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*פוא אלב םדא:ל*זומ טרבור
 קוחצל ךמצע םישת דוע םתסה־ןמו !הארנכ ,תורנב םויכ שפחל שי םייפא
 םדא לש ורופיס תא רפסל אופא ינא חצור .ךדיב קלוד רנו םויה־רואל בבוסתשכ
 יפוא ללכב ול היה אלש—רתוי הטושפ ןושלבו ,ולש יפואב תויעב ול ויה דימתש
 היה ילוא ףוסבלו דעומ דועב וכרע חא יתספת אל אמש ינמסרכת הגאד ךא ;םלועמ
.וגוסמ־ןושאר וא ץולח ןיעמ
 ןיאש דע ךכ־לכ תואנ ןהש תוטוז ןתואמ תחא השוע היהשכ .םינכש־ידלי ונייה
 ןהב תוכמה ןמ התיה תיאלנש םושמ ,תחנאנ ומא התיה ,ןוצרב ןהילע םירפסמ
 אציי דיתע הזיא יכו ז יפוא לש ץמש ךל ןיא" ,תננוקמ התיה ,"ןב" ,ותדבכמ .דתיה
 יפוא תוקלמל ןהל היה זאו ,באה תצע תשרדנ התיה רתוי םישק םירקמב "ז!ךממ
 היה בייח הלחתהה ינפל .רפס־תיב לש הביסמ ומכ ךרעב ,שממ לש רדחו יגיגח
 שמשל ודיקפת רקיעש ,טבחמה תא ישארה םיפסכה־ץעוי ןודאל איבהל ידידי
 ךירצ ןבה היה םויסה רחא וליאו !תתרשמה םע רומש היהשו םידגב טוביחב
 תודרטה לע הליחמ שקבלו רסומה־תחכות לע ול תודוהל ,באה לש ודי תא קשנל
 ןנחתמו ללימ היה הלחתהה םדוק .ךפיהל גהנ יער .םיבוהאה וירוהל םרוג אוהש
 דוע הלע אל לכה םייתסנשכ ךא !הקלמל הקלממ ךישממ היה ךכבו ול חלוסיש
 הסנמו תועמדו קור עלוב היה אוה ,םילוחכ־םימודא ויה וינפ ,ויתותפש לע הגה
 ,זא רמוא ויבא היה ,"עדוי ינניא" .ויתושגר תובקע תא קלסל ץרמנ ףושפישב
״! ללכ יפוא םוש ול ןיא טישכתה ;רענה לע היהי דוע המ״
 ךל ויאש יפ־לע־ףא ,תוקלמ םילבקמ וללגבש והשמ ונתורענב יפואה היה ךכ
 ונממ םישרוד ויהשכ ,ירבח לש וירוה .םיוסמ קדצ־יא ךכב היה וניניעב .ותומכ
 דוגינה אוה יפואש ויה םינעוט ,תורבסה ריבסהל ,םגהנמכ אלש ,ויה םיתואנו ,יפוא
 םירושק חפ־יריס לש ,תורסחג םידומיל־תועש לש ,תועורג תודועת לש יתועמשמה
 לבה־יצורית לש ,םידומילה־תעשב יאשח־יקחשימו טופטיפ לש ,םיבלכ־תובנזל
 לבא .ועלקמב דצ לוונמ עלקש תונכסמ םירפיצ לשו ןורכזה־תשלוח לש ,םיעשפנ

 *ירוסייו תולגתהה דחפ ,שנועה־ימיא ויה רבכ ירה הלא לכ לש יעבטה ךפיהה
 הז היה .ןיגעה לשכי םא שוחל םידיתעש הטרח התואב שפנה תא םינעמה ןופצמה
 היה אוה ,הלועפ־הדש אלו םוקמ אל דוע ןאכ ורתונ אל יפואל ;לכמ־לכב־לכה
.ונתאמ והושרד ןכ־יפ־לע־ףא .םיטולחל רתוימ
 תעשב ידידיל םימעפל רמאנש המב הזיחא־תדוקנ וזיא אוצמל ונייה םירומא ילוא
 קר םילוכי ךיא" :וא—״1?ןב ,הנאג תפיט ירמגל ךל ןיא םולכ״ :ןוגכ ,ושנע
 תומדל יל השק דוע םויה םגש רמול ינא בייח לבא —"!?הזכ הלבנ־רקש רקשל
 ותוואג תא הארי דיא וא ,יחל־תריטס ףטוח אוהשכ האג והשימ היחיש ימצעל
הז הקווד ךא ,ימצעל ראתל ינא לוכי דוע םעז ;םייכרבה לע בכשומ אוהשכ
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ל ש רקש אל םא רקשל ךיא יכו ;רקשל רשאב ןידה אוהו !ונילע היה רוסא
ו שרד וליאכ םויה דוע יל המדנ רבדב רהרהמ ינאשכ ? םטמוטמ רקש אמש ? הלבנ

ך א ,רקשת לא :לפכ־תשירד ןיעמ וז התיה ךא .תונכב רקשנש םירענה ונתאמ
ם ירגובמ םיעשופש רשפא .רקושמ רקש רקשת לא תוחפל ,התא רקשמ רבכ םא
ט פשמה־יתבב םהל םיפקוז דימתש יפל ,וזכ הנחבהל םילגוסמ תויהל םיסונא
ז  לולצ שארבו קדקודמ קודקידב ,חור־רוקב םתער ושע םא תדחוימ הער םתבוחל
י נא ףא יתיארה אלש ינא ששוח .ידמ רתוי הז ירה ,םירענמ תאזכ שורדל ךא
.תוחפ ודיפקה יכוניח לעש םושמ קר יער לשכ תוטלוב יפוא־תושלוח
ו לא ויה ונלש יפואב ולפיטש םירוהה תורמא לכמ רתוי תוענכשמ ,רמול רשפא
ר ענו" .אובל דיתעל ,ול קקדזנ םעפש הרהזאה לא רעצמה ורדעיה תא ורשקש
, הייצרה ןינעמ םלעתהל םא .ךרעב םירמוא ויה "?!רבג םעפ תויהל הצור הזכ
ו השמ אוה יפואש תוחפל ושוריפ היה ראשה לכ ירה ,ךכ־לכ תרווחמ התיה אלש
ת וזופחה תונכהה לכ וישכע רבכ אופא המל !רתוי רחואמב קר ול םיקוקז היהנש
.ונחנא םג ונרבסש אוה ?וללה
ה שגרה .ונורסחב ללכ שח אל ,יפוא םוש זא יערל ול היה אלש יפ־לע־ףא ,ןכבו
. הרשע־עבשל הרשע־ששה ונייח־תנש ןיב הליחתה איה ,רתוי רחואמב הדלונ וז
־ ייותיפ תא גפסש ,ידידי לש וחומ לע .םינמור אורקלו ןורטאיתל תכלל ונלחתה זא
ב אה ,ריעה־ינורטאית לש ןככתה וטלתשה ,ינממ זוע־רתיב תונמאה לש ןטשה
ה מימתהו ינטזעה ןילקרטה־שחנ ףאו ,ימוקה דיקפתה לעב ,רוביגה ןבהאה ,יאמיחרה
י וור היה םואתפ לבא ,םיפיוזמ םילילצב אלא דוע רבדמ היה אל אוה .המיסקמה
א ל םלועמ ,והשמ חיטבמ היהשכ .תינמרגה המבה לע עיפומש המ לכמ יפוא
ח תפיש היה הרוק > לכונכ וא רוביגכ ולש דובכה־תרביד ךדיב םא תעדל תלוכי
ת וטוידה־שערב ,םידידיה ,ונתוא היה לבקמ ;ךפיהל וא ,הקדצב םייסיו המיזמב
־ תוירכוסו תבשל אסיכ םינוניג־לעב לש ךויחב ונל שיגמו םואתפ רבועו לודג

.וניסיפמ תוירגיסה תא ךכ בגא בנוגו יהבא קוביח ונתוא קבחמ וא ,דלוקוש
ם ינמורב .םינמורב האירקל האוושהב ךכב־המ לש ןינעו ןיעל יולג היה הז לכ ךא
. םינימה לכמ םייח־יבצמב גוהנל ךיא רתויב תואלפנה תויחנהה תא התא אצומ
ק וידב םימלוה םניא םלועל יורש התא םהב םייחה־יבצמש אוה לודגה ישוקה לבא
 יהירה םלועה־תורפס .םהב רמול המו תושעל המ םיקסופ םינמורהש הלא תא
, האנק ,זוב ,הבהא ,הואג ,םעז ,תוליצא תושפנ ינוילימ תושבלומ ובש ,םוצע ןסחמ
ו נא םיעדוי ,הילגרב וניתושגר תא תצרענה השאה תסמורשכ .תולפשו תוריבא
, הבולע המותיב לעילב־ןב ללעתמשכ > המשנ ולוכש החכות־טבמ הב ליטהל ונילעש
ה שאהשכ תושעל ונילע המ ךא .דחא יחמב הצרא וליפהל ונילעש ונא םיעדוי

ת לדה תא הירחא תקרוט ,וניתושגר תא הילגרב הסמרש רחאל דימ ,תצרענה
ז לעתמה לעילב ותוא ןיב םא וא ?התוא גישמ וניא ונלש המשנה־טבמו ,הרדחל
י דכ ,תלדה תא ץפננ םולכ ? ךרע־ירקי םיעיבג סומע ןחלוש דמוע וניניבל המותיב
ןחלושה לעמ תוריהזב הליחת קיחרנ םולכו ? ךרה טבמה תא הצריפל דעבמ ליטהל
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ם יבושחה ,הלאכ םירקמב ?םעזה־תכמל ונדי חלשנ םרטב ,תורקיה תוסוכה תא
, םינש־תואמ המכ דועב בצמה רפתשי ילוא ;דימת תורפסה ונתוא הביזכמ ,תמאב
.בותכ ופיסוי דועש רחאל
א והשכ תמיא־לכ שממ םיענ־יתלב בצמ םייתניב רצונ האירק־דומל יפוא יבגל ךא
, םיטפשמ לש תולחתה ירסירת וברקב םירמוח .םייחה־ןמ־בצמל המודה והשמב יורש
ת וזחו רוחאל םינפומ תובג ,םיצומק םיפורגא וא הצחמל־תופוקז םייניע־תובג
>  םימיאתמ־יתלב הכ םניא תאז־לכבו הליעל דכ־לכ םימיאתמ םניא םלוכש ,םימעופ
־ קהוב םג ךא תינרודק טמקתמ חצמה ,ןטמלו ןלעמל תחאכ תוחתמנ הפה־תויווז
; שיובמ המינפ סנכתהלו החכותב ץורפל תחא־הנועבו־תעב שקבמ טבמה ,רהוז
ך כמ האצותכ .תידדה ומצעל ביאכמ םדא לוכיבכ ירהש ,דאמ םיענ־יתלב הז ירהו

ם יידי ,םייניע ,םייתפש תפקותה תיגעלוב תיווע התוא תובר םימעפ זא הווהתמ
ל תפתמ אוהש דע הבר הכ המצעב ולוכ ףוגב איה תזחוא וליפא םימעפו ,ןורגו
.ולש םואה ול דבאש גרובכ
, ולשמ ,דיחי יפוא לעב תויהל רתוי חונ הז היהי המכ דע ירבח הליג זא־וא
.וירחא שפחל לחה אוהו

ו די חלשש רחאל ,םינש ירחא ויתשגפ .תושדח תוקתפרהב ךבתסה ןאכש אלא
. שחל־לוקב רבדמ היהו ׳חליג ונקז תא ,םייפקשמ היה ביכרמ .תוטילקרפה תונמואב
ו תשראב שפחל ינעינה והשמ ,תאז שיחכהל יתלוכי אל .ריעה "ייב לכתסמ התא"

ל ע קולחל הביס יל התיה אל .לאש "?ןיד־ךרועכ הארנ ינא םאה" .הבושתה תא
ד עבמ טיבהל הנימב־תדחוימ ךרד ןיד־יכרועל םהל שי" :יל ריבסה אוה .ךכ
ם ג רשפא .םיאפורה לש וזמ ,לשמל ,הנוש איהו ,םהלש םייניעה־יטבצמ תויגוגזל
ו א םילגועמה הלאמ רתוי םיינרקודו םידח םהירבדו םהיתועונת לכש רמול
— ׳א־םוי לש השרדמ ןוטיליפ לדביהכ הלאמ םילדבנ םה .םיגולואית לש םיסקוסמה

ע צמימב ןיד־יכרוע וננקתה ךכ ןליאל ןליאמ חרופ וניא גד המ ,רבד לש ורוציק
."םלועל ונממ םיאצוי םה ןיא בושש
, "ךכ־לכ טושפ הז היה אל" .יב הצורמ היה ידידי .יתרמא ״! עוצקמ־לש־יפוא״
ן יאש יפל ,תאז ילע רסא ידיבעמ לבא :ושי־ןקז יל היה ,יתלחתהשכ" .ריעה
— הז רבד ילע רסאנשכו ,רייצכ יתכלהתה זא .ןיד־ךרוע לש ויפאל םיאתמ רבדה
ך כל דגנתהל יתשקיבש ןבומ יכ" .יתלאש "ז םשה־ןעמל ,עודמ" ."השפוחב־חלמכ
. ונממ טלמיהל רשפא־יאש אוה רתויב עורגה" .בישה ,"עוצקמ־לש־יפוא יל היהיש
, תוקרי־ירכומ לשכ םתוזחש םינטייפ ןכו ,םיררושמכ םיארנה ןיד־יכרוע ,ןבומכ ,שי
־ לש־ןיע םושמ םהב שי הלא לכ לבא .תועד־יגוה לש תולגלוג ילעב םינקריו
ן יבמ יניא !וכרצ־לכ דילגה אלש עצפ םושמ וא קבדומ ןקז םושמ וא תיכוכז

, ךל עודיכ" :ענכנכ ףיסוהו וכרד יפ־לע ךייח אוה ׳ד אל ,איה הדבוע לבא ,עודמ
"...ילשמ יפוא וליפא יל ןיא
ם ילשה ״! םירוענה־ימיב קר הז היה ירהו״ .םיברה םינקחשה־ייפא תא ול יתרכזה
,יתנידמ יפוא ,ימואל יפוא ,ינימ יפוא םהילע םיפסונ דוע ,םירגבתמשכ" .החנאב
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־ תומד לש ,די־יווק לש ,די־בתכ־לש־יפוא ךל שי דועו ,יפרגואיג יפואו ידמעמ יפוא
ה ז ירה יליבשב .הדילה עגרב תולזמה דמעממ הנקומה דחא דוע ילואו ,תלוגלוג
. ישירחה ובויח הלגנ בוש ."קידצהל ילע םהמ הזיא עדוי יניא םלועל .ידמ רתוי
י תמייק אל ןיידעש יפל ,יפוא יל ןיא ללכבש ילע תרמואה ,הסורא יל שי ילזמל"
א ירבה הטופיש יכ ,התוא יל חקא דכ םושמ הקווד .השאל יל התאשל יתחטבה תא
"?ךתסורא איה ימ" ."יליבשב ינויח אוה
ת עדוי איה דימת תאז־לכב" ,ןינעה ןמ הטס ,"התא עדוי לבא ? יפוא הזיא יפ־לע"
י נא םיבר םימי הז—עשי־תרסח ,הדומח הנטק הרענ התיה הרקיעמ !הנוצר המ
; היניעב ארונ רבדה ,רקשמ ינאשכ .הברה ינממ הדמל איה לבא—התוא ריכמ
! החפשמ סנרפל לכוא אל םלועלש תנעוט איה ,ידרשמל רקובב רחאמ ינאשכ
."ךכ גהונ לבנ קרש איה תעדוי ,יתחטבהש החטבה םייקל טילחהל לוכי ינניאשכ

. תודידי לש ךויחב הובגמ וילע וטיבה לכהו ,זא היה ביבח שיא .ירבח ךייח בוש
־ לכש ךדמלל תינוציחה ותעפוהב היה יד .והשמל עיגיש תוניצרב רבס אל שיא
ו רס םייניעה 1 תרחא החונת שבול ופוג ירבאמ רבא לכ רובידב חתופ אוהש תמיא
ה תיה םייכרבה ןמ תחא תוחפלו ,םינוש םינוויכב וענ םיידיהו תועורזה ,םידדצל
, עונצ ,רומאכ ,ביבח םדא זא היה אוה .םיבתכמ־ינזאמ התיה וליאכ תנייעתמ
, הביחב ,וילא וסחיתה ךא ,הז לכמ ךפיהה היה םג םימעפלו !ץרא־ךרד לעב ,שיובמ
.תונרקס תמחמ ולו

ד מעמו ,ולצל התיה וישכעש השא התוא ,תינוכמ ול ויה ,בוש ויתיאר רשאכ
ד וסה לכש איה יתרעשה ךא !עדוי יניא ,ןינעב ליחתה ךיא .העפשה־ברו דבוכמ
, קויד־רתיל .דוע ול ויה אל םיינריעה ,םיעונכה וינפ .שיאה ןימשהש ךכב אוה
ר חאל םינפלש ,ויניע .רשב לש הבע הטעמ ירחאמ ויה םירתסומש אלא ןיידע ויה
ן קרב תא השעמל וחפיק אל ,בוצע ףופיק לשכ תוגונ וטבינ ,השעמ הזיא השעש
ב וסל ושקיבשכ הברה ולמע הכלהכ תודפורמה םייחלה ןיב לבא ,וקמועמ קנויה
, ומינפב ,ורזפתנ ןיידע ויתועונת .עגי־בר הרהוי־טבמב רשייה וטבינ ןכלו ,הדצה
ת ודיפר ידי־לע ועלבנ ,םהייחשבו םירבאה־יקרפימב ,ץוח־יפלכ ךא ,ןאכלו ןאכל
ך כ .תודיגנ־ןושלו תורצק־בינ תניחבב היה ךיניעל עקבש רבדהו ,ןמוש לש תומלוב
ם ימעפ .תונמש תופקשהו תודמוע תומוח החימצה העותה וחור .שיאה םג השענ אופא
ל ושמ אלא ופוג שיאב תוריהב םוש דוע ץיפה אל הז דא !והשמ וב קיזבה ןיידע
ד יספה ,םצעב .תמיוסמ הרטמ גישהל וא םשור תושעל ידכ הריש היירי ןימכ היה
ה תיה םא ףא ,הרגיש לש םירבד ויה ויפמ איצוהש לכ .היהש המ תמועל הברה
־ תונויגש ונורכזב הלעמ םדאש ךרדכ ךכ גהנ ורבעבו .רחוסל־תרבוע הרגיש וז
.םירוענ
ע נכושמ ינא" .יפואה ,רבכשמ וניתוחיש אשונ לא בוש ותוטהל ידיב הלע תחא םעפ
א וה יוצמ ןכל יכו" ,הזופח ןושלב יל ריבסה ,"תומחולב הרושק יפואה תוחתפתהש
חמורבו ןיכסב םחלנש ימ ליבשב חרוכ הז ירהש ■הצחמל־םיארפ לצא קר םויכ דוע



וויפוא אלב םדא

 ,ןרירש ינפב דומעל לוכי ,היהיש לככ קזחו ןוסח היהיו ,יפוא הזיא יכ .לופי לבל
ד תעמשמ אלא יפוא אל אופא אוה םויכ ונל שורדה ?ולער־ידאו רלגהל
 םושרל ימצעל ינא השרמ םג ךכיפלו—היה הנושמה ךא .וירבד לע יתקלח אל
 םדאהש השגרה יב התיה ,וב לכתסמ ינאו ,ךכ רבידש העש התוא לכש—הז ןורכז

 ץוענ וטבמ .ולש הנשמה־תומדב רוגס ,וכותב דמע אוה .וברקב יוצמ ןיידע םדוקה
 רפסמ דוע ויתיאר זאמ .טעמכ עיווזמ הז היה .הרבדב ורבד ,וז לש הטבמב היה
 ןתינ םא ,היה הצורש ןיעל היה רכינ .הנשנו הז םשור רזח םעפ לכבו ,םימעפ
.וב רצע והשמ ךא ;ומצע־ןולחב עיפוהלו בושל ,ךכ רמול

(.ב .א)

לטכיו ןוטנא



וניריש ינש:טנאוואל הניטטירכ
 הצךת יגדקפל בואכ םא
 בלח ןול?ס אנ־קצ
 ,יבל תינבת רעק לא
 ,זגךנ דופק םש ןכוש יכ
.ותעד תא ףירטה בערה

 ,הארת ינדקפל בוא? םא
 שא לש תעבט הלעה
 ,יחמ תפלקל ביבסמ
 יסךא ברקע ךילומ םש
.ליטל ויעיפא־תאךשמ תא

 ,האךת ינדקפל בואכ םא
 שדקמ קוספ אנ־למלמ
 ילש ןבאה ןושל לא
 בסת םויב םימעפ עשת יכ
.הלמ םש ףרשל ,המגהיג

 ,קחכ הלא לכ תישע םא
 ,הקו חאמ ךומךקי
 תובבלב ךרה ךל הפאי
.בלאה ןמיסכ



13םיריש

 לכות אל יכ ,הפרה ,ןודא ,בוזע
 ,חצב תופקל ךל? ןוצרה תא
 ,ללחה לא ןופסה ןמ ותוא ךל?ה

 .חרפל תועדוי םינוי—הנויה תא םגו
 ,ןבומכ ,איה ילס* הניפסה ןה ,האר

 ׳חורב ףרטתו דבאת םא ףא
 ,ןוכמ ונניא אוה ,הגהה ןמ רוס
 חוטש רצ ל? קולח ,קחשל ךל
 .םןה־תארמ לע ׳דליכ ,ץפקה
 ,תובצעב עקשל רוסא דבלב ךל
 דחי ונחנא ירה ,רקי יל חרוא

 .דחפב שוחת יקוח םרטב עבקנ
 דוצא ךל םינויבא הבוטה תא
.םתוחה רהו היקנ? לעו
 ,דבכ יכ לע ,בז? יבל תא קר
 רבכו ,הלצהה־תריס אוה ןיא
 דיתסמו ,קיר ונניא ןמזמ
.רזו ךל־ירבנ ,וב תומ ול

(.ה .א)



 

תירוסרסזו לע הדלב :ךורב ןמרה
 .התוא איבה חילש־רענ .הייחב התיה אל דוע תאזכ .הנתמ ריעצ שיאמ הלביק הטילמ

 »ךר לחלחכ ן1גב רהדזמ ,רופא־ןבל םורכ־רועמ ןטק די־קנרא והז .הלצא התוא רסמ
 לכמ ותששממ איה .דמחנו דאמ ןידע ודוביע .רצה ףופראה ןכו ,בוהזב קירבמ רגסה
 תא חותפל הזיעמ הניא טעמכ .םייניעה תוודחכ הבר תועבצאה־ישאר תוודח ;וירבע
 ־תספוק די־לע ,תועמה־טירח די־לעו .ןבל ישמ ולוכ־לכ ,דפורמ אוה םינפב .רגסה
 ץנצנמה בהזה־ןורפע די־לע ,הלודג מ תוא הטורח הלש הסכמבש ,הנטקה הרדופה
לאוש הבש ,תרגיא תחנומ (—"?םיישיא םיטרפ" םה המ ךא—) תומישרה־ןוסקנפו

.הל עריא אל דוע םלועמש והשמ הז םג .בוש התוארל אוה יאשר יתמו םא ריעצה שיאה 
 ־תויולגב .דאמ הפי הביתכ־ריינל איה הקוקז ךכל לבא ,דימ ול תונעל איה הצור
 איהש ,ידמ־תוכוראה ,תופוכתה ורדעיה תותעב אבסל העידומ איה ןהבש ,ראודה
 בותכל ללכב לוכי התא ןיא ,הדות־ירבד בותכל לוכי התא ןיא ,האירב לאל־הדות
 איבהל ,הביתכ־יכרצל הכומסה תונחה לא הצורמב איה תדרוי ךכו ,שממ לש והשמ
 ךיא יכו .תלעות לכ וב ןיא ,הינפל םורפ האנה ןוילגהש וישכע ,ןבומכ .דבכנ והשמ
 רחמ בטומ אמש וא —דימ ותוארל הצור איהש ול רמול איה תשקבמ ? חותפל ךירצ
 אלא ,הפ הל היהי אוה םא היהי בוט ךכ־לפש ול רמול איה תשקבמ ? םייתרחמ וא
 אצמי םיכוראה ויתועסממ ובושב םא—? עודמ םצעבו—הצורמ היהי אל ילוא אבסש
 ,המ־יהיו ול רמול ,חרוא תויהל יאשר וניאש הזל ,ול רמול איה תשקבמ ;הרידב חרוא
 ,והשלכ רחא םוקמב ותוא שוגפל החרכומ איה תאז־לכבשו ,םתס חרוא וניא ירהש
 םוקמ לכב ,תבכרה־תגחת דיל הטמל םאו ןומראה דיל הלעמל םא ,והשלכ םוקמב
 רשפא ךיאו ?והשלכ רדס ךותל ךכ־לכ םיבר םירבד סינכהל רשפא ךיא לבא .שקביש
 בלה ןמ ,הה ? רמול הנוצרבש המו תבשוח איהש המ ,חטבל ,שיגרי םגש ,תאז רמול
 תאו הנטק תינסבוכ תא םא המכו־המכ־תחא־לעו ,ךרדה הכורא־הכורא טעל דע
.הז וניא הז ,תחתופ איהש לככ .הביתכ־לש־קסע לכמ תלהבנ
 שבולו ןחלושה לעש ןוקנראה לע חנומ וב הלחהש בתכמה .השק שואייב רבוע רקובה
 ־רחא לבא .וילא טיבהל דוע הצור הניא םינפ־םושב .רתויו רתוי ינתמיא הארמ
 דוע ותוא המישגמ איה רבכש אלא דוע אלו ,עישומה ןויערה הב ץנצנמ םיירהצה
 ךכו .שאר דעו לגר־ףכמ ,הידגב לכ תא ףילחהל הליחתה םואתפ יכ .הב דלווי םרטב
 .דימ תאז תושעל הילעשו ,המצעב הבושתה תא איבהל אלא הל ןיא טושפש הל ררבתמ
 איה ךכ ,העורזל דיה־ןוקנרא ,הדיפקב ךושמו חל דוע הרעש ,הלש ׳א־םוי־ידגבב
 ןינעב העוקש הכ התיה אל ,הביתפה־יכרצ תונח לא השח רשאכ ,וליא .בוחרב תדמוע
 ־םוי הז ירה :וישכע הלגמ איהש המלע התעד זא תנתונ רבכ התיה ,בתכמה ריינ לש
 ־בשמ ,הנשה לש ברעה־חור .הייחב םעפ־יא הל ןמדזנש רתויב הפיה רבמטפס
־ירקה תפלוח ,םציקב םדועב ,שמש־ייוקש םיימשל תחתמו ,עיגה ,רירקה רבמטפס



ו5תירוסרסה לע הדלב

 .תוירבה לע תפטלתמ ,םיתבה־תותיזח לא תקפרתמ ,בוחרל דעבמ ,תוריהב ,תור
 רכיכל עיגהל ידכ תילמשחב עסתש—םיפיעשה לע הטילמ תחסופ דחא ןיע־ףרה
 ירה לבא .רהמ עיגת ,תילמשחב עסת םאו ,רג אוה םש ,רג אוה םש ? תבכרה ־תנחת
 ־ףסל לעמ היולתה תאזה תופירחה הגשי ,סעמ־תוססהתה לש וז תוקיתמ םג שי
 תא תושעל הטילחמ איהו ,הדימה ןמ הלעמל ךשמתמ ןינעה ןיא קר םא ,תוקיתמה
.לגרב ךרדה
 ׳א־ימיל טרפ ,םלועל םנמאש ,םיקסעה־עבור תא ךרדה הצוח הכרא לכל טעמכ
 אלמ רקיעבו ,וגהנמ יפכמ רתוי המוה הארנ אוה םויה אלא ,םדאמ קיר וניא ,עובשב
 ־לש־ןוקנרא תנתמב הכ־יא ודבכתנ ןאכ תוירבה לכש המדנ טעמכ .תוזילע לש םייח
 איבהל םכרדב םה וישכעו ,םדיב האור ךניאש הלאכו םדיב האור התאש הלאכ ,די
 אל ,הלש תא תפנפנמו תענענמ ,ךכ הל הכלהתהב ,הטילמ .הגתמה־ינתונל םתדות תא
 ולכויש ידכ ,רקיעבו ,םג אלא םירחאה לכל תכייש איה ףא הנהש ןיגפהל ידכ קר
 דחוימב ׳הןאר־ןולח ינפל תרצענ איהש שי .םלוכמ ראופמה הלש יכ תוארל לכה
 ללכב םאו ,הלש ןוקנראבו המצעב הב לכתסהל איה הלוכי ןהבש תוארמ וירחאמשכ
 םיגצומ םהש יפכ ,םתוושהל הל חרכה די־יקנרא וב םיגצומש ןולח לא העיגמ איה
 ןינעהש ףא ,םלוכ לע הלועה ,הלש םע ,ותודיחיב דחא לכ וא תוצובק־תוצובק ןאכ
 רבכ תאצמנ איהשכו .יוצרה לובג תא טעמכ תרבוע הייפיצה־תופירחו ,ןמז לזוג
 ,תישארבמ קחשמה לכב ליחתהלו בושל קשח הב םק הטקשה תבכרה־תנחת רכיכב
 הייפיצה־תוקיתמ ןיבש לזונה־זילעה לובגה חותמ ןאכש אלא .הפי הז היה ךכ־לכ
 זא יכ הוארה־תונולח־קחשמב שדחמ ליחתהל ידכ הרזח וליא > םייפיצה־תורירמ ןיבו
.ךכ לע תרתוומ הטילמ ןכלו ,אושנ ילבל דע תרבוג תופירחה התיה
 ־טלשבש טעמ תבזכואמ הטילמ .הרהמ־דע רתוא ,תרגיאב בוקנה רפסמה יפ־לע ,תיבה
 ומצע אוה אלשכ םיטולחל הכובנ איהו ,ולש ומש אלו ירמגל רחא םש םושר תלדה
 ןלמועמה הלש תינרדחה־סיבשל תחתמש ,רעש־תבש ,הנקז השא תחא אלא חתופ
 הבר תופירח לש המיענב איה תרקוח אלא רתויב ביבח היניע־טכמ ןיא ןבלהו
 תא לוענלו בושל וז תרמוא רבכ ׳א רמל תססוהמה התלאש תובקעבו ,השקובמל
."התיבה ברעב קר רוזחי ׳א רמ" :תלדה
.היניעב תולוע תומח תועמדו הטילמ הריטפמ ,"הא"
 הכירצ ינא" .תששואתמ בוש הטילמו ,רתוי תוכרב רמאנ רבכ הז ״1 רבדה המב יכו״
."הבושת ול איבהל

"?יממ ?הבושח"
."ינממ"
 תראשנ תא ?ימ תא חלוש ימ" :םייניש־ךוסח קוחצב ץרופ חתפב הבישה־שאר
״? ךלש תיבב םייתניב
.ץרפתהל תובורק בוש תועמדהו ,רבד ןיבהל אלב הב תלכתסמ הטילמ
 ינניא ןיידע ?הבושתה ןינעב המ ,ןכבו" :םיכויח תשבול הנקזה לש התוצילע

."הניבמ
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, ריבסהל םיחרכומ ירה ןכ־יפ־לע־ףא .החילצמ הביא ךא ,ריבסהל תשקבמ הטילמ
: ןויער הב הלוע ךכ־לכ יחרכה רבדהש יפלו ,המצע תא קידצהל החרכומ ירה איה
ם ילעת הז־המל יכו—דאמ ןגפומב וליפא ותחתופ איה ,דיה־ןוקנרא תא תחתופ איה
.תרגיאה תא הנקזל השיגמו—? ךכ־לכ וב האג איהש רבד
י דכ םייפקשמל םדא ךירצש יפל ,איה הרס בתכמה תא התחקבו ,וז תרמוא ,"עגר"
ת א ריקפהל אלש תשקבמה ,הטילמ .הסינכה־רדח ירחאמ טבינה חבטמה לא ,אורקל
־ ךפש ,העמיק תעתפומ ,עומשל הילע וישכעו ,היתובקעב תכלוה ,הלש תרגיאה
 ןתוא יתמש ירה ...וללה םייפקשמה וישכע ןה ןכיהו ,אנ" :חור־רצוקב לוהמ תמוערת
ם ייפקשמה וישכע תועוקת ןה הפיא ,רבכ ידיגת ילוא ,ונ ...חבטמב ןחלושה־תריגמב
ם ש הרידה לש תלדה תא םדוק ירגס ,אל ...םלוג ומכ הככ ךל ידמעת לאו ,וללה
שמה ,םיימשבש־םיהולא ...תוריד לש תותלד רוגסל ךתוא ודמיל אל הארנכ ...חחב
."ןה ןאכ תמאבו ,ןחלושה לש הריגמב ןהש ךל יתרמא ירה ,ןכבו ...וללה םייפק
 ,הבר תויטאבו בל־תמושתב ,ןולחה לא תדמועמ ,בתכמה תא ,הנקזה ,תארוק איהו

. ..אופא הז הככ ,הנ" :המיכסמכ השארב תענענמ איה המייסבו ,םימעפ יתש וליפא
ה ליחתמ איה זאו ."חבטמה תלד תא םעפ רוגסל הלוכי םג תא ...ןינעה אוה ךכ ,ןכבו
ת ותשל—תרמוא־תאז ,ינאו תא—ונא םיצור הליחת" :חבטמב םייריכה דיל קסעתהל
א ל ןיידע הליכא לע ,אל ."ךיפ לא לכוא אב אל דוע יאדו םויה .הפק דחא לפס
ת א ,ינא יכ ...הז ךיא תעדוי ירה הנקזה הנילרצ ,תא האור ,אנ" .םויה הטילמ הבשח
."ןוראה ןמ םילפס ינש הפ יאיצוה ..? הניבמ תא ,תאז הנילרצ איה ינא ,תעדוי
ו ב ןה תולבוט ,דאמ ינחירה הקשמב ןה תונתונ בלח הברה > הפקה לא דחי ובשי ךכ
, ךירצש יפכ ,םוחשה־םוחשב הפי גפסומ ,ותוא תושמלו בושל ידכ ,ןבלה םחלה תא
ן תינש המו תעדל השקיבש המ לכ הנילרצל הל עדונ ךכ־רחאלש העשה־עבר ךשמו
.תעדל היה
״? ותוא תוארל םויה דוע הצור תא זא״
.ןה :הדיקשב השאר הענעינ הטילמ
לכ הצורמ היהת אל ילוא ונלש המלעה ...ברע־תחוראל הפ ךתוא הריאשמ ינא"
ם ויה תנמזומ איה אליממ לבא" —בל־עור טעמב וליפא ,המצעל הכחיג איה—"ךב
ז א ...רבד ןיא ,חבטמל אובת ילוא תינוראבה תרבגה םאו ,תיבל ץוחמ ברע־תחוראל
״? הניבמ ...טושפ ,ילש הבורק תא
, הנילרצ החביש ,"ער־אל הז תא השוע תא" :םילכה תא ובגינו דחי וחידה ךכ־רחאו
״? ...וליבשב הפקה תא ךכ לשבל םג הצור תייה״
.הצור התיה ,ןכ .הקימסה הטילמ
ל כתסהל לכותש ידכ ,הרענה לש הרטנס תא הלק עבצאב הפקז הנילרצ ,"ללכב"
ך ל רוסא תאזה תרופסתב קר ...הער־אל ירמגל ,םיהולא־יח ,תא"—הפוצרפב בטיה
"...בבותסהל
״? תרעוכמ ינא ? המל״
"...םיארנ דיא תוארל תייה הכירצ ירה ? עונלוקב םלועמ תייה אל דוע ...המל ,המל״
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."עונלוקל ךלוה אל םעפ ףא אבס"
ך כ יל ירעפת לא ,ונ ?".ךליגב ,עונלוקל אבס םע תכלוה ימ ...יתוא ישאית לא"
י נא ; ילש רדחל יתא יאובתש בטומ .ער רבד םוש יתרמא אל ירה ; תולהובמ םייניע
."ברעה וליבשב הפי ייהתש ,הכלהכ תרופסת םעפ ךל השעא
, בורעל־הטונ שמש רואל תוגורעה תא והשימ הקשמ חבטמה־ןולחל תחתמ הניגב
, אשדב המולאה תעגונ .תשק יעבצב םיקיז םעפב־םעפ םיזתינ תצנצנתמה המולאבו
ת וילולש עגרל איה הווקמ ,תוגורעה־תירורפעב איה תעגופ ;ףירחב אוה קירומ
י ל היהי רתומ" .תורירקו תיחולחל םיפדונ םה אשדה םע דחיו ,דימ תופסנה תונטק
.הטילמ תלאוש "ז הטמל םש ותא תבשל
־ רדח לא הנטקה תא הכשמבו ."תורעשה תא ךל רדסנ הבה וישכע לבא ? אל עודמ״
— חותפה ןולחה דעב ןגה ףקשנ ןאכ םג—דמחנה־חוורמה ,חבטמה דילש תותרשמה
, ןשי תרופסת־קולחב היפתכ תא תפטוע ,ןטקה יארה לומ לא התוא איה הבישומ
ת ונחובה היתועבצא ןיב תושלגתמה היתוצווק תא תחתפמו ,תינוראבה לשמ הארנכ
."ןתוא רצקל תולוכיש ולאמ תחא תא ...תובוט ,תוקזח תורעש ךל שי" :הביחב
."הז תא בהוא אל אבס"
"ז ךלש םירחאה םירבגה ךכ לע םירמוא המ יכו ...אבס דימת"
."דחא ףא הריכמ ינניאש תבשוח ינא" :תרהרהמ הטילמ

."תא המכ תב תעדל הצור יתייה וישכע זא ז המ״
."הרשע־עשת"
ה נילרצ תרדוס תונמוימ־תוזירז תינרדח־תועבצאב—"...הרשע־עשת ,הרשע־עשת"
"...דחא ףא םע תבכש אל דוע תמאבו ...הרשע־עשת"—תורעשה תא
 .הריווחמ איה ךיא המצעב השח ,יארב התומד תא תנחוב איהשכ ,הטילמ .הנעמ ןיא
? הלאכ םירבד תלאוש הנקזה עודמ
ן ה ;רתוי ליח־תונב ןה תורחא תורענ" :ךכרתה ילב ,םחר ילב ,הכישממ וז ךא
א ל ללכ הירוענ לעו וז הנילרצ לע ...רתוי הברה םדקומ ,רתוי םדקומ תוליחתמ
ד וע הסנא קר וישכע ;ונרמג ףכית ...? יבכשת ומע ,ךלש סאירדנא םע לבא ...רבדל
" ז הרק בוש המ יכו ,ילא ...חצמב םילתלתה תא ךל רדסל הלוכי ינא םא תוארל
ת שבוכ איהו ,םינפ־םושב רצעיי־לב ,תועמדה םרז וישכע ץרפ תמאב הטילמ יניעמ

.הידיב הינפ
י כו" :הייחל תאו השאר תא תפטלמ ,הדקדק לע הל תקשנמ ,הירחאמ תבצינ הנילרצ
."החילצה תחא לכ ,הנטק ,אל ...1 יחילצת אלש תדחופ ? יתנטק ,רבדה ער ךכ־לכ
ה נקזל הל תזמור איה הנימיבו ,הטילמ ,ךכ תבשוי איה תלברוכמ .תרבוג הבביה

.קותשתש
."תלדוגמ השא תא ...ןימ־תאזכ ייהת לא ,ילדח" :תכייחמ הנקזה
."םעפ ףא הפי היהי אל בוש וישכע ;לקלוקמ אוה וישכעו ,ךכ־לכ הפי םויה היה״
: תהבגתמו תרקדזמ תצווכמה התומד תיארנ ךכ בגאו ,הרמוחב הנילרצ תרמוא זא
."ידלת ךכל ,תדלונ ךכל ...הפי ךל םג יחיש ,הפי ול ישע ;הפי היהיו ,הפי תאז ישע״
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 עבומ יתלב ראשנש ףאו ,היבגל עבוי־לב ,והשמ דוע םירבדב דהדהתנ תאז הרמאבו
 ־יתלב לא הנותנ התעד התיה ;שחומ היה וחוכו ,דגוהש המ לכמ רתוי קזח היה

 םייחל תיעצמאה־יתלב תונוכנה לא התעד התיה הנותנ .ומצעלשכ יעצמאה
 ,תיצראה תויחצנה תשודק לא ,יצראה םלועב התימל תונוכנה לאו

 ןאכה לש ותוממור לאו ודבכ לא ,תוישנ לכ תנגוהמהו תוישנה לכ לע תלטומה
 הנילרצ לש התעד התיה הלא לכ לא .הארונה ותוטשפב ,תענמנ־יתלבה ותוילרוגב
.התועצמאבו המע ךכב השח הטילמו ,תנווכמ
"ז םידלי יל ויהי"
."תרופסתה לכ תא יל תלבליב בוש וישכע לבא ...ךל ויהי ,הפי היהי םא ,ןכ"
 תכייחמ רבכ תאז םעו ,שאר־דבוכב ,הנקזה לא הטבמ תאשונ הרענה יארל דעבמ

."הז תא ןיבהל לוכי אל דחא ףא" :איה ףא
"ז םידליה תדיל ז ךלש תרופסתה ? המ תא״
."לכה .אל"
 ,ידמ רתוי םע תבכושש ימ .הז תא ןיבהל לוכי אל דחא ףא" ,הנילרצ המיכסמ ,"ןוכנ"
 ,דחא ףא םע תבכוש הניאש ימו ;ער הז םג ,ידמ תוחפ םע תבכושש ימ ;בוט אל הז
 ,רחאה ןמ אלו דחאה ןמ הקווד םידליה תא לבקל םיכירצ עודמו .עורג רתוי דוע הז

כומ ןכ־יפ־לע־ףאו .תעדה ןמ איצוהל לוכי הזש דע ןימאה־ילבל־ער ךכ־לכ הז ירה
 ןכ־יפ־לע־ףא ,ךילע הז תא לבקל החרכומ תא ןכ־יפ־לע־ףאו ,הז תא לבקל םיחר
."השא איה השאה הז ליבשב יכ .הפי הז תא םהל תושעל םיחרכומ
 תיראש תא התחמו הטילמ הרמא ,"ךכ לע בושחל החרכומ תויהל הצור אל ינא"

.היתועמד
 ...בושחל אלו תושעל ,ןלוכ תושוע ןה ךכ ;ךל םיאתמ הז ,תושעל קרו ,בושחל אל ,ןכ״
 ךכ־רחא ינאו ,הניגל וישכע ידר ...םעפה דוע תרופסתה תא יל יתיחשת לאו ...ךכ
 ־תחוראל תונכהב יל תרזוע תא זא .ןאכמ ונלש המלעה ףדנתת קרשכ ,ךל ארקא

."ברעה
 היורש רבכ םימודמיד־לש־תירורפאש ,ןגל סנכיהלמ תעתרנ איה לבא ,תדרוי הטילמ
לבש ,יוויאה לש םירצמה־רסוחש אלא ,דיב־די ,ומע תבשל השקיב הניגב םש .וב
 ־רסוח .הנילרצ לש תורומחה היתועיבת תמחמ תחשוה ,יוויא ללכ אוה ןיא הידע
 ־רסוח ,רתוי ןכו רתוי השק ,שדח ,ונממ קמחתהל ילבל םייתניב הלע רחא םירצמ
 ,חסנל אל םולכ ,הזב ןיבהל הלוכי איה ןיא םולכ .שונא־ייח לש רועיש־ןיאל תויטרפה
 עריאש המש םושמ קר אל ,ןושארה וכרע תא חפיק הפיה דיה־ןוקנראש השח איה ךא
 .ובישהל ןידה ןמ הז ןיא ללכש םוש לע ,ךכ לע רתי ,אלא ובישהל דוע ןיא םייתניב
 הניא וליאכ הפיסכ התוא חתיה תיחדנ ירהו ,סאירדנא ותוא לא הפסכנ ולוכ םויה לכ
 ,תקחרומו תיחדנ ,דספה אלל וליפאו ,סוסיה אלל ,בייחמ־יתלב קחשמ ןיעמ אלא
 ,םיפוסיכה ופלח הנח וישכע t לשמל ,אבס לש ובוש ןוגכ ,והשמ ןאכל קחדנ היה וליא
 ,דתיה הלובט םויה לכ תא האלימש תלחותה ,ההא .רותיווה תורשפא םג םהמע ךא
לטינש ,חורה־רצוק וישכע !עשעשמו רהוז הלש חורה־רצוק ,רועיש־אלל תוצילעב
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 םעו ,המשל תונלבס־יא ,המגמ אלל טעמכ חור־רצוק .לפאה לא ןווכמ ,ףסונה ונממ
 לא תכלוה התיה ןוצרב םנמאש ,הטילמו !ןיאה לש ןוסירה־רסוח .ןסורת־לב תאז
 הזעה אלש אלא ,ומע תבשל התיה תשקבמש םוקמל ,המש ,הניגה יתכריב םילספסה
 *צמה ויתסה־ימודמיד לא הטיבמ ,תיבה ירחאמ דימ אצמנה לספסל דע אלא עיגהל
 ־תפשח יללצ רבע לא ,ידמ רתוי טאל ,דאמ טאל ,טאל םירידקמה ,םיכלוהו־םיפעט
 הלא ירה ,הלש חורה־רצוק תעידי וז ירה תרהרהמו תעדוי איהש המ לכו ,הלילה
 :הקירה הייפיצה תקספומ ,ףוסבל־ףוסבל ,חאה ,ףוסלו .תינקירה התונלבס־יא יפערש
 התוחיתמו ,המלעה אלא הניא יאדו וז !תיבב תודרוי תועיספ תועמשנ הירחאמ
.הנילרצ הל ארקת טעמ־דוע הנה וישכע יכ ,העמיק תרשפמ הטילמ לש הקירה
 איהו םיחרפ לש םיירפסמ הדיב תזחוא איה .תוגרדמב הנילרצ םג תדרוי הנה ,ןוכנו

 ןמ הקיחרהל היה רשפא־יאו ההמהמתהו־ההמהמתה המלעהש לע תמוערת העיבמ
 הלעמל םש הדובעה לכ רבכ וישכעש" ,תרמוא איה ,"ךלש אוה חוירה לבא" .תיבה
 יל ףוטקל םייתניב תלוכי תמאב תאז תרומת .החוראל תבשל אלא ךל ןיאו ,היושע
 .החוד איה ,וישכע תאז השעתש ,הטילמ לש התעצה תא לבא ."םידחא םיחרפ ןאכ
 תכרתשמ איה ךיא םיאור םדמודמה־רופאה לפרעה־רואבו ,תוגורעה לא איה השח
 !םיחרפה תא תטקלמו ,הגורעל הגורעמ החוחש ,םיירפסמה תשיחר הוולמ ,םש
."ךלנ" :הצורמ תרזוח איה ,העורזב הנטק הדוגאשכ
 חלודב־לטרגא האיבמו תררוג הנילרצו ,שי ןיי םג .םיתשל ןחלושה ךורע חבטמב
 :תגזומ איה ,הנבשת םרטבו .הכלהכ וב תוכורע תויניצה ,ומוקמב ותוא הביצמו לודג
 ,תושגרתהב איה תרמוא ,"ךל בוט־לזמו בוט־ןמיסו ,הדלי ,הכלהכ הז תא ישעת"
 הריבעמ ,ךכ םשל אלא ורתונ אל רניסה ילושש יפלו .הטילמ םע סוכ לא סוכ הקישמו

.היניע לע םתוא איה
 המ־לודיש רחאלו .הנורחאה העשה תורדק תא תחכוש ,ןייב תלגרומ הניאש ,הטילמ
 עולבל דוע לכות אל םלועל יכ דאמ תענכושמ התיהש םגה ,לוכאל איה הטילחמ ףא
 ,הל םיעטש המצעב תודוהל איה החרכומ דאמ רהמ רבכ ךא .לכוא תפיט-פיט ףא
 הקישנ העיבטמו הל תלמוג תחבשמה הנילרצו ,אלפנ הכ לכוא הלכא אל דוע םלועמש
 !סוכ דוע תותשל ךל רתומ ...ןתח ילב הנותח־לש־הליכא וז הפי יכה" :החצמב
 הל תמרוג הייתשה .דוע תקנפתמ הטילמ ןיא וישכע "...םויה אל םא יתמ יכו ...ןבומכ
.עלגתמ־בש ,חורה־רצוק אלב ףוסיפה ,זילעה ףסופהו ,גנוע
 ־תפעהב ,הנילרצש דע ,הלק העש דוע תבשל ןה תופיסומ ,חישמ תואל ,הליכאמ תואל
 ,ץחרתהל יכלתש ןמז העיגה" :תינכתב אבה ףיעסה תא תעבוק ,חבטמה־ןועש לא ןיע
 הרענל הארמ איה "ז ךתוא דמלל הכירצ ינא הז םג ילוא וא ...הכלהכ תאז ישעתשו

.ךכל העשה התיה רבכ ,קפס ןיא .דובכה־תיב תאו הצחרה־רדח תא
 ,הנה :הסינכה־רדח הצקמ הטילמ תארקנ ,חבטמה לא רוזחל תשקבמ איהשכו

 ־רצש ןיבהל ידכ םיריתי םירוהריהב ךרוצ הל ןיא האירקל תינענ איהשכ "!הטילמ
 ימדקה רדחה תא הצוח ,הטילמ תסנכנ בל־תוקיפדב .׳א לש ורדחב הקוסע הניל

תילולפא שי .םיננער םינבלב הטימה דופירב תקסועה ,הנילרצ תא ירוחאב תאצומו
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ת ויניצה ובש חלודבה־לטרגאו ,הלילה־ןחלוש לש הרונמה קר תקלוד ןכש ,טעמ
ם לוע־תורצש אלא ,םלועה תא ךילע רצמ אוה הז לכ ליגר הכש ףא .הדישה לע דמוע
ה כלהכ הביבס טיבהל קיפסת םרטב דוע יכ ,דאמ רהמ הטילמ לעמ תקלוסמ וז
ת לד רוגסל הלוכי אל תא ןיידע" :הנילרצ לש התודבה התוישק הילע תדרוי

ן וצרב אל םצעבו ,החכש ,ןכא ."רודזורפה לאש ,הנוציחה—תאז אל ,אל ...ךירחאמ
.תאז השוע איה לבא .תאז השוע איה
:הילא תעלטצמ איהו ,הטימה תא עיצהל הנילרצ הרמג םייתניב

."יטשפתה"
"ן ינא״
״t ימ יכו״ :תקחוצ הנילרצ
"...לבא"
ך כב .התצלוח תא איה הריתמ ,ןיידע תססהמ הרענהש יפלו ."טשפתהל ךילע ,ןכ ונ"
ו מכ ,הליחתמו ,הטימה דיל אסיכה לע העונכ תבשיתמ הטילמ !חרקה רבשנ ןכא
, תנותוכה תא טושפל האובבש אלא .הרדסכ טשפתהל ,בכשמ לע היילע תע וז התיה
, הנילרצ הב תקחוד ,"יכישמה ,אנ" "...הליל־תנותכ יל ןיא ירה" :תרצענ איה בוש
, התוא ךל איבא דימ ,תחא ךל היהת לבא ...הליל־תנותכ םעפה הכירצ תא המ ליבשב"
״! תאזה תישפיטה תנותוכה תא ףוס־ףוס ילישה ? אל דוע .אנ ...ףכית
ה גילרצ .םלועמ התיה אל דוע המוריע הכ .המוריע ,הטילמ ,תדמוע איה וישכע
, תרמוא איה ,"רומג רדסב לכה" .הפוג לע תולק תחפוטו תוניבמ־השעמ הב תננובתמ
, ךליגב רתוי םילק ויה ילש ;םידבכו םה םיכר טעמ״ .הרענה ידש תא תצק תפקוז איהו

, הזל םיעגתשמ םה .ךכ קוידב םתוא םיצור םיבר םירבג .הככ רדסב רבכ תא לבא
ר עשב תננובתמ איה ."םליבשב בלחב־שבד ומכ ןה ךלש ולא ומכ תודורו תומיטפו
ל ע םג החור־תרוק העיבמו ,קיחה־תמולפב ןכו ,יחשה־יתבב ידמ רתוי טעמ ךובסה
ת ויהל הלוכי תא ,יארב אנ־יטיבה ...איה הלותב ןיידע הזכ והשמש ןמאיי אל" :ךכ
ה שדח ןוצר־תועיבש יהוזו ,הצורמ הטילמ ,ןכ ."ךתוא ארבש יממו ךמצעמ הצורמ
ן יאש דעו ,טיבהלמ האלנ הניאש דע ,הלש יארה־תומדמ ןאכ הל תנרקומה ,ירמגל
א וה המו ,רבג לש ותוואת איה ךיא תעדוי איה עתפ :הזמ קתניהל קשח ללכ הל
, םואתפ איה תלאוש "?ילש דיה־קנרא ןכיה" .היתודומח לע החמש איהו ,דמוח

.תגאדומ
ל שמ ,הפי תחא ,הלילה־תנותכ תא ךל האיבמ םג ינאו .ותוא ךל האיבמ ינא ,יכח"
."ונלש המלעה
ק ובקב םג אלא הלילה־תנותכ תאו דיה־ןוקנרא תא קר אל המע האיבמ איה הבושב
ה טילמ לכותש ,רתכה־תגורבת תא החתפבו ,רתכ־יומד ול רגסו ,םשוב־ימ לש לודג
. םשוב־ינימב תלגרומ הניאש וז לש התובהלתה לע איה תחדבתמ ,םהב חרחרל
. "םהילע תוכז ךל שי ,ןכבו ;ךלש סאירדנאמ םתוא הלביק תינוראבה תרבגה ...יתפרצ״
א בס לש הניסרח־םולצתש ,קדה קנעה תא תדנוע ןיידע הרענהש האור איה הנה ךא
.תרשרשה תא הילעמ הריסמ איה ךויחבו ,ןקז־ןבל ,והצקב יולת
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."סומינה יפל הז ןיא !םויה ךלצא תושעל המ אבסל ול ןיא״
ה טיבמ ,ןוקנראה ךות לא אבס תא איה השילגמ ;םיכסהל אלש הלוכי הניא הטילמ
ן נער רבק לצאמ תשרופה תלבאתמ לש תשראבו ,תילולפאה לא ,הינש ךשמל ,וירחא
א יהש ,האנו הילאמ־הנבומ הרוצב רבדה השעג .וילעמ ףוכראה תא זא איה תרגוס
ר בדה השענש יפלו .תוחישק לש הדימ הלוטנ הניא ךכ ףקותבו ,חרכהה תדלות
ה ליהכ הטועה ,השודקהש ,דועו ,הריזגו וצ אוה יעצמא־יתלב לכש םישנה יתש תושח
י כ .תוישקו הרמוח ילב תויהל הלוכי הניא םלועל ,תטלחומה תועצמאה־יא תא
ק חרמ לכ לא היוטנ ,תיעצמאה־יתלב הברוקה תשודק איה תירזכא
ל כל הנותנה תיצראה תויפוסניאה תוהמב ,יצראב תנגועמ התויה ףא־לע ,קחרמו

־ יתלב השודקה תומדב הפיקמה ,השא איהש לכ לע תלטומהו השא איהש
לשכ תושונאה דיקפת תא תורודה־רדס לש תטלחומה ,תיעצמאה
.דאמ וניצרה הגילרצכ הטילמו .תטלחומ תוישונאל דיקפתה תא ,ומצע
ה מיצע ןתמצוע איה ,היניע תמצוע איהו ,יארב טיבהל דוע הזיעמ הטילמ ןיא טעמכ
ף שפש ,םשובה־ימב הפוג רוע תא ףשפשל הליחתמ הנילרצ רשאכ דואמ הקומע
־ טרוק לע ףא חוספל אלב ,םיינזאה ירחאמ רעשה־ילושב לחה החישמ־ףטלב בטיה
, תילולפא־הרירק ,המיענ השוחת חימצה הז רבדו ,םייכרבה לא הטמל דע ,רוע
־ רחאל הנילרצ הילע המשש הלילה־תנותכ תא לבא .םלועמ ןיידע השח אל הומכש
־ דאמ איה הכורא :העבש־דע התוארל רשפא־יא ןכאו ,תוארל איה החרכומ ןכמ

־ דאמ קומע ,הזחל לעמ הנידעה הרחתה ףא לע ,הל ףושחמ ,דאמ־דאמ תיישמ ,דאמ
, "האנ הלכ ,שממ הלכ" .ירמגל תופושח םייפתכה תאו תועורזה תא ריישמה ,דאמ
י בגל ידמ רהמ ,הרהמ ךא ,יארב ,המע דחי ,הב תלכתסמ איהש העש ,הנילרצ תרמוא
א יה תקשנמ רבדה השענשמו ."הטימל וישכע ,ךכ" :תקסופ איהו ,ךכב הל יד ,הטילמ
ך ומסה רדחה לא תלדה תא הריאשהב ,רדחה ןמ תאצויו רואה תא הבכמ ,בוש הל
.תחנב תרגוס איה ,רודזורפה לא הכילומש וז ,הנוציחה תא קר ,החותפ
. טעמכ םונמינ־ןיעכ ,טעמכ תואל־ןיעכ ,טעמכ םיענ רבדה .הטימב תבכוש הטילמ
ת מאב ילוא .םולח ךפה ילולפאה רדחהו ,תרבוג הקושתה קר ,רס חורה־רצוק לכ
, ןמזה־רדעיה תא קיספהל ,עתפלשכ רבדה ךרא ןמז המכ תעדוי איה ןיאו .המנמנתה
, ןכרכ ,׳א ןודא ,דוס ,ןכ־ןכ" :הנילרצ לש הלוק עמשנ—בר קחרמב יכ ףא—ץוחב
ה נילרצל ןימאהל ללכ הצור אוה ןיא יכו—סנכיי קרש ,וג !וליבשב תיתימא העתפה
״ ? ןבומ—הלילב םש שער ידמ רתוי יל השעי אלשו ,רבכ דלייש ,ןכבו ? הנקזה
ה מצע הטילמ לש התעתפהלו ,תלדה ץוחב החתפנ—ךומסה רדחב רוא־וק םע—זא
, המצע הנממ תוקתונמ לוכיבכ ,תוממורתמ ,תויאמצע לוכיבכ היתועורז תושענ
ת וקהוב םדמדמ ןבולב ,ןבולב .ותעתפהל ,ןכ ,ותעתפהל ,וילא תויוטנ ,הא ,ותארקל
. הלילה הזב הטילמ יניע תואורש תוארמה ןורחא והז .הכרה תילולפאב תועורזה

, ץק־ןיא־דע תכשמתמה ,הנושארה ינאה־תשיגפ ,הנושארה הקישנה תעיתפ תדרוי יכ
ת וזירז־רסוחמש המ־למע רחא) האבו .תכלוהו־תקמעתמ שגפימה תוקיתמש ןויכמ
־העתפה ,םימודקה־תעתפה (שאר־דבוכבש וילאמ־ןבומ חרואב תאז םעו ,באכ־ץמשו
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 הליגר הרגיש ךפוה אלא ,הנושארל ,ןאכ ומכ עראתמ הז ןיאשכ םג—איהש ,חצנה
 בושל החרכומו ,איה דימתו דימתש ,תישארב־רהוזב הרוהז דימת תראשנ—תנמוימו
.םדא־יפוג ינש לש תודחאתהה ,חודחיתהה :העתפה תויהלו

(.ב .א)

רטוה גנאגפלוו



הבהאו תוומ ר>ש:רקר>אמ העירדירפ
יךמע ךהוא חקא ךילא הללא ךגהנא אב
הנא?ם לע תלבומה הקע לא םישגלה־תערח לא
יכ?ה לע םירבקה־תורעמ לא רוצקה םינועבצה־רעי לא
תועגי תורומעאב לגךכ ףנומ ובלע םימש־לחכ לא
 תוכל תואירק?) הרעע־עעה תעש תרועב לא

ןמגרא תומיענ
(יר־קי? םיפלאמ םירוהרה ׳הקוצי תיכוכז יפוצרפ

יד»ע ךתוא חקא ךילא הולא ךגהנא א?
יבבל־םינפ לע םינפה לא המונתה לא ילע באכ־תפע לא
תולתפנ םי?רך ךלה; ךגהנא א?
דירות ריבכמל תועמך ךילא הולא
רואה תא םיריתסמ םילפא תונליא ידמע ךתוא חקא
ידמע ךתוא חקא ךילא הולא ךגהנא אב
ךךמע היהא יכנא אךית אנ לא
 הלואמירפ יל׳ציטוב וקיל׳גנא הר׳פ) יד^ע ךתוא חקא אב

ם יחושאה־רעו
(תולופנ םינפ ז דמ

תומדא יל? םוקמ לכ לא ךךמע
תלחופ ינניא
תומדא ילע םרקמ לכ לא תומדא ילא םוקמ לכ לא ךדמ?

(.ה .א)



הל>להקדיוע:טור ףטו>
. הלילה־ךרוע עיפוה םישולשו־הרשע־תחאב הליל לכב .שלשב רקוב־ידמ עיפוה ןותעה
. רחמה־רקוב לש המדקמ־קלח .לותנמ לשו ןובס לש חיר הלעמ ,חוחינ ,ץוחר ,חלוגמ
ה לילח־תוצוחב תירחש־לויט רחאל ןנעורמ .םירחאה לש םתופייע תא ןיבה אל המוד
שויה יכרב לע ,םידמועה ימכש לע חפוט ,םיפייעה תרובח לא ,םימתו םת ,םנכנ היה
.םיבקר םימוגיפ ,םיטטומתמ וללהש אלפתהו ,םיב
ן ווכתמב ןיגפמ אוה הליל־ידמ וליאכ הארנ ןכא .םלוכמ רתוי םלוא־אירב היה ויניעב
ת א ,םימונצה וירבא תא ,שולחה והארמ תא ךכב שיחכהל ,ולש ונסח תא שדחמ
ם ינש לופכ תוקד םישש ךות .רחא אוה םג היה םיתש רחאל .םירווח־םיבוהצה וינפ
.הדובע־םוי לסחמ היה
ה עבטש ,םופדה־עבצ לש םינמשה תובקעה םע תוגאדה יללצ וגזמתנ הזרה ופוצרפב
ו יה תורוקז ,תוקוספה ,תוקדה ,תורוחשה תורעשה .הריהז־יתלב עבצא יארקאב וב
־ לכ־לע ,םקועמב םיזוזג םואתפ ויה םייגרפיצה ילוש .םיריעז םיניפכו לזרב־יטוחכ
ף רה ילב םידדחתמה הקתעהה־תונורפע לש םילוגסה םימתכהש היה הארנ םיגפ
ן חלושה דיל הדובעה התיה וליאכ .םיינרפיצה לש הרשי־אלה ןתרוצ תא םיטילבמ
ה עשמ תוחפ ךותב ,הלילה־ךרוע לש ונקז ליחתה ,תורעש תחמצהל ליעי רישכת
ת ונבלה תוילוורשה .ריפאמ־ריחשמ ,םייחלה־תויבובקנמ עפשב חמצל ,חלוגש רחאל
ן יב לא קחדנ ,ףפורתנ הבינעה־רשק .הצחמל־ןלמועמה ןקרב החמנ ,דיה־קרפב וקבד
א ל םייולת וארנ ובש ,ץצונ בהז־ןורתפכ ףשחו ,"לפקתמה־ףוקזה" ןוראווצה ישד
ב אטסוג היהשכ .ומצע שיאה וליפאו ,שיאה לש ושובל לכ אלא הצלוחהו ןוראווצה קר
ת וטיהלבו—הלש רועה־דופיר רוחמ שלוג אולימה־בבג םואתפ הארנ ותסרוכמ םק ׳ק
ל ש ותרדש־דומע אלא םדוק ןאכ היה אל רוחהש בושחל היה רשפאש דע ךכ־לכ
ת וטטושמ םיילגרבו המידק יוטנ ףוגב הלע ומצע אוה .וחדקש אוה הלילה־ךרוע
ה לעמל .ויתונעשמ תא דביאש רגיחכ היה לושמ .הרדסמה לא תוגרדמב םידדצל
, תכתמה־יפוצמ םיכוראה תונחלושה דהא לא ויקפרממ דחאב ומצע ןיעשה הרדסמב
ל ש יעבטה הכשמה הז וליאכ ,ןאכלו ןאכל ושילגמ היהש ,הקתעה־ןורפע ויתותפש ןיב
ה ז םוקמב .ההגה־ילע תוארוק ויהש ,םייניעה תועונת תא ךכ הויל ןורפיעה .ןושלה
, יחלה ןמ תקתינ דיה .דתיה םימעפל .עונמ דמע ןורפיעה םגו ,תורצענ ויה רחא וא
, רודכ הנממ רצ ,טאל התוא ללפיק ,ריינ־תסיפ לטנ ׳ק באטסוג .ןחלושה ןמ קפרמה
ו ליאכ הז היה .החידב התיה וז .להובמ עזש ,םירדסה דחאב ותוא חיטה עיתפמבו
ו ינפ ושבל דחא ןיע־ףרה קר .עולקל אוה ביטימ ןיידעש חכויהל הלילה־ךרוע שקיב
ה נש םישולשב ריעצ ינולפכ ותוארל היה רשפא זא .וקחשמב עוקש רענ לש תשרא
.םילגה ךותל םיגבא־תורורצ ליטמ ,םימ־תפש לע ,תורצק םייסנכמב ,רתוי

לכשו ,"ןותע״ל "תוירחאה אולמ" לכב אשונ אוהש חכש אל עגר ףא .ןיצרהו רזח דימ
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־ אלב הנוכנ העידי ,הנוכנב הנוכנ־יתלב העידי ול ףלחתתש הנכסה ול תברוא ןמזה
א וה .תובישח לש רבדב ךכב־המ לש וינע .תובישח־תלוטנב הבושח תעידי ,הנוכנ
ע ידומ וריפמ קרבמ היהשכ .ונממ טעומ קלח אלא האר אלש ףא ,םלועה לכ תא עדי
ת וטטומתהש ,וריפב היה תיב־ןבכש יפל ,׳ק באטסוג היה המודמ טטומתהש רשג לע
, זאקווקב הברא לע העידי העיגה .תובע תויתואב הרדסל ךירצש ךכ־ידכ הבושח רשגה
ת אמ רמאמ ןימזהל ,זאקווקה תאו הבראה ינימ תא ריכה בטיהש יפל ,דאמ היה הצור
ם ישמחב ךותעה" תא שדג אוה .ויבגל םייק היה אל יפרגואיג קחרמ .עבט־רקוח
ל רנגה לע העידיהש וחיכומ ישארה ךרועה היה םא ברעב רחמל .תורתוימ תועידי

! העוט התא" :בישמ ׳ק באטסוג היה ,שיא םוש תניינעמ הניא וקיסקמב הרירוק
ד קפמ אוה 1894־ב רבכו 1874 תנשב דלונ !הליגר־יתלב םייח־תשרפ הרירוק לרנגל
. הריבב תוחוכה דקפמ אוה השענ האבה הכפהמה רחאלו ,םורק־הריווב תודיחיה
ע נמנה ןמ רבכ םא "!...תפערסה־תקלדב הקל וישכעו .ותוא םידבכמ ויביוא וליפא
. "תונוש" ןיב •ייראפנונב תוחפל עיפוה ירה ,טיטפב תפערסה־קלד תא איבהל אוה
י בלכש יפל ,לאמשמ הלעמל ,ג דומעב תורוש רשע הקידצה אטשוקב תבלכ לע העידי

וסמ תוביסמב"—."תומיוסמ תוביסמב" תושונאה לכל הנכס תויהל םילולע אטשוק
ר דגה תוניפסבש םיחלמה תא עגנל וזכ תבלכ הלוכי"—׳ק באטסוג היה רמוא—"תומי
ה זיא לע העידי ךילשמ הלילה־ךרוע היהשכ ."בושח־יתלב" רבד םוש אופא ןיא ."תול

ר יינה תא הלוש ,תוקד שמח רחא ףפוכתמ היה ,הקוחר ץרא וזיאב ןטק ערואמ
, העיגה־הז־התע העידי לש בצמל ,תיתוכאלמ ךרדב ,ואיבמו רזוחו וצהגמ ,טמוקמה
ו פצ בוש .הילע עדויהלו בושל ידכ החכשל ומצע תא ץליא אוה .תעדונ־יתלב־ןיידע
.התוא ךילשה בושו •,המוסריפ דגנ םינשיה םיקומינה ולעו
, רחא ןותעב רחמל השגופ היהשכו .הכורא העש םימחר וב הררוע דוע םתסה־ןמ ךא
ו תימעב אנקמ היהו ,היתוערואמו תעה יפלכ ושפנ־ןויווש לע תוילכ־רסומ שח היה
ב ושל טילחמ היה הלאכ םיעגרבש רעשל רשפא ,ןכא .ןותעב העידיה תא סינכהש
ר שאכ ךא .תונושבו תונטקה תועידיב ,אבה ןוילגל "יופינ״ה תעשב רתוי רהזיהלו

ה יה ,הבורקה הביבסה לע תובתכה תא ארוק ,רבטצנש "רמוחה" ינפל בשוי היה בוש
, תונידמל ,תומואל קלוחמה םלוע לש תירזכאה תואיצמה תא תבאוד הדרחב רכוז
 אצויה ,םיוסמ םע לש ןותע ךרוע והירה ומצע אוהש הדבועה תאו ,םירעלו תוצראל
" ארוקה״שו ,םיקוחרל םיבורק תוערואמ ןיב תולובג אופא שיש .תמיוסמ ריעב רואל

ם דא אוהש אלא ,ןינע לש הווש הדימ וב ררועמ וניא ץראה־רודכש ,טילופומסוק וניא

י פכ ,תוערואמה תא ןיימ אוהו .בוזיווה תוצרפתהמ רתוי ותוא ןיינעמ ונכשש בשוימ
ם יניינעהו ,תוריעזו תולודג ,"תוקד״ו "תובע" תויתואל ,םיקוחרלו םיבורקל ,ותבוח
.רתויב תולודגה תא ולביק םיבורקה
ה צחר־לוחב ,תוידוסיב ,טאל ,הרדסמבש רויכב וידי לטונ היה ךרעל שלש העשב
ןיב ויתועבצא ריבעמ ,הצחמל־אמוסמה יארב טבמ ליטמ היה דוע זא .ףירח ןובסבו

.(תודוקנ 6) טיטפ יעבר״תשולש—ייראפנונ !תוליגרה ןמ תונטק ןה ("טקנופ 8״) טיטפ־תויתוא •
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 ריבעמה ןקחש ריכזה אוה .וינפמ םירוחשה םימתכה תא הטחממב החומו ויתורעש
 ־ינושאר .בוחרה לא ותאצב ,םיימשה ויה םיריהב רבכ ץיקב .וינפ לעמ רופיאה תא
 םירוחצ ופחיר תוינמחלה־ירענ .ורטריט בלחה־תולגע .הניר וחצפ רבכ םילבלבה
 חתפ הלה .לודגה קושה תבריקב הפק־תיב לא וילגר לטליט ׳ק באטסוג .תיבל תיבמ
 הרונמה הביהצמ תואקשמה־קפלדל לעמ .םינרגתה לשב ,דאמ םדקומב ויתותלד תא
 ,םויה־לש־רקוב רבכ ול היה שמא־לילש ,ךרועה .רטפנ רבכש לומתא־לש־רוא ,םומעב
פכה םירבגה ןיבו םישנה ןיב היה בשוי .לומתא לש וליל תא םוי לש ורקבב ריכזה
 ־תרשע־דדוב ,םיילפכ־רויח אוה ,םירזג לשו םיקלס לש חיר ופידהש ,םיינריעה ,םייר
 תא חתופ היה .ךרוע :םינוריעבש־ינוריעה ,ךרכה לש ילאוטקלטניאה וגיצנ ,םינומ
 הז היה .רזגהו קלסה חיר תא םופדה־רוחש לש וחיר החד תחאבו ,םינותעה ןושאר
 ,תפז לשו ןיטנפרט לשו ךתומ טלאפסא לש תוחיר רכז הלעה אוה .ריע לש החיר
ידי םהב אצמ ,םינותעה ראשל ןיתמה ׳ק באטסוג .ריעה ישיבכ תא םיצפשמ םהבש
 ,ןושארה ןורקב .תילמשחה־תנחת לא הנפ ךדכודמו ,"ןתנ" אל ומצע אוהש תונטק תוע
.ותיב לא עסנ ,ךסומה ןמ ןנערו ץוחר אציש

 הפטעמל תוכחל ידכ תכרעמל םיירהצה םצעב אב היה ,וב םישולשב ,שדוחב םעפ קר
 םשה היה בותכ הפטעמה לע .תרוכשמה לש הלדה הרתיה האצמנ הבש ,הנבלה
 ׳ק באטסוג .םייוכינ לש אצוי־לעופ ,השק־עוצפה םוכסה דיל םגפ־אלל ׳ק באטסוג
 .לוח־לש־תוחידבל הטונ וניאו יניצר לבא .ליל־תוצחבכ ,קרוסמ־חל ,חלוגמ ,יקנ היה
 ? המרגש איה ובכשממ דרי הב הליגר־יתלב העש התוא םולכ .ותוא האלממ ירמ־חור

 אוה .םייטסינומוק תונורקע ׳ק באטסוג זירכה שדוחב־םישולש ידמ םוי־תוצחב—
 לש ותרשמ" ישארה ךרועה תא הניכ אוה .ןותעה לש תיטרקומדה וחור תא ררא
 ירחאו .ןותעב תויטסילאיצוס "היקוק־יציב" אבהל ליטהל עבשנ אוה ."םיפסכה־םלוע
 ובשי ובש ,תובישיה־רדח לא ,ודיב הנבלה הפטעמה ,םנכנ ףא אוה .רטפתהל שדוח
 ועמש רבכ לכה .וילא העש אל שיא—"! יתובר ,רטפתמ ינא" :רמאו ,םידחא םיכרוע

.׳ק באטסוג ףיסוה ״! הז םיריזח־רידב דוע דבוע ינניא״ .םעפ םירשע תאז
 ונתוא םיפיקתמ םיטרקומד־לאיצוסה ךיא תארק" :ימ רמאיש םימעפל היה הרוק זא

״? םויה
 םיכרוע םה ךיא םיאור םתא !תאזה היפונכה" .הלילה־ךרוע רמא "?בותכ הז הפיא"
 !םיאנותע םניא הלא !הזה ןותעה תא ארוק והשימ ללכבש !ךכ־לכ עורג ,ןותעה תא
 תא אצמ ףוס־ףוסש דע בלוע יוטיב הזיא הכורא העש שפיח ׳ק באטסוגו "...םה הלא
.וסיכל הפטעמה תא בחתו ״! םייתגלפמ םיאקיטילופ הלא״ :םייוטיבבש עגופה

(.ב .א)



ליג־ןב לש ותומחענפוקוא סאירדנא
7 3־ה ןי3ל 13־ה יתנש ןיב
.יתבוהאל יתיבח
׳ףרמה־ןגב ובלהנוה תוגוזה
, ןגנמ גולרוא ןונגנמ ןעימ
, םימדאה־םילחבה םיסנפה לעהלחפ־הנבל תוננוא יתפדעה ינא
.רבשמ ילב ישיאה סנאוינה לע יתךבע־יתרבגתה

7 3־ה ןיבל 13־ה יתנש ןיב
.ייה לע שורפל יתיבח
וכפהתה רןב־תולוגתת ,םישקבמה ינוי־ישךח
,ילש ףדפדתמה חולה ןונגנמ ןעימ
, ימצע־יב תוננובתה לע תורבתשה ףידעהל יתולתה ןמזה םע
.קזנ ילב ישיאה םנאויןה לע יתרבע-יתרבגתה

37־ה יתנשו 13־ה יתנש ןיב
.הנחבשא הלקנ־לע אלש ׳תופיצר הענ

. םינורחאב ןורחא יל היה תומה ,םיתמ־תונוראל טוהל יתייה אל םלועמ
, יפוג לש ונונעמ ידי־לע ענמ
, ןיךה־קודצ לע הנבה ילב םלועה ןמ האיצי ינא ףידעמ
.השגךה ילב ישיאה סנאוינה לע יתומב רבגתמ

(.מ .פ)



ונמז רוביג :ולסרטיג .פ טדבלא
, רלדא רוטקיו םילעופה־תעונת גיהנמ לש ונב ,רלדא ךירדירפ ר״ד
•קריטש ןזורה םירטסינימה־שאר תא הייריב 1916 רבמטפסב 21״ב תימה

. הולע־תורעי ושחר ,םימ־ילפמ ושעג קחרה .רבמבונ־יליפרע תא ףסיש קזח חור־ףגנ
ל וקב םורדה־חור הבשינ המימח .התיה הנה ,רבכמ ושחוה הינצינש ,םילקאה תכפהמ
־ תמה חריה־אולמ קהבהב .םיננוצה םיאתה ךות לא ןולחה יכרחל דעבמ קד רורמיז
ם יסוסה־תכימש לש לזרקתמ ץינאו ץינא לכ ,תולק וציקהב ,ריסאה האר ךלוהו־לטרע
ת א םיחתנמה ,םיפלח־יבהלכ םיזחשומ ,םיכורד וישוח וישכע ויה רבעמ אלל .ולש
־ תויח לש ןהיבוברזכ םיפירח ,תקדקדמה תוננובתהב יחרכהה־אירבה ןמ ארפ־לדגה
ם יבלכה תא עמש אוה .יעות־תובקע רחא ללוש תכלוה הניא ןהמ תחא ףאש ,ףרט
ם יבלכ האממ הלבקב םהל הלליש םיבלכה תאמ תא ,ביבסב תורצח האממ םיחבונ
־ יעלסל תוניב ,םש־יא .םיה ןיבו ןאכ ןיבש םיבלכה לכמ ,םיפלא־יפלאמ ,ףלאמ ,םירחא
ך להמ ,לילה־יצחל דעבמ ,ךלמה־ךרד־ירשימ ינפ־לע ןאכמ קחרה אל וא ,טסראקה
ך רואל העידי הצא—רבדה תא ריכמ ריסאה—רחאתנש דחא וא דושח דחא וישכע
ת ועש תצואתב הינפ לע םיפלוח תותבלכה־ינב תותוא לבא .םיכתוחמ ףרגלט־יטוח
!שובחל ול עודי הז ףא—הקד לכל תודחא
י חפ ותוא ,העשה־תיצחמ דוע הרבע אל ,םיה־יקמעממ יאג ותוא .רבכ הז הנה J הנה
ה כשלב הכמ הליצמה .ריוואה־גזמ־תכופהת םעש חבנ ותוא ,םורדה־חור־דוחבש
.עקרקה־תמוקבש הקירה
, הכימשה תחת תוגורח םייכרבה ,םישישיו םיריעצ ,םישנא ,םיאולכ םדא־ינב םישימח
ל עמ םישגורמ ,עגרה הזב םה ףא ורוענ ,החוורל־םיעורק תויפה ,תורועפ םייניעה
, םכותב החומצ תושיגר ,עבטה ךרדב ,ול רועישו הדימש חורה־ףגנ חוכב רועיש לכל
ט עמכ םהל ןיאב ,םיגלפומ םיעוריא לש תירותסמה םתנירק יפלכ ,תולידבה תמחמ
קניטסניא ילעב ךא ,השולק םתסה־ןמ ,היצנגילטניא ילעב םישימח ;הליגר תרוסמת
, םיסנא ,שפנ־יגרוה ,םיבנג ,םיחצור ,רסאמבש־תוירב םישימח ,קד־דע־םינמוימ םיט
ם ה םישקבמ תאזב ,םה םיעדוי תאז—רשפאתנש רורחישה־אלפל םלוכ םיפצמה
ם ודרגל־היילעה ,שנועה־יוציר בגא ול הכז אל ןיידע שיאש רחא והשמ ותוא ,תוכזל
, וישכע םיצבור ,המחלמה לרוגב םיטהול קלח־ילטונ םישימח—הנינחה תלבק וא
ל א ,ריואה־גזמ־תכופהת לומ ,ליל־שחר לומ ,םולכ־אל לומ לא ,בראמב ,הכורא הרוש
, םיביכרמ ,םיחתנמו ,הפש־תיימוד לומ לא ,הפש־אל־הפש לומ לא ,ןומעפ־תשיקנ לומ
.תובבל־ערוק ,רזומ ,טעמכ־יהולא ,דוה־ארונ ,אוה יוסינ .םימגרתמ ,םישח
תפמה .רצחה ינפ־לע שדשדמ םיילענ־גוז .תיבה לש ןטקה ורעש קירחמ הנה וישכע
י נזאב םילצלצמ ,תועמשמ םהל ןיא ויבגלש ,הלילה־רעוש לש ודיב םילודגה תוח
וקלה הב העוצרב םתוא הקלמ והשימ וליאכ הז ירה .םילכהל־ריהב לוצליצ םיאולכה
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. תשרפומ ,הער הניש םינפב ןאכ םינשיה יבגל ץוחב םייחה ידמ־םיבורמ .םמצע םה
־ ליט ,םיפלוחה םיננעה ןמ עקובה חריה ,תונולחה־יכרחל דעבמ םימחה חצה בשמה
ל א תררגנה הרושבה לש תינחווצה התסינכ ,םיבלכה לש בושו־בוש ליחתמה םפורג
־ ילכ לש םלוצליצ לוק ,םיילענה שודשיד ,ןטקה שפשפה תקירח ,הקירה הכשלה
, ןושארה העיזה־לגאו ,םיבחרתמ הזח־יתב םישימח—וישכעו .גשיהב םניאש הצירפ
.לילצה־תוקומע לזרבה־תועוצרב לודגה רעשה תרמז—ותחפנמ רועה־תיבובקנש
. ינשה חורה־בשמ ,םתוולשמ םירוקע םישירמ ינפ־לע שערתמ ,עיגמ וישכע הז הנהו
, לע־תפחרמ םינומעפ־תלולצת ,םישחור םייפוסניאה הולעה־תורעי ,םירמוח םימה
עור ,םירמזמ ,םיכרוד ,םיפפותמ םערו תולהקמ ,הלומה .םינפב־תופרוט ןרק־תוריפצ
ת טעש ,םיחירב תקירח וא ןיז־ילכ תושיקנ .העש התואב םוקמ ותואב ,םישרשרמ ,םימ
ה יה אל ונתאמ שיא :חור־תובשבש וא םדא־ינב תולוק ,תוגג־תחש תשווא וא םיסוס
ו דידי ידעצ תשיח תא ,ץוחב־ובלכ תללי תא ,ודלי יכב תא החטיבב םהב ןיחבהל זעמ
, ךרדבש ,םיניוע וא םייוצר ,םדא־ינב לע ונעדי וליאו .םרקיחמ חטבומ תויהל וא ,ברקה
ל א ונמצע םיליטמו םירזוח ונייה ,םלועה־ללחב תוער תועומש וא תובוט תורושב לע
ו א םישאיתמ ,עודיה־אלה לאה־ןוצר תחת לא ונמצע םיעינכמ ,הטימה־תותסכ תחת
, ונדמל דומל ץוח־יפלכ ןיזאהל אלש ,ונידי־ומב ונלענ תלדה תאש יפל ,םיללפתמ
ם ייאמק םיבצמימ לא הלטלטב ונריזחה אל ונתוריח תליזגכ ריבכ הכ ערואמ םושו
.ונישוח לש םייתישארבה ןיזה־ילכ תא שדחמ זיחשה אלו
ה ניב ,לכשה תונוונתה בגא ,ופיסוה ,תוטתשהל םינודנכ ,הפ םיצבורה וללה וליאו

: קוחה תיזח ירחאמ םהישעמ םישרוחה םישנרב ברקב וא םיארפ ברקב קר הל ףקותש
, םהיתובקעבו םהיביוא ינפ תשראב אורקל ,םהב ןיחבהלו םתוקחל ,םישחרב ןיבהל
.טעמכ תטלחומ החטיבבו םיאנתה לכב
ת יכוכז־תנחבמב ומכ הקזחה הרעסה תא חתנל הליגר־יתלב תוצמאתה קר השורד
קונ ,תוקרוח םיינישה .הצוחה המינפ תא איה הגירחמ טעמכ ,תבאוכ ןזואה .תמליא
ת וצעננה תועבצאה־ינרפיצ .םלועה לכ דגנכ תומצעתמ תותסה־תומצעו ,וזב וז תוש
, תותוועמה םיילגרה־תונוהב ,רטנסל דע תוכושמה ,תוקדוהמה םייכרבה .םיידיה־תופכב
- תיעקרק לע םדאה ץבור יריה־עגרב עלק־ילככ דפוקמ .תוזכרתהה־רוזחמ תא תוציאמ
ם יבתונה םירודכה םיצצופתמ ,םילגלגתמה שערה־ימרגל לעמ ,ץוחבש העשב ,חתותה
.ולש עמשה־שוח לש
.ןבא ינפ־לע ףלט ררגנ—םימוד םישחר ףלאמ םרומ—וישכע
ב רח התכיה—תולולכה־תפוח תארקל תויתכתמה תויוחפתסהה לכמ ררבומ—התע
j  םדא לוק אלא וניא—הבוראב חור־תוללי לילצכ ולילצו—הז הנהו .ףוכראב וא ןברדב
.םד תפטונה ןזואה־תסכרפאב ,שערה לש יחה רשבה ןמ ףלוקמ הלמב הלמ
.הרעסה הצרפשכ הליל־תוצחל הבורק העשה התיה
־ תיכוכז ירוחאמש רוחצה אל .רואה קלד ןיידע הינשה המוקה לש םיאתה דחאב ךא
.לסלוסמ הביתכ־ןחלוש לע םודא־תלהאומ הרונממ אלא ,הרקתה־ימורמב בלחה
־תמדא יניע לבק הזירכה ,רחמה־רחשל דע תופוכת—םימי םייתנש הז—הליל־הליל
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 לע תוליפאמ םיכוכ־תורעמל תוניב וז רוא־זמר־תדוקנ ,תוכלוהו־תוברתמ ,רושימה

.תוינזוור־ימועפ םייח
 הטימ ןוגכ ,המוחל םידומצה טוהירה־יצפח דבלמ ,ושמיש הלא םינרקסמ םייח לוהינל
 תחתמ ןמטוהש לוז ריק־דברמ ,יצחו םייערכ שלש תב הקורי הסרוכ ,ןויקג־ילכו
 ,תבהזומ סבג־תרגסמב ,םהיתמ יבצ ,ןמש־םפדה ,ףונ־ךותב־בלכ ונכתו ,ןחלוש ותואל
 תוקד ןבא־תופצרמ ןיבש ךומסה קדסהש םוקמב םש ,ריקה לע הובג ,היבע עורז־יבע
 לשמ ,םירפס יסומע בשומ־ירבוחמ תואסיכ ינש ,רמסמ תעיקת רשפיא תולודג ךא
 וילעש ,תיתוג ףלוגמ ,קרוממ־רחשומ רתנספ־םודה ,םיססובמ םיחרזא לש לכוא־רדח
 תאלממה ,דודנ הקיחרה רבכש הלודג הדווזמו ,םילכאמה שגמ תא ליידה־רהוסה םש
 םיחנומ ,דיה־תפונת ןוויכב ךא ,הפיכ ךותמ םיכופש ומכ ,היבוברעב .ןורא לש דיקפת
 ־המודאה הפצרה לע םג ,םוקמ םהל אצמנש לכב ,די־יבתכ ,תורבוח ,םינותע ויה
 םיילענ־יבקעמ םישבוימ ץוב־יריישו ןורפע־יבבש ,םיכועמ תוירגיס־ילדב םע ,היוהדה
.םיכלכולמ
 םע הב קולחל ,לוז הרייעךולמ לשכ ,הז רדח היה סונאש ,הדיחיה תוחונה ־יא
 ןויווש גישהל םיהולא חילצמ דימתש יפל—הזמו הזמ םילבוגה םיפיוזמה־יתלב םיאתה
 םיילפכ איפקמה ,םיתבשומה הקסהה־יריפמ ףדונה רוקה היה—תוירבה לכ ןיב והשלכ
.הפצרהו לתוכה ינבא םע
 ריחמכ םחפה ריחמ היה םהבש ,הרשע־הנומש־תואמ־עשת־ףלא רבמבונ ימי םימיה
 רוקמ אפק רסיקה .ןוחצנב הנומאכ רידנ םחלהו ,םחלה ריחמכ בהזה ריחמ ,בהזה
 םהב רייסש אבצה תונחמ לש םהיתורודממ תועש עבראו־םירשע ךשמל רזוח היהשכ
 תפקומ ,םהבש ,םיידיה־תבחר ויתובא תדוצמ לש העמיק־םיקסומה םירדחה טעמ לא
 ,רועיש־ןיאל תיחקיפ ,דאמ הנידע השא דובכב הרסיתנ ,םיביבח תוקונית השימח
 הסנמו ,ןוסאמ תומלעתמו ןוסא תואור ,לצ־ץמש תורדענ ,תולודג תורוחש םייניעבש
 ־רסוח תא םימתהו ץימאה הלעב יניעל גיצהל םורדה־תב לש דאמ שגורה גזמב
 ־ןויער הזיא תרזעב תנרמתמ בושו בושו ,תושאונ לחוימה קשנה־ןוחצנבש תושממה

.םיככת
 תוירשפאה תויוחונה לכב יולגב והושמישש ,טילשה לש וביר־שיא םג רוקמ אפק ךכו
 ־ףודר ןודייסופש—ינש ססילוא ןיעמ—אוה ,תותפשאמ הלעש בירה־שיא ,ןיידע
.תחש־רוב לא ודירוהל חילצה אל תונוסאה
 תללבודמ רביב־רוע־תעבגמ ,הבוהצ םיסולפ־תכימש תופוטע וילגר ,לוצינ ותוא
 ץבושמ םג גירא ףוטע ופוג ,הריעשה ותלגלוג לע קומע היופכ ,ריס־תיומד ,והשלכ
 הבגה ,םודאב הכוכסה הרונמה תחת ,הביתכה־ןחלוש דיל היה בושי ,תולודג תוצבשמ
 תויתוא לש תורוש רייצמו ,םילגו־חרי־קבאמ לש תגרוסמה ןולחה־תנומת ויתושארמל
 לש תשמורה תרועזתה לע ,הבורקו הלודג .החש יאורה־תרצק וניע .ריינה לע תוריעז
 לע הסכמ ,בוט תושוח־גג לש ףדועה־חרס יומד ,בוהז־םוח ,לודגה םפשה .הבשחמה

.ריעז־ריעז ןויפ ךותמכ קירבמ־ריחשמ בברתשמ אוה םעפב־םעפ קרש ,בתוכה דוחה
ןינמה־ןמ־אלש הצרמה היה ,הגאד־ילוטנ המיהוב־ייח לש רומח ןיד ןודנש ,ריסא ותוא
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ל ודגה םילעופה־גיהנמ לש ורוכב־ונב היה םג אוה .לבא ךירנייה רוטקודה ,הקיזיפב
, םזילרבילה ןב ,יטסינאמוהה ךוניחה לעב ויבאמ רתוי ינוציק םג—ךפש ןויכמו .לבא
־ תרדענ םלוע־תסיפתמ .ירטנמאלרפה חוכיווה לש בוטה ןוצרב היה ןימאמ ןיידעש
ה שקתמ הרואכלשו ,שדחה דלונ ,ןשיה רבקנ ■קיודמ ךוראית אלל ,הבש—וז תוריתס
־ יעדמ יכרב לע לדגש ,ריעצהש ףא ,תישיא־אל תורבגתה לש ןונגס לכעל ןיידע התיה
— תאז העדי איהו—הערה ותועדומ התיה ןיידע ךא .תילכתב הנממ גייתסה ,עבטה
תהל ידכ ןיידע הדלונ אלש הליגר־יתלב הנפמ־תדוקנלו םיער םייח־תונויסנל הקוקז

