
רטניפ דל ירא ה188

קיפ קיפ
...ץעה לע ...יקיק ...וקוק...םירבח ןאכ ול שיש יתבשח
.אצוי קיפהשא לוק
לש הרדח—,,לאשת לאו" הלילה ןודעומ .547הנתנ איה ..."הזאק״ב ...ימימ תא לאשת
הליל—םינפ—יקיק...טידרק ול
רובט לומ ,וייחב הנושארה םעפב ,קיפקיפ
.יקנע1 טידנב ...טידרק

(רובטל) קיפ.וידיב םיידש גוזו דלוה אוה
 ?ץג הפיא
יקיה —תינפשח לש השבלה רדח— "הזאק"ח .546

.לאשת לאהליל—םינפ
וטבמב לייט וליאכ טאל ושאר תא םירמםינפ םהינש .המורעה תינפשחה ,ימימו קיפ
.רה ינפ״לע.םינפ לא

קיפ ימימ
?ץג .ימימ
יקיק קיפ

.לזאזעל דל.םילוב .קיפ
קיפ ימימ

.ההובג תא? יקוח הז
ךעמנש ,קיפ לע יקיק תטטומתמ הז עגרבקיפ

.היתחת .יולת הז
יקיק ימימ

שוגפא ינאש יל הרמא הלטס םאדאמ.יקיקל דל
...תמא רבדמש םדא״ןב עובשהקיפ
הירשב ןיב ,האיציה תא אוצמל הסנמ קיפ?ץג הפיא
.יקיק לשימימ
קיפ.יקיקל דל
...אל ינא ...ץגב רבודמ ...יב רבודמ אלקיפ
תדבועש הסוראו ...האפור ...הסורא יל שי?יקיק הפיא
םדאךב ינא ...הנטק תב םע ...ראודבימימ
...ילאטאפ..? אל ,וקוק תצק התא

ףתרמה :רטניפ דלוראה
•יס •יב •יבהלש היזיבלטב הנושארה םעפב גצוה ףתרמה

 זכרמב דמיע אוה .טיט ס ,שיא לש יבב
.תלדה לא טיבמ ,חטשה
.הלוגמ ישאר ,םשג־ליעמ שובל אוה

.ימדק חטש .ץיח
,הרענ ,ריקה דיל ,וירחאמ .טיטס לש וינפ

.ףתרמ־תריד לש ימדק חטש .ץוח
.הליל .ףריח
.דרוי םשג
.ביחרה ןמ ןבא־תוגרדמ לש רצק םרג
.ףתרמה תלדל דעבמ ץבצבמ ריא
הלפאב דרש תיבה לש ןיילעה וקלח
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־ ובח איה .ריקה דיל תלברוכמ איה .ןיי׳ג
ם שגה־ליעמ הא תקדהמ ,םשג־תפגצמ הש
הפוג לא ,דלש

.רדח .םינפ
ף קשנ דחאה הצקב ןולח .ךוראו לודג רדחה
" רדח לא תותלד שי .הנטק ןוטב-וצח לא
.חבטמהו הצחרה
.םיטיהר־דבב ,חוגינ ,הוג רדחה
, תוסרוכ ,םיציצע ,םיידדצ תונחלוש הברה
~ יטק לש תועירי ,םירפס״יפדמ ,םירפס״תונורא
.הלודג גוז״תטימ ,תונומת ,הביתכ־ךחלוש ,הפ
.חאב תרעוב הלודג שא
ת ורונו ןחלוש״תורונמ רפסממב ראומ רדחה

•תוליגר
.חאה דיל ,ארוק ,הסרוכ ךותב חורס ול

.הימוד

.ימהק חטש .ץוח
.ט ר ט ם ןיידע

.רדזז .םינפ
.םיסנכנ ט ו ט םו ו ל
, יסרפ םיבהא־טויקלי ארוק אוה .קקחצמ אוה
.םירוטיע םע

.ימדק חטש .ץוח
.ריקה דיל תלברוכמ ןייר
.תלדה לא ענ טוטס

.רדח .םינפ
א וה .ורפסמ ויניע אשונ ול .ןומעפב לוצליצ
, ידדצ ןחלוש לע והוא חינמ ,והוא רגוס
.ןורדסמל סנכנ

.ןטק ןורדסמ .םיגפ
.התוא חתופ .תימדקה תלדל שגינ ול
.הימוד
ו תדימע םוקממ .טוטס לא ויניע שטול
.הרענה הא היוארל לוכי ול ןיא חתפב
!טוטס :(הבורמ האנהב) ול
.םיט ,ולאה :(ךויחב) ט ו טס
!סנכיה .םירידא םיהולא :ול

.קחוצ ול
!סנכיה

.סנכנ טוטס
!ןימאהל לוכי ינניא

.רדח .םינפ
.םיסנכנ טוטסו ול
ג ופס התא .ךלש ןרוטקמה תא יל ןה :ול
ש טשוטמ ינא .הז־והז .אוב ,אוב .םימ
.רוקמ אפוק ההא יאדו .ירמגל

