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תרפא לארשי 

תריש לא תשגל הסנא םיאבה ירבד -8ך[ 
הייהת ךותמ יקסבוחינרשט לש עבטה — 
האד המ ?עבטב האר םצעב המ :תשלושמ 
ותוא םע רשקה דציכו ? עבטל דעבמ 
ליכשנ וז תולכתסה ךותמ ילוא ?"דעבמ"ה 
ונקויד תומד תא ,הריהב רתוי הסיפת ,סופתל 
םא ןכש .ויתונויער יטבלו ררושמה לש 
ירה ,עבטל יאר אוה ,ריפסקש יפל ,ןמאה 
רה ךותב קקחנש יפכ ,עבטהש רמול ןתינ 
,יאר לש יאר לכהו .ןמאל יאר אוה ,יא 

ותר>טפל םינש 25 

םינפלו עבטה ןמ / 

אלא יאר לא הסנכנ אל םלועמ .דסילעו 
תנ הבה ךא .והנשמ לא דחא יארמ הרבע 

.הנושאר הייהתב ליח 

עבטב האד המ .א 

רתויב תבקונה הימוטוכידהש יל המדךו 
דצמ דוהה :איה תיטיתסא הסיפת ןיינעב=^ 
אשינהו בגשנה ,ךדיאמ יפויה תמועל דחא 
קו רירש לדבההו .יטרפהו יקלחה תמועל 
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תרשא לארשי 

דוהה יב .תיכיספה הבוגתה תניחבמ םג םיי 
וליאו ,תומוהתל ךילשמ וא לע לא םירמ 
דוהה .רושימה ותואב ךשומו םסוק יפויה 
וקב — יפויהו ,ךנואמ וקב שפנה לע לעופ 
עזעוזמו שגורמ רתוי ךנואמה וקהו ,יקפוא 

.ובכשמ לע בכושה יקפואה וקהמ 
.יפויה תרישל המדק דוהה תרישו 
םימער ,תורעסו םוהת תוליל ,תועבגו םילג 
— רב-ירושו םימאר םע תוברק ,םיקרבו 
.תינומדקה הרישה לש היאשונ םה הלא 
לוק הכב 'ה לוק :ך"נתה תרישב םג ךכ 
ךותמו ,םינתיא םע דר םדאה .רדהב 'ה 
"שי" תשגרה ידיל אב תידימת תוקבאיה 
ריש תא םגמיגו ,דיחפמו יח ,םלענו רידא 
תופילחו םינמזה תורומת םע .הנושארה ות 
היולת ךכ לכ — םירישה ונתשנ םירוגמ 
עיה ןמ אצי םדאה .היפארגואיגב הרישה 
םינבלו-רמח-יתב לא סנכנו תורעסהו תור 
תננובתמ ןיעה הליחתהו ,הפי הפי םינגומ 
פה יחי .דע-ירעי אל םא .םינטקה םיטרפב 
היהת הכת ב ,קנע םי אל םא .גונעה חר 
דה יפויה תדיש השרי ךכ .הריהב הכירב 
רמול ןתינ .דוהה תריש לש המוקמ תא הק 
תאצות ,תוברתה תרצות איה יפויה תרישש 

