
 זט ןוילג םינזאמ

 T : 1—1 • םיננר ףנכ (ב

 הלגע לעב ןושמש בקעי ירופסמ

 ןכ-יפ-לע-ףא 'הליחמב אוה םשוגמ םדא יל לוחמיש ימח

 שרוד דיגמ •וסובא רחא סוסכ הרותה רחא דימת ךושמ ובל

 םאש ידכ 'ריעל ובוריע ימח חיגמ תבש ברע לכב •ריעב ימח

 דמוע ימח תא האד אלש ימ •ולצא ךליל לוכי ריעל םכח אובי

 •וימימ תובושק םינזא גוז האר אל םכחה תשרד תא עמושו

 לכ אל •חמש ובלו םילהוצ וינפו תופוקז וינזא יתשו חותפ ויפ

 קסעתנ אלו הנש אלו ארק אל וימימ ןה 'ןיבמ אוה השרדה

 ?ותונקזבו •הלגע לעב ?היה המ ותונטקב •םיסוסבו תולגעב אלא

 השעמ ותואכ 'ןיבמ אוה השרדה יצח םינפ-לכ-לע •םיסוס ריכשמ

 '«רקיעכ םעט» איגוסב שרודו דמוע היהש םימכח תכימס לעבב

 םייסש רחאל •רובידו רוביד לכ לע ושאר ענענמ דחא ןקז היהו

 אמלשב •ינא ןיבמ ותשרד יצח 'יבר :ןקז ותוא ול רמא ותשרד

 םעט
 רככ וא םחל דככ ? והמ רקיעכ לבא 'הדגהבש םת הז -

 'ןיבמ רומג ץראה-פע וליפאש שי ינחור דחא רבד לבא ?ףסכ

 הלגע לש לגלג לוקכ יל לוחמיש ימח לש ולוק •תונזח ?והמו

 וינזא יתשו הפי ותעימש שוח לבא 'הברה םינש והוחשמ אלש

 עד 'םיררושמו ןזח תיאד םא •רמז ירבד עומשל דימת תודמוע

 ותיבל םתוא איבמ אוהש דע םהמ חינמ וניאו םבבסמ ימחש

 •רכש שקבמ וניאו הבכרמ םהל ןתונו םתוא הקשמו םליפאמו

 דמוע אוה האנ ןוגינ ליבשבש 'האנ ןוגינל וז ותביח הלודג המכ

 לשכנ וילע ושפנ תא ימח ןתנש הז רבדו •ותמשנ תא וליפא ןכשמל

 •היה ךכ .דיהש השעמו •וב

 :לאשו יאור בוטו םיניע הפי דחא רוחב אב תחא םעפ

 ןיא םאו :ימח ול רמא ?ינולפ םוקמל תכלוה הלגע ןאכ שי

 ריחבל דל המל ןכ אל םאש 'לגרב ךליל לוכי התא יא הלגע

 •ןזחה םע יתרשקתנש 'ינא לוהב :ול דמא ?םילגר ךתומכש
 ןכ םא :ול רמא •ינא ררושמ :ול רמא ?התא ררושמ :ול דמא
 לוכי התאש 'התא המודמכ ?יל תרמא אל המ ינפמ וישכע דע

