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 וה י דבו ע יכדרמ

 הרצק הביתב לקו הנטק הזורפ לק

 .א

 תודוסי וליאמו ,היניינע ףקיה ,התדימ-רועיש ןוגב ,הנטק הזורפב ונתינ םינמיס הברה
 ,הרישו הזורפ בוריע — םייניב-גוס וא איה המצעל גוס םא רהרהל םוקמ ןתינ ףא .תבכרומ איה

 אינימו הנטקש המ דבלמ ,וז הביתכש אוה ררובמו רורב ,אהת רשא הרדגהה אהת םלוא .ב"ויכו
 .תועדה לכל דמועו רדגומ אוה אלה*הז גשומו — איה הזורפ שארל לכל ידה ,התרוצב איה תירוט

 הגיזמ .הגישהל ןיא דבלב הרישב ,ןילא תשגל ןיא םתס הזורפב .ןימוחתה ןיב הכרד ,ןכא
 .רוהרה וירחא ןיאש בוטיחב ,תושקונ תורוטנוקב ,לסופמ גיגהב ןאכ שבוג רתויב ךרה םזידילה .איה

 דוס ,הרוטקורטס לש המיכס ,ןינב לש וק ,ןיפנא-ריעזב םאו ,הב יוטנ הנקותמ הזורפבכ
 .חרופ הרישה ןליא הבל-בלבו ,היצקורטסנוק לש

 רלצינש ,גרבנטלא ,ירנה יואו בוכישט ,ןספומ .ןווכמ-תנווכב הדיש ןאכ ןיאש ,יאדו
 רקת ,םירבדל תחתמ ,םינפבמ קרו ,הזורפ ורביד םלוכ ,רפסל אלא ונווכתנ אל םלוכ ,ןמפושו
 .הפורצה הרישה רוהט ןייעמכ

 ,םותסהו שרופמה ןיבש חוורב ,זמורמב אלא אטובמכ אל החוכ — תיתימא הריש לככ
 אלמ םלוע ותוא לכב — הרופאטימבו הירוגילאב ,היצאיצוסאב ,למסב — הבוחב זונגש המב

 יוסיכל הבורע הב קרש ,היזנג-תיבב הרומשה ןרקב ,םירבדה-ילתכ ירוחאמ דמועו סנוכמה ,בחרו
 .חורה-בהזב אלמ

 ריצימ לדבהב .ףלוחה ,יעראה עגרה לעמ םירוהו לדבנ דשא ,קומעה ,לודגה עגרה תב איה
 איה תיתונמאה הציקסה — תספואו המצע ינפ תפקשמה הדדובה הפיטה ,ה'גאטרופירה ,עגרה
 תונייעממ הריהנ הלוכ ,דחאכ םיהו הפיטה ,הב ףקתשמ ולוכ םיה ןמ והשמש םיה ןמ הפיט

 .לודג ללכ הזיא לע דימת דמלמה ןטק טרפ איה .םייחה

 הומכ ןיאמ הצממ — בוקעל רושימה היהו — הכופיהב וז תרתוכ ךא .("רושימל בוקעה תיישע"
 .ןונגע י"ש לש ותריצי תניחבב רקבמה ךלוה הבש ךרדה תא

 ,תיטסיגולוכיספה :השידחה לופליפה תרותב תוטיש שולשמ תולואש ןהו ,תומגוד שולש
 שיגב הזמ הז םילדבנ ולא תוטישב םישמתשמה םינלפלפה .תיטסיסכראמ-ודביספהו תיטסיפוסוליפה

 תומומע ריהבהל םוקמב .תרוקיבה תכאלמ תא רתסלפ םישוע דחאכ םתשולש לבא ,םתרבסהב ,םת
 לאו .הטושפה תא םימקעמ םה המוקעה תא טושפל םוקמב !ריהבה תא םיממוע םה הריציב
 ןינמ ,תישאר .םיארוקה לע םינגתמו םה םידבתמ אליממש ,הלא םינמקעל חיננ :םינעוטה ונעטי

