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.םייח לש תוא ונירפוס וארה ףוס ףוס
 ורבע רבכ — םהבש םיעורגה אלו — םהמ הברחש .ונימד

 םתוא ונחנא םיעמוש הנהו .םירבע םירפוס רותב םלועה ןמ ולטבו
.םייח־חור םהב שי ןיידעש .אוה, תוא .םילבוק ,םיננוקמ .םיחנאתמ

 ןניא םהיתונלבוק ףא אלא ,סהיתוניקו םהיתוחנא קר אל םלואו
 בצמל םיפאושש .םקלחב םיחמש יתלב לבא .םיאירב םדא־ינב לש ןתוא
 חבוט אל ,הינש תוינוציק לא ונירפוס ורבע תחא תוינוציקמ .בוט רתוי
.הנושארה ןמ הנוכנ אלו

 םיליגר םירבעה םירפוסה ויה םהבש ,םימיה םיקוחר אל דוע
 ימ לכ לע הכופש הטיחב לפנתהלו ונתורפס תא םמורלו ראפלו חבשל
 ,תורתיה היתולעמב וא חרופהו ןתיאה הבצמב רופכל םינפ זיעהש
 לא הצקה ןמ לכה ךפהנ התעו .התוחתפתה־בחורב ,היתונורשכ־יוברב
 ,םירפוכו םירפוכ היתיה התוחתפתהבו בוטה הבצמב קר אל :הצקה
:התואיצמב ףא — אלא

 ןומרא. - /קאו תירבע ןושל התיה ;ן^ו תירבע תורפס ,דתיה.
.*הטימה והליטיו חורה אוביו — םיה־תפש לע ונינב

 תירבעה תורפסהש העשב הזכ יתייה אל .םיטסימיטפואה .ןמ יניא
 ־יאש רבד טעמכ אוה התע הזכ תויהלו ,חורבו רמוחב החילצמל הבשחנ

.ונירפוס לש לודגה שואיה ינאילפמ ןכ יפ לע ףאו .רשפא

 יתש ךשמב ונתורפס התסנתנ ובש ,ןויסנה אוה השק ,םנמא
 רתיי״ו .קספנ ןוחרי רחא ןוחרי ,לדח ץותע רחא קתע .תונורחאה םינשה
 םניאש טעמכ םישדח םירבע םירפסו .סנב םייקתמ ונתע־יבתכמ *הטילפה
.ללב םיאצוי

 ? םירהצב שמשכ תורורב ןניא ךכל ומרגש תובסה םולכ ,לבא
 תושר ונל שיש דע .ןנוקתכ םינשב ךכ־לכ החלצהה ונתוא הקנפ םולכ
? תונויחאה םינשה יתשכ ללכה ןמ תואצוי םינשב שאיתהלו רהמל
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 הבחרהו הרישעה תורפסב ,תיללכה־תיסורה תורפסב וארו וטיבה
 ושעש ,תומשה תוארונ המ ,וחכותו ,םיפלא תואמ המכל םילוע היארוקש ,וזה
 ידי לע ,םנמא ,םיקספנ םייסורה ם ינו תעה ,םינו־חאה תוערואממ הב
 םינוונתמ םיניוצמ רתויהו םילודנ רתויה םינוחריה םלואו ;הלשממה
 לעו ,םש םנ םירכמנ םניא םיבושח םירפסו ,םיארוק-רסוחמ ,םיכלוהו

 לש ךרע קרעשו הטורפ ןריחמש ,תוקדו תונטק תורבחמ ואב םמוקמ
.ימוי־ןב ךרע רמולכ ,היצאטאלקורפ

 דעונש המ קרש ,ונדמלל אב אוה ?ונדמלל הז רבד אב המו
 תושדחל םיבאת םהש ,םיארוקה־ןומה יכרצ תא ,העשה־ךרוצ תא קפסל
 ,היסורב התע םייקתהל לוכי ,הז ק ר ו ,הז ,םיעוטק םיזורכו תואירקל וא
 םיטקשו םיבוט םימיל ןיתמהלו העש ־יפ ל ץווכתהל חרכומ ראשהו

.הלאמ
 ׳םיארוקךומה• הל ןיא תמאה דצ לע ירה תירבעה תורפסהו

 ךרוצ אל קפסל ידכ אלא האב אל הלוכו וז הלמ לש ימצעה ןבומב
 לכל ,םה םיעדויש ,םיליכשמ םיארוק לש קומע רתוי ךרוצ אלא ,העש
 התע םניא דבלב תירבע קר םיעדוי םדא־ינב יכ .תונושל יתש ,תוחפה
 ׳סיארוקה־ןומה• ןיב בשחנ וניא בוש תונושל יתש ןיבמש ימו ,תואיצמב
 םיכרצ קפסלו — םיקומע רתויו םיהובג רתוי םיינחורה ויכרצ בושו

 ,םדא םושל יאנפ אלו תישפנ הולש אל וישכע ןיא הלאכ
.וראוצ לע תחנומ םימורנופה־ברח רשא ,אכודמהו ףדרנה ידוהיל טרפבו

 רבד ראבל שי ירה ,רתוי ולאה תוערה םיתעב חילצמ ןונר׳זה םא
 םה ויארוקש ינפמ ,םיארוקה־ןומה־יכרצ תא קפסמ אוהש המב אקוד הז
 ול שיש המב — םנו' ,ענרה־יכרצ יולמב םקופס םיאצומו םיטושפ רתוי
 :היארהו .תרחא ןושל םוש םיעדוי םניאש ,םיארוק התע־תעל דוע
ק יענר ךרע קר אלו ,ם י י ק ך ר ע .ןהל שיש ,תויתורפס תוריצי
 טעומ רפסמב אלא תונורחאה םינשה יתשב תינוגר׳זב ורצונ אל ,ומוי

 םיננוקמ •התדירי״ו •התלפמ• לעש ,תירבעה ןושלה אקודו .םיטעומבש
 יתשב הרשעתנ ,היולגו תרתוסמ החמש םיטסינוגר׳זה םיחמשו התע ונירפוס
 לש דועו •הכיבה.ו •שאה־תלנמ• ןיעמ תוילנרמ־תוריציב וללה םינשה
 *לעב םיריש הברה ,יקסבוחינרשט לש ׳םויה םוחכ• ,ק י לא יב
 לש םיניוצמ םירופס הביה ,ר ו א ינ ש .ח ןהכ בקעי לש םייק ךרע
 ,םיבטרה לע> לארשי־תמכחב םירמאמו םייללכ עדמ־ירמאט תלוז ,רנרב
וליפא עדוי וניא ןוגר׳זהש ,(דועו •םירקיע״ד לע ,השטינ לע .רסנפס לק



5 תושעל המ 1-

 שקובמה םשורה תא תושוע ןניא ולאב תומייק תוריצי .םתואיצממ
 תורפסה הלדלדתנ וליאכ ונל הארנ ןכ לעו ,וגנמזכ הטוהמ־יבר םינטוב
 איה איה ןונריזה לש *ותורישע. תמאב .תונורחאה םינשב תירבעה
 איה תירבעה ןושלה לש המודמה התוינע אל םא ,עדוי ימו ;ותוינע

? התורישע
 רתוי תירבעה ןושלל םויק ןתת דבלב •שאה־תלגמ.ש רשפא

 ־רשעתנ. אוהש .םייעובשהו םיימויה םינותעה לכ ןוגר׳זל ונתיש הממ

...םינורחאה םימיב םהב
 םג אלא ,ם ת י ו ה כ םירבד קר אל תוארל םיניע ול שיש ימו

 ןונר׳זה לש ■ותחלצה. םנש ,לקנב ריכי .םתווהתהב םירבד
 התע םייוצמה ,םיינוגר׳זה םינותעה לכ .רתויב הלודנ הניא וינותעב
 הגלפמ וזיא ייע םיאצוי םינותע <׳א :תוקלחמ יתשל םיקלחתמ ,היסורב
 ,•גנוטייצ־סקלאפ עיד. ,־קל^פ עשידיי ם^ד. :םה הלאב) הנובשח לעו

 .תיפרפ הביטאיציניא ייע םיאצוי םינותע (יבו ;(־געוו רעיינ רעד.
 ךומתת םהמ דחא לכ לש הגלפמהש ינפמ ,יאדוב ומייקתי םינושארה
 םמויקו תונויסנה־תפוקתב םלט טעמכ דוע םיאצמנ םינורחאה םלואו ;וב
 םיינוגר׳זה םינותעה וקספנ דאמ רצק ןמז ךשמב .ךכ־לכ חוטב וניא
 .דועו •ףארנעלעט רעד, םנו •ןעטייצ עיינ.ו ׳םייצ עיד. ,יגאמ רעד.

