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.המדקה

 ךשמב השדחה תירבעה ונתורפס לש הירוטסיה ליכמ רפסה
 םיניוצמ רתויה ונירפוסב אלא קסוע וניאש יפ לע ףא ,)1900—1850( הנש םישמח
 םנמא םיבושח ויה ונירפוס לכ טעמכ .יסאלק ךרע הזיא ןהל שיש ,תולועמה םהיתוריציבו

 תינרידומה הכרעהה תדוקנמ לבא *;ונתורפס תוחתפתהל הברה וא טעמ ורזעו ,םתעשב
 םהבש ,ם י מ ר ו נ אלא םניא םרתיו , םהמ םיטעמל קר תמיק תיתורפס תובישח הנשי

.השדחה ונתורפס לש התווהתה תריקחב קסועה לפטל דיתע

 תוניחב קר ושענ ופאמ ינפל .גרברעייפב םייסמו ופאמב חתופ רפסה
 תירבעה הצילמה תודלותל שורד דחוימ רפסו ,ינרידוט ןבומב הפי־תורפסל תונכהו
 התיצחמבו ח״יה האמה ףוסב תיתונמאו היח תורפסל תויהלו םלתשהל היתונויסנו השדחה
 התיצחמב קר ונתפשב החתפתנ הז םשל היוארה הפי־תורפס .ט״יה האמה לש הנושארה
 —הקיטסיצילבופהו הליבונה ,הרישה ,ןאמורה—תונושה היתונומתו ,ט׳יה האמה לש הינשה
 םיעורגה םינוציחה םיאנתה -רבדה תבס .םישורדה תונורשכה תא ןהל אוצמל ורהמ אל
 .היתוריציב םידמועו םיריוצמ םה יכ ,םרואתב ךיראהל ןיאש םיאנת ,וז תורפס הלדנ םהבש
 ןמזה ךשמב ונתורפס התשעש ךרעב ברה ליחה לע אלפתהל שי ומצע הז תמחמ םלוא
 קוידב ,רויצהו השגרהה תוקדב קחרמה בר המ - קילאיבו ג׳לי ,גרברעייפו ופאמ .רכזנה
 ; תוחתפתה לש הנושארה הפוקתב קר תושענ הלאכ תולודג תוציפק יכ ,רשפא י ןושלה
 /ונוה דוסיה .השדחה ונתורפסל שיש ימינפה לודנהו־םייחה-׳חכ לע רבכ ריעמ הז לבא
.םהבג תא שארמ רעשל ןיאש םילדגמ וילע ונבי התעמו

 ־אכראירטאפה ונייח םוחתב דוע םידמוע הילע םינד ונאש הפוקתה ירפוס לכ
 ־וק הזיא חותמל שי ןכ לעו .םהיתוריציב רתויב תטלוב הניא ץוחה ןמ העפשההו ,םיי ל
 םיפקתשמ הביבסה ןמ םיעפשומהו םישדחה םייחהש ,םיריעצה ונירפוס ןיבו םהיניב לידבמ
 לע ףא ,הז רפסב וללה םירפוסהמ םידחא ואב אל ךכיפל .תויטנב•םגו םירואתב םג םלצא
 םהבש םיניוצטהל .הרבעש האמהל דוע ךייש ,הבור םג וא ,תיתורפסה םתדובעמ קלחש יפ
.הז רפסל הטלשה ןיעכ ,דחוימ רפס שידקנ

 לעו ןהיניבש רשקה לע רבדל .תודדוב תויפארגונומ תרוש ליכמ ונרפס
 םיקפוסמו םיקד םינינעב שאר סינכהל ןיא .רתומל ונאצמ-הז לע הז םירפוסה תעפשה
 חורה .םימרוגו תובס לש הלודג תכסמב םידדוב םיטוח אלא ןפוא► לכב םניאש ,הלאב
 רוסמל קר ונלדתשה ונחנא .הז עוצקמב דיגהל שיש המ ונל דיגמ ןמצעב תוריציה לש ימינפה
.ןנושלב—תירשפאה הדמבו ,וללה תוריציה לש ירקיעה ןנכת תא



111 .םינינעה ןבת

 ן ■ .ירוקמה ןאמורה
—1 ופאמ םהרבא 27 |

1 , . . . • .וכו.־חו יתודלי
תישאר . תודיסחלו הלבקה ירתסמל ה־םנה
'| 3 , . .רפכב וייחו ופאמ לש• ותלכשה
3 1 ... י איהה תעב הלכשהה יצפ
! 4 . . .תירבעב ןושא-ה ירוקמה ;אמי־ה
5 . ."יסוסקילאה רהה" .תיטילופה היצקאירה
ן יתבש יפי .תוט-תנכסמ סיכעפ יתש לצנ ופאמ
6 . .הנליוובו ןייסארב ,גרוברויב ופאמ לש
תבהא" ינפל השדחה ונתורפס בצמ ."ןויצ תב־א"

' 7 : . . . . רופסה ןכת .*ן־יצ
לש שרפה .רמתו ;ונמא .סירובגה תנוכת
.14 . . . . ןונגסה .הידידי .ך״נתה
י 15 . . .הקים:אמ־רה ינמס .רואתח ןפוא
; תמשא" .ןאמורה תעפשה .הרישהו ןוימדה
1..................................רופסה ןכוה .״ןורמוש 6
24 . • םירוכנה תנוכת .רופסה ךרע
תרסה . תישעמה הלכשהה .ופאמ ירופס רתי

ופאס ."עובצ טיע" .םיאנקה לעפ הכסמה
2..................................................ךנחמ רותב 5
ופאמ ."תונויזח יזוח" .תונורחאה ויתמש
26 . ופאמ לש ותדיעת .ופאמ תומ .גרוברטפב
.27 ... עבמה ייחל תוברקתהה ."סנאסיניר״ה

.העדהה הקירילה
4 ל״כיט—ןוזנבל ףסוי הכימ 8 — 41

• ^............................................ותלחמ .יכינח
30 .... . "היורש תוסירה,
32 !1 • . . .קראל־קוחל ףסוי־הכימ תעיסנ
33 1 . . .״תלהק״י "המלש" .״;ויצ תב יריש״
| 36 . . .״ןישמש• תמקנ״ . המיאיפה תמגמ
3..............................................."ארסיסו לעי, 7 |

38 . . . .״ןויצ תב רונכ" .ררישמה תומ
41 1 .הבראה •ריש .ל"כימ תריש לש תיללכה הניבתה

.הריטאסה
—42 ג״לי—ןודרוג ביל הדוהי 79

42 . • . . .וכינחו ותודלי
43 . . י . .האדוהב ותדובע תישאר
44 ... . ."לכימו דוד תבהא״
4...............................................המיאופה ךרע 5
זוינותעה ת שאר .זבינופב ררושמה ייח
46 ... . ,'הריהי ילשמ״ .תירבעה
49 • . זליבב ותבש .ליוואשב ג׳לי ירוגמ ימ♦
 תרקבה ."תוירא ינש ןיב" ."הדוהי יריש"
5.....................................םינברה לע הנושארה 0
51 י . .המ-אופה ןכות . הפקשהה לש התומימת

.                  ......"שי תוליצמב״
53 . . ”ערפישופ תב תנסא״ .־הידליו השאי"
5................................................"ילייבי דודי 5
,'וגהנמכ ס1,ז, .גרוברספב דונל אצוי ג*לי
5...................................״הנית החמש תירחא״ 6
59 . . . .״תודיסח״ה לע ג"לי תפקשה
םינטק שילשמ" .הינשה הפיקתה .׳רחשה״
6....................................״םילודג םידליל 0
6..................................'קפסירר אקשא״ 2
63 ... . .'דוי לש וצ־ק״
6...............................תומיאופה תועינמ 6
67 ."ךניב תחמשו" .סינביה לע תרקבה תויחשש
םילהנמה .לע תרקב . תירוטסיה תפקשה רמוח
68 .״;'עמש; ב ףסוי •גש״. ״םבי תרמוש״ ,םיימש'י
70 . .״תודוקפה תיבכ יהיקדצ״ .ג״לי לש ותול
71 . . .תויקתה תבזכה .״ן׳-למה״ב ותדובע
72 . . . ג״לי לש ולבוי גח ."םיפורנ-פ״ה
 73 .תי־ומחו תינחור הלואג .ןויצ תבח .״ג׳לי יריש לכ,
74 . • .'תושביה תומצעה״ ,'ג״לי יבתכ לכ״
78 .נ״לי לש תיללכה ותנוכת .ג״לי לש תונורחאה ויתונש

 .תימואלה הרכהה;הוההייחמ ןאמורה

—80 ןיקסנלומס השמ ןב ץרפ 128

8..........................................................ותודלי 0
81 . . • ןיקסנלדמכ ידרמל תישאר
82 . ותלכשה תישאר . בולקש תבישיב ן־קםנ1ומם
83 . . . .'םידיסח״ה להקב ;יקסנלומס
;יקסנלומס ."דינמ״ו ןזחל-רזיע ריתב ;יקסנלומס
8......................................................הסידואנ 4
85 . . . היישסיאב ןיקסנלומס ."לומגה״
86 .דלונה תיאר .הליפב ה-שמ ."רחשה״ ."קדובי שחרש״

8.......................................־שי־חר יברדב .דעותי״ 7
8..........................................................״רדח#ה 8
8.........................................................םינצבקה 9
9........................................................םשה־לעב 0

91 .. . . . . . .הבישיה
9.......................................םידיסחה . דסח ישנא 4
9.....................................................ןאמורה ךרע 7

תנוכת .ישסיצילבופ ןורשכ . תוילאיר-יצח
98 • . . . ןיקסגלוכס תועסמ ,ףסוי
99 . .ןאמורה ןבוה ."ףנח .רחמש״ . תיכ תנכס
."םלוע שע" .ןועמש . דוד .ןאמורה ךרע
10!............................................תוריהזב םיניקת
103 . . תחלצומ יתלב הבהא . הטדקומ תונויצ
104 . , . ;אפורה ןכות .״רוכח תרובק״
110 . . . הלכשהה יל-לעת .ןאמורה ךרע
."רבשו ןיאנ" .היניסורל ןיקסנלומס תוכאלמ
1................................................. םחונ״ 1 1
.114 .ןאמורה ןכות ."םירשי לומג, .ןיקסנלוטס יאישנ



שינינעה ןכת

 תונומתה .םיילאידיאה םיררבנה ,ןאמורה ךרע-.
21 1 .ןיקסנלרגס לש החפשמה ייח .תודהיהו תוישונאהת
.םיססילאידוסהל ןיקסנלימס םחי .״םלמה^.

העיסנ .תיתדה הקיטנאמורה ,"תו?סל תע^
הרודהמב ןיקסגלומס ירופס .היסורל הינש'

122 . . . . . . ^הינש
1...................................״תירב םקנ4 .ית^ב. 2 3
תוימיאל לש הטיש ןורסח .ר״פסה ךרע־
127 . .ןיקסנלומס לש םינורחאה וימי .תיבויח־

.ןיקסנל מס לש תיללכה ותנוכת /השוריה^
128 .תונשגרו ק.זפח .וירובגל םופט רותב ןיקסגלופס:

 .תוירמחה תושירדה .הקיטסיצילבופה

—129 םולבנייליל ביל השמ 141

129 . . .וידומל תישאר .'םירוענ תואטח".
1........................................................."אושנ. 3 0

131 . . .״דומלתה תוחרא" .תוריח ינטם
3............................................... .״תופמינל 2
1................................................ןטק ״;אכוד, 3 3
134 . ^. . . .הםידוא± שורבב •יליל
35 1 .ירבע סומזיליה־נ .״םירוענ תואטח" רפשה ךרע
.הינשה הפוקתה .יתד ;קתמ רותב םולבגייליל•

1..................................................תויביטיזוסה 3 6
137 . . .שוכרהו הדובעה .״הבושת ךרד"
ךרד" .לארשי*ץדא בישי .תישילשה הפיקתה
1................................................"םילוג רובעל־ 3 8

1• . , ."השמ ייחכ שיקרפ השמח" 3 9
140 . . .שולבנייליל לש םינורחאה וימי■
תועיבתה .שול? ?יליל לש תיללכה ותנוכת

141 ♦ ♦...................................תוירמחה:

.תילאריבילה תודהיה
—142 םדורב ףסוי ןב רשא־ןבואר 158

142 . .'םייחהות רה" .תיתורפסה ותדובע תישאר■
146 . . .ימואלה םדורב .לאומש .רופסר ךרע
1 . . . .ןאמורה ןכות .*תוצקה יתש" 7̂
תב .ןוצרה יפרו חורה ינידע .ןאמורה ךרע
156 , . . .לאונמע .הרשכ השא .ךרכה
תודהיה .םדורכ לש תיללכה ותנוכת
1...................................................תילאריבילה־ 5 7
158 . • .דרוגה• רפוסה .ימואלה דושיה רסוח.

.תיטסירמוהה הליבונה
1 רטיטנדנארנ דח יכדרמ 5 9 — 172

159 • . • .תיתורפסה ותדובע תישאר:
̂)1. . . .״בילירג ריעב םידוהיה ררוצ". 0
1..................................................רופסה ךרע■ 6 3

1.....................................................״הינוויס״ 0 4
168 . . ."קיבדה" .הריעה תב .רופסה ךרע
ותנוכת .תודיסחה לע רטיפשדנארב תפקשה
172 . . בל בוטמ גלנלמ .רטיטשדנארב לש תיללכה

.עבטה תריש
1 הנאמ )ר״יצמה( יבצ יכדרמ 7 3 — 189

173 . . . . . .רכונח תישאר
1......................................םירייצל רפסה-תיבב 7 4
1..................................גרוברטפל הנאמ תעיסנ 7 8
179 ♦....................................,׳דבואל הוקת^
181 . . • .תוימואל .המיאופהתנוכ
1..........................................................תונויצ 8 8
189 • .עבטה תריג״ .הנאמ לס♦ תיללכה ותנוכת

.לארשיב תונצבקה ;יעבטה רואתה
ילדנמ( ץיבומארבא בקעי םולש

—190 )םירפס רכומ 257

1..............................................וירומל תישאר 9 0
1............................................עבטהל הבהאה 9 1
2 1 . םילוטלט .רגחה ל׳שהרבא .רפכב ץיבומארבא
קיבומאיכא .'קםלודופ־ץינימאקב ץיבימארכא

193 ."םינבהו תוכאה,. תינושארה ויתוריצי. :ושטידרבב 1
4'  1 ."םינצבקה רפס״ .״ןטקה םדאה" ,הינשה הפוקתה 1
.ילדנמ ׳ר .ןצבקבש "םדא״ה .דופשה ךדע :
: 08 . . . .םידודיה-יוחר 1ש ףוסוליפה ■-
20.) * . ."יתסוסל .רימוטי׳זב ץיבומארבא 1

תועסמ" .יטילופה רורחשה .ריפסה ךרע
2............................................"ישילשה ןימינב ! '6
ץיבומארבא .ןלטבה רוכנה .רופסה ןרע 1

225 . . . .תישילשה הפוקתה .הסידואב
2............................................... קמעב״ ־ 2 0

238 ..................................................ריפסה ךרע
םלועמ ליכשמ יצח . שרדמה תיב לש ליצאה ■

 תוחתפתה ..רטושמה תוירבה ריקמ .השעמה
2..............................................ףיקתה סנרפה 3 9
240 ................................................דואג.־*! ןרטלה
2................................................״םרה םימיב״ 4 1
םינמאה . תולדה לש הילידיא .רופסה ךרע
254 . . ."שערה ימיב״ .םידמולמ יתלבה
 לבוי ."הטמ לש הבישיבו הלעמ ■לש הבישי:"
.ץיבוכארבא לש תיללכה ותנוכת . הנשמה
2 ז 5 . • .יעבטה ריאתה . תונומת ןיבוק
 ,ידה ןוננסה . הרוצהל הלפט היגולוכיספה
256 ......................................................תונצבקה
ילכלכה בצמה .תורשפתה לש רמיה
257 . . . .תוערנכה רוקמ—יטילופהו



םינ•:"פ_י־ת

5ח6•.....................................ךורמ רתוי זוע.קיודמה ןונגסה .תודהיה תלואג
307
310

....................................................רבדמ-יתמ
• .״רדנה ירוחאמ^ .קילאיב •ריש תצובק

2 )םעה-דחא( גרובצגיג רשא 5 8 — 27 5

318. • . • • • .רועפה ך-ע. בושיה תרקב .תיתורפסה ותדובע תישאר
.תוימואלה .קילאיב לש תיילגה ותניכת258.................................................לארשי־ן׳ראב
319.... שררמה־תיב . הרוסמה259......................................לארשי־ץראל •העיסנ
321. . .השרח הפיקת .ןונגסה . שמכ שגרהריציה תדמתה ."חלשה, .*תודהיה רע*"
הקישפלזב ץומק .םזילאיר .תולגד תריש260.......................................................תימואלה
....................2...2..3.........היגולכיספו261.......................................תינחורה תוללובתהה

.תיגולוכיספה המישרה262
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1

תמו ן$םחה

.)08^1807-1( ^א^ םהר^

.הנבוק רורפ ,הקדובאלפב )1808( ח׳סקת תבט ׳יב דלונ ופאמ םהרבא ,
 ,לודג קחודב סנרפתהו 'ארמנ לש דמלמ, היה ,לאיתוקי ,ויבא י בי תת

 ותבהאמ .םירבעה םירפוסה בורכ ,םיבואכמו רעצ ,ץחלו ינוע ימי ותודליב האר ופאמ םהרבאו
 ונב תא "טיעלה״ל לאיתוקי לחה ,םיבוטה ויתונורשכב ןייטצמה דליהל הרתיה ותכחו■

 אב ב׳יה תנשל רענה עיגהשכו ;םינש עבש ול ואלמ םרטב דוע דומלתב תורומה תויגוס
 ־ילג וב הכמו דומלתה םיב החושה ןטק 'הבישי ־רוחב״ל יהיו ,שרדמה ־תיבב ומצעב דומלל
 ותואירב תושילח תורמל ,הלילו םמוי הרותב קסועה לודנ ןדקש היה םהרבא רענה ,לופלפה
 םוי ידמ םהרבא דליה לש ולכאמ, .ויבא ןהלש לע לכאש םימצמוצמהו םילדה תונוזמה תורמלו

 ףטושב החושמ תפ ,חולס־גד לש ובנז .םיטב*םילשובם המדא יחופתו שבי םחל היה ומויב
 ותויהב .םחלל םג בער רענהש שיו .)1 'םיבלמ יגדעמ״ל דליה יניעב ובשחנ האטחב וא זי#
 ויה וידליו ,ותשא תלחמ ילגרל דמלמה לאיתוקי )ויבא( תיכב רוסחמה לדנ, םינש רשע ןג
 רצ קר ,הננאשו הענכנ שפנב בערה יקוצמ תא לבס םהרבא דליה .שבי םחלל םג םיבער
 הלוחה ומא לש היתומוחנת .דאמ בהא רשא ומא תרצכ דוחיבו ,וירוה תרצב ול היה
 ירוסי תא לובסל חכ ול ונתנ ,שגרה ובל לע דעור לוקב הפיטה רשא ,םימיענה הירבדו

 ילב ,תינקתשו העונצ תוינע •דתיה תאז .הרוהה דמלב הפרתה אלו ,תופוכתה תוינעתה
 תושפנ הא הברק תינוציקה היינעה :הילע חותמ היה טויפ לש טוח םנ ףא ;תועיבתו תונעמ
הרמב ונרפסמ לע עיפשה ותודלי יסי ןחכו .םידירוה לא םידליה תושפנו ,םהידלי לא םירוהה

,> דצ ,ם״רת ,ץגייוב .ר תאב ,'1•שאב םהרב1> .#



ופאמג א

 .תונע• תאו ,)״עובצ טיע, ורופסב( םחורי תיבב ארונה ינועהו רוסחמה תא וראתב הבורמ
.)י ״םתרוה שפנב םתוקבדו הטהורו לאפר םידליה תושפנ

 .,ויבא תיבב םהרבא רענה הארש הארונה תולדה םג ,םישביה םידומלה םנ םלוא
 הנידעהו הכרה ושפנב ודיחכה אל — השפורמהו הינעה ותדלומ̂ריע לש רועכהו יחסה םגו

 לע הלועו חמוצה הפי חרפ היה הז .רהוטו דוהל הפיאשה תא ,תוליצאו יפויל םיעוגעגה תא
 ־חכו ופאמ לש תיטויפה ותיטנ .הדמחנה ותצנו ויעקפ תא טאל טאל חתפמהו ,הפשא יבג
 :היה םהרבא רענה .םיכרד המבב וצרפתהו םיינוציחה םילושכמה לכ לע ורבגתה זעה ונוימד
 תבשל בהוא היהו ,עבטה רדה לע גנעתהל ידכ ריעל ץוחמ אצויו םעפב םעפכ בנגתמ
 םיכפתשמה היליוו ןמינ תורהנה לע תומלוחה ויניעב טיבהלו "יטוסקילאה רה,ה לע דדב
 .תא ותודלימ ופאמ בהא ןכ .הבורקה הנבוקבש הלפתה̂יתב ילדגמ לעו הז ךותב הז

 ,הנידמב םיבבוסה םינזחה לכ חינה אל, יכ ,רפסמ ןאלפאק .א ודידיו .הרמזהו הניגנה
 ,הנבוקו הקדובאלס ,הלאה םירעה יתשב םיבוט םימיו תותבשב ללפתהל ואב רשא
."םתוא עומש ילבל

•יאלפו הלבקה תויזהב בחרנ רכ ריבכה ונוימד ול אצמ דוחיב םלוא ל _יט<ה
,ויבא תרזעב ,אורקל לחה הנש ו״ט ופאמל ואלמשכ .היתומולעת .ידיסחלוהלבקה

.תכב ןימאהו ,דועו ,״הריכזה רפס, ,*םיהלא תולעפמ״כ הלבק־ירפסב 1

 שמתשהל ופאמ הסנ תחא םעפ . הלבקה תורפסב םירכזנה ,תועיטקהו םישחלה ,״תולוגס,ה
 .הז לע רעטצה ודיב ונויסנ חילצה אלשכו ;״הארנ וניאו האור״ל תויהל ידכ תועודי ״תולוגס,ב
 .םידימאה םיתבה־ילעבפ דחא תב תא השאל ופאמ ול אשנ הגש ז״י יל תאלמב .דאמ
 לע תונוזמ "יולעה״ל חיטבה ונתוחו ;ותנותה־םוי דע התוא עדי אלו האר אלש ,הנבוקב
 םנמאו .הרותב לודג ברל היהיו הבחרה ךותמ דומליש ידכ ,םינש הטכ ךשמב ונהלש
 תגלפמל רבחתה םגו ,הלבקה וא "רתסנה;תרות,בו דומלתב תוגהל "ךרבא,ה ףיסוה
 דוסה תא םתבהאבו םחור ־תוצילעב ,םחיתואלפג־־ירזפסב ובבל תא וחקלש ,"םיריסה,ה
 ותוא האיצוה ,״םידיסח,ה ילולעת תא האגושה ,ופאמ לש ומא םלו6> .השודקה־תומולעתו
 םתוא אונשל םימיה ךשמב ךפהנ ומצעב ופאמ לש ובל םגו ;םהלש ״ליזיילק,הט הקזחב
 יכ ,םהיתולהקט תחאב ברל ותונמל ״םידיסח, המכ ולדתשה אושל .בורקמ םריכהש ירחא
.ללכב תונברהבו םהב הלחב ושפנ

 דומלתה לע וירועג-ימי ותולב ירחא ,ופאמ רמלש הנושארה הרזה ןושלה •,תלכשה תישאר
םוגרת הרקמב אצמ אוה .הקיתעה תימורה הפשה התיה ,הלבקהו וייחו וסאמ לש

 .תנוהכב שממיש ,הלוגארייאמ והילא ־ר ,ובר תיבב ך״נתה לש ימור ,יםכב
 ןושלה תא המוצע הדיקשו בר למעב ופאמ דמל הזה םוגרתה תרזעבו ;הקדובאלסב בר
 ,הלהקה ישאר תשקב י״פע ,הב בותכל לוכיש ,ךכ לכ הלדג וז הפשב ותעידי .תימורה
 ;חקדובאלפ תברקב רשא ויתוזוחא תא רקבל אבש ,ןייטשנינמיוו ףארגהל הכרב־תרגא
 ונתוה רבכ דרי איהה תעב םלוא .הנונגסו המעט בוט חא ללהיו תרגאה תא ארק ףארגהו

 היתמ דוקמ ול שקבל ץלאנ , םירשע ןבכ זא היהש ,ריעצה ״ךרבא,הו .ויסכנמ ופאמ לש
 דהא רפכב חזרמה ־תיב לש רכוחה לצא !דרומל היה ופאמ .ויפכ־עיגימ סנרפתהלו

 רפכה ותואב ופאמ ייהמ ונל ראתמ ,רפסמה לש ודידי ,גרבדירפו ;הנבוקל ךומסה
:תאזה הנומתה תא



3 השדחה ונתורפס

 ילב עוברו לתנ רונת תלדה דצב :ןשיה ׳חסונ״ה יפ לע יונב היה הזה חזרטה׳תיב,

 קר הצוחה אצויו תיבה ללח לכ תא אלסט ןשעה היה רונתה תא וקישה רשאבו .ןשע׳תבורא

 ףדנתי רשא דע תלדה תא חותפל רוקה ינפס ולכי אל רשא ,ףרוחה-תוטיבו .חתפה ךרד

 ןשעה םישי לבל - תיבה עקרק לע ,גזומה ינכ ,וידימלת ינש םע בשוי ופאמ היה ,ןשעה

 דחאב רג רשא > ילותאק רמוכ אב תחא םעפ .י״שר םע שמוח םדמלמו - םראוצל קנחמ

 דמלמו הפצרה לע בשוי דמלמה יכ ותוארבו ;חתפב בציתיו חזרמה לא .םיבורקה םירשבה

 געלה ירבד תא עמש ופאמ .הזה רזומה הארמל געליו קחש > ודי לע םיבשויה םירענל הרות

 םילהתמ קובפב וגעל לע בישה ןכל ,תינלופ אוה םנ ותוא תונעל עדי אל לבא ,רמוכה לש

 עמשמל ןימאה אלו ויניע תא שטל רמוכה .ןינעה ותואל ןווכמ היהש קוספ .תימור םגרותמ

 ךיאו .תימורה הפשח תא עדי ןיאמו אוה ימ דמלמה תא לאשיו ונושל תא הנש ףכת .וינזא

 רמוכה ברקתה םירבד תופילח ירחא .)ס^!״,( האובשמב יקדרד׳דמלמ תויהל. רפכל לגלנתנ

 ךלהמ לע העודי הלועפ לעפ ילותאקה רמוכה .ותיבל תובר םימעפ והאיביו ופאמ לא

 עגמב ותא אב ופאמ רשא ןושארה ירצונה היה אוה < ונרפסמ לש תינחורה ותוחתפתה

 רשא .תונוש תועידיב *דמלמה, רשעתנ רמוכה לש ויתוחישמ .ילבש ןתמויאשטב ,אשטבו

 וז הפשב םירפס ונרפוס אצמ ותיבב .תימורה תורפמה תא ויפט דמל דוחיבו ,ול ורסח
 לש תונשה תחאכ ,וידימלת םע ותדובעמ תויוצפה ויתועשב ,בר קשחב םהב ארקיו .םלאשיו

.*םירוכשה םירבאה תלומה אלמ היה רשא .גזוממ-תיכ ־

 וילע םיביבחה םירפסה לע דוקשלו דחוימ ינחור םלוע ול תושעל ופאמ חילצה הככ
 שיגרהש אלא דוע אלו .םישקה םהייח יאנתו רפכה״יבשות לש תורעבהו תוסגה ךותב סב
 ובבחתנ וללה םייחהו ,םירכאה לש םותהו טקשה ייח לע ךופשה הלענה םסקב םנ ופאמ
 ־תדובע תא םימעפ המכ וירופסב ללהמ אוה .רפכב בשיש ףרוחה ימי ךשמב רתויב וילע
 הפי הנומת ונל ראתמ אוה )א״י קרפ ,א״ח( "עובצדפיע״בו ,םירכאה בל-רשויו המדאה

:ףרוחה תומיב רפכה ייחמ הטושפו
 ררועיו תישילשה הרומשאה שארל עטשנ יובשה ל־קו .הלילב תורומשא יתש ורבע,

 תונולחה ןס םיריהזמ שא-יביבש וארנ םירבאה ילהאמ ךא .ץרא הפכמ ךשחה דוע .םימדרנ
 .השעמ םהילגרל םילענמ ןיבהלו םיצע ששוקל םירבגה :םלעשל םירבאה ומק יכ ,םירצה

 םעפ םלוהו שיטפב הכמ לוק עששנ םג . םיתששבו רמצב תווטלו גוראל - םישנהו ,)!תובע

."ותדובע דבועו ותכאלמ השוע שיא שיא . םיסוסל השוחנ׳תוטרפ השועה ,לזרב־שרח תיבמ

 הצילמו הלכשה ירפסב הבר הדיקשב תוגהל לחה הנבוקל ופאמ בושב , _ ,
יקב ופאמ היה ך״נתב .וז הפש לש הקודקד תא דומללו תירבע םיבותכה .מחה^כ0

לש תומיענה תורימזהו םיאיבנה לש הבגשנה הרישה יכ ,ןכל םדוק רבכ "

ן ושלמ 1 תוא תנומת.עדי םרטב יכ, ,רפסמ ןאלפאק ודידי .דימת ויעושעש ויה םילהתה
 הב רבדל והיפב התיה ןושלה חורו ,הפ^לע םתירחא דעו םתישארמ ך״גת עדי רבכ ,תרחא
 ופאמ לחה ןכ .)2״םתובא תמדא לע ובשי תע ,םינומדקה םימיב היזוחו הירפוס רבדכ
 םג הנורחאלו ,תיצנארפהו תינמרגה תונושלה חא ,הרומ תרזע ילב ,איהה תעב דומלל
 םה יכ ,םהה תורודב לארשי*י;יכשמ יניעב לפטל הבשחנ הנידמה־תפש תעידי .תיסורה
 .םייחב תישממ תלעות םוש הילעבל האיבמ הניאש ,"םימשה תב״כ הלכשהה תא ואר
 תעב דאמ רקי ןוזח ויה ,םתודלימ רדוסמ יאפוריא ךונח ולבקש ,םידמולמו םיליכשמ םישנא
 םי ר נ ויצ ו ל וביר זא ויה ונלש םירואנה לכ טעמכו ;היסורב םיבשויה םידוהיה ןיב איהה
תימינפ הכפהמ ירחא תעד תונקל שרדמה־תיבמ ואציו דומלתב םדוקמ וקסעש ,םיינחור

0! 5 דצ ,לירת ,הניוו ,״ופאמ םהרבא ייח״ )8 ,!גפזמ ,טיבל־ילעג )1



ו ש א מ ם ה ר בא4

 ויה אלה םיליכשמה .םתביבס ינב םע ומחלנש השק המחלמ ירחאו םשפנב הללוחתהש
 ריחמב ,םירוה תברקו החפשמה־ייח רשוא םנ ,םהל רשא לכ תא םיגתמה ,חור־ירובג
 ,תינמרגהו תיצנארפה תונושלה תא ורכב ןכ לעו .םישקבמ ויהש ,יפויהו תמאה ,רואה
 הינעו הלד התיה תיסורה תורפסה יכ ;תיסורה הפשה ינפ לע ,הנורחאה וז תא דוחיב
 .היצנארפו הינמרגב ח״יהו ז׳יה תואמה ךשמב וחתפתנש ,תורישעה תוירפסה לומ דאמ
 םג אול ,תירטח תלעות איהה תעב וניליכשמל איבהל תיסורה הפשה הלכי אל בגא
 הנתנ אל הלשממה .הילעב תא היחמה תונמואל ,ה ר ו י ר א ק ל םתלכשה תא תושעל וצפח
 הברה זא םיקוחר וניחא ויה םיחרזאהמ ;םידוהיל תוימשר תורשמ םוש טעמכ ,התע ומכ ,זא
 םיציפמה םירומ תדובעל ,תעדל השירד לב דוע התיה אל המינפ ונטלועבו ;התעמ רתוי

 תימצע־הלשממ ןיעכ ,תוידוהיה חולהקהל היהש ,"להק״ה ןוטלש ,הברדא .הלכשה
 תא חוקפל הלולע התיה תעדה יכ ,רוא־ץיפמ לכו הלכשה־שרוד לכ ףאב ףדר—)הימונוטוא(
 'להקה ישנא" םהל ונב הככ .וירשאמו וילהנמ לש תוצירעהו לועה ישעמ לע םידוהיה יניע
 ינש ןיב רושקהךמסכו ;ותוא בבוסה יללכה םלועהו ידוהיה םלועה ןיב תורעב לש ץיח

 ,תושרה םעטמ הנוממה ׳)ץ4ס68 4#{1ן<60( 'דמולמה ידוהיה" ושמש וללה תומלועה
 ,'םיאפרה קמעב תודדובה םי/בשה" ,וללה םיטעמה םיליכשמה םג םלוא .םיטעומה םירואגהו
 וגה ם״ך .םתד־יגהנמבו םהייח תוחראב ,םתשבלתב םהיחא רתימ טעמכ ונייטצה אל
 ,םימעה ירפוס לש תוריציה בטימ לע יאשחב וגנעתה ,)י ״םיינוציח םירפס,,ב םירתסמב
 ויה םה .תוצילעו שפוח ,יפויו ויז אלטכ םהל המדנש ,לודגה םלועהל רתסב הגרע םשפנו
 ףחרמ םחורש דועב ,ינועו תורעב ,תולפש ייחב םבורו םשארב םיעוקשה ,ץיקהב םימלוחכ
.תוליצאו דוה םיאלמ תומלועב העותו םסק-תוזחמ ןיב.

 ,הנטקה ותחפשמ יכרצו ויכרצמ ותעד חיסה אוה .יסופט ליכשמ היה ופאמ םהרבא
 'ותלכשה" ריתסמ היה אוה .וילע םיביבחה וירפסו ויתונויער םע דדובתהל אלא שקב אלו
 ואבחתהב וא ,ויבא תיבב רשא הילעהב ,תסנכה-תיבב רשא םישגה־ תרזעב וירפסב הגוהו

 ,רובצב ללפתהל ,םיכוראה וידגב תא תאשל ופאמ ףיסוה ןכ .ריעל ץוחמ רעיבו הדשב
 'ץמחתנ" אוה יכ ,רבדה עדונ תאז לכבו ;תדה יגהנמ לכב ריהז תויהלו ,דומלתב קוסעל
 רותב ונמט םקנתהלו ותוא ףודרל ולחה ,םידיסחה דוחיב ,םיאנקהו ,'רשיה ךרדה״מרסו

.תודהיהו םידוהיה יביואל םיבשחנה ,)2 ״םייגילרב״ה םיליכשמה דחא

 םקרתהל לחה ,הגש ב׳כ ןבכ ופאמ תויהב ,)1830( ץ״קת תנשב י
 ירוקמה ןאמורה ,'ןויצ תבהא״ רופסה תא בותכל ןויערה וחומב ."ירעב ןושארה

 םידחא םיקרפ בתכ האבה הנשבו .תירבעה תורפסב ןושארה
 וקיסעה תאזה הכוראה תעה לכ ךשמב .ןכ ירחא הנש ג׳ככ קר רואל אציש ,הזה רופסהמ
 ,ץוחבו תיבכ ,ומוקבו ותבשב וניגה לכ היה םהב ;ופאמ לש וחור תא רופסה ירובג
 תושפנל טאל טאל ויניעב ויה ונוימד-ירוצי .ונושל לע םתלמ התיה תוירבה םע וחחושב םגו

 ופאמ ןקת ןכ .דימת עשעתשמו יח היה ןתרבחבו ,ותכל םוקמ לבב ותוא תוולמה ,תויח
 ללכושמ רופסה אציש דע ,'ןויצ תבהא״ב אטבמו רובד לכ םימעפ המכ שטלו

.ודי תחתמ
 ,באה-אמוד לש םחירופסו ,תיצגארפה תורפסה תא ופאמ ארק הדחוימ הבהאב

,יסך׳זייא לש םיליהבט-פירקמו תואלפ םיאלמה וינאטור דוחיבו ,ה ג ו ה־ר ו ט קי וו

.תינמרגה הלכשהה ידידי וארקנ ךכ )2 .השודק םהב ןיאש לוח-ירפס )1



5 ה ש ד ה ה ו נ ת ו רפס

 םלוא .םתנוכתמכ םיבהא־דופס בותכל הזע הקושת ובלב וררועו ונוימד תא וביהלה.
הנממ תהקל לוכי אלש ,ךכ לכ הרעוכמו הבוצע ,הלד התיה ,ופאמ יח הבש ,תואיצמזז

 תא רתויו רתוי איהה תעב וסכ םידבכ םיננע .שדחה ורופסל םירובנו רמוח _
 ךושחה ונמלועל ץוחמ זא רדח אל דחא רוא־וק ףאו ,היסורב םידוהיה ייח . תוטולי£ה

 ,ןושארה רדנסכלא ימיב וניחא בל תא ונינרהש תומיענה תווקתה ירחא .רוגסהו
 ןיעמ ,תולבנהו םישורג תורזג םידוהיה לע ךליאו 1823 תנשמ ושדחתה ,םינפ םהל ריאמה
 תימואלה האנקה רתויב הרבגתנו הלודג היצקאיר זא הררש הלוכ הפוריאב .ונימיבש ןתוא
 רשא תוצראהב עבקש שפוחה״ינוקת לוטבו ןושארה ןוילופאנ לש ותלפמ תאפמ ןיעה״תרצ
 ירחא הב םיבשויה םירזה םימעה תפידר הליחתהו היצקאירה דוהיב הקזח היסורבו :שבכ
. 1831 תנשב הלשממחל םמוקתהל וסנש ,םינלופה לש הנושארה הדירמה החילצה אלש
 ודדשנ. לארשי ידלימ םינומהו ,הגש ה״כ ךשמב אבצה־תדובעל זא וחקלנ םידוהי המכ
 "יכינח( "םיטשייוטנאק" רותב הלשממהל ורסמנו )* "םיפטוח״ה י״ע םהירוהמ דיה־תקזחב
.םינשב תואמ הז התיהג אל הומכש ,לארשיל "הלהב״ו הרצ תע התיה וז ,)אבצה.

 הלשסטה הריבעה יבעה יב ,ירמוח הכ אלו ינחור זכרט אל ,םעל אצמנ אל לאוג םנו,
 תואסב םעה ביר תא וברש המואה יבוטו לארשי ילודנ ודמע םשארבש .םייללבה םידעוה תא
 ,םירצמב לארשי ינב ירחושכ ,היהש , ריע לכב יטוקסה ״להק״ה תא החינה לבא ;ורבעש
. >2 ״הלשממה תורוקש אלממו םעב הדור

 ופאמ לע טויפהו הריציה חור חנ היה-אל הלאכ םירמו םישק םימיב יכ ,רעשל בורק
 םיממעשמהו םילפאה םייחה .ותיבבש תולדהו ללכה תורצמ ירמגל ותעד חיסה אלול־

 ,ך״נתב םיראותמה וניתובא לש רשואהו טקשה ייח ואב םתחתו ,ויניעמ ומלענ ביבסמש
 ופאמ .םילשחי חרזא אלא הקדובאלס בשות אל היה אוה .דימת ופאמ הגה ובש רפס
 הירש תחיש תא עמוש אוה ,םדק ימיב שדקה־ריע לש התראפת״ןואג תא ויניעב האור
 טטושו ,הלומל אשנתמה םיתיזה-רה לע לייטמו ספטמ היה אוהו ,הינהכו היאיבנ ,היגזורו
ופאמ חקל ,רשואמהו טקשה ,הפיהו םודקה םלועה ותואמו .ןורשבו למרכב ,םירפא“ירהב.

 ויתובשחמ תא שיא עירפי אלש ידכ .ונוימדב םקרתמה ורופסל םירובגה תא םג
 קחרתמ ופאמ היה ,ץיקהב האור אוהש םימיענה ויתומולח תא םיני אלו ."י^מילאה

 ותינכת תא רדס םש .ריעל ךומסה ״יטוסקילאה רה״ה לע בור י׳פע דדובתמו *י
 יתורפס ןורכזש ,הזה רהה תא .ויקרפ בור תא בתכ םשו /ןויצ תבהא" ןאמורה לש

:הלאה םירבדב גרבדירפ ראתמ ,וילא רושק ךכ לכ בושח.
 הובג אוה הוח רהה .יטוסקילאה רהה םמורתמ ןסינ רהנל רבעמ .הנבוק ריעה לוסמ,

 לקהל רהב תונרדס תובוצח םהיניבו .םיחישו םיצע הסובס רהנה לוטש רשא עלצה .עפושמו
 הבושה .גג הילעו םיצע היונב הנשי הכוס הדסע רהה שאר לע .הדיריהו הילעה תא םירבועה לע
 ידודנ ורבע הנבוק ךרד םשו .היסורל וליה םע ןוילופאנ אב רשא הנשב , •812 תנשב היונב
 וד הכוסבו .)ינוי שדוחל העבראו םירשעה םויבו השלשו םירשעה םויכו ןאטינה תא ויתואבצ
 רדה לע ואלפתה וירשו אוה .ויתוחולו ויתוינכת תא םושריו ןוילופאנ בשי הובנה רהה שאר לעש
 רשא םירפכהו תורעיה ,תודשה לע וטיבי םא רהה שארס הארי רשא קוחרה הארמה לע ,םוקמה
 ןאסינה .םילודגה הירהנ ינש םע ריעה תא רהה שאר למנ תוארל הפי דוהיב .הנבוקל ביבסמ
 ■ חוס רבעמ .הישרנס ינש תאו ,הזב הז םיכפתשטו הירבע ינשס הותפלי רשא ,היליווהו

 לכ .הטצע הנבוק ריעהמ לודנ קלח איה רשא הקדובאלס הזט רבעמו .טוסקילא הנטקה ריעה
.*םש סיבשו םירבועה םישנאה תא שנ תונמלו תוארל רשפא .ויטרפ לכב ןיעל הארי בוחרו בוהר

 /השדחה תירבעה תורפסה תורוהל )2 .אבצהל תישררדה תושפנה תסכ□ םיאלממה ״להק,ה יחילש )1
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 ופאמ םהרבאמ

 *תב תא וררועב ,ץיביקציט םארא ינלופה ררושמה םג לייטל ליגר היה רהה ותואב
.הפיה והארמו םוקמה תדמח י׳ע ותריש

 רשא ןוילופאנ ד״עו ץיביקצימ ד״ע היחה הריממה יב - >1 ןיניירב בתוכ-קפס לכ ןיאו,
 לא םסק־ילבחב והכשמתו ופאמ ירבעה ןטיפה לש ונוימד תא הביהלה הזה רהה לע הפחר
.*םיבגשנ תוארמו תונויזח וילא םנ ולננ םשו ,הזה םוקמה

 .תבהא, ורופס תא םש ובתכבו רהה שאר לעש הכוסב ותבשב יתש לצנ ופאמ
,האולמו לבתה תא ,הוההיייח תא ירמגל ופאמ חכש ,'ןויצ •תנכסמ םימעונ

 ■הפיה םילשורי תא האורו םיתיזה-רה לע בשוי אוה יכ ול המדנו ,תום
םלוא .וילגרל תערתשמ

 וייח ויה -ןוילנה לע ויתונויזח תא םש בותכלו רהה ותוא לע לייטל - הזה גנועה ףלח,
י פיב .183! תנשב רבדה היה הנושארה םעפה .הלודנ הנכסב םימעפ יתש ופאמ לש
 תא רובעל ץופחיו ריעה ןמ ופאמ אצי תהא םעפ .היה ךכ היהש השעמו .םינלוסה לש דרמה
 ג םיסורה ליח הנחמב המוחמ הלפנ העש התואב הנהו ,יטוסקילאה רהה לא אובלו רשנה
 .םיקאזאק ורהמ זא .הנבוק לא םיברקו םיכלוה םינלופה םידרומה יכ .םהילא חאב העומש
 לסיקאזאקה וספת הלהבה תעשב .וילע רובעל םינלופה ולכוי לבל רשגה תא סורהל םידחא
 תזה םוקמב רבעש .ופאמ םנו ן םדי לע ורזעי ןעמל .השעמה םוקמב ויהש םישנאה לכ תא
 ןיב .רשנה ילבח תא ץצקל אוה םנ רוזעי ןעמל וחורצע םיקאזאקה .םדיל לפנ .ענר ותואב
 שאר לע תוריל ,יטוסקילאה רהה לעש םיחישה ןיב ורתתסהש .םינלופה ולחה הכו הכ
 ןזרגה תא לפיו .ועבטמ בל׳נומ היהש ״ ופאמ לע הלפנ הלודג הטיא .תרפועיירודכ םהיביוא
 וירחא וקלד תוטה-ירודכ ךא .וירחא םיקאזאקה ןמ שיא ףדר אל תע רסוחמ .חרביו ודימ
.ריעה בוחרב םלעיו ושפנ לע טלמנ רשא דע םיזוגאב ולאמשמו ונימימ ולפיו

 לארינינה .הנשה התוא לש ינוי שדחל הששו םירשעה םויב רבדה היה הינשה םעפבו
 ופאמ ךלה זא .הרבע המוהמהו דרמה טוקשיו .הנבוק די לע םינלופה תא חצנ יקסבונילאט
 תונויזח תא םש בותכיו .יטוסקילאה רהה שאר לע רשא .וילע הביבחה ותכוס לא טקש בלב
 ־םואתפ עסש וב תיבוצחה תונרדטה ךרד רהה לעמ ותדרב יהיו .וכרדכ תודחא ת־עש ובבל
 שגר ותואבו .םיחישה ןיב רתתסמ םינלופה ליחמ דחא הנהו אריו הכו חכ וטיבהבו ,־ הירי לוק
 תקירש לוקב רבע תרפוע-רודכו הירי לוק םעפה דוע עמשיי - הבורה-הנקט שא-יקיזו ןשע ואצי
 םיסורה ליח לש םילגרסה דחא אוה ופאמ יכ בשח ינלופה .הזה דעורה ךלהה לש ונזאל ךומס
 ירבעה הזוחה .ובל לא תוט־רודכ איבהל שקב ןכל .דרטה תטילפ רתי תא שקבל רהב םיטטושה
. )2 *םיבר סיטי רכז העש התואב והוזחא רשא הדרחהו דחפה תא םלוא ,תאזה םעפב םנ טלמנ

 ,גרוברויב דחא רישע ידוהי לצא יתיב-הרומל ופאמ היה ב׳צקת תנשב לש ותבש ימי
 לכ תא וחלשבו תונושלה תעידיב ומלתשהב תודחא םינש םש בשיו ,ברוברויב ופאמ
 ירחא .הקדובאלסב וראשנש וידלי ינשו ותשאל ותרוכשמ ףסכ •הנליווכו "יםאיב
 -הארוהמ וסנרפתהב .םינש עבשכ םש רגיו ,ןייסארב ותיב ינב םע עקתשה ןכ
 רפאמו ,םידוהי םידמולמו םיליכשמ לש הנטק הרובח זא התיה וז ריעב .תועשל
 ינבמ דחא וילע עיפשה דוחיב .תינחור העפשה םהמ לבקו םהמע חכוותה ,םתא עעורתה
 תא הלחתמ בתכ ופאמ .םיאבה םיטיב םנ םיבתכמ ומע ףילחהש ,שקאז רואינש ,הרובחה
 םלוא ;סופדב םמסרפל םלועמ בשח אלו ,ויברוקמו ומצע ליבשב קר ויתונויזחו ויתוצילמ
.תולענה ויתוריציב ירבעה להקה חור תא תויחהלו ומעל הזוח תויהל ובל תא ררוע שקאז

.םש• )33 . 2 דצ ,רכזנה ורפסב )1



7 חשדחה ונתורפס1;

 ןב ול הריאשהב הנושארה ותשא וילע התמ םשו ,הנבוקל ופאמ '2ש ד׳רח תנשב
 ץלאנו ,תורענל רפס־תיב חותפל ןוישרה ול ןתתש הלשממה ינפל אושל לדתשה אוה .תבו
 ,הנמזהה לע חטש ןכ לעו .וילע הסאמנ רבכש ,תועשל־יהארוההמ לודג קחודב סנרפתהל
 ךשמב .ודיחי ונבל הרומל תויהל ,בוטאפא הדוהי ,הנליווב רישעה ירובצה־ןקסעהט לבקש
 רתילו ןאטלוש .קל ,ןיפ י״שרל ׳ ןהכה ם״דא ררושמהל ופאמ עדותה הנליווב ותבש ימי
 .תונוימדב הגושה ונעהו םימתה קלטה לע זובבו ןואגב וטיבה םבורש ,תאזה ריעה ימכח
 םירענל ימשרה ם״היבב הרומל ,הבורמ תולדתשה ירחא ,ופאמ הנמתנ ח״רת תנשב
 *ףיקת״ל עודי היהש ,בוטאפא םלוא .וייח ימי לכ דוע בזע אל תאזה הרשמה תאו ,הנבוקב
 ןאיצוהו — ונבל ךנחמ רותב ותדובעמ רטפתהל זיעמה ינעה הרומה לע םעכ ,ףורגא־לעבו
...הנומשרחלופכ רוע ־תועוצר לש תוקלמבו תופרחב ותיבמ

.ןויצ תבהא

תורפסה התיה )1853 ,הנליוו( 'ןויצ תבהא, רופסה רואל אציש םרטבונתורפם בצם
בור יפ לע ובתכ ונירפוס . רתויב הינעו הלד השדחה תירבעה ינפל השד̂ר
 .תוריצי וזיא ונל וחינה םהמ םידחא קרו ,ןכותו םעט תורסח תוצילמ • דייצ תבהא,

 וזיא בתכ ץיניטירקט )ןוזניול בוד קחצי ׳ר( ל״בירה .תורודל םייק ךרע ןהל שיש
 יכדרמ ׳ר :הלכשההו תודהיה לע תוכז םידמלמה ,םיבושח םייעדמ-סייטסיצילבופ םירפס
 טעמ וציפהש ,םייטסיצילבופו םיירוטסה םירפס וזיא תירבעל םגרת וא רבח גרובצגינ ןרהא
 םיריש המכ בתכ ןוסנבל ןהכה )בוד םהרבא( ם״דאו ;היסורב םיבשויה וניחא ןיב תערו רוא
 .תוריקח םע םהב תברועמ תיתימאה )שפנה“תוכפתשה( הקירילהש ,רתוי וא תוחפ םיפי
 ,ותשגרהתויעבטו ונונגס ךורי׳פע הזה םשהל תמאב יוארה ,'ןוילע דסח״ב ררושמ .תושבי
 תמועלו .ןלהל רבדנ ויתודוא לעש ,ןהכה ם׳דא ןב ,)ל״כימ( ןוזנבל ףסוי הכימ קר היה
 הז ןיממ םירופסהש תורמל ,ונתורפסב ירמגל זא רסח ,םידבה־רופס וא ,ןאמורה היה תאז
 ..הפוריא ימע לכ לצא הפיה תורפסח לש הרקיעו הדוסיל תויהל ת״יה האמה ףוסב דוע ולחה
 לבקתנ ,תירבע םגרת ןאטלוש .קש ,יס־־ן׳זייא יצנארפה רפוסה לש ״זיראפ ירתסמ״ רופסה

 -ירואתלו םירופסל זא םיאמצ וניארוק ויה המב דע חיכומ הזו ;הבר החטשב ירבעה להקב ;
 ,ונל םירז םייח םיראתמה ,םימגרותמ םירופסב אל יכ ,שיגרהו ןיבה ופאמ םלוא .םייחה
 לע ותורמרמתה עיבמ אוה ויבתכממ דחאבו ;תונויזחל הקקושה םיארוקה שפנ תא עיבשנ
 ייחמ חוקלה ,ירוקמ ןאמורב תוציחנה ."יסך׳זייא יתפרצה םע הירבעה תנותח"
 תמאב השע וז השירד אלמש 'ןויצ תבהא" רופסהו ,רתויו רתוי.השגרוה ,םידוהיה
.ונמלועב תינחור הכפהמ

 םיכלמה ימיב הירישעו הדוהי יעוש ייחמ חוקל 'ןויצ תבהא" רופם(ד ןכות
 ,ןושארה תיבה ןמזב החורב הרישע רתויה הפוקתהב ,ונייה ,והיקזחו זחא 'י'מה 'נות

 םיתאמ ךשמב םיאיבנה וערזש ,קדצה-תבהאו רפוטה ערז .והיעשי לודגה איבנה יח הבש י
 םהיתושגרב ,תובוטה םהיתודמב ונייטצה הדוהי ינבמ םיברו ,הכרב־ ירפ זא אשנ רבכ ,הנש
 ,זא ורסח אל םילשוריכ םע-תברו הלודג הירקב םלוא .תוביבחו הונע חורבו םינידעה

 תא אפיא ונל ראתמ ופאמ .ןוא־ילעופו עשפ-תומזמ םימקור ,םיעובצ ,םיפנח םג ,ןבומכ :
תונועמל המרעו רקש י״ע םירדוחה ,וללה תיחשטה״ישרח לש'םיערה םהיללעמו םהיתולובתת[



ושאפ םהרבאמ

 םינבו םירוה וכסבסי םה .םימימתה, לש םרשאב תעלותכ םירקנמו םיחטבמ .תונכשמו םירשי
 תירחא םלוא .םהיתובוהאו םיבהוא ןיב םיגדמ וחלשיו םידידי ןיב ודירפי ,הלאב הלא
.חצנל קדצה לש ופוסו ,הרמ איה םיעשר

:השעמה־רופס הזו
 ןאצ ירדעו ,ןורשבו למרכב םימרכו תודש, ויה ,םילשוריב בשויה ,םרוי ףלאה־רשל

 םרוי ול חקו .״הדמחה־תויכש לכו ןש-ילכיה ,בהזו ףסכ, םנו ,'הדוהי םחל־תיבב רקבו

׳ דאמ המענ תא םרוי בהאיו .המענ תינשה םשו ,אריע תב תיגח תתאה םש, ,םישנ יתש
 המענלו םינב יגש ויה תיגחל יכ ,הגסיעבתו התרצ תיגח הב אנקתו :איה ראות־תפי יכ
 אצויה אבצה הנחמל חפסנ םרויו ,הדוהי בגנב םיתשלפה וטשפ איהה תעב .'דלו היה אל
 םא יכ ,ךלמל רשא שוכרה־רש ,בידנה הידידי ודידי תא םרוי שקביו .המחלמל םהילע
 תא קזח ןעמלו .ויתוזוחאו וידלי לע ויניע םישיו ותיבל באל היהי המחלמכ הבשי וא הפסי
 תחאה דלת םאו ,תורה ,הצרתו המענ ,וניתושנ הגה, :םרוי ףיסוה ןותחה׳רשקב םתירב

.'ויחאב שיא ןתחתנ זא ,תב — תינשהו ,ןב
 בושחיו ,םרוי לש המודמה ודידי ,טפושה ןהמ לש ותאנקו ותמח הלעה הזה רבדה

 דע השאל ול התתל ןאמ ,אריע ,היבאו ,תיגח תא םינפל בהא ןתמ .םקנ^תובשחמ וילע
 .םיקושעה תללק וילע לוחת אלש ידכ ,םילזגנהל ,ויבא קשעש ,תודשה לכ תא בישי רשא
 .וילע הבגעש םרויל השאל התיה יכ ול הנתנ אל תיגח םלוא ,אריע ץפח תא ןתמ אלמיו
 ,העומשה אפיא העינהשכ .ןיע^הארמל ערכ ותא וכלהתהב ,םרויל ותרבע ובלב ןתמ רומשיו
 ,ןכע תא תיסה אוה .ובוח תא תובגל םוקמ ןתמ אצמ ,םיתשלפה ידיב םרוי הבשנ יכ
 ןטקה וגב ,לבנ תא קר הקילדה ןמ ליצהלו ,שאב וינודא יתב תא חולשל ,םרוי^שט־ןב
 םימי שדח יגב םהינש יכ ,תיגחל דלונש *שילשה ןבה ,םקירזע אוה יכ ורמאב ,ןכע לש
 ,ןב ןבע שעיו .המודמה ושרוי ,לבגל םרוי תלחנ בוסת זאו ;הזב הז םרימהל רשפאו םה
 ,םהיבשוי לע שאב םתוא הלעהו םרויל רשא תוחפשה־־תיבו תיגח ןועמ לע תירפג הרזיו

 .הרעבתה תמשא הילע ולוגי ןעמל ,תיגח תרצ ,המענ בשומ תיבב הערל עע אלש דועב
 םרוי ירדע דיקפ ,הבורק ישיבא לצא טלפמ הל השחו המענ לע לפנ הזה דשחה דחפ
 םיעורה םע ןונמא לדגיו .הנינפו ןונמא ,תבו ןב םימואת הדלי הרה התויהבו :םחל־תיבב
 ןהל ןאצמב ,למרכה ירתסב עלס־קיקנב יונב להאב המא םע האבחתה הנינפו ,םחל־תיבב
 ,ןכע ןב לבנ אוה ,המודמה םקירזע אבוה ךכ ךותבו .ישיבא לש ויחא ,תתס לצב הסחמ
 יפ לע ול הדעוגה ,רמת ותבו ןמית ונב םע םש לדגיו ,הידידי תיבל ,הקילדה ןמ לצומה
 ביאכמ-ץוקכ היה םקירזע םלוא .םרוי ןיבו טיבש תודידיה“תירב תא םיקהל ידכ ,היבא
 והארמב תחשמ היה אוה .םילפשה וירוה לש תוערגמה לכ וב ולגנ יכ ,דמח־םרכב
 .ותוא לכלכ ולכי אלו ,םהיתוכילהבו םתוזחב םידמחנה רמתו ןמית ייח תאררטיו ,זיתודטב!
 תעב חלש ,הרושא םיאבומה םירפא ילוג ןיב רצ ינפל יבש •ךלהש ,הידידי ןתוח ,לאננחל
 אלפנה םולחה תא א רפסיו ,הידידיל תרגא ,לעבה ינהכמ דחא ,ירמז דיב איהה

.הארש ויתואצותב בושחהו
 לע ;שיאו העסד םחל יתלכא ;ףשנב יעיבשה םויב רבכ רהנ דע אובנו הלונה םע יתכלה,

 "עבוכו ךרי למ ברח רינה ,ושובלב רודה , םיניע־השי םלע הנהו ,יפולחב האראו .לחנה תפש
 ךז וחצפ .תופודא וייחל ,ודקדק תוריתכפ ברועכ תורוחש םילתלת ויתוצווק .ושארב תועושי

 חרפ יתיכב ,ותרזנ ריפס יתוארכ יכנאו .ינשל דפועו וסוס לע בכור אוהו ,בלחפ חצ ,בלשמ
 דחא יל רתונ אל םהפו ,הזה םלעכ ראות־ישי םינב ויה יל םנ אלה !םיהלא ׳ה החא :ארקאו

דיב קזחיו ושוס לעפ דריו , יחיש תא םלעה עופשכ יהיו .יעיני תשרל ,יניע לע ודי תישל
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 הצרת תב ,רשת שפנב קושחת רשא ,ישפנ ןה :רטאל ויתונש ןחב יל רסאיו ןעיו ,,גיסי
 ךשפנ ידטחט לא הנויצ ידבע תבשו. ךיתלאנו ,ךתובש׳ץדאם ךשפנ •סע קושהת , ךתב
׳ . "ה רואב םש רואל

 םולחב הנוש יהתו .הלדנ רשאכ והתארק רמתו ,הצרת תחתלמב רומש היה לאננח. בתכמו.
 הל הארנ דמחנה םלעה הארמו ,המעפל ןויזחה חור ל$ה וב הנויגה בורמו ;התודוא לע לאננה
 התוארכ דדונתתו ,ץיקהב םקירזע תנומת האנש ןכ םולחב ותנומת הבהא רשאכו ; ליל-ןויזחב
 רמתמ ומכ , לאננח הארש רוכנהו הפיה םלעהמ יונש תילכת הנוש םקירזע היה יכ .'ותוא
 ויתורעש ,הסוק-לפש היה הנש הרשע־שש ןב ותויהבו .והארמב רז, היה אוה .ול הדועיה
 רמתל הממד רמתו ;םידוקנ .םידוקנ וינפ ,תובחרה ויתופתכ לע בהז-תלונכ ושאר ,תובוהצ
 ,הינפ ראותו ,יםוי׳תלילכ המלע ההיה הנש הרשע-שש תב התויהבו ,הרדהבו היפיב
 הירוהל םיעוש; ש יהתו ,ןחו םעונב חרפתו לדנתו ; תובידנו תומיענ - היתורבדמו היתוכילה
 הער םקירזע ןיע . דאמ ודרפנ םהיכרדב םנ יכ ,דבל םראתב אלו, . *היאור לבל תודומחו
 בערל קפתו ,היבא תיב יתרשמל דשח התטה רמתו ;ןויבאו לדמ ץפק וידיו ,ותיב יתרשמב
 רשא .ולינכ םירענ םע רבדל ויניעב זביו ,ויבא תיב דובכבו ורשעב ללהתה םקירזע .השפנ
 םנ הצקש אלו התזב אל ,היתוער ןיב החור תונעב הכלהתה רמתו ;המה םיפולא ינבמ אל
.*שעה-תלד הונב

 ןמית םנו ,ריעה תוביבסב ץיק־־תונועמב תבשל םילשורי ירישע ואצי ביבאה אובכ
.הבורקה םחל תיבל הינפ המש ותוחאו ,הלמרכה ךלה ןמית .)י םיגטיקה ןיב ונמנ רכזמ

 ,רדה ןונבג שאר לע הלת לע היונב , םילשוריל בגנמ הפקשנ ,הדוהי יכלמ שרע ,םהל־תיבו,
 ףונ הפיב .םהיתוש ךיחל םיקותמו חלודבכ םירוהט םימ-תוניעו ,תוראב ,תוראב היתוביבס
ת ורגוח 1ריעה לשו היתועבג .םהירוכב תולבשאב םיעלותמ םישע׳ינפנו םיננער םיתיז ולדגי הזה
 הצראו ,רקב ירדע וערי םשו ןאצ-ינב ודקרי םש ,םינשושו םיחרפ תמקר ייודע היקמעו .לינ
 םנ , אוהה שוקמה ימימ ןהילא תווקהל תוכרב שלש המלש ךלמה רפח ששמ .שבדו בלח תבז
 ןהיתוביבסו ,ףסכב םישחנכ תוכרבה ינפ .ושושמ תירק םילשוריל םימה איבהל ול השע תולעת
.*םה־אפע ןיב םיבהאב שיםלעתמ הנוי׳ינבו םירותו ,ןיע-יביהרמ םיברע

 .והבהאתו ,וחורב ןידעהו הפיה העורה ,ןונמא תא רמת התאר הזה דמהגה םוקמבו
 רמת הריכה ,םיחרפ-ירז עלוקו תוליצאו הבהא יריש ולילח לע ןגנמה ,ןחאלמה הז םלעב
 םוי התוא וליצה ירחא םיתעבש הלדג וילא התבהאו .םולחב לאננחל הארנה הריחב תא
 םיעורה ומוקיו ,תוערפ םב וערפיו ןאצה ירדעב םיריפכ וצלפ דחא הלילב . תומ תנכסמ דחא
 הזמ העדי אלש ,רמתו .תושרוחבו םיקמעב םירתתסמה םיתיחשמה תא תולכל םיניוזמה
 איה .הדשב םיחרפ הל הטקלב ,ןונמא הערמ םוקמל הדבל ךלתו רקבב המיכשה ,רבד
 וגנעתה םהינשו ,ונאצ תא ותוקשהב םימה ־לבוי לש ינשה רבעב הבוהא תא התאר
 —דחי תומיענ םיחחושמ םדועב םלוא ;םיכזה םימב םיפקתשמה םהינפ הארמ לע
! האלתמ הגהו

 תויוטנ םירספסב ויתורעש ;וחארט ארונו םויא . תיחשט הירא אצי השרוחה-ינק רתשמ,
 שאיןושלכ ונושלו חותפ רבקכ ונורג ,שא-תוקיז תורזס ויניע ,זראכ ובנזו •ויתושתכ לע
 ןנוכו רהדו ץפק ,החטבבו טקשהב קנזס אוה הנהו .םיללח םדל האמצו השבי , הטודא
 תחא םעפ ץופקל זוע רזאתיו ריחא גופי .םיטה״לבויל רבעמ האר רשא רדעה לא ונוא-ידעצ
היראהו דחא עגר דוע ;םערו קרבכ הרהט שיח ותשק ןנוכ ןונמאו .ול ויניע שטל רשא רדעה לא
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ושאטסהר-א10

 קחרה תומא רשעכ דודש לושיו ויתוילכ חלש ןונמא ץח יכ , דוע ףסי אלו ארונ לוקכ גאש
.'תוט׳תמיאט הנוטנהו תסלעתמה ,רמתמ

 רישעה היבא תיב תא רקבי יכ השפג־ליצט תא השקב הילא החור בושבו
 ,םיאיבנה־יגב ןיב ונמישיו ולומג ול בישי ןעמל ,גחה ימיל םילשוריל ותולעב ,בידנהו
.ונחלש לע םילכואה ,,ה ירומל

 דעונה םרוי ןב אוה יכ התעד ילבמ ,הבהוא תא רמתל ןימזה בוטה הרקמהש םשכו
 םלוא .ושפנכ הגבהאיו ,ןמית יניעב ,למרכב תרתתסמה ,הנינפ ןח תא הרקמה ןתנ ךכ — הל
 םואתפ ומלענ ,המענ ,המאו הנינפ .היחא ןמיתמ התבהאב תרשואמ רתוי התיה רמת
 ןמיתו ;ירתס לצא ןאובחמ־םוקט הלגי ןפ ןדחפב , םילשורי די לע םנה־ןב־איגב רוגל ואבו
 ,לחנה ונוגי תא !ליתשהל תלוכי ילבמ םילשוריל םירוכבה יאיבמ לש הזילעה החרואהל חפסג
ירתס ישנא .שעכ ובל תא לכואה

 ופטעיו ,הנוי-ינבו םירות ,לזוג םהיתוביבס ולתיו ,בהזו ףסכ ילסב ירש לכ רהבט וטש,
 ,םהינשל ךלוה םירשמ ןירקמ רוש הנהו .ועסיו רקבב ומיכשיו , םיריע ףתכ לע םילשה תא
 אוה יכ תוארהל ,ושאר לע רזנב ץיצת רשא תיז ילע תרטעבו בהז תוסונמה וינרק ןואגכ רדהנ
 םיקסע רדשלו ותמדא התסל . םדא-ןבל וב התרזע• וחכב תואובת בר .ידש-תוטהב לע ךלמ
 תיעבנל םולשל ארוק אוה הגה ,וב דביע רשא השקה ותדובע תולכ ירחא התעו . וירחא
 שדקב וכרד יב ;ושפנ עבושל אלו הלבאל .ריבכמל לובי םהמ איצוה רשא ,םיקמעלו
 ,יזו ישאל ומדו ובלה תא ותתב ,םישנאו םיהלא חמשי ותומכו ,וייח ומתי םש ,המילשורי
.'וילעבל םיטעממ - ורשב ןמשמו

 הזוגנש ותבוהא לע לבאת ושפנ יכ ,תאזה הדובכה לכל בל םש אל ןמית םלוא
 תיבב הבהאמ תא לבקל תונכה רמת התשע העש התואבו .ליל־ןויזחכ ונממ הפלחז
 וחמש הידידי תיב ינבו ,דעומה־יאב ןוטה ןיב תוכוסה־גחל םילשוריל הלע ןונמא .היבא
 יריעצו םיאיבגה־יגב ןיב והובישוה םג ,םיעורה־ידגב םוקמב תוצלחמ והושיבליו ותארקל
 לכ יניעב ונת תא ונתנ םיברעה וירישו ורבדמ םעונ ,וראת יפי .םנחלש םיפיקמה םיצילמה
 הנבש הפיה הכוסב בל תוחקולה ויתורימז תא עימשה אוה .ונממ ןיע הערג אל רמתו ,שיא
 לייטל םיבהאנה ואצי ,גחה לילב הב ךרענש ,ןייה־התשמ תולככו ; דמחנה ונגב הידידי ול
.הניגח־תוצילע םיאלמה םילשורי תוצוחב.

 ולהצי הלאו ,ןויצ םורמב ונורי הלא ,הזילעה הירקד לכב עמשנ גגוח ןומה לוקו,
 ,םכלמבו •הב וליגיו םיאור שיטיב־םיאבו ,םיקחשמ לוחמב םיאצוי תולותבו םירוחב ;היתובוחרב
 לכ לעו ןויצ-רה ןוכמ לע וריאה בורל םימשה יבכוככ ןמש׳תורונמ .וימיב םולש חרס יכ
 היגה חריה םג .ןיע הארמל םיריסס-ישלועסכ ומדנ ןחבו לסוע , דוד-לדנמו ,!היאורק( היארקמ
.'ןויצ -־ םיהלא-ריע לע שדק-תדרהב ורוא

 אלא םתיבל ובש אל—גחה־תחמשמו הבהא-ישחרמ ,ןיימ םישגרנה ,םיליטמה
.הלילב תרחואמ העשב.

 .חירק ןומה םודיו ,םיזילע ןואש לדח םילשורי ילכיה לכב ;והכ - הלאו ,ובכ הלא תורונמה,
 םיארוקה , ריעה׳ירמושו םישוצה תוגע לוקו ןיי׳יסולה תרמז דוע ועמשנ השמו השמ קר
 תתל ועוצי־שרע לע הלע זונטאו !היוללה -־ םילשורי ןכוש ,ןויצמ ׳ה ךורב :והער לא שיא
״...ויניעמ הדדנ ותנשו - המונת וישעשעל

 לדבהה תא האר אוה .הירוסיט םג םועטל ןונמא לחה הבהאה ימענמ םע דחי
יכ ןנובתיו ,רישעה ףולאה תב ,רמת ןיבו ,ינעה העורה ,וניב דירפמה לודגה יתרבחה
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 ולש ,םקירזע םג .הננישי אל םלועלו ,.ץראה לע םימש הובגכ ונממ איה ההובגו הקוחד
 הידידי■ תיב יגב יניעב ןח אוצמל הברהש הדמב ותוא אונשלו וב אנקל ףיסוה ,רמת הדעוג
 וביטמ תיבב אפיא היח ןונמא .ותימצהלו ןונמא תא לבגל תולובחת שקביו ;רמת יניעבו

 .אבצה־תדובעב עוצפה ובלל תשובחת וזיא שקב ןכ לעו ;דחי םג שפנ־ייונעו גנוע ייח בידנה
 ,רושא ךלמ ,בירחגס יכ ,ךלמה־קמעב ברקל םדי תא םידמלמה ,םיבכורה ליחב הנמנ אוה

 היראה ינשמ רמת תא ןונמא ליצהש םוימ הנש תאלמב .רוצמב םילשורי תא איבהל. ןוכנ היה:
 ,םכותב ןונמאו ,ותיב ינב ואצי ץיקה־ברש רבגשכו ;ויבהוא לכל התשמ הידידי השנת
.רהה ותוא שארמ הארי הפי הזחמו .םיתיזה־רהב רשא ולש ץיקה̂תיבב תבשל

 וניתובאו ...חצנ •תממד לטפו רודו רוד תוממוש תינבת .חלמה־מי ינש וארנ הזה רהל םדקמ״
 ומכ ךשהנ היתחתו ,הרוטעו םודפ תא םיהלא תחש ינשל איהה ץראה התיה ןדע.;גב יב > ונל ורשכ
 הרעוב תשז םנ ,הרטו תירשנ ,טפנ תרה ץרא ,הארונ ץרא איה התעו . הב יבשוי תערמ שא
 •ףנכ ;הנחטשי אל ידש זיזו ,חמצ לב הב הלעי אל ,הטמש לבאת הילע ;הנחצ הלעמו
 לכ ןמ וחרביו ודרחי תויח-יצירש םנ ;הנממ דדונ מ־םשה ףוע לכו .תורימז שש ןתי אל םיננר
 לע ןטשה ףהרי הזה ןוטישי-לילי והותב .רוד רודמ וב תצבור םיהלא תללק רשא > אוהה לבחח
 ושבאנ .חלמה׳פי ינש לעט תופקשנה , הרוטעו םודפ תוברחב ןוכשי תוהלב-ךלטו , תומלצ ישנכ
 ובו ,ןדריה ךשתשי חלטה׳פי קיח לא . איהה, החלטה ץראהמ הלומה לוקו םייח שגר לכ
 הנה .ישוי־לילכ הזחמ האריו ,הלוכ םילשורי הפקשנ םי תאשלו .׳ותנד תומהו ונואש תבשוי

 לוק הנהו ;״םימ בואשל םיבאושה תאצב ,ברע תעל תוא־שת אלטה, םימה-רעשו חרזטה׳רעש
 םתולעב .תורכרכבו םיבצב .בכרב היליצאו הדוהי ירש ורבעי וב״ ,םיפושה-רעשמ הל־ע ןואש
 םע תומר הארנ םינדה רעשבו ...קחרממ םחילנלנ ומהיו םהינשא ןוקשקתשיו ןושערי ׳ה -ה לא
 תוקירש ועמשנו > םירידא םימ ליחו םיטי עשש אוהה. שוקמה לע ךשהי יכ ,םינוקו םירכומ ,בר
.״תויבנ יליאו רדק ןאצ ול וצבקי רשא ,ןאצה-רעשב םירדעה

 הנותנה ,תעבטה תא העבצאמ הבוהאה רפתו ,םויל םוימ הקזח רמתו ןונמא תבהאו
 םיברואה ,ירמז לכונה ודוס־שיא ומכ .םקירזעו .הבהאמ דיב הנמישתו ,לאננח ,הנקזמ הל
 ול ןתיו ,ותב בל בנוג ,ןונמאב ופארחיו ;הידידיל רבדה תא תולגל ורהמ ,םהישעמ לכל•

 לטבי ןעמל ,הלוגב לאננח תמ יכ ,ירמז ץיפה אוש-תעומש םג .ותיבמ והחלשיו ףסכ־תנתמ
 הרמאהב הבהאמ בל תא קזחל הפיסוה רמת םלוא .םקירזעל הידוד ןתת רמתו ומולה
 ־ריעל אביו ,הרושא ןונמא ךליו '!םייחמ הוקת הבוט יכ ,ןונמא ,הוק" :היפב הרוגשה
 המילשורי ומע בשיו ,ויבוש דימ לאגנח תא הדפ םשו ;לקדחה לע תבשויה ,הונינ ,הריבה
 ןונמא תבהאל אוה םג דוע דגנתה אלו ,םולחה אב יכ הידידי האר זאו .בל־יבוטו םיחמש
 ורקבב ושפנל םימוחנ ןונמא אצמ ןכ .הלילףויזחב התוא רשב םיהלאהש ,ותב רמתו
 תא ול הלגו ןהילא וליבוה ישיבא יכ ,תפותה־איגב תובשויה ותוחאו ומא תא םיקרפל
 ידעצ תא םירמושה ,םקירזע רבד-ישוע .עגר״יוע םעפה םג היה ורשא םלוא .ותדלומ
 ותוא תדדוצה ,הפי הפשכמ תותיחשב ןונמא דכלנ יכ ,רמתל םגו הידידיל ולג ,ןונמא
 ןוכנ םא ,חכוהלו תוארל תפותה־אינל היחא ןמיתו רמת וכלה דחא לפא* לילבו . הימסקב
להאה יכרח דעב וציצה םה .רבדה־

 תשפינתט ,ןונמא ןימיל הנידע הלכב תבצנ ,המקרו ישט השובל ,היש׳השי המלע הנהו״
 קשנמו ןחו הבהאב הילא טיבמ ,הינזאב - םימזנו ,הידי לע םידימצ שש ןונמאו .הרדהבו הימיב
 םהילא תשננ .םיענה ןויזחה היפ־צ שאהו .תוקישנ תרתע יל בישה איה םנ הטלעהו ;•הל
.״םירבדו רסוא ;יאב , לינו הבהאב תופילח םתוא תקשונו



 ר ם ץ■ ה :־•:א 12

 ה/ומחו ,ןהינפל תודמוע ותוחאו ןונמא סא יכ העדי אלש ,רמת לע הלפנ הבשח המיא
 •ףצקב ,ךבהאמ תא הינפמ השרג איה .םלוע“תבהא הל עבשנש ,דגובה הריחבב דאמ הרעב
.רבדה תבס ול דגה ילבט ,זובו

 רתסה ןעמל הידידי תיבמ תאצל רהסיו ,הכדנו רכשנ ,להבנ רטת רדחמ ןונמא אציו.
 אציו ^■ימוימ לבכ ךליו .יתכלב ולשכ וילגרו וכשח ויניע ,ןבאכ יהיו רחרחס ובל .ותביבס
 והביש־ח רשא ,ונכשמ רכב ושאר שבח םעש .ושרע לע דודש םינוא !יאב לושיו .ותיבל
 שא ,̂ דז ןיא : רמאיו שואתש דטע םעשו ;ורדחב עתעתמכ ללהתיו םק םעש ;שילש תיעמדב
״... ארונ םולח

 לבנצ ט? לער םגו ,הזב הז םיבהאנה תא ךכבסל ידכ הרקמב שמתשה יאמרה ירמזו
 דנובה ןונמא יכ רמתל הזב חיכוהל ץפח אוה .הינפ רפכ ןעמל רמתל ןונמא הלשש ,ןייה
 ר̂צל ךכ ,ובלמ ירמז הדב אוש ןוזח םגו .חצנל הנמט והקיחרת ןעמל ,השפנ תא שקבמ
.ץיקהב הארש רזומ םולח ןיעמ רמתל רפסיו ,הז ןמש;השעמ

 ידמע הפל הבה :רמאי• , הלילה יצהב יתנשמ ינריעה ןונמאו ,יבכשמ לע בכוש ,הווה יכנא.
 ינשל יתיתשש■ יניי רס אל ריע יכ . רוכשכ ענו גח ,וירחאיתבלכ יתייה םלוחב .ידי תא ךאראו
 !חאה. .תפותה לא אוכנו .ךלנו ,םימשה םצע תאו ץראה ןיע תא התפכ הכשח הכיא .>הנשה

 הנהו •!אכ יבהאמ !יריחב ןונמא הנה !ימא ,חאה - ארוק המלע לוק ינזא ועמש-"!חאה
 חא ךבהאמ ןונמא הארו ־,שא .יתב .ירעב ,היונב המבה הנה. :רמאל הירמא הנוע השא לק
 תשדו תירשנ תנחצמ ישאב התלע השאבו תרבדמ הנדוע ."ךתעמשמל םירשה לבת־יטויא לכ
 תסלעו ןח״תלעב חשא יתיאר הרואלו .הטבה לע התלע תטדטדא׳תקרקרי שא-תכל הנחו ,־ הרעוב
 תבהלה תוקיז ןה תורזאט ברועכ םירוחשה ןהידגב ילושבו תועורש ןהישאר תורעש ;חיס-השי
 התיהו הרעבו ,רמת בלב האנק לואשכ יתיצהו .לואש׳שא ,ירעב ,ירעב. :רמאל תורבדמו
 ןונטא זחאיו .״רמת תא ךתירב םעשה רשה, :רמאתו ןונמא לא המלעה שנתו .״שא-דקומכ
 רמאתו • ״דימת הנשא ךתבהאבו ■ הרשעלו רמתל זובא זוב, : רמאיו .ויש ומל הנקשיו הדיב
 םילילחכ הימוה הסיפ הנהו ־ היתששכ קורשתו .'ונתירבב םימויא םידע יל הריעא ןכל. :הטלעה
 , םיגאוש םירישכו תוירא הנהו .תוחור עבראמ היצ־יארש אשנ האמוט-חורו .תשותה׳אינ לכב
 ,רוא-יררומ ףנכיילעכ קשמ םהירחאו ;ןש-יקרוח רעי־יריזחו .םילליט ברעייבאז .םימוה םיבוד
 .םילחוז . םיקרוש םישהנ םנ ;ןוטישן-ליליב םילליטו םיקעוצ לחנ-יברועו תיליל ,הנעי׳תונב
 תומ-רשעט םירענתמ .ץראה ןמ םילוע םלוע׳יתט - הנהו .הארמה לע םמותשמ ינדוע .יתיאר
 ־תמיא .היתוביבפ םידקרמ םיריעשו םידשו .המבה לע בצנ ןטשה הנהו ;תשיתב שיבצנו

 ,ינתיעביו םויא דש ילא דרח הנהו ? יתאב הנא !םיהלא ה .ההא :א־קאו .ילע הלשנ תומ
 ."ארק ומשבו ול הוחתשה ,תוהלבה-ךלט .ןטשה הנה ן ־ה ששכ הש ריכזהל אל יכ ! שה, : רמאיו
 ,לילכ והלעתו והנרהתו ,הטבה לא והשינתו ונקזב זחאתו .תיחשמ-הירא לא הטלעה שנתו
 טע תרכ רשא ךתירב רשוכו - ךתא יתירב םד םנ. :רמאתו .ןונמא לעו המבה לע ומדמ קורזתו
 םרשבמ רתונהו ..המבה לע םבירקתו רעי-יריזח ינש הטחש השאהו .'היראה תלשט לע רטת
 •לוקכ הטלעה ארקתו .ילכב חטש רתונהו .המבה לע טעט ךסתו ,ןיי ןיה אלמתו ן רורשכ המש
 .תינש היתששב קורשתו "!לבת-ימויא לכ םידעו .ונתירבב ,ןטשה .התא דע, :רמאל םידחש
 םיתמ-יחבז לוכאל ובשיו .רעיה-יריזח רשב ולשב הרהמ דע .ומת ופמ תוהלכהו תוארמה לכו
״...םינתש־שאר וב ונתיו .לבנב וטש ןייה ןמ רתונהו .םכיסנ !יי ותשיו

 תלדגש ,הגויה יפב לערה־ןיימ טעמ ןתחו ,רמת תא תוצלפ הזחא הזה רופסה עמשל
 • תמחו ץראה לע עגר רפרפתתו ,היפנכ הגויה דיגתו — ןונמאל התבהא למסכ התיבב
,למג המירצמ תכלל וינפ ןמושבו ;רמת םע ותלולכ םוי ברעב טפשמה ברחמ טלמנ ןונמאו



13השדחה ונתורפס

 ךותב םלוא .רותפכ־יאל הינאב םיכלוהה םינויל והורכמש ,םיתשלפ־ירודג ידיב ,ןורקע :
 ,ןתמ .םייקנה ותיב-יגבו םרויל םנחל וערהש ;ןואה-ישנאל קיצהל םחוגה־ישגר ולחה י

לולשלו םרוי תואג תיצהל ,ותצעב ,ורזעש היקובו רפחו ,ונוע לע הדוה ,םורעה טפושה:
 םחנ ןכע םגו .הבעותה יטרפ תא הלגי אלש ידכ ותיב ךותב ןתמ תא ףורשל ורהמ ,ונוה
 תולגל ןכע לחהשכו ;םרוי יסכנ ושריב וב רמעתה ,םקירזע ארקנה ,ונב לבג יכ ,והשעמ לע■
לכ ולצנ םה םלוא .היקובו רפח ,ןכע לע שאב ותיב תא םג םקירזע חלש םידיחפמ תודוס:
 רתוה ,הממה הרכוה זאו .הארונה תטאה תא םהיפמ ואיצוה םיטפושהו ,םב חור דוע■
 האצי ןונמאו המענ תקדצו ,ןידל ורסמנ םיעשופה ,םקירזע ברחב לפנ ירמז .ידרגה־רשקה
 לע הלילז םמוי רמת לבאתו .ובישהל ןיאו ,םיקחרמל דדנ רבכ ללמאה בהואה םלוא .הנוגב-
 הלדג םילשוריב םגו .ויניטשמ יבזכ לכב הנימאהב ,התעד־תולקב הינפמ השרנש ,ןונמא:
.בירחגס ליח הילע רצ יכ ,הכובמה זא:

 לישכ תומולהמו תומודרק תולומה . בער׳יתמ תקנאמ הנשרחת םינוא לב ;הכובנ םיהלא׳ריעו,

 לכו ,רוראס וצבק םינפ לב ן המוחה רצבל םיתבה יצתונו ריק ירקרקמ ופיני רשא ,תופליכו

. רבשמ דע - הינבו .רוצמב ןויצ האב יכ ,הרבשנ חור
 " תואבצ-ירש םהילע םשיו .חוריינטאנו בל׳ירשי םלכ .שיא ףלא רשע׳סינשכ ףפא היקוחו

 הנה ! ינב ,ינועמש נ רמאל םבל לע רבדיו .םשפנב ווע בהריו .ריעה רעש בוחר לא םצבקיו

 יכ " ונעת אל םנומהמו .ודחפת לא םתאשמ ,• םילשורי לע רוצמ םישל םיאב םימואל ןואש

 ותבהאו םכינפ לע ידש׳תארי ומישו אנ ורואתה .ונצמאת איה •ה עורוו ,רשביעורו םמע
 .ןויצ ריעה תאו ןה .הוקנ אל תוארונ השעי השע יב ,ותעושיל וללוחתהו ■הל ומוד ; םכבבלב

 טפשמ אצי הנמטו ,םימואל לרוג לטומ הקיחב ;םיקוחר םייאו תווצק יבשוי יניע תואושנ הל

 לא .ןויצב םיהלא לא ץרא יספאמ ועירי ,ףכ ואחמי םיונה לכו-החורל אצת איה יכ .םיונל

!ושש תואבצ ׳ה ,קזח םכלאוג יכ , הדוהייקמ .ואריה
 •יכר שיא ףלא רשע ׳השלש ול ורכמתיו ;היבשוי תא ךסבסיו החקרטכ ריעה תא םש אנבשו

 םעה לא אנ ורמא :םהילא רמאיו .וילא םירשוקה ׳ישאר תא ץבקיו .םב ןוסא אל םינב .בבל
 תא הכי םרטב " רושא ךלמ תא םילשהל ,יתצעל עסשי םייח ץפחה שיאה ימ״ :רטאל

״...םיצנ׳סילגל םילשורי

 תובבר דחא ליל הליפה הארונ הפגמ .המיקתנ אל אנבש לש השקה ותאובנ םלוא
■ .םשפנ לע וטלמנ םייחב םיראשנהו ,םירושאה הנחמב. םיללזז

 אפרט היפנכב אבתו ,דוד-ריע לע דוהו עשי ינרקב העיפוה שמשה .הליל־יתועב ורבע.

 וכילשה ךלפב׳יקיזחמ ;ינוע להא שטנ בערב עוגנו .ויוד׳שרע תא הלוחה בזע .היבשוי תושפנל

 לא אצי םילשוריב םייחל בותכה לכ .ליח ורזא םילשכנו .םיליאכ וגלד םיחספ ,םתנעשמ

 םידי וטל ויה רשאו ,םירגפ יקסע ויה ,םישרשו בכר ואלמ רשא ,םיקסעה הנהו -ירושא הנחט

. ״הפרטל זב וזוביו ללש וללש

 הדוהיל בושל ולחה תוצראה לכמו ,םיטעה ןיב הרהמ םסרפתנ לארשי יהלא ןוחצנ
 אל ,םילשורי ירעשב הלילו םמוי םיאבה ,םיחרואה ינומה םלוא .םידוהי םידדונו םילונ■■

 םיחרי המכו ,הללמאה הבוהאה לש הנוגי־תאס דוע האלמ אל .רמת דוד תא םמע ואיבה
.תוכוסה־גח ברעב היה הז .רשואמה םויה הנורחאל אבש דע ורבע■

 רשא םיסדהה ןיב חוטש םהל וחטשיו ,הלע רחשה םרט ומיכשה ׳ה רבדל םידרחה ןויצ ינבו,

 לחנ-יברעו תובע׳ץעףנע םהל ותרכיו ודמע ,םש ריעז. םש ר־עז נ• םימ׳ילבי לכ לע םיקמעבו הלוצמב

 ףשנ׳יבכוכ .ףיסאה׳נחל ןושארה םויב .רחמ םויב ׳ה ינפל םהב חוטשל ,הרובגו עשי תותוא

, •שא תובהלמ םיעלותמ שידק ינפ {ץורח קרקריב ץצונה ילילכח רחש תעפי רואמ ורוח והכ.
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רשאמ םהרבא1;

 ןיכ םיבכוש םיטקושו םיחנ םירואיו םירהכ .ולהאמ ותאצ םרט שמשה בוצחי רשא " תורל©
 "קרקרי תורקי-רוא ריחזי םתילע ;םהיתודנב ייארכ םיקצומו ףסכ-יחפ ועוקר תינבתב םיתשמ
 ומירמ תלכתב עיקרה רהז םנ ,םידק ינפ םדואמו םהיתוביבס רשא םירה קרימ .םדמדא
 ־ריעה רשנה .בל ןינרהל תופסונ םהילע םישי ,ףסכה תודוקנכ יב םיצבושמה ,רקב־יבכוכבו
 ןויצ״יררה דחי ,ןיראחו םימשה תודלות לכ ורישיו ועעורתה ,הנר וחצפ םיטש׳ירפצו ונק
.״םזש־יהלאל ונינרה

 וזפורטה התגש תא ,ןגב רדושמה ,ןונמא לוק קיספה ,ויזו ליג אלטה ,הזנ רקבב
 םיבהאנה תוצילעל .ויבא םרוי תא םג ומע איבהו ,ותולגמ בש אוה .רמת לש הזגרנהו
 .םידמחנ תוגוז יגש חצנ תבהא תירבב ודגאתג זא .ץק היה אל — התבו המענ תחמשלו
.הנינפו ןמיתו ,רמתו ןונמא :בל־ירשיו

 םהיתוכילהב םינידעו םיחונ ,םתוזחב םיפי ,םירשי םיריעצ םהינש רמתו ןונמא
, . י .םיררבנה תחנת  םחור־-תולעט לע רתוי הדסונ םתבהא .תוממורו הריש ,תובידנ םיבהואו

 ־ישגרבו יאבצ דוהב ,הרובג חורב םג ןייטצמ ןונמא .םראת-יפי לע רשאמ ,יםתי זינםא
 לש רסומה חורב ךנוחש ,ך״נתה תפוקתמ ידוהיה )^.וקל( שרפה אוה .ולש ןומאה

 ;ותבהא ליבשב לוע םוש השוע וניאו םימד ךפוש וניא ןונמא .םיאיבנה , ,
 ותבהא .דסחו בוט ךא המשב תושעל הברמו ,וייח תא הל שידקמ אוה 'ינתה ששישה
 גטילחט אוה ,הנממ ותוא הקיחרמ איהשכו .םייחב ול הדיחי ותבוהאו ,תיחצנו הרוהט איה
 אלו יתעבשנ ןכ יכ ,םלוע דע עדא אל תרחאו ירירע ךלא ,ישפנ רמ לע יתונש לכ הדדא,

 ירחאו ,יתעדי דחא רבג, :חצנ ־תבהאב הריחבב הקבד איה םג רמתו ."יתעובש תא ללחא
 ־היניעב םנמא תמדוק הירוהל תעטשטה תבוח .״ץראה לכ ינפ לע דוע שיא ןיא יב ודגב
 — יבא דיב יננה, .הבל־תיטג תא תוגשל הדיב ץא יכ השיגרמ איה תאז לכבו ,רבד לכל
 ■יכנא ,םישיא־לדחל ינרכמיו םילבחב ידי רוסאי ,ויניעב בוטכ יב תושעל—המאל איה תרמוא
 ־יש פ נ ךא ,בעתא רשאל ןתי י ו ג תא קר יכ ,ימא ,ךל יעד םלואו ;יפ חתפא אל המלאנ
 ,היבא ןוהמ קלח לבקל ידכ אל הזנ לודג ןברק איבהל הנוכנ רמתו .״אצת ישפחל ונממ.

 ינחלש — איה תרמוא — אול״ .רעצ םיאלמ רשוע-ייחמ ינוע ךותמ הבהאהיזו הל םיבוט יכ
 יימ לכ וב רשא ,ןונמא ירחא תכלל הדמחה-תויכש לכ יתבזע התע יכ ,חצנל ותיבמ )יבא(
 לצב והארא םא יל היהי ךלמ״לכיהכ רשא ,העור להאב םג תבש יל םעני ותא .יחור
 ,הברע חרפת וילגר תחת יכ ,ישפג״תוא לכב הכלא וירחא — הרבדטה ינכילוי ;יתרוק
ךידעו חונ שיא אוה הידידי םלוא ."ולוק דוהב ןינרי תובואלת־ץראו ,היצ לגת וירמא תומיענמ

שחיה ־ןואג תודמל .םיצרמנ םיעצמאו םישק םישעמל לגוסמ וניאו חורי
תבהאתנש ותב תא ותיבמ שרגמ וניא ,דאמ ויניעב ךריה ,ותיב־דובכו •הירידי

 רבדה תא החוד אוה .הל אטשה םקירזעל החרכ־לע האישט טיא םג ,העורב
 תקדצ לע ךמוסה שיא אוה ,ללכב .ותב לש החור־בצמ יונשל הכחמ אוה ,תעל תעמ
 השעת אל ותב יכ חוטבו ,בל־רשינ םדא לכ האור אוה ;הבוטל לכה השועה ,״החגשה,ה
 םיכסהש ירחא קר הנושארה םעפב הזל הז וקשנ םיבהאנה :הגש אל הזבו . החדמ
...םתדוגאל הידידי

 רב שי .םיקוספ ״ירבשמ בכרמו ייצילמ אוה ״ןויצ תבהא,ב ופאמ לש טונגס
 גמו והומכו ,ארקטה ןושל לש רצקהו הושה )םוטטיר( לקשמה םג בור יפ לע ,1וננםה

,*ידיחיה רפוסה אוה ופאמ םלוא .תטוש םילמב םימעפ יתש דחא ןויער תטשל גהונ
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 דוח.יעבט אלא יתוכאלמ אל ולצא אוה שיאיבוה ןונגסש .תעדוה ונתורפסב
 רתא ןונגסב .םא־תפשל ול התיה ארקמה ןושלש ״ויגשומו ך״נתה תוצילמב ךכ לכ עוקש היה
 הפוקתה ייחמ חוקל רופסל דאמ תמאב םיאתמ ארקמה ןונגסו . בותכל ופאמ לובי היה אל
 תא ונארקב .החצ תירבע ורבד םידוהיהו האובנה״ירבס ובתכנ הבש ,המימתהו הקיתע-
 ינפל ,והיקזח לש ורודב רצונ יכ ,בושחלו לקנב תועטל םילוכי ונייה 'ןויצ תבהא, ןאמורה
 ירופס גוסל ותוא םיסינכמה םיקהבומ םינמס וזיא אלול "הנש תואמ שמחו םיפלא
 .קיודמ יתלבו בברושמ אוה לבא ״ םירויצב רישעו הפי *הה ופאמ לש ונונגס .הקיטנאמורה
 "דוש ;בטק " ףגנ" :ומכ ,ןתארוהב וזל וז טעמכ תומודה "םילמ ןוטה ןרדסכ בתוכ אוהש שי

 רישעמ אוה .תונמאב םיכורע ופאמ לש ויאטבטש םנ שי םלוא .״הכובמו המוהמ :רבש
 :לשמל "תרמוא רמת .תיצנארפה תורפסב רתויב יוצמה םיכפהה ;קחשמב ונונגכ תא םימעפל
 ןונמאל ךא" :"שילש תועמדב ישפנ־-תאטח יתצחר םיבר םימיו— יתריש רעצמל",

 ,ןונמא לש הפיה ותאירק וא /יל רפכי ףולאה םרוי ןבו —הלא לכ יתללוע העורה
 ךראו ןתי ימ !אוהה םולחה יל היה םיענ המ״ :לצכ ופלחש ותבהא ימענמ לע ולבאתהב
"...חצנל ןשיא ןעמל - יתוציקה הזה םויה !ידלח ימי לכ

ןפואו ונורשכל םג םיאתמ 'ןויצ תבהא״ב ופאמ לש יחטשהו יטויפה ונונגס
 י״ע וזמ וז ויתונומת תא לידבמ וניא ופאמ .ורופס ירובג לש רואתה 'יואתה 1”* _

 ׳ ןפוצרפ תאו תינוציחה ןתוזח תא בטיה םיריכמ ונא ןיאו "םיקיודמ םיטוטרש
 ,ראתמ אוה היפ־הפיה רמת תא .וירופסב תולעופה תושפנה לש דחוימה ינחורה
 םימדאמה הייחלב ,דוה ןילי גלשכ ךזה החצמב ,המקרו ןטנרא השובל״ איה :הבכ ,לשטל
 הרענ לכ רייצל רשפא הלאכ םיללוכ םיוקב .״רחש̂יפעפעכ היפעפעו ,רדהו ןח ילילכח־בנעכ
 תועונתה רואתב דאמ ופאמ טעממ ןכ . םהב תראותמ הניא תיטרפ הנומת םושו ,הפי
 רורבב םג .)םיגולאיד( תוחישב ידמ רתוי הברמ אוה הז תחתו "םירוכעו לש )הקימימ(
הזה רורבה ןיא םימעפלו ;רתויב ופאמ רצק םירובגה לש )היגולוכיספ( תובשחמהו תושגרה

היאר יפ לע בהאתהל םירהממ םיפיה תולותבהו םירוחבה .ויטרפב תמאהל םג םיאתמ 1
,ירמגל םיבוט םה םיבוטה םישנאה ;םילכונהל ידמ רתוי םינימאמ םימימתהו ,הנושאר |

 ,)הגירטניא( םירקמה̂בולש "ןויצ תבהא״ב תצק אוה יעבט יתלב ןכ .ירמגל םיער—םיערהו
,לשמל "םינמדזמ ןמיתו רמת .העודי תינכת יפ לע הלחתמ םיכורעכ םיארנ םישעמה לכו

 :תעד ילבמ םהב םיבהאתמ םהו ,םש םיאצמנ ,םהלםידעונה ,הנינפוןונמאש תומוקמל אקוד '
 לע םיאב םירשיה לכש דועב ,םישנענ םילבוגה לכ ;ויבא םע רחא ינוי ןודאל רכמנ ןונמא *

.המודכו ,םרכש ן

 וקל ןהבש " )תיאלפה הגירטניאהו תיחטשה היגולוכיספה דוחיב( וללה תוערגמה תא
 הינמרגב וימיכ החרפש ,הקיטנאמורה תורפסמ ונרפסמ שרי — ופאמ ירופס רתי םג
; רתויב עיפשהש—יסף׳זייא דוחיבו ,םילאבוג ,הגוה-רוטקיווכ םייטנאמור םירפוס .היצגארפו

 י;הב םייח םהש תיעבטה תואיצמהלו הוהה יאנתל םבל ומש אל—ופאמ לע
 םיפי תונוימדב וגש ,איהש ומב הינעהו הטושפה תמאה תא ראתל תחתו ,תה^סורה
 םהיארוק בל תא ךושמל ולדתשה םה .שפנה ;תוכפתשהב וברהו םירישעו " “'^ *
 לבתל ןילבתה תא םתאכנ-תיבט חקל ופאמ םגו .תועיתפמ תואמזוגו םיליהבמ םירקמ ירופסב
 םינש המכל בידבוא םישגא ,תופשכמ ,תומולח ״ןויצ תבהא״ב םיאור וגא .וירופס תא וב
 אצויכ תורחא תולוגסו ,לערבו ברחב התמה ,תועבטו תומתוח לש תודע ,בוש םיאצמנו

ןוימדה חכב יב ,תודוהל ךירצ םלוא .הקיטנאמורה לש הרצואמ וחקלנש ,ולאב



>6אם סה רגא________________16

 ןיפמט אדו .םילודנה םייטנאמורה םירפוסהמ ופאמ לפנ אל הרישהו ^י
 ט ונל ראתמ אוהש שיו .וימסק-סלועל לקנב ותוא םינכמו ארוקה לע " 1 י ז "
 .םישגא ןומה וא עבטה הארמ רייצמ אוהשכ דוהיב ,תויחו תויעבט תונומת
:ןמית םרכב םידבועה םילעופה לש הפיה הזחמה ,לשמל ,הנה

 .זועורת םהיתותפשו הנר הארס םנושל ;שהישעס תושעל תונומא תויציבהו םירצובה ידיו,
 םואשי ףתכבייאשונ םירבגהו . םידפה לא ,תולכשא םיאלמה .םילסה םיקירמ תודליו םידלי

םרוא ינפל םימש למכ חצו םודא ייקש, :רמאי הז ,םירבדמ םיבגוי ינש הנהו .םיבקיה לא
 םתמועלו .״שמש דגממ םיקתממ ולכ ,םיהלאיתמ אבומ הקשמ, :בישי והערו ;־םידק ינפ •

 ותשי טממ ,חבזמה לע ךסני ונממ 5םישנאו םיהלא חמשמ קי !דדיה !דריה, :ונעי םיכרודה
 םירצובה ידי .םירהצה תע העיגה .*םיבהאב וסלעתיו - םיער .םהימולע ימיל ובושיו םישישי
 בלייחמשמ םילותחב חכ ףילחהלו קחצל םרכה תונפ לכב חוטש םהל וחטשיו .ופיע תורצובחו
 תולשוכ וילגרו וינסנככ תוזחוא וידי ,רסתב הלוע םלע הפ הנהו .המז ירבד קמש לכמ םירוהטו
 םירבד רבד רשא ,דחא םלע ירחא תפדור המלע םשו ;קוחשל היהו ץראל לופי .דמעמ ןיאב
 וינפ הנהו .וייחל לע לוכשאה טחסת .והגישת .והרשיל לובשא הידיבו .הינזאב םימהלתמכ
.־םהיפ קוחש םיאורה ואלמי וילעו .םיעלותמ

 ,םרענו םינקז תובבר .דאמהלודגהתיה םיארוקה לע 'ןויצ תבהא, תעפשה ^, ",^
 הבישיהףבו ,הבר הקושתב רופסה תא וארק ,ךנתה לע םיכנוחטה 1

 םעה ןיב ץיפהו ,הלכשהלו םייחל םיריעצ המכ ררוע אוה .ויתונויזח לע וגנעתה ליבשמהכ
 •ןונמא, םשב םמצעל זא וארק וגלש תובוהאהו םיבהואה .תירבעה ןושלה תעידי תא
 .םייתורפסה תונורשכה וחתפתנ הזמו .ןאמורה לש ויתוצילמ תא תוקחל וסנ םיברו ,'רטת,ו
.ונתורפסב ודלונ םישדח םירפסמו

.ןורמוש תמשא
 בותכל ופאמ תא ועינה וילע םיארוקה תחמשו "ןויצ תבהא, רופסה תחלצה

 וגיתובא ייחמ אוה םג חוקלה ,'ןורמוש תמשא, 8שב ןושארה. ןמ לודגו שדח ןאמור
 חארו הפיו הינש השא ופאמ א חקל איהה תעבו .והיקזחו זחא םיכלמה תפוקתב
 היבא יעושעש התיהש ,ול הדילוה תב םג *םינש וזיא ךשמב הולשו תחנ ייח הטע
 תנשב התמו ול הבוהאה ותשא התלח יכ ,וכרא אל ורשא ימי םלוא .םוי םוי
 תיוע, תלחמ ̂. האלהו ך״רת תנשמ טטומתהל ופאמ לש ותואירב םנ הלחה ןכ .ג׳כרת
 ראשנ רפסמה ,תילאמשה ודיב בותכל ץלאנ היהו ,תינמיה ודי תא הפקת'םירפוסה
 קחר ,האופרלחוטקוד ידומל רמנש ,הנושארה ותשאמ טב םנ יכ , הלוחו דדוב אופיא
 וכוגחב לשרתה ופאמ יכ ,ויבא ירופס תא ארק אלו תירבע ןיבה אל אוה .וחורב טממ
 דיחמב םהל רקיה לכ תא טתנש ,איהה תעב וניליכשט לכ ךרדכ ,ירבעה
 וטלקמב סונמ ול שקב םירומיהו תורצה ופאמ לע ורבגתגשכו .תיללכה הלכשהה
 ומכ ,בותכלו בושחל ,םולחל ךכ לכ הברה אל םלועמ .תטויזחה־םלוע - ידיחיה
 ביחרהש ,לטכורק לש 'ןמזה יכובנ הרומ, רפסה תא זא ארק אוה .ןהה תוערה םינשב
 רופסה תא אורבל ול רזע הזו .תישפחה הריקחה רוא וילע וציפהב ,ך״גתה לע ותפקשה
."ןורמוש המשא,

םירובגה םתוא יכ ,'ןויצ תבהא,ל 'ךשמה,כ אוה 'ןורמוש תמשא״ ןאמורה .
ןאסחהב ךב לב תובר תולעופה תושפנה םלוא .םחופמה ינשב םיאב *יופ=ה זכית
 םידזבגה תא קר ריכזהל םיחרכומ טאש ,וזכ הדטב וב םיכבוסמ תוערואמהו ,יחכונה
.םהב רושקה םישעמה-ךוסכס תאו ולש םיישארה



17שדחה ונתורפס

 ףקשנ ,ודחי סינומרחה וטל ורבחש םיקמכ ,ילתפנ ץרא ןופצ ולבני רשא .ןונבלה• יררה הצקמ.
 .הל ביבס רשא םירהה יבכורב הרדהנו הדמחנ העקב תערתשמ הזה רהה ילגר תחת .הנמא־שאר
 ,ודחי םיגלפה ורבחתי םשש . איהה העקבה ךותב רשא ןיעמה לא תוניעט םיאצוי םהיעלסמ
 .ףטוש לחנל ויהו המדא ןטבמ םתולנה דע ץראל תחתמ םילזונהו םירתוחה םימ-ילבי םיגלפ
־ .׳:דריה לחנ אוה

 בוצח ןועטב רתתסמה ,לאיזוע ׳ םילשורי יבושחמ דחא דדובתמ הנמא שאר לע
 ,תיחשמ־ילכ לכ וארנ ויתוריק לעו םיארפ תורועב הסוכמ ועקרק" .עלפ־ןשב
 תותוא . הרעתב הרתסנה הלחנ ברח םג ,םינודיכו םיחמר ,תותינח ,תותשק
 ־שאר לע ,הזה ןכשמל ץוחמ . המחלט־רובנ אוה״ הפ בשויה יכ ,ודיעי *הלא םינמאנ

 והגיציו ,ורוע תוכושב אלמיו דדובה עירכה ותוא ;ויתורוברבחב ארונ רמנ בצנ ,הנפ
 .וילא "תולעל וליפעי רשא ,םיזעונה םישנאה לע דחפו ־התמיא ליפהל הנפ :שאר לע
 ,ינורבחה חונמ קרו ,םיכרד־ירבועל ברואה דדושל לאיזוע בשחנ אוהה םוק&ה תוביבסב
 ןנאלשה ותחפשמ גוחמ חדנה ,ללמאו רשי שיא אוה הז יכ עדוי ,ןונבלב בשויה
.םיצירע ידי לע

 ,רימשל ברקתיו ;היאיבנ תרותלו ןויצל םינמאנה ,םילשורי יפולא ינבמ היה לאיזוע
 ותיבב אריו .ותצע לכס ןעמל — הער תומזמ הילע שרוחו םילשוריב בשויה ,םירפא רובג

 יעוש תונבמ איה םג התיה המא הרובד יכ :הנבהאיו ,םירמ ,הנובנהו הפיה ותב תא
 ,בר ןוה םירמל החיגה התומבו ;התרותלו ןויצל הבהאה תא התב בלב העטנו ,םילשורי
 םלוא .ליכשמהו דמחנה םלעה ,לאיזועל הבהא איה םג הבישה םירמו .תוזוחאו םיסכנ
 הבל תא תונקל לדתשהו הפיה םירמל ויניע תא זחא רצעה שרוי םג אשנ איהה תעב
 םיאורקהו ,םירפא ינבמ וידידי תא רימש וילא ןימזה דחא םוי .תורושתו ןח׳־ירבדב
,ותשו ולכא

 דובכב ויגפ םדקיו ששואתה ריטשו .ויגפט םיאורקה ומוקיו :אב .ךלטה ןב .זחא הנהו,
 תומלע בהאיו .הכולמה רבדב ברעתי םרט .הנש הרשע־עבש ןב זא זחאו .ול שחכתה .רדהו
 ,םיריפס-יפלועט בהז-ידיטצ ןודיצ רחוס יל איבה ןה, :רימשל רמאיו .ןשארב םירמ תאו תובר
 .רדהו דובכב וינפל בציתתו אובתו ,םירמל רימש ארקיו ."הנתמ ךתב םירמ לא םאיבאו םנקאו

 -"?הלא יל ןתת יכ .יכלמ ןב .ךיניעב ןח יתאצמ המבו :ול רמאתו .םידימצה תא ודימ הקתו י
 והכרבתו .״ןח׳תיול ךל ונתי הלאה םידימצהו - ךלמה ןב הנע - ךראת תדטחבו ךכרע ןיחכ,
 תוחפשמ לכ ול ווחתשיו .דעל ובבל יחיו ךלמה ןב יהי, :דטא רימשו . ודמח לע םירס
 זחאו .והוללק םבלבו והוכרב םהיפכ .םירפא שחכב והובבס .וירחא םיאורקה ונע ןכו ״! לארשי
 ;לארשי תיב תונכשמ לכמ ןויצ ירעש יבהוא םירפא ינב םתא .ילו הל םתא םיכורב, :רמא
 טירטל םולשו ןח ארקיו ,רבד תאז ."םולש בור לע וגנעתתו םבנחב וחמש -. דימת ןויצל ושרד
 חיהת ךל אל ,ךלמה ןב .ךל אל, : רמאיו ,ותאצב שאר וירחא עינה רימשו ...אציו ןפיו
.״םירפא רובגל היהת תרבג יב . שגלפל .יתכ

רימש ףא לע השאל ול יהתו ,הדידי לאיזועל הבלו הדי תא הנתנ רבכ םירמ םלוא י
םתוי דוע לכ תאז לכבו .לאיזועל ובלב ותרבע זא ינמ רמשש ,זחא חור תורמלו היבא
הבוהאה ותשא םע לאיזוע יחיו ,הער ול תושעל ונממ הרצבנ ,יח ,קידצה ךלמה ,ויבא
לאיזוע ץלאנ ובש םויה עיגה יכ ,וכרא אל םרשא ימי םלוא .ןב ול דלתו ,תחנו םולשב
 ,איהה השקה הדירפה ד״ע ומצעב ונל רפסמ אוה .םיקחרמל דונלו ותשאמ דרפהל
:ןוגיו למע תונש המכ ול האיבהו ותחפשמ רשוא תא הדיחכהש



 *.. שיענרל ודרח , םשאר ופח הידיסחו ןויצ יינעו ן וב תיסי רשא וילח תא הלח שתוי ךלמז^ .
.הלפתו הנר ודעב תאשל ה תיב לא יתילע ,קש ישובל ותולחב ינאו .זוע הבחס ול היה ׳ח מ
ישפנ תודידי לוכ .ילביהס יתעמש םיכוב לוק יכ .ההלב הנהו ברע תעל יתיב לא יבושב יזמ
 דוד ןבל שדקמ ךרזע חלש ,עבנשמירוצו ונעשי יהלא .אנא. :ארקתו היפב שרפת .היכוב
,הינפ לעמ התעמד התחמ יתוא םירמ תוארכו .״ביוא יינפמ זוע-לדנמ ונל אוה יכ ...ךדבע
" ךלמה לא בצענ םעה לכ ןה" :יתרמא יכנאו .ינפל ךורע ןחלשה .יכ .לוכאל יכ רצפתו
 ןיב השאר הבסה ,ינימיל הבשי םירמו .ימוקמ לע יתבשי *? תותשלו לוכאל בשא ךיאו
 ,ילא הטיבה איהו ןהל יתרמא - "ךנוני לע .יתנוי .אנ ינילבה״ .ךבתו הינפ הטאל ״ יתועורז
 יכ ...ילינ-שושמ דימת ,ישיא ,אנ היה״ :רמאתו ידיב זחאתו .העמד ישישימ וריהזה היניעו

— ״?ןויצב ךידעלב יל יס

 שפחתמ ,תיבה דינכ .יבורק בקירזע הנהו ;לפרעו ןנע ליל .הלפאו ךשח ליל היה הלילה
 שישל ואוב ירחא .ונתרוק לצב והוניאר תינש הז יכ , ונל רקי היה הזה הארמה .יתיב לא אבו •

 וינפ תרכהו . םהדנ שיאכ היה םקיריעו .ואוב תארקל ונדרח ןכ לע .יתנותח״לילב שושמ ונתא
 המעפנ םירמו .רדחכ רדח ותא איבל ינארק יל ורי ופינהבו .דיני השק תווח יכ ,וב התנע
 .והננ ףסא הדוהי בכוכ" :יל רמאו הנע יתיכשמ-רדח לא ףילאה תא יאיבהבו .התזחא הדערו
 ;זאמ ךל הרומשה זחא תרבע תא תעדי אלה התאו .ונצרא לע ךישחיו והפילחי ףשנ׳בכוכו
 יכנאו .ךלמו םיהלא לאיזוע ךרב : רמאל ךכ ונעו רקשיידע ךב ומוקי יכ ,בגוני ילא רבד התעו
 ךל טלפמ השיחהו , ךתיבב ךישעמ הניבה ןכל ןהתא יבורק רשאב .ךילע תופכל לכוא אל
־ ...״באומ ץרא לא

 הלילב דוע סניו .דמחנה ודליל םג קשיו ,ךביו ותשא םירמ יראוצ לע לאיזוע לופר
 לצא דיצה^תרשמל היה ןכ ירחא .קריה ףוח לעש םיגקה־תשרוחב המ ןמז רתתסיו ,אוהה
 דוגבל ץפח אלש ירחאו ,והבהאתו היניע וילא האשנ וינודא תשא םלוא ;רישע יבאומ
 ,ץראב דגו עג היהו תובר תואלת אשנ זא .ותיבמ חורבל ץלאנ ,חטבל ומע בשויה ,וילעבב
 וכפשב ,ותלפת לוק תא ינורבחה חונמ עמש דחא םוי .הגמא־שאר רוצה לע ורצבתה דע
 ;ףדרנו שפג־-רמ שיא אלא ,םיבר והובשחש ומכ ,דדוש ונניא יכ ,ול עדונו ,םיצעה ןיב חיש
 הלבמה ,׳ה־־ךורב שיא אוה חונמו .ויתונופצ תא עדי םגו ,ותיב-יאב ןיב חונמ והמש ואו
 העונ תא ול ואישהב ,ךלמה הנשמ ,ובורק הנקלא ןונבלב ול ןתנש תוזוחאהב םימיענב וימי
.הינש השאל הגקלא התוא חקל םרטב העוג תא םינפל בהא חונמ יכ ;השרגש רחא ותשא

 תולעמכ .שיא-תטוקכ םיחוכנו םיפוקז ויתועלצו ,עובר רבכ עלס לע רוצה ילנרל ותנועמ,
 שאר לעו ...ונמס לפונה לופי אל ןעמל ויתונפ עברא לע למסמ ול ביבס הקעמו ,וב ולעי
 םידרפל ,םיסוסל הוראו רקבל תשר ,ןאצל תואלכמ .הדטח־יתב םייונב םידיה־בחר עלסמ
 לכ ויתוביבס ,דמחנ םרכ ינשה רבעמו , םילעיה״רוצ דחאה רבעמ עלסה ילנרל ...םילמנלו
 תכרב וכותב . הדיסחל םיתבו םיננער םישורב םנ .ןםש*ץעו םדה ,הטש ,זרא :םינמענ יעטנ

 םרזמ בוטר קרי׳ןנ ישילשה רבעמו .שפנ-יבישט םירוהטו םירק םימ לזונ שינג׳ןיעס ,םימ
 - ׳ה ךורבו״ .הטח-בלח חימצמ ,תומורת-הדש ונמט האלה .תיבה-ירנל לבאמ ןתונה ,םירה
 בלחו האטח תושוע ירקב תולנע ןה .בוט לכ יתיב אלמיו ונל םטעי םוי םוי רשא - חונמ רמאי

 יבצ . ליא הפ דוצנ יכ ,ותיחו ןינבל דיצ ונל איבי ראש ףא ,רחצ רטצ ונל ישבכ זנמ ,בורל
 רפחנ אל ;ןטש יגלפ ונמע קוצי רוצו ,בוטה ןיי וקישי יבקי ן ףגכ־ףוע םיטי לוחכו ,רומחיו

 ורוסי םיררוסו ,ונב ביוא אישי אל .םיפוצ תפונו ונל שבד-תורעי םנ יכ ,הזה םוקמב תמואמ
 ןפכלו דושל ,ונלובגב ותיחשי אלו וערי אל ,הזה לבחה ןט ודרזוי תדח-יצירפ םג .ונמס
."םיצורח דיב םלעפל םיאצוי ידבעו ,ילדו דז ךרכ יכ ,חפ קחשנ



 אלול ,האלהנה ושפנל העגרמ אוצמל לוכי לאיזוע היה הלא םיחטבט־תונכשטב י
 יכ ,חח־רבשו ןוניב היטי התלב ותשא םירמ םגו .הבוהאהו הריעצה ותשא לע עגעגתה:
 אצת םא יכ התוא ריהזה ,ךלמל היהש ,זחא .ביבסמ הובס םיביואו ,השיאל השפנ התלכ•

 היבא םגו ;ושפנ לע טלמנה השיא .ןיבו הניב דירפה ןעמל ,תומת תומ הצוחו םילשורי ריק©
 .ךלומל םנב תא בירקהו ,הלשטטהל ויתומזמ תא ולגש ליבשב ,השיאבו הב םקנ רימש-
:והאור רעש רמסמה ,ארונ ןוזח היה הזז•

 מדול ולכו ,ותסוק שיא תסוקכ , ללק־תשחגט יושע לפס אוה . םטופמה ץוקשה ,ךלומה,
 יניליצה ישוח !ימא !ימא, :ויבואכמ תמצעמ רס חרוצו וידי לע בכוש דליהו .שא־יפשרב רעובו
 דע דליה תקנא שירחהל ,םילילחו םילצלצ ,םיפות שערב ןאוס לוק םיאשונ םירפכהו "!אנ

• .*הפרשל היה רשא

 הנב תא וב הפילחה םירמ יכ ,יקלמע דלי היה ןברקל אבוהש ללמאה דליה םלוא
 םשב ותוא הארקו ,יפוסא םותיכ התיבב הלדג יתמאה הנב תאו .ארונ תוממ וליצה ןעמלי
.הדוהי לע םירפאו םרא תמחלמב ותרובגב ןייטצהו ,בל־ץימאו ראות־הפי היה אוה .טלפיל4>.

