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־ אצוי לקשמ תלעב איה ררושמה לש הזומה
- לש אלא .זפב־אלוסת־אל הרוש לשו ללכה־ןמ
.רבדה ךכ אל ,רעצה־הברמ
" הובג הליל" תרתוכה .םירישל ןיא תורתוכ
א לא ,לוכיבכ ,לכה הריבסמו לכה לע הטוע
גמ וליפא ,הכישחו ,הלפא ליל אוה הלילהש
ן יאו הכישח התוא תראשנ איה ,התוא םיהיב
.וילגר■ תאו וידי תא הב אצומ םדא
ארה קלחה לכב רתויב "ןבומ״ה רישה ילוא
ע סופ ינא וישכע" : 18 דומע לש הז אוה ןוש
ך לא ינא / תועיגמ ןניאש תובחרה םיכרדב
ד וע והומכ / ןמזכ ינא / ועיגי רשא דע ןהב
ח ור / הנש ןוילימ דועב םלועה תא הארא
ן ילימ םישש תוארתהל— / יגפ לע ףלוח
/  עיגא יכונא ,חור עס— ן ףוס-ןיאל רבעמ
ם טפנ / חריה םע ףסה לע תצק בשא םש
ד ועו / ןמזכ םימכח םירבד ךושמנ / תרטקמ
/ -----.יממ ריעצ ימ / ןוגכ םילטב ם־רבד
/  קבא אשונ ן םירושימה ןמ חורה אובי זאו

ם יכרדב עסופ ינא / דעצ ביחרנו אוב—
" -----ץראכ קיתע / תועיגמ ןניאש תובחרה
תמה תורוש 16 ובו ריש תוחפל ונינפל ןאכ
, סומסוקה יכרדב הכירדה תא עיבהל תוצמא
, תרטקמ םוטיפב ,חריה לע החונמב תטשוקמה
.םימכח םירבד תכישמב
יפש ,םייכ״נת םיביטומ המכ שי ינשה קלחב
ר פס לש םיקוספה .לפרועמ אוה ףא םשור
ו טומ םישמשמ ןושמש לש וחומ לע םיטפוש
ב ושח / המכ בושח אל" :תורוש שלשל
. "םיבכוכ" :דומע ותואב הטמלו ,"םע הזיאמ
ן מ חנ לש ותלצה לע חנ תשרפמ וטומה
ו סוכשכ" :תורוש יתש ויחא ררוג לובמה
" ז אוה" הז ימ ."דבאתה אוה / םירהה ישאר
לצינ חנ ירהש ,םימלועה־ ארוב ילוא
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ת אצוה !אבצה ןמ בש רענ :ולש קחצי •
.׳מע 1970 > 61 ,ןייטשפא־ןיול •א

אבצה ןמ בש רענ

־ הדש לא וריש־תב־ידודג תא חלושה ררושמ
־ הדשל עדומב םתוא חלוש בצעהו המחלמה
י ל הארנ "רישה־תב ידודג" .ןכוסמ םישקומ
ת אשונ ירהש ,ולש קחצי תרישל ןוכנ יומיד
י טוירטפ־ימואל ןעטמ ,םינשב ,טומב המע איה
א שמ .יללכו ישיא בצעל יוטיב םע דחי דבכ
ן יא דועמל ילב וב דומעל ידכש הפיעל־דבכ
ה אוושהו קוחש יומיד .תילאנאב הצילמב יד
תמ ףויזהו םופסיחה .הנבהל־הלק תירטמיס
ו יתונווכ תונכב קפס יל ןיא .הרהמב םילג
י אשונל בוט ךא שקבמה ,ולש לש ובאכו

ן יא יכ אוה יולג דוס לבא ,םירישלו ויריש
־ יפי .תורוהטו■ תובוט תונווכמ תינבנ הריש
ושמה לש ויתועד תמחמ "ףויז" וארקי שפנה
ף ויז לבא ,רקיע־לכ ןריתסמ אוה ןיאש ,רר
ק ר אלו םולשל־הפיאשב םג תושעל רשפא
ה אשונש הריש ,םוקמ־לכמ .המחלמה־באכב
ל א םיקוסמב םוי־םוי םיאבומה םירענ" םה
בקה יתב לא—םירקדנמוקבו ,םילוחה־יתב
־ הנשמ רהזיהל תבייח—שדה תצלמהכ—"תור
ו ילע הפוכ ן א כ ףויז .הדרח ידכ דע ,תוריהז
.םמח קועזל
ם יקרפל םימוד ,הנבמ־יטושפ ולש לש ויריש
זפל םימעפלו זורח־עדוי דיב זרחנה ןומזפל
ל ע םירמוש םהו ,הזירח־השק דיב זרחנ ןומ
ר רושמה .השושתו תינוגדח תונדפקב לקשמה
ל כה ריבסמ אוה ,ויארוקל רבד ריאשמ וניא
ק פוה באכהו הדרחה ירואיתש דע בושו בוש
־ אפ ,תושגר־ההק יאנותע םוליצ תויהל םיכ
.תמא־תרישל אלו ,יטת
ת תרשמ איה .החוטב ולש לש ויריש תחלצה
ת אלממו הילאוטקאה לש דחא עטק הנומאב
ם ימי לש תושגר זוזיקב תמיוסמ היצקנופ
ק ר הצוענ םניא םתחלצה לבא .הלא םישק
ת ורוש .םתונטשפו םתוטשפב םג אלא ךכב
ק תווה־לעב ררושמה תא תולגמה תודחא תופי
ם יסנפ") םיזורחל תוניב תומלענ־תודבוא
ל א תדדונ הקנולא / םיחילבמ קפואה הדשב
ן קתמה התא")■ תואנותעה ,("םיחותינה־רדח
ם לועו ,לקשמה ,("...יאנידמה תואיגש תא
. תורבקה-תיבו םיחותינה־דדח ,ברקה־הדש
ת יטסיסנמיג הריש ונינפל יכ ,אופיא ,המוד
.הקיתוו תנמוימ
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