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קילא;? ל# ותריש? םאהו באה

א
ו שפנב "םימי עקרקב םינינפ״כ תונומטה רקיה־תלוגס ןה תובר

ת לוגס איה ,ןהבש תידוסיה ילוא ׳ןהמ תחאו ,קילאיב לש ותרישו
.ולש תונמאנה

־ יכרדבו וייח־יכרדב קילאיב היה תילכתב־ןמאנ ררושמ־שיא
ם דא ,וייחב עריאש ערואמ ,ותודלי ימיב הארש הארמ .ותריש
ל כ — וינזאל עיגהש לוק ,ויניעל הלגתנש ףונ ,וכרדב ול ןמדזנש
י ח שוכר ושענו רמשמהו גפוסה ונורכזב ותרחנו ומשרתנ הלא
ם תוא לכל ׳םהל ןמאנ היה וימי לכו .וייח ימי לכ ובלב ססותו
ת ירישה ותושי הטלק רשא ,תושגרההו תויווחה ,תויומדהו תוארמה
.םיקוחרה ותודלי־ימיב

. םינטקהו םינושארה וירישב ,םיקד םיטוחכ ,ועיפוה הליחת
ו יריש תמקר ךותל םתראפתו םתעפי לכב ובלתשנו ורזתשנ ךכ רחא
ה דוסיש ,תחא השקמ ותריצי התשענ ןכ .םילודגהו םירחואמה
.תירישה תמאה — המתוחו הלודגה תישפנה תודחאה

ל כב .חמצהו שרושה שיא ועבט םצעמ היה קילאיב יכ
. ותחימצ־עקרקב היה הרועמו רושק ותושי־יטוחו ושפנ־ימינ
ם וקמ־ידודנ — םעפ אל דדנ םג םאו .ורוקממ רקענ אל םלועמו
ת וראפה קר .תובע ןולא לש עגר־ידודנ הלא ויה — חור־ידודנו

.המדאב וראשנ םישרשה וליאו ,הצוח תוחלשנ ויה
.ויתובא תשורילו ותבצחמ רוקמל דימת ןמאנ קילאיב ראשנ ןפ
ו תקיזו ותמואב ישפנה ורשק ולגתנ םיימואלה וירישב

ו רשק ולגתנ םייפארגויבוטבאה וירישבו ,התשודקלו התנומאל
ם ה ףא הלא םינשו .התולדלו התומימתל ותקיזו ותחפשמב ישפנה
ללכה ןמ ותויח לכ תא באש טרפה .תחא הגיזמל וגזמתנו ודחאתנ
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ב 1 ל 1 ב י ר םחנמ

ו ז ׳תולגל תומד תתל הצרשב .טרפה לש וירוסימ רהדזנ ללכהו
—  יבא״ :רמא ,תיטרפה וקלח־תנמ וז ,תולדלו ,תיללכה וקלח־תנמ
ו נבלב ותרחנ םירבדהו ."הרוחש תולד — ימא ;הרמ תולג
.וחמי אלו

ו כרד התשענ ,ותשורילו ותביבסל ,ומעלו ומצעל ןמאנ ותויהמו
, אצי ונממש ,הזה םוקמה לא :רבדה שוריפ .לגעמה ךרד
.םימסקה־לגעמ לש םסקה־חוכב ךשמנ וילא יכ ,דימת רזוח היה

ן וממשה ,תולדה לכ תא עדי רשא ררושמ ותומכ היה אל
ו תומכ היה אל ,היינעב הקמנה הנטקה הרייעה לש עשיה־רסוחו

, םיקמנ בקר ייח ,תלחות ילב םייח" לע רישל עדי רשא ררושמ
ל א ,םהילא ךשמנ הז לכבו ,"םיכשחמב םיעבוט ,תרפועב םיללוצ
.בזע רשא אמא תיב לאו הלא םייח

ר יש רישל קיפסה רבב — א״נרת תנשב — ה״י ןב ותויהבו
:״םיקחרמב טושמ״כ הבושת

, יתדדן תומוקממ ,םיקחךמ? טועמ

.יתךךןן ימא תיכ־לא ם;מ רופצ?