 דבכמ יגאש דע :ול רמא ?ךנורגמ ונתוא דבכת אלו חורבל

 ינא האור :ימח ול רמא -הליחת ינורג תא ודבכ ינורגמ םכתא

 לכא •התשמו לכאמ ינימ וינפל איבה דימ •התא לכש לעבש

 :ימח דמא •ימח לש וינפ ובהצ •םינזח רסירתכ התשו רוחבה

 םכתליכאכ :םירמואש ומכ 'לארשיב ןזח אהיש הז רוחבב ינחטבומ

 :דוחב ותואל ימח ול רמא התשו לכאש רחאל •םכתדובע ךכ

 •תוחילסו םיטויפב חתפ •ךיפב המ עמשנ תיתשו תלכאש וישכע

 העשב ןויס ילילב? רמז ןימכ םלועה לכ אלמתנ העש התואב

 ויה תודמוע 'רבדא המו רמזא המ •הלילב תורימז ןתונ רימזהש

 ימל •ןוגינה לכיהב תטטושמ .דתיה ונתמשנו ימח תיבב ונילגר

 •ודיב םיגנר ףנכ לפנש דייצל ?העש התואב המוד ימח היה

 אוהש םכל. יתרמא אל םולכ :רמואו חבתשמ ימח היה םעפ לכ

 ול דמא •םיננר ףנכ אוהש וינפב יתרכה דימ ידה ?םיננר ףנכ

 :ול רמא ?עוסנל התא שקבמ 'רוחב עמש :רוחב ותואל ימח

 רמא ?המל :ול דמא •עסת אלש ךל רמוא ינאו :ול רמא •ןה

 ?ןזחל עייסמ תויהל ידכ 'עוסנל שקבמ התא המ םשל :ול

 ןזח אהתש ךל בטומ אל יכו •ןזח ךתוא השוע ינאש ךייח
 'ימחל ,דתיה תב אלא ? היה יונפ אלהו - ? ןזחל עייסמ אהתשמ

 ילבייט תא ול ןתיל ימח ךלמנו 'התיה היונפו המש ילבייט

 הליכאמ ,דתיה יתומחו 'ימח תיבב רודל רוחבה םיכסה •השאל

 ןהידניסב ול תואיבמ ויה יתשא תוחאו יתשאו •ותוא הקשמו ותוא
 םימי ויה אל •םירביאב םיחומינו הפב םיאמגנש םיאמג ינימ לכ

 ליבייט תרמ הללוהמה הלותבה ןיב םיאנת ובתכש דע םילק

 רוחבה ןיבו ו"צי ישטרב הנוכמה רעב בוד רבחה תב היחת

 היהת ליבייט תרמ הלותבה התצרו 'היחיש םירפא רמכ ןתחה

 וילע לבקו 'בוט קבדל הדמאו היחיש םירפא רמכ ןתחה רוחבב

 היחיש םירפא רמכ ןתחה רוחבה תא סנרפל ישטרב יבר ןתוחמה

 'ריהמה ידוהיה לאוש - ז הזב חיכוהל אופיא ךתנווכ המ 'ןכבו -

 רבכ עיזמ אוהשכ

 !אוה ידוהי ריעצה שיאה יכ -

 ךושגפ וליא 'ךל היה חונ יכו !הפיו בוט יאדוב אלה 'ךכש ןויכמ -

 •••!התא הנושמ ידוהי 'ךייח ז דבלב םייברע קר לארשי-ץראב

 לעב ריעצה רלבלה לא ריהמה ידוהיה ץפוק 'םידדצל הנפנ לגרמהשכ

 לכ הבר תוצירחו תוריהמבו 'תירבעב ונזא לע ול שחולו וילא ןחוג 'הירגיסה

 :וב אנקי עמושה לכש 'ךב

 יכ 'הירגיסה תא קורזו דסח ונמע השע 'םדא-ק 'התא אנ-עמש -

 ."שפנ-ירמ םישנא 'הקירמאמ םיקודא םידוהי ונתא םיעסונ ןאכ !אוה ונשפנב

 תבכרהל הניתממה 'הרושה לא םירייתה םירבוע תרוקבה םותכ

 תא םיפרופ 'ותנתכ ילוורש תא שיא הלעמל םילשלשמ םינקזה •תועובעבא

 ינפילע רבוע ריהמה ידוהיה •ןילפת תחנהב ומכ 'םיחש-תיבל תחתמ תוטופקה

 :םיבוט םירבדב דחאו דחא לכ תא םחנמו 'וליח תא דקופה איבצמכ 'הרושה

 תא םכל ופצרקי קר •הז אוה ספאכו ןיאכ •םכבבל לופי אנ-לא -

 !לסחו - תצק םכדוע

 םיללומ 'םיממעתשמ הרושב םידמועהו 'בר ןמז ךשמנ רבדה םלואו

 חותנה השענ הירחאמ רשא 'הרוגסה תלדה לא תולב םיניעב םיטיבמ 'םהילגרב

 •םיחתונמה לש הנושארה הרובחה םשמ תאצוי ףוסבל •רימטה

 •הרועב םידמועה 'הלא םילאוש - ז ונ -

 הך1ש:ב םיחתונמה םירשבמ - ! שדוקה-ןושלב תרבדמ תוחאה -
 •בל-תחמשמ

 םיטרופספב ועבטש 'םתוחה ןמ םידוהיה םירייתל אב רתויב םיענ םשור

 ןיעה םלואו •תירבעו תיברע 'תילגנא :תונושל שלש ןב אוה םתוחה •םהלש
 םיארמ םירייתה •טלובהו עבורמה 'ידוהיה בתכה תא לכ םדוק תספות תידוהיה

