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י נש רחאל יתרייאו יתבתכ ותוא םידלי רפס .ילש רוכב ןב אוה וכרדב ,הזה רפסה
י תחקל םהב םירפס תורשע רחאלו רואל יתאצוהש הריש ירפס ינשו הזורפ ירפס
.םירחא לש םילימל תרייאמכ קלח
ק סוע ,"תונורחא תועידי" תאצוהב רואל אציש ,הרדס ךותמ דחא ,רפסה
ש ממ אל םירוהו םיצור םידליש המ ,םימעפל .םידליו םירוה םיקיסעמש םיאשונב
...אל שממ םידליו םיצור םירוהש המ םיתעלו ,םיצור
ת א םהל ןיאש םידלי םע תוהדזה ךותמ אקווד דלונ ,"רוג יתיצר ךכ־לכ" רפסה
ת ונחל םילוכיש םיינוריע םידלי רקיעבו ,םייח-ילעב דצל םייח תווחל תוכזה
...דבלב תונטק דמחמ-תויחמ
ו קלוחש םירדחה ינש תרידמ םינושארה יתונורכז ירמגל ינוריע רוג ינאש תמאה
, ונתשולשל םידלי רדחו ,ןולסל ךפה םויבש ,םירוהל הניש רדח :הוושב הווש ונניב
, הזיא בושח אל ,תויחל םיהמכ םידלי השולש .רתוי הלודג הרידל ונרבע ךכ-רחא
א ל אוהש תורמל ענכנ אבאו תויח הבהא אמא ,ונלזמל .בלכ וניצר יכה לבא
... םלועמ לגרתה
י תלבה בערל תיתימא היטפמא ךותמ םג ,"ישמ ־ יעלות" םע יכרד תא יתלחתה
ל בא ,יתימא רפרפ ןומט יוצמ - םלוג לכבש יתנמאהש ללגב םגו םהלש קסופ
ן ומה יל ויהש רמואש המ ,םיילענ-תונח התייה ילש אבאלש ינפמ רקיעב
ך ותב ,םירוגס "םירוג" יתלדיג ,ינש דצמו ,דחא דצמ םניחב ןוטרק תואספוק
א באל ועירפה אל םה ,םויב םימעפ שולש דירוהל ךירצ אלש םירוג ,ילש רדחה
....התכה ־ תכלמ תינגסל יתכפה םג ןוטרקה תואספוק תוכזבו ,ילש
.יתימא רוג יתיצר יבלב קומעש ,איה תמאה לבא

,רוגי יתיאש .ןטק ר1ג ,םתס רוג !ליפא..."
יתימא רוג ,םש ילב

."ילש שממ היהש ,שדח 1א ןשי ר1ג
(8 ׳מע ר1ג יתיצר ךכ לכ ך1תמ) ר1ג רבכ ׳ל היהיש רקיעה

ל לגב רקיעב לבא ,ינומכ תוחפל רוג וצרש יחא ינש תוכזבו יתוכזב טאל-טאל
ם יבודו תוירטב לע םירוגב העשעתשה זא דעו יתימא רוג התצרש ילש אמא
י לש אבא לש הביסנפואה לומ הרובגב ונמדקתה ,ןפג-רמצמ וא קיטסלפמ
.םייח־ילעב התיבה סינכהל ונלחתהו
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, קיטסלפמ םוירווקאב םירגוא ינש ,זנוימ לש הקיר תנצנצב טקשו רופא בהז־גד
ם ילותח-רוג ,הרוק הזש בל ונמשש ילבמ הלסורקה לע וברתהש םינבל םירבכע
ב רועמה ־ ברועמה - ריירטה ״יקימ״ עיגה ףוסבו תוקונית-קובקבמ ונלכאהש ריעז

