
ןכ דע וקיתמ
(הנמזל יקסנולש תריש ןיב)

 ! זי?; ץק האך8 — ירית האךמ

•ןיזאהל רזוג ,רופכל תיסזנ

 — .הכו־ח3־עונן איה וקי5 לש

ןוח3 לע רעיה רתו? לא

, םלועה םע ףרה ילב תניידתמ ,ויתותואלו ןמזל דואמ הבושקה הריש
ך ותב רוגס לגעמ ,תיטוגא הריש איהו — תונונמה ול הרשו ומע תכסכוסמ
ר יבוטבאה טנמומה תא . בטיה הטילבמו ןושאר ףוגב הבורב תרבדמ ,ומצע
" תרוסמבו תובאב תטעוב ,םינכתו תורוצ תשדחמ ,"תינרדומ" הריש ז יפארג
ע ובר דחפו יוד ז םיקיתע םיבכוכ לש תוחיר הציפמ ,םלומ החשו — תובא
ה חותפ ז עובלגב םילהוא ,תמחוימ המדא ,םימו םחל םדגנכו — והובו
, "םיישמוח" ,םיידוהי םה הנושל״יכרעמו הילמסו — ״לודגה םלוע״ל החוורל
ת חצנתמו — ילילא רבדמו הרגוסב״תומדק לא ,יאמקה לא ההונ ן םייממע
— ילאוטקלטניא ררושמ ;םיניינב־ימוגיפו דגמ תארקל ותדירחמ ,ןומישיה םע
ב יטימירפה תא ץירעמ ףאו םירציהו תוינאטנופסה יבשב תובר םינש ךשמבו

ל א ,םעפשב שפנ״ייח לא תאצוי ושפנ רשא ןקיריל ;המהבו דלי תומדבש
1  דחא ישיא הבהא־ריש טעמכ עדוי וניאו — הזע תוירצי לעב ,עמדהו קוחצה
ר בדל שקבמו — וידיב תואלפ״ללוחמ שרופמהדנש רשא ,ןושל לש הנוביר
...ידגו ליא לש תורבה תפש ,תגליע הפשב

ם יפונב ךכ־לכ רישעה ,יקסנולש םהרבא לש יטויפה ומלוע והז
. הכוראה ותריצי ךרדב תונוש תונחתו ,תורתסנו תויולג תוריתס ,םיימינפ
תודגונמה תוכרעהה רפסימ ןכ תונחתהו "תוריתסה" רפסימכ יכ אלפיי אל
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ן יידע הריצי תונש שמחו״סישולש רחאל .וז הרישל הצקה״לא״הצקה״ןמ
ל כה .התישארבכ שממ — הפרג? לע םיסומלוק םירבתשמו םיחוכיו םירעוס
א ל רשא תירבעה הפשה הולאו זואוטריווה יקסנולש לש וחבשב םיגילפמ
ו עבצא דינל תועמשנ רתויב תוינברסה וושלה״תויח רשא ףלאמה ,והומכ םק
ת ערל הז רשוע םיכפוה םירקבמה ןמ המכש אלא .הבהאב ול תותייצמו

ס לקלו ללהל םה םינוכנ .ותריש תומד תא םיטעממ ולש וחוכב :וילעב
ה יווחה רועיש תא ,ה י נ כ ת תא םימצמצמו — ת ו ר ו צ ה שדחמ תא חבשלו

.התוא הניזהש תירוקמה
ר ייצל וא) וק ךושמל תחת .הלוספ ךרדב הלא םירקבמ ורחב ,ונמעטל

ת ויקוח רחא תוקחתהל תחת ,ררושמה לש וכרדב הנחתל הנחת ןיבש (המוקע
ת וריתסה תא םה םיפקוז — הידוגינ תודחא רחא ,הריציה לש התוחתפתה
ת ולגתמה תושדחה םינפה םאו .יקסנולש לש "יטמימ" וא "ינקחש" ןורשכ ח״ע
א ילפמ רשוכ וא ןמאךקחש לש "תוכיסמ" אלא ןניא קרפל קרפמ ותרישב
" יתלבו םיימתס קר םה תונדרסהו םילותפנהו רעצה םא ,"םולקיא" לש
ה דיעמ הרישה רשא "תימינפ היפארגויב" לע אל רבדל ןבומכ ןיא — םיישיא
ת ויוכיא לע אלו ,הינכתו היתורוצ תא רצש ויתוערואמו ןמזה לע אל ,הילע
.הב תופקתשמה תוילאיצוס

ה ייאר לע תולקמ רוביצה״שיא יקסנולש ררועמש תויצומאה יכ ,המוד
ר יבב תיטויפה היפארגויבה תא ףילחהל םיבר םיטונ הלקנ לע .וז תתוועמ
" שוטשט דואמ חונ םירבד״תמחלמ ליבשב יכ ,ןכתיי .תיטילופה היפארג
ה ב גהונו דבלב הריציב קסועה רקבמל ןכוסמ אוה ךא ,הז םימוחת
ם ע םירשקה קותינ הימונוטוא לש השוריפ ןיאו) תימונוטוא הריפסבכ
ה כרעהב לטובמ״יתלב קלח שי החכישל םג :תאז דועו .(תורחא תוריפס
ח רכה שי םא ,ונצראב ינחורה םילקאה ודוסימ הנתשנ יכ ,תאז ןיא .ל״נכ
ת ירבעה הרישה לש התוחתפתה יכרד לע תוחכשנ ריכזהלו בושל

ם צמצנו הבה .הבוציעב בר הכ קלח שי יקסנולשל רשא ,תינרדומה
.הנמז ןיבל יקסגולש תריש ןיב :תחא השרפב וננויד

♦
ן "וינפ״יוביר״ב יקסנולש אוה דיחיה
ה יצאמרופ םוש ךל ןיא .ונימי ןיבל םירשעה״תונש ןיבש קחרמה בר

ת ורטמו תועדו תונומא לש םילוגלג הילע ורבע אלש תינחורו תיטילופ
,הנורחאה הנחתה לא אצומה״תדוקג תא רשקמה ןותלקעה״וקמ עתפוי רקוסה
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, םוללס םמצע םהש םיכרד וחנז םישיאו םימרז .תורבגה םע תודליה תא
ה זמ תולודג .רימחמדק ישנאל תויזה־יזוה ,םינלגתסל ויה םילאקידאר
ה יילעה תעל םילעופה־תעונת לש הייל ינב ,םירצוי לש םהיתוכופהת
ם יקוחר ,םיביואל ויה םיבהוא :םיפלקה לכ תא ףרט וליאכ ןמזה .תישילשה
* יטאטנזרפר תומש המכ ריכזנ םא יד .םינשקמל ויה הנומא־ימולש ,וברקתנ
ד ואמ קחרתנ ,םיללוסה הנחמ שיא ,טעמ־למסל היהש ןדמל קחצי :םייב
ה אגתנ רשא ,גרבנירג יבצ ירוא ;ויפלכ תינדשח תוילארטיינל דע ,ורוקממ
ג ורטקה בטוקב םייס ,םררושמ תויהל ול וארק לארשיב םיראטלורפ יכ ותעשב
ע ובלג“ישבוכל רש רשא יקסנולש םהרבא ;"םאנשי יוגמ םיילפכ" ,םהילע
ם ע הרומג תוהדזה ףוסבל ההדזנ — הנחמל־ץוחמ םיפפותסמה םיערוצמלו

* ץרא ירצוימ המוק רועיש לעב רצוי ךל ןיא :ןאכמ רומא .לאערזידזנחמ
ם הילותפנ ףוקזל יאשר התא־יאו ."הרשי" אהת וכרד רשא השדחה לארשי
ל ש יניצר חותינ .דבלב םייגולוכיספ ,םיישיא םימרוג ח״ע םהיתוכופהתו
, אמלעב םירקמ ,םתס תויעת ויה אל ןותלקעה־יכרד יכ ,חיכוי םהיתוריצי

ם ייתרבחה תוחוכה לע ורבעש םילוגלגה םע לוכיבכ םהל ןיא רבד רשא
ה רוזחמ) לודגה ןובשחה לש ופוסב ךא ,ורחיא וא ומירטה הלא םירצוי .ץראב
ת יטויפה היפארגויבוטבאה יכ ,ררבתמ (ןיגולרואה־יגוחמ עינ אלו הפוקת לש
ת ונייצמה תוריתסה יכ ,רודה לש היפארגויב הישרושבו התוהמב התיה םחלש

.תיטרפה תוישיאה ךותב םידוגינ רשאמ רתוי ןה התוא
ו ניא ,יקסנולש תריש תערתשמ וירהוצו ותירחש ןיב רשא ,הז רוד יכ

. המוא לש הייחב וז רחא וז תואבה ,תוינומלאה םיריעצהדוורמשממ תחא
ם יכיראת הברה םינמוזמ אובל־דיתעלש ןוירוטסיהל .םידסיימה רוד אוה
ת ישארב רחבי םא הנובתב גהני אוה .וניתודלות ףוקיתל לובג־ינבא רחבימל
ם עה לש דבוכה־תדוקנ טסיה — עירכמה הנפימה ימיבכ טירשעהדרונש
ה תומד תטעמהל רבדה בשחיי אלו .המוא לש שדחמדדתדיל ,לארשי־ץראל
ו נא הזה לודגה ןובשחה תא םא ,היתויוכזו היגשיה ,היינשה היילעה לש
 ,רמוא עיבי רודל רוד ,ךשמה דימת םה םייחה ,יאדו .הלש־אל ףדב םיחתופ
ה יילעה םע קר לבא .םימדוק לש םתשרומ לע עיבצהל רשאמ לק ןיאו

; זכרמל התיהו םלוע־םע ירברפ ןיב רברפ תויהל ונצרא הלדח תישילשה
ת ויצאריפסאהו תווקתה ומצע ,היישעה־יפקיה ובחרתנ ,היילעה^ילג ואג זא הר
ת ישילשה היילעה ינב .םינומהה בלב תדלומה לש המוקמ דבכנו תונויצה לש

,הזה םויה םצע דע ,םידיחיה םה .םידסיימ ויה םיכישממ ויהשמ רתוי
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. חורה תריפסב ,ןוגראדוורוצב ,תוינידמב — ״השדח תישארב״ב וחתפ רשא
ם יכרד יללוס אל לבא — םיפתוש ,םיכישממ ,םידימלת ויה םהירחא םיאבה
" תינומהה" םתיילע הלחה םירשעה תונשב קר .ונתורפסב ןידה אוהו .תושדח
־ תפש ,יעבטה הסיסב תא ןאכ האצמ תירבעה ,י״אל םירפוסהו תורפסה לש
, תיטילופה ,תיתרבחה ונתייווה ישרושל תדרל שקבמה .םע־תפשל התיה רבע
.םכחיו ךלי הז רוד לא — תיתוברתה

* םדוק אוה הנמיס .הלשמ הל םירורב דוחיי־יווק םירשעהדוונש תריש
ם ייורש םינורחא תורודב לארשי ייח .הלש הובגה תויצומאה חתמ לכ
. ונתורפסב בטיה רכינ רבדהו ,הייחתו ןברוח לש תויסלובנוקב ,תינורכ הכיפהב
ת ירבעה הרישה ןכ אלו .םיבר ןיב דחא קר הז ביטומ היה רבעשכל ךא
ו יה אלש םימזילקאטאק תדילי התיה איה .הלש תישארב־יבלשב ,השדחה
ת א התשוחת .ןהומכךיאמ תומר תווקת רואל הכלהו — הימי דע םתמגודכ
. הנושארהךתגיתנב וליאכ ,רתויב הננערו הפירח התיה העיקשהו הדילה
ל ילכ וקחמנ "םייתיב" ,םיישיא םייח־תולגעמ ,םוי־םוי לש "הנטקה הזורפה"
ם ג חצמ־תטומק ,תודרח תאלמ ,הרומחו תיריזנ התיה איה .היתוחולמ
, תווצק־תריש התיה איה .רומוהל םוקמ ןיא הזכ םילקאבו — התובבושב
. הכרבהו הללקה ,ןורכשהו םימיאה ,הנומאהו שואיה יבטוק ןיב דימת־תלטלט
.התובהלתה יאישב םג הנממ הלוע "השירחמ תוחפייתה"

ו מכ) יקסנולש תריש רשא "רעצה" תא םיפקוז םא איה בל־תרימס ךא
ה ילוכנלמ" ח״ע תובר םינש ךשמב ותוא האלמ (ותרמשמ ינב םיררושמ ראש
" ומשב הנוכמ וניאש באכ הזיא לע תינלבוק תמוערת ,תשרופמ הביס אלל
:תובר ןהילע דמע ומצע ררושמהו ,דואמ תורורב ןה תוביסה /וגו

. םדאו .םד .ףרטו .ף״ךת ,ז״עךתו

.הךע?ת - ץרא ...הגנו ןועןזק

 םדק? ףיסוי אלו עדגנ אוה £ ־המ

.הרקע תרמצ לע לא ףינכהל

, תרמזתע רעס םינוילמ זיתהעו

ם ירע יפג לע סצגמ ירמ

:תרמךמע יליל? דספה הוק רעפ
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.םירבעו ב^ך — ןופצ-יןצןלב

׳ רעתה ךפה^ה ןורז^ םרכב

...תירכה ןודן? שדקה תול^א

ה יינש םלוע־תמחלמ וניזח רשא ,רתוי םיריעצה ,ונא .תרחא איה הלאשה
 עזעזמה םשורה לע תחא אל םיהמת הפוריא ידוהי לש רומגה ןברוחה תועווזו

ד ע ,םירבע םיררושמ לע הנושאר םלוע־תמחלמו הניארקואדווערפ ושעש
ם ינש רשע ךשמב הילע ןמתוח עיבטהלו םתריצי תא סנרפל ןחוכב היהש
ץ יק ופלחתנ בוש ,רהמ שיח ודילגה הלא םיעצפ ירהו .תומימת הנש םירשעו
? ונלש אפרמ־ןיא םיעצפל וושי יכו .הפוח תולהצמו לבא תוניגנ ,ףרוחו
, ןוגיו בצע תוביתב ןוכסח םיקהבומה רעצהייינטייפ וליפא םויכ םיגהונ ז״כבו

ל וקב וקעצ ונימדוק ולאו .ןרעש דרי וליאכ ,ןהב םישוב וליאכ ןתוא םיפקוע
י כ ופציש ילב) יבמופב םהיתוכמ ושבח ,םות דע םהיתומשנ ולטריע ,םר
.ושע ןמזה תוביסנ יכ תאז ןיא .(ימ םהל העשי

ה רומג המהדת תניחבב ויה תוכיפהו תוערפ ,הנושאר םלוע־תרעבת
—  הילידיאמ קוחר ,עודיב ,אוה ףא היה ״לומתא לש םלוע״ .םימעלו לארשיל
ת ומחלמ (םלועה זא איה) הפוריא העדי אל הלעמו הנש האמש אלא
ו אבינש ויה :תאז ןכו .הלש הירפירפב תויערא תויוצרפתהל טרפ ,״תולודג״
י מ ךא זןכליםדוק םג ,חורב דוחיבו רמוחב ,םיידוהיה םייחה תעיקש תא
ל ע ,1905 וא 1882 תוערפ .בל םש ןיאו םיזמרמ תותוא שי ? םהל ועש המכו
ו רזח בושו םימי־רצקו ילאקול היה ןפקיה ,תיטאמוטפמיסה ןתובישח ףא
ן וחטבה ,(הלגנב תוחפל) ץורפה ןמ הבורמ היה דמועה ."םנוקיתכ" םינמז

ר שא — ןינל לש וגוסמ — תעדה־יריהב .״םלש״ היה םלועה .ןוחטב־יאמ
ם לוק עלבנ ערה םויה אובבו םיטעומ ויה ,אב םרטב רוגמה תא ואבינ
, חדאראפ לאכ לטקה־תודש לא ואצי םלועה־תומוא ילייח .ברקדוואושתב
, "לודגה ןועגשה" ךשמתנו ללוחתנשמ ,ןכ לעו .וכריב םינהוכו ורש םיררושמ
ה שגרהה תמכסומ הכ ,תלופמהו תונברוחה לש םמושיר היה ךיבמו רזכא הכ
.המרה הקעצה תימיטיגל הכ ,התעדמ האצי לבת יכ

