
1 י ר םחנמ ב 1 ל 3

גי

גאלשרבליז החצי
 האצמ ,הרובחבש ריעצה אוהש ,גאלשרבליז קחציב

.רצויו שדח חוכ הקירמאב תירבעה הרישה
 הקד השגרה הב שי .ןחו תוננער הברה ותריש ךרדב שי

 .םיירוקמ יוטיב־ינפאו היח תוירויצ ךרד אב הז לכו .תרדוח הייארו
.בינ־תדחו הריהב ונושלו

 ,הבהאמ ובל קקוש ןתחכ יכ ."הריש־ןתח" ול ארוק יתייה
 תוחרופה תומדש״ל ובבל ךשמי ןכ לע .ןורמו היפצמ ,םיפוסיכמ
 ."םיקקושה ישוח תא רכשמ המדאה חיר םוקמ ,חרופה ףונב
 התושו רונכ לעכ ויתורעש ימינ לע ןגנמה חורה תא שיגרמ אוה
."ןייכ ןנערמהו ןנערה" תומדשה־ריוא תא
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הקירמאב תירבעה הרישה

, ולש הנרה תוננערה תא הליג םהבו בתכ הבהא־יריש הברה
ו בש ׳הז ריעצ םלועב .םימולעה־ןורבש תא ,תחרופה ותוריעצ תא
ח יר ןתונו חרופו חמוצ לכה ,הלכהו ןתחה םה םיישארה םירובגה
.ביבא

ו רפס חתפנ םהב רשא ,"הרענ יריש" תא הרשה הרעגה
ה מכש ילע החמוצ ףנכ יכ ,השיגרמ ,"םידדוב םיליבשב" ןושארה
—  הדיבו םיבכוכ תרטע — השאר לע .לילה חרופו םויה חרופו
א יה ."תושמש תובבר ףוטש חרפכ החרופ" הלוכו רב יחרפ ןומה
, הבוהא ביבס תובברל םיחרפ תורזל לכותש ידכ רעי תויהל הצור
ם ג אוהו .ופוגב את לכ החיר תוורל ידכ רעי תויהל הצור איה
ב בונמ ,תורענה תא בבושמ ביבא םא יכ שורית אל״ש עדוי אוה
."םיחרפה תא

ת ומוקמב עיגמ אוהו הז הריש־ןתחב דואמ חתופמ חירה־שוח
.תגלפומ תוינשוח ידיל דע םיבר

. "הקירומו הינחיר" תושי שי רעי יתכריב םיממודה םיחושאל
ה דמע" ("הנושארה") הבוהא תא שוגפל הנחתה לא האבש ,איהו
ה יתוקישנו "הינחיר םיצע שרוחב חצו רוחצ הנבל ,תורענ תדעב
ר ישבו .הבהאה תא ץומי ירפ־סיסעכו ."תויביבא" תוקישנ ןה
י נמלוה ךרעשמ ףדונה חירה עודמ עדא אל" :לאוש אוה דחא
ל כ" הארנ "האושנ השא םולח״ב ףאו ."ןימסאיכ------------םויה
."הרישו דע־ביבא ,הבהא ךוסנ םלועה

ה בהאה־תשגרהבו תוינשוח דע העיגמה וז הבר תוינחירב
, רואינשו יקסבוחינרשטש ,יסינוידה דוסיה ןמ והשמ שי הוורה
ת וקבדהו יוליגה ץפחמ הזב שיו .ונתרישל והוסינכה ,רואיגש דוהיב
, םיכפמ הלאה תונייעמה תא ררושמה שיגרי ומצעב קר אלו .םייחב
א וה ויפימשו םשונ אוה וריוא תאש ,וביבסמ רשא עבטב םג םא יב
ה בהאל ףאו ."ףונה יפימ ךר יפוי הוול" ולש הדליה םגו .ןוזינ
ת א ותוורו ותבוהא ותריבעה הזה הבהאה־ףינ ךרדו ףונ שי המצע
."םילקלקעה וילעשמב םינופצה ןוגיה תאו יפויה"

.גאלשרבליז לש ותריש הוורתתו הערת הבהאה־ףונב קר אלו
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ב ו ל ר ב י ר םחנמ

, וב ואובי םיררושמ רעשה הז ,רעש אלא ול וניא הז ףונ
ת רבשמהו םדה תא הנינרמה ,המצע הבהאה וליפא יכ .םדוסלו םייחל
.ם י מ ל ו ע ־ ג ח אל ךא ,ם י מ ו ל ע ־ ג ח איה ,שפנה תא

