
רפס^ה יקס?זק־£ידךב

א
ת ומדה לבא ,יקסבשטידרב ירופיסב םהב שי הברה םירובג

א יה ׳םכותמ תפקשנהו םהינפ לע תפחרמה ,תטלשהו תידוסיה
. רפסממ תוחפ אל אוה ררושמ וז הניחבמ .ומצע רפסמה ...לש ותומד
, ומצע לע רישל ,ומצע תא תויחל :ררושמ ךרד התיה וכרד יב
ל כתסהל .שגר־ינינפו ריש־ילילצ הנממ תולדלו ושפנב קמעתהל
. ימינפ ,שדח םלוע רוצילו ונוימדב ףקתשמ אוהש יפכ םלועב
. רפסמה יקסבשטידרב היה ררושמ וז הניחבמ קר אלו
ה כוסנה הנידעה תוירילבו וירופיסמ עמשנ רשא ושפנ ןוגינ םצעב
.הזורפב ררושמ לש בל־תיימה םישיגרמ ונא ויתורוש לע

־ ואיבוטואה וירופיס רוזחמב הזה רבדה שגרויו רכוי דוהיב
.ולש "רעונה ילפרעמ" ונילא םילועה הלא ,םייפארג

ף וג לש תודעה איה ,רתויב הבושחה תודעה האב לכ םדוק
ם ירובג אל .ומצע םשב םא יכ ,רפסי םירחא םשב אל .ןושאר
ו דובכב רפסמה ,אוה םא יכ ,ונינפל ועיפוי םיקוחרו םייודפ
ה רושה יהוז ,"זא רענ ינדוע ינא,,ו ,וייח תודלות רפסמה ,ומצעבו

" שערנו םהדנ דמוע ינא" הז רחאו ."םחל תפ" ורופיס לש הנושארה
ה לאכו ,"ויתודג לכ לע אלמ יבלו" "לייטל ידבל ךלוה ינא זא ינמ״ו
.םיבר

, תודעה האב ,ןושאר ףוגב רופיסה ךרד רחא רמולכ ,הז רחא
. תוימיטניאה :איהו ,הנושארה ןמ תעבונה ,הינשה ,הלוגסה וא
ל וכי םגו ,לדתשמ אוה ותלוז ייח רייצמו םירחא לע רפסמ םדאשכ
ה צילמה ןושלכ "תואיצמ ןמאנ" ,רקו יביטקייבוא תויהל ,םימעפל
ה ייחמו ומצע לע רפסמ םדאש העשב רבדה ןכ אל ךא .תלבוקמה
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רפסמה י ק ס נ ש ס י ד ו3

ה גומנ רשא וייח תישאר תאו ,הרבע רשא ותודלי תא וטע־ומב
ם וקמב .םימחרלו תמאל ,ךורלו םיעוגעגל וב חתפנ ובל .לפרעב
ם וקמבו ,המימחה תויביטקייבוסה האב הרקה תויביטקייבואה
.ושפנל ,ומצעל תונמאנה האב תואיצמל תונמאנה

ם יפתוש םישענ ונאו רתס־תורונצ ךרד ונל רסמנ הז שפנ־בצמ
ב יבא־תמדא גופסכ םתוא םיגפוסו םירבדה תא ויא םיארוק .ול
.םשג־תופיט

י כ ׳הבר הלילעה ןיא הלא םייפארגואיבוטוא םירופיסב
ם ימיענ םה הז לכבו .בר םוקמ ספות וניא השעמה רופיס

י ודיוה־תמיענ תוכזב ,םתוכרו םתונמאנ תוכזב ונילע םיביבחו
.םהיתורוש ךותב תפלוזה תוירילה תוכזב ,םהבש

י מימ םתוחתפתהב םיקומעו םילענ םדא־ייח ונינפל םיאור ונא
ם ע ,םהבש לצהו רואה לכ םע ,האלהו םהמו ,תורגבה דעו תודליה
ל פשבו תואגב שיש תודיריהו תוילעה םע ,םהבש ,דימתהו םותה לכ
.תואיצמו ןוימד לש ,לוחו תבש לש ,קפסו הנומא לש

, הפ יולגו שרופמ השענ וייח־תודלותמ םיטרפב זמורמש המ
ל ש הירלקפסא ךרד וייח־תשרפ ונינפל שרופ ומצע אוהש העשב
ת וביתנל לאושה הז ,םיאבה םימיה לש דרומהו לאושה .רופיס
."רהנל רבעמ" ורופיסב וניניעל הלגתמ ,םדאו לא יכרדו םלוע

.ותא התיה תרחא חורו הרשע־הנומשל ןיידע עיגה אל אוה
, ריעצ ןתחכ בשי ונחלוש לעש ,ונתוח תיבמ ךלוה היהשכ

ו אב ,םינוונחה ינפ תאו תויונחה תרדש תא האורו שרדמה־תיבל
ו יה םיהלא תיבב םגו ."תלאוש ישפנו םיתעדי־לב תושגר" ובבלל
ה מימתה םתנומאב םה יכ .ול םירז ותוא םיבבוסה םישנאה
. םהל בוטו וסנרפתה המועזהו הבולעה םתסנרפמו ,ויח הטושפהו
ל אש ,"ןאל״ב גרבראייפ לש ורובג ,ןמחנב .היה רחא אוה וליאו
ה מל ? םיכלוה םהו ינא ןאל ? ךלוה ינא ןאל״ו ״? ןאל״ אוה םג
ל כ תא האור אוה "?הריתיה תוזירזה לכו תווצמהו םישעמה לכ
ר פסמ־ןיא םיניעו .םיקוחר תולוק עמושו וינפל ויה רשא תורודה
.םינונחתבו זועב וילא תוטיבמ
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ב ו ל 1 ב י ר םחנמ

ו תוא ינבב הרבגש ,הריפכהו הנומאה ,ךשוחהו רואה תמחלמ
ה ביבסה .שדחמ הזוע לכב ונינפל הלגתמ ,םלוע ימי הימישו רוד
ם היתוכילהו םישנאה םג .םירחא ויה םיאנתה .תרחא זא התיה
ה מחלמה תודוסי לבא ,התע םהש יפכמ ברב ויה םינושו םירחא
ש י התע םג .הזה םויה דע םניעב וראשנ שפנ ה ־תויהתו
ם ישקבמו "?ןאל" תלאש םילאוש םהש ,םיריעצ דוחיב ,םישנא
ה ריתסה תא הלאה םיהותהו םילאושה םה םיאור .םייחל השדח ךרד
־ תושירדו ללכה־תושירד ןיב ,יוצרהו יוצמה ןיב שיש תימינפה
: תחאב .הביחל הבוח ןיב ,שפנה־ ייוואמו הרבחה־תווצמ ןיב ,טרפה
.תושעל גנועש המ ןיבו תושעל הווצמש המ ןיב

ד וחיבו רפסמה ימיב ,רתוי דוע םיקמעתמ הז ערקו וז הריתסו
ה יסורב זא םידוהיה לש בשומה־םוחת יכ ,"םוחתל ץוחמ" וירופיסב
ת ורייעהו .םצמוצמ היה (ןילופו הטיל תא םג הללכ רשא) הלודגה
: םיתשל ויה תוקלוחמ ,לארשי ידלי ולדג ןהב רשא ,תונטקה
ו יה םינושש םשכו .םייוגה ובשי הינשבו םידוהיה ובשי תחאב
ת ידוהיה הרייעה .םהיתובשומ־תומוקמ ויה םיגוש ןכ ,הזמ הז םימעה
ם ינטגל םיתב .התוא ןנח אל עבטה ןחו קרי לכמ הקיר התיה
. תוינעו תונטק תויונח וב רשא ,קושה תא םיפיקמ ויה םיעוערו
ר שא ׳רדחה םע תסנכה־תיבו שרדמה־תיבו .רמוחה ייח ויה הלא
ת ולד־יפייע םידלילו םישנאל חורה־יזכרמ ויה ,םידליה ודמל וב
.יפויו־רורד־יפאושו

ם שו עבט היה םש .םירחא םייח ויה "רהנל רבעמ" וליאו
ב ולע רחסמ קבאמ סנרפתמ וניאש רחא םע יח םש .רורד היה
.םיקיתע םירפס קבאב וימולע תא רבוק וניאו

י נש לש ,וז תוינשו .תומלועה ינש ןיב לידבמ היה רהנה
. רפסמה לש ושפנבו ומדב הסנכנש איה ,הזמ הז םינוש תומלוע
, "רהנל רבעמ״ו "םוחתל ץוחמ״כ םירופיס ירוזחמו םירופיס תומש
" ריע לש המוחתב" ,"האיציה״ו "םידדובה" ,"החירבה״ו "רצמה ןמ"
ת ודע םידיעמ םהב אצויכו "םינחמ״ו "םירהנ" ,"הלואגל דובעשמ״ו
ל ש ושפנב העובטה תאזה תוינשה תשגרה לע הנמאנו תידוסי
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רפסמה יקסבשטידרב

ה צור אוה .בחרמה לא תפאוש ושפנו רצמב אוה .רפסמה
ם ינחמ האור אוה לכב יכ ,הלואגל דובעשמ חורבלו תאצל
ם דחאל הצור ובש ןמאהו .םינש תומלועו םירהנו
.יפוי תומלשב קרו חוכ תודחאב קר יכ ,םמילשהלו

—  רהנה תא רובעל — ולש ההימכה התשענ ןכ
.וירופיס תא עיגמה ישארה חוכלו הסיעבש רואשל

