
הדעבו הדגנ ,הרוזנצ דעב :ןײטשפרש *וכע־ןב
, תיטפשמ החסונ ןיא ,ינויע ןורתפ לכ ןיאש רמול ינוצר .הרוזנצה תייעבל ןורתפ ןיא
ר זנצל םא הלאשב תונוכנ תוטלחה ללכל עיגהל לכונ החוכבש תישעמ המכח ןיא
ע וציבל וא םוסריפל םדוק ,ליבס וא ליעפ חרואב ,הרוצ וזיאבו הדימ וזיאב ,אל וא
ל ש תיפוסניאה היעבה יהוז רבד לש ודוסיבש ינפמ ןורתפ ןיא ,יתעדל .וירחאל וא
ת ולוע ןניאש תורטמל םירתוח ונחנאש ינפמ ןורתפ ןיאו ;הרבחל דיחי ןיב סחיה

ת ונושה םישנא לש תוצובק תבכרומ ונלש הרבחהש ינפמ ןורתפ ןיאו ;דחא הנקב

.וזמ וז ידמ רתוי
ם יענכשמ םידדצה ינשמ םיקומינה יכ רמא וליאכ ןורתפ־תכוסח היעבהש רמואה
ר וזחא ינא .יתנווכ תא טעמ ריבסהל יל השרוי .הדימ התואב םיענכשמ־יתלב וא
.הרואכל םתקדצהל תוינרדומ תומגוד איבאו םייסאלקה םיקומינהמ המכ לע
ל ע יתרבחה חוקיפה תוכזב ,הבחרה־רתיב ,וא הרוזנצ לש התוכזב קומינה ,תישאר
ה מ תויהלו ךופהל םיטונ ונאש היה רובסש ,ןוטלפא .יבמופה יוטיבה יעצמא לכ
א יהש ינפמ ,הקיזמ הבהאל הלושמ תיתמארד הרישש רמא ,םיעמושו םיאור ונאש
. יפואה תא תסרוה איה ללכבו ,םיירסומ־יתלב םירוביג תוקחל םיריעצה תא התפמ
ת ובוטה תודימה קוזיחל שמשתש ןיד ,תינומרה הקיזומל המודב ,איהש תונמא לכ
י כרדל ונתוא חידהל ,ידמ תישנ וא תינומרהזיד הקיזומל המודב ,שמשת אלו ,ונלש
.עשר וא תולכס ,והות
ן הבש ,תויתרוסמה תורבחה לכל תינייפא יתרבחה בוטהו הינומרהה לש וז השגדה
. המגוד איה ןיס .ירסומה בוטל הפופכ אוהש גוס לכמ האנה יכ םימיכסמו םידומ
ה קיזומה ןיב רשק שי" ,רמוא ,סויצופנוקל סחוימה ,(יקיל) קיתע יסאלק רוקמ
ץ רא לש הקיזומה ,החמשו הטקש איה תחרופו הוולש ץרא לש הקיזומה ...לשמימל
ה מודב ."והובו־והותב יורש לשמימהו ,סעכו חור־תרומ לע הדיעמ המוהמב היורשה
ת א ,ערל ןיבו בוטל ןיב ,בצעל הלוכי תונמאה יכ סויצופנוק היה רובס ןוטלפאל

.יפואה תא ךכ ךותמו ,תושגרה
ה עיבמ איה לבא .רובידל המוד ,רמא ,תונמאה .יוטסלוט הלעה טעמ םימוד םיקומינ
ו עדי רשא תושגרה לכ תא וננמז־ינב םישנאל תנתונ איה .שגר אלא תוטשפה אל

ת רטמ .םיישונא רתויב םיישונא תוחפה תפלחה תא תזרזמו תפקשמ איהו ,םהימדוק
ה בוט תונמא יהירה הריבעהל הביטימ איהש לככ .הבהא ריבעהל איה תונמאה
 אוהו ,םיבוט סנקיד לש םינמורה יכ יוטסלוט ןעט וז ןחוב־ןבא לע ךמתסהב .רתוי