א ופא ךכ .ומצע תוגיהנמ ,הבירי תוגיהנמ ןעמל תושעלו ץרענהו בוהאה באה לע םמוק
, ימדקא—דמעמ לש םינפ־תדמעה קר םצעב—דמעמ שוכרל ,םיוסמ םוקמל הלוגב ךלה
־ רזא־תמחלמ תעב קר תניינעמ היהתש תדלומה־ץראב סאומ העש־יפלו ,יולת־יתלב
ט לשה תא התמדק־םדקמ טלקמ־ןיד שרפ וב םוקמ ,םשל—אירב ףחד ךותמו .םיח
ח כונ ,םש .הפוריא־תוצרא לכ לש םייתרתחמ תודוסיל לעמ יצייושה בלצב טשוקמה
ת א ןנמל דמל ,הנש יפלא ןב רטשמ לש וצקל הייפיצב ומהש ,חור־יכיראמ םיבאלס
ת ובא־תוכזש םוקמב ,םש .םיטילשה תודמעמל ביצקהל דוע רשפאש תונלבסה תנמ
, וצה תא תורז םייתפש לעמ תוריהבב ארק ,תיפיפ־וד ךא המוצע הצלמה ול התיה
ל צה לש וסיכמ רוקעלו הרוהה־לצמ תאצל ,המינפ ובלב ךכ־לכ תופוכת שח וב רשא
ל ש המבה־תציחמב םירוחל דעבמו תורואפתל תוניבמ הגצה־יליפט ומכ .תשרומה תא
ה רורב החסונל לעמש ,הזכ תויהל הצר־אלו־הצרש ,ריעצה דמולמה לע ורצ םקריקה
־ וסיכ־ןיע—םירוכעה םייחה ךותמו ,ןיידע םיקוחרה הרבחה־ייח רבעל ףסוכ־טבמ חלש
, ךכ־לכ רשואמ םאצומ ןיאש םיצורמה־יתלב וילע ורצ ,הרורבה החסונה רבעל םיפ
ם וקמב ,םש .ךכ־לכ םיחגונ םניאש םיבכוכ ינב ,ךכ־לכ תובוקר ןניאש תוצרא ינב
, הבישיה־חוכמ תוכז הנקמ ןוטלשה־תסיפתל הנתמההו תנכוסמ תוליעפ תכפוה הלטבש
ם תחימצ תורשפאמ תיבב וראשנש םיאכלחו םיינע לש שדוקה־תופוק תועמש םוקמב
ת תצינ ןכיה םהל איה תחאש ,םיכמתנ םיליכשמ האמ ובתכ ,םיעישומו םינמקנ לש
ו איצמהל המיד יכ ףא ול שחלנש ,ךירנייה לש ודיקפת תא ,הליחת דרמה־תקובא
.ומצעב
ש פוחה־יררה רבע לא הפירשה־קבא יננע ורמית תוכומס תונידמ שלשמ רשאכ ,םשמ
ם שמ קחד םילגרמו המחלמה־ןמ־האנה־יכשומ ,אבצ־יקירע ,םיטילפ לש שדח רודו

ל כמ םיתימע םע דחי ,םנמז רבע רשאב ,םינשיה םיבירחמהו םיסרהמה תא תיווז־ןרקל
לומה תמדא לע ולגר בוש םישל ,םויג־בייח לש הווסמב ,רקע ,תוחורה־תנשוש־ינרק
ל א ,ירצונה־יומד ,וידגב־טושפ ,אוה םג דמע םירחא םינומלאכ .הלשב וישכעש ׳תד
ו יטעבש ,בלצה ןמ ימומרעה ןברקה תא הדירוה יאשח־תייחנהש אלא .הדידמה־לגרס
ב ושו בוש המחלמל םירזהש ,באה יניעמ ומצע ריתסה םלכנ .הנכסל ךפהיל היה לולע
ו ניאש ןבה ינפל םסח ,דאמ־המכח דיב ,ומצע אוהש דשח ובשו ,םיסגלקו יארשא דוע
דמב לילכ ומצע עיקשמ בוש הלהש היה הארנ בר ןמז .אבצה לולסמ תא ךכ־לכ יסננ
א ל םילגדה ,ןוחצנ רחא ןוחצנ אב םהב םימיה ויה הלא .דימתל ילוא התעו ׳םיע
,היחרזאמ תלדלודמה ריעה תוצוחב ושעג םידמב םע־יגומה ,תוגגה־תווכמ ואצוה
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ם היבשות תא וריבעה אלכה־יתב ,םינמאתמה םיעלקה ורי תורייעהו םירעה יביבסב
ח בטה תבוחבו ןוחצנב תוקפס עיבמה לכ ינפל םהירעש תא וחתפו אבצה־יטקרסק לא
, הירבח לש םיירבגה םהיתוזח לע םירוטיעו חבשל־םינויצ הטקיל הגלפמה .ידדהה
ו שידקה םילמעבש םיינעה .ןפוד־תאצוי ,הרזומ הליסמ ילאיצוסה שפוחל וללס ךכש
, יארשאל היואר התשענ וז תבורקתל תודוה קרש ,הנידמל םהיתונוכסח־תוטורפ תא
ומל תונמאנה תנגפה לע ול הדוה ,יגיגח ןויארל ןקזה לבא תא לביק שישיה רסיקה
ה רטמה .ןושארה־ןושארה םולשה־םויב תויטרקומדה תושירדה יולימ תא חיטבה ,תדל
ם זילרבילה־תשבכו ןקזה לבא .םירשימל לכה להנתי תיאבצ הניחבמ םא ,אופא הגשוה
ץ וחמ הגלפמה התיה היורש ,יובח ץיפק תיומד .רהה־רוהב וידחי ובצינ באזה־רועבש
. ונוחצנ תא גגוח לקולקה םזירטנמאלרפה וליאכ היה המוד בוש .הפירשה־קבא תיבחל
.םידכנה רודל התחדנ םינבה תפוקת
ם יפיעס הכלהו־הפיסוהש ,תכבוסמה הבשחמב קר ריעצה לבא ר״ד יח האלהו ןאכמ
ה גלפמה תא ריהזהל ידכ ןקזה תא לישכהל וילעש ,םירקבל־םישדח םיפיעס־יפיעסו
ג יהנמה דגנ יבמופב בציתהל .ךכל ךרדה התארנ אל ךא .לשמימה תא דישחהלו בושלו
ומשהו ימוימויה רקה סומלופה יכ עדי ןכש ,בהואה ןבה תעד לע ללכ הלע אל בוהאה
ב אה תא תימהל יאדו םייושע המצע החפשמה קיחב ביואה לע וילא תועיגמה תוע
.אוושל היהי אל תאז םעו—דימע והאצמי ,ןימאה ,ימואתפ עוזעז םלוא .ליצאה
־ ירחוש בלב דשח ררועתש ,הפרח וזיא באה־תיב לע טימהלו אוצמל ךרוצ אופא היה
ן בומ ,ביבח עשפ תושעל היה ךירצ .ערה־ישרוח בלב ,שורדכ ,ץרא־ךרדו ,בוטה
ה יה ךירצ ,באה םע רבדיהל היה ענמנה ןמש יפלו .רתויב־םיברוקמל קר ותוילמסב
, הנוילע הנובתכ רייטצה ויבגלש ,ופוריט לש הז בלשב .ידוסי עוריאב וב עוגפל
ה מחלמהו ,הנידמה לש הירוטסיהה לכ תילכת באה םע תודדומתהה ול התשענ
־ תיבב ההוש היהשכ .וניז תא לטנ ונממש קשנה־רצוא התשענו הקמטצנ הלודגה
א והש דוסה וליאכ—חדובמו ,רבעב רשאמ תוחפ וישכע דקופ היה ותואש ,םירוהה
ו מכו באה לצב רוחאל ןוכר ,היה לכתסמ—ויבאל דלי לש ותופיפכמ וררחיש סמוע
ת א רוקעל ךרדה תא עדי עודי ירה .הקומע בל־תיימהב ,יתימאה הז ונברקב ,דצה ןמ
, תישארה תומדה םע הידמוק קחיש קר ירה .לספס לע תחנב ובישוהלו שרושמ באה
ר שאכ .התימ שודג ומצע אוה לטנש קחשמה וליאו ,רתויב לקה אוה הדיקפתש
־ חבטימ־תוחיר וידחי־םירובח ודמע הב ,הנשיה הרידה לש תונולחה־תכוסח האובמב
ו ליעמ תא היה שבול ,טעמכ םינשה־תאמ־תיצחמ ינב ,םירופאו םיסוחד ,החתלמו
, עיגמ ונורכזש המכ לכ ,םמוקמש ,םיקבואמה םיעוצעצב שדח טבמ ףיעמו טפורמה
, םדוק רשאמ ,רתוי קומע ,רתוי בוט ,רתוי יתימא ומצע שח ,הדיש התוא יבג־לע
א ל ךכ אלב ךא ,ביאדהל אוה סונאש ובל באד ,ההא .ךכ־לכ הטוש היה אל ןיידעשכ
.ובל־עיז תא שוחי

, המחלמ לש ךרדב ןורתפל זובה ,םיינעה םע םימחרה ,ןוטלשה־ילעבל האנשהש
ו הומש ,קשנה תא ול ונמיז וללהש ,עלוק תויהל רמיתה ןיידע עבטה־יעדמ לש ןדיעבש
ותשגרה התיהש ;םויכ םשאה הז תא הייארה־דקומ לא וררג ,ותביתכ־ןחלוש לע וינפל
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ר וסאש !הטושפה המלידה לע הסיכ קר תינתלכשה תוכבתסהבשו ,ותנובתמ הטושפ
י עלס תא ועיקבה אל הלא לכ—םקועמב תאז תושעל רוסא םינפ־לכ־לעו ,תוריל
ה שעמה דיתעש היוזחה העפשהה תשוחתב ולוכ ןותנ אוהשכ .תילאוטקלטניאה ותרהוי
־ ימורממ הליפנה ודילויש םישדחה םיינחורה םייחב שארמ לבוט ,באה לע עיפשהל
י נללוכ ףוריט זוחא ,תרתחמל בושל חרכההו םירשוק־תוליחמ־יקמע לא ןוטלש־סכ
ו מכ ,תויאדווה וליפא ,תוירשפאה תויטילופה תואצותל זבו הז בובנ לולעפ חכונל
ד ביא—ןמא לש ותמשנ קמועמ ןהל זב ,בחרה רוביצה תנתמ תשרדנ־יתלב הליהתל
־ יוויש תא םג ןתנ ירורהס ףוחיר ריחמבו ,ןולשכ לש תועדומ לכ ,ןויע לש דבוכ לכ
.יזיפה ולקשמ
־ םירבועל עגפימ ,םימ־תילולש ךות לא דעומ ,ןהב עגנ ולוורשש םיתבה תומוח ןיב
. ןיילול לש ךוליה ,העמיק דדונתמ ,היה ךלהמ ,םיבשו־םירבוע ידי־לע עגפנו םיבשו

א ל שממ־לש־הניש םגש ,ידימתה ומונמנ .תויוגה־אל םילמל ויה םיחותפ ויפ־ירעש
ו חרכ־לע דאמ תורוכעה ויפקשמ־תויגוגז יפ־לעו ,וינפ לע היה ץובר ,וקיספהל הקיפסה
ת מייק תחא הריהב הדוקנ קר .הצוחה תואור ןניא טעמכ ולא םייניעש רז לכ ןיחבה
ס יכה הז היה :ףלטעה־ףועמ לש תבבושמה תיללצה תלעב ,וז תמדמדמ תושיב התיה
ו אשוב רבע לא ףרה ילב חרדזנש ,חדקאה ירבוע בצמבו הרומג הכישחב היה חנומ וב
.המינפ טיבמה
ו תדובע ךרד ךפש וא ,השיגפ עבק הקווד ןאכש ןודא לש וגהנמכ ,שגרתהו ץוא ילב
י ברעמ דחאב רס ,התימל וידי־לע ןודנה םדאה רבוע היה םהבש תומוקמ םתואב רקבל
ה בש ,ןולמה־תדעסמ לא ,ךכ־לכ רידנה רשבל בערו ךשוממ לויט רחאל אופק ,ףרוחה
־ ריב םירצלמהש ללכ שיגרה אל אוה .בראמ־תבישי אוושל תודחא םימעפ בשי רבכ
ט עמכ :םידחא דוע לא תונכשב וליעמ תא ולתו ויבא םש יפ־לע דובכ־תאריב והוכ
ם ייפקשמה תויגוגז תא חניקשמ קר .קיר םלואה יכ היה המודמו ,וביבס טיבה אל
ת טילקלו טירפתה תאירקל שורדה רועישב תואיצמה םלוע לא ויניע תאשל רעננו
־ יתלב טעמכו הרקיה ,תרחאתמה הדועסל םינמוזמ ,םיללצ רפסמ דוע האר ויטירפ
ת ויונחה ינפל ויה םינל תירחש־תפ רובעבש דאמב םיברה תוירבב בשחתהב ,תקדוצ
ת עד ילבמש ,רושה־רשב חתנב תוסיגנ יתש ןיב .הרקה־הריהבה םיימשה־תפיכ תחת
, הבוט־תרכה אלב לכא התואשו ,רתומה ןמ הלודג הנמ ונממ לביקו תופידעל הכז תאז
ש ממ לש לצב שח ,הללמוא הבהאב ארוק היהש ,אבא לש ונותעב תורוש יתש ןיבו
.ךומסה ןחלושה לצא
, ותלגלוג־ילושב קמעה ,קוסעל ליחתה אונשה־בוהאה ארקמה ןמו רושה־םדמ בהלושמ
, יתימאה ןברקה תא אל ,וה—לפונ ותוא האר ףלאה םעפב .תושקנתהה־השעמ רויצב
ר קענ ,ליצה־אילפמה ,ןבה ידי־לע לפומ באה תא האר ;באה תא—אל ,תובישחה־רסח
ם יימינפה תולוקה תלהקמ תא עמש ;תחנזנה הרכהה יקמע לא ףחדנו הילשאה־ימשמ
ן ימילש ןזואה לש המוצע הימה יפ־לע שח ;עשפנ הכ השעמ לש שאה־ןשבכב העירמ
ל ארשי־ינב תואבצ רובעב םישעורו־םישעוג ףוס־םי לש םימה־ידנ םידמוע לאמשלו
־הפי ,סופמילוא־ןב דחא וא ונבר השמ השעמ ,הנאו הנא ושאר עינה רשאכו .הברחב
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־ תויווע אלא ויתותפש ורצ אלו—זוע־תומוצעת רבדמו חוכ־רידא ,המוק־לעב ,ראות
־ תובר־םימעפ־רבכ־יוריה תא ךומסה ןחלושה דיל ויניע ודצ—רוחשה ויפ ללח לש םלא
.ךכ־לכ־תוחלצומו
, תטטמוקמה ריינה־תיפמ תא השישיה ודי לש תודודמ תועונתב היה רישפמ הלה
.ומע איבהש ךרעה־רקי םחלה ירייש תא הב ףוסאלו בושל
, םושלשל וא לומתאל רכז־רייש אלבו ןמזל ץוחמ ,םולחב יח ךירנייה היה וישכע דע
ת ותורח וראשנ האלהו ןאכמש תוינשה טעמ וליאו ,ומצע וב אלא וקוסיע היה אלש ףא
ב שוחמ אצוי־לעופ תרותב ,תויאמצעו תוירכנ דימת םג םאו ,הבר תוריהבב ותעדותב
.םירשימל־ןקתומ רישכמ לש ןנכותמו
ו עקשמ ,ותרצינ תא ררחשמ ,וילכ תא ןיע־ףרהכ ףלוש ,ובשוממ םק ומצע תא האר
ת ועיספה שלש תא טקשב עסופ ,יריה־הנק לע עבצאב הסכמ ,ודי־תילוורשב ויצח דע
.וקנרא חתופו ,רצלמה אובל ,לפשומ ושאר ,ןיתממ היהש ,ןכשה רבעל
ע ז אל טעמכ .השק ץע ךותלכ ורדח ,דחאכ רומאה יפ־לע ועמשנש ,םירודכ העברא
ן בלה־ידגבש וא ,םוקל הסינ אל ףאש רמול ךירצ ןיאו ,שיאה לש רימתה־לודגה ופוג

ת מחמ רתוי וישכע הריחשה ,היקנה ,הרוחשה ותפילחש וא ,םוקמ הזיאב ומידאה ולש
י תשו דאמ רמקנ ובג ,הנישב עקושכ ,טא־טא עקש רוחצה־ירורמצה ושאר קר .חיל
ס פתנשכ .הצוחה םיזצח םיכושמה ףסכה־ירטש לעמ ,ןחלושה לעמ תודבכ וחנצ וידי

־ תיב־רטסינימ לש םיענצומה ותייוול־ישנאמ שרחה־ירטושו םירצלמה ידיב ךירנייה
ם ר לוקב ,וייחב הנושאר םעפ וז ,ךמתסה ,קראטש ןזורה ,חצרנ הז־התעש רסיקה
ת א וישכע שקיב יכ ורבס וללה .ויבא םש לע ,וירוה־תיב רבעל ןוחצנ־תייווחהבו
ת קוצמב ןוירטלורפה לש תמכסומה תיאשחה ותווקת—ול וקלח רשא דובכה־תארי
.רוחא ורוזנו—רבכמ תכלוהו־תרבוגה בערהו המחלמה
.עגר ותוא ותעד שיא ןתנ אל ,וילגר תונוהב לע וכרדש ,רטפנה ןודאה לע
ת לשושה לש ןמאנה הדבע תומ ;םעה־דסחבש ,השדחה תלשושה לרוג םתוא ןייניע
.דוע ךרעוה אל ,דוע שחוה אל ,דוע ןבוה אל ,םיהולאה־דסחבש ,הנשיה
־ פיק־ןחלושל לעמ ,המינפ המד תכפוש ,םינשה ףלא תב הכלממה התיה תלטומ ןאכ
.תודעסמה תחאב ,רזיוה
ינפה תיזחב ארונה ןוחצנה תרושב תא םייניע ינוילימ וארק ךכמ־רחאל העש־יצח
.לאל־הדות ,הדיריה הלחה ,קפס ןיא .תימ
, ביבס תוטמסה תא שדוג ,תורואה םילגדכ ופנפנתה ויתונולח לכבש ,ןולמה תיזחב
.תמדקומה הריקחל הכורא העש ךשמ דע ,התע םתוימ דוע אל ,ןומהה דמע
ת רחאהו תחאה ודיב ותעבגמ ,יוויל אללו םילבכ אלב ,ףסה לע ךירנייה עיפוהשכ
ה יה שגרומ .וז התיה הבוט השיעג .ןומהה שעגתנ ,ויפקשמ תא ןאכלו ןאכל החיזמ
ק ומע ותוא ךשמו ושאר לע ועבוכ םשו רהימ אוהו .ךירנייה םג שיגרה ךכב .רבדה
ד וע ול היה רשפא וליאכ ,היה םוריע וליאכ תינוכמה לא ךכ־לכ רהמ ץאו וחצמל לעמ
.והשלכ רותסמ תורשפא אלל ,ותלחנ־קלח היהת התעמש הדהאה תמצעמ טלמיהל
־ףירח שחל־לוק וירחאמ עמש "!ךדעב םלוכ !ץלחית התא !ךירנייה ,ץמאו־קזח"
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וכמה תא ףיקהל לחה ןומההו בכרה־ףס לע ולגר חינהש עגרב ,ונזאל דומס ,שגדומ

.ויחא תסורא ,האנ הידוהי הרענ וז התיה .תינ
.הטקשה ותבושת התיה "ן אבא םולש המ״
."יתלצליצ הז־התע .ששואתה בוש לבא ,טטומתה אוה"
גרבו םהידיב ,וישכע וצרפש םירטושה ןמ דחא חרצ ״? םכיניב הפ םירבדמ םתא המ״
ח צור אוהש ול יתרמא ינא" .הלעמל הנימי־עורז תא ףיגהו ןומהה ךות לא ,םהיל
ה צלחנ ,הדי לעש ריעזה הנועש לא הטיבה תדרטומו ,הרענה הקעצ ,"וב וריישו
.המלענו
ו רבג הלילה ךשמש ,םעה־תונושלב הריהמה התיה קר איה .הקדצ תדדועמה הרענה
, הפל־די ירחאמ םג םא ,תויולג .לצומ ךירנייה היה רבכ עגר ותוא ,ןכא .רוגיפה לע
ן וויכמ ,וז הייריש ,םינוירטסינימה ידרשמב ,םיטקרסקב ,בוחרב ותלוזל שיא לכ רמא
ך ותמ אלא דוע אלו .ףוסה לש ורדסה ונכ לע ןכוה ףוס־ףוס ךכב יכו ,התיה היופצ ,הז
ם הישארב ודנו ורמאתה ,השדח הפוקתל ףסה תא ורבע הז־התעש ,הנושמה השגרהה
ר מה קבאמב ןה ףא ןמצעל רוזעל חוכ תורצוע ןניאש ,תוחצנמה .תוניועה תונידמה לע
ח צרנה תא .תיטילופ החיצרל סוסיה אלל ןה ףא םיכסהל תולגוסמ ןניאשו ,תוחפ־אל
ה לע אל .תכלוהה הנשה תא רטסווליס־לילב םירבוקש ךרדכ ותוא ורבק .שיא רכז אל
ה לקשמ לש זעונה הכרעהה־טועימ ךותמ .התימל ךירנייה תא ונודיש שיא תעד לע דוע
ו פיצ ףא ,הנידמה־ןונגנמ לשו ,ךכ־לכ בר ןמז רבכ תכשמנה המחלמה לש ילוגסה
.חצורה לש אלמה ויוכיזל
א לא .עדמב אלא דוע ןיינועמ היה אל—עשפה לש רמוחה ומד תא ןניצ זאמ—אוהו

ר המ־שיח אלא דוע אלו .ללכ דמול אל ותארקלש השעמ לע ותוא םיללהמ ךיא עמשש
, שדחמ ובצעלו ותונשל לחה ףא וב הננקתנש השדח המשנל אוה לושמ יכ ספת
ה רזה תושיה םע הרזש .ומצע םע ולש ןושארה יניצרה ךוסכיסה הז היה .ומינפמ
ל א הריהמ החירבב אלא הלצה־יוכיס האר אל ,ולש ומש תחת חומצל הליחתהש
ב ושל רבשה־םוקמ דילגי םרטב ,םש .ברע ותוא ומצע חינה ודילש ,הביתכה־ןחלוש
ו בש ןטשה םייאש ערזה־ןיערג תדמשהל דיחיה חוטבה יוכיסה ול הארנ ,אפריהלו
י רוקיב ,תוריקחהו ,םק אל ,וב ןימאה אל ףא םצעבש ,יוכיזה אלפ םלוא .וררועל
ה ירוגינס־בתכ חוסינב האלמתנש ,רוקיבל רוקיב ןיבש תודידבהו ,חאה ,םאה ,רוגינסה
א לב הנתשנש דע תאזה תושיה תריוואב ךכ־לכ קודה ףוטיע ותוא ופטע ,ףקיה־בר
.ךכב שוחל
, והשעמ םע ההוזמ אוה רבכו ,ולש תודמולמה תובוחה תא חכש טעמכ ,םויה עיגה זאו
ר צק ןמז קר .טפשמל בציתהל ארקנ וב םויה ;םישאמ שונא־ןופצמ ךפה וב םויה
ק ר ותוא ונודיש ,לילכ טפשמה תא לטבל םישקבמ ויה דאמש ול עדונ ןכל־םדוק
, לודגה טוירטפה ,ויבא תא ליצהל םישקבמ רקיעבש ,ותוא םיכירעמש ,ןיע־תיארמל
.ותימהל יושע רומח ןיד־קספשו ,תוומל םייח ןיב ףחרמה
ה הובג תוינידמל הקיז ךותמו ,וגישה ,וילע ויבא־לצ תאז־לכבו ,אופא בצינ אוה ךכו
יחצנ רענ ,ולומ בירי אלל קבאנ אוה הנהו ,תושעל ומצע אוה המידש וזמ רתוי דוע
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ט לפמה ןמ ול יואר וניאש לג וטלימ בושו בושש ,םפכא וילע דיבכהל ובריס םייחהש
ת ונשל תוהש אלב ,אופא בצינ ךכ ןםיחטבמ־ףוחל ותוא הלעהו וילא עיגה טעמכש
ץ לאנו ,הכיסמ ירחאמכ ויה םיטיבמ והומכש ,ויטפוש ינפל ץוחב םש ,ורופיא תא
— ןידה־תיב םלוא לע םירצ ךיא הארו .וייח לע קבאנה רשוק לש דיקפתב קחשל
ם תשלשש .ץראל־ץוחבש ומולש־ישנאו אבצה ,םעה—תודימ־ימוצע םישאר השולשב
ת ולגל ול היה רוסא ותואש ,םיובמה קחשמה לע ,תעדל םהל היה רוסאש ,ועדי אל
ה יה ךכו .םיעגושמ־תיבב תאז תחת אלכייו ןידל דומעל ותורישכ תא דיספיש אלב
ב ישקהלו הפ תבשל םה םיווצמשו ,םסיכב ןידה־קספ רבכש ,םיטפושב ריצפהל סונא
ך שמ היה ץלאנ ךכ .גרוהל והואיצויו קדצ־ןיד והונודיש וא והוניביש ,לוכיבכ וירבדל
ה ל היה רוסאו ,הגצהל וביצקה הז ךשמ—הלילה ךות לא רחאה ףאו ,םימי השולש
ל ש רימטה ולוק תא ףאו איבנהו םקונה תולוק תא תוקחל—החתממ דבאל עגרל ףא
ם נגראלו םדירפהל בושו ,הז ךותב הזו הז רחא הז ,ןימא יוקיח ,תוומה ינפמ דחפ
ו טיבהש ,רבדה־יעדוי יניעל .דיה־טשופ לש ומחל ,הניגנה־ילכ ימינ תאכ ,רחמה־םויל
ג יהנמה תומד תא םינותעה ןעמלו םעה ןעמל תונבל היה חרכומ ,וידיב השוב־ירסח
.יוודב יורש עבטהש העש ,םשרימ יפ־לע ,בוהאה
. יח ונממ תאצל לכוי אל יכ היה המודו ,ומצע םע ולש ינשה יניצרה ךוסכיסה הז היה
ל ע ול ולמגו תומימתה תואושתה ואבשכו .שארמ־ןכומה ןידה־קספ תא וארקשכ
.ושואייב טטומתה ,חלצומה וקחשמ
ל ובסל תוחפל ירה ושנע לע אובל אל םא ,רהוסה־תיב ירעש לא ףוס־ףוס ואובב
ם ילבקמ ,ןידה־ישוע ,וללה הנהו אצמ ,וילע טרחתהל ונממ רצבנש רבד לשב תצק
ך יבמו יוצר אוהש חרוא ךדבכ והוכריב םה .גח תארקל ומכ םיטשוקמ םהשכ ותוא
־ בודמו ,םיבייחמו םייאשח םיתוריש ול תושעלו רחמה־שיא תא שמשל םיחמש ,דחאכ
ל ע תרחיהל םידיתע םישוע םה וב רדוקה םוקמהו םהיתויומד םוקמ־לכמש לע םיכד
ז וב־תדימ שחר אוה .םיקירעה ירמא תא לביק שולח לוקב .גיהנמה לש ובל־חול
ו טטוש ןהבש םייניעב .ורצוי היה אוהש ,ךפוהמה םלועה יאב לא דוע ותמלוה הניאש
ה חיזמ תרחאהו תעבגמב תזחוא תחאה ודי—טיבה גומנש לאידיא לש םיננע־יערק
ע יבה ךכ ,םלוח ומצע תוארל דוע לכויש אלב ובל־תניגמלו—ןאכלו ןאכל ויפקשמ תא
ו בלב היה שחנמ .םרוע תא םהל ףילחהל אוה לק הכש ,םישנא לש וז השדח הצובקב
ה נעתמ תויהל קפקופמ בר־השעמ לשב :ול יופצ אוהש יתימאה שנועה המ ןוכנ־לא
ה דימ קרש ימכ ,דימת ותמשנל רז רשואהש ימכ ומצע תא עדיש ןויכמו .הבוט־בורמ
ד חפ תמחמ ,וישכע םמוקתה ,וקלח־תנמ התיה חוכ לשו תואירב לש ,הבהא לש הקוחמ
ו ישכע ךפושה לרוגה לע ,תוידוחייה ךא םנמא תולדה ,ויתופקשה תורכעתהמ קומע
ל ש תילולפאב .וישכע ךלהתמ היה וכותל והוליטהש קש ךותבכ .םיינפח־אולמ וינפל
סהל תלוכיו יוכיס אלל ,תאז־לכב םלכנו רוצע—םינפה־תדמעה לכ םע ,תימצע־הרכה
ל ע תוחמל שקיב הבש ,היופרה ודי־תעונת הלעפ ךכ .סגה גיראל דעבמ ומצע ריב
ה דילמ־הכניפה־יקקול לע ,ולש תוחרזאה־ידגב תא שובללו ףיסוהל בידאה רתיהה
ןיאש הנבהה־יא תא האר זא־וא .דובכ ול קולחל ריתי ודסח בורבש ,ךלמ לש הווחמכ
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ת וא ןתונכ ,רתוי זעונ בושו ,הריזחהל דוע ןיאש הדובאה רשויה־תדימ תאו ,הל רבסה
־ רעש לש ךרה לועה . ןתפמ תא רבע ,ול דעונש ,ימשרה ,ןושארה שגפימה םויסל

.תיבה
ם ע .ותרשל אורקה ,רחבומה רהוסה ,ומידקה לע לצנתמ ,וינפל ץא תוגרדמה לע
ם ר חרוא ,והטמ לע ןעשנ ,ויתובקעב ,ינש ,ךירנייה ךלה וירחאמ הילמפה ילגר שודשיד
.אפרמה־תיב לא אבה ,חוכ־עגי
ת ולדבו םעט־רסוחב ,םידבע־תונמאנב טהורש ,רדחה לש ותזוזמל תלד ןיב ,הלעמל
ס נכנ ךא ךירנייה .רדחה לש ויתוליהתב גילפהו אלכה־דבע העונכ רצלמ־תדימעב בצינ
ה ייהשל ידמ העונצ התארנ איה ךא .םיקחרמ הרבע רבכש הדווזמה ,ונעטמ אבוה רבכו

, וב םיטשמ אמש ששחה ךירנייהב וב הלע זא־וא .ךכ־לכ החונ־אלו ךכ־לכ הכורא
, ותולבגומב יטרפ םדא הדימ וזיאבו שממ ריסא אוה הדימ וזיאב ומצעל ריהבהל ידכו
ם ימדה תאו םהיעבוכ תא וריסה וללה .ץוחב ליגרכ הייתש־ימד םידמבש־םילבסל ןתנ
.הארמל היה עגי .והזח לע חשה ושאר תא ,םינוא־ןיא ויתועורז ךירנייה טמש .ולטנ
ה חוראל טעמ חור ךיראהל ושקיב ,תעקושה שמשב וטיבה ,סיכה־ןועש תא ופלש םה
א לל תצמשומה גג־תרוק תחת ןושאר ,בוט־הליל ולחיא ,רמג דע הנכומ הניא ןיידעש
, שחלב בידאה רהוסה בבוס הזבנה חתפמה תא .םהילענב וקרח הנשמה־יתרש .הקדצה
.טעמכ בנגתהב ,טא־טא ,שחלב
ת א—אסיכ ותוא לעו ,הנימב־תדחוימ םינפ־תלבק התוא זאמ ורבע טעמכ םייתנש
־ בר שואיי לש תכשוממ הפוקתל שמשלמ ןושארה עגרב דימ לספ הקוריה הסרוכה
ו תוא דוע אל ךא ,תורעסה־ליל תוצחב ,וישכע םג היה בשוי זא בשיתה וילעש—תוגה
ו ל איה טלחומב העיגפ לכש רוהט םלע ותוא אוהש םנמא ןימאה ןיידע .ומצע רוצי
ל ש תוסמהו םירקמה ןמ שרפומב ידמ בר ןמז יח רבכ הנה ךא .תכלכולמ די עגמכ
ת נשוימה הירוטסיהב אלא דוע יח אל ירה .ךכב חוטב היה אל בושו ,שפוחה־ייח
ל שמ עעונתהש ןויפמ ,תויחל היה המודו ,רתויו רתוי תוינכימ תושענה ,היתואצותבו
ר תיה־תויוכז לע וממוקתהב ,רבכמ־םיחונז םידקומב שאה תא חפיט ךכ .יח רוצי אוה
ם וי־םוי וממוקתהב ,לכל יופצכ ,המחלמה לש המויס בורק םע וילע ודריו וברתנש
ה עצוהש ,הנינחה תא ךא .הז לכ ירחאמ םה ןיידע זאמ־םילכרמא םתוא וליאכ ,שדחמ

ר סיקה הז—ןמאנה ודבע תובקעב ומלועל תכלל רהימ םדוקה—שדחה רסיקה םעטמ ול
ע בראב וז הנינח ,ידמ תרחואמ המכחב םג םא ,המכחב והוכירדה־והוחנה לכבש
ם ינפ דימעהש ךירנייה ותוא ידי־לע :ךירנייה ידי־לע התחדנ ,יבמופ אלל ,םייניע
ש קיבשו ,םיריסאה ןיב וילע יופכה ףדעומה דמעמה ןמ לובסל ץמאתהש וא לבוסכ
ד מיל ותוא רשא םעה ידימ קר ,םינבומה ינשב וררחשי רשא ,שפוחה תא לבקל
ה פיצו ,םוימוי־ייח לש תוטוזה תופדעהה לע חור־תרומ יוור ,היה בשוי ךכ .דורמל
ו השעמ םצע םישי רשאכ יכ .דאמ הלודגה תוכזל ,ול עיגמה רבדלכ ,חרכומ רבדלכ
 ,היה רובס ,תאז .םייטרפה םייחב לובטלו בושל אוה דתעתמ זא ,ושאר לע הרטעה תא
.תושעל אוה לוכי ,השעי
הדיחיה םיאשחה־ךרד תא ,ןוכנה עגרב דוע תמאב ,וינפל חתפש ,רסיקה־דסח תא ךא
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 ,ותמשנ לא התנפ וז ךרדש יפל ,החד ותוא ,םינשיה םיבכוכה םלוע לא הרתונ דועש
 היה יאשר ,ןמאה ,אוה קרש ,והשעמ תובישח תא הניטקהש יפל שחכתה הל רשא
 .ולש תיטרפה תושיה לא ותביש ךרד תא דימו טלחומב חתיה תללוסש יפל ,וב לזלזל
 הגהה ,ךכ וטטושב .ןשיה םיהטבמה־ףוח לא ,תורעסה־ליל םצעב ,עיגה הז־התע ךכו

 ,רחאה ,ץראה־רודכ־יצח ינפ־לעש םייאובנה רעסה־ינתיא לע ותעד ןתנ אל ,לטבומ
.הרונמה לש רואה־תמולא לא רתוי ותוא הדקימ קר ץוחב הלומהה .רתח וילאש
 .ןבאה לע תושקונ תועבצא תשיקנ וילא הרדחש דע העשה ךכ־לכ הכשמתנ ןכלו
 ךירנייה .השיקנה המרז ,םיחנתא ידי־לע תוקספומ ,תוכוראו תורצק לש לוקש בצקימב

 ןשעב ויניע וברצנש ימכ .וחצמב וז הקזח השיקנ העגנ ףוסבל ךא .הביתכב היה יורש
 ונממ חרפ םג הנה .ערפוה אוה .אסיכה־תנעשמ לא וירוחאל ומצע חיטה ,הירגיסה
 .באה םולצת .וניע וב ץענ םעוז .השיקנה םוקמ תא ושפיח ןיעהו ןזואה .קמוחה ןויערה
 תא ךילשה .ןהיניב םיחנתאו ,הכלהכ תודודמ תובוראבו תורצקב .םישקונ וירחאמ
 רהוסה תא תוסשל ,הקעזאה־ןקתימ לא ,תלדה לא רהימ .ומוקממ רתינו ודימ טעה
 דמולמה תכיסמ וילעמ הרשנ עגרלו ,ןקרופ שח ףחדל הנענשמ .טקש־אלה ןכשב
 וב האור ,ול־הווש וב האור סנא ותוא ,חצור ותוא ,בנג ותואש רבדה וזיגרה .ערפוהש
 ,תודחוימ־ייח לש םינש יתש .הב תונעל ליאויש ימ ,תושיקנה־תפש תא עמושש ימ
 לישבהש ירפה תא ןה תוטילמ התע ,םילבסנ־יתלב םהש םהילע זרכוה םוי־םויש
 ותעד לע הלע הנהו ,קיעזמה גתמה רבעל ועבצא ףקז רבכ .האירב הרהוי :יאשחב

 .הזכ תויהל הקווד שקיב םג ירהש ,ךכ־לכ קדצ־יאב אלו ,ריסא אלא וניא אוה ףאש
 םצעב וילעש .םיעשופ לש םתימע ראשיהל שקיב ןכא ,הנינחה ול הצרקש ףא יכ
 יהי ,יכו .הזה רותפכה לע ץוחלל תלוכי התואב ,וייחבש וז השדח הלקהב םג םואמל
 ,ויחא אלא ,הלא םיסגאו םיחצור ,הלא םיבנג ןיא ,היהיש לככ םויאו ארונ רבדה
 לוצליצה־ןקתימ לא ץאש הז לא ,וילא םג ןכלו םיחא לא השקה־ילילצב םירבדמה
.תיבה־לע־רשא תא םהב תוסשל
 םש ,ומצע ותוא הדירחהש העיווזמ תוימינפ ףשחו ףסישש ,קרב םולה ,בצינש םוקמב
 םיטפורמה ויבצעש אלא הז ןיאו ,רבדה ןכתיי אל ירהש .הרמ המילכ שוחל הסינ םג
 קמוס םוש הלע אל םימדה־ןייעממ .לשכנ ןויסנה ךא .וז הארונ הגיסנ ול וממזש םה
 ־תקסיע לע רבד עדי אל בלה .שידא ראשנ בלה .תוננוצה לכשה־ייחל לע רפכמ
 ־תכישמש ,דובכ־הלוח השעמ ,הפצרה לע ולגרב חיטה ללותשמ .שארה לש ןמחרה
 היהי םג ולו ,חרכומ אוה ,הצר אוה .הפי ול הלוע הניא הליהתה תגשהל הנורחאה דיה
 גגל דע עיגהל ,שדחמ ומצע תא תונבל תוסירהה ןמו דוסיה דע ומצע תא רותסל וילע
 ןיאש חרכהו .שארהו בלה יסוניקוא ןיבש קיידה תא קלסל ,סורהל חרכומ אוה .ןכשה
 .יאקיזיפה עדי אל תאז ,ןוצר־חוכב ןאכ יד ןיאש .דוע אלו תשפוטמ הללוס אלא וז

.ויבגל םייקתנ אל הז רבד ,הסירה־רב קייד ןאכ היה אלש
 ־עפתמ םייתפשו תוקדוהמ םיינישב ומצע לע הויצ "י םכתא בוהאל לכואש יל חרכה"
 וז הלמ אטיב וישכע ״! םיהולא־לא״ .ךומסה אתב וער דגנ ץמיק עשר־יפורגאו ,תור
הז היהיו .םככות לא רודחל חרכומ ינא" ,וליבשב תועמשמ־רב היה אל הנכתש
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 היהא אל ינא קר הז־המל !ינא הקווד ,ינא .הבהאה תא דמלא אל םא ןטש־השעמ
״? ךכל לגוסמ
 לעכ ,דונעה לע קבאנש ,רוטקודה לש ותוואג ךות לא חריה קיהבה םיננעה-ישילת ןיב
 םיצומקה םיפורגאה .בושו ךולה ,ריק לא ריקמ ואתב ץצורתה אוהו .תויזואוטריו
 ךות לא המידק קחרה יוטנ ,ויתוישע לכל דיחי רישכמ םלועל ,שארה .ובג לע םדוע
 ,םדוק תוינש רשע ,ץחל טעמכ ילוא .דאמ רמוקמ בצ־בג ךותמ רהבה ןועטה רמוחה
 בברעלו דנה תא עולבל .םוהתה לא ךרדה תא חתופה ,םלועה-רבע לש רותפכה לע
 ,ילנויצארה דוסיה רחא ,הטמל קומע ,ףדור היה בוש וישכע וליאו .הזב הז םיו םימ
.הבהאה ול הצוחנ ןכ לעש
 אלב הייריה־תונוכמ לש דרבה־תעוצר ךרדב םיפתרמה ןמ םכאיצוהל לוכי ינא ןיא"
 ־תונברק וב ורבעיש ידכמ הזר ינופצמ .ינעמלו םכנעמל לפונה דחאו דחא לכ בוהאל
 ןיא םש ,הדימה תא רבוע ינא ןאכ .גיהנמ יבגל ידמ הרק ,ידמ הלודג יתוניגה .האמ
 ךכב—חלאנ הטוש־שודק לכ ,וה !תקחוד העשה !תנזאמה הבהאה ,יאוב .קיפסמ ינא
 ־ארבנה לכ תא הב תוצמל רשפאש ,הוחאה־תחסונ תא עדוי—תודגאל ןימאמ ינא
 ותוא עדוי ,םיפוצרפה לכ לש םיפלחתמה םיכוכב דחאה ףתושמה םדה־םרז תא ׳םלצב
יצאה רמוחב ? ותמכחב השוע אוה המו !ורקיעמ ועדוי ,ץמאמ אלל ,תונעדמ לכ אלל
 ־ילכב ותוא רצ אוה ןיא םולכ ז ךכ־לכ לקנב ארביהל ןתינ שדח םלוע ובש ,רקיה ,יל
 םיבבש ,תינבבוח היישע בגא ,רצוי אוה ןיא םולכ ?ןשוימ רצוא ךותמ ליעוי-אל רצוי
 ?הבהאה ןוגריא תא תולבוס תותדה ןיאש יפל ?ומצע לספ־ףוגמ ,רתוי תרושנ ,רתוי
 לע ךכוסל ידכ ,ולטנ ?הבהאה־םנ לש ולוהנימ תא ןהידיל ולטנ חצמ־תוזעבש יפל
וונוסמ ,םכלש תתמה יצצוקמ ,םיבולע םישודק ? היריבא ןהש ,דימת תררושה הלוועה
 ! םכל שיש יפל ,האנקל־םייואר הלא לכל לעמ ךא ,תויסנכה ידיב הלוצינ תמחמ םיר
 תאו הלודגה םכתמישמ תא ,םכתוריח תורשפא תאו ,םכיתולבגימ תא עדויה ,יכונאו

 םכילע רצו םכתא ריכמה ינא ;םירגפמ םתא וללגבש רתונה—דחאה ריעזה גרדה
 םילבוקמה הלא םימב ףלא־תונש הז לטומה ןבאה־קולח תא ועיניו םימה ופפאי רשאכ
 אוה לכהש רחאמ !?םכלש םזינאכימה לש םינפלו־ינפל אובל לכוא אל ינא—וילע
 יניא רבדו ?םיימשה־עיקר ירחאמ רתסומ םואמ ןיאש ,תלוכי־רב לכהש ,רקח־רב
 —ילע הלוע ןיא ,יל המוד ןיא טעמכ ךכב ,ןחבמב־םימד־תדימע ,ןורשכ ,םוחיי—רסח
 ־םעפחל הקיז אלב ,תקסופ־יתלב תוריע ךותמ שחה ,בלב ריעז רירש ותואל טרפ
 ,םוצעה ,לודגה םשורה דבלמ דוע רבד רסחי אל ? התארקל עזו ,לבוסה תקוצ תא ,חומה
 ־תוכיפש לש הריעז הנמ ,ןופצמ־ירוסיי אלל ,רוזאלו זעהל ידכ םדא־תווה לש ,ימלועה
 ןתינה ,ןטק תונמוימ־עינ אלא הז ןיא חרכהב ,אל ,אל ?וז הווה לש התריקעל םימד
 ויתצמיא אלש שואיי לש ,ןיידע ויתררוע אלש יומיד לש וחוכ ,רחא רבד לככ שכריהל
 המישמה ,תאז שרוד ינופצמ >םכבהאל ינא חרכומ ,םכבהאל ינא הצור ,ןכ .ןיידע יל
״! ךכב םייולת ייח ,תאז תשרוד
 לע ושאר תאו אסיכה לע ומצע ליטה רחא ,לתוכה לא ויתועורז תא הליחת חלש אוה
עומשל אלש ,וינזא לע םג הסיכ ,ושאר לא שאונ קדיה ןתוא ,וידיב ךא .ןחלושה־חול
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 הבולע הפש הונעב דמל וליא ,עמש וליא .ולש הבהאה־יגיגהל העירפמה השיקנ התוא
 היוצרה תא ,רתויב םימשאהו ,םינושארה דחאכ היה עמוש ,וישכע הניבהל ידכ וז
.תאזה ץראב םעפ־יא העגנש תורושבב
 ,תויושק תועבצא תואמ ושיקה ,םיחנתא תוקספומ ,הפי תודודמ תובוראבו תורצקב
 תועש ,בושו בוש ןמצע םילמ ןתוא הזה רדוקה תיבה תומוח לכ לע ,תובוטו תוער
 המחלמה ,הרמגנ המחלמה ,הרמגנ המחלמה :הלועה רקובה ךות לא דע ,תוכורא

.הרמגנ

(.ב .א)

לאפיפ םרבוד םנח



תובצמה־ללחוכ :רחאהסנאמא דראזורג
 ,בוט שיש שוג

 תלספמ תושיקנב הנעמ
 הכסמ ךותל ץחלנ
.יאנידק תלגלג רותב

, רזנמ ריק
 והוצירעה םיבלכ

 ,רבה םדא זאמ
."ןאכה" וילע ססונתי! התע

 ,םינש ינויליממ ש!ש
, חלדב־תיסקלג

 םיטמקב הקוחך
.ןמש הארמכ

 .ותסה־תקלב־ליל לצע
.לאוגכ לעופ םנרק

.םידו םישיבג םיזתנ
.ןנער רבשה־חטשמ ץצונ

(.מ .פ)



׳1$ו$ רבמבונב y דותמ:רוקו׳צ .ת ץנארפ
תישילשה הכרעמה ףוס

 היכראנומה תוטטומתה רהא םייחב ראשיהל הצר אלש ,ןיזודאר טסרבואה לש ותודבאתה ירחא
 םהיתומוא לא םיקנאוואראקה ירהבש יתוכלמה־ירסיקה הארבהה־תיב יגכוש לכ םירזוח ,הנשיה
 ,םינש קר .תררופתמה הירטסוא ןובשח לע וישכע ונוכנש וא ןהיתולובג וביחרהש תונידמב
 ,ץלודול טנאנטיול־רבוא ,ינמרגה היטנרק־ןבו ,ץיבורייצ טנאנטרל״רבואה .היטנרק ןב ינבולסה
 עבות םהמ דהא לכש ,הזה רפכב םיראשנ ,שפנב־םידידי וישכע דעו רפכ ותוא ידולי םהינש
.ולש ומעל
 ,הניטסירכ תוחאה—ןיזודאר טסרבוא לש הידגארטה לע רבד עדוי וניאש דחא םדא שי ןיידע
.הבושל םיפצמ וישכעו ,ךאליוומ תופורת איבהל ידכ דסומה ןמ הזחמה תליחתב האציש

1 עונ 1 ףדנתהל ,ןכבו (ףסה לע תונלבס־רסח) :ל א ק ו ס
!היראגנוה־ןרטסואמ עונ :ץ ל ו ד ו ל

 ,תושגרתהב ז חתפה לא ןימיל רהממ ;ץיבורייצ דיו ודי ץחול) :ינארורוא
•! הרסאטאלטנוסיו (ולש םא־תפשב ,ישוקב השובכה

*! הק ומייטדיו (ומינפמ עבונכ אוה ףא) :ץ י ב ו ר י י צ

.תוארתהל *
.הילטיאל הירטסוא ןיב לובג״תרייע *•

י םכלצא תאז םירמוא ךיאו—אנ (ינינאו לא) :ל א ק ו ם

*.י׳צרדוויר א :ינינאו
 ירחא ךלוה)—הזב ןימאמ ינניא ינא לבא *!היינזדיו וד (ומצעל) :יקסנימאק
(ינינאוו לאקוס

»»ןזרךיו ףוא (היחא ,םהיתובקעב) :ןידג
 אוה) !םיחאה־רבקב »ןזרךיו ףוא—ןכ (עוגר ,תלדה תא םהירחא לעונ) :ץל ו דול
 וז -המחלממ (ץיבורייצ בשי ודילש ,ןחלושה לא בש רחא ,ןולחל דעבמ טבמ חלוש
 ,ולש םדה־ךפש תמחמ ינינאו קנחיי ”םיווראט ינפל דוע .הלאמ דחא רזוח םא קפס
 דע ינלופה תא דוע איבי ונלש ןידג רוטקודשו—וב רדחש רודכה ןברק היהי לאקוס
.ותעד לע הלעמ םהמ שיא ןיא יאדו ,לובגל
.דמעמ ינאוורוא קיזחי םלוכמ רתוי :ץ י ב ו ר י י צ
 םעטי םועט דוע רגניטייגו ,אנ-הירגנוהב םימודאה "ותוא ולסחי" זא־וא :ץ ל ו ד ו ל
.היצולוביר לש התועמשמו ולש הניטרה תועמשמ המ קוישטאק ידימ

(הקיתש)
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?ונחנאו :ץיבורייצ
 ־ורייצ וביטס דגנ היטנראקמ יאלקחה לש המחלמה־עסמ" .תדחוימ האצוה :ץ ל ו ד ו ל
."רפכ ותוא יגב ,ןקאפ ידולי םהינש ,ןיארקמ ןידה־ךרוע ,ץיב
!הפ יתראשנ ךכל ירה ,הזה ףוריטה תא עונמל :ץ י ב ו ר י י צ

1  ונלש דימת התיהש ,תאזה המדאה ןמ ךישנא תא אופא קלס ,ךב םא :ץ ל ו ד ו ל
(הקיתש)

 ךל רפסל יתייה לוכי דוע !ךומכ־ןאכ יתדלונ ינא םג ירה (םוחב) :ץיבורייצ
 לא ונוקחדש הלא םה םינמרגה םתאשו ,ןאכ לודגה קולפוטאווס לש ותנידמ לע

 םויה דמוע ונירחאמ !ונדגנ בציתתש םדוק ןייע !רהרה :ךממ שקבמ קר ינאו .םירהה
? ךירחאמ דמוע המ .םלוע לש ונוחצנ
 ילוא ,התליחתב־תוממוקתה ,ומד לכ תא ךפשש םע :קוידב עדוי ינא תאז :ץ ל ו ד ו ל
 תרמשמ לע הפ ינא בציתמש יפל !יל עגונ וניא הז לכשו—! ןכ !והובו־והותה וליפא
 ־תוואכ ללפתהלו ץאנלו רבדל םישרומ תויהל ופיסוי ילשש-הלא לכמ רתוי ןעמל
!םכל םיפופכ היהנ םא ,רבדה היהיש יפכ ,אובל־דיתעל ,םככרד יפ־לע אלו-ונשפנ

? ןאכמ רגהמ התא ןיא-אופא ךנוצרמ :ץ י ב ו ר י י צ
!תוכיתח־תוכיתח קד תאז ףאו .ןאכמ יתוא וקתנת די־ינומירב קר :ץ ל ו ד ו ל
!הצור ינניא—הפ ךתא המחלמב הצור ינניא ירה ךא :ץ י ב ו ר י י צ

 ךל םג ךכ יל ומכו !יל איה חרכה !וביטס ,הב הצור ינניא ינא םג ירה :ץלודול

!חרכה היהת
.ונינפ תא םידבאמ ונא וישכע .ןכ (שחלב) :ץיבורייצ

(הקיתש)
 ,הכחנ אמש .טסרבזאה תא ונרבק םויה !ףוסה ינפל-דוע תחא (םק) :ץ י ב ו ר י י צ
? ונלש המחלמה םע-הלילה־תוצח דע ,הזה םויה דרייש דע
.רדסב .ןכ :ץלודול
 רבדה ןיא ,והשמ לע ךינפל תודוותהל ינא הצור ,הדירפל (תולקב) :ץיבורייצ
 וא םעזמ חויצ ,קעוצ ךתוא עומשל םעפ הצור יתייה :ןזוא־עמשמל וניהש לככ שיב
 ־תדמעב הרישיה העיגפה ירחא ךתוא רסנל וצלאנשכ וליפא התא וליאו—באכמ
.תחרצ אל זא וליפא—המדרה ילב השיבחה
 לבא (דיה־ןועש לא טיבמ אוה) ?המינפ קעוצ ינא זא ילוא (ךייחמ) :ץלודול
 יולת—ךלש יובשה ינא וא ,ילש יובשה היהת ךכ אל םאש ,רהמ ןאכמ ךלתסה וישכע

.רתוי זירז היהי ימ
 ,חתפה לא ךרדב) .ומע ידיב דחא לכ—וישכע םייובש ונינש ונא רבכ :ץ י ב ו ר י י צ
 ,תאזה הנידמב. ,ןכא (טקשה דרי וירוחאמש ,ןולחה לא דמוע אוה ראשנ ,ןימימ
 תינרוחא םש ולכתסה אלו ,ונלוכל הב היה ידש יהשלכ הדימ התיה ,דוע הנניאש
.המידק לכתסהל תחת
 דובכ קלוח ץיבורייצש ןויכ) .קדוצ תויהל ול השק אל ,רבע םעפש המ :ץלודול

?ןיאל דובכ התא קלוח (רבקה רבעל ןולחל דעבמ
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.ןיזודאר טסרבואל :ץ י ב ו ר י י צ
?וביטס—עמש (ךארכ) :ץלודול
? ןכ (וילא הנופ) :ץ י ב ו ר י י צ
(ויתועורזב ותוא קבחמ ,וילא שח) :ץלודול

(הקיתש)
? קעוז התא ןיא—וישכע םג (ךויחב ;ץלודולמ קתנתמ) :ץ י ב ו ר י י צ
.אל וישכע םג .אל (ךייחמ) :ץ ל ו ד ו ל
(ןימיל ,רהמ שרופ) :ץ י ב ו ר י י צ

א ל וישכעו (שאל םיצע ליטמ ,תלדה תא לעונ) !רמגנ (וירחא טיבמ) :ץלודול
, ןופלטה לא שגינ אוה) .םדא יתייהש יל ריכזהל לכויש דחאב ףא דוע הצור יתייה
— ץלודול ןאכ—עבש־םיבדנתמ—םיתשו־םייתאמ־ףלא הדיחי !)לאה (ארוק ,לצלצמ
־ גיטייג הז ? תסכרפאה דיל םש ימ—! םכלש ץלדול ,ןכ—ץלודול טנאנטיול־רבוא
, הניוול רבעמ דימ ךל םינתונ אלש ינפמ—? המל ? דובאה ןבה ,רזוח התא ,המ ? —רג
ר אשנ ינא !ונלשל תאז ר)סמ !בשקה ,ןכבו—? היצולובירה לכמ האנה םוש ךל ןיא
! םינברוחמה םיאניוול בל ומישת לא ךא—! תויהל לוכי ? ךשמיי הז םא—! ידבל ,הפ
— הז לכמ חיוורהל םילוכי םהש המ לעו ,רחמ לעו לומתא לע קר דוע םיבשוח םה םש
ב יואה היהי לומתאמ חאהש םוקמב ,ןאכ ,ונמכש לע תוצבור תואמ־תונש ןאכ ונא
—רחמ
!םולש !םולש (קוחר ,ץוחב) :ה נ י ט ם י ר כ
!וקה ךותל הפ ונל עירמ והשימ !לזאזעל (רצוע) :ץ ל ו ד ו ל
!םולש !םולש (רתוי בורק ,םדוקמכ) :ה נ י ט ס י ר כ
! םסקה גופי םרטב ,רהמ לבא ,ןכ (הצוחה ארוק ,הפונתב )חתופ ,ןולחל) :ץ ל ו ד ו ל
ע לקמה !יתייווג לעמ וליפא•-םוקמב םיקיזחמ (ןועשה לא טיבמ ,ןופלטל הרזחב)

!ינא הריאש ינפל תוריל אל לבא—העש־יפל קיפסי ילש
!םולש !םולש (דאמ בורק) :ה נ י ט ם י ר כ
. התוא ףורטא ינא .םולש־לש־הנוי .םכקסע אל הז—? וקל סנכנש הז ימ :ץ ל ו ד ו ל
ש גינ ,תסכרפאה תא חינמ) !םוורס !ילש םירוחב ,החלצ ךרד !הדוקפה לע רוזחל
!הניטסירכ תוחאה ,ילע הנה (חתופ ,תלדה לא
ה ישלגמ ,הידגב לע רפעו גלש תובקע ,ןימימ חתפב תסנכנ ,העגי) :ה נ יט ס ירכ
!עיגה םולשה (המישנ־םפאב ,היפתכ לע
? הפ תשפחמ תא המו !ןח־ןח (תורצק) :ץ ל ו ד ו ל
? םולשה־תרושב תא יל למוג התא—הככ (תעתפומ ,קוחצב) :ה נ י ט ס י ר כ
.תוקד םירשע ישוקב םייקתי ךלש םולשה :ץ ל ו ד ו ל
י לוא ? ךכ אבנתמ התא ימל (הזילע ,הלש גלשה־עבוכ תא הריסמ) :ה נ י ט ס י ר כ
?יל
ו חליש עודמ תעדוי תא .ןאכ יתוא עגשל דוע ילכות אל תא (הב טיבמ) :ץלודול
!ןאכמ ךתוא
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ה פ הרק המ יכו .טקש ןאכ היהיש ,ינוצרמ יתכלה ינא (תצרמנ) :הנ יטס ירכ
י חוא האור התא הנושאר םעפ אל ירה ן ךכ־לכ יב טיבמ התא המל ? התאו ? םייתניב
?ןאכ
צעב ברשה ןיידע 1 ימערתת לא (ההוש) .תאז־לכב ילוא—ךכ (רוצע) :ץ ל ו ד ו ל
? הלילב ,ןאכל ךרדה תא תאצמ ךיא ?תומ
י ל הארה םשמ > סכרה־בג לא והשימ יתוא בתינ ךלש םינועבשה ןמ :ה נ י ט ס י ר כ
1 שממ הרמגנ ,המחלמה הרמגנ ,ץלודול ,ןכ .ןוויכה תא םכלש רואה
ז הלעמל םש עבשה־ישנאמ םולכ ךל עדונ אל הז דבלמו :ץ ל ו ד ו ל
? ךל יד הז ןיא ,םירידא םיהולא :ה נ י ט ם י ר כ
.םיאלפנ םירוחב .הלא םה םייתפש־יצומק ,ןכא :ץ ל ו ד ו ל

ו כלה רבכ ?םירחאה ןכיה ?ןאכ הארנ הזש ךיאו (הביבס הטיבמ) :הניט ם ירכ
? ןושיל
ם לועה לכ—דוע םניא םלוכ—התיבה וכלה—וכלה םה (הילעמ ןכור) :ץלודול
—ונא ונדבלמ—דוע ונניא
. ינפמ םירתתסמ !הניבמ ינא וישכע (תקחוצ םואתפ ;תכייחתמ) :הניטסירכ
.םכינפמ יתקמחתהש יב םימקונ םתא ךכ
ד רוי בוש (הילא בורק־בורק) !יראשיה !אל וא !ישפח זא (םדוקמכ) :ץלודול
—גלש לש חיר ךרעשל ? גלש
—קועצל הצור יתייה אל—טנאנטיול־רבוא ןודא (המק) :ה נ י ט ם י ר כ
! קועצל ףוס־ףוס ?ינא ילוא לבא (הכיסמ־יומד ךויחב םיאפוק וינפ) :ץל ו דול
!ערקתא אלש—יתוקעצב המשנה תא איצוהל
!ךתא הפ ידבל ינניאש בוט־המ (לאמשמ תלדה לא הנופ) :ה נ י ט ס י ר כ
?ןאל :ץ ל ו ד ו ל
? ול קלתסה טסרבואה םגש יל דיגת אל ירהש :ה נ י ט ס י ר כ
? ןולחה דיל ,ץוחב—הז־התע—תילולת ינפ־לע תרבע אל :ץ ל ו ד ו ל

ת רהממ) ?!ץלודול ,יתוא עגשל הצור התא (תדרחנ וב הטיבמ) :הניט ם ירכ
? ךכב םשא ימ !השודק־אמא (הטימה לא ,רוחאל תדדונתמ בוש איה רחא ,ןולחל
!התא !ןכ ? התא
ז אמ ךרד םוש דוע וינפל האר אל אוה !ודי םצעב !ומצע אוה !תויוטש :ץ ל ו ד ו ל
ץ יבורייצ קר ,ולש המואה לא דחא לכ ,ורזפתה זאו .ולש הירגנוה־ורטסוא העקפתה
ו ניניב היהת דוע המחלמו—ינומכ הפ שרשומ אוהש ינפמ וישנא םע ןאכ רפחתמ הז

!המחלמ שי בוש הלילה־תוצחמ ,ןכ—ךכ םושמ
ת א המירמ איה וישכע > הידיב השאר תא החיטמ) !אל !אל (הקונח) :ה נ י ט ס י ר כ
ה ז לכ תא יתיארשכ ,םעפה לכה תא יל ורפיסשכ (החכנ תויוטנ היניע ,בוש השאר
י תשגרה זא—רזפתמש תדלומ־לוטנ אבצו ךלשומ קשנ ,בער־יזמ םיסוס ,ילש יניעב
ל ש םינש עברא ירחא ,עיגה םולשה ךא !ןיבהל ןיא דוע ,ונליבשב ארונ :תאז קר
ליבשב ,לבא ?—ץיבורייצו התא ,םיליחתמ םתא בוש וישכעו !םולש ףוס־ףוס ,החיצר
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זימ ליבשב ז המ
 אללו רסיק אלל םלוע !ונלצא ומכ ולצא—רוחאמש םלועה ליבשב :ץלודול
!םימע בכרומש םלוע !הכלממ
 לטומ ילש םלועה .ילש םלועה הז ןיא זהשא ,ינא ,תאז ןיבא דיא :הניט ס ירכ
.ןולחה דיל לתל תחתמ םש
ז וישכע הפ דל קוקזה אוה ינא םאו (רוצע) :ץ ל ו ד ו ל
ז —המ ליבשב (המק) :ה נ י ט ם י ר כ
 ־רחאו ,ןכ ינפל תויחל תחא םעפ דוע קר—תומל ליבשב אל (הב עיגפמ) :ץלודול
—ךדבל תא ,תקלתסמ תא דכ
?הארנ התא ךיא ,ושי ?—ץלודול ,ךלש םינפה (הגוסנ) :הניטסירכ
 תשקבמ תא הליחת אמש וא (תלפקתמה הטימה רבעל הררוגו הספות) :ץלודו ל
 לבא ,םירחאה ומכ ךחתפ לא יתלחדזה אל םלועמ דוע ינא ?הבהא־יודיו ינממ
 ,ןכבו !ךלש תיכוכזה־בלל ,ךתדימעל ,ךתוואגל—םירחאה לכמ רתוי ךילא יתיוואתה
—תוומה ןיבו יניב דוע יתטימ קר !וישכע תא םג יניבזעת אנ־לא
 לא יתברק ינאשכ ?התימ לעו הטימ לע רבדמ התא (הבר הלחלחב) :חנ יט סיר כ
 םידגב ורשנש לככ ,יתיאר םד־יפטונ תופוג קר .יתא תוומה היה דימת ,הטימ וזיא
 עצפ ךיפ ,ךינפ יל םה ססוג ינפ ? יל התא המ ,ךל ינא המ ,ןכ !יורי רשב ילא טבינ

—שאוב
 תא הרובס םולכ ,ןכ—?ינאו (הרצק הקיתש רחא ;הנממ הפרמ) :ץלודול
 וא ?ילש תיחשמה־ילכ תא רשאמ תובקנה ןמ תחא יבל לא רושקל ףידעמ יתייהש
 דומלג ?המחלמב יתויה םדוק ,יתוא איה תבבחמש ינפל התדוה יהשלכ תינולפש
—וישכע ךממ רתוי ףא ילוא ,בלכ ומכ זא יתייה
 (התוא לטלטמ ישירח יהנ ,ןחלושה דיל תואסיכה דחא לע תחנוצ) :ה נ י ט ם י ר כ

(הקיתש)
 ,תוחא־חא לוכיבכ ונא ירה זא ,ידצמ קדצ־יא אופא הז היה זא ,ןכ (דורצ) :ץ ל ו ד ו ל
 הפיאמ ךא .תכייש תא ימל רבכ תעדוי ךניאש ינפמ ,ינממ רתוי דוע הללמוא תאו

?—האב תא םצעב
 ימא ,לוריטמ—ןיצק היה יבא (השפנ לא תרבדמכ ,השאר תא המירמ) :ה נ י ט ס י ר כ
 ןטק רפכ הזיאב—םלועל יתוא האיבה םיטקרסק־יפוליח םע—היצאמלאדמ התיה
 וזיאב ,רתסהב ,ןכ־ירחא רצק ןמז לפנ באהו .ימא התמ זא—אפור ילב ,הינסובב
 הליע וז היהת אלש ,שיאל רבדה עדוויש היה רוסאו ,הנירךה תפש לע לובג־תטטק
 תרפסמ ינא ,םצעב ,המל .םיניצקה־לש־םימותי־תיבל יתאבוה םייתנש ליגבו .המחלמל
? תאז ךל
!יכישמה ,אנא ךא .םיאפר־רופיס .עדוי יניא ינא םג :ץ ל ו ד ו ל
 התיה םירדחה לכבו םירודזורפה לכב .ילש אבא רסיקה היה אופא םש :ה נ י ט ס י ר כ
 יתייה ךכו ,םהינש ונעמל ותמ ירוה .בלצה לע עישומה דיל דימת ,היולת ותנומת
יתייה קחודב ,אבצל יתבדנתה דימ םג ינאו ,ילש תיבה ,דתיה ותכלממו ,ולש הדליה
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י תוא ריבעמל ומיכסיש תדודוימ השקב שיגהל יתייה תצלאנ !הרשע־הגומש תב זא
—תיזחל
נוכתמ ונא בושש וישכעו .שובחל אל ׳תוריל יתיצר ינאש אלא .ינומכ— :ץ ל ו ד ו ל
!  לבח ? םולשה תא ונל האיבמ תא וישכע—הטמל םש ידידיבש בוטהו ןאכ ינא ׳םינ

. םירבגה םתא ,וילע תומל שדח והשמ םתאצמ בוש וישכע ,ןבומכ :הניססירכ
ה מ דוע יל ןיא ןאכ .אל (ןימיל תלדה לא תכלוה איה) !המוא ארקנ הז םעפהו
!שפחל
ן—ןאל !תוחא ,ירצע :ץלודול
ת חא לכב הקעז אוה באכה .וישכע הקוצמה תררוש תומואה לכ לצא :ה נ י ט ס י ר כ
ל צא ,םיששורמה לצא ,םיעוצפה לצא ,םימתוימה לצא :ימוקמ היהי םש .תונושלה ןמ
.ילש םולשלו ילא ,תמאב וישכע ילא םיקעוזה םתוא

(הקיתש)
י תיצר זא יכ יתלוכי וליא ,תוחא ,אנ־יגימאה (האיפקה הרישפמ וינפבש) :ץ ל ו ד ו ל
!דלש םולשב ,ינא ףא וב
.תוקד עבש אלא דוע ול ןיא !ידמ רחואמ .(תורירמב) :ה נ י ט ס י ר כ
ת א זא ,ןשיה םלשמה דרומב !ירהמ !יקלתסה ,תוחא (םואתפ ףקדזמ) :ץל ודו ל
, םישידניווה־תודיחי ינפ־לע םש הצקב תרבוע תא םא דא .שאה־ביתנל ץוחמ תראשנ

ת א קילדמ אוה) .ונורגב ינא זחוא הרשע־םיתשב קוידב :ץיבורייצ ידידיל םש ירסמ
(ןימימ תלדה תא חתופו רואה
, זא תכלוהו .הישלגמ תא הפיתכמו העבוכ תשבוח ,תודבכב המק) :הניט סיר כ
ר אוד :יתחכש טעמכ ,ןכ (הסיכב הדי המשו תרצענ איה ףסה לע ;ןימיל ,דאמ טאל
. תוירגיס תסיפח ,בתכמ אל .םיבר תועובש םש חנומ היה .ךאליוומ ,ךליבשב יאבצ
(הסיפח ול הטישומ)

ן מז רדענ והשימ םא ,ןכ ?"חלוש" ילב (לכתסמ) ?הבהא־יש (ךחגמ) :ץלודול
.עיגי הזש וליפא םיבשוח אל ירה ,םיישפיט םיש״דב םיצמקמ זא ,ינומכ ךכ־לכ בר
1 תאז־לכב ילוא (החורב תלשומ הניא) :ה נ י ט ס י ר כ
ה דות תא אופא ירמא (הסיפחה תא ,ךייחמ ,הל ריזחמו ,הרבעל טיבמ) :ץל ו דול
! חרכומ אוהש המ השעיש ול ירמאו !ץיבורייצל התוא יאיבהו ,ימוקמ לע םרותל
!תאז ול יחיטבה ,קעצא אל ינאשו !ינא ינומכ
.בוט הליל .החא אל .אל (באוד ךויחב) :ה נ י ט ס י ר כ
—הניטסירכ תוחאה :ץ ל ו ד ו ל
? ןכ (תקפואמ בוש) :ה נ י ט ס י ר כ
.תמאב טסרבואה תמ—וישכע קר ,וישכע :ץ ל ו ד ו ל
ג ורחל וישכע לוכי וניא םכמ דחא ףאש ינפמ וא ? תכלוה ינאש ינפמ :ה נ י ט ס י ר כ
. הזב הנימאמ ינניא ?המחלמ לע המחלמ תויהל בוש הכירצ ךכיפלש ינפמו ,ומעמ
־ ואה !ךכותבש טסרבואה רבכ והז ,ץיבורייצב רהרהמ ךכ־לכ התא וישכעש הז יכ
.רזוח אוה ,תמ וניא םלועל טסרב
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? ןאבו םש ,תוסירהבו םדב ? וישכע םיננוכמ ונאש תונידמב :ץ ל ו ד ו ל
.תולובגו תומוא ידי־לע אלו םדא־ינב ידי־לע תדסיתמה הנידמב :הניט סיר כ
(ףסה לע ההתשמ איה)

.תוחא ,בוט־הליל :ץלודול
?ץלודול (בר ךורב) :הניטסירכ
?ןכ (רדוק) :ץלודול
(תאצוי) .בוט הליל (הרוגס בוש) .םולכ (םדוקמכ) :ה נ י ט ם י ר כ
ל ע הבכשאה־רנ תיראש תא קילדמ ,למשחה־רוא תא הבכמ ,הירחא לעונ) :ץ ל ו ד ו ל
. הללוסה לע עלקמה תא חחב ביצמו חותפה ןולחל דעבמ ץפוק ךכ־רחא .ןחלושה
ם ע ,ץוח־יפלכ ועולשכ הייריה־ילכ תא ןאכ ןיקתמ ,המינפ ןולחל דעבמ ספטמ בוש
, ןבת־יקשו דופיר יקלח אוה ררוג ,חותפ ריאשמ אוה ותואש ,ילאמשה חתפל דעבמש
ר שוכמ עורגל אלבו ילכה יפ תא ריתסהל אלב ךא ,ודצמ ןולחה־ללח תא םהב םתוס
(ותעונת
ם לואה ןמ הנותמו הקומע תרדוח) ןיגולרואה לש ליל־תוצח־תמיעפ
(לאמשמ חותפה חתפל דעבמ
ת ומיעפ םע ,ודי־ןועש יפ־לע ,רנה רואל ,הנומו הדלפה־תדסק תא שבוח) ץ ל ו ד ו ל
. ..עשת ...(ךלוהו־קנאתמ אוהש דע ,המיעפל המיעפמ ולוק תא ריבגמ ,ןיגולרואה
ט לופ וניא בוש ךא ,"הרשע־םיתש" רמול דוע שקבמ אוה) ...הרשע־תחא ...רשע
( וברקב הלועה הקעזה חא קונחל ,ויפ לא ויפורגא תא ףחוד אוה > הקונח החפל אלא
(תעווג) הר שע־םית ש ה המיעפה
(ןולחל דעבמ רדחב תשלוב) ר ו ק ר ז ־ ן ר ק

־ ירח שלשב חתופ ,עלקמה לא שגינ ,רנה־תבהל תא קינחמ ,ששואתמ) ץלודול
(ול תחתמ לא ןווכמו ותרצינ תא לזרב־תוק

(ץלודולבו קשנה־ילכב תעגופ) רוקרזה־ןרק
(תרטרטמ םירודכה־תעוצר .תוריל ליחתמ) ץ ל ודו ל

ךסמ

(.ב .א)



םיריש העברא: הטסוב הניטטירכ
¥

, םירהה ןמ םומח םירגנ שיח
.םיגךטקו םינבא־ידומל ךא

םיעלסה ןיב
ם ינחוב תוישימחב

.םיישקהו םלועק תודגנתה

¥

רעסו ףעדזה ףרחה
ל?ס רמוא ל?ם
ר חא אלו גלש אוה גלשהו
. וננושל עקבמ חרק לש רקד
.תיטקראטנא םחנמ ךאלמה םג

רקפה ץרא

.תומותס תוראבה
ך מדק םהרבא? לכוא אל
.ארממ־ינולא ינניא

.ךלש רקםה־ץרא ינא
, התא םיצוק בהוא םא
ךינפל ץלאה לכ ירה
ךרפחב קר ואובן םימה ךא

.דגנ?־רזע ךאלמ ךל־המל
, אשךכ אוב
.חקושו אל םיךכמ רשא
.הז תא הז דאמ דע קירונ

השרומה

, יתעדו הבונד תא םךטב
.יתדמע ןדריו תפש לע
, הרד רודה ןג ןורכנס
 שרשר ךאלמה ךא
םיתיזה־רה תולעל דעבמ קר

יתיפצ התגלוג לעמ
םךאה ףונ תא
. הארא גרכנלקמ הניו תא םרט?
, י?ל ירךח םירבועה ,םירומחהו

, םשמ םיאב המה דוע
.השודקה ץראה ןמ

(.מ .פ)



ו$ג4 ראורבפ :קבאה ץירפ
. םידחא םישוריג תגמדמב ןיטראמ קבאנ ראורבפ שדוחב ירירגס־םושג דחא רקוב
ת א תוחדל היה חרכהש דע ךישחה הכו םואתפ למשחה הבכ ךרעל הרשע־םיתשב
.ויתימעמ דחאב ןיטראמ שגפ ורדח לא וכרדב .םיטפשמה
־ שארמ לטנ םופלודש ינפמ ,תיללכ התיבש ? הנורחאה השדחה תא עדוי רבכ התא״
ת עטונ הניא תילמשחה ,וקספוה רבכ זגהו למשחה !ןוחטבה־יניינע תא ץייז ריעה
."םירוי ץנילב .דוע
.הביאב םיחרזא־תמחלמ
.רחא תימע ינשה רודזורפה הצקב .וכרדב ךישמה ןיטראמ
״? הנורחאה השדחה תא עדוי רבכ התא״
."םירוי ץנילב .תיללכ התיבש .ןכ"
."םירועריעל־טפשמה־תיבל תרבעוה התא לבא .אל"
ש ח ןיטראמ !תובירמה־תנחטמל רבעמ ףוס־ףוס ז ףוס־ףוס !םירועריעל־טפשמה־תיב
. וצק לא אב לבסה .ןוכנ היה הז .תחא־תבב תוגרדמ שלש־םיתש דימת .תואישנה לא
ת א גישה ףוס־ףוס—םינידה־ילעב לש הביאה־תויוכפתשהל ןיזאהל ץלאיי דוע אל
.ןוילעה ןידה־תיב לא טעמ אל ברקתה םג ךכבו ,רבדה
יכבו םיבורב םישומח תורמשמ םוקמ לכב .לגרב תושעל היה סונא ותיבל ךרדה תא
ן יב ,םהישארל תורוחש תודסק ,םירטוש תושודג הרטשמ־תודיינ תובוחרב ,םינוד
ו תיבל עיגה .םיפיקע־יכרדב תכלל ץלאנו רצענ תודחא םימעפ .םיעלקמה םהיכרב
ו רפסב ארק ךכ־רחאו םיקיתב תורנ רואל ןייע ,ולש הביתכה־ןחלוש לא בשי ,רחואמב
ה כש רפס ותוא ,"יתועמשמ־יתלבל תועמשמ ןתמכ הירוטסיהה" ,גניסל רודואית לש
ץ ראל־ץוחב ףא ורבחמ רחא ופדרש ,םיטסילאיצוס־לנויצאנה לש םתמח תא הלעה
ה דירוה ינא׳פש ,טפנ־תיששע לש בוהצה הרואל ודעס ברעה־תחורא תא .והוחצרו

ל משח םואתפ היה בוש ךכ־רחאל דימ ,תודדוב תוירי ועמש הנומשב .גגה־תיילעמ
ו נגינ .הניווב םג ,הנידמה לכב ררוש טקש ךא םוריח־בצמ זרכוהש רשיב וידארהו
.םבכשמ לע ולע םה ."וראגיפ תנותח״ל החיתפה תא
, חבטמה לא דדנ ,בוחרה לא טיבה אוה .השבי םיעלקמ תחבנ לוקל ץיקה ןיטראמ
.ךירא לש ורדחב ץיצה הרזחב וכרדב .רבד תולגל לוכי אל ךא ,רצחה לא טיבה

.הקיר התיה הטימה
ת אצוי ינא—ךתא יתוא חק" .וראווצב התלתנו ינאפ החווצ ״! ידבל יתוא בוזעת לא״
״1 דבל הפ יתוא ריאשמ התא םא יתעדמ
, ךירחא שפחל ךכ־רחא הצור ינאש תבשוח תא .תראשנ תא" .וילעמ התוא רעינ אוה
ף חד ,תוחתפמה לכ תא ומע חקל אוה ."תראשנ תא ן רענה תא אוצמל חילצא םא
תא .וירחא לענו אצי ,רודזורפה לא תלדה תא חתפ ,תחפיתמה ינאפ תא וילעמ
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 רצחה תא תוריהזב הצה רחא ,תיבה־רעוש לצא ריאשה ,ומצע לשמ ץוח ,תוחתפמה
 תביבסב םיבורה שא .רעשה לא עיגה ףוסבלו ,םיחיש ירחאמ הסחמ שפיח ,תיקנעה
.עלקמ־תוחיגנ ידי־לע םעפב־םעפ תקספומ ,הדימתה תינוריעה תבכרה־תגחת
 הארנכו ןהידיב םיבור וקיזחהש ,תולפא תויומד לש הנטק הצובקב לקתנ רעשה ךותב
.ריעצה דירפטכייל לע םתוא לאש אוה .האירקל תוגרדמה לע וניתמה
 הת׳ ,לרוש—.דירפטכייל םוש ןיא ונלצא" .םישנאה דחא רמא ,"קלאפש לצא ונא"
"?דירפטכייל תא תיאר
."הסאדטש־רגניצנירגב רפסה־תיב לא ,טפיטש םע ךלה אוה"
 אצי לוממש רדגה־רעשל דעבמו רצחה תא רבעו רזח הצורמב ,וירוחאל הנפ ןיטראמ
 ־תנחת דיל ,ונימימ וקרש תויריה .ףרודסונ ןוויכב אציו ,הסארטש־רט^שנגילייה לא
 ךא ,וילעמ רודכ רבע םעפב־םעפ .הרטשמה לש רמשמ־תדוקנ האצמנ הבש ,תבכרה
 .תונכוסמ ןניא עמוש התאש תויריש עדי רבכשמ־ןויסנ יפ־לעו ,םיהובג םלוכ ויה םה
 תמיוסמה תוחיתמה ,וינזאב רכומה ץופציפה ,הכישחב לקמ תרזעב ששיגש העש
 ־תיב לש םיטפשמה־ץעוי דוע אל ,שמחו־םירשע ןב בוש םואתפ היה ,הביקה־ללחב
 ףא וז השוחת .הינילוו תוציבב ססובמה ,דירפטכייל טנאנטיולה אלא ,ןוילעה ןידה
 ־שרגמ ינפ־לע רחאו םירוורפה־תוניג ןיב הליחת רהימו הלאמש הנפשכ הקימעה
.גניצגירג־ךרד רבעל ,םיידי־בחר תלוספ

 ץובה רותב ,תומטמוטמ תופוכת ,תודוקפ ותוא וחנה זא .היה הנוש דחא רבד קר
 רתוח :תודוקפה ןתונ ומצע אוהו ,רתוח אוה ןכיהל עדי וישכע וליאו ,הרזחבו המידק
 ,ךירא־תנידמב טילשה ךיסנה היהש ,"יטוט אבא" רמאש ,ןטקה ךירא לא ,ונב לא היה
 רשאו ,תמה־שיאה־זגדא לע םישנאה רשע־השימח ריש תא םיסבוכ־תיגיגב רמיזש
 .קינחמ שוגל וב ובעתנ לחלחתמ דחפו תבקונ הבהא .דאמ ריעצ שיאל היה הז־התע
.טקש ,לאל־הדות ,היה וינפל .םיעלקמה ורטריט וירחאמ
וזמ ,רעשה ןמ םישנא העבשכ לש התיכ האצי ברקשכ .רפסה־תיב ערתשה ילולפא
 םייופצ טפיטשו ךיראש הבושת לביק ,ריעצה דירפטכייל לע לאש אוה .םיבורב םיני
 ישירח לוליצ עמש םואתפ ךא ,תודחא תוקד ןיתמה ןכ לע .האבה הילוחה םע עיגהל
 .הסאג־דלפגייטש לא לולת הלעמב רפסה־תיב לומ ךשמתמה ,קראפלגוקב הלעמל
 היה המוד ,םיבור לש םלוליצ הז היה אל !ובלב שח ךכ ,הבוטל תוא היה אל לוליצה
 תויהל לוכי ורוקמ ןיאש שחר הז היה ,זא ומכ הללוס שארב תיחשמ־ילכ תחסהל
.הרבג ותוכירד .םירידס תוחוכב אלא םיממוקתמב
 ךיראש ןיטראמ ןיחבה דימ ,רפסה־תיבמ תויומד עבש־שש ואצי בוש ךכל ךומס
 תויריה ורונ רבכו הקירש קראפב הלעמל העמשנ זאו ,וילא תשגל שקיב ,םהיניב
.ולפנ םילעופה ןמ םינש .רפסה־תיב רעש לא קוידב תוחווטמ ,תונושארה
 ־ךאבלסנ ןוויכב ,ומע וררגו ךירא לש ולוורשב היונפה ודיב זחא ,ןיטראמ קעצ ״! אוב״
יתל וינפוא תא םימעפל הב רסומ היה ךיראש םיינפואה־תונח התיה הצקבש ,הסאג
 ,ןקתה אולמב תוניוזמ הרטשמ־תודיחי יתש תוחפל םש ויה ,םייח אלמתנ קראפה .ןוק
־ולחמ .רפסה־תיב לא רשייה ,ןגה דרומב הלעמל בצוהש ,עלקמ שא יופיחב וטעשש
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. קראפה תליפא ךות לא שא ובישה תונוילעה תומוקה ןמ ,םידרמתמה וצפק תיבה תונ
.הנוהכה־רכיכ הלעמ לא הסאג־דאבלפנ ךרואל ךירא םע רהד ןיטראמ
"!עלקמ ונל שי ירה" .טפיטש קנתשה "!ראשיהל"
ר ענה ןמ ףטחו דירפטכייל טנאנטיולה וילא גאש ״! שא־הדש םיכירצ ונא ,תויוטש״
ה יהש ןיחבה אוה ,םלועה־תמחלממ דוע ריכהש גוס ותוא הז היה .ודיבש קשנה תא
 ארקו בוחרה־תניפ תא םיפקוע םירטושה ינושאר תא האר רבכ ,וירוחאל טיבה ,ןועט
ס פיטשכ תוארונ עלצ אוה ,םדוק רבכ ול דבא לקמה ״! גזגיזב״ :םירענה ינש רבעל
ם הילעמ תויריה ורבעשכ דוחייב ,וחוכ תא הריבגה הנכסה ךא ,לתה הלעמב ןפשכ
.רחרחתמ הצרא לפנ םפיטשו

.וירחאמ קש ומכ וררג ,ומע ופחס ,ודידי תא ספת ךירא
ן יטראמ ךא ,וירחאמ רתתסהל שקיב ךירא .שודקה קומופינ לש ולספ בצינ רכיכה בלב
״! םש הניפל דע !האלה״ :הפיגנ וב ףגנ
ב יצה קיתעה ןבוהטב־תיב לש הניפה ירחאמ ,הקיאורא־תטמיסל דע האלה וטעש םה
ף דהב שח הדמח־שגר ןיעמב טעמכ .קדהה לע ץחל ,הרצינה תא ררחיש ,עלקמה תא
י רחא ומצע זכיר אוה ;םיצפנה תלומהב םלועה טטומתה בוש ,ופתכ לא רכומה
, םיברק םירטושה תא האר ,וינפל רכיכה תא בטיה האר בוש ,תונושארה תויריה
.םכות לא המולאה תא ץירהו
.םיחוטש ובכש ,הסחמ ושפיח םה
ר דגל לעמ םיכלוה ונא" .שא־לש־חנתאב ךיראל שחל "!דימשרמאה־תטמיס דרומל"
״ ! ףרטצמ ינאש דע רדגה דיל הפח !יפרודסונה טרופסה־שרגמ לא
.טפיטש תא ומע ררוג ,םלענ ךירא
.םהישארל לעמ לא שא־ירי חליש ןיטראמ .ססוהמב וממורתה םירטושה
.וקלתסה רחא .םימעפ שלש דוע וסינ םה
ם ש .רדגה לא הסאג־דמישרמאה ךרדב ץא ,היהש םוקמב קשנה תא ריאשה ןיטראמ
־ יגפ יתש האר ,רענה יעצפ תא קדב ןיטראמ .חנאתמה טפיטשל לעמ ךירא חחותשה
ל סוחמ אוה זא יכ ,עונל ול רוסא אוה !האלה" .וילעמ ךירא תא ךשמו ,הזח־תוע
״! אוב .ול רוזעל םילוכי ונא ןיא .אליממ
"—אוה ? הפ וריאשהל לוכי ינא ךיא״

"!אוב !םיחרכומ ונא"
ד חי .רענה לש ובגב וכרבב טעב ,ךירא לש ויתועלצ ןיב לא ףורגא־תכמ תיחנה אוה
־ לע וטעש ,תודרומה דחאב ושלגו ורדרדינ ,טרופסה־רכיכ לא רדגה תא ורבע־וספיט
־ נייטשל המישנ־ספאב ועיגה ףוסבלו תורחא תורדגל לעמ ולחז ,קחשמה־שרגמ ינפ
. הסארטש־רטטשנגילייהל דע בוש םירוורפה־תוניג ךרדב ובנגתה ןאכמ ,גיווליב
ל ועשמ ךותל ךירא תא ןיטראמ קחד בושש דע ,המורד ונפ רחא ,םש והתשנ הלק העש
ה פצמה־שארב הלודגה טרופסה־רכיכ תפיקע רחאלו עבג־הלעמב וספיט בושו ,רצ
ם ע בוש הנורחאלו ,הריו םע זא דמוע ןיטראמ היה הב הדוקנ התואל קוידב ועיגה
.ינאפ



53 ראורבפ 1934

 ־רצח רבעל הרי הז התע ירליטרא ילכו ,אבצה לשמ הללוס התיה הכורע ןאכ הנהו
 לש לליה־לוק תא ועמש ,הנקה ןמ הקיזבמ הכוראה שאה־ןרק תא ואר םה—םקראמ
.הטמל םש לוחכה לדגמב תוצצופתהה לש רואה־זיזח תא ואר ,הייריה
 ,בוחרה לא ,םיחיש־ךובס לועשמל לעמ ,םהב ושיגריש אלב ועיגה םהו חילצה ןיטראמ
 ,בוחרה שיבכ ינפ־לע וטעש םה .וכרד לא אצי ונממש לודגה גרוסה־רעשל לוממ
 ־םוקמב ויהו—וחתפ ,תוגרדמה־רעש לא ועיגה ,רצחה תא שיח וצח ,רעשב ועלבנ
.םיחטבמ
.םלענ דירפטכייל טנאנטיולה
.הרכה אלל ,ץראה לע ותיב רודזורפב לפנ ןוילעה־ןידה־תיב־ץעוי

(.ב .א)

ןדמל ןוטנא
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 ןורכיזב קרש ןמז ךב ררועתיש ידכ ,הדיחי הלמב ףא וא ,תטלקנ הרעהב יד םימעפל
 אל ףא טעמכו ,המואמ ךכ לע תעדי אל ןיידע ,דלי תייה .תויחתהל דוע אוה יושע
 ,יטויפ םסק גופס—רבדה ליחתמ ךייח־ינש־ימי לש םמוציעב קר ז םלע רבכ ךתויהב
 תורכזיה לש רשג—דוע־גשוי־אל־םלועל ףוח לא רשג הז ירה .העמיק־ילוכנאלימ
 ,םייח־חרוא ,קפודו םש} ,בצקימו שובל ,עגרה־הז ,תואיצמ הז היה ירה .היזה לשו

 וניא שיאש ,םיבינלו םירבד־ייוטיבל ,ארז־דע־רשיומ ,טיהלל דע .םעטו עבצ ,רוא
.ונינפלש רוד ותוא לש ,זא־ונל־רפוס ,ןורכיזל דע ,דוע םהל קקזנ
 תחא ,תוערלו להוכל תינומלא הביאש־תנחת ,הקווד הז קדנופל רסש הז היה הרקמ
 —ןיי־ישגורמ לש םע טלש הפ .וקיחב תוהז־אלל־םייחש ,ינוושמה ךרפב םיפלא־ינמ
 ־לש־םייחו ןמזה־ןש רשא םישנ םע—רעושו קסע־לש־חילשו ,הבציק־לכואו רלבל

 ,תומסרפ ,"!הפצרה לע קוריל אל" חולה ,תוריש ,טוהיר .דאמ ןב וסרה תופידש

 תינבבוח םיריוצמ םיגונ םיחידב ,תרגסמב תיגוגז ירחאמ ריעז סופדב הרטשמ־תונקת
 ותוא דימת טעמכ .םיבעותמ םיעבצב ,םעינב־םיאבוסל ביבסמ םימורע םילתכ לע

.רבד
 הריב ןימזה ,טושפה ץעה־לספס לע תיווזךרקב ול בשי םיפערס־זוחאו הכילה*עיגי
 .דבוכה אולמב וב עגפ לכה לש ורועיכ .תעדה תא תתל ,הרגישב־וכרדכ ,ליחתהו

 לע וב םחינ רבכו ,םורצל הרמיז־־תבית ,האסה אלמתתש ,הליחתה די־לעש־רדחב
 ץעננש ,הרימא־לש־שילת המוהמה ןמ ףחרתנ הנהו ,והובו־והותה לא וכילוהש ףחדה
"...םיצ־א־א־אנה ...םופלוד תא וקפדשכ ,זא" :ותעדותב
 וזש אלא ,תיארונה תוקסעתהה תחרצתב עלבנ ראשה .לכה תא ריזחהל ךכב היה יד
.וידע העיגה אל רבכ
 יורקש־המ ויה אל םה .ףלאה־האמ לובג תא הרבע רבכש ריעב ,רטוז דיקפל היה ןב
 אלא .וליבשב הנטייקל קיפסמ הז היה יאדו ךא ,םידימא אל ףא םג םא ,"םיינע"

 ־יבורק לש םתושי .המצע יפב היוניככ "תישעמ" ,היבושיחב־השבי השא התיה ומאש
 האושנ ,הלעב תוחא .הלצנל אלב התחינמ .דתיה אל םלועמ ,םירירע ,םידימא החפשמ
 םניחל אל—חיוורמכ דימת—םישרגמ־ךוויתב קסעתה תויונמדזהבש ,ןיצק היהש־ימל
 ,הביבס הלודגה הניגהו ,םיה־תפש לעש םתליווחב .זאמ הנייחא תא תבבחמ היהת
 ,היה דלי םנמא .תועובש ךשמל ונממ תרטפתה תחאבו—"רענה ליבשב םוקמ יד" היה
 ,הסמעמל היהשכ ךכב שח .ומא לש עצבה־תוואתמ לבסו ,ומצע ךותב רתוי עוקש
 תגהונ התיה ,ולאכש תושוחתל הרצונ אל איה ,ומא וליאו .וילע אונש היה רבדהו
 דודה לצא ,וכרצ־יד שובלבו ןבל־ידגבב דיוצמ ,ותוא קורפל הרגפ־לש־ןושאר לכ
 הצקב הליווחה .דושח ןוזפיחב דרפיהל בוט דמלו ךוניח־תחכות ירחאו ,הדודהו

