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רבד־חתפ

.םיטוב םירבד רמול תעה העיגה — ןכ םנמא
ת מחמ וא בל־םת תמחמ ,םירבוסה ידיב תועט וז אהתו

א לא ולא לש םתילכת ןיא יכ ,דחאכ םימעטה ינשמ וא בל-תוסג
, להקה־םעטל "יחל־תוריטס" תיחנהלו ,"תומלוע שיערהל"
ה רקיע־לכש ,המשל־תונדרמב קרו ךא םניינעשו ,"ץצוח תאצל״ו
. יתבר תוינלוקו ,"תורזומ תוכילה״ו ,הפצוחו ,תויגוגז־ץופינ

ם יטוב םירבד יכ ,םירובסה ידיב וז אהת תועט :רבד־לשהרוציק
.םיטעוב םירבד עמשמ

ן יא יכ ׳רמולו םידקהל אוה רתומלש ,אופיא ,דבלב אל
. "תיתורפס תוחחרפתה" לצא ונינפל חנומה סרטנוקה לש וניינע

ה פוקתה יכ ,הרורבהו תקצומה הרכהה אקווד :ןכ־לע־רתי —
ג וסה ןמ תורתומ המצעל תושרהל הלוכי הניא םייח ונא הבש
ך ורכה לע הז סרטנוקל תירקיעה הקדצהה ילוא איה — ,רכזנה
.וב

־ תיטסיסכרמה השיגה תחנומ ונינפלש םירבדה דוסיב
־ אמה םלועה־תפקשה לע תדסוימה ,תורפסה תויעבל תינכפהמ
א ל ,וז השיג לע ססובמה ,יתורפס ןויד .תיטקלאיד־תיטיסילאירט
ם יפורצ םייטתסא םילופליפב ,וביט םצעמ ,אופיא ,םצמטצי

. תיביטקייבואה תיתונמאה תמאה תא םיתוועמ רבד לש ותימאלש
ץ ימאה רשקה תא ויניע דגנל ףרה־אלל האור הזכ ןויד — ךפהל
. הרבחה ןיבל תורפסה ןיב ,םייחה ןיבל תורפסה ןיב דימתמהו

ת ונקסמו תונחבא תיעבט ,אופיא ,הנייהת ויתונקסמו ויתונחבא
.תויתרבח־תויטתסא

ף רה־אלל בשחתהל וילע המוש — יתרבח־יטתסא ןויד
ת וילאוטקא־תויתורפסה תונחבאה הנסופתת ךכליה .ןמזה םרוגב
.ונינפלש חותינב בושח םוקמ

ה מדקה תורפס — םיינשל ונימיב יתורפסה םלועה תקולח
ילופה הקולחל הרקיעב הליבקמה הקולח — היצקאירה תורפסו

ל ש םרותיא תניחבל ידוסי הדימ־הנק שמשת — ,םויה לש תיט
. תיתורפס־תיגולואידיא הניחבמ םייתורפס תועפותו םימרוג
ר ידגהל םויכ אבה ,רפוס לכל ונתעדל תיחרכה איהש ,וז הקולח
־ תיטילופה הרדגהה לש הפוסו) שאה־יחטמ ןיב ומצע תא
ו א םדקומב ,ןירשימב ללכ־ךרדב העיפשמ איהש תיגולואידיא
ןיידע הרורב הנניא — (תיתורפסה הריציה יפוא לע ףא ,רחואמב
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, ולאמ םיברל ףא םללכבו ,ונירפוס תיברמל הכרוצ־לכ הארנכ
, תוקיר תוינלוק תורהצהב רוביצה תא ענכשל ךכ־לכ םידקושה
, ראשהךיב ,ןודית וז השרפ .יטסילאיצוסה םלועהמ קלח םהש
.ונינפלש סרטנוקב

ע גרכ יורקש המל וסחי תא ןירשימב עיבי סרטנוקה
ם ידומ לוכהש רבשמ ותוא ,(תואכדמה ילב וא םע) "רבשמה"
.ונורתיפל םיכרדהו ויתוביס יבגל םיקולחש אלא ,ומויקב

ת וברתה" תוכרעמ ןמל :לוכב השופ תינחורה תלבלבה
ך רד ,אוושל המדקה םש ןב אשינ דואמ תופוכתש ,"תמדקתמה
* תלמלמ התוא איה אולה ,םירפוסה־תדוגא "תורפס" לש התיברמ
, "םייתורפס םינכוד" לעמ היצויצ תדרצמה ,הדולחו השולק שבוע
."ףלא״ו "םלוס" דעו — ״אולימ״בו ,"תונויליג״בו

ר וקרז־ןרקב ריעהל ןושאר ןויסינ ונינפל ,אופיא ,ןאכ
א ולה) השידח תירבע תורפסכ רבחמה י״ע רדגומש המ תא ךרואל
י דכ ךות ,(תאזה ץראב הרצונש ,תילארשי־תירבעה תורפסה איה
־ אמיסכאמ תיטתסא הייארו דימתמ ינכפהמ־יטסיסכרמ ןוחביא
—  לבוקמה ןבומב תיתורפס תרוקיב יילוא וז ןיא וז הניחבמ .תיל
.בחר רתוי והשמ אלא

ר דגב הז סרטנוקב םירומאה םירבדה ןיא יכ ,ןכ־ומכ ןייוצי
, יתורפס וא יטילופ ,אוהש ףוג הזיא םעטמ הנירטקוד וא חוסינ
ת אז .דבלב רבחמה לש תוישיאה ויתועד רדגב אלא — ונתנידמב

ת רחא וא ךכ הניהדזת וללהש ,ןבומכ ,ענמנה ןמ הז ןיא יכ ףא —
ם ייתורפסו םייטילופ םיפוג י״ע תועבומה ,תומייוסמ תועד םע
.םינוש

.קהבומ יצולח לעפמ והז — לוכל לעמ םלוא
, תואיגשמ םייקנ םירבדה ויהי אל יאדו ץולח־תרימא לככו

ם שו הפ יכ ,ענמנה ןמ הז ןיא ףא .תונבה־יאמו ,םישובישמו
ם ירבד לש םכרד ךכש אלא ׳ןאכל וא ןאכל ,תוזרפה הנייהת
.םיטוב

, םירפוסל חקל תורוהל וא ,רסומ ףיטהל ןאכ אב וניא שיא
.הלאב םיאצויכו "המ״ו "דציכ" דמלל וא

* תריקס ןיעמ ונינפלש ,ךכב אוה םירבד לש םרקיע לכ
* תירבעה ונתורפסב תונויצקאירו תומדקתמ תועפות לש חותינ
ל ע עיבצהל ,רתוי וא תוחפ ,ןתינ הנממ הנקסמכש ,תילארשי

ו ניניע תואושנ וילא רשא שדחה לע ,הב הווהתמו םקה שדחה
* תמדקתמ תינרדומ תירבע תורפס :וניטע םיפלשנ וילאו

תינכפהמ
.םיטובה םירבדה ךכ־לעו

.םייתורפס םירוריבל גוח — ״רוקרז״ ,ביבא־לת — םילשורי



. סכירפוסב ינא אנקמ" :ינולפ ינלופ רפוס דחא םוי יל חס״
ה תא ירהו די טישומ ךנה .תולילע ,תולרוג לש הרכימ םכצרא
ל א ,םיקוחר םינמז לא ,תוקוחר תוצרא לא ךורא עסמב גילפמכ
ם יאלפומ תוקוחר תועסמ לא םכירפוס ואצייה .תוקוחר תויוברת
״? הלא

".בישהל המ יתעדי אל ...יתשרחה
ה נובשחל — 1 ׳סמ ״ןיגולרוא״)

.(ינמכוא .ע תאמ — ונתורפס לש

לכוא אל קותשל"
לכוא אל קועזלו
...ראוצה בל דע קנחה יב הלע
ןתינ יל יכב ול
ןתה יכב רעצמל
...ראוצ לע םינינפכ תועמדה וחרזו

ימי לכ תוניפס יכ
ימיב ופרטנ
—  רמ לארשי תאמ ״ראוצ דע״) ״ראוצ דע ימד ואבו
.(37(2) ״אשמ״

ל ע תרתוומ תונמאהו ...המודשכ הלא םיפורט םימיב"
.(35( 23) ״אשמ״) ״.התשודק

א יה ןולשיכל רתוי הקומעה הביסה :ליעל רמאנ רבכו״
ך כ םדא ינב םיגהנתמ עודמ ונל ריבסהל הצור םחש ןתנש ךכב
ן וויכ — הדעב תרבדמ םתוגהנתה ןיאש ןוויכ ךא ,תרחא וא
ם יישממ םדא ינב םילעופו םיגהנתמ דציכ םצעב עדוי אוה ןיאש
ל ש ופוסבש ,תויתודלי ,תויללכ תורדגהב הילע אוה רפסמ —
."םולכ אלו ,ןבומכ ,תוריבסמ ןניא רבד

—  םחש ןתנל ״ונחנא דימת״)
(37( 2) "אשמ״ב דגמ יתמ

ה מכ דע חכווינ ...דרא יבצל "םדא לש ותיב" תא חקנ סא"
ם א וא... .הריעצה ונתורפסב םזילאירה ןוחצינמ ונא םיקוחר
ו ספדנש ,"ןיד־קספ" תרדיסב דגמ יתמ לש תוליבונה תא ריכזא
ן יא השעמלש הארנ ,"רמשמה לע״בו "אשמ״ב ,"ןיגולרוא״ב
, היצזיגולותימ איה תאז .םזילאיר םושמ ,םזילאירמ םולכ אלו ןהב
ת עטונו ...ילאיר ןמז לכמ יטסילאיר־לוכיבכה רמוחה תא תרקועה
."יתימ ןמזב ותוא

ם זילאירה לע" ץבוקב ינמכוא .ע)
(.3 ׳םמ ״יטסילאיצוסה

ה יושע ...ש תורפסה לש םינושארה הינצינ וטבנ — ןאכ״
ם ישנא לש הנטק הרובח תלחנ תויהלו דמגתהלו םצמטצהל איה
ל א היינפ (א ? הלא םינצינ םהמ .תעדל םמצע םיכבמה ,םישולת
רסוח חמוצ שואיה ךותמו ...ינאה ימוחתב תורגתסה (ב ...רבעה



ת ושרהו יופצ לבה יכ ,"רבד תושעל ןיא יכ השוחתה ,הווקתה
:הנותנ הניא

•ערהו עורקה לא ךלוה ינא"
"".דעומב יל הפצמה םודרג לאכ
ח לושמה דחפה תא עמוש ינא" וא
."תוסירהל הדעומה ריעב רבוע

ת ולגמ ןה .תויתורירשו תוירקמ ןניא ולא תוטטיצ ,םירבח
ת א דביא ררושמה ...שואיה תא חמצמה ,ךרדה הבא תא ונל
תויהל אלא ול רתונ אלו וכרד

הפייעל העותה בלכ ומכ"
..."םילולחה םיתבה ןיב טטושמה

ם ע ההדזמ ררושמה ןיאש םוקמב .תרחא תורשפא ןיא
. תודידבה תשוחת האב ...הב םחליהל ךרד האור אוה ןיאו הרבחה
ם לוע תפקשה י״ע ךרדומה ,םחולה ,יתרקיבה םזילאירה ןכיה
. תמייוסמ תואיצמב םייח ונחנא ...? םייחה תרוקיב ןכיה ז המלש
"?וזה תואיצמה לע היחה הבוגתה הפיא

ו נתורפס" — ״רמשמה לע״)
.(בוטרב .ח תאמ "המחלמה רחאל

ה תיבש םהל ונקש ...םיטעמ אל סהו ,טע־ישנא ץראב םייוצמ
י לבמ ,ןכלו ,םייתורפסה םינואטיבבו םייתורפסה םירודמב
ם מצעל הבוח םיאור םה ,רמול המ םהל שי םא םמצע תא לואשל
ו א רישב ירבעה םיארוקה רוביצ" תא םעפב םעפ ידימ דבכל
".םחור ירפמ רופיסב

(רנמ .מ — 34 ׳סמ ״קבאמ״)

ה מחלמ תורפס אלא ,הרצי אל ...הריעצה תורפסה וליפא"
ר ישעהלו תופדרנ םילמ בבגל וטיע תא לגרית רפוס לכ .דבלב
ת וחיחצו הבשחמה תולד לע ליפאהל אב הז רשוע .ונונגיס תא
."תושגרה

.(ידור .מ — 38 ׳םמ ״קבאמ״)

."רבשמ ,רבשמ ,רבשמ"

.("רבד״ב םולש .ש תקעז תיצמתו

ן מזב םיאלפ תדרויו תכלוה ירבעה רפסה לש ותצופת"
ה דימל עיגהו הדמתהב הלוע ונלש רפסה לש וריחמ .ןורחאה
ל ע םולחל לוכי וניא בוש רישע וניאש לארשימ םדא .המיהדמ
ת עה יבתכ לכב ונלש קושה ףצוה תחא תבב ...רפס תיינק
ת יביטקטד תורפס לש עפשב ,םיינויצסנס־םיינומהה םייאקירמאה
".עודיה גוסהמ םילקולק םינמורו

.(ג״סק — ׳א — ״תונוילג״)

1 ׳םמ "אשמ״ב ירוג .ח *



, םיררושמ לש ,םתעב םיחיטבמ ,םילבוקמ תומש הברה"
ס ה םג ,םהב םיחמש ןיא בוש ,םיריעצ םיאנומזיפו םירפסמ
."הריציה תחמש םהמ הקלתסנש המוד םמצע

.(ז״ט — ״ףלא״)

ל מגה" :םירופיס השלש שמשל ולכוי יילוא ךכל המגוד״
ם הירבחמ) "וירחא ראשנה" ׳"רומחו םיברע ינש" ,"ןוחצנהו

ר ופיסב .גרה ירופיס .(ימלת םחנמ ,ינולא םיסנ ,ץומא ןב ה
. רוחש לותח ישילשבו רומח ינשב ,למג גרהנ ןושארה
ת ושגר תרעס םיבתוכה םיררועמ הלא םייח ילעב תועצמאבו

, תרחא הרעסל ףילחת .תבייחמ אל תושגרו תרעס ,םינפ ריעזב
".תיתימא

.(ישמב .י — ״ףלא״)

ק ר אל .תינחור הפגמל וננמזב הכפהנ ןירותסימל החירבה"
."ונלצא

.(לייווצרוק .ב ר״ד — ״ץראה״)

."תירבעה תורפסב יטנאנימודה אוה ןדבאה ביטומ"
.(לייווצרוק .ב ר״ד — ״ץראה״)

״ ? ונמויק תא קידצמ המ ? ונל ראשנ המ״
ן יבל דועיה ןיב דוגינה .13.10.50 ,״ץראה״)
.(לייווצרוק .ב ר״ד — ״שאה תליגמ״ב סוריאה

ם ינשה תמועל ךא אלו ,התע םשרתהל אלש השק"
ב הל ותוא .תשרופמ הדירי ,הדירי תנמתסמ יכ ,תומדוקה
".ונלצא סויכ שגרומ וניא ...בהלש הדימבו

.(ונלש ןורטאיתה לע "ץראה״ב ש״ומ)

: הנבל תילכתה תוטשפב העידיה״
. ..בקרל הלואש םידירומ םיתמ
. תוללמוא םישנהו םירכזה םיללמוא
. קוחר אוהש םגה תוומה גרוא
..."ךסונמ םימבו תפב יושל אוה

ן ואירקנא׳, :גרבנירג .צ .א)
.("ןובציעה בטוק לע

!שודקה םסובמה ,לודגה םימיאה ררושמ ,התא״
!דחפה תרונמב תולכיהו תורעמב ךלהמ...