 ;דאמ דע םיטושפ םידוהי יסולכואב תובורמ םירעב ואש וללה םינותעה
 ןותע דוע לש םתורחתה ינפב דמעמ קיזחהל ולכי אל ןכ יפ לע ףאו
 וחכ ,אופיא ,םה ןכיה .םירעה ןתואב םיאצוי וליחתהש ,םינש וא דחא
 םיטסינונר׳זהש ,ויארוק־יפלא־תואמ םה ןכיה ? ןונרזה לש ותרובגו

?ףרה ילב םהיתודוא לע םיעירמו םיעקות םיעבשומה
 לדחישכ לבא .אוה ךכ יתעד םגו .םרנ םיתעה־קוצ :ובישי יאדוב

 םגש רשפא ,טעמתי תושדחל־ןוב^תהו ,טוקשת המוהמהו ,םיתעה־קוצ
.חתפתהל בושת תייבעה תונותעה

 תורפסה — איה התע ונכותב סירבדה־בצמל קיפסמ רויצ
 ,תוארל אלש ידכ אמתסמ וא אמוס תויהל ךירצ .ת י ד ו ה י ה ־ ת י ם ו ר ה
 םוש ןיא .תררחתשמה היסורב תולודנ תודיתע תונופצ וז תורפסל יכ

 םא ,איה תחא) תיסור םיארוקהו םירבדמה םידוהיה ־םסמש ,יבדב קפס
 םוימ הברתמו ךלוה (תיסורה ןושלה וא ןונריזה אוה םמא־ןושל
 קר ויה םהלו ,םידוהי לש םינוילימ השמחמ רתוי שי היסורבו .םויל
םניאש ,םיתע־יבתכ ,רמולכ) םיישדה ינש ףוריצב םייעובש םינוחע השלש
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 .(םיארוקה־ןומהל ךכ־לכ םידעוימ םניאו עגרה־יכרצ תא ךכ־לכ םיהפסמ
?0x001,) דחאה איצוה אל וללה םינותעה תשלשמז ( 8£ן)060816 

( 8£ק. ינשה ,הנלפמה־תכימת ייע אלא הז היה אל ,שדחתה םאו ,ותנש

0מ1.)  היצזינאגרואה ייע ךמתנ אוהש ינפמ םינש יתש הז ורדסכ אצוי נ3£
x,) ישילשהו תינויצה 0  תינתשמ־יתלבה ותרוצב םייקתהש ,(1003̂,
 םייקתהל לדתשמו התע־תעל קספנ ,םינש ששו םירשע ךשמב
 עגרה יכרצל ,םיימויה םינותעה לככ ,דעוימ אהיש ,ימוי ןותע תרוצב
 ירהש .וז וכרדב חילצי םא ,קפסב לטומ רבדה ןיידעו ...םיארוקה־ןומהלו

5קמ ימויה ןותעה  3 ...ותנש איצוה אל אוה ףא 88800
 ןושלב םיתעה־יבתכ תוטעמתה לע ןנואתהל ,אופיא ,שי המ

י נ ב אל לכא ,םעה ־ינ ב ,םנמא ,םה היעדוי ףוס ףוסש ,תירבעה
 םה הב םגש ,הילע תפסונ תחא ןושל דוע םה םיעדוי םלוכו ,ןומ ה ה
 ־אחתיר־ןדיע״ב רתויב םבל תא םיחקולה ,ענרה־ינינע תא אוצמל םילוכי

.וזכ
 .־םניאו — םירבע םיארוק ויה ,הניאו — תירבע תורפס התיה,

 לש הנובלע תא םיעבותו ,םילבוקו ,םירמרמתמו ,ונירפוס םיננוקמ ךכי
.וננושל

 החכ לא סחיב הנ^א־יןטק ךכ־לכ םה ונירפוס םא ,םלואו
 ךרוצב ןימאהל ךכ־לכ םיטעממ םה םא ,וננושל לש ימינפה
 ןיא ירה ,תירבע תורפסב םיארוק לש םיוסמ רפסמל שיש ,ימינפה
 םצמוצמ רפסמ וליפא ןיאשו םייחה־חכ וב ןיאש ,רבד .תוניקל םוקמ
 :ןכ לע רתיו ? םייקתהל ול רשפא ךיא ,ול םיכרטצמ םדא־ינב לש
• ?םייקתהל ול המל

 שיו תירבעה ןושלב זועו חכ שיו שי .ןכ הניא תמאה םלואו
 ןוגה םיארוק-להק ןיבו תירבעה תורפסה ןיב ישפנו ימינפ רשק שיו
 ידיל אובנ ירה ,תרחא טילחנ םא .היהתש רשפא־יא תרחאו .ידמל
 םיעברא ךשמב המלש המואל םיביבחו םירקי םירבדש ,הז ־דרוסבא.

 .ירמגל ךרע־ירסחו םירתוימ דחא תובע־אל רקובב תושעהל םילוכי ר ו ד
 תולכשומה ןמו תומסרופמה ןמ תחא ונא םישיחכמ ירה ,תרחא טילחנ םא
 םוש ןיאו םאתפ עתפל דספנו הלכ רבד םוש ןיא היפ לעש ,תונושארה
 קלח תושעל לוכי ,םיאלפומכש אלפומ וליפא היהי ,ינוציח ערואמ
 ,הזב חיכונ ירה ,תרחא טילחנ םא .יקלח חול״ל םדאה לש ובלמ ירקיע
הכעמלו החרמל רשפאש ,הועש ןימל םדאה לש ושפנ תא םיבשוח ונאש
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 :יבד לש ורוצק .ה־קמה לש וחור לע הלועש המ לכ הנממ תושעלו
 ךלוהה ימואל ךונח לש ותלועפב ונא םירפוכ ירה ,תרחא טילחנ םא
 .התע תלבוקמה תיטסיניווראדה הפקשהה תאו ,םיפלא־תונש הז ךשמנו

 תורוד המכ ךשמב טעמ טעמ לדנסו הנקנ רבד לכ השענ היפ לעש
 םישוע ונא ,םינבל תובאמ תעדמ אלש ףא תרבוע איהש .השרומ־תנוכתל
.הלפט היזהו םודק־טפשמל וז ונתטלחהב

 םתלועפ לע ךכ ףיקשהל הלוכי התמגוד ןיאש תעד־תולה קר
!ויהיש וזיא ,םיימואל םינינק לש

 ־םירענו םילעופ־םירענ תורשע וויאש .הזב יד םולכ .תמאבו
 ,םוי לכב םישעמל תוגירההו תוחיצרה תא ושעי לארשימ םיטנגילטניא
 .העודיה תילארשיה הנוכתהש .טפשמ איצונש ידכ ,םיעושעשל טעמכ
 ,םדא־ימד־תוכיפש הארמל תעזעדזמהו החיצרה תא ךכ־לכ תבעתמה
 רבכ .תימינפו תינוציח ,הכורא תוחתפתהמ הרשי האצות איהש ,הנוכת
?םלועה ןמ הלטבו הרבע

 םתפצוחב וזיעי לארשימ םירענ תואמ וזיאש ,הזב יד םולכו
 םיללפתמה תא בכעלו םיילארשיה הלפתה-יתב לא םינומה םינומה קחדהל
 םש רזפל וא לארשיל שודקו רקי רבד לכ דגנ יפוד לש תושרד י־ע
 תילארשיה הנומאל ץקה אב רבכש ,ןימאהל לאוגש ידכ ,תויצאמאלקו־פ
? הניא דוע לארשי־תדו

 ךותמ ונל אצוי וזכ הפקשה איה תיחטשו תיעטומ המכ דע
. .וישכע וב הקוסע הלוכ הפוריא לכש ,דחא בושח ערואמ

 .תילותקה תדה תא הלודגה תיתפרצה הכפהמה הלטב 1791 תנשב
 ףאו תוארטאיתל וכפהנ היתולפת־יתב ,םתדב םקיזחה לע ופדרנ הינהכ
 ־תנומא האב שולשה־תנומא םוקמ לעו ,םיסוס לש תוורואו ןיטיק־־םקל

 םירנויצולובי־ה ובשח ךכ — •!תפרצב תוילותקהל ץקה אב, .לכשה
 םילותקה ןיבש תוארה-ייצק םנ ובשח ךכו ,וחמשו — םיתפרצה
.ולבאתהו — םינמאנה

 ? התע תפרצב םיאור ונא המו — הנש הרשע־שמחו האמ ורבע
 ,סופיירד־ןינע וכרצנ •דוריפה־קוח, יתפרצה טנמאלראפב לבקתיש ידכ
 הקילבופירה יסרטניא ,דוסיה דע הלוכ תינידמה תפרצ תא עזעזש
 .םינש המכו המכ ךשמב םילאקירילקה םע הפונת־תמחלמו תיתפרצה
 ,תילותקה היסנכה תא ףודרל ללכו ללכ אב אל ירה ׳דוריפה־הוח-ו