.תצק :טוטס
.שאה די־לע םמחתה .םמחתה ,סנכיה :ו ל

.הדות :סוטמ
.שג ,שג .שאה די־לע ךל בש :ו ל

.שאה לא ברק ט וטס
.ןורדסמה לא ליעמה הא לטונ ול

.ןורדסמ .םינפ
־ ליעמ הא רענמ ,ןורדסמה לא סנכנ ויל
, תיוותה לע ,המינפ וכותב ץיצמ .םשגה׳
.סרקה לע ותוא הלות .ךייחמ׳

.רדח .םינפ
. םנכנ ול .שאה דיל וידי הא םמחמ ט ו ט םי

...תינתשה אל .תינתשה אל ללכב■ :ול

!ללכב
.קחוצ ט וטס

י נא ,ןכ ,וה .שדח םשג־ליעמ ךל שי לבא
.הבגמ ךל איבא ,עגר הכח .יתיאר

.הצחרה־רדחל סנכנ ול
ו ביבס טיבמו ויניע אשונ ,ודבל ,טוטס
.רדחה לע

.רדח .םינפ
.רדחה

הצחר־רדח .םינפ
ירזב .רורויאהדורא דיל ,הצחרה־רדחב ול
ר חוב ,תובגמ רפסמ הדצה ךילשמ אוה תוז
.ינוחרפ םגדב הכר תחא תבגמב

.רדח .םיגפ
.תבגמ איבמו סנכנ ול
. ךירצש ומכ בגנ ,חק .תבגמ ךל הנה :ו ל
ה תא ז המ ,לגרב הנה האב אל .הז־והז
ת לוכי זולש תינוכמל הרק המ .םימ גופס
־ ליצ יל תתנ אל עודמ .וטואב הנה עיגהל
ז  ילש הבותכה הא תעדי ךיא לבא ז לוצ
ה לצליצ וליא .םינש לש ןיגע הז ,םיהולא
ך תוא חקול יתייה .ךתוא החקל אב יתייה
ז ךלש תינוכמל הרק המ .ילש תינוכמב
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ח ינמ ,ויתורעש■ בוגינ תא םייסמ ט ו ט ס
.אסיכ לש דעסמ לע תבגמה תא

.הנממ יתרטפנ :טרטס•
ה תא ? רדסב התא ? ךמרלש המי לבא :ו ל
.רדסב הארנ

?התא ךמולש המ :טרטס

א יבא ,דחא עגר קר .רדסב ינא ,וה :ול
.תיב־ילעג הזיא ךל

.ףפוכתמ ,ןוראה לא שגינ ול
, הרירב ךל ןיא ?אל ,הלילה הפ ןולת התא
ם א ימצע תא יתלאש .העשה המ לכתסה
. םינש ךשמב .תוניצרב .ללכב בוש עיפות
.תיב״ילענ הפ שי הנה .ךל ירה
.הדות :ט ר ט ם

ף ילחמ ,תיבה̂ילעג תא לטינ ט ו ט ס
.וילעג תא

־ לכב .עגר קר ,המא׳גיפ רזיא אצמא :ויל
. ..תצק יא ,הפק לפס םדיק התשיג ,ןפיא
?הקשמל עגונב המ ?הקשמ הזיא וא
.הה :ט י ט ס

ת ויסוכה תא איבמ ,תואקשמ גזומ יל
.טוטס די־לע בשיתמי הפסה לא

, דור״תרווסט׳צב רג אל רבכ התא :ול
, הביבסב םש יתרבע .עדיי ינא הז ?ןוכנ
ה תא הפיא .םשמ תאצי התא .םימעפ ןימה
?יישכע רג
.םוקמ שפחמ ינא :ט יט ס
. הצרתש המכ ןאכ ראשיה !ןאכ ראשיה :ול

י ל שי .רדסל לוכי ינאש הטימ דוע יל שי
.רדסל לוכי ינאש תלפקתמ הטימ

.ךילע שבלתהל הציר יגגיא :טוטס
.אל ללכב ,אל ללכב :י ל
.הקיתש

. ץוחב הדידי יל שי בגא״דרד ,וה :טוטס
?סנכיהל הליכי איה
*הדידי :ול
.ץוחב :טוטס

?ץיחב ?הדידי :יל
?סנכיהל הלוכי איה :טיט ס
. ..יאדו ...ןכ ...ןכ ?סנכיהל :יל

.תלדה לא עסופ טיט ס
?ץוחב השרע איה המ

.תימדק תלד .ץיח
ד י> הרצה הרטזוזגה לע תדמוע ןיי׳ג
.תלדה
.תחתפנ תלדה

.רדח .םיגפ
.הרענה תא סינכמ םיטס .יל
.ול םיט הז .ןיי׳ג תאז :טוטס

.תכייחמ איה
.ךדצמ ביבח הז :ן יי ׳ג

א יבהל חרכומ ...ינא ?ךמולש המ :יל
.תבגמ
.הסוכמ היה ירעש ,הדות ,אל :ןיי׳ג
?ךיגפ לבא :יל

