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.נ .כ 

בעה םיררושמה 5b' ,הליצאה ,הנטקה הרובחב 

ינורכמ .רתויב ליצאה אוה היה הקירמאב היר 

םיימרנ םינפו חטוה 5עב שיאכ ותומד הקקחנ 

תו5ינט תו5ג5 ,המ-רבד הושחל שקבמ לשב ,םיזר 

,הטלמ ,דר לוק םע ,םיזונג םייח וא תוזונג 

.טיקשט 

לש התישאר הלינ אוה .הלנמה זט וב היה 

הלש גראה רותב ליחתה :ונתרישב הקירמא 

ודגה ותריש .םישדח םירינ-יתב לש הנורע זיסנ 

ירבשו הטיאופ ירבש — "הרומת להוא לוט" הל 

!רתיה — םיקוחר םיטע יטבש לש הקוחר הדנא 

תאצ ינפל דוע ,(ע"רת תנשב האצי) התעשב 

ידי-לע ולפננולל "התואיה תריש" לש םוגרתה 

,הנמזב הטלקנ אל איה .זעונ דעצ ,יקסבוחינרשט 

,רתוי תללכושמ הרוצב הנתנשכ ,!טז רחאל םנו 

םינש ינפל אציש רניקליפ לש םירישה זיבוקב 

שי וז תורז .התורזט הב ראשנ דוע ,תוטעמ 

שח לע קלחו זבותה !ובשח לע הנמט קלח גיצהל 

יטבש לש הדגאה ייח אוה !בותה .הרוצה !וב 

,םהב םידרפסה !וטלש !טזט הקירמאב םידוהה 

ודק םיטבש ,ונא ונייחל 5טםכ וא לשמכ םינתנה 

םדימשהל םירמואו טהב םימחלנ םימעש ,םימ 

םא ,םשפנב ,םכותב םנ המחלמו ,המדאה ינפ לעמ 

וא ,םולשה שיא ,"שפנ לאל !הבה" ירחא תבלל 

תובכשמ הלעהש ,ריעצ לא ,רובנ לא ירחא תכלל 

,איה הרבסו !ר ו ח.ש ה 5 ז ר בה תא תורתסנ 

תושעל !יאו "אינת אלדב אינת" תולתל !יאש 

!ט רתוי הברה קוחרה דבר למס וא לשס 

ל רקב ררושט טג חילצה אל דכ .לשמנה 

ביבאה" ירחא תובבלה תא ךושמל ר ל ט י פ ש 

םילאה תא ררועל חסנ ובש ,ולש "יפמילואה 

םסינכהלו קיתעה ינויח םותסה לש םיתמה 

!חו .םישדח םילמסל םחל תויהל ,םישדחה םייחל 

ינב תובלל אוה בורק קיתעה ינויה םותסה 

םידוהה תודנאט רתוי הברה השדחה הפוריא 

•תרומת להוא לומ" לש הרוצהו .ונא וניתובל* 

כמה זורחה תלעב ,תיסלקח הרישה תרוצ איה 

תא טילבמו םירבדה תא עבוקה ,יגיגחה 'זיר 

אלטה ,!בותה תא לבב תמלוח איה ויאו ,םתרוצ 

— ל ר י ג ו ט לש וייח םנמא .דוסו תומולעת םג 

וא רמנ ייח םח — הטיאופב השארה שפנה 

חרמנה תריש ?ש הרוצה !יא חאז-לכבו ,רמג-לא 

הכ שישמ רתויש ,וז הטיאופל לכב המיאתמ 

הקוקז איהו ,הדגאה !מ הב שי טירובג-תדגאט 

.הב חנוטא ונבלב איבהל ידכ תידגאה תוטשפל 

,הלאכ הדנא ייחל םינופ ונאש הינפה לכ !הו 

חנושה ,שגר רותמ איה ,םיקוחר םיטבש לש 

תריצי לכ דוסיב אצמנה שגרה ותואמ ירמגל 

םימודק תנומא ייח לע םיעוגעג רותמ .תיטלק 

םיאבו םיעיגמ ונא םימודק תוטשפ ייח לעו 

