
309 םירפסה היננוכמ 

ודיפקה ונלש שדוקה יבתכש עבוק אוה ןכ ..."הזל 
תרצכ האורו (זמ ימע) יגולאידה דוסיה לע רקיעב 
ועב הררתשהש תיגולאיד-יטנאה חורה תא וננמז 

לאקסאפ לש ונונגסב ןיחבמ אוה .(המ ימע) םל 
םיפוסוליפה יהולאו בקעיו קחצי ,םהרבא יהולא ןיב 

ןוויכמ ,ןושארה תא ותפדעה ידכ ךות םינעדמהו 
תורשפא שיש 'שממ "התא" אוה ןושארה קרש 
דמועה ,יחצנה התאה אוה אוהו ותא "השיגפ" 

.(תומוקמ דועו 170 ,57 ימע) התא לכ ירוחאמ 
לש התבוח ידי תאצוי םיהולאל סחיב וז הסיפת 

השדח הרוצב "תואיצמה בייוחמ" גשומ תעיבת 

המרב יתדה שגדל ךכ ידי לע תינענו העיתפמו 
יכ ,שיחכהל ןיא ןכ יפ לע ףאו .הנממ הבגשנ ןיאש 
יפתה ןיב םילשהל םינפ םושב רשפא יא השעמל 
הארו) רבמ לש וז ןיבו תיתרוסמה תיתדה הס 
םלוע תא הלעה רבוב .(המ ימע ותמדקהב ןמגרב 
םוקמ וב ריאשה אלש ,וזכ הגרדמל ולש חיש-ודה 
דועו 178 '87 ,86 ימע) ללכ ליגרה הנבומב תדל 
תוארל חרכוה ותסיפת דוסיל םאתהב .(תומוקמ 
הדירג םינוידשכ ליגרה ןבומב הקיתאו תד םג 
.םיזלה םלועב םירושקה תואנגנמכו (125,118 ימע) 
ועל תוכייש לכ םיהולאל הקיזל רשקב ללוש אוה 
אלא םיהולאל םוקמ ןיא ותטישלו תויתביסה םל 
ןיעמ שמשמה ,יחצנה "התא"כ התא-ינא חוכינב 
,תובזכאה ינפמ םדאה לש התאה-שוחל ןוסיח 

.(61 ימע) ולרוגב לופנל תולולעה 
רבוב לש ותבשחמ ןיינבב תאזה דוסיה תחנה 
בה .רתויב העוערכ יניצרה חותינה םע תילגתמ 

ידבלבה ישממה םלועכ התא-ינא הקיזה ןיעב ותנח 
ועכ תויתביסבו ןמזבו ללחב רדוסמה םלועה ןיבו 
לש ותנחבה תובקעב תכלוה הדירג טשפומ םל 
תועפותה םלועו ומצעלשכ רבדה ןיב טנאק 
קהשכ ,הרטמל ןמגרב עלק אל ונתעדל :םיירגוסב) 
זלה-ינא סחיה תא ןהו התא-ינא הקיזה תא ןה ליב 
טקייבואהו ילאטנדנצסנארטה טקייבוסה ןיבש סחיל 
הזמ רתויו (יל ימע םגו ג"י ימע האר .טנאק לצא 
הייחשב ןמזה ןיב ןוסגרב לש ותנחבה תובקעב 
היולת דבוב לש ותנחבה םלוא .ילאקיסיפה ןמזהו 
רחאל תילגתמ איהש ןוויכמ המילב לע תמאה דצמ 

הרוצב תיגולויסקא הרות לש הלוגלגב ןויעה 

קרו ךא עצובש הרוצ לוגלג ,היגולוטנוא הרות לש 
סוסיב לכ תולוטנה תויטאמגוד תורדגה תרזעב 
הליחתכלמ תונווכמ תורומאה תורדגהה .ינויגה 

רשפאש ,תמייוסמ הנקסמל עיגהל ידכ קרו ךא 
דמתה תומדקומה תוחנהה ילב םג הילא עיגהל היה 
יכו טלחומ בצמכ התא-ינא תוכינח .ונרכזהש תוה 

דגהה ףא לע 'השעמל ראשנ ומצעל דחוימ םלוע 
העיבת ,תידבלבה ותושממ תא ונל תוחיטבמה תור 