.המידק דעיצ ט ו ט ס
ת מאב .םיט ,ךדצמ ביבח דאמ הז :ט ו ט ס
. הנה .(התיא הל ןתונ) .תבגמ הגה .ביבח
.ךלש תבגמה תאז לבא :יל
.יל תפכיא אל תמאב :ןיי׳ג
.תרשבי ,תייקנ יל שי :ול
.היקנ תאז :(הינפ לע תחפטמ) ןיי׳ג
.השבי אל איה לבא :ול
.דאמ הכר איה לבא :ן י י ׳ג

.תורחא יל שי :ול
.השבי רבכ יגא .הנה :ן יי ׳ג

.תויהל לוכי אל :יל
.רדהנ רדח הזיא :ן י י ׳ג
.ידמ ריהב תצק ילוא ? אל ,ןוכנ :ט ו ט ס

?רוא ידמ רתיי :ול
?ךל עירפמ :טיטם
.אל :יל

.הידגב תא טושפל הליחתמ ןי י ׳ג
א והשכ ,רדחב ךלהתמ טוטס רוחאמ
.תורונמה תא הבכמ
.ודמע לע דמיע יל
ט רפ תוריגמה לכ תא הבכמ טוטס
.חאה דיל ,תחאל
.הטימל תסנכנ ,המורע ,ן י י ׳ג

ו קוש תצק ?ואקק תצק ךל ןיכהל לכוא
?םח

ס נכנ אוה םורעי וידגב תא טשופ םיטס
.הטימל

. םצעב ,ירמגל דדיב ימצע תא יתשגרה
השקבב .תיליל לע תוליל ןאכ תבשל בוצע



19וףתרמה

ם יקמה תא רכוז .דאמ ןאכ הצירמ ינא ,ךממ
א יהה ארונה םוקמה ?דחי וב ונרגש

. זאמ יתרבע הכורא ךרד ? דור־תרווטס׳צב
א יה .ןמוזמ ףסכב יתינק תאזה הרידה תא
? ייפ״ייהל בל תמש אלש חינמ ינא .ילש
ת וארהל לוכי ינאש םירבד ינימ לב שי

•דל
.ותדופא ירותפכ תא ריתמ ול
 תחאה הרונמה יבג־לע התוא חינמ אוה
א וה .רואה לע לצמ אוה ךכבו ,תקלודה
.חאה דיל בשוי

.הדופאב הסוכמ הרוגמה

.הרקתה לע רוא לש תרהב

.ול לש ולגרל רוא לש תרהב
.אסיכה ידעסמ לע ול לש ו>ןי
.ן י י ׳ג לש היפמ הפורט המישנ
.תועז ןניא ול לש וידי
ה יובכ שאה ,ןהל רבעמ .ול לש וילגר
.טעמכ

.ויפקשמ תא ביכרמ ןל

ם יבהאה־טוקלי תא לוטיל די חלוש ול
.יסרפה

.אורקל וטבמ ןווכמ ול
.ן י י ׳ג יפמ תכשוממ החנא
.ארוק ול

.ץיק .םוי .ק ו צ לש ותגסיפ .ץוח
ת גסיפ לע דמועה ט ו ט ם לש קוחרמ־םוליצ
.קוצ

.םי־ףוח .ץוח
. םי״ידגבב ןיי׳גו ול .םמושו ךורא ףוחה
ן נובתמ ול .לוח לש הריט הנוב ןיי׳ג
.הב
?תא המכ תב :ול
.דאמ הריעצ ינא :ןיי׳ג
.הריעצ תא :ול

.התדובעב הב ןנובתמ
.הדלי תא

.הב ןנובתמ אוה
?ןמזמ ותוא הריכמ תא
.אל :ן יי ׳ג

שכ לעב םדא .םיסקמ שיא .ןכ ינא :ול

ן עמל ,ילש־ דאמ קיתו דידי .םילודג תונור
?ךל רפיס אוה .תמאה
.אל :ןיי׳ג
?בוט־בוט ותוא הריכמ ךניא תא :ול
.אל :ן יי ׳ג