 תואלפ םירתתסמ וירוחאמש םנימאהב ,םכשומ לפרע-ךסמש תוירב לש םעבטמ ?הזה ןוחטבה ונל
 םולכ .חומבש תלותלתפ טשפתתו בלבש תימומקע הברתת םידבתמ וללהש דע ,תינשו .תורוצנו

 איה "לקלוקמב הלקלקה תא םילות"ש המחנה ?תאזה העדה ינפ תא םדקל תרוקיבה תבוחמ וז ןיא
 בטיממ ול הקינעה רישה תבש ,והחיטבמו רקבמה אב — ונטב םידק אלפמ ארוקה .אוש-תמחנ

 ,תירורהס תמוגמיג רוא התאר תורפסל תדבוכמ המבב .שולשה לע תחא המגוד ףיסוא .הינדעמ
 "הדיצי"ו םיטעמ תועובש אלא ורבע אל .ז"ש ראוניב עריא הז •תוזורחו תולוקש תורושב הבותכ

 הלגמ ובש ,ףיקמ רקחמ םסרפתנ דחא ימוי ןותע לש תורפסל ףסומב .הל יוארה הרקבמל התכז וז
 בלובמה ויפוריצו ויבינמ המכל םירתכ רשוקו ויתומותס שרפמ ,ריש-אל-ריש ותואב תוקומע ורבחמ

 הריציה לש תירישה התוהמ תאטבתמ המב ונל ריבסהל ללכ חרוט וניא הז ןלפלפש ןבומ .םיל
 בבגמו יטסיפוסוליפ ןויעב גילפמ אוה ולאכ "תונטק"ב קוסעל םוקמב .החבשב רפסמ אוהש

 ?רתוי דוע ךובי אלו ךובנה ארוקה אופיא השעי המ .ץק ןיא דע םישוריפו םישורד
 םיערוז םה .םתנכסב לזלזל ןיא לבא ,תורעש יקדוסב שאר לקהל רשפא :רמוא התא ןאכמ

 .ויגשומ םילבלבמו וישוח םיהקמו ותרבס םיריכעמ םה םיפירחה םהינממסב .חור רצוק ארוקהו לבה
 שפנ לע המחלמ יהוז .המרח דע וילעבב םחליהל שיו תחפסכ ונתורפסל השק ויתורוצל לופליפה

 :דבלב תחא ךרדבו םהינימל םינלפלפב םחליהל שיו .ולבהיו לבהה ירחא וכלי אלש ,םיארוקה
 •םהיתונקסמב געלנה תאו םהיתוחנהב ךחוגמה תא חיכוהלו רוזחל
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 והידבוע יכדרמ 246

 המירמ איה םידבכו םילודג תואשמ ,ךפיהל .תונטקב תקסועש ליבשב אל — הנטק החרפ
 .רתויב דבכה ץחלה ינפב םידמועו תחא השקימ םייושע ךא ,הרואכל םיקדו םינטק םילכב

 הפ םיפושח םילכהו ןורשכה — רצויל הסחמו דוגרפ רמוחה ןיא הנטקה הזורפב ,ןכא
 .םנוא-אולמב םירצויל םג ומכ םיריעצ םינמאל איה ןחוב-ןבא ךכיפל .םתלכי-יא ...וא םתלכי לכב

 .ב
 ןימוחתה בובריע הבורמ הכ ובש הביתכ-גוס ךל ןיאש המוד ,איה ןימוחת-תגוזמו ליאוה

 ןותעה ירעש םיחותפ תירוטאינימה הציקסה ינפלש םושמ אקוד .הנטקה הזורפכ ןילובגה תגסהו
 אנרו'זה ילושחנב העיבטו העימט לש תדמתמ הנכס הל תברוא ירה ,םיכורא םירבדל רשאמ רתוי

 ,םמוקמב םדובכש םימוחת ,הקיטסיאייסאו הקיטסיצילבופ ילגב הליבט לש ,ביבס םימוהה הקיטסיל
 .םולכ-אלו הנטק הזורפ ןיבו םהיניב ןיא ךא

