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םיעבשה ולבוי דובכל רמאל ה

הדובעה הכ תא וברקב רמש קר 
.םויה דע וחורב ריעצ רא

םבורב םייחה ,ורבעש תורודמ ם

השק המכ דע עדוי ,רבעש רודה ינ
םיכרדב םיכלוהש ,םישדחה םירפוס

םינקזה םירפוסה יניעב .םינשיה םיר

םעו ,ורבעש םימיב קד םייק היה 

.תו-יפסה הספ רבעש רוד

בבחמש ,םיטעמה םינקזה םיר

לב

תור

םירפס תרוקב 
("באד רתסא יריש 

אל רפסמ תרצוא 'תינפי אמגודב ,םיפד-תלופנו םילע-תבחד תרבוח 

תא הפי הניבה באר רתסא .תורפ לש אנטב 'בינ-יכז םינטק םיריש לש לודג 

'תירבעה הרישב וז הרידנ תחרוא .ול הפי וטועמש 'ירילה ץבוקה דוס 

,תועצקוהמה ,תורצקה תורושה ילעב היריש תא קרפל קרפמ קר תמסרפמה 

ידיל עיגהלו בינ לא בינ ףרצל 'עיצקהל ,זורחל תונמאה דוס תא תעדוי 

הלוקש הנניאש הרוש ם :ש הדי תחתמ האיצומ הניא איה .תיטויפ תיצמת 

.דבלב טושק ןיעמ ,הרקמבש רבד קר הנניא תינוציחה תינפיה הרוצה .הדודמו 

יונש אלל עיבהל תלדתשמ הנניאש ,הרישה התואל המ-תברק ןאכ שי ןכא 

בורמ תוקקוש םילמב בלה תא םימעפמה הנולתהו םעזה 'דוקיה תא הרומתו 

םייח-תרוצ הל תשקבמ אלא ,הי-סלועב דה ררועל תולולעה ,תונשגרו העונת 

שפנה יעוזעז לש םינפלו ינפל הפיקשמ 'היוהה ישחר לכ לש חלודבכ הכז 

םש םוקמב 'היוה (םדוקמכ ראשנ וא) בוש השענ 'ינא-ה םש םוקמל דע 

.תחא תואיצמ אלא םניא ןוצרהו ןוימדה ,שגרה ,ןויערה 

םהש ינפמ קר אלו יחרזמ םתוח םהילע םיאשונ באר רתסא יריש 

םיאלממ האושההו לשמהש ינפמ אלא 'ץראה תא - חרזמה תא םיראתמ 

- .םילמסו םיזמר לש םיפיעצו םירוק םיפלועמה ,הירישב בר דיקפת 

ויל#ן השקמ? םיחיטבאב 

;לקש? תורוא 

;ספטמ בכוכ םןטשל םיז ןי? 

חנ-זטצת תותמ תוינא 

;ץךפמיל ןמש לא 

תיש:.-קחוט עיקר ן1ה;תן 

םיקוחר. םיסןך לע ה$מך? גאשו 

,תוישחומ םשל קר םלואו 'תונומתב תשמתשמ תיברעמה הרישה םג 

ריבסהל תואב ןניא האושהה ,הנומתה .תיחרזמה הרישה ןכ אל .רבסה םשל 

טעמכ תבכרומ באר תריש ףאו .דבלב הפי למס ,למס• שמשל םא-יכ ,ראבל 

לע .תיטקרטסבא תולכתסהל תנווכמו תוישחומ-יתלב תואושהו תונומתמ הלוכ 

,ןאכל םעפו ןאכל םעפ םיטונ 'תוגהו הריש ןיב היריש בור םידמוע ןכ 

.תינרדומה תינמרגה הרישה לש עודי גוס הז ןבומב םיריכזמו 

ץראה םתוח תא םהילע םיאשונ היריש םלואו .ץראה לע הרש באר 

םישרט-ףכ לע ערפ םילועו םיגשגשמ וליאכ םה !דבלב םנכת תאפמ קר אל 

וקבד הינושמקו הילורח חיר ,השמש בהז .ךר םיברע דואב ראומ ףושח 
רבכ 'םמצעלשכ םה ,הלא םיזורחו .תדרפנ-יתלב הלוגסכ התריש יזורחב 

- תמלאה התראפת תא םיבבודמ 

,תללומ ,ךוללמ םע יבל 

םילורזן תורוק לע הלול? 

.ץ"רת ביבא-לת ."םידה" תאצוה •םיריש ,םינושמק (• 

חל שוטקו םיעור? תוחיןלו 

.שר?א ינא הייבס ףנן 

וןןכךך תופר לוח תוסירע 

תוחיפל הטטיח חורךג ןי3 

חצ יש!? ינ? לע? 

עינא ם? םלועל 

רת?נ-אל םסןק תזיחא 

הנומתכ םג םא-יכ ,יכיספ שפנ-בצמכ ,חור-ךלהכ קר אל 'תדלומה 

דחי ןאכ גזוממ ןומדק םייח-ךלה .היכרד לככ תררושמה תא הולמ תילאיר 

שובכ הלש ןוטה ךכיפל ."רבדמה ףס לע םלתה שרוח« לש .הווה תעפי םע 

ונניא ףונה •תצרפתמה ,תיטואכה הקעצה ןמ םולכ וב ןיאו ,ךורע ןיאל רוצעו 

אוהש-לכ םעמועמו םותס ןתינ אוה .םינווג לש עפשבו הרתי תוריהבב ראותמ 

בישקמ .הגוה ,תררושמה לש "ינא"ה העות ובש בחרמה 'עקרה 'עצמה קר 

הירישמ המכב םלוא ."דעורו ךשמנ קספי-אל ךסמכ" ןאכ בהבהמ ,לבוס ףאו 

םג רשא שי זאו .תולכתסה לש חכ םג םא-יכ ,היאר לש חכ קר אל שגרומ 

הווה תנומתל דעבמו יולגל דעבמ ץנצנמ םלענה 'הרוצ שבול ספתנ-יתלבה 

.תורודה ןוזחמ והשמ •הליבקמ ,הקוחר הנומת הלוע 

םיפי ,בינ יפוקש םינטק םיריש •ץבוקב םילולכ םיריש םישולשכ 

תוימגתפב םיריכזמ 'םיברע ימש לומ םיהכ ןפג יפרטכ ,תודורו תויכנוקב 

—םיבוצקה םהיזורח סאותבו תינפיה הקירילה לש םינבדבודה-יחרפ תא םהלש 

ובתכנ וליאכ םה םג הלא ומכו .רליש-רקסל הזלאו הליה רטפ ינצנ תא 
םמצעב םהל שובכל שורדה לככ םיניוזמ םהש ילב 'רצ םיעדוימ גיח ליבשב 

רשא שי םאו .תירבע תררושמ .תררושמ איה באר רתסא לבא .הנבהל ךרד 
םירצוא היזורח תיברמ הנה - תולואש תונומת ,םירז םינוס הירחא ופחסי 

— .דבלב הל ךאו ,הל םידחוימה ,זמר וא .העונת 'הרוש 'תוחפל ,םברקב 
טובגטכיל •י 
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