
:| - TT : " : T - : ינרק הדוהי תרישל הנש םישלש 

לאגנ# רר1#מ 

בירמ .א תאמ 

תריש ירש ןיב םיקהבומה דחא ,ינרק .י לש ותריצי יבגל :םירבדה חתפב אנ רמאי 

חלשמ המ עדונ אל רשא ,ונלש תרוקבה יכ ,ארקיעמ-תוראהל םוקמ דוע שי ,תדלומה 

ןייוצמה ןמ .הכ דע טעמכ ותוא "התליג" אל דוע ,לבויל לבוי ןיבש ןמזה יקרפב הדי 

עוטנה ,רבעמ-שיאל ותוא התשע אל הריש ידמוא לש תורמשמ ינשב ותעיגנש ,אוה ובש 

ךרדה-תציפק ילעבמ דחאל אלא ,היבוברעב הב תומדמדמ תויושרה יתשש ,םיניב-תעוצרב 

רמשמל רמשממ ואולמב רבעו חלצ רשא ,ךרדה יציפקממ דחאל ,וזמ הנוכנ ,וא םיטעמה 

יגוס ינש ןיבש תוהמ יקולחל תכתוח אמגוד םה וידיש יפסא ינש .הרישל הרישמו 

ילוא אוה .םירתונ םיפלשו םימדוק םיטבנ הז לא הז וחלש אל טעמכש ,םינוש הדיש 

,לארשי-ץרא ןיבו הלוגה ןיב ץרמנ וק ותריציב ריבעהש ,םירבעה םירפוסה ברקב ידיחיה 

חורש השדח הריש רשו ,לבב לש הדומלת ונממ חכתשיש תוינעתב בשי רשא אריז 'רכ 

.ריכה יתלבל דע תורחא םינפו הל תרחא 

ובלב תוחילש לוק עמושה ,הדעמ לדב םדא לש היהת יטבל ויה הלוגב ותריש זול 

יגרט חור-דלהל עובמ ול השמש אל המצעלשכ תולדבה .יהמ וז תוחילש ול שרפתנ אלו 

יפופכו ,ותומצע עצמ ,ותויח םוקמ התיה איה ,אברדא — ,םיבר םיררושמ לצאכ יגלא וא 

התואב ותריש לכב הלחלחש ,דוסי-תשגרה םלוא .הומעפ אל לודג שי םע תוגזמתה 

ודיבידניאה םעטב ,הריצו ותיוה זכרמ אפוג ובש ,ושפנל-דיחי לש אל םג התיה ,הפוקת 

יולימ — וייחל םיכרד יתשש ,הדועיו הנוהכ שיא ,חילש-דיחי לש אלא ,ליגרה םזילא 

אל היה וילותפנ שרוש .םירונסב ןהיתש ןיב טבלנ אוהו ,ותוחילשב לעמ וא ותוחילש 

קיז"ל ןוקית אצמ אלש ךותמ — ,אוה רשא ונניאש ךותמ אלא ,והנה רשא והנהש ךותמ 

היצקייורפב ולש ירישה ינאה תא האוד ררושמ לכ ."ובכוכו וכאלמ לש תחדנה ותמשנ 

ראשנש ןהוכ לש היצקייורפב ומצע האר ינרק .ותריש לש שפנה-רופצ איה איהש ,תדחוימ 

חכשנה םיהלא תיב תוחתפמ רמוש לש > הרז שא וילע הדריש איבנ לש !לכיהה ףס לע 

,המב עדונ אלו יאכז קפס ,המב עדונ אלו בייח קפס ,םודרגל הלעש ימ לש •,לגרמ 

:הנשמ-סלעה ךותב הטבלתה ררושמה שפנ .הנוכנ אל קפס ,דוע ול הנוכנ קפס המוקתו 

.קפס אוהש ,ןוקיתה םלעהו ,יאדו אוהש ,םגפה םלעה 

,תובחרנ תוגוע הל גע אלא ,ימיטניא גוחמ ךותב עבק אל ההותה ובבל תריש תא 
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לאגנש ררושמ 

