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 דלונ חריה חרזמב רשאכ
 םימדךנ םינבלה תוגגה
 .םיחרפ עפשל תחתמ זא

 ,תוינח םיחנוז זא תוירבה
 ןומהב םידעוצ
 .דלונ חרן םע השיגהל
 ,םיארונ םה ןופומרג ,םיארונ םה םמחל־תפ
 םירהה ישאר לא
 תויזק־ימס לש המלטצא םיאשונו

 םינוק ףא םירסומ םה הדק
, תונומקו
.חריה היחל תע םיתמו

 הרוא לש ןורמק ,וה ,השוע המ
ז יצראל
 םיאיבמ םיזוח לש םצראל
 םךאה יטוש? לש םצראל

 םימסה ירחוס ,קבטה יסעול םתוא לש

!?ונב ,וה ,חר;ה השוע המ
 הואג ךילשנ יכ
 ? םימשמ תובךנ ץבקל היחנו
 קינעל םימשל המ יכו
 םילצע ,םישושתל
 הרחה היחל תע םיתמל םיכפוהה

 ורענו םיקידצ ירסקש
 םידלי שקב ,זרא־תתמ שקבל

. םיקידצ ירבקמ
 םישרופ םה דוה־יחיטש
 "לרוגה" ומשו םויפוא? םה םירךבתמ

"הרזגה"
.םךאה יטושפ לש םצרא? ׳יצרא?
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 תקסקס המ השלח המ
 !לחלחי רוא תע ונודקפל
 םילסה יפלאו םיחיטשה
 תועבגה ושבכי םיטוטאז ,התל?! םינועיבג

יצראב
םימימתה םיכוב םש
וארי אל ותואש רוא? םה םילחו

יצרא?
םיניע ילב םירוצי םילח םש

םימימתה וכ?ל םש
וללפסל

ונזל
.םיכמסנ ויחלו

םיכמסנ םידו םה זא יגמ
 :רהסל םה םיארוקו

רהס ,וה
םימולהל ריטמל עובמ וה

תמדךסו שישחו
לעמל שלשה־לא התא וה
ןמאל אל ףאש רבךה התא וה
ונלכל ,חרזמל הלח ול
.םימולחל לוכשא
ופךבתב םהישוח רקא םינוילמל
 רשאכ חרזמה תוליל?
 .םמת תלגעסמ הנבלה
 ׳הואג וילעמ קרופ ןה חרזמה

•קבאמ
 םיצר םה לענמ יל? רשא םינוילמה
 םישנ ת״לך? םג םנומא ןתיאש

תמא־ןיד־םוי? םג
םחלה םע םשגפמ ןיאש םינוילמה
םולחב אלא
 םיסב? תולילב םירךה
לועש לש
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הר#? המ הפורת םה ועך אל םלועמ
רואב םש תופוגל םיכפוהה
יצראב
םש םיכוב תלוא־ינב
םיכבב םיתמו
רהסה ינ? םהיניע תואר ידמ
םיכובו םיפיסומ
2"ילאןל" תע ׳העינכב םעיני 1"דוע״ה תע

.ןונשב ןיעמ ,עדונה יחרזמה םירתימה־ילכ — ״דוע״ 1
 םילמה לע רזוח ורמזש ,ךשמתמ יחרזמ רמ׳ז גוס — "ילאןל" 2
.("הליל ,וה") "ליל־אי"
.יברע רמז גוס — ״חישאות״ 3
 תוישעמ ירםסמש ,םדק-ימימ יברע תודגא־רוביג — ילאלה־לא דיז־ובא 4
.ויתולילע רפמל וברה םייניבה־יסיב

חרזמב ןאכ רשא הזה תומה ,הה
הרקז ,"ילאיל" ונארקנ
דרא?
םדאה יטוועפ לש םצראב
ףוס־יל3־ינ3 5"חישאות" ףוס ןיאל סעלנ ןאכ
חרזמל רשא תפח# וז
"חישאות״־יכירא
תרג תא הלעמ ,סעול ונחרזמ
 ,הןרוטסיהה

תלצ? לש תומולס תרג
ונשונש תודגא־ירופס
תורוב?ה לכ רחא רתה ונחרזמ
דיז־ובא ,זלה לש ותומךב
4.ילאלה־לא

ח סוס ןושש :תיברעמ)
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