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סורג ןויצ-ןב 

חישה תונמאב הרוצה למ התוביזשח 

תוידולמ ,םיזורחה ימויס ,הזירח יכרד ,םירוטב סומתיר ,םיתבל הקולח ,ינומרה הנבמ 

עבונ הז רבד םא עירכהל השק .השידחה ונתרישב םירידנ הלא לכ — תוילקיסומו 

םא וא ,תרוסמה לוע תקירפב ,ןשיה תריתסב וחוכ רקיעש ,םזינרדומ ידחא רתי-תוטיהלמ 

אוה ילואו ,הריציבש הכורא-הרצקה ךרדה ידחא ,תולקהו תוחונה ירחא הפידרב ורוקמ 

רדעה לש האצות — הזמ עורגש המ — וא ,הרישה תרותב תוצראה-טעו תורוב ירפ טושפ 

,הדבועה ןמ םלעתהל ןיא הכ םאו הכ םא .טויפה ירבד לע תמא םתוח עיבטיש ימינפ ןוגיב 

,הימצעמ םצע סה אלא ,תיטויפה הריציל דבלב םיינוציח םירזיבא םניא הרישה ילבכ יכ 

שמשל ,ךפיהל ,אלא ,ודעונ ררושמה ידי תא רושקל אל (תילקיסומה תימינפה התוהממ קלח 

תחתמ תחא אל םיזתינ םיקירבמ םייומדו תוזעונ תולאשה .וישרפמל חורו ונוימדל ןברד 

.ינמז וא ינוט ,ינויער הז אהיו — לקשמהו הזירחה יעלסב תושק בצוחה ,רצויה תומלהל 

תודגנתהה חוכ ןיב חתמ ןיעמ םירצוי םיקצומו םיעובק םיסופדל התקיציו העבהה ןוסיר 

,םייטויפ תוצוצינ תולעהל יושעה חתמ ,ןמאה חוד לש בוציעה חוכו ינושלה דמוחה לש 

.רישה ירוטב םינינפכ םיריאמה 

םקלחב םיחרק םתויה תודמל םמשל םייוארה םידיש שי יב ,ןייצל אוה רתומל 
הבורע םושמ םהב ןיא ןיידע דבלב הזירחו לקשמ ,ךפיהל ,יכו ,תולבוקמה טויפה תווצממ 

.יתונמא ךרע לכ יללושמ תונזרח-ישעמ לש םתווהתה תעינמל 

לש םיגבאה לע הדלונ הרישה יכ ,וניניע דגנל דימת תוושל ונילע תאז םע דחי ךא 

ורצי םלועה תומוא לשו ונלש םיררושמה ילודג יכו — הניגנהו דוקירה — בצקה תויונמא 
םשפנב םינגנתמה ,םירימט םידרוקאלו תימינפ תימתיר הימה וזיאל הקיז ךותמ םירצויו 
היוחהמ תינתומ קר אל תיטויפה הרוצה ,ןכ לע רתי .םינווגמו םינוש חור יכלה תארשהב 

תאטבמ קד אל הניגנמהש םשכ התויחהלו הקימעהל הילע העיפשמ םג םא יכ ,תישפנה 

.תחאכ םתררועמו םתריבגמ ףא אלא המשנה יטטד תא 

,םירקמ םתואב הריתי תוריהבב תילגתמ הריציב םיילמרופה תודוסיה לש םתועמשמ 

ףא םיתעלו ומצע ריש ותואב הזירחה תורוצו םירוטה בצקמ תא ררושמה ףילחמ םהבש 

החוקלה ,ןהמ תחא לע קר ןאכ בכעתנ .ונתרישב ךכל תוטעמ אל תואמגוד .ביטומה עצמאב 

ימיטניא גולונומ התויהב ן "הצנגממ ךורב" המיאופהמ ,יקסבוחינדשט לש הלודגה ותריצימ 

תכאלמ לש הנושבכ לעמ ףיעצה תא םירהל תויורשפא ונל תנמזמ יהירה ,ררושמה שפנ לש 

.דבלב הפוטח הצצהל קר ולו ןמאה 

שגדה-רועס ,םיאמקה םיטקניטסניאהו םיימואתפה םיסלופמיאה שיא ,הצנגממ ךורב 

רפסמו וחיש ירמ תא הינפל ךפושו ותשא רבק לע הליל תליפאב דמוע ,שפנה-חתרומו 

וילע ברחנו ותיב סרהנ תע ,תוערפה םוי ,לומתא םוי זאמ וילע רבע רשא לכ תא הינזאב 

«םידרפנ םיעטק ינשב ןתינה ,ויתונב יתש חצר רבדב ויודיו אוה רתויב עזעזמ .ומלוע 
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סורג ןויצ-ןב !10 

