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ריטפל האמה תיצחמ ןינמ לש ךיראתה יכ ,םיעדוי התונותעו שידיי תורפס לצא םייוצמה
מה שידיי תורפס לש המימת האמ — לופכ ןינמ לש ךיראתב לקתנ ץרפ שובייל קחצי
אדוו ולוכ-לכ ןושארה ךיראתהש יפל ,הלקת ןושלל תוחא איהש הליקת ןושל יתזחא
ט"כ םויב :קדקדל םאו ,הלעמו םייתנש ינפל ,םנמא .קפס ולוככ ובור ןורחאה ךיראתה
ועובשל שידיי תפסות ",רשבמ לוק" לש ןושארה ןוילגה תעפוהל הנש האמ ואלמ ,ג"כשת

הקיטסיצילבופב םא ,הרישב םא ,םיבשחנ םירוביח המכו המכ וספדנ ובו ",ץילמה"
סאד"ו יקצניל לאוי קחציל "לעגניי עשיליופ סאד" םיכשמהב וב ונתינ ןכש ,רופיסב
לודג היה םעה-יטושפו םיליכשמה להקב םמשרו ,םירפס רכומ ילדנמל "עלעשטנעמ
לאירב םינייוצמ ויה ,הלכשהה-יהלש לש םללחב םחורבו םנינעב םייורשה ,םירופיסה
בש הב ןתונ םע לש ורוביד-ךותיחש ,ןושלב רקיעהו ,הריטס לש תופירחבו רואית לש
סה יפ לע ,םילוכי ויה אל ,התיחשמ הקד םתנחבה וליפא ,םהה םימיב םיארוקהו ,ןח
ןושארהש ונייהד ,תירחא תישארמ תוארל ,הלעמבו תולעמב הזב הז ורחתהש הלאה
דע גילפהש ךרדכ גילפי ןורחאהו ,ותחכישכ ןיאש דע רצענש ךרדכ ותיילע ךרדב
ופיס המ ,לאשמ םהה םימיב ךרענ וליא יכ ,םידיעמ םינמיס המכ ,הברדאו .ונורכזכ

ל וליאכ חכשנש ימ דצל אלא םייקו רוכזש ימ דצל אל תערכמו הטונ ףכה .רתיה ,ורבחמ
ה .דתיה ,העטא אל םאו .םינויצ המכ ול ובצוה "רשבמ לוק"ל האמה תנש םותכ הנהו
םירועיש-רוזחמ עבקנ הבש הטיסרבינואב שידיי ידומילל גוחב — אקווד םילשוריב
"רשבמ לוק"ב וספדנש ,רישו רמאמ ,רופיסב םירבדה-רחבמ דואל אצי ותאצוהבו
מייקתנ אלש ,רידנ תע-בתכ ותואב שממ לש ןוידו ןויעל עצמ ןתינ ךכו  1869,דע 1863
פדנו יממע סרטנוק הליחת םסרפתנ הלוגב וליאו .םיטקלפמוק השולש וא םיינש אלא
םירבד בורב ורזח אלא "רשבמ לוק" תא וארק אל םהיבתוכש םהב היה רכינש ,םירמאמ
םיילבוי םות לש ךיראתה לגלגתנ םימי םייתנשכ ץקמ םלוא .םירחא לש םירבד טעמ לע
",עלעשטנעמ עניילק סאד" תגיגח הרובטש ,תינרדומה שידיי תורפס לש האמה גח
תפונת .בתכבו הפ-לעב םירבד תילולת הזב ההבגתנ רבכו ,תאזה תורפסה לש האצומ
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טג הל הפרטצנ בורקמ הזו ,קרוי-וינ הל הכשמנ םימילו ,סרייא סונאובב התיה לבויה לגלג לש
המויקל התמחלמ ילותפנ שידיי תורפס .אתבר יבמופב תכלוהו הפיסומ הפונתה םצעו ביבא-לת

ךרדכו התלתנ ובש ,ךיראתהש אלא ,החמש-ימי הל םיפי ,הרובג בור םיכירצמה ,וכשמהו
אוה ורופיסש ןיב ,ילדגמב םינורחאה תורודב שידיי תורפס תא חתופה .הקידב ךירצ ,התלתנש
םדוק לוועמ ,שממכ הארתמה אלתמא הל אוהש ןיב ,שממ לש הליע ,הגיגח תכסמ התואל ,הל
אילפהש ,ןיפל לדנמ תא לוועמ אוה .וינפל וכרד תא וללסש ,תאזה תורפסה ינוב ,וימדוק תא לכ