י וטסלוט לש וירופיסמ םינשבו יקסביוטסוד לש "תוומה־תיבמ תונורכז״ב ןידה
, וז ןחוב־ןבא יפ־לע ."זאקווקב יובש״ו "הכחמ ךא תמאה תא האור םיהולא" ,ומצע
.רנגאוו םייטסילובמיסה םיררושמה םג ןכו ,ער אוה ריפסקש ,רמא
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ך שומ םג אוה ךא יתייעב אוהש רורב יוטסלוטו סויצופנוק ,ןוטלפא לש ןועיטה
ו ניאש רשפא טרפב רקחמה ןמ וא ללכב ןויסנה ןמ םידמול ונאש המ .בלה תא
ת ויוהדזהה ןמ םיעפשומ ונלוכ .ותוא רתוס וניא ,יתעדל ,תוחפל ךא ותוא רשאמ
ה צרעהל המגודכ תגצומה תוגהנתה תוקחל העודי הייטנ תמאב ונל שי ,ונלש
ה ניחבמ העיגפל־םיחונ םישנאו םידלי המכ תוחפל שי יכ המוד .תעלבומ וא תשרופמ
; דבה לע תומילאמ ונהנש רחאל המ־ןמז ךשמל רתוי םימילא םישענה תיגולוכיספ
ה ברה תרכינה ,היזיבלטה לש תידימתה תומילאה הדימ וזיאב דומאל לוכי שיא ןיאו
ן יא .םדאה רסומ לע העיפשמ ,תרחסוממו הצופנ היזיבלטה ןהבש תוצראב רתוי
.רסומה תא תרפשמ היזיבלטב תגצומה תומילאש ךכל רורב ןמיס לכ
ל ש תונמאה ןמ לודג קלח לש םזיליהינל ,רתוי תודחוימ תומגודל רובעל יל השרוי
י תנווכ םזיליהינב .ןורחאה ןמזב םינמא המכ ופיטה הל האנשה לאו ןורחאה ןמזה
, זובל יואר לכהש השגרה התואל ,םיטסיאדאדה ומליגו ודמילש ינסרהה זובל
ה נתשמ ומכ םמורמו ונימב־דיחי ,הורפ לש הנטיב לעב לפס ומכ ךרפומ ונמלועש
ת דובע ירפ) תצפונמ תיכוכז־תשמש ומכ יתילכת יפוי לעבו ןאשיד ידיב המותח
. וניה ךכ ילואו ,יטסיליהינ םזילאירוסה םג היה רחא שגדהב .(הרקמה עויסב ודי
ן וימדל הנותנ התיה רתוי הקומעה םתונמאנ ךא ,םזינומוקה לע ובגע םיטסילאירוסה
ם ייטסידאס םילמו םייומיד לע וצלע םה .ירזכא ,תובורק םיתעל ,ךכיפלו לבגומ־יתלב
, םהלש האנקה־ישגרלו םמצעל ץוחמ םהל םישודק ויה םיטעמ םירבד ,םייגולותאקסו
ן יא .ונבורל םיארנ םהש יפכ םייחה ןמ ץלחיהל וצר םה .םמצע לע ורזכאתה םהו
ר אופמה תעה־בתכ תא ראיתש ימ היה .םשפנב די וחלש םהמ םידחאש עיתפמ הז

ם דוסיב־םייטסידאס םירויא לש וא םימולצת לש ףסוא תמאב״כ ,Minotaure ,םהלש
ו עיגהש ,םיינרדומ םירייצ וא וקיר׳ז ,יל׳ציטוב ,ףארג סרוא ,ךאנארק לצא ורחבנש
ה ליחבמ הנחצ ףדונ אוה .האופר דומילל רפסב קוח יפ־לע רתומה לובגה הצק דע
— ינוימדה רואיתה תא חוכשל לוכי ינניא ימצעל ינאשכ .״ופאטסגה לשו תויבונס לש
 המימתה השאה לע שממ ךרך ךיא ולש היפרגויבוטואב ילאד ראתמש—הווקמ ינא ךכ
ו תלכי לע ךכמ רתוי דועו ,והשעמ לע היה האגש קפס לכ ןיא .ותוא הבהאש
.יבמופב ותוא ראתל
י פלש ,ןילס ןאנידרפ־יאול יתפרצה רפוסה תא איבהל יל השרוי האנש לש המגודכ
ד ימת ךא ,יצאנ םימעפלו המואמב ןימאה אלש טסיכראנא םימעפל היה ולש ותנעט
ר פוס (!רבדה בוצע־המ) דימתו ,וב־דוסיה־דע ילנויצאר־יא ,ירזכא ימשיטנא היה
ם יתפרצה לש םזילוהוכלאל םיארחא םידוהיהש רמא אוה .ינלוקו ללקמ ,שגר־זע ,קזח
. לער םיפידמ םה ,הרקע םתנובתש רמא אוה .המחלמב םיתפרצה לש םתלפמלו
ן ייציש למס הזיא ודנעיש יוארה ןמו ,םסרסל וא ,ישונאה ןימה לכמ םתוא דדובל שי
ת וחפל דה תאצומ ,ולש םיסרטנוקב שרופמב ואטובש ,ולא תודמע .שונא־תתכ םתוא
.בתכש םינמורה לש םחורב