ת ישיאה ונתורגב תמחמ קר םאה .תווקתה תוהובג הכ העשב הבו
ם ירוענ תפוקת לעכ הנושאר םלוע־תמחלמ יפלש לע ונא םיפיקשמ
י כ היה המודו םימד־ץחרממ לבת האצי התע הז קר יכ ?המימתו תינדרמ
היה "שדח" הביתל .תורהטמ תורעס הצוחר ,היינשה התדילב איה תדמוע
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ם דא ,שדח םליע :חמש תא (אושל וא בבל־םותב) ואשנ לכח .םימסק־לילצ
ך א ,םיפיעצ העבשו־םיעבש ףעוצמ היה הז "שדח" .השדח תונמא ,שדח
ה פוריא .רבעה לא הבישה תוענמנ :ולש תוקפקופמ־יתלבה םינפה תחא
, םהימורממ םיריבג תודמעמו םהיתואסכמ וכלשוה םיטילש ,הטטומתנו הסרק
, הבהאו האנש ,הכובמ ,תובהלתה הכליה רבוטקוא תכפהמ ,םביבאל וכז םימע
ת ואמסיס לש הזכ לילבבו עפשב ,רידא ץרפב הומכ הנייטצנ אל הפוקת םוש
, םיזעונ םיטנמירפסקא ,תיתמא וא תיביטאראלקד תונכפהמ ,תוילאקידאר
ל ש הריהמה ןתשימכ םע קר .השדח הינומראה רתכל תנעוטה הינומראהסיד
ן מצעבדווחטובו תויראלופופ הכ) "תוינרדומה" תויתונמאה תולוכסאה בור
ם לועה תעיקש לש רצות :תעבוקה תילאיצוסה ןתועמשמ היולג (ןתעשב
ם יכרע־םלוסל ,יונישל תלפרועמו הזע הקושתו ,שפנה תוררופתהו ןשיה
ה יצנגילטניאה תיברמ לע םג םא יכ ,ומצע לע קר אל דיעמ יקסנולש .שדח
ע תעתיו רכשי התעו ...לדח ותוא היה רשא תא" :ורמאב ונמזב בוטה־תרחוש
ם ינמזהךיבב ועקתנ םיבר יכ "...היה אל ןדע רשא תא תויהל ול לקיי ןעמל
.המארגורפל םיעותעתהו ןורכשה תא ושע אצומ־ןיאבו םירטשמהךיבבו

ם ג היה רכינ וכרד יפ־לעו ."ןמזה חור" היה "ביבאו חבט" לש הז גוויז
ת ושונאה העדיש הדיחיה תיביטקודורפה הכפהמה .יטסילאיצוסה רוטקסב
ה רש איה .ןשיה רועיבב תויצומאה לכ תא הזכירו השפנ לע ןיידע המחל
־ םיתתושו םיננורתמה ,םיעורפה ,םירעסנה "150.000.000״*לו "רשעה םינש״ל
ס גב ןימאהו — תומולחבו םיבואכמב ךפהתה ,שעג םלוע לש ובטימ .םימד
* תוחוכ תא עירכהל רמא אוה .רהמ־שיח םוקיש שדח םלועב ,ךרדהדוציפק
ה רריב הכפהמהש דע ורבע תובר םינש .םירידא״תפונתב ,דחא יחמב לומתאה
ה נובתלו תווצמ״לועל הפיטה ,תורחא תפומ־תויומד השביג ,היביכרמ ןיב
ל ש ויתועפשה ילולסמב הגח רשא היצנגילטניאה םג ןכ לעו .תילכירדא
, "הרעסה" תא לכ םדוק ונממ הלביק — ירמגל ומע התהדזנ םימילו — רבוטקוא
" ןורחא ברק״לכ םהל העירה איה .ןשיה תסירה ןורכש תא ,"הכפהמה" תא
ה קיחרה אלו — ״הבוקרה הפוריא״ל תותירכ קפס הנתנ ,דמשה־אטאטמו
.הזמ תכל

ת ימיטיגל תב איה ,המחלמהו הכפהמה תדילי איה יקסגולש תריש
ת ירבעה הרודהמה םה "ולולונוה״ו "ימ" •<דב ףקתשמ םיה רשא הפיט ,הנמזל
.ןמזה*חור לש
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ם ה "עוברה" לומ "לוגעה") "לוגע" ,םלש ,ינומדאה םלוע היה היה
. הבקב רופיצכ ,ומא ידש לע ק י ויכ וב שפנהו (וז הרישב םיעובק םילמס
ם יהולאל םינוקז־ןב ,ועורב חטוב ,רדעב ידג אוהו לארשיב רענ ול ךלהמ
* תונכשמ ןיב יזפחבו ,םימש לכ גג תחת ינא תיב ןב יתרמא" :אמאלו םדאלו
. דשכ הלוגע המחמ קניא םש ,הדש ירגרגכ םיבכוכ טוקלא הפ ,ובר יכ םדא
 הדה ,ןעת אל םאו ןעת םא ,לוק־תבו !םייחל :םדא־הלט העפא יכ יל בוטו

ת חטובה תוקנפתהו הבושמ ,םות המכ .(יזפחב) "!םייחל :בנוגי ילא
, םיהולא־אבס יכרב לע רענה עשעתשמ הב הניצסב שי תופי םיגפ רבסב
ל עכ ,הולא יכרב לע בוכרל הככ בוט המ" :יתטנקה םחישדדו םקוחצב
—  !רוסא — ...בשהו בחרה ונקז תא ...ללומלו לידבהל אבס לש ויכרב
י כ !בוט יכ ...היקחרמ יספא דע עעורי ןנערהו בוטה ונקוחצו !הצור ינאו
ת ורואמה םיבוטו רעישה־בוהצ רקובה האנו םלועה רודה "!בוט יכ !בוט
.("!יאדווב !יאדווב •— ?תאז ןיאה ?יליבשב״) וליבשב וארבנס

. אמא־אבא תיבו ,תודליה םותו ,ונוחטב ומעו ,םיסיסרל ץפונ הז םלוע
, תומרונ לכ רסחה ,םיקפקופמ םיכרעה לכ וב ,והותה םלועל היה אוה
ת א הפינצ ףנצ רוכיש סוטסויבוק" .ערהו בוטה דרפה אלל םיבברועמ וב
. והוב ,רביב ,הלסוראק ,דירי "...לכה ףש ,קרוחו םלוג־םלוע הדדמו ...םלועה
( דיריה) "!הלס ורע !רהד !רעס .םומס םוקיה לכ ,םומ־לעב םוקיה לכ"
ם יהולא ,עושיו אבאתב םיגח תרוחרחסבו ,ךועמו הוועמ לבת לש הפוצרפ
ם ינויקומ ,םיגפחי לש ףוספסא ,תונוזו םיטסל ,היילתה ןמ ודרי םידלש .ןיק םע
. "םינוילימ ,םינוילימ ,םינוילימ םעה־תלד הגאשדדרהנ״ו םילצלצב םישקרקמ
ה קירמא דעו הניארקוא־תומדשמ ,ןודנול דעו זאקוואקמ אוה לבב״לדגמ
ו אצי םהיתוירדלוטל םינאקוראו םיסולוז םע םיסאופאפ .לכב תרלודמה הדיש
ח ונ״סובמולוקו — ״ןורחא יהי הז״ םידירצמו םיפפותמ םישוכ ,םיארפ לוחמב
.והות לא ,"ןא ילב" לא השדח הבית ישרפמ חטשמ שדח

—  "יוד" םג ךא ;״יקסטורג״ םלוע לע הריטאסרדמיאופ איה ״ולולונוה״
ו תריש לש הקיטאמילבורפה לכ היובח הב יקסנולש לש םירוענה־תריצי
ת רייצמ — רודה ינב לש םיכובנה חורה־יכלהל רתויב תינייפוא ,אובל־דיתעל
: םיכרד־תשרפ לע ,וילולסממ גרוח ,קסורמו עזעוזמ םוקי לש המוד הנומת
ש י הייאר־לפכ ?ברועה תרושב וא הנויה תרושב ,"יששה ףלא וא תישארב"
ב יבא וא ילאטוט ןברוח לש הרירבה ןיב לטלטימה םלוע לש היצקנופ ,ןאכ
'חופנ ,קנוסמ ףורגאבו ,ומעפתה ונב ןיקו םיהולא םירווע םינושמשכ" .שדח
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. ..ץווכתי היוטנה ונעורזב םלוע־רודכ ,םיקרבה־יטטרושמ םימש לומ לא םידיג
" !הנורחאל ,אוה הנורחאל יכ — ףרנ אלו ,רקפהתודכ ,ךונחרחס ,ךונפנצו
( "!טעמה המהו תואובר־אובר ונחנא") הנחמל־ץוחמש םיערוצמה ,ףוספסאה
א וה דירי .םישדח םיהולא םישקבמ ,םקנ םיקעוצ ,השבכל לבת לע םירעתסמ
ת וברתה אוה ,ןיק־לבות לש םיואמה ךרכה) בזכא*תולואגו תולוגס םיעצומ וב
, ביטימירפה לא הביש ,ומלצ ונממ הריסמו םדאה תא תצחומה תינאכימה
.תורעסל רקפוה םלועו העוצרה הרתוה .(המדאה

ד עוהש דיקפתה .הז םלועב ןהכה־ר ר ו ש מ ה לש ודמעמל בל םישל שיו
ן הכה ."תיטסיכראנאה" ,ת יביס אפ ה תונדרמה דיקפת אוה הרישל
ש פנבכ ושפנב והותה .ךרד הרוי אל ,ותדע־ינבכ שממ אוה םינואריא
! רישה ינא ,עורפה וריש אוה ינא ,עורצו רוכיש בלכ לבת םאו" .םיערוצמה
ף ורט רבגה ינא !רירה ינא ,ףטונ ויתפשמ רירה ינא ,הטוש בלכ לבת םאו
, םלועה תא לטרעמ אוה ״! םדא לוגלג ,רחא לוגלג לע םיעוגעג
ת וקיפס תמסרוכמ ךא םייקה םע המילשמ הניאש תונדרמ — וידחפ קעוצ
ר בשמ דע עיגהש םלוע תשוחת יהוז .ובנ תולגרמל תבצינ ,החוכבו התוליעיב
א ל תורעסה״אשוג ברועה :ררושמה עדוי "תערצ" תעל .תדלל ןיא חוכו
ק ר רתונ ."האוצ לבת תמלש סביכ אלו רחא רטמ דרי אל" ן הנויה ןמ רשכי

ת עקוב הלודג הכובמ ,םנמאו• .דע־־ידע שונא לש וזוחמו וקלח־תנמכ רעצה
ם יכרדו תופיאש ,םילפרועמ תונוזחו תונויזח לש תוצצורתהה :"יוד״מ
 יכ ,םבהאיו ויתולבסל ךליי ,םדאה ןמ ופרה" :בואד וקיתב תמייתסמ
...״! תודפה איה

ה ניאו עוגרמה רחא תפדור ,"לילו םוי תרובשת" איהש הריש החמצ ךכ
ל כ~םדוק הברקב האשנ איה ,ביבאל והות ןיב ענ ,עורפ לבת ךותב .וב הכוז

, בר גרה םרשבמ וזח תישילשה היילעה ינב .ונברוחב י ד ו ה י ה ת י ב ה תא
ה כפהמה םג ."תולילב םילרע תמיאמ ,םידוהימ תללוימה ריעה" תוזחמ
ם ישנו ? םלועב איסונג וא לבא :עדוי שיא ןיאו״ :הינפ-לפכב םהל הרייטצנ
ו נכאמ הכה :םיעגפ ריש רמזל תולוחמב ןאצת תואנה הניארקואדוומדשב
ו חטבימ םישל היה לוכי אל ירבע ררושמ "...ויתובברב הרולטפו ויפלאב
. רקוע רעס ,ךפהתמ רעת ,וסנאנש "תוקייחו תוקרש" האר אוה .הולשב
ה גופה ,הנדנמ הפלתשנ םרטב ברח ,האפקש הקעצ ךא איה !הממדב דושח
ם יילגרה .המדא ינפ לע חוטב דעצב ןומיא ןתנ אל אוה .לואראק תוקעז ןיב
לבומ ידגה .ריבשה םורקב ,יופצה שערב ,תחתמ תחתורה הבלב תושח

262



ה פיה ושארב איה םימשב היולת שמשה ?ולאוגל לייאה היאו — הדיקעל
ו ישוח .תרזובמה הכמה וילע תחנתו טעמ דוע :ךבסב זחאנש םולשבא לש
ע בורמה םויל") םייניעל־םיאורה םיוולשה רשא ,תותואל תובושק וינזאו םידח
ף ו1ו לא ףוחמ" :םהב םישח םניא (״ול ינש גוז — הלילו דחא םייניע גוז
ק ר ,תוקעוזה יניע .םוהתב תרפרפח :םתיאר אל םתא .עוערה רשגה יוטנ
"...הואר ןה קר ,ןה

ר חמ דרומ םויה ,ותומד־לפכב םדאה תא תוכיפה תעל האר א ו ה ירהש
ל ש םיינוציק םיבצמב ,ןתונו ןכשמל עבתנ ןתונו לגעל עבתנ ,עשרל דגוס
' לופכ יבצה" :(בורקו) רחא ןיינעב ונושלכ ,םלועלאוגו תוחבזמ־ץתנמ
ל וקו !תומל :ארוק לוקו ...וקית ,אלפהרק עלקה־ףכ ךב לכה ...!םיינרקה
, וקיתה ןמיסב ןאכ ףא — ״...וקתשיי אל וקבאיי דוע !תויחל :ארוק
" !ןורח םלהיב אל תונכשמ ובוט המ" :ותהימכ התיה וז .הערכהה־רסוח
ה הימכ ןיבו — ״?חטבל ןוכי הכיא ולת לע תיב לכ״ :ותהימת התיה וזו
.הערכה תעש הל אוב דע ,תובר םינש ךשמב ותריש הגח וז ההימתל

ם ינעוט שיש אלא .הנמזל תימיטיגל תב התיה יקסנולש תריש :ונרמא
י רצוי לש דוסיה־תויווח תא הרסח ,דבלב "תילאמרופ" איה התוינרדומ יכ
.השדחה הרישה

ל כמ הברה עפשוה יקסנולש יכ ,תועדונב שודלו בושל ךרוצ ןיא
־ ותונפשחו תיקסטורגה ותייאר לע םזינויסרפסכאה ןמ :תוינרדומה תולוכסאה
ז  קולב לש םזילובמיסה ןמ ?הרידאה ותפונתו יקסבוקאיאממ ?ןובאיתל
ו רפכ לא ויעוגעג ןיבל תינכפהמה ותעדות ןיב דבואה "ןאגילוחה" ןינסימ
א יה וז הריצי הדוסיב .וז העפשהב זירפהל ןיא יכ ,המוד ךא .ןשיה
.תיבלודיג ,ונלשדדלוכ איה ולש תוינרדומ .ונתואיצמ לש תינאגרוא הדלות

' ץרא הריש לכ'םדוק השוריפ — ונלצא תינרדומ הריש יכ
' תורוקמ לע םא יכ ,היפארגואיגה לע אקודהאל איה השגדההו .תילארשי
ל ש ותריצי תא רידגהל ןתינ וליא .םדא־ףונו עבט'ףונ ,הקיטמיתה ,הקיניה
ל ע תיצולח הריצי איה יכ רמול היה יואר ,ידיחיו־דחא ראותב יקסנולש
' ץראה הרישה לש הללוחמרדיבא אוה .וז הבית לש תוברה היתויועמשמ
י שנא תפש,,היח הפשל הפיה "הנוכנה הניגנה,, תא שדיח אוה ?תילארשי
ש דיחו ,(והולספ םיבושחו םילודג "תובא" רשא ,ותעשב בר השעמ) ץראה
וישודיח ךא .(ןיחבשמ לכה ?ךכב רופכיש ימ םויה ןיאו) ןושל־ילכו תורוצ
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ר כיספו םייתרבח םינכתמ אצוי־לעופ אלא ויה אל "םיילאמרופה" ויגשיהו
.יצולחה רודה לש ותריש איה וז לכל לעמ * םישדח םייגול

ר יעצה ררושמל ואצמ תע ,תולובג וחירבהב ,לארשי־הצרא וזפחב יכ
ע זג ,"ןורחא יהי הז" םיקעוזה םינוילימ ,הניארקוא״תמדא לע תוהלבדומת
, "יח לארשי םע" היינאב םיצולח םע דחי תוקיבדב אוה ןר — רסונמה ומע
 תיבמ וחרב ותומכשו אוה .הברה תוקעז ותובהלתהב שירחהל שקיבש רמז
א לש תווקת לא (םבגב ןיכסה תרומרמצו םהיתורעש תכחלמ שאה) רעוב
.לארשיב תורוד הזמ ןתומכ ועדונ

