
הקירמאב תירבעה הרישה

אי

ןוסלגר םהרבא
 םוקמ ן ו ם ל ג ר םהרבא ספות םיבשוחה םיררושמה ןיב

 יב ףא ,ותעד תא החינמ הניא הריש םשל הרישה .ולשמ דחוימ
 הריש לש ןחה ןמ שי ,םידליל ושדקוהש ולשמ םינטק םיריש המכב
 אלו ותדועת תא שקבי אל "וילאמ רשומ״בו ןבומב םלוא .המת
.ושקובמ תא אצמי

 ותרישל איה תמאות־תוחא ותבשחמ לבא ,הבשחמה שיא אוה
.תקנוי איה הנממו

 עמשה־שוח .תולכתסה לעבו ןוימד לעב ררושמ אוה ןוסלגר
 שקבמ ןיקלאהכ אוה .םירתסמב הווהתמל היורכ ונזאו חתופמ ולש
.תרחא אוה וכרד לבא ,םיהלא

 ושפנ .םימורמל וניע אשי דימת אלו והשקבי םלועה ללחב אל
 .המדאה יקמעממ ,ץראה םינפמ ,הטמלמ אבה םחלל בישקהל תכשמנ
 ־תיפוסוליפ םא יכ ,םירבדל ול תינויע־תיפוסוליפ "השיג" אל
 אצמנ ןיידע םוקיה ,ותווהתהב דמוע ןיידע םלועה .תיגולויב
 אוה םג יכ ,םדאה בלב הסיסתה ךכ־לכ הלודג ךכיפל .ותומקרתהב
.לבוס ,לאוש ,שפחמ הז םע דחיו ,לדג ,חמוצ ,םקרתמ
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כול31יר םחנמ

 יפכ וא ׳עבטה ךרד לכ םדוק תרבוע ושופיחו ותבשחמ ךרד
.הדלותה :הארקל בבחמ אוהש

 תכשמנ איהו ,האשע לאמ איה הקוחר דוע היפי לכב" הדלותהו
 םישוג ךרד ,רוא־תותשר דערו םיבכוכ ימרז ךרד םיהלאל תררגנו

 ךרד ׳םויה רואל םיקהונ םימד ילחגו הלפאב םיקבאנ םירוחש
 ףנכ־תוחצ תוינאכ קוחר רחשב תוללוצ ,תודבוא םולש תואובנ
."םיהלאל תרהונו תכשמנ — םיה לע הריפצ־ידא לילכחב

 םיבכוכ ימרז :תוינויגהה תוירישה תויומדה לכ םג שי הפ
 הלא לבא .הריפצ ידא לילכחו ףנכ תוחצ תוינא ,רוא תותשר דערו

 לש םימד ילחנ םג שי .םוקיהו הרבחה תרגסמ ךותב תוצבושמ
 —רקיעהו ,קוחר רחשב תוללוצה םולש תואובנ שיו םישודקו םילבוס
.הלפאב םיקבאנה םירוחש םישוג שי

 יכ ,ררושמה לע דואמ הבוהא םירוחש םישוג לש וז תוימלג
 שישו םיכשמנ ןיידע תישארב־ישעמש ותשגרהל קוזיח אצמי הב
 חירזהלו ,חוחתה רפעה ךותב בהזה תא אוצמלו םינומטממ רופחל
.הרישו הרכה רוא וילע

 "לבהו ןיק״ב ׳לשמל ׳ול הרק ןב .םעפ אל לשכי וז תוימלגב
 דוסיה תא ףושחל האב וליאכ איה .תולודגל הפאש וז המיאופ .ולש
 גווזל ׳רבעב הווה בלשל ,םוקיבו םלועב ילבהה דוסיהו יניקה
 דוסיב שדחה דוסי גזמל ,ןושארה םדא תפוקתב ןייטשנייא תפוקת
 ץפחה לבא ,תוברתהו עבטה ןיב דוגינה דוס תא אוצמל ,ןומדקה
 האורה ,ררושמל הפ התלגתנש ,הברה תוימלגה יכ ,אב אל הזה ברה
 רשא תאו .וז המיאופב התרוצ תא לבקל הלכי אל ,תוימלג בהואהו

.ול ןתינ אל ררושמה שקיב

 הלע ,םירחא םינמזב ובתכנש ,רתוי םינטק םירבדב םלוא
.הריש ריואב םימותס םירבד ריאהל םעפ אל ודיב

