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םילג ולגלגיו ובושי םהימי ירבדשו םהילגר תחת טונל לדחי םלוע עמרהש ,ואובי תודוד 

ופתכ לע אשונה ,הז ונרודב דחאכ דובכ-תדרח לשו םימחר לש טבמ ולתי ,עבמ יצורעב םיננאש 

ולדוגב תומשונ תוחירזו תועימש .םלועה תודפ תא הינשה ופתכ לעו םלועה ןופא תא תחאה 

רמח ימימעמ םירצוי .ידדהא ימשנ אעראו אימשד יכיה■ עדיש איעט יאהל אוה לושמו הז דוד לש 

סרג אלא ילוא וניא ונימיב בתכנה לכ בטימ .הז איעט-דוד לש ונושבכ לע תוכורא והתי דוע 

תוריציה תא םיניכמה ,בלש םיידגה םירפסה גופל .אובל דוע הדיתעה תיצמת-תריציל תולעמה 

.אדנל ףסוי לש וייח תלגמ איה ,"להי ר-אב" ירעי .י לש ודפס םג בשחי וזלה 

דב :םצעב אוה ימו ימ .םינפ אנ והארנ .ולש "ינומלאה לייחה, ,רודה דחא זאכ ונינפל 

תמידבל םירי תנתונ ונינפלש םייחה תליגמ ?דבעמ-זב אלא וניא ילוא וא תישארדב וא תירחא 

,ןב םתס אלא וחירב עבט יפל וניא רבד לש ותמאל יכ ,תעדל חכוונ עיתפמב הנהו .וינמיס 

אל ,חוד יטבלו■ שפנ יעדמ עדי אל ומצעלשכ .ךישמהל םא יכ ליחתהל אלו םייסל אל ותדועתש 

ילש לזמב ויה ותדילו ותרוה ,תוחול חפנבו םילכ תריבשב סמע אל ,םילא ימודמד וכותב אשנ 

יחבוט ,םימזומה יסנלמ ררד תיאצילגה הרייעב ויבא תיבמל ,ולש ימינפה ומה .ןכומה ןמ ןה 

«וה !ירשימ ומ ,םילשורי לש הלצב !ףפותסמה חולישה רפכו לילגה תודשל דעו ,לארשיב חבט 

לכ היפדגויב-ילבדב תויהל היה יושע חחה ןמ תוערואמה ףטש אלוליא .ףפכ אללו דבש אלל 

,תווצמל םנכנ םרטש לארשימ ןטמ ,אוהשכ ,םתדייעל םימזימה תסינכ םוי ,דחא םוי םלוא .דמיע 

ןמ ורמוע הז םוי — ,הרוסמל םתאבהב מסועו הילתה ןמ םידוהי העברא דועו ובס תא דירומ 

ינמ-דחאו ןמזה לש לודגה ךתחה ףותב וייח תודע דבוע דליאו זאכמ .יוצמה ןמ חסות תודליה 

חומוצעתה לכמו םיעותעתה לכמ האסה אולמ הסומעה ,הלודג היפרגויב לעבל השענ הז םיבר 

סופר םמ דשא ,ונרוד לש יגרטה בגשה תא התע תלצוא וייח תליגמ .רודה לש ומלח תנמ ויהש 

הנסרב יחא ףצש ףוטשו תללותשמה הירוטסיהה לש הילגלג תחתמ ומדב םסובתמו םירבא 

דא .דרד דבאו' -ךשמהה יספמ וסנאל דרטנ ההבומה ךישממה .םישדח תפח יזוחמל הצירהו 

.םישדח םימשו השדח חוא הליגש ופוס 

ימ לש ולצב דימת ומצע הרשמה ,אדנל ףסוי ,ופוג תומושרה לעב לש סר אל ותומד וז 

:םג םתומד וז !וייחמ סרפו סרפ לכב ומה-דתוחו עיפשמ דחא ירחא ףרגנכ אלא וניאו אוהש 

לע תוצב ישבוכו הליג תוברעב תופוס יעדוי ,הלא םייח ידבכ .ולרוג ינבו ותיול ינב תיברמ לש 

,המינפ הכותמ םיאב התרובגו חיפיש ,הלודג תישונא היצמרופ תאז םע םניא ,לארשי תמדא 

דסח .םתשלוחב תובאה יפלכ םיספורו סינטמ םיארנ םתרובגב םינבה הגדו ,תובאו םינב זאכ שי 

'ר ,רפוסה דוד ליבנז 'ר ,באהו בסה :רופסה םוחתל םיסנכנה םינמזה לכ לע ףפוח תראפתבש 

אלפומה ינמיתה וא ילילגה התצפ דחוימ ןיממ תומורת-שיא רמול ךירצ ןיאו ,ןוחטב לעב החמש 

םיעדויש םישנאה םתואמ ויה דוד ליבנז 'רו אבס, .םינפבמ "להי םדוא,, םלוכ ,הידעס יראמ 

,לכימ רבאה וליפא ."םבדסמ החצ םהבש רואה !תעבוט םתניפסש העשב וליפא ה-חצל 

.אדנל יופיי לש וייח תלגמ .להי רואכ :ירעי הדוהי * 
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אלו — "?לכימ ,םיבשוח םתא המ לע- :םעפ לאשנשכו ,וב םדא סמוע ,םהבש םידיסחמ 

