
רנביר .ט 

ר>\עב הא>רק 

"רישב האירק" תרתוכב ןלהל ואוביש םירבד 
יתעמשהש םירבד לע םיססובמ םהו — 
ןוחבל םתנווכ — "לארשי לוק"ב ותעשב 
םיירבע םיריש המכב תודחא בוציע-יכרד 

םתנווכ ןיאש ,רמול רתומה ןמ .ונימי ינב 
קר אל תאז :םינודינה םירישה תא תוצמל 
תוצמל חותינ לכ לש ודי-תלזוא םושמ 
רישב ךרוצ היה אל ןכ אלמלאש) ריש 
תורעהב דומעל ןוצר םושמ ףא אלא ,(ומצע 
םתוא לע קר םירישה יפוגל תופרטצמה 
,רתויב םינייפאמה םהש םיביכרמה תודוסיה 
.םייוסמה רישב ןושלה ךדד תא ,יתעדל 
שמתשהל אלא הרירב היהת אל םיתעל 
ךא ,הרישה תרות לע רוגשה חונימב 
האריי לבל ,רשפאה לככ הזב טעמל לדתשא 
:תחא יתשקב .תורפסה עדמל רויא רישה 

.םירישב אורקל 

1.

:םוארטש ל"א 

,הלול ינ?ך3 יסו ונתויהב 

 vi ונ#אל לעמ חרי, ך

רהיו ,יל?'ו םלע וגוהו 

.ונמסל ךי 

םוממ' יג? ,ונךר?נ זאמ ךא 

ורךןן תולימ ,ינמ ורזיוןנ 

תןמלצ V? לעממ קר5'.ו 

.ףוסכ רהס 

יבמ ונא הנושארה העימשב דימש המוד 

ונניאו רמול שקבמ הז ןטק רישש המל םינ 
םיריבס יתלב םירבד-ירשק ידי-לע םידרטומ 
ףטש דעב תובכעמ ןניא תוהימת םושו 
,בהוא םדא לש ולוק ןאכ רבדמ .האירקה 

עיבמ םייוסמ רדס תולעב תורוש עבראבש 
תולעב תורוש עבראבו ,ותבהא תומלש תא 
תומלש .ותבהא תרבש תא עיבמ םייוסמ רדס 
,דחיה תיווה :םה םיקהבומה הינמיס הבהאה 
וגוה תומלש ,חריה תוכר ,הלילה תכרב 
הבהאה ןורבש וליאו .ךזה רהוזה ,ותוולשו 
ינפ תרתסה ,הדירפה :םה םיקהבומה וינמיס 
.ףיסל חריה יומידו תולזמה תורדק ,םימשה 
םיטונ ונא ןיאש דע ךכ-לכ םיטושפ םירבדה 
הניאש תאז הבהא ןימ וזיא לואשלו תוהתל 
םהיתושגר תאו היאשונ תא םולכב תנייצמ 
ימרגו הלילה דויצב הרקיעב תרייטצמ איהו 
הריש תאירק לע ןומאש ימ לכ .םימשה 
םימלע לש םהיריש תאירק וא תיטנאמור 
וטבא דשק רשוק (ורוד ינפלמ) תומלעו 
חרי לילב םיבהואה ליל תא טעמכ-יטאמ 
ונניאש םוקמב הז ריש חינהל ילוא חתפתיו 
יכ ,אצמי בל-תמושתב ואדוקש ימ .ומוקמ 
.תושדח םינפ ןאכ םילגמ םיבשונה םירמוחה 
לוקה תמיענב ונזוא ילוא לקתית הנושארב 
והשמב-תישפוחו הכר המיענ התוא הניאש 

אל הז .םינאקיטנאמורה יריש תא תנייצמש 
גופסה שגרה תעונת■ תא הקחמו ףטלמ לוק 
םויה דע וב םיאור םימימת-םג-םיברש ,ינאט 

וב ןיא יאדוו יאדובו .ירילה רישל חרכה 
תעדה-תשלוח לש הדימו תוגליע התוא 
םישגרתמה יריש תא תנייפאמה תלוכיהו 
רתויש קפואמו ירבג לוק הז ,אברדא .בותכל 
סחיתמ אוה ומצע לא סחיתמ אוהש הממ 