טעמכ םינפג־ימרכ וערתשה הירחאמש ,םירטועה םירהה לש םורד־ילושב ,ריעה
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 ,םתסה־ןמ ,ךסנ ךכ רשאבו—ןדע־ןג התיה ,טוק־ינתיבו תואבסמ םיפקומ ,רהה־בג דע
 ולדתשה ,םישימחה ליג תא ורבע הז־התעש ,םילודגה ינש .רשעה־ןב לע םומעיש
 תעשב דודב לכתסהל ול היה רתומ .וקיסעהל המב ועדי אל בר ןמז ךא ,בל לכב
 שפחתה אוה .תיבה־תכאלמבו לושיבה תדובעב הדודה ןמ לעפתהלו הניגב ותדובע
 ןמז ךכ לע גנעתה אל תודיחיבש אלא .ינאידניא וא םי־דדוש ,יכרותל הז רחא הזב
 הביזכה תכלוהו־תרייעתמה הביבסבש םיירפכה ידלי ינורחא םע תורבחתההו ,בר
 ,הירפסה־רדח ךרדב ,תולעל השרוה ףוסבל .תנבומ־יתלב ,תידדה תוגייתסה תמחמ
 דודה לש הביתכה־ןחלושל לעמש ,הגבה־ץע טהורמה ,רירקה "םינודאה־רדח" לא
 —יתוכלמ־ירסיק ןרס ידמב ותורחב־ימימ דודה־ןקויד ,ןמש־תנומת וב התיה היולת

 תא ארוק היה ןאכ .האנה ךותמו ,החיש תעב "הגוש" הדודה התיה "ןרס־בר"
 םנכת תאש ,םייטוריא םינמורו םייאופר הרבסה־ירפס םגו יאמ לראק ,ןידזז ןיווס
 ךיעמ חור־תובידנ ךותמ ול החינהש וא ,ךכ־לכ הדודה דוע הרכז אל הארנכ
 וחרכ־לע ךשמנ היה בוש הרהמ־דע ךא .טעמ אל וליג תא המידקה ןבומכש ,תיתרבסה
 ךכו ,הדשב ריצקב ,ןבתמב ,תפרב הדובעל די ןתונו ,םיריעז םירכיא ,םינכשה לא
 ברעב אב היהשכ ,המטח תא תמקעמ התיה הדודה .יאלקחה םויה־רדס לכ תא הווח
 ־תלעתב ותמוק אולמ לפנו תפרב דעמו קילחה ףא םעפ—ךלכולמו עזוימ ,בער התיבה
 .שאר דעו לגר־ףכמ ,הרימתה ותורענ לע ןיינעתמ ךויח ךותמ ותצחור התיהו—בויבה
 ־ילכש ,הפס לע בכשומו םטופמ ,תודימה־בר הלש הלילה־קולחב ףטועמ היה זאו

 חור־תרומל—ררועתהל םיכשמ היה בורה־לעש ןויכמ .ןושיל ,הילע ושרפנ הטימ
 ךורע היהש ,הנישה־רדח לא רקוב תעשב סנכיהל דוע השרוה—הדודהו דודה
 בהזה־תרגסמב יולת היה ריקה לעו ,וב שורפ היה לודג יסרפ חיטש .הנעלות־יטיהרב
 ־תסכל תחתמ לא קילחהל ול וחינה ."ןירגנהול" ךותמ "תולולכה־רדח" הבחרה
 ועמשנ ןהבש ,תורוחשה תוינזאה תא ול הביכרה הדודהו ,הדודל דוד ןיב ,תוצונה
.ללמו הקיזומ ילילצ שחלב
 סחדמ ,םירוחש םיטוח ףנוצמ לילס בכרומ היהש ,רוטקטד־רישכמל ויה תורבוחמ
 לע יולג ךורע היה הז לכ .וילא קובד ץצונ תכתמ־טוח בנזש ,םירה־שיבג תכיתחו
 ,(רתויב השק היה אלש רבד) וב שמתשהל ךיא ועדי םא ,היה רשפאו ,ץע־תיחול
 ךל היה יד םאו ,ותחונמב שיא ערפוה אל ךכ .ימוקמה רדשמה תא חטבל טולקל
 ןיאו ןהב םדרנ םדא היה תופוכתו—תוינזאה תא ריסהל אלא תכרצוה אל הנזאהב
.םולכ ךכב
 תספרמב הפמה־ןבל ןחלושה דיל הנשדה רקובה־תחוראל דע רבוע ןמזה היה ךכ
 תזחשה תעב ןותיחשה תולותחהש ,תועולק תוסרוכב םיבשוי ויה הבש ,הנטקה
.ץראה־תוצק דע ליחכמה רושימה לא קחרה ףיקשהל היה רשפאו ,ןהינרפיצ
תהב הדודהו דודה תא אצמו הנישה־רדח לא םנכנ בוש הנה הלאה םירקבה דחאב
 :תועמדב ול חרמא הדודה .ולש בוט־רקוב תכרב לע ובישה ישוקב .הלודג תושגר
."םיצאנה ידיב חצרנ .תמ רלצנאקה"
רסיקה־ידייצ ידמב ןטקה שיאה תומד ךא ,רבדה תועמשמ המ הכלהכ ןיבה אל אוה
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ו יבא .תוזרכ ךותמ הריכהש יפכ ,וב התלע ,הרופאה הינתמהו עבוכה לע הצונה םע

, הנש התוא ראורבפב ,ךיא ,ודגנכ ותוא האר אוהו עגר רהריה ,ךכמ הצורמ יאדו
ם יברה םיינועבצה םילובה םע םודאה ןורפסה תא ןחלושה־תריגממ אוה ףלוש
ך יא ,רקדזמ שיטפ לש תידיב תוזחואה םיידיה יתש הכירכה יבג לעו ,וב םיקבדומה
ו פרושו םירזגל וערוק תועמוד םייניעב ףוסבלו ,םיכורא םיעגר וב לכתסמ אוה

.רונתב
י שנא יפב "הציטופאלק״ה ,חורה־ילגלג ושקנ ,ןורדמה הלעמב ,ץוחב ןייה־ימרכב
ת א הדיקשב בבוס דודה .םייובצו םיקומס םיבחרה הינפו ,התכב הדודהו ,הביבסה
ם ינשה לא ףוס־ףוס לחדזנשכ .תומוצע םייניעב ןיזאהו היה רויח .סחדמה־רותפכ
ף שינ ,"םינדחפ" .םוצעה הזח לא ,המצע תא תמחנמכ ,הדודה ותוא הצחל ,םתטימב
. תושקנתהה־השעמ לע םיטרפ תוינזאה ןמ ול ועדונש רחאל ,ומעזב ןמז רובעכ דודה
, עמש אל דוע םלועמש ,וז הלמב תושעל המ עדי אל אוהו ,ןכל םדוק רמאנ "שטופ"
ה ״פה אלא ,קוספ־ףןס ,"שטופ" ול הריכזה איה .וינזאב התיה תרעוכמש קר
ו ליא" .ףורגא־תפיגנכ הביאכה איה ,תינמייאו תעשורמ התאשע השארבש השוגדה
ש י ירה זא ,בגה לא הבורה־יפ וליפא" ,דודה ךכ ,"תספרמה לא םיאיצומ םה יתוא
ץ ומקה ופורגא חלשו ותטימב ףקזנ אוהו "ז ...ןיצק אוה םדא המלש ...דחא רבד קר
" !לפנ רלצנאקה !רעתסה" :ולוורשמ רקדזמ ינרשבה ודי־קרפימשכ ,ללחה לא
־ ץחל תא רוכז ,אנא ,ךכ־לכ שגרתת לא" :הפיסוה ךא ,ץירעמ טבמ וב הנתנ הדודה
"!ךלש םדה
ת פרוטמ תוריהמב הנה ,קוחרמכ עגר בורקמכ עגר ,הציטופאלקה השקנ ןיידע ץוחב
, תונתשמ לילצ־תומרבו ,תדרוי וא הלוע חורה־תופיכתש לככ ,טאל־טאל בוש הנהו
ת יכוכזה־ישיבג ולצליצ רודזורפב .ר־םוי־םוצב ןשער ומכ טעמכ ,תינקרוח דימת ךא
.םיצרפה־חורב ,תשרבנב
, ופאטסיגה־אלכב היה בוש זאש ,דודה .םילוחה־תיבב 1943 תנשב הקלתסה הדודה
י מכו ,שממ־לש־תומשאה ודגנ ויה אל .היוולהל ןוהטבה־תוריש שיא ידי־לע לבוה
־ תלחמב אוה םג ערכוה 1953 תנשב .תונחלסב תצק וילא וסחיתה ןיצק םעפ היהש
. דבלב םיטעמ םיטפשמב םג םאו ,הירוטסיהה דומיל ירפסב רכזומ םופלוד .ןטרסה
ק בא הסוכ םש ,גגה־תיילע לא קוחר ץיק ותוא ירחא עיגה ןטקה רוטקטדה־רישכמ
. תורונמה־יטלקמ אצמנב ויה רבכ .ותוא וכילשהש דע ,םיקלוסמ םיצפח ינימ ראש םע
ת ובר םימעפ .תונושארה המחלמה תונשב ,הדודהו דודה לצא עמוש היה הזכ דחאב
ו א רטסנימוריב־וידאר תא ,תוינייפאה ףותה־תושיקנ םע ,ם״בבה תועידי תא
.ןטקה רלצנאקה תומ לע העידיה טא־טא התהד ךכ תמחמ .הבקסומ

(.ב .א)
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(9 ,ח *תמ)

!המוק ׳התא ,וה
!ונתא תסלל ךילע
.ךל םיפצמ

?ךשוכר ףסוא התא
.ךלש היה אל םלועמ
?ךישעמ תא ללהמ התא
.ךסלמ םאיצוה
?ךתוא תקסהמ ךתשא
.ךרדעה באכ הנמ ףלחי
?חרוצ ךךלי
.רתוי םיחךוצ ךל םיכחמש םוקמב

?ךזחאת הנש
!ץקה !הרוע
?םולש לא חמ^תח
.קבאה ךתבוח
?שקבת ר^א
.תךעונ לססל

?המל ,לאשת לא
.םיתיצמ םיריחבה
!אורקה התא

.ךךמש הז אל
!אוב

(.מ .פ)



ןטשה םע הזוחה :גרברוט ךירדירפ
 תניחבמ—רייאמ וטוא ,הדובע־רסח הםק־תיבךרתנספ .1939 תליחת ,הניו

 םירוגמו־חבטמ־רדחב ררוגתמ—הגרדמה־לפשב ,יפסכה בצמהו לארומה
 ויבא ספתנ 1938 רבמבונב םידוהיה לע םידוצמה דחאב .טאטשדלופואילב
 תוברעתהל תודוה קר המוד לרוגמ ץלחנ ומצע אוה—ואכאדל לבוהו

 רבעשל־ורבח הז היהש ול ררבתנו ,ריכב ופאטסיג־דיקפ לש היופצ־יתלב
 עגמב אובלו בושל ויתונויסנ .טלוכאכ ץנארפ (עבשומה וביואו) םידומילל
.והותב ולע שובחה ויבא תבוטל ותרזע תא שקבלו טלוכאמ םע

 םייאלפה־תחורא תא יתמייס הז־התע .םיירהצה־רחא שמח ,ראוניב םירשעה היה
 םייריכב שאה תא םעפ דוע יתחפהו ,דחאכ תיברע־תפ םע תירחש־תפ ,ילש
 עמשנ רשאכ .ליגר־יתלב ,םיבלכ־רוק םויה היה ץוחב .ילש םירוגמ,ד־חבטמב
 רודזורפה לע הבשחמה םצעל .חותפל ללכ יתיצר אל ,הנושארה םעפב ץוחב ןומעפה
 ידבלמש יתעד לע הלע ישילשה לוצליצה ירחא קר .רוק לש לג ינרבע ןנוצה
 ימ" .תלדה לא יתשגינו ילש המא׳גיפל לעמ יליעמ תא יתשבל .תיבב שיא ןיא
 ךא תיתודידי הצע לש המיענב רבג לש לוק רמא "!רבכ חתפי ,ונדוא" "זהז
 ,ןותמה ולוקל הפי המיאתה ותומדש המוק־ךומנו םירשב־לעב םדא .יתחתפ .הפיקת
 ררש תוגרדמ,ד־רדחב > רויחה רואה לומ ויניעב ץמצימו רודזורפה לא ינפ לע רבע
.ילגרב השק העגנ ,תשפועמה ,הרקה םיצרפה־חור .חותפה חתפב דמוע יתראשנ .ךשוח

"?ותשקב המ"
״? רייאמ ןודא״ .םדוקמכ לוק ותואב שיאה רמא ,״רבכ רוגסי ,ונדוא״
"?ונוצר המ" .םוקמה ןמ יתזז אל ךא ,יתרגס תלדה תא ."ןכ"
.וסיכב העילבהו רזח רחאו תינמיסה תא איצוה אוה ."ופאטסיג"
.ונוצרל ותוא לואשל ללכ ךרוצ ןיא סנכנ ךפש ימ .יתעדיש ןבומ .תאז יתעדי ירה
."רייאמ ןודא ,הלהבל הביס םוש"
 קיר לוקב יתינעו ,רבדה רשפא דוע לכ םמתיהלמ רתוי בוט והשמ יב הלע אל
."יקנ ילש ןופצמה ? להבא המל״ :םמושמו
״? ינסינכהל חצור אל .רמוא ינאש המ הז ירה .והז״
.םירוגמהדובטמ רבעל השולח העונת יתיווחה
 :וירוחאל הנפ חבטמה חתפב .ודמע־םוקממ רקע הצורמ שאר־עינב ."אופא ןכבו"

."ימש קק—ןכ־הא"
 רבד לש ופוסב םולכ ?הז לכ שוריפ המ .רומג טוידיאכ יניעב יתייה ."רייאמ"
 הרוצב תאז תושעל אוה ןווכתמ אמש וא ?ללכ יתוא רוסאל קק רמ ותוא אב אל
 •יפיעצל דעבמ ,חבטמה־תלד לא ןועש .ילגר לע יתדמע ישוקב ?רתויב תעשורמ

 וזב וז וידי ךפחמו ויתופפכו ותרדא טשופ קק רמ תא יתיאר ,םיגגומתמ םידא
.הריכהדוולל לעמ
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 .םויה בוש םיבלכ־רוק הזיא" .חונינ ףשנ אוה ."ולצא םינפב ןאכ ער־אל םימח"
."תוחורה לכל
 ךכ־לכ תוקפ ויה יכרב > המינפ רדחל יתסנכנ .״ונוצר המ יל אנ־רמאי ,השקבב״
.ןחלושה תפש לא ןעשיהל יתייה חרכומש דע
 לא בשיתה אוה "?תצק חוורתהל יל רתומ" .ירבד תא עמש אל הארנכ קק רמ
."םויה לכ תאזה תישפיטה תוצצורתהה—הא" .הריכל ךומס ,ןחלושה
 טושפ סנכנ ינא ,רהמ הז תא רומגי אל םא ,ישפנ לא יתרמא ,ךכ ךישממ אוה םא
.תכלל םילוכי ונא ,ןכומ ינא ,הככ ,שבולמ רזוחו הצחרה־רדחל
 ,השקבב ,חא" ז יתחורא ירייש לא תודומצ וראשנו רדחב ובבס קק רמ לש ויניע
״? הפק לולפס יל םמחל לוכי אוה ילוא—רייאמ ןודא
 ןיא םא קר—לבא" :רמא תמאב ,רמא ,המ־תוהש רחא ,ילש רועפה טבמה ךותלו
."תרתוימ זחריט ול םרוג הז
."דחא עגר .אל ןבומ" .יתלמלימ ,"אל"
 םגול אוה ךיא יתטבה .והכנ יתבשי ינאו ,תושורדה תולועפה טעמ תא ומייס ידי

 אוה ךיא ,הירגיס ול קילדמו ומפש תא החומ אוה ךיא ,תונושארה ויתועימג תא
 םא יתעדי אל תעה לכו הלא לכב וב יתטבה :תחא יל םג עיצמו ותעדב ךלמנ
.סנל הוקת תמחמ וא דחפ בורמ יתעדמ תאצל ילע
 ליבשב ול דיגהל ידכ ,הא־זא" .ודיבש הירגיסב קק רמ טיבה רהרוהמ ."הא־זא"
 .הנה יתוא חלש ולש דידי .יטרפ ןינע םיוסמ ןבומב הז .רייאמ ןודא ,ןאכ ינא המ
״? טלוכאמ ןודאה תא ריכמ אוה אלה .טלוכאמ ןודאה
.ןהניה קק רמ םג .ישארב ענענל יתלוכי ישוקב
 לואשל שקיב אוהו .םיוסמ ןינעב ,ותא רבדל הצור היה ,רמולכ ,טלוכאמ ןודאה"
 ינא .הרשע־םיתשל הרשע־תחא ןיב רחמ לופורטמל וילא אובל לכוי םא ותוא
"?רייאמ ןודא ,והשמ דיגהל הצר אוה .ףוחד הזש בשוח
."הזל יאנפ שי .ךכ־רחא .אל ,אל"
."יתוא לאשיש ,ןאכ ינא הזל ירה—השקבב ?המל לבא"
 ירה זא—ךירצ אל אוה ירה זא ,יתא רבדל הצור טלוכאמ ןודא םא—בשוח ינא—ןכ"
 רבד ,קק רמ היה זא יכ "יתוא רוסא—" :וישכע יתכשמה וליא .״—־ל ףכית לוכי אוה
.אב ךכ םשל ירהש יל עידומו םיכסמכ ושאר עינמ ,ענמנ־יתלב וישכע יל הארנ הז

 ןודא ,ךכ־לכ ינבצע אוה המל עדוי ינניא" :ושארב דינהו יב ןנובתה קק רמ
."יל ןימאמ היה אל םא יל היה רצ .והשמ ול תושעל הצור אל םדא םוש ? רייאמ
 ופאטסיגה ןמ .עתפומ תצק ינאש ןיבהל ךירצ אוה ירה לבא .החילס .הז־אל־הז ,אל"
."םדאמ והשמ תשקבמ איהש הקווד םיפצמ אל ירה
 אוה ןיאש ףכית ול יתרמא םג ךכ םושמ ירה .רייאמ ןודא ,טלחהב ןיבמ .ןכ־הא"
 םשה תא םיעמוש קר םהשכ םילהבתמ םישנאהש עדוי ינא םג הז .להביהל ךירצ
 ןימאי—רייאמ ןודא .םיאב הנה םדאה־ילכוא :םירמוא ויה וליאכ שממ .ופאטסיג
ונאש תויהל לוכי .םידקופ ונחנא זא ,םידיקפ ונחנא .םדא־ילכוא אל ונא :יל
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י שנא לצא ךכ היה דימת ירה הז ךא—תויעב ונל םישועשכ םירומח תצק םישענ
",זךכ אל ,תודיקפה
.ךייחל יתיסינ ,"—ךכ הזב םילכתסמ הא־םא"
ם יקסעה יליבשב—לכתסי ?רייאמ ןודא ,תרחא הזב לכתסהל רשפא ךיא ,ןבומכ"
— ילש הנוממה אוה טלוכאמ ןודא .םידירומ םניאו םילעמ םניא טלוכאמ ןודא םע
ל בקמ וליפא ינא—דאמ ביבח םדא אוהש האור ינא—ךלוה ינא—וילא יתוא חלוש אוה
, יל ךלוה בוש ינא זאו ,ונ—ול רמול טלוכאמ רמ שקבמש המ ול רסומ ינא—הפק
."בר דובכב
ם צעבש וישכע ול וריכזיש הצור היה אלש םשור לבקתנ טלחהבו .ורובידמ ההש אוה
״! רלטיה לייה" אלא ״בר דובכב״ אל ותכרב תויהל .דתיה הכירצ
"?םצעב ןינעה המ ,יל רמול ,קק רמ ,ילוא אוה לוכי"
ו ל שיש ,והשמ רביד טלוכאמ ןודאה ,לבא .הזב םיניינעה ךותב ךכ־לכ אל ינא—ןכ"
."ורורחיש רבדב הנווכ וזיא ול שישו ,ואכאדב ולש אבא
ה מ עדוי אוה ןיא—קק ןודא" .םימעפ שלש ,םיתש ,קומע םושנל ילע היה ״! קק ןודא״
."אוה ךכ םנמא םא אנ־רוכזי ,השקבב .וישכע ויפמ איצוה
"?רייאמ ןודא ,ךכ תמאב המ םא"
."יבא ןינעב והשמ תושעל הצור טלוכאמ ןודאהש"
."תאז רמוא אוה םא ?אל המלו ,ןכ"
. טלוכאמ ןודא לא הז ןינעב רוסל תודחא םימעפ יתיצר רבכ ינא—תעדל וילע—םושמ"
."יתוא לבקל הצר אל וליפא אוהו
ז א .ךכל העשה העיגה אל ןיידעש וא .דאמ קוסע היה אוה םתסה־ןמ זא—ןכ־ונ"

ל ופורטמל רחמ אובל הצור אוה םא זא .העשה העיגהש ול דיגהל שקבמ אוה וישכע
"—ותא חחושלו
"!?הצור ינא םא ?קק ןודא ,הצור ינא םא"
.ימכש לע חפטו םק קק רמ
. (יתרזע תא החד ךכ בגאו) וליעמ תא ושבלב רמא ,"רייאמ ןודא ,אוה האור ,ונ"
."דאמ םיענ היה—ןכבו .הלהבה לכ היה .דז"
ו ל ןיא" .תלדה תא ול יתחתפשכ תחא םעפ בושו ,ודי תא יתענעינ "!יל םיענ"
"!קק ןודא ,ול הדות־ריסא ינא המכ גשומ ירה
" !הפקה לע הבר הדות—.הארוהה יפ־לע רבד ול יתרסמ קר ירה ינא ? המ לע ?יל״
.רודזורפה ןמ ירבעל ארק דוע
.תוגרדמה דרומב םלענו וליעמ ןוראווצ תא ףקז
ל ע םיימשה ןמ לומגל ותרושב תאו םיימשה ןמ חילשל ויתבשח .וירחא יתטבה
.החירבה ייותיפ ףא־לע יתעדב ןתיא יתראשנש
.םונהיגה ליחתה רחמה־םויב .םולכ־אלו הז לכלו םיימשל ןיאש יתעדי רחמה־םויב

(.ב .א)



זוילידיאל ךרדה :ד>רפ ךירא
 דאמ הבוט שי יל הנוכת
 הל אלקל לכות
תימינפה יתולש
 םינמזה םיכלוהו־םיערע לככ

יבךקכ החונמה ה?ךת ןכ

 קר תע םיניש ינפל

 םירבך ונמתסה
 התע םיעראתמה
 לצב לבח יתחקל

יתיחמו יתחכוקוה

תומיתח יתפסא
ימצעב יתמתח ףא
 ילע ור?ע תוליל־יאצח הברהו

הנש־ןיא ז?ל לע

 ערוךלוה זאמ ףא
 ילע רומוהה יל דמוע

בוטה יעבט

 תוקוחר תוצצפ לע יל עדונ
 אובל תוברקה תוער תורזג לע
חמש ינג לע ינאו
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סקופ טסנרא

 הבוט הקיזומל עמוש וא
 רתוי רדוק םוימויהש לכ?
 יתוחמש הנטק^ת ן?
 םלוע־ירטשמ ביר
?גונ וביא יתיבו

 ימולש לע יבא רמוש ך?
ערמ ינניא שיאל
 ינא אצומ הזבנ

 הולשה תא
םןא לכ תוכז

ירשא רשאב
ל ילכ םלש?
 <דמתן הטקש קוחצ־תב
הצצפה לפתש זא
ןמזמ יתיב

(.מ .פ)



63םיריש

תונשיתה לש ץיק

 דר; םשג
םח בוש

םימשא םח
 קבא־הסכסה הכרדמה
 ןיטש^קיל בוחר לש
תשגדומ

ונלש ןוסאה םה
החיר
 רקסה־תיב םויס רחאל ומב

םדימשהל שי
ת ורבקה־תיב
ישילשה רעשב
בוזע

םימשא םה
 השיקמו השיקמ■ תילמשחה

ונלש ןוסאה םה
 םילופכה תונולחה ןיב
םירשגה לע

םדימשהל שי
ברצה חורב
׳תורפא ,תול$? תועבג
בוחר׳ד הצקב

םימשא םה
ינשה הצקב
הדלחה קריב הפכה

ונלש ןוסאה םה
 ה;םנב־לדגמ וא
םוטק

 םדימשהל שי

(.ר .ד)
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ל ע היירי־תונוכמ ,םידמב םישנא םישודג ,םילודג םיסובוטוא ינש ועיפוה שיבכב
:שיאה רמא ,הילע תוסכל שקיב ומכו ,לילעב תומיענ־יא זוחא .םהיתוגג
"!הפ אוה קאלדס ותוא ,רמגנ הז וישכע ,וה־וה"
ו דוע וליאכ היה המדנו ,וליעמ ירותפכ תא סכר ,ורוגח תא ןגריא ,ותדימע בציי אוה
 :טרבור לאשש דע ,רתוי תובישח־בר םלוע לא קחרתמכ ,ןיתממו דמוע
"?ךילע םינוממה"

:תשעתהו .תרכינ הכובמב ךייח שיאה
."דקפמה ינא ףוס־ףוס .סנכינ אוב !תויוטש״
ת מאב ילוא .תוינוכמב ,טנפוהמכ ,וטבמ ץענ זלה ךא ,תיבה רבעל העיספ עספ טרבור
 ,ןכותמ וצפק םישנאה ,ורצענ תוינוכמה .העמיק םוגלל ול םיאתמה עגרה וישכע אל
ם ינפ־לכ־לע ,"םדא ותוא" לשל םימוד םידמב ,דאמ םייפתכ־בחר ,דחא םלוכ שארבו
, אירב שיא .תיבה לא דימ ברק אוהו ,הז לשכ הפירפ־ימזבאו םישרפ־ברח ול םג ויה
ש גדומה ילייחה .בשעב ךרד םיבהורו םיצרמנ םידעצב .והשלכ םיילגר־רצק ,ינומרע
.ןיעל דימ טלבתה ובש
, וילע הנוממה ןמ ץוח ויבגל םייק היה אל שיא .ללכ טרבורב שח אל ומכ הליחתב
:ותכובמ וילע הקזח דוע תוישקו תעמשמ לש השודג הכ הגמ חכונלש
.רפכה ןוויכב הרוה אוהו—"םש הז תא אנ־האר .טנאנטיול רה ,הדות ,ןכבו"
ף א .םהיניב םיטבמ ופילחה הנחו טרבור .דחוימה ןמ רפכב וב שי יכ אצמ אל ןגסה
ו ז ןיאש ול רווחתנ ןיע־ףרהכו ,םולכ־לש־תעד־תוחיחז ךכ ךותב הדלונ טרבור בלב
 ריוואב עיג־אלב היה ןכוש .רפכה רבעל םה םג וטיבה םישמ־ילב .בלה־קמועמ האב
. ךרדה לע הרתינ אל תלוגנרת וליפא ,לכה וב תמ ומכ ,םייברעה־ןיב לש דבכה שמשה
ה שענ ךכ ,העמיק וניצריו תוערואמב תינפת לוחת התעמש טרבורל ול רבתסנש לככ
ה תבעתנ הירחאמש ,תועמשמ־תרסח הכיסמ ומכ .רתויו רתוי לבסנ־יתלב הז יומיד
ג שיה לש תוצרנה תויורשפאל דוע התעש אלש ,תוכירדו התלע השיחרו ,תוחיתמ
ה דימ התואב ןגפומה השפנ־ןויווש ירחאמ שח ,הנחב לכתסהל ךרצוה אל ףא .ףסכנ

ה פצמו־הפצמ הב ףאו רפכה לש תמיואמה ותממד הב םג הזחא וליאכ ,תושגרתה לש
.תוצרפתהה תעשל איה

ם יאבחנ םירבגהש טעמכ תואדו הרעשהה התשענ שמשה־יוור והובב 1 םירבגה ןכיה
ד וע ךכב שיגרהל ול היה ןידה ןמש ךכב ומצע תא טרבור םישאה אוושל .םיתבב
ד מעש ,אובל בורקה ןמ קמחתהל היה רצבנ רתויו רתוי .םהשלכ םינמיס יפ־לע ,םדוק
ב רקב רבכ השממתנ אל םולכ .םיביואכ םא םידידיכ םא ,םחרכ־לע ,םתוא תמעל
ה טנ תאז םע .וידחי התע ודדוגתנ תינדשוח ? תוניועה לא היינפה היצילימה־ישנא
־תדמעה ףא .ךלוהו־רבוג ימצעה־ונוחטבש ,"הזה םדאה" לש וינפב ןיחבהל טרבור
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ה מודב .הארמל ךייחל טרבור דוע לוכי אלש והשמ וישכע התשענ הבושחה וינפ
ק רפתהל ידכ ודימשהל ךילעש והשמ לש ,האינשמו תממוקמה ,תישונאי־אלה ותנוכתל

.המויאה תוחיתמה ןמ
ו חוכבש תילייחה תופידעה לכ הזכרתנ ומכ ובש ,ףירח ,םעור לוק ןגסל ול היה
 ,רחאה לש ותוגהנתה לא דחוימ סחיב דמוע רבדה וליאכ המודו ,לכ־ןיעל גיצהל
ך כב הבר תובישח הארנכ התיה םהינש יבגל .הז לוק חוכב לדגתמ רחאה וליאכ
."טנאנטיול־רבוא רה׳ר "טנאנטיול רה״ב ףרה ילב הז לא הז ונפיש
י פוס ומכ םש טקשה .ותפקשמל קקזיהל ילב ,רפכה לע ותעד ןגסה םג ןתנ וישכע
ו לאמ הדיחי־תחא ,טרבור רהריה ,תחא תיגרפ .םיטלחומ—וב רתסומה לכו ימדה ,היה
! הביבסה לכב םינומה־םינומה ורקרקתה םיירהצה־ינפל דועש ,תונבלה תולגנרתה
ן מ שחרתמה תא ריזחהלו בושלו ,תוחיתמה תא קרפל וזכ תלוגנרת תלגוסמ וליאכ
. הז ןיעמ והשמל היה לגוסמ םיגפ־לכ־לע ןגסהש רבתסה .ליגרהו שובכה לא םייאמה
:ותאיר אולמב חרצ אוה
״! רע־ת־םה רמוא ינא !רעתסהל״
"ז בשוימ אוה םא ...לבא ,ןכ"
ד ילוהו ינוהמת ךלהו השענ בצמה .לוק־ספא דע ,תינבבי רדרדיה הסה לש ולוק
.ךכב־המ לש תויורשפא
."בשוימ אוה חרכהבש ירה—ססונתמ לגד ןאכ ירה .בשוימ אוהש ןבומ"
:טרבור לא לילעב תנווכמ ,הלאשהו ,טרבור רבעל שאר־תיינפה הנושאר םעפו
״ ! ןמאיי אל .זז וניא טושפ ,םולכ השוע וניאו הפ דמוע הזו ? ךכ אל ,ינויגה״
: הלועפ־ףתשמו דע ותושעל ןכומ ,לפתשמ ,טרבור לא וישכע הנפ ןרסה םג
"!םולכ השוע ינניא ינא"
:קוחצ לש השועמ ץרפב תושאונ חחותשנ אוה
, והז ,יכ ?ךכ אל ,חכונ היה ןודאה—תוחפ ,העש עבר ינפל ...רויסה תא ינא ירהו"
״! רויס יתחלש ינא
"!רע־ת־ם־ה־ל ,רעתסהל" ,ןגסה גאש ,"ךחוגמ"
ל ע ודמע ,הרדשה־יצע לצב םיקוחד ,שיבכה־תלעת ךרואל םילצע וצברש םישנאה
. ובישקהו שפנ־יווש ודמע םה .תוחווצה עמשל םיכושמ ,ואבו וברק םידחא ,םהילגר
.םהיניצק ןיבש ולאכ תויוחצנתהב ויה םילגרומ הארנכ
־ ששואמ עתפ ךא דורצ לוקבו םייניע־תצירקב רמא אוה ,ותמוק אולמ ףקדזה ןרסה
:הימתהל
"—דקפמה תמאב ןאכ ימו תעמשמ יהמ ןיידע ספת אל הארנכ ןאכ והשימ זא"
ם ישירחמ .ךכל הנעמ אצמ אל ןגסה יכ ,ומע ותעפשהש זמר תויהל רבדה היה לוכי
ת א קדהמ אוה דוע .טעמ־טעמ וענכנ ןגסה לש ויניעו ,הזב הז םהיניע עגר וצענ

ל שו םימחר־רסוח לש תירזכא העבהב ,דתי־יומד םינפל רקדזמ ורטנסש דע ,ויניש
ו השמ הארה הלא םינפבש דוגינה .העינכב תוצע־דבוא עקש ,וחוכמ חפיק וטבמו ,םעז
דימ ספת אוה ךא .ןיע־ףרהל גוסנ ןדסהש דע היה ףירח הכו ,ביאדמ ,רשגתמ־יתלב
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, עשרב־תוצצונ ויניע ,וינתמ לא ויתועורז ,וינפל יוטנ ושאר ,ומעטו ונוחצנ תא
ת וחפל שאר־יצח ירכ הובג תסחש טרבור שח וישכע קר .בחרב תוקשופמ ויתותפשו
.ותעמשמל־רסח לש ותמוקמ
ש ח אמש וא ,שממב החיכוהל ,ותדימע תא ששואל ידכ םילמל דוע היה ךירצ םולכ
ה תאגש הליפאמה המירזב הכלהו הטעמתנ ןגסה לש וינפב הטילשה ןכש ?הנכסב
: םייניעב הכובמה־תענכה לילעב הכלהו־הגגופתנ ץבשה־קמוס םע .ונורגב התלעו
ב ישהל חסה שקיב םולכ .רטנסה לש המטשמה־יוור ץרמב ןהל היה קלח תחאב
ו מצע יניעב ךכ־לכ ריבס־יתלב ונוחצנ היה םולכ ,תאזה תינפתה תא םילמב רוחאל
, וז רחא וזב תודחא תוחיתפ חתפ אוה ?ושילחהל אלא ךרד ול התיה אלש דע
:לוק־ספאב דימ עקש לוקב אורקל ותוסנבו
, הלאה םינפב שחרתמ המ תוארל היה ךירצש ףא ״? ןבומ ,םיכחמ רמוא ינא 1 םיכחמ״
ב שחיהל היה לוכיש ינסייפ רוקריקב ףיסוה ,תאז הארש םושמ הקווד אמש וא
:השיחל
״? הכחנ םא םינכסמ ונא המ ,םיטילחמ ונא ןיא ירה״
ם ע .תמעוז ,תבקונ ,שאה התצינ ,םסהמ היה דוע הז־התעש ,רחאה לש ףעוזה וטבמב
:ךתוח לוקב .ללכב תויהל םדא לוכיש לככ ילייח שיאה היה תאז
 אוהו—7׳ןאכ םידע !ןכ !לובאי ,ןרס־ברה לא ,חוודל ךלוה ינא ,הענכהב עידומ ינא"
:טרבור לע וישכע עיבצה
" ---------ל םוקמב יתייה בייח םצעב .לועפל ברסמ ינודא .הלמ לכ עמש הזה ןודאה״

צהל ךירצ וניא ינפב"—וחדקא־קיתרנ תא תועמשמ־תבר העונתב חתפ ךא אוה—
:חרצו וברח ףלש ,וירוחאל תיטלחה הנפ םואתפ ״! ינפב אל ,קדט
״! יתדוקפל הקלחמה״
ם ינודיכב םלוכ ופטש ןכמ־רחאל תודחא תוקד .דימ םישנאה תא וליהבה ויתודוקפ
ח דומה דקפמה .םתצירב וכישמה ,וצפק ,הצרא םייפא־אולמ ולפנ ,רפכה רבעל םיטומ
:טרבורל ןינעה תא ריבסהל ול היה ךרוצ קפס ילב .בצמה םע דימ םילשה
ה יה םש ךא .הרטשמב היה ,והז ,םינפל .ידמל יטפמיס־יתלב ללכב אוה הז קאלדס"
, ןייטצהל ריחמ לכב הצור אוהו ,בדנתה וישכע .ותוא ופיעה ןכלו ןינע הזיא ול
״! הז קאלדס ,וה .ותוא ולבקי בושש
* תבר הלועפהש יפל ,יוניג רשאמ רתוי וחרכ־לעבש־הצרעה העמתשנ הלא לכמ
.םשור וילע התשעו העלק הארנכ םייוכיסה
״! תורעתסהל קיעזיש ,ונל היהיש ךירצ ןרצוצח״
:םיכסה טרבור
."וז הפקתהל רסח דועש דיחיה רבדה אוה ,ךכ רמול רשפא םא ,ילקיזומה יווילה"
־ יאתהשו ,חטשח ידי־לע טעמב אלא המגפנ אל הלש הינומרההש תורעתסה וז התיה
. בורה־לע ,רגבתמה רעונה ושפנב המדמש תויורעתסהה יומידל שממ הומכ ןיאמ המ
, םהירחאמ .ולאמשב יריל ןכומ חדקאה ,הפולש וברחו שדחה דקפמה ץר םלוכ שארב
תא ענמ ,לזמה־עורל ,שיבכה .הנח םע טרבורו ןרסה וכלה ,םילכתסמ לש ןותמ בצקב
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 םישנאה ,ביבס תודשה ןמ רתוי תצק הובג ךשמנ אוה .תילייחה הנומתה לע הדפקהה
 רבכ הלעמל םלוכ ויהשכו ,םירגפמל וניתמה םיזירז ,עופישב תולעלו ספטל וחרכוה
 דוע היה רשפא־יאש דע הז לא הז לילכ וקחדנ רפכל הסינכב ,שיבכה לע ודימתה
 .רתוי ןינרמ בצמה השענ םינושארה םיתבה ירחא רבכש אלא .תורעתסה לע רבדל

 קוחרמ רבכש דיחיה תומוקה־תיב דמע הצקבו ,בחרה םחכנ הערתשה רפסה־תיב־רכיכ
.רפסה־תיב אוהש הלגתנ
 ,םולכ־אל .םוקמ םושב םדא־שפנ לש רכז אל ףאו ,םירוגס תונולחו תולוענ תותלד
 שער .חובנל םיבלכה לכ וליחתה ,ןגסה תדוקפ לע הנעמכו ,םואתפש הזל טרפ
 ־ןיא־תויוחפיתהו תובבי ,תוללי ,תוחיבנ םעז לש רתויב תונושמה תויצאירווה ,ארונ
 תודגנתה לש רחא תוא םוש היה אל .תורשרשה לוטליט םע תוקונח תויכבו םינוא
 טושפש דע ךכ־לכ יבלכ יפוא ולוכל ול היה ויתורוצ יוביר לכ ףא לעש ,הז שער תלוז

 ,םהיבור תא םישמ־ילב ופתיכ םישנאה .יתמחלמה השעמה ךשמה לע הבשחמ לכ ללש
 םיקוקחיצ ולע רבכו ,תוירגיס וקילדה םידחא ,טעמ םיכובנו תוצע־ידבוא ודמע
 חיכוהו ,םיערמ ץמאמב םהינפ לע ףטש ןגסה לש ולוק לבא .לוקב םידודיח ועמשנו

 ,שעגה ליחתה בוש דימו ,הממד המק עגר־טעמכ .ויניעב הדובא ותמישמ ןיא ןיידעש
 ־ץמאמ תא טחוס אוהו ,ןינעה המב םיבלכ־ןב לכ עדי וליאכ שאונ הכ בביו־ללי־םעזב
 ןווכלמ שאונ אלש ,חרוצה לוקה לע רובגל םלוקב הלע ןכא םעפה .ותאירמ תיצמתה
.רפכה לש רפסה־תיב לא םישנאה תא
 ןרסה חלשש רויסה ישנא תא ואצמ רוחאמש הניגב קר ,ירמגל קיר היה רפסה־תיב
 םובחת םירחאה ינשו ,םיסגאה תא ףטקו םלוסה לע דמע דחא .תוריפ ףיטקב םיקוסע
 ךא .ןגסה תא םג וישכע הפקת ומכ המ־תכובמ .םהלש םירודכה־תופשאלו םטוקליל
:םשמ האלה רוזעל היה ךירצש ןויערה וחמב ץצ זא
"ז להקה־תיב ןכיה !להקה־תיב לא״
 ,ולש תשורמה חולבש תיבה .בוט לזמב הדלונ אל המישמה :שיחכהל היה רשפא־יא
 לד הארנו רפכה־רכיכמ קוחירב ןכש ,הצעומה־תיבכ רכינ ,תועדוה ינימ לכ וילעש
 .בלח תודחא תורעק הדילו ,הציבחה־תבירע ,בזענ הז־התע ומכ ,רדחה עצמאב .רתויב
 תא חיסהל היהי רשפאש אלב ,הלותחה םהינפלו ,תויחוח גוז ןולחבש םיקדה םיפנעב
 תיגוגזה־חול לע ,תנחוב ,הפכ תא החינה בושו בוש .תדמתמ הייפיצמ .המואמב התעד
.ןבומ־אלה
 תוחפ ,ידמ ןאכ םיטעמ םילכה ויה ללכב .םיסמרנה םילכה־ירבשב וטעב םישנאה

 ,םישנ יתש חותפה םסאה־רעש ירחאמ רצחב !ףוס־ףוס .תרבוגה םתבזכא ידכמ
:הריעצה לש העורזב דימ ספת ןגסה .תיגיגה לא הלגעה ןמ ןתלת וקרפש
"—זא יכ ,ץורית םוש ילב ! 1 םירבגה ןכיה״

 התשגירש ,עתפ־תרבוג תוריהז ןיחבה הנח יניעבו ,תוחיתמ זחאנ טרבור !םירבגה
 ,הבוטל הלוע לכה היה דוע וישכע וליפא ילוא .וב םג ישוקב קר הנסרתה תדעורה
 ־תורשח המינפ המרז שמשה .ירוחאה םסאה־רעש תא םישנאה וחתפ־וצרפ אלול
:הארקו ץלחהיל הקיפסה הרענה .חרופ בהז־קבאל לכה תא הכפה עגר־ןבו ,תורשח
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״1 ץוחב שארה־תרוחצ ,ושי״
ח רפ .דתיה שארה־תרוחצ .ץוחב וחאה לא האצי אלא םולכ־אלו הרמא אל השישקה
ת אזמ דבל ךא ,הנטב לע דחאו השאר לע הל דחא ןבל־בהבהצ ספש ,דאמ תרבועמ
ה שאה .השאר הבסה אל ףאו ירמגל העוגר איהשכ הסעל .תמדמדא־המוחש הלוכ
.הירחא רהימ ןגסה .הרפה ינרקב הזחאו הילא הרהימ
״1 םירבגה ןכיה ,רהמ ,זא־ןכבו״
ר בעל םישמ־ילב הספיט־השלג השאה לש הניע .הרפל ביבסמ םלוכ ודמע םואתפ
.ושירחה ןהיתש .היתובקעב וטטוש הריעצה יניעו ,רעיה
־ תודש ןיב ךא ,ומצע רהה לא עיגי םרטב דוע חטשל לעמ רכינ רועישב אשנתה רעיה
. תודרומה תא לבושכ הרטיעש ,םיעודג םיצע לש העוצר הכשמנ רעיה ןיבו וחאה
־ שלש וררקדזנ ,העידגה םע עקרקה ןמ ורקענ םקלחבש ,םימוצעה שרושה־ישוג
ה סחמ ,םישרש־ךבסו המדא־רפעמ ,דועו םדא־תמוקכ תוללוס ,לע־לא תורוש עברא
.רושימה יספא דע האלמ הטילש .דתיה וירחאמש ,ןיוצמ
ר בד ןיידע םירחאה .הדצה הנח תא תחקל הסינו טרבור רמא ״! המינפ התיבה יאוב״
ה ררש ומכ םיעד־תומימת ,תורזומ וארנ םישנה יתש .תחא הפינצב הזל הז ויה םיק
, תוצרמנ ,רעיה ילוש לא הלעמל בוש וטטוש ,ולאב ולא וקימעה ןהיניע .ןהיניב
.תויולג
. ןבתה תמירע ירחאמ ,ןאכ תוחפל יבש" .הדצה חוכב הנח תא טרבור ררג "!יאוב"
ם וש הריתה אלש העונתב ,התוא בישוה־עירכה אוה ."בורק הפ ראשנ ינא
.תודגנתה
ו ישכע הזחא ודי .הברה גישהל ויא תורעגבו הדחפה תונויסנבש ןגסה שח רשפא
ת א הקדיה איה .ררחתשהל התסינ אל ףא ,דמעמ הקיזחה השאה ךא השישקה ףתכב
ל כב דיבכה ןגסה .הינפב ץבציב חדובמ עבמו ,דוע וארנ אל טעמכש דע היתותפש
.הגה העימשה אל .דשאה ךא ,וחוכ
ן יא וליאכ בשעה ןמ הסגנש ,הרפה לש ינשה הרבגזמ הבציתהו הנממ הפרה םואתפ
ה כימסהו ברחה תא ףלש רשאכו ,וז תא הז ודדמ בוש רבגהו .דשאה .הל עגונ רבדה
.ונוחצנב חטוב ךייח רבכ הרפה לש תרבועמה הסרכ לא
: תלהובמ הדרח ושבל רהמ־שיחו ומכרכתנ .דשאה לש םיינשקעהו םיחטובה הינפ
״....,דיראמ־ושי״

ה יפ .רבא עינהל הלוכי הניאש ימכ התארנ הריעצה השאה ףא .היפב ועווג םירבדה
ר רש .םידדצל ונפ םירחא ,ושגינ־וברק םישנאה ןמ םידחא .תמליא הקעזבכ רעפנ

, רמאו חתפ רחאו ,תילכתב רורב ונוחצנ היהיש ,עגר דוע ההתשנ ןגסה .קיעמ טקש
:ברחה לאו םישנה לא תופילח רבוע וטבמו
ם עפב .ןכ־םג לגעה תאו הרפה תא גרוה ינא !הכמ ינא ,וישכע תאז ורמאת אל םא״

"-----ןכבו ? ןכלש םירבגה הפיא :הנורחאה
ה עישפה תמחמ ,סוניאה תמחמ הז היה םולכ .םלועה תא אלימו טשפ הממדה לוק
הדוקנ התואב העיגנ ןאכ התיה אמש וא ,עשורמהו ינמכחה הז היה םולכ ז רז שוכרב
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ם תוא לכ הלא ויה אמש ?הז תא הז בורעל בייח וחוכמ־םייח־ןתונה־יחה לכ הבש
ה שלת רבכו ,הירוחאל הצפק םואתפ .הממורתהו טא־טא הענ עורזה .דחאכ םירבד
־ ערכ ןגסהו ,רעיה רבעל התוא הפינה םיימעפ וא םעפ קר .השאר לעמ תחפטמה תא
.קש ומכ הצרא לפנ
א ל רעיה־ילושב הלעמל םש דהה אלב .עז אלו הרפה דצל וברחל תחתמ היה ץובר
ו ליפאו ,םיחווטצמ וצצורתה וישכע .היירי וז התיהש ,םתסה־ןמ ,םיניבמ םבור ויה
.המידק תועיספ המכ התדיד איה .תיללכ תושגרתה התוא הפקתנ הרפה
ת א סופתל ונווכתה םישנאה ןמ םינש .הנבה־יאב הארנכ היה ץוענ וישכע הרקש המ
ו הבורב קיזחה דחא לכו ,לאמשמ דחאו ןימימ דחא ,הירחא וצרו הריזחהלו הרפה
ו גישה טעמכ רשאכ ,וז רחא וזב ואב תויריה יתש ,ידמ רהמ שחרתה לכה .ןדוכמה

.םישנאה דחאב תחרחרמ ,תדמוע הראשנ וז .הרפה תא םישנאה
ל מלימש ,ןרסה לש עטקתמה ולוק עמשנ קרו ,םישנאה וגוסנ הב ,הלק הקספה התיה
:למלימו רזחו
״? ןכ אל ,תאז יתרמא דימ ירה ? יתרמא אל יכו ? תאז יתרמא אל״
ר בעל תודחא םילמ השישקה העימשה זא .הרפה לא ברקיל דוע זעה אל דחא ףא
ה ארנכ ,והשימ עימשה תפרה לא הרפה תא הכילומ איהש ךותו ,השגינ וז .הרענה
ק דה לע וצחלו אשדה לע םישנאה ולפנתה ןלוקל .החווצב תודוקפ רפסמ ,למס הזיא
.ןבתה־תמירע ירחאמ הנח דיל בשי טרבור .םקשנ

, תורחתבכ םירוי וללהש םשור ררועתה .וילע ונע אל רעיה ןמש ,עורפ ירי ליחתה
ת א הנח הפקז רשאכו ,הירגיס ףלש טרבור .ןושאר וירודכ תא הלכי ימ תוארל
ת אז םעו ,דאמ ךדכדמ היה לוכה .ויפ. לאו היפ לא תופילח התוא ריבעה היתפש
ת וחפל רתויב םיזירזה וליכש דע הרבע ףוס־ןיאל הכורא העש .באכל דע ךחוגמ
.םהירודכ תא
ן מ אב אל אוה .קירדול ןרס־בר וישכע עיפוה םיכומנ תוגג ינש ןיב שיבכה עטקב
:ארק קוחרמ דוע .רפכה־רכיכמ אלא ולש הגולפה
״! תויוטשל ץקה !שא קספה״
:ןרסה לאו .דימ וקיספה תוריל ןיידע ופיסוהש םיטעמה
"!דימו־ףכית לבא ,היפונכה םע קלתסיש ...אוהו"
ת מיא־לכ :ךכ לע ךייחל היה רשפא תורחא תוביסמב .עידצהו םודל ץפק ןרסה
־ ישנא וליאו ,םילייח םע קסע ןאכ ןיא וליאכ גהנ םישנאה םע ןרס־ברה רבידש
.ןגפומב תילייח הדימע דימ וארה היצילימה
:הגאד־בורב דימ וירחא ארק םירטונה־ןרס .הדשה לא אצי ןרס־ברה
, ביואה םש ,והז ,םש יכ הענכהב שקבמ ינא .ןכוסמ הז ירה ,ץוס־ברה ינודא ,לבא"
"------------וסמ דאמ הז

ן יב הלעמל םלענ אוה .ויבקע לע רוזחי אל ןרס־ברהש היה רורב .וברקב עווג ולוק
.םיעדגה
וב היה יד דחא טבמ .המ־יהיו ןייטצהל שקיב םויהש ,םירטונה־ןגסב טיבה טרבור
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 .םייח־חור אלב ויה םירחאה ינש םג .ךכל תונמדזה דוע ול היהת אל םלועלש עובקל
 הנחו טרבורו ,הלק העש רובעכ רזח קירדול ןרס־בר .ולאה תויריה שלש קר ויה
 שקיב טרבור .הלילדה רפכה־תרוש ירחאמ תודש־לועשמב וכלה םה .וילע וחפסנ
 .הארנכ ,רתוימ הז היה וישכע ךא .םצעב ,םיניינעה־בצמ המ ןרס־ברה תא לואשל
:הנח הרמא ףוסל
."ארונ הז !םיגורה השולש״
."ךכ־לכ דסחב רבדה רבע םוקמ לכב אל" :רמא ןרס־ברה

(.ב .א)

ןולוסבא .ק



הזה לובמה ירחא :ןמבב גרובגניא
 הזה לוב5ה ירחא
 ,תואךל הארא הנויה תא
 דבלב הנויה תא קרו
.תיגש הלצנהב

 !הזה םיב ,13 עקשא ירה
 ,חרפזו ןפ םא אלא

 אי??זל ,תיפוסה הע#3
.ףרט־הלע

שמשה לא

 ,ליצאה ורואו בושחה רהסה ןמ רתוי האנ
 ׳הלולח לש הלההל םיעךונה ויתותוא ,םיבכוכה ןמ האנ

 טיבש ל# תפשורה ותולגתהמ האנ רתוי הברה
 ,םימשה־ימךג רא# לכמ רתוי בג#נ דיקפתל תך?ונן

.#מ#ה איה ,םוי לכ הב םייולת ך״חן ידו# םושמ

 חנזת אל התכאלמ תא רשא ,תחרוזה ,האנ #מ#
 ,ץיקב רתויב האנה ךרךבו ,התוא המיס דע
 םיפק#מ ,םישרפמו ,םיפוחב הדאתמ םויה#פ
 לע םירבועו םיפלוח ,ץמאמ אלל םתאובב
.קוספ־ףוס קספל יוחמתו יאלת יכ דע ,ךיניע ינפ

 ,ףיעצב תפטעתמו תונמאה תרזוח ועמש ןיאב
 ,לוחהו םןהו ,דוע יל הלגתמ ךניא תא
,יפעפעל תחתמ לא םיסנ ,םיללצ־יפלצמ

 ותגאדב אילפמו עי#ומו םמחמ ,האנ רוא
.הארא בוזע ךתוא יכן הארא בו# יכ ךכל

אצמהל אוה שמ#ל תחתמ לפמ האנה רבךה
.ועמ#ל תחתמ



ןמכב גרובגניא72

, הלעמל רופצו םימב הממ הארממ האנ ןיא
,קהל? םיגד הטמלו ,הפועמ תא תב^חמ

vsya רואה תוחילש יאשונ םלועל ואבי?? ,הרוצו ןוג ,
ת דלומ־לש־תיפלא ,הןש־עבך ,הביבסה תא תוארלו
!הלח?ו תינומגזפ ךתלמשו ׳תשבלש הלמשה תאו
, םןפא םיוזןתשמו םיסומ םיליטמ וכות? רשא ,הפח לחכ
ר יואה־יגזמ םע רשאה־ירוזא ,םי?חךמה־לוחכ
י ניעו .קפאב לוחכ הרקמ .יתושגר תא םימאותה
.הת? דע תוברצנו תוצמצממ ׳תובחרתמ ,תובהלתמה

, תי?רמ הצך?ה שחרל דל קבאה ךירצ ןכא ,האנ שמש
ם ושמ אלו םיבכוכה־אבצו חרוה ללג? אל ןכל
, י? תוטשל הסנמו ויטיבשב חבתשמ הלולהש
ן כ םושמ קר ומ?ו תילכת אלל טעמ־דועו ךללגב םא יב
.יניע לש ענמגה־יתל? ןך?אה לע הניק אשא

תמדקומ ם>דהצ תעש

, חתפנה ץוקב הזרתה קירות הממד?
ף ר?רמ ׳םירעל רבעמ לא קחךה עסמ
, העיגה םורהצ־תעש ,םוי־לש־הרי ,םומע ר«דז?
, רא?ב רוא ןרק העז רב? הנה
םימרחל תחתמ תממורתמ רב?
, הלובהה תודגאה־ףוע ףנ?
ן בא־תקירזמ תזוןעמה דןהן

.ררועהמה ןגךל תחנוצ

ה מדאה ינפ תא םיריחשמ ידוומרג־ימש וב רקא םוקמב
ה אנשל רבק־תזחא ףורעה םכאלמ שפחמ
.ובל־תרעק תא ךל טישומו

.העבגה לע ד?ואו העות בא?ךפח
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 םינש עבזק רחאל

 ,בוז^ התא רכזנ
 ,רעש דיל ראב־יפ לע
 ,הב טיבהל קימעת לא
.ןהיתודג לע תולוע ךיניע

,םינש עבצ* רחאל

, םיתמה־תיבב
 לומתאה־יעלת םיקיר?

 .םת דע בהז עיבג
.טבמ תוליפוקמ ךיניע

רפאבו ,םתהצ־תעע
 דטאה לע ,לזרבה לתפתמ
 ועלס לא ,לגדה ףנומ
 לב?נ ,קיתע םולח ל#
.רשנה יעל

.רואב תרןע תרהוג הוקתה קר
 לבוה ,הילבכ תא קתנ

 חנה ,דרומב התוא
 לבל ,הניע לע דן
.לצה הנברצי

 המךאה ינ? תא םיריחממ הממךנ־ימש וב רשא םוקמב
שעגה־יעול תא אלממו ,םילמ ןנעה שפחמ

, הקיתשב
.לק<ד םזקג׳ד יפיזרז? ץיק םתוא טלקי םרטב דוע

 .ץרא־יבחר? ,שרה שחלנ ,ךלהמ רמאהל ןתנ־אל־רשאו

.העיגה םןרהצה־תעש

(.ה .אג



רופ»חה:ד>רפ ך>רא
"הרענהו לייחה" ןמורה ךוממ

ה תא זאש ינפמ ,םהב ךורדל רוסאש הפצרב םיצירח »תורוחש תורעמב םינוקרד
ל כב ...תוערה תוחורה ןמ ןגמל ,םייאשחה תותואה—םדרית םרטב !הדפרקל ךפהנ

א וה תמ תויה םג .רבדה ינדיחפה ,ידמ רתוי ,םיכורא םימי »דוע יתנמאה אל הלא

.הזה ןינעה ןיממ
ה נקזה יתבסש יתעדיו ,תרטפנ הנרא תא יתיאר .תמאב רשפא תומל .הריטפה אל
, תוצע־דבוא יתצצורתה וב ריע־קלח ותואב וליפא ,הינפל דוע ,רטפנ יבא םג .הרטפנ

ן יא לבא ,רשפא הז ,ןכ ,תומל .תונורחאה ויתועשב וילא תכלל יל היה רוסאש אלא
ה ז ןיא ,תמ תויהל ילב תומל .תמ־תויהל קר ,תמ־תויהל דיחפה יתוא .ךכ־לכ ארונ הז
ן יידעשכ ,המחלמה םדוק .ךכ־לכ ארונ רבד וניא המדאב בכוש תויהל םג .ךכ־לכ ארונ
, ךכ בכשל םיבהוא ונייה םש .םיה די־לע תובר םימעפ ץיקב ונייה ,בוט וגל היה
ד וע ךירצ וניא רטפנש ימ ,םושנל ,םיפושח םינפה קר ,םחה לוחב ירמגל םירפוחמ
ר בכ־םיתמה ויה םיה־תפש לע לוחב .רתוי דוע קומע תויהל אוה לוכי זא ,םושנל
־ םיתמה »קדצ־יא היה הז .קחשמב ופתתשה אלו וקפאתה ךכ םושמ קר .דימת םיחצנמ
.םידליה ונתוא םיחצנמ ויה דימת רבכ
. דוע יתנמאה אל ,דיס־קבאלו רפעלו יחס־ימלו םימל תוררופתהב ,תוקמקמתהב ךא
. לילה־תוחורלו תופשכמה־תולוחמל ,תודפרקה־יקדסלו םינוקרדה־תורעמל ךייש הז

ו מכ טעמכ ךחוגמ הז היה .ךכב יתנמאה םעפ־יאש םימעפל יתשייבתה וליפא ינא
י תדמעש בוט קר .שיב תוקונית־להבה ,רעוכמ םג תאז דבלמו ,הדיסחה לע התודבה
.דעומ־דועב ךכ לע
פסמ ,ימצע־ןויסנמ ,ילש תועידיה תא יתטקיל ,תונלבס־לש־קחשמ ומכ ,טרפל־טרפ

־ טרפ tםירגובמה תויפמ וטלפנש תוזחפ־ירובידמו ,אורקל ליחתהל יתמדקה יכ ׳םיר
.הלפתה הנומאל ללכ םוקמ דוע רתונ אלש דע ,ורבחל ר3ח טרפ לכ ךא ,טרפל
ש רגמ ובו ןג היה זא רבכש ,הנופמה ,ןשיה םלועה־תיבב רפעה־תודובעב רבדה לחה
ו השמ וחקיפ־ורפיח םישנאה .יניע דגנל רורב תאז האור ינא ויידע .םידליל םיקחשימ
 .האיצמה לא וקונרז תא ןויכו ,דאמ ןרקוסמ ,שגינ ןנגה ,טיט אלמ .םוהתה ןמ השק
. ףטשנ טיטה .ונלש םיעוצעצה־תוברח תא םקעל הייד הקזח ,תזכורמ םימ־תמולא
ר חא ,דאמ טקש יתדמע הליחת .הז היה הז ,אילפהל־הפי ,הקד דיו ,הנבל עורז
.ץופקלו קוחצל ,םייפכ אוחמל יתלחתה
ף טיל וליפא דחא .וקחצו יב ולכתסה םישנאה "!רבכ־תמ אל" ,יתארק "!רבכ־תמ אל"
ה יה אל ,בוט־תיבמ־דלי ידוע זא ינאו תוטיוטמ םיידי יל ויהש ףאו ,ישאר רעש תא
ה תא" .וראווצ תא קבחלו ץופקל יב היה קשח .רקיע־לכ יל תפכיא חפוטמה ירעש
 רבד םוש .רעשב םש ןבלה שישה־בורכ לש עורזה איה תאז" ,ףוסבל רמא ,"האור
."המדאב דוביאל ךלוה וניא
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ד ימת יתבס .דתיה יתוחא לע .םשמ יתכלהו יתינע אל ינא .םירגובמה ורביד ךכ
ה דלי לע והשמ בותכ היה םירופיס־רפס הזיאבו ."ךאלמ וישכע איה" :יל תרמוא
ך לוה וניא רבד םושו .ררועתתו בושת םרטב שישכ־הנבל זא תבכוש איהו התמש
.ןנגה רמא ,המדאב דוביאל
ה לא ויה לבא ,םדוק רשאמ רתוי דוע םיער תומולח יל ויה םנמא ךכ־רחאלש תולילב
־ לע ךא ,ןבומכ ,ןיידע זא יתעדי אל רבכ־םיתמ ןיאש .רבדה רמגנ זאו .םינורחאה
.תרערועמ .דתיה רבכ תוומב יתנומא םינפ־לכ
ל ש סבגה־יקתעה תאו תונומתה תא יתיארו היסנמיגה לא יתאב .םינש ופלח ךכ
ק עצו יטיתאפ דימת השענ ונלש ןקזהו הנושמה הרימה .םיימורהו םיינוויה םילספה
ו דראנואיל ימיב תוריפחה לע ונל רפיס אוה .תושגרתה ללכל ומצע איבהשכ םר לוקב
! םיתחשנ־יתלב !םיתחשומ־יתלב .םהיתורבקמ םתוא ולעה ךכו״״ .ול׳גנא־לאכימו
.הקחצ התיכה ״! הייחת :סנסנר והז״ .גאש ״! םלוכ יח־יפוי
, רבכ־םיתמה ,חרכהב ,תמאב הלאש יל רווחתנ טעמ־טעמ ךא ,קחוצ יתייה ינא םג

־ תייחתו ,הכלהכ־אלש שרפל לוכי התא הלקנ־לע םיקיתע םיאצמימ .הילטיאמו ןווימ
. דבל הכשחב תויהל יתלוכי ךודכיד אלב .ךכ היה בוט .עודי גשומ התיה ירה םיתמ
ה מ .העש־יפל ,יבגל היעבה זא המת ךכב לבא .הלילה־רנ לש לגרהה ןמ תלמגנ זא
, עיגרמ .ךפיהל .ךכ־לכ שגרמ דוע הז היה אל םצעבו ,יתעדי תעדל ךירצ יתייהש
, הנרא תא ,ץיקה־תשפוחב ,ןכמ־רחאל רצק ןמז יתרכה תאז דבלמ .עיגרמ דאמ
ם ירהה־םגא ,רדהנ היה ריוואה־גזמ .הלאכ םירוהריה רהרהל ידכמ םירשואמ ונייהו
, קחרה תוחשל היה רשפא ךכ .קספה ילב החרז שמשה יכ ,ליגר־יתלב ןפואב םימח
ם וקמ לע האציש ,ילש הנקזה אתבס .םיניפלדה ומכ ,תוכורא תועש םימב ונטטוש ונאו
. הירוהריהב ,םתסה־ןמ ,הגילפה הנרא לש המא םג .ילוא הדשחתנ ,רפכל ונתא ימא
ת וארל םדא לוכי אל םש .עלס־קיקנב ,קוצה לע הובג ,שקמ ןק ונל ונינב ונא ךא
ד וע ותוא הריגסמ וילגרל תחתמ תרורדה .דתיה קוצה לא והשימ ספיט וליאו ,ונתוא

.םיקחרממ
ל וכי ,בשוח ינא ,ילואו .ונייה םירשואמו ,םדא םושל ער ונישע אל !תויוטש י אטח
ו רבע אל טעמכ ירהש ,תרחא ךרדב .דתיה הנראש תויהל היה לוכי ירה ..תויהל
ח רכומ ירה ...ילב ,התיה תרטפנש ,תרטפנ התיה תרחא ךרדבש ...םייתנשמ הלעמל
!תומתש םדוק תויחל התא
ף ורעה למסה םהילעש םילגדה לבא .ןיידע ילע תמ אל דחא ףא .ריעב בושו ,םייתנש
ל א תומודא תופיט ופטנ לוזה םילגדה־גיראמו ,תומוחה לא םשגה־תרעסב וחטוה
ם יברה םיגחה דחא היה אוהה םויב .החרז שמשהו ,םיימשה וליחכה בוש זא .הפצירה
ה יה האנ ןכ־יפ־לע־ףא .ונילע ויה םיאונש םגו םהב קלח היה אל ונל רשא ,םהלש
ו ל ןיא הזכ יפוי .שגורמה םקוחצו ,םהידמב םידליה ינפו הקיזומה :המ־םושמ הארמה
ם תואמ דחא ,םיסוסה ןכ ,םישרפה־תרטשמ לש םיסוסה םגו .ותליע םע םולכ־אלו

...םיסוס
אל ינאו ,למסה תא ונדנע אל ונינש ונאש ןבומ .ידמ רתוי המידק ונייה םידמוע
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, הברעתה הנרא .ךורא הזכ דחא ,דחא יתוא ספת םואתפ .םהילא ךיישש ימכ יתיארנ
...םיסוסהשכ קוידב ,הירוחאל הלפנו העתרוה ,הפגינ
ם ירחא המכ קיעזה ,ינממ הפרה .דרחנ וליפא .םהבש םיעורגה דחא היה אל ,םצעב
. םוקמה ןמ תודחא תועיספ קחרמ הרג איה .התיבל האבוה הנרא .די ןתנ ומצע אוהו
. םהירוחאל תינשער ונפו םודל וצפק רחא ,םישפוטמ םיפוצרפב הכו־הכ ודמע םירענה
.המחלמה םדוק הברה דוע היה הז ךא .תפדנתמ םתכובמ התיה ןמז רובעכ
ת וחפל .ךכ־לכ הזב יתנמאה אל םלועמ ינא ךא .ורמא ,התרכהל דוע הבש אל איה
ו ז הדיחי העונת התיה אל ןכ אלולש .יב הניחבה חרכהב ירה .הפקדזנשכ ,הנורחאב
י תבנגתהשכ ,םשורה ךכ־רחא היה רתוי בושח ךא .ללכ תנבומ ונלש תותואה־ןושלמ
.הרדח לא תועש שמח רובעכ
, המימדה אלש םושמ תאז תוארל היה רשפא־יא םינפ־לכ־לע ,העוצפ התיה אל
, הב יתעגנ .רחא יוטיב ןיא .התיה שישכ־הנבל ...לכה לע הסיכ הפיה םוחה הרעשו

ה כ־יא .דאמ הטקש ,השקו הרירק ,הרירקו השק התיה וז .העורזב קר ,ףורפרב קר
.ונתוא תדבאמ הניאו ונב הקיזחמו ונתוא תאשונה המדאכ הקצומ .תחטוב ,הדובכ
. תויזה אלב ,טקש ,םודר היה יכותב והשמ .ללכ בוצע יתייה אל .יתאציו יתרזח
ם ע השענ התא ןבלו קצומו השק .םעפה רשאמ תוחפ תוומב יתנמאה אל דוע םלועמ
ה בוח םא ,ןבלו קצומו השק השענ התאש ךכב תועמשמ אצמת יכו .ןבא .ךתריטפ
ם ג ינאו .םיחוטב רבכ־םיתמה .רתוי הברה לופנל םיחונ םייחה .אל ? ררופתהל ךילע
א לל ינדיחפהל חינמ יתייה אל בושו ,ידמל םימיה ויה םישק .דלי דוע יתייה אל

.ךרוצ
־ רחאו .המחלמה האב ךכ־רחאו .יתרגיה ךכ־רחאו .טעמכ והוסמר .יבא תמ ךכ־רחאו
י נולפ .תוומ־תודועת ,תועידי ,םיכמסימ ,םשמ םירצקה םיבתכמה ,העמיק־העמיק ,ךכ
־ תרעה ,ןעומה־תא־וגישה־אל ,םודאה־בלצה־יבתכמ םירזחומ ,המלענ תינולפ ,הלגוה
, המדאב םלוכ !הרטפנ ,יתבס ;תודבאתה ,ידידיבש בוטה ."רטפנ ןעומה" ראודה
: םהמ םוימוי־ייח עודי .םינש שמח ,םינש עברא ,םינש שלש .דוע ונניא דחא ףא
ת ופצל תלוכי אל הלאכ םימיב .הילאמ־תנבומ ,הלהבה ףרח ,התארנ הנושארה העידיה
ר צק ןמז יתלביק הנושארה תאש יפל ינתעיתפה אל הינשה העידיה .רחא והשמל
ח ותפל דוע ךירצ יתייה אל ,תירישעה ,תיעיברה ,תישילשה םע ,ךכ־רחאו ;ןכ יגפל
ק וסע יתייה ינאו ,דאמ םיקוחר םלוכ ויה ףוס־ףוסו ;ךכל יתלגרתה .הפטעמה תא
.העיגר ללכל עיגמ התא ןיא ךרפבו ,דאמ
ה לא ךיא יתיארו ,רבקל רבקמ תוליחמ יתצצופ ,הרוכ ןיעמ םימעפל יתייה םולחב
ל ש שגר ףא ראשנ אל .המדאב לכה עקש בוש ,ןבומכ ,הציקי םע ךא .םיררופתמ םש
ם ירגפמה ןמ יתייה רפסה־תיבב רבכ !הרוכ—ינא ;ענמנה ןמ רבדה היה םג .ךודכיד
י נפ־לע םירוזפ ותמ ישנא יכ ,תוכורא הנייהתש ןידה ןמ תוליחמהו .רתויב םישלחהו

; רס־הקירפאב םג דחא דידי ,הילרטסואבו ןילופב ,טאטשנייזרטבו ןכנימב 1 לבת־יצח
ך ותבו ? יתליחמ תא רופחל ילע היה ןוויכ הזיאב .ןכיה יתעדי אל ףא םהמ םיברו
הדות ,םיניינעה ויא ירה ,תוליחמה תא רופחל יתייה ךירצ םהיניבש ,םמצע תורבקה
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רופתמו ןובקר :םידחפה־תומולחב ,םידליכ ,ונמצעל תאז םיראתמ ונייהש יפכ ,לאל
י פלכ םהל רתי־תושיגרו ,םהינזאב תוידב ינימ לכ ורפסיש םהל חונ םידלי .תור
, הרירקה ,השקה העורז תא בטיה רכוז ידוע .הרגישה ןמ אלש םימשרו תוחיר
י רחאו ןושיל דבכש ינפל ,ףוצרפל םירק םימ לש זע ןוליס .הנרא לש שישכ־הנבלה
.תוקתשמ העווז־תויזה דגנ הלוגסכ ונממ בוט ןיא—ךתנשמ ךמוק
ורה םירע ,דרשמ־תודובע .הפוריאל הגלפה ,םיפושפיש .אבצל יתסייגתה ךכ־רחאו

.ירפכה יתוא הריג .ימצע תא יתקתינ תחא םעפ .השפוח ,הניטנק ,תוס
 יתאצי אל ידמ בר ןמז .איהה הביבסב םירפכה םיוולשו םייקנ .יהבא רפכ הז היה
; הרגפ :השפוח .הזה רבדה יל ביטיי םעפה ,הביתכ־ירדחמו תושעור םדא־תופינצמ
י תונורכז .וז הביבסב ןיא םנמא עלס־ינורדמו םירמ־יקוצ .םייח־תונש תערוג הלמה
.ריוואב םיפחרמ וראשנו ,תולתיהל המב םהל היה אל
ה אנה תורבקה־רמוש ינפל דמוע יתראשנו םליעה־תיב ינפ־לע הרקמב יתרבע ברעב
ה תיה תחאה עורזה .יניעב םדאכ הליחת היה קוחרמ .םייפנכה־דבכ ,ןבא יושעה
ך ותבכ ימצע יתשגרה הכ־יא .יל ורמא ,ןומיר־סיסר ;ויתולגרמל תלטומו השולת
.ילש
ן אכ ודמע םייח־חור ילב ;תוקיתעה תוטמסב יל הרקנ אל שיא .זא יתמק הלילב
ה יה אל ,החוחתה המדאב תאה העוקת ,דתיה ןוכנ־לא .קיר היה םלועה־תיב ,םיתבה
י תטשפ .יל המחה הליגר הנניאש הדובעה ךא ,היה רירק .הריפחב ךישמהל אלא ילע
ץ וחה־ילעופ ומכ ,הצחמל־םורע יתרפחו ,יתגתוכ חא ףא הלק העש רחאו ,יליעמ תא
ו ל תונג הדובעה ןיאש אלא ,הנושמ רבדה הארנ יאדו .המחה־תומיב ףוגה־ימוחש
.הפיסומ איה דובכש המדא־תדובע ןכש־לכ ,םדאל
ה תיה השק ךכ ידכ דע ,תוריהבב תאה הלצלטצנ הנושארה היווגה לא יתעגהשכ
־ םיקוחר םימי שובלב השובל ,חרקכ־הרק ,הדובכ הנקז השא וז ,דתיה .תולקתיהה
, םישנו םישנא ,יתחקיפ םיריעצו םינקז .דמועמב דובעל יתפסוהו יתפקזנ .םיקוחר

, םימיב־אב וא ריעצ םדא ,השא וא רבג הז םא .םיירט םירבק ינכושו רבכשמ־םירובק
ת ויווג יתש וליפא ויה אל םנמא .תאה לילצ יפ־לע הרהמב יתנחבה רבכ ךכב
ן אכ היה בר תאז־לכבו .הלשמ לוק־ןוג הל היה תחא לכ ירהש ,םיווש ןהילילצש
ט לתשה תבשחמ־תדובע לש הז םאות .דאמ עוגר יתישענ .םדאה־ינב ךרדכ .ןוימדה
.דוביאל ךלוה רבד םוש ןיא המדאב :הרושיא לע האב יבש תואדו .יתועונת לע
ל קלקל אלש יתשקיב .הכותל יתלפנ טעמכ .הנוילעה הליחמה יפ הז היה ;יתדעמ
י תיאר תאה תא יתפנהו יתרזחשכ .תוהש םהל תתל ךירצ .הדצה תצק יתיטנו ,םולכ

ם ידוד הברה ,הנקזה יתבס תא ,יבא תא יתרפיח ךכ־רחא .ןאכ הבכש הנרא .יתקדצש
א ל ךא ,אצומ־תויפ דוע יתאצמ .רדענ אל דחא ;םידידי המכ ,הצחמל־םיחוכש תודודו

.וגישה םתרטמ תא .הטמל לוחזל קשח יב היה
ד ע יאנפ יל היהי אל ילואש יתעד לע הלע אל ןפש ,דאמ ךובנ יתייהש אלא הז ןיא
.יתרהריהו ,טקש ,יטאל יתענ .םלוע
אלא .העז אל איהו ויה תוקודה־תומותח היתותפש .יתבס תא הליחת יתמרה זא
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 ,ינשנעל ׳ךכב יתוא הליהבמ התיה תחא אל .יתודלימ יתעדי דבכ הז טוטהלש
 הינפ תא התויע המטח הצקב יתעגנשכ .זא ומכ יתישע .םדוקה ברעב ער דלי יתייהשכ
.גואדל דוע ךירצ יתייה אל הל .םר קוחצב יתצרפ טעמכ ינא .טעמ
 יתחפט רחאו וילא יתבנגתה .תונידע תוחפ יתגהנ ןאכ .ידידי לש ורות עיגה וישכע
 רשאכש ,ינממ לענ אל םוקמ־לכמ .ומצעב טלש הפי ׳רמול ילע .ומכש לע יחוכ לכב
.לק עיזב ילא הנפ יתכמ וב העגפ
 יתארק קר יבא תא .ולטלוט הלאו ופטול הלא .םירחא םיברל יתישע ךכל המודב
 םג ךא .השק וב ורמעתה דוע ןכ ינפלש יתעדיש יפל ,יתזעה אל וב תעגל ;לוקב
 הנניאש הירגיס לא ודי טישוה ולש לגרה־תעונתב .הארנכ ,הקיפסה רבכ יתאירק
 ינניא .הירגיסב ודבכל יתלוכי אל םעפה תאז ףא .ןורחאה ומויבכ קוידב ,אצמנב

.ןשעמ
 התיה אל םתנש .רתוי וא תוחפ ,בצמל ןודא ימצע יתשח רבכ הנרא לא יתברקשכ
 יתמישנ הפאש שרח .הל יתקשנו הילעמ יתוחש .יל הלגתנ רבכ הז רבד ,דאמ הקומע
 ,תיח׳וחיתה המדאה לע הדצל יתבכש .תוחפ החושקו הרק התשענ ךכ ךותבו ,הכותל
 הזח .םירחא לצא יתחלצהמ הלעמל ףא הלצא יתחלצה .הבל לע יתרבידו היתפטיל
וראה ,תורצה היקוש טטרב שוחל יתלוכי דצה ןמ ,עוזל וליחתה היתועורז ,דריו־הלע
 לא ,איש־תדוקנ תארקל הברקב והשמ רמכנ ןוילע ץמאמב ;וחתמתה הירירש .תוכ
 ןמ תיפוסה הלואגה ,האלמה תומשגתהה תויהל התיה הכירצש העונת־תגספ רבע

.האיפקה
 ,ביבסמש לכל בל םיש ילב ,ילא היתכשמ חוכב .תופצלו ףיסוהל יחוכב היה אל ךא
 ,עלסה־קיקנב םש וננקמש הביחה־תולמו םיפופיגה ,תוקישנה לכ תא הילע יתרטמהו

 ,קחורו הדירפ יתדמילש םישדחה לכ תאו זאמ םידמושמהו םירוכזה םיגוניעה לכ תא
.םייחו תותימ ינופליאש ,םינשה בור לש תולילו םימי
 עדא אל םלועל ךא ,הנרא וז התיה םתסה־ןמ .הקעזה היה יתרכהב הלעש ןושאר רבד
 ,וז התיה התימ־תקעז .יתומצעב ךכ לחליח אל ,הככ ינרבע אל רבד םוש .הקעז עודמ
 וערקתנש דע התיה הלודג הכ .הקספ אל איהו .ךכל תומדל לוכי רבד םוש ןיא יכ
 יתעמש אלש דע התיה המר הכ ;לכה תא וסיכו ודרי רק לטכו םימודמידה־יליפרע
 .הנרא המלאנ זא .ינורתיכש דע ,הצורמב םיאבה םישנאה לש םהיתולוקו םהידעצ תא
 םינש התנעתהש ימכ ,דירחהל־םיתחשומ ,םיתווענ הינפ ,יתועורזב הזוחא התיה העגי
.םעפ־יאמ רתוי התיה םייח־הלוטנ .םדא־אל דחא ידיב המדאל תחתמ ןאכ
 ,תוינרקס תונקז םישנ ,ילא וברק םירטוש .םייח ביבסמ לכה וישכע אלמנ תאז תחת
 וכרדו םיינדחפו םילאונ וכחיגש םיריעצ םיזחופ רפסמ ,תוטומבו םינושלקב םירכיא
.ןבאכ יתייה עגר .הז ילגר לע הז

 .ינממ שלתית תחאה יעורזו טעמ דוע וליאכ היה .םייחל יתוא הררוע בוש המויא הכמ
 ,היח הפונתל היה יתא לקשמ .יאבצה ינומיא יל ליעוה הנושאר םעפ וז .יתרהריה אל
 .ףסיש דוקדקל דוקדק .התסמע תאה—םייח־תלוטנו תקתושמ תחאה דיה היהת ףא ולו
ועלבנש וא םירפוחמה לע ולפנ םיגוסנה .בז םד .ףלא תועורז יל וחמצ וליאכ
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 השק־םיעוצפה ידי־לע םהילגרב וספתנ הימ וסנ אלש ,םינשקעה ;רפעח־תוליחמב
 דע תוכהל הפיסוה תאה ךא ,אנ־הסוח־תוקנא ועמשנ חוחתה רפעב םשו־הפ .ולפוהו

.םיתמ םלוכ ויהש
לכ רעוס דוע אל ,רתוי ינלבוס היהאש הל יתחטבהו הנרא די־לע ףייע יתבכש זא
 דע םיחקופמה תא וסיכ ביבסמ םיתמומה .העונת אלל הראשנו הבהריס אל איה .ךב
.חרופ קבאלו םירוכע םימל ,רפעל וררופתה יניעלו ,הלאמ רבד דוע הארנ אלש
 ־יערז האיבהו האב חורה .ולוכ היה םומד הכ ,רפכב ימ דוע ראשנש אוה ענמנה ןמ
 םיטולק הבש החמוגה הליחתה םג טא־טא .םילועבג וחימצהו וציצה עגר־ןבש רב
 ,םירהב ונלש ןקה ומכ ,הז היה דאמ חונ .רפעו קבא אלמתהל ,ינאו הנרא ,ונייה
.םיה־תפש לע לוחב תודליבכ וא

(.ב .א)

רנורפ ףלודא
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, הברה חילצה אוה .תוגצהה־תיב ינפל יקלטיאה םע יתכלהתה ברעה־תחורא רחא
, והורישעה הז רחא הז ותחפשמ־ינב תומ םגו המחלמה־רחא לש וז הצנרי׳פ ,רמא
רבש קסע־ילעפמ רשע־העברא יגפל הנמ םיירהצה־ינפל רבכ .ולש םיגשומה יפל
ל בהב הלא לכ ,םירומישל דחא תשורח־תיב ,תונחט יתש ,תויאלקח תווח יתש ,ותוש
־ דובתהל התקיב" ,הנאלפאווליסל לעמ הנטק תחא הזוחא ,הצנריפב תיב ,הנאקסוט
, "הלוזאי׳פ" בושו בוש רבידש םירבדה ןיב רמא םיכלוהו־םירצקתמ םיחוורב ."יתוד

י בא םשוה ,וישכע יתנחבהש יפכ ,ובש—חותפה תוגצהה־תיבמש העשב .שמש־הוונ
ם ימעפלו עיתרמ ,ריוואה ונילא םרז—הובג ידמ רתוי הברה יתויחא ידי־לע ןוראב
ן יידע ינא וליאו ,םיקסע־יניינע לע ויתופקשה תא ,ובצמ תא אוה ראית ,ינלטק ףא
. טכנקביל לראק לש ותעפשה םע ,דלאוורמיצ םעו לאטניק םע יתובשחמב יתייה יורש
י דכו ,סומינה תמחמ .גרבלדייה־תינכת רבדב לכל לעמ ,יתדובעב יתרהריה ףרה ילב
. הילטיא־םורדל עסמ ינא ןנכתמ בר ןמז רבכש יתרמא ,יקלטיאה תא םיהדהל אלש
י קלטיאה .יתרמא ,"היליציסל ויתסב תדרל דמועה ,דחא גולואיגל ףרטצהל יתעדב"
־ תדוקנ ."רבוטקוא ףוס ינפל אל" ,היליציסל ידמ תמדקומ העיסנמ יתוא ריהזה
ר וזאב תומצמטצמ ידידי לש ויתוריקח ,יתרמא ,הטסינאטלאק היהת ונלש האיציה
ה תא הזב") םוטנגירגאל לויט ךורעל יל ץעי יקלטיאה .הנא ןיבו הטסינאטלאק ןיבש
ם ואתפ ונימזא אמש ,יתיליג ,ששח אוה .ולאפיצלו ומרלאפל ,("!ןווי תא ךל ךסוח
תמש יפכ ,היה רבכ םא ותוא לאשא אמש וא ,רטפנה יבא לא ,תוגצהה־תיבל סנכיהל
ניב וכרע רבכ םימחנמה־םיחרואה לכ ;״ןקזה ןודאה״ לצא ,רטפנה יבא לצא ,בייח
ן יבמ ,םוי ותוא לכ וב יתננובתה .אל יקלטיאה קר ,הדילס לש לבא־רוקיב ותוא םיית
 ,ןרבד אל םדא .הרובחה לכמ רתויב יטנגילטניאה םג ,רתויב ןיינעמה יל הארנ םלוכ
. וינפ תא וליבקהש זאמ דוע וב וניינעתה אל תויחאה .ודבל דימת ואוב זאמ ראשנ

ה לק העשל קמחתהל ,תונמדזהה תא יתלצינ דימ ינא .רשק שפיח אל םג אוה ךא
, םישנאה בורמ ,תיבבש החותמה הריוואה ןמ טלמיהל ידכ ,ןתסובה לא יקלטיאה םע
ל ע והשמ ול דיגאש שקיב אוה .לכבש לבאה־תמוהממו יתויחא לש ןהיתויושגרתהמ
ם ג םא ,ןרקס ימצעב ,יתישע םג תאזו ,הקווד ץוחבו ,ונלש תיבה לש הירוטסיהה
, ימואתפ ףחדל הנענכו ,הכו־הכ ונייה םיכלהמ אופא וישכע .בר הבשחמ־ץמאמ ךותמ
ו ל עודי היה אל טעמכש ,רטפנה ןמ וקיחרהל ידכ ,יקלטיאל תוארהל ,ירמגל יופצ־יתלב
ן ורטאיתה־תושבלת תמירע תא ,ותחפשמ י״ע ןאכל חלשנ ותייוולהל רשא ,יבא אוה ,ללכ
־ ףירצב ,םילילחו השקה־ילכ ,תורצוצח ,םייסנכמ ,םיליעמ ,םיגרטקמ ,הניגנה־ילכו
ם רטב ,תוגצהה־תיב תא תויחאה וניפ תושגרתהה תמחמ .תוגצהה־תיב־ריק לאש ןסחמה
ו יהש ,םילכה תאו תושבלתה תא וליאו ,תוגצהה־תיבב ןוראב באה תא םישל וקיפסי

תושבלתהש יתבשח .ןסחמה־ףירצב המירעל ,תוגצהה־תיבב םינש ךשמ םיחנומ
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 יתרבסה .יקלטיאה תא וניינעיש רשפא ,םירקיו םיקיתע־םיקיתע םלוכ ,םילכהו
 ךרע ,תדחוימ הקומע תועמשמ יבגל ול שי הלאה םירבדה ןמ דחא לכש ול
 יפ־לע ,יל הארנש םשכ .יקלטיאה לש ורוביד ךרד לע יתרמא ,"תונורכז" .רתויב בר
 הארנ םג ךכ ,דאמ ךנוחמו ,םירחאה ןמ וכרד יפ־לע לדבנ ,הז ןינעב ותואטבתה־ןפוא
 הנקזה יתבס ידי־לע ונקתוהו ורפתנש יפכ דוע םבורב .תונמא־ירבדב ןיינעתמ יל
 יתיארש רתויב םיפיה םה הנה ,ויחאו ןקזה יבס ידי־לע דוע ושכרנש וא ,היתויחאו
 לכבש םינורטאיתה ילודגמ םיבר לש םהיתורצוא יל םיעודיו ,םעפ־יא יתעמששו

 -תיבבש תמה־תורנ ינש ידי־לע ,םירסנה ןיבש קדסל דעבמ ,ראומ היה ףירצה .הפוריא
 ,שיבכע־ירוק אלמ ,ךלכולמ היה ףירצה יכ ,ךלכלתי אלש יקלטיאל יתרמא .תוגצהה
 .םיינעה תושבלת תא ךכ־רחא .םירישעה תושבלת תא ול יתיארה הליחת .קבא אלמ
 דגב רחא דגב .םיכחוגמה תושבלת תא ךכ־רחא .םיללוהמה תושבלת תא ךכ־רחא
 בתכ ימ תעדל שקיב יקלטיאה .רואה לומ לא םיתקזחהו ויניע דגנל המירעה ןמ יתאצוה
 ־רשעל יצחו־הנומש ןיב" הזה ברעב קוידב גיצהל יתוחא ידלי ודתעתהש הזחמה תא
 הרי אלול ,הנורחאה הרזחה תעשב יבא תמ אלול ,"ותברקבו תוגצהה־תיב ךותב יצחו

 רמא ,"ןוסא" .עודיה יתעווזה חרואב ורדחב ,תוכיראב יתרפיס רבכש יפכ ,ומצעב
 דאמ ,דחאכ זילעו יגארט אוהש וא ,בוצע וא זילע אוה הזחמה םא .םדוקמ יקלטיאה
חמה רבחמ אוה ,הרשע־שלשה ןב ,הריעצה יתוחא לש הרוכב־הנבש יתינע .תעדל הצר
 אל וליפא" ,ותוא יתארק אל ,םיפתתשמל טרפ ,לכל העתפה תויהל דעונש ןויכמ ,ינאו ,הז

 שקבל ,הפי ןויער ,יתרמא ,והז ."ומש תא עדוי אל וליפא ינא" ,יתרמא ,"תחא הרוש
 לע ,הלילה דוע וארקל ידכ ,"דוע גצוי אל ירה יכ" ,התיבה רוזחנשכ דימ הזחמה תא
 .עגרכ יתוא הדירטמה הביתכה ןמ םג ,יתעד תא חיסי אמשו ,רבדל המ ןיא הניש
 אצמי יאדו ,יתרמא ,"דאמ ןידע יפוא" ,הפי יל עודי ותוא בתכש ימ לש ויפאש ןויפמ
 בתכנ ,יתרמא ,הנש האממ הלעמל הז .םייוצר םירוהריה יב ררועיו יניעב ןח הזחמה
 ,תוגצהה־תיבל הזחמ ,םינבה דחא ידיב בורה־לע ,ונלש םידליה דחא ידי־לע הנש־הנש
המ ,הלאה תוזחמה דימת םיבוט דאמ־המ אוה אילפמ ,הקווד ןורחאה טסוגוא־ברעלו