ת אצל קיפסה םרט ."יתבושתב" םשב ריש דוע — הז רחאו
.םיעוגעג אלמ ,ןהילא בש רבכ — ותביבסו וריע תא תמאב

ת א רש אוה ,א״כ ןב קר אוהו ,ד״נרתב ,םינש שולש רובעכו
ה ז ריש השענ םניחל אלו ."שרדמה־תיב ףס לע" םסרופמה וריש
ו תבהא לכ תא ךפש וב יכ ,ונלש שפנה־ירישמו רורדה־ירישמ דחאל
.ונירוענ לא שדקמ םג היהש ,וירוענ לא שדקמ לע הברה

ם צועו ותחירפ םצעב אוהו ,ז״ל ןב ותויהב ,ע״רת תנשבו
ף ג תפיע ,דודנ תנוי״כ "םירפסה ןורא ינפל" דמוע אוה ,ותריש
ל ע ותריש־ןורו ויודיו־ךורו ושפנ־רשוע לב תא ךפושו "הדרחו

.וירוענ ירשאמ ,םישודקה םיליוגה יקיתע
ם יקיתע םיליוג יב ,ונא ונתושיב הז ריש עלבנ םניחל אלו

.ונא ונירוענ ירשאמ■ םג ויה הלא םישודקו
םע ,ררושמה לע ורבעש ,םיתעה תופילח לכש ,םיאור ונא ןכ
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ק י ל א י ב לש ותרישב םאהו באה

א ל ׳םילפאו םירז םיקחרמל והוליטהש ,םיעוזעזהו תורעסה לכ
ו הריזחמ היה וייח־לגלג .ופונמ וקיחרהלו ורוקממ ורקעל ולכי

.וייח־ןייעמל ,ותויה־תישארל דימת
.ותודלי וז — וייח־ןייעמ
ה נחתכ אלו לכיהל רודזורפכ אל ,ותודלי תא ,התוא האר אוה

ת דיח לכ רוקמכ אלא ,הלתפנהו הכוראה וכרדכ תיעראו הנושאר
.רזוח וניאש דיחיו ןושאר יוליגבו וייח

ת ונשלו הדימעה תונשל ברקתנ ררושמהו םימיה וכראש לככו
" תונומזפו םיריש״ב אלו .תודליה ןוזח קמעו ךלה ןכ ,הנקזה
ה זה ןוזחה־חוכ לכ ולגתנ ,ןמזל ןמזמ םסרפמ קילאיב היהש ,םידליל
, ולש םיאלפנהו םיפוקשה םירישב םא יכ ,תודליה לש למסה־קמועו

א וה םהבש לודגהו קומעהו .םישמחה ליג תא רבעש רחאל בתכש
."האור־ןיאבו דחא ,דחא" :רישה

ם או ץיקהב םא" ,ומוי תוטנ ינפלש ,םיהלאל ללפתה הז רישב
ו רקי־לכב ילא אנ־הנשיי-------------תחא םעפ דוע אול ךא ,םולחב
. "ןושארה וקתמ אולמב ינדבעי ייח רקובו יתודלי תמדק ןוזח
ה שודקה ותודלי תומדב יכ ,םימיה לכ ושפנ התלכ הז וייח־רקובל
א לש ,ןושארה הארמל ףסכנ אוה .וילא םיהלא תולגתה תא האר
ם צעבו וניעב רומשה ,םיתעה תופילחל לעמ דמועה ,םתכנ אלו םגפנ

ת לייא״כ תודליה תא האר אוה ."ןוילע ןימי לע םתוחכ" ומות
ה נוגי תועינצב תחרוזה רחשה תלייא התוא יהוז) "םורמב רחשה
ת רשאמה ׳וידעצ תא תרפוסה ,ויתוכילה היפוצה ("שאה תליגמ״ב
.םהיבשחמ תא הריאמו וייח תא

:ול ארק םיעוגעג בורבו רכז ויתירוכמ ףונ ףאו

, ינויגהן ••עיגץג םיענ ,יחור ן.יעמ ,יערע רפע
ץ רא תורפע תמורתו לבה ינק־לע יל־תרקן תנפ

, ימדמ דעל גופקאל בוטה ןויכ ורקו
- ןועארה וזלע ףו חצנ ןיבל: יבלבו
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ב ו ל 1 ב י ר םחנמ

ו שפנב ויח הלא — ״ןושארה וייח רהוז״ו ״ןושארה וגלש ךוז״
.ןורחאה וייח־םוי דע שאה־תטוהל

