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׳ב רמאמ

המדא ,יאר"

 תיריע לש קילאיב־םרפל הכז רשא ,הז דמחנו עונצ רפסב
 ןכו ,םישדחה ויריש תא ררושמה סניכ ,ש״ת תנשב ביבא־לת
 רפסה לש ופוסבו ."םלועה תומוא ירישמ" םינורחאה וימוגרת
 םיעודי םיריש העברא ונתינ הב רשא ,"החכש" םשב הפסוה האב
 ןיעב" ,"ברעה" :םה אלה ,״ויריש לכ״מ תועטב וטמשנש ,ולש
 םימוגרתה קלחב ."םיכויו יכדרמב השעמ״ו "תבש יאצומ" ,"רוד
 יממעה סופאה ןמ" השמח ,םויצארוה לשמ םיריש י״ח םיאב
 ־אדוכ ,ילבאטסור) םינוש םיררושממ םימוגרת הנומשו "יברסה
.(ןוסמות םיסנרפו ןיקשופ ,הטיג ,רגנט ,שטיביס
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ב 1 ל 1 ב י ר םחנמ

ו תומד הלגתמ ,םוגרתו רוקמל הוושב קלוחמה ,הז רפסב
ו נא םיירוקמה וירישבכ וימוגרתב יב ,יקסבוחינדשט לש הנוכנה
ק יתעה םופאבש יביטימירפהו ידוסיה ירחא וכרדכ ההונ ותוא םיאור
ו הארנ ןכו ,םלועה תוברת תקנוי הנממ רשא ,םינושה םימעה לש
ה רישה ישרש םינומט הכותבש ,תיסאלקה הרישה ירחא ךשמנ
־ תבושממ ונתוא םיעטיו םעטי םג םעפל םעפמו ,ונייחב תדמתמה
ח ור םהילע חונ תעב ,םילודג םיררושממ םינטק םיריש לש ןחה
.ןוזחל ןוזח ןיב הקספההו תוצילעה

ה שגרה ךתוא תפפלמ הז רפסבש םיירוקמה םירישה ארקמל
ו תוא .ונבהאש הזו ונעדיש הז ,יקסבוחינרשט ונה הגה :הבוט תחא
י פ ףא :הזמ רתויו .זוע ותואו תוננער התוא .םעט ותואו חיל
ם הב ןיא הנה ,םעפה םג םהילא רזוח אוהו ויאשונל אוה ןמאנ

.הרזחה םעטמ הלא וירישב

, הבהאה לעו עבטה לע האירב תוינשוח ךותמ וכרדכ רש אוה
, תוקדצ לעו תועשר לע ,םירחא לעו ומצע לע ,ןוחצנה לעו ברקה לע
ש יגרת אל ולשמ דחא רישב ףא לבא — לארשי־ץרא לעו הלוג לע
ל ש תופייעב ,רויצ לש תוליגרב וא ןושל לש הרגישב ארוקה־ןזוא
.הייאר לש תוהכב וא הדיעצ

ם מצע תא םיבהואה ,םיריעצה ןמ ףא ,םיררושמ ,עודיכ ,שי יכ
ת וקחלו םינושארה םהיריש לע רוזחל םיליחתמ םהש דע ,ךכ־לכ
ם ה םיתב־ןינבו תורוש־יפוריצ לש והשלכ יונישב .םמצע תא
.םינוש םילוגלגב דחא ריש םירש

, רתויב לקה ךרדב םלועמ ךלה אלש ,יקסבוחינרשט םלוא
ה ז "וישק" לבא ,העבה־השק אוה םויה דעו ומצעל ןמאנ ראשנ
" תררותשמ״ה ,הלק הרישב שיש הרזח לש הנכס לכמ והליצמ
.הילאמ תננורתמו

ן נרו — ״המדא ,יאר״ ןושארה רישה םש לע ארקנ רפסה
.רפסב ואבש לארשי־ץרא יריש לכ תא הוולמ הלאה םילמה

תעב ,ילרוגה הנויסנב לארשי־ץרא תא האור ררושמה
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יקסבנחינרשט לש ותריש לע