ב
ו תודליב םלח רשא םולחה .םיקחרמל דדנו רהנה תא רבע אוה

ם ילכיה תותלד לע קפד אוה .םייקתנ תוקוחרו תוירכנ תוצרא לע
א וה .םהב סנכנ ףא ,תונמאו עדמ ,המכח ילכיה ,םירדהנו םילודג
א ל ונואמצו התוור אל ושפנ לבא .םניימ הוורו םנייעממ התש
 םייח יטהל אלו ינוציחה קרבה אל היה שקיבש המ יכ .רבשנ
ם ייחה־םסק ,ימינפה יפויה אלא ,רשב תוגונעת םהב שיש ,םירז
.םיהלא יכורב םירצויל אלא הלגתמ וניאש הריציה דוס ,רימטה

ו ילע ורקייתנו ורזח "רהנל רבעמ" בשייתהש רחאל אקודו
, ותבצחמ רוקמל םיעוגעגה וב ורבגתנו ותודלי תונויזח רתוי דוע
ן ב ,יובשכ ךלהתה הב רשא ,םלחו לבס הב רשא הרייעה התואל
.רחא םלוע

ם יתב" ,"תורייע" ראתמו "ןורכז ירופיס" בתוכ אוה זא
."תוחפשמו

ם יקוחר ,םיקוחרה םירבדה תא בהא אוהו היה יטנאמור רפוס
.ןמזב םיקוחרו םוקמב

א ל רשא ,הזה קחרמה לע עגעגתה ותרייעב ותיבב היהשכ
. םילפרועמ ויתונויזחו םימותס ויעוגעג ויה ךכיפל .וניבה אלו ועדי
ל ש ׳בל־ןויגהו שפנ־תיימה לש הקד המקרמ םיגורא וירופיסו

.ץיק־ףוסב ףסכ יטוחו הזורפב־הריש
ת א ןיבהו רכנב ומצע תא שיגרהו רזה םלועל אבשכ לבא

ל ע עגעגתמו רזוח ליחתה ,(ולש רופיס םש אוה) "רז״ה שפנ
תשבול ותריש־תב הלחה זאו .ול ןבומהו ול בורקה קחרמה
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ב 1 ל ו ב י ר םחנמ

ו יחו ומק .ירוקמה ירבעה ורופיס םקרתמ ליחתהו ,רועו םידיג
ה תיה ןיידע .טירובג יפוצרפ ,םישיא לש תויומד ויניע דגנל
ף וג ףסונ ןושאר ףוג לע לבא ,תטלשו הקזח ולש "ינא״ה תשגרה
־ ילעבו יפוא־ילעבו חור־ילעבו ףוג־ילעב םישנאו .ישילשו ינש
ם ישיגרמ ,םייח םישנא לש תוריתסהו תוכופהתה לכ םע ,הוואת
ה שענ לודג ךכ־לכו .וירופיס תא םיסלכאמ וליחתה ,םילבוסו
ו ירופיסב תולעופה תושפנה ויה תובר ךכ־לכו ולש רופיסה רצי
ך ותל רופיס םינכמו םישעמו תוערואמ םעפ אל ךבסמ היהש דע
.ןאמור יבג לע ןאמור ביכרמו רופיס

ת כאלמב הריציה קשח וב רבג ןכ ,םינשה ורבעש לככו
, הדגאה דובעב ,תרוקבבו רקחמב ,השע תודובע הברה .רופיסה
1 כשמ ,ןאמורה הזמ רתוי דועו ,רופיסה לבא ,תינמרגבו תירבעב
.חונמ ול ןתנ אלו ,םסק ילבחבכ

:״םירמ״ ןאמורל ותחיתפב רמאי הכו

ע רואמה יטרפ לכ ןוילג־ילע יל יתמשר תובר םינש ינפל"
ל כה תא .וירדחו ויאת לכל רומג ןאמור וברקב ללוכ ערואמ ,הזה
ם לוא .םהה םישעמה גראלו םירקמה ילגלגל יתצצהו ןוזחב יתיאר
ל א יריש־תוגה איצוהל התע דע יתענמנו ירכועב ויה ןמזה יעגפ
, ודיקפתלו םדא־ןבל ןתינש ,םויה רבע ; םימיב יתאב הנהו .לעופה
ו בש ,ךוראה לילה לא דחא לעש דוע — קוחרמ םיאב ברע־יללצו
ת עהו רנה רואל קר התע בתוכ יננה .יח לב םות דע ונלוכ ןילנ
."רצקא ןכ לע ,הקוחד

ל בא .ושמש תעיקש םע ,תיברע תעל ובתכנש םירבד הלא
ת יילע תא ,וביבא תא ,ותישאר תא םג קזה רואב םיאור ונא םהב
. ץיצה םישעמה־גראלו ןוזחב האר םירבדה הלא תא יב .ושמש
א ובבו לעופה לא וריש תוגה איצוהל והוענמש םה ןמזה יעגפ ךא
.רפסלו רצקל זרדזה לילה תעש

ל ש הרצ תרגסמ ךותב םישנא תויומדו תונויזח םצמצ ורצקבו
.ותריצי תשרפו םדא ייח לע אוה רזוחה רוא .ץבוקמו זכורמ ןאמור
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ג

.וימי לכ רצי הז רזוח רואב

ו קימעהל ;וב יח רשא ומלוע תא שדחמ רוציל הצר אוה
.םיהלא ול ןתנ רשא ונוימד חוכ לכב ורישעהלו

.הרייעה .דתיה תישארבו .תישארבמ ליחתה ךכיפל

ה זיחא אצמו שקיב הב .ותריציל עצמה דימת הנויה וז
. וירובג תויומד בציע םהמו קמעתה הישנאב ,וירואיתו וירויצל
ט שפתנו בחרתנ ,ךכ־לכ רצ ול הארנ ותודלי ימיבש ,הזה םוחתהו
.ףוסוליפ־ררושמ־רפסמל ףיקמו בחר הייאר־הדש השענש דע

ר סוח תא ,הליגרה תידוהיה תולדה תא הרייעב האר אוה
ש יש לבההו בצעה לכ תאו העוערה תידוהיה הלכלכה לש דוסיה
ה טיחו רב םש .הירפ המדאה ןתת "רהנל רבעמ" .ידוהיה רחסמב
ה נחמב ,הפ וליאו .תוקריו םיציב ,שבדו בלח ,םינימה תעבש לכו

י הוז הסנרפה .םחלל הגאדה — הגאדה ךא הראשנ ,תירב־ינב לש
—  הפ לכה לבא .לארשימ םדאה לש הרקי רתויה שפנה־תאשמ
.הסנרפ ילב ,םחל ילב ,דמעמ ילב

י הוז .המורעה התוירזכא לכב וינפל תילגתמ םייחה־תמחלמ
ה ירא" .והנשמו דחא ףרוט באז ןיב ,םימדומו םימרמ ןיב המחלמ
ם יכפוש ןיא ,רחסמה םלועב ,ןאכ ."שחנ לע לחוז שחנו הירא לומ
ל ש אוה םימסק־לגעמ .בר םד ךפשנ הז לכבו ,ןיעל הארנ םד
א לו ."וסיכ דעב קרו וסיכל שיא" .בזכו רקשו תואמרו תולובחת
. שרה־לזגו םימדה־ךפש ךשמי ךתומ רחאל םג םא יכ ,ךייחב קר
 תחנהו — ״םידמועהו םיכלהמה״ב ,יקסבשטידרב רמוא — תמ יכ״ו

, םהילע ולפי ףכית ,ךירחא ךינבל השורי הברה םד:־ךפשו למע ירחא
ם המ וצומיו םינייוזמ םישנא ,רחסמבו םייחב םידמולמ־יתלבה לע
ת רבקנו תמו המחלמה הדש לע ללח תלפנ" םא ןכו "...שבדה לכ
ם יוולמה הלא םג יכ ,חוטב תויהל לכות ,ךלש םניאש םיכירכתב
ר חסמה .ךומכ היהי םלרוג ,יח לכל דעומ תיבל תוחנאב ךתוא
"  א מ ל ע יאהב לארשי לש םוניהיגה אוה
.(.ר .מ — .ןה ילש הירחא תואבה לכ ןכו וז המעטה)
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, רחסמה ישנא .ולש תוינשה־תסיפת תא הלגמ אוה הפ םג
ח וכה ,םיעעונתמה ,םיכלהמה םה ,ותניק תא ןנוק םהילעש
ה עונתה תנוכמש הלא ,םידמוע שי םתמועל ךא .ימאנידה
, םיצר םניאו םיצא םניא הלא םישנא ,תכלמ הדמעו העקבתנ םהלש
, םישולתהו םילטבה םה .םה ןיא הכאלמ םגו םהל ןיא רחסמ יכ
ו השי זיולקבו ןושיל ורחאי רקובב ,הרייעה לש יטאטסה חוכה םה
ל ע םתחפטמבו םדיב םלקמ ...ב םינייוזמ ואצי קושל .םתליפתב
ה ממ ? םילכוא םה המ הלא םישנא :לאושה לאשי םאו .םראוצ
ו לוכ םלועה לכ תא סנרפמו ןזה לאה" :הבושתה יהת ? םיסנרפתמ
ת חתופה ליח־תשא שי דחאל ."הלאכ םירוצי ןימ םג בוזעי אל
י נשל .םיקש תאלטמ וא םינבל תרפות וא תלוכרמל הנטק תונח
ר וסרס םימעפלו .ררוב וא ןכדש השענ ישילשה .רישע דוד שי
, םיבולעה "הסנרפ״ה־יעצמא םתוא לכ :רוציקב .יברל יאבג וא
.םידמועל הלאה םישנאה תא םישוע ,םדאה תא םילוונמה

