
אוואסורוק אריקא םע תוחיש

י׳ציאוק אדאמאמ ואיאה אטאביש ,וישוי יאריש תאמ
* סבייוטסוד—םיעברא ןבכ הארנה—ששודכישמח ןב /׳רסיקה" יורקה ,אריקא אוואסורוק
 ,הנרב סאומ ךא ,דרופל דגוס ,ופירט תא בהואה ,בהלנ עונלוק־רחוש ,תפומל-יאק
, הכחב גידו ףלוג ,םיסב*רודכ לש גלפומ בבוח ,יקובאקל זב ךא ונ ןורטאית תא ץירעמ•

ו ז הדגא .ןויאר לכמ דרחנ אוהש םירמוא .ודוסיב "ינשגר" אוהש ומצע לע ריהצמ
ר קיעב ,"רסיקה" לא תשגל ידמל היה לק ןכ*יפ־לע־ףא .יתובהלתה תא הליחתב הנניצ
ק חיש םגש ,"ופנוי המניק" תעה־בתכ לש לוגדה רקבמה ,וישוי יאריש ידידיל תודוה
י ל הארנ ,ביבח וליפא ,ךייחמ ,םינפ־ריבסמ .(שיבכעה תריט) "ו׳ג וס־ונ־ומוק" טרסב
 ותוא הוושה דחא יאקירמא יאנותע) הזר ,הובג אוה .גלפומ םיער־שיא אוואסורוק
ו יתובוגתב ,םייתודליה ויכויחב — םשור השועש רבד םוש וב ןיא לבא ,(ןוטסאה ןו׳גל
ר יכזה רשאכ .ורוביד ךרדבו ותייווהב תונקדקד לכ ןיא .תוינאטנופסהו תומימתה
* בורק לע ונל רפיס וליאכ היה המוד ,ראונר ןד תא וא דרופ ןו׳ג תא םיעוגעגב
ל ע ,והוט תרבח לש תונדורה לע וממוקתהב לבא .ךור אלמתנ וטבמו רקי החפשמ
ה ז היה ,ינאפיה עונלוקה לש יחכונה ןווינה תא עיקוה רשאכו ,ויטרס לש הצפהה
.שוחנ םעז לש המיענב רבדמה "רסיקה"
ד רשמה—ויקוט לש לדגמה לומ—"סנירפ ויקוט" ןולמב רדחב אוואסורוק םע ונשגפנ

ו נתשקיב ותריכזמ .דחפ וילע הליפמ הטלקמהש וניאר דימ ."אוואסורוק יטרס" לש
. טעמכ ינשייב ,ךובנ ,דרה אוואסורוק הארנ ונלומ ...תונידעה־תילכתב הב שמתשהל
 אוואסורוק .הריוואה הככרתה טעמ־טעמ .ודיב לק דער היה הירגיס קילדה רשאכ
ן ייה הז ,עדוי התא" .ררקמה ןמ דורו ןיי קובקב איבהל עתפל םק .קחצ ,חדבתה
. ופוג לכב ,וידיב רביד אוה .(לודג ןייתש בשחנ אוואסורוק) ״! םלועבש רתויב בוטה
א ילפה אוה ךא ,ויניש ןיב ותבשחמב הייה רצוע וליאכ ,םלש טפשמ םייס אל םעפ ףא
(י׳ציאוק אדאמאי) .תויוועהב ןויער אטבל

"םיינרדומ" םיטרסו "םיירוטסיה" םיטרס
ה זו "יקג־יאדנג" לש גוסה :םיגוס ינשל יללכ ןפואב ךיטרס תא קלחל רשפא :.ש
ת וקיודמ תונווכ לע עיבצמ הז לדבה םאה .(םיירוטסיה םיטרס) "יקג“יאדי׳ג״ה לש
? הפוג הטרסהלו טירסתה תסיפתל םחיב
ט רס תושעל קשח יל שי ינרדומ טרס ירחא .לדבה םוש ןאכ האור ינניא ינא :.ת
: ןונגסה תא תונשל יתיצר ״תויחל״ תא יתטרסהש ירחא ,לשמל .ךפיהל וא ,ירוטסיה
, קשח יל היה .יתוא סרה ,חורב הלודג תוזכרתה בייחמש ,םדאה רקח לש הזה חסונה
ת א יתישעו ...םימתו טושפ טרס ,רתוי זילע ,רתוי לק טרס תושעל ,טלחהב יעבט הז
ך שמב ול יתרסמתה ."ןקזה־םודא" תא יתרמג הנה וישכע ."םיארומאסה תעבש"

ר וזחל ץמוא יב ןיא תמאבו ,באכהו ינועה לש תולודגה תויעבב יתזכרתה ,םייתנש
בשוח ינא .תוצילעבו תולקב ךרוצ יל שי .ידמ רתוי יתוא עזעזמ רבדה .הזב עוקשלו
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׳ ״שיככעה תריט" תא איצוהל ,םיירוטסיהה םיטרסה לש םנורתיש קר ...ילמרונ הזש
, רקיע ביטומ איהש ,הקתפרהה ומכ ,רתוי םיינוגסס תודוסי םילעמ םהש ךכמ עבונ

0 סקה אב ונממ םג לבא ,וידעלב־רשפא־יאש םירבד גוס הזש דיגא אל .עונלוקה לש
ן ווסיפת תחאו ףלא ,ןבומכ ,שי .עונלוקה לש ורוקממ אוה ,הזמ ץוח .עונלוקה לש
ס הבש הנפואבש הלילעה־יטרס ירמגל םה םיכחוגמ יניעב ,לשמל .הקתפרה־טרס לש
̂ ןז תא תוארל שייבתמ ינא .איהש הרוצ לכב םיחדקא םיפלוש םיכחוגמ םירטסגנאג
" יקג־יאדי׳ג״ה קר ןאפיבש רובס ינא ןכל .ונלצא תואיצמ םוש ףפוח וניא הז רבד
...הלועפה עונלוק ,הקתפרהה עונלוק ,ןויזחה־עונלוק אוה (ירוטסיהה טרסה)

? ןויזחל ףדרנ םש דימת איה הקתפרה ךליבשב םאה :.ש
ן ויזח איה הקתפרהה ,רמול זעא םא ,יליבשב .תוקתפרה ינימ לכ שי .הקווד אל :.ת
, יזיפאטימ יפוא רתוי הל שי הקתפרהה ינרדומ טרסבש ןמזב־וב ,ירוטסיהה טרסב
ת ושעל רשפא־יא ."ןקזה־םודא" ומכ ,ללכה־ןמ־םיאצוי ,ןבומכ ,שי .יתרבחו ירסומ
.ךכ תוללכה
, רעשה תויעבל הטונ התא ,רתויב םירחואמב דוחייב ,ךלש "םיינרדומ״ה םיטרסב :.ש
ת ותיחשה ,"יח רוצי לש םימיה־ירבד״ב תימוטאה המחלמה תמיא :תויתרבח תויעבל
, וז הניחבמ ."לואשו םיימש ןיב״ב הפיטחה ,"םולשב םינשי םיזבנה״ב תיטילופה
? םייתרבח םיטרס םהב תוארל רשפא םאה
ן יב ,המארדה אוה יתוא ןיינעמה ."םייתרבח" םיטרס תושעל יתיצר אל ינא :.ת
ה מארדה תועצמאב הזה םדאה לש ןקוידה רויצו ,םדא לש ,תינוציח ןיבו תימינפ

.תאזה
ת א ראתל ידכ הלתמא אלא אופא הניא תינידמה וא תיתרבחה תוילאוטקאה :.ש

...תאזה המארדה
. תינידמ וא תיתרבח תרגסמב ךרוצ שי ,בטיה םדא ראתל ידכ .הלתמא וז ןיא :.ת
ל חלחתי רוביצה .ילאוטקא ערואמ ידמ הבר תופירחב גיצהל ךרוצ ןיאש םג רובס ינא
ר יבעהל רשפא .תינרדומה תואיצמה ךותל ידמ הבר תופירחב ותוא וליטי םא ילוא
ס חיב הרעה התוא .םלועב םדא לש ויתורוק :תמיוסמ תיווז ידי־לע קר רבדה תא
א שונה דימת לבא ,םינוש םיחסונ הלא .הללכהל תצק הטונ אוה :םכלש גוויסל
ל ש הרוצב תולק־רתיב םהב לפטל רשפאש םיאשונ שי .הרוצה תא בייחמש אוה

..."יקג־יאד׳ג"
ר טסיה" תרגסמ לעב "ינרדומ" טרס אוהש םירמוא שי וילעש ,"ןומושאר" ומכ :.ש

..."תיר
ש י ילש "םיירוטסיה״ה םיטרסהש רבדה יעבט ןכל .תינרדומ הרבחב יח ינא .ןכ :.ת

."םיינרדומ" םידממ םהל

דרופ ןו׳גל דובכ
.דרופ ןו׳ג לש הלא תא טרפב ,םינוברעמ דאמ בהוא התאש םירמוא :.ש
תוטרדנא תמאב םה ולש םינוברעמהש בשוח ינא .דרופ ןו׳ג תא ץירעמ ינא ,ןכ :.ת
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ת יעבט הרוצב ,שיחממ לודג דחא עקר־רויצ דרופ לצא .עונלוקה תודלותב תולודג
ת וירוקמה הזב .םילודגה ברעמה יבחרמ לש טעמכ־תיזיפה תושממה תא ,תקתרמו

