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 ל"ז ינקז תיב לע ס"ש

 ןונגע י"ע תאמ

 םהידבכמו םירפס יריקומ יערו יחא ןעמל
 םישה לע רמאמ רפסב ןורכזל בותכא

 הכרבל ונורכז ינקז יבא ןובזעמ השוריב יל אבש

 ונורכז ינקז לש ותיבב דמוע היה האנו בהבהצ םירפס ןודא

 םיבותכו םיאיבנ הדות םידמוע ויה הנותחתה הרושב •הכרבל

 הלעמל 'שפנה ישימשת ראשו תוליפת ירפס םהמ הלעמל 'םהישוריפו

 בהז ירנידכ •ס"ש םהמ הלעמל 'םיניד ירפסו דסומ ירפס םהמ

 םיקוקח ויהש תותכסמה לש ןהיתומש ויה ךכ יקנרא ךותמ טיקיהבמש
 לכ םע ס"ש הז 'ס"שה לש ורועמ םיקיהבמ בהז לש תויתואב

 קחצי םהרבא ה"ומ לש 'וכו חבושמה סופדב רכו םישרפמה

 •גרבמלב שיקגעמ

 •יתודלי לש םינושארה תוגודכזה ןמ דחא אוה הז ןודא

 •עקרקה יבג לע יגובישוה עברא לע לחוז קונית יתייהשכ ינרוכז

 שמשממ יתלחתהו ויתותלד תא יתחתפו ןודאל יתעגה תחא םעפ

 שוג ןימכ הליחת יתיארש הרוש התואש ההותו בשוי יתייהו 'םש

 דע יתעד הררקתנ אל •םיקלח םיקלח תקלחתמ יהירה דחא

 •םשמ ינולטנו תיבה ישנא ואבש דע 'דפס דחא רפס יתאצוהש

 •«הב וושי אל םיצפח לכו» 'םשל ךשמנ יבל היה ךליאו ןאכמ

 הרושל ידי העיגהו השעמו 'יתמוק דועיש דדומ יתייה וב ףא

 :יתארקו החמש יבל אלמתנ 'תודמוע תודמגהש םוקמ 'הנוילעה
 •ינא «ארמג רוחב» וארו ואוב

 דמול הכרבל ונורכז ינקז היה ם"ש הזיא ךותמ עדוי יניא

 ס"'ש ינא רכוז יתעד לע יתדמעש םוימ •ודיל הז ס"ש אבש םדוק

 וילושו האנ דיינ לע תואנ תויתואב ספדנ ס"שה •הז ןוראב הז

 ארמגה הלגלגתגשכ 'ורמא •«רהוטל םימשה םצעכ» םיקיהבמו םיבחר

 'תחאל דע ינקז לע הבבחתנ ונלש תולילגל הז ס''ש לש הנושארה

 גדבמלל אבו וכרד תא לכש איטמקרפ םשמ איבהל דידיל עסנשכו

 ולצא ןימזה 'היגמו דמוע סיפדמה תא האר 'םופדה תיבל סנכנו

 ול ןתנו םתוח ול תושעל ידכ תויתוא סיפדמה ול רבצ •ןיס"ש הרשע

 היה 'הדומש הצמל םיטח ררוב הכרבל ונורכז ינקז היהשכו •הנתמב

 ונורכז ינקז השע המו •וילע ומתוח חינמו קשה יפ לע לבח ךרוכ

 אלש ונריעב בושח שרדמ תיב ךל ןיא ז ןיס"שה לכ ראשב הכרבל

 היה אלש ונריעב בושח שרדמ תיב ךל ןיאו שיקנעמ ס"ש םש היה

 אלהו •םהל ןתנש ס"ש תוכזב הכרבל ונורכז ינקזל בושח םוקמ םש

 דבעש םימעפ אלא ? ברה לש ושרדמ תיבב ותליפתל םוקמ עבק

 •סנכנו וכרבו השודק דמוא ץ"שה לוק עמשו שודק םוקמ לע

 •«ותיב םש יכ» ומוקמ לע בשיו אב אבש םוקמ לכלו

 המהב טחוש ינקז היה ראודה ןמ האב ארמג .רתיהש עובש

 ידימלתל קלחמ היה ראשהו תבשל דשב לטונ היה הנמיה 'תבשל