.ךשוח לבק סיחוקפ־םיחותמ ידיגו בכשא
ל פוטסיפמ־תודידבו ןטש־תנעל יוור
...ךשוח־דוסב־רוגמה־תולגתהל הכחמ יננהו

״! דחפ דחפ ,וה
(גרבנירג .צ .א — ״אטסיפעמ״)



ערקה
ם יטקפסאה לע ,םייחהמ תורפסה תודרפיה לש הייעבה

ל ש תויסאלקה תויגוסה תחא איה ,הלש םינושהו םיבורמה
ס יסב לע תבצינה וז ,ךכ תרוקיב לכ םאו .תיתורפסה תד״קיבה
ל כש ינמוד ,םרב .המכו המכ תחא לע יטסילאיצוסה םזילאירה
ה רופ הכ םזיספילוס רקחמ הדשל ללפמו המכ היה יתורפס רקבמ
ת ומלשכ תורפס לש םזיספילוס .תיושכעה תילארשיה ונתורפסב
 ומוחתב רצויו רצוי לש םזיספילוסו תחא תורכנתה תביטחבו
.אוה

.םייקסטורג םידממ תושילתה השבל ןאכ יכ
. עורפ גח םעהמ קותינה גגוח ןאכ
^!כ5טז€!טחח םירבדה ואבוה ןאכ

ן ייניע וא גשומ לכ ןיא רעונבו םעב האממ םיעשתל ןה
, הזורפהו הרישה יצבוקב ,םירפסה תורשעב םסרופמבו ספדומב
, םינועבירב ,םיימויה םינותעב "בוט־םוי" לש תורפסה ירודמב
. םנואש לכבו םהב — םינועובשבו םינועובש־ודב ,םינוחריב
ת וארל םיהונה ,םה םיטעמ קר בוש ורתונש האמל הרשעמו
א דירג ילולימ עושעשמ הלעמל והשמ תילארשיה ונתורפסב
ז כרמל םיברוקמ רתויה םג :ןכ לע רתי .רקעה םילמה קחשממו

. הניצבש תושידא םילגמ הלוגסה ידיחיב םיריחבה םג ,לגעמה
ל א אב יכ ,עדונ אל...ו קיר ירוביצ ללח לא אב ,ספדומ ספדומה
.וברק

ה מכ יפ הרימחמ ונלש תיתורפסה הריואה לש וז הכרעה
ב ורקמ הז היילעב קר םירומא םירבדה ןיא יכ ,בל לא ונמישב
, ירבעה רעונה אקווד .תירבע ילע ןומא יתלב רוביצב ,האב
ך ילהת לש םיירקיעה תונברקה םנה ץראב םיקיתווה אקווד
.שיא תבבודמו הביהלמ ונתורפס ןיא .הז תונבאתהו תושדאתה

ה דובכ תדימ לע תימיספה העדה ןיאש ,אוה ןיינעמה
ת ילארשיה תורפסהו — ללכב תירבעה תורפסה לש התעידיו
. רבדה לש וכופיה .דיחי תלחנ רעונהו םעה ברקב — טרפב
ה וולמ וז המכסה .הז ןודינב תמייק תינלוקו תיללכ המכסה
י משב דיפל היה ריש רשאכ ,םינמזלו תומוקמל םיעוגעג תאוושה
ת עד יוליגשכ ?לידבהל ,תויודבאתה ילגל םרג וא תוכפהמה
;  הפונת תורידא תוינויער תועונת ררועו תולשממ ליפה יתורפס
ם יטסירוריטמ םינכוסמ תיאשחה הרטשמה יניעב וארנ םירפוסשכ
ר עונה ןיב ונתורפס לש הנרק תדיריל רשאב םג .םיראצ יחצור
 ןאמ תיל םילועה ינומה י״ע תטלחומה התעידי־יאו ימוקמה
, תוצובקו תולוכסא היפנכב תפפוח וז תיללכ המכסה .יגילפד
תניקב לבח לטונ וניא ימ ,תמאד אבילא .וזמ וז דאמ תוקוחרה
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9םיסוב םירבד

.המחו הכז העמיד םיליזמו םמח םיקעוז םלוכ ,םלוכ .וז םיאכנ
ה כ המכסהה םא ?ךכ לכ ער עודמ ,בוט ךכ לכ םא

ר לוקה תא תולתל הצרנ אל םא י יאמלה אצומה רסוח ,תיללכ
ידיא הצילמב ונתבוח ידי תאצלו והשלכ ילאטנדנצסנרט םלענב
, רבדה לש ורקיעמ ,רופכל הצרנ אל םא ן הדוסח תיטסילא
ל ע השדח תינחור תוכרעיהלו תרוקיבל ןהל תעדונה ,העפשהב
א לא ,תאז ןיא .תחא הטושפ הנקסמ קיסהל ץלאינ ,תורפסה
ה נניאו תקפסמ הנניא ליעלד תיללכה המכסהה לש תרוקיבהש
, הדבוע לע העבצה־ץמואו תינייכב הנ׳קש רורב ,םנמאו .תקמעמ
ת ייוותה םע םולכ אלו םהל ןיא בר ןמז הז הילאמ תרקדזמה
ף דונ ,םיתיעל .םישדח ךרד ירורמת ןומיס םעו הגפימ־יקיפא
ה ב שי בוט רתויה הרקמב .תשרופמ תועיבצ חיר וזכ .הניקמ
ת ימתס הניק .תגלפומ הנקיז לש תיתודליו המימת תונחפי םושמ
ש ממ לש קותינו שי .ערקב ערק ,קותינב קותינ הריממ וזכ
ך ושח ילוחכ גצומ ,שממ לש םייתרבח םישרש רב ,םעה ינומהמ
ם יקחתמו שי .תירותסימו תימואתפ תושישת וזיאבש אפרמ
ש י .תעד תחסהו תעד חסיה ןתילכת רקיעש ,תוביס ירחא
ת ועפשה לע ,"ר־קמהמ תוקחרתה" לע המשאה תא םיליטמו

, םירז תוראבמ םיינפוח אולמ הארשה תביאש לש תוינסרה
ת ניק ידכ ךותו שי ...אבס לארשי חור וליכי אל ,םירבשנ תוראב
ל כ ןיא ...יכ ,תינויער תוניילול תועצמאב םימחנתמ רבשמה
ת ודדוגתה אלא ןניא ולא תושיג עברא לכש ,אקע אד .רבשמ
.הדוקנל ביבסמ

ן חוב קר ,רבשמה ישרש לש תינורקע הפישח קר
, םינורחאה םיעינמה תא תואר קימעמה ,יטסילאיצוס־יטסילאיר
ו רשפאי ,םינושה םיינויערה םימרזה הווסמל תחתמ ,םייתרבחה
א לל הפש קר .ונתורפס תוכרעמב השדח םייח תפקשה בוציע
 תואכרמ אלל תמדקתמ תיתוברת השיפת קר ,םינפ־אושמ
א לו היחת ,ונתורפס היחת יכ דע ,המידק ונדיעצהל הנלכות
.רפסה ילע ןיב שומכתו עווגת

- ריעזה טנגילטניאה יכ ,ןוכנ לא ונארת וזכ השדח ךרד
. תילארשיה תורפסב הפיכב הכ דע ךלומ ךובנהו שולתה ינגרוב
י תש" ,"דוד תיב תוכלמ" ,םזישאפ ירחא התפנה ,ינגרוב־ריעז
א צומה ,ינגרוב־ריעז ."חוכהו תויליאה" תדגאו "ןדריל תודג

ל ע הזוהה ,ינגרוב-ריעז .תוומ תיימוד לש ןש־לדגמב טלפימ
. ימולחה שרדמה תיב יעוגעג ףוקתו ןידה אמלעמ אלש ,הרייע
ה ממח לש עבט ןימ לעו הבהא ןימ לע טייפמה ינגרוב־ריעז
ל ש ינגרוב׳ריעז .הקיטוריא לא טלמנה ,ינגרוב־ריעז .תיתוכאלמ
ב ואכ אהיש המכ דע) ינגרוב־ריעז .רבצ תכושמו תרפה ץרא
, טלשימו הרודמ ,ןקז לש הרקע הקיטנאמור לש (ורמואל רבדה
. "םדקתמ" הווהק יב לש יבגרוב־ר-עז .םינש שמח ,עברא ינפלש
.יוקילה םומ ומולחב ףאש ,ינגרוב־ריעז



א ושל ."שיעי״בו "םינגב תבשויה״ב האירקמ "תוחתור םינבא"
ו הז" יכ /׳רבד" ינותנש תולוכסאב ונענכשלו הניב ונפלאל וסני
י הוז יכ ,התוחתפתה אישב תירבגה הזורפה יהוז יכ ,"הז
־ בר םג :שובנ אלו אלמ הפב רמאנ ונאו .תיממעה הקיטאמיתה
ץ ורעל .םותס ךובמל עלקנ תורפסהו תירבעה הפשה לש הז ןמא
, תינושל הקינכטב םירומא םירבדה ן או .ךרד־אל־ךרדל ,רווע
ו סרגל ןיאש ,רבד) .ןאכ שי תיטיתסא־תינכט הלודג .ןונגיסב
ו ק ותוא לש םימייוסמ םיכישממ יבגל ןפואו םינפ םושב
ם ילדגמ אל םהילדגמ ,קד ץויצ םלוק־תבש ׳הריעצה ונתורפסב
, תימינפ הינומרה ,יתורפס םקרימ תלודג ךא .(ןש אל םנשו
ן אממ יכ ,אופיא ,אוה אלפ אל .ןאכמ ימס עינמ תובהלתה חוכ
ם ירפוסה תא זזהבו ץנגעב ,םהב תוארל ,ללכה ןאממ יכ ,רעונה
ת א ,הלעמ לש תואיצמה ירצוי תא ,םנלסקא רפ םיימואלה
.תורפסה תיבל םיזוחהו םיפוצה

, בורעל הטנש רוד ינב ,הנחמה־יקנע ,רומאכ ,םה הלא
ה צקב ולתנ דוע ט״יה האמה לש הבוטה תורפסה ינינפ ךא
ה רישה לש םיינויקיקה םהיבאה ןכ אלש המ .םסומלוק
ם תריצי .ואב בורקמ הנש ,תיריל־ודבספה ,"הרוהט״ה ,"הפורצ״ה
. אמשה תקוחב הלוכ םלוק תב .הריש אל םתריש ,הריצי אל
ם יברו היבוט .ש ,ןגוע .י ,רמ לאיחי ,ולש קחצי ,הדש סחנפ
, םידמוגמ םנה ,םהמ תותוחפה ,הווח תונב המכ תוברל ,םירחא
י כ ,אוה ינייפוא .ללוהמה ברעמב ליגלו בשחמל םהיחאכ שממ
־ ודבספה הרישה םדיב החפטינו הרמתשנ תורפסה יגוס לכמ
ם תואמצע ,תנגפומהו תזרכומה םתוירוקמ .דבלב תיריל
ן יעדויבש ,תיקתעה אלא ןניא ,תקקוזמהו הפורצה םתוימצעו
ה זמית ,ןוסדוה תודג לעש ,הריואה תויליפרעמ ,ןיעדויב אלשו
ת חטבומ התסנרפש ,םיבוט תב תיללצ ירישה םרובג .הניסו

, ומצעלשכ אל קפקופמ — קפקופמ טשפומב הקוסיעשו םתסהמ
ל ע הצובר ,ךרכה תורוא לש וזה תיללצה .ןנד רובגה ידיב אלא
ה מויק תרטמ לע ההותו םירהצ תחורא רחאל א״ת ןופצב הפסה
 המרו ןונגיס ילדבה םהיניב םירכינ .םלוע בצע י״ע תלכאנו
ש יאכ רוביצה ותוא לכ ךא .ןיקלה ׳םורפה לע הבוהאה הרדגהכ
ל ש ׳ו םוי ןוילגב הספדהה־יהמכ־ינטק לעו "וילודג" לע דחא
ו לוכ ,תמא לש תוימצעו םייח דשל לכ רסח ,"רבד״ו "ץראה"
. ..יכ ,ויחא תא שיא ענכשל םה םיצור וליאכ ,םינפ תדמעהו יוקיח
ם יליגרש ,תויטנאטילידה תמשא .המה םירפוס ינבו םירפוס ןכא
ל ייווצרוק (םהל תיארנ הניאש וזב) הריעצה תורפסב התולתל
ר מאייו) קבדתו סחויתש ןידהמ — םהינימל אטוז ילכימו אבר
, "רבד" ,"ץראה" לש םינוררושמבו םינטייפטיפב (בוט :קבדל
, םיטעמ ןורשיכ ילעב לע קר רצ .םהימודו "תיזג" ,"תונוילג"
.ולא תודובכ תומבל ירקמ חרואב ועלקנש

, המצע ינפב הרטמכ ,הקיטתסא ןודיע תרוסמ רסוח ינפמ
ה תורענתה ימימ ונתורפסב הייוצמה ,הקיטאמיתל הקיזה םושמ
ה משש ,תינברה תדב הליחב ינפמ ,"הלכשה״ה רודב םייניבה ימימ
ה בישה תמגודכ ןירותסמה לע הריתי תוקפרתה תויורשפא לאל
לש תוטעומ תוישממ תויורשפא ללגב ?ברעמב תוילותאקל



ש יא לש ודיב ןיידע תויוצמה ,הרבחה ןואשמ החירבו תודדובתה
א ל הלא לכמ אצוי לעופכ — תודחא תוינגרוב תוצראב חורה
, םייפוריאה םידממה יפל רוהטה םזיספ-לוסה תריש ונלצא החרפ
ו ז ןיא יכ ,ונרמא — התוועתנ .תעווגו (♦ התוועתנ ,השמכ אלא
א ל ףא ,תיתימא תישפנ הקימאניד התיצמתש ,תיאליע הקיריל
ה אנוה לש ףילחת אלא ,הינומרהו הנדע תררועמה ,הלועמה וז
. טוטיח הווש וניאש המב הליחבו שואי לש תונטטח ,תימצע
ה חירב ץעמ םהל תשמשמ הרישהש ,החמיי לב םשור לבקתמ
. "יברעמ״ה יתורפסה םלועב תחוורה הרוהל םאתהב ,תואיצמהמ
ך ותב רחובה ךא .המרדהו הזורפה תחנזה ,אופיא ,איה תירקמ אל
ת יאליטרעו תיאליע הנה יכ ,ובשחב העוט ףילחתבכ הרישב ועדי

ת יינקהב הרקיע ןיא ךא ,תמייק היצאמרופסנרטה •התואיצמייאב
.המצעלשכ הקיטאמיתב םילחובל םזיפקסאו הסונמ תויורשפא ׳

ם לועל שי תיתורפס תרוקיב םג יכ ,חכשל ןיא ,ףוסבלו
: םיקלח ינשל הקלחל רשפא וז תרוקיב .הז טטומתמ ינחור
י רה ,הנושארה תכל רשאב .לייווצרוק ךורבלו לפת חיט םיחטהל
, תיעדמ יתלבו תיטקלקא תרוקיב לש םינמזה ופלח וזגש
ע במ יטרפ לש הנוכנ הייארבו התואנ המרב ,תוחפל ,הנייטצנש
ת מועל סוסנרפ ינכושכ םנה טיירטש ףא וא ןמכיפ םג .ןונגיסו

ב וטה רנזולק ־םורפ םגו קנע רבוחל .פ התמועל .אנדיאהד המרה .
ע במ שמשמ םויה לש םילאונפו םילכימ לכל .אוה ןקמע ןקזהו
ת יצמה ...התיצמתש ,חר״קיב יהוז .(יקסבונירוא) רוא־ןב ןמאב
. רודה לודג ...רוא־ןבל רעו ל״חמרמ רצוי לכ .הריציה ןכות
. הלא םירקבמ יבגל תמייק הניאו טעמכ תילארשיה תורפסה
ל ע ןורכיז ירופיס ,ןבומכ ,םה םהיתוסמב םיבוט רתויה םיקרפה
ו ז הכיפש תלבקמ םג םאו .תיטרפה ותציחמב רחא וא הז רפוס
א לו הל ץא ,לשמ ךרד ,ןהכ .י לצאכ ,המ שוטיל קיר לא קירמ
ת ונמוא אלא ,עדמ אלו תונמא אל יהוז .תיתורפס תרוקיבל םולכ
עמו תללוכ הייאר םוש תאטבמ הניאש ,תילולימ תועצעטצה
ה צילמה וז ,קוחרמל הנממ ףדונ הצילמ חירש תועצעטצה — הקימ
.תוילאימחרי הנכמ רעונהש

