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איצות .תירבע םיעמוש םניא ןיידע (!בטיה תיד 
? עמש ימ -בצק לש תבשחמ תכאלמ ךדי תחתמ 
התאשכ לבא" :יל ורמא םימעפ הברה :הדבוע 

".רחא םעט הזל שי ,הז תא א ר ו ק 

ידכ .("םילמס" ,"םידרדנטס") םינונקל ןאכמו 
סל בתוכה לע ,םיעגופו םירצק םירבדה ויהיש 
איש תחת ,לשמל .תוילמס תויצאיצוסא לע ךומ 
כיש יד ,תיחשמו הפהפי רוצי רואיתב ןושל ךיר 
תא ואר ויארוקמ המכ לבא ;'דקשה לחז' בות 
ירפ ,םימכסומ תויהל םיכירצ םילמס ז דקשה לחז 
ףתושמה לבא .ףתושמ רבע אל םא ,ףתושמ יווה 
ילע ביבח וניא הווהה .דיתעב ורקיע םילארשיל 
,רבעל רשאו .ןוממ םיפרוג םהשכ אלא רתויב םה 

ולדוג םהינב ףאו ,תובר תוצראמ וצבקנ הנה 
םהיתונושלו םיבר םייתרבח םיפונב םייוצמו 

בע ירבוד הברה .'המקש' םדא בותכי .לבבבכ 
םאו ;איה המ םיעדוי םניא ך"נת ודמלש תיר 
לש תויצאיצוסא םהב הלעת ,התוא םיריכמ םה 
אל ןה .ביבא-לתבש דלישטור תורדשב םיבובז 
אלו ,הדנדנ הילא ורשק אלו ,המקש לע וספיט 
ידנ הכ איהש ,בוטה הירפב םהיניש תא וריחשה 

.וב הב 

וכאלמ הדובע-ילכ תריציל םיבתוכה םיקחדנ ךכו 

טקפא תריציב םיקפתסמ םימעפ הברהו ,םיית 
,העתפה וא ,תורז ךותמ ,שפנ לכל הוש ימוק 
בקמ םה םרכש תא ירהש ,רומוהה לע םירתוומו 
חרכה ןכבו ,קיחצהל םרשוכ יפל םג תצק םיל 

.ךוחיג-לדב םימעפל טוחסל םהל 

וא ,עמשיהל לוכי רומוהו תואריהל לוכי רומוה 
תוארטאיתהו היזיוולטה ,עונלוקה .ךכ םגו ךכ םג 
יקעב וא םירשימב ,תונוטלשב םירושק לארשיב 
השק המכ עדא עודי ,לארשי ירודישל רשא .םיפ 
ךכב םישאהל ללכ ויאו ,יוצרה תא גישהל םהל 
,םיתורישה ישאר תא אלו תושרה ישאר תא אל 
ןכ יפ לע ףאו ; םהינפל רשא תא בטיה םיעדויה 
םימיב םחרל ךירצ ילוא תוארטאיתה לע .יוא 
ןושארב וגצוה זאמ םיכשמנה) הלא םיפורט 
הלגאש תחת לבא .(ןדאפדלוג לש תורפואה ןויצל 

תבצ .חכשנה תא ריכזהל יאדכ ילוא ,יולגה תא 
פסה תעלוצ שממ היה ןושל ילב .היושע תבצב 
פסו .ןושלה תעלוצ שממ היח תורפס ילבו ,תור 
ןושלש םשכ תעמשנ תורפס איה שממ היח תור 

.תעמשנ ןושל איה שממ היה 
םידבאמ הריטאס םגו רומוה םג יכ רוכזל ךירצו 
רשפא-יא תימוק תורפס .ןמזה תצורמב םמעטמ 