.יורש אוה ובש םלועל 

לש בתכמ ותוא ונלוכל יאדווב רוכז 
יכ ,הילפוא ינפב הדוותמ אוה ובש טלמה 
אלש .ויתוקנא תא בוצקל לגוסמ אוה ןיא 
לכ לוקשל ונריש לש וררושמ עדוי טלמהכ 
ונילע רבדב חכוויהל ידכ .הרבהו הרבה 
,ולקשמ תא תפשוח האירק רישה תא אורקל 
תולימ תא תלקושש תינכומ המיכס התוא 
תומעטומו תוחפ תומעטומ תודיחי יפל רישה 
הנניא איהו ,(םויכ וננושל גהונכ) רתוי 
וילע םדוק רישה לש ובצקש דלשכ אלא 
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לש העונתב םייח חור וב חפונו םידיגו רוע 
ןפוריצמ ,םילמה תועמשממ הנוזינש לוקה 
ידמ ,ןהירוציעו ןהיתועונת עבצמ ,דחוימה 
רועמ ןהש תויצאיסוסאה ןמ ,ןהירויצו ןהיומ 
ןיאש םשכ אלא .ארוקה לש וייח היסנמ ,תור 
ןהשכ ה"בקה לש ומלועב תוכלהתמ תוירבה 
תא לקשמה הווהמ ןכ ,דבלב םידיגו רוע 
ףא םילוכי רחא השל .רישה לש הרדשה טוח 
ןמז לש הייומס האידיא ץעמ אוהש רמול 
ובש ןמזה-ךשמ תא שיחממ אוה :רישה 
ידהו) תודיחי-תודיחיל וקלחב רישה םייקתמ 
,(קלחתמ אוהשכ אלא ןמזב םיניחבמ ונא ןיא 
תא לטבל שקבמ :בטומ — לטבמ אוהו 
אוהש המב תירחאל תישארמ ןמזה תמירז 
רזוח םיעובק םיקרפב :הרזח לש ןמזכ וביצמ 
רבד ,(המעטהה התוא) ומצע רבדה ותוא 
.םיליגרה ונייחב ונתיאמ רצבנ םתסה ןמש 
ישפוח לקשמב םיגהונה םירישב ,םנמא) 
תורשפאב החטבה והשלכ רערעתנ וליאכ 
,חצנב :רמולכ ,דחאכ דמועו-רבוע ןמז לש 
.(תורוש הנומש לעב ריש לש ןטקה חצנב ולו 

ןכ האידיא לכמ םינוש םייחהש םשכ 
ונא ןיא .ולקשממ ריש לש ובציק הנוש 
ונכרב דחי ונתויחכ :ךכ ונריש תא םיארוק 
םלש וגוהו / ונשאר לעמ הדי ךריו / הליל 
,ונדרפנ זאמ ךא // .ונטהל ךז / רהזו ,ולשו 
/ ורדק תולזמ / ינמ ורתסנ / םימש ינפ 
.// ףיסכ רהס / תומלצ דיב לעממ קרביו 
.וב םייק הז רדס יכ ,תעדל ונילע כ"פעא 

.יובח רותב :עדומ אהיש ךירצ לקשמה 

ןכש ,דחוימב הבושח ונרישב לקשמה תעד 
תררושמה לש הימי זאמ דמועו-עובק ולקשמ 
ותעפוה ול תאזו ,ופפאס המודקה היגוויה 
שמתשמש ררושמ .תירבעה הרישב הנושארה 
אוהו גת אל ףא וב תונשל יאשר וניא וב 
ררושמ רבדמ הנוש ורבדש םדאכ הלגתמ 
ןיב ובל לוק תא ךילוהל בשוח וניאש 

.ןביצה ומצע אוה אלש תורדג 

סמ ונריש לקשמ לע ונתעד תא ונתיתב 
רבד םיעיבמש ויתב ינש :ףסונ רבד רבת 
עמשמ ,ומצע לקשמ ותואב םיבותכ ,וכופהו 
ויבצמו םדאה ןמ הנוילע ,תיביטקיבוא תושד 
תא ומצע לע לבקמ אוהו וב תזחוא ,םיגושה 
ינשב בצקה ןכש .לבקמ וניאו לבקמ .התורמ 
ההז וניאו לקשמה י"ע ןווכמה ,םיתבה 
— יחה םדאה לוק תא עיבמ אוהו — ומיע 
ןושארה האירק .תיבל תיבמ דואמ הנתשמ 
יכ ,תעטוקמ ינשה תאירקו הטקש התמירז 
םילמ תוצובק ןתוא ,תוימתירה ויתודיחי 

