
ת ו מ י ע ר 

לקת? והי&רל 
(הנש םישמה ו5 תא5מ5) 

א 

,לקנרפ והימרי יכ ,עמוש ינא רוחאב 

.הנש םישמה !ב אוה ,ונתורפס-תיב-זטאנ 

אוה .הרקמה זט וב ןיא הזה רוחאהש ,ינרובס 

םטופרפב חרט וימי בורש ,םדא יבגל זבומ וליאב 

לש השגרהה לבא .ומצע תא איבחהו םירחא לש 

יתומכשו יתוא תבייחמ הבוט ה -תקזחה 

,ותומדב והשמ רפסלו ואובחממ ולבוי םע ואיצוה? 

הנווכהו ,יתומכשו ינא :יתרמא .וישעמבו וכרדב 

רוד אוה .םייוסט רודל רמול רשפא ,םיברל איה 

,הרותב ,רדחב וילע הרבע ותודליש ,היצילגב 

ודיב םש רבצנש שוכרה טעמ דא ,תרוסמ דרדב 

היסנטינב ,וכוניח-דשטהב הברה שטשטנ וא דרטנ 

:הלק היצרטסוליא .התוברתו רכנרושלב ,הרזה 

,דמלמה ונינפל דמע ,םינטק םידלי ונדועב ,הליחת 

,י"שרו שמוח הברה ויפמ ונדמלו ,םלשו ארי 

,הרומה ונינפל דמע רפסה תיבל ונסנכנו ונלדנשמ 

תיזכ ויפמ ונדמלו ,םידנבררצקו שאר-יולנ 

םירענל ונייהשטו זנכשא םוגרתב שמוח לש 

ונדמלו רוסיפורפ ונינפל דמע היסנמיגל ונסנכנו 

.ינלופ םוגרתב הליפתה-רודיפט רוריפ ויפמ 

םהב למיס ,דלוהו תחופה הזה וקהש ,םיטעמ אלו 

תירבעה-תעידיב שממ הדיריה-וק תא םנ 

םלודיגש םירענש ,העפוהה ןאכמ .לארשי-תוברתו 

תוברת-תפשל ועקתנשמ ,תידוהי הריואב היה 

אל תירבעב םירפסו תורפס זינעש אצמנ — הרז 

וא םיטונרתמ .זיפיקע-דרר אלא םהל עדונ 

ועדונ "יקסבודי'ז קינ'צור"ב הכרעה-ירמאממ 

קילאיב "הירומ"ט ,יקסב'צידרב וא גרבראייפ םהל 

םיראלפטסכאה דוע ונייה ונא ,יאדו .םעה דחא וא 

םירענה רמולכ ,ונמט םיעורג ויה .םיבוטה 

וחירבה םהיתובאש ,ןיטולחל וא הצחמל םיעומטה 

ינפמ םהלשמ םתפשו םתרוסמ דיזמבו תערמ 

ויה םיכירצש יאדו םהו .רכנ-תפשו רכנ-ינהנמ 

.םתבושתל זיפיקע-דרדל 

לקנרפ תובר םינש דמע ו ז ה הבושתה-דרדב 

לע תוזירזו זורשכ-בורב דקושה ,זמאנ רטושכ 

הלא זיב תירבעה תורפסה לש םוסרפה-השעמ 

,ותרמשמ לע רוטעל עדיו ,הנושלל םיקקזנ םניאש 

םיברו רקיעהו "םייונ"ל חולש ריצ תויהל 

םיששנטו סיטנטנמ ונא דוע .ז ועט בישה 

אלא וניא ונדיבש השוכר לכש ,תירבעה הפשב 

אוהו — הצחםל-םיחכשנו םישולק םירויש-רורצכ 

,העפוה לכ לע ונל רפסמ ,םינפלו ינפל ונסינכמ 

םיתרחנ םירבדהו רפוס לכ לע ,רפס לכ לע 

ידונרפ םיקלתסמ אליממו ונבלב םיטשרנו 

הנהו זושלה-תירבב טעמב ונאב דאו תורזה 

זאכטו .הירדהו ונתורפסב ונא תיב-ינב 

.םייוסט רוד לש ,יתומכשו ילש ,הבוטה-תקזחה 

ב 

דלפבש הקניארקואובונב שיאה לש ותדיל 

שוט דילי היה ,בר לש ודכנ — ויבא .זוסרח 

,האובת רחוס ,ליכשמו זדטל ,היצילגבש הקסיצ 

ררדכ ונב לש וכוניח .תוררובל החמומ קזחומ 

.ארטנל — שש זב ,רדחל עברא זב — תרוסמה 

זב .רוניחבש הלכשהה תמיענ — הנושה וקה 

לעב באז-זבל ירבע זושל רוטלת עדי — הנומש 

ארוק — רשע ןב ,םינורחא םיאיבנב יקב ,הפ 

.זיקסנלומסו נ"לי לע גנעתמ ,הלכשהה ירפסב ץורח 

יוטסלוט דוהיב — תיסורב האירקל םג דשמנ 

יוליעכ בשחנ — הרשע םיתש זב .יקסביוטסודו 

תועיריה — תיליכשמ המיענ בושו) "ינרדומ" 

