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חב ונא םילקתנ ,םילודג םינמא הברה לש םהיתוריצי תכרעהב
 -םהו ןהל םינפ המכ ,תודימ הברהב תושרדנ תוריציה :ינייפא ןויז
ו בלל בורקש תא ןהב אצומ דחא לכו ,םינוש םישוריפ ןשרפמ שרפ
י ״ש לש ותריצי ונלצא התכז הז ןיעמל .אוצמל שקיבש תאו

ת גרדל יממעה ביטימירפה תא הלעהש ןקיסאלק וב םיאורה שי .ןונגע
ורה שיו ,וילוסלסו וירוטיעו ויגת לע ם״תס רפוס ,תבשחמ־תכאלמ
ך להש ונקז ידגבב הליחת־הנווכב שפחתמה ינרדומ־יכרא עצוי וב םיא
ה ניאש העפות איה תודהיה םדידלש ,תובא־תרוסמ יצירעמ ? ומלועל
חאו ,"ילש הלוכ" תנעט ותריצי יבגל םינעוט ,םוקמבו ןמזב היולת
ל ש הילוגלג תא הלעהש ימ תא אקווד וב םיצירעמ םתמועל םיר
ת וניתמהו הולשה תא םיטילבמ הלא .םינורחאה תורודב לארשי־תסנכ
י וליגמ ,םיזמר־יזמרו םיזמרהמ םיעזעוזמ בוש הלאו ,ותוא תונייצמה
־ ארטב תולכו תוכובנ םצעבו הרואכל־תוינומראה תושפנ לעמ טולה
ה זו רומוהב הז — ןונגעב רחא םעט םעוט דחא לכ .תימינפה ןתויג
וצב ימו ןכותב ימ ,היגולוכיספב הזו רולקלופב הז ,ולש הקירילב
 םג אוה ״הלכ תסנכה״ האיפופאה לעב יכ ןמאיי אל טעמכ ,ןכאו ?הר
־ גאה־רופיס יבא יכ ,החורב תימ״וכעה ""םינומא תעובש" לש הרצוי
, ינרפוזיכסה "םישעמה רפס" לש ורבחמ אוה "םימי בבלב" עגורה הד
 דיחי .ןילופ־תודגאבו ״ותשורגו אפורה״ב החרט המצע די התוא יכ
־ תורפסב ותומכ םיטעומו ,ונתורפסב הז םינפ יובירב ןונגע אוה
ל א רבדמה ,ךכ לכ םינפ תברו ףקיה תבר ותריציש ,ןמא .םלועה
ת ויווחל הפ שמשמ אוה יכ תאז ןיא — ךכ לכ םינוש םיארוק תובל
 תרגסמב וכירעהלו וניבהל בייח התאו ,רודה לש דואמ תוימיטניא
.ותורפסו רודה

. תוילאטנמונומ לש הדימב םלועמ הנייטצנ אל תירבעה הזורפה
ת ומש העברא השולש קר תעדוי וגלש תיתורפסה ןיסחויה תליגמ
י מוחתמ ואצי אלש טעמכ םה ףא םהילעבו ,עפשה תכרבב םיניוצמה
ד ע .תחא הכאלמ ילעב תניחב ,הפוקתהו ׳זאנוסרפה ,דחאה אשונה
 ־ב — ךכ לכ לודג הדימ הנקב רצוי הסיה ונתורפס העדי אל ןונגעל

164
י י■



ק רפמ .קסופ יתלב תושדחתה רשוכו תוירופב ,הלקשמו הריציה ףקיה
יצ םיעפוש בושו..." :שדח הריצי־םוחת שוביכמ םיעתפומ ונא קרפל
ם יפי הלא םירבד — ״...םלועמ עפשה קספנ אל וליאכ םייחה תורונ
ם ינורחאה תורודה לטנ תא ומצע לע סימעה אוה .םרמוא יפלכ םג
ם ויל דעו ,םושלש לומתל דע ,הינפלו ח״יה האמה ןמ — .לארשיב
.דיב שמומה

, תורוד תרוסמב תנגועמו תיב־תדילי ,ךשמה הלוכ איה וז ותריצי

ל ש היתודלות תיצמת יהמ יכ .השדח הייארו הנפימ תדוקנ תאז םעו
זל ךומס דעו "הלכשהה" לש התישארמ ?השדחה תירבעה תורפסה
ת רחוש תוחפל וא העבט םצע יפ לע תינכפהמ ונתורפס התיה וננמ
- םימה תא השח איה .םיידוהיה םייניבה ימי יהלש — הנמז .םינוקית
ה מידקה איה .שדח םייח ןויזח התלעהו לארשי תודלותב קומעה הנ

ת א התאר ךכיפלו ,תוללוחתמה תורומתה תייארב םעה־ינומה תא
ם יינש .הסיסתהו הררוע איה .תכנחמו הכירדמ ,הווצמ חילש המצע

יבב הדובע תואלמ ויה םהידי םירבע םירפוס לש תורוד השולש
ם ינשקע־םילב תוחור דגנ שדוק תמחלמב ,ונמרכמ םיטוש םיבשע רוע
, ולוככ ובור ,ךכ הלכשהה רוד .ותורפסלו םעל היחמ יבחרמ שוביכבו
ם ה .ךכ ויהש בוטו ,םיידדצ־דח ויה ךכיפלו .הלכשהה יחיפס ךכו
בל תע יכ ן םימחולל ץוחנש תא קר תוארל ,םיכרובמ םירוונסב וקל
ת פוטש ,הריעצ ,השדח ץראכ םהל התלגנ "הלכשהה" .ץורפל תעו תונ

, הקושחה םתדלומב םיאלמ םיחרזא ויה רבכ הרואכל ,םנמא) שמש
יצמ םימחול ןיא .(םתבצחמ רוכ םע םהל םיבכרומ תונובשח ןיידעו
יפב םתדובע םצעב יכ םהמ שורדל ןיאו ,םהיביריל ןורכז ידומע םיב
ופמ תוברת לש התעיקש לע העמד וליזי שדחה תיינבו תלופמ יונ

.אקווד םידכנה — םיתעל ,םישרויה םישוע תאז .םינפל תרא
ם יחתותה לש םמער לוק םדנשכ :הלא לש םתעש םג העיגהו

ף ונו תותיזחה ופלחתנ ,(תותשקה יציח :רתוי הבורק הצילמ ןושלב)
־ אמילבורפל רבעמ ןהש תושדח תויעב וררועתנ .ודוסימ הנתשנ ונייח

. התוחילש תשגרהל רבעמ ,הבש ערו בוטל רבעמ ,הלכשהה לש הקיט
־ םהו לאידיאה .םהירחא רהרהל ןיאו ללכה תלחנ ויה רבכ הישוביכ

יה .םילפטו םירתוימ ויה רבכ ךלהאב־ידוהיו ךתאצב־םדא לש אתגול
.תובאה םלועל הבצמ םיקהל היה רשפאו ,השדח הרוצ השבל תודה

יה .תירבעה הזורפב ןושארה ןקיסאלקה השעמל אוה ןונגע י״ש
ש ידיי הז לש תירקיעה ותריצי תפש לבא ,ילדנמ היה ול םדקש דיח
ד בור םייסמ אוה ,תופוקת לובג לע דמוע ןקיסאלק .תירבע אלו התיה
בוש םיאורה ,תולוכסא־תובאל ץוחמ) וירחא םיאבל ריישמו יתוברת
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־ במב הלעמ אוה ?האיפו החכש ,טקל קר (תושדח םייניעב םלועה תא
ת יממע הבכשב וא הפוקתב רתויב יתוהמו ינייפאש לכ תא ולוח
ם יימינפה ןויגהבו היגומראהב תחא המילש הביטח ,המלועל הכלהש
, הירחא היהיו הינפל היהש לכמ היתונכשמ תרדוגמו תגיוסמ ,הבש
לחב םיפי ("םיכרכה תשולשו ילדנמ") ק י ל א י ב ותעשב רמאש םירבד
ן מ ,וילאמ דיב אבה לכמ רמוח ול לוטיל וכרד ןיא" :ןונגעל םג םק
ו מודרקב בצוחו אוה דרוי .הלעמל ףצהו םטה ןמ ,חוחתהו לקולקה
ש בוכמהו שבוגמה לכמ ,םינותחתה םיכבדנהו םידברה ןמ ,ןיתישה ןמ
־ וק םע ,םייחבש יסופיטהו קצומה לכ םע אלא קסע ול ןיא .רתויב
י כ ,ותעשב רמאש ימ םלוא ".םיבר תורוד לש םחוכ תצובקו םתעב
ל כל ידוהיה םלועה לכ תא טעמכ ילדנמ ׳ר לפיק םיכרכה תשולשב"
ר יאה ילדנמ .אמזוגב גילפה "רתויב םייסופיטה המואה ייח תוארמ
ר סיי אחתרד אנדיעבו ,לארשיב תחא הבכש ףירח יטסאקראס רואב
. ברקעהו טושה ךרד הנניא ןונגע לש וכרד .םיברקעו םיטושב התוא
: םעבש תפומה־תומד לש ,תחא הבכש לש הגיצנ אלא וניא אוה םג לבא
.ם כ ח-די מ לת

ו כשמנ — הלוכ תיחרזמה הפוריא לשכ — ונלש םייניבה־ימי
- תומדכ — ריזנה היהש המ .הפלחש האמה לש התיצחמל דע טעמכ
. םכח דימלתה ונל• היה ,םייניבהימיב תיברעמה תורצנל — תפומ
; יטוזכא דירש ,ןברוחל רכז ןיעמ ,םיכרד ידצב ךרתשמ אוה ונימיב
ן  ד מ ל ה ש ,חוכשל םיטונ ונאו .וצקועו ושבוד וקספ ,ותויח הקספ
ת ודהיל טלוב דוחי־וק ףיסוהו רתויב ירוקמ ילאיצוס סופיט היה
י שנא לש אלו םינדמל לש :קודו) יתרבחה םדמעמ .תיזנכשא־תינלופה
ח א ול ןיאו ,ונימב דחוימ היה יתרבחה תולעמה םלוסב (הנוהכ

ר חוסה בהזה ידג לע תורש ויה תוהמא .תירצונה הפוריאב המגודו
ישמ ויה םיריבג ;הברה הרות דמליש ןבה לעו ,םיקומיצו םידקשב
ס וחי ,ויה םייוליע םא םיינע הבישי ירוחבל ףא םהיתונב םיא
ם ג םיעודי םירבדהו .הרות רתכ ינפל שאר וניכרה ןוממ סוחיו תובא
וכ הקיטנאמור םימיה תוברב תויהל ךפהש המ אלא .דואמ םיעודי
.ואל םאו וניניעב איה הפי םא ,התימאל תואיצמ ותעשב היה ,תבז

ופו הסג תועט ךל ןיא ירהש .ואל םאו וניניעב איה הפי םא
ם ימדוק תורוד ןדמואבש וזמ תירוטסיה הייאר לש היתודוסיב תמג
ה פוקת לכ ךירעהל התא בייח .וננמז תב םיכרע־תטנידרואוק יפ לע
ועמ תצפוק" הפוקת ןיא .יתרבחהו ילכלכה הנבימו היכרע תרגסמב
א והש תועיבת ב״יה האמה ישנא יפלכ גיצי אל תעד רב םוש ."הר
ימי ישנא לע ליטהל תלויא וז אהתו ,םירשעה האמה ישנאמ עבות
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ם הייח תודוסי .םויכ ונידיב תוגוהנה הדימה־תומא תא ונלש םייניבה
ר ודגיבא ,גזומה לאיטלפו ןולגעה עטנ ,דיסח לידויו בצקה שוביל לש
וש םהיתויעב ,ונלש הלאמ םרקיעמ ויה םינוש רוש יואו ׳רו סנרפה
 ה׳ריקה תנידמב לארשי־תיב ןומה .םדיבש ןחובה ינבא תונושו תונ
ן ומהה היה (םינפל תוצרא ׳ד וא ׳ג ראשו) אטפאמ קידצה לש ורודב
'  אצוי הרצ תעלו המילב לע היולת ותסנרפש ,ינוונחה םייח השנמ לש
 תיב• ישבוח לש ,םירכוחו םינגזומו סיקינבושיי לש ,די לע ץובקל אוה
ומהה לש םהייח יכ ןועטל ןיא ,בגא .םיאשנתמ םיסנרפ לש ,שרדמה
סומה םתמרו םתלכשה ,תינחורה םתשרומ ,םהה תורודב םידוהיה םינ
י יוג לש ׳וכו םהיסומינ ,םהייחמ יהשלכ הניחבמ ולפנ םהיסומינו תיר
קפסרפב ,יארקאב אלו ,רתוי םיינוגדח ויהו רשפא .םהינכש תוצראה
ה פצמה תדוקנמ םלוא ,דאמ םילד הלא םייח םיארנ וננמז לש הביט
.תורחא תויצרופורפבו רחא רואב לכה הארנ םהה תורודה לש

א וה ףאוש םלועל יכ ,ןונגע י׳ש לש ותריציב אוה בושח רקיעו
ש רופמב תוגהלו םנושלב רבדל ,םהלש םהיניעב ויאורב תא תוארל
" םייניבה ימי" לש יסאלקה ראתמל השענ הז חוכבו .םהיתובשחמ תא
ינפה ומלוע םג יוצמ םירוביגה לש ימינפה םמלוע דילש אלא .ונלש
ל ילכ עלבנ וניא םלועל יביטקייבואה רואיתה .ומצע רבחמה לש ימ
ם ימיה תוברב יכ ,המוד .ואשונל רצויה לש יביטקייבוסה סחיה ךותב
י דיב יובש השענ אוה ,אשונה םע רבחמה לש תוהדזה ךילהת לח
, ןונגע י׳ש אצישכ .המשל אב המשל אלש ךותמ .תניחב ,ותריצי