.הביטקפסרפב עבטה ,עבטה ןמ הגיסנה 
ךלהתה ןומדק דחאכ — יקסבוחינרשטו 
אל םיקד םיטרפ .דוה — ותרישו ,וניתוניב 
אל םיעבצו םיחרפו ,רתויב ובל תא ובש 
כהל םנמא בהא אוה .ותריש םצע תא וויה 
וש םיחרפ לש תומש תמישר םימעפל סינ 
,ןנימל תוירטפו םיהמכ לש תומשו םינ 
מל תידומלתה תתפסב רקינו טטיחש םשכ 
.םינוש חל ילכל רועיש ןיאל תומש אוצ 
טבעמ ,ברגו םירודרד ,הנויבחו תיבח ןיעכ 
הכורא הרוש רייצל ידכב ,רכו רכו תיגיגו 
המ םימ לבקל םרותל םיכחמ םישנא לש 
לע אל ךא .("ונלש םימ") ירוביצה זרב 
ןיא חתמהו רישה טטרו ,ותלודג תומש ןתמ 
,ףרוחו ץיק :הנשה תופילחו .הלא םירישב 
הפר דה קר — רחשו העיקש ,ריצבו ביבא 
.םירחאה וניררושמל האוושהב ותרישב ןהל 
עמב ,"ברעה" אלפנה ןטקה ורישב םיריש 
רכה םסקמ ,הקיטאטסמ ולש ימואתפה רב 
רוענ םואתפ") הקימאנידל ,הוולשהו החונ 
יהב לש ףושיכ הזיאל ךכ רחאו ,("ריפז 
םיטעמ — ("!בורכה ףועי םש ,דוש") תור 
תוזחמל הרקיעב הנותנ ותריש .ולצא םה 
רח ןב הליל" לע דש אוה .םילודגה עבטה 
תמדקבב הוואנ ,םיארפ תעפי דוה ולו םיד 
,"ןומדקה הלילה" לע םעפ דועו ,"הריציה 
רעי לעו ,"וקאני םירבשמ םש םוקמ" לעו 

םתריש" לעו "ויעמ יפלא לכב" חש קיתע 
ברקו רעס לע ,םיקרבו םימער לש "השקה 

:דיעמ ומצע אוה .רורדו 

,יק?9ו תזםולןדו ,עב$ ,ת# יע?ך אל 

בךקה תורעסן ה$ך$ ך? ז-'?! קר 
הוולשה יעגרל ספתנ אוהו שי םנמא 
דה יהוז ילוא :ההותו דמוע אוהו ,םיפיה 
גיצמ אוה הנה ז רשואה והז אמש ?ךר 
ףחוד ףחש תחאב :תונומת יתש ונינפל 
לה םפצק םיזיתמ םירעוס םירבשמ והזחב 
חצ רוברב הינשבו ,םיבע תכשח יפלכ ןב 
ול הוולשו םימה תקלח לע ףחרמ גונעו 
תונומתה יתשב ררושמה לכתסמ .ול דדהו 
ט1ק הלגמ אוה ורובדב וא ףחש :ססהמו 

:ובל ךותב םג תויב 

תובךן?ו ם; תויש לא יבל 

תובןל תיטלה קזחת םט> םוקס 

;ןךן א? תונוחצנ דהן 

ה$יז ך? לכ וחונ? היז-םל1ען 

ה$ךה בלה ןיא# דע 

.ןאל :ול רוב; עד: 

חומו הרורב ףכית האב הבושתה ךא 
:תטל 

ט': ר#א לא ?ןאל ,ןאל 

ט'רי הלע .יןל ארוק לוק 

םוהת םיקעונ ם# רוצ יקוצ םוק!? 

םח תוטוהוול ןיא תאובנו 

עק3 י1ל יכ ם# דומעת לאו 

.עא ולכיהו לא '#ךן5 יא 

דר (*ט#ה םא תחת לא 

דע תרק הכך?5ןי_ אלן 

י)יא ם#? ךלו ךלן 

אולו?ב ם# םוקו? א??ת דע 

— ךי. ך?ל ויריעג תוחכ ל? 

...ך? ל5 דוה אל(? ת$הן 

הביבח המצע הלמה ."דוה" םעפ דוע 
תרישב דאמ היוצמ איהו ,ונררושמ לע 

.ולש עבטה 
רהב הלגתמ םירעוס םייחל הז ןואמצ 
םש ,"דונכ תע" ורישב ןוגכ ,וירישמ הב 
לבח אולמ ,ינא יח ךתא זא" :ארוק אוה 
ברק תפאוש זא ישפנ ךשפנכו ,יתבר הי 
ישב דחוימבו ,"ונרוטקונ" ■חישבו ,"רורדו 
,םיאלפנה ויזורחב "ןנעה בע ךותמ" ור 
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םינפלו מם.ד ןפ 