,הברדא ;תצקמב ףא התוריח תא רצהל קר וליפא וא היסכנ תא לוזגל
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 תוערואמה ןמ ץוח ,םיקומע רתוי םימרוגב ףא וז הדירי לש היתוכמ
.לכל העודיו היולג םתלועפש .םיינוציחה

 ה תומצע -ןדבא ,יתעדל ,אוה וללה םימרוגה ןיבש קומע רתויהו
.תירבעה תורפסה לש

 תורפסה ,דתיה רתויב התומכב הרישע אלו הלודג אל תורפס
 יפ לע ,דתיה תירוקמ תורפס לבא ,תונורחאה הנשה םישמחב תירבעה
 הבשחמה תועפשה לש תקספנ־יתלבה תלשלש,דל תודוה .התוהמ םצע
 דוע התלגתנו תירוקמה תילארשיה הריציה ןמ ,דקעש ,הנוילעה תילארשיה

 טעמ טעמ העבקנ ,קינרו ל־דש לש םהירפסב ט־יה האמה תישארב
 הנימב תדחוימ הפקשה ,ךליאו ןיקסנלומס ימימ ,השדח רתויה ונתורפסב
 םיליגר ויהש המ ,תימואל תודחא רותב תילארשיה המואה לש הייח לע
 ,ןוכנ רתוי ,וא תודהיה ,־תודהי. טשפומה ץובקה־סשב זאמ אורקל

 .המילבורפל תירבעה תורפסב התיה תילארשיה המואה
 ןמ התאיצי ,התודיחי .רתויב טושפ רבד בשח,דל הלדח איה

 ,ינידמה הבצמ ,תומואה ןיב תרזופמ המוא רותב ונתמוא לש ללכה

 הירוטסיהה ,ןושלו המוא םושב םתמגודכ ןיאש ,ינחורהו יתדה ,ית!ורבחה
 תמדא לע ימןק םע לש ותואיצמ /ויתוערואמבו התוכיראב תניוצמה ,הלש
 תוינוציקה ,רכנ־תמדא לע עוטנו ורוקממ קחורמ םע ייח ,םייראה םימעה
 ותולגתסהו וילא םלועה לכ תאנש ,הז םע לש ויחונורסחבו ויתולעמבש
 ,חויב קוחר ראשהלו לכל ברקתהל ותלכי ,ולוכ םלועה לא ולש
 ולוכ םלועה לכל תלעות איבהל ,לכמ הנושמ ראשיהלו לכל תומדהל
 םירחא יניעבו ומצע יניעב חרזאל בשודהל ,וינכש ייח תא ליערהלו
 תונהלו םייללכה םייחב ףתתשהל ,ותמשנ-יקמעמבו לכ־יניעב רג ראשהלו
 ׳ונתרחב התא, קועצל ,תולדבנ תוימואל תווקתו תודחוימ תויחד תועד
 ףודרלו םיטסילאידיאבש טסילאידיא תויהל ,־םיירקיע,,ר ינפל ךרב עורכלו

 בוט ,דחאכ יחטשו קומע תויהל ,ךכב המ לש תונייטצהו ןוממ ירחא
 ןיאש םוקמב וליפא תובא־תלחנ רמשמו הזבנ ללובתמ ,דחאכ ערו

 קרש ,תורדוחהו תוקומעה תורכהה ולא לכ — ,ץמוקה־אלמ אלא ונממ
 ,םיירבעה םירפוסה קר ,תימואלה הריציה לש, הרוקמ מ םיבאושה
 המילבורפה תא םוהתה דע וקימעה ,ןתילכת דע ןגישהל ויה םילוכי

 התשענ וז המילבורפש ,תירבעה תורפסה תא תירוקמל ושעו תילארשיה
 םימעה לככ אל, יכ ,ורוהו ואב םיירבע םירפוס .הלש ־םייחה־בצן,ל
.לארשי בצמכ היהי ובצמש ,םלועב םע ןיא לעופב ירהש ,־לארשידויב
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 ךיכמ םהומכ ימ ירהש .הלאה םירפוסה ורוה שדח •ונתרחב־התא. אל
 ־תדועת. דגנ םמוקתה םהומכ ימו תילארשיה המואה לש היתונורסחכ ףא
 םייקתהל לוכי לארשיש .הנומאה דננו זנכשא־ימכח הורוהש יפכ ,לארשי
 לוכי לארשיש ,רמולכ ,םהב םייקתהל לוכי רחא םע ןיאש ,םיאנתב ףא
 לארשיש ,ורוה םה ?םלועל םימעה ןיב דרופמו רזופמ םייקתהל
 אלא ,םירחאמ אוה ער אלו םירחאמ אוה בוט אל
 ,ןבומכ — ,ותריציב .וחורב ,וייחב ,ובצמב םירחאמ אוה הנושמ
 .רשפא םא ,וז •תודיחי, ,הז יונש תרכהו ,תועודי תוירוטסיה תובסמ
 ,וייח־תלאש ,ומויק־תלאש ןורתפ לא םנ סחיתהל םתחירכה ,ךכ רמול
 ולרוגב םירחא םימעמ אוה הנוש לארשי םעש יחאמ ,דחוימ ןפואב
 וייח־תלאש ןורתפ םג ךירצ ,ךכ־לכ הבורמ הדמב ובצמבו ויתונוכתבו
 ןיאשו םתמדא לעמ וקתנ אלש. ,םימעה ראש לש ותואמ הנושמ תויהל
 תויפסכ תוינויצה הלבק ךכו ,וזכ הנימב־הדיחיו הכורא הירוטסיה םהל
 ונישי אל תירבע םיעדוי םניאש םייגויצהש ,תוניצרו תוקמע תירבעה
 תימואל תורפסב השענ ,תוימשיטנאה ,םידוהיה־תאנש ףאו .םלועל ןתוא
 אל .םייחטש םירואיבב התוא ורטפ אלש ,הקומע רתוי המילבורפל וז
 ,רחא יפוא־ילעב םישנא אלא ,םיימשיטנאה םה •םיאטחו םיער םישנא.
 הניא תיראה םתנוכתש ,םישנא ,תיתולג־אלו תמש־אל הנוכת ילעב
 ומעט אלש ,םישנאו ,התומצעב תזכוימה תידוהיה הנוכתה תא תלבוס
 ורוש?. רסוחו ותוליפכו ותויאצח תא םילבוס םניא ןכ לעו תולנ םעט
 .לע וזכ הקומע הפקשהמ הרשי האצותו .תולנה־ךינח ידוהיה לש ישפנה
 לארשי־תאנשמ טלפמו סונמ ןיאש — .דתיה •םלוע םעל םלוע־תאנש.
 ןירוחה־ןב םעה ייע ןירוחה־תב הירוטסיהה תכשמהבו תולגה־ןולדחב אלא
.,.ותמשנ־תמקור, ,וצראב

 ,המואה לש התמשנ תרכה ירחא תירבעה תורפסה ףודרבו
 הרצי ,םיקסופ־יתלבה הייולגמ דחא אלא התיה אל המצע וז תורפסש
 ,יפויה לע—לכה לעו ,םייחבו םלועב תדחוימ תולכתסה טעמ טעמ הל
 תפקשמ הליחתה — הרבחה לע ,תוישיאה לע ,הבהאה לע ,עבטה לע
 תחא ,הנימב־הדיחיה ,תירוקמה ,תימואלה תודהיה יניעב ,תורחא םיניעב
 ןתואמ ןה תונוש וז תודהי לש היתופקשהש חממ התיה הצורמ םא ,איה
 ־דגנ תממוקתמ ,דתיהו הז לע תסעוכ התיה וא םדא־ינב ראש לכ לש
 יקסבושטידרב םא .חלצייאללו יוצר־אלל ותוא תבשוחו הז דנש
.יחרפ אברוע.ו •םינחמ,נ הצוחמהו ץוצרה ידוהיה תבהא תא ראתמ
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 םלשה ידוהיה תבהאב אצומ קי ל אי ב םא וא .הרתי תורמרמתהב
 ידוהי יסוי ראתמ י ל ד נ מ ׳ר םא ;םנימב םידחוימ םוחו ךוח תועינצ

 םיינומאה תונוימדה ירחא ךורכו אוה־ךורב־שודקהל רשוקמ .ולשו טפש
 יסוי םיראתמ ןהכ בקעיו יקפבוחינרשט םא וא ,וטנה־ייח לש
 לוכי אלש .םע ברקב ותוא עוטנל ואב םהש .הרורב השגרהב יללכ
 תחאמ הז י*ע ותוא לואנל ידכ .התע דע הז יסוי שוחל הצר אלז
 םייחה לוטבו םיינוציחה םישחה תוהקמ ,תוארונ רתויה תולנה־תושורימ
 ירויצב ותמנוד אוצמל ןיאש .דחוימ םתוח םינפ לכ לע — ,םייצראה•
 וליפאו ,הלאה םירויצה לע עובט ,תומואה ראש לצא יפויהו הבהאה:
 לש םהיתוטישב הריחבה-תלאש. לע בתוכ קראמיינ דוד ר־דהשכ-