ף א ,םנמז יפל רתוי םיילאוטקא םיאשונ לא ,רתוי תרחואמ הפוקתב
ר בכ ,׳וכו םהלש םהיניעב הזה רודה ינב תא םג ראתל רמאש יפ לע

יפל .רבעה יגשוממו רבעה חורמ ,וחרכ־לעב וא ונוצרמ ,םהילע ךפש
ת ולפטמה ויתוריצי ןיב תשרופמ הלדבה לידבהל ונא םיבייח ףא ךכ

.בורקה רבעב תוקסועה הלא ןיבל קוחרה רבעב

ג ציימו ונממ קנוי ,םיוסמ יתרבח גוחל ורובטב רושק ןמא לכ
ם ימכחה ידימלתו םינדמלה תבכשל הפ שמשמ ןונגע .ומלוע תא
ח קל הכותמ יכ אצמתו קרד .היתופיאשו היתוכילה תא אטבמ ,לארשיב
 התיה אל וז הבכש .רבעה לע וירופיסב םיישארה וירוביג תיברמ תא
ם והת .הדיחא אל ףאו ,המצע ינפב היירב ןיעכ ,תידמעמ־ןיב ירמגל
ן יב ,סנרפה המלש לארשי ׳רו "קיצמה תמחמ״בש רוחבה ןיב תצבור
־ ינבו תפומ־םופיטל איה תלצופמ ןכו ;ןוזנתנ לידוי ׳רו ןלטב לידוי

, הררש יגהונו בשע ינמ םיכומנ ,םינדפקו םימימת ,םינוש םיסופיט
ה וושה דצה .םע־ימורמ ינבו םע־יטושפ ,םינויבא םילדו םירידא םיריבג

תוברת סופתל ןיא ירהש .ומצע יתוברת לאידיא ותוא אוה םהבש
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 עבשנ םדאש ילאיצוס וא יטילופ רקיע ,דבלב תיגולואידיא תזרכהכ
 הנבימ יהירה תוברת ; םימי רצק יתונמאו יתורפס ןונגסכ אל םגו ,ול
ידב ,םילגרהו תומכסומ ,םירוסיאו תווצמ תכרעמ ,םייח חסונו יתרבח
 ,תילאנויצארה םתרבסה ךרדו םיילאנויצאר־יא תוחוכ ,םוטאפו הח
 ןמ םדא לש וייח לע םמתוח םיעיבטמה ,תויסופיט תובוגתו םיסקלפר
 םימכח ידימלת .שפונבו הכאלמב ,גחבו לוחב ,הסיסגל דעו הסירעה
 ,ובש הלוגסה גוח ,םעב רבעשל תירוקמה הבכשה םתויהב ,םינדמלו
.ותוברתו ונרבעל רתויב םה םיינייפא

 ןוכנ ,"שדוק ילכ" אופיא םידמוע ןונגע י״ש לש וירופיס זכרמב
אדו הסנרפה .תוחילש םא יכ ,די חלשמ אל .שדוקב םישמשמה רתוי
 ותוא שד ילארשיה םדאהש רבד ,רקיעל לפט קרי ןה הסנרפה תוג
 לידוי ׳ר .תנתונה איה הרותה לבא ,"הרוחס םע הרות" הבוט .ויבקעב
 ,ק״האל םילועה םיבבלנה ,"ונריעב ויהש םימכח ידימלת ינש״ו ןלטב
 םלוכ ,ךורב רשא יברו ףסוי יבר ,תדמח לש ונקזו חדינה םושרג
 םחל לכואו הרות לש הלהאב ומצע תיממה דחא .וצרוק דחא רמוחמ
 ירהש .תונחלוש ינשל הכוזו החוור ךותמ הרותה תא םייקמה דחאו רצ
 שרפ" .המשל הרות ,הרותה דומיל אוה לארשימ םדא לש וייח תילכת
 האנ רבד ךל ןיא .הנורת ץוחב תומכח :רמאו החמשב ויפכ לידוי יבר
 ןכש־לכ ,ארמג ףדמ םלועב האנ רבד ךל ןיא ...הרותה לוקכ םלועב
 תסנכה") "...םיילפכ הרותה ןמ הנהנ ףוגהש םיכוראה תבט ילילב
 הקותמ איה הרותה :רמאו ךייח" רפכב דמושמה וליפאו .("הלכ
 ׳ר ךכ ."החונמב הרות דמולו בשוי ינירהו תצק יתדמתשה .דואמ
 תציקע ותציקעש ,רוצכ השקה סחנפ השמ ׳ר ךכ ,הנקכ ךרה לידוי
 :רבעה לע ויעוגעגב קפרתמה רבחמה ךכו ולש אבבד־לעב ךכ ,שחנ
 בותכש המ לכש ונייה םיעדוי ונירוענב הרות םידמול ונייהשכ"
 היה ונמעמ דחאו דחא לכ לש וקוש לכו .םלועל םייק הרותב
 םלוע .("םושלש לומת") "הרותב םירומאה םיבוט םישעמו תווצמ לגסל
 :םירצמ ילב ןאכ תטלש םופד־לש־היגאמ ,רפסה־םע לש אוה ףשוכמ
הו רמנהו בודהו יראהו באזה ,ריעה ןמ הער היח אצת םואתפ ,יוא"
תמ םלועהו ,םלועה רויצ איה הרותה" "...ןירדהנסבש שחנהו סלדרב
חב עוצקמ הניא הרותה יכ ".ןהב תשרדנ הרותהש תודימה יפל גהנ
יתמו םמעטו םתילכת ,םמצע םייחה איה .םייחל לעמ איה ןיאו ,םיי
 תודהיל הלוגס וק אוה דומילל הזכ םחי .םהיניב לידבהל ןיאו ,םתוק
.םימכח ידימלת — הבש הלוגס ינבלו ,תיזנכשאה

 וירופיס תא ןונגע שדוג ןטסינורכ לש תונמאנ ךותמ אל ,בגא
יעבט קלח םה ,ורפסמו ורודיס ,ארמגה ףד .םיקיודמ תומוקמ יארמב
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י כרדו שפבה ןונגנמל תינגרוא םיכייש םה ,ימינפה םייחה ףונמ רתויב
, םינורחא וא םינושאר לצא זמורמ אוה רבכ ןוציח ערואמ לכ .התבגה
הו קוספה .ותוא םישבוכו םיקחדנ ,םדאה לע וילע ם טלוש םיקוספה
־ בא םיררוגו היופכה היצאיצוסאה חוכמ םמצעמ םילועו םיצצ שרדמ
ל ש םיששמ דחא לש תפסותב םימעפל ,םוקמה־הארמ תא תיטאמוט
.תינדמל הואג

, רבעה לש תפיוזמ הילידיא רייצ יכ ןונגע לע םיגרטקמה שי
ה טילשהו תיממעה תוברתה ,איה תורוד תוברת לש תיצמת .איה אלו

, התכז אל ןיידעו) .ונימי דע תועיגמ הית1חולשש ,ונלש םייניבה ימיב
ם וש ,ןהילע דומעל םוקמה ןאכ ןיאש תוירוטסיה תוביסנ תמחמ
־ חסונ לש םידיגו רוע שובללו הומכ םימי ךיראהל תיתוברת הביטח
ת שרל יביטקייבואה יוכיסה הל שי השדחה לארשי ץרא קר .םייח
ר בעה יסכנ תא חירבמה רשגה והמ םלוא .(<דב תורחתהל ףאו ,התוא
?םישרויה תורוד םע

קמ ןונגע לש ותריצי היושע ,לודגה הפקיהו הינפ יוביר ףא לע
ל ש היתומודקב חתופ אוה .הזב הז תינגרוא םירושק היאשונו דחא הש
ם יצע חמוצ רעי ואצמיו ...ןילופל וכל : םימשה ןמ קתפ לפנ תע״ ןילופ
! "ןילבול לצא אוה אלה ...ם׳שה תותכסממ תחא תכסמ ץע לכ לעו

ה מר דיב הררש גהנ המלש לארשי ׳ר סנרפהשכ ,תוצרא ׳ד דעו תפוקת
יסחה לש התישאר ?ץירפה ידסחמ ונהנ םירכוחו םיריבג המכו המכו
. ..:הנידמה בר רמא") םידגנתמה לש תושיגנו תומרח לומ התדימעו תוד
ם רוד ?("ואריו ועמשי ןעמל ונקז יצחו תחא האפ. ול ורזגיש יתיויצ
ם ינתח אצמיש ותוא ךריבו") ליכשמה לישעהו אטפאמ קידצה 'לש
ת ונויצה לש םינושארה הידעצ ?("תילארשי המשנ םע םייוגכ םיאירב
ה נהו תוערפ דובכל ונאב") תוצילמב היכרב דע תשדשדמה ,היצילאגכ
ן ורחא רודל דעו ,"היינשה היילעה ינב ונתלואג ישנא" ?("קשח ףשנ
לשה לכ ,רמוא הוה ."ןולל הטנ חרוא" ותוא הארש יפכ ,עווגל םתה
א יצוהל ,תונורחאה םינשה תואמב וניתודלותב ךרדה ינויצו םיב
ם ינושאר תורוד ררצ ןונגע .היתומחלמו הלכשהה תפוקת :תחא הנחת
.תחא החפשמ תודלות םהיתודלות השעו דחא םייח רורצב םינורחאו

ה לודג תוקיבדב קובדו דומצה ונתורפסב ינש ןיא קילאיב דבלמ
ל כו שובש לא תוכילומ םיכרדה לכ .ןונגע י׳שכ ותודלי זוחמל ךכ לכ
ד בלב אוה הב יחו הב לדגו הב דלונש ימ" .הנממ תופעתסמ םיכרדה
י די תא ירבח לטנ" ?"ויתויתוא לכב הזה םשה תא תוגהל עדוי
ב הוא התאש ינפמ ,שובשמ ךל האב לארשי ץראל ךתביח לכ ...:רמאו
אלמליא ?שקבמ התא היאר ...לארשי ץרא תא בהוא התא ךריע תא
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ט טחמ תייה םולכ ־,ךימי לכ הב לפטמ תייה םולכ שובש תא תבהא
ושפמ השא לש היפב .("ןולל הטב תרוא") "?תונופצ תולגל תובצמ
ה ונ לע תוקפרתההו םיפוסיכה לכ תא ןונגע םש ,רטסוש ,םעה יט
י לכ םילקלקתמש ,םיאולחתה ראשכ האב הניא וז הלחמ"." :תודליה
ם וקממ קחרתנש םדאל .ול תלפטנו םלועב שי תחא חור אלא ,םדה
ל וכאל הקשח ךשפנ"." ,"".ובל יחתפ לע תבשויו האב איהו ותדיל
א לא הנהנ םדא ןיא ,יביטימ ,וז האנה ...ונריעבש תונליאה ןמ ירפ
א יה ףאש רופצ לש הצויצ עמוש התא ךכ ךותב .הב דלונש וריעב
ר ופיצ לש התמועל .ויתוריפ לכוא׳ התאש ןליא ותואב ךריעב הדלונ
ת דמח לאש" :ךלמה־דע םיעטמו רזוח ךכו "".הדשב תורענה תונוע
ר מולכ ,םשמ) ?םשמ עמוש התא תושדח המ :םדבל ויהשכ קחצי תא

ל ומת") "."ביבח םוקמ רכוזש םדאכ ולפרעתנ ויניעו (היצילאגמ.
.("םושלש

ר יע תודלותב ןונגע ךפוה הבהא־תופלועמו תולפרועמ םייניעב
. תיבה ןאכ .ושרוש ןאכ .היצילאג תורייעל אמגוד סופדכ ,ותודלי

ב וקעי תיב .םייחה תא ךכ ראתל לוכי םיכרכ דילי אלו הרייע ןב קר
ו פיב ,אניוובו ידורבב היתוצופנ ,שובש החפשמה־הרייעה אלא וניא
ה תלודגב חמש ,היתודיריו היתוילע ירחא בקוע אוה .םילשוריבו
סאלפה ןאכמ .היתובצמב טטחמו היתומודק רצונ ,התולפשב רסייתמו

 רתויב תימיטניאה העידיה ,םהבש תוילאנויגרה• ,וירואיתבש הברה תויט
ץ פח לכ הארמל בלה תא הפיצמה תומימחה ,םינטקה םיכפה לכ לש
ר יאשהש תובקע •,םהידיב םילבוקמ תוגהנמ ,תובא די וב העגנש
, יסאיב ,ץיבוקשלבו ץיבולזיב םהל ועריאש תוערואמ ,םלגר ףכ ךרדימ

ת וקיבדה יכ ,תאז ןיבי אל רז .םיינחמו קדצ הונב ,גרבמלו ידורב
חויה תלשלשש הלא לש קר ,דבלב תיבה ינב תלחנ איה תיתחפשמה
ם יבורקה לכ םהל םיריהנו ,םהינפל םיחותפ החפשמה־םובלאו ןיס
יפל .םהיתולרוגו םהיאצאצ ,םהיתוסנרפ ,םהידגב לע םיבורקה־יבורקו

י פל הב גוהנל התא יאשרו ,ותריציב רחואמו םדקומ לוכיבכ ןיא ךכ
ן אכ םותסה ,רחא םוקממ םירישעו דחא םוקמב םיינע וירבד :ללכה
.ןלהל ךל שרפתי

