
םירפסה היננוכמ 

דואו םירצק ,םיבתכמהש שוךגה ןויערה .איה תי£ 
רשב ,תישממ הבריקל ףילחת םניא ,דהאכ םיב 
םיבו» / ,םיבתכמה םא .םיבתכמה םא. :תימדנ 

,הארנכ .(30) "!ןירצקו ךיכוראמ / 'ךידשב יל 
לש םאמב שודנהו ילאטנמיטנסה תא לבתל ןוצרמ 
ותואטבתה לש וז ךרדב ררושמה רהב תוירוקמ 
"םירשב" הלמב םגפל םעט שי יתשגרה ימל ךא 
הטונהו ,(םירשב תוואת ןילש היצאיצוסאה) 
ךידוד םיבוט יכ" קוספה לע הידוראפ ומכ לצלצמ 

*ימחה רישב שוריפב טטוצמ אוהש קוספ ,"ןיימ 
.דשע-הש 

— םיריש םירשע — רפסה לש יזכרמה קלחה 
םהמ דחא לכ .תויולגו םיבתכמ םירשעל שדקומ 
םכבתכמ יתלביק" :יפיטואיריטסה חסונב חתופ 
ךותמ :רתוי ןוכנ וא ,ןכותה תריסממ •"...ובו 

יעטק םילוע םיבתכמה ןכות לע םיעוטק םיזמר 
לש ץראל-הילעה תייעב ,תוגאדו םיעוגעג — יווה 

,םלועה תמחלמ ץורפ ,באה תלחמ 'ריעצה חאה 
תורבעומה (םיקרבמ לש ןונגסב) תועידיה לודלד 
ןבה ןוידפ דוע ףוסבלו ,םודאה בלצה תועצמאב 
םיפרטצמ הלא לכו — םיפגומ םיסירת ירחאמ 
םע ךא .יתולג ידוהי לדוג לש המלש תכסמל 

תרמשנ הז יתחפשמ יווהב יסופיטהו יניפאה לכ 
.דיחיה תושר לש תימיטניאהו תיטרקנוקה המינה 
ץוליאה ןמו תורזה ןמ טעמ אל :שיחכהל ןיא 
— החפשמה יבתכמ לש ןכותה תריסמב ש• 

תואמ ןטק,, »(20) "םכיתליטת" !(16) "תמואתמ" 
תועפותמ רכיג קלח םלוא — (22) "ךותמ ברו 
תויטנתוא לש הריוואמ תא תרשמ הלא ןוגב 
והשמ תירבעה הפשל קינעהל הסנמו תיבתכמ 
אלו) "טסופה אשונ" :שידיאה לש הנויבצמ 
•קתה" ,(םימולצת אלו) "תויפאדגוטופ" ,(רווד 
אה !(קדבמ אלו) "םארגלט" ,(אפורה אלו) "רוט 
רעד" לש םוגרת הארנב ,"לעמלש" הגונמ םיהול 

ונל רוסא ,ןפוא לכב .דועו דועו "רעטשרעביוא 
תריסמ ןאכ ןיא ,ה'זטרופר ןאכ ןיאש ,חוכשל 
וריצ ,םיטרפה תריחב ירה :תיביטקייבוא םירבד 
דיקפת םיאלממ םהש קר אל םחוסינו םהיפ 
םשהו זאה תודוא לע יביטאמרופניאו ירואית 

םג םה תחא הנועבו תעב אלא ,(הצומק 'ש) 
מה ,ררושמה דצמ תילאנויצומא הבוגת םיווהמ 

.הלא "םיתמ יבתבמ"ב וישכעו ןאכ לעלע 
ימעטל עמשיהל ילב) ןגוה טופישל יתפיאש 
דומילל יתוא האיבה (גייתסהל הטונה ,ישיאה 
זה ץקוע תא הברהב ההקמ םנמא אוהש ,תובז 
.ןיטולחל ותוא לוטיל ונממ רצבנ לבא ,תויור 
הלענ ולש אשונה יבגל ןורושי תובא לש ותונכ 
,טילחהל זעמ יניא ותביתכל רשא !קפס לכ לע 
וא בתוכה לש ותומימקע בקע םקעתה רשיה םא 
אלש רשוי אלא הניא בותכה לש ותומימקע םא 

