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תומד הניא ןאירמש ררבתמ רבחמה םע יתמייקש תוחיש ךות ו m ,מ 

הכפהש תיטאופה הריעבה תא הניזהש תישממ הבוהא אלא ,ללכ היודב 

הקישמה ,תורחא םע עגמל הקושת ,הבהאב םיאורה שי .הז רפסל 

אלב ןכש .התוא הוולמה םחונה דמתהו םייגשומה ויקפואלו ונמלועל 

.רעצל ךופהל שיח רשואה לוכי ,יזיפאטמו יזיפ עגמ ותוא לש ומויק 

התואל תיחצנה תוקקותשהה תא ריכזמ בלחה ,עמזקא ךלוקשכ :רישב 

לש יתימ עגמ ותואל ,קנוי לכ לש ישוחה ןורכיזב התורחה תיתימ הוולש 

תונהיל תלוכיה תא ושפנב ןמיסש עגמ ותוא ,ומא תמטפב םייתפשה 

.רשואו ןוחטיב ,עבוש ,הולש ,תומימח ,עגור ,יאליע םעונ :תושוחתמ 

הכ תואיצמה .תורוש יתשב םימעפ עברא רזוח בוט ראותה םש 

תחמש .תואבה ינפמ ששחו ןומא רסוח תשוחת תררועמ איהש ,הבוט 

.הבהאל היוול תבכ הוולתמ הדרחה ,ףולחל הלוכי איה יכ תעתעתמ בלה 

ןיא רוצילו קספיהל תעב הב םילוכי ,שי רוציל םחוכבש עפשהו הקושתה 

יכו לפנ יקלח? הז לכ יכ / ןימאמ אל .ןמאה לכוא אל יכ .הלודג תונקירו 

.יכה ?ךפהתי וא ?לךוגה אוה / ןימא ןכא םאה .יואך ינא / 

.ךלת ותבוהאש דחופ ןמזב ובו ,בהוא ררושמה 

,הציצמה סקלפרל הגרעו הארשה רוקמ אוה םיידשה עגמ גנוע 

יעפוש םיידשה .השיא דולי לכ לש עדומ-תתה ירתסמב רע רתונש 

דלווה לש םייחה רוקמ ,תוהולא ירותפכ םה ,ררושמה לש ודידל ,רשבה 

תצרופש ,יהשימ הלגמו אצומ ,איצממ ,רייצמ ,רכזנ ררושמה .שדחה 

ידש .תננוגמ תישנ הקיטורא וזיא לש פיטיכראכ עדומ-תתה יקמעממ 

הקיתעה תעה זאמ .הקנה רביא רשאמ תוחפ אל יטורא רביא םה השיא 

תמועל ןיזמהו שודקה ,רוהטה דשה .וז תועמשמ-וד דשה תא הנייפא 

לע המחלמ רסא יקסנולש .םירשב תוואתל התפמה ,יטוראה דשה 

,ךפנכ תחת יניסינכה"ב ."הזח"ב התוא ףילחהו םיידש הלימב שומישה 

םה םיידש ,קילאיב לש ,"תוחדנה יתולפת-ןק ,ישאר טלקמ ךקיח יהיו 

םיידש הלימב שרופמה שומישה ,דחא דצמ .קפרתהל ןתינ וילעש קיח 

ירותפכ םהב האור ררושמה ,ינש דצמ .תינטירופ-טסופ תובבוש ןמסמ 

םתוא ,םתו עפש רוקמ ,םייחה םימה ןיעמ ,הארשה תורוקמ ,תוהלא 

.םודקה חרזמה תולאל םיוולתמה םירואית 

דח ןפואב הכ" בהאש השיאב רכזנ ררושמה (40 ימע) .ל רישב 

םמצע םיעוגעגה .םיעוגעג ובלב הריאשמ ךא ,הפלח הבהאה ."ימעפ 

וז תוננובתה .המצע הבהאהמ יסיסעו םיעט תוחפ אל םייח חלפל םיכפוה 

לש ליבשב הל תכלהמה הבוהא הרענ לש הנומתב טבמ ידכ ךות החילבמ 

עורזו לאמש לגרשכ ,העונת ידכ ךות המלוצש הנומת ,ירפכ בושיי הזיא 

דכולש ,הלומש םלצה יפלכ חתמנ הרענ לש םימת ךויחו ,םינפל ןימי 

תייהש תועמשמה תעכ המ .ימעפ-דחה עגרה תא ןשי ןבל-רוחש םוליצב 

רבעמש תושממה ומכ ,רבעה .(?תבהא היכש) המלאה לע ,יל ,םעפ יא 

הקושת דיערהלו הווהה ךותל ץרפתהל וחוכב לבא ,ןיעל יולג וניא ,קפואל 

תובשחמ ררושמב תיצמ הנומתב הרענה לש יזיפה רבעמה .בלב םיעוגעגו 

תייהש תועמשמה תעכ המ .םייחה רצחב םדאה לש רצקה רבעמה לע 

תומדה לש התומ םגש ,םייח לש עגר "האיפקמ"ומכ הנומתה .םעפ יא 

םיטנופ השישו םירשע רפסב .ןיאל ותוא ךופהל וחוכב ןיא תמלוצמה 

אוה ,ןווגמ חרואב םיטנוס בותכל עדוי ןנג .ישפוח ןונגסב םיינש וא רישו 

קחיש ןנג .יבלל ועגנ רפסב םיבר םיטנוס .וז תונמאב ןמוימ הכאלמ לעב 

,וניניב םירבד יפוליח יתעמש יתברקב היה אלש םגה ,םיאובחמ יתא 

.ויתורושמ תודחא וצרפ הנממש תקיודמה הדוקנה תא יתחנעפ וליאכ 

לכש המב תימינפה האירקה תא ליכמ םיררושמ ןיב חיש-ודש ,רשפא 

תא ארוק אוהשכ םג ,דימת ומצע תא ארוק ררושמ .ומצעב ריכמ דחא 

סיכל די סינכהל לוכי ינאש יתשח םהב םיעגר ויהש אלפ אל .ותלוז יבתכ 

■ .ילש תויהל תורחא תוביסנב ולכיש םילימ איצוהלו ,ולש 

לטוה תימלוש :לוסיפ 
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