ונתריש .הריעצה
חאמ
.ח

.נ

.קילאיב

תללי םינת דצמ
השלשש םהמ וכרב
ולע ונננב שוטנה המכ
התע תא ונתריש הריעצה יצבוקב םהיריש , *),םיצבוק לכבש דחא םהמ םםות
לחלחמו םס לש םייח ןייכ שרח ןקנקב םדבו חתור רשבב יחה לכו דחא םהמ
עבוק תברב ״וניחהש״ .ומצעל
לכ התוא הרובנה ?
ארוק התא םירישב םישדחה ךניאו אלא :המק ןכיהמ
הז דוקרו םיריעש דצמ :הז ןיא
םיחיפס ,םיחבושמ תונורשכ ,םיננער

תורפס

לכ ותוא

זיונה

!תירבע

םיתניבו

לכ התוא ?תומלשה

הנה בקעי ,ןהכ ךרה, .״חושמהו ה$הפ;ה
,ןח־ןחו אטחתמ
חורו ...רקב ותסיט תסימכ :תינונס האלמ תולקלקע
ינפל ותריש־תב ,׳ריחי־ןבכ .םלעתמ ךותמ קונפ טעובו בירמ
...יפוי
הנהו בקעי םנ-גרבנייטש הז רופצ״ ׳השדח ןמ תוהיבנמה .ףוע ויפנכ תוענונ
ריואב ןוילעה הובנמו .הארי ותסיט הסיט ,הבחר תפאוש-הרשי םיקחרמל
,ןדועמהו

לקה ולכ-ףרפרמהו ישמ

ירמו

אוה

םילודג ...םיברו

הנהו יןושמש״-דוא^נש ולדנש,ריעצ ול הליל־ןב לכ עבש
רונ הירא שיש וב ינמיסמ תחפשמ יבד״ .״יאלע שיא אל והאר שחשכ תחימצב
וינש וינרפצו שיאו אל האר םנ ...וקבאהב ךותמ ןויבח רעיה זע ץימאו קנז
םאתפ ,םכתארקל ופרטז^כ רפרפמ ןיב וינש תודחה טהלו ןוחצנ ...ויניעב
^
הנהו דוע ...דועו םינטק םהמ םיונעו לבא-םהמ ילעב תומר .המלש םניא
םיאצוי יאלטב לע יבנ ,םתמשנ לכ דחא םלש יפל רועש ותמוק לכו דחא ־לשומ
ידיחי דיחיה־תושרב .ולש שיא ימלועו לודנה וא ןטקה .וקיחב יארו שי םהיניב
,ןילמונ־תעפשה לבא ןיא וז העפשה תמעממש תא ,תומדה ,אלא ,הברדא
העפשה תפסימש חכ הרפמו תא בלה ,יאשחב אלש תעדמ .םילעב םהשכ -םיאצוי
תומדב םמצע םה ,םיאצוי םיפטועמו תילטב .םהלש אלו ירובצ־יחילשב״ םה םילוע
,ןבורל אלא .םבל־יחילשכ הלאשה תייטוידהה לש המ״ ״?בותכא וא לע״ המ ,׳?רישא
.ויתופלחמ

וז הלאשה הדמעש בובזכ דרוט לע התחבנ הבולעה לש ונתורפס ״תיליכשמה.
םימי הניא-םיכר הבותכ .םתרותב בלמ אלמ םה םירש שיו םהל .בר םייחה ,תומהו
הבהאה ,האנשהו עבטה ,םדאה־שפנו השודקה ,האמוטהו רואה ,ךשחהו םיהלאה
>* ) 1בקעי :ןהכ רפפ .פירישה רמט .ינש תאצוה ".הישות״ אשראוו .ויפרת ) 2בקעי ,נרבנייטש *יריש תאצוה
".הנבי״ אשראוו .ה״פרת ). 3ו .רואינש פע תעיקש ,דמחה תאצוה *.הישות־ אשראוו .ז־פרת
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לכ-ןטשהו ולא םיביטימה ,םייחצנה אלש םתרעש ונתורפס תיטויפה םדיק
ושענ התע לע םדי םיביטומל םיעובק ,ונתורפסב םצעל .היטצעט שינדמו

יםיקוחר״ש ולא ירה םה וישכע םיבורק ךל
?הזה יט ימו השע ינל תא םיררושמה םיריעצה ?וללה
,ךחורלו

ךלש

...םה

,ןכל

התא

הבביא השענ אלפה

.1

,םינושארה תורוב3ה ,תואנה לש

םיריעצה וללה םה םילודינה
,הלש
,ולדנתנ
םהו
סלכ
היתובא
יכרב
.השדחה םלכ תיבמ השרדמ ואצי לעו
ףכמ״
םלנר דעו רעש .׳םדקדק לכ הפיה הלועמהו ונתורפסבש ,השדחה םוימ הסנכנש

ונתורפס

,וז

לכ

וז םוחתל הריציה התשענו הידבל היח תאשונ תא המצע הלדנו שי-הכותס םהל
קלח לודגב םשפנ חופטבו םנורשכ לש םתוא ,םיריעצה ךכיפלו ונלש םה םע
לב שדחה הפיהו ואיבהש ונל ,םהלשמ רוקממ םשפנ הכורבה המצע .,.
םחלשמו ואיבה ונל .הברה תורפס לוחה המל-ונדש רקשנ ?  -ירה הינע
תלדלודמו התיה וליפא ימיב ,התלודג תלכור התיה לכ הימי תלכרטב ,הטועפ
ינימב .תיקדס םילועמה ירפוסבש לוחה רות״ב יבהזה ונתורפסל תידרפסה
,יזירח־לא-תיקלטיאהו ויה-לאונמע ילעב .םירודח ירבש-םהיזורח תיכוכז ןיטחמו
.םיצצונ תא דוהה תאו בנשנה םדאבש םלועבשו אל ועדי אלו .ושינרה ולאו
לעש יפ םנורשכ ינואנה ויה םילוכי תושעהל סילודנ םנ עוצקמב יטויפ -הז
,עיבמר ,לוריבנ־ןב ׳ר הדוהי ןמ״-יולה ׳םיטשה .,.םובכע תויתדה הרצהו תימואלה
יסנ; תא ימרז םשפנ הלודנה לא ״הוקמ .הוקמ-תחא ...לארשי םימיב םהירחאש
תסרסמ תא
התיה ,אקיטסלוכסאה הרןכע ןיע־תרצ
תודלוה םייטויפה ךומס
ךכ

ולבנ םדוק םנמז אלו ושע .תודיפ ונענה ידיל ,ךכ םיבמרהש
ייעו-םתדילל
,לכעתנ ׳רו הדוהי וליפא-יולה !-הז .טלפנ הרישה ,תשרוחמה הליחתהש תצבצבמ
ר