־ לאומש המכו המכו ,תדמח לש םיסחויה־תרשרש תא ונא םיעדוי
ל זמ היבקע ?םירופיס ראשב םאו "םימי בבלב" םא ונל !רקב ףסוי
י דה לבא ,"הימי ימדב״ו "טושפ רופיס" ירוביג םה טכאנ המולבו

רג לש ונוגינ תוקיתמ ?"ןולל הטנ חרוא״ב םג םיעמשנ םהיתורוק

ו נב ףסוי לאומש יבר לאש" ;"םימי בבלב״מ הלוע "חדינה" םוש
־ינה תא התא עדוי רשפא :השמ יבר תא יולה יכדרמ םולש יבר לש
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ו נאיבה׳ קוספה תא הכרבל ונורכז ךיחא םושרג יבר וב רמאש ןוג
ו נב לע זמר "ונינקזבו ונירענב״בש ןמפוה רמ ;" ?׳וירדח ךלמה

ה מוד אוהש רמוא יתייה הנושארב ...הז רוחב םתא םיאור" :רמאו ןטקה
ם ה ירה — ״ינראשט לידניירק לש ןושארה הלעב םייח השנמל
ת ולובגמ גרוח יתחפשמה רשקה ."רושימל בוקעה היהו״מ וניעדוימ
לש לומת") םילשוריו ופיבש ונרבח רמוק קחצי :תורודו םוקמ ,ןמז

ה שולש" :"הלכ תסנכהבש" ןלטב לידוי לש ויתונב ינבמ אוה ("םוש
י עיבר רודו ,ונקז דיסח לידוי ׳ר לש ויתורצואמ וסנרפתנ תורוד
ל ש הנב ןב קחצי לש ויבא רמוק ןועמשל וחינה אלו ויסכנ תא רמיג
ם היתוערואמ ךשמה לע ;"םייריש ירייש וליפא לידוי ׳ר לש ותב תב
ם ידמל ונא "ותשורגו אפורה״ו ("תורחא םינפ") ותשורגו ןמטרה לש
ה טנ חרוא״ב ךלימ הבוק ר״ד ודידיו חרואה ןיבש חיש־וד ותואמ
 ךרד וליאכ תולועו־תופצה ,ןיטולחל תולפטה תויומדה וליפאו ;"ןולל
ש משה לכימ — תונוש תויונמדזהו םינוש םירופיסב תורכזומ ,בגא
ל עיו המחור ,תדמח לש ונקזו יקסרוב יליבא ׳ר ,גאטנומ ןאיטסבסו

.אפירטס רהנ לע רוחשה רשגהו — תויח
׳  .ןיטולחל אוה "יתורפס יתלב" גהונ ויריציב ןונגע גהונש הז גהונ

ת ורשעל םישנא ונל םירקנ ונכרדב ;םייחב קר םישנא םיעיפומ ךכ
ב ור ,וניתוערואמו ונלרוג ךותב בלשנ טועימבש טועימ .תואמלו

ו יתוניפמ תחאב רמוש ןורכזה לבא .ואבש תמועלכ םימלענ םניינמ
 ונא ןיא .ןהישעממ לכשה רסומו ןהיתועיספ דה ,יערא תויומד םג
ע צמאב םיראשנ םה .םיקוחר ברקל ,ןלרוג יטוח תווטל םיחרוט
. בטומל םאו בוטל םא םריכזנ םייח תשרפ םכסל ונאובב קר .לוכיבכ
ת סנכ לש .שובש תחפשמ לש הילוגלג תא ותולעהב ןונגע השע ךכ
.םינורחאה תורודב ה׳ריקה תלוגב לארשי

ה ל םדקש לכ ."הלכ תסנכה״ב חותפל שי החפשמה תודלות תא
ן ונגע הצימ דיסח לידויב .היצאזיליטסב רקיעב ושודיח היגולונורכב
ת יזנכשא־תינלופה תודהיה ותוא השביגש יפכ ,רתויב יסאלק סופיט
ד עו דיסחה הדוהי ׳ר לש ונמזמ ילוא ,דואמ םיבר תורוד ךשמב

ת ומשה םיירקמ םניאש יפכ ,ירקמ ונרוביג םש ןיא אמשו) ט״יה האמה
ו ניא אוה .(דועו ,רמוק קחצי ,טכאנ המולב ,םייח (חיכשמ־) השנמ

, אוה םעה־שיא ;ןהבא רבו אברבר אלשא ,יש6 לש המילגב םכח דימלת
י לעב ,םישורפו םינדמל לש תוגההו שפנה ידבר לכ וב םילפוקמ ךא
ב שוי .תואטיג ירוצעו שרדמה תיב ישבוח ,ןח יעדויו לארשיב רסומ
ו תרות השע אלש ,םלוע תויווה ול ןה אברו ייבא תויווחש ,אוה להוא
ילבב ,הדגאו הכלה לש תומא ׳דב םצמוצמ ומלועו וב רופחל םודרק
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ו אולמו .םלוע יכ אוה רובסו — םידיסח תודגאו רסומ .ירפס ,ימלשוריו
ת ינוציק תומלגתה ותויהמ ,השעמה םלועמ שורפ ותויהמ אקווד .ןאכ
ט נאטנזרפרכ ותוארל רשפא ,הפוקתה חור לש דואמ תידדצ־דחו
ם חנמ ,ריבאה דנאלורו טושיק ןוד םג ירהש .הלש קהבומה יתוברתה
ב לב םתדילו ,תואיצמב םלועמ םימייק ויה אל הבולגאז ןאפו לדנמ
ם תפוקת לש הפורצה חורה תא םה םיגציימ ןכ יפ לע ףאו .םהירצוי
. .תואיצמל לעמש םייח םהייח ;שממ םדו רשבמ רתוי

ל לכ םיבבלנה ןמ םניא ותומכשו דיסח לידוי ירה ונרוד יניעב ,יאדו
ת יברעמ־תימורד תיוז ןרקב ןשיה שרדמה תיבב ללפתמה ןלטבה .ללכו
—  התקדצו ושפנ ביבס םיבבוס ויגיגה ,םלוע תויווהמ שורפ אוהו

לשר תמחמ. םיטפורמ וידגב .םדא לש הרוטאקיראק ונל הארנ ןלטבה
ד מעש םוימו ,ףסויד הירפוש ,הרוצ לעב דיסחהו") עורפ ורעשו תונ
ר עשב ךבוסמו ללבודמ ונקז רעשו ,ונקזב קרסמ טלש אל ותעד לע
, םימחרה־תדימב תואיפה־תורעש ונייה ,ןידה־תדימ גזמל ידכ ויתואיפ
ל טומ הסנרפה לוע ,םלוע לש ובושייב קסוע וניא ,("ןקזה רעש ונייה
־ וזמל גאוד וניאו ויתונב לע רזכאתמ ברועכ אוהו הנכסמה ותשא לע
ו שפנל ישפח םדאש תאז איה תישונא הדימ המ .ןתילכתלו ןהיתונ
אר הבוחמ טמתשמ אוהו תונווכ ןווכלו הרותב קו^על רורד רופצכ

־ מיצו םביבס הגוע וגעש ותומכשו הז םדא ? וינבו ותשא יפלכ תינוש
מה םיחמצ םתואכ ונילע םימוד ,ךכ לכ רומח םוצמיצ םתיווה ומצ
, ונלש הייחתה תעונת .םיינרקוד םיצוקל םיכפוהש דע םהילע םימצמצ
ד ע התפדרו וז תונלטב לע שדוק־תמחלמ הרסא ,ידוהיה םזינאמוהה
ל ש תומא ׳ד ץורפל ,השעמ שיאל תושעל הרמא ןלטבה תא .המרח
, םישדח שפנ יבחרמ שובכל ,הייארה יקפא תא ביחרהלו הדגאו הכלה

.ונוונתנש םירצי תויחהל

. םהה תורודה יניעב ךכ אל :ונרמא רבכ םלוא .ונרוד יניעב ךכ
ל יכשמה לישעהשכ הלכשהה לש התישאר־תליחת לש רודה הז ירהש
לתש ורהזיה" :איה ותרות לכו ,דיחיו דחא ,הרייעב ןפוד אצוי אוה
ל כונה ."םלוע דוסי אוה קודקדהש — קודקדו הצילמו המכח ודמ
 ,ןכמ רחאל דחא רוד ?היהש תא ותיווהכ ראיתש ןונגע לע גרטקל
, תושפנ הל השוע הלחה "הלכשהה״שכ ,המוחב. םיעיקב ועבינשכ
. הצקה לא הצקה ןמ הייארה התנתשנ — ,תוחפל ,תורירב יתש ונתינו
ת א ירמגל תרחא הרוצב קלחל ,עירכהל איה הבוח וז הפוקתל סחיב
למ לש ונ הפוקת לע אקווד לבא .לצהו רואה תא ףוסאל ,םיעבצה
א וה ןיא יכ .יארקאב אלו ,הילע גלודו ןונגע חסופ הלכשהה תומח
אלו םינקז ה־םלוע תא ןונגע ראתמ הליחת הנווכב .הערכהב הצור
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ל צא אלו ונקז לצא טלפמ דימת אוה שקבמש םשכ ,תובאה־םלוע תא
.למס תגרדל ותוא הלעמו ויבא

ם ילועה םיבבלבה לש לארשי ץרא תבהא ונבלל אופיא הבורק
ם תוכזב ,היתודגא ימיענמ לכו הרפע יננוחמ לכ ונילע םיבוהא ,ק׳האל
־ ה״בש תודיסחהו םידיסחה ונבלל םיבורק ;םולה דע ונא םג ונעגה
ת מחול העונת איהו ,תודיסחה לש התומד הפלתסנ אל ןיידעשכ ,"חדינ

ם יפיקת םיסנרפ םע המילשה םרטב ,םע־יטושפל המחנ האיבמה
־ ושייה ,סחנפ־השמ ׳ר לש םייפא־זוע ונא םידבכמ .הנידמ ינברו
ו דובכ לע לחומ וניאו הרות לש הלהאב ומצע תיממה שקיעה קינב
ומאב קודאו ותומימתב יבקעה דיסח לידוי ׳ר לש ,אבב אלו הזב אל
—  ,וכרד יפ לע ףיקתה םושרג לשו ףיקתה סנרפה רודגיבא לש ,ותנ
ם יאנק ,דואמ הלודג תוניצרב םייחל וסחייתהש ,םירבג־םישנא םלוכ
ש פנ תוריסמ ועדי םה .אענצב וא םיברב המש תא םישדקמו םתרותל
ל יטה השרומ־יכרע הזיא ?םיאבה תורודה םג תאז םיעדויה .יהמ
?םישרויה םה ימ ,םהילע ןונגע

ך ותב לילכ עלבנ וניא םלועל יביטקייבואה רואיתה :ונשגדה רבכ
ל ש ללהת לח םימיה תוברב .אשונל רצויה לש יביטקייבוסה סחיה
. ולש ותריצי ידיב יובש השענ אוה ,אשונה םע רבחמה תוהדזה
ר אתל רמאש יפ לע ףא ,ונמזב םידוהיה ייח תא ראתל ןונגע אבשכ
־ וממו רבעה חורמ םהילע ךסש רבכ ,םהלש םהיניעב רודה ינב תא

ל ש וניע לגלג ךותב שרדמה תיב לש וללח םצמטצנ" .רבעה יגש
ת יב לש ורוא תא ."םשמ קיהבה ןנוסמו חצחוצמ רואו םדא ותוא

ו ב ריאהל הסנמ אוהו ויתוריצי לכ לע ןונגע ערוז ןשיה שרדמה

. דוע היהי אל היהש המו לארשיב לפנ רבד לבא .םיאבה םימיה תא םג
א ובל המהמתמ הזש רחאמו ,"לאוגה תאיבל דע םירבדה תא חיננ"

וחה תא ,ןשיה תעיקש תא ,לארשי תסנכ לש הילוגלג תא אוה םשור
ה תוא יכ ,דיגהל לכונ אל .וניינבב דמועה שדחה תיבה תאו תובר
. םיריעצה תורודל סחיב םג ול תדמוע הייאר־תופירח לש הדימ

־ וירב תא הארא אלש ידכ יניע לע אמזורפ ןתונ אוה ךורב שודקה"

ן יאש תא תואור ןה יניעמ אמזורפ ריבעמ אוהשכו ,םתלקלקב ויק
ל ש וניע תא הסכמ אמזורסה יבור יפ לעש אלא ".וב החיגשמ ןיע לכ

ה ווהה־תיירלקפסאשכ הנממ תרבעומ׳ איהו ,רבעל הפוצ ודועב רצויה
.םייביטקייבוס םימעטו ,ךכל םייביטקייבוא םימעט .ויניע דגנ

ועו (םינקזה לש :רתוי ןוכנ) תובאה לש םמלוע ,ןונגעד אבילא
ר ועיש לכב םינתינ םינושאר .ףידע תובאה לש הז — םינבה לש םמל
םלועמ םה םיקנוי *השק רמוחב םיבוצח יפוא ישנא ,תינחורה םתמוק
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ת וקיבדה קר אל .לפשה היישעה םלועמ — םינבה וליאו ;תוליצאה
ו בלה תובאה .ןתונה אוה יביטקייבואה רמוחה םצע .ךכל תמרוג רבעב
נמב גילפהל ,םרבק לע הבצמ ביצהל התא יאשרו ,ץראה לכ ךרדב
ה רמגומו הלישב תוישיא ךכ םאו ךכ םא .םהימומ וא םהיתבש ןיי
, וירדח תכרעמו ותינכת לבא ,לופנל טמ םג אולו ,ןיינבל לשמ .ךינפל
ל ע רכומ םישנא עזג וב ןכושו ,הפי ךל. םיעודי וינורדסמו ויתואובמ
ן לטב לידוי ׳ר םה הלאכו .ויתומולחו ויתואלת ויסומינ ,וילגרה
ר תלא ׳ר ,יאלפה היננחו ןקזה רודגיבא ׳ר ,סנרפה המלש לארשיו
. יבקע ,ךרד־רשי ,יפוא־ףיקת וכרד ינפ-לע דחא לכ ,ילא ןועמשו להומה.