. ותונגל ףוקזל רשפא הסגה ותאנש תאו רפוסה לש ירשפאה םזיכראנאה תא קר אל
ומצע תא קר בישחמה ,תויכונא־לעבו הןאר־שיא םג אוה תובורק םיתעל ןכש
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 היה הצור הארנה יפכש ,ילראזאו ומכ ןמאל הנושארו־שארב ןווכתמ ינא ןיא .דבלב
, ןיילק ביא ילוא ךא .ולש םיינועבצהו םיינכימה םיוותמב ולוכ םלועה הסוכיש

ב ריעש ,רמאש ומכ ,תירמח־יתלב תינומת תושיגר לש םיחטש ,תונקיר רכמו גיצהש

ת וחקיפו ינוידב עדמ םעו תוינאיצורקיזורה תרות םעו הקיטסימ םע םזיאדאדה תא
, לוחכ־תועובצ םישנ םהיבג לע ררגש ךכ ידי־לע םידב רייצ רשאו ,תירחסמ
ם ידב גיצהש ,ינוצנאמ ורייפ ודימלתב ןידה אוה ;וז ןיעמ תויכונאל המגוד אוה
ה אוצו ,ויתועבצא־תועיבטב תומיתח ,םיפוצה ןתוא ולכאיש םיציב ,םיעובצ־יתלב
, ולש ׳תוידיברומ׳ב ,ישונאה שגרב קחשל הצור ינא" ,רמא ןיילק .האנ הזיראב

."תיארפו הרק הרוצב
י נא ךא ,הלאה םיגוסה ןמ תומגוד הברה דוע ףיסוהל ונייה םילוכי בלה־ןובאדל
. תרוקב־תריקס ךותמ קר יל העודי איהש ינפמ ,ןגוהכ אלש ילוא ,תחא קר ףיסוא
ם ירבג םה הרואפתה־יזיזמ וב רשא ,לוהרװ ידנא לש ״ריזח״ יורקה טרסב רבודמה

, "םירוחבו תורוחב" וב רשאו םישעור םיעבצב תועובצ םהישובמ תורעשש םימורע
ו ליאכ רוא לש טהלב םהלש ןימה־ירבא תא הוארל םיגיצמ" ,תרוקבב רמאנ ךכ
."םילוח־תיב לש ןימ־תולחמ ףגאב ויה

