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ט

ןיקלאה .ש
 .יפוי שקבמו ףונ ילא ףונמו ריע ילא ריעמ דנו ענ ילבב
.ןוגיה תא קיתממ הלא םישופיחו םידודנ לע רישה םצעו

 סינכה ׳ןכ ירחא תודחא םינש עיפוהש ,ן י ק לאה .ש
.םיהלא תשקב לש השדח המיענ הפ ונתרישל

 םיביטומה .הפיה תרישב ושפנל חונמ אצמ אל ןיקלאה
 הקיסומה ,לילצהו בצקה ףאו וחור תא ועיגרי אל הרישב םילבוקמה
 םלועה .ושפנ־תיימה תא םיטיקשמ םניא רישה לש סומתירהו
 ותחונמ־יאו וחוכ לכב רתוח אוהו הקומעו הלודג הדיח םה םייחהו
 תודחא תומדב ול הלגנ םלועה .םכות תא ןיבהלו םדוסל רודחל
 הז באכו־רישבו .באכו ריש תשראו םלוע בל ,יח לא :תשלושמ
 ,וילא גרוע אוה .יחה לאה לא ררושמה גרוע םלועה־בל ךרדו
.ותושיבו וב גומנו ותוא שקבמ ,וילא ללפתמ

 רהסה רוא רשג תא אנ הרבעא" :ןנחתי תיברע תליפתב
 ,הכדנ ,עגי" לפונ אוה למע ילילבו ."הכשחב ילא־תומדב דבואו
 קשונו הרז הרק תימהב ושחל עלוב אוה ."יהלאל גרועו דבוא
 ,הרוהט םיאלפ־תדלי וז ,ותבהא־תדלי ףאו .לגר לכ רפעב ויתובקע
 הולא־ויז תלכת הארי הניע־תלכתב .םיהלא תרזעכ ול החלשנ
.וחור־דרוול זמר — היחל ןשושו

.וישוח לכ תרכשמו ותושי לכ תתצמ וז םיהלא־תשקב
 .יח הי שקבמ יחוי יב ,יחוי ורובג אוה ויניעב ררושמה למס

 חלשי ותוריזנו ותודידבבו .םיהלאל תאצוי ןיקלאה יחוי שפנ
 העשה האבשכו .וילא ךרדה תא שקביו לע לא םיטהולה ויעוגעג
? עמש המ ? האר המ — ליל־ןוזחב יחויל הלגנ םיהלאו הלודגה

 לע שחול םיהלא לוק תא עמש "היפצ־בר ,קותמ דחפ־שגר״ל
:באוכ ומצע םיהלא םג יכ ,אוה ובאכ
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ב1ל1ביר םחנמ

ת 3;מע אל עויומ ,ימ ימ
ה ז ף?ל?ו םול3 ד? ילוק דה
י ףת?מ? אל) םיופ;ה ל? ית?וע
י ה ל? בבלב ה?הא עודמ
י ל? לבאת יע?} ע! לכבו
? יבא? ?!וי ,יל עמוש ןיא)

 קר — םיהלא לש ותיווהמ םירורפ קר ונאש ,ונלוכ ןכו יחוי
 ־ףלוח םיפנכ־לק ,עגר־ןב קר אוה הז באכ לבא ,עדנ ונא ונבאכ תא
 םכפלח דע קר ,הנבהה לצ ופאשת ןכ לצ ףאשי ריכשכ" .שיח
 ."עווגי םתא תעדה לא םכנואמצו םכבאכ םתו םתייה אלכ םתייהו

 .חצנ ובאכו חצנ אוה .םיחצנה־ריסא — אוה ןכ אל לבא
:ונילא עוושיו ארקי חצנ תוקוצממו

ף א ם1ל!האן א) ולדח ,יוה
,ית?ןש תא ?קוש םכ? ןיא)

 ונוק ןוצר תושעל היה ןכומ ,םיהלא לש ןמאנה דבעה ,יחוי
 שקיבש העשב לבא ,וירוסאמ לא־דובכ תודפל ידב ,לודחלו
 םלועל ןיא" יכ ,ול עדונ תויהל לדחיש םלועל ללפתהל
 רבד הז הארו ."שי לכ תא ותונעב חירבמ ,חא בואכמ־עגר ולוכ
 לעו באכה ףא לע — חורפלו תויחל אקוד ץפח םלועה :רזומ
!באוכה ףא