(א) 

ת-וסמ י? ,ינוק המא 

ךנא£ רכנ ידיב 

"יתנוי ...ם? ללעתהל 

,הרע ךנה ,הנוי 

,םיא ימע טא^ רבד 

.הך§סא ,יעמש 

ךשחגי הל ןלכו 

,ה?בא ךל שדח 

,ירבדב ךניע י;אךת אלו 

.הךינא י? יתפזק 

:ךי-יע תא יתארי י? 

.םיטפוש ךלטבמ 

יגואכדיו יבוקי?י 

<ג> 

באה ינא ,שיאה ינא 

בש אלן ,וית גב טחשש 

םד םרט ,ר .חא וני?ס 

!םח דא הלעמ ,והס? 

באןמ ,םד ועלע; יניעי? 

וג ודימו ודפךפי 

'ןס יקבאנ תומה-דמ םע 

ןיאו ,םימחל יבל עדן אלן 

-- T • \ T V V !?ספ םנמאזן ...בא שגר יב 

תבצב ול יניעב לקמ 

,דוקיב ,שאה ךות תטהול 

,דאמ דע וצח^ יבל תא 

,רוא רצוי ןארב םי;ןול 

.םיבבוח יטאש יפלא? 
ונידמחמ תעדיה 

 i-t : -ו

זהןזן ןיךוח-תונב ןה 

...ן"כיסושפנל יתאד]? ורן 

!הנאמ איה - םןךמ 

,תקןךתמ הרופצ םג 

,הת1חא לע ה?וב 
תטבנ יב היניעבו 

התואו ,תןןחתמב 

יתלצ; אל ...הנושאך^ 

תופר היניע אשנ 

!י?מ הנך0 .יתונב ,ה;1א 

...!תוקמנ ,יוה ,יניע 

,רוב-ית^ך! ןיתךרוה ינאו 

תאש יתלצן אל ,ה;וא ,י? 

תת ןתוא :יל-ווג רמ תא 

םעזן ידיב ,רןס ידיב 

יםךל ןא דימת ףאוש,כ 

ראה תיב תוחכוש ןתויהל 

.ד&ימ תאו יעד£ לב -תא 

T 1- • ד • ן • —t ,םד-תורהנ ןריחמ יתתנ 

Di? זסל דוליה רודהו 

םך לוקבו גגוח ןומהב 

,שש-תומקר הטוע ,האורו 

...שאה לע םיךוה; תולצב 

םיפלחתמ יודיוה לש ןושארה קלחב יכ ,ךכ לע ונדימעהל היד הנושאר הריקס 

םילגתמ ףסונ חותנ םע .הווש םירוטה ךרוא ינשה וקלחב וליאו ,םירצקו םיכורא םירוט 
.זורחה ימויסו הזירחה ינפוא ,לקשמה תניחבמ םג הרוצ ילדבה 
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111 רישה תונמאב הרוצה לש התובישח 

י 
:יא יודיו 

בו  ה ליל  ך# ח ב י 

עי ח 

 4

ך$ אלו 

העיב 8 ךל 

 »  4  4

י 1 : - : ,יךבדב  ך 3 יע  י ? 8 

יתפע 
 — t ; {ה? י. א יפ 

 T

תירוטה קר םיזרחתמ .תופילח םיאב השולש לש רוטו םיאיכורט עברא לש רוט 

יתלב הרבהב תרמגנ הרוש לכ :רמולכ ,םייבקנ םה םיזורחה ימויס . ב ג ב א :םייגוזה 

ן !וי .תמעטומ 
^ ויב יודיו 

TT ,ב אה 

 4

בש אל 

 4  4 :יב יודיו 

'יא  ,עיא ה  י? א 

שש 
 ,* v

ס ? 