ת על קר וניתודלותב רכומה ילוגס ןומיז ןאכ ונמדזנ ביבאהו חבטה
ה כפהמ רחאל הצרא ואב היינשה היילעה ישנא ."תויחישמ" תויוצרפתה
ת יסחי החוורו םזילאטיפאקה לש תיסחי היצאזיליבאטס תעל ,הלשכנש
, תוריהז םדמיל םתועינצב־םייאוריהה םהייח ןויסנ לכ .הפוריא ידוהיל
—  תישילשה היילעה יצולח םהמ ויה םינוש המכ .וקלרק תרות ,תעד*לוקיש
. "שמש לומ רדעמב" !םהלש םילוורש־לשפהב ,םהלש תויצאריפסאב ,םגזמב
, תיטסילאיצוס הרבח ,תידוהי הנידמ ,רתלאל הלואג :תולודגב וכליה םה
ן יבש םוצע הכ קחרמ םהומכ עדי אל היילע־לג םושש אלא ...תיללכ הנומוק
, שממהו םולחה לובג לע ויח םה .ןוימדה חוכב רשוגמה קחרמ ,ןוזחל תואיצמ
ת ויסלובנוקו םירבשמ תרומרמסב ,ההובג הרוטארפמטבו היצאטלאזקאב
ת ויביאנ ,ןוחכפו ןורכש ,תוזחאיהו הריקע לש דואמ הפירח השוחתב ,תוישפנ
ו ק" ישנאכ הלא םישנא רואית רשאמ תמאה ןמ קוחרה רבד ךל ןיא .תויניצו
• ׳ .ירמגל תרחא איה ונלש ןיסחויה־תרשרש .הדלפ־יקוציו ךרד־ירשי ,"ילארנג
ה עונתל ,תירבע םילעופ תעונתל םיקצומה תודוסיה תא וחינהש הלא םירענ

ת ולודגה תא .דואמ "םייטאמילבורפ" םישנא ויה תובשייתהל ,תיצוביק

—  ״םיעורק״ ,םמצע םע םיכסכוסמ ,םיבאוכ םישנא ושע תאזה ץראב תורוצנהו
ה כפהמה תא םימישגמה ינושאר ויה םה .םיברב םהיטבל תא םיניגפמו

ו נאש םיכרע .ריחמה אולמ םפוגב ומלישו לארשי ייחב רתויב תילאקידארה
—  ןיררוע םהילע ןיאש תומכסומ ,םהילע םמד םה וכפש—וניבקעב םויה םישד
."יוד שחר לכ" ןכ לעו "תישארב העיספ לכ" .ויה םיקפקופמו םיהומת

.הז רוד לש וררושמ אוה יקסנולש םהרבא
ה תע הזש תורענו םירענ ? תאזה תעל ״ירבעה םילעופה דמעמ״ היה ימ

רעצ ,ןושאר םלוע־אלפו םייחל לע התעמדו םא תקישנ דוע .םקרפל ועיגה
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ם עו תראפתל םיספ תנותכ הרשב אמא ינישיבלה" .םתמשנב ריעסמו קותמ
י פכ ראטלורפ ך כ רש הבחר לבתב דוע ןכיה "...למע ילא יניליבוה תירחש
ה ב העש התואל שי הייפיצ המכ ?"לארשיב ללוס־ןטייפ םהרבא" רשש
ת ועבצא״ו םהל "הנטק די ףכ" ...םהרבא יל ריקי ןבה :תחנ שחלי אבא
. הבהאה ,הרובגה ,השודקה תולעמב למעה תא ולעה ןכ לעו "רבשיהל תוקד
?  ״תוגונעה תועבצאל שעיי המ ...? ןב דבועיש םויב תועבצאל שענ המ ,הה״
ך רכור רשא ירשב ...ארפ־ארפ ינרפצ תא יניחימצה" :וללפתהו ןהב ושוב םה
ך גב הועשדורפ ךפה רשא ירשב ,חורהו תולרוגה סקרק לבח לע ףופט ינמ
ם מד תא !הבע ןוירש תוטעהל ,ביטימירפה לא ,תוטשפה לא בושל "...ףרוחה
ם ינפל םילבוקמה םהינקזב — ומגריתו ורעה דוחייה־תוקושת תא ,םחה

—  תאו .םדאה ינא״) המדאב םילעב עגמל — השא תומדב הניכשב םתוגהב
" עקרק לע תולילב םבכשמ לע םמלחבו ,("?תדל־יעדוי ונומכ ימו .המדאה
. המדאב םא ורבדי השאב םא עדונ אל — םחרו־םיידש תכרבו העירז ,הלותב
ה דיריה" דעב לומגתו יוציפ העבת םינגרובריעז ינב לש היצאזיראטילורפה
ו יה םיבגרו — בערהו ךרפה דעב ,וחנזנש תויורשפא דעב ,״תילאיצוסה
.תופטוטל םיתבו ןיליפת־תועוצרל םישיבכ ,הרות לש ףלקל

 ןטק ימ ,הפ לודג ימ
? רשבהו הדובעה תוכלמב
, השדח־תירב תליגמ — הפ הלולג המדא

!רשעה־םינש — ונאו

, וז תוקיבד םויה ונא םירכזנ תימצע הינוריאב הלוהמ תושגרתהב
ק ר לבא "!היוללה ...החולמ העיז ,העיז ,וה" םיקוחרה תולוקל םיבישקמ
ב לש הז היה יכ ,ךכמ ומלעתי םיבוטה םהירוענל םישתכתמו רוחאל־םימכח
ו תביטחו םילעופ דמעמ תמוקתב ,תיראטלורפ העדות תומקרתהב יחרכה
. תולודג ושע םימימתה ,םדא“קבאל ויה םיחכופמהו־םיחכפה .אקווד תיצולחה
, תזרפומה תויטטאפה ,תילארטאיתה המינה לע וליפא ךרבנ ןכ לעו

ו אר (ףלדו ,ויתסו) םיזורפה םילהואב ,םירדח־ירדחב ירהש ."םיעותעת״ה
ת ולעפתה יאלמ ,הדיקעל־םילבומכ םא יכ הרותל־םילועכ אל תופוכת םמצע
ם תרובגב ימ ןנובתמה שי םא םידדצל םילזופ ףא ,םמצע לע םימחר ,םמצעמ
ל ע רישל יקסנולש רזח "להואב םימימ" םירחואמה וירישב .םתדיקעבו
:םהלש תישפנ ״היצאוטיס״ וראתב הרעשה לא עלקו ורוד ירוענ
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.ףנכ לא ף^ככ - ףתכ לא ד;ה...

.אלתזק עורזמ .סר?ל .סלפל

.ר?צ עשרמ ,ת^רוח חורמ

הלא לע אל םאה :ידיגה ,ידיגה

?ר^דמה לומ לא םןלגר הנגאשת

?תעמש אל םאה ?הלא לע אל םאה

.דעומו גס? הלןלה םרזע

טעשה רמזמ ,תנתכ םרפמ
.דא ומ? תולוע ונקנחש םילמ

ע ישומל תוחווצ ,עמד ומב תולוע

...השירחמ תוח?2היד לוחמל התןה

ה רישה לש הינמיס םה "תוקונח םילמ״ו השירחמ תוחפייתה ,ןכאו
.השדחה תירבעה

ל יבומ וניא םא רעצה תא עינצהל דמלש רוד ינב) וניניעב אלפיי לא
ל ש םתייוול־תב ,תירבעה הזורפהו הרישה לש יזכרמה ביטומה יכ ,(םישעמל
ת ומחלמהו תוערפה לש ןמושיר קר אל ."םיטבלה" ויה ם י מ י ש ג מ־םיצולח
* תורודמ רתויב תובושחה תויתורפסה תודועתה יכ חיכוהל השקי אל .השע
ר פסל םיברמה םישנא לש אקווד ןה תומיוסמ תוינחור תויצאמרופמ רבעמ
ר נרב ,הלכשהה לא רבעמ תעל גרבראייפ ומכ — ןועגשו ןוגיו םידחפ לע
—  לוספל התא יאשר .תישילש היילע תעל יקסנולשו היינש היילע תעל
ל בא ,ובציע םהש יגולוכיספה סופיטה תא — ונימי לש תיפצת־תדוקנמ
י גיצנ תויהל וכז "ךרד־ירשי" אלו םה אקווד יכ איה תרערועמ־יתלב הדבוע
. בואכ וקית ,ערכה אלל ,םידגונמ הכישמ־תוחוכ םשוריפ — םיטבל .םנמז
ן הב ןיאש קפס ןיאו ,תורחא תונושלב תוחא וז הקוחש הלמל הל שי םא קפס
ת ולעפתה .ונלודיג־תמדאמ הלוע ,ונתייווהב איה תינאגרוא הכ .תויראלופופל
ם ירייתה ךרדכ רשא ,"םידהוא" ורמא םיצולח לש "לארשי־ץראל ןורשכה" ןמ
ם ירשה .םתכאלמו םתיבל ושרפו וציצה ,הלק העשל םילהואה לא ועלקנ

. ..הללוס הפ השדח הליסמ" .םיטעמו םייערא ויה םהלש תונונמה ,םינפבמ

ודמע הפ ...הוללס םישאונ ,ועדונ אל םישנא ההומתו המשנו המוגע ץראב
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, יב תבהבהמה שאל ,יבאכל הליסמ ,יידמל הליסמ ...ונבו ורבגתה ,ופלועו
. ונמזב ץופנו יטאמוטפמיס ריש רמוא — (יקסבופלוו) ״...השקה יחורל
: "הנורחאה תירבה" ירבד תא לובכה חישמה יפב םש ריעצה יקסנולשו
ת וחולכ וריחשי םיפכ ינש םדגנכו ,היימוד םירתוח םייניע ימוצע םיחלמ"
ת ישילשה היילעה לש םיבושחה היררושמ לכ ."למעהו יווד ה ,תירבה
ו כרד י״פע דחא לכ ,תודרחו "ןוגי" ורביד (יריאמה ,ןדמל ,גרבנירג םהיניבו)
ם ירופיסה ירוביג .ןושלדוועבטמו םילמס לש עיתפמ ןוימד ךות תופוכתו
, אשדל בכוכ ןיב םילטלטימה ,םיטבלתמה ויה (דואמ םישולקה) םינאמורהו

ם יכלהמה םעבריש .םיקחרמל תוארוקה תונריס יכבו םיבגר ,הריפכו הנומא
א והו ןב הל שי ,הל יללא יל םא םש״יא .ףלדו ויתסו חש להוא" ויה הנחמב
ר ובעכ קר .(יקסנולש) "באכב עירי ןורי בלהו ,ףחיו עורק בלהו" ,"םותי

, ןילוחהו השעמה שיא אוה ,ונממ בוטה וער ינפמ הז רוביג קחדנ תובר םינש
.הערכההתיהמ ,םחולה

ג רע רשא השא ותיב לא סנכמה םדאל לשמ ? ומכ םהל לישמנ לשמ המ
ם יזיז לגעל ,עדיש תונשי תובהא וברקב קינחהל דוקש אוהו — חמכ הז הל
ו ניא שבד חרי .וללח תאלממ התייבתנ אלש תורזהו ,הניבל וניבש םידוחו
" םירשגה לכ תא" ופרש הנה .תודרחה חרי םג אוה תופוכת ז קשח ףשנ קר
ר דארמל זמר וידו — הל םימד־ינתח ,תיניסמח המדא םהל ושריא ,םהירוחאמ
: האראו יניע םוצעא״ :שפנה תא ףיצמ רחא ויתסו — הרירק חור בשמ ,ףוג
ם יקוספ תשרשרמ יבא לש העותה ולגרו ...תכלשה ףודפדו ...רחא ויתס
ט במב הרקס ןיעהו םיבוהא םיפונ ושטשטינש דע ןמזה ךרא המ "...בויאמ
, םילמסה ,תוצילמה ילג םהילע החקיפ ,ץראה ירה תא קמחתמ־יתלבו יולג
י רכנ .תגעולהו הרקה הניע תא ת ו ר ז ה השטל םתחתמ ירהש !שודקה בזכה
ד ע הפונב עלבנה ץראה לש קיתווה החרזאב אניקו ןדועמה ףוגה ןאכ היה
ם יכרד־קבא ובוטב ינרפעי אל ,חור ינשומי אל .םי ינחירי אל" :רכה־ןיא
א נ ,לילא רבדמ" :ללפתה ןכ לעו ."עורשה יאודבכ ףונב טוטרש תויהל
/  .תכרודה ילגר תא ךבהזב רפע / .םוכע עזגכ ,עורפ תישכ / ,דכנל ינצמא
.(ףונ םע השיגפ) "...ידי ןבול יל יחלסו ינצמא / ...םוקבחי ידי ,ךירוצי הנה

א לו "הדבוע" התיה הצובקה היינשה היילעב) ףותישל םה םינושאר
ת יללכ הנומוק״מ תוחפ אל .םזיביטקלוקב םיקודא םהומכ ןיאו (המארגורפ
םדוסיבו — ״תומשנ לש הנומוק״מ תוחפ אל ,״לארשידרא ילעופ לכ לש
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ם יבושקו הדיחיה םשפנב םיעצעטצמ ,םיבואכו םישיגר םיטסילאודיבידניא
ה שא ,םאו בא — ״תיעבט״ תיתרבח המקר לכמ םיקתונמ .הישושחר לכל
. םד תברקב אלש "ונחנא" לש םיכר םינצינ לע ,היפילחת לע ולמע — ,דליו
, םיברה לע ןעשיהל ושקיב ןכ לעו ,תישיאה םתדימע ןויפר לכ תא ועדי םה
ך ותב גומיהל םינכומ ,ללכו דיחי ןיב תוציחמ תסירה לע תוקיבדב וזירכה
ם נחטיה רותל רשא ונא םירגרג יקש התעו" .םידחאל ומע תויהל ,לעפמה
 ,"םש״מ עיגמ דחא בתכמ קר ךא .״! יננה — !ינולפ — .הבהאמ םמוד ופצי

ג ומיה דע םגרישו ח״מרו ה״סש ןפח ימ" :רבכו — רבעה ןמ תתואמ תוא
ל ש ,ן ב לש םיידיו !םיבתכמ — ז בא ילב ינב רמא ימ ן ונחנאב ינא לכ
ל ש תומשכ ןגנתי ה ח פ ש מ • ת ו מ ש טרפ ,הנחטשית ה ל כ לש ,תוחא
.(תינרות םויה תא) "...הרותל־םילוע

, ןוחטבל ,תומילשל תוהמכה ולא תומשנב תוריתסל ץק היה אל יכ המוד
ד מעמבו ליגב ,שפעךלהב — תוימהובה ןמ םהב היה הברה הכ .םותמל
ן מ היוללה״ו םיבער !ינועה תא םישדקמה םיינע לש רוביצ .ילאיצוס
, "תוטשפ״מ םהיכרע־םלוסב הובג ןיאו — םיבכרומו םיכבוסמ !״רצימה
—  תיב־ילב־ינב ,״רוד רקפה״ ,תובאב םידרומ .וטושפכ םייקו־יחו םדו־רשב
.דבכ דעצ לא ,"םישרש" לא ,ת י כ לא תאצוי םשפנו

. קירה ללחה רעפנ םהירבעמו — םיכרע תמוצו תורוד תמוצב ודמע םה
ש דחה ,(הבישה התיה תענמנ ,וילא עגעגתהל היה רשפא) בזענ ןשיה תיבה
ת ובהלתהה יאישב .םירמוח ירוביצו םימוגיפ ,הממשב םילהוא קר ,לדו ןטק
, ינא רוד רזממ" ןלבה םתדיקעו וינוב ולמע אוש אמש :תעלות תמסרכמ
ת וביזעהו ."יגפסאיו רקפהה ינואצמ םילפונ הליפת־יתבל רשא רדג ירוחאמ
, חפייתמה םדאה רתתסמ הירוחאמ רשא הכיסמ- :האג תונפחיב תיווסומ
, "הכובה םלעה" אלא ודוסיב וניאו "רזממ" ינפ דימעמ אוה ;שאונה ,ךובנה
ן מדזמה ,אוה ןויקומ ."יל תתנ אל ךשדקמ תיב אובו" ומלוע ילבהמ חקלנש
" ולוכ םלועל" ןושל טישומה בוצע ןויקומ ,יקסנולש ירישב תופוכת הכ
ת ויה ער יכו ןער יכו" :תילילשה התבושת תא תנפוצ תירוטרה ותלאשו
ד ובכל והוניפ יעשמל אטאטמב תוחור ומכ ,קירה עיקרה תחת יבוזע םדא
. ..יפוסאו רזממ ,יל עונא םיקירה םימשה תחת ...םתס :ינואר ן והותה גח
ר כשי ןכ לעו — ״...והות ידלי ,םילכס םידלי ,ונחנא םג יכ ,יל תפכיא אלו
.עתעתיו