ם הייחו ,הליחת הבשחמב םהישעמ לכו ,קצומו רורב םהינפ רתסלק
ם ינבה לש םמלוע וליאו .םינכותמו םירדסומ ,הרדש־טוח םהב שיש
ם ישיטפ ,ףיפרקב םירובצ םירמח ירוביצ ,וניינב םצעב דמועה תיבל לושמ
קוש דיסבו רמוחב תוכלכולמ םהידיש םיאנבו ,םימוגיפה לע םימלוה
עמ ולכלכי דציכו וכותב ורודיש תוירבה םה ימ .הכאלמה לע םיד

? שדחה רודה אוהימ ? םהיש
ל ע רומח המשא־בתכ אצמת אל תירבעה תורפסה לכבש ,המוד

ה זיא ."ונינקזבו ׳ונירענ״ב ומכ היצילאגב הריעצה תינויצה העונתה
־ גומצלאז ,םידלוגו םירבליז ,םילסכיידו םילסכייו םתוא לכ !ןטק םלוע
־ ירעמ םתמכח םיקנויה ,םיסיקטונו םילקנשרבוא ,םיליפשדנומו םיד
ש דחה תוצילמב םימטפתמו ןשיה תא םיזבמ ,גרבמלו אניוו הריבה

ם רפע ,תשרומ־ןחלוש יריישמ םינוזינה ,שפנ יצוג ,םה תושומנ —
. ועיגה אל םהלשמ תיב ללכלו הברה םיתב תוברוחמ לוכיבכ רבצוה
ובא ,תולודגב םיכלהמה םינתרק ,לולח ,ההובג רבדמ ,לפנ־רוד והז
חנה ,שרדמה תיב ישבוח .תינויצה תוירטסיליפה לש םירשכה הית

ת בבלנ תומימת התואמ םהב שיו םחיר רמג אל ןיידע ,לצב םיאב
ה מ הלא םיתב ילעב ינב םלוא .ירמגל ורקפתנ םרטב םילכשמתמ לש
ך רועו רוטקוד תויהל דיתעש ימ ינפב תימצעה םתולטבתה הלודג

א ל ץ., ןאכ .התעדל הוואתמ וניאו ף״לא תרוצ עדוי וניאש ,ןיד
ש ובשש רמול ןיא" .יפואה חוכ אלו שפנ תוריסמ אלו שפנ תאשמ
ם הל הלע המכב ונמצע ןיבל וניניב לבא ,םיטסילאידיא התיה הרסח
שעו השימח שדוח תועמ םלישו לקש חקלו הינמ הנקש םדא ?רבדה
ו נלאש" .("ןולל הטנ חרוא") "בוט רבח ארקנ ןויצ תרובחל ל״צ םיר

ס ״שכ :ונל ובישהו ?הלילה לכ םתקסע המב :ואבש ונירבח תא
ק תשו 'דמעו ,ל״צ םירשעב יתיכז ינא :אתפקרק לואפ רמא .ןטק

. תימואלה הפוקל ןתנ ןייצחו :םיקטונ רמ ףיסוה .תווינע ךותמ
"...ובל לע ןויצ תא הלעמ אוה םוקמ לכב ,ןמאנ ינויצ אתפקרק לואפ
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ליבה רדחב תררושה המצע חור התוא יהוז .("וינקזבו ונירענב")
."טושפ רופיס״ב ינויצה בולקבו "םושלש לומת״ב דראי

י לאידיאה ויפוא תא ןאכ דבאמה ,תובאה םלוע םהמ בוט אל
י טילופה םגיצנכ גאטנומ ןאיטסאבס :םיילאירה וימורעמב הלגתמו
ם ידיסחו םיטוש םידיסח .ינחורה טנאטנזרפרכ ץירישטיפ לש הברו

ידו תורובש תושמש ,ןלציל אנמחרו זלב ןיב תקולחמ ,וארפתנש
 ינב" ךכו "ריעה יבוט" ךכ .רמוחב םיינעו תורב םיבולע .תוטש ירוב
ב גא ךרדו ןוסדיוד ר׳ד ונגיהנמ תא תוולל שובשמ םיאצויה ,"םיבוט
.תוערפ ינפמ ץירישטיפ ידוהי לע ןגהל

ואב ונמע היהש לארשי ירוחבמ דחא רוחב ריכזהל יואר ןאכו"
כו הכאלמה ילעבב ונייה ,ינשה גוחב ללכנ רבכ תמאב .העיסנ הת
ס ח םיבוט ינבמ אל ,יאדנובה לעופה רדנסכלא אוה הז רוחב "...אצוי
ו שפנ ףרחמה ,לארשי לש םדובכ לע ןגמה דיחיו דחאה אוה .םולשו
. םיברה םינטפטפה ןיב התועינצב הקירבמה תחאה תומדה ,תוטשפב
ת ימינפה התוהמ תא ןונגע אטיב ,אילפהל עלוק ,דחא רצק קוספב
־ ףשנ הנהו תוערפ (!) דובכל ונאב״ :איהה תיאצילאגה תונויצה לש
ם ייוג יעשר ידימ םידוהי ליצהל שובש רעונ לש הכילה התוא ."קשח
ת וביבל תליכאב תמייתסמ איה .םלש רודל למס תגרדל ןאכ תילעתמ
ה טסופבו ןבל־לוחכ ףשנב ,ןונזמה תרענ לע םיבגעב ,"ןטק ס״ש״בו

. םאונ לסכיידו תמלקדמ (ינראשט לדניירק איה) הילנרוק .תפפועמ
ם יחרפ רורצ םע לסכייד 5 הז םע הז םינמדזמ שובשל הרזח ךרדב
ו יה םיקיתע םילבכה" .תואלשלשב רוסאה יאדנובה רדנסכלאו ודיב
ל בא ...םילבכה לע ומד זתינ ...םדכ םימודא ויהו הדולח ולעה רבכו

"...םיננערו םישדח ויה לסכייד רמ לש ויחרפ
ה ארש תא .ותודלי ריע תא תוארל רבחמה רזח תובר םינש רחאל

א וה .לודגה וננברוח ינפל תוטעומ םינש רואל אציש רפסב רפיס
ה מדקש העיווגל דע היה אוה ,התופירח לכב תאז העיקש האר
ר דוק רואית ןיא ,תונושלה יתשב ,ונתורפס לכבש המוד .התימל
ם יתב לש תוברוח ,הלעמלמ םישורפ ויתס לש םימש .ךכ לכ שאיימו

ף ונב וכרד ךרשמ■ םטוחה־לוטנ ץאנגיא ,הטמל תובוחרק תא םישבגמ
ל ש ריע .עטיקה ח״ב לאינדו םדיגה ץיבומוג םיאצוי ודגנכ ,םוגעה
ה זג ,הניכשה הקלתסנ .ףרוח תניצ לש ,"םישידק" לש ,םומ־ילעב
ל וקו ןתח לוק ,לארשימ םדא לש ויתונוזמ םישק .םירוענה תראפת
. ומא םחרמ חיגי אל דלי ,רפתיי אל דגב ,תוצוחב עמשיי אל הלכ
ן יפט ןיפטפטמ ,םיבע קפס ,םימש קפס ,םימשה םייולת םילשורמ"
רבכו ףרוחה עיגה אל ןיידע ...הדולח ולעהש םיטחמכ םידרויו ןיפט
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, עקרקב םילכתסמו םהיסוס םידמוע שאר יירפכ .ןנוצ םדא לש ופוג
"...הבוצע איה םויהו החמש .דתיה לומתאש

, עפש תחת תולד .תודליה םלוע םע היצאטנורפנוקה איה תירזכא
. חורב ןברוחה םהמ לודגו .תדלומ תחת רכנ ,םיתב תחת תוברוח
ן יא יב ,ןולל הטנ חרוא ידיב דקפוה ןשיה שרדמה תיב לש חתפמה
, ליכשמה זיוהנדוב ישטבייל ןיידע םיכרתשמ םיכרד ידצב .וחתפל שרוד
ל עב ןיזור הירכז ,תסחוימה הנמלאה הרש תרמ .ארתאד ארמה
. םייח יבר קהבומה םכח דימלתהו ןואג יאהל דע ןיסחויה תלשלש
י רסח םילקולק םישנא — ״אבו ךלוהש הז רוד״ סלכאמ תיבה תא
. השמ דיודו ןריווצ ,עסונה ןכוסהו ישטבאב ,קילולו קילוד ,ףוצרפ
א יה ותולדג לכש ,יאדוגאה ןקסעה הירא סחנפ אוה הרותה ןגמ
י נולס רוחב אוה םילסכיידו םילסכייווה לש םשרויו ,םינותעב ותואיקב
ח ״מרו םיריכזת ה״סש יל הארה דימ") לארשי־ץראב "יקב״ה
ר יבסהו .םינוש םינוחריו םינותע דבלמ ,םינולע ט״צקתתו םיסרטנוק
ם תוא ,(" ׳וכו םינוגרא ןגראמו םוקמל םוקממ עסונ אוהש המיענב יל

א ל .םיממעושמו םילפט םה םויה ,םתעשב םיחמש ויהש םירבדה
" טושפ רופיס״בכ תורומתו יתרוסמ יווה לש תוררופתה ינמיס
ן יאש ןקוזמ הלב ףוגב םיקרוע תודייתסה אל ,"ונינקזו ונירענ״בו
.הנקת ול

א לא שובשל רויש הל ןיא ?שובשב םיינויח תוחוכ דוע םייוצמה
ם ירענה םה הלא .םיריעצה ןיבמ בל ירשיו ךרד ירשי המכו המכ
ם חורי לש ותיבו ,ךומסה רפכל הרשכהל ואציש םיטעמה תורענהו
ל ארשי ץראמ שרוגש טסינומוק ,דיחיה ידוהיה םישיבכה לעופ ,ישפח
ה נתמ ןונגע ןתונ דלונש ךרה ונבל :אלפ הז הארו .הילע עגעגתמו
ת שרל רשכ אצמנש דיחיה אוה ,םמושהו ןשיה שרדמה תיב חתפמ תא

.רבעה תראפת למס תא
ל ארשי ץראל ורשבתהש םירענה .םידבואה םע דבא הזה חתפמה

ת א וחינה םה אלו ,םינושארה םה אל םלוא .םידיחיה םישרויה םה
י נב ונתלואג ישנא" לש םרוד םהל םדק .השדחה לארשי ץראל תודוסיה

."הינשה היילעה
— "םושלש לומת״ב היינשה היילעה ירואיתבש ברה רשועה לכ םע

ל ע רפס דוע ונל חטבוה .בגא ךרדבכ קר םיריוצמ םיישארה הירוביג
ל ארשי תמדא תא םידבועה ׳ה םע יח לא ינב וניתויחאו וניחא ישעמ"
ם מלוע ונקש ,וכישמהו ודימתהש הלא ."תראפתלו הליהתלו םשל
, ברה םחנמו םינג ןיעבש ץרא ינמאנ ,ןודרוגו רגרב ,םמלוע ונבו
םילשורי ישנא ,רמוק קחצי לש םהישעמ לצב העש יפל םייובח
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ת ויומד ןיידע רסח םידסיימה לש הז 6לוע .ביבא לת לש הינובו

. רבעה לע ןונגע לש וירופיסב םייוצמכ ,עלסב תובוצחו תויסאלק
ע נ לכהשכ ,היינשה היילעה לש רבועה־םלועב ןתוא שקבל ןיא ירהש
 הממ זוחא םיעשת תלטונו האבה היינאל היינא ןיב ,ביצי יתלבו דנו
ר וביצ לש ,דמועהמ רועיש ןיאל הב הבורמ ץורפהש ,הצרא האיבהש
ל כהו אצמיי לבב אוה קוניתשכ ,םיבהא יטומזמב קסועה םיקוור
.דיתעה קיחב םקרתמו לפרועמו ססות

ן יב אוה ןיאו רמוק קחצי אוה "םושלש לומת" לש ורוביג
ה לע אוה .וכרדב לפנ ןידבו ,וכרדמ הטנ אוה .םישדחה םייחה ינוב
ם ילשורי לש היתואטמיסל בשו ,התמדא תא דובעל לארשי ץראל
. םיידוהי םייחל רצוי ךשמה ןיא םשו .ןראגנוא ללוכ יתבל ,הקיתעה
ר תלא ׳ר ?ןקרופ םוקי םנורג ׳רו שייפ ׳ר הפיכב םילשומ םש
ל תוכל ךרדה תא םיסלכאמ "םירובש םילכ״ו וילח תטימל דומצ להומה
א וה םג ךשמנ ,הטתשנש בלכה קלב ,ולש ארחא ארטסכ .יברעמה
. םייוגה תנוכש לא שרוגמ אצמנו ,םידוהיה בוחר ,םירעש האמ ׳לא
ם לוע .והותה םלועב דדונ ,עצמאב ראשנ קחצי .בלכה ינפכ רודה ינפ
ה ז רוד" .דוע תויחל ןיא שפועמהו ןשיה תיבבו הנב אל שדח
ם ורע ומצע האורש ןויכ ,קחרתנ ןשיה ןמו שדיח אל םישדח .םייחש
ל כש עדוי וניא אוהו .וב הסכתמו ויתובאמ ול רייתשנש דגב לטונ