סירת השולשכ השישקה יתוחא לש התבתכמב םייוצמ דוע .םתגצהו םתביתכ הבוט
 ןמ יל רוכז ןיידע םהמ דחא ,יתבס־יבס לשמ םה םייוצמה ןמ רתויב םימודקה ; םיר
 קר וגצוה ידוסי ןפואב ודמלנש רחאלש ,הלאה תוזחמה לכ .ומש "ץנה" ,האירקה
 ןקחש לכל ,הירקוחלו תוארטית ידמולל םולב רצוא םה ,תוגצהה־תיבב ,הדיחי םעפ
 םשב ילוא ,רוביחל דקומ םעפ םתושעל קשח יל שי ,יתרמא ,ימצע ינא .המר־לעב
 ורבחתנ ,םירמזחמכ תוידגארטכ תוידמוק ,הלאה תוזחמה לכ ."ונלש ץיקה־תוזחמ"
 ,הרשע־תחא ליגב רבכ הזכ יתרביח ימצע ינא ,דחא הלילב ,דחא םויב םעפ לכב
 ,קחשמב קוסיעל הארשה ונל התיה ונבש תויקלטיאה .יתרמא ,"תוגצהה־תיב תכשחב"
 יפלכ םג היה ירה הזה עגרל דעש ,יקלטיאב אוצמל ךכ־ידי־לע יתחמשו ,יתרמא
 אוה .םירבד־לעב וליפאו בישקמ ,ביבח החיש־ןב ,םימעפל ביאכהל דע ףא קפואמ
 ירחאמ דימת" ,ןורטאית הצנריפבש ותיבב הנש לכב הקחיש ותחפשמ םגש וישכע רמא
־חמה־ץראב הנושמ ,אלא ,ימצע רוביח אל םלועמו ,"ףרוחב דימתו" ,רמא ,"תוכיסמ
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 דימת ויה םלצא "...ריילומ ,ריפסקש" ,יתפרצ וא ילגנא רוקממ תוזחמ קר ,תוז
 גיצהל ,וז הדיחי הרטמל קר הנבנ ,לאש ,תוגצהה־תיב םא .םירגובמה םג םיפתתשמ
 יתיסינ ינאו .ןיבה אל "םיעושעש" הלמה תא .יתרמא ,"םיעושעשלו תוגצהל" .וב
 םעפ לכב ,תאז רמול ינא ךירצ ,רביד אוה .יל המדנש יפכ ,החלצהב ,התוא ול ריבסהל
 וישכע רדחש ,ריוואה .ךובנ יתייה ותוא יתורכיה תישארבש דע ךכ־לכ הבוס תינמרג
 םינורחאה םיזעה םימשגה ירחאש ,םימה־גלפ לש ותבריק לשב ףירח היה ,ףירצה לא
 ילושב ,ויתודג לע תולעלו ךפתשהל הבריהו וכושכיש תא לוקב עימשהל דימתה
 אמש יתבשח וישכע ךא ,תושבלתה לכ תא יקלטיאל תוארהל יתרמג אל ןיידע .רעיה
 ,הצנריפמ יקלטיאה ול ,הפ םולכ ול היה אלש ,ול ןינע המ יכ ,ימע יקלטיאה םמעתשמ
 ז הלא לכלו ול המ ,הניגנה־ילכב ,תושבלתב ,וניבא לש ותרובקל םיימויל קר אבש
 םג אמש ,אוה םימח םינפ־לכ־לע ,וב שער םג םא ,םש יכ ,תיבל סנכיהל ול יתעצה
 תמדקומ־החנמ־תעשב יקלטיאה התשש ,יתרמא ,"םח דמת" ,םח הקשמ אוה הצור
 .תושבלתה לכ תא תוארל שקיב יקלטיאה ךא .חכויהל יתלוכיש יפכ ,בר גנועב
 דחא לכב קחיש ימ םג ,ןהילא רשקבש םידיקפתה לכ תא ,ןורכזה יפ־לע ,ול יתרבסה
 הזחמלש תושבלתה .העש טעמכ הפלח ךכב .םהמ דחא לכב קחשל היה לוכיש ,םהמ
 לש הרדחב ,ומלשוה אלש ןויכמ ,תוחנומ וראשנ ןה ,יתרמא ,ולא ןיב ןניא שדחה
 ,םעפ .ויניעב ןח ואצמ הארנכ הניגנה־ילכ םג .הרדחב הפצרה לע ,הריעצה יתוחא
 התמ םלהה תמחמו ,רעוב הריפוא־תיבמ ,דמל הבש ,האודאפב ,ומא םע טלמנ ,רמא
 ןינבב וילגר וכרד אל זאמ .יניטנרולפ םילוח־תיבב ,ךכמ־רחאל תועובש העברא ,ומא
 ונא" :רמא ךכ־רחאו ,ונשרחה .סנכנ תאז־לכב ונלש תוגצהה־תיבל ךא .ןורטאית לש
 העש התואו ,םירבדה תא ורמאב היה רהרוהמ־המ בל יתמש ."םיבתכתמ אל םעפ ףא
 ללכ רשפא־יא תופשש ותרימאב קדצ יבא ;תיקלטיא הלמ עמוש יניאש יתרעטצה
 ,יתרמא !תינמרג רבדל יקלטיאה ביטיה־המו .יניעב יתייה בולע .ידמ רתוי תעדל
 ותוא לכ וממעיש וליפא וא וכיבה אל םולכ .ץוחב ןאכ ומע תויהל ינא רשואמ־המ
 ? םילכה םעו תושבלתה םע ילש הגצה התוא לכ ,ןסחמה־ףירצב ,הזה ןמזה לכ ,קוסיע
 ינממ ללכבו" ,ןוסאה תעווזמ היוצר תעד־תחסה ,לצנתמ יתרמא ,הז לכ היה יליבשב
 םישפחמ םה םשש ,תיבב תויהל אל ץורית" ,יתרמא ,"יל שי םג" .יתרמא ,"ימצע
 .ונרדעיהב םישח םה .ןתסובב ינאש םירעשמ םניא םה ;"םוקמ לכב יאדו יתוא
 יתוא לאש יקלטיאה ."שקבמ אוה םא ,רויסה תא עונמל לוכי יניא" ,יתרמא ,"חרואמ"
 לש וז ותלאש .תיקלטיאה תורפסה יל העודי םא רעיה לא ונסנכנ וב עגר ותואב
חוס הקוודש עובקל יתלוכי בושו בושש איה תמאה ךא ,יתוא העיתפה םיקסע־שיא
 יתארק הרשע־שלש ליגב רבכ ,יתרמא ,לבא .אלש יתינע .ולאכ תולאש םילאוש םיר
 רתוי השדחה תורפסה ןמ .הקרארטפ לש םירישה תאו ול׳גנא־לאכימ לש תוטינוסה תא
 ,םייקלטיא םייטילופ םיבתכמ ץוח ,הזודיפמאלו יטראגנוא ,הזיוואפ תא אלא ריכמ יניא
 ךא ,יטאריס םשה תא יתרכזה .םהל קקזיהל םעפב־םעפ ץלאנ ינא יתדובע ליבשבש
 לרבילה יניסאמ םג ,יתחלצה אל הלינאפמאק םע םג .םלועמ ותוא עמש אל יקלטיאה
םא לאש וישכע .שאר־יעונענ קר יקלטיאה לצא וררוע טסינוטרופואה ינאילידומ ןכו
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וטס ןיידע" ?תונש רפסמ המ .ןה יתרמא .עוסנל הברמ ינא םאו עוסנל ינא בהוא
ף יסוהל אלש יתוא עינה יל םרוג רבדה היה יאדווש ישוקה .אל יתרמא .לאש ״1 טנד
— רמא אוה .ילש םיישיאה םיטרפל קר טלחהב עגונש המ לע ףא יקלטיאל דוע רפסלו
— םעט לכ אלל הארנכ ,יתבבותסה זא ינאו ,עגרל ורצעיהבו וינפמ ןרוא־ףנע וטיסהב
* ישנא םע" ,םילבאה־ימחנמ ,תיבבש םישנאה םע החישב חותפל ול השק ומצע אוהש
, רמא ,("םירז קר םלוכ") םהמ םיבר יבגל ,תוריח־ךרד אטבתהש יפכ ,"וליפא תיבה
ד ימ ואובבו ,םלוכל החפשמ־בורק ירה אוהש ףא ,םהיתומש תא וליפא עדוי אוה ןיא
* תולמ תא ךל רמואש הז" ,רמא ,ילא ךייש ומצע אוה שח וישכע .םלוכ ינפל גצוה
, םימיל־ריעצ" ,הזה שיאה אוה ינא ."הרז הרבחב ךייש התא ול ,תונושארה הביחה
, אוה רמא ,וליגל לואשל ןוכנל יתאצמ אל ןמז ותוא לפש רחאל ."שממ ןירותסמ
ד וע ריעצ יל הארנ וישכע .הגומשו־םיעברא ןב אוהש ,םואתפ ,ינפל ךלה וישכעש
א לש ,ךכ־לכ "ישפח" "ןוסאה תחת" ךלהתמ יגאש .רקוב ותוא דוע הארנש יפכמ רתוי
ו ישכע ונעמש תיבה ןמ .וילע םג ותלועפ תא לעפ הז רבד .ויניעב ןח אצומ ,םירחאכ
, היה רשפא םימלש םיטפשמ ףאו תודדוב םילמ ,שגרב תוחכוותמ יתויחא תא ונינש
ל ש ןחוכיו .המינפ רעיל דע הפי עומשל ,ךכל החונה ריוואה־תמירז תמחמ יאדו
ת חאב עירפמ ןיאב ןודל הנלכותש ידכ הארנכ ,ושרפ וילאש חבטמה ןמ עיגה םיתשה
 .תויחאה לש םירבדה־יפוליח תא טולקל הנהנ יקלטיאה םג .ןהלש תולטבה תויוציחנה
י פכו ,יל ררבתנש יפכ ,הלהנתהש—תכלוהו־תרבוגה התוינלוקב ,החישה זכרמב
ו יה תורובס תויחאהש םושמ םתסה־ןמ ,םיחותפ תונולח לומ ,יקלטיאה םג ספתש
ב וש ועמשנ—רעיב ןכש־לכ ןתסובב יוצמ םדא םוש ןיא הזכ רוקבו וזכ העשבש
א וה רבודמהש יקלטיאה לש ותעד תא יתוביסה ."רוחאמ״ו "הליחת" םילמה בושו
ת רחאה רבע לא רהמ החליש דוע תחא .ימ ירחא וב תכלל ךירצ ימו ,היוולה־עסמב
. ןהיתולוק ויה םיארונ־המ יתשח וישכע קר .ררתשה טקשו ,"ףושיב" הלמה תא
ו ז העשב קוידבש יתרהריה .תוגצהה־תיב תא תוארל היה רשפא רעיה־רעמ םוקממ
ה ביבסה ןמ קר אלא ,וישכע לש ומכ םע־ןומה .הזחמה תא גיצהל םידליה ויה םירומא
־ יבורק תוחפ ,וישכע לשמ םינוש ,םירחא םידגבב ,רחא חור־בצמב ,רתויב הבורקה
* תיב ינפלו ןתסובבו תיבב וישכע םיסנוכמ זא ויה ,םידידיו םינכש רתויו החפשמ
ר בכש העש ,"םילבא־ימחנמ" ןיבו "הגצה־יחרוא" ןיבש לדבהב יתרהריה .תוגצהה
ר מול ילע םא יתייה קפוסמ .ךכ לע גשומ היה אל יקלטיאל .םיחאה־רבק לע יתדמע
, יתרמא ,"הזה רעמב ןאכ" .תונומט תויווג ירסירת ינש לע םידמוע ינאו אוהש ול
י נאו ,"תספות קחשל םיברמ םידליכ ונייה" .ימצע תא יתשבכ ןורחאה עגרב דוע
* קחשמ ותוא םיקחשמ הצנריפ ידליש רמא אוה .ונלש תספותה־קחשמ תא ול יתרבסה
" ריהבה יאלגה" תא ,םיחאה־רבק ראתימ תא תוארל יתלוכי תילולפאב וליפא .תספות
יברה םעפה רבכ וז וישכעו ,רעמב יתייה אל ,המודמכ ,םינש רשעמ הלעמל .בשעב
: רתוי־דוע־ארונה תא יתעלב רהמו ,יתרמא .יקלטיאה םע םג ;םימי השולש ךות תיע
 ןוראב ,ותאווצכ ,םשוה ולש ויבא םג ."תוגצהה־תיבב ןוראב םשומ תויהל שקיב יבא"
םעפ וז ."׳םייחבטמה־תיב׳ תובר םימעפ ותוא הניכ אוה" :ךכ־רחאו .תוגצהה־תיבב
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 המכו המכמ בושח יל הארנ הזו—תאז־לכב ידכו .יתרהריה ,םימי השולש ךות תיעיבר
 ינאו ,ונישע !קחרתהל יתרהימ ,םיחאה־רבק ןינע תא יקלטיאל םג ריבסהל—םימעט
 לע ונייהש עגרב ,יתרמאשכ ,םמותשה יקלטיאה .רשגל לעמ ,םיפיקע־ךרד ,שארב
 .ונממ ונקלתסה הז־התעש ,רעיה־ףושחמ אוה םוקמהו ,םיחא־רבק ןאכ שי" :רשגה
יס םירצק םיטפשמב .יתרמא ,"רובל וכלשוה .םינלופ םירסירת ינש םירובק רעמב
 ףושחמבש ,יבא םשב רופיסה תא יקלטיאל יתרפיס ,וימדוקמ דחא לכל ומכ ,יתרפ
 לוכי דוע ."םיניצק ינש" ,יתרמא ,"םיטושפ םילייח" ,םינלופ ירסירת ינש םינומט
 םה" ,םינלופה תא רוכזל ,הנש הרשע־םיתש ןב קר יתייה המחלמה םותבש ףא ,ינא
 ושקיב םה ,המחלמה םויסל תוגצהה־תיבב וניתמה םה ,תוגצהה־תיבב םינכושמ ויה
תפ ורונ המחלמה רמג ינפל םייעובשש יתעדי יבא ירופיסמ ."תוגצהה־תיבב טלפמ
 רשע־העברא תולטומ ויה ,רפוס ,תויווגה .רעיה ןמ ואבש ,םינמרג ידיב הלילב םוא
 ־תיבל סנכיהל רסאנ תיבה־ישנא לע ,"םויא ןוחרס" וציפהו תוגצהה־תיבב םוי

והל ושקיבש ,םירחאה לכ לע םג ,וב ורייש םינמרגה ומייא ,רפוס ,יבא לע .תוגצהה
 ־שש ,הרשע־שמח ינב" ,יתרמא ,"םירענ" .ןרבקלו תוגצהה־תיבמ תויווגה תא איצ
 תא האר לילעב" .יאוב זאמ םימעפ שלש םעפה יתרפיס רבכ רופיסה תא ."הרשע
 ינא ."םייחבטמה־תיב" :רמאו תוגצהה־תיב לא טיבה יקלטיאה ."יבא קר םייוריה
 םינש .ירדח דע תוגצהה־תיבמ םינלופה תוקעז תא יתעמש חצרה םויבש יתרמא
 דגנ .תאזה הקעזה תא ,תולילב ,םלועב םוקמ לכבו תוגצהה־תיב תבריקב יתעמש
 קבאנ ,תוגצהה־תיב לא ברק ינאשכ תיטמוטוא תרבגתמ איה םעפ לכבש ,וז הקעז

 ,דימת יתנמאה" ,יתרמא ,"ייח־ימי לכ" .הזה םויה דע .םינש־תורשע יתש הז ינא
 יקלטיאה ."ריקה לא ודמעוהש םינלופה לש םתקעז לוקמ ררחתשהל דוע לכוא אל
 ןיזאה יקלטיאה .יתרמא ,"יקצוטופ דחא היה ,םירמוא ,םיחצרנה ןיב" .וירוחאל הנפ
 אל דחא ףאו ,םיחאה־רבק רבד תא יבא קר עדי ,יתרמא ,בר ןמז .שירחמ ירופיסל
 םויה דע ךא ,רבדב־תעגונה תושרל ךכ לע העדוה הנתינ רבכ־הז רבכ־הז !ודבלמ
 ונא" .יתויחא יפב ויוניככ ,"םינלופה־רבק״ב ,םיחאה־רבקב שיא ןיינעתה אל ןיידע
 םע םג .ףושחמל יתכלה ,רזומ ,ךתא" ,יתרמא ,"רעמה לא םעפ ףא םיכלוה אל םג
 .םלוה הזה יוטיבה םא יתוא לאשו ,יקלטיאה רמא ,"הבעות" ."ירגנוהה .רטטשייר׳פ
 בוש וישכעו ."תדוכלמל ומכ תוגצהה־תיבל וסנכנ" ,יתרמא ,"םינלופה" .יתנהנה
 םולכ :יתרהריה בוש .תוגצהה־תיב לא טיבהו ,"יורי" יקלטיאה רמא ,יבאל עגונב
 רמא ,"העווז ,םיתחשומ הכ םינפ" ?תוגצהה־תיבב ושארב רודכו דבאתמ לטומ
 ,"יטילופה" .הילטיאב יטילופה בצמל בוש יתלאש ,תעדה תא חיסהל ידכ .יקלטיאה
 בלה־יוליגש רשפא !ילש םיקסעל ליעומ הזש הדימב קר השעמל יתוא ןיינעמ״ ,רמא
 ימכ ,רמא ,"אמורב" .יל רבתסנש יפכ ,ול המענ אלש החיש םייס ךכב ."עיתפמ
 דימת הנידמ לכב .םינוכנ־אלה םישנאה דימת םיבשוי" ,םירבדה תא טשפל שקבמש
 הז עגרב ."םינוכנ־אלה םישנאה ,הלשממו םירחבנ־תיב לכב ,הריב לכב ,םיבשוי

 ,ףרה אלל יתוא וקיסעהש ,דלאוורמיצבו ,הילגנאבש הטרפה־ידיסח תעונתב יתרהריה

־רטשמו ,םוקטראפס־תרובח בוש וישכע הנהו .חוכב תופוכת םתוא יתקחדהש ףא
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 ,יל םרגש המ לכ יתהכש םייתעשה ךשמ .ןיקטצ הראלקו גרובמסקול המר ,תוצעומה
 יתטלמנ הדיחי םעפ דוע קר .יתדובע לכ תא יתחכש ,לודג שאר־באכ ,םישדח ךשמ
 רחאל רמא ,הצנריפל וילא יננימזה הלק העש רחאל רבכש ,יקלטיאהשכ ,ירוהריהמ
 יעצמא םוש ,רמא ,ןיא .ףסי אלו ,"."ןאכ תררושה ,הלפאה" :רשגה תא ונרבעש
 לומ וז העשב ונייה םידמוע ,יתעדי אל ,ותנווכ ,הז עגרב ,המ ."ומצעמ טלמיהל"
 תורנה ינשב וטיבהב ,יקלטיאה רמא ,תחא םעפ קר .רטפנה חכונ קוידב ,ןולחה

 ,יבא תא האר ,תפרצ־ןופצבש רטראשב רוקיבמ ימא המע האיבהש ,םייקנעה
."ןקיתווב םינגה לא ותוא יתכלוה" ,רמא ,"אמורב"

(.ב .א)

תויומד יתש : הבורמוו .פ



ןועשו בתכמ:ןאלצ לואפ
הו?ש
 בותכ־אלה לע םתחל
 החנעפ רקא הו?ע
 ןמע תא
ךמ?׳ תא האלב רשא

? ףצה רואה ,התא ,התע ,ןיפותה

 תוקרזא תועבצא
 ,תוירכנ תועבט לא
, תוביאכמ
 .ןה ףא הועקמ
וגומנ גומ ןהיתוצק

?ףצה רואה ,התא עיפותה

 ןמז־תולזא ןועשה־תורגח
 םידוד לזמב ףלאה־ירובד
ךרדל תוקק

ףץה רואה ,אנ־עפוה
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לפש »מ

וניאר .לפש־ימ
וניאר ׳םיה תעובעבא תא
וניאר ,הכנפה־ןוזלח תא
.ונלש םייחב םזנרפצה תא
 הלמה תא וננעמל רזג אל שיא
.בלה ן?דמ

 ,רחמ ,ףוחה ןטרס תובקע)
 חור־יטוטרש ,רויך־יר?עמ ,הליחז־יצירח
 קרפתמה ,הבע לוח ,קד לוח ,רסא ץלב
םיקיקלח דא ׳םיגפךה ןמ
(תוי??וק ידירש ןיב ׳םירחא םישק

 םתוא הריבעה תחא ןיע ,םויה
 ,תומוצע ןהיתש ׳המשל
 ,ןלצ לא הזירזה בקעב
ןןעטמ וקרפ
 הלמח תא וננעמל דןג אל שיא)
 —תשבו לש ןושל ולקנא (״.מ
םיכרוד .ךילע ןיאש הריעז הקיתש יג?ל
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Tenebrae
,םיהלא ,םיבור)? ונא

דץגזעהבו םיבור)?

עגמב רבקו
תויחכ ,הזק הז םיזוחא
ונתאמ דחא לכ ל£ ופוג
םיהלא ,ךפוג

רתעה
םיהלא ,ונילא רתעה

םיבורק ונא

םשל ונכלה חור־יפופע
 חחותשהל םעל ונקלח
שתקמו החוע יפלק

ונקלח ןאצה תא םיקשמ וב םוקקל

הרד הז ,םד הרד הז
םיהלא ,תקפש רעא

רהז הז
 םמיעה ךותל ךקלצ תא קרזו

םיקירו םירועפ הפו םיניע

םיהלא זנית^
םדב הרדש םלצה תאו םדה תא

םיהלא ,רתעה
םיבורק ונא

(.ר .ד)
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1945 ירחא תירטסואה תורפסה לס התייחת תועשמ תונורכז יעטק

, המישר וא) דאמ םשור־תזע הסמ "ריירוק רניו״ב יתארק ,1945־46 ףרוחב ,םעפ
ה ארנ תרבחמה לש המש ."גייוצ ןפיטס ,השקבב" םשב (ןוטילפ :רמול רשפא טעמכו
.ןייאמ יתעדי אל ךא ,רפומ יל
א וה ףא יואר ,הזורפ עטק "ןאלפ" תעה־בתכב יתארק ןכל־םדוקש יתרכז ןכמ־רחאל
י תקדב ? תרבחמ התואב רבודמ םנמאה .״ןומא־יאל האירק״ םשב ,הבורמ בל־תמושתל
.רגניכייא הזליא םשה ססונתה וז המישר תחת םג ,ןכ :״ןאלפ״ב
ח רואב םינש רשעכ ינקיסעהל היה רומאש רבדל הנושארה הפיחדה יל הנתינ ךכב
. השדחה תירטסואה תורפסל תרצויה הגאדה :ותונכל שקבמ יתייה רשאו דאמ ליעפ
ר וסמיש ,לביל־ןופ ונז ,םימי םתואב "ריירוק רניו" לש יתורפסה וכרועמ יתשקיב
ה שע התביתכ ךרד יכ הל רמאיו ינממ םולש־תשירד היתרכה אלש הריעצה תרבגל
.ןמור ירשפאה םדקהב תובגה בותכת ,אנאו—בר םשור ילע
, םירוצעמ הלוכו דאמ תינשייב ,דאמ הריעצ ,רגניכייא הזליאו םיבר םימי ואצי אל
ם נמאש םושמ ,הבלל דאמ העגנ ןמור בותכתש יתעצה יכ יל הרמא איה .ילומ הבשי
.םיסוסיה הפקתנו ןמור תביתכב הליחתה
ם המו םיימינפ םהמ ,םיבר םיטבל ידכ ךות בותכל הפיסוה איה ךא ,וכשמנ היסוסיה
, הניוול אב םידחא תועובש ץקמ .המצע איה הרציש םהמו םייתימא םהמ ,םיינוציח
ה בוטה וחור ,חכשנ־יתלבו לודג דידי ,ךאביא דרפלא .ןמרב דירפטוג ,רצק רוקיבל
ו תיבל יחוא ןימזהל שקיב ,1948 ץיקב תע־םרטב ותומל דע טאטשפזוי־ןורטאית לש
.ידידי לשב הנמזהל יתינענ ךא ,ןמרב גוזב ללכ ןיינועמ יתייה אל .ןמרב גוזה םע דחי
ם ירבחמ רבכ ואצמנ הינמרגב םא יתלאש .המחלמה רחאלש תורפסה לע הבסנ החישה
י כ ,תירטסוא תימואל הןאג ילב אל ,יתינע .אלש רמא ןמרב ר״ד .םיריעצו םישדח
ו נל שיגתש םירבדה תא לגלגל ידיב הלע .ותוא ןיינעל יושעה ןמור לע ינא עדוי

א ל ןיידעש ,הלש ןמורה ןמ םידחא םיקרפ ומצע םוי ותואב דוע רגינכייא הזליא
ה וקתה" םוסריפל רשיפ םירפס־תאצוה םע הזוח הדיב היה םיימוי רובעכ .רומג היה
."רתוי הלודגה
ם לוא .וצקל ךכב עיגה וליא תוארקמ־רפסב דדועמ רופיס שמשל היה יושע הז השעמ
ם יל״ומלו םירבחמל המודב) רשיפ־תאצוה אלו רגניכייא הזליא אל יכ ןייצל שי

.המחלמה רחא דימ וחיטבה רשא תא ומייק אל (םירחא
 היה .םילקבש־לק םשור ףא ררוע אלו 1947 רבמצדב עיפוה ״רתוי הלודגה הוקתה״
־ ןמור" ותוא :תימינפ תומלש רסח יכ ףא ,הבר הכרעהל יוארו המצע לעב ןמור ןאכ
ת ינושלו תיטויפ המר לעב ,ףרה אלל םויה דעו זאמ ותוא םיעבותש יפכ ,"הפוקת־לש
ה ראשנ להקה־תעדו ,רפסב לפטל ךרוצה־יד הדקש אל םירפסה־תאצוה םלוא .ההובג

.השידא
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 יפלכ "הקיתש־רשק" לע ןהה םינשב םעפ רביד (הסואמ גרי ,המודמכ ,הז היה) והשימ
 "רשק" חנומה םלוא .הינשה םלועה־תמחלמ רחאלש הפוקתה ןמ םיריעצה םירבחמה
 המזי שרוד רשק .םימי םתואמ ירשסואה יתורפסה םלועה יבגל ידמ דבוכמ אוה
 הירטסוא וליאו ,הרוצ־לוטנ והשמ אל ,רשקל אשונ שמשל יושע ישממה קר .תוליעפו

.ראות־תלדח התיה 1945 רחאלש תיתורפסה
 ך?ה תא הייחתל ומיקה ,תוינידמה תופקשהה תטלבהב זירפהש ,םירסוס־ןוגרא ודסי

 וקליס .םיטסינומוקל (תונידעב תאז רידגהל םא) הטנ 1956 דעש ,ירטסואה בולק
 ןמ םילוגדה לש רכינ קלח) ףלוחה םינשה־ףלאךדיע לש םילוגדה תא תוכלמה־םכמ
 ילוגדמ דחא :ךפיהל) םירגהמה תרזחהל רבד ושע אל ז (ורגיה 1938־ינפלמש־ןדיעה
 ־םרפ תקנעה תא עונמל ויצמאמב יתוחכונב םעפ ראפתה המחלמה־רחאלש הפוקתה
 לביק אל דלוב ןמרה ירהש ,ךכב חילצה ןכאש יל המדנו ,ךורב ןמרחל הניו־ריעה
ה לא 1945 רחא ויה ךכ הנה .ךשמהה־רוד ןעמל רבד םג השענ אל .(הניו־ריעה־םרפ תא
.תוינוניב לש הרות עיגהו תודותעל גאד אל שיאו ופסנש הלאו ורגיהש הלאו וקלוסש
 תורפסה ןעמל :תורפסה ןעמל ותושעל היה רשפאש השעמ לכמ הניוב זא וענמנ
 תונתלעפ התיה לאמשה הצקב .ללכב תינמרגה הפשב תורפסה ןעמלכ תירטסואה
וקב וידחי ורבח תולודגה תוגלפמה יתש םלוא .ןחתפלו תודמע רוציל ץמאמ רכינו

 ןייטשלוא לצא !ידראגנאווא ץבוק תאצוהב וחוכ הסינ ״ןאלפ״ .תושידא לש היצילא
 ולעפו ויח הלא לכל ץוחמו !בל סנאה תכירעב "ףסואה" םשב היגולותנא העיפוה
 ודדוע תוקוחר םיתעל .השדחה תירטסואה תורפסה תא םיעדוי־אלב ורציש םירבחמ
.םוצימשה םיקרפל ,םתוא
.תויחנה יתשו דחא ששח יבלב ויה 1945 ילויב הירטסואל יבוש םע
 הירטסואב םייתורפסה םייחה ויה תומחלמה ןיבש תוללמואה םינשב רבכ :ששחה
 טעמכ ,הקספנ ומכ האירבה תוחתפתהה .דאמ דע םיחמשמ־יתלבו ךרד־ידבוא ,םידודר
 ןיידע וארקנ אל זא) חונמ־יכורד םיריעצ םירפוס תצובק ,שדח רבד בוש חמצ אלו
 היה אל 1938־ב קספוהש המ .יתורפסה טרבקה יפתרמ לא 1933־ב הדרי (םימעוז
 םינש עבש רחאל ויה םיבייח דציכ .לצופמ .עוער ,ררופתמ לעפמ אלא "תורפס"
 רשק אלל שדח רוד חומצל היה בייח ןייאמ ז שדח והשמ ליחתהל (חלאכ םינשו)
ת או 1938 דע 1933־מ םונהיגה ףס תא רבעש רחא ,תפומ אלל ,ול םדקש המ לא
 בושש יתששח ? םייחל־םירשכ םירגובמ ןינמ דוע רתונ אלש העש ז המחלמה םונהיג
 לש יתוברתהו ינחורה המויק היהי ךכמ האצותכשו השדח תירטסוא תורפס םוקת אל
 הלוכי ןכש .הילכל הנודנ היהת הייחתל בוש המקה הנידמהו הנכסב ןותנ הירטסוא
 םישחה םירפוס ילב אל ךא ,םילספ ילבו םירייצ ילבו םיניחלמ ילב םייקתהל הנידמ
.היפלכ הדמע םיטקונו המויקב
 ,"ריעצ רבחמ" ימצע ינא יתייהשכ ינממ ענמנ רשא תא רוכזל :הנושארה יתייחנה
 יפלכ גוהנל רפוסכ יב וריכי םאו ,ןורחאה רודה ןמ תובאה יאטחמ רהזיהל רמולכ
.םירפוסכ רבכ םירכומ ויהש הלא יב וגהניש ירוענב יתלחייש ךרדכ םיריעצה
־פסה לש הירוטסיהל רתמ היהי הווה םויכ הארנה לכש חוכשל אל :הינשה יתייחנה
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 הלא םילדחמ לע הרזחמ ענמיהל ךירצש םשכ רבעה ילדחמ לע לובקל ןיא יכו תור
.וננמז־־ינב יפלכ
.ןוימד־לעב תויהל :דחא ,השעמל ,ןשוריפ ולא תויחנה יתש

.רוד יתאצמו ,הריעצה תירטסואה תורפסה תא יתשפיח
 אוה רתויב זעה ינורכז .יתואו והער תא שיא וישנא ואצמ ךיא רמול יל השק םויכ
 ־סואהטרצנוקב האירק־ברעל יתכלה .תערכמה ,הינשה הפיחדה תא יל ןתנש ברע
 התיה וארקנש םירבדה תמר .םיעמושה רפסמ לע הלע םיפתתשמה רפסמ .רטאית

 בוטה ןיב סחיה רסוחמ יתמהדנ .(םירחאו הרוואו ,ךיירנזייא ,רקריאמ) םשור־תבר
ידו ,יטירבה "םרפ־דלרוו״ה לש ישארה וכרוע ,וראק רמ לא יתכלה תרחמל .ודהל
יעצה הרישה" תושרל (תימעפ־דח) דחא דומע דימעהל םיכסהש דע ובל לע יתרב

 התרה וא ןמכב גרובגניא תא רבכ יתרכיה זא .1947 תנשב ,המודמכ ,הז היה ."הר
 .םירחאו ךיירנזייא טרברה תא ,הטסוב הניטסירכ תא ,ן?וט רטלאו תא ,רנטפרק
 ,רנא ,שטירפ ואב הז רחא הזב .ןמרדפ דרהניירו רוד ולימ ואב "ןאלפ" גוח ךותמ
 .(בושח וניא רדסה) רנבא יני׳ג ,וקנפוקוא ,לנאה ,רגרב ,דנאצ ,לדירפ ,רפוהזואה
 טנאוואל הניטסירכ םעו (ץנילב זא בשיש) רגנילק טרוק םע םיבתכמ רשק רצונ
.היטניראקב הלש קמעב תינואגה
 לש הדודיעב תיסומלופו תיטסיצילבופ תונתלעפב ,היגוגמיד ילב אלו ,ץרמב יתחתפ
 (יאקירמאה) "סומסוקה־ןורטאית" ."םודא־ןבל־םודא־׳ (תיאקירמאה) רודישה־תגחת
 םיברע" תכירעל סחיב־ידגא רכש בצק ףאו ומלוא תא שדוחל תחא יתושרל דימעה
יבה םוקמ־לכמ ךא ,בר קפסב היולת התיה תאזה תונתלעפה לכ תחלצה ."םיירטסוא
.תמדוקה םתודידבמ ואצי םיריעצ םירבחו תורבחש ךכ ידיל הא

 ־ריצל תודוה רשפאתנ המוסריפש ,1951־״הווהה תולוק" היגולותנאה העיפוה 1950־ב
 תולוק" ועיפוה ךכ־רחאלש םינשב .רסארטש רטפ ריעצה יטסילאיצוסה טנמלרפה
, 1956 לש ״הווהה  זכרמכ רבד־םשל היה "דנומייר" הפקה־תיב .1952. 1953, 1954
 םיעובק תונחלוש אל וליפא ,ןגרואמ רבד םוש םש היה אל םנמא .םייתורפסה םייחה
 תונמוזמ־יתלב םיתעל ותימע תא שיא םש ואצמ םירפוסהו ,םיעובקה םירקבמל
 תירטסואה תורפסה םע שגפיהל שקיב ץוחבמ םלצ וא חרואש תמיא־לכ .יארקאבו
.ןופלטב למע־ידבו תוריהמב האיבהל היה ךירצ

 תרגובמה הריעצה תרפוסה" ,ןמזמ ורגבתה םימיה־רבכשמ "םיריעצה םירבחמה"
 רבע "רתויב ריעצה ריעצה רפוסה" ,הלעמו 50 תב םויכ איה "דנומייר" ימימ ״רתויב
 תודחא םינש ינפל .קוחרה רבעה ןמ הדגא אוה "דנומייר" הפק .35־ה ליג תא רבכ
 רשאמ ילש די־יבתכל הבשחמ רתוי שידקא האלהו התעמ יכ הטלחה יבלב הלמג
 רוד לש הירוטסיה בותכל םידמוע הנה .םיריעצה ירבחו יתורבח לש םדי־יבתכל
בחמה ,םצעב ,םויכ םיאצמנ ןכיה :הלאשה דחוימב תניינעמ יתוא ךא ...״דנומייר״ה
 הרודהמל ןמזה עיגהש יל המדנ ? שמחו־םישולשה דע םירשעה ינב ,םיריעצה םיר
."הווהה תולוק" לש השדח
(.ה .ת)
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ם יקירומ םיימשה תא האור תאשכ ,םוקמה ןמ ואיצומ ,ךנורא תא והשימ עיסמשכ
, שרח ,םוקל ךתעש זא ירה ,ולש דפסהה־םואנ.תא ןהוכה ןמ ךוסחל תשקבמ תאשכו
א ל תוחאהש ,בנגתמב ,סירתה־יכרחל דעבמ רקובב רואה רודחב ,םידלי םימקש יפכ

!!!רהמו—הארת
ת א רבכ ,רצעיי־לבו דוקשו ריעצ ,ולוק תא תעמוש תאו ,ןהוכה ליחתה רבכ הנה ךא
ם והתב ועקשיש םיבוטה ויתורבדימל םהל יחינה !הזל יחינה .רבדמ ותוא תעמוש
ח מצתש םדוק הרבס דבאיש הזופחה ותלחותל הל יחינה .חותפ ךרבק .אמוסה םשגה
ע דוי וניאש יפלו .ליחתה רבכ םא ףוסב דוע עדיי אל ול החינמ תא םא .העושיה הל
ם ירזוחו ,תולאשב םיברמ םניא םיאשונהו .תואה תא הטימה־יאשונל אוה ןתונ ,תאז
ר יעצל ותוא םיריזחמו ,הסכמה לעמ רזה תא םילטונו .הלעמל ךתטימ תא םיאשונו

ל כ תא רהרוהמ קילחמו ,ורז תא לטונ ריעצה שיאה .רבקה ינפל חוחש דמועה
ע נ זא .וייחל לע םידחא תועמד־ילגא חיטמ םשגהו ,וחצמ תא עגרל ףקוז ,םיטרסה
, הנטקה הליפאקב תורנה ,שדחמ ,םיקלדנ בוש ,הרזחה ךרדב המוחה ךרואל עסמה
ע נענמ אוה .תויחל ילכותש ידכ ,הבכשאה־תוליפת תא רמוא ןהוכהו ,תרעוכמה
ה נושארה ותרובק .הכרבו לזמ ,הכובמה תמחמ ,ול לחאמו ריעצה לש ודי תא הקזחב
 רבכ ,ומצע תא ןקתל קיפסיש םדוק דועו .וראווצ קמוע דע קימסמ אוהו ,וז איה
, לבאתמל הכרבו לזמ והשימ לחיא םא ?תושעל דוע רתונ המ .ונניא ריעצה שיאה
גתיב לא רטפנה תא בישהל אלא ול רתונ אל
ן ימימו לאמשמ .ךוראה בוחרה הלעמב תעסונו ,הב ךנוראו ,הלגעה תרזוח רבכו
, םירזה לכב םירוזש םג םהש יפכ ,םיבוהצ םיסיקרנ תונולחה לכבו ,םיתב םידמוע
ת ויגוגז לא םהינפ תא םיצחול םידלי .םולכ־אלו הז דגנכ תושעל הלוכי תא ןיאו

א וה הלתנ .תיבה רעשל ץוחמ לא ץורי תאז־לכב םהמ דחא לבא ,דרוי םשג ,תורוגס
ל עמ וידי יתש םש דליה .רוחאמ ראשנו ,הנממ לפומ ,םיתמה־תלגע לש הירוחאב
?  תורבקה־תיב־בוחרב רג אוה םא ,םדא הלתיי ןכיה יכו .סעכב םכירחא טיבמו ויניע
ג ג לע תופפוט תופיטה .שלחנ םשגה .קוריה רואל הכחמ ךתלגע תובוחר־תמוצב
ל כ לע ופכ חינמ עיקרהו ,םיצוחר תובוחרה .קוחרמ וחיר ןתונ אופסמה .הבכרמה
ם ידלי ינש .תילמשחה דיל המ־לש־העש ,דבלב סומינה ינפמ ,תעסונ ךתלגע .תוגגה
, ותוא ריהזהל תלוכי .דיספי ,תילמשחה לע םשש הז ךא .םדובכ לע םיברעתמ םינטק
.ונוראמ םדא אצי אל ןיידע הזכ דובכ לשב ךא
. ולילב הכורא העש זוחא דוע זא רקובהו .ץיק־תישאר ימי םימיה ירה .ךחור יכיראה
ר צח לא הלגעה תסנכנ רבכ ,בוחרה ילושמ םימלענ תוטועפה לכו ,ךישחי םרטבו
, הזילע ,תעסונ םיתמה־תלגעו .הסינכה לע חשמנ חרי־לש־םפ םג ,םילוחה־תיב

.התיבה
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, קירה ןדסה ןיתממ םש .לגדה־תיב לא תרחאה הסינכה ךרדב ךנורא תא םה םיאשונ
ם המ דחאו ,ותוא םיחתופו םירזוחו ןוראה תא וילע םימש םהו ,עפושמב־הבגומו רוחש
!וז הרורא תוידוסי .ידמ קזח םיקופד םירמסמהש ינפמ ללקמ

. שממ ןורחאה עגרה הזו ,רזה תא הרזחב איבמו ריעצה שיאה םג אב ךכ־רחא דימ
ן אכ רזה :ךתעד חונת ,תושארמל ותוא םיחינמו ,תואלולה תא םירדסמ םישנאה
ת א הלילה .תועקפל ורגסייו ,םילובנה םיחרפה םיננערתמ רחמ דע .ןוכנה ומוקמב
ן כמ־רחאל .הברה החונמ ךל היהת םויה ךשמב םג ,םיידיה ןיב בלצה ,ךדבל תראשנ
.ךכ־לכ הטקש בכשל דוע יחילצת אל
ל א אוה טיבמ ,תועמד ול םרות םשגה ןיאש יפלו .אבו ריעצה שיאה רזוח רחאה םויב
, חולה לע ןוראה תא בוש ומישיש םדוק קר .ויתועבצא ןיב עבוכה תא בבוסמו קירה
א וה עודמ .לגדה־תיבב בר ןמז תראשנ תא ןיא .הכוב אוה .וינפ לא וידי תא אוה חפוט

ם ה ןיא .םיחמש םיחווצ םירוקנאה .רוא רקובהו ,ףפור חנומ ןוראה־הסכמ ?הכוב
־ תויחולצש ימכ ךנודא ינפל ךלהתמ ריעצה שיאה .םיתמה תא ריעהל רוסאש םיעדוי

.ריגב־אל קונית ,יוזהו רירק הורה .ויתועיספ ןיב תיכוכז־לש
ך תטימ .ןוראה ןמ תאצומ תא .תוגרדמה־הלעמבו תיבה ךותל ךתוא םה םיאשונ

ם יגוודזמ םינוי גוז ,הטמל רצחה לא ןולחל דעבמ טיבמ ריעצה שיאה .הננער ,תעצומ
.םשמ אוה רס טפנ־טאשב ,לוקב םימוהו ןאכ

, הפה לע תחפטמה תא ךל ורשק בושו :הטימב ךתוא וביכשה־וריזחה רבכ הנהו
, ותוא םיקלסמ םה .ךילע לפונו קועצל ליחתמ שיאה .ךתוא תרכנמ הכ תחפטמהו

ם יתמל םהל רוסא ,וישכע םיאלמ םילוחה־יתב ,תוריקה לע בותכ "!טקש" .תונדעמ
.ידמ םדקומב ררועתהל
ת וינאה ךא .םיתמה לש ? עדוי ימ ? הבישל וא הגלפהל .תוניפסה תללי הלוע למנה ןמ
ו צרי ןיב ,ךשאר לעמ תחפטמה תא ריסהל וצלאיי ךכמ־רחאל תצקו .לליל תופיסומ

ל עמ זופחב חחותשי םהמ דחאו ,ךיתונתכ תא ופילחיו ךתוא וצחרי םהו .וצרי אל ןיבו
ר קובה .תוינאה תומשא ךכבו ,הברה יאנפ דוע ןיא .ךניה התמ דוע לכ ,הרהמ ,ךבל
, וישכע דוע םירמוא ןיא םג .ןבולב תוצצונ ןהו ,ךיניע תא םיחתופ םה .רידקמ רבכ
.םהיפב תועווג םילמה .םורמ־ימשל הדותה ,הארמל הוולש תא יכ
ל ע םויה םילוע דוע ךכ לע יכ ,דע תויהל הצור וניא שיא .וקלתסה דימ !דוע־יכח

.דקומה
ם ייניע תחקופ תאש דע ךתוא םיריאשמ םה הדיחי הכ .ךשפנל־הדיחי ךתוא םה םיבזוע
, םושנל הליחתמ תאש דע ךתוא םיריאשמ םה הדיחי הכ ,םיקוריה םיימשה תא האורו
־ תלטלטימ תא .הקתניהב ןגוע־לש־תרשרשכ תשקרקמ ,קומעו ,תרחרחמ ,תודבכ
!םיימשה םיקורי־המ .ךמאל תארוק ,תקעדזמ
"!הליחתמ הסיסגה" ,לוק רמוא ,"םיטעמתמ םוחה־ימודמיד"
.םיעדוי םה המ !וללה ,וה
ד שיחל הנבושת םרטבו ובושי םרטב ,יכל .ןאכמ וקעזוה םלוכ !עגרה הז !יכל וישכע
ףנכה־ילעב .ליילתמה ,רקובל דעבמ ,רעושה ינפ־לע ירבע ,תוגרדמב ידר־יכל ,םהית
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 ךתטימב יבכש־יבושו !התיבה יכל .הננרב ךיבואכמ וחצפ וליאכ הכישחב םיחווצ
 ןאכ !ימילחת־ירהמת ןאכ .הפרוטמ איהו ,היריצ לע תרפפתמ איהש ףא ,ךמצע ךלש
 קר ןאכ ,םיקוריה םיימשב ךמצע הוורמ תאו ,ךמצע לע םימי השולש קר ירעוסת
 יעיברה םויבו ,הלעמלמ השאה ךל האיבמש ,קרמה תא ךינפ לעמ יקלסת םימי השולש
.התבה תא תלטונ תא

 תא ,ךתוא םיפדרמ םיבאכה .תאצוי תא יעיבשב ,החונמה־םוי אוהש ,יעיבשה םויבו
 ,למנה־תוטמס תא הצוח ,הלאמש בושו הנימי רחא ,הלאמש םדוק .יאצמת ירה ךרדה
 ריעצה שיאה קר וליא .םיה לא דילוהל אלא הרירב ןהל ןיאש דע ,ךכ־לכ תובולעה
 וישכע וליאו .רתוי הברה הפי תייה ןוראב ,ךדי־לע ונניא ריעצה שיאה ךא ,ךתבריקב
 לכ אולמ ,ךחצמ לע בוש העיזהו .ןנרל םיבאכה ולדח ,םיבאכה בורמ םיווענ ךינפ
!הברהב תיפייפי ןוראב—אל ,ךרדה
 ךבגו הצר תא וליאכ הצר תא ,םהיניב לא הצר תא .ךרדב תולוגב םיקחשמ םידליה
 לא םא ךלש ךדלי הלאמ דחא היהי דציכ יכו .ךלש ךדלי וניא דחא ףאו ,ךינפל
 הנקזה ןכיהמ למנה לכל עודי הז ירה ?האבסמה דיל הרגש וז ,השח תא הנקזה
.הלש ש״יי־ימד תמלשמ
 .תכלכולמה וז ,הדי תא ךתארקל הטישומ איהו ,החותפ תלדה .חתפב תדמוע איה רבכ
 םירזוש םהש םתוא הלאו ,םיבוהצה םיחרפה םידמוע רונתה־ןדא לע .ךלכולמ םש לכה

 תוינאהו .ןאכ םג תוקרוח תוגרדמהו .ידמ רתוי הביבח הנקזהו .םתוא םה בושו ,םירזב
 לבא ,ךתוא םילטלטמ םיבאכהו .תוללימ ןה םוקמ לכב ,יכלת רשא לכב ,תוללימ
 הנקזל יבה .יקעצתש ךל רוסא תא לבא ,לליל רתומ תוינאל ןהל .קועצל ךל רוסא
 יתשב הפה תא ךל םותסת ש״ייה ליבשב ףסכה תא הל תתנ םא !ש״ייל ףסכה תא
 םידליה .םידלונ־אלה לע תמלוח הניא איה .הנקזה ,ש״ייה בורמ תחכופמ .הידי

 םה םג םיקידצ־אלהו ,םישודקה ינפלמ םנובלע תא עובתל םיניהמ םניא םיקידצה
!הניהמ תא—תא לבא .אל
״! ילש דליה תא םייחל יל יבישה״
 תא ךל ןתונ יארה .תאז תשרוד תא לבא .הנקזה ןמ תחא ףא דוע העבת אל תאז

 ףא ןיידע השרד אלש המ שורדל ךררועמ םיבובזה־ימתכ םע אמוסה יארה .ךכל חוכה

.תחא
 תרקוע ןכ אל םאש ,ךלש םיבוהצה םיחרפה תא ינא הליפמ ןכ אל םאש ,ותוא ייחה"
 ,הטמיסה ךות לא תקעוצו ךלש תונולחה תא ינא תערוק ןכ אל םאש ,ךייניע תא ינא

"-----תקעוצ ינא ,םיעדוי םהש המ ועמשיש
 תעדוי איה ןיא .ךתשקבכ איה השוע ,אמוסה יארב ,הלודגה הלהבבו .תלהבנ הנקזהו

 ,רתויו רתוי הארונ המיאה .הדיב רבדה הלוע אמוסה יארב ךא ,השוע איה המ
 :שרעה־ריש תא תא תעדוי יקעצת םרטבו .ןנרל ףוס־ףוס םיליחתמ בוש םיבאכהו
 ,תכלל ךל חינמו תוגרדמה לכמ בוש יארה ךתוא ליפמ יקעצת םרטבו !ןשי ,קוני ,ןשי

!ידמ רהמ יצורת לא .ץורל ךל חינמ
ביבסמש םיחוולה דיל הטמל ןאכש הרקי אמש ןכ אל םאש ,ץראה ןמ ךיניע יאש בטומ
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 בבוסמש ,ריעצ שיא תועורז ,שיא תועורז לא תשלופ היהת קירה היינבה־שרגמל
 ירה ,ןוראה דיל ועבוכ תא בבוס הנורחאלש והז .ותוא הריכמ תא הזב .ועבוכ תא

 ,םיחוולה לא אוה ןעשנ הנה ,רדענ אל םלועמ וליאכ דמוע אוה הנה 1 ןאכ בוש אוה
 ילתית םרטב ידרפיהו .ךלשמ ול ינת ,תועמד ול ןיא בוש .ויתועורז ךותל תלפונ תא
 םדוק .םידרפנ תישארב :חכוש אוה םא ףא ,יחכשת אל תא !וילעמ ידרפיה ,ועורזב
 .םלועל הדירפ םיפוכ קירה היינבה־שרגמ ביבסש םיחוולה ,ןאכמ דחי םינש וכלייש
 .םיה לא םימחפה־ינסחמ ינפ־לע ךילומש ליבש ןאכ שי .םיכלוהו םיכישממ םתא זאו
 ךל היהת לבל ,ול התוא הריאשמ תא ,הנושארה הלמל הכחמ תא .םישירחמ םתא
יהזה תא תבנוגה ,םיה־תפש לע ויהת םרטב ,רהמ ן רמאי המ אוה .הנורחאה הלמה
 דע ךכ־לכ השק היהתש רשפא יכו ?הנושארה הלמה יהמ ?רמוא אוה המ !תור
 תורוקזה ,םחפה־תומירע ולא אמש וא ? וטבמ ליפשהל ותצלאמ ,ותוא המימגמ איהש
 ?ןהלש תירורחשב ותוא תורוונסמו ויניעל תחתמ םיללצ תוכשומו םיחוולל לעמ
 הבש הטמיסה תארקנ ךכ .הטמיס לש המש והז :התוא רמוא וישכע—הנושארה הלמה
 ךל ארוק אוה רבכ דלוול הפצמ תאש עדיי םרטב ?רבדה רשפא םולכ .הנקזה הרג

 אוה ןיא !יעגריה .הנקזה םשב אוה ארוק ךתוא בהוא אוהש רמאי םרטב ,הנקזה םשב
 היהיש ידכ ,לכה םירמוא יארב .חכש רבכו תאז רמא קר הנה ךא יארה לע רבד עדוי

 .לכה ריזחמ יארה .תאז תרמא אל םג רבכו דלוול הפצמ תאש תרמא קר הנהו .חוכש
 תונבלה תוריסה תא םיאורו םיה־תפש לע םתא ירה ,םכינפמ תוגוסנ םימחפה־תומירע
 ,םכיפ לעמ םכתבושת תא ריבעמ םיה ,ועגריה ,םכיטבמ לובגב הלאש־ינמיס ןה וליאכ
.רמול םתשקיב דועש המ עלוב םיה
 ,וב םידרוי םתא וליאכ ,םיה־תפש הלעמב תובר םימעפ םתא םילוע האלהו ןאכמ
.םיכלוה םתא ,התיבה וליאכ םיקלתסמו ,םיאצוי םתא וליאכ ,התיבה
!ןהל־הנרבדת ״! הסיסגה יהוז״ ? םינבלה ןהיסיבשב וללה תושחלמ המ
 שי םולכ .ריהזי םנורווחש דע םירווח הכ ,םייד םירווח םיימשה ויהי םימיה דחאב
? ןורווחה תילכת לש הז וניאש רהוז
 ,םירתוסש תיבל םישנאה םיארוק ןודנ ,ןודנה תיבה תא אמוסה יארה ףקשמ הז םויב
 םיימשה .רבדה םכתא ליהבי לא .הזמ בוט יוניכ םיעדוי םניא ,ןודנ הזל םיארוק םה
 ויזל ןידה־רזג רמגב תיבה הפצמ םג ךכ םנורווחב םיימשה ומכו .םייד םירווח וישכע
 תא ךל יבישה .ךייד תיכב .הלקנ־לע תועמדה תוגלוז קוחצה בורמ .אבה־םלועה
 המ לכ ירחאמו .יארב לכה .ךיתומצ תא ריתהל ילכות בוש טעמ דוע וישכע .ךתרטע
 .םכינפל אוה שורפ ,תיבה ןמ םיאצוי םתאשכ .םימה־םי קורי עורש םישוע םתאש
.םתהכש בוש הנהו ,םיעקושמה תונולחה דעב גרחתהל םכבושב
.לוחמ היהיש ,לכה םישוע יארב
 םירסו ןאכמ םתא םיקחרתמ תוטיהלב ךא .ומע סנכיהל ךב אוה ריצפמ האלהו ןאכמ
 הלעמב םתא םילוע .םכירחאמ ראשנ ןודנה תיבהו .רוחאל םינופ םכניא .ףוחה ןמ
 הפרי הנה־הנה .םכינפ לע רבוע ,םכתארקל םרוז םכמצע םכלש תחדקה־םוחו ,רהנה
לפשה הז ירה .םיכלוהו—םירגתסמ םתא ,הנכומ תא ןיא בוש עגרה הזבו .ולודיש
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, םשמ רבעמו .לפשה תעב םיטעמתמ תורהנה וליפא .ויפוח לכמ םיה תא ררוגה
. היתחת םימודר םינבל שק־תוגג .הפוחה תא ףוס־ףוס םידימאה םיריסמ ,רחאה רבעב
ם ייחה לעו םיברה םידליה לע ,דיתעה לע רבדל ליחתמ אוה הנה וישכע ,בל ימיש
ם א ,םכיניב ויהי םירבד .ךלש תא םג תוקילדמ ןה .טהלמ תוחדוק וייחלו ,םיכוראה
, םיפער וגג תושעל ףידעמ אוהו .םינב הפידעמ תאו ,תונבב וא םינבב םתא םיצור
. םכתזחוא הדרחה .רהנה הלעמב ידמ םתקחרה רבכ הנה ךא---------הפידעמ תאו
. םייבובחט םירכו תודש אלא דוע םש ןיא וישכע ,ומלענ ינשה רבעבש שקה־תוגג
ד יתעה .רקובה קר םדמדיש ךרדכ ,סוסיהב הכ—םדמדמ .ךרדה לע םכתעד ונת ? ןאכו

!ובוש .םיקוריה םירכב ךפתשמש ,רהנה־ףוח לע ליבש אוה דיתעה .רבע־ףלח

?וישכע היהי המ
ם ימי השולש דוע בוש .ךייפתכ לע ודי םישל דוע זעמ אוה ןיא םימי השולש דוע
ל ש ומש תא הז דוע םיעדוי םתא ןיא וישכעו .ותוא תלאוש תאו ,ךמש המ אוה לאוש

?דוס םתישענ אל יכו .רתוי הפי ךכ .דוע םילאוש םכניא םג .הז  
לש רבד ךלאוש ודוע םא .הז לצא הז םישירחמ ,ףוס־ףוס ,םתא םיכלוה בוש וישכע 

ה ז םיכלוהו־םירכנתמ םתא ?תאז תעדל לוכי ימ .םשג דריי םא אוה לאוש ,םולכ
ל בא ,םיארתמ םכדוע תוקוחר םיתעל קר .רבדלמ םתלדח רבכ־הז דיתעה לע .הזל
. רבדה הרקי םימיה דחאב .חור וכיראה .וניתמה .ךרוצה־יד הזל הז םירז םתא ןיא
ם ירעשה דחא לצא ,הכושח הטמיס וזיאבש דע ךכ־לכ ךל רז היהי םימיה דחאב
.תעה איה התע .ץפח לכל תעו ןמז לכל .ותוא בוהאל יליחתת ,םיחותפה
" !ףוסה תארקל ךלוה" ,ךירחאמ וללה םירמוא ,"הברה דוע ךראי אל הז"
?וישכע ליחתמ לכה ןיא יכו !םיעדוי הלא המ
, הנושארה םעפה .ךתוא האור אוהו .הנושאר םעפ וז ותוא האור תאש ,אובי םוי
ישע תאז ,הזמ הז דרפיהל םיכירצ םתא ןיא !ולהבית לא ךא .םלועל דוע אל :רמולכ
.תאז םתישע רבכש בוט־המ .רבכמ םת
ן שעה הז םע ,ויתסה .םינצינ תוריפה לכ ויהי בושש ךכל הייפיצ אלמ ,היהי ויתס־םוי

ת א עוצפל ילכותש ךכ־ידכ ,תועיספה ןיב םיסיסרכ םילטומה םיללצה םעו ריהבה
־ ילעמו הוקתמ ,םיחופתל ,קושל תחלשנ תאשכ םהילע תלפונ תאש ,םהידוחב ךילגר
ך ייחמ אוהו ,ןויפרב וילע יוטע ליעמה .ךל רוזעל ברק ריעצ שיא .תלפונ תא תוצ
. ןורחאה הזה רואב דאמ םיזילע םתא לבא .הלמ רמול עדוי וניאו עבוכה תא בבוסמו
, תונובכה ,תוקתינ ךיתומצ זאו ,ךירוחאל ךשאר תא טעמ הלישמו ול הדומ תא
ף רוע הנופ אוה "?רפסה־תיבל תכלוה אל תא ןיידע" ,אוה רמוא ,"חא" .תולשלתשמו
א לב ירמגל ,הזב הז דוע לכתסה ילב ,םידרפנ םתא ךכ .רמז ןימ ול קרושו ךלוהו
, םינטקה ךיחא םע קחשל ךל רתומ בוש וישכע .םידרפנ םתאש תעד ילבו ,באכ
ר בעמ םשו ,םיסונלאל תחת רהנה־תפש ךרדב ,רהנה ךרואל םתא תכלל ךל רתומו
ם יחא .םינב םוש ? דיתעה איבי המ .םידימאל תוניב ,דימת ומכ ,םינבלה שקה־תוגגל
ר שא בטימ הז ירה ,וילע יסעכת לא .ןחירפהל םירודכ ,ןדיקרהל—תומצ ,ךל איבה
.ליחתהל לוכי אוה ,רפסה־תיב .ול
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 קימסהלו ששחללו םירוטב רצחב תכלל תבייח תא ןיידע ,טעמ תא הלודג ןיידע
 םילבחל לעמ רתנל ךל רתומ בושו תחא הנש דוע יכח ךא .תועבצאל דעבמ קקחצלו
 ,תדמל רבכ תורזה תונושלה תא .תומוחל לעמ םייולתה םיפנעה־תוצק תא סופתלו

 רתוי דוע השק .רתוי הברה השק ךמצע ךלש ךתפש .ךכ־לכ לק ראשנ הז ןיא ךא
 תייה תבייח םאו .לכה תא חוכשל אוה לכמ השקה ךא ,בותכו־אורק דומלל היהי
 ידמעת םולכ .לכה תעדל אל ףוסב תאז־לכב ךל רתומ ,לכה תעדל ןושארה ןחבימב
 ,ךיפ תא דוע יחתפת אלו ךייד יאריתתשכ 1 ךרוצה־יד תינקתש ייהת םולכ ? ךכב
.רדסב לכה היהי

 בלוקה לע בוש ,רפסה־תיב ידלי לכ םישבוח ותומכש ,לוחכה עבוכה תא הלות תא

 —תועקפה ,תועקפו םינצינ םיחרפה ושענ רבכמ .ויתס בוש .רפסה־תיבמ תאצוי תאו
 ןחבימב ודמעש ,תוטועפ התיבה םיכלוה םוקמ לכב .תוריפ בוש םולכ־אלהו ,םולכ־אל
 ךיבא ,התיבה תכלוה תא .םולכ־אלו דוע םיעדוי םכניא םכלוכ םתא .ךומכ ,םהלש
 תא .ךיתורעשב םיטרומו ולכוי רשא לככ לוקב םיחווצ םינטקה םיחאהו ,ךל הפצמ

.ךיבא תא תמחנמו םתוא הקיתשמ
 התוא םיאיבמ ךיבאו תא .ךמא תרטפנ טעמ דוע .םיכוראה םימיהו ץיקה אב טעמ־דוע
 לכ תא ובכ .זא ךומכ ,םיקלודה תורנה ןיב תלטומ הדוע םימי השולש .תורבקה־תיבמ
 תננוקמו היתועורז לע תממורתמו הןעשה תא החירמ איה ךא !ץיקת םרטב תורנה
.הידגב תא הפילחמו המק איה זאו .זובזיבה לע שרח
 לבא .םיטועפה ךיחא םע ךדבל רדתסהל הלוכי תייה אל בוש יכ ,ךמא התמש בוט
 םלועל ,רתוי דוע בטיה קחשל ךתוא תדמלמו ,לכה השוע איה וישכע .ןאכ איה וישכע
 .רתויב השקה הז ןיא ןיידע ךא .הלק אל תונמא יהוז .ךרוצה־יד תאז תעדוי ךניא
 םלמלל ,תכלל דוע תעדל אלו רובידה תא חוכשל האז־לכב הז ירה רתויב השקה
 אוה לכמ חשקה .םילותיחב לתחתהלו בושל ידכ ץראה לע לוחזלו םינוא־תרסח
 .בוט היהי לכהו טק־טעמ־דוע !חור יכיראה .דוע טיבהל קרו תוביחה לכ תא תאשל
.תיפרנ תא וב םויה תא עדוי םיהולא
ורמה רואה תמחמ ןתמצועו תרזוחו ךיניע תחקופו םלועל האב תא .ךתדלוה־םוי והז
.ךילעמ חש ךיבא .היח תא ,ןאכ תא .המחב העז תא ,ךירבא תא םמחמ רואה .הב
״! התמ איה״ ,ךירחאמ הלא םירמוא ,״—ףוסה הז״
.רבדל םהל יחינה !טקש

(.ב .א)
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 ןורטאיתה דיל תוארל ,יקצדאר־בוחרמ אב התאשכ ,רשפא םיאנ רבוטקוא־ימיב
 ־יצע םתוא ינפל דמועה ,ןושארה ןליאה .המח־רואב תונליא לש הרובח ינוריעה
 הכ בוהז םתכ ,ויתסה ןמ בהלושמ הכ ,תוריפ םינועש םניאש ,םיהכ־םימודא ןבדבוד
 אוה הנהו .ץראל לישה ךאלמ הזיאש הקובא אוה וליאכ הארנ אוהש דע ,ןפוד־אצוי
.ותובכל םחוכב ןיא הרקהו ויתס־חורו ,רעוב
 הצור ימ ,ןליאה הז חכונל ,ןבלה תוומה לעו הולע־תכלש לע ילא רבדל הצור אופא ימ
 ־יקוח יכו ,העשה וזב ומכ דימת יל ריאיש ןימאהלו ייניעב וב קיזחהלמ ינרצעל
זוב םיטלוש םניא םלוע
 םימילחמה םירויחה היתב לע ,ריעה תא ריכהלו רוזחל םג וישכע רשפא ורואל
 ,הריס וזיא םעפב־םעפ םיה ןמ האיבמה ,הלעתהו ,תוהכ םיפער־תופלחמל תחתמ

.הרובטב תנגועה
 ךא ,תויאשמבו תובכרב רתוי רהמ ריעה לא םינעטמה םיאבומ זאמ ,למנה תמ םנמא
 גלשה ,תוילולש וכפהש םימה לע תוריפו םינצינ םירשונ ןיידע הובגה ףיצרה ןמ
 תחא םעפ דוע איה תקזחתמ זאו ,הימהב םידרוי־םיצא הסיסמה־ימ ,םידבה ןמ לפונ
.ונאוב םע חתמנ ינוגססה השרפמש תנוניפס לגה םעו ,לג תהבגמ איהו ,תואגל
 הילא ורבע ן ידמ ויה םיסעמ הייותיפש יפל ,תרחא ריעמ תאזה ריעה לא ורבע רידנב
 ןאכ אוהש ,הסחמ ריעה־ילושב ושקיבו ,ידמ תורצ ושענ תורצחהש יפל ,םירפכה ןמ
 ,היינבה־ישרגמו תולודגה תוניגה ,ץצח־תומוגו חודש ןיידע ויה םג םש .רתויב לוזה
 .םינכתשמבש םיינעה לש םמחל ,תויעועשו תויבורכ ,םיקלס תובר םינש ופסאנ םהבש
 ורסינ םמצעב .דוסיה־ימב ויה םידמוע .םמצעב םהיפתרמ תא ורפח הלא םינכתשמ
 םא עדויה אוה םיהולאו ,ביבאל ויתס ןיבש םירצקה םיברעב ףא ,הרקתה־תורוק תא

.םתומ םרט תוחפט־גח ואר
 ,םיביצי־יתלבה םיקחרמה־תוחיר לע וכנחנ רבכ םה יכ ,תפכיא היה אל םהידליל
 ־ץראב דתי ועקת ,םיגליע־ןושלבו תיערא ,םינעוצהו ,המדאה־יחופת־תורודמ ורעבשכ
.הפועתה־למנ ןיבו םימלועה־תיב ןיבש רקפהה
 םהילענ תא ריסהל םידליה םיווצמ רבעמה־בוחרבש ריכשהל־תוריד־ףתושמה־תיבב
 קר םהל רתומ .תיבה־לעבל תחתמ םירג םהש ינפמ ,םהילגרל םהיברג ,קחשלו
 םהל םירמוא רפסה־תיבב .הלא םהייח־ימיב השיחלה ןמ דוע ולמגיי אלו ,שחלתהל
 ןיב ...תוכהל .הפה תא םיחתופ םתאש דע ,היה ךירצ םכתא תוכהל :םירומה
 םה םינגראמ ידמ־םישחול םתויה לע החכותה ןיבו ידמ־םישיערמ םתויה לע החכותה

.םהייח תא
 ובשח םידליהש אלא םידדושה םירבוע ובש קחשמה ןמ אל ול אב ומש רבעמה־בוחר
תא ואר ,רתוי קחרה םהילגר םואשנ רשאכ ,ןמז רובעכ קר .והזש םיבר םימי



99תירטסוא ריעב תודלי

 ,םינרקסה רובעל וצלאנ ןאכ .הניוול תבכרה תעסונ הילעמש ,הנטק הרהנמ ,רבעמה
 דלונ והשימ בלב .ויתסה־יגראמ תא תוצח ,תודשה ינפ־לע ,הפועתה־הדש לא ושקיבש
 אוה חונ :ורבס ׳קב םישנאהו ,םימלועה־תיב דיל הפועתה־למנ תא םישל ןויערה
 וליאוה אל םיסייסה .םינומיא־תוסיט ןאכ וכרע ןמז הזיא ךשמש ,םיסייסה תא רובקל

 תא ומירה םה 1 ןוריווא !ןוריווא :וחווצ דימת םידליה .לופילו והשימל תחנ םורגל
 ןיב םיסוטמה וגח וב ,םיננעה־תויח־ןג לא וסיבהו ,םנפחל ושקיב וליאכ םהילא םהידי
.םילחז־ימלג ןיבו םיסירגיס־ישאר
 היראמ ילוצליצ" תא וב םיללחמו ףסכה־ריינ תא דלוקוש־תוחולמ םיסלקמ םידליה
 םידליה .םיניכ םהב תולפל ,האפורל םהישאר תא םיברקמ םידליה רפסה־תיבב ."לאס
 ־דמוע ריעה לש האריה־תיבב ןועשה יכ ,ןועשה לצלצמ תועש המכ םיעדוי םניא
 תא םיעדוי םה ישוקב) !םידליה .רפסה־תיבמ רחואמב םירזוח םה דימת .תכלמ
.("םידלי" םיארוקשכ קר בל םימש םה ךא ,םמש
 םיליגרת ,בצינב םתביתכ ,םייתחת תוא־יקלח ,םייליע תוא־יקלח :תיב־ירועיש
 לש ןלבהב .הריכז־תולובחת תרזעב הפ־לע־ינוניש ,תויזה־לופישבו םיקפא־תבחרהב
 ןיב ,ךורח קחמ־ימוג ,םיטוז םיליעמ ,םידלי־ייח תואמ המכ לש ,תוחושמ תופצר
 םיבייח ושבכל־ןיאש־טופטיפו םייכרב־לע־העירכ ,הניפב־הדימע ,הפיזנל תועמד
.תורבידה תרשעו ביתכ־תבתכה ,לפכ־חולו ת״יבפלא :קיפסהל
 םיאורו יניס־רה לע םיעמוש םה .תושדח םילמ םישבולו תונשי םילמ םיטשופ םידליה
 ןמ םילבלובמ ,ולש םינדאהו ץיוצמה ינורפעה ,קלסה־תודש לע ךירלוא־רה תא
 םרטב םרית־לש־לובשא םימרגמו העמוחה תא םיסעול םהו ,רעובה הגסה ןמו זראה
 .םידרז־שאל לעמ ותוא תולקל ,התיבה ותוא םילטלטמ םהש וא ,לישביו השקתי

 ,הריכה־שא תחפהב השומיש תא תאצומו ,םיצעה־רצואב תרגאנ תלטרועמה הרזישה
 םיקחרממ בלה תא םיממחמ ,ןשע םילעמ םהו ,תיזה תאו זראה תא םהילא ףיסומ התאו
.תוריקה לע םיללצ םיליטמו
 תוליל תנוע ,הרוחא סבמ אלב ,המידק סבמ אלב ,דלומה־גח־ימי ,ןוחצנה־תותוא־תנוע
.הוקת־רדעיה :הערלו הבוטל ,םהל ץק ןיאש תולהבהו םידשה ,תעלדה
 ןאכה ןמ קר ,ונממ יומיד םהל ןיא .םלועה לכ תא םיארי םה .רחמ אלל םה םידליה
 םונהיגה לא םירתנמ םה תחא לגרב .ריג־וקב םוחתל רשפא הלא תא יכ ,םשה ןמו
.ןדעה־ןג לא םה םיצפוק םיילגר יתשבו
 עקבש ןוכישל ,חיב־לעב אלל תיבל .הסארטש־לזנהל םידליה םירבוע םימיה דחאב
 ,הסארטש־ןבוהטבמ תובוחר ינש קחרמ םירג םה .בל־רצו ףלואמ ,תואתנכשמ־תפילקמ
 ,הסארש־יקצדארמ דחא בוחר קחרמו ,תיזכרמ םיקסומו םיחוורמ םיתבה לכ ובש
 התיזחבש ,הניג לעב ושענ םה .וב תרבוע ,ףוצרפ־תבחרו תורוא־תמודא ,תילמשחהש
 םניא תונליאה .םינטק םירגרג־יחישו םיריעז חופת־יצע הירוחאבו ,םידרו םילתשנ
.וידחי לודגל םירומא םהו ,םמצע םהילע םתמוקב םילוע
 םישוע ףרוח־תומיב ,שמשה לא םיקורי םיסירתל דעבמ םידליה םיציצמ ץיק־תומיב
ןיילדאמ ,תיתפרצ םידמול םה .םייניע םוקמב םימחפ־יזתנ ול םיבחותו גלש־שיא םה
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. רתנספב םינגנמ םה .יר אל דראגיר לא .רטיני׳פ אל א טא לא .הי׳פ טיטפ ןיא טא
.ביבא־תיימה .ץיקה לש ןורחאה דרווה .הינאפמאשה־ריש תא
ל צל ךפהנ הז .ןימ־חצור ץפוק םכותמש ,םינותע םיארוק םה .דוע םיתייאמ םניא
ש ושחר תא דילומ אוהו ,תדה־רועישמ םירזוחשכ םימודמידב תונליאה םיליטמש
ם יפשוחו םידרפתמ םקול׳פהו תינזיעה ;תורטועה תוניגה ךרואל תשוואמה ,תכרדזאה
ה קושת הלמב ןומטה ןירותסמה תא ,קנוחה תזיחא תא םישח םה .ותומד תא עגרל

.ומצע חצורה ןמ רתוי דיחפמהו ,תינימ
י דמ בר ןמז ברעב והשש םושמ ,הניש־יפייע םה .םייניע־באכל דע םיארוק םידליה
ט ולקל בראמב םיצבור םה .הקסאלאב בהזה־ישפחמ םע וא ,תיארפה ןתסידרוכב
ם הלש ףוגה תוהמ לע םיהות םה .תונבומ־אלה םילמה ןולימב םיקשוחו ,הבהא־חיש
ט עמכ םילוכי םניא ,תונמדזה לכב םיקחוצ םה .םירוהה־רדחב הליל־תבירמ לעו
.תיווע ידכ דע םיקחוצו םימק ,קוחצמ םילגלגתמו קפאתהל
ש טשוטמ וינפ־םולצתו ופוג לע שק־יצינא ,םינבתמה דחאב בורקב הלגתמ ןימה־חצורו
.רקובה־ןותעב קר אל ,ריכה ילבל דע
ם ידלי תוחכונב .ןוכסחה־תספוק ךותל דוע תלפונ הניא עבטמ םוש .ףסכ ןיא תיבב
ת א ריגסהל תונכה השוע ץראהש שחנל םילוכי םניא .םיזמרב קר דוע םירבדמ
ר וח םהב העבנו ,םיערקנ םהש דע םהב םיכשומ לכהש ,םיימשה תא ףאו המצע

.רוחש
ת ולוק וידארה־תביתבו ,םתסיעל םיכיראמ ,םישירחמ םידליה םיבשוי ןחלושה לא
ר יסה־הסכמ ובש ,עווגו חבטמב עגופ קרב ומכ תושדחה־ןיירק־לוקו ,הברק הרעס
ם ירבוע תוצוחב .קספנ למשחה־וק .םיעקבתמה המדאה־יחופתל לעמ להובמ םמורתמ
יסרל ץפוני לכה דע ..." .םישארל לעמ םיפנפנתמ םילגדה .םידעוצה םירוט־םירוט
א לל ,תונמואמ תועבצאב םידמול םידליהו ,עמשנ הנחתה־תוא .ץוחב רשומ ךכ ,"םיס
.תועידי םהיניב ריבעהל ,רמוא
ך ותל םמצע תא םיפסלפמ ,םישקשקמ םה .ימב םיעדוי םניאו ,םיבהואמ םידליה
ת עגשמש הפש םה םיאיצממ ,ךישמהל ךיא דוע םיעדוי םניאשכו ,רדגומ־יתלב ןורויח
, תא .ילש םימ ,התא .ילש שא .ילש תדוכלמ .ילש לעוש .ילש הפח .ילש גד .םתוא
ל כ־לכה ...ילש לכה .וא .וא .ילש־לבא ,התא .ילש־וליא ,תא .ילש הקראה .ילש לג

ם ישתכתמו הז לע הז םיפולש םיפורגאב םירעתסמ ,הז תא הז םיפחוד םה .ילש
.תמייק הניאש הנעמ־תלמ לע
!הלאה םידליה .םולכ־אל הז
ם ייורש םה ,תינש ,תבצח ,תלעש ,ןורג־תקלד ,םהל םחו־רק ,םיאיקמ ,םיחדוק םה
־ ירדענ םה םילטומ םימיה דחאבו ,תוומל םייח ןיב םיפחרמ ,שואיי־רחאל ,רבשמב
.הצרפ המחלמהש םהל םירמוא .לכה לע םהב תושדח תובשחמו ,םישושתו תושוחת
ם גאה ינפ־לע קילחהל רשפא ,וחרק תא תוצצפה הנצפתש דע ,םידחא םיפרח דוע
, ןומעפ־תויאצחבש תורענל הרומש זכרמב הקדה תיגוגזה־תפצר .גרבציורקה ילגרל
.םיריהמל תוכייש ביבסמ תועוצרה ;תוינימשו ץוח־תותשקו םינפ־תותשק תוקילחמה
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־ יתבבו ,חרקה־ילענ תא תורגובה תורוחבל םירגובה םירוחבה םיליעגמ קסומה רדחב
ב ייח .רשב־תולד םיילגר לש ,רוברב־יראווצ־רוע־ןבול ,ןרועב םה םיעגונ םהינזא
, םידליה ומכ ,ול ןיאש ימו ,םירדהמה םע בשחיל ידכ תוגרבתמ םיילענ לוענל התא
ד ומעי וא ,םיגלשומה םגאה־ילוש לא רוסיש ,תועוצר םע ץע־לש־חרק־לענ אלא
.לכתסיו
ם הו ,םמכש לע םילות םהש ,םהילענמ ורענתה תוקילחמהו םיקילחמהשכ ,ברעב
, םיריעצ םיחרי ייומדו םיננער ,םינפה לכשכ ,םישרקה־תמב לע םידרפנכ םילוע
, םיסרפתמ םילוקמרה .גלשה־יככוסל תחתמ תורואה םילוע ,םימודמידל דעבמ םיפקשנ

ם ייסנכמב אוה ,ץעה־תוגרדמב םידרוי ,ריעב םיעודיה ,הרשע־ששה ינב םימואתהו
ם ה חור־ךרואב .רועה־עבצ־וקירטל לעמ לוחכ םולכב איהו ,הלוכת הדופאבו תולוחכ
ם ייפנכ־תפחרהב איה—הנותחתה הגרדמל לעמ וצרפיש םדוק ,החיתפל םיניתממ
, תוקזח ,תוקומע תומישנ רפסמב םיעיגמו ,חרקה לא—תרדהנ ןייחש־תציפקב אוהו

, רוא־לש־לגלג הינפל קיזחמ אוהו ,הנושארה האלולב תחתופ איה ןאכ .זכרמה לא
ה קיזומהו קורחל ליחתמ ןופומארגה־טחמשכ ,לפרע היוטע .תקנזמ איה ודעבש
ש יאהו ,תוריפכמ תובגל תחתמ םהיניע תא םירעופ םישישקה םינודאה .תסמסמתמ
־ םיילגרה לעב ,םגאל ביבסמ תוכוראה־תוקלחהה־ףיצר תא הנפמה ,גלשה־תא־לעב
ו ליאכ ,הרענה תועיספ רחא בקועו הפרגמה־תק לא ושאר ןיעשמ ,תובחס־תופוטעה
.חצנה לא ןה תוכילומ
 ,תמאב םעפה תאז ,ירצונה־תונליא :םידליה לע האילפה תדרוי תחא םעפ דוע
.םידליל ףסותנש יאנפ ,הל ופיצ אלש ,תיוולתמה הנתמהו .םיבהול .םיימשמ םירשונ

ם הל רתומ רתוי רחואמ .טלקמל תדרלו תורבחמה תא ריאשהל הקעזאב םהל רתומ
ם ילייחה ןעמל שכל־תופוק עולקלו םייברג גורסל וא םיעוצפה תבוטל םיקתממ ךוסחל
. תומוהתבו המדאה ךותב ,רוביחב םתוא רוכזלו .םימבשו ריוואבש ,השביבש הלאל
, הפועתה־הדש ןיבו םימלועה־תיב ןיב תוחוש רופחל םהל רתומ רתוי דוע רחואמבו

ם הלש תיניטאלה תא חוכשל םהל רתומ .תוחונמה־תיבל דובכ ףיסומ אוה רבבש
, ךכ־לכ הברה ץוחרל דוע םיבייח םניא .םיימשב םיעונמה־ישער ןיב ןיחבהל דומללו
ן יא יכ ,םהלש הציפקה־ילבח תא םינקתמ םידליה .דוע קדוב שיא ןיא םיינרפיצה תא
ם יקחשמ םידליה .תחלצ־ישקומ לעו היהשה־ינונגנמ לע םיחחושמו ,םישדח דוע
־ אלו־םיטיבמ ,הככ םה םיבשוי קר םימעפל ךא ,"רובעל םידדושל ונת" תוברוחב
ל יבשב םיסיסר יד שי ."םידלי" םהל םיארוקשכ דוע םינענ םניאו ,םולכ־םיאור
.םהל רקו םיבוטר םה יכ ,םידעור םידליה לבא ,"ץראו םיימש"
, הנשה־תאמ־תמחלמו םינשה־עבש־תמחלמ יכיראת תא םידמול םידליהו ,םיתמ םידלי
ה נחבהה לעש ,הביסה םע הליעה תא ,תוביאה לכ תא לבלבל םהל תפכיא היה אלו
, ילע בלכה תא םירבוק םה .הירוטסיהב בוט ןויצ לבקל רשפא ןהיניב תקיודמה
ל ע ,ףרועב־תוירי לע םתוחכונב םירבדמ .הפלח תוזימרה־תע .וילעב תא וירחאו

ם שכ ,םה םיחירמ םיאורו םיעמוש םניאש המו ,םיצוציפ לע ,םילוסיח לע ,תוילת
םהילע לפנש ינפמ םתוא חקפל רשפא־יאש ,טכרפור־טנאס יגורה תא םיחירמ םהש
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 .דתיה םיריעצל ."לומב סנאמורה" תא תוארל ידכ הבינגב וסנכנ וילאש ,עונלוקה
 םימי רפסמ ,הגירהה לאו לודגה התוומה לא הסינכה םהל הרתוה ךא ,הרוסא הסינכה
.האלהו זאמ םימיה לכו ,ךכ־רחא
 וניא שיא .הריצ לע תלד םוש .ןולחב תיגוגז םושו .תיבב רוא םעפ ףא דוע ןיא

.םק וניא שיאו ענ
 ןלוגיצ־תריטו ,דמוע ןטקה לחנה .הטמל אלו הלעמל אל דוע םרוז וניא ןאלגה

.תאשנתמ הניאו תדמוע
 .ןוקרדה תא לטוק וניאו ,הלאה ודיבו דמוע ,השדחה רכיכב דמוע שודקה־גרואיג
.המק הניאו ,תדמוע תירסיקה הז דיל
 םחל־תס אלו רוא אל .םיפושח וישרש לכש ,םורטסוגילה ריע ,ריעה .ריעה ,הא
.לכל לעמ טקש ,טקש :םירמוא םידליה לא .תיבב
 ,םיאלפה־רופיצ ?תודמוע ןיידע תומוח המכ ,ביבסה־תובוחר ןיב ,תומוחה ולא ןיב
 ,תא ,יריע ,תא .ומת־ופלח םינשה עבש ,םינש עבש הקתש איה ?היח איה ןיידע
 ילש־יריע ,םויל־לעמ ,לילל־תחתמ ,תינדיסה־המדאל־תחתמ ,םיננעל־לעמ ,ריע־אל
 ־טנאסה םעו גניר־רגנירטקיווה םע ריעה .ילש הקראהה תא ,ךלש לגה ינא .ילש־ירהנו

...גניר־רטייו
 ־יליבש תומשכ םהיתומשו ,ביבסה־תובוחר לכ ,ןסארטשגנירה לכ תומש ורכזיי

 ,תוטמסה לכו ,םידליה יניעב רתוי םילודג ויה אל םה םגש ,םילודגה םיבכוכה

 תא ,ןדעה־ןג־תטמיס ,םהיתומש ויה ךכ ,ןכ ,האובתה־תטמיסו ,הדוצמה־תטמיס
 ,ומשב לכה ןאכ ארקייש ידכ ,שדוקה־חור־רכיכו ןבתה־רכיכ ,חוכשל אל תורכיכה
.הקראהו לג .תורכיכה לכ ודקפייש ,דעו־תחא
 םישרדנ םה .תכלל םיאשר םהו ,םידליל הדועת בתוכה והשימ דוע ןיא םימיה דחאבו
 ךירצ ןיא .לועבג דילומו םירעוס םילולצ םימ תורשחב דרוי ביבאה .םייחה לא תאצל
 ,םיטפורמ םיסיכ ךותב םהידי ,הפמ םיכלוה םה .עיגה םולשהש םידליל םהל רמול
.םמצע םהל הרהזא־תקירש ,םיקרוש
 הריקפמ ,השדח רכיכ ונישעו ,םידלי ןיב יתייה ,אוהה םוקמב ,איהה תעב ,ינאש יפל
 תא ,םינדאה לכ תא הדיעמו ,גרבציורקה לא הארמה תא םג ,הסארטש־לזנה תא ינא
 שורג דוע ןתונ וניא יקדנופהש יל רווחתנש יפלו .תשחולה הולעה תאו הציצה־יברוע
 םירחאל ינא החינמ ,דאנומיל דוע יל גזומ וניא םגו ,םיקיר ןופיס־יקובקב רובעב
 אלל ותוא הצוח ינאשכ ליעמה־ןוראווצ תא תפקוזו ,רבעמה־בוחרב ךרדה תא
 םוקמב םש .ואצומ תא וב ןיחבמ וניא שיאש חרוא־רבוע ,םירבקה לא עיגהל ,טבמ
 ,ץצח־ירייש תואלמ תוסנהש םוקמב ,םירועפ תורובהש םוקמב ,תמייתסמ ריעהש
 םיעדוי .םיידיה־תופכב שארה תא םישלו עגר תבשל רשפא םש ,רמזלמ לדח לוחהו

 יכ .לכל הביס שקבלמ םיענמנו ,אוהש יפכ אוה לכהש ,היהש יפכ היה לכהש
 לא אב וניא םולכ ..? קובמסה־יחישו תוזרתה .הייחת־םסק ןיא ,ךב עגיש הטמ ןאכ ןיא
 ינש ,ןלוגיצ־לדגמ אלו .םקוהו רזחש תיב םוש ,ופלח־םימי די תעיגנ םוש .ךבל

םדוק ,תממודה הריכזב .םהב בהז־ימשגש םינגה ,םידרווה ,םימגאה ,םידוצה םיבודה
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?ובל חורזל ךירצ המ .תואיציה לכ ינפל ,האיציה
 ריעה אל ףא ,הלא ןיב הניא תודליהו ,ונל רבתסהל לוכיש אוה טעמבש־טעמה
 ,תקלוד הקובאהשכ ,אלפה תא םישגמ ןורטאיתה םעש ןליאהשכ קר .הב המייקתנש
 תויאדה לע תינושארה תילולפאה :בברעתמ לכה תא תוארל ,םיב םימכ ,ידיב הלוע
 םע ,הלש םייליוואה ןורכזה־ילספ לע ,השדחה רכיכה תא ן שא־קהובב םיבעל לעמ
 ־יכירכ תא !תומוק־תיבב תילעמה־שחר םע זא לש םירפוצה תא ;היפוטואל טבמה
.יטנלטאה ףוחב וב יתסגנש ןבאה־םיסר םע םישביה הבירה

(.ב .א)

ארולפ לואפ



>תעד>:שט>רפ דדאהרג
ןבל אוה יתעדל
תלבה־לתצ לעמ חרי אוהו
יניע? םיניע ינא ריצ!?
םיארונ ונא# תומה ךיניע
חצנמ התא חצנמ ינא םללברה ןיב הקזחב
וניניע תיבה תא םידבאמ ינא
חריה ךותל לוק־אלל םודרקה רלצמ
תיכוכזה תקרוח רעמ ךרדב
רוע הרקה בשעה
תיכוכזמ םיקושה ןיב ששגמ
יתעדל בשעה לצב
םלניעה לעמ ןבל לדג
תמה־לחכ לע חצנמ התא
לצב חצנמ ינא

הפיאו ימ

 דוע לדג וניא בשעה םוקמב ימ
 קחצ# דחאה הז הלהה
 ?ןסקלמ ףא׳ד םידללה תולוק
 בשעה הבהא־ןק וא דקומ
 םירמוא ינא ונילענב קובך
 תעדל םילוכי ונגיאש המ
 רשל קוחצ וא ןוסכלאב םיאטח
 ונילהש םוקמב יניל׳ד אל
 שא לע םיבךוד ונא ונילעגב
 םירחאה ונחנא םינבאמ
םשו הפ םוקמה לע
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תונחת
 העיסץתוחול ינ?נל זגר

 העימש ךות ,הדש־ירעע
 תושגנתה ,המהזזנ הךעסמב
 ,הזזהב תונורק
 לזרבהו ,םיחבונ םיבלכ
 אל תוכוב םישנ ,דילחמ

 םינורחא תורוא ,ותקב קר
 םימלענ שיח םיבובס ירחא

 ,ןאכ עודמ :התעו דימת
 ןמזה המ ?ינא המל

 דע תוכחל ךירצש

 הןפצה יכ ,עדנ
 העיסנהו העיסמה איה
?הדישה איה

החכוה

זגראב רוגס יתויה זאמ
 ,םירשקהה תא ספות ליחתמו

 םירניסהן תוגועה־רמ יכ ינא עדוי
 סט־לע־תושיגמ תומלע לש םינלמעמה
 ללכ ךרדבש המ .םהיניב לידכהל ןיא
 ,לגהי םיתמה־ןורא יקךסמ
.שר?? רמח ותואמ הז םג
 ,יתועבעאב ינא עבשנ
.רכזל תוביטימה

(.מ .ס)



העישפ ינצינ :רייאב דארנוק
 אוה דוע .ויחרוא ינפ תא לבקל ףסל דע תובידאב שגינ "םימדה־בל" קדנופה לעב
 .העמיק ןבוגמו עלוצ ,ןטק ,רתויה לכל רשע ןב ,דלי םנכנ הנהו תוגרדמה ןמ קלתסמ
 בל הארנ וילעו ,דלחומה חפה־טלשב תינקרוש הבשינ חורה .רחינ לוק עימשה אוה
.חל ,ךימס ,הלע לפרע ,ץח־בקונמ םודא

.ברע היה
.חצורה ינפב וליטהו קד לוח ופכ אולמ ןפחו ומצעב עיפוה ינוצנרול

.שמח העש רקוב היה
.גלש דריו היה רק
 לעמ שיטפב זחא אוה .המינפ שיא םואתפ טע ,רדחה ןמ ינוצנרול אצי ךא ,הגהו

.קלתסה בושו ,ריקה לא הבע ןוטרק קיבדהו הטימה לא ץפק ,ןחלושה
 תלד תא קנע־תרשמ קרט רצחה תפצר לע ועטריק םיצימאה םיסוסה ינשש העשב
.םיעובצ םיסהוי־יגמיס היתונפד לעש ,הלגעה
:עידוהו תלדה־תופנכ יתש תא חתפ הדח
."תופפכ שובל התא ,ןייחא ,הל קשג"
 ביכרה ,האלהו ונממ תעבגמה תא שואיי־תעונתב קרז ,הסרוכ לא ומצע ליטה תאז םע
.ויתובביב ךישמהו ודיב לגרה תא לטנ ,ןימי־ךרב לע לאמש־לגר

.אוה בורק יכ איה המוד הזה עגרה
 הל יובח היהש ןויגפ ,טשפתהל הליחתה איה ךא ,תלדה דיל שחר העמש תיקדנופה
 דוחה ,תויפ־שלש ,זחשומ היה בהלה .רונתה ילוש לע ותחינהו וקיתרנמ הפלש היזחב
.לערומ
ועורז ,ןקז־תמולפ הטוע ,תימומדא ,האירב ,תלדוגמ ,םיעברא תבכ התיה תיקדנופה
 .הרוכע הגות הטבמב הפקתשנ תופוכת .ליגר־יתלב חוכ ורמא תולודגה הידיו הית
 ילתלת .רתויב הביבח הרוצ םהל התיה—הרטנסו ,ןידעה ,רשיה המטח ,ןטקה היפ

 ,ןכא .קירבמ־רוחצ ראווצ לע הרגס םימוגלא־תזורחמ ,הייחל לע ושלג ריהב רעש
 ־שמש עיקרב החרז תרחמל .התרזיג לע זומרל ידכ הב היה דוע ידמ־הבחרה התלמש

.הככש הרעסהו ,תרהוז ויתס
 תא רבד העש־יפל לידבה אל ,הידיל טרפ :הרצקה !תורמוסמ ויה תוסגה הילענ

.תומדה המלענ בוש ןיע־ףרה רחאל .קדנופה יאב ראשמ תיקדנופה
.ןבואמכ דמוע ראשנ ינוצנרול ררושמה
 הנושארה ומעז־תחתירב .תלדה לעש רוחש ץע־חול לע םוס־ינישב ריוצמ הארנ ומש
 .ואסיכ לא וטיסהו רזחו ,גילבה אוה ךא »ויתועורזב דליה תא קונחל ררושמה שקיב
."ןכסמ אבא" :רביד ,תרעוכמה ותעבה תא הוועהו וחרכ־לע דערש רענה
פלש ,לגרב ןשי עצפ יל שי" .וילא ושפנ־ןויווש בושכ ררושמה הנע ,"םולכ־אל הז"

."דאמ ביאכמ ןיידע אוה םימע
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 תלמש השובל התיהו ,שקכ־בוהצ גירא הסוכמ ׳הלודג הסרוכב הבשי תיקדנופה
 ,היתוילוורשבו בחרה הנוראווצבש תרדהנה הכאלמה הב הרכינש ,הרוחש הפיטק
.תילגנא הרחת השעמ
."תומהב־רחוס םוש יתחצר אל ,ןוכנ אל" :הריטפה הפ־רחאלכ
.יארפ קהוב קוהבל ליחתה ,קדה ,רצה חריה־שמרח
.םלשומ היה טקשה

.רענה ארק ,"ואפק דכב םימה ,אבא"
."חרקה תא רובש זא"
."דכב חרקה תא השקבב רובשת ,אבא .ידמ הבע אוה"
 תודחא תועש .(?םויפוא אמש) המדרת־יוקיש קפס ילב ,ינוצנרולל הגזמ תיקדנופה
 .תדיוסמ ,הכורא המוח רדחה לש דחאה והצקב הכשמתנ רועינשכו ,ירמגל םולה היה
.תורוחש ןלוכ טעמכ ,ויניש תוצק ופשחנ וכייחב
."בשק ילוכ ,החילס"
.עראתהל היה חרכומש המ עריא
 ,תימואתפ העונת > הנבל הלמלמ ,הבחר הפיטע השובלו שישכ־תרויח התיה תנזורה
.חונמ־ןיא הפצמב ךלהתה תנזורה יחאש העשב ,שגרדה ןמ התליפה ,תיתיווע
."ילשמ תודוס יל שי" :וקוספ תא קוספל הליע ןטייפל ול שמיש הז רבד
.לואשל אלש תיקדנופה הלכי אל "ז תונויערה תא התא לטונ קר ןכיהמ ,ילא"

.ןמאה בישה ,"םיחמוצ םיתותה םש םוקמ ,רעיה ןמ"
 תנזורה השמיש ובש ,יצייוש תורפ־קשמו םיאנ םירדח השולש ליכמ הזה תיבה"
."תבלוח הרענ התודלי־ימיב
 .ויתותפש לע עז ףצקהש ףא ,ויתוחוכ לכ ץומיאב שישיה עלעתנ ,"בשק ילוכ ינא"
 ןכל ,םישחר טלקו תתוצ אוה .הנורחאה הגרדמה לא תבשל ודיב הלע ןוילע ץמאמב
 ויניבג תא חיכ ךכ ךותב ,"תוריהז םשל קר" .ויה הרשע־שלש :תולעמה תא הנמ
.לכה תא לקלקל לוכי היה הז .תועמד הגופס התיה הטחממה .היוועה הוועהו
 הארנ תורפה־קשמ ,דוע היה אל ןזורה ,שיא האר אלו תיבה תא ףיקה ,םק ינוצנרול
.םילע־ףיעצ ילב וישכע
.םידייצ־ריש ררמזמ ונודא תא לודגה ונוהמתל עמש ,סנכנשכ ,ןקזה ףז)י
."דאמ ןיוצמ ףפפתמ אוה ירה ,לבא"
 ,ינוצנרול ארק "!דיצה־הווזמבש ילש םיבורה תא יוקינל תתל תחכש יאדו התא"
.רמ יכב הכבו ,ןבתב ,ולש ןגמה־בצ דיל ומצע ליטהשכ
.םימ לש תילולש וז התיהו ,ודי חש אוה !דאמ רק והשמב שיגרה ויתולגרמל
.הרטול ומכ ןגמה־בצ החש ןפוא־לכב
 לומלימ םיחרואה ןיב הלע זא .לבח יולת היה דעסימה לעו ,אסיכ דמע רדחה עצמאב
.חור־תרומ לש
."וחאב םיזילע םידליה םילגלגתמ זא ,ביבאה ,חאה"
הנע "?ןומעפב לצליצ אל עודמ ?ינודא ,עוצפ אוה םולכ וודגב לע ול שי םד הז"