ת מייוסמ הדימבו ,לייווצרוק .ב לצא םירבדה ינפ םה ךכ אל
ם יצור םה המ בטיה םיעדויש ,םישנא םה הלא .בירק .א לצא
ל כ יכ ,יבמיפב עידוה ,לשמל ,לייווצרוק .םידמוע םה ןכיהו

: דיחיו דחא ביטומב תיצמתמ תירבעה תורפסה לש הלודגה
ת א איצומ אוה ,ושפנ למחמ ,הז ביטומ ןעמלו .ןודבאו הסיסג
ן ודיל בייחמ הז וקבאמ ."ץראה" יפד לעמ הפינמו הנדנמ וברח
ס לקלו אסיג דחמ םייח קיז ןיידע הב שיש ,הריצי לכ ןיחתורב
. הלועמ ןפואב עצבמ אוה וז הכאלמו .אסיג ךדיאמ ןובקיר לכ
ל כ ךא .םירכינ םיגשיהל עיגמ אוה ןונגע תריציב ותוקמעתהב
ך ותמ אלא הניא ןונגע לצא תידשה תואיצמה לע ותעבצה
ו ליפא רשפא .תונמאה יהוז קר יכ ,ונתוארהל ידכו הב תוקבד
ותוקבד תעגמ ךכ ידכ דע — תויעוצקמ תורעה המכ ונממ לבקל

ה ריפסומטאה תניחבמ ולו ,םיגפ םושב םיקל היה לוכי אל ןה •
...יביבא־לת טוילא .ס .ט ,דבלב
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 ,הטמ לש ונלש וז לארשי תויעב לש ןחובה ינבא תרזעב הנחבל
ת ויתורפסה תועפשהה תכסמב הצובישו םתריצי ןויפיא .התע לש
ל כ .הביטקפסרפ ךותמ ,רבדה לש ורקיעמ ,תושעיהל םיבייח
ש מחו םירשע לש יתורפסה םילקאב הסונכו תעקושמ םתומצע
י בגל םה תועמשמ־יברו ןכתיי .האמה לש תונושארה םינשה
ל ש לוביקה ילכל םרבדו םתפש תקרה ,וז םתלודג ךא .םרוד
, רואינש ,ןהכ) זאד השרוו הסידוא עקר לע תושרפתמ ,ונתואיצמ
ת ונושארה תוילעה לש בושיה עקר לע ,(׳ץיבוקרב ,ןמכיפ
, שרב — היצילאג) םירחא תומוקמ לש וא (יקסנלימס ,ינועמש)
 ורבחתי ןאכ .(׳וכו אלרוב תריצימ קלח — יכרותו יברע חרזמ
ל ע רומשל קקותשמה לכ .יפארגואיגו יגולונורכ ,ינויער קוחיר
ל ע םתוארל בייח ,ןוכנו קדצומ סחי ,םתריציל בויח לש םחי

ת אזכ תעל םהיפב שדח רביד ןיאש ,אוה הרקמ אל .רבע לש עקר
ת כרצנ הניאו תמייקו הרירש םתלודג .תונורחאה םינשה לש
ה קיטאמיתל םתקיז ,לעופב תישחומה םתעפשה ז רושיא םושל
ש גר ךותמ םירומא הלא םירבד .תובורמ ןניא םויה לש תילארשי
א יצוהל ידכו .תואיצמה תייאר ךותמ םג ךא ,שאר תנכרהו דובכ
ם ייחה ןמכיפו ןהכ :לוזלזב הדשחה לש קפס ללכמ םירבדה תא
, ורודו קילאיב ןמחנ םייחכ רעונהו םעה ינומה בלל םיבורק
, רבע רוד לש תורפס בברעל ןיא ,םרב .רתוי אל ךא ,לשמ ךרד
ת ואוושה םג וא תוירוטסהו תויטתסא תוכרעה תררועמה
ל ודגה לכ אל .םויה ונא הל םיהמכש תורפסב תויצאיצוסאו

 .הווהה תא םאות (היה לודג ןכאש ,חיננ םג םא) רבעב
ו א ןיקשופמ תוחנ ומצע תא שח יקסבוקיאמו ,ןכתיי

ו ל הוושכ ומצע תא האר וא אוה ותונוילע תא שיגרהו רשפא
 וייחב והוכירעה ול ,דדועמ תוא הז היה אל ךא .(ורישב זמרנכ)
ף או תאז .ןיקשופ יבגל גוהנכ ,תולבוי לש הביטקפסרפ ךותמ
ל וליחמ הילעב תא איה תרמושש ,הקיתשה לש החוכ לודג .תרחא
ב ינ לכ םילקוש י תיאקילאיבה תרמשמה ילודג .רבעה ישדק
ת א עימשהל םיצורה ,הלא ךא .רבעה לש ראפה ינזאמב םתריצי

ת ויורשפא אלב אנדיאהד רשא לע םג םתעד תא עיבהלו םלוק
ב טומש ,םיזונג תוחול םלועה לש וללחל םיאיצומ ,וזכ הריצי
ר חוש םג אלא ,ןכותו המשנ ןחוב קר אל ירהש .ללכ ורפחנ אלו

, "הנליו" לש הרצויל ,ול לחאמ היה תורוהט תויטתסא תוכרעה
ת וכורפ זוחאל ןיא ךכ ןיבו ךכ ןיב .הנורחאה ותריצי תא זונגל
ה ינורטב וז הקיתו תרמשמ לע אובלו םידיב רבעה לש השודקה
ל ש תוירוגיטקה י״ע ,הכירעהל ,רומאכ ,ןיא .הירוגיטק ירבדבו
. תירוטסיה םירבד תייאר טוקנל יוארהמ אלא ,ונוושכעו ונימי

ם ייוצמ .תיטאמגוד אהת אלש ןידה ןמ ,הייעבה לש וזכ הדמעה
ם יטלובה) המלש םירצוי תרוש .רבעמ תוילוחו םייניב ינוג

ת בצינ (ןמנייטש ,ןמפוש ,אלרוב ,קבק .א .א :םה םהיניבש
ג וזימ ימוחתו םייניב יחטש ךרדמש אלא .הז םייניב רוזאב
ל ע .םהירבע ינשמ ערתשמה תא לידגהלו טילבהל קר םיעבצה
ז וחאה ,יתורפסה שיה לש לקשמה רסוח תא ןזאל אבה לכ ,ןכ
ת ונליאב ומצע תא ותולתב ויתורושב תוצרפה לע תופחלו ודיב
תרמשמ ,םתא םיקדוצ ,םנמא :רמואכ לושמ םיקיתעו םילודג
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ף תתשמ קילאיב ןמחנ םייח לבא ,ונל ןיא הריעצ תיתורפס
...ןקילאיב תמועל םיריעצה םהמו .ר םויד יתורפסה ונרודמב

* * •

א וה ץראב תיחכונה תינגרובה תורפסה תא ןייצמה
ת ריחבב יטסיספילוס םוצמיצ .לכב לודלד .קומעה סנדאקידה
ם ייח תמיעפו תויח רסוח .הרוצב תוינוגיפאו הדירי .הקיטאמית
ה דמע רסוחו תרוקיבה תונוונתה .תומלשכ ,ולוכ םקרמב
ל כ :םוכיסב .הפוג הריציה טועימ ,הגיצהל יאדכש ,תינויער
ת צקמב םינושש ,ןבומ .התעיקשב תורפסל םיינייפואה ,םינמיסה
ם ירקהו םיגונה םיבכוכה תשולש ,םילודגה תשלש יבגל םירבדה
ה משגתנ אל ג״צאב ףאו זזהב ,ןונגעב .לפרעו םועמיע ימשב
. סנדאקידה לש תימקרימה־תיתינבתהו תינכותה הרושבה אלא
. םדיב ומייקתנ ןיידע ,םירוהטה םייתרוצתה ,םיינכטה םילכה
ל וקב םתריציב םיקעדזמ ןדבאה תשוחתו םיכרעה רבשמ ,םרב
ה ז םיכרע רבשמ .רווהמבו םעמועמב ,הקד הממד שחלבו םר
־ תינגרוב ,תילאסרבינוא אלטציא זזהו ןונגע לצא שבול
 תויתדה תאס תא םיתיעל שידגמ ןונגע .ךרעל הליגר תילארביל
ר ולקלופ לש הנגהה תוריפחב רפחתמ זזה .הייופכהו תצלואמה
ק יפא ול עבק גרבנירג יבצ ירוא) ןידה אמלעמ אלש ,יטוזקא
י ד אל ךא .(ילארשיה םזישאפה רהנל וב הרגינ ותרישש ,ולשמ
ה קפק ןיב ,וילאמ לבקתמהו ליבקמה ,האוושהה וק תא חותמל
ל ש תיטסירולקלופה היינפה לע העבצהב יגס אל .ןונגע ןיבו
ה חירבו החכיש תועקתשה איהש ,הפוריא תוצרא ברב תורפסה
ן ונגע תריציב .אוה םג הב הכפמה ,יממעה דוסיל דוגינב ,תחאכ
ת דחוימה הרוצהמ ןירשימב עבונה ,רכינ ילארשי דוחיי שי זזהו

ת ורפסב תוחתפתהה יעינמ ללכל תינייפוא .ונלצא רבשמה לש
ל ש וכרד איה ,התמגדמו ונא ונתואיצמל תדחוימ ךא ,תינגרובה
" םושלש לומת״ב ירראתה םזילאירה תוביטחמ .ןונגע י״ש
 יכבנב םש־יא ,הפ־יא םיעקושמה ,יממע יווה ישוג בוציעמו
א לא הניאש ,תקהבומ הקיטסימל דע ,רתוי תמדקומה ,ותריצי

 ,תינוציק תיטסינרדומ־תינגרוב םיכרע תלילשל םינפ ךופיה
ם יעוגעגל ,םייטוריא־םייטסילאוטיריפס ןירותסמ לש םיביטומל
ם ייתרבחה םייחה לש םעטה רסוחב האדוהל ,רבעה לע םיקפרתמ
ת ינגרובה הנידמהמ קופיסה יא ךא) "הנידמה רפס״ב םיינגרובה
ה כורא :וצרת םא וא .(תילאטוט הלילש ילא ןונגע תא ליבוה
, השידחה תירבעה הזורפל הל ומקש ,םינוקיפאה לודג לש ךרדה
ו דיע" לא םייתלילעה םיסופאהמ ,וכישממו ילדנמ לש ושרוי
ת ואיצמ תובכיש שלש :תעדל שי תאז יכ .׳ודכו ״הריש״ ,״םניעו
׳ ר לש תיהולא :ןונגע לש ותריציב דימתמ תומייק ,םנמא ,ויה
ל ש ,ונעדוימ רמוק קחצי לש תינוניבו הרופא "דיסחה ילידוי
ר קבמה ךא .קלב לש תידשה וזו היינשה היילעה לש המוי־םוי

ל ש קמועבו ףקיהב ותומצעתהב הלקנ לע ןיחבי דחושמ יתלבה
.האמה לש םישימחה תונשל ונא םיברקש לככ ,ידשה דבורה

תויווכ ףא ונילע תוביבח :הדוותנו הדונ — זזהל רשאבו
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, םייחהמ ,ימוי־םויה רובידהמ הקיני לש הלעמב הנושארה
. תיניטנאביל תויטקלקא ידכ דע ,ינתרק לפש ידכ דע ונרררדינ
ה ריש לש ,המרד לש ,תיאקפק־א הזורפ לש הריהמ תומלעיה
ק ילאיב ידחא אקווד ,ילדנמ ירחא אקווד ,היתורוצ* לכ לע תיפא
י הוז — ״שדחה ךלהמ״ה תובקיעב אקווד לפש ,יקסבוחנרשטו
.תירבעה ת הפסה תודלותב תילרוגה הינומרהסידה

ה ייוארו — םלועב תינרדומה הרישב תיללכ העפות בגא וז •
.דחוימ ןוידל

, תילעופ תורפס תחימצ י״ע ונזאתנ אל הלא העיקש ינכות
ב קע תאזו .יטסילאיצוסה םזילאירה תארקל תרתוחה ,תיממע
ד רפומ םילעופ דמעמ ש ביגב ברה רוגיפה בקע ,ץראה לש היאנת
, תכסכוסמה תימואלה תואיצמה בקע ,תונגרוב־ריעזה ינומהמ
ה ללמואה רבעה תשורי בקע ,ילאינולוקה ןוטלשה י״ע תחפוטמה
ד יקפת אלמל לכי דחא יתורפס םרז קר .תינגרוב תונמואלבש
ה כאוב "וידחי״מ ףעתסמה ,םרוה אוה — םייוסמ יטסידראגנבא
י נשמ ןפו ןמרתלאשכ ,וישכע לש "תמדקתמ תוברת״ו יקסנולש
ד בלמ) הזכ דיקפת אלממ והואינהש ,תוביסה םלואו .ויתוצק
ם יטעומ םיביטומ המכו ןפ .א תרישב םיילאיצוסה םינכתה
ן יבו הכ ןיב .המצע ינפב השרפ ןנה (יקסנולש תר־שב םיטשפומו
י קרוג י״ע אלמנש ללח קירה ללחה תא הז םרז אלימ אל הכ
.הנאלופ הינסימ הזוחה םלעיהב ,תתהש אלל טעמכ ,יקסבוקיאמו

י נגרובה םזינאמוהה לש הריהמ תורקעיהל היינשה הביסה
, תיממע תרוסמ ול המדק אל .ונבוחרב ךר עטנ ותויהמ תעבונ

ה לכשהה םינפ לכ לע .םינוש םימע לצאכ האירבו תישרש
ת וביסמ ל״וחב יוארכ הטלקנ אל — תידוהיל דוגינב — תירבעה
ת ירבעה ירבוד גוחו — רבשמה תעש אובב .תונבומ תוינושל
ת ירבעה תורפסה תושרל דמע אל ,ורפסמב ,ןיידע ,בר אל ץראב
, ירקמ לשמב שמתשהל םא ,תיתפרצה תורפסל ןתנש ,ןוא ןייעמ
.ןוינורב הלוק תא

 דרויתרבח תוחנה תכרעמ םג ןחבמב הדמע אל םייתניב
ם סו ףילחת שמשל התיירב עבטמ הדעונש ,תרחא תויתונמא
ם ימיהמ ונתורפסב השרתשנ "הדובעה תד" .הנושארל אפרמ
ץ ראב תירבעה תורפסה .ר״זאו ןודרוג .ד .א לש םייסאלקה
, םזיפוטוא־לאיצוס לש עצמ לע תונושארה היתוריצי ןמל הנעשנ

־ דופירהו תיטסימרופירה תרמצה תונויער לע ודצמ ךמסנש
ה עפשהה התבר אל יכ םאו .םילעופה תעונת לש הצחמל תיטסימ
ת ורפסה לע הלא תונויער לש תיעמשמ־דחהו הרישיה
ת וינוג־ברה היתורוצ לע "הדובעה תד״ש ירה ,תילארשיה
ם ייגגרוב־ריעזה םירפוסה ןיב תושפנ הל התשע תובייחמ יתלבהו

. ללכה לגדל הכפהו ,הפוריאב תוידמעמה םייחה תורעסמ ופייעש
ל ע הדימאריפה תבצה״ו "תירבע הדובע" לש וז היצזילאידיא
י שפח ,ותמדא תא דבעמה ,ירבע יאלקחל ללה תאירק ,"הסיסב
ל ש היצאקיפיטסימ ,לודגה םלועה לש היצאזיליויצה יפוריטמ
ד וע לכ תוירשפא ויה ,יטסילאטיפאק רטשמב "תררחשמ הדובע"
רבג דוע לכ ,התליחתב התייה ץראה לש תילכלכה התוחתפתה
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ע צוממב המרז היילעה דוע לכ ,ינגרוב־ר^עזה דוסיה ןיטולחל הב
ת ורפס,, תדירי וליאו .הרפכה לודגה הקלחב התנפו םצמוצמ
ת ואיצמ בוציעל םינווכתמ ונא ןיא) המבה לעמ וז "הדובע
ה פשח (ץראב םייחה םקרימ ללכב תינאגרוא הבולשה ץוביקה
 .ינגרובה םזינאמוהה רבשמ םע הנפתנש ,קירה ללחה תא רתי בר
ח כונ הסחמו תנעשמ לכ רסה ונלש ינגרוב־ריעזה ראשנ ךכ
 תואיצמה תא םג ולטלטש ,תולטרעמהו תוירזכאה ,קנעה תורעס