 םתוחה ותואש 'דוחיב םה םיהמת •תוקחוש םינפב םהיטרופספ תא ולאל ולא

 •םעסמ-תודועתב םירצונה םיעסונ,דל םג ןתינ ירבעה

 'ךרבתי םשה תרזעב 'ונא םיאצמנ יכ 'םידלי 'םכל יתרמא אלה -

 •םינדעב ולוכ ץחורו ריהמה ידוהיה להוצ - ?דוע םכל המו - לארשי-ץדאב

 לא םירייתה םיכלוה תימשרה םנהיגה תורודמ לכ תא ורבעש רחאל

 •םירצלמה תאמ הדירפ תחקלו הנורחאה םעפב םבל תא דועסל לכואה-רדח

 יד אל :בבל-ןוהמת ךותמ םידוהיה םירייתה לעמ םירטפנ םייטירבה םיצקשה

 הבחב םהמ ודרפנ םג הנה 'הנוגה די-תנתמב םבל בחור תא וארה וללהש

 םיילביבה םידוהיה םה אלפנ םע ןכא •םידי תציחל ךותמ 'הבר תוטשפבו

 םימלשמו םייולצ המדא-יחופת םוי רשע-הנומש םילכואה 'ןקזה-ילדוגמ הלאה

 !םינזורה טפשמכ 'הבחר דיב ,דז דעב

 םיקפוד תובבלב םיטשו החוורמ הרבוד לע וניתורורצ םע םילוע ונא
 •לארשייץדא ףוח לא
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 םינזאמ זט ןוילג

 רבחה חיטבהו 'ודובכ יפל וליענהלו ושיבלהלו ןזימד ילימ לכב

 ונמיש ו"צי םיאבגה ינפל לדתשיש ישטרב הנוכמה רעב בוד

 ויאושנ רחאל 'היחיש םירפא דמכ ןתחה רוחבה תא ונייה 'ותוא

 דמכ ןתחה רוחבה הצרי םאו 'לודגה תסנכה תיבב ןושאר ץ"של

 'ודיב תושרה ך"ילרגניז ןירוקש םיררושמ להק לבקל םירפא

 'ודיב עייסמ תויהל ל"גה ישטרב יבר ןתוחמה לע לטומ בוחהו

 דעב בוד דובכ ןתוחמה ונייה 'םידדצה ינש הז לע ומיכסהו
 ןתחה רוחבהו ליבייט תרמ הלכה דצמ דמועה ישטרב הנוכמה

 ינולפ םותחה לע ואב הז לעו •ומצע דצמ דמועה םירפא רמכ

 •דע ינולפ ןב ינולפו דע ינולפ ןב

 •וייחב ומלוע תא לכואו ימח תיבב בשוי םירפא היה

 דמול אצמת םאו 'רתויב םימש ארי היה אלש ונדמל ויגהנממ

 ןיע םימילעמ ונייה ונחנא לבא 'ומצע יבגל היה לודג לקימ
 הלודג •וילע וניפח ןווע לע ספתנ םאו •ודיבש תוריבעה ןמ

 'םסיקל ונל תימדנ ויניעבש הרוקה וליפאש 'םדא םיבבחמש הביח
 ולוקו יאור בוטו וימחל יוצר אוהש ותסורא תיבב ןתח ןכש לכ

 ךכו ךכש תועומש ונילא ועיגהש דע םילק םימי ויה אל •האנ
 הבושת המ •השע הרושכ אלש 'ינולפ םויבו ינולפ םוקמב השע
 ונתח םירפא תא הארש דמאש העשב םדא ותואל ימח בישה
 :ול רמאו ימח חוצ ?תינולפ הריבעב ינולפ םוקמבו ינולפ םויב
 'ךל אישמ ינא הבוט הצע 'ינומלא ינולפ ןב ינומלא ינולפ

 רבדב לכתסמ התא יאו ךיפ תא ןהב םולבתו ךיניע איצותש
 'עומשל יל יוצר אלש המ דפסמ התא יאו 'ךל יואר וניאש

 ימח היה םימיה םתוא לכ •ועול רטסש דע דמול קיפסה אלו

 ודיב התלע ףוסבל 'םיאבג ינימ לכ םע קסעתמו ריעל עסונ

 לודגה תסנכה תיבב ץ"של םירפא תא ונימ# ןוממ דחוש ידי-לע
 םושמ םא :םיאבגל ימח םהל רמא •הליחת ■רשא אשיש יאנתב