, יצרא־יצרא ,תא״ו "םדב םיעבוט ךמע״ש העשב ,"תוערואמ״ה
״! הריש תרמוא תאו---------------...הריעצ ,דאמ הרוכש

ל ע םירבוע היתוחוכו ,איה הריעצ יכ ,הריש תרמוא איה
ן יאו ןאכמ אל רשוא שי״ו ;םיריעז תושמש — היבכוכו היתודג
."לומת ןיאו ,רחמ

.חצנמו הלוע תסיפת ותסיפתש ,הררושמ םג ןכו
. דואמ דע ונא םינזבזבש ,ושפנו ודואמ לכב אוה עדוי ,םנמא

ע רז ונמט ,הכרבה־ןולמ ,ונצרא קיחבו וניתונבו ונינב םד ךפשנ
ע רזה .לעוש־תלובשו הרועש ןיערג וא ,הדבכ הטיחו תמסוכ לש אל
ן ימל שיש רתויב רקיה ערזה אוה הלא םינשב ונצראב ונמטש
.וערז אוה — ישונאה

, תומולח ר?ט רענ ,וגלב? םיבוטה ךל אה

, תומדא תאלח םרט ,םןפכ־י!ק.ן,בל־יר?

, אבי, םוי תווקת גרא ,יתש ודוע םמוי גראו

יה&יאן ?תיארה תא .הלא לכמ םיבוט ונל ןיא

ר שא וניתונבו ונינב םה ,הלאה םיננערה םיחרפה־יחרפ תא
י כ — המדאה ךותב ונמט ,הנושארה התקישנמ שמשה םתקשנ
— !דואמ דע םינזבזב ונייה

!ותע? חמצה לע!.הלא לכ לע יסכנו תאו

!ותרוכ? םעל שדק ,חכו דוה םירעש האמ

...דנה? רנירס רפב ,תומ דוס? םן?ךק, ךור?

!דא? ד? םיןו?זב ונךה יפ ,ה?ךא ,יאר

ד חא טוח ,היווהה ןמ דחא קלח םדאה תא השוע וז הסיפת
ן יא יב .יכב לכ הקיתשמו ןוגי לכ העינכמה איהו ,הריציה תמקרב
.והותב דבוא םייח יוליג לב ןיאו םניחל תכפשנ םד תפיט םוש

ה אמו .חמצה הלעי ותעב ךא — הלא לכ לע הסכת ץראה
ד וסב ונינב ןברק לע ךרבי ךכיפל .חוכו דוה :ונל ויהי םירעש
.דוהב :רקיעה .דוהב ונייח רפוכ אוה יכ ,תומ
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בולוביר םחנמ

ו נא תדמתמה הריציה לשו חוכהו םייחה לש הזה דוהה םשל
ה דיתעה ,חצנה־תמדאב אוה שדוק־ערז .םיתמו םילפונו םילבוס
.הלודגו־דוה־יחרפ חירפהלו חימצהל

ל ש ותריש תחרוז הרואבש ,הלודגה תוימיטפואה יהוז
.םיילארשי־ץראה וירישמ םג הלוע הז הרהזו ,דימת יקסבוחינרשט

ץ ולחה הסיע רשא "רדעמב וב״ש ,וניניעב דוע אלפי אלו
ת ולעת גליפש העשב ,רועב תחפסהו תלביה ישק תא הנקו ,ויפכ
־ ןרק בצח ,ליתש־רוב רפחו ,רקעו שכינ רשא רדעמב ופ ;םיצעל
" רבקה ונירכ םג" ומצע רדעמב ובש — רדג לש דומע
."דע־ידע ןינב ונבצח שרח״ו

...רבע לכל ףק#נ- ונמלוע תיב?