ן וברעמל תדחוימה תאזה הריוואה .הזה חוכה תא אצומ ינניא םירחאה לצא .ולש
. דאמ הפי יושע אוה ךכל טרפש ,רלייו םאיליו לש "הלודגה ץראה" ומכ טרסב הרסח
ל צא ףירש וא שרפש םשור שי .ברעמה לש חירה שממ שגרומ דרופ לש םיטרסב

.םוצע תמאב הזש אצומ ינא !ןעוצקמ אוה דרופ
...המ־ןבומב ןוברעמ ונניא םאה "ברחה־ריכש" :.ש
ק וח־ערופל ביבסמ ,תחא הרייעב תובורק םיתעל תשחרתמ הלועפה ןוברעמב :.ח
. ..ןוברעמל "ברח־ריכש" לש טירסתה ןיב הבריק רצויש רבדה הז .הב בכעתמש דחא
. בוט וניא שארמ בשוחמ טרס .וילאמ ץצ הז .הרשי העפשה וז ןיא ןכ־יפ־לע־ףא

.תויעבט השורד
ו כפה ,"ןומושאר" ךכ רחאו "םיארומאסה תעבש" ,ךלש םיטרסה ינש ,ךפיהלו :.ש
ן  ךיניעב ןח ואצמ םאה .״הבעותה השעמ״ו ״םיאלפומה תעבש״ :םינוברעמל םתוא
א ל וללה םיטרסהש בשוח ינא לבא .יטרס לש דוביעה דגנ רבד םוש יל ןיא :^ן
ה ניא יאלט לע יאלט לש הדובע ,םינפ לכ לע .ההז וניב ידוסיה רשקהה .וחילצה

.הבוט
ה נווכ ךל שי םאה .דובילוהל ךתוא ונימזה ,ןוברעמב ךלש ןינעה תעידי ךותמ :.ש
י ךכל לגוסמ התא ךתעדל םאה ,הז הרקמבו ? ןוברעמ טירסהל תכלל
ה ביס םוש יל ןיא ? רובס ךניא .געלנ ןויער הז 1 ןוברעמ טירסא ינא !דוע המ :.ת
י נא לבא !הלועפ־יטרס השוע ינאש ינפמ תאז יל ועיצה .ןוברעמ טירסהלו תכלל
ת מאב תאז .ילשמ תונויער יל שי ,ןמישגהל תורחא תוינכת הברה יל שי .ינאפי

!ידמ הביבח העצה

תיסורה תורפסה דצמ
. יקרוג יפ־לע "לפשב" תאו יקסייבוטסוד יפ־לע "טוידיאה" תא תטרסה התא :.ש
.תיסורה תורפסל דאמ רושק התאש המדנ

— יוטסלוטו יקסבייוטסוד תא בהוא ינא .דאמ ילע הבוהא תיסורה תורפסה ,ןכ :.ת
, יוטסלוט .תובורק םיתעל ארוקו רזוח ןיידע ינא ותואש ,"םולשו המחלמ" תא טרפב
ה דימב תיתוזח תורפסב חילצהש דיחיה רפוסה אוה ,"םולשו ,דמחלמ״ב רקיעב
ר ומיה הז ירה יוטסלוט תא טירסהל .טעמכ תימסוק הייארב ,ךכ־לכ הליגר־יתלב
, יקסבייוטסודל רשא .ולשמ רתוי תוקזחו תויח תונומת רוציל רשפא־יא .שארמ דובא
— ? תאז דיגהל ךיא—רבד הז .רתוי דוע ונימב־דחוימ רבד הז .ךכ לע רבדל יל השק
וכיספה ידי־לע הלועפהו תויומדה תקמעה ידכ ךות .יתוזח רשאמ רתוי יגולוכיספ
ת ויביטקייבוא איה תאז .ינדפק יביטקייבוא רואיתל עיגהל רבחמה לדתשמ ׳היגול
ר שפא ןכ־יפ־לע־ףאו ...וימורעמב לכה תוארהל הצורה ,תינחצר וליפא ,תטלחומ
ל בא ,עונלוקל יקסבייוטסוד תא דבעל יתוא העינה וז הביס .תונומתל הז תא ךופהל

.תוחוכ־תסיפאב שממ יחוא ריאשהש קבאמ היה הז
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? יקסבייוטסוד לש םינמורה לכמ "טוידיא״ב רחבתש ךל םרג המ :.ש
ל ש תפומה־תוריצימ אוהש בשוח ינא .אלפנ ןמור הזש אצומ ינא ,לכ־םדוק :.ת
י נשה בהאמהו ,ותעדמ אצויו היסאטסנ תא חצור ןי׳זוגור ,ןמורה ףוסב .יקסבייוטסוד
י ל השרוי םא ,יעונלוקה ,הזה עטקה—"טוידיאה" תויהל רזוח ,ןיקשימ ךיסנה ,הלש
: דאמ דע הפיה הזה קוספה תא בותכל ואידיה ישאיאבוק רמ תא ררועש אוה ,רמול
ר דחב םייח ידכ ךות בתכנ אוה 5 הזה רדחב תולכתסה ידכ ךות בתכנ אל הז ןמור״
ם צעבו ,רתויב סוחדה ,רתויב ירזכאה ,רתויב הפיה קרפה הז יתעדלו—"ופוג הזה
ן מורה תא שרפל ךיא :הבושח היעב שי םלוא .תורפסה תודלותב ,רתויב קתרמה
ש וריפ ןתנ ןמא לכו רקבמ לכ ,םצעב ? יקסבייוטסוד לש ותריצי תא ןיבהל ךיא .הזה
י תייה הבש תמאה תא תונומת לש ןושלל יתמגריתו ,שוריפ יתתנ ינא םג .ולשמ
ס ושפש בשוח ינא .ידמ דיבכמו ידמ השק טרס יתישעש יתוא ומישאה .ןיינועמ
.דאמ הטושפ תמא יתרמא
? הזה דוביעה המ םשלו :.ש
ת ורפסה לא םתוא ליבוהל הסננ הבה ,ןכ םא .אורקל םיברמ םישנא ןיא ונימיב :.ת
!לכה הז .עונלוקה ידי־לע תוחפל
ש חרתמ "לפשב" םג .תינרדומה ןאפיל "טוידיאה" השעמ תא תקתעה תאז־לכבו :.ש
.ח״יה האמב ,ןאפיב
ם יגיצמ "לפשב" יקרוג לש הזחמה תא .תונשרפ חרכהב אוה דוביעה יכ .ןכ :.ת
ם ישובל ,םירפואמ םה דימתו ,(שדחה ןורטאיתה) "יקגניש״ה ישנא תובורק םיתעל
ת דגוב קר תאזה תונמאנה ןכל .ןאפיב םיאצמנ ונחנא לבא .היסור חסונ םיקרוסמו
ע לוצ םוגרת םגרותש ריש תשפוטמ הרוצב המיבה לע םירש םא .ירוקמה הזחמב
. ךחוגמ וליפא הז .םולכ־אלו רמוא הז ןיא ,"אלכב ךשוח הלילו םמוי" :תינאפיל
ר בכ םיקוחר ונחנא .התוא לכעל שממו ,הריצי דבעל ךירצ ךיא יתיארה ילש טרסב
. ..םיסור ונחנא ןיא ,הזמ ץוח .םהה םימיה ןמ היסור לש היחה תואיצמה ןמ ידמ רתוי

ן כל .הזחמה לש רשקהל תונמאנה לע הרימש ידכ ךות ,רוהט ינאפי רשקה יתשפיח
.ןועביק לש הפוקתב ,ודיא תפוקת לש הפוסב שחרתמ ילש טרסה
ר יפסקש לש "תבקמ" תשרפ תא "שיבכעה תריט״ב תרבעה הביס התואמ :.ש
ר וביצה תא איבהל ךתנווכ התיה ןיידע םאה תאז תישעשכ .ו״טה האמה לש ןאפיל
?ריפסקש תא ארקיש ךכ ידיל
ה יה הבש תולודג םיחרזא־תומחלמ לש הפוקתב יתרחב ןווכתמב .ךכ קוידב :.ת
...שחרתהל לוכי "תבקמ" לש הז ומכ השעמ
ת עבש״ב :םיחרזאה־תומחלמ לש הפוקתל תדמצנ ךלש ״םיירוטסיה״ה םיטרסב :.ש
־ ריכש" ,"לפש״ב ודיא תפוקת לאו ,"יובחה רצבמה" ,"שיבכעה תריט" ,"םיארומאסה
? תויחל ףידעמ תייה הפוקת וזיאב ."ןקזה־םודא" ,"ורו׳גנאס" ,״ברחה
ת ימאניד ,תרעסנ הפוקת וזש ינפמ ,ןבומכ ,םיחרזאה־תומחלמ לש הפוקתב :.ת
ל ש הפוקת איה ודיא תפוקת וליאו ,(סוס לע הביכר לש העונת השוע אוואסורוק)
...םירמשה לע תטלחומ טעמכ האיפק
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־ לע "תבקמ" לש ,ןפמאל ׳זרו׳ז ידי־לע "טוידיאה" לש םידוביעה לע ךתעד המ :
1 ראונר ןד ידי־לע ״לפשב״ לשו סלו ןוסרוא ידי

ם ש לכה .ןולשכ אוה םלו ןוסרוא לש טרסה יניעב .ריכמ ינניא ןושארה תא
י תשגפנ רשאכ לבא .ראונר לש "לפשב" יניעב ןח אצמ .ידמ רתוי יתודליו יתוכאלמ
ת א יתיארה ינא ,יל רשא .לדבהה הנה .ראית "לפשב" תא אלש יל רמא ראונר םע
...םות־דע הזה לפשה
ה ארשה תלביק ,ותריציל תספתנו ליאוהש םשור שי .יקסבייוטסוד לא רוזחנ :.ש
־ םודא״ב תודוזיפאה לש היציזופמוקב "םיאכדנו םיאכלח" ומכ תוריצימ הבר
•"וקזה