,הינממסו הימסק לע םעהךושל לש הרוקממ תקנויה שידיי ןושלב ,תונושלה יתשב תושעל
,ךלה ילדנמש אוה-אוה ,םימכח ןושל םרקיעו םירחואמה הידברמ תקנויה תירבעה ןושלבו
ונינעש ,ונושל לע תמצמוצמ ותונמא ברהש אלא ,ותנוכתמכ השעו ויתובקעב ,תונושלה השעמב
רימוטי'ז גוח( וידימלת דימלת וליאו ,םיברה יליכשמ חסונכ ,הארוה לש המוחתמ אצוי וניא
אולמ לע רופיס תמקר הרקיעש ,הריצי לש המוחתב הסונכ ותונמא )באטסיחוס יכדרמ דוחיבו
ותדימעש ,רבולטוג .ד .א תא לוועמ אוה .שפנ-יוצימב וקמע תדימ לעו היווה-רואיתב ובחר
היציזופ םג היהש ,שידיי ןושלב םטועימו ,תירבעה ןושלב וירבד בור ,תונושלה יתשב איה םג
היה אל ,תמא .הב הערכהה-תודוקנמ ץינימאקב ומע השיגפהו ילדנמ לש היפרגויבב הבשחנ
,תונושלה יתשב תויחה םאות תגשהב וירחא ילדנמ לש וחוכמ אלו וינפל ןיפל לש וחוכמ אל וב

היה לוכי אלש — ,םע-בינ ןאכו ארקמ-תצילמ ןאכ — הצקה-דע קחרמה תא וחרכל םייקו
לע ןיבהל ןיא תאז םע !ןורחא ןושל סופת תירבעה םנושלב ומייקש ,םה ובריקש ךרדכ וברקל

"לוגלג רעד" וליאו תינרדומ תורפס םימרק "עסקאט יד" וא "עלעשטנעמ עניילק סאד" המ
ותביתכ לכליכש ,דלפנסקא לארשי תא דוהיב לוועמ אוהו .ךכ םייורק םניא "ךוטקעד רעד" וא
ךא ,הרומת הל ןיאש הדיבא איהו ,ודבא ויבתכ יבורו ולזמ ול קחיש אלשו דבלב שידיי ןושלב
לכ יכ ,תשרופמ הרימאל חתפ חינמ ,תוידמוקהו "לכיטנרעטש סאד" ןמורה ,םייקתנש המ םג
לש תויח ,רואית לש שממ ,הזורפ לש חבש — וב אצומ רבכ התא ,ילדגמב אצומ התאש המ

ומדוק לש תודוסיה תא הליע אלפנה ותונמא חוכ ילדנמש אלא ,רוביד לש תונימא ,החיש
ויה םימדוק םה ףא ונשריפש םימדוקה תשולש ירהו .המילש הביטח ,הלודג המוק םאשעו
יטראניג" לש סומינונאה ,לרפ ףסוי םשארב ,המילש הלוכסאכ םהש ,ןיפל לדנמ ידימלת — םהל

לש היופרה הרעשהה הלטבש רחאלש ירה ,וירוחאמ רתתסמ ימ ,הישוקה ןינעל — "טלעוו
ינררועש לאקזחיךב יכדרמ 'ר לש ,תורעשה םייתש ורייתשנ ,ןיפל לע הזימרהש ,ןירא סכאמ
ונינפל ןאכו ןאכש הוושה דצהו ,רטרא קחצי תא עיצהל זעמה ילשו קיב לאומש בקעיב ושקבל
יברבר ילשאמ היה יאדו ,רתתסיש ימ רתתסי םינפ לכ לע .אובל דיתעל הניגנמ התחכוהש החנה

ותישארש ,ןוזניבור חסונ ",בעל רעטלא" לש סומינונאב ןידה אוהו .םיליכשמה תרובח לש
תדועת השוע ותירחאו ותישאר ןיבש אלא ,םינוזניבורה לכ לשכ ותירחאו בובל תביבסב
ךומסל אלא ןיאו ,וירוחאמ רתתסמ ימ עדוי ןיא התע םגו ,החכותו החכוהב הלש תא הלכשהה
ןילטיו ףסוי ורבחמכ וילע םושרו רפסה ספוט לופונרטב הארש לשרגיינ לדנמ לש ותודע לע
).ונושלבו רכנ-םעל רפוס ,םיליכשמ לש םהידכנ ךרדכ אוהו ומשכ ארקנש ימ לש ונקז יבא(
ויריצי םייקמ ותונמא-סלפש ,לשמבו הידמוקב הגרדמ לעב ,דגניטא המלש רמול ךירצ ןיאו
שידיי יריציב האצומ התאש הנוכת איהו ,ךרע םכרעו ,הדמולמ םיליכשמ תמגמ ,םתמגמל דבעמ
םילעהל אלש איה הבוחו .ןוספלוו ןרהאו לכייא קיציא לש תוימדוקה ולא ,זנכשא יליכשמ לש
:תוגגה לעמ םירוקנאה הופצפצי םייתרחמ-דחמ ךא םוטארפס םוטוו תקזחב הדוע םויהש ,יתעד