א וה .תיתפרצה הלוצאל רשק ול שי :ול
, תפטוש תיתפרצ רבדמ .תפרצב ךנחתה
פרצמ ולש םימוגרתה תא תארק .ןבומכ
?תית
.אל :ןיי׳ג
. םיניוצמ שממ .םימלשומ םה הה :ול
א וה המ תעדוי תא .טוטס ,םוצע דמולמ
ט ירקסנאסב ןושאר היה ?דרופסקואב לביק
!טירקסנאסב ןושאר .דרופסקואב
. אלפנ הז המכ :ןיי׳ג
?תעדו אל ללכב :ול
.אל ללכב :ןיי׳ג
ה שולש לעב אוהש תואדווב יל עודי :ו ל
ת עסנ .םירדהנ תונומרא השולש .תונומרא
? ולש הגיו־לסיי׳פב ?ולש םיוולאב םעפ
?  ולש תוטכאיה תא תיאר .םלשומ גהנ הזיא
.תוטכאי הזיא .תוטכאי הזיא !הה

ה לש לוחה־תריט תא תמייסמ ןיי׳ג
. בר הכ ןמז ירחא .ותוא תוארל יתחמש המכ
.תאזכש תולקב ...עגמה תא םידבאמ

.םוי .הרעמ .םיגפ
.ןשי ,לוחב בוכש ט ו ט ם לש ופוג
יגמ םה .הרעמה יפב םיעיפומ ן י י ׳גו ול
.הלעמלמ םיטיבמ ,ףוגה לא םיע
.וב שי עגור הזיא :ול
.לוחב ט ן ט ס לש ופוג
.וילעמ םהיללצ

.הליל .רדח .םינפ
וכמ ,ויתושארמל רכ ,הפצרה לע בכוש ו ל
.תומוצע ויניע .הכימש הס
.הימוד
.ן י י ׳ג יפמ תכשוממו הפורט המישנ
.תוחקפנ ול לש ויניע

הטימב ןיי׳גו טוטס
.ריקה לא בבותסמ ט ו ט ם
.הטימה הצק לא תבבותסמ ןיי׳ג
ל א תכייחמו הטימה הצק לע תנכרנ איה
.ול
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.הב טיבמ ול
.תכייחמ ןיי׳ג

.םוי .רדח .םינפ
ט יבמ ,ריקה לעמ תתא הנומת םירמ ט ו ט ם
הב
.אל :טוטס
א ל םלועמ .טלחהב קדוצ התא ,אל :ול
.התוא יתבהא

, הינש הנומתל שגינו רדחב רבוע ט ו ט ם
.ולב טיבמו בוסנ .הב טיבמ

.אל
ט יבהל הנופו הנומתה תא דירומ ט ו ט ס
.תורחאה תונומתב

ד רוה .תומויא ןה .קדוצ התא .ןלוכ .ןלוכ
.ןתוא

־ יעבצב םימוד םירויצ ןלוכ תונומתה
.םימ

.תוריקה לעמ ןדירוהל ליחתמ טוטס

.םוי .חבטמ .םינפ
זפמ ,הריכה דיל תלשבמ ,חבטמב ןיי׳ג
.תמ
.םוי .ףרוח .תירוחא רצח .ץוח
.םימוטאו םיהובג תוריק תפקומ רצחה

 םע ,לזרב־ןחלוש לצא םיבשוי ולו ט וטס
.ךכוס ליבשב דומע
.רכיש םיתוש םה
?התוא תשגפ הפיא ?איה ימ :ול
? ןוכנ ,המיסקמ איה :ט ו ט ם
.תצק הריעצ .המיסקמ :ול
, ןגוהכ תראופמ החפשמל תב איה :טוטס
.םצעב
?תמאב :ול
.ןגוהכ תראופמ :טוטס

.הקיתש

.תיבב הבר תלעות ,ןבומכ ,האיבמ :ול
.עדוי התא ,לבנ לע תטרופ :טוטס
?בטיה :ול
.אילפהל בטיה :טוטס
?המ ,לבנ ןיא ךל .ןיא ילש לבח המכ :ול
.לבנ יל שיש ןבומ :ט ו ט ם
?ןורחאה ןמזה ןמ השיכר :ול

.םינש רבכ הז ,אל :ט ו ט ס
תקיתש

ך  הורגב תצק הל הרסחש אצומ ךניא :ו ל
.םוי .ץיק .םי־ףוח .ץוח
. ותפטלמ ן י י ׳ג .לוחב םיצבור ן י י ׳גו ו ל
, ת ,התא וה ,ןכ ,ןכ ,ןכ :(שחלב) ןיי׳ג
...התא וה ,התא
.ונתוא תוארל םילוכי :ול
̂ כי התא דיא ?דגנתמ התא המל :ןיי׳ג
? דגנתהל

!לפוא וחקי !ונתוא תוארל םילוכי :ול

.םוי .ףרוח .תירוחא רצח .ץוח
.רכיש םיתוש ןחלושה דיל ולו טוטס
.תירוחאה תלדה לא האב ןיי ׳ג
!הנכומ םיירהצה־תחורא :ן יי ׳ג
.םוי .ןורדסמ .םינפ
ת ובגמו תימדקה תלדב םיעיפומ ןיי׳גו ול
.םהיפתכ לע

