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  דרדור אמצעים
  
א-ּאֹוֵמר ַהֵמם" ֵארּוַעַמְתִחיל "   ; ּפֵ
ְרּדּור ֶאְמָצִעים" ם ְמַנֲהִלים ּדִ  :ַאּתֶ

  . ְּלַהְפִחיד ּוְלַפֵזר. ּקֶֹדם ִרמֹון ֶהֶלם
ז–ִאם לֹא עֹוֵזר    .ְּלַפֵזר. ּ ִרמֹון ּגָ

ם ֶזה לֹא עֹוֵזר  ּדּור ּגּוִמי-ִאם ּגַ   ." ּכַ
  

ר ְרּדּור ֲאִני מּוָכן ְלַדּבֵ ך ַהּדִ   : ְַעל ֶהְמׁשֵ
ָצִריך לֹא עֹוֵזרִא ל ַמה ׁשֶ ְם ּכָ   ַוֲעַדִין , ּ

ר–זֹוְרִקים ֲאָבִנים  יך ְלַדְרּדֵ ה ַחָיב ְלַהְמׁשִ ְ ַאּתָ ּ  
ְחּתֹוִנים ך ְלמֹוְרדֹות ּתַ ק, ֶָאת ִלּבְ ְקׁשֵ   ְלׁשַ

ים ַמֲעלֹות ִ ּשׁ ק ׁשִ ׁשֶ ּנֶ ם ְיֵרה, ּבַ ֵרָרה ּגַ   ּוְבֵאין ּבְ
ּדּור ַחי ֶאָחד ְלַבד, ּכַ ֲאִויר ּבִ    ְוִאם ֶזה לֹא עֹוֵזר ,ּבָ

ִרקּוֵדי ִריָצה ְלָכל ן ְצרֹורֹות ּבְ   ָּאז ּתֵ
ם ֶזה לֹא עֹוֵזר . ֵעֶבר רֹוֵקן ַמְחָסִנית   –ְוִאם ּגַ

מֹר ַעל ַחֶייך ְוַעל ַצֲה פֹס ַמֲחֶסה ִלׁשְ ָּתְ   ִליּות"ּ
ִריא ַעת ּבָ קּול ּדַ ך ְלַהְפִעיל ׁשִ ְּוַהְמׁשֵ ר , ְ ְרּדֵ   ּדַ

מֹוְרדֹות  ָלה ּבְ רֹוֶגֶרת ְוּּגֻ   ְוָהָיה .  עֹוד ֵאׁשַּיֵצרּגְ
ַנת ַחִיים ִמָיִדית  ַסּכָ ה ּבְ ְּוַאּתָ ּ  

ִדיּוק ַדע ּבְ ה. ּלֹא ּתֵ ל ֶאֶבן ַהְמֻיּדָ   ּּכָ
ֶרת ְרּדֶ רּוָרה ַלּדַ ית ּבְ ְחּתִ ֵאין ּתַ   ,ְלעֶֹמק ְמִעיָדה ׁשֶ

ִדְרּד יך ּבְ אי ְלַהְמׁשִ ַ ה ַרּשׁ ה ַאּתָ ל ֶאֶבן ֲהִכי ְקַטּנָ   ּורְַעל ּכָ
ְלּתָ, ָהֵאזֹור ֶנֶגד ַהּבַ ּדּוִרים ַחִיים ּכְ   ,ם"ְּוָכל ַהּכַ

ֶטן ּבֶ ֵזי ַהָמָסה ּבּול ּבַ   ַּהְתֵעה אֹוָתם ְלֶמְרּכְ
ן ֵזר ָעׂשָ ָנה ְוִיְתּפַ ֵזר ַהַהְפּגָ ְתּפַ ּתִ ַּעד ׁשֶ ּ  
טּו עֹוד   ְוֵיָרְגעּו , ְּוֵאיָבִרים ְמֻפָזִרים לֹא ִיְתַלּבְ