־ רקובב םירוצאה םולחה לש העפיה לכו םותהו רהוטה לכו
, םינשה לכ ושפנ תא וריאה ,הנשיי אלש הז ,םייחה
ר תיבו תאש רתיב ,וראוהו ורזח ,ורוענו ורזח וייח ברעלו
.טהל

.ותונמאנב דמע ןמאנה ררושמה
.ופונב רושק ראשנ חמצהו שרושה שיא
.תירחאל הקשנ תישארה
— דחאל ויה תודוסיה לכו
.קילאיב לש הקומעה ותרישו הלודגה ושפנב

ב
.ומאלו ויבאל — ןמאנ ן ב םג היה ןמאנה ררושמה

ו ירישמ ונילא תולועה ,תוילמסהו תוילאירה ,תויומדה לכמו
.ולש םאהו באה תויומד תורקי־רואב תוריאמ ,וירופיסו

י פארגויבוטבאה ורישב רש הנמלאה ומאו ןצבקה ויבא לע
ל רוג תאו ותריש רוקמ תא הליג הז רישבו ."יתריש" :ללוהמה
.דחאכ וייח

, םהלש שחיה־תליגמ תא םיללוגמה םיררושמה םיטעמ
ק ר .וזכש הבר תונמאנבו הזכש בל־יוליגב ,םכרד תישארב
־ םתבצחמ־רוקמ תא תולגל םישייבתמו םיארי םינוניב םיררושמ
.םהל עלובי הלילחו־םח אמש ,םסוחיו

ל כ יכ .םישייבתמ םניאו םיארי םניא םילודג םיררושמ לבא
ם יינע ויהיש לרוגה רזג םאו .ןתנ הריציל — םיהלא םהל ןתנש המ
ם ילפא םהייח ויהיו םתודלי ימיב ומתייתיש וא ,םחלל םיבערו
ש יו הבוטה לע םיכרבמש םשכ הערה לע ךרבל שי — םילבאו
.רהוז םוי לע םירשש םשכ רירגס םוי לע רישל

.קילאיב השע ןכו
ו תודליב םתייתנש ,"םיתפזה רברפמ גזומ ידוהי שיא ןב"

יריש תא תירבעה תורפסל ןתנ ,וירוענמ םלכוה תוברשו ויבאמ
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ק י ל א י ב לש ותרישב םאהו באה

, וניניע תא וריאה רשא ,"הברבה״ו "רהוז״ה ,םירירפצהו שמשה
.ונדובכ תאו ונתרובג תא ונל וריזחהש ,חוכהו זועה יריש םגו

ת ובישח הנשמ ולש "םאהו־באה־יריש" םישבול הז םעטמ
ם א רשא ,ןוזחהו חורה שיא לש ונוחצנ תא הארנ םהב יכ ,רקיו
.םתביתנ התיה ,האלפנו ,האילפ — וייח־חרוא היה רזומ םג

ב ורק היה דוע ,ח״כ ןב ותויהב קילאיב בתכ רשא ,"יתריש״ב
ו נל ןתונ אוה תולסופמו תובוצק תורושבו ,ותולדו ותודלי רוקמל
ל מסה־רוא .םותיו ינע דלי ייח לע ,תוילאיר הלוכ ,תמא־תריש
ב לב םיתרחנ םירבדהו ,הב שי תואיצמה זוע ךא ,וז הרישב ןיא
.ןנשהלו רכזהל םיננחתמ םהו

:הז רישב ררושמה לאוש תולאש יתש
, יתחנא אובת הזמ יא״ו "?יריש תא יתלחנ ןיאמ ,עדתה"

״? תעדי
:תובושת תואב ןהיתש לעו
.תולדה ררושמ ,רצרצה ןמ לחנ רישה תא
.הנמלאה ומאמ — ותחנא תאו
א וה .ונוגי־תועינצבו ותולד־תפרחב םיאור ונא ויבא תא

. תולחו שודיק־ןיי ןחלושה רסהו .ינוע בורמ — לוח ותבש תא השע
ם יזר תורנ טיטב םיכועמ םינשע ןמוקמב״ו ,תולובח תורונמה
. המוגע םמא .ןחלושה ובוסי ,םינשיו םיבער ,םידלי העבש ."םידחא
ל ע" המוגפ ןיכשב עצוב "ואטח לע םשא״ג ,חורה־הכנו ינעה באהו
."חולמ גד בנזו רוחש םחל תפ

