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לע לטנש ,ידיי רפסמ לש וירפסמ םיינ^| 
לש תידוהיה השראו תא תויחהל ומצע 
,ובש ירופיסה רציל ןקרופ ןתמ ךות ,רבע 
.הנורחאל ירבע שובלב ארוקל ול ונתינ 
"םוחנת 'ר"לו "הנרוקופב רצח"ל ונתנווכ 
תווהמה ,הלא תוריצי .*רפוה לאיחי תאמ 
רטצמ ,רפוסה לש ףיקמו לודג לעפממ קלח 
נעש ,םוגרתו רוקמ ,םיבתכה תרוש לא תופ 
— הפוריא חרזמ תודהי לש םייחה יווה םניי 
למ ינפל תודהיה לש העינמו הניינב רקיע 
ןוגכ תוריצי ןייצל יד .הינשה םלועה-תמח 
ואל "חפנ היד1ד"ו ןמירפ םהרבאל "1919" 
תוכיישה ,הנורחאה הנשב רוא וארש ,יקציל 
לע זומרל ידכ ,םינד ונא וב אשונ ותואל 
— לארשי יבצחמ םתוא לש קמועהו ףקיהה 
צמה — םלועה לש הז קלחב םידוהיה ייח 

.םמוגרתלו םלאוגל ןיידע םיפ 
ןמז לש הביטקפסרפ הרצונ רשאכ ,התע 
לו םילדבהל הנותנ תעדה ןיא בוש ,םוקמו 
ןומולוסכ םירוביג ןיב ותעשב וצחש ,דוחיי 
טבתה ובש לארשי תבהאש ,רבוקשאפוטס 

םגרית ,רפוה לאיחי תאמ ,הנהוקופב רצח * 

דסומ תאצוה .ןדס בד אובמ םידקהו שידיימ 
לאיחי תאמ ,םוחנת 'ר ! 1968 ,םילשורי ,קילאיב 
,גלפ םייחו ל"ז חרופ והילא ידיב םגדות ,רפוה 
,דבוע םע תאצוה ,ש"דא ידיב סופדל אבוה 

.1968 ,ביבא-לת ,םעל תירפסה 

רפוה לאיחי 

םסב) הרייעב תימצעה הנגהה תמקהב הא 
עב גיצנ ,חפנ הידוד ןיבל (ןמירפ לש 1ר 
.(יקצילוא לש ורפסב) םיטושפה הכאלמה יל 
השראווב םידיסחה לש םגיצנ ,םוחנת 'ר וא 
םיימיטיגל םיגיצנ םלוכ .(רפוה לש ורפסב) 
םלוכ !ונניאו היהש ידוהי םלוע ותוא לש 
תרכהב הרסחה הילוחה תא םיווהמ דחאכ 
שיב םיריעצה רוד לש תירוטסיהה תופיצרה 
ךכ ךותמו תולגה תלילש לע ךנוחש ,לאר 
ודה לא תוכייתשהה תשגרה תא םג דביא 

.והוללוחש תוד 
תא וצחש ,תויגולואדיא תוקולחמש םשכו 
אל) םלועה ןמ ורבע ,רבעב הוגליפו תודהיה 
םג ךכ ,(תושדח תוקולחמ דימעהל ילב 
,תירבע תורפס — שידיי תורפס סומלופה 
הנפמו ךלוהו ונימיב יטסינורכאנאל ךפהנ 
ןכש .תידדה .ריירפה לש ךילהתל ומוקמ 
תמ ,םויכ ונמע םייחה ,שידיי ירפוס קר אל 
ףא אלא ,ץראב םיירבעה םייחה ןמ םימשב 
וס ,םהל הרז שידייהש ,םיירבעה םירצויה 
עה תידוהיה תויממעה חוחינמ םשבתהל םפ 
אכ ,םתריצי תאו םמלוע תא רישעהל היוש 
ינמא תרזעב ולתשוי םירבא םירבא רש 
.תירבעה הריציה לש הפוגב הפיה םוגרתה 
ותחפי ןכ םוגרתה תונמא ללכתשתש לככ 
בד לש ותדובע יכ ,המוד .הייחדה ינמיס 
"הנרוקופב רצח" לש םוגרתה השעמב ןדס 

