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א לו רמוחה םע תררושמה הדדומתה הז
ת א ףוחדל תואצמההו־םילמה־רציל התשרה
.חור לכל והורזסיש תוגספלו תודרומל רישה

.ג .צ

םידרו־ימ
ם יבצמ ראתל םיאב זפלת ןועדג לש וירופיס
ת ושפנה לע דומלל שי םהמש םירדגומ
ז כרל תנווכתמ תירואיתה וכרד .תולעופה
ם יקיזחמה ,םיימעפ־דח םיעוריאב רוקרזה תא
־ יתלבו תיקלח הלילעל חתפמה תא םכותב
י דיב תעייסמ הרצקה הקיפאה .תמלשומ
ת א ריבסהלו העיריה תא ביחרהל זפלת
. םיבר םינוג האלמה הריוואל ףסונב ,ויתונווכ
ועמה ויתונורכז לא גילפמ אוהשכ—םימעפל
ת א רזחשמ אוה—ילארשיצראה ףונב םינג
ת א םיזע םיעבצב רייצמו ותודלי תוארמ
ם יקסועה םירופיסב .םימיה םתואמ ויתושוחת
ם תוא השועו רבשמ־יעגר זפלת הלעמ הווהב
שיא חותינלו תויומדה תפישחל הניפ־ינבא
ר שא ץבוקבש םירופיסה יגוס ינשב .ןתוי

א וה עדויו רכינ ןורשכ זפלת הלגמ ונינפל
.רצקה רופיסה לש ותמקר תא םוקרל
ת א םיאתהל רבחמה לדתשמ הלילע לכב
ם ירואיתב .ןתוליעפלו תויומדל ןונגסה
ל ש יווהל ןמאנ אוה ראשנ תודליה־זוחממ
־ ןועש" רופיסה לש החיתפה םצע .הוקת־חתפ
ת ישאר לש תולוקו תוארמ רבכ האלמ "לוחה
ם יפיקמה ,תוומ לשו םייח לש ,תירחא לשו

, תזזפמ רוא ןרק ,תירחש טטר" .הלילעה תא
ו מכ תרהוז תלכתו הלודג שמש ,בהז ימתכ
. םיימשב םד ,םימודמד רבכו ,ץק־ילב־דע
. בלב תרומרמצו הכשח המיא ,תורדק רבכו

ד ה .םולחכ ,גומנ ,לזוא .רואה הלכ ךכ הנה
ן וראה .דונ־רופיצ יפנכ קשמ .םיקוחר תודשב
, םירדעמ תושיקנ .ידמ רהמ דרומ אוה םג
. חוחת ,רוחש ,יבובגר .ולוק־יהנ ןתונ רפעה
־ יקתפכ ,םיבוהצ םיסכרפמ םילעה .תוומ־רפע
גרמה ,סיטה־יחרפ לע חונצו ףחר ,םימוחינ
.חור־תיימה ,הלבא םוד־תדימעב םיבור םיל
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ם ילולבש .תכלש .ןושאר םשג .ץווכתמ ויתס
ל כות בוש ,םילאילחנו םיברוע .תונוזלחו

ר בכ רמוא הז אובמ ."לוחה ןועש תא עומשל
ם דה .הלילה תאו םויה תא רשבמ אוה .לכה
ד קומה אוה ,תרחונה תלכתה בלב ,םיימשבש
.תויומדה בלב רשא תופירחה תושוחתל
ה נויגהב הלילעה תכשמתמ וז החיתפ רחאל
. יגארטה ץקה לא האב איהש דע ,ימינפה
ל ש וכרד לכב תטלש וז תויגארט ןיא ךא
ה גופ לוכיבכ תעדה תא חיסהל ידכ .רופיסה
ה ידגארטה זאו ,םיידדצ םיניינעל זפלת
ר חא ןיממ םיעוריאל המוקמ הנפמו תחזומ
ת ועצמאב רמשנ יתלילעה רשקה .ירמגל
א וה קוחר הרואכלש ,דוהא חאה לש ותומד
ה שעמל ךא ,הלילעב תיזכרמה תומדה תויהמ
ו תומ תשחמהו ,יולגהו םלענה הרוביג אוה
ה לילעה לש התישארבו הפוסב תגצומ סייטכ
.םשור־זע חרואב
־ יסב רומש "קיתע" ילארשיצרא יווה ותוא
ו יתוחיר םהבש ,זפלת ןועדג לש תפצ־ירופ
ע דוי .הריוואה תא םימשבמ ןשיה בושייה לש
רדומה ותביתכ םע םתוא "בברעל" רבחמה
, תויח תויומד תאלעהב םהב עייתסהלו תינ
־ רצק אבס" .הלילעה תא תורישעמה ,תוינרע
ת אז םעו ,השקונו קצומ סופיט אוה "םייפא
.הביח־ררועמ
ם יקחרמל זפלת גילפמ םירחאה םירופיסב
מועה םישנא (הארנכ ,ונויסנמ) ראתל ידכ
ם וקמה ןויבצ .רכנ־תמדא לע םלרוגל םיד
־ ותפנ תאלעהב בושח דיקפת ןאכ םג אלממ
ו יא הלא םיפוגבש אלא ,תויומד לש ןהיל
ט לוש אוהש הדימ התואב טלוש רבחמה
ו אכ ררועתמ םעפ אל .ולש וצרא יפונב
ת או וירוביג תא לכיע אל זפלתש םשורה
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ריעב םדקומ ביבא
ם ימדוקה הירפסמ העודי קראטש הירלאו ר״ד
׳ תונחמב תוומ לעו םייח לע הירופיסמו

" ריעב םדקומ ביבא" הרפסב .םייצאנ הדמשה
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