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 םיבר םימי ולעהש הלאמ 'םיזילעה תומשה ןמ הז ןיא

 'ןוזיול המלשכ 'ל"חמרכ 'דדועמ 'ברע לוצלצ לש דה םהירחא
 שרופמה 'הזה בברושמה םשה לא ונל הולנ ונתודלי ימימ •ל"בימכ

 'דאמ דמו ףעוז 'ינופצ והשמ 'תובית ישארב הסוכמו םייונכב

 'רימחמה 'אוה היה 'שמשה דצל דבכ הטונ היה ופונש 'ונרודלו

 הפרה אלו ה"בקה לש ותרדא ילושל לפטנש הז 'יחצנה עבותה

 - 'ונממ דוע
 דק ףרוח רהוזב קוחרמ ונל בהבהש 'דבכ ןוחרקכ

 ונלכי אל) ןקזה יאנליוה ררושמה לש תומועזה ויניע תובג •שביו

 ונפה 'המיא וליטה (םימיל ריעצ וננוימדב ותוא תוושל םלועמ

 לעב לש ויתומא 'דב דומעל היה השק •תורדקה דצל ונתוא

 םלועה רדס םע וימי לכ בירב דמעש 'הז הרוחש הרמ לעבו קודקד
 לכ תובר םימעפ רבכ וררבתנש 'תונעטב ארובה ייח תא דרמו

 •••ןתקדצב דוע קפס ליטה אל ומצעב לוכיבכ םגשו ךב
 תוחכשנה ותריש תוגורעב תורצק םילייטמ ונייה הליחתכל

 םיזורחה טטר ידיל ואיבה •םשו הפ ןיעה תא ביהרה םג והשמו

 '«שדק תפש יריש» לש ינשה ךרכה תא חתפ םהבש 'םימימתה
 הרוצע ,רתיהש 'הרוהטה הקיטנמורה לכ האטבתנ םהבש םיזורח

 :וז תינתלכש הפוקתב םג קומע

 תבש יתבשי טיהלא ןחלש לא
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 t• •• •• !-- — •• T • 'הלהנא ויל רפויס טע ידיבו

 T - V V •T VI ז תבתויכ ידי שדקב ויתפשו

 •הלס וימ? תפשו -ותדות תפשו

 תולפת לש דה הלע הידפוסלו וננושלל הז ןונמיה ךותמ

 יזורח ורשה הריציל תושדקתה לש 'השודק לש חור •תוקיתע

 :םירוהטה הנחתה

 'המירה ךתפשו 'םיהלא 'המור

 'תמלכנ ךנושלל רוכזת םחד אנ

 המיקה אנ 'לא 'הלפנ יפ חתפס
— 
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 :T V : "• • • T T ••V הירפוס טע יפ םע התע אנ היה

 * T VT * * T • T • T I הירע יפ םע תייה םינפגכ•

 יטקלמ*ל 'ונישדק תיראש תמוקתל 'שדוקה-חורל וז הלפת

 - «היתוברחמ םינבא
 זרפומה סותפה לכ םעו 'הלוכ בלה דע העגנ

 היה אל 'ררושמה לע ךכ-לכ הביבח התיהש 'הדואה ןונגס 'הנונגסבש

 'ותפשל ולוכ רודה ןונמיה היה הז ריש •הצילמבש רבד הז

 •התיחתל ובל תלפת

 'םיטעמה עבטה-ידישב םג בלה זחאנ םהה םימיה ימורעמב

 יטוטרשב דימ ותרחנ «ברעל ןויגה»יזורח •םימוגעה וירפסב ונאצמש

 חיגמה 'ךשוחה רואיתב •םימודא תוצוצינ זיתהש 'בינבש חוכה

 תדמח תא עלובו ףרוטה םויא עולכ 'רידא 'יח «שיעכ םלועה לע

 יריעשל םלועה ירעש תא חתופו םעונ לכ חבשמה 'ןיע לכ

 השגרוה המצע הקירוטירב •הקירוטיר םושמ קר היה אל - תוהלב

 'זועב וכלשוה םימצמוצמה םיבינה •תקדהמ 'תסנכמ 'תמסוח די

 \ :העיקשה יזורח וכלה גונע ןוגי •ואיטחה אלו 'ןוחטבב

 'הק;תעה ךא הזמ טעמכ הרבע ךא

 'הן?יחךה אל דוע 'שמש הל הכלה ךא

 T V • — t — -- הידושא ריינ םי תירחא לע דוע

 *•'הירחא טיבת דוע הלמח יניעבו
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 '(ליכשמה תאנש) ךשוחל ותאנש לכ םע 'שיגרהל ביטיה המכו

 הפיה 'החכשה ףיעצ תאו 'קפאתמ חוככ הלילה תכרב תא םג

 :לודיגל

 'עיפוי ךקח רענ ץע יפלא לא

 -- • T V •• -I- • V -- I - 'עירפי םתוא םהישעממ הז לב

 ♦ - ■!■ך• ~ TT t " םלמו רפעמ םתכרב ואשי

 ןיוח^ועל ךשחמבו
 םיפא תונמ

 ןמו «ןנואתמה» ןמ םיתב המכ הפ-לע זא ונעדיש 'ןבומ

 ןבאה-תורעיב ונעקתנ הרהמ דע לבא •«העמד לכימ*מו «הלמחה»

 תואדל ונונתנ אלש 'אצומ ןיאל תונונמיהו םידפסהו תוניק לש

 הגוחמב

 םיעיקומה ל2

 םיעימשמו הזל הז םישקונ םא שארו רפס •••*

 «?רפסב המשאה דימת םאה 'בובנ לוק

 •רגרבנטכיל ףוטסירכ גרואיג

 םאה 'םמשבו רשויה לעו קדצה לע רבדל םיקסופ םניא םישנא םאו

 רשויהו קדצה •ןכ היהו ןתי ימ ?םירשי ירבד םהירבדו םה םיקידצ דימת

 םה םייקנ תוחפה לכלו 'הפי ןיעו בוט בל - םתיול-ינב 'םה תוימורת תודמ

 תארקל םי(קש םניא רשויהו קדצה ילעב •עשר 'האנש 'האנק 'תורחת תושגרמ
 הבר האנה ךותמ םילפטמ םניא 'םיכוסכסה תא 'בירה תא םיביהלמ םניא 'ערה