 התוא אשיל דמוע אוהו השא ול תנקותמ רבכש 'בוכע ןיא הז
 בקעי :ימח יל דמא זא •הפוחל סנכנש דע לולא אצי אל •דימ

 הז לבא •גוז ותואל ךתריד תא הנפו ךלש תא ךל לוט 'ןושמש
 •המצעל השרפ

 ףטעתנ תוחילס לש ןושאר לילבו הפוחל סנכנ םירפא
 ?דמוא המ •ריעבש לודגה תסנכה תיבב הביתה ינפל דבעו ץ"שכ

 אלא 'האנ ולוקש םתעמש רבכ ירה 'האנ היה ולוקש רמוא םא
 '«ךלמע לע הסוח ךלעפ ףוגהו ךל המשנה» רמאשכש 'םכל רמוא
 השעי ךרבתי אוהו םלוע ארובב הרושק יתמשנש ילע היה המוד

 הארש ימח תחמש האר אלש ימ •וקלח תא ליצהל ולש תא
 לש הרטעו לודגה תסנכה תיבב הביתה ינפל דבוע ונתח תא

 יפ לע ףא •ןתוח לש ותחמשב האד אל ותילטל הרושק ףסכ
 אלש 'הרטעב אצוי וניא ןכ יפ לע ףא 'רישעל בשחנ ימחש
 ומצעבו ודובכב 'רתויב וקנפמ ליחתה אוה •ריעה יבוט וב ורעגי

 ףורטיש הדלונש הציב לכ ול איבמו תולוגנ-תה לצא ךלוה היה
 אלש םכמ השקבב •לוקל הפי המוי תב הציבש 'ונורג תא הב

 וב שיו ליאוה 'ןינע ותואב ךכ לכ ךיראמ ינאש ילע ומערתת
 ףוסבל •אקיד ותוא ינפמ יתוא החדש ימח לע תוכז דומיל
 ותיבמ יתוא חידהש ונממ התמקנ החקל השודקה ונתרותש וארת

 •ןושאר ןינעל רוזחנ התע תעל לבא •דומילה ןמ עורזב ינקיחרהו
 ולא •הביתה ינפל םירפא רבע תוחילס לש ןושאר לילב ןכבו
 תסנכה תיבב ויה אלש ולא 'וירחא וכשמנ תסנכה תיבב ויהש

 םיללפתמ םעה בודש הנשה שאר עיגהש ןויכ 'ודגנכ םיפצפצמ ויה
 ינפל דרישכו •ודגנכ ףצפצמ םדא היה אל לודגה תסנכה תיבב

 בלב הבושת רוהרה רבע דימ «שעממ ינעה יננה» חתפו הביתה
 וידי לע יל עיגהש המ לכ יתחכש העש התואב •דחאו דחא לכ
 רוזחל יבל תא יתתנו קסע לכמ יתעד תא יתחסהו םירפא לש

 םינומדקה וחוצ רבכ •הליפתה לכ ךלוהו קזחתמ יתייה ןכו 'הבושתב
 םיכירצש םירופכה םויו הנשה שארבש 'שודקה רהוזב אבומו

 'םייוגב ללוחמה ומש לעו אוה ךורב שודקה לש ונובלע לע שקבל

 ונל בה •םייח ונל בה •םינב ונל בה :םיבלככ םיחווצ םלוכ

 לש ונובלע לע שקביש ימ ןיאו •הרפכו החילס ונל בה •תונוזמ

 םירפא רבעשמ •םייוגב ללוחמה ומש לעו אוה ךורב שודקה
 'ומצע יצפח לכמ ותעד םדא לכ חיסה הנשה שארב הביתה ינפל

 רכינ •דבלב ךרבתי וב קובד םדא לכ היה ותליפת תעשבו

 •םירפאמ ץוח תובבלה לע םשור התשע םירפא לש ותליפתש היה

 ותליפת תעשבש ? םירפא לע םשור התשע אלש רמוא ינא ןינמ

 טטושמ אוהש בשיחו םירפא לש ותילט תא דחא םדא הליג

 היה ןכש רמוא יניא •ונושל תא םירפא ול איצוהו 'תועמדב

 רושעל א?כ ןיב •םכל רפסמ ינא ךכו יתעמש ךכ אלא 'השעמה
 ינעה יננה» וא «םירפא יל ריקי ןבה» תמהנמ דיעה לכ התיה

