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יניתרב .א .ק 

,לופנה יעוגעג-בל ךות לא ףדנ תא טשוה 

- לולא יב ךלהמ תולילה לכבש 

,הנועל הפצמ תושיאה תטמ .ותשא ינא 
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.ימחרב רז ערזהו 

,הנוכנ החונמ אצמה 
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.םימחר אלמ לא 

ראב םייח 

תונטק תניחבב םלועהש ,וישכעו 

תאז יתעמששכ .ןבר-תיב לש תוקונית דמלמ דיל והורבקי יכ שקיב ןונגע ףסוי לאומש 
קצוקמ וברה היהש העשב ."שדוק יפרש חיש" רפסב םעפ יתארקש םידיסח-רופיסב יתרכזנ 

ודמילש ,ןושארה ודמלמ ינפ ליבקהל ךלה .ותדלומ ריע לא אבו דזה םלועב םסרופמ 

עודמ דמלמה ותוא לאש ומע ןמדזנשמ .ךלה אל ינשה ודמלמ לא .שמוחו תויתואה תרוצ 
,םהילע בישהל רשפאש םירבד יתוא תדמיל התא" :לדנמ םחנמ 'ר בישה ,וילא םג אב אל 

בישהל ןיאש תמא-תדות ינדמיל אוה וליאו ,ךכ רמוא הז שוריפו ךכ רמוא הז שוריפ יכ 
."ילצא הראשנ ךכו םולכ הילע 

השיגפה עגר תא ידגנל תוושל יתשקיב ,תמש רחאל ,וישכע .ןומע ילצא ראשנ ךכ 
םירוביח הקליח הרומה .םילשוריב רפס-תיבב םיקוחר םימי יתרכז .ומע ילש הנושארה 
היתורעה ארקמלו ,היניעב ןח אשנ אל ירוביח .ינמודמכ ,,ב התיכ ,התיכה ידימלת לש 

יתעדוהו יתמק דלי-באכבו קפאתהל יתלוכי אל ,שולתה תרבחמה-ףד ילוש תא ומידאהש 
יתחלצה אל ,רבתסמ ,הנושארה השיגפה תא ."טילחי אוה ,רוביחה תא וילא חלשא ינא" :הל 

.ץראהו םיימשה םידמועו םימייקש םשכ יבגל םייק ןומע היה םהה םימיב רבכ .תולעהל 

רבעמ םש .יתשח ותוחכונב לבא יתארק אל ןיידע וירופיס תאו יתיאר אל ותוא .ררוע ןיא 

.תוכמס שי ,ןונגע שי ,תויפלתב ,תבכרה תנחתל 

:רפסל ינוצרב תושיגפ שולש לע ,ןומע םע תושיגפ ומייקתה ךכ-רחא 

בוחרב תירב-ינב תיירפס רצחב ודמע "יחרזמה םרז"מ תודליו םידלי :הנושאר השיגפ 

קפלדה ירוחאמש תינרפסה יל העיצה הסינכה רדחב .בוחר-תרונמב םינבא ודייו םישבחה 

יכ התארשמ ,הלילשל ישאר יתנעינו ,הרשע-תחא ןב דלי ,הינפל יתדמע .רפס רחא רפס 

קבדו ,תצקמב שבע ,ןשי ריינ חיר .רדחמ םינפל רדח יתוא הסינכה ,תוחדינ היתועצה לכ 

םיפדמ יבג-לע תורוש-תורוש םירודס ,םירפס תוחפט דע דסממ הסוכמה רדחב דמע םידקש 

םיריהבה ץעה-יקרועו ,םירפסה ידי--לע םינשה תצורמב םיפדמה וקרומ םשו הפ .םימוח 
.הסינכה רדחל האצי תינרפסה .רדחל היה לזרב-יכבשב גרוסמ ,דחא תלח קד .ופשחנ 
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תונטק תניחבב םלועהש ,וישכעו 

רטועמ "רושימל בוקעה ,דיהו" תא יתאצמ "םשובה תוגורע" רפסל "םיכובנ הרומ" ויב 

האב ,וכלה םיפילחמהו םיארוקה ינורחאש רחאל ,עבשל השימחב .וקדוב לש טע-ימושירב 

רבכ ילוא וא ,םוי לש ןורחא רואב ארוקו ןולחה ןדא לע ןעשנ יתוא האצמו תינרפסה 
.בוחרה-תרונמ רואב 