, הימוה ןטבמ" תבשה תורימז תא םהיבא םע םידליה רמזבו
, ונממו .תולדה ררושמ ,רצרצה םהילא לפטנ ,"םילולח תובבלמ
.וריש תא ררושמה להנ ,הזה תולדה־ררושממ

ב אה תומ םע .העשי־רסוחבו התונמלאב הארנ ומא תאו
ם ימותי םיחורפא העבש .התסנרפ ירוקמ ומתתסנו המלוע ןקורתנ
א יה ברעב .המדו הבלח תא הקושה איצות זא" — .המחלל םיפצמ
."המשנ הב דוע לכ הבש

הקוקר" התיה ,הלש ינוע םחל תריכממ החיוורהש הטורפ לכ
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ב ו ל ו ב י ר םחנמ

ה תביכ אל הלילב תרחואמ העש דע ."הררמב הלובטו הבל םדב
ת אירק םע רחשב״ו ."החלש טחמב קמזופב הידי" יב ,הרנ תא
ה ברעה יבג לע הפופכ הדמעבו .תיבה תכאלמב קוסעל המק "רבגה
ק צבל הפטנ זא" .הלרוג רמ לע היכובו תחנאנ התיה ,הסיעב השלו
ה תחנא האב "הידליל המח תירחש תפ הקלחבו ,היניע תעמד םג
.הנב תומצעב התעמד־םחלמ

ת קרבה ינבא יתש ךרדו .ותחנאו ותריש ררושמל ול ואב ןכ
.ומאו ויבא תויומד תא םג וניאר הלאה

ו נל הארה ,בגא ךרד קר וכרד תישארב ונל הארהש המ לבא
.רתוי זכורמו קומע רואב וכרד ףוסב

ר ואיתב ול היה ידו הלא תויומדל בורק היה דוע "יתריש״ב
ם הב רשא ,ולש "תומתי" ירישב וליאו .וירוהו ותודלי לש יריש
, ותודלי־תוארממ קוחר היה רבכ ,ררושמה לש וייח תריש הקספנ
. למסהו ןוזחה רוא םהילע ךפשנ ךכיפלו ,תואיצמב ול וארנש יפכ
.הברה וקמעתנ ררושמה לש רישהו יוטיבה יעצמא ףאו

א לא ,ריהבהו טושפה "יתריש" הארמכ אל הארי ויבא תא
— ״םיליוג־בוהצ רפס יבג לע ,גזמ תויבח ירוחאמ״

, הנעמ עודק, תלגלג ,יבא עאר ילע הלמ
, ן$ג> יננעך הפצ היפת? לעפ הבורעכ
.םד, תוגלוז םןניעו רעצמ םיוך םינפ

ך ר ודועב .ררושמה רפסמ — ״יבא תא יתיאר תבר־אל״
, ודי הסחמל ושארו וימחרל ויניע אורקב ,ומלצ עבשי םרטבו ןטקו
ן פצ ותומד תא ךא ,חצנל םהינש ןיב דירפהו וילעמ■ תומה והחקל
( ובלב תורקיה תויומדה לב תא ןופצל וכרד התיה וז יכ) ובלב
ו ינפל ויבא בצייתהבו .בצייתהו ,ויבא תומדל ,הל ארק ותוצרבו
, ולוע תוטומב עסופ ,וטאלו םמוד להנתמ ,חכ עיגי רושכ" והארי
י כ ,"הכ עיגי רוש" תומדב ול הלגתנ אוה ."דעצ־דבכו םרג־בחר
ח וכה תשגרה .ותונלבס הקומעו ,ולבס דואמ ברו ואשמ היה דבכ
- יאמו עקרקב תושרתשהמ האבה ,ולש העונתה תודבכו קילאיבבש
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ק י ל א י ב לש ותרישב םאהו באה