.ץיק .םוי .רדח .םינפ
תכ לע תובגמ ,רדחל הסינכב ןיי׳גו ול
.רדחה לא םהיניע םישטול ,םהיפ
ש י .הנתשה טוהירה .וריכהל ןיא רדחה
ת וירעק .םייבנידנאקס תובתכמו תונחלוש
־ םופש־תואסיכ .תידבש תיכוכז לש תולודג
במ ,טקראפ תופצר .ינאידניא חיטש .תר
ר תס חאה .רכו ,שדח ייפ־ייה ןורא .תוקיה
.הטימ התוא הטימה תמ
א וה .םינוליווה תא לישפמ ,ןולחב ט וטס
.בוסנ
? הבוט הייחש התיה :ט ו ט ס

.(ינש טוהיר) .ףרוח .הליל .רדח .םינפ
.בשוי ו ל .םינשעמ ,הטימב ן י י ׳גו ט ו ט ס
ר בכ הז תקיזומ תצק עמשנ ואוב :טוטסי
א וב .ךלש ייפ־ייהה תא ונעמש אל תורוד
?ןגנת המ .ךלש ואיריטסה תא עמשנ

.ברע .ראב .םינפ
. םייונפ תונחלושה לכ .קירו לודג ראב
.דחא ןחלוש לצא ןיי׳גו ול ,טוטס
ם ינשיה תומוקמה דחא היח הז :טוטס
ה ז ?םיט ,אל ,םהב תבשל םיליגר ונייהש
. םהב םיבשוי ונייהש תומוקמה דחא היה
תא ,רתויב לודגה ידידי היה דימת םיט
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ת א יתאצמ■ ברש .רדהב חז .דימת .תעדוי
—ןשיה ידידי

.ן י י ׳גב טיבמ
ת א הז ךכ-לכ םיבבחמ םתאו .שדח יתיליגר
.בלה תא דאמ םמחמ תמאב הזש דע וז

ב רש .(רצלמה לא) ?רבד ותוא בוש :ול
? רבד רתיא בוש .(ן י י ׳ג לא) .רבד ותוא
ו תרא בוש .רבד ותיא ברש .(רצלמה לא)
.רבד רתוא קרידב .םלוכל ,רבד
.יראפמקב ףילחא יגא :טרטס
~ מק :(רצלמה לא ויתועבצאב דרוצ) ול
. רבד ותוא בוש ,הזמ ץוח .ןאכ דחא יראפ

ר בארקשכ וללה תילילה תא רכוז :טרטס
?םתיא רכוז ?טסורפ תא
.ררקמב :(ןיי ׳ג לא) י ל

ה זיא ?גרופאל םע תוטטקה תא :טוטס
.תוטטק
.רכייז יבא :יל

ם לצא ייהש תולידגה תוציקובה :ט ו ט סי
.םילידגה הציקובה־יצע .זא
.תרפצפצהר :יל
ה תא .שווקסה ישרגמ .טקירקה :ט יט ם
. עדיי התא ,שויקסב ןגוהכ השק זוגא תייה
.חצבל היה רשפא־יא ךתוא :יל
.העטמ היה ךלש ןונגסה :טיט ס
.ךכ איה ןיידע :ול

.קחיצ ר ל
!ךכ אוה ןיידע
.אל רבכ :טיט םי

.תואקשמה תא שיגמ רצלמה
.וסוכ תא םירמ טוטס .הימוד
.רשיאמ םדא תמאב יבא ,ןכ

.ףריח .ברע .הדש .ץוח
ר טמ האמ קוחירב ןיי׳ג .ילו ט רטס
.הדשל רבעמ׳

.רדוס הדיב
י דירותשכ .רדוסה תא ימירה :(הקעצב) יל
.ץורב רבא ,יתיא

.רדוסה תא המירמ איה
.וב טיבמ ט ו ט ם .וזב וז וידי ךכחמ ול

ה צור התאש ירמגל חיטב התא :טוטס
?הז תא תושעל
.חיטב יבאש יאדו :יל

!םיריקה לע :ן יי ׳ג
.םהיורק לע םיבצינ ולו• ט יט ס

!ןוכיה
.םמצע םיניכמ םה
.רדוסה תא הדירימ ןיי׳ג

!ץרר
.זז יניא ט ר ט ס .ץר ו ל

ט יבהל בוסב ,הריהמ׳ הציר ידכ ךות ,ר ל
, ולקשמ־ירויש תא דבאמ ;ט יט ס ןכיה
.ץראב ורטנסב לבחב ,לפרנ ,דעומ
ל א ררחאל טיבמ איה ,ןדקרפ לטומ
.טיט ס

?תצר אל עודמ :ו■ ל

.הדש .ץרח
ה דשה קמועב .הדיב רדוס ,תדמיע ןיי׳ג
.טוטס דמיע
:יל לש וליק .אשדב בכוש יל
?תצר אל ערדמ■ :ול