 והילמר ןב חקפ .הדוהי לע רדק רשא ,לפרעו ןנע םוי ,ידשמ דושכ אב ירזבא ׳ה םויו,
 חאב םילשורי .ןאצ ירדעב םירישככ הדוהיב ולע . הזמ רבעם-םרא ךלס ןיצרו ,הזס רבעמ•
 םוצע הנחס *.. • הדוהי לע המחלמה שומתו , הילע םחלהל ולכי אל תירבה יכלמו ,רוצמב.
 םיטהול ףשר-ינכ , םירפא ינב די המר הדש יסורמ לעו, הכרעמב ורדתסה םישרפו בכר םע־
 םידקור , הדשכ םיאבצכ םה םיצר ...םהירצ תואבצב םתיתח םינתונה תודמ ישנא ) םדא-ינב.

 בכור אוהו , םיבהל ינפ וינפ .המחלמה תא רסא חקפו . . .םיפפועמ םיפרשכ םישטו םיריעשכ
 ונאשיו ;העורתו םירש םער ,שערב ןאוס לוק גאש וירחאו . וליח ינפל ולוק ןתיו וסוס לע■
 וללוהתיו " הבראכ םהיסוס ושעריו םהיתואבצ ושענתיו ,םי תמהנכ ומחניו . ףרטל םירישככ
 ן םידיפלבו םיקרבכ םהיריבא וצצוריו ,םהיבכור וצוריו ,הרעסו הפופכ םהילגלג ושעריו ,בכרה;
*. .״זחא תואבצב הקשנ שאו ,תומ-יבובזב ופע תשק־יששר

 תב ,הטוער ,תידוהיה )הרובג( "הנוזאמא״ה םע טלפילא שגנתה וז הארונ הטחלטב
 הטילחה וז המויא היפ־הפי .תירבה־יבלמ ליח םע הדוהי לע התלעש ,םירפא רובג ירכז•
 ,הדימ ורזגנו המע ורחתה ,שחיה ילודגמ ,םיריעצ המכו ,ברקב הנחצניש שיאהל קר אשנהל
 ותבכורב—המהמ רתויו ,וראוצב רשא םינורהשבו םיקנעב ריהי ,םירצמ סוס לע תבשוי, איה
 ויתופנכו ,םילושה־בחר ,השובל בהז־תיצכשמ ,המער שובל קתעה הראוצ .ברקל הכורעה:

 לע טלפילא די הרבגשכו .״רבוע ףטשכ הסוס ץורב ,ןהב רורצה חורהמ תוססטתמ םנכ
 ןויצ תונבמ הבוהא ול רחביו ,הזולנה םירפא תבב םאמ אוה לבא ,וב הבהאתה ,המוער
 וז הפי המלעב .ותשא עבשוהימ ,ךלמה־הנשמ ,הנקלא תב העיצק ,תורשיהו תונידעה
 ינפ לומ לא ותוא םש טלפילא הבהואב ותאנקבו ,זחא ךלמה ןב ,הישעמ םג בהאתה
 ברחה יכ ,ושפנב ויאנוש ולכנתי אוש שיא רומשי ׳ה םא םלוא ;ללח לופי ןעמל המחלמה.

 ,תיבה דיגנ ,םקירזע ןב לאינד םג .תוממ לצנ טלפילאש דועב ,ומצעב הישעמ תא הגישה
 ,טלפילאל הבהא הבישהו ,הז תעד־לקו הפי םלעב הסאמ איה לבא :העיצק תבהאב קבד.

.םיכושח ןבל בשחנ יכ םא ,וחור׳-זועו ויפיב ןייטצהש
 התכבו הפי המלע םש והתאר דעלגה ךרד ורבעבו ,םראל יבשה םע לבוה לאינדו

 והוענמ םירזכאה םיבושה ךא ,״ןחו הבהאב ודי הל ףינה, אוה םגו ;דמחנהו ריעצה הלטהל'
 ובושבו .הינמחרהו הדמחנה המלעה רכז ובלמ שמ אל זא יגמו .םירבדב הטע אובלמ
 בכוככ דחא עגר ויניעל העיפוהש ,ותבוהא תא שקבלו ץראב תועתל לאינד אצי ותובשמ
. . לא־תיב דע אב אוה .המלענו — ריהזמ
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 ..םיננער םימ יחטיצ תורעי ויתוביבסו . הוש קמעכ דאמ בחרנ רכ םש .רסחנ רה לע הלעו,
 דשא תרוטק־ןנע רזוע . הלוע .ןשע תורסת וארנ הממו הפס . םיתובע םינולאו םישורב .תורשא
 .םירהה לע םיצופנ ,רספס ןיא תומלע! םישנ ,םירבג ,בר םישנא ןומהו ;םישנה םש ורטק
 .לעבל תומבה תואשנתמ ת !רשאה ןיבו ...םקילדי ןיי יכ .םיבהל ינפ םינפ לכ . םילולה םישועו

 ,םהיתוביבס םיטטושמ תומלעו םישנ ,םירבגו ; רכשו ןייו םיחבז-רשב וילע .ךורע ןחלש םש
 ןוטה לוקו ...רכע לכס םיעמשנ קוחשו ןוצלו תולתהמו רפא-ילשטו .םיגגוחו םיתוש .םילכוא
 .תוחבזמ םירפא הברה יכ .ידש ימלת לע םילגכ לעבל תוחבזמ םנו , לא׳תיב ישדקמ םשש .םירהב
 ,םהיתוביבס םיריעשכ םידקורו םיעגתשמ לעבה יאיבנו ,םהיחבז תא םיחבוז םינהכה .אוטחל
 רבשחיו , םתוא הטה לתוה׳בל ;םהילע םד ךסש דע םיחמרבו תוברחב םטפשמכ םידדונתמ
 .םיגגוח .םיתוש ,םירהה לע םילכוא םהיתונבו םירפא ינבו .חורה םהילע חונת תאזב יכ
 וטש םהיתובושמ ומצע תעבו .הפואמ רעוב רונתכ םבלו .ושעגתיו וטה םקילדי רשא ןיימו
 :עדי אל טולה טולח ינפו תולותבו םירוחב ינפ לע הכוסנה הכסמה ינפמו ,םינפ-רתס וטל
. *םינפ לא םינפ התוער תא השאו והער תא שיא

 ותבוהא תא אצמ אלשכו ;בר ןמז לאינד העת תוללוהו תוצירפ ,ןורכש לש הז םוקמב
 ,הגיגחה תא תלהנמה ,הטוער םע ברק ךורעל רמאו ,םומעשה וילע רבג תומלעה ןומה ןיב
 תמוער םלוא .םירפא ירובנ ידיב המחלמב לפנש ,םקירזע ויבא תמקנ תא הנממ םוקנל ידכ
 תדעונה ,תימלושמ והקיהרהלו טלפילא בל תא הילא ברקל ותוא החלשו הדסח וילא הכשמ
.ינורבחה חונמ תיבב העוג המא םע תבשויהו ךלמה תוצמב ול

 תירוצו ;זחא רשא ךרדב ךליו .ורענ חאוי לעט לאינד דרפנ רשאכ דאמ דר םויה,
 ררנס רשא םיתובע םיצע■ ךבסב עתיו . תכלל קיחרה רשאכ ויתוביתנ ווע רונט-יעלסו
 ...ול רחב רשא וכרדט םחניו . דחפו התטיא •ילע וליפה רעיה יכשחמו ...ךרדה וילע
 .הצעה יהתו .ותיחו ןונבל דחפ ובל לא וטושב וילע הלפנ גרוט׳תטיאו ופחר ויתומצעו
 ,ןנער שורב אריו הבו הכ ןפיו ;וילע תולעלו המוקה-סר ץע םיצעכ רהבל ול הצועיה
 הנהו , האר םש . ובוכר ויפנע םשיו ובשומ וילע ןנוכיו ,חכ יצמאמ לבב וילע לפיו
 אלו ,רוצ שאר האר קוחרמו ; םי תאפל אב ונדוע ,רעיה יכשחמב ךשח רשא ,שמשה
 ןרוא תיראשב דוע וריהזה אבה שטשה ינרקו .ןומרחו רינש שאר םא אוה הגטא־שארה עדי
 שומרתו " חליל יהיו .ץרא הסכ ךשחהו־ןהננ היה העיגרא דעו ,המוקה-ימר םיצעה ישאר לע

 ידרומ ףנכ׳ילעב לכ וחוציו . םירסנו תוירא ומהניו ,ףרטל םיריפכ ונאשיו ,רעי ותיח לכ .
 ארקת ,הלחלח ואלמ ויתומצעו דחפמ ורשב רמס .ארונו םויא בשק בישקה לאינד . רוא
 והצק תא רושקיו וינתמב רשא רוזאה חקיו י ,המונתל ושפנ הסיע ליל-תוצחבו ...׳ה לא
 לחלחתיו םיעגרל דדטתה תאז לכבו ;וינתמל תחתמ-ינשה והצק תאו , ץעה עזגב דחאה
 ,םירפצ לוק עמששכו ..;וב ץע לכו רעי בעכ הסכמה , ןומרח לטמ ובטר ויתולמשו
 ששגת וילגרבו וידיב יילע לעיו , בורקה רוצה לא ךליו וילגר אשנ ,רחש יריעט ףנכ־ילעב
 ריקכ הלוע רוצה יכ ותוארב . ד־ע תולעל ארי ויצח רע ועיגהבו .הסואמ האר אל יכ דימת
 ונדוע .יתוביתנ אצמא זא ,לטה ץופנו שמשה אצי :רמא יכ ,שוב דע ליחוה םשו .ף־קז
 ׳ה לא ארוק ברע לוק , ויגזאב לוק הנהו , שמשה תאצל םיניע ןוילכב הפצמ
י *.. ״רוצה לגר תחתמ

 ־ןיב דעלגב התארש ,הבהוא לע רחשה־תלפתב הבל תכפושה ,תימלוש לוק היה הז
 .,הכלב רומש ורכז רשא ,אוההדמחנה יובשהש הל עדונ םיתגיב יכ ;הנממ קחרו—םייובשה
 .הנושארב הל רכנתה ,ךכ לכ עיתפמ ןפואב ותבוהא תא שגפש ,לאינדו .םקירזע ןב אוה
 ד;צל ותוא הבשחב ,רוצה לש תומוקעה תולסמהב תולעל ול הרזע איה .הליהבהל אלש ידכ
 ־ריאהשכ םלוא .םיגפ־רתפ ול ומש רקב לט ילפרע םנ ;ותרדאב וינפ תא טאל אוהו ,העות
,םיענה דוסה הלגתנ - םויה
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 קפאתהל דוע לוכי אל לאינדו ן חדטח לכ םיאלטה תימלוש ינפ לע חננ ורואו ,אצי שמשה,
 תיפכ הקשמבו ,הזפחנ , הלהבנ וילע הינימ הטש תימלושו .וילעמ ותרדא ךלש?! • םלעתהלו
״! ךל יארק תעב ילא תואיבה ישפנ למחמ תא אלח !יאר לא תתא, :תארק

 ולב םידחא םיטי .םהיניעמ ורגנ ליג תועמדו ,והער יראוצ לע שיא ולפנ םיבהאנרו 8
 תכ ,ותבוהא תאמ לאינד דרפנ ןכ ירחאו ;ינורבחה חונמ תיבב םימיענב דחי םיבהאנה;^■
 .לאינדל—העיצקו ,טלפילאל תימלוש תא דיעוהש ,זחא ךלמה תאמ םתדוגאל ןוישר שקבל'^|

.וכפשש ,םקירזע ,ויבא םד תא היבא ירכזו המוערמ םוקנל ותעובש תא םיקל טילחה םג ■
 הרשע שש הז הבוהאה ותשאמ דרפנה ,דדובה לאיזוע לע ןוממשה רבג ךכ ךותבו 8

9  .המיהיו—רתסב םילשוריל בושל טילחה אוה .הילא ויעוגעג לע דוע גילבהל לוכי אלו ,הנ1
 תורושת םע רושאמ בשה ,טלפילאתא םש שגפיו ,ךרדב רחא ןולמל רסושושמ-ריעל וברקבו■
 ןתנ םירובג־ברח םג .ותרובגו ותוצירחב םש ןייטצהו ,זחא יריצ םע הרושא ךלה יכ ,תוךמ■^

 ,דחא דיצ הרקמב הארהש וחור4וע ליבשב ,ךרי לע רוגחל ,רושא ךלמ ,רסאלפ־תלגת ול■
:ומצעב רפסש ןמכ;8
 טדא ,ףרט ףורטל ודמליו "האיבלו הירא ,תויח•יצירפ וצרפתה הונינל בורקה ץרא לבחב, ■

 ובראיו ,םיריאה ירובג וררועתיו .םהיטוצעב םיבר ולפיו ,הבר ץרא לע ותיחשיו •עריו ,ולבא
□ םיצירפה תרעמ לא שננו הרעיה ונאב תשקבו םיצחב .םהה םיריצה ןיב ינאו ;םצבר ואצמיו וסל 8
הנהו ,הרעמה חתפכ דומעיו תיהשטה׳היראה ררועתיו ;םצברמ ־םרידחהל רפושב דחאה עקתיו ן
ידעצב קנויו ,וצברמ ודירחהל ועונה שיאה לא ותמחב ןשטליו > שא-ידישלכ תוצצונ ויניע יתש 1

הרי םידיצה ןמ דחאו ,ותמחב ותוא ףרוט ונדוע .והרבשיו וילע ץופקיו ,גאשיו שעריו ,וניא ^:
 . שענתו ;הירוג לע הדרח יכ .ףא ףעזב האיבלה האצי וטהנ לוקלו ,ונטב חלפיו קוחרמ וצח
 המוהמ יהתו .םהידי ואצמי םרטב דיצה ירובנ העברא ןיב ץפנתו ,רבשתו ,עקבתו ,שערתו
 וא . םשפנ טלמל םיצעב ולעיו , םידי םהל היה רשא לא וסוניו ,םיריצה רתי ןיב הלודנ
 התויהבו , היבואכמ תמצעמ םהנתו ,שענתתו .ץצורתהו ,האיבלה ןיעב לופיו ,ןונש ץח יתירי
 ךלמ .רסאלפ׳תלנתל יחור׳ץמואו יתרובג תא ודיניו .היתוילכ חלשאו תינש ץח יתירי תבאוכ
 יכנא. :רמואו ול הוחתשאו .״בש ךיניעב רשיבו בוטב .ךינפל יצרא הנה״ :יל רמאיו .רושא
 תא ול רשא קשנה׳תיבמ יל ונתיו ךלמה וציו • ״ישפנ הרושק הב יכ ,המילשורי יל הבושא
.'ףסכ - הרעתו .רוגס בהו - בצנהו ,ןופצמ לזרב הב בהלה רשא ,תאזה ברחה

 .,ליכשמו דמחנ םלעל היה הגהו ,ןטק דלי וחינהש ,ונב טלפילא תא לאיזוע תוארבו
 ;ויניעמ ץורפל תונוכנ ויה ויתועמדו ,בא־תבהא ישגר וב ומה — םירובג תראפתב רודהה י

 תולגל העשה העיגה אל דוע יכ ,ויכב תא ריתסהל ידכ ןולמה=תיבמ תאצל רהמ ןכ לעו
הלעו העבגה לע םפט לאיזוע .והיבא ימ טלפילאל

 ןוכממ .םיביברכ ולזנ ויתועמדו ,ןויצ-יררה תופעות לע קוחרמ ףיקשה , םיפוצה-לדנמ לע,
 .־שננתה ובבל ישרומו ,וררועתה וינוינהו ׳ ופרח ימיב וידמחמ לכ לא חיגשה תאזה העבגה
 שושמ ישפנ התור ךב ? יפוי ללכמ ןויצ ,הזילע הירק ,ךל םולשה, :ארקיו .וברקב וחור םעפתו
 .הפוכ ינפל לגלגכ יהיו םיצירע חור והתפדה רשא .ךינב דחא יארו ,ןויצ .ךיניע יאש . שורו
 ;ךילכיה ימורמב חינה רשא הרקי שפנ שורדלו ,ךירעש לא אובל האוש תחת לגלגתמ אוה הנה
...״היא ןיע והרושת לאו םינפ-רתס ול אנ יטיש

 םימי תעבש ול לחותו ,רתסב הילא בושל ןוכנ בוהאה הירוענ־ףולא יכ העמש םירמו
.תולכ םיניעכ

 לא חותפה התיכשמ׳רדחב בשתו .הדעב םרנשהו רדחב רדח האב איהו ,אב חקשח ףשנו,
רכש-יתוש תוניגנ ועמשנ ךא ,ריעמ ןואש לדח ...אוהה ףשנב חותפהו רימת לוענה ,ןמ
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 חרוא ךא ;שדוחל ןורחאב אוה הסכ׳ליל יכ "ץרא הבכ ךשחה .ןייה•יתבב ףשנב בירחאבה
 ןיאו בשק הבישקה ,תלדח לא השננ םיטעב המכ דע .התיכשמ-רדחב םירטל הננאש החטשו

 הינואו ,רבדמ הנאדט תדחשט הנדוע ...םיצעה יפנעב תכשונ חור ןוטה יתלוז .שנר לכ
 ,טאלב תלדב קפוד לוק חנהו ענרכו .הברקב החור םעפתו . רבנ ירעצמ לוק הנהו - תובושק
 ,ךריחב לאיזרעל יחתפ ,יתטת יתנוי םירס ,יל יחתפ, :רשאל הינזאב תועטשנ תומיענ תורמאו

 •שיא - הנהו ,תלדה חתפתו לוענמה תופכב זחאתו םירס שנתו ...ז̂לשה יסכ טאל ךלוהה •
 רשא .הנוטנח םירמב ןנובתמו רטוע .הינפל בצנו הררחה אב והארמבו ושובלב רודה תורומח
 ,לאיזועיראוצ לע הלפנ םירבדו רסוא ןיאב . רבד הלבי אלו המעפנ .ועקבנ תומוהתכ היפעפע
 חב םהב ץא רשא דע םיענר רפסמ םבל. תמהנמ וכב םהינשו ויתועורזב התוא קבח רשא
 ויתפש לאיזוע חתפ זא .שערב ןאוסה םבל ןוטה רבע רשאכו .העמדמ ופטנו ונומנ ,תוכבל
 יתחנא ריקמ ?ישפנ־תאשט ,ךל שולשה ?ןויצ תב היבש .יתנוי םירמ ,ךל םולשה, :רמאיו
״! םייח רוקמ התעט יל ייה - הכ דע יתעמדו

 םינשה ךשמב ונושש וינפו לדגש ונקז םגו ,ע ד י ל א םשב ומצעל ארק לאיזוע
 בשיו ,םירמ יסכנב ןכוסל.ןיע־הארמלהיה אוה .שפחתהל ול ורזע םידודנב הלבש תוברהז
 שדחה ןכוסהב ואנק םנו ,דוסה תא ועדי אלש ,םיתרשמה םלוא .המ ןמז המע חטבל
 םג עינה רבדהו ;רתויב םיבורקה ותרבג םירמל ויסוחי תא תונגל ולחה ,הלודגל הלעש
 לע ,לאידגמ ,םיתרשמה דחא והלעהש דע הזבמנה הבדהל ןימאה אל אוה .טלפילא ינזאל
האר אוה .םירמ רדחב השענה תא הרקתה תרקנ דעב והארהו ,גגזז

 חשובל םירמ ;םהינפל ךורע ןחלשהו . שתיכשט רדח תועירי ןיב םיבשוי םירמו ןכוסה הנהו,
 הנוע אוהו .הדידי לא רבדת . םינינפמ ומדא הינפ ״ ןכוסה ןימיל תבשוי גלשכ ןכל םירצט־ןוטא
 אוהו . רדהו ןחב ןקילחת .ושאר תופלחמ ןיב די ריבעת םירס .םלוק עטשנ אל ךא .הירמא
.״םולש בור לע םה םיננעתמ יכ .םב התנע םהינש ינפ תרכהו ;והיפ תוקישנמ הנקשי

 ותודלימ ותוא הלדגש ,המיענהו הבוטה. םירמ תפרח ותוארב וכשח טלפילא יניעו
 ןובלעה תא' אושנ לוכי אל אוה .ובל־ןובאדמ ושאר תורעש תא זגיו ,הינטחר־םאל ול יהתו

 עורק בלב ותבוהא העיצקמ דרפיו —הכרד תא התיחשמה ותנמוא וילע הטימהש ,לודגה
 דודנלו םילשורי תא בוזעל םומכ םעט הזיאמ ץלאנ אוהש הל ורמאב ,ןיע־תועמדבו
 יבש ולפנבו ,המחלמב תומל ידכ ,םודאב םחלנה הדוהי ליח תוכרעמל דרי אוה .םיקחרמל
 העדי אל םירמו .סנ ךרדב תוטמ לצנו-םהילילאל ןבךלכ ותוא בירקהל ושקב םימודאה דיב
 ,ןורמושב ושקבל ינורמושה ןתנ תא החלש םילשורימ טלפילא תאצל ישילשה םויבו ,הזמ
 חורבל ץלאנ לאיזוע םגו .ותבהאב הקבדה המוער תא שקבל םשל ךלה ילוא הרטא יכ
. ;ודוס הלגנש עמש יכ ,דודנ קיחרהלו םילשורימ תינש■

 םירשיה םיבהאנה לכ לע הקיעטה השקה דיה םואתפ הרסוה איהה תעב םלוא
 ונב תא לינו תוחמשב וליבוה םילשורי יבשותו ,תמ זחא ץירעה ךלמה .םהיניב הדירפמו
.ותחישמל דעונה םוקמהל ,והיקזח ,בוטהו רשדז

 ;תונגל ולע הלמו ״ תוררשה ןיכו םידומעה ןיב ובציתה הלא ״ ריעמ וציצי םינושה ,םינוטה,
 " הלא לע םהישאר ומירי הלא ,תופפועמ תונומת וארנ םינונבג ירה לעו ״ רוש ילע ודעצ תונכ
 ,הכולמה ירש הנהו .וסל הארנה הזחשה תוארל שהיניע ותישי םיהוכנ לעמ םיהובגו

 ; תוכלמ׳שובלב שובל םהינפל רב־עו וסוס לע בכור ךלשהו ,םידרפו םיסוס יבכור , םע־ירירא
 יכנ יבעב ליח-ירשו ,"יתלפהו יתרכה. םהירחאו ,שדק-ירש םיאיבנו םינהכ םהירחאו

םיבצבו בכרב םירבוע םעה >ישאר< תונפ ,ןויצ ידבכנ ,הדוהי יפולא םהירחאו ,םהינגס
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שנרב םיכלוה ׳ה רבדל םידרחה םהירחאו נ• ךלמה חשסהב תוארל ,ןוחינ לחג לא תדרל
 םהיתורבדס ואשי רשא ,איבנו ןהכ יפמ הפורצ ׳ה תרמא עומשלו רקיה הזחמה תוארל
 ודוהו , וילע ודוהמ לצא םיטשב םיהלא יכ ) ךלמל עידוהל ,הכולמה רבד תא ודיניו
. ...ללחי אל ורדהו

 ןמשה ןרק •תא חקל קודצ תיבל לודגה ןהכהו ,ןוחינ לחנ לא ודרי ודובכ לכו היקוחו
 תא והיקזח תולככו . *.!וקשנ םולשו קדצ : רמאיו .והקשיו והחשמיו ,והיקזח שאר לע קוציו

 ךלמהו ״! ותוכלמ אשנתתו והיקזח ךלמה וננודא יחי״ :לורנ לוקב וארק םעהו םירשהו .ותלפת
 ונגניו ,תורצוצחב ועיריו .תורפושב ועקתיו .םעהו םירשה וירחא ולעיו . ןוחינ לחנמ תולעל שק
 ימורמב תולהקמב וננריו ועירה תושפות תומלעו הדוהי ירוחבו .. .םיתלצטבו תורונכב םינגנמה
 ,םינגרנ רחא םירש ומדק םש ,תוימוה ישארבו היארקט לכב המוה הירקה לוקו ;ןויצ
:רמאל ורישד

;עידוה וירצל ומשו ,ע.י^מ , רייב לא .
׳ךמע. עשא אצ ;עיפוה ונבלמ ל?
ז ףחיש? ינפ עש:ל ,ערה רפוש לוק

 בוהאהו שדחה ךלמה ידי לע הדוהי תבלממ הקזחתנ יב ,םירפא ירש עומשכו
 רצבל םבל תא םה םג ומש — הילא התע םיבש ,זחא תמחמ וסנש ,םיטילפה לכו ,ומעלי

 ןב עשוה םוקמב ,םירפא רובג ,ירכז תא ךילמהל דחי ודסונ םה .הסורהה םירפא תכלממ
 בשויה ,רצארש ,ירושאה ביצנה תא תימהלו ,רושא ךלמ ידי לע אלכב םשומה ,הלא..

 ;בר רפוכ וילע םשתו ,ירכז תב ,המוער תותיחשב תינש לאינד לפנ ךכ ךותבו .ןורמושב
 ורמאיו ,ירכז רבד ישוע ,לעבה־ינהכ םיחפ ונמט ,לאינד תבוהא ,הפיה תימלושל םמ
 תל הרמאב ,תימלושל תורקי תוג^נ האיבה ,העיצק תחפש ,גשיבא .שגלפל ול התושעל
 השאל תויהל לכותו שדח ךלמ םק יכ ,םילשוריל בושל התוא הארוק התוחא העיצק יכ•

 תונכה שעתו ,דאמ תימלוש הז לע חמשתו .דוע עירפמ ןיאב הבהוא לאינדל
.הכרדל תאצל■

 •קשב תורורצ היתולמש .תימלוש רדחב ןוכנ היה לבהו .גחה תרחממ׳ םירהצה תעכ יהיו,
 ןיא .םיזראה ןיב לא העיקבה ותמהו .רונתכ רעוב םויה . זגראב םיטוש םירקיה היצפחו .רוע
 יקיפא לע וגרע ידש־תומהב ,רעובה םוחל שפנ לכ הפיע ;תבשונ חצ חור ןיאו ךמסל ןנע

 ןיעמ לא ץוחרל הדרי תימלושו .ןויצב ברוחט ופלעתה םירה תובשעו חור ופאש םיארפ ,שרפו
 לא הירחא הדרי המע הניכמה רשא םיבהא תליאו ,ןונבל גלשט םילזונו םירק םימ ,םינג י

 ןואשב לולב םילעיה תקירש לוקכ קוחדכ הנוע לוק וירחאו לילח לוק עמשנ םיעגרל .הכרבה
 דשל םיאלט הינפ הנה .רהצ רמצ התלמש שבלתו > הצחרה ןמ התלע תימלוש .םיגלפה תרטז
 הראתו ,ןונבל חירכ הפא היר , הדקדק לע תונלפ יתשל הגלפנ השאר תרעש ... םייחו םימולע
 איה הנה . םרא יפ תמשנמ הרהטמ התבשנ אלו האור ןיע התפזש אל רשא רעי-תנשושכ
.״לאינד התוא דמל רשא ןויצ ריש ןורתו ,הננער שרע לע הכוס רתסב בשתו ןנה לא האב

 יכ ;םירפא ריפכ ,ץירעה ירכז ףכב הלפנ תאזה הרבהו המתה היפ-הפיהר
 ,ןורמושב ירכז ןומראל הכשמל גשיבא תא לעבה-יגהכ ותיסה ,םילשוריל הכרד הזחאב-
 תומזמ רתסב םקור אוה יכ ,עדונ רצארשל .לעמ וראשנ ירכז לש ויתווקת לכ םלוא:
 תיצהו ,םירפא םע לכל ירכז עבקש ,גתה ליל תוצחב וליח םע ןורמוש לע הלעו ,דרמ-
 לאינד הבהוא םע תימלושו ,ברחב ירכז לפנ זאו .היללח הברה םג ,שאב ריעה תא־:
.רושא תירב-ילעבל םיבשחנה ,הדוהי ינב רותב ישפחל ואצי•



ופאס 0 הר בא2׳.

 ,הבוהאה ותשאל בש לאיזוע .םירשיה םיבהאנה לכל זא ואב רשואו הרוא ימיו
6 1 לאינד םנו .ותבוהא העיצק תא השאל ול חקל רשא ,טלפילא םנב לע וחטש דחיו
 םירשואמה לב זא וננח הדחוימ הודחבו .השאל הנחקיו ,תימלוש ,ושפנ-־תבוהאמ דוע דרפנ
 .םירוגסה ,שדקמה ירעש תא חותפל בשש ,היקזח ימיב ןושארה תספה־נח תא ןויצב
.ותבשש םידעומה תא שדחלו ,זחא ידיב

 ףנכ-ילעב וציקיו ,ארוק יובשה לוק הגהו ; עלותכ ומדא םידק ינשו עישוה ילילכח רוא,
 ןויצ לא ורהני דעומ יאב םינוסה ,םינוטהו .דעוס םויל ועיריו ורישיו ,םיסשיירסצ ושצסציו
 רדההו דוהה ללטי יטו ...םירדע תוקירש •עמשנ הנשו רבע לבטו ״ רקבו ןאצ יש הילא וליבויו
 , איהה תעב ךלוה רקי חרי הנונ דבלמ יכ > ריאי םויכ גח שדקתה ליל הנה !הזה דעוטל רשא
 העבנ לכ לפו הובג לדנס לכ לע ,־ היארקט לכ לעו ןויצ ימורט לע םידישלו תורנ ולעה דוע
 החמשהו .םימיה תעבש רואכ הרוא קר הדמחה-ילכיה לכ לעו םימרה תונומראה לע .האשנ
 םנו .םיחמשו םימיש םיליצאהו םישולאה ,הזילע הירקהו .םירצמ ןיראס לארשי ינב תאצ לי הבכ
 דוד יריש ונורי ,ןנרו תליג קר םינשה׳רעש רע לאננה-לדנסמו ;וליני לארשי-שודקב םדא-ינויבא
.'תועושי־םוכ ותשיו םהיחבז ולכאי ,הלונפ־םעל םרחביו םירצממ םלאנ רשא ,׳ה תא וללהיו

 תושפנה רואתב ופאמ לש תוערגמה ןתוא םיאור ונא "ןורמוש תמשא,ב םגרושטד ךרע
 גוזה רופסהמ רס תאז תמועלו .ליעל ןתוא ונרהזהש ,תוערואמה בולשבו * “ "

 לש תוזחמ "ןורמוש תטשא,ב ונינפל ריבעמ רפסמה ,״ןויצ תבהא, לע ףחרמה תומימתה חור
 "תבהא אלטה רופס ,'ןויצ תבהא״ב םתומכ וניאר אלש ,תוללוהו תוצירפ ,העורפ הואת
 ישנא םה םירפא ינב לכ יכ ,חיכוהל ופאמ לש ותיטנ םנו .הרוהט תודלי ןחו הכז םירוענ
 תנשא״ב תונמאה תא תצק הלקלק — קדצ -יפדורו םירשי םה הדוהי ינב לכו ,המרמו םימד
 ,ך״נתה תפוקת לע דוא תוציפמה ,םייחו טויפ תואלמ^ווחישו תונומת םנ םלוא .״ןורמוש
 לגתסהל וחכ לכ תא ןאכ הארה ך״נתה לש ייצילמה ןונגסה .הז רופסב הנרסחת אל
.ןוג לכ ןמסלו שגר לכ אטבל ,םייחה יברצל

 םיאיבנה תרותב םיקבדו בל־־ירשי םה "ןורמוש תמשא, לש םיבהאנה
1 .םיריבגה תנוכת

 שרש הכמ הניאו ופאמ יניעב איה השודק הבהאה יכ ,ןמיתו ןונמאכ
 ."ןויצ תבהא, לש םתואכ דוע םימימת םניא וללה םיבהאנה לבא :רוהט בלב אלא
 ינבל^סיבהואכ םישפחתמ םה .קדצה ןעמל המרמב םישמתשמ לאינדו טלפילא ,לאיזוע
 חצ^ ידכו הדוהי די םהילע רבגתש ידכ ,םהיתומולעת םילגמו םבל תא םיבנוג ,םירפא
 וכפטחו ןוא ־תולובחת ולבחי הלאה םירובגה .תינורמושה תוצירפה תא םיאיבנה רסומ
 אל ופאמו .םהמ םתוא הלידבמ הלענה הרטמה קרו ,ירמעו ירמז לעבה ינהבכ םימד
 איהשכ םג המרעב םיסאממו ,םותהו ר ש ו י ה תא קר םיבהואה ,םיאיבנה חורל הזב ןוב
 הרמאב הקדצ םירמו ,היוצר ותנוכ םא םג םדאה ךרע ליפשמ רקשה .קדצה ןוחצנל העייסמ
 הראפת ךופהת ה ימ ר יכ ,םירבגב התא הפי אל ,םישנב ינא הפי םא, :הבהאמ לאיזועל
 ♦"ןורמוש תמשא, ירובג לש םתבהא רתויב איה הלענו הרוהט תאז תמועלו ."םיצוקשל רבג
 תורשואמ הנייהתו םירחאל הנאשגתסא םגו ,םהיתובוהא תבוט תא קר םישרוד םיבהאנה
 םא, :לשמל ,רמוא תימלוש ותבוהא תא שקבמה לאינד .ןתחלצהב םניע ערת אל םתיבב
 ,הרשואמ ,יתוחא ,ייה, :הל יתרמאו ,הקלחב החמשו הננאש ,בוט שיא תיבב הנאצמא
 דימ השפנ םולשב יתידפו ,ח׳יצי אל רבג השיא םאו ;״םייחב יתמחנ לכ תאז התיהו
. • םייחב היוצמ יתלבו תיעבט יתלב ,תיטנאמור הבהא איה וז םלוא .״אוהה שיאה
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.וסאמ יריפס רתי
חנ 1855 תנשב ותזבלס אסכ לע •גשה רדנסכלא רואנה רסיסח הלעשכ ____.*^ • , ׳ •״ .תישעסה הדכשהיד!־
וניחא ייהב םינוקת .רושע? הלהה הלשממה .היסור ידוהי לע שדח חור .

 םידוהיה לש בשומה-סרתת .הלכשהו רוא תצק םהב סינכהל הלדתשהו םילפאהו םיבוזעה־
 ־תדובעב םייוצרםיקוח ועבקנ ןכ .לטבתנ ץירעהו רעבנה "להק״ה ןוטלשו ,בחרתנהכלממב
 דומלל הקושתה םעב הרבג זא .םיימשר םידיקפל ונמתנ םידוהיה יליכשממ םיברו ,אבצה
 ,םהילעבל תישממ תלעות איבהל םילולעה ,םיישעמסיעדטב קוסעלו הנידמה ־תפש תא
 תוצילמב םיעשעתשמה םילכשמה םגו ;םייללכה רפסה־יתב תא ואלמ וגלש םירוענה־ינבו
 תוצוחנ תועידי תונקל םעה תא וררוע םה .השעמה־םלועל היזהה־ימורממ ודרי תונויטדבו
 םיאנקה םלוא .הכלממה יניתנ רתיל םהיתויכזב םידוהיה וושויש ידכ ,םיחרזאהל ברקתהלו.

 ,ונמלועב םהל התיהש ,תינחורה הלשממה לע רתול וצפח אל םידסחתמהו םיכושחה
 םהילע ושדק ןכ לעו .הלכשהה־יציפמ תדובע תא םיעצמאה לכב עירפהל ולדתשהו

 ,םירבעה םירפוסה .םחת תא דדוע הלשממה דצמ עויסה יכ ,ה פ ו נ ת־ת ם ח ל מ םיליכשמה
 הרעסו הפוסב זא ואצי ,תומימתו תוחונ תוצילמב הלכשהה לע איהה תעה דע וניגהש

 ,םהב םיעגופה ,םיכושחה םיאנקה לעמ הכסמה תא ריסהל
.םינוגמה םהישעמ לכ תא תולגלו ^^ ת?י

" < ! . .םיאנקה לעש. םהרבא היה "רואה ידרומ" לע וז המחלמב םינושארה םיצולחה דחא 1
 תנשב .רוגטקו רקבמל ,ביבחהו חונה ,ונעהו עונצה הזוחה תא השע תעה־חור .ופאמ.

 השמח ליכמה ,"עובצ טיע" לחנה ורופסמ ןושארה קלחה רואל אצי ז״ירת ,
 חילצהש ,קודצ ׳ר םשב עובצ ונינפל ופאמ ריבעמ הז רופסב .םיקלח * עטצ טיע"
 ,המכח אלו הרות אל ודיב ןיאש שיא והז' .תידוהיה הלהקב עיפשמו 'ףיקת״ל תויהל ותמרעב
 ונתוח יכ ,קידצו ןדמלכ וריע ינב ותוא םידבכמ תאז לכבו .ישונא שגר לכ ובלב ןיאשו
 ףוצח ,טוידהו םג שיא ,הלודגל הלעש ״תרשמ״ אוה לענ .ודיב ךמות ,ל ע ג ,רישעה
 הנשה לכ" .ותוצירעו ותוסג לע תוסכל ידכ ,םידסחתמו םימכח־ידימלתל ברקתמה ,רזבאז
 ,תוצלפ והזחאת "םיארונה םיטי״ה אובכו ;לאמש לעו ןימי לע ףורטי ,תוקשעט עצב ףודרי
 לענו קדצ ׳ר לש ינחורה ןעשמה ."ירזכא ךאלמ והפדרי ומכ דדונתיו ךרי לע ףכ קופסי

 אוה" .היגיהנמ ינפל ספרתמו הדעה ןובשח לע סנרפתמה ,יאנק ןדמל ,ל א י ד נ ׳ר אוה
 אוה עדוי הטוש דיסחכ ותויהבו ...ודובכ לע דאמ דרחו ׳ה רבדל דרח ,ףירח לכש לעב
 אניגח ׳רכ םטתהל תעו■ ,תלהקכ םכחתהל תע ;ץפח לכל תע אוצמלו העשה תא ןוכל דאמ
 ,הצילמ לכל ,תעדו המכח לכל ותאנש איה וב רשא תוערגמה תישאר ךא ...אסודןב.
 ,האגהו טוידהה רישעה ,יאמרה עובצה ."ישימחה ףלאב יח שיאכ ,םידומל ךושל ותוחצ■
 ירעב הלכשהה לש םייסופמה םיאנושה תשלש המה הלא — םכחתמהו ןדמלה יאנקהו
 םיינע םיליכשמל! ,םחוריב חור-ינידעו םירואנ םישנאל קיצהל דחי וצעונ םהו .לארשי
 עובצהו ,תולגהל תמאה לש הפוס םלוא .הימחנכ ,םייחהו תדה ןיב םירשפמה ,בל־יבוטו
.ןוארדל ויהיו הרעוכמהו תיעבטה םתוזחב הנורחאל םיארתמ טוידהה ״ףיקת״ה ומכ

 הזוח ופאמ ראשנ ,)תישממה( תילאירה תואיצמהמ חוקלה ,הז ורופסב םג
 ךפושו לכונ ,דז םג אלא עובצ קר אל אוה קודצ ׳ר .רתויב םזגמ ולש ןוימדה .יטנאמור-

 — קדצה חרכהב חצנמ ןכ .האיגש לכמ יקנו תולעמה לכ לילכ אוה הימחנש דועב ,םימד
.הלכת ןשעכ העשרהז

הרומכ םנמא ןייטצה אל אוה .דומלו ךונח ירפס םנ בתכ ופאמ _, ., _
! ! ! • !1נחס

׳  םידליה םלועמ ךכ לכ קוחר היהו ויתונויזחב דימת עוקש היה יכ ,ב ו ט
הרוה אוה .ותארוהב ןובג רדס היה תאז לכבו ;םתוא ראתל הסנ אל וירופסב םוקמ םושבש■



ופאמ םהרבא2!ן

 דומלב רשאמ רתוי השומשב הברהו ,היח הפשכ תירבעה ןושלה תא וידימלתל
 ךונחה־ירפס תא סנ ופאמ בתכ דימלתה לע וז ןושל דומל לקהל ידכו .הקודקד

.״רענל ךונחבו "גוגדפ־ןומא" ,תירבעב םינושארה

 ©ייגפוגה ויתוחכ .םיבואכמו תורצ ופאמ עבש וייחל תונורחאה םינשה עבשבןיתןנע

.תא הרוצ שיבלהלו רדסל ודיב דוע היה אלו ,טעמ טעמ וספא םיינחורהו)תונורחאה
 רעטצהל ופאמ הברה ןכ .רישעה ונוימד תא ואלמש םישדחה תונויזחה

 ,העומשה יפל( לודג ןאמור בתכ אוה .ונממ דבאש דחא לודג רופס לע תונורחאה ויתונשב

 " יקצינלימחו יבצ̂יתבש תפוקתמ "תונויזח יזוח" םשב )םיקלח הרשע ןב היה "דןח
םידוהיה תוגירה תא ,חרזמה תוצראב תיחישמה העונתה תא ראת ובו י ׳
 םיאנקה תולדתשה יפ לע םלוא ."תודיסח״ה לש התוחתפתה תאו ח״ת תנשב ןילופב
אובל ,ריבכ ןוימדו טויפ אלמה ,ה!ה לודגה רופסה רסאנ ,ופאמ לש ויאנוש ,םידיסחהו
 הלכשהה-־רשל .והחלש ,גרוברטפב תרקבה̂תיבט ך״רת תנשב ופאמל בשחשכו .סופדב
 תצעב םלוא ;וילע טופשי ןעמל ,החצה ותצילמ ליבשב ופאמ תא דבכמ היהש ,בורונ
אכדש ,לודג רעצ ופאטל םרג הזו ..וילעב ידיל דוע בשוה אלו רופסה םש עקתשנ םיאנקה
.וידידיל ויבתכמ לכב אטבתהו וחור תא

׳ישארה ןכוסה ,והיתתמ ויחא תא רקבל ופאמ םהרבא עסנ א״כרת תנשב
 ודיב ךמת הז ויחא .גרוברמפב רשא גרובצנינ עשוהי לודגה רישעה תיבב * י "

 ,וילא ותוא ארק ותואירב הטטומתנ יכ ועמשבו ;וירפס תא סיפדהל ול רזעו ףסכב דימת
 וארש תוארמה לע דאמ לעפתה ,הנטקה ריעה ןב ,ופאמ .גנועו החור טעמ ול איצמהל ידכ
 ־תיבב םש עמשש ,ריב־-ריאמ לש ״איבנה״ הריפואהו .םימי חרי ךשמב הריבה̂ריעב ויניע
 תיהש תע לכב ןעימשט היהו וגורכזב ועבקנ היתוגיגגש ,ךכ לכ לודג גנוע ול האיצמה ,הרמזה
 תורצ רתויב וילע ורבגתנ רטיפ̂תירקט ופאמ בושב םלוא .תונוימדו תובשחמב עוקש
 יידכ ץראל־ץיחל תאצל רמאו ,ןבאה תלחמב הלח ו״כרת תנשב .ופוג ידוסיו החפשמה
 *דכ ,ז״כרת ץיקב ,הזיראפ וילא אובל והיתתמ ויחא תשקב לע חמש ןכ לעו ;אפרתהל
 לבתה ־תריב תא ויניעב תוארל ושפנ לכב קקותשמ היה ופאמ .םלועה ־־תכורעת תא תוארל
 סש הלע גרבסניניק ךרד ורבעבו ,וילע הרבגתה ותלחמ םלוא :ונוימדב דימת הזחש ,הפיה
סע וירובד .הבר החונמב לבס וירוסיו ויבואכמ תא״ .הנמט דוע דרי אלש יודתטט לע

תלעש םויטו .המיענבו תחנב ויה ,ותלחמ תעשב ותברקב ויה רשא ,תוירבה .
 תדע לש ןזחה וצירעמו וריקומ טעמכ וילעמ רס אל ותומ םוי דע ותטט לע

 .השדחה תירבעה תורפסה בבוחו ןירוא־רב היהש ,ביורטגייוו רטלא ׳ר ,גרבסניניקב לארשי
 קזחתי קר םא בותכל בשוח אוה רשאו םבתכ רבכש ויתונויזח ד״ע ןזחהל רפסמ היה הלוחה

 תלוחה ינפל רמזמ היה ןזחה .דיתעה תוטולח תא םולחיו ,וצק ברק יכ עדי אל רפוסה .םעמ ־
 ויה הלאה תוקיתעה תוירבעה תוגיגנהו ;לבוקטו ןשי חסונב ויתולפתו ויתורימז יבוט תא
 תנפשכ ,ח״כרת םידרפכה-סויב .)י ״םינורחאה וימיב רפוסה לש וייח תורירמ תא תוקיתממ

.ופאמ לש ותמשנ האצי ,"הליענ״ה תעשב בורעל םויה .

.הלכשהו תעד ץיפהל — איה ותדובעב ופאמ ול ביצהש תישארה הרטמה לש ותדועת
חקושתה תא םיארוקה בלב וררועי וירופס יכ ,םנחל אלו ,הוק אוה .ופא□

תותצה" . לכמ ול הרקיה תירבעה ןושלה תא דוחיבו ,תורז תופש דומלל

73 דד ,ןיניירב לש ורפסב )1
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השדחה ונתורפס

לש בהלנ בהוא אלא ,תועד־הגוה היה אלש ,ופאמ יניעב הלכשהה לכ יהוז — "ז

לכ

 הנממ םיאיבמו ,תיצגארפה תורפסב םיאיקב 'עובצ טיע״בש תורואגהו םירואנה ,
 .הבשחמה תא םמורלו בלה תא ךכזל םיאיבנה תוצילמ תולולע תורפס לכמ רתויו . תו

)היחתה( "םגאסיניר״ה ידיל האילביבה תריקח האיבה ז״טה.האמהבש ומכ "ש^=י.יר **
ותפשו ך״גתה לע הדיקשה הדיתע ךכ — םתד ןוקתו םילותאקה םימעה לש י ־ ^ ״

אוהך״גתה .הצבב םיעבוטהו םילפשמה "תולג״ה ידוהיל תינחור היחת איבהל הצלמנה
טרפב לארשי לש ויתוחכו ללכב תוישונאה לש היתוחכ תעל תעמ שדחמה,םייחה־-רוקג
 תוחצ בותכלו רבדל םיעדוי ופאמ לש ,)ווס̂סנאמיז̂למעמ( םייבויחה ,םיבוטה םירובג“
 .םיכושחו םירוב םה ,)סזן׳״^ז)!■!!-"!■^( םיילילשה ,םיערה וירובנ לכו ;תוצילמ:
 יטסירטיליבה קלחה תבחרה דותיב ,ונתורפס תבחרהו השודקה׳וננושל לש התוחתפתז
 לש ירסומהו ישונאה בצמה תא םירהל קר אל תודיתע — הבש )יטויפהו ירופסה'
 הינמרגב וניחאל תירבעב "ןויזח-ירפום" ויה ולאו ;תודהיב ךומתל םג אלא ,םידוהיז

.)׳ג קלח ,״עובצ טיע״ל המדקה( םיחרזאה .ןיב וללובתה אל זא יכ ,היצנא׳

 שחיה תואגו תובישח ךותמ תואבה תולצעהו הלטבה תא ופאמ הנגמ ןכ
יניעב םילפש ויהש , םיפכה־למעו הדובעה תא דימת חבשמ אוה תאז תמועלו :תונדמלז
.ורוד ינ:

 םיארנ רבאה ייחי ,הנממ וקחר וניחאש ,המדאהל תדובע וילע הביבח דוחיב
 ליבקמ ופאמ . םיתהשמה ךרבה ייח לומ הפי )םיעורה־אשמ( ״הילידיא״כ ול *^/^?^
 אוהו ,םירישעה םילשורי ינב לש םתואל המודקה הדוהיב רפכה ייח תא •עבטה־״חל

, :וזכ הפי הנומת ונל ראתו
 םירההו , ץראה רע תטלש ליל-תמטד דועב סוקייטיבשמ טהינכוש תא טתיאדו םירפכב וניל,

 זא .וב וסכתה רשא הלילה הטבמ , לפואהו רוטקה תכסמ תא טאל טאל טיריטט תועבגהו
 שובלמ ןיכהל םיתשפבו רמצב תושוע הארמחיתוביט םהישנו ,םלעפל הדשה םיאצוי םירכנה
 ,הלהב שמשה ץיצת .םיקחש ןתואנב תוכמותה ,תועבג שארמ הנהו-הבו הכ דע .ןתיב ינכל
 הלפתו הנר אוה םנ רכאה אשי לודנה רואמה םעונב המלענ םיננר׳ףנכו םירפצ רימז לוקלו
 שישת ותיב־תונו התיבה בושי זא .הטימשה תרוטקה ןנע רתעכ הלעת ותלפתו > ושושמ־לאל
 םיעשעתשמ םדוע .׳ה בוטמ דחי ולכאיו םהיאצאצ וריעי ״ היניעמ םיריהזמ ןחו םעונו ,ותארקל
 הנועכ ודצ לע ךפהתמו , ןשה-תטמ לע חורמ ונדוע ןויצ׳ןבו־םויה ןוכנ דע דחי םיסלעתמו
 ותרשמו ולוק ןתי ,ורדחב הנה תהאו הנה תחא ךלהתיו ותטממ לצעה םק טעמכ .הכופה
 תישעל םידי ול ןיא רשא ,לספכ והראפי ףא .רומה׳ןמשב והכוסיו תירובב והכזי ,וילא דרחי
 ושפנו םב סאמ יכ , ומער וינפו-תפנצמו טנבא ,דופא , ליעמ ול איבי ;ושפנל המיאמ
.>״!ויצ תבהא״ו ״...םירצט-ןוטא התוא



"♦השדחה
0•־־ - ח

)1852—1828{ ליכימ-ןוזנבל ףסוי-הכימ

 רחא ׳זב דלונ ,הנליוב בשויה ,ןוזנבל ןהכה )ם״דא( בוד םהרבא ררושטהל
 ,םיבוטה ויתונורשכב ותודלימ ןייטצהש ,ףסוי-הכימ ,דמחנו ריקי ןב ח״פקת ׳

 תא ונק אוהה רודב םיליכשמה לכש דועב .ןוזחו הרישל ותיטנבו ביבחהו חונה וגזמב
 תיבב ףסוי־הכימ לבק •—תוינוציח תומחלמו תוימינפ תוכפהמ ירחא ,שפנ־תריסמב םתלכשה
 חנוגה העידי לקנב ול שוכרל רענה חילצה הז ךרדבו ;רדוסמ יאפוריא ךונח ררושמה ויבא
 רענה לש ויכירדמ םלוא •. תינמרגו תירבעב דוחיבו ,תינלופהו תיסורה ,תיצגארפה תופשהב
 דוע .םידומל לש דבכ אשמ וילע סימעהל ןיאו ועבטמ רתויב שלח אוה יכ ,הרהמ וחכוב
 השק הלחמב םינפל אוה םג הלח ויבא יכ ,תפחש ינמס ףסוי׳הבימ לצא ולגנ ותודלי רחשמ
 הלולעה ,םירפסב הרתי האירקמ רזנהל רענה לע אופיא ווצ םיאפורה .וירחא ונבל הליחנהו■ וז
 אלו ,תעד תוברהלו חקל ףיסוהל ועיגה ףסוי-הכימ לש ריבכה וחור םלוא י■ ותואירבל קיזהל
 הארונה הלחמהו ,שלחה ווג רתוי דוע ףפורתה הככו .הלילו םמוי וירפס לע דוקשל לדה

 םנ הדדח איה .רענה לש ודשל ץומלו התלועפ תוארהל הלחה וב תננקמה
 וקסע וליגכ םירענה רתיש דועבו !תוניצרו תבצע חור וילע הכסנו וישוח תא

 ,םימיענה םייחה לע תוביצעמ תובשחמ בושחל ןטקה ףסוי-הכימ לחה ,םיעושעשו םיקחשמב
 ותלחמ תחדקו ,ונמז םדוק רגבתנ אוה .ול ברואה תומה לעו ,םהמ תונהיל לוכי וניאש
 תירבעב םירישו תונויזח בותכל לחה שלחהו גונעה םלעה .זעה ונוימד־חכ תא ררועל המידקה
־ירה תא הראת תירבעב הנושארה ותריצי .ויבואכמו ונובצעל םימוחנ םהב אצמו ,תינמרגו

. ששגה תוכפתשה תריש )1



29השדחה ונתורפס

 ♦ הלמחו הבהא ,הקדצו דסח ישעמב וירוסיל ירצ ףסוי־הבימ ול שקב ןכ .םיענו הפי ןונגסב ףלאז ■
.רתסב הקדצ תושעל ריעצה ררושטהל היה דחוימ גנוע יכ )* רפסמ ,ןהכה ם״רא ,ויבא [
 םא ,וירבחל דשחל םא דימת אוה ואיצוה ,האצוהל עובש לכ ול יתתנ רשא ,טעמה ףסכה,^

 םוי לכב ןתנ > תירחש׳תפל וקוח-םחל , הנועה םנש דע ;ונעדי אל ונחנאו־םיינעל הקדצל
 ץמאתה דועו .ןבה תוס ירחא הזה שיאה תאז יל הלנש ישכ !ןקזו ןויבא שיא > יבורקל רתסב'

 תוריס לוכאל ותוברהב :רפסא תחא ךא .וסצע ינעה ןס םנ ותקדצ םילעהל ותלכי לככ
 .הלוחו הנקז השא םנ םהיניב האב התיה , םוי םוי וילא םיאב ויה םהירכוסו ,ותאופרל
 םע תאצל התונפהב ךא ;התאמ תונקל הברס היהו . העורז לע אלטו לודג לס תאשונה
 לסה לא ותנקמ לכ תא תחנב חינמו טאלב הירחא דעוצ א*ה היה ,חתפה ךרד האשמ
.״העדי אל איהו ,הירחאמ רשא והצקכ

 .םיריעצה וידידיל הברה ותבהאב ויבואכמל הלקהו חור תרוק ףסוי-הכימ אצמ דוהיב
 .ז׳רת ביבאב ותלהמ רתויב וילע הרבנתנשכ .ןאטלוש ןמלקו ג״לי םג ובשחנ םהיניבש
 בתכמה .הרירפ ■ בתכמ וילא ךרעו ןאטלוש ודידי תא רכז ,תומל הטונ היהו ,ט״י ןככ ותויהב
 ̂ןיעב ןיע תומה תא האורה ,הלוחה לש ושפנ־בצמ תא בל־ררועמו ץרמנ ןפואב ראתמ הזה
.םייחה^תבהאו םיטולע אלמ ונדועב

 .יניעמ הלזננ יתנש .רע ינאו םתנש וטנ תיבה ישנא לכ ,הלילה יצחב דדב בשוי יננה,
 -ךלמל רהמ ינדיעצת ףא .הפכא ילע דיבכת יתלחמ וז ; הלילכ ףא יל ימד ןתת אל יתלחב
 ךא יתכורא ולעי אל םה ׳ הרעבנ םתמכח לכ , םיאפורה תצע הלאונ .אפרה הנאמ יכ .תוהלב
 תנתי הז עודמ ךא ;תומל רתעתאו םייחמ יתשאונ רבכ-ינאו . ליעוה אלל יילח וכיראי
 ורבע ימי לכ !םדאה אוה לבתב סאמנה רוציה !ההא ? םיפנכ ול השעי אל עודמ ? םיתלצעב
 םחונה .תומה םנו ;ול םמוקתמ םוקיה לכו .תודלותה-ם־עז והנה דדונתמה םייחה רשנ תא
 ,חכייעיגי ופצי תומל ...!יתומצע ופחר .הה !ירזכא אוה םנ-תוטה-הזה ןורחאהו ארונה
 אוה ךא .םנימי ול וטישוי ףא .ול לחימ ולכ םהיניע ;ינועו ןקוז לבס תחת חוחש-יכלוה
־־ - שבי הנק רוצבל ושטרח ףיני אלו ,וטל ןכי אלו ףולהי

 ןשית אל יתלחמ םנ ,רע ינדוע יכנא . םעפ הרשע■ םיתש עמשנ ןומעפה לוק לדגמה שארמ
 ךעדי ןכ—ךשחיו ול ביבסמ ןטשה ראש תא התע ךחלי ,יניעל עונה הזה ההכח רנכ .יברקב
 ,ימאו יבא בוזעל ,הלואש ימי ימדב תדרלו דלחה תא בוזעל ןוכנ יננה-ינאו ...יתמשנ רוא
 תאור יננה-!רכקה-יערו תומה-יחא .הטדר-ימא ,תחשה-יבא .יעדוימו יער ,יתויחאו •חא
 רליליי יתויהאו יחא .וקנאי יתוכא .יל ביבסמ המיה םיכוב לוק ,תומה־שרע לע בבוש יתוא

 ימעט לוק עטשא יל לעממ .רבקב בכושו דרוי יתוא האור יננה ...וחנאיו והני יערוי
 דוע רשא .ןורחאה טבמה תא תואור ינש הנה ; לעמ יל עירי דוע ארונ דאמ יכבו ,םירבקמה

חתע תבתוכה ידי תא האורה יכנא ; םויאה חצנה תועורזכ דדב יתוא םחינהב ירוה ילע וטיבי 1
1 ההא ...המר וקתמ יכ ידקדק תאו . בקרי יכ יבבל תא האור יננה ;םיעלות םורת ךיא 1
।תומל תכלל יכנא ןיכנ יב ,יתיטד ןכ ידועמ יכנא !םייחה םימיענ המו-תומה ארונ המ.
אלס יבל דוע ! ההא ...! תומל היש הרשע׳עשת ןב - ימולע ביבאב ,ימי ימדב ךא|

 חתע הנהו - !יתצפח '!יתצפח םייח ! םייח םייח ! הה-שמשה רוא יל רקי.דש .םייחה תדמח
;...יחור רצקתו וזפחי יקרוע ,יברקב ועיבי ,ורסחי םיי־;ה ירמח ,וששע יתומצעו ידי ופפור י ■
...םיטי דשב אבו ,ילא ברקו ךלוה תומה ,הה .תומה תא הארא התע .התעי
 ישפנבו .•ברקכ יבבל-ישרוט לכ ותמ ;ומת ופמ ינויגהו .ינויער לכ ודבא הנה התעי

חהלב׳יטלצ תוליהבמ תונומת יניעל וכרעי דיתעהו הוהה .תומלצ׳תכשחו הממד תוררוש

."חתנד לכימ״ ורישל ויתורעהב )1



ןוזנבל ףסוי הביט30

 ...יניעל הרקי הנוטה עיפות הלא תוהלב ידחפל תיניבט ךא ...המרו ןובקר .רבק .תוט-תוארמ
״? ןאטלוש .איה ךתנוטתה

 דוע החדנ וצק .אוש דחפ םעפה ףסוי־הכיט תרונמ התיה ,ונתורפס לש הרשאל
 וידיב חינהל עונהו הנונתמה ררושמה קיפסה תאזה הרצקה תעה ךשמבו ,םינש וזיאל
' . השדחה ונתריש דוסי תא תודעורה

 ישילשה םירפסה תא תירבע םגרת הנש םירשע ןבכ ףסוי ;הכימ תויהב " ______
 םוגרתה יפ לע ,ליגריוו לודגה ימורה ררושמה לש ״הדיאיניא״המ יעיברהו

 תא יארקב״ו ;הפוריא תונושל לכל רבכ המגרות ״הדיאיניא״ה .דליש םהמ ךרעש ינמרגה
 ,היפי לאו הבוט לא יתננובתהו — ותמדקהב ריעצה ררושמה רמוא - תאזה תרבחמה
הברקל יבל תא יתברעו ,םדק ימיב ונל ויהה ונידמחמ לכמ הדיחיה הדירשהוז ,ונתפשל יתאנק
 יתונמאה וכרעב לפונ וניא ,״היורט תוסירה״ םשב ,ירבעה םונרתה .״הכאלמה לא
.וילע אוה הלוע םיבר תומוקמבו ,רליש לש

הרוסמה הדגאה יפל ,ונל תרפסמ )ירופס ריש וא ,הלילע־ריש( המיאופה

ותואמ

חישב
 רדיה ,הריציל ששו םישש תואמ עשת םיפלא תנשב ,הברח ךיא ,ינויה םורימוה
 אב ,היורט ךלמ ,םאירפ ןב סיראפ .הנטקה היסאב רשא ,היורט הרוצבהו הלודגה
 התוא ליבוהו ,הניליה ,הפיהותשא תא ונטמ לוזגיו ,ןוי יאישנמ דחא ,םאליניט תא רקבל
 םליח םע ורוציו ,דודשה םאלינימ תמקנ תא םוקנל ןוי יאישנ לכ ומוקיו .ותדלומ־ריעל
 ,ץעמ לודג םוס המרעב םינויה ושעיו ,הדכלל ולכי אלו היורט לע םינש רשע ברה
 ינב .םדיניט יאה דע םיה ינפ לע םהיתוינאב וגילפה ליחה־ירובנמ םישלש וב םניפצהבו
 םהיביוא ובש יכ םבשחב ,הלודג החמש וחמשו הכרעמה תא וכזע םינויה יכ ואר היורט
 המר ,ןוניצ ,דחא ינוי יובש יכ ,גגוח ןומהב הריעה וסינכה םוסה תא םגו ;ןוי ץראל
 ־ישנא ומנ רשאכ הלילב יהיו .הוורינימ הלילאהל ןברקל םוסה דעונ יכ ורסאב םתוא
 םגרה ירחאו ,םוסה ןמ םירובגה ואצי ,ןיימ םיטולהו הגיגחמ םיעגי ,םתנש תא ליחה
 לכ תא ברחב םינויה וגרה זא .בשה ןוי ליח ינפל םירעשה תא וחתפ םירמושה תא
 ,הזה ארוגה ןברחה תאו .היתומוח תא וצתנו שאב ריעה תא ותיצה ,היורט יבשות
 ןמ טלמנש ,היורט יפולאמ דחא ,םאיניא ראתמ ,םוטימ י״ע םילשורי ןברח וגל ריכזמה
־ .רוצב תלשומה הדיד הכלמהל הכפהמה

 ץרמו ;תירוקמ הריציכ הארנ "היורט תוסירה" המיאופה לש ישפחה םוגרתה
 ,״ןויצ תב יריש״ לש ררושמה תא רבכ ונל םילגמ ,הפיה םיזורחה לילצ ומכ האצרהה
 םייטימהםירישה ירחא .םיאבה וירישב ומכ תיעבטו הלק דוע הנניא ותפשש יפ לע ףא
 ונתורפסב הנושארה םעפב ןאכ ונא םיעמוש ,ןהכה ם״דא לש םישקה םיזורחהו לזייוו לש
,לשמל ,הנה .וניניעל םירבוע םיריבכו םייעבט תוזחמו ,םייחו םיפי םילילצ תירבעה
 ריהזהש ,ןוטפינ ןהכ ,ןוקאל תומ הארמ
:וינב ינש תומו — הריעה

 !?וניניע וזח המ ,הרא ,עתפ ךא
 ,םימה לא ןהכל בצנ ונה ןוקאל
—ונילע וכלה םימיא תאז הארמל-הנהו
,םעט םישחנ ואב םדנ טמ הנהו

רוראה םוסה תא םינבהמ היורט ינב תא

) 1,ופנן רמכ זראכ םבנז תא

 ;וחד!ך שאכ )2בעת יזמ םהיניע
 ,ופאש המידקל ,וחזע םימ! בלב
)3.וחלצ םילג ףא םימה תא וצח

.ורבע )3 .בערמ תולות )2 .רודככ וללגי ולפק )1



 ,ואשנ םהידש םיה םחרמו
0  ;ובהריזומישאר^ םירידא ם:ממ

 ,וענ םירבשמ ,ם; שערי, ומיתקת
 ;יבטרי. םהיפתכ )2םמד םרזמו

 ,ףצק. זי םהיפ םימשה בל רע
 ;ושטל םנושל ץח םנורג רבקב*

 ,ושעגתיו ומה ,וללצ ׳יקרש
.ףצשו זועב תשב: וצפק דע

 ,ורוח םינפ לכ דבל הז האךמל1
 .הפסאה וחרב םש^נל םילחבבו
 ,ורחב ןחבה ינב ךא םפאב םינתחהו
 ';הפנצ ופנצ םוג םמשה וינב לע
 ,ומל קנחמ ומש לגר דע חקךקוב
 ,ועיבשה םשפנ םירוע?ה ינ? )3חצנ?*
- ומתומצע 0 וח?פ ,ועל,ותש םמד תא
 אל לוק םג שונא באכ )5 ףתחמ םת.

.ועימשה

׳ברחה ףפוער ןוקאל רהמר
) " 5 ץחש ינב ד:מ .ונטב ידמחמ ליצה־

 ,בראמ רים?כ וילע וצבק עתפ ךא
;ץחמ וב וברה ,והוטע םוג יליגעב

 )י,םמתמ והורתכ ומנ?ב ירירשב
> 8 ;ומירב ופיקה הזחו: שאר ,ראוצ

) 9"םיכרי ותפל שיח סךשב יל?מ?ו
/.ומישאר ומירה ול לעממ דועו

) !0 ורשקי. וילע םתורסומ קתנלו

 ;רבגי. םיליח .ןחכה זוע; אןשל
.ורעפ םהיפמ וילע וזה לער
.רבד לכוי אל ׳ ובואלמ וב שונא
 המיחת לואשכ קמע באלמ ידע.
;עיגה םייעל דע רמ לוק ץתנ
 )ע ה;מר תלכאמ? טחש: יכ רפ רושקו

.עיר;׳העגי. תאוצ םדב םסובקמ

 ואב םיפרשה תשקמ ץח רהמלו
 ;הובג םורמ דע התנימ שדקמ לא.

 .וערכ םמוד ׳הילגרלולבנ םש
.המת והמתח הזחמה יאר לכו
 דחא הפ - עשר םוכ תנוק הז ךא״

 - יד?$
 .רבגתה םילא לא .ד; חלש שרקב
)!2;רבעתה הסוס לע .התעמ תא ראנ

.ורמג רמא ״! הריעה אב; םוסה
םינויה ידיב ותומו ,ןקזה ךלמה לכיה ןברח ונל תראתמה ,הנומתה הדירחמ דוחיב

 .העעתח תוכבמ תומא הריבב םשי .
1,ותפל םידומע .רוצ וקבח יכבב 3 (

 ;הנינוחת םינבא .ץרא תורפע וקשע
 .ותבש אל ם; תומהכ וליחו םתפו
------ורבש תותלדו ועדג םיחירב

 ולת לע_ דמע דש חז ךלמ תריבב
 ;עיגה םיבע דע תויפלת חבזמ
 ,ולצ תש ל:לכ תובע ץע וילע
) ".עינל2 ברח והכסי. םילאצבו

,וערכ תונבה תאמו )יסאבקה םש
 ;חיש םג ובקש םעוז לא ינפל םש
 ואבזדי. תחפ יפ ירבעב םינויכ
)!8 .חיפ; רעס ללי: ,חורה שעע תע

ו שךיה .7 .תואג יקנע )6 .תזיחאמ )5 .ורבש )4 .םדב )3 .םילגה תצורמ )2 .ןואגב ואשני )1
ן חבה >12 .שאל תשחוש )11 .וילע ורשקש )10 .ויכרי ושיקה םרשב ילקסומב )9 .םהירבאב )8 ,ויעמ
 םרבש ,םיללצהב)14 .ןהידיב ושיקה )13 .שנענ ןכ לעו ,הוורנימ הלילאהל שדקומה שישה תא הזנ [ןגאל

.בשנמיר חורה םותי )16 .הכלמה )15 .םיחחו ברשה תא עינכי ,חבזמה תא הסכמ איז )
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 ^*תח^ה האר אל ינב רטקה םג םא ,התאר השיא תא ברקל ךלוה הנהו

.ונילע וסחי דוע אל ותינחו 1ניק ♦תמחלמ ירדה ףא טעי_ ליע^כ ןויךש

 .ונטלפי. תוממ הז ךשדקמו ־־•לדח ־התמיא הלאש הברק?-? ברקל ךלהן5-

."תחנ רפע לע דח! הפ ונינש וא ?תמקנ ברח רוגחל ךבל ךהקי המ

:שישיה לע הסח אל ,םינויה איבצמ ,םוריפ ןיעו
 ךילשה ,בחס ךלמה תא זא

, חבזמל

;ורגנ וילע ןשע; דוע ןבה ימדמ

 .ורוח גלשמ ושאר תיציצ זחא

 • - חלש וברח קמע ובל ברקבו

ודח; ותא א!ךטו םאירפ לפנ הככ

ף סוי־הכ־מ תעיסנ
.ץראליץוחל

.הנליוב ״היורט

 ותלחמ תא אפרל רצקת היסור יאפור די יכ ,ףסוי-הכיט חכט ט״רת ץיקב
 ,םסרופמה רצחה־אפור לצא רוזמ שקבל ידב הנילרב וינפ םשיו ,הנשונה
 תוסירה" המיאופה תספדהב ,ם״דא ,ררושמה יבא קסע ךכ ךותבו .ןיילניש
 תאמ סופדב םסרפל הכזש הנושארה הריציה לע ם״דא טיבה הבר הבהאב

,ותחמשב ברעתה רעצו הגאד שגר םג םלוא ;ןוזחבו הרישב וילע תולעל דעונש ,ודמחמ ונב
:ריעצה ררושמה לש הפרה ותואירבל הקיזמ תיתורפסה הדובעה יכ ורכזב

 נתחצנ הלחמו ...בותכל לומעל םג תילח אול,ך !ריק! ןב ,ךל הז המ

- ךילע ווצ ברה ארקמ םג ןה !תחאו םירשע ןב - הכ דע ךךועמ

>3...ךילע הלא דוע בותכמ יכ ףא ?תישע הז המ ,תצרפ הז המו

 ־תוניעט יט םש תותשל .ידכ ,ןנורבצלאזל ריעצה הלוחה תא חלש ןיילניש אפורהו
 ףרוחה יטי לכ בשי םשמ ובושבו ,הכורא ול ולעה אל הלאה םימה םלוא ;הפורתה
 .תא ףסוי־הכיט עמש ,םידמולמו םימכח האלמה ,היסורפ לש הריבה־ריעב .ןילרבב
 ?בתכמבו ;הטיסרבינואב הרדתקה לעט גניליש םסרופמה ףוסוליפה ארקש ,םירועשה
 ריעצה ררושמה עדותה ןכ .תוהלאה תוריקחב ובר לש הקמעה ותטיש תא הצרה ויבאל
 ימכח םע םג .םינוש תועוצקמב תעד ףיסוה ותיבבו ,שקאז רואינש םכחהל ןילרבב
 והוצעי םהו ;םיבותכב ףסוי־הכימ אב ,ל״דשו ץגוצ ,אוהה רודב םימסרופמה לארשי
.״ן וי צ תב יריש רישלו )םיינויה םיאשונה( רכנ לא תב יריש בוזעל,

 תשו ,ץריניירב תוניעמה ימ תותשל ,ןיילניש תצעב ,ףסוי־הכיט עסנ י׳רת ץיקב
 ונטמ דוע התפרה אלו ,בוש רבגתהל הלחה ןילרבל ובושב םלוא :ותלחמ טעמ הלקוה
 ־ןכ לעו .וצצוח וימיו ,השונאה ותלחמל הפורת ןיא יכ ררושמה האר זא .ותומ םוי דע
 .,ול םיבוהאה ותחפשמ ינב תועורזב תומל ידכ ,א״ירת ףרוח תישארב ותדלומ-ריעל בש
 -םיפי םיריש לש רקי רצוא ותא איבה יכ ,וירוה תיבל ףסוי־הכיט בש תוקיר םידיב אל םלוא
 לש תיתורפס די םג ול ביצה םש - אפרהל ותוקת הדבא םשש ,יסורפה ךרכה יתואב
בל שקב ,הירכנה הירקב הלותה ררושמה לע ןוממשהו םירוסיה ורבגש םיטיב . תוטילא

.הינש תרבחכ ,״שדק תפש יריש, )2 .הז ינפל רפקה תכיה אל םג אול )1



הההשדחה ונתורפס

י ריש, רפסה תא ןילרבב ףסוי^הביט בתכ הככ .הימםקו הרישה תונויזחב אפרמו 1
. ׳ןויצ תב רונכ, ץבוקהב ןכ ירחא וללכנש םינטקה םירישה ירחבמ זאו ׳ןויצ _
!,רי־׳בתכב 'ןויצ תב יריש, רפסה תא הירא ויחאל החנמ וינפל חלש ,הנליול ובושבו "
: וללה םיזורחה תא וילע םשרו• '.

! יתאב התע ןה י• יחא ,ךל םולשל

- וניבא ינחלש אפרמ םש אוצז;ל
...יתאצמ אל ךא ,ית^פח ,יתשקב

- ונילת אנ לא-יתא$ה .דמ האלו
ן ויגה רוגכ לע םחנ יל אוצ^ל
ס.ן1יצ תב יריש המזפ יל יתרש

ת א תראתמה ,הפי המיאופ רקעב ליכמ ׳ןויצ תב יריש, רפסה •"ןייצ תב יריש,
ד יש, תא וירוענ ימיב םכחה ךלמה בתכ ,הרוסמה יפל .ותנקז תעלו וימולע ימיב המלש ךלמה
א ^מה ."תלהק, רפסה תא — ותנקז ימיבו ,תימלוש ותבוהאל 'םירישה ,תלהר,ו״הםלש".
דוגנהו .׳םילבה לבה,ל שמשה תחת השענה לכ תא בשוחהו שואיו תוקפס • י ! * י *

ה אלמה ,הנקזה ןיבו ,םייחה־ןורכשו הוקת ,הבהא ,םת אלטה ,רעונה ןיב הזה טלובה: ;
/  .הדמחנ המיאופב ונראתיו ,ריעצה ררושמה ןוימד לע ששור השע — שיה־־לוטבו לעוג ,קופקפ :
1:ול תקחשמ האירבה לבש ,הפיהו ריעצה ךיסנה ,המלש תא םיאור ונא הנושארה התיצחמב. י

םילשוריו ןויצ ריפ תומדש ןיב

, םיניפ הפיו רמתכ הבג
— .חרופ .רצנכ םימולע יפיב

, ילפ ול וית רחש תוהגנכ ךא

; ובעוי יכ תפ הזח אל םבךע דוע
, ולשמנ ול ץעכ םייחה ןכ לע
.ובשח ויניע שדח ירפל םוי לכ

ר מזמה ,ויבא דודמ שריש ,רישה־חורב םג ןנוח םימולע ןח אלמהו רשואמה ךיסנה
, לשמל ,הלוע אוה הנה .ויתוזחמ תוטטורב שיגרמו עבטה רדה לע גנעתמ .אוהו ;ליבשטזז
:ביבסמ הארנה רדהנה הזחמה לע ףיקשמ אוהו ,רחשה״דומע תולעכ ,ןונבלה-ירה לע•

, וקמח,ור?ע שיח לפא יללצ זא

;םירה וזפ; )2 רחשמ ,דגנמו.
, וקשנ רוא רק לא יזרא שארלו

.םירעןב םירמזמה םתנשמ םיך$

, ורהנ ויניע ךא ,המךנ המלזקו

י  חור ףנכי. ושאר תלד רעשב.
-  ורע^ ובל ךות קמ^ ויברקו

!חושת וש^נ המ !וחור המוה המ

א בו הירק ןואש ךיסנה בזע ,הבהאלו םייחל ץיקי םוקיה לבש תעב ,ביבאה אובבו
.ושפנ־־תבוהא ,תימלוש תא הנושאר האר םשו ,וחאו רעיב ,םיעורה תונבשטב תבשל

.־תש )2 .״;ץצ .רב. רוגב,, )1.

, ופיקשי ויניע ארונ דוה תעפן לע
;ואבחנ וילמ לוק ,והיפ ה^ק איה

, ופימ: לב ףוצ ורונכ ירתימ דוע
- -.ואלפנ תוארונ ,ויתומז וקסנ

דלוי. זא וב הקדצה שתלו

5 ער; ^יא ךיא ,עשר לכ ןיב; אל

,דלח תוערזב הבאי זא קפרתה
.ערו. ול חא זא וב םוק;ה לכ יכ
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 .הענ ךלמ ןב האר תימלוש תא
 ;היסא ןאצ העור ןונבלה רה לע
 ,רעס היה הבהא וב הליטה שיה
.היצח הננוכ םימת םלע בל לא

,החכש ושפנ ואסכ ףא ומע זא

 ;ךלמ ט^ש ףילחה םיעור לקמבו
 ,החרא וחור תימלוש תא תוערל
 ךל ךלה ה^א קמע לא ,רה לא
 היניע ־־ ורתכ ,ותכלממ-היפ; יכ
...הבגשנ ול איה דוד לדגממו

 .םיעור̂התנוסב ותבוהא םע תבשל
 -התפשו היפ קשי ויפ תוקישנמ
.הממז איה זא ״יל חא ךנתו ימ״

 ,חופת תחת םידגאה ירמל ןיב
;לע: אל ןואש םש ליל יללצ ןיב
 , חוה ןנאש ותפיו המלשו

—.לעממ חרי קחשב דע ךא

 ז חופתה ץע ,ךלצ לילכ תיש
!וריאת אנ לא עגר ,םיבכוכה
 — חורז רהס רוא ,תורךק_ אנ שבלו

וריעת אנ לא הבהאה תא אנ לא

 • עיגרת ץרא ,הלכ לבת החנ
;תוברע וטע ליעמכ םיבע תכש1ד
עיר; ףא םוהי. רונכ ל̂ר עתפ
תובע ץע יכ;ם ןיב ל.ילה ימך5

 ,םיגונ חמשמה אוה המלשל רוגכ
;םירידא םילא ודקי. וריש לוקלו
 !םיגונעתב הבהא תמענ ,תיפ; המ.
 םירישה ריש אוה דוד ןב המלשל

שלהו ןקז ךלמל היה — רמזמהו בהואה

 ,תרטע ושאר לע ,ןמגרא יוטע
"בינשבר עבישו חכלדבש בשי

 רחובו ,םיכלט־־תונמראב סאומ ךיסנה
 ,םירה ינשוש ק; ,זרא תורמצ ןיב
;תדמוע דדב םיפנע תכמ םש
 ,םירמתה יצעב הננער שרע הב
" *ימי 0 ןמית לא לת המשכו

 היב^ה תימלוש םע םש המלשו
 .;התקבה ונימיו השאר תחת ד;
 ,ה;מוד תומיענו טקשה ךא ביבס
.התשנ םנושלו םימלאנ םה םג

 ,הממךה םתפשב ,םב ןיא רבדה
5 תומכ הזע הב.ךא רבוד בל ךא

- המעפנ חור םג עע יכ בבל
—•תבבוד שרח םידיךיל הפש איה

 ,הימש תוצקל טת ,הא^ שמשה
;וטע הדגנ הגנ תימלוש ינפו
 הייחלל ש^ש התעפי. רעתו
.וטנ הנהמ םג םינרק יכ דע

 התרדה הזחמ טייה ךא המלשו
;המלכנ איה;--היחל לע והימו

 זילעה ךיסנהו ,םינש תורשע וזיא ורבע
• ולכיהב םימשמ בשויה

 ,תראפת לכ .הונב ,הז לכיה רדהמ
,םינמא השעמ ןשו בהז סכ לע

.תימורד חור )1



ונתורפס

,  תוהי, גלשכ וילתלת רעישו

תבצע השרח ךחלו וח^מ לע

השדחה

, ורמרמה :יגפ לואשב םיאפרכ

.תומלצ ץיצ; ךא ויפעפע ןיבמ

ה 5

לכב .שמשה תהת ןוגיו למע קר האור אוהו ,םייהב סאומ חורה־־אבנו ןקזה ךלמה

ילו

ב תכו
'ירזכאה

,ותבוהא תטמ לע דמוע אוה הנה .ויפמ דוע שומת אלש ,״?עדוי ימ,

. ןוילכו רועכ קר ־האור אוה הפיו רדהנ הוחמ
?  ביבאה ידל; לכ״• ,ארקי. /המה המ״ ...

ר חרופ תומ ,רךה-בןךך אלה

-  - ל*ל הז אב יכ םור תואקצ דקפלו

, ןקפסו בוצע ףוסוליפל זא היה המלש
קפשה, .םייחה תולוגס לכ לש ןכרע לוטבו

ם ירומשה חצנה-ייחב החטבב ,םיברעה ןיב תעקושה שמשכ ,קוחצו
:ללמאה בהואה תא

:תבצע ירממ ,ארקי. בל תמהזמ

רגכ יכ ,םתומ - םרוא ןה״

—  ירעב?
״ ! זתומה אל םא םב ריא; הז

ת ורירמ אלטה ,״תלהק״ רפסה תא
ה רוראה הלאשה תא ובלב דילוה

ה חונמ ךותמ תעונה
תמחנמ איהו :הל

ת בשה ,ידוד ,לבאת אנ לא"

5 תבצע
- הלבנ ץיצכ םא היפ יתיוגו

."תומ״לא תוביתנב לעת םור יחור

ע מש יכ ךא הריחמ המלשו

, עיפוה :יפ לע בלמ הגה לליו

ע דוי ימ ,ההא" :ארק רמ לוקבו

"?עיקרל הלוע םא םדא חור

ת ושעל ותומ ינפל והוצמ איבנה ןתנש תעב ,רסומה ךרעב קפס הטלש ליטט ןכ
א לא ,וחור תולעמב אל םדאה לש ויתודמ תויולת ילוא ,אוה בשוח ,עדוי ימ ;דסחו בוט
.ו ת י ו ג לש םייעבטה היאנתב

,  0 ערפ; ,הלילע ביעת* םת ילוא ,ערת ול ריה; דזמ םד םיםר:ו
.וינפ הנש םא ובבלב דחא דיג ;וינע םג יהיו קדצ? זא ילוא

ר כש םנ ילואו ?הפיה שפנה ירפ וניאש ירחא ,הקדצה־השעמב אופיא עצב המ
:קידצהל ןיא

, תעדו. ןובשח ןיא לואשב םש ילוא

ן עמוש ןיאמ הכב? הפ םוי השקו

ב צע לכ באודה ובלמ ריסהש ,הלענ ידש־הזחט ןקזה ךלמה האר ותומ יגפל םלא
:קפס לכו

תומלצ ץרא לע םיקושע תע^ד ,תומ-לא תוקת ,תירחא זעי יכ אךר

•סיד; ,הח^י. אוה וימש םורמב םש ;חיגש? םורממ קידצ לע לא יכ

.םינמעו וישעמב עורש .ד'.די )1
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5  תורוהל, ,ומצעב ררושמה רשאש ומכ ,איה הטיאופה תמגמ ת_
• המיאופה תסנס

 המכחהו :ותומב םנ תומיענו וייחב תתנ םדאל ליחנת איה הנומאה
 םימת ריעצ הטלש היהש דועב .״־.תירחאבו וייחב םעונ לבט ללוש ונכילות הנוטא ןיאב

 תוקתו ץרא־ייחב רשוא־תולש ,תחנו ליג ,רדס ךא םלועב האר ,ויתובא תנומא לע יחה,
 הרערע ,*קלפתהלו רוקחל הברהו םינשב םכחה ךלמה אבשכ םלוא ;תומה ירחא תצצ
 ןדע־ןג תא ךפהו הנקז תעל והאכד קפשה ןוניו ,הנומאה תא תישפחה הריקחה ולצא
 לע יחש םיטעמה ויטי לכ ךשמב תומה םע קבאתה ריעצה ררושמה .תומלצ̂איגל םייחה
 ,לדתשה ןכ לעו : )* שפנה־־תראשהב הלענה הנומאהב הנוילעה ותמחנ תא אצמו .ץראה
 ,וז הנוכ םלוא .םייחה ןמ חוקל לשמב וז הנומא קזחל ,הבושח רתויה תירוקמה ותריציב
 זילע היה המלש .המיאופה לש התויעבט תא תצק הלקלק ,המצעל איהשכ היוצרה
 ריעצה ונוימדש םושמ אלא ,'התיה הנומא וינתמ רוזא,ש יגפמ אל וירוענ ימיב רשואמו
 ואצמ םגו ושרד םירעוסה וייואמו ,םייחהו עבמה תוארמ לכ לע םסק־חור זא ךסנ רעהו

 ונררושמ בשותש וטכ ,ותמכח בורמ אל םייחב ךלמה םאמ ותנקז תעלו ;םקופס תא
 .האולמו לבתהמ םיפשכהתבסט הימוהו ויתושגר וררקתנו עוקש תמחמ אלא ;םימתה
 ץקשלו וילע ץופקל הנקזה הרהט ןכ לעו ,וירוענ ימיב ויתוחכ תא ידט רתוי זבזב המלש
.הדלותה תודומח לכ ויניעב

 ,ףסוי־הכיטל דחוימה .גונעהו ךרה ,ץרטנה הנונגפב הטיאופה תניטצט ללכב
 ררושטהו ,תיגמרנ הטיאופה תא םגרת גרבנייטש עשוהי םכחה .תואג תונומת הטכבו
.הלש אשונב אעו םנ שמתשה גורפ

 תוצרמנו תונטק תומיאופ עברא דוע ליכי 'ןויצ תב יריש, רפסה _מאיי
 ,ך״נתה ירופסמ תוחוקל ןה םג .הנושארהמ רתוי דוע תומוקמ המבב י ^

 רובגה לש וחור̂בצמ תא ררושמה ראתמ 'ןושמש תמקנ, הטיאופהב .הנורחאה דבלמ
 לכ .םהיהלא ןוגד חבזמ ינפל וב םלקתהל םיתשלפה ופסאנש תעב ,רועה ימואלה
:המקנה - וב רתונ דחא ץפח קרו ,ללטאה רובנה בלמ וספ רבכ תופיאשה

 ,םיניש באכו שוח; אל וינע לכ

;דגנמ רצ קוחץו זובו געל אל
םיד;הפרמ אל ,רס יכ וחכ אל
—.רגב וב הדמ יכ הבהאה אל ףא

 ,חדק הדקי וב דחא שגר ךא
.עוני. הז שגר ךא תמה ובל^ו

 .הריעבה איה ובל םח 1 איה חמקת

 ן םי;ח תמשנ וב איה ,ופא חזה איה
׳ הדיקה ותלגל; ץפנ אל ןבל

—.םיתשה?? םש אל ראוצ לא קנחמ

 םעזמ וגדש ויד; ידיג זא
;םדש קרה המלאנ המחבו

 ך םעפה ינקזח. :לא לא ללפר

.ם7^ה םידומל תפל וידמו

ז תחא אנ המקנא יניע יתשמ 1 הה.
 -חונמךב גאש ובל תמהנ?-

 • "תחשל הדרא דה; םג יב:וא םע
•סכבםידומעה תא היווטה

.זיו:.ד ידחא המשנה לש חוזנה *דד )1



 ותמקנ־שגר .החונמב ןושמש תומי ויביוא לעו וילע לפונ תיבהש תעבו .ארס^ןלעי"
 תושנר יגש םיצצורתמ תאז תמועל .האלמתנ וייח תדועתו ,קופס ול אצמ י ׳
 .."ארסיסו לעי" הגיוצמה המיאופהב הראותמה ,לעי ,תרחא תימואל הרובג בלב םינוש•

 עוצפו הכומ הכרעמה ןמ םג אוהו ,קרבו הרובד ליח יגפל ףגנ ,ןענכ אבצ-רש ,ארסיס
 הטיקשמ ,הבחב חרואה תא הסינכמ א• ה .יגיקה רבח תשא ,לעי להאב טלפמ ול שקבמו
 םלוא .המחלמה תואלתמ חוניו םדרי ןעמל הכימשב ותוא הסכמו ,בלחה דאגמ וגואמצ
 ינשו .המע ביואמ םוקנל הפיאשה ־ רחא שגר לעי בלב דימ הולי םיחרוא תסנכה שגרל
 הב חטובה חרואה לע לומחת דחא עגר ;זוע־תומוצעתב הב םיקבאנ הלאה תושגרה
. :היהא לצב החונמב םוגיי־

 , עיגרי ץלו? ׳ה?ר•? המ ותנשו
 ;ןיפוי ידסח ול םולהב םג ילוא
 זחי_ ויניעלו ץיק; יכ ארונ המ
 -זחפ םןמכ חצר. ילכב לע;
 ,והייח רוזגת הלעמ לע; וז
 יתגרה רובעב ךא והוליצה וז
 י ךרימ וסח ןה" :הכרב רשא וז
.ךלס לומע ןכ ןונח לא םג ןכ

 הדיב יכ ,לעי רוכזת ינשה עגרב םלוא
לכ דיערי תצר ןויערו ,הגש םירשע הז לארשי׳

,ץרא דדוש ץמ חונ; ןשי.י םש
5  ץרקל עירקה ימע יפלא תא ,

 — יהנ עמש אל ,ןב דדש םא דושמ
? יהת אל המל ומא םג הלוכשו

— ןלא ול הלמח שיא יחי. ןשי; ה©

 , חונל ןשיד ינכךב אוה הכ
,חורב ילוא התע ינכךביו

 ,החקא ושפנ תא-ותנשב-ינאו '
 / החצרא ימולשכ יתירבכ אב שיא
 י ויפכ רענ קשנמ ,חמב יכ תפ
 ויפא לע ושע אל הדות תועסד דוע
 ,המילשא םימדב הלא תועמלו
? המיישא םולשב המחלמ ימךו

 תא ץחולה ,בעתנ ץירע ייחל ץק התע םישל
:המד

 ז ןיע לכמ הנש לזג אל איהה
 ,עורןו זע ףיסוי ץיק; יכ אלה
 - עור; ימע תא ול לזרב בלבו
 :המדאמ יל םיקעוצ ,הה ,ימע ימרו
״! המקנב יאלמ ,ל.עי ,ךד; יאלמ״

 המחלמה הטקש אל ,ותקרב דתיה תא העקתב ,ארסיס תא החצרש ירתא םגו
 ,ברקה־הךשמ חצנמ בשה ,םעה לש החמשה־תעורת תא תעמוש איה .הבלב תימינפה
:הל וקיצי ךופשה םדה לע םחונה־ישגרז

 ,יליג אל הז ליג״ ,לע; הארק ״! ההא״
."ילצ הסוח קד ,יתזךצר ימחול אל

 לע ותומ ינפל ףיקשמה ,״םירבעה רה לע השמ״ תא תראתמ תישילשה המיאופה
 עיגה ךיא תרפסמ ,"יולה הדוהי ׳ר" ,תיעיברהו ;וימי לכ הילא ףאשש ,הדמחה;ץרא
 יאנק יברע ידי לע תמוה ךיאו ,שפנ ־תריסמב לארשי־ץראל היגאפשמ לודגה ררושמה
."ךיריסא םולשל ילאשת אלה ןויצ" העודיה ותניק תא ועימשהבו הרפע וקשנב
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. , , י , ררושמה תופ ־תוהלבו םייונע לש הנש וילע הרבע ותדלומ ■ריעל ףסוי ־הכימ בוש ירחא ".^
 ררושמה לש ויתוהכ תיראש תא הלכאו םויל םוימ הרבגתנ ותלחמ .תומ

 ול איצמיו אוביש ,תומה ,ןורחאה לאוגה תא וילא ארקו ויבואכמ חמשל האלנש ,ריעצה
 .תשקבל ףוס ףוס רתענ ,םייחה יבולע תא הרצ לבט הדופה ,הזה םויאה עישומהו .החור
 ־ירצמ ךותט היטסקו הרישה םעונב תוזחל ואלנ אלש ,םיניעה תא חצנל רוגסיו ,הלוחה
 וחור תא רעונמ עוגהו דמחנה ררושמה בישה ב״ירת טבש ז״כב .תחש־תוהלבו לואש
 םע קחש-תונויזח תואלמו תוטעמ םינשל ול הנתנ רשא ,םיהלאהל תכאודהו הלענה
. .ןודבא-ירוסי

 ריכזנ חטמה לע טנוקש םירפוסהמו .דבאנו ותבצמל חפונ ומצעב בתכ ףסול־הכימ
 השא תומדב הירבעה הפשה תא )* ״! חא ,יוה״ ןויזחב ראתש ,ג״ליו ןאמלוש וידידי תא
 אשנש ,הניקה איה תניוצמ דוהיבו .וימי ימדב הנממ חקלנש ,הדמחמ הנב לע תלבאתמה
 הב שי .תיארקמ השרפ תרוצב הילטיאמ ל״דש עדונה ץילמה ודידי ריעצה ררושמה לע
:הלאכ םיפי םיקוספ

4  •חושמה ול חקלש )ןיזנבל ןהכ ףסוי הכימ : קקירמוג( ל"ניט יונבהל זמר )2 .׳א רפס ,ג״לי יריש לכ )*
.א״ה , ״,ריש לכ״ב הפרנ )4 ,'נ ק״שש )3

 הרוהט שפנ :ףסויכ יס ףסוי הכימל תרמאו ה/ק ם־ךןאב־לע* א* םלא-ןכ התא(
 ףפוי הכימ :ףוק'תךחמ“אל םחרמ המלו^יתררי םימורממ המל הימתמו ל3ת\רק^מ
*  ילךחג ןמאנ ע*רו'יתכמא ריקי' קוי יהלחור^הור תרוב$ם^ תולדגו ת1בר ילב יטב
* :עגר/ידע. יתחמשו. ה5ז$ן יתלהוחח יתוקת' אופא הרף :ןופץ יתברנב

/ העמד )* לכימ, םשב הצרטגו הכורא הניק וילע בתכ ,ררושמה יבא ,יהכהס״דא םג
:הלאכ בל-יררועמ םיתב הב שי .ותומו ותלחמ ךלהמ תא הב ראתו

 ,יתצמא יל ןב הנש עבךאו; םירשע
 ,יתצלע ,יתלג ׳יסליג ,יתלמע

 ...יתרב!ך ירע-!הה ׳יתלכש יכ דע
 ׳תצמא !ןבה ,הנש עבךאו םירוקע
תצרפ לכמ • - ׳ תלדג ,תלמע
- -.יתראשנ ינאו-! הה ׳ תמ םג ידע

?חירבה ימ הה ירופצ ינקמ
 . ?חיכשה הז ימ ירומזמ יתיבמ
■ ! ? יהנ ארקיו ירונכ ץפנ ימ
 , !הנכל :רמא ימ יתודומח לכלו

 • !הנכפהתה עגר-יתוקת לכ לא
0... ? יהיו ־־ !םייה-לא ייח-ישפנלו

 טב רבק תא רקבל דחא םוי ואובב יכ ,ןהכה ם״דא רפסמ )י* ג״ליל ויבתכממ דחאב
 תורפסה תא םיאנושה ,םיכושחה םיאנקה דחא ידיב הרבשנ ותבצמ־ןבא הנהו האר
 תינחור ןורכז־תבצט ררושמה ונבל ם״דא םיקה תאז תחתו ... הירפוסו השדחה תירבעה
 ץבוקב רואל םאיצוהו די ־ בתכב םירוזפה ויריש רתי תא ףסא אוה :םירוד רודל

."ןויצ תב רונכ^
 טושש ,ררושמה לש םייטרפה וייח םיפקתשמ ובש ךז יארכ אוה הזה ץבוקה "י

 זילע תויהל ועבטמ הטונו ,ובל לבב םייחה תא בהוא אוה .ונוגי דוחיבו י!ויצ תב יינכ״
 אוה הנה .ויגטעת לכב לער םישתו וחור תא דימת הביעמ השונאה ותלחמ םלוא ;חטשו
:קלח וב תחקל לוכי וניאו ,ןילרבב ״ביבאה־גח״ תא האור

*תחנו הליג שבלת איה' הדמקו ,תחלוצ הרכוה ריקה ןילרבו

1 ביבסמ הלהצ ךא היתוצוחבו ׳ ביבא גח ,חספ גח ׳ םויה הל גח יכ
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)ירבק יבל ה;הי. ימ; ימדב ,ה.? ,ירבש לע_ שונא ,יתיב בשא םימשמ

!תרעוב שאכ וב יתמשנ ןוגיו ־תרכענ יחור יתכמ הלחנ לע

 םהילא רושק ונדוע ונוצר תורמל יב שיגרמ אוה םלוא ,םירמה וייחב םאומ ררושמה
:הז לע רמרמתמ אוהו ,תיעבט הבהאב

! תומל יש?נ ה6ן ךא ,יח יננה
 ...םייח תומל ארקנ םא-ינא יח
 תומלצ תקע לכ אשונ םלע םא
.י םימשה תחת ארקו יח דוע

רבשה לידגל יכ~יתוע ,הה ,יח

-חונת ונב םךחה“תבהא דוע
 ד?ןריל^ שישל אוה ארונ המ,יוה
!חור; שפנ קבךת םייחב תע

!חצנל םייחה־תבהא הרורא
"..!הארונה איה רבג לכ תוקוצמ?

:ליעוה אלל ךא ,םיגגוחהו םיזילעה ןומהב וברעתהב ונוגי חובשל הסגמ אוה
 ,עיר.; תוצוחב םש םע תלהצ לוק
;חורז תובוחךב זגה רוא רבבו
 , עיגרא האצא ,יתיב אנ הבזעא
!חונ; יבצע םג עגר ילוא הה

 ,ורהנ םש תופ; תומלע רבכו
 ;םיפא לכ לע ןנר תליג ךא !הה
 ירדק ינפ הלא דוה תוארמ ןיב
.ם.ימש יבכוכ ןיי ןוכש; ןנעכ

 םינש תוטוע תומלע תויפ־הפיו
 י םיבהא הנקפת ןהיניע אושל
 ,םינדע תע ,ימ; תדמח הפלח ,הה
— י םיבגע הרש ישפנ דוה־יפיל תע

 םימעפל ול שקבמ ללטאה ררושמה
 תבשוי הנח וחאב יתא םש
 גהילת^זז רעש? קח?ת ינימיו
 תבהלש תוקישנו יד; קובחלו

.הינפ ליה?ת ףא עגרכ ףוצקת

 ן יקמחתת המ ,יוה ן יתפ; ,הז הט
!המיענו המ;א - יפית הב אנ לא

 המ;א היער-הצור^ קירל ךא
 —תכלוה איה ירקא !הה ,ידעצ רומשת
 המועזה ףרת אל יקר יעל? דע
— .תכמות ינימי? הצרענ דיבו

 ,הכרע התפת י? ימ; יבאבו
 -השרומ י?ל הל ,יחור הלבח איה
 "..הכפמ הנעל !הה ,ימולע םוכ?ו

 גהשק^לואשמ הלחמ הה-!!איה יתלחמ

 / ערכ ךלהתי. תומ הירחא
 ,ם;תלצעב דעצי. ,ותכל רחא ,יוה
 -עמוש לב ילוק ,ןיזאי. אל יעוש
!םייחה םירורא !תומה רורא

:הבהאה ימענמב םיטוחנ
 #יקחצ£ דוע לא ךיתותבש ןחבו
—המידאא אל ך;הליפ תוקישנב זא

 יפוצקת י3 ,יתפ; ,יפיה המו
 - ערופ רסומ קור יתקהא זע תע
 .יפיו ןורח-ךפא דוה ארונ ה?
י 1 ?רוק י?ל תע ישפנ בבושיו



׳ן-.ז;בל ף5וי הכיס׳•0

חזפנ םיבעה ךיפ תמש:מ זא , ורדק ינפ תפ יבל תבץעמ
)!.וביטי; ינפ תא ךיניע יפיו -וביע; יחצמ תא הגוח יננע תע

 •ילכנב ררושמה תא זיגרהל הליחתמ הבוהאה ,הילותפנ םג ואב הבהאה םע דחיו
.בוש ול תולגהל ידכ ויניעמ תרתתסמ איהו ,הביבחה התובבותשהבו התמרמ

ז תיבה יאב ,יתפי הה ,יאב ענצה תד קח םא ,יתמה ׳יחלס
- שיש לסטו ,יהא םלא ,רוע ,עבשא התע - יתבה.א הר;ע
 ,הדערב לי?א אל ךדוה ארומ לע ,הללחא דוע אל ךתבל ענ^ה יב
.הדבכ ינוא םג ךילם ןחלו —.הלס ישבנ דקות ךשאמ םג םא

 !יקמחתת דוע לא ,יתנוי ,אנ לא
 !יקחרת אנ דוע לא ,יבוש הה ,יבו^
 המירא דוע אל יניע םג יד\ םג
— .ה$יךאא לב תשבמ ך;חל

 ז הבסוה הריצ לע תלדה המ ךא
 1 הבר המ יתליג 1 יתנוי הבש
 ן חונ; אל יבל-הפ יתיצפ אוש
)*! 1 חור אשי יתולא -יתעבשנ אוש

 וילא היסוחיו החורב ונטמ תקחרתמ תעדה־תלק ותבוהא יכ ,שיגרמ ררושמהש שיו
:וכרע תא ריכמה רבגה תואגו הבהאה ןיב הזע המחלמ ובלב תללוחתמ זאו ;םיררקתמ

 ,ברעב לומתא יתךה רמ רדוק
 ;הרס יב יחור לא ךבל תמש אל תא
 -ברקו. בל עגנ ךןלמ ןוא^ו
—!ז הרבו הפ; וה ,ךתבהא וזה

-!ז תחכש יתוא םא ירכזת המ ...ירכז

 - הרבעתה יחור ףא ץיקה ינואגו
 ...!יבהךת ררושמב ,המלע הה,דוע אל
הר/גא יליח ך:תורםומ קח;

־!יבהאתו דוע לא. :הוצא ישפנלו

.תכלומ תא ךא יש?נ לע -!הרא ךא
 ז חורו שפנ וצא ךיא ״! ברהא-לא-
 — ״! תכלמ ודביע" :ימד לע דוקפתה
_— ״! חונל ףרה !הכת לא״ יבללו

 !הלבסא אשא אל הרענ תואג ךא
 י המדאל בושא ול - חצנ ךבןעא
 הלובא ש^ש ילבמ ץיצכ ףא ול
)נ י המשנמ דרפ: יכ אכךנ וגבו

 אוה םלוא .םישנ־תדמהב וחורל אפרמ אוצמל ררושמה לש ותלחות םג הבזכנ הככ
 הדיחכה אלול ,העש־ייחו תופילח שקבמה ריעצ לככ ,הדגוכה הבהאב עשעתשהל בש היה
.גנועלו םייחל הקושת לכו וייואמ לב ותלחמ וב.

 ג תחשה ךורע םש ? יכל לא הל המ .תחאה יתפ; ,הנח תבהא םג
0! ? תומלצ םוקמב קכשיה םיזח-רוא ׳י תומב הבהא זע -יתערק בלמ

 ,ול המדנ .רבקה תחונמב האר הנורחאה ותמחג תאו ,רדקו זא ךלה ררושמה חור
 , ריעצ םלע האור אוה הגה .םהייחמ םתומ בוטו ,המדאה יגפ לע םינעתמ םייחה לכ יכ
:וילא ארוק אוהו ,הסיסג ייונעב רפרפתטו ,ןילרבב תררושה ,ער-ילחה תפגמב ףגנש׳

.•ביבאה גח, )> . •תבוזע !־!ביחא״ )3 .*עבשנ- :היאה, )1 .•ונל הרחא״ )1



41השדחה ונתורפס

 הסוחא ינא םייחה הלא לע !התומו אנ התומ ,פ1ג , אנ חומ
* )י תסש ידע וודי דוע ,ויזדי דוע ןפ — תחנ ךא אלה דבקב ך?כזעמ

 שפנה־תוכפתשה האלמ איה—ונייה ,תיריל רקעב איה ל״כימ לש ותריש תילל.ה ממתה
! ל״כימ ירישב דאמ םיטעמ תאז תמועלו .בצע וא החמש תושגר העיבמו ^״,^^

 ונתורפסב ןושארה ררושמה אוה ל״כימ . תושגרה־חותגו עבטה̂ירויצ י "
 תא תירבעה הרישהמ וריסהב ,הצרמנו הלק ,תיעבט הפשב ויתושגר תא אטבש ,השדחה
 דוהיב .)2 ויבא ם״דאו םיגיבה-יטי יררושמ הילע ומשש תותובעה תאו הצילמה יעוצעצ

 ■ לכ אלש ,שפוחבו םעטב ,יעבט ןפואב ולש הבהאה יריש םיבותכ
 ',ל״כימ לש הבהאה תורירמ .םהילא ועיגה םיריעצ רתויה וגיררושמ • ה-האה יי

 םיימואל םילילצ וזיא םיעמשנ ןכ .הנייה לש םתוא ונל םיריכזמ הילותפנו היתוציקע
 ,לארשי-ץרא תא םמורמ אוה ״המלש, המיאופהב .ל״כימ לש וירישב ונצראו ונמע תבח לש
 י ,ונתלוז םינודא הולעב םג םאו, ;"חולאוה עלס לכ ,רפס-ןבא לכ, הבש ,"הרישה ץרא,

 יריש״ל המדקה( "השדק-תורפע תא ונל ונינק עמדו םד ילחנ ירהנב יכ ,איה ונל ךא הנה
 תימואל ה י ח ת ןיא יכ ,'תחדנ הילד, ורישב ררושמה ונל זמרמ ןכו .)״ןויצ תב
:תרמוא םיה ירבשמב הפחסנה הילדה .ויתובא ץראב אלא לארשיל

 רמס םהיריש )תורוש( תותלד לכנ וניררושמ ונמ םינינה ימינ )2 .״ןילרב ריעב ער־ילחה לע, )1
 אושב אלו העונתב תלד לכ ליחתה ם״ראי ; )ןהינפל קורוש וא ענ אוש םע תועונת( תודהיו תועונת לש חוש
 שרודה , שדחה י ד ו ק ג ה ל ק ש ם ה ב ל״כימ שמתשה תאז תמועל . ליעלמ התניננש הלמב התוא רטנו
.ןורחה לוצלצו תותלדה לככ תורבהה רפסמ יווש ןח

- יתדדנ ההא. ןנער ץפ ילפ
* ? םייח יל המל- ״ קאצ( יחכש;
,ינואשי ןכל;ינ^דנ עתפו
ינופדהי ןכל;יתפטקנ תפ אלב
1 םימה םתמחביתדלוה םרקחממ םא



.)1830-1892( ג״לי-ןיחךוג ביל הדיחי

ם״קדהמה ,םידימא םירוהל א״צקת ולסכ א״כב דלונ ג״לי ררושמה ~ _ . ,
 ונוגח תישאר רבד לע ומצעב ונל רפסמ אוה .הנליוב ןולמ תיב *'ש'ינח1 ותידך”

:הלאה םירבדכ וידוטל'

 יתויהבו .והתדנכ ראשו דומלתה יכרב לע לארשי יגב ירענ ראש לבב יבא ינלדנ ירוענ□,
 ןושארה ידבל□ ...ןישודקו ןיזנב ,תיביתב תוכלהב ימע וקסע רבב ךונחל עינה אלש עשת ןכ
 ארקמה תא בהואה ,הנליומ ןואנד דימלת היהש , ןיוולאווס םייח ■ר לש ודימלת . אפיל ־־ט
 ריהמ היה ,עשתה תנש דע מיהרי העבראו עבראה תנשמ ולצא יתדמל רשא .!קודקדהו

. 12 ״רקיעה היה אוהש , דוכלתה לע ףבט לפט ךרדב שדקה-ירפב םג ימע דמלו .ארקמכ

 הנהו ;״רדח..ב ותבשב הב ןייעיו ,הילע בותכ רישו ריג תביתח רענה אצמ דחא םוי
 םיאנקה ןמ שיאה היה יכ ;יחלה לע והכיו ,'רדח״ח אצמנ טועמבש ,תיבה־-לעב וילא שגנ

 התיה וז . לודג ןועלו ״הלכשה״, ןמסל םהל תבשחנ תירבעב םיריש תאירקש ,םיכושחה

 המ אנ עמשנ ךא ... תירבעה הרישהל ותבהא דעב ג״לי לבסש ,הנושארה "הפידר״ה
:וייח ימיב ןושארה קרפה רבד לע האלה ררושמה רפסי

 יתילעו .ארמנ ףד תואמ המבב יקב יתייהו ך״נתה ןיבמ יתייה םינש א״י ןב יתויהב.
 יתט_יב הנש ג״י יל תאלמבו . לארשיב הארוה-ירופל התע ויהש . זא ירבח רתי לע םהינשב
 םלוא .־תבל ן ת ח יתישענו ,יב ויניע ןתנ םהמ דחאו ;םיאורקה ינפל םהב יתשרדו ״תובב״ה
רשא תולעמב תינר־תא תובר תולעמ החלצהה םלוסב והדירויו .יבא לע לנלנה ךפהנ ןכ ירחא

הדנ . נ״לי ה רנא )3 . הצלההו רודחה )1



/והשדחה ו נ ת ו ־■ פ

 ונתשנ •ויתואפ, תוגשהבו ,• ונפמ הובנו אשנו שורמ .יתשרדבו יב רחיבה שיאה תא הלעה
 לש תוספורטפאה די תהתפ יבא ינאיצוה הנש ד״י יל תאלפב .. ינפש ונצח רעניו .ויתועד
 .יתכפ דחאב יפצעב דופלל הבלה לש תופא ׳דב ינבישויו ׳ידיב יתותע ןתיו .םידפלפה
 ימצע תא יתענפ אלו ,יל וראת רשא ךרדה ןפ תוטנל יבל לחה איהה תעבו .תושרדפה
 תועשו ,ישרדפ׳תיבב הבאלסל םויה בור יל יהיו .םינוציח םירפסב תוגהל לחאו־.ןויגהה ןפ
 ׳עבשה הנשה דע ... תורז תופשב הביתכהו האירקה דומלל 'הליל יתבוגנו םוי יתבונג, תורחא
יכ דע דומלתה םיב ראוצ דע יתיצחו ידי תוברא יתשרפו .יבא ירבד ירחא יתאלפ הרשע
 •זוחמל ונתוא הכילומה ךררה וז אל יכ ,תוארל יניע וחקפנ זא קרו ;ולב תא יתרבע טעמכ
 רוזאאו .וריסחה רשא תא תונפלו ,םירחא ותוע. רשא תא ןקתל רהמאו ...הלא ונימיב ץפחה
 ראשו ,תפרצו זנכשא , תינלופ ,תיסור תפשו .התנוכמ לע רבע-תפש קודקד דומלל יחכ
 ןיא .יתא ןיא שיאו ,ידבל ינאו .ועבטמ ינידמו םדא אוה רשאב םדאל תוכרצנה תועידיה
 הנא רשא לככ ,רפסל רפסמ דדונ רופצכ ךלהתמ היהאו ,רבד עידומ ןיאו להנמ ןיאו הרוכ
... יבל לא יהלא ןתנ רשא לבכ טעמ םכחאו . הברה ארקאו ,דמלאו ;ידיל חרקמה

 ןודאמ ול עיגה !רשא , תסכ ךש עובתל קפניפ ריעל ל״ז יבא ינחלש י״רת תנשב
1 ותדובע תישאר

.׳א לשמ ״ יעיבר רפס ,״הדוהי ילשט״ )2 . םש )1

 .דועו הנש הרשע עשת ןבכ זא ינאו ;םש רפסהיתיבב הרופ היהש ,דחא ׳
 תא םנרפל ץע̂ואו ,םידחא תיעובש איהה ריעב רצ^הל יתסנאנ העיבתה ילגרל * הארוהב

. >1 •יכרצ לכ יתשפש אלו יקרפל דוע יתעגה אל יכ ףא ,העש-תארוהב ימצע

 ,םירבעה םיליכשמה תרבחל עדותה םשו , הנליול ג״לי בש םידחא םיחרי רובעב
 תא חלוש היה ץראל־ץוחב ל׳כימ תויהב .ל׳כיט ונבו ןהכה ם׳דא םיררושמה ודמע השארבש■
 ל״כימ לש לקלוקטהו ץוצרה ודי־בתכמ םקיתעמ היה ג׳ליו , םתספדהב קסועה ויבאל ויריש
 ;וללה םירישהב ריעצה קיתעמה םימעפל השוע היה םילק םינוקתו םייונש םגו .יקנ בתכל
 ג״לי לש ותבהא .םהה םייונשהל םיכסמ היה ,ם׳דא ,ןונגסה תרהטב לודגה קדקדמהו.
 הפי לשמו הג*ק וילע אשנ ,וימי ימדב ל׳כימ תומבו , דאמ הלודג התיה ריעצה ררושמהל׳
* :'םיסדההו לחגה-יברע״ םשב.