,והוב ,םתס ,התוומה תוצאה שונא יכרד ,יבוזע םדא ,"םיקיר םימש"
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ו ירישב רבכ (התועמשמו) וז הקיסכלל בל םישל היה יוארה ןמ ...המילב ,ןיא
. םזילאיצנטסיזכאה לש ונולימל כ״כ הבורקה — ררושמה לש םינושארה
. םהיניב םיעדויבש“רשק לכ םג ןיאו םייפוסוליפ םינכתל הנווכה ןיאש ,ןבומכ
ת א וליפא םירשעה־תונשב עמש אל ריעצה ררושמה יכ חינהל שי ףאו

ו רוקמש ,עדומ־יתלבה רשקה אקווד ינייפוא ךא .הלוכסאה תובא לש םעמש
, תוביזע ,ררופתמ םוקי תייוח ,תומחלמה־יפלש רוד לש תפתושמ היווחב
י הירה .םסופיא ,ויכרעמ ולוטריע ,םלועה לא וירוביחמ קתונמה םדא
ם הב העות אוהו ,םייחה לא וחרכ־לעב ךלשוהש םדאה לש "היצאוטיסה"
, חרוטו אוש סמועמ .םתס םימי םימיה" .דדובו ירכנ ,הרטמו ץפח ןיאב
ה ה ,ךרוצריאל ןעט הה ,ךכברדמ לש תוניפס ,הה .םשל־יא גילפי והוב־יצ
, יחצנה םלולסמב םישידא םיענ םיבכוכה .הנשנו־רזוחה ביטומ — ״םתס םימי

ד עו תישארבמ" .םמעושמו עגי םוקיה ,"?המגמ־יא ,האמגמ תבכרמ" שמשה
ר חמ עוקשל םויה .םתס הככ הז .דואמ ער אל םגו — ךכ לכ בוט אל ,התע
: דיתעל ונושלכ .רעזימו רזו רזומ לכה ."ךכ וא הככ יל תחא .חורזל בוש
.והותה ףס לע תושלוג שונא יכרד

, ישפנ עסשב אופיא ויח ,םהבש םישיגרה תוחפל ,הזה רודה ינבמ םיבר
י קושיח תא קשחל םיעגי ,תקחדומ המיאב ,ןוחטב־יאב ,הלופכ תואיצמב
ת ואיצמה ןיב ,םתעדותל םהישעמ ןיב הצבר הבר םוהת .תררופתמה תוישיאה
. תברוא תלופמ תנכס ןיבל םיברב תרהצומה תמאה ןיב ,תימינפהו תינוציחה
ן הוכה־ררושמה רבד — ״(?ימ הנאריה) יתמשנב הפצ הרוחש תלוגלוג״
י כ עובקל רתומ ןמז לש ץנאטסידמ .ג׳צאו "הדסמ" ישנא רבדכ ,"יוד״ב
א רחא-ארטס התיה איה :הנממ ענמיהל היה רשפא־יא תוביזע לש וז השוחת
ל כרבדוק םיסונא ויה םה .יללכו ישיא ,שדח תיב תונבל ץמאמה לש
ר יזחהל םהילע רזגנ םנמא םא םיכרע םפאל ,לכמ־לכב קפס ליטהל ,קתניהל
ד עו" .השדח הינומראה איה ,"םותמ" לא עיגהל ,ותומילשל םמלועו םלוע

, םיבויא ,היהת דוע ,םירחאה םימשהו ,רחאה רטמה ,תרחאה חורה דעומ
י כ ,וכותב םילודג תודיתע ןפצ םרעצ יכ ,ררבתנ םימיל "...הפעלז םכחור
. םע לש ותלואג :ודצב ורכש רשא לארשי ייחב ידיחיו־דחא תויהל הכז
ל ע םיזמרמ םניא "םירועסיה" םהיררושמ יכ ,םיארוקל םהל שחל ןוכנ שוח
ן ובצעב םהב ויה העשב הב ךא .היוצמה תשבי רע םג םא יכ ,דבלב הרעס
, תושילתו תונתעיקש לש ןועבקה תנכס :דואמ םיינסרה תודוסי הלא תוביזעו

זוחמכ ותצרעה ,םלוכ םייחה לכל ה מ א ר ג ו ר פ לאכ רעצה לא תודמציה
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ת מוצה ןמ .ילאירה םלועב םיעותעתו — םדאל ול האיה ידיחיה הובגה
.םינוש םינוויכל םיכרד ושרפנ דחאה

" םיקרפ״ל ("תאלמ לע" דע רשא) יקסנולש תריש תא םיקלחמה שי
" יוד" לש תויגלאו "לאערזי״ל תונונמה ןיגוריסל ואב וליאכ ,"תופוקת״ו
. היגולונורכה דצמ וליפא הקדצה ךכל ןיאו .תויצולחו היצנדאקד ,"והוב״ו
ת ריש דימת םא יכ ,הצילמה רבדכ ,סויפה לא תלופמה ןמ ךרד התיה אל וז
א והו ,"ןרה לפכה" למסב דימת ,תחארדנועבו־תעב ,סויפהו ת ל 1 פ מ ה
ו תרישל חתפמה איה וז תוינש .הריעצה תויצולחה ררושמל ואשע רשא
.הלוכ

ת ויולת יתלב ,תועדות יתש וליאכ ררושמה ליעפמ ותישארמ
ן  החירפו העיקש ;"ונחנא" לש תובהלתהו תוירטנצוגא :וזב וז לוכיבכ
ל ש וירדס תעירפ ;הימלבו הזע תוירצי ;עוגרמו םידחפ ;תדלומו רכנ
ת רושב ,תוומלו םייחל הל םינפ רשא ,םיבטק תריש יהוז .הינומראהו םוקיה
ו פפותי יל םיוותס !רחבו םוק — םיינשה םיכרדה״ :הנויה תרושבו ברועה
! טאל !טאל :ןושחלי יל הבונת יהמכ םיבגרו ...!הפוס !לובמ :םימערב
ש בוחה ןהוכה םגו רפאב שלפתמה ערוצמה םג היה אוה "!המדאכ !רקבכ
ק מעה") ןקזה בגויה ,"םדקמ לוק רכז חוכשל ןאממ״ו "רוד רקפה" ,םיעצפ
ל ע ךרבמה (הזח־םורפו רעיש־םורפ ,ףחי) ריעצה בגויהו ("תבבונו תינעמ
י נא ,ינא יכ !והות ךרד ,ךרדה ייהת יל הכורב" :המשל םיכרד תקושת
ל לותשאו עתא רשאו ...עספא ידמ תוטטושתמה ילגר ופגניי רשא יתדמיח
ו לש תונושארה תומיאופהמ תחא השבלתנ הרקמב אל ״! זוחמ לא :עוושאו
ר ש אוה .תחאה שפנה ךותב וצצורתה תונושה תויומדה :יטאמארד שובל
" יקוב וייסש ,אושךב״ץל ׳בא ילב ,םא ילב ,םש״ילבךב ,רזממ ,יקותש״ל
י ל שחולו םלועה לכ יהולא" קפרתה םג וילע ךא — ״...בגא ךכ ,יקורס
"...!התא ...!התא :הבהאב

ש מש תדירי ברעה לא ןנוצ דרוי שמש" התארש המצע ןיע התוא
ל ע "םתס" בבוס ץראה רודכ תא ,"ןקז ןביג הדמח ילב דר ,דר ...הדמולמ
, הירוגלו הבלכל ,הילע םירדלו ץראל הריאמה ןיעה תא האור םג איה וריצ
ך תמדא איה החפש קר :םושלש לומת ינומיר דועו" :היירבה זכרמ םהש
ע דת אל םאה !ליוא סוקינרפוק ,יא .היתוהמא ינומה ןיב שמש התרבגל
,תושמשה לכ ובוסי בוס ,הירוג לע תצבורה תחא הבלכ ןעמל יכ :עודי דוע
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א וה הלא תויאר יתש ןיב לדבהה ירהו "."המדאה תא םיבכוכהו םיחריה
י נא הטוש בלכ לבת םא" רשש ימ .תילכתל "םתס" ןיבש ץבורה ףוסךיאה
ו ל ארוקש םילהתה ירומזמב הלענה יכונא" יכ עדוי /,ףטונ ויתפשמ רירה
י בוקר ,םדש קמצ ,םרשב ץקוש רשא םיערוצמה ."םיהולא לכיה ירשבו ,לבת
ה פצר תקלח לע" רשא ,הזמ הפיה םדאהו — הזמ םיעגונמה םילותחה ,ףאה
, םלוע לש ונוביר ,האנ רודה .התרטע המח יל הרשוקו םוריע בצתא יל
ן מ םידגונמ שפעיכלה םישמשמ םמצע םייומיד םתוא ."תרציש יחה רשבה
ו הובה ןמ םדא ךלה ,ילדה אולמ םיללט בואשל ברע ךלה" :הצקה לא הצקה
ו אלמ יילד םג יתעדי ,והותל יתאשנ אל ילסא םג יתעדי" תמועל "ילבה לא
",..ידג תקוש ןמכ יעוגעג תותשל ואובי תוליל הנה !רדא ראב ,ילע .ידכב אלו

ע יגה םא .תובר םינש ךשמב יקסנולש תריש הדמע הז "וקית" ןמיסב
ם נ" תוכזב לכי־םדוק הז ירה — שרופמ ךכ״לו םימו־םחלל הז ררושמ
.יתמאה "ושרוש" היהש ,הליגר־יתלב המצועב דימת וב יחש "הדילה

ה טשפהמ רתוי המדאה התיה אל תישילשה היילעה יררושמ ראשל
ן יא ךא .(עמשמ יתרת) העודי אל לבא ,התוא "וריכזה" םה ."תיגולואידיא"
י אלפ תא תוקמעבו תויביסנטניאב יח רשא יקסנולשכ ירבע ררושמ דוע
ם ע תודחאה לא ,תיצרנה תומילשה לא הביש .ןוירפהו העירזה ,הדילה
, ןליאהו ידגה ילשמ םה הילשמ ?עבטה לא הביש דימת ותרישב איה םוקיה
ר בכ .תכלשהו םשגה ,תורקעהו הבונתה ,הילבהו החימצה ןמ םיחוקל הילמס
ו נילע המ^דה תומד — תרחאה תומדה דיל — תצנצנמ םינושארה ויריש תעל
ו יחאכ תויהל שקבמו חותפ הדשב ךלהמ ,ינומדאו ריעש ,ןושארה־םדא דחאכ
ת וקושפ ויריחנ ,חמיצו םוריע ופוג .םיידגו תורפ ,תובלכ ,םיבהנש ,תויחה
א רפ ,םיעזג סופסחב שוחל — עגמ^תובאתו תויורג ויתועבצאו תוחירל
ר שא ךל בוט" .חמוצהו יחה ןיבל וניב הציצח אלל ,םיפנע יסוקיס ,םיצוק
ן נערה הז ךרשב ךחלל השו זע ואבו !םדא ,האשודמה ךתייווג הפ דדומתת
ה נקנית ךיניטע תמוטיפו יפא לע יתלפנ הנה ...!המ המ המ :ךוכריבו

י תומצעו ...הנסב לגע הרפ ךוחלכ ,חורה ינקקלת הנושלבו ...אמצ־תוחצ יתפש
"...ינומכ הפ ועגי רשא םילורחה אוביר םע תישארב־ןשד הניקושת

—  יקסנולש ביצהש ״תיאלקחה םימשה־תוכלמ" הארמל רקבמ ךובנ םא
י כ ,ךכ לע רובידה תא ביחרהל ןבומכ אוה רתוימ .הברה חכשש ןמיס
ינא") ןומישיב המחלמה ,המדאה לא הבישה התיה תויצולחה לש התמשנ

271



ו תכלממ ,ריעה תליספו ("ערזה תאנוש דתמש תא היישותה רומזמב יתלליח
ה דלונ הז ןמיסב ירהש ."ףטוטה רוחשכ הרוחשה היירטפה" ,ןיק־לבות לש
• ילאידיאל הומכ התיה אל תוינרדומה תויתרבחה תועונתה לכ ןיב .תונויצה
. יח־לכ־םא תצרעהל ,המדאדודובע לש הקיטנאמורל ,רפכה לש היצאז
ע בטה תא תושעל ההומכ התיה אל .הנש םייתאמב הרחיאש תוילארוטסאפ
, תורקעה למסכ ריעה התזבנ התמועל .תימינפה הולשה ,תואירבה למסל
ל ש םיילאנויצומאה וישגדהו וילמס .הינומראהסידו תחנ־יא ,תויתוכאלמה
ש וביכ־תקושת וזיא .םיקומע םייממעו םיימואל םידברמ םיקנוי יקסנולש
ר ומזמ המכ ,"ונלהא" ילידיאה םירישה רוזחמב המלשהו עוגרמ ,"למע״ב שי
"...העורה יפב םילילחתישל םלועה לכ היה יכ" !ובהז״עיבגמ הפ זתוה

: רתוי םיקומע םידברמ קנויו בלתשמ ומצע אוה יגולואידיאה דבורה ךא
ם ילורחה יכותמ התלעו !לרעיאו יניגדגד ,וה" .ביטימירפה לא ההימכה ןמ
ת א ןרמת היפ ומב וא ...!1את ירחא ,בהנש ירחא תקלוד ,תישארב יתוחא
ה ל חא יקסנולש תריש תניוצמ הבש תויבטוקה "..הריעשהו תירוחאה הלגר
ה יולג תויטוראו הזע תוירצי .יתוברתל יאמקה ןיב :רחא םידוגינ־דמצ
.הילותפנב ןהל דבכנ קלח םג ךא ,התויביטסגוס רוקמ ןה .התוא תוניזמ

ו מרפו ...המוחב בוגעתו דדומתת הכילוז םירבא יפלאב םיבגע עוציבכ"
ד עבמ רשבה ףשחנו ,השיבלה ךתרוה ךרועל םיספה תנותכ תא ילורח
, םותה ערפנ ("יזפחב") עבטה םע הנושארה השיגפב רבכ — ״...םיערקל
, רציבש תוידוגינה יהוז ירהש .ץבור תאטח חתפל .וייותיפו לילה הלגנ

, הדילה ,םייחה אוה :ערו בוט עדויה םדאה לש ותואר תדוקנמ ,עבטבש
, םוטאהו םוסה חוכה םג אוהו — םייקתהל בערה לכו םוקיה לש ונושבכ
• לצו םינוא אוה .םירדג לכ ץרופו םיכרעל שחכתמ ,ונובערב ומצע הלכמ
י וקיש ,םדה ,םדה" .ןובאיתל־םרהו הייברו־היירפ ,םהילע שורפה אטחה
, תורקעמ רמ שיה "...םיהולא דגמ םג ךא ,ךנעמ אוה ,רמ ןעל ...עשפו םיהולא
?הוואתמ רוויע שיה

ה בוגת יכ ...יראוצ ףופכ" .המושיג לע האב ןוירפה־תקושת "עובלג״ב
ה סוס ,תומטפ־תריתע הרוחש הבלכ ?תדל איה המדאה ."ערזו יתצפח
• ירדעכ להוצ םדה ן "ולוכ עפוש דש — ירשב״ ,המוחיו המח הכילוז ,הרה
, קוניל סומלוב םיפוקת המהבו םדא .םהיריחנ ףטלמה ביבאה לומ לא םיסוס
: האר ךא .ןיא המהבה ןמ םדאה רתומ :אוה רשוא .ףטליהלו ף#לל ,קלקלל
םייופצ םישק םירבשמ דוע .ערו בוט תעדה ץעמ ונמעט םרטבש םותה והז
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" יתישארב״ה ןיב הנוכנה תיטסינאמוהה הגיזמל עיגתש דע. וז הרישל הל ויה
.תורקעה לובז :הלאמ םירמ םימי הל ונוכנ ףאו .ךנאהו בגרה ןיב ,ישונאל