 איה ותדועת אלו •ועבטמ ןרקנ וניא רשיהו קידצה •םתלוז םירחא תלפשהב

 ןמ תונהנ הלא תובוט תודמ ןיא 'רקיעהו •«עיקומ-'ו םיאטח שפחמ תויהל
 •וילע תוסנרפתמו ונממ תונוזינ ןניא 'ןובאיתל ותוא תולכוא ןניא 'ערה

 'תעדמי הליחת הנובב יתומישר שארב הלאה םירבדה תא רמוא ינאו

 םייח תלאש יכ - תירבעה תורפסב ךרוצ שי יכ •ידמל םירורב 'ינמודמכ 'םהו

 הפחתסנש 'הרושכ הב לכה אלש 'סמח קועצל 'רעבל 'ריאהל 'ריעהל - תאז איה

 םיתעל לבא •קפס ליפמ ינניא הזב - היסומלרדנאה הב הלודגו ונתורפס הדש

 סמחה-יקעוצו שי •וחלוש בלב ץעננו םירחאל חלשנה ץחה בש תובורק

 םהילע •חורל האופרה-ינממס םירזפמו אושל םהיתולוק םיאיצומ םייעוצקמה

 ןכשמ 'םבלל דאמ בורק 'םשפנ ךותב 'םש יכ 'המינפ םברק םעילבהל היה

 •הנייה לש «עזיירצראה"'ה תא תינש אורקל הלא םישנאל ץעימ יתייה •עשרה

 םש רפסמ הנייה •םתניב הבריו םכירדי רשא 'לכשה-רסומ םש ואצמי רשפא

 ויה תונולחה •הדדובה הינסכאב םירהה תגספ שאר לע ותבשב 'דחא ברע לע

 הלילה היה רדהנ •וישוח םיממהמ םפרשו םינדאה ימשבו החורל םיחותפ
T : " :TT 

 ץו5מו םקעמ 'ןאכלו ןאכל ושאר בבוסמ 'םי-וקנויה דחא סנכנ הנהו !םיסקמו

 היה אל הנייה •«ערה וחיר ןתונ המ-רבד ןאכ» :רמואו שפניטאש ןותמ ומסח

 המל 'דבכנה רקנויה ינודא» :הריהמ .דתיה ותבושתו חומה-ילשחנ םישנאה ןמ

 «!ךפאל תחתמ איה אלה 'ךל הבורק איה אלהו 'הנחצה רוקמ תא אוצמל עגיתת

 שי יכ םלוא •םפרשו םינרא ימשב קר םילוע ונמוקמבש 'רמוא ינניא 'אל
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 מ ינ ז א מ א ןדילג

 המכ ■תראפתל תובצמה לצב ולעש 'םיזעה םיחמצה תא דוע

 !לכה ןאכ היה רדוקו ימשר המכ !וז הציחמב תוהשל היה השק

 'ויתונבו וינב תא קר אל רישב דיפסה םיכוראה וייח לכ ךשמב

 יכב ררוע םא-יכ 'ויתוללי ירמב םלועה תא שיערה םתומ לעש

 לכ תא ויזורחב םדקו םמלועל וכלהש היסור יכלמ לכ לע רמ

 ןכומ 'ןכודה לע דמע וימי לכ •הכולמה אסכ לע ולעש הלא
 רוטנרבוג לכ תא תורדוסמה ויתוצילמב םדק - 'הכרבל ןכומו דפסהל

 תאו םירבעה םיפסאמה תא ךרב 'ךלהש הז תא הולו ןהכל אבש שדח

 םנמזב ופסאנש 'הלא תא דיפסהו ונמז לש םישדחה םיררושמה

 תישארל דע היה הנש האמל בורק ךשמבש 'אוה •םנמזב אלשו

 ךלהמלו השדחה ונתורפס לש הימעפ
 'ותחפשמ רדושמ קד אל היה 'התוחתפתה

 תיתורפסה החפשמה לש הררושמ םג םא יכ

 אל ימ תאו ואובב ךרב אל ימ תא •הלוכ

 ןימב תאז השע אוה לבא ?ותכלב הול

 •תוכירא ןימבו רוגש סותפ ןימבו תועיבק

 לש לצ ותריש לע וחתמש 'תעגימ םירבד

 םיבר םימיל ונתוא ושרגו ןומא-יאו ןוממש

 ירישו ויריש תאירק םע •התלחנכ חפתסהמ

 «םיחאהו הנמלאה» תאצוהב ואציש 'ל"כימ

 םיחסופ ונייה 'תחא הרודהמב הנליוב

 םיטלמנ 'ןקזה ןולאה לע הבילעמ תוריהמב

 םלועה ןוגינב בלל המסקש 'ןבה תריש לא

 ירוחאמ יכ 'םישיגרמ ונייה אלו 'שדחה

 בידא חור-דבכ ררושמ םלעתמ ימשרה ןזרהה

 טעמ אל הריעצה ונתרישל םג וחוכמ ןתנו ורואמ ערזש 'יוטב-זעו

 !ן

 וחרכ-לע החדנ הריעצה הקירילה לש התחימצ תפוקתב
 זראה תא םג העשל םמנז שדחה יביבאה בולבלה םא •הדצה

 לע בשוה>ש דע םלש רוד ימיכ שורד היהו 'ג"לי תא 'לודגה
 לכב ונממ קוחר היהש 'ןהכה ם"דאכ ררושמש 'אלפ ןיא '«ונכ

 רתויב לודגה םגפה •ךכ-לכ םיבר םימיל חכשנו בזענ 'ותוהמ

 ןכיהו הרישה תרמגנ ןכיה 'ומצעב ןיחבה אלש 'הז היה הקל ובש
 םג •היבוברעב ולצא תושמשמ ויה ןהיתש .הכאלמה הליחתמ

 אלל םהילע ףיסומ אוהש דע זז וניא םיבוט רתויה וירישמ

 תפסות לכ דוע םהב ןיאש םיזורח-'ףוס ןיאל םיזורח ךרוצ

 לש לצ םיחתומ םחרכ-לע םהשו 'שדח שגר דונדנ לכ 'קמוע
 'תיתונמא תוברת טועימ םושמ הזב היה •םינמאנה לע םג דשח