ו 'וית 1 נ ? טס 

 4  4  - -1
םד סר 
 T * t י 0 ,רוח  א 1 נ ן 

! םח דו י ל» 9 ,וה 

,םיירכז םה םיזורחה ימויס .רכו גג בב אא :איה הזירחה .םיבמאי העברא רוט לכב 

.תומעטומ ןה תונורחאה תורבהה — וניימ 

,תוקומעה תורומתב םה םיצוענ :רקיעו ללכ םיירקמ םניא הרוצבש הלא םייוניש 
.ללמואה יובגה לש ושפנב יודיול יודיו ןיב תוללוחתמה 

תא ותשאל תולגלו ובל לעמ ןבאה תא לוגל ךורב שגנ תישפנ תוטטומתה ףס לע 

.ייתותפש עיני שרח קדו ולוק עימשהל זיעי אל דחפנו שערנ ,ךובנ .םויאה ועשפ דוס 
:עציבש דירחמה השעמה תא םילמב תולעהלמ ענמנ אוה .הניד רזגמו ותשא יניעמ אריי 

.רוהנ יגס ןושלב ועילבהל לדתשמ אוהש אלא דוע אלו ןוכנה ומשב ותונכלמ עתרנ 

וליאכ המדנ "...ןהיתושפנל יתארק רורד" "?הנה ןירוח תונב ןה — ונידמחמ תעדיה" 

ןהל ללועש המ רמול םוקמב .אלכ תיבב רסאמ הזיאמ ישפחל ןאיצוהו דסח ןהמע השע 

הקפרתה — הרופצו הנאמ — םירמ" :ויתונב לש בלל תעגונה ןתוגהנתה תא ונורכזב הלעי 

הקנעוהש תוריחה רשפ המ תואדווב רעשל רבכ ןתינ התע ."תננחתמכ התוחא לע התכבו 

.שאר-זתומב הארנה טפשמה אוה ילמס .ונושלב ךורב רצוע םעפה םג ךא .ךהיתושפנל" 

בר חוכב שיגדמ אוה ירה אושנו אשונ דסחו עטוקמ ותויהב אקוד ."...הנושארל התואו" 

עיקבמו רזוח ,ותרכה םוחתמ תוחדל הצור אוה ורכז תאש ,הטיחשה השעמ .וב רתסומה תא 

היוא" :ץיקהב םיטויס הזחממ דרחנ ךורבו ,תוהלב-תנומתב לגלגתמ אוהשכ ,עדי-לאהמ 

הז עטקב וחיש תא םייסמ ,וילחג לע הלצנה ,באה ."תוקמנ ןה יניע !ינמ הנדוס יתונב 

.ינושיא ךות בהלכ ןויזחה רעוב דוע יכ" :ימוהתה ולבס רואת ךות ,תוחוכ תסיפא לש בצמב 

."ינוא תיראש ץצומ יחמ ךחלמ 'יבל קנוי 
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סורג ןויצ-ןב 112 