ו לש ןושלו הרוצ ישודיח ז ורוד לש הנוכנה הניגנה תא שדיח יקסנולש
.אילפהל םתוא ומאת

ה תיה אלש םשכ תיתורירש התיה אל ונתריש לע הפכ התוא הכפהמה
ם היתומולח ויה םהימדוקמ רתוי הברה יכ .םייחב הכפהמה תיתורירש
ם יבוטה תוחורה בשמל החוורל םיעורק הזה ןמזה רודה ינב לש םהיתונולחו
ו נמז תב תיפוריאה הרישה ירחא "רגיפ" ליחתמה קילאיב .ץוחבמ םיערהו
. תינורכאנא טעמכ ,דואמ הכומנ הדוקנב חתפ ,(הכרבל אוהש רוגיפ שיו)
. הלוכ תימואלה ונתעונתב ,רחואמב הדלונ השדחה ונתורפס .הרקמב אלו
 ןמ ,תינוליחה הלכשהה לא שרדמה תיב תא האצי ט״יה האמה ףוסב קר
ת רמשמה ןכ אלו .ילאיצניבורפהו ילאקולה היפוא תא השטנ ,בחרמל הרייעה
ם לועה תא התוויה ,התאצבו הלהואב "תישונא" התיה איה .הנממ הריעצה
ה תוא רייצמ יקסנולש רשא תודלי .שדוקו לוח ןיב דרפה אלל ,הלש התיבכ
ן יב ,םדמודמה ןילקרטב" :התעשל תיסופיטה איה םיווק־םוצמצב
: דודהו באה — תיווזךרקבו ...׳םינחוא-יא, הלהקמה ןוגינ ,תודוסו םילתכ
ר דנסכלא םע ידאלמ ררהומ םיחגנתמ ןוראב ...ינחור זכרמ .דבח .חולישה
ם ירוענה המכו המכ תחא לעו .(ןינוקאבו םבמר) "...ןיקשופ שטיבייגרס
, םהלש התיה המחלמה ."םלוכ לא" תתתואמה ,תערופה ,תרעוסמה היסורב
ס רהנש הלא ופיגה םיסירתה תא .םהלש ןורבשה ,םהלש םימיאהו תווקתה
ה לפנ "תועט" ךא יכ ויה םירובס .הרעסה ינפמ דחפב וטלמנו םמלוע לילכ
ב ושת אל תאזה הפוסה יכ ונב אלו םעז רובעי דע אבחיהל ולכוי יכ ,לבתב
.םהימי לכ החונמה לא

, אוה יקסנולשדוסוגב (רתויב ילאסקודאראפה הרואכלו) ינייפואה דצה
ק הבומה תרוסמה לעבו לודגה ןשדחה תחא הנועבודועב אוה ורבחמ יכ
, לחונו דרומ אוה .ולש הקיסכלב ,ויתונומת ,וילמס ,וייומיד תכרעמב רתויב
.השדח תישארו בהז־תרשרשב הילוח

ם לועב םירבדה ויה םיטעומ הכ ;הקירילה לש התעש התיה וז
־ ףונ ,םיטנמיטנסרו םיטנמיטנס ,תודידב ,חורב םילהוא ,םימולע לש הז חדוק
י ערק תא תוחאל החוכב היה הקירילה קר .ףעוצמ ץוח־ףונו שגרנ ימינפ
ץראב םייחה לכ .רתויב יטאווקדאה יעצמאה הל אוה למסהו — תואיצמה
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" זמר" — היישע לכ .לשמ ךא לכה ,טא יפוטע ,םיישממ־יתלב הכ ויה תאזה
, ןיק־לבותו בויא קר אל .קוחר ןוזח וא רבעב השודקל ,הזמ "הלעמלש המ״ל
.דורחךייעמו עובלגה םג — ויה לשמ והילאו ולולונוה

, רכזהו הווהה ימוחת ןיטולחל ושטשוט הלא םישנא לש םשפנב ירהש
, הטמ לש לארשי־ץראל המדק הלעמ לש לארשי*ץרא .תואיצמהו למסה
ם ילהואה הנחמל ת1בנו באחא לש לאערזי ,ועמשמל קוספה ,טשפל הצילמה
.חמצ—הפיח תבכרהחקל ךומס רשא

. דוסו־שרד־זמרכ עמשנ הז — עובלג
. הפ המחנמ הניכש ל״זח תנוי ומכו
ש רופמהדבש וא ,םיליווגה־חיר הז

.ופאמל רשא תוצילמה םרכמ

.םירדרד לש טשפו ,יח בגר םג הז ךא
.לילב ןת־ללי לש ,רהה תדולח לש
ם ירדעה שולגב ,ןוזחה רשפ הז

.ליאה ינרק האור הדקעמ ןבש

ר ההו ןייעמה ."יחה בגרה" לע םא יכ ,תוכז הדמלנ הירוטסיהה לע אל
ו יה תוסונא ןיעהו שפנה .דסמה ,םיינושאר ,םהילאמ םינבומ ויה "םייקוספה"
 רשא תדלומה" הדלונ ךכ קר .םמינפהלו םטלקל ,םירבד לש םטשפ דומלל
ר שא השדחה הרישה הדלונ ךכ קרו "ללכב הנניא וא המינפ איה ךשפנב
. "ןתא הררושכ ןהידעלב רישל" הדמל לבא ,תודגאלו תונורכזל הרכנתה אל
—  ״ושממו וילמס תויכנוק ןיב ףוחב ...יושמ בהז גדכ״ עטריק ולוכ רודה
.וררושמ ומעו

, אמצה ,חיחצה ילארשיצראה ףונה תא ועמשמכדטושפ הליג יקסנולש
י לגר ותוא תולגמש יפכ ,וילורחב ערפ הלועה ,וילחנב ץורחה ,טפורמה
ן ענכ אל ,םיננגוסמ "םייחרזמ" תוארמ אל .ןאצה ירחא ךלוהה העורה
ת קעז .רה תחרק לע העופ הידג" .חמוצהו יחה לש םקויד םא יכ ,תיארקמה
א וה "...יתותפשכ ,טפרתמ המדא בגרו ,םייכינח יכותמ ןשכ העבנ ןבא
ו נבל :םתזרח״ :םתעש הרבעש םילמסבו םיקוחרה םיבכוכב הרגתהו רטניק
! שובא אל ינאו / רקי ץפח לכבו םיטפטב והודפיר / ריבד ,לכיה ,ןומרא
ל כה — ״רקב לכ יב ליטי ושרפו וללג תאו / ריד ,הוורוא ,תפר יבל ול
,ספסוחמה לא תוגונעה םיידיה ןמ (הריתיה ותזרפהו) ילאיצוסה רבעמכ
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ל ע ,המדא לע" גאושה בלה לא "םיחרפדוובוב״מ ,"יעבטה" ,יתישארבה
ב רשב התהדש) םיספה תנותכ תא ןושאר ערק אוה ."תיש לע ,רבדמ
ל ישה ן המורפ הצלוח ,"יקאח" השיבלהו תירבעה הרישה לש (הדובעבו

ף דר ;התפשלו המדאל קשנ םיילגר־תפחיבו תורוד*קבא םיקבואמה הילענמ
. תורוסא ריתהו תותמ היחה ,ויתב לא ןררג ,תירבעה יווצק דע םילמה תא
ן וגינה תריצי לש המוד המישמ יגפב דמע אל םלועה־תרמואב ררושמ םוש
.םימכסומו םיעודי םירבדהו — רוניכה םע דחי

: וזמ הריתי .תויתוכאלמהו תוירטנצסקאה ןמ היה אל הישודיחב ךא
! שמוחה ןמ הדיקעה ,שרעל תחתמש ידגה .הייומידמ ריאמ אבס לש ונקויד
ם יבכוכה ,הרות ירפס יצעכ המדאב תוצעננ וא םילהת תונרה םיילגרה
! תופטוטכ םיתבו ןיליפת תועוצרכ םיחתמנה םישיבכה ,םינוג*א״פב םיזמרמה
ל ולא ,רו גחררסאכ הבזכאה ,הניארורדניאצ לע אתבסכ םיתשה םימשה
, "םיליוג חיר" אל םא הלא םה המ — תוצח ןוקיתו באב העשת !תובצעכ
ן ליא לכ" :"גח ורסא" ןובצעה־רישל םויסה הנה ?םעב םישרוש ,תשרומ
* ורסאב הכוסכ םלועה .ךומב לתוהמ גורתאכ המחה .וידוגיא ורתוהש בלולכ
: יממעה ,יבבלה ,עגורה תיבה וא ,"גגה ןמ ךכסה ערופ חור רבכ .לבא גח
ה צור ינא םויה .תלטומ שודיקכ הנבלו ,ותבש תורג לע ךריב רבכ הלילה"
"...תלדב הזוזמה קשנל התיבה יבושב

ת פשוחה ,הדירפ העשב־הב אוה הזה ירולקלופה רשועה לכש אלא
ה יה אלש ינחורה תוכרעמה דודיש תא ,"תורודה תמוצ״ב םיכרעה לוגלג תא
ת ויהל הלכי הז דרומו ינוליח רוד יבגל "רבעה־תשרומ" יכ .ונממ סונמ
, לשמ ךא התיה "תילט״ה .דוע אלו — רולקלופ ,תורוצ תשורי קרו*ךא
ת ודגא ןה הלא יכ תעדוי שפנה .תיכנוק — הזוזמה ,קיר קיתרנ — תפטוטה
ם נכות לא ךרדה .ןתמות תא ףרט שדח םוי יכ ,ןמא תרימא ןהירחא ןיאש
ט עמ לא ,תוארמה תאובב לא ,םחורו םחיר לא תדמצנ איה ךא .המוסח
ו חמצ אל דוע לכ ,ןהיתורוצב ,ןהב הזחאנ איה .םיקוספ ירבשבש אילאירה
ה ררושכ ןהידעלב רישל" הדמל אל דוע לכ ,הווה־תודגא ,םישדח םילמס
ם וי אל :קירה ללחה הינפל רעפנש העשב לח וז הריש לש הרבשמ ."ןתא
.רחמ םוי אלו לומתא

*

ם יסרטניאה . תא הנוכנ גצייל ורשוכב אוה ינידמ גיהנמ לש ותנובת
היצאוטיסה תא ואטבב — ררושמ לש ותלודג !ודמעמ לש םיירוטסיהה
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 *ץוהיג" .םברקב ימינפה קבאמה תא ,םהיתויווח תוינגורטה ,ויתימע לש
 הרישה תא םיאיבמ ("יוצמ תחת יוצר") תמאה תוילוח לע גוליד ,תואיצמה
 תא חפקמ דימתמו יטננמיא הערכה רסוח .הפטה וא הקיטסיצילבופ ידיל
 "ועוצקמ" םצעל שחכתי ררושמה ךא .התעפשהרדוכ ,התויניצר ,התוירסומ
 אל ןטייפה יכ תרמוא תאז ןיא .ולוכ היווחה ךילהת תא רישי אל םא
 .בחרה רושימה לא ,םידוגינה תריתס לא ,השעמה לא אצומ אוה ףא שקבי

 הכאוב ,לתפנו רזכא ונילא ךרדה" :רתוי הברה תלתופמ וכרדש אלא
."הרה איה ךרדהו — רושימה

 ץק" םע ליחתמ םילהואה ישנא ןיבל ררושמה ןיבש םיכרדה קוחיר
 תא תרריא םיהולא המל ,הה") "ךל ךל" םע ,עובלגמ השירפה םע ,"רדא
 םירישה יצבוק לש םהיתומש .("?תדלומב םג ףילצמ טושכ ך ל י ך ל ו ,םדה
 ("תלופמה רעש" ,"והוב ינבא" ,"אמא אבאל" ,"ךל ךל") ןכמתחאל ועיפוהש
.דחא רוקממ םיקנויו םדעב םירבדמ

 ויה תיעיברהו תישילשה היילעה ינב לש הז "יטאמילבורפ" רודל
 לכה אל ,ןבומכו) תפלוח לבא ,הכורא וא הרצק ,הדוזיפא קר "םיטבלה"
 דערכ םיבר .המשגהה לש ךלמה־ךרד לע ולע םה .(םהל םיפתוש ויה
 ,םיפירח םירבשמ ךות — ודכלתנ ,ורתונש םיטעמה .חור לכל ורזפתנו ולפנ
 וכרד רשא הנחמל — תורענ ישעמו םיינחור םיעותעת ,תודלי תולחמ
 .םייצראה םיצוביקה ,םזילאיצוסה ,תונויצה לא :ול הרורב הכוראהדזרופאה
 ,םיינויח ,םישדח םילמס ן םמסק תא וחפיק םיקיתע םילמסו םישולת םילמס
 םירשעה תונשב .ןילוחב ונסחתנ ,ורהבתנ תויצולחה יכרע .סנ לע ולעוה
 ,תווצמ לוע ,תואנק השוריפ רשא המשגהה לש הרקיה עבטמה העבטנ

 :"ילארגג וק״ר םייח תמארגורפל התיה תויצולחה .ולוכ םדאל העיבת
 תומילשכ העמתשנ איה .יטסיביטקלוק םייח־חרוא ,תואלקחו הדובעל רבעמ
 .ללכו טרפ ןיבש ןובנ םחי ,לכשהו שגרה ,השעמהו הכלהה תודחאכ ,תירסומ
 ;תוישיאל הרדש־טוח ,תימינפ הינומראה םג ןכ לעו — ה נ ו מ א התיה איה
 םחל ,ךרדו תיב ,ןוזחו תורבח ?תוחילש םג םא יכ די־חלשמ קר אל
 הנממ שרופה לכו .רעונה בטימ תא התורישל סייגל החוכ דוס הבו — הרובגו
 ןיב רעפ ,םותמה תעירפ — םימה וליכי אלש םירבשנ תורוב לא ךלוהכ
 .תודידבה לא ,רציה לא ,תודליה לא היסרגר ,תיב תחת רכנ ,השעמהו ןופצמה
 לש םגיצנ היה אוה — וירבח בלבש תוריתסה תא ררושמה רש דוע לכ
(ויתויעת וא) ויתונורתפש העשמ םתוא אטבל לדח אוה .םימישגמה םיברה
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ה עונתה וק םע ,יצולחה הנחמה תעדותב שדחה בלשה םע דוע והדזנ אל
.ולש תירוטסיהה

ש רופה לכ יכ ,הדוסחו תינטשפ הזית תולעהל ונתנווכב ללכ ןיאו
. אוה לשמ ךא .תלופמהו והותה ותד תחא "לאיכרכ״ל אצויו "ונלהא״מ
ת ומגמל ,םינמזה־תמוצב לארשיב ןדרמ״םדא ינפל ושרפנש םיכרדל לשמ
. םהיררושמו םה ,םייתבלעב םינלגתס .םינושה םילאידיאלו תוילאיצוסה
. הנטקה םתניפ םמחל וליכשי דימת ,םוקמ לכב םהל אחינ ,אירבח ןמד יריעז
א לו םייח־תשוחתכ אל ,תויתבלעבה םלועמ התיה אל יקסנולש לש "ושרוש,,
" הנטקה" הולשה ול הרזו ,הפוס לזמב דלונ אוה .תילאיצוס תוכייתשהכ
ה ברה תורירב החינה אל תילארשיצראה תואיצמהש אלא .המטמטהו
ח ור״ישנא .םיעותעת וא — חלש תונטקה־םוי לע תויצולח וא :״םירועסי״ל
. הנובה הכפהמה לא ,םזילאיצוסה לא םכרד ףוסבל ואצמ ונימ־ינבמ םלועכ
ם וטימ תא ולעה םירחא .תויצולחל דעבמ וז ךרד הליבוה לארשידראב
, תישונאה ותסיפת בחור ,הכפהמה ןב ותויה תדבוע .םדאל רבעמש "תוכלמה"
ה צילמה לש הלוצמהךוויב אובלמ יקסנולש תא וענמ םדא לש ותונעל ובשק
י נא ...םחלל בער אוהו ימע ועתי ןוזח יטהל יתיאר יכ ,יל יוא" :תינמואלה
"...ןטב לכ הפ םחל קועזב תוכלמ לכ לע הפ קרוי

ל בא -י "רבצ תורקדמב םיחא״ל דומצ יקסנולש ראשנ םהמ ושרפב םג
. המישגמ הניא םג ךא המילשמ הניאש תודרט "ובנ" לש תיגארט השוחת ךות
ך לה ,רתויו“רתוי תינוויכ־דחו הרורב התשענ םכרד "םיחא״הש העשבו

."לוגלג לא לוגלגמ ,הקוחר ךרדב" ררושמה
" והוב ינבא" דע רשא םירישב תטלש ויתס־תכלשו גחדרסא לש הריווא