ח
ט

ו

א
צ

ו

ט

ל

י
ףא-ךליאו איה המוק־תכוטנ ,הראשנ
ימימ
תונורשכ .ובכו-םיבורמ תובס תויערא תועובקו ובכע תא .םתוחתפתה וטאצול
עקש בור וחכ םינינעב םירחא אוהו יח תמו ךותמ .איבוברע המלש
הז ןורשכה תמ-קיהבמה ךותמ ףוריטה .וימולעב ראשנ הל
יבא הרישה ,תימימה ,תילביב־ודיספה תניחב ,ןירשופ אל אמימח אלו ,ארירק
ןיאש אמצה שינרמ ..,םתיתשב וראשנ הל ידימלת ילעב-לזיוו ״!הה.ה ,׳!ההא״הו
הרישה .׳הצילמהו העודיה ,איצילאנכש םוקמ התערש םש תורפסה הכחלו םיצוק
ירוחאמ דע-תורדגה .הבאתסנש איסורב הקחש הל םנמא הלזמ :רתוי דמע הל
יאטיל קודא ,הז ינפמש
לעב רובדה, .׳ץצופמה ןיעט ןיב׳זריד ,יסורה םדא
יקודקד״ה ובש יא רשפא דע םויה ,עירכהל
םא
חרז
םאו
ררושמ
הל
היה
.ואל
דלי־ןטיפ ,הז אלש בתכ ,םיזורחב
העש .הלק ריאה הל
ובכוכ לש
לבא •ויתונויזח״ ויה בלל ם$יעה ירבעה העיברכ הנושאר םלועל תלחתב ...ביבא
םסחש תא וננושל
ובו ןמזב םק הל םנ
ינדס
הז שיטפה קזחה
ןתני הל חכ/ .בא...-״ארבנ ףוס ףוס םנ םהיטיב לש ולא ןידע •תיחורפא״ונתריש
םיתמא
.התיה התסיט ןידע תסימכ וילשה
ינפ .ץראה םימעפו הלחזש

.תיבוזא וצנצנ
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תעלותכ  ...םימשבה־תונח ,הלש איזיאופה לש עבטה שפנו ,םדאה ןידע הטועפ
הראשנ :התיהשכ טעמ ,ירצ טעמ שבד הברהו ירה-העז לב םוטפ״ יתרטקה .הלש
דוסיה-רקעה יטית^ה ,ינולוכיספהו ןתונש םעט הרישב הלעמו התוא הנרדמל
לש הריצי רקיע-תיתונקא
אל רשכוה .ךכל ,תמא יררושמ ותוא רודה אל ויה דוע ןושלה־ידבוע .דבלב
םהיפמ ירה קרזנ חכבו-הנושארב לודנ ריבדה-קזחו ,׳םייח.ץצופמה רובד לפנש
ארטסילבכ הדבכ ריקב וטינה ונדירחיו .ביבסמ קר ןיקדרדה ימעו ,ץראה םניעש
,בובז־ןיע וזיעי טעמל תא ותומד לש רוד ארפס״ יאפיסו ,הז תרובח ־ידימלת״
׳םימכח בל־ירמ ,שפנ־יזעו םדיש תחאה .התיה תקזחמ חלשה הינשהו תבצוח
םיקיקנב תרדוקו ,םיעלסב םישלפן? ליבש רוא םמצעל םירחאלו ןיב ידה ךשח
םיעיסמו ךרד בנא דוסי־ינבא ןינבל תורפס השדח םנו ץצח־ינבא ףצרל ילולסמ םייח
...שפר־ימנא םולכ ןיא ונא םיעדוי תא םנמז תאו ,םמוקמ תא םרעצ ,םהירוסיו
ךותב
תא םהיתומחלמ ?םתרובנו םולכ ןיא ונא םיעדוי דע ןכיה העינה תולד ןושלה
ונלש ןידע ויה
תשלוחו החכ ?םהימיב םולכ ןיא ונא ,םיעדוי יהרעשה־יטוחש״
םהינפל םירה־ירהכ לכו העיספ הנטק הלעמל אל התנקנ םהל אלא העיניב ,הבורמ
השקש וננמז־ןבל וליפא ?חרעשל לכ הז יולג ;עודיו ינפמו לכש הז ךכיפל-עודי
ןיא ונא םיאב אינורטב .םהילע םה ונתנ םרודל המ ויהש םילוכי םיכירצו
ןתונהו-תתל ורודל ןתונ ...תורודל ןיא סופתל תא תורפסה התירולבב ףפותלו
אה ?...אהו הצור ינא
לע הדקדק :שיטפב ינת״ יל תאזכ !תאזכו עודמו ןיא ךל
,דוחיב
םניא םיאשר
ךכב ״...ךכבו הכ תורפסה חככ הרוד ולעמו איה תנתונ
,םירפוסה םתוא םהש םמצע םיפתוש תורפסב לעו םדי איה .תישענ ולא
תושעל
ירה ,םיעדוי תורפסהש הניא הירכ ינפב ,המצע הרפש הכרו .הילאמ אצמתשכ ,רמול
הז

טעמכ רסחש ירטנל תרישב

.םנמז

רודה

ןיידע

.ול

ךכ

:

שי תומוערתב ןינכ ולא םנ ןיעמ הדמ הנונמ לש ,׳החפש״ השמשש יריבנ.תיבב
המכ םינש הרזחו היבא־להאל לכהו-לדה הארנ הל םונפ בולעו איהו תאלמתמ תונעט
.ןומרכ אבא והמ רמוא ,יתב .דע תאש תמקעמ ילמ-ךמטוח אמאטמ ידבכו תא
,תורפסה תובנל הנממ ...ערפמל
.,.״תיבה ףא ונא אל אובנ רטשב םדקומ
יפ םילודנש ויה םישדחמו ויה םייחה־לוקו ־תואתו
םירפוסה לש םימיה ,םהה ףא
םייחה היה חוצ ךותמ ;םטע ייפעא ואיבהש םתעשב הכפהמ תפקשהב םמלוע לש
וניריעצ ונשו המכ יםהיכרע״מ ;םילבוקמה ייפעאו ואיצוהש תא תורפסה שדוקמ
ידי
לא םדאה לאו לכב-םייחה תאז אל ויה םילוכי
לוחל אליממו הוברןי
,ןידע יפל םכונח םנמזו אל ויה ,םילוכי תושעהל םיצולח תורפסל תלעב אנרד
םה םדקעב ישנא המחלמ .ויה םילרונמו ויה רעונמ יאנתב םייח
תיתונמא
.חורו םוטמט ,םישוחה תוסנ םעטה תולדו הלא-תלוונמ
םיחפוקמ יחישקמ
ויה םהינמוא .םתודליב הבישנ הלק לש חור הבהא דסחו ,םיהלא הבישנ
םישקו ייה
םתאנשב לא ,׳ןשי.ה הז
,איהש אל הלסלס םלועמ תא .םתאפ םיזע
יביואה .רכועה םשפנ םרשבו חפקמו .םהייח ״תומולחה־לעב .םהלש הלננ םהילא
תומדב ...יקינבונישמ ,םושמו
םנ םתורפס הרקעב הניא אלא תורפס לש המחלמ
לחכ אלו אלא-סוכרפ םירבד תונוברדכ
םתרישו איה תריש :אבצה־שיא
םיקוספו תורמסמכ .םיעוטנ םתצילמ הבע הצומאו ירידנומ״כ דש אבצה־שיא
םהידודחמו ףדונ םימעפל חיר אםייד.ה ...יבורכהו בק ,תולפת םיבק םעט־תוםנ
לע

לע

לע

ךכ

.