ל ש ר ו ש ה תומד תא ובלב ועטנ הלא ,םיקחרמל דונל ץפח
."הוושו קפאתמ ,השקנ" ,באה

ש לפתה שדוקה : םילופכו םינועמ םייח ויה אבא לש וייח יכ
ו ימי תא הליבש ,היה גזומ ידוהי .בעתנב ססובתה בגשנהו לוחב
ת בשל וילע היה םוי־םויו ,"חזרמ־תיב תאמוטבו םדא יריזח תרעמב"
ח ורב לאגתהו םהיפ לבה עומג ,םיחורס חזרמ ךותב םיברקע לא"

ר וקמ״ל ,"םיהלא קיח״ל ךשמנ ודואמו ושפנ לכב לבא — ״םהיתפש
־ תננר לא היוטנ ונזא״ו המוה היה םיאלפ רונככ ובבל ."וייח
ש רופ היה ,ויליפתו ותילט ףטעתמ היהשכו ."הקוחר םיבכוכ
.ושפנ התלכ וילאש ,חורה םלוע ימורמל הלעתמו םייחה תאמוטמ

ו ילע הרזג תירזכאה תואיצמהו םייחה לוע היה דבכ ךא
.תוירא בוגל םוי־םוי ךלשוהל ,םודרגל םוי־םוי תולעל

,ןולק,יק תתוש ולכ הךךווה בךע־תעל ובושלו
, יזום תלוצטמ יוולמ ן ,וש^ז־לע חלאןו בעזון

.ינעידלה ונומ םלא ,ותונבל יכל עוש

ל בא — לועב ותא ךושמלו וראוצ םע וראוצ םישל ןבה ץפח
.התלכ וקיחב ותליפתו ,דואמ ודי הרצקו ,היה הפרו ןטק אוה

 ,האלתה ביתנ ,וביתנ ךרש דומלגו ותודידבב באה ראשנ ןכ
—  ךרדה םא לע ,רמכמ־אותכ ,לפנ ערכש דע ;ושפנ רפעל החשו
.וימי יצחב תמיו

ל בוטה לש ,אשמב אשונהו לבוסה באה לש ,וז הרידא הנומתב
ם ג םיאור ונא ,םיבכוכ תנירלו םיהלא קיחל ףאושהו םייחה יחסב
 רשא ׳רישה לש ,"רפעל ישפנ החש" הרושה וליפא .ןבה תנומת תא
.באה רישב ,ןאכ תאצמנ ,ררושמה לש םישמחה תנשל בתכנ

ל ע הפלחו" רישה לש םירמה םינממסה לכ הפ םיאצמנ ןכו
א לו ,ומצע לע הנעתמה ררושמה בתכש ייודיוה רישה הז ,"ינפ
—  ״?יתליפת רהטת הככיאו שדוקה לא אובא המב״ .ויבא לע
י התו ׳הלוכ הצקוש ,םיהלא ׳יתפשו" — הז רישב קילאיב לאוש
."םילוגיפ תפשכ
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ב ר ל יו ב י ר םחנמ

הערע־דע דוע האמטנ־אל רטא ,ה?ךק.? ןיא הלמו

תוחלאנ םןתפ(ן וב וללעתק־אל ־>טא ץא בינן

—  ובש ברע תעלו המימשה רקוב תעל חליש תוכזה וינוי תאו
."תותפשא ידמולמ םיברוע ןנה״ו

ו נא לוגיפהו בועיתה תשגרה התואו םמצע םירואיתה םתוא
םיפוצרפ ,הבעות תרוטק ,םילוגיפ ךסנ :"יבא,,ב םג םיאצומ
.ןולקיק תתושו םיחורס חזרמ ,חלאנו בעתנ ,םיצוקיש ןושל ,םיחלאנ

ן מ תולעתהו הציחר רחאל אבה רהוטה םג הפ שי םתמועלו
. םיבכוכ תננרו םיהלא קיחו תורוהט םיתפש ישחל :האמוטה
" וימי םהוזמ רהוטמו ודלח קבאמ ץחור" היה באה תמש רחאלו
ו תילטו ."ושפנכו רקוב גלשכ םיחצ" ויהש שובל היה םינבל םידבו
ת גופס תודרח םיתפש תקושנ ,םימחרו תוליפת הלוכ הוור" התיה
."שדוק תוחיר