.הפוג ץראב ףירחמה קבאמזו חכונ ,תילארשיה^

רהזימר ןמרתלאמ הנימי רשא לע
ל ע םינחבומ וב םג ךא ,ףיקמו רתויב יללכ אוה רבשמה

ת וחוכ ןיב םוחתלו לידבהל ונא םיבייח .תוגרדו םיבלש הלקנ
, הארנ םפוג םהל םא ףא) םיקנאנו םיקבאנ ,םייח ,םיטבלתמ
ת צ ב ןיבו (איה הרובג תגאש םתקנא יכ ,ךוחיגה תוברהל
. דבלב ןווינ ילודיג החימצמ וא ירפ לכ תנתונ הניאש ,ןואפיק
ד וה תאלמ היהתו ,םירמשה לע האיפק ןיב הנחבה לע ונא םיווצמ
ו דבא הרמגל אלש ,תורפס ינייניק ןיבו ,היהת רשאכ רבעה ראפו
י כ ,אוה למס אל םאה ,אוה ינייפוא אל םאה .דיתעו הווה םהל
ל ש תיושכעה תרמשמב אמייק־רב "שי״הזיא ללכב םייקש הדימב
ל ש תקולחמב םינותנ םג ולו ,םיינויח םיכרע אשונה ,ונתורפס
ת וגרוח ןניא הנימי תינוציקה ויתוחולשש ירה ,בקונ רוריב
, הזה ררושמה םג הנהו ? רהזי .סו ןמרתלא ןתנ תריציל רבעמ
ת דוגאמ הסרפ ק״ת לע ק״ת םיקוחר אוהה ןוקיאזורפה םג הנהו

. אפרמ תכושח םיקרוע תודייתסהמ תלבוסה ,תימשרה םירפוסה
י פד לע החוורל התע םיצוברה ,םיעבשומה רצחה ירפוס דוסב םג
. קודו .םתריצי האב אל ,ש״נא תואצוה ראשו "תונוילג" ,"רבד"
—  תופוכה םיתיעל ,היה םהבש יטילופה םדאה .םה אלו םתריצי
ת רגפמ תיטילופה םתרכה .המצע ינפב תושרל ,דימת אל םא
ת בכעמ ,תרגפמ .םתריציבש הלועמהו ימאנידה ירחא שודשדב
.תתוועמו

ת ורעה עונמל ידכ ,עודי גייס גייסל אוה יחרכה ןאכ
ל ידבהל) השידחה תירבעה תורפסה .הנבה־יאבו הייעטהבש
ו א (ורודו קילאיב דעו ל״חמרמ השדחה תירבעה תורפסהמ
 תינונגיסו תינכות ,תיגולונורכ הביטח הנה תילארשיה תורפסה
ה מוק רועש תולעב ,תויתורפס תויומד .ידמל תרדגומו תשבוגמ
ל ש הסדרפל וסנכנ אל ,הריציב "םילודגו םירש" ,יתונמא
ד ומל תורשפא לש לצ ףא ןיא .תיושכעה תילארשיה ונתורפס
,ונימי ירפוס יפלכ ונידיב הגוהנה ,הדימה תמאב םתריצי תא
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\ ורוב הלגמ שיאה ותוא ,םרב .סנדאקידה יטרפב תנדועמה

ת ורפסב ןודל ואובב תיגולואוז האנשבש שפנ תוסגו תטלחומ
ת א' ןיבמ וניא וילע המתה לכ ךא .הריעצה תירבעה
א יה רתי בר הטושפ .וז העפותבש תיטקלאידה תומלשה
־ ילעב לש היזיבר לש יסופיט גיצנ ונהש ,בירק לש ותדמע
ל ש תויציצב דמלמ לש הפצוחב ששממש ,םיילאקירילק םיתב
ך ורעה ןחלושה תוכליה יפ לע םתורשכ תא קדובו ונתורפס ילודג
ע בטמ לש םידדצ ינש אלא הלא ינש ןיא ,םרב .תווצמה ג״ירתו

.דחא

# # #

ט וח ןויפירב השח תינויצקאיר רתויה תרוקיבה םג ךא
ה שק יריל־ודבספ םזיספילוסב .ונתורפס לש יתונמאה הרדשה
ניבורפ וננה יטסילאיצנטסיזקא אצומ יבגל .ישפא־יא םג וא
, תוניינעמ תויורשפא יתש ,אופיא ,ורתונ .ידמ רתוי םיילאיצ
.םות דע ןהילגוד י״ע וצומש

ם ג תונדא־רבו תיב־בלכ אוהש ,הז י״ע התלדנ תחאה
ת רדהש ,תוהמה יקוחר םיפונ לע רשה ,םר בא עזגמ ררושמ .דחי

ל כבו ,וירבא ח״מר לכב תלחלחמ דוד תיב לש הלוכתה תוכלמה
, ישיא םזיליהינש םזישאפה הנחמ לש םינטייפ־בר .וידיג ה״סש
. שבע ,ילאקרילק ,ינמואל סותימב ולצא לוהמ ,יביטקיבוס
ם ינותיע יכרועו םיתב־ילעב לש םביבחו ילפותסיפמ ןדרמ
ם יבוט ינב םמחתהל םיסנמ הזה בקרה ץע לש ןנוצ הגונל .םינוגה
ת גאש ,ימואל־ללכ סותאפ וב יוצמ רעצימל ןה .תוכילה ינידע
 הדירמה תשרא תא גזממ אוה .ינומיד םינווג רוחשו תונדאה
ל ש ינויצקאיר רתויה ,ישעמ רתויה דוכילה םע תינגרוב־ריעזה
ל ש אלטציא תחת ונתורפסב ילאקירילקה לכ ,ינמואלה לכ
ה לש תוירטסיהה תוצילמה תרותיתש ,תדחוימ תיריש הקינכט
.חור לכל תפנפנתמ

 ומסק חוכ .הבחר הלוכסא ומצעל םיקהל הכז אל ג״צא
, חוכב םייקתהל ףיסומ תונגרוב־ריעזהו תונגרובה יחרפ יפלכ
ם יינחווצ םירישו אסיג דחמ ןובציעה בטוק .לעופב אל םג םא
. םיבוט םג םיבר ךושמל ,ןיידע ,םילוכי אסיג ךדיאמ "םלוס״ב
ם ג התייה "תורח" לש ,ןורדימב הטונה ,הרוטקנוינוקהש אלא
ת ונדרמרדבספל .יבצ ירואל ול ומק םירחתמש אלא ?וירכועב
.המבה לע ועיפוה "םינענכ״ה .רחא אצומ אצמנ תינגרוב־ריעז

# # #

י נגרובה־ימואלה תאכנה תיבב הווארל תגצומ הליחב
ם וחת לש תוילאטנממ ,ינבר םזילאקירילקמ שפנ טאש ,ןשיה
ם ירצי לש ביטימירפל ,השדח תירבע תוישעמל ההימכ ,בשומה
, הרופה רהסה לש ינוליחה עקרה לע הריציה תתתשהל ,םדו

ס ומלופ לכ לע םילענה ,טלחומ הנפימ ינמסמכ םינפ תדמעה
:דוגינה ףלק לע לכה תא םידימעמה ,יתגלפמ וא ידמעמ



י בויחה ,םדקתמה לכל ,ישקב תרתוסמה ,האנש ,תוירבע — תודהי
ש דח יטסישאפ־ימס סותימ תריציל הריתח ,ונתורפסב ינכפהמהו

ר תוי םיבר היפנכב הררצ תוינענכה .תוינענכה ינכת םה הלא —
ה דיב תטלבומה ,המודמה הלילשה ינפמ ותלוכסאמו ג״צאמ
י נוונחה ותוא אלא ,וניא (ולש הפונתה תונדרמב םג) ג״צא .רתוי
ה יה רימאבו שוטרב .תרדא יונישב בשומה םוחתמ שרדמה תיבו

ו מעטו ןילבת ונילבתש והשמ ,היה אל דועש והשמ ,שדח והשמ
ד וע אל .םיריעצ טעב־יכשומל ןקרופ רתוי ונתנ םה .גומנ אל
ן יבו תוירבע ןיב קבאמה יחי !הריציב ידמעמו ינויער סומלופ
ת א דרגנו הבה !תומכסומב הדירמה יחת. !תיליפט תודהי

ל ש םירישה !היהנ םינכפהמו תימשרה תורפסה לש תלביה
ה קיטוריאו ינילקרט המדא סותימ ןחלופ ,ןב תונברק יגופס שוטר
ך דיאמ .תויתיב־לעב תקעוממ ינגרוב־ריעזה רעונה תא וררחש
ם ג םתשרב ולעה "םינענכ״הש ,הדבועהמ םלעתהל ןיא אסיג
ו תוממוקתה תא םלצנב רעונה לש םיינויח םימייוסמ םיקלח
ר פסה־יתבב הסחדנש ,תינגרובה תונמואלה דגנ תיעבטה
ה יגולואידיא ,ירבע ביטימירפ לש וז המגמ .םיהובגהו םיינוכיתה
ץ וחמ ןכש .הפוג הריציהמ רתוי וכשמ ,תינענכה הרישה לש וז
ד וע םיעיפומ הרישב .המוק רועש תלעב הריצי וז ןיא שוטרל
. המואמ םינענכה ורצי אל המרדבו הזורפב .ןורושי תובאו רימא
ר סובמו חפונמ ספאמ תוחפ םנה םירטרופיר המכו ,ןניק ,רימא
, תינויערה הניחבהמ ,םילהנתמ זומת וא ףיש וליאו .יטסיבונס
י לבחב הכשמ וזה הרותה ,הרותה ךא .דבלב הרובחה ילושב
ח טשב םאו .ביבא־לת ןופצמ תויסנמיגה ירגוב תא םסק
, םעה ינומה תא ללוש ךילוהל םינענכה וחילצה אל יתרבח
ן וויב ולוכ עוקשה ,ונלש יתורפסהו יתוברתה יווהבש ירה
ם יסינתסיא .חוכ ורזאו ליח ושע תינגרוב־ריעז ןיחומ תונטק
ת ורפסה תא ןיחתורב םינדה ,תינגרובה תרוקיבה לש
ה לע ןאכש ,ושח םה .םהיתונעט עתפל ומתתסנ ,הריעצה
ת ריציב — םיבר וב ולשכנש םוקמב חילצהל ,יילוא ,לולעה ,חוכ
, םדקתמה םרזה דגנכ הטודיטנא ןתמב ,ינויצקאיר יוקיח זכרמ
ם ניא הלאכ םירקבמ ,םנמא .ונתורפסב םעפל ליחתמה ,ינויחה
ם ימעטמ ןח תאצומ הניא וז "תירבע" תונפצוח .ברה ןיידע
ת וכרעמב דובכ םינכושה ,םינוש םינקז "םידוהי" יניעב םינבומ
ה תייה הלק אל .התשענ הלחתהה ךא .האצוה־יתבבו םינותיע
ת ריצי" םינענכל עיצהל םאוב דע הלא םילייווצרוק לש םכרד
ה נבה ונדצמ םיאלמ ונא .םהל ונשפנ ,ונשפנו "שדח יוקיח זכרמ
ה נגהה תדמעמ תולעמ םינומשו האמ לש הייטנבש ,הז ישוקל
ם פחדש ,הז שואיש אלא .ןונגע לעו ג״צא לע ללההו תיבקיעה
ה תוא יהוז יכ ,וניניעמ ריתסהל ,תאז לכב ,ךירצ ונניא ,ךכל
ס נכיהל בטומ ?תרותשע ,לעב בטומ .תרדא ונישב תרבגה
ם ודאהל ןברק לופילשמ ומצעבו ודובכב ןטשה םע הרוחש הפוחל
...הזה םודאה

ת נגנתמו הלוע ,תחרופכ הלוע תינענכה הזומה םייתניבו
 ואצי לייווצרוק תובקיעב .הלוע םג הלוע קושב הכרע םגו
אל .רגו ישוטרה ביטימירפה תא םיצירעמש ,םינוש םינוטועפ



דקומ לאירבג2

א יהשכ חורפל תלגוסמהו תחרופה ,הריציה לש עזגה תא תרו
.המצע

;  אלו הקיתוה תרמשמה לש העפשהה אל ,ןכ יכ הנה
" תוברת״ה יכרב לע הלדגו החמצש ,"הריעצה תורפס";

, תימצעה ןוצרה תועיבש תא קידצהל ידכ ןהב שי ,"תמדקתמ
ת אז דבלמ .הברקב םימייוסמ םיגוח לש ,תלג־עמהו תרשואמ

 ,בוטה ןוצרהו הייפצה יארשא לש ילובגה ךיראתה התע ברקהמ
, אח-נ :רמול ונלוכי םינש שמח ינפל .הבחר דיב דימת הל ןהינש
ר שפא התע .תואבל ןמיס םושמ אלא הלאב ןיא .הארנו היח
, הלילשו בויח לש הז ףוטח םוכיסב .יקלח ןזאמ ולו ,ןזאמ ךורע
ת וביס תא רתאל תונובשחה רקבמ ץפח ,ביסאפו ביטקא לש
.ןוערגה

ת לחלחמה ,וז הרזומ תוליפכ לש םימרוגה םה םיינש
־ ישיא ינשהו *טרואית דחאה ."תמדקתמה תוברת״ה יקמעמ

־ ריעז תוילאטנמב ודוסי רחאהו יתכליה רחאה .יבישקיבוס
ד ע םייטילופ תורוקממ עבונ דחאה .ינשרד :תרמואש ,תינגרו
א צוי לעופ אוה ינשה .םייטסיפוטוא־לאיצוס םילוקישמ .דאמ
ך א .תורהצומה תופקשהה לכ ףרח לעופה ,חור ךלה םתוח לש
.םהל דחא שרוש םהינש

, יטסילאיצוס־ינויצה לקרואה לש תימשרה הירואיתה
א וה ןייניעהמש ,יניסמ תוחנה המכ תקסופ ,הזה "ינכפהמ״ה
ה נורחאה תעב דוחיב יכ ,םלעתהל ןיא .םנמא .ןנקנק לע תוהתל
ן יידע יהוזש אלא ,לקרואה יאבמ המכ ת קפסמ ולא תוחנה ןיא
ק בדה ,השעמל ,םג איה .הל דבא אל הפקתו תבייחמה הרותת
, תקולחמ ןכתית תורדגה המכו המכ לע םא .הנחמה לש טלמה
־ רבלו ינמכואל רתומ ,לשמל ,םזיגולוכיספ לע .הילע אלש ירה
ת א דימעמ ליעלש תוחנהה לע השקמה לכ ךא ,חכוותהל רי
."תמדקתמה תוברת״ה הנחמל ץוחמ ומצע

ו לאה תויטסינוטרופואה תויועטה תכסמב ישארה ףיעסה
־ תינגרוב" תואיצמ לש אלו ,ץוביקה תואיצמ םוליג יכ ,ןעו1
, ינכפהמה ,םדקתמה רפוסה לש ירקיעה ודיקפת אוה "תינורינ
י קרוג !םימש ומוש !תינוריע־תינגרוב תואיצמ .יטסילאיצוס?
ם זילאירהמ וז הסג היטסל ספתנש ,ןושארה ,הארנכ ,הי?
ת ורפסה תודלותב םשריתש ,וז תחלצומ הרדגה ...יטסילאיצוס?
א ״הבקה דבלמ הלוכ ץראה תא "הנוגריב" םוש לע תילארשי;
ה ווהמ תוצובקו םיצובקה ד־חיא יכ ,ןעטל ןיא ירה) מ״הקה
 הרוצה ףא לע ,לשמל ,םיאמיה לש וזמ תמדקתמ תואיצ?
ם זילאירה יפ לע םילגר הל ןיא ,(והנבמ לש תקהבומה תיצוביק;
ה כפהמה לש תינמודק הדמע ץוביקב הארנ םא ףא ,יטסילאיצוס;
־ ינגרוב" רקפה הדש ,םלוכ םעה ינומהו הילעופ לע ,הלוכ ץראב
ה נחמה .הגרד תוחנ ,תוחפל ,וא יתונמאה בוציעל לוספה ,"ינורי:
, תמדקתמ תורפסל הב רדגתהל העקב אוה ףא דימת שמיש דגנכו
ןבומ ,םרב .הלוכ הרבחה לש ףשוחו בחרנ ךתחל ןעטתו הנעטו
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ו ת תקבדה תוררוגה ,ולאה תוחנהה לכל רחש ןיאש ,וילאמ
.םעה ינומהלו םילעופה דמעמל "דגנכש הנחמ" לשו "ינגרוב"