ל ש ותריצי ,םינפ־לכ־לע ...ויוטוא ומכ תומד ."םיאכדנו םיאכלח״מ דוחייב
ש י ןמור לש דבלב תורוש שלשב .ידמ הסוחד ,ידמ הרישע ,ידמ תבחרנ יקסבייוטסוד
ן ידה אוה .הז ךמס לע םלש טרס תושעל רבכ רשפא .בכרומו ךורא השעמ־רופיס
ם ינזיטרפה ,ןמורה ףוסל בורק :אלפומ אוה יתעדלש עטק שי ."םולשו המחלמ״ב
. בוכולודו ,בוטסור הנוצקה־חרפ אצמנ םכותבו יתפרצה אבצה תא םיפקות םייסורה
ה זש בשוח ינא .דאמ ןיינעמ הז ירה ,םיטרפ־יטרפל םהלש המארדה ירחא םיבקוע םא
־ ראדנוב ייגרס לש "םולשו המחלמ" תא האר ינוגרא .ולוכ ןמורה תא טירסהל ןועגש
ר שאמ ץוח לכה היה הז" :חתור שממ היה רזחשכ .לביטספה תעשב הבקסומב קו׳צ
״! יוטסלוט

םירוענ־יטרס
...תטרסה אל םתואש םיטירסת הברה תרביח ךכרד תישארב :.ש
ת ושעל ןיידע יתלוכי אל רשאכ ,רזוע יתייהש ןמזב םיטירסת רבחל יתלחתה :.ת
ו יה יאדו ילש םינושארה םיטירסתה .םויבב קוסעל ינוצר תא יתקפיס הזב .םיטרס
. םיטירסמש ומכ שממ יתבתכ ...םויכ רבחמ ינאש הלאמ רתוי תויח תונומתב םירישע
י נמרג) "ןי׳גוציוד ונ אריד־אמוראד" תא ףידעמ ינא זאמ הלאה םיטירסתה ךותמ
מ ״ק 1,200) "יר־וקאיבנאס ןאדוא ו׳ציקט" ,(גלשה) ״יקוי״ ,(אמוראד שדקמב רגה
ם ע ,הקווד ןורחאה הז תא טירסהל דאמ יתייה הצור .(ביואה תיזח תא עיקבהל ידכ
ת א טירסאש הרבחה המיכסה ףוסבלש דע םיטירסת הברה יתבתכ תמאב !םיקאזוק
..."לודגה ודו׳ג תדגא"

ת וארל הוקת ךל התיה אלש יפ־לע־ףא ,ךמצעל הלאה םיטירסתה תא תרביח :.ש
...דבה לע םתוא
...םירחא ליבשב יתבתכ השולש קר :.ת
י ךליבשב אטבמ הזה טרסה המ ...״לודגה ודו׳ג לש הדגאה״ל תעגה ףוסבלו :.ש
ן מ דאמ יתינהנש דע ילש ןושארה יומיבל יתעגה ףוס־ףוסש ךכ־לכ יתחמש :.ת
 הזרפה לע קר יתבשח ,יוטיב שפוח לכ ונתאמ וענמ איהה הפוקתבו ליאוה ...הטרסהה
ר תויב הלודגה תינאפיה הלוגסהש העדה התיה זא .םירוהטה םייעונלוקה םיטקפאב
םויכ םג .תויתוכאלמ לכ רסוחב ,ןוחכיפ ,תוטשפ ןימ הזיאב תאטבתמ תונמא יניינעב
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ך ירצש םירבד שי לבא ,"הזרפה" לש הדימ וזיאב יתוא םימישאמ .ךכ םיבשוח
ר תוי תינונטק איהש ,"תינאפי״ה תאזה הסיפתל יתדגנתהש ןבומ .םהב םיזגהל
.ידמ
ה ב 1ה1ט תרבח םעטמ העדוה האב ןושאר־חסונ "לודגה ודו׳ג תדגא" תליחתב :.ש
ן יא יאקירמאה שוביכה־אבצ תדקפמ ידי־לע רזנוצ טרסהו ליאוה יכ ,ךרעל ,רמאנ
...םלש טרסה
ע דוי ינניא .הרבחה אלא הזה טרסה תא הרזניצש איה תישארה־הדקפמה אל :.ת
ם יעטק השולש .דוע אצמנב םניא םיכותיחה ?ותוכירא ללגב ילוא ...המ םושמ
, דתיה אל םינפה־דרשמ לש הרבסהה־תכשלל .וכתחנ יניעב ןח דאמ ואצמש תוחפל
ן תונ ורוגוש הבש הנומתב ,לשמל ,רבודמה .ולאה תונומתה תא ךותחל הביס םוש
ר נזצל היה רשפאש תחא הנומת קר שי .ורישנאסל "יתימא" ודו׳ג לש המגוד הלילב
, ןבאה־תבחר לע םיריעצ םישנא ינש לש השיגפה ,(!)הבהאה תנומת :ונמזב התוא
. לכה םילסופ ויה אוהה ןמזב !ידמ רתוי תצק תזעונ התיה תאזה הנומתהש יל ורמא
ם ידעוצה םישנא" לש טירסתה תא יתבתכ רשאכ .רוחאמו םינפלמ טרס םירזנצמ ויה
־ דרשמב היולת התיה אלש ,תימצע־הרוזנצ לש תמיוסמ הדוגא התצר "רמנה בנז לע
: תוחמל יתכלה !יקובאקל סחיב הריפכ ירבד הלאש הלתמאב תונומת ךותחל ,םינפה
״ ? ונה לש חורה תא רבכ סנוא יקובאקהש םיעדוי םכניא !הריפכ הזל םיארוק םתא״
ו נוק יוקוד" םשב ,הלועפ לש ירוטסיה טרס ,ילש רחא טירסת טירסהל םדוק יתיצר
, דחא סוס וליפא אוצמל ונלוכי אל המחלמה ללגב ךא .(םכשה לע תינחה) "יראי
ל ש הטרסהל דע תוכחל יתייה ךירצ ןכ־ירחא .הזמ יתשאונ .היה רשפא־יא הז ילבו
...םיבכור לש טרס תושעל הזה קשחה תא קפסל ידכ "םיארומאסה תעבש"
...טעמכ ינוניב ךרואב ;רצק אוה טרסה :.ש
. תאזה הקפהל רתיה תישארה־הדקפמה ןמ שקבל החכש הרבחהש קר .יתיצר ךכ :.ת
! תוילדואיפה תא סנ לע הלעמה טרס תרתחמב יתישעש בר זגורב יל רמאו דחא אב
.1952 דע רוסא טרסה היה ןכל
ן ורחאה ןמזה ןמ ךלש "םיינרדומ״ה םיטרסה תא תוושהל ונמצעל השרנ םא :.ש
: רורב לדבה םיאצומ ונא ,המחלמה ירחא תישעש הלא ,םינושארה ךיטרס םע
ה קיטנמור סנ לע םילעמ םינורחאה וליאו ,םייטסילאיר םיאשונ םיחתפמ םינושארה
.תמיוסמ
ם עפב יתיליג המחלמה ירחא .ישפח ןפואב אטבתהל ונלוכי אל המחלמה תומיב :.ת
הגה .תוננובתהל זא יתוא ךילוה אטבתהל ןוצרה .םיוסמ יוטיב־שפוח הנושארה
,אטבתהל יתיצר ,ריעצ יתייה זא .ןורחאה ןמזה ןמ ילש םיטרסה יבגל לדבהה
ל ש הפוקתב ימצע־ןוחטב ללכל ףוס־ףוס יתעגהש בשוח ינא ...דאמ רהמ רדגתהל
רמול לוכי יתייה הז ןבומב .זא יב היהש המ לכב ץרפתהל יתלוכי רשאכ ,"תויחל"

םישופיחל תרתוכה־תלוג התיהו ז הריצי .תורגב לש הדימ וזיא ףקשמ "תויחל״ש
ש י .ילש תפומה־תריצי תאזש רמול ינוצר ןיא ךא ...המחלמה זאמ םהב יתקסעש
.והז ,הנה ...ייחלב קמוס םילעמש םייוקיל טרסב
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? ןקיטנמור וא טסילאיר התא ךיניעב םאה
!ןשגר ינא ...וה
ז א ויה םלוכ .המחלמה תומיב תישעש ינשה טרסה אוה "רתויב הפיה רבדה"

ה ריציה תא םיתכמש הנמזה־השעמ אוהש הזה טרסה לע םילפוט ,םצעב .םיסיוגמ

-דלש תיאמליפ,ר
. ןח אצומ אוה יניעב םגו ,הזה טרסה תא םיפידעמש הלאכ שי ןכ־יפ־לע־ףא

א והש הדומ ינא לבא .הנמזה יפל טרס קוידב הז ןיאו ,ןטק ןויער הזיא יל ,דיה
ל כ תא יתסנכה .תיעוצקמה תינקחשה לש הווסמה תא עורקל לכ־םדוק יתיצר .רזומ
ו קאגוק ןופינ תיתיישעתה הרבחל תכיישש תורענ לש הימינפל ילש תוינקחשה
ם ייחה לע ידועת טרס יתישע ךכ .שממ תולעופ ומכ םש תויחל הנלכותש ידכ
ו מיקהו ילש תוינקחשה לכ ונתחתה טרסה תטרסה ירחא ,הנושמ הז .הרובחב