.רפסמה ונל רייצמש וז איה ןוגי־תנומת

ל ודג םוקמ ,ונושלב הדנה וא ,ןדנה ספות הז עודמ ןבוי ןאכמ
ר יעצה ןתחהש ידוסיהו דיחיה שוכרה אוה ןדנה .וירופיסב ךכ־לכ
י כ ,הרוש הכרבה ןיא הזב םג ךא .םייחה ךרדל ותאצב ול שכור
א רקי יאדוו הז םעטמו .םיפכ תעיגיב אב אלש אוה םניח ףסכ
, הלרוג הינש ריעלו ,ןולק שרושמ ,הנולק תחא ריעל
ת ומש דועו) .אוה ןולק — הזכ םייח־לרוג יכ ,לרוג שרושמ
. דוסב־הטולל זמר ,ן ו ט ו ל :םירעה ראשל ארק הלאל םימוד
.(העיבט וא הליבטל ןמיס ,הלובטו ,רדוק שרושמ ,ן ו ר ד ק

־ יכרדב םיעותו םיללמוא םירובג הברה ול שי הז םעטמו
. תעדל םמצע תא םידבאמ וא םתעדמ םיאצוי םהמ המכו םייחה
ש רושמ ,ב ו ט ו ק וב ריעה םשש) לשמל ,״שרוק תיב״ ורופיסב
ת חפשמ איה ,הברחש המלש החפשמ לע הגות ירופיס רפסי ,(בטק
ך רדל רעוס ףרוח םויב אצי ,שרוק ןועמש ןתח ,ןתנ־השמ .שרוק
ם הרבא רוכבה ןבה .םותי ןב ותשא הדלי םוי ותואבו .רוקב אפקו
.ןוימטל דריש לודג ףסכ־םוכס תעד־לק דחא ליצאל הוולה ןועמש ןב
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ם יהתב עקתשה ,קחצי ,ינשה ןבה .ומצע תא קנחיו שואיה וילע אב
י רבדב םלועמ ארק אלש ,ןועמש באהו .ותעדמ אציו רסומה
ש מחו םילהת ירומזמ טעמ ,תורטפהה תוישרפ דבלמ ,םיאיבנה
.וילע ואב בויא ירוסי יב ,"בויא" רפסב אורקל לחה ,תוליגמה

־ קוספ והז — ״תומדא ילע ונקלח תחנמ איה גנעתהל אל״
.וירופיסמ המכו המכב הנשנו רזוחה בצעה

ל רוג תא ךבסמו ותייאר קימעמו יקסבשטידרב ךלוה ןכ
ו נרכז רשא הרייעה וז ןיא .תרחא הרוצ תשבול הרייעהו .וירובג
ר וא הזיא .םירחאו םכילע־םולשו שא ירופסמ ונעדיו ונתודלימ
, ידוהיה יווהה לש ,הטושפ הרייע אל .הכותמ הלוע ירותסמו רזומ
א לא הניאש ,תילמס הרייע םא יכ ,יקסבשטידרב לש ותרייע איה
ם ידעוצ םהמ םיברש ,לזרב־יתשוחנב םירוסא םישנאל אלכ־תיבכ
.ןודבאה תארקל

.וללה תורייעבו םירעב םיבבותסמ םינעתמו םילבוס םישנא
, םלוג־יצח רוחב שי ,הלעמל הרכזנש ריעה וז ,בוטוקב

ר ופיסב) שמשה ןב והילא בוד ומשו ,סוניגורדנא וא םוטמוט
( "טוידה ןהב" ול ארוק יקסבשטידרב) הז טוידה רוחבו ,("רתסנה"
ם יללעתמ לכהו .רקפה :רבדה שוריפ .רוביצה לש ונינק אוה
ק רוי וגונעתב גילפהל הצורש ימו ,ושייבמ ושייבל הצורש ימ .וב
ו ילע היופש ותעדש ימ לכו ,אוה ריעה־הטוש ןכ לע יכ ,וינפב
, שלחה תא הוואג לגרב סומרלו ותרובגו ותמכח תא תוארהל יאשר
ן מ םישנא .תלבוקמה הרבחה ללכמ אציש הז תא ,ללמואה תא
.תסרדנ הפוקסא םהל שי םא םיגנעתמ בושיה

, םימחרו הביח בורב הזה םלוגה תומד תא רייצמ יקסבשידרב
ש לח רוציב םיללעתמהו םייופשה תא וליאו .טעמכ השובכ העמדב
ו הילא בוד .תיתונמאה וטחמב תוקומעו תוקד תוריקד רקוד אוה הז

: ול םירמוא שרדמה־תיבב םידמולשכ .לבוסהו לעפנה למס אוה
ו ידי" .םהל תייצמ אוה ,"ןחלושה לע ךמצע טושפו ךל ,והילא בוד"
. הלעמל םורעה ףוגהו הטמל וינפ ,ןחלושה לעמ תוחרמנ וילגרו
םיליחתמו חורסה ודגב ילוש תא םילישפמ ול ביבסמ םידמועה הלאו
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. קתוש אוהו ותוא םיקלמ םה ."עורפ קוחצב וירוחא לע תוכהל
ת א םינצחשה ולכישכו .עימשי הייכב לוק אלו הקעצ לוק אל
ו תדובעל בש וא לספסה לע בשויו דרוי אוה המהוזמה םתכאלמ
.םהידומילל םיבש םיללעתמהו ,תסנכה־תיב ןויקנב

, תימינפ החיתרבו תינוציח החונמב ,רפסמה ונל רפסי ךכ
, םישלחה לע םיקזחה ימחר לעו םישנאה תבהא לע ורופיס תא
ר סומהו םלועה רדס לע הבר תורמרמתה תרשקתמ ארוקה בלב םגו
ל ע ,םיבלוע םניאו םיבלענה לע םילודג םימחר םירמכנו לבוקמה
.םיקתושו הוואג לגרב םיסמרנה םישנאה לע ,םיכמ םניאו םיכומה

ו נבל תא דיערה רשא הזב קפתסי אל יקסבשטידרב לבא
א יה לודג דוס םדאה שפנ .םימחרלו קדצל ,הבהאלו תורמרמתהל
ת וצוצינ הלגיו רופחי םינומטממ .דימת ןמאה רותחי הזה דוסה לאו
.שאו רוא

.ותבהאב םלוגה תא ונל הלגי וז ותריתחב
־ רצי יכ ,"תללפתמה" הנמלאה היח האב .דתיה םישנה־תרזעל

ה יתותפש תוכזבו ,רוביצב םוי לכב ללפתהל הל היה דחוימ ערה
ה תיהש תעבו ,הב שיגרמ והילא בוד ליחתה שחל־תוליפתב תוענה
ם דא אוה םדאה" .המ ררועתמ ובלב היה תללפתמו תבשוי איה
."וחורל שובלו ףוג לכב

ל לפתהל הנח האב טהלל התיה שמשהשכ ץיקה ימימ דחאבו
ה ב לכתסהו דמע והילא בודו .תסנפה־תיפ לש םישנה־תרזעב
א יה .והמחרתו וב השגפנ תכלל התונפב יהיו" .התליפת תעש לכ
ע גנו ויפ תא טישוה אוהו טעמ ותוא קלחתו ויחל לע הדי הריבעה
־ ןבב השא עגמ ופס לע האר לאה־תיבו" ."וב הלעג אלו היפב
."הרואכל ךא היה אלה הזו ,שמשה

."םשה ילוליח״ב אשת אל יכ ,הימוה בוטוק ריעה ךא
ר טפתנ והילא בוד םגו תסנכה־תיב לא אובל הלדח הנמלאה

, ללכ הדובע ילב האלה תויחל ךיא עדי אל״ש ליבשבו .ותרמשממ
ה לתיו גגה לע הלע ,"תמאב תללפתמב הקשח ,ושפנ ןימ ,ושפנו
.ומצע תא
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ר חאל ,תעדל ומצע תא ודבאב .הייחתל שיאה םק הזב
, ושפנ תא הייחה ,ויתפש הצקב םעט רשא ותבהא ונממ החקלנש
.ורורד תאו ודובכ תא ריזחהו

, דתיה אל הנושארה התימה .ארונ השעמב םייוסי רופיסהו
ה קוחד התיה העשהו תבש ברעב הרק רבדהש םושמ ,שממ התימ
ם ק אוה ךא .רובב ומישל ורהמו םיכירכתב תמה תא ובחת
ו יכירכתב ץריו הרעמהמ ץפק ,ןיידע היה םח ופוג יכ ,ררועתנו
ע משנ אל ץראה הדסונש םוימ" :ריעמ רפסמהו) .שרדמה־תיבל
ב ורק חישמ לש ומוי .שממ הייחתל תמ םוקי יכ ,הזכ רבד דוע
.("!אובל

. תישממ ,הינש התימ טוידהה ןהכה תמי העבש םימי דועב ךא
" םהיתורבק בטימ״ב םא יכ ,רדגה די־לע ןושארה ורבקב אל רבקיו

.רתסנל והובשח םיבר יכ ,בוטוק ישנא לש
ה לועה רזומו רתסנ רואב שיגרנ ,םירבדה תא ונארקב ,ונא ףאו

.ולש ישארה רובגה ןמו רופיסה ןמ
ו ירובג תושפנב קמעתהלו לכתסהל בהא יקסבשטידרב יכ

ת או ידוסה תא ,הלגנ־ יתלבה תאו הארנ־יתלבה תא םהב אוצמלו
ר ופיסב ףסוי לאומשל ול התיה "םינווג הברה תב שפנ" .רזומה
ת ושועה תושפנה בורל שי "םינווג הברה תב" וזכ ושפנו ,"בשה"
ל פונו רשיה וכרדמ םואתפ־עתפל רס רשיו קידצ םדא .וירופיסב
־ רציל רכמתמו תושקו תורז תוואתב ושפנ רכוע אוה .אטחה תשרל
ה נותנ ושפנש םוהתה ןמ םואתפ ררועתמ אטוח םדא ןתמועלו ,ערה
ת ובדנ ףוסאל תובוחרבו םיקוושב בבוסו ,הבושתב רזוחו הב
ו רשב לבוטו ,םימורע שיבלמו תונמלאו םימותי סנרפמו ;םיינעל
.םניח םיתמ רבוקו .םוי לכב