ודב םירקוח ליבשב אלו הריגמה ליבשב בותכל 
.ואובי תור 

ימיל תירבעה ןושלה הרזח יכ אוה הזמ אצויה 
םא .(הלא םימי ורבע םרט ילואו) הדוהי ןב 
מיהל ןיא ,התרק םרטש ,התייחתב םיצור תמאב 
אל קר ךירצ ,שי הייפכ-ילכש רחאמו .הייפכמ ענ 
לבא ,דואמ םיפי תוכימתו םיסרפ .םתוא זבזבל 
םיעמושה תא :רוציל שי םיארוקה תא 
םיבולע היהנ תינושל תוברת ילב .רוציל שי 

דדומו :ונתוברתל דדומה איה ןושלהו ,דואמ 
.רומוהה אוה תחאכ תוברתהו ןושלה 

תוניחבו םינויע 

ובגו ו>נפ : תשק ןורוש» 

ןומע י"ש תריטפל הנש 

ילודג ויה הלא ונימי דעו םינומדק םימימל 
יפ-לע לארשי-םעל ול םימק רצויה-חורה 
ריו והיעשי !המלשו דוד .תוגוז תוגוז בור 
לוריבג ןב המלש 'ר !יאמשו ללה !והימ 
ידרב !קילאיבו םעה דחא !יולה הדוהי 'רו 
גע י"ש-ונרודבו !יקסבוחינרשטו יקסב'צ 

.זזה םייחו ןונ 
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ןומע םג ומיינעל םירומאה תוגוזה לב ראשכ 
ןומטממ אלו וקצוה תחא תכתממ אל זזהו 
לליו םמוי תלכתה-מי תיימה .ורפחנ דחא 

ג ע ב וב ושירחה אל הליל םילשורי תוחור 
שרדמה-תיבב הרותה ידמול לוק תא ןונ 
ימ לש ינשייבה שחלה תאו 'ץא'ציב לש 
ילג ןואשו !טאל םש םיכלוהה אפירטסה 
םורד תוברעב תוחורה תריש םע רפיינדה 

תואירק תא זזהב וב ושירחה אל היסור 
תדילל תוולתמה ,קוצמה תוקנא תאו רעצה 
לש הרפאמ המקה ,השדחה תירבעה תושירד 
.ידוהיה לוחה ףוע הז ,תולגב הניכשה תפירש 

ונתנש ןה הניארקוא תודהיו היצילג תודהי 
םינושה ,הלאה םילודגה םיחאה ינש תא ונל 
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ופוסב לבא 'ויחאמ שיא ינוש תילכת םנמא 
ידומע ינש וגל תויהל ופרטצי ןובשח לש 
תירבעה תרופיסה תנעשנ םהילעש ,ךוותה 
ינשל ופרטצי םה ,ןכ לע רתי :ונתפוקתב 
יציה לש בהז-עבטמ ,דחא עבטמ לש םידדצ 

.ונדיבש תיתורפסה הר 

יפ לע סונא ,רוכבה חאה ומלועל ךלה הנהו 

ומע ןיאו תינחור הסיפת ומע ןיאש עבטה 
ונרציש םיינחורה שוגא-יכרצ םע תובשחתה 

חורל הל שי תוכז המ עדוי וניא עבטה .ונל 

הנושו תרחא םויקו ןמז תדימ המצעל עובתל 
יפל .ינפוגה םויקה לש ימשגה ןמזה תדיממ 
ןתונ םהב תטלש ונתעד ןיאש םיקוחו םימעט 
התואל םייח-תונש עבראו האמ עבטה אוה 
,הליהת ,תוטשפהו םותה תלילכ תקדצ 
יפלכ תונצמקב גהונו ,ןונגע לש ורופיסבש 
ונה ,בכרומה חורה-שיא ,ומצעב ל"ז ןונגע 
לע הסכמה ומוהת תא ,לקספכ ,ומע אש 
םיצצורתמו םידגנתמ תומלוע לש הבדימ 
.םייח-תונש םיתשו םינומש קר ול בצוקו 
בותכלו ףיסוהל ןונגע י"ש היה לוכי אל םולכ 
ילואו ,םינש רסירת דוע ,םינש רושע דוע 
לועל הזה רבדכ היה רבכ אלה ? רתוי ףא 

