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*ריפה העבהה לש המסקו התמצוע רוק }]ך] 
התנוכת תטלוב אסיג דחמ .לופכ אוה תיט " ^ 
צמאב רשא ,תירישה ןושלה לש תידוסיה 
,הקירופאטמה ,םייביטארוגיפה היפוריצ תוע 
איה ,תורחאה תוידוטידה תועבההו למסה 
לצא תורתסנ תוילאנ1יצ1מא תובכש תררועמ 
הדיב תעייסמה איה ,תאז התנוכת .ארוקה 
לש ינושארה הבלשב — ארוקה תא תושעל 
הריציה לש הפתושל — תיטתסאה היווהה 
רשג-שאד הביצמ תאז תופתוש .תיתורפסה 

תואיצמה ןיבל בבודמ רישהש תואיצמה ןיב 
םלעתהל ןיא ,אסיג ךדיאמ .ארוקה ןותנ הב 
יצעל תולגסמ תויטויפ תועבה אקוודש ,ךכמ 
תוריתסמה ,תונווגמ תוינושל תוכסמ ןמ 
תיתימאה תוהמה תא םימתה ארוקה יניעמ 
ארוקה שרדנ ,זא וא .ןהל רבעמ תרתתסמה 
דצב — יטילאנא-ילאוטקלטניא ץמאמל 
תדרל ידכ — תילאנויצומאה תומשרתהה 
ןיבש רעפה ינפ לע רשגלו ריש לש וקמועל 
תימינפה תוהמה ןיבל ינוציחה הטעמה 

.הריציה תבבודמ התוא ,תרתסנהו 
ימב ,אופיא ,תאטבתמ תיטויפה המצועה 

שרודה ינושלה םוצמצה ןיבש ,המאתהה תד 
,דדוצמה יתומשרתהה םסקה ןיבל הקמעה 
םיעצמאה לש רישעה ןווגימהמ עבונה 

.םייתונמאה 

תופחסיהה תא תמלוב םוצמצה תדימ 
ךא ,תיתונמא-תינושל הקיטנמאנרוא ירחא 
הריציה לע איה הסימעמ תחא הנועבו תעב 
יאידיא ,הז ןעטמ .המצועו חתמ-בר ןעטמ 
ינפה תיזחהו תואיצמה אלא וניא ,ורקיעב 
םג ,בגא .תיתורפסה הריציה לש תימ 
םשל תונמא תמסיסב תולגודה תונמא-תורוצ 
דנמאה תועצעטצהל רבעמ תואשונ ,תונמא 
.הרודב תיאידיא תועמשמ תינוציחה תית 

ידיאה תועמשמה תא תוהזל ןיא :תאז ףא 

,טוופדעמ ןילסרז לאוי יב לארשי ידל הניק 1 
ידומע" *»סב י"כ ךותמ הספדנ .דמשה ימיב 
,תופסוה "דסוהסדנאל רזעילא 'רל ,"הדובעה 

.יג ימע 

ונמאה הריציה לש התיתשתב תהגומה תיא 
החוכב .אקווד יטסיצילבופ ןוויכ םע ,תית 
םג תויושע ,תירישה הפשה לש רצויה 
שבלתהל תוקהבומ תויטסיצילבופ תומגמ 

.תענכשמ תיתונמא הרוצב 

וידממ תא תועבוק תוידוסי תוניחב יתש 
הריציב ,םנפומה-יחקלה-יאידיאה דוסיה לש 
תיזחה הנינע תחאה הניחבה .תיתורפסה 

יציל שי םמע ,םירדגומה םימוחתהו היולגה 
הדוקנב .דימתמ גישו חיש תיתורפסה הר 
םינותנב תיתונמאה העבהה תזכרתמ ,תאז 

,םוקמהו ןמזה ,אשונה תניחבמ ןה :םירדגומ 
איהש תיתיווחה המצועה תניחבמ ןהו 
ובג תא תצרופ ,תרחאה הניחבה .תמלגמ 
ןפואב םירדגומה היווחהו-םוקמהו-ןמזה תול 
תיחקל תיאידיא הדוקנמ — תרשקמו ,רורב 
וציחה םתומלגתהב םינוש תומלוע ןיב — 
,ךכ .תילרוגה תופתושב םימוד לבא ,תינ 
תישונא היצאוטיסל תיכרע תובישח תעדונ 
םינותנלו תורגסמל רבעמ ,יהשלכ תימויק 
וא תינרוצ הניחבמ הת^ םיליבגמה 
יווחה תוילאוטקאה תדימ ,ןאכמ .תיאידיא 
תוקיתע תויתורפס תוריציל תעדונה ,תית 
ברעה תוכזב ,םיינרדומ םינמזב םג ,רתויב 
סמה ירוחאמ הזונגה ,תימויקה-תיחקלה תוי 

.ןהלש ילאוטקאה-ינרוצה הוו 
הניחבמ תנגועמ ,יתורפס גוסכ הדאלאבה 
.יהשלכ תירוטסיה-תיממע תרוסמב תיעקר 
תא םיזכרמו םימצמצמ םיידגאה תודוסיה 

תינוציח הניחבמ רדגומ םלועב הדאלאבה 
ויצאריאה-מייטסימה היתודוסי ךא בויתלילעו 
תיחקל הניחבמ — התוא םיעבוק םיילאנ 
תרדגומה תירוטסיהה תומלגתהל רבעמ — 
תעבונ תאז הגירח .תידאלאבה הלילעה לש 
תויקוחבו לרוגה לש וחוכב הרכהה םצעמ 
רבעמש םימוחתב םג םילשומה ,תימסוקה 
חתמה .הדאלאבב םירדגומה םוקמלו ןמזל 
תויגולאידה תויצאוטיסה ,דימתמה ימויקה 
קמב םיצרופ ,םייטאמארדה םיטקילפנוקהו 
תירוטסיהה היצאוטיסל רבעמ לא םיבר םיד 
וקבאמב ,היח תוחכונל םיכפוהו תרדגומה 
בבוסה ומלוע םעו ומצע םע םדאה לש 
גוקב בלתשמה ,יטסימה דוסיה אקווד .ותוא 
רשגמה אוה ,הדאלאבב יטאמארדה טקילפ 
הרהבהל דימת תנתינ הניאש הרוצב — 
תילרוג היצאוטיס ןיב — תילאנויצאר 
תילאוטקא היצאוטיס ןיבל ,םימיה רבכשב 
םע םדאה לש יאודיהה וקבאמ לע תרזוחה 
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אקוודש ,אופיא ,רבתסמ .וילע יופכה ולרוג 
,תינטשפו המימת תיארנה ,תיתורפס הדוצב 
םיירקיעה םידברה םתואב ןיחבהל ןתינ 
ףסונב .איהש תיתורפס תונמא לכ םינובה 
םג הדאלאב לכב יוצמ יטאמארדלו יפאל 
ישירח-יגלא םרזב הכפמה ,ירילה דוסיה 

.רתויב יולג ףא םיתעלו ,יומס 
.תויואיצמ יתש תונמתסמ הדאלאבב 
!הריציבש יולגה דצה :תינוציח תחאה 
תילאנויצאריא ,תירותסמ ,תימינפ תרחאהו 
הדאלאבב וז תוליפכ .הבש יומסה דצה — 
תינוציחה תואיצמה ןיב חתמה םצעמ תנבומ 
ותוא .רוביגה לש םיימינפה ויתומלוע ןיבו 
תא הדאלאבל הנקמה אוה יגארט חתמ 
,תשמשמ הידגאדטהש םשכ ,יכוניחה הכרע■ 

,יכוניח יעצמא ,"הקיטאופ"ב וטסירא תעדל 
אק) שפנה ךוכיז ידיל םדאה תא איבמה 
תשוחת םצעמ ,תירסומ תולעתהו (סיזראת 
ןיבל וניבש תילרוגה תוהדזההו תויפותישה 
היתולובג תא הצוח לרוגה ףותיש .רוביגה 
ךפהנו תיתורפסה הריציה לש םירדגומה 
דחא םג והז .תיללכ תמא לעב גשומל 
.הדאלאבבש ירילה דוסיה לש יוטיבה ינפואמ 

תסיפתב םיתיעל תוארנה תודונתה ןאכמ 
דוסיהש שי .הדאלאבב ררושמה לש ומוקמ 
רקיעב עבומה יחקל ןויבצ שבול ירילה 
וא הז בלשב ,ברעתמה ררושמה ידי-לע 
תיוות ,אופיא ,קיבדהל ןיא .הריציה לש רחא 
.הז יתורפס גוס לע םג תויביטקייבוא לש 
תויביטקייבואב תורייטצמה תודאלאבה ףא 
,םהב ברעתמ רבחמה ןיאש םושמ ,ןיטולחל 
ןכש ,תויולת יתלב תויהלמ תוקוחר ,הרואכל 
,ללכ יביטקייבוא וניא יתורפסה בוציעה םצע 
אלא וניאש ,ןמאה-רצויה תעדב יולת אלא 
.תמיוסמה היצאוטיסה לש םינשרפה דחא 

,םימוד םיידאלאב םיאשונ :ךכל היארו 
םיכוז ,תחא תירוטסיה היצאוטיסמ םינוזינה 

ןאכל םינפ הלגמה ,הנוש יתונמא בוציעל 
לכל .תחאה היצאוטיסה התואב ןאכל וא 
וטיסה התוא לש התומלגתה תורוצמ תחא 

.ולשמ יטנתוא יתונמא ףקות היצא 
הדאלאבה תנייפאתמ תינרוצ הניחבמ 
תלבגומ איה ןכ .שבוגמו רדגומ הנבימב 
תכשמתמ הניאו ,רצק ןמזב ערואמ רואיתל 
תועמשמה םלוא .םוקמו ןמז יבחרמ ינפ לע 
,ינרוצה םוצמצלו זוכירל רבעמש תיכרעה 
לש 'הזמ רבעמ לא היחקל תא הריבעמ 
תודאלאב שי .הדאלאבבש תינוציחה הלילעה 