לוקה ,רתוי תובורמ ,תחא המישנב םיארוקש 
תא אוה רסח וליאכ ,בושו בוש וב קיספמ 
ךא :דמוא אוהש םירבדה תא רמול חוכה 
ליחתמו קספנ טפשמה — ונדרפנ זאמ 
ינפ :שדח אשונב שדח טפשמ לוכיבכ 
ונילע הווצמו תמייתסמ הרושהו — םימש 
השיגדמ בוש וזו ,הלובג ןומיס םשל הקספה 
:האבה הרושה תא תחתופה הלמה תא בטיה 
תלדבומו טפשמה ךשמה איהו — ינמ ורתסנ 
— ינמ :תודידבה-תביתבו) בצקה י"ע ונממ 
גהנש םיבר ןושל םוקמב אבש דיחי ןושל 
תקעצ ןיעכו יהנו יה םיעמוש ונא — הכ דע 
תדדובמ בוש וז הבית רמולכ > העוצפ היח 
שקבמש שדח טפשמ בושו — (הלילצ י"ע 
;ורדק תולזמ :יאמצע ונניאו יאמצע תויהל 
הירחאו ,הרוש םויס לש הקספה בושו — 
ןעטנו רבטצמ וליאכ ,תחא הפונתב לוק-תילע 
— תומלצ דיב לעממ קרביו :קרבה ןאכ 
לילצב רישה לש םויסה תרושב ונב עגופה 

.ףיסכ רהס :יתכתמ 

תוקספה עמשנ ,בטיה בישקנ םא ,םנמא 
ונתויהב :ןושארה תיבה תורושב םג ןהשלכ 
לעמ ()חרי ךריו / הליל ונכרב ()דחי 
ךז / רהזו ,()ולשו םלש וגוהו / ונשאר 
םישיגרמ ונא ןיאו טעמכ ןאכש אלא .ונטהל 
ןהילע רובעל טפשמה תמגמ םושמ םהב 

.ךזל רהז ןיב ילילצה רשגה םושמו 
טקש ונל הארנ הליחתש רישהש ,אצוי 
:לופכ חתמ הלגמ ,וירמוחב דיחאו ססובמו 
לש חתמו ויתב ינש ןיב דוגינ לש חתמ 
צמו לוע ומצע לע לבקמש םדא ןיב דוגינ 
םדא ןיבל ,תיאמצע תוכמסכ הרוצ ןיד קיד 

.הז לוע קורפל שקבמש 
רישה יתב ינש ןיבש דוגינהש וניאר רבכ 
דוגינ רמולכ ,טשפומבש דוגינ ךא ונניא 
היווה ינימ ינש ןיבש דוגינ אלא ,ןכותבש 

.(ירמבשו המלשהבש ,תרעסנו הטקש) 
םיתבה ינשב הוושה תירטמה המיכסכ הומכ 

םהירויצ תרגסמ םג ןכ ,וכופהו-רבד תרמואו 
הליל :התודיחא ךותב תרתסנהו הדיחאה 
לא וחרי תא ףרצמ ,ךרבמ הליל ןאכ .חריו 
דע ךז רהוזב םתוא טהלמו "דחי" םהש הלא 
יגרמ ונא ןיאש טעמכו םיטהול םמצע םהש 
רדוק הליל ןאכו — ,והשלכ לובגב דוע םיש 
לעמ וחרי תא ביצמו םינפ ריתסמ ,ךושחו 
שקיב וליאכ ,המוד .ףיסכ ודבל רתונה 

דהזבש דוגינה תא תוארהל ררושמה 

םלוע ,םלשו םשונו יח םלוע דמוא 'א תיב 
תא םיעמוש ונאו — "דחי" ונאשכ תוקיז לש 
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ךרידנכרב-דחי :לולצימב םג הזה "דחי"ה 
ונתויהב ,ךז-דהז ,ולש-מלשרנשאר ,חרי 
ףוס ול ןיאש ןמז אוה "דחי"ה ןמח :ונטהל 