בל

לכ

ךכ

אל

לבא-חורו סנ הרמ השודג לש

אפונ־תוידב

.ארבנ־חכו
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םירפוסה וללה וסינכה םיביטומ םישדח תורפסב תירבעה ;התרישו
ינינעמ תמחלמ רואה .םע ךשחה העמשמב רתויה םצמוצמ רתויהו .יארע •-׳רואה.
וז ,הלכשהה ,רמולכ ,קודקדה ןושל ,הנירמה דנב רצק ,׳וכו ,וז-ךשחהו .ןבומכ
םבור

,וילאמ ,אקלומרנה רוסא תוינטק ,חספב

רשא

רצי

...׳וכו

םירבדהו וללה אל ובתכנ

,ספונל םישמ ךרוצ לש הריצי ,אדירנ אלא םצעב
םשל תורטמ ,תוישעמ ,ןבומכו ןעמשמב רתויה רשכ בחרו לש םילמה םשל-הלאה
םיניע־ןוחקפ  :חיכוהל לילעב תא ןורתי ירואה.ותוא לע .ךשחה.ותוא ןיאו
,דחכל עוצקמב הז ועינה ידיל חכ לודג וצוק( לש ,ד״וי ינש ףסוי ןב ,ןועטש חדיב
הלילב ).דועו שנר םתאנש לא ןשיה עפעפמ םתרישב סראכ לש
אוהו-יאנכע
רכוע םנ בלל ארוקה שרתשמו .וב אל ןכ ראשב :םיביטומה םש םיטועפ יסונפו
םעט םה םהיתובאכ .םינ^צילגה םיפיה םהבש ופאמ( אל)-הכיסו וכז תיבש
םשרדמ השעי ץיברת הרישל לש תונמא .הריציו םהינש אל ולדג םידימלת
הנושארו ...םשל יתייה

,רמוא

,םנמזב הז םושמ היהש רלי־ןקז הזו ינפמ תמש .יתורחבב ןידע-רקעהו אל רשכוה
.רודה םיכרצב םירחא תונאדבו ,תורחא רתוי ,תויחרכה התיה תורפסה .תלפוטמ
לוע תויתדה םנמא קרפנ לעמ הראוצ הרתוהו לבא-התעוצר וליפא רחאל האציש
תורחל ןידע אל התיה הלנע וז היואר אלא השידל .השירחלו סנכנשכו הב םאתפ
חור תיזזת החרבו שרנמל הסנש״ו ״הינתמ הליחתהו ,תדקרמ השעמ תוללוה לש
חיס ןירוח־ןב הרכבו ויה-הלק הירוכרכ םיבולע דאמ לכו הארמ .הנושמ םש לוחמה
הלש היה ,ץרש־ץרא״ .״חצק־חצר אל לוחמל ורצונ הילגר תודבכה .תודוקכ
ישוקב רתוה הל אשד־לונלג
אהיש רבוע :ארוקו ,לבח המכ הדש־יחרפ וכעטתנ
םלואו חור תיזזת וזכ אל התיה היוצמ .הל

לגר־תמיעבו ריואב םלועה

.

ףאו ןאכ

שי ימ

תחת היתועלצ לש
תועשב לש
חור
תרוק^החונט
...יז

התיה העור רפאב איהשכ הרושק לבחב סנולכל ,הירוחאמ תבבוס לע
,דחא תכחלמ תוניתמב תא ךחולמה רבכ הלעמו ...הרג וא התיהש תאצוי הלובכ
אייב תועונת ,׳ןיליעלמ״בו הרזנ אמש קחרתת רתוי ...ידמ וא ,התיהש תדמוע
לע הסובא תפקומ תוציחמ לש ןישנד ןיאושו ,םיענ תססוכ ירתפ ןבת םימ״התושו
״...ונלש תורפסה האולכה .התיה הפצמ יצרופ,ל םהו-ירדג רבכ ודמע ירוחאמ
הילתכ ...
םוקמ

11.

,ילדגמ ,ןמשירפ ץרפ הלא,-׳וכו תומש רדנה־יצדופ העיס.םינושארה
הנטק ו! לש תובא וניתורפס ה מ י ך ר נ י ,ת וסינכהש הנושארב תא תורפסה
תירבעה התרישו םוחתל ,תונמואה ,ושע לכ דחא לע יפ ,וכרד תא הכאלמה
השקה :רתויב ורפת תא ץירחה ןושארה ןיב ירבעשל״ה ןיבו יוישכע״ה ורשנו
וילע תא םירשנה .םינושארה ייע ךכ ונפתנ םיליבש םישדח םיבר ינפב םיאבה
הרישה ומתתםנש ונל
,םהירחא םיליבש אל םועדי .םתובא הברה תורונצמ

ורזח וחתפנו לע .םהידי םה ויה םינושארה וטעבש םנ תורוסמב תונשוימה לש
וניתורפס הואיצוהו-תיליכשמה .התונטקמ תדובע לכ דחא תדובע-םהמ ,ךרפ
יטו הז !יעי בוקנל םרכש ? םיעבשב העבשו ילג תורורצ טמח לכ דחא םהמ
דע אצמש ןיערג ינויח .ויתחת םיעבש םוי םיעבשו הליל ורבכ תא לוחה דע
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ואצמש תא ...תילגרמה םחכב לודנה םתינלבסכו ההימתמה וליצה ןמ ןשיה לב
המ שיש וב תיחו.חל םייח .שדחהליבשב ראשה זננג וילאמ תומצעב תושבי לש
ףונ .תמ םהימיב הטעמתנ תלשממ .׳הצילמ״ה קוספה אל היה ךלהמ םהינפל
לקמכ ינפל ,אמוסה אלא ץר היה שכשכמו .םהירחא םיתניב הרצונ ונל לע םדי
ןושל תירבע הרומנ הבחרו
,םינונ־תברו ןושל שיש הב חיר ,םייח םיתניבו
חיבשה ומעט לש ארוקה לשו רפוסה ירבעה םבלבו הנפתנ םוקמ תולאשמל
תויתורפס .תושדח ,םה םידוהיה ,םילודנה ופצ ואצמו ונתורפסב וננושלבו תא לכ
םתוא תומוקמה יקפוד״הש ןיידע ספור ,םש תא יזול״ה התררשבש  -וכשמיו