א ל ץוב קה תורפסל הוושמ וז הנעט לש יבקיעה היוצימ
ם זילאיר לש אלטציא םג אלא ,ינמודק ינכפהמ דיקפה קר
ה ז לע הלוע םג ,ןכ לע ריתי ,יילואו ,ןציל אנמחר יטסילאיצוס
 תיצובקה הנומוקה םג ירה יכ ,מ״הרב לשו םלועה תומוא לש
מ ״הרבב ,םזינומוק רבכ ץוב'קב) מ״הרבב יוצמה לכמ תמדקתמ
ה תוושהל עשפו (םזינומוקל םזילאיצוסמ רבעמל םיננוכתמ קר
ם ימייוסמ םיילכלכ םיכרצ םתליחתש םיינרצי םיביטרפואוקל
ת ירכא תולדו הזמ ןשד םזימרופיר םתירחאו םזיפוטוא־לאיצוסו
ת כמסנ םירבדה לש וזכ הייאר .הזמ יטסילאטיפאק רטשמב
, יטסינומוק ףא יא ,יטסילאיצוס אתכ ץוביקה תרדגה לע ןירשימב
ה רדגה .תודמעמה תמחלמב ץולח תביטחכו תינגרובה הרבחב
, תורומח הנשימ תואיגש לש הרוש חרכהב הירחא תררוג וזכ
 תוריגסמהו התומד תא תוטיעממה ,תורפסה ינכת תא תותוועמה
ן תוכירפ .םיינסובתו םיינגרוב־ריעז חור יכליהל רפוסה תא
ר קבמו ףיקשמ לכל תרווחמ ולאה "תותימא״ה לש תיאדווה
ר בדל תודבועה ךרדמ .טסיסכראמ לכל ,דחושמ יתלב יתורפס
י מוחתב תורגתסהה הווהמ םאה .םינפה לע חפטלו ןדעב

י לארשיה םדאה לש לרוגה קמוע יוציממ ץמש ולו ץובקה תואיצמ *
, חלפה ,הלועהו ימוקמה ינגרובתיעזה ,רכאה ,לעופה —
ל ש עלקה ףכב םיעלקנה ,תואמצעו םחל ,םולש לע םיקבאנה
 הרבחה ללכמ רערעז קלח הווהמ וז תואיצמ ?םידוגינה
ם יצוביקה .תיתומכה םתניחבמ םג םירבדה םירומאו .תילארשיה
ז וחא השמחכ — תירפסמה הניחבהמ םישישב םילטב אלא ,םניא
ה עבורו החרוא וניא םהל ינייפאה ,םייחה יווה .היסולכואה לש
ר בדב הנעטה תא לבקנ םג םא ,תאז .ץראב הרבחה ללכ לש
ם ה םג ירה ,השעמל .םירגוסמ םייטסילאיצוס םיאת םתויה
ת יתורפס השיג לכו תיטסילאטיפאקה תואיצמה לש קלח םיווהמ
, ונתואיצמ יבורמ קר אל תמלעתמ םהלש הקיטאמיתל ההילאמ
.(וז השרפל רוזחנ דועו) ופוג ץוביקהמ םג אלא

ה בושתה םידחא הכלה ילעב לש םהיפב היוצמ ךכ לע
א ל .רבד לכלו לוכיבכ ,"תיטסינינל־תיטסיסכראמ״ה ,"תחצינ״ה
ם יעבוק תוימאנידהו ילאיצוסה דוקפיתה אלא ,ירפסמה זוחאה
ת ורפסה תאשינ ולש הקיטאמיתה יפנכ לעש ׳הלועה דמעמה תא
ם ג ,םלוא ?םיזוחאב תורפסה תלקשנ יתמיאמ יכו .תינכפהמה
ת רוקיבה יכ ,ןוכנ .לכ ןיעל יולג הלא םירבדבש יטסיפוסה בזכה
ב ל תמושת תבייחמ יטסילאיצוסה םזילאירה לש תיתורפסה
ל לכמ קתונמב אל זא םג יכ םא) םילעופה דמעמ יפלכ תדחוימ
, אקע אד ,ךא .םעה ברקב ןטק טועימ והנה םא ףא ,(הרבחה
, תונוכתה ןתיא תיצוביקה העונתל סחייל איה חור תוערש
ם ירבד תוברהל ךרוצ ןיא םג ,ןכ לע .םילעופה דמעמל תודחוימה
ל כ .ןהמ החיכומ תואיצמה .ןהמ ולא תונוכת שרפלו וז הדוקנב
.ןהמ עדוי םזינינל־־םזיסכראמ תובא לצא יוצמה

ת וכירפ תא םיריכמו הלא םינודא םה םיעדוי וליאכ הארנ
םה םישח וליאכ ,םזינינל־םזיסכראמ תוכליה רואל םהיתועיבק



ם יטסילאיר ונניא ,םינפ לכ לע .ורידגהל השק הז רבד
ם ינשה ךשמב .ץראב רשפאה תדימ יפכ ףא םייטסילאיצוס
ו א ריש ,ןמור ונדי תחתמ ונאצוה אלו טעמכ ,המחלמה רחאלש
ב שויה ,הזה ףוכסה םעה ייח תא ,םימתבו תמאב ,ופקשיש ,הזחמ
ר אשה לכו ׳ונלש לארשיל ונל ויה הפק-יתב .לארשיב ,ןאכב
ו נדעצ ונא .ולוכ ילילש ןזאמה ןיא ,תאז לכבו .היינשה לארשיל
ף רח ךרד יללוס ,רעצימל ,ונייה ונא ן המידק לודג יתרוצת דעצ
א לב םג םא ,השדחה חורה בשמ תא ,תוחפל ,ונאבה .וננויפר לכ
. קוספ ףוסל ונעגה אל התע ףאו .תרקועו תרהטמ הרעסל וכפהל
—  .״תוחתפתה לש התלחתא ךא יהוז .איש ונידיב יוצמה ןיא
ו מוקמ לע אב היה לכהש ירה ,הז םדאב רשי עידוה ךכ ול
י רה ,ול תומודה ,תונוש תומבו "אשמ״ד אבילא ,םלואו .םולשב
י וטיב והז .ץראב תמדקתמה תורפסה איה איה םהידיב יוצמה
ע בוכה תשבוח ,המודאה הזומה יחולש םה םהו ,יטסילאירו ישרש
. רהה ןיבו ןוכיתה םיה ןיבש ,תנוטנטקה ונצראב ,יגירפה
, תירבעה ונתורפסב ללכב דוע םיניינעתמש הדימב ,םינומההו

ם יהות ?תמחולה תיממעה תורפסה יהוזה :םיהמתו םיהות
. ץראה םעל התואנהו תיעבטה ,דובכה תארי םושמ םיקתושו
 תוריצי תא ודיל טושפה ארוקה לטונ הנה ךא ...יגילפד ןאמ תילו

ו מצע תא האור םהמ דחא תוחפלש ,"אשמ" יררושמ תשולש
ו בלב וחפיטש ,הלא םימשא ,ותמשא וז ןיא) ימואל־יצח ררושמכ
ף ודפיד י״ע תרעסנה ,ההימתב לאוש אוהו (וז תנכוסמ היילשא
" רמשמה לע״ב ,ופוג "אשמ״ב תיתורפסה תרוקיבה ירמאמב
ל עו םזילאיר לע הפי .ב .א לש תוינעבת תוסמב ,"ןיגולרוא״בו
* תינולפ תורפס גושגשל םייחרכהה ,םייממע תורוקממ הקיני

ם יטלמנה לע ינמכוא .ע לש תוינגעל תופלצהב ,תינומלא
, םהינימלו םיולש לע הפונת תוחיגב ,תיממע הקיטאמיתמ
ל ש םייתורפסה םירקבמל ,םהל המל :השקמו לאושו

, םדיצל שממ ירה ? ךכ לכ םתודע קיחרהל ,״תמדקתמה תוברת״ה
, ןדקרפא םיעורש ,םתרוקיב תמסרפתמ ובש ,ופוג ןוילגה ותואב
ם ייטנדאקיד םיריש ,ןבל יבג לע רוחש ,החוורלו הבחרהב
י תלב םיקחמו םינוגיפא) הקפק ינוגיפא לש םירופיס ,םיקהבומ
. תויטקלקאהו תוינגרוב־ריעזה תרהט לע תוסמ ,(ןבומכ ,םיחילצמ
ת ולעפתה תוריקס עפש תאפמ תאז תוארמ םהיניע וחט אמש וא
לכ ןויליג ותואב ןה ףא תויוצמה ,ל״וחב... תמדקתמ תורפס לע
ת א טושפה ארוקה םע דחי לואשל תעה ,אופיא ,העיגה ...?וב
ו רמא ,אברדא :ךכ לכ תיראגלווה ,המית דע הטושפה הלאשה
 יהמ ,הטמד לארשי לש קבאמה תקעז יהמ ,תונכפהמה המ ,םתא
ה עיגה ?ירוג םייח ירישב יטרקנוקה ערה דגנ תיברקה תונוכנה
י לארשיה םדאה :תוהתלו תיזחה ךרוא לכל היזיבר תושעל תעה
, המגודל ימרכ .ט וא ? עובלג רימא לצא אוה ןכיה ,ויטבל לע
. ומולחב םג אלא ומומב קר אל יטנדאקידהו ,ויתופקשהב ילאמשה
ו נתורפס לש רבה תודשב םירוחש םיחרפ שי המ םושמ הנה
."תמדקתמה"

ם יטסיהו םילק םייוניש ידכ ךות ,םירבדה ינפ םה ךכ ירהו
הריוא וזיא :םייללכ םיוקב .המרדבו הזורפב םג ,םישגרומ יתלב



23םיטוב םירבד

 :אוביו אובל ךירצ רשאל ץוחב הייפיצ וזיא ."תיגיד־קספ"
י נפלמ רוא ביבש הזיא םש־יא ,הפ־יא .יתימא ילארשי ןאמור 
" אמח רב ןנחוי" ךא .לשמ ךרד ,"אמח רב ןנחוי" — הנש םייפלא  

. רסח ןייניבה דסמ ךא .תרתוכ תלוגכ ףא ילוא ,יאוולכ בוט הזכ
ן אמור ונל תתל דחא "יאוריה" ןויסינ קר השענ ,השעמל
ה יה ,םלואו .רימש השמ לש "שמשה תחת" — ףיקמ ״ידמעמ״
א ל) ינושה תילכת םינוש ויה םיאנתה רשאכ ,רבעב ןויסינ הז
ל כמו אילפהל דע לשוכ ןויסינ הז היהש ,ןייצל םוקמה ןאכ
ר יצ לע םש בסנ ידמעמה קבאמהש ,ריכזהל קר יאדכ .תוניחבה
ץ ראל ינייפואה ,ידמעמ קבאמ ,ןכא .תיזעוב תורכא — ץוביק
ל ש חיר ףדונ ינכפהמה דצה לש תיזכרמה השירדהמ ...לארשיכ
ם אש המסיס ,תילאטוט תיברע־יטנא הדמעו "תירבע הדובע"
י רוא תוברל ,םינכפהמ לארשי לכש ירה ,תונכפהמ תיצמת הנה
.(ללוהמה יבצ

א לא תעפשמ הניא יקסנולש םהרבא לש ותריש וליאו
ר תוי העבקנ ונתורפס תודלותב ותלודג .דבלב הרוצ תועפשה
ה כירעו םוגרת ילעפמל תודוה ,וז חסונ תריציל תודוה
ם ינכת ויה אלש ,תרמוא תאז ןיא .תינכות הכיפה תועצמאבשמ
. םרה ודמעמ תא ועבק םה אלש אלא ,ותרישב םינוש םישדח
ם תוהמב םיגרוח םניא "לגלגב" םגו "והוב ינבא" םג ,"יווד" םג

, "תאלמ לע״ב וליאו .תויטסינרדומ תועפשה תובקיעל רבעמ לא
, תישפנה תומלשה קר שי ,םייוסמ ינויערו ינכט בוציע תגספ
ה לילש לש זמר ףא ןיאו תיטסילאיצוס הרכה לש בויחה ירפ
ם ע דיתעה םולח לש הגיזמ רתוי יהוז .םייקה לש תינכפהמ
 יאנתב יטסילאיצוס טסילאיר לש הריצישמ תיצוביקה הילידיאה
ה נכהו תבהלנה הכרעהה אקווד .תודמעמה תמחלמ לש תואיצמה
ה דבוע .ולא תודבוע ןויצ חרכה םושמ הב שי "תאלמ לע" לש
ל כהש ,אטרדנאל התע הלושמ יקסנולש תריש יכ ,םג איה
ה בהלה םרוג ,ילוא ,וב שיש ,רקה היפימ קוחרמ םילעפתמ
ס כודאראפ לבקתנ ,ןכ לע .תרחא תואיצמבו םירחא םיאנתב
ת ויושכעה תויתורפסה תוכרעהב לדגתמ יקסנולשש ,ןיינעמ
י ״ע תעבקנ ותלודג םא ךא .ורוד תואיצמבשמ רתוי תודיתעהו

ה זיחא ףא םהל ןיא ונמיה םינטקש ירה ,אקווד ,הרוצה תונמא
, הלילשו בויח לש לובגה לע הענ ,לשמל ,גרבדלוג האל תריש .וז

. הלועה ,שדחה םזילאירה יפלכ םיפיעס יתש לע החיספ לש
ו ל ,הרודב תוליעפמהו תועיפשמהמ תויהל הלוכי התייה התריש
ת רסח התויהב ךכו .ןהשלכ תושרופמ תומדקתמ תומינ הב ויה
א לו ךרדה ידצב בור־יפ־לע הדדטצנ ,תיאקסנולשה תויאליעה
ה ייהש וא םיפיעסה יתש לע החיספ לש הז לרוג .םיכרדה־םא לע
ה יה ,תונחמה ינש ןיבש ,לצו םייניבו ןילובג ימוחתב תינקפקפ
 יביטקיבואה םנורשכש ,םינוש םיררושמ לש םקלח תנמ םג

ה תוא םהב ןיא ןכש ,תונושארה תורושב דומעל םהל רשפיא
. ריעצה רודה ינבמ המכ לש תיטסיליהינהו תימומקעה השיגה
י ״ע ןיפיקעב ,קפס לכ אלל ,עפשומה) יפלח .א וא גרבדלוג האל
,םעהמ יטננאמרפ קוחיר יכ ,םיחיכומ ("תמדקתמה תוברת״ה



ת שיכר תליחתב קר םייוצמ םינענכהש ,אופיא ,אוה ענמנהמ
.ינגרובה סוסנרפה יניעב היילעהו דסחה

ל ש םימרזה יגלפלו םימרזה לכל יתוהמה ,ךכ ןיבו ךכ ןיב
ת לוכיה רסוח אוה ,ינורכ םזימיספ אוה ץראב תינגרובה תורפסה
, תמייקה תיתוברתה הריואה לע ללהה תא רומגלו םינפ דימעהל
ט ייפל ןכומ רצחה ירפוס לש ןוטק גוח קר .ילארשיה שיה לע
ם ילאונפ לכ .הז תא הז ךירעהל ...ו גגומתהלו ררושל ,בייחלו
" אולימ״ב םליצב םיפפותסמה ,םירפוסה יחרפ לכ ,הלא םילכימו