קר רתויב חלצומה הרקמב יוצמו הדירג תילאידיא 

תופיצר לכ הל תורסחש העוטקו תידארופס הרוצב 
ףתושמה םלועה ןמ הניכשה קוליס .תודחא לכו 
הרכהל ףוריצב תויתביסנ ןמז ,ללחב רדוסמהו 
ינא הקיזה לש היפורטרפיהה תוחתפתה חרכהב 
רתוי הברהל לרוגהו תוריחה תלאש תא השוע זלה 

,האד) תודוהל ןכומ דבוכש יפכמ תיטאמילבורפ 
התאכ םיהולא :וזמ הרתי .(147 ,45 '44 ימע ,לשמל 
ושמ יתושי עקר ילב רקיע לכ ירשפא וניא יחצנה 
התא" תניחב םיזלה םלועל ףאו תואיצמה לכל ףת 

."אבה םלועב אוה התאו הזה םלועב אוה 

לש ותנשמב דוסיה תחנהבש וז תועיער םלואו 

היצקורטסנוקב םגפ אלא ףוס ףוס הניא רבוב 
םצע איהש המצעלשכ חיש-ודה תרות .תיתרדגהה 

ימא הכ איה וז הרות •הזמ תעגפנ הניא ,ותנשמ 

תוצמל ןיאש ,תימוהת הכו יעצמא יתלב ןפואב תית 
איה ירהש ,תויתרגיש םילמב הכרע תא ללכו ללכ 

תנבהל רתויב םיקומעה םישרשה תא תמאב תפשוח 
המזגהל ששח ילבש המודמכו .תושונאה תויעב 

תנפוצ אהתש הירואית דוע ןיאש ,חינהל רשפא 
השעמהו הבשחמה תיירפהל בר הכ רשוע הברקב 
.רבוב לש וז ותרותכ םדאה תויעבל השיגל רשקב 

 *

,הלועמה םוגרתה לע עיבצהל יאדכ ףוסבל 
הכאלמ יהוז — תירבעל רבוב תא םגרתל ירהש 

םגרתמהש ,דמאיל הנתינ תמאהש אלא .דואמ השק 

לע םימעפל דיפקה ל"ז יקסבלסיוו יבצ חונמה 
דחה לע רשאמ רתוי םוגרתה תפש לש תויסאלקה 

,ריעהל שי ןכ .הלמה לש תקייתמה תועמשמ 
,ינמרגו ילגנא םוגרת ףוריצב םיחנומה תמישרש 
יאדכ .לבהו .רסחב הקול ,רפסה שארב הנתינש 

.רתוי המלש המישר אהת השדח הרודהמבש 

ינכמר םייח 

בהזה חופת תבהא 
•ט"ישת ,ביבא-לת ,תורפסל תורבחמ תאצוה ,'ן"בוקיבר הילד תאמ םידיש 

יריש לש הכישמה תודוסמ דחאש המוד 

יומסהו יולגה ןיבש סחיב ץוענ ץיבוקיבר הילד 
יהב לש הסחמב היריש םיסוח הרואכל .הירישב 

תוחוקל היתוריצי בורב םילמה .תוטשפו תור 

וריצהו תוירבה לש ןהיפב הרוגשה הפשה ןמ 
ידה וליאו 'הדימה לע רתי םיקוחר םניא םיפ 
דצה תניחבמ םג .םיבורק םיפונמ םיבואש םייומ 
יונ לש םינוניגמ תוקחרתהל םירישה םיטונ הר 
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השק ףאו האלהו םירוטה ןמ אוה זורחה .ינוציח 
יצר וליאכ .בצקמה לע הרימשב תוביקע תולגל 
תויהש לע אלל ארוקה תא סינכהל תררושמה הת 
ימ תא 'רקיעה תא גיצהל ,םירבדה לש םבלל 
חיסהל ילב ,תילאמיסכאמ תוריהבב רישה בט 

.ןח יטושיק לש םרבעל תעדה תא 
תווצמ ג"ירת" רישה תחיתפ לשמל ירה 

וינבל רפסל / ותיבל בש תמה שיאהו" :"תחאו 
רבדה עמשמל / וינב ודרחי לבל / ותומ לע 

.(13 ימע) "הזה ארונה 
לכ אלל 'דימ םתנווכ תא םיפשוח םירוטה 
אוה חסונה .תלכתסמה ץעה ןיבו םניב הציצח 
זורחה ,תשטולמ יתלב הרוצה ,הזורפ לש טעמכ 

