
?יאקירמא והמ :רקוורק־הד ן׳ז
 ילגנא לש ובבלב יאדווב םימעפמה תובשחמהו תושגרה תא ריכהל יתלוכיו יאוול
 חמש יאדו .וז תשבי לע ולגר־ףכ תא הנושארל גיצמ אוהשכ ותעד לע םילועו רואנ
 חרכהב ;תאזה הןאנה ץראה לש הבושייבו היוליגב תוארל הכז יכ לע דאמ דע אוה
 תא תראפמה תובשומה תרשרש לע ופיקשהב תימואל הואג לש הדימ שוחי יאדו

 רשאכש ,יצרא־ינב לש םדי־לעופ והז ,ושפנל רמוא אוהשכ .םיבחרנה הלאה םיפוחה
 החונמ־יכורד םהו ,םירוסחמו םיעגפ ינימ לכב ורסיתנו ,תותיכ־בירב וטבלתה
 ,םהלש ימואלה סוינגה תא םהמע ואיבה םה .ןאכ טלקמ םהל ואצמ ,חור־ירצקו

 שוכרה לעו ,הנממ םינהנ םהש תוריחה תדימ לע הדות םיבח םה רקיעב ול רשא
 הרוצב יוליג ידיל האובב ,ותדלוה־ץרא לש תוצירחה תא האור אוה ןאכ .םהל רשא
 םילועה הישותהו םיעדמה ,תויונמואה לכ ירבוע תא אוה האור םהיתולעפמבו ,השדח

 ץרא ,םיבחרנ תודש ,םיבושח םירפכ ,תואנ םירע הזחי ןאכ .הפוריאב םיחרופכ
 םוקמ ,םירשגו ,אשד־ירכ ,םינתסוב ,תובוט םיכרד ,םינגוהמ םיתב האלמה המוצע
!דבועמ־יתלבו רעוימ ,ארפ לכה היה הנש האמ ינפלש
 האר© הז ירה !הזה האנה ןויזחה יאדו הלעמ תומיענ תובשחמ לש תרשרש וזיא
 תוננובתהה ךרדב אטבתמ ישוקה .רתויב הנמאנ האנה בוטה חרזאל בסי יאדווש
 השדח הרבח העיפומ ויניע דגנל ;השדח תשביל עיגמ אוה .הבחר הכ העירי לע
 תולודג תוזוחא־ילעב תבכרומ איה ןיא ,הפוריאבכ אלש .הכ דע הארש הממ הנושה
 ,הכולמ־תורבח ,תויליצא תוחפשמ לכ ןאכ ןיא .לכ־ירסח לש רדעו םדיב לכהש
 ;דאמ יולג חוכ םיטעמל קינעמה יומס חוכ ןיא ,היסנכ־ןוטלש ,םיפושיב ,םיכלמ
 קחרמה .תורתומ לש םיגלפומ םילוסליס ןיא ,םיפלא םידיבעמה םילודג םינתשרח ןיא
.הפוריאב וניהש לככ לודג וניא םיינעל םירישעה ןיב
 .הדירולפ־ברעמ דעו היטוקס־הבונמ ,המדאה ידבוע ונלוכ ירה ,תודחא םירע איצוהל
 הז לא הז םירשקתמ ,המוצע הירוטירט יגפ־לע םירוזפ ,ונחנא םיאלקח לש םע
 לשמימ לש ישמה־תורסומב םידחואמ ,טישל םיחונה תורהנו תובוט םיכרד תועצמאב
 םה קדצ ־יקוחש יפל םחוכ יגפמ אריתהל ילב םיקוחה תא םידבכמ ונלוכו ,ןותמ
 לכ ירהש ,םיגייס אלו םיקיזא אל הילע ןיאש ,תוצירחה חור תמעפמ ונלוכב .םלוכ
 ,תניועה הריטה תא אל הארי םיירפכה וניתוזוחמב שיאה עסי םא .ומצעל דבוע םדא
 המהבו םדא םש םוקמ ,רמיח היונבה הבולעה התקבה דגנכ ,ריהיה הזוחאה־תיב תאו