 ותיב תא םיפיקמ ויה םעה לכו םירפא לש ןוגינב «שעממ

 ?השוע היה המו •קתוש היה םירפא לבא •םירפא לש ולוק עומשל
 תא רסחמ וניאו ופוג תא ןדעמו ובל ביטימו התושו לכוא היה

 •בלה תושילח ינפמ 'הנעתה אל הילדג םוצב וליפאו 'הבוטמ ושפנ

 רתוי התושו םויה תוצמכ לוכאל הברמ היה רופכ םוי ברעב

 רוכ דמעש דע 'םיפיזשב ץראה הכרבתנ הנש התוא •הוצמה ןמ

 םישועש ותואכ הקשמ םהמ השוע היה ימחו 'הטורפב שממ םיפיזש

 הלוד םירפאו '«ואיצות שדח ינפמ ןשיו» םייקמ היהו 'דגה ץראב
 :ונל רמא ךכ •התושו ףיסומ אוהו 'קיספיש ויתרהזה המכ •התושו

 וברמ לבקש םולשה וילע יבדמ ינא לבוקמ •אריתמ ינא ןיא

 ותוכז שודקה ט"שעבה דע םולשה וילע וברמ וברו םולשה וילע

 יאש הנש האמ לש ןשי ןיי םיעשרה והוקשהש םויב ונילע ןגי

 ותורכש גופת דימו חופת לוכאל 'וקזח תמחמ ותותשל היה רשפא
 ענענמ יל לוחמיש ימח ישטרבו •רכתשנ אלו הברה התשו 'ונממ

 םירופכה םוי ברע •ובלב יתוא לטבמו סוכו סוכ לכ לע ושאר ול

 יתכלהו םילענה תא יתצלח •ןחלושה ןמ ונמק ונחנאו ופוסל עיגה
 •ידגגכ לקלק המכ •יתוא סייפל םוקמ ול ןתילו וסייפל ימח לצא
 התואב ירזכא יתייה אל ינאו •הליחמ שקבל ךירצ היה המכ

 ינפמ יב חיגשה אל אוה לבא •ול לוחמל דמוע יתייהו העש
 קליסש יתרעטצה יאדובו ונא רמוח יצורק •וב דורט .דיהש םירפא

 העש התואב הקונמ יתייה אלו אקיר ותוא ינפמ ינממ ויניע ימח

 עומשל ואב המכ יתיארו תסנכה תיבל ונסנכנש ןויכ •האנקמ
 דוע אלו 'יתאנק הקלתסנו ירעצ ךלה םירפא לש ותליפת תא

 •יסיג אוהש םירפאב רקייתמ יתלחתהש אלא

 לודגה תסנכה תיבו תונליאה שארב הדמע המחה 'רוציקה
 ועג דימ 'ויפ תא חתפו הביתה לצא םירפא ברקתנשכ •אלמ היה
 הרותה לכ לע םולשו םח רבעש ימ וליפא 'ינחטבומ •היכבב םעה לכ

 •הבושת השעש יאדו ללפתמ םירפא תא הלילה ותוא עמשו הלוכ
 •הבושתב רזח אל ומצעב ןטשה םא ינא המת

 תסנכה תיבב לטיקה תאו תילטה תא ונחנה הליפתה דחאל
 •םירפא םע דחא רדחב יתררוגתה הליל ותוא •תצק שופל ונכלהו
 יתבשיח 'םימה תיבח לצא דמוע אוהש יתיארו יתררועתנ הלילב

 גיפהל ידכ םימה חיר ףואשל ידכ םש דמוע אוהש יתעדב
 ונמק רקובב •יתמדרנו דחא דצל ימצע תא יתכפהו 'ונואמצ
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 זט ןוילג םינזאמ

 ונייה 'םירפא תא ונאצמ אלו תסנכה תיבל ךליל ונדמעו ונתנשמ

 ובל ןיכמ והירהו אוה רובצ חילש ןה •ךלהו םידקהש םירובס

 תא וניאר תסנכה תיבל ונסנכנשכ •ךרבתי וינפל יוצר תויהל

 אוה לבא 'שמא םחינהש ומכ הביתה יבג לע םיעפושמ וילכ

 ליחתה תירחשה לעבו «םלוע ןודא» חתפ ליחתמה •וניא ומצע

 וניבאל ובל ןיוכמ םעה לכ •אב אל םירפא ןיידעו «ךלמה»