איה םתוא תמלוהה הרוצהו ,הלאכ הדנא ייחל 

הרוצה אלו ,הכר תיריל-תידטז הרוצ אופיא 

שמתשה וכ-לע יכ .החוטבהו הדבכה תיפאה 

חתופמ הרוצ לש שוח לעב ,ו ל פ נ נ ו ל רבכ 

תרישב" — םידוהה ייחמ ולש הרישב ,דאמ 

,םיניפה לש הלוולאקה תריש יפ לע — ,''התואיה 

טושפו רתוי ידוליטה ,רחא זורח לש הרוצב 

דננושהו ,יטלקה סופאה לש זורחה !ט רתוי 

לש חור ,המיענה ותרישב ונארק ירט ,ונילע 

— םיענ בצע — בצע חור םע דחי הלק הורה 

רשומ חז .ורבע םיקוחר םימיל םיעונענ לש 

ומא לש תודלי חור וב עטונו ונבל תא 

וחה ייחמ רניקליט לש המיאופה םלוא .הנ 

הניאו !יטאהל תובבלה תא הכשמ אל םיד 

זוע הב הלגתה לבא ,וישכע םג םתוא תכשומ 

שדח עקרק שורחל אבש יט לש זועה !ם ,שדח 

■יקרפבו ,שדח חטש וז השירח ירי-לע שובכלו 

םנ םימעפל תרכינ המיאופה לש םיחלצומה 

ירילהו ידגאה לש רורצה דרדב השדח תלוכי 

.יפאהו יטסלפה םע 

ארה הטיאופבש וז השדח ץרא תשקבב 

דלחטש ,"השדחה ץראה" שיא רכינ רבכ הנוש 

*תניחבב בורק דוע אוה םויה דע הבש תורפסה 

הנושארה תילאינולוקה תורפסה לש הכרד לא המ 

הקירמא תורפסב .הקירמאל הפוריא יאב לש 

תוחפה לכל םעפב םעפ ידט םויכ דוע םילגמ 

םיאצמנה ,םישדח םיישונא םיבשות םע םייא 

דרבה לש שעורה םיה רותב י!א תובורק םיתעל 

רניקליס רכינ השדחה ץראה שיאבו .יאקירמאה 

ילבכמ תוררחתשה סחב שיש ,םינטקה וירישב םנ 
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,חורבש הט-רבדל ותוא םיכפהטש ידי-לע ,שטסח 

תא תנייצמה ,הקקוזטו הכז ,הפי האידיאבש 

ירפוסמ קלח סנו ,הקירמא יררושמ רהנמ 

,ורות ,זוסרטאכ ,הלש הרחבוטה הזורפה 

וז תוררחתשה .םהיכרדב םיכלוהו וכלהש הלאו 

רדוחה ,וחור לע וכסנ וז תוכדזהו שממה !ט 

— ילידיא טקש זימ ,םינפלו ינפל םג םיקרפל 

וירישב רתויב הקהבוטה איה תילידיאה היטנה 

רותל הסינכהש איהו — הנורחאה הפוקתה 1ט 

!יעט ,דחוימ ויז זימ ולש ישפנה סומתירה 

חבומ םינטק םירישב הלגתהש ,הלענ תוטשפ 

עלק וליאכ םשור םיקרפל םישועה ,ולש םיר 

— ביבס רז — תעלקמ השעמ !יטב םהיזורח תא 

.םייובחו םיעונצ הדש-יחרפ לש 

רפסבש וללה םינטקה םירישה !מ םינש 

,הפי תיממע הטינ םנ םהב שיש ,ולש םירישה 

תנרדס ידכ דע יתונמאה םוי וב םה םיעינמ וא 

.יבל לא דוהיב םיבורק ,םע-יריש לש תוטשפה 

,"םינטקב ורטש" !טקה רישה אוה םהט דחא 

:ותויתטאבו ותוטשפב !ייטצמה 

'םינטקב ורקע 

;ונדקזד ידליק 

הבר? ובהא 

•ונירחא םיאבה 

םו3ןה 'םוצסי 

'ינתקחק-לט? 