ףעוז הלילב דה שאר לע דמוע אוהשכ 
הלאשהו .הרעס לש ןומיד ומכ להוצ אוהו 
וזש ןכתיי זוז תוירתעס ול ןינמ :תלאשנ 
םייחלו הרובגל ארקש ,הש'צינ תעפשה יה 
לה ץרמה לש ויוליג והז ילואו .םינכוסמ 
אמשו .הכוראה ותנשמ ררועתהש ,ונלש ימוא 
ףחדהו תיללכה היפוסוליפה :ומרג םהינש 
חור לש תועפות יתש ,ונלצא ירוטסיהה 

.דחא םזיגדנא לש ,ןמזה 

םייחבו עבטבש דוהה ידחא הז שופיחמו 

האור ררושמה .יתוברת-יטנאה ביטומה דלונ 

לכב ןייוזמ ,ותמכחב םדאהש דיא רעצ ךותמ 
,דוהה ילגר תא קחודו ךלוה ,תוברתה ירישכמ 
רלעת יאלמ ,דע-תורעי לא סנכנ אוהש ךיא 
ךיא ,ןזדגל םתוא ןדו ,תולפאו תוקיתע תומ 
דנל ןתי אלו םיכרכו םירע ול הנוב אוהש 
אוביש ימ תויהל ךירצ" .לגר תסירד עב 
הנודנש הקלחה לע העירק ערקו ףחי לבא 
ךותמו .("רעי ימסק") "הישעתל םינזרגב 
רתרכורט םימיל הלא םייטנאמור םיפוסיכ 
ןמזה יפדו ,יווהה סמנו ךתינש שי םייתוב 
רחא שיח םילעלעתמו םיפדפדמ םיליחתמ 
רבעה בושו תרוחרחס לש דחא עגר .תינד 
ורישב הככ .יארפהו זעה דוהה ,םודקה 
יקש םע המימש רקדזמ רה ."ברע ירוהרה" 
.קנע תומצעב רהה ןמ םיטלבתמ םיעלס .הע 
המ :הייפיצ תכורד הנומת .םד ףטונ לכה 
תולעלעתה םואתפו ז שחרתי המ ז וישכע 
םיארפ םידייצו ,םודק רעי הלגנו ,םיפדה 
ירוש ירחא םיקלוד םהידיב ץעדוותינחו 
תמ ררושמהו .הרובג תונע תולוקב רב 
ןוטב םייסמו ינוימד ןורכישמ רהמ ררוע 
ית םדקכו — סה ביבסמ .סה ךא" :יגלא 
הככו .דוע הנניאו הרובג התיה ."תא ןש 
דה תא ראתמ אוה ."תוברח" תישב םג 
ףיעצ תושוע ביבסמש תועבגה תאו רפיינ 
ויניע ינפלו ,לפרעה ערקנ םואתפו .לפרע 
ויה םיקאזוקהשכ ,ןשי קרפ הייחתל םק 
תרעוב םיפוצ שא .םוקמה ותואב םינוח 
— םיחמר םיפקתשמ םיימבו ,רה לכ לע 
מב הבחר הנומת :הפיו המילש היסוליאה 
,שיח תפלוח היסוליאה ךא — םילמ טע 
מה לש ותעד לע הלוע תרחא הבשחמו 
וק םירובסש ומכ ןמזה ןיא םצעבש 'ררוש 
כל ןתינ אלש הדלפ-ליטמ הזיא ,רשיו דח 
רזוח רבעהו שיש אלא ,םינפ םושב הפיפ 
םויה לש ודיצ לע שממ םקמתמו רבעהמ 
פתנ ררושמה ןיעו ,רואה דיל לצכ יחה 

.לצל אקווד תס 

ונררושמש ,הירוטסיההש ךיא ןיינעמ 

תספות ,יתוברתה הנוויכ ללגב התוא ללש 
דממו ,תיטנאמורה ותרישב בר הכ םוקמ 
גיז המכ השועו ולצא דאמ שגורמ ןמזה 
לכה — הרוחא תוציפקו תמזה המכ ,םיגאז 
ותביבס ןיבל ושפנ ץבש קחרמה ינפמ 
,הויהה יעלס ,םיעלסה .תתברותמהו תבשוימה 
ישוג םכותמ תולעהלו ולצא ץצופתהל םיטונ 
הבורק רתוי הביבס םהש ,םימודק םייח 

