
יקסבוחינרשט לואש - "הצמממ ךווב"ב לקשמה תופילח לע 

והיבקע קחצי 

 to הצמממ ךורב"בש ,ץיעל-היולגה הדבועה לע ודמע םיב"
יכ וריעהש ויהו ,"זורחבו לקשמב תובר תופילח" תויוצמ 1 
 I "תופילח" תופקשמ "סומתירה לש תורומתהו תופילחה
הכ דע השענ אל יתעידי בטימכ ךא .המאופבש "חורה-יכלה 

,לקשמ תופילח לש דחוימה םעטה תא ריבסהל שממ לש ןויסינ 
ררושמהש ,תימתסה הרעהב רבסה תבוח ידי ואצי וליאכ 

ןיא ,יאדו .תוינוטונומה תנכס תא ורישמ קיחרהל הצר 
ררושמ לצא םג המו ,אמלעב "ןוויג" לש ןממסב קפתסהל 
לעב אוהש ,ריעצה יקסבוחינרשט וליפאו ,יקסבוחינרשטכ 
לש יביסרפסקאהו ילאנויצומאה וכרעל השיגר הכ ןתא 
.רופסךיא תומגודב ןיחבהלו תוארל ןתינש יפכ ,סומתירה 
רבידש ימ םע קדצהו ,םתוהמב םיילאנויצקנופ םה ויבצק 
,יקסבוחינרשט לצא רישה ילקשמ לש תוינגרואה ביט" לע 

םכותב םיאשונ םה אלא ,םייתורירש םמאו םיירקמ םניאש 
.(ןאפש המלש)"הקומע תיביטיאוטניא תיטויפ תועמשמ 

תא םירידסמה תונורקעה םה וליא וא ןורקיעה אופא המ 
?וז המאופב לקשמה יפוליח 

םידפרעה תדגא 

דחא ,יאכורט דחא :שומיש ידיל םיאבה םילקשמ השולש 
וניאו גירח אוה יטספאנאה לקשמה .יטספאנא דחא ,יבמאי 
ורקיע :תורוש 36 לש שוגב ,הדיחיו תחא םעפ אלא עיפומ 
עטקב ,םלואו .םירחאה םילקשמה ינש ןיב קלחתמ רישה לש 

ןפוד-אצויו גירח םג היהיש םיפצמ ונייה ,ןפוד אצוי ולקשמש 

ןיעכ אוה יטספאנאה עטקה — ןכ םנמאו .תורחא תוניחבמ 
.לוכיבכ ,"ךייש" וניא אוה :רישב "רז ףוג" 

ןלהל םגו - ןאכ ךרטצא תוריהבב ןיינעה תא ריבסהל ידכ 

רכומ רישה ירהש ,ןוחט חמק לש תמיוסמ הדימ ןוחטל — 
.בטיה 

המקנה הנושארב .םימעפ שולש הז רישב עיפומ המקנה ביטומ 

לשב וניא םקנל אמצה .הללק :תינייפואה םישלחה תמקנ איה 

תא .תיביטקא המקנ לש ,ומצעל ןיד תיישע לש תורשפאל ןיידע 

:םקונו אנק לא לע ,ונממ קזחש ימ לע ליטמ אוה םקונה דיקפת 
/,ילא החלש ...ילא חלשי / — — /!ירזכא יוג ,התא רורא" 

,ונא םיעדוי ."!לכה תמקנו / — — /,לכשתו םב ברח 
,רזממה תתצה ידי-לע וירצמ םקנייו השעמ ךורב השעי ףוסבל 

םייתפשה תמקנמ רבעמכ םלוא .ריעה תפירש תא הירחא תררוגה 

םינכה ,תישממה ,תיביטקאה המקנה לא הללקה לש תיביסאפה 

,התוא םקונ ומצע ךורב םנמאש המקנ :תרשקמ הילוח ררושמה 

,תיתימ-תיטסאטנאפ — הנועמה ונוימדב אלא לעופב אל ךא 

ושבלי (התמה)ותשאו אוה יכ ,ומצעל ןיימדמ אוה .תישממ-אל 
םהינעמ תא תונעל ידכ (ריפמאו) "דפרע" תרוצ הליל הליל 