.ךכל הבוט המגוד שמשל הלוכי 
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י.ד םלועה תא תורפסב דימעהל תונויסנ 
םג םנמא ושענ הפוריא-חרזמב ןשיה ידוה 
דמע רבעב םלוא .החלצה ילב אלו הבעב 
הז םלועש ,השוחתה ינפב קד רפוסה ילוא 
אוה ןיידע ךא ,העיקש לש ךילהתב יורש 
רדה תחת םינותנ ונרוד ירפוסש דועב ,םייק 
רושמ םלוע ותוא הרקעש ,האושה לש םש 
תוברוח לש םילית ויתחת הריאשהו ויש 
יא תאז תירזכא העידי .דבלב תונורבזו 
בו רפוסב היתותוא תא ןתית אלש רשפא 

.דחאכ ארוק 
אה ןמ לוטיל םיעשר םישנא םילוכי לכה 
ףאו ודובכ תא ,ודמעמ תא ,ושוכר תא :םד 
התא יא ,םדאה יח דוע לכ ךא .ופוג תא 
תונורכז תאו ויתויווח תא ונממ לוטיל לוכי 
ינבמ ידיחי דרשש ,ידוהיה רצויה .ודבע 
אשונ ,ותליהקמ דדוב ףא םיתעלו ותחפשמ 
,ישיאה יטרפה ומלוע רכז תא קר אל ומע 
גו חמצ וכותב ,ללכה תשרומ תא ףא אלא 
טאה ונורשכ לודגש לככו .וימי רחשב לד 
קומעו בחר ןכ ,ימינפה ומלוע רישעו יתונ 
אשונ אוה ותוא ,יביטקלוקה ןעטימה םג 
ץוחנ םלוא .תורמהו תוכוראה םינשה ךרואל 
,הדיבכ תיתונמא תעמשמו ןוילע ישפנ חוכ 
גו וילג לע ,הז םלוע שדחמ דימעהל ידכ 
גה תחת עורכל ילב ויללצו ויתורוא ,ויפט 

.ןברוחה תעדות לש לט 
תא וירפסב ללכ םילעמ ונניא רפוה לאיחי 
:ויתוריצי השעמב עקשומה ישפנה חתמה 
םהל רפסיש ,רפוס לש וגהנממ הז ןיא" 
"ולעופב עקישש ,העיגיה לדוג לע ויארוקל 
,"ארוקה לא" המדקהב זמרב אוה דמוא — 
."הנרוקופב רצח" רפסה חתפב תאבומה 
ןובשח ויארוקל םהל שיגמ וניא רפוסה" 
שחה .ךכל הטועפ תוכז וליפא ול ןיא .ולמע 
אוה ארוקהו רפוסה ןיבש (ןובשח אלב) ןוב 

.(28 ימע) "ןיטולחל רחא 
רט הריצי ."ןובשחה" ירמגל רחא ,ןכאו 
העשב ,הלשמ םיימונוטוא םייח הל היח הב 
תושרל רצויה לש ותושרמ תאצוי איהש 
םמלוע תא איה הרישעמ ,וכז .םיארוקה 
,וכז אל ן םהלש שפנה תוחוכ תא הליעפמו 
עיבטהל ילב םהיבגל תדבואו איה תעקתשמ 
שקבמ ,םנמא .תינחורה םתייווהב םושיר 
חוכ תווהל ,תעדמ אלש וא תעדמ ,רפוסה 
םא ךא ,"המגמ" ול שי .רודה ייחב לעופ 
דימעהל אלא תרחא ךרד ול ןיא ,אוה דפוס 
אוה הלאב !הלילע םוקרל ,השעמ-דופיס 
ולגה תונווכב אלו ,הנושארו שארב ןחבנ 

•תויומסה וא תוי 

מעמ שילש הליכש ,ררוצה לש ונובשח 
רכז לכ המדאה ינפ לעמ דיבעהל היה ,ונ 
רוכזל אוה ונלש וננובשח .לארשי םעל 
םלוא .יביטקלוקה ןובשחה והז .חוכשל אלו 
,הנושארו שארב ,ןיינועמ טרפכ ארוקה 
דחי ורבח ונינפלש הרקמב .הבוט תורפסב 

