
יללכ סויג 

.ידיב יפ יתמלב .יתקעצ "!תועט" 

יתקמח .ילימרת תא יתפטח .רהמ .דבל .הפמ םונל ךירצ ,רדסימה דמג ינפל .ץורל יתלחתה 
יתפאש אל ןמזמש אלפנ חור יתמשנ !שמשב םיממחתמ םהשכ םתוא יתמשנ .םיטפילקיאה ןיב 
םיסייוגמה ועיפויש ינפל ,יתקחרתנ ידבלו שיבכה תא יתצפק .רעשב ינרצע אל שיא .והומכ 
.יתבשח אל .ירוחאה בשומל ןווכמב יתקחדנ .סובוטוא אב .קחרה יתסנ .ישובלמ לע קוחצל 

.םולכ יתבשח אל 

,םיידהצ-תחורא תלשבמה .דקירש לע יתבשח .תובשחמ ואב ןהילאמ י בושחל אל רשפא ךיא 
לע יתבשחו .הלטבתנש הלועפ לע ריטפא ןשי ןוטבו הל קובחא ילוא .רוזחאשכ חמשת ילואו 
םג דמלא ותוכזב .םיאורק ןימזהלו הרטפהל וניכהל ךירצו הוצמ-דב היהי בורקב .ונלש םייח 
יכ ,ינממ בוט היהי ,לדגישכ ,םייח .ידוהי הזיא ומכ ,הנושאר םעפ הלעאו הרותל תולעל ינא 
.םידיקפה תא ,הדובעל ירבח תא םגו .הוצמ-רבל ןימזא תאז-לכב ,ונלש להנמה תא .לוכה דמל 

.הנטקה תירונב יתרהרה החמשה ךותמו .רבח-תחמשב םיחמש םדא-ינב 

תבחרתמ ךיא שממ יתשגרהש ךכ-לכ יתקחצ .קוחצל יתלחתה תירונ לע יתבשחשכו 
?יתקחצ המל .קינחמלפ לש קוחצ ,ןשיה ילוקב ,תפכיא-אלב ,סובוטואה ךותב יתקחצ .המשנה 
תננוכתמ תירונשכ ,הנש הרשע-מיתש ,רשע דועב ינא ךיא שממ ומכ התע יתיאר יכ 
ןיבת אל ילוא הקירש .קחצת אולה איה .יללכה סויגה לע ,דודיע םשל ,הל רפסמ ,"תורגב"ל 

...דחש-חרפ ומכ קחצת תירונ לבא .םיינשה ,םיקחוצ ונא המ לע 

םע הדבל ןטק תיבב הרגש הקוורה הקמיס .יתנכש הקמיסב םג הנווכב-אלש יתרכזנ םואתפו 
המש ךלוה הלא הימיב ףאו ,הייחב הקמיס הל התשע בר םש .הזילעה הנמלאה הנוכמו בלכ 
עומשל ,הלצא םנכנ יתייה השק ןוממש יברעב .םיחחושמ ונחנא ןגה רדגל דעבמ .דיב די התיא 
אוש-תזדפהש ובשחת לאו ,הזילע הנמלא יל םיארוק םתא :תרמוא איה .תצק םחנתהל .הקוחצ 

!יללכה סויגל הפצמו הרדחב ,הלצא בשוי יתייה ינאו .יירחא יתרבק םילעב הברה !איה 

ל"ז ןמסרפ לדיא , ' םולש .ש 

םירבע םיריש בתוכ ליחתה וירוענ רחשב .ןילוחה םלועב ומוקמ אצמ אלש ,היה שפנ ליצא 

וספדנ ויריש ירוכיבו ,ררושמה רענה ןמ לעפתה יקסבוחינרשט .ןדועמו ןידע ,שדח חסונב 

םירפוסו םיררושמ לש הרובחה ןמ דחא היה הנושארה םלועה תמחלמ םותכ ."הפוקתה"ב 
םיריש םוגרתל ול רחבו ,תינמרגה הרישה תא ריכה םש .הינמרגב ירבע זכרמ ורציש ,םירבע 

.הגרואיג ,הקליר ,התיגמ ,ותמשנ שרושמ 

ומצעל השרה תוקוחר םיתעל קר .ץעורל ול ךפהנ ןדועמה ומעטו ,ומעט הנדיע ושפנ תונידע 

.תידיעה ןמ אוה םסריפש טעמה ךא .ומסרפל רתוי דוע תוקוחר םיתעלו ,ריש בותכל 

עלבנ ךכ ךותמ .םדו-רשב תנתממ תונהיל אלש ,םינומדק םימכח-ידימלת תדיממ וב .דתיה 

,הינמרג ילועבש תיליעה ןמ ,םיברה וידימלת לבא .ת1כדפמ העש תוארוהב וחור-ראש לכ 
.הריש וירועישב םג ואצמ 

ידימלתל דעו-תיב ,הרוסמה ותיערל תודוה ,היה ותיבו ,למרכה לע תונורחאה םינשב בשי 

.ויתוביבס לע ויסומינ יפימו ,ריעה לש תוברתה ייח לע וחורמ ליצאה .םירפוסו םימכח 

וימוגרת תאו ,הרוצה ילילכו תוגהה יכז ויריש תא שוטלל ףיסוה ושפנל תודחייתה תועשב 

ףסותת ,ןובזיעה ןמ וימוגרתו ויריש ץבוק עיפוישכו .(שאוהי) שידיימ ,תינמרגמ םימלשומה 
.ריש הרמא הנויבחב ושפנש ,טע-יקנו תעד-יקנ דחא לש הרוהטו העונצ תתמ תירבעה הרישל 
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