תונייעמ ונמקנו" םתמקנ היהת אופא תאזו ,םמד תא תותשלו 
תינוימדה המקנה ביט תא ןיבהל ידכ ."םימד ימי םוקנ /,עמד 
.תנעשנ איה הילעש ,םידפרעה-תדגא תא ריכהל םיבייח ,תאזה 

ונל רסומ וניאש ךכב גירחה ,יטספאנאה עטקב ןתינ עדימה 
םהישעמו םידפרעה רואית תא אלא ,ךורב לש ויתויווח תא 

והז .ירישה גולונומה לעב לש וישעממו ויתושגרמ .קתונמב 
ותומד ןיאשו ןושאר ףוגב בותכ וניאש ,המאופב דיחיה עטקה 

עטקה םויס םע קר .תרחא וא וו הרוצב וב תחכונ ךורב לש 

ולו" :תיטרקנוקה היצאוטיסה לאו רשה-ינאה לא םירזוח ונא 
."םימד עלעי הז דפרעל /יכונא םג רחאו /,יתנוי ,תא םג תייה 

יביטקייבואה רופיסה לש גירחה לקשמב רמאנ אל רבכ הז לבא 

.ללכ ךרדב םידפרע לש םתואצמיה לע 

,םיארוקל ,ונל תרפוסמ םידפרעה תדגא יכ ,ןועטל אב ינא ןיא 

ירבד ןניה םידפרעה רופיסב םילמה .ךורב לש גולונומל ץוחמ 

הנועבו תעב (ותשא ינזואל)ךורב ירבדו (ארוקה ינזואל)ררושמה 

,יקסבוחינרשט לש םירחא םירישב םג היוצמ וז ןיעמ תוינש .תחא 
תב" הדאלאבה איה ,רתויב תענכשמו תטלוב ,תפסונ המגודכו 

אלמו םגמוגמ ,(ימינפ גולונומ ילוא)גולונומב תמייתסמה "ברה 

,תולפט תונומאב תיביטימירפה ותוקידא .קאזוקה לש ,הכובמ 

םוסיה ילבש ,ךכ ידיל ותוא ואיבה ובל םוטמיטו ותעד-תולק 

,ןסחמה םימסקה-שחל תא ןוחבל ידכ תקשחנה ברה-תבב הרי 
,היתחת הרענה החנצש ירחא .םירודכ תעיגפ ינפמ ,לוכיבכ 
הביסה לע םירוהרה תלשלש הלועפה-דבכ וחומב תלשלתשמ 

.תרעצמה הלקתל תירשפאה 

והשלכ קופקיפ םהב ןיאש ,םישוחינ הלעמ אוה הז רחא הזב 

ןוכנה עגרה תא ברה-תב הנוויכ אל אמש :םישחל לש םחוכב 

,העבשהה לש קיודמה חסונב התעט אמש וא ,שחלה תרימאל 

ךא םינורתפ ?...ילואו" :יתבשחמה ץמאמה םייתסמ ךכו רכו 
."!הירבע השא בל עדיי ימ ...םיהולאל 

םינורתפ" :תויעבה לכ תא וילעמ החוד אוה חור-רצוקב 
,תמאה לש םומע ץוצינ וחומב ץנצנמ זא ךא ,"םיהולאל ךא 
עדיי ימ" :ותגשהמ אליעלו אליעל איה תבגשנה התומילשבש 

ןמ רישה קתנתמ ןורחאה טפשמבש אלא "!הירבע השא בל 
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י 'יי י יי 

לואש 

יקסבוחינרשט 

,ררושמה לש תבהלנ תולעפתה תאירקל ךפהנו יוגה לש גולונומה 

."!הירבע השא בל עדיי ימ" ,ןכא :התימאל תמאה תא עדויה 
תומדה ירבדכ — וז הרושל הל שיש יפכ ,לופכ דיקפת 
תדגאל םג עדונ — ורישב ברעתמה ררושמה ירבדכו תינוידבה 

.םידפרעה 

איה ךורב לש ולוק לע ומצע ררושמה לוק לש ותורבגתה 
םינבימה תוטשפ תמועל ,תידוזורפה תובכרומל תיארחאה ילוא 

תרסמנ םידפרעה תדגא .רוביגה לש ויפב םימשומה םיילקשמה 

ה5ורטס לכשכ ,(וזמ וז תודרפומ ןניא םנמאש) תופורטס ששב 
המיכסה וזו .בגגבאא רדסה יפל תוזרחתמה ,תורוש ששמ היונב 