.וחודל 

דוהה ןמ ט ינפל .ב 

,שי יכ .וז הרישב רחא רוזיאל אב ינא^ 
דאמ הבורק ,הימוטוכיד דוע ,יל המדנ ■ 
רתוי תצק ונתוא הכילומ לבא ,הנושארל 
תסיפתל ןווכתמ ינא .וז היגוס ךות לא קומע 
לכ הרוחא ףילצמה ,םוטא ריק ןיעכ עבטה 
טרפו טרפ לכ הלגמ אליממו רואה ינרק 
תמועל ,לצו רוא לכ ,הטילבו זיז לכ ,ובש 
לש ירירח קד גרא ןיעכ עבטה תסיפת 
אוה ותוצרבו הסכמ אוה ךתוצרבש ,הלמלמ 
דח דוא תניחב אוה ץשארה גוסה .ךנימזמ 
בקונה רואהו .רדוח בקונ דוא ינשהו ,דז 
דמב ןוגכ ,ך"נתב עבטה תא ןייפאמש אוה 
עבטה תא םימעפלו ,ד"קו ט"כ םילהת ירומ 
טאה רדושמה לש וז ץגכ ,השדחה הרישב 
לש עבטה תא םגו ,םנביטס סאלאו יאקיר 
איהל תמאה הנתינ" .ונלש יקסבוחינרשט 
םוחכ" הילידיאב החמש ד רמוא /דמ 
כת המ אלא ,תולילב םימש םיפי" ,"םויה 
ינרשט ,החמש ד קד אלו '"?הזב תיל 
,ןוכנ רתוי ,וא ,תילכת שקבמ ומצע יקסבוח 
דגלו ינפלה לא קחדנ אוה .תילכת-ןיאה תא 
.יעבטאטימה תא עבטב שקבמ אוה .םינ 
דנה אל ,תומדו עבצ אל ,הארמו חטש אל 
,ללכב תוינוציחה תא אל ,לבגומהו עצקוה 
רבכ .תועפותה ירוחאמ ברואש המ אלא 
,"היסטנפ" ,םינושארה וירוענ ירישמ דחאב 

ולצא דימת — הלילה תא ראתמ אוהשכ 
יוליגל םיכוז ונא זא קרש ינפמ ילוא ,הליל 
במ רואה ןכש ,היווהה לש יפוסניאה דוהה 
שיגרמ אוה — ףוסניאה תא ץווכמו .דס 
טיבמה ,םלענו רידא "שי" לש ותושי תא 
הו תושיחלה ונממו ,םיניע יפלאב ונילא 
.םוהתה תכשחמ םילועה םימומעה תולוק 
"ונרוטקונ"ב ?הז "שי" לש וביט המ ךא 
םימקור םימלוע תוחוכ" תשד לע דש אוה 
אל דעל םייחה תדיח רתסב םיגרואו יולגב 
הרו ט אנה אוה אוהה שיה ןכבו ."רתפית 
,התניפש לש עבוטה עבטה ,סנארוטאנ 
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תרפא לארשי 