,ןותנ יממע-ידגא-יגולותימ עקרב תונגועמה 
ועל .יקסבוחינרשט לש תודאלאבה תמגוד 

יתימה עקרה תא תוצרופה תורחא שי ןתמ 
תמגוד ,שדח סותימ תורצויו רדגומהו ןותנה 
גרבנירג .צ .אל "דשה ףוגה ןמ הדלב" 
ןורחא גוסב םג .(א"ישת — ץראה חול) 
םייוצמ ,תיתורפס הדאלאב הנוכמה ,הז 
אבב םילבוקמה םייתונמאה םינממסה םנמא 
תרגסמה םוצמצכ הארנש המ ךא .הדאל 
אלא וניא ,יתורפסה אשונל תיתלילעה 
תמא ללכל ,תיתורפסה תרגסמה תבחרה 
גוסב תודונתה יכ ,ןייצל שי ןאכ .תינללוכ 
לש וסחיב ,רקיעב ,ןרוקמ הז יתורפס 
שמשמהו הריציה תא הנובה רמוחל ררושמה 

.עקרכ הל 
לש וסחי יכ ,הרצקב ןייצנ אשונה ךרוצל 
ואלהו תישונאה הירוטסיהל יקסבוחינרשט 
יביטקייבוא וניא ,םינושה וירישב ,ולש תימ 
מתשמה ויתוריצי סחי ,רמולכ .רקיעו ללכ 
,ןותגכו עקרכ תירוטסיהה היצאוטיסב תוש 
הלגמ ררושמה .ללכב יתורפס סחי וניא 
םידממה ןיב םייומסו םייולג םירשק ןהב 

.הווההו רבעה :םינושה םיירוטסיהה 

םגו) רקיעב ,"םשה שודיק" תודאלאבב 
עיבצמ ,(תוילידיאה ןמ קלחבו תומאופב 
תופוקתה ןיבש תידדהה הקיזה לע ררושמה 
.תישונאה הירוטסיהב תונושה תויצאוטיסהו 

החינמ הניא (2הירוטסיההו תוברתה תרוקיב 
.תרדגומ תויביטקייבואל םוקמ לכ ררושמל 
תוסחייתה ותרישב ןיא ללכ ךרדבש ןוויכמ 
תה ןיא ,תוירוטסיה תועפותל תיביטקייבוא 
ןמצע תוכמוסה תודאלאבב ףא תאזכ תוסחיי 
,רשגל תושקבמו יאוריהה רבעה עקר לע 
דבעה ןיב ,םוקמהו ןמזה רעפ ינפ לע 
םיבצועמה םייאוריהה םיטנמומה .הווהל 
נוקהו דיחיה תרובג תא תולעמה ,תודאלאבב 
םישמשמ ,םינושה םייטאמארדה םיטקילפ 
וויכו תומגמ יוטיבל יחקל יעצמא ררושמל 
.ויניע דגנל םידמועה םיינחור-טיישגד םינ 
אבהמ תוברב רבחמה תוברעתה תמייק ןכל 
ןיחבהל שי :התעמ ריומא .בתכש תודאל 
יתשב יקסבוחינרשט תודאלאבמ קלחב 
יולגבו זמורמב .ליעל ורכזנש תויואיצמה 
בצמה ןיב םיפתושמ םיווק ררושמה הלעמ 
.ילאוטקאה ירוטסיהה בצמה ןיבל ידאלאבה 
לופכה ירוטסיהה עקרה לע עיבצהל שי ךכ 

(3."אזימריו תודאלאב" לש 

,יקסבוזזינושטו קילאיב .לייווצרוק .ב 'ר 2 
.289 ימע ,חיכשת ,ןקוש תאצוה ,םתרישב םירקחמ 
ם-י ,ןקוש תאצוה ,םיריש :יקסבוחינרשט 3 

.ז"טשת ,א"תו 
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ץיבוניכר ןבואר 

קרפב ובתכנ תונודנה תודאלאבה עבש 
הפוקת ,1942 יאמב 30 — סראמב 17 ןמזה 
.הפוריא תודהי לש ןברוחה םצעתה הבש 
רהיה היגולוריטראמה תפוקת התלעוה ןהב 
תוריציב .םייניבה ימיב דמשה תוריזגו תיד 

דחה ,וימי בורעב ובתכנש ,הלא תורחואמ 
•אר תודאלאבב וקיסעהש אשונל ררושמה 
ובתכנש "אצנגממ ךורב" המאופבו תונוש 
דטסיהה תודונתה .ןכ ינפל הגש םיעבראכ 
האושה ךלהמב ונמע לע ורבעש ,תויד 
ךותמ ,רוזחל ותוא ועינהש ןה ,היתובקעבו 
אמית התואל ,טעמכ תילאזואיתופא השיג 
הקיאוריהה :המשש ותרישב תיתיעב הקיט 
אוטיסה ןמ תויאידיאה תוכלשהה .תידוהיה 
היצאוטיסה לא רבעבש תירוטסיהה היצ 
תושקבתמו תולוע ,הווהבש תירוטסיהה 
אלא הניא היארומ לכ לע "אזימרו" .ןמצעמ 
תואיצמה לש התושדחתהל למס תניחבב 
ןאכ .םייניבה ימימ ונל העודיה המויאה 
ןיב הארנ-יתלב רשג ןיעמ הדאלאבה תרצוי 
הש ,תרמוא תאז ןיא .ללחהו ןמזה חוורימ 
,תידאלאבה-תיגארטה היצאוטיסה ןיב רעפ 
קאה-תירוטסיהה-תיגארטה היצאוטיסה ןיבל 
.הברדא .רדושמה ינפל יולג וניא ,תילאוט 
אבהמ תודחא תוטילבמ ,ןלהל ררבויש יפכ 
דוגינ .התעהו זאה ןיב דוגינה תא תודאל 
יתחכותה ץרפה תא ררועמהו ררוגה אוה הז 
שחה ,ררושמה דצמ ,הדאלאבה לש המויסב 
ןיב קחרמה אוה םוצע המ ותפוקת ןבכ 
.הווהבש לפשה תדוקנל רבעבש אישה תדוקנ 
הדאלאב לכב יוצמה ימינפה חתמל ףסונ 
ףירחה-דוגינה-חתמ לע עיבצהל שי ,דרפנב 
יתש הלעמ הז חתמ .ןהיכרעו תופוקת ןיב 
;םיכרעה ןדבאו רבשה לע הניק לש :תומינ 
ןכו הז דבש לע דסומ תחכותו הקעזא לש 
תשדוחמ תודדומתהו תורענתהל האירק לש 
זכאב ונמע לע הפכנש םויאה לרוגה םע 

.תשדחתמה ותויר 

תנמתסמ תודאלאבה עבש לש הז רוזחמ ך) 
תמרותה ,תחתפתמו הלוע תויתגרדה — 
ץב החירבמה םג איה ;ימינפה ןחתמל 
תוארה תא תעבוקו תולעמ ןהש תויצאוטיסה 

.תיללכה תירוטסיהה 

התחיתפב רבכ שגרומ יטאמארדה חתמה 

."ןומגהה דיצ" :הנושארה הדאלאבה לש 
ןיב חתמכ טלבתי אוה תודאלאבה ךשמהב 
ןיב ,םימחרל תוירזכאה ןיב ,םיברל דיחיה 

אוה לבא ,תורצנל תודהיה ןיב ,היחל םדאה 
דעש ,הנושארה הדאלאבב דבב טלבומ 
,יתימאה הרוביג תא הלגמ הניא המויסל 
תודאלאבב ומכ ,הבש תויומדה .יומסה 
הריוואהו ףונה תנומת .תויגוציי ןה ,תורחאה 
תופ ,רקובה תמכשה םע עבטבש תילידיאה 
החיתפב ."ןומגהה דיצ" הדאלאבה תא תוח 
תבבודמה תרתוכה ןיב הריתס ןיעמ שי תאז 
— "דייצה" — הכורדו החותמ היצאוטיס 

ףונה לש הוולשה תילידיאה הנומתה ןיבל 
דוגינה יוצמ א תיבב .תירחשה תעשו יררהה 

רצימ תנומתל הבוגו בחרמ תנומת ןיב 
ןיבש דוגינה תא ןייפאמה ,הז דוגינ .קמועו 
חה .ינשה תיבב ףירחמ ,ילידיאהו יגארטה 
שמה תיבטקה הדגנהה םצעמ תעבונ ותפר 
תיאפוטמונואו תינויצארטילא הרוצב תעמת 

:תורושב 

,םסוק לוק? יקיק ארוק 

,ץזגןמ הךי8' רמוא 

חלוע םיסוס תטע?' לוק 

.ן;-!* ליל?י ליל? םע 

בוצק דעצמ ןייצמה ,יבמאיה ןוטה ,םנמא 
תל םגו עבטה תנומתל םג ףתושמ ,דודמו 
אוה טלוב םלוא .עבטל רדוחה םדאה תנומ 
שמ עבטהש ,םירוצעה תולוקה ןיב דוגינה 
םלוצלצב םיינמדוצה תולוקה ןיבל עימ 
דוגינש ,הארנ .העימשמ תישונאה הריפסהש 