.(תומצמוצמ דומלתב 

רובעב אב דוניחהו םייחה דרדב בר ןווינ 

הפסוותנ .היצילנל ,ויבא לש ותדלומ ריעל רענה 

,תינטרנ — תופסונ תופש שלש לש העידי זאכ ול 

יתבב תונייטצהב םידומיל .תיניארקוא ,תינלופ 

— תיבב הסנרפה קחר םושמ .היסנמיגב ,רפסה 
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537 ?קנרפ וה ימר 

— הרשע עבש !ב .םירועיש ריעצה דימלתה זתינ 

בובלב םינויצ םידימלת גוח םע ענמ-תישאר 

.ותכרדהבו וב לפטמ ר 5 י ש הטלש .("רחשה") 

דחא י רסאמב ,ק"נרב ,ם"בטרהב דמול אוה 

רבדה .םינותעב םירבד םוסרפ תליחת .םעה 

"רוכזי" זוטיליפה לש ינלופ םוגרת—ןושארה 

.בובלב "דוחסוו"ב ספדנ םוגרתה ; ב ו ל ו ק ו ם ל 

ולשמ רמאמ םסרפל ול היה םיעושעש-השעמכ 

'כ לע המישר דכו) תופש שלשבו תומיב שלשכ 

שידיא ,"דוחסוו"ב תינלופ הססריפש ,חיסי 

תירבעו רדאב םושרנ לש "טאלבנאט"ב- 

ותופתתשה רקיע .רזל .ם .ש לש "הפצטה"ב 

דימעהש ,בובלב "הירוט" רעונל ינלופה ןוחריב' 

רעונה תעונת-ישרש םיצוענ ובו תונויצל רוד 

הצרפתהש "ריעצה רמושה"מ דוהיב ,תירבעה 

.לארשי ץראב הדובעלו הילעל תוריסט-תרעסב 

— רוביצה-ייח לש םיבר םיפנעב תוריסמב קסוע 

רשפא ביבא-לתב הדובעה-תעונת !ויבראב) הגלפמב 

ילעופ" םעטמ תספדומה הנמזהה-ספוט תא תוארל 

!בושה 'דה תרזעב" תרתוכה —הקסי'צשומב "ןויצ 

,תואצרהה-סלואב ,(םיצרמה זמ אוהו — "ןויצב 

םירמאמ תביתכב ,תמייקה !רקל דסואה-תדובעב 

.בורל 

םיטפשמה-תקלחט—היסנמיגב םידומילה רחאל 

ינש לש תכרעמב דבוע ןאכ .בובלב הטיסרבינואב 

"םויה") םימי וכיראה אלש ,םיירבע םינותע 

תכירעב "תעה" ,!טניילק השמ תכירעב 

רפס תיב להנמ — דב רחא .(רדאב םושרנ 

.וריעב תיטרפ היסנמיג להנמ ,רובמסב ירבע 

ישבוחל ןוחריה לש תורבוח יתש םנ דרע !אב 

הדונאה-ירבחס םיבר) ."רחשה" םשב שרדמה תיב 

,ובפול קחצי םינקסע םהמ ,י"אב םיאצמנ וזה 

(דועו י ח מ ק בד םירפוס םהמ ,לבייל לאינד 

טפשטה-תיבב הדובע .אניו-תללכמב םידומיל רמנ 

םירועיש ,ןידדרועל רזוע ,םיאושנ ,זנאצב 

ןועובש דוסיי ,םיריעצ גוח ינפב לארשי-תטכתב 

.("ונלוק") "סאלנ שאנ" ינלופ ידוהי 

ןיד-תוכרוע !ינע חנז — םלועה-תטחלט ירחא 

הרומ — תירבע הארוהלו ךוניחל ומצע שידקהז 

תישאר םע .זדולב "הנבי" תירבע היסנמיגב 

דא ,לארשי ץראל דלוה אוה תישילשה תילעה 

וכרדמ וחרכ לעב ותוא םיבישמ היסנמיגה ינקסע 

זירפ יבצ ברה ינפ? הרותדיר? ותוא ונימזה) 

.(ותרמשמ? בוש? ותבוחמ יכ ,קספ אוהו תויח 

היסנטינב תירבע? הרוט ,"הנבי" ?הנמ היה ובושב 

תונש הרשע שמח — אדיורב ר"ד ?ש ודוסימ 

— תיתורפסהו תיגוגדפה ה?ועפה דב?מ .הארוה 

םיא?קחה םיסרוקב הרוט .תואצרה תואמ 

תורפסה תוד?ותב הצרט ,זרו?? הכומסה קבונ?הב 

.אשרוב ?ארשי תמכח? ןוכמב השדחה תירבעה 

?תב "רופ?ב" תי?אירה היסנמיגב הרוט התע 

.ם י ט ? א ? — םידיט?ת דימעה .ביבא 

נ 

הריבכ תוריש-ת?ועפ יהוז .וטע-תבונת ה?ודג 

,תוריסמב ,הדמתהב התשענש ,תירבעה תורפס? 