ןה גג תוזרחתמה הלא ןכו אא תוזרחתמה תורושה :תירטמה 
וליאו ,(—uu/— uu) תחא לכ םיטספאנא ינש תולעב ,תורצק 
לש תיששה הרושהו תישילשה הרושה) בב תוזרחתמה תורושה 

תפסותב ,םיטספאנא השולש תולעב ,רתוי תוכורא (תזורחמ לכ 

.(u/— uu/— uu/— uu) הרושה ףוסב הרתי הלפשה 
תידשה הריוואל רתויב םיאתמ הז הנבימ ונל הארנ המ םושמ 

תעבוק הניא המצעלשכ תירטמ המיכס ,עודיכ ,ךא .עטקה לש 
לכב המיכסה לש תדחוימה המשגהה ידי-לע תרצונ וז ;הריווא 

תועיפשמ ןתועמשמבו ילילצה ןפוגב םילמהשכ ,הרקמו הרקמ 

,לשמל ,"רוד-ןיעב" הדאלאבב .הלילח רזוחו ,לקשמה יפוא לע 

לכב םיכארביפמא העברא) רישה לכ ךרואל עובק אוה לקשמה 

תוריהמה תא תוביתכמה םילמה םע הנתשמ בצקה לבא (הרוש 

הבר תויביטאקובאב שגרומ הריהמה הביכרה בצק .ןויבצה תאו 

חונמ תדוקנ אללו תודח תושיקנב המידק ץאה ,ןושארה תיבב 

:(הרוזיצ) קספימ לש 
אב הרודךיע לק סוס לע /חלשו תשק ילב הלילה הבשהבו" 

."ךלמה לואש 

ילידיא תיבב (!לקשמה תוהז תורמל) בצקה הנוש המ םלוא 
תורפו ,עיפוי בחרנ רב :הניזחת ויניע תוביהרמ תונומתו :ומכ 

.הניערת 

ורגלא ןוגכ עוציב תוארוה עצבמל קפסל ןיחלמה בייח םא 
תועמשמה תועצמאב תאז השוע ררושמהש ירה ,הטנדנא וא 

.יריבחתה ךרעמה תועצמאבו םילמה לש לילצהו 

הליחתכלמ ביתכמ אל םידפרעה תדגא לש לקשמה םג 
לש תמדקומה ותרישב חא ול שי .עטקבש הריוואה תא 
1894 תנשמ "ברעה" ןטקה רישב — םשו ,יקסבוחינרשט 
:ןידעו ךר יריל עבמל חלצומ יעצמאכ אקווד הלגתמ אוה — 

תחונמו הרוא ביכה /,לעמ להי רהמ /,לגה ןשיי ,םוני" 
."םמקה 

תוהמל ךפהתמ הז לקשמ ךיא ,תוארלו תוושהל יאדכ בושו 
:םידפרעה תדגאב ירמגל תרחא 

םה רבכ בער/-יזמבו ,רבק-ינבוש /-ינפב םירוויח םהינפ" 
."םירופא ,םירדוק 

,תומיענבו תחנב ארוקה יפמ םיאצוי םיאגהה לכ "ברעה" רישב 

לכו תוקלח לכ תורסחה ,םידפרעה תדגאמ תורושב ןכ ןיאש המ 

לקנב אצמי ,םילקשמה תרותב יכה-רב וניאש ימ םג .תוליגע 

"תיזנכשא"ה המעטהה יפל לכה ,ןבומכ)"ברעה" לש בצקה תא 

ןיבו םילמה ןיב האלמ תינומדאה הפיפח תמייק — ,(תיליעלמה 

ששגל ארוקה לולע םידפרעה תדגאב ,תאז תמועל .לקשמה 

דבלמ .ידדהא םילמהו לקשמה ול ובשייתיש דע ,םישושיג המכ 

המישנ-תלוטנ תונבצע ןיעכ םידפרעה תדגאב שי וז תושקונ 
יפוס לש תושילג תמחמו ,הזמ ,תורושה ךותב תוריצע תמחמ 
.הזמ ,(תוחיספ)ןהירחא תואבה תורושה תוליחת לא תורושה 