ןיב רקיעב ,עבטבש יחל םדאה ןיב הז 
ימירפה תומימתה ויבל תישונאה תוברתה 
םינושה היביכרמ תא תדכלמה ,תיביט 
ררושמה תעדל דימעמה אוה ,תחא תומדל 
תוזחב הארנש המ .לפשה תדוקנב םדאה תא 
אלא וניא ,ותומצעתהו ותולעתהב תינוציחה 
קחרתהש ,תברותמה םדאה לש תוינעה תדועת 
ירישמ םיברב .תיתימאה ותומצעמו ורוקממ 
עמה תיאיוסת המינ היוצמ יקסבוחינרשט 
.ליצאה-יביטימידפה-יארפה תא אקווד הכיר 
תא תנייצמה ,תיפאה הטרפהה ךרדב 
,הדאלאבה תבכעתמ ,תילידיאה תונמאה 
יביכרמ לע ,רבדבש ילאסכודאראפה תורמל 
תוטעש לוקב תרדוחה ,"םישרפ לש היפונכ" 
לוקבש הינומראהה תא העירפמו היסוס 
םיזורחה ינש יכ ,ןייצל יואר .םיסקמה עבטה 
,םיקסופמו םיבוצק ינשה תיבב םינושארה 
תיטסינומראה הקולח לע םיעיבצמ םהו 
רבעל חסופ ישילשה וליאו !עבטב תמייקה 
םהילילצ תרידח םהב תשגרומו יעיברה 
,בגא .םישרפה תיפונכ לש םהיתולוקו 
םלועה לוקו עבטה לוק ןיב דוגינה תמצעהל 
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''אזימריו תודלב"ב ארקמ ינויע 

סנאנדסא הז תיבב ררושמה רצוי ישונאה 

"./םסוק לוקכ יקוק ארוק" :םירוטה ןיב 
שי ,הרואכל ."הלוע םיסוס תטעש לוק/ 
,עבטה םלועל ישונאה םלועה ןיב ןוימד 
.הקומע םוהת םהיניב הדירפמ השעמל ךא 
דעונ ,הדאלאבב םינושארה םיתבה תשולשל 
רבכ לבא ,תיפאה תרגסמהו עקרה דמימ 
דוחל ץוצינ" תא ראתמה ,ישילשה תיבה 
תא ררועמ ,"בלצ רזשמ לגד" תאו "ןודיכ 
ידה תועצמאב רבגתמה יטאמארדה חתמה 

לאושה ןיב םיתבה ךשמהב להנתמה גולא 
תעפוה איה הרזומ .ןומגהה ןיבל יומסה 
תירחש םע" :םוקמהו ןמזה תניחבמ ןומגהה 
והשמ הב שי ."הימודה ריעל / םירהה ןיב 
תאזו ,תובוט רשבמ וניאש ,ליגר יתלב 
/ בחרי בלה תלעי בלה" :ותבושת תורמל 
תררוג תאז הבושת .'ריז שדוחב דיצ לע 
הנעמו ,רתסנה לאושה דצמ לופכ ןוהמת 
דצה ןיב עלגתמה ,חתמה .ןומגהה דצמ רזומ 
ינהמ עבונ ,ותבושתבש יומסה דצל יולגה 

.לבוקמ-יתלבל לבוקמה ןיבש -זוג 
חתמה תא ריבגמה ,גולאידה תועצמאב 
יב תארקל הדאלאבה תששגמ ,יטאמארדה 
םישל שי .דייצה ןומגהה לש ואשומ רוד 
תא שיגדמה ,הדאלאבב ראתמה טרפל בל 
רזשמ לגד לע" :ןומגהה לש ותוירצונ 
ימינונאה דוצינה לש ויתונוכתב ."בלצה 
תאז תמועל רזוח ,הדאלאבה לש המויסל דע 
לאושה .תוליצאהו תורקיה ,תורידנה ביטומ 
תובחרנו תובר תויורשפא לע עיבצמ יומסה 
דשת תומצמצמ ותמועל !דיצה יאשומ לש 
אשומל דיצה תויורשפא תא ןומגהה תוב 
תהימתל תסחייתמה ,ותבושת .דבלב דחא 
תובקעב") דיצה םוקמ תריחב לע לאושה 
יתמדיק / רקיה דיצה / רידנ המ דיצ לש 
,("רת הפ ינא ותוא / ,דוא םע אצאו 
םג םצעתמ ומעש ,ףסונ ןוהמת תררועמ 
בוש הלעמ ,הז ןוהמת .יטאמארדה חתמה 
דייצה אוה םדאה הב ,תלבוקמ דיצ תנומת 
ןומגהה תובושת םלוא .הדוצינה — היחהו 
תא המויא תוריהבבו תויטיאב תוברקמ 
ילב .לבוקמ דיצ הז ןיא םעפהש ,הנקסמה 
ררבתמ ,דוצינה םש תא שוריפב ןייצל 
לעוש וניא דוצינה :הלוע יתגרדה ןפואב 
וניא ז בודה — דעיה רש וניא ;באזהו ותסה 
ףא !הוורפה הפי הנובה וא רקיה דביבה 
וז הלילש תמועל .יבצה וא לעיה אל 
הב תוזמרנ ,ןומגהה תבושתמ תעמתשמה 
."רחא בוט דיצל לבא" (1 :ודיצ תונוכת 
המו לק המ לבא" (3 ."ידיצ רקי לבא" (2 

."הזמ ליצא יריצ" (4 ."ידיצ וזמ דקי / ,ןידע 
תוארל שיו ,חתמה תא הריבגמ תאז הרזח 
רזוחה ןומזפב ודוסיש ,יתונמא יעצמא הב 
ינפלש טיתבה ינש .תיממעה הדאלאבה לש 
תריווא התואל ארוקה תא םיריזחמ ,ןורחאה 
הייהת םהבו ,הלאשה ךרדב ,הרחמ החיתפ 
ןומגהה לש ועסמ תילכת ןיבש דוגינה לע 

:ותוכרעיה םוקמ ןיבל 

?ת0 ינ ך^ון 
»5ITS זז;הן ר®'** ה;,ךן 

זיז י1לto 9 ןס 

תולאשה רוזחמ תא תרגוס תאז הלאש 
תואכרמב ןתוא הנמיסו הדאלאבה התלעהש 
ןומגהה ירבד ךא .טוטיצל זמרכ ,תולופכ 
ישארה הרוביגכ הארנה ,(ןורחאה תיבב) 
,השדח החיתפכ םישמשמ ,הדאלאבה לש 
תודוא לע םיבר םירוהרהל םוקמ הריתומה 
הריהבמ תאז ותבושת .רזומה דיצה רשפ 
ידיצ..." :המויאהו תירזכאה תועמשמה תא 
וא לעי וניא / םנמא !הערי הפו / ליצא 
,ןכא .''ם"דהמ — לארשי יבצ / םא יכ ,יבצ 
תורומת .םדאה לש וכרעב ולפנ תורומת 
ףא אלא ,ם"רהמה לע קר תולח ןניא הלא 
תביתכ תעשב ם"רהמה לש ומע ינב לע 
דירוה ירצונה דסומה לש ומלוע .הדאלאבה 
והז .דוצינ תגרדמל םדאה לש וכרע תא 
.יגלאה דוסיה תא ררועמה ,יגארטה טנמומה 
ימב ,הדאלאבה תנווכתמ תירוטסיה הניחבמ 
'ר ונירומ" :תורוקמב רפוסמל ,יולגה הרוש 
ךרדל םש ל"צז ךורב רב גרובנטורמ ריאמ 
ונתחו ויתונבו ותיבו אוה רובעל "וימעפ 
תבשוי תחא ריע דע אוביו .ול רשא לכו 
שידדבמול ןירוקש םימרה םירהה ןיב 
רשא דע םש בשיל הצרו -א"לב אגרוביג 
םואתפ הנהו .ומע םירבועה לכ ולצא ופסאי 
ימורמ בכר אליזבמ ו"שי עשרה ןומגהה 
ומש דחא דמושמ ומעו ריעה ותוא ךרד 
ןומגהל דיגהו ונירומב ריכהו ו"שי אספינק 
לש רש ץריי'גמ ט"רהניימ החפהש םרגו 
תנש חמתב 'ד הירעב והוספת ריע ותוא 
"ףלאדור ךלמל והורסמו יששה ףלאל ו"מ 
יול אשיימרוו תליהק לש םיגהנמ ירפסמ) 
םירקוחה .(36 ימע ,םיקידצ תושפנ ,ךוז 
:,דתיה רסאמל תיתימאה הביסה יכ ,םיחינמ 
ידבע" ,םיחרובה םידוהיה לש האיציה ןוגרא 
תביס יכ ,םינעוט שיו :תושר אלל ,"רסיקה 

.1286 תנשב הילטיאל וחדבב 4 
.זנכשא ןושלב 5 
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ץיבוניבר ןבואר 

אציש ם"רהמ לש וגב תחירב .דתיה רסאמה 
ירוטסיהה רוקמב הוושמה ןויעהמ .תוברעב 
דדשמ הנורחאה ןיא יכ ,ררבתמ הדאלאבבו 
תא תרחוב אלא ,ירוטסיהה רוקמה תא תרז 
ארטה היצאוטיסה תאו יטאמארדה טנמומה 

דייצה ןיב טקילפנוקה תא הלעמה ,תיג 
—הדאלאבה לש יומסה רושימב — -הצינל 
.תשדחתמה תיגארטה היצאוטיסל רשקתמו 
.ומרחב ותולעהל ותלוז לע םדאה םק הבש 
,ךלמה ךרד לעו ילג שירב ךרענ םדאה דיצ 
.הז עשפנ השעמ דגנכ החומ ןיאש ךדמלל 

 jril טקילפנוקהו תורצנל תודהיה ןיב חתמ
שדקל םא — אפוג תודהיבש יטקלאידה" " 
היתולפשהו הייותיפל ענכיהל וא םשה תא 
— הבבוסש םלועב תלבוקמה תוינוניבה לש 
ברה תב" הדאלאבה לש יזכרמה אשונה והז 

.הז רוזחמב הינשה ,"המאו 

יג ,רומאכ ,שמשמ ףדרנה ידוהיה םעה 
הינשה וזב ףא .תודאלאבה עבש לש ןרוב 
תא עינמה ,יחדה ימואלה םרוגה שגדומ 
לע הפידעה ,תיאוריההו תיגארטה הברקהה 
,ןייועה ירצונה םלועה םע תורשפתהה ינפ 
.יתנומא-ידוהיה ןויבצה לע רותיווה ריחמב 
דחא לכש ,םיתבה תנומש תב ,הדאלאבה 
זורח לעב ,(רוט-וד) ןוכיטסידכ יונב םהמ 
םצעמ םייטאמארד םיטקפא תרצוי ,דומצ 
ברה תב ןיב ,הכראל להנתמה ,גולאידה 
:תורוד ינש ןיב חיש-וד והז ,השעמל .המאו 
רודו ,םאה תומדב למתסמה ,רבעה רוד 

