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 שפחת םא .ההדוב איה ךמצע ךלש ךתעדות ,רע התאשכ .'רע תויהל' התועמשמ 'ההדוב' הלימה
 םדא ומכ הז ירה .יוגשו ישפיט השעמ הז היהי יהשלכ תרדגומ הרוצ ול שיש ההדוב ךל הצוחמ
 דרפנב םייח םניאו םימב םייח םיגדש רחאמ ,םימב שפחיש ךכב ליחתהל וילע .גד סופתל שקבמש
 אלו םשש ןוויכמ ,ומצע ולש ותעדותב שפחל וילע ,ההדוב אוצמל הצור םדא םא .םוקמ םושב םימהמ
  .ההדוב אצמנ רחא םוקמ םושב

 ?יתעדותל רע תושעיהל ידכ תושעל לכוא המ ,ןכ םא :לאש דימלת

 יהשלכ חור וז םאה ?ירוקמה ךעבט הז םאה ?ךתעדות וז םאה ?תאזכ הלאש לאוש המ :ןיאוקה הנע
 ?םודא ?בוהצ ?לוחכ הז םאה ?ןיבל ןיב והשלכ םוקממ ?ךל הצוחמ ?ךכותמ אב הז םאה ?דש וא
 ?ןבל

 ,ךתקיתשבו ךרובידב ,ךבשיבו ךדמעב רקח קימעהל ךילע .ךמצעב ריהבהלו רוקחל ךילע הז תא
 אל ,םלועלו .תזכורמו האלמ תוריסמב וז הריקחב דימתהל ךילע .התה תייתשבו זרואה תליכאב
  .והשלכ הרומ לש וירבדב וא ,תויונשרפבו תורטוסב הבושתה תא שפחת לא ,השעת המ הנשמ

 לותחה ומכ היהתו ,אצומ אלב ליבשל ,םותס יובמל עיגתו סייגל לכותש םיצמאמה לכ תא הצמתשכ
 לוחה ףוע .ררחתשתו ומצעמ ךכ אובי הז ,הציב לע תרגודה תלוגנרתה םאה ומכ ,רבכע רוח חתפב
  .אולכ היה ובש בולכה יגרוסמ ישפוח ,ףועיו םייפנכ שורפי רוגעה .תבהזומה תשרה תא עיקבי

 ילבמ אוושל הנש םישולש םגו םירשע הלבתו ךתומ םוי דע םג ךרדה תצירפ אובת אל םא םג ךא
 שקבת אל םלועלש ,םלש בלב יל חיטבתש הצור ינא ,יתימאה ךעבטב טיבהל תחא םעפ ולו הכזתש
 תא םיעיצמש םיקוחש םינקזו תולב תונקז ינימ לכמ םיעמושש הלאה םירופיסב תינחור תנעשמ ךל
 אל םלועלו ךיתומצעל ודמצייו ךרועב וקבדיי םה ,ךכ השעת םא .םויכ םוקמ לכב ,קושב ומכ ,םתלוכרמ
 רמואש לככ ,םינומדקה םירומה לש החילצל םישקה םינאוקה םע ךייוכיסל רשאבו .םהמ ררחתשת
 .בטיי ןכ ןיינעב תוחפ

 וילע ,היצטידמב ןומיאל ומצע תא שידקמש םדא' :ֹוַאיְמ ןֶאּוי ְגנאַפ ֹואַק םשב ןומדק ריזנ רמא ךכיפל
 תבצוח תיתילכת תושיחנו ,קפס לש לודג רודכ ,ןומא לש לודג שרוש :םירקיע השולשב דייטצהל
 .'לגר ול הרסחש לגר תלת ומכ ןמאתמה היהי השולשהמ דחא ולו רסחי םא .תובהל

 ןתינש ךכב ינורקע ןומאו ומצע ולש ועבט תא תוארל םדא לכ לש ותלוכיב ןומאה אוה לודגה ןומאה
 חולצל ,רודחל לכות אל ,תאזכ ןומא תדימל עיגהל חילצת םא םגו .הזה ימצעה עבטה תא רודחל
 לע הדובעב ךב ולעיש ,קפס לש תויסיסבו תוידוסי תושוחת אלב המלש תוררועתה ררועתהלו

 לש הלודג תחא הסמ ךלוכ לכ ךופהתו ,ושבגתיו תוקפס ךב ואגי םא םגו .החילצל םישקה םינאוקה
 תושיחנב םינאוקב רקח קימעת אל םא קפסה לש תאזה הלודגה הסמה תא קרפל לכות אל ,קפס
 .תובהל תבצוח תיתילכת

 תא םימישגמ םהש דע תוכורא תֹוּפְלאַק שולש חקול םיבושק אלו םילצע םייח םירוצילש םירמוא ןכל
 לש קזבהב עיגמש והשמ איה תּונַרֵע ,ןתיא םבלשו תח אלל םייושעה הלא רובעש דועב ,הנאוורינה
 ןומיאה .יוטיב ידיל ךלש דלומה עבטה תאבהב ךלוכ לכ זכרתהל אוה תושעל ךילעש המ .הבשחמ
 ץמאמהש אוה רקיעה ,ןבאב ץעה תא ךכחמ התאשכ .ךוכיח תועצמאב שא תתצה ומכ אוה היצטידמב
 תיצת אל םלועל ,ןשע לש ןושאר ןמיס הארתש םעפ לכב קיספת םא .ףיצרו אלמ היהי עיקשמ התאש
 .תֹוּפְלאַק שולש וא םייתש ךשמב ךוכיחב ךכ ךישמת םא םג ,שא לש דחא ץוצינ ולו



 ימ לש םמעטמ םעט אל םלועמש ךכמ דרטומ והשימש חיננ .םי ףוח ונשי ןאכמ םירטמ תואמ המכ קר
 רצוע אוה םידעצ האמ רבעש ינפל לבא ,ףוחה ןוויכב אצוי אוה .המיגד םהמ םוגלל טילחמ אוהו םיה
 אל םלועל ךכ .םידעצ הרשע קר דעצש ירחא רזוח אוה םעפה לבא ,ליחתמ בוש אוה .ויתובקע לע בשו
 םא םג יזא ,ויתובקע לע בושל ילבמ ,רשי ךליו ותכלב דימתי םא ךא ?ןוכנ ,םיה ימ לש םמעט תא עדי

 וא[ .םיל עיגי רבד לש ופוסב ,רבעו ןוויכ לכמ םירה ףקומ ,םייתשבי תוזוחמב ,םיה ףוחמ קוחר רג אוה
 םוקמ לכב םיה ימ לש םמעט תא עדי אוה דחא עגרב ,םהמ םעטיו םיה ימב ועבצא תא לובטישכ ]זא
 .ימורדה םיבו ינופצה םיב ,ןיסבו ודוהב – םוקמ לכב םעטה ותוא אוה םיה ימ לש םמעט ירהש ,םלועב