.ד; הדער אל ,עמד ןיא !עמן

!רצ־ןיע ונארת אל הלקעתב

רבח־רבק,הפ ונא םירוכ ףכ

!רדעמ? וב

לכב תגפסנהו ונלש רדעמה תריפח ךותמ תינקנה תמאהו
!םךבו העוב תינקנ ץרא : איה ,ונתושי

ה כרה ושפנב םג םא יב ,ונא ונתרכהב קר אל תעלבנ וז תמא
."שרע ריש״ב ותנשיימ ומאש ,ללועה לש

ש רע רישב ןהידלי תא תונשיימ תומא ויה לארשיב םינפל
ת נשיימ ,לארשי־ץראבו ,לארשיב התע לבא .חצו ןבל ,ךר ידג לע
י נזאב םאה ררושת הכו .רחא שרע רישב הדלי תא הצולח םא
!ןתניל דל;,דל; :הללוע

,ןתה לוק לא ויתלבח

,הצצ? לוק לא ויתךל;

;הצולחו ץולח ן?

םונ ,המונ ,המונ

.םונ,המונ,המונ

118



י ק ם ב ו ח י נ ר ש ט לש ותריש לע

, ויבאמ דימ םתייהנו הצצפ לוק לא דלונ רשא ,הזה דליה
ה יהת וב יכ ,וינפל ןוכנה לודגה םויה תארקל ןוא גופסל הווטצמ
."הצורחו הנמאנ ,הצוחנ תרזוע די"

ו תואו ,הלא ויריש לש דוסיה אוה דוהה לא הוולתמה חוכה
ו שפנ םגפ יפלכ םג םא יכ ,דיחיה לש ושפנ יפלכ קר אל ןווכי

.רוביצה לש
ר וביצל־ורבד תא יקסבוחינרשט קיחרי הריש לש המכחבו

.הירוטסיהה יקחרמל
ו ליאו ,הקירוטירה תנכסמ והשמ שי הווהה ןמ הרשי החכותב

ל שמה רואו .הריש םגו המכח םג שי םדק ימימ: חוקל לשמב
ת אזו" :וריש תא רישי ךכיפל .תאש־רתיב הלגתמ לשמנהו

."המחלמ ץורפת יכ לארשיב
ן הכה הלעי — ררושמה רישי — לארשיב המחלמ ץורפת יכ

ו תליפתבו ,רמשמבו הדשב אצמנה ,םעה לע ללפתיו המבה תולעמב
א לש ידכ ,הניב הב עטיו תכתמל ןוא ןתיש ,םיהלא תאמ: שקבי
ו ניניטשמ ףכ״ו .עשפ אלש שיאב לכאת אלו ,הנימי־דיב דוגבת
."ררופתי הלזרב ,הפונתב ףעית ,רחאתו לדת

ב קרהו המואה יעגנ תא עדויה ,םיהלאל ללפתי הזמ רתויו
ת אטחו םעה־ישאר יעשפ תאו םינפבמ הבבל רשב תא לכואה
, , :םינהכה

ןטקזו לד בל ונברקמ רסה

ןטש ונכותב דוקרץ אל) ר&א

תונחמ תונחמ ונ5ד אל רשא

, <תונהנ ויניע) ונבןואל הח1?ש)

ם יאנש1ן־םיחאו הזל הז םיזב

.םינעמ תובבלל) דחא־בינ אלל

ו נכותמ רעביו ונירוענ שדחיו םדב ונרהטיש ׳הל ןנחתמ אוה
, םילד־םד לודגה וילדב התושה ,"הדעה ליפט״ו "םדאה שע" תא
ב אוכו ונמשל גאודו בער לא ששה ,רבש םילעמו רעש עיקפמה
...ורועל ךא
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ב1ל31יר םחנמ

 לשמה ךרדב שמתשי ונייח־םינפ יפלכ םינווכמה וירישב םאו
 הריטאסה ךרדב ץוח יפלכ םיירוביצה וירישב שמתשי ,הליפתהו
.געלהו

 חקיפה ורישב תיתוכלמה הדעוה תא וגעל־לבהב לובחי ןכ
 אוה "תרמוא התיה ךכ אתבס" ורישבו ."וכלהש םילוחוח השלש"
 ,דתיה ה״ע אתבס ."הקולח״ה תעצה תא ולש הריטאסה טבשב הכמ
 ,ףסכה םהיניב םיקלחמש היפונכל סנכי אלש ,הדכנל ול תצעיימ
 םנכהל אלש ול הצעי ןכו ."יריקי ,לבקת אל םולכ התא יכ"
 התא יכ ,תוחרופ םש תומולהמו" םהיניב םיצנ םישנא לש היפונכל
״! לבקת יאדווב

