
יקסבוחרושט גח ...
■)ויבתכ תאנררי( •

סיישגומ םיברס׳ הרשעב יקסבזתיגיי-שט יבתכ לכ י
א וה יוארש ,םכייח ".ידבעא■ אררקל• וצא םיש?

־ םזי; המנפ רתוי וילע ־ןרבינשו ותוא גוחנש ״1: ערואמ
ם נמא םירפס..םוי לכב הזוע שחרתמ הזב םנ ןיא .תמ
ל כמ םירפס — םוי־םו1 ,ה״ב ,ונלצא םיאצוי בוש
א ל לבא .םיעצמא יגיס לבב םתוא &יציפםש-,ס ינימיה
) תוער וא ■תובומ הנייהת( ולא חויצגיבמזסבש ,וניאר
ם ימי■ ידפ ,דפרס יבתכ׳.איצוהל ירכ.אוהש ימ שמתשי■
ל ב ,הארנ ,ירבעה ל״ו&ה יניעב ,.םייח למעו םיבר
, ןימאמ ונ •א יכ ,רורב .וז אל קד — תבוט ■תורפס
י מ בל תא תחתל ;גיסי-ב היושע הז גוסמ■ חדזתסש
.אוהש

?ירבעה ארו׳קח דרי ךכ יךבי דע םנמואה
. • *

ב ל ישנא התע םג ואצמנ — םג שחרתה לכא
ם א דע ,וטסש אלר וחנ אלו רבדב וחרטש ,םיטעמ
—  דסג ידיל רבדה תא ואיבהו םתבשחמ תא ■וטיסה!
י רייצל םילוכי •ונא !יקסבותינרשט יבתכ תא ונל ונתנ•

ם ישנהל רבדה■ םחל הלע תוצמאתה חסכב ,ונמצעל
פמ לכ יבנל ביבסמש שפנה )ויוש ךותב הזכ לעפמ•
דוי .תירבע תורפס■ יבגל■ — דוחייבו ,תוברת לש לע
ה רסהו תוריסמה חז ןודינכ ־דסח ירמכ■ ,ונחנא'■םיע
, רהמ תובהלתהה תפדנתמ המכ דע —י ,הדמתהה
ר בכ םזיה■ ,תולוק ילוקב לומתא וב םיליחתמש ןיניער
.חבתשמו' עקתשמ

א לו הז לכ לע1 רבגתהש ,אוהיש-ימ אצמנ'םאו
י ואר — יווסה דע ולועב ־שמו׳ רבדיה ןמ■ תעד תיסה
ט קאכ זתונישקע תא )ייצנשו הל הבוט .קיזחנש אוה
.תירכעח הריציל הדחוימ׳ תורכמתהו דחוימ ןומא לש

*

נתב םנ■ ,איה דפוס לש המלשה׳ ויבתכ תאצוה '
— ותדובעבו ?יתב לודג■׳ ערואמ דימת ,רתוי םיחונ םיא
ן יא םילושנמבז בר למע־ דימת טעמכ ךורכה ,לעפמ■
, ןינב תמקה ,ימוא יוה — ם.יכתכי תאצוה .רפסמ■
!יירעש• המל תודחא תהגכה ,יערא רמ-זחל תומר ]תמ
עב דימת האוד רפוכ לכ .ךב לכ ררופמו ררופמ
ן אכ .ותמשגה סע פימיס תוששח יפלאו• ,הז ;ינב והור
ת אור להקהש ,וחשמי שי םש ;חירא ןאבו הנבל ׳הרסח
, סנכ ;אב .הלחתה אלא וניא רבוסה יכנלו. ,דמג וב■

 — םשו . ,ומצע רפוסה ןמ■ ץ-וח וב שיגרה■ אל שיאש
 .ךילעב יניעב ריוצי׳ אל ]ינב,די וידעלבש ,רסחי רבד ן
'— הנולחא- הנחבהה ,.הנורחאה הקוציה — רקיעהו׳]

ם י,טרפ■ יבגל. ,לעפמה.תוטילש היולת .הבש ,ה ע ר! כ ה הי
ר עלבש ,םידבר שיש םשב ■.הלוכ ■תיגכתה יכנלו .םיבר
, םסיחרחל שיש. םירבד שי ףכ ,דוסי ־■•םח־ן־גבח םהיד
—  ןורחאה עגרב ומצעל רזכאתהל ערוי וניאש ימר
ה נמי ימ .חנקת' הל ןיאש ,הער ומצע לע איבהל לולע■
ם יקיצמה .,םיסו&ספהז תזבריפה לכ תא רופסי יסו
!ןרוגה לא וייח לובי תא איבמ אוהש העשב רפוסל

י" *

׳ םילודג■ םתינייבו( ,םירפוס ונלצא'׳ ודיספה הסכ
ס וניכב םה׳ייחב לפטל .םהידיב הלע.אלש ,)!םינייוצמו
ו ליא — 'ןייקמנלומס ,ופאמ ,לגדש ,סי׳נר !םהיתוריצי
בדש יאדו ,םהייחב םהיבתכ תא איצוהל• וכז
וי םיפיקמ ,רתוי םימלש ונילא םיעינמ •ויה םהיר
, םיירישה ויבתכ חא ףסאש ,ג״לי .רתוי םינקותמ ,רת
ה עשב ,רמול ־שפא ,םתוא ליצה )לבויה דעו תרזעב(

