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ןונגע י"של לבונ סרפ תקנעה םע 
יפסכה וכרע .רתויב םיעדונה ןמ אוה הז סרפ 
ףחרמו ותוא ףפוא תויתכלממ דוהמ והשמו ,לודג 
םלוע שבוכ היעבצ ללשו ,ותנוכת הלודג .וביבס 
םוסרפ דעו ,ןירותסמו דוס ףוטע אוה .ואולמו 

.וילע םיעדוי םיטעמ — ויאשונ 
םימר הכ תואסכ לעש הנושארה םעפה יהוז 
הילע םיצרוח ,תירבעה תורפסב םירסו םילקוש 
םיירוקמה היחפטממ דחא תא םיריבעמו טפשמ 
לבח חקיי אלש שיא ןיא .לבת יבחר תעידיל 
דובכה לע זולעי אל ובלשו סרפה-לעב תחמשב 
רוקלש בוטו .ונלוכל אליממו ,ול לחנוח רשא 
רצוי רפוס לש וביט לע עדונ םייזעול םיא 
םוגרתה תא וריבגי םירחא םימע ינבשו ,ונושלב 
ונממ תונהיל ,ותעדל ודמליו םהיתונושלל 
פוסלו ונתורפסל בר דודיע הזב שי .וכירעהלו 
חתפנ רתוי בחר חתפו ,רפוס ררוג רפוס .היר 

לש ותצפה תרבגהלו רפוסה לש ובצמ קוזיחל 
.רפסה 

בהו םיררושמה ורש ,םיכירעמה וכירעה ןוכנ 
וימה תויתמשנה ,תידוהיה תוירוקמה תא וטיל 
איה איה ,סרפה לעב יבתכבש הנמאנה תדח 
ןמ הבוצחה וז תוידוהי !תובבלה תא השבכש 
םיסופיט היחתל הבישמו ונמע חורבש ןיתישה 
ומימת לעו הרשיה םתנומא לע ,ויהש םיידוהי 
םרוגה השמיש רשא איה — ,הרוהטה םת 
,םתס תירוקמ תוידוהי קר אל םלוא .הקנעהל 
איהשכ אלא ,רתויב ינואגה ןורשכב תראותמ ולו 
ותשגרהל הנותנו ראתמה בל תנומא הגופס 

קר אלו יתויח-יתנומא ,יתייווח ימצע והשמכ 
ראותמהו ראתמה לש הזה גוזימל .ירואית-ינכות 

.טלחומ ןרע שי םהלש תוהדזההו 
,ןחוב רועיש ונלוכל שמשיש ןידה ןמ הי סרפ 
תא ןווכנ ןעמל .ךירדמו ףלאמ ,יניצרו רומח 
,םע לכ לש תיעבט תומצע דמלנו המינפ ונבל 
טילבה םאו .יהמ ,ונמעכ םע לש תאז דוחייבו 
ישח תא הארהו תידוהיה הדוקנה תא סרפה 

ורפיע — יתימא רצוי לכ ןעמל תידוסיה התוב 
רעשל ןיא תיכוניח תימואל הניחבמ סרפה לש 
וגה ורמאי המ"ל ונל שי השלוח .ראתל ןיאו 
ירבד וב שיו םלוק לילצ עמשנשמו ! "םיי 
"תיפי המ" ותוא דהו ,םיערוכ ונא ךרב — חבש 
ללחב דהדהמו רבוג ,ינרדומה ולוגליגב ,יתולגה 
וליאכ ,הצרפתהש הבלה ןכ לע הדיעמו .ונמלוע 
תוחבשת ימרז .העידיה עמשל ,ףעוז שעג רהמ 
רומ ימב והולבט ,ןונגע לש ושאר לע ופיערה 
ולוכ .דגרמזאו םינינפ ירתכב והורטיע ,תולהאו 
,הנינחו םימחר ,ןוילע דסח עפוש ,רהוזו ןרוק 
!סרפב ירבע רפוס וריתכה םייוג — ךייש המ 
ינרובס !ותראפתו ולדג לכב דלונ התע הז וליאכ 
ןכות איבא ;הכרעה-תואמגוד ןייצלמ רוטפ ינאש 
'וב וידידימ דחא ןומע לא בתכש בתכמ 

:ז"ש ןוושחרמ 
ךמולש — ןומע ףסוי לאומש 'ר ידידי לא" 