.תבה לש התומדב — הווהה 
לש יותיפה תמיאל תתנ הווהה רוד 
,ומצע םע טבחתמו ופפואה ייוגה םלועה 
תאז לכב אמש ,וב םירבוגה ויתוקפס חכונל 
— ויתוארומ תורמל — ייוגה םלועה ףידע 
השיחממ תאז הסיפתל דוגינב ?ידוהיה הזמ 
ןיב ,ץימאה ילרוגה רשקה תא םאה תומד 
לכבו הפוקת לכב ונמע לש יגארטה ולדוג 
תא חיכשהל תונויסנה לכ תורמל ,םוקמ 
םלועל ידוהיה םלועה ןיב יחצנה חתמה 
תיבה .םיטרפכ ירצונל ידוהיה ןיבו ,ירצונה 
המאל הנופה ,תבה ירבדב חתופה ,ןושארה 
תנייועה ותוחכונ ינפב תוסח תשקב ןיעמב 
,לילב הפ אוה םויב הפ אוה") ריבאה לש 
חתמה תריוואל םרות ,("ריקה לצב אבחנ 
ירק יתש .םייאמה יותיפה לש ןירותסמהו 
,("!ימא ,ימא") תבה לש תויטיתאפה היתוא 
תומיעה ינפמ הדרחה תמצוע תא תואטבמ 

ףא תפקתשמ תאז הדרח .ריבאה ןיבל הניב 

רד תיטתאפ האירקב הבישמה ,םאה ירבדב 
לע הלופכ הניק ןושל הל הכומסש ,המ 

:דחי םג תבהו םאה לרוג 

!ימא ןלו ,יל יוא 1 ימאו יוא 1 ית? ,יתב 

.יוגה ,ריבא ותוא ךתוא האן םויה ראוי 

הערתא םגו הניק תללוכ םאה תבושת 
תבה ירבד .ייוגה םלועה דגנכ הקעזאו 
ימואלה דוגינה תא םילעמ ,ןכמ דחאלש 
םתוא .תוקפס הברקב ררועמה יעצמאכ 
יפואה לפואהו תויטסימהמ קלח םה תוקפס 
רורב יתלבהו התפמהו דזה םלועה תא םיפ 
םלועה םע דימתמ חתמב ןותנה ,אסיג דחמ 
ךדיאמ ;רכומהו רורבהו ריהבה ידוהיה 
ינקספ ןוטב תונייטצמ םאה תובושת .אסיג 
לש היופרה ,תינססהה התמינ תמועל ,זע 

.תבה 

ימה ,יניינע ףצר םירצוי ,הדאלאבה ירוט 
ןיבש תובושתהו תולאשה םצעמ לשלתש 
תמלוהה םאה תבושת דחא דצמ .המאל תבה 

תרצוי ("ךתוא האר םויה ראוי") תונקספב 
,האר ,ראוי :םילמה ןיב ינויצרטילא רשק 
תבה הבישמ התמועל ז ריבא ,ךתוא 
סחייתמ םהבש ,יוגה ריבאה ירבדמ טוטיצב 

ימע רורא" :לארשי םעל דרא שרושה 
תאלח אבה םלועב ,הזה םלועב / לאמ 
לש ורקיע תא ףשוח הז תיב ."לבת יבשוי 
ןיבש חתמה אוהו ,הדאלאבב טקילפנוקה 
ןיבש הז דוגינ .םירגה תביאל תודהיה םלוע 
ביטקלוקה ןיבל תרדגומה תינתאה הדיחיה 
חתמל עקרה אוה ,יטסילארולפה ינתאה 
ינש ןיבש חתמ ,ריבאהו ברה תב ןיבש 
יפוא ,אופיא ,תואשונ תויומדה יתש .םיטרפ 

.קהבומ יגוציי 
:תרסובו העירתמ םאה לש התבישח 
םינבר תב / .לא ונבקי רשא שיאה רורא"." 
."לארשיב בר תב תא — תורוד םירשע — 
היינשה התביטח תא םימייסמה ,הלא הירבד 
,ד—ג םיתבהמ תבכרומה הדאלאבה לש 
לרוג ןיב יביטקלוקה רשקה תא םיריבגמ 
לרוג ןיבל ,תילאודיבידניא תומדכ ,תבה 
הז הדמעמל הנקמ בר תב התויה .המע 
קתנל הל חינמ וניאש ,רחבנ יאודיה ףקות 
.םשה ישדקמ לש םתרוסמ םע רשקה תא 
ןיאש הברקהה תא םיבייחמ דועיהו הריחבה 
לש תיללכה המכסהל דוגינב .הינפמ סונמ 
דוחייה תא םאה ירבד םילעמ ,לבת יבשוי 
הב בשחתמ וניאש ,ילאודיבידניאה ישיאה 
,קפואמהו רוצעה ןוטה .תיללכה המכס 
,םלוהה יבמאיה לקשמב בוצקהו דודמה 
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תקדהתמה ,קנחהו רוצמה תשוחת תא ןייצמ 
יתשב ןיחבהל שי .הדאלאבה תויומד ביבס 
.תידאלאבה היצאוטיסב תורגתסה תורוצ 
ונילע דגס" :םאה ירבדב הלוע תחאה 
לש השוריפ ."אובמ תאצמ רגס דוצמה 
לע ,ידוהיה םלועה תקנחה ,תאז תורגתסה 
לש ותומדב גצוימה םלועה לש ותמיא ידי 
,תורגתסהה תנייצמ ךכ לע ףסונ .ריבאה 
המנפההו תוסנכתהה תא ,הינשה התרוצב 

ןיב םוטא ץיח רוציל תשקבמה תימצעה 
לרוגל הדרחה ,םאה אקווד .תומלועה ינש 
ץמאמ תא ריבגהל תלדתשמה איה ,התב 
יעצמא דגנכ תנווכמה ,תצצוחה תורגתסהה 

.ןייועה םלועה ליעפמש ,הכישמהו יותיפה 
/ ,ול יתמסק םסק :יל אוה רמוא ן ימא ימא" 
."וליל ,ומוי דבא — ןשי וניא לכוא וניא 
ץיחה תא ץורפל שקבמה ,ירצונה םלועה 
בירקמכ הארנ ,ידוהיה םלועל וניב לידבמה 
(הרואכל) תוגזמתהה תרטמ ןעמל ומצע 
חרה תושגר תא ררועמו תומלועה ינש ןיב 
הימחר םג םירמכנ .דגנכש דצה לצא םימ 
צמ איה הדאלאבה ךרואל רשא ,תבה לש 
רמוא" :ריבאה ירבד תא םימעפ שולש תטט 
גולאידה תא שיגדמ הז יעצמא ."יל אוה 
םע ןהו םאה םע ןה ,תבה לש לופכה 
גולאידה הלגתמ ותשגה ךרדב) ריבאה 
ךרדב גוהנה יעצמא ,יומס רובידכ ןורחאה 
מ,דו ,תירופיסה הרישב וא תרופיסב ללכ 
הניחבמ .(הדאלאבב יפאה דוסיה תא ריבג 
דחא יומסה רובידה ןאכ שמשמ תינויער 
ברה תב ןיב רשקה תרבגהל םיעצמאה 
בש תוכירדה תרבגהל ןכו התפמה ריבאל 

.םיינשה ןיב תומיע 

ץיח חיפל םה םג םישקבמה ,תבה ירבד 
שיש ,תצרמנ תונקספב םאה דצמ םיחדנ ,הז 
שוביכבו תומיטאבש תולעתהה םושמ הב 
םאה תומד ,תישפנ-תיתלילע הניחבמ .םימחרה 
ררושמה .תבה תומדמ רתוי תיאוריהו הקזח 
תויטסינוגאטנא תויומד יתש ןווכתמב ביצה 
,יטאמארדה חתמה תא ריבגהל ידכ ,הלא 
םאה ירבד ןיבש תוכירדב רתוי אטבתמה 
,תבה ידי-לע םיטטוצמה ריבאה ירבדל 
תערקנה ,תלשוכ םייניב תומד אלא הניאש 
בצמה .םיבטקה ןיב יגארטה הקבאמב 
ןיב קבאמה םצעמ עבונ הדאלאבב יגארטה 
פנה המצועה ןיבל תבה לש העינכה תייטנ 
שיו ןכתיי .םאה לש תענכנ יתלבה תיש 
נוק רשאמ רתוי בר ימינפ טקילפנוק ןאכ 
תמה יותיפה לש ותוירזכא .ינוציח טקילפ 

/ ששו המקר הברי") תבה ירבדב אטב 
האנק ןלכאת — ,בהז דיבר ילע הלתי 
,םיעיבצמה םאה ירבד תא תנייפאמ ("שאב 
:הארונה תואדווה לע ,ןושל התואב שממ 
לכתסי ךב / ששו המקר הטוע בהז דיברב" 
דרוקאה ."שאב ךוקרזי יכ ,הרטזוזגה ןמ 
ריתומ וניא הדאלאבה תא םתוחה ןורחאה 
לש וביט רבדב תופסונ תוילשאל םוקמ 
םיפרטצמ םינורחאה םיתבה ינש .יותיפה 

