
אלפה־תוצוצד םחואמ
 יוטיב הל ןתינש ,איה הלודג הללק יארי.

 :ק י לא י ג לע הרישה־ירבדכ ךתוה ■זע
 רנקס ,ףנכ השעו רשג םכינבמ לדגי רשאו"
 שמש אמצ .אירמי ינ םגו ;הבגל ו־והלשח
 תורואמה םכילא אל — םורמב .רידאו
 ביתנ שלמו ויפנכב בע עקבי יכו ,־הריי

 קהרה ; הלבת ןרקה םכילצ אל — ןרקל
 אל ולוק דהו חירצי םירוב שאר לע בכט
 ולדג תוכופהתה־דור זאמ .'!גכידע עיני

 ונילא אלו ואירמהו םירשב םיבר ונכותמ
 םהיפנכב בע ועקב ,םתו רואמ ודירוה
 והיגבה ונילע אלו !רקל ביתנ ושליפי

 םייוגל ,םירחאל רואו זועמ ויה סה ,םברק
 ודמע תורבע־סויב רשא םהמ ,םילודג
 הנממ הנטק אל לבא ,ייתולכל ונילע
 ףגנ השעו רשנ ובינב מ לודגב ינ ,הללקה
 ,ורוא ונילע דורוה ואירפהבו ונקב ןנשו
 ןרקל ביחב ושלפבו ויפנכב בע ועקבפו
 :ההימתה .רדסעינו ,ונרק ונילע הינבה
 ־בעמ םצעו ונרשבמ רשב אוה יכ ,ןכהיה
 ןכא :ןידה־קספ אב ההימתה רחאלו ,ינמ
 ובילא לגלגתנש רג םא יכ ,אוה ונגב אל
 רו םא יכ אוה וגגב אל < ותבוטב אלש
 .ול אל םע ,ונכותל ונתוכזב אלש העתנש
 ■ךרד אוה וז הללק לש טלוב ןויזהכ
 ־רשט .ש לש ותרישל הנהינש .הרדגהה
 -םיבר םימי התיהשו ובברקב יקטבוהינ
 הדוע הלוק־תבו תחוורה הכרעהכ סיבי

גהה איה אלה .התע םג הרגישכ הכלהמ
 חור וחודש ימכ תליחת ותוא התארש הרד
 הריתסב השחשכ ךכ רחאו הקוחרה ןוי

 ירבעה לע ;ורבדב המצע, חא תרתוס איהש
 ימכ ותוא התאר הנשיה ןוי אצאצכ שרתה
 םילמ המטיפו הקותרה ןענכ חור וחודש
 אצויכו ,הרוח־ןתמ ינפלש ירבעה לע
,הלאכ

 ,דלגתנש ררושמהש םושמ .המל דכ לכו
 -יש■. המכב זירבה ,ונתרישב רתוימ ןפ ונ
 תא עייסו ,ותורז לע םייטםרגורפ םיר
 ,ופצע-סוחיי לש היצקורטסנוקב ותזרכה
 הילמפמ םאו תי־ילילא לע הילמסמ םא
אבי וירקבמ רשא תזוחו ,לעבה־ילילא לש
 ומצע תא ררושמה האור המ סוש לע ור
 ןסה ינ ,המרמ אוה המ םדש לע ,ךכ
 והשרלמ־הרכמו והרכמ וניא ילש ■ותייער
 תא ולגי רשא תחת ,ויתורודב ומע לש
 דצה ירחא םה םג וכשמב יתוהמה רצח
הברעה לש עבטמ ועבטו ,יט סרגורפ ה
 ,ררושממ לע ןילטוג־תעפשה העיסמה ב■

