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םיעצפב םסחל הצור ינניא"
םדאה עדיי םנמואה ...םינשי
 אצוי אוהשכו ? אב אוה ןינמ
- ל עיגיש אוה חוטבה — ךרדל
"?,וצפח זוחמ

ר ומח אלא ,אמלעב רומח הז ןיא
ן יסחויה ןליאב רדהתהל לוכיה
. םעלב לש ונותא דע עיגהלו ילש
, ולשמ םייח־תייפוסוליפ ול שי
לע הלילעה תא עינהל וחוכבו

.םינושה הידבר

ר ומחל יארקאב עדוותמ רפיהה
ם יחתפתמ הרהמ דע .יתוא ץמאמו
ה .םידחוימ םיסחי םיינשה ןיב
" בכר״כ שמשמו רזעל דמוע רופח
י סמ ןבומכ ,הרבחה .רפסמל יטרפ
זומ םיניעב וז הנרמת לע תלכת
רפואוק חחופ התא ,הז המ" .תור
ו תביכר "?םירומח לש שדח ביט
מס איה רומחה לע רפסמה לש
י תרזחש ילע היה המוד" .תיל
ו ז ךא ."תינרוחא תובר םינש
א לא .ולש תודליל הביש קר אל
ת ודלי ז׳-\תרשינאה ,י לש .תודליל
- .הנומא •האלמו הנכ • .״תיעבט״

־ -ב־ ביטומטיילה י איה הנומאה
, .תווממ הליצמש איה איהו ,רופיס
ת א אצמיש ןימאמ 12דז ןב יזוע
ר דענכ רדגוהש ,לאירוא ,ויבא
ק ר אלו .םימיה תשש תמחלמב
ם ג אלא ,תרוממ הליצמ הנומאה
ר נכש .דלוגביג רייצה .תונמאה
•רופ קר 'רייצמו רזוח רפסמה לש

ב .לפנש ונב תא — דחא טרמ
ת ויחהל רייצה הסנמ וירויצ תרזע
.יזוע םג השוע ךב .תמה ןבה תא
.ריבא תא רייצל דמול

ו ניינע םיקרפהמ דחא לכ טעמכ
י נב ןיב םיסחיו תורבח ,תודידי
ד חאב .םייחה ילעב ןיבו םדאה
ת ראותמ רפסבש םיפיה םיקרפה
ת ומולחה תכיסנל רומ לש ותייהנ

ה ריענה יפל התוא ההזמ אוה .ולש
. הלודג התיה ותבזכא ךא .הלש
, (רימזיאב יכ .םא) .ול ררבתהשכ
א לא' ,ןותא לש הריענ וז 'ןיאש
."קתרמ" יכותה . לש חלצומ יוקיח

ר פסב םיקתרמה םיקרפה 20
 אוה רפסמה .ןושאר ףוגב םיבותכ
שהל תולקב חילצמה ,רגובמ םדא
ם ידליה תרבחב תורעתהלו בלת
ם גש יכ דל* ,הנמשב
.דליל םאל טאל ךפהנו רזוח

ןהכ תימולש