,יגיגחה לוקה ירחא אלא ,בלה טטר םצעמ הלועה ,ירילה לילצה ירחא אל רת אוה .תוקוחד 

וילמס תכרעמ םצעו .הלפת-תיב לש םיהובג תונורמק תחת וליאכ חולשה ,הנוהכ-לוק 

וז ,ותריש-יתב ףאו ,חבזמ ,המב ,ןכוד ,לכיה ,ריבד :ןחלופה תריפסמ רקיעב .דתיה הלואש 

הקיפאב ןאכ המצע התארו הרזח הרישה .שדוק-תומד ויפב הנוכמ ,םילמסה לע תחצנמה 

םשש םוקמב אלא תישאר ירכז ןיא :אוה לודג ללכ םלוא .טיהלא תדובע קיפא — ןומדקה 

לש תונינגטציאב הארו הפצ אוה :הפוקת התואב והתדרט דקיע-תוגה יכ ,תירחא ישגר 

םושב םלוא .ןקורמה םיהלא-תיבב ול הלמתסנש ,תובבלה ןמ םיהלא תוקלתסה רדושמ 

עוערה 'ה תיב" לע רששכ םגו ,קילאיב-גדבראייפ תריש תא הזב ךישמהל אב אל םינפ 

אל .ןשיה שרדמה-תיב לא תימיטניא הקיז ורישב הדער אל "דימתה וב הלעוה אל רשא 

יקקוחמ םע םג ול גישו חיש רשא ,האג רוד ןב אלא ,ולוק הפ אשנ הניכשה לש חדנה הנב 

דיערמו םע-תונורכז הוד ידוהיה םעמשמש ,השודק ילמס .דחי ול םנמזיש םמצע תותדה 

לש וללכ .רתויב הבחרנהו תימתסה םתועמשמב ולצא םישמשמ ,בלב םינופש םירתימ 

יללכ ביטומ לש םילגה דחא אלא ותרישב הלעו ףצ תידוהי תוקפדתה לש לג אל ,רבד 

— "!טיהלא תמ" :השטינ לש הרושבה-תודח .ידוהי בלב םנמא עגפש ,הפוקת התואב 

הדרח ."םייחה ומתייתנ ,םדא ןב" :התמועל הדרח-תאידק ירבע ררושמ יפב הפ התלעה 

ויהלא דבוא ולוכ רודה יפלכו דיחיה תושר יפלכ :םינפ ינשב ינרק לצא העמתשנ וז 

ןמ םדוסיבש ,ודוד לא םעז-יאשמ אוה םג אשנ םירבע םיררושמ המככ .וב טעוב וא 

לא היה" :תימצע תוקלתסה לש םג השגרה הדחיתנ ול ךא. ,ינאה תמות לש תואדו חרכהה 

רודל םאו ,ללוג-מותס ומצע םישמ םדא ןיא םלוא ."יתרבקנ ילא םע תמיו יל 

:ושפנ לע ויפב הלפת יקוספ דוע ,עשי ןיא םג 

,תובוט ד3ע תוחוד ,ינופסא 

.םכיהלאל ינודיבעהו 

התיה ,םילודגה ונתפוקת יעוזעז ינפלש תינחורה הדיפסומתאה תב ,הלוכ וז הריש 

דוע התשרה חודה םלועב םיגשומה תוביצי .םיניע הארמ לש אלו בל ינויזח לש הריש 

םהל םיכלהמ רשא תונומתו םילמס םיילאודיבידניאה ויכרצל םיאתהלו לואשל ררושמל 

הרישל המרת אל ןיעב ןיע םלועה תיאר .םיבר תורודב םיבר םימע לש ףתושמה םרוזחמב 

ירישב ומכ ,שממ ןיעה ינפל םילוגנה םלוע תוארמב עגנשכו .תרכינ המורת וז תינוזח 

ןינע םינותנ ולאב אצויכ ןיא וליאכ ,בצק תלק הבושמ-תעיגנ קד עגנ ,םייאסידואה ףונה 

וילעש ריצה יכ .וז תא וז ותרישב ואצמ אל דוע תוגההו תוארה .תוגה תסומע הרישל 

ישונאה יהלא ,דועיה יהלא ,דיחיה יהלא — טיהלאו םדאה היה ותריש תוכירד זא הבבס 

לע ןטייפה תא .דוצמה ,ןושארה ורישב רשא קוספ ותואו .םלועהו םדאה אלו — םדאבש 

הכלה" תניחבב ןיידע היה—"םלועה—ןטייפלו / אובי יכ רצויל רמוחה הכחמ ךכ" :םלועה 

,םלוע לש ושממ לא קוניזה-רצי .אוה ומלוע וינפל ןמוז אל דוע יכ ,"ןכ ץרומ ןיאו 

תא הפוקת התואכ אצמ אלו בראו בשי ,ינרק■ ךותב םג בשי ,השדחה ונתרישב הלגתנש 

שוחב םג ,ךכ רחא הלגתנש יפכ ,ןחנ רשאכ ףירח תולג-שוחב ינרק ןחנ ןכא יכ .ול רשוכה 

שג ןאכמו ,םלוע לש ופוגב תוקבדה רשוכ תא ונממ ענמ הז תולג-שוחו ,לודג תדלומ 
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בירה .א 

