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 ,הנש .ח"י = הז י"כב  ודוב  אצמנ הוה | הפמה
 חינה רשא םירפסה רצוא תא יתינק רשא םוימל

 ,ל"בירה לש וראש רעבסעדנאל לדנעמ 'ה וירחא
 םיגטקה וירפסמ הזיא דוע י"כב ידיב םיאצמנ ןכו

 אל .תאז .ותרכחמב | םנמא  םאו :וסמהנררפ%

 לכב ןיטצה הב רשא הלודנה ותמכח תא הארה

 ,הנכות דעב אל תרבחמה הרקי ונל לבא ,וירפס

 לודגה ,'הפוסה | ,לייביר .טעמ | האצי "ןשי יקר /םא מכ

 ילעו ,תונושה היתונלפמ לכ יב המואב לבוקמה

 תא היהיש ןפוא לכב םלועל האיצוהל הבוחה התיה

 לבא ,ונתורפסל איבת רשא תלעותה הבר אל םא

 לכמ->י תלעות לכ הרסה = הניא | :ןהי הלא לכ ירא
 ,איה םג הצוחנ םידיסחה ימי ירבדל ,םנמא יכ ,לכו

 לארשי ימכח שאר תעד רורב םיאור וננה הב רשא

 רתוי םהישודקו םיריכחה תא עדי רשא איסורב

 לע דלונ רשאי; יקיבירי .ההחי הםידיסחה ירפ (כשבבכ

 םהינכ פשי םיכוראה וייח ימי לכו םידיסחה יכרב

 והרבחמ םנ חיכות רשאכ ונממ רתוי םתעדל לכוי ימו

 תורוק בותכל תע אובב יכ הוקאו "םיאפר קמע,

 תרבחמב םנ ץפח םירפוסה ואצמי הנה ,םידיסחה

 .תאוה

 .דראנייד םירפא

 ר"סרת רייא חריב
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 ץראה ןטבב ורצעי אל םידאכ

 ץרפ וצרפי ידע | ,ובירי  וטטוקתי
 ןוצלפתי הידומעו ,לבתה תומא ועיני

 ויתונתשע רבנ | רוצעי אל | ןכ

 ויתפש תשראב ידע ,ענר טוקשי אל

 .וכלהי | שיח | ויתיער לכ

2 

 ורנסי םינובנ יתפש ,;םיליסכ ןושל טושמ
 ורוצעי  םנושלו ,ומיפב | ןסרו | גתט

 םיטשה תחת םישנא תטרמ חנעפלמ

 ולשכי םתימרתבו ,דעומל ןוזח .דוע ןכא

 ולסכיו | ורעבי ,םלגר טומת תעלו
 .םילגר ול ןיא רקש יכ ,לכ ןיעל עדוי זא



 םיעתמה םיאיבנה לע .'ה רמא הכ

 ו יש ון ב

 םינופב  ה5שתו ייסי" ןוילל \ ישורס ה םכס ןתכ

 םכלכ .םכיתושהע :לע םובכוש .םיעה םכלל /םמכב

 לבתהו ,ןנאשה ךסמו החונמה הוסמ תחת םיחורס

 היתובוחר לכבו .בצע היתוצוח לכב ,ןוניב הינפ התסכ
 םפעפעו ,ןורשי ןיע תועמד םימכ | הנמורזת .הנות

 םתראפת תרטע הלפנ ,לארשי ןרק ע .
 תוביתנ לכ לע: הינאת .,הברי םוהתכ ראו תויתחתלכ

 :בשו "הבוע לנה לכ" תוכילהי יפמרכ לחה ררסש

 .בקעו .תיב ::ןעשי! .םכיכע ,ןוילק ל ההומע הםמפה
 הסונמו וע חטבמ .ועבטה םכיקע םרצבמ תוישא
 ( םתחטבה ןכ) + .ןיא\ םכודעלב ו הקוצמו הש ב

 המוחו וע לדנמבכ םימלוע תעושת אצמנ םכב ךא
 ,םימשה ןמ דרת יכ שא .םעו םויב טלמהל ,הרוצב

 םשג .לעממ ןנעה ץיפו יכ בר םיקרבו שיבנלא ינבא
 וא ,תולוק זיזחו םערב דלח ילע ףוטשי יכ וע תורשמ

 םהינכוש תחתמ םיקמעו ,וכפהתי םשרשמ םירה םנ
 .הנכפהתת חלמו תירפנל םיצירע תולחנ .ועקבתי

 לארשי יד ןהישאר רעש ,שאב תופורש םירז תומדש

 ,בצע :ןיא : :זוקב תדע אליי ה תזמ ודהההה תה
 תנומא תאז .,לארשי לובנו תוחמ לכב הגנות זיא
 .הלפ בצנ ןמוא

 ימ ל לארשו ישודקל שההל ובל הש והוהה
 ?ותיח םייחב ונדועב וימולש ינומאב ודי חלשי הז

 אל ודיו ותירכ .ללחל, רקעי | מא סב אנ ה
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 הצרא "לארשי, שאר תורעש ליפי הו ימ ?שבית
 ףלמה רצחב רבד השעיה ל הקני הקנו ,םיאור ונחנאו
 תובשחמ ,םירשו םיכלמ בל ?ודוסב אוכנ אל ונחנאו--
 ,וכולמי םיכלמ ונב ,םתוח רמוחכ ונדיב ץרא יצעוי
 רוסאי ימ .טפשמ וקקוחי ץרא ינזורו ורושי םירש ונב
 תוברק םימאל ןומה טיקשי ימ ? םיכלמ תומחלמ
 אשמו וניתוביבס םירטוע םימשה תואבצ ןה ?ןוצפחי

 ,םתרמא !בקעי תיב ארית לא יכ--ףא .ואשי ונתדוקפ
 תדוקפ תעדל םכניבו 'ד ןיב םיבשהו םיצרה ונחנא
 השעי אל ונדעלב ,ודחי םדא לעו יונ לע רשב לכ
 ימו ?רבשמ לע תבשויה יניע תויפוצ ימל ,המואמ
 םחר יניע תויולת ימל ?הדיל ילבח ישפח חלשי
 דלת יכ הרקע !ונילא אלה ? םיקמוצ םירשו ליכשמ
 תנובת אלה ןוילע יכורב ערזב ךרובי יכ רקע ,העבש
 רקוה ימ וא ?הדנה תוד ימד רוצעי ימ ,אוה ונפכ

 הרהוטמ אל השא יעננ רהטי ימ ?הרוצע השא רוקמ
 ובוזב בזה אפרי ימ ? הלעבק הרוהט יתלב הרוקממ
 ימ !וניתותפש חורב אלה ?וכרי לע עלוצ שיא וא
 ?ותירב תשאב דנובה שיאה תא חורה יפנכ לע אשי
 ימו ,ונרבדב שעובה עשרה תומי ימ יתפש חורב
 תואוכת שרשי ימ ?חצנ הלעי ילב תחש והרירוי
 החלצהה תלילכב רטעי ימ ?ונב ןומא ןיא רבנ
 תחלצה ?וניניעב ןח אצומ .שיא לכ ןוצר עבשבו

 הלכמב ןאצה ,םיחרו בכר תחלצה ,ןינקו רחסמ
 הובאו הכננ וא ,הלס ונשדי יכ םיתפרב רקבהו

 חירטי .ימ .1ונימ תוכרבמ אלה ? הילעבל בושת יכ
 תחא הקלחו ,תחא הקלח לע ריטמהל םיקחש יכע



0 

 ! אובת הפ דע ,ףחוס רטמ לע דקפ ימ ( א רטמת אל
 םילככב ירזכא ךאלמו םיתשחנב ןטשה אבוה ונינפל

 ףיאו .תמכ ושרק לע 'בבושה "לא ודי חלש לבל
 ער תורשבמ יתפש הנמלאת !הה--- ? שונא וועי
 ,תובוט אל תועומש רפסמ הפ לכ רכסי ,ןורושיב
 ,טיבי אל קוחרמל .,ול רשב יניע .הפוצב ונימאת לא
 :ער ארינ אל הנדל יב היהי תא א ו םוקש

 לע. רורד רופצכ .ובשת >יכ םבלי המ ,התפו

 ושחה ? תצבור היחורפא לע םימרכ תרופצכ ? היצב

 תיב לא שיא שיא םלכ וחרב ,ויתסב עדרפצב םלכ

 םויב םכזועמ חטבמ היא .ותרתחמל רבכעכ ונולמ
 ירמא אופא היא ? םכנימי עשי תרובנ אופא ? הרצ
 ףלא וסוני םכיפכב םירמת תופכ לוקמ יכ םכיפ

 ץעוי לכ תומי תובע ץע יפנע חירמו ,לארשי יביוא
 ידי לע םכיפנכ תיציצב ורינת יכו ?לעילב םשוחו ער
 לאבצ יצולח םיפלא ברח

 ! דאמ ומלכתו ושבת אלה ,םלכה םתנאמ !הה
 עקרקב המש !ואוב הָמש ,ןוכשלכ םילחנ ץורעב המש '