ת?ועפ ימושיר אצמת א? זכיה .תעדו םעט בוטב 

.ירבעה רפוסהו תירבעה תורפסה ?ש בוביחה 

,שידיא ,תירבע — ודיבש תונוש?ה ?בב שמתשה 

תינ?ופה המיבב שקבת םא ןיב .תינמרג ,תינ?ופ 

וא "דוחסוו" היצי?נב תונויצה ?ש הנושארה 

ינב? ,תינ?ופב אוה םנ) "דחשה"בו "הירומ"ב 

בוב?ב "ה?יוכ" םיימויה םינותעה וא (םירוענה 

"דגו?נשפ שאנ"ו אקרקב "קיגני'זד יבונ"ו 

זיב ,זדו?ב "הנני'זדוצ י'צשוטודאיו" ,אשרוב 

■טורב תבירעב) "ביבא ?ת" ןוגכ םינוחריב 

וא "ה-צי'ז השאנ" ,(יקסבוקטיג-נרב 

סק?אפ ם?עקיה"ב םא "יקסבודי'ז קינ'צנשימ" 

ןוגכ שידיאב םינותעב םא ,!ירבב "רעדנע?אק 

"גנוטייצנעגראמ רעניוו"ה ,יאבוב?ה "טא?בגאט"ה 

ייברא"ה ,אקרקב "רעטעברא רעשידיי"ה ,אניוב 

"טא?בנאט רעזרא?"ה ,אשרוב "גנוטייצרעט 

?בב — המודכו זדו?ב "ננוטייצסק?אפ עיינ"ו 

םדיקפת-רקיעש ,םיברה וירמאמ תא אצמת ה?א 

.ירבעה רפוסהו תורפסה !ינע? םוסרפ תושע? 

הומת? א?ש םי?ובי םניא ה?אה םירטאטה-יארוק 

הכיאש תונקיידהו תפקטה העידיה התוא ?ע 

התוא ?ע ,הב?-תמושת? רבעמ טרפ ?ב תריישמ 

תהמשו ונתורפסב רורהז ?כ? החמשהו הבהאה 

םירפס ?ע וירמאמ בור ."םייונ"ב ורוא םסרפ? 

רפוסב !וד? הא?ג א? אוה .םירבע םירפוסו 

תא ריינ? שקבמש ימ? ?שמ ,וב זוד?ו רו'זח?ו 

.ודיבש רקיה תא הארמו רזוחו הארמ אוהו ארוקה 

ק י ? א י ב ?ע םיברה וירמאמ ,?שמ? ,ופסאנ ו?יא 

?ע ואצמת וירמאמ ויב .ןטק ךרככ וטק?תנו 
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דחא ,זמשירפ ,בולוקוס ,נ"לי ,זיקסנלומס ,ק"נר 

י "ש ,זטניפ בקעי ,זהכ בקעי ,יקסב'צידרב ,םעה 

לע הא ,םירמאמהו .םירחא םיבר םירפוסו זוננע 

,היאיקבו תידבעה-יעדוימ םניאשל ובתכנש יפ 

לב טעמכ .םיצממ האו םיפיקמו םיריבסמ ויה 

תינלופ וילע בתכ ,ולופיטל הכז שדח ירבע רפס 

לש דרכו דרכ לכ לע בתכ ,לשמל) שידיאו 

םנ בתנ םיתע .(בר טוריפבו הבחרהב "הפוקתה" 

,ז ו ה ט עשוהי לש) םישיא לש תויפרגויב 

םיינונרפ םיאשונב קסע ,(אדיורב .ו .ט ר"ד 

תלאש ,נ י ד וא נ ונוה לש תיכוניחה ,דמשה) 