 ,שבד־תנשוש םובב חז הרובדה בלו ירפ יצע ייח םימוה ץיקב
 רשב ילא םיבאז ובערי — ףרוחבו .ףוס־ינקב ורשא עיגרמ ווילשו
 תלכת־ינומעפ ושישי — ביבאב .חרק־הטעמב םיממחתמ בהזה־ יגדו
 ,םירגוב םיבכוכו עיקר ינפ וקמעי םיקתוש ריצב־ילילבו אבה ליגל
 ,החירפו החימצב קוסע םלועה .םיתעבש־תוודחב םוד וריהזי םיכז
 .עמשי אל ןולדחה־איבנ לאו — הישעו הסיסתב ,היברו הירפב
 ףא — אכדהו לפשה םלועה םג םא יכ ,טילשהו אגה םלועה קר אלו

 המדאה ןמ הציצה רשא תעלותה םג .םייחב זחאי ויתוחוכ לכב אוה
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ו תמשנ בישהש רחאל ,תמ לפנש העשבו ,יחוי לוקל העמש אל
.םלוחהו םחולה ינפ לע התלעו תעלותה הלחז ,ורורחשל הנתמ ,םיהלאל

ם ימשו .וייח תא ךישמה םלועה לבא — ומולחב תמ םלוחה
.רתוי דוע וליחכה םילוחכ

ם ייחה תויחצנ לבא .ושוקיבו ותשקבב תמו יח לא שקיב יחוי
ו דבאי םיבר דוע .םלועל רבדה ךשמי ןכו םישדח םישקבמ החימצמ
־ יתלבה םייחה לש יחה לאה לבא ,םשואיב ופסי םיברו םנוגיב
.לא־יאמצו ןוזח־יבער והמכיו וגרעי וילאו ,דעל היחי םיקסופ

—  םיהלא תא בהואה "יבויא" והשמ ןיקלאה לש ותרישב שי
ח רובה .ותא חכוותמו וירבא ח״מר לכב וילא ךשמנה .וב םחלנו
ר שא ,םדק ימימ ורבח הנויכ .םיבר םיעוגעגב וילא בשו — ונממ
ו לש שישרתל חרוב אוה םג ןכ ,"הוהי ינפלמ השישרת חורבל" םק
ו ידעלב יכ ,וילא בושי הרהמ־דע לבא ."הוורי אלו אימצמ לא״מ
. םדאבו םייחב זוחאו רושק ויהלאו .המישנ־חוכ ןיאו םייח ןיא
—  ובו םימחרה רוקמ — וב ,באכה עבונ ונממו הבהאה תעפוש ונממ
ת וזחאתהל ףסוכה לכו םייחה־תומלשל םיעוגעגה לכו .רעצה רוקמ
ד וקיה־תדוקנ יהוז .ורוקממ םיקנוי םלוכ ,השאבו םאב תוקבדלו

.םייחה לש

. שפנה תא הלכמה שאה ןמ והשמ ןיקלאה לש ותרישב שי
ק יפב דמועה שיא לש תוכז תוליפת ןניא ,תופר ןהו ,ולש תוליפתה
ן ה תוטהול תוליפת אלא ,ותניחת וינפל ליפמו וארוב ינפל םיכרב
, םלענה ,הווהמה יפויה לא" עוושמ אוה .שאב ברצנה שיא לש
ו יעוגעג־תעווש ."המחונ אלו הרעוס ,הלוכש" וב ושפנו "לצאנה
. "ודער ידכ ךותב לג־רטפ גומהכ" גומנ ומצע אוהו .םיב תעלבנ
ו יתועמד תא התושו בוזע ןקז תחנאב םיהלא רעצ תא שחו האור אוה
ת ותלד לע תקפודה ,ץראב תבהלש־תבהל אוה .אפוק דלי לכ ןיעב
.ולכיה

. תברוצ תויתד שא יהוז .דימת וב רעבת תאזה תלכואה שאהו
ת א הב ריעבי םג ןכ ,ולש םימש־יריש תא הב ריעבמ אוהש םשכו

— ייו .שפנ־טהלו םירוסיו באכ תאלמ ותבהא םג .ולש ץרא־יריש
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 ב י ל ו ב י ר םחנמ

,הן>ליי ל5 !יאל תסא קר ת!ןא ע:
.הזו$ן£־רעם? הבהא5 תמא וז

 תודפ שקבמ אוה ןכ ,םיהלאב הלואג שקבמ אוהש םשכו
 ,הינמחרל ללפתמ אוהו .םיהלא ול חיכוה רשא וז םיאלפ־תדליב
 ."יניע־ןואמצ ןיבי ,הייער טבמו האיבנ בלכ השיגר די עגמל"
 וא תעוושמ וב םלוע־תניכש םא עדי אל הבהא לש באכ תעשבו
?תעווגה ותבהא איה תאז