!םימ 

ארוק וא ,עמוש התא םא ,הארו אצ ,התעו 
רטפנש ,ךל רז םדא ,ינולפ תודוא- לע ,ןותעב 

הבישב :רמוא התא ירה ,ותומב 82 ןב אוהו 
םא לבא :הכז תורובגל ,שיאה תמ הבוט 
בוש-ךילע התמש איה הבוהאו הבורק שפנ 
םויקה יפל תכרענה םימי תדימ ךינפל ןיא 
סה רשא תינחורו תישפנ תושי אלא ,ימשגה 

םורגל היושע הנקיזה קרפב וליפא התוקלת 
ךותמ הרקענ הימי ימדב וליאכ רעצ ךל 
קספיה לע אל זא לבאתמ התאו ,ךמלוע 
אלא ,תושונא ריגרג לש יביטקייבואה ומויק 
מישש תמייוסמ זכרמ-תדוקנ ךממ חקליה לע 
ריאמ יוויל-טבמו תישפנ םייח-תזיחא ךל הש 
ךימשב ריצ-בכוכ ןימכ ,ינחור עבק הזיא לש 

.םיילילה 

רצוי-חור לש ותומש לקנ ןובנל תעד ,הנהו 
רשא הנקיזה היהת תגלפומ םא םג-לודג 
הז תוומ ר ו ד ה - ל ל כ יבגל ירה - הכז הל 

,הבוהאו הבורק שפנ לש התומש המ והנה 
רצויה .טרפה יבגל אוה ,הרומת הל ןיאש 
םא ,ללכה לש רתויב רקיה ובורק אוה לודגה 

סיה דיחי ןימכ ללכה תא תוארל ליכשנ ךא 

לבאו - תורופס-ןיא םיטרפמ בכרומה ,ירוט 
דמ אלש ןיב תעדמ ןיב ,הזה ללכל אוה דבכ 
םא םג .הזה לודגה רצויה וילע תומב ,תע 
ילבל דע הלענה ובורקב ללכה היה ליגר 
ללחב שוחי שוח ירה ,וייחב יוארכ וב שיגרה 

אלש רשפא .הז לש ותומ םע הווהתנש קירה 
וינפ ימשר לא ןנובתהל ביטיה אל וא הבריה 

לבא ,יח הז דועב רקיהו לודגה בורקה לש 
עתפוה המ - ומלועל ךלהו הגפ זלהש וישכע 
ךלוהה לש ו ב ג הנהו תוארל רזופמה ללכה 
ולכישמ תוחפ אל טעמכ ותוהמ תא עיבמ 
לש טולב םיטלומ ויהש וינפ ול תולגל 
דוס תרימשל ,דוסמ םיסוכמ וא ,תוגייתסה 

אממ ,רעצמ ףרה-ילב םיתוועמ וא ,ותומצע 
.תופילח ,הקושתמ ,םימחרמ ,זובמ ,ץמ 

,ךכ-לכ העבה ירישע םהינפש םישנא שי 
םה וניפבש םילמלו ישונאה רובידל המודבש 
םהיתונווכ תמלעהל םישמ ילב םישמשמ 
משמ םהשמ תוחפ אל םנויבצ תרתסהלו 
ירהש ,םתוהמ לש יולגה יוטיבל םיש 
יחה תמצועו תונוצרהו םישגדה תחתיר םצע 
לעב לש םינפה ימשרב תופקתשמה ,תויולעפ 
וינפ תא תושעל ןייד ,הרישעה תוימינפה 
הפצקל דע תשרגנ הלוצמ לש ןוילעה חטשכ 
התוימינפ קמוע תא אליממ ריתסמה חטש- 
קבאמ תאו םיכפהה ילותפנ תא ,הלוצמה לש 
םורגל התא יאשר .שפנה תריזבש םידוגינה 