תרוצב ןהו הנעמה ןפואב ןה ,תחא הביטחל 
תילילצ הניחבמש ,שא-שש :דומצה זורחה 
ריהב ,קפואמו ישידחל ןוטה תכמנה ןייצמ 
ופוסב לולע יותיפה .הרוגס הרבה ןב ות 
.התפתמה תא דקומה לע תולעהל ןובשח לש 
לש תאזב טלוב תמדוקה הדאלאבל המודב 
הב םצמוצמ ךא ,יטאמארדה דוסיה ונינפ 
בל םישל שי ןכ .ירואיתה יפאה דוסיה 
םותאפה תא ררועמה ,ירילה יגלאה דוסיל 
העינכה תמיענל ותילכתב דגונמה ,יתחכותה 
תשמתשמ ללכ ךרדב הדאלאבהש ,הלפשההו 
,המיתחב זמורמ וילע ,רמה ףוסהש ףא ,הב 
ןייפאמה יגארטה דמימה תא לטבמ וניא 
ןאכ רחוב רדושמה .ידאלאבה רוביגה תא 
ומיע קבאמהו יותיפה לש רצקה טנמומה תא 
ינוק קוספ ףוסל הלילעה תא ליבומ וניאו 
םויסב .דבלב הרעשהה ךרד לע אלא ,יטרק 
ובייחמה ,חתמב ארוקה ןותנ הדאלאבה 

.תזמורמה הנומתה לש תינוימד המלשהל 

תא הנייפיאש ,תוטבלתהה תדימל דוגינ -ך| 
העיבצמ ,ליעלד הדאלאבב ברה תב — 
תיארנה ,"ברה לש הפיה ותב" הדאלאבה 
ןויערה תמשגה לע ,התמדוקל ךשמה ןיעכ 

.תוגייתסה לכ אלל םשה שודיק לש 
ררושמל השמיש ירוטסיה רוקמכו ןכתיי 
/רתבו םושרג בר חבטל דרי" הרושה 
גרב .ש) "הרקמ העיבא" הניקהמ החוקלה 
רוזחמב .(אי'ע ימע ,תועמדה רפס / דלפ 
:ןלהלדכ תאז הניק יבג לע םשרנ יקינולאס 
לעו שייונב ישודק לע הדסונ וז החילס" 
הסחיימ םירקוחהמ קלח ."ונתרות תפידש 
ךא .זיראפב דומלתה תפירש לש ערואמל 
םיזמר וז הניקב םייוצמ תאז םע דחי 
,אופיא ,הארנ .(1320/21) "םיעורה תריזג"ל 
אבה היצאוטיסב ןאכ שמתשה ררושמה יכ 
רטסיה הניחבמש ,יתונמא ןותנבכ תידאל 
ריעב אקווד רושק וניא תיתלילע-תיר 
הנה אזימריווש ןאכמ .אזימריו תינמרגה 
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לכבש תייוגה תוירזכאהו המצועל למס 
.תומוקמהו תופוקתה 

ןיב חתמה עלגתמ תאז הדאלאבב םג 
ויתורצוא לא םחוכ לכב םירתוחה ,םיריבאה 
קירה ןיבל ,הפיה ותב לא דוחיב ,ברה לש 
םהיצמאמ תא הליפשמה הבזכאהו תונ 
,םילטובמו םילטב ךדע ידסח םתוא הריתומו 
עקוב בוש .םשקובמ תגשהב םנולשכ ללגב 
אוהש ,דיצה ביטומ תאז הדאלאבמ הלועו 
.ולוכ רוזחמב םייזכרמה םיביטומה דחא בגא 
יטסידמ איה םג היונב התמדוקל המודב 
הנושארל המודבו !דומצ זורח ילעב םינוכ 
רשתהו תולאשה תקינכטב וז םג תשמתשמ 
לש החותמה הריוואל ךפונ הפיסומה ,תוב 

.ידאלאבה גולאידה 

תזמרנ תיטסימה תירבאקאמה הריואה 
םיריבאה תעפוה תא תראתמה החיתפב רבכ 
הדאלאבה תחיתפ תא הריכזמה ,המיענב 
תמ ואב םה הלילה תוצחבו" .ירוד ןיעב" 
ילש םיינש םע שחיה יריבא ינש/םישפח 
יעמ םיריבאה לש תינוציחה םתעפוה ."םיש 
,אבחיהב םממז תא עצבל םנוצר לע הד 
םושמ ברה תיב דוש לש הז השעמב ןיא ןכש 
יבנג תגרדמל ודרי םיריבאה .תוריבא לש דצ 
וניאש ברה .תרתחמב םכרד םישועה ,הליל 
לומת ךא"ש םושמ ותלד לע םיקפדתמל הנוע 
שמשמה ןושארה טקייבואכ הארנ ,"והורבק 
זכא הלודג המ .םיריבאה ישופיחל הרטמ 
םילקתנ הפיה ותבו ברה םוקמב דשאכ םתב 
תכלוה תאז הבזכא .בולעה שמשב ךא םה 
אל יכ ,םיריבאל ררבתמש העשב הפירחמו 
חה םמלוע םג אלא םדימ הקמח שפנה קר 
ןוממהו בוחה ירטש ,ןייה :םידוהיה לש ירמ 
לש תצרפתמה תוימאנידה לומ .םניאו ודבא 
העינכה תוולש האילפמ םינסמחה םיריבאה 
שמשה לש דחי םג תשאוימהו תקפואמה 
םהיצמאמל הינוריא לש המ ץמשב סחייתמה 
דחי אנ לא" :םיאלנ יתלבה םהישופיחו 
וליאוה ,חתפמה הפ הנה ,ושמש קר ינא :ךפא 
אה ישופיחל אצומה-תדוקנ תראשנ ."ושקבל 
לש תאז תוצרפתהב .דבלב ברה :םידיב 
לש ותושר לא ןייועה ירצונה םלועה יגיצנ 
םילשכנ ,ידוהיה םלועה תא םלגמה ,ברה 
המואמ לוזגל םיחילצמ םה ןיא .םינושארה 
יבאה לש םתבזכא .לארשי לש ויתורצואמ 
ייוואמ תואיצמל םתומיע חכונל תרבוג םיר 
:תירבאקאמו המויא התשענ םייטעבש ,םה 
לע/:הפרגמה לילצ םע רבקה וחתפש דע" 

."הפיה וז ותב תלטומ ברה די 
םלועמ בר קחרמ קוחר תודהיה לש היפוי 

הז לש ויתויוצדפתהו ויתוינפ תורמל .תויוגה 
.ודיב סרח הלעמ והירה ,ונמלוע לא ןורחאה 
,הדאלאבה תמתחנ הב ,תעזעזמה הנומתה 
,יגארטהו יאוריהה ,דיחיה אצומה תא תנייצמ 

ראמב םשה ישדקמ לש םכרד תא ןייפיאש 
רנברק םדמ הבוקעה ,תידוהיה היגולודיט 
לפשה תדוקנ אקווד .היניילתל הזבהו הית 
הניחבמ הילע-תדוקנ אוה תינוציח הניחבמ 
םישודק תלעמל תולעתה ,תימינפ תיתוהמ 

.םירוהטו 

לש יתונמאה הבוציעל ירוטסיה עקר ■ך] 
ארה םיתמה"ב תידאלאבה היצאוטיסה 
העיגהש ,"הרוחשה הפיגמה" תשמשמ /'םינוש 

הירעב .(1347—1350) הינמרגב האישל 
,אזימרווב .םידוהיב תוערפ וכרענ תונושה 

תליהקל ןשיה תומשב תרכזא סקנפב רפוסמכ 
הרשעב םידוהי תואמ עבראכ ופרשנ ,ץמ 
דואל .(1349 סראמב 'א) ט"ק 'ב רדאב 
ופרש רודה ירפוסמ םידחא לש םתודע 
:תורוקמב רפוסמ ךכו ,םמצע תא םידוהיה 
ורגסיו םהיתב לא ופסאנ םידוהיהמ םיברו" 
התלכ יכ ,שא םהב ותיציו םדעב תלדה 
תאו םהיתבב שאה טהלתו ,הערה םהילא 
ןומעפה ךתינ אצנגמ ריעבו .םהילא םיבורקה 
"תרעובה שאה תבל ינפמ המבב רשא לודגה 
:דועו .(82 ימע ,סירטל תאצוה אכבה קמע) 
,םיסנרפ רשע םינשב השעמ תרפסמ תרוסמה 

לע םתולפנתה" רחאל םיחא רבקב ורבקנש 
םהינונחתל ורתענ אלש ריעה תצעומ ישנא 
רפס :דלפנרב .ש) "םידוהיה לע םחרל 
אזימרווב ערואמה לע .(ה/דצ ימע ,תועמדה 
,"ינויבא תקנא םיינע דושמ" הניקה הדסונ 
הדאלאבה ןיא .רדאב הרשעב הרמאל וגהנש 
היצאוטיסה תא תרזחשמ יקסבוחינרשט לש 
הריוואבו עקרב תשמתשמ אלא ,תירוטסיהה 
תא רוציל ידכ תירוטסיהה תויגארטה לש 

.תידאלאבה תויגארטה 
וההו הדבכה םתזרכהב תחתפנ הדאלאבה 
תא תרשבמה ,םינומעפה לש הרוציקב תמל 
רוטה .םייוגה ןיב הרוחשה הפיגמה תוצרפתה 
רוחשה תוומה תעפוה תא ןייצמה בחרה 
!אב אוה !אב אוה" :יבמאיה ובצקמב םלוה 
תנייצמ הבחרה הרושה "!ןאכ אוה !ןאכ אוה 
,םנמאו .ותעפוה םצע תא יגיגח טעמכ ןוטב 
םיקוחרה ,םייוטיב ינשב ןייצמ ישילשה רוטה 
תא ,אקווד בויא תרושב לש הדימ עיבהלמ 
."ןגנ ןומעפ זירכמ רמוא" :הרושבה ןפוא 
רוטה רבעל תכלתשמו תחסופ תאז הרוש 
חירצב" :הזרכהה םוקמ תא ןייצמה ,יעיברה 
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,"רוחצ/רוחש" :םיזורחה ןיב רשקה ."רוחצה 
.ילאסכודאראפ רשק אלא ףדרנ רשק וניא 
תואפרמב םינותנה ,םינושארה םירוטה ינש 
תוומה תעפוה ןפוא תא םיראתמ ,תולופכ 
ץבש חישרדב הטטיצ ןיעכ םיעיבמו רוחשה 
וטיגב" :ןטורה ןומהה לוק ןיבל ןומעפה לוק 
לבוקמ יתלבו רזומ והשמ שי ."תמ ןיא םש 
ץמעפ וניאש ןומעפה לש הזרכהה ןוט םצעמ 
בחרה רוטה .ןגנ ןומעפ ףא אלא דבלב לבא 
יגחה ןמ םג הב שיש ,תידעצמ תובחר ןייצמ 
הדיבדמה ,תינוטונומה הדוהתה ןמ םגו תויג 