 יפש להנתה םיברע* ירוט ןיב
הבר הלטהב

• הכז הלפתכ
 .יפד םב ןיא חלדבכ םימ לכימ

 םירהצה םצעכו םויה יחד
 םימש גוח לע שמשה טהלתו

;תפזב שא דוקיכ ,רעב רונתכ
׳  תפחשב הכה םןמה לכימ
.ובזכנ וימימו שב; ורוקמו
 -ובצנ וילע םיברעה וכב-יוה׳

---------וברח ,וללד ׳ ונייח ןי_עמ ימ•

- .חצנל דבאר הלע והתב
דע ׳ושח - , ל$ ךיחמ ,םה״

 ז חצמ
 -ומתוא ונע הליצמב םיסדהה ־־

 הולא תולילעב יכ ועךת םרטה

 — ? ומלב תובוט יב - חצנ ןדבא ןיא

 םימה וקנ; הפרחה ינרק. ןה
 ,םימשה םולעה םילק. םיכעכו

. —םשגכ ונל ואב; התע ךא
 ,ובוז; לעמ םה לכימה ים1?נ

.)2״ובונת םתא םג וימימ חירמו

 ותריש .נ״לי לש ותריש תוחתפתה תישאר לע הבורמ הדמב ןהכה ם׳דא עיפשה ןכ
ריהזו ןקיד תויהל דמל ונמטו ,תומלשה למסל ג׳לי יניעב בר ןמז דוע הבשחנ ם׳דא לש
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 ןיב יחאצט אל םירפסב ןיבהל יתולתה םוימ, . הפעהל ןכותה תא דבעשל םגו ,ןונגסב
 םענ ןונבלה רעיב ךלהתהל יתאצ ידמו ;ונמט רקיו הלענ ונצראב םייחה שדק־תפש יררושמ
. )* 'ותנוכתמכ תושעל ינא םג למעתאו יכחל ושבד

 .תדועת לבקו הנליוב רשא םיגברל־שרדמה תיבב ןחבמל דמע הנשב״כןבכ ג״לי תויהב
 זביגופב הלשטמהל רשא ירבעת רפסה תיבב הרומ תרשמ ול הנתנ ג׳ירת תנשבו ;הרומ
 ;דחא ףתוש םע םירפס לש קסע הזיא השע םגו ,תשא ג׳לי ול אשנ םש .לזנבוק ךלפ
 וא רבח ררושמה .םילבור תואמ וזיאל הלעש ונוה לכ תא וב עיקשה ג״ליו ,והמר זלה םלוא
:'ער ןיגעב ירשע דובאב, ןטקה וריש תא

 ,קזעע יל זעעאו אוש םע יתכלה
 יתיאלנ זא וא ;ינוה לכ דבאיו
 יס^שר התע ,רמ יל רמ :רמאו
.קשמ־ןב ינעה היהי יתיבאו
 ,יתשחכ המלהל - ית^חנ .הנמא
;קשמד ןוה לכמ הרחס בוט העד

 -קשח זוזעב הגשא יב התבהאל

■•יתשכר הבךה זא ?שיר חכ^א זא

 ,חצנ ריבעמו שירומ םש ךרבאו

" )2 שפנה רוזפמ ינליצהש

ררושמ וגגיא )ם״רא(" :בתוכ אוה א״פ תרגאב יכ ,וז ותעדמ ג״לי רזח ןמזה ךשמב .'ג גי׳לי תורגא )1
 םיאצוי וירבד : תולעפתהבו שנרהב אל לבא ,קד ןויעבו לכשהב ויריש תא אוה בתוכ .ץעכ שביה וב ושוח רובעב יתמו^
♦,א רפס ג״לי יריש לכ )2 .״ול ןיא חזו ,השגרההו בלה אוה רישב לעופ רתויה ילכה ,.. בלה ןמ אלו שארה וס

 היונפה ותע לכ תא שידקהו ינחור רשוע זא ול שקב ינעה ררושמה . י
 יטויפה ונורשכו ,תונושלה תעידיב םלתשה אוה .תונוש תוירפסב האירקל ביםודודתבה*"

 רוד תבהא, הלודגה המיאופה תא רואל ג״לי איצוה ז״ירת תנשב . למגהלו חתפתהל לחה
 שקבל וגהנ ל״כיט ונבו םי׳דא .ןהכה ם׳דא והרומל 'וירוכב, תישאר ושידקהב ,'לכיטו
.םהומכ ג״לי םג שעיו ,םהיתומיאופל אשונ ך״נתהב

 םיקמע רחבמב היונבה ,עבג ותוכלמ-־תירק תא לואש ראפ ךיא תרפסמ המיאופה
 ךלמה הנב רדהנ לכיה םג .!לבנכ בובנ םימי בורמ םעזג ,לבתב םיקיתע ןסוח ינולא, ןיב
 לכב תחנ אצמ אל לואש ךא ,'ורדהג דוה יפיב תובר םישנ,ל ןומרה וב ךרעו ,ותבשל
 ,ןגנ ביטימה ,דוד ,ריעצה העורה תא ארקיו .ותוא התעב ׳ה תאמ הער חור יכ ,הלא
 ,ולילחו ורדע ,ולקמ תא דוד בוזעיו .ונובצע תא שרגל ידכ ורוגכ לע וינפל טורפל
.ךלמה ןומראל רהמיו

 לבכ: ריפקכ םסק. יקז ריםא.ו_ ל;ט טור^ תוכלמ ריבךב התע
.עיסי, וברקמ ןועגש חור .עימשי, ולוק דוה ךלמ ינזאבו

 רמזמה תא בהאתו ,תואלפנה תוניבגהמ ,לואש תב ,הפיה לכימ םג לעפתתו
 וזג ותחונמו ורשאו , ךלמה תונב תראפת ,לכימ לא ויניע אשנ דוד םגו .דמחנהו ריעצה
 ,ויתורמזב ונוגי חיכשהל ידכ העבגה לע דוד דדובתיו .דאמ ותבוהא ונמט ההובג יכ ,ונטט
 ףילחה ,וליח תוכרעט ףרחמה ,תילג תא הכיש שיאל ותב תא תתל לואש חיטבהש תעבו
 בהואהב לואש אנהיו .יתשלפה קנעה תא ךיו הבהאה חכב רזאתיו ,ברחב ורוגכ תא דוד
 תא לכימ דרותו .ושפנב שקנתיו—רובג םשו ךלמה תב תא תחא הפונתב ול הנקש ,חלוצה
.הליל ןושיאב םניו ,ןולחה ךרד לבחב דוד
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* הר$ רילהא לפאב הניע תב הראז?נ ףמוהאו - סונת התא
.ת^שק. ךילגר תטעזע לא הנזא ;תבצנ הזוזמ? הנולח ד! לע

 יב )וברקב םטנ לואש בלו .עובלגה-־רהב ונחיו המחלמל לארשי לע ולע םיתשלפהו
 ,בונ ינהכ תא האר ומולחב םגו ;המחלמה תואצות רבד לע דופאב םיהלא ובישה אל

 ,המחלמב לואש הפסנ םנמאו .וצק עיגה יכ ןביו-חרובה דודל ורזעש ליבשב ברחב שרהש
 ־תרטע דודל הנתנ זא .םירובג תומ תמ—רתסב וב ךמתו דוד תא בהאש ,ונב ןתנוי םגו

 םלוא .ול הבשוה-שיל ןב יטלפל החרכ־לע םיתניב האשנש ,לכימ ותבוהא םגו ,הכולמה
החכשנו הדדובל יהתו ,דלו הל היה אלש ,לכימ לע תורחא םישנ דוד ול חקל םיטיח ךשמב
.ךלמה לש זילעה ונומראב

,הלחב לכימ בזכ רדהב וא

;הבזכנ הבהאה ,התע הפלח יכ
ה לעגהואנה ןויצ תדוצמו

.הכש ה^ע גהת תברק עבגלו

,  תראפת דוע ןיא ,רדה לכ דוע ןיא םע

;חצנ תאש?ו ףסב ןוכש: בר־ח
תררש הכלמכ הממדה המש
.חצמ לע רזנ הל טקשה תחונמו

, ומלאנ וימלא ,גומנ לכיהה
--ויטנ הר!־^? שיבכע ירוק

, חונת לואש תב םולש הגמ םזע
—היניע םילעת לבתה תילעומ

, רענ תומיענל אל היעמ ומהי
 ותראהו רדהל אל ,תובלמ דיבקל אל
,  רהזה ףסא יכ הבהא בככ לע
... תרגנ הניע ש: -- הדוד ןד?א לע

 *ןימי רתי תא ושידקהב ,"ךרדל דיטצי״ו וברקב ותמ םייחה תוקושת לכו ,ןקז דודו
.םילענ תונויגהלו ללכה־תבוטל

הולאל ריזנכ ןנאלש בשד ׳'ךרעה לכ ןיכה לא-תיב ןי_נבלו
.רמזו רישל וינולה שרקד .ץראה תוצקמ תומחלמ תבשד

 הדרפנ אל תומב םגו .םימשל—״האשנ התלע רמזמה שפנ״ הניגנה תוקיתמ ךותמו
 הדוע לכ דוד תא בוהאל" העבשנ םשש ,הלאה תחת ,הכרדכ ,הבשי איה .הבוהאמ לכימ

הנהו ,״םייחב
,העוג היתחת אוהה הל:לב

םימשה ףס לע ותוא שגפת!

ןויזח( המארדו המיאיפל דאמ לגוסמו ידמל רישע אוה הטיאופה אשונ _ ,
 םיי ריל םיריש בותכל ,ונורשכ יפ לע ,דעונ אל ג״לי םלוא ;)ינורטאית 'המיאופה ייע

 ךותמו ,ויריש לש הרוצה תא תופיל רתויב לדתשמ אוה .טרפב הבהא^ירישו ,ללכב
 דוד תבהא״ב רבכ ונל הארה ג״לי .תיעבטה םתשגרהמו םנ כ תמ םינקרתמ םה ךב
 תא םגו ;תורתי תוצילמב תצק תלברוסמהו הללכושמה ,הרישעה ונושל לכ תא ״לכימו

הדוקנה .ןאכ ונל הלג םיירילה ויריש בור לש )מס^ססזפסמטססזל( תויתוכאלמהו תשוביה
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 הנמאנה ,לכימ בלב תללוחתמה תימינפה המחלמה תויהל הכירצ וז המיאופב הבושח רתויה
 .ירמגל ררושמה טימשה הזה רקיעה תאו—הז תא הז םיאנושה ,הבהאמל םג היבאל םנ
- ... םירוענ 'רסוב,ל ולש הנושארה המיאופה תא ומצעב בגא בשח ג״לי

 איה תאזה ריעה . רעצבו קחודב זבינופב ג״לי סנרפתה ברה ולמע תורמל . ^ ,_
, ררושמה יימ

 ג״ליל השק היה רפסה ־תיבמ העובקה ותרוכשמ דבלמו ,הינעו הנטק .זבינומב
 ותשא ול הדלי יכ ,הלדגו הכלה ותחפשמש דועב ,דצה ןמ םש חיורהל י .

 ויבא וילע תומב םיבוזע םימותי וראשנש ,ויחא תשלשבו ותוחאב ג״לי ךמת ןכ .תונב יתש
 ול ויה אל יכ ,ררושטהל הקיצה תודידבה םג .םייחב ךרד אוצמל םהל רזעו ,ו״טרת תנשב
 האלמה ,הנליו ,ותדלומ-ריע לע םיקרפל עגעגתה ןכ לעו ;חורב םירבחו םיער זבינופב
.םירפוסו םיליכשמ

 האלהנ שפנ בישמ םולח ,דמחנ םולח םלוח יכנא :הדובעה קכפה תעבו הנשב ם;5עם^
 הנהו-ימולהכ .והארקנ ׳ת^לא, םשב , רשע תמדא ינשי םולחכ ,הכדנו רבשנ בל עשעשמו
 ןומעפ !יאו .םידרופמו םירזופמ ידימלת ,תולוענ ירפס-תיב תותלד , יתדובע די ילעמ הרמ

 יהתז הכפהנ• .הכותב המהב בורו םדא ןיאמ תרחבנהו הנטקה יריעו ;דדונל ףסאמ לצלצמ ׳
 וקשקתשי בר םדא ןומהו הרדה וללכי םימר םילכיהו תודט-יתב ! םיהלאל הלודג ריעל
 הפלעתא ...ךידוד אנ יל יבה !הנליו ,הה. :ארוקו ינפ לע לפונ יכנאו ...היתובוחרב
 ץקיא ,ינריעתו יב תעגונ די הנהו-׳יער ,דיצילמו ךימכח , ךירפוס ,ךיליכשט תיבחכ םיבהאב
.)1*זבנ־ר6 יריעב הפ יננהו

 חישלו קוחרמ וידידיל םיבתכמ בותכל הברמ ג״לי היה ותודידב ןוממש תא גיפהל ידב
 אל לזרב־תולסמ יכ ,הבושת םהמ ולבק דעי חבע םיחריו תועובש. ;כ םא .בתכב םהמע
 בותכל ג״לי זא לחה ןכ .טאל תלהנתמ התיה הטסופהו איהה תעב היסורב טעמכ דוע ויה
 איהה תעה דע .'דיגמה,בו ןוזפיליפו םיריטיל לש םיינמרגה םהיגותעב םייטסיצילבופ םירמאמ

 תמכחל םישדקמה ,םיירבע 'םיפסאמ, קר היצילאגו הירטסואב ועיפוה _________
 ;תירבעב דוע היה אל תושדחבו םויה־תולאשב קסועה ןותעו ,לארשיתורבעה
 תיסורפ ריע ,קלב רואל איצוהל ןאמריבליז לחה 1856 תנשב םלוא * י י

 תושדחה תא םירבעז^םיארוקהל עידוהל ידכ ,'דיגמה, ןועובשה תא -,היסור לובגל הבורקה
 ־תיבל יהיו ,היסור יבחר לכב הרהמ טשפתה 'דיגמה, .זא התיהש םירק־תמחלט ךלהטמ
 םגו . םישדחה תונורשכה תוחתפתהל ורזעב , םיריעצהו םינקזה םירפוסהו םיצילטה לכל דעו
 תיעבטה ותיטנ תא חתפל תלוכיה תא ול ןתנש ,'דיגמה, לש םיישארה וירזוע ןיב הנמנ ג״לי
.חריטאסלו יתורפס־םומלופל

תא ףסא ובש ,'הדוהי ילשט, ורפס תא רואל ג״לי איצוה ך״רת . תנשב ,
׳ ׳ • הדוהי ילשמ;  דע ינויה םופוזיאט ,םיטעה ילשוטטו שרדמהו הדגאהמ םילשמה ירחבט
 םג םימעפלו ,םייח תואלמ הלאה םילשטהב םיחמצהו תופועה ,תויחה תוחיש .בולירק
 רשוע לכ תאו ונונגס רקי לב תא ןאכ ונל הארה ג״לי .בוטו אירב )החידבו דודת( רומוה
 םיארקה םנ .הצילמה לש םידבכה םיטישכתה תא הנממ וריסה ירחא ,תיעבטה ותפש
 התיה לשמה תורפס .היקנ תירבע םיבותכה ג׳לי ילשמ תא םהלש היטאמוטסירחהל ופסא
.ותוא דבעש ןושארה החמומה רפוסה היה ג׳ליו ,הלותב-עקרק איהה תעה דע ונלצא

• ׳ .א״נ תרגא )1 '

■^1*1^.
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 ןפואב םגרת ,יצנארפה ןיטנופאלמ דוחיב ,םיפעה ירפוסמ ג״לי חקלש םילשמה תא
 תא םידלי־ירופס תומדב ראתמ לשמה יכ ,דחוימה ירבעה חורה תא םהילע ךסנו ישפח;
 תוירבע ןה ג״לי לש תויחה .ויתופקשה תיצמתו ןומהה לוק אוה ,ותנובתו םעה תותרא-

 רזה לשמה .'םינבר״ ןהל תורחובו תומוצו תופסא תוארוק ,םידומלב תוקסוע ןה :ירמגל
 ,אמגודל ,הנה .ונממ ףדונ וניא םוגרת חיר םושו ,ג׳לי לצא ירמגל יעבט השענ.
:"הדיסחהו לעושה,*.

- םורעה לעושל היה החפשמ חבז
םורחה ארקד התשמ שער
תלדג איה /הדיסחה תא ותא.

♦ םיפאה
׳ םימכ ך1קר£ :הרקה יהתד
 ,םריע ער ילכ )1 ףמורח תחה יכ
.בלה רישבכ ופפכ ןתנ אל•
ונמישיו. הרעקב קרמה ןתד■
;ונממ לוכאל הפנאה ינפל•

 האינה. ליטמכ הפא יכ !הה ךא
 .היפ לא קרמ הרעקה ןמ תח,י.

 והקקל:ו ףמחס ם!רר
 בלכה קל; רשאכ קרמה ת£
 )? והפפכ תוצוחב ךילשי, הז ימ י^ז
.המעט אל הדיפקה המואמו־
 ,הרמא אל ר^ד / הריפחה םדתז:
 הרמש רבדה קמע הילבו
!המלשא! םויה אב; :רמא?
 הידיםוךה הארק* םימיה תפיקת?
,הדידי. לעושה תא הנחא לכאל

 ,תחנ אלמ ןודלש ■ףרעתו
 ;תחקרמ ינזו םינדעמ ,םימעהמ
 ,תחפצב ןותנו םיתפ םתוא תותפ
 .תחתמ הבחרו הלעמלמ רצ היפש
 תנצנצה ךות לא הפא חלשתו
 ,היפ תא בוט חתנ לכ אלמתו
 האיצוה היחתנל , היחתנל
 • והחקת הפא ךראקו

 !תנשונ תערצ ההא - לעושה ךא
והנה ודועמ םורח
 -ם;פא רצקו

 חוחש דקוע לעושה
,חתפב ינעכ
 חוחינ חיר חירמו דמוע
 ,ם.ימכ ונקז לא וריר דירומו
 תחקל לכוי אל יכ
 תחפצה ךותמ ול
 .חתנ לכ ונובער. רובשל
 חור תמחב רמ ךלה ק ואבקו

.חורס ובנזו ףעז םג בער

׳תינעתב בשויה לעושה"—שרדטב םג ותמגוד שיו ,םופוזיאמ חוקלה ,רחא הפי לשמ וא
 ןמל דמחנ ןמש ןב םרק ל?
 דגנמ אריו. ללוז לעוש רבע־

 *דגמ יבמ םינפןה יגירש לע
 י ק; יבז םיבנעל ושפנ לכתד־

 ,ץא םרכל אובמ ,ההא ,ךא
׳ ולדח תקושפו רדג ול ביבס יכ

 קךן םא יתלב ׳ובץרקנ חתפ ןיא
 .והכךד רובעל םוקמה ול רצש
 םימוי םצד_ םורעה ץעונ זא
 * והוג הת ,ויתומצע ופש דע
 ;םרקב אבר רחב ץחלנ זא
םינשה חלש תולכשאב םש

^ :ורד )1
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 ,ומב םדאה םדאה רח^ו

1מח6 סמח ושפנ תוא למו
:םרח ויה םינפגה רחממ יד?

? תישע הז־המ ,רהמנ לפוש ,ההא״
 תישכ תימע תבש ןה התפ
׳  רענמ שפטר הזר יכ ךלשמו
 ,העשמה קדב ךל הדדי. רצ התפ
."רהסכ ךילע ךתעךג רגס

 הכורא ןיא יכ אריו אוה בצענ הכ

. והשפנ תינש הנשו בשה

 ,רמח בג ובג בש רוטיקמ דאנמו
 ,רמאיו .טלמתהזא וינש רועבו

 :והינפ םרכה לא ומוש ירחא

 ,תכרבמ ץרא םרכ ,תיפכהמ.
 !םילדגמו םיבוט ,סיפ; ךיבא םג

 ,תחכ ןורק־המ ,ךב ץפח המ ךא
 י תחקל בושת ןת^ו רשא תא םא

׳תכלל בוש; ןכ םורפ ךב שיא אובכו

.םילעושה ונקנ ,למתה אוה םרכה

 תורפה, ,אמגודל ,הגה . םיער אל םבורש ,םיירוקמ םילשמ םג אימצה ג״לי

:"ה ןורא תואשונה

 הולא ד! הדבכ םיתשלפה לע תע

 ,הנ ם{ ברתו םילפעב םכתו
ורמג ומינרסו
 םימש לא ןורא ומוקמל בישל

 ;םיפא תרושקב וינפ רפכלו
 ורסא הבינעב תורפ דמצ זא

 ךרדב ןתויהב יהי;ו_ .םוחלשי!
 ךדב ערכי! םאר לכ יהק

 ז ךרעה בר םיהלאה ןורא ינפל
 . :ומר ןהיניע, תורפה בל הבקו.

 ? ונממ רתוי - ורמא - וריקוי ימ תא״
 ? ונל אל םא םירבעל ודגמ? ימלו

 ,ונא םג ונבשחנ םדלכ אלה
.״ונמכש לע אשנ שדק אשמ ימ

 ,ואגתה הככ ,תורפה וגה הכ
 ;ואב ועיגה שמש תיב לובגל דע
 ודירוה םרלה ןוראה תא םש

 ,ודימעה ותוא שודק םוקממו

̂ !5? הלע יצעל הלמ? ימ
 -וליבוה חבטל תורפה יתשו

 וליכשה תוארל התעב אל זא
 ׳ ואר רשא דובכה ןהל אל יכ
.ואשנ ןהילע לא ןוראל םא יכ

 ׳יהלדג תפ יליוא הער קלח הז

 ;וריטפי. הפש הכרבב ויאר לכ

 וריקוי ותוא אל יכ ליכשה םכח ול
.והילע רשא רקדד רדא םא יכ

 רותב ונובשח לע "הדוהי ילשמ, תא סיפדי םעה־תלכשהל ןוירטסינימהש לדתשה ג״לי
 הספדהה ימד תא םלשל ץלאנ חיב רבדה הלע אלשכו ;םיירבעה רפסה־יתבל ץוחנ רפס
:בתוכ אוח ויבתכממ דחאב .וילא דוע ובש אלש ,תונורחאה ויתוטורפמ

 רכוס יננהו ,יתיבמ ורעבל להובמו ףוחד יכנא .ןימח תריכמ תומדכ ירממ תריכמ תומד,

 תחא ףהכ תרוגא וכילשי רשא שהמ שיו ...תירבע תפש ועדי אל רשא ,'םירכנ.ל ותוא

 תלדוג נ(ר הו .ויה לארשי ירבחמ םיחתפה לע ריזחמה ינעכ יכ ״ ןויבאל ונתי רזש ומכ ורעב

.>1 ״! המכ ערוי יניא אבה׳מלועבו הזה םלועכ

.ד*ל תרגא )1



̂׳יתשדחה ונתורפס
0  :רפסה תספדהב ןוימטל דריש ,ופסכל הצלה־ךררב ג״לי םיקה הבצמ 1

!וילעבל דיחי " ףםכ“רר־ר^ ןמטנ הפ"

— !וילע ולזנ העז יסיסר המכ

.םירבקמה ותוא תבקו קמע םסיכב רה;מט יכ
)1 ״! םירבחמה ,רסומ וחקו ,ץרא ירפוס לכ ,ורמה

 רונל ך״רת תנשב אצי זביגופב ג״לי לש ותבשל םינש הנומש רובעכ ג,^ ^

 ,תורעגל רפס־תיב םג ול חתפ םש . הנבוק ךלפב תרחא זוחמ-ריע ,ליוואשב .ל,וואש3
:ויתוסנכהמ רתוי ויאגקמ הברהש י

 םיבננ ואב הזל ףשונ ;וניתב תושפנו ונשפנ לבלבל הלשסטה ןס ונל ןתנה רבשה אוה טעס"
 בטוח אל דוע התע שנו .ב״ור ד5 ךרעב. ,ילפתו יתילטו יפסכ-ילכ לכ תא ובנגיו ,יתיבב
 אל דועו > הבונת ירפ אשי אל דוע ...תורענל רפס-תיב חותפל ידיב החלצ יכ ףא ,ידטעס■
. >2*הילע שהינש שידדחמו שניע שישטולה ,הילכוא ובר רבכו ,הבוטה הברי

 ,ולדגו וכלהש וידלי ךונחל שידקה תויונפה ויתותעמ קלחו ,ןב םנ ג״ליל דלונ ליוואשב
.השקה םויה למע לכ ירחא ,ברעב קר אופיא קוסעל ררושמה לוכי היה הביתכבו האירקג

 תא תעדיו-וידידימ דחאל טילק שיזורחב ג״לי בתוכ-יתדובע תא תיארו יתרוק לצב ךנתי יס,
 ינדוע ינאו ,הנש שלשו שישלש יל תאלמב , הנפ רבכ ייח רקב ;ילרוג ישק תאו' ,ילטע.

 יתיבל איבהל ,ברע דע רקבמ לטע ינדוע ; ליח׳ןבכ ןבה יתרטשמ לע ,לילו םמוי דמוע
 תוערלו , רפש ירמא ונתי אל רשא ,רפסה-יתב לא ,תועשל תכלל ,תוענ דימת ילגרו ,ףרט:

 דוע " ינועמל ףיע יבושבו .תודשו םידש .תודימלתו םידימלת ,הנרהה ןאצ תא ,הגופה ןיאס
 םילעפה תולכבו ,םויה תונפבו ;יתב תא להנלו תורוהל .יתע הלבא דוע יכ .ינוצרכ עגרא אל
 ,חורה תילעמ לכ ,חול לע תורחל .ברעה לכ לומעת .ברקב ישפנ זא ,םיללצה ובשו
 תורהל .יתמשנל רומג ךרוצ אוה ןכ .יתיונל ןוזמכ יכ ;ינפל רפשה לע ,יניעמ לב ךופשל
 ,ןיעה רגשה דע , חונמ עדא אל ,חכ-הפרו ףיע ןכ .םירפסב ןיבהלו ,םירבד בלמ תונהלז
 תולכואה ,יתולבס לא בושל ,הטוקא רקב םרטבו .המונתה ףולחת שיח .ןיי־םולהכ ןשיא רע
 דימת ןכ ,חורכו רשבב .חונא אל עגר ןכ .יחומ תובירחמהו ,יחכ תולכסה ,יתוטי לכ
. )8 ״סיט תרשחט ףדרמ ״ םיחר׳תיב לגלגכ .הבישי הנקז דע ,הבבוסו*

 םיסורה־םירבעה םינותעהב םירמאמ המכ בתכ ליוואשב ג״לי לש ותבש ימיב

תיטסיצילבופה ותדובע תאו .'סולוג״ב םגו ,״ןויצ״ ,״ןייד״ ,״טיווסזאר״ : )
 ותואבש זליט ריעב ו״כרת תנשב רוגל ותאצב םג ךישמה תונושל שלשב *ז טב '^

 תודידבה םלוא ; בטוה ירטחה ובצמו רפסה ־תיב לע חיגשמל ג״לי הנמתנ םש .ךלפזז
 תוחפ אל חור ־ישנאו םיליכשמ לכמ הקירו 'תדחכנ ריע" זליט התיה יכ ,ול קיצהל הפיסמ
:הב רוגל אבש ,השדחה ריעה תא ויבתכממ דחאב וגל ראתמ ג״לי ,ליוואשו זבינופש

 לע חיראכ םירדס ילב םדנב היתב . תוניעט יט לעו םינונבג םירה לת לע תבשוי זליט ריעה,
 ריעה לכו , ליכהל הברס תוצוח ברקב החושה םימשנה ימיב . שנכנ הזו אצוי הז■ ,חירא יבג

 המישנה םילקלקמו םיאבגה ןמו תוצבה ןמ ולעי םידספנ םידאו ;הלודג לבז תמרעב
 חריוא ףואשל יתנכסה אל דועו םיחרי העבראכ תאזה ריעב יתבש הז - האירה. םידיספמו

 רויפיפאה די תויהב יכ ,םימיה תורוק ימשור ידיב איה הרוסמ .הימיס תותשלז לקלוקמה
םידרוטהו םיעשופה לכ םעשפ דיב וחלש הטש רשא ,'הרזנ קרא״ תאזה ריעה התיה הפיקזו

.ז״מ תרגא )3 . ח״ל תיגא )2 .ג?ל ןגיעו )1.



 ן ודרו נ ביל הדוהי זס

$  ״יריכישח בוחרה. ארקנה ,דחא בוחר שי םויה דועו ;םנש תא תאשל תוילותאקה תוצרא לכמ

 •לעו ,תאזה רבכה ינפ לע תחא הסיטב רבעו תופעלז חור ישנכ לע בבר ןטשה יכ ,רמוא ינאו
- םדושי רפעב רשא רמח־יתב ףכ אלמ ונטמ ולפיו .וקשב רוח בקיו ; תוברח אלמ קש ובנ

.)1 ״הזה םויה דע ז ל יט םמש ארקיו

־דחי ןתשלש יכ ,ליוואשו זבינופ ינב לע םתנוכתב םילוע םניא זליטב םיבשותה םנ

 ורוגי אלו םימכחו םיליכשמ םב ובשי אל ,םיצנ םילג ,םרה׳יתב ירובצ ,תודחכנ םירע הנה,
 .םירהוס םהמ טעמ ;םיצנ םירבע ןומה• ףרטל םירחשמ םישנא ידודנ םא יכ ,םיצילמו םירפוס
י לעבו םיאנתכ , אוש ילבה ירמשמ שתי״אשו .םיצצ רוידבו םיעוצעצ-השעמב היסורפ תרוחסב

 •הקזחב םימדרנ ,אטימרס תנש םינשי שיכו ; םיצק יבשחמו שרדטה-תיב ישבוח וא , םיצח
ח וד םמוקממ םדיזי אלש ,תוחוטב• הולשב ףרש׳תוישקב םדמע לע םידמוע ,םיציקמ םניאו
 ול תש רשא וא ,תוחוקפ ויניעו סהיניב יופיש דחאה ולאו ן תוחורה לבו ןמזה חורו לשומה

 ־שאר והורכב ונתי ,תיחונמ רבחו תוב אכמ שיא היהי וימי לכ .ת-חוטב המכח טעמ סיהלא
. •2 *תוחופנ תודונמ םיחולמ םימ והוקשי ואמצלו

 תלכשהל םעה תא ררועמה רפוס רותב םג וללה תונטקה םירעהב תופידר לבס ג״לי

ם יעייסמה םידיקפכ זא ובשחנ םירוטה יכ ;לעופב הלכשהה תא ץיפמה הרוט רותב םגו
.םחרכ־לע תעד םתורוהלו םידוהיה תא ץוחלל הלשטטהל

 ואצמ אל הלאה םיבושחה .םיאנקה לש םזגור וילע ןישק - זליטב הולשב בשיל ןודרוג שקב,
ר שי אל ;ללכב הלכשהה תבוטלו טרפב ירפס׳תיב תבוטל השוע ינאש ישעמב חור־תרוק

; היפור ןושלב רבדלו דומלל .רפסה •תיבב ןיקיתוכ אובל םירענה תא חירכמ ינאש המ םהיניעב
ה מ ;הרות לש םימ בואשל המש תיאצוי.תובר תויענו ,תורענל שג רפם*תיב יתחתפש המ

 תמח וריעה דוהיבו .ילנ-שירב יאבה לש םירבד ולפטי ילבל תויזה-ילעב לש םהיפ רנוס ינאש
א ציש ןותעג “למרבה״ב ינממ ושפדנ רשא לותה־ירישו זליטמ שידהא םיבתכמ ילע םיאנקמה

ם תולכשב “אבליפ אתוש ידהב, יתירי סכ רשא ,!םירת - ך״רת תונשב ןיפ י׳ש י״ע רואל
/ץיברמ יכ ... ץראה תיפנכ עברא לא תורודמו הנטש ילע ובתכיו ידננכ וממוקתיו ...םתלואבו

...ירשס־תיבב תונימ הרומו .םהיניב תוסרוקיפא יכנא
; לארשי תילהק לב ןיב התע תכלהמ הכמ איה הארנה יפב יריעב ך התיהנ רשא הסוהמה

 תויךחוש וניהי יכ דע המר הלכשהה ןרק יבו שרי תלזא יכ רואה-ידרומ וננובתהו ואר יכ

. >3 ״ם ש פ ך לע דומעלו להקהל תומח תיראש ורגחי ןכ לע , רעשכ רבדל

ת לתה ללכב םינברה תודהי לעו םיכושחה םיאנקה לע ג״לי לש ותורמרמתה ,
״• ״ !_ • הדוהי יריש,  יריש, תא ג יי איצוה ח כרת תנשב .רבעה ייחמ וירישב םג אטבתהל
ן כרעב הברה תולועה , תוירוטסיה תומיאופ לש ץבוק אוהו ,״הדוהי ■ 'תוירא ינ^ 1יכ•

 תיתונמא רתויהו .״לכימו דוד תבהא״ הנושארה הטיאופה לע יתונמאההנןשאוה תרלכח
ו ניתובא ייחמ החוקלה ,"תוירא יגש ןיב" ,וללה תומיאופה ןיבש הצרמגו י י ל
1 1 ן ,םינברה לע

ם עה תא ועיקשהש ,תדה ־ירומ תא הנגמ — ינשה תיבה ןברח ןמזב
.המחלטה יסיסכטמ והוקיחרהו הנומאה םידומלב

ן יא ,םא ,רש תולובחת ןיא םא ךתמל אל יכ לארש: ךתחש

4 תעמשמ ,תעדו הנובךוב המחלמ ריסאל

ךתשא םירומ םינש תואמ המכ ךוליעוי־־המ שפנ־ירמו חכ

ז'ג תרגא )3 . םש )2 .ד״נ תרגא )1



51־ ה ש ד ח ה ונתורפס

 המ!רנוהא^ ישבול ךינב תרובגב ן. ךרדוה המו-שךךמיתב ונ^וכ
 תוממ הזעה םצרא לא םתבהאבו , ןבא שורחל ,חור רומ^ל ךררוה
וניבה הדשב המחלמ ךורעל ול —.ןבת שרדל ,הרענ םת ףושחל

-,וניכה רל ברקה ילכו תונוכמו

 התא תרבג ךיבראל2ילוא ,המחלמ יש$נת אבצ ירזע ולדג אל
.התע הומכ הלדג אל ךתלפמו ;תבשחמ השעמ לכ ךב וחירפה אל

 .הכלו התהמ - זפמ עגר רק;
 ;ךילע ונתדלומ ץרא יניע
 ? הככ לע תיאר המ !יל גאךת לא

 ,יתיאר םיארומ יחא םג יבא
ו יתיסנ תוארל תומ יתועב לכ

 המחלמה־תמכחל םהיתוחכ תא וניתובא ושידקה ולא יכ ,רעשמ ררושמה לש התןםי6ת
 אל לארשי-תכלממו םיאמורה תא םיחצנמ ויה םהלש ברקה-ילכ תא וללכשו ״,' ,
. י . השמשהה  ומחלנש םירובגה תא דאמ ונא םידבכמ .המימת הפקשה איה וזו ;הברחנ 1

 םתרובגו םרפסמ ולדג םג אול יכ ,תודוהל ונילע לבא :ודובכו ונמע שפוח לע שפגךרחב זא
 איהה תעב רבכ השבכש ,הפיקתה תיאמורה הכלממה ינפב דומעל םילוכי ויה אל רשע יפ
 הילגו םירצמ ,ןוי ,הגתרקכ תורידאו תולודג תונידמ םא .יתוברתה םלועה לכ תא םעמכ
 :ונילע ? ונממ הראוצ שימהל הנטקה הדוהי הלכי ךיא — ימור לוע תא ןהילע לבקל וצלאנ
 קשנ־־ילכ םידוהיה ריב ונתנו ,בכרו ליח לע ונעשנ אלש ,םעה־ירוטל הבוט אופיא ריכהל
.הזה םויה דע םמויק לע וב ןגהל ינחור

 תומוח לע םיניגמה ישארמ רחא ,ןועמש אוה ״תוירא ינש ןיב,, המיאופה רובג י י
.תומלו םייחל ,ןורחאה ברקל ךלוהו ,התרמ ,ותבוהאמ דרפנ אוה .םילשורי •הטיאושה ז~ית

!חצנ ד? ,יתמת חתרמ ,ךל םולש
;עצפה אפקנ יכ ברקל בש ינגד

 — חצרו. דש הכרי., תתוהי םוטיט םש
 - - ? עצב־המ ,יכבת לא ,יקשנ יל יבה
!ךליח גהנו ךל ,ידוד ןועמש ,ךל

 הרכמנ התרמ .ימורל םייובשכ ולבוה ותבוהא םע ןועמשו ,רצ דיב הלפנ םילשוריו
 ימור יבשות .הריזב תיחשמ־הירא םע םוחלל דעונ ןועמשו ,הניפירגא הגורטמהל המאל
 ארונ ירא הכרעמה לא קנז רגוסה ןמו ,יוסשה-הזחמב תוארל רטאיתיפמאהל ולהקנ היליצאו
.״ברח תויפ ויתועלתמו זראכ ובנז ,ותמער רמסת דופקכ ודקדק לע, ,בערו

 ףרטב ןנובתה ,ףרוטה דמע ;עגר
 ,םעט בוט אוה הואת לכאמ םא הסנמכ(
 ׳ )ךלטה ןחלש לע תולעל יוארה
 ךליו וילמ אשנ רחא

 ,םעזב דעצו ץרא שודו ךלה
 ,םעפ רחא םעפ לגעמה ףקה
 , ףר; אל ,ערכ אל וניע. ופרטמו
 ץראה בבוסה שרח לגרמכ
0ק^1 ה^• רותל . ז^ ׳ר ^" 1

 ךותב בציתי. השקמ רמתכו
 ,חבטל ןוכנה ,גרהל טמה
 תלכאמה קיזחנ. הפנומה ונימיב
 ,הנצ?אי ובלל# םתוחכ הבצנבו
 ,תלחות תיראשו ותוקת לכ איה יכ
 .הנדע הוקת התא יפ לע שי םא

 ,ובצ וירירשו וגרש וינתמ ידיג
 ,ובצנ ןהיתורואמב תושוטלה ויניע
׳רת לע וננוכ םינונשה םיצחכ
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 טחמכ ,וב;וא ידעצ ירחא תוקלוד

 — . תבאושה ןבא ירסא ךש^נה
 םער לוק ןומהכ יראה רענ ם^פ

 םעפה רעתשה ותךרן?מ קרבלו
 םדד. ,םמוקסה ותמוק אללו

 ;והבל לומ לא ופרט לעופכ תא

 םרטבו ,וינפ םדקיו. רהזנ ןועלש ךא
 והלרח חלש וילע ופכ תחמ

 ,ויתופכ תוברא לא ופךוט תא ר־קךד

;ויתועלצש תחאב ברחה אבתו

 , םרגב השגפ יכ ,הדמע םש ךא
 , וער; לחל לחב יליטלכ וימדמ

 — • בהלה רבשנ םצעב ה^בו

 ,רוחא יראה רסנ ברח ןעטמו

 רוחש םד ףיזרז ץרפ ותכמ ץחממ
 לוק דהל עמשנ ומהנ לוקבו

;םיאכנ: * י

 םיעגר. השלש םינש רובעב ךא
 והחכ ףסאד ובא? לע גילבה

.והכמה לע םילא ךלהד בשיו

 תא אלממה םירזבאה להקל ויניע תא םירה ,ברחה בצנ קר ראשנ ודיבש ,ןועמשו
 ׳ התרבג ירחא הכשמנש ,ותבוהא התרט תא האר עגרה ותואבו - רזע שקבמכ סקרקה
 תא וידיב עסשל הסניו ,ללמאה רובגה בל תא ריאה הוקת קיז .הזחמב תוארל האבה
.התשנ ותרובי ךא—ןושמש םינפל השעש ומכ ,יראה

 תרמחב תוינש וילא דיפלה חת

 - םעז.
 ,םעפה ודמע לע לללאה קזודעוה דוע

 ,והפרוט םע קבאנ דפקמ יעמ דוע

 ,והכה הצךא שיח חאב ובנזב ךא
והבבלב עקת תוארונה ויתוסרפ

 ,ואצ; ויעמ דע שטר ונטבו
 ,וימצע קרפיו ומד עלער

 .וימדל ססובחמ ור;פ תא בחסר

 -עימשה הנר לוק ותוצילעב םעה לכ

 - ? עיצ;ה ןל תומ תקאנ המ ךא

!תעוג ,התמ הירבע המא םש

... םיבהאנה ודרפנ אל םתומב םנ

 דחא ערואמ תרפסמה ,״םי תולוצמב, המיאופה םנ איה בל תררועמ ,םו תו5וצט3
ודרי ,ןוכיתה םיה ינפ לע הטשה ,תחא הינאב , הינאפשמ םידוהיה שורגמ י "
 ,לבא־־ידגב תוטוע םישנ יתש םהיניבו ; השדח תדלומ ץרא םהל שקבל םיכלוהה םילוג ןוטה
 ־בר דומחיו .״םעט־תבוט הפי הרענ , התב הנינפו ,םעש־ובא ״ הנוטרוטמ ברה תשא,

 תנכוסל ול תויהל תואת אל םא יכ ,הל דיגהל ותרשמ תא חלשיו ,הרענה יפי תא לבוחה
 ־בר הלעי םא יכ ,הרעגה ןעתו .בערב םתימיו םמש-יא לע םידוהיה םיעסונה לכ תא הלעי

 ,ןכ לבוחה־בר שעיו .ותלאש תא אלמל איה הנובנ חוטב ףוח לע םילועו היחא תא לבוחה
—ורבשמ שוב ךא ;ותואת אלמל ידכ םצפח־־זוחמל םיעסונה תא ליבוד

 ,שמשה הלע אל דוע ,הנפי. הלילה

;שמאו ךשח ביבסמ ם^ה לע

 ,חורס לודגה םיה דוה ארונ יאר?

. חונ; ןשיי. תישירח חור יכרב לע
ןכתש; םילגה ,ורגס הפוס ירדס

5  וקל; ה;נאה ילתכ רתס ןושלבו

 לבא יד^ תוטוע םישנ םיתשו

לבח תמרע לע דומלג הנבשת

 וחרא ןתא םיעסונה רת; יכ -
— ^ז^א ׳ ול? םיוואמ ףוח
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, ונצק םוי תמה םוי אתא ,יתב ,אמ^, ^ל

; ונצלח הבאי אל , וינפ ריעו?ה םיהילא
ס ונמ ונל ןיא , ונךבא ונךבא

; םועקוא םדד תוליגמב םא יתלב
-  םימב ונחנאו שאב תמ ךיבא
—  .״םימש ירעש לא אוה דחא ךרד
ל ?ל ףדהל הלע רחשה ומכו
,ל:חה תושא תואבלכ הניקתו

, וכרד הניפסה ריק לע הרשו לתבו

:וכפש ןחיש חתרמו עורק בלבו
, וניהלא ינדא תחא ינדא-

;ונלבק אנא ,ךל ונאחא וננה
ך ילע ןברקכ ברעי ונמד םא
ד  ךחבזמ לע הבך?ב תומל ונעז

, המי^שתז ןהיניע הנאשתו-ורבך
...המימה הינאה הסכממ הנקלחתו

ה שאה, המיאופה תראתמ תדה תשודק לע שפנ־תריסט לש רחא ערואמ /ןוודלון השאה_
ר זגש תעב .׳ב םיאנומשח רפסב תרפוסמה הדגאה לע הדסונה ,"הידליו י י י *
ת עבשו הנמלא השא וינפל ואבוה , תודהיה לע הילכ , םונאפיפא םוכויטגא ,הירוס ךלש
, םיקהש לספהל דוגסל םימשאנה לע ץירעה ךלמה וציו.תבשה תא םרמשב ושפתנש ,הינב
. םיארונ םירוסיב הז רחא הז םינבה תא תימה ותדוקפל ועמש אלשכו ;םנוע םהל חלסי ןעמל
, ןטקה חאה ינפל המרעב ותעבט ךילשה ,םיתמומה חור־ץמוא תא ץירעה תוארבו-

ו צפח םג םלוא :םלצהל הוחתשמכ האריו ץראה לעמ והמירי ןעמל ,םייחב דוע ראשנש
.אלמתנ אל הז

, דלי דוע טע$כ ,ןטקה ראש דוע
! ראת הפיו בוט ,םתו רבנ דלי.

ד לחה ףס לע ךרד ךרד ךא ןה
? רענב םיאלקת תומ והמדקיז
, ורבק. דא$ל םירוענו םת םנמא

:ודמענ וילא דזה ימחר. םג יכ

, והיחקו ךנטבךב ,הנע: תב ׳ יכיליה,

, ךדב תעעשמ רתונ אוה דיחי
,והיטה הדצה ,ובל לע ירבד

, ךי.יח םע וידד טלמיו עמשי.
-  תעמוש ןזא יתדקפל טי. יכ
."תעבטה תאז הפץרה ןמ םירי

ד חאה הלוע תא םאה חקתו
. ..הגנה והתלעה ותא רבדלו

ד חפ לוק ,םיכב לוק עמשנ םאעופו
, הגאש םאה ״! םיהלאה ינדא״
ו צפקנ הצרא לדגמה שארמו

.וצצופתד עגר וררופתה

 תב תנסא,.
."ערםיט:ם

ם ילאעמשיה .םירצמב ףסוי תורוק תא תרפסמ ״ערפיטופ תב תנסא, הטיאופה
א למה ,םידבעה קושב הריכמל והוגיצהו ןענכ ץראמ דמחגהרעגה תא ואיבה
.םינימה לכמ ״הרוחס״

ו דמעי. סיבהלו םימוח םישוכ םש
, לבבו קשמד ,טופמו דולמ

ן  ודהמו רושאמ ,ברעמ ,אבשמ
,לבסב םיסמוע המוק ילדג םה^

, ודבע: תמב םידמג םהמ
. לבנ לע םיטריפו םיללוחמו םירש
, ולהקנ המש םינוש םינוק ןומהו
.ולאשי. םריחמל ,םורקביו םיגחבל
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 רפיטופ אוה ,'םיתמקר לברוכמו שש הטוע, םיטיב־אב שיא םג םינוקה ןיב אוביו
 ן״יצהכ, ותודבע ידגבמ תפקשנ הבידנה וחורש גונעה םלעה ,ףסוי תא אריו .םיחבטה־רש
לא ואיבה אוה .והנקיו ויניעב בטייו — 'חורז שמש רוא ריצבה ימיב דגנמ םיבע יערקמ
 ףקומה ותיב

 ,םימ יגלפ לע לותש דמזדנ סדרפ

;םיניגל דמזדנ ץע. לכ לעי. ויב

 ׳ ןפגה חלסת ,דקשה ץע םש
 ,רמצה תנ?ל לבת?: תדה

 תעלות ינשב הסכעו: ןומרה

 — .רמתה ףנצי. וינם;סתרטעו

 , תרתועה וא לזאזע לספו

 ,תרזועה לילא ,עפשה תלעב איה

ז^יש ןכ לע_בצנ םש רוצמ בוצח

 ,םידש תבךמ הפי השא תומדב
 הצמה לע הרפ ינרק. תאשונה

.םךיה יתשכ דכו םיענענמו

 י :םיר^מ יהזלא לכ וב^נ ביבס

 ,םדרק_ ליא תומלב ןומא לפפ םש

 ,עפצ תומך; ןופצ־לעבו םתיפ

 ,תפכיאו ןוא ,אוס ,םנח תבצמ
 ומילעי הקחמו ,םינמח ןומהו

.תשמרה היח לכ ,ףוע לכ תינבת

 הפדרב ,וינודא תב ,תנסא הדמחנה הדליה תא הנושארל ףסוי האר הז אלפנ ןגב
 הדלייל רפסו ןושל הרוטל דעונ אוה .היחרפ יטלת תיחשטה רפועה ירחא םינשוש־לועבגב
 הנומאב וינודא תא דבע ףסויו .השפנ תמותו היפי ליבשב התוא בהא דחי םלדגבו ,וז
 םיבכוכה ךלהמב העידי( תוניגנטצאבו המכחב םגו ;ותיב לכ לע דיקפל יהיו ,תוצירחבו
 רותפל עדיו הימוטרח יטהלו םירצמ ירתסמ לבב דאמ םכחיו ,ףסוי קסע )תולזמה תודוסו

 ריבכה השיא תא האנושה ,ותרבג הכילוזו ,ותוזח יפיב םלעה ןיטצה ןכ .םתכלהכ תומולח
 — תנסא ותבוהאבו וינודאב דוגבל ץפח אל ףסוי םלוא .וראת בוט תא הדמח — םימיל הנממ
 התואתו הלפשמה התואגמ תינרודק הכלה ןכ לעו ;הכילוזל הבהא בישה אלו

. האלטתנ אלש

 ,היניע תונבמ לכאת הרז שא קר ? םך!ר ימימ הכילז איה תאזה ...

- הינפ תנבל לע ןואפק רוא ץיפת ? םדאה ץחלו ןשה ינש יא

,תבזוכ הוקת זעא ..השאונ הואת שא , ,הלבנ ,הרוח םינפה תנשוש

.תבהוא ה^א שא ,אלמנ אל קשח שא ;הלמק^ ,הקמצ רשבה תנלע םג

 ־תמחלמ תא ראת אל ררושמהש לבח( ףסויל ןתבהאב דחי ורחתה תבהו םאה
 .ףסויב המקנ ,הטמ הרי יכ הכילוז תוארבו ,)תבהו םאה לצא וז תורחתה הדילוהש תושגרה
 ותיב ינבו רפיטופ ואצי ,ץראה תא הקשמה ,םוליג רואיה תולע תא םירצמה וגגחש םויב
 וראשנ ףסויו הכילוז קרו — םיפותב םיכמו תורצוצחב םיעירמה ,םיגגוחה תקהלב תוארל
 ,רהסה־תיבב ףסוי תא רפיטופ ןתיו .הדובכ ללחל ץפח יכ ,הכילוז וילע לילעתו ;תיבב
 .הכלמה ינפל תרשל הדמעו ,הערפ תיבל תנסא החקלנ ךכ ךותבו .םימי םיתנשכ םש בשיו
 הל רותפל ביטה ףסוי יכ תנסא רוכזתו ,ורתפל עדי אל שיאש םולח םלח הערפו םויה יהיו

 ףקוי תא .תולעהל וחלשיו ,הכלמל דנתו — היבא תיבב הטע ותבשב התבהא־םולח תא
ורבשב לבקו ,הערפ םולחל ןוכנה ןורתפה תא אצמ אוה .ואלכמ
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תשחנה תחת בהז דיברו תנמט ,תשבו תוד^ע תחת ךריו ןוטלש
• םירצמ ץרא לב רובה תיב םוקמב ,םיתמקר שש םידע. דגב םוק^ב

.הערפ יפ לע השאל ול הנתנש — ותבוהא תנסא התיה רקי רתויה ולומנ םלוא

 ;לזרב ,דעלנב רישעה תוזוחאה־לעב תא ונל ראתמ אוה .םרזה ירחא ךשמנ ג״לי םגו ;)איהה
־תכוסב םיכוראה וייח ימי לכ דדובתהל רחביו

 ,ררושמה לש תונושארה תוריציה תחא איהש ,״ילזרבו דוד, הפיה המיאופה .,ו1לזרע דןך״
 .םיתחשמהו םיצהונמה ךרבה ייחל םימימתהו םיטקושה רפכה ייח תא הליבקמ י • ׳
 הקסע הלשממה יכ ,וניחא לע המדאה־תדובע תא בבחל םישמחה תונשב ולדתשה ונירפוס
תעב ודסונ הנליוו הילודופ ,ןוסריח יכלפב תוידוהיה תוינולוקה( םידוהיל תוינולוק דוסיב זא

 ,היתודומח לכו הירקה ןואש סאמש שיאכ
,עדוי ילזרב .ונאצ תא תוערלו הדש

ו יכבי טאלב םילבגה יטךופ יכ
ר בש בר םג ןובש: תודמ יתבבו
, ויטנ העמד ילחנ בהז. תורפע לע
— • ר?ו^אל1 היאת לכ בקע םג

♦  רעיה ימדב הפ ול ןבשמ אריו
5  דלחה תואשתמ רזומו קחרוה
. רענכ תויחל 'שישיה בוש; םש

.דליכ גנעתי. םינומשה ןבו

, הנ לב ול ןיא ךא ,0 דוה לכ ול ןיא םש
;םןמש ותוסכו הננער וישךע
ה לא תרונמב ויתורנ רוא יבקוכ
. םומה )2 לבוא ול םינפה יארו
, לבנה לוק ול ליל ירפצ תננר
.םילצמו בגוע םטבסה קשמ

•  ךדסח לומגא. ,לכלכא ךתוא םש
י  הקלחנ דחב גניעו דובכ לכ
׳ ךידבע ידבע ,ךמע. ימע
•הקחנ דחי_ ול םיקידצ םיקח

׳ד$ח^ג זחת הז ךךש תחת

 'ילזרב חבונ — ןה לבה תראפתהו הרשמהו ךרכה ינב רשוא אוה קצומ יתלב המכ דע
 לכלכ אוה .ונב םולשבא יגפמ חרובה ,דוד ךלמה המינחמ וילא אבש תעב ןויסנה יפ לע
 ,ולומג תא ילזרבל בישהל דוד ץפח םירשוקה ףוסבל וענכגשכו ,םהלב וליחו ךלמה תא
:המילשורי ותא תכלל והארקיו

; רדע תפר תחת הכולמה ריבדו
, דמצה תחת תופילחו בר אבצ
— •רדהו טיברש הער לקמ םוקמב

ך למה ארק ״! יתא הכלו המיק״
.תעמוד ןיעבו בשל קבחד

 לכמ ותכוסו וירדע ,ויתודש ויניעב םיבוט יכ ,ךלמהידסח תא לבקל ןאמ ילזרב םלוא
:בר ןויסנב הנקש תטאה תא ךלמל עימשה אוהו .םיכלמ תולוגס

.רבע לכמ תורצ םע תורצואמ עגר החונבו תונכסמ בוט אלה
 רנוטלש ןורכשמ עגר חכפתגש ,םהדנה ךלמה בלב בצע־תובשחמ וררוע ןקזה ירבדו

.. .םהש ומכ םירבדה תא אריו

.לחנ )2 .ךרכה קונש לש יתוכאלכ דרה )1



וימ
ן ו ד ר ו נ כ י ל הדוהי51•

לילה ימןנ טע דוע ומינפה

•הדימעה ןמא ד: שדע יביצנב

 ןדריה תא לארשי יחולש ורכע ךכ ךותבו

 ועירזה הממךה הכו הכ ןיהו
;תותה: םימב טושמה ישפות
 ,ועימטה בר םע םימה לע לוק םג

.תוענ תנשמ וער םג דוד םג

 , לח רצע אל ,דוד בל גפר

 עודירוה וניע לחנב תרעמלו

.המילשורי ךלמה תא בישהל
 רבעה הז לא הצמנ הרבעה
 .רדה תלילעו םדא בר יתאלמו
 תבע. םע לע ךולעל דוד ךליו

. •רדעה תוערל ילזךב ךלד

 • רואנה םלועהמ קוחר ותויה לע דימת רעטצנש אלא ,החורב ותסנרפ זליטב אצמ ג״לי
:וידידימ דחאל בתוכ אוזז

 תולשבו הננאש החונסב הזב יכנא בשוי ;םינמאנ ימימ ,ןת̂ ימחל ,בוט זליטב יתבש,
 • םילודגה תומוקמב תעב םיכשמה םייחה רוקממ קוחר םוקמה יכ דאמ יל רצ םשא .טקשה
 יבלמ הרות גופת ןכ לע ,ןיא וב תעד״ישנאו רצ םוקמהו ;הרות םוקממו לזרבה-ילולסממ קוחר
 םלדנל תלוכיה הש ןיאו ,םימיב שיאב , םילדנ הכה םג ידליו ...תינרוחא ךלוה ינאו > םוי םוי
. >1 ״יוארכ םנמאלו

 גרוברטסל ב״לרת תנשב ארקנ רשאכ דאמ אופיא הלדנ ררושמה לש ותחמש , י ^
 יציפמ, תרבח לש םינינעה להנמלו תידוהיה הלהקה רפוסל םש תויהל יונ *^ ג 'י

.ותריציב םנו ג״לי ייחב זא הלחה השדח הפוקת .״םידוהיה ןיב הלכשה * נרי-רטםב

 הצלהה־־ירופס תצובק לש ינשה רופסה ?א ג״לי םיפדה ד״לרת תנשב ,
1 , , •״וגהנמכ םלוע,

.ותסנרש קעוז )2 .ה"ע תרגא )1

 םימי ינש, םשב ,וז הצובקמ ןושארה רופסה ,׳וגהנמכ םלוע, םשב הארקנה .
 ריע ,ה ב ו ל י ד ג ו פ ידוהי תורעב תא ראתמ אוהו , הז יגפל הגש ו״טכ ספדנ ״דחא הלילז
 "ץיכקפיפמ דיגמה, ילולעת תאו , םימי וזיא ותעיסנ ךרדב הב ההש רפסמהש הנטק תיסופט

 "הגות החמש תירחא" םשב ינשה רופסהו .ךשחו תוינע לש הז ןקב לשומה _
 וכרעב •וילע הלוע וניא יכ םא ,ותומכב עברא יפ ןושארה ןמ לחג

.ללכב לחג וניאש ,יתורפסה י י י'
 תודחכג םירעב "םייבר,ה תלשממו םידיסחה ייח תא ראתמ ינשה רופסה

.קושיקראזו קושיליבמירקב
 רפוכ אשנו - אטהי אל רשא קושיקראזב קידצ ןיא םדאו - םיהלאל אטחי יב שיא שיא,

 תרוצב ,היחי יכ בער ,ץראב היהי יכ רבד .יל חלסנו ,יברה אוה ,וינש ךאלמל וששנ ןוידש
 ונשי - הער הרזג לכו הטטק לבו הלקת לכו הלחמ לכ ,היהת יכ הנידמ תבט לכו ףחוס רטמו

 לכו קוצמ שיא לכ .ףרה רמאיו תיחשמה ךאלמה לע וצי ,ץראה ימשא לכמ ועשות וילא
 תעדוי השא לב ;םינב ךושחע. המגרש רמח שיא לבו השונ ול רשא שיא לכ ,ששנ׳רמ
 ;דלו הל ןיא הרקע השא ,סאמת יכ םירוענ תשא ,חור תבוצעו הבוזע השא .השפנ תרצ
 ומישי לכל רשאכ לכב->ג וייחל ומע דרי יכ שיא ,עשר ורבחל ארוק םדא .בנני יכ רבד
.״דוע הבאדל ופיסוי אלו םאפריו ורבד חלשי ותבש םורממ אוהו ,הז לארשי שודקל םהינש

 יליפליוו ׳ר ,"םיקידצ, ינש לש םתלשממ תוצרא ןיב לובנה לע תדמוע קושיקראזו
 םהמ דחא לכ יכ ,׳םייברע ינש ודחי ורחתיו ;קושיליבמירקמ ילבייל ׳רו קושרירקע
תלש ,דחי םחלהל ״םיבוטה םידוהיה, ואלנשכו .היתוסנכהו הריעה תא וילא ךושמל לדתשה



השדחה ונתורפס

 םיחולש יתבל הנתאו , השאל ךנבל יתב תא אנ חק, :רמאל ילבייל ׳רל דיגהל יליפליוו 'ר
 תא גוחל ־וטאיו ,ילבייל ׳ר יניעב רבדה בטייו .״הנשמ ידי תא יתבשמו ,קושיקראז תא
 הנינחה לא ואוביו םידיסחה ועמשיו ;רדהו דובכב ,ותושרל תסנכנה ,קושיקראז תכונח
.ץראה תוצקמ

 אל ;שינב לא תובא ונפה אל ,וילכ לע הסח אל וניע ,ותיב תא ריפככ בוע שיא שיא,
 םעפ ץרא-תורבכ תואט הברה ךרד ילגר רובעלו הקוחר ךרדב תכלל םהכ םנ אלו שבל לפנ
 ,ודימ וטחט תא חינה טיחה ;והקשט׳תיב תא-טיקשטה-רבוטו ,ותונח תא בזל ינונהה .תחא
 די לע די לע ףסא רשאו חפט רשא " ודיב ופסכ׳רורצ שיא ן ויכרב ןיבט ונרס תא-רלדנשהו
 ןעמל ,רטוחבו םורעב טפט תאו םהישנ תא ובזעיו םתיב תא ולצניו .םיחריו םיטי םיפא תעזב
 ררהנ םינוטה ,םינוטה .םהל ןתי רשא קידצה תכרבב םתלחנ ערגי אלו להקה ךיתמ ולדבי אל
 לכ תואלמ ,םיריבא םיסוסל תומותר ,תודובכ תובכרמ םב ;קושיקראז לא הנפ לכמו דצ לכמ
 תונועט ,רשבה תוקדו הארמה תוער תוסוס •דמצמ תוכשמנ ,םינולגעה תולנעסב ;רקי לכו בוט
 - םנוהו ,םרורצב םליח לכ רשא ,םידורמ םיינע לנר ילוע םבו ;הסיעל אשמ בר םדא
...םמכש לע רשא שטוקליב

 םיבשוי לארשי ינב רשא הדשה ירע ראשכ םייונב היתבו ,םידוהי הלכש ריע קושיקראזו
 ,םנכנ תיבו אצוי תיב ,וינפ רבע לא שיא םיפופצ םידמוע תחא הטוק י ילעב ץע-יתב .שש
 ינפ וחאטה םישרק-רדנ ערתשי הפ ;הצוחה םדצ םינופ הלאו בוחרה לא םהינפו ורטעי הלא
 ,םירסנב םיכבוסמ הלא . )1 םיב.נ םינופס הלא ;םיקבדה ןיב חורו חנו□ םוקמ הפו ,תורצח יתש
.*תוננ ריצחו ןבת םיסוכמ הלאו

.'קידצה, אובל םיניע ןוילכב םיכחמה ,םיחרוא תואושת הנטקה הריעה אלמתו
.קוחרמ עמשנ תובכרמ שערו םיסוס תורהד לוק,•

.הפצמה לע דמועה דיסחה לוק םואתפ עמשנ !אב הז הנה !אב הז הנה -
 תלא םדא ילנ ואשנתה ןכ ,שתלב# טוכחתו תורעס חור טהב תויהב םיכד תורהנ אושנכ'

 תכרא ידכ םידיסחה ואצי טש. ואבחתה רשא תורצחה ןמו םיתבה ןמ ...תאזה האירקה לוקל
 םיטוסב םיבכור םישנא ינשו .ברכו ךלוה קבא*ןנע הארנ עגרכו .ךרדה לע וטשפיו בורל
 םינש םינש תומותר בציתולגע םיבכורה ירחאו !יברה םיבכורב אל-ווע לכב םירהוד םיריבא
 אל•-םינבל םיסוס ינשט הכושמ הרקי היכרכ תולגעה ירחאו !יברה תולגעב אל-סיצומא םיסוס
 גתמ םישוכה ,םידורב םיסוס העבראל המותר הדקרט הבכרמ הרכרכה ירחאו !יברה הרכרכב
 תשקורט העירי לע בשוי הבכרמה לע דובכב רדהנו ;דאמ ללהל שרח השעמ ףסכ לש ןסרו
 .תישה-ךאלטכ םינבל ףוטעו םינבל שובל ,ומצעבו ודובכב קושיליבטירקמ ילבייל ׳ר ךריה רדא
 םיבשוי םירחא םינשו .וירחאל הבכרמה דעסמ לע םידמוע לולכס־ישובל םירוחב םידיסח ינשו

 ,רפסמב םידיסח הרשע ,םישרפ דודנו .טוש לוק םיעימשמו 'םיסוסב םילהנמ ,וינפל בשומה לע
 דובכה־תבברמ תא םירטוע ,םינווימ םינטק םיסוס לע םיבכור ,םיקאזוקכ םירמ םישבולמ
 .ךושמי םדא לכ וירחאו ,זוע לכב םירכרכמו םירהוד תורכרכו םיבצ ןומהו ;הירבע תשלשמ
 ,הב בשוי ומצעב קידצה רשא ,דובכה־תבכרמ תשנבו ...האמל בר ןוטה ,רפסמ ןיא וינפלו

 םיסוסה גתמב וזחאיו תובהליישובלו ןיפורנא-ילעב םידיסח להקה ךותמ ואצי ,ריעה בוחר לא
 .החוד בר ןוסהו ,םטבש לע דובכה-תבכרמ תא וכשמיו תורסומב םראוצ תא ואיביו ,םוחתפיו
.•׳םלוקל ץראה עקבתו !׳ה םשב אבה ךורב :ארוק םיבר םימ לוקכ ןומהה לוקו

 םימב לבטהל םהילע וציו ,םידיסחה ינומהמ ברה 'ןוידפ״ה ףסב תא ףסא קידצהו
- ־ .םהיתונועמ וקני ןעמל 'תורפכ בבס,לו

ז0ח1ד< גג יוסכל םישרק ){



 שיא ולעה רשא ,תורונמו תורנ ןומהמ קושיקראז ינש וריאה הנהו ברע יללצ ויטנ טעמכו
1ג״1״81ג1י>( הרהנמה תא תושעל םידחא םימי רבכ וקמעתה השעמ •ישנאו םידימח .ותיב ינולחב 0 ץ !0
 .ריעה ראתו תואושמ ואישהו תוקובא ולעה .תויה וקילדה התע ;םירואב םבר תא דבכל
 ילעב רינ לש ןיסנש ולת םיצעה ישנע ןיב .קידצה ןבשמ תיב ינשל השי הרואה התיה דוחיב
 םישלושמ ינש תונומתכ תיכוכז לש תויששע תוררופמ ויה ץע לש תואסנולכ לעו .הברה ןינו;
 תורנ וארנ לודגכ ןטקכ ריעה יתב לבבו .1דוד׳ןנםי ךלשה דוד םתוח וא ,הזב הז םיבלושמו םיבשוחמ
."הלילה לכ ראיו-הלודג שא׳תרודמכ ריעה לב יהתו ;תונולחה תושמש לכמ םינש םינש םיקלוד

 םש גוחל ידכ ,קושיליבטירקל וידיסח ןוטהו קידצה בש הגיגחה יטי תעבש םותכו
 לכ ופתתשה יברה תחטשב .יליפליוו ׳ר תב םע וגב תגותח תא הבר הגוכתו ראפ בורב
 הפיה הרש איה ,״םיחוחה ןיב הנשוש,ה םג הבשחנ םהיניב .םירואנ וזיא יתלוז ריעה ידוהי
םיפקשנ הילעה תונולח ינש .גג לע דדוב רופצכ הנטק ריק תילעב תבשויה ,תלכשמהד

 םשאר ומירי םשב ימלתו םינשוש תוגורע ךותמ .׳ה תכרב אלמ הארמל דמחנ ןג ךות לא״
 ׳ילעב םירמזמה וציקי םיצעה ישנע ןיבו ,רחש רועהכו .ףאל םימיענו ךחל םיקותמ םיחושת-יצע
 .חוחינ חירל םתרטק תא ולעי חושתה יצעו םשבה תוגורע ן הילעה ינולח םנ רחת^י זא , ףנכה
 תאו תולוקה תא ולעיו לבנה ירתימ ןיב וצצורתיו וצורי תורהטמ םידיו .ןולחב ררושי לוקו
 תיתפנ השא לוק םנ עמשי לבנה תולוק ןיב רשא שיו .תוששנ דדוצלו םינזא תחקל םירבשה
 -ץראה לע שמשה תאצבו . ה תא הנכרבת תולהקמבו התסיעל הנינעת םירשצהו .םינדעמ תרמזמ
 הלטש ...הנחלשל תובוטרו תוננער םינשוש טוקלל םשבה תוגורע ןיב ףופטו ךולה הרש ךלת
 תושכמ .הרשב לכ תא רהט־ילשרעב הפבט ,תודלי לטכ היקנו הרוהט לבא הרקי יתלב ,הכורא
 חיטעש התכלב הנשקשת הבחרהו הבוראה התטלש ילושל תחתמו ;הראוצ תקלח דע לנרה
.'םימקרמו םירצ ישמ׳ילענב תורנמנ .תושיה

 רוכבה היחא םע רוגל האב םתוטבו ,הסידואב םירואנה הירוה תיבב הלדג הרש
 ־הכומ דיסחל ותוחא תא אישיו ,םידיסחה ירתא ךשטג יכדרמו , קושיליבמירקל יכדרמ
 הלכלכב החכ לשכ יכ ,הזע הלחמ התלח הרש םגו . םהיאושגל הנש רובעכ תמש ,תפחש
 םיטוחנה-ירבדבו ויתופורתב הנתיאל הבישה טריבלא ריעצה אפורה םלוא ;ותלחמב השיא תא
.הבל לע דימת רבדש*

 וינש ריאת ותמכח .ראות-בוטו הטוק לדנ ,הנש ששו םירשע ןב םימי לוע שיא טריבלאו
 ריהזמו רוחש רעשב תוסוכמ ומששו וייחל קרו העורג ׳נקז תאש ,ויניע יכרחמ ץיצמ ובל בוטו
 ...הנ־ש התאש תונש לכב וב םירדשו . רוהטו יקנ וב רנ אוה רשא תיבהו . 0 םינבה ץע ןיעכ
 אל ודועמו - םיינע ינבמ םבור רשא > ותצע שורדל שיאבה םילוחה תא ותיבב לבקמ היה רקבב
 וינשל ןחלשה לעו ...ונחלש לע םינויבאהו םיינעה וחינה תשחנ׳תורונא המכ הנמ אלו רשס
 תוגהל ול אצם_יונש ןמזו ;לארשי ינב ירבדל םידחוימ םיתע־יבתכו םירחבומ םירשס וארי
.״חזרם׳תיב אב אלו איבוקב קחש אל יכ ,םב אורקלו

 השאל ול התתל' םיכסה אל יכדרמ םלוא ,דמחנהו ריעצה אפורהב הרש בהאתתו
 ותוחא תא אישהל שקב יכ ,לבור םיפלא תרשעכ ,הלש הינודנה תא ודי תחת רצעז

 רופכל ,קודאה דיסחה ,יכדרמ בל תא םאתפ ךפה דחא הרקמ לבא .יברה' ןב הקשריהל
 ,ולש להומהו ,קדגסל תויהל דעונה , קידצה אוביו ,ול דלונ ןב .ותנומאו ״יבר״ה תרותב
 לקלק ,״יבר״ה לש ויתוגיגחב רכתשהלו תותשל הברהש ,להומהו ;תירבה לא ,לצגירש ׳ר
 יבמופב ףדנ םגו ,רעצ בורמ הלחיו וגב לע יכדרמ לבאתיו .תמ לוטנה דליהו—ותכאלמ תא
 יכ ,רחא םוקממ םג הער "יבר״ה לע האב ןכ .םירוכשה ותרובח-ינב לכו 'קידצ״ה תא
.םהב התיה הלשממה דיו ,םיבשותה תחונמ תא ,הגיגחה-יזילע ״וידיסח ועירפה
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, 5£השדחה ונתורפס

 וארק ריעב םיבבוסה םירמושהו ,םתושרע לע ולע קושיליבמירק יבשוי לכ , הלילה יצחכ יהיו:
 ונתיו וקהפיו וקהניו הנפ לכ לצא שיא שיא ובשי רחא .הלילה־תוצח תעש תא ־עידויו ליחב
 עתפל םאתפ . בשק ןיאו הנוע ןיאו לוק ןיא .תטלש הממד םיקושבו תובוחרב .םהיניעל תנש
 םידיסח תקהלו .ננוה ןומה לוקכ הכב לוק .הרובנ תונע לוק עמשנ קוחרמו הממדה התבשנ

 ללהמ רלדנסה לאפרו ...קידצה תיבמ םיכלוהו בל בוטמ ונורי בוטה ןיי םיאלמ םירוכש ■
 קד אוהש ליבשב ךכ ארקנהו ׳בלול דוד,ו ן הניגנמה תתמ יפ לע םירמזטהל עיסמו ויתפשב
 ,הרובחבש םיריעצה .םוקרבו אטילקו ;הינפ לע הכופה הלודג תשחג-תחלק וסכש לע אשונ זהיבנו
 םהירחא בר ןומהו ,םידחפ לוק םיעימשמו תהלקב םיפפותמ .ןיעיתוטומ םהידיבו ןיפורנא־ילעב
 תיב ינפל םרבעבו ...״םיהלא-תדרחל בוחרה לכ יהיו ,וינפ רבע לא שיא ןנרו ךולה םיכלוה
 :תיסור לתנ לוקב ארקיו רשה ינפ תא םיתרשמה ןמ דחא אבצ-שיא םהילא אצי, דודגה• רש
1 ועעורתת לאו םמוד םככרדל וכל ;התטס לע תבכוש הלוח יתרבנ יכ ,׳עירת לאו • םירבע ,וסה

.לאיטרת ׳ר לאש - ? ןכ רבדל ובל ואלמ רשא אוה הזיאו הז אוה ימ -

. אבצה-ישנאמ דחא . אוה ןת , רועה ליוונז רמא .האור ינאש יפכ -
 .ומכש לע !ודיכ ול היה זא יכ ,ונינעמ דמלה רבדכ חספה םנוב ׳ר דמל .אוה ןוי ילמלא -,

.אוה ןויי ואל הנימ עמש יכה ואלד אתשה ;וכרי לע תדטוצמ ברהז

 תרכוחה . דבכוי( אוה הרוראה תסבומה תיב תרשמ - רלדנסה לאפר חיטבה !איה שפחתמ -
.")םידיסחהל האנושו ןייה סבמ

 תא הפשו הכומה תרזעל רודגה־רש שחש דע עצפו הכה ליחה תא םירוכשה וכיו
 םימשאנה תא שפת ריעה־דיקפל רבדה עדונשכו .חור לכל ורזפנש' ,םיללוהה תדעב ובלב
 םהב אצמו הערל וניע תא דיקפה םש ללכב םידיסחה להקב םג ,תודרמ־תכמ םתוקלל הוצו
 דמועה ,ומצעב ילבייל ׳ר "יברה״ו ;אבצה־תדובעלו ןידל םרסמש ,)1״םימלענ״ו םיבנג
 יכ ,החורה זא התיה "־םיטעמה םירואנהלו ריעה ןמ שרוג ,םיללוההו םיכושחה תרובח שארב
.םיאנקה ןוטלשמ ורטפנ

.תודיקפה יתבבש החפשמה־ירנסנ םימושר יתלב )1

 -תבוהא " הרש תא ואשנבו > בוטל והנשיו ולובז-תיב תא קידצה׳ תאמ הנק אפורה טריבלא,
 ,הזה תיבה לא ודחי םינזור ודסונ הנותחה תעכו ...הז שודק םוקמב ותריד תא עבק ,ושפנ
 ידהב אננח היל ליטמ ׳קידצ״ה היה רשא אוהה םוקמה םצעב תולותבו םירוחב תולוחמב ואציו
 וילע ולכא רשא ןחלשה לע . םיפלקה! םיתוחולה קוחשב וקחשיו ובשי םיצל בשוטבו .אתנכשד
 ידי לע םא יכ .תומש׳יפירצו תונוב ידי לע אל הזה תיבב המשנהיתילע היהת התעט .םירישה
 הז שודק םוקמב עמשי םימעפלו ,תוצורח םידיב תיבה-תלעב וב טורפת רשא רושע-לבנ לוק
.״הפב תרמזמ השא לוק סנ

 לע נ״לי תפקשה
.״תודיסח״ה

 .רתויב תיחטש איה ,הז רופסב הלגתמה ,״תודיסה״ה לע ג״לי תפקשה•.
 שיגרמ וניאו ,םידיסחה לש תושפטהו תוללוהה ,תורכשה תא קר האור אוה
דחוימה יפויהבו םתרות לש ירתסמה םסקהב ,תיתדה םתוצילעב ללכ

ונורשכ חכ לכב ג״לי םחלנ ורודב הלכשהה יצולחמ דחא רותב .םהיתוניגגו םהיתודגאבש
 ,?תולתהמ יצח תא ,הלכשהה יביוא ,םידיסחה בלל םג חלש ןכ לעו ;היקיזחמו תורעבב

.וניניעב תצק תולפתכ תוארנהו ,ונמזב דאמ תונונשל ובשחנש

1
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..דוהה ייחמ תויריטאסה תומיאופהר החכותה־ילשמ

'רחשה, ןוחריה תא הניווב רואל איצוהל ןיקסנלומס לחה 1869 תנשב•רחשה״
 .םנ הנטנ םיישארה וירזוע ןיבו' ,םידוהיה ןיב הלכשהה רוא ץיפהל דעונש י י י *

 תא וגל עידומ ,םש ספדנש ,'ךחשה תולעב" וריש ,.השדח ךרד הז ןוחריב ול ללסש ,ג״לי
 םיאשמ ול שקבל לדח ויתולבסו םעה תורעבל ןנובתהש םוימ :וחורב התשענש הרומתה
,,תרקב יריש קר התעט בותכל אוה ווכנו ,"תודידיו הבהא ,םיגונעת" רישלו רבעה ייחמ
 ..דוהה ייח לע הלמח ילב הציקעו החכות

 ׳תחכ .דחמש רישא אל זא יגמ
 .שפחל ליחוא אל ,רואל וקא אל
 ,תחצנ תודבע רישא ,רמ םוי רישא
 טיטבע_ , םלוע ןוארד םולחא

— .שפרו

 ;יננה ןנוקמ יכ ,רךוושמ אל ! יל חנה
,הריש^ז דוע אל ,רמז דוע ףיסוא אל

.הריעא לכא קר ,קעזא םמח קר

 !יננה ,יננה - ת^פח הלאכ םא
 ;ונמילשא ןוצרבו יצ?ח ךצפח
 ,ינאש דקפמב לארשי. ירה לע
 ־ ,ונמתסי. אל ןטש לכ ,לודג רפושבו

 ,םתוא ימחרמו ימע לע יתלמחמ
.םתאטח וירומלו םעשפ ויערל דיגא

 תא חולשלו הלכשהה רואמ תוגהל ןאממה , םעה בור לש ופרע:-ישק תא האר ג״לי
 :המשאה תא הלות אוהו ; םיששה תונשב םהינפל וחתפנש ,הלשממה לש רפסה ־יתבל וינב
 תוחוקל תוריצי לש הרושב המחלמ םהילע שדק ןכ לעו .םעה לש םייתדה וירומבו ויגיהנמב

י .הינשה הפוכתה התלכ זא .ןהנ־הלגתמ ררושמה לש יריטאסה ונורשכ לבש ,הוהה ייחמ
הינשה הפוקתה הב הלחהו ,הצילמה־־תפוקת ג לי לש ותדובעב׳

 לקשמב דוע קדקדמ וניא הבש ,סומלופהו השעמה תפוקת ,הבושח רתויהו
 .םידודח לש עבונ ןיעמל ול התיה דומלתה לש הרישעה הפשה יכ :םנושל תוחצבו םירישה
.םייוצר קשנ ־ילכ לכו ,איה המחלמ תע■

 ,״םילודג םידליל םינטקה םילשמ״ה ועימשה הנושארה הטחלמה־תעורת םי,טר םילש.ם
 וללה םיפיהו םיירוקמה םילשמה . 1871 תנשב "רחשה״ב ג״לי םיפדהש "שילוד-̂י-ליל

 קר םישרודה וניגיהנמל הציקעו תוכלהב םירימחמה םימרחל החכות םיאלמ י ̂ ׳ ׳ י
, :״םיסובא םירברב״ לשמה ,המגודל ,הנה .םעה לע םיסח םניאו םמצע תבוט

 םירופה ינפל העיבש םיעובש
 ,םירבךב דמצ הקבר הל התנק
התא םדימעתו

הטמה תחת
,הטיעלה םתוא חספה גחלו

 הטיעבה הקח םחל
הטישוה הירברבלו
.)2הטח תוילכ בלחמ תוביבלו )י תופיר

 וגר היברקו הבל חמ^ירדמ ,חאה
 המימ; םימימ תע
 ,םתנועמ ,םתאר
 ^ונמ^ ,ות^גז םידכרבה יכ אצמתו
 ,םתאךמ ברחו ,)-שפטר םרשבו

 ^>המי$ לסכ ילע ושער
 .דיתע לא הקחש הוקתה רבכו
,הינפ לע הבוט• לכ רבעתו

. 2זן(זח8 שרנ )1  ןשד היה )3 .המהבבש תוילכה בלחכ ןמשה ,םיטחה ברקבש קותמה סיסעהמ )1
.בלחמ תטלוב תפש ומב התשענ םיברקה לע )4 .ןמשי׳ ׳
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 תונגמה ,ולש תויריטאסה תומיאופה תא "וחשה״נ םסרפל ג״לי לחה המ ןמז רובעב
 . ללכב הרוסמה לש" םיכשונה םיגהנמה תאו' תוידוהיה תולהקה יגיהנמו םינברה תא ןה םג
 ליבשב תידוהי החפשמ הברת ךיא תרפסמ )* ״קפסירד אקשא, המיאופה "שםירדארשא"
 םירהזנש דעומ ,חספה־גחב בוש הרק השעמהו .רימחמ בר לש תונדפק י י' י ׳
:"רדס,ה ליל הנה .ותורשכב רתויב

הלע בוט בלב ותבסה תטמ לע
•הלגעה לעב טלפילא םג

 והכ הנע ךיא ,עעתועיגל המכ
 !וחספ יכרצ לכ קחךממ איבה םרט
ךרפ תדובע דבע לולו םמוי

.ךרדב הנע ויסוס םג ושפנ םג
 :הפ; השענ לכה ,םשה ךורב ,ךא
 , הפא הזעעמ ויתצמ ;םדאתי. יטל.

,תורהטו תויק? תיבה תויוז ל^

 הרש ,תיבה־-תלעב :המיא תקעצ לוק עמשנ לושבה־־רדחמ !האלתמ הנהו םאתפו
.לכאמה 'ץמחי״ ןפ דחפמ תמ תיבה ינב לכ בלו ,םירועש ריגרג קרמב האצמ

 ,הממדה הת:ה םידחא םיעגרכ
,המש הליעמו הרש הדדועתה שיח
 "!הארוהדדרומה תיב לא - ? יכלת ןא-
 -הער רצעמ אוה ארקז -!יכלת לא-
? לכשמ ןופצ ךבל םנמא ףאה
 יתלמע ךרפ רומחכ םויה לכ הנה
 ,יתלכא אל םחל ,יתמעט אל םואמו
 ,לכא ושקביו ובער: םידליה םג
 ,ונלכא תא ברה ץימחי. התע
? ונפט םג ונחנ םג לכאנ-המו
.הרש ותוא תונעל הליאוה " ...ן לבא״

 ,תורונמב וריא; הכרעמה תורנ
 ,תיז יליתשכ ביבן3מ ןחלשל וידל:
*תכריב תקסוע בל תבוט ותזעא

 ,ת:בה ׳
. ,םינבל הטוע ,םידב שובל אוהו
 םינפ תלהצבו חמש בלבו
 ,םירצמ תאיצי. יסנ וידליל רפסי

 ע_יפוי והילא שיח יכ םחיטבי. ףא

.ע״יבגה ןמ ן:י_ םתא תותעל

 •םעזב הב רעג -•"לבא" ירמאת לא -
 • הרעקה יאלמו קרמה יעיגה

 .םעט תרסח ,יד; תא ךעידוא ןפ
 האר; הרש השיא די_ תפונה ינפמ
 תבהא רשא היללוע לע הסח ףא
 ברקב )2ליח; בלכו תודעור םידיבו
 ברעה תחורא ומל השיגה
 .האלמ הרעקה ץמחה קרמבו

 ,ועבשר ולכא וידליו טלפילא

 ,הבער ,המצ ,דגנמ הבש; איהו
.ועגנ אל היד; לוגפה קרמבו

ךרכה ברח חננופה ןפודכ ןמק רבד ליבשב יכ ,תרמסה הדגאהל ויגד — הבכרמה ןפוד ליבשב )1
.ררח ,לחלחתמ )2 .)א ,זנ ןימינ( רתיב

 ריגרג דוע הרדקב אצמנ תרחמה םויב :טלפילא תיב לע ואב הוה לע הוה םלוא
 תא לואשל ברה לא רהטתו ,״םירועש יתש דבכ, דוע אושנ הלכי אל חללמאה הרשו .דחא
 איה .לומתא ומכ בוש הנבכעי אלש ידכ ,הלפתה־תיבמ השיא בושי םרטב "הלאש,ה
.ברה יפ אצומל התכחו ,״תבאוד שפנבו הקזחב קפוד בלב, חתפה ףס לע הדמע
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,  האנהב רופא /הליכאב רופא :הארוה הרומה לוק-רבוד לוק עמש? זא
."םילרעל ותוא רוכמל םג רופא /םילכה ץמח ,לכאה ץמח - 1ץמה-

ב ושל הארי יכ ,תוכבל הלחה ןכ ירהאו ,םער-תמולהכ םידחא םיעגר הדמע הרש
א ל לבא , הללמאה לע ורמכנ ברה ימחרו .ויפ תא התורמה לע השיא הנכי ןפ ,התיכהש
ת א םושל תרשה ;יכאלמ יגש, חלש םא יכ ,'הדעה תפוקמ םישדח םילכו הדיצ, הל תתל הוצ
ותאצבו, ותשאל ותרבע תא רמש טלפילאו .ןוממב ותוא סונקלו "הרטטה״רצחב טלפילא
'רבג ויליח ןיי םוכ ישפח

.רבד רשאכ הרזעל טלפילא שער
ה מש וילךח אל אוהה חספה ןמ

, המחלמ תואושהו םירוראו )!תוצמ
,תומולהמו תוכמ

,תומוהמו תוכובמי

ת יבה םולשו

ת יש ,רימש הדד
ןתנ הנורחאבו

ת ותירב
.תותימצל ותיבמ החלשר

ו צוק" המיאופה םהיתורמוחו םינברה 'תוירזכא" תא השק תרקבמ דוהיב "י
העושיה־תוניעמ לע ג״לי בשיש תעב ח׳לרת ץיקב הבתכנש ,'דוי לש י " '*'^
, הירבעה השאה לש ערה הבצמ לע הרימג הניק איה וז .)דאבנייראמ( 'םירמ לש הראב״ב
.םיגיסו תורמוח המבב הייח תא ררמיו הכרע תא ליפשה דומלתהש•

?  ךל;ח עד?. ימ ,ה;ךבע השא
; יכלת ךשחבי תאב ךשחב

/ ךרבש ,ךשושמו ךבצע
דמואמ

.יככות ומת? ,ךברק ודלוי;
ת חנו בוט לב ,האלמו ץראה■
, הנתנ הלגסל רחא םע תונבל-

:  תחצנ תודקע תירבעה ךח ךא
;הנאו הנא אצת אל התונחמ
/ ילומגת ,יקינית ,ידלת- ,ירה#

—  ילובת תע אלבו ילשבתו יפאת

,יטילה ךדפ ,ףיעצב ךשאר יאיבה
;רעתה תחת לא ךיתוצוקו

, יטיבת הז־המ ךד; לע דמועה לא

?  רענ וא ןקז ,אוה קד וא ןבג םא
- תרחובה עוא אל ןה !ךל איה תחא
, ולשמי ךב םה ,ורחב? ךירוה
ק א תושרל תושרמ רכבנ ץפחכ

. תרבוע.

.המיאופה לש הרובגה ,הצורחהו הפיה עוש-תב םג הרכמנ הככ
ן יצקו םינפ אושנ היבא רפח־

;ןול;א ריעה איה ,ובשומ םוקמב

, ןיצרה את ,םש קיזחי. )2 שכךה יבכור.
.ןולמו םיעסונל ךורע ןחלש םג

, תרקעה ותיבב הדיחיה ותקו

,  הירועק הילע התמ המא יכ

ת רקה תאז ךרד םיעסונה םינגסו
, הילע ודיע; דחא הפ םלב

ר את תפ? תשא ץראב ןיא יב
• ראודה־תיינ קיזחמ תב ה;ךוה?כ

.וזסיזס )2 .תובירמ )1
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:הכאלמ לכב העבטו תלכשמ ,העונצ םג איה עוש־תב
 •הךמ.ה תדקה לככו העשה ךירצבו הדמל אל קודקד ,הא? אל רפס-תיב
.תרפות ,הווט ,תמקור ,תגרוא ׳תרבוד תוחצ םעו םע ןושלבו

 /ןל אצמ, הנש ו״טכ עוש תב תויהב .ןונה וניאש לעבב לשכהל הל םרג הלזמ םלוא
 .ודחי ויחי ,ואשני ? עודמו הז המל, יכ —'וארתה אל םינפ, םגו ,'ובבלכ ןתח היבא
 ץענ, ,דיחי ןב היה ,ןותערפ רפכב םיקשט־תיב קיזחמ ,ןודבעל .'אובל הבהאה ףוסו
.ללה םשב 'ץע ףיחשכ

,תובנזב תואפ ול ,לגע יניע ול
, )!קודצ יבר תרגורג ינפ? םינפ ול

 .תובב שלשב יקב ,אוה ״יולע״ ךא

. .קד;ו םירה שוד; ותופירןדבו

 וכרבתה םיברו וטש תא המסרפש ,הפירח 'השרד, שרד הוצט־־רב ללה השענשכו
 *שידק, הז ךא ,הדיחיה יתבל ןתח הז ךא" :רמאיו ,'רלעעדב רפח שפנ םג קבדתו .וב
 £ ירחאו ,םימי םיתנש ךשמב הרותב םלתשהל ןיזולאוול והחלש אוה .'שרויו יל ןב הז ,יל
4  ראפ בורב הנותחה תא עחו םינש ז̂לש ךשמב תונוזמו )2 םיקוקז םיתאמ הדנ ול חיטבה
התפוח תחת הלבוה עוש־תב

■תנורחאלו ;םילשורי ברחת אלש ללשתהו תינעתב הנש םיעברא בשי קורז יבר םכחה יכ ,תומנ חדנאח)!
-.ףםכ־ילבור )2 .)א ,ונ ןישנ( ןכילשהו םינאתה ןיימ ןיצמש הזמ םנישתהו ,ןוזמ םוש דוע לכעל ותבק" הלכ• אל

.םישכת ןימ )5 . םייולצ םינוערז )4 .גאש3) 46

 תוכך?ה עבש תא ברה תולכבו
 , תוירא ירוג? םידרשמה ורענ
תוחפטה וריטמה הנפ ל?מו

. ,*♦תוילקו)3תושכ הלכל ןתח שאר לע
 תולוק ילוקב ומידרה רמזה-ילבו
.תולחמב הנאצתו ףכ ואחמ םישנהו

 תורמואה ,תולפטה םישנה ירבדל ןיטאי יטו" ,הרשואמה הלכהב ואנק ןוליא תונב לכ
הקלחב החטשכ םינפל התארנ איה '... ? תולילב הכוב עוש־תב יכ

 תסנכה תיב התולעב תבשה םויבו

 ג ׳ירדהב ףית־המ הב וארו וטיבה
 ,תשבול שש ןידס ישמ תמלש לע
 יהראוצ !ךכלה ל? םינינפו בהז )ל ריע
 ,השאר לע רזנכ רוהטה ףינצה
 ,תדעוצ היתוער ןיב תויממוק הכלמכ

 התוארל בנגתי. ,שב;ה ץע ,שורפה 02
 - -.תדמוח שפנ רתסב ול םג יכ -
םינש שלש ובש; הלעבו עושדחבו

4  רפח בר ןחלש לע םןמש ןגד ולבטיו
 ,םינב הקיניהו הדלו התרה איה
 .רפסב ארקו דמלו יללפתה אוה

 וטיבה וילכואו ,ןמה קספ תיעיברב
 :ןבא יביצנל ויהיו םביבסמ
1  וטישוי ומידליל המ ? םה ולכאידדמ
 ן ןבתו םינבל ילבמ םתיב ונב: ךיא
 ושע אל המואמו ופלח םתונש בטימ יכ
.ושכר רשא תושפנה םא יתלב

 •תובכרמב םיעסונה וטעמתנ יכ ,ויסוס תא רכמו ויסכנמ רפח םג דרי איהה תעבו
 ללהו ,ןורחאה וזועמ תא אופיא דבא גוזה .ךלפב וללסנש לזרבה־תולסמ תמחמ הטסופה
' .אושל היה ולמע לכ םלוא ;הסנרפ־רוקמ ול שקבלו ״ףרטל רחשל, לחה
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? העד וב ןיאש םכח דימלת השעי.המו
/ הנידמה ןושל עדי אל םמה הבוג תויחל
ש ולח — דמלמל ,אוה בל ךר_-טחושל

׳ האר

ל וק - ןזחל * ףסב ול ןיא - רחוסל
;הניע

/  םינכךש / םישמש תסנרפ שי דוע
.םינלטב העבש הנהמ תחא לע ךא

 הל חתפתו" היטישכת תא הרכמ עוש־תבו ,ורשא םש שקבל םיה־תונידמל ללה אציו
 הפצמו התמהב תדמוע איה םויה לכ ."תלסו שרג "םישדעו לופ •רוכמל ,תלכרמ־תיבו תונח
 רקבב רקבב ךלוה / םינש שמח וב /דליה .יוארכ תכנחמ איה הידלי ינש תא םגו ,םינוקל
;״רדסב וירפסו ותא ותפ״ ,יעשמל ץחור ״רדח״ה לא.

/  הראשנ התיב הדליה ותוחאו
;היחא ינפ רתסלק הנשמ הינפ
ה רעש קר^תו הנשיבלת המא
,היפ תא תרמוש תחנ קוחשבו

/  הבל לע )י ןיתופק תונטקה היד; י?
,  השדחה התמלשהו המאב היניע
: הבחב תארוק םינוי לוקב הנטקה
״...השרומ - השמ ונל הוצ הרות״

 ;ותשאל הצילמו הבהא יבתכמ, ותעיסנ ירחא הנושארה הנשב ,םימעפל דוע חלש ללהו
 תודוא לע ובבס תונוש תועומשו ."הנוגע״ל התיה עוש־תבו ,ירמגל קתתשנ ןכ ירחא ךא
 השע :הז ;ףוס םהל ןיאש םימב עבט — הזו ,תרחא השא ללה אשנ רמאי הז״ :השיא
 ,עוש־תב לש הינעב םיהלא אריו .)2 ״רקעל רכמנ ותד רימה — הזו ,םיתכ יא ךליו רשוע
 ב״ל ןבכ ,ריעצ שיא תבשל אב התונח חכונ רשא המוחה־תיבב .עישומו לאוג הל חלשיו-

 .ןוליאב הנבנה השדחה לזרבה־תלסמ לע חקפמל הנמנש ,)שובייפ( יבאפ ומשו ,-חנש
 ,םישרח ,םיללוס הילא ואובי םירשנכ דצ לכמ" :םישדח םייחל ריעה הציקה ביבאה עיגהשכו
 ,ליכשמ שיאה היה יכ ,םלכ תדובע לע חיגשמ יבאפו — ״םירשגה ינובו םירפוח םג םירפוס
 , הקיסומב עשעתשי ברע^תונפל וחונבו ,ותדובעב יבאפ קוסע םויה לכ .בל ןמאנו דמולמ

 "הנוגעה" תא םג אריו .ונועמ תיב.ינפל םיבשו םירבועהל ןנובתי וא ,םיער־תחישב ,לויטב׳
 ורמכיו — םיבוזעה הידלי תא הבר הלמחב תחפטמו התונחב םויה לכ תבשויה ,הגונעהו הפיה
 דחי ורשקנ הרהמו ,םירבדב המע אובלו עוש־תב תונחב רקבל לחה יבאפ .הילע וימחר
 ןושש ודידי תא שקב )הילגנא( לופרבילב אצמנ ללה יכ יבאפ עומשכו .הבהאו תודידי יסוחיב
 רכנב יחה ,ללה תואיו .ןגעמה דימ טג איצוהל — ותלסמל לזרב׳־יקושח ול חלושו םש בשויה
 םויב עוש־־תב בל-שושמ רעשל לקנ .ףסכ תואמ שמח רכשב ותשא תא שרגל ,ינע לכורכ

 עיבהשכ התוצילע הלדג רתוי דועו ;הכלוהל־חילשהל טגה רסמנ רבכ יכ ,יבאפ הל רשבש
:ול אשנתש ויכרב לע וערכב הנממ שקבו ,ותבהא תא ,ותשאמ ןמלאה ,יבאפ הלי

,יעבקס םידראו שיר דקמ; לב ,ךרעה תרקי עוש-תב"
.•יאצ^ ךר^א ךל יוארב יקיחלו !שפחל ךתאצב השאל יל אנ ירד

:הבחב עוש־תב ןעתו
.והק^סי- י יבאפ ,ינא ךקומא- והדבש אשי ברקב חצנמה״

 ךכ ךותבו ;טגה תא איבמה חילשה ךרדב ההשש שדוחב םיבהאנהל בשחנ הנשל םויו
 תא ושרג ירחא םיה ייאל דודנ הב קיחרה ללהש ,"ןותלקע שחנ" הינאה יכ ,העומשה העיגה
.'ןוסאה םויב דבא הלהק לכו םיתכ יא ףוח לע עלסה לא הרבשנ״ ,ותשא;

.הדז־־רויע )2. הבל לא תוקיודמו וזג וז תוזוחא )1
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 תויעדמה לאל התדוה סמנ בלבו תועמדב דרתו עוש־תב הממע
. עשיו תודפ הל התעב ושיחה לע ,עתפ טמק יכ לל^ה השיא לע

 ■אבומה טנה תא רדסל ופסאנ ויניד ינשו יספו ׳ר ברה . ףוס ףוס עינה רשואמה םויהו
 .היה יספו ׳ר .ץקה דוע אב אל הללמאה ״הגונעה״ לש היתורצל םלוא ;עושתבל ורסמלו

 ,האר טנה לא וננובתהבו ;״רוסאו ףרטה ,םרחהו בורח קר״ עדויה ,רימחמ ןואגל םסרופמ
 •לוקב א־̂יו" ,ותוא םירישכמה םינידה תעד דגנ ונלספיו ,דוי רסח וב בותכ ״ללה״ םשה יכ
־ ״! לוספ טגה״ :תידוהי לודג

 ברק ילכמ לטוי תרפוע רודכב
 ,תומו ןדבאו גרה םש עגפי. רשאב
 ברה יפמ הז ץצופמ רובד עגנ ץכ
 .תבשוי המש הללמאה בבלב
!ךאשל התווקת לכ עגרכ התדר ךיא

 ,תפלתו ץבשה הזחא םאתפ
 היטה ןמ תאצויה המש;כ לוקבו
 ;תפלעץומ וא התמ-ץראל הלפנ

 ׳ םינש םישמשל ברה זומךר
.םיפכ לע האיצויו. האשר

 .,היללוע וחפט תוינמחר םישנו המולשל ריעה ינב לכ ודרחיו ,הזע הלחמ התלחעוש־תבו
 .הנתיאל הבושבו ,די םפאמ התונח הרגסנ ךכ ךותב םלוא ;הרעצב םעה לכ ףתתשה יכ
 רכז יבאפ קר .בער תפרח םילבוסה הידליו ״תיחצנה הגונעה״ תא הרהמ דסחה־ישנא וחכש
:ול הבישהב דסח־םחלב הלחב איה לבא ,ונובשח לע הידלי םע הלכלכל רמאיו ,עושתב תא

 חכ יב דוע לב םחל לכא יפא תעזב

 הטועפ תינרגתל התיה עוש-תב
.תולפשבו ינועב

 !*יליא ילעש לע הבכרמה תונחבו
 ,ןוזפחב םבל דועמל ואצי. םיעסונהו

 ןולמה יתבמ םתאירקל הנאבת
 ;ןוזמ לב תורכומ תוינע תוירבע
:הניזחת םיניע תחא השא ןכותבו

:תרמואה עוש־תב איה וז
- -הליהבה םינפ םעפ יל החלצהה םג

 - !דקל חקא אל םנח תנתמ רז ידימו

תרהמ לובתו שדחה תוביתנה־תיב לצא

 ,תובחמ תשבול תלטמ ראת תפי
 .,הנניא הנקז יכ ףא ;ןבליךפה ה־רעזץ

 ,תובצ היניע .הפופכ •התמוק
 הידצ ינשמ םיפחיו. םימרעו
" הידלן ינש הדגב ףנכב וזחאי

.ינגרה אוה דוי לש וצוק ךא

 טעכש ירחא .תושגרה חותנב רתויב ג״לי רצק תונורחאה תומיאופה יתשב
 תוכמ" ותיבב ולדח אל ,״הלאש״ה ליבשב ותשא לע הלגעה-לעב טלפילא תיעינם

 תבח יעגר םג ותשאל שיא ןיב ןיא ולאכ — ״תומוהמו תוכובמ ,תומולהמו
ועיפשהו עוש^תבו ללה ויח ךיא ונל ראתמ ג״ל ןיא ןכ .בלה ןמ זגורו אניט לכ םיאיצומה תחנו
 םישועו תושגר םיעיבמ םיראותמה םירובגהש שיו .דחי ובשיש םינשה שלש ךשמב הז לע הז
 השיאמ בתכמ אובל ןוולכ םיניעב" ,לשמל ,הכחמ עושתב .םהל םימיאתמ םניאש םישעמ
 תרעטצג אלו "הבל שושמ" לדג ,טג הל חלש ללהש יבאפ הל רשבשכו ;םיקחרמב דדונה
לארשיתב השעת אל הז רבדו - טנה הדיל רסמנש םרטב יבאפל עוש־תב תקשונ ןכ .ללכ
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 ייחל, /תלכתה תואלל״כ םמיע .תונמאו םייח רסח הפיה ;דשאה לש רויצה םג ."העונצ,
.םיימתס םיעבצו תוצילמ אלא םניא הלא לכ — ״ןשה לדגמ״כ ראוצ /המקר

 ברה .תצק המימתו תיחטש איה םירימחמה םינברה לע ג״לי לש ותרקב
 תא לסופו הרש לש התחורא תא ץימחמ ,הקבר לש הירוברב תא ףירטמ>םינברה

 ;וישרפמו ךורע־ןחלשה יניד יפ לע אלא ומצע תעד לע אל עוש־תב לש הטג
 ג״לי לש ותנולת .והונמ ךכל יכ תרחא תושעל לכוי אל תוללמאה לש ןרעצב ףתתשי סא םנו
 םנמאו ;םייחה יכרצל המיאתמ הניאש ,המצעב הרוסמה הרותה לע רקיעב אופיא לוחת
׳  לשמל ,הנה .ויתורמוחו דומלתה יגיס לע תומוקמ המכב לבוק אוהו ,ררושמה הזב שיגרה
 בשויה ,ןפלק ׳ר ,רחוס ידוהי ונל תראתמ איה /ךגחב תחמשו" המיאופה<" תחםשן

 ריעב הרגה הביבחה ותחפשממ קחרה ,״ןמלאכ דדוב״ הבקסומב םינש עבש י ו? י
 ורדוסי "םיאנתה״ו ,הריכבה םתבל ןוגה ןתח האצמ יכ ,ותשא היתב ולתעידוהשכו ;הנטק
 הלגעב" הז יגפל םימי שרוחכ וכרדל ןמלק ׳ר אצי — תוכוסה ־גח לש םינורחאה םימיב
 ולקלקתה םיכרדה" םלוא .תונדגמו תולמש ,״הבקסומ בוטמ ודיבו ,םיסוס השלשל המותרה
 .״םתורגסממ וגרח ועעורתה םירשגהו ,םתודג לכ לע ואלמ ואג תורהנה ,םימשנה ינפמ
 .״תרצע ינימש״ל התיכה עיגהל ידכ הלילו םמוי ויסוס תא קופדיו ,ופכב ושפנ םש ןמלק ׳רו
 ,תוחיכומ ותוא ויה ויתוילכ, םגו ,״שפרו ץובב תונולמב לגלגתה״ ,םייונעו םידודנ עבש אוה
 לוגנרת — הרפכלו ,גלפו רהנ ךילשתל ול היה אל יכ ,תוחילסל תורומשא ויניע ומדק אל יכ
 ,םיבכוככ םיריהזמה וינב תא הארי" טעמ דוע יכ ,הוקתה הצמא וחור תא םלוא .״גלשכ ןבל
 ,ותב ןתח הארי , םינפלמ ויעדוי לכ ונועמב שיא דוקפי ,םיבהאב םלעתי ,ותשא תא דוקפי
 .״םינדעמו םיקתממ אלמ ןחלשל בשי םינטקה םע םילודגה וינב תבסמבו ,םינתוחמה הארי
 .םהיתוחכ תיראשב םכרד םיכרשמ םיפיעה םיסוסהו ,תדרל םימשגה םיפיסומ ךכ ךותבו
 רדחב םש .תואסרפ שש וריעמ קחרה ,ןולמב תועש וזיא, ןמלק ׳ר דמע הבר־אנעשוה לילב
 תשוחנמ ההובג הרונמב וינפלו ,רהז ינוקת םע הרות הנשמ ארק ,רהוסה;תיב־רדחכ , לפא
 אשנ, םאתפו /ןואפק רוא וביבס ץיפה וביבשו ,הטורפ הוש רנ ,ההכ רנ וקילדה ,הטורמ
 ,ולהב,רנה ינפמ םיללצה וכיראה יכ( ןיא ולצ לע ושאר יכ תוארל להביו ,ןיעה ומותל
 התואב תומי יכ תוא הזש ,ןומהה תנומאכ ,ןימאה יכ ,״)ולצ שאר םלעתה הרקתה רוחשכז
 דועב ותיבל עיגהל הוקתה השדחתה ןמלק ׳ר בלבו ,םימשה ורהט רקבב תרחמל .הנשה
דרוי םירהה רתס לא" .םיתלצעב םילחוזו םיפיע םיסוסהו ,תורבוע תועשה םלוא ;דעומ
 ,םימחר ילע ושקב" :תועמד וגלז ויניעו ובל גפ זא ;הסרפ דוע ראשת ובשומ ריעלו ,הסרחה
 ץצונתהבו ,״עבטב םימחר ןיא״ ךא ״! תועש יתשכ הורצע ,שמשה אנ ורצע ,תועבגו םידה
.וריעמ הסרפ יצח קר קוחרה ,דחא רפכל ןמלק ׳ר עיגה םינושארה םיבכוכה

 הממדו ןותבש רפיה בוחרב
 המש רשא םיתבה תונולחבו
 ,עיפוי רק; רוא ,םיקלוד םיבר תורנ
 " עיגה בוט־םוי ,גחה שדקתה יכ
ולהקנ םישנא "ןי_נמ" םיתבה דחאבו

 ;וללפתי. תיבקע ,״וכרב״ ורקא רבכו
 הרצל הרזע ןיא יכ ןמלק_ברארך
:׳דרמ חנאר ובכרל וצר
 ,וניסוס חתפו ןולמל ךך; ךופה
.ונגח גחנ הפ - האלה ךלנ אל

) ונניא יכ השיאל הגאדו ןוגימ התלח ותשא ;גחה תחמש התבש ןמלק ׳ר תיבבו
 רוכשל םינתוחמה זרהמ ,הלדבה רחא בוט־םוי יאצומבו ,םינפ וארתה אל הלכה םע ןתחה,

*!ףרטה ךלשה ןכדשה ינשמו , ברח תסונמ המשמ וסוניו ,הלגע
1 החפשמה תאז לע םאקפ תאבה החנאו ןוג; המכ !תבש םוחת יוה
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 הי ישמכ ג״לי יניעב הארנ ,היקיזחמ לע הדיבכמה ,הרוסמה תרות ^^ "
_ י * . חפהשה רסוח

;"ןנע דומעב" םעה תא םיחנמה ,םינברו םירוט תרובח ידי לע העודי הרטמל ^,_
 תמחמ הילאמ החתפתנ הרותה התוא יכ ,ןיבהמ הרצק ג׳לי לש ותעדו

 םהילאמ תושעהל םיעודי םייונש םידיתע ןכו .םיירוטסיה תוערואמ המכו תונוש תובס
 ץפח ךותמ אל לבא ,םינתשמה םייחה יאנת לש םחכב וז הרות לש היטרפב

.םידיחי םישגא

.תולהקה לש םיימשרה םילהנמה תא תוננמ תורחא תומיאופ יתש תרקב
הטונה ,עשוה ןב הנוי ,םסונ ךרבא ונל תראתמ ״םבי תרמוש, המיאופה םילהנמה למ

 לש וונ .ותשא הביוט םע ותנותח ירחא םינש שלשכ הזע תחדקמ תומל ״ םיימשרה
 םימולעה־תוחכ ךא ;״הרדק ילושכ וינפ ,ץע־ףיחשכ, היה רבכ הלוחה •'םבי תרמוש,
 תרח רוחה וחצמ לעו ,ףשנו רחש ,ושנפנ תומו רעונ, ויניעב . תומה רמ םע וב דוע םימחלנ

 ,םיטס םירזופמ תונחלשהו תונולחה יבג לע .״תומלצ־־איג ךחקא םויה ,התא יל :תומה
 ואלמ ,םקלח וחקל רבכ תחקרמה יחקור םג םיאפורה םג" יכ ,תונצנצ ,םיקובקב ,םילותח י

 הז תרמושה ,הנש ב״כ תבכ ,הנידעהו הפיה ותשא תבשוי הלוחה יתושארטלו ;״תחלצה ;
ת א דקפ תא1 תחתו ,ןטב־ירפ הנטמ ענמ ׳ה . השיא תטמ לע הלילו םמוי תועובש העבש
 רשא דע תוכחל אופיא הקוקז הריעצה השאה היהת הנוי תומי םאו ;הינוקזל ןב דלתו התומח
.״הצילח״ הל ןתיו דליה לדגי

 ,ותאצמ ץחך אל הז.הזבנ בצע

 ידלניע וילא ׳ךתוקת הרושק וב

 ,ותצילח תתל ליטי. דע יננעת ול

.דימ; רחבמ ,ךירוענ ודבאי ה־ב

 שפנ לעבו בידנה עדוי ימו

 ? לעילבו בל״רפח ,היהי ילב וא

 ,שפחה ריחמב חק_י. ךתיב ןוה לב

לענה ךל טושפי םרט ךרוע טושפי

 ויניע תא רוגסי םרטב ,תותירכ חפס״ הלוחה הל ןתיש ,אופיא ׳וצעונ הביוט ירוה
 :רטאל ,עדוי ונניא ודמעמ עור רשא ,עונ שיא לא רבד ובל ברעי ימ ךא״ ;״תותימצל

 ,םויל םוימ רבדה החדנ ןכ לעו . ״? ךתטממ םוקת אל , תתא תמ יכ ,ךתבוהא ךתשא תא חלש
 ,םידעהו רפוסה תא וליהביו . הכר ןושלב וינפל ועיצהל הבבל תא האצמ הלוחה םאש רע
 טנה רודס דעב ושרדב השאהל ןטשל םק , םידוקפה-ירפס לע הנוממה ,ימשרה ברה ךא
 םנב תלחמש ,םיללמאה םירוהה ול וננחתה ״! יצחה אנ חק ,ונבר ,וננח״ .םיזוז םיתאמ
״! זוז םיתאמ רחוסל רבוע ףסכ״ :תחאב ברה ךא~םעיגי לכ תא הלכא רבכ

- הנש הרשע יתשע ךלמה גבתפ רפס תיבב לכא אושל אל

.הנממ רתוי םיתאמ יב עד:. אוה םינברה

 הכח אל ,ףסכה ץובקל םג , םבר תא סייפל הנהו הנה םישוע״ ססוגה ירוהש דועבו
...זוז האמ םידיב דיספהש ,ברה לש לודגה ורעצל—״ףסאיו עוניו הלוחה

...תע אלו םחנ ךא ,ופרע ישק לע םחנח תמה ול השע רשא תא ברה עמשכ

 שיא הפסנ ךיא ונל תרפסמ "ןועמש ןב ףסוי ינש" םשב הינשה המיאופה ןב ףסוי ינש,
ןועמשל .הלהקה רבזג השעש ףויזה ידי לע םירחא ןועב יקנו ליכשמ ."ןועמש

.ףסוי םשב ,ויתונורשכב ןיוצמו דיחי ןב היה ,ותדע ינב יניעב דאט בושחה ,קידצה



 בלה ילמ ףסוי ךרב הנשךב

י םידשה
לעעבראךב ;תיר^ אלול #לע ןב

ם:פכ *

 ,ףסוי" יכ ,הרבה הלפנ ריעבו םימיה וכרא אל םלוא ,"יולע״ל הרהמ םסרפתנ ףסוי
 ,הלכשה-ירפס לע דוקשל לחה אוה .'תרחא חור ותא התיה ,עגפנו ץיצה ,ארדב דח;
 ,ותוא םיריכמ ןיאש םוקמב ״ םש קוסעל ,ץראל ץוחל אצי ויבא תא רעצל אלש ידכו.

. .לוח ידומלב
 .ותנוכתב ירמגל ונממ הגושה רענ ,רלדנסה ןנחוי ןב ,ירוא היה ףסוי לש וליג ןבו

 תרות ירחא אלו ויבא תכאלמ ירחא אל ובל ךלה אל יכ ,רפסב אורקל ירוא דמל בר למעב
,תונחה לא ,ינתוצ ימא הזכו הזכ״ :רמאל ובזבב רדחה לא אובל רתאמ אוה םוי לכב .ובר
 בבוסיו ץוחב טש אוהו—ינתחלש זילטאה לא.

 םיתלצמו ףתב אבצ ישנא דודג םש
 • / םילמ רטשמב אשונ ךסב רבוע

 ן ןידטצאה רוש םש ,םייכתו םיפק הפ
 - וזזפי. םילבחב תודשו הדש םש
 יזלה האךמה םענת אל םנמאה
? ןדשהן סנרוקה ,לודגה-רפסה ןמ.

 ;והואשנ רדחה לא תילטב ףוטע

 ןי״שר םע ארמג ףד ארק^ ששךב
 ן אישק_ לכ תופסות? ץרת עבש־־ןב
.והוממע אל "קודו" לכ -הנומשךב

.״בוחרב
 חרפ טקלר רינ האר ץוקב
 חרקה ינפ לע קילחה ףרחבו
;רמקמה לדנס ויבא ול השע יכ

 , ןולסב הח^ן סוסב בכר יכ וא
 - ןליאב הלתנו שבכב הלע וא
".רמומו רזסמ" :ול ואץ5 םירענה לכ

היה אוה .םיסוס־בנוגל יהיו ,ןוא-ילעופו םיזחופל רבחתה ירוא לדגשכו

,םינשב ריעצ שיא
 , םינפה תפתכ ,הואנ אל והארמ

;הרשע ונקז;ו ימוק רפתסמ
 ,תפקשנ המרע תוצרוקה ויניעמ
 ,תפחרמ תוזע תובעה ויתפש לע
.הרמגנ עוג?ל ד;״ןבא - ופורגא

 , תראפתל םיללכמ ידגב אוה שובל
 , תרשרש ובל לע , םיליגע. וינזאב

 ןהרחצ דב תנתכ וססרי. בהז יפרק
 ,וינגמ יבג יבעו וראוצ בוט
 וינש ןיב ושרכו תומדאה ךחלו

.הרותב קוסע! אל-יכ וילע ודיע;

 ול ןתיש ,תנע ןב רגמש ׳ר ,הלהקה־רבזג תא שקבו להקה־רדחל ירוא אב דחא םוי
 ילבט לובגה ךרד יאשחב תורוחס ריבעמ היה יכ , ץראל ץוחל הב עוסנל עסמ־תדועתי

 ,ינאםיסוס רחוס" :ןעיו—'?התא ימ ,םיזראכ רוחב" :רגמש ׳ר והלאשיו .סכמה תא םלש
 ,הנקת ףסכב אל יכ ,ךיתעדי םג ףא ,רגמש ׳ר רמא ,ךעמש יתעמש"—.'ןנחוי ןב ירוא
 ינפ לעמ םיננעה תא דימ רזפש ,'תשקה ןיעכ רטש" וסיכמ ירוא איצויו "...הכישמב—יכ
 םש לע עסמ־תדועת ול ןתיו ,'םלענ״ אוה ירוא יכ ,אצמו הדילה־ירפסב ןייע אוה .רבזגה
 רדע לובגה ךרד דחא םוי וריבעהב יהיו . ץראה תא םינש שלש הז •בזעש ,ןועמש ןב ףסוי
 ,םהמ דחא תמר םב םחלנ אוה ךא ;ושפתל ורמאיו םירמושה והוקיבדה םידרפו םיסוס
.ועסמ־תדועת האצמנ הבש ,ותחתמא תא דבא םונל וזפחהבו

 תא םינש שמח ךשמב םש דמלו ,)הילטיא( האודאפב "יולעה" ףסוי בשי ךכ ךותבו
יפמ" ,דומלתהו םיקסופה-ירפסב םנ קוסעל לדח אל אוה . ץחלו ינוע ךותמ האופרה^תרות•
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 ונכזומ דחאכ, יב ,הוק ףסוי .״םידוהיה יעונממ דחא לע רבע אלו, ״םידומל עמש םינבר
 ,ויכרצ לב אצמי ,לכוא ול רופחי וב ,םודרקה האופרה תמבח א היהת םידרפסה לארשי
 ""ויכרד תא ץוחמו תיבמ רשיל ,םיניעל בולעה ומעל יהיו ,םיטש םשל קר קוסעי הרותבו

 ןקתמו( םיגורתאה ועונש תורמוח המכ ריתיו ,״אריתהד אחכ, םשב רפס רבחי יכ םלח אוה
 עקתשהל שקב וירומל קח ףסוי רמגשכו . )? םידוהיה יגהנממ רחא לע ר בע אל הז יתד
 ידב ,ותדלומ-ץראל בושל והוארק הלוחה ומאו ןקזה ויבא ךא ,תישפחה הילטיא ץראב
 הגהו — לובגה תנחתל ועיגהב ךא ,היסורל בשיו םתשקבל ףסוי רתעיו .םתביש לכלכל
 קדטצה אושל .שפנ חצורכ רסאמב ףכת םשוה דיקפהל ועסמ־תרועת תא ותוארהב י האלתמ
 והומא יב — ״יתייה אל הפ םינש שמח יל הז םג ,יתרתס אל םיסוסב ידועמ ינא, :ללטאה
 שגפ ריעה בוחר ךרד םייובשה רתי ןיב ףסוי תא וליבוהש תעבו .אלכב והומשו םיתשוחנב
 שחנ ךושנכ ץפק, אוה . התטט ירחא ךלוהה ןגואה ויבא תא ריכהו ,התמש ומא תיולהב
 םלוא ;״והיפ תוקישנמ וקשנלו הרפע ןנוחל ,ומא תטמ לע עגר חטתשהל ,וטוקטמ רתיו

 •ץעבו !שטת לא ךמוקממ ,םה :וב רעגיו, חורבל ץפח אוה יכ המד ותוא גהונה רמושה
.׳חפיתיו ץראל חגציו ,שמוחה לע והכה ותינח

 ,ודי זאש הזבב דחאה ,םה ןועטש ןב ףסוי י נ ש, :העומש םנמא האצי תוירבה ןיב
 ונע ־םחו ;להקה־־ישארט תודע ובגו הזב וחיגשה אל םיטפושה לבא —'םיפכ־יקנ טפשגהו
 אצי רבכ דחאה הזו ,העמש אל םנזא ןועמש ןב ףסוי יגש יכ ,תדכו ןידכ שרופמ בתכב,
 דובעל ףסוי תא םיטפושה וחלשיו .'תנע ןב רגמש םנ היה םותחה לעו — הער תוברתל
:והער לא שיא ורבדנ םיהלא יאריו ,ךרפ תדובע

 • םלס םיסרוקיפאה לב ת^אי ן?״
.״תרמ המסח - דומלל םיכלוהה

 ;שדח בר יונמ ד״ע גרוברטפב לארשי־תלהק ילהנמ ןיב הרגת הלפנ ט״לרת תנשב
,וילע ונישליו ,תקולחטהב ושאר תא םינכמה ,ג״לי לע דחי םיטטוקתטה ופצקיו • .י , ,

 ג״לי היה "דיקפ יצח,ו "ימשר הרומ, רותב .םירגויצאובירה םע ןובת ודי יכ •נ י ש ^נ

 לע ותמח ךפוש אוה )* 'רדנסכלא תלגממ םיעטוקמ םיקרפ,בו ,הלשטמהל רתויב דימת ןמאנ
 אלא אופיא התיה אל ויגיטשט וילע וליטהש המשאה ;ץראב המעפש היצולובירה 'תערצ,

 ירחאו ;רסאמב ותוא םשתו ג׳לי תקדצ תא דימ רדבל הלכי אל הלשממה לבא .תכחוגמ
 לע רשא קסדובאזורטיפ ךלפל םייטילופ םילוגכ וחלשנ ,תועובש הששכ ותשא םע םש ותבש
 ידכו ;לודגה םלועהמ םיקותגו םידדוב םש ובשיו ,שדופ הנטקה ריעל ואב םה .ןבלה־םיה

 )ומצעל רבדמה תחיש( גולונומה תא ג׳לי םש בתכ ונובצע תא שרגל
,*וירעו רוע, אלכב בשויה ,ללטאה ךלמה .'תודוקפה תיבב והיקדצ, ץרמנה {תןרר״ י

יגפל ןעי ? יתעשפ המ ? יתלעפ ןוע המ, :ומצעל לאוש ,'ינועו לזרב ריסא י 1
 ?םירשכהל ענכהל 'ץעי רשא ,תענכנ שפנ לעב ,בלה ךר שיא ינפל—יתענכנ אל והימרי
 יטע דובכל אל םא ?יתיסג קורפל לבב ךלט לוע יכ ,יתישע תאז תא בל־תורירשמ םאה
 ונל תעה !ואשי אשמ תבשה םויב ילבל ?תותנעמ ןהכה הז שקבמ המו, "?יתדרח ושפוחלו

 םע״ לכש איבנה ץפח ןכ ? הכולמה־ריע ירעש דע עיגה רצהש העשב 'תותבשלו םיגחל זא
םיאישנה דע םיבגויה ןמ — םעה לכ ;הדועתו רפס ירבד ודמלי םלודג דעו םגטקמ ץראה

׳ה רפס ,'א ךרכ ,יריש לכ )1
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 ,המחלמה ישנא םמאו םלגד ,המדאה ידבוע ובזעי םשירח ;םיאיבנה ינבו םירפוס ויהי םלב
 רעש־תורדא ושבלי ,המרב תוינ לא ופסאי דחא שיאכו ,ואצי תויונחה ןמ רגסמו שרח
 .טעלתא ותתכו ,תבשב ופרשי ףרש רצוי־ילכ לכ ,תבקמו ןזרג ץראמ תבשי זא .ואבנתיו
.״תורונכו םילבנל — גרומו םודרק ,תורמזמ — תורמימל

,םחל ול איצוי.ימ ,ורינ ריע ימ ז םימש תחת הזכ יוג היהןה
? םחלו ול ימ הקוצמו רצ םויבו ? םןמוי וא םוי דמעיה - היחל יכ

 .,רובב והומשו ויניע תא ורוע עודמ ?ושנע ךכ לכ לודג עודמ :אופיא לאוש והיקדצ
:תשק תוזח אבנתמ ךלמהו "?וחבט ויניע לא ויחופט יללוע ,וחקל ונממ ויניע רוא םרט,ו

; תסקה שר_ית םילשמ טבש םוקמו םימ;ה תירחאב יכנא האר יוה
, רפסו תד יעדי םידומל םעה לכ :םימק הדוהיב ה;קלחךב ירבד
.רפאו רפעכ םיקמנו םיכד ךא • /תסרהנ הלשממה ,םוקת תירבה

 ■םירוטהב םחלנ אוה :והיקדצ לש ותואל המוד היה העש התואב ג״לי לש ובצמ
...רובב והומשו — םעה תבוטל םיינחורה

 ,הנירמ ן״קז ררושמה ןב ,ןיד־ךרועה ונתח יכ ,םימי האמ קר שדופב בשי ג״לי
 רותב ונכ לע דוע בשוה אל גרוברטפל ובושב םלוא .רורד ול אורקלו ותקדצ חיכוהל לדתשה
 דעו זא ינמ וטעמ סנרפתהל אופיא ץלאנ ג״לי •. ומוקמב רחא הנמתנ רבכ יכ ,הלהקה־ריכזמ
 ותולג תעשב אל רזעל ול ויה אל הכולמה-ריעב םידוהיה ירישע יכ ,קחודב תויחלו ותומ םוי
 ,יודנאל לש "דוחסו" ןותעה תכירעב 3—1881 תונשב ףתתשה אוה .ורורחש ירחא אלו

, 8—1885 תונשב( םימעפ יתשו ותדובע  לש ינשה ךרועה רותב שמש )3—1881
 רבעו ,הסידואב םיוברידיצ ידי לע 1860 תנשב דסונש ,״ץילמה״ ןותעה ."ץילטה״ב

 .תא ררועל לדתשה ,הז ןותעב ג״לי םסרפש ,םינוטיליפו םירמאמ ןומהב .גרוברטפל ןכ ירחא
1 כ . םיימואלה ונינינק לכל הבהאה תא םיארוקה בלב חתפלו ,הלכשהו הדובע ייחל םעה
 טיבותכב סהמע ואובבו "חלמה,1 םהיתוריצי תא וסיפדהב םיריעצ םירפוס ןומה ג״לי ךנח
.וב וכלי ךרדה םתורוהל ייכ

 . ריתוחכ ולדו וכלה זא ינמו ,ג״ל לש ותואירב לע םג הערל ועיפשה תולגהו רסאמה
:בתוכ אוה מ״רת תנש תישארב .םיינפוגהו םיינחורה

 ;תבהבהמ הליתפכ יב יתמשנ-םיהלא רנ .וקתנ יתומזו הלבס יחור. מ יבנא שיגרמ
 שיו ;וניבש הגונל בתוכו תועד הנוה יכנאו ,וביבס לע ריאמו הלועו רמתמ רואה רשא שי
 תארמ" הזו .״יבל תובשחמ תא רבחלו ףרצל לבוא אלו ״ יב דנוב ינורכזו םעויו ךעדי רשא
. >1 ״חורב רבש-יל ראשנ יתלשממ יכ דיעמו

 לארשי לש ויתודיתע רבד לע תובוטה תווקתה בזכהל איהה תעב ולחה ןכ
 תגהנהב היצקאיר האב םיעבשה תונש ףוסב .ררושמה בל תא דימת ואלמש 'תוו?תה מוה
 ־־לכיהב שערה ירתא םימויא , 1980 ראורביפ ׳זבו ;הערל ונתשנ םידוהיל היסוחיו ;הלשממה
: שואי אלמה ״הניכש קולס, וריש תא ג"לי בתכ ,״ףרוחה

.ס״ק תרגא )1

1
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 יל רצ ,תומלהה לעב ,ר^
—!דל?