.וידודה תא רשיל חילצה 
והיבקע קחצי 

השק ףרוח 
.** ול םדקש הז לש ,חור-דלהבו הרוצב ,יתיוול ןב ,הרואכל ,אוה * ץיבוקיבר הילד לש היריש רפס 
תבהא" .זורחבו לקשמב שטולמ ונניאו הנבמב עצקוהמ ונניאש ,רצקה רישה תא םיפידעמ םהינש 
,תעד-תורוהל ,דמלל שקבמ ונניאש ,ןדועמ ,יריל ,ישיא לילצ לע םירמוש ''השק ףרוח"ו "בהזה חופת 
םיתמ ירויצ — התמקרש ,ןירותסמ המוניהב םיפוטע םירפסה ינש .הסומכ היווח יוליגב ןגנתהל אלא 
יסאמית ינוש ,ךלוהו רצבתמ ,ןכ-יפ-לע-ףא .ןמזה לש ויתודדג תקיחשו תומלוע בוברע היטוחו םיכלהמ 
ץיבוקיבר הילד הזחאנ םהבש םיביטומה תא ןיימל אובנ םא .תרחאל ןושארה ןיבי 'דחי םג ינרוצו 

.אבא לש ונקוידל ביבסמ םיכורכ םתוא אצמנ הכרד תישארב 

k?19? י®} וי?? לי? םייק 

S' .r- . יזווא תובסק ללח א?א 
(15 'טע ,העשר די ףכ ,בהזה הזפת תבהא)' . 

.דעומל םתעפוה-יאמ הבזכאבו םתארקל !ויפיצב ,עישומבו חישמב םהל ןינע 
,םלאה ל5? חיט'ון א$^ 

. ' . .ם$}ן וריבד לפה ןעי. 

(24 'טע ,חישמה תאיב ,םש) 

הניוצ אל הנשה ;ד"בשתב עיפוה) ביבא-לת ,ריבד תאצוה ,ץיבוקיבר הילד תאמ םיריש ,השק הרוח • 
.(רפסה רעשב 

.ט י שת ,ביבא-?ת ,תורפס? תורבחמ תאצוה ,בהזה חופת תבהא *" 
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לזרב ללה 

םיקוחר תודלי ינדיעל בר לקשמ >דונ ,ןמזה יפונב .םיהולא םשו תווצמ ג"ירת םיריכזמ היריש 
הבש הרישה .העטנ לב ,ןכא .אסיג -היאמ ,םימיה-תידחא בחרמב ,ןמזה-זקב םהש םינמזלו ,אטיג דחמ 
םלוא .התרמשמ ינב לש הזמ ורקיעב קוחר וניאו ,ינקפס אוה הנויבצ .תיתד הנניא תררושמה החתפ 
ורידגהל ןתינש םלועמ תולאשהו םיזמר ,םייומיד ,םילמ ףוצר היה היריש ונגע ובש םילמסה-דבוד 
.אנד-תמדקמ תינויערו תישגר המצע ןהל תיוולתסש תויומד ארוקה ינפל ואיבהב רומאל ,ילאפיטיכראכ 
םיעוגעג ,חישמ לש ורתסלק ,לאה-גשומ ,בא לש ונקויד בר-ילנויצומא-חוכב םינכוש דחא לכ לש ובלב 
,ןושארה ץבוקה תא חתפש ,רישה םג .הליל אלו םוי אל םניאש ,םימי לש םוויזלו שמשה-אובמ ץראל 
ובש לכשהה רסומ .תילאנוסרפסנארט ,תללוכ הנקסמל רתח ,םיילאפיטיכראה םידברה ןמ קחרתהש 
וחצנמ תא שבכ ,והלכוא ירי לע לוכיבכ לכאנש בהזה חופת .ישונא-ללכ אלא ,דבלב ישיא היה אל 

.ונוילכב אקווד 

בהן חופמ 

,והלןוא? על?ג 

.יה-מ'? א? 