םשמ ךליאו תא טוח .םייחה תודיפ םחור לש ולא םיקנוי ויה ינשמ םידדצ תבב
ש ר ש י
תחא  :הפט הפט הלעמלמ הדננכו םיי&ט םייפט .הטמלמ
הטמלמ ויה
תחת
תימואלה
םהיתוריצי םיעקוב םידבואו הלפאב יקמעמב ונתמשנ
עקרק
תודהיה לש ,רבעה םוקמ ןמזש םהל םש ה׳בקה יתש .יםינבא :םקיניהל תא
ךינתה תאו הרנאה תידומלתה ,תילבקהו הלעמלמו ויה ע נ פ י ה
םיאצויו ,םלועה־ללחל םינוזנ ןמ ריואה ןמו ,רואה ייחמ םעה ייחמו .םדאה

טיטשפתמ

ן

ולא ויה ׳םיתיסמהו םינושארה ,ונלובנב םירסרסה
םייחהו  .םה וביערה ואימצהו תא בל ידוהיה םייחל ם;פ;ו התואבו העש
וערק םנ ןולח ודננכ ורזנו :וילע !האר לבהמ םהיפ ופרשנ ,שיבכעה־ירוק ופלפלש
תא יסיר םהיניע לש ולא םימנמנתמה ןידע לע יבנ יאולב ,םתמשנ ןרקו רוא החננ
תא בלה םמושה .והצרפתו דימו הארבנ תכ הינש לש :םיררושמ םיבערה .יםיאמצהו
שררמה־תיבל השע תא :ולש
.ספונ קבא רצי״ה יערה הלעש םע ילגר וניתובר
וצנצנ ינפל םידימלתה םיכרד ,םיקוחר רינ ,האנ ןליא האנ םנו הרוצ תורנו-האנ
.םהיניעב םלכ תבב תחא וכפה תא םהינפ יפלכ ןולחה ערקנש והשהו
םינטק ^לע
וניניבש

ןיבו

עבטה

תא םטבמ םלוחה ילושב .עיקרה רעצ שרח םיעונענו םיסומכ ודרי ,םבבלל רעצ
לע ןובלע םהייח םהלש כ א ן םיעונענו לע הזיא ןימ םייח םיפי םירחא םיאצמנה
םיקחרמב ש ,ם םיהלא עדוי ..,ןכיה םיעונענה יפיל םייח םיקוחר ו ש א ג ת ח״ י י -״ם
והז ביטומה ישארה לש הרישה הריעצה םימיב .םהה ןייע ,יקסבשטידרב
גרברעייפ .׳וכו היה הנאשב וז ןיעמ .הדיל־ילבח ךכ םינאוש יארוב םיבשע
םיאשדו ענרב םתאיצי רדאל .םלועה הריש השדח התיה תדמוע ,דלוהל תריש,
,׳דיחיה תכו תישילש ,הארבנ תכ ישבוב״ .״הרעסב
תומדב רוחב״ דרוי ןמ ירהה האב ונילא םתריש לש ,ולא אלו םיברב .האב
םיריעצ

,םהיחאמ

ןירוח־ינבו

,םהמ

םירשואמו

,םידיחי-םהמ םידיחי

םתוא

רבעמ רחא

םתואמ

םלועמו דחא
.םיקחרמה סכרד התיה הלולס םלגרו לגר הלק .החוטבו םתמוק אל התיה הפופכ
תחת הרטוטחה לש לבס״ .׳השוריה תרשעמ היפק .אל ולעה םדיב וליפא .ץמוק
םתק; .לא ןשיה רבכ העקפ ירמנל הפוקו •תורוסמ״לש אל התיה היולת םהל
.םהירוחאמ תא יקוספה ,אל ועדי אלו וצפח .ותעדל םה ואצמ רבכ תא ותלבנ
תכלשומ ועספו-ךרדב ,הילע םלגרבו אל קבד .םואמ דגנב הז ודרי ונל םמע
ואב

רורצו םייחה

םישדחה לע .ספתכ

יםייחה.

הרשע םיבק לש תלהצ םייח םיננער תרובנו .םימולע יםיריבא״כ קחרממ
,תירולב־ילרונמו ולעו ,המוחב הצרפנש םנמא רבכ לע ידי ׳םיטסל.
ףורנא־יקזח
,ואב

םימדוק

...םהל

וללה אל .ורש ךרדכ

,םידוהיה

ינועמ

,השלוחמו ,אלא ,הברדא

ונתריש הדיעצה

)7

השעמכ ,םייונה בורמ חכ תעפשו
תעורת זועה םייחבש הדובכב תעורת-המצעבו .יקםבוחינרשט
לחנכ ןתיא הצרפ הריש הרידא וז הדשל ונתורפס ףחסתו תלומהב ביבא
תא רתי ...תורדנה ןכיה ?שנדה הפיאו ?ליעלמה היאו א״יה הפחחםנ?-תועונת
ךכו!-םדש הפי !םהל תחת בכיב-שנדה בהזה ,םורמב תחתו יקודקד -תוינע
.םינוא

וז

התיה תדיש״ יחה לע

,׳תימרא

ימרז םייח .םללשו
ףטש ףחוס הז םרג הלחתמ רעצ לודג
ונתנקזל :וננושל-הבוטה
הידי ו-םיעבוט ה ם םירמוא ...הריש היס;? םידכנה םינוריזה ךרפ־יזונאב ,םישדח
ןט אל-םילדנה ץראב ...לארשי הברה ושקתנ הינש תיפפורמה םתואב ,םיזונאה

ישעמ

לבא החצפשמ החנ-םתוא .התעד םיטעפו התיהש תססוכ םנ
ירה
בנא ׳םכות. .ןשדה תצק ,ישוק תצק ,שורח תצק המו-תורז ?ךכב רקעה
.ךותה.
תרישו ףורנאה .יתירולבהו ןויכמ ץצופתהש הלוק ריעצה בוש-ץימאהו אל קספ
,דוע ,אלא .הברדא ךלה ,רכנתנו ךלה ,טשפתנו דע העלבנש וב םיטעפל םנ התלפת

