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. שמשה לש הנומת אל וז וז המגדה הארמ המ ? זמר םכל ןתא -

ללחל סוטל םילוכי םתייה םא לבא הבוהצ איה שמשהש םכל ודיגי םישנאה בור ,
תיארנ איהש השעמל םיאור םתייה םירוויעל ךופהל ילבמ ונלש שמשה לע טיבהלו ,

, דחי םיבברועמ םלוכ םהשכ תשקה יעבצ לכ תא ללוכ שמש רואש םושמ תאז . הנבל .
רודכ לש הרפסומטאה ללגב הבוהצ ונל תיארנ ונלש שמשה םינבל ונל םיארנ םה .

) . ונלש תכלה בכוכ תא םיפיקמה םיזגה (  ץראה

רזפתמו םימו קבא ומכ , ץראה רודכ לש הרפסומטאב םיקיקלחמ רזחומ לוחכ רוא ,
לוכיו רוזיפל לק תוחפ אוה םודא רוא , וניניעל עיגמש ינפל ינפל םינוויכה לכל םשמ .

םודא ונל הארנ שמשה רואש איה האצותה וניניעל עיגהלו הרפסומטאה ךרד רובעל .
. תמאב איהש הממ רתוי



ןמא תשחמה איה וז הנומת םילוחכ םיבכוכ םגו .(! ( תאז םע , ץוחב םיבוהצ םיבכוכ שי
םילוכי םתא בוהצ קנע . - רפיה םוקיב רתויב םימיהדמהו םירידנה םיבכוכהמ דחא לש

. ןימימ רתוי ןטק הוולמ בכוכ םג תוארל

, םימונורטסא רובע ונלש היסקלגב םיבוהצ םיקנע . - רפיה רסירתכ לע קר ונל עודי
יראה לש בהזומה ץינסה תא סופתל ומכ הז ' הלאה םייקנעה םיבכוכה דחא אוצמל ,

לש לדוגב היה הז בכוכ םא םעפ יא הארנש רתויב לודגה אוה הלעמלש הז . רטופ .
הנק ותואב שמתשנ םא הפוריאב רתויב הובגה קנעה לגלגה ,( (  ןודנול לש ןיעה

! זופת לש לדוגב היהת ונלש שמשה הדימה ,

םינשה  40 םויה הארנ אוהש ומכ לודג היה דימת אל הזה בכוכה לבא ; ךלהמב
. תוריהמב בחרתה אוה תונורחאה

היה אוהו תובר םינש ינפל , ןמימ קלד ףרש בכוכה - וישכע השוע ונלש שמשהש ומכ –
קנע בכוכל חפנתהל ול םרגש המ הזה קלדה ול רמגנ זא לבא , ןטק רתוי הברה .

ךפוה אוה רשאכ ולש תינוציחה הבכשה תא דביאש ינפל , קנע ,( - רפוס ארקנש (  םודא
. ריהב רתוי הברה בוהצ קנע - רפיהל

קחרמה תורמלו ונלש שמשהמ ןוילימ יפ הלודג תוריהבב חרוז הזה בכוכה , םויכ ,
יתלב ןיעב תוארל קוידב ןתינ הזה בוהצה קנע - רפיהה תא ץראה רודכמ ולש םוצעה ,

! תניוזמ
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