ןוצרה-ייח לש האובב םנה םדא לש וינפש 
קאה דוסיה יטבל תא םיפקשמ םהו ,ולש 
תללממ תומד רשא דועב ,םדאבש יביט 
תומצע לש ,יביסאפה םדאה לש רורב 
ולרוג ידיב םלוע-רסאמל השובכה םדאה 
(!המתת אנ-לא) הקוד ונל המותח ,ישיאה 
ךלוהה שיאה לש הרואכל המותסה ותיללצב 
.ונילא ובגו וצק תארקל וניניבמ קחרתמו 
מה ,ף ו צ ר פ ה לש םימוטרחה-בתכ תמועל 
תוכמה ןמ םדאב וב שיש המ לכ לע רפס 
,תורטמל תופיאשהו תונוצרה ,דיתעל 
,אב אל דועש המ לע תומולחהו םייוואמה 
םלא-תקעז ןימ בגה לש ותיארמב שי ירה 
לע ,ונוצר תורמל םדאה לע רזגנש המ לע 
ול היולתה לרוגה יברקע לש הפוק התוא 
דימת היה אל ימ .רבעה תסמעמב וירוחאמ 
תא ,קוחרמ וליפאו ,דבלב בגה יפל ריכמ 
- אוה ףוצרפ ןימ בגה ,ןכא ף ול בורקה שיאה 

,דבעידב לש ,לכה-ךס לש סלופמה ופוצרפ 
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סנוא לש ,בישהל ןיאו םלשנ אלו םת לש 
יארחא אוהש דועב ,ול יארחא וניא יחהש 
(ברעמה ימכחמ דחא ירבדכ) יארחא םג 

.וינפ ימשרל 

תורחה לכל תוירחאב אשונ םדא םא ,םרב 
,תוירחאה וילע הלח אליממ ירה ,וינפב 
תוכופהת ןתואל ,אוה רצוי-חוכ םא דוחיב 
יציבש םידוגינו ושפנבש תוריתסו וחורבש 

םינפ והוניארש םימיב וב ונל ולגתנש ,ותר 

ןכתית םולכו-לוכיבכ 'סאפ ןא' ,םינפ לא 
שפנ םלועב שיה י םיכפה אלב םדא-תוימינפ 
תודחא הב תטלששו תחא הביטח הלוכ רשא 

ישונאה ןמ הטמלו תימלוג אל םאה ז המלש 
? וניניעב וזכ שפנ היהת 

י "ש תא ונייה םיאור תובר םינש הנהו 

,ידוהיה ללכה לש בוהאה ובורק ,ןונ ג ע 
שרו בכרומה ופוצרפ ביטב ןיבהל ונשקיבו 
ובש םידוגינה בורמ לבא ,םיינגורטיהה וימ 

עבצאב תורוהלו עירכהל םלועמ ונלוכי אל 
קוספלו ותריציב תופלחתמה םינפה תחא לע 
אלו הז ,יתימאה ןונגע והז:תשרופמ הכלה 
תויטס אלא ןניא םינפה ראש לכ וליאו ,רחא 

.תוגרוח תוקיז ,תויערא 
םינפ עבראש ,לשמל ,עבקיו םדא אובי םאו 
,ולש ל ח ר :ןה הלאו ,ןונגע לש ותריציל הל 
היהו" ,"תונוגע" ןוגכ תואנ תודירפ הלדיגש 
,"תחפטמה" ,"הימי ימדב" ,"רושימל בוקעה 
האל:"םניעו ודיע" ,"רפוסה לאפר תדגא" 
,"הלכ תסנכה" ואצי הרופה המחרמש ,ולש 
,"ונריעב ויהש ידימלת ינש" ,"םימי בבלב 
ודגו םינטק םירופיס םתוא לכו ,"הליהת" 
יתימאה םאשונש ,םות יפעוצמו םידוסח ,םיל 