ירישה ינאב ןוקית ידיל אב אלש המ-דבד לש ,ןוקית רדעה לש תוגופהדיא-הימה התוא 

םלעהב הקקש הל תחתמ ירה ,םיהלא תשקב התיה קרפ ותואב ויריש תשרא םאו .ולש 

:ןושארה ורפסל החיתפה-רישב הקוקחה איה ,ירמגל תרחא בל-תשקב 

זשן?3? התא ה? !ין?ה :ילאשת םאו 

.תדליומ :יתךמאו 

לש םנה שחרתנ ותרישבו ,תדלומ לובג ,ולובגל עיגה ךלהה :התיהנו המק הנהו 

הנוהכ ידגבב ןטייפה .ריצ לא ריצמ רישה ידוסי לכ קתעה המע האיבהש ,השדח הדיל 

ךותמ ףאו ושדק ידגב ךותמ ץפק םש ימולע תולכיה יפס לע גרעו דמע ,ההתו דמעש 

רצי .וינפל רשא תולגתהב רויש-ילב-דע טעמכ ומצע עילבהו ,ינאה ימורק ,וימורק 

רוכש ,תוחיר רוכש ,םיעבצ רוכש ,תוארמ רוכש ורוגסמ ןאכ גרח שממה לא קוניזה 

ארקש אולכה רציה ךא .ונטייפ ונה הנהו ןטייפל הכח רשא םלועה והנה הנה — םיברש 

ץרא םע םיאלפה תשיגפ יהוז אלה :דבלב םתס-שממ אל ןאכ ול הלג ומצעל רורד 

עקרק ימושיר אלמה ,בורקה ןורכזל השדח ץראו ,םיפלאה ןב ,קוחרה ןורכזל דאמ תעדומ 

ןיע אל .ינרק לש םיילאדשי-ץראה וירישב הננודתהש איהו — ,םידחא םימשו רחא 

םידרוקא אלא ידיל הבהא-שחל אלו יריש םותפ אל ,דבלב שפנ תוקבד אלו דבלב האור 

עבצ םע — coleur local — הטמ לש עבצ הלא וירישב ךרוכ ינרק .דחי הלא לכמ וודתנש 

תמסקנ הדימע ךותמ :הריש םיתש תחאכ דמוא אוה .דחאכ םזוחו תוארמ האור ,הלעמ לש 

הלעיו שי ןכל .תוארמה יפוגב שפנ תולכבש תוגזמתה ךותמו ,יטוסכאה ,ביהרמה חכונל 

דימ םהב ריכנ ,ןורכזה רצואב ןיכומס םהל םיאצומ ונא ןיא םג םאש ,םיעובצ םילילצ 

.ונבלב ןופשה ונלש חרזמה תא 

םניאש ,םילשורי ירישב ינרק עיגמ ,ולש הזואיתופאל ,תוננורתהה אולמל םלוא 

לכ ןורכש ךותמ תשקה לש תיזזת הכלוה ןימ אלא ,םירתימ לע השובכ הטירפ דוע 

ילוא וא ,םירישה דחא תא םייסמ אוהש ומכ ,םונהךב-איגל הציפק ילוא הפוסש ,םישוחה 

ךיתעבש אל" ןעיב קד רשוי ךכ .רחא דיש םייסמ אוהש ומכ ,"קוחצב םימר הלעא רחא" 

אוהו ,םיתובעב הלואגה תא ךשומה ,שדח ידוהי לוק לוקה ."םילשורי ,ךתוא עבשא אלו 

לכ ולצאתנש םמצע םיפוסיכה םתואל .תורודה לש ןיפוסיכה-לוק םע דחא הנקב הלוע 

:רתויב תינפוגה ,רתויב תיביטקאה ,תיריש החסונ הנתינ ,ףוג ילב חוד ויהנש דע ךכ 

תטילבב ,ללג-ינבא תלילגב ינרק לש וחוכ הז יכ ."הצרפב ינומיש תללוגתמ ןבא לכ םע" 

יתבהא" .ומצע לע ררושמה לש ותודע הנמיהמ דימת אל .עגמב רשאמ רתוי ףגמב ,םינוא 

םניא וינוגו ויתולוק .איה אלו ,וקוספ םעפ קספ — ,"םינוגה יאצח ,תולוקה יאצח תא 

:העיקש התואכ ,םילכה לכמ םיצרופ ,םה םיפירח ,םה םיזע .ןיאצחל ,ןירועישל םינותנ 

,םיזיז ,תוטילב ,םיקוצ — ירישה ונונגס םצע םג אוה ךכ ."תוניי ץורב ,םינוג ןנר היה הז" 

