
(yp'n-?b*r) טיכיח*ב ןוילג םינז א מ 

הילאי3 
(ותומדל םידחא םיטוטרש) 

שרב רשא תאמ 

םיברה עזגה ילוגלגב תחא הגרד אל .ילארשיה עזגה ןיסח אוה 
ידיל ואבו דחאב ולפקתנש ,תוגרדה בור ,תובר תוגרד אלא ,םינושהו 

לפ לבא 'ותוהמ תא תררוצ הפילק לע תפילק .ןורחא לולכשו ןוקת 

המקרה תמוצב הל םישרש ,ינרקו השקונו קומע הארמש וז םג ,הפילק 
•עזגה לש סומזיגגדואה עצמ תא הוהמה היחה 

ךא .העבהה-קזחו ימשגה ופוצרפ תא הטוע תווטמ ללש ומכ 

יכ .תחאכ תוארנ ןה ןהיתופילח בורב .ןלוכ ךותמ ןרוק םינפבמ רואמה 

.שפנה לש הפרשה-תדוקנב רואה אוה דחא 

ןיאל תורזח ךרדב יכ ףא ,םינוש חור-ירוזא אמגי הפ רובדב 

לצ הירחא רורגתו םיקזחר םיפונ לע ףרפרת תמשגמה ותומד ורופס 
,טלובו םלש םתוח ,דחוימו דחא דימת ופוצרפ ותרישב םלוא - בחר 

•םימעפל וב ןילת הדומל היועה םא םג ,רחאב רמוי אל רשא 
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וב ןכוסה דחאכ רקהו טהולה גזמה לשב ,ונלוכב ןמאה אוה 
ףינמ וניא םג םאי .רפא עצמ לע הנבל הבהל לש גזמ - דימת 
לובכה ,אוה .תוארמה תארקל גאוש ביגמה םדה ,םדקמכ הפונת 
דוס תא ונירפוס ראשמ רתוי עדוי ,תרוסמב םירחאמ רתוי הרואכל 

.תורודה םלת לע תובעב רושכ ומתר ונוצרל ךא ,יפמילואה רקפהה 

ךא ,ןשרשב תודחואמ הריפכהו הנומאה םימואתכ ונכשי וכות ךותב 

עקרקה לא תצק ליפשהל קר שי .םידרפנ םיפנע ינשל ויהו ןתולעב 

.ןדוחיאב תוארל ידכ 
י- ♦ 

תוטבחתה תא וננזא עמשת אשונה לע הרובש ףנכב וחפטב םג 

רבדמה לוקה ןמ ונשפנ אלמת ,וטפשמ תוועמ הוכנשכ םג - רשנה 

םיתעל קר ךא .ררושמ וניא תומילשכ ןמאנ וניאש העשב .םיטפשמ 

.תומילשכ ןמאנ וניא תוקוחר 

תשבתשמ הביסמב רשא ,ונתונמוא-ינב ןיב ידיחיה טעמכ אוה 

תחא קרב-תנבה ךותמ וניע טבמ םע םואתפ דכלתנ םירבד יצקועב 
.םלענ זוחמב 

 *

דיב .תוינוציחב קר אל .יניידקואה סופטה ןמ טעמ אל םג וב שי 

.בלה תא תערוקה הרילה תבבוסמ הינשהו ןונש לגמכ סומזקרסה תחא 

•שחשיחה לע בהזה-חופתכ תיניירקוא הנכ לע ידוהי בכר :אלפומ עטנ 

תלכואה הגותה התוא .םיטהולה םיעבצה ללש םע קוריה תוננער ,דתיאנ 

*קובול"ה לאו ימשגה לא :תינואתה היטנה התוא ,רשב דעו שפנמ 

,יסולדנא היה דיגנהש :םשכ •הכרבבו הללקב תמאה התוא .בוטה 

וזכ ראש-תברק םושמ וב שיש ימ קר •ימור לאונמעו יליטסק יולה 
םע ןמדזמ אוה וז הדוקנב 'הגרהה ריע'יב ומכ ללקלו סוטשל לוכי 

•םירחא היול-ינב םע רשאמ רתוי יקסבוחינרשט 

תעבוט ותמקש ■ןשד ינייארקיא ןגד-,רדשכ איה ולש הזורפה 

.האובתה ■תא םישבשמ ךא ןיע-יביהרמ רב-יחרפב היצח 

םהיתונורתי לכ לע אילפמ רובח וב ורבוח רפסה-שיאו םעה-שיא 

םישענ ,ותשלוח תעשב םירעצמה ,תונורסחה םג ךא •םהיתונורסחו 

.בלמ חכשנ ןושארה םלוגלגו ,ותריצי תרובג תעשב תונורתי 

'ךפהלו 'ררושמה וב רבג םכח-דימלתה ךותמ גרחש ,דדמב 
ינשש ,הארנ .ררושמה םצמטצנ םכח-דימלתה ךותל סנכנש הדמב 

.הז תא הז םירתוס םהיתוצקב הלא 

•םינשב תואמ ךשמב םירבע םיררושמ עזגל ןורחא רצנ אוה 

לוחל היה חמצ ונממ רשא עקרקה יכ ,דוע םוקי אל שממ והומכ 

,רחא היהי ,היהיש ,דדמב ,אבה ילארשיה םדאה לש ושפנ ךותח .דדונ 

היהש םשכ .םלועה תומוא ישנא לש םתומדכו םמלצכ יושע 

,ןושלהו יוהה .םייולתה רפסה ידש ינש •רושאו םירצמ ,תח תפוקתב 

,םינוכנ ,םידחא םידש יטבנו ,וקמצ ,םויה דע וניררושמ תא וקיניהש 

ןמו םויסה ןמ וב שי ןורחא עזג חילש לככ ךא .םמוקמב םיחמוצ 
לילצ םגו םימי-קיתע ןוגנל םרו ןורחא דרוקא אוה ,דחאכ החיתפה 

ןורחא דוד" תושמשוממה םילמה •םואל תמדא לע שדח ןוגנל ןושאר 
•השדח תויח וז הניחבב תולבקמ "הלואגל ןושארו דובעשל 
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