 םילגןאו םך5ךע קלחיו ,ה$ע ם? ,יןח??מו
 תדלד.? ,לבקנ ונא ,םךקמ ינתלחן תא
.תנטןטק תנצנצל תחךקתצק :ה?יען אתלס

 תובתכנה ,ולש תוילידיאה תא ריאמה ,בוטה רומוהה ףלזנ ןכ
 אנושה־תאנש ךותמ םיבתכנה םירישה תא םג ךכרמ אוהו ,הבהאמ
.םיניטשמל־זובו

ב
 םינשי הרואכל .םיעודי םניאו םיעודיב םיארנ הלא םיריש

 לש ותריש ןינבל םה םיפסונ םיכבדנ .םה םישדח תמאב לבא ,םה
 גלפב תירישה ותומד לב תפקתשמ העודי הדימבו .יקסבוחינרשט
 *יריש ,םינשד עבט־ירישו םיפירח הבהא־יריש אצמת הפ .הז ןטק
 תועזעזמ תומאופו תוכייחמו תודמחנ תוילידיא ,בצע־ירישו ןוא
 ךורב״ל היואר תוחא איהש ,"אינומריט יגורה״כ) רעש־תורמסמו
 ינא״כ םייפארגויבוטבא־םייפוסוליפ םיריש אצמת ןכו ,("אצנגממ
 רופצ״ו ("אלא וניא ררושמה" רישה ךרד לע) "םולכ ןיא ילשמ יל
 םע תקבאנ רעונ־תבושמ הארת "הימוטאנאב קרפ״בו ;"העות
 חותינ־תשרפמ הלועו תצרופ הבהאו־קשח־תרישו ,רגוב םדא תוחקיפ
 .רועה ילופיקו םירבאה תועונתו ףוגה־ירתס לכ תא עדויה ,אפור לש
 ,קחוצ ןמא לש תושבוגמ תונומת לוסיפב תובלתשמ תויריל תומיענו

 עיפומ םדאה בל עורו .הריטאסה ץחב זחאנ רומוהה ןחו .הכובו רש
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יקםב1חי1רשמ לש ותריש לע

 ."רקוב יהיו ברע יהיו" ,"םיכודמ חספ״ב) ותוירזכאו ותוורע לכב
 הארנ הז םע דחי לבא .("אינומריט יגורה״ב ,רומאכ ,זוע רתיבו
 אוה הז לוק .לכב עמשנ הרישה לוקו .ודסחב עבטה רשוע םג
 הז רפסב םישגרומה הלא ,םייחבש ןוגיה תאו ישוקה תא ךכרמה
.תאש רתיב

 -ינרשט יכ — ויקודקדו ויטרפ לכב ראותי ״םיכודמ חספ״ב
 דחפ — רואיתבו הרישב םיקודקדהו םיטרפה ןמא אוה יקסבוח

 תוילידיאבכ תודחאתמ הפ .יסור רפכב חספ ברע לש תוערפה
 תת ןעמל — תירופיסהו תירישה — ותריצי לש תורוצה יתש ולש
 ־בצמו תוחורה־בצממ ,הישנאו הביבסה ןמ תשחורו הענ הנומת ונל
 החונמ ררושמה שבול העווזה דצ תא רתוי טילבהל ידכו .םירבדה
 ביבאה תאו חספ ברע ימי תא תאזה "הילידיא״ה תישארב ראתמו
 ונל ןתונ ואוביש םירבדל עצמכ .ןנורתמה עבטה םע ררועתמה
 םיכסונה ,םינידעה תוחירה תאו םיפטפטמה םימשגה תא ררושמה
 תוחורו םיקנפתמו םיאלפנ םיחמצ לש תויובח תוניפ ,תומולח
."םירוחצו םיברו םילק םיננע הופדרמ״ה ,תולילק־תוזילע