 ליכשמכ 'ותוהמ לכב היה אוה •ותריצי עבטמ םג היה הזש הדמב

 ןיעמ ול התיה הרישה •קוחה יאנק 'רדסה שיא 'קהבומ
 םינבאה לע התוא םישועש הכאלמ ןימכ 'שארמ הכורע המרגורפ

 אוה •גת לכו ץוק לכ 'הלילח 'הב רסחי אלש דיפקהל שישו

 םיללכמש ךרדכ 'םישטקרט םיבתוכש ךרדכ 'םיריש בתוכ היה

 יררושמ לכמ רתויו 'ך"נתב םישק תומוקמ םישרפמו קודקד יללכ

 תומדה תא ונל םישגה 'וילוסרקל םג ועיגה אלש 'איהה הפוקתה
 לע הנוממ לש 'ןקיסלק-ודיספ לש השביה
 ךותמ •זורחה תרהט לעו ןושלה תרהט

 ךותמ 'התונדפק ךותמ 'וז תיקודקד תוטילב
 'םייולג 'םירורב ךכ-לכ ויה היעצמאש הז

 תוארל םילגוסמ ונייה אל 'דימת «םייקוח»
 רבעמ יעבט חוככ ץבצבמ היהש המ תא

 רצע אל 'הצילמה יכינח לככ •«הכאלמעל

 ףיצהש ןושלה לושחנ דגנ דומעל חוכ
 םעפ ידמ קיהבהל ןויסנה דגנ - ותוא

 ותלכיב 'הפשב הריבכה ותעידיב םעפב

 ינימ לכ 'קודקדה חוכב 'הנממ תושעל
 לפונ ןושל לש תואצמה ינימ לכו םיפוריצ

 ולדח הלא תוינונגס תורוגיפ •ןושל לע
 'יוטבה חוכ תא ריבגהל םיעצמא ול תויהל

 אילפהל תחתו 'םמצעל תילכת ושענ םא יכ

 ןה 'תועודי תויצומיא ונב קזחלו השדח בינ תמקרב ונתוא
 ררועל חילצהש 'חודה תא תוקינחמו וז יבג-לע וז תומרענ
 גילפמ היהש 'ןזרחה דימת דמע ןטייפה דצב •םיבוטה ויזורחב

 העבה לש ןושל ינימ לכב ןויער לכ לפכמו לפוכו רזוחו רובדב
 תא םג רתסלפ תושעל ידכ דע 'ורצואב ריבכמל ואצמנש

 •תמאה ישגר

 'הכאלמ אלב הדיש סרג אלש 'ןדפקה ןטייפה 'אוה ןכא

 סרג אלש שיאה היה 'ןהיניב ןיחבהל תובורק םיתעל עדי אלשו

 'תועידי לש רשוע אלב 'שפנה תוחוכ לכ תוצמאתה אלב הריצי םג
 וילא ךרדה •ןוכנ הז •םילקה ןמ היה אל אוה •תוברת אלב

 ןהכה םיד א

 'םיערה תוחירה לע זירכהלו םממה םקעל ךכב םתכאלמש 'םישנא ונתורפסב

 הזב םג - םממחל תחתמ שממ איה הנה 'םהל הבורק ךכ-לכ המהוזה תמאבו

 •קפס ליטמ ינניא
 •אקוד ואל •«תחנבו הבושב» םכרדש 'קישנאה םיאב הנה :ורמאי לאו

 יתבהא אל םלועמ •ןכ וניא רבדה לבא •הלאב םג ער האור ינניא םצעב םנמא -

 םמחתהל אקוד יתרחב אל 'אוהש המ לע תופחל יתצמאתה אל 'םיתפש-קתמ

 םיללצה יבעמ םג ירוחאל יתעתרנ אל 'תוטעומה תוביהזמה םינרקח לש ןרואל

 איה וז הלאש םלוא •םהמ םילועה הנצבו רוקב ירשב דיערהל יתארי אלו

 אלא ןניא תואופרה לכ •תלוכיהו םעטה 'הדמה 'הרטמה תלאש קר הרקיעב

 ץורמ תא ריבגהל ןכרד 'ןנמזבו היוארה הדמב ןנתנה? ספא •םישק לער-ירמח
 ךפהנ תונומא-אל םידיב רמוח ותוא •ןה אפרמ-םסו 'ומידאהל 'ושדחל 'םדה
 ידיל םאיבמו םייחה תא ליערמה 'תומ-םסל ערהל ןוצר ךותמו םיעותעת בורמ

 :םינמאהו םירפוסה יסחי לע ורבדב 'םינורחאה םימיב רמא ולא'ז טנומדא •ןוילכ

 ילעב םה המכ דע 'אוה רקיעה לבא 'והערל שיא םתביא םירטונ םינמאה לכ»

 רובעת אלש הדמב העיבהל םיעדוי וא 'םתאנש לע רבגתהל םיעדויו תוברת

 'רבדב חרכה האור ינניא •הז יתפרצ רקבמ תעדכ יתעד ןיא •«הפיה םעטה ילובג

 'ןויפר ידיל םימעפל ואיבמ םדאה בל רציש 'חיננ לבא •ורבח תא ןמא אנשיש
 רמוא וניא רציה שובכו !רציה שובכ - ותקזחמה תרחא ,דדמ ול שי ירהו

 העפוהה לבא •םדאה בל ירצי לע ידי םירא ינא אל •ותקתשה וא ותדמשה

 המ לכ •הברדא •התושימג חוכמו התלועפ חוכמ המואמ תדבאמ הניא השובכה

 •ותרטמ לא זוע רתיב ץחה עלקזל ןכ 'רתוי הכורד תשקהש

 תירבעה תורפסב וישכע העשה •ךפהה שממ •תחנב אלו הבושב אל 'ןכבו

 ןתניחבו קושב תוכלהתמה תועבטמה תקידב לש העש 'שרופמה רובדה תעש איה
 תכתמ לכ אלו 'האצי תוכלמה-תיב יזנגמ ןהב ועבטש הרוצ לכ אל •שדחמ