 רמחכ בהזו ,ףסכ רפעכ םתרבצ אוש !ואבחתת םיה
 ינבאו הדמח ילכ ,ןמנראו תלכת ישובלמ ,םתצבק
 לכ םכיתב םתאלמ ,םתעצב ,םתקשע ,םתדמח םהוש
 ,םיסוס תוראב ,בצ תולנעב ,רהציו שוריתב ןייב ,בוט

 :םתרבע יה .םע ונתואו  ,וינהכו .לילא \ידבעכ
 תרדאב ןעי ,ידבז ןבל רשא לכ תמרחה !ןונ ןב

 ל-7

 חנש שקבט או ,םתשקבב םידגנתשה םישנא ינש (א

 םהינש ןוצר אלמי ותכרבב ברהו ,הנוחש הנש הזו אמושנ



 ל

 רעש תרדאב ורכע המהו ,לארשימ ןטק .רפס
 הפ הצופ ןיאו לארשיב ,םיפלא ףלא ושבל רשא
 יפ תא קח ילבל םתרעפ רשא דבלמ יכ-- ,ףצפצמו

 םתוריעה רשא דבלמ .ופרקב םיב |

 יונ ,וצראמ דדונו חדונמ םע ,רמאל ונילע םירש

 םימתרפה דחאכ ,ןרק םירי ול אל ץראּב ררונתמה

 ,תוחפה ירשמ דחאכ תיש. ףושעי ,תוצד
 :ונדצכ :םינינצכו ונניעב םיבשכ ודחי ולכ רשא יונ

 םולכל טפשמה םכל ,םעב רוצעל םכל יכ תחת
 שובלב תוארתה יתלכל ,המור תכל יתלבל ,ם

 ךא םתאו ,םיאורה | יניע ורקני רשא רקיו רדה

 םכעורו .הביאה ןזרנ ונילע חודנכ הנושו
 םימעה ינפל םכיפתהב האנשה תשק ונתארקל .ותחנ
 ,ועו תאש רתיב שמשה יניעל םכתולגנהב .םירשהו
 םיסוסב ,תונוש תופככרממ תובכרמב ,תוכלמ הדהב
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 לקוקב םיהיבא תובההב ,םיהובהבו םיכורש םיצומא

 לוקב ,העורתו הרצוצהב ,םילנלנ ןומהב ,ןפוא .שע

 ,בקעי תיב ערזל רורד 'ה ארק ולאכ ,םינורהשו םינומעפ

 ודיגה-- .לארשי תיב תוחפשמ לכל ןתנ רבכ השפח ומכ
 םתכלה ןכ יכ ?'ד םע תורחל רפושב עקת ימ אנ
 וננעהת ןכ יכ : ,םכיניע ירחא .םכבל  תורירשב בבוש

 : /י
 םתינב ?םיחורמ תוילעו תודמ תיב .םינדעמ יקונפתב

 יז תועלקמ תועיריב ןש תוטמ ,שש תפצרב ,ננוע יקכיה

 תלכת הפטועמ םכנימיל תפצנ לגשה .המקר השעמ
 ןהככ ןשוח ינבא תוצבושמ םימזנו הדעצא ,ןמגראו
 ןואנו ידע ישובלב םכינפל ןודקרי םכידלי .חושמה
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 .ונכלה אל הלונבו :.שרוקה "תמדא :לע ידוע :םיפשוי
 ירי = רנע :ונב ולח ואלו :;םקנעמ :ברח 3אל "יח תנו
 זעינפה תואלת ןומהז תולשכמה תובר םתחכשה .םירז
 האנקה הליפה םיללח םיבר [הה *?םירשה תאנק ןועב ונב
 ושרד-- .הברח תחבאמ ןורשי ערז 'ינורה . םימוצעו
 ?לארשיב םינפל תאזכ התיהה ,םיהלא -תרזת רפס לעמ
 התיהה ,םיאובנה לבח ןיב ,םיזוחה .תוקהל :ןיב .ורקח

 ,םלכ הזחא תוצלפ ,זכבו וענ םלכ ןה ?םתדעב תאזכ
 לכ ;הזוח לכ ,תהמנהו רמה .תולנה לע 'םוד קנאה

 ,ויתועורז ל תחת ושפנ תרצ רודצ אשנ איבנ

 .האוש .םזיל םשאר תורעש וטרמ ,רפעב ושלפתה
 ואר רשא השקה תוזחה לע ,םהל דנוה יכ האושמו

 ,הלדנה ךעתב .שתאו קקהחהמו כהונוע
 תחת וכלי חוחש ךיא ,'ה םע תא תואורה םכיניע
 תודבכב ,ומכש לע ויתזאלת אשמ :שיא שיא ,םתדובע
 ,םיפוחד ,הסמעמ ןבא תחתכ ןמזה תחת וקעוי .,גהנתי
 לע םאו ,םיצוצרו םיקושע ,םיצופנ ,םירוזפ ,םיבוחס

 היתורבא שורפת ,הרוא החלצהה עיפות ףלא ינמ דחא
 ןושאב ןובקר ץע רזאכ אוה אלה ,ץורח קרקריב
 ה לכ:;ןמ  ,רמוגמ :ערמ אלו  =הוא  ההבה הלול
 לע ואשנתת םכדבל םתא עודמו ,גשוכרו לארשי
 ףותב ,דימת התשמו בל :בוטו החמשב 'ד להק
 !ףפוי :תוב  רבש לע :םבכ ההכ ,ןזאו .?הםנו "חגנמו

 ידסימ הומלתה ימכח ןיב 'הרומנו %אנ .'הכלנ
 רשא תעדו המכחב ,הדסומ ןבכאב ,הנפ ןבאב תדה
 ,ץחלו רעצ ייח ויח םבר אלה ,םכינתממ הבע םנטק
 ,חלמו תפב הזו םיבורח בקב הז ,קכ רסוחו קחודב
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 םיניפות השעממ םפכ עינימ הברח תפ םהל היה בוט

 תנב ןיימ טהידי למעמ הרושמב 'םימ  ,םירחא לשמ

 ,םימ יבאושו םיצע יבטוח ,שרוח הזו הנוב הזו :,םתלוז

 םנושל קתמב יכ דע ,םדאב תונתמ אונשל וקימעה

 םאה ,הלא ידעלב ןכא-- .יוכו הלבנ טושפ,  וריהוה

 ? לארשי ללכ תבוטל ןנובתהל םכמ רחא תעד לע הלע
 .בצמו דמעמ לע אירבח ןמ דח ףיקשהו האר םאה

 פישנא טפשמ תעדל םכל אלה ?ןורושי ערו

 :םדאה תרות תעדל םכל .הירכנ ץראּכ םיררוגתמה
 ץמאתהל םכילע אלה , םירז  תמדא לע "ללונתמה

 ךיא תומזמו תולובחת בושחלו תוצע תישל רזאתהלו

 :םירשו םימע ידסח ונילע ךושמל ךיא ,ןחו ןוצר קיפהל

 :םהוכ כ יניקה תורמלי אלו .,םיסוח.:ונא .םלצב "רש
 םירואלכ םבידעלב אלה .,ומל "חור תרומליתויהל אל

 ,הפונח וא" הארימ :.הזו הבהאמ הז ,ולנרו ודי שיא

 ,והומנרי ןבאב םכתעמשמל רוסי אל"רשא שיא לכו

 ,םיצעויו ,םיטפוש 'ןה ,תוירא ינישמ'ידנה עסשכ עסשי

 ,םימסוק = ,םיזוח | ,םיאיכנ | ,םיקידצ  ,םינובנ - ,םימכח

 םפכ או .,קהנ אכ.- םפידעכב ' םישחולו = םימופהח

 'םכל םנ אלה ,םינהכה קח םכל םא ,הרוכבה טפשמ

 רורדה ימל ,ישפח אוה ימ יכ 1 הקכואנה טפשמ

 הנרי ונלב ל םכומב .יה םע" תבוטל .בושחל .ודלחי זמיב

 אוצמל צושחנ ,הנהנ םינויכ ונלכ ,ןמזה ילבכב תורוסא

 תסכמו ולכא יפל שיא שיא ,וניתב תיחמק ןוזמו ףרט
 בצע ,םיטקשו םיולש ,םתא ןכ אכ  ,ותיב תושפנ

 םינוכנ.לענ ךורש דעו טוחמ :וצחלי אל םכבל הנותו

 םיברמ םקה ",תאש  ןולכות רשאמ ..ףתוו  םכינפל
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 תושעל: תע יב :,ובבלב הנהי רשא םכב ימו+ ,איבהל

 .עיפוה םיקחש ןכוש רשא תעי יכ ףא ? ומעלו 'דל
 :האנשה תופרח ותתכ המה ,ונינמז יכלמ לע ותמכחמ
 ורוי .תע :לכב ' ,הביאה .יתינח זרבש ,לדו ינע םעמ
 ידנכ  תוששל ודקפו המה םהי ,םתבהא יצח | ונדננ
 .םיקונהמ  הלונ ילכ ריסהל :,הנועמו אכודמ םעמ" אלכ
 הנתנ תדה :,וינפל םידמועה ןיב םיכלהמ ונל תתלו
 ידומטל . יםהב :חכ- רשא  עדמ .יניבמ : םישנא "רוחבל
 'התי .ןוב: ובשי .;לארשי תיבל .תואסכ .,ףלמ. לכיהב
 :,הוקחלו שורדל ,ךלמה ינפ םיאורה םירשהו םימעה
 :ונתחלצה היהת םהב רשא ,ונירחא ונערזלו ונל בוטה
 :םימעהז < םיטה .לככ המדאה ינפ לע  ונתראפתו