ה דועסב הנורחא העש לש םמעט .(ותריציבש םיתוחפה ןמ םה םבורו)
ר בכ ךא — גפ אל דוע ותחירפב ץיק לש ,בוט־םויו תבש לש ,תישילשה
ו שדיקש םוכה" .ףסה לע םידמועה לוחה־ימי לש םתוממש תא שחנמ התא
ב וש "ונלהא״ב "היכב תא הלדחש" הנריסה ."הלדבהה סוכ םג איה הב
-  ליאה ינרק תא הארש ןבה ?״ןא אל״ לא הטשה הניפסה לע תחפייתמ
ם ירובש־תוטושמכ" :ולעודפצ ״ןיאה״ ,ןובצעה ,םידחפה ,רכנה .הדיקעל לבומ
ו תרחיי בושו ...!ובכ :םירואה לא זומרת הפייע דיו אוהש־ךיא ילגר וכרשיי
ן וזח־ידוא קר ודרש תובהלתהה ןמ ."ןיא לא הזמ־יא ךרד לע םתס תובקע
ם ויה .חרק הרע לכב םימה ואג לומתא קר" :הבר־ץרא לע לכ־יפייע לש
ילב העות םדאו ,"ידש הל קחמנש הזוזמכ" איה שפנה ."זומתב ידאווכ בלה
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...יששח ףלאב תוחילסהו תוליפתה ירדס תא שקבמו ןיליפתודרילט
 רחאלש רבשמ ימי םימיה .םנמזל הלא םיריש ויה םיפיו .ןוזח ידוא

 לכ .תונויצה העדיש רתויב רומחה ימינפה רבשמה ,תיעיברה היילעה
 התיה אל ךא .םיקסופ־יתלב םירבשמ תופוצר תאזה ץראב וניתודלות
 ילג .טועפה ידוהיה בושייב זא םסריכש ינורקעה קפסהו הנומאהדוונטקפ
 תכלהמ הריפכ ,ינומה בער ,שעמה לפש ,דגנמ דמע םעה ,רוחא וגוסנ היילעה

 ...רעסב םיברוע ינשכ" וצינ רתויב םינמאנה תמשנב ףא .תוצוח שארב
 ,םתורקפומ ,םתוביזע תשוחת .תודרומ םהלש םירשנ יפנכ ,"בערו תדלומ
.התלעו הפצ "הרוחשה תלוגלוגה" .דואמ הפירח התיה םכרד תונקתפרה

 תקפרתמ "ילא ,ךמלועב החמשה הטעמ״שכ ,"םיהולא ןיאב" ,הז ןובצעב

 ,וה" :"המח ךדי־ףכו םימחה ךנק" לע ,"ול־ול-יא״ו "אמא אבא" לע שפנה
 אלו "...תוקוחרו תוממוש םלוע יכרדב ,תונטק םיילגר יל הנייהת תוכורב
 היתורוקמ .ןאכ ונתוא ןיינעמ םאלו תודליל ההימכה לש יגולוכיספה דצה
 תא .התוירוזוליא ףאו התויתביס אולמב וז הביש יח יקסנולש .בטיה םיעודי

 לא ךשידקו הידג אוצמל ךלי ידגה" :בזכא־חסונב רש אוה שרעה״ריש
 ןמ חוקל ביטומ הז ןיא .תילאיצוסה התועמשמ תניינעמ ונתוא ."העיקשה

 םייזכרמה םיביטומה דחא השענ אוה ירהש .םירמואה רבדכ ,תיפוריאה הרישה
 ומכ בושח רצוי לצא דוסי־תייעב איה .םלועדוומחלמ יתש ןיב ונתורפסב
 *תורפסב תחוור איה ,םירחאו ג׳צא לצא דבכנ םוקמ תספות איה ,ןונגע י״ש
 םירצוי לצא רמוא הווה — יקסנולש לצא תינשנו^תרזוח ,שידייב םירגהמה
 הזורפה :תאז דועו .ז״מז תוקוחר םלוע־תופקשהו דואמ הנוש גזמ ילעב
 ,היגולוכיספה יקוחל םאו .טעמכ התוא תועדוי ןניא ונצראב הריעצה הרישהו

 יוכיסו םאו בא ,תודליב וכרבתנ רתוי םירחואמ םינותנש ינב םגש עודיב ירה
 ,וז הבישל הפחד תיחצנה "היגולוכיספה" אלש ןאכמ .םיכיבסתו "תונועבק״ל
 יכ .(דוחל הרקמ לכב שפנ־יקוח לע םנמא הנעשנש) "היגולויצוסה" םא יכ
 ,תודליה־תיב לע םיעוגעגה וררועתנ תורגבל הזיחא הנתינ אלש םוקמב קר
 ."ןימוחנתה רוקמל ,ועיבצאה ךילא ילועשמ לכ" :״לוגעה דשה״ לאו םאה לא
 תלכתה הפ יל ביפכי ימ ,הה") הפייעו תיחכפ ,תיניינעו הרופא איה תורבגה
 .עמדהו קוחצה :רתויב״ישונאה דגנכ תניירושמ ,בל־תורקע ,("ןהמעוהש
 ,הוקת אלל דרמ ,םייח ידצב ,ןוימדה־תוזוחמ קר םירומש "בוצעה ןטייפ״ל
 —ןויקומהו דליה ,ןטייפהו ןדרמה ןכ לעו .תלוויאה ,תודליה ,הידבה לא החירב
.יקסנולש תרישב ןובצעדוכילה וידחי םיכלהמ — ז״מז הרואכל םיקוחרה
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ל ע תקפדתמ דוע איה היינעה םדי ...תוכבל דוע ואילפי ןויקומו דלי קר"
ד בלב ןכתוכזב ןה !הידבו תשופחת" :כ״חא ונושלכ וא ז "םוטאה רעשה
ד ע־ידעו םויה ומכו ןאכ תשאונ לבת ינפ לע — ! םילודגה — דוע לכונ
."דוע שייבתהל אלו םיזורחב־תוכבל

*■

ל כ ןיבמ "תלופמה רעש״ו "והוב ינבא" תא םידחיימה םירקבמה םיבר
א לו .ותריציב "היצנדאקד״ה בלש תא הלאב םיאורו יקסנולש לש ויריש
. רבעב םיעודי ויה אלש םישדח םיביטומ הברה םהב ןיא ,השעמל .איה
ה הובגה תיתונמאה םתמרבו "והותה" לש היווחה תויביסנטניאב קר םיגוש םה
.םהימדוקמ ךורעדיאל

א יה תעבוקה המינה .האיש לא םלועה לש תורכנתהה העיגה ןאכ
א וה (הגלפה) חתופה רישה .םילבה־לבה ,תילכת־ןיא ,תושילתה ,תורזה
:ולוכ רפסל חתפמהתיש םג

ה אוב; הזל יאו / ונא^ הזמ יא

. םולה דע ונךס ונכךד יפל קל

? .לוב; דל לכ לע הפ ןויצ ביצנ המ

.םויק ןיל; קל / זהמהמתנ המ

!ודילוה שרפמה / .ן;ועה ולוקלש
!טעמ ה;חת ונל וז התןהו

! ודיגה / זרג ימו / וניניב בשות ימ

.ת^א ה;י9ס5 ונלוכ םיוולמ

...אוה הפ לצ םיחלוא ןולמ

: ונל אל התשמ לא ונאצ ןיזיפש^?•"

.לוח^ עדנ אל ,רמזל ןיכ; אל

ה לע — םדא .טינרבקה אוה םוסה לרוגה וב ,ונניאש ףוח לא אוה עסמ
ר שא" :לכב טילש םזילאטאפה .התוומה —־ םילג ינפ לע לטלטימ ,חורב ףדינ
ן ובצעה לזמ ,םלועה־רודכ אוה ןטק ."םידקי םאו רחאי םא ,עיפוי — דעוב
."םליל־יתועיב תא שיא לא שיאו ,ברחה יפ־לע תורז אשי יוגל יוג" ובו
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ך רדימ לכ .הלילח רזוחו ,ףוח לא חנחתמ רעצה תא תועיספמ םיילגר יפלא
ם ימירדמ" .והובהורהוזה ינרפצ וב ץוענל םוקמ ןיא ,רכנ קעוז לגר־ףכ
. "םיקחרמל תכללו ונממ תוטשל בוט ןיא יכו .םיקולא־םרכב תכלש־יחס ,ונלוכ
ה כיחש דלשה ,תודימלגה וינפ וליבקי ךליש לככו — םיקחרמל חרוב םדא
ם יטיהר ,רעתב טחשנ חריה ,םידחפ שחנמכ לוקב הכוב רטקה !רבכמ ול
ם יעיתפמ םייומיד ךות ,רישה־יתב תואמב .םיתמדוונוראל םימוד ורדחב:

ת ינשנו־תרזוח אילפהל״תילאקיזומ ,השימג ,תיטנאגלא ןושל ,םנחו םתוירוקמב
ת ימוקי תודידב ,םייחה ךות לא ךלשוהש םדא לש תרכומה היצאוטיסה
ן מזה־תוארומו דיחי־ידחפש ,"תימתס" המיא .המיאה :הלש רכיהךמיסו
ן יד־רזגו הילוכנאלמה ןמ רטופה תוומה תקושת ,דרפה־אלל וב םיבברועמ

ת א תקתנמו וכות־ךותב םדאה תא תדפקמה המיא ,ללחב יולתה תועווחלש:
.תדבוא ,תלפרעתמ ,הגומנ תושממה .עבטלו םדאל וירוביח

ר יעב םיברה םינוילימה ןיב ,"סילופורטמ״ב םייתעבש הפירח תוביזעה
. ירקמו יתוכאלמ "ונחנא" ,םינומלאו םידומלג ינוילימ םהש ,סיראפ הרזה
ל ומג ,יכבל דה ןיא ןאכ .םינבא ופונו רקע ומשג ,בטוקה רהוזכ רק ורוא
ה ימוהמב ךתעווש תא שירחי ןחווצ לאיכרכו — קעזת התא״ .דיחי תונובלעל
, חכיפ םלוע ."אלכה ךותמ הקעזה תא ןיחבת איה קר רז ןזואו / תלזרפתמה
ו יזו ?הגרעו ?העמדו") םייתמא םיישונא םיכרע לכ רסח ,ןאוס ,דורט ,רק
ת א םג :״יטסילאטיפאק״ ,(״?לומגת ןיא הלאל ?המ הלא לכ ?דליל ךויח
.ריחמב םינוק הפ רכנה

ד יצ״שיא וישעכ אוהו — תוגג־בוג לא עלקנ קמעה ןמ ריעשה שיאה
ח כשו ןיק־לבות תריזגל תייצ" :ןיק־לבות לש ותוכלמ ירעשב אבה רעי״שיאו

ה עפי הב" הימוההו האטחה הונינ תא דקופכ ?"תלובישו השבכ לש ןתפש
, עובירב דרוי רקע םשג" ןאכו ,ןוירפל המדא הנתינ ."ערזה תא וחיחצה יאלבו

ל ע ,ערז לע ,"דוביכ םיטלפסאש ,המדא יכב .בויבו תופצרמ ,םיבזרמ ריסא
ם א יכ ,התוימתסו התוילאנוסרפאב הלודגה ריעה קר אל יהוז ."בולבל לע ,לט
. הריעה תוצאה הדש יכרד לע ,ןוחטל ולדחש תונחטה לע יגראהרווה ןוטה םג

, יסדנהה וקה ,תויתוכאלמה — (1 ״תישארב ימי תששמ עובר. ןיאו״) עוברה
, ישונאה ,יעבטה ,ינאגרואה ,"לוגעה" תא שרי — תכתמו ןבא לש ןתומיטא
ך א — החימצ שי לאיכרכב םג .״םדקמ םימי דירש״ ,עמדהו קוחצה תא
ם ידלש יעוביר ןיב ,ןבא לש םילגנו׳גב ,יסדנה רעי ךות" .יבשב איה תומדקה
."םיטלפסא־ךורח — םתמישנ ,ןווכו םירדס ךוליה ךלהל הפ םואפכ ,תובוחר לש
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ה בשנ ארפה ,םיזוזג םיאשדה ,םיקרוסמ םיצעה ,רביבב תודוכל תויחה
ת עמשמ — ךנאה״תוכלמ הפ .תודגאו תודליךח ,תויח תלוטנ ריעה .ךכורו
, םיקירה םימשב ושארש אוה לבב לדגמ .קרס ,תוברת לש הלוע ,תכתמה
ב הז ןיא" .והער תא שיא ועמשי אל רשא הלולב הפש הנקו יחה תפש תא חכש
א ל המודא הפיכ .תישארבכ יגיגח ,תודלי־דחפל תבשקה הפ אושלו !םיכרכל
ו סחיבש תויטנלאוויבמאה לכ "...תיכולכל ילגר ונר אל .אתבס לא ןאכ הכלה
—  "ןול1ב רעיב ץע״ רודהה רישב אצומ התא החימצה לא ררושמה לש
ה רפ :עיגפמו עיגרמ ובש שורשר לכ" :רעיה לא ךרכה ןמ חרבש ןליאה
, בגשב ןופצ םמח המ :חוכשל הפ אוה לקנו אשדה ךויח קורי ךא !הברו
ו ז יהמ ...בגרל הזה בערב ,עשר המכ ,עשר המכ .ץעונ ושרוש ןליא תע
ה ואת אל םא ,תזבזובמ תחרפת וז ,תעדל ומצע בולבל הז ,תרהמנ תויח
."?תומל

ל ש :לכב־לכב רשא רתתסמ לווע לש ,םיברה תונובלע לש ךרכה והזו
, רשגה־ינורמקל תחתמ םבכשמ לא םירהונה םיאכלח לש ,"גג־ןיא תמיא,,
ע ורפ םיבור קוחצ לש ,למעה־יליחנ לש ,"וס אל — םרכש ,ףורגא — םרכ״
ן יאו תחא תילט םהילע השרפנ םייחה־יבולע לכ :קודו .בוט־ירחוש לומ
. בזענ בלכו דיזעוטק רנכ ,תכשונמו תעקומ הנוז ,םילטובמ ,םינכפהמ ןיב שרפה
ר פואה הדמעה יהירה ."יחצנה" םרעצ עבונ דחא ןיעממ ,"םיבויא" םלוכ
ד גנ תדפוקמ ,הירמבו הבאכב הכובנ ,םינושארה וירישמש לבתל תינויציז

. םדא ידי השעמ לוועו הנקת ול ןיאש רעצ ןיב הניחבמ הניאו האולמו לבת
י לב ,ורוס לא רזוחה םלוע הארמל הבזכאה רתויב הב תטלוב התעש אלא
 תא" רשא ,םינדרמה תלהקמ םע קעוז בלה ."תישאר" תווקת םג ול חרזתש
ר ודה תא האורו ,(עורקה לגדה) "תוזוה תועבצאב תאשונ םעזה תרדיפל

—  םירה ובלגמ תא ןטק ןויגומ" ,םזישאפה ,רלטיה :וינוא ספאב ,ותדיריב
ר הוד ,עגתשמה םוקיה ,ןרה םוקיה אוהו ...עוודזה אל שיא ,םק אל םכב שיאו
."םירוונסה איג לא רוצעמ ילב

ן יא .םיזורחב היגולויצוס ,"הנמז תיצמת" םנמא הניא יקסנולש תריש
ת ישפח ,יטמיתמ סחי םלועה לא תסחייתמה ,"תיביטקייבוא" הריש אצמנב
ו ידחפ .דיחיהדוריש איה הריש לכ .ילאודיבידניאה שפנה^גזמו תויצומאמ
: יגולוכיספ לוליעב ,ותודליב קומע םינגועמ ,דואמ םיישיא םה יקסנולש לש
. ..הפל םש ןיב רשא תודרחה לובג תא המיהתה תובצעה די ...םימתה דליה,,

לכ ...תורזה הציצה םינפרדארמ לכמ ,ץפח לכ ינפ לעמ הוסמ עז וליאכ זאמ
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 לובג) "...םמוקממ עתפל שומל םיתבהו ,הלילח רקעיהל םואתפ לוכי ץע
 תא ,ררופתמה םלועה תייאר תא דדחל ועייס ךא הלא םידחפ .(תודרחה
 םימיא םע דחא הנקב הלע יתודליה קפואה רוגמ .ושאר לעמ תנזרגמה ברחה
."תחצור םדא דימ בגב ןיכס :טושפו .זמרב — תודרחה ןיכס״ .דואמ םיילאיר

ן״תיטנדאקד" וז הריש תונכל ונא םיאשרה
 ךויצו ףודיג־תלימ לש לפשל "היצנדאקד" הביתה תדרומ ידמ תופוכת