שי ,העבה לש דרוקיר שי .םינוא-תוצירפ אלא ןח לש תואטחתה תונב אל ,תוסירפק 

ואובי ולשמ המלשו הקד אהת םתכאלמ רשא םיררושמ םגו ,הלא וירישב העבה ןורכש 

.תיריש השערה םכותמ בואשל 

דחאב טלבתהל הלחה איה .ונתרישב תויזואוטריוה תובאמ דחא םג אוה ינרק 
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ל א נ נ ש ררושמ 

ותומצע ויה אלש טיהלא ילותפנ ולצא ופרשמ 'ןושארה ורפס לש םידודמה ינורחאמ 

חרכה תויהל ולדח הרוצה ידוסי ."תדלומ 'וירעשב" ורפסב תאש בורב הטלבו ,תינושארה 

תקירז ,הרתיה טתטלבה ,םהלש היסנפסכאה הלחהו ,רישה תצבשמב תבש עינצמ ,עלבומ 

.המצעמ תינהנ ,התלכי תא הארמ ,היתודג לע ולצא תצרופ הרוצה .ולוכ רישה לע םתורמ 

העתפהה אל דוע יהוז ךא .העתפהה ,הפוצמ-יתלבה דסמ לע ויריש תא הנוב ליחתמ אוה 

תעדה לע לבקתמה םע אתגולפהש ,ונממ םירחואמה לצאכ ,בוטה לכשה תא השיחכמה 

אוה ינרק — ? רישה ןל עמשמ אק יאמ ,ןאכ תעדה םא :םידמואכ ,םתרישב רקיע איה 

לש ךויח ךייחל ןויגהה תא תופוכ ןהבש תוינוציקה םגש ,תופירח תויריש תואצמא לעב 

.ינותחצנ ,ינותחצנ :רמולו האנה 

דחא דצמ ."תלוכי לא תלוכימ דדטנ" ,םירבע המכל זתינ ולש יזואוטריוה ץורבה 

ותסיע ,דיחי ןתמ ןהש םירבד-ירשקו בינ-יכרד רציו תוקהבומ תוילאודיבידניא תורוצ דצ 

,".רשא תלפת" ומכ םיריש רצוי אוה דחא דצמו ,ףרוצ יאה לש ומתוח ,םותחנ יאה לש 

ידי לע הגשוה הרומגה תוטשפה וז םג ךא ,םתמאו םתוטשפ ירוחאמ רתתסמ רצויהש 

,םינוש הדיש יגוס לש םהיקיפא ולצא םיאצומ ונא ךכו .הנח תיול ןהש ,העתפהו הקרבה 

:ומכ .םהיכישממ תא ריכהל לקנהש 
.דלס ,ה?ס 

תל$1ת שיו 

ה? הפנו 
— תלפטמה 

:ךדיאמו 

המלאה ינפ לע .דנוב והשימל 

םש ול עדא אל?ז ללמא יהשימל 

וייזן ליתפ לילנ קתנ והשימל 

דימת אל היה האבה ותוחתפתהבש ,ירישה ןוטיליפל דוסיה יחינממ םג אוה אוה 

תולקה ףאו .הדישו תונמא הזה לקה גוסה םומע דוע ורפסב םלוא ,ונתרישל הכרבל 

תעפשה םהב רכנתת אלש ,ןושארה ורפסב הבהאה-ירישו ףונה-ירישבש וז הניא וזלה 

,תושדח םיכרד ינרק ול הותה ןאכ םג .ונלצא םיבר הריש ימוחתב ויתותוא ןתנש ,הנייה 

.ררושמ לכ לש ורתכב דובכב ססונתהל םייוארש ,םיחבושמ םע-ינומזפ םג רציו ,תוקיהבמ 

.רדושמה רכוי םהב םג םהבו יתמא רדושמ לכ ללפי ןזואלו הפל םירבועה םירישל 

םיטעמ אל .ונימיב ירבע ררושמ לש םילודגה םידועיה דחא איה לאדשי-ץדא תריש 

טנמדפמטה לכב וילע רעתסהו ודועי תא םעפה ריכה ינרק .הז םוחתב ויתונולשכ םג םה 

הרישל ףסאמכ ליחתה אוה .אוה ולשמ הזב לבקתנו שרתשנש הממ הברהו ולש ירישה 

תריש לש ,תדלומ תריש לש הצולח היהנו הכזו ,וי,דלאו ועקרק דבוא רוד תריש ,המותי 

.ולובגל בשה דוד 
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