 "דחא שפשמו תחא הקוח ,םדובכ לצ תחת םיבשויה

 םירשה תוברכו ,הירש םיבר ץרא עשפב ךא ,םלכל
 :הבר :םוהת. ירבשמכ ,ופעזב םיה :ילנכ ,ץראה םשת

 ושני. דחאב: רחא . ,ודכלתי החאב :יהחא/ הפס םתב

 :ונואנ רובשל אשנתי .והיחאב שיא | ,ושענתיו  ושערי
 יאל םיליואה ,לארשי תיבל :ןכ נזאש היבשהלו

 תומזמ ריפהל וצמאתה ורזאתה ,וחוני אלו וטוקשי
 תאו ,ותלוז תצע רפהל ךא ותבשחמ רציו ,והער
 ינשהו הרוקה ליפמ דחאה ,ינשה ןאמי הז הבאי רשא
 ךיהזמ ויה לארשי ךירע :רפסמ ,וסיעכה ןעמל ודימעמ

 ול רמאי שודק ,ןבל והארמ רשא שיא .לכ' ,ךיקהנמו

 ברע  תעל+/תשק יבורל "יףב היה םימכ ועו מ

 ודיב ותרטקמ ,רוא רקכה  ,המרמ  ינואמ ודיב :ןענב
 ,םהיניב תקולחמה התבר ,רפכל שדקב תרשל דמועו
 תוו ,וירבד לקו -ויתומולה לע "הז .ודמו ביר וחמ
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 אל"ובירי ה םכיר ;ומשאיו םכל ףלח ,ונוענשו ונויזחב
 תאנק םא :יכ .,יד?םע יריחב תבוטל אל ,םומש 'םשל

 תוכט "ןמאנה "אוה יהכ "המהי . דחא ילכ .;ןהעדמ \שוא
 | :וחורב םינש ויפו .הרוכבה :טפשמ :ולו ד

 תדבואה שקכנ אל ,תאו תא םג אנ הבזענ ךא

 :,התע םנ ךא ,ולפי םינושארה םימיה ,ןמזה םוהתב
 הפוצ !'ד םע םתימה םתא !וירכועב םתייה םתא
 הטצמ | [;בםנבסמ "רוגמ , ילתדטע :םורטמ .ילזק .[תי י?כ

 לצ יכ התופי יתפ ימ !רעש ותכי חתותב !ונילע
 תבשונ חור .קר :יכ ?םישנאכ האור אוה !םירה

 ודיעה "דעה :םימלש 'ןכו :םיבר .ןה :,המוחה :ירעשב
 םיחוצמו םומרח .!לארשי .,דכלמ 'ךלנה "חמשה :!ונב

 ץפח .אול ;םירבוד םה רקש ! אל ורמאתו ,ךיתוביבס

 םולחב .;עדותה :ונילא .הארמב :אלה ןונתא :ערהל 'ה

 ;םומשח יןמ םכילע "הרוי ער 1ןאא :[יאל נב "בח
 םידקת אלו אוכת אל ,וארית לא !םולש םולש

 םנמאה :!דקש ירומו םיעתמ !הה--- :הערה ונדעב

 לע קרה % הנתנ םבדיב קרו ץהאה תא :םיהכא בוע
 תגוכ :םנמאה ? הילע .םיבשויה לכו לבתה קשת :םכופ

 םתאה %תואכצה ןודא ינפ תוארל םימשב ןוכל ןחיתפ

 ?-יחולומגתו שיא השעמ תערל "ד  דופב ואוכת

 ןשה ?אכמ !ןחלש ילע :?ירשבה "היס לע .םכתמשבה

 ?לארטי יהלא דובכ םכילא הארי םיסובא םיהזברכו

 ודחאתת :יכ ןיי יקרומב םיתושה םָיער תובטמב וא
 אל ,קייה יצל םכל לא ?ריפסה .תנבכ השעמ וזחת

 תוארמ :הנונ םיניע .ילילכח םכל :אל .;רכש ומוה .םכל
 ושפנ רעונמ קנפמל אל ,רפכ רהנ תווחמ ,םיהלא
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 רשא הלאה םישנאה !הלאכ תוארונו תורקי תוארמ
 תעפהל .רשכומה שיאב ל"זח ונמש תולעממ וקחר

 רבוד "ד תור 'יכ : םבבלב טלי ליל םיהלא ה
 אשנא יד בתכ ,םהלכ וחתפנ םימשה תובוראו םב
 ידי אתלמ רשפייץרנמל?"ןולהכו ערקמכ ןולהכ 7

 םהיניע .ומצעי יב ןיי יאבופ ---- .%אלכיה לתכ לע
 ?לע םינוש םיעבצמ םיעבצו ,המדרת םהילע לופנב
 םיציצכ ,ןנע| םויב תשקה הארמכ ,ופולחי םהינפ

 :יכ םשפנב ומדי  ,וקורבי יכ שמשה יניעל םיחרפו

 :,םבככשמ לע ועוניו ונוחי םאו ,םתוביבס למשחה ןיע

 :הה: .םיהלא ,יכאלמכ טלפב ודריו :וכעי יב ובשחי
 :הבז ונוכה :םויב  ,ישמנ ןב ברח םכב םנ הלח אול
 ןב יפכחש ןיב - .םכתאל םנ :"ףרנ ושל "לחנ כבה

 :זאמ גנחנ םיונה .תישאר יכוקנ 1 םימש' יא ..םעוניבא

 ראפתא ךב רשא לארשי ,םדקמ ןובנו םכח םע
 ונקסכנ" םג לגרעבנ .רנלכ"תחאבי::ךיא ונומש דארק

 הכחמ .טלפמו תודוצמ תיבל הזכ רקש חטבמ םושל

 שפרנ ןיעמ םאה ?עשונו ץורנ וב זוע לדגמל בוכ
 שארו" העפא ןושלו ,רבנ ןואמצ רבשי תחשמ רוקמו

 ?ומשאי: אל ןהילכואו הבער שפנ הנעיבשת םינתפ

 ךסמ םיעוע חור וא. ,תערמ -םֶדא לכו סקבנה חד
 םיסוס תרחנבו הנשמ תבכרמבה ?ונברקב םיהלא
 ידודנ יכ רובעפהי 2 םימלוע+ תעושת .:אצמל ' םיניוזמ

 רבעמ תוקחשמ םישנו הזמ רבעמ תוננאש .םישנ
 רובעבה ,םהישעמ ףקותו םזע תולהת  תורפסמ הזמ

 תורענו םירענ יכ .ןעי וא ?"ד יחישמל םתחשמנ הז

 םיחוא לעכ ,םאוב םוקמ לכב םובבוסי רפסמ ןיא



 בולכב .דופקו תאק לעכ ,ואבוי םיקחרממ | םייאו
 ? תפומ ישנאל ויה ןכ לעה ,םתוארל וצכקתי ולבוה
 תוחישל .םעב םירעובה תומולחל ונימאת תמאבה
 ןיא .תואקפנו \ תולודג תורפסמה תולבו תונקז םישנ

 ם כר הניב ילושב לבש ררחענ קר .ףהיי? ףקח
 הערכנו האוכנ הז ילנרלה ."ךרבא, | םיארוקו .םהינפל
 לכ ןה .?םשארב ןתנ :תוכלמ  רתכו :םהינפל .ךרב

 םיהקא וננח רשא לכ )ול םדא בל קר רשא שיא

 המה :םה יכ עדיו ןובי ,םימיל ריעצ םא ףא הניצב

 דוככ ץראל .ודירוה המה .לבתה ירכועב ויה רשא
 ,לסכ עשר לכ 'הל שדוק ומיריו ,רשויהו תמאה
 םוקמ ספא דע .זולנו המרמ המדאה ינפ ואלמ המה

 ,םבלב שא דוקיכ ףסכה תקושת .רודחל תמאל
 שפות לכ תארקל םיחור םיוחתשמו םיפופצ םידמוע

 ,לדכ ןיצקכ ,עשרמ קידצמ ,תחא הרוגא וא הטישק
 לכ וה הלא םנ ;הללחו הנו .,השורגו  .הנמקאמ

 יתשכ ,וארקי בה בה .עצב עוצבל ףא ובשחי םויה

 ףסכ ידעלב ותמכחו םדא תרות  .הקולעה /תונב

 םידיכ .דרשיו םתה .הקדצ  .םהוניעב רקב  יקיפצכ
 רם ודב יאו תכל שופ לכ יכלנכהתנקיה

 ו דפ: בו | רטתב הלוה שואו \ 4טהינועל ייחארתי אל
 תארקל ווחתשי ץרא םיפא .ומינפ הוחי אל המואמ
 חירי .קוחרמ .לועמ ףכב אוה םא ףא לקשה עבר
 ףא .ודיב ףסכה יהלא תא איבה רשא שיאה חיר
 אורממ םהיניעב :בהו .תחא ףכ בוט .ןודו יריב .יכ
 םדאב רשיו ץראה ןמ ריכח דבא .רשויו קדצ םינפח

