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 T הלגע לעב עטנ ירופסמ

 םולשה הילע אמא ,דתיה יחא ןושמש בקעי דלונ אלש דע

 דודה יקידצ לש םהיחתפ לע המיכשמ ,דתיהו הברה םינש הרקע

 הילגר תתתכמ ,דתיהו דלתש ליבשב הילע םימחר ושקביש

 וליפא 'תואופרו תולוגס ינימ לכ תלאוש ,רתיהו םוקמל םוקממ

 אלו 'ףושיכ ינימ לכ הל ושעש לידבהל םינקזה םירדקה ןמ

 תלרע העלב רבכו •התשע אלש האופר וא הלוגס םוש החיגה

 ףלאב לידבהל הוקסרש תשבוימ ריזח תציבו לומינש קונית

 לש הרידק התשע איה ףא •גורתא לש תחקרמב תולדבה יפלא

 ןיא •חופתה תחת התוא הנמטו הסינכהש המ הסינכהו ,רועש

 •הדקפנ אל אמאש עודיב לבא 'תודיפ ,רשע חופתה םא עודי
 אל תואופרו תולוגס ינימ לכב הימי לכ הדורט .דתיהו ליאוהו

 •הלעב םע החונמ לש םוי התאר

 חומשל ושאיתנ רבכו םינב אלב םינש רשע והש ךכ ךותמ

 םא :ורמאו ןידה תא םהילע וקידצהו לארשימ םדא לכ ראשכ

 •הבהאב הריזגה תא לבקנ 'םינב הארנ אלש איה םשה תריזג

 םולשה הילע אמאב ןירגתמ אבא לש ותחפשמ לכ וליחתה

 לש תומש ינימ לכב התוא םינכמ ויהו הנולקב םידבכתמ ויהו

 .רשאמ ךמצע רענ :אבאל ול םירמוא ויה םויו םוי לכו יאנג

 םינב ךל דלתש תרחא ,דשא ךל חקו ןירוטפ טג הל ןתו וז

 בשוי אוהש 'יובאו יוא םיקעוצו ותיבל םיצבקתמ ויהו •תונבו

 בשיל ול וחינה אלו 'החמש אלב וימי תא חפקמו הרקע םע

 בשי אלו הניבל וניב היהש םולשה ינפמ השרג אל •הולשב

 ותיבל רזוח היהשכו •תועיסנב גילפמ ליחתהו ויבורק ינפמ ותיבב

 ותוא םיפיקמו ולצא ויבורק לכ םיצבקתמ ויה בוט םויו תבשל

 הל ןתתש דע ןאכמ זז התא יאש ךייח :םיקעוצו וידדצ לכמ

 •הינפב ןימחה תא וכילשהו רונתה יפ םתמחב וערקו השעמו •טג

 תבש יאצומבו שרדמה תיבב ןלו ךלה ?אבא השע המ

 ויתועיגיו וילוטלטו וידודנ לכש 'םיקחרמל עסנו הלגעה תא םתד

 רוזחל ליגר היה •תיבבש תוטטקה ןתואכ ויניעב םישק ויה אל

 דבעש םימעפו 'תועובש העבראל תחא רזח 'תבש ברע ותיבל
 עסונ היה אוה •ותורוא ילתכ תא ויסוס ואר אלש הנש יצח

 הרזח ותיבל רזחשכו •םיקוחרה תומוקמה ראשלו ייכוילויו תנידמל

 ויבורק לכ ראשו ומאו ויבאו ויתויחאו ויחא ואב דימש 'הרצה

 יוג וליפא •ךתמשנ לע שידק רמאי ימ יוא :דפסה וילע ורשקו

 ןב אלב הרקע םע בשוי הז בולעו 'םינבל הואתמ לידבהל
 •שרוי אלבו

 אלו היה חספ ברע םויה ותואו ותיבל רזח תחא םעפ

 גח ימי לכ ןכו 'םכרדכ ותוכבלו וילע דופסל ויבורק וסנכנ

 לכ אמא םע אבא חמשו 'רבד ויבורקמ דחא ול רמא אל חספה

 ול איצמהש אוה ךורב שודקהל הידוהו חבש ןתנו חספה ימי

 •םיצרמנ 'שמש-יפוזש - םינפה •רמצ לש תואקמזופ םע רקינ-יסנכמ 'םי-וטיוס
 תירבעה לש ריעצה סומתירה דימ עמשנ •זוע תועיבמ 'תוריהב - םיניעה