"רדושמ םע השיגפ" קחצי ןב םהרבא לע גרבדלוג האל לש הרפסב :היינש השיגפ 

רפוסו םדיג םמיי'ג ןיב החיש וז ,דתיה .הל דע היה קחצי ןב םהרבאש החיש לע יתארק 
רפוסה יניעב ןח אוצמל ידכ םתסה ןמ" :םש יתארק ךכו .ץייושב תיב תספרמ לע ,ריעצ 

םדא בייח ,ןמור םויה בותכל ידכש ,ךכ לע רבדל ריעצה טבשב-ךשומה לחה — לודגה 

לכ ייח תא בטיה ריכהלו ,ולוכ םלועה לכב השענה לכ בטיה תעדלו טילופומסוק תויהל 
תצרמנ ןושלבו םיו'ג לש ותונלבס העקפש דע ...הזב אצויכו הזב אצויכו תוצראהו םימעה 

ריעב השענה לכ תא רקיעבו בטיה תעדל םדא בייח ונימיב ןמור בותכל ידכ :ריעה דואמ 

האירק ךותמ תאז יתעדי סיו'ג לש וז םכח-תצע יתעמשש םדוק בר ןמז ."הנטקה ותדלומ 

יתוא דמיל אוה .יתדלונש םוקמב םישנהו םישנאה ייחב ןנובתהל יתוא דמיל אוה .ןונגעב 

ידיב הלעי םא .םייצראה היתולובגל רבעמ קחדה הגילפה ץ'צוב .םהב ןנובתהל דציכ 

תא תעדל ילע ,ךרע לעב רבד בותכל ינוצרב םא יכ יתעדי .שדח דמימ ימוקמ םג לבקי 

,רתוי הקומע ,השדח הבהא בוהאלו ריקוהל יתדמל "הליהת" ירחא .וישנא תאו ימוקמ 
.ו"ת םילשורי שדוקה ריע תדילי ,ןשיה בושייה תב ,ילש אתבס תא 

ןנוקמ "תויחא שולש" בוח'צ לש והזחמב 'ץיבייגרס יירדנא בורוזורפ :תישילש השיגפ 
,הזל הז לוכה םימוד ,ףלא האמ הישנא רפסימו הנש םייתאמ הלת לע תדמועה וריעבש לע 

ררועיש ,והשלכ הלוגס שיא אל ףא ,דחא ןמא אל ףא ,דחא דמולמ אל ףא םהיניב ןיאו 

אוה /ץיבייגרס יירדנאל רסחש המ יל היה ןוגגע .וילא תומדיהל הזע הקושת וא האנק 
יתעדי ןונגע ידחא .תירבעה הביתכה לש ראחימהרקב רתויב ההובגה הדוקנה יליבשב היה 

.זוגנו ךלוה וא זוגנש ,תודהי לש הז םלוע לע בותכל רשפא ,תירבע בותכל רשפא יכ 
יל קינעה אוה .רשפא יכ יתעדי .ינרדומ רפוס לש ותביתכ איה הביתכה ןכ-יפ-לע-ףאו 

.הזעה הקושתה תאו האנקה תא 

םירופיס יתארקו יתיבב יתבשי ןונגע לש ותטימ רחא םילשוריב וכלהש העשב :הדירפ 

םיקידצ ,ןיחרמ לארשי 'ר רמא :םותכ יתאצמו רפסב טקילש םיקידצ לש םהירפס לע 
יפל ,הליפתו הרות ידי-לע ןישוע ויה םלועל הבוט תושעל ןיכירצ ויהשכ םינושארה 

תושעל ךירצ קידצהשכ תונטק תניחבב םלועהש וישכעו .תולדג תניחבב היה םלועהש 
.תוישעמ-ירופיסב קד השוע אוה הבוט 

אוהו קיר אסיכה וישכע .יול,ה יכדרמ םולש ר"ב ףסוי לאומש 'ר ונל השע תולודג תובוט 
.רבקב תובבוד ויתפשו ,שדקמה םוקמ דגנכ ,וניהולא ילגר םודה תחת 
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