 קבאה ןמו שעה ןמ ותוא םירמשמ ויה ויתובא ידיב היה דגבהש ןמז
ם ינבה וליאו .ברשה ןמ ליצמו הניצב םמחמ היהו שדחכ םוי לכ היהו
ו ניאש יד אל ,קבאה ןמ ותוא ורעינ אלו שעה ןמ וילע ורמש אל
א לא ,םיערק שובל םנורג יבר ףא תמאב .קבא הלעמ אלא םמחמ

".קבאה תמחמ םירכינ ויערק ןיאש
ד צה .הזל הז םימוד ,רמוק קחציו דיסח לידוי ׳ר ,דכנהו בסה

ם לוא .חפוטמו ילאידיא םלוע םבלב םיאשונ םהינשש םהבש הוושה

ם לועל ונוחטב ,הביצי עקרק לע דעוצ ןושארה .ינושה דצ עירכמ

י פל גהנתמ םלועהו םלועה רויצ איה הרותה" ירהש ,רערועמ וניא

ו ידעצ תא תרמוש תיטרפה החגשהה ."ןהב תשרדנ הרותהש תודימה
ה מו בוט המ עדוי םדא ןיא" .תוקיפס לש םמעט עדוי וניא אוהו
א ל וליאש ,יתישע הפי רמול לוכי השעמ השענש רתאל אלא ,בוט וניא

י תישע ינא" ,"...תושעל ינחינמ היה אל — םוקמה יניעב הפי היה
ק סעב ימצע תא סינכהל יל המ — הצור ה״בקה ןיא םאו ילש תא
, םינבאב ותוא םימגורה םיצקשה ינפמ ארייתמ וניא לידוי ׳ר *"...הז
( "בקעי־המלש לש ותטימ") בקעי־המלשו ,ךרדה תליפת ללפתה רבכ יפ

אלש ןמז לכ" ירהש ,אבו שמשממה ברעה ינפמ ששוח וניא
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ם ג םנמא רמוק קחצי ."שמשה ןמ היאר ןיאיבמ ןיא לטה לע וללפתה
י כורבכ היבשויו ץראה ול התארנ הכרב הוונכ" :ןוזח ךרדומ אוה
ם ירצובו םירצוקו• םיעטונו םיערוזו םישרוח םוי אוהשכ ...םיקולא
ו נפג תחת שיא ול בשוי דחאו דחא לכ ברע יתותעלו ...םיקסרמו
ם וקממ םהיתונוימד םהל םימדמ םהינש /וגו "...ותנאת תחת שיאו

ה נומאה תאו תויבקעה תא ,ןוחטבה תא רסח דכנה לבא .ץפח םבלש
ת ומולח ,ךרד דבוא אוה .םיערקו םיאלט יושעו ףפור ומלוע .הקומעה
ל זלזמ אוה הנומאבש םירבד םושמ אל .ותוא םיתיעבמ םיער
. הבושתב רזוח אוה שפנ לש הרבשמ םושמ אלו תוישעמ תווצמב
,םתומכ דחא אוה — הינשה היילעה ישנא ״ונירבח״ ןיב אוה אצמנ
.םתומכ דחא אוה — ןשיה בושייה לש ויתואטמיס ןיבל אוה עלקנ
לע דימת חסופ ,הטרח ישגרו םידחפ לוכא ,אוה הרדש טוח רסח םדא
וקספנש םייח :ויפואל ינגרוא ןורתפ ,ול הפי ותירחאו ,םיפיעסה יתש

.עצמאב
ם לוע ןיבל תובאה םלוע ןיבש טלוב דחא דוגינ לע ןאכ ונזמר

י דמצ טילבהל שיו — תופיפרה ןיבל תוביציה ןיבש דוגינה — םינבה
ן וחטבה םלוע ןיב םג אוה דוגינה .ןושארל םיליבקמה ,םירחא םידוגינ
( תומימתה :התיצמתו) הנומאה תומילש ןיב ,תוקיפסה םלוע ןיבל
ם ג לבא .שפנה תכובמ ןיבל שפנה תחונמ ןיב ,תונימ ירוהרה ןיבל
ם יבטוקה ןיב .םישעמה םלוע ןיבל תונויערה תוכלמ ןיב דוגינה
ל ש תיגארט הריצי וז ירה הדוסיב .ןונגע לש ותריצי תבבוס הלאה
ם וצע חוכב ךשמנו ,םתומכ טבלתמ ,םינבה לש םרודב יחה םדא
ת ופירחב ךכ לע ודמע רבכו) .תובאה םלוע לא תרערועמ הנומאבו

.(לייווצרוק .ב ר״דו קוטש בוד ,םיבושחה ונירקבממ םינש םתייאר
ו תדילש ,ןונגע י״ש לש ותריציב רתויב םימסוקה םידדצה דחא

ם יתעל קרש ,םייתורפס םינפ ינש בוליש אוה ,ל״נה םידוגינה דמצב

, יפא רפוס םלועבש גהונב .תחא הפיפכב םינמדזמ םה רתויב תוקוחר
ה לוכ איה תאז ותריצי — ,המילש הפוקת לש הבחר העירי רייצמה
ם הל הפי הפוקתה — הב םיכלהתמה םישנאה .הלגנ הלוכ ,רושימ

. ולש םייחה תמכחו ןמזה חור תא םה םיצממ ,םתפוקתל םיפי םהו
. ותריציב תינגרואה תומילשה איה איהו ןקיפא לש וחוכ לודג הזב
י אשר .ס״דרפה ךרד לע שורדל התא בייח ןונגע לש ותריצי תא וליאו

ת דימב ,דבלב םירוביגב ךטבמ תא זכרלו ,יפאה דצהמ םלעתהל התא
י מינפ םלוע ,ןאכ םייקה למקמו ינש םלועל םיזמרבו םלרוגבש חרופה
ת וערואמה תאצרה יכ ,עדוי ןונגע לש ארוק לכ .ןיעה ןמ יומסו

.(ה ט י ג םשב ןמ םמות) "...ינרתווה לותיהב סמנ אוהשכ דבכה תאו
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, "ךיא״ה םא יכ בושח "המ״ה אל ,תוברה תויסארגידל ןיטולחל ןאכ
ר ופיסו רופיסל רופיס ןיב" אלא םירוביגה תירחאו השעמה רופיס אל
."ומצע ינפמ השעמ אוהש ינולפ רופיסמ ץוח עצמאב

ת ודיחא לע ,יקאזלאב וא יסנאקיד סופיט לע רבדמ התאש םשכ
י אשר ךכ — אקפאק וא יקסבייוטסוד ירוביג לש תידוסיה םייפוא
ל ש ותבהאש דבלב וז אל .םיקהבומ םיינונגע םיסופיט לע רבדל התא
ש אר איה תומימתה .ךרד ירשיו בל ימימתל הנותנ איה םלועל ןונגע
, םומ לעב הידבוע לש ,היננח לש םג לבא ,דיסח לידוי לש ויחבש
, ןוזנקסע" םה רומגה םכופיה .רמוק קחצי לשו ץינכאר לש וליפא
ם ניאו םישעמ ,לבה םיפדורו קיר םינחוטה "יקסנקסעו ץיבונקסע
ק לאפ םא ןיבו ,יאסידואה דעווה חוכ יאב םה םא ןיב — םישוע

ם וקי םנורג ׳ר ןשרדה וא "הדוגא״ה יגיהנמ וא ,רעדעלטלאפש
ל כב ,"היחי ותנומאב קידצ״מ הלעמל ןיא .םירעש האמבש ןקרופ
ה תופירצ לכבו דואמ בכרומ גשומ איה המצע תומימתה םלוא .הנומא
• תחונמ תוירב ראש .דבלב דיסח לידוי ׳ר לצא התוא ונאצמ התרהטו
.םהל הנומ ןיטולחל הנוש לרוגו תדרטנ םשפנ

י רופיס םה ןונגע לש וטע ירפ ירוכיב יכ ,אוה הרקמה

א יהש — תוניגע ?םהמ רזגנ יתורפסה ומש ףאו ,תוניגע ה
, תודידב לש לרוג ,םקופיס לע ואב אלש םירצי ,תכשוממ תלחות
ם יכלהתמ םירשואמ םישנא אל .הבזכא לע םייולתה םדא ינב לש םהייח
ן ועגשה ,הכובמהו תוניגעה םהל םיברוא .ןונגע לש יתורפסה ומלועב
, םלרוג םע קבאיל םה םימדמ .םניד רזגמ טלפמ םהל ןיאו ,תוומהו

ת ונוש םיכרדבו תונוש תורוצב .שארמ ןותנ אוה יכ םיעדוי םה ןיאו
ד ואמ םיבורקה םישנא לש תיגולוכיספה היצאוטיסה תינשנו תרזוח

ה עש התואב" .םהידי תופכ ןיבמ טמתשמ אוהו ,םתרטמלו םרשאל
ך כו הטימה לע היולת התיהש תינמיה ולגר לע תחתור העמד הגלז

ה תוא ,היופר הדימע התוא .("בקעי־המלש לש ותטימ") "דמוע היה
ל ש םקלח תנמ איה בלה תלאשמ יולימ תחת האבה תחתור העמד
ל ישעהו םייח השנמ ,רמוק קחציו לשריה .םיישארה וירוביגמ הברה

ם ישגא םלוכ ,לזמ איבקעו טכאנ המולב ,ותשורגו אפורה ,ליכשמה

־ יסאפ םישנא .רחאב םג םייוצמ הזב ןתונ התאש םינמיסו ,םה םיחא
ה חנמ לרוגה .תירבג הטלחה ידיל ועיגה אל םלועמש םה םייב
 .תוירבה לש וא םוקמה לש םה םיחולש ,וטבשב וא ודסחב םתוא

ם יענכנו םשאר םיפוכש וא םהו ,םלרוג תא םיעבוק םירחאה םלועל
ם יאשונ םה אל .םיכרד תשרפב עירכהל הלעמלמ זמרל םיכחמש וא
אלא ,םהיתוסנרפ תא םהל םישבוכ םה אל ;השאל םיאשינ אלא ,השא
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ם יטבלתמ םה םלועל 4.הרקמ יפ לע טעמכ ,םדיל תנמדזמ איה
. ןוצרמ השעמ ידיל םיאב םניאו דחא םוקמב םישדשדמו םיטבחתמו
ם היבורק ידיב עייסל םיגוחמה תובשחמ המכו םיעיגי םה תועיגי המכ
ה רובג — הרובג םהב שי םאו .רבדה עייתסמ ןיאו ,(םייח השנמ ,קחצי)

ט ועימב התדיל ןיא םיישארה םיסופיטה לש וז תודיחא .איה תיביסאפ
. ןוצר חוכו ץרמ יעפוש ,םיינויח ,םייביטקא םישנא אורבל תלוכי
ל ארשי ,סנרפה רודגיבא ׳ר ,ברה־םחנמכ תויומד ןה וז תלוכיל תודע
ה ביסה תא .םיחרוא םינכמ םייח ׳רו ןזחה תדמח ,ץיבוניבארו המלש
.רתוי הברה םיקומע םידברב שקבל שי תידוסיה

ם ייפוא — ןונגע ירוביג לש םתירחאו םהייח ךרד תא עבוק ימ
ח רוכ וא ימינפ חרוכ :םהיתוערואמ תא שרפת דציכ ? ןוילע חכ וא
?ןוציח

י בגל קר תועמשמ הל שי וז היעב יכ ונתאמ חכתשנש טעמכ
ת יארחאה תוישיאהו ,תינוליחה הבשחמה יגיצנ יבגל ,ינרדומה םדאה

. םיבבוסמו תוביס לש תינויגה תרשרשכ םלועה תא האורה ,הישעמל •
א צ .תאזה הלדבהה לע ללכ ודיפקה אל רתוי םימודק בשחמ יכרד
ת רכזו ריפסקש לש תוידגרטב וא תוקיתע תוינווי תוידגארטב ןייעו
, לרוג־תיידגארט תחא הגועבו תעב םש איה יפוא־תיידגארט יכ
ו ז תופפוח ןה ,וזל וז תוליבקמ ןה .ןהיניב דירפהל שקבת אושלו
ו גחנמ ומצע לופכ לולסמ ותואב .המל םדק המ תעדל ןיאו וז תא
וכיספהו םהיגיצנ לש ,ונלש םייניבה ימי לש ןקיסאלקה ,ןונגע י׳ש
ם לוע תא אילפהל ןאכ םאות ןוציחה םלוע .םהלש תימיטניאה היגול
.םינפח