לארשי-תבהא לש תוהזה דוס תקתמה אוה 
םייחה-תשגרה םע תדה תירב ,םימש-תאריו 
לומת" תא ול הדליש ,ולש ההלב•,תידוסיה 
למה" תא ,"ןולל הטנ חרוא" תאו "םושלש 
תינודאה" תא ,"ונינקזבו ונירענב" תאו "שוב 
,ולש ה פ ל ז ו ,"םישעמה רפס" תאו "לכורהו 

םינפ" ,"ותשורגו אפורה" תא םלועל האיבהש 
יתש ןיב" ,"הריש" ,"הנה דע" ,"תורחא 
ולח לש העצהב םא - דועו "ףוהנרפ" ,"םירע 

אלו הבוא אל םדא אובי וזכ תיקפוא הק 
ןפוא-םושב םילשהל לכוא אל יכ ,ול עמשא 
ושה ןונגע ינפ לש הזכ םירודמ-לוגריס םע 
ןמא-רצוי לש ומלוע .תוחפשו תוהמאל תונ 
יא - טרפב ןונגעכ רצוי-ררושמ לשו - ללכב 
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ןבלו רוחש ,וקל וק טטרושמ יקוקשא-חול ינ 
רעיל רתוי אוה המוד .םימוסחו םידרפנ 
וב רשא ,תונכס-ברו םימסק-בר םימודק 
םיננר יפנכ ,םיקקוש םיגלפו רתס-תונייעמ 
םיקנזמו םיברוא ,םיפוקו םישחנ ,ףרט תויחו 
םש םייוצמ םלוכ ,ןודבא ירוראו יפוי יכורב 
םיצצורתמ ,םהמ יונפ רתא ןיאו ,םוקמ לכב 
תא הכובמב האיבמה ,תרדאנ היבוברעב םה 

.יבש וב הקיזחמו המש עלקנש רקוחה 
תריציב ,הז ינודא-ןגב רבדה ךכ אל םולכ 
,םקוזיעב ןנג די ןאכ תרכינ םנמא יןונגע 
לש םתבכרהב םג םשו הפו ,םתרימזו םמוזיג 

לש ןרודיעב וליפאו ,םידיחי רדה-יחמצ 
תוכירעב אל ןפוא- םושב ךא ,תודיחי תוגורע 

אפ ןונגע הארנ ןאכ-ולוכ והנבמו ןגה ינפ 
לומ םיגוא-ןיא ומצעב דמועו ירמגל יביס 
ןוצרמ ןוכית לכ רסוח תדבוע לומ !תודבועה 
רצמה תדבוע לומ !ותריצי ללכ לש שארמו 
םה תחא-אלש םיכפה לש העיתפמה תונ 
ירהש ,דחא אשונב וליפא ןאכ םיבלושמ 
קחדהה ןמ תדלונה ,תענצומו הקד הריטאס 
ישירח יוויל ןיעכ הוולתמ ,ינוריאה ,יתונמאה 
ריבכמל תואמגוד .םימש-תארי לש ביטומל 

חתפ-ןונגע לש וירופיס יכרכ לכב תויוצמ 
ןטקה ץלה השעמב ןוגכ-נ חתפת רשאב 
"םישעמה תילכת" 'סב ףסוי םירפא לש ויפמ 
דיסבש "םינוציחהו השאה"ב רפוסמה ןוגכו 
,"ט"שעב לארשי 'ר לש םיאנ םירופיס" תר 
הז ירה :רמאת .לשמל ,"חדינה"ב וליפאו 
.ןבומכ ,רולקלופ הז ,ןוכנ ,תמא-? רולקלופ 
לכ ךותלש ,איה ינשרד תרמוא הדבוע לבא 