רנה חיכומש יפכ ירקמ אוה 'בו 'א תורוש ןיב 
.םיימעפ תרזוח "וינב" הלמה ,רישה לש וכש 

יכ ררבתמ הנושארה האירקה םע רבכ םלוא 
דיקפתה דעונ ירישה-ינושלה ,ןוציחה הטעמל 
גמ תננובתמ ובש ,תשטולמה תיכוכזה תלוג לש 

םיזמרנ םיקוחר םיישפנ םיפונ .תודיתעה תד 
ןיב סחיה תניחבמ •ףוקשה ,הלגנה דוסיל דעבמ 
דעבמ זמרנה ןכותה ץבו תינושלה העבהה ךרד 
פאק.ד הביתכה חסונ ינפב םידמוע ונא ,םילמל 
הכסמ אלא ונניא טושפה טפשמה הבש ,תיאק 
תדרפה רבכ •םיבכרומ תודוסי לש םהינפ לע 
תוומה תכלממ ןיבו םייחה תכלממ ןיב םימוחתה 
דבורה איהש ,תדחוימ ,השדח הריפסל תזמור 

באה לש ותומד .םילמה תוחמוצ ונממש קומעה 
כה םירישה לב לע המתוח תא העיבטמ תמה 

היווח ,"ןוכיתה דומע" םירישה רוזחמב םילול 
הקזח תישפנ תוהדזהב הרושקה תיטאמוארט 
בש תררושמה לש השפנב סופיט-יכרא תרצוי 

ןיב ,תמל יח ץב תלבוקמ הקולח ץצופל וחוכ 
יס תישענ תואיצמה לש הייארה .דיתעל רבע 

דח םידממ ךותל רישה תא הסינכמו תיטפואנ 
םיעיגמ םירבדהש ילב ילוא ,דכלנ ארוקה .םיש 
ישב ורוקמש םיוסמ םסקב ,תינויע העדות ללכל 
רמ תיכוכזה תלוג .תולבוקמה ותייאר-יכרד יונ 
חקיז לכ אלל םיעוריאו תויומד הכותב תזע 
ךילהתה .םכסומה רדגבש םימוחתו תונחבהל 
ופוסב אוהש רחאמ ,ימיטיגל אוהש דבלב וז אל 

תולבוקמ תושחרתה תורוצל יוטיב רבד לש 
תויווחל רתוי עלוק םג אלא ,שפנה ימוחתב 
רכה הלובי הלקנ לע .תויביטקייבוס ,תוימיטניא 

:תיבב רישה תא םייסל תררוש 

רןסט ןיזי םיגשו םימ; הע?ש 
וגי5פלמ ןוצך א1ב;ש תק לכב 

וגיל? רבן; רעצהו? תמיא ל? 
(14 ימע ,םש> ונמ? בוז?; בוז? 

יחב תנפוצ וז הביתכ תרוצ אקווד םרב 
ירחא דתי תוררגיה לש תומיוסמ תונכס הב 

תא ךשומה 'הלגנה .תינבתה לש הילשאה םסק 
ךשומה רתסנה לש ורבעל ושאר תיציצב ארוקה 
לשה לש יאוול תואצותל איבהל לולע 'התפמו 
.רישל םסוחיו םייביטקייבוס םיימינפ םינכת תכ 
יהל לוכי רורד ול (הצומק 'ר) ארוקש ןוימדה 
שרפה :רומאל 'תומודמ תויופעתסה דחא ררג 
תויהל אופיא הלולע רישה לש תישפנה תונ 

ורקה 'תימינפה תמאה ןמ תקתונמו תיתורירש 
ףרצמ םירישב ןייעמה .רישה לש הקוחר וא הב 
יפונל םימודמ םישרש וחור יניעב הז הרקמב 
םימייקה םישדשה תא ךישממ אוהש וא ,הרישה 
םהמש הלאמ םינוש וא 'םיקומע םידברב םדשוקו 

.השעמל םיקנוי םה 
קה הז ןוגכ ,ישיאה יתיווחה דוסיל ףסונ 
יש יפונ םירשקתמ וילאש ,"באה תומדב" רוש 
םרוגה אוה לטובמ אל 'ץיבוקיבד הילד לש היר 
ףא וא ,היסקלפר ,רוהרהב ורוקמש ,ינויערה 
הדקמב ךפהנ יתבשחמה ך'קוע"ה .לכשה דסומב 
נמלאה םידכלתמ הביבסמש דקומ תדוקנל הזכ 
וקב לשמה ייומד םירישה ןאכמ .םינושה םיט 
הא" ןושארה רישה ידה .ונינפלש םירישה ץב 
ןיב חיש-וד תרוצב הלובאפה ."בהזה חופת תב 
,לשמנה .הרורב איה גורתאה ןיבו בהזה חופת 