רייאב דארנוק108

 .יתוא רעצמ הז ,אוה האור ,הכוב אוה וישכע לבא ;לודג לעילב־ןב אוה״ .תוגונ ףזוי
"ז םימ הצור
.ינוצנרול קנאנ ,"ריווא קר ,אל"
 העמשנ ;הלמ רמול לוכי אל ךא ,ויתועורז שריפ ,ויכרב לע ערכ בוש ןכסמה דליה
.ויניש תשיקנ קר
.תנזורה הריעה "!ןאכ חרקכ רק"
 ,תיווז־ןרק לא קחדנ אוה .ירמגל וידיקפת תא חכש הארנכש ,ףזוי גאש ״! זילע הז״
.ןזרג ףינה םייאמכו
.ץרפנ קמקוממה לוענמהש דע הבר הכ המצעב תלדב חיטה לוועהו
 הניפב .הכלהכ לכתסמו הניגב ץצורתמ ינאו ,תאז יל השרה יקדנופה" :ארק םימעפל
 תנזורה תינודאהש דע ךכ־לכ לעתשהל ליחתמ ינא .הניראוזאק תדמוע לאמשמ
."םימ סוכ ול איבא ןוצרב :תרמוא
.ויניע תא חקפיש ילב ,יגוצנרול ריטפה ,"ןוכנ"
.תיגוגזה לע ףפתמ אוה דועב ,טק־רמז ןרנרל ליחתהו ,ןולחה לא רס ,םק זא
."ומש תא חכשא אלש ,ילש החרהה־קבט־תספוקב ריינ־ריזג יל םישא"
.תועש עשת עימשה רדחב ןיגולרואה
.הקומע הממד הדרי

 ףלש ,ליעמה תחת לא ,טקשה ברימב ,ודי תא חלש ינוצנרול ,העיפוה תתרשמה
.גלש טעמ־טעמ רדחה אלמתנ .ןבחתו רזחו הרענל ותוא הארה ,חדקא
.הצרא תפקשמה תא ךילשה זגור בורמ .תנזורה יחא ןטר ,"ארונ הז ידה"
 ־תשנו ךכ־לכ םירוחש ויה הינפל חורה הפידרהש םיננעה .ךכרתה ערה ריוואה־גזמ
 ,השבכ ומע ךילוהו ףזוי רזח תאז דבלמ .טעמכ הליל היהש דע ךכ־לכ קומע ולשלת
.תינשייח תוחיתמב וינודאב טיבהו חתפב דמוע ראשנ ףזוי .קד לבחב
.ינוצנרול לאש "ז םיסוסהו"
.רונתה דיל לספסה לע חונב ול בשיתהו ךויחב ותרשמ הנע ,"יתוא קנפמ אוה"
 תליחתב .חמשת הדומחה הריבגה :רמול שקבמכ ,ינלטק טבמ וב ליטה יקדנופה
 חיגשמו תלדה דיל ,ךוראה רופאה ומפשו אוה ,היה בשוי .ותעד וילע הפרטנ ףרוחה
 ־םיתש ןב קחודב שישקה עברא ןב םהב ריעצה ,ול ויה םידלי השימח .םיחרואה לע
.היופש־יתלב םינומש־תב אתבס ףוסלו ,הלוח התיה ומא ,הרשע
.הידליב הרהריה תנזורה
.םואמב הרהריה אל תפרוטמה אתבס
.תוצילעב םיסוסה ולהצ תיבה ינפל
 ־די לע ,הדיפקב שובל ,רעש־ןבל ישוכ רצענ ,רדחה לא עבוכ הפיעה חורהש ףא
.םולכ־אלו השע אל ונימיבו ,ןולחה לצא ץוחב דמע ,תוינש־ןועש ולאמש
 יניעב הטבמ העקיש־הקימעהו ,תיקדנופה הננוק ,"ינוצנרול ,ול הרוחש ןושל"
.ררושמה
ולאכ הרובג־תולילע ירחא ."טלחהב תקדוצ איה" .תחנב הלה רמא ,"וידכ הרוחש"
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, קקחיצ זא ירה קחוצ היה אל םלועמ ללכבש ףא ,ךכ־לכ ללמוא ומצע תא דוע שח אל
.זייסראמה תא רשו תחאה ונזוא לע ול רשא עבוכה תא םש
.שאה תא ךכ םושמ הביכ ינכסחה ףזויו ,גומנ רוקה
ת ינודאה ןכיה יכו" :הלאשו השישיה אתבס לש הדי תא הלטנ ,תנזורה הששואתהשכ
״? הנכסמה תנזורה
."םינבתמה־רצחב הידלי םע תאצמנ איה"
י גש םיחנומ ויה ןחלושה לע .ומצע לע ינוצנרול דיעה ,"תאז יתעדי אל תמאב ינא"
.ףסכ־יקנרא
.םהל ברע אל ריוואה ;ןליא לא ונעשנ םיסייסה ינש
.תיקדנופה תועורזב ,עונ ילב טעמכ ,םד תואלמ וידי ,רויח ,לפנ ףזוי
ה למש תנזורה תא שיבלהל יתעדב" .ינוצנרול עסיש /׳ןויער הל תולגל הצור ינא"
, תוקונית־ףרפרש לע ןזורה תא בישומ ינא ,תוצוג־עבוכ ותוא השארב םישלו המודא
."ןלב ,הדיב ץע־ןיכס ,ול היהת איהשו ,תיפמ ול דנוע
.קוחצל החרכומ ,דתיה הנקזה אתבס
.חתפל דעבמ הציפקב סנכנו ןזורה ארק ״! בל־ץמוא !בל־ץמוא״
.גגה־תיילע לא ושאר ,רדחה רובטב בצינש ,םלוסה לא עיגהל שקיב ריהז־ריהז
א ל הארנכ התא" :הלאשו רדחה לא ןזורה םע הללמואה תנזורה הסנכנ הז עגרב
״? תאזה הביבסה ןמ
ו כשמו תוקדה וילגרב ינוצנרול וזחאשכ ןוילעה קווחה לע ולגר תא ףזוי חינה רבכ
ח וחה לא וחטוה וינפו םלוסה ןמ לפנ ,קיזחהל ןקזה דוע לוכי אלש דע ךכ־לכ הקזחב
א וה ךכש ,תופוכתו ,רמוא היה ןיזאהל תואינש ימ לכלו ,וכרד ,דתיה ךכ ,םלוכ םיק
.םויה לכ ושארב אוה שח ןכ אלולש ,תויחל חרכומ
.סעכב ףזוי גאש ,"ןבדבודכ םודא היה הז"
.טטומתה טעמכו תוומ־דע ריווחה .הלאה םירבדה תא ןזורה עמש רשאכ
.השגדהב ינוצנרול הנע "!תאז עדוי ינא ,עשפמ־ףח אוה"
, ךוראה ןיכסב קיזחה ויניש ןיבו ,הריתי תוזירזב אל ,לפקתה אוה ,דמוע ראשנ ןזורה
.ופלשו רזח ,םיאתמה בצמל ותוא ןויכש רחאל .תילולפאה־ימודמידב קיהבהש
.דאמ עגור היה ףונה לכ !העקש שמשה
.הלק תינפת הנפו ,ןזורה גאש ״! טקש״
.הדיק דקו םמותשמ ףזוי חנאנ ״? דחא ףא״
.הזה ןויתפל הנענ אוהו ,רשבו םחל ול וארה
חנה שמשה ,וה" :רמא ףוס־ףוסו ולש םיבכוכה־הפצימב בשי ןיידע תנזורה יחא
ד חוימב ךא ,רחאה דע המכשהמ .בר רדס־יאב םייורש ויה וירישכמו וילכ ."הדמ
ש משה ךא ."הדמחנה שמשה ,וה" :ףרה ילב רמוא ותוא ועמש ,רקוב דע ברעמ
.העז אל
. רחא םויל ינוצנרול ררושמה לצא ורוקיב תא החדו ותיבל רזח ,ןזורל הז לכ עדונשכ
.הדיב תולק הפפונ תיקדנופה



 

HO רייאב דארגוק 

׳ד רקיה ינוצנרול ׳רבדה ןוכנ תמאב״
.תידדצ תלדל דעבמ עלבנ שרח־יטוש
.םינומעפ ילילצ ועמשנ עגרה הזב
 לע אשינש ,לספס לא תנזורה תא ורשקו שק־לש־תוקובא וקילדה ,אבו דרי הלילה
 ,ןח רבדה אצמ אל תיקדנופהו יקדנופה יניעב .תרשמהו קדנופה־ישנא לש םהיפתכ
 עיגה תנזורה ירחא .העורת־תלטלט הלטלוט תנזורהו ,םהיניש ופשח םהו ,הארנכ
 ,םיתרשמה וליפא ,לכה .ויתועורזב ואשנ תודימ־לעב תרש־שיאש ,ינוצנרול לש ורות
 תא רחאה ,דורבה וסוס תא אשנ דחאה !ינוצנרול תא ופיקה ,םידליהו הנקזה אתבס
 היה הז ,הרצקב .ונגינו םילילח־תמח וקיזחה םידחא ,םי־ןוריזח תישילשה ,ונותא
 םילוכי םתאש יפכ ,םהידיב שק־תוקובא ואשנ םלוכ טעמכ > ישוכה ךלה רוחאמ .שער
 תוריבגהו "!הרישה יחת ,ינוצנרול ,ובארב" :םיפרוטמכ וקעצו ,םכמצעל ראתל
.וקבחתה
.הביבסה לכב הכולהתה הרבע ךכ

(.ב .א)
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רסאו1טש לטסוג ר״ד לגרודכה טפוש לש ןורחאה וייח־קרפ לע ןוגשחו*ןיד

ה תשקתה ןכלו ,םילכה־לא־תאבחנו ןוג־תרסח ת^שיא דימת התיה רסאווטש ילימא
ן מלוק םיאדותעה ללוכ ,רגנאוולה־ןודעומ ירבח לכ םיראפתמ םואתפ־הז־ךיא ןיבהל
ת אז הליג ,רסאווטש לטסוג ר״ד לגרודכה־טפוש ,הלעב .התא ובכשש ,4 רגנינוארבו
ל כל יונפה ונמזב רסמתה ,ועוצקמ יפ־לע להנימ יניינעל ןטפשמ ,שיאה .רחואמב
ס ומע אוהשכ ,וישכע ;רגנאוולה־ןודעומב יזכרמ ץולח היה םעפ .םיביבחת ינימ
 ןיימ ,ראוד־ילוב ץחר תולילב .׳א הגילב טפושלו ןודעומה יאפוקל היה ,ןמושו הנקיז

ב שחנ אוה .וטופישבש םיקחשמ לע תונותע יעטק םובלאב קיבדה וא ,הריב תויתחת
שעשמ תוחידב רפסל עדיו תותשל הברה ןוחצנ תוגיגחב .בל־בוטו בידא ,ץורח םדא
ו חור התיהשכו ,תויעמשמ־וד תוצלהל החמומ םג היה אוה .טפושכ ותוליעפמ תוע
ם ימואת ול הדלי ותשא .וירבד עמשל קוחצ בורמ םיבוסמה ופפוכתה וילע הבוט
ח יטבה אוה .ותורבג־חוכב ראפתהל ,עודמ־עדוי־םיהולא ,ול םרגש רבד ,(םירכז)
. תרחבנה ידגב תא וירוחב ינש ושבלי הרשע־עבש ליגב רחואמד לכלש ךכל גואדל
י זכרמה ץולחה םע ,העש ךשמל ,ילימא לש התומלעיה תא הער ןיעב האר אל אוה
י פ־לע .תחא טרופס־תחפשמ םה ,שיגדמו רזוח היה ךכ ,הניו ינלגרודכ לכ :ןמטראה
ם ינקחשה ןמ הנתמב עונלוק־יסיטרכ עובשב תודחא םימעפ לבקמ היה הז ללכ
ה ריפואב "םילאה־ימודמיד" תגצהל עיציב םוקמ וליפא םעפ ,רגנאוולה־ןודעומ לש
.וידידי יפלכ סומינ־רסוח תניחבב ול הארנ הז רבד ,ותא ותשא תא תחקל .תיתכלממה
. ורזחוה הסינפה־ימד .הגצהה תלחתה ירחא דימ ןמזוה וילא טרסה ערקנ דחא ברע
ם לוא .לדיר תאבסמ תא עיצה ,רסאווטש תא הווילש ,גרבנרינ ילאמשה רשקה
" וניר״ה התנח ותיב ריל .התיבה דימ ךלה ףטושה םשגה ףרחו ,ףעז היה רסאווטש
ה ברהב רבכ דדומתה ותא ,וידידיב בוטה ,ידא אוה ,רפמאטש דראודא וקה־טפוש לש
.םישק תוברק
.רודזורפל ,בוטר ולוכ ,םנכנ "!?ידא"
.ןילקרטל "!?ידא"
.תוטימה־רדחל ״! ? ? יוב־ידא״
ת והוב םייניעב ,הירגיס ןשיע ,םידגב ילבו תוחונב הטימה לע בכש .םש היה ידא
. למלימ ןופיטפה .רדחב הכלהתהו קולחב התסכתה ילימא .סנכנה ורבחב לכתסה
"?עונלוקל תכלהש יתבשח"
ר יסה אוה .ש״יי ילימאמו הירגיס ידאמ שקיב ,הטימה הצק לע חנוג בשי רסאווטש
ושיגהשכ ,ךכ־רחא דימ ךא ,תישירח הכב הליחת .תוכבל לחהו הפצרב ןנובתה ,ועבוכ
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ל ע לגלגתה רעצ לש בוטר רודכ .תינלוק חפיתה ,תוירגיסה תאו ש״ייה תא ול

.הטימה
.הזה רבדכ דוע תושעל אלש החיטבה ילימאו ,עסנ ידא
ו תוא ,ימוימוי רודיב ותואמ רשאמ הליכאמ למגיהל ילימאל הל היה לקנה םלוא
ת א הלידגה איה .םנוא אולמב םיריעצ וק־יטפושו םיניגמ ,םיצולח לש בושו־אוצר
ה יה רתומ םיחרואה תא תלבקמ התיהש העש .תאז המילעה אל בושו הינכרצ להק
י נוציקה .הריב־תויתחת רדסל וא יהשלכ הדובעב קוסעל ,ןכשה רדחב תוהשל בטסוגל
ת ובשומ לש םילוב ינש םעפ־ידמ ול איבמ היה ,עובק חוקל היהש ,קנאלב ילאמשה
א וה .הגרדמה־לפשב היה בטסוג לש תונפסאה ףחד םלוא .ראודה ןמ רשי ,תויתפרצ
ר זוחו ברע לכב אצוי היה וישכע .ףסכה תרומת ןיי תונקל ידכ ופסא תא זבזיב
ל ש רתויב תובולעה היתואבסמב עבק־לש־חרוא השענ אוה .רקובה ריאה םע קר
ב וטכו ובל תא ךפש םהינפלש ,לרוגל־םיפתוש אצמ ןהמ תחא לכב רשא ,ותנוכש
ת וצוחב תועש לע תועש ץצורתמ היה תופוכת .תוחידב םהל רפיס ףא ןייב ובל
־ יריש רש ,תונטק תוטטקב ךבתסמ ,םיראומ הןאר־תונולח ינפל רצענ ,תילילה הניו
. תיעועש־יקרמ לכוא ,םישנל לפטנ ,םהיתותלד חותפל ומידקהש לכוא־יתבב תכל
ם יחופת וינפ ,חלוגמ־יתלב וילא רזוח היהו תיבה ןמ םימימת םימי רדענ םימעפל
ר ובעכ ותוא הרטיפ םנמאש ,הלהנהה םע שגפיהלמ טמתשה .תוימימו תומודא ויניעו
ה שויא ברע םע ,הכלהו הרדהתה הרידה ,רבדה קיזה אל ותחפשמל .רצק ןמז
.הפיעל־הסומעה הלכסאה
ה מיח־ריהמ ,ינמחג םואתפ השענ םללגבש ,הביק־ישוחימ לובסל לחה בטסוג םלואו
ו תשא תא עיתפמ היה אוה ,וחור־יבצמ תא שארמ תוזחל היה רשפא־יא בוש .ינודזו
ר זוח היה רחא .ץיפוקב םייא הירקבמ לעו התוא הכיה םיתעל ,התוסלעתה תועשב
 אבוס היהש וא .ארפ תולוק קר עימשמו וחכנ תינייכב טיבמ ,הטימה לע םימי בשויו
.םוזמיזב םתוא הוולמו תישימחה תא טילקת יכג־לעמ עימשמ ,הרכשל
־ וספשכ תחלקמה ןמ רשייה ,םירהצה־רחא ׳א־םוי ידמ אובלמ ותוא וענמ אל הלא לכ
ה יהו רזח זא .תופילא־קחשמ להנלו ןוידטצאה לא הצירב ,הבוטר הדוע ויתורעש תק
ל ש תורמאב השבלהה־יאתב תורחבנה תא ןברדמה ,גזמה־בוט ,ןשיה לטסוג בוש
ן יע םצוע היה .ולש עיבגה תיצחמ תא וכותל קירמ היה הקספהה תעב .בל־תמכח
־ ןדבאל דע רפתשמ היה םויסה־תקירש רחא .ךרע־תולק "תוריבע" הארמל תחא

.םישוחה
. "דיפאר"—"הירטסוא" עיבגה לע רמגה־קחשמ תא להנל וילע היה ינויב דחא ׳א־םוי

 .ורכמנ ןוידטצאב תומוקמה לכ .לצב תולעמ 36 .ןנעו בע אלל םיירהצ־רחא תעש
ה נשה לש םיאטרופסה יבוט .תולמעתה יליגרתו םיינפוא יצורמ .תופלחתמ תורמזתה
, ולשפוה םילוורש ,ופנוה םילגד .תואושתל םיכוזו הנפד־ירז םיטוע ,תומבה לע םילוע
ן מ ,תויקינקנ ולכא ,וברעתה ,ואבנתה ,ועיזה תוירבה ,ריינ־יעיבגמ הקרוה הריב
־ ןגס ,הלשממה־שאר ,הנידמה אישנ .םיינרפיצ וססוכ ,תורק תולגנרתו יאקירמא
תורומשה תורושב ועיפוה עונלוק־ינקחשו הנגהה־רש ,ךוניחה־רש ,הלשממה־שאר
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ר סאויטש עיגה וישכע קר .תורחבנה בכרה לע תועדוה ועקב םילוקמרה ןמ .םיסחוימל
ו ינפ ,םימתכומו םיעורק ויה וידגב ,איק לשו ןיי לש חיר ונממ ףדנ .טפושה את לא
ן תנ אל ,"לדיר" חזרמה־תיבב בשי אוה .םיהדהל םיחופנו םימודא ,םיחלוגמ־אל
.תודבכב חנגו ץר ,העשה לע ותעד
ו יניעב לגליג ,וינפ הוועה ,ונטב ספת בושו בוש .ותמוק תופיקז לע רמש ישוקב
.ללייו
״! ילש הביקה"
.וינפל דמעש ,רפמאטש קעצ "!םידגבה תא רבכ ףילחת"
.בצקב םייפכ אוחמלו ותונלבס תא דבאל לחה ץוחבש ןומהה

.ויגזא תא םתס רסאווטש
״! יתוא...ל םכלוכ םילוכי םתא״

.עיציה ןמ ילימא תא איבה רגנילדא וקה־טפוש
."הל׳יטסוג ,רבכ ףילחת"
ל ע רטסו םהיניב םנכנ רפמאטש .תוארפב הקשנל ליחתהו ותשא לע ץפק רסאווטש
ל ע תושידאב בכש רסאווטש .תוקירש לש טרצנוק עמשנ ץוחב .וליפהש דע וינפ
ם יילגרה לע בוש ודימעהל ,ושיבלהל ,וצחרל ,וטישפהל ידאלו ילימאל חינהו עקרקה
. תורחבנה יתש רבכ ודצירו וצפיק םש .ןוידטצאב האצומש הליסמה לא וכילוהלו

."ףוס־ףוס"
־ טפושו רפמאטש ,רסאווטש םשארבו קוריה בחרמה רבעל וצרו תורוש יתשב ורדתסה
ה עברא ופע וילעמו אשדה תאפל רבעמ לגלגתהו לפנ רסאווטש םלואו .רגנילדא וקה
ו ילגר לע םקו רזחש דע .ביבסמ ןוטיבה לגעמב ץרפ לודג קוחצו ,"הירטסוא" ינקחש
י די־לע החיתפה תטיעב תא לירגהל ודמעו תוכרב ףילחהל תורחבנה וקיפסה רבכ
ל ש ויניעב וזזיפ םיבכוכ .הדיקפת יולימל הנכומ הדמעש תיממע תשובלתב הדלי

ו תביק .לע־לא עבוכה תא חירפהו ימינפה לגעמה ךותל סנכנ טא־טא ,רסאווטש
ה הובגה לוהוכלאה תלוכת ,הרווניס שמשה ,ףרה ילב ויפב הלע ץומח חיר ,הרעב
ו יתחת הטמל קחרה ,לבח־לע־ךלהמכ ויניעב היה אוה .לקשמה־יוויש תא הרפה
. וביבס ןנובתה טא־טא .בושו־ךולה דקור אוה וילע לבחה—יעצמאה וקהו ,ןומהה
, םהב ןיחבה אל .רגנאוולה־ןודעומ ישנאו ילימא יאדו ובשי ןומהה ךותב םש־יא ירה
י לוב לעב הז ,קנאלב קיתוה ורכמ תא ינוציקה לאמשב הליג "דיפאר" לצא םלוא
ר סאווטש ."דיפאר״ל "רגנאוולה״מ רבע קנאלב .ראודה ןמ רשי תויתפרצה תובשומה
, התלמש תא הניקתה תיממעה תשובלתב הרענה .קרשו ויפב תיקורשמ עקת .קקחיצ
ר בכ קחשמהשכ תוינרדנג תוציפקב אשדה ןמ הקלתסהו רודכב תודחא םימעפ העגנ
ו לגד ,ידמ יטא היה רסאווטש םלוא .גאוש רבכ םיפלאה־תאמ ןב להקהו ומוציעב
ן יב ץצורתה ,םיקחשמ ןכיה עדי אל אוה ,בבותסה לכה ,שרגמה זכרמב הלשכ
 ודידי תא האר קחרמב ,וינפ לע רבע קנאלב ,וילע הצפק המיח .אמוסכ םינקחשמ
ר פמאטש תא קר ,וכשח ויניע ,ודיב בוהצ לגדו "הצוח״ה וק ךרואל ץר רפמאטש
הטימ־ילב ,םדלויה םויבכ םימורע הטימב םיללותשמ םהשכ האר דוע ילימא תאו
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* ילוב ינש ול וטישוהש קנאלב לש וידי ,קנאלב לש ופוצרפ רחא ,ריוואב ופפועתה
ם ינולגדה ,ץנצנמהו רוונסל־דע־ריהבה ,ןוידטצאה לוגיע בוש ,וגוט הבשומה ןמ ראוד
ש לוג אוהש ,לקו טקש השענ לכהש ,ונממ־ךלוה־קחרתמ לכהש שח אוה ,םיפנפנתמה
ת דמעב עגר ותוא אצמנ "הירטסוא״מ 3 רזואהייר .קרש זא .ןופלעל רוצעמ־ןיאב
ר סאווטש ,ןנולתה "הירטסוא" תרחבנ שאר ,חתר ןוידטצאה ,"דיפאר" לומ הטיעב
־ יוויש ןעמל ,תוקירש לש ךשוממ טרצנוקב הרומתב הכזו ורפסב ומש תא םשר
אמשה הניפל רזואהייר עקת התוא ,שנוע־תטיעב "דיפאר" תצובק דגנ קספ לקשמה
.הנותחתה תיל
ל ע הכיהו החמש לש לוחמב חתפ ,געלב רסאווטש קחצ תשרב ץפקתה רודכהשכ
ורדה הניפב .םהיתומוקמ תא וספתו םינקחשה ורזח ןוחטב אלב .ליג בורמ ויכרב
־ רש ,חתר ךוניחה־רש .םהיתומוקממ םישנאה וצפק ,"דיפאר" ידיסח ודמע םש ׳תימ
.ךייח הנגהה
גרייש םיפוצל תתוא קוחצב ,תוער וקיזבה ויניע .קורשל רסאווטש רהימ אל וישכע
ה להקמב ועבתו וקובאנב םיריסאה תקהל ומכ םהילגר לע רבכ ודמע הלא ךא .וע
י נקחש ינש לע גליד ,לאמשמ ץרפ קנאלב .קרשו רסאווטש רזח זא .שדח טפוש
.קרש רסאווטש .לפנו דעמ ףוסבל ךא ,"הירטסוא"
.טטור לוקב קעשצה ״! קנאלב ,קחשמה ןמ אצוי התא״
.םייא "!׳לדנפ׳ היהי בושש וא ךלוה התאש וא"
, קדוצ־יתלב ףוס־ףוס תויהל ןוצר ,ירמגל שדח שגר ,הרקד ותביק ,ףצק הלעה ויפ
.ותוא אלימ
.םער ןוידטצאה
״! הנורחאה יתלמ !׳לדנפ״׳

.ועבצאב וילע הרוהו ,"דיפאר" רעש ינפל דע ותוא איבה ,רודכה תא ספת אוה
־ רשו "דיפאר" ידדצמ ,םהיתואסיכב קוחצמ ולגלגתה הנגהה־רשו "הירטסוא" ידיסח
.תמייאמ הדמע וטקנ ךוניחה
ו רוא וינפ .זכרמה לא תולילק ץרו 3 רזואהייר תא קביח .ויתועורז ףינה רסאווטש
ו דמע דוע "הירטסוא" ינקחש קר .דוע התיה אל "דיפאר" תרחבנ םלוא .רזומ רואב
, םוסרהו םימוסחמה לעמ וצפק ,ואבו וברק םימעוזה םיפוצה .תוצע־ידבוא שרגמב
, זכרמב דמע ןיידעש ,רסאווטש רבעל אשדה ינפ־לע םירטושה תורמשמל לעמ וצר
י דיסח ולדח התע םלוא .רבד עריא אל ומכ גהנתהו ףרה אלל קרש ,ינצחש קוחצ קחצ
ו קה־טפוש לע ולפנתה ,חולסל םינכומ ויה אל בוש ,םקוחצמ ךוניחה־רשו "דיפאר"
, עינ־אלל ,יעצמאה לוגיעה ךותב לטומ היהש דע ול וחינה אלו והוכיהו וב וציברהו

. הכועמ התיה ולש טפושה תיקורשמ .םייניש תורסח ויפב ,עוצפ ושאר ,םד־תתוש
.וחתפנ ןוידטצאה ירעשו תכל־יריש ועקב םילוקמרה ןמ
־ לוטנ ,בכש םימי .דימ חתונו םישונא םיעצפ עוצפ םילוחה־תיבל אבוה רסאווטש
ו חומ יכ םיאפורה ואר ,ודילגה ויעצפו ונתיאל בושל לחהשמ .ןצמחה־להואב ,הרכה
התעמ רוגל היה רומא םש ,ריעה הצקב טקש הארבה־תיבל והוחלש .הנקת אלל עגפנ
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.ילימא לש יפסכה העויסב האלהו
 תא הפונת־רתיב חתפלו אלמ שפוחמ תונהיל ידכ דסומל םידליה תא החליש ילימא
 ־לפוא״ב רבכ העסנ הנש יצח ץקמ ."רגנאוולה" תצובק לש ןטקה יתחפשמה קסעה
.היתוחוקל לע ונמנ םיצולחה יבכוכמ םיברו "ןטיפק
 הז היח—ילימא לש התריד תרטזוזגמ הינפמשה יקקפ וצפנתה בוש רשאכ ,דחא הליל
 ימשב הללותשה םימיא־תרעסו—״דיפאר"—"הירטסוא" קחשמה רחא הנש קוידב
 םירוכישה היחרואו ילימא .ותיבל הגניחה תא קיתעהל ררדל דיקפה טילחה ,הניו

 ,תורואה ובוכ ,םינורחאה הינפמשה יקובקב וזראנ .תובהלתהב העצהה תא ולביק
 .ריעה ךרד תינקעצו תפרוטמ העיסנ ועסנו תוינוכמה ךותל םמצע וליטה םישנאה
 ־תלעת ךותל הלפנו ילימא לש התינוכמ הכפהתה יאניווה ןוידטצאה ןמ קחרה אל
 ,ףטוש םשג דרי .(העצפנ אל ילימא) תינוכמה תא ץלחל וסינו ורצע םירחאה .בוחרה
 ,ץוב ךותב םילגלגל לעמ דע העוקת התיה תינוכמה ,הרדשה יצעב ומלה םיקרב

 םשגה .החלצה םוש ילב ךא םיקוקחיצ ךות האיצוהל הלוליהה יחרוא וסינ וכותמש
 קובקב חותפל טלחוהו ,"דדיה" תאירקב לבקתנ םער לכ ,חורה־בצמ תא םירה ןנערה
 .תולוק־ילוקב ולעפוה תוינוכמה לש וידארה יטלקמו תוירגיס וקלדוה .םוקמב־וב שדח
 הידגב תא הטשפ ךכ ךותו ףרוטמ דוקירב םש החתפו תינוכמה גג לע התלע ילימא
 םייפכ ואחמש ויה .הלילח רזוחו וילע הלועו הבשו גגה ןמ תלפונ איהשכ ,הלטרעתהו
 םיגוריסל עקת רפמאטש ידא וקה־טפוש ,הלעתה ךות לא ואיקהש ויה ,וחווצו
 שפחל הלחה ילימא .המהדנ הרובחה .המ־קחרממ הקירש לוק עמשנ עתפל .ורפוצב

 תוקירש בושו .תחא דועו תחא .ןוויכ ותואמ העמשנו הרזח הקירשה .הידגב תא
.הרטשמה תאזש הבשח .וז רחא וזב ,תודחא
 ותעד הויח ,הינפמש לש קיר קובקב ךותל ףשונ אוהשכ תינוכמב עורשה ,קנומיש
 תומש ריכזה אוה .הרטשמב "םיבושח םינודא" יד ריכמ אוה ,רבד תושעל ןיא יכ
.םעמשל ריווחי דחוש־ילא־שש רטוש לכש ידכ םתעמשהב היהי יד יכ רמאו םידחא

״! הפ דמחנ ארונש אצומ ינא !ןאכ םיראשנ ונחנא״
ושארה םירפיצה ךא ,ךשוח דוע היה םנמא .הרעסה הטקש ךרעב עברא העשל ךומס
 .ןוטרש לע. התלע ילימא לש םיימשה־תפיכל־תחתמש־הביסמה .ןצויצב וחתפ רבכ תונ
נרטה ,קנומיש לש ושאר תא הפטילו הנשיע ילימא .םהיתוינוכמב רבכ ונשי םידחא
 ועמשנ םיקרפל קר ,טקש ררש תאז דבלמ .תוזירז רקוב־תוניגנמ עימשה רוטסיז
 םינותע־תקלחמ לש ומאנידה וא הנושארה תרמשמה ןמ לעופ לש םיריהמה וידעצ
 ,קנומישל ילימא הרמא ,"קרוש והשימ בוש" .הדח הקירש םואתפ .םיינפוא לע הבוכר
."רטוש אל הז לבא"

.תודחא תוקירש ןוידטצאה ןוויכמ ואב התע ,בישקהו ףקדזה קנומיש
.קנומיש רבס ,"ןוידטצאב קרוש והשימ וליאכ הז"
 ,ךלוהו םתה הלילה ךותל םהיניעב וצמצימו םירחאה םג וררועתה הז רחא הזב
.הרצקה הנישה ןמ םילבלובמו והשלכ םימסובמ םדועשכ
.רגנינוארב םג רמא ,"ןוידטצאה ןמ קר אובל לוכי הז"
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ו אציו הצחמל־םיקירה הינפמשה יקובקב תא םהמע ולטנ .רבדב רוקחל עיצה והשיס
י לימא .הרמז לוקב םתוא הוולמ 4 רגנינוארב לש רוטסיזנרטהשכ ,םידנדנתמ ךרדל
 .הארק "!תלחוז ינא" .היתונוהב תוצק לע העיספהו םיקובקב ינשב הידיב הקיזחה
.ובישקהו ודמע המורמ רוחש ססונתהש ןוידטצאה לש ןוטבה תמוח ינפל
ה קירש ןיב תועובק־אלה תוקספההו—םשורה וליפא רצונ .םינפבמ האב הקירשה ,ןכא
ר פמאטש .םילוענ ויה ןוידטצאה ירעש .םינפב קחשמ להנתמ וליאכ—והוקזיח הקירשל
ה רושה הבוגל דע חמצש ,ץע) הואצמ םנמאו המינפ סנכיהל ךרד ושפיח 3 רזואהיירו

ר זע קנומיש .ץעה לע םלוכ וספיט ,סבג שובח היהש ,קנאלב תא איצוהל .(הינשה
.רתלואמ םלוסב
. ההכ םתכ ,אשדב ,הטמל קחרה .םדאמ קיר היה אוה .ןוידטצאה לא וסנכנ הלעמלמ
ו נממש ,רטמ 3000 ןב רה לע תוחפל וספיט וליאכ ושיגרה םלוכו הבשנ הננער חור
.הקירש םואתפ .םיקחרמל רדהנ טבמ ףקשנ
״! הטמל ,םש״ .3 רזואהייר ארק ״! םש !םדא״
ץ צורתהו הקירש עימשה םעפב־םעפכ .ריהב שובלב םדא אשדה לע דמע תמאבו

.שרגמב
.ילימא הקעצ ״! םיאפר־חור״
״! ילימא״ :קעטצה ,הרובחה תא הארשכו .וביבס ןנובתהו שיאה רצענ םואתפ
; רסאווטש הז היה .רפמאטש לש והזח לע הלפנו ילימא הארק ״! לטסוג והז !לטסוג״
ע יתפה וב םויב ומכ ,ולוכ היה בוטר .ילימאל ארקו םיבשומה תורוש לע רעתסה אוה
ה לודג תעבגמ שבחו ,ריהב־רופא ןוגב תרמונמ המא׳גיפ שבל .ותיבב רפמאטש תא
ו טבמ .ויניעל תחתמ לא טעמכ הבברתשהשו הככיר םשגהש ,ושאר תודימ יפכמ
. רומג טוידיא לש הנומת ומילשה בזהו םודאה ופאו עטוקמהו רצקה וקוחצ ,השקונה
.המודא םידלי־תיקורשמ התיה הרושק וראווצל
״? ןאכ השוע התא המ ,לטסוג״
ת א ףילחהל הכירצ תא .ףכית ליחתמ ׳דיפאר׳—׳הירטסוא׳ .תויוטש ילאשת לא"
ם ה ...ףילחהל ...ץוחרל !ידא !רהמ !םיקעוצ רבכ םה !ףילחהל ,ילימא ,ילש םידגבה
" !ילימא ,ךכ־לכ יל םח !םיפוצ ףלא־האמ .םייפכ רבכ םיאחומ
.העיז ילגא ודמע וחצמב

"ז הנה תאב ךיא"
! יתוא רצע ףוה רוסיפורפה !ןומרא ךותב רצעמב יתוא םיקיזחמ !יה־יה !יתחרב"
״! ...ןוכנה עגרב קוידב יתאב !קורשל חרכומ ינא ...יה־יה ...ןולחה ןמ יתחרב
. ..יה־יה ...תויוטש ,שלש־ספא ...יתודלי ...קיחצמ !יגרנא־הרימדא־קאג קחשמ !הה״
״! יה־יה ...תויוטש ...שלש־םפא ...תויוטש ,שלש־םפא
ט א־טא ורישפהש ,ותוא םיבבוסב טיבהו םידדצל ול תויולת ויתועורזו דמע אוה
ב שיתה קקפה לש וצוליח לוק עמשל .קובקב חתפ רפמאטש .קוחצב וצרפ ףוסבלו

ץ חל רפמאטש .דחפה דמע ויניעב ,וטטר ויתותפש .הלהב בורמ ויתחת רסאווטש
.ורטנס לע דרוי ףצקהו ויפ לא קובקבה תא
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״ ! תיתש אל ןיידע ךכ־לכ בוט רבד !הינפמש ,לטסוג ,התש״
.תונטק ,תוריהמ תומיגלב התש רסאווטש

״1 ףוסה דע התש ז התש״
.הקשמה תא הליכ באכ־ייוור םינפבו יאליע ץמאמב .ךישמה אוה
.אשדב לכתסהו רמא ,"ליחתמ הז וישכע"
.הטמ יפלכ תורושה דעב קניז "!ידא ,אוב"
ם ירחאה םג .הכובמב וירחא דרי רפמאטש .ילימא הארק "!ותא ךל !ידא ,ותא ךל"

א וה .שרגמל הסינכה לולסמב רבכ דמע רסאווטש .הנושארה הרושב ובשיו ודרי
ך ויחב וינפ תא הוועהו "ץוח״ה וקב דמע ידא .ותביק לע וידי תא קיזחהו ינבצע הארנ

ש ממ ,לפנו שרגמה לא הצירב רסאווטש אב זא .בצקב םייפכ ואחמש ,וידידי לא
י דיסח ןיב םיקלוחמ ויה ,םמורמ חור־בצמב ,םיפוצה .אשדה תאפל לעמ ,הנש ינפלכ
־ וארב לש רוטסיזנרטה ,וקעזו וקרש הלא ,ועירהו וקחצ הלא ."דיפאר״ו "הירטסוא"
ך להו ,ץוב הסוכמ ולוכ ,וילגר לע• םק רסאווטש ."תולגלגתמ םינבא" עימשה 4 רגניג

ם ינקחש םע ,הארנה יפכ ,חחושמ אוהשכ המ־ןמז ההש םש ,שרמה זכרמ לא דנדנתמ
ת ורחבנל זמרו הלעמ־יפלכ התוא קרז ,עבטמ איצוה רחא .ונוימדב ול הדב םתוא
ן מ ץר ,קרש אוה .ילימא ביבס םיבשויה ברקב הלודג הלהצ ררוע רבדהו ,קלחתהל
ך ישמה ,קלחתה ,בוש רזח ,ימורדה רעשל ןוויכב םידחא םירטמ הליחת .הצוחה זכרמה
י שאר לע דמע ,הדימע בגא תודחא םימעפ בבותסה ,ילאמשה "ץוח״ה וק לא ותצירב
ר בעל ץפק ,ןטשה םש ללותשה ומכ ,ינופצה רעשב תוצמאתהב לכתסה ,ויתונוהב
ו ידי עינה ,"ץוח״ה וק ךרואל ףופש ץר ,ולש המא׳גיפה יסנכמ תא םירה ,הניפה־לגד
ת ואל הקזחב קרשו רשע־הששה וק לא רהד ףוסבלו ,םימומע תולוק עימשה ,ארפ
ה רמוחב עיבצה רחא .םשרו םהנ ,ורפס תא ףלושכ העונת הווחה ,והשמ למלימ .םויס
" רעש" גאש ,קחצ ,החמש בורמ ץפק ,םירעשה ןוויכב ושאר בסה ,קרש ,"לדנפ״ה לע
ח פנמו ותעבגמ ןיקתמ ,וטאל ךלה רחא .ויתוביבס לע ץוב ןהמ וזיתהב ויכרי לע טבחו
־ בצמ .םיפוצה תורוש רבעל העגרה לש תוווחמ םשמ הווחהו זכרמה לא ,ןואגב והזח
ה ז ולפנ ,ורש ,וקרש ,ועקר ,וקעצ םה ,שדח אישל עיגה ילימא יחרוא לצא חורה
. הזמ עשעשמ רבד ואר אלו ועמש אל םהימימ יכ והער ינזאב שיא ועבשנו הז תועורזב
ק רש רסאווטש ,לוקה תמצע אולמל ולש רוטסיזנרטה רותפכ תא בבוס 4 גנינוארב
, הניפל ךלהו הלאמשו הנימי ,הטמל ,הלעמל ,םיקחשמה־שרגמב תוחיתמב טיבה ,בוש

.הבר המצעב קרשו רזח םש
״! הצוחה״ .קעצ ״! קנאלב ,קחשמה ןמ אצוי התא״
.ןהירוחמ ואצי טעמכ םדמ ומידאהש ויניע ,ופוג לכב דער אוה
״! ׳לדנפ׳ היהי בושש וא ,אצוי התאש וא !אצוי התא״
.תואר ביטיהל ,לולסמב ודמעו םוסחמל לעמ וצפק היחרואו ילימא
־ לע ץרו רודכ ספותכ העונת הווחה ,רסאווטש גאש ״! ילש הנורחאה הלמה /לדנפ׳״
ק שינו קביחו הניפב תוצע־דבוא ןנובתה ,קרש .םישנעה־תטיעב םוקמל שרגמה ינפ
בריק ,זכרמה תדוקנ לא בוש עיספה רחא .3 רזואהייר המודמה רעשה־ןגמ תא ךריבי
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 רת דחופמה וטבמ ,תוחופת וייחל ,תקסופ־יתלב הקירשב חתפו ויפ לא ותיקורשמ תא
 לע רעתסהלו להק םייבל תעה העיגה יכ הרבס ילימא .םיפוצה תורוש ינפ לע ביבס
 לע רוגסל הרובחה הלחה "יו׳פ" תואירקו תוקירש ,תוחירצב .הנש ינפלכ בטסוג

 העונתב ףיעה 4 גנינוארב .קרושו העיז ףוטש ,דחפמ דעור ,םמוד דמעש ,רסאווטש
.ה׳צ־ה׳צ־ה׳צ עימשהש ,ולש רוטסיזנרטה תא תמייאמ
 לוחמב בטסוג לא וברקו יטפילאקופא הווחמב םהידי תא ומירה םירחאהו ילימא
 ורגסו ,ןטק דלי דיחפהל וממז וליאכ תונתבערב םירועפ םהיתויפ ,תוחווצבו ףשוכמ
 לפנ ,קועצל לחה אוהו ויפמ וישכע הטמש הריעזה ותיקורשמש ,בטסוג ביבס לגעמב
 ןנחתה ,ועבוכ תא ךשנ ,ויתפש לע ףצק הלעה ,וילגרב עקר ,וינפ תא הסיכ ,הצרא
 ומכ ,ודקירו םהידי ובליש םירחאה .םואתפ חתמתהו הליפת תולוק עימשה ,םיימשל
 התע ועקפ תונשי תוקלצשו דוע רחריח קרש שיאה ביבס ,גורה ליפ ביבס םיסננ טבש
.זועב םמדל ולחהו ופוגבו וינפב
ע בק 4 רגנינוארב .תמו טקש ,וכותב רסאווטש היה לטומ לגעמב תוחורה וטקששמ
 תותוא רדיש רוטסיזנרטה .רפמאטש לש והזח לע התכב ילימא .וקפד תא וששמב תאז
.הקספה
 וירחא ואצי םירחאה .הנושאר־הרזעל ארקו ןוידטצאה ןמ ןושאר ספיט קנומיש
.דימ ורזפתהו

(.ה .ת)
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 בהוא םימעפלו ,הדובעה הנשיש בוט .וב רשא לכ לע ,דרשמה תא בהוא אוה םימעפל
 ,טק# תאזה הרעמב .הרעמ ךותבכ הדובעה ךותב רפחתמ אוהו ,הדובעה תא אוה
 ומכ ,הזה טקשה ןמ קלח אוה דרשמה שערו ,ןעשמו הסחמ ,ןוחטב שי הב קר הב
.תיבה־ינבא
 ןושאר ןיב יכ ,דרשמב םג טקש—ינשל ןושאר ןיבש הלילה היה הז—הזה הלילב ךא
 וילעמ אוה עמוש םעפב־םעפ קרו ,ההובגה תיננוכה ירחאמ ,ךומסב םידבוע ןיא ינשל
 ברקשכו !החוורל תונולחה לכ םיחותפ הלעמל םג יכ ,םירטנירפלטה שורשיר תא
.רחונ והשימ בוחרה לש רחאה רבעב חותפ ןולחמ עמש ,ןולחה לא
 ופסכ לכ תא .הירגיס ול לגליגו הביתכה־ןחלוש לא שגינו רזח אוה .ןאכ תויהל אלפנ
 וישכעו :יוכיס אלל םיבהואש תורענה לככ הרקי ,הרקי הרענ התיה איה ;הללגב זבזיב
ימת םימי השימח שי ןיידעו ,םימי הז רבכ רבצש ,תובנזה ןמ תוירגיס ומצעל לגליג
 לע ויניע תא ריבעה אוהו ,עוצקמה ךל שיש ,אוה בוט ,ןכ .האבה תרוכשמל דע םימ
 הביחרה ךכ .וירינבו ויתודשב ,ברע־תעשב ,וחרוא םע טטושמה הזוחא־לעבכ ,וביבס
 ולכי רתוי וא שיא םישש יכ דע לודג הכ היה רדחה .הללח ילתכ תא ותדובע־תרעמ
 יצחל והוקליח ,הרקתל דע תועיגמה ,תוהובג תויפדמ אלא ,םהיתונחלוש דיל דובעל
 ,תוינרצקהו םינמגרותמה ובשי יצחב ;ריקב רבעמ־יחתפ םע ,םיעבר ינשלו דחא
כוסל ךייש עצמאבש קלחה :להנמה־תכשל לא הלעמל תודחא תולעמ וכילוה םשמו
 תדבוע תונכוסה ןיאש יפלו ,וב קוסע ומצע אוהש דרשמה אוה ןורחאה עברהו ׳תונ
 דאמ טקש היה ,םמוי קר םידבוע ללכב םימגרתמהו ,ינשל ןושאר ןיבש הלילב
 ־תונוכמ לש ןחיר תא ,ריינ לש וחיר תא חירה אוהו ,השולשל קלוחמה הז םוקמב
 .ותדובע לש הובגה המוחמ רייתשנ ומכ ,שבי ריווא ותוא ,קבא לש וחיר תאו הביתכה
 ץוחמו ,היה ודבל !הכו־הכ רדחב ,הצק לא הברק ויפב הירגיסה ,ךלהתה םיימעפ
 הרקתה־תרואת םע ,ותבתכמ לעש לגרה־תרונמ ךשוחה ןמ ותכתחש ,רואה־גוחל
 םע אוה ,היה ודבל ,ןכ .ספדומ ריינ לש רופאה ןוגה תא לכה לביק ,תתבשומה
 ברואה יליוואה ןכוסמה לכ ךותמ שממ ךותח ,הב םלוגמו הכותל רפוחמ ,ולש הדובעה
 חילשה־רענה ,שמחב אלא אובי אל הקינורכה־ךרוע !דבל אלפנ הכ .םוקמ לכב ץוחב
 בושתו התיבל הכלה תוצח־תושדח ירחא :ךכ־לכ ךומסב הרג תינבתכהו ,ששל ךומס
 היה ןשי םימעפל .זא דע העשה הבר דוע :ונועשב טיבה אוה .עבראב םדקומה לכל
 ;הביתכה־ןחלוש לא בושי ,תותווזמה ותמאו ועורז ןיב לא וחצמ ,ולא תוטעמ תועש
 ריינה־תליבח ,ןדקרפ ומצע אוה בכושו תויננוכה תחאמ ריינ־תסיפח לטונ היהש וא
 אל בורה־לע ךא .םינמגרותה־תקלחמב םיקירה תונחלושה דחא לע ,ושארל תחתמ
 היה םעפה .הנשי וא התיבה תכלוה התיה אלשכ ,תינרצקה םע ,רבדמ אלא ןשי היה
התא ונמיז ףלחתמה רוזחמהש ,תינבתכ התוא יכ ,ודבל היהיש עדי עודיו ,ודבל
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א והו ,דבל ירמגל היהי הזה הלילהש עדי עודי .התיבה תכלוה דימת התיה ,םעפה
, ץוחב אוהש המ לכו ,ריעה ןמש קוחר שחר לכ ,לוממש הרחנה .דאמ דכ לע חמש
ה לוע היהשכו .ןגומו רומש ,יוסח וז תוידבלבו ,דבל אוהש שגרה תא וב וריבגה
ן יעמ אלא ויניעב הז היה אל ,םירטנירפלטה־רדח לש בנשאה לא תוגרדמב םימעפל
, תוקוחר םיתעל קר אצמנ שדח רמוח .דוע אל ,ושגר לש לובגה־רוזא לא לויט
ם תואש ,פ״פא לשמו רטיור לשמ םימוגרת קר טעמכ וז העשב האיבה א״פא תרבחו

.רוקמב האר רבכ
ה לעמ לאו ,הכראל לודגה תיבה תיזח תא האר ,ןולחה לא ןעשנ היהשכ ,ודרשממ
־ ןאמרה ךות לא קוידב טיבמ ,רשי־רשי לכתסמ היהשכו ,התיה הקיר ,הסאג־ןדייזה
ה ניטנקה־תחורא תא םיירהצב םילבקמ ויה הבש ,הדעסמה לא םשל הכילוהש ,הסאג

, הרטשמה לא ,הסארטש־ןאבטסווב תילמשחה לא ןאכמ ,חפ־לש־םישגמ לע םהלש
ר קוח טבמ חלשו ונימיל ושאר הנפה אוהו .הקיר התיה וז הטמיס םגו ,שאה־יבכמ לא
־ טלש האשנ אל וליפאש תחלצומ־יתלב הממיס התוא לא ,רבעמה־תיבל הסינכה לא
ל ש ותבתכמ ירוחאמ ריקה לא םיצענב העובק התיהש ,הפמב ןייע דוע אוהו ,םש־לש
ן יעמ תישענו תבחרתמה הממיס התוא ,הסאג־ןלרא המשש הארו ,הקינורכה־ךרוע
ת יצחשכו ,רבעמה־תיב ךות לא תקחדנ איה רחאו תוינוכמל־ןוינח שמשמה ףיפרק
ה מע זא בשוי היה ,ףוה־הזלאב ,םש .הפקה־תיב םג ךלאמשל הנה רבעמה־תיב תא
ו כותלש בלח סוכ וינפלו ,הידעלב םג ךכ־רחא תופוכת רתויו רתויו תופוכתו ,דימת
ב עותמ היה הז .יקנ קאינוקב ךישמה ןכמ־רחאלו ,קאינוק־בלח ,קאינוקה תא קצי
י כ חרכהש רבס אוה ךא ;ללכ בביח אל ותואש הפק־תיב ותואב דימתו ,ידמ רתוי

.הז הפק־תיבל קד ירה ,אובת ללכב םאו ,רוזחת
ה מודב ,וטבמ םצמיצו רזחש העשבו ,ןולחה לא בוש ברקו ריעה־תפממ רס אוה
א צמתהלו בושל הסינו ,תועמד ירחאמכ הנומתה תפעטצמ התשדעבש תפקשמל
ם ידמוע .םינשה תא האר ,תילמשחה לאו המעטמה לא ודגנכ רשייה הכילוהש ,הטמיסב
־ יצחכ הנממ הובג ,שיאה .תכלל הנופכ רבכ ,השאה ,איה ,שיבכה עצמאב קוידב ויה
. קספה אלב הבל לע רבדמו רבדמ אוה וליאכ הארנו ,הילא בורק־בורק שגינ ,שאר
ו ראשנ ןאכו ,שיבכה ןימי לא וברק הז דיל הז .םדנ שיאהו ,השאר המירה השאה
, אוה ףא רצענ דימו ,שיאה ינפ לא םואתפ התנפו הרצענש איה השאה .םידמוע
ת א ,רמוא אלב ןיידע ,הלטנ ךכ־רחא .םישירחמו תוכורא הזב הז ולכתסה םהינשו
ו עספ בוש עורז־יבולשו ,הירחאמ הכרשנ שיאה תעונת ,רוחאל התנפ בוש ,ועורז
י נפ תא וישכע האר ונולחמ .רבעמה־תיב לא םינופ הנממש תיווזה־ןרקל דע םינשה
1  וזב אוצמל אוה לוכי ,םשל־ןעמל ,המ !איה תרעוכמ־המ ,הא :רהריהו ,םהינש
־ ישירח־והשמ שיאה רמאש ירחא .השאה הרצענ ןאכו ,תיווזה־ןרקל רבעמ לא ונפ םה
. דתיה רבכש ,הלאמש לגר תא תינמיה הלגר לא הרזחב הטיסהב ,עתפ הרצענ דאמ
ת חתמ ומכ ודמע םה !טטרמה הפוג לכ תא הרמיסש הלטלטב ,המידק העונתב
ת כתמ־טומ תועצמאב רבוחמ היהש ,יוהק בוחר־סנפ לש רוא־תמולא ךותב ,ליהאל
האופקכ :חרי־ירווח ודמע ךכ ;הסאג־ןרוהאב ןרקה־תיב לש םוטאה ריקה לא לקועמ
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ו ל קיפסה אל ךא תחא הלמ וזיא רמול הל קיפסהש ,ריעז ןיע־ףרה ,דשאה הדימתה
י פכ—הרואלש ,הריהבה הפוחה ןמ האצי ,רוחאל הבסנ איה .הלמ התוא ויבהל
. םינשה ואב ונממש םוקמה לא הקלתסהו ,ארונ והשמ שיאל ול רווחתנ—הארנה
, ןיבה אל ךא שיאה עמש םנמא התואש ,הדיחי תחא קר ,יהשלכ ,הרמא תחא הלמ
 התוא רחאו ,הב שח קר אלא ןבומכ העמש אל ףא ןולחב הלעמל םש הפוצה וליאו

, ודמע לע ,הרביד וילאש ,שיאה תא הריאשהו ןאכמ הכלה הרמאש הדיחי־תחא הלמ
ה שאה התיה רבכ ,וריזחהל ,וב קיזחהל ,עריאש תא גישהל שיאה לכוי םרטב דועו
־ ןרקל דע המידקו ,רואה־תמולא־להואמ אציו שיאה םג ץפק זאו ,הסאג־ןאמרהב

ד ועו דועו ,שש התע ,התע שמח ,עברא תועיספ הקוחר התיה רבכ איה ךא ,תיווזה
 ,הירחאמ ששיג אוהו ,שיאה ןיבה ףוס־ףוסו ;ףוס אלל התמדנ וז תוקחרתהו ,הקחרתה
 ,הקיחרמה לא החולש ודי ,דעצ־זפח תודעומ תועיספ רפסמ דוע .קירב עגנ רבכ ךא
־ ריקב לקתנ ומכ ,רובישכ םואתפ דנדנתה הזו ,ופוג לא העתרנו דיה הרזח זא ,הירחא
ר בכש ,השאה לש היתועיספ ודהדיה תוינקרוטו ,שיאה לעמ רשנ עינ לכ .תיכוכז־לש
ו בש םוקמב םש דמוע שיאה היה ןיידע .טקש היח זאו ,תיווזה־ןרק רבעל התנפ
ר שנ וז תושגנתהב ,םוריעו לודג ריעסהל ,םתורכנתה לש תיכוכזה־ריקב שגנתה
ה לעמל הפוצה ,הייארה־דע ,ובו .איקהל דע בולע הארנ אוהו ,ולשמ היהש לכ וילעמ
־ שגרב בולעה קחשמה תא ,האולבה הוקתה תא ,הז לכ תא הארש ,ודרשמ ןולחב
. תוינלטקבש־תינלטקה השובה הזחא וב :טלחומה םינפה־ןויפח תאו ימצעה־דובכה
ם ידיבלה־ןפוד לא תופפותמ וילגר ,הביתכה־ןחלוש לע בשיתהו ןולחה תא קרט אוה
; תויוליפכה ינפמ ןנוגתמ היה אוהש תעדלו הז שער עומשל היה רדהנ .ןחלושה לש
־ דעורו םוריעו לפשומ ,בולע תואריהל אוה אנוש יכ ,ןנוגתהל ץלאנ היה אל ףא ,אל
, םלועלש ,ותרעמ תא בוהאל שדחמ ודמיל האר הז־התעש המו !לכ־יניעל רוקמ
א וה .ומצע ולש הבולע תומד התוא :וב הזחש הז ומכ בולע הכ דומעי אל םלועל

ר ופס־ןיא םיברע םתואב רהריהו ,קבטה תא ררופו םידחא תוירגיס־ידוא ךעימ
ץ פק םואתפו ,םיחירסמה םידואה תא לכעל וישכע אוה סונא םללגבשו ,ףוה־הזלאבש
ת א הרוחש הריכמ רכומ היהש ,רדסה לא ,הרדסמה לא הטמל ץרו הבתכמה לעמ
ד ועש ןהה שמחה ןמ תחא ול קילדה ותולעב רבכו ,תובוטה תויאקירמאה תוירגיסה
ה תיהשו תמייקש ,הפרחה לכ תא ול ריכזי אלש רבד םוש .ןליבשב ופסכ ול קיפסה
ה נשיש אוה אלפנ־המ :בשח אוהו .תמייק דוע היהת אל םלועלש אלא ,ויבגל תמייק
ק יח לכב רשאמ רתוי קומע תיבב ,תיבב אוהו ,רבגה יוסח ,בשח ,הדובעב .הדובעה
ל כמו תוליסכ לכמ אוה עונמ הדובעב ,אמא לש הקיחב רשאמ ףא קומע ,אוהש
, ץע־עבצ ועבצש ,שפורמ ,קבואמ דרשמ ותוא אוה תראפת .ץוחב ול תופצמה תובילע
ל ע םירבועה תוריינה־ילס םעו תונחלושה־תוחול לע קבד־ירייש םע ,שבי ץע עבצ
ו תוא ,שלוג הפק־עקשימ בורמ בבורמ ,הניפב םש ילמשחה םחימה םע ,םהיתודג

ל עו תושקה תוסרובה לע ,תונוכמ םישימח וא םיעברא תדלות ,ושער לכ לע דרשמ
, לפוטמ ,רדוסמ ,ךרוכמ ,הפי קיותמ ץוחב םש עראתמה לכ ןהבש ,תוהובגה תויפדמה
־ילע לכ לעו ויפוניהו וייותיפ ,וימויא לכ לע ,לפש ץוח ותוא בכרואמ .רומשו ןיוממ
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, המימח הרעמ התואב הדובעה ,וז הדובע םדאל ול שיש אוה אלפנו בוט ,הה .וחוב
־ בטיה עדי אוהו ,תושקונה הביתכה־תונוכמ שער האלמו ריינ־חיר האלמ ,תיגתרס
ל ספ ותוא ,הזח הז־התעש המו .דבל־דבל הלילה לכ תויהל חמש הז־המ־לע בטיה
, חתפה בחור לכ אולמ ,ןורחא חירבכ ול ץברתנ הז :ץוחבש תובילעה לכ תנומת
.ותודידבמ טלמיהל דוע היה לוכי ודעבש
ת א ארק ודי־ןועש לע .הקיר הטמיסה התיה ,ןולחה תא חתפ בוש רשאכ ,ןכמ־רחאל
ו ל התיהש היה בושח .וישכע העשה המ היה תפכיא אל ;ועדומב הטלקל אלב ,העשה
ה שעיש הנכסל יופצ וניא ,התושעל ולש הדובע ול שיש ,בשח ,םדא .ולש הדובעה
, ותראש איה ,םדאה םא איה ,רהריה ,הדובעה .םורעו דודש ,בולע השעיישו תויוטש
.התושעל קר וילע .ותנועמו ותוסכ
ת יבה־רעשב הסנכנ איה !רדחב תינרצקה הדמע רבכ הביתפה־ןחלוש לא הנפשכו

ה חינה .שדחה רמוחה ;תוריינ־רורצב ,דפנפינ ;רטנירפלטה לצא התיה רבכו ,יליעה
ב וש לוממ .לוזליז־ךרד ומכ ,םיפדה תא ודריפ ויתועבצאו ,הבתכמה לע וינפל ותוא
.תינבתכה הלאש "ן תנשי אל ירמגל התא" .תוריחנה תא עמש
."אל"
״? אל ירמגל ,םולכ״
ל ע .המוקמ לא הבשיתה תינרצקה םגו ,ןחלושה לא אסיכ ררג אוה ."אל ירמגל ,אל"
ת וקספהב הדבע הבש ,הדופאה לש בגה־קלחו רמצה־תופינצ ויה תוחנומ היכרב
ה סינ אוהו ,רהריה ,הלש דידיה ליבשב התוא תגרוס איה .הבתכהל הבתכה ןיב
ה ז ןיא אמש רהריה דועו ;תשקבמ איה תוביח הזיאו אוה שיא הזיא ומצעל תומדל
, תלאושכ וילא הטיבה אלא הגרס אל וישכע לבא .תאזה השאה ליבשב ןוכנה ללכ
."םולכ ןיא דוע" :רמא אוהו

א ל טעמכ םג ירה ינא" :הרמאו השאר המירה רחא ,תופינצה תא השמשימ איה
:הכישמה ןוחטב־יאב תצקו ,הל בישקמ אוה םא ןוכנ־לא עובקל הלכי אל .״יתנשי
ם עפ ףא הז ,תצק יתנשי רבכש תויהל לוכי וא ,םדריהל יתרמא רבכ :רמוא התא המ״
א וה ,הפ רג דחא שיא .קספנ אל הזו ,ונילעמ םילצלצמ זא :קוידב ךכ־לכ םיעדוי אל
א והש יפ־לע־ףא .םהיניב רדסב אל והשמ ךא ,תחא השא םע הנשמ רתוי רבכ ךלוה
ה יה אל והשמ לבא ,וילא דאמ הבוט דימת הת יה איה םגו ,הילא דאמ בוט היה דימת
."גרהתהל הסינ הזה שיאהו ,רדסב
.לאש ״t התוא וא ומצע תא—גורהל וא גרהתהל"
, דתיה םידחא תועובש .ותא הרג אל רבכ ירה ,דשאה" .התנע ,"דבאתהל ,ומצע תא"
, תובורק םיתעל םינשה תא יתיאר ירה ינא .ונממ הכלה בוש ךכ־רחא לבא ,ולצא הרג

.רבעמה־תיב ןוויכב התרוה הריהמ די־תעונתו ,"הפקה־תיבב םשו ,תיבב ונלצא
ך לוה ,הביבסב ןאכ ררוגתמש המ לכ—הלא םג .רהריה ,תרמוא־תאז ףוה־הזלאב
״1 ףוה־הזלאל םימעפ הברה תכלוה תא םג״ :תינרצקה תא לאש אוהו .םשל
ת כלוה ינא זא ,בורל עובש־יפוסב ,םירוהה לצא קוניתהשכ קר" .הרמא ,"הברה אל"
."םש םיענ יד תמאב ירה .תבשב םשל
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א ופא הנהש רהריה ךכ־רחאו .רקישש לע סעכתה רבכו ,רמא ,"תמאב והז ,ןוכנ"
: הכישמה איה ךא ;רחא רבד לע רבדל ףידעמ היה אוהו ,אבא ילב ,קוניתה הל שי
ה מכ ירחאו הלעמל וילא והשמ תארוק איהו ,השאה היה הזו ,םילצלצמ הא־זא ,ןכבו"
י נא .הידעלב לבא ,בוש הפ היה אוה תחא העש ירחא ,תוגרדמה ןמ דרוי אוה םיעגר
, םדריהל בוש לוכי היה אל קוניתהש ינפמ ,םדריהל בוש יתלוכי אל יכ ,הז תא יתעמש
א וה יכ ,תושגרתהה התיה ךכ־רחאו ,יתמדרנ ךכ־רחא לבא .לכה יתעמש הז ינפמ
. הז תא החירה ,ודי־לע הרגש וז ,השאהו ,זגה־רוניצ תא איצוה אוה .דבאתהל הצר
, לקלוקמ אוה תוצצפה זאמו ,דאמ ןשי תיב אוה ונלש תיבה :תעדל ךירצ התא יכ
״—השאה לש הרידהו ולש חבטמה ןיבו
.וינפל התע תושורפ ויהש תועידיה לע תרבוע וניעשכ ,לאש ״1 השא וזיא לש״
יבסה ,"הלש םזיטאמירה ינפמ ןושיל הלוכי אל איה־תאז .ודי לע הרגש השאה לש"
א ל הז :תרמוא ונלש הנכשה״ :הכחיג ךכ־רחא לבא .באכ תמחמכ ווענ הינפו ,הר
, הלוכ המוקע תכלוה איה םויב םג" ,ןינעל הלוכ בושו ,"לבא .םישפשפה הז ,אמיורה
ם ע םנמא ;םישרק לש ריק קר שי ולש חבטמהו הלש הרידה ןיבו .אמיורה יאדו הז

."השאה הז תא החירה ךכו ,ץעמ תאז־לכב לבא ,םיטיפט

״1 שיאהו״
ה ז ךא ;תלדה תא רובשל םדוק םיחרכומ ויה םה .הנושארה הרזעה ןמ וחקל ותוא״
."ללכב יתנשי אל הזה ןינעה ללגבו !שער היה
״? הפייע אל תא״
ה תנמו תגורסתה תא המצעל הרדיס ,תרבדמ הדועו ."ירמגל יתוא הריעה תושגרתהה"
ו טבמ .וקתש םהינשו ,הלמלימ ,"ששו־םירשע—םירשע—הרשע־עברא" .םייניעה תא
, תינכומ ,ןיימל ויתועבצא ןיידע ופיסוה םתואש ,םיפדה ינפ־לע דוע טטוש־ףחיר
ו בצמ ,תבשוח תא המ—ה־זא" :התוא לאש הכורא הקספה רחאלו .החונמ־ספאב

״1 הז תא רובעי אוה—תרמוא תאז ? רומח
ר ומח אל הזש רמא הנושארה הרזעה ןמ אפורה .ןפש הנימאמ ינא" ,הרמא ,"ןכ־הא"
. "ידמ רחואמ ירמגל וליפא וא ,רומח היה הז זא—רחואמ רתוי העש־עבר לבא .ךכ־לכ
.היתועבצא לש ארונ־תוזירז תועונתב ,הגרס־הגרסו ,הבג תא הרמיק ,הל רק ומכו

— טרופסה־רודמל המש הז—הראקנאב תורחתו ,ילרוא הפועתה־למנו ,וחקלתנ בוש
— הקינורכה־רודמל—תויחה־ןגל םימ־תקפסאו ,׳גו ׳ב הלכלכה־רשו ,׳ב־םויל תיזחתו
ת ליפנו ,—ב םנכ ךכ־רחא ,הלכלכה־רש םעפ דועו—קויתל—רטיור םעפ דועו ,רטיורו

ה תיבשו—הדצה קחרה ,הדצה ,קויתל ,הז לכ הדצה־ירוכ לש התיבשו ,דיל סוטמ
— טרופסו—הלאמש קויתל—רטיור־יקתעה לש םיקדקדה םילעה הלא לכ ןיבו ,םיתש
ם ירוקיב־אישו ץוח־תונושל ,םשל—דאבסלראקב תוומ־ןיד־רזגו—המש—םוכיס

: תינבתכה הרמא םואתפ זאו .—הדצה—ץיק־ןוירנימסו—הקינורכ—הצחרה־ירעב
־ רחא הז תא רפסא ינא ,יל יתבשח .הקינורכל העידי אל הז םא ,יתרהריהו יתרהריה"
— לבא״ :הכישמה איהו ,שירחמ הב לכתסה אוה ."הקינורכה־ישנאל ,ואובישכ ,ךכ
־לכ אל ,תרמוא־תאז העידיכ ,בושח ךכ־לכ אל ירמגל ידה הז .יתבשח בוש ךכ־רחא
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ם יצור ויה אל םג ,ומצע והשימל הרוק היה הז םא .יטרפ ךכ־לכ הז—ר .בושח ךכ
ה תא .שארב יל רבע ךכ קר הז ;יתבשח םתס ךכ קר םדוק ינא .העידי הזמ ושעיש
ל כ שי םימעפל זא—ןושיל םילוכי אלשכ דוחייב ,הלילב" ,ךייחל התסינ איהו ,"עדוי

."ולאכ תובשחמ ינימ
ו השימל תורקל לוכי הזכ רבדש תבשוח תא—לבא" .תועמשמ לכ אלב ,רמא ,"ןבומכ"
ח רופש ,הז לכ ,הז אוה ךחוגמ־המ שיגרה אוה .השע המ שיגרה דימו ,לאש ״? ומצעב
ן יע־תופעה רפסמב ךרענ תויהל ,ותבתכמ לא ,קספה אלל ,הלילרדליל ,םוי־םוי אבו
־ ילב ,תיתורירש ,םיפדה תא ףילחהל היה לוכיש ול ררבתנו די־תועונת רפסמבו

ה מ השעי :הביס לכ אלל וא איהש הביס לכמ וא תושידא וא תועשיר ךותמ ,םישמ
ו א ,לכתסמ וניאש והשימל ןושל אוה ץרוח וליאכ :הסרא׳פ וז התיה ,השעיש
ת א ,הז תא אנש אוה יכו ,הז לכ יוזב המכ שח אוהו ;ובג ירחאמ ופא תא םקעמש
ו תוא ,ותושממו—ותוימשג־טושפ ,םנוצמ ,שובכ רבכ הזשכ ,הזה רוראה יחסה לכ
ח צרנו ,הנואת־עגפנו ,םייתסנו ,הלגתנו ,חצינו ,החדנו ,ררבתג־םרטו ,ונל־רסמנ
ם ופד־עבצו ריינ לש הלאה םיחוטשה םיטונחה לכ תא אוה אנש־המ וה ...רטפנו

יהל יושע וניא הזמ םולכש יפל ,תלעות־רסח המ ךא ,ןולדיחמו בקרמ ןסוחמ רוחש
 ,טק עגרל אול ,היה אל דוע םלועמש יפל ,לודחלו תחשיהל יושע וניא םולכ ,בקר
־ רבעמה לע ךכב םירתוומ םניאש ,םיטונח־ייומד םתוא !עווגל־יושע־יח ,ןולדיח־יופצ
ם ייחה ירוגמ לש רוזיאב םמוקמ תא עובקל וחוכב ןיא םגש ,םהלש תוומלו־םייחל
א נש־המ ,וה ;םיעמשומו םירבודמ תויהל שדחמ םתוא ןיקתמ אוהש ךכב ,תוומהו
ם יפיקע־ךרדב םיעצבמ םייחהש ,תלחוזה תודבאתהה לש ןוגראה הז לכ—הז לכ תא
ר ענתהל ידכ ,התוא םייח ןיאש וז הפילק ךותב רפחתה :ךכב קלח לטנ אוה .וז
ם ייחה ךות לא תוומה אוביש דע ןיתמהל ידמ היה בל־גומש םושמ ,םייחה ןמ ומצעב
, ותלאש לע הלש ןהה תא עומשל אוה טוהלש השח אלש ףא ,תינרצקה ,איהו .הלאה
.התעד תא עומשל דאמ אוה טוהלש תאז םע השח
ה ידי תא הרקזו הילגר תא הלכיש ,התגרסת תא הילעמ הקליס ,החנאתה "!םשה ןעמל"
. םיעדוי אל םעפ ףאש יפ־לע־ףא .אל ילוא ומצעב והשימל" .הקיחב תולפוקמה
ם דא היה אוה !שיאה ,הארת״ :תוררועתהב ,ודצל הנופו וג־תפקוזמ םואתפו ״...ילוא
ת אז ,תרעוכמ איה ,ילא ...םינשהו ,ער אל תמאב חיוורה ,םיסומינ ול ויה ,ןידע ,טקש
א יה :היעבה לכ התיה וז—!עדוי התא—־ו תרעוכמ איהש הנימאמ איה ,תרמוא
ו הומכ רבגש ןימאהל הלכי אל איה .הילא ביבחו בוט אוה םימחרמ קר יכ הנימאה
־ ילא—בלל ךכ־לכ הז תא הקיש לבא .תעדוי ינא ,היעבה לכ תאז .התוא בבחמ
, ונממ הז בשוח היה אל דחא ףא !אוה אלא איה אל !הז תא בשוח היה ימ ,םיימשבש
."ומצע לע תאז בשוח ומצע אוה היה אל ילוא .ונממ הכלה רבכשכ םג
, תאז התשע איה ;םינשה הארמ תא ומצעל ראתל שקיב המייסשכו ,דאמ בישקה אוה
א ל .אל" ,וב העדי אלש תופירח ולוקב העמש איהו ,רמא ,"אל" .הלא ויהש עדי זאו

ד ימ תרתיווש ךדצמ הפי הזש בשוח ינא" :הב טיבה אוה .״העידי הזמ תושעל ךירצ
לע וטבמ אולמ ההשה ןיידע ."בשוח ינא ,ךדצמ דאמ דמחנ תמאב הז .הזה ןויערה לע
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ה זמ תושעל הצור התיה דאמ םצעב יכ ;ךכ לע תונעל הילע המ העדי אל איהו ,הינפ
ה קתינ וז הכובממו ; תאז התשע אלש רדסב רבכ הז ירה ,רמוא אוה םא לבא ;העידי
. "רטנירפלטל ,הלעמל תצפוק ינא J שמח ינפל רשע״ :האסיכ לעמ הצפקב ,המצע
ל כבו ריהב היה רבכ וישכעש אלא ,ןולחה לא םעפ דוע שגינ ודבל היה בוש רשאכ
־ סמתנ־וצופנ ךכ רהרהמ ותויהב ;הפקה־תיב חתפיי העש דועב .םדא־ינב האר םוקמ
צקה .רקובה־ימודמיד לש רוא־אל־רוא ךות לא רחמ ןיבו לומתא ןיב ויתובשחמ וסמ
ם ויה ,למשחה־רוא תא הביכ אוה .שדח רמוח האיבה ,רטנירפלטה ןמ הרזח תינר
ה לאש ״1 והשמ שפחמ התא״ .תוריינב רובנל ליחתהו בשי ;ויד ץוחה ןמ ריאה הלועה
ו טישוהו ןטק ריזג רזג ךוראה א״פא־טרסמו ,והשמ אצמ ךכ־רחא .הנע ,"אל" ;ותוא
" !אורקל" .(אוהש־ומכ טסקטב תשמתשמ התיה םימעפל יכ) הלאש "?קיתעהל" .הל
ם יצרוחמ וינפש התאר .וילא הטיבה ךכ־רחא ,יצחו־םייתרושה תא הארק איה .הנע
ך ל היה יאדכ אל .דאמ ףייע תאז־לכב התא לבא" :הרמאו ,רעצמ םיטמוקמו תופייעמ
ה נע אלש ןויכמו ,העידיה ןויער לע הרתיווש הצורמ התיה וישכע ״? תצק דוע ןושיל
ן יב ןיידעש ,ריינה־טרס לא לאוש טבמ ותואב ךכ־רחאו ,וב הטיבה התלאש לע
: רמא ,המק רשאכ ךא ,ףסי אלו רמא ״! הקינורכה לא םש ותוא ימיש״ .היתועבצא
. "הצור תאש המ הזב ישע" :ףיסוה ,תססהמ התוא הארשכו "!הז תא יקרז ,וה"
ע גרבו ,הילא םג וישכע רבע ,ולוק תא ריכעהו ויתוארוה תא ביתכהש ,שואייה
— ריינה־תסיפ תא םש חינהל—ןוכנה תא רמולכ ,רתויב־לקה תא תושעל הדמעש
ה חינה איה ."הנשמ הז ןיא אליממ ירה .םש הז תא יחינה" :אוה רמא ומצע עגר ותוא
ת רהזנש ימכ ,היתונוהב־ישאר לעו ;הקינורכה־ךרוע לש ונחלוש לע ריינה־תסיפ תא
א יה .ישוקבו ,הל ביתכהל ליחתה אוהו ,המוקמ לא רהמ הרזח ,הריבע לע ספתיהל אל
ד עוצ ,שגינו םק הבתכהה םצעבש אלא .הבתכהה־השעמב ולוכ זכרתמ אוהש השיגרה
ט רסה תא לטנ ,הקינורכה־ךרוע ןחלוש לא ,הבוקר תרוינב וילוסרק דע ססובמש ימכ
ב וש רבכ ,וליטהו ,שורדה ןמ רתוי הברה תופירחב ,ויתועבצא ןיב ותוא ךעימ ,ןטקה
א ל אוה ךא ,והשמ רמול וישכע השקיבש שיגרה .תוריינ־לס לא ,ומוקמ לא וכרדב
, תקספומה ותבתכה תא ,ירמגל הנכומ בשת םרטב דוע ,שדיחו ,םולכ עומשל הצר
־ ךרוע םנכנ ךכ־רחא טעמ ;והשמ רמול הדיב היה אל ללכש דע ךכ־לכ ןוזפיחב
ו דבע םהו ,רמול השקיב המ החכש ןמזה ךשמב ,חילשה אב ששב ,רדחל הקינורכה
.םפילחהל םויה־ידבוע ואבש דע ,קספה אלל

(.ב .א)



ם>נ»כדגה יוליג :דעל בקעי
תואקתפרה עסמ ןמוי

. עדוי ימ :הבושת ?םה םדא־ינב—םינשגר :רודזורפב רבועה שיאה תא לאוש ינא
ם יפילצמה םיבשוי רבכ ,םיסנכנ ונאשכ .דקפמה לצא ךורדית תלבקל ונכרדב ונא
ה עש ינש םויב .םיירהצה־רחא עברא העש ,ישימה־םוי הז .תויסוכה ינפל םינשקמהו

ן שע קר העש־יפל הלוע וחירי־תורפוש יפמ .לופיל תומוחה לע ספא־םפא־םפא־ספא
י תמ דע .הבושתב רזוח םעה ,ףגינ םעה :חתופו שאר בשוי דקפמה .לחלחכ תוירגיס
ך רדב ךלוה אוה ,עורל ףרוע הנפ אוה ,תושדה םיכרד שקבמ םעה ? בצמה הכ ךשמיי

.תישונאה תושונאה יחת .חצנל תודחאה לע ,לופיל תוכירצ תומוחה .המוחה לא
ת ונומאב םינימאמ ונניאו ,רשע־השולש ונא .םיענכושמ תרבגהו םינודאה רסירת
ת לכת ןיידע ויניע ,תינוויה השפוחה ןמ ףוזש ודוע ,ןכ־ינפלמ רבועה־שיאה .תולפת
ש קבמ ינא .תונוליווה לש המודאה הפיטקב וטבמ חיכשמ ,םיוולשה םייאה לשמ תינוי
ע דאש הצור וניא ,בשוח אוה המ תעדל שקבמ .ספתיהל ןתינ וניא ,הז טבמ סופתל

...בשוח אוה המ
י שמב ,ץהוגמה ןוראווצה לש םיימל׳פה םירחתב ,לתלותמה ורעשב לכתסמ ינא
ו ישכע רבדמ וניא דקפמה .ףלודור ומש .םיהובגה םירוחשה םייפגמב דבואה דורווה
ע גרל תישונאה תושונאה התלגתנ ןהירחאמש ,םייתפשה לא תונפומ םייניעה לכ ךא
; תוהכ םייניש ףשוח ,םייתפש הצופ אוה בוש .דנאליו דקפמה םש .המלענ־הבשו טק
ה מישנה ,ןשע־תננע קר אוה ףשונ םעפה תאז ,אוושל ,המישנה תא םיקיספמ

.תכשמנ
ל בא .ותעמשמל־םירסה לש םייכרבה־לפשל זובו "קדצה ןיחצנ" תא תונרוק ויניע
, שישי עיפומ הקווד הז עגרב עודמ עדא אל םלועל .ךשמיהל לוכי ןוידה .םימשונ בוש
ה קזח תחא הפונת ףיגמ ,םינוידה־ןחלוש לע תינמלוג ספטמ ,עיפומ אוה םינפ־לכ־לע
ן ינע הז .םילפונ ,ודיל םיבשויה ,םינודא ינש לשו דנאליו לש םהישאר .םילויט־לקמב
ש ישיה .ידמ רהמ הז היה ילוא .ךכב שיגרה אל הארנכ שיא .תוטעמ תוינש לש
־ ולחה־תורגסמ יתש ןיב םיטיפטה לא קובח בוש בכוש ,והטמו אוה ,םייכרב־יסנכמב
.םיליגרה םהיתומוקמל ורזח השולשה ישאר םג .ויהשמ םישישק םיארנ וינפ .תונ
ם ירבד םהילע ףיסומו דנאליו ירבד לע רזוח ,סקיוורה־ןופ רטסיימטיר םק וישכע
ם יסיר ,תולוכת םייניע ,הובג חצמ .חיר־םושבו חלוגמ ,הרזיג־רצ אוה .ה־ןופ .םישדח
א וה .הכלהכ תרדופמ הניא תירכנה ותאיפ .וינעל ותואנק תא לצב םיפטוע םיכורא
־ רחא־׳א־םוי־לויט ולוכ ןיידע ליעמה ,די־רחאלכש רודיהב ,ןבל םיתשפ־ליעמ שבול
, ןודאה תובקעב םיכלוה םיסוסהשכ ,חרזמ־הינארימופב קצנופ ותזוחאב םיירהצה
ונאה תושונאה יחת" :רתוי טאל בכור וירבד דה .ףעיי רשאכ םבג לע בושי ןעמל
־ תעשב :הדוקפ .אוה קר ,םדאה יחי ,ןכ ,םדאה יחי .תיתייחה תושונאל תוומ ,תיש
לכ) ךרב־חדקאו עלקמ־תת שומח ,טרבלא הלוע ,תפקרקה־רוע לע הכר הןרפ ,ספאה
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 ."הפמב לכתסהל אנ .ןבל בלצב תנמוסמה הדוקנה לע ,(טרבלא לא תונופ םייניעה
 לא טרבלאמ ובסנ םיטבמה לכ) ריקה־לעש־הפמה לא העיבצמ היושעה ונרפיצ

."קוניזה־תדוקנמ רטמיטנס 45־ו םירטמ ינש תקחורמ הדוקנה" .(הפמה
 עברא .ורוגריג תא רגרגמ טרבלא .שלשו־םיעברא־הרשע־תחא־הליל־׳א־םוי העשה

.הסחמב וז העשב ןיידע םייורש םירחאה .רגרגמ אוה תוקד
 תא ךמוס אוה .תוינמלוח ,םיוור תוליל תונב ,תומוח םייניע ,עונדיא ׳רוחש ,טרבלא
 —ולאמש די תועבצא ינרפיצבו ,םוחו הליהת הפוצ ,הדבכ די־ףכב דבכה ושאר
 הנטקה לש רתויב תישירחה התיימהמ רתוי תולק ,ששוואתמ אוה .העז ,תינונבל

.דאמ דדובו ,דבוכמ ,םסקומ אוה .ראוד־ינויב
 קוקז ןיידע ינא .םייגניריטה םינדאל תחתמ רשעב ברעה םינורמת" :.ה־ןופ ןודאה
 :.ה־ןופ .תוממורתמ תוינמי םיידי ."םיבדנתמבש־םיבדנתמל קרו .םיבדנתמ הששל
 ,איה םג .השש קר ךירצ ינא .השש קר ? הז ךיא ? םלוכ אל .אל .הדות ? םלוכ י המ״
 ברעה" .דאמ םייניצר לכה .השארב הדנ ,׳א־׳א ,וז ."הפי .השא ?ךאבנשא־רנבא
 .בשוי .ה־ןופ ."הדות .הלרפה־יעבוכ תא ךכ־רחא םכל וחק .םינראה תחת רשעב
 ,םידמב תרש־ישנא .וירחא ונא ,חתפה לא ךלוה דנאליו .םימק םלוכ .םק דנאליו

.ץראה לע בהז־תועבטמ םיאורש ימכ םתדיק םידק ,חותפה רעשב

(.ב .א)



םיבלכה :ןמכארט־ןופ רטפ
.שיבייא וטוא רמא ״! םיבלכ קר״
פומ םייתפש ,דורב־ידוקנ ,ןבל רוע ,םילודג ,דחא עזג ינב םלוכ .םיבלכ קר ויה .ןכא
—םיבלכ םישולש ,םירשע .תוצצונ םייניע ,תולש

.תעדה־תוחידבב שיבייא וטוא רמא ,"ןמשבו ץמוחב"
־ עדוי םדא ,רויסה־להנמ .םילתכה לע םייולת תויחה־ירויצ ויה תורקי בהז־תורגסמב
— ןורחאה ןומראה־לעב !ןינעה תא הנוכנ תינמרגב לבא הנושמ ןגמ ריבסה ,רבד
־ תיבב ,עגושמ ,םשוה ףוסלו ,רייצו לדגמ היה—הנידמה תושרל הז לכ רובעי םרטב
ה יה לוכיש בולכ ןיא !הייריב תימהל חרכה היה תוקזחה תויחה תא .חור־ילוח
י רכיא לש םייחה־ילעב תא תופרוט ויהו ,בושו בוש הצוחה תוצרופ ויה ןה ,םליכהל
 דגנ דאמ םיפלואמ ויה םלוכ יכ ,םדא־ינב לע םילפנתמ וליפא ויה םימעפלו .הביבסה
.םיוסמ קופיס רפסמל ול םרג הארנכ הז טרפ :םדא־ינב

.חור־תרומב שיבייא וטוא רמא ,"תופנוטמ תויח"
ד חא ךיראת דועו ,ךירדמה רויסה־להנמ ךישמה ,"םיריבאה־םלואל וישכע םיעיגמ ונא"
.םהילגר תא וררגו ורזח םירייתה תצובק .ויתותפש לע עווג
. וילגרב שח אוהו ,דחוימב שיא םושל אל שיבייא וטוא רמא ,"םיבלכ בהוא אל ינא"
ב ותכל שיש תוריוצמה תויולגה .רגיפו לספסה־דופיר לע ותעפיש תא עיקשה ןכ לע
.ושפנ לע ודיבכה ברעה
־ הרעס־תקעומ־לש־ןומעפ הפוחמ םיירהצ־רחא .הצחמל־תילולפאב יורש היה םלואה
ן אכ התיה ץראה לכ ,םיב שוחל תלוכי !םלשומב־אלש קפואה לע שבלתהש ,הלוע
ם יימש־רייש לש רעוב־ריהב ספ היוטע ץראה התיה .הטמל םש קחרה־קמעהו ,החוטש
.וילע וצבר תורוחש־תולוחכ םיבע־יסרכש ,יתירפג
. הקיתעה םימה־תדוצמ לש ההובגה הללוסל לעמ ,ןולחה דעב תאז האר שיבייא וטוא
ה יה רשפא־יא .רכנ־ץראב רייס ךכו ,ותדלומ־ןותע לש תורחתב הז רויסל הכז אוה
.ןמוזמ ףסכב יתונמאה רויסה םרפ תא רימהל
ו תבשב וישכע ,חרבוצמ רמא ,"םירבד ינימ לכב םייניע ץוענלו ךרתשהל ןמזה לכ"
.דבל ךכ
.שפנ־לעוגב רמא ,"םיבלכ קר"
ר אשיהל הליאוהש ,דאמ ,וילע הבשח פוקורק הטרב המלעה ?תוער וילע בשח ימ
 המואמ ןיבה אל וטוא .םדוקה תא רקובה ףילחהש ,שדחה עסמה־להנמ תבריקב
ש גינש ירחא דימ ,ךירדמ התנק איה יכ .טעמ הניבה הטרב המלעה ,הנידמה־ןושלב
ם ישימח—תונמדזה תמאב" :ינשה סיטרכה ודיבו ,תיבב ,קוורה ,שיבייא רמ הילא
ף או ,םיכסהל םיכירצ ןבומכ זא—"! פוקורק תרבג ,םירויתה־דרשמ ריחממ החנה זוחא
־אלו ול הלע אל הזה ינשה סיטרכהש הלגתנש דע קר ,םנמא .בוטה ןכשה תא ריקוהל
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־ ירייד יפמ עדונש דע—תוגוז לע קר ובשח הארנכ םיסרפה־תורחת ינגראמ—םולכ

ו לש ,ינשה סיטרכה ןמ רטפיהל שיבייא רמ הסינ רבכ םימעפ המכ ,םירחאה תיבה
ה וקתה ,איה וליאו .עיגה רבכ זוחא םירשע לש החנה דעו :ול שומיש ןיא ומצע
, התמשנ תא ליערה הז ןינע—הינפל סרפש ,םיזוחאה םישימח תשרב הדכלנ ,הנורחאה
.הדילמ־תישעמה
ה בכרוהש ,הצובקה תא רויסה־עסמ בריק רשאכ רבד ול הרמא אל ןכ לע רשא
ל טלטימה רשגה לע דועו .תניינעמה םימה־תדוצמ לא ,הפשה תעידי יפ־לע קדקודמב
, עיזמה עסמה־להנמ םע תקחוד החישב ,ידורמנה טבמה לעב ,שובלה־קורי דייצה חתפ
; יתאפמיס־יתלבו ןמש היה הז וטוא .טעמ אל הניבה הנממש ,תינקרוח ןושלב החישב
ט במ ףיעה אוה—רויסל םיכסהל םיסוסיהב רעושה הנענ רשאכ אופא התיה הריחבה
 התיה—יהשלכ העצה עיצמ אוה וליאכ ,הבינגב עסמה־להנמ הארה וילעש ,שיבייאב
.הל תופצל היה רשפא וליפאו ,לקנב תנבומ םצעב אופא
ת עדל דאמ תינרקס התיה איה ךא .ללכ הניזאמ־אלכ םינפ הדימעה הטרב המלעה ךא
. דוע וב ויה אל םימ .הדוצמה־ריפח לא הטיבה איה .רבדה תא הז רעוש ןגראי ךיא
.תולולת ויה ,םינבא־תומוח ,תומוחה
. וחצמ תא הלקה ךותמ גיפסהו ,עסמה־להנמ רמא ,"יתוברו יתוריבג ,אנ־ואוב ,ןכבו"
.ללכ דוע טיבה אל שיבייא רמ לא
, המשנב תודידב שח םואתפ .וילגר לע חרבוצמ דמע ,תונומתה־םלואב ראשנש ,וטוא
.לומלימה קספשכ
ף יעה רבכ וישכע .םדא־שפנ ןיא םוקמ םושבו ,תוגרדמ־ירדח ,תומלוא ,םירודזורפ
־ וכמ תומד ומכ :תומוחב קומע םיבוצח תונולח דעב ,גאדומ טבמ ףא ,טבמ םשו־הפ
ר בע ודיל .בוהצה סובוטואה לטלטימה רשגה ינפל קחרה םש דמע םיעוצעצ־תינ

.ןשעמ ,אוה םג םימשמ ,גהנה לגרל לגרמ

.ריעז ,קיספ ומכ ,ןטק ןושיא
ל ש הגוצת ינפ־לע רהמ רבע וטוא .ול היה אל ףוסו ,םיידי־בחר היה ןומראה
א לו ,העונת אלב ןיידע עגרכ ,תחא תומד התיה הצקב ףא .טבמ־ירומח םיסחןי־ינקויד
־ תצובק ינפ תא ליבקהש ,קוריה דייצה אלא ,ראשה לכ ומכ קיתע שובלב הנומת

.םירייתה
ת ורנ־תוועש לש הנורווחמ רתוי דוע םירויה .םיגעול וטיבה םירוחשה ונקז תוצק
.תינקרח ןושלב רמא ״1 ךירדמה תא דביא ינודא״ .םינבלה וינפ וקיהבה
.הבוט־תרכהב שיבייא וטוא רמא ,"ןכ ,םיבלכה די־לע"
ת ונומתה ואצמ" .ךויחב דייצה ריטפה ,"םיבלכה־ירויצ תכשלב ,הא י םיבלכה די־לע"

״1 ויניעב ןח
, לזאזעל־תוזע ןפוא־לכב תיארנ" .קמחתמ וטוא רמא ,"ןכ ,בטיה תויושע ןה ,הנ"
ת ויארפ תוארנ ןה ,ןינעה תא ןיבהל לוכי תאז־לכב ינא ךא ,יתנבה לכה אל ,תויחה
א ל ירה םיבלכה ,הנ—ףרוטמה ןזורה תא ואלכ רשאכ ןהב ורי םצעב עודמ ,ךכ־לכ

"------אוהש הזב םימשא ויה
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 לא רוזחל הצור אוהש רעשמ םינפ־לכ־לע ינא" .תחנב דייצה ותוא עסיש "ז אל ,ןוכנ"
"ז ולש הצובקה
 ,דאמ המד ולש םירבדח־לעבש ,תומיענ־יא לש השוחתב ,ךכ לע דמע שיבייא וטוא
 .בנשאל שגינ ,םיכוכה דחא לא ברק ןוזפיחב .ודי־לעש ןקוידה־תונומתל ,שממ ןמואי־אל
.רעשה ירחאמ ,םיפייע ,םיעלוצ םיריעז קיספ*ינושיא .הגהה לא גהנה בשיתה רבכ