 תורפסל םישק םימי ויה ךליאו המחלמה ימימ •איה םיורפ-בהז וכתוה הנממש

 היצאלפניאה ירחאו •ןקזבאמ הואלמ םלועבש תועיה תוחורה לכ •תירבעה

 תחנ אל •ונילא םג אובתו םוקמ לכב האב איה •היצאזיליבאטסה אובל הכירצ

 ןודל חרכומ היהתו •ןהילע עורקל בייח התאש 'תועפוה ןנשי •תירבעה תורפסב

 'התפת-שא היהת אל שאה לבא •םימחר אלב •שא לש םיסלופ םיששב ןתוא

 תועתהלו םתלוזל התוארה ןעמל םתובהלתה םיגדגדמה 'םישיורד תבהלש אל םג

 •היהת דימת- שא •םהיניע

 המכ» :ושארב ילע ענענ אוהו 'ירבחמ דחא ינזאב הלא ירבד יתארק
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 א ן1ללג םינזאמ

 יפל היסאופה ןיבו וניב ץצוחש ,דמ לכ טע 'לבא •הלולס הניא

 'קהבומ ןטייפ 'תירבעה הרישה ינובמ דחא היה 'וננמז תועיבת

 תמדא לע תירבעה םרכ יעטונל ןושארה 'חוכ-לעבו הרוצ-לעב

 רחאל 'רוצב לש 'הילע לש הנושאר הנחת - ותרישו 'ןופצה

 'הכנח הצימאה ותריש •ןוזיול המלשו ל"חמד לש טוחה קספנש

 •םיכנחמ תועיבתה-יבד קד •תוחתפתהל דוסי השמש 'הרישכה

 תלוכי יתלבמש 'הפוקתה תרישכ תינוגיפא ,דתיה אל וז הריש

 •ו"הנר ירחא דרומב תררגנ הליחתה 'ל"חמד תגספ לא ליפעהל

 איה איה הילע יעגרב •הבוט תרוסמ תלעב ,דתיה וז תמעוז הריש

 לא םג םימעפל הדי תא החלשש 'ל"חמד ישובכ תא הכישמהש

 ירחא תכשמנ איה ןויפר לש םיעגרב קר •םיזעה םידרפסה ינסנס

 תקספה תא הנמסש '«תראפת יריש» לעב לש ןוצרה-תטועמ הרישה
 םניא ןויפר לש ולא םיעגר םג םאו •ררפס יריבא לש השרומה

 רומג לדבה ולידבהל תאז לכב ונילע 'ונרעצל 'הלצא םיטעומ

 ונתורפס תא- חוחת לוחכ זא ופיצהש 'םיכובנה םינזרחה תדעמ

 היה אוה 'תמא •תוקומע דעצ-תועיבט לכ םהירחא וריאשה אלו

 וגב ןחב םהבש 'ןחהו םעונה ןמ וב היה אלו ידמ רתוי ילכש

 לש זועה ןמ ,ויה ודי-תפונתב לבא 'ךכ-לכ הבורמ ,דדמב ל"כימ

 *ףכ חונת דשאב «תטרש םיטרושעש הלאמ 'םינושאר םישבוכ
 •הדבכה םדי

III 

 ךבסב ועתש 'םיפסאמה יררושמ ןיבו וניב לידבהש המ
 ןמ העפשה לבקל וחוכ היה 'הזיחא אללו ביתנ אלל םתצילמ
 ויה אל ונמז יררושמ בודש רבד-'ונתריש לש יסלקה ןונגסה

 t לקשמבש רבדכ הרישה תא בוש םירה אוה •ול םילגוסמ דוע
 הבוגל הפאש איה •דובכה-תכאלמ בוש התשענ וידי-לע

 ןמל - תמדוקה תירבעה הרישה לכב דעס הל השקבו
 אוה •םינורחאה הלכשהה יררושמ דעו םידרפסהו םינטייפה

 שושמ ןכא •ותבוטל ויה ןלוכ אלו 'תונוש תועפשה ןיב עלקנ היה
 דימת רסח היהש 'הז םוצמצו 'בקונהו דחה יוטבה היה ותריצי
 םהומכ םיטעמש 'םידדוב םיזורחב ולצא הלגתמ 'ולוכ רישב ולצא
 ידי-לע םגפנש 'ריהבה יכ"נתה סומתירה תא לחנ ל"חמרמ •חוכל

 *תמקרב 'ותורזב וחוכש זכורמה בינה לא םתריתחב םידרפסה
 םינפבמ גפס 'תיברעמה הרישה ןמ קוחר ותויהמ •ובש תודיחה

 הלוכסאה לש וז תא םג ןללכבו 'תונושהו תובורמה תועפשהה תא

 ,רתיהש הרמב הב 'בברושמה היוטבב ול הרז ,רתיהש 'תילזיוה

 'תויממעה דצל היומס היטנ התואב 'הבינ תולקב ול הבורק

 •ול ונללפ אלש ןחב םימעפל ותרישב התלגתנש

 הלאה םינונגסה לכמ תושעל ויתוחוכמ הלעמל היהש 'ןבומ

 'ןונגס רוצילו השדח הכתה ןושלה ירוזפ תא ךיתהל 'תחא הביטח
 •(ג"ליל הלעש המ) הפוקתה לש ןכותה רשוע תא טלוק אהיש