 ,ןכוראי .םימרל "םלכ" א =



 עטנ םרכ .םינפל תייה ןדע ןנכ !ץרא ףל יא
 ףיתוקנוי ,םינמענ יעשנ ,רדה ץע ירפ ךב ,םדקמ םיהלא
 ךכ .ראפתהל עטמ םש םג תעטל ולבוה םיקחרמל

 וינלפ רהנ ,טאל םיכלוהה תיחונמ ימ .םימ  תוכרב
 ינבא םש ,חלכודבה ינבא םש ,םישנאו םיהלא חמשמ
 .קקוב ןפנ ךינפנ ,'ד ךפה םירעכ !התעו ,םהשה
 .םינתפ תרורמ ךימימ ינלפ ,הירכנ ירוס ךיתולכשא
 ינבא ,ףננ ינבא ךינבא ,טימו שפר ךא ,וברה וללד
 ואב תומודרקב ,ךב וטלש םירז ידי  ,תוצפונמ רינ
 .רעבל ךא תייהו וזיתה .וריסה- ךיתוראפ תורמומבו
 התמחלמ םוחלל יה תאריב םילשומ ואצי ךממ !ץרא

 ןצחב ,ואב םיקחרממ ךתמכח עמשל .הרות לש
 תמא תרות ,םלועמ םשה ישנא ףישנא .ךינב וחקל
 ףועל והיבנה .תד--שא םתפש לעו ,םהיפב התיה

 ,ירפסל ארפסמ ,אתיירבל אתליכממ ,שרדמל דומלתמ

 םיררויו ,הרעָשב םיולתה םירה םורמ. תולעל וניהיו

 םיהלא תרותב ךא םתובשחמ לכ .הכלה יקמעל
 הבכ אל הלילבו יד .תפאלממ יותבש אל וםמוי -,םווח

 ירעש .,לבה  תווטא לכ ופרש "םהיפ  לבהבי םדנ

 ילבמ המכח  הבומ יכ 'םתעדבו :וחתפנ 'םהל הנובת

 ומי \..פקעיל "ההציתעי וארבכו .ףחתותט תל ו ככה

 ריבגכ ,ןנמ שיאכ תומלכ םשפנ ופרח ,ומדק יכ ץחל

 םינוור ונפל | ,ובצותה :םיכלמ ינפל .-,כרקםויב לוח

 הידבכנ םע םהל בירו וחכותה ץרא ינהכ םע ,ודמע

 ,וקיתמה רמ לכ םתרמא ףוצב ,םנושל קתמב .היצעויו

 םיללמאה תא וטלמ םתמכחבו .ופיטה סיסע םתפשמ

 הנשויל תדה תרטע ובישה המה םה .ברח תחבאמ
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 ידמחמו ,םרצוא 'ד תארי .הנוכמ לע הנומאה  רזנו

 ו ובד ןככו תונמקתו = ובשטח + ןמורל לבת" ילבה

 .דסח תבהא םא יכ ,םשפנ הלחב ןואנו האנב  ,וערי

 עצב אל ,תורושת וסאמ ,תונתמ ואנש ,תכל ענצהו

 הנב ידנוב ידנב אלי ,עשר .ישוע\ בהז אלו ןוא ילעומ

 ,וחקל אל םשפנ רפוכ ןואנ ישבול ישובלמ אלו
 תומלע יעננ ,ואפר אל םישנ יבואכמ ,ודפ אל םימשא

 ועדי :אכ ,השא םע דוס וקימעה אל ,ושבח אל

 םבלב וכרבתהי אל :',המוקו הבכשמ  חהאוכו 'התאצ

 םירלוב ה .םייח דנא םהיפ .תכרב--םיהלא תוכרבמ "יכ

 יכהוא  ,ועעורתה אל בכ יוענ םעו םדוכב ואב אל

 ,וכלהתה חאכ ערכ עדמ יניבמ םעו םתירב ילעב תעד

 ינפ ואשנ אל ,רענ וא ןקו םא ,רישע םאו ךמ םא

 ףסכ רהומל ,םירשי ךרדמ םטה אל דחושו ,שיא
 ,בהז שופת לילאל םהינב תא רוכמל םבל התפנ אכ

 !ישקץע לכ םע ומחל 'ד תומחלמ ,רקעל .םהיתונבו

 רבו ץמאל..הליל"'םג :םמוי ומס  תובירנ לע ,בל
 םיפרחנ = ,םימי אמצלו בערל םחל" תתל ,תולשוכ

 ,ועבש .םמחלכמ ,ולכא םתפמ ,םתיב ואב םידדונו

 ףבוא לכ לע ץיע .םישל קדצ ילעופ תורונא ורפי

 ם וסר םע רסחו "בוט לומנגל םיפידנ בלי וריעהי .הדנו

 כו המרפעל יןבושי .יכ .םיתמה +:םקו ,םרי הטמה יכ

 התת לוו ם טל" רוה" ףורל  הכרבל :הלאה..םיקידצה

 :הלמ" םלוע רע

 ,עשרמ - קדצ קוחרכ ,רקשה ןמ תמאה ןורתיכ

 ,םהישודקו וננמז ידיסחמ הלאה םירשיה יכרד וקחר ןכ

 ףוכשי" אל  םתיבב המה .(םהל האנ הו םש  םא)
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 ועוני ריעל .ריעמ | ,לבת ינפ לע םיטטושמ | ,םהיקגה
 בישהל אל ,ועשפ בקעיל רינהל אל ,רפאכ ףסכ --

 ,םירשי תולפמב בל ישקע להנל אל ,תוחדנה תייטח
 המה םיברה ,לארשי אנ .רמאי '! תאזמ םהכ .הלילח
 םתושפנב םיאטחה רפסמ המכ" ?.ואמ ובישה רשא
 ןה ?םתחכות ילנרל בוט ףךרד לע ובציתה. רשא
 תולקעמ *השע" םעח : דדי = לבת לכנפ לע האי אמ
 ולחה זא ינמו ,לארשי טודק ירחאמ ּורוזנ ,תינרוחא
 הנחמ ברקב טטושל הלאה םישדחה םיקירצה

 הפת : יכי"היעדוי לע קש  תרגוה ,.הרותה < םיהכעה
 יכ-. :יתרפנ .:הלכ. רזמלת/ילעב /ךכפא :ארקט הכלב

 ויתונש הלבי המלו ,'ד תרותב םלעה עני המל
 נישי ןעמלה ?בוט לכשו ןח אצמי ןעמלה ?םידומלב
 שודק : ;אוהי :ןובנ.םבה הז יהעלב סנו בא הל ומ
 ינפ ןחאמ ,למע לכ ילב ורכש :לע אוביו ול ורמאי

 ,אחקי שודקו שדוקה .רתונמ לכאי ,ונוע רסו אסכד
 ןכ לע ' ? םיהלא תפעד = רקחב תנו ככה ויה לו
 וניבי אל :'ה רבד אשמו ,ידש תאריג הרות גופת

 ,וירוענ תשא בוזעל ,ןקזב רענה בהרי םחרמ םחיגנ םוימ
 וברל ץורי ןעמל טובעב הויכיתפו וילפת תא תתל
 ויתונשו וימי תולבלו ,םויה לכ דקרלו רמול ,ושודקו
 דלויה רענה וכרד תוצק הלא ןה ,הפשבו ןיוב /תוללותב
 אסכה :ירחא  דמוקה .לכ -,הלאה יםינברה כרב של

 םיקודצל .יקפכ .ךרה :ןכ :(םיכרוקמהי זמ אווה כ ןח

 קיזחהלו זוחאכ תוכזה תא אלמ ףסכב ריכשהל הלאה

 םיירישה ,הנבקה שודק תעשב שודקה השמה תא

 .הלאכ תוכר רו;ו ,םסרופמו עודי רבכ הז קידצה לש



 ו

 לבא ,רבד רתסה םיהל א רובכ יכ םיעדוי ונלב
 ונגמז ידיסחל םינושארה םידיסחה ןיב המ אנ וננובתה
 תמ=ח תויה בוט אל יכ םתניּב בחורב ,ומילחה םינושארה

 ןכל ,היתומוח הלעי ץפחה לכ רשא ,הצורפ ריעכ הלבקה
 ואבי לבליםירמנש ודוקפה .,םוהובג םילדנמב .הוכבס

 םע םלש ובל רשא ,'ד רבדי אריה קרו  ,הלובנ םירז
 םיריסחה לבא ,הילא תשנל ושרה דבל ו ,לארשי תדות

 תילננה תא ועדי םרט רתסנה תמכחב ורחב םישרחה

 ימורמב םוקמ לכבו ,םתפש אצומ וניבי אל יכ ףא
 םישנ ינפל  ,תואלפנבו תולודנב םהיפ וחתפי תרק
 ,ןוללמי האליע דצל ןילימ תוחפשו םידבע יניעכ ,תורענו
 םיעמושכ וניבי אל ועדי אל ,ונתובא ןורעש אל ןילימ