 .שואי םע ,םידחפ םע ,רעצ םע התוא םיהזמ :הזמ עורג .אמלעב הלילשל
 (דימתו — ונימיב) ררושמה לע יכ רסובדוסיפת תשרתשמ םיגוח הלא״יאב
 .תובהלתהבו תוימיטפואב גגומתהל ,תונונמה רישל ,"בייחל" קרודא לטינ
 ררושמב ןושאר ליטי — רעצה תא ודועמ עדי אל םכב ימ :רמאיי הלא לע
 ןולשכהו לוכשה אל יכ .דואמ םייחטשו םיטעמ ךא ןכ ושעיו .הליקסהךבא תא
 םדאש ידכ םירבד לש םהישרושב עוקשה רעצה ידמ בר .תונתעיקש םה
 םדאה ןיאו ויחתפ לכ תא םתוס התא .םייחהתפסמ וקחומל רמאיו ול שחכתי

 עורז“עוטק רנכ ,תבזכנ הבהאו ילוחו הנקיזו תוומ שי .בשע תכחול הרפ אלא
 רוביגה גדה תא תיממ ליצאו ןקז גייד) םירזכא עבט־יקוח ,לרוגכ תודידבו
 ברואה והובו יפוסניאה םוקיב ונכרע תוטיעפו תימסוק תושידאו (ליצאהו
 רומג טסימיטפוא ןיא םירצויו םייח רעצה ירוביגש םוקמב .ונפיצהל
 "תומל חמוצ חמוצה לכ״ש הייארה םע ליחתמ םנאדאקדה .דומעל לוכי
 סרהנ ,םיעבצה םיקחמנ ,םלועה ןמ הדמח תלטיגשכ ,(!תמא לש התיצחמ)
 אוה ."םתס״ה םע — תונויזחלו םירבדל תועמשמ םוש ןיאו םיכרע־םלוס לכ
 םע ,םילבה־לבה םע המלשה ,הלא לכל ןה תרימא שיש םוקמב ונשי
 שאונ ןויסנ ,ומע קבאמ שיש םוקמב ונניא אוה ."ןולדחה ןנג ןומיספא"
 .הריש לע ץקה ץיקה — ןכ אל םאש .״הרוחשה תלוגלוגה״ תא איקהל
 םדאדושרפב תוגה לכל דתיו הניפ .שדחמ השא־דולי לכ חתופ הז קבאמב
ן םעטל וא והובל :הזה םלועב ונמויק רשפ םע תוניידיהה איה

 הריש ןיבל םהימודו "והוב ינבא" יריש ןיב אוה עשפכ קר ,ןכ לעו
 םייח ןיב הלידבמה הלקה המישנבש שרפה ותואכ אוה ךא — תיטגדאקד
 "הלוח ישפנ" יכ העידי ךות ךא — ״תולילה הצק״ל עיגה יקסנולש .תוומו
 ,הלחמה םע םילשה אל ותריצי יקרפמ קרפ םושב .המילש האופרל הליפתו
 םותהו הנומאה לא תאצוי ושפנש אוה רפוכ .וימסקו עורה םע תירב תרכ אל
.("ןדוע עדנ םאה — ןימאהל ,ןימאהל ן תודבל לכונ םאה ז הכזנ םאה״)
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 דדירו — םיה וב רוזחי דוע :האבינו העדי שפנה״ חלופמה לש המוציעב
 עגשמה לותלתפה תוכלמב ,םזיליהינה תויתחתב ."עביגה ובג תרומרמס תא

 דוע םישקבמ ונלוכ" :אוה עדוי — ,(לזאזע) ז׳גה לוקל ,״יחצנה ךפהה״ו
 לובגמ םדא םוקמב ,לוביה ולכיש אל דוע תודש םוקמב ,םש ,םש לובזה תא
 הז ."עובלג״מ ודועמ ומצע קתינ אל אוה ."ןופחו עורז ךלוה לובג ילא
 תאזה הלטלטב" :בזכרופי הירק ,םילופורטמל ידגנה בטוקה דימת ראשנ

 ןיב ,םיחא ,םכיתבהא .עימקכ יתרשק ינימי לע ,םיחא ,םכנקויד תא ינא
 דוע "טוחשה םויה" םצעב "...עלס חיחצו םרוד ינרפצ ןיב ,רבצ תורקדמ
."ואלו ןה לפכב" לכה ההב

.ונוכנ ול תורחא תושיגפ דוע הז תוכזבו
*

 ירפ היה אל ,יוצירה דסח ,םוקיה םע יקסנולש סייפתנש "סויפה"

 .םדא״תוחרוא דוסיהךמ הנשמו התמצועב תעזעזמ היווח ,תימואתפ היסרבנוק
 לש ומוציעב ,דימת וילא רתסש לא בש אוה ."םנכנ עתפל אל הזה רעשב"
 ,תביואה ךניע ונילעמ רסה" :ןיאה תמיאו םיכשחמ תועשר םע קבאמה
 אוה ,ןכאו "...טבנ ומכ הדילב ךייחל ונדמל ,ביסו םקר לכ ונפוגב ללטה
.הדילה יאלפ לא בש

 שדחה סחיה לש םינושארה וינצינ ךא ,סקודאראפכ רבדה האריי ילוא
 ,"ךל ךל" ,הימדוקמ איה הנוש המב יכ ."והוב ינבא״ב רבכ םירכינ םלועל
 ההובגה תיתונמאה המרב ,רמוא הווה ?רכו "םימיה הלאב" ,"אמא אבאל"
 אלא ןושלה לש התויזואוטריוו התושימגב קר אל וז לש הדוסי .רועישדיאל

 יפל איה תיתמא "היצגדאקד" .םרשועב םיגלפומה היתונומתו הייומידב םג
 םוטא ,חשיק הליל" איה * םוקיה לש ותויפנאברל םייניע־תוימס התוהמ םצע

 לטוב וב םוקמב .בל־תורקעו תולוק םועמע ,"תוארמה םיקלתסמ ובש הובגו
 לש הטבמ קמוח — עמדהו קוחשה ושבי ,ספאה טילשו םיכרעה־גוריד
 .םימילקאה ינוש ,םיבצמ לש םקויד ,תועפות לש ןדוחיימ תימינפה ןיעה
 התוחא ,הילוכנאלמה ."איה תחא ותובצע קר ,םוקמ לכב תונוש םדא תוחמש"
 לבה״לכה לש הייפכ־תבשחמ איה .לוקו רוא ינפמ תדלוס ,היצנדאקדה לש
 לכל קחדנ אוה ףוסךיא תורזחב" רשא ןוממש לגעמ ,שמשה תחת שדח ןיאו
 תממוקתמ שפנה .המילבה תוביסממ הכיסמ ,יערא ,המודמ לכה ."רישה״יתב
 םימצעה .םהב ריכהל תברסמו ויעבצו וילילצ ,ויפונב ברו־םוצעה םלועה לע
.יטרפה תא יללכה ,ישממה תא תשרוי היצקארטסבאה ,םתוירמוח תא םיחפקמ
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ם ירישב בר .דמ .דואמ הבחר הטילק םלועה טלקנ חהוב ינבא״ב רבכ ךא
ר שוע ,תוארמה תודח ,היווח לכבש שממה — םבורב םינפ לכ לע — הלא
ל ש הזכ רידא ץרפ יכ ןכתיי אל !לוקה־תונבו תולוקה יוביר ,םייומידה
ר רושמה שקיב יכ ונילע המוד םימעפל ,םנמא .אופק בלמ רקיי תישפנ היגרנא
ת ויצאיראוול אשונ םאשעיכ ,הנושארה םתניתנב רשאמ רתוי וידחפ תא רישל
 רמאל הצרא בושו" :(רצוי לכ לש זעו ינושאר רצי) קחשימה רצילו תובר
ר עש תא ,המיתחה וא החיתפה יריש תא לוט ךא ."רמג ןיאל וב רומאה תא
ן  יתודליה קפואהתוגמו תוגגה בוג ,למנדוירק ,םיב עסמה ,וימודו לאיכרכ

, טשפ םה העשב הב ךא .ם״דר ךרדכ םשרדל התא יאשרו םה םילמס
ת ישילשה היסנמידה .תודלי חירו ךרכ לש ונואס ,םיאלפנו םייטנטוא עסמ יקרפ
ם ירתסמב .קירה־ללחב יולת למסה ראשנ וידעלבש ,ינש דממל םג התכז
.ותריש לש "תושדחה םינפ״ב עיתפהש ,"ןקיפאה" יקסנולש ןאכ לישבה

ז ומרה ןמ דואמ טעמ "סויפהו תלופמה יריש״ב רבכ שי ,תמאה דצ לע
ו קתינ רבכ ;״תלופמה״ לש םינורחאה הילילצ ידה םא אלא ,ןושארה םמשב
ד חי וסנוכ אל הכירע־ילוקיש ימעטמ קר וליאכ .םיעווגו םיגומנ ,םרוקממ
ל ש החיר .הרומתה תא םירשבמ "עוברה דחפה יריש" אקווד .םהימדוק םע
.החירפהו עבטה יריש :םיפדה ןמ הלוע השדח תישאר

ן  םימשה הלא תחת הפ") עבטה יריש ןיטולחל טעמכ וקספ "ךל ךל" םע
. "ןומישיה לומ" המיאופל טרפ ,יקסנולשל רשא ("?הז טלמתיחצ לע הפ
ם יעוגעגו המשאו תורקע ישגר ךות ,בזכא־יקיפאל התנפ ןוירפהרחקושת
. ..םיביהצמ םלוכו ה״סש ויפרטש ןליאכ ונייה" .בושיש הדילה“סנל םיפרוט
ת שב ופטיל אל םכיפרט תוהמאתחנב ,הייברודדיירפ ריש םושני אל םכעזג
"...םילישבמ תוריפל דגמ

ש ח ,תרחאה ריעה גארפ םע ויתושיגפב ,"עוברה דחפה יריש״ב ךא
א בש ךרבא ינולפ תומדכ ימצעל יל הארנ ...ינא" .תללוחתמה הרומתב התא
ק מעה ןיב ךרדה עצמאב ,םייניבדוחמ איה גארפ ."עובלגה לש ויניסמחמ
 המענ ךא ,תננסמ בחטב תא םג ךרכ ירוא" .הרקהו הרזה סיראפ ןיבל
ש י אבס־תיבמ והשמ "...תנניחהו תינתרקה ךתויכרכ ,ךלילה םרכב ,הפ יל
—  שפנה־תראשה לש לומגת״) ״םיקיתע םיבכוכ״ לש רמנ אלש חיר ,ןאכ
" הדש יכרבא" היחרזא .תומל הצור וניאש רוד לש ותושקעמ ,("!תוחירב
: שפנה המע תסייפתמ הז תוכזבו ."ןטק רפכ לש תוקרי קורי ךב אשדה״ו
יריש "...הגומנ יתוביבס לע ןוידפמו ערפמ תיסדנהה ריעה ברשייגויזחב"
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י לאוטקלטניא ןיינע ,תוירטנצוגאמ הגירח ,רתי־תוטשפ םימשונ גארפ
...תויוברת תשיגפב ,הירוטסיהב רתוי יביטקייבואו

ד גנכ איה הסרתה .ריעה סיראפ ךותבש יחהו תונליאה יריש םג ןכו
א לא — "ןבא לש םילגנו׳ג״ו ךנאהדווכלמ ,״תובוחרה לש םידלשה יעוביר״
• יפוסיכ ,םירידא הדלוה-תוחוכ םשב ,תלתלתפו קרי קוחצ םשב האב איהש
ו ניא האחמה לש ילילשה הנמיס ."הרגוסמ הצרפתהש תומדק" לש תדלומ
ף וגב וקתשש תורעבתה יכ אוה זמר .התמצועמ ,יטמיתמה הלדוגמ ערוג
ה לילשה הדיתע דוע .תורפל ,חימצהל ,עירזהל — ןבער תופלושו תורמוס
.בויחל ךפהיל

ם יצפח .ןנער רקובו העווז־תומולח םישתכתמ הב איה הציקי תע
: םדאה לא תעגרנ תוסייפתהב םדי םיטישומו תיעבמה םמלצ תא םיחפקמ
ם יעגונו םינידע ,םיאלמ המ .הזוגר שפנמ ,רכנמ ,םשגמ ורידל רזוח הש
ם תותייבתה ,תורזה לש התופדנתה ירואית םה תישונאה םתונססהב בל־דע
:םימצע לש

.ותיבמ םךא3 אצוי רקב םע
ס פטמ וינפ לע הביא״תשךא3
ו תיערמ ויתואךמ לפמש ,ץ ו חס
. סמוצה ׳םמודה ,יסה לש רן םשנ
...םירזו םיכלוא — תוארמו תולוק

.ופס לא םמעמ בושי ברע םעו...
.םכש ל^מ םילספ ,רן לטנ קרפלו
אופסמו סובא לע םירןע גורעפ
.םח^ד תא עצ^דר רמחל םלמס תא

, םימצע תמישןמ םשבתל בושו...
.תגנעמ הלפשו שומש־יל? עגממ

!ורדה? ם

!ויטעבו טיהךה...
.תרידמו ה^ך$ ןוצך לש תונכשב
̂בחןה שורשר? .ה^ך - ה^לבו
.תןןפה תולח? ש3ךס לש הקיתשכ
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 םילמנה לכל .גפ רכנה ."בשות יתייהו רגכ יתאב" .תיבל היה םלועה
 ףרט לש למסב הארנש םיה ,תסנכהדויבמ םינלייצ בושכ תוינא תחנב םיבש
 םיפנע ,בוט םישחור םיתמ־תונוראל ומדש םיטיהר ,ענכנו חלס השענ טיעו

 ןליאכ הגוה ,המינפ קר חמוצ" םדאךבו ,קוחצלו בלבלל ודמל תומל וחמצש

."תוכורא תובשחמ
 הלדח תואיצמה .תוארמבש טשפה יוליג ,ילאירה םלועל הביש איהו

 םתולתב ,תחאה היווהבש םיבר םיטרפ איה .המילבה לשמנל לשמ תויהל
 אג יכ" :יחצנה םקחשימב ,םהיפוליחב .("תריודמו הלגרומ תונכשב") תידדהה
 הלגתמ םלועה ."וכופיהו שי לש ןחה־ירוטנקב ,חוחינב ,ןווגב—ךקחשימ אוה
 ר ב ד לכ / םשונה ורדחבו םוקי רקוב םעו״ .ותוימעפדחב ,ודוחייב ,ועפשב
 םירבד רפס ומכ .בצינ אלפהו םירורב הכ תומשה / .םשב והנכיו ששמי
 ,םייריחנלו ךיחל הניב שי יכ בוט המ") םתמדרתמ ורוענ םישוחה לכ ."וינפל
 התעמ העספ הישוח תשמח לכ ףושחמבו — (״...תוארב ,םיחוחינב ,םימעטמב
.שושימה שוח םהל ןושארו — הירהוצ דע הרקובמ וז הריש ךליאו

 הדמחה ןמ ,םיקנוי םה דחא רוקממ — ״םשב םירבד תונכ ,עגמב תשרל״
 םיכוותמ חירה ,העימשה הייארה .םלועה לא יביטקאה סחיה ןמ ,תשבוכה
 ןרקיע תוחירה תטילק ,הנזאהה ,תולכתסההש אלא ,ץוחה ןיבו וניניב
 שוח .םה "םיינחור" םישוח .היישעה תארקל הנכהמלש ,תויביסאפה
 ףכב" — םעטה ול בורקו) וניכוותמ ןיבש רתויב ילאירטאמה אוה שושימה
 ןאכמו .תוטלתשההו ליעפה סחיה ןמ םג דימת וב שיש ,("יפ ומב ,ךשומא
 םניא יכ המוד תע ,"תאלמ לע״ו "סויפה רעש״בש תויביטסגוס התוא
 רבעמ הז היה אל) .םמצע םירבדה תא םא יכ םירבדה לע םירש
 היתומקרב םייוניש וירחא ררג אוה יתימא ןמא לכ לצא ומכ .םתס "יגולוכיספ"
 יגפמ וגוסנ חור־יכלה ,םייפאה םיטנמלאה ובר .הריציה לש רתויב תונידעה
 ,ףוטילה־תדמח םיאלמ םה .(ןוגינה תא שרי לוסיפה ,םימצע לש םתוישק
 תגנעתמו םימצעה םלוע ינפ לע הקילחמ הלודג ףכ .שושיגה ,ךועימה ,השילה
 העבג לש בוהצה הרשב אוה יחמק המ" .תועבצאבש יוריגה לע ,עגמה לע
 לע / יליווגהו ספסוחמה הרוע תא תינסרכ האטל גדגדכ / תכייחמו המוריע
 ףוג וירבא תנבלב רמתמ / תכעוממ למגה תוסרפמ ,תילוחה הדש ירומיק
 םיה ,חורה לש ריעשה ופוטיל תא ויחל לע שח םדא ."ילועבג ,בלבולמ ,םדא
 אוה בושו ,אמצב תונושל קולקלכ תולוק אלמ ךרכה ,ודי תא בלככ תיחלמ
...ןפוחב םיבגרה תוחל תא ,ןבלה םחלה תא דמוח
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ז  םישוחב ש יטוראה םג אוה הז "ירמוח" שוח יכ ,ףיסוהל ךרוצ שיהו
—  האירבה ישעמ .״תבצינ םייוריגב הירע״ .הרישל הל האב םידוד תע
ם ישרכ ,םייכרב ובר המ ,חוחתה דשה תא ופכב ןופחיו" .םה םיגוויז ישעמ
ו די "המח ןבא לש היכרי ףטיל" רשא םדאה ."...התקלח וסרדש םיפלטו
ה מדאה איה ,"המדא ,ךידש יקומח תא תרחושו תששוג םירומיהב"
ם לבה םימשונ הציקיה רחאלש היקרפ לכ .ןוירה תעבותה ,תעצומה ,המחה
, ויתודילב ךפהתמ םלוע .ערזה תכרב ,םחרו םיידש יגוניע ,םיפוג לש םחה
.תויהל ,לודגל ,חומצל בערב ,"תיהולא םירשבדוקושת״ב