ל צא רתויב תמלשומה תומדה אוה דיסח לידויש אוה הרקמ אל
ת ומלוה ולש תיטסילאטאפה םלועה תשגרה ,ולש תויביסאפה .ןונגע
א וה .הלש בשחמה תודוסי תאו הפוקתה חור תא ןיטולחל ןאכ
ת סנכה״ב תוארל אוה תואר רצוק קרו .דחא רשבל ויה הפוקתהו
ל ידוי תא תוושהל ,"טושיק ןוד״ל הליבקמ תיתורפס הריצי "הלכ
י ביטקא םדא ורקיע טושיקךוד .וסנאפ ושנאסו טושיק ןודל עטנו
ם דא ורקיע ןלטב לידויש העשב ,תואיצמה םע תושגנתה ידיל אבה
ל או הריבל גיהנמ שי .ונוצרכ התוא שרפמו תואיצמה תא ףקוע,ד
ף קונ םדא ןיא .דיבע בטל אנמחר דיבעד לכ .ונממ אלפומב רוקחל ונל
ו חולש אלא וניא לידוי .הלעמלמ וילע וזירכה אלש דע הטמל עבצא
י ל המ — הצור ה״בקה ןיא םאו ילש תא יתישע ינא״ .םוקמ לש
ק דצכ איה םלועל ךרבתי לש ותגהנה• "?הז קסעב ימצע סינכהל
הגהנהבש ,םדו רשכ לש וצוריתב לוכיבכ ךרוצ ןיאו םימחרבו טפשמבו
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ו תוא ,ןשקמ םתס לידוי יבר היה אל וימימ ...הצורית לולב המצע
ם ינתומה םירבדכ הבהאב לבקמ היה אישוק רדגב םהש םירבד וליפא םוי
ת וירב תוכלהתמ םזילאטאפה תוכלמב יכ ,תעד ןובנל לקנ "...הגהנהב
? םילעופ םניא םה .בבסמ אלו הביס ,הליע אלו האצות ןהש תויביסאפ
.םה םילעפנ םלועל

ה יה ןוחטבה תוכלמבו ,ןודנ םלועה בוטב .רבעשל היה הז לכ
ל וגנרתה חרז לש ותוכזב .םיסינ ישעמל וליפאו ,תוימיטפואל םוקמ
ל ע רבע היננח ׳ר ,ןלטבה לש .ויתולותב שולשל העושיה האב
ם יגרטקמ תויפ םתוס קוניתה לאידגו ,לודגה םיה תא ותחפטמ
, ןוחטבה רערעתנ — ןיא הנומאו תורודה ונתשנשכ .םיניטשמו
.תוקיפס ףורט םדאהו שפנה תחונמ הדרטנ

ותח תרחמל טעמכ קחצי תמ המ ינפמ׳ ?ןודנ בוטב םלועה םנמואה
ה רגתנש ליבשב יכו ?ךכ לכ שנענ המ ינפמ" ?הטוש בלכ תכישנמ ,ותנ
ת מתוחה ,וז הכובמ־הלאשב ."קוחש םשל אלא ןיוכתנ אל ירהו ?בלכב
ה נווכבו תעדמ התוא הלעה ןונגעש הלאש 4״םושלש לומת" תא
ה נומאה ירופיסמ ,ןמאה לש ותוחתפתה ךרד לכ תרכינ ,הליחת
. תוימיספב תלגלגתמ תוימיטפואה .םינורחאבש הייהתל דעו םינושארה
ך להמ — ול םיבישמ ןיאו לאושש ימו .רדקתמ רצויה לש ומלוע
.םימיאה תוכלמב ףא ,תוקיפסה םלועב

ט רפל תעגונ — תדה ימוחתב קר תועמשמ הל שיש — הלאשה
 םישתכתמ םלוע יאב לכש רבד ותואב םישתכתמ ויה ךכ" .ללכלו
ה מ םוש לע תולאוש ןתאש דע ...וישכע דעו םלועה ארבנש םוימ וב
, השוע אוה המ אוה ךורב שודקה עדוי ...הרפשלו קחציל ה״בקה השע
. וניד רחא רהרהל ונל ןיאו ,השוע אוה ןידב השוע אוהש המ לכו
ם ולכ ...םולכ אלו הפ תושפט ,םיחיוורמ ונא המ ,םירהרהמ ונא םאו
ם או .םיקולו םיכומ ונא ןכ יפ לע ףאו ,לארשיכ האנ םלועב שי
..."?ךל חוורי םולכ ,םימעט ינימ לכ םדא ךל רמאי

ת א שדחמ בותכל חרוטה ,געלנה ליכשמה ,זיוהנדוב ישטבייל
א והשכ ,וילע חרוז שדח רוא עתפל ,רליש לש ותפשב םיזורחב הרותה
ר שפא יכו ...ןיבנ אל ןיבהל לדתשנשכ המכ אלהו" :ובל םותב ןעוט
א וה ךירצ םולכ ,ול ונאטח םאו ?ךכ לכ םעוז אוה המ םוש לע ןיבהל
ץ מש וליפא יב ןיא ?ויציח לכ ונב חולשלו ונייחל ונמע דריל
ע יגה אל ןיידע הזה בלה ,השעא המ לבא ...המודל המוד וא הפצוח
ר בד םלועב ןיאש ילע המוד ...הכובו באוכ אוהו ,איפוסוליפה תלעמל
"...הרושכ וניא ,רקיה ינודא ,ומצע םלועה ףאו ,הרושכ

תלופמה רשפל הבושת בישהל תויניצה תלגוסמ לכמ תוחפ
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ם יאנ םיכרכב םיבשוי הלא םיריית" :טרפה תואלת רשפלו הלודגה
. ..וניתומוקמב ןאכ רודנש םירמוא םה ונלו םלועה לכב םהל םילייטמו
ר מול םלועה תומוא ינפב חבתשהלו םשה שודיק לע תומל הכזנש ידכ
. וילע םיגרהנו םירוטי םהילע םילבקמש לארשי םיאנ המכ ,םהל
ם ה םיאב ,שלחב וידי טושפל ףיקת לש וכרדש ינפמ ונב גרוה וישע
ת ויניצה ירהש "...לארשי תא ףורצל הצור אוה ךורב שודקה : םירמואו
ת יצחמ אלא השוע הניאו ,חתרומ בלב רמרמתהלו םירתהל הכרד
ה ל םינתונ ןיא לבא ,בל לע תקפדתמ איה .הריפכה איה התמלשה .ךרדה
י ובשה .ןיפיקע תואובמב תצרופ איהו תלדל דעבמ התוא םישרגמ .הסינכ
.ןידה קודיצ תא ,רחא אצומ ול שקבמ ,ארבש םלוע ידיב ,ומצע ידיב

, הריבל גיהנמ שי .הרקמב םתדיל ןיא ונתוא םידקופה תוערואמה
ן יאו וניניעמ איה היומס לבא — ,תוירבה לש םהישעמל תילכת שי

ת א רשוק בבוסמו הביס לש רשק אל .התעד ףוסל םידרוי ונא
. הלעמלמ הריזגה אלא ,ןויגהבש םישעמ תופעתסה אל ,םייחה תכרעמ
ה רקמש רמוא יניא" :קוחהו הרקמה תייעב לא ןונגע רזוח ףרה ילב
ר בכש ,יהמ עדוי יניאו ןאכ התיה תרחא הביס יאדו אלא ...ןאכ היה
, ךרבתי ותביסמ םישעמה לכש ,םלועב הרקמ ןיאש ןויסנה ןמ יתדמל
ח בש ןתיל וכרטצי אלש ידכ ,וז הלמ םהל ודב םדא ינבש אלא
ם יעדוי ,םיבוהא םיחא ,םתאו ינא ףא" ?"...תוביסה בבסמל הידוהו

ל ש םהישעמ םיפרצמ םתאו ינאש אלא ,אב םלוע לש ודיחימ לכהש
י ולת לכה יכו" ;"...רבדל םיפתוש םהו אוה וליאכ ,וישעמל םדא ינב
? ויתולועפ ידי לע םיבבוסמ ותערו ויתובוט יכו ,םדא לש וישעמב
ו כיראה הז רבדב ?םדאה ןמ ןיערפנ המלו ,בבוסמ הביסל שי אלהו
ו מכ אלא ,םתומכ שרוד ינא ןיאו ושרדש המ ושרדו■ רקחמה ילעב
".׳וגו םיכרד ינש וינפל ויהש םדאל לשמ ,ל״זח ושרדש

ם א .ויניע לע אמזורפ .זמרנ וניא םדאהש אלא ,םיזמר אלמ םלועה
ר זג יכ אצמנ ,"םושלש לומת" ,ןונגע לש הנורחאה ותריציל רוזחנ
ד מול אוה הינאב :לארשי ץראל וכרדב רבכ ץרחנ קחצי לש וניד
ם ילשוריל וכרדב .הרפש לש הינקז םע דדייתמו תועבצה תכאלמ תא
. םיתמה תא שמשמה ,אשידק ארבח לש לבס קחצי תא שמשמ
ה ז םיינשה םיכשמנש ,םנוצרל ץוחמ ,תיגאמה הכישמל אנ ןנובתנ
ת א דרוט בלכ לש ולוק .קלב לש ורוע תא קחצי עבוצ הבשו הזל
ק חצי ראשנ ונוצרל ץוחמ .רתויב תופוכת םיתעל קחצי לש ותחונמ
, ותוחילש תא ה״בקה השוע לכב" .וכשונ בלכהו ודמע לע דמוע
ר תסבש תא ,םיאור ונא יולגבש תא ,רתסב םימעפו יולגב םימעפ
"...םיאור ונא ןיא
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ב לה ,השעא המ" לבא .ןוגגע לש "איפוסוליפה תלעמ" איה ךכ
א וה "".הכובו באוכ אוהו איפוסוליפה תלעמל עיגה אל ןיידע הזה
ל ידוי ׳ר" .ןידה קודיצ םע םילשמ וניא ,ךובנו סירתמ ,השקמו רזוח
. ..םיימש םשל אלא העונת םוש השע אל וימימו היה לודג דיסח ךנקז
י פלכ רובס ?םכתומכש םילוונמ ונתוא םיליבומ םתא ןכיהל ...ר ...רס
ה תא רובס .ונמצע יפלכ אלא ורמאנ אל ,םירבדה ורמאנ םיסוסה
"...ורמאנ תוטישפב אלא ,יכ אל ,ורמאנ לשמ ךרדש

ל ידוי ׳ר לש ןוחטבה תוכלמ תא וסרה שפנבש םילוונמה"
ם מצע תא םידרוטש םתואל םהל לק" .םינקזה תובאה לש ,דיסח
המכח תמחמ םאו הריתי תומיאת תמחמ םא ,םיריתי םירוהרהב
המו הנעי המ הברה םכח אלו הברה םימת וניאש ימ לבא .הריתי
.תויגארטב הלגלגתנ תוימיטפואה .ןוחטבה תא שרי קפסה "...?רמאי

ן אכ ךפה ,"הקותמ תובצע" ,דבלב חור־ךלה םירוענב היהש המ
ם ירבד ףוריצ םתס הניא םדא לש ותרות ירהו .םייח תפקשהל

ה לחליח םייחה לש םתויגארט לש וז השגרה .שפנה־יאר איה ;ןויגהבש
ן יעמ הנפצנו תיוז ןרקל בר ץמאמב הקחדנ ,םירתסמב תובר םינש
. הלוכ הריציה לכ לע הטלתשנ איהו םילכה ורבשנש דע — םיאור
, תועטהל דגב לש וכרד" .ןיעל תוסכ ,הציחמ ושמיש רמוחה ידגב
ו פוג תא אלו ,ותוא םילגמ דבלב ויערק .ףוגה תא הסכמ אוהש
ץ יצהל ונל ןתינ םדעבו ".ושפנ תא םילגמ אלא ,םילגמ םה דבלב
" םושלש לומת״ב קלב תשרפו "םישעמה רפס" .הריציה לש המלועל
.וז הכובמל תקהבומ תודע םה

י רואית ול םירבח .ןפוד אצוי תניחבב וניא "םישעמה רפס"
ת וארמה ןמ תצקמו ,"טושפ רופיס״ב לשריה לע רבגתמה ףוריטה
ה ברה תלכוא תימינפה תונבצעה ."ןולל הטנ חרוא" הארש תומולחהו

. ןיאושינה ייחב רידת היוול־ןב אוה יתחפשמה טקילפנוקה .וירוביגמ
ם יפקועש ךותמ תוידוסיה םהייח תויעב תא םירתוס ןאכ םישנאה
ן הו ;ןתוא םיקיחדמ קר םה ,םהיתוקושת תא םיקלסמ םה ןיא .ןתוא
ה לגנ לש לופכ לולסמב םה םייח יכ ,אצמנ .םייקתהל תוכישממ
־ ירדחל ונסינכמו ולכיהב הבונג תלד ןונגע ונל חתופ םימעפ .רתסנו

. שפנ תחונמו הוולש לש ,הנומא לש הילידיאה תטלש הלגנב .וירדח
. ןמויק לע זמרמ דבלב ןלצ יכ םא ,תוצלפמ ןאכ תושחור רתסנב
ן יבו חטשה ינפ לע יוצמה ןיב םירורב םימוחת ןונגע םחות םימעפ
־ ינוסרסל ,םיימצע םייחל םיכוז קחדומהו רתסנה .םיקמעמב לחלחמה
.םילמסכ םיסחדנ םה םימעפ .המשגהל ,היצאקיס

םחיטרפ לכל םחנעפלו םילמסה לש םקמועב ןולל םיבייח ונא ןיא
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ה זילאנאוכיספה תמכח תא חירטהל יאשר ונתאמ ימ .םהיקודקדו
? ולש טנייצאפב אפורכ רצויב גוהנל ,םילמסו תומולח רתפב קוסעלו
ל ש ותריציב תררושה הכובמהו םימיאה תריוא תא ןייצנ םא ונייד
ל ש וירופיסמ הפי ונל תרכומה הריוא ,תונורחא םינשב ןונגע