ח יניש םימת םדא שי םא קפוסמ ינא .תונמאה לש ירחסמה דצל עיגמ ינא ןאכו
, רושק רייצה .הזכ רבד ללכב שי םא ,דבלב תונמאכ תלפונ וא המק תונמאה יכ
, םינואיזומ־ילהנמ ילואו ,םירקבמ ,םינפסא שיו ,הירלגל ,רושק תויהל הווקמ וא
ת ונפואהו ליאוה .רחא קסע לכל דאמ המודה קסע איה תונמאה םג .ונעמל םידבועש
ב צק תא קיבדהל םילוכי םניאש םירייצ ירה ,הלודג הכ תוריהמב תונתשמ תונמאב
ם ילולע הנפואב םהמ רתוי םילבוקמה םהירבחו םיתוחנ םמצע שיגרהל םילולע ןמזה
ר שפאש אלא רויצה יבגל יתגצה התואש ,תמליאה הלאשה .זובב םהילא סחיתהל
ך לש רויצב שדח המ" :תאז דימת המודמכ איה ,איהש תונמא לכ יבגל הדימעהל
ך ות וייח־ימי לכ דובעל וילע היה היפלש ,הנשיה ךרדה יכ הלגמ ןמאה ״? םויה
־ ןרציל המודב ,תאז תחת .הקיפסמ הניא בוש ,ותנומא תא טאל־טאל ללכשמ אוהש
. ותריצילו ומצעל בל־תמושת בסהל ידכ שודיח הזיא אוצמל תוסנל וילע ,םישובלמ
ה נקמו ןואיזומל להק ךשומ ,היזיבלטבו םינותעב בל־תמושתל הכוז ,רכמנ שודיחה
, םיחכשנו םימסרפתמ םירייצ .דבלב רצק ןמזל םימעפל םג םא ,םוסריפ רייצל
, םינומלש םימעפלו ,תמוסרפ ילולעת ,םיטהל־ישעמ וליאו ,תונתשמ תונפואה
ר מוא ינא "םינומלש" .םיימוי־םוי ךשמל תמסרופמה תונמאה תא רוציל םיעייסמ
ה לוכי היצנווב הלאנייבה התיה ןהב םינשב יכ רבד־עדוי שיאמ יתעמשש ינפמ
ו א רחסמ ילוקיש וא ,םינומלש ויה םהירחוסל ןוהו םיכוזה םינמאל הליהת איבהל
.רתויב בוטה רייצה ימ םיעבוק ,הקיטילופ

ב ל־ץמואב הרגתמה שיאה—ךכ תויהל ונוצרש וא ,ונלש תוברתה־רוביג והירה ןמאה
י דכ םינואיזומה יבשותמ םירחא בירחמה ,הפי ןיעב ורכש לע אבהו תומכסומב
,םזידאסה ,העתפהה תא לצנמה ,הב תוכזל ידכ הליהתל זבה ,םמוקמ תא תשרל
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, ונתולעפתה תא ררועלו ךושמל ידכ תוברתה ינפב הטושפה החטההו תונסרהה
ר בד לכ היה תמאב וליא ומושיר תא חפקמ היהש אלא ומצעל רומג שפוח שרודה
ד עב ןעוט הזכ ןמא םא .תמאב ונבילעמ וא ונעיתפמ היה אל רבד םושו רתומ
ן מ תוחפ יכונא אוה םא ידיב קפס ךא ,םיווש ובלו ויפש דאמ רשפא רומג שפוח
ף ידעמ אוה ךכב ותכאלמש ינפמ ךא ולש ,רוזנצה ןמ וא םיינרמשה םירייצה
’ .תתיובמ תונמאה ראשיתש
ר וריבב לח יתרמאש המ לכ לבא ,דיחיה ןמאל יתנווכתה תוירחסמה לע יתרבידשכ
, דחא לכ .םינומהל רודיבה תורוצ לכ לעו םיטרס לעו תוזחמ לע ףקות־רתיבו

ם יכרעהו העדותה לע טלתשהל הצור ,בכוכה־ןרדבה ,ןואיזומה להנמ ,קיפמה ,ןמאה
י ותיפהו יותיפ איה תונמאה .ןוממהו הררשה ,הנפואה ,הרובגה ןעמל—ותלוז לכ לש
ם לועב רתויב קיתעה עוצקמהו ,ותלוז לכל רשכ דיצ אוה םדא לכ ,קסע אוה
.חצנומו ךרע־תרכהל הכוז

ם כל ריכזהל ינא הצור ,חור־תרומ וא חור־תרוק םכב םיררועמ ירבד םא ,הנהו
ה ריבעה ילש יתצילמ ילואו ;ידדצ־דח היה ילש טבמה־תדוקנמש ןועיט יתילעה יכ
ם ירתוח ונאש יתרמא ,םכל רוכזכ ,ירבד תישארב .יתעד לע העודי הדימב יתוא
ו נל ןיאו ,םיווש ךא םידגונמ םיקומינ םיחתפמ ,דחא הנקב תולוע ןניאש תורטמל
.ונלש היעבה ןורתפל םיטושפ םיילנויצאר םיעצמא
.וב וכמתיש םילוגד םיפוסוליפ הברה שי םא חוטב ינניא ? דגנכש־ןועיטה והמ
,ןקיטמגארפה ,יאוד ןו׳ג הלעמ היהש ןועיטה גוס תא ינוימדב יל רייצל ינא לוכי