.וך(קלב ףא 

 (üv, 6 'טע).

,םינווגמ םיפונ לע תוקפרתהב ,םישבוגמה םילמסב טבמה רמוה ןאכ ."השק ףרוח"ב ןכ ןיאש המ 
םודקה תוליפתה רפס תא תבתוכה לש תלאשומה התומד-תב ,הצרת הפילחה וליאכ .םיקוחר םבורב 
ורקיע לכש ךא ,תושגרהו ןוימדה וספת וב קוידה םוקמ תאש ,ןכדועמ וניא םנמאש ,סלטאב ,הנייע ובש 

.תועמשמ-בר אוה "לודגה םלועהו הצרת" רישה .םימיו תוצרא לש ןינועבצ-תונומת 

,ן1פן יסחי- ל? יתיא תק 

,יטןלוןאה םינבואמו ל$ יתוא חק 

,סירת!} טי0}1< ץ3 יתוא תגה 

,זךה דע םתומ? יתוןיגן 

יע!ט םיתיח npjjp לכא םזןי 

.היז5נידלקסב ת3ןךן רהך$ו 

(42 'טע ,?ורגה םלועהו הצרת ,הש? יודוח) 

םירישה לכ טעמנ .הילארטסוא תוירבדמבש ורוגנקה תאו טקשה סוניקואה חא םג אצמנ ריש ותואב 
.שמשהו םיגומלאה ייאב ,דאקסאגאדאמבו ןיס ץראב ,ןוכיתה םיב :והשלכ קחורמ ץרפמב ןגוע םיכילשמ 
,ךשוח ירה לובגבש םיצרפמ העבשב ,לוחכה ברעמב ,תשלפ יפוחו רסיק ילמנב ,ןופצה תוצראב 
םגאב ,סוניקואה יליחנב ,םינתיוולה לש םתריב ריעב ,הקירפאבש רהנב ,תוירבדמה דילש םימ יעצבב 
,םש) "הלאה תומוקמה לכמ לדבנש אוהה םוקמב" ןונבלה דילש ןטק גלפב ,קראפ דייהבש יתוכאלמ 

.הטקשה תילולשב וליפאו ןודיצ יפוחו ןווי ייאב ,דאביזנאזב ,(47 ימע ,קשוע 
וכז םינושארה .םירישה לש יטויפה םלקשמ יבגל תינסרה תויהל התיה הלולע ,וז תינוציק הרומת 
.תוזכורמו תומצמוצמ ,תושדח העבה תואחסונ לע רתוול ילב ,ינויער-ישגרה ונויבצב שבוכ ,קומע דבורב 
םלוא .אב וניא חישמו בא וניא בא .קפסו םיתועיב לש םיישפנ םיפונ ךותב לתשנ חוכה בר למסה 
"-ורישה לש תימינפה תימלשה לע ורמש ,ןירותסמה תושוחת יפוריצב ,הרישה-תונכו הקומעה תוניצרה 
האב ותרומת .םיילאנוסרפסנאדט םיקמעמ לע רותיו ךות םכרדל וגילפה וליאכ ,םישדחה םירישה 
עוזעזה תא תונקהל םילוכי םניא ,םהיעבצ יובירו םהימסק לכ םעש ,םיינוגסס תותחמב תוזחאהה 

.יתיווחה ,קומעה 

ןויפרל ועיגה אל ךא ,הנחתל הנחתמ םרבעב םחוכמ והשמ ודביא תבו קיבד הילד לש הידיש ,ןכא 
םירשקתמ םהשכ םימוסקה םיפונה .ןמזה דמימב שומישה ,תישאר .ךכל תוביס המכ .תויחטשל אל ףאו 

