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 ,רפסמה תומד ךיתמ ןמורה לא שגינ קובאלש
 םירוביגה ,רפסמה ןיב םיסחיה ךוחמ וא
 חתופ יתמארד ןמור ,דוימ יפל .ארוקהו
 דיחיב חתופה יפואה־ןמתכ אלש ,גוזב
 ־דירי" תא איבמ אוה יפוא־ןמורל המגודכ)
 ,רוימ רמוא ,תיתמארד הליבונב .("םילבהה
 *אסנופסל רופיסה תא ליבוהל רפסמה וירצ
 -ארד ןמורב .יתמיכס היהי אלש ידכ תוינ
 הלילעהו הלילעה תא םדקמ יפואה ,יתמ
 ןזאמ ידי־לע רצונ עקרה .יפואה לע העיפשמ
 ךותמ .תויומדה לש םייפאה לע םיצחלה לכ
 עגרב »תינדפק תימינפ תויתביס תרצונ ךכ

 ־יהלו—הלילעב יוניש לח יפואב יוניש לתש
 לש תימינפה תמאה לע רבדמ רוימ .ךפ
ומדה לש ימינפה ןמלוע »יתמארדה ןמורה
 וליאו ,ץוח־יפלכ ןתעפוהכ ונינפל גצומ תוי
 וז הנוכת .ימינפה ןבצמ תא תפפוח וז
 םה םירוביגה ןאכ .יפואה־תליבוגמ תרדענ
 יתמארדה ןמורה .תוחוטש תויומד—םיסופיט
 ־ורש דועב ,תיטאופ הידגארטל רתוי ברקתמ
 ןמורב .הידמוקל רתוי ברקתמ יפואה־ןמ
 ,דחא םייח־לגעמב תוזכרתה שי יתמארדה
 ־ונב וליאו הלילעה תא הרישעמה תוזכרתה
פתל הרואפתמ רוביגה רבוע יפואה־תליב
 ונל ןתונ יתמארדה ןמורה לש םויסה הרוא
 .םירוביגה יפוא לש תרמגומו המלש הנומת
 ורפס תא רטסרופ בתכ קובאל תובקעב
 לבקמ וניא רטסרופ ."ןמורה לש םיטקפסא"
 אוה .יתמארדה ןמורה יבגל קובאל תשיג תא
 םירחא םיטקפסאל ןמורה תויעב תא קלחמ
פלש ץבוקב אבומה הלילעה טקפסא םהבו
.ונינ
 ילעב םירקבמ םיחמוצ תובורק םיתעל אל

 ־ריוו ,רוימ .א ,קובאל יסרפכ המוק־רועיש
 םהירמאמ וכז אלש רצ־המ .ףלוו היני׳ג
.תואנ םוגרתל

.ד .כ .ם

ישילשח רפסה
 הילד לש ישילשה םירישה רפסב האירק
 תררושמה יכ הנקסמ ידיל האיבמ ץיבוקיבר
 םמסק .התביתכב םויס־תדוקנ וזיאל העיגה