...תוחפשמ
...הזה טרסה לש תישארה תינקחשה ,וקוי י׳צוגאי םע התא םג תנתחתה זא :.ע

.ןכ :.ת
..."דיתעה יגוב״ל שחכתמ התא תיאמליפה ךתריציב :.ש

ט קידניסה לש הלומעת .יגוגדיפ טרס והז ...דיגא ךיא !ילש טרס הז ןיא
. ..וליבשב טרס תושעל ונתוא חירכה טקידניסהו והוט לצא הלודג התיבש שי .והוט
ם ידרמ הז ,יעוצקמ דוגיא לש ןונמה עמוש ינאשכ ,וישכע וליפא !תועובש השולשב
ל כ .ינאו ,ואידיה הוואקיקס (ורי׳גאק וטומאמאי) ןאס־המאי ,השולש ונייה !יתוא
ל לכב הז .ןמזומ טרס הז ,ןכ םא .החונמ לש הליל ףא ילב ,דחא ׳ץ!הם טירסה ונתאמ דחא
ה ניא ידמ הסג תויטקדיד יכ החיכומש הבוט המגוד םג תאז ,םצעב !ילש טרס אל
.הזמ תוחפ החלצהל הכזש דחא טרס ףא ןיא .הליעי

ר חאלמ ךלש ןושארה יתימאה טרסה אופא אוה "ירוענ ימי לע רעטצמ ינניא" :.ש
...דאמ בושח דיקפת האלממ תיישנ תומד הזה טרסב .המחלמה
ם הבש םידיחיה םיטרסה ינש םה "ןומושאר״ו "ירוענ־ימי לע רעטצמ ינניא" :4ו

ל ש הרוביגה לע .יפוא ןהל שי ילש םישנה לכ .השאב תוניינעתהה תא יתזכיר
ת א שדחמ םיקהל ידכש יתבשח זא לבא .הארונ תרוקב וחתמ ןושארה טרסה
. ולש "ינא״ה תא תומלשב םישגהל דוקשי דחא לכש רומג חרכה שי תסבומה ןאפי

ד ע המצעל הנמאנ תראשנה השא ילש טרסב יתיארה ןכל .ךכ רובס ינא ןיידע
ר עטצמ ינניא .תמאב אטבתהל יל רשפיאש ןושארה טרסה הז ,םוקמ־לכמ .ףוסה
.וילע

אוואסורוק תחפשמ
ם יבהאנ גוז לש השיגפ לע רפסמה ,"אלפנ ׳א־םוי" אוה ךלש אבה טרסה :.ש
? הזה השעמה־רופיס תא תבאש ןיינמ .תיטסילרוטאנ הראהב יטנמור
, המחלמה םות ירחא (?)״המדא־יחופתו הבהא״ םשב תיפירג לש ןשי טרס היה :.ת
םיחמוצ המדאה־יחופת רשאכ .הממש םשוהש הדשב המדא־יחופת לדגמ ריעצ גוז
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ם תווקת תא םישדחמ םיריעצה ינש לכה תורמל ךא ...םתוא בנוג והשימ ,ףוסבל
י תייה אל ילוא ךא ,יומיבה סרפ תא יל ונתנ .אצומה־תדוקנ תאז הנה ...האבה הנשב
, םירומג־יתלב םירבד ידמ רתוי שי .ןונגסב שפוחו תויח רתיב ךרוצ היה .ול יואר
.יכותב חתפנ רבד הזיאש יתשח ,ךכ־רחא טרסוהש ,"רוכישה ךאלמה״ב .םיזמורמ
?תאזה תוחתפתהה תביס המ :.ש
א פור תויהל הכירצ התיה ,םשה זמורש ומכ ,תישארה תומדה .לריש“וט הנופימ :.ת
ו תעפוה םע ויפ לע ךפהתה הזה יליחתה ןויערה לבא .ישאקאט ארומיש לש ומוליגב
ר שפאל םצעב יתיצר .םליג ותואש םימולעה־חוכל רכס םישל יתעדי אל .הנופימ לש
ו נדועב הזכש שדחו ןנער ץרמ דפקל ,יתבשח ךכ ,היהי לבח יאדו ...בלבלל ול
!וביאב
ר בכ רשפא־יא שממ ."תויחל״ל ץוחמ ,ךלש םיטרסה לכ רוביג אוה הנופימ ,זאמ :.ש
? וב אצומ התא תולוגס הזיא .הנופימ ילב ךלש םיטרסה תא ראתל
ל בא .י׳צוגינאט לש "גלשה־תפוסכ הגסיפה לע" לש הטרסהה ןמזב ותוא יתרכה :.ת
ן קחש םוש דוע ןיא .ימצעב ותוא יתקסעהשכ קר יתיליג תויתוהמה ויתולוגס תא
, םייטא םה םיינאפיה םינקחשה .ימאנידו יח ,שימג הכ קחשמ ביכרהל עדויש רחא
ה רידנה הלוגסה תא יתאצמ הנופימ לצא .בצקו תוינאטנופס רסח םהלש קחשמה
...הליעפהל יתיצרש תאזה
ת חפשמ" םיארוקש המ דחיב םהו ףידעמ התאש םינקחש ךל שי ,הנופימל ץוחמ :.ש
ח צנל לוכי התא םינפלו־ינפל םכותל תרדחש רחאלש בשוח התא םאה ."אוואסורוק
? רתוי בטיה םהילע
ו ריכיש הצור ינא .ינויח המ םילמב םהל ריבסהל יל השק ,חוצינל עגונש המ :.ת
.הצור ינא המ יפוצרפ לע אורקל ולכויש ידכ םהל קיפסתש הדימב יתוא
."אוואסורוק תחפשמ״ב תוינקחש ןיא :.ש
.דימת אל ךא ...ימקא ישיגנ הנשי ...אל :.ת
? םישנ אנוש התא םאה :.ש
. ילש םיטרסב תוישנ תויומד הברה ןיא .עודמ עדוי ינניא .הז הככ לבא ...אל :.ת
.לכה הז

ן קויד םעפ לכב רייצל רשאמ השא לש ןקויד רייצל רתוי השקתמ התא םאה :.ש
?רבג לש
.השא ליבשב אשונ יתאצמ אל ןיידע ךא .רובס ינניא :.ת
? םידיקפתה תקולח תא שארמ הזוח רבכ התא טירסתה בלשב םאה :.ש
, דימת ונשי הנופימ ...םירחאה םיטרסל ךא .ןכ ,"ןקזה־םודא" יבגל .יולת הז :.ת
ם ע דימת דבוע ינא .םהב שמתשהל הצור יתייהש םינקחש הברה דוע שי ךא
!תויתרבח״ג תוינשגר רתוי וא תוחפ תוביסמ םינקחש םתוא
י שארה רטסגנאגה ןגנמש הראטיגה תניגנמ ."רוכישה ךאלמה" לא רוזחנ הבה :.ש
ט רוק לש ןומזפב שמתשהל תיצר הליחתש םוקמ הזיאב רמוא התא .םשור־תבר איה
? תאז תישע אל עודמ .יקמ לש רישה :״שורגב הריפוא״מ לייו
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ה מב הברה יל םרת וימופ אקאסאוואה רוטיזופמוקה .תושר יל ונתנ אלש ינפמ :.ן!
. ותא יתדבעש הנושאר םעפ הנויה תאז .טרסבש הקיזומה לש השדח הסיפתל עגונש
ט רס גוויז .טרסה לש ותובצע לע זילעה "היקוקה סלאו" תא ביכרהל וניניב ונמכסה
...לפכ תלועפ היהת תאזש וניצר .דבלב רוביח תלועפ זא דע ויה ולש הקיזומה םע
1 עונלוקל רתויב הבורקה תונמאה איה הקיזומהש תרמא :.ש
...ןמזה לש תונמא איהש ינפמ :.ת
ה ריבכ הינופמיס דימת איה ךיטרס לש הקיזומה ,"ןומושאר" לש ורילובה זאמ :.ש
.תומד לכ ליבשב אשונ הב שי רשא
־ םודאל קר "ןקזה־םודא״ב .ןהלש אשונ שי תוישארה תויומדה לכל טעמכ .ןכ :.ת
ר וביגל םג .םודא ןקז קר ול שי .הז ןיממ סופיטל אשונ תתל רשפא־יא .אשונ ןיא ןקזה
ל ש תובכרומה תא רוסמל רשפא־יא .ולשמ אשונ ןיא "יח רוצי לש םימיה־ירבד"
.ידמ רתוי לפתו יחטש היהי הז .טושפ ילקיזומ אשונב הז גוסמ םדא
י מינפה קבאמה אוה ריצה ךלש תולילעה לכב ,"תויחל" דע "הקיתשב ברק־וד״מ :.ש
, "ללותשמה בלכה״ב .ןורחאה ןמזה ןמ ךירוביג לצא רתוי רידנ הז רבדו ,םדא לש
ל ש וירוסייב עוקש התא ןיידע וליאכ הארנ ,ישלב טרס אוה לכה תורמלש ,לשמל
...ותויה־תליע תא ,תמאה תא שפחמש םדא
־ לבה םינמורה תא בהוא ינא .ןונמיס ׳זרו׳ז חסונב טרס תושעל יתבשח הליחתב :.ת
ם יבנוגש רטושב השעמה ןמ הארשה יתלביק ךכ־רחא .ידיב הלע אל לבא .ולש םייש
. בושח טרס וניא אוה ךא ,החלצהל הכז "ללותשמה בלכה" .ולש חדקאה תא ונממ
ש י .הבשחמה תא העירכמ הקינכטה ידמ הבר תולקב .ךרוצה־יד הלשב הניא הבשחמה
י נאשכ וישכע .תומד םוש יתקמעה אלש אוה רומחה ...םילוזו םינטק םיטהל ידמ רתוי