, בלבש־ערקהו תודידבה לש הגיצנכ קלב תא הארנ םא ונייד .אקפאק
ן יא תיבש ,והותה םלועב תדרטנו עלקה ףכב תונותנה תוירבה תחא
ת ניפל רתוח אוהו ופרוט המשא שגרו וילגר תחת ןיא עקרקו ול
ן יאב ,הנחמל ץוחמ שרוגמה ,דדובה קלב יכ ,אלפ המ .ןיאו החונמ
ל יטמה ,הטוש בלכל ףוסבל ךפוה ,םהיתווצמו לארשיב קלח ול
ו נתינש תורירבה תחא ,קחצי לש ןחחא ארטסה וז ירה ?םדאב וסרא
ה רוצ התוא שיבלהו ,תולרוגה ינש ןיב ןונגע דירפהו — ולרוגל
י פ לע הנווכה תא שטשטל ,הצחמל־תיטסידוראפו הצחמל־תירוגילא

.םיוסמ המרעה־ןונגנמ
ר פס״ב — םילמסה םימעפלו — תוירוגילאה רתוי תובורמ׳

ך להמה ,וכרדב העותה םדאה םלועל ?וירוביג םה ימ ."םישעמה
ר חא ףדור םדא .תושפנ המכו המכל תלצפתמה שפנה ,עיגמ וניאו

ו ילע ץפקו הוולשב תבשל שקיב .ונממ תדרטנ איהו שפנה תחונמ
, הנומאה הטעמשכ ,ונרודב .םדאל ת י ב םלועה ול היה םינפל .זגור
ם לועל ,לודגה םלועל אצויו ותדובע ןחלוש םדא בזוע .ר כ נ אוה

ו תוא תפחוס דימ ,תואיצמה םע תושגנתהה האב דימ ,םישעמ ה
ת טלבתמ ,תו״חלצוי־אל״ה תשגרה תרבוג .תיכראנאה תלוברעמה
ם ישנא תווצמו םיסומינ תמילג תחת תרתסומה תלוזה ינפמ ותדילס
ב אה ,םידליה םידבוא ,יתחפשמ אוה טקילפנוקה תופוכת .הדמולמ
ת וקפסה םיחיגמ ,םיערקה םילגתמ ,שפנה תוולש הטעמ םרפנ .רכנתמ

ל ולעה ףוריטה ינפמ דחפהו תונבצעה ,רז ןיעמ הדרחב םירתסומה
ר דסה לילב — דעומו גח ימיב וא גח יברעב רבדה עראי רתויב .אובל

ל ש םאישו םתיצמת תא ,השודקה תא םילמסמה — םירופיכה םויו
ת ודליה זוחמ לא חרוב םדא .תידוהיהו תישיאה ןוחטבה תוכלמ

ש ובל אבא לא — עישוהל םחוכבש הלא לצא טלפימ שקבמ ,הילמסו
( םירהטמה) םימה לא ,ןקזה באה לא ,ןייה לע שדקמה גח לש לטיק
.תודליה ריע ,אפירטסה לעש רוחשה רשגל תחתמש

ה דימ : הרירבל רצויל ול תוחותפ םיכרד יתש יכ ,ונידיב לבוקמ

ל כשב ,"תוברעתה־יא" לש ,האופקו הרירק תויביטקייבוא לש
, םהלש םנויגה יפ לע םילעופו םהייח תא םייח םישועהו םירוביגה
—  היינשה .ןיידו טפוש ומצע םש וניאו םהילעמ דמוע רצויהו
תדימ ,רורב .העשרהו הקדצה לש ,"דצ" לש ,תויביטקייבוס לש הדימ
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 ,תיאידיא תורפס ,תמחול תורפסכ ,ללכ ךרדב היוצמ תויביטקייבוסה
 םוקמבו ,ידמל תינטשפ איה וז המיכס .תושגר בצעלו עיפשהל תרמואה
 ומצע רצויהש טרפבו .היוצמ תונטשפה ןיא הלודג הריצי אצומ התאש
 י״ש לש ותריצי ךכ םושמ ילואו .הערכה־יא לש הינמיסב ןיוצמ
 הב םיששגמ םה ,םיברל איה םותחה רפסכ תונורחאה םינשב ןונגע
 םג תררועתמו תרזוח תופוכת .הנממ םישאייתמ ףוסבלו הליפאבכ
 אוה לתהמ וא תוניצרב לכה ןונגע רמואה :הייהתה־הלאשה

 יתיארשמ .תמאה לע םדימעהל יתיסינ הנושארב" ?ויארוקב תעדמ

 ןכיה ."המודמה תמאב םתוא יתחנה ,םתוא העטמ תיתימאה תמאהש
?יתימאה ןונגע אופיא אוה

 הנניא ירה תונקפסה .םיספקסה יוצמ ,ןוחטבה גפ םש םוקמב
 ןמ .הייפכ־תפקשה ,שפנ לש שרוש אלא ,םיברה יפואה־יווקמ דחא וק
 תינשגרהו תשאוימה תוקיבדה לא :םיכרד יתש תוכילומ קפסה
 יתשב ךלה ןונגע .רומוהה לא ,םינפה־לפכ לאו ,"ריחמ לכב" ,הנומאב

.דחי םג םיכרדה
 רפס״ב לטרעתנש ימ יכ ,ללכ ראותי אל יגולוכיספה דצה ןמ

 םתוכלמ חרזא םג אוה ,"ותשורגו אפורה" תא בתכש ימ ,"םישעמה
 םעטש ימ .תודגאה ירופיסו סחנפ השמ ,םיבבלנה ,ןלטב לידוי ח לש
 .םימת תויהל בושי אל לבא ,הבושתב רזוח היהיש לוכי אטח םעט
 תדקוש קהבומ ןמא־דיש יפ לע ףא ,ותומדקל רזוח ערקנש דגב ןיא
 לבא ,זגש תודליה םלוע לע קפרתהל לוכי רבג .םיערקה תא תוחאל
 ־רפוסה .םגפ־אלב־תומימתל הכוז וניאו דלי תויהל בש אוה ןיא

 ,םהבש תוידדצ־דחו םינושאר םיקידצו םידיסח רואיתב םיביטאל
 תא עדויה ,ןונגעכ השוחתה־קדו רואיתה־קד ןמא יבגל םיאילפמ
 הנומאה תא ,שגרהו הבשחמה לש הקיטקלאידה תא ,התזילנב שפנה

 ןונגעו ,ונושלו רוד רוד ,יאדו .עורז תובולש דימת תודעוצה הריפכהו
 שרפתהל ןתינ לכה אל לבא .וייח חסונבו ונונגסב רוד לכ ןתונ
 תא ןונגע איבמ ,ןווכמה תנווכב וליאכ ,תופוכת .םתס היצאזיליטסב
 ־תומילש ירחא וז תוטיהל אקוד .םודרוסבא ידיל םיביטאלרפוסה

 םתרותב תוקיבדהו תיסאלקה תוממתיהה ,רואיתב הזרפהה ,הנומאה
 ,אטח ירוהרהב התדילש תוקיבד לש דשחה תא םילעמ ,םינושאר לש
 יגולוכיספה ללכה יפ לע לכה .םיערקה תא תוחאל דימתמ ץמאמב
.תוקידאהו הרפכה ישעמ םילודג ןכ המשאה שגר לדוגבש ,עודיה

 ־יטאלרפוסה תא איבמ אוה ןווכמ תנווכב וליאכ ,תופוכת ירהש
 םייניעב םהילע גלגילו םהילע םירעהש אצמנו םודרוסבא ידיל םיב

,הזובמה לש הרזממ איה הזרפהה םא יכ .תוקיבד בורמ תומוצע
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 רתויב םילודגה רומוהה ילעבמ אוה ןומע .רשכה הנב אוה רומוהה
 רומוהה, .רצוי יבגל רתוי הלענ חבשל ראות עדוי יניאו .ונתורפסב

ם ינידע ויתס יחרפ םתואכ והירה .םייחה לש תידדצ־לכ הייאר אוה
ן דוסיב תונושה הנש תופוקתב ,ףרוחל ץיק ןיב םיגשגשמה םירודהו
ם ייח חסונ דמוא התאשכ ,תופוקת לש לובג לע חרופ רומוהה .וזמ וז
 יכ ,וז הדימ ועדי אל םימודקה םיסופאה .שדח הדימ הנקב ןשי
 ןמ םיטעומ קרו .השקמ השעמ ,רוגס תוברת לגעמב ויח םהירצוי

 דחא הנקב תולעהל ועדי ,םהבש םיקהבומה ,םישדחה םינקיפאה
 . .הלאה םיטעומה ןיב אוה ןומע .רומוהה םע יפאה רואיתה תא

 ,תרוקיבה תא אצומ התא םש ,רומוהה תא אצומ התאש םוקמ לכ
 ,םר לדגממ תיפצתה תאו אשונל ץנאטסידה תא ,םינפה־לפכ תא
 ול חונש ,המוד ?לותיה וא ןאכ תוניצר :לאוש התא בוש .קחורמ
 שוטשטה לש םייניבה־םוחתב ,קפסה תוכלמב ונחינהל ןונגעל

 דחוימה ויפוא לע זמרנ רבכ םא ,עדוי יניא .ךויחל בויח ןיבש יתונמאה
 ןותנה םדאש ,הז ןבומב םישלח ה ־קשנכ ידוהיה רומוהה לש
 םוחתב ,םינפ יתשל עמתשמה זמרב ,ןושל־לפכב ול חונ םירצמה ןיב
 תובייחתה־יא ,הייחדו תוקמחתה םג אוה רומוהה ירהש .תוריהבה־יא

 וניא וא הצור וניאש ,םכחה לש םינפ תדמעה יהוז .קצומו רורבל

 •תגסל לכוי הילא םירתס תניפב ול חונו ,דחאה דצל עירכהל לוכי
 םילטבמה בוך> םיגייס ןאכ ירה—ךנוצר ,שרופמ רוביד רמא—ךנוצר

 י שגר ,םירותיולו תורשפל קחשימ בחרמ ןאכ שי .שרופמה תא
 ראשנ םדאה .וילע םירעה ףא וחיש־ןבב לתיהש ימ לש תונוילע
.תובוחה לכ תא בחש חרזא אל לבא ,םידגונמ תומלוע ינשב בשות

ת א םישטשטמ ,ןהמע םיקבאנ ןיאו דוסיה־תויעב תא םיפקוע ךכ
.םהב םיעירכמ ןיא ךא םידוגינה

—  תיתונמא הריצי לש דואמ ההובג הגרד וז ירה תאז םע דחי
 דחא רמאמכ ,תוזילעו ןח לש שובלב יניצרהו יגארטה תא תתל
 תונמאה לש תיפוסהו הלענה התעפשה״ :תוברתב םיגלפומה םימכחה
 קרב הטוע אוהשכ םג ,טומק וחצמש בגשה קר אל .ןחה תשוחת איה
 תבייח תוקמעה .רסומה ירפכ ,ותויגארטב האל ןאכ בצינה ,ראפו

 _ ץח .יעדויל תוצילעב רכמתהל ,דבלב היוול־תב שמשל הילע ...ךייחל
 ,!ינב לש הרובח יהירה תוברת ...תונמאה לש רתסנה תמכח תרזוג ךכ

 ; ...ךויח ידכ ךות ,ענצהה ךרדב רתויב בגשנה לע תחחושמה ,הלוגס

 ,תונמאה לש תיטסידוראפה תוימומרעה תא םלוה שוחינה־ךויח

 רתויב הלענה הרוצה ךותב בולש אוהשכ רתויב סגה תא הקינעמה
1 י .(.ד ט י נ םשב ן מ ס מ ו ת) ״...ינרתווה לותיהב סמנ אוהשכ דבכה ןזאו
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ם ותחה רפסכ אהתש ןונגע י״ש לש ותריציל הביס וז םג ילוא
, םה םיעדוי .היתולוק תלהקמל המוטא תראשנ םנזא .םיבר םיארוקל
י אצחל ,הז רזומ תולוק םלוסל םיליגר םה ןיא לבא ,ןאכ הקיסומ יכ
ק וחצל הכחמ התאש םוקמ .לוכיבכ םיעטוקמה םינוט יעברו םינוט

ם יראשנ תלעפתמ שפנהש םוקמ ,הפר ךויחב םה םיביגמ -1 םרו יבבל
. בל לא םימש םה ןיאו עפשב ןאכ םירוזפ המכח ינינפ ,םיהק םה
. םימדוק תורודב לארשי ייח :יתורפסה רמוחה םצע השוע הברה ,יאדו

ת וניינעתה ךותמ םויה םהב םיארוק ונאש "טושיק ןוד״ב םיבר םיעטק
—  וניתפש לע הלוע לק ךויח קרו דבלב תיליפוילביבו תירוטסיה
. תולעפתה בורמ םהילכמ םטנברס לש ונמז ינב תא םיאיצומ ויה
.ןונגסה ףאו ןונגע לש רומוהה םג ושע הברה ףלוא

א לא .םינוטיילפל הפי וירופיסל רמוחה בור ,רבד לש ומוציע\
הדולח ולעה תופוכתש) לזרב תואטורג ךיתהל עדוי הז יאמיכ ־ יש
םייחב ךוליה לכ .בהזל (וב ץפח ןיא ילככ םיכלשומ ויה וא ןש ו

ם ינטק םיכפ יונב הריציה לש המלוע .הדגא לש ןוג ןאכ הט.
ל כה .םייח יפוג םה םהש לוחה תומי לש םישעמ ,םוי־לש־וטוז^

, לודג רפוס .רתויב "תיליביצ״הו תיעבטה ךרד לע ולצא שחרתמ\
תוכומס רחא טוהל אהי אל םלועל ,שפנה ייח חונעיפב בר וחוכש

ם ושמ ילואו) השודגה תיטמארדה הלילעבו ינוציחה טקפאבש רזע
ד מולמה .(ןונגע לש ויתוריצי תא זיחמהל וישכע דע וסינ אל ךכ
 רוציב וידו אקווד םיליפל קוקז וניא םייחה־יכילהת תא רקוחה