ינ אלו הלגנ-רתסנ יטננאמיא חוכ ונייהד 
,"םירה ןיכ" ודישכו .ללכ תישונא הנבהל ןת 
פת םוקמב ףחשה ךרד תא רחוב אוהשכ 
ריהזמ אוה ,רוברבה ךדד לש טקשה תרא 
לא ישדק יא שקב ךל יכ םש דומעת לאו" 
לכמ קומע אוה שיה דמולכ ,"שא ולכיהו 
ורישבו .תיפוסניא איה וילא ךרדהו ,קומע 
בש ךותמ דקור אוהשכ ,"ןנעה בע ךותמ" 
,הלעמ ותא תכלל ורבחל ארוקו רעס ןור 
תחפ לע ,םיפיכו םירוצ ןיב ,הלעמ הלעמ" 
דדו" :רוהרה ךותמ קיספמ אוה "םוהתו 
תא ןה :והנע —לאשי יכ שיא ?ךל המ ךרד 
וז טיהלא תשקבו .דחיא שקבמ ינא יהלא 
איבנ תונויזח"ב טיהלא תאיצמ תכפוה 
שגר לכ ,הלוכ תאה אוה םיהלא :"רקשה 
ךירצ הז םיהלא תאו !רינו ןליא לכ ,םייח 
אלא ,האדיו המיאב אל ,תובצעב אל דובעל 
ונושלב — "הננרב ונדבענ" ,החמש ךותמ 
ונא ,רתא לכב אוה יכ ,יקסבוחינרשט לש 
ענה שיה :ררבתמ ןכבו .תוהלאב םילבוט 
לאה ישדק ,רתסב םיגרואה תוחוכה ,םל 
עבטה-ןמה ,יעבטאטימה והז —שאה לכיהו 
אה הסיסתב דחוימב הלגתמ אוהו .םינפלו 
םרוזה ערזה לחנב ,סומסוקה לכבש תיטור 
חוכ ,ימאנידה םזיאיתנאפהש ךכ ,ףוס אלל 
קשח ,יגולויב םזיאיתנפ השענ ,תוחוכה לכ 

.רציה אוה רצויה .םיקשחה לכ 

ת3ה םע סט3נן 

תרס איהו הוןךאל 

יח יט?ט'ו א#ך תורח 

.יד יל? דע םי?נינ םיצךיפ 

קחשמה לע בגא ךרד בכעתהל יאדכ 
,םירחאה וירישמ המכבו הז רישבש ינכטה 
יפל תוכותחו תובוצק ןניא תורושהש ךיא 
אתחנתא ונניא .דרושה ףוסו ,ןויגהה תדימ 
הו ,תיטאמתסא המישנ ךות ומכ תיתבשחמ 
,תימינפכ אלא תיפוסכ אל תשגרומ הזירח 

:תיבגאכ 

ת3ה םע תוןבנן 

— תדה איהו 

לש םומעישה תא גיפמה ,הז שודיח 
המקירהמ תצק סינכמו "תובוצקה רדע" 
הילגנא יררושמ לש וזל המודב תכבוסמה 
עשבוכרצ לכ ןחבוה אל ,םייאקיזיפאטימה 
הנבמ לש היצאזינרדומ,ד הבכעתנ ךכו .ות 
יוטיבל רישה לש לוביקה הכ לשו רישה 

.בכרומ רתוי ילאוטקלטניא 

םזינ1ל13א .ג 

שו תחא .תוברתהו הריציה רעצ בוש ן! 
,תישארב ינפלש היווהה התיה המל " 
ךא .הלוכב לחליח םודרו םח רשוא הזיאו 
םק ומצע םלועה יכ ,אל .םלועה רבתשנ 
םע ץפונש והותה תריבש ,הריבש ךותמ 
ביו" לש הלועפ לכ םע ,"יהי" לש לוק לכ 
תיא םיחא, םה םירההו רעיה ,רהסה ."לד 
בשו והבו והתה יצפנ ,האולמו לבתב םינ 
יציה ירחא םג םלואו .("ונרוטקונ") 'ריר 
!דתיה תישונאה הירוטסיהה לכ ירה ,הר 
הילע לש דעצ לכ .ערקו הריבש לש ךילהת 
דוריפ ,הגלפה רוד לש םירוסי הוולמ היה 
תתו תוקלחתה ,הווחאה ןורבש ,תונושל 
דחה םיגולוכיספה יפב תמא םאו .תולדב 
- א ר ט הווהמ ומא םחרמ דליה תוחיגש ,םיש 
לש ותוגהנתה לע הברה העיפשמה המו 
תישונאה הרבחה םא המית המ ירה ,םדא 
יטבמ םימעפ המכו המכ החיגהש ,הללכב 
חור וא ירמוח םחר ,םחר לש הלפא תוח 
ארט לש םיעקשמ הכות ךותב הרבצ .ינ 
ונעגהש דע ,תושילתו הליפנ לש ,המו 
דוע הז רבשמו ?ונדוד לש ישפנה רבשמל 
המכב יקסבוחינרשט ראית ותויה םרט 