 א בי קר םא רובה ירפכה ינפל םנ  ,םיעימשמכ

 חמק שבד ,םילצב ,םיצב ,הניפג ,האמח ,בלח ,ותחנמ

 ,הבכרמה השעמ ירתסמ ועימשי וינזאל םנ ,םינד וא
 ועמשב ויתחת זנרי אל ימו א ,לעמ יפרש דום חיש

 ברו והלה םוחקנ :יפמ ןיפוי יקיתע .הפכש | םירבד
 תא שרפי ושפנ ;בושל ולכא. ירחא ירפכהו ,תעדו
 בהד.כ' :ההחה "הפס יונפ לע  .תובחרה  וזתועורו וודי

 .הללי לוק םיריו םהני גנאשי ופרט לע לובש

 ,ךתדובעל תכלל ףל בוט בוט אל םאה !רפכ ןב -
 םירועש לילב הניכה ףל ,ךירקב תפר תלד רוגסו ךל

 םאו ,םיהלא ךכרב רשא ךתמהבל אופסמו ,ךרושל
 תיב לא ףל ,הנקמה ףסאה תע אל לודג םויה דוע
 םאו ,ךילעופ לעו ךידבע לע ןנובתה ,םיחרהו קנחטה
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 לכ: :דומל = ףל ..,הפסו  :ןושל 3 ןרבהל התא שפל לק
 םתאצב ,הרורעש וניאר םכינב ףךוניחב םג- ,['בתש :
 ח אלו הרותיאל םדיב:ןיא דיסהה רבקכה וכ

 ,םיקסופ וא דומלת םנ המו ,הנשמ אלו ארקמ אל

 0/1 מכח

 'ד ןודאה  ינפ תוארל--םהינפ רהווה לא  ומישי כיעד

 עימשת אל ץוחב ,םפש לע הטוע ותרותו ,תואבצ

 התוארב ,תחרוב איה התבכיוא תודיסחה ינפמ יכ ,הלוק

 קמעב המכח ש-וד ליכשמ לכ ילגרל השורפ תשר
 ,לארשיב רפסו ןושל עדוי לכק אוה רובע קמע ,םידיפח
 אוה םורע יכ האריו ויניע תא םעה חקפי ןפ םדחפמ

 תעה איבה אוב יכ ונימאה אכ .םתורע הלנת זאו

 ך ל.מ ה "לא "אובל| לארשיב ןוכנו 'םכח. שקובי הש
 ! ןורשי ךידיטח האר התע ,םערז לעו םשפנ לע שקבל

 לארשיב ףלא םיעבראב הארי דחא ןוכנ ףא םא

 הזכ שיא אצמנה ? ךלמ ילכיהב דומעל חכ וב רשא
 המכח .םאו .?:תקדו ספשמב ןירבדי לכבכה ערומ
 ,ושרנ :'וג ןמ ' םיהלא תארים וספא וככה
 ריעמ > .םירשמ  יהבוד לכ הבעת שב ה כ

 ירכוד 7 לון :שיל = הקולהחמ  ילוכה כס הו ו

 יכדור = םאו+ ,הבראמ "וכד םיעק בשובו תוסמהב
 ספשמו ןיד יטמ ,תוקשעמ ףסכו םינומלש

 ו םהיניע -ןעי .הבשהני לאו יןינהמ ל ה כוהב מותה

 םכינשמ זמ. תערל "ה דופב אב ומ ןככ תנה ,םקצרמ

 תא עישרהל לקשמ ינאמ ימ דיב ?רהתוי ץישרי

 עוצבל ךא םתא םג ןה ?ינשה תא קידצהלו דחאה

 וצת יכו !תואושנ םכיניע ןוה .תוברהל ךא ,עצב

 רשא םילד תיראש זובל ,םיינע ללש לולשל ריְע לע



- 16 = 

 תאטח אל םאה (1 ךלמה סמ םלש ןע

 תוברחב היכע םחלהל ריע לא וברקה יכו ?אוה לואש

 םכיפ לַע ןתי אל רעא לכ לע םכיתומרחו םכ יתוללק

 הכומ לכלו םיינעל  ,םילוהל בדנ רשא םעה תבדנמ

 :מכ ופסא

 וחיטבת יכו ? םכנוע םימש דע לוד 2 םאה ,םיהלא
 הז ןיאה ,דלת יכ הרקעל ףסכ עצב דעב רקש לע
 לכ ,ילוח לכ אפרל אושב וראפתת יכו ללככ עשר

 יכו ? ילילפ ןוע הז ןיאה ,םומ וב רשאו חפספו רוע
 התחונממ תיליל תא עירפהלו םידש שרנל ואובת

 םויכ ?ירמו םסק תאטח תאו ןיאה ,ףסכ ריהמב

 נלשו רופכו ,דחא שיאל ברשו םח וחישטבת דחא

 אה ,שיאל ונעת יכ דוע הרק אל םלועמו ,ינשל
 !יל דינה אלו ינממ םילעה 'ד יכ ךפסכ תא ךל

 והטב ,ויתחת שיא ובש ,םיארי םתא םיהלא תא םאו

 חמקה דכ ,םכפט תאו םכתא 6 אי כ שב
 הלכת אל ןמשה תחפצו ,וב םיחטובהל רפחי אל

 בר רצואמ רשויב טעמ בוט יכ ,ותוולי יכחמכ
 (2 .המרמב

 !ימלכת אלה ישובת אלה !הקדצ ףל יא

 הנש ידמ וחקי תובר תולהקב יכ ,לכל תאז תעדומ (1

 :םילוח רוקיבמ ,אשידק הרבחמ ,להקה תפוקמ םיוסמ ףס הנשב

 .םהיסוסו םהידבע ;םהיתרשמו םהינהכ חואצוהל 'וכו םימורע שיבלממ

 וילע ומישי ,השקבב םהילא אכה שיא לכ ,םיקידצ ףרד ןכ (ל

 דע ליסקעוו ןתי ראשנה דעבו ,עגרכ םלשל וילע יצחה ,שפנ רפכ סמ
 ירחא .םדיב םיפלאל הלאכ תורטש םיחנומ ןכבו ,םיהלא ול רתעי רשא

 הכ ןיבו ,וליעוה אל קידצה תולפת ןעי ,םתוא הדפי אל שיא רשא



 ו

 םילוח תאפור ,םילד תנעשמ רימת תייה רשא תחתו
 תכפהנ יהנה. ,בערוי:השקנ ילכל.יחרצ םוקכ זק ב

 ,םירז "םינב .יאשת  ךקכזחב ,הירכנ  ןפנ ירוסל :התק
 םחל תלח: רשאי שיאלו .,ךיכרב  לע:ינשית םיכלמ גנב
 ןוטא ףוטע רבנכ ,השישאו רפשא יבירקת ול תלוס
 םחל 'רככ .תחתוי המקרה שש ידנב השנה (םורצמ
 רפסמ שיה ןוכנ ןיאל ףסכ םירככ ואיבת .םערל
 ,םימותיו תונמלא ,בער יחופנ ,רירגס םויב ףחי יכלוהק

 םיללטא םילוח םשו ,תובוחרב ולשכי םיקושב וצורי הפ
 אפקנה םונ םמחל םיצע ןיאב שרע קשמדב וללוגתי
 הלאה םיללמאה לכ דעב דעונה ףסכהו ,חרקו רקמ

 ושעכ ינומדא שיא ,בלה ריבא יאבגה רי לע ןתני
 קלח ראוצ לעב ,יתשלפה תילגכ המוקה םר ,ונדוד

 ,םיבכת שיא .אבופו ללוז ,ףרוע. השקו םינפ וע ,ןמשו
 הבחר שפנ לעבו חור סג ,ןושל קילחמו ליכר ףלוה

 אנ ושרד ,לארשי יבידנ תקדצב לשומה אוה אוהו
 תא רשב ?כ תיחשה זא ינמ ץרא יעשר לכ ןיב
 ואצמת םא ,ןודבאו לואש .יאורק ןיב ושקב ,וכרד

 ירענכ המרמו םימד ישנא ,םירורא םיעשר םתדעב
 לע םיאבוצה ,םהינפל םידטועה םהיתרשמו םישודקה

 ,קידצה ינפ תוזחל םיאבה םעב רוצעל ,םתיב חתפ

 ידבעמ דחאו ,תחא םינאמ ףכב לא יזינרמ לכ םאו
 לכבו ,םלכ תא עירכי הינש ףכב הלא ןישידק ןיריע

 ,האמטה םשפנ רהטל יד ןיא התפת שא ילחנ ירהנ
 ",םתפש תמיקע ,הלא םיאירמ תדע לא אנ וננובתה

 ,תופעלו חור םפא חור ,םהיניע תצירקו םהיניש תקירח

 וקנחי ,וקשי תעב וכשי ,ברח תרקדמ םנושל .-



 ו

 ,תווה 'םברקבו .בידנ ידי וקקלי םיבלככ ,וקבחי תעב

 "ובירקהל רשכיה | ,ודנבו שיא .ילכ .וששמי .ךשחב
 בלח םיאלמ ויניטע םאו ,שודקה אסכ ינפל ןברק
 'ךלמ ןולגעכ םדקמו רוחאמ יח רשב םירככ ולו