עורפ סופסיח לשו תוחונ לש תונוכתה תויולת הבר הדימב 

תוחנ איצוהל)ןהבש םירוציעה רפסימב הלאה תומגודה יתשבש 

ןהיתשב הווש (םילאקוו) תועונתה רפסימש העשב .(תורתסנ 

רכינ לדבה ונשי — תובותכ ןה לקשמה ותוא יפל ירה יכ — 

תוקפתסמ "ברעה" ךותמ תורושה שולש .םירוציעה רפסימב 
םידפרעה תדגא ךותמ תורושה שולשב וליאו ,םירוציע 31 -ב 

רפסימ ןיב סחיב הז לדבה .םירוציע 37 עצבל ארוקה בייח 
יפואה תא בר יוניש הנשמ םירוציעה רפסימ ןיבו תועונתה 

.םיעטקה ינש לש ילאקיסומה 

.םתוכיא םג םא יכ ,תעבוק םירוציעה תומכ קר אל םלוא 
תויתוא לש תיסחי ההובגה תורידתה תטלוב םידפרעה תדגאב 

תא ןייצל שי דחוימבו ,(צ ,ס ,ש) תוילוק-יתלבה הקירשה 
,ףושניה ףא /,ףא שי םירוצילו" :הפר 'פ) הבורמה שומישה 
םייפעפע /ןיאש םניעב םיפשכ /!האלה ףנכה ,ףלטעה/-ףנכו 

םג .דוס תריסמבש השיחלל המוד גשומה טקפאה .רכו "הל 

הבש ,ותביבסמ לדבנו הז עטק דחייתמ ,ךמנומה לוקב ,ךכב 
:ול תמדוקה תצרמנה הללקב םג המו ,םימרה םינוטה םיטלוש 

לפתשמו ומיסיטרופה הנתשמ תחא תבב .רגו "ךתמח ךופש" 
שי /:רודל רפסי רוד" :תיאשח םימיא תשיחל לש ומיסינאיפ 

תוישושחל .רגו "םינמשא תורעממ דחפ ימלוג /,רובה ידילי 
רישב תעבומה ,תעגורה הוולשה לש ידשה לוגלגה איה וז 

.לקשמה ותוא ידי-לע "ברעה" 

ךורב" המאופב רקיע םהש ,םילקשמה לא הנפא םרטב 
ללגב — הז עטקש ,הדבועה לע דוע עיבצא ,"הצמממ 
תורבה) תולפשהה וב תובורמ — תויטספאנאה "םיילגר"ה 

.השיחלה תוהמ םע דחא הנקב הלוע הז םגו ,(תומעטומ-אל 

יפואה תא םאות תולפשהה-הבורמ "יפא"ה לקשמה ,ןכ לע רתי 
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תרעסנה תויטאמארדה ןמ ןחבומב ,םידפרעה תדגא לש ירואיתה 

תמועל ;הזה גירחה םוקמה תא םיפיקמה ,רוביגה ירבד לש 
הזירחה תמיכס םע דחיב תורושה ךרוא לש ןויוושה-יא ,תאז 

"תיפאה הוולשה" תורצוויה תא ןאכ םיענומ והשלכ תמכחותמה 

העווז לש ןותנה רשקהב המוקמ הנריכי אל יאדוובש ,תיסופיטה 
.תורעש תרמסמ 

תויפשל ףוריט ןיב 

ןליצהל ידכ ויתונב יתש תא ךורב גרה ,ושפנב די חלשי םרטב 

תא ליצמ ךורבו ,וחור ץמוא וב דגב ףוסבל .היופכ תד-תרמהמ 

הרוהט הנווכ ךותמ תונבה תתמה .תורצנה תד תלבק ידי-לע וייח 

.השודק לכ ללושמה אמלעב-חצר השעמל ,ערפמל ,התע תכפהנ 

לשו ותורצנתה לש לופכה אטחה תא תאשל באה לש וחוכב ןיא 

תלבסנ-יתלבה תואיצמה ןמ חרוב אוה ןכ לע ;ויתונב תגירה 
ותשא רבק דיל ךורא גולונומב .ןועגשה יעותעת לא טלמנו 