ך ירצש אוה ,ואסיא ארומיק לש ומוליגב ,ריעצה עשופהש קפס ןיא ירה הז לע בשוח
.טרסה לש רוביגה תויהל היה
ה תא וליאו ,ךלש תפומה־תריצי תא "תויחל״ב םיאורש תפרצב םירקבמה ןמ שי :.ש
...ךכ סרוג ךניאש ונל תרמא
ת א יתישעש ירחא .תמאב ינוצר תא עיבשמ וניא אוה ,םלשומ טרס הז ןיא .אל :.ת
ך א ,ןכ טרס היה הז ...רהמ ותוא חוכשל וליפא יתיצר ,"יח רוצי לש םימיה־ירבד"
ה ז לע ."טוידיא" לש ינויגהה ךשמהה קפס ילב אוה "תויחל" .ידמ רתוי תצק ינרמוי
ל הקה יניעב .לקולק טרס אוה ןיא יתעד־תוינע יפל ךא ,הרומח תרוקב החתמנ ןורחאה
ן יחבהל דאמ ביטיה אוהש בשוח ינא .תאזה "תויטוידיא״ה ןמ שגרתה להקה .ןח אצמ
.השדחה תינאפיה המארדולימל תתל יתיצרש יללכה ןוויכב
? תאזה השדחה המארדולימה יהמ :.ש
ר תימה תא דימת הטיטרמ תימיטניא תמא וזיא לש הנכ הריסמש ענכושמ ינא :.ת
.המארדולימ תויהל הכירצ תאז הנה .להקה לש שיגרה
ל יבשבו היצנו לש לביטספב לודגה־סרפב הכזש ,"ןומושאר" לע תצק ונל רפס :.ש
.ינאפיה עונלוקלו ךתריציל בא־חתפמ השענ םירז
:ה^וס׳ונלר אוואגאטוקא לש רצק רופיס יפ־לע תודוזיפא שלש בתכ וטומישאה :.ת
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ת אמ ,"ןיומיושאר" יפ־לע תחא הדוזיפא דוע ונפסוה ןכל .תצק רצק היה הז ."ןומטמה"

, יתוא םיסקה ינפקותה יישנה העבט .תרדהנ איה וקי׳צאמ ויק הזה טרסב .רבהמ ותוא
ן יידע בלה־ןובאדל ךא ,דחיב דובעל רוזחנש וזל הז ונחטבה הזה טרסה ירחא
. ןטלקב ןולמ־תיב הזיאב ונשגפנ ,הרואפתה תא ונביש דע .ךכל תונמדזה ונאצמ
ד חא עטק םש היה .הקירפא לע ןוסנו׳ג ןיטרמ לש טרס מ״מ 16־ב ונרקה דחא ברע
ץ צ ."ךליבשב דיקפת הז !טבה״ :הגופימל יתרמא .חישל רבעמ הירא ונב טיבה ובש
ם ירתנפ לע הקתפרה לש סרס דוע םג תוארל ונכלה .היחל שיא ךופהל ןויערה יב
 ,הידיב היניע תא הטילהש דע ךכ־לכ וקי׳צאמ ויק הלהבנ ,ידי־לע ,םלואב .םירוחש
."ןומושאר״ב השאה לש העונתה ןויער תא יל ןתנ הז

? לודגה־סרפב הזה טרסה הכז רשאכ ךתשגרה .דתיה המ :.ש
י נא .היצנו לש לביטספל שגוה הזה טרסהש יתעדי אל ללכב ,בל־יוליגב ךל דיגא :.ת
ן ושארה רזה הז ."הילטינוא" יטרס לש גיצנה ,ילו׳גימארטס ןודאל ךכ לע הדות בייח
ם ויכ וליפא .ותוא ונחנזהו ונלש ימואלה עונלוקל ונזב ידמ רתוי .ינאפי טרס ךירעהש
י רה .םירז ידי־לע ולגתנ ודיא תפוקתמ םיספדהה םג .תמייק תאזה השגרהה ןיידע
י נניא ,יאדו 1 ידמ רתוי תצק העונצ ונלש הבשחמה־ךרד ןיא םאה .הבשחמל רמוח ךל
ק ר אוה הזה סרפהש עומשל בהוא ינניא לבא ,תפומ־ תריצי אוה "ןומושאר״ש בשוח
־ זובה המ םשל ? תאזה חומה־תורצב םעט המ .יטוזקאה לש הנפואהו הרקמה ירפ
ן יאש איה הפרח .עונלוקה לש ותמר םצע תאלעה לע בושחל ונילע ...1 הזה ימצעה
...וזואו י׳צוגוזימכ םיאמיב לע המלש תחא הדובע ןאפיב

ינאפיה עונלוקה בצמ
. ..ןמואכ דובעל וא ,הןאר־תונויזח קרבפל :םיטרס תושעל רשפא םיכרד יתשב :.ש

? ךמצע תא דימעמ התא הפיא
ד ימת אוה ,תינכטה ותוחתפתה היהת רשא היהת ,תוכיא־לעב עונלוק ,יתעדל :.ת
ל ש םילודגה הןארה־תונויזח וליפא .טעמכ םייפכ־תדובע ,הכאלמ־לעב לש תונמוא
ק רבפל רשפא־יא .הכאלמה־לעב לש הזה דצה םהב רמשנ ,םיבוט םה םא ,דובילוה
.ןדועמ םקרימ ילעב םיטרס תרשרשב
, "ןקזה־םודא" .סקול־הד לע־תוקפה םה ךלש םינורחאה םיטרסה ןכ־יפ־לע־ףא :.ש
...לשמל
ה לוע תיפסכ הניחבמ ז תורתומ לש טרס ארוק התא הזל ? תרמוא תאז המ :.ת
."רוח־ןב" לש דחא עטק הלועש המ קחודב "ןקזה־םודא"
.ןי ןוילימ םיעבשו־םייתאממ רתוי הלע אוה תאז־לכב :.ש
. הלשמ םיזר הל שי זהיוט תרבח לש םיסקנפה־תלהנה .רקויב ךכ־לכ הלע אל הז :.ת
ם יקיפמב תוגהונ "תולודגה תורבחה" ךכ .םיחוורב הקלח תא ביצקתב הללכ רבכ איה
ן ה ,לוצינלו הצפהל עגונב הזוחמ לוכיבכ תונהיל ונל רשפאמה יוסיכ תחת .םייאמצע
ת אז .ינועריג ביצקת דימת שי יל .ןועריג הל ןיא םלועל והוט תרבח .ונתוא תולצנמ
־ובקתב קלח םוש .הטורפ ףא 1ה1טמ לבקמ ינניא םינש רשע רבכ הז .תשפוטמ הטיש
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ק ר םותחא םעפה תאז .הזה הזוחה לש ופקת עקפ "ןקזה־םודא" םע ךא .הלש םיל
ש יב קסע תמאב ןה ןאפי לש "תולודגה תורבחה" .רתוי םייאדכ םיאנת יל ונתי םא

.והומכ ןיאמ
י ינאפיה עונלוקה לש בורקה דיתעה יבגל ימיספ התא ,ןכ םא :

. םינטק םייאמצע םיקיפמ לש לג עיפוהל דמוע .רתויב ביצעמ יחכונה בצמה .דאמ :.ת
, הברדא .תוכיא לש םיטרס ,רבחמ לש םיטרס השוריפ ןיא "תיאמצע הקפה" לבא
ת ורבחה" .ןועריג לכ עונמל ידכ םינטק םיביצקת תדמעהב ,תינוכסח הדובעב רבודמה
, םיטושפ םיקפס קר םייאמצעה םיקיפמה ויהי ןליבשב .ףסכ לע קר תובשוח "תולודגה
ם ירזוח ונא ,םוכיסב .םהלש "םיני״ה תריפס לע קר םה םג ובשחי רבד לש ופוסבו
ל ע ףרה ילב עירתמ ינאו ,םינש רשע ינפל יאקירמאה עונלוקה לש האיגש התוא לע
ק סע אוה ינאפיה עונלוקה .םותס יובמב םיאצמנ ונא .יל עמוש שיא ןיא .תאזה הנכסה

ם יטרקורויבה לע ,לודג טס1רט אלא הניא והוט ומכ הרבח .ידמ ףעוסמ ,ידמ םוצע
ה תא .הקפהה תא עלוב להנימה .םידיקפ ,םיריכש םה הלא .ולש תוגרדה־םלוסו ולש
א יה הדיחיה ונתווקת .םלועב רתויב תוהובגה ןה והוט לש תויללכה תואצוהה ,עדוי

! דמעמ קיזחמ ינא םייתניב .עונלוקה לע םהלש לופונומה תא ודיספי וללה םילודגהש
!ידמ םיבר םיטסימיטפואה ,יתעדל .רומיה אוה השוע ינאש טרס לכ
י תיתונמאה תוכיאה לש ללוהמה הזה ןחובה לבא :.ש
. הריצי לש יתימא ןורקעב םלצא ןיחבהל רשפאש םינעונלוק ריכמ ינניא !דובא :.ת
ל ש םזירטסגנאגה תא ראפלו םמורל וא תומורע תורוחב דימעהל קר םיבשוח םה
־ חומ דע בוקר ינאפיה עונלוקה ,תוניחבה לכמ .(םיחחרפה ,םינוירבה) "אזוקאי״ה