לש ןורחאה תיבב זמרנ לכשהה רסומ ונייהד 
.רישה 

יהריע? א} בהן חיפת 

(6 'טע) והריקכב ףא והלכוא? עלןנ 

תאה אלו בהזה חופת אוה יתימאה חצנמה 

יוליג .חצונמה אוה אוה הרואכל יכ םא 'גור 

ופמ הקידב ןועט םירישבש םיינויערה תודוסיה 
איש-תויפיצב םירושק םהיניב םיטלובה .תטר 
לוב .ואובי אלש םיעישומו תובזוכ תועושתל 
,תימינפ תמא רחא םיעוגעג לש םיביטומ םיט 
רטלאה רחא שופיחה .תומכסומל הפופכ הנניאש 

,תינוימד הכלממ לש הנקוידב הלגתמ הביטאנ 
תודמציהב '("שמשה אובמ ץרא") תיגולותימ 
.סוראה רחא שאונ שופיחבו עבטה ןמ תוארמל 
ץיבוקיבר הילד לש הירישב תוגהה דוסיל 
תא השועה איהו 'הקוצמ לש חור-ךרה הוולתמ 
שה תואיצמה .ירקיעה התניגע ץרפמ הקירילה 
סיד 'העורק איה תררושמה הרת הירחאש המל 
םיכפוהו םירבחתמ המודמהו יתימאה .תינומרה 

ןולשכל ומצעל ךרד אוצמל םדאה לש ונויסנ 
לש הידיש םישענ ךכ .שארמ ותוא אבנל ןתינש 
לש תונמאל םינמאנ היוול ינב ץיבוקיבר הילד 
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,הרוצל ןכותה ןיב קחרמה ,עוזעזה רשא ,הפוקת 
םימוחתה תצירפ ,רתסנה ןויערהו לילפמה למסה 
אלא ונניאש ילידיאה הוולשה-רסוח ,תומכסומהו 

םיירקיעה רכיהה ינמיס םה — ימוהתל יוטיב 
חופת תבהא" רפסה הווהמ וז הניחבמ .הלש 

צמ םינוש םימרוג .רכינ יתונמא גשיה "בהזה 

יכרדב הזונג התודיחאש הנומתל וב םיפרט 

תמ איהו ,דחאכ םיירוקמהו םיטושפה היוטיב 

םיקוחרה םיינויערהו םיישפנה םיפונב תנווג 
תחא אל ,ןכא .תזמרמ איה םהילא ,םיבורקהו 
היקמעמ ןכו וז הריש לש הידממ םה םימצמוצמ 

איה םהמ תעקובו הלועה היווחה םג •םייתוגהה 
שי ןכ יפ לע ףא .הפקיהב תלבגומ םיתעל 
יטויפ גשיה ץיבוקיבר הילד לש הירישב תוארל 
המעט ונל קינעהל ידכ וב שיש 'ומשל יואר 

:(43 'ע) תרדושמה רמאמכ 'הריש לש 

ריא ל# םים$ן ועבטנ לפאה היה ר^הבו 

סתמועו הולשו הןרן םימזיו3 םירגנ םס1 

ןטק עובמל םיוקנ םה לפ^ה היה ר ההבו 

.םיוחן לע םירביען םיאזנ# היקהו ןח םק; שיו 

לזרב ללה 

תוזחמ ידפס יבש 
.ז"טשת 'א"ת ,"הדסמ" תאצוה ,םיקייח השמ תאמ תוזחמ העבש .א 
.ך"שת 'א"ת ,"בינ" תאצוה ,ל"נה תאמ השודקבו הרובגב .ב 

רחבמ טח םיקייח השמ לש הלא וירפס ינש 
דנה .םירגובמלו םידליל תיטאמארדה ותריצימ 

טולשל אוה עדוי .יטאמארד ץדשכב ןנוחמ רבח 
ועל ךא .חתמ רוצילו הזחמה לש םלגה רמוחב 
תינאגרואה תושחרתהה ותריציב הרסח תאז תמ 

םה ויתוזחמ .םירבדה לש תיתוהמה העיבנהו 
בינ .תיתונמא הריצי אלו האנ תבשחמ תעאלמ 

גסהו ןווכמה ץמאמה ,הבורמה הישעה םהב תר 
םהידיב םלרוג תא וחקי םירוביגהש םוקמב .ןונ 
תוחתפתהה םוקמב ,המויסל הלילעה תא ואיביו 
ודיב ונא םישח ,תיעצמא יתלבהו תיחרכהה 