 רעצו תמה ויבא םלצ עיפוהו חרז וי״תונויזח״בש לאיבאל
.ובל תא ודיערה ןירותסמ־ליחו חכשנ

 ולוכ םלועמ" — ״? אבא ,התא ןיאמ״ :לאושו שחול לאיבא
״? והנכת תמא םלוע המלו״ — .״תמא
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הקירמאב תירבעה הרישה

 והארי אלו ורבח תא םדא אנוש הז םלועב :ול ראבמ אבאו
 ןמ רצבנ ןפ לע ,"וכרדב דז לושכמ וא ונעמל ץפח ילכ״כ אלא
.ובהאלו והער שפנ תא תעדל םדאה

תןמ5 י! םלוא------
ת לעותן תורחת לעמ שפן םמור1?
, התוהלא ,הדסח ,הי,פי, ףישחתן

.תמא־םלוע ונבשומ ארקזי תאו ל?

 ,התוהלא ׳הדסח ,היפי ףושחתו םמורתת איה םג ושפנש ידכו
 ־ייח יכ ,תומל והנתי אל ויבא לבא .רבק־ילא רחמל ןבה םג הצור
 תרמשמ" — איהו .ותמשנ תא ליחנה ריש תלחנו ול ןתנ דע
 אוה ."רוחש םלוע תראמב הי תכרבו בוט ימלוחו םיבאוכ תורוד
 ,ומיוק אל תווקת ותא דקפיו "עמש־תקד םירימז־ןזוא" ול רסמ
 ,"לא תותמאו לבת תראפת" תוארל וחקפנ ויניעו .וב וחרפי ןעמל
 ןכו ."שא ריעבהלו םע־יבזכ ריאהל ףע בכוכ״כ איה ותבשחמו

:ול ויבא הווצמ

םייחה לא ךתוא שמןו םילכ ינש ,הנק
,ןמא־תמא :ןוילכה. םע ך1ן!ןודלמ םוחלל
, רדה־י!ךלמ דע־יל? ךל הנלת ה?
.יר.ך תורךל קק״וש םירבג־חכו
!חל.$חןלומע ,י^ ,םהינון תא רוגןן

.םייחב וכרדל לאיבא אצי הלאב

 .םייחב לבוסהו שפחמה םדאה ךרדכ ,הלתפנו השק ךרדה
 םדה תא ותחשי םיבר תונורכשו רשבה תא ולכאי ןולק־תודמח
 אל ץראו לא ןואג יפיו אוש־תוודח ירחא יתרת" :ובלב רמאיו

.ץראו לא ןואג יפי תא שקבל ךליו ."יתיזח

 תוטשפתה תעשב ,בוט־םש־לעב לארשי ׳ר תא האור אוה הנהו
:לאוש לארשיו .ןדע־ןגב ינולישה היחא ובר םע לייטמ ,תוימשגה
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ב ו ל 1 פ י ר םחנמ

 ־רוא ילחנו ,םהושו תקרבה ירעשו ,רקיה־ילכיה הלא לכ םנמואה
 ־ישעמ םה הלא לכ םנמואה" — תונליאה םיחרופ וב סדרפהו תלכת
״? ינא ישעמ קר אמש וא ,הולא

 תלכתה ימש וקמעיה :לאיבא לאשיש הלאש התוא יהוז
 תונויערו ? לילכ ותא ודבאי וא תומיש רחא םג םידב חיש עמשיהו
 םע ובקריה ?םדה ןואפק םע ואפקיה — אלפה תושגרו דוהה
 ?הל הצוחמ וא ,שפנה םינפב אוה םלועה םאה ?ףוגה ןובקר
:לאושו בישמ ינולישה היחאו ? איה ןכיה — תוהלאהו

םלוע? ?ףזונעמ תחכע רהמ הכ ,לאך(?ן
ונולי,ך ,ןותוןתה םלוע^ ,קאומה ,העק,ה
 האולזןו לב1ו המ ?םיעןוגה ךיעוחל ץוחמ
יךר?תן ותואיצ^־דוהן ותקא תמעל