 והוביכרי .םפתכ לעו והואשי םיפכ לע זא ,באימ

 ,םוצמ שחכ ורשבו אוה לד םאו ,ושדק תרדה ינפל

 תוכמ ,םננכ וילע ועירי ,ויעמ ףךותב ותרותו םת ךלוה

 ,והושרני ונמו ותקרפמ ורבשי ,וקלח ןטב ירדח

 "אופא  חמל ? תודעומ -ינפ הנא !םימת הבג התאו

 קו ךאלמ וטפמ דוחרות שקבליםאו "לדילגרי ,תיפכ
 אל םנמא יכ .דבוא השכ תיעת ןה תאב תואבצ

 ףךותב ומעל בוט שרודה דמע תע ,םינושארה םימיכ

 הופ הכומו 2הטכה ןבתבר לבמש ןיפו ,הרעו להק

 קב טכוהמה הי בדייננלבה: םפכ ועד םלכ ,ןיפמל

 הבט םינושאהה "םימיה "לבא ?םהכ/ הושי .יתפי:ןאיבה
 םירבד ,תואלפ קר עמשת התע .,םיקמ ןיאב ולפנ

 ךכהו רטוב אל ,המכה>אלו :הרגתאל = ,הניבש/ןזא

 יבהוא קר ,םיפצפצמו םינהמ קר הארת התע ,ץרא

 לכ ,םימכח יררוצו תעד יאנוש ,תימרתו רקש ,עצב
 אל םא םתיב חתפ לא ברקה שפנ רמו קוצמ שיא

 היה יכ "ביר < ;המגנפ- אובו אל  .דחוש .ופכ :אלמי

 לידגהל םינושארה ויהי המה ,םיחא ןיב ןודמ ,ריעב

 .םידדצה לכמ שפנ ןוידפ תחק ןעמל ,הרודמה

 םיעשרל ךפא ךיראת יתמ דע !'ד םיהלא לא
 ' תיראש ליצהל םוקת אלו ןשית יתמ דע ? הלאה

 .?הפ לכב םתוא םילכואה ףרשט ותיח ינישמ ןאצה
 םפב הי המ כ ההמעת-עודמ 1 ,ימע ::ונב .םתא. םגו



 ב
 םיליספכ םכלכ םתמכאנ עודמו ,םיניבנ םנ םימכח םנ
 ? ושירחתו םיערה םכיעור תיקירש ועמשת ! םימלא

 הצמשל םיעורפ םכישודק תא תוארמ םכיניע וחט םאה
 השודקה הרותה ? םישחמ םתאו ,לבה יבשוי לכ יניעב
 אלש םינפ הב םילנמה לכ" לע קש" תרנוח .הרוהטהו

 תאזה ,הדובכ לוקח לע םכמ הלוח  ןיאו ,הכלהכ
 ? ורמיתת הב רשא םיהלא תא םכתארי איה

 :והמתהו םהישודק תורות :וברי'אנ ועמש
 לנואב הפס שטמ שודקהלי קהבומ דימלת

 :חלאה םירבדכ
 שודקה ילנר רפעב קבאתהל יתיכז רשא ירחאו

 ל לע רקי ' שוריפ  עומשק  יתיכז < ,םוגנש "שש
 בוהכה ."ובל תא יתדבכה ינא יכ הערפ לא'יאב,
 "אב , -מא המל ,הנושאר  .השקומ ולכ אוה הוה

 ;איה .רתומל" * נא ," תלמ/לתרש למל החטא
 .התומל 'ןכ" םנ.'יתדבכה תלמב איהה תוספל
 ןושל איה *  תא ," הלמה יכ:אוה עור אלה א היעובה]
 אוה ובל :תלמו ,*יתשו: .תא ,"ירמאנש\ בכ המהנ

 ,רכז .ןושל+אוה  םיוי , יםי יבלכיק בותכש 2 הבז
 עודיכ ,רבז ןושל דימת אוה הלמה ףוסב 'ם"י לכ ןעי
 יכ  ,ןוכנ ילא ילכה יאובי "רנכרר פל הא.( םיסד קדמלכ
 תא דוע ערי אלש ,דכייתניחבב היה ההערפש עודיכ

 ויקע ךלהת-ילייה ,אב ןושלב רמא' ןככ/ הבכנךםשה

 םיימיאמש ךרדכ (ץמקב 'בה ) אב אב ןושלב ,םימא

 ל'יר = .,יינ א" תניחבב ."דוע* היהיב םא "בבא טרור

 יכ שוריפ הוו ,דוע יספאו ינא תנרדמב ,הואנ לעב

 ,ינא * היהי "רשאכ ,*ית"רייאוה "כ ישרה



 ל

 שוריפ :ותוא יתדנכ ,'ה- אוהש ילש .םשה יצחב וא
 .םלוקה ןמ ותוא ריבעאו ,תיבה תא ןירבכמ ןושלמ
 תניהבב תוימינפב הערפ היה תמאב יכ ובל תא

 ,הכמ הזיא וילע- האבשכ ,נאודו דרח היהש ,הבקנ

 וקו .היהש אינתרכ .,רכו תניחבב חיה תוינוציחבו

 .הבקנ ןושלו רכו ןועל וב. שי .ןכלו ,"וכו המא
 .חייחפדו

 םימשא יכ תואורה םכיניע ,ןורשי ערז התעו
 נועה ו ןאצכ  וגלכ- ,לבהה .ירחא  ונתכלב  ונחנא םג

 ןה .ןובנהו םכחה םעה ונחנא .םיעתמ םיעור ירחא
 יכ ,איה חלמ תירב-אלה ,םעל ונייה . לומת אל

 ונע התעו ,םלוע דע וניפמ חכשת אל יח לא תרות
 ,םיזוחה ונתובאמ ונלחנ רשא הרותה איה תאזה ,אנ
 םאה ? םימעה יניעּב ונתראפתו ונתמכה איה תאוה

 פל ןיאו לכס םע ןה  ,ונילע ורמאי .םא וקדצי אל
 ילעב וננומדק ירפסב אנ וננובתה ? הזה ןטקה יוגה
 ירפס דננ ,םישודק תעדו המכח םיאלמה תופוסא

 םוקמ םפא דע םילבה רסומ םיאלמה םכישודק

 םלכ הרותה ישרפמ וננומדק ,ןויגהו תערו המכחל
 ייח המה המכחהו הרותה קר יכ ונוריהזה דחא .הפ
 ,ץראב .הקרצו טפשמו דסח תושע ורשאו .םדאה
 םיאור ונחנא המו  .המינפ שדקה לא אובי תאוב

 םילכנ . תימהו םיליסכ יפ תרמוב-- ?ונמע םויה הפ

 לא ףכ יואהמי ,ודקרי םיריעשכ .יח לא לא וננרי
 ףךלמה ינפ תא םיאורה ןיי ירוכש תרחנ לוקל ףכ

 :תוצש אל / יהו .,חרו שא | תובהל . ךותמ .תואפצ יד

 יכ ףא ,םתאלחמ רהטהל ורמאי םיחורפ םימ הוקמב
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 שורדל םתכלבו ,םתאטה סבכל יד ןיא םיה ימ לכב
 שיא תומצע ירכק לע ללפתהל םיתמה לא םייחה רעב
 רכדמב תושביה תומצעה תא תויההל ורמאי םיהלא
 יספא ימ הוקממ אל ,בקעי קלח הלאכ אל ,הרוהי
 ומוקי אל םיאפרהו ,הרצ םויב לארשיל הוקמ
 תומצעו ,האוש אובב לד םעל עישוהל םהירבקמ
 םכיתונבו םפינב רשב לכא וייחב רשא םיהלא שיא
 ? לואש דימ םכדפי אוהה ,םכל ןתנ תומצעה תאו
 והני אל םויה םכתא םייהה םישודקה םכילילא םאו

 המ םיתמהו (1 םכתוהל קר וליעויו רוז םכמ
 םתרות תא ורכמ םייחב םדועב ןה ?םכל ושעי

 ירחא התע יכ ונימאת ךיאו ,ףסכב םתלפתו ריחמב
 ילב תואבצ 'ד ןודאה ינפ תא שקבל וכלי םתומ

 האר םכב ימו תאוכ עמש ימ .9ריחמ  ילבו ףסמ
 אוה םישדקה ףסכ לכ יכ םתעדי ונומכ ? הלאכ
 דעב וניחא תופדנל הקדצ יאבג המה םה  ,םהידיב

 תויסנכ יתב ,םילוח רוקיב ,השודקה ץראב םיינעה
 תדובעל םינלבק ,םדי חלשמ  םינוש םירחסמ .'וכו

 ךשנב םפככ ינתונ ,תודש ירכוח םנ המה ,הלשממה
 תוטיחש יתב יקיוחמ ,םימלשמ םניאו םיול ,תיברתו

 םינענכה לככ המרמ ינזאמ .םדיב ,תופועו תימהב
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 בואכטו .הלחמ לכ ,ןוגיו הרצ ול רשא דיסח שיא לכ (1