 דחפה .תא ונבלמ חיכשהלו חוכשל הצור וליאכ ררושמה
 עבטה ירויצמ םשבתמו גנעתמ אוהו .אובל םידמועה העווזהו
.םייח־תחמשו זוע םיעפושהו םירישעה

 ליחתמ אוה ,םיעבצה־בר ,הז ורויצ תא רמוג אוהש רחאו
 תא ונחנא םיעמוש .חספ ברע ימי לש תישונאה הנוכתה רויצב
 םישחלה־שחל תא ,ןידסב השביה הצמה שורשרו ידוהיה תיבה ןואש
 תונחלוש־ישרק ףושפשל ,םינבא תצירח־תצירקו לזרבה־ץהגמ לש
 לוצלצל בל ומיש) "הפנצ דחא לילכל דמצ תודומצ תונצנצ לוצלצ״ו
.ללחה תא אלממ ףסכ ילכו תכתמ לילצ .(וז הרישב י צ ה תוא

 תא רפסמ ליחתהו ריעה ןמ בש ידוהי !רבדה לפנ הנהו
 םירבדמ םישנא .רפכב תרבוע הנירו .םש עמש רשא תועומשה
 ,"אחספ״ה תמיאמ םיחתור תובבלהו דחפ תואלמ םיניעה ,השיחלב
 ויהש הלא ,םינכשה םייוגל תרחא תומד .תוערפה תנוע איה
שגר הפרתמ .םיערופ ויהי רחמו ...םושלש לומת קר םידידיכ
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ר תויב ךא .םה הרצל םיחא יכ ,םמצע ןיבל םניב םידוהיב תודחאה
 השענה לכ תא םיעמושו םיאורה הלא ,םידליה לע םימחרה םילודג
ן לה אוה ,ידוהיה דחפה ,םותסה דחפה קר .והמ םיעדוי םניאו

ם ייוג תצובק וארשכ ,םדחפ לדג דוחיבו .םהיניעב םג ,םהיניעב
ה טשוה די־ףב םיריבעמו לוקב םיקעוצו םירבדמ םהו ןואשב תרבוע
...הטיחשל ןמיס :םנורג לע

, ותחמשלו גחה תשודקל ןנוכתהל ךרוצ שיו ,אב חספ ברע
ה יח ןיא" :םידליה םע תוחרוב תומאהו ,רבוג תועדפה־דחפ לבא
ו תנומאב בסה רמוא ,"דלי לע םוחת אל רשא םלועב תפרוט
.םיחרוב םידליה ךא .המימתה

ם ע רפכב ראשנש אבסהו גחה תחמש תא תיבשהל רוסא לבא
ם ייקמ םג אוה .הז קר אלו .רדסה תא ךרוע ,םינקז לש ןינמ דוע
. םינטקה םידכנה וריסחהש תא אלמל ,"םיזוגאה־קחשמ" תווצמ תא
: רמואו םיזוגאב קחשמ אוהו אבס לש ויניעמ תועמדה תולזונ
! ךישדק ןאצ ןעמל !תורשכה תוהמאה ינב ,לארשי תוטועפ ןעמל״
י דוהי תיב תוארל ,וכזי אל םלועלו םלועל ,וכזי אל לארשי יאנושו

ם יקחשמ תוטועפ רסחיש ידוהי תיב ,חספ לש רדסמ וב ןיאש
״1 החמשב

ד ימת אל ךא ,דחפה היה לודגו תיראצה היסורב ויה םירבדה
. "םיכודמ חספ״ב םג היה ןכ .דחפב רבדה רמגנו ,ןוסאה אב
ם עה תא עיבשה ,קהבומ לארשי־אנוש היה יכ ףא ,יליסאוו חלגה
. םירבעה תונולח תא ולקס םיחחרפה קר .םציפהו םימלצו םיפרתב
.םתמדקל ובש םימיהו .רפכה טקשו — תונולחה וצפונ

."אינומריט יגורה״ב היה ןכ אל ךא
ה פ לבא ,ואצי דחא רוקממ "אצנגממ ךורב" ויחאכ הז וריש

