
העש יפכ .
םע ,התע.יב .הסוני בב לוגדו הריש-רש דחאי לש1םצעב .,ררושמל םעה תרושת לע הזרכהה םצעב

ל כב שי ’,ררושמל אי הלד הרושתה תריסמ.לש סכטה
ם ינפ לכ לע ,םרוצ והשמ וליפא ,תעטמ והשט תאז
, רידה תמא אל ,טושפ ,ירחש .היורט וניאש והשמ
יגחב םילשוריב םעה דומעי ברע תעל םיתרחמ יכ
א הי אוהו ררושמל הרושת שיגיו וילנר לע הלתכ תויג
A ay ולטנש -דסחהו .ןחה לע-.תידזיד לש דובירב .ביוחמ
א ובתש ,הקינורבהש יאדבו .תצקטב תרחא איה ת«אה
. ותמאב וילע רפסל ליכשת ,הזת סכטה לע רפסל
ד ומעי ברע תעל םיתדחט :ךכ ךרעב. איה תמאה ירחש
ודג ררושת שיגיש אוהו; וילגר לע .ררושמה
ת א "קר" שיגי אוה• ,הרקיו הלודג הרושת ,םעל הל
.םיברכ הרשעב םילפוקמ םהשכ ,וייחיילעפפ ל כ

ל יאוה םעהש המכ ,אופיא,'וני» גחה לש ורקיע
—  ומצע ותבוטל החרט םצעב — חורטל ליאוי וא
ו ניכזש אלא ; המודכו הכירבו תסיפו לש האצוה־יטדב
ו תריצי תא תוארל די תלזאו לודלד לש הלא• םימיב

ל בל ותומד טלבתת םיכרכה תרשע םע ,הזה ערואמה
. הביטו התוהמ־םלשהב תייחת ,הדועיש לכב ארוק
/ יבר־ז-ידצו ויכרד ־לכב טטושמ אוהשכ האריי שיאה-

־  סג םא ,ךליאו ךליא םילתפתמה וילועשמו ויליבש לכב
י -ב ת ח וק ,דחאה וקה לע דמלל םיאצוי !בחש םפוס

ת ונויסנ אלא םניא םהה םיברדה לב ידה _.תרוב:
: .1שי ןכ לע .ומצע ןוא עיבהל ,ומצע לא עינהל םינוש
, וחורמ ודלונש ,םימרכה תיצהט; דבל אל יב ,ןיבהל
י  תדיציה״צמאמל תקהבומ תודע םה ושחרו■ ונויגה■
/ וטיבה תויורשפא. לכב ומצע תא. עיבהל
יסומ םהש דמכ לכש םיצמאמ ,ולש המשנה שרוש יפל
"  ־חוכ לש ולוביק' ילכ תא םיביהרמ םה םיכלוהו םיפ
של הל ם י ריב דמ ו ללכב ותלכיו ונלש יוטיבה
א ל .שפנ-־ךלהו םיניע־הארט לש םילודג םימוחת ונתפ
ט נ אלא ,וילע דמלל .תואצוי רוקמה תוריצי דבל
־ יטבנ הלא .ם ונ ר ת ה־תשעמ לש םיכרכה׳ תיצחמ
ו שענו ונתפש לש השובלב־ ושבלתנש םהירצויו םיטע■
ל ש וחוכ, לע דמלל םיאצוי םהש דבל יאל ,הל םינינק
א ציו .ברה ■; יושטה תא■ ומצע לע ךילשהש ,ררלשמה
! תלוגס דבל אלו ,תפומה■ תוריצימ הטכ ונל שבכו
1 ־וחוכ אלא ".ןאב הנחבנ ןושל ילכב תנמואמ דיב■ זוחאל

ן ־תלו תינמיה תונהיל וחוכ ,רזה הרישה ךותב תויחל
ו זה הרישהש ךותמ 'אלא תינקנ הניאש האנה תיב תונ
■ הפיה ריואה איה ,ולש ותוהמל םננוזירה עקרק ול איה
רתב תונלבק לש ,םימוגרת ת ישעת לש רודב .וחורל
א לא ומצעל■ ררוב וניאש ,ררושמה לש ותדימע םימוג
ז -ישרשב ול בורקה ,ילטנמונומה ,לודגה תא
.איה הדמח לש הדימע ,שפנה