ת וקדצה רבד ראותיו רפוסי םהב רשא ,הלאכ םירופיס
, יקסבשטידרב לצא םה םיטעמ אל ,הנינחהו םימחרה רבד ,תישונאה
ת אצומ איה םגש ,תאטוחה שפנה תולבס לע רפכל םיאב וליאכ םהו
.וירופיסב התנבהו התראה תא

,הארמה לש וז תוינש ,םייחה־עבטמ לש הלאה םידדצה ינשו
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ה עונתה תאו ןינעה תא םילידגמה םה ,ונוזחב ןמאה הארוה רשא
ה רתסנה לרוגה־די תאו הלילעה־דוסי תא םיריבגמה םהו וירבדב
.ונייח לע תלשומה

ד
ו ליפאו ,םדאה לש ושפנב תועובטה תואמטהו תורזה תוואתה

ן יא וז הניחבמ .יקסבשטידרב תא דואמ תוקיסעמ ,בוטה םדאה
־ נאמורו ררושמ ,םנמא .רבד םילעמ אוה ןיא יכ ,םימחר עדוי אוה
ו חורל םיבורק הישנאו וילע הביבח תידוהיה הרייעהו אוה ןקיט
, םהיתובשחמלו םהישעמל ףתוש תויהלו םתא תויחל בהוא אוהו
, רתסנ "ינא" ןנולתמ היה וכות־ךותב לבא ,םהיתוחמשלו םהיתולבסל
ת ווסמ עורקל בהוא היהש ,ןומדקו יארפ שוח לעבו הדח ןיע לעב
ם היתושפנשפ ,םתדירי־יעגרב םישנא ונל תוארהלו םיטול ריסהלו
 אטחה לש ,הרז שאמ תרעוב םתושי לכו םירעוס םהיתובלו תומורע
ל בא ,חוצרל וליפא םירשכומ וירובג ויה הלאכ םיעגרב .ןומדקה
ת א םיעיבטמ ויה ךכיפל .לעופה לא םתבשחמ ואיצוה םלוכ אל
ם רצי תא םיקיתשמ ויהש וא :םירחא םישעמב יארפה םקשח
ת עדל םמצע תא םידבאמ ,הלעמל רכזנכ ׳ויהש וא רחא אטחב
י די־לע ךבסה ןמ םיאצוי ויהש וא ,(אוה חצר הז םג יב ,עודיו)
.ןועגש ידי־לע ,רמולכ ,תעדה ןמ האיצי

, ןדוסיב ןה תוירבע ונושלו ותסיפתש ,ירבע רפסמב הז דצ
ש פנה תוהמ איה וז אל יכ .דואמ רז םגו ,דואמ רזומ םיברל הארנ

, היסורב תורייעהו םירעה יבשוי ,וניתובא ויה ךכ אלו תירבעה
.ןילופו הטיל

. ואר אל םירחא םיברש םירבד האר יקסבשטידרב לבא
ל ש וחסונב "תואכודמה תולאשמ״ה ןמ הברה הזב שיש רשפאו
ד וע הלא וירופיס תא יקסבשטידרב בתכש העשב םנמא .דיורפ
ם ירקבמו םיארוקו הזילאנאוכיספה רצוי לש ובכוכ והגנ לכב חרז אל
יורפה שוריפב תכבוסמ תישפנ העפוה לכ ראבל םיליגר ויה אל
א ובתש דע תובחל םיכירצ םניא םיררושמו םירפסמ לבא .ינאיד
ם הל ארקתו םילפאה תושגרה לב תא ןיימתו רדסתו תיעדמ הטיש
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ת עדמ־אלש רוצילו םימכחה תא םידקהל םירצוי לש םכרד .םשב
ך כ רחא םישענה ׳רתס־תושגרהו שפנ־יבצמ ,םירובגו םיסופיט
.עדמו־רקחמ־ישנאל הריקח־אשונ

 םדאה שפנב תונופצ הלגמ יקסבייוטסוד רודויפ תא וניאר ןכ
ת ורשפאב ונמאה אל םלועמו וניאר אל םלועמש םישנא רייצמו
ו ינאמורב החתפנ רשא תישפנה םוהתהו .ול ונמאה תאז לכבו ,םמויק
ד כלו ףסא וליאכ אוה .דוסיה דע ונתשבכו ונתשיערה וירופיסו
ו צרא יבחרמב םידדוב םישנאב ויהש לבסהו־אטחה־תוצוצינ לכ תא
, תלכואו הרז ,תחא שא םהמ השעו םבילו םזכירו הלפאהו הלודגה
.םיבשחמה תא הריאמה

ם יפיקמו םילודג םירבד רוציל קיפסה אלש ,יקסבשטידרב
ם יפוטח "םירמ״ו "םער רתסב" ולש םינאמורה םג יכ)
ק יפסה ,(רצקל חרכומ היהו ותעש התיה הרצק יכ ,םה םימצמוצמו
ם ינושמ םישנא המכו המכ תירופיסה ותרוק לצ תחת סנכל הז לכב
ו יחש ,רהס־יזוחאו רעס־יכומ ,לרוג־ישקו םוי־ישק ,םירזומו
י נב תדע לכ םע דחי ,הינעהו תמצמוצמה ,הנטקה םתביבסב
י אלמ ,םיידוס ,םיימינפ םייח םהל ויה הז םע דחי לבא ,לארשי
.םיאטחו תוכופהת

.ותריצי תבבוס וילע רשא ריצה אוה ,תישפנה תוינשה דוס והז

ל ש ובלב יח רשא תוינומדקה שגרב רבדה תא ראבש ימ היה
, םישנא האר אוה .ותסיפתב היה "ינומדק" ,םנמאו .יקסבשטדירב
ל ש ׳תעמשמל הפופכה ,תרדוסמה ונימי־תרבחב ,התע םהש יפכ אל
, תינומדקה םתוהמב םא יכ ,םיקוח לשו תווצמ לש ,ןוטלש לשו תרוסמ
.תובר תופוקת ינפלמ ,תינושארה

־ ימי ישנא ,םיניבה־ימי ישנאמ םינוש שדחה ןמזה ישנא
ל ש ידוהי ןיא ונא ונייחבו ,םימודקה םימיה ישנאמ םינוש םיניבה
ת יבה ימימ אל יאדוו ינשה תיבה ימי לש ידוהיל המוד וננמז
ע שוהי ידי־לע ץראה שוביכ ימימ — רמול ךרוצ ןיאו ,ןושארה
.ונלש רבדמה ימימו

וב םיחתורה וימדש ,ומצע לע יקסבוחינרשט םג דיעה ךכ
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י דקומ׳ לע םשה ישדקמ ימד אלו ׳ט״תו ח״ת ישודק ימד אל םה
ם א יכ ׳םיבכמה ימד אל ףאו ,"דחא״ב םיתמה ימד אלו ,דרפסב שא
, רוד ןושארמ אב רימט לוק" הז ,ןענכ ישבוכ םד ,רבדמה רוד ימד
."זע רוד ,ןנער רוד

, הזה םדה לוק תא עמוש יקסבשטידרב םג היה הז יפלו
.זעהו ןומדקה

ת וארהלו תורתסנ תולגל היה בהוא הכ םאו הב םא ךא
.וירובג שפנב תיארפ תוינומדק

ש יטפה ןיב״ב .לכ ןיעל יולג םינומדק םימיב הזה רשקה
:תוטשפבו יולגב רפסי "ןדסהו

ר שאכ ,םינפ לא םינפ יתעדי הרש תאו וניבא םהרבא תא"
ה מ תעדל רואיה לע םירמ הבצייתה תעב .יבא ינכש תא יתעדי
ת קלחמ איהו ,הנימי די־לע דמוע יכנא יכ יל המדנ ,השמל השעי
ת א יתרבע ןונ ןב עשוהי תאו .יבא םשל יתוא תלאושו ישאר
ה דלותה .הנחמה ירוחא ידיב הנטק ןבא ינא םג אשאו ןדריה
—  .רוגנ הבש ריעה יקלחכ ,יניע דגנל היח התיה םירפסב הבותכה
ו שאר לע המודא תפנצמו הקוחר ץראמ ידרפס שיא ונילא אובבו
ת וצוחב יכנא ךלהתמ וליאכ ,יל המדנ ,שדוקה ןושלב רבדמו
י נתפזשש ,תרוחרחש ינאש ינוארת לא .יברע םע טטוקתמו םילשורי
ם יעטוקמה תוארקמה .ארממ ינולא .הינב לע הכבמ לחר .שמשה
, האמחב חושמ םחל תכיתח המאה יל תתבו .יניע ןוזחמ ושמ אל
."יניקה תא רבדל ןידמ ץרא לא ךלוה ינא ,היתב :הל יתרמא

ם לועה תאו ,ותורגבו ותורחבב םגו ותודליב יח הז םלועב
.קתני אלו אוה םלוע רשק .וירופיסב הייחה הזה

.םדק ינמ רבד חכש אלו ,יקסבשטידרב היה ןורכז־לעב יכ
, "םידדובה" ןמ ,םירפא־השמ רוחבה ךכ־לכ ונל ןבוי ךכיפל

ר ייוצמה לש ותומדבו ."דודכו ןושמשכ" ףרוט באז תא םחלנש הז
. ..תומדא לע תכלהמ היח הבשחמכ היה אוה" :רייצמה תא הארנ
."תוביתנ ול שקיב ,הלוגה םע ,ומע לש רבעה ,רבעה תולקלקעב