 תונוש תופוקת ינב םינוש םירישב ולצא אוצמל שי בורה לע

 ונממש רוצה תא םג ןהב תולגל לקנש 'תודחוימ ןונגס-תובכש

 — 'יאנגלו חבשל-ולש והשמ דימת הלא לכב שי לבא •ובצוח

 - ולשמ תועבטמ ךיתהש 'ימצע הקיצי-תיב לע דיעמש
 דעס ןתנש

 ילודג ותארקל זא ועירה םנחל אל •תפפורמ,ד ןמזה תרישל שדח

 הנושאר ותאצ םע הסחמ וב שקב ג"ליכ חוכ-לעב םגו 'הפוקתה

 :ומצע לע ודיעהב 'המבה לע

 ;w •v : •• t •it םלע ינדויעבו טעב ישפתבו

 - V V T V • T * T T •םלצו למס יל תייה התא

 'ןויפרה דחאל •ולש תוקצומב למס 'ותוריסמב למס היה אוה

 םיטעמה ןמ אוה היה 'ברעמב רתויו רתוי זא הלגתמ ליחתהש

 ונתריש תכוס תא םחוכב וכמתש 'ץרפב זא ודמעש 'םיטעמה

 •תעעורמה

 סופטל ךייש היה 'תינעבתהו תינתדבגה 'ותנוכת לכ יפל

 טעומב םיקפתסמ ויה אלש 'הילטיאו דרפס יררושמ
 םירשנ -

 הכלה-ילעב 'םירקוח-מינטייפ 'םידמול-מינטייפ ויהש 'הלא רבא-יזע

 הב ,וגהנש תובישחה לכ םע 'םיריש-תביתכש 'דחאכ הדגא-ילעבו

 לש הדצב דכש-ןתמ ןיעמ קד םהל התיה 'המצעל איהשכ םג

 תמצמוצמה תיללכה ותוברת •תפעוסמו הלודג עדמ-תדובע

 ינושלה ושוח יפל •ותנוכתב עבטוהש המ תויהמ ודיב תבכעמ ,דתיה

 הגוה 'ןשרפ 'ןיוצמ גולוליפ תויהל לולע היה יטילנאה ונורשכו

 םא 'הלא לכב הבושח הגרדמל עיגה םנמא אוהו •יסיפטמ תועד

 •םידוריה ןמזהו הביבסה םהיתותוא תא םינתונ לכב םג

 •(אובי ףופ)

 םיעדוי םישנאה אלה ז חיכות ימ תא •םירבדה וליעוי אל 1 תומימתה הלודג

 אל •הפי עדוי ינא םג תאז תא 'ןכ םנמא •«הב סואמל םינוכתמו תמאה תא

 דוקמ ושמשי םמצע החכוהה ירבד אלה ו חיכוהל השק המכ •המואמ חיכות

 החידב ול יתרפסו 'ירבח יניעב תויהל יתיצר אל םימת לבא •הערה תרבגהל

 לעו הרותב עובשה תומי לכ קסוע 'ןירוא-רב ידוהי בשי תינלופ הרייעב 'תחא

 הנימזה םירופכ,ר-פוי ינפל רפסמ םימי *ויתוגאד לכו ותסנרפ 'ליחה-תשא 'ותגוז

 יוגה איבה קושה םויב •הלעבל הרפכ 'רדוהמ לוגנרת ירפכ יוג לצא השאה

 הנמנ •ושאר לע המידאמ ותלברכו םיעבצירודה 'תוצונ-לדוגמ 'ריהי •ףועה תא

 'לוגנרת יתרמא שוריפב אלה »יל תאבה המ» :הקעזנו היניע תא ,דשאה וב

 תא ןתונו ראבמ ליחתה •וינזא עמשמל םהדנו רכאה המת •«ילעבל הרפכ 'רכז

 לע 'תוצונה לע 'ןברדה לע 'תלוברכה לע הארה 'ףועבש תורכזה ינמיס לכ

 ,יוגה בשח •תועט חקמ-חקמה !תחאב 'ליחה-תשא 'השאה •ליעוה אלל •בנזה

 עגר יכח» :הל רמאו המחה ינפב טיבה 'ושאר סירת •הצע אצמש דע 'בשחו

 םירהצה-תעשו •«ךתגושמ לע ידמעתו יחכותו םירהצ,ד-תעש העיגמ הגה 'טעמ

 תאירק עימשהו עקרקב וינרפצ ץענ 'ותלברכ ףקז 'ויתוצונ רמס ףועה •העיגה

 דמועו השאב לכתסמ יוגה •הבר תובישחב 'וז רחא וז םימעפ שלש «וקירוקוק»

 הארשכ 'םמותשנו יוגה להבנ המ ךא •תוקפסה לכ ולסינ אלה וישכע •חצנמכ

 :תקעוצו תופרוטמ םינפב ףועב הטיבמ 'שואיב הידי יתש המירמ השאה תא

 ומוקמב ראשנ יוגהו «!איה הפירט יאדוב - «וקירוקוק» תארוקש תלוגנרת»

 •םולכ חיכוה אל אוה •תוצע-דבוא

 לכ וליעוי אל •חיכוהל השק המ 'ינא עדוי !ךכ-לכ םימת אופיא ינניא

 םי^ר םירבדה לכ - בוטה ןוצרה 'ןויגהה ליעוי אל 'תויודעה לכ 'םינמיסה
 תע#ל יכ •םרמאל ונתבוח •רמאהל םיכירצ םה ןכ-יפ-לע-ףאו •םינמאנהו

 •תאזה תעה הקיתש

 ךלוקו 'המואמ תלעפ אל 'הרואכל •חודה ךרד תעדל ןיא •••זרשפאו

 •תעמשה רשא םירבדה דה ךינזאל עיגי םיקחרממ םואתפו 'רבדמב ארוק

 חמצ •ש
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 םינזאמ ב-ןוי>ג.

 י - TT ןהכה ם"דא
 (ותומל הנש םישמה תאלמל)

 ן םכיפ בקעי תאמ

 (ףוס)

 י
f 

 n>T .דז •אטחל םהה םימיב בשחנ היה אל יוקחה
 םגו •םילגתסמ 'םידמלתמ •םיקחמ ויה לכה •הפוקתה ןונגסםצעב

 תא רצב שדח ןונגס דצישמ דתוי 'ורוד ינב לע הלעש'ם"דא

 ףיסוהל עדי 'ויתובר לא ףרטצה ךא 'םיברמ דמל אוה םג•ןשיה
 דימת רמש 'ך"נתה ןמ םיביטומ לע רזוח ותויהב וליפאוםהילע

