
ברעמה יסולכוא :דדב טרבור
 קמע הארמ רפסה תא הרבעש האמל 30־ה תונש ףס לע רביח דרב טרבור דנרוורה
.גרעמה לא עסונלו רגהמל דרד־הרומ וא :יפיסיסימה

 םלוכ ,ברעמה יסולכוא תא םיגייצמ םהש רמול רשפאש ,יפואה לש ...ודוחיי ינמיס
 .אוהה שדחה םלועב םדאה־ינב ובשונ םהבש םידחוימה םיאנתה ןמ אצוי־לעופ
,םינמיסה הלאו

 גישהל תנמ־לע הנכס וא לבס לכ תאשל תונוכנ :תינקתפרה המזי לש חור
 לש םהיניעב אוה לק רבד .תאזה ץראה בושייל הכילוהש איה המזיה חור .הרטמ
 האלתו לבסב תוסנתהלו ,עגיו למע תארקל דועצל ,הכורא ךרדל תאצל ברעמה ישנא
 םיברל תורכומ—םיכוראה ויתורהנ—ברעמה לש תולודגה ךלמה־יכרד .םיגוסה לכמ
.קמעה לש םיחדינ םיקלחל םכילוה רחסמהש ,םהמ דאמ

 .םתודלי ימי זאמ הזה ןורקעה תעפשהב ושח םה—.השעמבו הבשחמכ תואמצע
 ,םירהה ריוואכ םישפח ,סוניא םוש ילב טעמכ ויחש :רבד לכ לובסל םילוכיה םישנא
 —םלוכ םיאקירמא וללהש אוה תומסרופמה ןמ אלהו—םהיתורעיבש ואתכו לייאכ וא
 וז הנוכתש רמול יתנווכ ןיא .םהייח ימי לכ הזה ןורקעה תא ומישגי הלאכ םישגא
 לבא .םתלוז לכ לש םהיתושגרמו םהיתועדמ תמאב ומלעתיש ךכ ידכ דע םהב העוטנ
...דאמ דע הנוונתה וא התחשוה תואמצעה תלוגסש םיבר יתיאר האר

.תוכילה־תוסג וב וארי רשא ויהיש ,ןיע־תיארמל םופפיח
 םג העודי הדימבו ,ץראה לש םייאלקחה םיקלחל דחוימב תוינייפא ולא תונוכת
 (םידחא ורעשיש יפכ) תוירברבו תורעב ירפ הקווד ןה ןיא .םישדחה םירפכלו םירעל
 תובורק םיתעל ,השדח ץראב תחא הפיפכל לטוהש םע לש ובצמ תואצות רקיעב אלא
 הרהמ־דע ול הנוק םדא ,ןבומכ ,וב םוקמ ;םילילד םיבושייב הבורמ ןמז ךשמל
 .םיירקמ םימעט המכמ חרכהב םבישחמו םישכרנ ביבס םילימ הברה ךלהמ םיעדומ
 ויתורוק לע שיא טעמ ךא םיעדויה םישנא לש הביבסב רומג ןויווש שי וב םוקמ
 התואש המדאה ןודא אוה דחא לכ וב םוקמ םלוא—וסוחיי לע וא והער לש תומדוקה
 תולוכי רתויב תובוטה תוחפשמהש המ לכ אוה ץע־ףירצ ובש םוקמ .דבעמ אוה
 םיטושיקה ןמ טעמב קר תוכזל הנלכותש ןבומו ,םינש לע םינש ךשמ ול תווקל
 תא וחיגה הלא םיאנת .הרבחב תוגרד ילדבה תריציב םתעפשה הבר הפש םיינוציחה
 רסוח ,הענכהה רסוחל ,תוכילהה תוטשפל ,אשמו־עגמב ןויווש ותואל דוסיה
 תונובלע לובסל תונוכגה־יאל ,רובידה שפוחל ,עעורתהל הלודגה תונוכנל ,תוקפאתהה
.ברעמה־ישנא ברקב םישגופ ונא ןהב תונוכת ולא לכ—םימודמ וא םיישממ
 םילדבנ םניא ברעמה לש םיירקיעה תורייעבו םירעב םינכושה םירגתהו םירחוסה
.תויטנלטאה תונידמב דמעמ ותוא ינבמ תוכילהבו יפואב הברה
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