 "וסחו ינקסעה 'יאנפ אלל ץרה 'זפחנה סומתירה הז - השדחה תילארשיצראה

 •םישיטפב תומלוהה 'תושקה םירתהו המישנה-תורצק םיחתפה עפש םע 'ןוגינה

 תומש םיא&נ רדאב •תישילשה הקלחמה ןופס לא הריסה ךותמ םיקעוצ תולוק

 :ריהזמ ןומדק רואב םיראומ 'קוחר ידגא םלועמ היחתל םיבאומ 'םיאלפומ

 לא תולעל תקחדנ הריעצה הרובחה •••«תימולש» '«הנינפ» '«םולשבא» '«ןועדג»

 םיראשנה •םיטעמל קר הסינכה תושר םינתונ הינאה יתרשמ •ןותחתה ןופסה

 לע םיצצולתמ 'הובגה הינאה ןפודל ךומס םידדויתמ 'הריסה ךותב םידמוע

 הדבכ ןבא •םר לוקב םיקחוצ 'תירבעב םילגנאה םיחלמה לא םיקעוצ 'םתבזעמ

 'לארשי-ץראב רבשמה לע הקירמאב הברה ורבד הנורחאה תעב :בלה לעמ הלוגנ
 לע 'ןפכ-יחופנ םינפ לע 'םישאונו םיבער םיסולכוא לע םיביצעמ םירבד ורפס

 ץראמ הנושארה םולשה-תכרב •לאל הדות 'ןכבו •םישנא יללצ לע 'תובב םיניע
 ד v תריס תררועזל 'תאז דבלמ •יחל הק - תדדועמ 'הריעצ 'היח הכרב איה םירבעה
 'הריעצה רקובה-שמש ינרק תחת םיה ילג לע תדדונתמה 'ילארשיצראה רעונה

 ידי-לע 'ארשי-ץרא ירעשב ונא םישגפנ הנה :םונרעש אל רשא םישדח תושגר

 םתא םיאיבמה 'םידוהי «םביטיינ» ןימ 'םיו ץרא ילודיג - שדח ידוהי םופט

 •תדלומ-ימו תדלומ-תמדא לש היחמהו ןנערה חירה תא םתריסב

 :םהיניע הארמ לע םיתניב םיחס ןופסה לע םידמועה םירייתה
 ז הלאה םירענה 'לשמל 'םה ימ -
 •םיצולחה :םמצע םה - םה הלא יכ 'הארנ -

 םיצולח - רמוא .דוה ?תבשה םויב הריסב גילפי ימ יכו -
 םיצולחכ ללכ יל םיארנ םניאש 'ינהמת -
 זפינרק םהל שי םיצולח ז תייה רובס המ אלא -
 !םה םיצולח אלה -ןכ-יפ-לע-ףאו 'םינרק אל -
 הקירמא ירענ יכ 'עבשהל ןוכנ יתייה 'שדוקהךושלב ורבד אלמלא -

 הלא םה

 !תירבע יהוז אלה ?וז איה שדוקהךושל יכו -

 "•!תיקרוטב ןזואל איה תעמשנ לבא -
 םהינפל ןנחתמ - !לארשי-ץראב הרס ורבדת לא 'םידוהי 'יוה -

 —!לארשי-ץרא ידלי לע «ונייחהש» ךרבל םתייה םיאשר 'םכייח - •סרוקיפאה
 'םהל ורמאו ואב דימ •םירייתל וחינה אל ןופסה לע הברה תוהשל םלואו