.("ונתויהב") 
ףא ובש ,תוומ לש םלוע רמוא 'ב תיב 
םג .םידרפומ ונאשכ תיממ ילכל ךפוה חריה 
רבע ולוכ :תוומ לש ןמז אוה דוריפה ןמז 
עובש אלא ףלח אלש רשפא .("ונדרפנ") 
ףיסה-חריה דעו 'א תיבבש אלמה חריהמ 
דפה רצקה ןמזה קרפב ךא ,'ב תיבבש 

.וינפ תא םלועה 
םניא םיתבה ינשש יפל :ןכ-יפ-לע-ףאו 
ןוימד םג םא יכ ,דוגינו-ינוש ךא םילגמ 
רישב םיאור ונא תינרוצה םתניתנב תוהזו 
תוומו םייח ,תודידבו תופתוש ,דוריפו תודחא 
םידלונו הז לומ הז םיבצינה םלועה ינפ ינשכ 

.הז ךותמ הז 

2.

:לגופ דוד 

ת!?ב 

םדבל םינגה ודמעי. ייע 

.םי;?למ? 

םאשט דב?ן םירה? ברעב 

,יפעיוו 

.ב,ךי#אך ודירוי! 

וטחש; ר?? ת1לג;ךמה 

,יפךםנ זא 

ז t I v •• t v וחרפ !היחורפא 

,הניבלה ד?? תפוקןה ימא 

.התמ ףא זא 

ברקי דוע בך.ע ל? ךא 

'ץיאל "ט':! 

בי?חו יא?0 

.םינפלמ? 

םויה ןמ םיפיע םידליה 

.םש םה ר#אב וטינ;! 

— .ינניא יכנאו 

הזה רישה יתב סוארטש לש ורישבכ אלש 
םהיניבש סחיב םיעובק םה ןיא .םיעובק םניא 
הרוש לכ .םמצע ךותב םיעובק םה ןיאו 
ןמז קרפכ םהומכ תיבו תיב לכ ,הרושו 
הזה רישה יתבב בצועמה ןמזה .םירסמ 
רישה יתב .ומצעב חטוב דוע וניא וליאכ 
ךלהמ ובש חותפ הדש קפס םה "םיתב" קפס 
ךניא דוע :וילעבל רמול ידכ םדא לש ולוק 

.םייק התא דוע ,םות-דע-לסוחמ 

אל םג םיפוסיכ אטבמ וניא יכ ףא ,רישה 
םיעוגעג לוק עמשנ ותמיענמ ,תחא הלמב 
עמ םיעוגעגה .הפלחש תודלילו היהש תיבל 
,החכשה םלא ךותמ תודליה-תיב תא םיל 
.דמוע וניאו דמוע אוה .םינפלמכ דומעיש 
,רישה לש ןושארה עטקה תא תוחנמה םילמה 
:ןה ,ישגר ןעטמ רתויב תואשונה ןתוא 
זא-יא יגג .ודירוי-דפעיי-דבכי-טדבל-תיבב 
מוע םה לבא ,םינפלמכ ,םידמוע דוע םנמא 
םדימעמה לוקהש דע ,ךכ-לכ ,םדבל םיד 
לש ןיע-ףרהל וילעב לא םתוא רושקל שקבמו 
חילצמ וניא ,תורבה 32 ךשמב ןודכז 
ברשב דבכ םאשמ ,םתודידבמ םאיצוהל 
תעונת .םהישאר םידירומו םיפיע םה ,םירהצ 

