקדה וייוליג לעו עבטה לע
.הנומא

 תיסורה הברעה תריש לש ןוגיה תעפשהו .וז איה ותרוכמ חור
 הקירמאב ונתריש הרשקנ ןכו .הלקנ־לע הגפ הניאו תעקוש הניא
.ןשיה םלועב ונתריש תרוכמב ףסונ טוחב
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