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טוארקלקניפ ןלא

רחאה םשב
חתפבש תוימשיטנאה לע םירוהרה

ד"סשתה םילשורי ,םלש תאצוה
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רמשמה לע הדימע  .א

.ברעמה ידוהי לשנם ִמג םזיצאנה היה הנש םישימח ךשמב

.תוימשיטנאה לש הדובכב עגפ ןכא ,נוסַברנ ירבדכ ,רלטיה

התייהש ררבתמ ךא ,תיפוס התייה העיגפה יכ ורבסש ויה

ררבתמ דבעידב ךא ,תרמגומ הדבוע תאזש ובשח .דבלב תינמז

הנידמה ,תפרצב אקווד ,תעכו .הגופה אלא וז התייה אלש

תמייתסמ ,רתויב לודגה םידוהיה רפסמ הבש תיפוריאה

תסנכ יתב םילעמ :רתויב ילטורבה חרואב תאזה הגופהה

הליהק תודסומ ;ןימלע יתב םיללחמ ,םינברב םיעגופ ,שאב

םהילתוכ תא תוקנל םיצלאנ תואטיסרבינוא וליפאו םיידוהי

בר ץמוא שורד .הלילב הנטש תובותכב וסוכש רחאל ,םויב

םינוכמה םימחר ירסח תומוקמ םתואב הפיכ שובחל ידכ
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לש םרפסמ ;זירפב תיתחתה תבכרב וא ,"םישיגר םיעבר"

דומיל ;לדגו ךלוה תעשפנ העונת תונויצב םיאורה חורה ישנא

אוה רשאכ ,התע אקווד ירשפא יתלבכ הלגתמ האושה אשונ

הקיתעה תעה אשונ תא םידלי םידמלמ רשאכ ;העשה וצ

הבש "ךלכולמ ידוהי" הללקה ;געלל אשומ םירבעה ויהי דימת

םידוהיה לש םבל .רפסה יתב תורצח לכב טעמכ תעמשנו

.םידחופ םה ,המחלמה זאמ הנושארלו ,םהילע דבכ

:םירתוס תושגר ינש הרזומ היבוברעב םישמשמ הז דחפב

,םידוהיב תזחוא הלהב .רּכּומה לש ותרזח יוהיזו ,המהדתה

םושמ ,םיבצינ םה המ לומ בטיה םיניבמ םה םתווהל לבא

תויחכונה תופקתהה .םידקת שי רבכ וללה תוירקתה לכלש

תאנשב רבד ןיא .םינשי םיעצפ תוחתופ ,םידה תוררועמ

םיטונ ןכל .רבעה ןמ ןורכיז הלעמ וניאש תעכ םידוהיה

ליחתמ הז ,רמגנ הזשכ" :םמצעל רמול ,םשואיי בורב ,הינעמנ

רתתסה רבעה ;"םימי םתוא זאמ יוניש לכ לח אל ...שדחמ

תעשל וניתמהב תמכ ומצע םישהו ,תוחוורה תועדה יכבנב

,תרסומ הרוזנצה ,םירפומ םירוסיאה .העיגה ןכא איהו .רשוכ

םוניהיגה חיגמ רתוי רחואמ הנש םישימח :ץרפנ לוענמה

וידי תא שרופו ויתומצע תא ץלחמ עורה ¨םוירוטגרופהמ
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