ןובשחוךיד רסומ אוה (!םשה שודיק לע התמ ,םנמא ,איה) 
רבעש המ לע — תוקדטצה קפס ,יודיו קפס — עטוקמו רעסנ 
ףוליס ןיב םיפרפרמ וירבד .ומצע אוה השעש המ לעו וילע 
:תעד-תולילצ ךותמ תואיצמה תרכה ןיבו תמאה לש יפוריט 

.הטוש םיתיע ,םילח םיתיע 

ורבדב םיפלחתמה םילקשמה ינש יכ ,תוארהל הסנא ןלהל 
דחיי ופוריטל :רוביגה לש ושפנ יבצמ ינשב ביקע רשק םירושק 

.רחאה לקשמה תא — ותויפשל ,דחאה לקשמה תא ררושמה 
הנבימ לע תתשומ ('א לקשמ :ךשמהב) דחאה לקשמה 
הרושהו הינשה הרושהשכ ,תויאכורט תורוש עברא לש ידוזורפ 

:וזב וז תוזרחתמ (תורצקה תורושה) תיעיברה 
 U — U — U — U —

 U — u — u —

 u — u — u — u —

 U — u — u —

תורוש לש תוגוז דימעמ ('ב לקשמ ךשמהב)ינשה לקשמה 
:םידמצב תוזרחתמו ךרוא-תווש ןהש ,תויבמאי 

 — U — U — U — U

 — U — U — U — U

ןועט ורוביד רשאכ ,הרועסו הפורט ךורב לש ותעד רשאכ 

וירואיתב תתוועתמ תואיצמה רשאכו םיקעוזו םיקזח םיטקפא 
חתופה ,ץרפתמ לקשמ והז ;'א לקשמ שמשמ — ויתונוימדבו 
םידבוא םייליעלמה תורושה יפוסשכ ,תמעטומ הרבה לש הקעזב 

םלוה רתוי תורצקו תוכורא תורוש לש ףוליחה ;לומלימ ןיעמב 

תרדענ (ינומךה דוסי איהש)הזירחה ;תוביצי רסוח לש בצמה תא 

ויתונוכתל תודגונמ ןה הלא תונוכת .תורושה רפסימ תיצחמב 
,תמעטומ-יתלב הרבהב חתופה ,תויפשה לקשמ ,'ב לקשמ לש 

הווהמ הרושה שארב הלפשההשכ ,תעדה-בושיי ךותמ וליאכ 

הזירחה .אלמ לוקב רובידה לא הקיתשה ןמ ןותמ רבעמ ןיעמ 

הניאש תואדווה ןמו עבקה ןמ הב שי םידמצה לכבש תירכזה 
.רועריע תלבוס 

אלא םיאצמימה תא םיגדהל ןתינ אל הריציה ךרוא תאפמ 
ךדיאו :הנשיה הצעה יפל אופא גוהנל ארוקה לע :תונכסחב 

.רומג ליז 

הסנמ ןהבו ,'א לקשמב תובותכ תונושארה תורושה 144 
תד תא שוטנל םיכסה ובש ,םויה תא .ויאטחל שחכתהל ךורב 

:ךישממ אוהו ,"יתומ יתיאר םוי" הנכמ אוה ,ויתובא 
ילבזמ דלשמ / יננה רבב רחא /,רחא ןעי !יחמ םנמא" 

"?ינשמי וב ילא /,תועווזה םוי 

םנמאש ןעוט ,םשה שודיק לע תומל חוכ רצע אלש ,ךורב 
,אוה דוע הז ןיא ירה ,תומדא ילע יחו םשונ אוה ןיידע םאו :תמ 
אל :רמולכ — רחא ותויהבו .ירצונ שיא ,רחא אלא ידוהיה 

אשונה וניא ,םילקשמה יפוליחל םרוגש המ 
תונורכז תמועל יגארטה הווהה ןוגכ ,רפוסמה 
שגומ תונבה תטיחש השעמ אלה יכ — םיילידיא 
.רפסמה לש ושפנ בצמ אלא — םילקשמה ינשב 

ויתונוועב אשונ וניא בוש ירה — הרמהה ינפלש ךורב םע ההז 

ךבסב ךובסו תחא הכירכב ךורכ תוקדטצהה דוסי לבא .הלה לש 

םג "רחא" הלמה תלבקמ ךכו ,תודוותהל ךרוצה םע דחא ישפנ 

ןב עשילא לש ויוניככ ,רפוכ — טעמ היובח ,תפסונ תועמשמ 
שטנש ,ךורב :תוקדטצהה תרבוג בושו .רקפתנש רחאל היובא 
שטנ הזש לע לאה תא םישאמ ,הרמהה ידי-לע ויהולא תא 