.ויתומצע
־ ייפא "אזוקאי״ה דגנ הפיקתה ךתדימעו תיטוריא תונתוואר לכ לש הייחדה ,ןוכנ :.ש
.ךלש םיטרסל דאמ תוינ
.יביטקורטסנוקו יבויח תויהל ךירצ טרס :.ת
? השוע תייה המ ,הצרתש המכ לכ ףסכ דל ונתנ וליא :.ש
ב יהלמ וניא הזה יוכיסה .םירישע־ןב ינניא .לכמ רתוי יתוא דיחפמש רבדה הז :.ת
ת אז ןיא .ינועל ולגתסה םינאפיה .הזב תושעל המ עדא אלש קפס םוש ןיא .יתוא
...טרס לש ביצקתה תא בישחמ ינניאש תרמוא

םירחאהו ןאפי
ת כלל הנווכ ךל ןיא ןיידע םאה ,וז רבשמ־תפוקתב ירמגל דדובמ התאש וישכע :.ש

? ףידע הז היהי ילואש בשוח ךניא י ץראל ־ץוחב טירסהלו
י תלביק וישכע דע .תויונמדזהב יולת היהי הז .תאזכ הנווכ יל ןיאש רמוא ינניא :.ת
ם יאנת יל םידימעמ דימת יכ ,ןלוכ תא יתיחד .ץראל־ץוחמ תועצהו תונמזה םישימחכ
ח דקא סלגוד קריקל היהי ובש הקתפרה־טרס ,לשמל .םינקחשלו טירסתל עגונב
? תעדה־ףוריט אל הז !ןוברעמ ,אל םאו !ברח היהת הנופימלו

? םהב שמתשהל הצור תייהש םירז םינקחש תאז־לכב שי םאה :.ש
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ס תוא יתיחדש ינפמ ילע וסעכ "םידמעומ" המכ "?טרס הזיאב לבא .טלחהב :.ת
!יתמשא תאז ןיא לבא .תודחא םימעפ
? ימואלניב ףותישב םיטרס לע בשוח התא המ :.ש
ת יתימאה ןאפי וניא םלועל ונתאמ םישקבמ םירזה ותואש רבדה .םיתוועמ םלוכ :.ת
ס ירויע ינש לש השיגפ ומכ קוידב הז .םהלש תוצראה תא םיריכמ ונניא ונחנאו
.םיבוט םיטרס ךכ רציל רשפא־יא ןכל .ךשוחב
י "יתבוהא המישוריה" לע ךתעד המ :.ש
ר כזב ןהיעינמש תוביכש לש תונומת אלא םש ןיא .יניעב סואמ הזה טרסה :.ת
ן מ יתאצי טרסה עצמאב ךרעל .הדילס יב ררוע הז .המישוריה לע תימוטאה הצצפהה
ל דבהה הז .תוריזח אוה הזה טרסהש בשוח ינא לבא ,יתיאר לכה אל ןכל .םלואה
ן ורחאה הז .תאז עדי אלש םעו תיניערג הצצפה תמאב וילע הרבעש םע ןיב לודגה
!הצצפוהש ץרא יבגל הקיטנמורב הלוהמ תונרקס לש הדימ אלא ול ןיא
ש גפיהל ,ץראל־ץוחל עוסנל קשח ךל ןיא םאה ,תרכזהש וללה "תונמזה״ל ץוחמ :.ש
? םתא חחושל ,עונלוק־ישנא םע
— עונלוק־שיא ,ללכ־ךרדב ...הזמ ץוחו .ילש ץראב דובעל לכ־םדוק בשוח ינא :.ת
ץ וח .םיחוכיוומ ענמנ אוהו םישנא םע ידמ רתוי שגפיהל בהוא וניא—ינא וליפא
ם ישפחמ םדועש הלא ירה ,ראונר וא דרופ ןו׳ג ומכ □תונואג אישב עונלוק־ישנאמ
ר בדל אלו םיטרס תושעל קר םיניינועמ םה .םישוע םהש המ לע רבדל קשח םהל ןיא
ר תוי רמוא בוט טרס .ליגר הז .םיקתוש ,םידבועשכ !תונויאר בהוא ינניא ןכל .םהילע
י נא ,הפוריאב יתייהשכ ...ולש ןונגסב ,ולש אשונב ,טרסב רמאנ לכה .ךשוממ םואנמ
ת מאב ויהש תובידנבו ךורב ,םהלש דלי לא ומכ דרופו ראונר ילא וסחיתה ,רכוז
...בלה־לא־םיעגונ

...י׳צוגוזימ ,לשמל ?םיינאפיה עונלוקה־ישנא לע ךתעד המ :.ש
ש ופיח הזיא היה ולצא .רתויב ילע ץרענ היהש ינאפיה יאמיבה אוה י׳צוגוזימ :.ת
ה יה לוכיש דיחיה םג אוה .ילאידיא טרס תריצי ידיל עיגהל ידכ ,ינשקע ,טהול
ו תונשקעב .הנימב־תדחוימ העפות התיה תאז .הרבחה לש םיצוליאה לכ לע "ףצפצל"
ל כבש רובס ינניאש דיגא בל־יוליגב .ליגרה־רדגמ־תואצוי תוריצי קיפהל ליכשה
ר ואיתב אילפהל רשכומ היה אוה ,לשמל .תושלוח ויה ול םג .חילצה ולש םיטרסה
. התושעל היה לוכי י׳צוגוזימ קרש תפומ־תריצי אוה "םיבולצה םיבהאנה" ."םינגרוב״ה
ח ריה ירופיס) "יראטאג)נ)מ וצנוא״ב .םיארומאסה רואיתב תוחפ עלק אוה לבא
־ תדוקנ הפיא עדי ומצע אוה .בטיה תויושע ןניא תומילאהו ברקה תונומת ,(לפרועמה
!ילש חטשה הז םיארומאסו תוברק ...ולש הפרותה

ונ לעו יקובאק לע
ת שמתשה "רתסנה רצבמה" ,"שיבכעה תריט" ,"רמנה בנז לע םידעוצה םישנאה״ב :.ש
...1נהו יקובאקה לש בצקבו ןונגסב ןווכמ־תנווכב
ירה ,םויכ ותרוצב תוחפל .יקובאקה תא בהוא ינניא ,םצעב .יקובאק אל ללכב הז :.ת



ת יהיא לש הטרסהה תעב ישאקאט ארומיש ןקחשה תא החנמ אוואסורוק
1952 ,(״תויחל״)

1946 ,"ירוענ־ימי לע טרחתמ ינניא״ ,אוואסורוק לש וטרס ךותמ



1951 ,אוואסורוק לש (״טוידיאה״) י'צו?אה ךותמ

1965 ,אוואסורוק לש (״ןקזה~םודא״) הגיהאקא ךותמ
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ו מכ הז ירה ,וב דלויהל לוכי וניא שדח רבד םושש ,רקע ,תחשומ ,ינומה והשמ הז
, ילע עיפשה ונה .רישע הנונגסו ,רהוט הלוכ איה ונה תונמא .ירפ השוע וניאש חרפ
, היד1ראפ לש חור ךותמ הז ירה ,יקובאקה ןמ והשמ לטונ ינא םא .יקובאקה אל ךא
.יניצר רבד םוש יקובאקב ןיאש בשוח ינא לבא .תונציל ךותמ וא
. ..ונה לש ילמרופה יפויה רחא יתימא שופיח אופא אוה (תבקמ) "שיבכעה תריט" :.ש
. יומיב ,הלועפ ,םישובלמ ,רופיא ,הרואפת :ונה ןמ לכמ רתוי יתלטנ ובש טרסה הז :.ת
, רבד לש וללכב .ונה לש תורוצה■ יפל עטק־עטק טרסה תא חתנל וליפא לוכי יתייה
ל ש היגולוכיספה תא טוריפב חתנמה ,ןקחש ,יפוריאה ןורטאיתה לש הסיפתה יפל
ק חשמ ללכל וחותינ לש תודוסיה לכ תא ךיתהל הסנמ ,םלגמ אוה התואש תומדה
יחה ןונגסה ,הכיסמה) "טומוא״ה ידי־לע אטבתמ ןקחשה ונבש ןמזב וב ,ונימב־דיחי

י דכ תוינוציח תויוועה לש תאזה הרוצה לע הליחתב ססבתמ אוה .(קחשמה לש ינוצ
ל ש ולבוי לגרל .קחשמ לש וכופיה הז .העבה־חוכ תלעב תיתמארד ןושלל עיגהל
ל ש תוכיסמ ,תרגיא יתחלש .אובל יתלוכי אל .םשל יתוא ונימזה הילגנאב ריפסקש
" שיבכעה תריט״ב עטק לכש יתיארה■ וב העש עברכ ןב ׳זאטנומ לש ןטק טרסו ,ונ
."טומוא״ה לש העבה לכל קוידב ליבקמ (תבקמ)
י ״תבקמ״ לש דוביעה תא תישע רשאכ ונה לע תבשח תדחוימ הביס וזיאמ :.ש
...ונל הבריק תודוקנ וב שי יריפסקשה ןורטאיתה יכ :.ת
1 ונה חור ךליבשב איה המ :.ש
ם יטעממ :תואיפק לש הדימ ונב שי ,לשמל ,לבא .ונה תא רידגהל השק תמאב :.ת
ה עפשה םיללוחמ ,רתויב הלקה הזוזתה ,רתויב הנטקה העונתהו .רשפאה לככ העונתב
י לב םפוג תא םילמעמ םה .שממ םיניילול םלוכ ונ ינקחש םלוא .תמאב הפירחו הזע
, ץרמב םיכסוח םינקחש ,ללכ־ ךרדב ...םתושימג לע רומשל ידכ םיאטרופס ומכ קספה
ה זה חסונב םג ןכו .ונה לש תודוסה דחא ,יתעדל ,הזב .תרתוימ העונת לכמ םיענמנ
ר בד דוע שי .הלועפה קוזיחל םיילוק םילולעפב שומיש לש ונימב דאמ דחוימה
י נא .תוהלא לש יזיפה יוטיבה :ילש םיטרסב ותוא תעטל חילצמ ינניא ןיידעש אלפנ
י נניא .תיעצמא־יתלב הרוצבו שאר־דבוכב יהולאה תא עיבהל לוכי ונה קרש בשוה
ו נב לבא ,תינוויה הידגארטה תא בטיה ריכמ ינניאש ינפמ ןוחטבב תאז דיגהל לוכי
א וצמל הצור יתייה ,תונמדזהב ."טומוא״ה ידי־לע הרוצ שבול םילאה םלצ תוחפל
...הזה דוסה לש תיעונלוקה החסונה תא