 לא םיטרופספה םע אובל שקבתמ להקה לכו 'הינאל ולע רבכ הילעה ידיקפ יכ

 •הנושארה הקלחמה

 םינפ וארנ •קחדה ברו ןואשה לודג 'תונורדסמבו םינילקרסב 'הטמלמ

 םתסו םיאנותע 'תינויצה הלהנהה לש החכ-יאב-הפיחמ תוריסב ואבש 'תושדח

 •םילהובמ םינפב הנאו הנא םיצר םמצע םירייתה •םירייתה לש םידידיו םיבורק

 בורב הנורחא תירחש-תפל תונחלשה תא וכרע 'םנח-תחרט וחרט םירצלמה

 רתוי •םשל ץיצהל הצור שיא ןיא-החורל לכואה-רדח יתלד תא וחתפו ראפ

 תישילשה הקלחמב יכ 'ול עדונ •לארשי-ץראמ ריהמה ידוהיה לוהבו דורט םלוכמ

 והוח'.שי אמש 'שוחל שיו 'ולש הזיווב וכרצ-לכ חוטב וניאש 'ריעצ שיא אצמנ
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 םינזאמ זט ןוילג

 •הלכו ןתחכ םבל וביטיהו ותשא תא חמשו 'ותיבב החונמ

 •ויבורקמ תפקומ תורואה תא אצמ עוסנל ותעש העיגהשכ
 •השרגתו ןירוטפ טג הל ןתתש דע עסונ התא יא :ול ורמא

 'השרגאש יל ורמאת המע יתבשיש םימיה לכ רחא :םהל דמא

 השובהו םירוסיהו רעצה ותוא לכ תמחמו •השרגא אלו עסא אל

 וליחתה וסנכנש ןויכו 'ורקבל ולצא וסנכנ •בכשמל לפנו הלח

 םהל רמא •םהינפב המוקת האר אי" ש דע םירבדב ול םיקיצמ

 םאש 'הליחת אירבאש יל וחינה 'םכמ השקבב :ויבורקל אבא

 ףכ יל לשבמ ימ ?יתטמ לע יתוא דעוס ימ התוא שרגמ ינא

 ימ 'גאוד וניא ותמשנל גאוד אוה ופוגל :ורמאו וקעצ ?קרמ

 דנ קילדי ימ ?הנש םירשעו האמ ידחא שידק ךילע רמאי

 עיגה יניבל יניב •םינב תב אשתו התוא שרג אלא ?ךתמשנל
 ?המל •רייאב טג םיבתוכ ןיאש ונריעב שי גהנמו 'רייא שדוח

 •ןידוי יתשב רייא וא תחא דויב ר;א םיבתוכ םא קפס תמחמ
 :םירמואש ומכ •אצי אלמ רייאש ןיב רסח ריאש ןיב לבא

 הארשכ •דמוע וניא ןמזה 'םידוהי האלמ תדמוע הלגע וליפא

 לטנ •התוא שרגל םיכסה 'ויבורק ינפב דומעל לוכי וניאש אבא

 דיינ רפוסה ול טטרש •ברה תיבל המע ךלהו אמא תא אבא

 ויבורק לכו •הכבת אלש םירבדב ימאל התלדש תינברהו טגל
 םינתונו םיחמשו םידמוע ומאו ויבאו ויתויחאו ויחאו אבא לש

 וב ןתנו אבא לש ויניע תא חקפש ךרבתי ומשל הידוהו חבש

 םכילע אל הפלעתנו הינפ ונתשנ םואתפ •ותשא תא שרגל הניב
 'ותלעמ אנ לוחמי :דפוסל אבא ול רמא •תרבועמ איהש וריכהו

 ואלמתנשכ ? םלש יתמיאו •ותחרט דכש ול םלשמ ינא תרחא העשב

 םתוא וכילוה דימ •דלוה תרימשל תואקתפ ול בתכו הדוביע ימי
 אמא םעו אבא םע וחמשו תולוחמבו םירישב םתיבל ויבורק לכ

 ןושמש בקעי לש ותדיל השעמ ןאכ דע •רכז ןב הדליש דע
 חיר חירה ומא ןטבב יחא ןושמש בקעי היהשכ ליאוהו •יחא

 ןתיל ברה לש ותיבב םולשה וילע אבא דמעש העשב 'הרות
 'הרותב למע היהו •הרות דומלל תקשוח ושפנ התיה 'אמאל טג
 היה הלגע לעב לש ונבש יפלו •םלועב ןיטינומ ול ואציש דע