ותוא התלעה הז ףונ התלעהש ןורכזה 
םילוכי לילצ-ןוימדב .הטמ תכשומ העונתב 

.התומ ותוא תכשומ :דמול ונייה 

םידמוע רישה לש ישילשהו ינשה ויתב 
רבכ תולוגנרתה" :תוומ לש שרופמ ןמיסב 
// .וחרפ ןהיחורפא / ,ופרטנ וא / וטחשנ 
."התמ ףא וא / הניבלה רבכ הפוקזה ימא 
עיבצמ םילעפב שומישה םג ,םירויצה קר אל 
ילעפכ םילעפה ורזגנ ןושארה תיבב .ךכ לע 
,ופעיי ,דבכי ,ודמעי :הווהדוארוהב-דיתע 
םהילע הלע ישילשהו ינשה םיתבב .ודירוי 
.התמ ,הניבלה ,וחרפ ,ופרטנ ,וטחשנ :רבע 
הל-האבחתמ הלא םייביסרפסקא םילעפ ןיב 
."וא" הרופאו הנטק רוביח-תלמ לוכיבכ 
וא וטחשנ :עמשמ המ .ינשרד רמוא המוקימ 
רמואה ,המוד ?התמ ףא וא הניבלה ,ופרטנ 
ידמ קוחר אוה .ןוכנ לא עדוי וניא ,ךכ 
העידי-יא תדימ .ותיבמ ידמ קוחר ,תעדלמ 
םשכ ,רישה לש םיבושחה ויתוחוכמ איה וז 
יריש ראשבו הז רישב םדא לש ותשלוחש 

.וז הריש לש החוכ איה לגופ 

חתופ אוה .רישה תישארל עגר רוזחנ 
."תיבב" :תורבה שולש הלוכ לכש הרושב 
ראתנ .דואמ-תורצקו תורצק ויתורוש ראש םג 
לש םי םייק ריש לכל ץוחמש ונמצעל 
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לש םייא םייא םילוע וכותמ רשא הקיתש 
הזב יא ןיעמ איה תיריש הרוש לכ .םדא לוק 
ךותמ .ובבוסה םיה םושמ וכ םיניחבמ ונאש 
תפקומ איהו "תיבב" הביתה הלוע הקיתשה 
:לוקה ונילא רזוח האבה הרושב קד .הממד 
םהש רמאנ םהילע .םדבל םינגה ודמעי דוע 
ולוכ-לכ ודבל היה תיבהש םשכ ,םדבל 
טועמ .הרושב הדיחי הלמכ ,תנעשמ אלל 
רביד ,םימלשה םיתבה רמק ,תורושב םילמה 
תא םיכפוה הלא לב — תוקספהה ךרואו 
רישה יביכרמבש םיבושחה דחאכ הקיתשה 
תא שיחממ הז ימתיר רדס ,המוד .ונינפלש 
תאו היהש המ לא רוזחל םדא לש ותשקב 
הלוד אוה ישוקב ךא וליאכ .רוזחל ודי-רצוק 
תורושה בורב .וז רחא וז ןורכזה תונומת תא 
יחי ןה !רבוע-טפשמ תווצמ םייקל םג ןיא 
תורוגס ,תחאכ תוימתירו תויריבחת תוד 

רויצ תחא לכ תועבוק ןכרמכ .ןמצע ךותב 
תורוש תמייוסמ הניחבמש ,אצוי .ומצעל 
עירכמה ןבור םוקמ לכמ וא — הלא תויריש 
רישב רבודהש םשכ ןמצע ךותב תודדוב — 
היהש ,ותודלי-תיבמ קחורמ ותויהב דדוב 
אקווד ירהו .וילא בושל ןיאש ,תמש ,ונניאו 
,ןאכ !הבישה תשקבתמ תודידב התוא לשב 
םילודגה םיקחרמה םירעפנ ,תאזה תוינשב 
תא אצומ אוהש דע םדבועל םדאה לעש 
דבאש תא ומויק ףרהל ול הייחמה ולוק 
שקבמו תמ .םוקמהו ןמזה יבחרמב םשייא 
הניאו תעדוי תעדה .תמ ןכייפ-לע-ףאו תויהל 
ארונו .ופרטנ וא וטחשנ תולוגנרתה .תעדוי 
קר .התמ ףא וא הניבלה רבכ םאה :הזמ 
הפוקז איהש הדיחיכ ןורכזב התרחנ התמוק 
םימנו םיפייע וידלי םגש ,הז חוחש םלועב 
םהילע רמוא רחא רישבש ,ברע-ידלי ,םשייא 
יכ ,םימיה ויה תוכרבב םיפוקש" :לגופ 
םיעיבג" :םירחואמה ןמ רישבו ,"םידלי ונייה 
."הלוחכ תודלי ךותמ ונילע תע ונאשנ םיאלמ 