.וירישמ 

לו תושיחר ןיזאמו רעיה לא םנכנ אוה 
ויחא לוק ריכמו םהינימל םימוזמזו תושיח 
םינשב תובר הז" בזע םתואש ,םינטקה 
רוד וראשנו םינתיא ץראב םיהלא דירפהב 
"חא תא חא ריכהל ילב דע םינענו םיי 
תוירטפה לע רש אוה וא .("םימודק חיש") 
דיהו םינקמסה ,רעיה תילולפאב תועונצה 
אוה ןלוכ תא — תוינאמחהו תונדאה ,םינק 
בושו — בהוא אוה ןלוכ תא יכ ,םשב עדוי 

:יאמקה ערקה תא שיגרמ אוה 

םייח ,םיטק? םץח ,ם5י;ח תא םץח םה ה3 

,םינטןק 

תוטולח םימלוח ,םןאן תא םיבאוכ םה הפ 

,םינגו רעי. 

,א המ ןיזאא רמעא ,םלא םדא ןן ינאו 

? יל יס 

.יליל? די.?א י? יר?} ,םוןלוע? ינא ך יול} 

דכנהו תושילתה לכל אילפמ יוטיב ןאכ 
רדח לכ תא שיגרהל ליחתה ונרוד ןב קרש 
דוה תא אל םייח ונא יכ .םתכובמו םת 
דכו .הרודמל דגנמ ,םייחל דגנמ אלא םיי 
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םינפלו עגמה ןמ 

ךלוהה ןנוצ ויתס הזיא לש השגרהה ןאכ 
.םלועה לע אבו 

 ?re" ה}י??י

זופתל ןו»? ת1נ? 

;ת© יכ זופתל ,ריה?ה זופתל 

ויהן U? יטי. םיא?ה םימיזה 

.ת? אל? ו$ןז תומש? יוקל ימן 

הזיתיטנאה איה ונררושמ לש ותריש לכ 
ויפב השדח הלזנו אב, אוה .זומתה תומ לש 
:קודו .םזינולופא — ונלצא השדח הלמ — 
היה סוסינויד .ולופא אלא סוסינויד אל 
רשב תעירק ידכ דע יתד ןתכיש ,לפא הכ 
ומצע תא קסרמ ,יטסימ חוכ רמולכ ,ומצע 
ונררושמש ,ולופא וליאו !תובהלתה. ךותמ 
שי םע לש םודקה ויהלא םע ותוא ההזמ 
רואו שמשה לא אוה ,ידשירוצ םשב לאר 
םזינולופא .הינומראההו הניגנה לא ,לכשה 
םהיתורוצ לכב םייחה בויח אופיא עמשמ 
חה ליג"ו "םייח" הלמהו ,םייחה תחמשו 
.ותריש יפד לע רתויב תוצופנה ןה "םיי 
יקדה םוקמב תויצרא עמשמ םזינולופא 
ייחב תטלשה םדוק התיהש תטשפומה תויע 
בב םג חוד יניערג שיש רבס השצינ .ונ 

,שי חרכהב ,שיש ףיסוהל שי הז לעו .רש 
הנניא תרחא .חור לכב רשב יניערג םג 
תחא תופיצר דימת .ללכ ונמלועל תכייש 
ןיאו ףכה תא תוטהל ןיאו ,חורו רמוח לש 
רשט שידקה וז תופיצר תמגדהלו .דירפהל 
תואלמ תוילידיאה ויתוריצי תא יקסבוחינ 
פה ררושמה .שמש רבכ ןאכ ,ןכ .שמשה 
.דוהה תורישמ םג ,המדנו הלילהמ עיצ 
לכה תורפסב י "תוילידיא" שוריפ המ ךא 
ילולימה שוריפה .הכובמ, ןאכ תררוש תיל 
לידיאה ירה אל לבא .תונטק תונומת, אוה 
ינוויה סוטירקואית לש תוילארוטסאפה תוי 
דרפלא תאמ "ךלמה לש תוילידיאה" ירהכ 
ינרשט לש תוילידיאהו .ילגנאה ןוסינט 
תוחוקל אלו תוילארוטסאפ אל ןניא יקסבוח 
הילידיאה תועמשמ אופיא יהמ .ךלמה ןתיבמ 
הדש איה התועמשמ ?יקסבוחינרשט לצא 
םינבל םיחרפ עורז קוריו םח אשד ולוכש 
,ןזגר ללכ ךרדב אוה חורה דוסי יכ .םיטקש 
ומצעב החונמ רסח דימת ,עבותו שרוד דימת 