"שדחה לגה" לעו רופיסה לע
א וואסורוק לש הנושארה ותלוגס" :ךכ ךרעב רמוא זייו טרבור יאקירמאה יאמיבה :.ש
י רופיס םג תויהל ךירצ טרסש רובס התא םאה .״רפסל עדוי אוהש איה
.ןורקע והז יליבשב :.ת
? רופיסה לש תיסאלקה הרוצה תא ןגפומב החודה ,״שדחה לגה״ לע ךתעד המ :.ש
ה ז גוס תושעל לגוסמ ינניא ינא לבא ."שדחה לגה" לש וכרע לע רערעמ ינניא :.ת
אוה עודי ןבומבש ,ראדוג לש "המישנה תולכ דע" יניעב ןח אצמ דאמ .םיטרס לש
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ל ש ,ינוינוטנא לש עונלוקה ,ןמגרב לש עונלוקה ונשי :עונלוקל םינפ הברה .רופיס

.ידועמ יתיארש רתויב םיפיה םיטרסה דחא אוה "תוכמה תואמ־עברא" ...ופירט
? טרסה לש אשונה ןמ בייחתמ אוה םאה דלש רופיסה ןורקע :.ש
־ ארד" איה הלחתהה .םינפ־תבר החיתפב ימואתפ ןפואב םיחתופ ילש םיטרסה :.ת
ד יפקמ ינא לבא ,הגרדהב ותוא רישעמ ינא ,אשונ יל שי .רופיס תרשבמ איה ,"תיתמ
ו קה תא עדוי ינא .רפסל בהוא ינא ,רבד לש ומוכיסב .רופיס לש הרוצב ותוא חתפל
ד אמ יתישקתה .אצומ־תדוקנ אוצמל אוה רתויב השקה רבדה ךא ,הלילעה לש יללכה
 ,הרקמב טעמכ ,יחומב ןויערה ץצ תבכרב דחא םוי ."תויחל" לש הלחתהה תא אוצמל
.תונויער חירפמ ןמזה ...הביקה לש תאזה המראגוידארב ליחתהל
ל ש דצה ןמ .עונלוק־ישנא לש םיגוס ינש םימייקש ,רתוי וא תוחפ ,רמוא ראדוג :.ש
. רשפאה לככ תומלשב םהלש טרסה תא םיבתוכש הלא םיאב קוק׳ציהו ןייטשנזיא
ה מל רשפאה לככ המודה והשמ תונבל ךירצ .תישעמ המשגה קר איה הטרסהה
ס הו ושעי המ קוידב םיעדוי םניא ,שור ן׳ז לש דצה ןמ ,םירחאה .ןוימדב רייטצהש
? ךייתשמ. התא גוס הזיאל ...םישפחמ
ר שפאה רדגבש רתויב בוטה חטשה תא ןיכהל יתגאד־שאר ןכל ...ינשל ,םצעב :.ת
 .בוט רבד םוש תושעל רשפא־יא גלזמה הלעיש המ לכ םימלצמשכ .הטרסהה ליבשב
. הטרסהל רתויב הבוטה תיווזה תא שפחל ךב־רחאו "םצע״ל ןווכל תעדל ךירצ ןכל
ה נכההו המדקהה איה הטרסהה יליבשב .םלוצש המ לכ לש ןוגריאה אוה ׳זאטנומה
ק ר היהת הטרסהה םא רתויב עשעשמ היהי אל הז לבא .ךתוח ינאש רורב .דאטנומל
ן פואב קירבמ רבד הזיאש םימעפל הרוק םימוליצה םצעב .תיתרגיש םירבד־תקבדה
־ םודא" תא יתטרסה רשאכ ...תחא לגר לע וילאמ רצונש רבד הזיא ,ירותסמו ימואתפ
־ תיבל סנכנ וטומוסאי ודימלת תיוולב ןקזה־םודא ובש הז ,דחא ףצר יתרתליא "ןקזה
ך ירצ יפוסה םוליצה ליבשב .קבא לש תלוברעמ םואתפ התיה הרזחה תעשב .ןולק
ל בקתמ רבד לש ותימאל .לודג ןחוור ידי־לע המצע תאזה תלוברעמה תא לברעל היה
ת לוברעמהש יל היה המדנ לבא ...ףחוס םשג דרי הזל םדקש ףצרב יכ ,רזומ םשור ןאכ

...חיחצהו שביה ,קבואמה הזה םוקמב רתוי דוע תמיואמ היהת תאזה
? הטרסהה תא שארמ הזוח טירסתה הדימ. וזיאב :.ש
 טסקטב קימעהל יל רשפאמ אוה םא קר ןיינעמ טירסתה יתוא .לכה ונניא טירסתה :.ת
ל ובסל ןכתיי אל .םיפוצה לש הטילקה־ חוכל תולובג שי לבא .םדאב ילש ןויעה תא
ת תל ךירצו ,רבדב בושחל ךירצ .ןהש ומכ תחא־תבב ןאישל תואבומה תותימא רפסמ
.הרואכל תורתוימ םג םא תוקיחצמ תונומת ,הגופה לש תונומת זא
? םימושיר תרזעב ךלש ךותיחה תא ןיכמ התא םאה :.ש
, תחא־הנועבו־תעב תומלצמ שלש וא םיתשב םלצמ ינאו ליאוה ,וישכע לבא .ןכ :.ת
ו מכ ,ידמל חיינ אוה םלצל שי ותואש םצעה םא .ידמ רתוי תצק ךבוסמ הז ירה
.התובכרומב העונת רוסמל וניא הז םישרת לבא .תויעב ןיא ירה ,"ןקזה םודא״ב
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םינטירסגוו םיטירסת לע
ם ע הלועפה־ףותיש ,קפס ילב ,אוה ךלש הדובעה תרוצב תמאב ינייפאה רבדה :.ש
ה טישה תא תבאש ןיינמ ."אוואסורוק תחפשמ״ל םצעב םיכיישה םינטירסת רפסמ
? התוליעי תדימ המו ,תאזה
ה זל הז תוצע םינתונ םינוש םינטירסת דובילוהבש יתעמש .יאקירמא ןויער הז :.ת
־ טפשמ לכ תעינמל דוחייב ליעומ .דאמ ליעומ היהי הזש יתבשח .טירסת בותכל ידכ
ד צ ,םירבדה לש דחא דצ קר האור התא דימת ךדבל בתוכ התאשכ .יביטקייבוס םודק
ן טירסת אובי ,הרענ לומ רבג לש ותדמע תא ראתמ. ינא םא ,הנהו .ךבל תא ספותש
ל ע םג בושחל וירצ !תוירזכא תאז" :ולש הפקשהה־תדוקנ תא יל הלגיו רחא
ה מכמ םצע לספל ומכ הז ירה םידחא םישנא תופתתשהב טירסת בותכל ."הרוחבה
ר תויב לודגה ןורסחה םג הז .רגוסמב קר בשוח אוה ודבל בתוכ םדאשכ .תויווז המכו

.םיינאפיה עונלוקה־ישנא לש
...תויביטקייבואל הגאדמ ,ןכ םא :.ש

.רתויב בושחה רבדה תמאב הז ,יתעדל :.ת
, אשונ ותוא לע דרפנב ולש טסקטה תא בתוכ דחא לכ םאה י םיגהונ םתא ךיא :.ש
י הז לע םיחחושמ םתא ךכ־רחאו
ם לועמו ליאוה .םיישדח־שדוחל ןטק ןולמב רדח םירכוש ,דחא רדחב םישגפנ ונא :.ת
־ רחא עברא דע ךרעל ןחלוש ביבס םידבועו םוק םימיכשמ ונא ,תולילב דבוע ינניא
ף לוג קחשל םיכלוהו םיקיספמ עברא העשב .דאמ העונצ םיירהצ־תחורא .םיירהצה
ם דאשכ ...םלש עובש ףלוגה־שרגמ תא םיספות םימעפל .אירב הז ...רדבתהל ידכ
ם ינטירסתה ,רמגנ טירסתהשכ .דובעל לוכי וניא אוה ,רדח ותואב הלילו םמוי רגוסמ
ם ידקורו םירש ,יקאס םיתוש םה ,םתחלצה תא גוחל םיגהונ םהש דע ךכ־לכ םיחמש
 .טסקט לא השיגל תונוש םיכרד ונל שי !הלחתהה קר תאז יליבשב ךא ...החמש בורמ
ם יבתוכ ונאש וא .דחיב וילע םיחחושמ ךכ־רחא ,דחא ףצר לע דרפנב םידבוע ,לשמל
. יפוסה טסקטל תוירחאה תא וילע לבקמש אוה ינא דימת לבא ...דחיב הזה ףצרה תא
ם יחוכיווה לכ תא עונמל ידכ םיימיטניא םידידי לש תווצה יל היהיש גאוד ינא ןכל
ה מ ךמצעל ראתל אלא ךל ןיא ,הזמ ץוח .םילודג םידידי ונלוכ ,הרקמבו .םירתוימה
־ תרוק התוא תחת םימי שדוחמ רתוי םיאולכ ויהי םירבג השימח וא העברא םא הרקי