 ט רב ר ה ד״ע בתוכ ןות עשוהי רידהו ־רעיוהנפושו טנאק
 התא ,השטינ ךירדירפ דיע — ןילטייצ ללהו רפנפס
 לא םיסחיתמ ויה ךכ אלש ,הלא םייללכ־םיישונא םירובחב ףא שינ־מ
 םיבתוכ םידוהי וא םייזעול םירפוס וללה תיללכה הבשחמה ילורג
 וללה םיילאפריווינואה םיבשוחה לש םייללכה תונויערה לכשו ,תיזעול
 לש ־המזירפ־ה ךרד תירבע ןושלב םתאצרה ךרדב רבכ ורבע•
."תירוקמה תירבעה הבשחמה:

 לע העיבטהש ,ולאכ ןנימב־תודחוימ תופקשה תלעב ,ו ז כ תורפס
 וליא ,חפקמו תדחוימ םלועב־תולכתסה הרשש ,ירוקמה המתוח תא לכה■
 תישענ ,דתיה ,וזכ תנווכמ היטנב תירוקמה התלועפ תא הכישממ התיה
 סא ,איה תחא ,עודי להק לש רומג ךרוצל רחואמ וא םדקומ ןמזב-

 ,תונורחאה םינשה רשעב וניאר רבכ תמאבו .ןטק להק לש וא לודג• להק
 .תיזעולה־תירוהיה תורפסה תא תסנרפמו הנז התיה תירבעה תורפסהש
 לש> םיירוקמה םיירבעה םירופסהו םירישהו םירמאמה בורש ןפואב
 ,דנרב ,יקסבישטידרב ,גרברעייפ ,יקסבוחינרשט ,קילאיב ,"םעה־דחא*
 ,תיזנכשא ,תיסורל םימגרתמו םיכלוה ויה (דועו גרבנייטש הדוהי■
.תיקלטיאו תילגנא

 ,ביבאה תישארב תירבעה תורפסה לע דרי ןופצ-נלש םלואו
 לש •ביבא״ה .תירוקמה ונתורפסב םינושארה םיכרה םינצנה וצנצנשב
 הנמא־ינטק ונא ללכבש ,לארשי־ינב ,ונל השקו זע ףרוח השענ םיסורה
 חכשנ לכה ...לקנב תציוצמה ונתילט תא ונילעמ תוריסמ שמשה־ינרקז
 הירוטסיה לש -התאצותל אל םאתפ היה הנושמה ונבצמ :םאתפ עתפל
לש היתושיננ תדלותל קרו ךא אלא ,הנש םיפלא המכ ךשמב הנושמ
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 ךא יולת ונייח תלאש ןויתפ השענ אליממו ;תיסורה ׳היטארקו־״ב״ה
 םנ הלדח ונילא םימעה תאנשו .וז ׳היטארקוריב. לש התלפמב קרז
 היסורב ושענ םאו .תוימינפ ,תוקומע תובס וזיאב תדסוימ תויהל איה
 יסורה םעה תאנש אל זא ,דחא עובש ךשמב םידוהיב תוערפ וילק
 ...וז התיה •דבלב. היצולוביר־ארטנוק ךא - אלא ,רבדב המרנ ונילא
 גואדל העיבתה ,ירמגל ולטבתנ תודחוימה תוירבעה תומילבורפה לב
 וזיא לש ירוטסיהה דוסיה ,קוחש אלא תררועמ הניא ימואל ןינק הזיאל■

 תונויזחמ ןויזח לא סחיתהלו לודנ רתויה הנורסחל השענ תימואל הפיאש
 .ירבע ןפואב ,םימעה ראש וילא םיסחיתמש ,הזמ הנוש ןפואב םייחה
...וזמ הלודנ תוטש דל ןיא — ׳ךכ רמול רשפא סא

:היצארטסוליא. רותב• תחא אמגוד סכל ירה
 ךרוצה ןמ ןיא ,םיבשוי םה םמע ךותב רשא ,םיירבע םיארוקל

 םינש ינפל דוע לארשי לכ יניעב ם י ם ד ־ ת ו כ י םש התיה המ ,ראבל
 אשונב םיכפה-ינש• ןיעמ היה . הז — םימד־תוכיפשו ידוהי .תודחא
 לארשיב ארקנ ,הנש םיעבשל תחא התימל קש ,ןיד־תיב וליפא .ידחא
 רבד לבא ,ללכה ןמ אצוי רבד היח הז ףא — בנג־ידוהי .*ינלטק.׳

 —,םד־ךפוש ידוהי ,שפנ־גרוה ידוהי ,חצור-ידוהי םלואו ;אצמנבש
 .ללכ אצמנב וניא טעמכש ,רבד ,יאדמ רתוי הנושמ רבד היה הז
 ידוהיה לש וירבא ויה םדא־םד הארמל .הרוחש תלצבח וא ןבל ברוע
 תולוכי שחנה־תמרעו ןטשה־תאנש קרש דע ,םיתמרמו םיעזעדזמ ךכ־לב
.*םד־תלילע. ונילע תודבל ויה

 םינותנ היסורב לארשי־ינבש ,שואי לש בצמהו ,םינתשמ םינמזה
 ,׳דנוב״ד תא הלחתמ) ונמעמ עודי קלח איבה ,םיקיעמה םיקוחה ייע וב
 ־יצמאמ לכבו הפרחלו געלל ול ויה םיילארשיה םיימואלה םינינקה לכש
 תא ושטשטי אל. םולשו־םחש ידכ שרושה ןמ םרקעל לדתשה וחכ
 — ■דנוב״ד לש תושבושמה תורודהמה תא ךכ־רחאו ,׳תודמעמה־תרכה•
 ,םיילארשיה םיטסיכראנאה תאו דחא דצמ צ־עופמ קלחו םיצה תא■
 ־תוכיפשו תוחיצר ידיל (ינש דצמ ,׳םיטסידנוב. ויהש ימ םלוככ םבור
 :תו־חא תורטמ םשל ףא ךכ־רחאו ,תוינידמ תורטמ םשל הלחתמ ,םימד
 —םנו •היצזינאגרוא״ה יכרצל ףסכ גישהלו ׳םיאו׳נרוב.ה לע םייאל ידכ■
...׳הנלפמ״ד תעדכ ותעד ןיאש ימ לכמ םקנהל ידכ םתס

 םיירבעה םירפוסהו טרפב םיירבעה םינותעה ויה םיכירצ הרואכל
עזעדזהל ללכב (תיזנכשאו תיסור ,תינוגרד. ףא םיבתוכ םהמ הברהש>
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 ־תוכיפש לש קיזחה ,הזה ארונה ׳םיכרעה־יונש. הארמל םשפנ־יקמע דע
 לכ תא זיגרהל ךירצ היה ,לארשיב ליגר־יתלב ךכ־לכ אוהש ,םדא־ימד
 םהל אוה םדא־םדש ,םידוהי ,םחומ תאו םבל תא שיערהל ,םהיבצע
 םיפלא תשלש לש תורפסש ,םירבע םירפוסל תויהל םיכירצ ויה ,׳לוזה־לוזב.

 ,הבעותלו העוול ,תינחצרה לש ארונ רתויה בועתב םתוא הקנח הנש
 וקידציש ,םישנא םיירבעה םירפוסה ןיב םנ ואצמיש ,םנמא ,היה רשפא
 לכ לע לבא ;ךברקמ הערה תרעבו. םושמ ולאה תוחיצרה יניממ קמ
 .הקדצהל ,תולצנתהל ויה םיכירצ הלא םיניממ חצר־ישעמ ףא םינפ
 תרעוס האחמ ונירפוס בלמ איצוהל ויה תוכירצ תוחיצ־ה ינימ ראשו
 ־םד הארמל ידוהיה שיגרמש ,העוזה־תשנרה תשרודש המ לככ השקו
 ,תטשפומה הרותה ,תור,ר" ה ־ת רו ת אל ,םימכ ךפשנש םדא
 ררועל הכירצ ,דתיה ,וישכע םי־ימואש ומכ תילארשיה •היגולואידיא״ד
 ןמ וניאש רבד לעכ התע ףיקשהל םיליגר *תורות .ה לע — וז האחמ
 ,םמצע םייחה ;יתודהי. תלמכ ונימיב הנוגמ הלמ ךל ןיאו םייחה
 ךופשל בועיתה ךכ־לכ הלגתנ םהבש ,םיימצעהו םיימואלה לא-ישי ייח
 ,זעה בועיתה הז ,ידוהיה לש (המחלמ־תעשב וליפא ,ןיד־תיבב וליפא) םד
 — ,ינש עבטל תורוד תורשע ךשמב ול השענו ומדבו ורשבב עלבנש
 ,חציה־ישעמ לא םוצע דוננ ררועל םיכירצ ויה ,תוחפה לכל ,הלא
 שאר־תולקב התע םתוא םישוע •תויצאזינאנרוא״ה ןמ לארשי־ירוחפש
 ,תוימואלה ויתונוכתל שחכתה אל ןיידעש ,ידוהיה םעה בורשו הומכ ןיאמ
 שיגרהל ךירצ היה ימו ,.,קחמתו הלהב ךותמ תומק םיניעב םהילע טיבמ
 הירפוסמ רתוי המואה בור לש תוימואלה תונוכתה תונוונתהב ךכ־לכ
."?התרותו הייח יעדוי ,התוברת־יכינח ,םינמאנ רתויה הינב ,םירבעה