ץ יצעהמ לוח חקל אוה זא ,המדא לע קר םיכרצ תושעל בייח אוהש ןיבהש
. ..וכרדב ןנוחמ םגו :ךנוחמ אוהש חוטב היהו ןולסב חיטשל ותוא ריבעה תספרמב
ם דוק .הלש יתימאה רוגה דע ךילהת ותוא תא שממ הרבע יתב ,אמאל יתכפהשכ
י דועב ,ףוסב לבא .תישריח תימאיס הלותחו בולכב תוירנכ ךכ רחא ,ישמ-יעלות
ם וקמב ,השימחל השולשמ החפשמה תבחרה תא וניחדש תורמלו ,ינש ןוירהב
, םייח-ילעב רעצמ "ידייל" תא ונפסאו הלש ההימכה החצינ העבראל השולשמ
...םינש 19 ונתוא התוילש הבלכ
י לש םילימה הלאש הארנכ לבא ,דלי אוה ולש רוביגה יכ רכז־ףוגב בתכנ רפסה
ל ש םילתלתה וגפס תודוסו יכב המכ תרכוזש ,הדליכ ילש םגו 4 תב זא התיהש
.ילש יתודליב ברועמה ־ ריירטה "יקימ"
, ולשמ רוגב ,דיחי דלי ודועב רקיעב ,דלי לש ךרוצה לע בותכל ילש הריחבה
, םידחפל ןמאנו טקש ףתושל םיקוקז םידלי המכ דע תונורכזהו הנבההמ תעבונ
ם הש תודוסב אלמ ןומאל םיקוקז םה המכ דעו םהלש תוחמשלו םיסעכל
י שגר יוטיב ול תורשפאמש תויווח שממ לעופב תווחל דליל רשפאמ רוג .םיקלוח
.לבקמב יזיפו
. חמוצ אוה הבש תוברתבו ךוניחב וירוה־תיבב יולת ,ןגומ אל וא ןגומ שיגרמ דלי
, ךכ םע דחיבו .םיאנת אלל ןגומ דימת שיגרהל דליל רשפאמ םייח־לעב ,לבא
ם ייולתש שיגרהל ,קזחו לודג שיגרהל ,ןגמה םג תויהל דליל רשפאמ םייח-לעב
.וב
ת רושקתב םייח־לעב לש ודצל תושגר אטבל תלוכיה איה תפסונ הדוקנ

ם ידליל רקיעב ,תועמשמ ןיא םילימל הבש תדחוימ תרושקת .תילולימ־א
.רחא גוסמ תורבח תרשפאמש תרושקת ,םלועה םע גולאיד להנל םישקתמש

.דבל אל רבכ ינא תולילבו

ת ולוק עימשמו הכוב אוה ,הלילב ׳כ

...תולעל ול רזוע ינא זאו

"הטימב ילצא ,דחיב ונינשו
"...תומולח םתוא תא םימלוח

(22 ׳מע םש)

"ןומאו ןוכייש תשוחתל קוקז םגו םינומא רומשל עדוי דלי

ן טק חא ׳ל היהי םעט םא םגו"
,תוחא וליפא וא

ם עפ ףא ינא רוג תא
"תוחפ בהוא אל

(31 ׳טע םש)
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א ספוק ןיב ענ הז ,לבקל םידמול םויה ונלש םידליה תוזורא תונתמ הזיא ובשחת
י ביטקארטניא- ילטיגיד ךרעמ ךרד ,ישילש רוד־דיינ וא ,ןשטסיילפ אבחנ הבש
ל ש ןוטרק תואספוק לע ובשחת תאז תמועל .דבלב בטומל ק׳צ םע הפטעמ דע
ת ות־ילע לש עצמ לע םילחז םיחמוצ ןכותבש ,הסכמב םירוח םע ,םיילענ
ת א לביק אוהשכ רפסבש דליל םרגנ רשוא הזיא ובשחת .ישמ-ירפרפל םיכפוהו

י לב תודוס קולחל ול תרשפאמש הנתמ .הל לחי ךכ-לכ אוהש תדלוהה םוי־תנתמ
ת ונמאנמ תונהל ,תולובגב שוחל ,ולש תישגרה יוטיבה תלוכי תא חתפל ,םילימ
ת ויהל ול רשפאמ םג לבא ול קוקזו ונממ ןטקש ימ ךרד הלידגה תא תווחל ,ןומאו

ם לועה לומ לדג ודועב דבל אל אוהש השוחתב ,תיתימא תופתושב רקיעבו ,ןגומ
.ולוכ רגובה

ל חג יכה ם1חב ,ץיקה עצמאב"
, לומתא ׳ל היהש תדלומויה ירחא םוי

, םיניעב :ךויח םע רדחל הסנכנ אמא
םיידיה לע הליבח קיזחה אבאו
ק פאתהל םילדתשמ ,הנכ ׳ב וטיבה םהינשו
...קפוד ילש בלהש יתשגרה םואתפו

....שגא ינאש וכיח םה ,וזז אל םה
ש גרנ ךכ לכ היה ילש בלה
ת ולוק העימשה! הדער הליבחה
.תוללי םג1 ת1נטק ת1חיבנ

, םיינתא יתיארש ׳ל המדנ
...יתיאר בנז םג
?יתיצר ךכ לכש ר1גה הז םאה
?ר1ג הזש ןוכנ .."ר1ג הז
, ׳תקתש לבא ,׳תקעצ טעמכ
. ..יתיצר ךכ-לכ ,יתיכב טעמכ
ר המ ךכ-לכ קפד ילש בלה לבא
...רבדל יתל1כי אלש
" ?יליבשב רוג הזש ןוכנ
"?ילש קר היהי אוהש ןוכנ

(19 ׳מע ,םש)
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