.תחבושמ הביתכו בושח אשונ 

תהה 'תודליה תונורכז םלועב תועקתשהה 
הו תונמאנה ,היווח תרכז לכ לע תוקפר 
— הנומתה תא םיביכרמה םיטרפב קויד 
,תישירח האחמ לוקל םיפרטצמ הלא לכ 
דא וליאכ הזה לוקה .האוגו ףחוסו ךלוהה 
יאנת לכב ,ינאש יפכ םייקתהל יתוכז :רמ 
םיאנת לש םתמח לעו םפא לע .בצמ לכבו 
תוכופהת ,רטשמו הרבח ירדס ,םיירוטסיה 

האירקה תאז .םייקתהל יתוכז .תוכיפהמו 
יצי לכ תאירקמ הלועה ,האירק-ינמיס אלל 
התוא ,תומד לכב עקשמ רפיה .הבוט הר 
רוביג לש ותומד איהש ןיב ,הלעמ אוה 
רצחב"ו — ןודנה השעמה-רופיסב ישאר 
השעמ-ידופיס לש תזורחמ שי "הנרקופב 
אולמ תא ,תידדצ איהש ןיבו — םיבר 
העש התואב םלועב ןיא וליאכ .בלה-תמושת 
תא לאה ןנח םא .דבלב תומד התוא אלא 
מה ששוח ,יפויה תתמב תמיוסמה הרוביגה 

תעב יפוי לש בוטרוק דיספהל אלש רבח 
אצי רוביגה לש וינפ רתסלק םאו .רואיתה 
דחא ות םג ירה ,רעוכמ ארובה די תחתמ 

יווטאמ .רואיתה תעב דבאי אל רועיכה ןמ 
ינש — .הפיה קילוס אינאו רועכה קילוס 
שעור שעוג ביבסמ .תומלוע ינש ,םדא-ינב 
םירישע .םידוהי לומ םייוג .תומחלמ .םלועה 
.התושחרתה םצעב הירוטסיהה .םיינע לומ 
לע קבאיהל םיפיסומ םיטרפכ םדא-ינב ךא 
וייח אלא ןיא םהמ דחא לכל .םדוחיי תוכז 
לאשנ אל "קוואטיל"ה קילוס .םיימעפ-דחה 
אוה שקבמ םירוה וליאל םלועל ואוב םדוק 
ךותל ,םלועל אציי םע הזיא ןב ,דלוויהל 
יצבו םיינישב .ךלשוי ילכלכ דמעמ הזיא 
הייארה-רצק רענה ליפעמו ספטמ םיינרופ 
דע השראווב םיגירא תונחב תרשמל-דזועמ 
ןתונל דע תיבירב-הוולממ ,תונובשח-להנמל 
בו .תודבכנ תומריפל םוצע ףקיהב יארשא 
מה רפוה .הדיריה הלודג ןכ היילעה לדוג 
ןמ בלש לכ רחא הדחה וניעב בקוע רפס 
דה ול הצא אל !ול תיפא המישנ .םיבלשה 
רנ אוה ךכ קילוסב גהונ אוהש ךרדכ .ךר 

.אינאב גה 

גובה םירוביגה לש םמלוע ךותל ותרידח 
— יווהה יטרפ רואית ,עקרה תדמעה 'םיר 
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ינא"ה לש הייארה ךרד תא םינזאמ 
,דלי .דלי תויושחרתהה תעב היהש ,"רפסמה 
רתב ,"רצחה" ימוחתב םצמטצמ ומלוע לכש 
תישאר תא טלוק אוה הבו לדג אוה הכ 
רה ,דליה םלוע ןיב תומיעהו .םייחב ונויסנ 
יכמ םימת ךא ,הביבסה תובוגתל םנמא שיג 
ןיבל ,ילנויצאר שוריפ םיעוריאל תתל יד 
— יתורירש ,םילא ,ירזכא ,םילודג לש םלוע 
תומלועה ינש תא רישעמש אוה הז תומיע 
תוכתינה לרוגה תומולהמ תא ךכרמ ,דחאכ 
חו םות לש וק קינעמ ,םדאה-ינב ישאר לע 
ישגרב תובשחתה ירסח םיכילהתל דס 
תמ בלהש העשב קוחש-תב ררועמ ,שונא 