,תישארב-תשרפ הל עובקל רשפא יא ,תידייה ןיב תירבעה ןיב ,םינורחאה תורודה תורפס
היתורוקמ םילוועתמש םילוויעה לע יכ ,התע וננינעל אצמנו ,דבלב הלכשהה ישרשב הצוענה
היפינס םה וירפוסו "רשבמ לוק" רשא ,הלכשהה לש המוחתב ,וז תורפס לש םייגולואידיאה

לש המוחתב הירפוס לש םיילאטנמה היתורוקמ םילוועתמש םילוויעה םיפסונ ,םירחואמה
יאדו ךא תורפסה לש החורמ לטונ התא ןיאש רשפא םלטונ התא םאש ,תודגנתמהו תודיסחה
סיהבש טסכטנוקה םוצמצ יכ ,ונתעד דיחכנ אל םינפ לכ לע .הירפוס לש םשפנמ לטונ התאש
חיוורהל דבלבו ,תישאר הניאש תישאר לש הזרכה םע התע וב וגהנש ךרדכ ,תורפסבו הירוט
,ידמל טושפ םעטמו ,ותלעותמ הבורמ וקזיה ,דעומה תכרבל הפיה ,האמה רפסמכ ,לוגע רפסמ
,ילדנמ ירתל ותציצח ךרד לע ,ופוג ילדגמב וב םילוועמ םהש רתויבו ,ותמאמ הבורמ ותודבש
,השוריפ ,תונושלה יתש וליא ,םיריחנה יתשב םשונ אוה יכ ,ותרימא לוכיבכ ,ונושל יפל לכה
גח תא גגחש הארוה-הרומ אצמנ רבכו תחא חוורמו תחא םתוס ,םיגוריס םהב גהונ אוהש

ד'צה השרפל ךרדב העיספ תישארכ "עלעשטנעמ עגיילק סאד" הארנ ובש ,לגעמב האמה
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תועדה וקלחנ העידיה א"ה התוא לע יכ חכשו( תימואלה ןושלכ שידיי תא התזדכהו תיאציב
הרקמ אל אמשו .םכמע ינב דריי אל תניחב ,םיגגוח םתואל ,םהל רמול אלא לכונ אלו )התחדנו
הרודהמ לע םידקוש םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םימכח ידימלת לש הרובח יכ ,אוה
םישגדה תלשלשמ הלועש יפכ ,תרחא השיג לכ היתונושל םייתשב,ולוכ ילדנמ לש תימידקא

.הנממ הלעמל אל םא ,ותיצחמ תא תצצקמה ,םודס תטימב ילדנמ תא הליטמ ,האמה גח לש

לכמ שממ אלא ,המודמ וניאש ,האמה תיצחמ לש ךיראתב ןוידה-ךרדו ןוידל הרהזא איהו

ינש ,םינתינ םה ןידבו ,ושארב םינתינש ימ לש וייח וקספנ הנש םישימח יגפל — שממ
םיטינרבק ילודגמ דחא לש ורתכו שידיי תורפס לש םינמאה ילודגמ דחא לש ורתכ :םירתכ
אלו הלופכה ותדועתב הניבב קפתסיש ימ לבא .היטינרבקב לודגה אל םא ,שידיי תוברת לש
,ישילשה ורתכ תא לוזגי אליממו ,הילאו הב ורוביחו תירבעה תורפסב ותקלח ריכזי אלו רוכזי
אוה רגינ לאומש יכ ,הארנו .ותמא תוועי אלא ותומד טעמיש דבלב וז אל ,ולקשממ תוחפי וא
,תעד תמושת ותריצי לש תירבעה הקלחל הל שידקה תפ .ל .י לע ורפסבו הנכס התואב שחש
,םשורה ןמ טלמהל ןיאש דע ,תילאנויצרופורפסיד השידגכ תואריהל םייושע הטוריפו הרועישש
וז הדימ לש התקדצהל .לקמה תפיפכ ןינעב ם"במרה לש הלשמהה ךרד לע וב גהנ רקוחה יכ