ש קיב רשא שפנ תרהט התואו שדוק תדרח התוא — ןאכ
ם מותל םיקחשמה םידליה ןיב ,הדשה ירפצ ןיב אצמו ררושמה־ןבה
, םאה תעמדב ,םימשב תפחרמה הננעב ,םירירפצה ןיב ,רעשב
ל דוגבו שמשה רהוזב ,הלש םיפשכה ריסבו "הכירבה" םלועב
.םישודקה ,םיפיה םייחה לש רוהטה לעפמה

ה רהטה תמחלמ לש תאזה האלפנהו הלודגה המחלמה לכ
ן וגיו הליפתה קשח ןכו ,בעתנב בגשנהו לוחב שדוקה ,האמוטב
ו מלגתנ — באה תומדב ולמתסנש םיבכוכה תננרל ףסוכהו תודידבה
.ןבה תרישב םלוכ

ו יהו וגזמתנ וב יכ ,"יבא" רישה לש וברע ברו לודג ךכיפל
ן ושארה ירוסי .ןבה תומדו באה תומד :דחאכ תויומדה יתש תחאל
י נשה לש יאלפה ותריש־רואמו ינשל השוריב ורבע וייח ןובלעו
.ןושארה לע ךפשנ

ת ומד השענ ,םיתפזה רברפ ירוחאמ ,ינעהו טושפה ידוהיה
ל בוס םדא היה לודג ררושמ יבא ותויה דבלמ יכ .הריאמו תילמס
י מלאמו םלועה יוונע״מ ,"םדאה ינויבאמו םעה ילד״מ ,הנועמו

."שפנה
134



קילאיב לש ותרישב םאהו באה

ם ימשל םיקמעממ ארק רשא ,ירבעה ררושמה ,ונב קילאיבו
, םינויבאהו םיינעה תא בהא ,טפשמה תא שרדו קדצה תא שקיבו
ל ע ,תוחנאל ובזענש םיהלא־ידלי תא ,םינשייבהו םיעונצה תא
ם ירוסיה־תבהא םג ופסונ ויבאל ולש ןבה תבהא לעו .תומדא
ד סחה שיא םג יב ."הנועמ שודק תלוגלוג״ל ולש שדוקה־תאריו
.קילאיב היה םימחרהו

ה לופכה תומדה תא ,דסחה רואבו ,וימי ףוסב ררושמה םתח ןכ
.ונתריש רזנב ,תורקי רואב קירבת רשא ,ומצע לשו ויבא לש ,תאזה

ג
ל ש ותומדב הגזמתנ םא יכ ,המצעל הלדבתנ אל ויבא תומד

ל כוי ,"יבא" תומד וב ותוארבו רישה תא ארוקה אורקבו ,ררושמה
א ל ךא .יררושמ תומד םג וב האור ינא :ארומ ילב דיגהל
י ישנה ךורה לכ םע ,המצעל תדחוימ■ תומד איה וז .ומא תומד ןכ
ו תדלוי־ומא ינפל ןבה־ררושמה דמוע הפ .יהמאה הרעצ לכו הלש
, ןוגימו הבהאמ ,ויתודג לע רבוע ובלו .םותהו השודקה למס ינפלכ
.באכמו ןובלעמ

. בלה תא דיערמה ,ינש יוליג התלגתנ "יתריש" לש םאה
ק יעמ תולדה־דבוכו הילע הדרי תונמלאה תללקש ,םא םתס וז ןיא
־ ןוגיב ,הירוסי־שאבו הרעצ־קמועב .םאה אלא ,הייח לע
. תחכשנ הניאש ,השודקו הנידע תומד התשענ השפנ־יפיבו התונמלא
ת א הל רשהו ,םימי־יקחרממ הילע קפרתמה ,לודגה הנב תבהאו

 לכל הוושמ ררושמה־ןבה לש וז הצרעה־הבהא — הלודגה ותריש
.םשב ותונכ עדנ אל רשא ,אלפומו רזומ רוא הז ןינע

ר רושמה זכיר םלועבש קדצה־יא הארמל דרמה תשגרה לב תא
, תיטרפ הידגארט ויניעב הניא "תונמלא" .ולש "תומתי״ה ירישב
ה בש יפל ,תישונא הידגארט םא יכ ,םותי ןבו הנמלא השא לש
ו נאש הזה םלועה לכ לש םימחרהו טפשמה ,קדצה תודוסי ורערעתנ
:ררושמה לש ונורג ךותמ תצרופה איה סמח־תקעצ .וב םייח
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ג1ל13יר םחנמ