דח םיית־ילושחנו םיטעומ םימי ויה אל .הניורחאה
, ךפ ידיל םיעיגמ'וית םא■ ,עדוי׳ ימוי ,דצ לכמ ומס ■םיש
תכ תיאצוח — אסיג ךדיאמו׳ ■טעוט ןמו ירחא וליא
י כ ,ועדי אלו יכרב שאר תילק ;ןגהנ■ )הילעבש ,םיב
ן משידיפ רוד יבתככ( םיחפקמ סא םהייח תדובע תא•
, הז ■ ןמשירפ .)םהל :המודבו ,םיכרכה רשע העבשכ
ן וטיליפ תביתכב דוי לש רצוויי לע ת׳מי לכי דרח■ היחש
א ל —.׳,הילע. ארזיג אל ומשש םוגרת יתדובעב ,לס
מה׳ קדו ,םרודיסב תרמ אל ,ויבתכ תא ומצעכ חינה
ם יקת ,ות1מ רחאל',זישבע .תאצ-ויח .,חשדחה הרודה
וד וניא םנ םא ,הפקיה לכב ותריצי ;ינב תא ונינפל
ה שענש המל ונינבב למעי ומצע רצויהש ,לכיה ■המ
.תונמאנ׳ ם״דיב םג ולו ,םידחא ידיכ

ד הא לש "םיכרד תשרפ לע״כ ,תוטעמ תואצוה■
, תודחא דועו 'לדנמ לש' "םוכרכה תשולש;,ב ,םעה
ג וד שמשל תולוכי ,רגרב ,ןמבוש ,קילאיב יבתככ
 לכ ."סונייכ״כ גוהנל שיש ,תונדפקל! תוייריזל׳ המ
 תא ביטעממ ההגהב ,ןונגסכ■ ,רוד'הב □גפ לב ,לושיר
קה לכש םשכ ,ןומיאה תא םירערעמ ,תומד"
 למ סחי םירצוי ־ומלשז לולכש ,ןויקנ לע הרתיי דפ
.הלענה תא םנ םילעמ ,חפט דוע םימירמ ,רוכב

א לש םוניכמ ,די םפאב סוניכמ רוזיפ בוטו■'
!הנורחאה■ רצויה .תוצמאתה 'וכ העקישזה

*

ל 1ד;' .דח אוה יקסכוחינרשט לש ותריצי סוניכ
ל ש ■תא ףיערהש הלוב המואל גח ,תירבעה תוברתל׳
ב וטחי ורזאש ,ררושמה לש וירבחל .דחו הילע ותריש־

ת רישב החיה ונידוענ תלתצ .םכרד הישאר. לע לפנ
שנו ,םישדחה ונייח בולבל םע תאב איה .וז הרזשב
ם ות .היחרפ יעיבגב תושדחתהה■ תאז הוסתח תא הא
 ־וכשב התלע אלפכו׳ הפע ;יה עבט לש םותו םייח■ לש
 לעו תגממוסתהל חארס אל איה .םימוגעה ונייה תוא
ל ור׳וא אטאטמב האטאט •םא יכ ,הזירכה׳ אל הכפהמ
־ יבוחרמ תור דבוכ לש ,הרוחש ■חרט לש ד-ויש לכ תא
־ זה יאלפ רשואו■׳ ,ובינב■ שדחתג םלוע לש זריז .ונית
, ,דאבנ םילודג ■םייסארמ■ לע .םייח הטילפ לכ תא םיה
ת  רישכה איה .הימסק ]ח לטוה םיבורק םימ לב לעו

 .ויתש ,םינגה■ תא החתפ .תתל ,לבסל ,תוארל ונתוא
.תורוד ירודו תורוד ונינפל םילוענ■

ת מיתח■ התיזו אל יקסבוחינרשט■ לש תילידיאה
 -יש םייתה• תרתע .עפש לש ייו ל ׳י נ םא יכ ,םייח■
־ ו ח ט ם ל ז ע לש ונחו ,םות יש !ורתעו ■הכותש תיקק
ת א וריסחי תוכרובמ ,תואירב■ ,תובוט■ סישעש ,שר
 ,םייחה ןורשכ תא הניגפה איה .וילעמ .הללקה■
ו נממש ,םותה תיראש תא — ומותב דוע !וממהי
.כישדתה םייחה •וחמצי■

ז וזת קר אל יוטיב ידיל אב יקהכזחינרשסכ
* יה חא ,שדחה־ סדאה תא םישגה ומצע •אוזז .תואבה
 לא בשש ,יצראה םדא ח■ תא — לאגנש ,אפרגש ידוהי

ורצוא לכ תא יינפל ;חתפ םייחהו וכל לכב- םייחה
ןטכ״פ בקעי .םיאנגה" "הית