 ־ןורשכ לש המיענ תודיחא .תולפשו ןשע ,ןויזבב םירדו הז תא הז םחהל םיעייסמ
 .חונו שבי ןועמ אוה ונלש ץעה־יתבב תוחפה .וניתונכשמ לכב העיפומ ןגוהמ השעמ
 יאלקח ראותה ;קינעהל ונירע תולוכיש רתויב םיאנה םיראתה םה רחוס וא ןיד־ךרוע
םילשהל לכויש דע המ־ןמז רובעי יאדו .ונצראב רפכה־יבשויל דיחיה יוניכה אוה
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 ־םויב ,םש .דובכ לש תומשבו תוממור לש םילמב לד וחוכש ,ונלש ןולימה םע ושפנב
 תיב־הווטמ םלוכ םישובל ,םהישנו םידבוכמ םיאלקח לש הליהק הארי ,דחא ןושאר
 האור אוה םש ...תועונצה םהיתולגעב םיעסונ וא ,םיאנ םיסוס לע םיבוכר ,יקנ
 ןיא .םירחא לש םעיגי לע המיפ הלעמ וניאש יאלקח ,ותיערמ־ןאצכ טושפ תד־ןהוכ
 תמלשומה הרבחה ונא :םד םיתתושו םיבער ,םילמע ונא םליבשבש םיכיסנ ונל
 הזה םיענה ןויוושהו ;ול יוארכ ןירוח־ןב אוה םדא ןאכ .םלועב התע תמייקה רתויב
 םימגאה יפוח תא וארי אלו ורבעי םיבר תורוד .ותלוז םיבר ומכ ףולח־ןב וניא םג

 היתולובג תא וארי אלש םשכ ,ץראה־םינפ לש תומוא םיאלוממ ונלש םילודגה
 איה ןכיה דע עדוי ימ .הרימג דע םיבשוימ תינופצה הקירמא לש םימלענה
 שיא לגר יכ ?ליכתו סנרפת םתואש םינוילימה םיבר־המ עדוי ימ ?תכשמתמ
!תאזה הרידאה השביה לש הפקיה תיצחמ תא ןיידע הרבע אל יפוריא

 תבורעת םהירה ? הלאה םישנאה לכ ואב ןייאמ תעדל היהת עסונה לש האבה ותלאשמ
 םק הז בר־ברעמ .םידוושו םינמרג ,םידנלוה ,םיתפרצ ,םיריא ,םיטוקס ,םילגנא לש
 ,ללכה ןמ איצוהל שי חרזמה תולילג תא ,ןכא .םיאקירמא התע יורקה עזג ותוא
 םיבר יתעמש .תבורעת םוש ילב םילגנא לש םהיצלח־יאצוי םה וללהו ליאוה
 ,יתעדלו ;ינא תולאשמ־לעב אל ,יל רשא :רתוי םיברועמ םה םג ןיאש לע םירעטצמ
 תאזה הנומתב רתויב טלוב םוקמ םיספות םה .הרקש יפכ רתוי הברה רבדה בוט
 רשע־השולשב הלגתמה םיענה ןויזחב בר קלח םג םהל ;תנווגמהו הלודגה
 ינא לבא ;םהיתודימ רחא רהרהל אוה הנפואה ןמ יכ יל עודי .הלאה תולילגה

 ;םהיחטש תא ובשיי ןהבש המכחהו תונקיידה רובעב ;ושעש המ רובעב םדבכמ
 ־תיב רובעב ;רבכמ וליג רשא רפסה־תבהא רובעב ;םהיתוכילה־םעונ רובעב
 רשא ,םתוצירח רובעב ;הזה רודכה־יצחב ןושאר אוהש ,םהלש קיתעה שרדמה
 םוקמב ,םע היה אל םלועמ .רבד לכל הדימה־תמא איה ,יאלקח אלא יניאש ,יניעב
 .רצק הכ ןמז־קרפב הזמ רתוי ושע ךכ־לכ הבוט־תיופכ עקרק ול תויהבש ,םמוקמכ
 ורהיט ,תורחא תולשממב רתוי םיטילשה ,םייכראנומה תודוסיה יכ םתא םירובס יכו