.העווזמו המיאמ ץווכ 

דנו עדויה ,"רפסמה-ינאה" לש ותוחכונ 
ךכ .הריציה גוליפאלו גולורפל תמחתנ ,ןיב 
."הנרוקופב רצח"ב ךכ טעמכו "םוחנת 'ר"ב 
,היווהה לש הנושבכל סנכנ רפסמהש ןוויכ 
אלב הכותל ףחסנ והירה 'לפטמ אוה הב 
קב .ויניע דגנל תדמוע איה קרו איה .רויש 
,תיטסילאיר הביתכ השעמ ,דודמו יטיא בצ 
תיב לכ .הנדוקופ בוחר תמקהל אוה שגינ 
שה-תונוע יקסעמ קסע לכ ,שרגמו תונחו 
רה תא םיסלכאמה םדאה יסופיט לכ ,הנ 
תוארמ .טוריפבו קודקדב םיטטרושמ ,בוח 
לכ — תושוחתו םימעט ,תוחירו תולוקו 
ךשמתמ ןמזל ןמזמ .הבידנ דיב םינתינ הלא 
לע גצומו ללכה ךותמ םיוסמ רוביג אצויו 
אוה .םיעירכמה וייח יעגרמ עגרב המבה 

אלימ .וייח ךרדב םיבלטצמש ולאו ומלועו 
עקרה לא םלענ אוה דיימ ,ותוחילש רוביגה 
לו בושל תנמ-לע ןיב ,המבה לש ירוחאה 
בושל אלש תנמ-לע ןיבו וישעמו ומצע גיצה 
חה-ץרא לא אלו ןויזחה-תמב לא אל ,דוע 
םיריעסמ םיעוריא םיבלתשמ ךכ בגא .םיי 
תל רבעמ לא ןושארה לויטה .דליה ייחמ 
בושו ,עוניארב ןושארח רוקיבה ,רצחה ימוח 
וא וז ךרדב דשא ,םדא ינב ייחב תוישרפ 
הו החפשמהו תיבה ייח לא תועגונ תרחא 

.רצח 

סב הפי-הפי ארוקה עקתשמש רחאל קר 
,תילאקולה היווהה גרא לש ברעו-יתש ךב 
ףטוש םרזל וכפה דע בצקה ךלוהו רבגתמ 
הת-רופיס םזכרמבש ,םיפוצר םיעוריא לש 
חה לא רשא וז ,קילוס תחפשמ לע תוכופ 
פל .םינורחאה הדיריה יבלשב קר העיגה רצ 
תולרוג ף1עוחה ,דבלב קתרמ ןאמור אל ונינ 
יצי אלא ,םוקמו הפוקת עקר לע םדא-ינב 
שה ילעב םילמס לש ןעטימ תאשונה הר 
הפיה ,םיכפה לש םגוויז .תילסרבינוא הכל 

למ }יטסילאירה םע יטנאמורה ,רעוכמה םע 
!וילע םילועה תוחוכ דגנכ דיחיה לש ותמח 
םיניינע — לצאנהו בגשנה לומ תוינוניבה 
םויק ךשמכ םמויק ךשמו ,יחצנ םפקותש 
ירוהרהב םילועו םיכשמנ ,תומדא ילע םדאה 
לש םרשפ ויבהל עדויה ,ארוקה לש וביל 
אצמ ורפסו רפוה הכז .םרופיס ךותמ םירבד 
יושע ירבעה ארוקהו ,ול יוארה םגרתמ ול 

.הקומע היווחב רשעתהל 
הלה ."םוחנת 'ר" רפסה אוה רחא ןיממ 
אבא תיבב תויוצמה תויומדה ןיב ומש רכזנ 
הכוז הראהה אולמל ךא .תמדוקה הריציב 
הדימ שי .ומש תא תאשונה הריציב אוה 