ש יח םיפלוח" יכ ,רבכ םיארוק ונא "הנושארה" לא ורישבו
ו ידחי התומנ" :טאול־טהול הרענה יפו ״ףולחי םרדה םגו םייחה
ב לב לתשנה הבהאה ליתש רוקעל לכנתמ םויה ,יבבל־ריחב ,הפ
, םויה םנמאו ."םויה אוב םרטב הפ התומנ .דסח תולילב םיריעצ
ה פדנתמ איהו — הבהאה תא רצק קיהבמ לגמבו אב הזה ,לילה וא
ם ייוזב םיאמר ,םיבורכ ימאת אל אוהה לילה ןמ״ו .העמד־לגאכ
, ןבאכ השירחה" רונככ הנינרהש שפנהו ."ונייה השא יניעב שיא
."רבקב ןנימ־רבכ

ק נחנ״ו רואה לא אשינה שותיה תא תוארל ויניע הנחקפת זא
א לש המ ןיבמ אוה זאו .ונעמל הווט שיבכעהש "ישמ ירוק תשרב
ת שרב דכלנו השפנ רוא ירחא ךשמנ אוה םג יכ ,םדוק ושפנב רעש
."ונתולכל התווט ךתוירזכא״ש םימסק

ן וגיה יריש לא ,ויתסהו העיקשה יריש לא עיגי וז ךרדבו
: ופוח־הזוח ןפסכ םוהא ברעו" .םיגונעהו םימוגעה ,ולש תומהו
."ינפטשי רבשמכ םוצע בצעו ׳ינש והומכ יהי אל ,םויה םת רבכ,

ת עשמ הנוכנ ,תומה תעש איה ,םימחרה תעש יכ ,עדוי םג אוהו
ם יחרופ ונלוכ׳,ו "בשוימלו ףרוטמל ,קידצלו חצורל" ,ונלוכל הדילה
."תומה שיח ונרצבי ןעמל ,ןפגה ומכ טא

ו לש םינושארהו "םידדובה םיליבש״ה ןמ תכשמנו תזמרנ ןכ
.הבשחמהו רישה תואנל — רתוי הפיקמו רתוי הבחר ךרד

ה ז ,לוריבג־ןב המלש תומד ול התארנ "םיליבש״ה ףוס םע
—  וירחאו .״המכחהו הרישה שא בורצ״ לאה בורכו ״רישה־ריבג״
.יולה לש וחורו יולה הדוהי

ח וכב ותוא תוכשומו ול תוזמור הלאה תוירישה תויומדה
, הלא לא־יררושמ לש םשואיו םבאכ .סונמ וינפמ ןיאש ירותסמ
ם יריאמה םה םנוזח טהלו םתמשנ רהוז ,םהייח רעצו םתבהא דוקי

ו שפנ ךותל םיכסומ ,לארשיב ןטייפ אוהש ,דכנהו ןינה ךרד תא
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הקירמאב תירבעה הרישה

ר ישה־םסקמ והשמ ותוא םימיעטמו המכחה תוואתמו יפויה ןוגימ
:לוריבג־ןב לאה־בורכ תא לאוש אוהו .םדאה תראפתמו

ה ךצה וו לבת הא(?ן הככיא
, הטמ אלן ף^בל לבח תא
ה רצה וז לבת האג?ש הככיא
.התכב אלן ףלבל לבס ןרל

?תונליאה הככ םישרח םנמואה
ו נאש הרצה וז לבתמ הלודג םיררושמה לש םבל־לבת יפ

, רעצ ינרפצמ תובבלה לפ תא ץלחל הצורה ,םתרישו .הב םייח
.תומכחו תועד ינימ לכמ הריבכו הרידא

ת ואמ ורבע דרפס תמדא לע וריש תא לוריבג־ןב רש זאמ
, םלועל והגי םיבכוככ" ויזורחו םיהגונ שדח הגונב ויזורח ךא ,םינש
ת ורטע ,ןש־יתב ,שיש־יחירצ לכאי ןוילכה ."םינש וברי םיבכוככ
."דחאכ ןתיא יושעו ףוקש םילמ־יוט" אל ךא ,םיכלמ

 רישה הז ,יולת לש וחורב ול הלגתמ תוומלא לש וז חורו
ם לועמ שפנ־בצמ ונילע בישמהו המכח־ןוגי ףורצה ,ףוקשהו קומעה
.יאלפו קוחר

א ב ,ךרדב תמ רשא ןטייפה חור אוה ,יולה לש הז וחור
ה לועה וננמז ןב ררושמה תארקל "רעצ־תולדחו ליג־תולדח תוצרא״מ
, תומהו םייחה םיקשינו םישגפנ הזה חישה־ודבו .לארשי־ץראל
."תומלא תב תומ תמכח״ו

