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העד רמאמ
? עודמ בושחלו תוסנלו רוצעל יוארו . האנש יעוגיפ לש " לג " םלועבו ץראב םיווח ונחנא הנורחאל

? ונתוא םיאנוש עודמ

ינ םאה ? םואתפ הז םנמא םאהו . םישנא הברה ךכ לכ סיעכמ ךכ לכש םואתפ ונישע המ םצעבו
תייה דימת תורודה לוכב םאה ? ררועתהל וניביוא לש םמעזל םרגש יפיצפס רבד לע עיבצהל ןת

? ונב וחבט רשאכ םירחא םימע לש םסעכל תילנויצרו תינויגה הביס ה

רה םידוהיה " . םידוהיה תמשא התייה עוערה הלכלכה המגודל הינמרגב .. ןכש רמול ןתינ הרואכל
." הלכלכה תא וס

... םהיקולא תא ונגרהש וסעכ תורודה לכבו בלצה תועסמב םירצונה

. ןוהה ילעב ויה םידוהיהש ןימאהש ינפמ חצר ןילטס

... םידליו םישנ חצר םיקידצמו " םישבוכ " ונתוא םיארוק םימלסומה

ארשי תודלוויה זאמ תורוד הברה ךכ לכ ךשמבש רמול רבתסמ אל תילאירו תיגול הניחבמ לבא
וי הקומע הלחמ לש םוטפמיס קר וז יתעדל אלא , הנוש הביסמ םעפ לכו ונתוא םיפדורש - םעל ל

... רת

א: דומע טפ ףד תבש תכסמב ארמגה תרמוא

{ יניס רה ומש ארקנ עודמ }?" יניס רה יאמ "

" וילע ( םיוג ) "ם וכעל האנש הדריש רה "

האנש - יניס

. םירכונ לצא האנש הררועתה םידוהיל הנתינש הרות ןתממ האצותכ - תינוריא הרוצב

םלועב ידוהיה תואיצמ םצע . התוא אלמל השקש תונקיר ו רוסחמ לש גוס םבילבו םשפנב רצונ
. תינקירה השגרהה תא םהב ררועמ

: םיכרד 2 םנשי הזל התוא אלמל ןוצרל הליבומ - תונקיר לש השגרה התוא

קומעו יתימא ןכות שופיח - יבויח יולימ (1

.... הצוחה התוא קורזנ " היעבהמ רתפנ אוב " לש תיביטקניטסניא הבוגת – ילילש יולימ (2

רשע " תאו " הזה ינדורה םיקולאה תא סורהל " איה םייחב ותוחילשש םעפ רמא "ש מי רלטיה
." םייחה תא םישיחכמה ויתורבד ת

יתמא תוירסומ לש גוס לכ םג אלא םידוהיה תא רגמל קר הנניא תוימשיטנאה תרטמ ונייהד
ת.

? שיחכהל

? םישוע המ ... איה תעכ הלאשה



לועב ונלש ידוחייה ביכרמה תאו םדאה לש ותודהי תא שיחכהל שיש איה תידימה הנקסמה
ם.

יתסהלו שפחתהל הסינ ידוהישכ דימת לבא דימת . ןמאנו ץורח ןולשיכ הלשכנ וז הטיש לבא
נשה תבילו תביס ירהש , רתוי דוע םייתמאה םיאנושה לש םמעז תא ררוע קר הז ומצע תא ר

. המודכו ןושל שובל הנידמ יסומינמ רתוי הקומע איה , המלענ אל הא

? ןורתפ ןכ המ זא

. םמצע תא תונשל םילוכי םה קר , םירחא תונשל שרדנ אל ונתאמ השעמל

מעמב הנתינ ונל םג םאה " לואשל םאובב לבת יבשוי לכ לש םדי תא קזחו דדועל ונילע לבא
? ונייחל תועמשמ שי ונל םג םאה ?" םיוויצ יניס רה ד

! ןכ
, יפוס ןיאה םלועה ארוב תאמ םייחב תוארוה הנתינ םכל םג
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. םלוכ רובע

גל ריאהל לכונ טרפכו םעכ ונדועייל ונלש ימינפה לוקל םינמאנו םינמאנ ונמצעל היהנ רשאכ קר
. תמאב םייו

ח תנוכשב תסנכה תיבב יעובשה רועישב ורסמנו , הנורחאה הפוקתה תארשהב ובתכ נ םירבדה -
. תלצב

.JLI ירועישמ ססובמו יעיבר םויב רועישה