."רהממ תמאב ינאש בשוח ינא" ,ךדכודמ וטוא רמא ,"רעושה ןודא ,ןכ זא"
.וינפל ךלהו דייצה רמא ,"יתא אוביש"
 לזרב־תותלד ,ירוטסיה חיר ,החלחל ןבא .הטמל וכילוה ,םירצ ,םילולת תולעמ־ילילס
 הבא ררוגתה םיכושח הסיפת־יאתב ;תיפתרמ אלכ־תקיטנמור וטלפ־וקרח תודילהמ
.םילתכה־ינבאב דריג סטנאד טנומדאו ,הירא׳פ
 —וינפ לע רובעל שיבייא וטואל ןתנו רמא ,״האיציה ןאכ״ .הצוחה תיתלד חתפ דייצה
.הדוצמה־ריפח ךותלו ,רבע־רמא ,"רעושה ינודא ,הדות"
 הקוחד .ונאצ תא הטעמ הדיקשב עסמה־להנמ הנמ ,המוחה־תרתוכל רבעמ ,הלעמל
 .שיבכה־קבא לע תונושארה תודבכה תופיטה ושקנ רבכ הנה יכ ,העשה ול התיה
.קוחרמ םערה ברקו לגלגתה ףועז
 הדוצמה־ריפחל לעמ הבצינ ןיידע פוקורפ הטרב קר .סובוטואה לא וקחדנ םירייתה
.דרחנו ויניע תא שיבייא וטוא אשנ ,ךכב שח וליאכ .הטמל הטיבהו

.בר שחלב תאז רמא םצעב ,עסמה־להנמ רמא ,״—שלשו־םירשע״
 ,עונלוק־לש־תיאפוק ,םירשב־תלעב השא החתפ ,"—ונחנא ירה לבא—? שלשו־םירשע״
.פוקורפ הטרבל היה עודיש יפכ ,ןיוצמ היינמ־שוח תלעב ךכיפלו

 הלא ויה אל .תיווזה־ןרקל רבעמ ,תוטקש ,תוכורא תוטיעשב ואב־וטעש םיבלכה
 ןושארה ףקת ךכ םושמ ;דבלב עורזה לא אל םיפלואמ ויה ךכ םושמו ,הרטשמ־יבלכ
 ;ףטשב דרי רבכ םשגה ,עמשנ אל הקעצ־לוק םוש ;וליפהו וראווצב דימ וטוא תא
.םינבאה ןמ זתינ ןבלו רק
 ףא רסח אל ;ןכ־םג יתרפס ינא" .תופיקתב הטרב המלעה הנקית ,"עבראו־םירשע"

."דחא
 רחא .סובוטואה לא הספיט תנטורו דשל־דע־הבוטרה הפתכ תא הקיחדה הנמשה
 גילפה בוהצה סובוטואה .הירחא הרגסו איה ףא הטרב הסנכנ ,ןורחא טבמ תפעה
.וכרדל דנדנתמ

(.ב .א)
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ו יתועורז ;ושאר תא ליפשמו תדורגה עצמאב דמוע אוה .יתרמא ,לזונב דמוע שיא
, לחנה קיפא לא ,הילע םיבשוי וגאש הדגה ןמ דרי םתסהךמ .הטמל ול תולשלושמ
ה מדנ ךכ־לכ ונממ םיקוחר ונאש ינפמ ;םימה רבע לא ,טאל ,םינבאה ינפ־לע ךלהו

ת חא דוע ,ויכרבל דע םימב דומעי אוהו העיספ דוע :םילגל דאמ ךומס דמוע אוהש
ה מכ קוחירב אלא ךכ־לכ ךומסב דמוע וניא יאדו אוה לבא .ומע ותוא ףחסי לחנהו

.יתוא עמשיש היה ןידה ןמ ,אופא ,םצעב ;םירטמ
.יתרמא ,אל .ול ארק .יחא רמא ,ךתוא עמוש וניא אוה
.לאש ? והשמב אוה לכתסמ

ד ע שמשה ןמ רהבומ הכ וינפ־וק .וירוחאמ קר ותוא האור ינא .יתרמא ,עדוי ינניא
ם ש דמוע אוהו ,םינבאה ינט־לע ךלה אוה .תומוצע ויניע ילוא .המואמ ןיחבמ ינניאש
.לחנה־קיפאב ןשיו

.לחנב ללכ דמוע שיא ןיא .יחא רמא ,רקשמ התא
t  םהילעמ םילטומ םיפנעו ,תועול .םילחנה ןמ םינבאה תולוע זא .יתרמא ,םויה ויתס
.םימה םימרוז עצמאב קר
.יחא רמא ,תדרל יל רוזעו ידיב יתוא חק
.יתלאש ? הרזע ילב תכלל לוכי ךניא
.רמא ,הלאש יהוז
ו לגר ךל הרבשנ .יתלאש ז והשמ ךל הרק
. לכתסמ אוה המב שיאה תא לאשא .יחא רמא ,ידבל ןאכמ ךלוה ינא ,הצור ךניא םא
ת וילולשל סנכיתו ןוכנ־אלה ןוויכב ךלת התא .יתרמא ,ותוא אצמת אל התא לבא
.ךלש דיה תא יל ןת .תאצל דוע לכות אלו עקשת םש ,ףחסלו
.שיבכ־תפצר לע ומכ םינבאה לע םיכלוה ונא .לאש 1 ונתוא עמוש וניא ןיידע אוה
ת א בחותו והזח לע ויתועורז תא לכשמ אוה וישכע .יתרמא ,ונתוא עמוש וניא אוה
.םמחתהל ידכ ,וליעמ ךות לא וידי

.יחא לאש ? וישכע העקש שמשה
.יתלאש ז שמשה
.רמא ,ךכ־לכ רק יל השעג םואתפ
.יתרמא ,לצל תסנכנ

.לאש ? תרחאה הדגב םיצעה לצ לא
.שיאה לצב םה ךלש םינפה .יתרמא ,שיאה לצ לא
.לאש ?השוע שיאה המ
.יתרמא ,ןבאב טיבמ אוה
.לאש ?ונילא הנופ וניא
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.יתרמא ,ןבאב טיבמ אוה ןמזה לכ
.יחא לאש ז תאז ןבא ןימ הזיא
ץ ירה ךילומ הילאש ,תילולש ךותב תלטומ איה ןותחתה הקלחבו יתרמא ,הלוגע איה
ת וארל לוכי ינא .האיפק ינפל ומכ םילולצו םיטקש ןבאל ביבסמ םימה .לחנה ןמ קד
.ץצנה תא עקרקה לע
1 תעלות םושו ןטרס םוש .לאש ז םינפב םייח־לעב ןיאו

.יתרמא ,םינפב שי בובז
.לאש ן ענ אל אוהו
.יתרמא ,לוגיעב החוש אוה
.לאש ן רגופמ אוה

.יתרמא ,ןכ
.רמא ,שוחרל םימה םיחרכומ ,תמ אוה םא

.האב תואגה ,יתרמא ,םיאוג םה
.םיה אל ,רמא ,לחנ הז

.םוניקואה הז ,יתרמא ,םיה הז
.שיא םוש הפ ןיא .ונדבל ונחנאו ,רמא ,לחנה הז
ם ידמוע ונאו ,לחנה קיפא לא ונדמע הבש הדגה ןמ ונדרי .ונדבל ונא .יתרמא ,ןכ
ף חס שי םיקדסב ;םיממ יונפ ןיידע ןבאה לש ןוילעה קלחה .תרורגה ךותב ןבא ינפל
.םולכ־אלו הילע תוארל ןיא ודבלמ ;שביתהש
.יחא רמא 1 הלמנ ילוא
. םילמנכ םיארנ םה סוטמה ןמ ;וילע תולחוזו עלסה לא וטלמנ ןה .יתרמא ,םילמנ יתש
. םהילא ףנפנל ונא םג ונלוכי ,תוטחממ ונל ויה וליא .םיקעוצו ונל םיפנפנמ םה
.יחא לאש ? םידלי הלא
 דחא םק וישכע .ןבאב םהינרפיצב םיזחאנו עלסה לע וישכע םיצבור םה .יתרמא ,ןכ
א ל ינא .רחאה לא אוה רמוא ? םילוע דוע םה םא .םימל רבעמ לא טיבמו םידליה
.יל רק .םולכ תוארל לוכי
.רתוי הרק התשענ חורה .יחא רמא ,רק יל םג
.יתרמא ,יתדופא תא שבל
.התיבה ךלנש בטומ .לאש ,ןבאה לא טיבמ התא עודמ
.יתרמא !אל
1 לוקב ארוק התא עודמ .לאש ? המ יכו

.יתרמא ,םימה
.םולכ ןיבהל לוכי אל ינא הזה םיעונמה שערב .רמא ,רתוי םר לוקב רבד
י נשה תא ררוג דחאה דליה .יתרמא ,ןטק חטשימ לא םינשה תא וקחדו וברק םימה
ם וש ןיחבהל רשפא־יא םמצע םהב ;םידמוע בוש םימה לבא .וירחאמ הבוב ומכ
, רהמ תללוחמ דוקדקב תבשבשה .ןבתמ הז ;הטמ־הלעמ םהב דנדנתמ גג .העונת
ןיב םיפחרמ ונממ שלתנ ןבתהש םוקמב ;תרעוס יאדו הטמל םש חורה .דנדנתמ גגהו
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.תודישה ןמו םיזגראה ןמ ופחסנש םידגב םישירמה
.יחא לאש ן םיקעוצ םידליה
וקזה ,םירועפה ,םירוחשה םיפוצרפה יפ־לע תאז האור ינא .םיקעוצ םה ,יתרמא ,ןכ
ט יוטמה הצקה םג ;ןימי לענ קר דוע שי הזה דליל .םד בז דחאה לש ופא ; ונילא םיר
.הזב הז םיפשפתשמ תונוהבה !תומורע רחאה דליה ילגר ;ונילא ןווכמ
.יחא לאש ? םימהו
ם ואתפ .שביה לוגיעה זכרמב םיערוכ םה .יתרמא ,םינשל ביבסמ םידמוע םה ןיידע
; תררחסמ איהשכ תקרוח התוא עומשל םילוכי םתסה־ןמ .תבשבשה לא םה םיטיבמ
ת חא הדוקנב םימה םיצרופ וישכע .םולכ־אלו הזמ םיעמוש ונניא הלעמל ןאכ ונא
ם יצלחנו םינשה םימלאנ דימ .דחאה דליה לש ולענ בקע תא םיביטרמו לוגיעה ךותל
— עגרה הזב .םהיניב ןיחבהל דוע רשפא־יא טעמכ ,הז לא הז
.יחא רמא ,אל
. םידליה ינפ־לע טאל רבועו הכישחה ןמ רגופמ ריזח םהילא ףרגנ ,יתרמא ,הזה עגרב
ם היניע תא ,דחי ,םהידי־תובגב םה םיככחמ ,םהיתועורז תועונת לע ועדייש ילב
ר מוא ,ריזח .םימה ךותמ ,תדנדנתמ ,תרהדזמ סרכה ;ריזחה לא םיטיבמו תופעוצמה
ה עשבו .ולש ויתפש לע םדה תא ריבעמו ,רחאה רמוא ,ריזח .ורבח לא ןוהמיתב דחאה
, םימה יקמעב ,קפואב דאמ קחרה הווהתמ ריזחה לע םיחחושמו הכ םיבשוי םהש
ה ניארתש ילב ,תונליאה תא רבשמו תורעיבו םירפכב רבועו ךלהמש עוזעז הזיא

.וניניע
1 ךלנ ,יחא רמא ,ןאכמ ךלנ
, םימה םיממורתמ םואתפ ,םימה םיממורתמ םואתפ ,םואתפ ,םואתפו ,יתרמא ,םואתפו

ו—ו—ו—ו—ו—ו םיממורתמ םימה —ו ,םימה םיממורתמ םואתפ ,םימה םיממורתמ
—ו—ו—ו
.אמוסה יחא רמא ,אל

.יתרמא ,וישכע —ו

(.ב .א)
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- תושל דשאר םע תורבחתמה םייפנכ ול תוחמוצו עבוכ לע םלוח החא םא
- אבינאקה רפכ לא ךראווצב ,דמוג דבוכ לכ תא ,ךתוא תואשונ ןהו םייח־תופ
ם ייתפש־תמיקעב הנומ םיניכסה־רחוסו ןיכסה תא ךיניעל םיזיחשמ רבכו םיל
י דכ תצצונ הרטעכ זלה לש הנבלה תפנצמה תא המירמ חבטה תשאו ,ופסכ תא
ו נממו תפנצמה־דוחב רוח חתפנ הגהו ,רבדה תא השוע איהו ,ךשארב המישל
.םיתש רפסמה תא בותכ זא־וא—םירוברב תקהל תצרופ

ד ומע ,ןענכ־ץרא תמדאמ הלועו־עקוב ךורע־ןיאל הובג ןמש־דומע ךתוארב
ה ינשבו ,הטמל לפונ וניאו לבוי־ינרקל המודכ הריפסוטארטסב קלחתמה ,קהוב
, הנכסה־רוזאמ ךצלחל ידכ קחרמל־םינווכמ םיפי׳ג ךתרזעל םיאב הנורחאה
ע סמ ירחאו ,ער ץומח ןיי הרומתכ ךל איצומ ןקתימהו םיבנעב םלשמ התאו

־ רבבשמ םידידיו הקסאלא ירעמ תחאב ךניהו בכרה־ילכמ אצוי התא םימי לש
— םהינישב םימייאמו ךב םישגופ ותמ רבכש הלאכ ףא ילואו םינשהו־םימיה
.ץיקת רשאכ םחכשת לבל ,ךרכב שש הרפסה תא םושרת זא־וא

, דחי םג םסוקה לש רדניליצה־עבוכ םע םינוינויה תא ףרוט אוהו שחנ חיגהב
, חורהו ,סקריק דלוהו הנבנ ■ךינפל ,ךמש תא חכוש התאש ךכ ידכל תעגה התאו

ד מעמ קיזחמ אוה לבא) םענענמו ויתוטומ ךותל רדוח ,הזה םלועה ןמ ונניאש
ממו ,םירחא לש הזחה־יסיכב רוקיב־יסיטרכ שפחמ התאו ,(ברעמה ןמ שיאכ
ר עובה לגלגה דעב ץופק ,רקדזה זא־וא—םיסומומה לכ לע סומומ ךתוא םינ

.עשת הרפסה לש הפוק דעב רובעתש דע האלהו האלה ץופק ,יראה לש

ם ירכזה תא דירפת זא יכ ,םילמג־רביב לש רמושה דניה הנהו םולח ךמלחבו
־ ישעמ ידכ ךות םאו ,חרזמל הלא תאו ברעמל הלא תא לבוה ,תובקנה ןמ
ן שית התאו ,הת התוש לש תומדב תיתימאה הבהאה תא אצמת הלא הלובחת
יעב ךינפל הכבת אטחתת איהו םייפקשמה תא הל רובשת תוליל ירחאו התא
ב קעו רבשנ הבלו !יעלב וא !רופיצ ,יתומ הל דיגת התאו תוריהב־תולוחכ םיינ
ל א ,הבקנ תחאו רכז דחא ,םילמג ינש ןיב טקשב םכתא םיאשונו ךבל םג הז
ן מ ררחתשה ,םינומאה לכ ,תועובשה לכ תא חכשת זא־וא—הרובקה־םוקמ
.רשע ךלש לזמה־רפסמ תא םלועה תוחור לכל ארקו חרבו ץופק ,ךיבסתה

־ חור ,גגבש תובוראה תחא דעב רבעומ ר״ססס לש ןטרמה לגדהש םולחת םא
־ רה לע הפשא־תלגעל םותר םוסכ ךמצע האור התאו ךיריחנב רדוח ביבאה
ה זיא לש ותניצמ אב ןילאטסו ,(רקובה־שמשב ירט םימה־לעפמ) ואלצנרפ
ש יבכע־ירוקו ,קדוצ לבא ,ינדפק ,הפי ,יהבא ,ולש םואילוזואמה ,תוגרדמ־רדח
ונת :ורבד הכו תילאמשב ןואפיק ,תינמיה וניעב הצירק ,ומפשב םחפ־חירו
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ט כירבלואו !תווש־יתלב םיילענ תוגוז האמ רומאל—םינודאל רשא םינודאל
ב שוי אוה הייהש אללו תנותוכה־ןוראווצל תחתמ ועבצאב דרגמו ךובנו להבנ
H ־רחסמה ־תיבל דע ךמע גהונו ךתלגע ןכוד לע ול O ז א־וא—םקלא־רכיכב
.תולאשמ םירשעו־עכדא דל ורתונ

ט שופ התאו הרידאיאב לש תכשומה־הדמחנה תומדה ךיניעל תפחרמ םא
א לא איה ןיא יכ ררבתמו ,התונמאב לזמ הל לחאל ידכ ךיסנכמ תא רתסהב
ך ניאו לפשומו שיובמ ןאכ דמוע התאו ןופצמ־רסח עתעתמו ןויקומ לש ספוט
 האורה ורועל ותנתוכב קר םדא ,ףא־ןורחל םא יכ רחא רבד םושל לגוסמ
ר שפא ירה—תחרופה ותנשוש תא הליפתה־תיב ידבועמ האמ םע דחי םואתפ
ה לודג הייכזב תחאו םישולש רפסמה ךתוא הכזי ךציקה רחאל תאז־לכבש
גטולב

: הארו ודי אשונו דמוע ,חתפב סנכנ דחא .תרחא אלו םולחב רבדה אוה ךכ
. רתוי םיבוט םימיל הוקתהו תומימתה ,הבהאה ,םולשה למס ,היח הנוי ולאמשב
ף סכ שרוד ,רטוק־בחר חדקא איצומ ,הזחה־סיכל סינכמ אוה ונימי תא :הארו
. והוחדיש ןפוא םושכ חינמ אוה ןיא סג ןוט לש קהבומ גיצנכו ףסכ בושו בהזו
ם ינשו-פישולש םויל רוא הז לילב קדצב הלאשה תלאשנ 1 רבדה רשפ המ

.יאמב

. הסינכה דיל הניפב ץבור ךנה חרק־תכוס ךותב—םיסומיקסאה לצא בוש
ל וחזלו חנאיהל ליחתמ ? ךלש רחאה ינאה השוע המו .ךמצע התא ? סנכנ ימו
ה ציפמהו המחה ,תאזה ףרוחה־תרעמ קמועל רתויו רתוי ענ ,הפצרה ךרואל
ן כ־ירחא תצק שיגרמו דעצ ירחא דעצ ,דעצב דעצ ענ התא ,םיגד־ןמש לש חיר
ו ילעו הרעמה תיעקרקב תורועמ אוה בכשמה ;בכשמה איה הביסה יכ
ת ורועהו ,הילא טא־טא לחוז ךלש ינאהו ,הרשבל דגב אלב ,הפי הרענ תבכוש
ת וחנאב ףוס־ףוס עיגמ ךלש רחאה ינאהו ,הנשי המצע המישמ איהו םישרשרמ
־ העמיק הב עוקשל ידכ ,תודבכב הילע ומצע ביכשמ ,הפיה לא ןופליעבו
— ראווצל דע ,הזחל דע ךכ־רחא ,ןגאל דע ךכ־רחא ,םייכרבל דע םדוק :העמיק
ל ש םשונה םיב אוה ללוצ ,םינשיה לכ תא הריעמה תללוצ החווצב ,ךכ־רחאו
ל א הצוחה ץרופ התא ,חוטב־יתלב תישענ יכ שיגרמ התאו ,םורעה רשבה
ע כראו־םישולש ,חותפה םיה ינפ לעמ סנ ,םיה־בשו חרי לש םיללצה־קחשמ
.ךתציקי לש גלשומה ףוחל דע חותפה םיה ינפ לעמ תוסרפ

ן אכ הנהו ,סמלוה קולרש ןימ ,ןשיה סופיטה ןמ שלבכ הזחמב עיפומ התא
־ םיקורי הז םדקומ רקוב ימש ,םינוקביד הסוכמ ךלש יבצה־לועבג ,ןינל־רכיכ
, הז ךל אב ימ תאמ ,הזב ךדביכ ימ לבא ,ךתעבגמ־ץיצמ תוחפ־אל םימותכ
ת וטוחש םינוי הצוחה ןולחה דעב םיקרוז תיעיבר המוקמ ? רבדה הרק דציכ
־תממד ךותל ןוא־ילדח םילע וא תוצונ ומכ םילפונ םה ,םירוחש ןועש־יגוחמו
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ה קיתרנמ תלדגמה תיכוכזה תא איצומ התא .גלשה־תכוסח ,תיפרחה רקובה
ם יגוחמה תא רפוס ,תוצצונה םירפיצה יראווצב תוומה־יעצפב ןנובתמ ,יקנה
ש קבמו הנטק תנומירעל םפסוא התא ,םישולשו־השש קוידב םה ,םירוזפה
.םינוקבידה־רזו רפסמו ןמזו םינויה־תונברק ןיב רשק אוצמל

ת בכר םינבא־יררהל דעב ןכ ,ותיאר אל םלועמש ,יראהאלאק לע תמלח
ע יקרה ,לוח ומכ םיבוהצ םילגדכ ךתוא םיפפוא תוירא לש תוחיר ,תאבו

ת לגלגתמ ינופצה קפואב ,עבוכהו תנותוכה ןיב ךפרעל רדוח תרפועכ לוכאה
, תכשוממה הקירשה תא עמוש התא ,תיטוטנטוה הווח יסוס לש הרייש תרבועו
ת ק תממורתמ דאמ םימח םימולהיו םיצוקמ ,דלש הרדשה־דומעב רבוע טטר
ך ציקהבו ,םישולשו־הנוטש תנשב הזו ,םייניע האור ךניא הז ירחאמ ,הבור לש
ט לקמ ךתיב ,שיבכע־ירוקב םיפעוצמ ךיתונולח הנהו הנש םירשעו־הנומש ץקמ
.תוצונ־ףופא דולח ץפח ךתטימ ,םיתמ םיבובז

ם לוח התא םאו .בוהצ וא ןבל םדא לש ומולחמ אוה הנוש ישוכ לש ומולח
ך ותב םולח ,רחא םולחל םואתפ רובעת הז םולחב םאו דניה ישוכ הנהו םולח
ת ררוע וליאכ ךשפנב המדת זא ,בוהצ וא ןבל שיאכ םולחב ךמצע תיארו ,םולח
־ תיבל םיידי־יקיזאב תלבוהו תרצענו םירוחשה לש םתבוטל הכפהמ תיבילו

ך עבוכ תאו תוצוח־בלכ םשב ךל ארק בוהצ וא ןבל הלשממ־שארו ,םירוסאה
ו ליאכ קוידב ןושארה ךמולחל בוש תלגלגתנו תרזח הז םעו ךשאר לעמ ליפה
ר וחשה ךרוע עבצב דאמ התא שייבתמ הז םולחבו ,והנשמל דחא ןגמ תגליד
ז א־וא—יבוהצ וא ןבל רוע ךרשב לע ולעיו ךרוע תא וטשפיש תחנה ןכלו
י שוכ־רועמ םיעכראו־הנומש רפסמה תא אצמת תרחמה־םוי־רקובב ךתטימב
.םיאבו םיכלוהה רשוא־ילידג לש בזכי־לב תוא ,דופצ

ע ונמלו םידקהל ךילעו הלוקארד תריט לא עסונו הבכרמ גהונ התא :תמלח
ן יינועמ ודצמ אוה םגש ,רחא בושח שיא עצמאב סנכנ הנהו ,לודג ןוסא םש
־ יכ התאנהל) םככרדב הז לומ הז םידמוע םכינש םתאו ,הזה ןוסאה תעינמב
ה מויא הדימבו םכישארב םתשגנתה יליל רויס תעשבו ,(הלוקארד לש הבר
לחב ררועתה ךיסנהו ,רידא ץפנ לוק עמשנ םירדוקה תומלואבש ךכ ידכ דע
א יפקה ימומרעה וקוחצו בצמה המ ספת דימו תוומכ הלושמה ותנשמ הלח
.תמאב אוה לוגע םיששה זאו ,חרק דע םכמד תא רפסמ םיעגרל

־ יניש תחאו־םישולש ולו היקבולסוכ׳צ־שיא דחא התא האור ךמולחב םא
ת א ערוק אוה ןכ־יפ־לע־ףאו קוריב העובצ רדג לעמ ץפוקו ספטמ אוהו בהז
, וירחא םיפדורה םיבלכה תדע ידימ הלקנ־לע טלמנ םא יכ ויסנכמ־ירוחא
ל ש הלופכ הנמ שקבמו ותבינע קדהמ ,ותפילח תא רדסמ ,האבסמ לא רס
ק חשמב םיששו־םיתש רפסמה תא אצוהו רהמ ץור זא־־וא—רוהט יקסיו
.ק תואב ליחתמה םשב ארקתיש ךירצ הירטולה־לעב לבא ,םירפסמה־וטול
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ו אובי ולאכ תויהל—עודי רבכ הזו—,תוצפחה לעו תופי תוריזנ לע תומולח .73
, הינפמש־ןיי שיגי בידאו בל־בוט רצלמ ,םיבלחסו םילקד םע ףרוח־ןגב חרכהב
, םירחא ףלא ןיב הלש דרווה תא דוע אוצמל לכות אל ידייל ׳״.ממה דיגי דרול
י רביל1ק ,סאבל ךפהייו הז דיקפתמ רטפתי הובג לוקב רוניט ,סנכי חילצמ דייצ
־ רדס יפל ךרעב עראתמ הז לכ םא .׳דכו ׳דכו תשפוחמ הלירוג ינפמ חרבי

ן תוא םושרת םא השעת בוטו שלשו עבש תורפסה תא לבקת זא־וא ,רותה
.ןאכבש ןולח־תשמשב ףכית

ם יניינע שי ,תישפח היסנכב תד־ןהוכ לש ביבחהו בוטה תיבב ךבשומ תמש .76
ע תפל הנהו הלק העשל תיבל ץוחמ לא אצי אוה ;ומע םהילע חחושל ךילעש
ך ינפ תא האורו רזוח ןהוכהו קגע־שחג לחזו חג ולש הביתכה־ןחלוש תריגממ
י נא .הוחו םדא תא התיפש שחנה היה הז ,.נ .נ ינודא ,ןכ :רמואו םיתעבנה
. ..דימת וילע טלתשהל יתלכיב ןיא ,תואורה ךיניע ,לבא ,ידמל ויתנסירו ויתדצ
ד וע ךירצש והשלכ ידווש םוקמב שחרתמ אוה .תובשחמ ררועמה םולח והז
8 1 ןב רדח־לש־םוח ומוח ,קוריו לוחכ ,רופא ,גורת ויעבצ ,רתוי ורידגהל
.םיעכשו־שש ורפסמ הז רפסבו בוריקב סויסלצ תולעמ

(.מ .פ)
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י תנשיעו ,׳ג המוקב ןולחה לא דחא ביבא־ברע םעפ יתבצינש ךכב רבד לש ותליחת
י פל ,רבדה היה םיענ .ףוקשו ןבל והשמ יוטע הארנ ברעה .האנהב ,טאל ,הירגיס
ד חא לכ .לולצ ברעה היה תאז םעו ,ךכ םושמ םימעמועמ ויה םילילצהו תולוקה לכש
. תמיוסמ תורוא םדאה־ינב לכב תררוש וישכעש יתשח .ךכב שיגרהל היה חרכומ
ת יבב רבעמ־םש וא ,בוחרב הטמל ןאכ ,וז הרואב תושעל וסני המ תוארל יתשקיב
ב רע ןימב םיחמש יאדו תוירבה .הפורש הנורחאה ותמוקש ,לודגה ,רופאה־לוגסה

.הזכש
ם יחרכומ לכה .תמאב ךכב יתשח וישכע ...שוחל .ךכב םישח לכהש חרכה ,אוה האנ
י תשגרה .תכשמתמ תינשקע הציענ ויניע םהב ץעונ והשימ רשאכ ,תאז שיגרהל
ל בא ,תילכתב שירחמ היה ,דאמ יל ךומס היה .יפרע לעו יבג לע רדוחה וטבמב
י עבט הז היה ומכ ךכ תאז םע לבא ,םואתפ ,ירוחאל יתינפ וישכע .וטבמ תא יתשגרה
, יהשימ ןאכ היה תמאב ,ותוא יתיאר .הזכ הרקמב םדא לכ גהונ היהש יפכ ,טלחהב
.ימצע לש ׳ב הרודהמ .ירוחאמ וניע תא הכ יב ץענש הז יתייה ימצע ינא .יתיעט אל
.רמא ,"ומכ ךכ־לכ ירמגל אל לבא ,ןכ"
ד וע תוינרדוח ,רתוי תולולצ םייניעהו ,ףוצרפב רתוי יוהק ,רתוי טעמ הזר יל יתיארנ
־ תאפלו ופאל דעבמ הנידע תלחכ ףשינו ינומכ ןשיע אוה .הארמב ויתיארשמ רתוי
.תילאמשה ויפ
"’1 הזכ קחרמ עודמ לבא" ,ול יתרמא ,"התא הז ,הא"
ך ממ קוחר ינאשכ רתוי בוט ינא לוכי הז תאו ,ךב ןנובתהל דאמ םימעפל ינא בהוא"
ע וריאה ןיבו ןמאה ןיב תויהל ךירצש םסרופמה ןמזה־חויר ,עדוי התא .םידחא םידעצ
ל ש םוקמ־חויר םא יכ ןמז הז ןיא ונלצאש אלא .רייצל וא בותכל שקבמ אוהש

."ךכב־המ
־ בורק ,טעמ ילא ברק אוה .בוחרה רבע לא תונפל יתפדעה .ינגלגל תויהל ליחתה אוה
י ל היה םיענ .ינממ הלאשל הפצמ הארנכ ,ןיתמהו ,ינומכ ןולחה לא ןעשנ ,אב בורק

.רבדה
ה כתחנ וליאכ ,לודג שדח ןינבב לאמש דצב המייתסה וניתחתמ הרצה הטמיסה
ם ותכ וצצ־ובש רחאו ,ומלענו םש וללצש וא ,םיב םיחושכ םש וצצ תוירבה .העצמאב
ו א הליחת הז ןינב לש ושוריפ םולכ ,יתרהריה ,הנושמ .רחמ קר וא ,תודחא תועש

?ףוס
. דחאכ םירבדה ינש ,ןיבמ התא ,לכה אוה .תוטש־לש־הלאשב ךתוא יתספת וישכע"
."הסינכב םישחור םה ךיא אנ־טבה .החונמ־ירסח םדא־ינבל רבעמ הז ירה
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ם היתורימא תאו םהיתוכילה תאו" ,ול יתרמא ,"הלא םדא־ינב ינא אנוש םימעפל"
."והשמ רמאייש קר טושפ—ךכ־םתס ,םתס־דכ תורמאנ אלא ןניאש
ם עפ ההשתש ךירצ" .יל רמא ,"תוירבה לש רחאה םדצ תא םג הארתש ןידה ןמ"
."םהב ןנובתתו ןטקה ןגב הליל
."ברעב םדקומ רבכ ןגה תא םירגוס לבא ,ןנובתהל הצור יתייה דאמ"
ב ייח השיחרה תא .חכונ תויהל ךילע דימת .לכתסהו לוענ םש הלילה לכ ראשיה זא"
, םימטוש םהשכ ,םיבהוא םהשכ ,םירע םהשכ—םימשונ ,םייח םדא־ינב ,תוארל התא

, םינימאמ םהשכ םגו ,םישאוימ ,םיבזכואמ םהשכ ,םינוב ,םיסדהמ ,םיקבאנ םהשכ
"...םיזוהו םילחימ
.יתרמא ,"ןווכמ התא םתסה־ןמ םירורהסל םג"
ד חא לכש ינפמ .ךל רמוא ינא לכה ,לכה תא" :ךישמהו וירבדב עסתשנ אל אוה ךא
."רתוי ךניע תא םהב ןת קר .ולש המארדה תא ומע לטלטמ
־ תכירכב ,הפי םיכרוכמ ,םלוכ ,םתוא יל ראתל ינא לוכי .דאמ םיבע םירפס ווהתי זא"
ו רבעיש ,הלא םירופיסל םושרל היה ךירצ ךא .וכרעכ רפס־רפס ,ןוטרקב קר וא דב
ל ש הידגארטה :וא .ךכו־ךכ למסה לש ותעיקשו ותיילע .םהינפ לע תומש ,םלועב
ל כ םגו .תויצאירו יפלא ןאכ שי ,ןכ .הזו־הז תונובשח־להנמ לש תיטאה ותונוונתה
ל ידבהל היהי רשפאש ידכ ,ףתושמ םש לבקתש ןידה ןמ תאזה הלודגה םירפסה־תרדס
־ יזכמה םיצמאמה לש םילידג םימי :המגודל .תודיתעה לכו תומדוקה לכ ןיבל הניב

"?בשוח ךניא ,רדהנ םש .םיב
.ןיצרמ רמא ,"רקיה ידידי ,םיצצולתמ אל ךכ לע"
א נ־וחלס" :יתמגמיג ךובנו ,ינימיל הקומע הדיק יתדק ,ילאמשל הקומע הדיק יתדק
, םינטקהו םילודגה יעשפ לכ לע יל אנ־ואש .לכה תא םכל יתתנ אלש ולהמ ,יל
עלב יכ ,דימת ,םכמע ראשיהל ינא הצור ,םכשפנל םימעפל םכיתחנהש לע ינומחר
."םושנל לוכי ינא ןיא םכיד

."םניבו ךניב רשקה קזח־המ התא האור"
־ אל־םצעבש ,ופלחש הלא םע ,םירחאה םע םג ,הלא םע קר אלו ,רתוי הברה דוע״
ם ייח .היישנב ועקש רבכמש תועיספו ,ןהב םיכלהמ םירחאש םיכרד תויח יב .ופלח
ה דובעה ןמ םיבשה םיפייעה םישנאה לש תודבכ תועיספ ,ךרדה ינפ־לע םיכלוהו םה
ל ש ןהידעצו ,תונליאה לצב ,ןגב־ברעה־חורל םיכלהתמה לש תולק תועיספ ,םתיבל
, דיחי־יכלוה לש דדב־תועיספ ,ףירח הכ ,לוז ,ןהמ הלוע םשוב־לש־חירש ,תורעג
"היליטסאבה לע םירעתסמה ,םינומהה לש םער־ידעצו ,םה םידדובש םינימאמה
ה פש ועיבה םהילעגבש ,םיבשו־םירבועה לש םהידעצב םייחה־תמשנ תא יתשקיב ךכ
.תוכוראה םיכרדב תובקע וריאשה םילענה .םהילמב אטבל ולכישמ רתוי הבוט
, תופמב םתוא ומשר אל .גלשה לעו חודה לע ךתעד ןת ,לקנב םיחמנ תובקעה לבא"
־ יקחרמ לכ תא אוצמל לוכי התא םהבש ,םילודגה םיינועבצה םיסלטאב אל וליפא
־ גסה־תעבג ןיב .םירטמוליק ךכו־ךכ וקסיצנארפ־ןס—יאחנאש ריוואה־וק .םיבושייה
קר ,ובשיח לכה תא .בצ־לש־םירטמוליק ךכו־ךכ המשנה־לע־תפוזמ־םגא ןיבו םיריר
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."ןהב וכלה דציכו ,ולא םיכרדב וכלהש ,וחכש םדאה־ינב תא

ת וזמורמ הבש ,הלודג תיפרגואיג הפמ ומכ תויהל ךירצ הז .רפס בותכל ינא הצור"
."ולאה םיכרדב וכלה דיאו ׳ולא םיכרדב וכליהש םישנאהו ,םיכרדה לכ
.חיש־דחב ומכ ומצעל ללימ אוה
ילומ ןה ןאל ,תואב ןה ןכיהמ ז םינוויכה־לכבש־םיכרד ,ולא םיכרד תוכילומ ןכיהל"
־ וכמל־םיכרד ,ץוב־תויוסכו תוקבואמו שמש־תופוטש ,תורימתו תונבל םיכרד ,תוכ
, תדלומ־ירסחו תדלומ םע םדא־ינבל ,ןעטמ ילבו ןעטמ םע םדא־ינבל ,םיסוסלו־תוינ
ל זרבה־יספש ,תויפוסניא תוליסמ .תישארב ונא םידמוע .הרזח תואיבמ ןניאש םיכרד
, תוחיופמה ,תורופאה תובכרה ,תובכרה ורהד םהילעש ,םתודחב םיביאכמ ןהלש
 רבכ הכירצ תקוניתה תא׳ :וררושש ,תשומחת תונועט ,הפוריא לש ,תונשיה
."׳ןושיל
־ ךבס ךות לא תוילילחגכ ,רעיה ךות לא רושנל וליחתה םיבכוכו .הלילה תא יתיאר
ם ישחש וזכ ,הבוצע החמשב אלא ,המגע אלב ,תורודה ,ךויחב ולפנ לופנ .םיחישה

.ןורחאה םעגרב םידבאתמ
.םיגרוהמ םיאיבנ לש םהיתולוקב םיטלשה־ידומע וקעז םיכרדה־תושרפב
, םיחבונ םיבלכ תופודר ,תוסומרו תועוסש ,םד־תובז ,םיכרדה תא יתיאר םעפ דוע
, שמשב־תוריווחמ וישכע ויה תוצובר ;תוטלמנכ־תויורי ,תוומ־דע־תופדרומ םיכרד
.תותוועמ ,תוניבלמ םייניעבו תוטושפ תועורזב
ת רפותה ,םיגהנו םיקיסמו םיאלמשח ,לומתא יתיארש םדא־ינב רבע לכמ ואב זאו

, םיימשה תא םיבהוא ונא" :ורמאו ואב םלוכ ,תואל היניעש תימשרהו תועוצפ הידיש
ת א ונל בישמ אוהו ,ךכ־לכ בל־בוט אוהש לע ,רעיה תאו ,ךכ־לכ םיכר םהש לע
."םיכרדב םדוק ונדביאש תלחותה תאו חוכה
ת א ונריעהכ ,המח־לש־תועבצאב ותנשמ בחרמה תא םיריעמה ,ונינפל םיסוניקואה
. הלשכ תופי־תונבל תועבצא ויה אל תחא םושל ךא ,הברה תורענ יתעדי .הבוהאה
ה תיה איה ,הרענ התיה אל רבכש והז .יניע לע ,ידי־ףכב תורוחצה־תונידעה היתועבצא

תמ ,תורדהנה ,תונטקה תוניפסה ,תוניפסה תונגוע ןכיה .רבדה היה יתמ־יתמ .היזה
ן ואיצוהו ,םינגעה ומירה .ןכרד תארקל תוצלוע ןהו ,םילגה לע תורוכישכ תודנדנ
!ךרדל
.שחל ,"םיה תומהכ תומוה םיכרדה"
."לילכ םויה הלע אל ןיידע .הלילה תא חכשת לא ךא ,לוכי התא םא ,הז לכ תא ראת"
קעב יתכלה .רחש־םרט לש וליפרעב םלענו וינישל דעבמ הפוטח הקירי ליטה אוה
א ל דוע ,םויה הלע אל דוע ,םויה הלע אל ןיידע" :יתועיספ בצקב יתרבידו ויתוב
."םויה הלע
.ךופה ןוויכב טעש רשגהש וא ,רהנה םרז וניתחתמ .רשגה לע ונשגפנ בוש
ל ענ ,ולעג־הצקב רדרידו ,ץבושמה וליעמב ןטקה שיאה רמא ,"רהנה הז םוצע"
.םימה לא ןבא ,הבוהצ
.ןאכ ןה ןיידעש וחכש .לפאה רהנה תודג לע תודמוע ,קוחרב וארנ תורופא תוברע
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 םיחמוצ תורהנה וליאו .תואצויהו תואבה תוחורה ןוויכ תאו ןתייווה תביס תא וחכש
 תא םהב הריע ביבאה .םתמישנ תא רצועו םהילע קיעמה חרקה־ןוירש תא םיצרופו
 ונא םיסונאש יפל ,ךלנ זא ונא .יחצנה שבכנ־אלה ,חיר הלעמה ,חרופה ביבאה ,ומד
י ןכיהל ,לבא .תכלל
 םימה תא דוע הארי ינא ןיא .םייוטנ ונישרפמו ,ונחנא םיכלוה םייחה־רהנ ךות לא"
.היתעדי בוש .ונדילש הרענה הרמא ,"רבכ םתוא הריכמ יגאש וישכע ,הלאה

(.ב .א)

רנתאה ףלודור



התורבחב םידדובתמה :ל>פש הדליה
. םהלש הרבחה־ייח תא םג תועבוק םיאניווה לש םהיתויטנ תא תונייצמה תוריתסה
ל ככ המולב־יתלב ,םתוריהי תא בצעל םיענומ ,תודידבל דימתמ ףחד םה םיאלמ
ר יע טעמכ ןיא .דאמ הבר תודימצב דחי־םיסנוכמ םה םיארנ תאז־לכבו ,רשפאה
א רומו הדמח תחאכ םה םישח וליאכ .ךכ־לכ םוחד יתרבח הנבמ הל רשא תרחא
ו ילא הפיאשהש ,חצנ ותוא םה םיארי וליאכ ,םתוישיא לש ידמ־ףירחה ראתימה ןמ
ל כמ םשפנ םירסחמ םיאניווה ןיא ,רבכמו־זאמ םתנומא ףקותב םהילע הווצמ
ל כב .הדרח םהב הליטמ ,םצעב םיאמצ םה הל ,תודדובתהה .דחי־תבש לש תונמדזה

.םמצע לעמ הקיחרהל םה םיסנמ ,ןופלטב ףאו ,םיעצמאה
ל ע ףקשהה דעב םיצצוח םה .ןוימד־לש־םלוע םהל ונב האולמו־לבת ינפמ ןגמל
, םהלש םיחרזאה־ירדחבו םהינילקרטב םיטיהרה ידי־לע םיכיבמה םיבכוכה־ימש
, ראיימרדיב־ינוילתבו הרחת־תויפמב ,םולכ לש םידמחמ־תוטוזב םהירדח תא םיטשקמ
ש י דוע לכ אבה־םלוע תא חוכשל ידכ ,רשפאה לככ תוחונב וז היווהב םיננקתמ

— דאמ שנאומ חולא־גשומ ,תויתדה םהיתובוח לש דאמ תימשג הסיפת .רבדב ךרוצ
. הז ךרוצ םידדועמ—חילותאקה הנוהכה ידי־לע ,םיחפוטמ ףא אמשו .םילבסנ םלוכש

ו ליפאו ,דימת םישפחמ םהש תעגרמ תונדחי התוא םישמשמ םיגחהו היסנכה־תורצע
ם ינשה־תואמ תצורמב וחתפתה ןהמש ,תויוסנכתה ןתוא לש תינושארה הרוצה ויה
ת שר הליכמ םהלש תיתרבחה תכרעמה .הז םע הז הפוכתהו הרעה תוכלהתהה
, םדא לכ ןאכ ריכמ םדא לכ .דחי םג דאמ ינדפק גרדימו םיסחי לש דאמ הכובס
י רחא וליפא ,עדוי ,ומוקמ תא םדא לכ ןאכ ריבמ תאז םעו .רפכב ןאכ םייח וליאכ
־ תארי שחו תודמעמה־ילדבה לע רומשל ,תיאקילבופירה הנידמה תונש םישמח
.שממ לש תועמשמ דוע םהל ןיא רחא וא הז ןבומבש ,הדילמ־תויוכזו םיראת יפלכ דובכ
 ,דצה ןמ תרמרוממ תדמועכ התיה הנושארה הקילבופירה תונשב רשא ,הלוצאה
ל ש תפומ שמשלו בושל הבלב הרמג איה .תויבמופלו הניוול הינשה ימיב הרזח
ן תואל—הלש לאמשב םג תחרזואמה ,תיתגלפמ־ודה הנידמב תנדועמ םייח־תרוצ

ת ודמוע תירטלורפה אלו תיצירטאפה המגודה אלש ,הלעמל דימת תופאושה תובכש
 האמ הז תואיצמ איה הניוובש ,תויחרזאה .וילא ליפעהל םייח־תפומכ םהיניע דגנל
ר המל שקבמ והשמל הב עיגהש םדא לכ .רבעמ־בלש התשענ בוש ,ךרעל םינש
־ תועבצא לע םתוח־תועבט תודונע וז תיאקילבופיר ץראב .הנממ תאצלו בושלו
ת וכזב ,ול שכר היבאש אתבס ול שיש ימ לכ .הכולמה ימיב רשאמ רתוי םילמע
ו נירפלוס דיל תולפמה תעב תח־אלל תוגהנתה תוכזב ,להנימ־םכ לע הנמאנ הבישי
ן יגפמ ,םיליצא־ראות ,םיימהובה רכוסה־ילובי לש ןובנ לוצינ תוכזב וא ,ץארגגינק וא
א וה ,ןכ לע רתי .בהזב רוגסו תלכת־ןבאב תורח םיאתמה למסה תא הואג־אלמ
ןיבל םהיניב םהיתועדב םה םיקלוחמ וז הדוקנבש ,היטרקוטסיראה ישנאמ שרוד
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ל ש לג המע האיבה תויליצאל הבישהש ףא ,הנהו ."התא" ןושלב וילא ונפיש ,םמצע
א ל .רתוי טושפ תאז־לכב גרדימה־רטשמ השענ ,תינצחש תונרדנג לש ,תויבונס
ת ויהל הצור וניא שיא ךא הלעמב־הנושארה הרבחה ןב תויהל דוע לוכי םדא לכ
ו ביא וז םע הבמג וניאש ימ .הינשה ינב תוחפל תויהל םיצור לכה ,תישילשה ןב
.ליכשמ וא ןמא וא ,הנקת־אלל "ןטק חרזא" אלא דוע

ם הש ,האנ תיתוברת הריווא תררווע הל םיפסכנה יתבב וא הלוצאה יתבב יכ

־ יא תאז—ט״יה האמב ךכמ האלהו יאניווה סרגנוקה ימיבכ ,תוברת־ירתא םיווהמ
, ןייטשנרא ינאפ ומכ דובכ־תובאת תויכוכשמ רדעיהב .םינפ־םושב ןועטל רשפא

ה בוכרה הרגיפ םפצס־לדנאקרקוצ התרב וא ןייטשמייהטרו הניפזוי ,הריירפ הטיירנה
ת פקומ ,אשדה לע ,ןיעל־הדמח ,תצבור איה התעו ףסאמה םע הגזמתה ,תיתוברתה
ף וס־ףוס וז ירה .םילטב םירבדב הגוהו עבטב־תוננובתהב העוקש ,קינקיפ־ילס
א צוממ תנזור וזיא םיחפתסמ םשו־הפ םא .היטרקוטסיראה לש תיעבטה םייחה־תרוצ
־ ןמ־אצוי אלא הז ןיא ,םינקחשהו םירפוסה לע חור־ראש לעב ךיסנ הזיא וא ינמרג
ל וכי םהבש—רטפיטש ראיתש הלא ןיעמ םינילקרט הניווב דוע שי םולכ .ללכה

ה תא םימיוסמ םימיב" םש םוקמ ,העש לכבו תע לכב תאצלו אובל דחא לכ היה

ה ז םע הז םיחחושמ םיררושמו םיאקיזומ םירייצ םש /׳ןיינעמ והשימ אצמתש חוטב
. וז הינש "םיחורפא־תפוקת״ב אל טלחהב ?טלחומ "יתרבח שפוח״ב ,תוריח ךותמ
י נתח תא םימעפל םינימזמה ,תלצאומה היישעתה ישנא ןיבמ חורה־םלוע־יבידנ שי
־ יגוח לש השידאה תורגתסהה חכונל .ןווכתמב הטושפ הריב־תחוראל הנידמה־םרפ

.וללה לש םמויק לע םג הבוט קיזחהל שי ,רתוי םימר הלוצא

ם ה םירצוי .עגמ רסוח לש םימיב דימת םכרדכ םמצעל םיגאוד בוש םינמאה
ם ידמוע םהלש םלוסה שארב .םמצע םהלש םגוח תא םיחתפמו גרדימה תא םמצעל
ם ג .םיחצנמ וא םיניחלמ ,תינומרהליפה־ירבח ןיב ,הריפואה־ירמז ןיב—םיאקיזומה
ל הנמה ןיגפמ םא :הדעסמב ולש יתרוסמה דובכה־םוקמ תא ול עבות רטאית־גרובה
ד יחיה ןילקרטל העודי הדעסמב ולש עבקה־ןחלוש תא ךפוהו רתוי םילק םיגהנ ולש

־ ןורטאית־ןקחשש רבדה שוריפ ןיא ןיידע ,"תיתרבח תוריח" לעב אוהש הניווב
ל כל םהל שי רבד לש ותימאל .יוקיחל היואר המגוד וב הארי דבוכמ ירמאק
. םהלשמ תופדעומ תומעטמ םירפוס־תרובח לכל ,םירייצ־גוח לכל ,ןורטאית־לבמאסנא

ר תוי תוינמא ןה םינמאה־ישנש ןמזמ ,יארקאבש ןינע ושענ םייטרפה הרבחה־ייח
.תיב־ישנ ןהשמ
ז אמ הניווב םעה היחש ךרדכ םייח הנקת םהל ןיאש םינטקה־םיחרזאה וליאו
ם תוימצע תרימש לע םידיפקמ ,למע םיאנוש אל ךא םייחה ןמ םינהנ :דימתמו

י רדע ףחד ילעב םיטסילאודיבידניא—הצובקה ךותב קר םירשואמ ךא תישיאה
־ ינודעומ לש םהישרוי—תורבח 8451 ,ןורחאה דקפמה זאמ ,הניווב שי .קהבומ
ה רפה" ,"הידרוקנוק" ,"הלאה־סמאלדול" ןוגכ ,ןורחאה סרמב ודסונש הרבחו־םינמא
־ תורובח ,םיפתושמ םינכסח הלא ירה ,ךרעל ,םהמ עבר .״םוטיריפסוס״ וא ״הרוחשה
םג ךא .יולצה דלומה־גח־זווא תא םמצעל חיטבהל םישקבמה ,תופפור חזרמ־יתב
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־ יקחשמו םע־יללוחמ ,תויחו םינג יבבוח ,םירה־יספטמו םינייחש ,םינדקרו םילמעתמ
, םייעוצקמה םידוגיאה לכ םע ,םילולכ םינוש םינפסאמ םינפסאו םימסוק ,תרודכ
ל ע ,םינורחאה הלא תא ףא תפפואה תיתונמאה הריוואה רועיש המ .הזה רפסמב
."םיאקינקנהו םיבצקה לש םירבג־תלהקמ" ןוגכ םש דיעמ ךכ
, רוגסה רתכה ילעב דמעמה־ישיאל דע הרמזה־יבבוח םיקינקנה־יבצקמ ,הלא לכ
, חורה־ימכח וליפאו ,ותוא הנבטרת אלש םשגה־תופיטמ הובגה םחצמ לע רמושה
 דיחי רוקמ ותואמ םהלש הנויח םיכשומ ,םיינרצויה םינואגהו םירצויה םיגוחה
ל כותש ריע דוע הפוריאב היהתש רשפא־יא .תואליכרה :תיאניווה תוהמה לש
ה פמ םירסמנה היתודוס לש ,הלש תויוליכרה לש תוריהמבו עפשב וז םע דדומתהל
ה יתויונישלמ לש ,הלש ערה־ןושל לש ,תויודבהו תויתימאה היתועומש לש ,ןזואל
ם יעידומ ,םילמלממו םישחלמ ,םיגהלמו םישקשקמ ,םילכרמו םיטפטפמ .היתובלעהו
, תורפסמ־ינולאסב ,תוכשלבו םידרשמב םישחורו םישגור .ברע דע רקובמ םינפלטמו

ל ש םהיתורידב ומכ הדיקש התואב םינדעמ־תויונחב ,תוירגיסו־קבט־תובוקב
. לגנו׳גה־ףרגלטמ רתוי תולוהב הצק לא הצקמ תורבוע הרורעש־תועידי .םיאניווה
ו ליפאו ,תוערצ־ןקל וא םירובד־תרווכל ,לגנו׳ג־לש־רפכל הניו התמוד תחא אל ,ןכאו
ש וחלל ףא םימעפלו אוה ףא םזמזל בייח ,הב תויחל הצורש ימ .םישחנ־תרואמל
ם ע םייחב ראשיהל הז רשוכ םיקנוי הניו ידילי .םלועה ןמ רובעל וא—שחל
ם ה םילוכי םמצע ידי־לע םירדושמ לוק־ילגב קרש ,םהינזאבש דימתה־תלומה
ד חא ,יתימא דיחי־ךלוה רגתסמ דאמ רידנב קר .םתסירעב םתויהב דוע ,השירחהל
, םירובדה־תרווכב הלא םה םידיחי .ותזגורב וא ותושריחב ,רצרפלירג דחא ,ןבוהטב
.םלוע־תליהתל תמיוסמ תואדווב םיעיגמה

(.ב .א)
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ה ליחת .ריקל דעבמ םויה לכ רבכ ועמשנ ,םיארוואווה ,םרטפ תחפשמ לש םינכשה
ל וקש ינפמ ,תונומת םהב תולתל םירמסמ םש םיעקות םהש םרטפ תרבגה הרעיש
, למזיאב םג ושמתשהש שערה יפ־לע דימ ןיחבה םרטפ ןודאה ךא .קזח היה םישיטפה
ם יארוואווהש רמא אוהו ,ומעמיע םהיניב ריקהש םגה ,ידמל ףירח שער הז היה
ו השמ תולתל םהל שיש וא תונומתה ליבשב םירמסמל םבג םישל ידכ םירוח ובקינ
־ ןועש וא םידגב־בלוק וא ,םירפס לש הבטצא ילוא ,תונומתמ רתוי הברה דבכ
ר בכ הז ךרוצל יכ ,תונומת םילות םהש תעדה לע לבקתמ אל ללכב הז .תלטוטמ
. לתוכה עצמאב זכרתמ הזש הארנ תאז דבלמו ,ידמ רתוי החידקהו הקיפדה תוכשמנ
ם יצור םה ילואש ,ריקה תא םיארוואווה םידרגמ ילואש םרטפ תרבגה הריעה זא
ף וסלו .םמצעב הדובעה ןמ קלח םה םישוע תואצוהב ךוסחל ידכו ,שדחמ דייסל
.תוקיפדה ןמ םתעד תא חיסהל םינשה וסינ
ח יסהל ידכ ,אוהש רבד הזיאב המ־לש־העש םמצע תא וקיסעה םיסרטפה ינשש רחאל
ו ירחאמש ריקה לא וברק בושו ךכ לע ורתיו ,םינכשה תרידמש םישערה ןמ םתעד תא
, םרטפ תרבג הרמא ,"םיקפוד םהינש וליאכ המדנ" .קספה ילב םיארוואווה ודבע
ם ישיטפ ינש הז .םהינש םיקפוד םה" ,רמא ,"ןבומכ" .וז הרעשהל ףרטצה דימ הלעבו
ם ש חדקנ ויתולובגבש חטשה תא עובקל ,לתוכה לא םהינזא םכימסהב ,וסינ זא ."ןאכ
ו לכי אל .לתוכה זכרמב ,רדח־תלד לדוגב ןבלמ תויהל חרכומ הזש ומיכסהו ,רבעמ
ה לעמ םעפ תושיקנה ורתינ רומאה חטשה ךותב ךא ,הז חטשל ץוחמ םישער רתאל
.לבלובמ רדס הזיא יפ־לע ,ןימיל םעפ לאמשל םעפ ,הטמ םעפ
: תוחידב לש ךרדב הרמא םרטפ תרבגהש דע ךכ־לכ םישערה ורבג ברע תדר םע
ת וקיפדה וקתתשנ הז םע דימ ךא ."ונילא ץורפל עגר לכ םיחרכומ םה וישכע"
ו רמא רבכו הלקה לש שגר ךותמ הזב הז וטיבה ותשאו םרטפ רמשכו ,תוחידקהו
 הכמה .תחא דועמ ךכ־רחאו ,הרידא המומע הכממ ריקה עזעדזנ ,הז םע הז קבחתהל
א רוואוו רמ ,תרגסמ־ןנושמ ץרפ ,ריקב ללח ץרפנ הבו רתוי דוע הקזח התיה הינשה

."בוט ברע" רמאו וב עיפוה
ם לענ דימ ךא .הזה רוקיבה תרוצ לע הומתל וקיפסה דוע ,הכרב וריזחה םיסרטפה
ע צמא ץרפנ ןחוכבו ,תומויא תוכמ שש־שמחכ דוע ועמשנ ,ארוואו רמ לש ושאר
ה רכפ םרטפ תרבגה .רדח־תלד לש הרוצבו לדוגב רוח הווהתנש דע ךכ־לכ ריקה
ם ינפ התארה תאז־לכב ךא ,םרדח תא האלימש ריקה־תלופנ לשב טעמ הידי תא
ח מש םרטפ רמו—םה ימ בושח אל ,םיחרוא ואבשכ דימת התשע תאז—תוביבח
א דוואו רמ ידי־לע םרטפ רמ לפוה ןכמ־רחאל דימ ךא .ומויס לא שערה עיגה תוחפלש
ם גו ,לבכנו ,לתוכבש ץרפל דעבמ וירחא אבש ,אדוואו רמ לש ודידי ,דחא ידי־לעו
הל התשע אל יכ ףא ,םרטפ תרמ לע הרעתסהו חתפל דעבמ הסנכנ ארוואו תרבג
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ם ישוע המ םרטפ תרמ התארשכו ,תוחווצ החיווצהו תויווע התוועה קר אלא השעמ
. בושו בוש ,תופיקתבו תוזירזב ,הכרד תא וזלה המסח ותרזעל ושוחל השקיבו הלעבל
ם ינשה תא ואשנ ,םרטפ תרמ תא םג םירבגה ינש ולבכ ןגמ־רסח םרטפ רמ ראשנשכו
ר וקעל וליחתה ,הזה רדחה לש ותלד תא ורקע ,םיסרטפה תרידבש רחאה רדחה לא
ם ע דהיו ,אוהה רבעה ןמ םינבל איבהו רהימ ארוואו רמ לש ודידי ,תלדה־תרגסמ תא
ר שפ המ השולשה תא םרטפ תרבג הלאש רשאכו ,טיט האלמ הבירע םג אדוואו תרמ
א וה ,ותוא ונשבכ ונא ,רדח םתדספהש אוה רשפה" :אדוואו תרבג הרמא ,הלא לכ
, וב הקבד תחא הזוזמ דוע קרש ,חתפה רבעל העיבצה איהו—"תלדה וזו ,ונל ךייש
ת עדוי .םתסיי הזה חתפה"—אדוואו רמ ידי־לע איה ףא הרקענ ךכ־רחא דימש אלא
ל יבשב ,רדח םיכירצ ונאו ,ישילשה שדוחב ,ןוירהב ינא ,והז ,ינא ,םרטפ תרמ ,תא
."אוביש קוניתה
ה רמא םרטפ תרמו ,הבר תוצירחב ודבע םה .םינבל חינהל השולשה וליחתה זא
, החידקב םדוק הפתתשה אל םתסה־ןמ זא ,ןוירהב איה ארוואו תרבגה םא" :הלעבל
ד ידיה לשו ארוואו רמ לש היה הז ונעמשש םילמזיאה ינש .ונלש הרידל הצירפב
ע ינה אל ףא ,םולכ־אלו רמא אל םרטפ רמו ,םרטפ תרמ הרמאש המ לכ הז ."ולש
ו קסעש ריקה־םדגל לעמ ארוואו רמ חספשכ ,םירבד םהיניב ופלחוה אל .ושארב
ת א םרטפ רמ לש ויסנכמ םיכמ הלשו טטיח ,ךרב הבוג דע עיגה רבכש ,ותיינבב
זורפה ןמ ךכ־רחא סנכינ ונא" .ריקל לעמ ספיטו רזחו ומצעל םלטנ ,הרידה־תוחתפמ
ף יסוהו ,ריבסמכ רמא ,"םישרקה תא ריתנו ,תצק הנשבית םינבלה רשאכ ,רוד
ם תוא וכילוי םגו ,תותשלו לוכאל זא דע םהל איבת ותשא ,שושחל םיכירצ םניאש
.והשמ וצרישכ לוקב וארקי קרש .וכרטצישכ שומישה־תיבל
. םותס חתפה היה רצק ןמז רובעכו ,םינבל חינהל ופיסוה םדידיו םיארוואווה ינש
א ל םג םא ,םהיתוטימב םיסרטפה תא וביכשה ,הדובעה תא השולשה וקיספה זא
ן ושיל ובכש םמצע םהו ,טעמב ולו םהילבכ ופפור אל ףא הליחת םהידגב תא וטשפ
ח ינהל ,וקילחהל ,שדחה ריקה עטק תא חוטל הווטצנש ,חייט רקובב תרחמל ואיבהו
ר גס© םש הצירפה ללחב .בוט םעטב ועבצלו אובל ןכמ־רחאל םויו שביתהל ול
, םיסרטפה לש םהילבכ ורתוה םרטפ תרידל הצירפה ירחא םימי השולשו ,תלד־תרגסמ
ר עצה־הברמלש ,םהלש העונתה־שפוחב העיגפה לע חולסל דאמ־דאמ ושקבתנ םהו

.הנממ ענמיהל היה רשפא־יא
. תורידב רוסחמה תייעב תא רותפל השדח הטיש ףתושמה תיבב האצמנ ךכב
ה לגתנ םדקומב ךא ,חודקל ולחה תיבב םירחא תומוקמ המכב .םילג התכיה המגודה
י ופצ םויאש ועמשש הלא .חצנמה היה וינכש תריד לא ץירפל שגינש הז דימת אל יכ
א ל םיצרופה .לשכנ הז גוסמ יעיברה ןויסנהו ,םתנגהל םידידי םמצעל ונימזה םהל
ר דח וחיוורה אל םהו ,ולבכנו ץראל ולפוה םמצע םה אלא םינכשה לע רובגל ולכי
ם ויאל םייופצהש םושמ ,םיפקותה ועט ןכמ־רחאל המ ןמז בושו .רדח ודיספה אלא
ה נגה דגנ םג .שיטפהו למזיאה ורבשנ וא והקתנ ובש לזרב ריק םהל ןיקתהל וקיפסה
תוריקל ךותיר־ירישכמב ושגינ טושפ םימיה דחאב ,םיאתמ קשנ ,ןבומכ ,אצמנ וז
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, רמאנ רבכש יפכ ׳ירהש ,תחטבומ הצירפה־תחלצה ■דתיה אל ךכב םג ךא ,לזרבה
, רמ ברק םעפ לכב ללוחתה חתפה ץרפנש ירחאו ,םידידי םהל ואיבה םויאל םייופצה
, םיחצונמכ לפטל ,רדחה יוניב תעב ,היה חרכה .םמצע םיפקותה תחא אל וערכוה ובש
ל זרב־ןוטבב חתפה תא םותסל לחוה רשאכ דוחייב ,דאמ םיפקותה לע דיבכה הז רבדו

ה שקתנ אל דוע לכו ,םינבלה ןיבש טיטה ןמ רתוי טאל שביתנ הזש יפל .םינבל תחת
ר ערעתנשמ .דובכה־תיבל םכילוהלו םתוקשהל ,םיחצונמה ת« ליכאהל היה חרכה
, ותלוז לכ דצמ ול יופצ םויא יכ שח דחא לכו ,רתויו רתוי ףתושמה תיבב בצמה
ו יהש יד אל םירבדה־ילעב תערכהו הצירפה רמג ירחאש ךכל ורבע ,עגר לכב טעמכ
ל ש ריק ומוקמ לע םימשו ריקה לכ תא םירתוס ויה אלא תלדה־חתפ תא םימתוס
ם יחצונמה יכ ,םיחצנמל ,ןמזה תניחבמ ,רתויב הדבכ הסמעמ םרג הז רבד .לזרב־ןוטב
ה יה לזרב־ןוטב לש ריקש אלא ,הישותו ןגמ ירסח בר ןמז ראשיהל םיכירצ ויה
, הברה םימי ךיראה אל הז ןוחטב ףאש אלא .לומג־תפקתה ינפמ אילפהל םחיטבמ
ם א יכ תיפגא הצירפ אל ץורפל ןויערה תא הגה ףתושמה תיבב םיריידה דחאש דע
ם יריידה ידיב הלעש יפל ,לשכנ הז גוסמ ןושארה ןויסנה .הנוילעה המוקה לא ,הלעמל
ו רהימו וללה ורתיווש דע םיפקותה תא קוחדלו ךורדל ,םידידי תרזע לכ ילב ,הלעמל
א לש אלא שדח ןויער םהל היה םנמאש לע וזגר םה .הרקיתה־ץרפ תא םותסלו בושל
, הלעמל אלו הטמל ץורפל היה ןוכנ .ריחמ לכב החלצה חיטבהל ידכ דע ןנכותמ היה
ם ג ,בגא ,הז חסונב גשיהה תא םהינפל םירחא וגישה רבכ ןכמ־רחאל ךכ ושעש ףאו
. לזרבדוטב תורקתבו הדלפ־תוחולב ןנוגתהל וליחתה הפצרו הרקת תוצירפ דגנ
, לעממש־הרידה לא וצרפ רמולכ ,תבלושמה הפקתהה החתופ וז החטבה ינפמ וליאו
ה רידה לא וצרפ תיליעה הרידה ןמ ,דבלב רבעמל הירייד םע םכסה וכרע דימ ךא
, הטמל קזב־תצירפ זא וצרפ ןאכמו ,רבעמ־םכסה וכרע וז לש הילעב םע ףאו ,הכומסה
, רזוח־חוטיב־יזוח וליפא ,תומכסהו תותירב וגהנוה ללכב .תשקובמה דצה־תריד לא
.וחכשנ תוחפל וא ,תופוכת ורפוה םיזוחהש אלא
ך א ,תוטישה תופלחתמ .הזה םויה דע ףתושמה תיבב םיניינעה םילהנתמ אופא ךכ
־ ירק תחפשמ :םיישדח ינפל עריאש דחא הרקממ םלעתנ םא ,ןורקעה ףלחתה אל
א ל םג םהו ,התריד תנגהל םדוק הניקתהש הדלפה־תוחול תא הרקעו הרזח הוואק
א ובב .ינשה תא םג רחאו דחאה םרדח תא ,ןכמ־רחאל רצק ןמז ,ודיספה רשאכ ומחלנ
, םישלופה ילגרב תודחא םימעפ טעבו הלועפל ןטקה םנב םנכנ ישילשה רדחל תעה
ת א םג ,ישילשה רדחה ירחא ,םהמ וחקלשכו ,ךכ לע החילס ושקיב םיאוואקירקה ךא
ף תושמה תיבה טילחה ,ןורדסמב רודל אופא ויה םיסונאו ,חבטמה תאו הסינכה־רדח
ה ז ירה—.הסינכה־רדח תא םיאוואקירקל ריזחהל ,לודג תועד־בורב ,תיללכ הפיסאב
־ רסוח תייעב תא ףתושמה תיבב םירתופ ויפ־לעש ןורקעה ןמ דיחיה ללכה־ןמ־אצויה
.תונתשמה ןה תוטישה קר ,רומאכו ,תורידה

(.ב .א)
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תרפוס לש ימצע־ןקויד

ם יידיה־תומא ,ףוקז בגה ,ליבקמב ,וז לא וז ,תורוקז םיילגרה ,ךכ תבשוי יתייה דימת
י דכ ,םינשה ,םיעבונה־םיטעהו הנכומ הביתכה־תרבחמ םג וילעו ,ןחלושה לע תורשי

. שחרתמש המ לכ קוידבו רהמ בותכל ילעש העש דחאה ןקורתהב תבכועמ היהא אלש
ד ימש דע ךכ־לכ השוחל םג אלא חנתא לכ אללו ארונ הריהמ קר אל איה הריסמה
, רתויב םישולקה ולו םהשלכ םיגיגה םישרשרמ קרשכ ירמגל עמשיהל הלדח איה
י ל רוסאו ותוא אלמל בוש הכירצ ינא ,טעה קיר וישכע :בגא־רוהריה ותוא ןוגכ
.תעדה תא חיסהל לולעש רבד םושב ךכ בגא רהרהל
א לש ,העמיק יוטנ ישאר .דימת שחרתמה ,עמשנ־אלל הבישקמו ךכ תבשוי ינא דימת
ת א חיסהל ידגנל ץפח םוש בציתי אלש ,ינפלש הביתכה־ריינמ דבל המואמ הארא
, הווהתמה לע םיליפאמה םירערעז םישחר תוררועמ םישוחה תוטילק םג יכ ,יתעד
־ דחו רתוי תוטקש תומרוז תוטילקהו ,םישרשרמ תונויגהה .רקיע יפב יורקה אוהש
.קספה אללו שגדה לכ אלל ,תובשחמה ןמ רתוי תוינוג

ם וקמו םוקמ לכמ הבש ,תעמשנ־אלה המירזל הבישקמו ךכ תבשוי יתייה רבכ דימת
־ צמו תחא הדוקנב יב םישגפנה ,הרעשמ־םיקדה ,הלא םיטוח ףרה ילב ילא םיפטוש
ך כל אורקל ולכות .הדוקנ־יומד עדי־רשקל—םידחאתמ ,קויד־רתיל ,וא—םיפנט
ה לאכ םיעוריא לש םיוניכ תעב יכ ,רתויב עלוק הז ןיא ךא ,וצרת םא ,תממוז הבישח
ו ליאכ—הז םע הז םידחאתמה םיטוח לש הזכ רשק לש ותולוכ .ללכב תוצרל רוסא
— קצומ שישוגל םתוא הכיתמה תבהל ,הז םע הז םיבלטצמה ,ןוליינ ־יטוח לא םיברקמ
ל ש הפיקמ העידי יהוז ,היקלח םוכסמ ירמגל הנושו רתוי והשמ ,ןבומכ ,איה וז תולוכ
ע גרב .דרפה ילבל דחי םירבוחמו תחא־הנועבו־תעב םלוכ הב םילולכה ,םיטרפה
.םיטרפל תדרפתמ איה בוש ,והשימל וז תללוכ העידי רוסמל םישקבמש

י תיסינו ,ידיב טעה דימת היה רבכ תורבחתהה עגרבו ,ךכ תבשוי יתייה דימת רבכ
י רהש ,דוחל םהמ דחא לכ ,דרפה־ילבל־דחי־םירבוחמ םהש ףא ,תותואה תא טולקל
ל כל ומרזי־ופיסוי ילש ינאה תא םתוצח רחאלש ידכ ,רשקה ןמ םמצעמ םיאצוי םה םג
־ םימרוז ,םיינרק־תומולאכ ףא וא ,םיינרקכ וא ,דאמ םירשי ,דאמ םיקד םיטוחכ רבע
ם גישה םדוק וצח רבכ תורחא תויושי המכ תעדוי ינא ןיא .לבת יספא לא םיפיסומו

י קחר לא םכרדב ,דוע המכ תעדוי ינא ןיא ףא .עודיה רשקה תא רוציל ידכ יתוא
ר ושק לכה ולא תוקד םיינרק תועצמאב .יכותב ינאה־רשק תא םבזע רחאל וצחי ,לבת
ר ורב־אלה ,הז עוריא לש הריסמו־רואית־ךרדכ והשלכ יומיד יל היהי ןעמל קר .לכב
ו לא־יא יפ־לע ,ללחהש םושמ .גיראת הז לכל אופא ינא תארוק ,ךכ־לכ ףוקש־אלהו
ל לחב קחרה םש־יא הלא םיטוחש ימצעל תראתמ ינירה ,םוקע אוה ,תושדח תוחנה
םיחאתמ םה זאו ,לכה ךותב דוחל דחא לכ םיטעושו הדוקנ ־יומד רשק ךותמ םיאצוי
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! תואל וסנכי־ובושי ,רועיש־ןיאל הקוחר ךרד םותכ ,ףוסבלש דע ,םינורשק רפסמל
י נא ןיא םנמא .ימצע ינומכ ,דיחי לכ ,הזכ רשק אוה םדא לכ .וב וגזמתיו ןושאר רשק
י נאו רשקה םא וא ,רשקה ןמ קלח ינא םא וא ,ינממ קלח אוה רשקה םא קוידב תעדוי
, םילמ ,תונוכת—ראשה לכ וליאו ,םיהז רמולכ ,תטלחומ הפיפח ידכ דע םיגזוממ
ת ופלוח היווה־תורוצ רפסמ אלא וניא—תושגרה ,תושוחת ,תונוצר ,תובשחמ ,םישעמ
א לא הניא םצעבו ,ישממ םולכמ תבכרומה ,הליה ןימכ ותוא תופיקמה ,הזה רשקה לש
ל א תורדוחה ,ת׳ואר ילבל דע תוקד ,תודיחי םיינרק לש רפסמ־ןיא בוהביה ,הילשא
י פל ,בוריקב םלוה םשה .תואיצמ ארקתמ הז בוהביה .ונממ תואצוי בושו ינאה ךות
ד וע לכ קר םייק ינאה .היעב :רתוי רוגשה תא םגו ,יווהה רוכזיאה תא רשפאמ אוהש
ה ווהתמ הז רשקש םושמ ,דימת ינאה םייק השעמל רמולכ ,והשימב דאמ גזוממ רשקה
ו ל ןיא ןמז־חויר םושש דע ךכ־לכ רהמו ,תחא־הנועבו־תעב לכה ,תופיצרב קרפתמו

ם יווהתמה םירשקה ןיב תוהש־לדבה ןיא םג ךכיפלו ,הלאה םיעפומה תשולש ןיב םוקמ
ן ורשקה לוכיבכ הבו ,וז הדיחא תינבהבה תואיצמ־יא .קספה אלל ,שדחמ דימת
ל ש ,הרועיש תא וגל ראתל םילוכי ונא ןיאש ,תוריהמ לש האצות אלא הניא ,יתימאה
ע דונ־יתלבב—ןבומכ ,המודמ קר אוהש—ןושארה רשקה תא .ונל עודי וניאש ךילהת
ל כ תואצוי ונממ .ךכל הלמ וזיא יל היהתש ידכ קר ,םיהולא םימעפל ינא הנכמ
.םלועלו זאמ ךכו .ןלוכ תואב ןה בוש וכות לאו ,םיינרקה
י תוא וכירעה תקונית יתייהשכ .תבתוככ—תפתתשמו ךכ תבשוי יתייה דימת רבכ ינא
ל ש תשר ךותב היווט תמאב ינא ירהו .היווט הכ הדליה :זא ויה םירמוא ,הנוכנ
, ןבומכ ,הז .הווט־ומכ־תשקשקמ איה :תוביבח תוחפב ,ורמא יתלדגשכ .םיקד םיטוח
. הווט ינא ןיא .ןושלה ןמ (ילוא) ץוח ,ךכב םשא שיא ןיא ךא ,קיודמ־יתלב יוטיב
י די־לע (תדמוצמ ,תגזוממ ,תרחבומ >,תגראומ ,תיווטומ) היווט ינאש וא .תיווטנ ינא
.לכה םעו לכה
, הדעסמב וא עונלוקב הרקמב ינא תבשוי—םיטעו תרבחמ דימת ימע קיזחהל לגרהה
־ ירשב ,הליעפב אלא הליבס ןושל־תרוצב אל םנמא ץוענ זא ינחורב ,ימע םה תאז־לכב
ת פאוש ינאש יפל ,תבתוככ־תפתתשמ ינא .תבתוכ ינא .תבתכנ יניא ינא .תויתור
, הדוקנ־יומד והשמל םגוזימ וא םתוגזמתה ךילהת ,םאצומ ,םיטוחה :לכה קמועל תדרל
משמ לא קימעהל הצור יתייה וליפאו ;םתרטמ ,םכשמה ,שדחמ־םתודרפיה ךילהת
. תואיצמ תארקתמה וז תבכרומ ונממש ,הזה לעפנה לכ ירחאמש הנווכה לא וא םתוע
ט ולקל תבהוא יניא םנמא .והשמ טולקל וא רהרהל ,ךכ יתבשכ ,יתלוכי םג ןבומכ
ת וחפ תספתנ ינאש ילע המוד ךא ,תמא אוה םא וליפא וילע תעדוי יניאש והשמ
, םיטוחב קר תקסוע אלא םירוהריה תרהרהמ וא םירבד תטלוק יניא םא תויועטל
־ תווהתה ידי־לע קר םימייק םירבדה ירה .םירוהריהו םירבד םייושע השעמל םהבש
־ לב תופיפצב) םיטוחהש דע הזל הז ךכ־לכ םיבורק םירשקהו ,תקסופ־יתלב םירשק
ם ה וניניעבו ,הליה ןיעמ םיווהמ ונממ םיאצוי וא רשק לכ לא םירדוחה (ראותת
ז אמ .ונינפל שי קצומ ףוג אלא םירשקה ןיב קיר ללח ןיאש הילשאה תא םיררועמ
,םיינרק דוע תוארל קר אלא ףוג הזיא לע שממ יניע תא שיבלהל אל תלדתשמ ינא
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ם יבצמ וא םיבחרמ קר אלא קיר ללח םג ןיא ,ןבומכ .םימייק םיפוג ןיאש ינא עדוי
־ תומולא תליה ,םהלש הנטקה הליההו םה ,הזמ הז תצק םידרופמ םירשקה םהבש
ם יטוחה רבכ הבש ,האלהו הדוקנ התואמ .םירשקה ןמ קלח דוע וניניעב ןהש ,םיינרקה
ל לח לע ונא םירבדמ ,ןיעל־הארנ גראמ דוע םיווהמ םניאו תרכינ הדימב םידרופמ
.תונקיר לע וא
ב צמה תא תוארל תולגוסמ וניניע ןיאש םירחאה לכל םג יל רבדה רורב רבכמ ,הנהו
י נא הסנמ תאז־לכב םא .םרושאל םירבד־יבצמ אטבל היושע וננושל ןיאו ,ותימאל
י נא עודמ .תורירש־השעמ אלא ,רומאכ ,הז ןיא ,אוהה תא תוארלו הלא תא ראתל
ת וסנל ,תירשפא־יתלב הנוכת אלא וז ןיא רבד לש ודוסיב .תעדוי יניא ,ךכ השוע
ם המ דחא לכש ,םירמא־ינורשקל הז ךרוצל םגזמל ,ריינה לא םיטוחה תא ריבעהלו

י רשקמ הלאה םיטוחה תא ןירקהלו בושלו ,םיטוח ינוילימל טשפומ למס אלא וניא
ם יארוק םהש ,הלאב רציל וז ךרדב ילוא ,המ־םשלו ןכיהל עדוי־םיהולא ,םילמה
ם ילאוש רשאכ .תושממה לולכמ תא ךרוצ אלל ךבסמו ביחרמה רבד ,םישדח םיגראמ
א וה ילש גראמהש ,דאמ הל הקוקז ינאש החונמ יל היהתש ידכ ,תרמוא ינא יתוא
ם יארנ םיפוג לש רעזימ ראתמ ילש גראמה רשאכ .תושממה לש ןמאנה הנוימד
" םצעב״ה לא לובגה הצק דע אוה ברקתמ ,תבהבהמ םיטוח־תייווט לע קר בתוכו
: לבא .תעדוי יניא תאז ? תמא וזיא .הנממ הלעמל ןיאש הדימב תמאה תא םלוהו

ל לחה ןמ קר אל ילא םיכשמנ םיטוחה יכ .דימתמו זאמ .יתבשי ךכ דימת רבכ ינא
י לב הווהתמ וב םוקמל ,רבע ,ויטוח ינועיגי םרטב ,ול תארוק ינאש ,ןמזה ןמ םג אלא
י נא תארוק ינממ ושרפ רבכ וב םוקמלו ,הווה ינא תארוק םהמע יגאה־רשק ףרה
ד יתעה :ךפוהמב עראתמה תא ונא םייח בורה־לע יכ ,בל־תורירש בוש וז ירה .דיתע
ו תובישח .ונירחאמ רבכ אוה וליאכ דימת ונא םימדמ רבעה תאו ,ונילא ברק דימת
ן יאש ןבומ .תודבועה לש תקיודמ הסיפת תרשפאמ הניאו ,ןושל־ינבמ לא הלובכ
ע יגמ ןמזה לכ רמולכ ,םיינרק תועיגמ ןמזה לכ ירהש ,םינמזה תשולש םתוא אצמנב
ם גש יפלו ,דיתע ןמזה לכ יב ררזש םירשק םייוצמ ןמזה לכש יפלו ,ונשיו עיגמ ,רבע
.תחא־הגועבו־תעב לכהו ,דיתע םג דימת ירה םיינרק ינממ תואצוי ןמזה לכ
ת שקבמו תינשקע ינאש םג ורמא ,תגראומ ינאש קר אל ילע ורמא הדלי יתייהשכ
ל כבו ,הארנ־אלה ריקה תא ישארב חגנל יתיצר קר ינא ךא ."ריקב שאר" רובעל דימת
ה פ לעב דש ןימ) אטחה :םילמ־ידשב ינאריל וסינ ,יתלדגשכ .דאמ החונ יתייה ראשה
ס ירביהה ,(םיילגר תחת םיסנולכ העברא לעב דש) שדוקה־לוליח ,(ףצק־הלעמ ,לודג
ל ש תוליה םע םילמ־ירשק השולש אלא םה ןיא וללה םג ךא .(םישאר־תבר תצלפמ)

י בלבש תוילשא לש םיוסמ גוסל םיכייש םה ,שממ־ינב םניא םה םג .לכה הז ,בוהביה
ם יללצ לש תינועגש תוללוהתהב רבודמה ירהש ."תמאה־יללצ" ןהל תארוק ינא
ן יא המצע תמאה תא .לשמל ,הבשחמ־קרב ינפ־לע תפלוח תמאהש עגרב ,םירוחש
ל לוחתמה לצה תא קר ולו ,ללכב והשמ תיאר םא ןוצר־עבש תויהל ךילע ,םיאור
.עודי־יתלב והשמ לש
הביתכה םע יתקתינ (דימת רמולכ) הז עגרבש ,םויאה שוחינה ילע דרוי עגרה הזב
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. םייומיד .םירשק קר יתבתכ ,םהירחא ינא הטוהל הפש ,םיטוחה תחת .םצעבה ןמ
י נאשכ .יפב םונהיג הז ירה ,תאז תעדוי ינאשכ .םביטב םימודמ םילמס .תואוושה
א ל ,םיפוג אל ,הז םיינרק־יטוח־הווטמ תלוז המואמ תעדל אל םעפב־םעפ החילצמ
י נא תארוק ,םילמב־עבוי־לב !דשמ אל ,בישח והשמ אל ,טילק והשמ אל ,תויועמשמ
, יכותב תוחפל ,םתוא ינא תבתוכ שג רבכו יננה םיימשב טעמכ .םיימש הז בצמל
, םדוקמכ ,םיגשמ םתוא ,תויועט ןתוא ינא השוע זא ירהו ,תרחא הלוכי יניא ,יתעדותב
.ימונהיגב ינא בושו ,םילמל ןברק תלפונ

.דימת ,דיתעב ,הווהב ,רבעב .םייק םונהיגה
.דימת ויהיו ויה ,םיווה םיימשה
.דימת היהא ינא ,הווה ,יתייה ינא
ם יטפשמב ,המודמכ ,אוה יוצמ ונתפשב גישהל רשפאש רתויב רוהטהו רתויב הבורמה
, םיימשג־אל ,םיישממ־אל םילמ־ירשק ולוכ בכרומ טפשמה .םהב אצויכו הלא םיטושפ
ם יפיוזמ םייומיד הסינכמ ,תויועט לא הרוסאה ,ונתבישח־תרגיש קר .רתויב־םיטשפומ
, דימ ןכות לבקמ רבדה ךכ ידי־לע ,הזכ והשמ בושחל אל היה בטומ .טפשמה ךותל
ה שק הז בושחל אל לבא .רזממ הלביק ךרדה וזיא תעדוי הניאש הלותב הרענ ומכ
א וה רתויב בוטה .רתויב םישקה םיקוסיעה דחא הז ירה השעמ־אל תושעל .דאמ
ל דח התאש דע ,בושו בוש ,הבשחמ אלל ,הז טפשמ םושרלו ךכ תבשל קר דימת
ו ניא רבד םוש וליאכ המדנש דע ,ךיניע דגנל בהבהתמ לכהש דע ,עומשמו תוארמ
. תוינש שמח ןב רוא־ףרה אלא וניא ונרעצלש בצמ ,רוהטה בצמה תלוז דוע םייק
.המ־תעדוי־אל־ינא :זא ינא תעדוי
.לקשמ־תלוטנו הטקשו דאמ הזילע ינא ןכמ־רחאל
.דאמ הבוצע ינא ןכמ־רחאל טעמ בושו

(.ב .א)
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ל ע בוסנו ותנשמ ץיקה הבישה־שיא .תומיעפ שמח ועמשנ םיעושיה־תייסנכ לדגממ
. הפק ול חיתרהלו חבטמב זגה תא קילדהל ,םוקל היה רומא יצחו־שמחב .ובג
ם ש אל אוה ךא ;שולחה ובל תמחמ ,הפק תותשל אלש ול אוה ןידה ןמ םצעב
ן שעמ ,הפק התוש ומצע אוה ןקז לבנ ותוא .האופרה־ץעוי לש ויתוארתהל בל
, השימחו־םיעבשה ותדלוה־םוי אוהש ,םויה .דדומ וניא ומד־ץחל תאו ,קאינוק אבוסו
ה מ .עשורמו זילע חור־בצמ וילע הרשה הז רוהריה .הפק םילפס ינש ןקזה התשי
ח ולשל זעי אל שיא .ךכ־לכ םירקי םיחרפהשכ ,רבמצדב ךל תדלוה־םויש האנהה
ם ידרו .ךכ־לכ רוריבבו לוקב ןהב סאומ אוה םינש הזש ,תויצרח טושפ הנתמב ול
ל כ .םינרפיצ ,תולצבח ,םידרו .םירקי הממח־יחרפ ,תויהל הלא םיכירצ םינרפיצו

□ר ןוממב םה םילוע ךכל םדוק לבא ,םילבונ םיחרפה
ה יה ,רשפא םא !וילע גואשל ןיגע תמאב הז ירה .הליפאה לא טיבה הבישה־שיא
־ יחרפ־ירז ול חינהל םמצעל תושרהל םילוכי םניא טושפ .ףרוחב תומל םג הצור
ח דבתה ןקזה .םינרפיצבו תולצבחב ,םידרווב תוסכל שי תפוניט .רפעה־לג לע ריינ
!םינידעה םהישושגר ריחמ תא ומלשיש ? שי המ .וייח־ימי לכ וז התולבהב
.תיניינע העיבק ומצעל עבק ,עשורמו ןקז לוונמ אלא ךניא
ר בדה הרק ךיא .עשורמ לוונמ היה אל ,חטבל עדי תאז ,םעפ !רבדה הנושמ
ר בדה הרוק םולכ לכה לעו ,תחא־תבב וא העמיק־העמיק ךכ םישענ םולכ ?םצעב
, םמעשמ רפס הזיא ,המ־ןמז יגפל רפס ול הליאשה ותינייחא ? םיטעמל קר וא לכל
 םדא הזיא .ונורכזב םיתורח וראשנ ונממ םידחא םידומע לבא ,ללכ וארקל ןיאש
ר שפא רפסה תא בתכש ימ .הזל המוד והשמל וא תיקנע לבז־תישופיחל ךפהנ

ר ופיסה תא ארק אוה .רורב הז ,ןכ .והשמ שי הז דחא רופיסב לבא ,הטוש אוהש
.בזכאתנ וא חמש ומויסב םא עדוי וניא ןיידעו ,תכלוהו־תרבוג תומיענ־יאב
ד ל העריאש שנרב ותואב תופוכת וישכע רהרהמ היה רקובב יצח־שמחל שמח ןיב
. לרוגל־ףתושכ םעפ־ידמ ךא ,דיאל־החמשו רעצב־תופתתשה אלמ »רז הער הכופהה
, הרקתה לא טבמ חלוש ,ונטב לע שורפ ןידסה ,ובג לע בוכש ,ומצע אוה ןיא םולכ
י נרפיצ ךיא ןיעל יולג םינפ־לכ־לע 1 תישופיח התואל רתויו רתוי םויל םוימ המדתמ
ם יינישה־רסח ויפב תישירח ץמצממ היה םימעפל .רתויו רתוי תונרקתמ וילגרו וידי
.םדא־שחרל ללכ המד אלש שחרל ונזא הטמו
ו יניש־תבתות תא םישל ,םייסנכמו םייברג שובלל ,םוקל אוה לוכי תע לכב ,ןבומכ
.ךכ תושעל אוה לוכי דוע וישכע תוחפל ,םדא־ןבל בוש ומצע ךופהלו המוקמב
ד ע עיגהל ךירצ .םידחפ םיררועמ ויהשמ רתוי ויה םיצירממ הלא תירחש־ירוהריה
ם ישימחה־תגש ביבסמ ,תחא םעפ קר .ךכב לחה רבכ דלי ודוע .םירבדה רקח
דע םירבדה תא רקוחה שיאש ול רווחתנ םואתפשכ הנובתה ותוא החנז ,ךרעל
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א וה םג יכ .ולוכ םלועה לע בוהא אוהשכ בל־תרבו הבוט הבישב םייסי אל דוסיה
. היח שפנ ףא ליהבהל אלו הארמל־דמחנ ,בהאנ תויהל שקיב םהבש םיפקתהב הקל
־ חיר ףידהל ,יושקה הבג לע הופטליש ךכל יאדו תפסכנה ,תישופיח התואכ ,חאה
.הדומחו איה האנ יכ עומשלו םעונ

ש ישיכ וימי איצוי אל אוהו ,םירשימל הלע אל תוילשא לש הז ןינע ,לזאזעל ,ךא
ו תעיגיב ךישמה ךכו .הנקת ול ןיאש ףוס־ףוס ןיבה םימוצע םיצמאמ רחאל .ןידע
.םירבד לש םקמועל תדרל
ן יא ,רבס ,ךכל .האירב־תוודח אלמתמ ובל היה אל ,וחאב הרוחצ הילט היה האור
ו ניב והשלכ לדבה היה אל .םירוחצ םיאלט ףורטל ןוכנ היה דימת ירה .יאכז אוה
י אדו הקווד הז רבד ,המומע הנדעב ,םייח־ילעב בבחמ אוהש הקווד .םיבצקה ןיבו
, היה רובס ,ךכל .המ־המ םיעופה תאו ינפטלה תא הזיב אוה .ער ןויגש אלא וניא
.םינוחמצו םיטוש ,תוקונית קר םיאכז

ך ור םידילומ םה ףא .םייח־ילעבכ טעמכ הכובמ ךב םיררועמ וללה ,תוקוניתה
ו נתנ אל ףא םידליה .דלוקושב םבל־תמות תא תונקלמ שאונ םיעדויב אוה .בצעו
, קראפב םהמ ויניע קיחרמ היהשכ םקחשמב טקשב םיכישממ ויה םה ,וילע םתעד
.רדוקו חושק
ר כז .ותשא לש הייוואמל תונעיהל זא ול היה רוסא .םעפ דלי ול היה אוה םג
. תומלשה־לילכ ,תיששה ותנשל דע הז טועפ היה זילעו אירב ,חקיפ המכ ןקזה
ת צורמב הז אלפ ךפהנ ךיא ויניע־ומב תוארל וייח־תופוקתב הערה וז ,דתיה
־ ףוסשו ולש ןוחטבה־שגר לכ תא חפיקש ,רעוכמ ןטור םלעל רפסה־תיבב וידומיל
ו כרד חלצת יכ תווקל יאשר היהש דע דחפו עשר הברה ךכ־לכ וב ועטנ ףוס
ם ויה .הפיצש לככ ןקזה שיאב דוע העגפ אל הזה ןבה תומ לע העידיה .םייחב
ם ימוחה םימתכה :תיטאה העיווגה קר דוע התיה תישממ .רבכמ ,רבע הז לכ היה
ם יעט היה אל בוש לכואה .תברצו ןורגיש ,הבירקה תושרחה .חריקה דוקדקה לע
.ורמנ תוחירה וליפא ,םינפלמכ
ת א ץתנל ףחדה .דימת רבכ היה דדוב ,ךכ ־לכ העורג התיה אל הנקיזה תודידב
, חטשה ינפ־לע םצעב וישכע התיה תודידבה .םינשה םע ךלהו הפר תיכוכזה־תמוח
, חיש־יעטק אלא דוע סופתל אל הז היה דיבכמ .תיגארט רשאמ רתוי הדיבכמ
. ןמזל ןמזמ וינפ תא תוארל םהילע הבוחש םיריעצה טעמ ורבסשכ הז היה דיבכמו
ר יבסהל ;וינפ לעמ םחלשל לוכי אל ךא ,םתוא םמעיש אוהו ותוא וממעיש םה
ל עו םהיניב היה בשוי ךכ .ידמ ךבוסמ היה הז רבד ,םהל קוקז וניא עודמ םהל
.ול יוארה ןמ רתוי ןשעמו ,סנואמ ,אופק ךויח וינפ
. חור־רצוקבו בל־עורב רתויו רתוי הלגלגתנ םיריעצ םישנאמ םינפלמש וחור־תחנ
, תיליוואה םהלש תוימיטפאה לכה לע ,תוקזחה םהיניש ,אירבהו ריעצה םפוג רוע
ת ויהמ וילע ורמש אל ןכ־יפ־לע־ףא ,הלא לכ םעפ ויה ול םג .תמוערת וב וררוע
־ יונישב םהיתוטימב םיבוכש ,הברה םינש דועב ,םעפ ויהי םה םג .םויה אוהש המ
.תוררופתה לש םירוכע םימודמידב ,הרוצ
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 תוגוז ןיבש הבריקח .םייחב דוע חנניאש ול חיח חונו ותשאב ףוטחב רחריה ןקזה
 ול התארנ דימת ,שואייו תונמחר ,הליחב לש תבורעת התוא ,םימיב־םיאב