;ךת^ר תחנ " ךרונכ אופא אש

ומולח תא בל־ןורבשב זא רכז ג״לי
* :״ימע הציקה,

 ן הנשית יתמ דפ !ימע הציקה
 , הריאה שמשה ,לילה זג ןה

 הנאו הנא ךניע אש ,הציקה
.הריכה אנא ךמוקמו ךנמזו

 ,ךיתומלח הב רצ ,רוא תמלש אה
;הבג קפנ ,הזמ יתא הלע
.הלאל םיתתפ .ידש תוזחמ-םש

וריש תא ובתכב ,ג״כרת תנשב םלחש םיענה

 — דלונ היחנ התע הב ץראה
 ,התע ןוארקי ךל ״וניחא״ הינב

 ,חרואב םבלק היהת יתמ דע
? ה^ ילמ םהל דגנמ המל

 םאש בשח יכ ,'ךלהאב ידוהיו ךתאצב םדא היה״ :עודיה ומגתפ תא זא עימשה ג״לי
 תויכזה ל כ תא דימ ולבקי — ויתוכילהב י א פ ו ר י או 'ליכשמ םע״ל םידוהיה ויהי

 רגסהל ולחה רפסה׳-יתב יכ ,ותגנש ול וחיכוהו םישעמה התע ואב הגהו .תויחרזאה
ךותב יגועהו תורעבה שפר ךותל בוש וחדנ םהו ,םידוהיה ינפל טעמ טעמ _....."

 יבשוי וניחא לע )תוערפה( "םימורגופ״ה וללוחתה א טרת תנשבו .םוחתה
 ם ר ג ו ר פ ו הרוא ימיל ותלחות תיראש תא ובלמ וחסנו ררושמה חור תא ירמגל ואכדש ,בגנה
."רומח ןב הנע רשא בקעי תב דובכל" "המחור יתוחא" וריש-תא זא בתכ ג״לי .)תומדקתה(

 ,המחר יתוחא ,יחפדרתדדמ
 ,המעפנ ךחור המ ,ךבל לפקהמ
? ולבנ-המ םינשוש ךייחלו
— ?וללח ךדובכו םידךוש ואב ץק

 ,ךמע^ל םא יכ הפרחה ךל ^ל
; המתקנ אל ךתמת םתאמטמ

.—.המקל יתוחא ,תא דבכ הכז

 םא תיב ,הה - הכלנ ימיק
תבהוא

5  תבשל חטב ךאיבא לכוא אל
 - הררגנ אל התיבבו ונ̂י ןיא םא

.הרוסנ ןולל רחא םיחרוא ןולמל

 הסנרפ ילבו תויכז ילב ,תיב ילבו םא ילב ,גרוח-־ןב אוה לארשי יכ ,זא שיגרה ג״לי
 ותררמ ךפש ררושמהו .םעהיתוחפ םע תורחתהלו םירורפ טקלל סונא אוהו ,הדבוכש
 תונוהב יצוצק םיללמתמ המחלמ̂ייובש םיכלמ םיעבש .״קזב ינודא״ הפי יריטאס לשמב
 ןואג הדע , עבושל לכאשכו ; קזב״ינודא לש בוט לכב ךורעה ונחלש תחת םהילגרו םהידי
 חובנל ולחה םיבלכה םלוא ."תומדא ילע תוצבורה ,תומשנה לא ,תומצע קורזל״ לחהו ,הבוגו
 םיכלמה וננואתיו" .םהיפמ םפרט םאיצוה לע ,"םהינכש םיכלמה תא ,םהינשב וכשיו,

:קזב־ינודא םנעיו ״! ונליצה ךיבלכ דימו ,ונינעב הטיבה״ :םהינודא ינזאב ער םיכושגה
 םתאו םיקזנה םה ןכבו ;םיקידצ יבלכו םיעשרה םתא״
* ♦־םיקיזמה ,קזנ םהל ע_ית םכ^אמ ןה

תורפסה יבבוח וגגחשכ ג״לי לש רדוקה וחור תא ההיגהו הבש הרואףרק ׳ <
לש תיתורפסה ותדובעל הנש ה״כ תאלמ םוי תא ב״מרת תנשב תירבעה ו ? י

תלעותה־ש״אכו ,חחושתו תוכרב םירבע לכמ זא לבק לבויה ןתח .ררושמה *נ י
י :חור־תדוקב ןהילע ץצולתה ועבטמ
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 "רדו ,וב התשא.אל רשא לודג ףשכ-עיבגו ,וב בותכא אל רשא בהז טע יל שי הנה,
 רשא ףסכ לש םיתב גוזו ,ישארב ונטישא אל רשא •הניר תלהק יל הרטעש! ףסכ לש ינפד
 תרטקל בהצט ףשכ לש אטקסולדו ,םתדטב שה םינטקש יסל ילש ןילסחה תא םימלוה םניא
. )1 ״ריטקס ינניא רשא

לש עגרבו ,םעה בלב דוע היח הירפוסו ונתורפסל הבהאה יכ ,זא חכונ נ״לי
ו נינקזבו ונירענב, וריש תא בתכ חורה־תוטטור

, יהנ דחא םע ,ונייה דחא םע
—  ונרקנ דחא רוב תבקממ יב

, חורה םהי. ,ללוחתמ רעסה
-  ועיגה ראוצ דע םינודיז םימ
, ח#ת ךשפנ לא ,בקעי., ארית לא
!ועירכ: אל חבטל םדא תובבר

-  וניהלא לוק ארק הרעסה ןמ
!ונינקזבו ונירענב ךלנ

, הבזענ לא 1תך ,םיהלאב קיזחנ
, וניפמ חכש.ך לא ושדק תפשו

, הבוט םג הארנ דוע ,הער וניאר
.וניגח רשאכ ץראב הגהנ דוע

1
לבויה יגגוח וארה ררושמהלו ונתורפסל םתבח לש ןמאנ רתויה תואה תא ,.,,.........,

 תעבראב ונובשח לע רואל איצוה לבויה־דעו ."הדוהי תוצופנ" תא םצבקב
 תפומל" הז היהי ןעמל ,נ״לי לש םירוזפה וימתכמו וילשמ ,ויריש לכתא םירפס
 םלעפ תא האור ןיע שי יכ םתוארב ,רבע־תפשב םירפוס טבשב םיבשומה בל־ימכח ראשל
.)המדקה( ״הלהבל ודלי אלו קירל ולמעי אל יכו ,םבל ינויגה תא תעמוש ןזאו

—.רךע-קר גנ^ הדע אל ,םע אל

יכו ,תיללכה הלכשההמ םתלחות הבזכנ יכ ,םידוהיה יליכשמ תוארב י.
רבגתנ—שארמ ומד רשאכ אובל הבורק הניא היסורב לארשי תעושת יןויצ ”"

 הקזח העונת .לארשי־ץרא תיהת רבד לע בושחל ולחהו ימואלה שגרה םבלב
 תדוגאל ודסונ םיליכשמה יריעצמ םיברו ,םינומשה תונש תלחתב םעב המק ״ןויצ תבח״ לש
 התויחהל ידכ , שדקה ־תמדא תא םפא תעזב דובעל ואציו )"הכלנו וכל לארשי תיב,( ״וליב.,

 רפסה לע .םרזה ירחא ךשמנ אל ,ועבטמ ןובשחה ־לעבו ןקפסה ,ג לי םלוא .התוטטשמ
תימואל היחתל םעה תא ררועל רקסגיפ ר״דה בתכש ,)"ומצע תלואג,( "היצאפיסגאמיאוטיוא"
:״ינדא רדע״ םשב קופקפ אלמ רישב ג״טרת תנשב ג״לי בישה

, וני;ח המו ,ולאזץח ׳ רנא המ
ו נביבסמ םימעב ונחנ םעהז

?  תחא תד ילעב םישיא תדע קר וא
׳  תחנב הז דוס םכל הלגא הבה
:רדחה ןמ הבד ואיצות לא ךא

, וננה תוד^ ןאצ ,ודבל רדפ רדפ
—  ונש^נ עישוהל ץצח אצנ אל
? ונחב דמעי. םיחצנ חצנלה ךא

י . . . תינחור הלואג םידוהיהש םושמ ,לארשי־ץראב שדחה בושיה תחלצהב ןימאה אל ג״לי
אלש ןמז לכ םהל הדחוימ הבלטמב םיימואלו םיינידמ םייחל םילגוסמ םניא 1 ן . • תירםחו

.ר״עת תינא )1

 הכירצ הלואגה .םידחוימה םהיגהנמ תא ובזעי אלו הפוריא יסומנ תא ולבקי
.תירמח םנו תינחור םג תחא תבב אופיא תויהל



ייי״י׳־־---
7 ;ידדונ :יל הדוהי■;

 "ןויער ותויה דוע לכ םיעושעש דליכ יל םיענ דיה- ג׳לי בתוכ- >ןויצ תבח לשג הזה ןויערה,

 זחא ,והוככוסי םידיני תומצעבו ,והושיכלי רשבו רוע יכ יתוארב לבא ,־ יבל־ןויזח םולח .חור

 ץפח חלצי אל םא ונל יוא :יתרסא יכ ,םהדנ שיאכ יתייהו םיסשס יתדמע .תוצלס ירשב

 ינש תא )"ץילמה״בי יתבתכ זא !םדיב םצפח חלצי םא ונל יוא יואו ״ ועדיב ןויצ-יבבוח

 הילעה ונל הבוט יכ יתעד תא יתילנ םבש ."הרזעו ארזע,ו 'ונשפנ תודפו ונתלואג, :ירסאמ

 וא םדוק היהת רשא ןפואב .ךכל רודה תא רישכנו ונמצע ןקתנ רשא ירחא קר שדקה־ץראל

. 0 ״שפנה תודפ םנ ץראה תלואנ םע דחי תוחפה לכל

 לכ" םשב ררושמה לש וי ר ו פ ס ץבוק הסידואב רואל אצי ט׳ימרת תנשב ,נ״לו^
 לע גלגלל תדחוימ הנובב ובתכנ הלאה םירופסה לכ טעמכ .״נ"לי יבתכ

 םיחבושמה ןמ .רישב וכרדכ םנונגסב קדקד אל םג ; בר אל יתורפסה םכרעו ,םעה תורעג
 ילוקינ ימיב םידוהיה ייחמ חוקלה ,״תושביה תומצעה״ רופסה אוה םהבש

 ,שיה ליחב דיקפ תלעמל הלעש ,ברילשי םשב דחא ידוהי .ןושארה ^׳
* תושביה

:ויתורוק תא רפסמ
 *יהיו ,לשיח וטשו םידגב רפות היה יבא • יכנא ק ו ש י ש ו ב ל יבשוי םירבעה ידליט#

 רשאב ךלה יכ ,יבא תיבב היה אל םימי םיתנשכ ינממ ןקזה יהא ...תונב יתשו םינב ינש ול

 תויהל דתעתהו הבישיב םירעה תחאב חרוזו דכל יל ורמאש הס יפכו ,םיהלא שורדל ךלה

 יב הארנ אל הדועתלו הרותל יכ ,ותכאלמל ינשידקיו ונחלש לא יבא בישוה יתואו ."בר״ל

 זוחאל יתבהא םא יכ ירפס לא יבלו יניע ויה אל רדחב דסיל יתייהש תעבו ,הכרב ןסיס

 לע תוחשלו רהנכ ץחרתהל .םויה הורל הירק תיבוחרב טושל .ףוגה תא תלמעמש הכאלמב

 ינדמל רשא תונמואה םנ .ףרוחב הרקה ינפ לע קילהלו גלש לנלנלו ץיקה יסיב םימה ינפ

.־יינפל רשא ןחלשה לע סרוקו ערוכ םויה לב יתחת תבשל יל היה ארזל יכ ,ידיב התלע אל יבא

 םעפ ףרשנשכו ;ול רכנתמ היהש ,״דיגנה םהרבא״ ,רישע בורק היה טיחה לשיהלו
 התא בורק הזיא" :וב שחכו הפרחב וינפ בישה ,רזע ונממ שקבו לשיה לש ותיב תחא
 ותברק תא םהרבא רכז ובש םויה עיגה םלוא ״! יל התא ינשו ישימחו י נ ש ל יל•

 הלהקה רבזג םע אינונק שעיו ,אבצל וינב תעבראמ דחא תא רוסמל רותה אב .לשיהל
 אבצל חקלנ ,הגש הרשע־יתשע ןב ןטקה רענהו ,םהרבא תחפשמל לשיה תיב תא וחפסיו־
.םהרבא לש םילודגהו םיקזחה וינב םוקמג

 .הנליול ,זוחמה םא ריעל ינואיבה .יתהבג תא וחלג םוקמב-רפסמה ףיסומ-קושישובל ונריעס,

 םינש הנומש ינב םהס ,שיא םיתאמ ידכ רע ילינכ םיללמוא םירענ הדשה ירע לכס ופסא המש

 ונצראס ונולנה ףרוחה יסי םצעבו ;הנש הרשע״שלשו הרשע-סיתש ינב םהס רפסמ יתמ קרו

 ונובישויו ,םירענ םירשעל הלגע ,ונכרצל ונתנ תולגע רשע .ליח-ישנא ךסכ הקוחר ץרא לא

 ול ,ונרמשל אבצה״ישנאט דחא הלגעה לעו ,קקר• יגדכ םיקוחדו םיפופצ הלגעב הרשע הרשע

 תרשע דועבו ,ונילגרב הרשעו הלגעב טסרויוו םירשע תופילח ךלנו עסנו .*דוד, וארקי

 ולעי םינושארה תדרבו ,םילגר םהידי לע םיכלוה םהירבח הרשע הלגעב םיבשוי םירעמ

 םיתאסמ .ז נ ק ריעה לא ונעיגה דע ךרדב ונישע םיחרי ינשכ .םתחת הלגעה לע םינורחאה

 םיברו ךרדב ותמ םיבר .ונירחא תכלמ ורגפ םירתונהו ,השמחו םינומש זנקל ואב םיאצויה

 ךרדב םובזע רשא םג שיו ,םילחמ ויחיו ומוקי רשא דע םילוחה־יתבב רמשמב םוחיניו ולח

ינב רשא תוזוחמה ךרד ונרבע רשא םיסיה לכ ...םש םתבשל ונרבע ידט תורחא םירעכ

,גלש תרגא )1



75 השדחה ונתורפס

 קמבו םחלכ ונילהייג ונתארקל םידרח ןהה םירעה יבשוי םידוהיה ויה םש םיבשוי לארשי
 רוטשל ונל ונחיו םימחרח תדטנ ונתא וגהנתיו "ונידוד,ל ונדעב ודחש ףא ;לשוכ לכל רשכ
 לארשי ינב תוכשומ לובנס ונתאצ םוימ םלואו .וללחס תכש רומשלו ללפתהל ,׳ה ידוקפ

ונתנ אלו וניתולשה ומתש ,םהיניעב רשיה לבכ ינב ושע ״ונידוד״ו .םיבוטה םימיה ולדח,
הכומ היה םגעופב לאגתהל ץפח אל רשאו .םנבתפט ונוליכאה .רומשל תבשה תא ונל,׳.

. .עישומ ןיאו הנועטו
 ץ״כ הדוהי .יתינמנ הילע רשא הרשעה רפסממ דחא1 רענ תנומת יניע דגנל םויה דוע•
 תמכחבו ותמוקב םירענה ראשמ לדבנ אוהו .ןילפת חינה רבכו הנש הרשע-שלש ןבכ אוהו .וטש״1

.דאמ ץפח ויתוצמבו ׳ה תרותב הברה דמליו אבצל והוחקל "רדח,ה ןט יכ ,־ופרע תוישקבו וינפ•.
 הנענו שננ לבוי הבטל השכ אוהו ,ויתוטולהטלו ויתופודגל הרטמלו ול עגפמל "ונדוד, והמישיו
 תרותו דימת ופכב ושפנ התיה ונרבע רשא אוהה ארונהו לודגה ךרדה לכבו .ויפ חתפי אלו■
 ךרדמ ונרושא טת ילבלו ונתד זועמב קיזחהל ונבל תא םנ רתסב התפיו בזע אל ויהלא.

 אורקל עדי ףא .ןח אצומו ליכשמ היה יכ ,ותוא הבהאל ישפנ הקבד הזה רענב .וניתובא■
ונתחונמ ימיב אוצט תע לכבו .יב הרשקנ ושפנ םנו .היסור ןושלב המת הביתב בותכלו _

 תויונחה יבנ לעש ןיסירתה לע תובותכה תא םיארוק ונייהו ,היסור ןושל בותכלו אורקל ינדמל
 אל םא ,ךרדב ונתכלבו .אצמי רשא ץע-ילכ לב לע וא ןחלשה לע םחפב וא רתנב םיבתוכו
 תא ויחאל שיא רפסנו ודחי ונינש דימת םיכלוה ונייה ,ונתוא תענומה הבס התיה.

.ונתוא תואצומהו וניתודלות
 שיאכ ונלכ תא איבהל ונילע ורזנ .הנוח לודגה ןהכה םש םוקמב .זנק ריעה לא ונאובכ

 הבוט הוקתו תירחא ונוהיטביו םירבדב ונתוא תותפל וסנ הלחתב .השדחה-תירבב דחא. •
 שיא תוארל ונל ונתנ אלו ויחא לעמ שיא ונודירפה תאו תילכתלו ,תונידמהו םיכלמ תולוגסו

רבדל םישנא ואב םוי םויו .םהייח ךרדב לגרתהל םירכנ םישנא תיב תבשל ונואיביו .ויחא תא
 םדאה רותל הלענו לכאנ ץראה בוט עמשנו הבאנ םא יכ ,דעהו םכשה ונב ודיעיו ונבל לע- •

 דחא םויבו .הקזח דיב ונב םצפח תושעל ורטנ ונתאמ םהל ןיא עמוש יכ םתוארבו . הלעמה
 הזט לחנה תפש לע םידמוע םעהו םינהכהו ,םש ףטושה לחנה ךות לא ונפדרנ ונראוצ לע
השדחה-תירבה תרוסטב ונחרב לע ונואיבה ןכו .ונרהטל תאטח יט ונילע וזיו ונולבטיו הזטו

.וניתובא םורעמ♦ אל םישדח םיהלא ונל ונתיו ־
 םירשעכ !השדחה הנומאה יפנכ תחת הזה להקה לכ אבוה תולועו םיחבז ילב אל לבא

 תרקמ םא וא םברקב םבל םוחו םתאנק שאמ םא ,לחנה ךות לא םאובב ונברקמ שיא
 ינפמ טלטהל םימה לא וצפקיו םהיגיהנמ די תחתמ וטמשנ .םשפנ דע העננ רשא םימזז■
 ;תומל וא םייחל ,םישמ ילבט וירחא יתצפק יכנאו ,ץ״כ הדוהי היה םיצפוקה שארב .םהישגונ

 ונושטיו הנוד-תורישבו תונצב ונירחא ופדריו ,הערה ינפ שדקל םינוכנ ויה ונתוא םיליבומה לכא
 ויה אל רשא ונטמ םידחאו ,םימה ןס ולעה םיכר .ונונידיו רהנב ורי תשרו חפ ףא ,םיטה ןזב,

 דש ;הזה ארונה הזחמה תא הרבשנ חורב רוכזא םויה דוע .ץבשה םזחא םיט ינפ לע םילק
 םולעה רשאו • תומה רמ םע תוקבאתמו תורפרפמ םימה ינפ לע תופצה תולגלגה יניע דגנל התע

...םילוחה-תיב לא םואיביו ושנאיו 0 םיחפ-סינצ םוזחא תומה ןיבו םייחה ןיב סיטה ןזבי
 אלו ןתיא היח יוג הנבס םנ יתעדי םימה ינפ לע תוחשל םנ יכ ,ינש רועב יתטלמנ יכנא

 םיטשה ןיב יולת יבכשמ לע יריצב יתכפהתה םישדח ינשכ יכ םפא ,־ תוםה-ךאלמ יב טלש

 ,השדחה-תירבב יתאבוה יכ יל ועידוה יילחמ יתויחכ .ינתזחא חוטה׳תחדק יכ ,ץראה ןיבו
 תוארל יתפסי אל ץ״כ תא .ינודפיו-תחש ינמ ישפנ תודפל ןהכה הוצ תומל בורק יתויהב יכ
םילוחה-תיבס יתאצב ינאו .םיבר םימי וילע לבאתאו רהנה יטב עבט יכ יל רסא יבלו ,דוע

.תוררבתה )1



ןודרו נ ב יל הדוהיי76

 תתוארב הז לע ודמע ילוא ;תוינאב םיה ידרוי ךונחיתיבל בויאלוקינל ינוחלש ינתיאל בושאו
 })1 ןבתס שודהב הניששה ילבחב ירשב תא ושד םש ... םינ ינש לע יכנא לק יכ המוהסה םויב

 -ינלכא םימעש הסכ ;יתומצע לכ וררושתהו הינאה הסכמ לע לבח שארמ יתלשנ םימעפ המכ
 תרשע׳הנוטש יל תאלמבו ...ץראה תא בוסל הינאב ונתכלב ינושצה׳ריצה חרקו ץראה-רובט ברוח
*"םיחלם׳רש םויה יננה ילע •ה תלסחבו יתוצירחבו ,)מ""( "ריעצ, רותב םיה׳ליחל יתאב הנש

:וטצעב רפסמ אוהש וטכ ,בר י לש י ול השע רשוע םגו
 ■אובמכ םימי תרשעכ ונדמע ,ץראה ביבס ״םיה זועמ, רוטיקה-תינאב ונתכלב תחא םעש,

 •תינא הרבשנ איהה תעב .הינאה יקדב תא קזחלו םחש •ינבא וניוזמ תאלמל הקפאיליא יאה
 ןוא םיה אשיו ,בשחי הינושאי תכלממל רשא אוהה יאה-יצח תברקב םיניםיץראמ האב רחוס
 םיש*בח תונורא .ןז לא ןזמ הרוחס לכ ללש םיסוכמ םיה ינפ ויהיו ,ונלובגל דע הינאה ןובזע
 ינש לע ושצ ןישיצרמו םירצנ לש םילסו רוע יקשו אמונ יקש ,תונוש תויבחמ תויבח ,םיזוראו
 , םיה-יכלוהל אוה קחו .איבהל דיצ דוצל תונצב אצנו .הכ םוי ךרדכו הכ םוי ךרדב םיה
 חלצההו ...ללשה ףסואי ולובגב רשא ץראה ינודאל ותיצחמו ,ואשונל ותיצחמ םיה ללש יכ
 רבשה םוי תרחממ יכ .דננמ םששנ תא םיכילשמ ללשה ףוסאל םיאצויה .איה הלק הדובע אל
 הנלכותו םילגל הנה קחשמ ףוחה תא ןתאצב תונטקה תוניפסהו .ףעוז ונרוע םיה הינאה
 ולעי זא שפנ לכוא ינימ םנ הינאה ללשב אצמי אצמה םאו .שושה-תפילקכ הלקנ לע ־בשחל
 ןכשהל תואבה תוניפסה לא וסרהיו םשפנל לכואה דוצל ם־ה ינדו םילודגה םינינתה םיה ןטבמ
 םעפב ונאשנ רשא זבה חוקלמו - . םתדר דע המחלמ םהמע ושעי תוניפסב םידרויהו .ןהינפ לע
 אלמ הנאלמנו ידי תחת םיחלמ העבראו רוטיקה-תנצ שארב יתאצי ינא .דאמ הברה היה איהה
 , >3 ןומנקו >2 םוכרכ תואלמ תוחתלמ ,םירמנ תורוע ,הנעיה תוצונ ״ ןשה-תונרק :םימעפ שלש בושו

 ■לש הירדנסכלאל ונאובב אלמ ףסכב ונרכמ הלא לכ תאו .םימשב ישאר לכ שע בוטה הפאקה
.״לקש םיפלא תשלש יקלחל חוקלמה ןוידפ יהיו ,םירצמ

 ןושאב עמשנו ,הקירפא בגנב ״בוטה רהה, תא בוסל ראקסאנאדאממ, ונכלה תרחא םעפו,
 רבשהל הבשח הינא יכ עדנו .ץשמ-ילכב םירוטה לוק ,קוחרמ םיקרבו תולוק הלפאו הליל
 ,םיה בלב שאב תרעוב הלודג הינא םימשה גוח דרומב הארנו לבחה־שאר לע לענו .ונתברקב
 לא הינאה ןמ םיצפוק םיחרוב םיללצכ הב םיעסונהו הינאה ישנא וניאר השרשה קרב הגונלו
 וניתוריסב ונא םנ אצנו רהמנו .ולכוי רשאב שיא הפרשה ןמ טלמהל םילגה לא וא תוריסה
 חלצומ הרוקב תזחוא ודיו םימה לע ףצ רשא דחא שיא םישיה ןמ תושמל התלע ידיבו ,םליצהל
 יאיבהבו ;ןודנול ירישע ילודגמ דחא היה הזה שיאה .וב וחור דוע לכ עגיו ףיע אוהו שאמ
 תאו וקיחב אצמנ רשא בהז תועשה-הרומ תא םירה ,וברק לא וחור בושבו ונתי:א לא ותוא

 תונטקה תא העש ישל אנ חק !יעישומו יטלשמ, :רמאיו יל םנתיו וילע רשא בהזהיתלשלש
 $ םימבו שאב יל דבא ךרדב ידמע היה רשא לכ יכ ,לכ ןתלוז יל ןיא יכ ,הדות תואל הלאה
 השמב שיאה בותכיו .יתיבל םולשב יבושב וזמ הלודג תרחא הדות הארת בושת דוע לבא
 .חיגאטירב תוכלמ ריצ ידי לע יתלבק םיחרי השלש רובעכו 5 ונתינא םשו ימש תא וינפל ןורבז

.״שיאה תאמ ההגמ ארטיל ףלא

 ,םימ יקמעממ הלעה ובוט לכ תא .םיה ןמ םיגד הלושה ךלשכ,, ב רי ל ש י היה הככ
.'איה םילג תב ותשא םגו

 ןיב .ןיפריווטנא ףוחב ונתינאב ונדמע ב״כרזו תנש ףרוחב :השעמ היה - איה רפסמ - ךכו,
יל םש יכ בובמאט יליצאמ אוהו ,לבוחה-ברל הנשמ .ו ק . ה ט נ רשה םנ אצמנ הייאה ירש
יזידגאלוהל ונעינהבו ,תורצ ע-ייא ונרבעב וק-הטנ הלחיו .תחא תבו השא ולו ,הלחנ תזוחא

**סקס*)* )3 .ש8^ן(גמ0083118. 2) 1 ססגסאט )1



דז ה שדחה ונתורשב

 ותוט ינפל .תמיו ותיבל וצר > ותבו ותשא תא וילא ארקיו חלשיו .שנאיו ותלחמ וילע חרבנ
 והרבקלו היסור ץראל ותולעהל סא יכ ,רכנ תמדא לע והרבקי ילכל לבוחה •בר תא שקב
 " ותלחנ לאו וצרא לא תמה תסונ תא תאשל ירי תא לבוחהיבר אלמיו .ויתובא תורבקב םש
 ;הל םג יתעדונו המותיה הטלעה תא יתעדי הזה ךרדב .ידמע תוכלוה תולכאתטה ותבו ותשאו
 ינפל אובנו ,יכל לכ תא הל יתדנה לבאה ימי רובעב .והער תא שיא הבהאל ונבל הטנ רתסבו
 רהומ יל האיבה איה םנו ,השאל יל וק׳הטנ םירס התיה ןכבו .ונכרבתו ונל תואהי הטא
 יתשא יכ ,ונל התזוחא םג רובעתו הטא הילע התט םינש עבראכ הזו ,לבור ףלא םירשעכ ןתמו

. .'תשרויה איה

 וירוהל ויעוגעג תא ב ר י ל ש י בלב וטיקשה אל ותחפשמ רשוא םג ורשע םג םלוא
 םש תא עדי אל יכ ,םיבתכמ םהל חולשל לוכי אל אוה .ןטק רעג ונדועב בזעש ,ויתויחא*
 ;לשיח ויבא םשמ רזגנ ,ותד תא ורימה ירחא ול ןתנש ,ברילשי םשהו ,םתחפשמ.
 .והורצע תונוש תובס יכ ,קושישובל ,ותדלומהיע תא רקבל םימעפ המכ לדתשה אושלו
 וממותשיו .וירוה תיבמ ותאצל הנש עבשו םירשע רובעכ זעה וצפח אלמתנ ףוס ףופ לבא.
.םרקבל אבה ראופמה םיה-דיקפ תא תוארל הנטקה הריעה יגב.

 םינש ,ףסכ-יבבט תומקורט ,ההכ-קרקרי דנב , •דנב לע תורבוח תורוחצ תופזוכ יתש,
 .ללק ףסכ ירותפכב הטמל תוזוחאו הלעמל וינפ לוטמ תוחותפ וליעמ תופנכ ;ףתכל םינש
 •יסרק השלשו ,יעשמל גלשכ הרוחצ הקדה ןמ הקר ץבשת דב-תנותכ תפקשנ הלגמה םוקמהמ
 תובע• הזכיעמ הלתנ בהז תלשלש תלחוז םירותפכה ןיבמ הסכמה םוקמהמ .ובל לע הוזיחאי בהז
 דטוג ברהו ץצונ רוחש רוע תעוצר-ותדושא בשחו ;רוגס בהז םיעוצעציהשעמ לכ הב יולתו

.'הרקי ןכא לכ תואלוטמ תובר תועבט וידי תועבצא לע .וכרי לע הנדנב היולת

 ׳־טיחה לשיה" ויבא רבד לע שורדל דיקפה לחהשכ הריעה ינב ןוהמת לדג דוחיבו
. יכ ול עדונ זא .ותחפשמ*

 איהו. תוהכ היניע ,םיששמ הלעמל התע היתונש רשא ,ומאו ,ומלועל ךלה רבכ ויבא,
 הבורק רעצמ ר\ב תבשוי ,תודחא םינש הז הנמלאתנש ,הריכבה ותוחא .םיחתשה לע תרזחמ
 ,שיאל תויהל הקרפ עינהו הרנב רבכ רשא , התבו איה יכ ,הישכ עיגימ קחודב תסנרפתמו הזל
 הטהו ,שיאל האושנ הריעצה ותוחאו .קושב רוכמל ירוח תוגרואו תולמשו תותסכ תורפתמ.

 ףטו םידורמ םיינע הסה םגו ,היסורפ לובנל םילועה םיכרדה דחא דצב הקשמ-תיב םיקיזחמ
 ריעב תוקונית דמלמ אוה רשא ,ויחא אוה םלכמ רשואסה ...םהב םייולת קקר-ינדכ
. .*הבורקה קושיקנירג

 — ןולמ ־תיבו ,התביש תא לכלכל ידכ ומאל תובלוח תורפ יתשו תיב ב ר ילש י ןקיו
 יתש סנרפל לוכיש קסע , חור־לש־םיחר הנק הריכבה ותוחאו. ויחא דעבו .הריעצה ותוחאל״
 עדותה אוה .הזה םוקמב ב ר י ל ש י אצמ תעדה חסיהב• האיצמ םגו .דובכב תוחפשמ.

 לדגשכו ,ןטק רענ ודועב םנואמ רצנתהו אבצל אוה םג םיגפל רסמנש ,בוגאצאק הרומהל
 תא ואיבהו ,אלכב והובישוה ,םיריזנה טלקמ ־תיבל והוחלש אושל .ויתובא תנומאל בש
 הא יתלב לכ ול שי״ש ,ב ר י ל ש י ו .הנממ הפרה אלו תודהיב קבד אוה יכ— רוניסה דע וטפשמ■
 ותחמש הלדג המו .ודמע ביטיהל רמאיו ,בוגאצאק לש וחור זועב אנקתה — ״שפנה תחונמ-

 הדוהי — תורבעה םויב םלענו דחי ומע הנעתנש ,וירוענ דידי אוה בוגאצאק יכ ,ול עדוהב
 ,הגחו בוגאצאק ןיב ורשקנ הבהא־יסוחי יכ ותוארב ב ר יל שי חמש החמש הגשמו !ץ״ב׳
 דלונשכו .חור-לש־םיחרה תא היחמל םהל ןקיו ,םתדוגא תא ךרב אוה .הריכבה ותוחא תב.
 םייקל ידכ ,ויתובא תנומא בזע םרטב ברילשי םשכ ,ףסוי ומש תא וארק ןב םהל■
.לארשיב ורכ*

. ...״םישדח םייחל תושביה תומצעה וציקה הככ,
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 קחודב סנרפתה אוה .םיבואכמו רעצב ג׳לי לע ורבע תונורחאה םינשהתונירחאה ויתמש
בותכל טעמ םג . רתויו רתוי הטטומתה ותואירבו ,םינוש תורפס ינינעמ ,'^לס

 •םירבדל ויה—בתוכ אוה - יתומולח לכ״ .שדקה־חור ונממ קלתסנ יכ ,רישלו *
 תומולחב יננעי אלו ילעמ רס ׳הר ;םיחודמו אוש תואשמל ישפג־תואשמ לכו ,םילטב
 אפרתהל עסנ בא שדוחבו ,ןטרסה תלחמ ינמס ג״לי לצא ולגנ א״נרת ץיקב .)1״םישדח
 בכש םימי שדוחכו ,ויעמב חותנ •,ןאמגירב רוסיפורפה /םיחבטה רש״ א השע םש .ןילרבב
 ..םהה םישקה םיטיב םנ ג״לי תא בזע אל לותהה^חור םלוא .םיארונ םירוסיב הנועו הטמב
:וחותנ לע זא בתכש ,*הבוטל וז םנ״ ,יריטאס רישב ותעד תא חדב אוה

 סממה אפורה
 ס#זטה בג לפ
 ןית^ הלעל השב
 ינק^ה הלערת ןיי

 )המחה םוב תעבק(
;המדרת ילע לפר
 חתנ חסנ ירפ^ זא
חתפ ה^פ יפטלו

 .המהמ דחא חקר
רמ לוק? יתוציקה

 חרוצ י
 "!יתימדנ יב יל הרא,
 ?הנאת .^ לא ,םה.
 -חתנמה ינעיגרה-
.יתחתפ ךיעמ םמא
יתאצוה יחה רןעבה

 םלוא ,ותלחמ טעמ הלקוה גרוברטפל ג״לי בושב
1892 רבאיטניס ז״טב תמ הלחמה בוש הרבגתנשכו

 -יסחקל תחא ךיתועלצמו
 תיתימ אל השאל םלוא
 -היתאבה אל ךלו
 "?תקעזנ יכ ךל־המו
יחור הלא וירבךל

תמקע
 :הבושחא יבל;ו
!הבוטל וז םג

"ותטמב לטומ היה וימי בור

" עגר־תב ,תפטוש , הלק תישפנ תוכפתשה לש ררושמ היה אל ג״לי ,, .
" . 1 תיללכה ותנובת

 ,"חצמ לע עזי״ב ,העיגיו למעב ויריש תא בתכ אוה .ל״כימ לש התואכ נ״לו יש
 •־רצוא תולוגסב ותוא טשק םג , אטבמ לכ םימעפ המכעיצקהו שטל ,בטחו * , ׳

 ריש בוט, יכ עדיש יפ לע ףא ,םידבכ םילקשמב םג םימעפל שמתשה אוה .רישעה ותפש
 ךירישו יריל ררושמ תויהל ידכ ידמ רתוי ד טו ל מ היה ג״לי .״ריש ילב לקשממ לקשמ ילב
 .תא לישמה ןודרוג" .טושפו יעבט ,רשי םהבש שגרד היהיש ידכ רתויב םימכוחמו םיללכושמ
 .תא םא יכ ,ררושמה בל תקיפד לוק תא םיעמוש ונניא ויריש בורב םנמאו ... תבקמל וטע
 .דקינכיט רתוי שי ג״לי לש רויצ הירישב םג .)“ ״וחיש השע הב רשא ,תבקמה תומלה
. בלה־ישחר חותנו קומע שגרמ הללכושמ )תויתונטא(

 - ןשע תורמיתו שאו םד ,םיארונ תוזחמ םהב שיש טימי ירבדמ תודנאהו תוערואמה תא״
 ,• הבר תוצירחבו הלודנ תונמאב ראת - ״הידליו השאה" ,״םי תולוצמב״ ,״תוירא ינש ןיב. ומכ
 ׳םהב ןיאש "םי תולוצמו תוירא ינש םהב ןיאש ונייחו ונימי ירבדב תודגאהו תוזחמה תא לבא
 תלכואה תימינפ המחלמ םהב שי קר ,םיקיהבמו םיטלוב וא ״ םיארונו םימויא תובסמו םידמעמ
 ןוצרה ץמוא ,ותשפחו חורה תוממורתה ,ואלמנ אלש תוואת ,בלה ירוהרה "שפנ דעו רשבמ
.ס "חולה לעי םראתל עדי אל םנ ןכלו ,נ״לי שינרה אל הלא תא-המודכו ,הסנמה זועו

 "יפ לע האטנתמ ותצלה .הריטאסה קר איה ג״לי לצא יוארכ תחתופמו תיעבט
 רתוי הבילעמ ,הרחמ רתוי הדבכ איה .דומלתהמ חקול אוהש םיאטבמו םילמ יקחשמב בור
 שגרל המיאתמ( תיטיתסאו תיסינתםא הניאש שיו .תגדנדטס רתוי העיתפמ ,תצקועמ
 .תוכורע ןהו ,י ר ם ו ם וא יתלעות רוסי דימת שי גילי לש ויתונינשל .הכרצ לכ )יפויה
דע וא ;םייחה ןמ תלעות קיפהלו תעהל םיעדוי םניאש ,םירעובה םינלטבה דגג

. 3 ךצ ,'א ךרכ ״חלשה. ,ןיניירב .ר תאפ "יודרוג ביל הדוהי״ )2 .י״עת תרגא )! .םש )68



79השדחה ונתורפס

 ,ירבעה.ריטלו אוה ג״לי .םירחא לש םתומימתב הרוחס םישועה ,םינסמחה
.םתאנהל םהב םישמתשמה תאו ,םעב ושדקתנש ,תורעבה ינימ לכ תא ומאה טבשב הבהש

 הגלפמ־ןבכו ,םידוהיה ןיב הלכשהה תצפה דעב םיישארה םימחולה דחא היה ג״לי
 לרוג לע ותפקשה .הרתי הנחבה ילבמ ודיל ואבש ןיז-ילכ ינימ לכב וידגנתמ דע שמתשה
 םינועמ ויה םידוהיה יכ ,ומד םה .ורודב וניליכשמ בור לש התוא התיה ויתודיתעו לארשי
 םיטעה לע םג חורזל הלכשהה רוא לחהשכ םלוא ;סתוארפו םתולכס תטחמ הכ דע םיפדרנו
 חתעמ .יתרבחה לדבההו המטשמה לש תובסה לכ ולטב ,םברקב םיבשויה םידוהיה לע םנ׳

:״תלעות לכ וב ץא ,לכל חלצי אל ידוהיה, יכ וניניטשט דוע ורמאי אל

, ןב; אל הפש ,רפוסל חלצ: אל
, ןבאו ןבא ולקשמ - רחוסל
;ךרד זול̂ו אוה בל רסח - ץעויל

; עצב בהא; יכ טפושל חל?: אל
ארייז יכ םוךלל חל^י. אל

*עצפ
:תרחא הרוהו ןויסנה אב רבצ יכ

ו חק: םהמ תורצוא יריעל
/ לחלש םרגב םכלמ תוכאלמבו
,וגמי/אל ברק3 םמד ךופ^ל םג

, תוערה לכ?ו ,ןי^ה תמאקו
ת שרחמ שופהו ןיזןק?ו הנקמבו
.וגיס: אל רוחא תעד חמקה ל^ו

• ,ידוהיה ״תישי תוחצ םעו םע ןושלב, התע

♦ )1םרקי. וילא םה ,ומלועמ אוה ,ובהא; ותוא םג רחא םע ימו
 םיכרצ דבלמ יכ ,םידוהיה^תלאש דוע רתפת אל הזכ ץויב יכ ןיבה אל ג״ליו

 הנאלמת אלש ןמז לכו תוימואל תושירד םג םע רותב וגל שי םיינחורו םיירטה
 ונינכש ץב תוללובתה ידיל קר ונתוא איבהל תיללכה הלכשהה לכות ,הלאה תושירדה
 ןושארה תואה. תא ,ורעצל ,ויניעב האר ג״ליו םימיה וכרא אל . דחוימה ונמויק לוטב ידילו

: ריעצה רודה בלמ ,וילע הביבחה ,תירבעה ןושלה תחכש :תוללובתהה לש

ז  ונירחא אבה רודח ?ונינבו
;ונילא הבער םהירוענמ םה
- ובוז; ,ווד;. יבל יע?פ ומל-
, הנש הנש המיךר םיכלוה םנה
, הנא דע ,יתמ דע לובגה עד; ימ
...ובוש; אל םשמ - םוקמ דע ילוא

—  ז רבגה ינא לומעא אופא ימלו
ה ז ימ , תודיתע שוח; ימ ,יוה

ינעידוי
ן ויצ יררושמב ןורחאה אל ם?

׳יננה
1? םינורחאה םיארוקה םקא םג אל םא

 האצויה תינויגהה הנקסמה ידיל ג״לי תא ואיבה אל הלאה תוגונה תובשחמה םלוא

 ג״ליןיבהאלןכ .לארשי תעושת דוע איבת אל הדבל הלכשהה יכ ,ןהמ
 םיימואלהו םייתוברתה ,םיינידמה ויאנתב רקיעב םייולת המצעב םתלכשהו םידוהיה לרוגש
 ייח םג אליממ וחתפתי תינוציחה הביבסה בצמ בוטלהנתשישכו ;וברקב םינכוש םהש םעה לש
...הצחמל—ררושמה יניע תא וחקפ "םימורגופ,ה שערו היצקאירה יארומ קר .יוצר ןפואב םידוהיה

׳."'םע תכ ךרד, )1;
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. תיזבנה הרכהה * *
0 = = = ^ = = = =

.)1842-1885( ןיקפנלומס השמ ן? ץרפ

 הגיצשריטסאנוט הנטקה ריעב ב״רת רדא ו״טב דלונ ןיקסגלוטס ץרפ _ןתןדלו
 דמועה ,בושחו דימא תיב־לעב היה ,השמ ^ויבא .בוליהוט ךלפב רשא

 בשחנו ורחסמ בצמ ערוה ץרפ תדל ירחא םלוא ;קפנלומס הבורקה ריעה םע רחסמ-יסוחיב
 "םיכובנ הרוט״כ היפוסוליפ ירפסב םיקרפל הגוהה ,תצק ״ןרקה״ םג היה השמ ."דרוי״ל
 ,הקבר השינ ,ץרפ לש ומאו .םתודליב וידלי לע העיפשה תד ינינעב ותורירקו ,"ירזוכ״הו

 אדו .הלשמ םנ ךשונ םהילע השישוה הרבדבו ,הישב םייונש םעה ילשמו תינרבד התיה,
 ,הסוק-תהבנו השי .םייחב לרה הקלחב דיסח החמשו בליתצימא .הדובע תבהואו הצורח התיה
 תונורשכ תא הדילס לחנ ץרפו .הטושפו תינוסה הירבע השאו ,קדח ןוצר תלעבו תינמנה
. 0 ״ויבא לש ותוינוניב תא וכ וריכה אלו ״ הבורמ הרסב וסא

 םש םהל ונבו ,ם ול א פ בורקה רפכהב רוגל וירוה ואצי תחא הנש ץרפל תאלמב
 תויבח ןיב תחגשט־ןיע ילב לדג ,דאמ אירבו הפי היה ודלוהבש ,ץרפ דליהו" .הקשמ ־תיב
 הצחמו םיתנש רובעכ םלוא ."םיאובסה םיריאה תרטקמ ןשע וברק לא ףאשיו ,ןגד־ןיי

 הניצשריטטאגומל םעפה דוע בש השמו ,וילטלטמו וילכ לכ םע תיבה ףרשנ םש םתבשל
 ותיב תלכלכל הסנרפ וזיא ול שקבמ ונדועבו .לכ רסחו םוריעב וידלי תששו ותשא םע
:השדח הרצ וילע האב

*10 רג ,ו״נית ,ןיעירב .ר תאט ,׳ןיקפנלומס העמ ק ןירפ״ )1
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 שורדיו טפשמה׳תיב ינפל אנלבוק םהילע שיגה ,ונסט ואציש רפכה לש ילותקה ןהכה"
השמ גזוטהל םנתנ רשא ,ולש תרשה־ידגבו בהז לש בלצה חוא תא ול בישהל םדימ י

לכ םע דחי ופרשנ הרעבה תעשבו ,ותיבב התשש םיפירחה םיקשמה דעב ןוברעב ןיקסנלוטס
,ן ו ד ק ם ל השט ידוהיהל הלאה שדקה׳ילכ תא ןתנ יכ ,ןעט רמוכה .תיבה-ילכו םילטלטמה

.>1 "תמאב רבדה היהש ימכ ,ט ו ב ע ב ול םנתנ יכ הדוה אלו -'

 טפשמה תמיאמ דודנ קיחריו ,םינידב יקב היה אלש ,השמ לע הלילעה דחפ לופיו
 עדוי לבל ,וילע הביבחה ותחפשמל םיבתכמ םג בותכל ארי ״חרובה״ .הנטקה היסור תעל
 ןגנ־ביטמ היה יכ ,״תוגזחה״מ ומחל תא אצמ ריעל ריעמ ודדנבו ,ובשומ םוקמ םיטפושהל
 * ״שורפ״כ דומלל בשיו ,הרהט ול הסאמנ וז הסנרפ םלוא .״ויתולפת״ דעב ורבש לבקמו
 ןעשמ ילב ותחפשמ הראשנ ךכ ךותבו .ומוי שיא תיב לכאיו הריע וזיאבש שרדמה־תיבב
 הלכלכ איה .הלאכ םישק םימיב םג לפנ אל הקבר־השיגכ ליח־תשא חורש אלא ,הנעשמו

 ,םיטח םובכמ םויל הרכתשהש תוקיפוקה םישלש וא םירשעב הידלי תשש תאו המצע תא
רקב לכב .ולאב אצויכ תורחא תולוז תוכאלמו םיקש־תריפת

 םיפופצ > תורובש תוטמ יתשב הידלי תא תבזוע התיה .הדובע שקבל התיבמ התאצב,-
 חיגשי רשא השא וא שיא היה אלו ,הקסהל םיצעו לוכאל םחל ןיאמ ,רוקבו בערב .םיקוחדו

נ • םיחולמ׳םינדו םחל - הידליל ףרט האיבמו לדה הנועטל הבש התיה הלילבו .הלא ינוע ינב לע
 םטא תארקל םילהוצה םידליה תויפמו .המחנו הרוא .החטשו ןושש הז םיבוזע׳הונב היה זאו

 סייחה*םיטותיה םידליהל היה םיענ לוק יכ .הרמזו הנר .הנינשו געל םנ עמשנ םתלכלכמ
. )2 ״הלאה

 ונדועב חקלנ רוכבה ןבה .הולשו תולד לש הז ןקמ רחא חורפא לזגנ איהה תעבו
 לע קומע םשור השע הזה ןוסאה .אבצה׳־תדובעל רסמנו חורה־תצימא םאה קיחמ ןטק רעג
 םיעבצב ןכ ירחא ראת ,'א קלח ,"םייחה יכרדב העו/וה" ורופסבו ,ץרפ דליה לש שגרה ובל
 לא תבצעתמ רפוסה םא דועבו .אבצה ךרוצל םידליה דוש לש ארונה הזחמה תא םינמאנ
,ומולשמ עידוה ילבמ םיקחרמל דדנש השיא לעו ,הנממ חקלנ יכ הנב לע הבל

 רבע רשא םירעה תחאב תמ הלעב יכ הל רפסיו הניצשייטסאנוטל רמ דחא חרוא-רבוע הנהו,
 רט דפסמ שעתו וירבדל הנימאה הללמאה .וינטסו ויטרפ לכב ותומ רבד הל עידויו ,ןהב
 המודמה הנטלאה לא חרואה אב העבשה ימי רובעכו .ץראה לע םימי העבש בשתו .הלעבל

 רקש יכ , הממושה הניבה זא .לארשיו השמ תדכ ותשא תויהל תואת יכ ,הבל לע רבדיו.
 תמה בש הצחמו םינש יתש רובעכו .הלעב תמ יכ הערה העומשל דוע הנימאה אלו וירבד
 וריכה יכ . >3 ״דוע והושקבי אל םיטפושהו ונוע החמנ יכ ול עדונ רשא ירחא ,וידודנמ המודמה
. .ותקדצב

 הגישה זאו ;םהב חילצהו םינטק םירתסמב קוסעל לחיו ףסכ טעמ ותא איבה השמ
.ריעצה ץרפלו רוכבה בילל ,וינבל חקל תורוהל ןדמל רוחב בולקש תבישימ ותיבל איבהל ודי

,שמוח דומלל לחה עברא ןבכ ,םילענה ויתונורשכב ןיטצה ץרפ דליהו ר ,,
י

 ־תלחמב הלח יכ ,ודומל קספנ שש ןבכ ותויהב םלוא .ארמג—שמח ןבכו ידוט
.הגש יצחכ ולצא הכשמנש ,תועובעבאה *ןי1יםנ וםם

 םירעב םהה םימיב ויה אל םיכמסומ םיאפור יכ - תונקז םישנו לילא-יאפור תצע יפ לע,
 ותואירבל ץרפ בושב .ותלחממ אפרי ןעמל ןיבוס יקשב הלוחה דליה עוצי תא ידפ"-תונטק
 וראשנ תועובעבאהיתלחמ תובקעו ;דוע ול ויה אל םיואנהו םיפיה וינפו ״ תיחשמל ודוה ךפהנ
 וירוהי ,בגשמל ולפנ םוי דע עדיו דמל רשא לכ חא חכש ותלחמ ימיבו .ותומ םוי דע וינפ לע
.)4 ־הז לע דאמ ורעטצה
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 ןטקהו ;הלחתבמ זוע רתיב דוע וידומל לע שדחמ דוקשל לחה ונתיאל ץרפ בושב
 ובבחתנ זא יגמו ,קודקדו ך׳נת קר והודמל םעפה םלוא .ויתועידי תא הרהמ שדח 'ותנשמ חכשש,
 השמ האר ב׳ירת תנשב .וייח ימי לכ ךשמב םוי לכב םהב הגהש ךכ לכ ץרפ לע שדקה־יבתכ
 אלו *קכ הולש ליבשב ויקסע ףתוש לש ורשב תא םיערוק הלבח^יכאלט יכ ,ער םולח ויבא
 ורחסמ לדלדתנ זא יגמו ,וב םישונהל ויתובוח לכ תא בשיו ,וחור םעפתו רקבב יהיו ;ערפ
 ותנמלא וירחא ריאשהו ,הגש ב׳ג ןבכ ,השמ תמ הגשה התואבו .ףסכ רסוחמ ןטקה
 ;הידלי םגרפל ידכ ךרפ־תדובע בוש דובעל זא הצלאנ הקבר־השיג .היחמ-רוקמ ילב וימותיו

" ערהףיע" תעבשמ ,הכמה לע תשחול התיה יכ ,םירפסמ .הל ויה "תוינחור" תוסנרפ םגו •
 ןכ .'םיקיזמ ידיב ספתנש, וא דחפה ןמ ולחש םידלי אפרל תופורתו תולוגסב תשמתשמו

 ־תדח" םשב תארקנ התיהו ,הוצמ־תודועסלו ,הלכו ןתח חטשל ,תונותחה לא האב התיה
הז .ןטקה ץרפ םג היה ועבטמ זילעו .״להקה

א ל ופא תיבב ררש רשא ארונה ינועה ךותב םג .םייח-חורו העונת אלפו אירב דלי היה,

 תא ופא הניסטה םא .וטקש אלו וחנ אל תונטקה וילגרו וידיו ,םילולעתו קוחצפ םויה לכ לדח

 וערוקו תובחסה יאולב ןיבפ ףיעצה תא איצופ ץרש היה התטפל תחתפ הביתב השאר ףיעצ

ה יה אלו ,םירתס םוקפב םתוא הונג רשא ,״םירקיה היצפח, ראשל השוע היה ןכו ;םירזגל

ו לאכ .ודיל אבה לכ ץפנטו רבשמ ןטקה ץרפ היה לודג קשחב .״טילפו דירש, םהפ ריאשפ

. )1 ״הסירהה תכאלפל ופצעב עבטה ורתע

ג״י ןבכ רענ ,ביל הדוהי רוכבה וגב ךלה ,ץקסנלוטס השמ תוטל לבאה תנש רובעכ
ויחאל םג ארק הטש ותבשל םישדח וזיא ץקמו ;בולקש תבישיב הרות דומלל ,הנש

ן יקסנלופס

.בולקש תבישיכ

 ,הנש א׳י ןבכ ןטק רענ זא ונדועש ,ץרפו .הבישיה לא אובל ,ץרפ ,ריעצה

 —ושפנב הרושק השפנו הבר הבחב ותוא תחפטמה ומא תא בזע
.'הרות םוקט,ל ךליו

ת ניבגו הילגר לעפ ופא ול הצלחש תואקפזופ ,שבי םחל תפ :וטוקליב חקל ץרפ דליה.

ף יע אביו 'הקוחרה ךרדה, תא רבע רשא דע " ךרדב ידיחי םידחא םיפי וילגרב ךליו - השובע

. >2'רוכבה ויחא ובזעש.םויפ וחור והאשנ הטש יכ ״וצפחיזוחפ בולקשל עגיו

 תמל םילודג םירוחב קרש ,ותבישיל והלבקיו דומלתב ץרפ תא ןחב הבישיה־שארו
 ץפחב וז ןושל ץרפ דמל ,הבישיה ינבל תיסורה ןושלה לש הרומ םנ הלשממה התנמשכו .הב

 ,ביל הדוהי ,רוכבה ויחא ובלב ררוע דוחיב םלוא .התעידיב ןייטצהו בל ^"^
 ,םיירבע הצילט-ירפס יאשחב אורקלו 'הלכשה״ב קוסעל הקושתה תא

 הסאמנשכו ,ץרפל ביל הדוהי הנושאר דמל הביתבה-תכאלמ םג .םמעט רבכ םעט אוהש
 ול םלש—זוא־תצונב ןוילגה לע ךושמלו םויב תועש וזיא "ףופכ ןומגא״כ תבשל הדובעה וילע
.בותכ ןוילג לכל תחא הטורפ ויחא

 םירוחבה תרבחו ,ויניעב הרצ הבישיה התשענ הלכשה הירפסב ןייעל ץרפ לחהשכו
 םתא חישל םיליכשמו םירואנ םישנא ול שקבל לחה אוה .אשמל וילע התיה הב םידמולה
 ימיב רחסש ,ןקז ידוהי היה הז .״ומצעמ ףוסוליפה, לד יא תא אצמיו ,םהמע עעורתהלו
 ןטק תיבב דדובתה ותנקז תעלו ,גיצפיילל הנש לכב עסנו תוילגרמו תובוט םינבאב וירוענ
 לדיא .ורחסמ ימיב חיורהש ופסכ תיראשמ וסגרפתהב ,תינמרגה היפוסוליפה ירפסב קוסעיו
הבישיה לא אובל גהונ היה יכ ,'תיסמ״ו סורוקיפאל והובשח וריע ינבו ,תורז תופש וזיא עדי
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 ,םירפות ,םינעצר ,רגסמ־ישרח ,תוכאלמ־־ילעבל ויהו וכל, :םידימלתה בל לע רבדלס
 לחהו ץרפ רענה םנ וילא עדותיו .״םלוע ילבמ םינלטב ויהת לאו — המודכו םירג!
.ונועמב ורקבלי

 תורז ויהש ,ןקזהו ...ןוששה דע עקרקהמ תונוש תופשב םירשש םיסכט ויה ותיב תוריק,
 תיבה עקרק לע ערתשמ בבוש היה , םמצעמ םידמולמה םישנאה בור תנובתב ומכ ותנוכתב
 לע דאמ חמשיו ; עדמו הטבח ירששב ארוקו ושארל ךומש קלוד רנו םילגרו םידי טושפב
 ךפוש היה לדיא יבר .ותיבב תומה-תיטוד תא םיענה ולוקב עירשה רשא ,ץרש ןובנה רענה
 שיבנשנה םירבדה לכ תא ןיבה אל יכ ףא ןורחאה הזו " ןויגהו הריקחב וניגהו וחיש תא ץרש ינשל
. )1 ״ובבל ימלת לע וערזנ םירבדהו תסכרשאכ וינזא השע תאז לכב .םיקומעהו

 עדונשכו :ארקמל הלכשה-ירפס ול ליאשהו רענה לש וחור לע הברה עיפשה לדיא
 תא ץרפ בוזעיו .הבישיה-שארל הער ותבד איבהלו ופדרל ולחה הבישיה־ירוחבל רבדה־
 סנרפתהו םידימלת וזיא ול אצמ םג , ריעבש תושרדמה-יתבמ דחאב דומלל אביו הבישיה־
 ליבשב םנחלש לע וליכאהל םיתבה-ילעב ולדח יכ ;ול םירסחה "םימי״הב ורכשב.

.ו ת ו ז ע ו ותלכשה

 • ןהילע ושפנ תא ףרחל ןובנ היה ״ותורקשה״ו ותלכשה לע ץרש תא ףודרל ולחהש םוימו,
 ׳ירפסב םש ארוק היהו ,ושרדמ-תיבב רשא םישנה־תרזעל בנגתמ ץרפ היה הלילה׳תוצח ירחא
 תא שקבמה רענה ןתנש םרט ללפתהל םיאב ויה )2 ןיקיתו ילעבו ...ודיב אבה לכמ הלכשה

 תונוהב לע בנגתמ ץרפ היה שממ שפנ-תוריסטב ...ויפעפעל הנ$ הזה ״םיטשה תב הלכשה,ה.
 לופנבו .הילע ןשי ןצמקהו ןדפקה שמשה רשא .הבתה ךיתמ בלח׳רנ יאשחב איצוהל וילנר■
 ארוקו תויוזה תחאב םישנ-תרזעב רנה תא קילדמ היה שרדטה־תיבב םינלטבה לע המדרת:
 ובל תונה תא ןוילנה לע בותכל הקושתה וב הררועתה םהה םיטיב דוע יכ ;תירבע בתוכו
 םיכמל וונ תא ללטאה ןתנ ,שטשה ידיב ץרש שפתנ רשא םעש לכב היהו .וחור תונויזחו
 ידכ בננה תא רסיל ׳ שטשהל ורזע שרדטה׳תיבב םינשיה םינלטבה םנ יכ .םיטרומל וייחלו

 רבדה ערקנו .בתכש "ויתוצילמ, דעב םינמוזמב ץרפ לבקש םירפוס-רכש תישאר התיה תאז .ותאטח
* )8 ״העוצרב ותוא תוקלהל רמוא ורזגיו טפשמב .וינשב אלש ,והואיבה ויאנושל

 ול שקבלו םיאנקה תטחמ טלטהל ץרפ טילחה בולקשב ותבשל םינש שמח רובעכ
 רשא םינברה־שדדמ־תיבל סנכהלו ר י מ ו ט י ׳ ז ל תכלל רמא הלחתב .רחא םוקמב החונמ'
 רחוסה יכ ץ י ו ו א ב ו י ל ל ךליו ;תולועפל הז וצפח תא איצוה אל ףסכ רסוחמ םלוא ,םש־

 "יבר,הל הצילמ־בתכמ ץרפל ןתנ ,ףוסוליפה לדיא ׳ר יחא ,השמ ׳ר בהלנה דיסחהו רישעה
ילכוא ןיב ונמישיו הבחב "קידצ״ה והלבקיו .איהה ריעב בשויה לידנמ ׳ר ^,",,^
 תואלפנהו םיסנה רבד •לע "םידיסח״ה לש םהירופסל םש בישקה ץרפ .םחלש י י י , "
, 1 ן. ״ 1. • םידיםח,ה  ־הריקח ,הלבקמ הברועטה ,לידנמ יבר תרות לע רוזחיו , םיקידצ״ה לש

.וז הרות יוארכ ןיבה אלש יפ לע ףא ,רסומו לופלפ ,תיהלא.

 חיה אוה .רז ןשואב וב ודכלתהו ודחאתה םיבר םיכשה .ונימב אלשומו דיחי שיא היה קידצהו,
 ;אשנו זע ןויטד׳לעב הז םע דחיו ,דאמ דחו ףירח לכש לעב ,דחאכ בהלנ דיסחו רוטנ דגנתמ
 טעוטב קפתסמ ;ינשה דצהמ הזזגו ןוטלש שקבמ .הררש בהואו ,דחא דצמ חוה׳לפשו ונע
 ידימ םנ ותחקמ ענמנ אלו ףסכ דמוח היה תאז לבבו .ןמזה ילבהו םלוע ינונעתב סאומו
. >4 ״םידירט םיינע

 לש האלפומהו הרישעה שפנה תא אל ןיבהל ,ןבומכ ,זא רשכומ היה אל ץרפ
הגגש ,םיטלובה םהיטוטל קר ןנובתה ןכ לעו ; םתרותו םידיסחה יכרד תא אלו "קידצ״הז
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 ריסומנ ,ויתועידי ליבשב ,'ליכשמה״ םלעה ,ץרפ תא ובהא םידיסחה .וירופסב ןכ ירחא
 תיבב ותבש ירחאו ,הרהט וילע וסאמנ הלטבה ייח לבא ;תודחה ויתוגינשו םיבוטה
 רחוסהל עדותהסש .ךלפה ריע ,קסבטיוול ךליו ץיוואבויל תא בזע םידחא םישדח ״יבר״ה
 לע ונישלה איהה תעב .ץפח וב אצמש ,לידנמ יבר לש ודוד ,ןיקנליו באז רישעה
 החנמ היאשונ םידיסח לש 'הכולמ" ול דסיו םידוהיה תלכשהל דגנתמ אוהש ,'קידצ״ה
 ןיע־הארמל קסעל לידגמ יבר ץלאנ ,הירביסל תולג שנועמ רטפהל ידכו .:םמ ימלשמו

 היה ץרפו .ךלפה-רש ינפל וילע םיניגמה ויצילמ םע םירבדב דימת אובלו' רפס-יתב דוסיב
 ,וירזועו 'יבר״ה ןיב םיחלשנה םיבתכמה תא ליבוה יכ ,הז ןינעב איבמהו איצומה
 ץפח אל 'םידיסח״הל ותאנש תורמל יכ ;וחור־-ןמואו ותוצירח דעב ורכש לבקמ היהו
 שלש ךשמב .ודיל םירוסמה םיבתכמה תודוס תא ןוה לכ דעב 'םידגנתמ״הל תולגל
 ץובקיו תיסורה ןושלה תעידיב םלתשה 'דחוימ חילש״כ 'םידיסח״הל ץרפ שמשש םיגשה
 רבכ יכ .םייחב ול רחבי ךרד הזיא עדי אל וז ותדובע תולככ םלוא .ףסכ טעמ די לע
ז א וצפח ץרפ לש וירכמ .המיוסמ הרטמ םוש ול ביצה אל ןיידעו ח״יה תנשל עיגה

ךליו ,םהמ טמתשה תונוימדו תווקת אלמה םלעה לבא ,הינודנ םע השא ול אישהל
לע תבשויה ,ךלפה-ריע , בוליהומל עסנ םשמו ,רוכבה ויחא ינפ תא תוארל בולקשל

 ורזעב המימת הנש ךשמב ותסנרפ תא ץרפ אצמ איהה ריעב .רפינדה ״״^,^
.תא בהאו דאמ םיענ לוק לעב היה יכ ,םינוש םינזחל 'ררושמ״כ /ד, ןח!ל־,ןןע

־תיבב עובק 'דיגמ״ו ןשרד היה ןכ . הלפתה-ילעב לש תוירבעה תוניגנה י 1 י י
 תולודגל רצונ יכ שיגרה ץרפ םלוא ,עובשל דחא לבור ורכשב לבקו ,ך׳נת תרבחל שרדמה
 .אוה .םהה םימיב םירבעה םיליכשמה לכ שפנתאשמהתיהש ,הסידואל ואשנ וחורו ,הלאמ
רבעו ,םימה ינפ לע וכרד תא השע

 רצ שחלב קר ועסטב ושפנ תא לכלכיו ,יסור חלמ לש הנוד-תדימכ רפינדה רהנ לכ תא״
 רשא םירבאה . םירקל למע בורב אב רשא דע תובר תואלתו םידודנ עבשיו ,רפינדה יסו
 .*ל הנכש-תועשבו ופכב ושפנ שש רשא .ירבעה רענה בל-קטוא לע ואלפתה ותא ועסנ
 םאו ,רהנה יפוח תעפי לעו עבטה רדה לע ועסמב גנעתה ץרפ .הנוכנה ושפנ-תחונמ והתבזע
 ,"ירדנ לכ״ ררושיו ,רישב ולוק ןתונ היה רפינדה ינפ לע תבשנמ התיה תישירח חור
 •ףוס ףרש יכ ןויערה .םיסורה םיהלמה יריש םע וללובתה ויתורמזו - ״ףקות הנתנו״ ,״ךצירענ״
. <1 ״ךרדה יונ^ תא שיגרה אל יכ דע .ושפנו וחור תא היחה ,וצפח־זוחמ ,הסידואל עיניו אובי

 ־רדס אל אוה .רכשב 'ויתושרד״ תא םש עימשהו תונוש םירעל ץרפ רס ועסמ ךרדבו
 " ויתונינשו וילשמב ,םיענה ונונגב חטב יכ ,המבה לע ותולע םרטב 'ותשרד״ תא םלועמ
 ..םיטושפה םיעמושה בל תא וכישמיש ,וגורבזב םירומשה שורדהו הדגאה יטוקלבו ורובד=חכב
 ויכרצל ףסכ טעמ ףסאו ,ויעמוש להק תא ןוצר ריעצה 'ןשרד״ה עיבשה םנמאו

־ .הסי־׳יאר םינושארה
•אוה .הנש םירשע ןבכ היה ,ב״כרת תנשב תאזה ריעה לא ץרפ אובב " :

הרומ רותב ותיב לא והפסא רשא ,בונייד ברהל הצילמ־בתכמ איבהי.
 המענ ,הנש יצחכ וב בשיש ,ברה תיבב החונמהו ;ונבל םיקסופו ארמג

 ,חונמ ול הנתנ אל שפוח ייחלו הלכשהל ותפיאש םלוא .םיברה וידודנ ירחא ןיקסנלומסל
 .תיצנארפהו תינמרגה תופשה תא הבר הדיקשב דמל םשו ,ןישטשומאז תיבב תירבע הרומל יהיו

ירחא .חריה רואל םירפסב ארוק היה ,ורדחב טפנ וא רנ היה אלש תעב יכ ,םירפסמ
;הדוהי ויחא תא םגו ;החורב סנרפתהו םירחא םירישע ינבל םג תירבע ןיקסנלומס הרוה ןכ
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*5ה ע דחה ונתורפסן

 ךותמ הלכשה ול שוכרל זא לוכי ןיקסנלומס .תועשל הארוה ול אצמיו הסידואל ארק ביל
 תתא םעפ .ודיל ע״גהש עוצקמ לכב קסעו וידומלב רדסו הטיש לכ ול ויה אל ךא ,הבחרה
 ירודכל ידכ יח לותח ויחתנל וחתניו ,האופרה־דימלת םע דחא ןועמב רוגל ול ןמדזנ
.ןועמה ןמ םתוא שרנ תיבה לעבל רבדה עדונשכו ; חותנה תרות יפ לע ויברקב

 ,ץיבוניבאר ףסוי תיסורה ןושלב רפסמה .תורפסב םנ קוסעל ןיקסנלומס לחה הסידואב
 ויתוהכ תא שידקי אלו תיסור בותכל הסניש ובל לע רבד ,םיבוטה ויתונורשכ תא ריכהש
 קר ויתוריצי תא בותכל רמנ רבכ ,ותעדב ףיקתה ,ןיקסנלומס לבא ;״התמה הפש״הל
' תא "ץילמה״ל הפסוהב םיפדה ז״כרת תנשב .ותבשחממ םחנ אלו ,ומע תפש ,תירבעב

ותואבו ;םירמל לש ״היובא ןב עשילא, רפסה לע ״היהת תרקב״ ורמאמ •ל.^.ה
טגרותכ ויצחו ירוקמ ויצח אוהש ,״לומגה״ רופסה תא םג םסרפ ןמזה * 'פ"ה״

 ינלופה דרמה תעב םידוהיה ייחמ חוקל הזה רופסה .לקנירפ־גרבצריה לש ינמרגה ורופסמ
 ונל ראתמ אוה .ןיקסנלומס ירופס רתי לש תימואלה הטנמה התוא ול שי רבכו ,ןורחאה
 תיהי ןעמל הבהאה ימסקב ותוא הדצ ,הילירוא ,ינלופ ליצא הזיא תבש ,לראק ידוהי םלע
 ־תיבב ריתסמו םינלופה ינינע לע ושפנ תא רסומ לראק .דרמה תלומעתב ץפח ילכל הדיב
 וירבחו ,ותבוהא וב הדנב רסאמב םשוהשכ םלוא ;םידרומה לש סופד תנוכמ תסנכה
 חכונ זא .״הזבנה ידוהיה, תא ררחשל ולדתשה אלו אלכה־תיבב וינעב והוחינה םינלופה
 ידוהיה תא םיברקמה וטע יררוצ םע ודי תישלט וריהזהש הסונמה ויבא קדצ יכ ,לראק
. ...םתאנה תעשב קר

 *יהו ,הניצשריטסאנומב ומאל "לוטנה" ורופסו "היהת תרקב" ורמאמ תא חלש ץרפ
 דימת םתוא האשנו םירפסה תא הקשנ ,הנב לש תונושארה תוריציה לע דאמ ־החמש
 רוסאו תוסרוקיפא ירפס םהש ,הריעב "םידמול״ה הל ודיגהשכו .השודק ישימשתכ הקיחב
 דיתעו "לודנ םדא, אוה הנבש השיגרה יכ ,ס "דל הנימאה אל ,ידוהי תיבב םקיזחהל
.הינעב התמחנ תויהל

 תא ץוחרל םיאפורה והוחלשיו ,וילגרב ביל הדוהי הלח ז״כרת תנשב ׳
1 < 1. ןיקסנדוטס רוכבה ויחא תא ץרפ הוליו ; םהיבב רשא ץילפיט תוניעמב ורשב 11 .
י ,י , .הירטסואב  ץיקה ףוסב .הירטסוא ירעמ תחאב לודג ירבע ןותע דסיל הוק יכ ,וכרדב

 .וכרדל אציו—ויפוח לע דאמ ליטל בהאש , רוחשה־םיהמו וידידי לעמ ןיקסנלוטס דרפנ
 ,הינמרגב םירע וזיאב רבעו ץרפ עסנ םשמו ,םידחא תועובש ןיקסנלוטס םיחאה ובשי ץילפיטב
 ,׳ םירניבר״ה דיב הקיר ״הינומיריצ״ל םש התיהש ,תודהיה הארמל זגורו רעצ דאלמתהב
 תווקתהו תירבעה ןושלה רכז תא םבלמ תוחמל םתדע־ינבל םיפיטמו "םהילכיה״ב םיתרשמה
 ץר ואובל ןושארה םויבו ,הקיתעה תידוהיה ריעה ,גארפל ץרפ רס ןכ ירחא .תוימואלה
 קבאתמ והאצמ םלוא ;טרופופאר.י.ש לארשי־תמכחב םסרופמה דמולמה ינפ תא תוארל
 .ריעצה "תומולחה םלוח" לע קומע םשור השע ססוגה ןואגה הארמו ,יוד־שרע לע תומה םע
 ידי לע תינמרג המגרותש ,״הגהו םינק״ םשב םיזורחב ה#יק ץרפ וילע בתכ ר״יש תוטב
 ,יולה הדוהי ׳ר יריש תא תינמרג םגרתש ,ומעל רוסמו ןמאנ רפוס ,ר ל יה ר״דה
 ,וייח ימי לכ ךשמב ןיקסנלומס לש ןמאנה ודידיל זא ינמ היה אוה .יזירחלאו לוריבג-ןב
.תובוט המכ ול השעו



ן ףכסנלוממ ץרפ86

 תכלל םילחה ,גארפב תגיגעמו היח הדמע וינפל ץא יכ ,ןיקסנלומס תוארברן
יניד תא דטל וז תילכתלו ;היפוסוליפה תרות תא הטש דומלל ידכ הניוול ־ • ,־י •־
 תריבב ומחל הנמט אצמי ןעמל וז תונמואב ותעידי לע 'הלבק" לבקו "הקידבהו הטיחשה,
 העש יפל םהל ואצמ ח״כרת ביבאב רוכבה ויחא םע הניוול ואובב םלוא .הירטסוא
 ךלה ביל הדוהיו ,םתדובע הקספ םישדח וזיא רובעכ .םופד־תיב הזיאב הינמ תדובע
 .לכ רסוחבו ינועב הניווב ראשנ ץרפש דועב ,טחושו ןזח תרשמ ול שקבל דאבסיצנארפל
 םג .ירבע ןוחרי הניווב רואל איצוהל ןיקסנלומס לש ותבשחמ זא הלמג ארונה וינע תורמלו
 היול־ןב רוחב ביל הדוהי תא ול חקל היסורמ דחא רישע תוזוחא־לעב .יל הקחש העשה'

 ■ דיב ורכש תא ול םלשו ,םיגונעתו אפרמ שקבל םשל ךלהש ,הפוריא יכרכל ויתועסמב
.״רחשה, ונוחרי תאצוהל םינושארה ןירולפה תאמ תא ץרפ לבק הזה ףסכהמו :הבידנ

 הנושארה תרבוחה תא סופדל ןיקסנלוטס רסמ הגשה התוא לש לולא שדוחב ״_
 השדח הפוקת ארבש ,איהה תעב בושח רתויה ירבעה ןוחריה , רחשה" לש

ןיקסנלוטס רבכ וגל עימשי וז תרבוח לש רבד חתפבו .ומויק תונש ו״טב תירבעה ונתורפסב.
, , , , .הלופכ הרטס אוה .תיתורפסה ותדובע לכב םיניעל ןכ ירחא ול התיהש ,ותמגמ תא - _

 םיזובה םיכושחה םיאנקהב םנ םחלהל .*הלופכ הרטמ ול ביצה
.םמעל םישחכתמה םיללובתמה םיליכשמהב םגו ,תעדה תא

*
 ;רוחאמו םינפמ המחלמה התמו ,םינשמ קר המחלמה התיה-—:חשה" ךרוע בתוכ-סינסל"

 םהילע הררש רשא תלואה חמררתס ורענתיו .טאל טאל הקפהל הנילחת םידועה יניע רשא תעכ
 קר רשא ,הפשה תא תוארמ םהיניע תא םכלב המכח האב רבכ רשא הלא ומצעי .תובר םינש
 ־ •תפשב םיסאומה ...ץראב דחא םעל תויהל לארשי לכ בבל ברקל הנה דע ונל הראשנ איה
 !םתנומאו םסעל המה םידנוכ ,לארשי תיב ברקב םהל רכז אלו םש אל ,ולב יוגהב וסאמי רבע■
 תיבל הכלספה בושתו םוי אובי יב ,ונתולגל ןיק אובי יכ הנומאה ונל הפרחל אלו תשובל אל
 אל ונינפ .םירז יריס םשפנ תודפל ישצי םתישצב רשא ,םיפעה לכ ושובי אל רשאכ ,לארשי
 וניררושפ וררוש חב רשא ,יונ לא יונפ ונתא הכלהתה רשא הנקזה הששה ידיכ קיזחנ םא ורוח*
 וניתובאמ םיפלאל םבל םיפכ וכפש הב רשאו .םצרא לע תוננאש תוחומב ובשי תעב ונמע יזוחו
 לבב םתששב םיקיזחמה םימעה לכ ינפ ורוחי אל רשאכ ,שפשה יניעל םיפכ םמד ךפשנ תע■

 וסכתי רשא םיפנחה םישדקתמה לע ידי יתיטנ רשאכ יכ ,שארמ םלכ ועדי ןכל ...חכ יצמאמ
 םימכחתמה לע ידי םירא שג ןכ-בקעי תיבמ תעד תיבשהל •לגלגתי האוש תחת המהו .שדק דגבכ
.״םהיתובא תשורי ירחאמ ןושל תקלחב לארשי •גב תא וחידי רשא ,םיעובצה

 הלכשהה ירחא הפידרה תפוקת םצעב , (1868) ח״כרתתנשב ובתכנ הלאה םירבדהו
 שודקה לכ תא ונתנ ,רואהו םייחה ירוכש ויה םיירבעה ונירפוס רתיש העשב !תיללכה
 ןושלה תא ובשחו ,(הסגרפ־יכרד) תורייראקו (הלכשה־תודועת) םיטולפיד ריחמב םהל
 יכ ,ןיקסנלומס רבכ ןיבה העש התואב — הלכשהל ררועמה יעצמאל קר המצעב תירבעה
 ןכ .הלכשהה תוללובתהמ ליצהל הדיב קרו ,ונלש תוימואלה דוסי איה ונתפש תעיד*
רחיש תעב ,לארשי-ץראל ותבושתו ונמע לש הלואגה תוקת תא הנושאר ןיקסנלומס עימשה

 וניב לדבה לכ לטבו לארשיל האנשה התמ רבכ יכ בושחל ולאוג ונירפוס "י",
• . • • •לוכה

 דלונה תא אופיא תוארל םידקה ןיקסנלומס לש שגרה .םיחרזאה רתי ןיבו
• :..םירחא לש םלכ שמ



87השדחה ונתורפס

."םייחה יכרדב העותה"
 העבראב לודג ןאמור סיפדהל ןיקסנלומס לחה "רחשה" לש הנושארה תרבוחהב

 רפסמ ,הנמדמ ריעמ םותיה ףסוי ,ןאמורה רובג .״םייחה יכרדב העותה״ םשב ,םיקלח
 ושקבב וילע ופלחש תונושה תורומתה תאו ,וייח ימי לכב םיברה וידהנ ,ויתודלות תא-
 תאו ,איהה תעב םידוהיה ייח תוארמ לכ תא וניניעל ריבעמ אוה בגאו ;םייחב ךרד ול■
:השעמה רופס הזו .םתרבחב אב דדונה העותהש ,תונושה תורדשה יגב תוחרא.

 ולחניו ־...ףסוי ינשה םשו ע ר י ח א דחאה םש .םיחא ינש ובשי הבוזע הנטקה ריעב,
 ךא .תודהא םינש ןינקו הנקמ דחי תושעל ופיסויו ,ותומ ירחא םהיבאמ הבוט הלחנ םיחאה
 יכ .ףסוי תשא .רתסאב אנקתו ,םיחאה ןיב םינדמ תע לכב החלש < םינדמ תשא ,עריחא תשא
 רמוא רטניו .דאמ ףסוי חור ביצעה הזה רבדה .םויה לכ םירורמת הנסיעכתו ,התיה ראות תפי
 ןטק רהנ קרו ,הבוזע לא הבורקה הנמדמ ריעב תבשל םוקמ ול רחבד ,ויחאמ דרפהל
 היה ןכ אל .רשע ושעיו טקשה תולשב ותשא רתסא תא ףסוי דחי ויח המש .ןהיניב דירפה
 יכ ,הטמ הטמ דרי םויל םוימו ,רתתסהל ותחלצה שמש הלחה ויחאמ דרפנ רשא םוימ ,עריחאל
 . רפאכ ףסכ רזפתו םיידע תודעל הבהא ותשא לכזיאו ,רטשמב ורחסמ תא להנל עדי אל
 רבשיו ול רשא לכו ותיב תא וחקיו םישונה ואב יכ דע ,דאמ דע ודי חטמ םינש יתש רובעכו
 תכלל ןאמ ויחא לאו ,ונממ הקחר העושתו לכ רסוחב עריחא היה םידחא םיחרי .ומחל הטס
 האנש דוע ,ויחא לעמ שיא ודרפנ תעמ םהיניב התיה רשא האנשה ידעלבמ יכ ;הרזע שקבל
 םידיסחה תא עריחא עעורתה רשא תעמ םיחאה ינש תובלב הל ןק האצמ הנממ המוצעו הלודג
 התיה רשא ,ותשא לבזיא ותסה ןכ יכ .םתרבחב אוביו ל א ע ו ב צ ב קידצה לוקל םיבישקמה
 תילכת אנש רשא .ףסוי עומשכו .לאעובצט קידצה ינפ יאורמ היה רשא ,םידיסחה-דחא תב-

 עריחאו ...•ויניעב היה ויתובא תד בוועכו ויחא לע ותמח וב הרעב-סהיכרדו םידיסחה תא האנש
 ,ותיבב הלודג הרכ תע לבב םהל ןכיו .םידיסחה ויער תא השדחה תירבב קיוחהל ץמוא ףיסוה ■

 איבהל ותוהל הליעוה תאז סנו ,ויחא בל תא סיעכה ןעמל תולוחמב ואציו ותשיו ולכאיו

.״וימסאב ןוזר
 יפמ הכרבו הצע שקבל" לאעובצ ריעל ךלה ,עריחא תיבב דאמ רוסחמה לדגשכו

 שקב אוה .ףסוי ויחא תיבב רקבל ,ויעדוי לכ ןוהמתל ,םאתפ לחה םשמ ובושבו ;"קידצה־
 רתסא בל םלוא ;ויתונובשח להנמו וריכזמל והשעו וילע לטה ףסויו ,ול רצב הרזע ונטמ

 הלילב .םיער תומולח הותעב הלילב םגו ,םתיב לא הסיג אוב םוימ המיא דימת הגה ותשא.
 הרפס הציקהבו "!חצורה תא ושפת !וליצה״ :התנשמ הארונ הקעצ רתסא העימשה דחא
 אוש רבד אל םולחהו .ותימהל ויל^נברח ףיגמ עריחא תא המולחב התאר יכ ,השיאל
 ויחא עריחא יכ ,ףסוי תא רסאמב ומשו וירטושו היצילופה-דיקפ אב םויה ותואב .םעפה
 בשי םישדח הששכ .ורצואףוראב םגיטטהש ,םיפיוזמ ףסכ־־תורטשב רחוס אוהש וילע לילעה
 ;רזכאה ויחא ימחר ףוסבל וילע ורמכנ םע לבק (י םודרגל תולעל ןודיגשכו ,רסאמב ףסוי
 אצי לוקהו ,ושפנ לע חורבל ריסאהל ןתי ןעמל םירוסאה־תיב לע חיגשמה תא ופסכמ דחשיו

 לע הפרח טימהל אלש ידכ ,ואלכ־תיב יגפל רבועה רהנב ועבטהב ומצע תא ףסוי תיטה יכ
 ,ףסוי ומש תא ארקתו ,השיא תומ ירחא תועובש הששכ ןב הדילוה רתסאו .ותחפשמ
 םתיב רכוע ,עריחאמ רזע תחקל הנאמ יכ ,רוסחמבו ינועב הנב תא לדגתו ;תטה ויבא םשכ
 ."׳הב יתנומא הדבא אל דוע יכ ,דסח שקבא אל תוהלב־־ךלמ ידימ" :הרמאב ,םנוה קשועו
.וליג-יגב םידליה לככ חטש-בלב עשעתשהו וינעב דליה שיגרה אל יח ומא דוע לכ םלוא.

.עשמ^סרס (1
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 .אצמנ תע לבב אל יב ףאו ,הנאר דוע יתעדי אל־םותיח ףבוי רפסמ-םינש שבה ןבכ יתויהב,
 יתשש תאז לבב ,יל ויה הרקב הסחסלו ץיקב ידעל אל ירועל *תולמש םנ . ושרדהב םחל יל
 -יתושכ תויציצ יתשב וזהאבו .ובכורה יערו םוסה יתייה םימעשל .יליגכ שידלי תרבחב לינ ילא
 .אלט :ידי יתחלש ןינקו הנקמב סנ < ילשמ רשע לע ןיא יכ יתימדו חור יתשאש < יתצפק .יתצר
 ינאו . הנמדמ״ימ לע שנ ושרפ יתוינא .המרא-ישרח השלש סינש ריחמב יתתנ רשע ץמוקה
 דשא סידלי תרבח לע לשומל יחאו הכולמל יתחלצה םיתשו תחא אל םנ .ךרדה ןתוחנל ןשארב
 ,..יוד שרע לע לושתו התלח ימא יכ ,ינומדק ינוע ימיו וכרא אל יתולש ימי ךא .יב ורחב
 תשחנה ריס תא יתאבה םשש ,ךשנב ףשכ הולמה רכששי תיבמ יבושב ,התולחל ירישעה םויב
 ־דירות ימא יכ יתיאר-ףסכ תרונא, דעב ןיברעב ויתתנו רושחמה ינשמ זא דע הטילפל ראשנה
.העמד לחנכ

.ןוניב היתלאש-?יכבת יכ ,ימא .ךל המ-
 ,חיצב רערעכ לבתב דומלנ הפ רתות התאו ,ץראה לכ ךרדב תכלוה יננה ,ינב ,ינב !הה-

? ינב ,ךל השעא המ !הה .ךרר-הרומו להנמ ןיאב
יתאטח המ ? דומלגה פ יניבזעת עודמ .ךמע יתוא םנ אנ יחק ? ךדבל ? ךרדב תכלוה ךגה-

!הלפכל דוע בושא אלו ♦יעשפ אנ יניעידוה?ךל
,ידמע ךלת אל התא "ינב ,ינכ !הה :םינתמ• ן ורבשב חנאתו י היתועורזב יתוא הקבח איה

.תומדא ילע הש היחת היח התאו ,תיתחת ץרא לא ךלא ידבל ינא קר
 תכ ירצעת אל רשא תעב-הערל יתנב אל יכ בל םתב היתלאש הקוחר ךרדב יכלת ךיא ךא -

?ךתטממםוקל ףא
״...ישפנו יתיונ רשע דע •אכדי רשא םיבואכמה לכמ אפראו טעמ דוע -

 והלדגיו בוט לכ אלמהו ראופמה ותיב לא ןטקה ףסוי תא עריחא חקל רתסא ת^מב
:עורגהןיטה ןמ היהש ,יסופטה "רדח^ה הארמ ךזו .הרותול תורוהל דמלמל ורסמ םג ,ןבכ

רשא םיקד םיצעמ יונב ,םיברכ תנולמכ המוק-לששו ןטק ןינב םיניעל הארנ ץוחמ,
 אלו רשע דע עינה ,גנל וא הסכמל ול היה רשא .ןבתה .םהב בקר אב רבכ י "רדה״ה

 וילע ותש ביבס רשא םיברה םיזעה יכ ;תיבה ףולדי לבל זוע-תורטט ינפב דושעל חכ רצע.
 ,רוחשו חישב השיכמ דחא רדח קר היח תיבמו .ויצח ולכאיו םנובער רבש יד ונממ יחקל
 ול היה רמחב הסוכמ תיבה עקרקו ,ויתועבר תעברא לע תוחשטה דעו דשטס שיבכע ירוקו
 ,הדובר הטמ הדמע ןימימ ריקהו רונתה ןיב ,רדחה עיבר ותדמעל חקל לודג רונת ... הפצרל
 ץע-ןחלש דמע רונתה דגנ .השכמ ילבט ששחו שק הילעו ,הנמט הנטק הטמ-ינשה רבעלו
 תעב השע “׳שא ,דטלטה ידי השעמ <1 עקעק-תבותכב השובמ קר ,רששכ חושמ אל לורנ
 תולמ םנ ףועו היח תומד-שיחותפ חת^יו ,ודימ ענר ףא חינה אל רשא ןטקה ןיכסהכ ודמל
 •יבתכב הלאו ,דומלתכ ונה םהמ םידחא ,םירענ הרשעכ ובשי ןחלשהל ביכשמ ...תורז
 -תלעב לוק תא דכלתה רשא ,הרמז לוקב האירקה תא ארקיו הרוטה ןימיל בשי דחאו ,־ שדקה
 ראות ..̂ םידחאל ויהיו ,עלקה־תטמב העלק רשא הנטב־ירפ תטמ ינפל תורימז תנתונה ,תיבה
 *יטוחכ לוגעו ךורא ומטוח ,תוקשוצ וייחל ,רשב לדו המוק-רצק שיא :דאמ ארומ היה הרומה
 ןקזה •תורעש •ויתודש •פ לע תיתיכעכ תודרויו רוחשמ תורוהש ושאר תואפ יתש ,רשנה
 ןטרמ תובשחמ ובשחב יכ .םינשב אב אוה יכ ףא ,וייחל לע םש ריעז בש ריעז קר וארנ
 קיקרב ץצונו רוחש הסכמ .תובר תובשחמ בושח ילבמ םנ תאזכ התשע ותיערו ;תחא תחאל
 סכר אל יכ .עורש היה ,תוכוראו תורוחש תורעשב הסוכמה ,וכל ...ושאר לע ןששב חושמ
 תתע ךא .ןבל םהיארמ היה םינפל רשא ״ שבל דכייסנכמ .וראוצ לע לעטמ ליעשה ילוש תא
עשעתשה רשא ,ןטקה ונכ םנ ן םב וסשינ רשא ,רוחשו רפע ״ זופזמ הברה םיעבצב וראפתה

* תוקוקח תומישר (1
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 ויה וילנר ...ראפתי וב רשא ויבא ראפ לידבהל עבצ םהיעבצ לע ףיסוה ,ויברב לע םימעפל

 וילענ תא שקב יכ .עתעתמכ הנהו הנה ץריו רטלסה אשנתה התיבה יתא ידוד אובבו " תופחי
 אוה .'שדח דימלת ךל אה״ :רמאיו וילא ותשנב ותכובממ והאיצוה ידוד ךא ;םאצמ אלו

״? ינב ,תדמל המ״ :ינלאשיו ייחל לע ודי ריבעה וילא ונתשנב .ומוקמ לע בשיו ותחונמל בש

 דכ תא תאצל וזפחהב הצרא ליפה ,רצחב קחצלו תאצל ףסוי לע דמלמה הוצשכו
 וב תושעל הצפהו דאמ וילע הפצקתה דמלמה תשא .והרבשיו חתפה דצב דמועה םימה•
 ארי ףסוי .ותשא ןיבו וניב הלפנ השק הרגתו הדימ וליצה דמלמה לבא ,םיארונ םיטפש-
 היה יכ ,דאמ ול הקיצה לבזיא ותדוד ךא ,יתיב הרומ יפמ הרות חקלו רדחה לא דוע בושל
 אלו דאמ ץרפש ורחסמ תאפמ ךרדב דימת היה ודודו ,ףסוי ירוהל השיא ןוע ריכזמכ היניעב
 .התפתל ול ךפהנש ,וביטימ ודוד תיבמ חורבל ףסוי טילחה ןכ לעו ;וילע ןגהל לוכי היה.
 'תיבמ בונגל ותיסהש ,השנמ ,דחא לכונ הבישי-רוחב רזעב תולועפל איצוה וז ותבשחמ תאו
 ואיצוהבו ,ךותו המרע אלמו םינונז ׳־ןב היה הז השנמ .ךרדה תואצוהל בהזו ףסכ ילכ ודוד.

 !ול הנתנש ',לבזיאל םיבונגה םילבה תא בישהו הרשב ודבל וחינה ריעל ץוחמ רענה תא
 השנמ חילצה ןכ ירחא .הל אונשה םותיהמ ,״עגנה״ ןמ הליצהש ליבשב םידגב־־ךרעו תונתמ
।  ךרדה ןמ ותיא ותוטהבו ;םולשבא ודיחי ונבל ערל היהו בדניבא רישעה רתוסה תיבל רודחל
 ,הי לפאמ ב להקה ־שארל יהיו ונוה לכ תא ותמרעב קשעו בדניבא תיב לע האוש איבה רשיה.

 יאמרהו ,ותימרת ישעמ לכ ולגנ ףוס ףוס •םלוא .םיבשותה לעותיתח ליפמו ׳םיאטח״ שקבמה
.וייח ימי לכל הרזנ-ץראל חלוש■

ן ויתורוק תא רפסמ ,ךרדב דדוב ראשנש / ףסויו
 ן רשא ,ףשנה יללצ תא^וחלל חכ דוע ורצע אל םדכ תומודאה וינרק ;דאמ דר שמשה

1  יתחכש םידחא םיעגר .ץראה תוצק דע םתדמע הנורחאל וחקל רשאו ,תע דע תעמ וכיראהו ולדג

 ;. ונניאו-דאמ לדנ יב דע לודנו ךולה ךלה רשא ילצ לא ןמותל וכשמנ יניע יכ ,ידחפו יינע תא.

 ! תוחרופ תושפנמ ,תחש ידשמ םיעגרל יתדרח יכ ריבכ ןמז יתיכבו יתבשי ,ילא יתנות הבש זא
 7י שבי ץע הארמל .ירשב רממ ףדנ הלע לוקל .לבת ינפ לע תולעל הלילה הנפאשת רשא

 ! ברב םולחה אב זא ,־ ןשיאו יניע לע הנש הלפנ ידע ישפנ רמב יתיגה הכ .תוצלף ינתזחא

 ! םישנו םישנא תחרוא יתוארב השדח הדער ינתזחא יניע יחתפבו ...הליל יתועבב ינתעבל ןיגע
 תעגל די חלוש דחאה יכ יתוארב .שא• ידיפל םהמ םידחא ידיבו ״ ביבסמ ילע םירטוע םידלי םנ.

'...לודנ לוק יתומירה יב.

 רפס רשאכו .תובדנ ץבקל ריעל ריעמ םירבועה ,םינצבק תרובח התיה וז.
 תכלל ץופחתה" :והלאשיו ןקז ןצבק ימחר וילע ורמכנ ,אוה ימ ףסוי םהל •0-3“ק״

.״שיא תא ארית אלו םחל עבשת ונתא תכלל הבאת םא ? ףסוי ,ונתא
 יל רצ, :רמאתו ידקדק דע ילנר ףכמ ינרקבתו תחא השא ילא השננ , ףסוי רפסמ ,ורבדבו״

 ידי לאל התיה זא יכ ,יל ןבכ ויתצמא חספ וא רופ היה אול ;םומ לב וב אצמנ אל יכ דאמ

 ,האלה ועסיו םהיתולנע לע ובשי הדעה ישנא לב ...״םיבידנ יחתפ לע יכבסב ףסכ ודי לע רובצל־

 ;בחרנ רכ וטל ורחביו ,םיסיסהל ןבת תתלו שפנהל ודמע הלילה תוצחב .םכותב ינא םמ
 םידליה ,הדש-קריו רשב וטש הכותבו ,םילחנה לע הלודנ תחלק הנדמעתו שא וריעבה םישנה־י

 תואת לכב ...והער תא שיא וחחושיו ץראה לע ובשי םישנאהו ,הרודמה ביבס תולוחמב וללוחש

 " ידיב רשבה תאו .יפל קרסה תא יתתנ ץע״ףפפ יכ ףא ,וניכה רשא םימעטמה תא יתלכא ישפנ

 ירחא .יתא אצמת אל יתדוד יכ יתעדב קותמל שבדכ יפב יהיו ,ידוד תיבבכ ףסכ גלזמב אל-

 .יארקמ יבא .ןקזה יתנשמ ינריעה רקבה רואל .יל הברע יתנש םנ .ןשיאו חונל יתבכש הליכאה:

 יתרס .וידי הכאלמב חלוש שיא שיאו ,ץראה לע תבשוי הדעה לכ הנהו ,יתיאר יניע יחקפכ

וניע תא שובחי ינשהו ,ולנר רשבב עצפ-תורובח השוע דחאה הנהו ,םישוע המה המ תוארל•.
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 .גוש ץר עגר ינפל רשא .יעיברהו ,וראוצ לע היולתה תחפטמב ודי תא רוסאי ישילשה ,האירבה

 ־יינע לכל טלקמ תיב אוה ,"שדקה, ארקנה לודנ תיב לא •ונרס הריעה ונאובב ...ךלפב קיזחי

 ,םיבידנ יחתפ איבל ויחא לעמ שיא ודרפתה ונתרבח ישנא לכ .היא םחלל םידדונה לארשי ינב

והערל שיא ורפס דחי םפסאתהב הליל לכבו ...ריעה בר לא וכילוהל ינוציו ויניע םצע ןקזהו

 יכ ראפתי ינשהו ,תולשבסה>תיבמ תשתכמ בונגל חילצה יכ רפסי דחאה ן םתיסרת ישעמ תא •

 * םכרד תא ותיחשה הזה תיבב םנ .תובר הנהכו ,ךורע ןחלש לעמ ףפכ׳ילכ בונגל ודיב התלע

 .סחיפ העיגרא ידעו " וקחש עגר ;תומלעו םימלע .םישנו םישנא ,הפפאה לכ דחי ובכש יכ

.״תע לכב המוהמה ברתו ,והער תאס שיא ובנג םנ .ארקי תומולהמל

;םיבתכמו ףסכ רורצ ול רסמ ,״שדקהה, תיבב ,ףסוי לש ונגמ ,ןקזה תומב .םשה<ל
;םשה ־לעב אב ,ץראב דומלג בוש וראשה לע ובל לא בצעתמ םותיה דועבו * י *

" .תרשמל ול תויהל וילא והפסאיו

 .תוכוראה ויניע תובגו תוכוראה ונקזו ושאר תואפ ,רשב-אירבו המיקיפר היה הזה שיאה,
 דנב :ונצראב םירגה םידוהיה לכ ישובלמב וישובלמ .דאמ בע ולוק ;םדכ תומודא ויה דאמ

 רועמ תעבגמ ושאר לע ,ונטב לע בחר ישט״רוזא ,םינבל דב*יםנבם ,ץראה לע חורסו ךורא

 םיקידצכ בשחהל ושקבי רשא הלאמ דהא אל יכ - םדלוה םויכ םימורע והזחו וראוצ ,םילעוש

 .תורחאה תועבצאה עבראו ,רוזאל תהתמ ונטב לע וידי תונוהב ;לעממ ליעמה ילוש תא םכרי

."לעממ רוזאה לע

 ־םיה תואובמ לע תבשויה ,הלודגה תורשא ריעל ףסוי תא ליבוה םשה לעב
 יגב יפב ארקנהו האלח אלמה ,םידוהיה בשומ עבורב רשא ותיב לא והאיביו ,רוחשה
 .םיבבוש םירענ םע עעורתה םג ,ףרשןיי התשו העבשל לכא םש ."ןאצ תורדג, ריעה
.הירק תוצוחב םויה לכ וליטב

 ףא אפרנ אל יכ םאו ;םויו םוי לכב ריבכמל ףסכ ול אצמ ,ףסוי רפסמ ,יברו יפולא ,ירוכ״

 יכ .תאז רובעב ומש לליח אל תאז לכב י < ול שורדל ואב רשא םילוחה לכמ ףלאמ דחא

 תוארל םימיה תוברב וחקפנ יניע ךא ;םילבהב םינימאמ ריבכמל ואצמי תודשאכ הלודג ריעב

י י ."ונימיב רקש יכ

 ,םשה־לעב ידי לע קרוה ןקזה ןצבקה ול חינהש ףסכה-רורצ יכ , דחא םוי האר ףסוי
 הלג הנהו .ופסכ־רצוא תא קירהלו ולעפמב ול בישהל רמא יכ ,וידעצ תא רמש זא ינמו

. םישדח תונוע ובר לצא

 -תעודי .דתיה איהו ,םינשסשמחו םירשע תבכ ,היפהפי השא הרנ ,ףסוי רפסמ ,וניתוביבסב"
 ןושארה רדחב םישרוד וילא ואב רשאכ זוע לכב יתבשי ינא .יברב שורדל אובתו ,ילוח

 תינש השאה האב רשאכ ברעב תרחמל .ירדחב יתייה השאה האב רשאכ הנושארה םעפב םנ

 רדחה תלד רוגסל ינוציו .ונתיבמ דאמ קחרה ריעה הצקב רנ רשא והער לא ינחלשיו אוה אצי

ינפל ילע תאזכ הוצ אול -.תלדהל חתפמ היה ודיב םנ יכ .יתא חתפמה תחקלו ןושארה

קל ,ויכרד יתרמש יכ ,רחא שיאלי תייה התע ךא ,ויפ יתירמ אל זא יכ םידחא תועובש

 ורדח תלד רגס רשא ירחאו .הטמה תחת יתאבחתה קר יתכלה אל ךא - !ךלוה יננה :ויתינע

 ייניעו ,השאהו אוה היה וב רשא רדחה לא חתפמה רוח דעב טיבאו יאובחממ יתאצי .ידעב

־איה ךא ,תותשל השאהל והנתיו וילע שחליו ודיב ףרש-ןיי םוכ חקל אוה ...רקי הזחמ ואר

חב ריצפה אוה םלוא ;ףרשיןיי םוכ תותשל חכ רוצעת אל יכ התנע סוכב העננ טעמכ

 :חקבח התשת ןעמל הקיזחהל ץפח ומכו ׳היפ לע והנתיו ודיב םוכה תא חקיו ,תותשל
 .קיח קבחל ךל אל ,שודק שיא ,ינודא ,אל, :רמאתו רוחא ונימי הפדה איה ךא .ונימיב

.'שנרב הנע - יתשודק שא הבכת ךיניע שא - ״...שיא־תשא
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 אב השאה לעב יכ ורטאב ,הקזחב תלדה לע קופדיו ואובחממ ףסוי אצי זא
 תודיעב הב רזוח אוהש .ותלגע תא רוסאל רהמיו ,ותמקנ דחפמ םשה-לעב להביו ; השקבל
ינפל ונצראב םיליגרה ,ןולמה־־יתבמ דחאל ואב המה .ותרשמ םע וכרדל אציו ,םילוח אפרל
.םיתפרכ ץוחמו תיבמ םיארתמהו ,הנש םישמה

 יעו .הפצרל םהל תיבה עקרקו .תיבס תוריקה תא וסכי רוחשו חישו .ץוחמ סתלותח לפרע,
 ־א לניכ םירבועה ,חרוא-ירבועל ןולמ ינשה יצחהו ,ןאצלו רקבל תשר ,םיסרפל הורא תיבה
 תשכ .הסיעה םששנל החונמ םוקמ ואצסי יכ ושישיו ךרדה למעב הצק םשפנ רשא .הלגעב
 תועצמו םירכ םתא וליאוי הלגעב ועסי רשא םיחרואהו ,ןולמהיתיב לכב ואצסי אל עצפו רכו
 .םהילגר רשא הלאו ; םהל בכשמ וניכיו םהיתחתו םילששסה לעו ןחלשה לע חוטש םוחטשיו

 .םולשב םבבשמ לע וחוני המה םנו .עצמל םשובלמו םירכל םהידי הנייהת םהל ,םהיסוס
 .םיכורא םילסשס - וכראל וירבע ינשמו .הסכמ ילב לודג ןחלש ךיתב דומעי התשמה׳רדהב
."ןחלשה ךרואכ

 ותארקל הדרח ,ןולמה לא רס םיהלא שיאו "רתסנ קידצ" יכ תיבה תלעב עומשכו
 הוצ םיברעה ■ןיבו .םירתסנה היתונוע לכ לע וינפב התדוה םג ,םימעטמה רחבממ ול ןיכתו
 לבל תיבה ינב לע הוצ רועישב רתסב ותוא וטושבו ,לותח א דוציש ותרשמ לע םשה לעב
.ורדח לא תשגל ודיזי

 תובלל ינוציו ,הרדחה וירחא יתוא ארק אוהו .ףסוי רשממ ,קוחרמ ודמעיו ועוניו ועמש םלכ,
 > אשנתמ רכה הנהו יתיאר יאובבו ,ולוקב יתעמש .םש התיהנ המ רדחה ךות לא טיבהלו
 תיבה ינב לכ ודרחיו לוקב יתתנ .וברקב אב םייח׳חור ומכ דרויו הלוע ,הנהו הנה ץפוק
 זיגרמ רמ לוקב השאה הארק י יבר .יבר ,הה, -.םהילע הלפנ הכשח המיאו וטיביו ירחא
״! ונדבא ,ונלכ ונדבא ,יבר - בל

 םשמ עמשנ םאתפו ,וב םידקרמה םיריעשה תא שרגל ידכ רדחב םשה לעב רגמיו
 םיעורק םשה-לעב ינפ" תא תוארל םמותשה רדחה לא תרשמה רהמשכו ; הארונ החוצ לוק
 תא יתמחלנ"—. "דאמ ארומ והארמו םדו עמדב עמדת תינמיה וניע ,םדב םילאונמו םירזגל
 ואר תיבה ינבו .'ותמקנ יצח יב חלש אוה םג ךא ,ול יתלוכי םג—תפומה-שיא רמא—דשה
 תא הדרחב ורפסיו ,ןולחה רעב טלמנה תוצונ הסוכמ לותח תומדב שרוגמה דשה תא
 בגנ ,ויעצפ יבואכמב ךפהתה םשה-לעבש תעב ,הלילה ותואבו .ויתפומו 'קידצה״ תלהת
 ולצא שמשו ,דדונ ןזחל רזועל היה תונוש תואלת ירחא . םניו וינודא תחתלמ תא ףסוי
 עימשהש הלבנה־ירבד תאו ותוסג תא אושנ לוכי אל ךא ;םיחרי וזיא ךשמב 'ררושמ״ רוחב
 םשוה יכ ,הליבהמ ריעב ןזחה לע םאתפ האב הדפק םג . הלפתה תעשב וירזוע ינזאב
 תבישיב דומלל ךליו ףסוי ונבזעיו— םיבונג םיסוסו םיפיוזמ תורטשב רחוס רותב רסאמב

 לודגה םירצונל הלפתה־תיב לע ןנובתהל דומעיו וילגרב ריעה לא אב אוה .הלוכש
 דע ראפו ןסח אישב ואשנתי ללק־תשחנ םיפוצמה וילדגמ תשמח״ש ,תויפלתל יונבהו
 דחא ןקז םלוא ,בלצהב וטיבה לע ותוכהל רמאיו יאנק ידוהי וילא שגנ הנהו—'םיבעל
 ;םיבוט םירבד ובל לע רבד םג ,םחל והליכאיו ותיבל וליבוה אוה .ודימ וליצה םינפ אושנ
 וררועתה םינושארה הבהאה ישגרו ,הגש ב׳י תבכ ,הפיה הדליה ותדכנ תא ףסוי האר םשו
 לוכי אלו ,וחצמ םורממ ולגלגתה העז ילגא ,ץצח^יגבאכ ויפב ויה רשבהו םחלה יתותפ .ובלב
.הבישיה תיבל ףסוי ךלה םשמו .ולוממ תבשויה הדמחנה הדליהל ויניע תא םירהל

 םידליו םי־יענ האסכ .יתלהבנו יתעטש .יתיאר .ףסוי רשסס .התיבה יתאב,
 יתש לע ודסעי הלאו ובשי הלא .ביבס ביבס םיכוראה תונחלשה לא םירטוע י 1י-^'^.
לוק וקעצי דחי םלכו ,םיסב הנקה דונכ הנהו הנה ועוניו תחא לנר לע̂ודספי הלאו סהילנר



 יתחת יתדמע ןכל ,ידועמ דוע יתעמש אל תאזכ הלולב הששו הלדמה לוק .ףםי אלו לודנ
 הגש הרשע-שש ןבכ רעג דמע התשה לומל ןחלשה לצא .האתשמכ הנהו הנה טיבאו
 רס?אא ,אבר רמא .אבררמא :תמ יכ הדיחי הנב לע ־תננוקמ השאכ חרוצ רמ לוקב ארקיו
 טיבמ יתוא ותוארב אוה ךא .וילע ■ ימוחנ ורמכנ יכ ,וינשב טבאו וילא יתשננ - • .י אבאאאר
•י אוה שדח הז האר, :וערל רמאיו לודג לוקב קחש הלמחב וינשב

 ־הבג ,ןקז שיא ,חיגשמהו ,אבה שדחה דימלתה רבד לע שחלתהל ולחה םירענה
 ףסוי לבוה זאו .םהב רעג—הכורא העוצר ודיבו םדכ םימודא וינפש ,רשב•אירבו המוק
 המוק־רצק ,הנש םישש ןבכ״ שיא היה הז . המבה לע בשויה הבישיה ־שאר ינפל גצוהז
 ךא ;הביש תרדה ול ןתנ ויתודמ יפ לע דרויה ךוראהו ןבלה ונקזו ,ראות־בוט םג רשב־-אירבז
 הבישיה־תיבב אל יכ וב ודיעה תוכוראהו תונבלה תובבה תחתמ תוקירבמה תורוחשה ויניע
 דיקפ" םינפל היה אוה .״רתוהו יד לבתה יכרד האריו םישנאב אב םא יכ ,וימי הלכ
 הל תונמלו הבישיה ינבל הנידמה תפש תא דמלל הרזעו האצישכו ,״םיסוסב םיצרה תיבב
 םילקש השלש ;ודי לע ןתנ ףסוי .הבישיה־שאר תרשמ ול הנתנ ,וז ןושל עדויה שיא שארל
 ול שקבל ךלוה שדחה דימלתה .היגהנמו היכרד תעדל הרהמ דמל םג ,הבישיהל לבקתנו
 ינע ןב תא םכדסח ולידגת ילוא :םינונחתב לאשיו״ תיבל תיבמ רזוח אוהו ,ותיחמל ״םימי,

 לא ול ךליו והונעי-ונתיבב לכוא הבישיה ינבמ דחא—?עובשב דחא םויל החורא ול תתל
 ולכוי אל עובשב עובש ידמ ךא ,תאזה םעפב העבשל לוכאל ול ונתי ינשה תיבב .רחא תיכ
 םירישעה יכ ,וימעפ םישי םיינעה יתב לא קר בורה לעו .תיב לא תיבמ ךלי הכו ,והחיטבהל
 דחא וא הבישיה־שאר ידימ םתלהת דיגמ בתכמ ואיבה רשא הלאל קר קח םחל ונת*
 םא״הש תודוגאהו םחלהמ םידימלתה םיסנרפתמ תועובק תוחורא םהל ןיאש םימיבו ."הילהנמ
 םיפסאתמ ,שרדמה־תיבב הלפתה תעב ,םיברעה ןיבו .םיתבה־ילעבט םליבשב תפסוא "לחר
.םויה למעמ חונלו םתחורא לוכאל םישנה ־תרזעל הבישיה ינכ

 םישנה-תרזע ףס לע ולגר הכרד הנושארה םעשכ רשא שיאה ןיע התאר דאמ אלשנ הזחמ"
 וחלש םהל ףסכו םחל רשא םירענה ;עגרכ תיבה ךשהנ םירחוס תשסא תיבל .הבישיה׳תיבב
 םנ רשא םירתונהו ;םהידי הבנגב וחלש םהל ףסכ אלו םחל אל רשא הלאו < םהידי רחסמב
 ,םידדושט תואלשנו תוארונ ורשסיו ודער תא שיא וחחושיו ובשי םששנ הלענ הבננב םנ רחסמב
 לבת ינש לע תולעל הלילה ופאשי רשא םיצלמ .םידשו םיששכממ .םיקנע ינבו םיקנע
 יבשעב םילוח אשרל ואציו תורבקב םהיתונכשמ ובזעי רשא םיתממ .והותב םישנא ךילוהל
.םהיעמוש שסנו בל םיחמשמה המכח ירבד הסהכו .ןוע-ידבכ תושפנ זינרהל וא .הדש

 םיגוש תולוקמ תולוק .ברעהו החנמה תלשת תעב ינא םג יתיזח ,ףסוי רשסמ .חזה הזחסכ
 ? םהל יטל ? םחל ימל :לוקב הנע והערו - ? םחל ץמחה שיאה ימ : ארק דחאה ;ינזא העטש
 בנג ימ ! בנגנ ימחל - .תורוגא יתש קר יכ אל -. חקת וריחמב יצחו הרוגא- !םחל ךל אה-
 ךל ןתא יתערצ תא-. ןוברע יל ןת - .ףסכ ידיב ןיא-.ותוא הנק .דאמ בוט ימחל - ?ימחל תא
 ,ןלזג .ןרקש-•אוה יטהל ,רבוד התא רקש-.יםחל תא תבגנ התא— ...!ןיע-ער ,ןוברעב
• ״!בלכ .לשא ךחקי- .התא ןטטח

 לטק־הדשכ היה תיבה הארמו ,תוגחלשהו םילספסה לע הבישיה יגב ונשי הלילב
 אלש ידכ ,תופילח הליל לכב ודמליו ובשי םירענ העברא םלוא .העורתו המחלמ םוי ירחא
 תוישעמ הזל הז ורפסיו ההכ בלח ־רג ינפל םיבשוי "םירמשמ״הו ;הרותה לוק תיבב קספי
 רשא שיו .םיכדד־ירבוע תועתהל ידכ שבכל םישפחתמה וא ןושל םיכיראמה ,םיקיזמו םידשכ
 םימ וכפשי וא ,םפאב קאבאטו רפע ונתי ,םינשיה םהירבחב םילולעת "םירטשמ״ת ושעי

.םבכשמ /תת



סוהשדחה ונתורפס

 תיבב ול הנתנ ותחורא .המענ החונמ הב אצמיו הבישיה תוחרא םע ןיכסה ףסויו
 ותיטנ םלוא .״םילודגה תכ,ב ובישוהו דובכ וליחנה הבישיה־שארו ,םינוגה םיתב־ילעב
 יפיקתמ דחא ,רובכע ןבב לתה תתא םעפ .ול ןגוכש ובצמ תא שיח וסרה וחור־זועו םילותהל
 םתחורא ונממ עונמל םיתבה־ילעב תא ותיסהב ויבא ונטמ םקניו ,הבישיהב דמולה ,הדעה
 ראשנש ,ופסכ לפנ ךכ ךותבו ,םילוחה־תיבל אבוהו תחדקה תלחמב ףסוי הלח רעצ בורמו

 ליבשב אבצל רסמנ ןועדג ורבח יכ ,ול עדונ ונתיאל ובושב .םירז ידיב ,םשה־לעבמ ולצא
 ־תיבב דומלל ךליו הבישיהמ אוה םג שרוג וירבח דימ וביר תא ובירבו ,הלכשה־ירפסב ארקש
 דועו ,רקפה השענ ףסוי לעמ הבישיה לצ רסש ירחא םלוא .״אשידק ארבח״ה לש הלפתה
 םירוסא אבצה יכינחש רהוסה ־תיבל והוליבויו "םישפחמ" ינש םע רובבע אב ןושארה הללב
.םכותב ןועדגו ,והומכ ובשנש ,הרצל םיחא ףסוי אצמ אלכה ־תיבב .םש

 לוקב ובבל יעגנ תא רפס שיא שיא ;חחושנו ןחלשה לא ונבשי ,ףסוי רפסמ .תועש יתשכ,
 ירחאו ...םלש בלב דהי ונלכ ללפתנו העינה ברעה תע ...ויערל הבהא אלט בלבו הטסד
 רנ קר ...ויערמ תזוחאמ דרפהל ול רצ ומכ .בכשל תכלל ולגר תא שיא םירה אל החוראה
 :...רמאו הנע ויתפש אצומל ולחיי םלכ יכ ןועדג תוארבו ...רדחה תא ריאה ןטק דחא
י .״הזה תיבה לא ואוב דע וייח ימי תורוק והערל שיא רפסנ יכ יתצע

 ורפסבו ;ףסוי לש ודוד עריחא ןב ,הנינח םג הרקמב הנמנ םיריעצה םיריסאה ןיבו
 ימד ונתנ אל םחונה־ישגר יכ ,שפנ־תקוצמ בורמ עגתשנ ודוד יכ ,ףסויל עדונ ויתורוק תא
 ,ונוה תשרל ידכ ויחא שפנב שקנתהל השיא תא התיסהש ,לבזיא ,תעשרמה ותדוד םגו .ול
.ויבא לע ותלמחמ ןיכסב הב לבח הנינח הנבו ,וחור יעצפ תא ןכ ירתא התברה

 לדג ,אבצה־תדובעל ולבוקיו םישרחה םיכינחה ונחבי ובש ,הדוקפה םוי ברקשכ
 ארקו ,הליל תוצח דע םילהתב ארק םישפתנה ןמ דחא רענ .םייובשה םיריעצה רעצ רתויב
 תא תוליקמ ויתועמדש הז בל םתב אנק ףסויו — ״! ינתבזע המל ,ילא ,ילא, :םיכוב לוקב

:ונוגי אשמ

 ,יבלמ םדאה בל רשויב הנומאה הדבא !חיש ךופשל והודמל וירוה יכ-רטא-אוה רשואט,
 ללפתהל ידטעכ-רפסל ףסוי ףיסוט-רקבבו ...וימלת לע השרשנ אל דסחה יהלאב הנומאהו
 יתיבבו יתיכב .תוגופה ןיאב הרט ךבאו ןהב העגנ המלענ די ומכ יגיע תובורא םאתפ וחתפנ
 ץמוא ;יבל ירדח לא אובל בנגתה הבוט הוקת־ חורו ,יל ח!ר עגרל עגרמו ,דוע תוכבל שקבאו
 לודג לוק עמשנ ללפתמ ינדועב .ינוליבוי רשא לא תכלל ןוכנ יהאו ׳ םאתפ יל אב חורו בל
 ... ברקו ךלוה ריש-ילבו החטש לוק קר ,םוי םוי עומשל יתנכסה רשא לוקכ אל ךא ,בוחרב
 תוסוכו ;ייו ריש־ילכו םיפותב תיבה ךות לא ץרפתה גנוח ןוטהו תיתלדה ורבשנ ענר דועבו

 דחא ארק - ׳ה תעושת ועטש״ - !םילשוריב האבה הנשל < םייחל :החטשב םיארוקו ,םהידיב
 ,הערה הרזגה תא ריסהל ךלמה בלב ןתנ יכ ,שדקט ותרזע םכל חלש לארשי יהלא-טיאבהס
 נ ארקאו חורה ילע חלצ יברקב יפערס בורב ... ״! ׳ה תא וללהו ורכשו ותש ,ישפחל ואצת התעו
 חיש דחי ונכסש וב רשא הלילה תא ורכזתה !הרצב יחא !ורוצקי הנרב העמדב םיערוזה,
 ;ונשפנל הלואג ארק יכ ירחא ,ןהה תורטזהב הדות התע םנ .ול ןתנ ? ישי ןב תולפתב םיהלאל
 םה םנ םיפסאנהו .לוקב וכביו הקזחב וארקיו ירברב תושעל ורהט םירענה לכ-״! םילהת ירסס וחק
."יבב הברה ובכ

 םיתנש רובעכו ,הלוכשב דוע ראשהל ול רשפא יא יכ ,האר ישפחל ףסוי תאצב
 יב ,בצנ הנטקה הריעהל רס אוה .וילוגלגו וידודנל םעפה דוע בש ריעב ותבשל הצחמו
קרו ,םויה יצחב םידמולמ םמש היה הלפתה־תיב .ךרדב ורצעו הצרא ךתנ.ףטוש םשי
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 בשח יכ (תיבה לא ואובב ףסוי חרואה תא טינקהש וב אצמנ דחא 'שורפ" .,״ ," י"
. • 1 . . • •דסח ישנא

 *־תרזעב וידימלתל הרוהש ,דמלמה םלוא .ותסנרפב ומע הרחתמל ותוא
.ונחלש לע דועסל וטע וליבוהו הבהאו םיטוחנ ירבד ףסוי בל לע רבד ,םישנה

 ןיבת םיצורח דיב יכ הארנ תיבס ךא .רשע השע אל וינודא יב דיעה ץוחמ תיבה הארמ.
 הסבט וילעו ץע ןחלש דמע ךערב ,גלשכ ןבל ריכב םיחושסו םיחומ ויה ויתוריק ;התכאלמ •יתשא
 דעבמ .םודא דיסו מיטב החושמ השצרהו ,האלהמ םירוהט םלכו ול ביבס ץע תואמכ ,ךזו ןבל
 האריו ,ההכ רוא אובי ,הרבשנ אל םהיתוישמשמ תהאו םימב •סטושו וקרוט רשא ,םינטקה תונולחה
 רששט-תיכהיתלעב ..רונתה לעמ רוהט בהזכ וצצונו קרב םהל תויה ןעמל •וטרומ רשא תשחנה-ילכב
 הז לע :רמאתו השיא לא הינש,בסתו -!חרוא ,ךאוב ךורב :םיענ לוקב הרמאב החמשב ונתלבק־ףסוי

 התע ךא .ךילע ףוצקאו ריבכ ןמז הז תישע אל רשאכ ךתא חרוא תאבה יכ < יבל ברקמ ךדוא
 ינשב ענרו תיבה ילכב יתטבה עגר .יתייה םלוחכ -.ךכיר ביטיהל שקבת יכ יתוארב ךל חלסא

!הכרבו םולש ץעמ היהי הזכ רצ תיב יכ ידועמ יששנב יתרעש אל יכ < בלהייזלע םהינודא ־

.*הבהאו ןושש

 המימתה ותבו .רשואמה ינעה ,דמלמה לצא תיבףבל היהו הריעב עקתשה ףסוי
 .םימיענ לבא םירופס םירבד וינזאב רבדלו תופיה היניעב ותוא בבלל הלחה •, הנח ,ןח האלמהו
 רמאשכו —"ךל עלובי ןפ ךראוצ לע תחפטמ שובח, :ול הרמא םתיבמ דחא םוי ותאצב
 המא יניעו ,רבד רבד ילבמ ול הננתתו הראוצ לעמ התחפטמ הריסה, ,ער אריי אל יכ ףסוי

 ברק ,תונטק םיניעו לודג םטוח םערשב־אירבו הטוקה־םרשיא ,ברה םנ .״תועמד ואלמ
 ףסא ברה .תיבה תגהנהב תלשרתמו תונדמלב תניטצטה תינברה ינפל ונגיציו הבהאב ףסוי תא
 טחושכ םג ברה שמש יב , ול היה ותלפתב רזועל םגו ;ונבל הרומל ונמישיו ותיב לא ףסוי תא
 וכרבתה תומאה לכו ,תולעמה לכב רתכומו ״םלשומ,כ הריעב םש ףסויל אצי הרהמ דע .ןזחו

 ,םידוהיםיריסא השלש הריעהל ואיבה םירופכה=םוי ברעב .ותולש ימי וכרא אל לבא ;וב
 :שודקהיסויב להקה םע ללפתהלו חונל םהל ושריש םתוא םיליבומה םירטושה לע לעפ ברהו
, טחשו םיריסאה דחא םק םוצה יאצומבו .םיריסאהל ואיבה םימעטמ ינימ לכו "תורפכ, םנ

 אצי יכ ,רסאמב דימ םשוה ,ומע םירבדב אבש ,ברה ..וינעב ושפנ הצק יכ ,ומצע תא
 רתתסהל ץלאנ ,ברה תיבב רגה ,ףסוי םגו ;רצנתהל הצרש םושמ והוטחש םידוהיהש לוקה
. * ,הלילה תכשחב חורבלו

 גלשב הסוכט הלולט אל ךרדב דוטלנ ילגרב ךלוה ינאו .ףסוי רשטט ,רחשה הלע אל דוע,
 רשא ארונה חרקהמו ןקוזמ וטכ רשא " קנע׳ינבכ םילודגה םיצעה .רעיה ךותב תרבועה ,ארונ
 ףוסי םיעגרל ךא ,תעונ ששנכ המהי םהיתוילד ןיב בנגתי-רשא חורהו ,תוהלב׳יכאלמכ וארנ ,םתרטצב ןנק
 יכ .עגרל עגרמ הנדעטת ילגרו ךלוה ינא .תורבע־םוי ירשבמכ םיחרוצה םיברועה לוק ןומהמ ולוק
 חעמש תוברע יבאז לוק יכ יתימד יכ ,יתומצפ לכ ושחר םיעגרלו .תוקלקלחו ךשח היה ךרדה
.*יניע ואר שרת־םיחצרמו ינזא

 דחי הלגע דחא רפכב ול רכש ,םיבלכו "םייוג, םע ףסויל ויהש םירבדהו ףידה ירחא
 יגפמ "יבר,הל חרובה ,ויקוש. דע תודרויו תולסלוסמ תואפ לעב ,רשב לדו ריעצ ךרבא םע
 אלמ אוה הגהו ,"םידיסח״ה לש הלפתה־תיבל ורוסיו הרמ ריעל ואב םה .ותנתוחו ותשא

 תלפת תא הנק (י הבתה יגפל רבועה .התשמ־־תיבכ םירטקמו םיחחושמ
׳ י .םידיסחה  תאצ רכזל םידיסחהל םויה ותואב היה גח יכ ,תוזואו ןיי ריחמב בירעמה

 אצמ הלפתה־תיבל ובושבו ,םחלש לע לוכאל ףסוי תא ןימזה דחא ןקז .ורסאממ ״יבר,ה
ונתי םלכו ,לוחמב ואצי הלאו םלוק רישב ונתי הלא ,םיגגוחו םיללוה הלודג םישגא תפסא,

,דומעה ינשל ללשתמה (1 ׳
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 שנוע וילע ומישיו םידיסח ינש וילא ושגנ הנהו ,רגב קוחרמ דמע ףסוי ."םהיניע םובב.
 קיריו תוקלמה ינפמ ףסוי להביו .םילענמב תוקלהל וא ,תחא תבב ןיי תוסוכ שמה תותשל
 דחאכ תותשל ביטיי יכ־ ,אוה שפחתמ ךא :םרמאב וישגונ והובזע זאו ,תחאםעפב וסוכ תא•
 םהידגב םטשפב ודקריו ותשיו ,תיבל תיבמ םידיסחה ובבס תרחמה םויב .ונמולש ישנאמ.