 ־השעמכ ,רבדל ותישארב הארש םשכש
 האר דכ רקשה יאיבנ לש םמשמ ,תורעג
 לש םמשס .םיענהל השעמכ ,רבדל וסוסב
 אלו ררושמה אל ושת אלו .לערה יאיבנ
תוס תאזה תדדגהת־ררד לב יכ ,וירקבמ
 ־בבש ,ותעפוה םצע לש תורשפאה תא תמ
 איה ןכש ,שדחה ירבעה תעפוהב הרד
 םתמאל תושדחתההו שודיחה ינ ,התיבמ
 ,והובו ותור ,םעה דיתמ .רשפאב םניא
 .וג הבברהנ ,ןל חופיסנ םיאב םה אלא
 םעה רימעה רבנ תוכופהתה רוד זאמ
 ורישעהו וסעמ וכלהש ,םינב הברה וכותמ
 ,תלספמב ,לותבסב .רישב םידחא םיטע
 םתריציש ןפואב םודישעת סחו ,דביגנב
 הבז הגה דא ׳םתבצחמ לכל הב השגרוה
צע יתוא רישעהל ואב הלאל □יבבו טעה
 ־יגב םה םא ,הריפכה הרועינ דימ ,ומ
.ותבצחמ

,5
בש שודיחה ,דיה וז חנדעהל דוסי יאדו
 ־עחה לפא ,רתויב עיתפמ תארנש ותריש
 אלש הרדגה לשב האב תיעטומה רכד
 ותרישב ;ורסא םיכירעמה יכ .חקודקדכ
ישב םדוק ויה אלש םישדח םישוח שי
 ־וה וחתפנ ותרישב :רמול וכרצוהו ,ונתר
רישב םדוק םימותס ויהש םישדח םיש
 לש דתלאש־ותאירק תא וחכש םה .ונת
 ראשכ םיביע ונ ןיא ידוהיה םא ,קולייש
 ונכ התבלתב יכ םתוארבו ,המודכו םדאה
 היחתת־ירינא םה ינ .וחנש המומע הלוגס
 -קיטאב ווהאבו "דלש סידוטטלקידה־יזעו

.הרות ןתמ ינפלמ ירבע ,ינענכ ,ינוי :תופ
 הכירצ תורזה לע תשרופמה הזרכהה םגו

 תודידבהו תורזה-תשגרה תטאב •תקידב
 ובינפל לבא — תמא ררושס לכ תנמ איה
וש התא ןאכ .תורז לש יפיצפס גוס תפ
 ןב וניא ררושמה וליא יכ ,ןיפיקעב עמ
 רדושמ וניא וליאו ,רחא םע !כ אלא ופע
 וזזזז היה אל רחא םע ררושמ אלא וסע
 תורזה תזרכה תא תעסששפו .רז ומצע

 יפלכ ררושמה לש ותדימעב הארתש יואר .
 יפלכ םתדימע לודגה ויהאכ אוה — םעה
 תוחילשה זורכהש ,םתא־ינא ;תדימע םמע
 !תוריתי לש קבאמ תקונט הגיא הכש
כוה רבד םעל ורהד לודגה ויחאכ ותומכ

 דא ,תב לש רורצמ הקונמ הניאש ,תח
 לככ תמייקתסה הרטע התוא :הארו אוב
ינפלמ אצויה ,םעת לא םינווכמ םירבדהש
הש לככ תגגופתמ ,םימגפ לש טוקליכ םה
 רוכז .אנאו אנא .םעח־ינבכ םירומא םירבד
 ךותמ הלוע תצלפמ לש תומד המ הפי דוסי

 אג הטנו .ולוכ לארשי לע תודכיתח-יריש
 .וו תצלפמ־תוכדל תריזו ווואמזחד אוצמל
 םא ,לארשי ׳ר תא דל ראתמ דרושמתשנ
 ןויעב רובע ,הברדא .ךדיב טרח הלעת אל
 םפוצרפ קודב ,תוילידיאה לכב קדקודמ
 ,ןתבש ידוהיו ידוהי לכ לש םהיתוכילהו
 תא ררושמה לטנ ןכיהמ .לאשת אל סא
 וגמדזנש וידיחי לכ םא ,ךכ לכ ערת טעה
 לכות אלש םשכו .ךכ לכ םיבוט םה ול
 -אה ןינעב הנושארה הישוקה תא ץרתל
 ,תורזת לש הירואיתתו שדחה ידבעב הנומ
 הישדש דע עיגהל ילבט ,הונענכה ,הזנויה