לעו ,םיעוריאה תוירקמב ,רבחמה לש תנווכמה 
תורבודה 'ימצע םויק ןהל ןיאש תויללצב לכה 

.ןהיפב בתוכה םש רשא תא 
ונ יפל םיקלוחמ ןושארה ץבוקב תוזחמה 
תוזחמו םייע"נת תוזחמ — םירודמ ינשל םחיאש 

וקלח תא םורתל אב הז ץבוק .םידעומלו םיגחל 
ונלצא חנזומה םוחת ,םידליל תואזחמה םוחתב 

םיגצומה ונלש םיירוקמה תוזחמב •דואמ דע 
אפל ונא םידע ןורכז ימיו תוגיגחב רפסה-יתבב 
לולכמל 'תוחפונמ תוצילמ ףסואל ,ףיוזמ סות 
קזח רואב םיראומה םייטאמארד םיעוריא לש 
לכמ הקיר ךא ,הקותמ תילולימ תונשגר לש 
השמ חילצה םידליל ויתוזחממ קלחב .ישפנ ןעטמ 
האלמ תונרבד לש וז הנכסמ לצניהל םיקייח 
יגמ ,"לבהו ןיק"ב ןוגע ,םירחאב םלוא ,סותאפ 
אוה ןיא .הדתי תונטשפ ידיל םירבדה ולצא םיע 
רשא ,דליה לש לודגה ונוימד תא לצנל עדוי 

םוקמב .ול םיריהנ היזהה יביתנו הדגאה תפש 
יצמל םיקזח תותובעב רבחמה ומצע רשוק תאז 
רזפמו הזחמהמ יהולאה חוכה תא קיחרמ 'תוא 
שמל דרחנ רשא ,דליה .הדגאה יליפרע לכ תא 

ארקמה ירופיסמ עקובה טפשמה יהולא לוק עמ 
דאה ןמ ילא םיקעוצ ךיחא ימד לוק,, :ארוקו 
ההות ראשנ אוה סיקייח לש והזחמב — "המ 

.טלחומ יוויצו ערכה חוכ לוטנ םלועב• 
הניחבמ שבוגמו ןוימד רישע תאז תמועל 
יל הארנה ,"ראב ילע" הזחמה אוה תיטאמארד 

תא סינכהל רבחמה עדוי ןאכ .ץבוקבש בוטכ 
תויניפאה היתועד לע הפוקתה תריוואל דליה 
.תבשומ הלילעב ותוא קתרלו המלוע תופקשהו 
רבמל ויתוזחמב םגו םידליל ויתוזחמב םג 

לכל תתל ,תויומד בצעל עדוי סיקייח ןיא םירג 
תיתוהמ הניחבמ .ימצע ןקויד וירוביגמ דחא 
תאז אלו .תומד לכל יניפואה לע דומעל השק 
,ןושל התואב ולצא םירבוד לכיהש אלא ,דבלב 
םירבדל הוושמה תויצילמ התואבו ןונגס ותואב 
תשרוח" םידליל הזחמב .הטעמ אל תויתוכאלמ 
וביג תיברמו הווהה ונמז רשא ,"הממשה 

,תיצילמ ןושלב םירוביגה םירבדמ ,םידלי ויר 
דשא דמחא לש השרוחה יצע םה הלא" :ןוגכ 
דע םימ ואב יכ" וא "...יהו הגה ,םיניק ואשי 

.ידכו "...ונחוכ הלכו ונדשל שבי ,שפנ 
ירכועב ףא איה תאז תיצילמו השק ןושל 
ןאכ ףא ."השודקבו הרובגב" ץבוקב תוזחמה 
רבדל םוקמב םיצלמנ םימואנ םירוביגה םיאשונ 
דחא רוביג ץב ןיחבהל ןיאו תוטשפב םהירבד 
,ולש ימינפה רגאמהו ועבמ תניחבמ והנשמל 

ןתונ רבחמהש םיינוציח םינמיס תרזעב קר אלא 
.םהב 

"השודקבו הרובגב"ו "םי בלב" תוזחמה ינש 
מה .תוילמסל םיטונה הריווא תוזחמ רתוי םה 

םימיאה תריווא תא ארוקב רידחהל חילצמ רבח 
תא ןכו םייצאנה םיחצרמה תמיאו האושה לש 
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