םינךגן םועיבלה 

.ונחור רצואק 

ןוטק םק :ור?ז 

,ונמולח ןור!ו6 

— הקהק דןדאן 

.ונקךון-חיעק 

םמורתמו הלועה ,"אוצמ תעל" ריש והז 

רבוע וניאש הז יפלכ הלוחהו רבועה םויה !ט 

.רוחאלו םינפל ונתוא רבחמה הז יפלכ ,הלוחו 

,השובכה הדרחה התוא ול המיאתמ המכו 

,הלועו הלועה וז ,הוס דעו שארמ ותוא האלמסה 

,הנורחאה הלענה הרושב הכב תצרפתמ יכ דע 

תנתונו רישה לכ לע הלענה החורמ תכפושה זז 

.החורס וילע 

שפב וילע הלועו ירישה וויזב וילא בורק 

תוטשפ ידי? דע העיגמה ,תיתונמאה ותוט 

:''הליוח-ז'ראב" — ינשה רישה ,תיתטא תימטע 

זי^יוזי-ח?? 

בוטה בהזה 

תוימי, םינבאו 

.בי^ םינינפו 

רךה} דל*-? ןוטךא 

,vtl uy ךלמל 

'םיריפס 1תךקה 

איה ותפצר 

,תול5?ה ה?!?-! ימ 

זוב ימיה 

יפלד ללטן יט 

?יונה עימ^י 

ןיטךאה בוצ? ךא 

'וק? ביי?1 

_ ה^טל ןיא ת? יכ 

ו? !יא ^8ל1 

?בא ,שדח וניא הזה רישה ?ש ביטומה 

?ש שובל ותוא שיבלה? רניקליס עדי המכ דע 

וליאכ ונילע המודש ,ויז ול ןתונה הז ,שדח רוא 

ףיסומ וניאו ,ותוימינפ ךותמ קיהבמ ■אוה 

.הרז שא :''הפילק" תניחב אוהש הז ,הגונ וילע 

:קיספהלו סצטצל זאב רניקליס עדי המב דעו 

תורושה יתשבש ןורחאה דרוקאה תא תתל 

ןתוא ,לכה תואלמטהו לבה תומייסמה ,תונורחאה 

,דחא םיאלפ-רופטכ רישה לכ תושועה תורושה 

.הדמחנו הנטק הדלב ןימכ 

לב רניקליס עדיש ,הלאכ םייממע םיביטומ 

ובל תא ,הארנכ ,וכשמ ,הרוצ םתוא שיבלהל דכ 

ונחטש רצק ןמז ינפל דועו הנורחאה הפוקתב 

לש ,"דסמ" ,תודפס ירבדל ףסאמכ אוצמל 

,ולש תושדח תוטיאופ יתש הקירמא ירפוס 

דוהיב — "באומב ןיא ךלמו" — הנושארבש 

*י טומה דרד ,תאזה דרדה ?ש דשטהה ןמ שי 

,הקדה תיתונטאה םתשבלהו םייממעה סיב 

סע הז רשמה אוצמל ונתמש .תירישח-תינחורה 

העבוהש וז ,הניב תפסות םע םינו ,תכ תפסות 

רילט ,לאיטע לע המיאופ התואב הפי דכ-לכ 

אובל ,םיינעה ךרדב רחב הלחתבש ,באומ 
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דשטב לבא ,םהישעמב זנובתי ןעמל ,םהיניב 

ידיל עיגה ,רתוי הקומע תוננובתה דותט ,וטוה 

:רתוי קומע ןויער 

םי;נ?ה ךךך .יא!?כל בושא אלו ךלוה ינא 

סיךורוןה 

.ם,ך1מן יתיוחאו .י?ךד איה 

לש הניבה ירבד םע וו הטיאופ ונארקשכ 

,הניבה ירבר תא םנ רתוי ונספת דלהה-דלטה 

וירישמ רחא רישב ךלהה לש ,הנוילעה הניבה 

— "גרובסיטנ ךרדב") רניקליס לש םינורחאה 

:(הנורחאה הנשב ''םינואמ" זועובשב ספדנ 

עגרל דטן> םלו ךלהה 

הךעה" :ופאל לאש זאן 

תן3זח הפ הון לע זולה 

'? הך?כ? זע? איה ימ תאן 

,לאןינה וה?ע ,'םינפל. 