 ונפצע ךרעבו ונמצע חוכב הריפכה —
יג וב םיכובסו דאס ףעוסמ שרוש הזי(
 חיכומה דיתרפ ,לשמל ,ומכ םינוש םייול
 ־ורה יקסניטוב׳ז ,ירצמ אוה ינבר השמ יכ
 אל ךב ,)המודבו ,ירותפכ ןושמש תא הא
 ןינעב הנורחאה הישוקה תא ץרתל לכות
 ־ינב לש ,רילדיאתו ערה םעל החכותה
 — הישרש דע עיגהל ילבכ .םיביסה םעה
ילש תרכה רועישש תו1י:שמה תשרומ
 רועישו ובגל התודיחי רועישכ סעל התוח
יה דרדו ,ול ,דזוב רועישכ ול התחכות
 לנב לוכיהו ןכומה ךריכ זובהו תוריה
 היזיברב חרטיש ימ ,ומעל טג קורזל העש
 בייח אהי ,ותרישז ררושמה תכרעה לש
ותה ריש ןיבש הריתסה לע ותעד ןתיל
 ללכל עיגי ופוסו ולש הילידיאה רישו החכ
 ־רוממ ןמצע רדתש ררושמה יכ ,תנקסמ
 תבהאל וכל תא התסו תוליכשמה תע
, .התמאל ושפנ דוסי התיזו ש ,לארשי

.נ
 ,עודיכ ,היה תיטמרגורפה הזרכתה־רטפ

 :םילמב חתופ אוה .ולופא לטפ לומ :ודיש
 יאדו ."סלועמ חבשנ לא דיתע יתאב"
 ,הרקמ הניא ךידע :הביחה תריחבש
 םימעפ עברא לא היוצמ הניא וז תבית
 :הרורב חס הלש היצאיצוסאהו ,ארקמב
 םילהת( ואובי רשב לכ ךידע תלפת עמוש
 תלפתב עמשנ ודהש בותכ אוהו ,)־ג ה*ם
 יתבש"( השדחה הרישב וליפאו טויפבו
 ךילג ןב זאכו--------הכח בר םיה ךידע
אה ,רו« באז ילתפג — -ודוקרי םיליאכ
וסאב רזעתל אב וגדרושפו )ז״מרת ףיס
־ יחלאל 1זל — הדוגינ םשל וז היצאיצ
 אב אוה .ןוי-יהלאל אלא אב אוה םילהת
 םייחה תעפשו חוכה לא לאכ ולופאל וילא

 יננה". :ךמאו וינפל ידמעבו םפקתו םליג.
 יננה------- !םימלועל ונל ביר ;ידוהימ
 דידע יתאב--------ךילא םיבשל ןושארה
ושמה שיגרה אלו .‘׳,דרוקא ךלספ לומ
 ,תיביטאיצוסא ,הנטק הב־ת התוא יכ ,רד
 םילהת קרפ ארקנ טא ירחש ,ותלישכה
 ,תאזה הביתה תא ררושמה חקל וכותמש
ובי דשכ לכ דייע הלפת עסוש" :עמשנ
שי הדלא וננעת קדצב תוארונ------ וא
i  םיקוחר םיו ערא יוצק לכ חטבמ ונע

 רבנג רזאנ וחוכב םירה ןיבמ
 םהילג ןואש םימי ןואש חיבשמ ;הר
 ־ואמ תווצק יבשוי וארייו ;םימואל ןומהו