יכו ,ונמצעב רוחבל ןירוח־ינב ונחנא םא קר בטיה רוחבל דומלל ונא םילוכיש
ירסח םיראשנ ונמצע ונא ירה הריחבה ידיקפת תא םירחאל םינתונ ונאש הדימב

ן ח אצומ וניאש ימב עגופ אוה .דאמ ךלכולמו ןסר ־לוטנ ,יכונא אוה דליה .תורגב ׳
; בנוג אוהו רקשמ אוה ,םיבובז לש םהיפנכ שלות אוה ,תפוניט לכוא אוה ,ויניעב
ל כו ;םהמ למגיהל הןקת ול היהת הכלהכ הלאה םירבדה לכ תא השעי םא קר ךא
.םהל תותפתהל דחוימב יופצו יתודלי ראשנ הלאה םירבדה ונממ וללשנש דלי
ם ילוכי ונא ןיא .םלודיג םצעב םידמועה םידלי ונא ירה תיתוברת הניחבמ ,הנהו
ת ולעתהל ידכ תוסנתהל ונילע םיכלכולמ וא םישק תונויסנ הזיאב רוריבב רמול
, םינמא לש םתוניצר תדימ תא טופשל קר ונא םילוכי רתויב בוטה הרקמב .םהילע
ם היתועדל וליפא וא ,םמוהיזל ,םהיפ־לובינל רורב רשק םוש ול ןיא הז רבדו

, דחא דעצ דוע דעצנ םאה ולש םזידאסה ללגב רלדוב תא הלגנ םא .תויטילופה
א וה הלבאר ן ״םולשו המחלמ״ תא םג הלגנו ,יוטסלוט לש ןחובה־ינבא יפ־לע
ר וגקריק .ידמ יאלבאיקמ ילבאיקמ ,ידמ יטרקומד־יטנא ןוטלפא ,ידמ ינאיזלבאר
ה בהאהש דמלמ ,"ןיאו תושי״ב ,רטראס וליפאו ,תנכוסמ תוילנויצאר־יאל ףיטמ
י נניא .רסומה תאו ןושלה תא תיחשמ סיו׳ג סמיי׳ג .תירשפא־יתלב ךא תיחרכה איה
, ןבומכ ,רנגאו .אירב םשור השוע אוה ןיא לבא ,תיחשהל טקב לאומס הצור המ חוטב
,השטינ תא םג תודנל היה יואר ילואו ,ירצונכ אלו רפוככ אל יוכיס םוש ול ןיא
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כפכפהה תא חבישו ךפכפה היה השטינש ינפמ ,ותוא ףקת ךכ־רחאו ותוא ךירעהש
. ונלש םזילאיצוסה ירויש תא םלוה וניא ולש ןוילעה םדאה גשומ ,הזמ ץוח .תונ

, הז ונמלועב .ונלש תויורשפאל רשק םהל שי תונמאב םיטבלתמ ונא םהב םיישקה
י ניסה ןמורה םג ונשי ,הלבארו ןוטלפא קר אל ונל שי ,רחא םלוע לכמ לידבהל
ו נל שי .שודקה סומינורייהו םנאפוטסירא ונל שי .יימ ןיפ ןי׳צ ,לודגה יטוראה
ו יהש םימדה־תונברק לע ונא םיעדוי .ודוה לש םיינוליחהו םישדוקמה םיסולא׳פה

ה מוגעה תיקטצאה הרישה לעו םייחב שמשה ראשיתש ידכ םיבירקמ םיקטצאה
 יווחטמב וישכע םה עוציבו תונמא לש גוס לכו ישונא ךרע לכ .שגרה־תינינאו

ש י וליאכ טעמכ הארנ .לכה תויהל םילוכי ונא ,ןוימדה ךרד לע .ונלש העדותה
ע נכתשהל םילוכי ונא ןיא בוש .םיישונא־ןפו םייתוברת־סנארט תויהל ונדי־לאל
ם יטושפ ,םיירסומ וא םייתונמא ,םיכרע לש תחא תכרעמ וזיאש םירחא ענכשל וא
ת בכרומהו השדחה תאזה הביבסה חכונל .דעו־םלועל הנוכנ הדבל איה ,םיבכרומ וא
ת ויחל ,םייטרקומד תינורקע ראשינש ןמז לכ אל ,ונמצע תא ענכשל םילוכי ונא ןיא