"םוחנת 'ר" לע ןוידב קדצ-יא לש תמיוסמ 
אל ןכל ."הנרוקופב רצח" םע דחא רשקהב 
יחבמ אלא ,ויתודוא לע ירוביד תא דחייא 
םיוסמ ידוהי טקפסאל תעגונ איהו ,תחא הנ 

.רפוה לש ותריציב 

הטעמ אל ךרד תדביכ הדבע ונתורפס 
.ידיסחה רוביגה הנושארל הב הלעוה זאמ 
ךירימט הלגמ" יריטאסה ןאמורל ונתנווכ 
לע ,יתורפס רוביגכ ,דיסחה עדי זאמ .לדפל 
ואינ" הנוכמה הפוקתה .דתיה .תודיריו תוי 
היגלטסונ ךותמ התליגו הרזחש ,"תידיסח 
הייהנ תמייקו ,תודיסחה לש המלוע רשוע 
םיינרדומ םידוביע רחא ונימיב תשדוחמ 

לאיחי .ידיסח יווה לש ןורטאיתבו תורפסב 
קה תשירד קופיסב וקלח תא םרות רפוה 
.ולשמ ךרדב םידיסחה יווה לע םירופיסל לה 
תחא הנועבו תעב אוה ולש םוחנת 'ר 
רוביגו אבא תיבמ ויתונורכז םלועמ קלח 
אלא ,ול דבלב דחא םלוע אל .ומצע ינפב 
בעהו ןאכה — םסיסב .תומלוע המכו המכ 
יניעב ,עודיכ ,םיבשחנ םניא חלא ךא ,ויש 
כו .דבלב ןוציח שובלכ אלא לארשימ םדא 
רתוי ףטעתמ אוח ,םדאל םיקיצמ םהש לכ 
ימיב ופטועה ,דבכהו רוחשה וליעמב רתויו 

.המח ימיבכ הרק 

ועל .השאה םג תכייש וישכעהו ןאכה לא 
םדא הכז .איה הדשכ הירבעה .דשאה םל 
יגב המייקתנ .ודגנכ ,הכז אל !רזע יהירה 
םנמא .הרמיאה לש הינשה התיצחמ ונרוב 
העבש .ונרוביגל ול הדימעה הברה תודלו 
הב הכז אל תחנ לש בוטרוקל ךא .רפסמב 
— םדא לש ותיב .םהמ אלו הנממ אל ויי 
נת 'ר הכז אל ולשמ תיבל אקוודו .ותשא 
חב ותקושת רקיע הז היה םהב ,םימיב םוח 
ללכל) השאה ןמ שרפש רחאל קר .םיי 
ומלועל הנפינ (םירבדה ועיגה אל טג ןתמ 

.יתימאה 
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רפוה לאיחי לש השראווב 

.ליח ונרוביג .רשע אל הסנרפ יקסעב םג 
מטל ודריש ,הינודנה ימדב רבשה תישאר 
תוח ומע השעש ,"תופתוש" השעמ בקע ןוי 
צי אל שבדה ןמ .יתוכאלמ שבד רוצייב ונ 
אל תרות ןידל) תונובלעו תורודמ אלא וא 
גהנ אל ,ללכבו ונתוח תא םוחנת 'ר ארק 
םג .(רמוחבש םירבד לע תומלוע שיערהל 
פת .דתיה אל תודמלמהו תונכדשה ךרד לע 
םידיגנ יתבב אבו אצוי היה אלמלאו ,ותרא 
רסו תויוחילש וילע ולטוה םש ,םיידיסח 
יפל איבהש ףרטה טעמ םג ,תונטק תויודוס 
היה אל םייחב םמייקל ידכ ףטהו .דשאה 
אל ,דבד לש ורוציק .איבהל ודיב הלוע 
אלו תיבב בולעו לפש ,רומג ןלטבו חלצוי 
םוחנת 'ר היה השעמה-מלועב ללכ ליח-שיא 
היה יד רחא שיא .תומדא ילע וייח ימי לכ 
ונרוביג ךרבתנש ולא ןיעמ תורצ לש בקב 
עהלו הדוחש-הרמ לעב ותושעל ידכ ,ןהב 
יגה הז ,םוחנת 'ר ןכ אל .ותעד לע וריב 
בלא ידיסח חסונ ,ידוהיה יקסראקיפה רוב 
ימעמש רחאל קר .ריעה השראוובש רדנס 
לש רומגה םישיאה-ןולדח לע רבחמה ונד 
ליחתמ ,וישכעלו ןאכל עגונה לכב ורוביג 