 הכשמנ םינש שמח •םדבעל ןתונ היה תורועה תאו םיינע םימכח

 תיבב ובשיו ורזועו םירפס רשוק אב תיששה הנשבו ס"שה תספדה

 •תבש ברע דע תבשב דחאמ ולכא ונחלוש לע 'הכרבל ונורכז ינקז

 וסנכיש ידכ ףסכ העמ םהל ןתונ היה םהיתבל םישרופ ויהשכו

 ל"צ ינשמ רתוי ןלבל ןתונ םדא ןיא תמאב •תבש דובכל ץחרמל

 םידרז לש אטאטמ חקולש סינטסאה םהילע ףיסומ 'תלוגלוגל

 לש עבטמש יפל ?ףסכ העמ םהל ןתיל ינקז האר המו •ומצעל

 ברעו יתש ןושל אוהש ד"'ציידק ארקנ תאזה תוכלמב תשוחנ

 תועמב השודק יכרצל שמתשהל אלש ומצע לע ינקז רימחהו

 התיה םולשה הילע יתנקזו •ןהילע הדז הדובע םש תרכזה שיש

 ,דתיה הברה םימעפ •סרית יטח לש הגועו תבשל הלח םהל תנתונ

 העשו העש לכבו •םהל תנתונו םינותחתו תנותכ ךותב ןתוא תררוצ
 האורו םהילע דמוע היה ויקסעמ יונפ הכרבל ונורכז ינקז היהש

 הפיצ המבו •תואלבטה יופיצבו םירפסה רושיקבו תונוילגה לופיקב

 הב םייקו •בהז לש תויתוא ןהילע קקחו רועב ?תואלבטה תא

 סקנפ השע ךרוכה םכתחש תומילגה ידוישמו '«השובל רדהו זוע»
 םירפס •תורמגה לע הכרבל ונורכז ינקז םשר ומש תא •רשעמל

 «וב םתוחה לכל ןגיו עישויו רוזעי» םהב בותכו ןודאב יתאצמ הברה

 'ןהכה ינולפ ןב ינולפ 'ותכינחו ויבא םשו ומש בותכ הזמ הטמלו
 ויבא םשו ומש בותכ הזמ הטמלו «האולמו ץראה 'הל» וא

 •ללכ םתח אל הז ס"ש לע לבא •ןהכה ינולפ ןב ינולפ 'ותכינחו

 אל •ץפח םהילע חינה אלו םיפדב טמק השע אלש ןכש לכ

 לש ןידבושו היניע ילכ החינמ התיהש םולשה הילע יתנקזב

 הל רמא 'היניע ילכ ורבשנו השעמו •הרודיסב לארשי ץרא תועמ

 •רפסב םתוא תחנהש םושמ אלא ךיניע ילכ ורבשנ אל :ינקז

 :ינקז הל דמא •הנידמה לכ וילע הזעלו לעמש יאבגב השעמו
 הרמגנשכו •ךרודיסב ןידבושה חינהל תרהזנ אלש 'חקל ךלשמ אמתסמ

 ונייחהש תכרב וילע ךריבו ןודאב ינקז ודימעה ם"שה תכירכ

 תינימשה םעפב ס"שה תא םייס םויה ותוא •(תוכלמו םש ילב)

 ימ לבו •תוכרב תכסמב חתפ ןרדהל ףכיתו •«וב תיגהו» םייקו

 •«םב תרבדו» םייקל הכזיש ותוא ךרבמ היה דמעמ ותואב היהש

 דמול ל"ז ינקז היהש ינפמ םהיתוכרב ומייקתנ אלש ינמודמכ

 •הברה ספלא

 הפמש םישרח ישארבו הכונחב ןבו םיבוט םימיבו תותבשב

 ןודאה ןמ תכסמ איצומ הכרבל ונורכז ינקז היה ןחלושה לע השורפ
 ףדונ בוט חיר היה ןוראה ןמ ארמג איצומ היהש העשבו •הנושו

 •ןוראב תחנומ התיה םימשבה תספוקש יפל 'ופוס דעו תיבה ףוסמ

 ףסכ ילכל דחוימ ןודא הכרבל ונורכז ינקזל ול היהש יפ-לע-ףא
 שודיקל תוסוכ 'םיבוט םימילו תבשל תורונמ םידמוע ויה ובש