יסחה חיפס לש הזל דוחיב ילואו ,רולקלופה 
,הינוריא לש טוח ןונגע רזוש ,וירופיסבש תוד 
םירזוש ויה ןילופבש ןיזדאר ידיסחש ומכ 
לש רמצה ןבול ךותל ןוזלח תלכת לש טוח 

.םהלש ןטק-תילט תויציצ 
,תוטעמ תויעמשמדח תוילגרמ לש ןדצב ,ךכו 

,קחרהבש םיכפה לש זנטעש םוש ןמע ןיאש 
רוא ןהבש ,תומת תודירפ ולצא אצומ התא 

ןיארישה קרבמ ףלזמ הגונ תפילקמ תורקי 
לארשי-תב לש התומדב םותה-תועינצ לש 
,"תוגוגע"ב וליפא ןוגכ ,רבעש רוד תב ,הרשכ 

לש תוחיש םשו הפו ...רבדה לש ומוציעב 
הז קחרה-ןובנו דוסח ידוהי ןמאש םימימת 
טנייציפיאוק ,ןח יעדויל זמרכ ,ןהל םידקה 

.הריטאסה ןמ הקוחר הניאש הינוריא לש 

This content downloaded from 109.65.135.39 on Tue, 20 Mar 2018 08:21:15 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



ועל ךא ,ןונגע תריציב םימוחתה םיברועמ 
םתוכז לע םירמוש אלא ,םיגזמתמ םניא םל 
צעל םידחוימו הזמ הז םינוש תודוסי תויהל 
תוריהמה תורומתהו תודונתה יפל לבא .םמ 
רפוסה לש םיגפה ימשרב העבהה יפוליחו 
היצקורטסנוקיר תושעל היה רשפא ןמאה 
לע ךכ ךותמ דומעלו תועיתפה לש תרעושמ 
תואילפה לעו ולש תימוהתה הימוטוכידה 
ותקיזמ תועבונה ,תופלחתמה תוארשהבש 
לש ארטיס ,תורטיסה ינשל תינאטלומיסה 

וחל ותוכייש תעדות לש ארטיסו תושדקתה 
סק ילבחב רצויה-חור ביבס םיכרכנה ,ןיל 
ושתה ךותמו תמאה תבהא ךותמ לבא ,םימ 
רציב םג ,לכב ומצעל ןמאנ תויהל הק 

.לוכיבכ ,"ערה" 

אנויצאריא רוקממ ןאכ ואב ןמצע תורומתה 
,הת וכב ףקותבו תושיה לש המוחתמ ,יל 
,ןתוארל התיה החוקפ הניעש ,הרכהה קרו 
,הרזגכ ,הענכהב הילע ןתוא הלביקו המייק 
כמה ,ר צ ו י ה - ח ו ר ל ש ק ד צ ה תווצמב 

םייוליגה-יובירבש םיניעה-תזיחא לע רפ 
ןונגע י"ש לע וילע הקזח .יחרכהה ישיאה 
,ולצא .ולצא רבדה היה ךכ םנמאש ,ל"ז 
ךותמ םיקנויה םירצויה גוסמ היה אוה יכ 
טיסל ארטיס ןיב הערכהל עגונב הרכהה-תת 

,תומלועה ינש יפלכ ןויבצה תרירבלו אר 
ישונאה םלועהו יפיציפסה-ידוהיה םלועה 
ינרדומהו ישרשה ידוהיה רצויהש ,יללכה 

ילב)ןדסהו שיטפה ןיבכ םהיניב ןותנ דחאכ 
והזיאו ןדסה והזיא טלחהב רורב דימתש 
כלש יפ לע ףא תאז רמוא ינירהו .(שיטפה 
דיעהל ידכ ןונגע תריצי לש םשורב שי הרוא 
אוה ןווכמ תנווכבש-רמולכ ,הזמ ךפיהה לע 
בש הרומג תומימת תובורק םימעפל ףרצמ 
םע וליפאו ,הינוריא םע הדוסח תוכייתשה 
יתשגרה ,םרב .יתרוקיב קחרהבש ,הריטאס 
,לשמל ,זזה םייח לצאש ,וז הנוכתש יל תרמוא 