תא ׳םתפלק״ השקה

הלודנה לש שאר״ה הסוכמה

תרעובה לש ףכ.ה השורפה יםימשל ותניקו
:הריש
םיתניבו תכ תיעיבר תרמוא
ןורחאו ןורחא
ש נ י א ו רוד-ר האנ לש .םיעבר וללה ואצמ רבכ תא לכ םירצבמה םילטומ
םישובכ םהיניעל אלו ולכ תא תישאר םחכ םיצע״ב ,׳םינבאו אלא ולכ ןיתנ ןותנ
היה
.םשפנל םה םנ אל וטשפ םהינקזב ששוקל.הדשב שק םשל-׳ןבתל לויט ןיב
,ואצי
םנ
םה
חצ
לולצל םיטב
אל וכרצנ
ףואשל חור
םילבשה
ספטלו לע .םירהה
,םרח
לכ
ואצמי
אמש
םש
תילגרט
תילגרמ
היבנהל
.ויתחת
םירוכע
,קפסמ
־קפסו
תי.גרמ רבכ המרוה לע ידי םיללוצ ,םירחא ,םהו ,םיעברה רבב ואצמ ןתיא
...״רפא

,ןהכ נרבנייטש

תונכוט יןיעב .תורובצו םהינפל הרעקכ לע .ןחלשה םהיתועבצא תונטקה
תורדרדמ ןהב דוע ,םתודליב ועשעתשהשכ לע יכרב םהינקז ודמלו תיב־ףלא םהיפמ
ושלתו בנא־ךרד הרעש הנבל .םנקזמ םתאיציב ריואל םלועה הקחש םהל ףכית
ןוצר־תעש :םדננכ לב םריוא םשבתנ .,.׳הלואנ.חירמ שפנ־לענב וטמש םהיפמ ןטקה
תא דךה קמוצה לדלודמהו ׳ןשיה.לש והוקיבדהו אמצב לא יםיניטע״ה לש ונתורפס
.השדחה ואלםתנש םיתניב טעט בלח .יח קוניו הקני פנ םש הכורבה לכמ
תורוניןה תבב .תחא תיצמתה־םד לש ןשיה עלבנ םהב ףא איה קר
וסנכנשכ תיבל השרדמ לש ונתורפס
רחאל אציש ףורצ ךרד םתוא .תורונצה
,ולנפתנש
אלא
השדחה רבכ ואצמ םש ףא תורוסמ ןמ ,ןכומה לבא אל תורוסמ
תורוסמ ,תויח ןהירצויש םייחה ןידע םידמוע לע ןבנ םיחינמו ןתוא לכ .העש
ישדח״ה אבוהש ןט ה ח ו רבכ-ץ לטינ ונממ התואב העש בור ,ותורז ילבמ נפש
ינממ ןיידע לכ םעט .ושודח םה אל ויה םיכירצ אופא זבזבל םיעשת םחכמ
אל לע ןיפיקע תיטרעהו תוריתחו הביצחו םיעלסב םיקיקנבי םהינקזב אלו לע
שיבכ תוצירפו הילעו המוחב םהיחאכ .םילודנה םלזמ אל םנד אל תדובעל
ךרפ םודרקב לש ולא אלו תדובעל ישרפ״ה ןודיכב לש .ולא םחכ ראשנ שדח
יונפו םהל ,םדבל םהל .םהייחלו םהייח םהלש םשפנו םה-םהלש ושענש םהל
תורונצל עפשה .םיישארה םתריש םהלש הלכי אופא תושעהל ןירוח־תב נ מ ו ,.הר
ןירוח־תב וליפא ןורבשמ .תוריחה ךכו .התשענ םתריש לש םה-הלא םה .םהייח
,דיחיה־תריש הריש ,אדירנ היקנ לכמ ץמש תבורעת .תרחא יהוזו הרישה ,הרומנה
ויה
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הריש לאו-םתס ושקבת הל לכ יול־םש .רחא אל םנחל איה תלצלצמ
לש בהז .רוהט

וננזאב רנודכ

,ןכ םה אל וטמח םירבקב אלו וקבאנ םע .םידלש לע ןכ חיר תומה אל רבע
.םרשבב תיב תורבקה רבכ שרחנ הדש םהימיב זפ־תמקו הפפונתה לע .וימלת
ואוביו ,םה ,םיריעצ םיאירב ,םיננערו םלנמב ,שמולמה
םהיפבו תריש... ,יריצקה
111

הרישהו? -תימואלה
וזיא

הריש ?תימואל הריש תימואל

,םתס

לכ רשוהש

וננושלב

לע ידי ,םירבע וא הריש״ה ״תימואלה א׳הב ,העידיה תימואלה
העמשמכו דחוימה ,יוא(ונלצא )!ונלצא ; רמולכ תימואלה ,תימואלבש

תירבעה

06מ, 6x06116ק3ז

ונתונע

איה םינת םולחלו תא
יאתוקפנ״ה

,הלודנ

וז

תיכבל.ש

ונתביש איה ?ירונכ

ןיסחויה־תלשלש״ לש

ונתריש״

״תימואלה

תואכרמב

,תולופכ וא טויפה ,ימואלה ומכ ונארקאש ,ןלהל איה תמאב הנושמ תצק לקמ
תריש .לוחה ,אוה טויפה ,ימואלה הכז רודל לכ וימי הציחמכ תחא םע טויפה
הלימרת לש ונתרצ ,תימואלה
יתדה שדקתנו .ותשודקב לכ וימי ןוזנ ךותמ
תדלות ונבצמ ויתוניזמו-דחוימה ויה םירורמ ןמ רורמה .ומצעב תמאב ,ורמא אוה
היה יוצמ רתוי לצא ״םינת״ה לצאשמ .״רונכ.ה םיפלא הנש תופוצר היה ־חילש.
״רובצ הז דרוי ינפל ונתבית ,תימואלה ופכ השורפ םיטשל ושארו הסוכמ .רפא
דרויו היה ףטועמ תילטב ולש .רידת העורק אלו-היולבו תילט .הלואש -ןוננה
ימ קדקדמ םע ץ״ש ןקז לינרו הצורמו להקל לע ?ןוננה יד ול .״חסונ״ב ןאכ
אל ןודנה אוה ,רקעה אלא ,בלה הדוקנה ,בלבש
.״תבהלש״ה יד ול ץישל ןקז
ביבחו קופסיש ויפכ העניו :היכבב ,יוא״ ,אבא ,םוחר לכו-״!קירצ תובבלה םרחכ
רבשנה .וילגרל ויתובא־תובא םינוטרקה לש טויפה .״ימואלה ןיממ הז םה םיסחוימ
יקיתע :ןימוי לע״ תורהנ ״לבב ומחנ״ו ירא־תנאש-״וטחנ .רשנ־תחוצו הדנאה
תרחואמה ״המיאלה״ ןביטב רומאה םנ תא ריש״ ,׳םירישה הדיחי־תב וז לש תריש
רשב ,׳םרו ונלש ימימ ,םדק איהש יאדוב תימואל שדק,יאדובו ,׳םישדק לבא
ןבומב רחא .ירמנל ימיב רילקה וידימלתו הפרטנ העשה לע טויפה ימואלה
ליחתהו ףיטנט, ,״ליחשמו ולאכ ןנטצנ הקלו .הליזנב ןמ תוימואלה האירבה
.טעמ יטיב ׳ר הדוהי יולה בש וילא ולוק לולצה ונודנו
ראשנ ,וב ,המודמכ ךא
קיפה בוש תוילגרמ ןיעמ ןויצ״ אלה ,״ילאשת אלא ר^והש לש יתילט תשדוחמה
,דרטצמו
יברע היה .תצקמב םימיב ירחאש ןכ ליחתה ולוק ךלוה ,םסורתמו ךלוה
דע אלש השענ רשכ אלא תרימאל םינומזפ״ ,״תוחילסו םעטה חכהו לש
ירבעה ינומדקה לטינ ,ונטמ אל הרייתשנ וב אלא החנאה תידוהיה ״יוא״הו ,ידוהיה
וז החנאה ,תיתולנה הנושמה ,תדחוימהו העבטש רהנל ענמב וליפא םיבנע־ידיש
םייקלטיא .םהינוננו בור
םינוסזפה ,םע םה,םהינונג