,הגשי 

ולא תולמ תאירקל יונפ היהת םא עדוי יניא 
ךודבכש םיברב םסרפתהש ירחא ןבתוכ ינאש 
ינוצר — ואל ןיבו ארקתש ןיב לבא .לבונ סרפב 
לכב רתכומו יניעב תייה דבוכמש ךל רמול 
ץוחהמ הלהת ירבדו ,דידיכ ילע בוהאו ,תולעמה 
ךמש .םולכ אלו יניעב ךכרעל םיפיסומ םניא 
שפנ יקמעמל לולצל עדויו עדיש דחאכ ןוניי 
בדמהו עונצהו טושפה תא םשמ תולדלו ידוהיה 

שפנ-דלהו חור-דלה םירשמו שפנלו בלל םיר 
רשי דובכל, :תרמא לבא .םיחיטבמו םיבוט 
תפסוה .לארשי דובכל ,םיכסמ ינא ,ןכ — 'לא 
בתהל הכ לבוקמש המ ,תומואה ןיב ול דובכ 
תפסוהש ךירשא :ךל דיגהל אב ינאו .וב ךר 
םרוג שמשתו יאולהו ,ץוח יפלכ ונמעל דובכ 
יאולה .ונמצע ןיבל וניניב ידדה דובכ תצק עטתו 

.הז בתכמ ןכות םע יבל 
חונמ עשוהי 

קילאיב תורגיא לש ןלרוג 
דחאו םירשעבו תבטב הרשעב ,הנשב םיימעפ 
לש החוכמ התשענש ,העפותל םידע ונא ,זומתב 
:הילאמ תנבומ ףאו תיעבט ,םינש תב הרגיש 
תורגא תומסרפתמ םתיברמב וא םינותיעה לכב 
תא .מ לש םירואיבו תומדקה ףוריצב קילאיב 
םא ,קילאיב תשרומ לע ןמאנה דקושה ,דלפרג 
די-יבתכ תורצוא לע םאו "קילאיב תיב" לע 
םיבתכמ .הז תיבב םירוצאהו קילאיבל םיעגונה 
,וילא ורגושש הלא םאו קילאיב לש םא ,הלא 
רקחב הז רמוחל ךורע ןיאו ,ןתובישח הבר 
תרחמלש ,בלה באוד ךכ םושמ .ורודו קילאיב 
אוהו דחי םג ןותיעה םע הז רמוח קרזנ םויה 
רומשל תורשפא םויה שי ימל ןכש .בלמ חכשנ 
ךשמנ הז רבד ו םיימוי םינותיע ידקע לע 
הכ דעש רתויב רצו ,םינשב תורשע ,רומאכ ,רבכ 
בושחו רקי רמוח לש וסוניכל רבד השענ אל 
—ח"צרת תונשב קוידב) הנש םישולשכ ינפל .הז 

םיכרכ השמחב קילאיב תורגיא וסנוכ (ט"צרת 
קילאיב-רקוח לש םייניע תוריאמ תורעה ףוריצב 
ןה ןהו ,תורגיא תורשע ופסוותנ זאמ .רבוחל .פ 
.םינשה לכ ךשמב דלפרגנוא .מ י"ע תומסרפתמה 
ןיא .תובר םינשל הז ןיעמ רמוח דוע ודיבש רכינ 
רקח ללכמ אצוהו טעמכ הז רמוחש המיתה ןמ 
םניא םירקוחבש םיבוטו םילודג וליפאש ,קילאיב 

.הלא יערא-תוינסכא ירחא בוקעל םילוכי 
לש השדח הרודהמ :אוה טושפה ןורתפה 
אלש םיבתכמה לכ וסנכוי הבש ,קילאיב תורגא 
ןכל ףסונב .רבוחל לש תורגיאה תפוסאב וללכנ 
תשמח לש םיבתכמה לכ תא שדחמ סיפדהל שי 
ורבע זאמ .תוטמשהה לב תא ריזחהלו םיכרכה 
רבכ ןיא םירקמה בורבו ,הנש םישולש רבכ 
ןכש ,רתויב םיפירח םירבדה וליפא ,שושחל 
דוי לש וצוק םג ריאשהל ןיאו ,םה קילאיבזנ 
ינפל םעפ ךכ לע רבכ יתוריעה .םיזונגב ולשמ 
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