 תדקפ ;ןינ רת ברעו רקוב יאצומ ך יתות
לא גלפ הנרשעת תבר חקקושתו ץראה
 ;הניכת ןכ יכ םנגד ןיכת םימ אלמ טיה
I  ־גגוסת םיביברב הידודנ תחנ הוד ,דימלת
 ךתבוט תנש תרטע ,דרבת החמצ הנ
 רבדמ תואנ ופערי ;ןשד ןופערי ךילגעמו
 ןאצה םירכ ושבל ;הנרוגחת תועבג ליגו
 — ,,ורישי ףא ועעורתי רב ופטעי םיקמעו
 ,תידוהל אלש השקתנ תאז לב ונארקשסו
 תודוסי לכ םילולכ הז םיל״דת־קרפב יכ
 ,,זוינענב ,תיגוי הארקנש ותרישו ונררושמ
 ךרצוה הס טוש לע ןיכנ אלו ,המודכו
 חסיה הבית וב תולתלו ולופא לא גילפהל
.םילהה יהלאל ךכ לט

 תישארב ררושמל רווחתנ אלש המ ךא
 רווהפ היה רבכ ,וירומ ימיב וידעצמ
 לע רפסל ואובב התעש ,ותגסיפב ררושמל
;דמוא אוה רודב םילגתמה תוחוכה סוחי

51י’ *ז------׳
.1ייסנ» איה א*בה ה?ו ,ןי̂ס 5ירזן ןרד
̂ב־יבי ,םךקז5 םיאלםה־תרציצי; םתיאן
,סיד?ןיזטו םיאבור ,טיה̂נ סיךם1םן ,סיךן1נן ,םיעור
, ת13םן ת1ם«ל]ן1 ךשמ̂ ויה רץ$
ג וןית3 ידומעו םיך1ם ,ם̂ינןו םי^פ .םי?ן(ש
, ה̂ק-י11.דן 0'רך«ן ,סי?1»ס ר̂שז! יחי̂ש
,תולודגה תובי7ןה יד̂מו ם?ען־ימוע: םיקן1«
נואב9 י̂אוג דג □יןי?ח תוד1אן
-  םילודגה «דלןפ?הן ,תוסוראהו ה̂זזה ישן«
ו זדתפי; חתס? לץ ורוד ,לאומשו לאומש לש ורוד
תויוקל ונן אל רשא םישודק תוציציתכ לןן
סקאמ ונקו ו?קן 0^ן םרוא

P|g ??ה£1דןד דן, -
sjag-nttlpj 0^11 חזלגהל 11? םיןיתן,

,םדאה דכל ,לדה ם̂עק תתואסק והקלת? בוש
חן,נ ׳ן :םילודג .רורזאזן

 האב אל וחורו וחוכ תשרוס ,רוזגאל
 ,"תותכירא תותשכש״ל רבעמ תוציפקב
 לש םרוקממ םינש־יפלא־י׳גולידב האג אל
 לב אל ,זומחהו לעבה ■איבנו רקש יאיטג

 -רומ ;סופמילוא ילילאו ולופא ילטפ□ ןכש
 ־סה אלל דלוח; ךשמנה וקב האב וחוכ תש
־ פ1שה ךרד םירקונהו םיעורה •.יי ןפל טס
 ־סהו טיקכופתו םיאנתהו מיא׳בנהו חיט
יסחה תובאו זוזתביתסר :עאר- ש-לביק
־וב תשרומ ;הירבטב ורפכ ידי״די יע -..ן

! .רקש? »ל לאךש?
 חורוד םתוא ורצנש דימתה-שאב אייד וח
 טיכירצ םניאש םיטוסב תוצוצינכ תולגה
 ־אולמ והקלתיו ונלתיש הבוט חור אלא
 אוהו .םדאה ראשלו טמעל דוא ,סויזו םזוע
1  ,הלאה תוצוצינה דחא אלא וניא ררושמה

סהש ם.ד םירוענ יעותעת ואו רכל וכזש
 תטאה תא ויכירעס ינפמו יינפס ורית
.תאזה הטישפה
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