.רמומה תא ,ותוא 

הדח ברח .שיבמ השעמ רוכזל םיענ-אלו תודוותהל השק 

הנעמל לחיימו דמוע ןומההו ,ךורב לש וראווצ לע תחנומ 
תלמל) העש התואב שרדנ היה המל שרפמ וניא ךורב .ונושל 

:הנע המ רכוז וניאו ,(תורצנל לבטיהל אוה ןכומ יכ ,המכסה 

ךות ,חילצהש רחא ."הרוכזא אל התע /יתאטיב רשא תאו" 
לש אטחה לע תודוותהל ,המוצע תושגרתה ךותו תויוטבלתה 

.ויתונב תגירה לש עשפה לא םג ףוסבל עיגמ אוה ,תדה תרמה 

אוה ('ב) שדחה לקשמב םגו ,לקשמה הנתשמ הז יודיו םע 
,תואסריגה יתש תא הוושנ .תונבה חצר לע רבדל ךישממ 

:תויפשה תסריגו ףוריטה תסריג 

:'בהסדיג :'א הסדיג 

,באה ינא ,שיאה ינא — ונידמחמ תעדיה 

בש אלו ,ויתונב טחשש יהנה ןירוח תונב ןה 
םד םרט ,רוחא וניכס ...ןהיתושפנל יתארק רורד 
י םח דא הלעמ ,והסיכ !הנאמ איה — םירמ 
באכמ ,םד ועלעי יניעל ,תקפרתמ הרופצ םג 
—וג ודיניו ורפרפי ,התוחא לע הכוב 
,ןה וקבאנ תוומה-רמ םע תטבינ יב היניעבו 
ןיאו ,םימחר יבל עדי אלו התואו ,תננחתמכ 

?ספ םנמואה ...בא שגר יב יתלוכי אל ...הנושארל 
- — תוכר היניע אושנ 

!ינמ הנרוס ,יתונב ,היוא 

...!תוקמנ ,יוה ,יניע דוע 

ןויזחה רעוב דוע יכ 

,ינושיא ךות בהלכ 

,יחומ ךחלמ ,יבל קנוי 

.ינוא תיראש ץצומ 
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זעמ ךורב ןיא ('א לקשמ) תעטוקמו תמגמוגמה 'א הסויגב 
שקבתמה ,"יתטחש" לעופה םוקמב .התיווהכ ותלועפ תא ראתל 

רבד ,םצעב .("...הנושארל התואו") תודוקנ שולש תואב ,ןאכ 
אוה-אוהו ,ןירוח-תונב ןה התע יכ ,ויתונבל ןהל הרק בוט 
יביטקייבואה רואיתה םוקמ תא .ןהיתושפנל רורד אורקל הכזש 

הז עטקב שרעמ רתויו ,תילאנויצומאה תוסחייתהה תספות 
םיזע םיחתמ לש רקובמ-יתלב ןקרופ וב שי ,עוריא תריסמ 

.רבודה תמשנב 

הסריג) לקשמה תונתשה םע השיגה איה ןיטולחל הנוש 
דע לש תירזכא תולילצב ומצע השעמ ותוא רפוסמ התע .('ב 

ףוגב םנמא)"טחש" לעופהו ,קסופ םוגמגה .יביטקייבוא הייאר 

תושגרה תרעס .ךורב לש ויפמ תוקמחתה ילב אצוי (ישילש 
,תושגרמ ררחושמ םדא לשכ אוה קייודמה חווידהו ,הככש 

תויצומא שי ןאכ םג ,יאדו ."בא שגר יב /ןיאו" :לוכיבכ 
תא תוענומ ןניאו "תוילאמרונ"ו תונסורמ ןה ךא ,("!היוא") 
תינויגה הקמנה תתלמו איהש-תומכ תואיצמה תא תוארלמ באה 

/תאש יתלוכי אל,הרא ,יכ /,רובייתכרי ןיתדרוה ע*7":וישעמל 

/ /םעה ידיכ ,רצת ידיכ /תת ןתוא :ילרוג רמ תא 
.רגו "ישרק לכ תא /רצה תיכ תוחכוש ןתויהל 