 םישנ םג ועעורתה םידחא םיתבב" . םיסנכמהו ןטק;תילטה ,תנותכה קר םחיגהבו ,םהילעמ
 לע תדמוע הירכנ השא יכ םיגגוחהמ דחא חכש רשאכו ,ליג ילא םיחמשה תא תולותב ם!
."םהיפ קוחש םיפסאנה לכ ואלמ הקשיו ונימי ד*

.ותיב לא רסיו ,״קידצ״ה ןכשמ םוקמ ,לאעובצ ריעל ףסוי ךלה םשמ
 םייוגב םיתב השמחב .וידבע יתב ברקב םירשה דחא רצחכ היה .סמוי רשסט ,קידצה רצח,

 ׳תיכ היה אוה רנ רשא תיבב .וינבלו ול ןכשמל ויה םינבא תודסומ לע םידמועו םיקדה םיצעמ
 לעמ יתחתלמ יתוריסה הלשתה-תיבל יאובכ .ואובי קחרממ ועמשל רשא םיחרואל תיבו הלפתה
 .יתינש יכ יתחכונ ענרכ ןבא .הלפתה-יתב לבבכ ןילל םוקמ םש םנ יכ יתרמא יכ ,ימכש
."די הש ךל ביצת יכ ,הזה תיבה םיחרוא ןולמ תיב אל ןה :רמאיו ילא שננ שמשה

 ינפ תא תוארל םיפצמה ,םישנו םישנא אלמה לודגה רדחה לא ףסוי אב ברע תעל
 ןכ ףסוי םג שעיו ,"יבר״הל הרסמל ידכ הקתפ לע ותשקב תא בתכ שיא לכ ."קידצ״ה
.ולצב םיפפותסמה תדעב ולבקל "קידצ״ה תא ושקבב.

 שיא ן דחי םלכ ורבד רשא םיפסאנה לוק ןומהמ .ףסוי רפסמ ,רדחב היה הלומהו ןואש״
 ,ףחד , קחד ויחא שיאו ,והער תשש עומש ילבט ,הנע ,ארק ,רענ ,קעצ ,ולוק םירה שיא
 .שיאו שיא תלפת לבקל ותולנהב קידצה בשי וילא רשא ןחלשה דצב םוקמ ול אצמי ןעטל
 יפתכו הנקה םע יעורזאו םנכ יפכב ןוילנה ,ימוקמ לע ןוכנ דומעכ דומעאו ,די יל יתורב ינא םנ
 ינבאכ ...הממדל הרעסה המק םאתש ...הלטלט ינולטלטי לבל ידעב וככוס םירצבמ ילדיטב
 חתפה לא ,הניפצת דחא םיקמ לא םהיניעו לגר וא די ומירה אל ,ומוקמ לע שיא תטע הבצמ
 המוק םר .הנש םיעבש ןבכ ןקז שיא ,קידצה ינפ ואריו החתפנ תלדה .קידצה אובי וב רשא
 .הולשו חכ .־גנוג שא תוקיפס ויניע .והזח דע דרוי רחצ רטצכ ןבלה ונקז ,־יאור בוטו
5  ודקדק דע ולגר ףכט םדמדא־ןבל ישט שיבלמ שבול אוהו ,םימודא םיחופתכ תואלמ וייחל
 דחא טבמבו . תודבכב וימעפ םירה אוה .דובכ רמוא ולכו ,ישט והסכ וילענמ דע ותפנצטש
."ביטיהל הברמו דסח לאב םינפ רואמב ודסחל םילהיטה םדאה־ינב לכ לע ףיקשה

 לע ףסוי םמותשיו ;ויתורוק תא ול דיגה. קידצהל ףסוי תקתפ תא יאבגה רסמשכ
 ולחה םידיסחהו יאבגה םגו .ואוב רבד לע ״יבד־״הל ועידוה בצנב וירכמש עדי אל יכ ,אלפה■
 ודובכ לדג רתוי דועו .ותרות ליבשב וירבדב והדבכ קידצה יכ םתוארב ,ףסוי תא ברקל
 אוה .ותדע ינפל קידצה עימשהש ״הרות״ה לע רוזחל עדיש ירחא ״יבר״ה תיב ינב יניעב
 םלוא .קידצה ןהלש לע ול הנתנ הנמש החוראו ,הלפתה־תיב די לעש תוטמה־רדחב ןשי
 ןואג״ה תא םינגמ םידיסחה ירוחב תא עמש תחא םעפ . בר ןמז חונמ ףסוי אצמ אל הפ םג.

 תא ףרחיו וברקב ובל ץמחתיו ;הצמשל ומש תא םימשו ,תודיסחל דגנתמה ,״הנליומ
 לקש׳יצח קידצה ול ןתנ זא .עוצפו הכה והוכיו םירוחבה וילע ומוקיו ,םהירומו םידיסחה
.םידיסחה להקב וכרד תא ביטיהל המבש ריעל והחלש יאבגהו ,הכרב־ןמסל-

 ,ןומלשו .ויכרד לע• חקפמל םקוהש ,םורעו ןבג שיא ,ביריוהי והלבק םשל ואובב
 ירוסחמ לכ תא אלמ—םתוא ותארימ ןיע־הארמל קר םידיסחה םע ךלהתמה רישעו רואנ רחוס
 :השק ןויסנ ידיל ףסוי אב הרהמ םלוא .ול שודק ״יבר״ה ןוצר יכ תוארה ןעמל ,ףסו*
 ןתונ וילעב תיבב עמשיו הארי רשא לכ תא רפסל דעונה ,לגרמל ותוא השע ביריוהי■
לע דאמ והכה ףסוי בל .םידיסחה םע תמאב םלש ןומלש בל םא תעיז ןעמל ,ומחל



ן יק סנ לומס ץרפ^

 בישהל לוכי אל לכונה ביריוהי תא ותארימו חור ןויפרמ םלוא ,ול ןתנה בעתנה דיקפתה
 ברעב ופסאנ םידיסחה ידגנתמ םירואנה יכ ,ביריוהיל ויפמ עדונ הככו .םקיר וינפ תא
 ■ידכ ,םב ךמותה ריעה־רש לעו םיכושחה םהיררוצ לע הגולת־בתכ וכרעו ןומלש תיבב דחא
 םש הרםטל ידכ ,הבורקה ריעהל ףסוי ידי לע החלשנ הנלבוקה .גרוברטפל וחלשל
 הכב ףסויו .רסאמב ונמישיו ןוטלשב ריעה-רש תא תיסה ביריוהי דיל הלפנשכו ,הטסופהל
 ינזאב תושק רבדיו ,ותלואב ומחל ןתונ וביטיטל ללוע רשא תא ול עדוהב םירורטת־יכב
 *בש דע םיטי השש םש הנעתיו םירוסאה־תיבב ותוא םג לבוגה םש זאו ;ותיסמ ביריוהי

.ישפחל ואיצוהו ןוילעה חקפמה
 ,תילגנא והדמליו ותיב לא והפסא ןימינב ליכשמה יכ ,םידיסחהל דוע בש אל ףסוי

 ,םינש שלש הז התוא ובזע ירחא ,ה ל ו כ ש ל בש םש ותבשל הנש רובעכו .ןובשחה־תרותו
 אב אוה .החונמ יעגר הלב םתיבבש ,םינפלט וירכמ תא תוארל עגעגתה לבתב דדובכ יכ
 הכר המלעל .דתיה רבכ ,הרפש ,הדליה ותדכנ הנהו ,ריעב הנושאר וברקש ןקזה תיבל
 הריאה איה .שא הניציפתתורוחשה היניעו החונמו בצע ונילי םיכוראה היגפ לעש ,הנידעו
 םתיבב תבשל אב ףסוי .ורחסמ תונובשח להנמל והנמו הבהאב והלבק ןקזה םגו ,היגפ ול
 ,המו .התבהאב ושפנ הקבד טעמ טעמו ,הרפשל תילגנאה ןושלה תא הרוה היונפה ותעבו
 .,בוזעה םותיה ,ותוא תבהוא ,הרישעהו הפיה המלעה ,איה םג יכ ,היפט ועמשב ורשא לדג
!םייחה יכרדב דומלג העותה

 *יהו .תורעוב םילחנכ וסה רשא ,יתשש תוקישנס הקשנאו .ףסוי רפסמ ,הנימי דיב קיזחאו"
 אלו רבד הרבד אל חכב יתועורז יתשב הקבחאו ירחא היתכשמ רשאכ םנו ; הדי הכשמ אל
 ־רשאכ ךא ,המדרנכ יתועורז ןיב הקובח דומעתו ןהיתורמשב ומכ היניע .ידי בישהל התמנ
 חכ וב ןיא רשא שיאכ ,םינונחתב ילא טבתו המדרתמ ומכ הררועתה רוהטה החצמ לע היתקשנ
 .תיניעב יכ .ילא התבהא הלדג ךיא תוארל יניע וחקפנ זא .ושפנ שקבמ ומחול תא םחלהל

."ינשב םוקל הבל הנתנ אל תאז לכבו ,ילילפ ןועכ יתישע רשא השעמה היה _

 הלחמ התלח הרפש םא .ונטמ םעפה םג הפרה אל ףסוי יבקע רמושה ןוסאה םלוא
 התבו הלוחה תא ןכרדב הולמ ףסויו ,דגאלוגליה יאה לע אפרתהל םיאפורה הוחלשיו הזע
 ראב הכולמה־ריע ךרד םרבעב יהיו .תילגנא םירבדמה יאה יבשות יגפל ץילמל ןהל תויהל
 *תדובעל ןודנש ,הנב תא םהיניב הריכה הרפש םזו ,הלעת םירפוחה םיריסא תרובח בוחרב
 הורוקו רבדה תבס ול רפסתש ,ותבוהאל זא קצה ףסוי .םאתפ דחפמ ףלעתתו ,תימלוע ךרפ
 םקנה ישגר !עריחא ודוד תב איה ה״ופש יכ ול עדוהב ורבש לדג המו ,התחפשמ
 הררועתנ דוחיבו ,הרפשל ותבהא ישגרב זא ומחלנ ,ותיבו ויבא רכוע ,ודוד תיבל הביאהו

 יתש םע ףסוי .אובל רחא אל הדוקפה םויו .תונוסאה לכ תבס ,ותדודל הגשיה ותאנש
הגהו ,םיב הגילפמה רוטיק־תיגאב םכרדל ואצי םישגה

 ן״ציח ואצי הירחא .המחלמ תעירזו עימשהל חולש ךאלמכ .ןופצ יתכרימ התלע הנטק בע״
 הורעניו הינאה יתכריב וזחאיו רדחה ןמ וחיגה הרעסו הפומ .עיקרה ינפ וסכיו דע יררהכ לפא יגנע
 שיא שיא .ןאיקב הניעתתו ןיימ תורוכשכ ודדונתה םישנהו ,ועוניו וגח הילע םיבשויה .הועלקיו

 ־רפסמ ,יתדוד םג . הינאב קחשל ירזכא ךאלמכ הסק רשא .הרעס חורמ אבחמ אוצמלו תדרל רהמ
 .הילגר לעו הידי לע לחזתו תדרל החכ תיראש הצמא .םידחא םיעגר הקזחתה רשא .ףסוי
 ונבכש חתפה לא ונשננ םרטב ךא ; הירחא ונחנאו ,תחתמ חינאה אתב רתסמ אוצמ ןעמל
 ־דומעב יתקזחה חכ ברבו. חורב הלעכ הינאה תא עיגתו םיליח הרבג הפוסה יכ. הפצרה לע ונלכ
 גנעתו הסלעתה רשא הרפש ידיב יתזחא תינשבו .תחאה ידיב ןעשנ גגה וילע רשא לזרבה
 —...חס ינפכ הינפו ילומל הפצרה לע בשתו דומעב איה םנ הזחא המא .רוזאכ ילא הרשקאו , היניע
״1 יל העישוה .ילא ,אנא-ארונ לוקב יכבב יתדוד הדירוה-ונדבא .וגלב ונדבא״
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 רשא ,ןטשה לא יארק, :הרבע לוקב ארקיו אוהה עגרב הילא הררועתנ ףסוי תביאו
 • היפכ הקפס״ ףסוי תא הריכהבו ״! תכפש םימד יכ ךשפנ יכפש לא לא אל ,הזוח תישע ותא:
 הילוסרק ודעמ דומעהמ הידי הריסהב יכ ,הבר םוהתב חצנל דבאתו—!היוא :ארקתו•
 :גרובמאהל דדנ ףסויו ,התמו העגתשהו ןוסאה תא אושנ הלכי אל הרפש .״לגה התוא ףוטשיו
 !.רכשב ותד לע וריבעהל ושקבו ול וברא םיתיסמהו, רוסחמו ינוע האר םש .ןודנולו•

 םיבידנה םלוא .״ותמשנ תא רוכמל, רשאמ ה ז טי ט ה רהנל ומצע תא ליפהל רחב אוה ךא
 י האריש דע וינעב ףסויל רוזעל וצפח אלו ,הזב וקפתסה אל לארשי ינבמ (*םיסקודותרואה.

 דבא אל םא עדוי יטו .תודהיה יגהנמב ריהז אוהש םידע איביו "תורשכה ויתויציצ, סהל
; ־רפס־תיבל וסינכהו דוד־ןב ררושמה ודיב ךמת אלול הירכנ ץראב וינעב העותה םותיה.

 ! היפהפי המלע ינפל וביטמ ותוא גיצה ןכ .ילאקיסומ ןורשכ ףסויל היה יכ ,הרמזל
 ■ הב בהאתה אוה .בגועה יפ לע טורפל הדמללו התיבב הרקבל לחה ףסויו ,ויתורכממ הרישעז.
 ףא וב רחיו .התבהא שקבו הינפל ךרב תחא םעפ ערב ויתושגר וילע רבגתהבו ,הרהמ•
 םחל לכוא ,םש ילב ןב ,הפ ךל המ, :םעזב ארקיו ,ותוחא דובכ לע דאמ דרחה ,היחא.

 ףסוי ןימזיו .״בעתנ ץקשכ תולעמה ןמ ךיתלגלגו ךב ידי זחאת ןפ עגרכ ךל חרב ...?דסח
 בכשו שונא עצפ עצפנ ףסויש דועב תומ־רודכב תמוה חאהו ,םיגשה־תטחלמל ובילעמ תא.
. הרכה ילב ותטמב םישרח השש•

 חטמ לע בכוש יננה יב יתיארו-־ףסוי רפסמ-...דוע ונרכזא אל רשא םולחה ןמ יתוציקה,
 . בהזו ףככ ילכ קשמ .ילע םירטוע םמד םיתרשמ .בוט לכ םיאלמו םילורנ םירדחב הרובכ
 י ינב לכ םא ינשכ וא ,רוהט ךאלמ ראותב הראת רשא .הגונעו הכר המלעו ,ינזאב עמשי
 י בבוש ינא רשא .הטמה לע הבוטמ הלאמש ;ילצא תכשוי .תיממה לוקב העמש םרטב םדאה '

 י ומב .ךשה ילב יב הנטבת היניעו ,יניע הנבאכת לבל יחצמ לעמ יתורעש ריסת הנימיו ,הילע
*? השקשנה תאז ימ .יבל ךות ,יניע ךות ורדחי ןטבמ יוקו .תותובעב ילא הנה תורושק

 ■ לדג המו .הינמחר תוחאכ יוד̂שרע לע ותוא הדעסש ,היפהפיה ותבוהא התיה וז
 אציש ומכ ,רהנב עבט אל ויבא יכ ;ויבא תב ותוחא תמאב איה יכ ,ול עדוהב ונוהטתו
 י המ םלוא . ךרדב ודבאנ ותיבל ויבתכמו ,רשוע םש השעו םיה תנידמל טלמנ אלא ,לוקה.
 תא םג הלואש ןוגיב דירוהו ,ויחא שפנ תא חצר יכ ול עדוהב ףסוי בל תקוצמ םנ הלדג.
 : םיעגפל אלא רצונ אל והומכ חלצוי אל רבג . רבדה תא ועמשב ץבשה וזחא יכ ,ויבא•

(  הרבגתנ ףסוי תלחמ ,ןוסאה דימת זחא ורשא בקעבו ,םירחאלו ומצעל םרגש םיבואכמו *
 י ןנוכתהו תונוש םירע רקב אוה .ךרדל אצי תוגונה ויתובשחמ תא רזפל ידבו ,בל תקעט■

 ■ תרושב םהילע ויתופקשהו וימשר תא ועידוהב ,היסורבו הפוריא ברעמב וניחא ייחל
 י תא ויניעב האר יכ ,ףסוי עידומ ןורחאה ובתכמבו .ןמאנה ואפורלו ותוחאל םיבתכמ.
 ; רפכ הככ ...םירופס וימיו תומ דודכ וב עגפ םיכומה לע ןגהל ודמעבו ,״םימורגופ,ה יארומ•:
.תוכופהתו תורומת ,םילוטלט םיאלטה ,וייח ימיב השעש תואיגשה לכ תא וימדב העותה;

 אוה ,"םייחה יכרדב העותה,ב ויפא תא רבכ הלגמה ,ןיקסנלומס לש ונונגס " ,
 םיאתמ אוהו .תצק ייצילמו שטולמ יתלב ,ריהמו ףוטח ,בברושמ ,לק •ן^יייידרע'

 יטנאמורה הזוחה ןיב עצמאב דמוע ןיקסגלומס .ףרפרמהו יחטשה ,בחרה ורואת ןפואל־
ןאמורה .וירחאםיאבה (איהש וטכ תואיצמה תא םיראתמה) םיטסילאירה םירפוסהו ופאמ
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ןיקפנלומס ןירפ^8

 ;םיבורק םה — ומאכ ,םיילאיר־־יצח םה ,וירופס רתיכ ,ולש ןושארה , ׳
 םהב אוה םירקמה לש יללכה רשקהש דועב ,םהיטרפב תואיצמהל

 אוה .הצחמל אלא הנוכנ הניא ןיקסנלומס לש היגולוכיספה םנ .יטנאמור ,יעבט יתלב
 הנוכתהש דועב ,םייטרפה חורה־יבצמ תא ,םידדובה תושגרה תא יוארכ בור יפ לע ראתמ
 ,םיאמרהל ידמ רתוי םינימאמ ולש םירשיה םישנאה .ידמל תיעבט הניא וירובג לש תיללכה
 קחשמ תא םיאור ונא ןיא יכ ,ןאמורהב ודיקפת ךרוצל קר ארבנ ולאכ רובג לכ הארנ ללכבו

 , הארנ ןכ לעו ,תושגרה אלו תובשחמ קר בגא חתנמ ןיקסנלומס .וייחבו ויתושגרב םינוגה
 ' םיינוציחה תוזחמה תא ראתל ביטימ אוה תאז תמועלו .תינויגהכ ולש היגולוכיספה לכ

 רודב ונייחמ וירויצמ המכל .הצלה םשל םימעפל תצק םזגמ אוה יכ םא ,םישנאה תונומתו
 .היצנידניט רפסטהל התיה אלול דוע הלודג רתוי התיה. םתובישחו ,ירוטסיה ךרע שי רבעה
.הלכשהה ידגנתמ תא תונגל (היטנ)

 .תוצרהל היטנה) יטסיצילבופה ןורשכה ןיקסנלומס לצא קזח דוחיב
ב.ם

כ
 לע תוטרופמ תופקשהו תונויגה םיאלמ וינאמור לכו ,(רמאמ ךרדב וירבד תא וט^יל

 ולצא השענ רופסהש שיו .לארשי תדועתו הלכשהה ,הרבחה ,םדאה ייח יי
 רשעכ ןאמורהל ,לשמל ,ףסונ "םייחה יכרדב העותה, לש יעיברה קלחה .ר טא טהל לפט
 •ינינע לע םירמאמ תצובק אלא םניא ליכמ אוהש ףסוי יבתכמו ,רואל ותאצ, ירחא םינש
.הפוריאב הקיטילופהו לארשי

־ויתואלת .קזח יתלב ןוצרו הרישע שפנ לעב אוה ,ןאמורה רובג ,ףסוי י
-ןשוח תא והקה יכ םא ,דובכהו רסומה שנר תא וב ותימה אל תוברה " חםוי 1יניבת
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 תחונמ ול אוצמל ותפיאש .רשי םדא ונדוע לבא ,םינתסיא דוע ונניא אוה .יטיתסיאה
 רבחמ אוה .םשמ ואיצומ ולש ירסומה שגרהו ,תוצב ינימ לכל ותוא תכשומ םייחב דמעמו
 " היגהנמכ ריהז ונניא יכ םא היתוקתו תודהיהל ןמאנ ראשנו ,תוימואלהו הלכשהה תא דחי
.ומצעב ןיקסנלומסל ףסוי המוד ,וייח תוערואממ המכב ומכ ,הז רבדב

 ;"רחשה, לש תונושארה תורבוחה הנומש תא רואל איצוהל ןיקסנלוממ חילצה בר למעב
 תורחא תולודג םירעלו גרוברטפל ךלה ןוחריה תלכלכל ודיב ויהש םיעצמאה לכ ולכשכו
 דנע רבחמכ םירישעה יתבל םנכנ היה אל ןיקסנלומס" .םימתוחו הכימת ול שקבל היסורב
 * ,םידי תולועפל לודג ןויער תאצוהב קסועה שיאכ םא יכ ,חתרומו עורק בלב חתפב דמועה
 ןיקסנלומס לבק ןכ לעו .(* ״םרשב לאו םמצע לא עגונ ׳ןויערה רשא םישגא לא הנפי רשא
 .תרבוחהב .הנושארה ותנשב ״רחשה, תאצוה רוטנל ידכ ול השורדה הרזעה תא דובכ ךרדב
׳  ןוחריה ליבשב רבכ אשנש תואלתה לכ תא ןיקסנלומס רפסמ הנשה התוא לש הנורחאה
 תא היחת אל רשא תאזה הכאלמה תא בוזע, :רמאל וידי תא םיפרט וירכמש דועב
 רשא הפשהמ ךינפ ריסת ךא םא ךלטעל רכש תוארל ךדי לאל שיו שי םנמא יכ ,הילעב
 טילחה ןכ לעו ,וייחמ ונתורפס תיחת ןויער רקי היה ןיקסנלוטסל םלוא ."חלכ דבא הילע
 תירבע־יארוק יכ ותוארבו .הינשק ותנש תא ולחה םרטב ,ןוחריה םויק תא יוארכ ססבל
 רתיבש המואה יבוטל תונפל רמא ,לודגה ולעפמ ךרע תא דוע םיריכמ םניא היסורב םיטעמה

 היצנארפ ,הינמרג ,היגיברונ ,הידייוושל ךלה אוה .הפוריא תוצרא
 תירבעה תורפסהב ךומתל םידוהיה יליכשמ תא םוקמ לכב ררועו ,הילגנאו ^ ^

 תווקת אלמהו בהלנה ןרבדה ןיקסנלומס .״רחשה, לע םותחלו היחתל המקש * 'י|'פנ 'םפ

רשבמה איבנכ ןהה תוצראהב םידוהיה יבוטו "םידיחיה םידירשה, יניעב היה תוימואל
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 עדותה ןילרבב .ולעפמל םדי ונתנ תובגשנה ויתורבדמ לע םגנעתהבו , ״םיתמה תיהת,
 טעמכ ול ןיא רבד" יכ .רפסמ אוהו ,לארשי־-תמכחב קסועה ץגוצ לודגה דמולמהל ןיקסנלומס
 תוארל הפסכנ םשפנ רשא םיבשו םירבוע ותיבב לבקל ןאמי רשא לע דימת לצנתיו ,םדא םע
 ןיקסנלומס רקב זיראפבו .״ינפל הבורמ הכאלמהו יתומ םוי עדא אל ,רצק םויה :ורמאב 'וינפ
 רשע בירקהל יתייה ןוכנ בבל תחמשב" :ול רמאו וילע חמשש ,הימרכ ידוהיה רטסינימה תא
."רבע־תפש דומלל ידי דוע האצמ אול ייח תונשמ םינש

ריעה תברקב יכ ,םולשב ןיקסנלומס לע ורבע אל וללה תוקוחרה תועסמה >תןם תנ:ם
לצנ םנ ךרדב קרו ,הב עסנש היגאה הרבשנ תימורדה הידייוושב רשא ימלאמ י ׳

 אל יכ ,ול הרקש םנהו הז ערואמ רבד לע וייח ימי לכ רפסל בהוא היה ןיקסנלומס" .תוממ
 ול תפקשנ התיהש הנכסה לדוג תא םזגמו גילפמ היה וילע הבוטה ןוימדה דיכו ,תומוהת דרי
 ילג לע אשנ תופוצר תודחא תועש יכ ,רפסמ היה הצילמה די ותוא ףוקתב םימעפלו .םיב
 תלתמ הלחה הזה ןוסאה םוימ םלוא . (* ״וייח תא ליצה אלפ ךרדבו ,תומוהת דרי םג ,םיה
.םדקמה וצק תא ול הניכהו ,ןיקסנלוטס לש קזחה ופוגב שרש תוכהל תפחשה

 ,םישנאהו לבתה תועידיו םימשר המכב ותוא רישעהש ,ןיקסנלומס לש לודגה ועסמ
 אופא ול הלע —ימואלה ןויערהל תושפנ המכ שכרו ,םיאבה וירופסל רמוחכ ושמשש

.רקי ריחמב
 ןפואב ,יוארכ "רחשה" תא רדסל חילצה ל״רת תנשב הניוול ןיקסנלומס בושב \
.ברה ולמעל רבש אצמ אל ןיידע םלוא ;ושדחב שדח ידמ ,ןדעומב הנאצת ויתורבוחש

 אל - תישילשה הגשהל ״רבד חתפ״ב ןיקסנלוטס בתוכ - תונושארה 'רחשה״ תונש שלשכ״
 תויחהל רכש אוצמ ןעטל דבע תריבע דובעל ילע לטנ םא יכ < ילמעב רכש יתיאר אלש דבל
 גוסת אל רשא הינסחר םאכו ,תוסנכהה לע ובר וילע תואצוהה רשא .״רחשה״ שפנו ישפנ
 הנש ,ויתייחהו ויתלדג ,ותוא יתיבחו יתחפט ןכ הנטב ירפ ןעמל הדובעו למע לכ ינפמ רוחא
 בתיכה יתייה ינא ...ותויחהו וטיקה ןעטל קר תובר םינש יתיאר אל החונמו יתלזנ יניעמ
 , ...םירמאמה תא ארוקו םיבתכמה בתוכו ודעומב ותוא חלושהו תונובשחה-האורו הינמה ,רפוסהו
 י ירחא הינשה םג וא .הנושארה העשה דע תירישעה העשה ןמ בורה לע> הלילב , הלילב קרו
 תא םנ ,תבתכ איהה תעבו ."רחשה" ןעמל בותכל ילע היה רשא תא יתבתכ (הלילה תוצח
 יתיאר אל טעטכ יכ דע לנלנכ ישאר ילע בבס םימעפלו ,('םייחה יברדב העותה״'. הזה רפסה
 סופדל ותתלו הלעה תא רוטנל ידי האצמ רשאכ לינ ילא יתשש תע לכבו ;יבתכב רינה תא
.״תואינש וב הנאצמת אל םא תעדל אורק ילבט םנ

."םייחה יכרדב העותה״ב ךכ לכ םיטלובה ,תוליחבהו ןוזפחה ינמס ןאכמו

 ז בבס ,ךרועה יחא ,ביל הדוהי יכ ,״רחשה״ בצמ בטוה ומויקל תישילשה הנשב
 [ רתויהו ישפח רתויה ירבעה ןותעה אוה יכ ריכהל לחה להקה םגו ,וימתוח תא הברהו היסורב

 םיפדה איהה הנשבו .םהיתוריצי תא ונירפוס יריחב ומסרפי ובש , בושח ׳
 'בשחהל לוכיש ,״ףנח תתמש״ ולש ןאמורה תא ״רחשה״ב ןיקסנלומס * ^^ תחטש"

.הסירואב ונדועב ותוא בתכ יכ ,וטע ירוכבל
 קוד ,םיער ינש ונל ראתמ ,ונמט דוע ףדונ רסוב חירש ,הזה רופסה

 <.י ל ק ש ל א ו ט ש לש הפיהו הדיחיה ותב ,הרפשב ובהאתנש ,ןועמשו י זאםורה זכות
\ םימולע ןח תואלמ וייחל ,ראות בוט ,הנש םירשעו שלש ןבכ ,םימיל ריעצ שיא״ אוה דוד
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 האלח לכמ םייקנ םירצקה וידגב ,םעט בוטב תויושע רוחשמ תורוחשה ומפשו ושאר תורעש
 חקול הנש ז׳י ןבכ ותויהבו ,הרובש ריעב בר היה ויבא ."וראוצ לע בהז-תרשרשו

 תעבו :הריעצה ותשא םע גנועו רשועב המ ןמז הלבו ,וריע ירישעמ דחא תיבב ןתחל
 םג םהילא רבחתיו .םידוהיה יריעצמ םיבר םהירחא וכשמו הלשטמהב םינלופה ודרמ איהח
 תויהלו המחלמב ודוה רובגכ תוארהל ושפנ הפסכנ יכ" ,דובכל ףאושו ותעדב לקה דוד
 הרחהו הריעצה ותשא תא בוזעיו ריעה ןמ דוד חרב הלשממה די הרבגשכו .'ףלא־רשל
 למח רשיהו ריעצה הרומה ןועמשו ,תודשא הלודגה ריעהל אב אוה .הנוגעכ תדלל
 ולדבנ וללה םיריעצה ינש םלוא .םירישע םידימלת ול אצמ םג ,ונועמ לא והפסאיו וילע
 היונפה ותע תא תולבל בהוא ,וכרד בשחמ ,ןותמ שיא היה ןועמש .םתנוכתב הזמ הז
 היה דודו ;(* ותויניצרו תידימתה ותודידב ליבשב ״בוד״ ול וארק וירבחו ,םירפס תאירקב
.תוללוהו ןיי יתבב םתע תא םילבמה םיזחופו םיקיר םיריעצ םע עעורתהש ,תעד־לקו ריהמ

 תא ולכש תוצירחבו ויפיב תחקלו ותשא תא חוכשל רהמ דוד יכ ,אופיא אלפתהל ןיא
 ובכשמ לע הלילב ובכשב ובל לע הלעי ותשא רכזש שי םלוא .המימתהו הפיה הרפש בל
.המיא תוארמב ול קיציו

 הטמוש תבשוי ויניעל התארנ ענר .ןוע ריבזט ירזכא ךאלמב וינפ חבונ ובציתה ותשא ינפ,
 המיא הינפ וציפה עגר טעמכו ,רבשמ לע היריצב תעונל הכפהנ העיגרא דעו ,יכבב תדרויו
 לעממ תפחרמ איהו טעמ תחא דועו ;ובלל םינונש םיצחכ ורדחיו םעז שא יקיז וחלש היניעו
."וילגר תחת ויפ חתפי התפתהו דרי םיאלפ איהו ,רוהט ךאלמ ינפכ הגונ וקיפי הינפו ,חורב ול

 הלג דחא םוי .ותבהאלו ותוללוהל בושיו הלילה תוארמ תא דוד חכשי רקבב ומוקבו
 תא רבכ הז בהא אוה םג יכ ,וז העומשל םער־םולהכ םהדנ דמעש ,ןועמש וערל ובל תא
 לע דוד ןזא תא רסומל ררוע אוהו .ויתושגר תא הל עיבהמ ענמנש אלא ,הזע הבהא הרפש
" :ותיב תסנרפל ןמאנ רוקמ אצמ םרטב היער ול ושקב

 ורבעי .ץיקב ידעל אלו הרקב הסחמל ךתבוהאל היהת אל הבהאה יכ ,חכשת לאו רוכז,
 הנישעת אל ךידיו ,הבלב תולפמ אצמל בושי םייחה ץפחו ,המדרתה ימי ,ןורכשה ימי
 ,לבנו ךולה ךלת הבהאה ...ירזכאה רוסחמה ינפמ סונתו ףרוע הבהאה ךופהת זא וא 5 הישות
 םנו ...ןיאו - םשפנל לכוא ולאשיו ומוקי ודלו.י םינב .ץראה בשעכ וציצי הבהאה ירפו
.״אשמל ךילע היהת ,םייחה רוא הארת הלצב תרמא רשא ,הבוהאה ךתיער

 ריהזאו ךלא ;ךרבח ייחל םימדוק ךייח״ :ןועמש בל לע הבשחמ םג התלע דחא עגר
 .'םיבואכמו םעכ ותב עבשת ולצב רשא ,חעדה לק ירבדב ןומא ןתי לבל לאומש תא.

 .תלעות הזמ איצוהל ידכ ןושלב והער תא הכי אל רשי שיא יכ ,ובל לא בישה דימ םלוא
 .הרס וב רבדל וצפח תא קיתשה ןעמל ויחבשב םזנל הברה ,דוד לע לאומש והלאש רשאכו

 .״ונממ בוט ןיאו ,דובכב ודי תיח אצמיו—ןועמש בישה—ךרד רשיו תעד שיא אוה״
 ןאמו ,חור העור אוה דוד יכ , הסונמ ןקז לש שוחב םנמא שיגרה ,לאומש ןתוח ,הירוא
 יכ ,ריעצה ירחא הכורכה ותב תעד העירכה ףוס ףוס לבא ;השאל ותדכנ תא ול תתל
 בהואה ,ןועמש יניעו ,הרפש תא ול שרא דוד .המאלו ותבוהאל תוקלחב תישל דח עדי
 הרחתמ ידי לע ושפנ־תבוהא ונמט החקלנש דבלמ יכ ; תולכו תואור ,בלה-רהטו ןמאנה

 ורדחב חבל ודדובתהבו ,דאמ לדג ונוגי .דיתעב הלרוג לע םג דרח ובל היה ,ןוגה יתלב 1
 םגו ,ערה ולזמו ומוי תא ללק אוה .ובל לעמ לקהל ידכ וחיש ירמ תא ומצע ינזאב ךפש !

.ותבוהא םע ותגהנה תאו ומצע תא םישאה
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 ,היחא תא תוחאכ ותוא הבהא הרפש ןה ?וכרד הפלס ותלוא וא והבד הרקמה םנמאה,
 בהאי והומכ שיא אלו .אוה אשנו םורמ יב הבשח הינואב ותבהא עימשה אל יכ ןעי קרו

 בל׳לושכטו ,לצעל ץצה ,המהבל ןבת :ול רמאנ וטפשמ טופשנ היפ לע םאו .הומכ הטלע
. .*םייחה יכרד עדי אל רשא שיאל

 הרקמ םג םהה םיטייב ול הרק ןועמש רבש לידגהל . (* *אתויגע אלזא איגע רתב״ו
 ןיב היתוגב יתשל םיגתה תשקבמה ,הגמלאה הדלוח תיבב רג היה אוה .ךחוגמ־ביצעמ
 המש םג היה הרקמ יפ לעש ,הריכבה התב עומשכו .התיב לא םיאבה םיריעצה לכ•

הבהא ישגרב הטש תא ריכזהלו ורדחב ובל תא ךופשל הברמ ןועמש יכ ,הרפש
המלע התיה וז .ול קשגל הגוכגכ ויראוצ לע הלפגו רדחה לא הצרפתה .

 דוע הינפ לפשבו ,םילודנ םיחופת ינשכ תומודאו תואלמ הייחל ,רשב׳תאירבו הטוק-תלפש,
 הבנ יבע אלולו < היה ער אל הרענה הארמ .הראוצ תא טעמכ הסכ רשא ישילש חופת
 הרענ התיה זא יכ ,ץראה לע איה תרתנמ ומכ תודבכב הילגר וגהנתה אלולו ,התמוק תולפשו
 אל קוחש לוק ,החטש תע לכב וציפה היניעו .דאטב םירוהט ויה הידיו הישובלמ .הפי

... הדועמ ןוניו הגאד דוע העדי אל ומכ ,הנורגמ לדח
 ...ויניע הארמל ןימאה אל יכ םמותשיו האתשיו ,דאמ דע ןועטש ךובנ ןושארה עגרב -

 ,םאתפ ךל האב ךבל תואת, :שפנ תוצילעב ארקתו היפ תא איה החתפ רשא דע שירחה אוה
 - .תודבכב ןועמש ןושל הרבד - ...״לבא, -.*םילמ ךיפמ הקיתעה ןכ לעו ,יבל דמחמ
 לבא ? הבהא שקבל הרענל אל יכ ,השעי אל ןכ יכ הטדתה ...הרענה הלאש -?לבא המ,
״...תושחל תע אל :יל רמא אוהו ,יבל לוקב עמשא ינא ? םדאה-ינב רתי יכרדלו ונל הט

 הצע שקבו הילע ורמכג ריעצה ימחרו ,תוכבל הלחה התגושמ ןועמש הל חיכוהשכ
 הבש זאו— ״! דגוב, םשב והפרחל המלעה הלחה םאתפ םלוא .התכובממ הליצהל ךיא:
 םג השח ךכ ךותבו .המרחב ודכלל תשקבמ איה הגאות ךאש האר יכ ,החונמה וילא.

 םישגה יתשו ;תוללקו םיפודנ לש לובמ ללמאה שאר לע ריטטתו התב תרזעל הגטלאה
...אוה ה ש א לע ב יכ המרעב ןהל דיגה רשא דע וגממ ופרה אל שפגה־תורמ.

 ,הרפשל הרקמב עדותתו ,תודש א ב השיא תא שקבל האב , דוד תשא ,הגוגעהו
 אובל הגוגעה תא הלכה הנימזה םיבהאנה לש םתנותח םוי עיגהשכו .הזמ עדי אל דודו
 קרו ,החטשו ןושש תיבב .הגובצע תא המ ןמז שרג ןעמל היתוער ןיב תונמהלו הדלי םע
 ,רבעה הלילב התאר ער םולח יכ ; תבצע ןוכשת ,היטושקב היודע תבשויה ,הלכה יגפ לע
.רמ רבד הל אבנ הבלו.

 תא הרפמ חתוערל הטיאו .הלומה לוקב דחי הנרבדתו הנקחשתו ,רדחב ויה תובר תומלע,
 .םישנ דוס חיש לככ ישילשה רדחב עמשנ הלקנ לע רשא .שחל לוקב היתווקתו הבל ינויגה
...התוא תורטועה לכ לא עמשנ אל רשא הממד לוקב ךא .הנוגעה תא תרבדמ איה םנ הרפשו

 רשא .ךריחב תא תוארל הפסכנ ישפנ - הנוגעה הלאש - ? םיאורקהו ןתחה הנה ואובי יתמ -
.אוה םיענ ףא דמחנ .םכחו הלענ רבנ קפס לכ ילב

.הלבה התנע-העש עבר וא'יצח דועב ואובי קפס ילב ,ךל תודות בר-
״... ךינפ וריאי זאו -

 התיבה אב "ךלמל המחה" ןתחה ״! םיאב םה הנה״ :הרבה רדחב הלפנ המ ןמז רובעכ
 !ישיא״ הארקבו ,דוד תועורזב הנוגעה הלפנשכ םתוממותשה הלדג המו — םינתוחמה לכ םע
 םינתוחמהו ,םימהדנכ ויה הלכהו ןתחה . תושגרתה בורמ הפלעתה ״! ירוענ־־ףולא:
...חור לכל ורזפנ

ללמאה תא תפדור הרצה (1
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 תתמש התבש םעפה םג.םלוא ;בלה־־רשיו ןמאנה הבהוא ,ןועמשל זא השרוא הרפש
 , השא לעב ןועמשש ,ןתוחמה לאומש תיבל התלג הנמלאה הדלוח יכ ,המ ןמזל םיבהאנה
 תחא םעפ רבכ ולשכנש ,הרפש ירוה .״םירשופה ינפמ םג דחפמ םיחתורב הוכנה״ו .אוה
 תיבל וכרדכ יאובבו .וינפב אלש ןועמש תא וביחו הבדהל דימ ונימאה ,ןוגה וניאש ןתחב
 ארקתו העוז תורזמ היניעו הרבע םיקיפמ הינפ ,תוהלב ־ךאלמכ" המא וינפל הדמע ותלכ
 תרב ;ךתמזמב תשקונ ךא ,חפב יתב תא דוכלל תרמא התא םג !לעילב ,הזמ אצ :לוקב
 אל יכ ,עשפמ ףחה ןועמש בל תא םירבדה וצחמ םערכ ״! םיטפושה ידיב ךריגסא ןפ ,ךל
 הנורחאל םלוא .הארונ שפנ ־תקוצמב הלב םימי ינשכו ,תאזה הרצה וילע האב ןיאמ עדי

 ןתחהמ החילס זא ושקב הרפש ירוה .איה רקש יכ חיכוהלו הבדה רוקמ תא תולגל חילצה
 ימש תא טק טעמכ הננע הביעהש ירחא הלופכ התיה םיבהאנה תחמשו ,רבד אל לע בלענה
 .םגושש סוכב הנעל ףטנ שדח ערואמ ליטה אלול רתוי דוע הלודג התיה םתוצילעו .םרשא
 וייחש ירחא םיה ילגל ומצע תא ליפהל ללטאה בהואה טילחה יכ ,עידומה בתכמ אב דודמ
.ונממ הרוהטו הלענה ,ותבוהא תועורזמ וקתנהב םייח םניא

 יעמוש לכ ...זנורב אלו ךיתפש לע יסש אנ יאש- ותבוהאל דוד בתוכ - ...!תמ יננה,
...ענר ידע ףנח תחמש יכ ואר :ורמאי שלכ ,שינושח לבל היהא לשמלו ושישי יתער .

."יתייה ללמא יכ "ףנח אל ךא
" *ללטאה הבהוא ןורבדל עמד ילגא הבירקה הרשש ךא ...וערל הברה דנ אל ןיעמש,

 תוריצי לע םיכורא םיחוכוב םגו ,םירתי תוערואמוסירופסב םומע ןאמורה״
 וב שגרמ תומוקמ המכב .ןינעהל םיכייש םניאש ,גניסילו התיג ,ריפפקיש יזאמורה ^

 הגוגעהל ,לשמל ,העדותמ הרפש .יעבט דימת אל אוה םירקמח־רשקו ,רסובו תודלי םעט
 ♦ םשורה ריבגהל ידכ הפוחה עגר דע הזמ עדוי וניא דודו .אלפ חרואב

 םג .ךכב השא ךרד ןיא יכ ,ידמל יעבט הדלוח תבב ערואמה ןיא ןכ ייוי

 דבאי אל והומכ תעדה־לקו זחופ שיא יכ ,ותנוכתל ירמגל המיאתמ הניא דוד לש ותגהנה
 .ןועמש תנוכת איה המלש רתוי . הרוהט הבהא ליבשב תערל ומצע תא

 ,םמצע תא םיכנחמה םילועמה הבישיה ־ינבמ בוזעו ינע םותי והז ־ ז'*ם

.ןויסגב דמועו עובקו םיק אוה ורסומ

 לודגה ורמאמ תא םג “רחשה״ב ןיקסגלומפ םיפדה ,ב״לרת ,הגשה התואב " ,
׳ " ׳ • םל:ע םע.  םינוקת ותדבו וייחב תושעל םעה תא ררועמ אוה ובש ,״םלוע םע,
 תואצותה תא ויניעב רבכ הארש ,ןיקסגלוטס םלוא .םינוציחו ם י י מ י ג פ •תוריהזב םינוקה
.ויתוצעב רתויב רהזנ היה —הינמרגב תודהיה ינוקת לש תוערה

 לארשי ינכ בל דחאתו דנאת רשא תחאה הרוגאה איה-אוה בתוכ-לארשיב תדה רשא ירחא,
 ןדכלטמו ץראכ םא יכ " הנוסאו תדכ קר אל התוא בושחל ונילע ןכל , םהיתובשומ תומוקמ לבב
 וגצפחב ןכ לעו .דחא םעל םתוא תושעל םימעה רתי תובל וברקי רשא תורסוטה רתי לכו הפשו
 חאשת אלו ןינבה לכ רערעתי רערע ןפ .היתודוסדנ_.דהאכ עוננט ונל הלילח םינוקת הב ןקתל
* ."הזה םעהל םשו תירחא לכ

 ןמ, ןכ לעו ,םעה לש תוברתבו הרוסמב הרושק תדה יכ עדויו שיגרמ ןיקסגלומס
 ;"תחא הצעב ויהי ם ב ו ר וא לארשי לכ םא יתלב םינוקת ןקתלו תושדח הב שדחל ענמנה
 תחת ,םהילאמ אלא ןקתמ לש וצ יפ לע םינתשמ םניא םעה יגהנמ יכ ןיבמ וניא םלוא
,םינוציחה םיאנתה תעפשה



703 .ד ש דחה ונתורפס

 הפיאשה תא םג הרורב ןושלב הנושאר ןיקסנלומס עיבה רמאמה ותואב <הטדרוםזוינו,צ
 תא תושועה הקיטילופה תופילח לע וזמרב ,לארשי תכלממ תא שדחל ” 1 י

:רשפאל רבדה

• 61 דצ ,ןיניירכ לש ריזנה ורפס (1

 תלזא יכ ןעי ,ץראב הבלסטו שעל תויהלו בושל ךתוקת בוזע :הכדנ םעל רסאל לכונ אל,
 לארשי עשר דוע יכ אוה ענסנה ןט יכ .םירטואה ירבד ויה תטא םנ אולו .ךצפח אצממ ךדי
 ןמ הטה םויה רשא םירבד םנשי-לבתב ענמנה ןטי ןיא יכ ףא-םדקמכ ותכלטטו וצראל בושי יכו
 שעה יכ םינש האס ינפל שיא אבנ ול .םדא תולועפל רבב ואצי תודחא םינש ירחאו ,ענמנה
 סעה יכ-לבתב םידרופמו םירזופמ המה םנ רשא .םדקמ ןוי םעמ הטלשה תיראש ,םינויה ןטקה
 רשייו םמורתי ,םיריזח העורו יוזב םע .היברס םע יכ וא ;הכלממ ןנוכיו בושי הזה ןטקה
 לכ זא יכ ...הכולמל וחלצי .עורפו בבוש םע < (הרניניטנומי ךשחיירה יבשוי יכ וא 5 הכלממ
■ . ״ול קהצ עמושה

 אל םנו ,םעל תויהמ לדח אל לארשי" יכ ,תיטילופ הלואגל תווקל אופיא םילוכי ונא םג
.״םלועל לדחי

 רפסמהו ,הייח ימיל םיעבשה תנשב ויקסנלומס לש ומא התמ ג״לרת תנשב , > . _ •
, ן

הייחב הלבסו האשנ רשא לכ תאו הידורמו הינע ימי תא" בלףובאדב ריכזה .תהלצום
תא ויתחת ךודהיו ול חור רשאכ התע יכ ,וילע הכילשה רשא הבהי תאו * י *

 ויעמב ןיקסנלומס הלח איהה הנשבו .(י ״הצק אב — וכרד לע םירוזפ ויהש םילושכמה
 לע רבגתה זירזה רפסמה םלוא ;םישדח העשתכ הכרא ותלחמו ,םישק םייחו הדובע בורמ
 האופרה יגיעטל הלוחה תא וחלש םיאפורה .ודימ וטע חינה אל ותטמב ובכשב םגו ויבואכמ

ג״לרת ץיקבו .והואפר םימהו ,ןנורבריאיוזבש

 היסורב .ק ריעט תחא הטלע .הבהאה תלחמ—הדע רתוי רוע הלחמ ןיקסנלוטס לע הרבע״
 תבו תיחקפו תלכשמ ,ןח תבוט ,היפהפי התיה תאזה הטלעהו ;הניווב ותומלו היבאל האב
 ונורשכ ידבכטט יהתו .רבע״תפש םנ בטיה העדי תיללכה התלכשה דבלמ .השחוימ ההפשמל
 האובבו .והתאר םרטב דוע רפשמה תא בהאתו ,הבל תא וכשמ וירפסו וירופס לכו ןיקסנלוטס לש
 חחושלו רבדל הברה ןיקסנלוטס ...היבאתיב יאבמ היה אוה יכ ,ןיקסנלוטס הילא עדותה הניוול
 ריסת םירעוסה ויתושנר זוע לכ תאו ריהזמה ולכש קרב לכ תא הינשל הלגיו ,תאזה הטלעה שע
 איה םנו ."ןוילעה םדא״כ היניעב יהיו .ויפט אצויה הנה לכל הניזאהו הבישקה איהו נ• ובחב

 ויניעב התיה הדוהו היפי םסקו היתושגר קסוע ,הלכש תולילצ .הבל תונע ,היתורבדט םעונב .
 לכב וכליו ...והומכ טהול ןוימד לעב בוהאל לכוי רשא לבכ .הזע׳אבהא הבהאיו ,"םורט תב״כ
 ןיקפנלוטסו ;םלוע-תבהא וזל הז ועבשיו ןויזחה-יתבלו םינגב חושל ,םידחא םישדח ךשמב .םוי

 ,םימיענ תומולח םולחיו חורב םילדגמ הנכיו . םירשנכ רבא ולעה ומכ ויתונורשכ יכ ,ושפנב שה
 יכו •תוצלהט שבלי יכ ףא אוה ינע ןיקפנלוטס יכ" םירוהה וחכונשכ םלוא-׳ץק היה אל ורשאלו
 תוארהל ולחה-הינודנה תלעב םתבל ושעי רשא "קמעה" בוט אלו אוה בהז הרבס אל "רחשה"
 תוילצנתהב וינפמ םתב תא ואיבחיו .ףסכב ינעהו תונויזחו תונוימדב רישעה רפסמהל םימעזנ םינפ
 םינפ הארתת יכ ובליתבוהאל םיבתכמ בותכיו ,הזה תיבה לא תכלל לדח ןיקסנלוטס .תונוש
 ופילעיו ,וז תא וז תובהואה תושפנה ןיב רצכ ובציתה הטלעה ירוה יכ ,אב אל הנעמ לכ ךא ...ותא
 הכבו "תוישעט״ה לעבל התבהאב הנוש םתב יכ , םירוהה תוארבו ...הבהוא יבתכמ תא שתכמ
םשו ןילרבל הוליבוה - הל ־הפא ןכ יכ , הב דוגביו הבזע רשא הבהוא לע הלילבו שויב הכבת
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 טעמכ .רבנ תסח תאנקו ונוגי אשמ טלס לוכי אל ןיקסנלוסס ...דחא רחוסל הנוצר דננ הואישה
 ותדובע םלוא ...םהס וקמע ותואנ יעצפו .םיקוסע ויה ותבהא יעצפ .שואיו םעכ בורמ ענתשה
.*םישדח וזיא ךשטב והואפר ויחא ירבדו אירבה ולכש ,הברה

."רומח תרובק"

 ןפואש ,״רומח תרובק״ ולש ןאמורה תא ןיקסנלוטס םיפדה תיעיבר הנש "רחשה״ב
 ךותמ בותכל ודיב היהו החונמ וזיא רפסמה זא ול אצמ רבכ יכ ריעמ ךרעב ללכושמה ורואת

.תוניתמו החור
ותודלימ ןיטצהו שיכל הריעה ןב אוה ,םייח בקעי ,רופסה' רובג , , .

 ןימאמ וניאש ,״רזומ״ שיא היה ויבא .ותובבותשהבו. םיבוטה ויתונורשכב י 'אטייה 'כות

 היהו חור לכ וב ןיאש רבדכ םיתמה תא בשח ןרבק תרשמ ולבקבו ,תוחורבו םילבהב
 תמ תיוג לע ושאר חיגה ותכאלמב האלנ יכ היהו" .ולש ךותב השועה םדאכ םהטע גהנתמ
תחא םעפ .והומכ תושעל דמל רענה ונב םגו ;״ול הברע ותנשו

 תתלו ,הלפתה׳תיב חכונ אוה רשא ,תורבקהיתיבל הלילב אובל ושפנב זוע רענה ביהרה,
 ראפתה יכ .רבדה עדונ רשאכו ;הלפתהיתיבל םוק ימיכשפ לכ בל זיגרהל ארונו םויא לוק
 ושעי םא יכ עימשיו ויבא םק אלול ונוע אשנ קפס ילבו ,לתנ ףצק ריעה ינב ופצק ,וב
. .*םיתמ רובקל ףיסוי אל זא ונבל ער רבד

 ופדרל הריעה יגב ולחה ,םינש רשע ןבכ רענ זא אוהו ,םייח בקעי יבא תומב םלוא
.הבישיהב טלפמ ול אצמיו ,ול קיצהלו

 והכה יכ לע וב ופא תורחב חיגשמהל לעילב רבד השע יכ ,ותבש יסי וכרא אל םש םנו,
 :וינזאב עתיו תאוצל קנחס םישיו הנבל העיריב ףטעתמ אוהו הלילב וילע לפנתיו .םויב
 תוקת האב טעמכ יכ דע וילע רבנ וילחו בכשמל חיגשמה לפנ הזה דחפהמו *! תמ התא הנשה,
 חורבל רהמ אלולו ,הז והשעמב ללהתה םייח בקעי ךא ; םלוע דע ודימ טלמהל הבישיה ינב
.׳הלכ חיגשמה תשא וב התשע אל םא עדוי ימ ריעה ןמ

 ויתונורשכ ליבשב ודבכ הבישיה שארו ,ה ל ו ש כ תבישיב זא דומלל אב בבושה
 .םירצונה לצא לודג־ןהכל היהיו ותד תא רימי וא ,לארשיב 'לודג״ל היהי יכ אבנו םיניוצמה
 ,הלילב תוהלב םהילע ליפיו דימת םהל געל יכ ןעי והובהא אל הבישיה־ינב וירבח" םלוא
 .״דאמ ול קיצהלו ומש לבנל הנאות םאצמב ליג ילא ושש ןכ לעו ;ותמכח לע וב ואנק םגו

 ,םייח בקעיו ,הבישיה .ידימלתל תיסורה ןושלה תא תורוהל הדוקפה האצי איהה תעב
 רמוכה" םשב והוגכיו סורוקיפאל וירבח יניעב היה , תאזה הפשה דומלב םג הבוטל ןיטצהש
 ־תיבב דוטלל בשיו הבישיה תא בוזעיו , םהיתוצאנ תא תאשל זא האלנ אוה .״לודגה
 ותיטנ וילע האיבה ,םש ותבשל םישדח וזיא רובעכ םלוא ;"אשידק ארבח״ל הלפתה
.השדח הרצ םילולעתל

 ולסכ שדוחל םירשעה לילב הנש לכב םהל ךורעל םיגהונ (* ״היול תרבח״ ינב
. .הלודג הדועס

.תמה ירלס (1



 וכריו וללפתיו הלפתה-תיב לא וצבקתי םכשה רקבב "הירבח לכ ומוצי םויה: לכ,
 ותשיו ולכאי הטה .םהט ולצאי אל ריעה בוט לכו ,הלודנ הרכ ושעי ברעבו .תוחילס
 ףאו ;םהיפ לאשי רשא לכ החוראה לא םיפסאנהמ וענמי לבל הרבחהל איה תד יכ ״ תדכ
 לאשי רשאכ וצפח ול ןתני - רכשו ןנד-ןייו תוביבלו רשבו םינד שיא שקבי םימעפ שסח םא
 תדה וריפי רשא םישנא םהב ואצמי םנ םאו .ןתי אל וילכ לא ךא ,ונטב אלמל לבאיו
 ושפ^י םא קר ,םתלאש םהמ ענמת אל תאז לבב ״ םהירנב תוחתמאב םינדו רשב חתנ ומישיו
 ןוילכב וכחי תאזה הדועסה לאו .ושנעי שונע זא הרבחה ישאר ןיב םהל ןיא לאונו ףכב
 םהיפתכ לע תמה תא תאשל םתאצב םחונ ואצמי הבו .הסיטה הנש הרבחה ינב לכ םיניע
 םהילע חוחשבו .שמשו ברש םכי רשא םויב וא ״ ארונה חרקהו רטמ םויב ״ הפוסו רעס םויב
 תולכ ירחא דימת םהיפ לא ואיכי רשא ,םיקתטטהו ןנדה׳ןיי םנו ,הדובעה לטנמ םשפנ

.*ומחניו הדועסה תא ורכזי זא - םחור תא ובישי אל .הרובקה

 הינמאנו הרבחה ישאר ופסאתי", ,הדועסה תיב לא םיאורקה לכ ואוביש םרטבו
.״תדכ ושענ םא םימעטמה תא ןוחבל, ידכ ,םתלפת תיבבש םישנה ־תרזע לא 'חישמשו

 ךורע היה הכראל הצק,. דע הרזעה הצקמ ךורא ןחלש .סישנה׳תרזעב וריאה תובר תורונמ,
 לכל תורזופמ ףועו המהב תומצעו תוקיר תוסוכו תורעק ,בורל וילע רכשו ןנר-ןייו " םינדעמ לבב

 םנטב יכ ודיעה וביבס םיבשויה לכ ינפו ,רכשו קרמב לאונמ היה וילע רשא הסכמה .חור '
.'דאמ ארט םעזו הרבע םיקיפמ םלכ ינפ תאז לכבו ;אוהה םויה לכ ומצ יכ ףא ,־םהת אל

 ובנגנ ,םינדעמה רחבמל םיבשחנה ,םי נ יפ ותה :איהה םעפב התשענ הירורעש
 ינפל ואבוה ,םימעטמה תא אשונה ,ותולשו הדועסה תא ךרועה טיחה .תשחרמה ךותמ
 רשאכ" .בנגה תא תולגל ידכ תוניצרב םישרודו םירקוחה םיטפושכ םיבשויה , הרבחה ישאר
 טפוש ךגח—ינשה ארק—?דוע אלו יחל טרמי" .דחאה רמא —'יחל טרטי ףכב שפתי
 .ישילשה ארק—'? אבצב דובעל חלושי אל תאז לעה״ .'ויתומצע לכ רבשא ינא !ןמאנ
 ,'המילכל השודקה הרבחה דובכ ןתי רשא ,הזכ ץירע עשופ״ יכ ,םיטפושה וטילחה הככו״
 רבקי היגיהנמו הרבחה ישאר םעטמ" יכ ,הלהקה סקנפב בתכנ ןכ .אבצה־תדובעל רסטי
.(1"רוטחיתרו בקב עשופה

 שרדמה-תיבל םתוא אשנ ,םיניפותהב ודי חלשיו ןוצל ול דמחש בבושה םייח בקעיו
 .'הרורא״ה ותשא ינפמ םש רתתסמה ,םימתה דמלמה ןולובז תא םג םינדעמהמ ליכאהו
 ; לאירבג יבר ישנל עידוה ,בנגה תא םישקבמה הרבחה יאבג לע המוהמ איבהל ידכו
 ,ער לכב םהו ןהילעב ןיב הרגת הלפנש ,להקה־שאר ,הירמש־־לציג יברו 'ןמאנ,,ה
 ,הכופש המחב הנלפנתתו" תרעוסה הפסאה לא ןהילעב תרזעל אובל םישנה הנרהמתו
 .'תיבב תומ תמוהמ יהתו ,'ןמאנ״ה לאירבג לע—תינשהו ,הירמש־לציג יבר לע תחאה
 םוקטכ העודיה ,םישנה־־תרזע יבג לעש הדדובה הילעה לא םייח בקעי הלע ךכ ךותבו
,תוחורו םידש ןכשמ

 זחוא דחאה .הברקב הצרפ רשא המויאה המחלמהו הפסאה לע ןטק ענר ןולחה דעב טביו,
 הקזחב הנה ףא הנטחלת םישנהו ,וילגרב טעבי ישילשהו וינשב ךושי ינשהו והער ןקזב
 חלשיו ןולחה תא חתפ ןכ ירחאו ;ויניע הארממ תחנ אלמ ובלו . דאמ לודנ לוקב הנארקתו
 חקזחב בשנ רשא " חורה ינפמ ובכ תורנה לכ .הרזעב רבק תכשח .דתיה ענרכו ,עורק רכ וב
 לידגהלו .םסאבו םהיפב הנילעתו םיפסאנה לכ ינפ לע וסכ תוצונהו ,הילעה ןולח דעבמ
• םימחלנה לכ בל אציו .לותחו בלכו היח לכ לוקב םימורממ ולוק *ךאלמה, ןתנ הכובמה

.תורכקה־הדש רדגל ןיוחמ (1
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 ,״! הלבח־יכאלמ . םיקיזמ " םידש, :ארוק לוק , הלמרה״תיב תוריק קרשמ לוק ,קזחו רידא לוקו
."םלעיו ,בל לבב קחשיו עסש 'ךאלמ״הו ,הילעה דע הלע-״! לארשי עסש. :בל ברקט ארוק לוק

 תוביבלה ןמ דמלמה ןולובז םעטש ירחא .הנות .דתיה םייח בקעי תחמש תירחא םלוא
 ,ותשאל ותגאד חא חישהל רהמ אוהו ,עשפה השעמב ףתתשה רשא לע ופקונ ובל היה
:םיפכ הקפסב ארקתו הפסאה לא האב איה .הרבחה יאבגל רבדה תא עידוהל השח רשא

 *םישת לא ...רחא אלו אוה ,אוה השע המוהמה לכו ,בנגה בננ תוביבלה !יגרובררומ"
 אל אוה רשאכ ןדע׳ןנב תויהל הכזא הכ ,המ דע עדי אלו לכסו 'יתפ אוה יכ ישיא לע תאמה
."המ דע עדי

 ,ושפתל םישמש יגש וחלשנ ,בנגה אוה ,ישיבלה ,"ץקש״ה יכ ,רבדה עדונשכו
. אבצה תדובעל יבמופב רכמנש דועב

 -האמ ןתא ינאו, .דנב דעב אבצל והרממאו-סכומה ירמז ארק-הרבחהל ןתא לקש םישמה,-
 יכ ,ףסכה לע סוחא אל ירמז הנע-האמ ןתא ינא םנו, .*ינכ רשוכ יהיו-רלדנסה יקוב ארק
 יכ חלחתב יתרמא ינאו, .יקוב הנע-"האמ הלחתב יתרמא ינא ךא, ."היהי השודקה הרבחל
.*םיפסאנה דהא ארק-•"! לרוג וליפה" .*וריחמ ףסכ תתל ץופחא

 חקיו הלפתה־תיב לא רענה בגנתה ,םייח בקעי לע לרוג םיליפמ םיבירמהש דועבו
 ןיב הנמנו ,לבזנ ריעב הלודגה הבישיה לא אב אוה .ושפנ לע טלמיו ונולקצ תא
 ןתחל ,הלושכב להקה־שאר ,הירמש-לציג יבר וחקל םינש וזיא רובעכו .םיניוצמה הידימלת
 .בגנה ישיבלה תא דוע ריכה אלו תוביבלה־תבנג ובלמ החכשנ רבכ יכ ,רתסא ותדכנל
 היניע, :היפיב הניטצה םגו ,היגודג ףסכ לקש תואמ עברא םייח בקעיל הסינכה רתסא
 ברש ןכה םרטב םינשושכ תומודאו תולוגע הייחל י ,םיטולעו הולש רוא תוקיפמו תוכז
 אבוה חבישיל הבישימ דוו־ענהו בוזעה םותיה .״םינינפ יזורח יגש לע ורטע היתפשו ,שמשו

 ,הז תיבב הלביש הבהאהו החונמה תונש תא ונוימדב הזח רבכו ,רישע שיא תיבל התע
 * ובבלב ןופצה דוסה חא תולגל ואישה ןטשה לבא ;הירמש-לציג ןחלש לע ךומס ותויהב
ויתפשב שקונ אוה

 םינשל השע רשא תולודגה לכ תא בהא רשא ותשאל רפס הנותחה ייחא ןישארה םויבו.
 ,המאייבא תאמ שקבת ,ןעמל וא .הברה ותמכח לע היניעב ןח אוצס ןעמל םא , הטא־יבאל
 ותשאו .אצי םיהלאה תאס הזה גווזה יכ התוארה ןעמל וא ,תונורכזה־רפסמ ויעשפ החמי יכ
 הרעב ותסהו ועסשב םעפנ ןקזהו ;ןקזחל תאז הרפס הנקזהו ,הםא-םא .הנקזהל תאז הרפמ
."רומח תרובקל בתכנ רשא עשופה ןיבו ותב׳תב ןיב דירפהל שקביו ,תיחשהל דע וב

 םימודא םיקרוע ,םבלחב וסכ וינפו רשב־אירב, ,םיעבש ןבכ אוה הירטש-לציג יברו
 —״תוקרקריויניע ,ךבוסמו לודג ונקז ,בעה ומטוח תאו םתוא גרא השעמכ וסכי עלוחכ
 ןידה לאקזחי ׳ר יגפל גוזה תא איבהל ורהמ ותנקזו אוה .ויביבס לכ לע הטיא ליטט אוהו

 בהוא אוה יכ ,ןעט םייח בקעי םלוא .טגה תוא רדסל ונממ ושקבו ,שרדמה־תיבב בשויה
.וינפ לעמ החלשל ללכ ץפח וניאו ותשא תא

 .אוה - םידמועה לא התונפב בל ערוק לוקב הנקזה הארק ־ 7המזה-ןב ירבד תא םתעמשה,
 רמאי םויהו " הנותחה התיה לומתא !הנותחה רחא ןושארה םויב ותשא תא בהאי יכ רמאי
 ןושארה םויב ותשא שיא בהאי יכ ,לארשי ירע לכב תאזכ עמשנה !הנבהאי יכ לכ ןיעל
 רבך אלו ינבהא אל ישיא לצינ !ינזא הנעמשת הלאכ יכ ישפנל יואו יל יוא ?הנותחה רחא
 לבק רמאי הזה ץירשהו ;םינב השלש וא םינש ול ויה רבכו ,הנותחה רחא םינש שמחכ יטע
 לע !הה .הנותחה ירחא ןושארה םויב ותשא תא בהאי יכ חצט׳תוזעב הלפתה׳תיבב םע
"!אב לבתה ץק !וגית^טה
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 ,שרגתהל איה הצפח םא ,היפ תא ןידה לאששכ תופיה היניע תא הדירוה רתסא םג .
 .התואנש דע הילע םיאיו ולוקב הילע ןתנ ןקזה םלוא ;ןובנהו הפיה השיא תא הבהא יב
 וא ,ותשא תא דימ שרגלו לקש םיתאמ תחקל :הלא יתשמ תתא לטנ םייח בקעי לעו■
.רומח תרובקב רבקה**

 איהו ,םלוע דע ינפ הארת אלו ריעה תא בוזעא םויה יכ -- ןתחה הנע - ינרבקת אל, -
 לצינ יבר ארק - !ץירע עשר יוה, -.*בושא יכ ינפל םפרתת זא וא ,היטי לכ הנוגע היהת
יתשא תא בוזעל רמאי הזה לבגה ..;?לארשיב תאזכ עמשנה-ףכ לא ףכ ךיו הכופש הטהב

 שיא ןיב האנש ליטהל תמק ןטשכ ;.;ינא אלו התוא ןגעל רטאת התא אלה" -..."הנוגע .
טגה תא ןתתה-תוטח תיראשב לצינ ׳ר ארק-! רבךרבד.- ."חטשאה הונת ךילעו .ותשאל .
רשאכ"- .בל-ץמואב ןתחה הנע-"טגה תא ןתא זא ףסכה תא ןתת רשאכ,-"?ןיא םא עגרכ .

 ךתבו ,ינפ הארת ןכ ךתחבג תא התא הארת רשאכו״ -."ףסכה תא הארת ןכ ךנזא תא הארת
לעילבה לע וטיש - לצינ יבר רמא - תושעל המ עדא ינאו״ - ..."הייח ימי לב הנוגע היהת .
। םולשב ייח. : רמאיו ותשא לא שננ םייח בקעיו תיבהמ אצי ךא ...״עגרכ בישא ינאו רטשמ .

י .אוה ףא תאצל רהטיו - ״החטשב םינפ הארתנ דוע יכ יל יכהו

 היה, ,אבצה־־תדובעל ןתחה תא רוסמל ידכ ,ומע םירטוש ינשו לצינ יבר בושבו
 רשא לכ לא חרב םייח בקעיו .״חפמ הטלמנ רופצה יכ ותוארב ויניע הארממ עגושמ טעמב־
 והחקל רשהו ,תיסור רבדל עדי יכ ,דחא רשל עדותה ןולמב ךרדב ותויהבו ,ויניע והואש!

 לע רשה רבד םכרדמ םבושבו . םישדח הרשעכ וכרא^ ,םיקוחרה ויתועסמב היולףבכ ומע
 ,רשה ול עיצה ןכ .ולוקב עומשל ןאמ םייח בקעי ךא ,המר הלעמל והלעיו רצגתי יכ ובל
 ותבוט תא םגו ,ןוטלשה הכב ותשא תא ול בישהל ,הילפאמב ךלפה-רשל ןכ ירחא היהש
 דימ התלחנ תא ליצהל ידכ ,המרעב ותשא תיבל בושל רחב יכ ,םייח בקעי לבק אל וז

 !החלשיו ,ךרדב םיולמ ינשו םיסוס ינשל המותר הבכרמ אופיא ול ןתנ ךלפה-רש .ןקזה היבא
 ־לציגל בוראיו ,ךוראו ןבל ןקזבו תמ יכירכתב םייח בקעי שפחתה הלילה אובכו; ;הלושבל
 תא םסח ,וינפל ריאהל ודיב גנוד׳־רגו שרדמה־תיבל וכרדכ ךלוה ןקזה תא ותוארבו .הירמש
 ןיב ךדירפהב תאטח הלודג תאטח" :לואש יקמעממ ומכ הלועה לוקב וינזאב ארקו וכרד
 רהמת יכ ךריהזהל ךילא יתאב םייח בקעי יבא ינאו ,םימותי םהינש רשא ,ותשאל שיא
 תא הזחא תוצלפ ״! תמ התא הגשה — ואל םאו ,ונאצמת הלמג ריעב ,ותשא לא ובישהל
 הרוה ותלחמ הלקוה רשאכו :בכשמל לפנו הלח םג םאתפ דחפמ ףלעתיו הירמש-לציג יבר
.חדנה תא בישהלו םייח בקעי תפרח תא סקנפה ןמ קוחמל ,דוצו ,ונוע לע

 .םימעפ הז הגאדו הפרחב הנטט חרב רשא ,ריעה לא םייח בקעי בש לודג דובכב״
 יבר ,וקלח היה תוילעה רחבמ ,הלפהה-תיבב שארב םוקמ ול ונתיו ץרענ שודק שיאכ
 .הינפ רואטב ובל הנינרה רתסאו ,ופסכל ןודאלו ותיב שארל והנתיו האוצ בתכ לצינ
 רשא .להקה־רפוס תרשמ וטכש לע ונתיו ורהט ץראה תפשב ול בר וידי יכ ריעב עדוהבו
."ויביבס לכ לע ארונלו ריעב לשומל והשעתו הילעב תא רישעת

 ,רתסאב ויניע תא ןתנ ותשאמ וגמלאתהבו ,ה י ד ב ז ומשו ריעב היה םורע ״ףיקת״ו
 אלו ,טג ודימ איצוהל ידכ השיא תא שקבל ךליו היגזאב עלב -ירבד רבד ,הפיה הנוגעה־

 ברקתה ול ופיגחהבו ,ומעט תא הידבז הגש הריעה דובכב םייח בקעי בושב םלוא .והאצמ
 םנמא הריהזה רתסא .וילגרל ןמטש חפב וליפה ןעמל ,ודוס־שיאו ודידיל ■יהיו רתויו רתוי וילא
 םלוא ;החוש ול הרובה םורעה לכונהמ קחרתיו ושפנ תא רומשיש םימעפ המכ השיא תא
 בקעי רהזנ אל תתא םעפ .אוה ״םישנ דחפ״ ךא יכ ורטאב ,הירבדל בל םש אל םייח בקע'
תמה היה אוה יכ ול רפס םגו ;ךלפה־-רשל ותברק תא הידבזל הלגיו ,וכרדכ ,ונושלב םייזז
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 ־ירחא יכ ,דוסב ול רסמ ןכ .םילבהב ןימאי לבל ,הירטש־לציג תא דיחפהש ,שפחתמה
 ,םיכושחהו םיאתפה ויחא ןיב תעדה רוא ץיפהל ותעדב שי ודיב ןוכנ הדעה ןוטלש היהיש
 ׳םירבדה לכ תא םסרפל רהמ הידבזו .םייחב דאמ הצוחנה הנידמה־תפש םהינבל דמללו

 התלכ יכ םייח בקעי הארשכו .להקה־רפומ תרשממ וחידהלו םייח בקעי םש לבנ ןעמל הלאה
 םיאצומ םה יכ ,םירעובהו םיאנקה ,ריעה ידוהי לע ןישליו יחד לא יחדמ ךלה ,הערה־וילא
 הקידב ושע םידיקפה .סכמה תא םלש ילבט לובגה ךרד ץראל־ץוח תורוחס םריבעהב םתסנרפ
 .םישנא ה״כ ,ןהילעבו ,ומרחהש תורוסא תורוחס הטכ תמאב ואצמו ,ריעה יתבב הלודג
 *וחכש״ב ךלפה-רש תא דחשל םנמא הסג 'ןלדתשה, לאיתוק .רסאמב וטשוה ,הדעה יבוטמ
 'הדבא״ה תא בישהל הוצו ןידה לע דימעמה הדלט ינמרג היה רשה ךא ,ףסכ ־רורצ ותכשלב
 תא ומצעב ןקתי ןעמל ,םייח בקעי םע םילשהל זא וצעי הדעה ישארמ םידחא .ןלדתשהל
 לע גרטק הידבז םלוא .םיריסאהל רורד אורקל דסח ול הטונה ךלפה־רש ינפל לדתשיו ותתוע
 .תופוטלו תואל הז היהי ןעמל ׳ה להקמ ואיצוהלו ומירחהל עיצהו *לארשי רכוע״הו ןישלמה
 בנוד־תורנב םייח בקעי תא ומירחיו להקה ישאר ןכ ושעיו .םהיחאב םידגובלו ירמ־יגבל
רעשל לקנ .בר םע דמעמב רפוש לוקבו םירוחש

 ,בל לב גוסנ .רפושהו הלאה לוק עטשהב תיבה לבב הררש רשא הלודגה הדרחה תא"
 זוע ביהרה אל שיאו ,םיארונה םירבדה תא םיפסאנה ועטש הדערו ריחבו ,ולשכ םיכרכ לכ
 קרו ;םהיתונוע לע םבל ברקב ורותיו םהיניעב ויה םיאטיחכ יכ .והער ינשב טיבהל וששנב
 לע תונועה לכ תא תאשל דתעתה רשא ,עשרה שארב םסישי יכ דסחה יהלאט ושקב תאז

.“והעלבתו היפ תא לואשה רעפת רשא דע וטבש
 ובישיש ותומ ינפל הוצו ,יאנגל םסרפתנש השיאו ותדכנ תא ותיבמ שרג הירמש־לציגו

 .,"םרחוט,ה ןמ וקחרתה ריעה ידוהי רתי םג .םייח בקעי הנשרגיש רחא קר התלחנ תא רתסאל
.ריעל ץוחמ רוגל ץלאנו ,ךלפה-רש וביטיממ לבקש ,הכימתה ףסכמ דוע םגרפתנש

 תיב אוה ,לוחו רפע הפצרה םוקטבו רוהשו חיפב םיסוכמ ויתוריק רשא ,רצו ןטק תיבב,
 שירחה יב ףאו ; ץע אסכ לע םייח בקעי בשי-רהנה רבעב הלוש כ ריעל ץוחמ םירבאה דחא
 וברקב ללוחתי רעס וסכ יכ ,םידחא םיחריב דאמ ונש רשא < וינפ וב ודיעה תאו• לכב
 ,םיענרל החנאנו חור תבוצע ותשא רתסא תבשוי ולומל .ושפנ ירתסמב לכאת החפנ אל שאכו
 וירוה בל תורעס תא ןיבי אל יכ ,החונמב ןשייו הידש בלחס והקינת רשא קניי בכשי הקיחבו
.*םהירקמו םייחה דחפמ דוע דחפי אלו םהיתוחנאו

 טקנ תמח יכ ףאו ,ותוער תא שיא ותשאו לעבה ומחנ וזכ הטטושו הארונ תודידבב
 ונוצר תא לטב תאז לכב — ריעה ינב לע השדח האוש טיטהל רמאו םייח בקעי בלב הרעב
 .םישארהןה"־:הרמאב וחור תרעס תא הטיקשהו םולש שקבל ותוא הצעיש ,ותשא תעד ינפמ
 ואבוה ךדועמ הער ךל ושע אל רשא םייקנו ,םהיתבב החונמב ובשי לעמב התיה םדי רשא
 ועיגי ךיביואו ,עשפמ םיפח לע השדח הער איבת תאזכ תושעל תינש ףיסות םאו ;רוב לא
 תודעה ישארל ךלה םייח בקעי .*םולש שקבו זגורמ לדח ןכל ,ךל וגעליו םשאר ךירחא
 .,םיריסאה תא וררחשיש לדתשהלו הבושתב רוזחל ץפח אוה יכ ,ורמאב םהינפל םפרתהו
 ,הלהקב ףיקתהו שפנב־ואנוש ,הידבזפלוא .ריעה תא בוזעיו ותשא תלחנ תא ול ובישי ןעמל
.״הוקח/הת אל םינישלמל, יכ ותעד לע ודמעב הנינח ול ןתנ אל

 *לדגו ךלה ורוסחמו ,ודיב ךומתמ לדחו םייח בקעימ וינפ ריתסהל לחה ךלפה־רש םגו
,לדו דדוב רתוי דוע להאב ודליו ותשא םע רוגל אב אוה

 !ויבס ץע-ידוםע וב וכטת אלול לופנל הטונו ,םפונ םוסטל ויה רשא ,םיקד םיצעט יונבה,
■לע וחנוה רשא ,םינוילנהו ,םיסיסרל הרבשנ - הדשה לא חותפה דחאה טולח תיכוכז .ץוחמ־,
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 4לכל יטמו בלש. דעכ רוצעל וחילצה אל ,הכמ לע תשובחתב ןורסחה תואלמל םירבשה

 התע םג הסו .דיסת םש הררש רשא הכשחה לע הטלע ושיבוה םא יכ .תיבה תולשמ ואצמי

.״ץוחמו תיבמ ןולחה תא בע הטעמב וסכ רופכהו גלשה רשא תעכ

 םולש יכרד שקבלו ׳הב חוטבל רתסא דוע הפיסוה ארונה ןוממשהו ינועה תורמלו
 הכומכ ותויה דע רעוסו ךלוהה םייח בקעי חור לע דוע ולעפ אל הימוחנ ירבד םלוא ;תמאו

 ,הלהקה יטילפמ םידחאל ודי תא ןתנ אוה .ותחגשה תקדצו םיהלאה לע העות רבדמה ןועגש
 הנמנ הלא םקנ -יפאוש ןיב .היגיהנמו הדעה לע הער םישרוחהו להקה ןוטלש ידי לע ובלענש

 ,הדעה ישארמ ןולק ולחנ ותב־תבו ףסוי ונבש ,עורז־לעבו רישע שיא ,עבוצה י^מז״סג
.הבהא יתקישנ ליבשב יבמופב םתוזבל וטילחהש

 םגו דאמ החוכנ תעבגמו ,<ףםוי לשי ותיונ לכ תא הסכ תוצונב הסכמו תסוב חושמ קש,

 ידיב דחאה והצק רשא ,לבחב תורוסא וידי ן ושאר לע תוצונב הס;םו .תפזב החושמ איה

 יכ וארנ אל טעמכ רשא ,וינפו .ןושנאכ ףופכ ושאר ,ינשה ידיב ינשה והצקו דחאה שמשה י
 •לעב :לוקב וארקיו וצורי תואטל םירענ וירחאו לבוה ןכ .תמ ינפכ-ויניע דע ססכ הסכמה

 ןעמל רדחה רגשממ םהידימלת תא םידמלמה לכ ואיצוה הזה לורנה םויב יכ !אטחילעב !אטח

 תוצלחמ ושיבלה התוא םנ .תאטוחה טפשמ םנ היה ןכו ...רסומ וחקיו טפששה תא םהיניעב וארי

 .תסנבה-תיב רצח לא םואיבה ידע ,״הנותחה ירגב״ ,םבקי הלושכ ינב יפ רשאכ וא ,הלאכ

 ,״הפוח״ה תחת םיאטוחה תא ודימעיו ץעיתוטוט עברא לע תלצחמ םילודגה י םירענה וטש םש

 םידמוע שעה לכו .םלקו געלב ןישודק םהל ורדסיו םינוש תולוקמ תולוקב ורישיו ועעורתיו

״! ער לזמ !ער לזמ : לוקב םיארוקו

 ־ןובאדו השובמ תאטוחה הרענה הפלעתה הרעוכמה "הינומיריצ״ה התלכ םרטב םלוא
 םישמשה ןקז תא ושלתו םהל השענה לועה לע םאתפ וררועתה עבוצה ויבא םע ןתחהו ,בל
 ,דוע הככש אל להקה ישאר לע עבוצה תמחו .״הפוח״ה תוטומב הבר הכמ םעב וכה םגו

 ידימותב־תב תומ תא םוקנל עבשיו ,בל תלחממ תאטוחה התמ םידחא םימי רובעכ יכ
 רוגס רדחב ופסאנש ,הדעה יטילפ לש הנטקה הפסאהב םירבדמה-שאר אופיא היה אוה .םיחצרמה
 םיררוצה םהיחא לע האוש איבהל ךיא ץעיתהל ידכ ,ריעה תוצקב התשמה יתבמ דחאב
 רחא אוה םלוא — םהיתוצעומב היחה חורה ,םייח בקעיל חור-רצוקב וכח םיפסאנהו .םתוא
* .םנחל אלו .אובל

. ותיבמ םייח בקעי תאצב
 ;הטויא הכשח יהתו םיטשה תא ומכ הטלע ילפרע ,םיתפכ חרק ךלשיו הקזחב חורה בשנ"

 -...הילע ךלוה אוה רשא וכרד האר אל זא יכ ,ויכרב דע עינה רשא גלשה תנבל אלולו

 ועטשבו .אוה םירבאה דחא לוק יכ עגרכ רכנ רשא וירחאמ לוק םואתפ ארק - ״! ךל םולש״

 אוהש) םיבורה-הנק הנמט איצוהל ותחלצל ודי חלש השוע אוה הט בושח ילבמו ,ויתחת זגר •

 דומעיו ,ותיבב ותוא חכש יכ ותוארב ושפנ הלהבנ המו ן !ויביוא ינפמ הנגה םשל ותא דימת אשונ

.״עודמ עדי רשא ילבט והופפא תוט׳תוהלכו םהדנ רבגכ ודמע לע

 יגפמ וילע ןגהל והחלש ריעה דיקפ יכ ,ול רפסו םייח בקעי םע החישב סנכנ רכאה

 והכיו ותרוגחמ ןזרג איצוה ומע רבדמ ונדועבו :ושפנ־שקבמ הידבזוילע םיקהש שרחה־יחצרמ
 לא והכילשה הלודג ןבא וילא ורשקבו ,קשב תמה תא חצורה םש ןכ ירחא .תמיו—ושאר לע
 ורבקל הדעה ישאר ורהמ ,םיגיד לש הכחב המ ןמז ירחא "ןתיול״ה הלעוהשכו .רהנה
 ה ד נ א ב ר ט ג ו ק ה ןועב םיריסאהל םג .תמה לע רזגנש ומכ ,ר ו מ ח ת ר ו ב ק ב יאשחב
 ומישאהו טאניסהל םטפשמ להקה ישאר ושיגה יכ ,רורד ףוס ףוס ארוק (לובגה םכמ תבנג)

םוקמב םיטוטרמס םישל םהל רזע דחא דחושמ דיקפ יכ ;םיפויזו דושב ומצעב ךלפה־רש תא
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 ריעב התומדקל אופיא הבש התיה החונמה .ןועהל רכז לכ דיחכהלו תומרחמה תורוחסה
 הלדח אל השיאל התכהאבש ,גורהה תשא ,רתסא .שדח ערואמ רעס הב ליטה אלול הלושכ
 לכ תא ,חצרההשעמ רחא ,איה םג הדבא—ויביוא םע םילשהל ול חלצי ףוס ףוס יכ תווקמ
 האצמבו .תירצונה תדה לצב הדלי םע תוסחל אובתו ,םידוהיה היחא תקדצבו ׳הב הנוחטב
 . םיטפושהל םעשפ תא הלגתו היביואמ םוקנל הרמא ,השדחה התנומא ינב לצא תוסח הל
 ־ץראל םעשפ דיב להקה ישאר וחלשנ וחומב עצפה אצמנשכו ,ורבקמ זא אצוה גורהה
 לע ףא ,טפשמה ףכמ לצנהל ותמרעב חילצה , (* ״הסיעבש רואשה, ,הידבז םלוא .הרזג
#־שאו אסכ לע תבשל הלע הידבזו .ודיב ץפח-ילכ קר היה יכ הדוה חצורהש יפ  ןתיו לז1
 דע ,םדקמכ ותלשממ תחת ״חורפל, הבש הלושכ ״הכורבה״ ריעהו ,ויביבס לכ לע ותיתח

איהש היבשוי וראפתה יכ
 יעישתה םויב לגר-ישחי וכלה הב .תולגה תיבקע ףא וארנ אל הב יכ ,שדקה-ריע םילשוריכ,

 ;םירוסהו הרותהיתחמש םויב תובוחרה לכב תולוחמב וללוחו ונגח הב ;םהל געל אל שיאו באב

 אל רזו תובוחרה לכב תבשה םויב רחסהו תילטה איבהלו איצוהל ולכוי ןעמל בורע ושע הב

 תוצוח שארב לודג םדא תומ לע רשפמל וארק וא ,םיאטוחה טששמ וטשש הב ;םהיניב ברעתה

 יתב לכמ הובגה לודגה תסנכה-תיב אוה ( םהל היה טעמ שדקמ-תיב םנ . םב ההכ אל שיאו

 יכ ,םהיתובא תובא ישמ ולבק םינקזהו ...וישיב םודרוה ןינבל הושי םהירבד ישל רשאו ,ריעה

 רשע ריעב התיה הלודג הרזנו ,םיציבו בלחב םא יכ והוברע םימב אל והוחט וב רשא דיסה

."םיציב ולכאי לבל תומימת םינש

םיבר תומוקמבו ,ךרעב הנקותמ האצרהב ןיטצמ ״רומח תרובק״ רופסה י ןאםורה ךרע
 החנוה רופסה לש ודוסיבו .שגרה זועבו בוט (תחדבמ הצלה) ר ט ו ה ב םג ' י '
 ,להקה ןוטלש לש ותוצירעו ולוקלק לכ תא חיכוהל :תיתרבחהטגמ
 ;בורקה רבעהמ וחקלנ ןאמורה תונומת בור יכ םא ,םהה םימיב ופקתב דוע היהש

 השודקה ינינע ךותב תוזבמנ תוואתו תוירזכא , תוסג המכ זא וברע וגלש תולהקה יגיהנמ
 ,ןמזה תושירד וחפקש םרטבו . הילכו ךשח יכרדב םעה תא וליבוהו ,םייתדה תושגרהו

 רבכ ,וניגיהנמ לש הנשונה הגהנהה תטיש תא םישדחה םיאנתהו םיקוחה , .
 םירשבמה ,םייח בקעיכ הלכשהה ילולעתו םיצלה די הב התיה ,/*"

 ולכי אל םייולגהו םימימתה םיליכשמהש דועב .השדחה תעה אוב תא *ח כ הה

 דואגה בבושה חילצהו הלע—םירתסמו םירוחב וינפמ ואבחתגו ןשיה רטשמה ינפב דומעל
 עדוי יטו .םיתמה חכב םייחה תא חצנ אוה .המצע לש קשגה־ילכב תורעבהב םחלנש הזה
 אלול ,םהייח ןוקתו וריע ינב תלכשה דעב םג המ רבד תושעל םייח בקעי חילצה אל םא
.בבוש היה אל בשוימו ןותט היה וליא לבא ;תעדה־לקו ללהתמ ,ןטפטפ היה

 רשא םימוצעה םילושכמה תורמל היסורב וימתוח וברתה תישימחה הנשהל 'רחשה, עינהשכ,

 רבד ינשמכ "רחשה, ינשמ םהיתב תותלד תא ורגס םידרחהו םיאריה .וכרד לע םיאנקה וחינה

 :ךשחה תכלממב ורוא׳יוקל ךרד עיקביו לשאייתבב תונולח הקזחב ול ערק ,•רחשה, .אוהו .בטקו

 ץחרמ־יתבב ,תוברוחב ,םירדח-ירדחב ואבחתה םידרחהו םיאריה ינבו תובישיהב םירוחבה
 לע ופדרנ םתאירקב וששתכ םאו ;רתסהו םלעהב ״רחשה, תא וארקיו גנה תחת תוילעב ,םיקיר

י . <2 ״םינעמו םיכמ םג ויה םימעשלו ,םראוצ
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 טרפה תבוטל ןקסעו דסח־שיאכ םג אלא רוא ץיפמכ קר אל םסרפתה ןיקסגלומסו
 :הירטסוא תריבב אפרתהל היסורמ םיאבה םידוהיה םיחרואהל חותפ היה ותיב .לליהו
 אבה לכו ,םינטק תונחלש ינש לע דימת םיחנומ ויה םיחותפ טמ־חש קחשמל תוחול ינשו•.

 קחשמ היה ןיקסנלומסו ;טמ־ חשב ותא קחשל ושקבמ ךרועה היה 'רחשה, ךרוע תא רהבל
 לע ודיו חצונמה אוה היה דימת טעמכ ךא ,תעה תצורמ תא שיגרמ וניאו ץרמנ קשחב.
.חרוטבו הצעב ,ףסכב םיינעה םילוחהל רזעש שיו .(י הנותזותז*

ןיקסנלומס תא ("םירבח לארשי לכ" תרבח) "סנאילא,ה החלש ד״לרת ץיקב .
,המש םיצוצרהו םיקושעה םידוהיה ייחל ןנובתהל ידכ ,הי ג ימורל זי-יפנליסס..

 ויתושרדבו ,םירע המכב בבס אוה .םעישוהל ךיאו המב תעד ןעמל *£ , י

 תולהקל רדתסהל הינימור ידוהי תא ררוע תושרדמה־ יתבב אשנש תובהלנה
 ךנח ןעמל םירומו םינברל רפס־יתב היגימורב דפיל ןיקסנלומס עיצה .ןכ .יוארכ תונקותמ
 ויתונורכזו ויתומישר, םלוא .העור ילב ןאצכ תובוזעה תולהקהל םיבוט םיינחור םילהנמ םהב
 הלועפה תא ולעפ אל ,ח״יכ תרבח ישאר ינפל ןיקסנלומס שוגהש ,הינימורב ועסמ רבד לע
 תודועת ,םינויצו םירפסמ ,םיתפומו תותואו ,םהילע הכוסנ התיה ןוימדה חור יכ ,השורוה
.(2 ׳ויבתכב ורסח תורורב תוחכוהו תורשואמ.

םשב םינטק םירופס תצובק ןיקסנלומס םיפדה 'רחשה״לש תישמחה הנשב , , .
 םידחא .הינאה הסכמ לע הקירמאל םיעסונ תחרואב ורפוסש ,״רבשו ןואג, י ^יז אנ"

 רעשב םיקחשמה !לש םהיתוואתו םהילכנ תאו הזריבה ינב ייח תא םיראתמ וללה םירופסהמ-
 ןיקסנלומס תויהב יכ ;״ףסכה, ורופסב הבר תויעבטב ןכ ירחא ריצ הלוז־לימעש ,תורטשה־

.ונירפוסו וניליכשמ גוחמ ךכ לכ םיקוחרה ,הלאה םישנאה ילולעתל ןנובתה הניווב

 תונוכשכ ירבעה רחוסה וב הלגיו " הניווב דחא תורטש-רחוסל (רפסטהי עדותה ורוסחמ ימיבו*
 תוריהמ ,הדח ןיע :יתמא רחוסב הזריבה ירידא ונתנש סינמסה לב וב אצביו ,רחסמל םיניוצמ
 ךכחתהלו הזריבה תורצחב ףפותסהל ןיקסנלוטסל ץעייו .ינקסע לכשו הלק הסיפת ,הטלחהה
 תודיתע ול אבניו .קדו דח חיד-שוחב םנ וננח עבטה יכ ירחא , <3 םירספסהו םירוסרסה ןיב.
 .הז די-חלשםב ול רזעל תויהל חיטביו ,םידרויו םילועה תורטשה-רחסמ הדש לע םילודג
. <4 ״ותצעל ובל םש אל ןיקסנלוטס ךא

 עמשנש 'אוש םחונ, םימתהו ןטקה רופסה לע דופש דחוימ ןח ............
ד1ל. ונ ,רופסה רובג ,ל1. ואש .םיל1.ג ה תימה לי וק£ל  םייר פסמה תרובחב• אוש םחונ,

,ןראגגואב תחא הפי ריעב
 ביהרהל האובת ידפ םיאשונ תודשו הל ביבס דטח יסרכ ,תבשוי איה ןדע׳ןנ ךותבכ רשא. ׳

 תא רושימו קדצב טופשיו ,תונברה אסכל ויבא בשי הברב האלמה תאזה ריעב .הושיקי ןיע
 •בהא םלודנ דעו םנטקמל ריעה ינב לכו ,הב ויה לארשימ שפנ םיפלא תשמח רשא .ותדע־

 ךזה והצט ,והזח דע דרי וב הקרז הביש רשא ונקז ,ראותו הדמ שיא היה אוה ...ברה תא
 לע דימת היה םיענ קוחש ,ודועמ סעכ אל אוה ... החונמ וקיפה ייניעו הלעמל ערתשה
 םע יניעב םנ סא יכ ,םידוהיה יניעב קר אלו ...םירשימו הבהא היה תחפש חתפמו ,וינפ
 לעמ סהיתועכנמ תא ויאור לכ ומירה הירק תובוחרב ותכלב .םיהלא ךאלמכ היה ץראה
 אוה םא יכ ,ןמוא הנומא ־ונימאה םירכאהמ םיברו ,וידי וקשיו וילא ושננ םיברו .םשאר
תוי דוע הדבכנו הבהאנ התיה ותשאו ...קפס לכ ילב םיהלא והכרבי זא שיאל ותכרב ןתי
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 שיא תס יכ ,הרדענ אל הדלי תיבב ,התיה םש הלוח תיבב ;ריעה םא התיה איה יכ ,ונממ
.'דחא ער שיא ףא איהה ריעב אצסנ אל הירבד יסלו ...ול התבב זא ריעב

 תלכשהה־תטחלט הצרפש תעב םולשהל ותבהא תא ברה הארה דוהיב י
* לארשי תולהקב

 ! לכ תא חידהל ורסאיו ,הלכשהה ילנרל הדודש לושזו ןס הנוסאהל דאס ודרח םיאריה״
 םידמולה יכ חיכוהל הבריו ץרשב דמע ברה ךא ;להקהמ ורמיתי הלכשהה םשב רשא הלא
 ;תואלו .סיסעה תשש דומלל איה הוצס יכ ,אוה ךופהנו ,׳ה תירב ורבעי אל תיסכחו תושש
 ,ותיבב הלדנ רשא ,המותיה ותוחא תבו ונכ תא םנ דמלל הרומ ול חקל איה !דוצמ יכ
 .םיליכשמהו ,םיליכשמה םש ףרחלט ולדח םיאריהו ,בירה טיקשה הזה רבדכו •תעדו השש
־■ .*םתד יקוחמ רוחא ורוזנ אל

 ,ןיבמ בלו יפויו ןחב וושיו, תד יליתשכ ולדג המותיה ותדוד תבו , ברה ןב לואשו
 ,דיחיה םנבל הרענה תא ודעי תינברהו ברהו .״םהיאור לכ יניעב וארנ תוחאו חאכ יכ דע
 םינברה תויהל םידיתע אבה רודהב יכ ,האר ברה םלוא ;ויבא תנוהכ תא תשרל דיתעה
 •־שרדמ תיבל ,הנש ח־׳י ול תאלמב ,לואש תא חולשל טילחה ןכ לעו ,הטיסרבינואה יכינח
 השק התיה ,הנקז תעל םתמחנו םשושמ ,דמחנה םנבמ םירוהה תדירפ .הניווב םיעדמה
.םחור דדועל ידכ וזמ הז םהיתועמדו םרעצ תא וריתסה תינברהו ברהו ,דאמ םהילע

 היחפטמו תונתכ רופת ןעמל םויל הליל שעתו םיחרי השלש הטקש אלו החנ אל המלעהו"
 טרטבו ...םבלב וחמשיו הישעמל וננוכתה ותשאו ברהו ,הירכנ ריעב שיאל רסחי רשא לכו
 תואו ומא תא הזע הבהאב קשנ ,הניוו דע ותוא הול רשא .ויבא תיולב הלנעה. לע הלע
 תמלעה ייחלו ... תאז התוארב ברה לא הממד לוקכ ומא הרסא - '! דלי ונדוע, - .המלעה
 לעמ היתועמד רשתו הנקזה התוא המחנ רשא דע ריבכ ןמז עמד ופלד היניעו ,םינשושכ וסדא
."היש תוקישנב תושיה הייחל

 ןיטצה לואשו ,החוראו ןועמ םש ול דעיו הניווב ובורק תיבל ונב תא איבה ברהו
 םשב דחא ןובנ ריעצ םע עעורתה אוה .הבידנה וחורו רוהטה ובלב ,וידומל לע ותדיקשב
 בצמו לארשי תורוק לע וחחוש םג ,היונפ העשב וליט ודחיו ,רחסמ־תיבב דבועה ,יתרז
 ,םיריהבה וייח תא לבלבו ןטש אב ,הניוול לואש אובל םישדח העבש רובעכ םלוא .ותורפס
 הניוול אוה סג אב ,ותדלומ-ריעט ורבח ,ליג־ןב .םילענ תונויגהו הפי הדובע םיאלטה
 .תקלחמל םנכנ ,וירוה ןוצרכ ,ברל תויהל ידכ היפוסוליפב קוסעל תחתו ,םידומלב םלתשהל
 ,םיזחופו םירוכש םיטנדוטס םע רבחתה הז ללוהו תעדה-לק ריעצו .הטיסרביגואהב האופרה
 ןושארה הלילב .חורה ףידעו םימתה לואש תא םג תוללוההו תוצירפה קל וירחא וכשמב
 םויב לואש תא יחרז רקבשכו ,םינעוצה תוניגנמ םש עומשל "יבצה, התשטה־תיבל וליבוה
 יתלכסה,— ,"תחפטמב שובח ושארו הלוח יגפב וינפו ושרע לע בבוש, והאצמ ,תרחמה
 —.״םהינפמ רמשא התעט ךא ,םיללוהל ידי יתתנ יכ - הטרח ישגרב לואש רמא—ושע
,ךמא ינפו ךיבא ינפ ךדגנל דימת הוש—ודידי יחרז םנ וב דיעוה—! ךשפנ רומשו ךל רהזה

.'חכשת לא המימתהו הרוהטה ךתלכ ינפ םג :
 תאמוסה ירתא בוש ךשמנ לואש .הנממ לצני הרהמב אל ןטשה ףכב אבה לכ םלוא

;חפב הלקנ לע דכל דובכה תבהאו םח שגר ול רשא והומכ םימיל ריעצ שיא יכ" ,הואתהו
 שובי ,םייחב חומש ילבל םימי־לועל איה הפרח יכ ורמאיו םישדחה ויער א וניעל קר םאו .

 א אצמיו ,ושפנל ישפח תויה ןעמל ,ובורק תיב תא בזע אוה ."ול וניעל ןפ םהמ דרפהל
תויהל ידכ האופרה־תרות תא דומלל לתה אוה םג יכ ,םילוחה־תיב תברקב רתא ןועט

רללזיו ואבסיו דחא םיכ םהל ושע אש אתורבחה ינבו . םיללוהה וירבח םע תחא אתוצב (

1 1 1 1 ^ ^ 2 ^
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 לידבנ אלו ןינקה־תוכז תא לטבנ הבה :ורמא םהבש םיינעה יכ ,והער ןובשח לע שיא;
!שרל רישע ןיב.

 םש יכ ,״ףלטעה״ הפאקה־תיבב לואש תא רקבל יתרז ךלה םיחרי השלש רובעכ
.ויתולילו וימי הלב.