םיטנמומ שי םלואו .םירחאמ החונמ ריסחמו 
ביבסמש תיצראה החמשל ספתנ אוהש 
עגר ותוא — וינפ ריבסמו אוה םג עגרנו 

דימת םיכסכוסמה םינכשה ינש תע ,ינולופא 
הז םינפ םיריבסמו הז םע הז םימילשמ 
תיאקסבוחינרשטה הילידיאה תרצונ ,הזל 
ילוא דבלמ ,ללכ תורפסב התמגוד ןיאש 
.תור םשב ריצק לש בוהזה ריוואה תליגמ 
יטנא םג גיצמ יקסבוחינרשטו . שי ךא 
,שארמ הזחש רבשמל תיסינויד רתוי הזית 
לו תוברתה תוציחמ לכ תא ץפנל :איהו 
םודע-םורע קבדיהלו הישובלמ לכ תא דירוה 
לואש ךלמה לע רש אוה זא .עבטה שפנ םע 
.םיאיבנה לבח לא ףרטצנו המרל אבשכ 
,לארשי לככ יהיו ובהז רזנ דירוה םדוק 
.םדא לככ יהיו תיש רוניכ חינה ךכ רחא 
זאו .יחה לככ יהיו וברח תא קרפ ךכ רחא 
:הנתחאה הציחמה הלפנו לסרעתהו טשפתה 
םג יהיו / וחישמ לע ינדא חור חלצתו" 
םע דחאל יהיו / הנחמה ךותב אבנתמ אוה 
ףוס ןיאב ןטק דחא קיז / ואולמו םוקיה 
/ האירבה לכב הקבדלו הבהאל / היווהה 
הלילה לכו / אוהה םויה לכ םורע לופיו 

"...םורע ...םורע ...םורע 

תיטסימ הריש עבטה תריש תכפוה ןאכ 
לא םתזוח-ונא המדנ ןאכו ,תוקיבד לש 
ומע איהשכ ,דוה לשו הליל לש הריוואה 
איה הקיטסימה יכ .תיטקלאידו רתוי הק 
תח איה .םויו הליל איה .תידוגינ-וד דימת 
םוקיה םע הרומג תודחא לש הלפא ,רשג 
איה .יפוסניא ינשקע קחרמ לש הרכה רואו 
אוהש ,תירשפא יתלבה תוקפרתהה באכ 
םג הארו .תישונא הבהא לכ באכ םצעב 
לע םלועל סנכנש ,םזיאיתנאפה :הז תא 
ןאכ השענ ,םנאסינירה לש רואו הלכשה ילג 
לותב תופוכת הרוק ךכ .ןירותסמל הבכרמ 
ויצארה ןיא וליאכ ,תישונאה חורה תוד 
לא ךרד ונל עיקבהל ידכ אלא אב םזילאנ 
ץוחמ דצ לכמ ונתוא ףיקמה ויצאר-לעה 

.ריוואל 

ינרשטל עבטה תריש לש הלא תונוכת 
יד ,יהלא והשמ ,םימודק דוה :יקסבוח 
הגירעו ,םינפלו עבטה ןמ יטורא-ימאנ 
רחא ררושמ םוש ידי-לע התומכ רשוה אלש 
,םלועה םע תומילשו • תוקיבד לע ונמזב 
דבכ ,ונינפל דבוע אוהש ומכ ומצע אוהו 
םייתפש דבכ ,תותסל דבכ.,םייניע תורומש 
,ירבע ןומדק ררושמ וב רמוא י לכה — 
ומכ ,דאמ ונרוד-ןבו דאמ םודק ררושמ 
תמה הרישה תודלותב. םילודגה םישיאה 

.םינמזל לעמ תובוחרב םיכלה 
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