ת דקוי תוהבא לא ,תישארב לא הביש םג אוה "סויפה רעש" ןכ לעו
ם יפנע ,םינפו תורמצו "יביבאה סויפה" דסח אבשמ .רבגה לש ןומדקה ולילו
ר יעב תונליא םיקעוז — קוחצלו בלבלל שדחמ ודמלו םתורז וחפיק םייפכו
ם ימוד המקשו םדא ."!חותפ בגר לא !אבא לא !רעי לא !הרזח" םתצורמב
א יה הביש .למגה םהל ישילשו ,ףנע לש סקוסמ םוקיעב תדדוצמה םדיב ז״לז
, חוחו םיאשד ףוטיל רכוז דוע ףוגה" .תומדקה לא ,םייחה לש רצויהדויב לא
. "חומצל דמוח אוהו — ויקרועב הליל דוע ,היח לשו ןאצ לש םימוגמגה תפשו
- תובא לש םתדועסכ איה םותחנהו םימה־באוש ,ןחוטה לש השודקהרדדועסה
, תתוש שבכ־םד לא םסומלובב ,טבמ־ידבכו הפ־ידבכ ,םינומדקו םיימלג ,םלוע
ה נוק לא השדח תישארב" .ץע לש ףושחמו חתנה תרוטק ,בנעו םינומיר
ע בטה לא סחיבש תויטנלאוויבמאה ."תורבה תפשב ,ליא לומ ליאכ ,תרבדמ
, "ךנא״ה .ולובג םיגיסמה םימוגיפה לא ,ןומישיה לא סחיב הלגתמ תוברתהו
ת ודחא ןיק הז .קחדנ בהל הז .חצרל זמר הז") בהוא וא אוה ביוא — לזרבה
ת א רתבי הרזה הדלפה יחמבש רפחמה ץענמ אוה רזכא" ..."עיקבמ בגרבש
א וה ריתומ םיתבה ידלש ביבסו יונב עבג לכב ךא — סנ ןומישיה ? (״...עבגה
ע ווגלמ שקעתה היחכ ןברס" .תוינומדק חילו םח םשנ ,תוימלגה לש הירייש
."ויכבדנ רישימה בוחרה לומ

ה לוע תיבה :יקסנולש תריש לש קהבומה ילאודיבידניאה המתוח והז
ל א ,ערז לא ,אמא לא ,תיב לא הכילומ ךרד לכ" .ןוירפה םע דחא הנקב
."לט לגא לא ,העמד

, םתס "תוילאטיו" ירישכ שרפתהל םילולע המדאו ןוירפ יריש ,יאדו
—  םיבושח םירצוי םירוכזו .רתויב תוינויצקאירה תולוכסאל ףא הפיה
ל להמ םוענמ אל המדאל םהיתוליהת רשא — הינמרג ,תפרצ ,היבאנידנאקסב
:םדאה לא הביש התיה תישארב לא הביש יקסנולש לצא ךא .םזישאפל
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ך יאב דבואה ,דואמ ןנורתמו ללמואה ,םדאה לע ה מ ח י ר איה היטבל תעל
—  שונא יכרד :תמאה תיצחמל הדומצ התיה הניע .לרועתריזגבש וינוא
ה דיחיה המכחה לש הדוסל העיגה איה התע .תומל חמוצ — חמוצה ,התוומה
ת בס — ראשהו ז הדיל אוה עריאש דיחי םנ״ :ינוליחה םדאל ול תדמועה
ת עדוי ךא — והובה ,העיקשה ,תוומה תא השיחכמ הניא איה .״חנעפל :אוש
ם יעקוש םניאש םייחב םרוקמש םיכרעל ךא ףקות שי שונאה תוכלמב יכ
, םיישיא תוומ־ידחפמ תוררחתשה ,םלועב רתוי תחטוב הדימע איה .תימלוע
 תמכח קר ."ןורחהו ןחה םשיש לא ובש" הב תעדה־־תלולצ תורגבה איה
ת ורוש תא "וקפוא הצקב ימוי ,קלתסמה ימוי" לא ךימסהל הלכי "רותיווה"
. "המהמ דחא היה ,םמשב םארק ,םילכת לאו — םירבד לא טבה״ :המלשהה
ה נקמ אוה ,תונויזחלו םירבדל הדימרדנק אוה םדאה קר יכ הדמל איה
ם ילולע ףאו — ״והותה ןמ ואיגשה ןוילע ימוקי לכ״ .םתועמשמ תא םהל

ת דלומה קר אל .רחשתורסח תורומת לולכמ לא ,וילא רוזחל ונידעלב
ה אירבה לכ אלא ,"ללכב הנניא וא הנשי איה .המינפ איה ךכותב תוהבאכ"
.הלוכ

ת לופמה תעל ,לבת לש התריפכ אישב הנומאה לא הרזח וז הריש
ל א דוגסל ...ךסב" ואצי םינומהשכ ,היינש םלועתמחלמ ברע לש םימיאהו
ת ותואה ותמאתנ .םירוונסה איג לא רוצעמ ילב לוכיבכ רהד םוקיהו ,"עשרה
. ..רעסה םהב הרתה םיזיזח זמרב" :םהמ םלעתהל ושקיב "םיוולשה" רשא
ו מייקתנ ,"!תוארלמ וחט םה ,ולרע םהו ,רעיה ףנכב הזחא הרעבתה רבכו
, עודג ,טוחש ראוצ ,ץע לכ ןנימ־רב" :ונילע ורמאנש תוערה תואובנה
"...םעזג תא ורסני הלילב םירבכע

, יקסגולש תריציב ביבא הלע — תוארלמ חבטה־תוארמ ומיאשכ אקוודו
ת וריהבב אל הרוקמש הרהזא) ריהזה ררושמה .תזעונו תרחא תישארל הארק
, תולשמ תוממד תעל (ישיא ןויסנבו ףירח טקניטסניאב לבא ,"תיגולויצוס"
. "תרכ ךל אל דא ,תובזכא ךובבס ,תומטשמ ךובס" :שואיו תונכס תעל דדוע
ם א םנוק ,םעזה ליל רובעי קירל םא םנוק" :חקלה אולמ תא קיסה אוה
."םעפה םג דמלא אל םואמו ירוסל רוזחא רקובל

, םזילאיצוס ,תונויצה לש שרופמה־םמש תא ןאכ אצמת אל התע םג
. םהירעשב םביצהו ויתב תודוסיב םעקיש אוה ךא ...תרחמהדנלוע ,תויצולח
ו יגשיה תא גישה הז םוחתבו) עבטה דימת ראשנו היה ולש יטויפה םוידמה
טשפה ןמ רתוי הברה םיגציימ וייומידש אלא .(רתויב םיבושחה םייתונמאה 288



י גוחל תנבומ־יא התויח רשפ םג ילואו ,הרבגה ילוגסה־הלקשמ דוס והז .םהבש
ם ייומיד .תזרוחמ הקיטסיצילבופבש תונטשפה י״ע תחשוה םמעטש םיארוק
ו שאר ,עוברהו לוגעה ,הנריסהו למנה ,הדיקעהו ידגכ שממ — הלא םילמסבו

ל ש ותמשנ והמ יכ .אלמ םלוע םכותב םירצוא — ךנאהו םולשבא לש
ו עבש ,אמצו בער ,ובסה ,םחרמ ונשדקה עבושל ךא" אל םא םזילאיצוסה
ם לרוגל םה ןודא תושונאה ,םדאהש הרכהה אל םא ,"םחלה תא איצומל וכרבו
 וטי דוע אל" תויחל־םילאושה יכ ,"והוב־ןבא לומ ךנא" ביצהל םדי*לאל שיו

א ל םא ? ״! תורשל :הרגתמה םוקיה לוק לא םא יכ ,תעלותה־רקנ לא םנזא
ת ואיצמה תא הטועה ,תירוביג ,הרופ תוטשפ ךא — ו ט ו ש פ כ םלועה תייאר
ה דוס ,תויצולחה יהמו ? םילמסל םישידא־םצע־תומש השועו תודגא־תראפתב
ם דאהו ,הברודורפ בגרל רמואו םימל רשה רפכבש םדאה אל םא ,הרקיעו
ר שא םדאה ,תברצו בואלת ןויצה ףשמ לומ ,היונב אל העבג לומ — ךרכבש"
י וליגבש ,תינויצה ,תידוהיה ,תוישרשה ןמ הלעמל שיה ז ד היצ עינכהל הב
ר שא — (תחא אמגוד וליפא איבהל רתוימו) ונצרא ףונ לש חוכב־ירדאנה
ו ירבח יתבבו ויארוק בלב קומע ותרחנש ,יקסנולש ללוגש תוארמה תורשעב
?הרישל וידימלתו

*

. היווחה תופיצרו "ימינפ ןורכז״ב תונייטצמה וז הרישכ ןה תוטעמ
: ומצע ולש וירבד ול םיפי .תונושאר תויהתל תונוע תונורחאה היתובושת
."תייהש המ דימת ךא ,רחאל תייה ךכו"

ן אכמ־ימס .ורבעלו וצוצעל תושחכתה התיה אל םלועל "ןכ" תרימא
ם תרטעב רתכיהל םישקבמה הבושתב*םירזוחו "ךתקדצו" לש רםומ*ת8טה
א וה עדוי התע ןכ זאכ .אטח םעט ומעט אלש םימימתו םירומג םיקידצ לש
ר יש בוש" .תלופמה לש התנכס תא ,והותה ףס לע תושלוג םדא יכרד לכ יכ

ד יל "?שורהו ןפגה יפנע לכמ םראו יח ןיי לש וז תעבוק ןא דע ?שרעה
ש רעה ריש ,הולא ילב הליפת ,ןפ ילב רעי" אצמת ארבנלו היירבל תוליהתה
— תורזל ויהש תולמה ,םיפגומה תולילהו םימוטאה םירקבה תא ,״תודגא ילב
: ״ויניע ןיבש וז תפטוט״ לע ההות איה םויה םג .״ונעלבל האגש הלילה תא״
ה רישמ .הב הלח תערכמ הרומתש אלא ״? םגא לע הפצ תלוגלוג וא תלצבח״
ה עירכמ ,"הדמע" תספותה הרישל התיה — תינוויכ־וד ,תרסוימ ,תינטבל

.שרופמ "ןכ״ל
*תניב םג שי ךא — לוע*אנוש רצי ,ם׳דבש לפוא ,רעס ,והות שיו שי
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—  םדב ,הפוסב ,שאב אוה חוכה .םלוע־לש־םנוב ,יאנב־תמא ,םילכירדא
: םדו״רשב ןעמל ,״יאמקה״ תא ןסרל ךרד שי לבא — וניוטצנ וקנחל אלו
! חניו והשבכ לבא ללפתה רעסל ...תלוכאמל אהת לא ךא ,יחא ,שאל בשקה״
" !ךנאה לש ורמוה התא ךורב :רומא .תלוקשמב ךילמ ,לועב ךראוצ ןת
ה יה — םייחל־הביאהו תועינכה למס תובר הכ היהש ,םדאה ידיבש. ךנאה
ן כות !ונויגהב בוחרה" :תננכותמה הריציה ,הנובתה ,תעדמדווכה למסל
ר בסב ,ןידה־תדימ דוסבו .וקו־לילצ־ןסרב ואיש לא עיספמ .תעדמ ובצק
ה רקעהו תיכראנאה ,האונשה ריעה "...ויקודקדו ויטרפ לכ לע שלוח ,תעמשמה
. ן כ ר ו י רשא ראוצ יפיב ,דסחבו ןבולב יריע״ל תישונא הייארה תוכזב התיה
ת ודליה םותל הביש ןיא ."ןקרופל וליחוי םינוא תסגונ ןש לא לשב ירפכ
ת וכזב היחו תודליה תא תשייבמ הניאש "הלשב" תורגב שי ךא — תודגאלו

ר צי ,בגרו ךנא ,תודליו תורגב ,םדאו עבט .שדחמ םוי־םוי תומקרנה תודגא
ם ינש ךשמב תוברה ויתוכרעמב םייתסמ היהש קחשימה .וסייפתה ןיבמ בלו

.ךכ" לא ,חרכהו ןילוח ,ירבה לא :ערכוה וקיתב
*

? יקסנולש לש דבלב ״תישיא״ תוקבאיה וז התיחה
ן יבש תוחיתמה תדימו ,דואמל דע םיישיא םה קבאמ לכו הריש לכ ,יאדו

ת ועמשמ םהל תעדונ העשב האבו .תיאקסנולש הלוכ איה סויפו תלופמ
ת יבל עסמ ,.םדבש ךורבהו רמה ןעלה ,םלועב בוזע םדא .תקהבומ תירוביצ
ש דחמ וב חתופ השא דולי לכ רשא אוה יחצנ םישופיח־עסמ — םישרושו
ם ישועה תומוקמו םינמז שי ךא .תילכתלו ףוחל עיגהל הסנמ ומצע תוחוכבו
, תומחלמה .ללכה־תוגה לש הזכרמב התוא םיביצמ ,דירחהל הפירח היעבה תא
ם ימעפל) עבמ םינתונה םירצוי ודימעה ילארוטקורטסה ןוחטבה־יא ,תוכיפהה
" ילאידיא" לודיג״עקרק התיה השדחה לארשי־ץרא .תורזלו תושילתל (ינואג
ק יר ללחו ,שדח תיב תונבל הפ רזגנ ונלוכ לע .םיבטקה ןיב וז תוצצורתהל
ג רבנירג לש היצאוטיסה .םויה לא לומתאה ןמ םרבעמב םיבר ינפל רעפנ
ם ילאושו םינמז־תמוצב םיבצינ םלוכ :תחא התיה ןונגע וא יקסנולש וא
ם ילחנה" תא ,אבחנש םיהולא ,הלודגה תודידבה תא םיעדוי ,םלוע תוביתנל
ה קחדנ וז היצאוטיס .ןוחטבו הנומאל רזכאה בערה תא ,"ןודבאה ימל םיכלוהה
ך א — דואמ םינוש םייתונמא םיעצמאב םדי לע הבצועו םהיתוריצי ךותל
ם רודו םנמז .דבלב תישיאה םתייעב ,םהלש "תיתורירש" האצמא הניא איה
קר םה םינוש .לארשי תודלותב םישודיח־הרהו תוכופהת בר רוד — ושע
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* תונחת הברה םע ,הכוראו תלתפנ ךרדב דחא לכ ,םהילא ועיגהש תונורתפה
 המסק לכ רשא תיצילמהו המרה "תוכלמה" לא חרב גרבנירג .םייניב
* ידחפמו הווהה ןמ חורבל דבלבו — ןירותסמה לא תוסרוקיפאה ןמ ,היקחרמב
ת ויגארטה תקמעהב ,ויתויומדו רבעה לש היצאזילאידיאל הנפ ןונגע .תוומ
; בוש ילבל ,םיערוצמ ,םדא־ידונמ ןיב עקתשמ ןורחאה ורוביג .ןלרוגבש
* תונחמ לעו ,הנחמל־ץוחמ םידמועה םיערוצמ לע רישל הבריהש יקסנולש
ה יה ורעצ .רצויה־םדאה לאו הריציה םנ לא :ורוקמ לא בש — םיצולח
.תדלומ "ןוירה" ,ןוירה־לש*רעצ ןורחא ןובשחב

ד עוצה הנחממ רתוי הכורא אהת וכרד םילקלקע םיליבשב דיחי ךלהמה
.תחא התיה תיפוסה הנחתה ךא .ךלמה־ךרדבו ךסב
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