 וילתכו ץובב הפכמ ותפצר .הזה הפאקה׳תיב האיכ ,יחרז רספט ,המדאה תיתחתב הרואטכ.
 ונואש רשא , ןנד־ןיי םיתושהו םיקחשמה לוק אלולו , וכותב הנכש רבק תבשח ,רפעו חיפב
- לואש ינפ יתוארב ...ילנר ינוליבוה רבק לא יכ יתימד זא יכ ,בוחרב ינדועב ינזאב הלע
 .תוארמ יתיוענו יתלהבנ - הלחתכ ינאר אל ןכ לע יכ . ריקה לא וינפו ןחלשה לא בשי רשא
 םטוקמ וחקל םהיתחתו .םהמ וכלה ודדנ םימולעה ,• ויתרכה אל טעמכ יכ דע ונש וינפ יב
 חל} ונקז .ותקר לע םירדס ילב ודרו ויתורעשו ןהירוחב ועקש טעמכ ויניע ׳ תורחבו םיטמק
 ינב* ...שפנ•לעונ ץיפה ויפ וחתפבו .ןראת רוחשמ ךשח בלשכ תונבל ויה רשא וינשו■

 םחלשב וא ןנד׳ןיי םובב םקיזחהב קר ןחלשה לעמ םהידי וכשמיו ,םיפלקב וקחש הרבחה
 לוקב ןלוק ,האלחה לטפ ויה הלאה תורענה .םתוא ותרש רשא תורענה יתשב ללועתהל ןתוא
 וריעה ןהיתותפש לד לע ענרל עגרמ ורבע רשא תולבנהו ןחצט-תוזעו ,בל זמרה ברועה

 חלוש לואש יכ ,יתוארב ךא ...יאיקב העתאו טעמ דוע יכ יתרמא יכ דע שפנילעוג יברקב.
 תא רוכזת הבה ...!לואש :ארקאו יחורב יתרצע אל < המע קחצל תולבנה תחא לא די
״? .. . תאו םישנ-תראפת ךמא תאו םדאב רשיה ךיבא

 רסומכ ויניעב היהש ,יחרז רשיהו ןמאנה ודידי תא וינפל ותוארב דאמ ךובנ לואשו
 םירובשה תורמל םיצירפה־תרעמ תא ודחי ובזע ןכ ירחא םלוא ;הלחתב ול רכנתיו ,יח
 בוזעיו וידומלל בושי יכ תועמוד םיניעו רבשנ בלב עבשנ לואשו ,םהל וגעלו וממוקתהש
 הנה" ויתועמד יכו /וב רבוד ןייה חור יכ" ןנובתה אל יתרזו .םיתחשטה וירבח תא חצנל
 וחור ןורבש לדג ןכ לעו .ותימע חחב האבש הבוטה הרומתה לע חמשיו—״רוכש תועמד.
 ואבש ויער םע התשמה-תיבל בשו םויה ותואב דוע חכפתנ לואש יב , ול עדוהב.
י י ׳ .ול אורקלי

 ידכ ובורק תיבב ןועש בנגו יחד לא יחדמ לואש ךלה יכ ,יחרזל עדונ ןכ ירתא
 דגב ש ובנגב עשופה טנדוטסה שפתנ יכ ,םינותעה ומסרפ המ ןמז רובעכו ;ןוברעב ומושל
 םימי השלש אבחתה לואש . םשמ חורבל רהמש אלא ,רסאמב םשוהו הפאקה־יתבמ דחאב
 וירוהמ אושנמ םידבכה ויתונוע לע החילס שקבל ידכ ותדלומ־ריעל ךלה ןכ ירחאו ,הניווב.
 ,איהה תעב הלוח היה ויבא .ותוא המדק הערה העומשה ךא—ושנע אשי םרטב ותלכו
 הילא עיגהבו ;םינותעה תושדח תא ותטמ לצא הארקו וינפל התרש המותיה ותוחא־תבו:

 . ףלעתתו אסכה לעמ הלפנ איהו הדימ ןוילגה טמשנ ,לואש רבד לע הביצעמה העידיה
 ץבשה הזחא ןותעב תודחא םילמ הארקבו ,הנקזה תינברה תא הרזעל זא ארק להבנה הלוחה
 רשא ןורחאה עגרה אב ינשה םויב יב ,הנממ דרפנ אל אוה ש הלוחה ןקזהו" .תמתו:

 ־תיבל תוטמב םיאושנ ומא תאו ויבא תא האר התיבה לואש אובבו .ויתורצ לכמ והדפ
.״ןועגשב התכוה יכ—םילבכב הרוסא ול הדועיה תאו םימלוע

:והנע זלה ךא ,וירוה תושפנ חצורכ תומל ותוא ןודי יכ טפושה ינפל ןנחתה לואש

 ול ועשפ ריבטח שיאל לבא ,וביטיהל הוקת לכ דוע ןיא רשא שיאל קר אוה תומ טפשמ,
 תאו-."ם ח ונ ה-אוה הזה שנועהו ,הבהאב ונלבקי אוה רשי שיא םאו .שי דחא שנוע הר
 השש בשי רשא ירחאו ,הזה ארונה טפשמה תא וילע לבקיו ובלב לואש ןפצ הלאה םירבדה
לכמו םייחה ןמ חרבי .םויה לכ סמת ךלי זא ינמו .ישפחל אצי םירוסאה׳תיבב םישרהש



 *עי קתמ תאו ,ביתיתסוגשכ סוניו ןש קורחי זא ריש וא קוחש עסשי םאו ,החסש
.'עוגנה ובלב

 ,השראוומ ןיקמיט הרונואיל המלעהל ןיקסנלומס עדותה ה״לרת תנשב ,
1 ; • ״•ו ׳ .ןימסנלוסס יאושנ
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.רפסמה םע דחא ןולמ־תיבב תבשויה התבורק תא רקבל הנרול האבש 11
 זועבו ןונשה הלבשב ,היתוכילה יפוטנב ,המעט בוטב ,הנחו חישי בורב הניטצה הטלעה,

 וקסוה רשא לכו .התוא האר רשא ןושארה*ענרהט זע םשור ןיקסנלוטס לע שעתו .התעד
 הנחו הכרע לדנ ןכ - םייתורפס םינינעב התא חכותהלו הילא ןנובתהל ,התא רבדל ןיקפנלוטפ
 חרונואיל .םירשופה ת״נויזח לע םיפירחהו םיצורחה היטפשמב וזרא האילפה רוחיב .ויניעב
 ־הדמל תאז לבבו ,םירצונ םירוטו תונמוא ידיב תויאפוריאה תוירפסה יכרב לע הכנח ןיקסיט
 העדי אל יב ףא .השפנו הבבל לבב ויגהנמו לארשי תרות תא דבכלו בוהאל הירוה תיבב
 רשא • היניעב תסיסה׳שיאלו הלעמה שדאל היה ,ותוא התואר םוימ ,ןיקפנלומסו .רבע-תפש
 ■ דועו ויתוחיש רהוז .ויתועד איש .ויתוכילה םעונ .השראווב םיריעצה ןיב• והומכ התאר אל
.(•"השפנ תא ובשיו הבל תא וחקל ויתושגר

 תבושתב םהמ ולבקו ,ושרוא יכ ףארגלטה ידי לע הירוהל ועידוה ותבוהאו ןיקסנלוטס
 בורב "םיאנתה גח, תא וגוחיו ,השראוול םיבהאנה ועסנ חספה-גחלו .בוט-לזמ תכרב
,םינפ ־אושנו בידנ רישע ,רואנו קודא ״דיסח, היהש ,הלכה יבא תיבב ראפו רדה

 הרונאיל תדרכ יהיו ,ריעל ץוחמ חושל ותלכ שע ןיקסנלומס עשג םיאנתה ירחא םידחא םימי,
 ־ .םיששינ ילותחב השובח הלגרו תועובש השש הלוח בכשתו ,הלגר רבשתו חנצתו הבכרטה לעט
 "םיאנתה, תא ריזחי ןיקסנלומפ יכ היבורקו הלכה ירוה ונימאה הזה ןוסאה הרק רשא ירחא
 רתבח תא עידוה ןיקסנלומס םלוא ן ירטנל אפרת הלגר יכ הוקת התיה אלש ירחא .ותלכל
. <2 'הל ותבהאב ןמאנ יהיו התלחמ ימיב ותלכל הרתיה

 םיפלא תששבו ,םיאושגה־תירבב ותבוהא םע ןיקסנלוטפ אב 1875 רבמיבוג א״כב
4 םיאנ םירישכמו תיב־ילכ הב ךורעיו תחורמ הריד רכש הלש הינודנב ול הסינכהש םילבורה

תושלש ןב ןאמורה תא סיפדהל ןיקסנלומס לחה 'רחשה, לש תיששה הגשהב , ,
לש הנושארה ותריציכ — ראתמ הזה רופסה םג .״םירשי לומג, םיקלחה ״
 ותמגמ םנו ־, ןורחאה ינלופה דרמה תעב םידוהיהל םינלופה יסוחי תא - ״לומגה, ,ןיקסנלומס
 ,םיטעה רתימ תוחפ אל תוינחור תולוגסו םיימואל םיכרצ םנשי םידוהיל יכ ,חיכוהל איה
.אוש תווקתב םשפנ ולשי םירז םימואל ינינע דעב םמחלבו

 םיצע תונג ץב ףקשנה ,היעמש תיב אוה רופסה לש תוערואמה זכרמ
1 י • ןאמורה ןכות

,תודהיהב קובדו רואנ ידוהי אוה היעמש .אקיתש ריעה הצקב קריו 11
 םיליצאה דחא והאיבה םינש רשעכ הזו ,הירטסואב בר היה ויבא .ויתוכילה לכב יאפוריאו
 ,םידוהיה בשוממ קחרה, םירצונה בוחרב רג אוה .ויסכנ לע חקפמה ןכוס רותב אקיתשל
 ןושל דומלל ןתנ ותב תאו ,ץראה םעכ שובלמ שבל ונבו ;הלפתה ־תיבל אב דעומ ימיב קרו
 הנמנ אלו םידוהיה תופסאל אב היה אל דדובה ןכוסה .״לבנה יפ לע טורפלו רפסו
 ,ריעה ידוהי ןיב אגחל ומש היה ןכ לעו .םירפסב תוגהל בהא היונפה ותעב יכ ,םהיתורבחב
 שיאה .ריעה ינודא ליצאה ינפל םדעב ולדתשהב תובוט המכ םהל השע היעמשש יפ לע ףא
□גנתטה ,הנש ח״י ןבכ הבישי-רוחב ,היעשי אוה היעמשל וחורב בורקה ריעב ידיחיה
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 תא םיאור ונא זוע-תורטטו לפא תולילב .תעדו תופש ןכוסה יפמ דומלל ידכ הבישיהמ הלילב
 ןכשמ ,היעמש תיבל וינפ וטושב ,קוחרה םירצונה־בוחרב ץוב^ עבוט הזה רוחבה
.ינחורה רואה

 היעמש קר ,התיה הלודנ אל וכ הרנ רשא החפשמה םנ יכ ,היה לודג אל הדה תיבה,
 אל רקי ילכ ןתיבמ יכ ףאו ץוחמ והארמב היה הואנ ךא• •החפשו תרשמו ותבו ונבו ותשאו

 ןושש לוק ;איהה ריעה לכב תוארל ןיע הניכסה אל רשא ,אלפנ ןויקנו םירדס ךא ,וב ואצמנ
 רשא ,עוברה ןושארה רדחב .טקשה תולשו החונס לבא ,וב עמשנ אל םיזילע-רישו החמשו

 היעמש בשי ,ןופצל םינשו חרזמ דצל םינש ,ול תונולח העברא רשאו' ,וב ואב םלוא ךרד

 אב שיא יכ ןנובתה אל יכ דע בל םושכ וב ויניע םישמ אוהו חותפ רפס וינפל ,ןחלשה לא
 תלדה דצב ןכ ירחאו ,וילנר תא תוקנל םלואהב הלחתב םידחא םיעגר דמע היעשי .התיבה
 תלדה ינפל רשא קשה תא קר יכ " ומסז קיפהל ודיב הלע אל יכ ףא ,תינש ןתוקנ ןעמל
 וליזה וידגבו ושאר לע רשא הסכמהו ,הנהכו הנזמ ראשנ דוע וילגר לעו ץובב ולכ הסכ
 םיעגר א̂ב ןנובתיו ויניע תא בשויה םירה ,םולשב תיבה ןודא תא וכרבב .םימ תורונצכ
 ,ךאוב ךורב נ ןוצר לוקב וארקב ויתסש לע לק קותש יבע ןכ ירחאו ,וריכה אל יכ םידחא
 היה םיטמ יושמ לותחכ יכ ,והומכ: קפס ילב קחש הזה הארמה תא האורה לכו -! היעשי
 ■ םדא הארמ אל יכ דע וייחלב וקבד ויתואפ יתשו ,ורשבכ וקבד ושאר השבטו וידגב ;היעשי

.*ול היה

 םיכוראכ וינפ וארנ ןכ לע רשא ,תוזרו תונבל וייחל ,רשב־־לדו המוק־הבג״היה רוחבה
 יתש לע וסכ תורוחש תובב יתשו ,בחרה וחצמ ידצ ינשמ ודרי תוכורא תואפ יתש ,"דאמ
 תפילח העש יפל שבלו תובוטרה ויתולמש תא ףילחה אוה .שא תוציפטהו תורוחשה ויניע
 םינינע לע חכותהו םירפסב היעשי הגה ןכ ירחא .רונתה לצא םמחתהל ותשגב םירצק םידגב
 םטוח ,רטנסה הצק לע ןבלו ןטק ןקז סע הטוק־הבג ,םישש ןבכ שיא ,תיבה-לעב םע םינוש
 ־תדועסל תיבה-תלעב םתוא הנימזה םהיתוחישו םדומל תא םרמגבו .הובג חצמו עורשו ךורא
 רעש-תועלקמ יתש םע הנש ג״י תבכ הדמחנו המיענ הדלי ,ןכוסה תב הרופצו ;ברעה
 תא דוע ריסי לבל היעשי תאמ יתודלי ןחב השקב — רצק םטוחו רצ יפ ,היכרב דע תוכורא
 ,םהיניעב הזל הז הירוה וצרק אוהה עגרבו .הפי רתוי אוה ךכ יכ. ,רצקה ודגב
 וסינכהל ולכויש םויל רבכ םיפצמ ויה םה ...םהינש בלב האב תחא המיענ הבשחמו
 שפנ םלוא ; םתב תא אשיו ןיד ־ךרועל וא אפורל הזה ןובנה. רוחבה היהיש ידכ ,הטיסרבינואל
 דמועה לאירבג יבר הלענה הרומהב ,התרותו הבישיהב דוע הקובד התיה היעשי
 והוארק ותדלומ ריעב וירבח יכ ,דוע חכש אל אוה . םתשבלתו וירבח יגהנמבו ,השארב
 הללמאה תומב קרו ,הדיב ךמתש רישעה הבורקל םינונזל התרהש הדשחנ הינעה ומא יכ ,״רזטמ,
 תא דאמ היעשי בהא ןכ לעו ...עשפמ התיה הפח יכ*עדונ בל־ןובארו הפרחמ הימי ימדב

.ותדלומ תפרח תא ובלמ החיכשהו םימחרב ותוא הפסאש ,אקיתשב הבישיה..
 ותזוחא תא בזע םדוקה ליצאה .שדח ןודא תושרל היעמש ןכוסה םנכנ איהה תעבו

 וחור־ףורבשל אפרמ שקב בלענה לעבהו ,וב הדגב הריעצה ותשא יכ ,ם̂גש רשעכ הז
.ונומרא תא שוטיו הזילעה זיראפ ימענמב

 די לע םהט ובגנ אלול םיעלות ינשל תורבל ויה רבב תיבה ילכו ,םיטמוש ויה םירדחה,

 , םנ ,ורכמנ רבכ םירקיה םילבהמ הברה .תיבה תא רומשל וראשנ רשא רשה יתרשמ די לע
 ! רשא םיתרשמה דחא תיולב רחא התשט-תיבל שיא שיא וכליו ודרפנ תורונמהמ םירבא םירבא

 ■ םינפל םינש תרשע רשא ,םיברה םירדחה תונפ לכב וררש היאשו הטש .האמצמ שבי ונורג
\ םיצלו םידש יכ םלודנ דעו םנטקמל ריעה ינב לב ועדי רבכו .םייחה תחמשו םדא םיאלמ ויה
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 םהיתונבו םהינב תנותח םויב תולוחמב ולוחיו וללוהתיו ונילי םש .םהל ןכשמל ןומראה תא ווא
.״םדא־ינבכ םיברו םירפ םידשה םנ יכ תאז תעדומ יכ , םינטקה םידשה

 ליצאה לש ותוחא ןב ,שדחה ןודאה זיראפמ אובב ותוממשמ היח ןומראה םלוא
 בל־־םבחו והומכ ןיאמ ראות הפי ,שמחו םירשע ןבכ םימיל ריעצ שיא״ היה אוה .םדוקה
 הלש אוה .״ןומראב דדוב קר תבשל הלחתב ושפנ הצק ןכ לע יכ ,החמשו םייח בהואו
 ריעצה ןודאה םעכ םימי השלש דועב אובי יכ זלה בישהשכו ,היעמש ונכט תא וילא אורקל
 "שיאו בנג אוה םנ קפס ילב יכ" ןכוסה לע תואונת אוצמל הוק םג ,םעזב וינש קורחיו

 תשובלת שבול ידוהי הנושארה םעפב וינפל ותוארב ןודאה םמותשה המו .״ויחא לככ המרמ
 שקב החונמבו ,וינודא ףצקמ ללכ לעפתנ אל היעמש .דובכבו הרורב ןושלב רבדמו תיאפוריא
 תא רדסו אסכה לע ומצעב בשי םג ,ותדובעב קטע היה יכ ,אובל ורחא לע ותחילס
 בל ול רשא ידוהי" אצמש הז לע ונוהמת תא ליצאה עיבהשכו . הלולצ״העדב ויתונובשח
 םידוהיה תאטח אל יכ רוכז םנמא :ןכוסה והבישה—״ןודא תרעג ינפמ תחי אלו ץימא
 סהל אל רשא תעב םג ,הרענ עימשהל וברי רשא םינודאה תאטח םא יכ ,איה
 םלוא ,תורמ לבקמ וניאש ,היעמש ירבדב ןובלע תצק שיגרהל לחה ריעצה ןודאה .״הקדצה
 תעב לבא ,ןכוסה יננה זא יתדובע דובעא רשא תעכ" :וכרע תרכהבו החטבב רמא זלה
 םע קסע ול שי יכ טעמ טעמ חכונ ליצאהו ."םדא יננה זא יתדובע רבדב אל רבדנ רשא
 יכ ,הבוט ךל ריכמ יננה" :רמאיו ודי תא ול טישוה ןכוסה תאצבו ,דבכנו רואנ ,רשי שיא
'."םידוהיה רבד לע לקועמ טפשמ יבלמ ריסהל יל תרזע

 תא וינפל גיציש ונממ שקב םנו ,ותנומא לע וגעשהב ןכוסהמ תונובשח שקבל לדח אוה
 תועונתו ויתוכילה לבב ,וראתבו״ ,םילודגה םיליצאה דחא ןבכ הארנ הזה םלעה .לימע ונב
 םינמאנ םיערל ירבעה םלעהו רשה ויה, הרהמב .״דאמ דמחנ היה וישובלמבו ובינב ,ותיוג
 תאמ שקב ריעצה ןודאהו .״ובהוא תא ותא ליבוה ךלה רשא לכ לאו ,ןטבמו הדלמ םיחאכו
 תא רקבל •ולחהש םינלופה םיליצאה ינפל ותוא וגיצהב ירבעה ואצומ תא ריתסיש לימע
.םיזילע ןואשו םיחרוא תואושת אלמתנש ,ונומרא

 ,המדאה הבעמב יצרה המה םייתחתה .םיינשו םייתחת וב ,לודג תיב אוה רשה ןומראו״
 .םיהובגו םילודג• םירדח המה םיינשהו ;דאמ םינטק תונולחה ןכ לעיכ ,הל לעממ יצחהו
 .ךרדמ ץרא תיבכ קחרה ןנה ךותב דמועה ,תיבה תוחור עבראל םהב םיעורק םילודג תונולחו

 ץעל םיענ הזה הארמה ץיקב .וילא םירבועה ורבעי םימי יריבכ םינולא תורדש ןיבו ,ךלמה
 בהז יצרב םיפוצמ םינד וחשי תוכרבה ךותב ,ןהירבע ינשמ םימ׳תוכרב תוררשהל .דאמ
 חפצמ אוה םנ תיבה הארי ךותב ןהל לעממו .ןיעל םידמחנ םינשושו םיחרפ ןהיניבו .ףסכו
 שיש-ינבאמ םיחיתפ תוירא הזמו הזמ רבעמ ודמעי תולעמה יבלש לע .ביבסמ םיחרפו םילעב
 ,הטימשה תואושנ ויניע ,ודיב ורונכו הרטזה-יהלא לבוי בכרי דחאה לע ;ןמא ידי השעמ
 ודיבו שוטלי ויניע ■ הבהאה יהלא רומא בשי ולומלו ,ולוק עימשי ומכ טעט חותפ ויפ
."תשקו םיצח

 לחה םשו , תינלופה הרבחה לש התלסו הנמש תא הנושאר לימע ריכה הז ןומראב
 רשואה בקעבו .ןודאה לש הפיה ותוחא ,עבשילא תברקב הבהאה ימענמ תא שוחל
 ־הבג שיא ,י ם ו ם ־ ן ב :םיליצא יגש יניעב ביאכמ ץוקכ לימע היה דוחיב .האנקה תזחוא
 גלזמה ינש יתשכ הארי רשא ,דאמ ךוראה ומפש" אוה ורשע לכש ,ןולאכ ןוסחו המוק
 ;"הרישע המלע הב תולעבל הכחל" ול היהי םימיה תוברבש הוק יכ ,'תווצק יתשל ודרפתהש
 ויסטב דימת רמיתמה ,תררטו הפי השאו ךוראו רוחש םייחל־ןקז לעב ,יבלכ ול ינשהו

ץקעל ידכ םידוהיה תא ףרחל וללה םיליצאה ינש וברה דחא ףשנב .םיפיה ויבלכבו םיריבאה
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 רתסב וצעונ ןכ לעו ,תעדו לכשהב םקיח לא םתפרח בישהל עדי אוה םלוא ,לימע תא.
 הירמש תב םירמ ,הירבע המלע בהוא לימע יכ ,עבשילאל תולגל וטילחה םה .ונממ םוקנל
 הרואנה םתוער תצעב רפסו ןושל הודמל םיסקודותרואה הירוהש ,המימתו הפי הרענ.

 םע תוחאכ הכלהתה ,הנובנו הפי הדלי ,התב עבש־תב יכ ;לאוי תשא ,הניד
 םלעהמ עבשילא שפנ עקת ,לימע יררוצ ווק ,זאו .דחא הרומ לצא דחי ודמלו םירמ
 םג ונממ ריסהל ויאנוש וצעונ לימע ןוסא לידגהלו . המע םלש ובל ןיאש ,דמחנה ידוהיה
 ןתמות ללח ןעמל םירישע םידוהי תונבל ברואה ,יסוס • ןב תשרב הכשמלו םירמ בל תא
 ואיצוה הז םצפח תא .תורקי םינבאב תוצבושמ תועבט הבהא־תואכ ןהמ לבקלו ןדובכו
.עבש תב תרזעב תולועפל םיערמה.

 ,תחש־ידש וא םורמ־יכאלמ תויהל םרצי עבטה רשא הלאמ תחא התיה איה"
 ־המא ,לבזיא די הילע הדבכ המא תומבו ."דחי םג ףרוע־תוישקו בוט בל םהל ןתנ יב
 לושכמל התיהש םירמ התוער לע הלמח אלו הבל תא התשקה ירמו שעכ בורמו , התגרוח
 הלחתב עבש ־תב הרבד התרצמ רטפהל ידכו ,דמחנה לימע תא ובהא ןהיתש .הכרדב
 םנחלש לע לכואה ,היעשי הבישיה־ןבל השאל היהתו הירוה ןוצר השעתש םירמ בל לע
 הברק—"ןוללג" זובה־יונכב היפב ארקנה ,היעשיל רז םירמ חור יכ התוארבו ;תותבשב
 ירכ ,הלש ןייה־תיב לע תחקפמל עבש־-תב תא התשע לבזיא .הל ברואה יסוס־ןבל התוא
 ינפל םירמ תא עבש־תב הגיצה םשו ;היתשב םיברמה םינודאה תא היפיב םשל ךושמתש•
.יבלכו יסוס־ןב.

 העיפוהב םהיניע ואר םיתעבש רוא יכ >תחםש תעורתב םירמ ינפ ומדק. םידבכנה םינודאה, .
 ןחו ,היפ החתפ רשאכו ;ךשח וינפמ שרגמה תוברע-יסשכ ריאמ בבובב םהל התעפי דוהב
 -םהינזא עמשממו םהיניע הארממ םירוכשכ ויה יכ דע םיענה הבינב תיבה לכ תא אלמ ץק ןיא
 ירבד .הדבל תיבב הרתוהב הננובתה אל טעמכ םירמו .םתא התוא עבש־תב הבזע ןא
 יתפש לעמ םנ המו ,םילודגה םיליצאה יתפש לעמ וצרפ הדועמ העמש אל רשא תוקלח
 הל ומענ אל הלחתב .קח לכ ורבעו םיריבכ םימ ץרפכ ,יסוס־ןב ומשב בוקנה םמורמה ןודאה
 טאל טאל לבא , המוחב שיא תיוג םישמ ילבמ ףוטשי רשא םירק םימ ףטשכ הלאה תוקלחה
 תא ,תוחשל וידי שרפמה , שיא אצמי יכו .םימיענה םילגב תוחשל לחתו םהב הנזא הניכסה
"אוה רז רבד אל ןה םירידא םימב ורבק

 ושפנב תוצע תשו התבהאב היעשי הגה , םירמ ילגרל הרוזפ התיה תשרהש דועבו
 הפיה המלעה יכ ותומימתב ובשחב ,תעדהל ותבהאו ובל ינופצמ תא הל תולגל ךיא
 תרבחב תחנ אצמ אל יכ ,הבישיהב דומלגו דדוב היה היעשי .ותלכשה ליבשב והברקת
 דועבו .םייחב הבוהא היערל םיזע םיעוגעג ובלב ררועתהל ורהמ ןכ לעו ,םירעובה םירוחבה
 התוא םע ךודש וינפל עיצהו ןכדשה ןושמש אב ,ורבגתהו וכלה םירמל ותבהא ישגרש
 הלעה ,ךיתורעש תא השעו הנבל תנותכ שבלו-ןכדשה רמא - ץחרמה ־תיבל ךל, . המלעה
 תחוראל ואובבו ,העצהה לע דאמ חמש היעשי .״ןתח היהו ךיתואפ לסלסו ךשאר לע קרסמ
עגר וננובתה םהיניע הדחוימ תוביבחב ותשאו הירמש והולבק תבשה.

 תושעל עיגפמב םהילע הוצת המלענ די ומכ ,היעשי לא ןתוא וננוכ עגרכו ,םירמ ינפב,
 ינפב טיבהל םג הארי טעמכו היעשימ היניע בסתו הימודב הבשי םירמ .וערי אל םהו תאזכ
 םיתשב קר התנע איה ךא ,השאר םירת ןעמל הילא רבדל םעפב םעפכ הפנ היבא .היתובא
 * ןיע ץורקתו הירמש ינפב טבתו תאזל הננובתה המא .היניע ליפשהל ףסותו םילמ שלש
 ףצקמ הינפ ומדא ילוא זא יכ ,המא בל תובשחמ תבה העדי אולו ...בל בוטמ וקהש ודחיו
*4׳התופ הנויל התוא בושחל הבל ברע יכ לע ןש קורחתו
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5  םירט יניעב ןח אוצמל ידכ הלכשהה חבשב רבדל היעשי הברה החוראה תעשב
 םנזא עמשמל ולהבנ ותשאו הירטשש דועב .(י ןאבמ חרקו ןאכמ חרק אצמנ אוה םלוא
 ־יפדורו םיצהונמ םיריעצ ירחא ךשמנה ,םירמ בל תא וילא ברק אל ,סורוקיפאל והובשחו

 .אצמ ותיבל דחא תבש םויב היבא בושבו . תוקלח־ירבוד םירוכש ״םיצירפ, ירחאו ,םיגונעת
 הפא חורו הלכוא שאכ הייחל ,םיבהלכ, הינפ ,תנכוסמ הלוחכ הטטב תבכוש ותב תא
 תינעוצה תא וליהביו .״דאמ םיארונו םירז םירבד הנללמת היתפשו ורגוס היניע .תחדוק שאכ
 *םש־לעב״ה םגו ;"םיזע־תורעש ןשעב התוא ןשעתו ,לידבו גנודמ םינוכ שעתו" אובתו
 /אפורה ארקנ הנורחאל . הלוחה תא אפרל ולכי אלו םהיטהלב ושע (ילאעמשיה) "רדק״הו

 הירמש ןזאבו ;הנתיאל בושת רהט יכ רמא םירמ לע ןיע וטישבו ,אוה רמומש יפלע ףא
 .הניי תא איצותו הנחכפת המונתהו ,היגאפטאש ןיי הרבשל התתש ותב יכ ,שחלב ףיסוה
 אפורהו ,םהילע םידמועה לכ ןוהטתל יחלה לע םימעפ יתש אפורה תא הכה בלענה באה
 הארונ תבצעו ,הנקז וילע הצפק ישפחל הירמש תאצבו .אלכב והבישויו ןידל והעבת הכומה
 ויניע רשא ,רשואו הולשו בל-בוטו םות וקיפה וינפ רשא ,ראותה־שיא" .וחור תא האכד
 ,ותיב ינב םע חש וא רפסב הגה םא יתלב השעמו הדובע ילב עגר ףא בשי אלו דימת וריאה
 נגרשי עלותכ םימודא םידיגו ךיראה וטטוח ,תוהכל ולחה ויניע ,והארמ תחשמ התעו

 ףרש ,ותב לע החוקפ ןיעב חיגשהל לחה אוה .״ויפ חתפי אלו בשי םמוד ןבאכו ,ול ביבס
 וילע המק םישדח השלש רובעכ םלוא ;ותיב חתפמ הדבל תאצל הל ןתנ אלו הירפס תא
 לש ומא םא התיה ,הימי בור ולצא התרשש ,הנקזה תירצונה הה לב יכ ,ותיב ךותמ הער
 האב , םידוהיל החטשה גח ,םירופה-סויבו ,םירמ תא רתסב וירחא החידה איהו ,יסוס ןב
.םאתפ תאוש הירמש לע

 .תוםרע .תובוחרה ינפ וסכ םימ ילחנכ יכ ףא ,ריעה תובוחרב ודדוגתי םינומה םינוטה.
 .ןבלה הסכמה ;הטח ינשמ הניגוטת ,םילצם ןהב לצפיו וינש ןהב חלש שמשה רשא ״ גלשה
 .תאז לכבו .תובוחרב םירבועה וצחי םיברב דעו ,וראת רוחשמ רהש .תוצוחה ינפ הסכ רשא
 ובוסי םיקתפמ ןהבו רטצו ישט׳תוחפטמב תופלועמ תורעק יאשונ םירענ . םדאמ הניטיהת
 תיפא תחא הנמ לבקמה בישי רשא דע וכחיו ,תונמה יחלושל הטה םינמאנ םיריצ ; ריע
 •יבידנ תובדנ ףוסאל* םינש םינש וכלי םישנא .םתכל רבש ואצמי תודחא תורונאו ,החלושל
 קוש-םויב ,הנשה לב הזה םויל וכחי אלה םינויבאהו םיינעהו .אוה תולומנ־םוי יכ ...בל
 םהינפ וסכי םימעטמו םיכורע תונחלשה .החמש תיב לכבו .הכרב םהל ריאשיו םהל אוה
.*והואלמי הפ ביחרמה לבו ״ גומה רסחי אלו

 םימויא םינפב ותשא ותוא המדק הלפתה תיבמ ובושב יכ ,הברע הירמש תחמש םלוא
 עגר להבנ ןקזה ״! דוע תב ךל ןיא ?הירמש תעדיה, :העגתשטכ הארקו ,תועורפ תורעשו
 תא יל ונת, :ותיב לצא וצבקנש (2 םינרקסה ןומהל ארק ולגרב ועקרב ,שעגתה ןכ ירחאו
 ־טלקמ־ תיבל רסתו הבהאמ ירחא ההלב םע החרב םירמו ״? התוא םתרתסה הפיא !יתב
 ,האצמ אלו םויה לכ השקב ןקזה היבא . תירצונה תדה תא הלבק םויה ותואבו ,תוריזנה
 .בכשמל הלפנו התלח הדגובה היערהו .התוער עבש־תב לצא היתודוא לע רוקחל אב ברעבו
 םגו ,דאמ הל קיצהל םחונה לחה םירמ לע הערה תא האיבה ירחא יכ ,םימי חריכ הז

 תינש ,ןוזר חלוש הרשבב, .ןכ ירחא הבזכנ התאטח ריחמב לימע תבהא שוכרל התלחות
 .חורה זיגריו הנורגמ אצוי םילילחכ לוקו ,בלשהל םיתפשה תא ונתי אל יכ דע ולדג ומכ
רשא ,דאמ תולודגהו תורוחשהםיגיעהו ,הלאה םילדה םינפה לע דוע וארנ יפויו ןח תובקע

^מ6ספל1זמל2( 16 . םידדצ יגשט הכוב (1

^ 4 * ^ - ^ > • •



119השדחה ונתורפ^

 ןטרס ענע־מ שפנ .״הבכי םרט רנ רואכ ,ההב רוא דוע וציפה ,חצנל רגסחל הנבשחת
 .,היפמ םד לחנ ץרפ, ארונה ורסומ תא העמשבו ,הררח לא הירמש אובב תחשל רבכ
.״חצנל םלאתו — ןהיתורוטשב וסוכ היניעו

 ערמ תא תאשל ותוקת הדבאש ירחא יכ ,ןכוסה היעמש תיבב תכשל אב היעממ
 סנ) .תוגונה ויתובשחמ תא וב רזפל ביבחו ןנאש הונ א שקבו רתויב םומעשה וילע רבג השאל

 לימעל תירבע הרוי ןעמל ,ותיבב רוגל היעשיל השריש ,הבישיה־שאר תאמ שקב ודצמ היעמש
 ירחא רבכ הז הכורכה ,הרופצ ותב דוחיב החמש הזה רבדה לע .תודהילו ומעל ונברקיו
 ,הרענל טעמכ התיה םיחרי השלשב יכ דע התיוגב םגו החורב םאתפ הלדנ הדליה, .היעשי
 ;הלגר לגעמ םלפתו תחנב היה הרבדטו הלדג עתפל םאתפ יכ םתוארב דחפל ולחה היתובאו

 רשא רבע-תפשל םג הטו ,םידומלל ךא הבל ןכתו הוג ירחא עגר הכילשה רעונה יעושעש תא
 שש ,םינלופה ןיב ללובתמהו יאפוריאה ליכשמה ,לימע םגו ."םיעושעש רחבטל הל התיה
 וילא תרבדמה ,תינלופה הרבחה ימומ תא ותואר ירחא ,םינפל והזכש הבישיה-־ןב תברק לע
 תעב םלוא ;חאכ היעשי םע ךלהתהו תירבעה ןושלה לע דקש אוה .ץוחלו הפשה ןמ תודידי
 גביגהכה .תינלופה הרבחהל בוש וקתרו לימע לש וחור ךלה תא הנשש ערואמ אב איהה
 םיליצאהו ,תיסורה הלשממה לוע תא םתנומאמ ריסהל ידכ ,דרמה םנ ומירה םילותאקה
 םררחש ינשה רדנסכלאש ,םידבעושמה םירבאה תא םרי תחת בוש שובכל ושקב םינלופה
 וניביו ,הלפתה־־יתב רתסבו רעי תורעמב הפרש־קבאו קשנו ברק־ילכ תורצוא ורצא, םה .םלועמ
 ; לכל רקיה שפוחה םשל דרמה תעונת ירחא ויתושגר זוע לכב ךשמנ לימע םגו .״המחלמלםוג
 רתוא םג ףוחסל ירכ היעשי והערל ודוס תא הלג אוה .ותבוהא עבשילא ליבשבו רואנ שיא
 . ינינע דעב ומצע תא ריקפהל ידכ ידט רתוי וטעב קבדו ימואל היה היעשי לבא ;םרזה ירחא
 י תא םלועל ורצקי אלו םידוהיה הזמ וגהי אל םינלופה וחצני םא וליפאש שיגרה יכ ,רז םואל

 זזקיחרה לימע ךרד יכ ,ןכוסה לש הולשה הונמ זא רוסל לחה םולשהו .העמדב וערז רשא

 .בצע^ינויערב שופת ריעה תוביבסב היעשי העת ביבאה אובכו ;והערמ םנו ויבאמ םג ותוא
'׳ :רמועב ג״ל םוי הגה

 לכ יכס ריאיו ודוהב עיפוי שמשה .אקיתש ריעה ינפל ךשא רככה ינפ לע חופי הנפ חור,
 ,םהל ארב םיתפש״בינ ומכו ,םהב חפנ םייח ומכו ,ותעפי ךופשי אשד־קריו ץעה לע םנו ,יחה
 עיננערה םיצעהו ,אשד׳קרי וצע םירהה . םתולשו םרשא תא לודנ לוקב ועיביו הנר וחצפי .דחיו

 ,רהה לע םש .לטמ וור התע הז ומכ םהל ןיעו ,םיקרקרי םילעב תוכובסה םהיתושעס וחלש
 לכל םידרופמו םירזופמ םילחרו םיזע רדע הערי ,והונבי ןויצ םשב חושל תאצל םיבהואה רשא
 דעיב ...ןטק לילחב ללחמו םב נהונ ותדממ שלש יפ ךורא טוש םע ןטק רענו ,ויתוצק
 ולצפי הלא ...רשי ןומרע וא זול תולקמ - ושקביו םירוחב וכלהתי רהה שאר תא הסכמה
 ןיעייצח הב תוריל תשק םהמ ושעיו םתוא ופוכי הלאו .הראסת׳תולקמל םרשעיו םילצפ םהב
 ןוחרס הארנו ,תומלעו םישנ ,םידליו םישנא אלמ רהה ילנרל ערתשמה רבהו .״קוחרמל דע
 ■ובכשיו ,ץראה תא וב וסכיו םהילעמ ןוילעה םדנב וריסה הלא״ .םינוש םיעבצ לש הסבמב הסוכמכ
 זוז ;תיתחת לואשל קפס ילב הנרודחה םהיניעו ובבשי הלאו ,תויוטנ המיטשה םהיניעו וילע
 גושק ירוגח םלכ טעמב םירענהו .ןנורתי הוו גלדי הז ,־לנלנתי הזו ךלהתי הז ,בשוי הזו בכוש
 חלועהכ וקחשי םהידיב ברק-ילכ ןיא רשא הלאו .והערב שיאו םיצעה לא ועלקיו .המח םיצחו

ל ע דוסעי י־שהו ,הלעמל תויוטנ וילב-ו ושאר לע ודמעב תואלפנ השעי דחאה ;םחור לע
 לבל ורהזיו והער ירחא שיא וילע וצפקי םירענ ןומהו ,ךותב ובנ לע שארהיהסבמו עברא
־ צפקי ובג לעו עברא לע דומעיו שנוע אשי הסכמה תא ליפמה יכ ,םצפקב הסכמה תא וכילשי
,םויה גח .םנורנב עימשהל וליכשי םירענה רשא ,עסשי ביבסמ ףוע לכו היח לכ לוקו .ויער
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 םדכ תוסורא םיציבו .חדשב חושל ואצי יכ תאז דועו ,רדחה לא וכלי אל םירענה לכ יכ
■ .״םהירוה םחל׳ונתנ

 ,םיתחתח־־ךרדב ךלוהה והער לע לבאת ושפנ יכ ,הגיגחב ףתתשה אל היעשי םלוא
 ,הגות־תובשחטב ללוצ ונדועבו .ויבאל רבדה תא תולגל וא הנמט וקיחרהל לכויש ילבמ
 תוארל שקבש ,הירמש תא םיעצופו םיכמ תיבה יתרשמ תא הארו טלקטה־תיב ינפ לע רבע
 טלקמה־תיב יכ הלשמטהל ועידוהבו ,ןקזה לע ורמכנ היעשי ימחר .םש הרוצעה ותב יגפ תא
 יכ םא ,הירוהל בושל הצלאנ םירמ םגו ; תוריזנה לכ םשמ ושרוג—דרמה ירתסמל ןק השענ
 ינופצמ ותולג ירחאו ...םינונזל התרה יכ ,״היבא תיבל בושמ רוב יתכריל תדרל הל היה לקנ״
 תקלחמל סנכנו הסמב דמע םישדח השש רובעכו ,הכולמה >ריעל היעשי חרב םידרומה
 םסרופמ ןיד־־ךרועל יהיו ,םינש וזיא ךשמב וירומל תא רמג אוה .הטיסרביגואהב םיטפשמה
. טפשמה ־יתבב ותחלצהבו תוירבלו תודהיל ותבהאב

 טקושה ותיבב וניבהו , רתא ןועמל היעמש תחפשמ תא םידרומה וריבעה ךכ ךותבו
 לימע םלוא .הכלממה-רצוא ןובשח לע םתפוק תא םרישעהב ,םיפיוזמ ףסכ תורטש דדובהו

 ימשו תורטשה ןמ ובנג הכאלמב םיקסועה יסוס־ןבו יבלכ יכ ,אצמו תונובשחה תא קדב
 םינהבה םגו .ושפנב םימשאנה ושקנתה דרמה יגיהנמל רבדה תא תולגל ורטאבו ;םהילכב
 לע לימע תא התימל ןודל ושקבו םיריזנה טלקמ תיב תרעמב הפסאל ופסאנ םידרומה ישארו
 לכב רוסמה לימע .וייח תא ליצהל חילצה בר למעב קרו ,דגובה היעשיל םדוס תא ותולג
 וא ,םיזחופ םישנא םנה דרמה תעונתב וירבח בור יב זא חכונ ,ןילופ רורחש ןויערל ובל
 ותוא הדדוע אלול דרמה תלועפמ קלתסה אלו וחור לפנ אל םא עדוי ימו ;םיערמו םיאמר םג
 ריהב ועגנ ויתפש רשא אוהה עגרהמ,ו .תונבלה היתועורזב ותוא הקבחב ותבוהא עבשילא
 המ דוע עדי אל יכ דע ויברק לכ תא תצתו ובל תא טהלל תדקוי שא הלחה ,וילא החולשה
 רדחב ץריו ולנר־ףכל חונמ אצמ אלו ,שא-ילחגכ ויהיו וברקב ושעגתה םירוענה ימד .ודמע
 הב רשא השאה יניעל ויתחת העירכהלו הילע לפנתהל אבצ־־תכרעט שקב ומכ ,הגהו הנה
.״וחור ייח לכ

 ףוס ףופ םלוא ;ףלא־רשל הנמתנו הלשממה ליח םע המחלמב תולודג הארה לימעו
,תובורקה תוכלממהל וטלמנו וכוה םידרומהו ,הלשממה החצג

 לע וטשפ םידדושכ .םוקט לככ יארנ רוע ואיבה רשא רוסחמהו ינועהו הרצה תובקע קר,
 תיתחת ץראל וחלש םהינודא תאו < שאב םוחלשיו המ רבד םהב ואצמי יכ ועדי רשא םיתבה לכ
 לארשי ינבל ךא .ןהיתוביבסו הלאה םירעה לכב יתעה לדגיו .םהינפב םוקל םבל ברע םא
 ,םדי האצמ רשא לככ םוסחלו דודשל םינלוסה וברה דרטה תע לכב יכ .םילפכ הרצה הלדנ
 רשאכ הדוקפה םויב ןכ ירחאו .םהינפב רוטעל שיא בל ברע םא וחקל םתמשנ םנ םפסכ םנ
 קלוס ינב יליצא,יכ ;הזה םטה לועב תאשל םינושארה המה ויה .ץראה לע םמ הלשממה הנתנ
 לוסיו םמוקמ לע וראשנ םידוהיה קרו .םעשפ' דיב םוחלשיו ורסא םישפתנהו .וחרב קוחרמ
 לאו ןימי לא ונפיו .ורכמנ רכשה יניעמ לכ רשא תעכ ץראה תאטח רפוכ תתל לרונה םהילע
.״ןיאו היחמל אצומ אוצטל לאמש

 עבשילא .וחור־זועו לימע ןוחצנ ירפ תא היעמש תיבמ הללש אל םידרוטה תלפט םלוא
 והרומ תא רכו היעשי םגו .השאל ול התיה הריגתהבו ,התבהאב ול הנמאנ הראשג

.השאל ותב הרופצ תא ול חקלו ,ץראה הטקשש ירחא ביבחת
.םלומגו םרכש לע .םירשיה ואב הככ
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 םיארנ תומוקמ המכבו ,רתויב סרוסמו ךסכוסמ אוה ״םירשי לומג״ רופסה י .ד
 ימואל ך ר ע שי הז ןאמורל םלוא . רפסמה ןורשכב הדיריה ינמס רבכ * 1 " י

 להנלסיכירצ םידוהיהש ,חיכוהל הנושארב ןיקסגלומס לדתשה וב יכ ,דחוימ
 לומעל תחת ,םהירוזפ תוצראב םמצעל הדחוימ תימואל הקיטילופ
ירחא וכשמנ אלש ,היעשיו היעמש וניבה הזה רבדה תא .םירז 'םימואל ינינע דעב.קירל

 םנה הלא ינש .תודהיה חורבו םמעב םתוקבד תמחמ דרמה תעונתז
 רבכש ,ץקסגלומס לש (םייוצר רתויה) םיילאידיאה םירובגה

ילאידיאה םופטה ,הימחנש דועב .ג״ליו ופאמ לש הלא תמועל ורגבתנ * שיי/אידיאה
 םיגאוד—םתס דסחו בוט השועו הלכשה בהוא , תירבעב ץילמ קר אוה ,״עובצ טיע״ה לש
.הפקשה ילעבו םיסונמ םישנאכ םיימואלה וגייח לולכשו תודהיה ןוקתל היעשיו 'היעמש רבכ
 תוללובתה ידיל האיבמו הליפשמ המכ דע וללה םירובנה רבכ וחכונ ןכו .העובק תיתרבח
 היעשיו היעמש .״ךתאצב םדאו ךלהאב ידוהי היה״ :ג״לי לש תילאידיאה הגהגהה־תיגכת

 םייטרפה םהייחב םנ ,ץוחבמ םגו תיבמ םג םירואנ םידוהי תויהל םיצפח
 םה .דחי רבכ וגזמתנ םירבעהו םיישונאה םהיכרציכ ,הרבחב־םגו תונוםתה
, , ׳ , תוישונאה

, * א ן • תודהיהו ,ונלש הדחוימה תימואלה תוברתה ךרעב שיגרהל רבכ םיליחתמ .___
תיאפוריאה (הלכשההו תוברתה) היצאזיליביצה תודוסימ הברועמה

 ןיקסגלומסו ג״לי ,ופאמ לש םיילאידיאה םיסופטה ןיבש לדבהה ותואו . תודהיה לש הרוסמהו
.םמצעב וללה םירפוסה ןיב םג ונשי

—וימי לכ םיבורק םישנא תבחו תיב. רסחו בזענו דדונ היהש ,ןיקסנלוטס החפשמה ייה
.יתפומ באלו לעבל היהו ותחפשמב הבר הבהאב קבד .ןיקסנלומפ לש

 תיסמ היה ותיב לא ברעב ואובבו ,ךרועו רפוס ,ןקסע ,דבוע ןיקסנלומס היה םופדה-תיבב"
 ׳ותיבל יקנ .יהיו ,םיצהוגמ םילענו םייקנ םידגב שבולו וידנבו וילענ תא תיבה רודזורפב וילעמ
 רתיבב הרמ םלועמ קרז אל אוה ...וקלחב חמשו ההונט׳שיא תרוצ .השדח הרוצ שבליו
 .היה דעוטו החמש ימיב .תיב׳םולש םושמ ויתודמ לע רבוע היהו ,ותיער םע דובכב גהנתיו
 לע ךלוה היה אוה . םיענ רדסבו םעטב םילכה תא וילע רדסמו ןחלשה תא ךרוע ןיקסנלוממ
 ..םואמל הטבו רוהבל הטב בטיה עדיו לכא יכרצ תונקל קושה לא וא תונחה לא ומצעב בור יס
 תקרי ראשו בורכ ,שרנ ,םיציב ובו ודיב ולסו רקבב ןיקסנלוטס תא שוגפל היה ץרפנ ןוזח
 םיט לש תוטבטאב וידלי תא ץחור היה ומצעב אוה ...הנק רשא "תואיצמ״הב חטש אוהו
 םהירחאמ קוחר אל ךלוהו םולט אוה היה ןנב וידלי םע ליטל תכלוה תנמואה התיהשכ .םירק
 .היה בכשטל וידליט דחא לפנ םא .וניע־תבבכ םרצניו ער םהל הנואי לבל םהילע רוטשל
 .הלוחה דליה לע ןיע םישי ןעמל תולילב ויניעמ ותנש לזונו יוד׳שרע לע ודעוס ןיקסנלומס
 היהשכ .רבע׳תפש תעידי םתלכשה דוסיל חינהלו תודהיה חורב וינב תא ךנחל ץפח ןיקסנלומס
 רשא ,תומיענו תופי ,תורצק תודגא םהל רפסמ היה תיבב םתא בשוי וא וידלי םע ליטמ
 ןלבתמ היה אוהו ,םיניכה תונש לש לארשי ימכח ירפסמו םישרדמהמ חוקל היה ןנכת
 ןיב ובבלמ ^דוב היה רשא ,הלאה תונטקה תודגאה .םידליה בל תא תוחמשמ תותוחידבב
 קיזחהל רסא אוה ...הלענ ןורשכבו םעט בוטב תורפוסמו תוכורעו תורדוסמ דיטת ויה ,עגר
 תובל לע ולעפי לבל ,קשח יקובחו םימד תוכיפש .תויחה דיצ םיראתמה םירויצו תונומת ותיבכ
 ביצעיו םחור ריכעי לבל ,וידליל תולהוצו תופי םינפ דימת הארה אוה ...הער הלועפ םידליה
 היה ךא ,העמד תואלמתמ ויניע ויה םהילא וטיבהבו ,וינבל דאמ גאוד היה ותולחבו > םבל
.41 ״לכ ןיעמ תאז ותשלוח תא ריתסמ
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 התיה "רזושה, תסנכה יב ,הסנרפב רוסחמ שיגרהל ןיקסנלומס לחה חל״רת תנשב
 ,"טיבטה״סשב יעובש ןותע רואל איצוהל טילחה ןכ לעו ;רתויב המצמוצמי י

ותתל לארשי ינומא ימולש םג ולכוי ןעמל ,הנומאה םע" רבד ול היהי אלש •'טיבםח"
 ,עבטהו לבתה תועידיב קר קסועה ,הזה ןותעה יכ ,הוק ךרועה .״וב אוךנל םהינבל
 העט םלוא ;ןוגה חור ול איביו םעה ןיב לקנב טשפתי—תונוש תושדחו םלוע תוכילהב
 ןותעב םיפדה ןיקסנלומס .ותאצוה הקספנ "טיבטה״מ תונוילג ו״כ ואציש ירחאו ,ןובשחב
 םגרות ,"חורה תללי" ,םהמ דחאו ,"דמח ילע" םשב םיפי םינוטיליפ תרוש הז
.תינמרגו תיסור

 םיטסילאיצוסהל תורבחתה ןועב ןיקסגלוטס דשחנ , 1878 ,הנשה התואבו ,
 וסופדב םיפדה ןאמיירפ .רהוסה ־תיב ןיבו וניב היה עשפכו ,םירנויצולובירה !י̂̂ם“ ^

 ,ערכ וטע ךלהתהו "תמאה, יטסילאיצוסה ןותעה תא ןיקסנלוטס לש •םיטכי איצוםהל
 הרהט םלוא .ןיקסנלומס לע םג דשח חתמנ םיינידמ תונוע המכ ליבשב רסאמב םשוהשכו:
 ויהש ,םידוהיה םיטסילאיצוסהל האנשב דימת ןיקסגלומס םחיתה תמאב יכ ,ותקדצ הררבתנ
 ,וירופסמ תומוקמ המכב ׳־םיסרהמה,לע עימשהש ,ויטפשמ יפ לעו .״לארשי יעשופ״כ ויניעב
.םתטש לש ירואיתה דצה תא ריכה אל יכ תוארל רשפא

 תע, לודגה ורמאמ תא ןיקסנלומס םיפדה "רחשה" לש תיעישתה הנשב , .י
 ןמ םיבר הקיחרה רשא ,"ןילרב תלכשה, תא העט אוה ובש ,"תעטל * 1̂י 1*"

 ורשג םהו ,םירואנה וניחא לש םתודהימ תויחולחל לכ הסינה השביה הריקחה .תודהיה:
" ו ׳ י ו ן ההיטנאסירה תא שדחל ןיקסגלומס לדתשמ ןכ לעו ג םיקטוצ םירבאכ הטואה ףוגמ

תיתדח
,תודהיה ךותב טויפהו ןוימדה תריצי תא ,תיתדה הקיטנאמורה 1

תומצעה ברקב םישדח םייח חיפנ ךיא, :הלאשה לע .תוימואלה לע הססבלו 1
 ,םירומו םינברל רפס־יתב דסיל שי יכ בישמ אוה—? היוגה ןמ דרפתהל ולחה רשא ,תושביה
.לודגו החימצ חכ םע השיגרמ ,היח תודהי אצת םהמש

 (* הלומעתה יכ ,ןכ ירחא המ ןמז וחכוהב הלודג התיה ןיקסנלוטס לש ותחטשו
 עסנ א״מרת ףרוח ףוסב .ירפ התשע תודהיה תיחתו תוימואלה דעב ולשהי יי

 ךרוצל ףסכ ףוסאל ידכ היסורב םירחא םיכרכלו גרוברטפל ןיקסנלומס " י
 העדל־םירבח אצמ םוקמ לכבו ,םיקלח ב״כב וירמאמו וירפס תאצוה י

 תושגרתהו תוחורה תוררועתה תע" התיה וז .לודג דובכב והולבקש םיבהלנ םיימואלו
 םעט דוע יכ ושח םלכ ולאכ ,ריואב שגרמ היה שפנ קנחמ חור .לארשי בךלב תובבלה
 תושדח תובשחמ תרה ימי ויה םהה םימיהו . היאש והכיו לארשי תיב לע םערה ץצופתין■
 .(9"םהיניעב השדח התיהש הלמ לכמ בהלתהלו לעפתהל ויה םיחונ רשא ,וניריעצ ברקב
 םגיכהבו ,םיימואלה םירפוסה שאר תא תוצילע תעורתב אופיא ולבק םידוהיה םיטנידוטסה
 הטיסרבינואה ידימלתו .בר להקב םיפכ לע והואשנ תוגיגחו תואתשמ ודובכל-

 ואבו ןובושי ׳ה ייודפו" :תבותכה םע בהז-טע החנמל ןיקסנלוטסל ושיגה הבקסומבש
."הנרב ןויצ׳

 ולחה םישדח םירופסו ,רפסמה תא שדח חור שיבלה היסורב הז ןוחצנ־עסמ
,םישדח הששכ הקספנש ירחא ,״רחשה, תאצוה תא שדח הניוול ובושבו .וחוטב םקרתהל

 לע םימתוחהמ ףסאש םילבורה ףלא תעבראב םיברה ויתובוח תא םלשו י ..
 שארב קוסעל ןיקסגלומס לחה וז האצוהב .השדח הרודהמב וירפס תאצוה זיקץליסס יריפס:
תונויזחה םלוא .וירופסב םיגוקתו םייונש המכ ותושעב ,ב״טרת תנש ־הינש הרידזך0כ־
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 טטומתהל ותואירב הלחה איהה תעב יכ ,רשבו רוע םוקרל ולכי אל ובל לע ולעש םישדחה■
 ובסנו דאמ והוזיגרה היסור בגנב "םימורגופ״ה רבד לע תועומשה .חור־רבשמו הדובע בורמ־

 בצט לע םיבהלנו םיצרמנ םירמאמ תרוש זא בתכ אוהו .ריהבה וחור לע תורירמו תבצע
.זא הדלונש ,לארשי־ץראב בושיה תעונאוא ״ןויצ תבח״ לעו םיצוצרה ויחא;

 קיספהל סונא היהו ,ןורגהו האירה תפחשב ןיקסנלומס הלה ג״מרת תנשב ׳להם
ידי לעו ,'רחשה" דעב דוע בותכל ףיסוה יכ םא ,םופדה־תיבב ותדובע תא ' ' י

 .ותיב ינב ;ואו הלוחה רפוסה תא ולכלכ הניווב םידוהיה יבידנו ,ותסנרפ הלדלדתנ הז•
בותכיו ,ושדק־תבל תחא םעפ דוע הממורתה ןיקסנלומס לש ונורשכ רנ הבכי םרטב םלוא.

 אוהש ,״תירב םקנ, רתויב הפיה רופסה תא םיינפוגה ויתוחכ תסיפא ךותמ ..... ״
" 1. ! • תירב ם1הנ״ .״ןמז לכבו םוקמ לכב היהיו הוהו היהש השעמ״

 הקחמה ,תדב הישפחסאלו ליכשמ-יצחו ,דמל באל דלונ ,ירגה־ ןב ,רופסה רובג
 ומא םע רשפתה ותד לע דרחהו ןדמלה ונקזו .םהיניב ללובתהל תפאושו םייוגה ישעמ תא•

 חור לע םאה תעפשה םלוא ;םייללכ םידומל םגו דומלתו תירבע םג ול ורויו ,ודכנ ךונחב
 רדח רכשו ,הטיסרבינואהל סנכהל ידכ הכולמה־ריעל אב לדגשכ .העירכהו הרבג ירגה־ןב.

 םגו ויתוכילהו וראת יפיב םג חור״תרוק האצמש ,ףלא־רש לש הפיו הריעצ הנמלא ןועמב
.ןויקנו רדסל ותבהאב.

 ענר ףא עירשי לבל רמשמ וילע םישל הפיסוה תאזה הבהאה• ללנב עטש רשא הלהתהו,
 ועינהלו םילבה דחאב תעגלו ודי חולשל ארי ןכ ויה שדק.ילכ אול ומכו ,רדחה ילכב רטשטה
 תא רגס זא - רדחה לא רשע וא לוח ריגרג ולענמב איבה יכ ,ער הרקט הרק םאו .וטוקטט
 והרצל רשא רבדה הזו .הלחתבכ קרב הל תויה דע הפצרה תא הקנ ותחפטטבו רגסמ לע רדהה
 ברעתה תיבה ינבמ דחאכו ...ואצי ותבצחמ רוקממ אל רשא הלא םנ ,וירבח תא ותיב לא איבהמ
 ןודאכ םא יכ םיאורקה ישארמ דחאכ קר אלו ,תיבהיתלעב הננח רשא ,גח לכבו החטש לכב.

 ׳ןב תא ותוצהכ ,התיבב רג רשא ,.נ ךיסנה תא םנ התיבמ הקיחרה וללגבו .דימת בשחנ תיבה
 םוקמב יכ ...ובלב החטש הנשמ ןתנ הזה רבדהו .יחל־תכס הז וביר־שיאט ואשנבו ירגה
.'תדה תאנש לכ התרכנ המת יכ ןיעב ןיע האר הזה

 ירחא .ןוגיו למע תוארל ץיקהש דע—םינש עבראכ ירגה־ןב יח הזכ םיענ םולחב '
 ערק אוה .םיבתכמ ינש ול ורסמ ,םירצונה לש חספה גחב תיבהתלעב תא הכרבב םדקש׳

 הנהו רואל וניוק—ויבא בתוכ—ונדעב ךשח םלועה" !ההלב הנהו—דחאה תפטעמ תא
 לארשי יתב לע ותדלומ ריעב טשפ ףוספסאה ״! התעב הנהו םולשל ונלזוי ,תומלצ תכשח
 השעו ודיל לפונה ידוהי לכ עצפ וא*גרה ,םהב אצמנה לכ תא ןדבאו חצר תמחב תיחשיו

 תא ולזג המחור ותוחא ראוצמו ,די םיתיחשמה ורבש ויבאל .שמשה יניעל הלבנ לב
 ישעמב ופתתשה םירואנה םירצונה םגו .ףתרמב םרתסהב תוממ ולצנ אלפ חרואבו ,בהזה־ידע
 ףסכהו תיבה לע אלו" '.ישונא שגר לכו םתלכשה לכ תא םאתפ םחבשב ,חצרהו דושח.

 דחא עגר ולע רשא יחכו ידובכ לע אל ףא—ובתכמ תא ויבא םיסמ—הסשמל ויה רשא
 םיחצרמ ידיב הסשמל ויה הלא לכ יכ לע ךא ,םייחב הנירקת הלאכו הלא יכ ,יוד יבל והתב
״! יחא םהל אורקל ייח לכ יתשדקה םהל רשא הלא המהו ,עירפמ ילב תוצוחב

 ,והונ לא בש רשא שיאכ ,האירקה תא יתולכב ושארב ירגה<ןב זחא םהדנו םעפנ .להבנ,
 .רדחב הנהו הנה ץר הנוכנ וחורב ןיא רשא שיאכ .שא תלכאמל היה וב רשא לכו אוה הנהו
םיפיה 0 םיטיפטה לע וילנרב ךורדיו ,הבהא רשא םירדטה תאו תיבה־תלעב סג עגר חכשיו
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 םיברה םילבב םנ ;שטולמ יארכ קרב הל תויה ןעמל הרעשב הטרמ לומתא רשא הפצרה לעו
 רהניציו וב ןנובתיו ודיב והזחאיו ילכ רחא ילכ םריו .ורי תא םעפב םעפכ חלש ןחלשה לע ודמע רשא
 !ועבנ ומב שאתפו .וינפ לע וב רשא לכו רדחה ךופהל וצפח היה הז ךא ומכ .רחא םוקמ לע
 וינפ תאו ןחלשה לע דימעה וידי יתש ,אשבה לע בשיו רנהמ לע תלדה תא רנמ וידי לעפמ
.*םהדנ רבנכ ריבכ ןמז בשיו < ןהיתופכב םש

 ;'םיכמה די וב התחנ התע הז ומכ, לודג ובואכמו קומע היה ירגה־ןב לש ורעצ
 רתימב לע הטרח ןיעמ ןהב שי םא ומצעב עדי אלו ,תורורב ויה אל ויתובשחמ לבא
 ךרדמ ויבא רזח רשא לע השוב וא ,ויבא בצמל הבאד וא ,ומעמ ותוקחרתהו תוללובתהל
 ,ינשה בתכמה תא רכז ךכ ךותבו .וילע האבה הרצה הארמל תוללובתההו סרגורפה
 העומשב ךבל ובידאה יכ ,דאמ יל רצ !ידמחמ ינב״ :ול תבתוכה ,ומאמ אוה הנהו והחתפיו
 הברנ הז המל יכ ,הלא לכמ המואמ ךיתעדוה אל זא יכ רבדה אצי יפ לע אולו :הבוט אל
 יכ ץראה םעל עדוהבו .והורכזי אלו רובעי הלכ ןנעכ ןוכנ לא רשא ,ער הרקמב םירבד
 עימשנ יכ ונתוא אונשל הקדצה םהל היהת זא ןה ,ץראה לכב העומשה םיריבעמ ונחנא
3 דאףב אלו תינרוחא ךלי ןטרס קר ...ינב ,ךבל ץמא ןכ לעו ...להקב םתשב
.'תעדה ןודא

 ךא" :הלודנ הכובממ אצויה שיאכ ארקיו ,ירגה ־ןב חח תא ודדוע הלאה םירבדה
 לחלחתה םאתפו" '!יבא בל חבט םג הבל חכ בר ! ם״שנ תראפת ,בל תמכח איה תאז
 תואסכה תא גיצהל רהטיו תיבה־תלעב תא עגרכ רוכזיו ,תלדה לע הקפד די ;אצמי יכ בנגכ
 ריבעהל הפצרה לע ריבעה ותחפטמ תאו , הפצרה לע עצמה ירודה רשיל םגו ,םטוקמ לע
 הפסאל ותוא אורקל ואבש ,ירגה־ןב ירבח ויה םיקפודה .'םהירחא םילענמה וריאשהש םתב
 םיעצמאה לע ץעיתהל םנו ,ריעה ךרד רבועה ,לודג ירבע רפוס דובכל הלפתה-תיבב הדעונש
 הנע ,תאזה הרצה ונילע האב ״ונמע עשפב״ יכ רבוסה ירנה־ןב םלוא .'םיטורגופ״ה דגנכ
 ולעת הזב יכ ,טפשמו תעד םכבלב שי םא וכלת אל םתא ףאו ,םכמע ךלא אל" :וירבחל
.'םקנ םוקנל םכתואתו םכתביא תא לכל וארת יכ ,ץראה םע ףא

 , וירוה תיב .תחנ םש אצמ אלו ,ותדלומ ריעל ירגהףב בש םידומלמ שפוחה-ימיב
.וב ןכוש תבצע ןנעו לדלדתגו ןקורתנ ,הולשו רשוע הונ םינפל היהש

 •תוחלב וילע ךפהה רשא םויה ןטל וברקב ןוכנ אל וחור ךא ,ונתיאל םנמא םש ויבא״
 •דליכ חנאי םיעגרל ,לארשי ינב תדע לבל םנו וריעלו ושפנל אריי זא ינמ ,־ תתח אריו םיםסח
 רשאבו . ..ץלפתיו טיבי ותב לאו .קוחרט בישקי םידדוש תעורת וסכ וביבב טיביו הלוח
 .םעפב םעפכ לארשי םשב םויכ רובזי ןכ .אוהה תיבב לארשי םש םעפ ףא עמשנ אל םינפל■
 םיטבשה לכס רתי הברה ומאל רסוט׳טבשל היה הזה רבדהו ן דחפיו זנרי וילא ןב והרכזי ידטו

 חיסת רואו האלט םייח חור םינפל רשא ,המחור םנו ...הלאה םיטיב הב ולח רשא םיארונה
 ףיעצ וסכו ,היבא לא הטיבהב םיעגרל החנאנ איה ףא-תורוחשה היניע תורומש ןיבט עיפוה
.*היניע קרב תא ביעיו החצט דוה הסכ ןוני

 < םיריעצה וירכמו וידידי ןיב ותאצב וחור ןורבשל (* ההנו תחנ ירגה־־ןב אצמ אל ןכו
 .לארשי ;ץרא בושיל ףסכ םיפסאמו תודוגאל םידגאתמ הלאו ,ופר םהידיו םנוגיב םיעוקש הלא
 הנה !תועמוש ךכש םינזאל ןהל יוא—באודו זגר בלב ירגה־ןב ארק—! ןויצ תוסירה תונבל״
לע ןה ;הדוהי תמדאו ןויצ םשב לוקב אורקל דע תחצנ הבושמ הזה םעה םאתפ בבוש הב
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 םאיק לא םיבש םה הנהו ,ובשחתי אל ץראה םעכו ,םהינכשמ ולדבי יכ דימת וכוה תאז
.ץרפה ביחרהל

 ויבהוא תרבחב א םימוחנ שקבי יכ, ,התיה התצעו ,ומא קיהב ובל תא ךפש ירעו ןב
 /ויניעב וטא תצע התיה םיהלא רבדכ .וחור ףעזט טעמ ול חוני םשו ,.מ ליצאה ןומראב זאמ
 תיב לא אב אוה .תוחא םע חאכ קחש ותב םעו ,רפסה תיבב דחי דמל ליצאה ינב םע יכ
ותוצילע הלדנ המו ,רעונ תונורכזט קפוד בלב ליצאה

 םיער תבהאב הדי ול םשותו .ול הינס תא ,ףיתו הלדנ רשא ,׳הטלעה הריאה רשאכ,
 • הטא םנו .שיאל היה יכ .םדא תראפתב ותוא תוארל אלמ הפב התחטש עיבתו ,םיחאו

 םינבה ובושי רשא דע םתא םידחא טיסי בשי יכ והשקבתו ,ול החטשו הבהא תיתוא התארה
 רשאב עקבהל בשח יכ דע לינ ובל ירדח לכ ואלס המו .דיצ דוצל ואצי יכ .הדשהמ םהירבחו
 די לע אוהו טומה לע בוכרל האצי יכ .ךרדב התולל ישילשהו ינשה םויב הטלעה ול הארק
 •ריעב ,הדשה תראפת ירנה׳ןב האר אל הטכ הו •.ןיע יביהרמ םיקמעו םירה ורבעיו ,הנימי
 תועמדבו םחל איצות הטרמ ,לא-ידראכ םיצירעו הדשה בשעכ םיצצ םיעשופ ךא האר הכולמה
 וחכשנ רבכ חימצת היעורז תא הננו החטצ איצות יכ ץראה לבא־ןיי םיבקיה וצרפי םיקושע
 םיקירבמה םהישאר ואשנ רשא םיתשפה-ילועבנ ;ול ביבסמ רשא לכב תחנ וניע והורתו .ובלמ
5  הזמו הזמ הרתס םהילע ויה הטלעה םע םהיתורוש ןיב ורבעב יכ דע ,דאמ ולדניו שמשה ןיעל
 תא שיא וחש ומכ םהישאר וחשה הטהו .ריבכמל לובי ואשנ רשא המחהו ןגדה תומדש
 ,המהבל ריצחה תומדש ;קוחרמ וארנ רבכה לכ ינפ לע םירבוע םימ ילנכו הבהאב ויחא
 ןח• ינבא לכ םיצבושמ םהבו .ץורח קרקריב וסכ ומכ םיניעה הארמ ץק דע וערתשה רשא
 לחנה ילנ קשמ םע ולילחב העורה לוקו םירדעה תוקירש םנ ;תובכורמ תופילאמ םיעבצב
 וענ ירנה-ןב יתפש םנו ;הבהאה תפש .תחא הפשב ךא ורבד הלא לכ - ןבאה יקלח ינפ לע
.״וב רבודה ירבדב תונשל הפני רשא ןטק דלי יתפשכ טעמכ וחתפנו

.םיחרואה םלואל ארקנ ליצאה תב םע ולויטמ ברע תונפל ובושבו
 ישעמ םע זרא חול םיפוצמ ויתוריקו ול תונולח העברא רשא ,לודג רדח לא אב אוה,

 השעס םילודנ תואסכ ןוטה וביבסו לודנ ןחלש דמע ךותב .המכסהל תחתמ ביבס רזכ םיעוצעצ
 ןעמל טיט דשא ,דאמ לודנ סחימ ןחלשה לעו , הפצרה לכ לע הסכי רקי עצמ ,םלכ ןטא
 םילכה לכו ,דומעי וילע רשא לודגה םטהו אוה קירבי םיברה תורנה רואלו ;קרב ול תויה
 לא ןעשנ השארו אפכ לע הבשי המלעה .רוא ינרק וציפיו וצצונתה ןחלשה לע ורטע רשא
 ודי ןתנ רשאכו ;הדצ לע בשיו ברקי יכ תיאל ןחב ול הדי הפינה ואובבו .הירחאמ ריקה
.'ורקרק דע ולגר ףכמ ורשב לכ לע רכע םוחו ,הב הקיזחה הל

 אלו ,"ומע חישל התברה רשא ,המלעה יניע רוא תלוצמב ללוצכ, היה ירגה־ןב
 אל אוה .םתוחאל ותברק תא םתוארב ןוהטת וקיפה ,דיצה ןמ ובשש ,היחא ינפש ןנובתה
 השיגרה תאז תחתו ;המלעה תבהאב הגושה ,המבשףב וילא ןנובש םעזה יטבמב םג שיגרה
 ףב תא טינקהל ידכ תודידי ומע חישלו ירגה־ןבל הינפ ריאהל הפיסוהש ,ליצאה תב הזב
 םוקב .בר ןמז ךרא אל הז בזכ םסקמ םלוא .הבהאהו האנקה ישגר תא וב ביהלהלו המבש
 האר אוה : תמכ ירנה־ןב ינפ םאתפ ורוח ,םיריעצה םיריצה ללשב תוארל הבשוממ המלעה
 תעב הנממ דדוש הזה ידעה יכ רכז אוה ...המחור ותוהא לש בהזה־ידע תא הזח לע
 שיאה יכ ,ךיפי בעתי לאו האלה ותוא ירז, :המלעה ינפל ןנחתיו ,םידוהיב ושענש תוערפה
 תשעור יחל תכמ הכוה ותנחת לע הבושתב םלוא .״םירהצב דדוש אוה—ךל אוה ודימ רשא

.ותבוהאל רכשאלושיגטהו ידעה לזונ ,הטבשףב הט

 ופע םיזיזח תובכר וברו וינזאב ומה םימער יפלא ,וטוקמ לע ירנה׳ןכ רטע םערמ הכומכ,
,והפרחטל הפרח בישהל ודי ףינה רחא םא יכ אוה אל ומכו ,עבצו הארט לכב ויניע לומ
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 , תולעפהמ 'וחולנלגו םידי שש וב וזחא !ןוהה ענרבו ;ותפרח רפכל הטרוח ורי יב שח תאז קר
.*םיפערה יפלא ןואש תא םג חיבשה א־הו רדחהמ ץרפ קזחו רידא קוחש לוקו

 לחג קוחש לוקל םירק םיט ןולחה דעב וילע וכפש ןרחב רבכ ירגה־ןב תויהבו
 קרו אופקו ךובג ץעה תחת בשיו ,אוהה עגרב המואמ שיגרה אל אוה םלוא .תינש ץרפתהש
 ורעצ תא םאתפ שחיו ,בלכ תחיבנ לוקל ררועתה המ ןמז רובעכ קרו .ץפחו ןויער לכמ
 רבלוביר ואצמבו ,הטבשףב וילע טיטהש הפרחה תאו והרק רשא לכ תא רכז זא .ויבואכמו
 ,ןומראהל ביבפ הלילה לכ העת ירגה־ןב ״! יתפרח *ופכא ומדב, :ארקו ששואתה וסיכב
 םירצמה םיחרזאה תאנש הלחנ המכ דע חכונ אוה .וברקב זא הללוחתה תינחור הכפהמו
 םימעפל םנמא םיסכמ םילק תודידי-יסוזוי .םהיניבש םוהזת הקומע המכ דעו ,םידוהיל
 ימואלה דורפה לוטבו תיללכה הוחאה רבדב ותטיש לכ .םלועל הומתסי אל לבא ,וז םוהת
 ללטאה ומע ךותב קר העגרמו תימינפ הברק אצומ ידוהיה . (* תואיצמה ייחמ אופיא השחכוה
 ןיב חדנ (8 םסיק תויהל ץופחי אל םא ,קבדהל וילע וב קרו , םייוגב דדובהו
.םירעוס םילג

 למה יבע ישלפמ ןיב, ךרד טאל טאל םהל וצרפ וינרקו ,שמשה הלע ךכ ךותבו
 הנטבת רשא םוקמ לכ לאו ,ץראה יספא לכב הננאש החונמ ;הרדה לכב רככה הארתו
 זא .״ןושלו טבש ןיבו החפשמ ץב לידבת אל. רשא הבידנה עבטה די ךא הארת םיניעה
 אוה .וב וקתתשה המקנה ישגרו ,ירגהףב לש חתרמה ובלל םג בושל החונמה הלחה
 עמש הלפתה^תיב לע ורבעבו .הריעה ומאל בשו םיחישה דחא תחת רבלובירה תא ךילשה
 .שדקטה־תיב ןברח לע דפסמו םוצ םוי ,באב יעישתה היה םויה ותוא יכ ,חור זיגרמ הללי לוק
םיבשוי ןומה אריו תיבה ףס לע רמע ירגה־ןב

 םלוקו הפסד רוקמ םהמיעו םיפופכ םהישארו תופחי םהילגר ,תס לע םילבאכ ץראה לע,
 הזחסב ןיבה אל יכ ,ויניע הארפס ענושפכ ורפע לע דפע עגר .בלה תיעבמו חורה זינרמ
 ףועמב ריפה דיה תקזחבו .ץראה לע לפנתה םאתפו ...םולח םלוחכ וא עגושמכ ויניעב יהיו

 רשא יכב לוק ןתיו ושאר לע קפס וידי יתשבו ,האלה םרזיו וילגר לעמ וילענמ תא ןיע
 םולשל ילאשת אלה ןויצ, הניקה ירבד ויתפשב ועיבהבו ...דחי תולוקה לכ ענר חיבשה
 שה הוסכ ןיאמ תחנו ,תוכבל ףסויו ךביו םימ יניעפכ תיעמד תוכפל ויניע ולחה - 'ךןריסא
 לש םלוע ,ויניע הניארת שדח םלוע וסכ וביבס טיבה הלפתה תולככ ומוקממ ומוקבו ...ויכבב
 ויבא-יבא וילא שננ .ויתובשחמ ןובשח איבהל קיפסה דוע םרטב לבא .הוחאו הבהא .תודחא
 םיהלא, :דעור ליקב וארקב ושאר לע התוא ןתיו ודי םריו ותראפת ויזבו ותמוק דוהב ןקזה
 יילגא םיריפסכ וצצונ ןהב רשא ויניע .רשיו דובכ םיקיפפה ןקזה ינפ ״! ינב םירפא - ךנחי
 המחנכ רשא ולוקו • למיילנאכ תיעמד ולגלגתי וילעו והזח דע דרויה לודגהו ןבלה ונקז .עמד
 יכ םירפא יבא בל לע קר אלו ;ביבסמ שדק-תרדה וציפה-וב ועמשנ דחי םנ החילסו הוקזח
 בלו םינב לע תובא בל בישהל .םינינחתי ןח חור ךפש ביבסמ םהילע םירטועה לכ לע םא
.*םהיתובא לע םינב

 תולעלו הכ דע ותגהנה תאטח תא רפכל טילחה ,וטע לא ובל לכב בשש ירגה ■ןבו
 ,תירבה םקנ, איה וניביואמ הפי רתויה המקנה יכ ;התמדא דובעל ידכ לארשי־ץראל

 דעב קזחתנו קזח רמאי ויחאל שיאו ,רזעל והערל שיא תויהל האלהו הזה םויהמ תורכנש
( ״! וניתובא. ץראו ונמע
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ואיבהש תימינפה הכפהמה תא "תירב םקנ, רופסהב ראת ןיקסנלומס .ןמה
םמעל ובש םהמ םיבר . םירואנה וניריעצ בלב 1881 תנשב ׳םימורגופ,ה •11 י וי*

 שפוחה תופיאשמ ארונ ןפואב םתלחות הבזכנש ירחא ,לארשי-ץרא תמדא, דובעל ולעז
 הטלחהה לע אופיא היונב התיה םהלש תוימואלה .םיששה תונשב היסורב וטשפש הוחאהו
 שי םלוא .םיפדר״נה וניחאל הרומג העושת ,םלועל איבי אל וא ,רהמי אל סרגורפה יב
 םיאנתהו סרגורפה ךלהמב היולת התיה אל-ומצעב ןיקסנלומס לש תוימואלה יכ ,ףיסוהל׳

 הטיש ןורסחמ קרו .ויתושגר רוקממ תעבונ התיה איה יכ ,דבל םינוציחה לש המיש "תסח
 המצעל איהשכ הצוחנו תיבויח ת ו יט וא ל לש הרורב ".'".יט

, , .תיבויח תוימואל׳
 ונתודידב תא וראתב ימואלה שגרה תא ררועל רפסמה רחב

.וגל םייוגה תאנש1

 םשמו ,ןאריטב השונאה ותלחמל הכורא שקבל ןיקסנלומס עסנ ד״טרת ףרוח תלחתב
:יקצילוד ררושמה ודידיל בתב

 יחב .יתבשו יתנקז תאזה הנשה ךשמב. .אוה ינא יב .ינתרכה אל התע יתוא תיאר אול,
 תומצע לש לנכ יננהו ,סנ יחלו ופוש יתומצעו שחכ ירשב .יתא ןיא אוה םנ יניע רואו ינבזע
 הארממו ,רצ יל םכתרצ לכב יכ ,ךיאל יהיו דרפתי לבל והככושי קדה ןמ קד םורק קר רשא
י • 'ץראב השענה םיחאה םסח תא יתוארב היחא ךיא יניע

 ד׳טרת ץיקבו ,טעמ הלקוה ותלחמו ,"רחשה, תא ךורעל ןיקסגלומס ףיסוה ןאריטב
רפסמה בש ץיקה ותוא ףוסב .ויבואכמ בוש ורבגתנ םש םלוא ,גרבניכיילגב אפרתהל ךלזז

ונתוח םהה םיטיב תט ויניעל יכ , ןוגיו למע םש עבשו הניוול _
ןארימל תינש ןיקסנלומס ךלה ה״טרת ףרוח תישארבו . הלוחה םינוךחאה ייםי

י ןימסנלומס לש םש רג היהו יו .
 ודיכ טע חקי לבל וילע ווצ םיאפורה .ויוד-שרע תדעיס התיה תוריזנה תחאו ,םיחרוא-תיבב.

 שיעגיבו .ואפור תוצמל ובל םש אל הלוחה ךא ;ושפנ תחשל בירקת הביתכה יכ ול ודיני!
 םירודח םנ םיטלטתפ ויה םימעפלו ,ושפות היה וב בותכלו ודיב טע שופתל לוכי היהש
 םויב ויה םיבר אל הלאכ םיעגר ךא .וב ךשומ זילעהו אירבה ןיקסנלוטס ולאכ ויפט תולתהמו

 ותלחמ הרבגתה תבט שדחב ...ויתומצע חוטב םלש ,בתוכ היהש ,עגרו עגר לכ לעו ,עובשב וא-'
 אל ־שפנ תונידעו .וילא םיבורקה םישנאהל ךרו חונ היה תאז לכבו ,רתוי דוע ןיקטנלוטס לש
 וצצוח וימי יכ שוחל ןיקסנלומס לחה ה״טרת טבש שדוח סנכנשכ ...ענר ףא והתבזע

 רהטו ויתוחכ תיראשב ץמאתה ןכל ,ויוד-שרע לעט תדרל הוקת לכ הפפא יכו -,םירופס ויענרזי
 ןיקסנלוטס בותכיו ,־ רופסה הלכי םרט רשפמה הלכי אל ןעמל .'השוריה, רופסה תא רוטנל
 אל ןעמל ,לודג ןוזפחב רינ ירזג לע 'השוריה, לש םינורחאה םיקרפה תא ותטמ לע ובכשב■
. ...תיטוקעו תופוקז תויתואב ,תומה ונמדקי׳

 תא טיקשהלו לקהל םויפרוט אפורה ול קיו .דאס דע רפוסה יבואבט ורבנ טבש ו״טב
 ,רקבב תרחמלו .וילא םיסנכנה תא ריכה אלו שטשוטטכ םויה לכ יהיו ,םימוצעה ויבואכמ
 -ורדהל ,הלוחה ינפ תא התרש רשא ,הריזנה הסנכנ רשאכ ,ה'םרת טבש ז״ט םויב
 לעמ דרי הארנה יפכ .וברקב ןיא חור לכו םילגרו םידי טושפב עקרקה לע לטומ והאצמתו

. 11 'תמיו לופיו ןולחה לצא ריוא ףואשל הלילב ותטט
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 זיק = - י ■ -1_ם!. .
.הנשב דוע םפדהל לחהש ,'השוריה., רופסה לש ןורחאהו ישילשה קלחה .-שת,ה

ירואת .רפסמה תומ ירחא קר רוא האר ,(ז״לרת) ״רזושה, לש תינימשה .............״
 ישארה ורובג . םינמאנו םיפי תוזחמ ם ג וב שי םלוא ,תצק םיבברושמ םה הזה רופסה
 .,״תירב םקנ״ב ירגה ןבכ- ,ימואל השענש ,תירבע הרומו הינימור ןב ,אוה ה י ח ר ז

.ותדלומ־ץראב וטע תורצ ינפמ

 ..ופאמ לש ותואכ יטויפ אל לבא ,זע ןוימד לעב היה ןיקסנלומס ^ל□" .תנובת
 ,ה ב ח.ר (1 ת ו ל כ ת ם ה םהב שי לבא ,הריש טעמכ ןיא ויתונויזחב .ןיקסנלוטס לש

 ־תוכפתשהו תופסלפתה לש תובוראה תוחישהב םג .םייחב ,;יחטש יכ םא
 תאז תחתו ;ותשגרה קמועמו ןטיפה ףועממ טעמ קר שי ,וירופס לכ תא תואלממה ,שפנה
 ייחב תינוציח תוננובתה ךותמ תונקנה תופקשהו ,תועודי תויתמאל̂דבחר הרבסה ןהב שי

 .ויתונויגהב םגו ויתושגרב םג ביח ר מ םא יכ קי טעמ ונניא ןיקסנלוטס .ויתולועפו םדאה
 טעמכ .הגוההו ריצה ,רצויה לע בור יפ לע וב םירבגתמ ררועמהו ריבסמה ,טסיצילבופה
 .וירובג תויעבט תא לקלקמ הז ןיא םלוא ,שארמ העובק המגמ הנשי וירופס לכל
 לע ורקפתנש הבישיה-ינב :ןיקסגלומפל עודי רתויה םישנאה גוסל םיכייש םהבש םיישארה

 ־בקעי ,ףסוי) וללה םיישארה םירובגה לש םתנוכת דוסיב .הלכשהה ידי
0  המכו ,ומצעב ןיקסנלומס תנוכתמ לודג קלח שי (היחרזו היעשי ,םייח י^3 זץי“ל•0

 ףא ,הבר תויעבטב םיראותמ םה ןכ דמ .ול םנ ורק םהייח תוערואממ * 'יייבנל םיםט

 אוה .ןיקטנלומפ לש וירופסב ללכב ללכושמ וניא יתונמאה דצהש יפלע
 .,תוליהבו הפיטח םהל םרג הזו ,'רחשה" תורבוח דעב םיעטק ,םיעטק םתוא בתכ

.הרזחו םורפ

( .80011 .מ864ו048ז64ל0€<1ז^ (1 .יןוזזיזמווזס.! 2

 תקיודמו הטיוסמ תינבת שארט ךדוע היה אל , דורטה יאגותעה ,ןיקסגלוטס
 תיביטקייבוס (2תונשגר .םילודגה וירמאמל אלו וירופסל אל •תונשנרו זוזםח
 * ןובשחו לולכש , קוידל עגונב םייוקל םהש דועב ,וילעפמו ויתוריצי לכב הלגתמ (תימצע)
 לע ויחא יניע תא חוקפל ידכ אלא תונמאהל ותבהאמ אל רפסמ השענ ןיקסגלוטס
 לע ותלטחמ אלא הרורב תיתרבח הטיש יפ לע אל ימואל השעג אוהו ;םהייח יכרצ

.ץוצרה ומע



;"הקשדלבש.
.תוירמחה תושירדה

.(1843-11110) םא^ניליל ביל הזקט

 .הנבוק ךלפבש ן א ד י י ק הריעהב ד״רת ידשח ט״כב דלונ םולבנ"ליל ביל השפ
 שרדמה־-תמב רועש דיגמה ,הדגאבו הנשמב יקב ,ינע (2 ןחבה היה ויבא" י

 ונל ראת וירוענ תורוקו וירומל ,ובוגח תא .הכאלמה■ילעב וירבח ינפל ■'םירוענתא־~
 םירפוסה דחא לש לודגה יודוה, וא "םירוענ תואטח" ורפסב ומצעב םולבנייליל ןכ ירחא

* י • רידהמל 1רי£יןס הזה רפסה .(ו״לרת ,הניוו) (ר ״ה הותה םישוח רב ד ח פ ל צ .םירבעה־
 םישעמהו ,רבחמה לש (ומצע תודלות רופס) ה י פ א ר ג ו א י ב ו ט ו א אוה

.רודה ותואל ם י י ם ו פ ט םה וב םירפוסמה
 •יבאל ינאשיו ויתועורד לע יבא ינחקל - םולבנייליל רפשמ-ח״רת טבשב רשע השסח םויב,

 לודנ ןוילנ לע ת״יב׳ף״לא ינדסלל יסא׳יכא לחה "רדהח״ב ששו ;תוקונית דסלס היהש .יפא
 םימשה ןס תשחנו ףסב תיעבטמ קרוזה ךאלמהש .ןבומ אליממ .ץעיחול לע קבדב קובדה
 השלש ורבע אלו ,הדיקשב יתדמל יכנא .יתוא םג ץקש אלו הזב אל ןבר תיב לש תוקוניתל
 תמבחכו ארקמב יקב היהש ,ינקז ...תולפתה רודסב בטיה אורקל יתעדי רבכ ינאו םישדח
 יתודליב ...הפ לעכ טעמב םינושאר םיאיבנבו הרותב יקב ינשעש דע ארמג ינדמ- אל .קודקדה
 ןבה תא ביערהל וצר אל יתיבאו ;לוכאל יתיצר אלו יתדבא ינפל הברה םימעש אטחתמ יתייה
ח ר ש ע יתצבקו ,ףסכה תא יתרכש יכנא .לבאש ידכ תשכ יל םינתונ ויהו ...םהלש דיחיה•

< םרתתמד (3 /ו0ד.חק1> ( .־ימאמ ךר2דב תונויערה• תאצרה. (. 1



םולבנייליל ביל השמ<30

 :םיטיש דוע ייתעדי אלש יס לע ףא• .רישעל יסצע תא יתבשח .אעטיק אעטיק ףסכ לבור
 ־רפס יל הנק יבאו ...בר ללשכ יניעב היהי לבור הרשע ךסו , םימעפל רוסחמ לובסאו ואובי
 ■העשב םהרבא :תובאה םיריוצמ ויה ולש רעשה לעש ךאבצלוז סופדמ 'העבראו םירשע"
 ׳הארש םלוסה ילתל בכשש העשב בקעיו ,בקעי תא ךרבש העשב קחצי .קחצי תא דקעש
 •תא יל איבה יבא .םיסנכו שאר ילעב םיכאלמ םש םיריוצמ ויהש אלא דוע אלו ;ומולחב
 , ץו ״ודעב ישוכרו ינוה לכ תא ול יתתנו יתרהט יכנאו ,לבור הרשע וריחבש יל רמאו הזה רפסה

 תילע האשנש יפ לע ףא" ,הרילוכה תפגמב םולבנייליל לש ומא התמ ג״ירת תנשב •*
 הבהא ילב.,םא־ימחר ילב רפוסה לע ורבע רעונה ימי רחבמו ; הנגה םשל ״ףלק לש עימק
 ןמ ברעב ובושב .ךורהו הנדעה תא הנמס לולשלו ותנוכת תא תושקהל רזעש המ ,הבחו
 ויהש ,שרדמהו הדגאה ירפסב םיטוחנו עוע ול שקבמ ב י ל השמ רענה היה ״רדח״ה
דיגהו וליגכ םירענ לש "בקעי־ןיע הרבח" דסי הנש ג״י ןבכ ותויהבו ;ויבא תיבב םייוצמ

 םהה םיטיבו .םיעובש קר הטיקתנ הרבחה םלוא ,הדגאב רועש םהינפל *
; .םינטק םירענ אישהל איהה תעה גהנמכ ,ןתחל םולבנייליל היה יויאושנ

 דיחי ןב לש ותולצעבו יתנשמ יתררועתהש העשב-רפוסה רפסמ -ז׳ירת לולא ז״י ,׳א םויב״
 ד האב תנתוחמה יכ , ללפתהל ךל ? בכשת המל !ןתה , המוק, :יבא יל רמא ,ימוקמ לע יתבכש
 ,יתמק .קחצמכ יניעב היה יכ ,םתוא ןיבהל בל יתמש אל םנ ״ ללכ וירבד יתוניבה אל יכנא
 טקוש בלב .תסנכה-תיבל יתכלהו ןילפתהו רודסה תא יתחקל ,ינפ יתצחר ,ידנב יתשבל
 ,תסנבה״תיב לש הרקתה תפכ לע הלפתה רחא יתילע יליגכ םירענ תרבחבו ,יתלפת יתללפתה
 .םתוארל דמוח םירענ לש םבלש ,לבה לש םירבד תוארל ידכ ,םש יתייה אל ידועמש
 ־יבל לע הלע אל ותומבש .שדח רופס יל תרפסמ יבא לש ומא הנהו ,יתיבל יתבש ,יתדרי
 א״י תב הלותב ,התבו ,ריטוקליוו ריעמ תחא הרישע השא האבש יל הרפס איה .םולחב סנ

 רבדה תודוא לע יבא יס תא יתלאש .איהה התבל ןתחל יתוא תחקל איה הצורו ,המע ,הנש
 וינונחתבו יבא תצעל יתמכסה אל ינא .חנש בלבו הרתי תוצילעב ןכ יל אוה םנ רפסיו .הזה
 'ןתח תויהל ינואמ תבס ללב יתעדי אלש יס לע ףא .ןתחל ינשעי אלש ונממ יתשקב םילודג
 •יתחורא ^ילכא ירחא ...'םיאנת,ה תירבב ינאיבהל ץפח אוה המ ינפמ עדי אל יבאש ומכ
 יבא תיבמ דחא ילא אב ידומל עצמאבו ...הכ יתדמלש הבישיה םיקמל ,יגהנמכ ,יתכלה
 - ? 'םיכלוה ונחנא הנא, .ומע ינליבויו םירחא םידגב ינשיבלה יבאו התיבה יתאב .התיבה ינארקיו

 םידחא םיעגר ירחאו .יברקב םעפנ יבל .חור-תרקכ יננע - 'םיאנת בותכל״ .יבא תא י יתלאש
 שארב לספסה לע יתבשי . םיאנתה בותכל ודעונ םשש .תנתוחמה לש הרשב-ראש תיבל ונאב
 יתנבהו " דחא םויו םינש שלש תבכ יניעב התיהש .הנטק הדלי יתיאר קחרממו ,םיאורקה
 תדמועה תנתוחטהש םידעונה לכל עידוה םתוא ארוקהו ,ובתכנ 'םיאנתה, .הלכה איה איהש
 םינש יתש .הפוחה םדוק־סשילשהלו הינודנ לבור תואמ שלש יל תתל הבייחתה הלכה דצמ
 ,םרח-ילכ הזיא רובשל ףכת ורהמ םישנה ...הנותחה רחאל-סינש ששו .הפוחה ינפל תונוזמ
. .!2 ״!בוט לזמ״ :ןהיפמ ץרפ םערכ לוקו

 ■ידופל לע דוקשל ףיסוה וגתוחמ תיבבו ,רימוקליוול זא עסג ביל השמ רעגה
י .םיקסופהו דומלתה

 יתייה חלילה־תחורא ילבא ירחאו ,התיבה אב יתייה-פולבנייליל רפסמ-הלילב 10 העשב, י
 דחא הצחמו תועש יתש דע א״שרהטהו תופסותה ירואב לכ .םע תוכרב תבסמ ימצע ינפב דמול

 •לודגה י ו ד ו ה תא הדותכ יתייהו 'םייחה ךרד, רודסה תא חקול יתייה זא .הלילה תוצח י
ץראה לע יתבשב ,ארוק יתייהש שיו .דבל תוחנאב םעפו שילש תועמדב םעפ .ימות דע

. 2 שידובע ,״םירוענ תואשח, (1 , 17—16 ׳ע שש (11 10



131 השדחה ונתורשב

 ןכ ירחא .תועמדב ננוסתמ יתייהו ,'תורמשמ השלש ןוקת. םשב םינוכמה *רהז.ה ירמאמ
 תוצח ירחא 3 העש רחא ןושיל יתטט לע הלוע יתייהו ... הטמה לעש עטש־תאירק יתארק ■

. <4' 1 העש רחא םימעפלו ,הלילה

 תירבב וסנכוה ,ג״י תבכ — ותלכו ,ו״ט ןבכ םולבנייליל תזיהב ,ט״ירת בא ב״יב
 הריתסה אלש ,"הרורא״ה ותנתוחט םייוגעו תורצ לובסל "ךרבא,ה לחה זא ינמו ;םיאושנה
 הרותב קוסעל ףיסוהש ,םולבנייליל ייחב זא אבש יונשה לכ והז .הבבל עור תא דוע

איהה תעב לחה וחור םלוא ־. םדקכ ונתוח ןחלש לע תונוזמ לוכאלוי י
יש״רדבה ,ם״במרה ירפס .רורד ייחל ףואשלו טעמ טעמ חתפתהל 'תייח ינטם

 תואבה תורז תודגאבו תועימקו תולוגסב הנומאה תא ובלמ וריסה ודיל ואבש 'לאנברבאו
 םולבנייליל לש ותוריחו םיטעומ םימי ויה אלו .״תוצילמ, בותכל הסנ םגו ;דומלתב
.הצוחה תוארהלו ץבצבל הלחה

 יתומח הקילדהש .הטשנח״דנ , שודקה רנה הבכנ - רפוסה רפסמ - ה״ברת םירופכה׳סויב,
 יתומח החרטש ירחאו ,,םוצה ירחא ישפנ בישהל ,גוהנכ ,התיבה יתאב הלילב .1יתנתוח>
 •דבוכב הרפס - דיטת הגהנטכ ,הקותמ (הנשל בוט ןמכ תואל שבדב תיבה תויוז לכ תא
 יאולה, :חור־תרקב הל •יתינע •יכנא !םיהלא רנ הבכנ יכ ונל הרקש ןוסאה תא חור־רבשבו שאר
■ . (2 ״םירופבה׳סויב רנה ייבבט ץוח רחא ןוסא םלועל עדנ אלש

 דע ,לבה־תונומאב הקודאה ,ותנתוחו םולבנייליל ןיב תוטטקה ולדח אל זא ינמו
 דסי ,ותיבל הסנרפ שקבל ץלאנשכ .ונתוח ןחלש לע ויתונוזמ ו״כרת תגש שארב וקספש
 הלגתמ ןאכו ;רכשב דומלת םהל הרוהו םילודגו םינטק םירענ לש "תובישי״ יתש סולבנייליל
 םשוה רשא̂ לע וב התכב ושפנ םלוא .םולבניילילבש השעמה־שיאו ןקסעה רבכ
 ימ, :םייח םעט דוע םעט אלש םימיל ריעצ ,ב״כ ןבכ ותויהב וראוצ לע ״תודמלמה, לוע
 שרחכ ,ללכ םהילע יתגנעתה אלו והות לש תומולחב ולכש ,ימולע ימי תא התע יל בישי
 םיירמחה יתוחכ תא התע יל בישי ימ ? םירישו הרמז לוק לע גנעתמ וניאש הדילמ
 המכח דומל ידי לע ימלוע יל ןיכהל לוכי יתייה םבש ,םהה םימיב יבל־תחונמו םיילכשהו
 קירל םילכה .םייטרפה וייח •לע רפוסה רעצו (3 ? דובכבו רשועב הילעב תא היחמה העידיו
 ,יפויו רוא ילב ,תחנו גנוע ילב םירבועה ,ללכב םידוהיה ייח לע תובשחמ וב ררוע
.םייחהו תודהיה ןיב רשפל ץפחה וב דלונ זאו .תדה לש היתורמוחו היגיס תמחמ
תוחרא, לודגה ורמאמ תא "ץילמה״ב םולבנייליל םיפדה חי׳כרת תנשב , .

 םינברה תאמ שקבו ,וילע םיניטשמה ינפמ דומלתה לע ןיגה ובש ,"דומלתה י
:םיחתפתמו םיכלוהה םייחה יכרצל םמיאתהל ידכ תודהיה יגהנמב םינוקת תושעל

 אל ןעמל ,ונידי לע זוודסוט ץרא יכלט ותש רשא םימיה ולדח יכ ,ונתד ידומע ,ונינבר ואר,
 ,ץרא ייח ירחא םיהונ וננהו ונל ואב םיבוט .רתוי םימי התע ...וניהלא ׳ה תא דובעל לכונ.

 י ולכי םדק תורוד ךא רשא ,םיברה םימסה יכ וארו תרדוח ןיעב וטיבה -...םדאה לככ יתויחל
 ; ונל ענפמל םא יכ ויהי אל - דחא םעמ םדא םע םהל היה אל רבדו רצמב םתבשב ,םתאשל
 י וקתניו הנומאה לוע םהילעמ וקרפ רשא םיברל הבסנ ויהי הטהו הלאה םיטיב ונתדלו
 לבשהכ ונתד תוסירה םטוקל תעה האב יכ ,וארו ונתדלו ונטעל םכתבוח ורכז ...1היתורסוט
 לודחל ונמע בל לע רבדלו ,יה ךרד תא ודדני רשא םירדנ עורנב ונמע ידעצ ביחרהלו ,תעדו

 לבת לע הלאה םיטיב (4 הרענ שדח־ חור ןה !ורוש ...רפסו ןושל דומלל ,תוזבמנ תוסנרפמ
^תכה ...תעדו המכח דומלל הפוריאל םהינב וחלשי םה םנ םיכשחמ יבשוי םיארפו ,האולמו

. 2 דצ שש (1 • 3 דצ שש (29 . 4 דצ שש (49 ] .סןס^וסמ הלג (9
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 ? ושחת עודמ ...!ותוא אולכל ורסאת םתאו ־ ץראב תוסשו תולודנ השפ הזה שדחה חורה
 ...הנומאה תודסומ םורוה ...ןורושי ירענל רפס־יתב ודסי ,הלילפ ושע < םתא םג הצע ואיבה
 ןת̂ רשא קחו ןיד לכ לע םכיניע ומישו ודהי חור ינמאנ םיליכשמו םינבר רבח הפסא ופפא
 דבכי רשא אב בורקמ שדה ןיד לכ םשמ וריסהו .םויה דע ל״ז ךורע׳ןחלשה ילעב ימימ טל
 ויהי עודמו .ןינמב ורזגנ אלו לארשי בורב יטשפ אל הלאה םיגהנמהו סינידה אלה ...ונילע
 ומטאת לא ...!ינודא ,ילחא ... ? ודחי תומוקמה *־בו םינמזה לכ וושיה ? םלוע תקהל ונל
(י ״! םכילא רבדמה ותנומאו ופע בהוא לוקל םכינזא

 דובכ• ישגר ךותמו ותדו ומעל הבהא ךותמ ורמאמ תא בתכש ,םולבגייליל
 ירבדב ומע חכותהל ,תוחפל ,ואצי םינברהו (ירפ ושעי וירבדש ותומימתב הוק—םינברהל
 לע ורעצ תא הלידגהו שפנ חפמ קר ול האיבה וז ותוקת םלוא ; םיגותעה ידומע לע ןויגה
 התיהש תחאה האצותה .ומצע לע הער קר טימה םעהל הבוט איבהל תחת .ונייח לוקלק
 רימוקליוב ברה .ףאב ופדרלו וב עוגפל וריע יאנק ולחהש—איה םולבנייליל לש ורמאמל
 דסיש ,״ודחי הלכשהו המכח ירפסו םירקיה תדה ירפס, לש דקעה־ת6 ;וירפס תא םירחה
 .ונממ וחקלנ וידימלת םגו ,(2 תונימ לש ןכוסמ רצואכ םסרפתנ—םיריעצ תרובח ליבשב

 םתטמ לצא בותכיו ,ולח וינב ינשו רפוסה לש ותוינע הרבנ טיכרת ףרוחב .״״״
1 1. ״ • תופסיכ״  1  םולבנייליל דוע רבד אל שדחה ורמאמב .ןושארה ורמאמל "תופסונ"

.ובש "םחול״ה תא הנושארה םעפב הלגו ( תוצאנו תושק םא יכ .םינונחתו תוכר םינברהל
 בל :טש אלש םעה ישאר לע יסעכ - םולבנייליל רפסמ -, םייחהו תדה רובחב לודגה יצפח,

 יריע יאנק לע יסעכ , רסאמה תביתכ תעשב יצחלו ערה יבצמ ״ ןושארה ירמאמבש ירבדל ללכ
 ערה יבצמב קלח היה ןהה תופידרהל םנ רשא ,םפאב ינופדר הנומאהו תדה םשב רשא
 ןשע וב יתילעהש ,ירמאמב תורירמ ובסמ הלא לכ - רמאמה תביתכ תעב ינממ יתלבסש
. <3 'הברה םימעפ וררוזיו ירבד וארק רשא ,םיאריה לכ ףאב

 ירחא ושדחתנש תורמוחהו םינידה תא קר םולבנייליל רקבמ ןושארה ורמאמב
 אל" ,םעה בורב לבקתנש ,הז םיקח־-רפס םגש טילחמ אוה ינשה ורמאמבו ;״ךורעףחלש״ה
 םגו .ןומהה תויזהמו ״הלבק״המ םיעבונה םיניד המכ ליכמ אוה יכ ׳ ״דומלתה חורב השעג
 ירסח םיקיתעמ" ידי לע וב וסנכוהש ,ןכותמ תוקיר תודגא המכ רפוסה אצומ ומצע דומלתהב
 םייח ׳רו היליאמ השנמ ׳רכ םינובנו םילודג םינבר לע אופיא ךמוס םולבנייליל .״תעד
 יעורל.ארוק אוהו—םירחא םיקסופ ירפסו "ךורע־ןחלש״ה לע תרקב טבש ופינהש ,הבופיליפמ
.הלוע תא לקהל ידכ תודהיה תא ןקתלו ףסאתהל םעה

 רשא תעב . םהינבר ידי תולפשב יכ < וארו זנכשאב וניחא ישעממ ,ונינבר ,אנ וננובתה״
 ךא םיבהואה םש וחילצה יכ < םיאלפ ונשדק תד םש הדרי ...ותמדרתמ םעה ררועתה
 ,םשפנ תואכ ושע ונשדק תדבו ,השדח הרות םמעל ונתנ םימעה לככ תויהל םצפחבו ;רורד
 .'תבש ירמוש. תרבח םש דסיל תובר תוצראב ומש יבשוחו ׳ה יארי התע ולמעי יכ דע
 אל םא ונצראב םנ רורד ךא םיפאושה הככ ושעי אל הנש םישלש דועב יכ עקתי םכדיל ימו
 תע יכ ,םכל ימד ונתת לא .םידי קובחב תבשל .ונינבר ,םכל בר ...הערה ינפ ומדקת
 לעסו ונילעמ וניררוצ תפרח ריסהל תע .ונמעלו ונתדל תושעל תע ,תאזה תעה תולועפ
 םיצעה לע רבדמכ םינברה לע רבדמה :ונירפוס ילודנ דוע ורמאי אלו ...דומלתה
. . (4 ״םינבאה לעו
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 םיאנקהו םינברה .הוק רשאמ לודג רתוי דוע םשור השע םולבגייליל לש ינשה ורמאמ
 וסיפדהש םהירמאמב םאו ;םכרדכ םילוזלזו שערב אלא ןוינה ךרדב אל וירבד לע ובישה
 םיגותעהב םיחתור לש ןותק "לבנ״ה לע וכפש , תצק םומגב דוע רבדל ולדתשה "ץילמה״ב
 ויפרחטל בישהל ףיסוה ודצמ םולבניילילו . תודחוימ תורבוחבו ׳,חריה הגונהו ״ןונבלה*.
.ויתושירד תא םיקידצמה םיטרופמ םירמאמ תרושב ומע םיחכותמהלו

 תועובש המכ ךשמבו ,לודג רעס םולבנייליל לש ינשה רמאמה ליטה ריטוקליוב םנ
 תסנכה-יתב תותלד לע .םברקב הלגתנש ןכוסמה "םרוקיפא״הב קר הריעה ינב וחחוש
 םנמאו .ונממ קחרתהל תוריהזמהו ריעצה ״חידמו תיסמ״ה תא תופרחמה ,תועדומ וקבדוה
 בוחרב ורבעבו .״הרותל תולע״ל וארקלו י "ןינמ״ל םולבנייליל תא ףרצל הריעה ידוהי ולדח
 ןכ .ותמועל רפעב ויפעו—״! בוהצ בלכ, ״1 תרופכ, ״! סרוקיפא, :תואירקב םירענה והוול
 םויבו ;הפואה ותשא לצא—םחלו ,חבטה ונתוח לצא רשב תונקל םידוהיה טעמכ ולדח
 ונקנ רשא ןילבת ינימ וב ואבש "לנועכ,ה רסאנ אל םא ,ברה ינפל הלאש האב, דחא תבש
 תוכמ ותוכהל ורמאו רפוסה לש ושפנב םג ושקנתה םידיסחהש ,םירפסמ .״ונתוח לצא
 תא רוסמל וטילחה "להקה ישאר״ש ,אוה רורב ןפוא לכב .לער ותוקשהל וא תונמאנ
 לעופה לא םתטלחה תא .ואיצוה קפס ילבו ;ריעה ןמ והשרגל וא אבצה תדובעל םולבנייליל
 ינפל וילע םניגהב םגו ףסכב םג ףדרנהב ,ךלפה ריע ,הנבוק יליכשמ וכמת אלול■

 יגיהנמ תא ףארגלטה ידי לע ריהזה ,ורודב םינברה שאר ,ןנחלא קחצי ׳ר םגו .הלשממה
.״לארשי דובכו םולשה ןעמל, םולבגיילילל הער תושע יתלבל ריטוקליוב הלהקה

,םירמהו םישקה םימיה םתואב .דחא רוא־־וק םנ קירבה הבשחה ךותבו . * ,
תאצל אל לוכי היה אלו ,וריע ינב יניעב הדונמכ םהב היה םולבניילילש ,^ !אכוי"

 הפיה המלעהל עדותה—ותנתוחו ותשא תוטטק יגפמ תיבכ תבשל אלו םיאנקה תמחמ ץוחל
 םחול רובנו לודג םדאכ ?ויה אוה .תומיעג תועש המכ התרבחב הלבו ץ. /ג. הגובנהז

 תבהא" םינאמורה תא דחי וארק םה .הניבהו םותה ,יפו־ה למסכ ול התארנ איהו ,היניעב
 "םחי״הב םלוא .םהירובג תושגרב ופתתשהו םהיתוגויזח לע וטפש ,'ןורמוש תמשא״ו 'ןויצ
 אל םאה,.:הלאשה תא ריגה לע תחא םעפ המשר המלעה .רשי ןפואב ועגנ אל םהיניבש
 היהת המ" :ומצע תא לאש אל םולבנייליל םגו ;הז זמרב הקפתסהו -'? ויאושנ לע טרחתי

 וידידי תצע יפ לע ,רפוסה טילחהשכ םלוא .הוהה םהל היה יד ״? הזה םולחה תירחא
 וזיא לבקל ותדידיל "וסוחי" לחה ,םידומלב םלתשהל ידכ הסידואל עוסנל ,הנבוקמ
. .תישממ הרוצ

 ךשמב ,ימצע תא ןיכהל ילע לקי יל השדחה ריעב יב - םולבנייליל בתוכ - ■ יבלב יתרמא״
 ׳חלוגמל השאל ת-ויהל הבאת אל יתשא ייהש .ימולח אובי זאו ,הטיסרבינואה לא ,םינש עברא
 יל התזח הילע הבוטה רובדה הכו ןויזחה דיבו ...המלעהל יתונויזח תא יתדגה ...ןקז
 יתקפתסה קר ,הב םיעגונה יתושנרמ המואמ הל יתדגה אל יתולכס תבסמ .םירצמ ילב תומיענ
 יתקפתסה ןבו .תוחיש וזיאבו ,הנממ ידרפה ינפל הל יתתנש ירישב הל יתזמרש * םיזמר וזיאב
 תונוש תונוב םינבהל םדוקמ יתלנר-הש ומב ,יל הרבדש הירבדב ינא יתסנכהש תונוש תונ^ב
 ומכ םאב הירבדב הנוכ אל המצע איהש תויה לבויש יס לע ףא .א״שרהטהו תוססותה ירבדב
.(1 *םולב םהירבדב ונו; אל תיפסותחש

 ,'ריסא תהנא, אוה ,הבהא־תרבזמכ ותדידי דיב םולבנייליל חינהש םירישה דחא
 ירתא םפדנשו ,ותנותחל םינש רשע תאלמ םויב ,ט״כרת באב רפוסה ידי לע בתכנש
:'רחשה״ב ןב
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תרשע םינש יתמח ימיל

יאלמ התע לפא ואלמ םינש

 תלבח ידיב ישפח דדש םוימ
 — ואצמנ אל יל םיעושעש וריחמו

הרבח יל איה לכאמ יל ןיכהלה

? ם:פכ לע םלטנ ,םינב לדגלו

 ,תחבוט^תחקור ,המא תאז השוע
 — — תחנ ץח הב אוצ^ל תשא אל ךא

 דחה שוח ל* םג שגר לכ תמה

...ךוליבוי םה רחא בל לא םרט

 עפנהל ויעוגעג ורבגתנ הלגעב ותבשבו ,וכרדל םולבנייליל אצי 1869 טסוגיוא ט״יב
 אל תטאבה" :ומצע תא לאוש אוהו ,וייח תורירמ ול הקיתמה רשאו ,וירחא בזעש הבוהאה
 המ ?ןכ ירחא םגו האבה הנשב םג דוע הנארא אל תמאבה ?רחמ הינפ תא דוע הארא
 יל הרמא איה אלה ? יתדירפ תעב העשכ המע יתבשב יתשרחה עודמ ...י הזה רבדה ארונ
 ותחידיל םולבנייליל חלש הנבוקמ .״תאזה הימודה לע תנחוגה הברי רחמ םויב״ :רטאל
 ול הזח ויעוגעגו ויתושגר תימה טיקשהל' ידכו ,חור •רבשו תועמד ךותמ הבח ־יבתכמ
. :םימיענ תונוימד

 .הנושארה הכשלל םינמנה םיטנידוטסה רפסמב יאוב ירחא ,םינש עברא דועב.
 לע בוחרב רובעא .,הריעה אובא יכנא .ינב ינפו הינפ תא תוארל הנה בושא - הטיסרבינואבש
 " אלפתת איהו ,ישארב הל עינאו ילעמ יתפנצט תא ריכא ,ינממ קחרה אל התוא עגפא , הבכרמ
 :ןב וא אוה ידבע םאה ? יתארקל הוחתשמה הזה שיאה אוה ימ. :השפנ תא לאשת ףא טיבת
 עדוימ לכל חלשא . םיהרואהיתיב לא אובא יכנא ,אל ךא ... ? והריכא אל עודמ ? רחא םע
 ול שי םהל ביבח רבד יכ ,ינולפ םיחרואה-תיב לא אובל םהל עדונ אל שיא □שב םתוא שקבל
י  •אל םהו .הנידמה תפשב םתא רבדא יכנא .המ עדת אלו יתשקב יפ לע אובת איה םנו ,ויפב
 רשא ,םדידי !םולבניילילי ד חפל צ לא הטיסרכינואהב ינא רבח יכ םהילא רטא ,ינוריכי
 םהבש םינשיה ידנב שבלא■ ,הרדהה אובא ןכ ירחא .ירוהל יעסמ ךרדב םהינפ תוארל ינשקב
 תויחב םנ יתוא וריכהו ,תידיהי םתא רבדל לחא ,(רימוקליוו ב ו ל א ש ר א ם ריעמ יתאצי
־ .<ז*שערו ןושש לוק םאתפ םלכ ועימשהו ,םדידי דהפלצ ינא ינא יכ חלונט ינקז
םתחתו ,םימיענה ויתונוימד ופפועתה ה ם יד זא ל םולבנייליל אובב ...