חיכשהל וא חוכשל םירשעה לכל הקלח התוא ריכזהל דבלב אל האב איה יכ ,רמול ןתינ
ןושלה תעידי ןורסחמ הריכהל םילגוסמ םניא ףאו התוא םיריכמ םניאש הלאל רתויבו 'התוא
תעפושמ ץרפ .ל .י לע היפרגוילביבהש םירמאמה יפלא ירבחמ ןיב םה םיטעמ אלו( — תירבעה
,ןושל-לופכ רפוסכ ותנוכת ירהש ,ומצע הקלחה לעבל התוא ריכזהל לוכיבכ האב איה — )םהב
לש הפכ איה ,תחאה ףכה ךכ-רחאו ,תוניועמכ הליחת ויה םהיתופכש ,םינזאמ תניחב איה
,דתיה התיילעש יפלו ,הכלהו התלע ,שידייה לש הפכ איה ,תרחאה ףכהו ,הכלהו הדרי ,תירבעה

,תואריהל הכלהו הדריש ףכה ,דתיה הלולע ,ודימתהו ודימתה הב הגשיהו ותגשהו ,היוליע םג
םלעתמכ אוה הנממ םלעתמהש ,הדוזיפאכ וליפא אלא ,רקיעל הליפטכ דבלב אל ,התארנ ףאו

היומסה ותלועפ ,קספנ דלגה וכשמה וליפאש ,שרושמ אלו העדגתנ וא העדגנש החולשמ
ןיד ,היחיכשמו היחכוש וברש ,תירבעה הקלחה לש הרכזהה תבוח ףא אלא .תכלוהו תכשמנ
להקל דעוימה ורפסב ,רגינ לאומש המ לע ןיבהל ןתינש םשכו ,המזוגה ךרד ינפמ רמשיתש
הרודהמה המ לע ,ןיבהל ןתינ ,תירבעה הקלחה לע רובידה תא ביחרהל האר ,שידיי יארוק
ןושמש לש ומוגרתב "ותריציו וייח ץרפ .ל .י"( תירבע יארוקל הדעוימה ,ורפס לש תרצוקמה
ןווכמה ,ןויד ירהש .השודג האס התוא תצק הקחמ )סופדה תנש ןויצ אלב "ריבד" תאצוה ,רצלמ
,תונושלה יתשל רפוסה לש תרצויה ותקיז לש הנוכנ היצרופורפ תעיבקב ביוחמ ,תמאה זכרמל
,הקיזה ינושל ול םרג המ ,רבסהב בייוחמ אוהש םשכ ,תוכיאה תניחבמ ןיבו תומכה תניחבמ ןיב
תכרעמב הזה ינושה תקידב לש ,המצעל הצוחנה האוושהב יד אל רבסהה לש ויוצימ םשלו
וימרוג לע דומעל הבוח אלא — קילאיב .נ .ח :הכופה היצרופורפל המגודכו — ורוד ינב
וב ,עצמאהשכ ,ופוסבו ותליחתב ויסומלוק ינשב גהנ ילדנמ המ לע ,ןיבהל ידכ ,וימרוג-יפוריצו
םכילע םולש המ לעו ,הלופכה ותויסאלק קוזיח אוהו ופוס לע עירכה ,דחא סומלוק רקיעב גהנ
,רחא וסומלוק וימי לכ טעמכ ליעפהו דחא וסומלוק הרהמ-דע חינהו ויסומלוק ינש גוהנל הסינ
ךרדכ גהנ ץרפ .ל .י המ לע ,ךלמה ךרד ללס רחא וסומלוקו ,לועשמ תרח דחא וסומלוקש ןפואב
תיישילש לש המוחתב הלבקהה ,הרואכל .הלעש ךרדכו הלעש המ ול הלע וגהנמ חוכמו גהנש
התואל עיגהל ול דמע וחוכש ,ילדנמ :האנ רואיב לש רוא הלאשה לע תורזל היושע הקיסאלקה
אל ,התבצחמו הביט יפל תחא תחא ,תונושלה יתשב התוחיתמו התמר לע ,הרימא תומילש
,סנל הכזו ,תירבעב ותנקז ימי ול ומילשה שידייב ול ולעה ותדימע ימיש המו לפכה לע רתיוו
1ל דמע אל ,וחור-ךרוא ילואו ,וחוכש ,םכילע םולש !םאה תא ,הדליי :תוחפל וא ,הדלי תבהש
,הכרב וחופיטו ,דבלב תבה תא חפיטו םאה לע ,הליסמהדוישארב רתיוו ,ךכל המודב וא ךכב
אל ץרפ .ל .י וליאו ,חישב הבורו רואיתב התצק ,םעה לש יוטיבה-תעפש לכ ול התצמתנש
,הצר אל ףא ילוא םימילו ,לוכי אל ךא ,םכילע םולש רתיווש ךרדכ ,הרהמ-דע ,םנמא ,רתיוו
ךא ,הברה קיחרה וילותפנ-ביתנו תונושלה ןיב לתפנו ,ילדנמ וב הלעש תוחיתמה וקב תולעל
גהנש ,ךכל דבלב אל איה התנווכ ידה ,הצר אל ףא ילוא םימילו :ונתרימא ןינעל .רותיוו םפוס
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שידיי-יריצי ורסמש ,וירחא רואיבש ןמלזו וינפל ילדנמ גהנ ךכ ידהש ,םומלוקה-תריסמ ךרד לע