 ,םימדוקה הירישב ויהש ,ףושיכה־ישחל לש
 ישילשה רפסב םהמ ןיא .ונניאו םלענ ומכ
 םמוקמ לעו ,םיקוחרו םימומע תולוק אלא
ומאה תולדלדיה לע םירבדמה תולוק ואב
 התיהש ,תירישה ןושלה .ףושיכה־חוכב הנ
 ,תיארקמ תויביטסגוסו םימזיאכרא היוור
 ,הטושפ הפשל לילכ המוקמ תא הנפמ
 שפיט") תינטשפ תחא אלו ,טעמכ תימוימוי
 ןועגש" וא ,"הנוצרכ עוקשל חינמש ימ
 .("הרועש הדש אוהש בושחי אשדש הזכש
 היריש םע תררושמה־הדליה־השאה יקונפת
ידבהו הבהאה קמוע ,םיעוגעגה ,המלועו
 תבהא" ירישב בואב ומכ ולעש—תוד
 תויהל וכפה—"השק ףרוח״ו "בהזה חופת
 חווידו המצע םע תררושמה לש יריש ןויד
 הריוואה .המלועבו םלועב שחרתמה לע
תהו ידאלאבה־יטסימה ןמ ירמגל הקחרתה
יסב ,םיאשונב ,תיטסילאיר תוישממל הברק
 לש החוכמ תושאויהה .םירויצבו תויצאוט
 תונוימדו תומולח לש םלוע הלעמה הריש
 ול ןיאש רבד אוה ןוימד" רישב תררבתמ
ולח לכו" :םש תרמוא איה ךכו ;״רועיש
 /ךתוא ואיצוי אל ךנוימד לכו ךירוענ תומ
 יעוגעג ,תוומהו םייחה תדיח ."םימה ךותמ
 ןדבא וכפה ,םידחפהו הדרחה ,ףוסניאה
 תואדו ,הב דורמל ןיאש םויק־תדבוע אוהש
ופמו הרמ ןיעב הילע טיבהל שיש המויא
 / םילמנה לש ןפוס היהי רמש יתעדי״) תחכ
.("םימי־תוכירא ילבו ,השק הדובע הברה
 חחושל אוה ןודבאב תושעל רשפאש לכ
 ילב ןנולתהל וא םירחא םע ויתודוא־לע
ישה ןמ םיבר אופא ךכ .םימוחינל תופצל
קאה תוינועבצהו הנולת־תחיש םישענ םיר
 ־ייא דוע אל ,טושיקו עוצעצ—תיטוז

 תוסלכואמ תומח תושבי אלא בהזו־שמש
 רחא הייעתהו תודידבה תארי .תוומו רועיכ
 ,רק ,קחורמ םלוע תויהל תכפוה הבהאה
ושמה לש התקעז .קחשמ ףא וא תודסחתה
 תאז ירה / ללכב דגב ילע ןיא"—תרר
יש יבגל סופתל הל השק —"תרעובה ינא
 ןיחבהל לקנה ןאכ .ישילשה רפסה לש ויר
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י דגב םבור ;הילע הטוע איהש םידגבב
.תורסיתה ,םירוסיי ,תולבא
ם ייוריג לע הבוגת םה םירישה ןמ הברה
ופ ערואמ ,וידאר תושדח ומכ ,םיינוציח
וציק המגוד .ב״ויכו ירוטסיה רופיס ,יטיל
" ונל הרוק המ" רישה אוה הערל תינ
־ תלוחכ / ןלוגה רהב חורה תמהנמ םויהו״)
ר ישב םג ךא ,("ןונל הרוק המ / תבלכ
א וצמל ןיא ,"ןיטח ינרק" ומכ ,רתוי בוט
רפב ,תונפוא־לא־לזופ ,ינועבצ לופיט אלא
ת ויועמשמב הדבכ ,הקוחר תירוטסיה הש
.תויניצר
ם ה ץיבוקיבר הילד לש םישדחה היריש
ם יעבצו תודידב לש ,תוחכפתה לש םיריש
ח וכב הנומא־רסוח םילגמ םהו ,רתוי םילפא
ה בזכא־שגר יכ המוד .רישה לש ומוחינ
. תרפסמל וא תננולתמל התוא ךפה הז
סמ עבונ אוה הנושארו”שארב יכ הארנ
ת ורוקמ לש םלודלידמ ,רישב־ךרד לש המוי

ת ובש תוטעמ תורוש קר .יתימאה רישה
וקה תא עירכהלו שובכל החוכ תא תולגמו
ועמשמ לא ןתרידח לש ןויסנה תמצעב אר
.םירבד לש םת