!ה̂>7ך אל) גי5?̂? אל ׳הר?6 ה;?? ׳,?א

,ת3ר סל?ל ימלאו יריע?? י??ל?^ ת?ר
, י?נ?^3 דק״ומכ התוע ךיך,ור!?ו ךי?ע ת§ךח ךא
, ה?ר$כא אל ,םיהלא ,ךל ם? .הך?כ לכוא אל
.ךיתובאל ךילא הנג׳קבוו יכךקו יריע לצמו

־ ירישמ ונילא תעקובה ,ררושמה לש דרמה תקעצ — הפ
א לש ,ומא ,הינעה השאל הבהאהו םימחרה שגר לע .ולש םעזה
ת רפה דגנ תוממוקתההו תורמרמתהה שגר ףסונ ,המחור אלו המחונ

.האירבה תומלשו םייחה םולש

ת ראפתל לומגו םימולש םאו ,םא תונעל םירופיכ שיה" — יכ
"?ץקושת יב םדא

ר מואה רוראו" :״הטיחשה לע״ לש תורושה תורכזנ ןאכו)
. "ןטשה ארב אל דוע ,ןטק דלי םד תמקנ ,תאזכ המקנ !םוקנ
.(ןטק דלי םדל המקנ ןיאו םא־תונעל םירופיכ ןיא

ת ישענ ,ומא איה ,הצוצרהו הרובשה ,תינלוחה השאה תומד
י רעשב םיקפדתמה ,םימותיהו תונמלאה ,םינויבאהו םיינעה לכל למס
, םיעשונ םניאו הווקת ירעשב םיקפודה ,םינענ םניאו םימחר
.םירזענ םניאו ןוילע לאל םיללפתמה

ת ורשע רובעכ ,הנמלאה ומא םולשל דרחו דעורה ןבה תבהא
ד ע תעגונ תאזכ הבהא ,ןקדזנ ומצע אוהו התמ איהש רחאו ,םינש
ת ישונאה הבהאה איה רתוי השיערמו רתוי הקומע לבא .בלה
ם ילועה ,הנמלאה ןימל םימחרהו ,םאה ןימל הלודגה
.הלא םירישמ

ל ש ותמשנב היהש ,רוהטהו קומעה לכ .הפיהו בוטה לכ
ו רוקמל ,לבל ןמאנה ררושמה יכ .הלא םיריש ךותב עקיש ,ררושמה
ה רעיו ,ותדלוי־ומאב ,ותויה־רוקמב הפ קבד ,וירוהלו ופונל ,ומעלו
.ותריש דסח לכ תא התומד־קיח ךותל
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ק י ל א י ב לש ותרישב םאהו באה

 ךינפ רבנ? לא הץרקא ימי, ידסח רק.ץלנ־תא
.י?ח לגלגב ,רחש תריפא? ,םמוד $ךהנו

 :עבשנ אוהו ,היתוקישנו הקוחשו היכב לע התוא רכוז אוה
.הצרא התעמדמ סיסר לופי םא ,םיהלא יח

 םימי. עק.ךק.מ םינינפכ תולוצמה־ל?מ ,םול איה רשאמ
 םיךזנה רחלמינ היתץבשוהית$טלו,הנש!נא העמ
.םעמ רוחב שאר לע םלוע תלהתל ץיצ? רשא

 םינינפב" .ותעובשו ותחטבה תא ןבה םייק םיק ,םנמאו
 השטיל ,הנונחהו הבוהאה ,הדוסחה התומד תא השמ "םימי עקרקמ
.ולש הרישה רזנ אוה אלה — םירזנה רחבמב הצבישו םימחר בורב

 לכ — הליפת־ךורו שגר־תונידע ,רויצ־זועו הייאר־קמוע
 ־תכרבב ,ותומב ןיאש עפשב ,תדלומהו ,םאה ירישב םינתינ הלא
 ־תאריו תוממותשה תררועמה חור־תולדגבו ,היוצמ־יתלב הריצי
.דובכ

 ,הלאה תויומדה יתש הנרהזתו הנקרבת תורקי םינבא יתשכו
.ונתריש רתכב קילאיב דסחב תוצבושמה ,םאה לשו באה לש
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