וחרטש ,הטויט ינימכ אלא הלא םוגרת-ישעמ םהל ויה אל ,םה לבא ,םינמגרות ידיב םהלש
,המואמ-לכ הנמיה רייתשנ אל טעמכש דע ,רוחש-יבג-לע-רוחש-תטיש יפל םיכרוע תניחב הב
שממ ולשכ קזחומ ירבעה םחסונש ,וירבדמ המכו המכו ,הדפקה התואכ וב התיה אל אוה וליאו
.ותגרדממ ,בר קחרמ ,הקוחר םתלכיש ימ לש םוגרת-ישעמ אלא םניא ,ויבתכב ולשכ ללכבו
ובש ןמאה ,ותדועת-לפכ — הל תפסונ תועמשמ ,הצר אל ףא ילוא םימילו :ונתרימא !אל
היה אל ,שידיי-תוברת ידכ רדגה תא ביחרהש ובש טינרבקהו שידיי-תורפסב ורקיעב רודגה

ינפ לע הריקס הידו !ותוחיתמ תא ריבגהלו תונושל-לפכ לש םילותפנה ךשמה תא דדועל יושע
המו ומצעב בתכ המכו המ ,ךכ לע ונדימעהל "ריבד" תאצוהב ,תירבעב ואציש םיכרכה תרשע

לש םתופרתה תדלות לילעב הארנש ידכ ),רצלמ ןושמש השעמ( םוגרת היה ךירצ המכו

.היתונחתל הלאה םילותפנה

ילשב ודמעמ-דוחיי לע דימעהל היושע איה ףא ובש טינרבקה ןיבו ובש ןמאה ןיבש הלדבהה
.דתיה ,השוביג-אישב דוהיב ,ותריציש ,ילדנמ .וילא רוביצה לש וסחי תניחבמ ,תיסאלקה היש

תרגינה ותריציש ,םכילע םולש !האלפה לש הדימ ויפלכ הגהנ — שטולמה םולהיה תניחב
,ותריציש ,ץרפ .ל .י וליאו !הבהא לש הדימ ויפלכ הגהנ — חתורה בהזה תניחב .דתיה התטהרב

הגזמנ וליפאש ,הלופכ הדימ ויפלכ הגהנ — יחה ףסכה תניחב התיה ,םורככ הינווג הנשמה
!הזמ ןחלופ תדימו הזמ הרקוה תדימ — םידמוע םניעב םידרפנה היתודוסי ,וידיסחל םהל
םילוגלג הברהו ,וחור םע ול ביר היה וימי לכש ,ובש ןמאל רקיעב תנווכמ הנושארה הדימהשכ
םא וא ,ובש טינרבקל רקיעב תנווכמ הנורחאה הדימה וליאו ,הב עדי תורומת הברהו ותריציב יח
"דתיה ר"ומדא לש ורצחכ ותיבו היה ר"ומדאכ םנמא יכ .ובש ר"ומדאה :יוניכב רזעהל רתומ
ומצע אוהו ,לודג זכרמ השענ שחרה-בר ותיב יכ ,ונעדי ,תונורכז ירפסמ ,םינמיהמ םידע יפמו

תוכילהו הל תוכלהש ,המילש הרות לעב ,חיפטמו חפוט ,ויביבס לכ לע עיפשמו עפוש ,ודקומ
תוברת היורקה העונתה לש הירפ-ירוכיב םג הניערג תליחת םג היה ומצע אוה :רקיעהו ,הב
,םיזגנ אל יכ ,ונילע המוד אלא דוע אלו !הל תויופעתסה הברהש ,תינרדומו תינוליח שידיי
תוצראב הידבשמ רחאלו ,הגרהה איגב הנורבש רחאל ,התע םג רשא ,תאזה העונתה יכ ,רמאנ םא