.ז .נ

ןמסורג ירופיס
ב שויה יכ׳צה־ידוהיה רפוסה לש וירופיס
ם ויקב םיקסוע ,ןמסורג באלסידאל ,לארשיב
. היקבולס ידוהי לש האושה—םויק־יאבו—
ף תושמה םייחה־יווה תא ונינפל הלעמ רבחמה
ר שא ,הנטק הרייעב םיקבולסלו םידוהיל
קבולס התכז רשאכ ,המחלמה ימיב תרכנ
אנה הינמרג לש התוסחב "תואמצע״ל הי
חמה הלגמ הדמשהה לש הנחבמב םג .תיצ
ם יעייסמה םיקבולס םעה־יטושפ ןיב רב
וסה ןורתפה" ןמ םליצהל םיסנמו םידוהיל
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חה" ,ירקיעה רופיסב תזכורמ האושה ."יפ
־ יעמ םג ונל רכומה ,"ישארה בוחרב תונ
.יעונלוקה ודוב

ל ש התייווה בוציעב ןמסורג לש ודוחיי
ן מ הכלהש ,תירוקמה ותטישב אוה האושה
י רפוס״ש לבוקמ ללכ־ךרד .טרפה לא ללכה
ל ש ולרוגב םרואית חא םיליחתמ "האושה
והי לש יללכה חבטל םיגילפמו דדוב שיא
ל ש ותשיג .הדמשה־תונחמב םיבר םיד
ה אושה תא הלעמ אוה :הכופה ןמסורג
ה רייע ךותב ;הלש ״הטועפ״ הירלקפסאב
, םייתרוסמה הייחב לוכיבכ הכישממה ,הנטק
רושה הלודגה שאה לש ומכ ,"םוחתל ץוחמ"
.ביבסמ תפ

־ וצה־יד םישח םניא ךא ,םיששוח םידוהיה
ם יעמוש םהינכש .אובל ברקה ןוסאב ךר
ך א ,םידוהיה לכ תא םידימשמ םיצאנהש
ו אריש ךכ ידכ דע הפירח הניא םתשוחת םג
יא םהל םירכומה ,"םהלש" םידוהיה תא
י שנא .תיפוס הדמשהל םידמעומכ ,תיש
־ קבולס םיימואל םידודג ,"הקנילה־רמשמ"
ת וימשיטנאה תלגע לע תולעל םיסנמ ,םיי
ם ינממ םה ראשה ךותב .םידוהיב ללעתהלו
יה יקסע לע—"םירוטאזירא"—םיסכנ־ילבקמ
, םשוכר תא םידוהיה ןמ דודשל םיסנמו םידוה
...ךרע לכ ול היהי אל אליממ המ־־ןמז דועבש

, האושה לש הדקומ תא ןמסורג םצמצמ ךכו
י נש לע ליטמ אוה הדבכ רקיע תא ךא
י קבולסה רגנה ,וקטרב :דבלב םישנא
 הנקז ,ןמטואל תרבגהו ,"םייוג״ה לש םדצמ
ד צה ןמ ,םירותפכל תונח תלעבו תשריח
עה לש "רוטאזירא״ה אוה וקטרב .ידוהיה
לאה הנקזה וליאו ,ללכ סינכמ וניאש ,קס
והיה הליהקה לש התבציקמ תסנרפתמ הנמ
ם ג ךומתל ,בגא ,הנכומ הליהקה .תיד
ת ומיעה .הידוהיה לש םיסכנה־לבקמ ,"יוג״ב
ך רדב האושה לש הבוציע אוה םיינשה ןיב
ת ופיקעו תורשי תוגלפה לכ אלל ,תיתונמא
.ביבסמ תשחרתמה הלודגה העווזה םוהתל

ע קתנה ,רשיו טושפ יקבולס אוה וקטרב
־ לעב אוה .ללכ ונוצרמ אלש "קסעה" ךותל
ן כומ וניאו ,קחודב סנרפתמה ,ןוגה הכאלמ
עוגפלו "ןמזה תוחור" םע ףחסיהל ללכ
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