תורוגס תורושה ,תורושב תודדוב םילמה 
אל ,ומצעל הארמ הארמ תוארמה ,םיתבב 
,תיבה :וירחא אבב אלו ומדוקב רושק 

.םידליה ,ברעה ,םאה ,תולוגנרתה ,םינגה 

םהמ קתונמ הזמ הז םיקתונמה םהומכ 
ךותל סנכנש רישב רבודה ינאה ומצעמו 
יכנאו :וניאב ונשי אוה .דרפנכ :וללח 
ראה הקיתשב יח-אל-יח אוה וליאכ .ינניא 
התואש ,רישה לש םינטקה םייחה תא תפפ 
ולוק הלד הכותמ רשאו ,עומשל םיווצמ ונא 

.םויק לש םילמ המכ םדא לש 

םהילע ונמצעל רוסמל םיגהונ ונאש םירבד 
ונמצעל רוסמל םיגהונ ונא םא ,ןובשחודיד 
— 'דבלב תורידנ םיתעל ,ןובשחו ןיד םהילע 
תושר וזיא ידיב וילע רזגנ וליאכ ,ררושמה 
— הווצמ אוה .םהב אקווד קוסעל ,תעדונ-אל 
וילע תאז הוויצ ימ עדוי וניא שיא :בושו 
,ויתומא 'דב אל ,תודיחיב אלש םהב קוסעל 
אוה רבודמה .םיברה תושרב אקווד אלא 
,םהב םישח םנמא ונלוכש םירבדה םתואב 
יגר ונאש אלא ,ללכ ךרדב ,םעמועמב דואמ 
תמושת םהל שידקהל ילב םהילע רובעל םיל 
שי יכ ,םירובס ונאש ךותמ ,תדחוימ בל 
םירבד ירהש .ונליבשבו םלועב םהמ בושח 
קרו ,והשלכ דוחייב םינייטצמ םניא הלא 
םה ,ידמל תידוסי יכ םא ,תחא הדוקנב 
זכרמב ללכ ךרד דמועש הממ םילדבנ 

.לוכיבכ תוליעי םהב ןיא :ונתוניינעתה 

:ונושל ךכש ,ןטק רופיס בתכ טכרב 
רקובי :תואבה תולאשה תא לאש 'ק ןודא" 
ז ןגנמ אוה המל .ןופומאדגב ינכש ןגנמ רקוב 
?למעתמ אוה המל .למעתמ אוה יכ ,םירמוא 
ףילחהל וילע המל .םירמוא ,חוכ ףילחהל ידכ 
אוה ,ריעבש ויביוא תא סיבהל ידכ ?חוכ 
אוה יכ ?םיביוא םיבהל וילע המל .רמוא 
לכ 'ק ןודאה עמששמ /םירמוא ,לוכאל הצור 
ידכ ןופומארגב ןגנמ ונכשש רומאל ,תאז 
ידכ קזחתמ ,קזחתהל ידכ למעתמ ,למעתהל 
אל ידכ ויביוא תא גרוה ,ויביוא תא גורהל 
"'?לכוא אוה המל' :ףוסבל אוה לאש ,לוכ 
קסוע אוה ,םהב קסוע ררושמהש םירבד 
רתסב ירהו ...ש םושמ ,ידכ ,יכ ילב םהב 
לוכאל ,למעתהל ,ןגנל םישקבמ ונלוכ ונבל 
,תולמעתהה ,הניגנהמ תרחא תילכת םוש ילב 
ונילעש םיביוא םג ןיא זא יכ .ןפוג הליכאה 
ונמצע םע םולשב םייח ונא זא יכ .םחצנל 
ונא זא יכ .ולוכ םלועה םע ,ונתלוז םעו 
םירזפתמ ונניא ,ונתויח זכרמ ךותמ םייח 
.תורתוס תועיבתו תונווכו םינוויכ יפלאב 
התואל ,תוחיתפ אוהש זוכיר ותואל תומד 
.ררושמה לש וריש ונה חכיר איהש תוחיתפ 
תויתילכתה תקעוממ םיררחושמ םייח ונא וב 
.יב לע בושחלו 'אב קוסעל ונתוא תצלאמה 
ובו רוביחה חוכ תא רישה דימעמ הדגנכ 

ינבשוח .םיקוחרה תא ףא םולשב רשוק אוה 
הב .רודל רודמ הרישה לש המויק דוס והזש 
,ונייח לש תיתימאה תורשפאל םיזמרנ ונא 
הלוכי וזו ונשפנ תא תסנרפמו הנז איהו 

.חוכ ףילחהל 
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ןוגכ ,שרופמב ריש תאז עיבמ םימעפל 
:ינש !הנר לש «דריש 

תובוטה תופיקת ט ,םיתןי? 