ים ּכְ ִמים ְמֻאְלֲחׁשִ ְרֶזלּדָ ֶרֶכב ַהּבַ ְריֹון ּבְ   מֹו ׁשִ
מּוָכן  דּׁשֶ לֹו טֹובּוְמֻזּוָ ּכֻ ל ְנָקָמה ׁשֶ יַע ְלעֹוָלם ׁשֶ   .ּ ְלַהּגִ
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*  
לֹום  ָ ה ִיְהֶיה ַהּשׁ   ָקׁשֶ

ֶלם ֶאָחד ִלית ְלאֶֹרך ּתֶ ך ַיּבְ מֹו ְלַחּנֵ ְּכְ ְ  
ְלַבד לֹא ַלְחרֹג ֵמַהֶטָרָסה, ּבִ ּאֹו ִקיסֹוס ׁשֶ ּ.  

  
ָ ה ִיְהֶיה ַהּשׁ   לֹוםָקׁשֶ

ַפת ַהַמְגֵרָפה ׂשְ ר ִעם ֲחרּוִלים ּבִ מֹו ְלַדּבֵ   ּּכְ
יִתי ָחָלב ַהּבֵ ים ּבְ ִרים ַהְיֵבׁשִ ְרּדָ   .ּאֹו ְלָמֵרק ֲעֵלי ַהּדַ

  
לֹום ָ ה ִיְהֶיה ַהּשׁ   ָקׁשֶ

ִלים ר ִעם ַהִקירֹות ַהֻמְרּגָ מֹו ְלַדּבֵ ּּכְ ּ  
ֵניֶהם ְוַלֲחִצי ָהאֹור ַעל ּפְ ִסים ׁשֶ   .ַּלְמַטּפְ

  
ִבים ׁשֹוִטים אֹו ְל   ַבֵער ֲעׂשָ

ן ַהָצחֹור ֹוׁשָ ֶקֶרב ַהּשׁ ִבים ּבְ ר יֹוׁשְ   , ֲּאׁשֶ
דֹות ּבּור ם ׂשְ ּנֹות ִאּתָ   .ְוַהּגִ

 
  
  

  חזרה לשגרה
  

ן  יבּוב ַהְמֻסּכָ   ַּאֲחֵרי ַהסִּ
ֶגב   ִהְתִחיל ַהּנֶ
קּום ֲהִליך ׁשִ ּּתַ ל . ְ ית ָהָעְלִמין ׁשֶ   ְלַיד ּבֵ

ְפָרִחיםְּמַבְקִרים ֵמָרחֹוק, ֵרִעים אּו ּבִ    ּבָ
ָלִניֹות ְמַדְממֹות דֹות ּכַ ׂשְ ּּבִ ּ ּ.  

לּוִעים ּדְ ֵאִרי ָיָצא ִלְנקֹׁש ּבַ   ַחְקַלאי ִמּבְ
צּוִעים   .ֶלֱאמֹד ֶאת ַהּפְ

דּוִדים ינּו ׁשּוב ֶאת ַמְטֵסי ַהּנְ   .ָּהֲעגּוִרים ִהְפּגִ
ּפּוֵחי ָהֲאָדָמה ָחְזרּו ָנִחים ַעל ּתַ   ַּהַטְנִקים ׁשֶ

ֲע מֹו ּתַ ל ָקֶנה ָארּוזּכְ ֵני ּדּוָנם ׁשֶ   .רּוַכת ׁשְ
ֶקֶדם ִמיָרה ּכְ ַבר ׁשְ   .ְּוַגם ַחָיל ׁשָ

ֵדר ׁשּוִטים ָחַזר ִלְתקֹן ַעל ַהּגָ רֹוִרים ּפְ   . ִּציּוץ ּדְ
א יבּוב ַהּבָ ֶקט ִמְתַחֵמׁש ַעד ַהּסִ   .ּׁשֶ