ם ירבדה םיכתוחו םירדוח הז םעטמו .ךכ־לכ םר הקעצה־לוק ןיא
: המכחב ררושמה רמוא רישה שארבו .רתוי קומע םנוגיו רתוי
ש י ׳הלוכ אל — תמאה תצקמ רפס ,ארונה רופיסה ירבד הלא״
ד ע םעימשהל — ןכ אלו םעמשל םג םדא־ןב לוכי אל :םירבד
."הפרטנ אל דוע איה ותעדש
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ש יא לש הלופכ הגירה לעו חצורה םדאה ןועגש לע רופיס והז
, םעפ ידוהיה תא תימהל םיחצורל םהל היה יד אל .ללמוא ידוהי

ן כו .תינש והותימהו — יח ודועב וב והורבקש ורבקמ■ והואיצוה
ה תמגוד ןיא ,הרדוהמו הארונה ,השודקה ,הלדגה העשה" הללחתנ
."םלועב ,תינש הל

. םירצונה ויפדורמ ,ויתונב יתש םע ותשאו ידוהי וחרבו השעמ
ם היפדור םוגישהש דע ,אמצבו בערב ,תולילו םימי תורעיב ורתתסה
, ףטו ןקז ,השא ,רבג :םתארקל הליהקה לכ הלהקנ .םוריזחהו
ו קקר לכה .ןמאה־תוילושו המא ,דבע •םירוחו םינגס ,רחוס ,רמוכ
!לאוגה־יאנוש ,םירורא םידוהיל תומ :רמוא ורזגו םהינפב

ם ישודקהו םינענה םידוהיה ךרדכ ,תומה תארקל וכלה םהו
, םינימאמ ינב םינימאמ לש ,הוואגבו החונמב וכלה .םלועמ זאמ
ו ידיסח לכ תושפנ תא םיהלא רוכזיש דימת ונימאהו ועדי יכ
ל כ .םיעובטהו םיפורשה ,םיחבטנה לכ :ושדק־םש םישדקמה
...םייח רוב םירובקהו ,םיקונחה ,םייולתה ,םינועמה

" וכז" ,םנמאו .םלרוג תארקל "אינומריט יגורה" וכלה ןכו
ו לפוה ,ואבוה םשל רשא ,היסנכב .הפוטח התימ תומל תונבהו םאה
ל ש ריזח תלכאמ״ב טחשנש ,באה לבא .וגרהנו ,תוגרדמה לעמ
ר בק רופחל לטוה וילעו .תמ אלו ■— וימדב ףלעתנ ,ערב ,״בצק
.ומצעלו ויתונבל ,וקיח־תשאל

, ונימיב וקיח־תשא תא ביכשה :ול ורמאש המ השע אוהו
. האנה החצמב הל קשנו הידגב ןקיתו רפיש ,הינפמ םדו רפא החמ
ן הידגב ןקיתו רפיש ,ןהינפמ■ םדו רפא החמ :ויתונבל השע ןכו
ט קש היה ."ולאמשב ,תורוהטה ,ןביכשיו" ,ןהיתוחצמב קשנו
, דשאה ןיב בכשו דרי ״! בכש ,דר״ :ול ורמא .״המויא הממד״ו
, םיללעתמה םיחצורה ,הלאו ."לארשי עמש" ארק .תונבה יתש ןיבו
.רפעב רבקה תא וסיכ

ה לילה לכו ,יח דחא שיאו תותמ םישנ שולש רבקב םש ויה
.ולוק עמשנ

רבקה ןמ ידוהיה תא איצוהל "םירובג״ה בוש ולהקנ ותרחמל
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י דוהיה הארי — ושיב "םינימאמ״ה וויק — ףוס־ףוס .וב ללעתהלו
.בטומל רוזחיו ,ויהלאמ םהיהלא קזחש רוראה

 ללעתהל ׳תומה ינרפצמ אצוה רשא ,םד תתושה ידוהיה ךא
ו ניא אוה ."לאוג״ב ןיידע ןימאמ וניא יפ ,בטומל רזוח וניא ,וב
ר צביה ? תונעמ רצבי םיהלאמ״ םאה יפ .ללכב דוע ןימאמ
״? םיהלאמ רצבי אילפהמה ? תונחמ םיהלאמ

