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.םמצעל

םנמא הב תוכלהתמ ןיאש ,העונצ ןג תנפ ןיעמ םיוהמ ןונגע ידופסב םירוזפה הלא םעה-יריש

לע םתעד םינתונ םניא םיבר .הילע םיפפוח דסחו םותו ןח םפא ,ולש הלודגה הריציה תוחור

םיבר זא והת ,ןונגע לש םעה ירישל םוקמ ולש היגולוטנאב שרב עבקשכו ,וז הנטק הגורע
ז תירבעה הרישל ןומע ןינע המ :ולאשו
,הב הז יאולדויזחל םג בל םשוי ,ותריצי לא תואושנ םיניעח לכש ,וז העשבש אופיא ןידה ןמ
.ותריציב יערא וניאש ,הז רוטיעל

.הלולכשו ןמאה תכאלממ טעמכ וב ןיא .ותרוצ יפל ובורב יביטימירפ ןונגע לש םעה-ריש
אוה ףא שובלהו ,ירבעה ושובלב יממעה רמזה והז .ועקרקב ותויח אולמב דוע הרועמ ולוכ אוה

.תירבע ותפש .דתיה ולא ולש םעה יריש תא ידוהיה רש היה ךכש הממ .םירתי םיטושיק אלל
,תידוהיה הרייעה — ותחימצ-טוקמש אוה יעבט ,וידשלמ יוורו םעה-עקרקל הז ריש רבוחמש םושמו

הכאלמ ,ינעו רישע ,ץדאהדנעו טכח-דימלת ,םימש-תאריו הרות .תירוקמה תידוהיה הביבסה
תד תחמש אלמ אוה םעפש ,הז רישל םיאשונה םה — ולאב אצויכו הלכךתח ,ןיאושנ ,הסנרפו
.הנונשה הריטסה וב הקיהבמ םג םעפו ,םת בלבש תובצע םעפו
ךכ .םימ-יעוזעזמ חמוצה לגכ ,תזרחומח הזורפה ךותמ בורל חמוצ ןונגע לש יממעה רישה
:ולא תוזרוחמ תמושב ,לארשיל הרות םוקמ ,ריעה בושטולז לע ולש הלהתה ריש ,לשמל ,ליחתמ

, /ויתותפשב ןח קצוח רשא שיא לכ אלה , /תעד רוקמ עבונ לחנכ , /תעמשנ קוחרמ ותלהת"
בותכ ,ומצע רישה אובי ךכ רחא קרו ",רישו הצילמב , /ריעה בושטולז לע  /ויתורבדמ אשי
.תינומדקה הדואה חורב

ירישמ ונילא הלוע םלוק תב — ולש בבלמה רומוהה ,ורסומ יגיגה ,ותונינש ,ידוהיה ןחדבה
.הזילעה םתונועבצ לכב ולא םע

ןמא ונחלושמ תושעל הוצש ",אטילד קסירבמ דחא טיח" רישה לע הכוסנ תקהבומ תויממע

ךכ .הימד ותכאלמ תא השע אל יכ וב ודיעי ולא םינש יכ ,המאה תא רבק ותדרב ול תתלו
.ותכאלמ תא שדיקש ,ידוהיה למעה שיא תומד תא ןונגע הלעה

תופצמו תוממוש תובשויה לידוי יבר לש תונבה ירישמ הלוע תויבבל אלמ יגלא דה
:ןיאו — ןתחל

,יד5ז!מ ,אבת םאו

ידג? י?גא

 -יןי 39הארא א?

,ימש «^ןן
ימ! לע ה?$א י?
...וןימןפ יודןןא עודמ
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הלועה ",יתלטבתנ הרותה ןמ« רישב טג םעפמ קומע בצע
",תבש שושמ תבש« לידוי 'ר תב לש םוגעה הנומזפ וא ,ושפנ

שה-תיפצ לע ,ובש ןברוחהו הממשה לע

ררועמל אל ?יא ס?א
,ד^ה תאירןה םע
ךליהו לי?ןז 3ףתךמ,ך

,ד?קכ עלובו
תדדונתמ אן?א קל

תלצןומה י5ג לע
,ךדי? לע יב??

...תלדה לע ןיא
אלל בל תנולת — "רושימל בוקעה היהו,ב םינצבקה יריש דוהיב םה םייתמא םע יריש
ללמוא םתיארה« ",ילרוג רמל ודונ« םירישה תשלשב .ונממ סונמ ןיאש ,לרוגה לע הנלבוק ,הוקת
יחדנו םייחה יטילפ לש לוכשה לכ ,ןובלעה לכ עמוש התא — "םידוהי ומחר יוה ומחר"ו *ינומכ
.הלאה הרבחה

?י?!?? ל?? המו
.תזן? יתךך דע לימךם

, /ותדועס ךעכה רוח  /ומוי התשמ םינוי בלח« :תונצמקה לע רישב שי תינצקוע הריטס

תדוצמ« םירישה םג םיבותכ הריטסה חורב ".ותאנהל לכוא והירה , /אנ וא ילצ םוטפ שוערפ
הרייעבש ידוהיה יוהל האובב םישמשמה םינונשו םילק םיריש — "תחא ריעב השעמ"ו 'םירבכעה
םיררגנה ,הצילמהו קוספה אל .רישה ןינבב ןונגע לש והכ הלגתנ ולא תונומזפב אקוד .תיאצילגה
ומכ תשמושמ הניא הזירחה םג ,ולשמ םיפוריצ םא יכ ,רישל סיסבה ןאכ םה ,םהילאמ םימעפל
.ולש םידחא םע-יריש המכב

םירשומה םירישב ןתינ ,תורמונמו תוכורא תועידיל טשפתמה "הלכ תסנכה« רופסה ןכות
תויומדהו תוארמה בר רופסה לש תולוגסהמ םהב ןיאש יאדו .תיתיצמת הרוצב "דורב ררושמ« יפב

.רופסה לא םתקיז ילב םג דמוע םכרעו ,םירישב םג השבלתנ המוריעב המצע הלילעה םלוא
ינימ לכ םע ויתושיגפ ,וידודנ יכרדב ויתוקוצמו ויתולבס ,ותורשכו ותומימת ,לידוי יבר תומד
רומוה ךותמ ,םיפטוש םיזורחב רפוסי הז לכ לע — ,ויתואקתפרהו ויתואלת ,תוידוהיו םידוהי
.תיממע תוטשפו

,הדותל ןהיתומחלמ ,לארשיב תויולגה תא ירוגילא ךרדב ןונגע ראית "תויתואה תריש"ב
תורוצו םייח תואחסונל ןתודרפתה ,ןהיתוגלפו ןהילותפנ ,הלכשהו תוברתב ,תעדו המכחב ןתילע
.ןויצל ןתבישו הלואגל ןהיפוסיכ ,יוה
.הדגא לש ןוחטבו הנומא םשונ ןאכ לכה

םינשב .הלותב-עקדק ונדוע — קילאיב היה ונתרישב ןושארה וחפטמש ,ירבעה םעה-דיש
םיטעמה ןמ אוה ןונגע .דחוימה ויפא לע רומשל םיעדויה םה םיטעמ ךא ,םיבר ול םיקקזנ תונורחאה

.רוהטה ובצקב וניהש ,טושפה ירבעה םעה-ריש םג ול אב ונממו ,ידוהיה רולקלופה לכב ןמאנה
.ונתרישל םג ותמורת תא םרת קהבומה ןקיאזורפה
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