ה מרה תדיריל הרמ רתויה תודעה םנה ,ךוחיג הלעמהו ינו קיקה
ב רקב שממ לש תונורשכ ןיאש אלו .הריציה לש תיביטקיבואה
ם תופתתשהו רבועה רודה לע םינמנ םהו שי אלא .הלא םיגוח
ד יקפתב םהל דב :א םנורשכו שי .אדירג תילאכראירטפו תיתרוסמ
י מוחתמ םתריציב םיגרוח םהבש םיבוטה .(םולש .ש) הז השק
ך שמה שי וליאכ ,םינפ דימעהל םיצורה ."רבד" לש רצחה
ב ויח" חורב תישילשהו היינשה היילעה לש "הדובעה תורפס״ל
ה קזח (י״אפמ לש תויתורפסה תומבה חסונב) "הנוב יצולח
ם ייתעבש התע םהילע השקה םתכאלמו ודבתיש ,םהילע
א לא םניא םולש .ש לש םינורחאה םירישהש םשכ .רבעבשמ
ת רוקיב הניא םתרוקיב םג ךכ ,שבי יביטארוקיד םולקיד
ם ילבוקמ .תורפס אלו תוילאימחרי יהוז .הזורפ אל םהירופיסו

" ןיע" ינטייפ תא אורקל םג .תורפסה יהולא ,םירוסיח ונילע
, אנ ונרטפ ךא ,ןובירה ,ונילע תאז ליטת םא ונא םינכומ "קבאמ״ו

!״רבד״ב יתורפסה רודמה לש ושנעמ ,ןמחר בא

♦ # #

?ןהידעלב וא תואכדמ םע

, רומאכ ,ונלצא הייוצמ תקהבומה תינגרובה תורפסה
ל כבכ לולה אוה וב הלגלגתנ איהש ,דרומה .ןורדמבו לפשב
ה מכבשמ רתוי הטמ הטונ ףא וא "תיברעמה תוברת״ה היכלפ
ב רבשמ ונלצא הלטב רעונה לעו םעה לע התעפשה .םהמ המכו

. ונדרי אל דוע ופוג ןילופורטמה תמרל קר .ולא תוצרא
ו נתורפס תא םיארוק ןיא אליממ .ךכב ךרוצ ןיא םג יילוא
, ימוקמה ריעזה ןמורה .יקירס־יקוב־טקופ תאירקב םיברמו
ת ונייעמ םה הלא סקוב־שקופו ןהינימל "תולמרכ״ו "תוביבא"
ם זירטסגנאגה לש העפשהה ,ןכ יכ הנה .הארשההו ךוניחה
ם נדאקיד...ב ףא תעגופ (ונלש הרקמב יתורפס) יאקירמאה
.ימוקמה

ו תוינויחש ,וחיל סנ אלש ,הריצי הנחמ ונכותב שי ,םרב
ר ורגלו ררועל ,עיפשהלו ליעפהל ,ןיידע ,לגוסמש ,ול הרומש
, הילא םיכשמנ רוביצה לש םירכינ םיקלחש ,הריצי יהוז .סומלופ
, םיארוקה להק ןיבו רפוס ןיב הקיז לש לצ ידיל ,תוחפל ,האיבמש
ה ריואל םדקומ יאנתו תואיצמה חרכומ דוסי הווהמה הקי-ה וז

ת א הז יתורפס הנחמ זבזבמ אסיג ךדיאמ .תיתימא תיתורפס
ולא וידי ומב ןנצמו ההכמ ,וידיב תורומשה ,תויורשפאה יבור



ר רגב ,םיבוכנה םינכתה תא שבשמו תוועמ ,תובהלתה טהל לכ
ת ואתכמסאב היבובריעב קיזחמ ,ינגרוב־ריעז חור־ךלה ירחא
ה כלה עימשמ ,םתהלו אכהל לזופ ,תונוש תוינויער תואקנפשוגבו
, תורפס לש דעוו תיב והז .טע־יחמב דיימ הרתסל ידכ קר הנוכנ
ם ירחאו תיתימא תיממע הריציל ידמל םיבורק וישיאמ םידחאש
ת ונכשממ תוחפ אל םילפאומהו םישבעה ,ןשה ילדגמב םינופצ
ד חאו דחא לכ טעמכש ,דעוו־תיב והז ;םייסיקרנה םהיער
ר שוכש ,השוע ולאמש רשא תא ונימי תעדוי ןיא וילע םינמנהמ
ה שעמ תלזאו בוט ןוצר ,םעהמ תימיהוב תוקחרתהו הריצי

ו די לאל םעפ היהש ,הנחמ והז .תינומרה אתווצב וב תושמשמ
ה יהו — ונתורפס לש ןוא תשרחמל ,רידא ץחמ חוכל תויהל
ם ינשב םיבר םייתורפס םילעפמ םיקהש ,מ״עב "תיסכ״ל
, תואמצעה תמחלמ ימיב ,רקיעב ,גשוה ותעפשה אישו תונורחאה
ת לוקשמלו וקל םהל ומש ויריעצו םילוע תונורשכ ףוצרש
ם יששו םישימח ינפלמ יניטאלה עבורב תונרק יבשויל תומדיהל
ו הז .ונלש ףוגנזיד ׳חרד יניטאלה עבורל ול יואש ,אלא .הנש
־ דיחיל אלו תויחונ בבוח רטסיליפל רפוס ךפוהש ,חור־ךלה
.ןכפהמ

 תמדקמ ותריציש ,ןמאמ ותורפס ןובלע תא עבוה םעה ןיא
ן מרתלא אל ,ךכל יא .תויממוק הינפל תדעוצו ומלוע תפקשה תא
. םה רשאב םהל בר — םה .אה לעו אד לע ונידי לע םיעבתנ רהזיו
 תומוחמ קלח ףטש ןמרתלא לש תיתונמאה ותוצרפתה לושחנ
ך רבנ .לושחנה לפש אלכה תמוח תרקדזמ רשאבו ינויערה אלכה
ה נתמכ העזיח תבריח ףא .תרגסמה תא ונרכזב לושחנה לע
ו נייה םיפצמ ןאכ ."תמדקתמה תוברה״ל רשאב ןכ אל .וניניעב
 תדגונמה ,תיעגר תולעתה לע הלועל ,תיערא תואגמ רתויל
ה וושומה ,וז הריציב לודגה בויחה ,אקווד ,ירהו .םלוע תפקשהל
. המהדתב הכמה אוה ,תויחבו העפשהב ,לעופב םינוא־ןיאל
ת יירפס ,השידח תירבע תורפס לש תוינבתו םילכ שוביג
ה פיה תורפסה לש לזרב ןאצ יסכנ בטימ םוגרת ,םילעופה
ו ראשנ ול םג .תע יבתכו תואצוה לש עפש ,תיטסיסכראמהו
ך כ י״ע רמאנ חבשהו .ונייד ,וכרועו "ןיגולרוא" קר הטילפל
ך א .הזמ הריעצה תורפסב תומשה בורו הזמ יקסנולש .ואולמב
, הז היה שממ לש עפש םאה ? הז לכ דילוה הנא :איה הייעבה
ם אטיב ,םעה ינומה ללכו םילעופה דמעמ תושרל דמעוהש עפש
־ ךרדל העתנש םרז ,המודמ רשוע ןאכ היה אמש וא ,םכירדהו
ב וש הצצ :קויד רתיבו ? קירה ללחב קירל זבזוב ונואו ךרד אל
ם א ? ךכ לכ ער עודמ .בוט ךכ לכ םא — הנשונה הלאשה םעפה
, םימדקתמ הכו םינתיא הכ "תמדקתמה תוברת״ה ןיינב תודוסי
( הלש ךשמהה רוד תריציב דוחיבו) התריציב ךרב תעירכו שואי
? יאמלה

ן יבו וישעמ ןיב םאוה יפ לע אלא ינויער םרז םינד ןיא
א לא יתורפס השעמ ןיאו .ךכ יתורפסל םרזל רשאב ףא .ויתוזרכה
 אכמס ינבו הכלהה ילעבמ דחא זירכה ול ,ןכ לע .הריצי

א ל ונא !םיארוקה יתובר" :״תמדקתמה תוברת״ה סופמילואמ
?ולאשת יכ ,ונא המ יכו .םכדיב התייה תועט .ונא םינכפהמ



ט לפימ םמצעל וניכה ,ןכ לע .וזכ םינפ תדמעהבש ךוחיגה לכב
, הזה רתסנה ףלקה .תנמוזמו תרמגומ הנשמ תנעט ,ערפמל
ל ש לרוגב דוחיה ,דוחיה אוה ,םיצקה לכ תולככ שומישל אצומה
ת ארקל הלשמ םיכרד ץרא לכלש ,איה הקוספ הכלה ירה .ונצרא
ם זילאירה ילא הלשמ ביתנ תורפס לכלו — םזילאיצוסה
ש משכ תורורב תותימא לע רערעמ ןיאש ,רחאמו .יטסילאיצוסה
ת א תצבקמה ,ונצרא לש םידחוימה םיאנת״הש ירה ,ולא
ה נעטה םגש אלא .לכה תא םיקידצמו לכה לע םיפחמ "היתויולג
, לשמל ,רורב .הנושארהמ תענכשמ וא תחלצומ הניא היינשה
, םזילאיצוסל רבעמה תמשגה יבגל םייוסמ עוציב ןפוא ץרא לכלש
ה יהי ךחוגמ קר ,םלואו .תובר תויביטקיבוא תוביסב הנתומה
ם יאנתה ללש לע העבצהב שמתשהל הסניש ,הכלה לעב
־ יא לע תיטסימרופיר הרות תקדצהל יעצמאכ הלאה םידחוימה
ל שמ .יתימא טסיסכראמ לכ יניעב ךחוגמ .הכפהמה לש תורשפא
, ןוכנ .ונלש הרקמה תא טלחהב םימלוה ,ודיצב םירחא םיברו ,הז
י פוא תאשל ךירצ ונתורפסב יטסילאיצוסה םזילאירה ןיא יכ
ב ייח אוה ךא ,לשמ ךרד ,יאקירמא־םורד וא יתפרצ ,יניס ,יסור
א וה רשאב יטסילאיצוס םזילאיר לש םיידוסי רכיה ינמיס תאשל
ם זילאירה לש הזכ יסיסב רכיה ןמיס .יטסילאיצוס םזילאיר
י דמעמה קבאמה ףוקיש אוה תיטסילטיפק ץראב יטסילאיצוסה
־ ירפמיא־יטנא תונגראתה לש תיתונמא האלעה ,םעה ינומה לש
, םיימוי־םויה םהייח בוציע ,םהלש תיתמחלמ־יטנאו תיטסילא
ר אש םג םיאצמנ הז דוסי יאנת תמשגה ילב .םהל ינייפואה םוליג

ל ש ימיטפוא בויח :ןוגכ ,יטסילאיצוסה םזילאירה לש םיביכרמה
ם ישמשמ ךכל תפלאמ המגוד .םנכתמ םינקורמ ,הללכב הייווהה
. "תמדקתמה תוברת״ה ירפוס ידיב תיצוביקה תואיצמה ירואת
ת ולעהל (ךכב וחילצה םהש ,תרמוא תאז ןיא) םתנווכ התייה ברל
ת ודח" ידכ ךות ,ץוביקה רוכב ףרצנש ,שדחה םדאה סופיט תא
ץ וביקב תונושה תודובעה ירואתמ המכב ."תיטסילאיצוס הריצי

ת וצראב "רוציי לש םינאמור" יקרפל ץלואמה ןוימידה רקדזמ
ה מ וליאו .מ״הרבב ןייניבה ילעפמ וא תיממעה היטארקומידה
ת ויהמ קוחר ,ץוביקה שיא ,םרובג .שפנ חפמו סרח ? םדיב ולעה
ה מוד אוה תאז תמועל .םזינומוקהו םזילאיצוסה ינובל המוד
ך רכה לש ךבסותמהו שאוימה ינגרוב־ריעזל אילפמ ןוימיד
ך ותב יורשה ,ץוביקה שיא לע תופכל ןיאש ,רורב יכ .ינגרובה
ת וילילשה היתועפות לע תיטסילאטיפאקה הרבחה לש הכות
, תואלקחה תוששורתהו תירמח הקוצמ ,יטסילאיריפמיא דובעיש)
ר ה ,תיטסילאיצוס הריצי תוודח ,(תונוש תויתוברת תועפשה םג
, הז חטשב םיניינעמ תונויסנ ושע םירחאו דרא יבצ .תיגיגכ
ץ וביק קר .ואל ותו םתשיג ןולשיכ תא קר וחיכוהש ,תונויסנ
ר תויב םיססובמהמו םירישעהמ השלש וא םיינש וא דחא
 תוגאדמ רוטפה ,ילידיא "יטסילאיצוס" עקר תריצי םירשפאמ
. תילאינולוק־יצחו תיטסילאטיפאק ץראב תורוגשה ׳תוסג םויק
ר ואתל תועינמה ראש ןפקותב תוראשנ הז טועימ יפלכ םג ךא
."הריציה תוודח"

לש ימיטפואה בויחה םג יכ ,איה הדבועש אלא ,דוע אלו



ם ה ןיאש רחאמ .הלא םירפוס־םישיא ידימ קמחתמו זוגנ הייווהה
, דיחיה יבויחה רובגה תא תולעהל םילגוסמ םה ןיאו םיצור
י נפ יונישל קבאנה ,םעה שיא ,ןכפהמ :ונצרא יאנתב ירשפאה
ם רובג לש הייוודה ושפנ "תומוהת״ב םיעקוש םנה ,תואיצמה
. ןסרו רוצעמ אלל ופקות םג ופקות "ץרמשטלעוו״הש ,ינלוחה
ם ה םיאצמנ ,ץוביקה תואיצמב רגתסהל םנוצר ינפמ ךכו

- ריעז עפשב ותוא םיסלכאמו ופוג ץוביקה תומד תא םישבשמ
.םישולת, םיטנגילטניא

ם ישיא תנעטב המ־קדצ יוצמ יכ ,ןייצל ןידהמ ,ףוסבל
ת א םיריבסמ ץראה תוחתפתה לש םידחוימה םיאנתהש ,הלא
ם ישולש םירשע ינפל שבוגמ םילעופ דמעמ רסוח .םתריצי ךרד
ת ורות תחירפל ,תמאב ,ואיבה תונגרוב־ריעזה יובירו הנש
ר בכ ןהמ ורטפנ תורחא תוצראש ,תונוש תויטיסיפוטוא־לאיצוס
ת שלוח תא ןוכנ רואב םג הריאמ וז הדבוע .םינשב תורשע ינפל
י טסילאיצוסה םזילאירהו םזיסכראמה תוכליהב הלאה םישיאה
.םהירויצ תמשגהב םנויפיר תאו

# # #
ת חוורה ,םזיגולוכיספה תכמ יבגל ךכ לכ רומח בצמה ןיא

־ וכיספהש רחאמ ."תמדקתמה תוברת״ה הנחמב איה םג השופהו
ל כש ,שדוקמ ללכ וניא ךא ,יטנאנימוד "קר" םש אוה םזיגול
, הספדה־יא) םייתעמשמ םישנע שנעיהל וניד דחא וילע רבועה
, ןבומכ ,ויה .וביבסמ םירסמ סומלופ ררועתנש ירה ,(לשמל
ע בונה ,םזיפקסאה רתיה תא וביחרהש ,םייתורפס םיחמומ
רבד אבילא .וז הייעב לע םג "ץראה לש םידחוימה םיאנת״המ
ב כרומ ידמ רתוי אוה (?רובג הזיא) ונתורפס רובג ,לשמל תינ
 ךכב .יטסילאיצוסה םזילאירה ירויצ תא ומלה ידמ יטנגילטניאו
ת רוקיבה לש ךושחה םזיטנארוקסבואה תלהקמל ףרטצמ אוה
ל כו תיטייבוסה תורפסה תא ראתל הסנמה ,תינגרובה תיתורפסה
ת וארוה יפל תרייוצמה ,הסג דב תנומתכ תמדקתמ תורפס
י כ ,ןאכ ריבסהל ךרוצ ןיאש ,ינבשוח .תויביטארטסינימדא
ך חוגמ רואת לש טלחומה וכופיה אוה יטסילאיצוסה םזילאירה
, תיאמצע הירוהל תישפנה תואיצמה תא ךפוה אוה ןיא .הזכ
. הנמיה םלעתמ םג אוה ןיא ךא ,תיתילכת יתלבו הייולת יתלב
ת ויוצמש ,הדימבו .העידיה א״הב םייחה םישנאה םה וירובג
י רה ,תויתרגישו תויטסילאמרופ תועפות תיטייבוסה תורפסב
. םתעקוהל םינושארה םה םייטסילאיצוס־םייטסילאיר םירקבמש
ו סני אנ לאו .ינגרוב םזיגולוכיספל ךרדה הקוחר ךכמ ,םרב
 ינגרוב םזיגולוכיספ ןיאש ,ןועטלו שפחתהל ונכותב ויניגמ
ה עבש״ו "ןיד־קספ" תריצי ,הנימיל םיבצייתמ םהש ,הריציב
ם יארוקהש ,דובכה תיראש תא םמצעמ וללשי ךכב יכ ,"םהמ
ן יאש ,הרבסכ שממ תכרפומ היהת וזכ הנעט .םהל םישחור
, קוניתה לע רומשלו םידי קוביחב תבשל אלא תרוקיבה דיקפת.