 ותלעמ לוחמי ןאכו •ותב תא הנידמה שאר וא ברה ול ןתנ אל

 דחא םדא ונלצא היה קרפ ותואב •רבדב רבד בברעמ ינאש

 הברה חילצהו םיכרד ידבועל םיסוס ריכשמ היהש ומש יי?טךב

 ילידנייש תא יחאל ול ןתנו הרות ידמולב קביזהל הצרו ויקסעב

 ונחלוש לע תונוזמ ול קספו דחוימ רדח ול הניפו ,רשאל ותב

 ותשאו תחנב םינשה ןתוא יח יחא ןושמש בקעיו •וייח ימי לכ

 עגפ ןיאו ןטש ןיא 'חמש ובלו תואוד ויניעו תונבו םינב הדלי

 סנכנו ברה לש וחתפב וסוס תא רשוקו ריעל עסונ אוהו 'ער

 יאדכ :רמוא היה ךכו ותוא בביח ברהו •הדותב ומע לפלפמו

 בקעי 'רוציקה •וידי-לע םג רכש יתדספהש ןושמש בקעי אוה

 תפילק דע רמצ בלחמ 'םולכ ותאנהל רסח היה אל ןושמש
 ךרדב ותבכרמ ול הכפהנש דחא רש אב תחא םעפ •םושה
 ד - 'םידחא םיסוס ול רכשו 'םיתמ םידגפכ םילטומ ,יבכרו ויסוסו

 :דיסחל ןושמש בקעי רמא •םיסוסה תא גיהניש םדא היה אלו

 הצור רש ותואש ריעה התואב שדח בר ונימש יתעמש 'ימח

 •דשה םע ךלאו ינשרה 'ונקנק לע תוהתל קקותשמ ינאו 'ךליל
 ןיוכתנ ולזמו הידמולו הדותה דובכל ןיוכתנ אוה •ולישכה ויפ

 וימח היה סייסל ןיכידצ ויהשכ ךליאו ןאכמ •ודיקפתב ודימעהל

 עס 'ןושמש בקעי 'הלגעה תא םותר 'ןושמש בקעי :ול דמוא

 •םיסוסב קסוע ויצחו הרותב קסוע ויצח ןיידעו •ינולפ םוקמל

 וימח ול רמא 'אשניתש ותשא תוחא לש התעש העיגהש ןויכ

 ךתשא תא בכך,ל 'ןושמש בקעי :ןושמש בקעיל ןושמש בקעי לש
 בקעי בישוה •דיעצה גוזל ךמוקמ הנפו הלגעה לע ךינב תאו

 יחפב אציו הלגעה לע ויתונב תאו וינב תאו ותשא תא ןושמש
 ומצע םימחו אינודנ םוקמב הלגעה תאו םיסוסה תא לבקו 'שפנ

 םוקמל עיגהו םיעסונה לועבו םיסוסה לועבו הסנרפה לועב
 גהנמ תונשל ונידיב ןיאש •ויתובא תובאו ויתובא ועיגהש

 ויבא סא 'הרות דמולו דובכו רשוע השוע םדא וליפאו 'וניתובא

 דבלב אוה אלו 'הלגע לעב אוה ףא אהיש ופוס הלגע לעב
 לוכי םדא ןיאש 'תורודה לכ ףוס דע וערז ערזו וערז אלא

 םולשו סח ימצע עיקפמ יניא ינא לבא •ותכרעממ ומצע עיקפהל

 רובעל רוסא יכ 'ןעוטו ינשה לא דחאה ןמ ץר 'שגרתמ והירהו •הרזחב םולשו סח

 ןיאו 'ימואלה ונתיב איה לארשי-ץרא •הזכ רשא םשה-לולח לע הקיתשב
 'ריעצה ותואכ רקי ךרבא טרפבו !ידוהי שיא הרזחב ןאכמ וחלשי יכ 'תושרהל

 'תולודגו תובר תוינכתב ןיוזמ ץראל אבו םיבוט-ןב אוה ויריכמ תודע יפלש
 •••!ול הכירצ לארשי-ץרא - 'וחמב ול תונכומה

 םהישנ םע םה םיצר •ולא םירבדל וישכע יונפ םבל ןיא םירייתה םלואו
 םע םיבוסמ הילעה ידיקפ תא םיאצומ םה םש •הנושארה הקלחמה לא םהינבו

 הרודיצורפ ירחא אלמל םידמועו םיווצמ םלוכ •םיכורא תונחלשל םהירלבל
 'תועובעבא-תבכךה םיטלוק ךכ-רחא 'תרוקבהטבש תחת םירבוע הליחתמ :המלש