 התואכ ,תחא דקומ-תדוקנב תוזכרתהה — הניחו החוכ לכ ,הריעזה תיטסירטלבה המישרה ,ןכא
 זוכיר ,יופינו יוצימ ,הברהמ טעמ איה .קיז הב תיצהל ידכ דע המחה-ינרק תדכלמה תלדגמ תיכוכז
 הז םעו דואמל םינידעו םידח ,קד-דע םיללכושמ םילכ אופיא איה תבייחמ העבט םצעמ .שוביגו

 .טעומב הבורמ תשיפתל לוביק-ילכ םתויהל ,דואמ םיזע
 םישידח םג םישדח תורפס-יפסומש ,םינוש םימושירו תוציקס ארקמל םירועינ הלא םירוהרה

 .המוי-תב היזאטרופרה ןיבל םהיניב עספכ רשאו ,םהב םיטשקתמ
 לש ןושאר תומישר-ףםוא ונינפל הנה .וז הקלחב םירדועה םג םיווצמ ןימוחתה תרימשל

 ךזינימה שיאכ הלגתמ אוה ,ןלהל רבודי ןהילעש ,תולועמה ויתומישרב יכ קפס ןיא .(* הנק ןורהא
 ,םוי-יריצי ,םירבד בור ול ופרוצו ,היצרופורפה הרמשנ אל הרוכבה-ףסואבש אלא ,הפיה הרוט

 .דבלב העש-ייח םהייחש
 דיעמה ,רבה תא ןבתה ןמ רובל ונילע ,םידוכיבה-סוניכב הרמוח רבחמה גהנ אלש םע

 .וכותו וביט לע
 דירומ ומכ אוה ,ךפיהל ,םיקחש עיקרמ וניא ,דוק וליאו .ףסואה םש אוה "עיקר ינולח"

 םימשה ,יארקאב אל .וינעב םדא בל ,לרוג-חפוקמ רענו דלי בל היב חמשל הצרא םימש-תסיפ
 יווהה ןמ ונינפל רייצמ אוהש םייחה תוניפב עורזה רואה בר אלש םשכ ,םה םיכומנ וירויצ בורב

 ,תינדרמו הדועס הביתכ וז ןיאש אלא ,תולדו ינוע ינב לע רפוסמ וימושיר בורב ,ןכא .יראטלורפה
 ןיבל הניב עספכש ,םינוא-ןיא-ינועלו תונעל היווד היאר ןימ אלא ,ונלש דנרב וא יקרוג ןיעמ

 .ןידל העינכ
 ,תלוספה-חפ ךותמ עוגנ ידפ הפטלו הל תטקלמה הדורמ הבולע תנומת שרח דייצמ אוה ךכ

 הניפ הלעמ אוה םיבקונ ךא םיטעמ םינווגב ."עטיקה" ,"ןופטשה" ,"העותה דליה" רויצ ךכו
 ןמ תעקוב ימוד ןתת אלש השובכ הקעז וליאו .("םא תיב") תודלימ חפוקמ דלי לש םייח תבולע
 .תומישדה-ףסואב ישונאבש-ישונאהו יראטלורפה רויצה אוהש ,"הרונמה די לע" רויצה

 :ןאיוראס רמא רבכ .רוסחמו ינוע ידלי םבור ,םידליה ירויצ םייוקש ךז םזיריל ,ןכא
 יברע דלי יכב עמשמל ,הבשומב דליה רמוא ,דוק לצאו ."המוד יכב םיכוב םלועה לכב םידליה"

 ."סומע ומכ הכוב אוה ,אבא" :האפרמב
 תבזכנה תלחותהו הגונה הבהאה רויצ ןוגכ ,הבהאלו הרענל וסחיב שי ינמפוש-יניסנג והשמ
 תינמפוש המכו ,"יבאב וללעתת לא" — בולעה היבא לע הפיה תבה דסח ולגלגב וא ,("יאשחב")

 ."הבהא ילב םלועה קיר ,הבהאו הוקת — םייחה ןכות הז הנה" :הזרכהה
 האב הניא הנטקה הזורפה םגש אלא ,םייחה ןמ ילוא םיחוקלה ,םישולק םירויצ ףסואב שי