ל בלו הברעה ותנשב והועירפי לבל ,הריעצה תורפסה ומשש
־ רב לש החימצה תיירואית) תודומחה וינש תחימצ תא ובכעי
ת א אורקל לוכי הז אשונב קמעתהלו ףיסוהל ץפחה לכ .(רינ
תוברת״ה לש םיילאמשה םייתורפסה םירקבמה ירמאמ
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ה ייוצמ תרוקיבבש ,הדימב יכ ;ףיסוהל קר שי ןכל ."תמדקתמה
ן יא הפוג הריציבש ירה ,םזיגולוכיספה תייעב לע התגולפ
.ותרהט לע ,הלוכ טעמכ וא ,הלוכ איה .התגולפ

# # #
 יבויחה רובגה לש תונורתיהו םימגפה םה תדחוימ היגוס

י מימ ח״מלפ רענ אוה ירה — וזה תורפסה העדיש ,דיחיה
, רענה אוה .יטסילאיריפמיא־יטנאה קבאמהו תואמצעה תמחלמ
ל כ טעמכ לש תטלחומה דיה תלזאו הקיתשה לומ .תודשב ךלהש
 תבייחמ תיממע הריצי ןאכ הטלבוה תינגרובה תורפסה ימרז
ב והא רובג הז היהש ,המזוג לש לצ אלל ,רמול רשפא .תבקועו
ר יכש שלופה דגנ תדלומה ןעמל ברקה הדשל אציו םעה
 רתוי התייה אל "תמדקתמה תוברת,,ה ךא .םזילאיריפמיאה
. הזכ יבויח רובג ,יוארכ ,בצעל החילצה ול ,"תמדקתמה תוברת״ל
, תויאצח ,ונרובג תומד לש תויאצחה דיימ תרכינ ,םנמאו

ת ינייפוא .תואמצעה תמחלמ ירחא ותומלעיה האב היתובקיעבש
ם יעטק לש יטסילרוטנ רואת ידיל האיבמה ,דוסי תריתס דיימ ןאכ
ם ירבד תייאר ידיל ,קבאמה לש םוצמיצו הלבגה ידיל ,ואל ותו

ם זילאירה לש וכופיה ידיל ,חטשה ינפ לע תזפוחה ,תינמלצ
ך כל ינושאר רכיה ות .רבדל תוליע המכו המכ .יטסילאיצוסה
ת מחלמ לש ,תיטקלאידה ,תיתימאה תוהמה תנבה־יא אוה
־ תיטסיסכראמ השיג רסוחמ תעבונה הנבה־יא ,תואמצעה
ם ה תינגרוב תונמואלו םזיניבוש־לאיצוס .תילאמינימ תיטסינינל
א צוי ח״מלפה שיאו ץוביקה אצוי .םיירקיעה שוטשיטה ימרוג

. יטסילאיריפמיא־יטנא םחולכ בצועמ וניא ,תינוריע רעונ תעונת
י טסידראגנאבאה ,יצולחה הדיקפת תא תורפסה הריקפמ ןאכ
 יביוא .היאשוממ קלח לש תינויערה תולשחנה תגרדל תרדרדימו
י ררושמ ריחב יפדב לעלעל יד .ללככ םיברעה םה הרוביג
ם יריכש דגנ םחלנ אוה טעמ המ חכוויהל ידכ ,ח״מלפה
ם ייטירב םיניצק דגנ ,םייטירב־ונקירמא םייטסילאיריפמיא
ת יברעה הרייעהו גורהה יברעה חלפה .םייאקירימא םיקנאטו

א לל ףא ,יברעה םעה .ןוזחה והז — תרחא וא עבש ראב ,העונכה
א ״הב ביואה אוה ,יהשלכ תינידמ וא תידמעמ היצאיצניריפיד
, הזה תואמצעה םחול ךפוה ,ךכש רחאמו .עזגה חוכבו העידיה
ת א ליטמה ,תונדאתב שבוכל ותדלומ לעו ותיב לע קבאנה
ה כרעה לש לצ ףא .הגרד תוחנ עזג לע ,ץראה יבשוי לע ותורמ
, השילפל םידגנתמה ,יברעה םלועב םימדקתמה ירמה תוחוכל
ל ש הליצ לצ ףא .המרח תופידרו האילכ תררוג םתודגנתהשכ ףא
ם יריכש םיגיהנמ י״ע התמורש ,היסולכוא לש הידגארטב החגשה
ל ע ףצו הלוע בושו .םימע תווחא ןוצר לש וליצ לצ ףא .םיינלצנו
ה יה ךירצ רהזי אקווד םאה .ירהזיה סכודאראפה וז תואיצמ ינפ
ת וברת״ה אל םאה ?"יובשה״ו "העזיח תבריח" תא ונל תתל
ם ג יילוא וא ,תאז ,תוחפל ,ונל תתל הכירצ התייה "תמדקתמה
י הוזש ,הדימב הב יכ ,רמאיהל ןתינ ?רתי בר םלשו יבקיע והשמ
.םהה םירפוסל דובכ תותיחפ וז ,רהזיל דובכ תדועת

, תיטקלאידה השיגה רסוח הלגתנ וז הדוקנב קר אל ךא
תמחלמ לש הקיטאמיתה יפלכ תיטילאיצוס־תיטסילאירה
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ק דוצ יתלבכ האריי ,הרואכל .איהה תורפסה דצמ תואמצעה
א יה ןה .המחלמה לש םדקתמה ,ריפואמ תומלעתהב המישאהל
ף וקיש יכ ,איה תמאה ,תאז לכבו ...קבאמה םע ןיטולחל התהדזנ
, הליגר תיטסילאטיפאק תושגנתה ירואת ריכזמ הדי לע המחלמה
ר סוחב םיענכושמ (ןבומכ ,םירופאה םילייחה) םידדצה ינששכ
 הנכותמ תואמצעה תמחלמ ןוקיר לש ךילהת ןאכ שחרתמ .המעט
, באכו תועווז תכסמ ,םינכש םימע ינש ןיב חבט־טחסל התכיפהו

ם ג ןאכמ .יטסילאטיפאקה םלועב םש־יא לכב תורקל הלולעה
ת ורפסב םילבקתמש ,תויברקה תוריפחה ירובג תויומד ףוליס
. םיררופתמ םדא ירבשכ ,םישאוימו םיעעורמ םיבצע יתמוצכ וז
י עטק רואת הרקיעש ,תיטסילארוטנ םירבד תייאר ירפ והז

. םיידארופס הרובג וא תולפיש ,לבס ירקמכ קתונמב הכרעמה
ם ימחלנ ימ דגנכ העידי־יאמ תעבונה ,הבזכא וזכ הייאר לש הפוס
.ןורחאה ןובשחב םימחלנ המ ןעמלו

ה כירצה ,תואר תקיחרמ השיג הבייח תואיצמה יכ ,אוה ןובנ
ב וחרה שיא תובהלתה ,תונטק םויו בגש .תיטקלאיד השיפת.
, םילותפנו תוריתס .ולאב ולא הב םיכותפ ויה תרמצה תדיגבו

ם לואו .יתורפס בוציע לע ולקה אל תויושחרתהה תוריהמ
?  יתימאה יממעה םזילאירה אוה םינוא לוטנו הפר הכ יתמיאמ
ס חייתהל ךאיה םלואו .ןיבהל רשפא ירנבא ירוא תא ,אלימ
ת וברת״ה לש הקיחב החמצש ,"םהמ העבש" גוסמ המלש תורפסל
ב טימל שפנ הבושו ןיע ביהרמ ןוימיד והז ירה ?"תמדקתמה
...טקשה םוניקואב םיקנאיה לש תיתמחלמה שואיה תורפס

ת וברת״ה לש תיתמחלמה "תואג״ה תעב רבכ ,ןכ יכ הנה
ו זה תיסחיה תואגה תעב רבכ .לפשה ינצינ םינופצ "תמדקתמה
ם חלנה ,םעה שיאל האיכ ,תבצועמו הנתיא רובגה תומד ןיא
 תונומטה ,תויורשפאה ולצונ אל זא רבכ .יתרבחו ימואל רורחשל
ת ומדה םג ךא .הזכ יבקיע םחול לש תיסופיטו תינוציק תומדב
ו נינפל גצוה .ונל הנתינ אל תואמצעה תמחלמ לש תיתרגישה
.ותויפוסוליפב טבלתמה דיחיה

ל ש ואצומ לע תצקמב תוהתל אוה ןיינעמ יתלב אל
י כ ,לילעב ררבתמ הרצק הייהת ירחא .תודשב ךלוהה ,ונרובג
ת יתמחלמה תורפסב תוחפל) ירואלשמ קילאל רתוי בורק אוה
. וירוענ לש םייסאלקה םיקרפה םג םה קילא יקרפ .(הפוג
ה ניא ,ןושארה עגרהמ קילאל םישח ונאש ,הלודגה היטאפמיסה
ם ירענל .ולש היפארגויבה יטרפמ המכ ןייצמ ונענמל הכירצ
ן ופצב ידמל תססובמ החפשמ :תונוכת שמח ונייפאתנ קילאכ
ר עונ תעונתב תורבח ,א״ת ןופצב ינוכית ס״יבב' דומיל ,א״ת.

ר ובג .ריכש לעופ תדובע דובעל ךרוצה יאו ח״מלפ ,"תיצולח"
ם יאנתב דאמ ןטקו םימייוסמ םיאנתב דאמ לודג תויהל לוכי הזכ
ה שקמ וניא ומצע אוה םלוא !ועינמש חוכב יולת לכה .םירחא
ת וכאלמבו למשחה תרבחב קילא תדובע תשרפ תורוכז .דחא
ל ע .םילעופה לש תינוגדחה הדובעה הארמל ותעווזו "תורוחש"
ל ע ונבהי תא ךילשהל היה רוסא ,המחלמה ימיב ,זא רבכ ,ןכ
ם ג ךא ,תינתלעפ רתויהו תצרמנ רתויה תויהל הלוכיש ,תוישיא
םעה ינומהל הבורק רתויה — תשאוימ רתויהו תיטאפא רתויה



ם נמאו) תיממע רתויהו םמע ההז רתויה ,םהמ הקוחר רתויהו
א ״הב תיממעה תומדה יהוז ,יהוז יכ ,םהב הארנש ,םינמז ויה
.השולת רתויהו (העידיה

ה לאכ םירובג האצמ המחלמה רחאלש הלודגה הבזכאה
א יה ירוטסה תוומלא תומד םנמא םא .הל םינכומ יתלב םהירצויו
ת א ךישמהל ונא םיאשרו ונא םילוכיש ירה ,קילא לש ותומד
ם שור תא לואשל ונא םיאשר .ולפנ אלש ,הלא םע דחי וייח טוח
? תעכ קילא היה המו :וייח תודלות

. תאזה תעה התייה ,תיסחי תואג ,תואג תע ,רומאכ ,םלוא
ו שח ,םהמ הלאמש רשאו ,הלא יקסנולש יכינח קר ,וז תורפס קר
ל ש םייחב ,שממ לש המחלמב .המחלמה לש התמיעפ קפוד תא
א סיג דחמ חוכהו תויליאה יררושמ לש םתוינויח הנחבנ ,שממ
ם יקנאטה לומ .אסיג ךדיאמ הרופה רהסה יררושמ לשו

ה זזיפ אל ,ג״צא לש ולוק עמשנ אל םייטסילאירפמיאה
ל ע ילעופה הנחמה לש ולוק קר .שוטר לש תיאסירפה תוירבעה
ם לעתהל םינכומ ויה םיבר .ונתמחלמ תורפסב הב דהדה וינווג לכ
ן ורכש ייוור םתויהב תוימינפה תוריתסהו תושלוחה לכמ זא
ר בשמהו הדיריה וחילצה רשא דע םינש ורבע .תוינושארה
.וז תינושאר תובהלתה תדמע שוטנל ונצלאל

# # *
ה כרעהה יהמ ? התע ״תמדקתמה תוברת״ה יהמו

י נוויכ יפלכ ,תיטסיסכראמ הכרעה ונייהד ,תיביטקיבואה
ד מועהו ומצע תדיח לע ההותה ,ךבס איה ? היקפאו התוחתפתה
ר וסאש שי ,בר שי הדיב זכורמ ןיידע .םיכרדה תשרפ לע
 ׳צוה ,םילעופ תיירפס :היתודוצמ תרשרש .וזבזבל ךישמהל
ל ע" לש יתורפס רודמ ,"אשמ" "ןיגולרוא" ,דחואמה ץובקה
ל ש חצק־ףצש תופקתה לומ ,ןיידע ,תדמוע ׳וכו "רמשמה
ן ופטישה לושחנ לומ ,ץראב האוגה ,תויתיב־לעבהו היצקאירה
ת קפתסמ הניא תוינידמבכ תורפסב היצקאירה .יקנאיה יתוברתה
ת ליחת. םוקמב .םירותיו םושב הסייפל ןיאו םירותיו םושב
ר עשב תאצל הזיעה אלש ,וז היצקאיר .הסובתה תלחתמ הגיסנה
ד בלמ) הירחאל דיימו המחלמה ימיב "תמדקתמה תוברת״ה דגנ
ת פקתהל תכרענ (׳תושו לייווצרוקכ רבד ותואל םיחמומ המכ
ת ולצנתה תורגא םג .חצמ תפקתהל רובעל הליחתה רבכ ,חצמ
ר טסיליפה לש ףצק־ףצשמ הנלצת. אל "אשמ" שארב תויבמופ
ש אר תפיפכ תונש לכ דעב התע םקניהל הצורה ,הסושמה
ת יזעולהו תינמרגה ירבוד לכ ,וזיעהו ורזחו ,וזיעה רבכ .םנואמ
ת ירוקמה תורפסב "תוימרופנימוק" ,"תורז" םומ ליטהל ,תרחאה
, אופיא ,םכמצע תא ולשת אנ לא .תאזה ץראל הל המקש ,תחאה
י טסילאיצוסה םזילאירהמ תפסונ תוקחרתהש ,"אשמ״מ םירבח
ה לדח ןמזמ הז ,אסיג ךדיאמו .הזה תופשכמה דיצמ םכליצת
, ץראב םייחה תא ףקשל ,םעה ינומה תועיבת תא קפסל םכתדמע
ן מזמ הז .אוהש םזילאיר לכ לש תילאמינימה השירדה יפכ
, הרישב ,ןאמורב :לכב תיבקיע הדמע טוקנל םתא םישרדנ
ל ג תא םדקל םתייה םיבייח ןמזמ הז .תרוקיבב ,המרדב
תורזוחה ,תועיבתכ — םעה לא היינפב ,דגנ תפקתהב היצקאירה
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ר ובעל רשפא יא ךא .םכברקב םיבוש םידיחי דצמ תונשינו
מ פהמה תורפסה תא תמלוהה ,הדיחיה קבאמה ךרד — הפקתהל
, םירמשה לע וז האיפק ,וז תויכיטס ץורפל אלב — ונתפוקתב תינ
ה איפקו תויכיטס .בר ןמז הז םהב םיפוטש םכנהש ,הז ערכה רסוח
ם יבורמ םינוניג ןהל וולתנ יכ ,המכ יפ תונכוסמה ,םירמשה לע
.הפנע תיתורפס הלועפ לש