 הקנפשוגה םתוח םילבקמ לכה תולככ ירחא קרו 'סמ הזיא םימלשמ ךכ-רחא
 ךורב 'םלוכ אלה זדנלייא-סילא ירוסי בוש :זגרתמ יאקירמאה להקה •טרופספב

 דעב ועיבצה רבכו 'תירבה תוצ-יא לש םישפח םיחרזא ושענ רבכ 'םשה

 'הטמל לשלושמה םודאה קמזופה לעב 'הרייעהךב ידוהיה •••!םידחא םיטנדיזךפ
 םינוגה תורורצ וידי יתשב זחואו דמוע 'ושוכר לכ תא והזח-סיכ ךותמ איצוה

 סרפספא ןק_ירמא» לש תואחמה-יסקנפו קנב-יסקנפ םע הקירמא תורטש לש

 ז הניתשלפ ליבשב קיפסי הז :זגור ךותמ הילעה דיקפ תא לאושו «ינפמוק
 הזה» :רמרמתמו 'הרושב וירחאמ םידמועה 'םידוהיה לא וינפ ךפוה אוה דימו
 לטיפק.יתא יאיבמ ינא ?םילגנאה ונל וחיטבה רשא '-■מואלה תיבה אופיא אוה

 םינתונ םה ירהו - םישנא תורשעל הדובע םש איצמהל ינא הצור 'לארשי-ץראל
 ץפוק ריהמה ידוהיה •••-<!םישדח השלשל 'ובטסלטישןובךפ■ לכה-ךסב ןאכ יל

 תבשל לכות לוכי ז דחפמ התא המל 'םדא-ןב» :ונזא לע ול שחולו הדרחב וילא
 •••«!ךל ברע ינא - ךינב-ינבו ךינבו התא 'םלוע דע הפ

 !םישדח -שלש קר יכ 'רמוא אוה הנמ -
 רבדל התא לוכי י אוה ידוהי אלה ז ול עמשי ימ ? הז םימי-לוע ז ימ -

 •••!םירקי םיריעצ !הפ םידורי םלוכ !תירבע םג וילא

 - תונחלשה לא הבחרב םיבשויה 'םיריעצה םירלבלה לא ןנובתמ להקה

 םיקלחמו םמצע ןיבל םניב תירבע םירבדמ 'םהל םידוהי ינפ םתצקמ 'ןכא

 םירייתה לע םשור השוע הזה רבדה •םינפה-יפוזש םייברעה םהירבחל תוירגיס

 םיביבח לבא 'םהיתובא-ץראל םתסינכ תא םהל םיליבגמ םנמא :תררקתמ םתעדו

 •••הידוהי הכולמ ידימ םיאבש 'םירוסי

 ךותמ ריהמה ידוהיה רמוא - !תאז איה לארשי-ץראש 'םכעידוהל -

 •םיחצנמ-תלהצ

 ידוהי לאוש - ז תבשב תוטירגיס םינשעמ םהש ואר המ 'ןכ םא -

 •«םילגרמה» תרובחמ דחא םעזנ

 •ריהמה ידוהיה לצנתמ -!םה םייברע תוטירגיס םינשעמש הלא -

 !אוה ידוהי יב 'וילע תרמא ךמצעב התאש 'הז םג ןשעמ הנה אלהו -

 יברע - הז !ךדיב איה תועט ז אוה ידוהי יכ 'יתרמא הז לע םולב -

 !אוה רשכ

 הז !ךחור לע הלועה לככ ךנושל תא התא ךפהמ !רטקימ 'יא -

 •יברע היהו ךפה וישכעו 'ךיניעב ידוהי היה התע

This content downloaded from 24.95.94.194 on Thu, 5 Mar 2015 23:40:53 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 זט ןוילג םינזאמ