.ספאו היזהו םולח :בישמ לארשיו
 דע םדאב םדא תיסמה" הז ,היחא רמוא ,ןומדקה שחנה קרו

 ריתסמה ףיעצה םקור אוה ,"ותימע ןברוח לע ותיב תא דחא לב םיקי
— .וירוצי ןמ לא ינפ

אמסננע םול לע ,לאמס אךק,נ אוה ךכיפל
הגן$?י ותודףא^ םי,ךלא תואך5 וניניע
.ורואמ תוללזןמ הראה קד םופ1ול וניעוח

.תוחור ןיב אלו ,םימשב אל איהו ,ךרד דוע שי לבא
 אוה ,ררושמהו .חמוצהו יחה לכו ,המדאה ,הדלותה ךרד וז

 ןטק רגרג לע ערזו יח תומולעת לע" בשוח ,המתה לאיבא לש ורבח
 בוט חופת לעו דיתע־םוהתו רבע־תורוד םרזל רונצ שמשמ אוה
."חצנ וקתמ שדחמ

 המדאה יטמק ךותל ףטונו בקונה םשגה לע םדא ךרבי וז ךרדב
 חצה גלשה לע רישיו ,"אשד־ישרש שמשממו היבשחמ ירתס״ו

 רישיו "הנסו ץע ׳ביבא בולבל הדעמו רואיב תולצבח לתוש״ה
 תויגלככ ומצע האריו "םיה־תדלי״ב ליגב לכתסיו ודליל שרע־ריש
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הקירמאב תירבעה הרישה

א ל רפע תדרל ותע אובכ :אוה עדויו .ץראב ןשרש תוקימעמה
.םיקמעמב תוינלבה םע ול רתס־ןויאר יב ,לבאתי

, םיישממהו םינטקה םירבדה תא ששמלו חירהל בהוא אוה ןכ
ת ונהילו לכתסהל בהוא אוה .םתוא םירפמהו םייחה תא םיווהמה
ן יב םיעונצ םיחופת תשוב״מ ,"םיקיתרנב םינוערזה רטשמ״מ
ת וחירמו הלא לכמ .םיחרפ תוגורעמ ,ןשוש ילופיקמ ,"םיאפע
.דחא חרפ םוקרל בהאי םירכשמה הלילה

.וניערגו וכות אלא ,ול ומסקי ףונה ינפ אל — יכ

ה ילגנא לש וז םג ,תילגנאה הרישה תעפשה וילע המצע הזב
, תירותסמה חורה תא לבק תילגנאה ןמ .הקירמא לש וז םגו

ת א ,תויאיתנאפהו תוארפה תא — תיאקירמאה ןמו תיסיפאטימה
. יוטיב־ירידאו םינושאר םיררושמ ןאכ ופשחש תישארה תשגרה
ץ חרמ איה תוארפה" יכ ,ןאמטיהוו לש וקוספ תא הפי אוה רכוז
ר שא ׳תוחוכ־ץרפ ותואו הישפח תוארפ התוא וב ןיא יכ ףאו "המשנל
ל או הילא ךשמנ אוה ,ןאמטיהוו לש ותומד וננוימדב התרחנ םהב
.הלש תוינושארה

 תא האור אוהשמ רתוי ונואש לוק עמושו רעיה תא האור אוה
י חה לא והכשומו והארוק םינפמ לוקו .ונומה לוק עמושו ךרבה
.חמוצהו םמודה לאו ,תופועהו תויחה הלא ,עבטה קיחב יחה

ן ויסנ שי ,וב אצמנ אל ןוקיתה יפ ףא ,ולש "ןוקיתה ריש״ב
ם ירבקה״ו "המדאה בטר" ךותל רודחלו שרוש קימעהל ץמואמ
.הב "םינומטה

ו תבשחמ וילע דיבכתו שי .ררושמה דוניו עוני הלא תולגעמב
, ןויערה יפנכ תחת רתתסיו ףנכי רישה רבדו ונושל וילע דיבכתו
" ןוקיתה ריש" ותואב .ידוסי והשמ ותסיפתבו ותשגרהב שי לבא
. "ןוזח עבטמ טשפומ עבטאו הלגנה־תפשב דוס רבדא" : רמוא אוה
ן וזח עבטיו דוסה־תפשב הלגנ רבדיו ,םירבדה רדס ךפהיו שי לבא
 ךרד תא טאל־טאל בזוע אוה תונורחאה םינשב ךא .טשפומ עבטמ
ה סמב שקבמ אוה רישב אצמ אלש המ .הזורפה לא ךלוהו ,הרישה
.תיפוסוליפ־תירישה
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