ע דוי וניא חורהו לבס לעו ןובצע לע רבדמ יחה םדאה
, ןב םא ."ינשומי אלו ינשומי לילצ ול ןיאש לצ״ב יב ,והמ לבס
ם ג עדוי וניא חורה לבא ."חור ,הוורת םירצמ ילב רשוא" יאדוו
ת פש םג איהו .תמאה תפש תעמשנ תמאה םלועב .והמ ר ו א
.רשוא ןיאו לבס ןיא םשו .חצנה

ו תורוהל חצנ־ייח יחה חורהמ שקבמ העש־ייח יחה שיאה
ה עשבו ."חצנה תפש ילילצ םיריבעמ ופטי הדועסה םי־שפנל הנבלה
יפ קשנב" :ודמלמ אוהו .וז חצנ־תפש לש המיכחמה התעפי תא
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בולוביר םחנמ

 םיבהלושמה המלע ינפ לע הלק חורכ ועורז ידער בישמ םלע״ש
 הינפב םגו ועורז־בשמב םג חצנה יפ לבהמ שי "היפצ שאב
.םיבהלושמה

 חצנה תולוקל הנעת אל יחה םדאה לש המוטאה שפנה לבא
 .ותושרח תא חקפי דסח עגרו שי תוקוחר םיתעל קרו .םיארוקה
 ררושמה חור לש קומעהו יחצנה ורואמ דעורה ריעצה ררושמהו

:ולאוש ,ותומב יחהו תמה

י^ג ה1פך המל !חצג־תוכלה? ירומ
יריק תדלה תננקב? חצנתומזןור?

 הילעו תוממורתה תעש רישה תדלוה תעש יהת יחה ררושמל
 הררחתשנ רבכ יחצנהו תמה ררושמה לש וחור לבא ,חצנל
 ."יריש לכ תא יתוא התשנ חצנ תעפי" יכ ,רישה ילבכמ וליפא
 וליאו ,םדאה בבל ריבדב םנה ראפל רישה תא בשח יחה ררושמה
 רחא םדאה בבל טוהל" יכ .ןולק וב האור תמה ררושמה לש וחור
 והוששורי ׳םישמ ילב רישה ףוגב שורכ םכסמהבש ,םיואנ םירקש
."קרוע־קרוע ,רבא־רבא

וריע ץחלב ןטןפ ךלי. רדוק ןכל
ןווהו ריע חוכע ןטןפ חור ןכ אל

 םלאב קחוצו חצנ רואב יולה לש וחור סט ןוזחו ריש חוכשו
— יכ אוה עדוי לבא ,וייח לכ למעל וקוחצ

ידע ןיבת אל ןה .ר3ךא אועל ךא
.תןמלא תב תומ:תמ?ה? יחומ? םכהה

 םיקוחר םירעשב גאלשרבליז קפד "תומלא תב תומ תמכח״ב
 שי לבא ,הייארה הריהבו תוזחמה םירורב דימת אל םש .םילוענו
 היוליג לאו ׳ולש הליפעמ המיאופ םש הזו ,םלועב המוצע העפי
.ףואשל שי הפושיחו

 ןינע םיפיסומ םילוענ םירעשב ויתוקיפדו ולש הלאה תויעתהו
.ורבדל
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הקירמאב תירבעה הרישה

 ובשי ויתובא יפ .ולש השוריה לבסב — רבדה שרוש
 "הנבלהו שמשה לומ ,הננעל לעממ" םשו םיטאפראקה ירה תולגרמל
 —-------הריעצו החצ הלככ ושפנ אצמו בוט־םש־לעב שקיב
 םינוגינב ותמואל השיגהו ,תיררהה ותמאב אג ,םירהה ןמ דרי רשאכו
."םהינינ לע השא וחירזהו יתובא הב וקבד ,םידוקירו

."ירישב ןר תודיסחה זר ,ימדב ןר תודיסחה זר" זאמו
 העודיה ותרוצב ורישבו ומדב תודיסח־זר הלגתמ דימת אל

 ונקויד לע ההות ומצע אוה ףאו .ידוהיה בלה לע לבקתמהו ונל
 אל — — — יליל וניא ירעש ,הרוחש הניא יניע״ :ההורו

."יארמ ידוהי הארמכ
.בלל םייולג םהו ןיעל םייולג םניאש םירבד שי לבא
 תיריא־תילגנא הרישו תינמרג הריש לש הבר העפשה ינמיס

 םגו השגרהה־ןפואב שי םתמועל לבא ,גאלשרבליז תרישב םירכינ
.השדחה קר אלו ,תירבעה הרישה תעפשה רישה־ןושלב
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