היגשיהל האצי וינפלמו ,המילשו הרורב ,המצע-תעדותל וב עיגה ,המע החוכ ,התטילפ
,ץיבונר'צ תדיעו תא תוארל ןתינ ךכל ןחוב-תמגודכ .היתונולשכו היתונוחצנל ,היתויעתלו
אלו אוה אלוליאש ,השארה שפנכ הב היה ץרפ .ל .י ךא ,הנממ ורדענ םכילע םולשו ילדנמש
אל ףאו הזמ יקסבולטי'ז םייחו םיובנריב ןתנ אלו הזמ גרבמונ דוד שרהו שא םולש אל ,דל ודמע

לגד ,היקבדל התשענש המ תישענ ,דתיה םא קפסו ,הנטק הקתפרהמ הליצהל שיזימ והיתתמ
וגילפהש הלאל ןיבו רומשל ץרפ .ל .י שקיבש המ לע ורמשש הלאל ןיב ,סותימ טעמכ ,למסו
הריעצה ינפל הריכבה ןתמב םא ,תונושלה ןיב ,ףפור וא קצומ ,רשג םייקל תחתו ,ונממ קחדה
.ןהיניב םוהת הרעפנש דע הציחמ וביחרה 'אכפיא םא
יצמכו תורשפאכ ,הכלהו הלדגש ,םוהתה תא סנריפ המ חכשנ אלש תנתונ ןידה תרוש ןאכו
ינששכ ,ולש תירוטסיהה היצטניירואה גוליפ לש ודוסיב חנומה ,םעה גוליפ אוה אלה ,תוא
לופכ רפוסה לש ןויזחה תחתו ,תרחאה ןושלב רחאהו תחא ןושלב דחאה ,םירזענ גוליפה יבטק
םעצמ וירחאלו אוהה רודב יכ ,החנהה הנוכנ יאדו .ןושלה-דיחי רפוסה לש ןויזחה אב ןושלה
התוא ,ומצע םע ותוא — ןושלה-ילופכ לש םעצמכ ,הזמ ןושלה-ידיחיו הזמ ןושלה-ידיחי לש
ינימ ינש ,הצקה יפגאב דוחיב ,ותאשע תואיצמהש ,ומצע להק ותוא אל בוש לבא ,המצע היווה
םירבדהו ,הנממ העייתסהו דוריפ ותואל ול העייס המרגורפהו ,ונושלו להק ,ונושלו להק ,להק
.םיעודי

לע רובידה תא םידקי םאה ,רהרהי ותולעהל אבהש רשפא ץרפ .ל .י לש ונורכז םויב ךכלה
ןיד ,ופוליח וא הז רדס יפל גהני ןיב לבא ,ובש טינרבקה לע רובידה תא רחאיו ובש ןמאה
דוסי-תכרעהמ שרופ ,וידדצ ינשב ותניב תבוח ידי אצוי וניאש ימש ,עבטמ וינפל יכ ,רוכזיש
ןיינה ןיד תניחב הנשימ-תכדעה תרתומ הירחאל ךא רשאו הדבוע לש הפוג תעיבק ותבייחמה
ןמאה תשורי םא יכ ,הרובסהו התעו הפ דוחיב הטושפה הכרעהה ךרדכ ,ןל ןיינה אל ןוהתיו ןל
אצי ןמאה םא יכ ,לכה לש םתשוריב הבושח טינרבקה תשורי ןיא ,לכה לש םתשוריב הבושח
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טינרבקה ירה ,הבינ-יביטימו היחפטמב היה ףאו ,החופיטו תירבעה ןושלה לש התויח ינפלמ
אל ,ובש תוגהה ירה ,לארשי ץרא ,ונצרא רכז ינפלמ אצי ובש שגרה םאו ,הילא דילוה אל ובש
,התעו הפ הב םייורש ונאש ,תואיצמה תאצמנו ,התושממ לא הכילוה אל ,ולש תינכתה ןכש לכ
,תגלפומ ןכש לכ אל ,הטלבה אליממו ,הל םיבירי ויה ול םיכשמנהו אוהש ,העונת ךותמ תחמצנ
השוטשטכ ],שארב ןויצ =[ חפש ןיא ןויצ :הב רמאנש ,ולש תיטסירופאו הדדוב הרימא לש
.תמא לש