אל ,םיגונעת יפדורו רחסמ־תעונת אלמה ,הז.לודג ךרכב .שפנ חפמ אב םו ^ יל
.הלכשהו םייח שקבל תיאטיל הריעמ אבה ינעה ״ליכשמ״הל בל שיא םש *השידךאב

 .״םתומוקמב םיכשח יכלוה םיברל תאזה ריעה איה העתמ רוא״ יכ ,הרהמ חכונ םולבנייליל
 ;תעדה־תולקו תורקפהמ האבה הלוז ״תוריח״ אלא ,םילענו םיפי חור-ייחל הפיאש ןאכ ןיא
 תז ךרכב םיללוחמ ,הבר תוביבחבו שאר ־דבוכב םנקתל לדתשמ אוהש ,תודהיה ישדק לכו

. םג ןפואבו תוננובתה םוש ילבמ
 רע קוציה . םיגונעתה תבהאו רחסמה דילי ,רק שפוח חור אוה ללכב תאזה ריעה תלכשה,

 םיבר .הפ דבכי אל תדה לוע ...ןויעה רוקממ האבה תימינפ הלכשה אלו ,תחתור <2 היזה
 הלאה םישנאה יכ ,המרתה ךא ...היסהרפב םימחה התשמ יתבבו תוצוחב תבשב הפ םינשעמה
 רטפנה ויבא לע *שידק, דינהל ךלי תבשב ןשעמה םנ ,אל ?תמאב אוש ילבה ירמוש םניא
לטלטטהו ,ולש הראניסה תא הבכי תסנכה״תיבב ואוב ינפלו ,ץוחב תבשכ ןשעי ותכלבו
לוגנרתב דאס קדקדיו , ותנוכשב תס תויהב ויטיס ךגפשי היסהרפב תבשב
.ס *תורפכל ןבל
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 ישוקב .לקנב (* המשגתנ אל הסידואב םידומלב םלתשהל םולבנייליל לש ותוקת םנ
 ידומל והודמליש םיבדנתמ־םירוט אצמ בר רתוי דוע ישוקבו ,תועשל הארוהמ ותסנרפ אצמ
 רימוקליוב וייח תא םיזע םיעונענב התע רכז םולבניילילש ,אופיא תאלפנ אל .היסאנמיגה
( .תוינחור תופיאשו הבשחמ •םיאלמו םינינעמ ,םימימת ויהש

 יתולש ימי ,סכיא ?ילא םכתא בישי ימ .הה-רסוסה ארוק־!םדק ימי ,םכל הפסכנ ישפנ.
 ייער ךותב יתבשב " ישפנ תורצב יעושעשו יינעב יתמחנ ,יניע ידמחמ יע ידמעו ירונט ריעב
 המו ...?ונתורפסב םימר םינינעב ונרבד ,תועד ונינח .דוס ונקתטה ודחי רשא ,בלה׳ירוהמ
 ".םריו-ישפנ ידמחס לכל הפסכנ ישפנ ,םיממוש םייח .והות ייח התע יח יננה ... םויה ילרונ
(2 •? הפ יל יסו הפ יל המ ? הפ יתירחא המו

 (3 יביטאווריסנוק היהש ,ומצעב םולבנייליל לע םנ טעמ טעמ עיפשהל הלחה הביבסהו
 תלעותהו ה שעמהשיאו ,וב התיהש (4הקיטנאמורה תצקממ הספתנ אוה .ועבטמ
 הלכי הסידואב ותבשל הנש רובעכו ,ררקתהו ךלה תודהיה יגהנמל וסוחי .וברקב ררועתה
 .הרותה רובח ןמז לע לאמבורק .א לש תישפחה ותפקשה ובל לע לבקתהל רבכ
 הארנ תדב םיגוקתה דעב ולמע לכו ,רקעב רפוכל םולבנייליל היה זא\

' . רתוימכ ול

. 3 דצ םש (2 .ססן־146<ושפ1( >!018€ .הייפי תונוימדל הישנח (4 .תונשונב קיזחמ (7
,נ*0 .ינזולק .י ר׳דה לש ותמדקה (7 .ארוקה חור תא הרנמ ו עיתפמ ןפוא (6 י . 46 דצ ,שש (5
• ■ י .״ל״למ יבתכ לכ״ שארב

 דבל היה-ייח ימי ךשמב ישארב יתרצאש ישוכר לב-רפוסה בתוכ ־יחומב היהש רצואה לכ,
 המיה ,הברה תורצ הרעב יתלבסו הב יתלמעש , םייההו תדה רובח תלאש ... דהא ענרב
 ...ויסקנפ ופרשנש1 רחםט-תיבכ ,ותטיש ונמיה הדבאנש ףוסוליפב יתייה .ןבוט לכ הל ןיאש הלאש
. (5 *םלועב בזענו דדוב ימצע תא יתאצמו

לכ תפקתשמ ,ג״לרת רבמיבונ ׳יב רמגנש ,"םירוענ תואטח" רפסב רששח _
ףא וב ןיאש ,רורבו טושפ ןונגסב .םולבנייליל לש הרשיהו הריהבה ותנוכת פםח י 'ע

* י 1 י .״םירוענ ת־אטח,
 .,וייח תורוק תא רבחמה ראתמ—ורודב אוה דיחי הזבו- הצילמ חיר

 ־תובפתשה וב שיש יפ לע ףא ,תצק םישבי רפסה ירואת .ויתואיגשו ויתולועפ ,ויתובשחמ
 אלש םייטרפ םיבתכ ץבוקכ הארנ אוהו ,ובש יתוגמאה דצה יוקל ללכבו .טעמ אל שפנה
.(6 ״תויטנאקיפ״ תצק םג שי הזב םלוא ;סופדל ודעונ

 ןמ ריתסמ וניא .וסור לש "ויודו״ב וליפא ןיאש הדטב בל־יולני רשוי י ׳ תוטשפ וב שי,
וניא הז םע דחיו .ובל לע הלעש העטומ ןויער םוש ,(יבחטהו השעש תוטש ־ םוש ארוקה

הקעומה דננ היח האחמ הז לודנ רפס אוה אלטו .תורעבב רדגתמ וניאו תוינעב רדהתמ •
ידי לע אבש ,םייחה תומד טועמ לע םסח קעוצ אוה .טרפה לע הקיעמ תילארשיה הרבחהש
,ריעצה רודה ברקב םוצע דה האצמ וז האחמו ...תילארשיה הנומאה לש זרפנה הנוטלש
."םירוענ תואטח, רפסהת עששהכ הבו•^ התיה םתעפשהש , םיירבעה םירפסה םה םיטעמו
 דיא ונמזב ובש *ונכת לש תיתואיצמה תותמאהו ותאצרה תוטשפ , ותותטאו ותוטשפ
. (7 "תובבלה לכ

לכ לוטב) םומזיליהינ הנושאר םיאצומ וגא "םירוענ תואטה, רפסב . -
.יריע סוסזיליהינ

 תוטשפ) תויניצ תצקבו השוב? האנשב .ירבע (םיינחורה םיכרעה
יכ ;ויתובא והוליחנהש השודקה ינינעו תועדה לכ לע שאונהו ההותה דחפלצ רבדמ (הסנ
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 ןיערג לכ שרשמ ורקעו תיתד תיחולחל לכ ולצא ושיבוה םיאנקה תופידרו עורגה וכונח
 ירקעל הבהאבו דובכב וסחיתה ןיקכגלוטסו ופאמש דועב .תורוד המכ וחפטו וערזש ינחור
 המ רורבב ומצעב עדוי וניאש ,תדה לע גלגלמ אלא היה אל ג״ליש דועב ,הרוסמה
 ־דבוכב תינחורה ונתשורי לכ תא הז רפסב םולבגייליל לטבמ — בושח וניא המו הב בושח
 לערמ "םירוענ תואטח" רפכב שי .ותדבא לע רעטצמו חנאתמה רפוכ לש תורירמב ,שאר
 ראשהל םיכירצ םניאש " םיריעצה םיארוקה חורל יאדוב קיזה הזו .םפאה ןוממשמ ,תונימה
 הטבה .םתולונ לכב ינחורה שיה לוטבו שואיה תא תוארל םיכירצ םניאש ,םולכ ילב
רפס לש ותולצנתה לכו .שארה־בובס ידיל ורגבתנ אלש םיריעצ המכ האיבה וז םוהתל
.ותויעבט איה — ״םירוענ תואטח״
,םייתדה םיגוקתה תפוקת תא םולבנייליל ייחב .רמג הזהרפסה . . , ,

 וגירפוסו וניליכשמ לכ .תועדה תמחלמו תופידר ,תוררועתה האלמ התיהש רותיםו ננ” י
 וקפתסה םירחאש דועב םלוא ,הלאכ םינוקת ךרוצב ושיגרה ט״יה האטב *יתי

 תואיקבבו תרקב חורב ,שאר^דבוכב םולבנייליל וילע ןד — ןוצלב וא תוצילמב הז ןינעב
 ,הסידוא) ״םיאפר להק״ ולש תיריטאסה (4 המיאופה דבלמ יכ ;תידומלתה תורפסב הבר
 ץפח אל םולבנייליל .בלה ןמ םיאצויו םילוקש ,(2 םיניצר הזה רפוסה ירבד לכ ויה ,(ל״רת
 ,הקירמאבו הינמרגב תעדה̂ילק םינקתמה ושעש ומכ ,היתוקתו תודהיה ירקע תונשל
 התוחתפתה ךלהמו השפוח תא תדהל בישהלו דומלתה חור תא שדחל שקב אלא
 יפל םיגהנמהו םינידה תא ונשו םיגיס םתעשב ועבק דומלתה ימכחש ומכ .תיעבטה
 תונשלו ןקתל וננמזב םינברה םג ,םולבנייליל תעדל ,םיכירצךכ — ןמזהו םוקמה יכרצ
 לע — םולבנייליל רמוא — םיבסומ ירבד ןיא״ . העשה תושירד יפל תדה יגהנמ תא
 ,ןויצ תבישו חישמה תאיבל דיתעל ונמע תוקת תריקעכ ,הבשחמ לש (3 המרופיר
 ינידמ םעל היהי דועש ,םעה תנומא וב שיחכהל רורב תפומ ןיאש דבלמ רשא ,המודכו
 םידמועה םירבד ךא םנה הלאכ םירבד הנה הז דבלמ — םינמזה ןמ ןמזב תדחוימ הנידמב
 םולבנייליל . (* ״רקחמבו ןויעב המרופיר ןיאו ,השעמה םלועב אל ,הריקחהו ןויעה םלועב
 אלש ידכ ,המצעב תודהיה לש התבוטל תודהיה לועמ תישעמ הלקה דעב םחלנ
 רפוסה חכונ ףוסבל םלוא .ןבתה םע רבה החדי אלו הלוע תא ירמגל ריעצה רודה קורפי
 ןוכנ םיסב םוש ונל ןיא" יכו ,םידיב הקיתע הרוסמ תונשל ןיא יכ ,ומצעב הזה
 קיפיש ,דחא "ךורעךחלש" וא תחא הרות תתל לכונש ןפואב ,םיגוקתה תא וילע תונבל
 אופיא קדצ םניפ .מ .י .(5"םבורמ וליפאו ,ודחי שדחה רודהו ןשיה רודה ןמ ןוצר
.ןהילאמ •אלא תעדמ תושענ ןניא תד ינינעב תורשפה יכ ,םולבניילילל ובישהב

.הינשה הפוקתה

.תויביטיזופה

 הפידרה תפוקת ,הינשה הפוקתה םולבנייליל ייחב הלחה ג״לרת תנשב
.תישממה תלעותה ירחא.

 וחור לע ועיפשה איהה תעב ארקש ,בראסיפו יקסבשיגרשט ירפס
.הז ךרדב רתויב

 <ד תולגתה ןיעכ ויה ,טנוק״טםונוא לש <6 ת ו י ב י ט י ז ו ש ה חור םיאלטה , הלאה םירשכה״
 תונייערהל בוט ליבק-ילכ היה ,ומות דע תויתדה תועדהו תונוסאה ןס זקורתנש ,ובל .םולבניילילל
ןס רתוי הב םינהנ (8 םילייטהש ,תיחכונה הרבחב םינוקתה ךרוצו הדובעה ךרע לע םישדחה

. 5 דצ ׳א ,"ל״לט יבתכ לכ״ (4 .יונשו ןיקת (€6 3ן>168מ1ו2( .18 .הלילע-ריש (1 .193 דצ םש (126
• לסב יכלוה (8 .הניכש-יולנ ,0ז8ן086מ7( 16 . תלעותהו ןויספה לע קר היונבה ,תיבויחה הטישה (6



!37 • השדחה ונתורפס

 םיעדמה לש תיתלעותה הכרעהה לע .תושגרהה תוריח לע ,השאה לש היתויבז-יווש לע " םידבועה
 לכ ,רוצקב - דבלב הפיה אלא הל ןיאש . תונפאה התוא לש הכרע רדעה לע .הפיה תורשפה לש ףאו
 . היסור יריעצ לע הלודנ ךכ לכ התעפשה התיה םיעבשהו םיששה תונשבש ...הטישה התוא
. (2 *הנמט הקיני ול שי התע ףאו הנמיה !וזנ היה זא לש 0 םומזילאיצוסהשו

 םיליעומ םינינעב קוסעל ךרוצה לע םירמאמ תרוש םהה םימיב בתכ םולבניילילו
 לכ לטבל שרד תאז תמועלו .ןהילעבל תישממ הבוט תואיבמה ,תוישומש תועידי תונקלו
 תונויזח לש תורפס ינימ לכ ק*חרהלו ,םייחה ןמ יוארכ תונהיל םינתונ םניאש םיגיס ינימ
 לודנ רמאמ םולבנייליל םיפדה ד״לרת תנשב .השעמה םלועמ םדאה תא םיאיצומה ,טויפו
 :הנקסמב רמוגו /עובצ טיע, ןאמורה לש וכרע תא לטבמ אוה ובש ,״והותה םלוע, םשב
 ,ןוימדה ייח ריוא תא םתאמ חיכשהל ,םייחה לע ימשג טבמ ונמע ינבל תתל ךירצ"
.'וב םיקיזחמ םהש

 תלעותהו תירטחה האנהה חבשב םירמאמ בתכ םולבגיילילש העש התואבו
 אצמש רחסטה־תיבו ,רימוקליומ וילא ואב וידליו ותשא .רתויב ורוסחמ לדג — תישממה
.רגסנ העובק הרשמ וב

 חשענ אוהו , <3 ת̂ידג תושעהל החרכוה ותשא .םולבנייליל תחפשמל םיער םימי ואב זאו,
 "תוכאלמה" יתש וקיפסה אל ,ןבומכ .םיינוגרא ז תוישעס״יריסס םבורו םיירבע םתצקמש (םירפסל היגמ
 בראסיפ - בראסיפ יהלח תשמח תא רוכסל םולבנייליל חרכוהש ךכ ידיל םירבדה ועיגה .םתסנרפל דחיב
.0 ״! ףרוחה תומיל הטדא-יחוסת תונקל ידכ -!לכמ ול רקיהו בוהאה

 ,היקרוטו היסור תמחלמ יכ ,רימוקליול ותחפשמ תא םולבנייליל בישה 1877 ינויב
 לובגל הבורק רתויה תיסורה ריעה ,הסידוא יבשות לע לודג דחפ הליפה ,זא הצרפש
 תסנרפב דורט ותויהב בזעש ,היסאנמיגה ידומלל לקנב בושל םולבנייליל לוכי זאו .היקרוט

 ךרד, ,ינשה ויתודלות רפסב .םירועשה תא הבר תונלבסב ןנשו ,ותיב ,
 הנטק הרידב היה ינועמ, :איהה תעב וייחמ םולבנייליל יפסמ ,'הבושת י ה"ישת דיי״

 ודיגי םג םא״ו .(5'יתרותב יתקסע םויה תוצח דע ימוקמו ,קחודב יתסנרפתה ,הלפאו
 םימי ינש ךשמבו ,תפתשה-תלתמ ינפקתת םהב העיגיהו םידומלה תבסב יכ ,םיאפורה יל
.(8 'יתדובעמ ףרא אל זא םג — תומא םידומלה תא יתולכ ירחא

 הדובעה ,תוגלפמה תלאשב קוסעל םולבנייליל תא העינה 'תויביטיזופ״הו _ י
 תפסא״ב םיפדה ח׳לרת תנשב .היסורב םירואנה תא זא הקיסעהש ,שוכרהו •שוכרהוה וועה
 תוכלהתמה תועדה תא הליכמה ,'היובא וב עשילא תגשמ, ("לוקה,ל הפסוה) 'םימכח
:םיטסילאיצוסה ןיב

 לזונ אוה ירה ,ותאנה ךרוצל ותוא הלכמו ,ונוקתב םיקסוע תוירבהש ,םלועה ןמ רבד לטונש ימ,
 ,ודגנכ השעיש אוה ךירצ ? ותנקת המו .ותנכהב קסועה ולכ םלועה ןינק אוהש ,תואיצמה רצוא תא
 אלמל ידכ .ותאנה ךרוצל תיחשהש רבד ותוא דגנכ לוקשה .רחא רבד ומצעב איצמיש - רמולכ
 םרוג תוער המכו ... רצואה ותוא טטומתי אלש ליבשב .תואיצמה רצואמ ריסחהש ןורסחה תא הזב
 תקפסמ ותדועס ןיא ףוסבלו םויה לכ חרוטו למע ינולס ... םלועל האנההו הדובעה לש רדסה לובלב
 תא תונוהל לדתשמ אוהש אלא דוע אלו ;ויתונב לעו וינב לע .ותשא לע רזכאתמ אוהו ,ול
 אצומו ללכ חרוט וניא ינולפו ן תוירבה תא םטסלמו ךלוהו אצומ וניאו דובעל שקבמ ינולפ ...תוירבה
ול שקבמ אוהו ,וילע םידבכ וייחש אלא ופונל םיקיזמ תורתומהש דבלב וז אלו ,ידמ רתוי חוריתרוק

.םישמ תואפ השוע (3 .ב״פ , רנ חלק לש רכזנה ורטאפב (2 . םייטרפה םינינקה לוסב תרות (1
. 6 דצ ,ט״נרת ,"הבושת ךרד, (5 .ג׳פ ,.םש (4 .21 דצ םש (8
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 םשכו .עבטה לש קלח אלא וניא םדאה ףוס ףוס ירהש ,־ םהב ונמז תולבל תוטש לש םיקסע דימת
.״השעיו לעפיש אוה חרכומ ולש קלחה ךכ לועשל חרכומ עבטהש

 — ידוהיבש "םדא,הל ובל םשו תודהיהל הב גאדל לדה םולבניילילש ,וז הפוקתב םנ
 תשש םולכ :5זעל ול ותוישעמ האב ןאכ ףאו״ .'קיזמ לבה״ל תוללובתהה תא בשח
 ־יתלב רבד רבכ אוה ךורא ןמז ןיתמהלו ? רצק ןמז ךשמב ללובתהל םילוכי םדא־ינב ינוילימ
 ריע ,המצע הסידואבו בגנה ירעב וצרפש ,"םימורגופ״ה ואב א״מרת תנשבו .(י ״ישעמ
 תוערפה יארומ תא ראתמ רפוסה .ומעל ירמגל והוריזחהו — םולבגייליל לש ובשומ
:ויניעב הארש

 ענרל עגרמו .רגסמ לע תורוגס םירצחה , רוצמב ומכ וננה !דאמ הרומו בצמה ארונ,
 ונילע אובל םידדושה וברק אל םא <תוארל ידכו רצחה ירעשב רשא הבכשה ךרד םיפוצ יננה
 םינומטה תותסכו םירכ ילבו וידגבב שיא םינשי וגלב . תורעסב םירובצ תיבה ילכ לכ . <2 ףתחכ
 ;םינטקה םידליה תא תהקלו רהמל זא לכונ ןעמל ,ונילע םידדושה ולפי ןפ דחפמ תורעמב
< 3 *?חורבל ונל ונתי םאה ךא .חורה וגאשי רשא לא חורבלו ,םהידגבב םינשי םה םגש׳

:םיערופה ןיבו םולבגייליל ןיב עשפכ היה ,יאמ ,זב ,דחא םויבו

 לוק ומירה םישנה ;וב בשוי ינאש תיבה לא תוערפה יערופ וברק הנה .יתינע יב יל בוט,
 ודמע םירבגהו .חורבל הנא תעד ילבמ ןהיתועורז לע םיללועה תא ופטחו *הלליו הקעצ־
 ופלח ורבע םה לאל תודוה ךא • זבל ונעיני לב היהי עגר דועב יב ,ונימד ונלכ .םימהדנ
. <4 *ליהה-ישנא דחפמ םהל

 ותגאד ךותמ םייטרפה וייח תרטמ תא חכשו וידומלמ םולבנייליל שאוג וזכ הרצ תעב
 תבחרהל וניתוקת לכ ,הפרחל וניתויחא ,הצמשלו הסשמל םינותנ ונמע ינב" :ומעל
 דיתעה ,רמ הוהה ,רבע לכמ קוצמו רצ ,ברח תסונמ םנ םעה ,והותב ולע וניתויכז
 יכ ,ונירפוס רתיכ ,זא חכונ םולבנייליל "!הטיסרבינוא יל שקבמ ינאו-■ ארונו םויא.
 םיקומינו ימואל לדבה ינפמ אלא ,הלכשה רסוח תמחמ אל םיפדרנ םידוהיה.

 ימיב וניתורצ לכ דוס והז -- ונחנא םירז, .םתונשל ונדיב ןיאש ,םיעודי םייטילופ
 בושנש ירחא אלא ,״תולג״ב ונדועב ידוסי ןפואב טייח תא אופיא ןקתל ןיא .״ונתולג
."םירז, תויהמ לדחנש םוקמב ,לארשי־ץראל

 הדובעה תפוקת ,תישילשה הפוקתה םולבנייליל ייחב הליחתה זאו י ,
,םיישארה םינקסעה דהא השעג אוה .לארשי־ץרא בושיו םעה תיחת דעב ,תישי 'שההשוקתזז1

 ר״דה םע דחי רבחמ םולבנייליל .ןויצ תבח לש העונתה תא םיגיהנמה .
 בויקמ םאטשלדגאמו גרבלדייהמ אריפש יבצ םירוסיפורפהו רקסניפ י אי̂י̂יאבושי"
 ריכזמל הנמתמ אוהו ,בושיה תורבחל הנושארה (הדובעה תינכת) המארגורפה תא-
 אל זא ינמו .הסידואב ד״מרת הגשה שארב הדסונש ןויצ םיבבוח לש הנושארה הדוגאהב.

 בתכש ,םירמאמו םירפס ידי לע בושיה ןויער תא םעב ץיפהל ותומ םוי דע םולבגייליל לדח
 בושיה תעונת לע דימת םולבגייליל רמש השעמ שיא רותב . תיסורו תידוהי , תירבעב
 וזיא ולדתשהש ,םינוש םיינחור םימרז ידי לע השובכה הכרדמ םידדצל הטת אלש

 ,הדוהי ירה לע םידבועה וניחא רפסמ תא תוברהל קר ףאש אוה .הב סינכהל םירפוס.
השדח הנבלכ ול התארנ לארשי־ץראב הפסותגש תידוהי הבשומ לכו , ,

 תודועת ליכמה ,״םילוג רובעל ךרד, ורפסב .״לארשי תיב ןינב״ל יםי ונ רו-ע דרד״

וגל אובת םינש וזיא דועב, :םולבגייליל בתוכ — י״אב בושיה תוחתפתה לש תובושח.

. 4 רצ , 'הבושת ךרד, (3 . םאתפ דיש (2 . עפ ,ר—ק לש ורמאמ (1 םש (38
ו
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139 השדחה ונתורפס

 יננהו ,יבל בחריו דחפי תאז יגיגהב ...לארשי תודלותב השדח הפוקת (בושיה ידי לע)
- .(,'תאזה האמב יתדלונ יכ רשואמ

 תרבח״בו םש ותרוכשמו *.. הסידוא ריע לש ״אשידק הרבח״ב הרשמ לבק ה״מרת חוסב.
 רע .ןנוהב וינב • יריעצ תא ךנחלו קחודב אל תויחל תורשפא ול הנתנ <י״אב םילעופהל• 'הכימתה
 למס הז ןיא יכו . לארשי םע תיחת לא - תוצח רחאו .םיתמ תרובק לא סחי ול היה םויה תוצח
 ,אבס לארשיב בקרנהו תמה לכ תא רבקל למע ויטיייצח דע ? תיתורפסה ותדובע לכ לש בנשנ
 לארשי תא תויחהל חרטו עני < וייח יצחמ רתוי ,םינש הנומשו םישלש וילע ורבעש ירחאו

. <2 'םישדח םייח ונל וציצי םהירבקמ רשא , ויתובא עקרקב העיגנ ידי לע ריעצה

,תימואל הלומעת םשל ובתכנש ,םולבנייליל לש תויתורפסה ויתוריצי גוסל שיקרפ הששה,
.(3 ״השמ ייחמ םיקרפ השמח, (יילטסה) ירוגילאה רפסה םג ךייש .•השמ ייחמ

 ונקקוחמ לש (תוחיש) םיגולונומ השמח ליכמ ,תיסור בתכנש ,הזה רפסה
 ובושב השמ תא םיאור ונא ןושארה קרפב .םינוש םינמזב וחור־בצמ תא םיראתמה ,השט
:הערפ תיבב לדגש ירחא ,ומע לא.

 תא יתבשח םינש המכ ךשמב ...ילע בבוסו ךלוה ישאר ןיידע < ילא יחור בש אל ןיידע.
 םיסירסה לכ יניעב םנ יתייה ןכו ,הערפ תב " םיטומרית הכיסנה ןבל ,ךלמה דכנל ימצע
 .יניע לעמ הכסמה הלפנ סאתפו - תומכחה לכ ינודמלש םימוטרחה לכ יניעבו ,ילע םירטועה
 ,טושפ דבע יננהו - ירצמ םנ ינניא ,םינהבה לש הבושחה הנלפטהל ןב ינניא ״ ךלמה יאצאצמ ינניא
 ךיסנה .יכנא ...!יתוא הקיניהש ,דימת הבוצעהו הפיה דבכוי התואל ןב ,ירבע•
 תועמד ואלמתנ היניע םנו ...תאזה הקישנהו הינעה השאה תא יבל לכב דימת יתבהא .המודמה
 .הזה רשיהו בוטה ןקזה תא רכוז ינדוע ...יבא ם ר ט ע אוה , השיאו ...ילע הטיבהש שעפ לבג
 םיטבמה זא ויה םיביבח המכו - דיסבו רטחב ולכ ךלכולמו .ףיעו השקנ התיבה בש היה אוה.

 תא טיטב ךלכלי ןפ אריתמ היהש 'אלא .יל קשנלו ינקבחל , הארנכ , ץפח ללטאה !ילא חלשש
 לוקב יטע חיסמ היהו ,ינטט קחרה ,הנסב ול בשוי היחש שיו . בהזב םקורמה ילש דופאה.

 םישנאה םנש דחאה לאה ותואב הנימאה , יביבח השמ, :יווצ םנו הנחת םנ וב ויהש
 - לודנ םדאל תויהל ,ידמחמ השט , התא דיתע . .*. וב ונימאה ,בקעיו קחצי ״ םהרבא . םילענה
 תושר תחק ילבמ ,םיבנגתמב הנה ונאב אל . ..םיצוצרהו םיקושעה ביר תא אופיא אנ הביר
"...ונב רמעתהל תיטפשמו תירסומ תוכז םוש ךלש םירצטהל ןיא ןכ■ לעו ,הערפ תאמ

 םישיגרמ םניאש דע םחורב ךכ לכ ולפשש ,ויחא לע השמ םמותשמ יגשה קרפב
 אצומ םהל םישקבמ ויה וללה םידבעהל דובכה שגר היה ולא, יכ ;םהיתולבסו םיגעב
 םה יכ ותוארב ,ישילשה קרפב ומע ינב לע השמ םמותשמ הזמ רתוי דועו .״ארונה םבצממ
.םהינודא הערפמ תוחפ אל ,םהל עימשמ אוהש ,הלואגה לוקל םנזאתא םידיבכמ

 ליחתמ ינאש׳ העשבו ,םהיתובא ץראל םבישיו םתודבעמ םלאגיש .םיהלאל םיללפתמ םה.
 - שודקה ןויערה ותוא תומשנתה דעב שורדה םוקמב לדתשהלו וז ץרא לע םהינזאב רבדל
 וזיא םדנש תשרודו םיטסקה-הטמ יטהלב דימ האב הניא הלואגה םא ,ףרוע ילא סינופ םח
 הערפ יניעב ונחיר תא םתשאבה. : םיארוק םהו ,םיסירסה תעדל שושחל םה םיליחתמ .תונברק
 ת ו י ט ו י ר ט א ם ה התואו ...!ימע לש ותולפש העינה ןכיה דע <4 ״! וידבע יניעבו
וירישע לצא אלא ,םעבש םיבוזעהו םילדה לצא אל םיאצומ םתא יתדלוטה־ץראל הריפמה)

*016x7081 .ד״פ ,ר —ק לש ורסאמ (91. 2 דצ , ם״תת ,•םיליג רובעל ךרד. (1  0171 (3•
•4 .8311803118 1 0 8 0 6 .אג ,ה תומש (1900 ,**9



םולבנייליל ביל העס140

 רתירב-ילעבו חרק יבורק לש הלאה שינמאנה םידידיה . ם ר י ב א ו ן ת ד וסכ , םתעיסו
 ־רצואה תא חרק אצמש םוימ .ץוצרה םסע רעצב םישינרס םניא ןב לעו .לוע לכס םיששח
 .םדיבש תבבלמה תנתמה תפהמ יסע יררוצ לכ יניעב רתויב ותעיסו אוה םידבובס . רשעתנו
 ־יגונעת לכ םהל האיצממה ץראה תא בוזעל שנאסבו , םירצמל םתוא רשקמ םהלש רשועה
*! וננוסא רוקס אוה הזו ... הבר הבח הל שיארס םה , םייחה

:התיצמתו הרותה תניתנ תא השט ונל ראתמ יעיברה קרפב
 םיקרבהו תולוקה ...דוע היהי אלו היה אל הזכ םוי ... לודג רתויה שויה עיגה ףופ ףופ,

 •ימער . שאהו ךשחה ,ןשעהו ןנעה .לסרעב הטולה רהה תא הפכ דבכ ןנע .ריואה תא יאלמ
4  לארשי לע חרז ותולגתה דובכו ,םיהלאה עיסוה הנהו ...דחי וללבנ ונושה תולוקו קחשה
.היה זא ינמו .רסומהו לאה תודחא ןויער :ותרות ידוסי תא תורמאמ הרשעב ול עימשה אוה

. • .״שודק שע,ל לארשי .
 יוכר .םירחא םימעל םירז ,רסומה ךרעו לאה תודחא ,וללה םילודגה 0 םישיצנירשה ינשו

 לבגומ םיבר םילא שיש םוקמב . תומלשהו רסומה ןויערל רבכ דגנתמ ומצעל אוהשכ םילאה
 םוקמב .ןושאר רקיעל הזכ ןפואב השענ ת ו םל ש ה.י א ו 5 םהמ דחא לכ לש ,וחכ אוה
 םש - והער תאפ שיא המ רבד קושעל .הז לע הז רבגתהל םישאושו דהי םיקבאנ םילאהש
 רוקסל אופיא תויהל לוכי רחאה לאה קר ...רשויה תדסב דימת אל םיגהנתמ םמצעב םילאה
...דסהו בוט לכ

 ,םירצמב ,רבכ הללכושס הכלממ ברקב אלא . םימו דק יארפ ןיב אל שעל חתפתה לארשי
 ■ירבעה ןוימדהל .תודליה תוסיסת ויתונוימדל ןיא ןכ לעו ן תודבעח יקוצמ לובסל לחה דיסו
 םלועמ לארשי הזח אל ךכלה .םיע־תעת׳קחשס לש יפוא אל .הלענ :2 לאידיא תנוכת הנשי
 המכ םע םירוצי ,םיסנכ תולעב תויח .םדא תומדכ שינד םדק ימיב םירחא םימעכ וחורב
 ,ותריצי תלחתמ ,לארשי םעכ .רנכתנש םואל . הסודכו ,הנש תובכר ויחש םדא-ינב ,םישאר
.'הלאכ םיחורסו אוש תואשמ ול הזחי אל

 ילבמ וייח תדועת תא רבכ אלמש שיאכ השט תא םיאור ונא ןורחאהו .ישימחה קרפב
* :תויטרפה ויתופיאש תא אלמ

 תאזל אלה .;ענכ ץראל יטע תא סינכהל ,ישעמ תא תולכל אלא ,דוע ץפח ינא תויחל אל,
 התוא ףוסכל אצמיו חנשריי אוהו .ויתובאיץרא ףסל רבכ םנמא עינח םעה .דימת יתשאש
 ינסט ענמ םיהלא ...יניעכ תאז הארא אל יכנא לבא ,ךכ לכ יששנ התלכ הילאש ,החונסה
 ינא .ונבל ונמש אל ןיצ רבדסל לארשי אבשכ • רבדכ םשא ימצעב יכנאו !הזה רשואה תא
 לע ונלבאתה יכ ,ףיעה םעה דעב םימ׳תוניע םע <8 סיזאוא ןוכנה דעומל אוצמל ,יחא ןרהאו
 זודעה ישארל אל .םעה שארב דומעל םירשכומ ונניא יכ ,ונחכוה הזבו .ונתוחא םירס תומ
,'םתחששמ אוה ולכ שעה :החפשמ-לבא

יפ לע ףא ,האגו תטקוש התיה םולבגייליל ייח לש המחה תעיקש,י
 לבא ...וייח רקב לש ןמגראה תבהלשל ללכ המוד התיה אל התומיטדאש םינו,יחאן ייםי

■ , - • םרלבנייליל לש  עבוט, .(*״ןורחאה ןמ רשאמ רתוי הנושארה ןמ הצורמ היה ומצעב אוה
 ־ילטע יכ ,שפנ תעדב יתעדב — רפוסה בתוכ — םינושארה םימיה ןמ םינורחאה םימיה יל ויה
 תעגונה הלקו הלד הלועפ םג רשא ,בגשנו םורמ ןויער דעב התיה יתדובעו קירל היה אל
.(4 ״דאמ האשנו הטר והצקב ךא

 *ד׳ו ( ר—ק לש ורפאמ (4 . רבדמה בלב םיחמצ .רשוכמ שוקמ (3 . ששנ־אשט (2 .םיידוסיה תונויערה (1
. 161 דצ (״םילוג דובעל ךרד, (5



1 4 1 השדחה ונתודסס ,

 " טעמ טעמ ושוג תא ואילחה םירוסיחו רוסחמה .וצק ברק יכ שינרטליחתה וייחל הנורחאה הנשב,

 יכ דימ הב ריכהש ,וז הלחמ לא וסוחי .וב תננקמ הלחמ וזיאש רבכ שמרה ט״סרת ףרוחבו

 ףקשנה ,תוסח ינשמ להבנ אל אוה .םדק ימימ <1 יקיאוטסל יואר היה .איה ןטרסהיתלחס
 ןיא עבטה דננו-ויריכסל רמוא היה-דוע ינא ריעצ אל, .ןנואתה אל ולישאו .וז הלחממ ול

 דימו •"יתומ ינשל םיסשדנ םתוארלו יבתכ תא רדסל :הצור יתייה תחא קר. הלובחת ןיאו הצע

. <2 *סיכרכטהעבראל םתוא קלחו ,םיבתכה רודס לא שננ
 אל אוה לבא ,הינש האצוהב ואצי ויבתכ : הצחמל קר םיקתנ םולבנייליל לש וצפח

...ויניעב דוע התוא האר

 אלל לבא , חותנ ול ושעו םילוחה •תיבל והוריבעה .ותלחמ הרבנתנ ע׳רת טבש'שדוחב.

 ,ותרימש םדוק תונש הנומש קר .םירהצב תיעיברה העשב .ןושאר רדא ׳ב , ׳ו םויב .ליעוה
 לכ :י״א בושיל דעוה לש תונקתהירשס תבחרהל הוקת שי םא ,ותוא לאשו ןיקשיסוא םע רבד

. .ס ״וייחל ןורחאה עגרה דע ןויצ תבחל רוסמ היה ךכ

־ *

 ןקסעו ולכשו ובלב רשי טסיצילבופ אלא ,ןטיפו רצוי אל היה םולבנייליל .י ..
 אלא ,יתורפסה םכרע ינפמ אל םיבושח וירפס .דחאכ ישעמו בהלנ ^^,^^

 הריש אל ,יפוי אל םהב ןיא .יתוברתהו יתרבחה םכרע ליבשב 'ם בנ י ש

 וניליכשמ לכ לע . םלש רוד ךשמב ונייח לש הריהב תופקתשה םהב שי לבא ;תונמא אלו

 וייח וגראנ ןהמש, תופוקתה שלש ןתוא ט״יה האמה לש הינשה התיצחמב ורבע ונירפוסו

 .תימואלה היחתהו םילאידיאה תסיפא , הרוסמה לועמ רורחשה תופוקת—םולבנייליל לש

 ת ע י ב ת איה — תיתורפסה ותדובעו םולבנייליל ייח לכ ךרד רבועה יללכה יתנוכתה וקה

 תדב םיגוקתשרודםולבנייליל.םהיכרצ קופסו םיירמחה םייחה
םירפוסה בור ושרדש ומכ-םעה תלכשה תא תבכעמ איהש ינפמ אל תועיבתה

ןכו .יוארכ םייחה ןמ תונהיל תנתונ הניאש תמחמ אלא ורודב •תוירטחה

 המגמ וזיא ליבשב אל לארשי־ץרא בושי ןויער דעב שפנ-תריסמב הזה רפוסה דבוע

 תתלו • עקרקה לע םידוהי ןומה בישוהל ידכ אלא ,ובש יטנאמורה םסקהו תינחור

.החוטב הסנרפ םהל

 תותמח תופיאש םימעפל ועיבה הנריפאפו רנבוק םיטסיצילבופהו ,ג״לי םג

 ףיקמ רתויה ,רדוסמ רתויה יוטבה תא םהל ןתנ םולבנייליל לבא ;הלאכ (* תויטסילאירו

 ותפוקת ירובנ לש דחאכ ןותמהו יחה םלוק תא ונל עימשה אוה .בהלנ רתויהו

• הבושחה

.תוישעמ (4 .:ש (3 .םש ,ר-־ק לש ורמאמ (2 .הבהאב וירוסי לבקמה ףוסוליפ (1
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.(18־>1-1ז.0.י) םד“רב ףסוי ןב רשא־ץביאר

 ,ךנחתנ אוה .א"ירת לולא ה׳כב הנליוב דלונ ם ד ו ר ב רשא־ןבואר .תדןבע תישאר
 ותיטנו ויתונורשכב ותודלימ ןיטצהו ,'הבישי״בו ״רדח^ ,גוהנב *י " _

 ׳ץילמה" ,"ןונבלה״ב הצילמ ■ירמאמ סיפדהל לחה םדורב .תורפסל
א ב 1876 תנשב .״רחשה״ב םינטק םירופס םג םסרפ האלהו 1873 תנשמו ,״למרכה״ו
 "רוא רקבה" ןותעה תכירעב םינש עברא ךשמב ףתתשהו ,ב ו ב ל ל י .םייחהו תדה.

 ,ןאמורה תא םג םיפדה ןותעה ותואבו .ר ב ו ל ט ו ג לכי (ו״מרת—ו״לרת)
.רמגנ אלש ,״םייחהו תדה״ ,םיקלחה תשלש ןב

 ןיב א״לרת—ט״כרת תונשב הטילב הצרפש ,תקולחמה תוערואממ חוקל ןאמורה ןכות
 ,רופסה רובג .וירבחו םולבנייליל ושרדש ,תדב םיגוקתה תאפמ םיליכשמהו םינברה
 .ונורכז חכבו דחה ולכשב ותודלימ ןילפצה ,ת ו נ ל פ ריעב ב י ל ׳ר דמלמה ןב ל א ו מ ש
 תאו ושאר תא הגיבסת טעמ תולסלוסמהו תורוחשה ויתורעש ,תעצוממ התיה ותמוק,

 םיניע תאז תחת ול הנתנ ,השודנ הדמב םינפ יפי הדלותה ול הקלח אל םא ףא״ו /וייחל
 הלחנהו ,ויבא תמ הוצמ־רבל לאומש היהשכ .'ותמכח לע הנידיעת רשא ,הגונ תוציפמ
 ךא התיה ,וייח ימיל םישמחהו שלשה תגש דע םיפא תעזב ודבע ירתא ,ריאשה רשא,

 ,בוחרל רשא לודגה תיבה תא לאומש םא הריבשה ותומ ירחא .ריעה הצקב הזוחא תיב
 ןבת־גגב הסוכמה ,תמ^ה־לפש ןטקה תיבב הנב שפנו השפנ תא התיחה ורכש ףסכמו
.'רצחה הצקב דמע רשא ,ףלודו

תלזוהו הנותפח (1
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 ריעמ ,הרות בבוחו ץראה ־םע "דיגנ" ,רכששי ,ר אב 'יולע״ל לאומש םסרפתנשכ
 ליבוה "*יד יגפב אלש ובתכנש ,'םיאנתה״ ירחא .הרובד ותבל ןתחל והחקיו ,הבורק
.הנותחה דע ויחא תיבב ונמישיו ובשומ ריעל ןתחה תא ןתוחמהש

 עט אורק לאוטש היה . הלפתה-תיבט םעה תאצ ירחא , תוצםה-גח שדקתה לילב״
 .'רדה״ה תא הסש ךורעלו םינושארה נחה ימי ינש תא ומע גוחל , רכששי ׳ר תיבל הנושארה
 התע האר עמש וינזא עטשטל ךא רשא לכ תאו ,התיבה ואובב טעמכ םעפנ .־. . לאומש
 רוא תוציפמו ןחלשה לע תודמועה . םינק השש תולעב ףסכה־תורונמ תא האר אוה .ויניעב■
 השעמ רוהט ףסכ םלב , המודכו ,תונלזט ,םיעיבג םירזופמ ןחלשה לע ןביבסו .דאמ ריהב■
 תיבה ילכ לכ לעו םירקיה .תואבכה לע םנ ןנובתה איה . דאמ דע וטב ןנובתיו—ןמא ידי

 לבב ןנובתה אוה .ויתוריק תא הניפצת רשא . רששב תוחושמה תונומתה לע םגו , םידמחנה
 הרענ םנ ויניע ושגפ םהה םירבדה לכ ןיבו . הלאכ האר אל ודועמ יכ ןעי ,תרדוח ןיעב הלא■
 ,־ובחרב עבש יפו ,ולדגב םינש יפ-רשב תאירבו המוקה תלדג , הנש הרשע־שש תבכ הלותכ.

, ביבח ידמו , הפתכ לע הנלפתו השאר תורעשמ תואצוי תועלקמ יתשו ,עלותכ ומדא הינפ
 איה יכ ,וינזאב ול שחל ותניבמ חור יכ ףאו .זעבש תחא לע הטדאתה םישמ ילכמב הב
 אלה הלותב ? הב הזהי המ יכ .ןנובתהל ביטיה אל תאז לבב ,השאל ול תויהל הדעוימה.
 לידבהל םנ עדתו " *ןתח, םשה רואב דאמ ־ע העדי איה ;הרובד ןכ אל םלוא . .. הלותב איה.

 תדר וייחל ... שיאל הל תויהל חקלנה לדו ןטק רענ תיארל ובשח היניעו ,שיאל שיא ןיב
 הלהאמ שמ אל יכ ידמל וילע ודיעי וכלהמ לכו ויתועונת ,ויניע יטבמו ,תלבתה הארמכ ויתפשו

... הרות לש

 הירוה תיבב יכ התוארב םג המואמ הרבד אל םלוא , םירתסמב התכב הרובדו
 קר בשחת אי;דו םולכ לעפת אל הירוהל התודגנתה יכ התעדב , הנותחהל תונבה תושענ;
 ,הזב שיגרה אל לאומשש אלא ,השיא תא אונשל הפיסוה הנותחה ירחא םגו ."הפוצח״ל
 רבד אל תיבבו ,שדח רשא םיפירחה וילופלפב חכשיו שרדמה ־תיבב םויה לכ בשי״ יב
 תולגל הרובד הלחה זא .'ומוקמל בש םכשה רקבבו הלילב תירישעה העשב אב ,שיא תא•

 םיאנקמה ,היתוסיגו היחא יכ ;הב שיגרי השיאכ הבישי=ןב םגש ןפואב לאומשל התאגש תא
 ,םתונחב ויה הירוהש תעב .הרודמה לע ןמש תקצל םה םג ופיסוה ,לאומשל םהירוה תבהאב
 ןנחתמ — לוכאל יל יטיש״ .תופרחו תושק וילא הרבדו ותחורא תא השיאמ הרובד הענמ
 — הרובד הבישמ — ? המואמ לכ השעת םאה תאז ידעלבו״—'? לטב בשא עודמ - לאומש׳

 התאו ,ךתשא ינניא יכנא ...סאמנה ךמלצ הזבא המ דע עדת ול ,ןלטב ,הח
."שיאלי$ היהת אל

 ,ןכרדכ ,וילגר . ךלוה אוה ןאל ושפנב םנ עדי אל ךא , תיכה ןמ ... ףצקב אצי לאומש״
׳  ובל ינויערב דאמ שופת ודי לע רבע אוה .וכות לא אב אל ךא . שרדמה-תיב בוחרל והוליבוה
 ההלש הרדהכ שמשה ,ץיק ימי םימיה .ריעל ץוחמ דע ,בוחרה הצק דע ךלה םישמ ילכמו!
 חור .הילע דמוע לאומש רשא רככה לע םיד :חנה םיאשדה קרקריל הנינ ופיסויו רוא ירקי
 ופטשי רשא ןטקה רהנה יטו ,ךלוה לכ ףאל בוט חיר ונתנ הדשה יבשע ,םיענו חצ היה םויה■

 אל .חזה דמחנה הארמה לכב ןנובתה אל לאומש .שטשה ינרק ידימ ודומיו טאל וכלה הטש
 המיענה הממדהו חצה ריואה ולעפ תאז לבבו ,• ביבסמ ול רשא לכו אוה הפיא האר אלו עדיי

.׳תעד ילבט םנ ושפנ לע םש רמזא
 תא וינפל הלגיו ,אגר ש ,ליכשמהו רישעה ךרבאה ורכמ תא שגפ הדשב ותכלבו

 ורמא ,םירבד השלשב תינקנ השאה תיוג״ :השדח הרות ול הרוה זלהו .ובבל יעגנ־
הלאה םירבדה .״ה ב ה א ה — אוהו ,דחא רבדב ךא םינקנ הבלו השפנו ;הנשמה יטכה
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 תא חוקפל תוחיש המכב ףיסוה אגרש םלוא ,לאומש יניעב המותס הדיחכ הלחתב ויה
 תא הרהמ וריאהש הלכשה־ירפס א ליאשהו , םדאה-ינב יכרדו הבהאה לע ודידי יניע
 שרגל ץלאנו ,(י םינימ־ירפסב ארוקה , סרוקיפאל טעמ טעמ םסרפתנ לאומש .אירבה ולכש
 ליקמל עודי היהש ,הבופיליפמ םייח 'ר ןואגה ברה יפמ הרות תחקל ךלה זאו .ותשא תא
 ..ןמזה חורל המיאתמו תודהיה תוצרפ תא רדוגה ,רואנ ברל תויהל ידכ ,תדב ןקתמו
 .תנוהכ ול אצמי םרטבו , תוגלפ ותדלומ ריעל תערו הרות אלמ לאומש בש המ ןמז רובעכ
 .,התיב ףרשנ םיתניב יכ ,הנקזה ומא תאו ומצע תא סנרפל ידכ ,דמלמל תויהל ץלאנ בר
 םיקתנ אלש ותונבר םאח לע הוד היה ובל םג ,וייח תא הררמ תורמלמהו .התיחט רוקמ
.הנושארה םעפב םעטש , הבהאה ימענמב םחונ ול. שקביו

 תיתורעש תוצוק, .הנח המשו ,ןח האלמ תגרוח ■תב התיה תוגלפב ןקזה ברהל
 אלפנ חכ רשאו ,דאמ דע םיפיו םיקד ויה םהיוקש ,הינפ תא ובסה הילתלתו תורוחשה
 םייח־חור וחפנ ןוצר תואלמו תוריאמ םיניע ;האור לכ ץע םהירחא ךושמל המהב רוצע
 תדלונ הנח .'הברמל יפויו ןח הילע ןה םנ ופיסוה היפ יתפשו ,תאזה הנומתה ףאב
 ;םיזילע םיריעצ ןואשו רחסטה־תעונת רימת אלמ היה ותיבש ,דימאה רחוסה היבאל הנליוב
 תודידב ייח הגח התיח ןאכו .הנטקה ריעב ברהל השאל ,האל ,המא התיה ותומבו
 ־ימי תא החנאב רוכזתו ,ברה תיבב םירקבמה םישנאה םע הל היה אל רבד יכ ,בצעו
 תא היחהו החישב םימעפל המע סנכנש דחאה ריעצה .הלודגה התדלומ־-ריעב הידמחמ
 ,תדב םינוקתל הפיאשה םלוא .םהיניב הלקנ לע ורשקנ הבהא-יסותיו ,לאומש היה החור
 םע לבק ברחל חיכוה לאומש .םיבהאנה ןיב הרהמ הדירפה ,הב קיזחהל ףיסוה לאומשש
 לע ףיסוהל ןאמש תטחמ ףירטהש ,רכוחה לאינד לש ותמהב יכ ,שרדמה־תיבב
 ברה תיב וינפב רגסנ זא ינמו ;ןיד יפ לע הרשכ איה — עובשל לבח השלש יתרוכשמ
.בולכב רופצכ וב האלכנ ותבוהאו

 יפורצ יפל הריעב "הקיטילופל ינינע תא הנשמו בבסמה ,ןכדשה "םעטגעי, ןמלזו
 לעו ;'סוחי, ול שקבמה ץראה־םעו רישע ,ילתפנ ןבל הנח תא ךדשל רמא ,ויכורש
 ומירחהל 'םרוקיפא״הב םיאנקה תא תסיו ,ברהו לאומש ץב דורפה תא ביחרהל לדתשה ןכ
 םישקנתמה ,םיאנקה תוצעומ, תא ברה תיבב העמש הנחו .וידימלת תא ודימ איצוהלו
איה .הכרקב רבשנ הבלו ,לאומש שפנב

 תא ריאהל חכ רצע אל ברעה רוא .הדומלגו הדדוב ברה תיבב רשא תוטמה-רדחב הבשי,
 .בלשה תנב<ן .ומע בצע םנ איבי רשא לפרעו ןנע והאלמ ומכ ךא . הארנו ריהב רואב רדחה
 תורמל ,ןוניו הנות התע ררוס ןבלה והארמו תמ־יכירבתל המד; המד} .ןולחה דעב הארנה
 ןתנתנ רשא ,הידי תוסכ יתשב הכמת השארו הבשי הנח .החמשהו רקיה תוא תויהל ותדועת
 ,שרח השעמ למסכ ךאו . התנומת התארנ .אל ףשנה תבשחמו . המש דמועה ןטקה ןחלשה לע
 תמחלמ ,הברקב תעכ הצרסתה הדבכ המחלמ ...התינבת .דתיה ,ןוגיהו לבאה תומד לממ
 וקבאתה םידגנתמ תושגר ינש ;הנחכ הנונעו הכר המלע בל םיסיסרל תוכהל הדיב זע רשא
 רבעמו-םינפ אושנו ןקז בר תנרוח-בא דיבכ תאריו םא-תבהא הזמ רבעמ : הבלב וצצורתהו
."לאומש הבהואו הדידי שסנ תלצה הזמ

 הרוטה ירתא—לאומשל הרומג הבהא םלועמ שח אלש—הגח בל ךשמנ ךכ ךותבו
 ,הנל״וב םינברל־שרדמה־תיב דימלת ונדועב הירוה תיבב רקבמ היהש ,תרפא ריעצה
 ברקיש לאומש תאמ בתכמב השקב איה .תוגלפבש רפסה ־תיבב הרוט תרשמ התע לבקו
םיקמ אוה ןכוסמ הרחתמ יכ ןנובתה ילבמ הצפח תא אלמ לאומשו ,תרפא ורכמ תא הל

. רובצה ינרדס םישרושו םירפוכ (1
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 ףילחה אוה .םינברה םע ותטחלטל .רקעב זא םינותנ ויה לאומש לש ויניעמ יכ ;ומצע לע־
 והומסרפ םדצמ םיאנקהו ,תורחא םירעב תדה ינוקתל םיפאושה םיליכשמה םע םיבתכמ
.ותסנרפ תא (י וחפקו ןוארדל-

.ותברק תשקבמו תוגלפב איה הנח יכ ,ול עדוהב דאמ חמש תרפאו
 ונתבהא התכה סיטי םיתנש ינפל ! הרקמה ישעמ ואלסנ הט• •ובלב תרסא בשח-הזב הנה הנח,

 יתבכר יכנא ...אוהה סיענהידרפה תא זא יתהוע יכנא ךא .הצנ התלעה תחרופכו ,ונינש בלב שרע
 היהאו הריבה-ריעל עסא יב', דוע יל ולכ אל דומלה יטי יכ ישפנב יתימדו ןוימדה בורכ לע זא.

 .. . םידי יתשב תאזה הבהאה תא יתיחד ז ןכ לעו דיתעה יל איבי תורוצנו תולודג יכו ,אפורל
 , םניאו ולפנ הרעשכ זא יתילת רשא םירהה לכ רשא תעב ,םימי םיתנש דועב יכ ,זא יל ללמ ימו

 .ימצעב יכנא רשא תעב ... תיב יל ןנוכל ץופחאו רפםה׳תיבב הרומל יתייה יכנא רשא תעב
 ...ירונט ריעב הנח תא אצמא תאזה תעב יכ יל ללט יט - יבלב ונתבהא תלחנ תא הקלס יננה
► -מי .יתוא תרכזמו תרכוזה הנח תא

 רענ ברהל רבדה עדונשכו ;ריעל ץוחמ ליטלו יאשחב תוארתהל ולחה םיבהאנה
 , רישעה ילתפנ ןבל החרכלע האישהל ץפחו /חולג״הל התורבחתה לע תגרוחה ותבב
 םינשיה םיגהנמה לש לועה תקירפ חור .התעד לע הדמעו השפוח לע המחלנ המלעה םלוא
 , השארב .דמע לאומשש ,םידוהיה ייחבו תדב םינוקתה תעונת םגו ,ברה תיבל םג רבכ רדח
.ירפ האשנ רבב

 לכב הרבעו . תאזה ץראה בחור אולמ העונתה הפיקה יכ , חטיל ץרא ינבר ויה םיכובנ,
 הבירמו הצמ יסינוקתה לעי םיבתכמה ועינה דשא םוקמו םוקמ לכבו ;הישרדט־יתבב הפלח ',הירע
 ץצוח ואצי שרדטה׳תיב ידמול םירוענה׳ינבו ,םינברל ועצוה תונוש תולאשמ תולאש ,ועמשנ
 םירכוחה ,םיסבומה ועמשיו ...״ךורעה־ןחלש״ה ינידב תוערפ עורפל ולחהו םינוקתה תארקל
 רשא זע וא בשכ .רוש ברה םהל ףירטהב הוהו ,םינברה שפנ תא תונעל םה םנ ופיסויו ,םיבצקהו

 הלא ,םידמולה ינב ורבדי הט עמשנו שרדמה-התיב אנ הבלנ :ורסאיו הרמ וקעציו וטהש
.״םינברה םיפירטמ רשא תא םירישבסה

 לע ורעצל םגו ;אושל היה אלש ,ותדו ומע דעב ולמעב חור ־תרוק אופיא אצמ לאומש
 היה לאומש .תרפא תוחא ,לחרל ותבהאב םימוחנ אוצמל רהמ ,וב הדגבש ,ותבוהא הנח
 אלו החמשו גנוע ייח קר השקב וז הפי המלע לבא ,הנחל ותבהאב רתויב םנמא קובד־

 ןיבו הניבש רשקה וילאמ רתוה ןכ לעו :תוינחורה ויתופיאשב ללכ הפתתשה
 תימינפ רתוי לחרל לאומש לש ותברק התיה תאז תמועלו ,ינחור ולכש שיא ,לאומש
 םהיניבש ינחורה רשקהו .התלכשהו התניבב אלא היפיב אל הניטצה וז השא יכ^הדימתמ רתויו
 לדח לאומש .תורענו םירענל רפס ־תיב ותוחאו תרפא ,לאומש ומיקהש ירחא דוחיב קזחתנ
 הארוהה־תדובעו ,םירצק שבולו תיסור רבדמה ,יאפוריא םעטב ה ר ו מל יהיו דמלמ תויהמ זא.
 תא בבוסה םיחרפהו םיצעה ןגבו .תושפנה יתש תא דחי הדגאו הברק לחרלו ול תפתושמה.

 רודה לש ךונחה ינינע לע דחי םחחושב ,רשואו תחנ לש תועש המכ םיבהאנה ולב רפסה תיב
.ונמע ייח תא שבוכו ךלוהה םינוקתהו תומדקתהה חור לעו ריעצה.

 לחר :בלה־ירשיו תועדה-ימימת םיבהאנה לש םרשא תא הביעה הלק הננע םלוא
 ףידעו ליכשמ היהש ,י ק צ י נ ו ל פ ,ןושארה השיאמ הנמלאתנ איה .״םבי תרמוש, התיח
 לחר :ןב וירחא ריאשה ילבמ תועובעבאה תלחממ םתנותח ירחא המ ןמז תמו ,אוה םג חור
לע לדג הנוסאו . תמה יחא אוה ,םביה הל (* ץולחיש דע רתאלאשנהל אופיא הרוסא:

."הצילח" הל ןתי (2 ►וללש (1

1
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 לעב םורד ו ט ׳ר ,לחר לש הימח .חאה ותוא אצמנ הפיא עדונ אלש הז ידי
 הרכשל תותשל לחהו תדלל הרה התויהב הנושארה ותשא תא שרג ,(י ת ו א י ר ט מ י נ ה
 ;אלש תינחור הדובעלו םייחל הזע הקושת וב התיה יכ ,ותנמוא 'תודיגמ״ה תא ובזעב
 ןייב העותה ובלמ וחכשנ ןכבו ;(2 םומעשה וילע רבגתנו דומלתה דומלב הקופס האצמ
.ואב הנא עדי אלו הנבו השורגה ותשא

 ־דמל תוגלפבש שרדמה־תיבב .ותבוהאו לאומש ךרדמ ףוס ףוס רסוה הז לושכמ םגו
 ־יתבב "םימי" לכוא הז תעד לקו םורע רוחב היהו ,לכשטתמו ראות־הפי ,יזריב הבישיףב
 " תומלעה בל תא ותמרעו ויפיב דכול היה אוה .םירואנה תא רקבמו ריעבש םיבושחה
 "הקיטילופ״ה ילגלגב "םיעינמ״ה דחאל בשחנו—הריעב ךכ לכ רקיה ,רבג תרבחל תוהמכה
 ; םורדוט ןב ,שקובמה ״םבי,.ה אוה יכ הל עידוהו ,לחרב ויניע תא יזריבה ןתיו .תינוריעה
 רשקתש יאנתב קר הירוסא ריתי אוה .המביל םא יכ ,ץפח אוה הל ץולחל אל םלוא
 וילע ונתיו .'ארונ ןלזג״ ונניא ,יזריבהכ םורע אוהשכ םג ,הבישי־ןב םלוא .םלועל וילא
.. . ץולחל וצלאל ידכ ,ברהל .והוכשמיו םלוקב לאומשו תרפא

 רפסמה לש ונונגס . רסוב חיר דוע ףדונ םרורב לש ןושארה ןאמורהמ
 םירפוסה לש ותואמ ייצילמ תוחפו טושפ ,ריהב םנמא אוה הז ןאמורב 'יוםםה ייע
 וא םיעטוקמ םה םירואתה .רתויב ימימו תצק שבי ,שטולמ יתלב אוה לבא ,והומדקש
 ,לשמל ,םיאור ונא ןיא .ידטל םיראובמ םירובגה לש םיימינפה םהייח ןיאו ,םיבברושמ

 ונא ןיאו ,הלכשהה ירפמ ומעטב לאומש לש תינחורה ותוחתפתה תאלאןם
 ־ןב היה אלש ,תרפא הרוטהל ורבחתהב םישדחה ויתושגר תא םיריכט י אוםש

 ןקתמהו סרוקיפאה לאומש .רפסה־־תיבב יאפוריא הרומל ומצעב ותויהבו ,םלועמ הבישי
 יעבט רתוי אוה יחה רפוכה םלוא ;אוהה רודב םולבנייליל לש ותומד למס אוה
 רבעמ ףוס ףוס תאצל ךירצ ותלכשהב םלתשהל ףיסומה ריעצה ןקתמה .הטודטהמ

 הרקש הז רבד םלוא ; תדה לש הירקע תלאשב קמעתהלו םייחטשה םיגוקתה לובנל ,
. לאומשל הרק אל םולבניילילל י

 ,םייתדה םינוקתה רבד לע תקולחמה יטרפ לכ תא ראתל רקעב לדתשה םדורב
 לש י תונמאה דצה לולכשב לשרתה ךכ ךותמו ,םתוציחנ תא חיכוהלו ,וימיב הצרפש
, ׳ .רופסה תא הלכא תיטסיצילבופה המגמה .ןאמורה

 רחאל םדורב היה , תימואלה היחתה תעונת םינומשה תונשב הלחהשכ י ,םןא1,ה םדורב
 םג ימואלה ןויערהל שידקהו ,בוט םאונ היה אוה . םיבהלנה הינקסעמ יי

 לודג רמאמ חזמ לש 'םיחרפה ןג״ב םסרפ םדורב .ולש רובדה־חכ תא םגו וטע תא
 הפשהב םג םלוא ;םעה תיחתל םיאתמה רבד ,התבחרהו תירבעה ןושלה תיחת לע
 1882 תנשב .ולש הלומעתה ךרוצל שמתשהל הז ימואל ןקסע הברה תרבודמה תידוהיה
 ־זכרמב דסיו - םידוהיה תופידרב תניטצמה ץראה ,הינימור תריב , טשיראקובל םדורב אב
בוזעל ץלאנ 1885 תנשב םלוא .'תידוהי״ םשב תידוהיב ימואל ןותע ״תולג״ה לש הז
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. 1׳,7השדחה ונתורפס

 םיגותע המכ רואל איצוהל םדורב הסנ םשו ,היצילאגל בושלו רז ןיתנכ ץראה תא
 םימי וכיראה אלש ,("רעקקעוו, ,"למרכה, ,"ןמזה, ,"תודהיה,) תידוהיו תירבעב
׳ .םיעצמא רסוחמ

."תוצקה יתש" .
 רתויהו ,םינטקו םילודג , םישדח םירופס םנ בותכל םדורב ףיסוה איהה תעבו

. 1888 תנשב הנושאר ספדנש ,״תוצקה יתש, ןאמורה אוה םהבש בושח
 .ןילווב רשא תוכוס הנטקה ריעב דלוג ,ןורצח בקעי ,ישארה רובגה ״ןאםורה ןכות

 וקנפש ,לאנתנ *ר ,ןדמלהו רישעה ״דיםח,ה ויבאל דיחי ןב היה אוה
.רענב הלגתנ קזח יפוי־־שגרו .ובל־תולאשט לכ תא ונממ ענמ אלו רעונמ

 םינצנה יכ תעו • וטויב םוי ידט וב עשעש בקעי רשא ,קרי-ןגל ךוטפ היה ויבא תיב,
 םיצעה תועורז וזושיו הינרק החלש שמשה יפ תע .הצנ הלעה ןנה יכ תע " חיר ונתנ
 היה-טכשה רקבב שמשה ינפ תא םדקל שאר המירה לטה-תבבש יכ תע , םש םילותשה
 .ויתואפב לסלס רענה לדנדרשאכו . ץיקה ימי לכ ויעושעש ויה םהו ,דאמ חמש רענה בל
.׳ודי לאל האצמ רשא לכב רדהתיו וכלהמ ךרע לעו וידגב ןויקנ לע בל םש

 ויתורעשו ,םינולאכ ןוסחו זראכ רוחב ,אילפהל דע הארמ הפי, םלעל היה בקעי
 רונכב ןגנל םג .״ונח לע ופיסוה עלותכ ומדא רשא וייחלו תורוחשה ויניע ,תובוהצה
 רפכ ויבא רשוע םלוא ;״השעי םייוגה השעמב, יכ וירחא וננר םידיסחהו ,בקעי דמל
 . תודיסחה יגהנמ םע הרישהו יפויהל ותבהא תא רבחל בקעי עדי יכ ,ויתואטח לע
 ,ומצע תושרב דמעו ,םחורי רישעה דיסחה תב ה ר ש תא השאל ול אשנש ירחא
רדוהמה היה וגורתא ףא ,דאמ הראופמ התיה גחב ותכוס, .תווצמב רדהל לחה
 רודהה לכב "רדסה, תא ךורעל ובלו ויניע םש חספה^גח ימיב םג ...ריעה לכב
 לכ רשא ,ותיבל םיבר םיפנעמ הקעמ השע תועובשה גח ימיבו ,ודי האצמ רשא
יטויפה ונורשכו ורשע והוליחנה "יבר״הל בקעי עוסנב םגו ."וילע אלפתה והאור
םויב ונחלש לע םירישב רישל תחא אל והדבכ ומצעבו ודובכב יברה, .בר דובכ
תישאר התיה ריעה לא אבה ןזח לכו. ..ת י ש י ל ש ה הדועסה תעל תבשה
.״ריעה ישנא לכ ולחי ויפ טפשמל יכ ,ןורצח בקעי תיבל אובל וכרד

 םג םהיניבו ,ויקסע לכ תא בקעי ונבל וירחא ליחנה ןורצח לאנתנ ׳ר תומב
 םישל רהמ אל לאנתנ ׳ר .ה ם י ד ו א מ רחוס הזיא םע ול היהש דחא ךסכוסמ ןינע
 ץוע האלמל אוהה רודב הבשחנש ,הסידואל עוסנל זעונ אל יכ ,ךוסכסה ותואל ץק
 רעבי ביבס ביבס האסידוא אובל תואסרפ עבשכ, יכ ,ורמא אטח ־יאריו ,תוצירפו
 .האמוטה-ריעל עוסנל טילחיו ,ויבאכ ״ןדחפ״ דוע היה אל בקעי םלוא ;״םנהיגה
 ושאר תורעש לדג , ץראה יגב ושבלי רשאכ ,םירצק םידגב ול השע ״יבר,ה םכסהב״
 ףסכה־רורצ ותחקבו ,״ןהמע ויתואפ תא דחאל לכוי רשא ןעמל ופרע לוממ
.וכרדל אצי ודיב

 רדהנה הארמל םהדנ יכ ,ויקסע תא טעמכ חכש הסידואל ןורצח בקעי אובב

.ויניע וארש
 ינשמ םוראפי םילותש םיצע רשא ,םירשיה ה״תרבוחר ,הל ךורע ןיא רשא ריעה תעפי,

 ,םיציצ ירוטפב תוראופמו תורוצב תומוחב ם;םי ןללכ םינובה רשא היתיצוח ;םהירבע י
ןיב םימ תוקרוז תוראב תוראב םע היקוש ;ןמא ידי השעמ םידוסעכו םיבהזמ תוקעסב י
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 שיקושהו תוצוחה , תובוחרה תא וריאי רשא זגה ידיפל ;ןתוא םיבבוסה םיחרפו םינשוש יננ
 ;עיקרה תלכת רהוזכ וריהזי םיקוריה םהילע רשא ,םילותשה םיצעל תוניב ריהב רואב
 ■ךותב רשא דמח-יננ 5 םימלוע תורודל ןונ ןסחבו ןהבנ אישב הנדוטעת רשא ןורכזה-תובצמ
 הלא לכ-וםוח לע םדאה-ינב ונב רשא הדטחה־תויכש לכ םע ארונה םיהו ,הישרנמבו ריעה
תא וררוע ףא וחור וריעה ,ובבל וחקל הלא לכ ,בקעי שפנ לע דאט ולעפ
. • .״וברקב ויתושגר

הארש ,םיה תפש לע וליטב ,לעפתהל חונה ,ןורצח שגרתה דוחיב
.הנושארה םעפב

 ,תילכת ילב דעו , ושעריו ומהי ףצק ףצשב רשא .וילנ ןומהב ארונה םיה וינפל,
 דע רובעו ףוטש ופטשי םנפח אישבו ,ורסחי ,ואשני ,ומורי וטבט׳זכרמ ךרוא לכ דע
 ,םירידאה םייצחו ...וטל לובנ םישל םדא ידי וננוכ רשא תורוצבה תוסוחה דע ,ףוחה
 ,םירשכ םידעכ וארי ףוחה לע רשא לזרבהיתולסטו םימה ךותב רשא רוטיקה״תוינא
 די תרגתמ דאמ *ושערי םילנה ...השביבו םיב םדאה תכלממ לע ריעהל וגצוה רשא
 םוקמ דע .עיקרה תלכת יבחרמ דע םבקע לע ובושי הבר הלומה לוקבו םלשומ
 דומעת רוהט בהז תלוגכ 5 תינומדא הלכ התע דומעת הטי םיתכריב רשא ,שטשה
 ינפ תא י תומידאמ תונורחאה תוזפוטה הינרקו-טיבת ,עבטב םדאה לושטב טיבתו
 םהינפל הנקחשת' ומכ ,םבצעמ םתוא הנטחנת ומכ רהז וסל םנ הנתתו םימה
.״םתעד סיפהל

 ועיא יכ האר ,ונתולעב םע ןורצח טפשמ תא להנמה ,ברוי ןיד־ךרועהו
 לאירבג הלשממה יכרצל רישעה ןלבקה ורכמ תיבל והאיביו ,ארפו הטוש דיסח
 ,הילאזאר ותלכלו ,הזיל,בוטיחא לש הפיה ותבל תוארהל ץפח אוה .בוטיחא
 ןורצח אובבו .הרואנה הרבחה יפומנב דוע ליגר וניאש ,״םעט בוט םע יעבט םדא״
 גראה־השעמ תועצמו היעבצ ללשב הפצרה ןמ" ;ויניע הארמל ןוהמח־הכומ היה תיבה לא
 ,ושארל לעממ רשא וילע תויולתה תוראופמה תורונמהו ןופסה דע וילגרל תחתמ רשא
 תוזפומה ןהיתורגסמב רששב תוחושמה תונומתה !םע ןמא השעמ םיריוצמה תיבה תוריק ןמ
 תוממותשהל ורזע םלכ-םיציצ ירוטפבו םיעוצעצ השעמב םירדאנה תיבה ילכ לכ דעו

 ךרעב ש הנאשת םעונו ןח" רשא ,הילאזארו הזיל וחור תא ואילפה דוחיבו .״ובבל
 ןשאר תופלחמ "הגקורבת ומכ ןהיניע ;ןקחצב םגו ןחישב םג ,ןוג דונדנב םג ,ןהידגב
.״תבאוש־ןבאכ ,ןח-ןבאכ אוה ןהל רשא לכו ,רהוטל ישמה ןיעכ

 אל יכ ויפב היהת םרט ןורצח תפש < םיעטוקמ םירבדב הרבעו הפלח הנושארה החישה,
 דאמ המוהה ובבל אשמ טלס ןדע הלכי אל ושפנ יכ םנ המו .םישנה דוסב ןוסא היה
 לע בשתו ךלתו הבשומ םוקממ הזיל המק םאתפ ׳. יפויל ויניע הניזחת רשא לכמ
 ינפ לע תוקדה היתועבצא תא ריבעתו .םהיתותלד תא החתפ תונידעה הידיב , (1 סינטה די

 חנה ודועמ האר אל רשא תא .להבנ ןורצח .עמשנ רישה לוקו הזפחב <2 םיענענמה
.״המה המ גטי אלו ■ םתאר אל וניע ךא ,סינטה עטש תא עטש םנטא• !התע ויניע דגנל

ונועמל ובושבו .תיבה ןמ םהדנכ אציו ,ריבכ םשור ןורצח לע ושע תוניגנמה
 :הסידוא לומ תוכוס ותדלומ-ריע תא ונוימדב ךרע אוה .הלילה לכ וחנש םנ אל
 רדס ןיא ,שפרנ ןבת םהיתוגגו םינטק ץע-יתב ,לבהל הברמ שפרו טיט הזמ רבעמ״
רבעמו ;םהיניב םישנאה ודוניו ועוני תוהלב ־ ימלצכו תוצוחל רטשמ ןיא ,תובוחרל
תוקרוז תוראבו זגה רואמ ,םידחפהו תוגמראה ,הפר טשמהו רדסה ,ןויקנה הזמ

^141811 , רתנספ (1 , 1 ) 2 . 11111)10(10.
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םיבשוי הסדואב הפ יכ ,ןורצחל ול המדנו .״ארונה םיהו חושל תונגה ,םימ•
אוהש דועב--יפויו ןדע ,םיגונעת ייח םייחה ,םילענ רתויו םירחא ירמגל םישנא
 םאה" :ובל לע התלע השדח הלאשו . תולכסבו שפרב ,ךשחב וימי תא הלבמ
 קרבכ הפלח םיכבוסמה ויתונויער ךותבו "?הזה םוקמב ׳ה תא דובעל םג לכוא אל
 ינפ לע רובעת תוכרה הידי תועבצאבו םינטה די לע התבשב, הזיל תנומת םג.

״...וקירבה היניעו טעמכ ומדאתה הייחל , ברע לוקב רישת היפבו םיענענמה
 תא חקל םהמ ותעד חיסהל ולדתשהבו ,ובלב ןורצח רמא-םיער םירוהרה—

...״ןגנל קימעיו ודיב ורונכ"
 םע רחסמ יניגעב רבדל ,בוטיחא תיבב תופוכת םיתעל רקבל לחה ןורצחו

 המכ ותוא הנימזה הזיל .ותיב ינב לש המיענה םתרבחב םלעתהלו ןקזה לאירבג
 הכרה ושפנ לע דאמ ולעפ ויתונויזחו ויתוניגנמו ,ןורטאיתה לא המע תכלל םימעפ
־םוקמל, םוי לכב והליבוה ברוי םג .םימסק לש םלועל והואשנו תיטויפהו

 ירישו הטש תוקחשמ תורעג רשא התשמ־׳יתבלו קחשמ םוקמל ,שדח םיעושעש
 בוט תאו םהיתוקושת ןדע תא ,םייחה יטעגט תא תעדל לחה ןורצחו ;ןהיפב •םיבנע
 וחמ םישדחה םיריהזמה םייחה ,רחא שיאל היה םימי שדוח רובעכ ."םתדמח
 ראשהל טילחיו ,השפרנה ותדלומ̂ריעב הלבש ךשחה־־יטי רכז תא וחורב ושמשמו
 ,םייחה ץע ירפמ תחמל ידי חלשא אל—ובלב בשח- הז עודמ, .ץיקה ימי לכ ןאכ
"?ותוא םירמושה תכפהתמה ברחה טהל ןיאבו םיבורכ ןיאב.

 םיחרפה־ןגב םיברעה דחאב המע וליטב .םויל םוימ הרבנ הזילל ןורצח תבהאו
 ינשו ותשאב שחכו לבלבתנ ןורצחו ,ותחפשמו ותיב רבד לע ויפ תא הזיל הלאש■
 דאמ ובל והכה !ונועמ# ובושב םלוא .ותבהא ךרד לע לושכמל ויהי אלש ידכ ,וידלי
 המו יתלאונ המ ! הה״ .וברקב החקלתה תימינפ המחלמו ,תאזה הדיגבה לע
 הבושאו הכלא !בר—הנה תחאו הנה תחא ונולמ רדחב ותבלב בשה — י יתאטח
 'תבשל לכוא שאה ... ? תוכוס ריעל ? יתיבל ...ישפנ תומימתל הבושאו ,יתיבל
 םאה ... ? יפויה־תלילכ הסידוא תא יתיאר רשא ירחא תותפשאהו רפעה תומרע לע םש
 ועמש רשא ירחא ,ריסה לוקכ םהיריש לוקב "םידיסחה" תרבח לע גנעתאו בושא
 רבכ יכ שיגרמ ןורצחו ״? תוקחשמה תומלעה תרישו הריפואה תרמזו םינמה לוק ינזא
 אל םאה, .ודגנכ דומעל ןיאו םישדחה וייחל והרשקמ םוצע םסק־חכ יכ ,חפב דכלנ
 םנמא ... תורירמב אוה לאוש ־־ ? הגה תפלל יל ונתנ אל רשא ״םידיסחהו וקדצ
 לכ תלכואו תפרוש שא ,הארונ שא ,תאזה ריעה ברקב תרעוב םנהיגה שא ,ןכ
...״חורו בל

 הי׳תורעש :התראפתו היפי םצע לכב הזיל" תנומת תפחרמ ןורצח יניע ינפלו
 ;השאר לע ויה הראפת רזגכ רשאו בלחמ םיחצה היגפ יפי תא וללכ רשא תורוחשה
 וקחשב רצה היפ חתפמ ;ןיע לכ הנבהרתו בל וחקל חיר־יחרפו דמח ינשושכ רשא הייחל
 יתשו ,הגוחמבו הדמב שרח ורצי לספכ הוג הנבמ ;קחשב םש לא־יכאלמ קחשמכ םיעגה
 אלש ןורצח ךרע תאזה םסקה־תנומת תמועלו .״ןהיצח. ורי שא יקרוי םירהכ רשא היניע
 החיש ,חולגה השאר הסכמ ,הידגב דרע" ,הפי יתלבהו הטושפה ותשא תומד תא ותעדמ
... םאתפ הלהבנ ושפנו—״הגויגהו

 לבא ,ותחפשממ רתויו רתוי ותוא םיקחרמ בוטיחא תיבב וירוקב יכ שיגרה ןורצח

יפ לע קר ןגנמ היה הכ דעש תחת .הזה לודגה גנועה תא ומצעמ עונמל חכ רצע אל
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 ,תא ורונכב תולל לכויש ידכ ,הניגנה-יות תא אורקל התע דמל /טויפה שוחהו העימשה
 ודמלל הטיסרבינואה ידימלתמ ןורצח ול חקל הרומ םג .רתנספה לע הזיל לש היתוניגנמ
 החיש דחא ברעב ועמשבו ,הרישו םינאמור ירפסב ארק אל ודועמ יכ ,תורפסו הירוטסיה
 והורוה םינאמורה ירפסו .דאמ םלכנו הב ףתתשהל לכי אל היערו הזיל ןיב תיתורפס
 ןועמל דחא רקבב ברוי אובבו .. .הזילל וסוחי תא םג ןביו עדיו ,״הבהא״ איה המ
. ..ותחפשמו ותבהא לע הכובו ותטמ לע בכוש והאצמ ,ןורצח

 בורק יכו דאמ םיער ויקסע יכ עדי ,בוטיחא לאירבג לש ויטפשמ תא להנמה ,ברויו
 םא ותלפממ ומיקהל לכויש ,רישעה ןורצח תא וילא ברקל ובל לע רבד ןכ לעו—ודיא םוי
 ץפחב תתל הרמא הזיל םגו ,לאירבג יניעב רבדה בטייו .ורחסמב ףתתשיו ותב תא אשי
 יעונמב יקב היה אל ןורצח םלוא .ראותה הפיו ביבחה ,רישעה ןורצחל הדי תא בל
 תיב ינב דחי וצעונ ןכ לעו ;תולועפל ואיצוהלו וצפח תא עיבהל ךיא עדי אלו ,הבהאה
.םיבהאנה תדוגא זא רשקל ידכ ,הזיל תדלוה םוי תא ראפ בורב גוחל בוטיחא

 תורונמה . . .ויפי יללכ םיבר םימי יכ .דאמ רדהנ בוטיחא תיב .אב אוהה ברעהו,
 בלכ .וב ואב וצבקנ - המלעו םלע .הלותבו רוחב םב , םיבר םישנאו .חצ רוא וצישה
 שארל תולהתו תוכרב ,םהיניע ןיבס ץיצת החמשה ,ירע ודעי םלכ " לולכמ יש־בל
 חזיל ... תולוחמב תאצל ןכה תודמוע םהילגרו , םדיב התדלוה-םויל תונתמו ,םהיפב הויל
 תועלוקמה היתורעשו < הל ןח םה םנ ופיסוה םידומחה הידגב .הרדהב הלולכ .רתיה
סינשיש היתותפש לעו .דאמ וקירבה היניע ;,השארל הראפת רזנכ ויה םיחרפו םינשושב

. היאור לכ יניעב ןח תאשונ4יהתו ,דאמ דאמב ףיתו לק קוהצ ףחר •
 רודה היה ןורציח .התיבה אב בוטיהא: תועורזב לבומ ןורצחו ,החתפנ תלדה הנהו

 .היטפשמו היקה לכל-הדמה יפ לע הזה ברעל ול השע םיפיו םישדח םידגב ;דאמ ושיבלב
 טעשב ואובכ־-תשובהו .ורדהב לילכ אוה הנהו .וטפש שעיו וילתלת תוצוק ךרע רטיהו
 * ונח לע איה םג ףסותו ,וייחל לע לילכח האיבה - הב ןומא היה אל רשא וזכ הרבחב הנושארה
ויניעלו רמתל התמד רשא ותמוקל ,דמהנה והארמל וממותשה םישסאנה לכ
וחדיטעה בוטיחא .יפויל והומכ םירבגב ןיא-רטאל ושחלתה תומלעהו " שא יקיז ורי רשא
לא ןירצח ברקיו .״ןורצח לאנתנ ןב בקעי-הזיל דידיו יער הז״ :רמאל םיפסאנה לכ ינפל
שינשוש תדוגא :הל ןיכה רשאי שה תא הל טישוה ףא ,חתדלוה-שויל הכרביו הזיל
 ̂ ןמא ידי השעמ םיאלפנ היהותס רשא .רוהט ףסכ לש די-תיבב הזוחא ,הארמל הדמהנ
 .הז הנח טויל היסור תפשב ריש רדהו דוה ברב בותכ וילעו ןוילנ םינשושל תוניב
 ינמ, :בותכ סתוח יחותשבו ,הזמ ודצמ ןח-ינבאב ץבושמ בהז (!דימצ םינשושל תחתמו
.*הזמ רבעמ-״התדלוה-סויל בוטיחא .הזילל ןורצח

 לוקל תולוחמב ואצי ףא ,ברעה ותוא לכ וחמשו וסלעתה תוחרואה םע םיחרואהו
.ורונכב ןתוא הול ןורצחש ,רתנספה לע הזיל תוניגנמ

 ודמע רשא .ןורצחו הזיל לא בוטיחא שגנ .הדירפה•תכרב ,תחקל םיפסאנה ולחה םרטבו״
 תואלטל יננה !יתב :רמא לודג לוקבו .םיחרואה תא תילל םידתעתמכ תיבה ךותב דחי

 .ךבל תחמש םויו .ךתדלוה-סוי ברעב .יבהואו יער לכל אנ הדגנו ,ךבל תולאשמ תא
 ״,..ונ ךשפנ התצר ךריהבל יכנא םנ םיכסמ יננה יבבל לכבו .ךתלאש תא ךל ןתונ יננה
. .ןורצח דיב הנתיו הזיל די תא הקיו

* 1 םימיענבו ב*טכ שיסי םתכראהו .םכתא ךרבי ה•

*ז.6קג€40דר> (1
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 שהי:א ידי וקשנ ןויצחו הזילו ,החמש תעורתב שיששאנה לב וקעצ !בוט-לזםל !ןשא-
. ״ול הדות ונתנ שינ־ע תועמדבו

 םיטפשמה ־תרותל טנידוטסה היה וז תיללכ החמשב קלח חקל אלש ידיחיה חרואה
 :חילצה . ברה ולמעב ומכ םיבוטה ויתונורשכבו ,םיינע םירוהל ןב היה אוה .ילזרב
 ." בוטיחא תיבב רקבל ילזרב לחהשכו .הטיסרבינואל םנכהלו היסאנמיגה ירומל תא רומגל
 .,םיבורק ךכ לכ הרהמ ושענ םהיסוחיו ,הדובע םיאלמהו םישקה וייח תא הזיל ול המיענה
 ול תויהל ילזרבל הזיל החיטבה םנמאו .תיכה ינב לכ יניעב הריחבו הבהואל בשחנש
 השדח וז הבוט הוקתו ,הטיסרבינואב וירומל תא ,הנש רובעכ ,רומגיש ירחא השאל
 דומעיו ןורצח הפיהו רישעה ךרבאה םאתפ אב הנהו .דובעל המצעו חב ול הנתנו וחור תא
 •אוה .םלוא ,ול רכנתהלו הנממ ילזרב תא טעמ טעמ תוחדל הלחה הזיל .וכרד לע ןטשל
 ויתומולח לכ תא לאל םשו התשמה ־ברע אבש דע אוש תווקתב םחנתהל דוע ףיסוה
 תונתיו ויתועורז ןיבמ ותבוהא תא וחקל ויניעל, !ןורצחי הזיל השרוא ויניעל .םימיענה
 ,ןיי־םולהכ .ויתובשחמ לכ ועלביו , בבל ןוהמתב הכויו ,דאמ הלהבנ ושפנו—רחא שיאל
 ךלה קנע ידעצב ךלה בוחרה ידצ לעו ,הצוחה סניו אציו ותעבגמ חקל ,ןובשחו תעד ןיאב
 עגושמ שיא תנומת התיה ותנומת לכו ןהירוחב וכפהנ ויניע ,וילגרב עקרו וידיב ללמו

.״ומעט תא ותונשב
 קשנ ־ילכ אשנ רבכ וסיכבו , ריעה תובוחרב ןוענש־הכומכ ילזרב העת הלילה לכ

 לש ודיחי ונב ,המלשל בתכמ חלש המ ןמז ינפל ,ןורצח וביואב ותמקנ םישי ובש ,ארונ
 הנתנש ,(1ןוטיקריסק לש ןינבה תדובע לע םש חיגשהל ידכ תוכוסל עסנש ,בוטיחא לאירבג
 ינשו השא ול שי יכ ותבושת האב רבכו .ותחפשמו ןורצח לע ונממ שרדו —תונלבקב ול
 סגו ןורצחש ,ארונה דוסה תא אופיא עדי ילזרב .ותיבל בושיש םוי לכב םיכחמה םינב
 תרחמה םויב אב אוה .וז רשוכה־תעשב וב שמתשהל רמאו ̂בוטיחא תיבמ וריתסה ברוי
 :החונמב הזיל תא לאשו ,התשמה ירחא םירדס דוע וב ושענ אלש ,בוטיחא תיבל םירהצב
 םירבד ־רורבמ הטמתשה הזילו ״? הזה תיבב הלילב שמא יתמלח רשא םולחה המ,

 תנע רתנספה לא התבשבו ;ונוצרכ הב השועה היבא תושרב איה יכ ,ול הבישהב
:יסורה רישה תא

, יננה המשא יכנא םאה
ה בהל־שא יניע טבמ תיצה יכ
ע ומשל ןימאה יכ ? רעובה ובלב
—ז הבהאה יזמר ...םיזמר ירבדב

יננה המשא יכנא םאה
, רפ־אל ינממ ולצ זא־ינמ יכ
?  יתרכ תירב ותא ומכ קבד יבו
...ךז״יומכ היה יבלל ,וב הלחב ישפנו

 יכ ,תימינפ תושגרתה ךותמו דעור לוקב הזיל הרש תאזה הבילעמה הרישה תא
 ןובלעה תא אושנ דוע לוכי אל ילזרבו .ללוש ותוא הכילוהו ילזרבל האטחש העדי הבלב
 ,םהדנכ דמע בוטיחא .תיבב הכובמו המוהמ םיקהש ,המלש בתכמ תא וסיכמ איצוהו
 הרשע ךשמב ונממ הדרי אלש ,בכשמל התוא הלפה הזע םיבצע־תחדקו ,הפלעתה הזילו
 הערמ לצכ ךלהתהו ,ותבוהא הזיל תא רקבל ,ןוסאה תבס ,ןורצח לדח תאזה תעבו .םימי
 השדחתנ םתבהאו ,םיחרפה־ןגב הליטב הבהאמ תא השגפ הנתיאל הזיל בושב םלוא ;ןוגיו

 וניאש "יעבט םדא״כ היגזאב עימשהש ,ויבזכ תא ןורצחל חולסל הנוכנ התיה הזיל .בוש
ירוסא תא הבהוא ידימ ריסהל ךיא קר הבשח איהו ;ורבע תא לקנב חכושו וחורב לשומ
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 ןורצח לש ויקסע תא רדסל ידכ תוכוסל עסנ אוה .רזעל - ברוי הל היה הזה רבדבו .ותשא
 ריעהל ואובב ברוי םמותשה המ םלוא .השיאמ טג •לבקתש ותשא הרש בל לע רבדלו

 הפיה התוחא ,הרפשב בהאתה בוטיחא הטלש .שדח "ןאמור" םש ואצמבו הנטקה
 תראפת ירחא יבש ךלה,הנטקה ריעה ןב ,ןורצחש העש התואב .הרש לש המימתהו

 ייח לש םסקה ירחא הסידוא דיליכ המלש ךשמנ - ויבשוי לש םיפיה םיסומנהו ךרכה
 רישעה דיסחה תיבב ןסכאתה אוה .תוכוסב הנושארה םעפב הארש ,ה!לשהו םותה
:רדהנ הזחמ ויניע ואר תבשה לילבו ,ןורצח לש ונתוח ,םחורי *ד

 ןחלסה לע ,וב ורשי רדפו ןויקנ רשא רדחה תא וריאי םיבר תורנ .הרוא אלמ תיבה,
 הנדוסעת םיקלוד תורנ םיאשונ םינק השלש תולעב ףסכ׳תורונמ יתשו ,הנבל השמ השורפ
 יתיבס שיאה בושל תוכחמה ,הרב תחפטטפ תוסוכמ םחל תולח יתש ושארב' 5 וילע
 הינק תששו < תיבה ןופסב היולת ללק תשחנ־תרונמ ןהל לעממו ,ןהילע עצבל ושרדמ
 ףא םיענ לוקבו ,הנה תחאו הנה תחא רדחב ךלה סהורי ׳ר ... תיבב רוא םה םנ וציפי
 ,םחורי ׳ר ןמ ןיע ריסה אל הסלש ...*תרשה-יכאלמ < םכילע םולש, הרישה תא רש הפי

 " דאמ והנה ןוצר״עבש יכ הנעבת ויניע רשא < התע וינפ לע היתותוא המש החונמה רשא
 הבהא יניעב רשא ,האל ותשאמ ןיע ריפה אל ;המה םירשימו תחנב וידעצ םנ רשאו
 ותחונמבו בוטה השיא ןוצרמ תחנ איה םנ עבשת ומכו וידעצ הרפמ ומכ השיא לא הטיכה
 ... דאמ ובל הקל הראת רהוט רשא ,הרפש םתבמ ןיע רישה אל ,• לבח איה םנ חקת
 הזע הלועפ וילע לעפ הזה ברעב המלש האר רשא לב םנ ,תפה תעיצב םנ ,םויה-שודק םנ.

 התשת יכ ותשאל וסוכ תא םחורי ׳ר טישוהב האר הינומדק תרוסמו תובא ןורכז ;דאמ
 ולבק ןהו ותבלו הל םרפ הילע ךרב רשא םחלה תלה תאמ םנ יכ האר ,איה םנ ונטמ■
, .״בר ןוצרו ןחב הלאה תונמה תא•

 תיבה-־לעב רשש "תוריטזעדו ,תיבה ינב לש םירשואמהו םילהוצה םינפה הארמ
 ולוכש םלועל הטלש תא ואשנ—ןחלשהל ביבסמ םיבשויה םידמחנה וידכנ תיולג
 ,הסידואב וייח לומ הזה םלועה תא ךרע םישמ ילבמו ;תיתד תוצילעו םות ,הולש■
 דורמ- אוה לוחה־תומיב ומכ תותבשב .השודק לש ןדע לכו שפנה־תחונמ לכ םהב ןיאש־
 תפדורה ,ותשא הילאזאר תא אצומ אוה עגיו ףיע התיבה ובושבו ,ויקסעב עוקשו.

 תא תררממהו ,םיעושעשה ;תומוקמ לכל ץורל דימת הנוכנה ,םיזילע ןואשו םיגונעת
 ־ןובאדב ומצע תא לאש המלשו .*היתוער לש ןהיתומלשו ןהיתועבגמב התאנקב וייח
 תא ואלמי רשא המוהמהו הלומהה ,שערהו ןואשה יל ופיסוי המו ונתי המ, :בל־

 יפויה ,רדההו דוהה ופיסוי המו ונתי המ ?ץראה לכ שושמ הסידוא ריעב ייח
״? היאש תכי המינפ ונבלב רשא דועב ,וניתוביבס רשא תראפתהו;

 תלעב התיהש ,המתהו הפיה הרפש תבהאב המלש שפנ הרהמ הדכלנ דוחיב
 . הפתכ לע תוכורא תועלקמ יתשב ודריש ,תוקדו תורוחש תורעשו תוריהזמ םיניע•
 הלכשה־־ירפס תאירקבו םינבל תריפתב הימי תא הלבמ התיה וז העונצו הונע המלע
 התיה ,ןחלשד לע חתורה םחיטה ןמ התה תא תיבה ינבל ברעב השיגהבו ;יאשחב.

 ,תיסור רבדמו "יזנכשא״כ שובלה ,ץהונמה המלשל םילק םיטבמ הבנגב תחלוש
 לטס״כ המלש יניעב התיה הרפש םגו .תומלשהו הלכשהה למסכ היניעב היהש
 רבדמ ,תוקלחב הל תש היה תיבב המע ודבל ותויהבו ,'םולשהו הונעה תומד
 טעמ טעמו .הירפס ירתסמ תא ותולגב קוחש ךרדב הטינקמו הבהא ירבד הינזאב.

 ילבמ ותשאל התומדל לוכי אלו ,וו הדוסחו הדמחנ המלעב המלש שפנ הקבד
• . .ובל תא רמ שגר הזיא • לכאיש
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453 השדחה ונתורפס

 הילאזארו ,ללכב תוליכשמה ייח יכרד תאו ,הרפש ת5ת תא וינפל ריצל וליהבה וינויער,
 תיב תבש ,הממדו טקש ייח ,החונמו םולש לש םייח .שפנ תרשי הזמ ריעמ ,• ןכיתכ
 םירותב .םיקחשמ דוס הזמ רבעמו ,־טאל םיכליהת חולשה יסכ ,םת תוחרא רוצנלו
 ,להצי השאו חלותב לכ לא שיא ,םימוה םלכ ,השאו שיא םנ םב ,ודחי תולותבו
 תעה תב השאה איה ןח תלעי םנו םיבהא תליא ,ןכ םנמא ...םלכ יתפש לע ףנחו קוחשו

 אורקל עדת .תודחא תופשב רבדת ,תולוחמב לוחל ביטית .םינ?ב ןגנל ביטית .חשדחה
 •א ,התיבל ואובי ישא םירזה םישנאה תרבחב הל בר הידיו •< םירפסו םירפוס םשב
 איה המו ? התיבב איה המ '1 הב השיאל המ םלוא - םתיבל איה אובת רשא
י ״? היגבלו השיאל

 אוהו ,הכלכולמהו הנטקה ריענ םיבשויה םידוהיה ייחל ןנובתהל ףיסוה המלשו
 ,תוירבהל םתבהאבו םהיתוקדצב ,םתומימתו םרסומב םה םילענ יכ רתויו רתוי חכונ
 ,זאפתה־תיבל אב תחא תבשב .הסידואבש תעדה ־ ילקו םיקירה םתנומא ־ינב לע
 םיארוקו םיבשויה םישנא ןומה םש אצמו ,דחא "דיגמ, לש ותשרד עומשל ידכ
 םהיניב ותוארבו ."םילהת,ו "רואמה תרונמ, ,׳'ךורע ןחלש" ,"בקעי ןיע" ,"תוינשמ,.ב
 םתוא המד - ולש ןיטקריסקה לש הינבה תדובעב םיקסועה ,םיטושפה םילעופה תא םג

 םויבו ,ופדרי רכש םתחונמ־םויב, רשא ,הסידואב םידוהיה םילעופהל םישמ ילבט
 הנזה םתואת ירחאו ,םבל חקי םיפלקהו איבוקה קוחש ,םקילדי ןיי םדעומו םתבש
 לע טיבה בר גנועבו ,הפיה םירוכבה־גח בוטיחא המלש בל תא חקל דוחיב .׳ונזי

.הנטקה ריעב ול תושענה תונכהה

 •תלעב ללק תשחנ תרונמ לע םנ ,המינפ תיכה תא םהכ וראפיו ואיכה תובע ןיע יפנע"
 רשא םיקמו םוקמ לכב םנו תיבה תונפ עבראב םנ ,ךיתב תיבה ןופסכ היולתה םינק השש
 םיחתנל סתיא ־חתניו 0 אטונ םגו הנקו ףוס וחקיו ,־ תוראפו תורומז ונתנ ,היפוצ םדאה ןיע
 סבכל ,דבב תושעל הדובע תואלמ הרפש ידיו . תיבה תפצר ינפ לע םרזפל םודתעיו
 ׳ילע הטקל ףא ;םינידסבו תוחפטמבו תופמב רשא לכ תאו תיאפכה הסכמ תא ץהגלו
 ףא םיחרפו םיציצ םהמ שעתו ,ןולחב רשא תויכ־בזה-תוחולב םקיכדתו םיחרפ ילעו ץע
 ןהיתוצק יתשב םירוח בקתו. םיציב םנ חקתו .תונולחה 1 תא םהב ראפל תונוש תונוטה
 , םירוחב םיחורפא תוצונ ןתתו .ןכותמ ןומלחה תא םנו ןובלחה תא דעתו ״ הזמו הזמ
... הלא ןה םירפצ-רטאל , הרקתב טוחב ןתוא הלתתו

 םחורי ׳ר תיולב אב החטש שפנבו .שרדבה׳תיבט בוטיחא אצי בל בוטבו החמשב
 ינבל ביבאה׳נח י ׳הל םירוכב־גח :"בוט םוי, רמוא ולכ אוה םנ רשא ,ותיבל
 ,םהיתורונט תא ובוסי רשא םיקוריה ץעה׳יפנעל תוניבמ תיבה תא וריאי רשא תורנה !םדאה
 ךורעה ןחלשה , תיבה תונפ לכב רשא תוילדהו תורומזהו הפצרה לע רשא ףוסהו הנקה
 הלא לכ■־ןהילע רשא םיציצה ירוטפו ףסכה׳תורונט םע ,וילע רשא ןבלה דבה הסכמ םע
הממורתה ומכ ושפנו םילענ תושנר אלמנ ובבל ,דאמ בוטיחא שפנ לע התע ולעפ
 ופיסוה וילע רשא דובבה׳ישובלטו ,וריאה וינפ ...וילע תפפוח שדק׳תרדה וסכו .לן
ןשד עבשתו .לכ תא עגרכ חכשתו .ונטמ ןיע הריסה אל הרפשו .ול ןח תיול םה םנ
רשא תיבה ישנא לע ףוצקתו ,וינפל התע היתושגר עיבהל השפנ הסרג דאכו ,והארמל
...אשמל הל התע התיה םתרבחו .הבבל םע רשאכ םעפה ותא רבדל הונתי אל

 " הארמל דמחנ ההכ-תלבת שה*ארםו ,דאמ םירוהט םיטש ; ורדה לכב ביבא ליל-הלילהו
,וריהזי ףסכה תודוקנכ ,ותלסמב שיא שיא ולעי םיבתכה ויאבצ לכו פךלוה רקי חריה

#1 ) ו^ס!, 700078ט1



שדורב ףסוי ןב רשא־ןבואר154

 חור חישי ושבו םיאשדה לע שחול ,ץראב בשונ חצ חור ןבבל לכ ונינריו שפנ לכ וחטשיו
 לבת ילע םירשואמה לכ חורו האירבה תמשנ ותרבא לע אשי וסבו , םוקיה לכ ףאב םייח
 שיאכ דמעו .הצוחה ואצי ידט הזה דמחנה הזחמה תא תוארל העבש אל בוטיחא ןיע .וצרא
... וטל ךרע ןיא רשא תורקי תונומת ויננ וינפל רשא

 םיתשש קוהצב ותוא םחורי ׳ר לאש - ? לעממ םימשה ועקב? רשא תעל ינודא הבהיה -
...אוה םנ ותאצב

תא בוטיהאל רשמיו ■ דוע םחורי ׳ר קחציו .וישב המ עדי אל יכ ,וינפב טיבה בוטיהא
תא ןובי רשא השאו שיא לבו .דהא ןיע־ ףרהב םימשה ועקבי הז לילב יכ ןומהה תנוטא
."הנמוקת הזה ןיע־ףרהב ובל תולאשמ לבו , אובי אוב ־יפט זא אצויה לכ היהו אוהה עגרה

,םינש שמח ןבכ דלי ,ודכנ תחמשל המלש תא םחורי ׳ר ןימזה תרחמה םויבו
חקל ,ךורב ׳ר ,ויבא .םיאורקה ינפל ,ןילווב גוהנכ ,'שרד״ו שמוח דומלל לחהש

 בהזבו ישמב תובע השעמ תועילק רשאו , סירושכה-טויל ול הדעונ רשא .הנבלה ותפנצמ תא״
 ׳ ׳ וילכב םשיו ותחלצמ איצוה ול רשא תועשה׳הרומ תא םנו .דליה שאר לע המישיו ,התלותה
 ,בהזב רשאו ףבבב רשא . םהיתורשרש תאו םהל רשא תועשה-ירומ תא םיפסאנה רתי םג וחקיו
 .וילע רשא בהזה-תרשרש םנו ול רשא תועשה-הרומ תא ןתנ בוטיחא םנו ן דליהל םונתיו
 לב הארמל ןואנ הדע דליהו .םוקמ םשא דע ובל לוטמ דליה ידנב לע הלא לב תא וסכריו

. *ורהנו ואר םה םנ ויתובא-תובאו ויתובאו ,הלאה תורשרשה

 תא ודימעה ,״ערה ןיע״ט וליצהל ידכ וילע השחל דליה לש הנקזה ומאש ירחאו
 ;"ןשקמ״ה וידומל רבדב וינפל עיצהש תולאשה לע בישה אוהו ,ןחלשה לע ןטקה "ןשרד״ה■
 התולש המימתהו הפיה היגומיריצה לככ ,וז "השרד״ו .אסכה לע דמעש רחא ןטק דליי

 םיענ םשור המלש לע ושע-םינטקה הידמול בלב הרותה תבהא ררועל ודעונש ,התוא
 ,םילענ םייתד תושגרו ינחור ןדע ,הולש ,תומימת םיאלמה ,םישדח םייח ולע וינפל .דאמ•
 רשא לע המלש רעטציו .הסידואינב הורעש אלש ,ןח האלמו העונצ ,השדח תודהי ואר ויניעו;

 רהמיו :הרוסמה לש תודהיה תרותמו ,םתנומא לע םייחה ,םיביבחהו םימימתה ויחאמ קחר
 תורוקבו תירבעב הרומל ינולאה ןימינב ליכשמה ךרבאה תא ול חקו ,תועמה תא ןקתל
 םידיסחה ייחב—,רהוטו םות ,חורה=תולש לא תגרועה ,המלש שפנ הקבד טעמ טעמו .םידוהיה
 ויתומולח לכ תא רזפו ותשא רכז וינפל אב אלול םכותב עקתשמ היה ובל לבבו ,םהיגהנמו
 לעמ הפרחב והשרנתו ,הסידואב ול השא יכ ,דוסה הלגנ ותבוהא הרפשל םנ .םימיענה
 חתפש ,יגולאה ןימינבל השאל הרפש התיה שואיו ןובצע לש םיבר םימי ירחאו ;הינפ
 העדונש ירחא הנושארה ותשא תא שרגל ץלאנ רשאו ,התלכשה תישאר תא רתסב
.יאנקה דיסחה ונתוחל ״ותלכשהל

 ,הז השק םדא דגנ וממוקתה הריעה ינב לכ יכ ,תוכוסב ותחלשמב חילצה אל ברויו
 הסידואב ותעדמ ןורצח בקעי אצי ^כ הטשפ העומשהו ,ותשאל שיא ןיב דירפהל אבש•
 האשרהה ־בתכ לש וחכ תא ולטב הלשממה ידיקפ .״בל תרוצנו הנוז״ השא תותיחשב דכלנו

 שרגתהלו ותצעל עומשל ןפוא םושב הצפח אלו הלילו םמוי התכב הרשו ,ברוי דיב רשא
 תא־־דובהואה ,הטושפה השאה הרמא - ןירוטפ־טג ודימ תחקל יל הלילח״ .השיאמ
 ירשב תא ושודי םא םנ ,ילע ופכא דיבכי הארונ תוירזכאב םא םנ - השפנ לכב הלעב
 בקעי לש ונקז תא שקבל ידכ ,הנליול הרש העסנ "יבר״ה תצעבו ."םינקרבה תא
 .השיא בל תא הילא בישיש7׳ ,לאונמע הדוהי ׳ר ליכשמהו ןדמלה רישעה ,ןורצח
אוה לאונמעו

יפיל םינומשה תנש תא ־יבכ רבע הזה שיאה ...ושובלב רודהו ראות הפי . ןקז שיא,
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 תא ורישה אל ,ותמוק תא והשה אל , וחיל תא ושינה אל הלאה םיכשה יכ ששא , וייח
 ,תורוחשה ויניע תא והכ אלו ,ויתפש לע רשא שיעכה קוחצה תא וריבעה אל ,וייחל לילכח
י כ קר וב ןתותוא וסש .הלאה םיכשה ;תורקי רוא ,ריהב רוא הכיצישת ןהיתובבל דעבמ רשא

 דעו-תיב םג אוה ותיבו ...ורדה לע ולידביו ותראשת ושישוה הכהו—ושאר- תורעש וכיבלה
 הטהמתכ א; םב ,וירחשס רבדל דעוכ רשא , 'ןושארה רדחה יכס לע רובעכ יכ .ם־םכחל
 ישילשה רדחל דע אובכו ,םיפיב דאמ םילעכ םיבוש םילכס םילבב ראופמה ,יבשה רדחב
 ביבס ויתוריק העבראל ןופשה דע דסמהמ תולורב ץע־תובית :וביכפל רשא הארמה לע םמותשכ
 ,ול ביבסמ תואסכ ,לוגע ןחלש רדחה ךותבו , םיבטק םע םילורב םירפס ת־אלט ביבש
 םישרודה םימכחהו םיכברה יבפ לבקי הסש , ותחוכס תעב בשי המש • וילע םב םיבר םירפסו
 םירפוסה לע ,תודהיהו םידוהיה לע ויפ יטפשמ םב תוקוחר• אל םיתעל עמשב המשו ,וככשל
 תעדו וייח יכרדל ,ותלכשהלו ותכומאל ,לארשי ללכל עבוכה רבד לב לעו , םירפסהו
 .םתפשב םבו םכבתב םב ,םתבושתב םג םיבוש םירפס םירובצ ויבשל ןחלשה לע ...ויכובכ
 ,שרדמב ןיע םישי םעפ ,ודי לע חכומה תיזכבשא בותכ רפכב—והבשמו ,ארמגב טיבי עגר
 תודטה-רפםו ע״באר ישורפ ,ושגפכ ״םיבובכ־הרוט״ו ״רהז״ הפ .היפוסוליפה ירפסב—םעפו
.*הזה תיבב םיטאת ויה הלכשההו הכופאהו *קשכ המכהו הרית ,ורבח הזיניפש ךורבל

 הריצפה הרש םלוא ,תגלפומה ותנקז תמחמ הקוחר ךרדב עונל הלחתב ןאמ לאונמע
 לאונמע תיבב הרש הבשיש םימיה ךשמבו .התשקבל רתענש דע וינזאב התכבו דאמ וב.
 תואתו ,םיפי םיסומנו האנ תשובלת ,םירדוהמ תובוחר , ךרכ ייח הנושארה םעפב התאר.
 יניעב ןח אוצמל ידכ ,הדומ ה םעט יפל טשקתהלו השאר לעמ תחפטמה תא ריסהל איה םג.
 ובשו וכלה תורפתמו םיטיח :הדובעה הבר לאונמע תיבבו״ .וינפ תוארל הבושב השיא.

 הדוהי ׳ר תונבו ,תיבב הבשי איה םג תירכנ האפב השועה רעש תלדגמ השא ,םיעגרל
 תוברהלו היפי לולכל ,הרש תא טשקל הדובעב ןהידי תא ואלמ ןה םג ויתונבו וינב תונבו
׳ ."הראפתו דוה הל-

 תצק הררקתגש ירחא .ןורצח בקעי בלב םג תימינפ הכפהמ האב ךכ ךותבו
 תועמד דירוהו ,םיבוזעה וידלי ינשו ותשא תא רכז הזילל ותבהא לש הנושארה תובהלתהה
 עמשנו ,לולא שדוחה עיגהשכ ןורצח בלב םחונה ישגר ורבגתנ דוחיב .םהילע ויעוגעג ךותמ
 םישדחה וייח תאו הזיל תא בוזעל םג םלוא ;שפנה-ןובשחלו הבושתל ארוקה רפושה לו̂ק
 ןוכנ היהש ךכ לכ וחור תא האכד תימינפה המחלמהו ,חכ דוע רצע אל הסידואב םירואנהו
 ותשא הרשו ונקז ואב יכ ול עדוהב אפיא הלודג התיה ןורצח תחמש .ושפנב די חולשל
 תשובלת הילע המשש ירחא םיתעבש ויניעב לדג הרש ןח .ויתורצו ותכובממ ותוא לאגל•
 תצע יפ לעו ;וילא בושל הצמאתהב הנמאנה התבהא תא ול התלגש ירחאו ,תיאפוריא.

 .םהילע וסאמנש הריעה ייחל דוע בוש יתלבלו הסיךןאב עקתשהל גוזה טילחה לאונמע
 ;"תוצירפה אובת תוריזנה בקעבו ,הריפכה אובת—ליכשמה שישיה רמא—תודיסחה בקעב,
 םגו םייחהמ האנה םג וב שיש ,עצוממה ךרדה תא ול רובל רואנה ידוהיה ךירצ ןכ לעו
.הרוסמהל הבהא•

 .תעדה חסיהב הלודג האיצמ םג אצמ אלא ,ותשאל שיא ןיב קר אל םילשה לאונמעו
 ותיבמ חרבש ,רוכבה ונב אוה יכ ,ובל תוממותשהל ,ריכה בוטיחא לאירבג תא ותוארב.

 המחלמ תושעל יסורה הנחטה םע אצויה דחא אבצ^דיקפל תולהל ידכ וירוענ ימיב
 והבשח יכ ,םיבר םימי וילע לבאתהש ,ונב לע דאמ חמש שישיה באהו .ה י ר ג נ ו א ב.

 ויה ןורצחו בוטיחא יתב .רבשממ וליצהל ידכ םיבורמה ויתובוח תא ונוהמ םלשו ,םיתמב
.ויבורקו ויבהוא לכל לודג התשמ בוטיחא ךרע הזה ערואמה דובכלו ,תחא החפשמל אפיא
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 ,ותוא םיפיקמה ויאצאצ לע ליג־תועטדב טיבה ,םיאורקה שארב בשויה ,שישיה לאונמעו
:םייח־תרותסהל עימשיו

 רתיב תאו וינב תא ,לאירבנ תא < רוכבה ינב תא -.אור יננה :ודרפנ יעטמ תוצקה יתש,
 ותרות לבל . םינשונה לארשי ינהנס לבל תותירכירפס ונתנ ,ובשחי םיליכשמל ימ
 םיקיזחמ ותשאו ונתוהו אוה ,ינשה ינב׳ןב הנהו ,םהינפ וסש תושדחל ךאו ,ויתוקחו

 ודילוה רשא לב םתיבל אובל ונתי אלו ,•ארקי 'אמט אצ, שדח לכלו ,תונשונב
 אנ לא !ינב ...השפנ תרצמ הכובו קוחרמ תדמוע תודהיהו . תאזה תעב הנובתהו המבהה
'!ערה תאו האלחה תא האלה ורזו ,דחי םנ ןהיתשמ בוטה תא םכל ורב ! תוץקב וזחאת

 אוהו ,ונ" תורפסב םיבוט רתויה םינאמורה דחא אוה ״תוצקהי  יתש, רופסה • ?תאסמח"ו- י  _1.״
 לש ,גטז (16ז• מ61ו0“ רופסה תעפשה תחת ,הארנכ ,בתכנ

 ול ומרקש םירופסה לכב רשאמ (י תוילאיר רתויו רדס רתוי וב שי .ךא ב ריא יוא
 בקעי ,םיישארה םירובגה .הפי יטויפ שגר םג וב אטבתמ תומוקמ המכבו ,ונתורפסב

 ־יפרו חורה־יגידע גוסל םיכייש ,בוטיחא המלשו ןורצח "חוףהיג.דע

 ם י ל ע פ ג םה .ההובגה תינרידומה הרבחב דאמ םיבורמה ,ןוצרה ,ןוצרה .שרו
 םילבוס םה ךכ ךותמו ,םהילע םילעופ אלו םתוא םיבבוסה םיאנתהמ

 לוע ישעמ לכ םתמותב תושעל םילגוסמ םהו ,םיגוש תושגר לש תוצצורתהט דימת
 . ,תויקנ תומלע םתשרב םיכשומ ,םתבהא לע םירותמ ,םיבהאתמ בוטיתאו ןורצח.תולכסו
 תכ םהל ןיא .ר ה ו טה ו י פ ו י ה ל םתפיאש ךותמ הנוגמ השעמ תושעל םינוכנ םהו
 לש םסקה.דגנכ דומעל אלו ,םהלש רבעה ייחמ ירמגל קלתסהלו םהיתושנ תא שרגל אל
 ת ו ע ר ו א ט ה ידיב םלרוג תא םידיקפמ םהו ;םהיניעל םילגתמה םישדחה םייחהו םהיתובוהא
.תופילח םינתשמה םינוציחה

 רישעו "הפי ןתח אוצמל :תחא הרטמל קר ה ז י ל תפאוש תאז תמועלו.ךרכה תב
תורורב תופיאש םע תיסופט ךרכ תב איה וז .תירשפאה הרמב

 יפ לע הל תואנ רתויה רבגה בל תא דוצל ידכ קר הבהאה קחשמב תקחשמה ,תוירמחו
 אל םיכתחנ הישעמ לבא ,הזילל םירזומ,םניא םיפיו םינידע ,םירשי תושגר םג .הנובשח
 םילבוקמה ,תוישעמה תופקשההו םיסונמהו םיירטחה םיכרעה יפ לע אלא ,הלאכ תושגר יפ לע
.התרבח יגב ןיב

התנומא :הלש ישארה רקיעהמ הזז הניאו ,התעדב הפיקת איה הרש םגוי הרשכ דשא
השענשכ וליפא ,השיאמ שרגתהל הצפח הניא וז• ה ר ש ב ה ש א .הלעבל " 'י

 הישובלטו היגהנמכ םירותיוו תוהגה המכ השוע איה הברדאו .הב דגבשכ וליפא ,סורוקיפא
 ,שגרה־תוהקו חורה־תולפש ןאכ ןיאו .הבלחבש שיאה יניעב ןח אוצמלו בושל ידכ ,םיליגרה

,.רתויב ץימאה תידוהיה החפשמה רשק לש יעבטו קזח שוח אלא .
םיאור ונא ןיא .לאונמע שישיה לש ותנומת איה ללכ הרורב יתלב >א״םע'

 םה הפיאו ,״הלכשההו הנומאה, תא דחי רבחמ הז שיא דציכ בטיה ׳ *
 ,הול איה ולש תודהיה .תוצקה יתש ןיב חנומה ,ולש עצוממה ךרדה לש תולובגה
 ,הוההו רבעה לש תוגזמתהה התוא הב ןיא לבא, תינלבס ,(2תילאריביל
.רפסמה ףאוש הילאש ,שדחהו ןשיה לש

.תישפח (2. שהש וסכ םירבדה רואת (1
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י  הלוחה רפסמה םע הנורחאה ותשיגפ תא ראתמ ןיניירב .ר שינורחאה יימי

:ותומ תנשב .שדורש לש

 ונחנא .ינועט לא חונמה ינול , ב״כרת תנשב ,שירופכה-סויל הנשה־שאר ןיב רירנט-לילב״
 םיחלה וישישרב הבה דריטה ששנה ( הקזחב בשנ חורה .*נ נ י ר ״ ה תובוחר ךרד ונכלה
 .םירעשה תליענ םדוק התיה העשה יכ ״ התיבה ןוזשחב וצר הניוו ינב .ונינפב שירקהו

רחנ היהש ,ולוק היבגה שדורב . םיפוכת רתוי ויה ייבמארטה לש םינומעפה לוצלצ תולוק
ותבשחמב ולעש , םיבר םירויצ לש םנכת ינפל הצרה אוה .ךשוממ לועשמ םיעגרל קשפנו
ןינעו דח ץקוע היה ינפלע יצה רשא םיאשונה לכב .דאמ דע ןינעט היה ןכותה .בתכהל
לע םתוא םושרל קרו טע תהקל היה יואר יכ' דע רורב ךכ לכ ןפואב םעיצה אוה .בבלמ
 םתסו םירבע םירחוס ןואש אלמ היה תיבה .הוהאקה׳יתבמ דחא לא ונרס ונחנא . ןוילנה
 יכ היה רבנ • הבוט הלועפ ושפנ לע ולעפ שוחהו רואה . שדורב תא ועדי םלכ . םירבע
 ןחלשל ךומס םירדחה דחא הצקב ונבשי ונחנא . הלאה םייחרכהה םירבדה ול ורסח ותיבב
 הבחו הבהאב • ירבעה רפשמה םע "טארב ינאפ. היה הוהאקה תא שיגה רשא תרשמה . ןטק
 ברקב רשואמ ומצע תא שינרמו (1 תיטארקוטיד הנוכת לעב היהש ,םדורב םע ךלהתה
 םינכומה םירופסה רבד לע םרזכ וירבד ופטש טעמ םמחתה רשא ירחא . טושפה ןומהה

 וירבדל יתבשקה הימודב .רתוי אל , בתכהל קר םיכירצ םהו ונייטדב רבכמ םינטוזטהו '
 ססותו ,רחבומה ןמ ןשי ןיי שי הזה ןשיה ןקנקהב יכ יתיאר . םר לוקבו תולעפתהב רבדש
 תאש רתיב וברקב חקלתה םיהלא רנ , םעפה דוע ומעפל לחה הריציה חור .שדח ןיי םנ
. (2 'חצנל תובכהל וילע רזננ רשא םרטב

 ,וספדנ רבכש םדורב לש ?רופס לע השק טפשמ החישה התואב ןיגיירב עימשהשכו
 שיו ,יח םדורב יכ םלועה לכל הארא דוע" :תושגרתהב ארקיו ןחלשה לע ופכב רפסמה הכה
 םימי ויה אל יכ ,תמיקתנ אל וז החטבה םלוא .״תולודג אורבל ותנקז תעל םג וחכב
♦ הגיוובש םילוחה ־תיבב תמיו וילע הרבגתג םדורב לש ותלחמו םיטעומ

 ,יגרדההו רדוסמה ,קיודמה ורואת ןפואבו רורבהו טושפה ונונגסב תו^=הותנ.כת
 םייחב תיעבטה תולכתסהה יפלב ,תוילאירה יפלכ דעצ םדורב השע.םדןרב

 םינשמה ,םייעבטו םייח םישנא םה וירובג בור .איהש ומכ תואיצמה רויצו
הבהאה םג איה תיעבט .םינוציחה םיאנתהו תוערואמה תופילח יפל םהיתויטנ תא
 םוש הדעב םישוע םניא םירובגהו ,תוישעמ תואצות םוש בור יפ לע הל ןיא יכ ,וירופסבש
 ־־יסוחי .םייטנאמורה םידבה ירופסב אלא תואיצמה ייחב םיארנ םניאש ,םילודג םירבד
 תושגרה קחשמ קר ,םייחב ומכ ,םדורב לצא בור יפ לע םה השאהו רבגה ןיבש הברקה
תא חיכוהל—איה םדורב ינאמור ינש תמגמ .םיחרפ אלא ירפ ול ןיאש ,םיפקמו םיענ

דחי תפרצמה ,הרואנהו הנותמה ,תילאריבילה תודהיה לש התובישח __
תודהיה
 .תושדחה תובשחמהו תיאפוריאה תוברתה ימענמ םע הרוסמה חור תא .^^,^

 יתונטאה דצה לקלקתנ וללה םירופסה ינשב המגמ הנשיש הדמבו יי
לעב ,לאונמע דבא "תוצקה יתש״בו ,ולכ יוקל ״םייההו תדה״ ןאמורה .םהלש

ןבואר" (2 .ומצע לע שעה ןוטלש - ה י ם א ר ק ו ם י ד : םיטושפה םישנאה תא בבחל היסנ (1
.74—566 'ע , צ ףשאיהא-חול ,'םדורב ףסוי ןב רשא
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 לצא הרפח המצעל איהשכ וז תודהי םגו .ותויעבטתא ,ת יל א ריב י לה תודהיה.