וינוסזפ

םייתדה לש לבוקמה

׳ר

לארשי ,הראגנ

יניס םיסורס םייונשו נוסמ ;הז המ ׳ןאו׳ז־ןוד״הש יקלטיאה
םע רורצ םיחרפה ודיבש רמזמ ארויניסל ולש תיקלטיאב ירוחאמ ןולחה לילב
׳ר-ביבא לארשי הראננ םע רפאה לעש ושאר רמזמ ותואב ןיננ ומצע ־ןושלבו שדוקה
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יפלכ היבוק היתניכשו לצא

ןורא

שדוקה תעשכ

ןוקית ...תוצח ייע

תעפשה הלבקה

תולנהו עינה אופיא טויפה ימואלה םנ •לונלנ״ל הנושמ ןיעמ .הז ךרד תורונצ
םילקועמ הלאכ הלאכו עקוב אבו ,׳םייחה־עפש״ ,לוכיבכ המואל הלונ !הרוסו
החנאה -תידוהיה יהוז לכ המ שיש הל .הלשמ הברה ינימ םיריש תורימזו לש

לכ ינימ םיממע ונקנ םהל םידוהיל התואב ...החנא איה איה ךפונ״ה םהלשמ
לכב הריצי הטולק ןמ ריואה ךכבו םה םישענ םיפתוש הב םיכוזו רבדב
״ידוהיה
ןבומה דמועו רבכמ ייע םירחא  ...התוא -החנאה איה איה ןוננס״ה
,תולגב הבו
,החנא
אלא ןימ

רכינ

תפחרמ המורע
ףוג

,למס

רמול

ידוהיה וליפא ,״וסוב״ב ןיאו ךירצ
זמר הניכשל ,הקלתסנש חכל הריצי

,ריואב

אלב שממ

אלבו

ףונה־תומדו לוחתש איהו-וילע תקבדמ

,הזיחא

.ותרישב

ןיא .וז

,הלטרעתנש

איהו

תשקבמו

םיצעב םינבאבו

...ןוקית

וא

ילארשיצרא

ידוהי בשוי

ןיב תוברע
ירומזמ״
אניירקוא ןננמו
...יבדלומ המו שי ול םש החנא?-״וישכע־לש־ולשמ״
לש םע םלש האמ־ןב תורוד תמצמוצמ ךותב החנא ...אמלעב

...תירירוא

ידוהיה

אניירקיאבש חנאתהל
הציחמב תחא םע טויפה

תכפשנ

...הצרא
־יכאלאוו

ןוננב
,יוא

תשקבמ

!יוא

המשנ

המו םא חכשי

?תידוהי

לדנ וילאמ
לבא הטמל
דוע נוס יטויפ ״הנחתה-.יתולנ תירבעה ,תיממעה התב תיעבטה לש הלפתה
תימואלה
תינומדקה התוחאו הטושפה האירבהו לש ״החילסה .׳הבורקה.ו
,הנחתה תישאר הרבד אל דוסמ .םימכח םינובנו
.תינטיפה הידב הטושפ
׳ה
דמלמו תעד -״םיניבמ אלא םירבד םיטושפ םימימתו
יהי .ןוצר ךינפלט
,׳!םלוע
לש
יהלא יהלאו ׳׳יתובא
וניבא״
וא רתיב תוטשפ :רוצקו ונובר״
ונמיה ,אטויד

,ימואלה

,וז

:

,

,״!םיטשבש ןאכ ןיא םכל אל קירשת״ ׳ם״עפצ אלו ״ש״ב־ת״א״ אלו
םומינולק ׳רב םלושמ ריקי יבריב קזח ״!ץמאו ישארב םיזורחה אלו ,קנן? ,״קנפ
יניט
םינזח־םינטיפ ־ימונפ
המודכו הזל ״ןיטישכת,ינימ ״המכח־ישעמ״ו לש
,חצפב
םיחצפמו
םעט ינלעו ,ןושל םידמועה ינפל הביתה
םיעלוב םיטבורקאכ
׳ר,

לכ

לכ

תוברח תומוקע לש םיזורח ץצח־ינבאו לש ץא .יץצוק םיטלופו םידוא םינשע
לש ידיפל, ,״תובהל םהשכ םיציצמ
םעפ ןיעב תחא םדצל לש דוס םיסכח״ה
•םינובנהו לתוכבש ...חרזמה לבא שי ןאכ םימחר םינונחתו לש בל אכד
שפנו תכפתשמ יאשחב תועינצבו קיחב היבא םימשבש םע ןושל הכר ,הטחו
;בלה תעבונו איה
םא־ןושל תפשו הנומא ,הטושפ ןושל הבורק בלל תעבונו
תחנב אלבו קספה אלבו לכבו-זורח תאז הזיא ןימ סומתיר ימינפ םיענ שפנל
ןמ

עמשנ

,הכותמ

ןימ

סומתיר וניאש

,קסופ

ןיעמ

הז

לש

ןיעמ

הכפמ

יאשחב

וז

״הנחת״ה הריצי תיממע ,איה ןיא הילע םש ןיאו הל ,רבחמ הברהו
ילבו ...ךשח
הברה תוילנרמ .הל אמנוד תחא יהי.ה-ןהל ״ןוצר לש ,תבש־ליל רמאנה דחיב
םע םולש״ה .״םכילע ולכ ארבנ חירמ תבש הכלמה חירו יכאלמ ,םולשה רואממ
וינפ לש ידוהיה הלילב הז רואממו ,ושפנ העשב אוהש שינרמ ומצע ףונ רוהט
ונחלש ...ובבלבו ומקעתנשמ תובבלה
תנותכב הנבל העבשו תורנ םיקלוד
םישנלו
וכז
ינבו
)םונרתב(
הילעה
״ץצוק־ץא״בהרקפוה ״הנחתה .ימעל ץראה
לבא ןאכ ינא ענונ רחאלכ די ףנעב דחא לש הריציה תיממעה דוננב ,״תסחויסהל,
לע