,דוסי-תכרעה אלב התעו הפ השעית אל הנשימ-תכרעה התוא יכ ,אקווד תנתונה איה לבא
,ירבעה םחסונב ,ויבתכ — עודי םג עודי רפוסה ירהש ,טינרבקה תכרעה רדעית אל יכ ,רומאל

םמוקמל רבעמ ויריצי לש םכרע םימייקמ ותונימאו ותונמא חוכ ,תונוגה תורודהמל םיכוז
לעו תונוש תויולג יאיצי לע םיביבח םהו ,םהיתוגרדל ונלש רפסה יתבב םידמלנ וירופיס ,םנמזו
ןכו ,ומש לע םייורק ונירעב תובוחר המכו המכ ,הגצהלו הזחמהל ןינע ושענ ףאו ,ונצרא ידילי
ןמל תרוסמה תא המ דצמ הכישממ אקווד איהו — ביבא-לתב םירפס תאצוה ומש לע היורק
,תירבעב םג שידייב םג םירפס האיצומ איהש ונייהד ",ףסאיחא" דע םאר םיחאהו הנמלאה
עדונה הזחמה םש לע ארקנ ןכו ,תונושלה יתשב ,ףד דגנכ ףד ,םיאצויה םירפס :הב שודיח ףאו
תורדתסה ידיב דסונש ,תורפס ינינעל ןועבר ]בהזה תלשלש =" 1טייק ענעדלאג יד .ולש
.םידמועו םימייק ולעפו ורכזו ומשש ןפואב ,םידבועה
.ד

חספ ברעב — ,ךכל החונ רשוכ תעש בורקמ הז הנתינ ירה ,טינרבקה לע רובידה ןינעלו
םה אלה — רתויב העונצ תישאר התיה וזו ,תאזה תינחורה הגהנהה תישארל הנש םיעבש ואלמ
וליפאו ,םוצרכוי יברעב וא ,םידעומה יברעב ואציש ",ךעלטעלב בוט םוי" םינוכמה םיסרטנוקה

תלוגס ,תחאה הלוגסה — ותיישעב הפ חתפ ץרפ .ל .י לש ויתולוגס דמצ .םתס תבש-ברעל
ול שיגמ דפוסה דועב :ןהיניב הבשוחמ היצילאוק ושעש ,גוגדפה תלוגס ,תרחאה הלוגסה ,ןמאה
שיגמ גוגדפה ירה ,הזחמו רופיסו ריש ,תולועמ תורפס תוביטח ,ךמעל ,בחרה םיארוקה להקל
דוסיב הליבונ רבד דחא וסומלוקב בתוכש ימו ,הארוהו דומילו רועיש ,םינוגה הלכשה יקרפ וינפל
הבע תויראלופופ דוסיב רועיש רבד בותכל רחא וסומלוקב ששוח וניא הקירבמו הקד תונמא
,דיאישש ,ולאה תולוגסה יתש לש ,תודחאה תשקב :קויד רתיב ,תודחאה יכ ,המודו .הרופאו
סחיכ ונל רדגנש ,וילא וידיסח סחי תא הקזיחש איה ףא ,טינרבקהו ןמאה לש הגיזמה תודוקנב
קראמ ,ןידעה ררושמהו ןנוחמה ןקחשה לש איהו תויודעה בורמ תחא תודעב קפתסנ .ןחלופ לש
ןינעה-בר ורפסל ול םידקמ אוה — וינפל שמשמ היהש ךותמ ,דחוימב וילא בורק היהש הייווש

ונתונ ינירהש ,גולורפ ) 1955קרוי-וינ ",ץרפ .ל .י ןופ ןבעל סאד — קלאפ ןיימ טסיירט"(
:ימוגרתב הזב

ומע-ינבמ רופס-ויאל םיבר .ןילופ-תודהי לש הריהנה האובבה אוה ,הז רפסב םיראותמ וייחש ,םדאה

םממורש ,םעה-ישנא לע ץרענ אוה .תושדוקמ תויבהלש ולעפ-תליה תא רטוע הז רבד .הצנב םידדונ

תונברקה-ןשעב ולע ,םהל רש אוה דשא ,םדא-יטושפ לש תורוהטה תומשנה .ותונמאבו ותבהאב
.םייחל הרמיזכ ונינפל תעמשנ םהילע ותריש ךא .םימותח םימשל
לודגה ובלו םקמוע דע םעדי אוה .שמשה רואל ןתולעהלו ןתמדאמ תוטועפ תומשנ םמורל ןנוח אוה
.וילא ותבהא הלדג ןכ ,רתוי ןטק היה םדאהש המ לכ .תוממודה תרישב היה וחוכ .םודב םהמע ךלה