.הפקיהבש לכ תא םחר אלל 
תיפורטסה הדופאנאב חתופ ינשה תיבה 
ןייצמ הז תיב .חדאלאבה תחיתפ לע תרזוחה 
תמה המיאהו העווזה תדימ תא טורטורפב 

"ץע לש ףירצ" ןיב הניחבמ הניאש ,תללוח 
לש רוצעה ןוטה ."הדרשו תד יבד ןכשמ"ל 
םימעפ רשע תרזוחה) "אוה" :הלמה 
תא ףירחמ (!םינושארה םיתבה תשולשב 
יטסימה דוסיל יוטיב שמשמו לבאה תריווא 
קר תראותמ החיתפה יתב תשולשב .רדוקה 
םיתבה ינשב .ותלועפ אלו ,תוומה תעפוה 
תא רצוק" הרופאטימה תשמשמ םהירחאלש 
יוטיב ,(תיביטארוגיפ הרופאטימ) "וריצק 
,תומוחה ןיב ריעב" :ןוילכה לש ותושרפתהל 
רט תוניעו םירכ בחרמב" ,"הדשבו רפכב 

םלוע דמוע" עבטה ךרדמש תומוקמ ,"םיש 
טרפ והזו ,לבוקמל דוגינב ךא ."וניעב 
ןיא ,ילאנויצאריאה טקפאה תא ריבגמה 
דוגינה ."תואטיגב םישפועמב" טילש ןוילכה 
ןיבל תואטיגה תריווא לש הנומתה ןיב 
דוגינ השעמל אוה ,םירכה בחרמ לש הנומתה 
.םייחל תוומה ןיב ,םידוהיל םירצונה ןיבש 
ןומהה תניטרו ןומעפה תוזרכהש ,הז דוגינ 
החמש ררועלמ קוחר התומצעתהל םיעייסמ 
ףוספסאה ףעזו םיריזנ לבהש ,ידוהיה וטיגב 
דעה ןוסאה ששחמ ,ותורדקו ותמיא םיריבגמ 
דחפה תשוחת .םירצונה דצמ וקיבדהל דמ 
היצאוטיסה תוכירדב האטבתמ רמסמה 

תועוטק םילמב תשמתשמה ,הדאלאבהו 
."ףדנ הלע לוקמ" יומידב דוחיב ,לולצמ 
ןהו תילאוזיו ךרדב ןה ןאכ עבומ חתמה 
אבה לש ישילשה הקלח .יטסוקא יעצמאב 
תוכורא תורבה תלעב הרושב חתופ הדאל 
:חתמה תוגגופתהו החוור תונייצמה ,תוכושמו 

/:םנועמב םג החמש/החוורה םג !רתיהש דע" 
לאל הדות / !הח-הח !תמ וטיגב הנה / 
םדאה לש ובצמ אוה ארונו רזומ ."םלוע 
םיתמה לע החמש .ותחמש תא ררועמ תוומהש 
והיה דצמ ,ןבומכ ,תצרופ וטיגב םינושארה 
םלועה ףעז םהילעמ רסוי ךכבש ןוויכמ ,םיד 
םידוהיה יכ ,ותמשאה רערעתתו ירצונה 

.תוראבה תא וליערה 
אמה הריוואה ןיב טסארטנוקה ןאכ טלוב 
ןיבל ,וטיגב ררתשהל .דתיה הכירצש ,תירבאק 
אל" :לבאה דעצמ לש יגיגחה ורואית 
הרבח / ,תוריאמ היניע ,השיחמ אל ,הכרדכ 
."תוארל ,םיחרזא ,ואצ / אשידק תדעוצ 
התשענ השודקה הרובחה לש הדעצמ תשגדה 
וניאש ,אתורבחב דעצמה לש בויחה ךרד לע 
שמה ךרוצל) תונותנה תוביסנב לבוקמה ןמ 
הרבח ףוריצה ןיב ררושמה דירפה לק 
הרואית .(תדעוצ הלמה תועצמאב ,אשידק 
אהו החכותה דוסימ וב שי ,תאז היוול לש 
דמל דע הדרי ונייח תואיצמ :רומאל ,היגל 
תכולהתל היוולה תכפהנ הבש ,תאז הגר 
ירבאקאמה םלועהש אלא תאז ןיא .ןוחצנ 
הברמלו ,ינומידה וחוכב םדאה לע טלתשה 
רומזמב םינרבקה ,וליאכ ,םיחתפ ידרוסבאה 
םג ,וגב םג" ,"םלוע לאל הדות" :הידוה 
,םידוהיב םג !"לאל הדונ ,ףגנ םידושחב 
תורושבש תינומידה תוצילעה ...םידוהיב םג 
ירבד לש םחוכמ המ-תדימב תרבשנ הלא 
אל / רוחצה חירצה ,לבח" :םתוחה תיבה 
/ רוחשה תומה, — זירכיו / ,ןומעפ ןיאו ונל 
ורחב שי ,ןכא ."!ןומגה-סנרפ — '!אב דבכ 
— הניק .רסומ תפטהו הניק םושמ הלא םיז 
,רוחצה חירצה םידוהיהמ קחר יכ לע 
,רוחשה תוומה תרושב תא םנמא זירכמה 
המתעה לע דיעמ אוה ןמזב וב ךא 
החכות םהב שי ןכ .םיהבגל תאשנתמה 
הנכמ ןכתי יכ ,הילשאב ןותנש ימל היומס 
יתש .ידוהיל ירצונה םלועה ןיב ףתושמ 
הטעמל רבעמ תורתוממ הלא תויועמשמ 
אמה תואיצמה תא הטועה ,לוכיבכ ,זילעה 
,תימצע הינוריא לש הבודמ הדימ .תירבאק 
וטב אקווד תבלושמ ,רסומ תחכות תנייפאמה 
תא םינמסמה ,הדאלאבה תא םימתוחה םיד 
,יגארטה טנמומה .ולרוג ינפל םדאה תעינכ 
קידאדטנוקה תושגנתהב שחמתמ ידאלאבה 
דעצמ ןיבל םידוהיה ינש תומ ןיבש תיט 
יעב ,תשקבמ הדאלאבה .םיזילעה םינרבקה 
תדימב המישרמה ,הריוואה תא עיבהל ,רק 
תומכסומה לע תרערעמה ,הבש תוינומידה 
,הינוריאה תועצמאב ,תורומתל הפיטמו 
םדאה לש ידרוסבאה ובצמ לע תננוקמהו 
איה היומסה תידאלאבה היצאוטיסה .ומלועב 
םיתמה — םירוביגה .ןיטולחל תיאוריהיטנא 
,הרובג תושגר םיררועמ םניא — םינושארה 
תויאודיהה תדיממ ץמש ןיאש רמוחו לק 
ףפורתנש חתמה .וטיגה תחמשב תישפנה 
ןורחאה תיבב רמאנה תובקעב ,ךרדנו רזוח 
תואיצמה תא אטבמה ,(רכו "ונל אל") 

.ונמע לש תידבלה 
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ץיבוניבר ןבואר 

ו 

תודנ"ב םינושארה םינוכיטסידה תשמ|ךז 
רואיתה ךרדב ,םיבבודמ "םינומלאה" 11 
גומה תוזחהו הריואה תא ,יביטקודדה יפאה 
היצאוטיסל הרואפתו עקר תושמשמה ,תרד 
תנוכת תא ןייצמ ןושארה תיבה .תיתלילעה 
םידמוע היחירצ ,הודסי םה םימור") ריעה 
תמועל .ביוא לש הרגתמ ןסוח תנמסמה ,("ןכ 
ריו דיעה תא תדחיימה ,תניועה תוקיתעה 
,דגנכש תוקיתע לע ינשה תיבה דיעמ ,אזימ 
רנמ תאז הנומת .תסנכה תיב תא תדחיימה 
רהה הרושה רשאב ,החיתפה תנומתל תדג 
ינבל םידע" לע העיבצמ ,הז רוטרד תמת 
:רמוא הווה ."קיר וגהי יכ םימואל ,לתוכה 
,ןכמ רחאל ,טורטורפב ראותמה תסנכה תיב 
ומלוע ןיב חתמה לע תמליא תודע דיעמ 
.ותוא תנייועה הקיתעה ריעה ןיבל קיתעה 
הריוואה רואיתב םיכישממה םיתבה תשולש 
ןורקע לע םייונב ,תסנכה תיב לש ומלועב 
סמהו תחתופה הרושה ןיבש תוימוניטנאה 
ארדה תוכירדה תא ריבגמ הז ןורקיע .תמיי 
לש יטקלאידה היפוא תא בצעמו תיטאמ 

.ריעב תידוהיה תואיצמה 

,םימן תוריקהו ,רע#,ד — ןויא ,רםיןןמ 

.םיטךו עטך.ן ,תל?1א-עא םה םינופס 

,וךופע י# םיפיז ,rppn ה$יז הןה 

.וילה? ןיפ הןכ1פ תמלא הךים' הורוה 

םמודה רואיתב אטבתמ יטאמארדה דוגינה 

"ןמא השעמ" דגנכ .ותומליאב עזעזמה 
עמד לש הגותה תייוור תואיצמה תבצייתמ 
תיימה תעמשנ תיבה לש ויפי דגנכ .םימדו 
הגותהו לבאה תריווא .םילתכה ןיב יכבה 
תא תחתופה הרושב ,הרזחה םצעמ תרבגתמ 
תיבה תא תמתוחה הרושה לע ,ישימחה תיבה 
תיב ןייצמ תילארוטקורטס הניחבמ .יעיברה 
התיה" :הלילעה לא רואיתהמ רבעמ בלש הז 
םידחייתמ / םימת בבל ןויגה ,תמליא הריש 
םניא הלא תורנ ."םינומלאה תורנ לבא םע 
שמשמו היצאוטיסה תא שיחממה ,יעצמא אלא 