 'בויא לע רזוח אוהשכ. •הרזחה לע רפכמה והשמ 'ולשמוהשמ

 והשמ לבא 'זכרמה ויוטבב םג וילע תולעל חכה וב ןיאשאדו

 :הז ןשונ-ןשי ןויערב םג קרזותופירחמ

 " • ••ו• — T " V T 'וחטבש יארי לע תומ לפי םש

 V V -I " I "" • T 'ומבל אצי ורכז לא רשא

 ■•- "t • t t v •• ו והיא ינר םידבואה הלאלו

 T V TT - T »V ?וימל ןזא טי אל 'דס אל הז .דמל

 םהיזורחש 'םידרפסה תא תוקחלמ הלודג הנכס ךל ןיא

 ויה םה םגש 'קפס ןיא לבא 'יחה רשבב תוזע םינדפצכ םיעקתנ

 היה 'הבורמ תיתוברת הרשכה שרודה 'הז ןונגסב םגו 'תפומל ול

 לש העודי הנומתב שמתשמ אוהשכו 'אילפהל דע םימעפל טלוש

 :לוריבג ןב המלש

 וירימא ךיא ןפ ץעה שישכ

 - וירמא רשי שונא תנובתבו
I * I -- 1 V Vi- TT 

 :ימצע יוטב םירבדל תתלו ולשמ תוסנאונ סינכהל עדוי אוה

 - ו קימענ ןכ וישרש ץעה הבצ יפל

 T- J • -- -«V V I -T \1 * !••T •בדת ךתלדגפ ךתונע םג יתעדי

 •רועיש ןיאל 'הפוקתה ינב בורכ 'ל"חמר תא הקח אוה

 '«הנומאו תמא*ב וליפאו 'םידחאמ הלענ היה הלא םייוקחב םג לבא

 םירזופמה טויפה ישיבג תא תוארל תנתונ הניא הליהבמה ותוכיראש

 תא םג רישעה ילבמ םירז ליח זבזבמ וניא-'הבר הרמב ןאכ

 טוטרש-ידח םיסופטב הלכשהה תומד תא רצוי םא יכ 'ומצע

 •(דועו לכש 'ןועבצ) ןכות-ישודגו

 דימת תרכינ (ןובשחב ןאכ םיאב םה קרו) םינמאנה וירבדב

 ותריציש תונרקחה לכ םע •דחאכ ןכותהו ןונגסה דצמ תומדקתה

 'ךישמה הזב •תולקל 'תוטשפל היטנ םג דימת הב שי 'הב התקל

 תטועמ ושפנ תופיקשכש 'ו"הנד לש וז-תרחא תרוסמ 'רומאכ

 תולוק ילב 'רוצעמ ןיאב חלוקה וריש ןונגס םג ףוקש .דיה עבצה

 ןמ הובג ךורע ןיאל .דיה הזב ןכא •הבר הממד ילבו םיבר

 אל •םיינגרוא םה ם"דא תרישב םייממעה תודוסיה •«רוקמ»,ד

 םשו ,דפ בנוגי םייסיפטמה וירישב אקוד םא יכ '«ןיבמ לד*ב

 ןאכו •תיבבלה ותוניגנבו ותוטשפ ןחב ונתוא אילפמה 'יממע זורח

 :קהבומ ןקיריל םא-יכ 'ןרקח-ררושמ דוע וניא

 -- ?ישאו ינ!? 'םיננאש 'ורוס

 '?דוי ישפנ רז? סכב דחא אל

 ■יי■ :וא

 יתעדו ןח תב 'יניע תב 'ינא תב

 י®-:- * TT -- T »•♦ תעברא םינש תב - םשא אל 'אטח אל

 •עונת ישפנ יב 'ךצק רכזא יכ

 ?עודמו :ורמא ?הז ,דמ לע :ודמא
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 ב ןוילג םינזאמ

 'הזכ םירבד בוברשב וקל אלולא 'ולש עבטה יריש בור
 גוס לע םלוכ טעמכ 'ימנידה םלקשמ יפל 'תונמהל םילוכי ויה

 :םע-יריש
 V " 6 י ו — 'לבנ לע ריש ורמז הפ

 ?תרעוס ריע וזחת המ

 V V TT 6 T 'לבה םדא לעפ םש \

 •תדרויש לא תדךה הזנ

 :וא

 'רע! ץע ל? ייח ןיל

 זהאפךנ תאז הק^ח ףא

 'דעס בס! דויע יב ךא

 •האב אל דוע יתואפר

 '«עוגה» דחא רישב
 'בתכש בוט רתויה ירילה רישה ילוא -

 ונירישב םג והומכ םיטעמש 'הזכ אלפנו טושפ סומתיר גישה

 :ףולחהךב םדאה ןוגי תולילצל 'תיממע תוידוילימל םישדחה

 'וניזה 'תומדא 'ונוה ורש וננר םירפצ

 !והועתה 'םדא ועתה 'ופע תחא תחא םג

 J — TT T -- J T 'ונל 'ונזא לע ורמז 'ורבע הס ינפ לע

 ודךוש
 »והוריכשה םכני!מ »ופס םאתפו -

 ן!!ה גפ יל ינאו 'תחנ ימולע! דעצ
 •ן!א םכנה יפ עדא •תחרוב לצכ תיחל!

 T I • — דחי םג יל אנ וכבו
 'עדוי ךא תוכבל לכ

 דחפה גופ; ילוא

 •עבונ העמד רוקמב
 'הקיתעה ונתרישב ורוקמש 'הז יריל ןונגס •שדחה .דיה הז
 ןיא ילככ םהה םימיב בזענש המ לכ-םעה ירישב 'הלפתב

 חמצש סומכ עפש ירפכ 'וילאמ בוש גראנ ליחתה 'וב ץפח
 ןיעמ םיטעמה םיזורחה זא וציפה תומימח המכ •תעדמ אלש
 דפסהה ךותמ םירקי חלודב יצרב «העמד לכימ"ב וקיהבהש 'הלא

 :םיתבה ו"לק ןב םמעשמהו ךוראה

 ? חירבה ימ 'הה 'ירופצ ינקמ

 • - • • v • 1 • 1 • - ?חיכשה הז ימ ירומזמ יתיבמ

 ?יהנ ארקיו ירוינכ ץפנ ימ

 בוד לש עשפה לע ורפכ הלא םייערא םייממע םיזורח

 וכשמש םהו 'עבטל 'ןוגנל ונואמצב בלה זחאנ םהב •םירבדה

 •וז ףעז-תריש לע םג רעונ לש טוח םימעפל

 ה

 תא תדבועה וז -םירורמתדדוד 'ומלוע לש סותפה ןבא

 םדאה םעו םיהלא םע ןשיה ונובשח היה 'והצק דעו והצקמ ולוכ

 יחכ ותרישב יוקש 'הז םודק ביטומ •היחילשו האירבה םעו

 ליטהל ידכ דע וילע רזוחו ךלוה אוהש המ לכ םע 'תישארב

 םעפב םעפ הל ףיסומו הקילד הב ליטמה אוה אוה 'םומעש

 םיצוכתמ וירירש 'ול קקזנ ןטייפהש תמיא-לכ •השדח תוננער

 רותח •עורפה םלועה לע השדח הפקתהל 'ברקל םינכומ 'חכב

 'תינתואת תונשקע ןימב וז «הימוה לבח» תחת' דימת רתח

 ץעמ •העלס הא בקנ תשלחנ יתלב הביאב •תישיא ןובלע-תורירמב
 ישעמ תאו ע"שברה תא ףדרש וז «הפידד"ב היה םקנ ןואמצ