םהילקשמו םיפרה םהימויס ,תירבעה הניקה ךרד לע םיווש-יתלבה םיזורחה 

— ןיגוריסל ךא האבה הזירחה ,תמעטומ יתלב הרבה לש תלופמב םירמגנה ,םייאיכורטה 

םגמוגמה ורובד תאו בואכהו ץוצרה ,הנועמה באה לש ושפנ בצמ תא הלא לכ םימלוה המכ 

.ימצעה ןוחטבה רסחו ינססהה ,יופרהו 

רופיסל ךשמה תונבה לרוג לע רופיסה הווהמ הרוצה דצמ יכ ,ריעהל יוארה ןמ 

.שפנ תרעסו תושגרתה לש םתוחב אוה ףא עובטה ,הכובמ םויב תדה תרמה לע ןושארה 

.עתפל הפקדזהו הרשיתה וליאכ ותמוק .ינשה יודיוב וניניע דגנל עיפומ רחא ךורב 

,םרו זע לוקב םיאשינ וירבד .המ-זמזל םירזפתמ היליפרעו ,ושפנ לע הגונ הניבה דוא 

טחשש באה ינא ,שיאה ינא" :םיימינפ םירוצעמ אללו ארומ אלל ,הרישיו הירלג ןושלב 

,םימדוקה יודיוה ירבד לכב רסחה ,השעמה עוציב ונל רסמנ ןושארה תיבב דימ ."ויתונב 

תפכתנ םימיא תנומת .ויתונב טחש — בא — םדא — ינא ! תיתיצמתו תזכורמ הטלבהב 

1 תיריבחת הלובחת םג ךכל תעייסמ .ףחוסו ףטוש ןונגסה ,הרוש תפדור הרוש ,הנומת לא 

.ךומסה רוטב םכשמהו דחא רוטב עיפומ םהמ קלחש 'ךכ םילצופמ םירצקה םיטפשמה 

»"והסיכ — םד םרט" !"רוחא וניכס — בש אלו" !אשונה ףא הזמ הז םילדבומ םיתעל 

,תאש דתיב .דזל הז םיכשמנ םדרפיהב םיירקיעה טפשמה תודוסי ."בא שגד יב — ןיאו" 
תימצעה המשאהה .תחא השקמל םתוא םיכפוהו םירוטה תא םידכלמ יטנגמ חוכב ומכ 

בגא ךרדבכ — ןקרופה ןתמ ירחא .התורהטיה תארקל הסוחדו הפוחד הריהמ ,המידק תפאוש 

תא ריבסהלו קידצהל הסנמה ,הלוקשה הנובתה לוק עקוב הטרחהו דעצה תושגרל — 

.םיכתוח םיינויגה םיקומינב חצרה השעמ 

הרבהמ לע לא םיליפעמה ,םייבמאי םילקשמב ,זועבו החטיבב םעפה חלוק גולונומה 

םיצרמנו םיזע םימויסו הפוכת הזירח תולעב ,תווש תורושבו תמעטומל תמעטומ יתלב 

ןזוא לע ףטשבו המצעב םילג םילג םילגלגתמ ומכ םירבדהו .(יוכו םח — םד ,בש — בא) 

.עמושה 

ךשמנ ,ךורב לש וחורב תורהבתהו תוששואתה ןמסמה ,הז סומתיר יכ ,רבדב אלפ ןיא 

הנפמ אוהו ,רבעב םיילידיאה וייחמ םירואית םינתינ םהב ,םיאבה םיעטקה לכ ךרואל םג 

ירציל ןסר וחלשב רוביגה שפנ לש תשדוחמה התושעגתה םע ןושארה לקשמל םוקמ בוש 

.תוארונה ויתוללקב המקנהו סרהה 

דפה ךשמהב םיימעפ םילועו םיעקוב דוע סובמיה יזורח לש םיחטובה םידרוקאה 

וולש עקר לע ןתינה רואת ,רעובה סיסה ןק לש רואתהמ יופצו יעבט חרואב םעפ !המיא 

ברו עיתפמ חרואב םעפו — םבולבל םצעב םייח קשמו ביבא ישחר ,הריצי ןור לש 

ררחושמ ,ונוימד יחודמ ידיב ךורב החנומ הב ,רישה לש תיגארטה המיתחהמ יעמטמ 

אלא םניאש ,"גח ינדע"ו "ליג תוניגנ" ,"חאה שא" תארקל ,תואיצמהו ןויגהה ילבכמ 

.רשואה-בר בורקה ורבעמ םיעתמו םיעות םירורהז 

ןיב האלפומ תימינפ המאתה יודיוה יקלח ינשב וניניעל תפשחתמ ןכ יכ הגה 

רישה תרוצ ןיב ,םילילצהו הדוהתה ןיב ,"ןגנמה" לש ושפנ ידער ןיבו "הגיגנ-הניגנמה" 
.הנבתו 

תפומו המגוד התוא ךופהנו הלודגה הרישה ינקנק לע רתוי ההתנש ,אוה יוארה ןמ 

קלחכ םתכרעהו הרוצבש םירבדל השיגה תניחבמ ןהו יתונמאה בוציעה רשוכ תניחבמ ןה 
.הריציה לש דרפנ יתלב 
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