:ומכ תיב .דבלב לתהמ וא דמחנ עוצעצכ םיארנ םה ,בורק הווהל 

ירוג^ה ת$ ד©לון 

.זינז'ייו r« ,ב"י?י אייק 

 ?b!- {םי--ןןה א
ביר!?? ם$יל$ אזב* ין!$ 

 82

(43 ימע ,?ודנה םלועהו הצרת גב«') 

ןיב ןמזה בורב תכלהמ ץיבוקיבר הילד םלוא .ל"וחל םיחילשה רודמ ליבשב ילותיה רמוח טעמכ אוה 

לש תוקיתמה ןמ הב שי םיינועבצה םיבחרמה לא ההימכה .קוחר םוי לש תויזה ןיבו תודלי-יליפרע 
,םדאדוולרוג קר אל םיינזאמה ףכ לע ולטוי ובש ןידה-פוי תמיא הילא תיוולתמש וא ,הדליה םולח 
ילבכמ עקפוהש םוקמה .ןירותסמו דוס לש רחא דמיסל ךרדה תללסנ ךכו .תושבי לש תורוצ םג אלא 
לוטיב לש איה תרצונה הריוואה .סלטאה ןמ רכומה םשב זחאיהל ןיא בושו ותרוצ תא הנשמ ,ןמזה 

.םוקמל ץוחמו ןמזל לעמש םיפונ םע רשה-ינאה לש תיטסימ טעמכ תוגזמתה לש ,םימוחת 
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םירפסה תיננוכמ 

עי|הל ח;ןז ר*ן** יאולח יןלהל ה;ה ר*?** יאולה 
'םיזל י5ז9ז' םיר?0 ל* ל? <םישי יג* ל? םילימס יל^די» 
- ביא?מ ר?ן בי* !ןל י-צל תילנ?ל היה ר**** יאולה 

.תוניפל וב ןיא* םי ל* ףוח ,ש**ה יגךן> ל* החזבן ת*ן$ 
(19—20 ימע ,לוחכה ברעמה ,םש) 

ןמזה לש הקזחה it תחת םיפרנה לש הקומעה תונתשהה לע תוריהבב הרומ תיבה לש אפיסה 
ףוח הינפב הלגתמ ירה הצפפ-מוחת לא העיגמ איהשכ ,םיל דבעמש םירעה לא ההמכה שפנה .ימינפה 

ולוכ לכש ףשוכמ לוגיעל תקתורמ איהש אצמנ .היתוקושת תא תוצמל לכות אל איה .תוניפס לוטנ 
ףסכנה ףוחה לא םיעיגמשכ .םהילא עיגהל תלוכיה לוטיב ךורכ םמצע םהב ךא ,םיקוחר םיפונל ההימכ 

.ותארקל גילפהל היה ךירצ םהבש טישה ילכ םה הלא ידהו ,תוניפס וב ןיא יכ ,ררבתמ 
"ףושיכ" ןנינעש תותיחפמ-סילמל תררושמה התוא .-חימצמ םיריש המכבש ,הקומעה ןירותסמה-תשוחת 

םנויבצ תא םידבאמהו חטשב םיזחאנה תונוגרע לש הקומעה-הגיזמה ידי לע תגשומ ,"הפשכמ"ו 
גשומה תא םישטשטמה ,םינמזה-יבחרמב םג אלא ,ללחב קר אל םיפחרמ םהש ךותמ ,שחומה ילאירה 
.םיטקייבואה לש םיקצומה תולובגה תא רגמל וחוכב שי ,ןירותסמה ףופא ,םוסקה ןמזה .שוחב 
לש םתועמשמ תא תונשמה .דמצע-תובר תוריפסל ,תומשב םינוכמו םימוחת ,תומוקמ לש הקתעהה 
לש קרב םהל ףיסומה יוקישב םתוא הליבטמ וליאכו ,םירישל קמוע הקינעמ .םייפארגואיגה םירתאה 