 אל הזכ דוננלו וזכ האחמל רכז וליפא םיאצומ ונא ץא לעופב
 ללכב םירבעה םירפוסה ובתכש המ לכב אל ףא םירבעה םינותעב
 ,סחיה ותוא .ף י ל ט י י צ ללה לש םינש וא דחא קטילופמ ץוחנ

 ותוא לש וינותע ,רמולכ ,םיסורה םינותעה םימד־תוכיפש לא םיסחיתמש
 ותויה םוימ אכדו דכל וברחבו הנש תלא ךשמב וברח לע יחש ,םעה
 םימד־חוכיפש לא םיסחיתמש ,סחיה ותואו ,םלועה־שילש התע דעו

 םיעפשומהו םיסורה םינותעה תא םיפוקכ םיקחמה ,םינונריזה םינותעה
 לכ םהמ דיבאהל קיפסה רבכ ׳דנוכ״רש ,םיידוהיה םינומהה םתוא ייע
םינותעב םיאצומ ונא ומצע סחיה ותוא — ,הבוט תילארשי הדמ
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 לחכה םוש ילב ׳תירוקמ הפקשה םוש ילב ,יונש םוש ילב ,םירבעה
• ...אוהש לכ

 לא ףא .אמנוד אלא ןאב וניא םימד־תוכיפש לא םחיה ירהו
 םינותעה םיסתיתמ ,ונמלועב תורסנמה ,תויללכהו תוירבעה תולאשה ראש
 ,ימצע־יתלבה סחיה ותואב — ,ומצע סחיה ותואב םירבעה םירפוסהו

...םינונר׳זה וא םיסורה םירפוסהו םינותעה. ירחא יגחב הדדמה ,הקחמה
 לע התע רבדל רשפאש המכ דע> ירבעה רפסהו ירבעה ןותעה

 ןותעה ןמ םיטושפ םימוגרת ושענ (...טרפב ירבע רפס לעו ללכב רפס
 וא הירטסואמ ידוהיל ...ינוגר׳זה רפסהו קתעה ןמ וא יסורה רפסהו
 םוש טעמכ וישכע לש ירבע ןותעב ןיא םדקה־תוצראמ ידרפס ידוהיל
. . ...ץפחו ןינע

 .ירבעה קתעה אוה המל :הילאמ .אופיא ,תררועתמ הלאשה
? שודח םוש וב ןיא םא

 .לש ןונה רפסמ ונל היהיו •הירבע. לש התפיאש םשגתתשכ
 קתעה :וז הלאשל םוקמ היהי אלש רשפא ,תירבע םירבדמ םידוהי
 םימלש םירבעל ץוחנ היהי ,רבד םושב ירוקמ וניאש הז וליפא ,ירבעה
 ינפמ ,אוהש ומכ ףא ינוגר׳ז וא יזעול קתע ינפ לע ותוא ורפכיש ,הלאכ

 התע ־תעל םלואו .םהיפב הרוגשה ןושלב לכה תא אורקל וצריש
 לכ טעמכו דבלב תירבע קר םיעדוי םדא־ינב םלועב ןיא טעמכ ירה
 םדא־ינב םאו ;תיזעול וא תינוגר׳ז םנ הז םע דהי םיעדוי תירבע־יעדוי

 וא יסור. קתע לש—עויג םוגרתו—םוגרת ךא ירבע ןותעב םיאצומ וללה
 ? לאנינירואה תא אורקל םילוכי םה םא ,םוגרתה םהל המל—,דבלב ינוגר׳ז
 ? •םדק־ימימ ונידמחמ תיראש. ,־הדיחיה הדירשה. לש הדובכ םשל
 "־ברל וז •תיטנאמור הבהאמ םיסאממ םמצע םירבעה םינותעה םלואו

 ־ובירת םה •םילאהידאר. ןכ לע אלה ;דבלב •ותוקיתע. אלא 1כ ןיאש
...לוטבה־תילכת •ןשי. רבד לכ םילטבמו םה •םירנויצול

 םימוגרת תויהלמ ונינותע ולדחי אל דוע לכ :רבד לש ורוצק
 הפקשה םהב הלגתת אל דוע לכ ;םייסור וא םיינוגר׳ז םינותעמ םיירבע
 האב איהש ,הפקשה ,ןטקהו לודגה ונמלועב השענה לכ לע תירוקמ
 המואה םע ףותשב תירבעה ןושלה התיחש ,םנימב־םידחוימה םייחה ךותמ
 ןושלב. םינותעב קר אל האצמל היהי רשפא־יאש ,הפקשה ,תילארשיה
 ־ייח ךותמ חמצ אל אוה םגש ,ןוגר׳זב םינותעב אל ףא אלא ,תיסור
הבשחמה תוחתפתה לא המאתהו הלבקהב חתפתה אלו םיירוקמה לארשי
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 רפסב םנ רבדה ןכו) ירבעה ןותעה היהי אל — ,תירוקמה תירבעה
 הנומתמ היהי חרכהבו ןטק להקל וליפא רומגו יתמא ךרוצ (ירבעה•
 ץוחנל ואצמי אל ,תירבע םיעדוי םניאש ,הלא קר אל יכ .ךלוהו
 וא תינונר׳ז אורקל םילוכי םהש ,םירבד הב אויקל ידכ וז ןושל דומלל
 אל התורפסש ינפמ טעמ טעמ הוחכשי התוא םיעדויה ףא אלא ,תיזעול

 אנ לא .ש ו ד ח הזיאב ,ירוקמ חכ הזיאב הירחא םבל תא ךושמת
 ,ןושלמ רתוי הברה הב אורקל לקנ הב םירבדמש ןושל יכ ,חכשנ
 ןושלה הבש אלש דוע לכ ,ןכ לעו .דבלכ הב םיארוק קרש
 בושת םא קרש ,טלחהב ־טול ונא םילוכי ,רובדב היחתל תירבעה
 ־תדחוימה תימואלה התוחתפתה תא ךישמתו הרוקמל תירבעה תורפסה־
 וניתויבהו תוימואלה וניתושנ־ה לש ןחכ־תאב היהתש ןפואב הנימב
 התמחלמב דמעמ קיזחהל תורשפא הל אהת ,תוימצע רתויה תוילארשיה־

 רבעה מ הנידמהךושלו הזמ רבעמ ןונריזה — היתורצ יתש םע השקה
.יממז

.נ
 ה*חת םא .תומזונמ תווקתב ונישפנ תא הלשנ אנ לא ,םלואו

 הכירצ איהש המל ונתורפס היהת .תוחפה לכל ,םא וא רובדב וננושל■
 ,הנכסב תי־בעה תו־םסה לש המויק ,םנמא ,אהי אל ,תויהל
 שיגריש ,עודי להק אצ^י ,תוער רתויה םינשב וליפא ,דימת יב
 היהי הזה להקהש ,תודוהל ךירצ לבא ;דבאת אל ןכ לעו ,הב ךרוצ
 םחלהל היהי ךירצ ירבעה רובדה .ידמל לבגומ םינש הביה ךשמב דוע
 תורפסל ענונש המו .ןוגר׳זה םעמ רתוי דוע ילוא הנידמה־ןושל םע
 היהת וז תו־םסש יגפמ אקוד הנה ,ת־טואל השעתו דחיתתש ,תירבעה
 יוצמה םרזה ןמ הנוש ינויער םרז לש ,דחוימ ךלהמ לש וחכ־תאב
 לש ונינק םינש המכו המכ דוע אהת הז ינפמ אקוד — ,ליגרהו
 לש ויתועדמ הטונ אוהש ,םדקתמה טעומה ותוא לש — ,טעומ ה
תוכרב בור ת ו ש ע ה ל לדתשמו תושדח םיכרד ול שבוכו בורה
 איה ןכ־לעשו טעומה לש ויתועד תופקתשמ הבש ,תורפס לכו .ם י מ י ה
 הבש ,תורפסה קד .עויסו הכימתל תכ־טצמ ,בו־ה םע םחלהל תחרכומ
 —בויהש ינפמ ,,ומצע תא .אשונ יח. איה ,בויה לש ויתועד תומלגתמ
,תורפסה התוא םלואו ; הב ךמות — םיטילשו םימוצע םינומה
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 .תכרטצמ ,םי לבוקמ ־ יתלב .םישוח תונויערל אטבמ־ילכ איהש
 ההש ,תונשיה תופקשהה ילעב דצמ תשנופ איהש ינפמ הרזעלו הצפהל