,דבלב דחא תיב שדקומ םרואיתל .דע הל 
םיקלוד ויה" :תידופאנא ךרדב שיגדמה 
שא םיקלוד ויה / ,םויב רוויח דואב םיינשה 
מזב הנוש רוא תנומת ,"םורמב הלילב הגונ 
םע ,הלילה תעשב רואה תנומת .םינוש םינ 
הנועט ,הלפאה תויטסימהו תורדקה תורבגתה 
רובגב אקווד :רומאל ,תילמס תועמשמ 
לש םמלוע תא תפפואה תינוציחה הכישחה 
,םימורמ רהוזב וללה םיריהזמ ,תורנה ינש 
דאמה יאוריהה טקאל חכשנ יתלב יוטיבכ 

תשש .תורנה ועבקנ וללגבש ,יגולוריט 
משמה — הדאלאבה לש םינושארה םיתבה 
ןיב קחרמה תא םיריבגמ — גולורפכ םיש 
םע דחיו ,התביתכ תעשל הדאלאבה תפוקת 
םייתועמשמה םירשקה תא םיררועמ תאז 
ררבויש יפכ ,תופוקתה יתש ןיב םייחקלה 

.הדאלאבה םויסב 

רואיתב חתופ הדאלאבה לש ינשה הקלח 
תינעתה חתמ .אזימריו תליהקב רוביצ תינעת 
לפומ "םישישי םיינש" תעפוה ידי-לע רפומ 
םילקתנ וללה םינומלאה .תסנכה תיבב םיא 
."?םישקבמ םתא המ" :העתפאו ההימתב 
םצעמ תעבונ המויאהו תרדוקה הרדאה 
.הליהקה ינב לע תפחרמה הארונה הריזגה 
ילש וינזאב ואיצוה הער הביד"ב — הרוקמ 
תא ולליח ,בלצב םידוהיה וקרי / ןומהה 
דאמ םינומלאה ינש לש םתבוגת .ךונמיהה 
ןה תוינוציחה היתויומלגתה .תמליא ,תקפ 
תעבומ ןהיתובקעבש ,תואתשההו ההימתה 
"!וניחא שאיתנ לא" :דודיעהו המחנה תרושב 
תועצמאב תרבשנ תיטאמארדה היצאוטיסה 

ךיעכ תשגרומ תאז הדוקנב .תנסורמה הבוגתה 
ברל רשה יחילש לש םהירבד ןיב הקספה 
("רסומ םשאר רחמ ,ןווא יגב םתרסמש בוט") 
תא םינומלאה ובזע זאמ תושחרתהה ןיבל 
העילבמ הז רעפ תועצמאב .תסנכה תיב 
סומ ובש ,הברקהה טנמומ תא הדאלאבה 
רפו םהיניילת ידיל םמצע תא םיינשה םיר 
לוצלצ עמשנ עקרב קר .הלוכ הדעה תא םיד 
וטיגב" :הזמ רבעמו ,"ת-יק ינומעפ" לש 
םיינשה ולעש העש התוא"ב ,"םוד וכב 
לע יופכה לרוגל םדאה תעינכ ."םודרגל 
תא דחיימה יאוריהה חקלה והז ,ותדע ינב 
םאצומ .םיינשה לש םשה שודיק השעמ 
רימטה חוכה .ןירותסמב טול רתונ ימינונאה 
.ילאנויצאריא אוה יגארטה השעמל םעיגהש 
תורנ ינשו" :םליאה ןויצה קר רתונ ךכיפל 
לש ןורחאה הקלח ."םתומשנ רכזל — ועבק 
ויה" תירוטירה הלאשב חתופה ,הדאלאבה 
םיילמס םיווק חתומ ,"? םיינשה םישודק 
רריהה הדמעה תא םישיגדמה ,םייתועמשמו 

םג ןאכמ .ויתורוקב ונמע הלגמש תיא 
ץחב 6,םימב ימו שאב ימ" :תיגלאה המינה 
,רחמ ,םייפלא םינש ינפל / ,םודרג לע וא 
ךיאש היופכ הריזג :עמשמ "?םויה ילוא 
עיבצמ הז גוליפאב .הככרל םדאה ידיב 
תופתוש לע תיביטקייבוס הרוצב ררושמה 

וסאה הלעמ "םימב ימו שאב ימ" :ףוריצה 6 
0דאה לרוג לע םיארונה םימיה תליפתמ היצאיצ 

.שארמ רזגנה 
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"אזימריו תודלב"ב ארקמ ינויע 

םיינחמ דחא דחא" :תופוקתה ינב ןיב לרוגה 
ךרדה תחא ,תחא / םימד ישנא דיב — 

!"םימלועל המידק 

ז 

"םירבקה ינש" .דדאלאבל ירוטסיה עקר -ך) 
רחאל ,יבשה ןמ ונוידפו ותדיכל םישמשמ 
השעמ לע .גרבנטורמ ם"רהמה לש ,ותומ 

:תורוקמה םירפסמ הז 
(םיברה וניתונוועב) ,ד"ועב הסיפתב רטפנו... 
אל הרובקו .(1293) ל"נה ףלאל ג"נ חנש רייא ט"י 
רייאב 'ד ל"נה ףלאל ו''ס תנש דע ול התיה 
בידנ בלב הבידנ חור הרע זאו .(1306) ,חריל 
דניקסיוז בידנה םש היהו (טדובקנרו) ק"קב דחא 
הרובקל ואיבהש דע קתע ןוה רזיפו ,ןעפפמיוו 
בידנ ותואו .אשיימרוו (ק"ק) ויתובא רבקב 
נמ ירפסמ) ולצא ותתיבש הנקו וירחא רטפנ 
תושפנ ,ןוזיול !אשיימדוו תליהק לש םיגה 

.(36 ימע םיקידצ 
לש ותבצמ חסונב רפוסמ הזב אצויכ 

:בידנה 

בידנה שארל הבצוהו הבצוח תאזה הבצמה 
םשהו ובל ואלמ רשא .."דמלש רב רדנסכלא 'ד 
ונירומ תא תודפלו הבר הווצמ תושעל ודיל הניא 

היה רשא ואלכמ ךורב 'ד ברה ןב ריאמ וניבר 
בידנה אבש דע םינש המכ ותומ ידחא סופת 

.(40 — 39 ימע ל"גכ) ואדופו 
לע ףא ןיוצמ ואלכב ם"רהמה לש ותומ 
.(35 ימע זא"כ 'יס ,ל"נכ םש) ותבצמ יבג 
אידה הנומתה תרבתסמ תרתוכה תוזחמ 
תחתפתמה ,תילמסה תועמשמה תייוור תיגול 
לש ישילשהו ינשה הקלחב רתוי רחואמ 
םייונבה םינושארה םיתבה תשש .הדאלאבה 
םישמשמ ,םינוכיטסידכ ,םירחאל המודב 

.יתוזח עקר-דיקפת לעב גולורפכ 
,דומצה זורחה ילעב ,םינושארה םיתבה ינש 
ןימלע תיבב חצנ תגש" תריווא תא םיראתמ 
דוגינב ,תאז הדאלאבב .אזימריו ריעב "ןשי 
יריו ריעה תשמשמ ,רוזחמב ןהיתורבחל 
הדאלאבב םג .ישממ ינויצאוטיס עקר אזימ 
רבג תא תוילאוטקאה תוכלשהה תוצוח תאז 
רהבוי דועש יפכ ,הריציבש םוקמהו ןמזה תול 
תרזתשמ ןימלעה תיב רואית ידכ ךות .ןלהל 
,תירילה המינה הריציבש יפאה דבורל 
,תידוהיה היגולוריטדאמה ןובשח תא השועה 
תאז הנומת .םירבקה ילגל תחתמ הנומטה 
הבש תיחכונה העיקשה תריוא תא השיחממ 
שוטשט תא האטבמ איה .ןימלעה תיב ןותנ 
תיבב םינומטה לש ילאודיבידניאה דוחייה 
ןהיתורומתו םיתעה קוצב רשא ,ןימלעה 

דקמ ילוא") תודחיימה םהיתורגסמ וגגופתנ 
ילדו םירש / :הדוהי יטילפו ,אמור תומ 
,עשפ יעודיו םיאטוח // הדועת ידומעו ,שחי 
ןיבל םניב ודירפהש ,("םחר ילבל םישק 
תמה ,תיתיצמתה םתוהמ קד הרתונ !םמצע 
םתעש"ב דשא 'היאשונ תא תממורמו תממור 
יאוריהה לאידיאה ."םשה תא ושדקיו ורהט 
תויתרגסמה תולבגמל רבעמ םתוא דחאמ 
תשקבתמה ,תיאידיאה הכלשהה .תורצה 
םיעוקשה תורודל ףתושמה הרובגה לאידיאמ 
םמורתש ,תויכשמהל תארוק ,םהיתודבקב 
סיהה העיקשה תייווהב םינותנה תא ץלחתו 
/ ,םמויו הליל םה אלפה ץקל םיכחמ" :תירוט 

."םמוקמ תשרל ואובי םישדחל 
ערואמ ראתמ הדאלאבה לש גולורפה ןיא 
יניעל הלגתמה ךשוממ בצמ אלא ,רצק ןמזב 
תדבוע יללכה בצמה תנומתמ .םשרתמה 
היצאוטיסה יאשומל הגרדהב הדאלאבה 
לש םהיתובצמ יתש .תרדגומה תירוטסיהה 
תורזחשמ ןפמיו דניקסיז רדנסכלאו ם"דהמה 
ץנה" הב רשא תירוטסיהה היצאוטיסה תא 
םייהסיסגאב / :םדו ועצב ףאוש רשנל ךפהנ 

