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ד בכנ רה תניחבב רבכע־דלויה־רה לש הז
ד וע ולכוי אל ,המוד ,התעמ .ומצעלשכ
י ליבשב םיכלהמה העד־ירומו םעט־יבישמ
ו נתיש ילב םהילויטב הברה גילפהל תורפסה
ן רוא קחצי יורקה הז "עקרק־לפק" לע םתעד
.םהיניעל הלגנה ףונב

.ק .צ

םירחא םירופיסו יבג

ת א חמצ ידע רסומ אשונ לכבו רופיס לכב
א וה ךכ .ולש םייחה־תיפוסוליפ תאו ומצע
ו זבו םיטפשמה הלאב וירופיסמ דחא םייסמ
, תוומלא תב חור ,ינא יננה ינא" :ןושלה
ה צוחמ רבד םושל קוקז יניא בושש המודמכו
א וה ,יתוא ההכמו ילע ביעמ ישונאה .יל
 עמשמ ,וב לפטלו וב םצמטצהל יתוא חירכמ
צהל ברסמ ינא .תגסל ,ימצע תא ליבגהל
ת א ילעמ החוד ינא .בושחל רמולכ ,םצמט
ר גתסמ ינא .םלוכ םינכתה לכ תא ,םינכתה
. ימצע ילב .תולובגה תרסח יתוחיתפ ךותב
ס מנ ינא דציכ שח ינא ...תרחא םייק ינא
 רשא הנובתה לש קקוזמה רואה ךותב יטאל
. דבלב ינא יתויהב ימצעל דבוא ,יננה
ל ש העוגר תודחא ;םיהולאל היהא יתומב
, םלועה ןמ ישפח .לכשומהו ליכשמה ,לכשה
, תובוטה םיעלותה ינישב דלשל דע םסרוכמ
ע בוט ינא ...םירבדב יתזיחא תא הפרמ ינא
ל ש םיהולא ; תומלשה לא אבו ינא ךלוה .יב
."הנבל ,תממודו הרק םצע ,ןבא
ו מוה" רופיסה תא תומייסמה ,ולא תורושב
י זכרמה ריצה תא תוארל ילוא רשפא ,"סוויד
ן תינ תיכ״נת תירבעבש ,םירופיסה ללכ לש
. "ישפח םיתמב" :םילמ יתשב ותוצמל
ת ויניצ תואלמ ,תוכבסותמו תומכוחמ תויומדה
 תחא לכש אלא ;םויקה־ירצי םע תוקבאנו
ה ניאו תלגוסמ הניא ,דובעישב הנותנ ןהמ
ם יבורקה םישנאב עושפל ,לוע קורפל הזיעמ
,תימויקה תושממה לש הבוחה ןמ רענתהל וא
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ת מייק איהש אלא הרקיעמ הלוספ איהש
, ןהילע קיעמ "ישונאה" .תואיצמה־תביוחמו
 לכש אלא ;םירוסייו רעצ םרוגו ביאכמ
ר שאמ רתוי ןוצרמ האב תאזה תורסיתהה
ל ש וירוביג לע םירוסייה םיביבח .סנואמ
ת והזה־תדועת וזו ,ורצונ ךכל ירהש ,חמצ
. "תולובגה תרסח תוחיתפה" ךותב םהלש
ך ותב סמניהל אוה ,ונשיש המכ לכ ,לאידיאה
־ ץראמ 1 אצמת ןייאמ הנובתה לבא ,הנובתה
ת חת םוקמ םהל שי םאו ,תרדענ איה םייחה
ת בריקב ,המוקמ הנריכי רבקב קר ירה שמשה
...העלותו המיר
ע בוקה ,הליחת הבשחמבש השעמה ףוס והז

. םהישעמ לשו םישנאה לש היחמה־בחרמ תא
ה לעי רצימה ןמו ,רצימ אלא ונינפל בחרמ אל
א לא הניחת וא האחמ וא הקעז לוק אל
ם יגד ריכזמה ,הייעת לשו רופריפ לש שחר
ם דא ךלוהש העשב" ,ליגרכו .תשרב םיזוחא
ו יתויומד ינפל :״ול דקרמ ןטשה ,אוטחל
ו תמצע לכב רכרכמו ןטשה זזפמ חמצ לש
ח ימצעה־הליכאה םעטמ ותוחילש תא השועו
.ימצעה־סרההו
ו ב םיברועמש ,ןורשכב תישענ וז הכאלמ
ה בר העידיו הבר הלכשה ,הביתכה־תונמא
ת ודוה .ונרוד־ינב לש םיימינפה תומלועב
א והש ,ערה־רציה לע חמצ ידע טלתשמ ךכל
ם ימיוסמ תומוקמב .תוומה־ךאלמ אוהו ןטשה
ל ש ותעבה חסונ תא ריכזמ אוה וירופיסב
ק חצי ,תירבה־תוצראב עדונה ידוהיה רפסמה
־ לעב״ה לש תרומזתה לע חצנמה ,סיוועשאב
. וניתומשנב םינגנמה ,ותיילמפ לכו "רבד
א והו ,ףוסוליפכו הגוהכ ךכב קסוע חמצ ףא
פאהו תונקירה תשוחת תא וירופיסב רידחמ
ק ד לבח לע .םיאכנו תודידב םלוע לש תוס
ה מו ,וירוביג םיכלהמ םויק־אל־םויק לש הז
ע קרק ןיא ירהש ,םילפונו םידעומ םהש אלפ
א לו םהל םיימש תסיפ אל .םהילגרל הקצומ
ם ניא ןכ־יפ־לע־ףא .המדא לש תומא ׳ד
. תויאליטרע תומשנ תניחבב םניאו םישולת
, וחקול ונמלוע ךותמו םיכלהמ םה ונכותב
ם הל תתל עדוי חמצ לש הביתכה־רשוכו
־ לכ ונל רכומה ישונאהו יעבטה דממה תא
•דכ

.פ .י


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-058\99995025-058_081.tif