- םיריעצה ."םדא דוע חליג אלש םירבד העש התוא הלגמ היח ,הנע וליאש- ,היה: המרנ -הנע 

.תולגל המ םהל שי םא הפס - םחנמל ,הלהבל טרפ 

תושרפה תחא .ריאמ-לת תצובה התאדוה םהמ םילודג םהישעמ רשא םישנא לש הירלהפסאב 

םה .המדאה חראמ לע המחלמ הפ ושדה םיריעצ זימוס .עראב תויצולחה לש איה תויאודיהה 

ולופי עבש ,המדאה רשב חא םיצווסמ דא זיצסוע תכסמל םרשב םידיספמ ,םישבימו םיחדוס 

השירחב םיכנוח םה ,עדאה חולמ םיסלפמ םה הנש םייפלא לש ןותבש .רינל תכפהנ הממשה דא 

הודח - הפ רסח רסיע דא .וללה םינומלאה ,םישרוח םה םימיה ירבד תא ,לילגה תמדא תא 

.םייח רצימל ונסנכנ וליאכ המוד .ליעלד םיטושפה םיהוהיה לש תימינפה הלצאהה ןיא .רואו 

תא הנפ שארב דימעמ אוה דא .ןאכ עלבומ הז דצ ,ן'ובס-ייח לש תויווהל ונסינכמ וניא בתוכה 

הסיתמחידאב וכבתפנ ריאמ-לת ישנאש אליממ ןבומ .תורוחב עבראו םירוחב םירשע לש היצאוטיסה 

םא הפסב לטומ הוחיב .זינע ןתונב הלוכ ההוזיפאה ןיא תדחוימ תיגולוכיספ הסמעה ילב דא ,וז 

ןמ תחא יכ ,רפסלו השרפה תמיתח םשל הסינודכה רוהממ תונוסאבש ןוסא לואשל היה !רחנו יואר 

ןיב ,"תורובגה" ןמ תחא תאש ,ןייצל בגא שי .חבטמב הפרשנ ,ןהבש הבוהאה■ אסוד ,עבראה 

.תומד תרכה יהכ רופסב תישחומ הניא ,תובוהא ןניאש ןיבו תובוהאה 

םייח תודלות והירה ןמור .בייחמו עבוה יתונמאה גוסה .ןמוד םשב דפסה הנוכ אל ןידבו 

םישעמהש ,"הוה ךכ"ה ןכ אל .תלוסשמו והב וילע חצנמ לכירהאש ןינב ,םהא ידיב תויושעה 

תדועת .ונידיבש םיסוחה ןחבמל תרמוע תונמא תריצי .רב יחישכ םשפנל וב םילדג תוערואמהו 

,יתואיצמ ומתוח ןנד דפסה .ונמע םיעובסה םיסוחה תא היפל ןוחבל תבייחמ ,רפיהל ,םייח 

ינולפ טרפ לש ותורשפא לע - הלאכ המכו המכ שיו - ונלצא אכריפ תררועתמש םוהמ לכבו 

דכ ,ארוהה ישיא" !רמול רפסמה ואשד ,םירבדה תולשלתשהב ינומלא טרפ לש ותוציחנ לע 

אלא דל זיא תושההל םוהמבו ,הילע לח תרוהב לש הניד ןיאש ,תודבועה רפסב בותכ אצמנ 

םימעפ ,םיעייסמ םימעפו ,דחי "תמאו ןוזח" דפסה תפיפכב םירד השעמל םלוא ."ז'דתל 

.הזל הז םה םיררוצ 

םנ בודל םהיסמ םדאש ,ויתונודבז אלו וייח תודוה ונינזאב חיסמ ,םירבדה לעב ,אדנל תמוי 

תודליה ת,ם לע םאצמ םלועה עוזעזש הלא .תונוש םייח תונחת לש םה חיש יגוס ינש .ומצע ינזאב 

,וימי עצמאב דמוע שיאה .תונודכזה תשרוחל ושרפ אל דוע ,בורעל םמוי הפר אל דוע םירוענהו 

םיעטה ,דבעה ןמ ול תידע דוע הווהה -.דמחו םויפ לש תורואב היורשה תישירח םייח תנחתב 

,ודואמ המש חולשל רבעה לא הווהה ןמ םיחתפנה םיבנשא ןיעכ םה םשו הפ םיעורזה ןמויה ןמ 

ימושיר תיאר - תדכ העבסנ המיענה■ .דבעה תושרפ לש הנוכנה■ ןתמיענ תעיבהל !לוה זיעמ םה 

םיחסול םה ,םירבדה חולהב םעונ שי .היצזילאידיא לש סיד ילב דא ,םהבש רואמהו םירבדה 

םיכשוממ םידה םיחלשמ םהמ המכ ,ונבלב םתוהשהל ידכ ןוצרמ םיהוש ונא םהמ■ המכ לע .ןזוא 

הלעמל" תאשנתמ ,תודסי רירפש תפלועמ םילשורי .דחוימ רואב םילוע תוארמו םישנא המכ .בלב 

דל עד" .םייס רוא שיי לזמה ןמ םינפלו■ ןמזה ןמ םינפל ,הנמיה הטמל םנ דא ."לזמ לכמו ןמז לכמ 

.הידעס יראמ רמוא - ,"חצנל דמועו םייס .הליל ןושיאב דרדחב הלעמ התאש ,רוא יכ 

ביר ק .* 
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