 .תוטנך£ידניא — הזמ עורנש המ — וא םוצע רוגנ ,בורה דימת
 :המצע תא תאשונ הניא הז לכ םעו איה היח וזכ תורפס .הרומג
 ,אוה הל דיתעה ,םיימצעה הייח תא תויחל הליחתה קר התע הז

 המחלמ ןיאו — ,דמחלמ־חרעסב שוככל הכירצ איה ,דוהה תא לבא
 .תוצמאתה ילב ןוחצנ ידיל ןורחאה תא איבהל הלוכי הוהתמהו ,דוהה ןיב
 ןתוא קר ןה •ומצע תא אשונ יח. יכ .שדחב םיקיזחמה דצמ תוחכה לכ
 -הפכב ןה תוכלומ רבכש ,להקה־תעדתא ושבכ רבכש ,תופקשהה
 םילודגכ -דוהב ןה טעומה לש תופקשהה םלואו .ןהלש וניא דיתעהו
.הבו־מ חופצו לופט ילב םהל רשפא־יאש ,םיכר

 םיכרטצמ ,טעומהל ודעונש ,תויתורפסה תואצוההו םירפסה ,ללכבו
 דצמ וא הלשממה דצמ עויסו הכימתל םירישע רתויה םימעב וליפא
 אל הלחתמש ,דחא יעדמ עוצקמ שמשל לוכי אמגודל .םייטרפ םינבדנ
 .,השדחה םלועב־תולבחסהה לש התוחתפתהל לודגה וכרע תא בורה ןיבה
 תוחפל רתוי וא תוחפ תאז םיניבמ וליחתה תונורחא רתויה םינשב קרו
 ותשרד ידי לעש ,הינולוירושאה לע רבדמ ינא .םיליכשמה ןמ הברה
 םלהליוו רסיקה לש ותוברעתהו ־האילביבו לבב. שטיליד לש תמסרופמה
 שיש ,תוטוידהה ףא םיריכמ וליחתה ,וז השרד ילנרל ררועתנש חוכווב
 האממ רתוי טעמ קר שי ולוכ םלועה לכב .יכונח ךרע הז ריעצ עדמל
 לכב טעמכ םיאצוי הז לכ םעו ,היגולוירושאב םיקסועש ,שיא םישמחו

 קרו ךא םישדקומ םהש ,םייתנש םייפס וא םינוחרי תירוטלוק ץרא
 הפקשהבש ,לארשי ץראבו םירצמב ,לבבו רושאב תוריפחה .וז המכחל
 ,םיחמומ םירקוח לש תורשע וזיאל קר ןהיתואצות תובושח הנושאר
 הלשממ .םימסרופמ םירישע ייע וא תויברעמה תולשממה ייע תוכמתנ
 תובבר המכ תודחא םינש ינפל הנתנ הילטיא תלשממכ ךרעב הינע
 לע הלעי אל םתורקל םיעדויה רפסמש ,םיישוכ םירפס תאצוהל הריל
 .ןלוכ תוטיסרבינואהש ,לבל עודיו יולנ אלהו .ולוכ םלועה לכב האמ
 ןהיתוסנכהב םייקתהל תולוכי ויה אל ,תוכלממה לכבו תוצראה לכב
 םלועב היוצמ התיה אל ,תולשממה לש ןהיתוכימת אלמליאו ,תוימצעה
 ןתואבו םיחמומל םידעונה םירפסב םנ רבדה ןכו .תחא הטיסרבינוא וליפא
 טעומל אלא ךרוצ ןהב ןיא הנושאר הפקשהבש ,תויתורפסה תואצוהה
ילאיציפסןינע םוש ןיא תמאבש ינפמ "הנושאר הפקשהב. דמוא ינא .ןטק
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 םהיתועידי תא ביחרהל ידכ שמשמ אהי אל ותילכת ףוסבש ,םלועב
 -ינב בור לש ףא — ןמזה ךשמהבו ,םיליכשמה־ןומה לש םהיתופקשהו
 קר ,דתיה הרואכלש ,הלעמל תרכזנה היגולוירושאה איה הדע .םדאה
 הלנתנ ףוסבלו םיחמומ לש תודחא תורשע תקסעמ תילאיציפס המכח
 תועידיהו תויחדה תופקשהה לע עיפשהל תולוכי הירקחמ תואצותש ,רבדה
 םלועב־חולכתסהה לכ תא תונשל הלוכי איה ןכבו ,ונלש תוירוטסיהה
 ילאיציפס רתויה עדמה ףא יכ .שדחה םדאה לש םייחב־חולכתסההד
 רתוי הרטמ לא םהינינע־ףוסב םיעלוק טשפומ רתויה יפוסוליפה רפסהו
 .הז םשב ארקהל יואר םדא לכל ץפח הב שיש ,תללוכ רתויו הבחר
 תועד םיליכמ םירפס וא טעומה םשל הלחתמ םידעוימ םיעדמ םלואו
 םהמ דחא לכ השענ יומצע תא אשונ יח. :הכימתל םיכרטצמ טעומה
 ןינקל השענו ,הבחר רתויה ,הנורחאה ותרטמ לא עינהש ירחא קר

 העשב םידיחי ןיב טשפתהל תורשפא םהל ןתנ אל םאו ;בורה
 העשב וא טעומ,דל קר תנבומו איה המולגו תלפוקמ ןיידע םתרטמש
 םתרטמ םלנתת אל ,ןחכ שת אלו ךכ־לכ ונקז אל ןיידע בחה תועדש
 תכרטצמ ומצע הז םעטמו .םלועל בורה ןינקל ויהי אלו תללוכה
 םחלהל דימת האב איהש ,השדח העונת לכ לש תורפסה הכימתל
 הלחתמ אוה ושודח ינפטש ,שדח ןויער ץיפהלו לבוקמו ןשי ןויערב
 םימיה תוברב תויהלו טשפתהל אוה ףאושש אלא .טעומה ןינה
.בורה ןינקל

איצוסה רפסמ ;םיטסילאיצוס 76 םיבשוי יתפרצה טנמאלראפב
 עידוה ןכ יפ לע ףאו .הברה ףלא־תואמל ,אופיא ,הלוע תפרצב םיטסיל
, טטס1311116 ,הגלפמהלש ידיחיה ימשרהןותעהש ,רבכ אל הז סךו׳ז
איצוסה ןמ הכימת לבקל חרכוה םרודו ...םימתוח־רסוחמ קספהל חרכומ
 ,תיתפרצה ןושלה תכלהתמ םשש ,תוצראה לכבו ,םייזנכשאה םיטסיל
...,יטינאמוה״ד תבוטל תובדנל וארק

 תונושלב םינותעה וא םירפסה םיאצמנ ובש ,בצמה ותואב
 העונת לש היכרצל םישמשמ וא טעומהל םידעוימ םהש ,תויפוריאה
 םיארוקה ןומה ירהש ;הלוכ תירבעה תורפסה תאצמנ ,תלחתמ
 הלוכ ונתורפס תכרטצמ ןכבו .תיזעול וא תינוגר׳ז ארוק םיילארשיה
 ,תורפסה תרזעל אובתש ,תידוהי הלשממ ונל ןיאש רחאמו .עויסו דעסל
 תורפסה תא ךומתל וז איה התבוחש ,תינויצה העונתה תנהנהש רחאמו
איה םנ תאז השוע הניא ,תוינויצה לש ךותה־ידוטעמ דחא רותב תירבעה
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 םינותעה ייע בורה־תבהא תא הל שוכרל אוה רקעה הל םנש ינפמ
 הבוח. תלטומ ןכ לע — .תכמות איהש םיזנכשאהו םיסורהו םינוגר׳זה
 .םידימאהו םירישעה ןמ וננושל־יעדוי לע—תירבעה תורפסה תרזעל אובל—וז

 םנ אלא .רישעה הר אל ,לארשימ םדא לכ היה םהבש ,םימי ויה אלה
 איה המו ;הידמולו הרותה תא והב לכב ךמות ,ינעה וליפאו ינוניבה
 םא ,ונירפוס-תטילפ םה המו ,הרותה ךשמה אל םא ,תירבעה תורפסה
 ירה הדות־יעדוי — ?רבעב הרות־ידמול לש םיינחורה םהישרוי אל
 ,םייפוסוליפהו םייטויפה ,םיינרותה םירפסהו ,תורודה לכב םיטעומ ויה
 ־ידיחי ליבשב ךא ורבחתנ םה ףא ,םהירחאלו םיניבה ימיב ובתכנש
 תתל םתבוחב םישינרמ לכה ויה הז לכ םעו ;םיטעומה ליבשב ,הלוגס
 .םתוטשפתהו םתאצוהל רוזעלו הלאכ םירפס רבחל םימכח־ידימלתל תורשפא
?ונימיב ףא הזה רבדכ תויהל ךירצ היה אל יכו ,לוכי היה אל יכו