.תבעתנ
 ויפעפע תא אשנ .רועינו רזח קוידב תוקד שמח רובעכ .בוש םדרנו תודבכב םשנ
 תא .הרוחשה ןידסה תילולת תא ןהירחאמו תוסקוסמה וידי יווק תא הארו םיקדה
 אל שש העשה רחאל דע .דובכב רובעל ךירצ תובורקה תועשה הרשע־םיתש
 ־תבבש ךכ ידכ דע ותדדוע וז הבשחמ .ךרבל םיאבה ןמ דחא ףא םתסה־ןמ ךיראי
.ויסדרד לא וילגר חלשו רקדזנ תחא
 ,התה־ילע ןוגב םידרו ,םינבל םידרו—ןיעה־אולמ לכב םינרפיצו םידרו :ןקזה קדצ
 ,םיחרפ האיבה אל ותוחא .םידורו םינרפיצ בושו ,םיבוהצ םינרפיצ ,םידורו םינרפיצ
 ,איה .רכוס םעט—הפאמ־תוגוע לכ לשכ המעטש תדלוהה־םוי־תגוע תא האיבה איה
 .חונב־אלש המצע השח לילעב הארנש יפכו ,םילטרגאב םיחרפה תא הרזיפ ,תוחאה
 אנקמ היחאש הרעיש איהו ,טלחהב הניקת התואירבו לכה־ךסב התיה םישש תב
 לוכי אל םלועמש אלא—תאזכ התיה דימת רבכ ,םצעב !וז הנקז לסכ־תיגרפ .הב

 ךיא .בביח אל התואש וז ,הקווד איה הרתונ ויתויחא־ויחא לכמ .ךכל לגרתהל
 ,ןבומכו !הכובמב־םיכח ,ביבס ןאכ ובשי ךיאו ,םיביבח תויהל םיצמאמ לכה ושע
 .הכובממ ץוח ומע איבהל השימחו ־םיעבשה תדלוה ־םוי רבכ לוכי המ יכו :קדצב
 ךדכדמ םשור השע ,םתסה־ןמ ,ךכ םושמ .ביבח תויהל דאמ לדתשה החמשה־לעב

 אוה .הכיסמ ומכ םהב וקבד ןיידעש ,םיעגימ םיכויח בורמ ובאכ וינפ .דחוימב
 דחא םיחרפ־רזמ ךליה ךכ ךותו ,וינפ לעמ ףוס־ףוס םתוחמל ידכ תויוועה הויע
 טושפ ילוא וא ,םרוגש אוה ומטחש רשפא .חיר הלעה אל ןצינ ףא .והנשמ לא
 תוומ־ייומד םג ולו ,הארמל ויה םירדהנ םינפ־לכ־לע .חיר םינתונ הממח־יחרפ ןיא

 םהייח טעמ תא ובישי ,םתסה־ןמ ,דאמ רהמ .םיתמ־תונוראב תויגלש םלוכ ,טעמ
.רפעה לא םיאופקה
 ־ילעל רתוי התמד המעטב .הירגיס ול קילדהו הביתכה־ןחלוש לא וילגר ררג ןקזה
 הלק תרוחרחס .רושא־ילע ןשיע רבכ הברה םינש ינפל .קבט־ילעל רשאמ רושא
 בל־תמישנ :ילולפאה ןבתמב ןטק רענ ותוא היה בוש בל־םעופ ךשמלו ,וב הזחא
 ןחלושה לא ןועש .דרחומ ,גומנו ובל לע ףלח והשמ .ןושלה לע קותמ קור ,הריהמ
.וינפלמ בובז חירבמש ימכ .ושארב ןקזה ענעינ
 ןמ ,תוירגיס תוסיפח רשע :הלודג הספוק התיה תחנומ קוריה גופסה־ריינ לע
 רתונ דועש דיחיה ןובנה םדאה ,ותינייחא וז התיה .בלה־שולח ןקזה לע תובוהאה
 .זגורמ הלוכ הקימסה ותוחא .ראשה לכ וטיבה םישפוטמ־המ .ותחפשמב םייחב
 ותועמשמ ןיא םא רויע וא ילינס תויהל וילעו ,ול הצרקו וילא הכייח ותינייחא
."ןקז ,ילע התא ביבח" :הז ךויח לש
 ףא ,ןתונ היה אל טעמכ תונתמ ,היה אל הבהאל יואר ?ותוא הבביח המ תוכזב
 ,ויכרב לע התוא הנעינ אל תקונית דוע התויהב .ול היה אל שממ לש שוכר
.םלועמ ויהש רתויב םירקעה םידודה דחא היה ללכבו
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א יה ךא ,םישישק םישנא תובבהמ תוריעצ תורענש שי .רהריהו ותחדפב דרגתה
ד וע ןש הילע הקרח החפשמה) הבורמ רבע תלעב השא אלא הגפ־הרענ התיה אל
ם ירמואש ומכ ,ללכב איה ילוא .שישי אלא שישק אל אוהו (היתוקתפרה לשב םויה
.הזה םיוסמה ףוצרפל תעגושמ ,וללה םיגולוכיספה
א וה .ןחלושה־תרונמ רואל ומצע ןחבו חוליגה־יאר תא הריגמה ןמ איצוה ןקזה
ר וצי איה ותיגייחאש ירה ,וללה םירוראה םיגולוכיספה םיקדוצ םא .לוקב קנאנ

־ דבוכבו הכורא העשו יארה תא תצק הטה אוה 1 תויוטש קר ,תויוטש .הלמח־ררועמ
ף א וישכעו ,םיאנ ויה אל םלועמ :טלחהב םיחיכש םינפ הלא ויה .וינפ תא ןחב שאר
א לא הז ןיא .ותינייחא תא וילא ךשמש והמ עדי עתפל זאו .הנקיז תמחמ ותחשנ

ו ברא הירחאמש ויניעב הריעז הדוקנ התוא התליג ,ומצע ול םדוק דועו ,רבכמש
.תאז העדי איהו—םינפב םש היה יורש רבכ ןוילכה ,והז ,ןכא .הרקהו רוחשה
. ותינייחאמ קמחתהל וילע אבהלש ול היה רצו ,המוקמל הארמה תא בישה ןקזה
. םיחתנל וחתנלו ורקחל ךירצש קוחר בכוכ ןב ץלפימ הזיא אוה ןיא ףוס־ףוס ירה
ה מ אלא וז התשע אל ירה .דסח ותינייחאל הטנ טלחהבו ,הז ןויערל ךייח אוה
.ןכ יהי ,בטומ .םירבד לש םקמועל תדרל :אוה השועש
ל א הלק הציפק ץופקי דוע אמש ,ליגרה ןמ הלעמל ףייע ,וישכע היה דאמ ףייע
.תודחא תוקומע תוקישנ םש םושניו קראפה
ת מחמ ץוחל ,ובג לע עורש ,ותטימב בוכש ןקזה היה בוש ןכמ־רחאל םייתעש
.הנישל ןיתמה אוה .ןרזמה לא ולקשמ

(.ב .א)
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"ירטמואיג תדלומ־ןמור' ךותמ

.ןגא ךותב ןבוש רפכה
.ול ביבס םירה
ת וקשונה ,תומוקע עברא לש ול הרוצ רפכה ןופצב םירהה־סכר לש תיללצה־ילוש

:וז תא וז
־ תשולשב ,תחא לכ ,תוחסומה סוניסוק־םונים־תמוקעו סוניסוק־תמוקע ,סוניס־תמוקע

.עפומ יעבר
ר אתימ תאש ,דיס ירה לש תננושמ תרשרש אוה רפכה לש ומורדב םירהה־םכר
.בושו בוש קספנה חוכ־לגעמ לש םישרתל תומדל לכות התיללצ

.םירה־םדק גוסמ אוה רפכה־חרזמב םירהה־םכר
ם ירדענ םירהל לעמ םירבעמהש יפל ,חרזמה ןמ רפכה לא עיגהל אוה רתויב חונה

.םילולת םיקוצ
, תולמוסמו תוטלושמ ,תונמוסמ ,תוחפוטמ רפכה לא חרזמה ןמ תואבה םיכרדה

.תורומהמ טעמ—יסחי ןפואבו ,ךרדה תא םימסוחה ןבא־יעלס טעמ קר שי
 הארוה אורקל רשפא תוחולה לע »תוחול ךרדה־ילושב םיבצינ םירטמ תאמ לכב

:וז
ך להתהל רתומ חרק־גוגיז לשו גלש־תבכש לש הרקמב

ל וח םייורזה םיליבשב קר םיקראפב
תורוסא הקלחהו השילגו תואלול־תקלחה

:םיכרדה־בצמ־תוח״ודו הרהזא־יטלש שי
ם יגלש לש בצמב תיקנתמ הניא וז ךרד

ת ירזכ הניא דיעממ חרק לש בצמבו
א ופיא אוה הב שומישה

שמתשמה תוירחא לע
. תקורי תותימצמה ,הערמ־תורדג ידי־לע תומחותמ רפכה לא חרזמה ןמ םיכרדה
.ףונה תא בושו בוש תוקיספמ הערמה־תורדג ,החרזמ רפכה ןמ ךלהמ התאשכ
.הערמה־תודש תא םיקלחמה ,םינבלמ תווהמ ןה
ץ ראה לא םיליטמה ,םירוושהש יפל ,תורדג ידי־לע תומחותמ םיכרדהש בוט
ך להל עירפהל זא םישקתמ ,םימוח םימתכ תומדב םהלש האווסהה־יעבצ תא
ם יכלהה ןיא ,םיכלהה תא עירפהל םילוכי םירוושה ןיא ךכ .רפכה לא אובל שקבמה
ם היחדקא תא םישלו עוגרל םילוכי םיכלהה ,םירוושה ןמ חורבל דימת םיצלאנ
.םתוחונל ,םהינתמ לא רושקל םילוכי םהיתוברח תאו םיטוקליב
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א ובל שקבמה ךלהה רבעל .רעוגו ךרדה דיל רדגה ירחאמ רוש דמוע םימעפל קר
ו תענומ רדגה .לוכי וניא ךא ,רדגה תא רובעל רושה היה הצור .רפכזו לא
.ךלהה תא דירטהלמ
ה וולי דוע םנמא רדגה ירחאמ רושה .רפכה לא וכרדב תחנב ךישמהל לוכי ךלהה
, םינשה־םיבוט תניחב ,וידחי ךרד־תרבכ דוע ךכ ושעי םינשה ,הלק העש ותוא
ו ינרקבו וז הציצחב והשלכ יפוד שוחי דושה אלא !םהיניב תצצוח רדגה קרו
. רדגה תא ץורפל ידכמ דושה שלח בורה־לע ךא .הדצה רדגה תא קיתהל הסני

:תומיזמ ושארבו ,םש ץורפיו רדגב הפרות־םוקמ רושה רתאי םא לבא
,סופתא דוע ןתוא ,הכח־הכח

ת ורווחתמה ,רושה לש תוערה תומיזמה לשב ותוולש תא דבאל ךלהל זא ול לא
ת א שיחהל ,וילגר תא םירהל אלא הרירב ול היהת אל םתסה־ןמ ךא ,וישכע ול
ל ישפהל ,ברחה תא וינתמ לעמ ריתהל הסני ךלהה .רושה לע םירעהל ,וידעצ
.טוקליה ןמ חדקאה תא איצוהל ,ובג לעמ טוקליה תא
, ךלהה חילצמ .חדקאה תא אוה ןעוט ,דושה יניעל וברחב טברשמ אוהש העשב
ז א ,רושב ברחה תא ,םירוושה־ימחול ךרדכ ,ץוענל ,חדקאב שומישה ינפל דוע
:ברעב רמול אוה לוכי

♦*׳רודכ תכסח יכ ,םויה תלעפ הפי"
ו ל ץועל שי טלחהב ירה ,ברחב רבכ רושה תא לוטקל ודיב הלע אל םא ךא

.חדקאב שמתשהל
.תוריל דוע ךירצ אוה ןיא ,וחומב רושב עגפ םא
, תורילו ףיסוהל ךלהל ול ץועי זא־וא ,וב עגפ ויכשאב וא וילגרמ תחאב קר םא ךא
־ תרבח םע םיישקב ךבתסהל ךלהה לולע ןכ אל םאש .רושה לש וחומ לא םעפה
ר פכבש םייח־ילעב־רעצ־תרבח לש הנונקת .דאמ הרימחמה ,רפכבש םייח־ילעב־רעצ
ך ותמ תאזו ,ועצפנ קרש םירווש ,ןכמ־רחאל טוחשל וא ,דימ תימהל שרוד

.שגרב־תופתתשה ךותמ וא רעצב־תופתתשה
ה כזי זאו ,רפכבש םייח־ילעב־רעצל הרבחה תונקת לע בושחל ךלהל ול ץועי
.רפכב התואנ םינפ־תלבקל
ך וסחל אוה לוכי ,תורילו ףיסוהל ךירצ אוה ןיא דושה לש וחומב ךלהה עגפ םא
ת א ומעזב ףוקתל םיצמאמ השעי דוע םנמא דושה .םירודכה ראש תא ומצעל
.תפסונ הפקתה לכמ ענמייו םינוא־ןיא טטומתי תודחא תוינש רובעכ ךא ,ךלהה
א והש ךותו ,רושה לופי לופנ ,םיכשאב וא םיילגרה תחאב קר ךלהה עגפי םא ךא
ת ויהל הזכ הרקמב ךלהל ול לא .באכ בורמ ויערכ עברא ףיני ךרדה ינפ־לע ץובר
ן יא .רושה חצמ לא וחדקא עול תא ןווכי אלא רעצב־ותופתתשה ישגרב ןכסח
ן וויכ לש הלועפה תעשב והעירפי וא והדירטי ,רושה והעצפיש אוריל ךירצ ךלהה
ר ושה ,ושאר תא ךלהה לא רושה וילא הנפי תונלבסב .חצמה לא חדקאה עול
.תלאוגה הייריל ןיתמיו וילא והטי ,חדקאה עול לא ותקר תא וא וחצמ תא ןווכי

רושה לא ברקילמ הזכ הרקמב ךלהה ארי םא ,דחפ ישגר שחור ךלהה בל םא ךא
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 ול שי ,באכמ ללותשמו העוגה דושה לגרמ ףלט־תפיגנ ףגניהל ששוח אוהש יפל
 ויבואכמ אישבש דע ןיתמהל ,רושה לש תשאונה ותוללותשהב טיבהל תורשפא
 ,דושה תמ וליאכ המדנ היהיש דע ,רופריפ לכמ לדחיו ותרכה תא רושה חפקי

 אלא ,רושה תמ ןכא יכ ךלהה ןימאי לב ,ךלהה ךכב ןימאי לב םשה־ןעמל ךא
 דוע עקתיו חדקאה תא ,םישוח־לוטנ אלא וניא תמאבש ,רושה לש וחצמ לא ןווכי
.עונ ילב ץבורה ,רושה לש וחומב רודכ
 וישכע קר ,וירוסיימ רושה תא לאג יכ חוטב תויהל ךלהה לוכי הלאכ םיאנתב קר
.דושה תא גרה ןכא יכ ,שממ ןימאהל ךלהה יאשר
 רפכב תלעופה ,םייח־ילעב־רעצלדורבחה לש היתונקת לכ תא ךלהה םייק ךכב
.םיישק םוש דוע ול ושעי אל !תונדפקב
 :ללכ־ךרדב היהי ךלהה לש החנמה־וקה
 .תחא אל ףאמ חומה לא תוירי יתש בטומ

 וחומב עגפש המדנ קר םא וא ,וחומב רושב עגפ םנמא םא אופא חוטב ךלהה ןיא
 אוה ןמזה לכ קר ,רושה לש וחומב ךלהה עגפ אל ילוא השעמל וליאו דושה לש
 עלקי עולק זא־וא ,ללכ ךכ רבדה ןיא השעמל ךא רושה לש וחומב עגפש ןימאמ
.ותחוורלו ותחטיבל רכמתהל לכוי זאו ,חומה לא תינש ךלהה
 ,םיטעמ םירטמ קחרממ רושה לא וקשנ תא ןויכ םא ,ךלהה ךכ לע דיפקי לכמ רתוי
.לפונ תמאב דושהו
 ךלהמ לע רפכב חוודל וילע הבוח ,רפכה לא וכרדב רוש ךלהה לסיח םא
 ,הדשב םיוסמה םוקמה לא תאצל ידכ רפכב םישנא לש הצובק טקלתת זאו ,ןינעה
.הלצייו רפכה־רכיכב זא דפושי דושה .הרפכה רושה תא איבהל
 רושה-יכשא וליאו .חתנ ןתוי ךלהל םג .יולצה רושה־רשבמ חתנ זא לבקמ דחא לכ
.רפכה־שארל םירומש
 ־תיב חבטמ לא םתאיבמה ,רפכה־שאר לש ותחפישל דימת םירסמנ רושה־יכשא
 תפסותב ,חתור ןמושב םתוא הלוצ וזו ,רפכה־שאר לש תיחבטל םתרסומ ,הצעומה
.רפכה־שארל םתשיגמו ,םירידב םילבת
 םש םוקמל ,רפכה־רכיכ לא אוה אצוי ,רושה־יציב תא לוכאל רפכה־שאר הליכשמ
.שאה לע דפושמ ,רושה־ראש ךפהתמ

 םירמוא ךא .רשב תכיתח רפכה ישנא םע דחי לוכאל דימת גהונ רפכה־שאר
 לעופ רפכה־שארש אלא דבלב הליכא ימעטמ תאז השוע וניא רפכה־שארש
 .הדהא לש הדימ חפטמ אוה םישנאה םע תפתושמה הדיעסה ידי־לע .תיגולוכיספ

 יפמ רפכה תויעב תא עמוש רפכה־שאר .רפכה תויעב תונודנ הדועסה תעשב
 גולוכיספ אוה .תיגולוכיספ לעופ רפכה־שאר ,םירמוא .ךכל םאתהב לעופ אוהו וישנא
 דמל וירוענבש םירמוא יאשחב .תוירבה־םע־תוברועמה תא חפטמ אוה .םירמוא ,בוט
 ךא .ותעד־תויפש החפקתנ ,םירמוא ,ןכ־ירחא .תילכלכ היפוסוליפ םינמז ינש ריעב
ידכ ךכ ןיעמו ךכ םירמוא קרש םג רשפא םלוא .ךכ־לכ קוידב םיעדוי ןיא תאז



159יללכה בצמל הרעה

ו תעד־תויפש החפקתנ םא הלאשב חכוותהל רשפא ןכל .שיא םוש דכב ןימאי אלש
:אל וא רפכה־שאר לש
, תאז ריתסהל םישקבמש הדבועה םצעמ חכומ הזו ,ותעדמ אצי ,םירמוא שי

ש יא הב ןימאי אלש ידכ ,העומשל םייפנכ הנייהתש ,תאזה העומשה תא םיריבעמש
, רפכה־שאר שיפטהש םילעהל םישקבמ ךכב »תירשפא הנבשחיש ימ אצמיי אלו

,ןכש
,הקווד קדצ ילב אל ,וז הגלפמ תנעוט
»המצע הנמיהמ־יתלב תמא התואב אלא השיחכהל ןיא הנמיהמ־יתלב תמא
»םילאוטקלטניאה ,בורה־לע ,רפכב םירבדמ ךכ
, לכסנ רפכה־שארש ,םינפ־םושבו תמאב ,ללכ ירשפא הז ןיאש םירמוא םירחאו
, רפכה־שארל קיזהל םישקבמה דצמ בל־עור תדלות הלועפ אלא הניא העומשהו
ה שעש הבוטה תא ונממ לולשל םישקבמו דבוכמהו םרה ודמעמ לע וב םיאנקמש יפל
.רפכה ןעמל
ה סחמה ירחאמ דימתו ,יובחבו שחלב קר אלא רפכב ךכ לע םירבדמ ןוצרב אל ךא
ל זרב התיה רבכ דימת ,רפכב םג םיעדוי תאזו ,הקיטילופה יכ .םינבתמה־תוריק לש
.טהול
ר זוחו םהינפלמ אוה רטפנ ,יולצ רוש־רשב יחתנ ינש וישנא םע רפכה־שאר לכא
ו נימי תא אוה אשונ ,הצעומה־תיב תלד ירחאמ םלעיי םרטב .הצעומה־תיב לא
.רפכה ישנא רבעל ךייחמו הכרבב
.וירחאמ רגסנ הצעומה־תיב רעשו
ותחהו םיבלכה םג םילבקמ הדועסה םותב .רושה תיראש תא זא םילכוא רפכה־ישגא
. תורבקה־תיב תמוח ירחאמ רפכה לש ונופצב המהבה דלש רבקנ זאו .םקלח תא םיל
ם ילוגיע רפכה־רכיכ לש הנבלה דיסה־ינבא תפצרמ לע תוארל התא לוכי רחמל
, ףרשנש בלח ,ריוואב יולת ודוע ףורשה ץעה חיר »ץעה־ימחפ תובקע ,םירוחש
. חורב םיעז ,שובייל תורצחב וחתמנש תורועה לש יקסרוב־חיר

,רשפא הז םג ךא

, שובייל םיחותמ תורוע םוש ןיא תורצחב ,חורב עז רוע םוש ןיאש

ם וש אל ףא ףורש בלח לש חיר םוש ,יסרוב לש חיר םוש ןיא ריוואב
ה תא ןיאש ,ץע־ימחפ לש תובקע םוש תוארל ןיא ,םיפורש םיצע לש חיר
ל וגיע םוש רפכה־רכיכ לש הנבלה דיסה־ינבא תפצרמ לע תוארל לוכי

.רוחש
" ,רשפא

ל ש ונופצב תורבקה־תיב תמוח ירחאמ רובק וניא המהב־דלש םושש
 הניא הרכה ,הנמ םוש םילבקמ םניא םילותחהו םיבלכה ,רפכה
ה צעומה־תיב רעש ,רושה ירייש תא םילכוא םניא רפכה־ישנא ,תמייתסמ
רפכח־ישנא לא ךייחמ וניא רפכה־שאר ,רפכה-שאר ירחאמ רגסנ אל
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- תיב תלד ירחאמ םלענ רפכה-שאר ןיאש ,םכרבל ונימי אשונ וניאו
.הצעומה
,רשפא
י חתנ ינש וישנא םע לכא אלש ,הצעומה־תיב לא רזוח רפכה־שאר ןיאש
־ שאר ,תוירבה־םע־תוברועמה תא חפטמ רפכה-שאר ןיאש ,יולצ רוש־רשב
ל עופ וניא ללכ ,וישנא יפמ רפכה תויעב תא עמוש וניא ירמגל רפכה
־ שאר ןיאש ,תונודנ רפכה תויעב ןיא הליכאה תעשבש ,ךכל םאתהב
, הדהא לש תמיוסמ הדימ תפתושמה הדועסה ידי־לע חפטמ רפכה
ת ורשפא ול ןיאש ,תיגולוכיספ לעופ רפכה־שאר ןיא םינפ־םושב ןכלו
ר שב םוש לכוא רפכה־שאר ןיאש ,דבלב הליכא ימעטמ אלש החפטל
ה ניאו שאה לעמ תכפוהמ הניא רושה-תיראש ,םישנאה םע דחי

.תדפושמ
,רשפא דאמ
, רושה־יציב תא לכוא וניאש ,רפכה-רכיכ לא אצוי רפכה-שאר ןיאש
, רושה לש ויכשא תא רפכה-שארל השיגמ הצעומה-תיבב תיחבטה ןיאש
ת חפש יכ ,חתור ןמושב םירידנ םילבת תפסותב םתוא הלוצ איה ןיאש
ל א םתאיבמ הניאו תיחבטל רושה־יכשא תא תרסומ וניא רפכה־שאר
ם וש יכ ,רפכה-שאר תחפשל םירסמנ רושה-יכשא ןיאש ,הצעומה־תיב
.רפכה־שארל םירמשנ םניא רוש לש םיכשא
,רשפא
ר וש־רשב חתנ לבקמ וניא דחא ףאש ,רשב־חתנ םוש ךלהל םינתונ ןיאש
ת א ררוג וניא שיאש ,דפשנ וניאו הלצנ רושה וניא רפכה־רכיכב ,יולצ
ם וש ,הדשב םיוסמה םוקמה לא אצוי וניא שיאש ,רפכה לא רושה
ר וש לטק יכ רפכב חוודמ ךלהה ןיאש ,תטקלתמ הניא םישנא־תצובק
.רפכה לא וכרדב
:טושפה םעשה ןמ
, אוהש םושמ ,רפכב ךכ לע חוודל לוכי וניא םג ירה ,ךלהה ,אוהש םושמ
, ר ו ש ה ,אוה ,ךופהנ ,אלא ,רושה תא ללכ לטק אל םג ירה ,ךלהה
, ותוא
.ךלהה תא

.תורדגה םה םינבלמה יראתימ .םינבלמל תקלוחמ המדאה
ם ינבלמ םג שי ךא .רטמ םיעבש דע םישימח ובחר וליאו ,םירטמ האמ וכרא ןבלמ
.תקורי תוסוכמ תורדגה .םימוח םיילוש ילעב םיקורי .רתוי םילודגו רתוי םינטק
ל ש תיללצה רז .ץראה יקלח ראשמ םירה־סכר ידי־לע רפכה םחותמ ברעמב םג
.תכראומ הזיפארט ףקיה לש הרוצ ול שי ברעמב םירהה־סכר
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 ודמע תורדגהו ןכמ־רחאל ףונב שממ הפיגמ החתפתה ןכ־יפ־לע־ףא
 םינצינה םילועבגה םיעזגה דיל םיפנעה דיל םידבה דיל םילעה דיל
 לגר־ףכ־ךרדמ לכב תורדגה םירשגה תוריסה תוינאה םירדעה םיחישה
 קר ויהש יפל והנשמל דחא ירטמואיג רתאמ עונל היה רשפא־יאו
 ףונב שממ הפיגמ לגר־ףכ־גציה לכבו לגר־ףכ־ךרדימ לכב תורדג
דוע אלו אופא

(.ב .א)



תורפסל תורעה :רזואהסנאמא דראהרג
 .ןוציחה ללחה ןמ רז רוצי תחנ הזו־הז םוקמב :רומאל הקעצ ריעב העמשנש חיננ
 םימרוז העידיבש תוריהבה רסוח ללגבש ,םינומה לש תיללכ הריהנ הליחתמ התיה
 לש םזכרמב .בר םעב םש םיפסאתמו תומוקמ העברא וא השולשל ,םתסה־ןמ ,ויה
 רוביצ םינייפאמה ץחלהו חתימה ,ץמאמה ךא ,רבד אצמנ היה אל ילוא ולא תומוקמ
 ךותמ רצויהל רומא ליגר־יתלב והשמש םשורה תא םיררועמ ויה זכורמו לודג
.םייללכ הדיל־ילבח
רפתמה תועדומו תוחטבה יזמר םה םיטלובה הינמיסש ,הקיסוריאה לע אנ־בושחנ וא
 גישהל ןתינ םש־יא יכ םדא לכ ענכושמ ןהמ האצותכו רתאו רתא לכב הלארל תומס
 םנמאש הדוי בורה־לע ,לאשיי םא ,םדא ותוא יכ ףא ,תוליגר־יתלב תויפיצ םישגהלו
 םיזכרמ םתואל רודחל חילצה אל ןיידעש אלא תודחא תוטיעבב םשל וכרדב רבכ הכז

.ךכ־לכ הפופצ תולהקתהה םביבסש םיירותסמ
 םג םימייק הנממ הלעמל ןיאש תוחיתמ לש הלאכ םיזכרמ יכ ונא םיעמוש דועו
 ־ןמורב היוצמ הניא הז גוסמ תוחיתמ יכ עדוי ליכשמה .תורפסב דחוימבו תונמאב
 םג אצמית תאז תמועל .תושגרתה בורמ ודימ חינהל לגוסמ וניא ותואש ,םישלבה
 יבג־לעש רבסהה־תולמ וא ,תמוסרפה־תעדומ וא ,תורפסה־תודלות ירבדל ,אצמית
 אוהו .םומעיש בורמ בושו בוש ויניע תומצענ ןארקמלש תומיוסמ תוריציב ,הפיטעה
.ולא תולבוקמ תועד שיחכהלמ רהזיי
 וירבד תא אנ־לבק ,דחוימב ותוא בהוא אוהש םסרופמ רפס לע ינולפ רמוא םאו

 ךמצע התא ףא ןכ םא אלא ,ךתמכסה לע ויניעב ול זומרו הנבה לש בבלמ ךויחב
 ־יתלב םיבצמ ורצווי ןפ ,ךכ לע ותוא לואשמ רמשיה זא־וא .הז רפס לע והשמ עדוי
 לע הביעמה ,לאידיא לש הנידע הליה רפס ותוא רוטע יאדו ונורכזב ןכש ,םימיענ
 ,ךכב־המ לש םירבד לע תולאשב תלוזה לש םייתדה ויתונוימד תא סורהל .םיטרפה
 תוגהנתה :תוילותאקה תוצראב תוחפל ,םילבוקמה םיסומינה תא דגונה רבד הז ירה
 והומכ ,תאז תמועל ,המכסהה ךויח .תיטרקסיד־יתלבו תיטנאטסטורפ בשחית תאזכ
 תנומת ומכ ,הגונ והשמ ,עקרב ,םש שי ,ונתנווכ המל םיעדוי ונינש :רמואכ

.םימודמיד־רואב הנודמה
 תוחמוג ןתואב םוקמ אצמיי הל םגה ?וננמז־תב תורפסבש תוינומהה לע המ לבא
 לכ ןפש ,ןהל הקוקז איה ןיא ללכ־ךרד ?הגעירפי אל שיא םש ,תוגה לש תוטקש
 זאמ .םתוא האלמ וז תורפסש םיטובו םיזע םייוטיב םתואל המודב חתימ יוור המוחת
 ךל יד ,הובג חתימ חיטפשממ טפשמ לכ לע סימעהל הלחהו רפסלמ הזורפה הלדח
 ףלוח עגמ רחאלש אופא אלפיי אל .ונממ טלמתמ קרב רבכו הזכ רפס ינפ לע קילחתש
 םדא לוכי יכו !םישלב־ןמור תאירק ,היפרה םשל ,תשקבתמ דימ הלאכ םירפס םע
וכז ורבע־םימימ תפומ־חוריציש דועב ז הובג חתימ לש הדשב הכורא תע תוהשל
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 וננמז־תונב תוריצי יבגל ירה ,תוחמוגב ןמוקמ תא הנסופתת םרטב האירקל םימעפל
 עסשותו ןהלש התימה תמצעב שוחת ןעמל חישמ לש ודגב עגמכ לילק עגמב דל יד
 החמוגה םג ,םישדח םירצומ לע ץק־אלל םירמוש ןיא הכירצח־םלועבש ןויכמ .הנממ

.תרתוימ תישענ
 ,ןהב תונפוצ ןהו) יטוריא ןעטמ ןכותמ תוקרופ תוריציה ,בורה־לע עראיש יפכ ,םא
 הכמב םיבובז ינש דוצל ןתינ זא־וא ,(תירזכאו חתימ־תהבג הקיטוריא קר ,ןבומכ
 *לע אוצמל לכות םתואש) תומוקמ םתואב קר ןייעל ץלמומ הז גוסמ םירפסב .תחא
 תופפוח ,תונמאהו הקיטוריאה ,דוסיה־תועפות יתש םהבש (ריהמ ףודפיד בגא הלקנ

 הלא םיעטק קר םיטרחנ ,ילוש ןינע םש איה הלילעה אליממו ליאוה .התוער תא השא
 ,םימיאתמה םיפדה תונרק תא טומקל ףא לוכי הצורה לכו ארוקה ןורכזב השעמל
.דרשוממה םןימ׳ויה תואלת רחא חוכ ףילחהלו םהילא בושל ול ןמדזיש הרקמל
 ולש םינמורה לע התיג רמוא םאו ז לכב־היוצמה תוזעה אוה שידחה לש רכיהה־ןמיס
 םיררחושמו םירחואמ םינמזבש רמול ותנווכ ירה ,סמונמ זמר תקזחב אוה םנונגסש
 הרקי ןכאש יפכ ,זאש יפל ,וירפסב האירקה תא םמצעמ ךוסחל תוירבה ולכוי רתוי
 םג .הקחדה לש ןמיסכ הלגתי סומינהו זמרנ קר רבעבש המ לכ אלמ הפב דגוי ,םויכ
 רשאמ תוזע־רתי ללכ־ךרדב תאטבמ וננמז־ינב םיררושמה לש תינפוגה םתעפוה
 והשמ חמוצ ,תסוומו דסוממ םלוע ךותב ,ןאכ יכ זמרמה חיר םפסוא תופוכת .רבעב
 היח־טבמב םאו ארפ־לדוגמ שאר־רעש תרוצב םא ,תישארב־רעי תסיפ ןימ ,ילויה
 םיאלה םישנאה לש םהיניעל ןינרמ הארמ ,ןכא .הדיפקב־עורפ שובלב וא יכראנא
 וסור לצא ךכ־רחא ,םיעורה םלועב םעפ ומכ שממ ,היצקפנוקה־תופילח ישבול
 רעשה ךא ,ונילע סאמנ םנמא יאלקחה קשמה .המדאו־םד לש םימיב—ןמזה ךשמהבו

.םירעה לש תישארבה־רעי אוה ארפ לדוגמה
 ,ודילוהש םירפוסה־יבר לכ םלועה ןמ ורבעי וליפאו ,ץוחנ רוצי אופא אוה ררושמה
 עפש לש ןוכסח־תופוק" תמקהל האיבהש וז ,"חורה לש קנע־תיישעת" ,ליזומ ירבדכ
 שוכרל ןקזה־ילדוגמ םיילושה־ינטייפ לש םדי אצמת תאז־לכב—"ימואל־ינחור
 ־תרבח חרזא .יקסיוו תורטקמ חירב ,םירטוז םלוע־יניוב ךרדכ ,ואלמי התואש ,הליווח
 םילמ ריינה לע הכילשמה הנוכמה קותקית תא עמשי הזכ תיב ינפ־לע רובעיש עפשה
 ןוצר־יאב ותמער דיני רצויה ,ןופלטה לצלצי ףוס־ףוסש דע ,ותוא תובילעמה תוסג
 וא ונכוס יפמ ןובשחו־ןיד םש עומשל ידכ ,רודזורפה לא הלק הצירב שוחי רחאו
.האחמ־תמוצעל תחתמ ותמיתח תא ףיסוהל
 ־םימימ רצח־ררושמ הזיא לש ותעדוהמ םירבדה וליחתה ילוא ז ךכ ידיל ונעגה ךיא
 ,ימואלניב רשק לע םילפא םיזמר וירבדב בלישו ונק םוהיז לע עירתהש ,ורבע
 ךכב שילחהלו ךרדה־ירשיו םיישרשה ,םימימתה לש םהיקסע תא עירפהל םמוזה
 ןכא יכ ובלב רמא ,תסכרפאכ ונזא השע דחא ןקז לרביל .םוריח־תעשב ןגמה־חוכ תא
 .תינימהו תינידמה תוריחה תנגהל הירוגינס־בתכ ךרעו השעמ תושעל תעה העיגה
 קלד גוסל םעפ־ידמ הקוקזה הנוכמה תענתהל רמוח הלגתנ הנהש לכה וריכה התע
תודדועתה רחאל ."התריציל יוארה אשונ התליג תרוקבה" ,ליזומ ירבדכ ,וא ,שדח
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 איה »והשלכ תקפקופמ התארנ התליחתש הריציה יפלכ תוששחה וגומנ תידדה
 וישכע .רורד הל וארק שפוחה םשבו תויזיפאטימו תויניצר ףושיכ־תוחסונ הפצוה
 ־ןמש הלא םהירחאו ןינמה־ןמ־אלש הלא הליחת ,םירוסיפורפה םג הילא תשגל וזעה
.רשה תעפוהל ךרדה תא דוע םסח אל רבד םוש .הורישכהו ,ןינמה
 ־תזע הסיבכה־תקבא דצל המוקמ תא השבכו הכרד תא הל הסליפ יוטיבה־תוזע
 ידי־לע חכוה םפקתש םירצומ םתוא לכ דצלו הליעיה רועה־תחשמ דצל ,הלועפה
 קר םהילא עיגהל רשפא ללכ־ךרדבש םימוחתב ףא תטלש הקיטוריאהו .עדמה

.ןיפאראפ תוקירז תועצמאב
 ןקפס קר יכ דע ךכ־לכ םיזע ץחלהו ץמאמה :קחודה ןמ םשרתהל םדא לכ בייח
? ןוציחה ללחה ןמ רוצי תחנ םנמאה .םולכ־אלו םהירחאמ ןיאש ןעטי תוירבה־אגוש

(.ה .ת)



םירפס
ןוסנרהא ןרהא

:רבחמה בתוכ רפסה חתפב
 םדא לש ותומד תא ביצהל העשה העיגה"
* וה .לארשי תודלותב הז לודג ידוהיו אלפומ
 רדגב איה ותומל הנש 50 תואלמל רפסה תעפ
 םושמ ךכב שישמ רתוי ךא .הבוח יולימ
 הבוח יולימ םושמ ןאכ שי ,םדאל ןיד תיישע
 ונייה םירסח ותומד אלב .הדיתעלו המואל
* *ו ןיבהל דמלנ התעו .ריהבמו ררועמ והשמ
 םיזיגרמ ףאו םימותס ויהש ,םירבד ריקוהל
.ורוד ינבל

* ו שיאה ,ןוסנרהא ןרהא :הנביל רזעילא *
: 398 ,קילאיב דסומ ;ונמז .,מע 1969

 רד יפל .א .א לש ולעפו וייח תריקח בגא"
 ללכב עבטה ךרדב יתלקתנ ,ונידיבש תורוקמ
 ’ץראה בושייה לש םיימינפה ויסחיו וישעמ
 םידדצב ןכו ,האמה תישארב שדחה ילארשי

 התואב תינויצה העונתה לש הלעפמ םיבורמ
 תוארל יתחכונ .הינקסעו היגיהנמ לע ,הפוקת
 "וקמה היפרגוירוטסיהה תאטוח הדימ וזיאב
 —היפ״לע ובתכנש דומיל״ירפס ללוכ—תלב
 הדדורו התווע דציכו ,תירוטסיהה תמאל

."הפוקתה תנומת
* ייגועמ ויה .א .א לש ורוד״ישנאמ םיבר ,ןכא
 דדל ,ונינפלש רפסב תורבתסמש תוביסמ ,םינ
 "םנ ךכו—ותוישיאו וילעפמ םשור תא םילע
 ונתפוקת תיירלקפסאב ותומד הכ דע הפלת
 תובישחה ןאכמ .הל יוארה םוקמל התכז אלו

 "בד דימעהל ותנווכבש רקחמ לש תדחוימה
 תקדקודמ תוכמתסה ידכ ךות ,םקויד לע םיר
 .ל״וחבו ץראב ,םיכמסמו תודועת עפש לע
 דד ,.א .א יבתכמ לע רקיעב ךמתסה רבחמה)

 ןכו ,בקעיךורכזב ןוסנרהאךויכראב םיסנוכמ
 הלשממה יכזנגב יוצמה ינויכרא רמוח לע
 םישיא לש םייטרפ םינויכרא לעו תיטירבה
.(עגמב ןוסנורהא אב םתא
 ןוסנרהא .אל הנביל לש תיללכה ותכרעה
 "עמב תידדצ״דח תוזכרתהל ותוא האיבה אל

 יכ טפשמב םייתסמ רפסה .ויגשיהו ויתול

 ןוסנרהא תא ןיבי" שדחה רודהש איה ותווקת
 ־"טאו ."ויתולבגימ ףאו ויתוריתס ,ויתורוא לע
 "יג תונוכת תא ףושחל רבחמה לדתשה ,םג
 "גמ תא ריתסהל הסניש אלב ,ותוישיאו ורוב
 ראתמ אוהשכ ,ינש דצמ .ויתושלוחד ויתועד
 ספתיהל אוה לק םהב םימוחתב ויתולועפ תא
 "תמא לע רומשל הנביל דיפקה ,הגלפה״יראתל
 ,המגודל .המזגה לכמ ענמיהל ,הריהז הדימ
 הכז הניגב רשא ,"הטיחה״סא" יוליגל סחיב
 העט יכ אוה שיגדמ ,ימואלניב םשל .א .א
 ךרע וז ותילגתל היהיש ותחנהב ןוסנרהא
 ןוסגרהא לע קרפב) .הנושאר הגרדממ ישעמ
 עוצקמ״ישנא ידי״לע רבחמה רזענ עדמ״שיאכ
 "גפוא .ה ׳םורפ םשארבו עבטה״יעדמ םוחתמ
 לע םג הנביל דמוע הבר תוריהזב .(רמייה
 הינטירבב םישיא עונכישב .א .א לש יקלח
 "למה ץמאמל ותמורת לעו תונויצב הכימתל
 המ־םושמ .ץראה שוביכב הינטירב לש יתמח
 לש תועודי תורעה המכ ןייצמ הנביל ןיא ףא
 וישעמל סחיב םיריכב םיילגנא אבצ״ישנא
 רמאש ,יבנלא לרנגה לש וז ןוגכ ,.א .א לש
 יטירבה אבצל וכסח ןוסנרהא לש וייוליג יכ
 דקפמ לש ותרעה וא ,תוגברק יפלא״תורשע
 "צה דובכל הביסמ תעשב) יטירבה ןיעידומה
 :רמאו ןוסגרהא לע עיבצהש (רופלב״תרה
 תדחוימה ותובישח ."תאז םתגשה ותוכזב"
 תגשהל קבאמה לש עירכמה בלשב .א .א לש
 לא ול התיהש השיגב התיה רופלב״תרהצה
 וירזועו ןמצייוול רשא ,םיריכבה אבצה ישנא
 "םשה ילב רשאו ,םהמע עגמ היה אל טעמכ
 חיטבהל היה רשפא םא קפס הרשיה ותע
.הינטירב לש שדחה וקב םתכימת תא

 אוה םג י״לינב ןוסנרהא לש ותוליעפ רופיס
 וא יאוריה רואית לש קבא לכמ ררחושמ
 "לופ ץמש ילב ,תיניינע איה השיגה ז יתמארד
 וליאכ םשורה לבקתמ ,ןכ לע רתי .תונסומ
 "יתלב תרתחמה תולועפ ויה תובורק םיתעל
 המת רבחמה ,לשמל .ןבה ילבל דע תוריהז
 ששח אלו םירצמב יולגב .א .א בבותסה דציכ
 "גוד ן םייכרות לוגיר ינכוס ידי״לע תולגתהל
 ולש תינוציקה תואטבתהה םג הז ןינעל המ
 ירחא ,הצובקה ישארמ ,דניקלב ןמענ יפלכ
ללכ״ךרדב .םיכרותה ידי״לע זלה ספתנש
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 הברה יבויח רואב י״לינ לש הלעפ רייטצמ
 ו .א .א לע רפסב תופצל היה ןתינש הממ תוחפ
 תצובק לש םשור לבקתמ יתרתחמה דצה ןמ
.הבר הישות וליג אלש םיריעצ
 םיסחיה תשרפ :ישיא םוחתמ המגוד דוע
 לשב .הפי ללה ר״ד ,רעונמ ודידי ןיבל וניב
 וסחיב ותושימג רסוחו .א .א לש וסופסיח
 דע ,הקדצה לכ אלל ,תושק וב עגפ תוירבל
 ותוריעצמ ,ללכב .שפנב־אנושל ול וכפה יכ
 הסרתהו תורגתה ,זוב לש םחי .א .א הליג
יעב תולוספ ובשחנש תונוכתב לקתנ רשאכ
 ףיכל וא רשפתהל ןכומ היה אל אוה .וינ
 ותבוגת תינייפא הז רשקהב .תומכסומל ומצע
 תריש רשאכ ,"ןורבה" ידיקפ לש תותיחשה לע
 אוהו ןורבה םעטמ יאלקח החמומכ הלוטמב
.20־מ תוחפ ןב
 איה רפסה ארקמל רתויב תשקבתמה הנקסמה
 העבק וז הדבוע .ותביבסמ ירמגל גרח .א .אש
 םייחב וכרד תא הכפהש איהו ,ותוחתפתה תא
 יתש ןה תויסופיט ,הז ןבומב .םיתחתח~דרדל
.בטיה והוריכהש םישיא לש תוכרעה
 ינימ לכ" :םידנרב .לל בתכמב ,ןמצייו םייח
נא ואיבה תוישיא תויושגנתהו םילפט םירבד
 הלמ ןיא .ונל ותויחרכה תחכיש ידיל םיש
 בשחנ ןרהא .וזמ רתוי תקיודמ אהתש תרחא
 ־יעוול תינקירמאהו תילגנאה תוחלשמה יניעב
 החמוסהו רתויב הבושחה תוישיאכ םולשה־תד
 ."תוניחבה לכמ לארשי־ץראל רתויב לודגה
קירמאה תחלשמה ישארמ) טילוב .ו וליאו
 אוה" :וילע רמא ךכ (יאםרו״תדיעוול תיא
 ,םעפ־יא יתרכהש רתויב לודגה םדאה היה
-יתימורפל המודב ,םימודק םימימ קנע ןיעמ

 קלחו ,םייעדמה וימוסריפ לש םושיר ץא
 תירבעב .ויפסא םע דחי דמשוה םהמ רכינ
 ינשב תוינטובה ויתויפצת םוכיס קר ואצוה
ח מצ״ו (1934) ״ןדריה־רבע חמצ״ :םירפס
.(1956) ״ןדריה ברעמ

 ןוסנרהא היה אל ,בושחל לבוקמל דוגינב
 ןובשח לע" דמל ,רומאכ .ךמסומ םונורגא
 ןורבה ךא ,ןוינירגב יאלקחה ם״היבב "ןורבה
 ומייסי םרטב ויכינח ידומיל תא קיספהל גהנ
 הלולעה הדועתב וכזי לבל ,םהידומיל״קוח תא
.לארשי-ץראב תישעמ הדובעמ םקיחרהל

 םהש העש ,םייחבש תוהמה היה אוה .םוא
 .הודח־יאלמו םיזבזבתמ ,םהיתודג לע םירבוע
וטקלטניא הניחבמ ול םיווש יאדווב םיבר
 םלוא—ותמגוד שיא יתשגפ אלש ףא—תילא
 ,תילנויצומא הניחבמ והומכ םילודג םניא
 הנדעב ,ןוצרב ,הדהאה רשוכב ,בל־ץמואב
."תישונאה הנבהה תיריהמבו
 ־אמותוע רפס״רוזאב היח וזכ תוישיא רשאכו
 ־תורשע המכ הנומה "בושיי״ב ,לשחנ ינ
 ושפנל םיניבמ םידדוב קר ובש ,דבלב םיפלא

.יגארט וליפא ,ונימב־דחוימ בצמ רייטצמ—
 הב תישונאה הביבסב ןפוד־אצוי ותויה םע ךא
 תמדאב הקומע תוישרשל למס .א .א היה ,יח
 .ריכהו בהא הכ םתואש עבטבו ףונב ,ץראה
 לש יזיפה ןבומב ,וצראל תטלחומה ותוכייש
 .הלאש־ןמיסב ולצא הדמע אל םלועמ ,הלמה
 סוראב לבג התעידיבו ץראה תרכהב וקוסיע
לימ .ךכב ול ינש היה אל יכ המודו ,טעמכ
 דע רמולכ ,י״לינ יניינעב עקתשהש דעו ותוד
צק ,תועסמב ונמזמ רכינ קלה הליב ,40 ליג
 ןדריל חרזממו ברעממ ,םיכשוממ וא םיר
 ,ץורע לכ ץראב ריכה אוה .הירוס םורדבו
 ןומהב ללכ וייוליגו וירקחמ תאו ,חמצו העבג
 תיפשב םלועב תיעדמה תונותעב םימוסריפ

 אבצה תושרל הז עדי דימעה םימיל 1.תונוש
.ת״הזמב יטירבה
וש םיקלחב םג םיידומיל תועסמ ךרע .א .א
 וילע הרבע וייח־ימי תיצחמכ .םלועה לש םיג
יבצל רקיעב שידקה םתוא ,ל״וחב תועסמב
 ונייניעש םינווגמה םימוחתב היצמרופניא תר
 וב התיה .ונויסנ תא רישעהל ידכ ,ותוא
 לכב טעמכ ,לובג העדי אלש רקחמ תוואת
וימב) היגולויבב םירושקה עבטה-יעדמ יפנע
 ,היגולואיג ,תואלקח ,(הקיטנגו הקינטוב דח
במ .םהל םיבורקה תועוצקמו היגולורואיטמ
 ־שיא לש םזילסרבינואה ןמ וב היה וז הניח
סידב ומצע ליבגהל לוכי אל אוהו ,סנסנרה
 היהש ףאו ,תאז םע .תרדגומ תיעדמ הנילפיצ
 םחיב־ריעצ ליגב הכז 2,קהבומ טקאדידוטוא
.רתויב הבחר תימואלניב הרכהל

 ויתונוכת ,וגזמ יפל היה עדמ־שיא ןכא .א .א
 םיפחדה ןמ העבנ וייחב תויגארטה ;וירשקו

מה וקוסיע .תירוביצ תוליעפל ותוא ועינהש
וליאו ,ישפנ ןוזיאו קופיסו תחנ ול םרג יעד
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 ,רומאכ םירורממ והועיבשה ולש רוביצ־יקסע
 ־שיאל תויחרכהה תונוכתה לכ טעמכ ול ורסת
.לבוקמה ןבומב יטילופ גיהנמל ,רוביצ
 ישנא רקיעב ויה ויבירי יכ בושחל לבוקמ
 ־תהו םמלפתה אוה .איה תועטו ,"לאמש״ה
 ־לעב״ה בושייה ישאר םע תוחפ־אל טטוק
 תובשומב םירכאה יגיהנמ םע דחוימבו ,"יתיב
 השק .ןיקסולגו יקסנלימס ,ץיבוריאמ ומכ
 טקנש הזמ רתוי בילעמו עגופ ןונגס ראתל
 תינויצה העונתה יגיהנמ םג .םדגנ וירבדב
 ,ןיקשיסואו ןיפור ,בולוקוט ומכ ,תימלועה
 םג—ןושארהו ,תינלטק תרוקבל ודצמ וכז
 םיינויצה םיגיהנמה ןיבמ .שפנ־־טאשו זובל
 ־ראב םישיא המכל קר דובכ לש סחי ול היה
 ־קנרפ ,קמ ןאילוי ,םידנרב יאול) תירבה־תוצ
 ותאש ,ןמצייוול ןכו (דלוס הטיירנהו רטרופ
 ןבומ .תונורחאה ויתונשב קודהב הלועפ ףתיש
 רקי ריחמ םליש וז תוגהנתה לע יכ וילאמ
לו ,םיבחר םיגוחב היה ץמשומ שיא :דאמ
.תירוביצ הניחבמ היה דדובמ השעמ
 .א .א ןיב תועדהייקוליחל תיזכרמה הביסה
מה ותשיג התיה ,לאמשמו ןימימ ,וידגנתמל
 ומוקמל—קויד~רתיב ,תובשיתה יניינעל תירוק
 ותפיאש .תובשיתהה ךילהתב עדמה לש
 ־סע העפשהמ תובשיתהה תא ררחשל התיה
 ,תומסיס לע היונבה השיגמו תיתגלפמ־תינק
 אל אוה .תוינרדומ תויעדמ תוטיש לע הססבלו
 "בושיי״ה ישאר לש ללמה תא תאשל לוכי
 ־ןבכ וחורל רזה ,םהלש סותאפה תאו וינקסעו
 ־ילאמ־םינבומו םייעבט הילא וירשקש ץראה
מגל הנוש התיה ולש םיגשומה תכרעמ .םה
 םג .תפתושמ הפש םתא אצמ אל טושפו ,יר
סעל וניב ץיח השמיש תיתפרצה ותלכשה
 תיפוריא־חרזמ תיתוברת תרוסמ ילעב םינק
.תינמרג וא
 ןב ותויהב ,1901 תנשב רבכש אוה הרקמ אל

 יאלקח דרשמ" םידידי ינש םע דחי חתפ ,25
בטה םיאנתה רקח" :ויה וידיקפתש "ינכט
 תקידב !(יניס דע ןומרחהמ) ץראה לש םייע
 ־יאשונ םיילכלכ םילעפמ תמקהל תויורשפאה
לקח הישעת ,תואלקחה תשגדה בגא ,םמצע
 ;םילועל הכרדהו הצע ןתמ > יאלקח רחס ׳תיא
יב ;ץוח יעיקשמ לש םילעפמו תווח תלהנה
."היקשהו זוקינ ,עקרק תרשכהל תודובע עוצ

 תישאר לש םייביטימירפה תואלקחה יאנתב
 הזעה הז ןיעמ דרשמ תמקהב התיה האמה
תכלמ הפצ ותוא ןוויכל תודע ,הקוחר הייארו
 יפל שיגה םתואש םירקחמהו תועצהה .הליח
צראה הדעווה שאר ,גרוברו ׳םורפ תנמזה
, (1903 תנשב התלועפב הלחהש) תילארשי
 לש הבחרה תשקב וקסעו אילפהל-סינווגמ ויה
 רקחמה לע תוססבתה ךות ,תובשיתה תויעב
.שדחה יעדמה
 תואלקחל תיעדמה ותשיג ףרח יכ ןייצל בושח
 תרוסמל ותכרעה תא לטיב אל ,תובשיתהלו
 ךרוצה תא בישחה ףא ,תיברעה תיאלקחה
 תואלקחה דוס תא .םיחאל׳פה ןויסנמ דומלל
 תימוקמ תיתרוסמ המכח גוזימב האר תירבעה
 םג וז .שדחה יאלקחה עדמב ןוכנ שומיש םע
 םיברעה םיירפכל שחרש הביחל תוביסה תתא
 םהב האר אל יכ הדבועלו ,םהייח״חרואלו
 בורקמ םועדי אלש םישנאכ ןבומ ותואב םירז
 דיתע יבגל .א .א לש תיללכה ותפקשה .והומכ
 םיסחיה דיתעו ץראב םיברעה לש םמוקמ
 .ונינפלש רקחמב יוטיב ידיל האב הניא םהמע
 לש ותפקשהב תוריתס ויה יכ עבוק רבחמה
 ־יבהל הסינ אל אוה ךא ,םיברעה יבגל .א .א
.ןעקר היה המו ולא תוריתס ויה המ וננ

 תירוקמ הדמע .א .א הליג הינמרגל וסחיב םג
 ,ודידי־ורזעלו ול תפתושמ .רתיהש) ולשמ
 תלבוקמה הדמעל דוגינב .(גרבנייפ םולשבא
 האמה תישארב םיינויצה םיגיהנמה בור לע
רג ידהוא ויהש ,םלועה־תמחלמ ןמזב ףאו

 ץורפ ינפל דוע .א .א ןעט ,התוברתו הינמ
 היהת ץראה לע תינמרג תוטלתשה יכ תוברקה
 םא דיתעל יופצ יבויח יוכיס וליאו ןוסא
למה תפוקתב .הילגנא תוסהל ץראה רובעת
.י״לינ תגהנהל וז הנקסמ ותאיבה המח
 הדובעה־תעונתו .א.א ןיב תירקיעה תקולחמה
ה הדובעה" תלאש לע הבסנ תילארשיצראה
 רוד ותוא ינבל היה השקש הלאש ,"תירבע
 לכמ .הלוקש העדבו חור-רוקב הילא תשגל
 ,םילעופה לע .א .א תא ואיגשהש םימרוגה
 תועד קויד־רתיב וא ,ויתועד רתויב ועיפשה
 יעמל .תירבע הדובע לש הז ןינעב ,ול וסחייש
 ־ה תישאר ינפל דוע היעבב .א .א שגפ ,הש
 "הדובעה שוביכ" תא הכפהש ,הינשה הילע
אביל ןויסנ השע רשאכ הז היה !התמסיסל
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בק תודובע עצבל ןתרזעבו תויאלקח תינוכמ
ר שפאש חיכוהל ידכ ,תירבע הדובעב תוינל
ק שמהש יאנתב םידוהי םילעופ םע דובעל
כט תוביסמ ןה ,לשכנ ןויסנה .ןכוממ היהי
ר שקתה םהילא םילעופהש םושמ ןהו תוינ
.םתלכי תא וחיכוה אל
ובעה תא ללוש אוהש ותוא ומישאה וידגנתמ
. תפלוסמ הכ המשא אוצמל השק .תירבעה הד
ם ילעופב רמולכ ,תירבע הדובעב האר אוה"
! תינויצה תובשיתהל יחרכה דוסי ,םידוהי
• רסח תובשיתהה לעפמ ויניעב היה וידעלב
תה יכ בשח תאז םע ."תילכת״רסחו םיסב
ירצ יאלקחה קשמב תירבעה הדובעה תורבג
ם יכילהתב בלושמה ינגרוא ךילהת תויהל הכ
א לו ,םירחא םייפרגומדו םייגולונכט םיילכלכ
יצמב הזיחא ןהל ןיאש תומסיס לש האצות
ל עופה .תולואש תויגולואידיאב ןרוקמו תוא
רי רשאכ הדובעב ומוקמ תא אצמי ידוהיה
י יפב ןיא .עוצקמ־לעבל היהיו עדי שוכ
ד יתעב השעי ימ הלאשה יבגל הרורב הבושת
.תוטושפה תודובעה תא
ל ש החנהה תא .א .א לביק אל ,םינפ־לכ״לע
ת מרחה—השוריפש ,הרוהט תירבע הדובע
ת וישונא תוביסמ קר אל תאזו .יברעה לעופה
. רומח ינידמ הגשמ ךכב הארש םושמ םג אלא
ן ייצמ אוה 1911 תנשמ ןיפור ר״דל בתכמב
ת וישונאה רסוח ,תוירברבה תואנקה" תא
־ עופ לש הרומגה תונלדבבש תודהי ןורסחו
ה בוט־תויפכו הנכס וליפאו הנובת ןורסח .וניל

ן יידעש ,םיפדרנ לש םדצמ וז תונלדבב שיש
וא הלביקש היסולכואל סחיב ,וררחתשה אל
ת ורחא תויונמדזהב ."תופי םינפ רבסב ונת
ם ינכשה םע םולשב תויחל ךירצ יכ שיגדה
.םיביואל םכפהל ןיאו

. א .א ןיב םיקהב-מ השיג ילדבה■ אופא ןאפי ויה
ת רוקבה לשב ופירחהש םילדבה ,םילעופהו
ו מכ) תוימואלה תווחה לע חתמש הפירחה
, ולא תווחב ורוקיב ירחא .(הדלוחו ןמש־ןב
ה דובע" תנכוסמ המכ דע ותדמעב קזחתה
ה דובע ושע ,תוימואל לש הווסמב" :״הרוהט
ת וצצופמ םילמ הווסמב .רתויב תימואל־יתלב
י נא ,השענ הז לכו ׳המויא הרוצב םיזבזבמ
ת וינפ אלל ,תורוהט םיידיב ,תודוהל הצור
ה ערזנ הרועש .הקדצה וז ןיא ךא .תוישיא

ת ונוכמב הרצקל רשפא־יאו םישרט תמדאב
ם יליחתמ ,בוט ןוצר י״ע םיבהלושמ ,ונילעופו
נמב םיימואל םיריש םיחרוצ םהשכ ,השילתב
ה דובע ושע רבד לש ופוסב .תויקזוק תוניג
על .םישורג 5־ב תחא היברע ידיב תישענה
5 ־ב התושעל רשפאש שורג 25־ב הדובע תוש
ת ורזל ושוריפ יכ ,ימואל-יטנא השעמ הז—
. "המואה לש תובולעה תוטורפה תא חורל
ר אידיאה ןיבל וז הדמע ןיב רשגל ןיאש ןבומ
."ריעצה לעופה" לש היגול
ו תציחמב הדבעש ,תיאני לחר לש הרופיס
י סחיבש םוהתה תא הלגמ ,תוגויסנה־תווחב
־ םמ דחאס ,ול העיצה רשאכ .םילעופהו׳ .א .א
קה הובהרמל ןולל רוסל ,םיפתושמה םהירוי
ל ש קשמל רוסנ ישנאו ינא" :הל בישה ,הבור
. "ונוסינכי אל ,ונושרגי ירה ז קמעב םילעופ
ץ יקה 1919 תנשב םיה ילגב .א .א םלענשכ
יג רמגל האב אל ןיידעש תוישיא לע ץקה
ו כרד התיה המ רעשל הסנמ רבחמה .השוב
3 4 ןב אוהו וייח תא דפיקש ןוסאה אלול
יש (1—הלעמ אוהש תויורשפאה ןיבמ .הנש
י עדמ זכרמל התכיפהו תונויסנה־תווח םוק
לקחהו תובשיתהה חותיפב הלעמב־ןושאר
א והש השדח תינידמ העונת תמקה (2 !תוא
י עדמ םוחתל תורסמתה (3 :הגיהנמ היהי
( 4 !הרבחהו עבטה־יעדמ ןיב לובגבש שדח
— םידנרב יאול ביבס זכרתהש גוחל תופרטצה
ה פוקתבש חינהל השק .הנורחאה וז יל תיארנ
והט תיעדמ הדובעל רכמתמ היה תילרוג הכ
ויב ברוקמ היה םיינויצה םיגיהנמה לכמ .הר
־ ןושארה גיהנמה תא האר וב ,םידנרבל רת
ל לכ וביבסש גוחהו ,ידוהיה םלועב הלעמב
ו יה סידנרבלו ול .רתויב םיבוטה וידידי תא
ת ונבל שי הב ךרדל סחיב תומוד תופקשה
ו נא רבכ ןאכ ךא .לארשי~ץראב זכרמה תא
...שוחינה םוחתב םידמוע
 רהל ידיב היה אל" יכ רבחמה ןייצמ אובמב
ה שרדנש יפכמ רתוי רפסה תעירי תא ביח
. ןוסנרהא ןרהא לש ולעפו ותומד רואית םשל
ה כזנ ןכא יכ הווקנ ."ומילשיו םירחא ואובי
י תימא רואב וריאיש םיפסונ םירקחמל בורקב
סיהב תינרדומה הפוקתה לש התישאר תא
.ונצרא לש הירוט
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דלמיבא תומ
ל ש יגולותימ רוביג אוה םכש ךלמ ךלמיבא
ו ירוביג לכמ רתוי .המצע-ברו יתיצמת■ רופיס
ך למיבא םיאתמ ,הדש סחנפ לש םירחאה
- ל יפוסוליפה חסונה לש תיתורפסה הגצהל
ו יתוריצי לכ רקיע אוהש ,"םדאה לש ובצמ"
.אבהל םג םתסהךמו ,ןאכ דע
יגש הז ןבומב "יטמיתוגומ" רפוס אוה הדש
' ייח .החסונ התוא יפ״לע דימת םילעופ וירוב
ת ועמשמ^רסחו ךורא רודזורפ אלא םניא םה
ז חואו ןוטלשה לע קבאנ ךלמיבא .תוומה לא
ק חשמב ףתתשה וליאכ ויתודסומ תא ודיב
ק באמב הרואכל םיפתתשמה םדאה״ינב ובש
- קחשמ םיקחשמ אלא םניא ערל בוטה ןיב
ך למיבא .ומצעלשכ ךרעירסה אוהש םייח
ל ע ינא יח דוע לכ" :ןהוכה סחנפל רמוא
, יבלב יתרמא ךכ ,המדאה יל יהת ,המדאה ינפ
, רמה םג ,ןחה םג ,אטחה םג .קחשמ תמב קד
’ םדוקו ..."ידיב היהי קחשמ לכה ,קותמה םג
ו תעד תיצמת תא דחא טפשמב חסנמ אוה ןכל
ן ורתי ןיאש תויה לכוי ךא" :םדאה םויק לע
ם ה ןיא ילואו ,ערה ןמ בוטל לאה יניעב
שמכ אלא םייחה ןיאו ,ללכ ויניעב םיבשחנ
: השיחלב ןהוכה בישמ ךכ לע ."וינפל קח
."התיעבמ תוזח וז ירה"
- ילע םדאה ייחב תועמשמה־לעב דיחיה רבדה
" יסמ רבחמה הטוס ןאכ .םולחה אוה תומדא
ח מע ינש ינפ״לע האצרהל הנופו הלילעה״רופ
. הימרזל היגולוכיספב ףלוצ אוהש ךות ,םיד
ו נא םיאב וכרד רשא חתפ ותוא" אוה םולחה
' יחממ ,תלשומה תרתסנה תוכלמה םע עגמב
ו נילא בנוגי הנממ ץמש רשאו ,לכב ,היכש
ימאה םיזוחהו םיררושמה ירבדב וא םולחב
ע רואמה" :טושפ םולחה לש ושוריפ ."םיית
ימאל ,אוה םייקו הווה רבכ ןה אובל דיתעה
עש אובל ןיתממ ונדועש אלא ,רבד לש ות
ת א ונל רשבל לוכי רשא אוה םולחה ...ות
, םה ךלמיבא לש וייח ןכל ."אובל דיתעה
ן כל .ומא המלחש םולחה תמשגה ,השעמל
ו תיילעו" ךלמיבא לש ותומל קד שי תועמשמ
."ומא תועורזב המיימשה

ם ירצקה םיקרפב הבר המצעו קתרמ םסק שי
* רמוח תא הדש לצנמ הב ךרדב ,רופיסה לש
ת ורוקמו יארקמה רופיסה ול םיקפסמש םלגה
- אה היפוסוירוטסיהב ףאו ,םירחא םימודק
- לע ,ולש תיטסיבימרטדהו תימיספה ,תינמוה
ת ינויער תוירוקמ .הבש תוירוקמה-רסוח ףא
ו ליאו ז רפוס לש ותנוכת תויהל תבייח הניא
א והשכ יתימא רפוסכ ןאכ הלגתמ הדש סחנפ
י תורפס שוביג יפוסוליפ ןויערל תתל חילצמ
ן מ דמל יכ הדש רמא רבכמ אל .הלועמ
ד וס תא טסיילקמו םייסאלקה םינוירוטסיהה
י כ המוד .רישעהו םצמוצמה הלילעה״רופיס
ר מא הכ״ל "ךלמיבא תומ" המוד לכמ רתוי
.ובוציעבכ ונכתב ,ה׳צינ לש "ארטסוטרז

ה מימשה ותיילעו ךלמיבא תומ :הדש סחנפ *
/טע 1969 : 99 ,ןקוש תאצוה ז ומא תועורזב

ה יופצה תוגייתסהה ףרח—אוהש רפס והז
י טויפ ,הארשה״בר ,ונימב־דחוימ—ויתועדמ
! ותלכי איש לא הדש עיגמ וב ,ינומידו

ר ודזורפ אלא םימדוקה וירפס ויה אל וליאכ
.ןאכ דע ךילומה

.ש ?

הבקסומב ןטשה
" תירב לש התריבל ןטשה תא איבהל ידכ
ח וכ" הברהל קר אל רפוס קוקז תוצעומה
עבש קזח "ףחודה חוכ״ל םא יכ "ךשומה
 ייח תיטייבוסה תואיצמה ןמ החירבה .םיית
ל כמ העיתרהו ,רתויב תישרש תויהל תב
ל יאכימל .תחאכ תדלוסו הקומע—הייוליג
ו רפסבו ,ולאה תונוכתה לכ ויה בוקאגלוב
ת א עיבהל חילצה רתויב לודגהו ןורחאה
י טסינומוקה רטשמה ןמ הברה ותוגייתסה
.תוירבה יסחי לש םבוציע לע ותעפשהמו

 ינה םיאשונ לש המלש היבוברע ללוכ רפסה
ד חאה רושימה .םירושימ השולשב םלוכ םינת
ם ישנאב ללעתמה ןטשה לש וילולעת אוה
ו תבילצו וטפשמ אוה ינשה רושימה .רטשמבו

לתו עושי ןיבש תומיעה עקר לע עושי לש
י שילשה דבורה .סוטאליפ סויטנופ ןיבל ודימ
. הטירגדמו ןמאה—השאו רבג ןיב הבהאה אוה
ת ולילעה שלש לכב םיירקיעה םיביטומה תא
איהש ,ערל בוט ןיבש קבאמב תוארל רשפא
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 ,רסומו תד תויעב לש תנווגמ תשקל ןיערגה
 בצועמ ולוכ רפסה ךא ,היפוסוליפו הרבה
 תוריטאסו רומוה היוורה תיתונמא תלוכיב
 והז .דחאכ םיעוריאלו תויומדל הנינשו געל
 םזילאירה ןמ קוחרו תולוקו םיעבצ אלמ םלוע
 תא בוקאגלוב רתוס ,השעמל .יטסילאיצוסה
 לש הרוש לכב הב דרומו תיטייבוסה תושממה
 תססותה הרותה תא לבקמ וניא אוה .ורפס
 תדדרמו ןבל־רוחשב םלועה תאו םדאה תא
.ישונאה םויקה תא ירמגל
 לככו ,םינטקה םיטרפב ןיינעתמ בוקאגלוב
 לש ויוליג תא םהב שפחמ אוה תמאךמא
 ךרוע אוה וישופיח תא .יללכה לשו טשפומה
 ־קעהו ,״הרוהטה הנובת״ב הדירמה תועצמאב
 ,ונמלועב ןכתיי לכהש אוה ותוא החנמה ןור
 בושח םייחבש "רתסנה" .תואלפנו־םיסנ ללוכ
 םימייקה םירשקהו ,"הלגנ״ה ןמ תוחפ״אל
 הברה םיקזח יזיפאטימח םלועל םדאה ןיב
 םישוחה תשמח לכב םיגישמ ונאש הממ רתוי

 רשפא םאו ,ילנויצאר״יא אוה םויקה .ונלש
 ,םותימה תרזעב קר הז ירה ללכב וספתל
 ןניא ולאה תורוצה לכ .ןוימדהו תודגאה
 תושמשמו ןכות• תואלמ ןה !דבלב תורוצ
 .רתויב תיתוהמ תועמשמ תלעב "הילאיר"
 איבמ ,ןטשה״ריצי ,הזה ינוימדה םלועה לא
 תונושארה םינשב הבקסומ יחרזא תא רבחמה
כ ,וזמ הלודג תוסרוקיפא .הכפהמה רחאלש
ותה .איצמהל ןטשה וליפא לוכי אל ,המודמ
תפ םידבאמ ,הרופא הרגישב םייחה ,םיבש
ל םילפונו םהילגרל תחתמ עקרקה תא םוא
 םלועה .רקפהה סותימ לש ויתועורז ךות
 םישנאהו ,ונממ וסיסב לטינ יטסילאירטאמה
אצה ימיב ויהש יפכ ,םתונטק לכב םילגתמ
 תודסומ םג !םילשוכ םישנאה קל אל ךא .םיר
למ םיריידה־ידעוו םירפוסה תדוגאכ םידבכנ
 ראתמ תוניצסה תחאב .תונלטבו תותיחש םיא
מו דרשמב תבשויה "דקיר הפילח רבחמה
 ךותל רזוח דיקפהש רחאל .םיספט האלמ
 לש היתוטלחה לכ תא רשאמ אוה וידגב
 "סובונ ומוה״ל רכז לכ ןיא ...הקירה הפילחה

דת !הבקסומב ןטשה :בוקאגלוב ליאכימ "
1969 1 ,םעל הירפס /■ דבוע םע > .ר .א : םיג
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 םיפיסומ היסור יבשות .הכפהמה החימצהש
 תרכינ ותעפשהש ,לוגוג לש וירוביג תויהל
.בוקאגלוב תריציב דאמ
 סותימל תואיצמה תא ךפוה רבחמהש םשכ
 ותבילצ לע סותימה תא ךופהל הסנמ אוה ךכ
 תואיצמ אלא דוע אלו ,תואיצמל עושי לש
 ןיב קבאמה אוה היוצימש ,תמייקו תדמתמ
 ערה ,בוקאגלוב לש ותפקשה יפל .ערל בוט
 תויגש .בוטל םויק ןיא וידעלבש חרכה אוה
 לומ עושי לש ותדימע .םייחה תיצמת איה וז
 בוקאגלובש קפס ןיאו ׳תכלוהו־תכשמנ יבלוצ
 עושי לש ותנשמ ךישממ תניחב ומצע האר
 ־אגלובל ומדק ךכב .תיבשלובה הכפהמה לומ
ו ארש 19״ה האמב םייסור תועד״יגוה בוק
 תוחוכ" ןיבש יחצנה קבאמב םייחה רקיע תא
."םיינומיד תוחוכל םייהולא
 "טסואפ" תא בוקאגלוב טטצמ ורפסל וטומכ
 ינא" :לפותסיפמ תזרכה תא איבמו התיגל
 ערה תא דימת רחושה ,אוהה חוכה קלח
 תוארל רשפא וז תועמשמב ."בוטה תא רצויו
 הנויערכ ומצעל םדאה לש תונמאנה ןויער תא
חבנ תויומדה לכ .הריציה לכ לש יזכרמה
יפכה .הז ירסומ ןחבמב—תולשכנ םגו—תונ
 ןימאמהו עושיב הריפכב הרושק ןטשב הר
 "טסירכ־יטנא״ה תא ןטשב תוארל בייח עושיב
 לע טלתשהל הסנמו םינמזה לכב םייקה
 ,טסירכ־יטנא אוה יטייבוסה רטשמה .םדאה
 עושיל תונמאנה איה־איה ודגנ המחלמהו
.ותרותלו

 זכורמ םוטאליפל עושי ןיב יגארטה חוכיווב
 אוה סוטאליפ .עושי לש ודצל רסומה לכ

 אמור תא דימעמה ,םגה חוכה לש וחילש
 איה תיתימאה תוריחה .םיימשה״תוכלמ לומ
 ויכרע תא לבקמה ,םדאה לש ימינפה שפוחה
 בלצה לע היילעה .בוסהו רסומה תוכלממ
 איש איה ויתונורקעל םדאה תונמאנ ךיתמ
 תוחוכ לכ םיריווחמ התמועלש ,הברקהה
 .ונלש וננמזבכ םיקוחר םימיב ערהו ןטשה
 "וסדרפ״מ םולשב םיאצוי ותבוהאו ןמאה קר
 ,ןטשה ללעתמ םהב םג ,םנמא .בוקאגלוב לש
 םירמושו םתבהאב םינימאמ םינשה םה ךא
 "יגחור״ה רבוג ךכ ידי־לע .םמצעל םינומא
 םיכוז םהו ,םיערה תוחוכה ילולעת לע םהבש
.רפסמה לש ודסחל



ו7וםוקילא

 בויקב דלונ בוקאגלוב ׳ץיבייסאנאפא ליאכימ
 הימדקאב רוסיפורפ היה ויבא .1891 תנשב
 הקומעה ותקיזל רבסה ילוא ךכבו ,תיגולואית
 דמל בוקאגלוב .תירצונה תויתדל רפוסה לש
 תישארב .דבלב םינש עברא הב קסעו האופר
 םשב םירוכיבךמורו םירופיס םסריפ הכפהמה
 םשב הזחמל דבועש ,"הנבלה הידראווגה"
 ולספנ םירחאה ויתוזחמ ."תוניברוטה ימי"
 ־לוב וסצע האר ריעצ ליגבו הרוזנצה ידי־לע
 לחה .יטסילאיצוסה הנחמב רתוימ בוקאג
 הרוש וליפא םסרפל ול ןתינ אל 1927 תנשמ
 ומוקמ תא אצמ אלש אופא המית ןיא .תחא
.תיטייבוסה תואיצמב
ה שע 1930*ב .בתבש המ לכ זנג האלהו ןאכמ
סה הלשממל ובתכמבו ,היסורמ תאצל ןימאמ
 היסורב ויתוריציל םוקמ ןיא המכ דע ריב
יפומה תודוסיה" תא הלעמ אוה .תינכפהמה
 םירוחשה םיעבצה :םייריטאסה ירופיסב םיע
 םיאטבמה (ןקיטסימ רפוס ינא) םייטסימה
 לערה !ונייח־יווה לש יפוס־ןיאה רועיכה תא
 עגונב הקומעה תונקפסה > ינישל הגיפס וב
יעהו ...תלשחנה יצרא לע תרבועה הכפהמל
 ינב לש ארונה םייפא תונוכת• רואית—רק
 םירוסיי ,הכפהמה ינפל בר ןמז ,ומרגש ימע
 ־ד׳צש־בוקיטלאס ,יברו ירומל םיקומע הכ
 החיכוה תיתורפסה יתדובע תונש לכב ...ץר
 טהלבו דחא הפ תיטייבוסה תונותעה

 .מ לש ויתוריציל יכ ,ותמגוד ןיאש
 ינאו ,תוצעומה־תירבב םויק ןיא בוקאגלוב
וצ תיטייבוסה תונותעה יכ תאזב ריהצמ
."טלחהב תקד
 תונוטלשהו ,רפוסל ליעוה אל הז יודיו םג
 ינועב יח בוקאגלוב .תאצל והוחינה אל
ו יתולחמ .1940 סרמב ותומל דע תודידבבו
 לע דוקשלמ והוענמ אל ונורוועו תושקה
 תביתכב קסע הנש הרשע-סיתש .ויתוריצי
 .תינחורה ותאווצ התיהש ,"הבקסומב ןטשה"
ה יצטיליבאהירה הלחה 50*ה תונש ףוסב
.ולש תיתורפסה

.פ .י

תייזהח רפס :םיקילא
 תרפסמה היגולירטה לש ןורחאה הקלחב
 -לא ייח" לש םרבחמ רזוח םוקילא ייח לע
 לשמנה ,תויזה־עסמב "ברעמ ףוסב״ו "םוקי
ואיצמ לש ןרבו ןכות לא ,תבכר־עסמכ
דוקה םירפסב ראית ןתוא תויושחרתהו תוי
שמ תילכת דע תדרל הנווכ ךותמ ,םימ
 ויה םימדוקה םירפסה ינש תולילע .ןתועמ
 ןתרטמש ,קחשמ־תולילע ,תוינוציח אופא
וימה ואוב דע םייחה תא עינהלו ךישמהל
 הכלהמבש היפיצ ,הלואגה םוי לש לח
 .ותעד־תולילצ תא םוקילא הארנכ חפקמ
 יולגו לפונ יתויה לש דיחיו דחא םוי"
 ומשל ןה ...הזחי ידש הזחמ רשא ,םייניע
 יתרזח וחוכמו יתללפתה הזה עגרה לש
 ־בר יטויפ עסמ והז ."תולפמה ןמ יתמקו
יחב ,רבעה לא ,הגונ המכח יוור ,הארשה
.לאוגה םויסהו תולגתהה רחא שופ
 רתוי הברה "תויזהה רפס" בורק וחורב
 זומת לש ותישאר לש "בהזה תולוח״ל
 םירחאה םיקלחה ינש לא רשאמ רפסמכ
 ,תויזהה עסמש ףא לע תאז .היגולירטב
 ־תיבב בשוי 44־ה ןב םוקילאשכ שחרתמה
 ותוא ריזחמ ,ימוי ןותעב האירק בגאו הסחמ
 תודליה לש "בהזה תולוח" לא קר אל
 ־אקיפה תולילע לא םג אלא הרוהטהו המתה
 ןושארה קלחה ןמ תיטוריאה הבהאהו הקסר
 הבחר תרגסמב ,ןכא .היגולירטה לש ינשהו
רופמ בל־תמושת שידקהל היה יואר רתוי
 קלחה ןיב תוינגומוה שי םא הלאשל תט
 .םינושארה היקלחל היגולירטה לש םילשמה
יגה לש ותומדב םילחה םייונישל םג ןכו
 וליאכ המודש ךכ ידכ דע םיפירח ,רוב
 ־לא תא תרבחמ תינוציח םייח־תלילע קר
.םירחאה "םוקילא״ל הז םוקי
 ןמ וז הרצק תרגסמב ךא ,הדבכנ הלאש וז
 קר וב ןיא "תויזהה רפס" יכ עובקל ןידה
 אלא רוביגה תמשנל ןוקית לש ושופיח םושמ
 ןימינב לש ותומדל ןוקית םושמ וב שי
וביגכ שממ ,ומצעב רזוחה ,רפסמכ זומת
קר ונניאש ,רתוי קוחרה רבעה לא ,ור

 םע !תויזהה רפס—םוקילא :זומת ןימינב•
.׳טע 1969 ; 176 ,םעל הירפס / דבוע



םירפסו 72

ן ורשכב בותכו טוהר השעמ־רופיס לש רבע
ל ש אלא החוטשו תיבועבצ הלילע לשו

מא .םירבדה תועמשמ רחא שפחמה רופיס
א לא םניאש םיקרפ "תויזהה רפס״ב שי םנ
ם חבש רקיע ךא ,ןושארה גוסה ןמ ןורכז יקרס
ה יהתב אלא "םירבד תימדת" התואב ונניא
.תימצעה-הרכהל הריתחב ,םרשפ דוס לע
ם ירבדה רשחרתנ יתמיאו דציכ ןיבמ ינניא"

ל כ ,הרואכל .ייח־ימי לכב יב ושחרתנש
ה תע םג דמועו יוצמ והירה ,היהש המ
ה מוד ,אסיג ךדיאמ ,לבא ;יתמשנ ךותב
ק רו ,םלועמ יב עריא אל המואמ יכ ילע
, ףוע־תהיבגמ הדשח ומכ ,םירבד־תימדת
ם ינועט הכותבו ,ימי לכ לע תפחרמ התיה
ם ויל םירושקה םירבדה ןמ המכ םילפוקמו
א ובל דיתעש םוי—"אב אלש םוי ,דיחיו דחא
ל ש ותלואג תא ובוחב איבהלו םילשוריב
ע סמ וניא םוקילא לש תויזהה־עסמ .םוקילא
ם ירודס-אל תונורכז לא וכילומ אוה ,םלש
וא ,הבושת םהירחא ןיאש םירוהריה לאו
ת ימינפ תמא וב שיש עסמ ,רומאכ ,והז םל
ה לואגל המכ ,רסוימ ,יטויפ עסמ ;הבר
.םשור־זעו

.כ ?