. םדה תא איפקהל הלוכי יחהו־תמה ידוהיה לש ותריפכ תליפת
.תעדה תא ףירטהל החוכב שי םימ אמצהו םד תתושה ססוגה תומדו

ן טשה .לאב הנומאב דוע ךרוצ ול ןיאו םדא תויהמ לדח אוה
ו ל םיעיצמש ,םייח ול המלו .ונועגשב םלועה תא גהונה אוה
?םינימאמה םירצונה

ת א וידי םצעב רבוקו וינב תאו ותשא תא טחוש םדא םא
?  םדאב שי ןינע המו ? םייחב שי םעט המ — ויתונב תאו ותשא
ף רוט היהיש ,ףרוט באזל ךפהיל הצר אוהו ? הנומאב שי חוכ המו
ם ירחא יכ ,באזל ךפהנ וניא אוה ךא .וביבס "םישנא״ה תא ךשונו
א וה ,גרוהה אלו גרהנה אוה ,ףרוטה אלו ףרטנה אוהו ,והומדק
ת ע םיתרחמו רחמ םויל הכחמ עורפה ןומההו .רבוקה אלו רבקנה
.תמ וניאו תמה ,יח וניאו יחה ידוהיה תא רבקה ןמ בוש ולעי

, וניתועמד־רפסו ונימי־תודלותמ חוקלה ,הז סופאב וב שי
ף וריטה למסמ והשממ רתויו ,םלועב ונלרוג לש חצנה־למסמ והשמ
ך ורב״ב שי רשאמ רתוי םג וב שי ךכיפלו ,וננמז לש תועשרהו
."אצנגממ

. ןימאמ םלועהו ריעצ ררושמה היה "אצנגממ ךורב" בתכנשכ
, ררושמהו ורבע םימימ םימיא־רישכ רבדה תא וניאר הז םעטמ
ח וכב ונימאהב ,הירא־תגאש גאש ,וב וססת םיננערה ויתוחוכש
.םלועה לש ותעימש־חוכבו הקעצה

ם ינמזה ובברעתנ .דואמ דע "ונמכח״ו ונלוכ ונרגבתנ התע לבא
ן ימאמו םת םלועו ,םיעגושמ ושענ תעדה־ייופשו ,תועדה ולבלבתנו
.ףרוט באז השענו ארפתנ

.םלועה גישה — גישהל ללמואה ידוהיה לוכי אלש המ
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ק עוצ וניא ,דחאכ םלועה־ןוסאו םדאה־ןוסא תא ףקשמה ררושמהו
ה קמע קומע יכ ,קזחתמ הארמה םשור לבא ,וירוענ־ימיבכ דוע
.הגותה םג הרבג התאו הייארה

ו ניא ׳ולש למסה־זוע םע ,ומצע רישה םג ןכ רישה רובגכו
.חצנה שאכ ןמזה שא תרעוב וב יכ ,חכשנ וניאו עקוש

ק ומעה רישה םג ,הזה ןוזחה רואל ,רתוי ונל ןבוי ילואו
."םולכ ןיא ילשמ יל ינא" :ררושמה לש ישפנהו

א לו תיב הנבי אל םלועלש עדוי וימי לכ דדונה ררושמה
ת וחפה לכל לבא ,"יל אל ,דדונל אל ידיינ אלד יסכנ" יב ,םרכ עטי
ה טרדנא" ךא — ונחלוש לעו .ןחלושבו הנטק הניפב אוה הצור
."ץעב וא ןבאב תחא

? הטרדנאה ול ןתת המ
, וירישב הזח רשא תויומדה תא ,וייחב שקיב רשא םילמסה תא

ש בגלו םלגל שקבי םתוא — םולחבו ץיקהב םלח רשא תומולחה תא
.תובר לולכתו תחא היהתש ,הטרדנאה וזב