.ךפיהה תא םידיעמ הירוטסיהה־ירפס ז םומו בבר לכמ ןתוא
 ,תרחא וא וז ךרדב הפוריא לש היינע דחי ושגפנ הזה לודגה יאקירמאה טלקמב
 ,יובא ?םה ץרא וזיא ינב והער תא שיא ולאשי המ םשל ;תונוש תוביס בקעבו

 דבועה ,דנו־ענ ללמוא לוכי יכו .ללכ תדלומ םהל התיה אל םהמ םישילש־ינש
 ;תלוונמ תוינע וא הריאמ© הרצ לש תקסופ־יתלב הנומת וייחש ,בערב הנעתמו
 ? ותדלומ איהש תרחא הכלממ וזיא לע וא הילגנא לע רמול םדא ותוא לוכי יכו

 תא אלא עדי אלש ,לובי ול ובינה אל היתודשש ,וליבשב םחל הל היה אלש תדלומ
 היה אלש ;םישנעו םיטפשמ םע ,םיקוחה לש םתרמוח תא ,םירישעה לש םפעז
 םתפיחד חוכב !אל ? הז תכל־בכוכ לש בחרנה וחטשמ דחא לעש וליפא ותושרב

 םיקוח ;םתייווה תא שדחל הטונ היה לכה .םולה ואב ,םינושמו םינוש םיעינמ לש
 םילושמ הפוריאב :םישנאל ויה ןאכ ;שדח יתרבח רטשמ ,שדח םייח־חרוא ,םישדח
םשג־תורטמלו היחמצ לש תיבובקרל םיקוקזה ,ץפח־םהב־ןיאש םיחמצל םלוכ ויה
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ח וכב ,התע ךא ;דימ םהב ורצק המחלמו בער ,רוסחמו—שחל ושחל םה ;םייחמ
א ל רבעשל !וחרפי! שרוש וכה ,םיחמצה רתי לכל המודב ,ירה ,רחא םוקמל הלתשהה
ם ריכי ןאכ ;םיינעה תומישר תא איצוהל ,םתדלומ לש םיחרזא תמישר םושב ונמנ

ם יקוחה חוכב ? תאזה העיתפמה הרומתה הללוחתה םלענ חוכ הזיאב .םיחרזאכ םמוקמ
ם יעיבטמ ,םעיגהב םהילע םיננוגמ ,םינפה־יריבסמ םיקוחה ,םיקוחה .םתוצירח חוכבו
ר בטצמה רכשב ;םעיגי דעב הפי ןיעב רכש םילבקמ םה ;ץומיאה למס תא םהב
־ ינב לש ראותה תא םהל תוקינעמ וללה תועקרקה ;תועקרק םהל םישכור םה הזה
. ללכב הל ךרטצהל םדא־ינב םילוכיש האנה־תבוט לכ הוולתמ הזה ראותלו ;ןירוח
ם יקוחה םיאב ןייאמ .םויו םוי לכב ונלש םיקוחה םיללוחמש הלודגה הלועפה וז
ל ש ירוקמה סוינגה ןמ הבואש איה ? הלשממה ןיינמ .ונלש הלשממה ןמ ? הלאה
ת רבחמה הלודגה תרשרשה וז .הלשממה ידי ־לע וצמואו ורשואש ,זעה ונוצרו םעה
ם ש .היט1קם־הב1נ תא איצוהל ,לילג לכב הןארל תגצומה הנומתה וז ,ונלוכ ונתוא
: רתויב וב ולפיט אלש וא תונואג ילעב םישנא ויה אלש םא ;לכה תא רתכה השע
ם ע ףוריצב ,רתכה לש וחוכ ;רתויב לילד ובושיי ןכא לילג ותואש איה האצותה
ו יקלחמ המכ םעפ וחרפ ןכ־יפ־לע־ףא .םש בשיתהמ תוירבה תא ענמ ,םישותיה
 המכ לש םתמשאב לבא .תוירבל־םיחונ םישנא לש רוביצ וב היהו ,לילג ותוא לש
ה תיה הקירמאב רתכה לש רתויב הלודגה תינידמה ותועט .םלוכ ולגוה םיגיהנמ
!םישנאל אלא הקוקז .דתיה אלש ץראמ םישנא קיחרהל
?  םולכ־אלו ול היה אל הבש ץרא יפלכ שוחל ינע יפוריא רגהמ לוכי הקיז המ
ם יתובעה ויה הלא ,ותומכ םיינע החפשמ־יבורק המכ לש םתבהא ,ןושלה תעידי
. דמעמו הנגה ,םחל ,המדא ול תנתונה וז איה וצרא וישכע :ותוא ורשקש םידיחיה
; יפוריא לש ויצלח ־אצוי וא יפוריא אוה ?הז שדח םדא ,יאקירמאה אופא והמ
י תייה לוכי .תרחא ץרא םושב ואצמת אל ותומכש ,רזומ םימד־בוריע ותוא ןאכמ
, הידנלוה .דתיה ותייערש ,ילגנא היה היבא־יבאש החפשמ לע םכינפל עיבצהל

