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, יתקדצ לכה תולככ ירחא יכו ,ןטבה
ל יעוי אל—םיחותינ הברה יל ושעי םא םגש
."םולכ
א והו ,וליג יפכמ רתוי רגבתה ןטקה דליה
ם ניאש אלא" :ורושיאל ובצמ תא עדויו ןיבמ
ר בשמ תא יתרבע רבכ ינא יכ םיניבמ
ף א יתייח רבכ וירחאל יכו ,לודגה שואייה
ם או ?המ ןכבו ,תטלחומ• תושידא לש בצמב
י תוא וחיניש רקיעה .התוהז ?המ זא—תחפ
. ילא רזכאתהלמ• ולדחישו- ,וישכעמ ,ישפנל
" ...היחא—היחאש ךיאו ,היחא—היחאש המכ
ל ש ותקעזו ולבס ,ורעצ יוור ולוכ רפסה
ת א הוולמ ובש תיגארטה תמאה .ןטקה דליה
ר פסהש הדבועה .האירקה רחאל םג ארוקה
ו רפס תא שידקמה ,דליה לש ויבא ידיב בתכנ
.םירבדה לש םתונכ לע הפיסומ ,ובבל

.פ ?

ויחא לא אצוי שיא
ם ישרדנה םיאשונה ןמ אוה "הילע״ה אשונ
ילש ןכו ,"םילוע" .תידועתה הביתכב רתויב
ץ ראל־ץוחל תודסומה םעטמ וחלשנש םיח
ה ינפ לע התוא ראתל ובריה ,ץראב םהישנאו

 -ירמסמ תועסמב עפושמה אשונ והז .םינושה
י נפ-לע ,ברע תוירבדמב ,סלטאה ירהב רעש
כתב אוה עפושמ ןכו ,םיירהנה־ץרא תורהנ
־ הליל־ףלא תולילעב ,םייטוזקא םילמנב םיכ
.םימיה״תעבש ינפ^ע הלילו

• לע ,הז אשונב וקסע הברה תובותכ תוליגמ
ח ונו לוז ףילחת אוהש ,םותאפ ךותמ בורה
.ולש יאוול-רצומ ילוא וא ,ןוזחל
ם תוטלקיה לע תיניינע בותכל וחרט םיטעמ
ל ע ,תאזה ץראב תונושה תוצראה יאצוי לש
י זח לש ורפס .הטילקה לש היתונכסו היישק
ה מודמכ אוה ,"ויחא לא אצוי שיא" ,ןבפול
ת רחמה-םוי הלגתמ וב םידדובה םירפסה דחא
- קסעהש רחאל ,ץראה ףוח לא הילעה רחאלש
ןבל-תלכת תוזרכ תחת םילמנב ועיפוהש ,םינ
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" םילוע״הו םתיבל ובש ,"םיאבה םיכורב"
, םלוע לש וכרדכ ,"םירגהמ" תויהל םיכפוה
.םהילהאל םינפומו
מאב תוטלקיהה לעפמ תא ראתמ ןבפול יזח
ל ע חצינש ,לטפסוי ארויג לש ורופיס תועצ
ידמה םוק רחאל תונושארה םינשב הכאלמה
. םינומהה־תריגה לש אישה תונש ןהש ,הנ

ף יקהל ידכ הב היה וז ךרד םא עדוי יניא
אנש יפכ ,רמוחה בורש םג־המ ,אשונה תא
י דבועמ רבחמל ול האב ,רבד-תירחאב רמ
- לכמ .תידוהיה תונכוסה ינויכראמו הטילקה
, ידמל תקתרמו הנמאנ הנומת תלבקתמ םוקמ
- תקלחמ ןיב ענמנה-יתלב ךוכיחל תודוה ילוא
י שנא תא עיגהש ,הטילקה-תקלחמל הילעה
ה ילעה ימרז לע םיבר םיטרפ ףושחל הטילקה
ם ימוצעה םיישקה לע עיבצהל ידכ םיגושה
.םתדובעב םהינפל ודמעש
ם יפיקמ םהו רפסה ןד םהב םימוחתה םיבר
, לשמל ,ךכ .םיטלקנה לש םהייח לכ תא
ם יטלקנה תרבעה לע בר רמוח רבחמה איבמ
ם ירפכבו םירעב םידקפנה םיברעה יסכנ לא
ם הלש רבעמה-תונחמש רחאל ,םישוטנה
ה תורבעמה תמקה לעו ,םהיתודג לע ואלמ
ל ש תואירבה תייעבב רפסה ןד ןכ .תונושאר
 איבמ אוהו ,תוילרוגה ןמ התיהש ,םילועה
ן תואב תורבעמ-ישארו םיאפור םע תונויאר
- הו תויתפגמה תולחמה לע םירפסמה םינש
. תונוש תוצרא יאצוי םתא ואיבהש תוקבדימ
- ל םיטלקנה לש םתולגתסהב רפסה ןד ןכ
, השאל םסחיב ןוגכ ילארשיה םייחה-חרוא
.שובללו ,לכואל
 ךותב הטילקה ישנא לש םהישעמ תעיבק
ם הילע דמלל הב שי םינש ןתוא לש תרגסמה
ל םתעשב וכז םמצע םישעמהש ףא ,תוכז

ל ש ותאירק רחאל .הזע תרוקיב לש תונותיק
ניב ופלחש םינשה לש הביטקפסרפב ,דפס
בתסמ םיטלוקה לש םהישעממ הברה ,םיית
ת ופתתשה לש םחי אוה םהילא סחיהו םיר
ד ע ,םינפ-לכ־לע .הקווד תודגנתה לש אלו

ר פס היהי ,הטילקה לש הירוטסיהה בתכיתש
ת וכזב ,דבכנ ךרד-הרומ ןבפול .ח לש הז
ו יתודלות תא בותכל אוביש ימ ףאו ,ומצע
.ול קקדזהל היהי בייח יתרבח לעפמ ותוא לש
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