.וממורל היבגה ןכ ,רתוי תוחנ היה ודמעמש לכ
.תבש ושיבלהו ולוח תא םעה-שיא לעמ טישפהל הכז הרישב
התיה ומע .ךשוחה ןמ ץלחהל ומע ךלה ורוד .וב ןימאהל ןתינ בושש ,םיהלא לא ודמע וכלה םירפוכ

.רתוי הרואו רתוי הבבלנ ךרדה
יבכוככ תוצצונמ ויתוריציו בהאנ היה הללגב רשא ,תטהולה םעה תראפתמ הברה ףקתשה וייחב
.םיחצנ-לילב רוא

םהל .םתדלוממ םיקוחר ,רכנ-תוצראב םהייח תא םילכמ ,םממורו םליהצה אוה רשא ,םידירש
.המדנ אל הלוק-תב רשא ,הריש-רכז אוה וייח לש םנקויד-אולמ

ויחבש םימקור וידיסחש ימכ ץרפ .ל .י בציתי אל הלאכו הלא םירבד תאירק םע ,םנמאה
לש םבל תא םיטיטרמ םה ןיא םנמאה ז םהיקידצ יחבש ומקרש .דניירקואו ןילופ  Ton,ךרדכ
16
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,םה םג םיררועתמ והיש ,טינרבקה ידגנתמו ןמאה ידיסח ויהש 'התעו הפ דוהיב םיבורמה ,הלא
.הלופכה ותלוגס תודחאבש הגיזמה-אלפ תא ,חותינו הדרפהה השעמ רחאל ,תוארל

,הנש םיעבש ינפל ,רואל אצי ויסרטנוק רוכבש -",ןעלטעלב בוט םוי" ןינעל רוזחנ ךכלה
:ימוגרתב םהירהו ,ויארוק ינזאב ומצע סרטנוקה תחישכ היושע ותחיתפו
:רדסל םכנימזמ ינאו אבו שמשממ חספה

!ינולבק
.לכוא ינניא תואתפוכ ,םיבורמ םימדב םכל הלעא אל

יתלחמ םיירצמל ,תוכמה תא תונמל ינווצת אנ לא ,אנא .ומע יתדלונ .רורמב ינודבכת לא ףא
.רבכשמ

.שיא ןיידע הלח אל תוספדנ וא תובתכנ תוכממ !הלטבל הכרב ללכב וזו

הווקמ ינירה ...המקנב ימד תא וליערת לא ,ידמל ריעצ ינדוע !ךתמח ךופשמ ינורטפת ףא
האבה הנשל רמול הצור יניא ףא ,םילוליג-ידבוע וליפא ,ללקל הצור ינניאו הלאמ םיבוט םימיל
.רוביע אובי אל רובידמ יכ ,םילשוריב

..ונייה םידבע תוברל ,הנתשנ-המה לכ תא וחכשת האבה הנשל יכ ,םכל לחאל — הצרא תאז ךא

יתיי ןיפכד לכ ,ימראה ןבל לש ונושלב םויה ומכ אל ,תמאב וארקתו תלדה תא וחתפתשכ ...ו
!סנכיל ךרטצי אלש ,שיא סנכיי לא ,לוכייו

בורש ,םב ךופהו םב ךופה תניחב םה ,קוידב הנש םיעבש ינפל םבתכש ,הלא םיטעמ םירבד
יושע תינכתה לש הדבוע ,דמכ-דע םיאור ונא םימיה-קחדממו ,םב הלולכ טינרבקה לש ותינכת
םשכ יכ ,תקולחמ-אולמ תולעהל לולע אוה המכ-דע ,םיאור ונאש םשכ ,המכסה-אולמ תולעהל
.ונממ ודרפנ ףא ךכ וב ודחאתנ םיכרדהש
,הרהטב וררושמ תמשנ האציש דע "שינאמ" ןמל שעמה תברו הכוראה ךרדה לכב היה המ
הטיסרבינואהש ילדנמ ןינעל וניכזש המל ץרפ .ל .י ןינעל הכזנו יאוולו ,ויבתכב אוה רורצ אלה
תימידקא האצוה לעפמב הליחתהש םשכש ,קורמ ול םירמוא הוצמב ליחתמה הב םייקתי ונלש
.לארשי תלחנ המילשה םתלחנ !רתיהו ,הז לש תימידקא האצוה לעפמב ךישמת הז לש
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