 ,עודי רבשב תושקב בותכל דחוימ רפוס ול רשא ,קידצה לא אובי

 תומש, םיבותכ הלאה תואקתפה לעו ,שודקהל כ"חא םשינגי אוהו

 תיכב תלאה תואקתפה תא יתיאר יכ ,המחנב הארא ."םישודקה

 .םהב חנקי רשא קידצה לש תוארחמה
, 



 הלאכ  םישודק יכ ןימאי יתפ ימו ,עורנ .רתויה ןיממ

 חמשי וא םהיתוללקמ רחפי לכס ימו ?'ד דוסב ואב

 םיניבמו םיערייה וגב םיבר םנפא םאו ל םהיתוכרבל

 םימכח םנ םהבו ,הלא ץחש ישנא תומזמ לכ תא

 ץוחב ועימשי אלו דגנמ ודמעי תאו לככו ,םימכחמ

 ,והער תא שיא ושחלתי םתיב ירדחב קרו ,םלוק

 םישי םידיסחה  יצירע דדחפ לבא  ,םָהילהאב ונגרי
 ו כוח תככופמו = יכ. ידע- .,םהיפל .םופחמ

 הנה ,רעשב הפ וחתפי םא יכ םתעדב ,םהיפ/.יחתפ
 ,ותיב תא ופרשי הז לע ,דגנמ םהל: םיאולת םהייח
 הזל ,היריבוס+ לזאזעל וחלשל .לרונ וליפי הז לעו
 יכ םירבד תוקילע ומישי ינשה לעו ומחל ץע ותרכי

 קלח אל רשא םעה ןומהו ,הלשממה תא ובל םלש אל

 ,םידבכנה םישנאה לע עבצאב הארי הניבב םיהלא וכ
 ווחתשיו םהינפ לע הוסמ ןמש רשא ,םישישיו םינקז

 םא ,שודקה לילאהל החנמ םישיגמו ,כברמ ילנעל
 םועהכפו ואלי יעורמו שמס .ןב..שו .קפס ולב :ןכ

 איבהל םהושנ .ינזאב -רשא :בהוה .ימזנ .תא המח

 המה םג וארקי אל. עודמ ? לארשי שודקל ןתמ
 ב יםעה  -עקשי , הכי נבו ? לארשי ךיהקא הלא

 םירשי םישנא םאו ,וידבכנ תאטחב ראוצ דע הלוצמ

 םבבלב הבכנ םרט  םיהלא רנ םא ,תמאב המה

 ,תחא הדונא תושעל .המר דיב תאצל היה םהיקע
 קלח ןיא יכ ,המרב .םלוק .ץיטשהל" םלכ ץצוֶח .ואצי
 םקיהובו אל "וכ '.,םכסנ  רקש וכ | ,םושודקב  םהל

 םיצילמב לארשיל ץפח ןיא יכו ,םימש ירעש תוחתפמ

 תכט קה הו .שיא לכו "המעצ :םיהלא ..ןיב . םורוסהסו



 םינונחתבו "הלפתב םיהלא ינפל וחיש ףךופשי ושפנ
 לב: תלפת עמוש יכ ,ושדק: ימשמ  והנעי ןזנח .לאה

 לע ,לד נפל עוש *כנ אל ענע" דגנ ,אוה 'הפ

 הרורעשה ילע::יפירוע יניע תוקפס הממ

 םהינכ שפנ תא: יוטלמי  םהיקידצ יפות המ א

 ,לרו "נע >:תאמ :ינלונ ירשא /תכבכר (אבעה הוכה
 הנושארה הנרדממ | םירחוכ ,ץרא ינענכל| ףוה המה

 תלרק גשוחי .אלו .;תאזה .הדובע מ םירוטפ הי( ערק
 ןץי  ,םלאמשמ | הבברו 'םנימימ ףלא ולפי ,םעה

 ןעמל קר :ודלונ רשא | ,םהיניעב הוה םעה | ריצח
 םכבלב םיהקא תארי םאו ,םהידבעו םהיתרשמ ויהי

 לארשימ:> תובבהו םיפלא .טלמל "ולדתשי אל יעוהמ
 תאצל "היה םהילע תמאב יכ ףא ל תאוה הדובעהמ

 ףלמה  אבצ ליחל םהינכ תא חולשל םעה שארב
 ונחנא רשא םעהלו ךלמל םבבל תנומא תוארה ןעמל
 ונטע" ושעי רשא בוטה תא וניבי יכ ,וברקב םיבשוי
 ,הרצע וארק - ,םיבשותה  רתג לכ שלל כ נילקל תוכחה

 וררמת :הז המלי :רמאלי םבבל לע ורבדי ,הדעה ושדק
 תאנשמ *יכ םפל דינה מ ל רבה אל לט (םכית תא

 םישנא לארשי ינב םנ ונתי יכ התוצ הלשממה
 ןנהל:ישיא : לכ לט. יאוה  שודקו םוח אר םא ה לאבא

 ,ותמדא לעמ ולשנל םירז ואובי-לבל ותדלומ ץרא לע

 ? תאוה ץ-אה ידילי ונינכש לכמ ונחנא ונילפנ המכו

 ונל הנתנ ונילע הלשממה תלמחמ יכ וניבת אל עודמו
 רפסה יתב תא ונל חתפתו ,הרמשלו הרבעל המדא
 .ץראב םירשאמ ונייהו חילצנו ליכשנ ןעמל

 וארתו ,בל לא תאז ומיש ,םיבוהא םיחא ילחא
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 ,יד ילב דע םימש  תוכרב םכילע וקירת אל םא

 םכיניע תא וחקפ ,ורבדי אוש רשא תומולחה תא ובזע

 הרסו . ,םימלוע - תעושת | עשוהל ..םכדיב ייכ וארתו

 יניעב בוט לכשו ןח ואצמתו ,םימעה תצנק  םכילעמ

 ;םדאו  םיהלא

 הכי כווה

 ןורכז .ת"וש , ורפסל טראהנייטש ףסוי 'ר ןואנה תמדקה

 .םידיסחה תודוא %  .גלקת אדרויפ " ףסוי

 ןימאי אלו ,ןימיה ץקל הכחמו הכוזה ירשא
 יור טבטו ה;סנ"יכא: הקש ורבדבו ,העתנ ?אושב
 ומש ,ולשכנו ןווח דימעהל ואשני ,ולשו וננש ונמע

 יבצ יתבש ןודי . שיאה  לע' ורמא :,בוקעה רושימל

 רחאל םנו ,בקעי יקלא חישמ ותויה ,בקרי ש"מי

 ףיוזמה ותדב םיגהנתמו ,ותאמוטב םיקיזחמ םדוע ותומ
 ועמשי אכ ,רקיעהו .תמאה .תדמ םיטונו ,רקשהו
 םבל .ןודז .,םיפעה .לכמ- תותש; םהיהה  ,םימכח והפרל
 םיקתנמו ,תוריבע ינימ המכב. תולק גוהנק- םאישה

 יור כמ הכרה חיקוי הכו ;,תורומחה "תויבעכ'םג
 ויהש ,וניחא ברקב אינלופ תונידמב  ,ונינמזב הרוראה
 וכשה לצא יםהילק ןניטלהו וניתובר> .םש יםידגזתמ
 ירק ה תלטהבו>,תנכסל .בורק:םואיבה :רע ,הנידמה
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 ;הנוכת | םהב ןיאשו | ,הנוכנ .ררבד .יאל יכ" 'ףרכתכ
 ,הנורחאב התיה הרמדו ללכה ןמ ואצי תאו רובעבל
 ,רחא רברו םימש םש םיפתתשמ תאוה תכ יכ עודיו

 ןיאש הוה רבדכ ורמאי אל םא הדועתלו הרותל

 'םלועה ןמ ורקעי .םלוכ ואיק לע בש בלככ ,רחש וול

 םהיתודלותו םהירחא םיאבה לא םג ,םהמ הערה ץצותו

 :םהב או כ
 יתואיוב >יברקב יכל /םח בבל הררה תופת ה

 [1 םירוצ תוברחו םיצירע רימו  הנוכמ ןמק רפסב
 םניּוכ ",םיתומה פיק" ןילופ יתוניהמב בובקמה פלכ

 הנכתמ ,תחנ םהמ ןיא רשא ,תחא תכ םש המק התע

 םהינהנמו םהישעמב וקדבי ,םישורפו םידיסח תדע

 םהימי בור םישוע ,םינוסנ רוחא ,םישודק תדע להקמ

 תולוק ילוק ונתי ,םיגהמו םיפצפצמ םתלפתב ,םיגחכ

 ונוניהנה רשא ,םינהנמ המכו המכ םינשמו םינושמ

 קפס ילכו ,םינומדלה  וניתובהו ,םינואנה נס כב

 ,םהישעמו םידיסחה ינהנממ | ,םהיניע וז  רשאמ

 וצר ,םהמע הנידמב םש רשא םילודנה םימכחה

 תומדה ןיא תמאבו ,םהומכ תושעלו םהילא תומרהל

 קוחרכ ,בר קחרמ ,םהמ המה םיקוחהו םהיניב "ווישו

 ואלמ .:רבכ < םילודנה .ןתואש ירשאב 7 ,בטטמ ב כמ

 רבכו ,םיקסוע דימת םהבו ,םיקסופו ם"'שמ םסידפ

 םג דובכ ןוכשל ,וניזאב פוטה םעמש תא ונעמש

 ץינפעלאב ספדנה ןושארה םיצירע רימז רפס לע ותנווכ (1

 רובע ירהא (ד"פרת תנש ינראק) ידי לע תינשו, ,ב"לקת תנשב

 .דראנייד .םירפא .הנש ביילק
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 לע תמאה תמכחו םייח תוחרא ונישה .םהו ,ונצראב
 םימש םשל םתנווכו ,הימר .םחוח ב ןיאש .ונעדי .,הירוב