ךרדב ,ךורב רבוע — ('ב)לקשמה ותואב דימת — ךשמהב 

רואיתל ,(ןבל/רוחש) םיכפה לש תיביטאיצוסאה תורשקתהה 
ויה דמשהו תונערופהש העש ,רתוי קוחרה רבעה לש עגורה 

הילידיאה רויצב ךיראמ אוה .דיתעה קיחב םירתסנ ןיידע 

,תונטקה ויתונב םולשל ותגאד תא ונורכזב הלעמו תיתחפשמה 

רשקב ,זאו .םידליה תולחממ תחא בקע ןביאב הניפסית לבל 
וירוהרה םיבש ,(דיחפמ ששחכ ךא ולו)תונבה תומ לש אשונל 

דיימו ."...רוב-יתכריב יתומ !יתומ ,הה" :קיעמה הווהה לא 
תא וכפש ידי אל" :ותופח לע ריהצמ אוה וז האירק רחא 
ינא" :תשרופמה האדוהב לחהש ,ךוראה תויפשה עטק ."םדה 
;תצרמנ השחכהב םייתסמ ,"ויתונב טחשש /,באה ינא ,שיאה 

םוקמב עיגמ ןכ לעו ,שדחמ ךורב לע טלתשמ תעדה-ףוריט 
שעג ומעו ,'א לקשמ רזוח ןלהל .וציק לא תויפשה לקשמ הז 
.ןועגשה-הכומ שיאה לש ויתפש לעו ובלב םיצצורתמה תושגרה 

ןמ ,המקנה קרפ אוה ףוריטה לקשמב וישכע אבומש המ 
תוללותשה לש האישב .ריעה תפירשל דעו תפצושה הללקה 

לטנמ ,ךכ לכ ול שורדה ,רורחישה תא ךורב גישמ ויתושגר 
תויהבו" :ושפנ לע ץבורה — תונבה חצר תמשא — המשאה 
תולוע ,וניתונב יתש /:יתברקה וא ןברוק /ךורע דקומה 
תויש /דהי ןהיתש .ילא תווצמל /יתכרימ אל ןעי /...תומימת 
לש ותומדב ומצע האור ,ויהולאב דגבש ,ךורב "...הלועל ויה 
התע רייטצמ תונבה תגירה לש עשפהו ,הנומאה למס ,םהרבא 

.קחצי-תדקעכ ,לאה תעיבתל תונתייצב ויניעב ■ 

,המךמזל ךורב לש וחור תעגרנ הז רהטמ ןקרופ ירחא 

ונק ןברוחו סיסה תומ :ןטק ידדצ טרפ לע רפסל הנפתמ אוהו 
רופיצה תשרפ לש הפוקשה תוילמסה אל .הלודגה הרעבתב 

תריסמ ןפוא אלא ,תיחכונה הקידבה רשקהב ונתוא קיסעת 
םויה-למעב הכרד היהו" :יעדמ טעמכ ,קויד ןאכ טלוש .םירבדה 

תורעשמ וא םישבכה-זגמ הל רמצ ףוסאל וא ,לק רצנ איבהל 

ידכ .רכו "ץובה טיטב הניק החטו ;ץוק יריסב תוזחאנה ,זע 

;תורושל הקולחה ןומיס לע יתרתיו חווידה ןונגיס תא טילבהל 

.תויפשה לקשמ אוה ,'ב לקשמ יפל בותכ הז עטק ,ןבומכ 
לש תוירקיעה ויתויעב תא לוכיבכ חיכשמה ,עטקה ףוסב 
לודגה ונוסא לעו וז השרפ לש *תוילמסה לע הלה דמוע ,ךורב 

הארמ לש יטסאטנאפה רואיתה םע 'א לקשמ רזוח דיימו — 
שדוחמ ףקתהבו ,קוחרמ וילא ףקשנ אוהש יפכ ,תרעובה ריעה 

רכזל יקנע המשנ-רנכ ונוימדב וז הרעבת האור אוה ףוריט לש 
"!יתילעה ומל /המשנה רנ רדהנ המו" :ויתונב 

אשונה וניא ,םילקשמה יפוליחל םרוגש המ :רורב דחא רבד 

יכ - םיילידיא תונורכז תמועל יגארטה הווהה ןוגכ ,רפוסמה 
בצמ אלא — םילקשמה ינשב שגומ תונבה תטיחש השעמ אלה 