.(ינש טוהיר) .ףריח .הליל .רדח .םיבפ
ר בכ הז .הקיזומ■ תצק עמשנ וארב :ט וי ט ס
.ךלש ייפ־ייהה תא רבעמש אל תוריד

' ח תאו םיביליויה תא חתופ טיט ס
.ןילח
סיכ לע םיבשוי ןיי׳גו יל .חרי־רוא
.רוקה ינפמ םיצרוכתמ ,תוא

.ףרוח .םרי .תירוחא רצח .ץיח
~ צה ,דבכ ליעמ שיבל ,ו■ ל .ךלהמ ט ר ט ס
ב רקתמ ו ל .וב ןביבתמ ,ףקוזמ ןוראור
.יילא
. ךתא רבדל חרכרמ יבא .עמש .עמש :ויל
ך ניא .עמש .בל־ייליגב רבדל חרכומ ינא
ל יבשב איהה הרידב ףרפצ תצקש בשוח
? רנתשלש
.אל ללכ .אל ,אל :טוטס
ק יספת .ךלהתהל קיספת .עמש ,עמש :רל
.הכח .ךממ השקבב .ךלהתהל

.וכרליהמ קסופ ט ו. ט ס
ה נטק הרידהש רמוא תייה אל התא .עמש
?םישנא השילש ליבשב ,תצק
ל לכ .אל ,אל :(ופתכ לע חפיט) טיט ט
.אל

.יכוליהב ךישממ ט יט ס
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* מ רבדב לכתסהל םא :(וירחא דעוצ) ול
ת יורזמ רבדב לכתסהל םא ,תרחא תיווז
ה יריעהש ךל חיטבהל לוכי יניא ,תרחא
נא השולשש הזל ףקותב תדגנתמ התיה
ע ודי הז ,היריעה .הלא םיאנתב ורוגי םיש
ע יבהל המצעל הבוח הארתי .תואדווב יל
.הייסנכה םג ךכו .רתויב תצרמנ תודגנתה

.וב טיבמ ,וכוליהמ דמוע ט וטס
.אל ללכ .אל ללכ :ט ו ט ס

.ץיק .םוי .רדח .םינפ
- דהצ״תחוראב השולשה׳ .םירוגס םיגוליווה
ם ישובל ןיידו טוטס .ןחלושה׳ דיל ,םיי
ל ש ונצחב תבשוי ןיי׳ג .םייפורט םידגב
.ט ו ט ס
?  סינוליווה תא םיחתופ אל וניא עודמ :ו ל

.בניע לכוא טוטס
?ןולחה תא חתפאש .סוחד ארונ הז
, יסויבד ? ןגנל בשוח התא המ :ט ו ט ס
.הווקמ ינא

ט ילקת ןחוב .םיטילקתה ןורא ילא שגינ ול
ר יקב םתוא חיטמ׳ ,תינתחדק ,טילקת ירחא
.הז רחא הזב

?יסויבד הפיא :טוטס
.ן י י ׳ג תא קשנמ ט וטס
.ריקב טבחנ טילקת דוע

ה מ הז .םיצור ונאש המ- הז ?יסויבד הפיא
ע גרב םיכירצ וגאש המ הז .םיכירצ ונאש
.הז

ל א תאצויו טוטס לעמ הקתינ ןיי׳ג
.רצחה
.םמוד בשוי ט וטס

!ותוא יתאצמ :ול

.ףרוח .הליל .רדח .םיגפ
.ודיב טילקתהו הנופ ול
.הלחתהב ומכ רדחה לש וטוהיר
ם יסנכנל םיספטמ ,םימורע ,ןיי׳גו טוטס
.הטימל

ת א שרופו ודימ טילקתה תא חינמ ו ל
.תקלודה תחאה הרונמה לע ותדופא
ר בוגו םייחקלמה תא לטונ ,בשוי אוה
.תעווגה שאב

.ץיק .םוי .תירוחא רצח .ץוח
.לזרבהךחלוש לא תבשוי ןייד
. קובקבו סוכ אשונ אוהו הילא ברק טוטס
.סוכה ךותל ןיי קצוי אוה
ד שב תעגל הסנמ ,הילא ףפוכתמ אוה
.הלש
.הפוג תא ונממי הקיחרמ׳ איה

.ודמע לע אופק ראשנ ט וטס
.םיחותפה תונולחה לצאמ ןנובתמ ול

ו דיב טילקתהשכ ןחלושה לא ברק אוה׳
.טוטס לא ךייחמו
.תיצרש הקיזומה .טילקתה תא יתאצמ :ו ל