."טוידה ןהכ״כ ויניעב והילא בוד היה הארנ ומצע הז םעטמו
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ה ז רחא ןבגנו הדועסל וידי תא ץחרשכ" ןידאריט בקעי דיגנהו
ת פה תא עצבו ןחלושה שארב ואסכ לע בשוי היהו תיטנולאב בטיה
ל ע דמועה ןהכ לש שגרה ול היה חלמב הכיתחה תא לבטו
 המה םידיגנה לבא ,הלוגב ןכשמו שדקמ ןיא .חבזמה די
ש יא לכ" :חרוא בגא ריעי ״םיחרוא יסינכמ״בו .״םעה ייול
ן יב ללכ לדבה התע ןיאו םיליצא תובאל ןב אוה םידוהיה ערזמ
: רמאי רופיסה ףוסבו .״שממ האלו לחר ינב ןיבו תוחפשה ינב
ל כל ותיבל םיחתפ העבראו ,לודג חרוא םינכמ היה וניבא םהרבא"
ם יארנ םיכאלמל תוגוע התשעו חמק השל הרש םג .םימשה תוחור
ם א דרפסב םא ,ןענכב םא לבבב םא .םישנאב
י די־לע םעפ סנרפמו ןז םלוע לא הלוגה תוצרא ראשב
ל ע רפוסי הב רשא המישר ,"חספב״ו ."וחילש ידי־לע םעפ ומצע
ה שמל רכזו .םיאיבנהו הרותה חורמ שי ,חספ םשב ינוונח ייח
ר כז םש שי ןכו ,"שממ הרובגה םע םש רבידו יניס רה לע הלע״ש
.תיבה ןברוחל

ת חפשמב ןתחתמ בשטידרבמ ןרפלאה ףסוי בקעי עושהשכו
ר פסמש הלודג הנותח" ךרוע אוה ,ןי׳זירמ קידצה ,םידיסחה ךלמ
ו חקל שיא ףלא םירשעו .האממ רתוי הב היה דבלב םינגנמה
א יהה המדאה לבח יאלפמ דחאל הנותחה יהתו לודגה התשמב קלח
ב ירקהש ךלמה המלש תדגאב ומכ אוהה רודה ינב לכ הב וחחושיו
."דחא םויב םירפ ףלא

י באו םיפתכה־בחר ידוהיה הז ,"אנקמה" ןמ ,ןרהא־םייחשכו
ה יה" תסנכה־תיבל תבשה םויב אב היה ,חוכ יצימא םינב השש
ה  שנמ ה טבש יצחמ רתונ דירש יב ,שגרה ול
ו ללפתה יכו היה זע םלוק .םי ה לא תיבל ץולח אב
ת ויכוכזו םילתכה וענ ,רוביצה חילש ירחא ןמא ונעו רודיסה ךותמ
."ושקשק תונולחה

ת ואיצמו םימשה תושממ תא ,בגא ,םיחיכומ הלא םירוחב
.דחוימ ןפואב םיהלא

שיאה יהיו .דוד המלש ומשו דחא שיא בוטוקב םש היה יכ
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י לפשומ" ירחא יבש ךלה אוה .ינרותו ןדמל םגו סרוקיפא תצקמ
ש ארל ויניעב היה בשחנ הזה ירקחמה ץילמה״ו ."ם״יבלמה
ן יב דעומה לוח לש תבשב דמע הז ליכשמו ."םינובנהו םימכחה
ת ודוא לעו תויעבטה לע רבדמ" היהו תסנבה־תיבב םישנא תצובק
ו פסאנ תאז לכב .ויתורמא ןיבהש דחא םג ןיא .ןוילעה לכשה
ם יאצמנ אל יב .חיכוהל זיעה הנהו ,ןזוא ול וטהו רבע לכמ וילע
ל ש הרוש ךא אוה םימש ול םיארוק ונא רשא הז יכו ללכ םימש
."הזה רבדה לע םישנאה וממותשיו ,םייריוא־םיימימש םימרג

ד ירשה" .ובשח ןכ אל יכ ,וממותשה אל וינבו ןרהא םייח לבא
ו ישעמו המת ותשגרהו תומכח עדוי וניא "השנמ טבש יצחמ רתונה
ו אשנ ,זלה רקוחב ושפת" ? ושע המ .תויולג ויתוחכוהו םיטושפ
, רפוכ ,אש, :ול ורמאיו בחרה הקעמה לא םהיתועורז לע ותוא
ה פיככ ונשאר לע םייוטנ םימש ןיא םא ,הלעמל האר ךיניע תא
ו תוא ופחדו וב וזחא .׳רקנת וניניעו שיחכמ התא שחומב .הלודג
."וייח ימי לכ רגיח היהו ולגר רבשתו .הטמ

ו נוימדו ול חינה אל ,ונמע לש םדק יחרימ ,הזה קיתעה םולחה
ה הותו .אלפומו קוחר ךבס ותואב וינרקב זחאנ היה רצויה
ן יב רשקה תא רקיעב שקיב אוה .שקבמו לאושו ,היה םמותשמו
ן יבו רהוטה ימורמל שפנה תולעתה ןיב ,האמוטה ןיבו השודקה
ש יאה תא ןיבהלו ,חוכשל לוכי אל אוהו .אטחה תומוהתל התדירי

ם ע דחיו "ךינפ תא ינארה" :ויהלאל שדוק דערב ללפתהש ,השמ
.ירצמה תא ךיו ודי תא םירה הז

ו ז תוינש התיהש רשפא תועד־הגוהו רקוח קר היה ילמלא
א וה לבא ,יוחיא ילבל ,ובל תא ערוק ערקהו ותושי תא תגלפמ
י די־לע יב ,ול הכרב־ןייעמ ויה הלאה תוריתסהו ןמא־רפסמ היה
ה ווהה־ןב לש ,ללכהו דיחיה לש ,שפנה יכבנב לכתסהל ול ןתינ ךכ
.וירופיס־ינווג ורשעתנו ותייאר הקמעוה אליממו ,רבעה־ןבו

ט ולה תא ריסהל יעצמא אלא התיה אל תיארפה תוירבדמה
ם ינהכל תירותסמה ותייטנו תושפנהו םירבדה ינפ לעמ יתוברתה
.ושפנב הלילעה חוכ לש קומע יוליג אלא התיה אל תונברקלו
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ה

ל ש ובלב יח רשא ,תוקיתעה דוס וא ,תוינומדקה־שגר
. ירותסמו קוחר ׳דחוימ רוא ויתוריצי לכל הוויש ,יקסבשטידרב
ם לועמ תואובבל וירופיסב תושועה תושפנה ונל תומדנ םעפ אלו
א יה ורופיס־ךרד לכ .ונימיב ןהיפנעו םדק ימיב ןשרשש ׳רחא
ש חלמ םיאלפ־םלועמ טלמנש תואילפ־אלמ םדא ;דוס לש ךרד
.םינבומ־יתלבו םירזומ םישנא לע םיאלפומ םירופיס ונינזאב

. שבוגמו דכולמ ׳םלש רופיסל םירבדה םיפרטצמ דימת אל
ם ירצק םהב םיטפשמהו ,םיעטק אלא םניאש ,םינטקה םיקרפה םיבר
" תודוקנה שלש״ו ,הרמז יקוספכ םאו המכח ירמאב םא ,םיפוטחו

 לש םידומעה יעיקר ינפ לע םיצצונ םיבכוככ תועורז תויגזמרה
.וירופיס

. ינויגה־יתלבו ימואתפ בצמל בצממ רבעמה םג הארנ ןכ
ג רתשמ ערואמ .רובגב ךבתסמ רובגו .רופיסב בלתשמ רופיס
ם לשו דחוימ והשמ שי הז לכב .ןוסא ףדור ןוסאו ערואמ לע
ן ושלה ןונגסמ לודג שפנה ןונגס — יכ בלה תא שבוכה ורופיסב
.ינוציחה "סומתירה־יא" לע רבוג ימינפה סומתירהו

י קסבשטידרב לש וירופיסב שיש תוריהבהו תוילאירה לכ םעו
ם יקנוי וירובגש יפל ,תוקיתע ירתסממ רקיעב םינוזינ םהש ירב
ם גו םוקמה תניחבמ םג ,םה רחא םלוע ינב .םדק ישרשמ םדשל
ך כ־לכ תיביטימירפו םגיגה ךכ־לכ רזומ ךכיפלו ,ןמזה תניחבמ
.םתשגרה

ת ויומדהו םילמסה םתוא לכ דואמ וילע םיביבח הז םעטמ
. וירופיסב רבעה רוא הלוע תונמדזה לכבו .תוקיתע םושמ םהב שיש
—  הלאב אצויכו ןידמ׳ ץראו ארממ ינולא ,חבזמו ןהכ ,ןענכו רבדמ
!תיתונמאה ותעד תא םיחינמ םה המכ

ע שעתשמו ויכרב לע הדמחנ הרענ בישומ לארשימ םדא םא
י שבוכ עזגמ דחא" יכ יקסבשטידרב יניעב רבדה הארנ דימ — הב
השנמה טבש יצח ינבמ וא רשאי דג ינב עזגמ ילואו ןענכ ץרא
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ק ילחמו ,רבע לכב רהוט ררוש ובש ,יקנ רדחב לספס לע בשוי
."הלוגה תומדשמ תחאב תחרופ הדלי לש תומודא תורעש

, םירמ םא ,ל׳הרש האב וילאש ,החמומה אפורהש העשבו
, הבוהאל הלוחה תא ךפוהו ותוואת ינפמ ותדועת תא לטבמ ,אפרתהל
ה בר הלא לע ורפסבו ."חבזמה לא ברקה ןהככ" הילא שגנ אוה
, םירבועל הלצ תנתונו ריעל ריע ןיב ךרדה םא לע תדמועה ,הריבכו

, הז ץעל ,ול םינתונ ויה םירבעה ץראב :רמואו רכזנ אוה דימ
.ויתחת תורטקמו תוחבזמ ויה םישנהו םילא דובכ