םעפ .ירט ל# תופלק 1מ? 

.הןין'ה ל? תא יתיאל ,קך?ה ךות? 

ן?אם ,םאל ל1יןל ךיד? וט'?ע 

.הךן^םת ל?ךקה ד ות? ,ן ?א לא 

.ובש םינמז,ר-ידוגינ חוכמ םייקתמ רישה 
,"וישכע"ו "םיתניב" ןמז ןיבש דוגינהמ-' 
ןיבל — שפנה לוח ןמז ,ימתס ןמז אוהש' 
,יתוהמ ןמז אוהש ,"קרבה ךותב ,םעפ" ןמז- 
זוכיר ,לוחו שדוק ןושל .שפנה שדוק ןמז 
שמה ןתואמ — תוקחתשהו תולעתה ,רוזיפו 
ןושל — הזה ןטקה רישב תולולכה תודעמ• 
הבש ,תטשפומ ןושל רמולכ ,איה םיגשומ! 
"םישמתשמ" ,וגלש םוימוי ייחב םיגהונ ונא 
םג יכ ףא .םינוש םינכת עיבהל ידכ ,הב 
— םהינימל םירויצ הכותב האיבחמ וז ןושל 
הלא לש םדיב ןיא — תישחומ הדוהל םיזמר 
,ןושלה לש ידגיהה הדמעמ תא םולכב רערעל- 
החוכב ןיא .יביטאקידירפה היפואמ עורגל 
,היווהה לע םירבד עיבהל אלא וננושל לש 
,רוסמל תלגוסמ איה ןיא המצע .דדוהה תא: 
ךותיח-תולוטנ תורבה המכ ילוא איצוהל 
היתכורעממ תוגרוח ןהש ב'ריכו וה ,יו ןוגכ' 
תאז תמועל הרישה ןושל .ןושלה לש 
"לע"המ רשפאה לככ תיחפהל תלדתשמ? 
קחרמה תא םצמצל ,"ומצע"ה תא ריבגהלו 
ןיבל תעדה ןיב ,ודטיב ןיבל שגדה ןיב- 
לככ תושעל לדתשתש ,אופיא ןבומ .,דלוקיש 
חומה ןושלה תודוסי תרבגהל הדי לאלש 
תקחרהלו — ,העונת ,רויצ ,לילצ — םייש 
ריבחתב םילבוקמה ןושלה ירדסמ .דמצע 
דוגשהמ המצע תרכנמ איה ןיא .קודקדבו. 
אלא ,העפשהבש רתוי הבר תויביטקפא םשל' 
:תמייק איה ותוכזבש סומכ ווצ ותוא חרוכמ! 

.המצע הדוהל העבה ןתמ 

תלמ ירחא דימ קיספ ינש הנר המששכ 
המה תושקתמ ,םיתניב" :הנושארה רישה 
יכרדב ונריכי אל ומוקמש קיספ — "תובש 
עיבמ" ,דז קיספש ירה — תוליגרה ריבחתה 
אוה .ןמצע םילמה ןמ תוחפ אל "תועמשמ 
וליאכו טפשמה לש האירקה ףטש תא ערופ 
היה ךירצו עטקנש םלש טפשמ לע זמור אוה 
."םיתניב" :,דחיתפה תלמ תובקעב אובל 
טצע לש הבורמ ,דדימל וז הלמ הכוז ךכיפל 