תינחורו תיתונמא הלוגס ללכל העיגמ איה 
- ןונגע לצא ינוציח םשור אלא הניא ,דחי םג 

השוע והירה ,התוא ליעפמ אוהש םוקמב םגש 

שה תוינשה תא ריכמ אוהש ךותמ קר תאז 
תא ךופהל שקבמ אוהו ,וחרכ-לע וב תטל 

תוצצורתהו םידוגינה תמוהמ .הכרבל הללקה 
רצוי-חור לש ו י נ פ ב האור התאש םיכפהה 

.איה תמא-תודע יאדו ,ולש סאפ-ןאב ,הז 
ןורתפ ונל תתל היושע איה ןיא יכ-םאו 
ותמש תוימינפה לש התוהמל ,ותוהמ תדיחל 

ירה ,וזה הבואכה תויבטוקה םצע תעבונ הכ 

לוגנש אוה םיליפנ ילותפנ הזחמ םוקמ לכמ 
ונמע םייחב דוע לכ ,וז םינפ-תוזחב ונל 

.,רתיה 

אל םוקמ לכמ וז תיטמרד םיכפה-תמחלמו 
יווהב ירקיעה יפואה-וק תא ונתאמ המילעה 
ורובטב רושק היה אוהש :ןונגע לש ות 
וייח לכ דומצ ,יתדעה-ישיאה ואצומ-ורבעל 
,וילע הברעה ,וז לש התריוואלו ותודליל 

תרוסמה םלועל ושפנ ימינ לכב קתורמו 
ךותבכ עוקת היה ובו אצי וכותמש ,תדהו 
ש י א היה אוה :תורחא םילמבו .ורשבל ורוע 
,לוגדהו ריעצה ויחא ,ז ז ה ל דוגינב ,רבעה 
דיתעה שיא והירה רבדה לש ומוציעבש 
ושה וייוליגל הווהה לע ותוקחתה םצע לכשו 
שקבל ידכ אלא האב אל לארשי-מעב םינ 
םע לע וילע היהי המ :הלאשה לע הבושת 
הלאש ללכ עדי אל ןונגע ?דיתעב לארשי 
:שארמ ומע ,דתיה הנכומ הבושתה יכ ,וזכ 

רוסמה ונרבעל ותונמאנב אוה ונמלוע ןוקית 
הזה רבעה ןמ תוקחרתה לכו ,שדוקמה ית 
אל ןונגע - .תודהיל ןודבאו סרה אלא הניא 

יפא)"המדיק" םוש ,המידק הכילה םוש סרג 
הריקע אלא ויניעב ,דתיה אלש ,(ןושלב יל 
זחא ןונגע .תוררופתה הפוסש ,שרושה ןמ 
קיה ןיכרע,ד תא ליצהל ידכ רבעה תונרקב 
וגינו ויטבל לכו .דחאכ ושפנלו וחורל םיר 

.וזה המויסכאה םוחתב קר ויה ויד 

םיכפהה ישורח וינפ תא הארנ אל בוש התעמ 
ובגש הוקתב םחנתנ,ד .תוריתסה ידדוחמו 

דוע בושי אלש ךלוהה לש הריזגה סומע 
המ םויה ונל הלגי םייחה-ץרא תא תוארל 
,יל רשא-?םושלש לומת וינפ וריתסהש 
ילב דע העוט תויהל יניעב ףידע ,ינא הדומ 
תפ אוצמל רשאמ יחה לש ונויבצל עגונב יד 

.תמה לצא יפוס ןור 
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