,

לכ

עוצקמ

לודג

וניאש ינינעמ

,ןאכ

לעו

םינפ

רוסא ורטפל תציפקב

.סימלוק

חלשה
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טויפה ,ימואלה ,רומאכ

אל התיה תבורעת תויתדה השק

ול

לכ

.ךכ

,הברדא

ינפמ שיש וב דצ השודק ומצעל ךכיפל הלע נווזה לע יפ בור :הפי שדוק .שדיקב
שנרה ימואלה קזחה לש םידוהיה היה הניפ רימת יפלכ :םימש םעז־תעשב
,ןוצר־תעשבו לבא־םויב .החמש־םויבו םשה ״ה.
ףיקתו םבואכמ־תקעצל .םנושש־תעורתלו םאו לכב תאז ךלה הנונתנו טויפה
ימואלה דע ףוסבש םינשה־תואמ תונורחאה השענ ןיא-״לדגם ,תאז אלא ינפמ
ףיסוה

דימת

חכ םלענ

הזיא

םתואבש םימיה ונוונתה ונייח ,ללכב לכב
.םהיתועוצקמ תודהיה הקמטצנ
תרנורנכ םנו לכ .החל עפשה ינויחה היה לחוז אבו הילא הפט הפט ךרד

תאמב

תורונצ םילקלקע םילותלתפו אדודה.ןיעכ הליחז־ידכ־ךותו-״אתנכד .שביתנ
םינשה הנורחאה ליחתה הב סצורפ לש ןיבקר  -ינשמו םידדצ תבב
רייתשנ ןמ תודהיה הנשיה רבא יח אלא תציבכ ״לוחה .ףורשה שאב תאצויה
,ונקמ הציב וז עקבתנש הנממ ףיסבל חורפא ,״היחתה .חורפא ןטק ,ךרו םוריע

.תחא אל

,הירעו לבא ףוצפצ שדח ריעצו אב ומע ,ונמלועל ףוצפצ
ירוחאמ
םוי ריהב רשופו לש ביבא םע םינצנ םיכר םיקוריו
...רדנה ךותמו
ףיצפצ זילע הז הלע םנ ולוק לש טויפה ״ימואל.ה .שדוחמה
םיענ

,נונעו

ריכזמש

הלחתמ היה ולוק ןידע ךר ינשיבו טג א נ ה )׳וכו לבא טעמ טעמ ךלה
״רונכ.ה רזח נוודזנו לא הרישו-״םינת״ה תימואל השרח ,העמשנ הריש שיש
הב חיר לש .הריצי הברה היטמקמ וטשפתנ דוע לע ידי םיררושמ םימרוק ־ינפמ
ךרד .ק( ש פ י ר ,א ד ו ל י צ ק י ),׳וכו אליממו בחרתנ ,הלובק־תיב הנת?נ הכות
ןדעתנו .הפונ ותריש לש אריפש ירה איה ףא אנרד־תלעכ ,תיריצי אלא התרוצש
,תינוציחה ,תנשוימה .התמנופ בור היביטומ לש הרישה תימואלה תשדוחמה
התלחתב ןידע ויה הרואכל םתואמ לש הרישה תימואלה :הנשיה המואה־ןוני
לבא-היתווקתו רחאל ןויעה התא אצומ םנ הב ןיעמ הכפהמ תירקיע תונתשהו
,תימינפ .תיננרוא הריש תימואל וז רבכ תררחושמ הרמב העודי ןמ .תויתדה
.קזחו

איה הלחה אורקל םנ יהלאיל .ץראה שי הב םנ בוטרוק לש
ןתונש הב םעט ןונו שרח .חבשל לע ידי ךכ התשענ רתוי תישונא רתויו
תיעבט .התיחשמ םלואו תא בור החכ ,רומנה ,יריציה אל האצמ אלא ,ףוסבל םתברבמ
לש תובא ונתורפס תינרךומה .םחכםו ,םה םעבצאב היוטנה דימת יפלכ ־ץע.
םייחה ןנערה ,״םלועל זמר וזמר הל תוסחל רימת ולצב לש ותוא איהו-ץע העמשנ
םהל אלו :הדיספה הברה החכמ ינומדקה בש .הילא ״ינא״ה יטרפה לש דיחיה
״ינא״הו יללכה לש המואה םיעלבימ םיכותפו הב הז הזב דחאכ ןיאו התא
עדוי לש ימ םדוק לשו ימ .ףידע דיחיה עבות הב תא ״הנמ״ה וא תא הטורפה
,ולש לכה יפל ,וחכ ללכב ״םיתאמ״ה לש ,המיאה תאו ■םיתאמ״ה לש המואה
,׳דיחיה־תריש, ,בוטרוק

ןמ

,וז

איה-הדותמו תלבוק .תרערעמו ־הריש
בנא ׳הנמ״ .ולש רתויו איהשמ הכוב
םימש
הנופ
םנואמ יפלכ
,ץראה איהשכ
רקעש התקיני
םיקיר
הקעצ
םירעש לודנ-םיסמוש הרעצ לןקמ בויא לשו ןטשה :דחיב םימעפ
תקפרתמו

לע

איהש תכפהנ ארפ־תקהנל לש עבות אלב עבתנ םימעפו איהש תממשנ תמבחנו
הצרא אלב חכ סנרוקכ ,דבכ דריש אלו-הקזחב אצמ ןדס .ויתחת

,דתע םע״ תעיקש ,׳המחה ,העינה ,המודמכ העשה הרישהש
א׳הב העיריה לפקת התילט אצתו ללפתהל תיברע ,התיבב

״תימואלה.
...תודיחיב
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ידה-הישיאו איה
לב המ שיש וב הכמ הריציה תיטויפה לש המואה
הריש .תימואל ןמ בלה ירבעה אצת לאו בלה ירבעה ,בושת התאיציו התאיבב
השוע םשור ובבלב לש ירבעה ,ריעצה ,ליחתהש ,המודמכ שקבל ףא איה תא
ודיקפת לככ ״תיבבל.ה .םלועבש ונא םידמוע ,התע
,המודמכ תעשב הליענ״

ללכב

׳הלודג

הליענ לש

,ונייחל

׳ריפכ־םוי,

ךורא

,לודנו

םיפלא הנש םלכש

.רופכ־םוי

םיפלא הנש תופוצר ונא םידמיע ,הלפתב םירמוע
ןיאו ונא םיעדוי לע ויתאטח לש .ימ בר !ונל םינועמ ,ונחנא םיפיע
רפושה דעור דיב ,יעקית־לעב״ה ןידעה אל העינה ?.,.העשה
,םיכובו םידמוע