 - רבשנ אלש םייח ןואמצ לע 'לכשש וינב לע םקנ - וידי

 ? עדוי ימ

 לכה ןאכ ןיאש 'הלא ויתוקעזב אלמ םלועה ללח לכ תא
 'וז הנשי הנלבוק *«קוחה יפל» םישענ םירבדה ןיאש 'הרושכ

 'ורודו לוריבג-ןב תרישב תרזוחו «תלהק*ו «בויא» ךותמ הלועה
 ןויערל 'המסיס ןימל ותרישב התשענ 'הפוקת לכב תשדחתמו

 תודימתב הזה ברוצה באכה תא וברקב אשנ אל שיא •עוביק
 המ לכ •והומכ םייק ונדועב ברח םלועה תא האר אל שיא 'וזכ

 וניע וב ןתנש
 י

 תא האר חרופה דוה לכב '«הלפמ יעמ*ל ךפהנ

 'םידוה תחנ 'הבהאה רשוא 'םירוענה קתמ *תרתוסמה ותשימכ

 תא ערק הודחו טקש בלה תא ליחני רשא לכמ - ערה ןוחטב

 :ומודיע תוהלב לכב ונינפל םלועה תא גיצהו ףיעצה

 - םלניע חקפו רקח לא אנ אב

 !םי?חה ייח רקש ךא יפ 'רוש

 ןמזה ךשמב ול השענש המ לכ םע 'הז םזימיספ 'אל
 •הצילמו ןונגס ירפ תאז לכב היה אל '«לגרהבש רבד» טעמ

 'תלכוא הרכה יקמעממ תכלוה «!חונמ ובה» וז רבש-תקעז

 דימצה 'ןורכש וילע ךלה שואיה •הנקת ןיאש 'יאדכ רבדה ןיאש

 יפלאבו וילא בש אוה םיכרד יפלאב •הלפאה וראב לא ותוא

 םה םיבולע המכו •ףעיי אלו 'יוטב ידיל ואיבמ אוה תונומת

 «ןנואתמה» םירישה ינשמ !הירוגינס דמלל 'קידצהל ויתונויסנ
 םרוד ןושארה 'הז תמועל הז 'ותומימתב 'םגיצהש '«ררושמהעו

 תופסלפתה ידפ אוה ולוכ - ינשהו 'ןמאנה ונוגיב 'ןונשה ויוטבב

 בויאל טיהלא הנעמ ךותמו הקיטסלוכסאה ךותמ תילכש החכוהו

 •«הכאלמ» ולוכ

 'החמומ רוגיטק גהנממ היה םלועה רדס לע ותורעתשהב

 'םגפ לכ תולגל ששה 'הפרותה תומוקמ לכ תא תעדל רקוחה

 הנינבב שיש 'וז םיעגפ תריש '«הלמחה» •הרתסנ השלוח לכ

 םתס הניא - 'תיטגדה «םונהיגה*ה לש «הילוגע*מ והשמ םיוסמה

 *בתכ םא יכ 'םלועב טילשה לועה דגנכ האחמ לש תוצרפתה

 הכורא הרוש - «ויפיעס יפל» ולוכ דסוימו רדוסמו ךורע המשא

 יחה לע - 'לכה לע הרמ הנלבוק 'עשר-ישעמו תוינערופ לש

 אל המ •םימש ידיבו םדא ידיב השענש המ לע 'םמודה לעו

 'םימ ףטשו המדא שער ? וז תואדמ-תבחר הירוגיטקב ללכנ

 הלוכש םא תלמח 'םדא תומו םדא תדיל 'שא ןוילכו רוק ןואפק

 עמד יררועמ לואש תוארמ-התמה ומא ידש לע קנוי תועמדו

 'םיהלארדפמ רדושמ קד הזחי רשא השק תוזח 'העוז יררועמו

 דע םלועה-תועז תכלהתמ ויניעבו םוהתה לא םעפ ץיצהש ימ

 :אפרמ ןיאל

 !יכבה איג 'יוה !לבא-תיב לבת 'יוה

 !רפא ףרפענ ה^מד ךיתורהנ

 «קוספ-ףום» - תומה ןיבו ידוהיה ןיבש תיחצנה הביאה
 ונתריש לכב ילוא האצמ אל 'םלועל ומע םילשמ ידוהי ןיאש 'הז

 רוגח םעפ לכב בש אוה הז «ער ןינע» לא •רתוי םעוז יוטב

 יוגח לכמ •ותוא האוד אוה לכב •השדח הביאו םישדח םינוא

 'בוטו רוחב לכל דימת תברואה 'וז הבער היח הציצמ םייחה

 הנכומ 'הכחמ איה דוגרפ לכ ירוחאמ •רתויב בוהאו דקי לכל

 :ףורטל

 םייחה םימיענו רויאה קותמ ןה

 'ואלמ גנע ץראה לכ אלמו
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 םינזאמ ב ןוילג

 •-- "t זד t\ " •— 'םימעל לבא 'םלכ םה םייח

 תעד?י
 •ואב םירובקה םה םיתמ -

 '«והשעמו יחו חמצ לב» רקוחה 'עדמה יאלפ לכ םה המו

 האירבה ינתיא לכ תא דדומו לקושו «לצו דוא יקוח» עבוקה

 «םלענה» תא םא '«ןיעל וארנ אל םימלענה ןומה» תא ףשוחו

 ?םלועל רותפלו תולגל לכוי אל 'תומה תא 'דחאה

 אלא וניא בוטה ? ךכ-לכ םהל דרחנ יכ םייחה םה המ ךא

 הארנ «ואוב תישארמ» •ףולחל תנמ-לע אב אוה •םיניע-תימרת

 הדוסי 'היו'דה םצע •«והזחנ ליגב 'ןוגי אוב םרטב» :ותכל תא

 תחקולה 'תקסופ הניאש ןולדחה לא הנכה התוא אוה דימתמה
 תעל רבד ריאשה יתלבל דע 'וז דחא וזב םייחה תודומח תא