."ם"רהמה בשוי אלכב 
רואיתל םישדקומ דבלב םיתב העברא 
סבאהמ ףארגה ,ןושארה ףלודור לש ותונשקע 
אולכה ם"רהמה תא ררחשל בריסש ,גרוב 
ם"דהמה לש ובוריס רואיתלו ,הרומת אלל 
ןוידפ תוכלהב ןייצמ ומצע אוהש יפכ) 
ןוממ לע םחה ,שפוחה בבוח ,(ולש םייובש 
ןיב יטאמארדה דוגינה ןאכ טלוב .ומע 
,ם"רהמה .וב דורמל ןויסנהו דובעישה 
חוכו תונשקעה תא ןייצמ ,ררחתשהל ברסמה 
םלועה לש ותונטחסל ענכנ וניאש ןוצרה 
שדוח עצמאב תוומה ולאגש דע" :ירצונה 
."ביבא תוניגנמ לע וזירכה םילככה תע / ויז 
יגארטה דוסיה תא תררועמה ,תאז הנומת 

שמ ,דובעישהו שפוחה ןיב דוגינה חתמבש 
יוטיבל יעצמאכ םילכיכה תניגנמב תשמת 
םישגמ ךכל ליבקמב .שפוחה לש הריוואה 
,שפוחה לאידיא תא ט"דהמה לש ותומ םג 
שמ .םיגונ םירוהרה תררועמה הרוצב אלא 
תוומה תנומת םצעמ תזמרנ תילמס תועמ 
תושדחתהו החידפ ןייצמה שדוח ,ויז שדוחב 
דוגינה ןאכ הלוע היבו הינימ .עבטב תיביבא 
תומדב אטבתמה ,דחוימה ידוהיה םלועה ןיב 
.עבטבש תיללכה הריוואה ןיבל ,ם"דהמה 
ןוידפב רבודמ םהבש ,םיאבה םיתבה תשמח 
הקיזה תא םילעמ ,ריבגה ידי-לע ם"רהמה 
תאז הקיז .תויומדה יתש ןיב תיגולאידה 
םירבקה לש םמוקימ םצעמ קר תעבונ הניא 
תועמשמה םצעמ רקיעב אלא ,הז דגנכ הז 
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ץיבוניבד ןבואר 

,ריבגה תומדל ברה תומד תומיעבש תיחקלה 
.ומצע ינפב םלוע תגציימ תחא לכ רשאכ 
תנייצמ םירבקה ינש םע ךלהה תשיגפ 
תארוק הדאלאבהש ,תומלוע ינש םע השיגפ 
תווקת תא םהינש תוכזב הלותו םגוזימל 
:ם"רהמה רבק לע הלועה .ימואלה ונמויק 
/ ,הרותה לש הדובכ דגנכ ושאר ויכרי" 
."הרוחש הלוג דובכו ,ברחב ומע דובכו 
קה םוקמב ךלה אב רבעבו" :תאז תמועלו 
םירי ,ןפמיו דניקסיז 'ד לג לע / ,שוד 

."שארה ןואגב 
רדיה תוסיפת יתש םילמסמ םירבקה יגש 
תושגרה םה ןואגו דובכ .תוילאידיא תויא 
תושגר .םירבקה ינש חכונל םיררועתמה 
הקלחב הדאלאבה תא םיליבומה םה הלא 
,םינורחאה םיתבה ינשמ בכרומה ,ישילשה 
תולובג תא תוצוחה תויחקלה היתונקסמל 
.םיירוטסיהה םוקמהו ןמזה לש תושחרתהה 
דוע ,שי םא" :אובל דיתעל תוזח ןיעמ יהוז 
ונמעמ וספ אל / םתומכ ,םיינשכ ונברקב שי 
ידב עזגב םילועש דע // םת בלו חור ראש 
יעי דוע ,םרכב הכרב שי דוע / ,םילעו ונוא 
אבה תמיתחבש תמחנמה הרושבה ,"םילוליה 
קייבואל םוקמ ,ןבומכ החינמ הניא הדאל 
.םגפל םעט ךכב ןיאו .תיתורפס תויביט 
דוסיהמ קלח איה תיתקלה תועמשמה ,הברדא 
.הדאלאב לכ לש התיתשתב חנומה ירילה 
ירילה דוסיה הלגתמ תאז ותומלגתה ךרדב 
תודאלאבבש םשכ ,היולג הרוצב יחקלה 
.היומס הרוצב אוה יוצמ תויתרוסמ תוינרמשה 

רוזחמה תא תמתוחה ,"באזה תדל ®ן! 
תיאשונה דבוכה תדוקנ תא הקיתעמ —"ע 
— יזכרמה הרוביג .היחה לא םדאה ןמ 
וזמ רתוי ההובג הגרדמל הלעתמ — באזה 
משמ םינושארה םיתבה תעברא .םדאה לש 
ידה יפאה רואיתה ךרדב יתלילע עקר םיש 
הריוואה .בלצה יעסמ לע רפוסמ םהבו ,ימאנ 
,םינבלצה יעסמל הוולתמה תירבאקאמה 
עמ ךכל םיכומסה תוהלבהו העווזה ירואית 
יטאמארדה דוגינה תא תינוריא הרוצב םיל 
תינחלופה העפותבש הנינחהו דסחה ןיב 
ןיבל ("םוצו ...הליפת / תרצנ שיאל הניר") 
שולישב בלתשמה ינחצרה יטויסה דוסיה 
דגונמבו ךומסב ,דימו ."םוצו החביט ,הליפת" 
ארי באזה לש ומוקמו ויתונוכתב רבודמ ,ךכל 
,ועבט םצעמ ירזכאה ,אוה אקווד .םימשה 
תה תא םיפפוח הרואכלש ,וישעמב הלעתמ 
דביאש םדאה ינפ לע ,הלאכ םירקמב ותוגהנ 
םיללחל ,לוכיבכ ,ינאמוהה וסחיב .ומלצ תא 
,ןמחר תגרדמל תויחה ץירפ הלעתמ םיססוגה 

אדדה דצה והז .םהירוסימ םלאוג אוה ןכש 
.תאז הדאלאבב ילאנויצאידיאהו רזומה ,יטאמ 

,הדאלאבה לש ישילשה הקלח ליחתמ התע 
הז קלח .םיינשל קלחנ אוה תיגינע הניחבמש 
ץוצקו םדיג") אפזוי יבר ירבדב חתופ 
איבמה ,("םימת םוי הז ססוג / םיילגר 
ןושארה קלחה .םיללחה תכרב תא באזל 
םייסמו "ברע יבאזמ ךורב" חתופה — וירבדב 
באז ןיב ןיחבמ — "באזה היהת ךודב"ב 
,ןפוד תאצוי הנחבה ,םידחאה ונימ ינבל הז 

.ררושמה ידיב יתונמא יעצמאכ תשמשמה 

/ ץראב ךערזו") ינשה םקלחב אפזוי ירבד 
ץירפ ךפהש דע / םייק — ףוסי אל אוה 
הניחבמ םייונב ("םדאה לכ באזו / ףרט 
שי .(enjambement) החיספכ תילארוטקורטס 
סיזופדומאטמה לע החכותו םעז תאובנ םהב 
אדטה קימעה הינוריאה הברמל .םדאה לש 
:ונרודב ץרפש דע לחלחל ירוטסיהה םזיג 
/ ,םדאה לכ באזו / ףרט ץירפ ךפה שיאה" 
יכ ,םת יכ ,םת יכ / ,ונניא באזה ערזו 
"תכרב" לש תרחאה הקלח םייקתה ..."םת 
רסומה תחכותו הניקח ךכ לעו ,אפזוי יבר 
תרכה תמעפמ האושה תובקעב "דדאלאבב 
וטלבוהש ,םיינאמוהה םיכרעב הבואכ תויפוס 
םדאה דמעמ אוה יגארט .באזה ישעמב אקווד 
קר אל .הלופכ איה תאז תויגארט .הדאלאבב 
אלא ,ונמע לע השגרתהש תונערופה םצעמ 
היצקודד :ןתועמשמו תוירקיעה היתואצותמ 
תרושב הדאלאבב ןיא .םיישונאה םיכרעה לש 
הב תננקמה תויפוסה תשוחת .יהשלכ המחנ 
ונב תמלוה תיתונמא הניחבמ .תילאטוט איה 
הרבה) — "םת" — תחאה הרבהה תב הלמה 
שוטשט ידכ דע ,םעמועמה הלילצב (המותס 
ונא ימודמד .הלילעה לש תיפאה תוריהבה 
אלאבה היצאוטיסה ןיב םירשקמש םה תוש 
תמה תירוטסיהה היצאוטיסה ןיבל תיקסד 
הווהה ןיב רשגמ וק חתמנ הדאלאבב .תשדח 
ינרשט לש םינוקזה תוריצי ,ןכא .רבעל 
םיחה דמימה תא ותרישב וקימעה יקסבוח 
ירבדל רשא ,הדאלאבל הפי הז דמימ .7ירוט 
לש תונושה היתונוכת הב תולולכ התיג 
רהה יטיתסאה יעצמאכ ,תיתורפסה העבהה 
.דחאכ יאידיאהו יתונמאה םוכיסה תא םל 
התוא היוצמ הדאלאבה לש המיתחה יקלחב 
תופוקתה ןיב היצארגטניא תרצויה ,הטנאופ 

.תולרוגהו 

טסינאמוהה ררושמה ןנוקמ ולוכ רוזחמב 
םיכרעה רבשמ ,ירוטסיהה םזילאטאפה לע 

.םדאה לש וכרע תדיריו םיישונאה 

1 יקסבוחינושטו קילאיב :לייווצווק .ב 'ר 7 
.330 ימע 
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