ל ש וריוואל ונאציש ,םידלי ונא בוש .תרוסמ־ת1וצמ וא בתכומ ןונקת הזיא יפ־לע
ם א ,זאו .ןויסנ ךותמ תוקפאתה ונמצע תא דמלל םיכירצ ונאו ,רתוי רישע םלוע
ל עפי אל ינטשפ םזידאסו ונתוא תממעשמ ןורשכ־תרסח היפרגונרופ היהת ,חילצנ
ר וסאנש ידי־לע הלאה םייותיפה לש םתויח לע רומשנ אל ונחנא .וניתושגר לע
.םירוזנצ לש שגר־תמוטא תודיקפל ונלש תויוריחה תא ריבענ אלו ,םהילע
ך יאו הזכ ןועיט חתפל היהי רשפא ךיא ונמצעל ראתל ונלוכ ונא םילוכי ,יתעדל
ש יש תולודגה תונמאה־תוריצי לכ תא הנמנש ידי־לע ינויגה יפוא ול תוו^ל לכונ
ם יצור ונא ןיא .תויטרקומד־אלה תוצראה יגהנמב ןייענש וא ,ןתוא רזנצל דוסי

ת א לוטקל וננוצר ןיא םג ןכ .שפוחה תא םיפידעמ ונאש םושמ םיפרוטמ בשחיהל
א ל שיאש םוקמל עיגהלו גילפהל שקבמה ןוימד לש ותוכירד תא דיספהלו ןוימדה
.ןכל־םדוק םצעב םש היה

ר יחמ הז דעב םלשמ אוהו ,עדנש יפכמ רתוי ילוא תוריח ונל ןתונ ינקתפרהה ןמאה
ן מזה תא תומלוהה םיכרדב ,וישכע אוה דקוש .ונתעדב הלענ ילואש הזמ רתוי בר
ת ונמאה איהש ,ולש תונמאה .ורבחל םדאה תאו םדאל םלועה תא םיאתהל ,הזה
ם ביכרהלו םירבד רובשל תיביטימירפ הרוצב ןגפומה ןוצרה ןמיסב תדמוע ,ונלש
 איה םתוישונאמ םירבד תעקפה—םתוא שנאלו םתוישונאמ םתוא עיקפהל ,שדחמ
 ןמאה .ןוטלש לש םולחו תודידבל ליבקמ רבד ,הלפשהה ךרדב ןינק ןימ המצע
ם ימעפל ,חיכומ אוה תאז ותושעבו תונמא־תונוכמ הנוב ,ונמצע ונא םג אוהש ,הזה
ת ויהל וננוצר ןיאש וא תונוכמ ונא ןיאש ,ונחנאש ,תוינמחג וא תויתורירש תורוצב
ם ירידחמ ונא ,ןהל םיגוודזמו ןתוא םיקחמ ונאש ךותמ .ןהב לושמל םילוכי ,תונוכמ
ם ייטסיספילוסה םידחפה תא אטבמ אוהש ןויכמ ,הז ןמאו .ונלש םייחה תא ןהב
א וה רמולכ ,ומצע ךותב דדוב םהמ דחא לכש םידיחי לש הרבחל ונתוא ךפוה ,ונלש
ל ש תימינפה תואיצמה לא שיא םיעיגמ ונחנא .ונתודידב לע רבגתהל ונל רזוע
.הןארל התגצהו וז לש המויק תשחכה ךותמ ורבח
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, ריבסהל התיה יתנווכ .םירצק םיטפשמ המכ ךותל ידמ רתוי סוחדל יתיסינ ילוא
, תימלג תויהל הטונ וננמז לש תונמאה עודמ ,רתוי תיבויח הרוצב םעפה תאזו
ת וילילשה לכב ,עודמו ,תירזכאו תיתרוסמ־יטנא ,תיכונא ,תיתורירש ןיע־תיארמל
.ונל ץוחנ אוה—הרורב ותלעות ןיא וליפאו ,ונל ליעומש והשמ ילוא שי ,תאזה
ל ש בתכמ ךותמ טטצא םא תוחפ תטשפומ הרוצב יתנווכ תא עיבהל לכוא ילוא
ת א" :בתוכ אוה .דיתעל ותשא ,םייהסגנירפ היטאק לא אוה בתכמה .ןאמ סאמות
 ,תונמאה תא הנארל גיצהל ידכ קרו־ךא ןגרואמה ,ימויק היה לדלודמו רק המ תעדוי
ה קבדה תונמאהו םוליגה תלחממ יתוא אפרל לוכי דחא רבד קר ...םייחה תא םלגל
א פרל לוכי רשואה קר .ילש ישונאהו ישיאה דצב ילש ןומאה־רסוחמ יתוא אפרל ,יב
ו ילעש רבדה ...!תיחקיפהו הקותמה ,הבוטהו הבוהאה הנטקה יתכלמ ,תא קר ;יתוא
י ראשיתש אוה ,ןומאה אוה ,ףסכנ ינא וילאו הווקמ ינא ול רשא ,ךינפל ןנחתמ ינא
א נ־ייה ."הבהא ,רבד לש ורוציק—הנומאל המודה והשמ והז—יב קפקפל ילב ידי־לע
״! יתייער—יתעישומ ,ימושיג ,יקודיצ ,ירושיא יל
ה כובמ לע רתוי רבדמ אוה .ןאמ לש םיבוביחה־ירבדל שולפל טעמ ךיבמ הז ירה
י סופיט והשמ שי לבא .לווינ וא םזיליהינ לע רשאמ ןיע־תיארמלש תורירק וא
ך רוצ ןיא ילואשו אושנ ילבל םיילילש םה הרואכלש וללה םינמאה לע וירבדב
ח יכוהל תובורק םיתעל הסנמ ,הרואכל ילילשה טרפבו ,ןמאהש רובס ינא .םתאשל
י נניא .ומצע תא בהוא אוהש הממ רתוי ותוא בהאיש םלועה תא ענכשלו וביט תא
ו בש יסופיט רבד הזיא אטבמ ןאמ םא לבא .םינמאה לכ תא קידצהל םתס ןווכתמ