.םוחנת 'ר לש ותלודג רייצל אוה 
אוה וילא ידיסחה "לביטש"ב םג םנמא 
תותוא םוחנת 'רב םימעפל םירכינ ,טלמתמ 
רקיע .תינמז אלא הנניא איה ךא ,הקוצמה 
.התוא שח אוהש יפכ תודהיה ןמ ותויח 
.רקוח וא ןיבמ אקווד ואלו ,ונרמא ,"שח" 
רפס לש ותמורת רקיע תא האוד ינא ןאכ 
,ונתאמ םיבר יבגל .ונרוד ינבל וימודו הז 
יה התיה אל ,ץראב לדגש רודה ינב רקיעב 
יד ונבילב רצונ .הכרצ לכ תרווחמ תודה 
יה" לשו ירוטסיהה ידוהיה לש םיוסמ יומ 
דגל תוכייתשה תשגרה ךא ,"יתולגה ידוה 
.ונדמלש המ ךותמ התנקנ אל תידוהיה תוה 
וא תעדמ וחמצ רוכינהו תורזה ,אברדא 

תונברקל יטנלאוויבמאה סחיה .תעדמ אלש 
הייפכמ שפנה-טאשו ,אסיג דחמ ,האושה 

ודי-תלזא תא םיפקשמ ,אסיג ךדיאמ ,תיתד 
תיבש היגוסה .דסוממה תודהיל-ךוניחה לש 
הנשב הינפב דמעוה קדצל הובגה ןידה 
ימ" :רומאל לארשי תנידמל תחאו םירשעה 
חמ וז הלאש הדימעמ קר — "?ידוהי וה 
דח הנניא הלאשה ךא ,םירוקרזה ינפל שד 

.תובר םינש תמייק איהו הש 
.ומות יפל חישמ אלא ונניא רפוה לאיחי 
יס ךא .השעמ-רופיס תאצרהב וחוכ רקיע 
תלאש תא ףזעוח םוחנת 'דב השעמה-רופ 
חמו םילופלפ הברהמ רתוי ידוהיה םויקה 

לגוסמ ונניאו ידוהי דלונ םוחנת 'ר .םידק 
אל ידוהי דלונש םדא לוכי דציכ ןיבהל 
.ןודקיפל ול הרסמנש תלחגה לע רומשל 
תא ןקתלמ שאונש דחאל 'םיוסמ עגרב 
.דשא ול תאשל הבשחמ ובלל תסנכנ 'וינב 
מאנ םידוהי לש שדח דוד םיקהלו תרחא 
,ןלטבה ,"שולתה" ,ןויבאה ,םוחנת 'ר .םינ 
,ולשמ תיב םצעב ול היה אל םלועמ רשא 
שי-ללכל ,לארשי-תיבל אלא גאוד ונניא 

.תומדא-ילע תודהיל ,לאד 

ךא ,וייחב תונוסא הברה עדי םוחנת 'ר 
םילולע םיישיאה תונולשכהו תונוסאה אל 
שרפ דשאכ ,אברדא .וחור תא רובשל ויה 
ולחליחש םיישונאה םירציל רכנתהו ותשאמ 
.תוסדנוק חור ןיעכ וילע הדרי זא קר ,וב 
ירב לתהל ,וב תונעל ול אצמ האנ ןיינע 
."הרותךיד"ל ומע עיגהלו לקנעי לארשי 
.םישדח םייפגמ גוז רובעב והמ רובעב 