ת ונב םישנ עברא התע םהל שי הינב תעברא רשאו ,היתפרצ השא ול חקל ונבש
ם יסומינהו םימודקה־םיטפשמה לכ תא שטונה הז אוה יאקירמא .תונוש תומוא
ה לשממה ןמ ,ול ץמיא רשא השדחה םייחה־ךרדמ םישדח לבקמו ולש םיקיתעה
י אקירמא השעג אוה .הב קיזחמ אוהש השדחה הגרדה ןמו ,הל תייצמ אוהש השדחה
י נב םידיחי ןאכ .ונלש הלודגה ^1תב3 ז01?43-ה לש בחרה הקיח לא ולבקתהב
־ דיתעל וערזו ויתועיגיש ,םדא־ינב לש שדח עזג םתויהל םיכתומ ןושלו המוא לכ
ל גרה־ילוע םה םיאקירמאה .םימיה ןמ םויב םלועב םילודג םייוניש וללוחי אובל

, תוצירחו ץרמ ,םיעדמ ,תויונמוא לש לודגה עפשה תא םהמע םיאשונה םייברעמה
ו יה םעפ .לודגה לגעמה תא ומילשי םה ;חרזמב ןכל־םדוק הברה םתליחתש
ת וכרעממ תחאב םידכלתמ םה ןאכ ;הפוריא לכ ינפ־לע םירוזפ םיאקירמאה
ם תוח הב עבטוי אבהלו התעמ רשאו ,םלועמ ועיפוהש רתויב תואנה היסולכואה
ב והאל יאקירמאה בייח ןכל .םינכוש םה םהב םינושה םימילקאה חוכמ דוחיי לש
ןאכ .ויתובא־תובא וא אוה ודלונ הב ץראה תא רשאמ רתוי הברה תאזה ץראה תא
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 •ןובשח אוה ,עבטה סיסב לע דסוימ ולמעו ;ולמע ךלהמ תא םאות ותוצירח רכש
 אוושל ךא םינפלש ,םידליו םישנ י הזמ קזח יותיפל דרטצהל לכוי םולכ ;תלעותה
 ארבל םהיבאל ועייסי החמשב ,םיזילעו םינמש ,התע ,םחל תסורפ ונממ ושקיב
 רשא ילב ;םלוכ תא שיבלהלו ליכאהל הכרב־ילובי בינהל םידיתעה תודש םתוא
 יאקירמאה ...ףיקת ןודא וא ,רישע רזנמ־בא ,ץירע ריסנ ידי־לע םהמ קלח ףא שרדיי

 ,םישדח תונויערב קיזחהל וילע ןכל ;םישדח תונורקע יפ־לע לעופה ,שדח םדא אוה
 רבע קרס־למעו תוינע ,םידבעושמ־תולת ,סנואמ־הלטבמ .תושדח תועד תוגהלו

.יאקירמא והז הגה—עפשב הסנרפ ןרכשש ,דאמ הנוש גוסמ תועיגי לא
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