 תפוקל תירבעה תורפסה יבבוח וסינכה לבור ףלא םירשע קר

 םינותעו םינוחרי יכרכ המכ ,םיבוט םירפס המכו — •ףסאיחא.־תרבח
 ויה וליאו !וז הרבח ידי לע תומימת םינש ניי ךשמב ואצוה םיחבושמ
 םידסימ וא •ףסאיחא. תפוקל הזה םוכסכ דוע םיסינכמ ונבש םידימאה
 — (׳יניס. דסומה תויהל הצרש המ) וז ןיעמ השדח הרבח הזכ םוכסב
 םיערה םימיב תירבעה תורפסהל הזמ תויהל הלוכי .דתיה הקיני חמכ
 ןיתמהלו יחכונה רבשמה תא תאשל הזב הל םיליקמ ונייה המכו הלאה
 .הל םגו ונמעל םנ ואובי םיבוט רתוי םימיו םיתעה־קוצ רובעיש דע

!הנמאנה וינינק־תרמוש
 יח. תויהל הכירצ תורפסה ...תונצבק ...הכימת לש תורפס —

 תעדה־ינינא וניארוקו ונירפוס חא ינא עמוש — ׳ומצע תא אשונ
.זובו הואנב םירבדמ

 ןטקה םעל .ךכ בשוח וניא אוהש ,םלועב שי ןטק םע םלואו
 גישה רבכ אל הזו ,הילא הבורקה ץראבו וצראב תרבודמ קשל שי הזה
 ויסולכוא־טועמ ינפמש ,ןיבה הזה םעהו .המלש תינידמ תוריח ףא
 ־ ן ר ק ש י ר ם ה ו דחא בידנ דמע .וירפוס תא סנרפל ותו רפסל רשפא־יא
 ־ןרקמו ,הנורק םינוילימ העברא ךסב תיתורפס תמייק
 יניוורונה םעב יכ) היניוורונ־ירפוס לכל הכימת םינתונ וז תמייק

 טעמכ .יעדמ וא יתורפס עוצקמ הזיאב ונייטצהש ,(רבדמ ינא
 םלוע לכ תא השרחו השיערהש ,תיניוורונה תורפסה יכ ,ןמאי אלש
םיקפסמ םיניוצמה הירפוסש ,תורפסה וז — ,הפוריא לש תיטויפה הריציה
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 התוכיאב הרישע תורפס יכ - ,ירוטלוקה םלועה לכל ינחור קזמ התע
 .הכימת לש תורפס — הרקיעב איה וז היתומילבורפב הקומעו
 אשונ יח. תויהל הלוכי הניא ןטק םע לש ותויפסש ,וניבה םיגיוורונה
 ,תוקודהו תוינע ךותמ ודבאי אלש ,םילועמה םהירפוסל וגאדו ,׳ומצע תא
.ןונה .איצומ ןיאמ םהירבחמ ידי תחת ולנלנתי אלש — םיבוטה סהירפסלו

 ןיבש םידימאהו םירישעה םג הלאכ םיטושפ םירבד וניבי יתמ .

? תירבע םיארוקה

 אלו םירישע אל םניא לודגה םבורבש ,וניריעצ ייע ףא םלואו
.טעמ־אל רוע רזעיהל ונתורפס ,רתיה הלוכי ,םידימא

 םרג אוה ףאש ,תירבעה תורפסב עיפוה ונימב דחוימ דחא הזחמ
.הלש לפשה ירמחה בצמל הברה

 להקו ןשיב םיקיזחמ וא םינקז םירפוס לש להק שי תורפס לכל
 לש םייקמה חכה אוה ןושארה .םישדחמ וא םיריעצ םירפוס לש
 הקימאנידה ,םדק. מ ה חכה אוה ינשהו ,הלש הקיטאטסה ,תורפסה
 אוה םיארוקה־להק לש לודגה ובור .המידק הדיעצמה תכה ,רמולכ .הלש
 םירפסה־ינוק םיאב הז בור ךותמו ,ןשיב םיקיזחמה םירפוסה דצ לע דימת
 םירפוסה דצ לע ובורכ אוה ריעצה רודה .םיירקיעה םינותעה־ימתוחו
 םרפסמש יפ לע ףא ,םימתוחו םינוק שי וכותב םנו ,םישדחמהו םיריעצה
 ,׳טעומ״ר ותוא והז לבא ,טעומה םה םינורחאה הלא .ךכ־לכ לודג וניא
.בורל תויהל לדתשמו ףאוש אוהש

 ןשיב םיקיזחמ םירפוס לש להק דימת היה תירבעה תורפסל םג
 לש להקל :םינשל קלחנ היארוק־להק ףאו ;םישדחמ םירפוס לש להקו
 םיארוקהש העשב םלואו .םיריעצ לש להקלו םימיב־םיאב וא םינקז

 ־ימתוחו םירפס־ינוק דימת ויה םימיב־םיאבה וא םינקזה םי־יבעה
 ,דבלבסיארוק קר וניריעצ ו י ה ,תטעומ וא הבורמ .דדמב םינותע
 תמאב ריעצ ארוק לש ודצמ ייבע ןותע לע המיתח וא ירבע רפס תינקו
.ידטל תואיצמה־רקי רבד אוה

 סינותעה תא םיריעצה םייפוסה ושבכ תונורחאה םינשה שמחבו
 םתאמ ושרוג םינקזה םירפוסהו טלחומ שובכ םיירבעה תורפסה תאו
ותוא הושר םינש שמח ינפלש ׳ץילמה, תא ,לשמל ,הקיש ימ .הלי
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 ־סיגה יונשה לע םמותשיו אלפתי וח־כ־לעב ,יןטזה,ל וא ■הפוצה,ל
 תורקה ,דאמ ןתוא ריקומ ,דיה ■ץילמה״ש ,תומלש תוקלחמ .םהיניבש
 םיקרפו דומלתבו ארקמב םירואיב ,לשמל) וישכע לש םינותעב ירמנל
 הרבע דחוימה ׳ידינמ״ד המעט םע ■הקיטסירמאמ״ד ,(לארשי תודלותב
 ־יתלב תחא הניעבו תעב השענו הנתשנ ולוכ ןונגסה ,םלועה ןמ הלטבו
 םמעטב התע ךרענו בותכ לכהו ,ירוקמ־יתלבו ייבע־יתלב םג ךא ,ינלטב
 רכז ןיא ןשיה סופטה ןמ םיארוקה לש םבל־תולאשמל .׳םיריעצ״ד לש
 .םלועה ןמ ולטבו ויבע וליאכ ןשיב םיקיזחמה םירפוסה םהיביבחש ינפמ
 יתורפסה ןוזמה תא םיקפסמה םה םה ,הפכב םילשומ םיריעצה םירפוסה
 ליבשב אלא ,םינקזה םיארוקה ליבשב אל םיבתוכ םה ,ןבומכו ,לכל
.וננחמב רמול םיליגרש ומכ ,׳םייפוריא.,ד ,םיריעצה םיארוקה

 לע ףא .ובורב חמשמ הזחמ ונינפל ןאכש ,רבדב קפס םוש ןיא
 הלש תוירוקמה־שוטשט ונתורפס לש •התויפוריאתה״ב תוארל שיש יפ
 וישכע לש תורפסה איה הבושחו הבוט הז לכ םע ,םידדצ המכמ
 ימיב ונל ,רתיהש ,הללכב הלפתהו תינלטבה תורפסה ןמ הללכב
 ׳תויפוריא, לש םהיתואצות לבא .שדחה־ןשיה ׳ץילמה״ו ןשיה •דיגמה,
 תביזע — חרכהב תויהל הכירצ התייה הז םיריעצ־שוככ לשו וז

 םימיב־םיאבהו םינקזה םיארוקה ייעתירבעה תורפסה
 ץווכתנ ךכ ךותמו .דבלב םיריעצה ם יא רוקה ידיל הרפמהו
 םייחה יכרצ ייע ץווכתנש הממ רתוי דוע ילוא םירבעה םיארוקה רפסמ
 ינפמ תירבעה ־ןושלה דומל לעמ םינבה תא קיתהל םיחירכמש ,םישדחה
 תכרצנה •הנידמה ןושלב םנקתלו םייללכ רפס־יתבל םסינכהל ךירצש
 .תא ואנשש ,םימיב־םיאב וא םינקז םידוהי הברה .םמויק־תמחלמב םהל
 ,םיעדוי םניא תיסורו ■םישנה־ןושל. קר וב וארו תיממשכ ןוגר׳זה תא
 םשל םיינוגר׳ז םינותע םיארוק וליחתהו םיירבעה םינותעה תא וחינזה
 ינפמ (...ןונר׳זה ןמ םיעבות םניא תויתורפס תועיבת) תושדחה תעידי