ןיפוה שורק ן אי?? הפ, 

םילענן םיבגשנ סיו;ךו 

.עיטון'ה םךא ינ? יג!א? 

םוקאה הז זא© שודקו 

תורפס ןיא םישנא םיא?ו 

ה# לן תפיקזל הן םוי? 

."תורודל םיך?ךה ריכןסל 

יגויול יןלהס הרוה ןס? 

,האלה ול ו?ךד? ךלהן 

ןוצך? קוחךה ?סוש 

.הלס? תעורווו רךי,ד לוק 

וראוה וי?? יא םאאקו 

ה?ך?ו רקס ל?' םי?} רוא? 

ח?זןא? וטיבה ויןיןןן 

'זז?חךה הנודנה ץך.אל 

ה !ןמוד וי$פ^ השת?,ד 

,הך!ד) תע?י? תןק.^י 

העודקי הבור? ילן" :ה;ה איהו 

•הר8ן ה-?ך«'דל? ?א 

םרא זןן ךךן אל הפיא ינ 

ז !רדה וחוו-רןץב םןןורןו 

- ייוךן תתו ע םך - זפל יאו 

"?די?? ®'ד?טל ד?ה אל 

לע רישה ויב ימינפ רשק הארנב היח 

שי ואבו) דלהה-רלמה לע המיאופה ויבו דלהה 

שיא וצבא" ולש תירישה "הישעמ"ה תא ריכזהל 

— ט''פרת תנש ,"ראודה"ב הפפרנ — "םת 

תאו ,הלאה םירישה ינשל החורדלהב הבורקה 

ספדנ אוה םג — "הכלאו המוקא" !טקה רישה 

םויסה טע — ח"פרת תנש ףוסב ,"ראודה"ב 

,("םי דעו םימ — שונא בלו" :ישונא,ד-ירישה 

לש הז ,םהל דחא ישפנ דוסי היה תוחפה לבלו 

.הלכו דלוהה ,רדנוט ,םיוסמ "ינא" לע רותוה 

םאו ,השדחה המיאופה תארקל ונחטש 

הטינב ונשח אל ,הלש רותוה תמינב ונשח 

,הדירפה תמינב ,הז רותוב הרושקה ,תרחא 

,רניקליס לש ותומ לע ונעמש ירחא ,וישכעש וז 

.הלילצ לוק תא שרופמ םיעמוש ונא 

תא םנ הפי םיספות ונא וישכע 

דלטה לע וז הטיאופ ויבש רשקהו רובחה דוס 

,"רשוה אלש רישה" לע ,הינשה ויבו דלהה 

:הדי לע המוקמ תא עבקו הילא רניקליס הרצש 

רשבמ אוה הלש םינורחאה םיזורחה רחאב 

:רשו הערה הרושבה 

...רונכה םס?נ טא ה?ךה ודימ 

רבוחל .פ 

ן1#לה ת!זד*ו 

וסנמ !טזהס ורבע ךרעב הנעי םיפימהב הז 

םייח תיכז תירבעה ונניע'?? ב ימח? חנומאר 

.ונמע יפב תט?מו תרבודמ הפמ תיכז ,היא?» 

וב? איה העודי הזה ריבכה המעטה תוחתפתה 

טוע'כ םידטועו ורטע ןנינטוא הט3י המכו ,ונ? 

0חו ונתפמ י?ודינ ?ע !;יחיגע'טת םינמאנ מיו 

וליאל חיחו הלעפ' רע ךרה עטנה תא וברו וחפט»' 

וננושל תאיחהב םילפטמה ולא ?בא .לודג 

המצע העונתה םרז ךותב סיךטוע התבחרהו 

!ופ'לה וט םיעבותהו םיפ'רוךה ,סייחה יכרעו 

םינתונ םניאו םויל םויט תפסונו תכלוה הלועפ 

לב לע ןנובתהלו םכרדב דוסעל ?ור יפ-לע ?הל 
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