.עיפשמ הז !גג
, אמישוקיק םע דבוע התא ? ךלש םינטירסתה ןמ דחאו דחא לכ לש תונורשכה המ :.ש

...הךיא ,וטומישאה ,ינוגוא ,אטיאסיה
י נוגרא ."לוחכ" אוה הדיא .ולש ןורשכה ןטירסת לכל .רוציקב הז לע רבדל השק :.ת
, רתויב תיביטקייבואה הייארה לעב אוה רבד לש ופוסב לבא .בותכל ול השק ,לצע
ם א .טירסתה לש תללוכה הסיפתל וידעלב־רשפא־יאש חומה אוה .תילסרבינוא הייאר
ד אמ ביטימ אוה ."הקינכט״ב קסוע וטומישאה ירה ,טירסתל "המשנ" ןתונ ינוגרא
...םירחא לש םנורשכ לע רבדל לוכי םדא ןיא ,השעמל ...רקיעה .בותכל
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עונלוק־שיא לש ותרושב
" ברחה־ריכש״ב לבא .תיטסינאמוה תמא לכל םצעב תשחכתה "ןומושאר״ב :.ש
ר סומ סנ לע תילעה :"טלחהב" קזח רבג לש ותומד תא תבציע "ורו׳גנאס״בו

.יטסיטולוסבא
־ חרואב הלמח־ררועמ והשמ היה .דאמ "תתוועמ" התיה תיארומאסה הרבחה :.ת
י תאצמה ןכל .תונבואמ תונומתל קר םיעיגמ ונייה תאז ונמליצ וליא .םהלש םייחה
ו רו׳גנאס יארומאס תרותב .תאזה הרבחה לש ללכה ןמ ירמגל גרוחה דהא יארומאס
ת אז ...ףסכ לע קר רבדמש יארומאס .הנממ הלעמל ןיאש הדימב ירזכאו יארפ אוה
ה סיפת ,טרסב לבא .תוירבל יארומאסה רייטצמ וב רויצל דגונמ הז .הירורעש התיה
. הדשה לש היציזופמוקלו בצקל סחיב תויורשפא הברה תנתונ תומדה לש תאז
ת לבקתמ ...חבזמ לע וליפאו טמחש־חול לע בשיתהל לוכי ורו׳גנאס ומכ יארומאס
.רתוי םשור־תבר ,רתוי היח הנומת
ם ירזוח ונא "רוכישה ךאלמה" וא "לודגה ודו׳גה תדגא״ב םג ומכ "ןקזה־םודא״ב :.ש
ם יטרסה ינשב .ריעצ שיאל הנקז תומד ןיב םירשק םתוא דימת טעמכ םיאצומו

ל ש דוגינ דוע ןיא "ןקזה־םודא״ב .םידוגינ לע םידסוימ םיסחיה ויה הלאה םינורחאה
ו הרומל תייצמ קר ריעצהו םזיטולוסבאל הזה ןוצרה תא םלגמ ,ןקזה־םודא ,ןקזה .שממ
י  "תוחילש" ותוליעפב האור אוהש םיכסנ םא ,ןקזה־םודא ךליבשב למסמ המ .ראופמה
ו מכ םדא אצמנב היה ול .תואיצמ היהיש הצור תייהש םולח הז ןכל .םולח הז :.ת
ב וטה ןוצרה ילעב ויה ול ,הוותה התואש ךרדב םיכלוה וידימלת ויה ול ,ןקזה־םודא
. רשואה ,החמשה תוכלמ היהת תאז .הנתשמ ונלש םלועה היה ,ךכ ידי־לע םיברתמ
ן מ ואציי םיפוצהש הצור יתייה לבא ,רוחש רופיס ,בוצע השעמ אוה "ןקזה־םודא"
ה להקמה תא ילש תווצה לכל יתעמשה הטרסהה ינפל .הוקת־אלמו לק בלב םלואה
.טרס לש המיענה וז יכ יתרהבהו ,9־ה הינופמיסה לש
..."אוואסורוק לש ותומדבו ומלצב יונב ׳ןקזה־םודא״׳ש םירמוא :.ש
...ו והומכ הרקוי־לעב תויהלמ קוחר ינא !אל וה :.ת
ה נגהל םינווכמ םה לבא ,םיילילשו םייבויח םידדצ םהב שי ןקזה־םודא לש וייח :.ש
.קדצה לע
ם ולחל אלש רשפא־יא ...ונלש הרבחב תויחל אוה שיב ןינעש ינפמ .ךכ קוידב :.ת
: םכביבס וטיבה י םירובס םכניא ...תונתשהל חרכומ הז ,ןכ .רתוי םיבוט םייח לע
ו טיבה .בטיה סלעתהל אוה םהלש דיחיה לאידיאה .ונימי לש םיריעצב ולכתסה
! ףסכ םינכמ הז ."אזוקאי" םעו םזיטוריא םע תונטק "תויוריזח" םיטירסמ .עונלוקב
ם ישנא הלא !םיאקיטילופ ,וה .ונב םילשומש הלא םיגהונ ךיא .הקיטילופב ולכתסה■
ה ווסמב .היולג תרוקב עימשהל וליפא רשפא־יא תורורב תוינידמ תוביסמ .םיתחשומ
.ומצעל תושרהל םדא לוכי דוע "ירוטסיה" טרס לש
, 1ט1מוסאי ודימלת דמעמב ,לזאזעל הקיטילופה לכ תא חלוש ןקזה־םודא רשאכ :.ש
...ךלש סעכל יוטיבה שממ הז ירה
םיטרסה לכב ירהו .,וריוגוש וטומאמאי לש רצקה רופיסב רבכ אצמנ הז לבא ...ןכ :.ת
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ק וביד ןימ .םייתלשממה םידיקפהו "אזוקאי״ה יפלכ יסעכ לע גילבהל לוכי ינניא ילש
ת ומילאה .הזה סעכה לע דסוימ אוה םג "ברחה־ריכש" לש ירוקמה ןויערה .הזכש
־ ירחוש םיחרזאה רתויב תובורק םיתעל ךא ,לבסנ־יתלב רבד איה "אזוקאי״ה לש
ה מארד לע יתבשח ןכל .םינוא־ירסח םה ,הזה סעכב םיפקתנה ,םיעגפנה ,םולשה
ך ניא .וז תא וז תודימשמ ,וז תא וז תוגרוה םיבירי םינוירב לש תוצובק יתש הבש
? עשעשמ הזש אצומ
ת יארה ,דיחי שיא לש בוטה ןוצרה תא סנ לע הלעמ התאש לכ םע ,ינש דצמ ,לבא :.ש
ר וצי לש םימיה־ירבד" רוביג .הרבחה לש תולודגה תולקלקה חכונ ותסובת תא םג
ה לגתה םנמאש ,"טקשב םינשי םיזבנה" לש רוביגב ןידה אוהו ,וילע תפרטנ ותעד "יח
. ..םינפה־ברו ישונא־אלה הזה חוכה ידי־לע סרדנ אוה םג לבא ,ותמקנב םימיא־שיאכ
ם יתעל ךא ,הלודג וב שי ,רהוט וב שי הזה בוטה ןוצרה .קדוצ התא ,עודי ןבומב :.ת
...םינוא־לדח אוה תובורק
1 הפורתה המ ,ןכ םא :.ש
ה ז גוסש ךכל הוואתמ ינא יבל לכב .לאוגה לש סופיטה־בא אוה ןקזה־םודא :.ת
ו תוא יתרצי רשאכ לבא ,תינוימד תומד אוה ןקזה־םודא .המגודה תא ןתי םדא לש
ת מאב ינא ,רטשמה הנתשי וליפא .בוט ןוצר לעב רוצי לש לאידיאה תא יתראיפ
ומוקה רטשמה .מ״הרבב בצמה המ האר .םירשואמ תויהל תוירבה ולכוי םא קפוסמ
א לא ונל רתונ אל ...םישלח םישנאה .םעה תא ךועמל םיטרקורויבל רשפיא יטסינ
ן ויער הזש םירמוא .דיתעל ,תוחפל ,תאז .םעה־ינב תא תונשל לכונש תווקל
ח רכה ,תושונאה לש הרשא ןעמל ,םינפ־לכ־לע .גשומ יל ןיא ...דאמ "ינאיצופנוק"
ם צע תא הלאש־ןמיסב דימעהלו רוזחל תוניצר־רתיב בושחי דחא לכש אוה רומג
.רתוי הבוט תוינידמל ללה־ירישב חצפי םרטב תושונאה לש הדמעמ
? ונלש הרבחה תא ךירדמה דיפלה אוה עונלוקהש רובס התא םאה :.ש
ט רסה לכוי םא ךא .לכה הז .בשוח ינאש המ רמוא ינא ילש טרסב .םיזגנ לא ..!וה :.ת
.ילש תא יתישע ירה ,דחא שיא לש ושפנב הזה בוטה ןוצרה תא ררועל ילש
י ךב םעפמש חוכה המ ז םיטרס השוע התא עודמ ...ונתחיש םויסל :.ש
ת ושעל לוכי יתייה המ ימצע תא לאוש ינא !ילש דיחיה ןורשכה הז ירה ...לבא :.ת
.הזמ ץוח

(טלקומ ןויאר)

8191̂' : ךותמ .1966 רבמטפס ,182 .סמ חק 9
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