 חלג םע ינא עסונ םימעפ •ידיקפתב דמוע ינא אלא 'יתכרעממ

 םיסוסבו וז הלגע לע הכזאש ןוצר יהי •ךאלמכ ידוהי םע םימעפו

 •ןמא ונימיב הרהמב אוביש חישמה ךלמ לש וינפ ליבקהל הלא

 'ריהמה ידוהיה לאוש - ז הזב חיכוהל אופיא ךתנווכ המ 'ןכבו -

 רבכ עיזמ אוהשכ

 !אוה ידוהי ריעצה שיאה יכ -

 ךושגפ וליא 'ךל היה חונ יכו !הפיו בוט יאדוב אלה 'ךכש ןויכמ -

 •••!התא הנושמ ידוהי 'ךייח ז דבלב םייברע קר לארשי-ץראב

 לעב ריעצה רלבלה לא ריהמה ידוהיה ץפוק 'םידדצל הנפנ לגרמהשכ

 לכ הבר תוצירחו תוריהמבו 'תירבעב ונזא לע ול שחולו וילא ןחוג 'הירגיסה

 :וב אנקי עמושה לכש 'ךב

 יכ 'הירגיסה תא קורזו דסח ונמע השע 'םדא-ק 'התא אנ-עמש -

 ."שפנ-ירמ םישנא 'הקירמאמ םיקודא םידוהי ונתא םיעסונ ןאכ !אוה ונשפנב

 תבכרהל הניתממה 'הרושה לא םירייתה םירבוע תרוקבה םותכ

 תא םיפרופ 'ותנתכ ילוורש תא שיא הלעמל םילשלשמ םינקזה •תועובעבא

 ינפילע רבוע ריהמה ידוהיה •ןילפת תחנהב ומכ 'םיחש-תיבל תחתמ תוטופקה

 :םיבוט םירבדב דחאו דחא לכ תא םחנמו 'וליח תא דקופה איבצמכ 'הרושה

 תא םכל ופצרקי קר •הז אוה ספאכו ןיאכ •םכבבל לופי אנ-לא -

 !לסחו - תצק םכדוע

 םיללומ 'םיממעתשמ הרושב םידמועהו 'בר ןמז ךשמנ רבדה םלואו

 חותנה השענ הירחאמ רשא 'הרוגסה תלדה לא תולב םיניעב םיטיבמ 'םהילגרב

 •םיחתונמה לש הנושארה הרובחה םשמ תאצוי ףוסבל •רימטה

 •הרועב םידמועה 'הלא םילאוש - ז ונ -

 הך1ש:ב םיחתונמה םירשבמ - ! שדוקה-ןושלב תרבדמ תוחאה -
 •בל-תחמשמ

 םיטרופספב ועבטש 'םתוחה ןמ םידוהיה םירייתל אב רתויב םיענ םשור

 ןיעה םלואו •תירבעו תיברע 'תילגנא :תונושל שלש ןב אוה םתוחה •םהלש
 םיארמ םירייתה •טלובהו עבורמה 'ידוהיה בתכה תא לכ םדוק תספות תידוהיה

 םתוחה ותואש 'דוחיב םה םיהמת •תוקחוש םינפב םהיטרופספ תא ולאל ולא

 •םעסמ-תודועתב םירצונה םיעסונ,דל םג ןתינ ירבעה

 'ךרבתי םשה תרזעב 'ונא םיאצמנ יכ 'םידלי 'םכל יתרמא אלה -

 •םינדעב ולוכ ץחורו ריהמה ידוהיה להוצ - ?דוע םכל המו - לארשי-ץדאב

 לא םירייתה םיכלוה תימשרה םנהיגה תורודמ לכ תא ורבעש רחאל

 •םירצלמה תאמ הדירפ תחקלו הנורחאה םעפב םבל תא דועסל לכואה-רדח

 יד אל :בבל-ןוהמת ךותמ םידוהיה םירייתה לעמ םירטפנ םייטירבה םיצקשה

 הבחב םהמ ודרפנ םג הנה 'הנוגה די-תנתמב םבל בחור תא וארה וללהש

 םיילביבה םידוהיה םה אלפנ םע ןכא •םידי תציחל ךותמ 'הבר תוטשפבו

 םימלשמו םייולצ המדא-יחופת םוי רשע-הנומש םילכואה 'ןקזה-ילדוגמ הלאה

 !םינזורה טפשמכ 'הבחר דיב ,דז דעב

 םיקפוד תובבלב םיטשו החוורמ הרבוד לע וניתורורצ םע םילוע ונא
 •לארשייץדא ףוח לא
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