י נרדומה ןמאה .הבהא וא יופיר וא ,תודידיב רשאמ ףסכב תוחפ אוה הצור ירה
א וה .המחנלו הליחמל הווקמ אוהש ינפמ ויבאכו ויתואנש תא ןיגפמ ילקידארה

.הארנ אוהש יפכמ תוחפ יכונא

ו נילע .יתחתפ הב המלידה לא רזוח ינא ךכו הרוזנצה דגנ יתונעט תא יתמייס
ו נאשכ לבא .ותמצע תא םיאריו ותמכחב קפס םיליטמ ונאש ינפמ ןמאה תא ןסרל
א ל ,ידמ רתוי ותוא ןסרנ םא .ונמצע תא םינכסמו םיליבגמ ונירה ותוא םינסרמ
ע דיה תוכזב .הצחמל־תויתד תונחבה וא תימצע־תושדחתה ותא דחי שפחל לכונ

ר יעסמו רתוי לודג והשמ םלועה השענ ונלש תונריתמהו ונלש תויסחיה ,ונלש
ה מודב לעפיש ןורטאיתל ונא םיקוקז ילוא .רתוי הימתמו ךיבמ םג לבא ,רתוי
.יאזחמ לש םיילולימה הכפהמלו םזיליהינלו ,תונוז־תיבל
ו זיאב םינימאמ ונא ןיא םא .םילא תויהל רמיתהל ונל לאו םילא ונא ןיא הנהו