 ףא 'לוח ילכ ראשו יקיבטל תובית 'שדוק ילבו ץיצ 'הלדבהלו

 לשמ •םידפסה ןוראב תחנומ םימשבה תספוק ,דתיה ןכ-יפ-לע

 םימשבה תא ןתונ אל 'ותיבל ךלמה תא ןימזהש ךלמ לש ובהואל

 תודיפ קלחמ ינקז היה בוט םוי וא תבש היה םא ? ךלמה לצא

 ףיסומ •תועמ ונל ןתונ היה לוחבו דומילה םדוק הקיתמ ינימו
 ונל ויה אל •הכונח לש תועמ םהב שיש הכונחה ימיב םהילע

 ונייה וליפא 'לודגה ס"שה ךותמ דמול היהש םימיבכ םיבוט םימי

 יפ-לע-ףא •ונב רעוג היה אל וילכ תאו תיבה תא םיכפהמ

 וניא החותפ ארמגש ןמז לכ 'םה םינדפק םינחבו היה ןהכש

 •הינפב וסעכ הארמ

 ל"צז ירומ יבאל םולשה הילע ימא תא ל"ז ינקז אישהשכ

 וימח תיבב רד היה יבאו ליאוהו •ס"שה תא ול ןתיל חיטבה

 ול עבקש רחאל ףאו •תיבה ןמ ס"שה תא איצוה אל הליחת

 •ינקז תיבב םיחנומ םירפסה ויה ומצעל רודמ ל"צז ירומ יבא
 :הכרבל ונורכז אבא היה דמוא הכרבל ונורכז ינקז היה דמוא

 תעשב •םירפסל לוטלטה השק ךכ םדאל לוטלטה השקש םשכ

 תיבמ ידפס תא ואיצות אלש ור,דזה :וינבל רמא ותריטפ

 •םשל םיאב ויה רפסל םיכירצ ויהשכו •וב דר ינאש םכיחא

 םיבשוי םיחאה האד אלש ימ :ודמא •ותומב םכרד וייחב םכרדב

 םיענ המו בוט המ» לש האנ שוריפ האד אל םהידיב םהירפסו

 םיאב ל"צז ירומ יבאו ינא ונייה ךכיפל •«דחי םג םיחא תבש

 ונייהו םש דומלל הכרבל ונורכז ינקז תיבל דימת םוי לכב

 לצא אב םדא היה •«הרות םוקמל הלוג הוה» ונמצעב םימייקמ
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 םידיש לוכי וניא ליאשהל - תכסמ ונמיה לואשל הכרבל ונורכז ינקז
 ז השע המ •«רב ענומ» םושמ לוכי וניא ליאשהל אלשו 'תושטשטמ

 תדמוע ותקדצו» םייקו •הליאשמו םירפס רכומה ןמ תכסמ הנוק היה
 ונממו ובכשמ לע ארוק היה ובש ןטק ס"ש ול הנק אוה ףא •«דעל

 יבאש ןמזב •ךרדל הדיצ ויעסמב ועטנב ולימרתב ומע לטונ היה
 ידי דמלמ יתייה ואצי -הנושו בשוי יתייה תיבב ויה ינקז וא

 תרגסמ תא יתקתעה הברה םימעפ •ארמגה תויתואב בתכה השעמ

 ארמגה לש הנושארה הביתה תא הפיקמש תרגסמה תא וא רעשה
 יל רמוא םדא היה םא םימיה םתואב •חרזמ יל יתישע םהמו
 אל רבד לש ותמאל •ןימאכ יתייה אל הלאמ םיאנ םירויצ שיש

 •הזכ רבד ותעד לע הלעיש םדא אצמנ

 •ינקז לש ס"של היה רבוחמ «החכשה דמוא» סרטנוק ףא
 בשוי יתייה ינאו םדא לכ ידיב יוצמ וניא הז סרטנוק

 לש הז ליהבמ דוס •יפב םיננושמ םירבדה ויהש דע וב ארוקו
 השעמו •יבל תא ךשומ היה רכו שרפו הנשש «שיאה ותוא»

 רפסה ןמ רסחש המ הפ לע וינפל יתארקו ברה ינפל יתדמלו

 אוה היה הזכ םוקמל םיעיגמ ונייהשכ ךליאו ןאכמו •ינסלקו
 •הפ לע וינפל ארוק ינאו יל זמרמ הכרבל ונורכז

 וירפס תא קשנמ הבדבל ונורכז ינקז היה םא רכוז יניא
 ונורכז ינקז וירחא חינה הברה םילכ •«תכל ענצהו» םהב םייקש וא