םאתפ

,םידותמו
.ינחנא

,ןינורסל תחא העבשל ,תולבוי
,ןכבו ןליאה קיתעה ,ונלש חרופה
ךלמנ
הסכתנו וינוקזל בוש םיחרפב המ-םינבל ?תאז יחרפ ותס םא יחרפ ?ביבא

רעסה ןושארה םאשי
ועיניה םיחרפה
אלו-דדפסב
לוח
לש
הריש
תירבע
הטלקנ
הצנצנ ןיעמ
אלו ;הטלקנ הרישה השדחה :יאמ הטילק־תב איה םא ?ואל
״יפוי״הו
השענ התע
תמאבה רשכוה םיתניב בלה ירבעה רשכה לש אמיק
דחאל ויכרצמ םירומנה הרמב ,וזכ אהיש םוקמ וניריעצל אל ,קר עוטנל תא ״יפוי.ה
קרוש םרכב ״תורפסה העיטנ ,העשל המ ושעש םנ םימדוקה ,םהל אלא וביכרהל
הכ ףא הבכרה ,תינגרוא ןפואב השעיש םנ חכל ינויח דונצלו עיפשמ ,ונמלועב
המ ש ל א ,ע הת ידיב
םימדוקה םהל ךשמב המכ ,תולבוי המו התלעש ידיב
םנ ידיל תוריפ יריפו תוריפ וא

]׳ומכו ?םרזי

-הילטיאב

,

רשנ״ה

ילודנה

הבשחמה

יתעשב עוצקמב

ימ ?עדוי

רשפא

תירבעה

רשפאי .יאל שי

?

רשפא ןיאש

םינפ

ןאכל .ןאכלו
ןה
ןינד ןמ רבעה לע .ריתעה תקירפ לוע רשפא-ןשיה איבתש הלואנ הרומנ .ונתורפםל
,התע טויפהשכ ירבעה וניא דוע ויצח דבע ויצחו ,םידבע־דבע אלא ולכ
־ןב

רשפא-ןירוח אלש קלחי דיע ינשל ,םינימ דחאש ררננ-לוחה־ןב-םהמ
ירחא ולגר תעלוצה לש ,ינשה אלא השעזי הריש ,תחא איה תחא המשו ,דחא
הריש הל^ש תישינא־תימיאל תבב ,תחא האורב ןמ םייחה תארובו .םייח
רשפאו .ואל רשפא ינפמש ינבצמ בישת-דחויסה ליבתו העשל םנ הריש
השדח
״תימיאלה.ונתדישי רוזחת הקשל ,התינעתלו לכה ידיב !םימש תעדה
םייח ,םירימנ אלא
םייחםנםא הטונ םייאל :םימעפל םע ןיאש
,הרומנ
אלא
לבא
םנ הריש תינמיאי
...בלה
יא רשפא אהתש
;ןהיתולבונ
סיפ ,הנש ינייח־רבדמב תלנלנתמ ינמע הרישה תירבעה הראב״כ לש
,׳םירמ תילננ ,תמלענו תילננ .תמלעני בשה הבישה טעמ תא ,ינשפנ לבא םלועמ
אל היה הב ידכ .היוד אלה םנ תא שימלחה ונבחל ...אמצב
לילדכ

,יז

ול

י
ג

ל

ב

ות

יל

א

!ךורב אלול איה

ינייה

םילאוש תא

ונשפנ .תיסל איה איה

לע

יהיו הדיקמ
ינל
אשד־תיאנ
התיהש תזמרמ
׳ןדרי.
םיבורק
יהי םנ הבז? .ךורב אלול היבזכ םישודקה ונייה םילאוש תא ינשפנ .תומל
התעו הנה רוד ריעצ ךלוה ורישו שדחה .ומע לארשי .יאבס ןעשנ דוע
לע

םעפה

,ולקמ

הקס

לעי

ונזא

.קיחר־אל םאי -הבזכ

הדבכה בישקמו קיחרמ בלב

קפוד

לוקה-דעורו

ליק .דיתעה
ליק

לוקה

וידלי

תראפתי

.וירוחב

ויבואכמ םילודנה וחפט םחור רתסב

חלשה

ד6

ותלחותו הכשוממה האילחה םבל םנו הריאה
דומעי
אוהו וניא אריתמ .םהמ אוה אל קודבי
שפחל יתיזכ .דש תוימואל .םתמשנב םה םה ירה תוימואלה ,המצעב הכיתח
היח לש ,תוימואל םצע״ ןמ ...׳הלואנה
םה םיארוק םימעפל םשב םיהלא ,םירחא ןיא-לוכיבכ !דחפ והז ילוא
רוישה ידיחיה לש הצילמה ןיאו-םהיפב .אריתהל םהיהלא יהלא .לארשי ותניכש
איה תחפטמש היפנאב לע םשאר ותכרבו תמעפמ .םבבלב
אלו
וליפי
תא
־תנעשמ
חוטבו ונמע .םהב םה ירה אל והוכילשי תעל הנקו
ותביש ;ורימ רשאב
וכלי ,ומע ומע ונעתי ומעו וקריי הרט .םדו
,הברדא
,אלא
,ונתוא
חכ
אל
אלו השלוחמ
בורמ
ובזעי
תעפשמו ןוהטב
,הנומאו ימיכ םלוע םינשכו תוינומדק ומירי הלעמל תא ילגד לארשי םיחונזה
ונחיו ביבסמ הנחמל ...ותניכש שיא
ולנד .ונחי םינושארו ויהי לבל ...יםיליפעמ״ה
םאו הרזננ הרזנ
רוד םתובא לופנל רבדמב .לודנה ךותב-״ארונהו
וידלי .לופי הלא ירה אל ובזעי תא תמט םהיבא הדבל תאו ויתומצע אל ורזפי
.היצ־תוברעב םה םנ אל ורבקי תא וחור לודנה
יםירז־יכירכת״ב אלו ודקרי
םידלשכ
רבק .ותמשנ
רבדכ !הזה רבכ ענג דיבבה־ךאלמ הצקב ופנב םנ
אל בושי תויהל
.ונפתכב ימ רשא עדי תא דובכה תאו יפויה םייחבש אל רינםי תא ושפנ אל ־ייחל
םילבנ אלו התימל .תלונמ
ימו ?עדוי ילוא הלא םיריעצה םיאשונ םדיב תא םס םייחה רעונהו םמעל
;קיתעה ילוא דוע םה ופקזי תא ותמוק ופיקהו תא ושאר בשה יננעב דובכ .הראפתו
.םשפנ

וכיתמ ואצי

ה/חת

ךלי

לע

לע

ייע

,אפ,.הא וילפכ ז״פרת

וילאו םה

םתויציצב

אלו

.םיאב