ט ילחהל לכונ אל ,הלבקל םירחא ץלאל םינכומ ונא ןיא םאו ,תשרשומ היסקודותרוא
ה צוחמ אלו תונמאב אל ,ער וא בוט לש םיידוסי םיכרע הברה לע רבד לש ופוסב
א וה בוטה ויפלש רתויב לפרועמ ןחכ ותואב רוחבל ונא םילוכי רתויה לכל .הל
. תוירבה בור לש םיסרטניאה בטימל רבד לש ופוסבו ותוללכב ןווכמה רבדה
ן ורקע םוש ןיאב םימיוסמ םיקיתב טילחהל םהילעש םיטפוש ומכ םישענ ונא זא־וא
.םתוחנהל ךרוצה־יד רורב יללכ
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ת ויושרהש םיחינמ ונא ןהיפלש תושודנה תותימאל םירזוח ונאש רובס ינא ןכל
, דחיב תויחל ונל רוזעל איה תיסיסבה ןתילכת .ללכ־ךרדב תולעופ תוירוביצה
. התוא לצפל םילולעה םיחתמה לע רבגתהל ידמל תקסורמו תבכרומ הרבחל רוזעל
א יה ,תרחא ץרא לככ ,לארשי .העש־תארוה ןהש תודימתמ תורשפ לע םייח ונא
ל ש םוצע רפסמ םהל רשא הזמ הז דאמ םינוש םישנא לש םוצע רפסמ לש גוויז
ו ננה תחא־הנועבו־תעב .טטוקתהלו םילשהל ,הז תא הז אונשלו בבחל םימעט
ו ניתוואת תא עיבשהל םינכומ ונא ,תחא־הנועבו־תעבו ,םייכונאו םיטסילאידיא
ה צרנ רשא תא םילסופ ונאו ,ןבומכ ,וננה םייכרע־וד .תירסומ תורמרמתה עיבהלו

.לוספנ רשאב םיצורו וב
ף א ,דרפסמ אלו הידבש וא קרמנדמ הרוזנצה תונורקע תא דומלל ףידענש רשפא
ת ויהלמ תוקוחר הידבשו קרמנד וליפא ,םהילע דומעל ךכ־לכ לק אלש םימעטמ ,יכ
ל בקמ ינאו ,תורגבו תוילרביל רתי תארקל דועצל תווקל םילוכי ונא .תויפוטוא
ת דימב הקלחב היולת הילא עיגמ םדאש תורגבה תגרדש ,יתילעהש הנעטה תא
י מצעה־יוטיבב רומג שפוח ינוימדב תולעהל לוכי ינניא לבא .ול הנתינש שפוחה
ת א ךשומ אוה ןיא ירה ינוימדב הז רבד תולעהל לוכי ינאש הדימבו ,יתונמאה
ם תורגבש םישנאל קר ןבומו קיזמ־יתלב היהי רומג שפוח ,רמול בטומ ,וא .בלה
ם לשומ היהי םהלש ימצעה ןוסירהש ינפמ ול םיקוקז םה ןיאש ךכ ידיל העיגמ
ה שרויש ידכמ הברה םיירזכאו םיגלופמ ונא ןיידע לבא .ץוחבמ ןוסיר לכמ רתוי
.ונחור לע הלועה רבד לכ עימשהלו קועצל ונל
, דימת םכמצעל םתתנש הצעה תא קר םכל תתל ינא לוכי ,רבד לש ופוסב ,ךכו
א יה קוידב המ .ורשקה אולמב ,ופוג אולמל הרקמ לכ ןודל ,רמולכ .חינמ ינא ךכ
ל ע אובי ימ ?העפשה וזיאבו ימ ינפלו התוא עצבי קוידב ימו תונמאה־תריצי

ם וש ? העיגפה קמוע היהי המ—עגפיהל והשימ לכוי םאו ,עגפיי ילוא ימו וקופיס
ל בא .תוטלחומ תויוכז ול ןיא—רוזנצה אלו קיפמה אל ,להקה אל ,ןמאה אל—שיא
ר שפא תינורקע הניחבמ ןוכנ אוהש גייס וליפא .הנובתבו תוריהזב תויוכז ןסרל שי

ר שפא תינורקע הניחבמ קפקופמ אוהש גייס וליפאו ,ידמ רתוי עגופ היהיש
.ישוק הזיא רותפיש
ה ל קוקז וניא םכחה ירהש ,ןבומכ ,תשפוטמ הצע יהוז .המכחב גוהנל איה יתצע
ו זיא ילוא וב התיה יתרמאש המ ךא .תלעות הנממ קיפהל לוכי וניא םכח וניאש ימו

!לזמהו המכחה ,לכה איה המכחה :רחא אצומ ןיא יכ שיגדהש ךכב תלעות
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