ל ש תפיקט הכרעהב תונוייסנ חסנו• הסכ רבכ ויה
. ןקויד ישוריפ המכו המכ רבכ ועמשנו ותריצי תוהמ
. הכרעהה לש השודיח םיבייחמ םיכרכה תרשע
■ יגמ ררושמחש ,םיכרכה■ תרשע םע .האולמו הנוקית
ת ואנקויד ■ישרפמ םג םיבייח-,םעל הרושת התע םש
י ־המה־דצ המ תוצמל ,הריציה יליבש ריאהל ,ררועתהל
ה מ ,עפשנ־׳ ךשמההחדצ תסו ,לודגה שודיהח וא הכפ
. דבלב תמוגזרפ חטו םישרש המ ,רקיעל לפט תמו רקיע
ט עמכ ,תיכרעה■ לש תועבטמ חטב רבכ םיכלהמש ,תמא
ר רושמ ,תולילאה ררושמ ,תונוויה ררושש — תומריפ

 ■ךא — המודכו הדובעה ררושמ ,תויאקםכ׳צידרבה1
,הקידבה איה תפי התע



. ךכ? הבהד העקב םיחינמ םיכרכה־ תרשע׳ חזה
« ^8׳.־ ,הודז בושחה לעפמב םיחרוטה ושע־ בוט-■ יכ־
ת וגספה רבל א? זבש ,הרירב חשעסהלע ותוא: ומעמע■
־ יא; יסוי דב5 אל .הבחה םידמלמ םיטביה־םג■ אלא■
 יא5 הדיערה׳ לש׳ חוששונתחיד הדשבו םג יכ־ ,תלוכיה־
'»n»y;nn" ־ דוהירה־ תביחב ך.ותמ םחולה לש ובוט ?לע
ה תבותח־״מ ,לשמ ךרד ,םידמל■ ־ונאש"סשבו•. דבלב■ טיד■
םידמל'ובאי ,המדפה־יקרפמ םידסל־זבא-ךכ "הקלא לש■
-vr־■ המכבנ ומצע עיבהל םינו B1.7F ויזתכויסנ ■ לע; י

ד חאיךדדב "ומואנב ותוא םיאורו ־נ&■ דחא ךרדב ,םיכ:
 .ליה ו. ד ולמ כ םיאב ונא ךכזוטרוכלונלימארגלאוהי■
 ךרד .םישיאו. תנעיואמ לע ולשלתונורבז-טוקלי וליפאו"
י  annn5 זקהזיא םיפיסומ ,םייחה תונויזח■ לע■ וחבגח •

־ ממה--,קד̂ז ,רונה לע דוא תעפש■",יפוי לש-םייכ
 '-ךלהול תושגרתה ייוטיב לש ןווגמ "תולע®• םלוס■ ,הש;־
_ _הבכגשט תולכתסה לש ה,פוקשהה»רמ.'דרזויבו.,ש.פנ::
ת ושרב. התע־ םידמוע םהו םיכרכה תרשעב תעאנשיובה-
ב וטב םידכרמ םיריהבה הימימש; ;ר אב ה" התואכ םיברה־■
קבאמ■ טינמזנטה ,םיכרדה ירביועל־ לולעת• ®עמו■ םמעט י
 ■תושדב חתמ םידמוע'םה ,ןילוחה תורמרחמו םייחה ■
 ־חוקיפבו. םמיע חוקיפב■ םיבדח תא .שמשל' ידב. םיברה■
ח ר׳יהלד רווחל דבל■ אל ׳ארוקה■ ■לכוי■ *ח־חד .שפנה■
 םישומדהד לונד דחא■ לש טהימינפה"ורית תשרפ■ ;וא■
 תולעל■ םנ אלא ,םיינפה אולמ;־ויפי ערוזו השנדה■ .צאיו
 ־הלובי לש שובי ב הי ךרדב■ .,בלשיבלש■ וטע■
גרה,וי □ינויערה■ תשבלה לש' שובייב-ךרדב ,העבהה
ם ישוביכה יב ,ומצע תעבת לשו-שוביבה■ ךרדב ,םישי
וגסב: הבורכ הדריש ,סרפב■ היכו;רר1שםל ול ויהי אל
ל ע הדיקשב ,תוריסמ לש־ הבודמ ;הדמב ונקי םחי ,ותל
י מיבכ• תוננובתההו■ .פינווג־!ג8תהו לוהבט .ירופיש■
ר סומ. וליפאו ,איה הלודכ הרות .— ררושמה לש■ רצוית
,הלעכ. לכשה■

ם רעש לע :ררוש טול. ,הנטק■, הירעה הנורחאבו
 "יקסבוהינרשט לואשה יבתכ,, בותכ ךיכרב תרשע לש■
 .בייחמ הלטה לש; הינורפה; ."יבתכ ?כ•", אל ;קז"
א ל ןובשחה .דמוע התא הדיציה־תונש■ םצעי יג
. ולוכ םלוסה לש ■אהו .אוה■ םיבלש ליש. םוכיס .םלשנ
. רתוי אל מי לבא ,הוחפ-אל ,ם־בלש לש םוכיס
־ישעה ךרכה תמיזנחב ליאוהש ■האצוהל הנטק השקבו