 וליחתה ףסומ תליפת ןמז עיגהשכ •תלדב םיפוצ ימחו ינאו םימשבש

 אוה ןכיה ? ןכיה ןזחה :םיקעוצו םישערתמו םישעגתמו םילהבתמ

 םדוק לובטל ךלהש ורמאו וצצולתהש רובצה ןמ שי ?ףסומה לעב

 וללפתיו םירפא לש ומוקמב רחא ןזח ודימעיש וקעצש שיו 'ףסומ

 אל •הפלעתנ ןזחה לש ותשא :הבישמ םישנ תרזעו •תוצח םדוק ףסומ

 עדוי יתייה אל העש התואב •המא הפלעתנש דע הררועל וקיפסה

 יתומח תאו יתסיג תא ליצהלו םישנ תרזעל ךליל םא ימצעב

 ילושכ וכפהנ ימח לש וינפש 'ףוליעה ינפמ ימח תא רומשאש וא

 לכמו ףולפל ןימכ ואלמתנ ויניעו תותתרמ וליחתה ויכרבו הרידק

 ערה ןיע יוא :תושחרמ ויתפשו 'יצחה וליפא רייתשנ אל ופוג

 וללה •רתויב שערה לפכתנ םוי תוצח עיגהש ןויכ •ונב הטלש

 וקעצ וללהו 'ףסומ ןמז עיגהש וקעצו םהידומע לע ושיקה
 הז לא הז •הליחת החנמ ללפתהל םיכירצ אלא יכ אל :םדגנכ

 וא ?םירפא ןכיה :םיבישמ הלאל הלאו ?ןזחה ןכיה :םילאוש

 םידשה והופטחש וא והוחקלו ויתוליפתב םיכאלמה ואנקתנש

 םיאבגה ותוא וריבעהש ןקזה ןזחה היה תמאב •ןלציל אנמחר

 םתחכשש 'הבוט ייופכ םכל יוא :רמואו םתוא חיכומ םירפא ינפמ

 דע הנשב הנש םכתיב דעבו םכדעב ללפתהש הלפתה לעב תא

 םילקבש לק דוחב םכילע םתדמעהו 'ויתועמדמ הביתה הביקרהש

 ,רוציקה •ופוס אהי המ עדוי ימו ותליחת םיריכמ םתא ןיאש
 .ומוקמ לע דמע רחא םדא אלא 'הביתה ינפל רבע אל םירפא

 לכל חלשו ויכינח תא ימח קירה רופכ םוי יאצומב

 'בוט יכב םייסל הצור יתייהש ,םכייח •ונתח תא שפחל תומוקמה

 העיגה רופכ םוי תרחממ •הבוטל תרחא אצמ ךרבתי ומש לבא

 ידוהי ואצמ רקובב רופכ םויבש 'הכומסה ריעהמ העומש ונילא

 ףא •תורכש ךותמ רחרחמ אוהשכ רופכ םויב הלגע יבג לע ןשי
 עשר ותואש ונייה םיעדוי ומש תא םדא ריכזה אלש יפ לע

 •םירפא אלא וניא

 ירדנ לכ לילב •היה ךכ היהש השעמ ?השעמה היה המ

 לצא ךלה •ונואמצ דבש אלו םימ התשו דמע 'רתויב אמצ היה

 עדי אלש דע רכתשנו התשו ןיי ול הנתנ איהו תחא תילרע

 •הילע הלעו הלגע אצמ אצישכ •םירופל םירופכ םוי ןיב

 רקובב •וב שיגדה אל הלגעהילעבו הלגעב שיגדה אל אוה

 התואו 'דחא רבדכ רחרחמו הלגעה לע בכוש םירפאו ריעל ועיגה

 םויב רוכש ידוהי וארש ןויכ •ללפתהל דיעה לכ הכלה העש

 ויניע תא ךכחו ררועתנש דע וקעצו םלוכ ועזעדזנ םירופכה

 םהילגרמ םהיתואליפנא ופלש דימ •ן"ידוי ן"יגדומ ט"וג :רמאו

 תסנכה תיבל והובחס ףוסבו וירביא לכ וחפיקו וינפ לע והוטבחו

 לילב תייה ןכיה :םירפא תא ברה לאש •ברה ינפל והואיבהו

 תשקשקמ .דתיהו תוטש חור וב הסנכנ .דעש התואב ?ירדנ לכ

 ךכו •תוירבה תא סיעכהלו וארוב תא סיעכהל ידכ ויפ ךותמ
 תישע המ 'אקיד :ול רמא •יתייה תינולפ תילרע תיבב :בישה

