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 הפיאש ךותמ .הברה םייוקיל םומע םוגרתה
 הסדאיב םגרתמ תופשה ןיב ברקל תמזגומ
 ולש ותפשמ קחרתמו ,טעמכ ילולימ םוגרת
 ־עהל ליפשמ וניא אוה .תויתוכאלמ ידכ דע
 לש םינידעה םיינכטה םיעצמאה תא ריב
 ־צ.דו יטאנמיסה רושימב הנרדומה יררושמ
 ,םידחוימ םילמ־יפוריצ ,תורזח ןוגכ ,יליל
 .רכו םילולצמ ,תיקלח וא תימינפ הזירח
גרתמה ןיב הצופנה הלחמב הקול ףא אוה
 םניאש םירבד שוריפ וא "ןוקית"—םימ
 ךכ .רוקמב םכרצ לכ םיריהב ול םיארנ
 יטנאמיסה יוביעהו תויביטסגוסה םימלענ
.לבחו ,םירישה ןמ קלחב
 והשמ ריכהל יברעה ארוקה הכוז ,תאז םע
 ךכ לע .הריעצה תירבעה הרישה םי ךותמ
 ,דיתעב הז ןוויכב ךשמהל תווקלו ,ךרבל שי
.רתוי התואנ המר לע

תיברעב ןריבא
 ןוכנה יוניכה אוה "םיירשפא־יתלב" ,ןכא
 םגרותש ,ןדיבא דוד לש ויריש ץבוקל
 רואל אציו יסדאיב דומחמ ידיב תיברעל
 םיריש םיעיפומ ץבוקב .רבחמה תאצוהב
 םע השיגפ ;םינוש םיאשונמ םיאשונ לע
 ףוגה ןיב תינוימד החיש ,תודיתע־תדגמ
 ךרוע םע ןויאר ,התימה ינפל עגר שפנל
 אל ובש ,המחלמה יאשונ ביבס רעונ־ןותע
 ץע ןיב תינימ הבהא ,רבד םצעב רמאנ
 ,םדאה תומב םדוחיא לע תזמרמה םדאל
.דועו דועו
 תוברהל ןדיבא לש םישאונה ויתונויסנמ דבל
 הברהב םינוש ויריש ןיא ,םילמ־יקחשמב
ועה יאלפמ" חסונ ןותעמ תוחוקלה תוקספמ
 רבד םוש ןיא "הפקב האירק" ורישב ."םל
 ־תדגמ םע תיתימא השיגפ רואיתל טרפ
 תוקינכטב שמתשהל הברמ ןדיבא .תודיתע
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 לע ,םילמ לע תורזח :ןוגכ ,תונוש הביתכ
 וא םילמה רדס יונישב תורוש לעו םיפוריצ
 הלא לכ םלוא .תחאל םילמ יתש רוביח
 תא םירישעמ םניאו המואמ םימרות םניא
 הינומרה לכ ןיא ,ןכ לע רתי .רישה יאשונ
 תונויערה ןיבל וללה תוקינכטה ןיב רשק וא
 רחב ןדיבא יכ הארנ .וירישב םיעבומה
 "תוינוכמ ןיב הבהא" אוה םא ,םיוסמ אשונ
 ־תמושת תא ךושמל הווקמה הנקז השא" וא
 ול ףיסוהו ,"תינוכמב הגהנב םירבגה בל
 .רישל ךכב וכפהל ותווקב ,םילמ־יקחשמ
 יטפשמ ןיב רשגתש תרצויה תוהמה הרסח
 איהש ,תחא תינגרוא הדיחיל םנגראתו רישה
.הירבא םוכסמ הלעמל
 םוגרתל בורק ץבוקל יסדאיב לש ומוגרת
 ,ןפוד־יאצוי םירקמ רפסמ איצוהל ,ילולימ
 בורה־לע "ןורחאה ינפל עגר" רישה ןוגכ
 םמוגרתב םירישה תא רוריבב ןיבהל השק
.דבלב יברעה
 הרישה ןמ (השעמל) םימוגרת לכ רדעיהב
 השענ אלש לבח ,תיברעה ןושלל תירבעה
 ,םירחא םיררושמ לש םיצבק יבגל הזכ ןויסנ
בעה הרישה ןמ יברעה ארוקה לבקיש ידכ
.רתוי טעמ תיתואיצמ הנומת תיר

.ח .כ

תירבה־תוצראב תינויצה העונתה
ירמאה תינויצה העונתל ויה התישאר זאמ
 השפיח ןהל הל תודחוימ תויעב תיאק
 היבגל היה אל ינויצה ןויערה .הבושת
 תיתרבח וא תימואל הקוצמ ןורתפל ךרד
 םידוהי לש םתקוצמ ןורתפל ךרד אלא הלש
 אלא הקירמא יפוחל ועיגה אלש ,םירחא
 םיאקירמאה םינויצה .חרזמל עוסנל ופידעה
 םירשואמהו םירישעה "םידוד״ה תניחב ויה
 םה םילוכי ךכיפלש ,תוריח לש ץראב
 תימואלה םתוהז תלאשב הברה קסעתהל
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