,תורושה רשע תא ןוחבל ונילע הז ןורקיע יפל .רפסמה לש ושפנ 

ךורב ןימזמ הז עטקב .המאופה לש םויסה עטק תא תווהמה 

,תרעובה ריעה לא ומע תכללו הרבקמ םוקל התמה ותשא תא 

וניתונב" :ןהירוהל תוניתממה תונבה םע םש ורחאתיש ידכ 

ןבל אל דע השיתנ /...גח-ינדעו ליניתוניגנב /ךל תובחמ דבב 

ןאכ ."..!ילע — אנ ימוק ,יתנוי /...!יל םנ ךל ןתנאדב /נפ 
ויתונבו ותשא .תואיצמה ןמ טלחומה קותינה לא ךורב עיגמ 
ןויערה ;קוקז אוה הדקעה ןוימךל דוע אל .תומייקו תויח ןיידע 

;לילכ חכשנ ,עגר ינפל קר ותוא קיסעהש ,ויתונבל המשנ-רנ לש 

.ןהירוהל תונבה תגאד האב ויתונבל בא לש ותגאד םוקמבו 

לע ותמצוע אולמב טלתשה לאוגה ןועגשה :רבד לש ורוציק 
ביצמ ,ליעל תואבומה תורושב םייתסמה ,רישהו ,גולונומה לעב 

רורחישה תא תומלשב ףוס ףוס גישהש ,התעמ םדא ונינפל ןאכ 

.ינסרה תוילכ-רסומ לש ותוצירעמ שקובמה 

תינורקעה יתחנהל — הרואכל — תעוושמ הריתסב ,הנהו 

ילע אמש .תויפשה לקשמ ,'ב לקשמב אקווד םויסה עטק בותכ 

,ךרד-רשי םכח ותוא השעש יפכ ,הכ דע רומאה לכמ יב רוזחל 

לקתנש דע ,הרותבש "תא" לכ שרד רשא ,םיחספ תכסמב רכזנה 

?ותטישל ענכנ אלש ,דיחיו דחא קוספ לש ויטעב םותס יובמב 

אלא ,םידמוע ונא םותס יובמ ינפל אלש ינא רובס ,ןכבו 
טלוב יוניש ןאכ שי ,תישאר .ררושמה לש תינואג הקרבה ינפל 

עתפל !םדוקה עטקה לש תשעוגה תושגרתהה ירחא ןוטה לש 
לש ישירח רובידל ךורב רבוע (תרהרוהמ הקיתש ירחא ילואו) 

,היפ ךנכשמ /תמיש יכ ,ךל ,יתנוי המו" :ךור לשו םינונחת 
יפוא לעב רובידל האי רעוסה לקשמה ןיאו — "?רוב-לפואב 
רוביגה — רתוי הקומעו תימינפ הביס תאזו — תינש .הז 
הקלתסה תויפשה .ןועגשה תומוהתב יפוס ןפואב ןאכ עקוש 
תולילצ ןיבו ףוריט ןיב לדבה דוע ןיא ויבגלו ,ןיטולחל ונממ 

תא התע טלוק ,וב ךרוצ דוע ןיאש ,תויפשה לקשמ .תעדה 

ךוש םע :רחא ןושל .ויתודג לכ לע וב אלמתמו ואישב ןועגשה 

תולילצ לש יפוסה ןדבואה םעו ושפנ יבצמ ינש ןיב תוחצנתהה 

'ילמרונה' ובצמל היהנו דיחי-ןוטלש ףוריטה התע טלוש תעדה 

,לקשמה תא םג חצינ ,תויפשה תא חצינש ,ןועגשה .ךורב לש 
■ .הכ דע הנורחאה וז תא תרישש 

םדקומ םוקמב רבכ (היצאפיציטנא) םרטה לש ךרדב תזמרנ וז תוילמס 

ותיב לע ךורב רמוא םש .בוריקב ,הלש ןושארה שילשה ירחא ,הריציב 

לכ /ןיא רשא ,המוח תינונסל /ןק-הארמ ןיעב ול היה"ש ,הוולשה ימיב 

."רוא אלמו קר אלמ ןק /-רוקה וב אובי םוקמ 
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