ק קוחמה תנומת קצות הב רשא ,תלזב לש הטרדנאב הצור אוה
 הז ,םינפ לא םינפ םיהלא תא הארו עדיש הז ,םלוע יאב לכ לש
—  יניסו ןראפ רבדמ איבנ ,״ימולע םות םוח״ לבת־יזוח לש קנעה
.השמ

ט יבי הנממ רשא ,םימודק תשוחנ לש הטרדנאב הצור אוהו
־ ףסכמ הניגנמכ םילמ קצי רשא שיאה" ,םיניעה־םותש הזוחה וילא
.רמוה ול ארוקש הז ,"תוננר

ע ודי רה) ןוקילטנפ־שישמ היושעה הטרדנאב הצור אוהו
, "תמאה־דוה ספות ,דוהה־תמא גישמ״ל יוטיב ןתתש ,(בוטה ושישב
.ןוטלפא ,הבשחמה ןואגל

ם ירה סכר) דלאוונדוא ץע ןולא לש הטרדנאב הצור אוה דועו
ת ראפת" ,היווגהו חורה הפי ררושמה תומד לספת הבש ,(הינמרגב
, לגה רתופ ,תושמש תדיח בבוח ,םלוע תועורז קבוח״ה ,"םדאה
.ה ט י ג אוהו ,״תונליא אלפ חס

הב םתחתש ,םומע םיגיס־לזרב לש הטרדנאב הצור אוה דועו
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, באכלו רשואל ,ליגלו רעצל" רע היה ובל רשא ,הזוחה תומד
ל שו חצור לש ,ןציל לשו ךלמ לש "םימחרו האנש ,זובל ,הבהאל
ו א םדא ריחב ךלמ ןב" לש ,תוללוה םישנ לשו הכלמ לש ,ללוה
.ר י פ ם ק ש — אוהו ,ותלב ןיאש הזו "ףדרומ ידוהי

ה יהתש ,הדוהי־ןבאמ הטרדנאב הצור אוה הלאמ רתוי דוע לבא
ל ש ותומד ריאתו עיפות הב רשא ,"םימדב תססות ,שימלחכ השק"
ש עגה־רה הז ."לכ לע םר קדצמ ,תונויזחמ רוכש" היהש ,איבנה
ש לוח ,תובהל הגהו בינ םסקב גמ־בר" ׳הרקי ןבא דרב טלפ רשא
י מע םחנמ" לש "ןוזח־יזוח דיגנ הז ,שודקה ויפ זיתי םימער לע
."ץומא ןב היעשי

ה ב רשא ,קיתע ודניה־בהנש לש הטרדנאב הצור אוה ףוסבלו
. ׳יחו הנארי אל," ."הלוכ תולמש הטול" תרותשע תומד־ םלוגת
ם ינתמ רקפה תוואתבו שא הגה — טמק לכ ,יח זמר — לפק לכ
ת בצנ ,יחב ושדקנש ,םינתיא תעמשמב .לגתי םרט דשו ךריו
— ״ןחלופ גחב ,היפי־רדהב

!ןחלש אל ףא ,םולכ ןיא ילעמ יל־ינא

ם דאה חורב ותנומא תא הז זכורמ רישב לפיק וליאב ,המוד
ת וברתה־חור תא ,המכחה־דוס תאו הרישה־דוה תא .וילודגבו
, עדמה תאו קוחה תא ,ןוזחה תאו האובנה תא ,תונמאה־תעפי תאו
ר שה ,הלועהו ליפעמה םדאה לש םייחצנה םייוליגה לכ תא
ר ודל וצו הנתמ התוא ןתנו ,תחא הרקי ןבא ךותב דחיא ,ןימאמהו
.ךובנו העות

ו רבד תא קזחי ,ןושמש לש ותומד רואל ,"התנמת ךרדב״ו
:רמאיו ,הז

!ונעסעןו-הברע־יךא םעומ אךית המ ,רבג

-------םדאה ינ?ב ארפ םלועמ ד?ץ אל

ת א ןואב הכפמה הרישה החצינ .ןימאמה בלב הנומאה הרבג
.םיירזכאה םייחה לש הגונה תואיצמה
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