 הרצק ןכ .םייח-הנשמ ונבלב היחיש יוארה ישפנ ערואמו השעמ אלא ,"היהש השעמ" םתס רפסל
 הריציב םייח םהל תווצלו ןח ןהל תוושל יושע רומוהה דסח קרש ,תויצאוטיסו תונומת רויצב וז

 .("םילוחה-תיבב" ,"הלותב-עקרק" ,"וידאד")
 ןוגי אל העיפשמ הניאש ,"שודק ןוגי" ,"ירוא") קיפסמ "יוסיכ" אלל תומישר המכ דגנכ

 רפסב שי .(יוכו "לארשי תבכרל רומזמ ריש") תיטסיצילבופ• המיענ ילעב םירבד וא ,(השודק אלו
 הלפעההו קבאמה ימיל דעו "הדובעה-דודג" תפוקתמ ץולחו לעופ ייחמ םייטסילאיר םירויצ רורצ

 תפומו ןינע ותתל יואר ,הנש םישולשכ ינפל הצרא בנגתהל קבאנה רענה השעמ םג .תויממוקהו

 .ו"טשת ,א"ת ,"םילושחנ" יצוח •תומישרו םירופיס — "עיהר ינולח" ,הוק זורהא (*
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 ז ב א - ר ה .י

 עגמ-ת וד וק נ

 דוע תזמרנ .רזופמב — שולש לכה-ךסב הנומ ינא ,ןיידע הטיטרמה העיריה ינפ לע ,התע
 ץוחמ ;הז חטשל ץוחמ ומכ איה ןכש ,םוכיס לש ףוריצל תספתנ הניא וזש אלא ,תיפוס ,תחא
 .רקיעו ללכ הריהב-יתלב אל יכ םא ,רתויב הקוחר איהו ,השיגפ — תחאה .ןמזל ןכו ,ללכב ללחל
 םישדקה-ילתכ ןיב "םעה-תפיסא" .םילשוריבו — א"פדת תליחתב ילואו ,פ"רת יהלשב הז היה
 תריתח תעשב ,ףוסבלו ,שממ "שאר לע שאר" ,להק תשודג הליל ותוא התיה "םעה-תיב" לש

 תאש םידומילה לספסל יל רבח אוהו ינולפב "יתלקתנ" ,האיציה תלד לא םידבעה ןמ םינומהה
 תעש תאז לכב ול אצמ ,הקיחד-קחוד-תופיפצ לש הז דמעמב דשאו ,רבכמ אל דחאכ ונרמג םקוח

 ויתעמש וילע .ותא רשא ,ונלוככ םינפ-ריעצ לבא ,רימת דחא ןיבו יניב "הרכה תושעל" רשוכה
 ."חולשה"ב דיש רבכ ול שי :ףיסוה ינזא לע 'השיחלבו !ידיע-ןב ,ןדמל קחצי :תורורב רמוא
 המו ,המועז אל תוכזל "חולשה"ב רבד לע תולעבה הבשחנ םהה םימיב "הילצרה רגוב" יניעב

 יניא .רופיס :"חולשה"ב אל יכ םא ,"תוכז" ול הפוקז רבכ ומצע אוה םגש ימ לש ויניעב םג
 לש ונקויד אהיש ךכל תדחוימ הביס זא יל ,דתיה יכ םיעטהל תוציחנה ללגב אלא תאז ריכזמ
 ךומסב םישדשדמ ונאצמנ רבכ י ךכל תוהש הנתינ יכו .שממ לש תוננובתהל הרטמכ יל םסוק ןדמל
 הפונת התואב הצוחה םיטלפנה םיברו ,רתויב ףחדה םצעתמ ,וללהב תוביסנב ,ןאכש ,חתפה םצעל

 בוש ,ןדמל םע ,םהמ דחאה םעו ,יער תא יתאצמ אל בוש ץוחב ,אל .קחרמל הפידהב תמייתסמה
 יוק לע ,ומכ ויתספת רבכ םייתניבש אלא .תומימת םינש ב"י ץקמ אלא ,בגא ,יתיארתה אל