,(םינוכיתה רפסה יתבב יתדה ךוניחהו תדה דומיל 

נפוא ץנרפ לש הטישה) םייטילופ-סיילכלכ 

יצנאה לע) תוללוכ תופקשה זתנ ,(ר מ י י ה 

,(תירבעה תורפסב הידורפה ,תוילארשיה תוידפולק 

דוהיב ,תוארטאיתה תוגצהמ) תויונצר הברה 

ירמאמ םוסרפמ םנ ענמנ אלו ("המיבה" תוגצה 

קפתסה אל אוה .(לארשיל תמייקה זרקל) הלומעת 

יקסמ דוטלל יואר וז הדוקנב םנ) היצמרופניאב 

המכ ,תושעיל הכירצ וז הכאלמ דציכ ,ויתור 

קפתסה אל ,(הכירצמ איה קויד המכו תונדפק 

המישרב לחה ,םינושה תרוקבהו הרבסהה-ינוסב 

תנייוצטה ותסמ ,לשמל) תפקטה הסמב הלכו הרצקה 

שקיב אלא ,("הירוט"ב הספדנש ק " נ ר לע 

תורפסה לש המעטמ "םייונ"ה תא םיעטהל 

חישהל אב תורפסה לע חישל תחת ,תירבעה 

תודובע תא הרצל רמאת םאו .תורפסה ת א 

זיב .ידמל רכינ םוכיסה אהי ,ולש םוגרתה 

םינוש םינוס אצמת תינלופל תירבעמ וימוגרת 

,ק"נרל "ויהלאו יונ יונ" תא אצמת ,םינפ-יברו 

"לוחל שדוק זיב"ו "תוללובתהו יוקיח" םנו 

וס .נ לש םינוטיליפ אצטת :םעה-דחאל 

אצמת ,ץרפ .ל .י לש םירופיס םנו ב ול וק 

,א ל ר ו ב ל "האונשה ותשא" , t ו נ נ על "תונוגע" 

ימוגרת אצמת ,ר נ ז ו ל ק ל "ירצונה ושי" םנו 

םשכ ,ק י ל א י ב ל "שאה תליגמ" ןכו תומיאופ 

"אצומה" זונכ שידיאל תירבעמ םימוגרת אצמתש 

.ר נ ר ב ל 

,דבלב טוטרש-דרד אלא ותדובע ןאכ הראות אל 

לש ונובשח השעיש יטו ,דאמ הבר איה יכ 

תא וינמב איבהל אלש לכוי אל ירבעה ארוקה 

וכלהש ,שדוקב םישמשמה הלא תירבעל ושעש 

הדמתהב םהינזאב ורפיסו ועלה-יארוק לארשיל 

הלודיג ,היחה תירבעה תורפסה וינעב תואיל אללו 

ולו ושע רשא שפנה הטעמ אל יב .היתוריפו 

םישנאל זתנ רקי המ ונעדיו םינזאמב הלקשנ 

.וזה תורישה-תכאלמל םמצע ומתר ש ,הלא 

יב ר ות י ו דרד םצעב איה הלא לש םכרדו 

תא םילבוכ םהו תירבעל תושפנ םישוע םה הנה 

הבושתה תורישה תלועפב יכ .תירבעה םשפנ 

רפוסה הפקתנ וליאכ וימי בור השע לקנרפש 

םירבעה וירמאמ אצמת םנמא .ובש ירבעה 

"הריפצה"בו ,"םויה"בו "תעה"בו "הפצטה"ב 

םצוע תמועל םה םיטעמ המ דא ,"הפוקתה"בו 

תירבעה הפשה םשל זעל-תונושלב ותדובע 

אלו וניניב בשוי שיאהשכ — התעו .התורפסו 

רזע אוהש םירבעה םיארוקה וביבס םה םיטעמ 

רבדי — םתיבל חורבש רכנה ןמ רובעל םדיב 

איהש ,ונושלב רבדי דא ,רביד רשאכ םהילא 

— .םנושל םנ רבכמ 

.ש .ד 

ל ח ך תויע 

(ה"צרת ,ביבא-לת ,"רבד" תאצוה) 

,ררושמה תומדל ללועל הזה רפסה לש והכ המ 

דרואל ונב העובה םנמאה ?רבכמ ונב העובהה 

ישיסכטמ דחא קר הז זיאה ?ררושמ תומד ונייח 

וניאש לע רדנומו רמגומה תא רכבמה וננושל 

םירישה ,םרבחמ תומ ירחא םנ יכ ?הנתשמו ביצי 

.זטזהו םיראשנה םע תואקתפרה-ייח םיכישממ 

יתלב :המצע הבהאה ,בוהאה ררושמה תומד 

.המות דע תולנתהל תברסמו תרתוסמ ,תמלשומ 

ומסרפתנש תררושמה יריש לכ סניכ הז ץבוק 

םיריש םירשע לש תפסותב םימדוקה םיצבקב 

.םויה דע רוא ואר אלש םיטונרת רשע דחאו 

התומ םוימ ורבעש םינשה עבראו הז "סוניכ" 

םינש עברא .התריש תא שדחמ םינחוב לחר לש 

לכמ ,הייח לועמ היריש תא וררחש וליאכ הלא 
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