ם ערב ןחלושה לע וסוכ תא גיצמ ט ו ט ס■
.רדחה לא סנכנו

קבה ןמי התוש ,ןחלושה לא בשוי ול
.ןיידב לכתסמ ,קוב

.הרעשבש לתלתב תעשעתשמ ןייד

.ץיק .ברע .םיה דיל הרענ .םינפ
• לע ,תבשוי איה ,בכוש אוה .ןיידו ול
.ודי

.ונזא לע תשחולו תפפוכתמ איה
ה יה ?דלייש ול רמוא ךניא עודמ :ןייד
ב יבה תיב וגל היה .הזכש דמחנ תיב ונל
. ךלייש ול רומא .ךכ־לכ םח היה .הזכש
ם ירשואמ תויהל לכונ זא .ךלש םוקמה הז

- בולבילב .ונייהש ומיכ .ונייהש ומיכ .בוש
ואמ תויהל לכונ זא .ונלש ןושארה׳ הבהאה
ת ויהל לכונ ונא .ונייהש ומכ ,בוש םירש
.ונייהש ומכ .בוש םירשואמ

.ףרוח .הליל .תירוחא רצח .ץוח
. ראומ רדחה .חותפ ןולחה .האופק רצחה
ן ייד עקרב .ןולחב ט וטס לא שחול ול
.(ינש טוהיר) .תרפותו תבשוי

.ןולח .תירוחא רצח .ץוח
 לש ופוג ,חותפה ןולחב ט וטסו ול
.ןבוגמ ט ו ט ם
ת דגוב איה :(הבורמ הנווכב שחול) ול
ה מ תעדוי הניא איה .ךב תדגוב איה .ךב
. הליבשב תישעש המ לכ ירחא .תונמאנ תאז

. הנומא הל תתנש .םלועה תא הל תיארהש
א יה .ינועפצ .תיארפ איה .ללוש תכלה
תא תכלכלמ איה .הזה רדחה תא תמהזמ
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. הלאה םיפיה םיטיהרה לכ תא .הזה רדחה׳
. הלאה םיפיה םייבנידנאקסה םיטיהרה■ תא
ה תא תמהזמ איה .םתוא תכלכלמ א\ך
.לדח

.ן י י ׳גב לכתסהל וטאל היגפב ט וטס

.םוי .דדח .םיגפ
.םירוגס םינוליווה
ת עגרנ ,וילא הנוכר ןיי׳ג .הטימב טוטס
.ישארב
.יל לא טבמ תדדצמ■ איה
.(ינש טוהיר) .הימוד

?םשרנ אוה :יל
.ישולב :ןיי׳ג

? תבשוח תא ,הנורחאה ותמישר :ול
.הליתש

ורחאה יתמישג תאזש" תויהל לוכי ךתעדל
?הנ
.תויהל לוכי :ן י י ׳ג

ה יה המדב ?תורקל ליכי היה הז ךיא :יל
. רשיכ ול היה .ךכ־לכ בוט דשיכב אוהש
ן ימזהל םיכירצ וגייח ילוא .רוניכ לש רשוכ
? הדיבש תא .ססוג אוה וישכעו .אפור
.ןכ :ןיי׳ג
.ינא םג :יל

.הליתש
?הפוגב השענ המ :ןיי׳ג
י לוא .תמ אל ןיידע איה ?הפוגב :ול
.ששואתי

.וז לא הז םהיניע םישטול םה

.הליל .רדח .םינפ
י ז תא הז םיחרחרמ ,תיווז־ןרלב ןיי׳גו יל
.תויחכ

.הליל .רדח .םיגפ
. םינוליויה תא חתופ איה :ןולחב ט וטס
ט יבמ אוה .רדחה לא עלוב חדי-רוא
.וביבס

.הליל .רדח .םינפ
ם היניע םיאשונ ,תיווזךרלב ןיי׳גו ויל
.םיצמצממ ,ןולחה לא

.םוי .דדח .םינפ
א וה .םינוליווה תא רגוס ,ןולחב ט יט ס

" ילה לע .וריכהל ןיא רדחה .רדחה לא בוסנ
י ניטגדו׳ל׳פ יאר ,ריק-יחיטש םייולת תור
ך ד .תכראומ תיקלטיא תפימ־תנומת ,לגלגס
ש יש-ידומע שי .שיש לש םיחירא הפציר
, םיפלוגמ בהז-תואסיכ ,םיספטמ■ םיחיש םע
.רדחה לש ותיעצמא ךרואל ראופמ דברמ■
ה דיבו הברל ןיי׳ג .אסיכ לע בשוי ט יס ס
ע לרב .בגיע ול רחוב ט וטס .תורייפ תרעק
ס גונ ט ו טס .לילחב ןגנמ ,תיווז־ןרקב ,ול
ך ותל תוריפח תרעק תא ךילשמ ,בגיעב
ת רהממ ןיי׳ג .םירזפתמ תוריפח .רדחה
ת יליג יילעש סט לטיג ט ו ט ס .םפסאל
.תולודג
ו ז תוקפדתמ תולוגה .סטה תא לגלגמ איה
.וז דגבכ
ה צק לא טיבמ .תחא הלוגב רחוב איה
.לילחב ןגנמה ילב רדחה