הניחבמ ידמל-תילארטיינה איה אקוודו ,תוא 
:תועמשמ תנעטינ איה הדודיבב ,תינולימ 
ונניא אוהש ,רתסלקה-רסח ןמזה המצע איה 
ולוכ לכ אוהש ,רחמ אלו וישכע אלו זא אל 
םצעב אוהש ,תואילמה עגרמ וכופיה ,ימתס 
ןיערג ןמוט אוה וז ותוספאבש אלא .םולכ-אל 
,היהיש המל םא היהש המל םא ,היפיצ לש 
תוקיר לש הז ןמז .עינמ חוכ וב שיש רמולכ 
אלש ,ושקתיש תובשחמל םדוג אוה :לעופ 
םעט המו — טולקל ידכ דוע ןהב היהי 
ךותב ורגתסיש — תוטלוק-אל תובשחמל 
לש תופלק ומכ :ןרקיע לע וסכיש ,ןמצע 
תועבומ ןניא ולא תונעט :בושו — .ירפ 
— טשפומ גשומ — תובשחמהו תונעטכ 

ומכ" :יומידה .תישחומ תומדב תולגלגתמ 
המ תא ןיע -ףרהב עיבמ — "ירפ לש תופלק 
.םיטפשמ לש המלש הרושב רמול ונשקיבש 
יתשל ויומיד ןיבל דגיהה ןיב הקולחה 
/ תובשחמה תושקתמ ,םיתעב" :תורוש 
תא תבצעמ וליאכ — "ירפ לש תופלק ומכ 
.םייתסה טפשמה .המשגהה-השחמהיד ךילהת 
רגסנש טפשמה ,המייתסה אל תירישה הרושה 

:ובציק דצמ חתפנ ,וריבחת דצמו ונכות דצמ 
הניחבמו — ",םעפ" :הלמב תכשמנ הרושה 
לכ םע "םיתניב"ל הליבקמ איה תימתיר 
הרושה ףוסב המוקימש אלא ,ךכמ עמתשמה 
ופמה הקספהב :הריתי המעטה המיעטמ דוע 
עגר ותוא הלועו ףצ הירחא האבש תשר 
ךותב" :םייתניב ןמז לש רומגה ודוגינ אוהש 
יחבמ קדבה לש ותומצעתה בושו) ,"קרבה 
לכ תא יתיאד" ,(קיספה תרזעב תימתיר הנ 
,םייחה לכ ,םלועה לכ :הדשה לכ ."הדשה 
תקזחב אוה יומידה — הבהאה לכ ,תמאה לכ 
,םעפ ,זא היה לכה — תויועמשמ תמוצ 
.דחא עגר ,דבלב תחא םעפ :וא ,םעפ-יא 
םישח ונא הלאכ םיעגר לש םחוכמש אלא 
תניחבב ,םיימתס םניאש המב ,ונייח ךרעב 
םלועל הנקמ ללכהש ,ירלאוו לופ לש ורמאמ 
אלו .וכרע תא דחוימה וליאו ומויק תא 
לש עגר אוה הז עגר םא ללכ בושח 
:ומלעה םע .האריו הדרח לש עגר וא הוודח 

,ןבא לא / ןבאמ ,טאל לוחזל ךירצ וישכע" 
ךירצ ול ,המוד ."הדבתמה לפרעה ךותב 
אל ,תחא הרושב ןבאל ןבאמ לוחזל היה 
יפכ ךכ-לכ תיטיאו השק הליחזה התיה 
ןבאמ עיגהל ץמאמב רישב התניתנב איהש 
הרושה תישארב ןבא לא — הרוש לש הפוסב 
ונתמוק הכימנמה תאזה הליחזה לכו .האבה 
איה ,תואר אלל הזה ץמאמה לכ ,רפע דע 
הכופיה אוהש דבלב אלש ,לפרעב הליחז 
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אלא ,הלגמה קרבב הייארה תולילצ לש 
קרב לש וכפה ותויהב אקוודו — אוהש 
תמה לפרעב" :דקש ולוכ לכ — תולגתהה 
תיצמת — "הדשה" רשוקה זורחב ."הדב 
יאה לכב טישה ונא "הדבתמ"ב — םייחה 
ינש דצמ םלואו .הז קחרמבש הרמה הינור 

רשפא "דיידב אלא וניאש הז לפרעבו רשפא 
.הווקת חתפ וב שיו 

לפרעב ןבא לא ןבאמ לחזנ אלש תנמ לע 
לע רמאנו ךכמ הנהנ ףא ילואו הדבתמה 
רוק ונא ,תמאה אוהש תוידב לש הז לפרע 
.ותימא — רישה בטימ ידהש .םירישב םיא 
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