י רופיסב "חבזמ״הו "הנוהכ״ה יגשומב ילילא והשמ שי
ג רוח ,הרות עדי אל ןיידעש ,ןומדקה םדאה חור .יקסבשטידרב
ב לב תויארפה תוואתה .תוברתה רציממו תווצמה לועמ תאצל
ת ונמדזה לכבו הניבכת אל םלועל ןה ךא ,ןסרב תונותנ םדאה
ת וחתורו תומוה חצר־תוואתו ןימ־תוואת .הצוח הנצורפת "הבוט"
ט חושה םייח ןתנוהיב םימש־אריו דרח ידוהי וליפאו ,םירתסמב
: רפסמה וילע רמוא ,ותשא תא בהוא ונניאש ,("תיב םולש״ב)
ז א יכ ,םידוהיל ב״וש היה אלו ,רעיב םא יכ ,ריעב רד היה אלול"
ד חא לא הרגפ ךילשהלו (ותשא תא) התוא קינחהל ול היה לקנ
.ותוחא תא גורהל חא הצור "הביא״בו ."תורובה

ו רופיסב עיגה ,רדוק למס םושמ הב שיש ,תוירזכאה־םורמל ךא
ל ש םהינב־ינב םהש ,םיבצקב רחב וז תילכתל ."המודא הרפ"
ה קומע םייח־תנומת םליג םהלש דחא השעמבו ,םינומדק םינהב
.תעזעזמו

ו השמ ,הלילה לפאב תחצרנה הרפ לע ,הזה רופיסה לכב שי
. הללממ ׳היח שפנכ ונינפל העיפומ הרפה .ברה ישונאה רעצה ןמ
ת רבוש החנא איצות םואתפ־עתפלו ברקתמה הפוסב איה השיגרמ
ם ינטקה .רתוי הבבחל םיליהתמ הביבסמש םישנאהו ףוגה תא
ה מהבו םדא .הינפב החבש םירמוא םילודגהו הרוע תא םיקילחמ
.הבהאו תודידי לש רשק םירשקתמ

ק רבמ םואתפ םעומ לרוגה־תעשב הלועה הז ןורחא רואו
 םיכר םיעבצב ראתל עדויה רפסמהו .האנקהו האנשה לש תלכאמה
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רפסמה יקסבשטידרב

ו ניכס תא זיחשהלו טרמל םג עדוי ,םיעוגעגו הלמחו הבהא ךכ־לכ
ם דא־ינבש חצר השעמו תוירזכאו תוארפ רייצל ,יחה רשבב ךותחלו

.תמלא המהבב םישוע

ם יחצרמה־תצובק ידי־לע תפרה ןמ הרפה הבנגנ הלילה יצחב
ת עבו חצרה ינפלש ,הנורחא העשו .חצרה םוקמל התוא תכשומה
, השעמה ידיל ואיבהש תוביסה וחכשנ .תעזעזמו תדרחמ ,חצרה
־ תנומת וניניע ינפל תרעובו היח לבא .הרפה "תמשא" החכשנ
ל כ ,אמטהו לפאה לכ .םדאב ררועתנ רשא חצורה לש םימיא
ת ורמ־לבקמ ,םדאה לש ובלב תורוד ךשמב אכודש ףרוטהו סרודה
ה מחלמהו .תושיה לכ תא שבכו םוהתה ןמ הלע ,תווצמ־השועו
ם יחצורה ןיב ,תפקתגה הרפהו םיפיקתמה םישנאה ןיב ,תאזה
.למסה־שאב תרעוב הלוכ איה .בלה תא השיערמ ,תחצרנהו

ת חיתרבו הזכש בצמב םידוהי ונמצעל ונרייצ אל םלועמ
, הרפה לע קר אל אבש ןוסאב שיגרנו םארנ הפ לבא .וזכש החיצר
ל רוגה דיב םעז־הטמ אלא םניא םה םג יכ .םהילע םג םא יכ
ב טק ומכ" .הלצה ןיאו .סונמ ןיאו .תיחשמ ןטש דיב תרש־ילכו
ה רפה ."התע הז ץרחנ ארונ ןיד־רזג ומכ .ריואה לכ אלממ
ל כ .ףצק־ףצש היניעבו עקרקב הילגר תצעונ ,המויק לע תמחלנ

ה ביא־תמקנב הב םיקיזחמ הילע םימקה לבא .דדונתה ףתרמה
.םלועמ ועדי אלש

"!יחה תא חצנ םדאה־ןב"

ת ויארפה תוואתה .םדה ךפש םע ךכש אל הזה ףוריטה לבא
ה מהבה לש הרוע טשפנ .אלמה ןקופיס תא ושרד רצימה ןמ ואציש
ו חורב רוצעל לוכי ׳אל דחא בצק" .םיערק־םיערק ךתחנ הפוג לכו
ו משש ,תורעוב םילחג יבג לע והחטשיו ןמשה דבכה תא חקיו

ה חילמ ילב םלוכ ותוא ולכא ,שאב םדה אובבו .הניפב םירחא
ק ובקבו .הדמחב םהיתועבצא תא וקוליו הצרמנ הזע הוואתבו
א ולמ ולכאיו ותשיו עקרקה לע ןכומ דמוע היה ש״יי לש לודג
םישנאה ויה םתעשב לעבה ינהכב .םתוואת

יגפל ןבר ק ה קל ח הב ,איהה העשב הלאה
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ם א יכ ,ןדב וא לא תיבב היה אל רבדהו .חבזמה
ה שענ םיטבשה תרשע תולג ינפל א ל ,הישד םידוהיה־ריעב
ש ש םיפלא תשמח תנשב םא יכ ,תינופצה לארשי תכלממב ,רבדה
..."הריציל שמחו םיעברא תואמ

ו
, םילשכנו םיכלוה ונא ולפא־רואלו ונלוכב יח ינומדקה אטחה

, "אטחה חבזממ תונרק קר םה לבת יבחר לכ" .םילבוסו םייח ונא
. אטוחהו ללמואה םדאה זחאנ הלא תונרקבו ,יקסבשטידרב רמוא
ה כורכ וב יכ ,וילא םדאה דובעש ברו אטחה לש וחוכ לודג דוחיב
ל ש ונחלוש לע םילכוא ונחנאו "הרכ ורכ אטחו הבהא" .הבהאה
.םירוסיב םילכו םינעתמ .םיקנחנו םילכוא .הזה גוויזה

ם יפוסיכ לש השודק הברה יקסבשטידרב ירופיסב םהב שי
ת וצוצינ םיחילבמ הלא תורואל ביבסמ ךא ,הבהא לש יפוי הברהו

.תעדה תא םילבלבמו שארה לע םיכמ םירוכע ןודז ילגו הרז שא לש
ף וג לעב אוהו "םודא״ה המלש תא םיאור ונא "םער רתס״ב

י ח אוה .םינומדקה דחאבכ ,וב תודקוי תובר תוואת .קצומ
ם יסוס בהוא אוה .םדק ימיל ,חרזמל ךייש ולוכ ךא ,תיסור הרייעב
ע דוי אוה ,ויתודג לע רבוע רהנה תע ,לודג ףטש אובבו ,םיבלכו
ה יה זא יכ הבור־הנקב תוריל עדוי היה" ילמלאו םילגב םחלהל
, תומוצע ויתוואתו םיבר ויתוחוכש ,הז םדאו ."רותפכה תא קדהמ
.ונב תשא תא איטחמו אטוח ,הנשוש ותלכב דמוח

ו תעוצרב התוא הקלמו ,אטחה־ליל תרחמל אב אוה םג םאו
ש אה ןיאו םיחכתשמ ושפנ ירוסי ןיא ,ונב תיבמ■ התוא שרגמו

.אטחו הוואת שי ולש תוקלמב םג .תעקוש ובלבש
ל כ הנותנ ,םאה ,ל׳הרשו ;הנתחב תנתוח תלשכנ ״םירמ״בו

א יה .הלש אפורה ידיב תלפונ איהש דע ,אטח לש תשרב הימי
.התושי לכ תצחומה הבהא — תאצומו האופר שקבל האב

ל כב יכ ,םשא ןיאו אטוח ןיא ?םשאה ימו ?אטוחה ימ
.סונמ וינפמ ןיאו רובג וינפל ןיאש ,לרוגה די הווה הלא

םיחצנמה םג םא יכ ,םיחצונמה קר אל םה ויתונברקש ,הז לרוג
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רפסמה יקסבשטידרב

ם ינאמור״ה ןכו הגותה ירופיסמ םיברו .וננודא אוה ,לוכיבכ
ל ע שובכ יכב ותואמ ,הרוצע היימה התואמ םיאלמ ולש "םירצקה
ו כרד חטבל ךלוהה ,ןהל לוכי וניאו ויתוואתב םחלנה ,םדאה רעצ
.םוהתה לא לפונו הב לשכנ םואתפ־עתפלו

ל פונה םדאה תא םמוחו דרוי אוהש דע םערה לגלגתמ רתסב
ח פב רופצכו ,ותרבחב בהאתמ וא ורבחב ךבתסמ דחא .ויתחת
ב הוא .וב בשוי וניאו תיב הנוב ינשה .אצומ אלל רפרפמ אוה
( "הנבת תיב״ב ילתפנ לש) הנושארה הייערה .הגישמ וניאו השא
ש פנ תלעב התיה הינשה .תקפדתמ הלחמב הנושארה הנשב התמ
ה רענ אשנ הז רחא .הפורת אלל ,זומת תפוקתב העגתשנו הכר
ך לתו (תוריכבה היתויחא יתש ודמתשנ יכ) "החפשמ םגפ" תב תחא
ו ניא הז לכ ךא .עבטתו רהנב ץוחרל הפוחה ירחא םיחרי השולש
ה ז רופיסב תולעופ תושפנ הברה .אטחו לבס ייחל הלחתה אלא
ל בא ׳תונוש םירובגה יכרדו ,םינאמורב דוחיבו ,םירחא םירופיסבכ
א יה הרוזמ תשר — ברעו יתשבכ תודכלתמו תושגפנ ןה ףוסבל
.המוגעה התדיח תא רותפל ןיאו םלוע יאבל