לזגש ,ונתוח תא אל ארק אל הרותדידל 
,ותשא תא אלו ,ומויקל סיסבה תא ונממ 
םייפגמ רובעב ךא .ונממ המצע הענמש 
דחא .דניה וז השרפ ,בגא) הרות ןידל דמע 
תשרפב ןידה אוה .(הריציב רומוהה יאישמ 
תורגתה תובקעב םוחנת 'ד לש ורצעמ 
ותאצ רחאל יכ ,ופיצ לכה .ייוגה רטושב 
םדא םהילא אציי ,שובחמב הליל לש יוליבמ 
ושאר ףוקזי אל בושש ,ךדכודמו רובש 
'ד .רבד לש וכופיה קוידב הרק .םלועל 
םיחצור לש םתציחממ ךכוזמ אצי םוחנת 
לש םדיקפת המ עתפל דמל אוה .םיעשופו 
ךורב-שודקה לש ידוהיה ומלועב םייוגה 
תו .םייוגה םג ויניעב ודחייתנ התע .אוה 

יאו ןאכמ ענמיהל ידכ לכה השעי רשא תח 
חל לחה ,והשלכ ידג רטושב לקתיהלמ דל 
.ץחרמה-תיבמ ךרדב בצינה רטושה לא ךיי 
תודהי אל .תודהי אלמ ילכ אוה םוחנת 'ד 
אנמחר "סעלאקש" לש ,אנפלוא-יתב לש 
ידש יפכ ,םדב תינקנש תודהי אלא ,ןלציל 

:החסנמ ןמלז 
תיצמת,ד-סד ,םד םידוהי יבגל איה תדה ידה 
— םלועל אבשמ ,ידוהי דלי ירה .ידוהי לכ לש 

רהו םלוע-ארובב השודקה הנומאה וב שי רבכ 
פנ לכב ,ארובה תא ,ותוא דובעל וילעש השג 
תהל םידמלמ ידוהיה דליה תא .ודואמ לכבו וש 

ןבומו טושפ רבד אוהש ,ללפתיש ידכ אל ללפ 
יתמ ,תירהש ללפתהל יתמ עדיש אלא ,וילאמ 
,תווצמל עיגהשמ ,ידוהי דלי .בירעמ יתמו החנמ 

דציכ אלא ,ןיליפת חינהל וילעש ודמלל ןיא 
לכ תא ,ותמשנב ,ובלב אשונ ידוהי דלי .םחיני 

םייקל דציכ ודמלל שיש אלא ,תווצמ ג"ירת 
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זידג-ינווגה םהרבא 

לככ תומלשומ ודיב הנייהתש ידכ ,תווצמה תא 
הלא םישנרבש ,יל רמול הצור התאו .רשפאה 

?תולוכסאב לארשי ידליל תאז לכ ודמלי 

.(135 ימע) 

לא הנווכש ,ןמלז 'ר לש ותהימת-ותלאש 
הדימעמה איה .ונינזאב תדהדהמ ,םוחנת 'ר 

הלאשה ינפ לומ לא םויה לש ארוקה תא 
יכמו ?ךלוה ינא ןאלו ינא ןיאמ :תבקונה 

איה הדיתע ,בלה קמועמ איה תאצויש ןוו 
וירפס יכ יל ירב ךכיפל .בלה ךותל סנכיהל 
בעל םיכלוהו םימגרתימה ,רפוה לאיחי לש 
יא ,שידיי ירפוס לש םיבתכ ראש םע תיד 
ןיינע הלגמה ,תפלוח הנפוא לש הדלות םנ 
,וניתובא לש םייחה יווהב יטסירולקלופ 
היה לא הביש לש הקומע השוחת ירפ אלא 
לו הרסחה הילוחה תא לשחל ןויסנ »תוד 

.תורזהו רוכינה תמוח תא ץפנ 

דעלג לבברז 

תוקן! 

ךמא התאר ול 

לע גלשה רוא תא 

תוךחו ךרוע 

,ךתבאב רואה 

תזחוא התיה יאדו 

לוחמב תאצויכ ךדיב 
:תלאושו 

"ן תודשה וטבנ רבכ- 
 5 T TS - T

היניעמ קור;קרבו 
- יבבל חלופ 

התו רהוזו זע 

רמזמה רתימכ 

.רתנספב 

דצה ןמ בשוי ינאו 

הדשב רענ ותואכ 
 V t - - - •

י TT ,קוחרה 

ךותמ ךיא האורו 

הלוע םישךטה 

S <" - \ T .רכפה-הנק 

דורחדיע 
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