 :ץקה אוב

 ? ינחןקי. םא 'תומ חק; המו

 ו

 הטשפ אל םעפ ףא •דחא עבצ •ותריש לכל הז םוגע עבצ

 לש 'רעונ לש חוד הבשנ אל םעפ ףא •םירופאה הידגב תא

 - ודוד ןב ולוכ היה ןטייפה •הז ויתסירעיב הלודג תוצילע

 לש חור דימת הערז■ הלכשהה •ויקוחב רוגס 'וגוחב רוגס דוד

 החרק ליטהש והשמ 'םימשמ והשמ הב היה •היביבס לע בצע
 •ויהלאמ םתיתנש םדאה ןוגי •התיה תאז תומתיה •הוקתה ינגב

 אוה •יסופטה הלכשהה שיא 'ותוהמ לכב 'היה ןהכה ם"דא

 •היעבצ םוסק 'היפ; רוכש 'תומוצע םיניעב היוהה ירחא ךשמנ אל

 תא 'הללכהה תא שקב לכב •חתנמ 'רק 'לולצ היה ולכש

 'ףתושמה
 יתב םג •החונמ והתכידדה היכרנא לכ •לזרבהיקוח תא -

 •••רדסה לע םיחיגשמ 'םיל;ח תורושל םלוכ םימוד םיכוראה ויריש

 המצע תובהלתה התואבו 'תונונמיה רש לוכי-לכה לכשל

 לאוגה לכשה חכב הנומאה •וחכ רסוח לכ תא 'ונולק תא הלג

 •ןורחאה רבוג 'דימת ומכו 'דימת וב םיקבאנ ותלכיב קפסהו

 הזב •םלועמ תויזהב ושפנ תא הלשה אל אוה •שיאה היה קצומ

 •רדוקה וחכ היה

 לכ םע 'הז ןדקחיררושמ 'אוה היה הלכשהה ישנא ןיב

 הלילשב היה וחכ •זועב רבג 'חכ לעב 'ותנוכתבש ךחוגמה

 תולגנה לכ לע התדוצמ תא השרפו הקמעתהו הכלהש 'וז

 תחתמ רשא הלודגה הירעה וינפל התלגנ רתויו רתוי •תורתסנהו

 ונדעב ךסה יחצנ לולבת ותוא - םייח ומשש 'תימרתה ןוזח

 טועמ לכב •םהש-ומכ םירבדה תא 'םלועה דובכ תא תוארמ

 תא - הרכהבש לודגה יוקלה תא ספת תיפוסוליפה ותלכשה

 'ימסוקה דובעשה ןמ ררחתשהל '«ונמצעמ תאצ*ל תלוכיה-יא
 :אצומ-ןיאל וב םינותנ ונלוכש הז רסאמ-תיבמ

 םא 'ויה
 'והנה שקבמב שקבמה

 t J • V •• • V T I .. •והאצמי אל םהמ שיא הז לכבו

 שובכל 'תוארל 'גישהל וחוכ רסוח לע םדאה ללי הז

 'ןמזה לש וז תצלפמ-'האור הניאו האורה 'וניעב םלועה תא
 םלועלש 'הלכת אללו תישאר אלל רוחאמו םינפמ םימלועה לפוא

 ןתינ םהבש 'םייסיפטמה םינינעה לכ - ותנוכת רקח דע אובנ אל
 אוצמל השקש 'םוצמצו חכב ובתכנ 'תינוציקה ותונקפסל יוטב

 •דתיכ םיכורדו םיצווכמ ולא םיזורח •השדחה ונתרישב םתמגוד

 'תעודתכו 'ויוטב חכ בר ןכ 'םלועה יעצפב טטחל הברהש לככ

 הלטבב 'היוהה לש ןורחאה רפאה תא הערקב ותריש הללצ םרה

 :ןירותסמה םסק תא םג ףוסבל

 vvt "ז vi• — I •• » 'לבהו תויתפו הגשמ םג ןיא יכ

 לכ ףא 'דויסו הדיח ןיא
 •ן;א ןויער

 ז

 'ררושמה תומד ונל תדייטצמ הלאב םיטלוב םיטוטרשב

 הבושחה םיסורה םיליכשמה תקהל לש סנרפו ןורטפ ותעשב היהש
 לעו ודובכ לע לחמ אל •המדב ותואישנ תא גהנ אוה •רתויב

 •«לובג יגיסמ» םהב הארש 'הלאב הרמ קורזל עדיו ויברוקמ דובכ

 םייחב םג היה ןכ 'ותרישב ומכו 'םיגרתוה גוסמ היה אל אוה

 תרגוסמה ותנוכת ינפמ קרו 'תטלש הנוכת לעב 'ףיקתו ןדפק

 •ונמזל ץוחמ ותעפשה תולובג תא ביחרה אל רתויב םצמוצמ גוחב

 תשגרה 'ל"בימו ופאמ תרישכ 'המע האיבה אל ותריש

 ןח תערוזו דעש תחתופו הכותמ הביחרמש וז 'השדח םלוע
 ךשומה 'ררחשמה ןמ הב היה אל •םינשיה םירבדה לע שדח

 תא רבושו לושכמ לכ ונוחטבב לטבמה 'זילעה וחורב וירחא

 חור-למעב ךדד שבוכ 'ללוס חכ היה .דז •זועב םיחירבה

 •תעמשמל תארוק

 הקזח 'תמכסמ 'תמייסמ רקיעב .רתיהש 'וז הריש 'ןכא
 תא הרישכה 'הפפורתנש תינושלה היגרנאה תא הסנכ 'םיקה תא

 תוחתפתהל הזיחאו דוסי השמש הבש םוצמצהו דבוכה לכבו 'םילכה

 •הירחא האבש 'השדחה
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