 יתשקבו יתייה אמצ 'יבד :רמא ?תילרע תיבב הזכ שודק לילב
 ןיי שקבל ידוהי תיבל יתסנכנ אלו ץרא ךרד יב היהו תותשל

 רבדא המו רמוא המ •תייכנ לצא יתכלה ךכל 'רופכ םוי לילב

 תופירט ליכאהש בצק •עשר אוהש אצמנו לק אוהש ונייה םירובס

 'הפירט דשב ןהב ולשבש תורירקה תא םירבשמ ןלציל אנמחר

 ?םידוזחמבו םירודיסב םתמח ולכי אמש 'ושעי המ חרסש ןזח

 יל יוא :חרצו ונקזב טרמו ורעשב שלת ?ימח .רשע המו

 אנ עמש :םירפאל ול רמא ךכו •לארשי עשופל יתב תא יתתנש

 תא ךל יתתנו ךדבכא יתרמא יכנא 'לארשי רכוע 'עשורמ עשר

 יתאצוהו האנ דדח ךל יתינפו השאל יתב ילבייט
 י

 תא ךינפמ

 'וילגר רפע ךחלל וליפא יואר ךניאש 'ינתח ןושמש בקעי

 לש הרטעב תרטועמ תילט ךל יתינקו םלוע ינדעמ ךיתלכאהו

 ךירצ ינא ןיא 'לודגה תסנכה תיבב ןזחל ךתוא יתישעו ףסכ
 םיאבגה ומיכסה רוכשה ךיבא דובכל אלו ךדובכל אלש ךל רמול

 םינשו םישלש ליבשב אלא 'םיארונה םימיב הביתה ינפל רובעתש

 תטעב ףוסבלו 'ןוממ דחוש יתתנו ךילע יתזבזבש ףסכ שינייר

 ינא עבשנ ךכיפל 'הזכ לודג ןויזב יל תמרגו הבוטה התוא לכב

 'ךממ יתמקנ האראש דע חוגא אלו טוקשא אלש יתודהיב ךל
 אהי אלו םחל תסורפ שקבל ךדי טושפתו םיחתפה לע רוזחתש

 יתישע המ יל יוא קעצתו ךיתונווע לע טרחתת זא •ךילע םחרמ

 רמאת אמש •ךבלל ךנימי קבדתש דע אטח לע ךבל לע הכתו

 •המילש תחא םצע ךב ריישמ יניאש ךייח 'יתשא לצא רזוח ינירה

 .דארתשמ םייח ךמצע דבקתש ךל חונ 'יסעכ תא ריכמ התא יא

 •ךל יתרמאש המ רוכזו ךתוא ריהזמ יננה האר •יסעכ תעשב יתוא

 ילק ראש םע תואקשמ יתבב םירפא ומצע עבק םיתניב

 םיטויפ םהינפל רמזמו רכשו ש"יי ם,דמע התוש היהו םלוע

 לוקל םהישנ םע םש םידקרמ םייוגהש םימעפו 'םירומזמו
 ימח לבא •םיאלפ דריש דע דרויו דרוי ליחתה ךכו •ויתוליפת

 'וירבד תצקמ וא וירבד ומייקתיש דע ןיתמה אל יל לוחמיש

 חיניו ייכוילויו תנידמל חרבי אלש 'ותיבל וריזחהו ולצא ךלה אלא

 םירפאל הצע ונתנש הצע ילעב וילע דימעהו •הנוגע ליבייט תא

 'יתשא תא יתבהא ?רמוא והמ םירפא לבא •ותשאל טג ןתיש

 םישנו תעד לק אוה 'הצע התואב ומע איה ףאו •טג הל ןתא אל

 ןיידעו •ול .דאנ איהו הל האנ אוהש אצמנ 'ןהילע הלק ןתעד
 הבושת אלא םולכ רסח וניאו התושו לכואו ימח תיבב בשוי אוה

 .רכזנ בורקבש תושחלתמ םישנ יתעמש דבכו •םיבוט םישעמו

 ןמ הפי ירפה אהיש יאולה 'רבדא המו רמ-וא ,דמ •תירבל

 •ץעה
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