 תויומדש ׳ומאו ותבוהאמ עגרל ףא רוסת אל םיהלא־תומד
.ריבה ילבל דע ותרישב תודכלתמ ןהיתש

,הרוהטה ,^א) .לאה דוב? הל}})
,הארוב ת ד_ 1ן וו ,דרו תק״וען ,המולן
:הוען ךןת^(ןו יאצת יהארקל
וניראו,באוכ דלן,אןה?ל
.וניבא לאל רז .חךןמ־יו3ך^

 הבהאה תגיזמו ,וייח יעגר לכב ויהלאו םדאה ןיב וז תודכלתה
 תווהמה ןהו ןיקלאהל תודחוימ ןה — ׳הל הבהאה םע הייערלו םאל
 הסיפת לש המותס הרכה תפלוז תורושל תחתמ .ותריש תודוסי תא
 לכ ,םירוסיח תבהא לכו הזה לבסה לכ .טעמכ תידוהי־יתלב
 חורמ והשמ ונילע םיבישמ תללפמו תטבלתמ שפנ לש תאזה הענכהה
.תירצונה הקיטסימה

 תכאלמ לכ המלש" :הלאכ םידה בישקנ ״הירנ ןב ךורב״בו
 ,ותראפת דובכ םלש המו התוא תושע םיהלא לא הלכ םויב לבתה
 םדאה דוע םלש אל ךא !ףוקשה עיבגב ןייכ לבת־רשבב ץצונתמה
."םיהלאה קעזי וירוסאמ ןב לע----------ץראב

 בר יצרא ןואמצבו דוקי־תוואתב רישל םג עדוי ןיקלאה ךא
 קשי ותרמצ שארבש העשבו .וייח ישרש לע רומשל ידכ ,ץראה לע
 וישרש ץעכ חלשי ,ומדב דומעי םחירו ובל םעלבי ,םיבכוכו תלכת
 :שדח םנ הארי םוי־םויו .היקמעממ תמא ייח הלדיו ץרא בל לא
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א והשכו ."שמש תלכת הקמעו טקש שולגי ברעו שמש ןשוש חרפי"
:ארקי הראבראב הטנאס ףוח לא עיגמ

ךד.בל תא .המדאה ,יל תרתונ תא קר
,ץ? תבהךמו תדקזוף הד,ומח
.ע1סן*אן- ךיעבצ ללש ימד? תצה

■ ינווג יקדל דע רודחת" וניעו .םילילצ עומשל דמל םג אוהו
ם רט רמותב לט לגאבו שמשה־ןיעל אפוק ,ןשוש יקרועב רשא ,עבצ
."רקוב והריעה

ה מדאל וסחי .תדקוי שא התואמ שי ולש ףונה־ירישב םג
ו ניא הבהאה רוא יכ .הבהאה — םהינש רוקמו .ותבוהאל וסחיכ
, יחה לכ לע םג םא יכ ,"םימיענו םיבהאנ" השאו רבג לע קר ךופש
ו נאו .םוקיה לכב הלגתמ תראפתהו דוהה ןוזח .חמוצהו םמודה
. לאהו םדאה ,םלועהו םייחה לש השודקהו הלודגה שאה ןמ תוצוצינה
ש פנ — םדאה שפנ ךותבו םדאה שפנ תצבושמ םלועה שפנ ךותב
. תודפ — באכבו ,באכ — הבהאבו ,הבהאה ובו .לכב אוהש לא
."באכו ריש תשרא״ל םיפרטצמ וידחי םלוכו

ל ע .םישדח םיביטומב הקירמאב תירבעה הרישה הרשעתנ ןכ
ן גורתמהו ןטקה רישה לש עשעשמהו לקה לילצהו הפורצה תוירילה
. םלוע תוביתנל תלאושה ,העותו תשפחמה ,תיפוסוליפ הריש הפסונ
.ןיקלאה לש ותוכז הזבו

ו השמ ןיקלאה לש ותרישב שי יכ .לצ םג שי הז רואב לבא
. רממעמו תירישה הייארה לע הליפאמה ,תטשפומה תוילכשה ןמ
.יוטיבה תולילצ תא

א וה :העודי רבדה תביסו הנבהו־האירק־ישק םיריש ול שי
א והו .ותעד תא חינת אל דבלב הרישה .ולש "שי״ב קפתסמ וניא
ה רישה יפנכ תוזחאנ הזה ךבסבו .םלועו םדא תומילבורפב קמעתמ
.תודפל תללפתמו תעוושמהו תרפרפמה וז ,ולש
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