.לילחב קיזחמ ול
ע ולקל ןנוכתמ ט ו ט ס רדחה לש ינשה הצקב
.הלוג

!ןגנ :טוטס
.חלוג עלוק ט ו ט סי

.ול ירחאמ ריקב תטבחנ הלוגה

.ולילחב ןנוגתמ ,דמיע יל

!ןגנ :טוטס
.ותלוג עלוק ט וטס

.ו ל ירוחאמ■ ןולחב תטבחנ הלוגה

.ןנוגתמ ול
!ןגנ :טוטס
ו כרבב תעגופ הלוגה .הלוג עלוק טוטס

.ול לש

.ץפוק ול

.ןנוגתמ׳ ול

!ןגנ :טיטס
.הלוג עלוק ט ו ט ס

ך ותל רשי תחא הלוג עולקל אילפמ■ ו ל
ת ורשע .ץפנתמ לכימה .בחז-יגד לש לכימ
.שישה יחירא ינפ לע םיחוש םיגד

.םייפכ תאחומ ,הניפב ,ן י י ׳ג
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.הביט-תרכה תואל לילחב ףנפגמ יל
!ןגנ :טו׳ט ס

.ןבא ליטמ טוטס
.לפונ אוה .י ל לש יחצמ תא תצחומ ןבאה
.הליל .חבטמ .םיגפ
ה פק^סנ לש תויפכ תנתונ ,חבטמב ן יי ׳ג
.םילפס ינשב

.הליל .רדח .םיגפ
.לכמ ףושח רדחה
ן יא .םיפושח הפצר-יחול .םימורע םילתכ
.תחא היולת הרינ .םיטיהר׳
.רדחה תוצק ינשב י לי ט ו טסי
ד חא לכ .םיפחי םה .הז לומ הז םיטבינ םה
, םיפופש םח .רובש בלח-קובקבב קיזחמ
.םימומיד

.םיעיזמ ,ול לש ויבס
.םיעיזמ ,טיטס לש וינפ

.ט ו טס לש רתואר־תדוקגמ׳ יל
.יל לש יתואר-תדיקנמ טוטס
- סמה ךותל הליבחמ רכוס תקצוי ן יי ׳ג
.הרכ
.החיתמ ועורז ,וינפל וקיבקב תא ףקוז וי ל

ו עורז ,יינפל יקיבקב תא ףקוז ט יט ס
.החותמ
.דכ ךותל קיבקבמ בלח תגזמ ןיי׳ג
ר ד םיחוולה ךרואל וטאל םדקתמ ט וטס׳

.םיפושח
.וטאל םדקתמ ול
.םילפסה ךותל בלח טעמ תגזומ ןיי׳ג

.םיברקתמ ט יט םי יל

.םילפסב רכוס תגתיג ןיי׳ג
, תודעור םיידיב ,םירובשה בלחה-יקובקב
.הזב חז טעמכ םיעגונ

ונ אל ,םיפייתסמ םירובשה בלחה-יקובקב
.םיעג
.םילפסב הפקו רכוס ,בלח תשחוב ןיי׳ג
תמ םירובשה בלחה־יקובקב עתם-ףניהב
.וידחי םיצפנ

ה קיזומ׳ .ילמשח ןופיטפ לע בבותסמ׳ טילקת
.תימואתפ
.יסויבדל ׳ןתשפה-רעש תלעב הרענה׳

.הליל .ימדק חטש .ץוח
. ףתרמה תלדב לכתסמ ,זכרמב דמיע ול
, םשג״תפנצמ .ריקה דיל תפפותשמ ןיי׳ג
ל ש םשגה-ליעמב שובל ו ל .םשג־ליעמ
.ט ו ט סי

.רדח .םינפ
.הליחתבכ טוהירה:

ך ייחמ איה .ארוק ,חאה דיל בשיי ט וטס
.ררפס לא

.ימדק חטש .ץיח
.םומד יל
.רדח .םינפ
.ףד ךפוה ט יט ם
.תלדב לוצליצ
, ודימ רפסה תא חינמ ,ויניע אשונ טוטס■
.ןורדסמל סנכנ ,דמיע

.רדח .םיגפ
.תרעיב שאה .םומד רדחה

.ןורדסמ .םינפ
ח תופ איחי .תימדקה תלדה לא ברק ט ו ט ס
.התוא
.הימוד
י תדימע םוקממ .ול לא ויניע שטול אוה
. ן י י ׳ג תא תוארל ליכי ט ו ט ס■ ןיא חתפב
!ול :(בר גנועב) טוטס
.סלרא׳צ ,ולאה :(ךייחמ) ול

!סנכיה .םיהולאילא :טוטס
.קחוצ ט וטס

!סנכיה
.סנכנ יל

!ןמואי אל

(רימא ןרהא :םוגרת)
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