ימטרופ לע קיעמ המ
א שנ המודקה תינוויה היגולותימה ןמ סלטא
ל ש ריעצה רתרו ,ויפתכ לע םלועה״רודכ תא
, םלועה ירוסיי תא "ץרפהו דעסה" תפוקת
י אקירמא-ידוהי ,יונטרופ רדנסקלא וליאו
ת וברתה לש ןימה-יכיבסת תא—33 ןב חקיפ
, ןבומכ ,ונניא "יודיו״ה .ונגמז״תב תיברעמה
ת א ףושחל ןתינ הב השדח תיתורפס הרוצ
ם יליפש רבדה יעבט ךא ,שפנה ינמכמ לכ
בו ןקיטילנאוכיספ ינפל גולונומב רחב תור
 ךרדכ תינרדומה הזילאנא-וכיספה לש התפש
ך ייש ורפס .יונטרופ רמ לש וירוסיי ריפיסל
ם ייתנפוא םירפס לש הלודג הירפירפ התואל
םזילאיר״ה לקשמ לע ,"ינימה םזילאירה" לש

רת ;יוגטרופ לע קיעמ המ :תור םיליפ *
;  1969 ,ןקוש תאצוה ;ןייטשקילג םייח : םוג
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יסעמ הלא םירפס .םסרופמה "יטסילאיצוסה
* ו םייתורפסה םיפסומה תא המ’תםוקת םיק
ר חאו ,םיירט םיכעככ םיפטחנ ,תעה-יבתכ
 םהל תאצומ דובילוה ץא םא ,םה םימלענ
א ילפמ הז ץא .דיולולצה ילילג לע הלואג
ת נלבוק" לע ובתכנש םירבדה בורש רקיע־־לכ
ה ריצי לאכ אל רפסה לא וסחיתה "יונטרופ
" וכיספ ךמסמ לאכ אלאךרע-תלעב תיתורפס
ת או ותונמיהמ תא וקדבו יתרבח״יתוברת־יגול
יספה תונמיהמ תא םג ומכ ,רוביגה תונמיהמ
. הזילנאוכיספה״יגחב ם״ע ,ולש םמודה רטאיכ
ישח רפסל שי יגולויצוס״יגולוכיספ ךמסמכ
י סניק־ח״ודל ומכ תוחפל ,תלטובמ-יתלב תוב
ו תוא גצימ יונטרופ לש ותומד .םולשה־וילע
ת ויטסה תוריחל רתוחה ינרדומ "טועימ"
, קדצב אלש וא קדצב ,תוינימה (!החילס)
, תינטירופה תרוסמה ילבכמ תוקרפתהלו

ך כמ רתויו ,תחאכ תידוהיהו תיטנאטסטורפה
מ ואה ןמ לטובמ״אל קלח תגצימה תומד אוה
. הקירמא תדילי הריעצה תידוהיה היסול
ש תילאוטקלטניאה המוהמה יכ המוד לבא
ה ידוראפ אוהש ימוק רפס בתכש ,תור ררוע
ה עפות איה ,הזילאנא־וכיספה לע הקירבמ
ר ״דל קפס ילב הקוקזה תקהבומ תיטסידוראפ
ק חשמב ףתתשהל הצריש ,הלשמ לגיופליפש
.ועוצקמ לע גלגלמה

ץ נש רפוס לש ורפס אוה "יונטרופ תנלבוק"
ם רזב טשו ןוכנה "לג״ה לע הלעש ,חלוממו

" תוסגה םילמ״ה ,ביכיבסתה לש יתנפואה
- תנונשו תשטולמ הניפסב ,"טייקשידיא״הו

רפל עשעשמ אוהש קפס ץא .ולשמ םוטרח
.םימשמ אוה םיטעמ אל םיקרפב ךא ,םיק
ס ומלובל וספתנ אלש רפסה יארוקמ הלא
ב אל והשמ״ש םירובסהו וביבס תונחכווה
ת וגפל םיכירצ םניא ,ךכ בקע םלצא "רדס
ל וטיל ןכומ ולאה תורושה בתוכ .רטאיכיספל
א ורקל :הפורת םושרלו תוירחאה תא ולע
סוממ ןטשה" תא ,לשמל .תמאב בוט רפס
ו מוגרתל ךומס ירבע םוגרתב אציש ,"הבק
- בקל המ״מושמ הכזו "יוגטרופ תנלבוק" לש
י נש ןיב הלבקהה .תוחפ תינריע םינפ־תל
וג רבדב םירמ םירוהריה תררועמ םירפסה
.םירפוסו םירפס לש םלר
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ןמ1ר3 חי׳על םיכרד
' לע ,םיילגנא םירמאמ• לש םימוגרתה ץבוק
ת טיסרבינואמ סלוקס טרבור לש רחבמ יס
" בהוא לכל רזעל תויהל יושע ,היבי׳גריו

ל ע ויתועידי תא ביחרהל שקבמה תורפס
ל ע שארמ רתוול ןכומ היהיש יאנתב—ןמורה
א לב תפטוש האירק לעו םוגרתה ןמ האנה
ק ר םגפה היה וליא .ףגנ־ינבאו םיתחתח
ו נייה אל ילוא םימוגרתה לש םתוכיאב
' םסל םימוגרתה בוד ירהש ,רתויב םיעתפומ
ם ינייטצמ םניא ונלצא םיאצויה רקחמ״יר
ה דבועה הזיגרמו ההומת לבא .ההובג המרב
" יתלבו הלק הכאלמ ושע םימגרתמה ןמ קלחש
ך ותמ םיבושח םיקלח םטימשהב תיארחא
. תאז ןייצל וחרטיש ילב ירוקמה קרפה
ו רמאממ םועז קלח קר םגרית לבנע ןושמש■

א לו "הלילעה גשומ" לע ןיירק ,ס .ר לש
? רמאמבש ןושארה קלחה תא וליפא םייס
ח רופ וריאשהו םויסה תאו החיתפה תא ץציק
ת א ריכמ וניאש ,םימתה ארוקלו .ריוואב
.רקיע־לכ תאז םיריהבמ ןיא ,רוקמה
רתל םוגרתמ ומעט תא הגשמ רוצ ןבואר
י תחכונ תאזב .(רופיש שי םימעפלו) םוג
ילעה" קרפל יחכונה ומוגרת תא יתארקשכ
ל לכנש) ןושארה ומוגרתב .רטסרופ לש "הל
ל וכיו..." : בתוכ אוה (״ןמורה לש םיטקפסא״ב
, "םבל לא םירבדמ םהשכ עמשנש ונל רדסל
ו נל רשפאל לוכיו..." :ונינפלש קרפב וליאו

ז א ."םבל לא םירבדמ םהשכ םתוא עומשל
ו ישכעו ,"תרופיסה תכאלמ״כ fiction םגרית
ל כ לע הפכנש חנומה הז :בגא) "הדבמ״כ—
םוגרתכ "הלועפ" חנומה דצב ,םימוגרתה

.(ac tion^
, תערוג הניא םיינמלוג םימוגרתהש הדבועה
תכנש ,םמצע םירמאמה לש םכרעמ ,ןבומכ
מאהו םיילגנאה םירקבמה יבוט ידיב וב
חאו יירפ םורתרונ ,סמיי׳ג ידנהכ םייאקיר
ע דונה רקבמה .חנומ■ םמוקמב םדובכ .םיד
ה סמ ,ראשה ךותב ,בתכש) גגילירט לנויאל
ת א ורמאמב ןאכ חתנמ (ןייווט קרמ לע הפי

ם יכרד :(םיכרוע) יתשק קחציו רוצ ןבואר •
. ׳מע 1968 ; 629 ,״הגד״ תאצוה ז ןמורב ןויעל

ן מורהו רסומה ,הרבחה יגהנמ ןיבש סחיה
ל ש האצרהה-תונמא לש וזל המוד השיג ךותמ
.רטסריפ
, "תואר-תדוקנו המרד ,רויצ" הסמב ,קובאל
ה נומת :םידוגינ יגש בכרומ ןמורהש בתוכ
, םלעג יאזחמה המיב-תומארדב .המארדו

ו ירבד יפלו ,קחשמו המיבה לע בצינ ןקחשה
י אזחמה שקיב המ ןיבהל רשפא ויתועונתו
־ דה דוסילו המיב־תומארדל ףתושמה .רמול
י תמארדה דוסיב ,הפ םגש אוה ןמורב תומאר
ר מול םירוביגל חיגמו םלענ רבחמה ,ןמורב
ת שגרומ ןמורב יתנומתה דוסיב .םרבד תא
ה יצמרופניא דסומ ,תצמתמה רבחמה תוחכונ
ן אכ הנומט ךא ?ומלוע-תפקשה תא עיבמו

א רוקהש ךכ ידכ דע ברעתי רבחמהש הנכסה
וקב קובאל חתומ ןכל .ודבל בושחל קיספי

ן עוטו "הנינראק הנא" לע תילילש תר
מו תרתוימ היצמרופניא "ךפוש" יוטסלוטש
י פל ,יתמארד ןמור .ויפלק תא דימ הלג
, דחא רוביג לש הייארה-תיווזמ בתכנ ,קובאל
ת א האורו רוביגה■ שפנל רדוח ארוקה זאו

וי הקומעו הבחר הביטקפסרפ ךותמ ומלוע
ר ב1לם רשאכ םג—קובאל ףיסומ—לבא .רת
א וה ירה ,המא יניע דעב לכה תא ראתמ
ה ניא וזש תאזכ ןושלב םירבדה תא ראתמ
ת א םיפיקעב קצוי רבולפ .המא לש התייאר
: רמאש שיאה הזו) המא ךותל ומלוע־תפקשה
, ילאידיא רבחמ .("ינא הז יראבוב םאדאמ"
שמ וניאש רבחמ ותוא אוה ,קובאל תעדל
ו ניא ,יגש דצמ ,ךא םילפרועמ םירבד ריא
ו טועימ ,יתמארדה ןמורה .ידמ רתוי שרפמ
ת ודוסיה ובורו םייתמארדה תודוסיה םה
ארד לע ףידע יתמארדה ןמורה .םייתנומתה
ה רוצב םייחה תא ונא םיריכמ וב יכ המ
ה זחמב רשאמ רתוי תיביסנטניאו הקימעמ
יטקייבואה איה המארדה .המיבה לע גצומה
ם ירוביגה .םייתורפסה םידנא׳זה לכבש תיב
ג וסמ ןמורש קובאל ןעוט ןכל .המיבה לע םייח
ם ילוכי וגא יכ ,רתויב יביטקייבואה אוה הז

. אל וא המצע תא תאשונ הריציה םא שוחל
ת א :תישאר .קובאלמ דוימ לביק הברה
ד וימ .א ךא .יתמארדה ןמורה לע הזיתה
ל ידבהל תוכתמ יתמארד ןמור לע ורבדב
דועב ,יפואה־ןמור ןיבל המארד־ןמור ןיב
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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

 תאצוה ;ישילשה רפסה :ץיבוקיבר הילד •
.׳מע 1969 ; 64 ,ןייטשפא־ןיול
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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

, ישארה בוחרב תונח :ןמסורג באלסידאל •
־ ןב ןמחנ :םוגרת !הלכה ,אמא־אבא תיבמ
, מ״עב זפתוא תאצוה / בירעמ תירפס ;יטע

/טע 11969 255

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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ד בכמו ריכמ אוה התואש ,ןמטואל ׳בגב
, רמשמה־דקפמ ,וסיגש אלא .תובר םינש הז
ד ושמ רשעתהו םימי םתואב הלודגל הלע
־ רב לש ותשא—התוחאו ותשאו אוה .םידוהי

 הס לכב ונממ םיעבותו וילע םיצחול—וקט
 ףא לבקיו "ימואל״ה ודיקפת תא אלמיש
ו קטרב .תיללכה הדועסב וקלח תא אוה
ר שיה םדאה דועב ,ןופצמ ילותפנל עלקנ

.שדחה ודיקפת דגנ םמוקתהל הסנמ ובש

ם יאצומ הרייעה ידוהיו ילרוגה ןחבמה אובב
והיב השעי המ עדוי וקטרב ןיא ,שוריגל
ח וכב התוא ףחוד אוה םיסוסיה בורמ .היד
ה נקזה האיצומ ותכמ חוכמו ,לפא ןסחמל
ל לוע המ האור רגנה רשאכ .התמשנ תא
י דכ ומצע חא הלות אוה ,הנקזה הידוהיל
.ועשפ לע ותומב רפכל

ה שרחתהו הנמלאתה הנקזה ןמטואל תרבגה
ת א הריכמ איהו ליאוה .תובר םינש ינפל
ו קטרבש איה הרובס ,םתודלימ םוקמה ינב
. התנקיז תעל התונחב הל רוזעל אב רגנה
, ןמזה םע תדעוצ הניא הנקזה הידוהיה
עמ היח איה זאמ .רבכמ רצענ היבגלש
 לע המואמ תעדוי הניא איה .תואיצמל רב
יצמה תא ללכ תטלוק הניאש םשכ ,האושה
ה ל ריבסהל הסנמ רגנהשכ :תיתרבחה תוא
ה חומ ןיא םידוהיה שוריג לש ןינעה תא
, התלד לע תקפדימ האושה .ללכ ספות
עדות לא העיגמ הניא ךא ,התיבל תרדוח
, חצנל רבכ תכייש הידוהיה הנקזה .הת
...םולכ־אלו םינשמ םניא הייחו התומו

 םה ףא םיקסוע םירחאה םירופיסה בור
ה ריתסמה תיקבולס השא :האושה תריוואב
י ברכ ןקזה תא הגיצמו םידוהי םינקז גוז

; (״זוגא־ץע תטימ״) םיתמה־תייחתב םקש
ת ועצמאב ירצונ דלי לש חותינ תעינמ
ם רטב") םידוהי לש לוכיבכ "םיסנ־השעמ"
ם יסנמש הידוהי הלכב השעמ ;(״רקוב
ה לרוגל תדמוע איהו שוריגה ןמ הליצהל
י גופס םיפסונ םירופיס ינשב .("הלכה")
ד וד דודה״ו "אמא־אבא תיבמ") רומוה
ת ונורכזמ רבחמה הלעמ ("הלכ תוארל ךלוה
.ותודלי

בוחרל רבעמ לא תיפצת
ד יעמ ךילרא לצרה לש ותביתכ חסונ לע
ירח" ,ץבוקבש ןורחאה רופיסב ומצע אוה
י נניאו םירבד ליחתמ ינניא" :"בהואמו יש
ע ובק ,םתיעצמאב םש־יא יוצמ ינא .םמייסמ
י קנע ריק־רויצ לע ןטק הנומת־ףלקכ םש
י פוא םג והז .תוחפטהו דסמה ותרגסמש
ה לחתה ילב—שולת הב יקלח .יתדובע
־ הרירש ןיד־לעב לש וז האדוה ."ףוס ילבו
ע די רבחמהו ,םירופיסה לכ יבגל תמייקו
א ופא אוה ותעבהל ינייפאה וקה .בתכ המ
ה ל ןיא המצע הלילעה ;הלילעה םילקא
וקנל ביבסמ" אוה בושחה .תובישחו לקשמ
שכ הלגתמ הרואיתבו התאלעהבש ,"הד
.רפסמה לש ונור
חמה בתוכ ,"בהואמו ישירח" ,רופיס ותואב
ם הב העיגנ יל שיש םישנאה לכ" : רב
 ךא ...יקנו רדוסמ ,טקש םדא יב םיאור
ת א קיבדמ ינניאש השגרה יב שי םיתעל
ט יישמ ינאש השגרה יב שי .םייחה בצק
־ הלעכ ,ףוקשה ריוואב הפרו לצע ,ךכ יל
- יתלבו יתפכיא־אל ,היוצמ חורב הצונ

ב צקב לכה םשונ ידדצמו ירוחאמ ...ךייש
ל פוקמ ינא וליאו ,עקפתהל דע ינתחדק
־ קפב לחזכ תוקיתמו תומימחב ימצע ביבס
ה וואתמ ינניאש דע ךכ־לכ יל בוט—םלוג״תע
"...חורפלו תאצל ,עיקבהל
־ גאוול ,דחא םוי" אוה רתויב לודגה רופיסה
ל וח־לש־םוי־םתס וניינעו ,"קומע ,יניט
וכב םיזומרה ,םילגעמ השולש בכרומה
ן מזה םוחתב קר אל חתמנ םויה .ותרת
ת ישאר ול ןיא .הלוכ היווהה רושימב אלא
ף רוגו וטאל םרוז אוה .תירחא אל ףא
ל ושמה ,םייתלצעב רפסמה "ינא״ה תא ותא
ה בינגה ןויסנ וליפא .חורב ףדינ הלעל
ל ש ןוכסחה־תפוקב רוביג־יטנאה הסנמש
תה ךותמ ,די־רחאלכ ראותמ רענה ויחא
. רבדבש ירסומה דצה ןמ הרומג תומלע
יחס םע החלצה־רתיל הכוז הז לשוכ ןויסנ
" רעונל תיללכ הידפולקיצנא" יכרכ תב

ב וחרל רבעמ לא תיפצת :ךילרא לצרה•
ת דוגא תאצוה ,רוקמ תירפס !(םירופיס)
.׳מע 1968> 131 ,״הדסמ״ דיל םירפוסה
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ה נהו .םישמושמ םירפס רכומל םתריכמו
ת ושעל ידכ תוריל שמח לש םוכס סיוג
, "פוקסאמניס״ב רוקיבב םיליחתמה /׳םייח"
. "םידורווה יתוסולחל רצויה־תיב" אוהש
ה חלצהב תמייתסמ תומולחה ללחב העיקשה
־ אל .הרזחב הסינכה־ימד תלבק לש תירמח
 לע ,תואיצמה ןמ עטק גוציי אב ןכמ־רח
ה פק־תיב תרגסמב ויעוריא לעו ויתוירב
ק לחכ םיבושח" םיחרואה ."המיהובה לש"
לדל הדומצה וסרפסאה־תנוכמכ ,טוהירה ןמ
" ...ותניפב שיא ,םש םה םלועל : קפ
ן רבע .ץראמ בואכ תולוע תובר תויומד
א וה .רפסמה לש ונוימדב םירקסנ ןדיתעו

ם ימיוסמ םיעגרב םישנאה תא סופתל הסנמ
ו אב ןכיהמ עובקל ולש "הינמלצה" ןיעבו
ד חא לכל היופצה העיקשה .םיכלוה םה ןאלו
ה נותנה ,םמויק תדיח תא רותפל האב םהמ
־ יטנא לש םיליפאמ םיללצ ךותב התישארמ
ל ש םוי ותוא ףוסב האבה תוליעפה .םויק
ע ונטק יבג לע תישענ םיישממ םייוליב
ל ש ותוריהמ .םירהוד רבכ ונא" :רבח לש
יפה יצע ,תוכרדמה ,שיבכה :ודובכ םדא
, תובוחרה יסנפ ,ןהילושב םיעוטנה סוק
ו נא .םישנאה ,הפקה־יתב ,ןואינה תורונ
ד שה חקיו לודגה ץורימה ךותב םיאצמנ
"...םלוכ תא
י פוג" :יודיווה אב הנה ץורימה לש ופוסבו

ה דובע לע בושחל הסנמ ינא ...לער גופס
בוברעה ןמ האיצי ,םירדוסמ םייח ,העובק
ה טילש יל ןיאש יארע־ישעמ לש הי
— טלפמה :דחפה ,ינזחוא קותישה ... :םהב
ת ולצעב—ןוחטבה ,תומולחה רודזורפ ךרד
ר פחתמ ינא ןדוכמו ילוכ רמוס ;תרפשמה
. ..ינרקעי אל שיא ,ילש דופיקה תדמעב
וימד ,םיזורח ,םיריש ,םיחרפ אלמ ישאר
על הסנמ ינא .םימזיאוגאו תומויסכא ,תונ
י נא !תומיהדמ תואצות ,יניע תא םוצ
."ןיע־ףרהכ םדרנ

ך וראה "םויה" לש—ןושארה—לגעמה ךותב
ל געמהו "יניטנאוויל״ה לגעמה םילותש
י לג םע תופחסיה ,תולצע ,לושיר ."קומע״ה
עמה וליאו ,תויניטנבילה ינמיסמ םה ןמזה
־ יטנאה לכש חיכוהל אב "קומעה" לג

.ץוחלו חטשה ןמ הנניא תאזה תוא׳צמ

ם המו ,ימינפה םלועה ךותב הל שי םישרש
, םינוש םינוויכל תכלוהו תפעתסמ איה
" םודס־תטימ" לע םירגוסו הלעמלמ םילועה
.םייולגהו םיקוחדה םייוואמה לש

שחשוחה־סיא יעסמ

־ שוחה־שיא יעסמ״ב םיאשונה לש םטועימ
־ יאטיסרבינואה יווהה ןמ םיחוקל "שח
־ ןופצב תועסממ םבורו ,םילשוריב יטנדוטהה
נה :םהל ףתושמ־הנכמ .הפוריאו הקירמא
ו זיאל תודמציההו תוישרשה רסוחו םידוד
ל ש תקחושהו הלילקה הרוצה .איהש עקרק
ל עמ ,לוכיבכ ,ףחרמה ןונגסה ,םירופיסה
ג וסב לבותמו עגונ־וניאו־עגונ ,םירבדל
ם חוכב ןיא—רומוה־אל־רומוה לש דחוימ
. תויומדה לש "םויק־יטנא״ה תא ריתסהל
ה עות ,םיעוריאה לכב המוד אוהש ,רוביגה
, םייסמ וניאו דומלל ליחתמ ,וירוענ יכרדב
ש פחמ ,השאל ומצע רשקמ וניאו בהוא
. םוקמ םושל עיגמ וניאו דדונ ,אצומ וניאו
א ל םהידעלבש ,"םיכיבסת״ה אשמ וליפא
ו ניא ,"תינרדומ" הביתכ לכ טעמכ ןכתית
ן תינ אוה .הפיעל־דבכ אשמ וילע סימעמ
ר שפאש "הת לש תויפכ״בו הלק הרוצב
ל ש ונושל ךא .ישוק ילב ןהילע רבגתהל
חמה ןה־ןה תרצוי איהש הריוואהו רפסמה
, החמש תשרא הל תוושמו הלילעה תא תוי

. רקיע־לכ םיחמש םניא םירבדהשכ וליפא
ד חפל״ו "פאח תנוכש" ,םירחאה וירופיסב
י פונ תייארב רבחמה םצמטצה ,"עבצ ןיא
ל ש םייזכרמה םיעוריאה תדוהתבו ותודלי
- יה־תשש־תמחלמו הינשה םלועה־תמחלמ
ר בחמה קתינ "שחשוחה־שיא יעסמ״ב .םימ
ל ש "הנטקה" תואיצמה ןמ ורוביג תא
א וה ."לודגה םלוע״ל ותא גילפהו לארשי

חא םישובל ושיבלמ ,םירז םיפונל וריבעמ
" רבצ" יכ חיכומו ,םוקמו ןמז לש םיר
.עוריא לכלו רבד לכל ץראה־דילי ראשנ

ופיס) שחשוחה שיא יעסמ :זפלת ןועדג »
;  1969 ,מ״עב םירפס־תאצוה ף״לא ; (םיר
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 לע ,דבלב ולודיג־םוקמב הפי וחוכש הארנ
שה תורשעב וב ולחש תוארמה יפוליח לכ
ה ניא ברעמ יתאפב ותטילק .תונורחאה םינ
׳ זהו רכנה תשוחתו ,ללכ־ךרדב ,הפי הלוע
.םימיה לכ ותוא הוולמ תור
להל ,םה ותוא םיניזמה םידיחיה םירשקה
ם ישנה יסופיט םע םיסתיה ,תוחפל הכ
שמ הלא םיסחי םג ךא .וכרדב תונמדזמה
ם ינדגונ הזיא .רחואמב וא םדקומב ,םישבת
ר שוכ תא ונממ םיחוד םהו ,וכותב םימייק
גוד .הרז הרבחב תוללובתההו תולגתסהה
, קרוי־וינ ךותב ותשגרה איה ךכל האנ המ
ידב ,תוירכנ םינפ לש ףופצ רדע" וביבסשכ
ו לוכ דחואמה ,תנבואמו תמטמוטמ תוד
אל תחתמ תורפרפחכ לבומהו םירתס־תירבב
ה מוצעה ריעב ,תוכושח תוליחמב ,המד
"...לבתב רתויב הרזומהו

קפמו סותימ איה הלודגה ריעה יכ שח אוה
יהל ידכ ויד לשב היהי םעפ־יא" םא קפ
ת יאקירמאה ותשא ףא ."שורדכ הילא חתפ
ו תוא תרענמ איהשכו ,וחורל הניבמ הניא
ה גוה ןיידע" :תלאוש איה ויתובשחממ
...״? אמאב
ק סויקה־תלעב אמאו ,הזמ הלודגה קרוי־וינ
ם יבטקה ינש םה הלא—הזמ הוקת־חתפב
א ציש קוניתה לש ותושי תמקרנ םהיניבש
ל כב זפלת הלעמש יפכ ,הלודג תוברתל
ת מייק לודגה םלועב קר אל ךא .וירופיס
י ווהב םג .ריעצה ילארשיה לש ותודידב
לוהב ,םיטנדוטסה תולהצמב ,יאטיסרבינואה
ת ולודגה םיבהאה־תושרפב ,תויניצב ,תול
ר זומ" רדחב דקומה־תדוקנ היוצמ תונטקהו
ו מצע תא דחא טנדוטס דביא ובש ,"ללוקמו
, םולש" :םילמ שלש ובו קתפ ריאשהו תעדל
, תואיצמה םעט לטינ ןאכ םג ."אלפנ םלוע
, םירגסנ םיחתפה לכ ,תורמגנ םיכרדה לכ
־ ןרק םג תקנחנו / ,רוחשב ףצוה הפ לכהו״
/  ,ףוחל תעגה יכ ,ידידי ,עדת זא / ...רואה
ת ומד הנירקה רכנב ."ףוסה ,לבחהו אסיכה
ליה יפוגלו תיבל היגלטסונה ילואו ,םאה
הו אסיכה םיפצמ םילשוריב וליאו ,תוד
...לבח
ה ביתכל תחתמ ,שמש־יוקש קוחשל תחתמ
בלנ םנמא איה זפלת לש ותביתכו—תיבבלה

ופס ,ירמגל םירחא םידבר םיאצמנ—דאמ תב
חולו ןנער רבק לש הירט המדא חיר םיג
.תלהוקמ םיעודי םיקוספ םיש

רוב לש וחתפל
ו ניא םילשוריב םידרח םידוהי לש םמלוע
ב תכנ דאמ טעמו ץוחה ןמ םישנאל חותפ
ם יחיכשמ םניאש םידיחיה םידרחה .וילע
ם בור ."אתרק ירוטנ" ישנא םה םמויק תא
וחר םילשוריב םימלשו־םיארי לש לודגה
י ללכה רוביצהש "תימדת״ה ןמ המודמכ םיק
י רוטנ" לש םתוליעפ ללגב םהל הוושמ
ם ויקה תרוסמב םיכישממ וללה ."אתרק
ודה ןמ םילבוקמה םיסופדה יפל ידוהיה
ם ייקל המגמה םמויק רקיעו ,םימדוקה תור
ד ומעל ,ינרדומה םלועב םהייח־חרוא תא
ת ופיצרה תא חיטבהלו ,"ןמזה תוחור״ב
.אובי רודל תיתרוסמה־תיתדה
ם יחתופ ימלשוריה קחצי־יול לש וירופיס
רמו וללה לש םהייח תואיצמל ןטק בנשא
ם יקבאמ שי הז רוגס םלועב םגש ונל םיא
ו ניא םהבש ישונאה חתימהש תויוטבלתהו
, רבחמה .םיינוליח לש םהייחבש הזמ לפונ
ר יכמ ,םילשוריב תוידרחה תונוכשה יאצוימ
יס לכ .יתרבחהו ישונאה עקרה תא בטיה
ג יצמה ןפוד־אצוי עוריא הלעמ ולש רופ
י שרש םלוע ןיבש תושגנתהה תויעב תא
. ויתושלוחו םדאה עבט ןיבל הז ביציו

, תולפת תונומא ,ןיע־תורצ ,האנקו האנש
, לבס־ידומלו לרוג־יכומ םישנאל זובו געל
ו נוצרמ תומלעתה ,תלוזל הנגה לכ רסוח
צמו ונוצר יפל וייח תא להנל טרפה לש
ת ורירש ולאה תונוגמה תודימה לכ—ונופ
ן ויבצה ,התלוז לכבכ וז הרבחב תומייקו

תדה לש םמלוע־תפקשה לש ירסומהו יתדה
ל ש םתופירח תא תאש־רתיב טילבמ םיי

ר פוסה הלעמש יפכ םיילילשה םייוליגה
.ורוביחב

ר וב לש וחתפל :ימלשוריה קחצי יול •
; לואש־ןב השמ :רייצ ;(םילשורי ירופיס)
.׳םע 1969» 152 ,ביבא־לת ,רוא תאצוה
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ר פסל ימלשוריה קווצי-יול עדוי םתמועל
ותב םתלודגכ רשא ,םיטעומ היילע־ינב לע
ו ללה .ץרא־ךרדבו רסומב םתלודג ןכ הר
ש יאה ידיב עייסלו ץרפב דומעל םיסנמ
צמ םניא ללכ־ךרדב .םילבוסה ,דשאה וא
ילע םילטונ םה התואש ,םתוחילשב םיחיל
בש ,"להקה תעד" .ןוצרמו הבהאמ םה
ה שיגרו רתוי הפיקת איה וז הרוגס הרבח
ם יעגופה השעמ לכלו םדא לכל רתוי
זכאתמ ,םייתרוסמהו םייללכה תומכסומב
 לע םירבדה תא דימעהל תשקבמו רתוי תר
.ןידה תרמוח לעו ןידה
ר פסמ ,"רוב לש וחתפל" ,יזכרמה רופיסה
ת וערואמה ימיב םייברע־םידוהי םיסחי לע
ת וער ירשק חפטמ הנוכשה־בר .48־תמחלמו
 רחאל .ול עייסמו יברע ןבלח םע הוחאו

 לע ומקנש ,םידוהי ידיב גרהנ יברעהש
ב רה לפטמ ,ןכ ינפלש םויב םידוהי חצר
ם ייקל םהל רזועו זלה לש ותחפשמ ינבב
ג ורהה לש המותיה ותדלי תא .םמצע תא
ד וגינב ,התוא לדגמו ותיבל ברה סינכמ
 הרענה הלדגשמ .הנוכשה לש התעדל רומג
ת ודסומה םע ברה קבאנ רייגתהל השקיבו

ם ינש רחאל .תודהיל הסינכהל ידכ םיינברה
ת א רייגל ודיב הלע קבאמ לש תובורמ
ך א ,הנוכשה ינבמ דחאל האישהלו המטפ
א לו ,הכשמנ הנוכשה ינב לש םתודגנתה
ג וזל ריכשהל םיכסיש תיב־לעב אצמנ
ל ש היברעה המא .םירוגמל רדח ריעצה
ר דח ריעצה גוזה תושרל הדימעה תרויגה
ה רשע ,הנהו .הררוגתה הב תפרל ךומסה
ה נתחבו הלכב עגפ םיאושינה ינפל םימי
ס נכיהל וכז אלו ,םיברעה ידיב הרונש זגפ
.הפוחל

ירעי הדוהי ירופיס
י ווהה לע םיבסנ ירעי הדוהי לש וירופיס
ה ילע״ל ומדקש םימיב הפוריא־חרזמב ידוהיה
* ץראב וז לש הילוגליג לעו "תישילשה
י דוהיה םויקה לש "םילכה תריבש" .לארשי

 *תמחלמ רחאל הפוריא לש הזכרמבו החרזמב
ו תריציב יזכרמ אשונ איה הנושארה םלועה
ם לבס—ינשה האשונל ףסונב ירעי הדוהי לש

."תישילשה הילעה" ישנא לש םנוגיו
ה רייעה לש םיעגנה תוארמ תא הלעמ ותביתכ
* ירבשמ תא ,היתויומד לשו הברחה תידוהיה
־ ןגוע םיאורה ,םידוהיה יריעצ לש םשפנ
ם ג ךא ,לארשי־ץראל הריקעב דיחי הלצה
ל ש ותלצה ןויסנ תניחבב רתוי אוה הז ןורתפ
ויצ היגולואידיא לש התנרקה רשאמ טרסה
א פרמ ואצמי אל לארשי־ץראל םאובב םג .תינ
בש םירעבו תובשומב ,םיצוביקב .םהיוודמל
— רערועמה םהייח־יווהב םה םיכישממ ןאכ
.ןיא םרבשל הנקתו
ם ינמורה םירופיסה לכל רתויב ינייפא ילוא
ן ורחאה רופיסה אוה ירעי לש תוליבונהו
ה עותה" ,םיכרכה תעברא לכ תא םתוחה
ד יסח לש ורופיס אוה ביטומה ."רויעהו
:יבלסרב

א וה יכ ומצעב שיגרמש הרובחה ןמ דחא"
ה מ הנניא בוש ותדובעו ויתוגרדממ לפונ

ך פושו ורבח לא ךלוה ,תויהל הכירצ איהש
ם ירבדב וקזחמ הלהש דע ,וינפל ובל
ך איה לבא .הכובמה ןמ תאצל ודיב עייסמו
ר בד םהל רפסלו ירבח לא אובל יתעדי
ה מ זינא יח םא דוע עדוי יניאש ,הזכ
. והותה םלועב ומכ יתכלהתה זול רמוא
ו ליפא לבא ,םימחרל יואר ינאש יתעדי
.יתלוכי אל ימצע לע םחרל
וחב ךלהמ יתייהש דחא הליל הרק הנהו"
ת ולוק יתעמשו ...הלילח תכשחב ריעה תוצ
ושפ תולוק ,תוכושחה תורצחה ןמ םיאצוי
ומכ עומשל לוכי התאש ,םדא־ינב לש םיט
ן אכ !םלועב םוקמ לכבו הליל לכב םת
ה שא תקעצ ןאכ ,ותנש הדדנש ןקז תחינג
ק ונית יכב ןאכ ,םיער תומולח הותעיבש
א למתנ וללה תולוקה תא יתעמששכו .בער
ת וירבה לע ,םלועה לע הלודג תונמחר יבל
י נאש יתעדי זא .ימצע לע םגו םלועבש
"".יח

ותמ השדח הרודהמ ,ירעי הדוהי ירופיס »
, (ןמור) להי רואכ :(םיכרכ העברא) תנק
ם ימ ילא שרוש ,(םירופיס) םילהאו םיכרד
ת דוגא תאצוה !(םירופיס) התיבה דע ,(ןמור)
ת אצוה י״ע ,םילשוריב םירבעה םירפוסה
.1969 ,םילשורי ,״ןדגוא,,
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, םימחר םיאלמ םייחה ירעי לש וירופיסב
 רחא םדאה שופיחל קהבומ רכיה־ןמיס םהש
ב םדאה תא דימעמ םימחרה־רסוח .ותוהז
, הרבחל אלו ומצעל אל הנקת ילבל ,וימורעמ
ת א ונממ תללוש הזה ישונאה ןיעמה תמיתס
תהה תא ודעב תענומו הביבסל תורבחתהה
י כרדב ההותו העות אוהו ,תימצעה תועדוו

ה זיא ול אצומ אוה םויה ךשמב םאו .םייחה
־ ידבמו ומצעמ ותוא חירבמה ,אוהש קוסיע
ר סוחמ םילודג וירוסיי תולילב ירה ,ותוד
ה לילב ןואש לוק עמש ימ" יכ .ימינפ עגור
ה ליפאב הקנאל ןיזאה ימ ?דרח אל ובלו
ר וחש תא עקבי יכ קרב ?רמס אל ורשבו
1  רואיו ונבל קקותשי ,הליל ןושיאב םיבשחמה
ו נשפנ החשת ,ותממד תא חלפי יכ םער
ו גזמתנ רבכש ,הלילב תולוק שי ...המיאמ
 אלא ...הנממ קלח לוכיבכ ויהו הממדה םע
ם הב תכלהמ םיאכנ־חור תולוקה םתוא לכש
" ...םירתסמב הכבת ושפנ םתוא עמושה לכו

ל ש םרה הלוק ירחאו הממדה ירחא הריהנה
ת ולעהל ירעי תא האיבהש איה הקיתשה
ל ש הייח רופיס תא "םימ ילא שרוש" ןמורב
ארה םינשה הרשע־שש ךשמ רשא הריעצ
" רחאל .תמליא־תשריח התיה הייחל תונוש
׳  ושל הרתוהו תולוק טולקל הינזא וחקפנ ןכמ
ה ל האיבה אל וז המוצע הרומת ,הנהו .הנ
ם לועה לש ותקיתש .תפסכנה הלואגה תא
ה ינומרהה תא ןכותב ורמש הלש התקיתשו
ה ריעצה .םיאורבה לשו האירבה לש תימינפה
ה ל התיהש ,וז הינומרה הגופס הלוכ התיה
י נפמ הילע הנגהש המוח !לדגמו־המוח ןיעכ
יקשה ונממ הפצמ הל שמישש לדגמו ,לכה
ת וירבה לע ,םיוסמ קחרממו דצה ןמ ,הפ
.םהישעמ לעו
ם לועה הינפל חתפנו חינזא תא וחתינ רשאכ
ה ילע רפש אל ,היפב רבידה ןתינו לודגה
ך ותב הלטלוטו התודידבמ האצוה איה .הקלח
ל טלטיהל הלחה הייח־תניפסו םימיה יעוריא
, םימורגופה ,המחלמה ימי לש םירעוסה םילגב
ש סנה־תורעסב—רקיעהו ,םידודנהו החירבה
רהה חתימ לשו הבהאה לש רתויב תוקזחה
ת א החפיק איה .תוריעסמה תויווחהו תושג

ד חה תועמשמה תנעשמ תאו ימינפה הנוזיא
ו רוגס םלוע ךותב התוא המייקש תידדצ
ן יאש םלועב שי םילילצו תולוק המכ" .רצובמ
ש י תונויזחו תוארמ המכ ,ללכ םעמוש םדא
ם ישוח השימח .ללכ םאור םדא ןיאש םלועב
ת שמח לכ אל ,םלוא־אירב אוה וליפאו םדאל
ש וח לכ סנכנ ןכ לע .תילכתב םימלש וישוח
ו נובשח לע ןוזנ םימעפ ,ורבח לש ומוחתב
ם ילילצו תולוק .ונורסח תא םילשמ םימעפו

מוש אוה ןיאש טעמכ םדאל רתויב םיבורקה
ת משנ לוקל םדא בישקי יתמ יכו .ללכ םע
"...ז ובל תומלה לוקל ןיזאי יתמ י ופא

ה ייארב ןחינ רבדמהו יחה םלועה קר אלו
ם יחמצהו םיצעה םג .עבטל ץוחמש העימשו
, ךלמ־שריה רשאכו .תוכבלו ...םושנל םיעדוי
ו תכאלמ תא השוע ,הבשומב דבועה ץולח
ע נומו תויחטש תולעת המדאב רפוחו היימר
ה חיגשמה ותוא חיכומ ,סדרפה יצעמ םימ
. .!ייחב ,בוט אל ,ךלמ שיר ׳בוט אל״ : ינמית
ה פה תא םיצעל םהל תמתס ,תישע המ האר
ם יכוב םה הנה ,האר ..? ומשני ךיאו ףאה תאו
. םתוא תקנחה !ייחב ,םה םיכוב ,םיצעה
"..םהייח טוח םהל תערק
, הטושפ ירעי הדוהי לש תירופיסה ותעבה
ן מחנ ׳ר לש תודיסחה ןמ .תישונאו תיממע
־ יספה ומלוע תפקשה תא ירעי לביק בלצרבמ
ת א ןחוב אוה החוכבו ,תיטסילאטאפה־תימ
ו ירוביג לש םלבס .תישונאה העדותה ירתסמ
ה דימ ךותמ םיראותמ האכדמה םתודידבו
ו א הרצקה הלילעה לוגליג .תוהדזה לש הבר
ת עשבו ,םדאה לש ונחבמל ןווכתמ הכוראה
ם תעש תא וירוביגל קינעמ אוה ןחבמה
־ תוהזה ןוויכב הכילה אלא הניאש ,הלודגה
ת ומימח .בר ןמז םהמ הרתסנש ,תימצעה
ל ש הפיקע תשרומ איהש ,וירופיסב הלוע
ר שייה ליבומה וקהש רחאל ,הלכשהה ירופיס
, רגרב ידי־לע רבשנ םדוקה רודה ירפוסמ
־ יע םיקוחר וז הניחבמ .ןיסנגו יקסב׳צידרב
ב ר קחרמ ירעי הדוהי לש םייתונמאה ויבוצ
.םהבש יטנאקיפה ילוא וז הדוקנבו ,וננמזמ

.פ .י
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ןומע לש ונושלב
א ל ונרוד־ינב םירבעה םירפוסה לש םנושל
ד צמ המשל היואר בל״תמישל הכ דע התכז
ו הירה ינושלה ןויעה אלהו !וננושל ירקוח
פסה הריציה רקחל הייתשה־ןבא תניחב םויכ
ם נושל רקח לש וכרע לע רבדל אלש ,תיתור
 רקחמ םודיקל םיינרדומה םינקיסאלקה לש
. התוחתפתה יכרדו היכילהת תנבהלו ןושלה
א ל ןיידע קילאיב לש ותריצי ןושל וליפא
ה בוטל ןאכ ריכזהל שי ךא) תוידוסיב הרקחנ
. יו ןינורבא .א םינשלבה לש םהינויע תא
־ איב לש ונושל לש םידחא םיטקפסאב ירניבא
ק ימעהל ונינשלב וברה תאז תמועל .(קיל
" שיה וגישה ףאו ,םימודקה תורוקמה ןושלב
: רבדה אלפיי אלו .תועדה לכל םינינרמ םיג
ם ישדח םיטסקט לש עפשב עפתשנ הז ונרוד
גה ,חלמה־םי תוליגמ ןוגכ םתזינגמ ולעוהש
־ ןיא תויגולואיכרא תובתכ ןכו תיריהאקה הזינ
ם וחת תא ונירקוחל וביתכה ומכ וללהו ,רופס
ן ושלה החפקתנ ךכ ידי־לעש אלא .םקוסיע
 לע תוהתל םויכ םיטונ םידדוב ךאו ,השדחה
.הנקנק
, אופא ,והירה רוצנמ בקעי ר״ד לש ורפס
ו תישארש ,הז רפס .ותעב־רבדו בושח השעמ
 ןאכ ונל שגומ ,ורבחמ לש רוטקוד״תדובעב
ם ידחא םיקרפ וילא ופרוצ ,תבחרומ הסריגב
.ןונגע לש ונונגסב ףא םיקסועה
־ טק״ב םקוסיע הזה רפסה יקרפ בור ,הרואכל
, לעופה ינמז ,קוסיפ ,רסחו אלמ ביתכ :"תונ
. ב״ויכו ,עודיי רסוחו עודיי ,םייוניכו תוילמ
ם ירוריב ילב יכ אצמי בטיה ןייעמהש אלא
ק רפה .והשלכ ידוסי רקחמ ןכתיי אל הלא
, לשמ־ךרד ,ונדמלמ אלמ/רסח ביתכב ןדה
, אלמה ביתכה יללכל ןונגע ענכנ םצעבש
ן יד״וי תלטה תונגב ויתורהצה ףרח תאזו
קאה תונורכז״ב וירבד ׳רו) "םירתוימ" ןיו״וו
נמ .(108 ׳ע ,אי—י ,״תירבעה ןושלל הימד
־ גע הניש תובורק םיתעל יכ ונל הארמ רוצ
" הצוכתנ" ,"ןיוצמ" ,"לבק" ןוגכ םילמ ןונ

ן אשעו וירפס לש תומדקומה תורודהמבש

־ גע י״ש לש וגושלב םינויע :רוצנמ בקעי •
.׳טע 1968 ! 260 ,ריבד תאצוה !ןונ

מה תורודהמב "הצווכתנ" ."ץיוצמ" ,"לביק"
.תורחוא

ן יב רפוס־ינוקית לש םיוביר רמולכ ,הז ןינע
פהלו חיכוהל ידכ וב שי ,הרודהמל הרודהמ
ל כב רפוסה ןונגע לע עודיה תא בוש ןיג
ר שא לכ לע הליגרה־יתלב ותדיקשל עגונה
ן ושלה רקוח יבגל .םסרפתנש רחאל ףא ,בתכ
" ינוקית ,תורפסה רקבמ יבגל ףאו ,ןונגסהו
ו יתוריצי תרכהל םולב רצוא םה הלאכ רפוס
ה לעמ ינשלבה רושימב .והשלכ רפוס לש
קסמ ,תונושה תוסרגה תאוושה בגא ,רוצנמ
ם כסל רשפא יכ המודו ,בורל תופלאמ תונ
, דחאה דצה ןמ :םינוויכ ינשב ויאצמימ תא
־ וג העפשה לע הלא חסונ־ינוקית םיעיבצמ
ן ושלה לשו תינקתה ןושלה לש תכלוהו״תרב
ד צה ןמ !ןונגע לש ונונגס לע ץראב היחה
ה קודאה ותוקבד לע םינוקיתה םידמלמ ,ינשה
, ךכ .הנשמה־ןושל לש םינקתב רפוסה לש
, "ןורק" הלמה לש הנימ תא אוה ןקית ,לשמל
ה בקנ ואשעו ,רכז היה תמדוק הרודהמבש
־ לב יוצמל םאתהב תאזו ,תרחואמ הרודהמב
.ונימי ןושלב גוהנל דוגינבו הגשמהךוש

ממל העיגמ ל״זח ןושלב ןונגע לש ותוקבד
ט וריפב רוצנמ םיגדמש יפכ ,םיאילפמ םיד
קמ ןונגע בקע וז ןושלל תודמציה םשל .בר
- ןושלב וקסעש םיקדקדמה ירקחמ רחא בור
ו נושל תא םיאתה ףא תובורק םיתעלו ,הנשמה
ת א אשונה ,ונרפסב ב״י קרפ .םהיאצמימל
ו מש׳ סופיטמ ףוריצה לש ועודיי לע" םשה
ר תויב ןיינעמה ,ונתעדל ,אוה ,"׳םש לש
ל ש ותיב" ןוגכ םיפוריצ ,עודיב .וז היגוסב
ך ושלב םרוקמ ,ונימי ןושלב םיצופנה ."םדא
י רחאש הלמב ילמרו׳פה עודייה רסוח .הנשמה
ו גהנש שיו ,םימכח ברקב ההימת ררוע "לש"
ן ויגהה שרודש יפכ ,"לש״ה ירחא א״ה ףיסוהל
. (הנשמבש תומגודה ןמ קלחב יוצמש יפכו)
ת ובקעב ,העדה החוור 30־ה תונשב םלוא
י כ ,לגס ׳םורפ לש "הנשמה־ןושל קודקיד"
שהב איה הלא םיפוריצ לש הנוכנה הרוצה
ן ונגע יבתכבש רפוס־ינוקית .א״הה תטמ
סמ רפוסה ול ץמיא ןהה םינשב יכ םידמלמ
0 3־ה תונשב ואציש ויתורודהמבו ,וז הנק

ת ומוקמה בורב העידיה־א״ה תא טימשה
אל ךכב םלוא .ןכל״םדוק היוצמ התיה םהבש
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קדמה םק ךרעל םינש ןתואב ןבש ׳ןינעה םת
א וה .היפ לע הרעקה תא ךפהו ןולי ךונח קד
א צמו הנשמה לש םימודקה דיה״יבתכב ןייע
’ רו׳ס עודיי םייק ןכא הז סופיטמ םיפוריצבש
 לש ותיב" הנניא הרוצה הלא די־יבתכב .ילמ
ו ז הרוצו ,תחא הלמב "םדאלש" אלא "םדאה
ל ש" הרוצה ןיאו ,(םדאה+ל+ש) איה תעדוימ
ם ירחואמ םיקיתעמ לש שוביש לא "םדאה
ת ילמה ונל הדלונ ,בגא ,הז שוביש תוכזב)
ן ונגע השע המ .(!ןכל־םדוק .דתיה אלש ״לש״
ו ירפס תא ןקיתו ךלה ?הז יוליג תובקעב
ת ומוקמה בורבו ,ןולי לש ותילגתל םאתהב
."לש" ירחא העידיה״א״ה ףיסוה

ת וינע־יקודקידב תורפסה ירקוח ולזלזי לבו
ויב "םייקודקיד״ה םיקרפב אנ־ונייעי .הלא
ם הב רוצאש םהל רבתסיו ןודינה רפסב רת
ו נונגס יקויד תנבהל עייסל יושעה בר רמוח
ר וצנמ ר״ד לש וירוריב .לוגדה ונרפסמ לש
" תלמ לש וא םש לש ,לעופ לש ומוקמ רבדב
 אלא "םיליבס" םייטרואית םינויע םניא םחי
' אש לע תונעל ,רבד לש ופוסב ,םה םיאצוי
ק ימעהל ונוצרש ארוק לכל תועגונה תול
ו תמדקהב רקוחה ריבסמ ךכו .ןונגע ירפסב
:ורוריב ןפוא תא

תפ ןהל אוצמל יתשקיבש ,תולאשה תחא
ו א םייריבחת םיפוריצ ינש :וז איה ,ןור
, תועמשמ התואל םישמשמ םיארנש ,רתוי
ו השלכ לדבה םהיניב שי אמש ? םהיניב המ
 דחא ףוריצ קר רשפא ,ואל םא ?תועמשמב
ך רוצל אלא אב וניא והנשמ וליאו ,ליגר
, ישפח ויתולמ ףוריצ ןיאש ,בינב וא יוקיח
תומ םה םאה ,םיליגר םהינש םא ?ב״ויכו
.(כ ׳ע) ? המב ,ןכ םאו ? םיג

ו יפא ףא לע ,הבר תוריהבב בותכ רפסה
; (תוסרג ייוניש לש היגוסב רקיעב) בכרומה
ה רישע ,הפי רוצנמ לש ונושל :תאז ףאו
ם ינשלב לש םכרדכ אלש) םיטפשמ־תרצקו
ת לברוסמ ןושלב םיבתוכה ,ונצראב םימיוסמ
ן וכסחב ונל רוסמ רמוחה .(תוימצע-תרסחו
ן כש ,ךכב עייס אל סיפדמהש ףא) תויתילכתו
ה שורדה המרה לע דמוע וניא יפרגופיטה דצה
.(רקחמ־ירפסל

.ם .ש

םידדושה םיגורבה
י רכיא וניכ וב יוניכה היה "םידדוש םינורב"
ם יסרטנוקל םימודה) םהיסרטנוקמ דחאב סזנק
ם הינודא דגנ הכפהמה ברע תפרצ ירכיא לש
־ יליאו םילופונומה ידותע תא (םיילדואיפה
ל ש םיילדואיפה הינודא לקשמ לע תאז .ןוהה
. הלא םיליצא .םייניבה־ימי לש הפוריא
ו נויפר תא ולצינו תורוצבה תוריטב ובשיש
ת חת םיאיבמ ויה ,יזכרמה ןוטלשה לש
ת א םילצנמו םייאמצעה םירכיאה תא םתוסח
, םימולשתו םיסמ ינימ לכ תייבגל םחוכ
ש וכרלו יטרפ אבצ םיקהל םהל ורשפיאש
ם יריבאכ םיארנ הלא םינורב .יטילופ חוכ
ש ממ ,ב״הרא לש ןוהה ידותע לומ םייתודלי
, יראה־בל דרא׳ציר לש עודיה ובירש םשכ
ת פרצ ךלמ םע ,םיברמ דחא לשמ לושמל םא
־ תרגית אלא היה אל ראייג״וטאש תריט לע
ם יליפנה־תודדומתה תמועל הרקע םיריבא
" רודומוק״ה ןיבל ,דחא דצמ ,ורדו דלוג ןיב
.ינש דצמ ,טילברדנאו

, המצעמ תדלונ הנניא ,עודיכ ,היצזיליביצה
ו שעש המ .םינברדמו םיציאמל איה הכירצו
יישעתה ושע חרזמב םילודגה םיטרקוטואה
ו שע םה ,ןבומכ .ברעמב תונוסמה־ישנאו םינ
־ וטזיליביצ תוירנויסימ ךותמ אל ושעש המ
ב עתנ םא ףא ,ןובשח לש ופוסב ךא ,תיר
ת וחפל תרחא ךרד שי יכ רובסנ וא םתומד תא
ת ירוטסיהה הדבועה תא שיחכהל ןיא ,המדיקל
גאה םתוצירחו םנוזח ,םתמזיב רשא םהש
ל ש ןהיספ לע היצזיליביצה תא וריהדה תיד
־ לאקה חורה .ףוח לא ףוחמ לזרבה״תוליסמ
ן הל ואצמ תיטסיניווראדה המגודהו תיטסיניוו
ה נפצש ,המוצעה תשביב עפושו בחרנ רכ
ת ורצוא לש רתויב לודגה רגאמה תא הבוחב
ן מ םירגהמ ינוילימל תבאוש־ ןבא התיהו עבט
ארמ "םידדושה םינורבה" ."ןשיה םלועה"

ם תביבס ירכיאל וקינעה םייניבה־ימי תיש
ו ליאו ,םירברב תוטישפ ינפמ ןגמו תוסח
ת א וסיכ ט״יה האמה לש הינשה תיצחמב
־ יתבו לזרב־תוליסמ לש תשר הקירמא תשבי
ה מצע תירבה־תוצראל וקינעה ךכב .תשורח
עמכ הכרד לא התדיעצהש תינידמו תילכלכ
.הלעמב־הנושאר תימלוע המצ
האמה תישאר דעו םיחרזאה־תמחלמ םות זאמ
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־ יפ לזרבהיתוליסמ לש ןכרא לדג תיחכונה
. רשע־דחא יפ לדג הדלפה רוצייו השימח
ר ות תא ב״הרא הרבע לבויה תיצחמ ךותב
ז רוזמ בצקב תיעדמהו תיתיישעתה הכפהמה
. ילאינולוקה םזילאירפמיאה רותל םג הסנכנו

 םע תוריהמב םייחה־חרוא הנתשה ךכ ךותב
ת יתיישעת הנידמל תיררגא הנידממ רבעמה
ודגה םיטסילטיפאקה לש םנוטלשו ,תינוריעו
— הקיטילופה לע םג ןאכמו—הלכלכה לע םיל
, םיפירח םיילאיצוס םיחופיקו תולוועל איבה
.הרגיש התשענ רבכ םתעקוהש

ה ירוטסיהה וניא ןוספזו׳ג ויתאמ לש ורפס
. ט״יה האמה לש הינשה תיצחמב ב״הרא לש
ם ימודקה״תוצלפמ" לש תויפרגויב בוליש אוה
ל ש רואית םע ,ןהיתולשושו "תוילכלכה
. ןוטלשו םילופונומ לע םיליפנ־־תויודדומתה
! ורפס ירוביג דגנ הפטה לכמ ענמנ רבחמה
 תתל ידכ םתייווהכ םירבד תגצהב ול יד
־ רדנאו ,דלוג לש םהיתולילעמ תקיודמ הנומת
־ גניטנה ,יגנראק ,קוק ,רלפקור ,ןגרומ ,טליב
סיהה ןמו (םידדוב תומש קר ריכזנ םא) ןוט
ת עבש ,ב״הרא לש תיתרבחה־תילכלכה הירוט
.תינידמה הירוטסיהה לע הליפאה איהה

ב םיחרזאה״תמחלמ םויסב חתופ ןוספזו׳ג
ה פיחדה תא הנתנ רשא המחלמ ,1865 תנש
ה ירחאל רשאו תינופצה הישעתל הלודגה
ם יינופצה םינשוכרל םורדהו ברעמה וחתפנ
י דכ ךות הברעמ ורעתסהש ,עצבה־יבאת
 לע ותמצעב ולעש תויטרפ תויורסיק תיינב
ל ש ותשלוח .םייניבה־ימי לש תויורסיקה
ה חימצה רואיתב קפתסמ אוהש ךכב רפסה
ם ילופונומה ,ןוהה־רבצה ילעב לש תילכלכה
ם יסחיה תכרעמ לע דומעל ילב ,םיטסורטהו

 ףא !םינושה םיסרטניאה ןיב הטושפ־אלה
ן יבל םניב םיסחיה תכרעמ לע דומעל ילב
, ךכ .הקילבופרה לש תויטילופה תויושרה
ואמ תויהל םיחרזאהי־תמחלמ תכפוה ,לשמל
י לבמ םזילטיפאקה ינפב ךרד ץרופה ער
ת וערואמב הז לש עירכמה וקלח רבסויש
ה לרוג תא ועבקו המחלמה תארקל וכילוהש

! םידדושה םינוראבה :ןוספזו׳ג ויתאמ •
>  1969 ,ןקוש תאצוה !ןורבע זעוב :םוגרת

׳מע 452

סיהב ןיינעתמה לכ ,תאז םע .ב״הרא לש
לכה הירוטסיהב רקיעבו ,ב״הרא לש הירוט
ה רוצב התוחתפתה לע דומלל ידכ ,הלש תילכ
ת ינטשפהו תיחטשה הרוצב אלו הקימעמ
א צמי ,םינוש המגמו״החכות־ירפסב הגוהנה
־ שודגו ךרע-בר רפס "םידדושה םינורב״ב
.תודבוע

.ש .י

תימדמ הגשחמ

ואה שיא ןוירוטסיהה ,ילאירא .י רוסיפורפ
תהו הקירמא תודלותש ,תירבעה הטיסרבינ
ה קירמאב תוימואלהו היגולואידיאה תומקר
המורת םירה ,םיירקיעה ותוחמתה יחטשמ ןה

יבתכ

דיורפ דנומגיז

םיברכ 5־ב
י בא לש ויבתכ בטימ סוניכ
תירבעה הפשב הזילנאוכיספה

:םיללוכ םיכרכה

ה זילנאוכיספל אובמ
 ובאטו םטוט
ג נועה ןורקעל רבעמ
ה ילשא לש הדיתע
ם תסהו ינאה
ע דומ אלה
 תחנ אלב תוברת
? המל המחלמ
תורחא תוסמ תורשעו

( 82.50 םוקמב) י״ל 65.— לזומ ריחמב
םירפסה תויונח לכב

ריבד תאצוה
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סותב ,ךרע םתואש הלא םיכרכ ינשב הדבכנ
ם ייגיע-תיודיאמ תורעהו םיפיקמ תואובמ תפ
ה בשחמה תא םכיסו סניכ םהב רשאו ,ולשמ
ו הז .הלא ונימי דע תירבה־תוצדאב תינידמה
ם ע האוושהב דובכב דומעל לוכיה לעפמ
- תוצראב הז םוחתב רוא וארש תויגולותנא
ץ ראב םיארוק :ןכ לע רתי .הפוג תירבה
ם ייושע ,םיכרכה ינש ודעונ םהל רשא ,תאזה
ה ארשהמר דירדמ ,זכורמב ,םהב אוצמל
.תירבע תינידמ הבשחמל
- יסחי לע התואנה הרימשה לכ םע ,ןכא
ם ילדבהה לכ םעו ,הדימה-שוח לעו ,תודימה
ו נימי לש םלועב ןיא יכ המוד ,תוהמבו עקרב
ת ייווחל ,יאקירמאה ןויסנל הבורק הלבקה
, הקירמא לש תירוטסיההיתימואלה תווהתהה
ה דועש ,השדחה לארשיב תמלגתמה וזמ■ רתוי
סיה לש םינש האמב קחודב ראפתהל הלוכי

.הפוצר הירוט
ו מצע ילאירא רוסיפורפ לש ויתורעהמ המכ
י דכ ןהב שי םיכרכה ינשל יללכה אובמב
ת צק לע ,הקווד ןווכתמב אל םג םא ,עיבצהל
.ןהילאמ תושקבתמה תולבקתה ןמ

רה ץראל אבה תא הפפיל התישאר ןמל
ם ירגהמה ןמ םיברל .השדח הלחתה לש השג
ם הו ׳הדועיה ץראה' תאז התיה םיבשיתמה
ו מכ ,התיה אל ץראה ...הב לחנתמה ׳לארשי׳

p ,ןשיה םלועב atria, א ל איה ;תובא־ץרא
ר כומ ףונ לש ,תונורכז לש ץרא התיה
רשומ םייח גוח לע רגוסה קפוא-וק ,בטיה
, תימואל תרגסמ םג התיה אל איה .םיש
תמ דיחיה ךייתשה הילאש המוא־תייליהק
. ..דיתעל תכייש התיה ץראה ...ותיירב תליח
ו טלקנש תוצובקהו םידיחיה תא הכפה איהו

.שדח םעל ,׳םינקירמא׳ל הב
ת ולחתה לש ץרא דבל אל תאז התיה...
הריגה לש ץרא םג אלא תושדח תווקתו

ידמה הבשחמה :(ךרוע) ילאירא עשוהי •
ד סומ ;(תודועתו תורוקמ) תירבה־תוצראב תינ
 ךרכ ;םלועה תורפסמ תפומ-ירפס / קילאיב
ת מחלמל דעו םינאטירופה תריגה ןמל :ןושאר
 ךרכ ן ׳מע 1960—1607(, 1967, 317) םיחרזאה
ת ואישנ דעוי םיחרזאה תמחלמ ןמל :יגש
—1861(, 1969, 412) ידנק .׳מע 1961

ל ש חורהו־שפנה־דלהו ,תדמתמ הדידנו
־ חרוא לש דרפנ־יתלב קלח ךפה דנו-עגה
ה תובשיתה תישארמ .ינקירמאה הבשחמה
הת לע הקירמא הרזח םירשעה האמל דעו

ע נ לובגהשכ תשדוחמ הריגה לש הז ךיל
ה כלהו הרבג תודיינל הייטנהו ,הברעמ
ו מע איבה הז ךילהת .תינקירמאה הרבחב
תהו בשוימ רבעמ׳ תדמתמ םישרש-תריקע
- ריע ןאכמו ,דיתעה תנכהבו הווהב תוזכר
ה ריהמ הטלחה רשוכ ,יופצ-יתלבה יפלכ תונ
ת א ףרש יפוריאה רגהמה .תולגתסהל ץרמו
־ רא יפוחב תחנש העשב רבעה םע וירשג
ק חדנו םעמעתנ הז רבעש וא ,תירבה-תוצ
דחה ץראה לש םמושיר ינפמ רתויו׳ רתוי

ם תאו וינפל ובצינש םישדחה םייחהו הש
, ץראה דילי ץולחה .דדומתהל היה ךירצ
עמ רפסה תא קיחרהו הממשה תא שבכש
.היווח התואב הסנתנ ,הבר
יחיב לעפש ,רבעל רוכינ לש הז ךילהת
יקה רושימב הנשנו רזח ,רופס אלל םיד
ר בדל רשפא ...תואמצעה תמחלמ םע יצוב
ה ווהתנו ךלהש שדח יגולוכיספ ןונגנמ לע
' יכו תויצאטניירוא ,תושיג לש ןונגנמ ,ןאכ
ד יתעה יפלכ הייפיצו הייטנ לש זןמז־ינוו
י מאנידה יפואה תא ודימעהש ,הרומתהו

.ויתודלותב ינקירמאה םעה לש יללכה
( אובמ ,17—15 ע״ע ,׳א ךרכ)

:דועו תאז
ת ואיצמל תינידמה הבשחמה ...תוסחיתה
חמה תודלותב דחוימב תטלוב תירוטסיה
ת יעבט תיארנ וז העפות ...תינקירמאה הבש
־ וקו תובשיתה לש ךרדב ...הרצונש הרבחב
ק סופ-יתלב קבאמ לש םיאנתבו היצזינול
ה אמה ףוס דע .יתרבחהו יסיפה המויק לע
׳ ךרדב׳ תינקירמאה הרבחה התיה ט״יה
ו ניאש ךילהתב ,הלמה לש הנבומ אולמב
ב יחרהש ,תיתובשיתה תוטשפתה לש קסופ
זמב יטנלטאה סוניקואה יפוחמ בושייה תא
מב .ברעמב טקשה םוניקואה יפוח דע חר
י סופד םג ונתשנ הפוקת התוא לכ ךש
ת יתד ,תינתא הניחבמ בושייהו הרבחה
ם ילקא ורצי אל הלא םיאנת .תיתוברתו
ת וילאטנמ ודדועו הירואיתב קוסעל חונ
יפ־לע רבד לש וכרע הנדש ,תיטאמגארפ
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־ עב רותפל ותלכי יפ־לע ,ישעמה ושומיש
( 10 ׳ע ,םש) .ןתוא הלעמ תואיצמהש תע

ח וכיווב ונתוא םיקיסעמ םהבש ,הלא םימיב
ן וגכ הלאשב ךכ־לכ יתוכאלמו רקע ,לפת
ן ינע ירבעה ארוקה אצמי ,״? ידוהי והימ"

׳ ע ,א ךרכ) "?והמ ינקירמא" הסמב דחוימ
ר וביחב "ישילשה בתכמה" ךותמ ,(רגו 71
ס פדנש "ינקירמא יאווח תאמ םיבתכמ" םשב
ש יאה תאמ ,1782 תנשב ,ןודנולב ,הנושארל
י אקירמא־יתפרצ ,רקוורק־הד ן׳ז םויג ל שימ
אה "העדות״ה תובאמ ,עודי ןבומב ,היהש
ו לא ןוגכ תורימא םיאצומ ונא ןאכ .תיאקירמ
:(3—311 ע״ע ,ב ךרכ)

י פל גהונה ,שדח םדא אוה ינקירמאה
ויער תוגהל אופא וילע !םישדח תונורקע
־ ידיחי ...תושדח תועד רוצלו םישדח תונ
־ נא־עזגל ןאכ םיכתומ תומואה לכמ םדא
וחי םהיתודיתעו םהילעפמ רשא ,שדח םיש
. ..םלועב תולודג תורומת■ םימיה דחאב ולל
, רבד לש ותימאל ,ללכ םיעדוי ונא ןיא
ב ר־המ ,ןכא ...םדא לכ לש וצרא ויז >םירז

[ רגהמה] אוה הזה יונישה בקע !יונישה
ה לועפ תלעופ וז הרומת .ינקירמא השענ
ת ומודקה־תועדה לכ תא תקתשמ ,הלופכ
י לגרה תא חכוש אוה ,ולש תויאפוריאה
ח וכשל אוה יושע ףא םימעפו ...תופיפכה
ורק םיתעל רבוע אוהשכ ,הדימה לע רתי

.תרחאל תחא תוינוציקמ תוב
, 1915 תנשב ,הנש 130־כ רובעכ ,הנהו

יחה תוביסמהו תינאגרואה החימצהש העש
ב ״הרא תא לישבהל רבכ תובורק תוינוצ
ן יידע ,הנושארה הגרדמה ןמ תימלוע המצעמכ
ו ירבדב—תעדומו הפיקת—תעקוב המינ התוא
ם ואנב ,ןוסליו ורדוו אוה ,יאקירמא אישג לש•

א והש ,"ונדובכמ הטמל המחלמה" ,םסרופמ
ל הק ינפל ,תוחרזא תקנעהל סכטב עימשמ
ן מ תצק ויה ךכו .םישדח םיחרזא לש בר
, ב ךרכ) אוהה דמעמב עימשהש םירבדה
:(2—311 ע״ע

ת דלוהב תיסנתמה םלועב הדיחיה ץראה וז
ת ודמוע תורחא תונידמ .תרזוחו הדימתמ
ו ז הנידמ .ןהלש ןמע ינב לש םיוביר לע
דח תורוקממ םינוא אומגלמ תקסופ הניא
םנוצרמ המע םירבחתמש הז ידי־לע םיש

10 *דש□ הי־זויד־ז□ ־1=11־3
ן יזלומא־ל .השש הרטיגל .םירתימ העברא רוניכל
ם ינכומ םינווג העשתו םיעבש רובמט לש קלרסוס־ו
ה עיבצל ןיזלומא ינווג העבשו םיעברא .שומישל
ם ינווגה םיינשו םישולש — המלשהלו תיביטרוקד
ל כו תונולח ,תותלדל — קלרמוס לש םיביהרמה
ן ל רבח !םינווג לש הינופמיס .ץעו לזרב יחטשמ
ד ירצ ךניא .ךיניעל הברעה הניגנמה תא םהמ
ת א םינגנמ קלרפוס-ו ןיזלומא .זואוטריו תויהל
? הארמל םיפי תותלדהו תוריקה ?תרמג .םמצע

ל כה .םהב עג .הלוכ הניגנמה הניא ןיידע וז ךא
" םושנל" ךישממ לכה תאז םעו הפיטקכ קלח
:רודיהו יונל — !רובמט ,וורב

ט ־וובמס
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ם ישנו םיקזח םירבג לש םילודג םירוביצ
...תורחא תוצראמ המידק תופאוש
ם יאב םתא ,תוצראה לכ תא םכאיבהב
ת ורחאה תוצראה לכ תא חינהל הנווכ ךותמ
, םכבג ירחאמ םיציצמ םכניא ...םכירוחאמ
ם תשקיבש המ דימתהל םישקבמ׳ םכניאו

ם ילוכי םתא יא ...רוחאמ ןהב ריאשהל
ו שעית ןכ םא אלא הקירמאל רכמתהל
. ..תילכת לכלו רבד לכל םירומג םינקירמא
אה הקירמאש והמ וחכשש ונכותב שי םאו

ו נל םיאיבמ ,םיגפ לכ לע ,םתא ,וב הנימ
י נא הז םעטמ .הנומאה שודיח המינפ םכבלב
עמ םתא ...הכרבב םכינפ םדקמ ימצעלשכ
ה יהנש ונתאמ םיפצמ םתא םא ונתוא םיריש
...ונייהשמ םיבוט
ת ורוקממ רידת תשדחתמ הניאש המוא
־ יאו קפוא-תורצ ידיל עיגהל הלולע םישדח
ייח הקירמא וליאו ;החפשמ לש תונלבוס
ת עגרנ איה הבש דצ לכמש ,העדותה וזב תב
. תושונאה ימע לכ לש םבלב תעגונו םדיב

ומד םיקפא״ו "בשע-ילע" שיא ,ןמטיו טלוו
ך רעל תיגולונורכ הניחבמ דמוע ,,,םייטרק
- למ לש רודל תואמצעה־רוד ןיב ךרדה־יצחב
 ,,יח" אוה ותושי לכבו ,הנושארה םלועה־תמח
צעלשכ איהש ,הארונה םיחרזאה־תמחלמ תא
קירמאה הירוטסיהב תילרוג םיכרד־תשרפ המ
ז רזכא ןחבמ ותוא םותכ רמול ויפב המ .תיא

, אל .םע־ןומה היהנ םא הלאשה וז אל
ם א אלא ;לכ־ןיעל ערכוה רבכ הז רבד
ל כל קוח־הרומו ךרד־הרומ ,שדח םע היהנ

( 159 ׳ע ,ב ךרכ) .םימעה
ם הב םידמוע ונאש הלא ןחבמו־קוצמ־ימיבו
, םהב שי אלה םה ףאש—וישכעו ןאכ ,םויכ
ם יחרזאה־תמחלמל טעמ אל תולבקה ,וצרת םא
ל וכי—םורדל ןופצה ןיב םינשה-עברא־תב
ם ירבד אוצמל ,המודמכ ,ירבעה ארוקה לכוי

וספב ולש ו ז העשל לוכיבכ םינווכמה
ן מטיו טלוו־ ךותמ האבומה תא םימתוחה םיק
חמ" הברה םהב ןיא רשפא .(161 ׳ע ,םש)
ם צמוצמה־ילמרופה הנבומב "תינידמ הבש
־ אטימ״ה ,תינוזחה הבשחמה ןמ םהב שי לבא
ל ש םתייווה ישרש* לא תרתוחה ,"תינידמ
.םדיתע תופעות לאו םואלו םלוע

ר תוי תונמאנ םיידיב ןותנ ונלש הגהה
שב ידמ אוה קזח תוערואמה םרז ז ונידימ
ו נלש הטקה הבראהו ,הגה־שפות לכ ליב
גה טינרבקה תניפס ידי־לע תררגנ
ת א עדויה (.ר .א — רוקמב השגדהה) ל ו ד
כוכו םדא-ינב ךושמל הפיקת ודיו ךרדה
.םתבוט לא תולזמו םיב
ה בש ,הלענה ךרדה איה הרדאנ וזכו וזכ
י רקיע תא הנוילעה החגשהה ונל תחלוש
י נא ןיא יכ דע ,םיעגפ הטעמב היתובוט
מל תולולע ונלש ףלס-תומיזמ לכש רובס
.התכרב תא ונממ עונ

רואמה ךלהמב תאזה תגהונה דיה תייארב
ה יהש ,ולשמ ןיאש הזה רשואה תייארב ,תוע
י נוחטב שדחתמ ,הכ דע תירבה תלחנ

.י .א.דיתעב
עיפוה התע הז

תור פיכיפ
סובמולוק ,םולש היה

ה בהא ןמור ללוכ רפסה
ם ירופיס השימחו תססות
.ינקירמאה יווהה ןמ

 ךפהש םיסרפ רוטע רפס
יסה ונורשכ חוכב יסאלק
ם ויכ ונהש רבחמה לש ירופ
ם יבושחה םירפוסה דחא
.תירבה תוצראב רתויב

י״ל 9.50 ריחמה

ביבא־לתו ם>לשור> / ומוש תאצוה 12^
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.(24411 םילשוריב) ראודה קנב תלהנה תא

רניתדובע תא לעייל אבש תורש רהז .ךילע לקהל דעונש תורש .תורש והז

םילשורי 24411
ביבא־לת 621008

הפיח 522207

 לוזו רתוי ריהמ ׳רתוי בוט תורש לבקל רל רוזעלו

 :ויתורש תא ךתושרל דימעמ ראודה קנב •רתוי

 "תיממע- ןוכסח תינכת ׳ןיקוליס תונובשח

 ׳םיפסונ םיטרפ רבדב ."הליגר" ןוכסח תינכתו

 דחא לכ לא הנפ וא ׳תורישי ונמע רשקתה

 :תבותכה יפל וא ׳ענ ראוד ,ראודה יפינסמ

.םילשורי ראודה קנב

ראודה קנב
אצתנ .רתא וב םוקתלכב ןתורשל

ןורוא רוסא תיתלשממה 01סרפה הקלחמ



תרגוחב םיפתתשמה

L iteratur בושחה יאניווה יתורפסה ןוחריה תכירעב תפתוש ,1968 תנשמ ,איה רנכ» י נ י ׳ג
und  K ritik• ת קסוע איה הירוענמ .הירטסואב הלדג ךא ,הילרטסואב 1918־ב הדלונ איה

ד נארטרב .הזורפו הריש יכרכ המכ המסריפ 1951 ־מ לחהו ,תורפס ימוגרתבו תורפסב
־ תשפוח תעב ,1944 תישארבו ינמרגה אבצל סיוג 1943־ב .1924־ב ץארגב דלונ רגאדרפלא
ה לעמלו ,הניוול "ןארטרב" םשב עיגה יתפרצ רז לעופכ .זיראפל טלמנו קרע ,הנושאר תדלומ
, םייאקירמאה שוביכה־תוחוכ לצא ןמגרות שמיש המחלמה ירחא .ברברשו ךתרכ הב דבע הנשמ
ע יפוה וטע ירפמ םירצק םירופיסו הריש לש ןושאר ץבוק .תורפסו תואנותעמ סנרפתה רחאו

ו תודלימ ךא ,היקאבולסב רשא הצישוק ריעב 1930־ב דלונ וקנפוקואסאירדנא .1951 ־ב
. תוסמו םירופיס םג בתוכו ,הירטסואב םיררושמה יבוט לע בשחנ אוה .הניווב יח אוה
ת ישארבש הרופ יאסמו וקיריל ,רפסמ אוה ,(1925) ץניל ריעה דילי ,ךיירנזייא טרברה
ם ירודישבו םינותעב ףתתשהל הברמ אוה .הירטסואבו הינמרגב םש ול תושעל לחה 50־ה תונש
ם יתיכסתל הילטיא־סרפבו 1955 תנשל ןמרב־וידאר לש תיכסתה־םרפב הכז ,וצראל ץוחמ
ה  ז ל י א .רתויו תופש רשעל םגרותש ,"ונתומ הממו ונייח המ לע" תיכסתה רובעב 1957־ב
׳ ר) הינשה םלועה־תמחלמ ירחא תירטסואה תורפסה לש התושדחתה תצולח ,רגניכייא
ר ואל אצי הלש ןושארה ןמורה .1921 ־ב הניווב הדלונ ,(וז תרבוחב לגייו סנה לש רמאמה
. תיליע היראוואבב הנורחאב תררוגתמו ,רייא רטניג רפוסל האושנ איה 1953 זאמ .1948־ב
, ןמטרא לרק םנה .הרופ יאסמו ררושמ אוה ,1928 דילי ,ר ז ו אה ס גאמ א דרא ה רג
ה ירטסוא לש רצקה רופיסבו תואזחמב ,הרישב םינשדחה ילודגמ אוה ,הניווב 1921־ב דלונש
ב יתכב טקלאיד־יריש הברה בתכ ןכו ,המיבל םידוביעבו םימוגרתב הברה קסוע .ונימיב
א וה .יח אוה הבו ץארג ריעב 1941־ב דלונ ראואב גנאגפלוו .הידוושב יח .יטינו׳פ
ד לונ רייאב דארנוק .("המארד־ורקימ") םירצק םינוכרעמו תוזחמ ,םירופיס בתוכ
ת יישעב ףתתשהו ,"טסקט לש םי׳זאטנומ״ו הזורפ ,תוזחמ בתכ .דבאתה 1964־בו הניווב 1932־ב
ן ושאר ץבוק האיצוה ,1915 תדילי תיאניו תררושמ ,הטסוב הניטסירכ .םייגויסנ םיטרס
ג  רו בגני א .הל הצוחמו הירטסואב ,הריש־יסרפ רפסמב הרתכוה .1951 תנשב הירישמ
ה רג איה םויכו טרופנגאלקב 1926־ב הדלונ ,ונימיב תינמרגה ןושלב הרישה תולודגמ ,ן מ כ ב
ה ריש לש םיצבק המכו המכ המסריפ זאמ .1953־ב רוא האר ןושארה היריש ץבוק .אמורב
ר בכ "תשק״ב .הריפואהו תירבילה ,תיכסתה ימוחתב תושע הלידגה ןכו ,םירצק םירופיסו

. (1967 ביבא) הל תרבוחבו (1962 ביבא) וט תרבוחב ,הזורפבו רישב ,היתוריצימ ונמסריפ
—1886) ךורב ןמרה ק רו ,תשורחב קסעו היפוסוליפו הקיטמיתמ דמל ,הניו דילי ,(1951
, "םירורהסה" ,ולש היגולירטה ץייושב העיפוה 1931/2־ב .תורפסל לילכ רסמתה 43 ליגב
Esch oder die A ,הלש יעצמאה ךרכהש narchie. ח ופיס םע ,1938־ב .ימלוע םש ול איצוה
ר קחמב קסעו ליי תללכמב תינמרג תורפס הרוה םש ,ב״הראל רקע ,תיצאנה הינמרגל הירטסוא
. "םויליגריו תומ" ,תירקיעה ותריצי תא איצוה םג םש .םינומה לש היגולוכיספב ףיקמ
םסרפתה .םיגוריסל רפכ־תזוחאבו הניווב ררוגתמ אוהו 1931 ־ב דלונ דראהנרב םאמות



ס יראפ טרבלא .הריש יכרכ המכ םג םסריפ ךא ,רצקה רופיסהו ןמורה םוחתב רקיעב
" לודגה ןקזה" תניחבב אוה ,הליגר־יתלב הדימב תידדצ־בר תוישיא ,Gütersloh( 1) ל ס ר ט י ג
ה שטיוד״ב ןקחש היה ותוריעצבו ,הנש 83 יגפל הניווב דלונ אוה .הירטסוא ירפוס תרובחבש
, ןכנימב יאמיבו זיראפב תונמא יניינעל בתכ שמיש ןכ־ירחא .ןילרבב טראהנייר לש "רטאית
ם ש ול השע ןכו ,הנושארה םלועה־תמחלמ ינפלש םינשב יטסינויסרפסקאה ןמורה תובאמ היה
ר ופסמ־תובר תוסמ רביח .הליש זוגא עדונה יאניווה רייצה לש וגוח ישנאמ ,בושח רייצכ
ם ייתכלממה םיסרפב רתכוה אוה .הניווב תויונמאל־הימדקאב רוסיפורפ שמשמו ,הקיטתסאב
י מיו ,טשפאדובב 1923־ב דלונ ר 1 ד 1 ל י מ .הרישה־תונמאל ןהו רויצל ןה הניו לש םילודגה
ה מחלמ־יובש ,ןזיטרפ היה המחלמה תונשב .דארגלבבו טאנאב לבחב וילע ורבע ותודלי
ם יצבק רפסמ ךרעו ,םגרתמו רפסמ ,טסינמור אוה .1944 זאמ יח אוה הב ,הניווב הייפכ־דבועו
ק באה ץירפ .השדחה תירטסואה תורפסה לש התוחתפתהב ךרד־ינויצ םיבשחנה םייתורפס
ה מחלמה ירחא .יבשב תחא הנש השעו ,ינמרגהו ירטסואה אבצב תריש 1937 זאמ .1916־ב דלונ
א יצוה 1941 זאמ .הביתכל לילכ רסמתהש דע ,יומיבבו תואזחמב קסעו וידומיל תא םילשה
, יאזחמכ םג עודי .תורז תונושלל ומגרתינ ףא תודחא תורודהמב ואצי םבורש ,םינמור רפסמ
סואב 1920־ב הדלונ ר ם ן ה ז ו א ה ןלרמ .םירוענה־ינבל רפסמו םגרתמ ,ןטירסת ,יאתיכסת
ס רפב התכז 1969־ב .תוליבונו םירופיס ןכו םינמור רפסמ .דמסריפ 1951 זאמ .תיליע הירט
, ה ק ד נ א ה רטפ •Schreckliche Treue הירופיס ץבוק רובעב תורפסל ירטסואה יתכלממה
 סנה .היטניראק ךלפב 1942־ב דלונ ,הריעצה תירטסואה תורפסב םיטלובה םינשדחה ןמ
ת ונשב קר הנממ רדענו ,1908־ב הניווב דלונ ,טסינוטיליפו רקבמ ,רפסמו יאזחמ ,לגיי ו

ה שעו ,המחלמה רחאל םיירטסוא םירפוס לש םלש רוד תפיט .ץייושל הלג ןהב ,יצאנה שוביכה
א וה ,1920־ב הניווב דלונש ,ןאמוט רטלאו .איצוהש תויגולותנא תרושב םיכלהמ םהל
953 1־ב .הזורפו הריש לש םיכרכ המכ םסריפ 1951 זאמ .היגולוכיספה הדשב הרומו רקוח םג
ך ירדי רפ .םיקמעמה־תייגולוכיספ לש םוחתב ותדובע רובעב הניו־ריעה־םרפב רתכוה

ם ירוכיבה־ןמור תא םסריפ 1930־בו ,גארפבו הניווב לדג ,1908־ב הניווב דלונ גרברוט
ר שעל םגרתינ ףא תושדח תורודהמב ספדנו רזוח אוה םויה דעש ,"רברג דימלתה" ,ולש
ן ושלב ןושאר טרופס־ןמור ,"הצובקה") ולש םיאבה םינמורב םג דאמ דע חילצה .תונושל
 ךלה 1938־ב .(רודה לש םיליכשמה יריעצ יווהמ ,und glauben es wäre die Liebe ;תינמרגה
, ב״הראל עיגה תפרצ לש התעינכ ירחא .תפרצ אבצל 1939־ב בדנתה ליעפ יצאנ־יטנאכו ,הלוגב
. Forum ,ירטסואה יתורפסה ןוחריה לש ואיצומו וכרוע אוה םויכ .1951 דע 1941 ־מ בשי םשו
א בומה קרפה .ןקירילו טסידוראפ ,רקבמ ,יאסמ ,טסיגמור ,רפסמ :ידדצ־בר רצוי אוה גרברוט
, ןימארט־ןופ רטפ .ותולג תונשב בתכנש ,"יבא ,יננה" ,ולש ןמורה ןמ חוקל וז תרבוחב
ה זורפה עטק .טרופנגאלקב 1946־ב דלונ ה ק נ ו י .פ .ג .הניווב 1932־ב דלונ ,יאסמו טסיגמור
, "ירטמואיג תדלומ־ןמור" ,ולש ןושארה ןמורה ןמ קרפ אוה וז תרבוחב וטע ירפמ אבומה
ה ניטסירכ .תיטרופקנאר׳פה פמאקרוז תאצוהב דבלב םידחא םישדח ינפל רוא הארש
־ קמעב הרוכ לש םידלי־תבורמו הינע החפשמב םינוקז־תבכ 1915־ב הדלונ טנאוואל
ה ריש יצבק המכ האיצוה 1944 זאמ .ריעצ ליגמ הריש בותכל הלחה .הירטסואבש טנאוואל
ןקיריל ,טסינמורכ .הירטסואל ץוחמ 1939־מ יח ,הניווב 1927־ב דלונש ,ד נ י ל בקעי .הזורפו



ת יאניו הרומ ,ר ק ר י א מ הקירדירפ .60־ה תונש תישארב םלועב םסרפתהל לחה יאזחמו
ה זורפה ץבוק ,1966־ב רוא האר ןושארה היריש ץבוק .תרפסמו תררושמ איה ,1924 תדילי
ה לוגכ 1942־ב תמו טרופנגאלקב 1880־ב דלונ ליזומ טרבור .1967־ב הלש ןושארה
" תשק״ב ספדנ ,"ה׳גירג" ,םהמ דחא) "םישנ שלש" וירופיס רורצ 1924־ב עיפוהש דע .ץייושב
ם ילעופ־תירפסב אצי ,ל״נה לש ומוגרתב ,ולוכ ץבוקה .למרכ .א לש ומוגרתב ,1959 ויתס ,ה
, ולש קנעה־ןמור לע דקש םינש תורשע .רתויב םצמוצמ יתורפס גוחב קר עודי היה (1962־ב
ף לודא ידי־לע 1952־ב םלשוהו םיכרכ השולשב קר אצי ותומ דעש ,"תונוכת אלל םדאה"
ל ודג״כ והורידגהש ויה ,ותומ ירחא ,ותמוק־רועיש אולמב הלגתהשמ .טלובור תאצוהב ,הזיר׳פ
ר ופיסה ."רודה ירפוסבש םלענכ םגו ונתאמל הנושארה תיצחמב תינמרגה־יבתוכ םיטסינמורב
ן ובזע" ,וירופיס ץבוקמ חוקל ,ולש לודגה ןמורה לע ותדובע לש יאוולה־ירצוממ ,וז תרבוחבש
, הירטסוא לש רצקה רופיסהו ןמורה ילודגמ ,וקיאסגרואיג .1936־ב רוא הארש ,"םייחב
ת א ותאצ זאמו 1921 ־ב הניווב דלונ דירפ ךירא ירטסואה־ידוהיה ררושמה .1892־ב דלונ
ם ויכ אוה הבו תונוש תוכאלמב תובר םינש קסע הב ,הילגנאב בשוי אוה 1938־ב הירטסוא
D ,ןושארה ויריש־ץבוק .יס.יב.יבה ירודישב ״ישפח״ ףתתשמ eutschland, 1944־ב ןודנולב אצי 
ן כו ,(הינמרגב רקיעב) הריש יכרכ המכו המכ איצוה זאמ .ירטסואה בולק־ן״אפה ידי־לע
ס אמות ןליד ,טוילא .ם .תו ריפסקש תוריצימ תינמרגל םגרית .(1960) ״הרענו לייח״ ,ןמור
ש טירפ דרא ה רג .(1967 ביבא) הל "תשק״ב םג תירבעב וספדנ וירישמ .סגנימאק .א .או
י אבצ תוריש לש םינש רחאל .1969־ב ,רבכמ אל ושפנב די חלש הבו הניווב 1924־ב דלונ
־ בתכ תא ךרע 5—1962 םינשב .הביתכל רסמתה 1958־מ קרו ,הניווב ןרפס שמיש םידומילו
W יתורפסה תעה ort in der z e i t ן וחריה תא (הכיירב וטוא םע דחי) ךרע ותומ דע 1966־מו
L ,הירטסואב יזכרמה יתורפסה iteratur und K ritik, ןותנשה תא ןכו Protokolle. ץ  נ א ר פ

ר פסמ ,יאזחמ אוה .1885־ב הניווב דלונ ,ירטסואה בולק־ן״אפ אישנ ,רוקו׳צ רודואית
, לארשיב רבכמ אל רקיבש ,ן א ל צ ל ו א ם .תורפסל ירטסואה יתכלממה םרפה ןתחו ,ררושמו
ד לונ אוה .ונימיב תינמרגה ןושלב הרישה ילודג לע הנמנה ירטסוא־ידוהי ררושמ אוה
ם לועה־תמחלמ רחאל השע הרישב וכרד תישאר תאו ,1920־ב הניבוקובב רשא ץיבונר׳צב
D ,ןושארה ויריש ץבוק 1948־ב אצי םש .הניווב טילפכ הינשה er Sand aus den U rnen .
ם ימוגרת יצבק ןכו ,הריש יצבק המכו המכ איצוה .םויה דע בשוי אוה הבו ,זיראפל רקע רחא
—1894) ט)ר ףסוי .םאטשלדנמ פים1או ןינסי ,ירלאוו ובמאר ירישמ ן ונגסה ינמאמ ,(1939
, "גנוטייצ רטרופקנאר׳פ״ה לש הלועמ טסיגוטיליפכ עדונש ,תומחלמה־ןיב הפוקתב ינמרגה
. תונושה הפוריא תוצראמ תובתכו םירמאמ ,תוסמ הברה ןכו תוניוצמ תוליבונ המכ םסריפ
ת א ובזע ינפל הנש ,1932־ב .זיראפב םיינעל םילוח־תיבב ,רוכיש־התוש ,טילפ־רגהמכ תמ
R ,רתויב תמסרופמה ותריצי העיפוה ,הינמרג adetzkym arsch, ר וברבה־תריש ןיעכ וז התיהו

 1950־ל 1936 ןיב הבשי ,1911־ב הניווב הדלונש ,ליפש הדליה .הנשיה הירטסוא לש
.ירטסואה בולק־ן״אפ תריכזמ םויכ תשמשמו ,תרקבמו תמגרתמ ,תיאסמ ,תרפסמ איה■ .הילגנאב

ןמלוא דג : הפיטעה בוציע



תומב

ןומע .י .ש

לבאי

"תשק"





119 Herbert Eisenreich: Von seinem Büro aus
126
128

Jakov Lind: Die Entdeckung der Deutschen
Peter von Tramin: Die Hunde

131
134

Peter Handke: Die Überschwemmung
Hans Carl Artm an: Aus dem Traumbuch

138
142

Milo Dor: Wege
Hilde sp il: Lob der Döblinger

145 Walter Toman : Das Ssheffelhaus
148 Jeannie Ebner: Die Fäden
152 Marlen Haushofer: Bitteres Porträt eines alten Mannes
156 G. F. Jonke: Bemerkung zur allgemeinen Situation 

Nummer Eins: Das Dorf
162
165
188

Gerhard Amanshauser: Bemerkungen zur Literatur
Bücher-Abschauung
Die Autoren



ב יבא־לת "הנב»" תאצוה
 ,םידממ־ברו ףיקמ לעפמ

 בל-ביהרמ ,םייניע־ריאמ
יתוברת סכנ ,חור־םמורמו
לארשיב תיב לב ראפי רשא

ם יאיבנ הרות
ם יבותכ
םיכרב 15־ב

 תואובמ • םישוריפ •
 םיירוקמ םימוליצ • תופמ •

םיעבצ ללשב
 םוטרח .ש .א ׳םורפ ידיב שרופמ
 וטוטאק .ד .מ ׳פורפ תטיש יפ־לע
, ףלאמו הצממ יעדמ־יממע שוריפ
ם ירקחמהו הרוסמה לע ססובמה
גתה לע ןכו ,וננמז לש םישידחה
ן כותבו ,תויגולואיכראה תויל
ת וציפמה ,"תוזונגה תוליגמה"
. ארקמב תומותס המכ לע רוא
ם ימידקמה ,םירצקה תואובמה
שונה תנבה לע םיליקמ ,קרפ לכ
. םהלש ירוטסיהה עקרהו םיא
/ ,ארקמה םלוע ינפ" לש תופמו םימוליצ
ם ינכדועמ ,םקוידבו םתוירוקמב םיעיתפמ
ם ינורחאה םייעדמה םייוליגה ךמס לע
חמה .רקחמה־יפנע רתיבו היגולואיכראב
־ עפמה ,ארקמה לש הנמאנ תיתוזח הש
ועל תושדח תוביתנ תחתופ ,תונופצ תחנ
ומ ,םיאיבנהו םיטפושה ,תובאה לש םמל
 ןוימדה םוחתמ ך״נתה תוארמ תא האיצ
, קיתעה םלועה לע תורקי־רוא תכפושו

- רפס ירוביג ומחלו וזח ,ולעפ ,ויח ובש
.םירפסה

 יארמ וספדנ ד״נתה ירפס לש םיילושב
 תוסחייתמה תופמהו תונומתה לש תומוקמ
.ססקטבש םיקוספל
, ומורכו חבושמ ריינ לע וספדנ םירפסה
 .תרדוהמ הכירכ םיכרוכמו ,הלודג תינבתב
ת ולודג תויתואב ,דקונמ ולוכ שוריפה
.הלועמו םלשומ עוציבב ,תואנו
!לזומ ריחמ לירפא־ץרמ ישדחב
שרוד לכל םניח טקפסורפ
 ,א״ת "הנבי" תאצוהב תולבקתמ תומיתח
, 80 יבנלא ׳חר ;611856 .לט ,4 ה״אזמ ׳חר
הו םירפסה ירכומ לכ לצאו 625098 .לט
ץראב םינכוס

P " מ״עב םילעופ תירפס)
I 611431 .לט ,73 יבנלא ,ביבא־לת

I ןליא רוצימע:
I םינקורתמ םיתב
I )3 תוזחמ)

־ה״ו "רטראס אל" ,"ןנאש־הונמ קובידה"1
 ןאלא הגצהל תוזחמ קר םניא "רזודלפוש■
I קובידה" .סיסתמו ררועמ האירק־רמוח םג 
 ןורטאיתב החלצהב גצוה "ןנאש־הונמ •
.1968—1967־ב "תיוז" ן

I I בוקאילופ ןואיל :
תוימשיטנאל תונויציטנאמ .
I ־ל הווסמ אלא הניא תונויצ־יטנאה םאה.
I השדח תוימשיטנא ? I
 י ־ה תא רבחמה חתנמ וז הלאשל ותבושתב .
I ותא םיניזמה םינושה םילוקישהו םיסרטניא 
I הו םירוזאה יפל תוינויצ־יטנאה תוכרעמה
.םירטשמ י

1 :רצנ ילא ן
I י םירחא םיריש רחא ןמז
 הקיריל .ררושמה לש םישדח םיריש ץבוק •
ן  הלילצ ,שגר לש ןכ יוטיבב תניוצמה תישיא ■
I םישדח םיקפא1 לא הגירחו היווחה יכסנ לא.
I הרישה בבוחל הכרבו ררושמל גשיה.

ל ש םירפסה תאצוה
דחואמה ץוב»ן7ה

246194 .לט ,ביבא־לה ,27 ןיטוס ׳הר

עיפוה

תונוע / זול יבצ
׳םע 200 .ץוביקהו ץראה ייחמ םיריפיס 9

 הליפא החירפ / תירוצ הדיא
 .דשא לש תרחואמה התחירפ לע הליבונ

 םיינוימדה היסחי הדימעה׳ ליג תישארב
.תוככדזהו רבשמ׳ לש הפיקתב

השדח הרודהמ

 םינאמור / בוכ׳צ .פ.א
םירופיסו םירצק
יקסבופלו .ז .מ תיסירס■



u״ 11אג« ס  n n בי“1  i
>1גנותו

 םישדח םירפס
ם יברעה יניעב

יקחצי ןועמש תאמ
ת וחתפתהבו םימיה תשש תמחלמל ואיבהש תויוחתפתהב ןדה ןינע־בר רפס
ה לבחה ינוגראב רפסה ןד ןכ ."האלה המ" הלאשבו המחלמה רחאלש
.םינושה
ת יברעה הסיפתה תא ,ברע יטילש לש םהירבד דוסי לע ,וב טרפמ רבחמה
ל ש הלוסיחל םיברעל תוארנה םיכרדה ןה המ ןכו לארשי יפלכ תיסיסבה
י״ל 7M :רפסה ריחמ .לארשי תנידמ

ה ילתה דומע דע
 קאריעב תרתחמה תולילע

סלטא הדוהי תאמ
ו עיבצהב ,הרטשמה למס־ברל שלבה רמא ,"הלאה םיפוצרפה תא ריכמ ינא"
..״שופיח םלצא תושעל ךירצ״ ,ילולפאה ןורקב ובשיש םיריעצה ינש לע
ת א וילא ףחדו ,םיריעצה דחא ותוא עסיש ״! שפח — שפחל הצור התא״
״..?!הכחמ התא המל — שפחו חתפ ונ״ ,(קשנ תואלמה) תודווזמה

י״ל 12,40 רפשה ריחמ

 לייחה תיב ,ם״קש ,םירפסה תויוגחב גישהל
 ןוחטבה דרשמ לש רואל־האגחהבו ,ביבא־לת

רואיו האצוהה ־ ןוז11בבח ידרשמ

ח>דחי- תאצוה

םעל ונתורפס רחבמ

ומה םייממע סיכ־רפס תרדיס
־ פוסה־תדוגא םע ףותישב העיפ
ו טע ירפמ רחבמ רפס לכב .םיר
ת ועד־הגוה וא ררושמ ,רפוס לש
ישרו םירואיב ,תורעה הוולמה

.תיפרגוילביב המ

. נ .א ,ינועמש .ד :יטוקלי ועיפוה הכ דע
, חמצ .ש ,גרבנייטש בקעי ,ינרק .י ,ןיסנג
, יקסנולש .א ,עבשילא ,ןוראב .ד ,ןמפוש .ג
ה דוהי ,רהנש .י ,בולוקוס .נ ,ןיקצלק .י

.בונאיררד ־א ,םולש .ש )גרבנייטש

 "וידחי" תאצוהבו םירפסה תויונחב גישהל
ביבא״לת ,264191 .לט ,29 ךבילרק ׳חר

םיצלמומ םירפס

תוגונעתה רפס
ןניק סומע תאמ

ןידה םוי
דומלמ דרנרב תאמ

ישילשה רפסה
ץיבוקיבר הילד תאמ

יניצר אל לבא רומח בצמה
יסונמ ידיד תאמ

תאצוה
מ״עב ןייטשפא־ןיול .א

, 9 הנבי ,רבצ ירפס :תישאר הצפה
א״ת ,623206 ילט



 ביבש הלוכ היהת (1970 יאמ .ז״מ) ״תשק״ לש ביבאה־תרבוח
אשונה

67 ירחא
י נוי־תמחלמ רחאל םיברע לש תוגהו הזורפ ,הריש ימוגרת הרקיעו
.םירפס־תורקבו חותינו םוכיס תוסמ תיוולב

 הלוכ היהת (1970 טסוגוא .ח״מ) ״תשק״ לש ץיקח־תרבוח
אשונה ביבש

לארשי־ןירא תונורכז
ם ניינעש םינויעו תוסמ םע תועסמו יווה ,תונורכז יקרפ לש ינוגסס ספיספ
םייטירבה םיביצנה ימי דע ילע םיהארבא ימימ תאזה ץראה ייחב

לא תונפל אנ תומדקומ תונמזהב

א״ת ,9 קילאיב ׳חר ,״ת ש ק״

דונלוס
>01)00•

ת נוועמב
 תדמתמה

ירעפמ 34 דש!
ZB1■־

9 9 הדוהיףב ׳חר ,א״תב
הגוצתב

ל חה רוכ ילעפמ ירצומ ראפ
ל ע םלשומ היטבמא רדחמ
, למשח ירצומ דעו וירזיבא לכ
ינס הקימרק ,הקינורטקלא
ירצומ ,ץע ,תיתונמאו תירט

•הקיטסלפו תכתמ
00- 8״מ החותפ הכורעתה
יצ״החא 30*4 דע רקובב

WJUJL ומלוס

n לע דחיזבת h iE J־!!
ם יקתוממ םיצימ
ם ירדהמ לק הקשמ
תחיפ ירומיש



לש דחוימה יפואה ללגב

תובורקה וניתורבוח

( םדוקה דומעב העדוה ׳ר)

ע נמיהל וניפתתשמ םישקבתמ

רמוח לכ ונילא חולשלמ

.טסוגוא שדוח דע

"תשק"





ןויצ

מ״עב חוטבל הרבח

חוטיב יקסע לכ

הפיח ,םילשורי ,ביבא־לת

היתובשומו ץראה ירע לכבו

:ישארה דרשמה

א״ת ,614711 .לט ,120 יבנלא ׳חר



 דל םג יאדכ תעכ
 לא ףרטצהל

מ״ע□ םילומגת
 םילומגתל תיזכרמ ןרע

 י״ע םייוציפו
L  םילעופה סגב מ״עב

ת ונהילו
:היתונורתימ

תננכותמ הריבצ
 רכינ ןוכסח
הסנכה־סמב
םייח חוטיב
 הסנכה־סממ רוטפ
.םיחוורה לכ לע



?הפוריאב םיבייטמ
.םככרדב איה הביו

, תיתכלממה הרפואה ,הניו לש םיטרצנוקה ימלוא
.תנווגמו האלפנ תינכת םכתריחבל םיעיצמ תוארטאיתה
:ונילא תונפל אנ םיטרפ תלבקל
.A. U. A - םיירטסוא ריווא יביתנ



דחא לכ
. .חייח־חןחיבב דחוימ רבד שפחמ
p oun ״הנסה״כ םייח־תוםיב ךא
.דחאכ םלוכ תא

דב”טכ ודוטיביד n׳h1H-1KJ׳ ה־וב־ח
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