 ם־ע אלו ונושל יפ לע אל דוע םהל ןבומ וניאש טעמכ ירבעה ןותעהש
,טעומ לש טעומל ,טעומ היה דימתש ,תירבע םיארוקה להק השענ ךכו ,ונכת

 ,םינותעו םירפס םיארוק קר אל וניריעצ ויה וליא ,םלואו
 תוטעמתה ,דתיה אל זא ,םינותע לע ם ימ ח ו ח ו םירפס ם י נ ו ק םג אלא
 ףוס ףוס ,ךכ־לכ הארונ םימיב םיאבהו םינקזה ןיבמ םיירבעה םיארוקה
יפלכ תנווכמ תורפס ,דיתע לש תורפס ךומסל הכירצ םינקזה לע אל
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 תומצעה דעב םיצימא םימחול ליבשב תדעוימו תולכוקמ־יתלב תועד תצפה
 רודה ,םדקמה הכה — וזכ תורשפל אוה רקיעה ;תימואלה תילארשיה
 אלא וניריעצ ןיא ,לודגה ונרעצל ,לבא .םיארוק לשו םירפוס לש ריעצה
 הזחמה ראבתמ ךכו ".ץא—םימתוחו םינוק לבא ,םיארוקו םירפוס
 תירבעה תורפסה תמב לע םילוע הנשו הנש לכב טעמכש ,אלפנה
 םינו־יחא יתויה ןמ ריכזנ) םיבורמ תונורשכ ילעב םישדח םיריעצ םירפוס
 ,ןיסיננ ,היבוט־רב ,ץיבוקרב ד״י ,רואינש .ןאט61ש ,ןהכ בקעי .רניב תא
 םירבע םיארוק הבייח שיו שי ןיידעש ,חיכומש המ — ,(יזועו רלדאר
 — ויהיש רשפא־יא םירפוס םג םיארוק ןיאב ייהש ,םיריעצה ךותב
 םינותע לע םימתוחה רפסמו םירבע םירפס םינוקה רפסמ ןכ יפ לע ףאו
...םויל םוימ טעמתמו ךלוה םירבע

 תירמחה הדיריהל ץק םישל ידכ ת־חא הלובחת םוש ,אופיא ,ןיא
 םמצע םה ויהי םיארוקה םיריעצהש אלא .ונתורפס לש
.םימתוחו םינוקל סג

 םירפס תונקל תנשמ םדי ןיאו םה םיינע וללה םיריעצהש ,ורמאי
 עגונב הרמ תמא אוה הזה רבדה .םירבע םינותע לע םותחלו םירבע
 ןיב ינומכ יחש ימ .םלוכל עגונב אל לבא ,םיריעצה ןמ הברהל
 המכ הנש לכב םיזבזבמ םהבש םיינעה וליפאש ,עדוי םיירבעה םיריעצה
 םינוניב ףא םהיניב שיו ,םיזנכשאו םיסור םירפס תינק לע םילבור
 לבור היישעכ הנשה ךשמב זבזבל טלחהב םהל השרמ םבצמש ,הברה
 ,ןאכ שי תוליגרו ןאכ שי תולשרתה לבא .ירבע רפס וא ןוהרי ,ןותע לע
 ־םס לואשל אוה גהונ :תונקל אללבא .אורקל ידוהיה לש ותוליגר
 םיטעומ ...םנחב רפסה תא לבק ומצע אוהש ,הזמ בו־ה לע ,רחאמ
 ;םינותעו םירפס לע ףסכ איצוהל תורשפא םהל שיש ,וניריעצ ,םנמא ,םה
 לוכי היה ׳חלשה,כ ןוח■? יכ ,םיריעצה ןמ וניארוקל עודי םולכ לבא
 תואמ שלש דוע קר דימת ול ויה וליא ,הכימת םוש ילב םייקתהל

 ךשמב ול ויהש ,םימתוח לש עצוממה רפסמה לע םיפסונ םימתוח
 ,וניריעצ ןיב תררושה תוינעה לכ םעש ,םבל לא'ובישה םולכו ?ומויק ימי

 ,םיריעצ תואמ שלש דוע תוחפה לכר םכותב םיאצמנ ויהי אלש רשפא־יא
 וליפאו ?תירבעה תורפסה לע הנשל לבור השש זבזבל םהל רשפאש
 רבד לכ שרוד ת ונברק אלה ,וז האצוה םהל היהת השק םא
!ביבחו רקי
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 ירבע רפס ףאו תורבוע םינש יב ,קדצבו ,םיננואתמ לכה הנה
 .לקנב גואדל םילוכי וניריעצ ויה הז רבדל םגו .עיפומ וניא דחא בושח
 ,הב ם,ינותנ וניר־עצש ,הארונה תוקחרה לכ תורמל ,ונכותב ואצמי דוע
 םשל הדוגא.ל םירבח תויהל םנוצרב שיש ,תירבע םיעדוי םיריעצ ףלא
 הנידמ לכב שי ולא ןיעמ תודוגא) "םיליעומ םירבע םירפס תאצוה
 דחא לבור קר רבח־ימולשת םלשל םחכב שישו (ברעמה־תונידממ
 לכב איצוהל רשפא הנשב הנש ידמ דספהל לבור ףלאבו .הנשל
 םירפסו השלש םינש םנו םישדח םיבושח םירפס השלש םינש הנש
 םתאצוה ןיא ךכיפלו ,םילעב־תוכז םהילע ןיא רבכש ,םינשיה ןמ םיבושח
 רפסה .יבשל םיבורקו דספהמ םה םיקוחר םנו םילודג םימוכס תשרוד
 המכו המכ הז אש ,םילעב־תוכז ונממ העקפ רבכש ,לשמל ־ןויצ־תבהא,
 םילוונמש ,םיטושפ םירפס־ירכומ וא םיסיפדמ לש תושדח תואצוהב םימעפ
 ;תוצוצרו תושטשוטמ תויתוא ייע םנו רוחש ריינ ייע ימינפה ויפי תא
 האצוהב הזל המודכו הזכ רפס איצוהל ו ז כ הדוגאל היה רשפא־יא םולכ
 איה וזכ האשה ? ךומנ ריחמב ורכמלו ותנומתו ופאמ תודלות םע הפי
 הז חורש רשפאו ,הדעב םלשל ןיא םירפוס־רכש ירהש ,חורל הבורק
 ,לבא ;םרקיעמ םישדח םירפס תאצוהל ליעוהל תויהל לוכי היה
 םילועמה ונידי לע וטשפתיש .הזב חיוינ ירה ,ירמח חור היהי אל םא ףא
 תשלש םינש תאצוהו .ונתו-פסו וננושל תעד הברתו םינשיה םירפסבש
 רשפאו ,טעומה תא ןאכ ספות ינא ,ןבומכ) םיבושחו םישדח םירפס
 רבד ןכ םג איה הנשו הנש לכב (,רזמ רתוי איצוהל תלוכי אהתש
 םג תאצל ולדח הבש ,ונתו־םסל רבשמ תעשב .התע וב לזלזל ןיאש
...םיבושח־אל םיירבע םירפס — םנו םיבושח םיירבע םירפס

 הנה .לקנב ותושעל םיריעצה ידיבו דאמ בורק ןורחאה רבדהו
 ,רשפא .היגרענאו זוע רתיב התדובע תא דובעל *הירבע,. הליחתה
 םירפס תאצוהל הדוגאה, תא תושעלו הביבס זכרתהל וניריעצל ,אופיא
 דחוימ דעוב ףא ךרוצ היהי אלש ןפואב ,הל ףינס •םיליעומ םירבע
 םהל ןיאש ,וריכיו ושיגרי וניריעצש — אוה רקיעה .תדחוימ הכשלו
 ונתורפסש ,םימיב־םיאבהו םינקזה ךותמ םימתוחהו םינוקה לע ךומסל
 לש תורפסל הלוכ ,רתיהש ינפמ ,םחורו םמעט יפל תויהל הלוכי הניא
?ונל ימ - ונל ונא ןיא םאו ,םיריעצ

םילוכי םא !תימצע־האנוא לא—םג לבא ,םידי־ןויפר לא ,שואי לא



.רבזולק ףסוי ר׳ד

 םאו ,טעמה ןמ ליחתמ לכה אלה ,טעמ קר התע־תעל תושעל ונא
."•םיבורמה־תובא םה םיטעומה, אלה ,םיטעומ היהנ התע־תעל

 התקיניו רבעה ןמ התולשלתשה תורמל ,השדחה תירבעה תורפסה
!הלחתה אלא ,ףופ אל תויהל הכירצ ,תורודה־תריצימ

.ו״סרת לולא ׳כ ,הניולל ךומס ,ארוד־יל־ינפ רפכ
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