
:  גאח־לא יסנוא / ארקש־ובא יקווש
?המחלמב ינודא תייה הפיא
הנושאר הנומת

? המחלמב ,ינודא ,תייה הפיא — ש

.יתוא הקחמ הרוזגה — א
.ראשנש ןבלה חטשה לע ןתוא יתיאר לבא — ש

.ןבל ירוק? יכ — א

? רוחשה תא הצור ן?יא — ש
.הנבל ןרבל לעמ ,הנבל ןך?ל לעמ — א

? תעמש אל םול? .קות .קת .קית — ש

.ןימאהל יתלכן אלן תי?ך?ה הפשה לכ תא יתעמש — א

 ינודא ,םיסוטמה ויה .יפב יתטבהו יניע? יתעמשו ינזא? יתיאר — ש
 .םהל ןמאהו יל ןמאה .רבשנו רבש אבצהו רמתמ ןשעחו םיפחרמ ,ןבלה

.טי?תן עמשתו הארתו הלאמש טבה

.התרק אל המחלמה .ףוע י?לן הלאמש יתקבח — א
.בכוכ אוה לס? אוה המחלמ ול ןיאש ימ — ש

.ןבל התא םא םג ן?ךק? המחלמהו

(הרוז??) םיחענמה תואבצה דקפמ ינא — א
(הךוז?צ) — ש
.ישואו ןות? יצךא .םלועל רבעמ הקוחר יצרא — א

? הי?שות ר6ז?מ המו — ש
.םיבכוכל לעמ םימשכ ,דחא — א

? ה?ךאו רוח?ו דליו את?סו השא ןצרא? ןיאו — ש
...ת?כר הא? יצרא לא — א

? הב גהונ ימ — ש
.םיבתקמה־אשונ — א



91?המחלמב ינודא תייה הפיא

ז ררושמ וא דיקפ — ש
.ץע ומכ ,ינאיךץא — א
? תרטקמ ןשעמ ז אוה רנכ םאה — ש
.הפן תב ול שי ,ןונהו לפרעמ — א
? התא—אוה — ש
(הרוז;?) םיסבומה תואבאה דקפמ ינא — א
 .חצניו דקפמ היה? אוהו המחלמ ונדמלא •רכז ןב יתדלוה ינא — ש
ז רקע התא# וא םינב ךל שי.
 ורבקנ ןאכ :ןהילע יתבתכו יתלענ יתותלד תא ,לבא ןכש ינא — א
.םולשהו המחלמה

הינש הנומת

 .חא היהי םא חריה לא עיגנ .ריואה־גזמ יתוא ןינעמ .ריואה־גזמ — ש
.םיבך?ה יתוא םיני;עמ אל .םיברעה יתוא םיני;עמ — א
 .םיסוטמ התיה דזךה# .הלולו הלול ףלא אוה אוהה הלולח — וק