. בנג השענו םיקסעב ךבתסמ וימי לכ רשי היהש םדא
ת ללקב ומצע תא ללקמ אוהו תירסומה ותושי וב תממוקתמ
ל ש ולרוג היה ךכ .הלואש דרוי אוהו הללקה ותגישמ .החכותה
ו בלב אשונ ,הברה םישנ לכישש ,ילתפנו .הרש לש הלעב ,ןבואר
א יבמ אוהו ,ותודלי ימימ דוע הנמלאה הרשל תינוואתו הזע הבהא
ז וע הברה שי .הבכת אלו ובלב תרעובה הרזה שאה תא הל
. הב קשוח אוהש השאה ינפל ערוכה שיאה לש וירבדב תוצרפתהו
.איה הבלב םג וזכ שא תתצומ אוה ובלבש הרזה שאה תמועלו

ת ומוקמב תכפהנה וז ,תיארפה תוירבדמה תררועתמ הפ םג
י כ ׳דימת וכרדכ הגונ ףוסהו .חצר השעמלו חצר תוואתל םירחא
.לרוגה הוויצ ךכ

ת א האור איה .תמה הלעבב הדגבש ,הרש האור םירז תוארמ
י מסקב ,תומלוע ינש ילבחב הזוחא איה .הירחא תפדורה ותומד
.תעגתשמ איה הלא םינש ןיבו — תובהא יתש
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ו יתונברק םיברו הל תויחא תובר .הדיחי לרוג וניא הלרוגו
.לרוגה לש

ו ירובגו יקסבשטידרב ירופיסב ישארה לעופה אוה לרוגה
ם ישנאה וסכרפיו ורפרפי ןב חפב ודכלנש םירפצכ .םילעפנה םה
. תחא־תבב םיענכנ םניא םה ,םנמא .לרוגה לש הצימאה ודיב
ק תנל םיצמאתמ ,וב ומשוהש רצימה ןמ תאצל םיגרוחו םימחלנ םה
ך א — תדוכלמה ןמ חורבל םיצרופ ,םהילע ומשוהש םילבכה תא
ל רוג ןכ לע יכ ,אושל המחלמה־דוקי לכו תוצמאתהה־לבס לכ

. חצנל — םימיה תישארמ המותחו הבותכ ותדועתו ,אוה
.םדאה חצוני לרוגה חצנבו

ז
ל כב .שארב םוקמ הבהאה דוסי ספות וז לרוג־תמחלמב

ן וימד תובושו בל תוחקול םישנ תויומד תועיפומ הלאה םינאמורה
, ןייפיו .םילמב עבוי אלש ןנוגיב ןניח לכו .םרודהו ידגאה ןייפיב
ן אור בלב באכהו םיעוגעגה תא ריבגמ ,עיבשמ וניאו עבש וניאש
.ןבהואו

ת ויומדה רויצל םידחוימ םינממס ינימ יקסבשטידרבל ול שי
ן יב ,הרובגל הרובג ןיב ןיחבהלו לידבהל קדקדמ אוה ןיא .הלאה
א וה .ויתורובגו ויתובהא םתוח איה תוילאירה אל יכ ,הפיל הפי

ה פיסומ הלודגה ותחונמ־יאו .ידגא ,ירותסמ ,קוחר רוא ןהילע ךפוש
י פויה ראבמ התושש םדא ךא" .סונמ■ ונממ ןיאש ,דחוימ חוכ ןהל
. קספה ילב הניח תא הריקמ וז הקומע יפוי־ראבו ,"ךרובמ אוה
.ןואמצב רפסמה התוש הנממו

ת גלפומו ירופיסה ךבסה בר וב םגש ,"התמ לש הייודיו״ב
ך פהנ ןרפלאה ףסוי בקעי בשטידרבמ ירבעה ןיצקה לע) הלילעה
ת צרופו .ותשא התמ ןבואר ןב ןתנוהי לעו .ינע תמ אוהו לגלגה
ת ומלשמ הברה וב שיש ,הז רופיסב .(ףוס־ןיאל םיעגפ — הפגמ
ה מותי הראשנש הרובג שי ,יקסבשטידרב לש ורופיס־ךרדו וחור
ם ימשה ןמ לפנש בכוככ יהתו" דואמ הפי התיהש רפוסי הילעו
ה נשוש וז הלדג םתיבבש ,היבורק ופיסוהש לככו ."ץראב ךלהתהל
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ו רבדיו" ."יפוי איה הפיסוה" ,השק הדובע לכב התונעל ,המותיה
 רבד הזיא יכ ריעה לכ עדתו היתודוא לע ורפסיו תונכשה הב
. הקותמו הברע התריש התיה הלוק רישב הנתנשכו ."הב רתס
ה יחה" :ריעמ רפסמהו !הפשכמ אלא וז ןיא :ורמא הינעמו

ם דל אמצי רועיכהו בוטה תא אנשי ערה :איה המויא םדאבש
."יפויה

־ ידרב ירופיסב תורחא םישנבו הנשושב הלגתמה ,הז יפוי
ה ייפי תוכזב "הדגא" איה הנשוש .עינכמו רתסנ חוכ אוה ,יקסבשט
.היגפב טיבהל םיארי םישנאו

ם ירצ״ש ךרדכ הרייצלו הינפב טיבהל ארי וליאכ רפסמה םגו
ה בהאה ירופיסב השאה תומד תא הווהמ תוילאירה אל יכ ,"הרוצ
ת א םא יכ ,הארי בורקהו ישממה תא אל .ןוזחה אלא ,ולש
א לו .םלוע דוסי .איה אלפ רוצי — השאה .קוחרהו ינוימדה
י קסבשטידרב הפיקי ךכיפל .ספתת םיטלובו םיטושפ רויצ־יוקב
ר רועי וא ,ונל הארי הביבס רצונה תא קרו .יאלפ ,קוחר רוא רזב
ה ברה" .ונל הארי אל המצע התוא ךא ,וילא המותס היימה ונבלב
ת בצנה וז ומכ לבא ,םלועב ויה — ונל רמאי — תויפהפי םישנ
.הפ ןיא רויצ ."םהימימ ןוטול יבשוי דוע ואר אל הפ

 התיה ונמא הרש יכ ,תישארב רפסמ יתעדי" :רחא םוקמבו
ל חרו הקבר ןח תא יתעדי .הייפיב םיפוצ ויה לכהו דואמ הפי
ו תינבת תומד םלצב הזכ יפוי יכ ,יתללפ אל לבא ...ןאצה םע האבה
..."אזה ריעב ינפל יח

.יפויה תומד םלצ אל ךא ׳יפוי תונורכז שי
א ל ורויצ ךותל תיצרא תושממ סינכהל םעפ הסני םאו

ת ודידבב התיה הדדוב איהו .הירחא יבש ךלה בל לכ" :חילצי
, ןהירוחב תועות היניעו תופושחה היתועורז לע הנעשנ יכ ,'וגו שפנ
. ףרטל וקעצ הידש ינש .רעסה ינפל הממדב רדחה דה היה זא
."הילבחב האירבה התיה תגגומתמ

ת ומד ךא — האירבה תוגגומתהו ףרטל םידש תקעצ הפ שי
.הפ ןיא השא
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ט ושפתו הבטצאה לעמ הרש הדרי" :רפסי רחא םוקמבו
/ תנקתמ,ה םג .הצחרה םלוא אולמב רהס רוא יהיו ,התנתוכ
ת ומלשו יפויה למסמ הלעפנ ,ךכב הדומל התיהו הדיל הדמעש
ה רפת םרטב ,אטחה יגפל םימיהו ,המורע תבצנ המודקה הוח .וגה
ץ יצה יכ ,אלפתנ אל .ארונ דוה םיקיפמ הידש ינש .הנאת־ילע הל
."םדאב אנקו ןדעה יתכריב זא שחנה

ד והה ינפמ תישממהו היחה השאה תומד תמלענו תפנכנ הפ םג
. עזעוזמ םלוע לע חרוזה רהסה רוא ינפמו הידש ינש לש ארונה
ק זחו לודג השאה דוס יכ .השאה ימסקב ימסוק והשמ אוה שח
ל כ לובג רבוע הב םלגתנש יפויהו ,המצע השאהמ רתוי ותריציב
.ףוג לכו רשב

ד עו תעדה ףוריט ידיל דע יפויה ןמ םישנא םילהבנ ךכיפל
: הפגב האב הניא הבהא האבש העשב .תעדל תודבאתה ידיל
ת עגעגתמ וא ,שיאה עגעגתמ םימיה לכ .ןוסא הוולתמ הילא
ק מחתמ — תאזה העשה אובבו ,הלודגה הבהאה תעש לע ,השאה
ת יב") .תעדה תא הפירטמו רחא םלועמ תומד הלגתמ ,רשואה
.("הנבת

.התימ תרוצב רחא םוקממ דושה אב ,תפרטנ תעדה ןיא םאו

א לו .ונתגשהמ הלעמלו ונחוכמ הלעמל אוה — השאה יפי יכ
ר תסנה־רתסנה ןמ ונמיעטהל ,ונתונעלו ונתוסנל ידכ אלא ארבנ
ק וחרה לע וניעוגעג רתוי דוע ורבגי ןעמל ,לרוגה ונל ןיכהש ,אוהה
.ןבומ־יתלבהו גשומ־יתלבה לע ,רזהו

ם ישנה לש ןהייח רוא חילבמ הרצק העשלו םואתפ־עתפל
ת וטהלמו ןהב תוזחוא שא־תוגושל .עקושו ,תובוהאהו תובהואה
ן היתושפנ דוקי לע ,ןהיתומולחו ןהירוענ לע ןתוא תולכואו ןתוא
.הבהאל תועוושמהו תוסכרפמה

ר הוטה תא םירבועו םלועב םילחלחמ םירתסנו םיאמט תוחוכו
.שדוקה תא םיללחמו תעדה תא םילבלבמו