 הרידו םיאג םידגב תותסכו םידכ תשוחנ ילכו ףסכ ילכ 'הכרבל
 •םללשו ביואה אב יכ םולכ טעמכ וינב ידיב ומייקתנ אלו 'האנ
 ותוא םירמושו וב םילמעש רבד ןכש 'דמועו םייק הז ס"ש לבא

 •יתבתכו יתיאר תאז •םלועל םויק ול שי ומשל

 •חנש םיענש ול תאלמב 'גיפרת רדאנ ןפנומיס דוד 'ר סנחזו דוננל ותעשב בתננ

 •• » ררועמל

 T : v ג - \ דבפ זוז לבת-ללח !דגה לפה

 •ףפב שחלו שואל תוקנא אלמנ

 רז האנ יאלפו בלה תורובג

 •ףסאה-תיבב םימלג למקל ויה

 'רעצב 'אגה בלל ראשנ אלו

 דאאה בלב עלפ? 'םלא 'םלא קר

 :םיר?י-לוק1 מד9 ת1ע?י :ט3'י
 - יבבי תומלב 'קוחצו בואכמ 'הלכת

 - 'םירהךגזןכ דגוב 'םוצע הנחמ

 יתיז לא יחדמ 'םד דע לואשמ ועתו

 'וקפךי טאלב של דוע םותל בל לא
 •וקתשל תוקיר םידיב - וחתפהבו

 'ןויזחל הלה ןוזחילב יב

 'עושעשל - ערו בויט תמחל!?

 ןויאר לצאו 'בלח - קחזקמ-תמ?

 •עוגנ םילכתקמילהק 'בשנ שולק

 - רע? שורק לע תמה 'דלומ ןואגו

 •רע? להקז ךות קחשל 'ויתמבמ דר?

 'תוטושפ םילמ יזנג ילךתי ימ

 !רוא-אשד 'ץלא דגבכ תומת

 'תוטועפ יכבב 'שובא אלו ןתא

 :דודק תומת: לכ-תא 'יתומתעתא

 T t" -י t י ד 'ונשדג ותיבמ חורה-וניבא

 •ונאצמ אל חונמ ונמא-ץלאב

 םקלחיתנמ וז ז ה^ש-ייח ןורכש

 •שמל-ינב לש וא םלוע-ינתיא לש

 - וחוד !החכש ררושמל אל
 מקז ל?

 •םמזו ול םייח-יקוצמ »בלח לואשמ

 'יפד-ןיא המ!ןך-ןוב? 'םמוש ריגש אוה

 •יפיהייוקש ךיזלו תודע ןורא

 ץיבילפוק גקעי

 ונוא תירחא

 ררפס

 ינ ב ואר •א תאמ

 (ףוס)

 ץראליץוחמ אובל דחא אל לקז גוזה
 הרצק אל הרולו -

 ךשמב הלצא רבטצנש 'ךורא המשאה-מואנב •םעפה הירבדב
 דחאו 'םינוגמה וישעמ תשרפ לכ היבא ינפל הדיבעה 'םישדח

 ינפמ רבדל הברמה 'ןמואו הדומ תואתב םתוא הטרפו הרזח

 רבד ובישהל יאשר וניא ובינהש
 תשא - איהו 'ךומכ ןקז שיא "•ונתיב לע תטמה הפרח -

 לא "תעתרנ אלו 'תשוב אלו 'התוא תאבה התיבה םגו !שיא

 ז עדא אלש 'ילוא תבשח "•התאו !השרמ יניא :ךל יתרמא !יתיב

 ז עמוש התא ?עמוש התא "•התעמ !רמגנ-התע לבא

 •קתש
 :הפצרב הילגרב העקר 'רתוי הזגרתה

 ןעמל •••?ךישמת ילוא וא ?הזב ךל יד אל ילוא וא -
 ?קתוש התא המ !דומא ?אבהל םג לכ יניעב קוחצל היהנ

 :םינש הבדה-הברה ינפל דחא ברע רכזו הינפל דמע

 יכרד לע הבחרהב רבדמו לכואה-רדחב ןחלשה די-לע בשוי אוה

 הילע םייאמ 'הל געול ,הב רעוג 'ויניעב תועדה ותב
 איהו -

 ןמ החרבש דע 'םידקב םגו 'ויה הלאכ םיברע הברה •תקתוש

 הצקב דמוע אוהו •הינפל הייחו הדיעצ זא התיה איה לבא •תיבה

 ?ךלי ןאל •וכרד

 תא ת3ה ♦הניב ותוא תדמלמ איהו הינפל בצנ אוה הנה
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