 ,הקסמב תולעל ,הלולפה יה ךרד וערי המה ,היוצר
 םתנרו ,םתלפתב םלוק תמרהב ןיוכלו ,הלוע לא תיב

 ןמזהו העשהו םוקמה יפל ,םתובשחמ יפכ ,םתועונתו
 םימדתמה הלא ןכ אלו ,םתלוזל נשוי אל יקולא ןינע
 םיארמ :,םדכ ןכ אל יכ ,םדאל | ףיקכ םהיקא
 םידיסחכ .,םישודק .להקו ,םישנא . ןומה  ינפב ע"א
 המהו ,םישואב ושעיו םיכנע תושעל ווקיו ,םישורפו
 םינטק םירחא םילטבמו ,םילטב תמאה תרות ירבדמ

 8 ,הלילו םמוי .םדרפב :םילייטמ . ,םילודנ םע
 וראפתי ,הלקתל םהל איהו ,הקבקה ירפסב דימת
 ועינה רבבו  ,התומיקשב היערי יכ תמאה תמכחב

 ,התתימאל המכחה םינישמ םניא תמאבו ,התנוכת דע
 סתסב!יכ:;תופר המָכ וכבסיו :,תועיטנב םיצצקמ :ילואו

 המח יומו חובת  םהב :ןיא: ,הניבו המכח;רתב .יזה

 ,הרעבתה שא ,הרובגב םיקתממו םיקותמה הלודגה

 חצנ תראפת ויה עפשו ,הרמו הנעל שור ימל וכפה

 ולגי םנ ,םירוחאל וכישמי ,םימש תוכלמ דוסי דיה
 םידטועה = ,םירקוח = ןומוו = קיתע | הסיעש םָיהבד

 םירוחבו ץראה ימעל ,םירתםנו םלוע לש המורב

 ,הנופצה המכח ידיס  ידוסי  ,םירענמ  םירענ  םירוחבלו

 םילכפ םיליוא םילולעת םילעוש םיללוע ינפל ומסרפי

 םינינפה םיכילשמ | ,הניבו המכח ונק אל םילפש
 םהלו ורבחתי םהילא רשא לכלו ,םינושמקו םנינצ2כ
 איש תימולחו ,וראפתי ןוילע תעד | תעידיב ,םינופ
 יכ הבכש תבהאו ןוממ תדמח תאפמ יכ  ,ורבדי
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 בוכ ומישי ,םדיבש הממ: םהילא  דבדנתי ןעמל ,םדא

 תדעו | ,םירהה < לא .יולכאיז = ,םירתפנ רקס בו -כממ

 וקימי  ,דומלתה ירוכי ידומלב וסאמי ,דומלנ ףנח

 םינוא:ה "לע נהרסו: העות לי קתע רבה ב וסב

 ,ארמנויהנשמ ארקמב ,ארידת אתיירואב ןיקסעד םינבהו

 ,אתפסותו ארפסו  ירפיס ינתמו ונתד ,ארבסבו קופלפב

 ,'תכליהד אבילא אתתעמש קסמו ארמנ יהלוכו

 םהילע = ןורתי* .םהל  שיי .םינברהש" יםסהיפמו פולה
 תודככנ  תודמפו' ,תולזעמ 'תולודנ :תולעמ  חמכו  המסב

 ,םהיפמ קתע ואיצויו ,םהילע ורכדי תאז לכבו ,תודומ

 פ"עבש .תמאה י תרזתו ',וקלמי - יאליע דצל" ןילימ

 תובקע יפובסקעמ = הכאב = .םישנא \ פס יסכו ה קסמע
 םיהחאמו "?החוכנה .אובל < לכות" אלו כ רב

 ,םהימודו םחמ ירנליצי "הי הלונס הםפל יה ולוא הווה

 ,יכרע לפש דואמ תערוי ישפנו ,םהב אצויכ לכו

 התע יכ ,יכנא ימ יקָע ורמאי ןפ דואמ יתאדי כ'ע

 אובל יהב המו-:םנולק יתולגלו עםעתע  רגבוהל מאב

 ,םיחידא .םירשוםיכלמ ינפל רבקלו "םיר-הב החכ םל

 ןפ ,ינויער ינולהבי ןכלו נתממ הבע םנטק רשא
 ינתאשנ איהו יל אטיקנד אוה אחור תומר ורמאי

 םנמא :.,ילולימ .יתוברהב בד םהילפ יתרתלה כ

 יכ  עדוי אוה - ,תובבל ןחנבו  ,תובשחמה :לכ עדות שד

 תט ,יברקב רשא הואנ חור וא ,יבבל הבממ אל

 .יתרבר :יפקכו:יתישמו יתאב יבבל .םותכ קרו (תרשע

 ןופימב .רוצק .,ירבד תא עימשא  ,ירעצ  לרונ תאפמ)
 ימלב> :הנאד -יתרבא בע =,לכלכ לתא לו סו

 ולעפתי ילוא ,הנרפסא ינממ םילודנ ינפל ,הנחישא



 ו

 ,תואבצ "ד" תאנק אנקל ורדועתיו וצמאתי הו י"ע
 תא םילבחמה ,םימר ליפשהל ,תוא  הבוטל ואריו

 בר תצא .רפהל .!,םימכתהו :ולדתשי :,םימרבה
 תורו כושי קרו < ,םימרכ | ךרד = דוק | :ונפי = אלו
 קא תיכו :הכועה | ,הלולסוהרשיה \ ךרהב: (הלסמב

 וניזאיו ועמשי םאו ,הלהתלו םשל םהל יהיו ,הלעמל
 םרתב ורמיו  ונאמי םאו ,ולכאי ה.וינעה ץרא בוט
 הפו ברע דע: :הקבמ .. ,המילכלו ::הפרחל  ,ולכאי

 סובפל "ילנאמ הנטישקי=ירו- ,המרחה דע, 'ופדרוי

 וככה לככב ותחרות, םבחאו  ,.יתפהא..ונבלב . ןתיו
 :חצ .לצב - ןוכשל הכונו .,חצנלו
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 םירפפכ יהחופ

 הלא תא דוחיב ידימ וגישי םירפפב םירפס ףילחהל םיצפחה
 -יולפה .קלפעב 'דל המחלמ .םירק יאה יצחב עסמ :לוז ריחמב

 .הנויצ פנ ואש .ןיצ אשמ וא .לארשי תוריתע .(תירבעב) קאזרעד

 ןעמאלפת) שעקצאש א"פרל הספ ראפ רעשיריא .לארשי ירובנ
 םינוש םיעבצמ רינ לע) ,ינשה םיצירע רימז .(המה ילש תוכזהו

 הלנמ .ינמטט רבד תתפ םע .םידיסחה דננ חדה ברח 5

 .(דסרת ינראק ,ישופרב פפדנ) .ןהאזניוועל רעב קחצי 'רל ,הפע

 לע ,ןד לעב תאדוא .קורי רינ לע פפדנ ,םירצונה ירקע לוטיב

 לע) ,תומלא .אשראוו .תורואטו רוא .אפורייאב עסמ | .קורי רינ
 תורבוח .רחשהו .רוא רקבה זפקת ןעיוו ,ישי ןב .(שפנה תראשה
 .יררפפה | ןומירמ | א"רל החונמ תירב .םינשח לכמ הברה

 ןבא תאצוה .די קזח .רדאב ח"ב םיחרפ רו ,ןשאר רפס ןרנח
 דנעזייא .תעדו ןבשה .ץרפ ל"י ,ץחח ,רופפ ,עשר יללח .ף"שר

 -עמ | םירוענה יגנבל .חקל ףסוי .'א הנש ,ע"ס ,ידוהיה .טדאטש
 תותכ .הלוקלקו הלכלכה .םינוקתו תופסוהב 'ב האצות עדאהט

 תודלומ) הונא המ  .רדאב לאנרוז ח"ב םיחרפ טקל .לארשיב

 .דדופתטה .ןנג ביטש .קראיונ לאנרוז .הרומה (ותישארט םדא

 .וו .לארשי הצנ .8 ןעוו פ"ש "יה םילודג ח"ב עשוהי תלחנ
 קמע .ריש ,בגעח .'א הנש לאנרוז .יברעמה רג .רקי רפש .רוש

 תסק .רעונ יעעפ .הרמזד יקוספ .ב"יצנה ןואגה לע דפסא .אכבה
 .ץראה תנוכת .םידוהיה תלאש .ם'במרהל תואופרה 'ס .רפוסה

 יתמישרב ארוקח אצמי ּהלאא םירפפמ לכ תגוכת-- .ףנח תוקת

 .יתספדא רשא םילופכה םירפסהמ הנושארה

 ילא אססערדאה
 א. תסואמתזא.
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