ת יריש המדיק .הקירילב םג ידוסי הנפמ עמשמ — הנפמ
ה קיטאמיתל "סמ םולשת״ב םינפ םושב ,ןבומכ ,תלבגומ הנניא
ת ייוותהו ,םייוויצו ,תוארוה ףקותב אל — הנפמ .דבלב תיטילופה
ת רבגה :ךפהל .יראגלוו ירנירטקוד חרואב תושגרה יכרד
ם יביטומה לש רתי תרעסה ,ישפנה קבאמה לש תוימאנידה
, םיכיבסתה ןמ ,תיטויפ ,תימינפ תמא־תוררחתשהל ךרדכ םיירילה
ת קפקופמה הרישה ןמ ,תירילרדביספה תונטטחהו ,תוינלוחהו

ש יא ןיאש ,אופיא ,רורב .תינלטבה תעדה־תשלוחו הפק־יתב לש
ו ללהש אלא — םיטבל וא בצע ןוגכ תונכ תושגרה ללוש
א לא ,תקפקופמ תיטסיביטקייבוס תונכ ךמס לע קר אל םיקדצומ
ם דאה שפנ לש תיביטקייבואה תונכה ןחבמ י״ע הזמ תוחפ אל
ת ולבי־תריש התועמשמ ןיא — תונכ .םחולה רוביגה ,יבויחה
, המשאההש דבלב אלש ,אופיא ,רמול הצור .תינורכ תונייכבו

ל יבגמ אוהש ,יתימאה יטסילאיצוסה םזילאירה יפלכ תינפומה
איצוסה םזילאירה :ךפהל .הדוסיב איה תיעטומ ,הקירילה תא
, היקפוא תבחרהל ,הילבכמ הקירילה רורחשל ףאוש יטסיל
 .תיתרבחהו תישיאה התוינגרואו התונכ שוביגלו התארבהל

.ודועיי הזב — ןפוכיא אלו תולבגמ תריבש
.חורה ןמ רעניהל הרישה־ישרפמ לש םפוס — ןכ אל םאש

#  #  #

ךרדה
ד ומעל ונתורפס תבייח טלחומה ןיכרעה יוניש לע וז הכרעמב

.רבעבו הווהב :תותיזח יתשב
ה ידדצ לכ לעו הירבע לכ לע תיושכעה תילארשיה תואיצמה

א יה ןיא .תורפסה לש חותינה ןחלושל הפצמ איה .הנמז עיגה
, םלואו .ולש "ינא״ה לעו הקירילה לע רתוול ררושמהמ תשרוד
ת ואיצמ .תמחולה הרישהו המרדה ,ןאמורה למזיאל תפסכנ איה
, םירגסומו םינטק םיישפנ תומלוע .רתויב תיטילונומ הניא וז

י דוגינ .הכותב םיעובק תרחא וא וז אצומ ץראב םתעיבנ רוקמש
י תש ,ןכ לע .דאמ דע םימיהדמ ,םיתיעל ,םנה ,תרוסמו תוילאטנמ
, תמדקתמה תילארשיה הריציה ינפל תוחותפ תוליבקמ םיכרד
ה לוכי דחא דצמ .הזכרמב דומעתש ,תומד לש תושיפת יתש
לע ןכפהמ ,םעה שיא ,ויתויוכז לע םחול לעופ תומד וז תויהל
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ד אמ תובוש תויצאיראו לבקל הלוכי וזכ תומד .םייללכה היבוג
ט נגילטניאב הלכו ץובק שיאמו ריכש לעופמ לחה תוינוג־ברו
, ולא ןוגכ ,תויומדל ףתושמה ...יאמיב ,יאמידקא רעונב ,דבוע
ת ומדה וליאו .םירבצ םתויה ףא וא ץראב קתווה ברל אוה
ת נוכשו הרבעמ ןכוש ,שדח הלוע לש איה היינשה תירשפאה
ק ר .האצומ ץרא תרוסמ לעו תומייוסמה היתונוכת לכ לע ,ינוע
ת ויומדה יתש תא ונל תתל לכוי ותזעהב לודגו ףיקמ ןאמור
ת רמצה תא — דגנכש הנחמה תא ונתוארהל ףאו דחי םג
ת א ,רזה דבעשמה יחילש תא ,הלודגה תונגרובה תא ,הרוכמה
ב טומ .הרישבו המרדב ןידה אוה .תיללכה תותיחשה תריוא
י תלב הבורמ תשיפתמ הייוצמו תלבגומ הקיטאמיתב החלצה
ך יב ,תיללכ תינכפהמ הקיטאמית םג ,רייוצמש ,ןבומכ .תחלצומ
ך רבנ .םולשה לע קבאמה לש םיישונא־ללכ םיביטומ םגו תימואל
ת ישממה התולגתהמ דרפנב םג וזכ הקיטאמית בוציע לכ לע
י אנתב המוליג לעו התפישח לע ךרבנ םייתעבש ךא .ץראב
ל ע רתוול םירפוסהמ עבות שיא ןיא ,רומאכ .ונא ונתואיצמ
ף א ,המדיק לשו םדאה חור תולעתה לש םיילאסרבינוא םיאשונ
. ךכ לכ ארונ דשה ןיא .תיתימאה הקירילה תא חינזהל אל
ה ילע רשאו תאזה ץראה תמדא יכ ,ןנשלו רוזחלו ,ןנשל שי םלואו

ת תשומ ראשה לכ ןורחאה ןובשחבש ,דוסי — תודוסיה דוסי איה
.וידעלבמ םויק ול ןיאו וילע

ר שא אוה ונלש עקרה לע יטסילאיצוסה םזילאירה שומימ
ה זיחאה תא םיברל תונקהל לכוי הזכ שומימ .ול םיהמכ ונא
ת תל תלגוסמ הניא הרוהט תיטילופ־תיעדמ הנבהש ,תישפנה
ם יכרע םלוס רוצינ אל םאב ןכתיי אל הז שומימ ,םרב .דימת
ה שרומ יכ אוה ןוכנ .תירבעה תיתורפסה השרומה יפלכ םיסחיו
. תילאנויצומאו תינכותשמ רתוי תינונגיסו תינושל הבורב הנה וז

ה לטבלו וז השרוממ םלעתהל ןיא יכ ,ןבומ אסיג ךדיאמ ךא
ן ילמוגה ירשק תא הוושמה ,הזיתה תא לבקנ םא םג .די־יחמב
ת ילגנאה תורפסה ןיב םיסחיל איהה השרומה ןיבו ונתורפס ןיבש
ה מכמ טעמב אל תמזגומה ההת — תיאקירמאה תורפסה ןיבו
ת וינושל תוביס ינפמ ולו ,התוחדל לכונ אל ,תוניחב המכו
י תש ןיבש ,וזכ הדרפה תמייק םא ךא .אל ותו ולא תוינונגיסו
ת ויהל ךירצ אל .תטלחומ איה ןיא ,תויסכאס־ולגנאה תויורפסה
ש רופמ ץייחו לובג וק םוחתל ןיאש ןיבהל ידכ ,ןוקיטקלאיד
ל יחתהל ןיא .תוינכות תומינ ןיבו ןונגיסהו ןושלה ןיב ררובמו

ו נרבע לכ תא היצקאירה ידיב ריקפהלו םיעבראה תונשמ
ו ב הל ןיא "הלכשה״ה תעל רשאב תוחפלש ,דוחיב) יתורפסה
ת ורפסה יפלכ תירוטסי״ד־תיטסילאיריטמ השיג בוציע .(קלח לכ
ל עפימ ,קפס לכ אלל ,אוה ,םינפלש וז ףאו ,השדחה תירבעה
" שוביכ״ו ןיכרע־יוניש ךא .השעיי הרהמב אלש ,םירידא
ו צ אוה םיכרד יתמוצו תוירקיע תודוצמ המכ לש יטסיסבראמ
ת ולחתההמ םלעתהל ןיא .ריהמה ויולימ תא עבותה ,תואיצמה
ר נבוק לע ,רואינש לע םירמאמה :ןוגכ ,תוינססההו תונושארה
י אצוי דיחי תולוק ,ןיידע ,םה הלא לכ ,םלוא ."ןיגולרוא״ב דועו
תרוקיבה לש הז ףגאב םג םותסהו לופריעה בר םייתניב .ןפוד
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ת א םעל תעכ תתל םילוכי ונא ןיא םא "תמדקתמ״ה תיתורפסה
ת ויצאקיפיטסיממ תוררחושמה ,"תירבעה תורפסה תודלות"
י רה ,תילאקירלק־תינמואל־תינגרוב תוספורטופאו תוינויצקאיר
.ןיינבה דלש תא םיקהל ,תוחפל ,ונא םיבייחש

 רתוי רשואמ דיתעלו םולשל קבאמ לש הלא םינחבימ ינשב
ת ילארשיה תורפסה לש הכרד ןחבית. ינכפהמ ןיכרע־יוניש לשו

.תיממעה

4 4 4

ת ורפסה ןעמל תורעתסהב ונחוכ דוסי והמו הברזרה יהמ רורב
ן וחצינ ,הפוג תיללכהו תילארשיה תואיצמה .תיממעה תילארשיה
ם יחיטבמ רתאו רתא לכב יטסילאיצוסה םזילאירה תרות
, המישמה תא עצבל לכונ אל ךא .תיפוסה ונתחלצה תא םיאדוומו
י תורפס דראגנאבא םוקיש אלב ןואפיקה תא רובשל חילצנ אל
, תיממעה תילארשיה תורפסה ינמאנ לש ץחמ תצובק ,םחול
ה שלש .תועיתר אללו תורשפ אלל תמדקתמ תיתורפס הלוכסא
.הזכ דראגנאבא תווהתהל תורוקמה םה

־ םילאירה תרוקיבהו תינכפהמה הרישה איה םהבש ןושארה
ת ינושארה תוכזה .ץראב תומייקה ,תיבקיעה תיטסילאיצוס־תיט
ת אזכ הרישל תודוסיה תחנהבו הניפה ןבא תייריב הרישיהו
ה תרחנש תוכז ,ןפ רדנסכלא לש ותלחנ ,קפס לכ אלל ,איה
ו ז תרגסמב ךירעהל אלב .תילארשיה תורפסה תודלותב תרחיתו

ת ינויערה הדימעה תא ריכזהל קר יאדכ ,ןפ לש ותריש תא
, תדדוב רעשב תובצייתה ,ררושמה לש האגה תיתונמאהו

ל כשכ ,האוג תולפתו היצקאיר לש םיב דודיע תרסחו תכשוממ
ם ושמש ,םהינימל "םינכפהמ״ה לש םקלח תנמ ויה רקיהו דובכה
ש ממ ,ןפ לש ותריש .טעמ אל םתוא הבביח היצקאירה םג המ
א קווד ,רתי תועמשמו תובישח תלבקמ ,יקסבוקיאמ תא ומוגרתכ
.יללכה לפשהו םנדאקידה דיל הרצוויה ינפמ

ל וק" לש יתורפסה רודמל ביבסמ תזכרתמה ,הצובקה ןיב
ל ש ותריצי .לואש־יבא יכדרמ תא ןייצל שי "תורומת״ו "םעה
“ איצוסה םזילאירה יספ לע הלעש ,קיתוו ירבע רפוס ,לואש־יבא
ת ושמשמ — ותרוקיבו ותריש ,ולש תיתורפיסה הזורפה — יטסיל
ת ורפסה ןיבו תירבעה תיתורפסה תרוסמה ןיב רשק תיילוחכ
.השדחה תילארשיה תיממעה

, וז הריש .ןדיבא דוד לש ותריש הנה תילכתב השדח העפות
ת גזממ ,תיתיעהו תימויה תונותעה ינפ לע ,ןיידע ,תרזופמ הנהש
ם יינושלו םיינכט םיגשיה ,תינרדומה תירבעה הריציה יגשיה תא
, שרחה רודה יוטיב םע ,יטסילאיצוסה םזילאירה תונורקע םע
־ אקאלפ לכמ הקוחרו תינכפהמ איה וז הריש .ץראב ןאכ םקש
ה צובק ןיבמ םירחא םירצוי בל תמושתל םייואר ןכ .םזיט
.ןפוא .י יממע יאנומזיפו ררושמ םהיניבו וז

 ונה השדחה תוחוכה תוכרעיה לש ינשה ירשפאה דוסיה
ו ז "תוילאמש" ."תמדקתמה תוברתה״ה לש ילאמשה ףגאה
,םיטעומ םייוליג םימייק דחא דצמ .תונוש םיכרד יתשב תאטובמ



, םלוא .תילאוטקא תיטילופ הריצי לש ,ןיע ףטחכ םרפסל רשפאש
י פכ) תילארשי הלש הקיטאמיתה ןיא וז הריציש ,אקע אד

ה אירוק ,םולשה לע הנגהה :םייללכ היאשונו (ונייצ רבכש
ם ע .אקווד ילארשי עקרקל דומצ וניא הזה םולשה קבאמ .רכו
ל ע םירתוומ ונניא הלא םיריש יפלכ םג המחה ונתכרעה לכ
 .התמקירב םיבלושמ םייללכ םינכתש תימוקמה הקיטאמיתה
־ איצוס־תיטסילאיר השיג חפטל הלא םירפוס וחילצה אל ,תינש
 :רבדה לש וכופיה .רתוי תישיאהו תירילה םתריציב םג תיטסיל
, ןכ לע .וללה הריציה יגוס ינש ןיב תשרופמ הריתס תמייק
" תמדקתמה תוברת״ב יטסילאיצוס־יטסילאירה שיב ונזחאיהב
.ונדיב הברה ונילעה אל

, לעופב אל םא ,חוכבש תויורשפאמ םלעתהל ןיא ינש דצמ
ן רקיעב תועבונה תויורשפא ,הלא םייתורפס םיגוחב תונומטה
ד ע ןכתיי ,ןכ לע .יטסילאיצוס םזילאירב תיטרואית האדוהמ
, הזורפב ןיכרע יוניש םידקת. תרוקיב לש "תיממע תיזח״ש ,דאמ
.המרדבו הרישב

ר בעב וחשש ,םירפוס תריצי תעפשה איה המצע ינפב השרפ
. ןוטרשה לע ותחנו וקחרתנ רשא דע והורישעהו יממעה םרזה םע
, דחי םג תינכתו תיתרוצת העפשה ,רהזיו ןמרתלא לש וז העפשה
. רחמה לש תיממעה תילארשיה תורפסה רצואל איה םג ףרוצת
י דכ ךות ,תינרשפ־יתלב תרוקיב ידכ ךות — טלקיתו ףרוצת
ם גש ,בויחה לע הרימש ידכ ךות ,הלילשהו תויאצחה לכ תעקוה
ה נלכות אל תיטייבוס־יטנא תוללותשהו "הבושתב הרזח"
.לילכ ומילעהלו ושטשטל

י נומה לש םלוק־תבל לחיימו תופצמ לדחנ אל ,ףוסבלו
ת ינחורה הטילקה אובת אובש ,ונא םינימאמ ."היינשה לארשי"
. ונתורפסב יטסילאירו שדח ןווג הלגנ היתובקעבו תינושלהו
ת וצרא תופשב הריצי יעטק לש םיידארופס םייוליג יפל םג
י מלגו םורע אוהש ,לודגה ילאיצניטופה חוכב ונא םישח אצומה
ע קביהב ללוחתהל הלולע הלודג הרומת .תירבע עבמ תוסכ אלל
.הז םלא

ת ורעתסהה םשל חוכהו הדותעה ונידיב תויוצמ ,ןכ יכ הנה
א יה ,תמאה תורפס איה — תיממעה תילארשיה תורפסה תארקל
 ךיא הגאשכ" :ררושמה ירבדכ איהש ,תורפס .ונא ונתורפס
ל ש אלו תיהולאה תואיצמה לש תורפס ."םייחה ןמ רשי ,תיפוס
י רבדכ ,יאדכ היהי וזכ תורפס ןעמל .תידשה תואיצמה
ת ויחל ,תויחל םגו "רקוב םע רדג לא תומל" םג ,יקסבוקייאמ
.קבאיהלו
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