.רקכ תעל חתפנ והזח רורחש
.הרוכ? הזגר? ,ןאכ ,ריואה־גזמ .רקב תעל םתסנו — א
"...ברקת אל רהטה יהאזמ לא" .המחלמה־לאו ןהכה ינא — ש
.רהטה יפ לא ברקל רוסא — א
 ונל ו^ו .#מ#ה ינפמ—ונתרוק •שיבכעה ינפמ ןברגת ונרדג — וק
.םימחולה ׳םיאבה םיכורכ .םיתיז
 המ .המחלמ ,ךלו יל המ .השא ,ךלו יל המ :םדא־ןכ ,ךלו יל המ — א
.רןסה טלשו# דע ןושיל האור ינא .םולש ,ךלו יל
 .םומה לע קילחמה .גלשה לע קילחמה העפא איה תוינוטונומה — #
 רמאן םחל הל רכשא ןולחהמ .רעוב הנ#יה הרענ איה .יק׳ח הע?צ
.והיתש ,ימך הז רמאו הל #יגא םומ .ירש? הז הל
 ,תיאמו ימא התוה .ימא התמ .עב# ןכ ינא .חרץיוקל .ןו#אר־םוי — א
 אוהה םויב .התוה ריואה תכיס; .סוטמ ימא התיה .הרעצמ םןה שבן
 דדוב יתוא הךיא#ה .תוחורה ירוחאמ ימא הכלה .תוחורה הב ודגב
.תיברעה הפשב
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 .יתכלהו ןיכסה תא יתאשנ .הבסמ ןיכס ןךנב .ןךנ ינתמ? — ש
 יךלבו .שמש תברח יניע לעו. .ןולא להא ישאל לעו ימצע תא יתשבל
 .תורפסהו תויתואה ופקדזה .*ועדו לא יתעגה .דכה רופסו ןמש דכ
 ריואב יתיחש .ריזחו האטל יתלכא .ןאחל ,ךתחל ,ךתחל יתלחתה
.םיללאה לכאממ הרחש ינושלו .םלמ יתחרהו
 לעמ ,עבוכ ךשארל לעמ ז םויה תאב המל ,לומתא ךל יתיבח — א
.םלמשה לחא ישארל
 םיקנבה םע .שבךה תלתשמ יתלדגו הלע ילקשמ ,יכרדמ לוס — ש
 .םילעה לע הכוב אליל .הבהאה תובילעמ ךתנ חולמ־לא ןב םוק .ימע
.ישפח התא — א
...ינימי חכוקת ךחכשא םא םללשורל םללשורל — ש
.ילאמש ינא — א
.הלאמש ינאו — ש
 ,תרעצמ םיגורהה רככ .דגוב ינא .סבומ ינא .קחוצ ינא .סבומ ינא — א
."המדאה" בוחךב יתוא ולת
 ,אב !ךייחל .רדבתנו ךב לכתסנ ךולתל םא .קחצו להצו חמש — ש
.ךתא ךלא
ן ןאל — א
.ן׳גנפהו המקה לא — ש
.ןידלע ינא .ןיד־לא חאלצ אל ינא — א
.ןאמילס ןב ,יבא ןב ינא .ןאמילס יבס הז .תלדב םיכמ — ש
 .רבך ילע הליצאה אל המחלמה .לכה ילע הליצאה המחלמה — א
.יתחתפ אל ,תלדב וקפך .םהל יתחתפ ,תלדב וקפד
.םינודיכה ישאר לע רש ירנכהן .ירנכ התשענ תילילה — ש
.תומהבה ישאר לע אלא אצנ אלו םעה ןוצרב ןאכ ונא — א
 ונתוא קבחו דרי אוה .הפועתה־הדש לא עיגה ול וניכתש ימ — ש
.ונתוא קנחש דע
.ונ? לע רחמ הבבלש דחא ןקז ריכמ ינא — א
 .רבקה לע ותוא לכאין הננב חלק םע אובלו .םיצוק רז םע אובלו — ש
.עזעדזי ןבלה ומפשו ז ימל לאשלו ז המל לאשלו — א
 ןתדרב הנלגלגתתי סוס תוסרפ? וילחל לע הנגלזת תועמד יתשו — ש
.ונקז ילשו לא רהה ןמ
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.םיבךעה־ןיב וטאל ךלי אוהו — א
ב שממ ץע שבילו ץע חרפה .רונתכ טהול הניק אלק אשמ ולוק — ש
.ולוק
.וירוענמ וילא הןלנה בטר הלע? עשעתשי קרלה ליבשבו — א
ר קהו לפי לבל ותגתכ? קיזחה הטימשה הנקילשוו ןבאב קיזהלו — ש
.ויכרי ל?? והכו
? המחלמב ונדקפה םאה ,רמא — א
.תלמ־דע הונךקפה — יע
ז השענ המו — א
.המחלמה תאו הירגיסה תא קילךא — ש
.ברקב דבאלש האור יניא ,בהז יטע — א
.וגגמ ופע םינויהו יתיב ברחנ — ש
...יתנוי יוה ...יתוער יוה — א
ז רחמה יתמ ,המחלמה ליל ,הה — ש
.יבל לע םתוחכ ךדי — א
•ל?מה ירדג לע הבהאב ןשינו הלפנ רשאכ היתקבח — ש
.קשקך ינפ הפוצ ןונבלה לדגמ? — א
.זראו רכס ,חמק ןיא? םינחיר ונלש? — ש
.םיפוסכו םס יתךגא .םיפל םירפ? ידליל יתךגא — א
י פאמו הניתשלפ תפמ ילחש־תיב תחת ,יתיב לא הציר? יתרזח — ש
.המקרטקאה לע םילפונו םילה?נ העז ילגא
ק בדנ .וידרה תא החנאב השא התבכ הלח?ה תיגוגזה ירחאמ — א
.םולק־אלהמ ונילע ןגה .לחכה ונילא
ם יקרי םידקש הגקנו תראנמה לצ? ללטג ,קשנה תא חיננ א? — ש
.םיפולק אל םינקבו סומרת ,חלמו
ן מע איה המחלמה :רמוא ינא םג .יתולאע דיתעהו דלי ינא — א
.םמןמ יקנ ינא—םירבג םירבגה ויחיש .םירבגל
, יתיאר אל בושו הרבשנ יתיגוגז .םתוכז הלקנ םירוכעה םומה — ש
ד רו•יופש? וחפת יוחלו הרובך תציקעכ יתפש ובצ תושךחה ןיבו
.יתוא אמסו םשגה
.עונלוקב המחלמה לא אובל ףיסוא — א
(רהז־ןבא רמתיא :תיברעמ)
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