. יערקב ונל םיארנ םהו "םירמ״ב ורקי הלאכ םירבד הברה
והשמ םג םהב שי לבא .רעס םירשבמו םימשב םיעות םיננע
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ר • ס מ ה יקסבשטידרב

 רחאלו רעס רחאל םימשב םיפחרמה םיננע־יערק שי יב .רהטמ
.רהטמה םשגה דריש

 הגונע תומד תכלהמ ,ויתונכס תוברש ,הזכש העות םלועבו
 תכסונ איה המותבו הרהטבו ,םירמ המשש ,הבהאמו יפוימ
.תראפתה ןמו םולחה ןמ והשמ ונילע

 ,ומוי בורעב ,רנה רואל הזה ןאמורה תא בתכ יקסבשטידרב
 םיכייש ויה אלש םירבד הברה וכותל סניכ הרצקה העשה םושמו
 הציחמ ךותל םלוכ םקחדו רכז םהל ריאשהל הצר אוה לבא .ןינעל
 הליכ אל תישארה הרובגה לש הייח תשרפ תא םלוא .תחא
 עדוי ימו .הייח תישארב ,רפסמה אוה ,הרצוימ המותי הריאשהו

 רפסה םייתסמ וב רשא ןורחאה דרוקאה לבא .הפוסב אהי המ
.ןבלו ךז ,גונעו הגונ אוה

 תעד ףירטה הייפי .העבט טעמכו םוהתה לע הדמע רבכ איה
 בבחמ" היה ,ןועגש ידכ דע התוא בהאש ,ןולוטב הרומה .םיבהוא
 הידגבב טמק לכ .היתועונתו הינפ למס תא בבחמ ,היניע ףורפר
 ותבהא ךא ."היח המדאה םג הילגרב דעצת יכ .יריש דה ול אוה
 (יח אלו תמ אל אוהו) הבהאה־ןועגש אב היתחתו .האב אל
 הרזע שיחהל ,הינמחר תוחא תויהל םילוחה־תיבל תטלמנ איהו
 :רמאתו הניע הליפשה ךוק אפורה תיבל האובבו .םילוחל האופרו
 הקשנ ."הנומאב ךדבעאו םילוחה תא תרשל רזעל היהא ,ינא ךתמא"
."ימע ךדסח לודג ,תא יתב" :הל רמאו החצמ לע אפורה

ח
 בלה תא טיקשהלו תעדה תא סייפל האב תאזה דסחה־תשגרה

.וילע ואבש תורעסה לכמ רעוסה
 הלוע לרוגה־יתחתחו םדאבש םילפאה םירציה ייוליג לכ רחאו

.יקסבשטידרב ירופיסב דסח לשו הקדצ לש ,הנינחו םימחר לש רוא
 ־ילעב םג םיבר םתמועל ךא ,וירובגב שי םיאטוח הברה

.םיקידצהו הבושתה
 ךא ,םייחה יקמעמב תושעוגו תורמוח תורז תוואת הברה

.תודיסח־רקיו הליפת־ךורו בל־רהוטו שפנ־רהוז הברה שי םתמועל
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ב ו ל 1בי ר םחנמ

ם ייח םימ ןייעמ אצמ הב ,תודיסחה לצא ךלה םניחל אלו
ת ורקי םינינפ הלד םהמו אצמ היקמעמב .האמצה ושפנ תא תוורל
.ולש תורפסה רתכב ןתוא ץבישו תוקירבמו

, עבטו םדא ,םדאו לא לש דוחיאה דוס תא אצמ תודיסחב יכ
.םייחו עבט

; וב םג קבד בלצרבמ ןמחנ ׳ר לש ותוקבדו ותובהלתהמ והשמ
ו שפנ לכב רכמתה ,םיירופיסה אקוד ואלו ,ולש םידיסחה ירבדבו
.הנומאה לש יפוילו תומימתל

ת ונח לעבו דימא תיב־לעב היה "ךרד לא ךרדמ״ב ןתנ־המלש
ר חב ומצעלו ,ותשאל חינה הלאה םינינעה לכ תא לבא .הלודג
ו תשאמ בנוג היה אוה .םיינעל הקדצ תווצמ וז :רחא קסע
ם ירמוש ויהו ותשלוח תא ותיב־ינב ועדי רבכו .םיינעל ןתונו
א ל ותעדל יב ,ליעוה אלל היה הז לכ ךא .םיניע עבשב וילע
ץ מקל םדאה לוכי ךיא" .םיינעה ליבשב אלא םירישעה וארבנ
ן ימטנ ךיאו" — לאוש היה — ״?ול שיש המ רחאל תתל אלו
״? םויה תובער תושפנ שיש דועב רחמ םויל םירבד

ןתינ ורשאו .שפנ תבהא תוינעה תאו םיינעה תא בהא אוה
,םילוחה לצא ןל היה הקדצה ןמ יונפ היהש העשבו .ותקדצב ול
ן תב־המלש .ורונת תא הקנמו ןויבא תיב רהטמ ,םיינעל םיצע רזוג
ת בהא ?הזב שי התובר המ יכ ,וינבל ותבהא תא ובלמ רקע
ך ירצ םדאה וליאו .תויחהו תומהבה בלב םג תננקמ םינבה
ם תבהא תוברהל םיכירצ םדא־ינב .רתוי ההובג הגרדמל םמורתהל
...הז תא הז קבחל ,לכל

י אהב קורימה" תא לידגהל ידכ ,הז שיא רוועתנ ותומ ינפלו
.שדחמ לכה ליחתהל לכויש ידכו "אמלע

."דבועה״ב ןתנ־השמ םג ול המודו
.םיקידצה ילודגמ םירמא טקלמו "תצקמב רבחמ" היה הז שיא

ןטקה ,הזבנהו לפשה ינא" : םתוח היה ולש תוחיתפבו תומדקהבו
."םירפא יפלאב ריעצהו םינטקבש

םיכאלמ םש" יכ .םינותחתב לכתסמו םינוילעב רד היה אוה
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רפסמה יקסבשטידרב

. "םדא־ינב לע ויפנכ שורפי ינועה ץראב ןאכו הריש םירמוא
ל ארשי ירונתו תונמלאהו םימותיה הזה םלועב םיברש ןויכמו

ם יחתפה לע רזוח ,ןתנ־המלשכ ,אוה םג היה ,הקסהל םיצע םירסוחמ
א והו .םינויבאל ןנתונו רזוחו תובדנ לבקמ .םיינעל הקדצ ףוסאל
.ףחי ומצע

ת וחמלו ,םינויבא ליכאהל ? ךירצ היה המל ? רסח היה המו
.תובוזע םישנ יניעמ העמד

ן תנ־השמ היה ,דליל השקמו היריצב תכפהתמ התיה השאשכו
ם ימסה תא גישהל תואופרה־תיבל ץר ,רונתה תא קיסמ .םשל ץא
.יאשחב ללפתמ ךב ךותבו קוניתה תוילטמ■ סבכמ .םישורדה

ת א תאשל לוכי אל ,םהיקסעב םידורט לבהשכ ,קושה םויבו
ה יהו תולגעל םירושק ויהש םילגעהו תורפהו םירוושה לש ןואמצה
ה עיזה תא חנקמ ,תומהבה תא הקשמו ומכש לע םימ ידכ ןיעטמ
.םיבובזה תא ןהמ שרגמו ןהילעמ

. קחרתהו רהזנ רקשה ןמו תמאה תא ךא רביד יכ ,ןבומו
ר ציהו ךאנוש אוה ערה רציה" .תוטשפה תילכתב טושפ רבדהו

״? אנוש ירבד לא עמשתו בהואה תא חינת המל ,ךבהוא אוה בוטה
ה מל ,םיבוטה םישעמה ךרד אוה וילא ךרדהו רוהט םלועה

? אמטית אופיא
ה ז ימו ,"םיעלות תלחנ אוה ףוגהו ידש תקלח איה שפנה"

? רוחבל עדי אל
ו השמ תתל םיאבה הלא לכו ןתנ השמו ן ת נ המלש

, הלענב ,הפיב םירחוב םהש ךותמו ,הריחבה ךרד תא םיעדוי םלועל
.םירוהטו םירחבנ םישענ םמצע םה םג ירה — רוהטב

.םהילע הרוז ןוילע רואו
ש פנה יקמעמל לולצל עדויו בהוא היהש ,יקסבשטידרב

ת וממורתהה לש ,היילעה לש לודגה רשואה תא םג עדי ,תאטוחה
.דסחהו תוקדצה לש רהוטהו ךוזה תוריפסל

ו תוא התשע רשא ,ולש תדחוימה תוינשה התלגתנ הזב םגו
.רתויב םיירוקמה םירבעה םירפסמה דחאל
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ב ר ל 12 י ר םחנמ

 םהב רשא ,םיכבוסמ רתויה וירבדבש ,רתוי דוע ותוכז הלדגו
 ,ךורב ףטוש ורופיס ךרד .תיממעה תוטשפה ותוול ,תודוסיב עגנ
 הסיפתהו תורושה ןיב תננורתמ תוירילה .ןושל־יוליגו בל־יוליגב
 בישקהל ,וירחא תכלל ,ול ןימאהל ונתוא תספות המתה תישונאה
.ולוקל

 ,הלענ תירבע המשנ הנכש יקסבשטידרב רפסמה הזב יכ
 רוקממ עבנ החיל ,תירבעה היווהה יקמעמב םיצוענ ויה הישרש
.םלוע־יבחרמל וטשפתה היפנעו לארשי לש חצנה

 םיפנעה ויה םדא־תליפתו םלוע־תריש לש חורה וילע רובעבו
 ותש רשא ,םישרשה לא דערה רבע םהמו ;םישחלתמו םידערתמ
.ירבעה ןוזחה לש הכרבה ןייעממ םיקמעמב
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