ד מלתמה קקדזמ "םיליפ״ל .דחא אתב וא ,תחא המקרב וא ,דחא
א לו הכובס הלילע אל ןונגע לצא ןיא .םינמא לש אילוש ,דבלב
ו ליפא .םישיערמ תוערואמ אלו םירתס תומיזמ אל ,הרובג ישעמ

ן יא .ןותמו וילש ערואמ ןיעכ ולצא ךפהנ שפנה לש לודגה הרבשמ

ל ע ףיקשמ אוהשכ םוטאפבו תובהלתהב תוברהל ןקפס לש וכרד
ה זיא ,בושח יתלב המו בושח המ דיגהל יאשר ימ .ורוד ינב םישנאה

ם ג ןאכמ׳ ?םימי יכיראמ תודלו םיקי הזיאו רקע ראשיי ערואמ
א לפומ ןורשכ .שחרתנש לכ לש הקינורכה ,ונונגסבש הברה תויניינעה
ם יכילשמ ונאש ,םייחב רתויב םילפטה םיניינעה לע ךכ רבדל הז אוה

רוביחה תולימכ םכרעש םויה לש ןי׳קרהו ןי׳כאה ,ונווג ירחאמ
.דבכ לקשמל הצונה לקשמ ךפה ןמא ידיב ;ןושלב

, ךכ דיגהל רתומ םא ,תיראלוקלומח היגולוכיספכ קסוע ןונגע

עלס םניא שפנה ייח" .העש העש שפנב םילחה םיריעזה םייונישב
. םיבצמ ףלאב איה ,לזונה בצמב איה ,הדיחי איה םדאה שפנ .ןבאו
לע רוזגל יאשר התא יא לבא .קצומה בצמב םג התוארהל יאשר התא
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ו הז — ״.״תקחוצ איה ,הכוב ,תסכרפמ םדאה שפנ ״.םירחא םיבצמ
ד  ינזאב ועימשהש ,דואמ ריעצה ןונגע לש יתורפסה "ןימאמ ינא״ה
ם נ ,ויתוריצי לכב םינומא רמוש אוה ולו הנש 40*כ ינפל ןימינב
ן אכמ .םייתורפסה םיאשונהו תורוצה ינוש ףא לע ,רתוי תורחואמה
ת וריתס ,תו^וצרפ־ברה ,וכופיהו רבד ,שגרו הבשחמ לש הקיטקלאידה
ה רטמה אל .םידוגינ לש תודחאב תולטבתמה שפנה ירואיתב תומודמ
ך וותה דומע אלו תויסרגידה ,םידדובה םיבלשה םא יכ ,ול הבושח
ל כה ולצא םלועל .יכיספה טקאה אלא קצומה בצמה אל .יתורפסה
א לא וניא רופיס לש ומויס ףאו ,ידנאצסאנ וטאטס ןיא ,"עצמאב"
.לכשה רסומל םוקמ ןיא ךשמהה אוביש דעו .אובי וכשמהש עצמא

ת עשעתשמ ןיעהשכ ,ןותמ ןותמ ,הז יטא לויט־הכילה ידכ ךות
ת יב־ןב וב אוהש ףונה ךותב ,ידוהיה יתרבחה ףונב ןטק טרפ לכב
־ ורפ לכמ רתוי) םיסופיט לש המוצע היראלאג ןונגע הלעה ,רומג
, יטסירולקלופה הרשועב המיהדמה ,(זזה קר ול בורק ;רחא ירבע ןקיאז

ת ורודב לארשי תעידי לש םולב רצוא והז .ירוטסיההו יגולוכיספה
ר שפא אבהלש חינהל השקו ,רתויב בושח ירוטסיה רוקמ ,םינורחא
ו זיא .ןונגע לע ךמתסהל ילב םיידוהיה םייחה דסמ לע דומלל היהי

, תווצקהו זכרמה לש ,לארשי־תיב לש וירדח־ירדחב תגלפומ תואיקב
־ תיב ,גחהו לוחה ,רעצהו החידבה לש ,תוגהה־יכרדו שפנה־ידבר לש
ה יה םינושה ויסופיט תומש ןיינימ קר !חבטמהו בולקהו שרדמה
ם ינוהמת ,םינממעשו םינצמק .הזמ הלעמלו ,םלש דומע ךירצמ יאדו
, תולשבמו אנכוד ישאר ,דובכ יפדורו ביר ישנא ,תומיזמ ישרוחו
י שמ יכרבא ,הלגע־ילעב לש תורודו םיגזומ ,םיקינ־ו״לו "םיפשכמ"
, םיקידצו םינושאר םידיסח ,הנידמ ינברו םיקינבושיי ,שדוח יסנרפו

ל ומת ךכו ,רתוי קוחרה רבעב ךכ .םיחתפ לע םירזוחו תוינרגת
איצוס ,םיבוט תונבו םיבוט ינב ,םילכשמתמו םיטנדוטס :םושלשו

־ ברע לש היצנגילטניא ,להק־ירפוסו להק־יפיקת ,םינויצו םיטסיל
, הכאלמ״ילעבו םינוונח' ,םהיתוסורא־תובאו םהיתוסורא ,םירוטקוד
ם ירכיאו היינשה היילעה ינב םילעופ ,תויונחב םיתרשמו תוחבט
י רומ ,םיסורו םיאצילאג ,שממ םירפוסו םירפוס יחרפ ,םיחיגשמו
ם ירעש האמ ,"םעה תיב״ו "לאלצב" ,יאסידואה דעווה ינקסעו ופי
ח רזו ץיבונורהא ףסוי ,באלצארב־ידיסחו םירלפמטה ,ןראגנוא ללוכו

ם היתודלות לע ,םיינייפאה םהינממס לע הפכש לכו גוח לכ .טנרב
ל ולסמו■ םהבש תולפט תונומא ,םהיגשומו םהייח־חרוא ,םהיתואצותו

ד ימתו .ףלוחהו ביציה ,םהבש דמועהו םהבש ץורפה ,תויציבמאה
.דבלב התעשל הפיה תוערואמו םישנא תרבחמ ,תוימעפ־דחב
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ר אשה לכמ םילדבנ רתויב םירשכומה תומומה לש םהירוביח"
ת ועבונה םתוריהבו םתורירב לע ,םכות יח ב ו ם תויטלחהב
ם הש המ תורורבו תוכותח דימת םיעדוי הלאה תוחנמהש םושמ .ןהמ
ת ורירב .םילילצב ןיב ,םיזורחב ןיב ,הזורפב ןיב — עיבהל םיצור
- תרמא — ״לקנב םה םירכינ הזבו ,ראשה לכל םירסח הז ךותיח ,וז
. ןונגעל הפי תורפסו םירפס תייגוסב ר ו א ה נ פ ו ש לש וז םכח
ו א םוטאפ ,שרופמו םר רוביד ללכ רמוא וניא "הריציה ךותיח"
, ולש רבמאטב םא יכ ,לוקה הבוגב םניא ותרובגו וחוכ ,הקעצ
ה לוגס־תרקי .הרוצב םא יכ ןכותב אל ,ברה וקתמו לילצה תוריהבב
ה טירוטבא ,ומלועב רומג טילש אוהש רפוס אלא תנייצמ הניא וז
, וחור לע הלעיש לככ רמוחב תושעל אוה יאשרו ,הנוילע
ה טלבהה תדימ תא ,תויצרופורפה תא םתעדב לוקשל םיבייח םירחא
ר הרהיש ימ ןיאו תומלוע ארוב ,םיקוח קקוחמה — א ו ה { הנעצההו

ד ימצהל םיחרוטו םיטילבמ ,ישארה עקרל םילעמ םירחאש המ ,וירחא
ן ״קב םירישכמו תויארב םיחיכומו םיקדטצמ ,בלה תמושת תא וילא
ת ומכסומבכ וב גהונ ןונגע — (החלצהל םתדרחב שח התאו) םימעט
ל וכי_ ךכ .אחרוא בגא ןעילבמו ויבקעב ןתוא שד ,היאר תוכירצ ןניאש
.שדח חסונ רצויו ןונגס טילש קר גוהנל

ן ונגס לע ןיעיבצמ לכה .תובא סוחייו■ תרוסמ ול שי הז חסונ םג
ה גרדל ותוא הלעה ןונגעש יממעה ביטימירפה לע ,םיארי ירפס
ת וחפ אל יכ ,רוכזל שי לבא .תועדוימב ךיראהל ןיאו ,תיתונמא
ו א רוד ינפלמ םידוהי לש ןילוח תחיש לולסמב ךרוד אוה הלאמ
א והש ינולפ ,םיקיתווה היצילאג ידיסח ,ןירפסמ םה ויה ךכ .םיינש
ה אר ,גיצפיילב דירילו יברל עסונ ,םלוע תויווהב יקבו וימעב לעב
ם ירז םניא ריעצה רודה לש ויתוחראו ומעט ףאו ,הברה עמשו הברה
ם ירזושה ,המשל החיש יבבוח לש יביטאראנ ןורשכ ותוא והז .ול
ת פרוג היצאיצוסאהשכ ,הברה תויסרגיד םע ,האנ תזורחמכ םהירופיס
ן יינעל ןינעמ" תוחכשנ הלוד ןורכזה ,םיידדצ םילועשמל אשונה תא
ת ויפצת ,םילשמו אתוחידבד ילמב תלבותמ החישהו ,"ןיינע ותואב
ת ידוהי החינגו ,םלוע לש ותגהנהו לארשי לש םתגהנה רבדב תוחקיפ
ל ופלפה לולסמב תמרוז החישה — ךנוצר .ןח תפסות ןהל איה
ה כלה ,דגנכש־החנהו החנה :אמגוד־בא הל אוה ארמגה ףדו ידומלתה
יחה תרגסמה ךותב ,הברה םינוויכל טשפתמו ינוגבר. םלוע ,הדגאו

ח סונ ותואל ןונגע רזוח םימעפ .תודחאה לע תרמושה תינוצ
ת עמש םא אלא ,םעוט התא יא ותוקיתמ לכ תאש ,ןשי ירופיס
 םירתוימ םינשנו םירזוחה ״גל רמא״ו ״ול רמא״הו ,הפ ׳לעב ותו*
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 רתוי .םימכסומ סופד ינמיס ראשו עטק שאר ,ףקמה ךרעכ םכרעו זא
" אבה ךורב״ו "ןה" לש תינקספהו הרצקה הבושתה ןמ דמל התאשמ
ם הידי תועונתו םיחיסמה לש םתדימעמ דמל התא ,"ינא דארבמ״ו
ך רדכ ,ןושלה תשקהו ןיעה ףועפעו עבצאה תצימקו םהיתפש קושיפו

.ןיאדויהי ןירבוג לש םתחיש
ג ולונומה ןמ תיטנגלאהו הריהמה השילגה תא ךכ לע ףסוהו

, ןנגוסמה גולונומה לא רובידה ןושל תא הרומג תונקיידב רסומה
ן ושלמ עשעשמהו לקה רבעמה תא ,ןמזה חורב היצאזיליטסה לא
ת ורפסה ךינפל הנהו — ריש ירבדו תוטטיצ ,םיקוספל םדא ינב
ל ש םתבשחמ חרואו "ןמזה חור״ב רתויב ינייפאכ ,םייחה תיצמתכ
.םינושה תורודה

וצעה ותעפשה העודיו וננושל תא ןונגע רישעה הדימ וזיאב עודי
. דבלב ןונגס ינממס םניא הלעמל ונאבהש המ לכ לבא .וננונגס לע המ
ם ע האוושהה תא ןאכ הלענ בושו .שדח חסונ: הזמ רתוי הברה םה
, ("חסונה רצוי") ק י ל א י ב לש וירבד תאו ן ק י ם א ל ק ה ילדנמ
:והשלכ ןבומ יונישב

׳ חסונ,ה .רכו דבלב רויצה ןפוא הבלב ןונגס הז ןיא — ׳חסונ״ד"
—  תסונ תריצי ...םלוכ לש הדלותה ילואו ,םלוכל דוסיהו באה אוה
־ ידי־לעו רודה, לש ויתושגרהו ויתובשחמל העובק הרוצ ןתמ :ושוריפ
ע ייסמ יתורפסה חסונה רצוי .ןהיתש לש סצורפה תא וילע לקהל ךכ
ם היתובשחמ תא בושחל ,ורודבש ינוניבה ןורשכה ילעבל ,ורודל
ס ינכהל :ושוריפ — רודל חסונ ןתמ ...םהיתושגרה תא שיגרהלו
ח ור םע גזמתהל ,ותמשנ יקמעמ לאו רודה לש ובל רתס לא ומצע
ע ימטמ — ומילשמו חסונה ןתונ .וכותב לטבתהלו םלוע גזמ רודה
ל ודג קלח וא ,ומצע אוה ףוסבלו ,ומצע ךותב רודה חור תא הליחת

י "...רודה חור ךותב דבואו עמטנ ,ונממ

המחלמה לע םימעה תורמא

( יברע לשמ) .דבלב תפקשמ ךרד הב םילכתסמשכ הלק המחלמה

(רסיק) .םימיה לכ דחפלמ תחא םעפ תומל בוט

(ילגנא לשמ); .ןוחצינ אוה ול ינשו ,רתויב לודגה ןוסאה איה הלפמ

( יברס לשמ) !ול היהת ותיבב — המחלמב הצורה

(ינמרג לשמ) .המחלמב תלוגנרתמ םולשב הציב הבוט
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