 בורלש ,ונימי לש תורחשה תפוקתב ונב תאז איה העודי הלוגס .העוט יניא .םיידוסיה ותנוכת
 וז אל — ןמזה תצורמבש ,ובש דמועו-םייקה תא אלא ונתומשרתה אשונמ זא םיטלוק ונא ןיא

 תוניצר לש הגיזמ — .אלמ רושיא רשואיו ססובי ;ךפהל אלא ,םזוי אלו שטשוטי אלש דבלב
 ינפמ שוחבש תוננוגתה וזיא םעו ,דואמ היובח יכ םא ,םיתעבש הרומח הקושת םע ,תינוציק

 יסרבינואה ירעב ,ןכמ-רחאל ךפוהו ךפוה יתייה בר ןויעב ...שפנ-קופיסל םורגל ילוא לולעה לכ
 ולאכב לקתנ יתייהש תמיא לכ ,תוכורא וא תורצק םא ,שיאה לש ןיטישב ,םינש ךשמב ,תואט

 םילילצ וליא ףוס-ףוס ליצא ילוא :וניגוח ךותל י"אמ ןמזל ןמזמ םיננתסמ ויהש תעה-יבתכב
 ףקותב םימעפל תדערתמ איה םירדוקה םירפוסה לצא אקודש תדחוימה תוננורתהה תמינ התואמ

 תומישרו םירמאמב ,"תשלושמה ! המתירב"ב ,"הדסמ" התוא יקרפב קדקודמב יתשפח ו לודג
 ,תופירחב ןנוגמ הנושארל ויתאצמ י"אל יתריזחב .רכו "םיבותכ"בו "םידה"ב ותמיתחבש הברה

 זא אב םרט ומצע ןוחריה ,רמולכ ..."תונוילג"ה םויק לש תוכזה םצע לע ,םירפוס לש הפיסאב
 רבגתנ "םינזאמ"ה םולשל הגאדה ללגבו ,ותאצוהל תושענה תונכהה לע עדונ רבכ לבא ,םלועל

 גרוא" :תואמצעה-גח שדקתה לילב ,"גרואה" ןטקה רויצה הלעתמ למס תגרדל .ןויצב תוקיבדל
 ."לארשי יחרזאל תוסכ ינא

 .ג
 ילעבל ,חמוצל ,ףונל תקפואמו העונצ הבהא ןאכ ףא .עבטה ירויצב' ןמתסמ הוקבש ןקירילה

 םירופאה םימשב" :וינווג לכב םשגל ,ןנעה-בעל אלא ,עבטבש בגשלו ראפל אל ךשמנ אוה .ףנכ
 ידמ בגינ ףחרמו לק דאו ,המומעו הנטק ,הרזומ שמש הלק העשל הצנצנ םיל ץוחמש םיכומנהו

 ."בלה תודדועתהל האיבה םשגה תילולפא" — וא !"םתענה שמשה יאר תא אושלו םעפ
 ימ" :ןוגכ ותלוזלו ושפנל םדא לש ונושבכב םירוהרה םג ולא תומישרב אצומ התא

 — וילע ךתעד ןתונ ךניאו ךמומב שיגדמ ךניא דוע לכ" ."םדא רדגב וניא ,םדאל קוקז וניאש
 וליפא םתא םירבדמ ןיא ךא ,םלוע-יוונעל הליהת-יריש םירש" — וא ."וב ושיגדי אל ךירבח םג

 לגרכ שגרה תובקעב תררגנ הבשחמה" :ומכ האנ תירופאטימ הקרבה תצנצנמ ןכו ."םילמ יתש
 תובישח-יטועמ םירבדש הדימב" — :ררושמ שפנל הצצה וא ."הרשיה לגרה תובקעב תעלוצה
 ."ךרע-ילק-םירבד לשב דדועתהל היה לגוסמ הדימב הב ,וחור תא אכדל םילוכי ויה הרואכל

 םינועטה םירבד ,ההגההו הכירעה לושירמ םלעתהל ןיא ,ונינפל הרוכב-רפס יכ םא ,ףוסבלו
 .הנטק הזורפכ תזכורמ הביתכב רתי-תדפקה
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