.םשב םונעT אלש ,םירחא תומלוע 

.רישבש םיילולימה תודוסיה לכ לע ,ןבומכ ,העיפשמ ההימכה-לולסמל שממה לולסמ לש ותקתעה 
וא ,עסמה תולוק םימצעתמ ,םינווגתמ טישה ילכ ,לוחכ ברעמהו הלוחכ שמשה ,םיעבצה םינתשמ 
םג םהיתועבצא ישאר לע םיבנגתמ ,"בהזה חופת תבהא"ב םונרכהש ,םיתמה .שחד-שחלל םיכפהנ 

.(39 ימע) "םימודא םיליפ רדעכ" ויחי ןודנול לש םיסובוטואו ןאכל 
,רמאיי תררושמה לש התוכזל .שפנה תולכ דע הגרעה ,עוגעגה לש וחוכ רבגתמ ,תישגר הניחבמ 

םיפוי ןאכמ .הנדעה-בד ,רוצעה יוטיבה תא הפידעמ איה .תצרפתמה תושגרתהה ןמ תאריתמ איה יכ 
ןניא םילמה .הלכמךמז לש וללחב םיפחדמ וליאכ םה םג .ץבוקב וצבושש םידדובה .רבהאה-יריש לש 

.תחטובה הזרכהה דחפ תופופא ןה .תירירבש הכלממב תופפועתמ אלא ,עקרקל תורושק ןניאו תוקצומ 
*םלוע םיפילחמ תמה-באה-תופד תא .ץיבוקיבד הילד לש היריש לע חסופ ונניא תוומה ביטומ ףא 

.ןולדח לש םיעגרב ינאה תנומת םגו םיתמה 

#הימ?רו םיר?י« WCS '1לי«? יו? ת«! הךוז* ית?ד ה*ן.ך* דח* םליא 
.ת&ה בש!?ן סמךםל םינזןךזז ם^-פןע ויה — םלועה ןמ סיתןלג םי*}* ןי* יתיאן 

(88 יטע ,םש) 

: רישה לש ומויטו 

.םע*ח םייח? ר**»* רזע* יא}מ*ח אל 
,קוחרל ההימכה תא םנ לע הלעמ אוה ,תוומו הבהא טילבמ אוהשמ רתוי ,שדחה הידיש דפס ,םדב 

.םשב הנוכמ אוהשכ םג ,םלענו דיפס ראשנה 

םלוע לע התוקפרתה תררושמל ורתונ .קרס לש תויחטש ■ןותמ אל ךא .סלטאל ומוקמ הניט תוליפתה-רטס 
,הרתי תוכיראל רבעמ רכינ םשו הפ ,םנמא .ןח-תבר תוינועבצבו םיכר םילילצב תאטובמה ,to ףוטע 
,תוילולימ תויועצעטצהל םיקרפל תררושמה תא תררוג הנפואה t ,"תוניפס יחש, רישב ךכ .תמגופ 
תרמוש היריש בורב ךא ,תינוריא המינל ,לוחב ש^ בוברעל ,םייוטיבו םילמ לע הרזח לש ךרדב 
.היריש לש שבוכה בהלה תא תצקמב ההקה ,דבורה יוניש .היבינ תונינאו הזוחיי לע ץיבוקיבד הילד 
תררושמה תא קחוד ינשה רפסה .זכרמב בציחפ ,םיכרעדזגשפ יריש חוכל תויפיצ ררוע ןושארה רפסה 
ילאנוסרפה-ישיאה ןויבצה ךבג םעפה .הקומע ותקיניש ,יתימא יטויפ חוכ לע Tעפ ךא ,הרמב-רתכפ 
,הרישה ישרש ,אופיא ,וצצקתנ .תילאפיטיכראה ,הקומעה תוילמסה לע רותיו רות ,בחרמה לא ותיינפב 
הפוקמ הל חטבומ ,ףונל שרוש ןיבש ,ןוזיאה ת^נ תא ץיבוקיבר הילד אצמת םא .הפונ טשפתה ךא 

.ונתריש-תיבב 
לזרפ ללה 
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