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רואל אצי 'הריש' 

פס וגתרושב .הרושב-תרתוכ הזב ונא םיטקונ 
השדחו ,רפסמה רטפנ אל וליאכ - המותל תיתור 

רידנה גנועה הל ףלו -תירבעה תורפסב ארב 
ירבע ןמור לש ותעפוה רבד רשבל תורשפאבש 
רחאל דימ ,תיל"ומה הרושבה הל המדק .בושח 
רשבתנו ,םיארוקה להק רשבתנ .רפסמה תריטפ 
בהאתהש לב ,ןונגע לש ותריצי בהוא דוהיב 
ומסרפתנ היקרפ תצקמש ,תעטוקמה 'הריש'ב 
ושב הלמה איה הזילע .תורפס-יצבקב םתעשב 
יצה .היבקעב הכורכ היפיצ םלועלש יפל ,הר 
ושבה תוזילע ןכלו ,איה תרזוח היפיצ התע היפ 
יש'ל הבהאה םג .וז לש התרזחמ תעפשומ הר 

ארמ הנוש הבהא תרזח לכו ,איה תרזוח 'הר 
מב 'הריש' ןיעכ .ךב המצע 'הריש' םג .התיש 

.תמלשומ ,תללוכ הרודהמ .איה הינש הרודה 
שמ ,ןוליו ירוחאמ האנ המלעכ ,דתיה התליחת 
ונשייבב והשלכ תעתרנו היגפ תוארהל תקקות 
יכו יוליג תופילחב ךכ ךות תקחשמ םג וא ,הת 
,םיברה-תושר ינפל התלגתנ םיעטק-מיעטק .יוס 
שובכל ,(שושיג-ינרק ףא) יוריג-ינרק תחלוש 
ןמ המלעה המלענ ףוסבל .אבחתהלו - תובבל 
,התומד אולמב םינשה ןויבחמ האצישמ .ןולחה 
ולע םתוא אללו .האצי יוריג-ינרק ןתוא אלל 
.הל ןוכנ תומלשה-ןחבימ ןויבחה רחאל .םימ 

1 יוהשה הרתס האריי דציכ 

.ןהל תיעבט תיתונמא הניטאפ תונשי תוריצי 
.רחא ןויבח והז .ןהלש ןורכזהוךמזה-תפיטע וז 
ושח הריצי לכו .הריציה לש דיחיה-תושר .םלש 
דח הריצי 'הריש' .איה היח תויושר יתשב הב 

תישאר רכז .הצחמל-הנשי וא .איה הצחמל-הש 

יתלבה הנויבחב ןמזה הפטיע המבו ,הל הריעצ 
הלרוג ? םניעב הימולע ידגב ודמעה י םלש 

ישארב .היוליגבמ היוסיכב ,הארנב ,הילע רפש 
טהללו םינפה-קמוסל תדמחנ הלחנ !רתיה הת 
םיקחרומו םיברוקמ םיבהואמ לש תושגרתהה 
תשבכנ הלחנ ישפחל התאצב .תחא הנועבו תעב 

תושדח לע יצפוק םינותע-ירקבמ ירציל איה 
איתלדינוקיא-ירבוש םיפסומ-ירוביגל ,תורפסב 
בוש וארומו יחה םסק ;םהל רשוכ-תעש) ןוב 
יפש םיקיתו םירקוח תונרקסלו ,(םהילע םניא 
ב"יפעא .םמעפמ םהל ןמוזמה שדחה חותינה יות 

קר :איה תיעבט תאזה תידדצברה הקיקשה לכ 
התמרכ ,התע םג תגרוחה ,לודג רפוס תריצי 

וא תפקמה תירבעה הזורפה רדגמ ,םימיה לכ 
,הררועל היושע ,הת 

םיארקנ ,רפסה תא תחתפשמ ,םינושארה םיפדה 
ואב םנימב םידחוימו םילועמ לש ןמור יפדכ 
רו ודוהי ,רכומה ינונגעה ונונגסב ודוחי .תומ 
לכ קיתע ,וכרדכ ,ןונגע שקבמ ןאכ םג .ותוליג 
חה םייחב .שדח תויהל לכויש ידכ ,תויהל והש 
בה םנושלבו ,השדחה םתוברת רסובבו ,םישד 
ןיידע ןונגסבש וז תוקיתע לש תינימש ,הלול 

.™יה ןעשמה ,הדיחיה תושממה איה 
הבו ןמור התויהב ילוא-הריציה לש התודיחי 
ימעה אל טעמכ תירבעה הזורפה .רוביג הב תוי 

*בעה רפסמה .ללכ הדימעה אל רוביג .ןמור הד 

הריש םשה םצע .םה ורשע ונונגסו ומלוע ,יר 
'הריש' רכזייהו ,תומדכ הריש רכזיתה .וב םסק 
ףסוותיש וא ,שדח ומלועש ,שדח ינונגע ןמורכ 

ז ןשודיח ואשונ קרו ,ןונגעל רכומ ךשמה 

תחא חנש ,ןמרתלא 

איהו ,ןמרתלא ןתנ תריטפ ףתחל הנש תואלמב 
,ותריש לש השדחה םייחה-תפוקתל הנושאר 
הרשע' ךותמ ריש-יעטק ינש תרבוחב םיאבומ 
דומע-יצחו ,םהב ונרחב הליחת הנווכב .'םיהא 

חיגהש ללחל ת1א אנ יהי :םהירחא ונחנה קלח 
םיאבומה םיעטקב ,ונתורפסב וירתא ררושמה 

ררושמה לש תיטתסא-תיטויפה ותפקשה תיצמת 
ומצ ירסומהו יטויפה .תירסומ-תיטויפה ותנומאו 
םיוטיב לע םיאב םהו ,ותרישב דרפה-ילבל םיד 

שלו ,ותאירבלו רישל וסחיב ,קצומה ,שרופמה 
תרוש לכב ,.א .נ .תירבעה-ושפנ הבהא 
דמצב תומדה-וד וזל ובל היה ןותנ ,בתכש ריש 
הלא-ףונכ תככוסה ,םימיה-תקיתע םאה :דחא 
,הזמ ,השדחה תירבעה הריציה לע הפוח-בחר 
רעל תודיתעה חתפב הזמ תבצינה המלעהו 
ישב ול םיחא םידחא .התמועל םיטטורה םהיליפ 

םהבו ,ומדוק רודה תרישב םיבר) השדחה ונתר 
תירבעה לא ומכ םגש ,(וצרענ קילאיב באה 
יהת התאי הלאל .םה םיבתוכ םריש ןירשימב 
בעה חור: םהב חור .חורה-יררושמ ראות תל 
טוח - ונתרישב ותוא רסחה לכ ,הז "ןומד" .תיר 
שי וב םיכרובמה .אוה רסח הריש לש הרדשה 
םרישב איה תמהנמו שי ,םהב הזע וז חורו 
יות םה אלה היתוודאו הילג םלועל .יאשחב 

.ול שפנ-יות רשא ררושמה לש םינפה 

םה םירוזפ .ל"נה םיעטקל ונארק הריש-יריש 
.ויריש לכב ,שגר-תוטילפכ אל ,ןויגה-ירמאפ 

.מ .ע 
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