,ימואלה דוסיה הב רסחש םושמ ,םייח־חורו הרורב הרוצ םדורב דוסיה רסוח
ימואל םגמא השענ םדורב .ןיקסנלומסלש וירופסב ךכ לכ לעופו יחה .יטואלה'

 תעפשה תחת דוע םיבותכ וינאמור ינש לבא ,םינומשה תונשב בהלנ
 וייחש רשפאו .ןויצ־תבה תפוקת ינפל ונמלועב הטלשש ,תסרוההו תרקבמה הלכשהה

 אורבל ידכ םישדחה וימשר תא זכרלמ והוענמ לוטלט םיאלמהו םישקה .״.ר
 ימשר תא קר ראתל ץלאנו ,תוימואלה חורב תויתורפס תוריצי

םדורב .וירוענ

 ול ןיאש ינעה תא םיולטה תונויזחה לכו ,ויטי לכ היה ינע .יסופט יתורפס דדונ היה,
 רפוס ,לודג דפסמ תויהל לוכי םדורב היה םירחא םייח יאנתב . וייח תא וס־ה ריבכ ןוצר
 ,וידודנב הרצונש ותנוכת שנ קפס ילבו ,הב ןותנ היהש הביבסה לבא ;אלפומ ןרבד ,ןיוצמ
. <1 "תיעבמה ותנכה יפ לע תויהל לוכי היה רשא תא תויהל והורישכה אל

.שש (1
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.דטיטשדנארב דוד ־יכדרמ

 םידימאה ?דוהו ,היצילאגבש ל ג י ר ב הריעהב ד״רת תנשב דלונ רטיטשדגארב
 ותויהבו ,תונברל ןורשכה לעב רענה תא ןיכהל ושקב םה .דומלתה ירומל לע גוהנכ והוכנח־

 הדועתל ורישכהל ידכ ,י ו ד נ א ל ל "פ ׳ר ,קהבומ םכח-דימלתל והורסמ הנש ב״י ןב
 .תולענה ויתודמב היוצר הלועפ הזה הרומה וילע לעפ ,ומצעב רפסמה לש ותודע יפל ,וז
 הארוהב םש לגרתהל ידכ ,ב ונמי ל ב ברהל חלשנ ו׳טה תנשל רטיטשדנארב עיגהבז

 זא הגוהנ התיהש ,הלהבה־תגותח ותוא האיבה ,םש ותבשל הנש רובעכ םלוא .תישעמ
 .רפסמה ייחב השדחה הפוקתה הלחה ןאכו .ב ו נ ר א ט ב רישעה ונתוח תיבל ,לארשיב
 תירבעה הצילמה תא ושפנ לכב בהאש ,ץינסורפמ דחא ליכשמו ןקז קוחל עדותה אוה■
 ןדמלהו דיסחה ךרבאהל הרוה ליכשמה ותואו .בוגראטב םיריעצה ןיב הלכשה ץיפמ היהו
 היה ארוקהו םימיה וכרא אל ,םירבעה וירפסמ ארקמל ול ןתנו ,תיצנארפו■ תינמרג וגלש■

 וספדנש םיריש תביתכב ,םיצילמה ךרדכ ,לתה רטיטשדנארב .רפוסל ^^תישאד
לש הרוש םיפדה ןכ ירחאו ;'יכנא ירבע״ו 'הצילמו לשמ" םיפסאמהב ,תיתורפסה

. םיארוקה לע בוט םשור ושעש ,'רחשה״ב םירופס
:״רחשה״ ךרועל הנושארה ותועדותה תא ויבתכממ דחאב ראתמ רטיטשדנארב
 לעכ תא תוארל יששנ הואתתו ,הרקסב ידיל ועיגד תונושארה "רחשה, תורברה שלש.

י יל הנת; יכל תואתו .םינש לא םינפ ,ומצעבו ורובב□ לודגה ןיקסנלוספ תא . "העותה,

• הדבכהו ןשקה דופשה (1



רטיטשדנארב רוד יכדרמ וס>

־ 0יאה לש ׳ולכיה" .ןיקסנליוטס לש ולכיהב רקבל יתכאלמ תישאר יהתו ,הניול אובל יתיכז
 .,תיעיברה הלפכמב , "ןטקה לרפש״ בוחרב רצו ןטק רדח קר םנמא היה הזה הבברמ לוגדה
 תא יכ " שממ 'ה שדקמ הדו יניעב לבא ;׳וכו ״ ׳וכו ,לכ^ה״רדח ,הטמה-רדח שנ אוהו
 לע דמוע—רמולכ ,שדקב שמשמו וחבזמ לע דבוע אוהו ,יניע םש ואר ויחאמ לודנה ןהכה
 ןכ ירחאו ,"רחשה, לע לכ םדוק יתמתח .האריבו המיאב וירופס תא בתוכו עוער ןחלש
 תראפת רקיו "העות״ה לעו ללכב ותע״בתכמ לע יבבל ישחר תא ךרועה ינזאב יתמנמנ
 ינויזח תא ודי לע יתתנ וינפלמ יתאצבו .זא אלטה יחור לע הלועח לככ ,טרפב ותלודנ
 ינולזב־תיב תא דוע יבזע םרטב ,ינשה םוי רקבב-. הנפישכ ותורקל ינחיטביו ,׳והילא,
 .תוארמ איאו םיטשה וחתפנ—עגרבו < ירדח תלד לע קפוד לוק הנהו ,ריעב יתכאלמל תאצל
 שארבו .םפדנ ןוילג ודיבו ינפל רמוע וטצעבו ודובכב ,ןיקסנלוטט רמולכ ,׳העותה, .םיהלא
 ■ךל יתאבה הנה,—׳...תאס איבנה והילא" : תועבורמ תויתואב ןבל יכנ לע רוחש ןוילנה
 תיעיברה תרבוחהב אובי אוהו ,ידי לע לומתא תתנ רשא ךרמאטמ םופד-תקתעה הזב
 ךדי תא יתאלטו םויה ךיתשדקה האר התעו—ןיקסנלוטס יל רמא—רואל התע הז תאצויה
 — •ודובכב לודגה ןיןישנלוטס !זא יתרשא הטו .'תרצונ ךכל יכ ,יתע׳בתכטב םירופס בותכל
׳!דוע יל ךורעי יטו יל .רושיייטו יל הטרי יטו , לארשיב רפוסל ינשידקה וטצעבו

 .תויהל תמאב רצונ רטיטשדנארב :ותוא העטה אל ץקסנלוטס לש יתורפסה ושוחו
 הבהא הנשי םיחדבמה וירופסב .היצילאנבש םידיסחה ייחב ךחוגמה דצה לש ןמאנה רייצה
 ,המכו יעבט (,רומוה הברה ,ינלטב לופלפ לש תוחיש תצק ,ת י ט נ א מ ו ר ו המימת
 רופסה ,המגודל ,הנה .היצילאגב וניחא תורעבמ םינוכנ םירואת םידוהיה ררוצ*
."בילירג ריעב םידוהיה ררוצ" יסופטה .׳בילירנ ריעב

 שפר יטנאו ,ץע־ילהא ריע .דתיה םינפל . היצילאנ ץרא בלב הנטק ריע איה ב יל י רנ״
 ׳םידוהיה ררוצ• ו הב ׳ה ףרש רשא הפרשה ךא ׳ םילקלקעהו םירצה היתובוחר תא ואלמ טיטו
 .הפיו הואנ ריעל הושע הלא ינש—הביקב לילנה׳שארל הלאה םיטיב הלשטטה הדיקפה רשא-

 יהתו ,הנחצ לכו האלח לכ םיאלטה הילהא תא ותלמחבו ודסחב ׳ה ףרש ־רשא ירחא יכ
 תיבב תיב עיגהלו הלחתבכ ץע-יתב דוע תונבל ןתנ אל לילגה-שאר יכ ,בקעיל הרצ תע זא
 ןבא-יתב םהל תונבל וצלאנ ןבבו , ריעה ידוהי חור לע הלועה לככ רדסו רטשמ לכ ילכ
 .אלו חנ אל ,'םידוהיה ררוצ, ,לילגה שאר .םתמכחב םינובה ינמא ומל וותה רשא תינבתב
 יקלחב שפצריו תובוחרה ינפ תא הוז? ףא , טיטהו שפרה יטנאמ ריעה תא רהטיו דוע טקש
 י י' וא ,ותיב חתפ ינפל <2 הימדמ-יטו הפשא ךפשל שיא דוע ןיהי אל יכ וצ ןתיו ,םינבא
 טויכ ,בילירנב לארשיל היה השק םויה ותואו .ריעה רצואל םלשי םישונע ףסכ
״! הדמח > ץראט ולגש

 תא םישידקמה • ,ריעה יריעצ ץב ץיפהל ״םידוהיה ררוצ״ לחה הלכשהה תא םגו
 .תורפסהב יקב היהו לילגה רש היה דמולמ ידוהי יכ ;ידומלתה לופלפהל םהיניעמ לכ
 ןב המלש רוחבהל תירבעו תינמרגב הלכשה-ירפס יאשחב ליאשה אוה .תירבעה
 *"יוג״ל בשחנש ,רשה תא םעמשב דאמ וממותשה םירוחבהו ,ןתנ והערלו גזומה אפיל
 תא ריכהל וצפחב , רקבל רשה לחה אפיל לש התשמה ;תיבב םגו ,החצ תירבע רבדמ
 .תא רשה םש האר בוט ןיי לש סוכל סוכ ןיבו .םתחפשמו ,בישקמה ודימלת ,המלש ירוה

 ־היניע הדירוהש ,המלעה םע םירבדב אב רשה .אפיל לש דאמ הפיה ותב ,רתסא
.םינאמורב אורקל התברה רבכ יכ ,הבל תא וחקלש תוקלח הינזאב רבדו ,השובמ ץראל

.הפשאה רובל םיכפשנה םיכ (2 .החידב-חור (1
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1מ1 השדחה ונתורפס

 רעבנ דלי ,בונאצישט ברה ןבל רבכ םנמא השרוא רתסא .הבהא תאז המ חעיי^
.תילע םגו וילע םג קומע םשור רשהל התוערותה התשע תאז לכבו—הנש ג״י ןבכ תעדמ.׳

 לע הכופש םולש תחונמו ,הלכ האירבה לע השורפ המיענ הימוד .הלילה יצחכ יהיו,
 תודש וחיפי ןמיתו ןופצ .הנשה תועורזב חכ ופילחיו םזנרו םלמעמ התע ולדחי רשא םייחה
 קב ךלמב ךלהתי ויבכוכ אבצ ןיב םיטשב חריו ,חורב חוחינ חירל םהימשב וליזי ,םינגו
תדמח לכב אוה ץיק ליל ,הילע רשא לכו המדאה לע ףסכ-רהז ךופשיו וליח ידודג.

,דיגמה ל א י ם ל ש ׳ר םנ .הזה בנשנהו םיענה הזחמהל תורוגס םייחה יניע לבא ,ותראפת
!ותופירחב םהל לכויוה רותה ירובנ תא קבאי יכ םולחי ,ןשייו התע םוני ,לודגה דימתמה

,אצמת ןיאמ המכח תעדל ומלחיו ,םתטמ לע םולשב וחוני והער ןתנו הטלש םנ !והירשא•

 • ןרהא ׳ר יניע ,ן ח ד ב ה ו ןכדשה יניע םנ !םהירשא ,הניב םוקמ הז יאו
 ,הלכו ןתח לע זורחי אל ,םינווז נו!י אל ,התע תורוגס ,ץראה לכב תוטטושמה ,לאומש
 ,אפיל ׳ר תיבכ ןיי תותשל ףשנב םירחאמה םנו ז והירש* ,הברה ותדובעמ עגר אוה ישפח
 םנ םהירשא ,םמולחב ורכשיו ותשיו םבכשמ לע םה םיחורס ,םנועמ לא רבכ ובש םה םנ

 ׳שאר :המה אלה ,ונשיי אלו התפ ומוני אל בילירנ ריעה לכב םיתש תושפנ ךא 1 הטה
*...אפיל ׳ר תכ רתסאו לילגה

 ־בתכמ יכ םא ,ודימ וטע תא חינמ וניאו ורדחב הנהו הנה ךלהתמ שגרנה רשה
 ץחלתו הרדח ןולח ינפל רתסא הדמע" העש התואבו .ידמל רבכ ךורא רתסאל ךרעש הבהאה:
 הללוחתה השק תימינפ המחלמ יכ /טעמ וררקל ,חותפה ןולחה תיכוכזל רעובה החצמ תא-

 לומ ,םינש שמחב הנממ ריעצה ,הזבנהו רעבנה הנתח תא הכרע דחא דצמ .הברקב
 תא הרכז ינשה דצהמ םלוא ;ןורחאה יפלכ וטג התבהא ■ישגר לכו , רואנהו הפיה רשה
 תבהאב הדכלהב םיבר תבד יגפמ דאמ הדחפו ,םכח דימלתל האישהל קזחה הירוה ןוצר
 יכ דע, ,שואיו הוקת ,רעצו גנוע תובשחמב השופת רתסא הדמע הככו .ירכנ רש־
 םיטש־ירפצו םויה חורל רקב ;בכוכ ונוריו ,תלכת ימשב ותעפי דוהב רחשה לעיו הליל ףלח ■

 ,וחתפנ היתועמד תובראו הרעוסה המלעה יניע תוגיעמ םג םלוקל ועקביו ;הנר וחצפ
 *ילגאל הל הנייהתו הבל ־תוקוצמ תא הנפוטשתו היתועמד הנלזתו ,יכבב דרתו ךבתו:

 תנש ןשיתו התממ לע בכשתו הל חור יכ חור ףאשתו , הלוחה השפנ תא תואפרל אפרמ
 בגא ךרד רוסמלו אפיל ׳ר לצא ןיי תונקל ותרשמ תא רשה חלש תרחמה םויבו .״םימימת
 םיבהאנה תובל תא רשקמה ,הבהאה̂ריצל ןייה היה הככו ;רתסאל הבהאה־בתכמ תא
 ,היתשב הברמה רשה לע ובבלב חמש אפיל ׳רו .תובורק םיתעל םיבתכמ םהיניב ףילחמו-
.ותב תבהאב הגשי יב ןנובתה אלו

 לש הכהש תור^ תא דחא םוי ול רפס ,רשה תיבב רקבמה ,אפיל ןב המלשו
 היה אפיל ׳ר ,יוקארק לילגבש תחא הריעב ודלונ בונאצישמ ברה ונתוחמו ויבא .ותוחא:

 רפסמ—םויה יהיו, .דמלמ דוע היה ברהו ,'הינפל םיבשויה םידיסחהל ףרש־ןיי רכומו שמש
 ־תיב יבשות לכ הדעב וללפתיו ,תומה ןיבו םייחה ןיב ףחרתו התדלב ימא שקתו—המלש

 תא ליציו ידמע םיהלא היהי םא, :רטאל רדנ רדנ יבאו .טפשמכ דמלמה םשארבו שרדמה;
 דמלמה ןבו .״השאל הזה דמלמה ןבל היתתנו דלת הבקנ םא היהו ,תחש תדרמ יתשא
 ואבנ םוקמה ישנאו ,שרדמה-־תיבב רונתה ירוחא ויבא תא לגלגתיו ,םינש עבש ןב זא היה:

 ימא ,היה ןכ ויפ תא יבא הצפ רשאכו .דאמ הגשת ותירחאו רצונ תולודגל יכ וילע
 םלוא .״םידדצה ינש ןיב תירבהו םיאנתה ירבד ובתכיו הנתיאל הבושבו ,תכ הטילמה
הנב םע דחי הדדנש ,ותשא תא ןכ ירחא שרג ,בונאצישב ברל ךכ ךותב היהש ,דטלטזב
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 מ< אישהל אפיל ׳ר תואנ ןכ לעו ;ואב הנא עדונ אלו תרחא ריעל הנטקה התדליו רענה
.תירבה ירבד תא םיקהל ידכ ;הינשה ותשאמ ברהל דלונש ריעצה ןבהל ותב

 ,השורגה ומא תאו ותדלומ תא רכז אוה .רשה ינפ דאמ ורוח הזה רופסה עמשל
 רשה םלוא .תירבה יפ לע רתסאל רעונהו םלענש דמלמה ןב אוה אוה יכ דימ עדיו
 "ירפ אשת םתבהאש הוקת שי דוע יכ רתסאל ועידוהב ,שיאל ודוס תא הלג אלו קפאתה
.התנותח םוי עיגה ךכ ךותבו

 ■ירוחב וביבסו .ךלמל המודהו ןתדח בשי תונדגמו ןייו ףסכ תורונמב ךורע ןחלש שארב"
 ,םינש עשת וא הנמש ןב דליכ אוה ןיע הארמל ...טפשמכ וינפ ומדק רשא ,בילירנ ריעה
 תוארל ושפנ גורעת הברה אל יכ הב ונעי םיכוראהו םינבלה וינפו ,המוק-ןטקו רשב לד
 ימיב ושארל "קידופמ" שובחל הוקיו , ליחוה תילטב ףטעתהל ...ול הדועיה המלעה תא
ה לודג (1 ה̂ילק̂ םע ךורא הנק דעב קאבאטה ןשע ףואשל ,תבשו דעומב 'לימיירטש״ו לידה
 הואתת המו ול ואב ןטותכ אלה הלא ויתוקתו—הרותל ותולעב 'ונרומ, םשב ארקהלו ושארב
 תפנצמו *לטיק״ו תילט , םידגבה תא ואיבה <1 ןיניבשושה—? והומכ דלי שפנ דוע לאשתו
 םלוקל הנע ןחדבהו ןכדשה לאוטש-ןרהא ׳רו , הללי לוקב םילבנהו תורונכה ומהיו ,טנבאו
 לב םע דיגמהו ןזחהו הנהו הנה םיצר םישמשה .םינושמו םירז םיזורחב היגאו הינאת ררועיו
 רמאמ םייקל והער תא שיא םיבירמ םינתוחמהו השורפ הפוחה ,ןכה םידמוע שדקה״ילכ רתי
 ■איהו ,היתוער ןיב אסכ לע תבשוי הלכה—.ס ״ארגת'הב ימר אלד הבותכ אכיל, :דומלתה
 .אל ,הפ חתפת אל 5 השארב םדה ילעו דמח יחרפ רזו ןבל ישמ תלמש השובל שיש׳ביצנכ
 *רק—! ןיניבשוש"—.תונופה ןיאב חתפה לא ךא היניע וטיבי התמצל דעבמו ,הפש עינת
 וחצפיו םהישעמ תא תושעל ולחה ןיניבשושהו '!תחלצומ העשב ןתחה תא ושיבלה—ןחדבה
 תפלועמ הטלע ונימילו ,לילגה שאר *םידוהיה ררוצ,—הגהו ,החטש תונע לוק רישה-ילכ
 לע הראפת תעבגמו וראוצ לע בהז דיבר ,ותנוהכ ידנב שובל שיאהו .התיבה ואב ףיעצב
 חלצתו ,ואובב ורוא רשא ,'רתסא יניעב הכולמל חלציו דאמ ףייו ,וידמל לעט ברחו ושאר
 שאר, .וניטיל רשא הטלעה תא התוארב המהדנו הכובנ םפא ,והארמל םייח חור הילע
 תא עגרכ וריסה םיאורקהו םינתיהטהו תיבה ישנאו ,הנותחה תיבב לוקה עמשנ—״! לילגה

 ־לילנה׳שאר ןתיו ,וטפשמכ הוחסשיו שננ אפיל ׳רו ,ושירחיו ואתשיו םהישאר לעמ םהיעבוכ ־
 זרפל הפס אלט ךתיב הנהו ,יתאב ןיי סוכ תותשל ? ידידי ,תאז המ״ :רמאיו ול ודי תא
״? הלכ לוקו ןתח לוק הז ןיאה ,וב עמשי החמשו ןושש לוקו ,ףטו םישנו םישנא

 -ןישודקה תא רדסל ןכה דמע רשא ,דיגמה לאיטלש ׳ר ןנחתה—!יתובר ,חרבנו םונג,—

 הנאות ךא שקבי הז *םידוהיה ררוצ, יכ ,ויפכ תא קופסיו תירבע ארק !יתובר ,חרבנו סוננ
 ארי אוה םג רשא ,אפיל ׳רו ״! היוא ,אלכ-תיבב ונלכ תא רוסאלו ונילע לפנתהלו ללוגתהל
 דחפב הגע , ךלמה אבצב דובעט דוע רטפנ אל רשא שיאל ותב תא ןתי יכ תורוהמ ושפגל
 יתב ןתחו ינתוחמ ואב יכ ,ונל אוה החפשמ חבז לבא ,דסחה בר ינודא ,אל, :ארומבו
 ךתחה רטפי יכ ירחא ,םשה הצרי םא ,היהת הנותחה ךא .םימוי וא םוי שושמ ונתא שישל
*,•עינמהו דסחה בר ןודא ,הנש שלשו םירשע ול תאלמב ,אבצב תאצמ

.'קוחצב לילנה׳שאר הנע ,'יתוניבה.—

"ולש שחיה תלגמ תא ול רסמ םנ םולשל ול ודי טשויו ,בוגאצישט ברה לא שע אוהו
 הטלעהו לילנה-שאר ךא ,תינרוחא לופנלו ףלעתהל בשחיו וב ןיע ףעיו ןוילנה תא חתפ ברהו,

 •שאר ארק ״! הדוהי ךנב ינא״ .ול וקשיו וראוצ לע ולפיו םהיתועורזב והוקבח ותא רשא
.המויא היטוד .׳הנושארה ךתשא לחר ידלי״—הטלעה הארק ,׳הקבר ךתב יכנאו, ;לילגה

..רובידכ ילב הנותח ןיא (3.גק)ר8. 2( £83ע10קל (1
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 קמחתיו ברה ששואתיו . םימלוהכ ודמע ןתחהו הלכהו םינתוחמהי םיאורקהו ,רדחב הררש
 !יתללס אל םכינפ תואר" : רמאיו ענר םב טביו ויניע תועמד תא המיו ויאצאצ תועורז ןיבמ
 םלשה הלא יערו יחא רגנ הפ ונעו ׳הל דובכ ׳ונת לבא ,הזב םכתא םיהלא ינארה התעז
 הנע—"! רקי בא ,ותרותו לארשי יהלא ׳ה תא יבבל םלש"—"?לארשי ־הלא ׳ה תא םכבבל
א רק ״1 יל בר״—. וירחא המלעה התנע—״ידואטו ישפנ לכב יכנא הירבע״ . לילגה׳שאר
י . ״לינו החמש תועמד םלכ םיאורקה ותא וכביו , לודנ יכב ךביו ברה

 ומא .ונממ ודרפה םוימ ותוא תואצומה לכ תא ברה ויבאל רפס לילגה שארו
 דחא הרומ םחר התומבו ,לכ רסוחב ריעל ריעמ הידלי ינש םע המ ןמז התעת השורגה
 רמגש ירחאו .תעד םהל הרוה םג ותיב לא םפסאיו םיבוזעה םימותיה לע ה י ז י ל ש ב
 הלשממה התושה יכ ,בילירגב לילגה־רשל הנמתנ הטיסרבינואהב םיטפשמה־ידומל תא הדוהי
 לילגה־שארו .הכלממה-תונוהכ םהל רוסמל הלחהו םיבשותה רתיל םהיתויכזב םידוהיה תא
 ול הדעונ והיפ לעש /םיאנת הו תירבה בתכ תא םיממותשמה םיפסאנה לכל זא הארה
 היה הכובמה ןמ ררועתהש ןושארהו ,הזחמה לע ןוהמתב וטיבה םיאורקה לכ .השאל רתסא
 לודג לוקב ןחדבה ארק—יתוברו ירומ ,םכילגר תופכ תחת ינא ־רפע״-.ןחדבהו ןכדשה
 ,הלודגו דובכ ירה ,ןיי ירהו רשב ירה ?םימהדנכ םידמוע םתא המל ךא—ןוגנבו
״...תנכומ הלכהו ןכומ ןתחהו

 ןבלה-ידכב תא ןיניבשושה והושיבליו ,וילעמ הריסיו וברח רוזא תא חתפ לילגה׳שארו"
 ררועל דוע גהל הברה אלו ךיראהל איה תע אל יכ ןיבה ןחדבהו ןכדשהו ,ותנוהכ ידגבל לעמ
 ץופקיו אלמ ןיי םוב התשיו הרצק ךרד זחא םא יכ ,וכרדכ תובת׳ישארו <1 תואירטטנב לבא
. :חמש ארקיו ןחלשה לע

■ ,לבנ ילע וטרפ ריש-ילעב םתאו״
!לבתב דחא ןכדש לאומש• קהא
. הלעמ לש (2 הילמפה לכ ןורתו הטשת
* י ."! הלכו ןתח ךרבי בונאצישמ ברהו

 ואב וארקנ אל רשא הלא םגו ,ןטק דעו לודגמל ריעה ינב לכ ואב הנותחה התשמל
 יכ םיחכושב ויהיו ןייב םבל בוטכו .דאמ הלודג החטש יהתו , םמותשהלו אלפתהלו תוארל
 תשנמ לומתא וארי רשא הלא םנו ,ותנותחב םויה והמשי רשא אוה ומצעב ל י ל נ ח • ש א ר
 ,דיגמה לאימלש ׳ר םנ .התמדק םדקמ ערו חא םעכ־יסויה ותא וכלהתה וב טיבהסו וילא
 םויה תרכ אוה םג , לארשי אנושו "םידוהיה ררוצ״ל דימת והבשה רשא ,םינפלט ארונה וביוא
 לא שיא רבדכ שממ תידוהי תפשב ודחי םהינש וחישיו לארשי לכ יניעל ותא תירב

 ',ויפ חתפי אל םלאכ יהיו םהדנ שיאכ דמע םהמ דהא ךא ,ולכ להקה חמש הככ ...והער .
 םסא .השאל החקיו ותלכ תא לילנה-שאר ויחא שרי רשא ,ברה ןב ישדוד אוה אלה
 —? ולו הל המ יכ , ויחא חקל רשא השאהל בל םישי אל אוה ,אל—והלבאת רבג תאנק אל יכ
 סהילע ותאמ וחקל יכ "קודופס״הו "ליטיירטש״הו "לטיק״הו תילטה לע לבא
.__________ ״... לבאת ושפנ

םירובנה ינש לש היגולוכיספהו ,יעבט וניא הז רופסב תוערואמה רשק _
רטיטשדגארב .ללכ תראובמ הניא ,רתסאול ילגה רש ,םיישארה * ררםמה ךרע
דימת טעמכ איה ,ופאמ לש התואכ ,וירופס לש הבהאהו ,תושגרה חתנל עדוי וניא

. תרשה יכאלמו תוליחה אבצ (2 . . תויתואה רפסמ ידי לע תונויערף ורצ (!
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 וניאש ,םיגפה יפיבו םגב ,הרקמב היולת איה .יישפנ דוסי הרפחו תיחטש ,ת י טג א מ ו ר
 לש םירחאה וירופפב ומכ ,הז רופסב שי תאז תמועלו .קוידב אוה םג בור יפ לע ראותמ
 .םינלטבהו םידיסחה תוחישמ םיגמאג םירואתו בוטו אירב לותח חור ,רטיטשדגארב
.םגהגטו םחרא

."היגודיס, רופסה ירובג ןיבש םיסוחיה םה תואיצמהל םימיאתמו םייעבט רתוי י "חינודיס
רישעה ריעצה ,הנתחב הלחב הז םשב הארקגה תוארה־תרצקו הפיה המלעה י׳

 .ןומדא לראק ,םיטפשטה־תרות לש טנידוטסב היניע הנתנו ,יפסכ ףסוי רשיה רחוסהו
 ;קושב םילצבו םיטוש תרכומ ומאו םיעבוכ־השוע ויבא ,םיינע םירוהל ןב אוה הז ריעצ
 םיללוה םע רבחתהו וידוטלב דאמ ובל הבג ,ותודלימ בוטו רשי ךונח רסוחמ ותויהבו
 הכשמנו ,תאזל בל הטש אל ,םייחה יכרדב הסונמ הניאש ,היגודיס םלוא ,םיצירפו
 וא הגש דועבו ,הטיסרבינואב וירומל קח הלכ רבכ,,ש שיאה ירחא תומוצע םיגיעב

 ראותהל שי דחוימ םסק ."ארקי ר ט קוד םשבו טפשמה־תיבב ץילמל היהי םיתנש
 הנתחמ הבל תא בישהו ןומדא לש ויתוערגמ לכ לע הסכ אוהו ,היגודיס יניעב רטק וד
 הילע יכ ,הלזגנ הינודיס לש התחונטו .תולעמה לבב ןייטצמה ,יפסכ ףסוי ןוגהה
 ובבלב ןתח הל רחבש ,יליזרב לאומש ׳ר דימאה דיסחה ,היבא םעפנ המחלמ תושעל
.ושפנ לכב הב רושקה הזה ןתחה, םע םמ

 לשכיו קלחי םרוא ,רקיו ןסח אלס רדחכ בהז רהז וכפשי ףסכה״תורונטב רשא תורנה"
 דוהב לבה םפונתי ןופסה דע רדחה עקרקמ־ ,תוריקה לע רשא חלודבה תוארמב םימעפ יפלא
 יכ עמשי אל ולוק ךא ,םיחותפ רישה-תונוילנ וילעו חותפ בנוע דמוע רדחה תנשב .רדהו
 קיעהל הדי ריעת אל וילע תבשויה הסלעהו ,ודחי הנשרחת גלשכ תונבלה ויתונושל ןוטה
< 1 םיאדוד חיר הקישמו שיאיףככ הנטק תרנא לא ךא הבלו היניע יכ ;ןלוק רישב תתל ןררועלו

 בצע-ןנעכו הינש רהז תא התע ביעי לק בעכ ךא ,הנבלכ השי הינודימ .תוכרה הידיב רשא
״? הזה ןנעה בע הלעי הדיב רשא תרנאה ירוט ןיבמה - בלחמ חצה החצמ םורטב הארי

 ץעיתהל, ידכ ,הבוהאה ותלכ תא רקבל ואוב תא רשבמה יפסכ ףסוימ בתכמ והז
 הביצעה וז הרושב .״םתנותח םוי תא דעילו םהל וניכי רשא םתיב תנוכת רבד לע התא
 חיכוהל ,הליצ ,הל הנמאנהו הנובנה תתרשמה התסג אושלו ,הינודיס חור תא רתויב
 רחוס אוה יפפכ ףפויש דועב .םדא ינפב ףוקכ הארנ יפפכ לוט ךורעה ןומרא יכ ,הל•

 תונטקה ויניעבו ךוראה ומטחב ,הרצקה ותמוקב ינומדאה ןומדא המדנ ,ראות־הפיו ץורח
 היגודיפל ברואה ןומדא יכ ,םקיר ובש הירבד םלוא .״חפנתמ ידוה־לוערת״ל ,תוצוטאהו
 ריכעהו הבל תא הנק רבכ—ויתפש תמרמו ונושל תקלחב החידמו םידחא תועובש הז
.החור תא

 לע ץרמנ ןוזפחבו שנרב תושיה היתועבצא תא הריבעה םא יכ ,רבד התנע אל הינודיס״
 השיה המלעה .הדי תפונתמ וקתנ טעמכו שערו םערב וירתימ ומה יכ דע ,דהי בנועה תושכ לכ
 ...ונוסהו רישה-ילכ ןואשב ,הנושל םעזב הלצ הביאכה רשא ,הבל ןואש תא חיבשהל הצפח
 טאל ךא , םיסיסרל ילכה תא ץפנל הצשח ולאכ בגועה יפ לע הינודיס הטרש רשסט םיעגר
 ןואשהו שערה ומדנ יכ דע ,זגר היתועבצא םנ הנלדחתו הטטדל החור תרעס הבש טאל
תועורזב .הרדחה אב יפסכ ףסויו—תלדה החתפנ הנהו .םטוקמ החקל תישירח המיענ הניגנמו

.■884ן81י0ןט (1
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 ול הדי תא הטישוה םא יכ ותארקל הסק אל איה ךא ,השיה ותלכ לא ןתחה רהס תוחותפ
 ,ותבהא זוזעב הנקבחיו הדי תא קשיו ףסוי ארק ״! הינודיס״—. הלוחכ לוקב ואוב תא ךרבתו
 ץםח׳יאו בל-באכמ ורדק רשא היניע יטבמלו תופילח ורוחיו ומידאה רשא הינס הארמל ךא
 ,ייח תר^י ,הינוריס״—. תוקלודה ויתפש לע ואפק ומכ ויתוקישנו וידי ופר ,ויתועורז ותחנ

.״םורתו השאר תא הדירוח הינודיסו -״? יניריכת אל וא ילחת םאה י

 אלו הלוח־תצקכ התממ לע התלע הבכשמ־רדחל האובבו ,וינפמ הטמתשה איה
 /׳םתלולכ םוי תא ודעי רשא ילבמ ,ומוקמלו וריעל בשיו הנתח עסנ יכ דע״ הנממ דוע הדרי
 ,היבא חור תא רבדה ררמיו .הינודיס תובשחמב אבש יונשה תבס תא ותעד ילבמז
 .הנמט רטפהל ידכ שיאל האישהלו רהמל הצפחש ,םירמ ,תגרוחה המא חור תא דוסיבו.
 הלגמה ,היגודיפ תודוא לע תמא רבד היפמ ליצה ןעמל ,הלצ תא הרדחה הילא ארקתו
 התוא החלשו םירמ הב הסעכ ,התרבג תונופצ תא תולגל הלצ הנאמשכו ;הבל לכ תא הינפל
 הטיבהבו ,הנמאנ היערל הלהתיהש ,וז הרק המלעמ תועמד ךותמ הדרפנ הינודיס .םתיבמ■
 ,דאמ יל רצ" :השפנ רמב הרמא ,תתרשמה הב העסנש הלגעה ירחא ןולחה דעב
 ךידעלב יכנא הדומלגו ,יל הרקי ךתברק רשא תעב ,יגממ יקיחרת ,יגיבזעת יכ ,הלצ
.׳הברעב רערעכ

 הנממ תוחרל הזפחנ רשא לע םחונ־־ישגר םג ררועתהל ולחה הינודיס לש הבלבו
 תוקלחו הבהא ירבדב הנוגיט המחנל רהמ ןומדא םלוא ,בוטהו רשיה הנתח תא םידי יתשב
 דע םידדצה ינש • תא לבלבו ןינעה תא ךסכסש ,םורעה ןכדשה יספו תא היבאל חלשו

 הינודנה םוכסל עיגה ׳םיאנת״ה תא בתוכה רפוסהו םיאורקה ופסאנש תעבו .ךודשהל ותואנש
 ידיל ואב ןומדא ןתחה םע יליזרב לאומש ןתוחמהו ,תיבה ןח יספו םלענ—״? המכ״ לאשו

 ץפח ,ןכדשה והחיטבהש ומכ ,ףסכ ף ל א ם י ש ל ש שרד ןתחהש דועב .םירנווףיד
 ףלא רשע-השמח"—.יספו םע שוריפב הנתהש ומכ ,ףלא רשע־השמח קר תתל ןתוחמה
 רבד" — ״? הזה םויכ םיטיחה דחא חקי הז המכו—תתר ןומדא רבד—? ינא החקא ףסב
 אוה םנ ,ןתחה יבא ,םיעבובה־השוע ןושרג ׳ר הנע—!םימלועל דוע היה אל הזב
 התנע וינפ תרכה יכ ףא ,שפג-טאשב קחצ אוהו״ ״! ? ינבל ףסכ ףלא רשע̂השמח—וקלח
 לחהו ,םירצטה ןיב אב יליזרב לאומש .׳ודועמ ויניעב האר אל ףסכ ףלא ו״ט םג יכ ,וב
 אל" :רמאיו ,בלענכ ומצע תא האר ןומרא םלוא ;הינודנה םוכס תא טעמ טעמ לידגהל
 ."םיחבטה־-קושב זע וא בשכ וא רוש הנקי רשא שיאכ ףיסוהלו עורגל יליזרב ינודאל הואנ
 ער" :ןומדא ינזאב השחלו ,הזה בעתנה רחסמה הארמל תופילח ורוחו ומדא הינמיס ינפ
 דעב דאמ ול ביאכתו ,ותשקבו יבא תלאשמ ךבל תא חישקת יכ ,לראק ,השעמה ילע
 ;וב הניבמ הניאש ,הזה רבדב ברעתת אלש ותבוהא תא שקב ןומרא םלוא ."ףסכ:עצב
 אלש ידכ ,ןתחה ץפח תא אלמל ץלאנ ,לאמשו ןימי תוטנל ךרד ןיא יכ יליזרב תוארבו
 םישלש תתל בייחתה אוה .הז רחא הז היכודש ינש לטבהב ותב לע הלודג הפרח טימהל
 הוצ יכ ,ןומדא בשח תרחא םלוא ;םינתוחמה ךרדכ ,יצחה קר םלשל ובשחב ,ףסכ ףלא
 ־לזמל הרבשנ הרעקה .׳םינמוזמב ןתחה דיל הפוחה םדוק קלסלו״ :םיאנתה־בתכב ףיסוהל

 ■ קרב הגונל ורוא ויניעו החמשמ ולהצ וינפ״ ,ןכדשה יספו עיפוה עגרה ותואבו ,בוט.
. .״ורכשב חקי רשא בהזה

 .וא ודי לע ונתי אל םא יב ,ותעד לע דמע ןומדא .האב אל לכונה תוקת לבא
 . ךא יכ טעמ טעמ החכונ הינוריפו ,ןיפוראה רשק לטבתי יליזרב חיטבהש הדנה־ףסכ לב
 תוארל היניע החקפבו .םיניע־תוסכ אלא הניא הל ותבהאו ושפנ תא הריחב אשי ףסכה לא:
ויתובוח תא וב עורפלו היבא ןוהמ רשעתהל רמאש ,הז זחופמ השפנ העקנ החוכנ
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 "הינודיס לש םימיענה היתומולח לכ ןשעכ ולכ זא .תוללוהו זובזב ךותמ בחש םיבורמה
 תא הלידגה התגרוח־הטאש דועב ,ערו בהוא לכ ילבמ הבוצעו הדדוב םויה לכ בשתו

 םיבתכמה לע דאמ היגודיס החמש ןכ לעו . הביא תמח האלמה התחכותב החור ןורבש
 ךכוסה ,ימרכ ןאמריה ,שיאל ךכ ךותב האשנ רשא ,הבוטה הלצמ הלבקש םימיענה
 רפכב םירשואמהו םיולשה םייחה תא הינפל הראת איה .בקע י ־ןב וינודא תזוחאב
:בוט־הדש ,םבשומ

 והנקטט ינודא לצא ןתוא . הארמ-תובוטו תואירב ((י תורורב תורפ ,תפיב יל תורפ יתש״

 •לילב ןתא רקבב רקבב ...!הלאה תובוטה יתורפ'יתבהא המו .ונתנותח םויב יל ןנתיו ברה

 לא ןבלח תא בולחאו יטורח לע ןלנרל בשא הירבח תא ןטובא לע ןלכאבו ,יתורפ ינפל ץימח

< 3 וניוזט . <2 םיסשמה ןיב רשא תוחפשה תחאכ חטב ילנר ןיב קיזחא רשא < ץעה-לשם

 .דנקנ אל שפנ לכל לכאי רשא לכמו ,ץעה ירפמו הטדאה ירפמ (ץראה תואובת לכמ םיאלמ

 תא—תלוגנרתהו ,השבד תא—הרובדה ,ותנד תא ונל ןתי רואיה םנ יכ ;המואמ לכ הפ

 רנל ןיא ףסכ ...ףנכ־ףוע אלמ בולכו ,וחאב תועור תוזואו ,ונל ןאצ ןה אלכטבו ,התציב

 לבא ,ןתכ אל ונילכ לאו העבשנו הלכאנ וננודאל רשאמ קר אלה יכ ,ונרצואב אבי אל בהזו

 תמכחו ,םתחלצב ןיא תחא הרנ םנ ,םורטב םורט־יכאלטל םנ ףסב ןיא ?בהזלו ףסכל ונל המ

 אוה ,וילא ברקה לכ הקני אל רשא שפנה-זע ,יראב ארונה בלכה ...!םיחטשו םישש

 ריכה יכ תואל יהיו ,ילנר רפעב קבאתיו ינפל לפנתה ינפ תא האר ךאו .יתא ותירב תא תרכ

 קוחרמ יב ןנובתיו ינפס םנ יאוב םויב רשא ,םורעה לותחהו .ותרכנו וינודא תשא תא יכ
 יתא םילשה אוה םנ—הנמט ידרפה םויב ךתנרוה-ךםא יניעכ ,הטזטו המרע תוקיפס םיניעב

 ןריבעמו ונושלב ויפכ תא קקלמו ידגבב ךכחתמ ,ידצל התע ץבור אוה הנהו ,הרהט רע

."ערה־ןיע לע השהלב ךיתובא תיבב הנקזה תלשבטהכ " ויניע לע

 החדר־ןירבש תא אפרל ידכ ,הילא אובל היגודיס תא הלצ הנימזה ,ביבאה אובכו
 יתוניכה—הנמאנה היערה תבתוכ—יתיב יתינפ" .םישדח םייחל ץיקמה ,עבטה רדהב
 תארממ ךבל תויחהלו ךשפנ ביהרהל ידי לע רוזעי אוה םג עבטהו ,וירדח רחבמ ךל
 ביבאה ...(י ץורח קרקרי ופטעי םיקמעו עבגו רה ואשד יכ ,רעיו הדשב יארת רשא ךיניע
 "ךתוא םנ ךררועיו ךריעיו ךברקב ןוכנ חור שדחי ,היחתל הררועיו המדאה ינפ שדח רשא ,הזה
 תא הלבקש ,התוער רבדכ תושעל הרהמ הינודיסו ."תמלח רשא ערה ךמולחמ תוציקהו

 הדרפנש םוימ התוזחב אבש לודגה יונשה לע הממותשה םג ,הבר הבהאו החמשב הינפ
 וריחשהו ולידגה ולאכ תורוחשהו תולודגה היניעו ,וניבלהו ושחכ תואלמה הייחל״ .הנממ
 ולאכ הלכ התנומתו ,ומוקמ החקל תישירח הגותו ונניאו ףלח תופיה היתפש קוחצ ;הלחתבמ
, (6 תיניצר הולשו הונע לש דחוימ םסק הל ףיסוה הינודיס לש הבצע םלוא .'טעמ (5 הכמה
.החור תא טעמ טעמ ליהצהל ורהמ הדלותה תוארמ םג

 יפטנ"-וקרזיו םשאר ועיני ,ורוגי ןנה יצעו תואוכת-ידשב םילנ הכי תישירח םידק חור.

 רוגסט התוערב רצעתו חור הפאש הינודיסו ,וילע תודמוע הינודיסו הלצ רשא ןולחה לא םימ

חורו הפיעה ישפנ תא ובישי הלא םימ יפטנ יכ ,הרטא ,הלצ אנ לא״—. חותפה ןולחה תא

 רדח םשנ דרי יכ ריעב ...!יניעל הזה ןוזחה םיענ המו .הז םידק חור יפאב חפי םייח .
 ןפ רטס םויב הטש? ץרא לע ילנר ףכ גצה יתארי ךורמו גנעתהט יכ , אכחהל יתאב רדהכ

ונתי לוקו תובע םימ ומרזי תע ,םויה ידמע יכנא ןכ אל ,הנבטרת יתולמשו ילענ ףנטא

0̂ל1ע (1 ^ן863מ6( 88 .החש(5 .בהו (4 .ונימסא (3 •רקבו ןאצ ץברמ (2 <מ0€81
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 לנע וסכ דיקריו םידק וזעב גהני זוע ,הצרא וכלהתי עצצחו ׳ה םימשב םערי תע ( םיקהש
 ישובל לבו םיכרב-ימב יכילה ץחרא םנ אולו ,׳ה ימש תחת ךלהתא לילחב ךלוהכ זא—רעי
ןנובתהלו רואנו רידא לא יללעמ טיבהל יבל יתרכזהו ישפנ ןויקנכ ץחרא יכ ;יתלאגא

. ."ילמעו יינע יתחכשו ,ובר יכ ויתואלפנב .

 תעברא" לעש ,רובשוןשי בנוע םג רפכה ינודא לש םיקבואמה זילב ןיב האצמ הלצו
 /רוצעמ ןיאב (י הירוק גוראהו שפתת הידיב תיממש ,הטלפל ול וראשנ רשא ,וירתימ השמחו
 תחכשב יכ ;היתוניגנמב האכנה השפנ תא ךופשתו וילע תטרפ היגודיסו ,והנקתתו ,וחקנתו

 רשיה הבהוא תא הרכזו הבש ,וימסקו עבטה רואל ססגו דדנש ער םולחכ ןומדא תא
 וכפתשה היתועמד ומכ התורירמו—התלואב הנממ התחדש ,יפסכ ףסוי בוטהו
.הגות־-תרישב

 תינוריס ריש לע גנעתת הנזאו,, ,הכרדכ הרפתו ןולחה לצא הבשי הלצו םויה יהיו
 .הנממ תדרל םירהממ םינש םישנאו רצחה לא רוסת הדקרמ הבברמ הנהו ,היתוניגנמו

 דוע ךתנ רטמו לדח אל ששגה יכ ,םהינפ יצח דע סתרדאב םיפוטע ויה הלאה םישנאה
 הנולח דעב םהב הגגיבתה הלצו :התיבה ורהמ אלו םמוקמ לע ודמע תאז לכבו ,הצרא
 אל רשא רבד לעכ תררושמה לוקו בגועה ילצלצ לע והער לא שיא םישנאה והמתי יכ ארתו
 תודידיב םתארקל הרהמ איה ."המה רפכה ינודא יכ ןיבתו ,הזה םוקמב עומשל וללפ
 ,התוער איה תררושמה יכ םיחרואהל הרפסב ,תיבב םידחוימ םירדח םהל הנפתו ,דובכו

 ןודא ,בקעי־ןב עומשכו .התיבב תעכ תחראתמה ,יליזרב הינודיס ,םינפלמ הינודא תב
 ,ותא אב רשא ,ריעצה והער לא״ רמא ,הבוצעה הניגנמה תא ,תולתהמ בהואה ,רפכה
 ,חורה־תבוצעו הפיה הרענה םש תא חכשת לאו ,ידידי ,אנ רוכז״ :הממד לוקבו קוחצב
 ינפ ורוח עגרה ותואבו .״הנונימ החמשלו המחנל ךילעו התא םימיל-ריעצ שיא אלה יכ
 לע קזחתיו ץמאתה לבא ,תינרוחא לופנל בשחיו ודעמ וילוסרקו ,תומכ״ ריעצה חרואה
 תא החמי ולאכ וחצמ לע ותחפטמ תא ריכעה האור ןיעמ וינפ תא ריתסה ןעמלו ,ודמע
 ידימ ב ו ט־ ה דש הזוחאה תא הנקש ,יפסכ ףסוי היה הזה ריעצה ,"הב ויפא תעז

 אוביו ,הירק ןואשו וירחסמ תא בזע ותבוהא היגודיס לע ויעוגעג בורמ יכ ,בקעיףב
 .אפיא ולדג המו .רפכה לש םיטקושהו םישדחה םייחהב ונוגי תא אוה סג חיכשהל
!ול הבוהאה שפנה תא הנקש הז רפכב ואצמב ותכובמו ות םמותשה

 לא לוכאל ותבשבו ,וכרדכ ,ןוצל ול דמח זלהו ,בקעיףבל ובל לכ תא הלג אוה
 רפס—"ןיע יביהרמ םיחרפבו חיר-יגשושב" טשוקמו ׳ה תכרב אלמה ,ךורעה ןחלשה
 תדבכ הלחמ הלחש ,יפסכ ףסוי ,דחא ריעצ רחוס ריבמ אוה יכ ׳ ומות יפל הינודיסל
 ,תופילח וניבלהו ומדא הללמאה המלעה ינפ .וב הדגבש ותבוהא לע ויעוגעג ךותמ השונאו
 וחורב רוצעיו ויניע תא בקעיףב םצע הז עגרב ךא" ,רבשנה הבלמ האצי ״' היוא״ תאירקו
 הארו המלעה תקעצ תא עמש יכ שיא וב ןנובתה אל ןכבו .תודחא םימעפ הקזחב ררוזיו
 הלוח הנמאב יכ ,תמא רבד לע יתשטעתה,, :רמאיו ומפש רעש תא החמ אוהו ,התערב
 ילוא רשא ,המלע תבהאו ...אפרהל ןאמי יכ םיתעבש לדגי דוע ונוסאו , דאמ הזה שיאה
 דועבו ״? יתרש ,״אוה קוחשה אל םאה .תאז לכ הלעפ ,וי תוחנאמ תחאב םג הושת אל
 אצי יפסכ ףסויו ,תוא בקעי־ןב ןתנ—החור תא ואכדו הינודיסל וקיצה םינוש תושגרש
 רבשנ בלב המלעה התפיתה ״! םעפה התוםא״—.הםהדגה ותבוהא תועורזב לפנו ורדחמ
<׳תור היגודיס ,יתוא םג ינייחת יבושתו ,םעפה יבישת ה י ח ת ל יכ ,אל״ - .םיסיסרל

, ס8ץזוון1ג (1



רטיטשדנארב דוד יכדרמ16$

 םגו ,ךביו הראוצ לע לופיו ,הבר הבהאו ןמוא-־ תנומאב ףסוי הנע — 'י יפא תמשנו ייזז
.״ויראוצ לע התכב איה

 ! תדכו , לארשיו השמ תרכ ?בוט-הדש רפכה ןודא ,יפסכ ףסויל השאל .דתיה הינודיסו•
 | םתוא ונתי אלו םנוימד ירוצי תושפנ וחצרי אל רשא ,םתובלב םירשיהו םיבוטה םירפוסה
 ! בשיו עסנ בקעי־ןב ןודאהו ...םיבוט םישעמלו הסוחלו הרותל םולדני םא יכ ,תחש תוארל
 | תא חטביו ,תוגונ תושסנל ודי לע התיה רשא הלתנה העושתה לע בל בוטו חמש ותיב לא
 הינודיס קובחת תעל ,היח תעכ תינש םתא חומשלו םהילא בושל הסיה ותשא תאו ףסוי

• 'תב וא ןב

תצקב טשוקמ יכ םא ,הפי רואתו טויפ תצק ליכמ ״הינודיס, רופסה ירוםסה ^
תג

ו
ת ב איה הינודיס .תונטקה םירעהב תומימתה תוריעצה לש ,תויטנאמור יהריעה

 םא ןיחבה ילבמ ,םולפיד םע ןתח ירחא תפדורה ,תיסופטה הריעה
,תומלשה למסכ היניעב הארנ הנוילעה־־הלכשהה לעב .רעוכמ וא הפי ,לבנ וא רשי אוזז
 תיחטשו תעד־תלק המלע הפילחמ ןכ . תוירמחהו תוירסומה ויתוערגמ לכ תא האור הניאד
 אל השדחה השאה לש תוברתה יכ ,העשה ךרוצ יפל היתושגרו היתופקשה תא וז
.תויחטשו תולקל הטונה תיעבטה התנובת תא התנש אלו הלכש תא דוע הררוע־

 ינש וא ,קובדה" אוה היצילאגב םידיסחה ייחמ ייסופטו חדבמ רופס
."דחא קשב םילותח

 םנ ותראפתו ודובכמ ם*בר ךא ,דאמ הבר ותראפתו א ו ןק ק ר ם קידצה דובכ היה לודג.
 ,הדמחה תויכש לכ אלמו תויפלתל יונב םירש לכיהכ היה ותיב .ונינקו ושוכרו ונוה ויה דחי
 לב תאו .ךלמ תוראב רשא ברע יריבא תא תורחתהל ולכי ויסוסו ,םינזור תובכרמכ ויתויכרכ
. ״ותלפתב—קידצה ול השע הזה לודנה ליהה

 דוד .ןטקי ׳ר "הזה קידצה לש ורשא רהוז תא ביעהש ערואמ אב םואתפ םלוא
אוה םגו ,העריב ׳ר ,ול היזז

 תצקב ןמש ןב ןרק ,ב ה י ל ב ה ריעה התיה ותוכלמ תריבו ,םיהלא תאריב לשומ קידצ,
 טוהכ וליפא אושקרמ ונקידצ תוכלמב העננ אל הזה קידצה תוכלמ .תיחרזמה היצילאג ץרא
 רשעב םיהלא ךרב ותוא םנ יכ ,ויחא ןב םע הניריב 'ר קידצהל היה אל רבדו ,הרעשה

 •ראשב וניע העראל ןכ לע ,םויל םוימ ומצעיו ובריו וצרשיו ורפ רשא ,םדא ןאצבו שוכרבו.
 הנירמה ירש תא ןטשה תסיו םויה יהיו .חטבל ותרוכמ-ריעב ויתובא אסכ לע בשויה ורשב
 ועינה זא .בהילבה ריעב םנ הלסמה רובעתו ,היסור ץרא לובנ דע לזרבה״תלסמ תא ונביז
 הרבנ ,הפילקהו <1 ארחא ארטסה תב ,רוטיקה-תנוכמ יכ ,קידצהל םהב ץפח ןיא רשא םימי
 ■ ,םילגנאו םיתפרצ , םיזנכשא םירקבל התא איבתו ,הטפשמב , השודקה לע םיברה וניתונועב
 ידמ המהו ;ךשחה׳ירהל תחתמו םיל רבעמ רשא םיוגה תוצרא לכמ םיאטחו םיער םישנא
 י ,םיער םירוהרהו תורז תובשחמו תודספנ תוער ,רז תורומז המש ועטנ בהילבה ריעב םרבע
 רומחו ךולה ךלתו קידצה תסנכה םנ טעמתו , הטעמתנ תודיסחהו תוסרוקיפאה הברתתו

.״םויל םוימ

.הלבקה ןרשלג האמוטה איה , ינשה דצה (1



 רתוי םוקמ ,אושקרב עקתשיו ךליש "יבר״ה בל לע ,ךריב ׳ר ,םורעה יאבגה רבדיו
 תאצל ילא רמוא התא— קידצה הנאג— ךריב ,ר ,ישפנל תשב תצעי״ — .הסנרפל רשכמ
 לש ותעד םלוא ״? תוירבה ורמאי המו ,הקזח דיב ותסנרפ תא חפקלו יחא ןב לע׳ המחלמל
עסיו ,"יבר״ה תיבב ינועה לדג ינ ,העירכה ךריב ׳ר

 " קידצה עסנ םירכזה ותיב ינכ לכ םעו וינב ינבו וינב לכ םע .ךלס תרדהבו םע ברב,
 ,חכ״ירובנ םישנא השש יאבגה ךריב ׳ר ול רחב םהמו ,ותא וכלה ׳■םיבשויה, וידיסח לכ םגו
 .םו^י רשאכ וינפ תא תרשלו קידצה ינפל דומעל הנשטייאבנ םמישיו שפנ־יזעו הטוק׳ילרנ
 רינפ תא תוארל אב בהילבה ק״קט שודקה ברה ודוד יכ אושקרט קידצה תיב עמשנ לוקהו
 ןומהבו ויתובכרמו ויסוסב ותארקל אציו רהטיו ן םישודקה ויתובא ירבק לע חטתשהלו

 ,ותיב לא ולגרל האבה החרואה תאו שודקה חרואה תא אביו ,ותראפתו ודובכ לכבו וידיסח
ה אנה 11 וקרפ לע ,קידצה חטש יאבגה ךריב ׳ר לע םנו .דאט הלודנ החטש וב חמשיו

לש ותמשנ ץוצינ ענרכ וב רכיו ,ותמכחו וטעט בוט לעו הואנה ורבדמ לע ,לדוגמה ונקזו •
.״טיהלא שיא השמ תרשמ ןונ ןב עשוה׳•

 יכ םא ,ודוד תאמ ול תפקשנה הערה תא האר אל תורתסנ הפוצה קידצה
 קידצה תא תוארל דאמ הלדג ותקושתו ,תיבה תא םויה ותואב דוע ףיקה ברה ןומהה
שודקה הניריב ׳ר תא תוארל דאמ םעה הואתה דוחיבו .ותאמ ךרבתהלו שדחה
. .ויתובא תורבק לע וחטתשהב

 הימודו אושקר ריעב ןותבש תבש תאז לבכו ,גחו דעומ אל ,םויה תבש אלו שדה אל,
 לע תורוגס תויונחה ,ץוחב ןינקו הנקס ולדחו תיבב הדובעה התבש .היתוגפ לבב תררוש
 ...הלכ ריעב ־ואצמי אלו וארי אל השא וא שיאו ,םויה םצעב קושה ןט התלכ לגרו רגסט
 אשי ךא רשא לכ ,ודחי חספו רוע םנ , תדלויו הרה ,םישנו ףט , הנקזו • ןקז ,הלותבו רוחב
 תא רקבה תויה םרט ובזעו , תרומשא םויה ומדק םלכ ,ץראה לע ןהב תכלל וילגר תא
 קידצה אובב תוארל תולכ םהיניעו ,יח לכל דעומ תיב ,תוט-רצחב התע םותחנ םנהו .ריעה
... םישודקה ויתובא ירבק לע חטתשהל בהילכהמ

 •ישנא .םירתה תשנרכו ״! אב אוה הנה קידצה—ןרבקה תיב גנ לעמ םיפוצה וארק—! קידצה,
 הלדנ ןכ—לבח שארב םיפוצה יפט ״! ץרא, הנושארה םעפב םעמשב ,םי בלב סובמולוק תינא
 רשקונ םג .וצר ,וגלד ,וצפק םה .קידצה םש עסשל תוט-רצחב םידעונה תשנר םעפה
. . .״ושננתיו ופדה התוער תא השאו והער תא שיאו ,ולפנו

 םמוד ודמע ירחאו ,שודקה ויבא תרובק תבצמ לע ושאר תא" ןיעשה קידצהו
 ןיא התואו םימשבש יבא ינפלמ איה הרזג" :ארקיו ויפכ קופסיו ררועתה ,אדח העשכ
 הפ רוגלו ימוקממו יריעמ תולגהל ,תורג לועו תולג לוע ילע לבקמ ינירהו ...!בישהל
 לבש דועב ,ןטקי ׳ר ,ימוקמה קידצה ינפ ורדק הלאה םירבדה עמשל ."תאזה ריעב
.םיקידצ ינשל ריעה התכז יכ ,חמשו שש תורבקה־הדשמ בש להקה

 ,םינומהו ,העונתה הבר בהילבהמ קידצה תיבב .ןטקי ׳ר רעטצה םנחל אלו
 אתמד קידצה תיבבו" ,ויתוכרבו ויתולפתל םויה לכ םילחימ ההגמ יאשונ לש םינומה
 הל שקבמ ןיאו שרוד ןיא יכ ,םנח תלפת ללפתמו וז תיוזב דמוע אוה .םה ךלשה
 הכובו תחפיתמו וז תיוזב תדמוע תינקדצה ותשאו ,הטורפ הוש וליפא הדעב םלשמ ןיאו
,וצלאיו טעמ דועו ,םחל-■ הטמ לכ םהל ורבשב דאמ הל ידש רמה יכ , היתונחת לע
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 וכלהי רדוק םא־לבאכ תונבהו םינבה .ןכומה ןמ לוכאלו רצונטה רצואב עוגנל ,הלילח
 ,הפיה הרענה יל׳הקברו .דאמ באכה לודנ יכ רבד רבוד ןיאו הפ הצופ ןיא ,הנהו הנה
 התע איה הפקשנ הממושו הגונ ,עלות ילע הנימאה הדוסחו העונצ הלכ ,קידצה ןב תב
 אל חקפו םורע אוה ,ןטקי ׳ר קידצה לש שמשהו יאבגה ,ןתנ ׳ר םלוא .״ןולחה דעב
 גימהש קידצה תא שרגל ךיא הלובחת אצמיו :הניריב ׳ר לש ואבנ ,ךריב ׳רמ תוחפ
'•* .םלובג תא

דומעתו םירישע םיחרוא ינש םע הרדהנ הבכרמ אושקרל האב דחא םוי

 תיב לש תוקונית ןומהו שרדמה־תיב ירוחב שע ריעה יכרכאו ,הלוגה קידצה חתפ יגפל,
 •יצימא ליחה־ינבי .הניב הב םננובתהב ץוחמו תיבמ הילב לכ תא וששמו הילע ובסנ ןבר
 םידמועה ,םמצע םיסיסהב םהיתועבצא הצקב עוגנלו זשגל שנ ושרה םברקב רשא בלה
 ירוחבו םיגלפומ םיכרבא ינפל , םידמוע הבה ימ ינפל שעריב ,הרתי הונעבו דובכ תאריב
אלו , םיטרומל םבנז תאו שיששממל שוג תא ונתי ןכ לעו ,אטח שעט ומעט אלש לארשי
ןפ ,יסושב ורחתת לא—בב־דד םב ־ענ--! ושרה לבא"—. הלילח , שהל ערהל שב וטעבי
 שידחא םיכרבא ונע—"ללב םיטושה תא םיארי ונא ןיא—״! םסרסל םהל םתייהו ובבותשי

םהיתובנז תא ועיניו םישושה ולהצ םואתפ ךא ,םראיצ בוט לע םדי תא ריבעהל ושגיו חטב
.'רוחא ונושיו ועוניו הלכ הנחמה לכ דרחתו ,םירוחבה דחא ינפ לע םב והשטיו

 הפמ אלמה ,קידצה תיבמ הארונ הקעצו לודג שער לוק עמשנ עגרה ותואבו
 ,(י קובד ־ז וח א היה הבכרמב ואבש םיחרואה ינשמ רחא .םישנו םישנא הפל
 .הארונה ותלחממ ואפרל ידכ קידצהל הלותה ויחא תא איבה יכ ,רפס ינשה חרואהז
 ,בהילבהמ קידצה דמעמב הטקש אלו החנ אל הלוחה תא תתעבמה הערה חורה םלוא
 ותועתהבו ,דאמ רמרמתיו״ ףצקתה אוה .םיפודגו תופרחב וילע לפנתה הלוחה הברדא!
 ףעזב קעציו ,וביבס ויפורגאב ךיו וינש תא קורחיו וילגרב עקר ץבשה ונזחאי רשא שיאכ
 ריבכ קידצ ,תפומה;שיא הז התאה !המרמו םימד שיא ,לעילבו לבנ יוה״ :ףצק ףצשו ףא.
 לש ויחא הסנ אושל ."לארשי רכוע עשר ,הלשת יתוא אל ,אל ? ןוילע םיהלא שודקו
יכ ,שגרנה וחור תא טיקשהלו ותוא רוצעל הלוחה■

 המה וביבס תוקיז תורזמ םיניע ושטלבו ;ייחא תועורזמ הקזחב םאתפ קמחתת ללשאת"
ךריכ ׳ר לע •ןעשנו ףדנ הלעכ דרחה קידצה לע לפנתהל רשאיו ,םידחפ לוקב קעציו

,ערה ךצעוי םע ךעקרא ,ךקדא—קעצ—!ךקנחא"—.תמכ ורוח וינפ םנ רשא ,יאבגה
 ק״קט בר ,׳ה םועז לבנ ,ךיתעדי אל יכ , ךשפנב הטדתה וא !ודחי ,הזה לעילבה י ז ח נ

 לבאתמו הכוב ,ןדעה־ןנ תנפב דדב בשוי אוה הגהו ,יתעדי קידצה ךיבא תא םנ ?בהילבה י
"קובדה, ףיסוה—ןוע ידבכ שיא ,הדות ןת ...ךומכ תוירבה תא המרמו עשר ןב חינה יכ־
תומ ךתערב תמי ךפרע תא השקת ןפ יכ ,המרמו ןוא שיא ,ךב רוזח—ארונ ללי לוקכ
 וללועי רשאכ , (2 הפנצ .דופנצי ונל ונמו עלקהיףכ ךות ךשפנ תא ועלקי לואשיידשו .םילבנ
 לופיו ויתחת ערכיו ץלפתה חרואהו ״! יל יובאו יוה ,הנינח יל ונתי אלו יאטח בור לע יל םנ■
 הועזל יהיו ,ויתפש לע ופצק זיו םדכ ומדא וינפ ,ןהירוחב ומק ויניע ,רמש ורעש ,ץראל
 והזחאתו וילע הלפנ הלודג המיא יכ ,דוע קפאתהל קידצה םנ לובי אלו .ויביבס לכל ההלבלו

 התע" :רמאיו ,והתאב רשא םואתפ תדרחמ אבחנ לוקב רבדיו ויפכ תא קוששיו ,תוצלפ
 .ץראכ םיטפוש םיהלא שי יכ הארו הטיבה !היוא ,יל תלליע רשאו ,ךריב ,ךכרד האר
, ..'יתערב יננהו—םסחו המרמב יל אל הלחנ תשרלו רחא לוכנ גישהל תפאו ינתיתפ התאו

.רודככ הולנלגי (2 .תטש אםי.ח שיא תמשנ ,ןומהה תנומא ישל .הלגלגתנ וכ (1
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 םדןו ולכ תודרח שבליו םעפה תעבנו להבנ אוה םנ ,םלבה עדי אל דשא יאבגה ךריב םנו

 דעו לודנס םיעמושה ןומה לב םע קוחרמו בורקמ םלכ וידיסהו קידצה תיב ייב לכו ,ןבא ומכ
 םאתמ הנהו ״...ז ונל םיהלא השע הז המ ? תאז המ״ :והער לא שיא והמתיו וזנרו ולח ןטק

 הלטלט ונלטלטיו ללמאה קידצה לע לפנתיו ומוקממ ץופקיו ,הארונ הקירש לוק ׳קובדה, עימשה

 בבותשה ׳קובד״רו . םתחת םהינש ולפיו ויחאב שיא ולשביו ,דחפמ גומנה ודיקפ ךריב ׳ר לא

 ,ברועכ הרציו , םומכ להציו ,יקב-ןבכ העגיו ,רמנכ גאשיו ,בודכ המתיו ,תחצנ הבושמ
,״הנהטב םיהלא תדרח יהתו ,ודחי רעי ותיח לכ לוק עימשיו , ףושניכ לילייו

 תיב ינפלמ, םיחרואה יגש םע הבכרמה העסנ ,וילא הלוחה חור בש רשאכ
 ,העסגב רודה קידצ תבכרמ לעכ רוחאמו םינפמ םיספטמ םידיסח הילעו ,םלכגה יבהילבהה

 ןטקי ׳ר קידצהו .'אתמד קידצה תיב דע ואוביו ,ףטו םישנו םישנא ,הירחא בר םדא ןומהו
 לטא '! םכילע םולש״• —.״ןבאל יהיו וברקב ובל תמיו ודוד תיבב היהנה לכ תא עמש,
 עגנ טעמכ "קובדה, ךא ;תדעורה ונימי תא םיחרואהל וטישוהב ,היולג הדרחב קידצה•
 עגנ תואבצ םיהלא ךאלמ יכ ,יתימדנ יכ יל יוא, :קעציו ומוקממ רתיו ויתועבצא הצקב
.יאבגה ןתנ לאש '? אובת הזמ יאו ךמש המ״—'! יב

 ,ק י ל א ו י ןב ל א י ב נ ז ימש , ושאר ץראל דרויו קובדה הנע ,יתמלכנ םנו יתשוב,—

 .ילבה ייח ימיב הינימור ץראב יתוסשאב יכלהתהב יתעדונ ינאשופטמ ברה םשבו

 רתפכו ,יולגב יתייה םימש׳אריו ךרד׳סימת—םירורמת יכבב ףישוה—יתעשפו יתיוע ,יתאטח

 ,הבושת ילב תומאו ינועב עונאו ,קח רפאו הרות זובאו שדק לכל געלאו הבעות לכ יתישע

"!יל היוא , חונמ ילב ונל ונמו םוקמל םוקממ ,תוברה יתואטח יריצי ,תחשיידש ינולטלטי זאמו

 םימשב םג ,ויביבס לכ לע ארונה, קידצה תא תועמד ךותמ שקבו חפיתה הלוחהו
 הדעה לכ תוכזב תאטוחה ותמשנ תא ןקתיו וילע םחריש—'תחתמ לואשב םגו לעממ
 ,שילש-תועמדבו םינונחתבו הלפתב םימחר וילע, ושקב םיפסאנה םג .וילע תדמועה השודקה
 הללמאה שפנהל רתעהל קידצהב ורצפיו .םימל יהיו סמנ םבלו םהימוחנ ורמכנ יכ
 םויהכ ןיעב ןיע ואריו ועמשי רשאכ ,הנקתלו התערמ העישוהל ודיב ךא רשא ,תאזה
 ללמאה תא אפרל 'קידצהב רצפיו ,ויכבו קובדה ירבדמ דאמ דע םעפנ יאבגה ןתנ ׳ר םג ,הזה
:הלוחה תא תתעבמה הערה חורהל הדרחב רמאיו ,להבנה קידצה (־ ששואתיו .וילחמ

 תצקו הלעמל תוכז וזיא יל שי תמאב םאו ,אוהיךתב־שודקה לש ונוצר אוה ךכ םא,-י-

 וטש תשודק לע יתמשנו יחורו ישפנ תא רמומ יננה התע יכ , תרמוא תא רשאכ , םיטשב ׳העד

 בר ,קילאוי ןב לאיבנז שפנ ,ךילע רזוג יננה תאזה השודקה הדעה לכ ףורצבו ,ךרבתי

 הלילח יקיזת אלו ,אקוד הנטקה ועבצא ךרד , הזה שיאה ףונט ענרכ יאצתש ,ינאשופט ק׳קט

' ׳! יאצו ירהט , ךיתעבשה יאר .םלועבש הירכ םושל אלו השאל אלו שיאל אל

 הלבחה יכאלטו אצא הכיא—ויפכ תא וקפסב קובדה קעצ—ישודקו ירוט יבר לבא,—

 חתע יל ערו ,ךלוממ בשויה רקשה ׳יבר״הב ינסינכהלו םמרחב ינרונלו בושל ץוחב יל וכחי

"!ירבש לע יל יוא ,זאמ

 המשנהל עבקיו ,הלאה םירבדה תא ועמשב דחפמ טעמכ האצי קידצה שפנו
 רדחה תונולחמ דחא ץצופתה הזה עגרבו, .ןדעהףגב החוגמ-םוקמ תרדונהו תאטוחה
 —הלעמל ועבצא תא חלשיו ,לודג לוקב ררוזיו חור ףאש 'קובד,ה לעב חרואהו ,םיסיסרל
.״לארשי לכ יניעל הילע םד תפט הנהו

 םיתעבש לדג ודובכו ,ןטקי ׳ר קידצה לש ותלודג תא םסרפל הברה ״לוגלגה, שורגו
 יהתו ;ואביוםיקוחר ועמשיו ,השע רשא ויתואלפנב ץראב םש ול אצי יכ" ,הנושארבמ
 ןתנ ׳רלו ותיבלו ומצעב קידצהל יכ ףאו ,הנועמו םיהלא־הכומ לכל העושי־ןיעמל אושקר
.'וריע ינב לכ ינזאב קובדה תא הפ לא הפ ורבד םוימ תפומל אוה םג ירד רשא ,יאבגה

(1
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 ותשאו יאבגה ךריב ׳רו אוה ,ותולג ריע ,אושקרמ אבחהב חרב בהילבהמ קדצהו״
 ןיאש םישגא ןיב םחל םשקבב /׳םחכ ךרדב םינעמו םידנו םיענ םנהו ,ותיב ינבו וינבו
י .םתפרח תא םיעדוי םניאו םתוא םיריכמ

 לש וחולש —אלא היה אל 'קובדה, יכ ,דוסה הלגנ טעמ טעמ םלוא
 • ...יאבגה ןתנ ׳ר

 ,םידיסחה ייחבש ךחוגמהו ינוציחה דצה תא קר האור רטיטשדנארבתפרשה
 םהיתושגרב לכתסהל קימעמ וניאו ,והומדקש םירבעה םירפוסה רתיכ רטיטשדגאיב
אל םידיסחה תא ראתמ אוה םלוא .ימינפה םמלועבש יפויהב ,םייתדה .תודישההלע

 ־ךותמ אלא ,ןיקסנלומסו ג״ליכ ,הלכשהה תאנקו תורמרמתה ךותמ
 ךכ לכ ץצולתה אל רפוס םוש,̂ . חדבלו גלגלל בהואה ט םי ר ומות לש תעדה־-תחידב
 'קובדה, רופסבש םיקידצה ינש /(י "ונממ תוחפ םהב עגפ אל רפוס םושו ,םידיסחה לע
 •םתוא םיכילומו הערל םהילע םיעיפשמ םימורעה םהיאבגש ,ןוצר יפרו םירשי םישגא םה
 ןומהה םע תירסומו תינחור תוחתפתה לש תחא הגרדמ לע םידמוע םה .תולקלקע תוחראב
 ,םהינפל םיבשויה 'םינלטב,ה ומכ ,םהב ןימאמה הזה ןומהה םגו .םהירחא ךשמנה ברה
 .םהמ וענמ םהייח יכרדו םכונחש ,םיללמאו םירעוב אלא םיאטחו םיער םדא-ינב םניא
.ינחורה שפוחהו רואה תא

" ותנובת יאלפהו םימתה תוערואמה-רשק יפ לעו טעמ ייצילמה ונונגס יפ לע ,״״״
.םיאקיטנאטורה םירפסמה גוסל רטיטשדנארב דוע ךייש וירופס בורב תצק ^

 ותפקשה תא םנ בושחל שי הקיטנמורה ינמסכ .רתוי וא תוחפ .רטוטשדנ*רב
 .תנוכתו תונויזחהו םישעמה לע תצק המימתהו (2תיטסימיטפואה

 ותדעב דבוכמו דימא שיאכ .וירובנ לש תושגרה-חותנב וצומק תאו ,םדאה-ינב
.בתוכ ("ירמק ץעוי" דובכה־־ראות תא אשונ אוה וייחל םישלשה תגשמ) ,כלבוטםנלנלם

 תנהנ אוה" .בל ־בוטו תעדה תבחרה ,תוחידב ךותמ דימת רטיכשרנארב
 אוהש וירובג תא בהואו וידי-ישעמב חמש ,םלצש ('• ת ו ימ וקה תויפארגוטופה ןמ
 דחאל רטיטשדנארב בתוכ-םתולכס לע םב יתלתה םג םא, .(* ״הבח ךותמ םהב לתהמ
 םירואנה וניחאמ רתוי הברה ןהב םינייטצמ םהש תובוטה תורמה לע םתוא יתבהא—ויערמ
 יריעב םירואנה רשאו ,המע יתלדג רשא הרותה תא םינפ-לכ-לע םתעד לעו ,םישדחה
 יכנא יתמחלנ אלש םשכו .רבד הנממ עומשלו תעדל וצפחי אל םגו ועמש אלו יעדי אל
 לכ יל ושע אלו ינואגש אלו יב המה םג ומחלנ אל הככ ,םיתאנש אלו םידיסחהב
 ורודב ידיחיה ירבעה רפוסה רטיטשדנארב היה םנמאו .״ידועמ הער

 לצא, .הלכשהה םשב המחלמ םהילע שידקה אל יכ ,םיאנק תמחמ ףדרנ אלש
 י וירופסב תרבוע הניא הלכשהה .תורעבה םע תורעבה דימת טעמכ תמחול רטיטשדנארב
 ;ךשחה-יבשוי לש םילערמה םיצהה תא הנממ עגמו הילע םח יכ ,׳ץולחה״ רותב
 ..(5 ״דחי םיחגנתמ םהו ,הלא לומ הלא םירוחשה תוחכה תא דימעהל רחב הז תחתו
 .תא ןמצעב תוסרהמ לבהה־תונומאו ,״םילוגלג/ םיתמ ,תומולח ינפמ םידחפמ םמצעב םיקידצה

.ןהילע הנבנש ךשחה־ןוטלש
 םשל תצק םימעפל םימזיגמיכ םא ,םינוכנ םירואת םיאלטה רטיטשדנארבלש וירופס

 וברה דוחיב .תידוהיו תינאלופ ,תיסור ,תילגנאל ומגרותו תורודהמ שלשב רבכ ואצי ,ךוחנ
 ־ינבכ םישדח םייחל וררועתנ םהמ םיברו ,היצילאגב שרדמה תיב ירוחב יאשחב םהב אורקל
.ןיקסנלומסו ופאמ ירופס תא וארקש היסורב הבישיה

.םע (5 .םש(4 .תרכחיגמה (3 .בופ קר תוארל הפוגה (2 .ע״רת ,הישות תאצוה ,רפיפשדגארכ 'רופסל יתמדקה (1
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0) הנאמ (ר״יצמה) יבצ יכדרמ 8 (9^ 1887 .

 ץיבוקשודאר הריעהב םיינע םירוהל ט״ירת רייא שדח שארב דלונ יבצ יכדרמ
 לע תומישר תרותו תוקוניתל םידומל תישאר דמלמ היה ,ה ש מ 'ר ,ויבא .הנליו ךלפבש
 העודי התיהו ,קושב םרר-ילכ תרכומ התיה ,הרמת ,ומאו ;םירבקל ןבא תיבצמ
 החפשמה תיחמל וקיפסה אל וללה תוסנרפה לכ םלוא .קאזוק-־השאו תינלוק תינרגתכ
 ,םינש שמח ןבכ יבצ-יכדרט תויהב ,םינאלופה דרמ ירחא .קחודב התיחש ,הנטקה
 דחאמ רזע שקבל ידכ ,םיקחרמל ודדנ ותשאו השמו ,הריעה יתב רתי ןיב וירוה תיב ףרשנ
 ץיבוקשודארל םידדונה ובש הנש רובעכו . היסור בגנבש תוינולוקה תחאב רגש םהיבורקמ

•םימדוקה םהיקסעמ קחודב סנרפתהל םפיסוהב ,שדחמ םתיב טבו ..ב. .ח תישאר
ונבל דמלל השמ ׳ר לחה זא

. האלפנ (1 הסיפתבו רשי לפשב וירומל תישארב דוע רענה ןייטציו ,ירבע בתכו ארטנו הרות״
 ,ארמגהו ארקמה לא ותקושת בורכו .הרומ תרזע ילב דומלתה ירבד ןיבהל ול ןוא אצמ יב דע
 ,ללהל הפי ודייבתכ היה תיב־ףלא בותכל לחה ךא .רפוס-טבשב ךושמל םנ ותקושת הלדנ ןכ
 ,םירויצ ריצלו םיות תוותהל הברה םנ .םירתכ רשק תואו תוא לכ לעו ,בשוה-השעמ ויתויתוא
י <2 ״םינוש םיעוצעצו ״חרזמ״

 םוקמ ול אצמ אלש אלא ,תולגהל לתה יבצ־יכדרמ לש לודגה ירויצה ןורשכה
 אל ןידעהו שלחה רענהלו , הזרפנ תונצמקב םג ונייטצה םיינעה וירוה .יוארכ חתפתהל
 אלו ,תיבב םויה לב אולב היה אוה .ונועמב אלו וידגבו ויתונוזמב אל החוור םוש התיה
בתוכ-—דלי ינדוע" .הנטק ריע ןב לכ יגפל םייולגה םיפיה עבטה-תוארמ לע םג עעתה

.זיוהנייש ל״א יד• לע תובותכה ה:אכ צ״מ תודלות (3 . הנבה (!
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 והומכ עמשנה וא הזה רבדכ היחה יכ ,חושל יתאצי אל ךא יריעב יתבשי-(,ררושמה
 ,לפאהו רצה ורדח תא ,ואלכ־תיב תא בוזעל דלי ןיכסי יכ ,הנש ו״טכ הז ,ורבע םימיב
.״? (2 םייפש חצ חור ףואשלו םימשה ־תלכת תוארל ,םינשושב תוערלו םינגב חושל תאצל

 "םימ יבאוש, תבישיב דומלל חלשנ ,הנש ג״י ןבכ רענה תויהב ,ב״לרת תנשב
 ולכאמו ,ועוצי דפרל רכ ןיאו הרקב תוסכ, ןיאב ,בערו רוסחמ לבס םשו ,קסנימב
 ,םיאנק םישנא תלחנ ויה תאזה ריעב תובישיה .הבישי־ןבל הרות לש הכרדכ ,דסח־םחל
 ,הרותהילודג ,םימסרופמה םירישעה ןמו ,םתיערמ ןאצכ תודרל םמצעל הלודג וחקל רשא
 ודי תחת תאזה הלשכמה חקי רשא דחא ףא אצמנ םרט ,קסנימ תלהקב זא וססונתה רשא
, (■■5״םידימלתה לש תואירבהו םייחה תרות לעו תובישיה־יתבב םידומלה לעו רדסה לע חקפל
 ודי־בתכב קיתעהו ,םוח גת ־ןושרג ׳ר ןדפקה ברהל יבצ־יכדרמ עדותה קסנימב
 ו״לרת תנשבו ."יקלארשי, ןזחהל רזוע־ררושמ תויהל הסנ םגו ;ולש הרותה־ישודח תא הפיה
 "תילכת״ו הרטמ ול שקבל לחיו ,והות־־למעו רוסחממ השקנו אכדנ ותדלומ־־ריעל רענה בש
 הקושתה וילע הרבגתנשכו ,ליח הב שעיו םינועשה תכאלמב המ ןמז קסע אוה .םייחב
 ־ ם״תסה ירפוס םלוא .(יס"תם רפוס לש ותנמוא דומלל לחה תינחור הדובע וזיאל
 ־יכדרמל שי יכ ושיגרה ,םיליכשמ םישגא ויהש ,ר ו ח ש וגב ם ה ר ב א ו י ב צ ,הריעב
 םש םנבהל הסניש ידכ ,ז׳לרת תגש שארב הנליול והוחלשיו ,רויצל דחוימ ןורשכ יבצ
. .םירייצל־רפסה־תיבל

 ,גוהנכ ,״םימי, לכא םג־םש ןשיו ,אל יימ ׳ר תבישיב לבקתנ הנליול םלעה אבשכ

בתוכ - חתפהל לכות הפ המבה״.םירייצל רפסה־תיב תא םג רקבל לחה יאשחבור6סה>תיבנ
תבש לש ידנב םש יתחנה .םידי־תבחר איה הכותבו—וירוהל יבצ־יכדרמ .םיריצל

לכוא רשא םוקמ אצמא םאו ;שמשה יל ןתנ רשא רגסמ לע ותוא יתרגסו * *
ידעב ןיכה רשא אפסמ־רכ הפ יתאצמ יכ ,םכעידוא םג ...הפמ ונחקא זא המש ותולתל
 ןרתתסהב תיסורה ןושלה תא תולילב דומלל יבצ ־יכדרמ ליחתה ןכ .(5 ״וילע ןשיל שמשה
 תא וב ךורעל טקושו יונפ םוקמ ול ןיא רשא לע לדג ורעצ םלוא .הבישיה תונפמ תחאב
 ,םידימלתה ותוא בוזעב רפסה־תיבב ורגמל •רטושה תא שקבמ היהש שיו ,רויצב ויחקל
 הוסמ תאשל הז םימתו ןידע םלעל השק היה ןכ ;החונמב םש דובעלו דדובתהל לכויש ידכ
 ,ולמע־ירפמ ףסכ טעמ חיורתל לחהשכ ותחמש הלדג ןכ לעו ;דסח־םחל לוכאלו וינפ לע
. פוק 30 דעב ןועמ ול רובשלו ,םימי םיתנשכ הב ותבש ירחא ,הבישיה תא בוזעל ודיב היהו
 הלידגהל ויבא תנומת תא ול ןתנ ,ם" ד א ררושמה ןב ,ןוזנבל הירא םג .עובשל
 ,הדובע לש םישדח םייח יבצ־יכדרמל ולחה זאו .תוקתעה וזיא רכשב הנממ ןיבהלו הראפלו

 ולכש וירוענ תונש לע הבאד ושפנו ,רוחאל טיבה אוה .תונמאה יגונעתו חורה־שפוח
. 1 .ךשחו תולדב ,והותב

 י לע חלפנתא •..ליל־ןויזחכ ודדנו וספא ,םייחה ץראמ וטת ופס—ריצה בתוכ—ונימולע ימי״
 י ןתפטקנ הכיא • םתע ילב ולבנ ,ולכא רשא ןכיעטמ יחרפ ביטרא תועמדבו ,יתונש ,ןכיתורבק
 רטיא ול שוכרל ףסבי יבבל רשא תעב ןשע ףודנהכ ןתפדהנ הכיא ? ןכימולע דשלב ןבדועב
 ■ שיח שיח יתודלי שמש ? הבהא תרכזמל ןויצ ןתראשה אלו ןתרבע שיח הז הכיא ? ןכמע
 ־ תחת םירמעכ ולפנ ירוענ ימיו ,המימש הלע רקב םרטב ימולע לט ,האב םי יספא דע
 לע יכנאו " ופלח □נ ,ופמ ״ ופע .םנייב יבבל חמשל םהיתולכשא ולישבה אל דועב ,שמרח

."עמד ערזא יתואושמ

.:הגותתונורכז קר רבעה ןמ יבצ־יכדרמ הלעמ ,"רחשה תולעכ, ,ןושארה ורישב םג

. 2 תרגא (1  י *ירפס :תובזו ץאר (4 .ויוהנייש לש ורמאמ (3 .רעי ילבמ תופושח תועבג (86
' .׳ה תרגא (5 .תוזוזמ ,ץלשת ,תרוה
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 - םי^נ םולח אוש ,יתמחנ אוש ךא
 -םיער תומולחו תונורג ינופפא
—.יתפסא םירתאל רד?ה ימיב רשא

םדא־ינב השממ ימיבש ץורת הילס

,םדי ודני רשא תוקמע תוחושו .
.לעש למ לע הארא תוכופהת *

,הרסח אל בוט לב הבידנה האירבה

- -הרשיה ועקמ םרא ינב ךא

 , יבבל חקל אל םיענ רס# התמ

 , איבלה יניעכ־םיריהזמ םיבככ

 !םדו שא ןושלב םירק ינפ' םדאו

 וריכן.י יתוא םימיא תונורכז קר

- -גרידקל שיח ישפנ הגנ תאו

 יבצ־יבדרמ אצי ביבאה אובכ םלוא
'ג םיפי םסקב וחודל

 , םיננער םיצע םיחרפב וסכ םזע
 ן הליל לט יסיהךב־־םינינפב וסב
 ,םיננאש ךז גלפ ילע םילותשו
, הלעמ הבגה וטישוי תושימגו

, חיר ינשוש ןיב לחנ קלב? םש

תא וליהצה עבטה תוזחמו ,הנליו ריע תוביבסל

5  ולגלגתו וילב ףסכ יצרכו
 חונמ אצמו ףיע לכ ופח לע
—.ולדגי. ביב? םינולא תורדשב

!ינאש ךתא ,ביבא ,אנ'ינמחר
(1 ...המשנל ,וגל אפרמ ךיפנכב

 אל רויצב תירקמה ותדובע רכש יכ ,ריעצה ררושמה לע רוסחמה רבג ךכ ךותבו
:שממ בער לבוס היהש שי ט״לרת ץיקבו .םינטקה ויכרצ תא םג אלמל קיפסה:

חורה ץמא ךב םמי. ,ךתי. ןה !עירת תומאר לא ,בבלנ םלע ,םה
(2!עימשי. ולוק-־-בער יוה-דדוש תע ;חולה שיח רובשו רפוס טע ץפנ

 ,יבצ־יכדרמ לע הלק תבצע וכסנ ,השקה םויקה־תמחלמ ומכ ,תוברה ויתואלתו
 ־תדובעב קר םימוחג ול שקבו ,תודידבה תא בהא אוה .וייח ימי לכ ונממ דוע הרס אלש־
,אלפנ גנוע שיגרמ ןמאה־ררושמה היה הדלותה תוארמ םע ודדובתהב .עבטה רדהבו רויצה■
 ותמגוד םלועמ ומעט אל ץראב םירשואמה לכש־

 םימשמ הסרה ץיפת םיקיז תע
 ;םיריאמ תואובת ידש ביבס בהז רזבו
 ,םיפש חצ חור רובעי. תע הז. ם; לע
-םיריהזמ ,םיפי םתכ ילג ה;:

 ,םילבש ושחלתי. שדק תפשב תע
;וקשי. הפ לא הפ ,םיבהאב וקבח.?

. :״ירשא תע״ הנה .
 ,םילשמנ המקר״יבובן רזנ ינבאל
(3-וקהע ברל למרכ לע ,ןורש לע

 ,רעיה יכבסמ ,שודק לכיהמ תע
 ;ם?מש הלוע ,הקד ,הבז הלפת
 ,רעסה םההויפערס תוכמ ןיב
-(4םיאפע ופקני. ,ויצע שאר ףכי

ויועמ האר אל ררושמה יכ ,חלצומ וניא הלה (הרושה) תיבה לכ (3 . !"םה״ (2 ."ביבאה״ (1
. םיפנע (4 .ומזמוי אלא ,(חוצ ,ק ה ו נ רוטה קר) ״וקהגי, אל םיבובזהו ,ןורשהו ל ם ר כ ה ת*
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 תוריהזל ריפסכ תולצבח תע
 ,ףשר יקד תמחמ לצב ה^רחחםח
 ,תורוא לט עפש וקניו ןהיקדס
-ףשנה תעל וא םירקבל םישדח

ופיקשי. ויז יניע. דוה יפנע. ןיב תע

;םיק^ע ינשושט תלבח יניע
ופיער; םיסיסר םיצצונ ליג יעמד
—םיקחש לט יאלט םיקמ? םיעיבטמ

 , תח^מ ץראל יקלח רשאמ זא
• ...היקנ דש לכמ ,לבתה ןדע ןג

 עגפ לכל ורישכהו ושילחה רוסחמה יכ ,שגאיו יבצ־יכדרמ הלח ם״רת ביבאב
 .ביבחה עבטהל ריעצה ררושמה בש זאו .ונתיאל בשו וב רבג םייחה ץפח םלוא ;הלחמו
:הדלותה לש האלפנה ״רחשה תלפת, תא עומשל הנליו ירה לע רקבב אציו (וילע

 ,התיהג לבת ה^ע לא שדקמכו
 ,ידתמ־זא שדק ,הךונמכ השמש
ן .ךירה תוחכזמכו הרוטיק תלטקכ
 ?הכיא ,םדא ןב !ןהכה התא
 ,ךנה םךר־נדוע ,שר#.לע_ ךךוע
!הינב לכ ןינרי. לבת רוא רבכו

 ,הךיעא רסש (יננה ,יננה
 ,הךשא ׳ הכבא דדב לא שדקמבו
;הניעשת יניע רוציה לכ רצוילו
 תבזמ לע. ,רה לע דדב הפ יעה
 ;חוחינ תלוע לילכ יבל ריטקא

!הנצרו הנחק ,ידש ,הנחק

.ן ו מ ר א ה ־ ר ה לע (והומכ רייצ ,ורבח םע חושל יבצ-יכדרמ בהא דוחיב

 ־יכבנב ודתתסה םיקמעה רשא זועבו—ררושמה רשפמ—ריהב ףשנב ודחי זוולע ונלפעה,
 ,חונל בשנו ונתרטמ לא ונענה .הפרחה יקיזט !רהה לע רשא) לדגמה ריאה ,ליל יללצ
 —!ישמש ̂ ךל םולש,—. הטי תאפל בהז־רורכ ותוארב ומוקממ (1 םילדיא רשעכ ץפק םלעהו
 !ךינש ומדא המ ,ךזחא התעע< שפנהל תרכ רבכ יכ יתימד—המוהה ושפנ תוצילעב ארק
 ךיא •האר ; וינש לע ועישוי םיעבצ השלשו זשומ לשרעב עבט רודכה הצק הנה ,האר ,האר
 רדע :אנ טבה ,הטשו • עיקר גוח •ספא לע תורדהנ תונומתב תוטקורט תועירי הנערתשת
 ינויגל !ישפנ יח—ועי ,האלה ,האלה םש טבה !וסראתי ךיא האר ,רחצ רמצכ םילחר
 אנ האר ,םכט יבשומ םורט ןה , ימוקממ ינקיתעהל אנ וסנ ,ויתא .בר ליח ,המה םיקנע
 הנה ,האר ,האר !םינשח אלמ ףוסאנו אנ גלדנ ,הבה ;ה ןל י וה לע תולגלגתמה םינינפה
 טבה .וילע קפי טאל ״טאל !ח !ח !ח-שמשה רודכ לע וילגר עבראב קסי רוחש בוד
 קוסע קומע עבטי התע .ריעה לע ן״בורה לפרעה (2 תרשחל דעבמ רודכה עבצ הנתשנ ךיא
. (4 ״.דזה םויכ גנע ינעיבשהל רחט אנ ■אובו , !3 ךנוירשא ןויבחב ,ישמש ,םולשב בכש !ונניאו

 ־ריעל בשו ,תוגייטצה-תואב רויצל-רפסה־תיב תא יבצ-יכדרמ רמג ם״רת ץיקב
 הריעבש בוטה ריואהו םתיבב אצמש החורה תצק .,וירוה תבחו .טעמ חוגל ותדלומ
 .הפיה וריש תא בתכ זא .רוסחמה םע הכורא המחלמו הדובעמ הפיעה ושפג תא ובישה
:וילע ךוסנ דחוימ הולשףחש ,"הלילה,

.ה״ל תרגא (4 .ךלש האושגה-הטמה רתם2(71461116!•<. 3( 3 .ריעצ יבצ (1
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 םש םנכהל 'דכ ,גרוברטפל ותעיסנל תונכה תושעל הנאמ לחה ם״רת ץיק ףוסב

 בורמ רבכ ףיעהו השקנה םלעה בלב וררועתה "בצע ינוינה״ו ,רויצל־הימידאקאהלי

י :םישק םייחו למע"

5. 3. *  1.

לג שק לע. םש רעל .,םוי רכע
.לד בכוש/םנ ותנש!םוד ששש
רב ךר לעטא חור,בע םדא

;רש ה!וה,טל ויפיעס.בש רהס:
שיח וחנ.סנ לוק לב ילצ תבשה
!שיא ינב לכיסה ךלשל.לכ התסב

6. 4. 2.

' , ךא יבל׳ רה ןשילחצ חור■
;ךל ,םעשי..רב םונל;ךל ופנכב
,וה תעס,ץע המדניח לכ לא
!וב םיא,ץב םלאנ:יש ליבוי
,תח יחוררינ תודשו,רומ סיר
...ת^ש יל ןיא.ריש ולדוי.רק םענ

, ע.יפוי ידגנ ריוא האלה םש םג םא
, עיגא וידע םא עדוי יש ךא
? והתב יתוקת הגילבה אל םא
ה ינפ ריאת יל ךלש תלרק ךיא
? ;וישנאב םש ןיא יל ריבשו
? והד?, תא יל טישוי ימ הרשלו

׳  ינארל דיתעה תומלצ תבשה־
—  יננעי הממדב יהולאש לב לע־

( ם^$א לע היפע ,הסרה ,זע יגלפ
, םלשש םתא , עבצ תורדא ישבל

1  םימדא םימע ׳ םתב םוהתב יתשו
, םיברע תריש /ףנכילעב /.וריש
, םיאפע ןיב םש ,ןדע תוחור ,ושח
!םימלא ידגוא / הדש ירצוק ,ונר

, הנשוש הנידע /םשב יליזה
, הננער הלא ,חל תעפש יתשו

!היחל עוגרמ ,םירוציה ,ופאש
, תכשל םכיניב יל רצ הפ ינא
, תבאכ ישפנ ,דוע אפרנ אל יעצפ
!הלמזדא ינא - וסלעתה םבלכ םא



 ךותמ וירוהו ויערמ ודרפהבו ,לדה ורורצ תא הנאמ שבח האכנ תורב הנאס תעיסנ
♦ א םיזמרמה *־תונמאה ויזו הוקתה ירחא הקוחרה ךרדהל אצי הבחו רעצ .גריברטפל

:ול רזה (* ףונהב עסמה ימשר תא ונל ראתמ אוה הנהו

 םיאסריקסע לא יכ יתימד , הכולטה־ריע לא הברק <2 הדובכה לכ םע הנוכמהש תעכ״
 רוק בע םיענ לצ םקיחב םיאשונה ,םיקרקרי םירעי ;םש םג םה הדלותה יפי .ונחנא םיעשונ

 םע רינ• תודש ;ולכ—םהיפערס ייב ןגנ םיביטמה הדלותה ינגנמ תיקהל םנ , שפנ בישמ
 לכ ראפב םיססונתמו הבר ץרא לע הרקי העיריכ םיערתשמה ,תונוש תואובתמ םינוש םיעבצ
 רושימ-ץרא .םניא דוע םה שנ ,דימת עבמה תוזחמ םיראפמה ,םילולת לוחיירה ןוספא—חמצ
 .,םהידע ונתי ריבכמל הצב-ימנאו םידרופמו םירזופמ םידחא םיהיש יכבס .יניע דננל הלבת ילב
 רהוטו ,דגנמ ודמע הגות ףיעצב םיפלועמ םינטק םירעי . תאזה ;*ראה איה ׳ו לובכ-ץרא יכ
 ...י האלה ...שמש רהוז • הסכיו ויפנכ תיטומ שרפ רשא , בצע לפרעל ומוקמ בזע םיטשה
 לכל^יוברטפ ריעה הארס רשא אלפנה רויצהו הנומתה תא יניע דגנל הלגיו אצי שמשה
 יפלאב קחצבי הלעמ הלעמ תולעל הנצמאתתו דחי ומרענ תולונע תופב .קחרממ הילע טיבמה
 _ ןהיניבו ,הפרחה רוא יגלפ ןהילע ואשנ םילכיח ינג לש תוכורא תורדש ן שמש רהז יקיז
 תעל תעמו ,דנ וסכ דחי ובצנ ,ומרענ הלא לכו .םיסדרפו םינגס תוקרקרי תודוקנ וטיבה
 ־ונלבקיו ונדגנל ץר קיתעהו לודגה תיביתנה׳תיב .הנוכמה לילה לוק ...לדגו ךולה וכלה
 תוריטו םילכיה הנהו .תאזה ריעה ךות םנ ינפל ףשחנ רהמ שיחו ,ההורל םיחותפה ויחתפב
. (4 ״. . .דאמ םיבחרה תובוחרה ידצ ינשמ :ססונתי תובגשנ

 ,הנושארה םעפב הנאמ הארש ,םיה לש רדהנה הארמהו הכולמה־ריע תראפת
 האילפה דוחיבו .ויניע הארמל םלוחכ היהו ריבכ םשור תיטויפהו הכרה ושפנ לע ושע
 םלוע םש" .ריעצה רייצה בל תא ,םירקי םילספו תונומת האלמה ,תונמאל־הימידאקאה
 דע דסמה ןמ . םלועמ רשא םשה־ישנא ידי ישעמ םיאלפנ םירויצ ויתודג לכ לע אלטה שדח
. (5"םהב תתמועמ תולמעהו תואשנה תופכה םגו ,םילתכה תא םירויצה ופכי תוחפטה
 .הגשה התואב ולבקתנו ,ןחבמב וחילצהש םיניוצמה םידימלתה דחא היה הנאמו
 ,ותדובעו וידומלב קוסעל לחה הזע הקושתבו ,רתויב אופיא הלדג ותחמש .הימידאקאהל
 ןקסעהו רישעה דמולטהל הבוט ריכה ןכ לעו .ותיחמל םיעצמא לכ ודיב ויה אלש אלא
 ריש םג .שדוחל לבת ב״י לש הכימת ול עבקו וקחד תעשב ול אצמנש ,ןאספיוק ןרהא
• :ודובכל שידהה ׳הדות ישחר״

 ,יתבלכה ךלמ תי.רק גךובךט9לו

 ;ינובס רהמ תושדה תואלתו

 ,יתהנאג דדב הברעמ רערעכו
 ;ינולכ־טעמב הרק םג בער םג

 יתרטמ ירהז בורקמ תוארי
־־ .יתבל שיערה םג יעצפ לידגה דוע

,ומלאנ תורעבל-!אלפ ,יוה-סאתפ

;ינחנת הוקתה ןנאלש ם; לס

 , וטסוי יל דוע אל לבת םג שמש

 ;יניע זחת םב ןה עשיו בוט םג
 ? םייחל ןתנ םג קיתמה יל הז ימ

ד םימש ךאלמ וא ףלש וא בורקה

 > המדא לע ריצ אוה םי.מש ךאלמ

.,ינקיזעוה אוה ,ןמפיוק ןרהא ומקר

.םש (5 .,ם תרגא (4 .היררפ יתלב (3 .עססתל ותנוכת (2 .(?ץס■ (1



!79 השדחה ו נ ח ו רפס

 תירילה ותריצי אוהש ,"דבואל הוקת" ןויזח־ריש הנאמ בתב א״מרת ףרהב ^ביאל "
 היה אל הנאמ יכ ,הזה רישה תא רטנ אל לבא ;התומכב הלודג רתויה * י י
 ורסחש םירבד ינש ,ןויערה קמועו יגולוכיספ חותנ תשרודה ,תוגרדה תביתכל ללכב ל;
 תריש לש תומימתהו ךוזה ,ךורה םג ,הדלותה יפי םיפקתשמ תאז תמועלו .וגרדוו
 המיאופה לש הנכת ירהו .בלה־תוכפתשה לש ןוזחה ותואב הקיפסמ תוריהבב ה
:(1םיירוגילא םה הירובגש ,תאזה תינוי

 הבהא הל הנהיו "הנוסא" תב "הוקת״ב ושפנ הקשח ,רעונמ ״דבוא, ,םימיל ריעצ שיא״
 קבדל רמאתו החורמ םהילע הלצא ,הנומא ,המאו ,וילא הינפ הריאה ה ו ק ת םנ .הרוהמ
 רמאיו ,ה ו ק ת ינפ תא , םיללעמ ער ךא רישע שיא ,״חלוצ. אריו םימיה וכרא אל . בוט
 תא וחידה רשא ,לעילב-ישנא ול רכש הבוהא רבואמ הדירפה ןעמלו ;ותיבל האיבהל

 תיבל החור תורמל האבוה ה ו קתו ,יחד לא יחדמ ךלה יכ דע ול ונמט םישקומב דבוא
5 השפנב הבהא רשא המאלו הדידיל השפנ המגע יכ ,םימיה לכ חור•תבוצע יהתו .חלו*
 לכ האשניו הדבכיו וירדח היאיביו ,הנומא ,המא ירחא םנ חלוצ חלש הינפ רפכ ןעמלו
 יכ רע התב הוקתל חומוחנת העיבה הנומא .ומע לב ובל יכ ףא ןיע-הארמל םימיה
 הדלי הנשה תפוקתל . םישדח םייחל הבש המא תרבחבו , הינפ לעמ העמד טאל טאל התחמ
 ,האוש תחת תאזה תעה לכ לנלנתה רבואו .״רשא. ומש תא ארקתו .ח ל ו צ ל ןב
 רשא /הנות. וילא האב זא .ןוסא לא ןוסאמ רבנ״הלטלט והולטלט רשא םירקמהל קחשמ יחיו
 חיבשהל החילצה יב דע ,םימוחנ םירבד ,םיבוט םירבד ובל לע רבדתו ,היניעב ןח אצס רבכ
 רשא םלהאב רונל םהינש ואציו .תירבה תרוסמב התא אוביו ,ותבוהא ה ו ק ת םש ובלמ
 ץקמ .םחיתוכופהתו הרבחה ייחו םת״טרתו םישנאה תא דוע אושנ ר ב ו א לכי אל יכ ,רעיכ
 לע דימת הלע ותבוהא ה ו ק ת רכז םנמא " "שואי. וסש ארקיו ןב הנות ול הדלי םימי
...ויתוילכ ץחכ חלפיו ובבל

.ןושאר הזחמ
 .םדרנ דבוא בכוש אשנו םר זרא תחת .הלילה תכשח ריאהל טאל טאל לחי רחשה

 ,שרשמ םירקענו םירבשנ םיצע יעזג וארי םשו ׳הפ .והנבבוסי ,םימי ריבכ םיזרא־םע ,לודג רעי
 !םיסיסרל תצפונמ תדדוב הכוס הארת קחרה אל . לומתא םוי ללוחתה רשא רעסה ידי תרנתב
--------.םנב ש ו א ותשא הגות םע דבוא ררונתה הב רשא

 ךליו ונכשממ ןוזפחב שיקי) דבוא

,לבת תוכפהתמ חרבא הנא ,יוה
1 ינורתכ דימת תוארונ תואלתמ

ן (יברקב ייפערש בורב שופת הנאו הנא

 :ה\ךא חל קיחצמ ׳דבוא ,יב לתהתו
לעממ םיבע לע ינאשת וא

 ,יתשדג הנמ יכ יתחנז לבת
 ־:והנ לער יכ תמ יל ימ!
 ,המיבא ישפנ לע שפנ טאשבו
1  הלמ יגב ׳ ללמא ׳יב איה םנ יב
 םילגרל עבשא ןוג; תקעמ תע
 הלופא ץרא לע הכו ןוא ילבמ
 ,תכס ךא יניע הנש ילבחבו
-ןי.א הל הנש-ררועתת ישפנ זא

;םימש תונויזח ישפנ ועשעשיו
 תחשה תומוהתל ינדירות וא
—• הורחא תומ דע תומ תכשחבו

:יחנ ךא שגפת ץראב טושת יכ
;ןודבא שא םש ,הללוז ברמ םש
 י ,שעג רה תבל םש ,ץרא דער םש
[ — הצור תלכאמ ,םיצירע ףכ םש

• םדא י יגב תומדב םיטששכ םיגשוב (1
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 ,הולא םלצ םג ,םדאה ן3 םג
 חצרו דיפ ךא ,תרעבנו דוש ךא
 , חצנ. ה^ר; ןה םינדאו בז; ךא
 ;שפנ תמבהב איצמה תומ ילכו
 וראשנ תוללוע םא םירקמ ינשמ
 ,ןוילכ םג ריצק ומל םג תישי

 ,םמוקתי רצכ ובהוא לע ׳ייחא לע
 ,ךשך ילבמ (1 ונפושיו ונפדר:
 - “ ♦ ףדו ל5 ונטמ דודש לופי דע
 ,ה^קשא יתרמא רעיב חפ םג
 ,עוגרמ אצמא לבתמ האלת חפ
 ,חוכפחה ךא חפ םג !יתיגש ךיא ךא
*  :(2 הלס םידעיב קדצי רשי ןיא

 ,ותךואמב ריפכה ףרוט ,םמוח םש
 ,םימכ בר םד םרפה התש: םש
 ,רעי,יצע ןיב ומהי,באה בד םש
 ,עירפמ ילבמ תתנו הבושבו
— •וחצר: ״וגירה: חחש יריעשב

 תהצנ תבהלש !יבל 1 יבל ,יוה
 !העקש ןה רבכמ קמע ,קמע ךב
 םדקמ םימ: ירקמ לב דיבזא ךא
 .החקרמכ חתר? ׳רעסי יבבלו
 ,יתבש: ןנאלש םלע ינדוע
 יתבהא ׳ הוקת ׳ הי,פ־הםיה תבה
 .החקל יבל היניע םסקמבו

 ,יתקשנ •ימלצ ,יתפאשחילמ
 :יתעבשנ שלק הל חצנ תעובשו

 — .התרצ הגות יתיב לא אובת לב
 ־ ,הקמחתה ינממ איה םג םנמא
,הבישקה אל ילוק ,יתארק הל אוש

 וריתסה התוא שפנב יאנוש יכ)
 .(חצנל השא הלוצ לא תויחל
 הנמלא ףיעצב ה נ ו ת זא ברקתנ
 ןרע:יכבם •יבחךךובהבבמ
 ,ועקש היניע ,ורוק הינפ
 ,ה;דערת קירי , להנתת יפש
 ;םיפעפע ןיב ץיצי, תמ טבמו

 ׳© שלה לוק ׳הלוק םענב ךא
 ,התרצב יל העיבה תומוחנת
 התארה ,דבוא ,יל טלפמו רהס
 .רעיה יקמעבו התכמ ימיב
 ,יתכשמנ הירסא תעד ילבמ זא
 ,יתקבד הדותבו הוקת יתחכש
ה דלד יל ןס הימי, תאלמבו

 !םיער המ וינפ ,שוא: הארק ומשו
 ;וציפי,העוןו ,םיפעוז ,םילד
 ,ינובס ׳ ןבה םג םאה ,ומינשו
.ינופר: אל עגר םג רעמ חפ
 ,האלתו למע לכ חבשא :יתרמא
5  ינתיכק ^ן קר ,ער קר םה ךא
 ,וצמ,י ,וקני: תוקולעכ ימד
 ,וכסמ: לער ךא ימימ יוקשבו
־ — ובירחי., הה ,טא טא ימ יגלפו

: (ליקב)

1  תפתה ידלי. ,יוה !שוא: !הגות ,יוה
1 עגר ינמ ופרה ׳ דבוא לע ימוח

:הגות

 ז ךנה הלוחה ,דבוא ,ךל תאז המ
 ,עוגל דומלג דוע ךבזעא אל זא
 .עגר ךל שיהא הפורתו רוזמ םג
1ל>ד ךא וימס •אפורכ שרדת לא

^2( 41110 .ינמור׳ (1
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 אלפ יפטנ יל םש ׳ן
 ,וראשנ יל דוע לומתא םוי ר.,. .
 ;יתאצמ ילהא תלפמ דע ןיב
םידחא םעטת ךא ׳ ןתא״ףל םתוא

-המדרת ריגסה ךיעמ תוררמשי
,הפחד ךתיב למ ןלע תולש תע ׳ - -י-!יהנו דש ל? , הלחמ ל? חכשת דע

:דביא

 /נובזענ אל םה םא ?תומולחה המי
1 ינומכ ץוצר לא טלפמ דוע ןיא זא

: ח ג ר ת

,חכשת םתוא םג יעגרה ? תומולחה

 , חיכ חרפי. ךממ א# ןוימד לכ

1 - - הוקת םזע רכז םג ךממ רימת $
:(המדרתמ ץיקמכ) דנו#

? החכשא ה1רואה ? •דיא !הוקת
*םיתבבש רמ יתאכדנ אל םאה

—? יתכוהא הוקת םש יתחכש תעמ
:הגות

 ,תלאט יהמ הכ הכיא !דכוא ׳םה

 !םיפעדםיללצב קחצתו בו^ת ינ

 ?הריקות ,הוקת ׳הדגוב םזע דועה
?ךכל ׳ללמא ׳חקו התדועת

1 (! ה;שות םג ךל הצע לכ ןיא זא ,יוה

 םיתשו תחא אל ׳הכזו ךבל תיש
 ,תשע.םג תצר ,תכשמנ הירחא

 ,תקחצ ינממ ,תרקוה התוא
?תחכש ךיא ׳יוה ?האיבה ךל המו

 ן עגר הרכ אל ,העשעתשה ךתא זא

 ,דשאה ימשמ תלפנ טעמכ ךא
 ,הממשל ךפהנ ךא ךנוה םג ךנוא

 -תיאר אל דוע זא ךתוקת ינפו
1 תלכסה התע ךיא ארקל המשכו

:(בל שגרב) דבוא

 ז הקיתא הרקת יב הדגב אל !אל •אל

 וצפח ישוע לכ םע חלוצ ידיו

 ,וריתכה חצנ דע_ ינמ הרקת םה
— ג ורידקה ,וכישחר ייח שמש םה

:(הבהאב ותיא תקבוח) הגית

,דבוא ,אנ הבישקה

 ,םרח הארת יב ,חצנ הרקת חכשו
 ,יתדל; ךל רככמ ,שואץוננבו

- -.ונילא ברק םש ,הטיבה ,אוה םג

.(ויתובא לא שיהלצעב ברקו ךלוה ש ו א י הארנ קוחרמ)

 ,הסיעכהל ו המיערהל ,הוקת שא ,הנוסא תא םוטשל חלוצ לחה הכו הכ ןיב
 םירפצכ הסא םע טלטהל םויה לכ תובשחמ בושחתו ,ח ל ו צ ם ה ו ק ת שפנ םנ העקנ זאו
 יכ לע והמחנלו ותוארל בושל ףאשתו ,הבבלב תולסט םש דבוא רכז םנ .םישקוי חפס
 קוצמ שיא לכ ירחא השרדב האכנה השפנל תוסוחנת שקבתו ;דיה תקזחב ונממ החקל
 לא םוימ הנומא תא רוצל לדח אל ח ל ו צ ו • רצממ וצלחלו ועישוהל רהמל שפנירמז
 הנשרניו הב ופא הרח יכ דע ,םיצרמנו םיחוכנ םירבדב וקיח לא ותפרח הבישה איהו ,םוי

 • ולובג לכב לנר ףכ ךרדמ הל תת ילבל ונוצר ישוע ויתרשמ לכל וציו ,הפרחב ותיבמ
 ,אלמ הירחא םינוטה םינוטה וארק ריעבו ,הלגר ףכל חונמ אוצט ילבט הנומא- הדדנ זא
 םידחא םימי רובעכ .הלילבו םויב הסחמ האצמ םיפכבו םירוחבו ,םירעיבו םירהב עתתו

 ,והמחנתו ותבש םוקמל שה^ו ,והריכתו ובכשמ לע ויריצב ךפהתמ חנאנ דבוא לוק םעפ העפש
.והבהאת רועו היח ותיקת דוע יכ עומשל וחור יחתו ,התב תאו .התוא תורוקה לכ תא ול רפסתו

,העושת (1
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האירבה טקש תיבשה רשא ,ארונ רעס םוי

 י ביבסמ תוחורה וכז המ התע
* !וריטקי. םחוחינ סיר .םיענ המ
 ואלמנ וידב חמצ לכ .ץיצ לכ
 ,םשגה יפטנמ םילסה דשלב

— .םיעתל לדג? .אגשו עבש יבו

 .ומידאה עלותה םיננע םש רוש
 וריהזנ ומיניב תלכתו (̂ םפדה
 ;וצצורת? םש תשק יעבצ ללשו
 גלשב םיפסנ םש םירהה ישאר
 י .וקרב? ,ורהנ? בהזב התע
 ,םיאפע קרקריב יער לחא םש
 י ,ביבסמ םינוח ול םענ יללצ דוע
• .ןולסל דעבמ המיבא ,רבהו
.עוגרמ שרעמ ורוענ ויבשוי
 .הבישה םשפנ הננאש המונתמ
 םבל לע םךיבו ךךב וערכ? שיה
 לבתה ארב יב ,דסח לא ודוי
 ;דעצ לב.לע ןיכה םענ ךא הבו
תעבונ םבלמ הב! הלפתו'

 תא בזע חלו צו םויה יהיו .ותיבמ הפא השרנ תעפ חלוצ תא תניוע התית הוקתו
 הל היה רשא תיבה תא בוזעתו הידי לע הנכ ר $ א תא ה וקת חקתו ,ורחסט לנרל ותיב
 םיבר םיפי בשתו .התחונמ םוקמ היא הל עדונ אל ךא ,הטא ירחא שורדל אצתו העוזל
 .דבוא וב ררוגתה רשא רעיה תברקב התיבה הפפא רשא ,דדובתמ ןקז שיא להאב
 בל תבוט יהתו היחתל בש ה וק ת חורו ,ורדהו ודוה לבב בש ביבאהו רבע ףרוחה

...העבט ישכ ־
 הלילה תמדרתמ םוקיה לב ריעהל 0 הפשנ רה שאר לע הוקת ךלת רחשה תולעכו .

 לכ ילבו חור׳ץמאב ךלי יכ רוציה לכ בל לע רבדתו ,לעפמו השעמ ייח רואמ תונהיל ידכ
 יחרפו םיקרקרי םיחיש ןיב .דלחב ותדועת םיקהל עבטה ריכא ול םש רשא הרטפה לא דחפ
 .םירבע לבט .רחשה תיטוד עירפי םיענה הלוקו , ףופטו ךולה תאז םיסשה־תב ךלת הראפת
 יפטוע םיקמע וטיניבו , םימלוע גלשב םיסקמ םהמ םירחא ישארו . םיאשנ םירה ופפורתי
 קמעב האלהו ,םיעור ילהא וארתי םשו הפ םירהה דרומ לע .םילחנו םימ תוכרבו קרי

 וספ ולעפל אצוי ןויזחה .הלודג ריע תנכוש
.ה ו ק ת ןועמ תוביבסב

:ה ו ק ת־ ,

 . ופלחי טא טא. לא תכשח יללצ
 .סורז ךז רוא לפרעתומהתמ
. ן םידק יספא לע עקב? רסש

 .וניבלה הלדבה םילק םיננע '
1 הארמ ףי? המ םימ$ תלכתו

ו יאצאצ ,וררועתה ,םירפצ ,הנדע
 שמש תאצ םדקנו הרישנ הבה
 !םימש םורמל (2ורירפש ןויבסמ
 !המונתמ וריע ,םידק תוחור ,ורוע
 ,ולצלציו ומהי !םילע ןיב ושת
י  (3 םיתלצמב ומעני. ונרישלו

 ■ ,רעסמ םבלכ םתדרח שמא םא
 - םתרתסנ ,םתסנ םיעלסה יקיקנב
 . ,עבטב הממדו טקש ןה םויה
 ;ןיא דוע דחפ םג רעס לב ףלס
 עלב / תיחשה אל שמא רעס םג
 .סורה רהט ךא .רגסממ אצי

 בטק ידא לב םג רוטיק לב רסה
.(4 ר^נו תירבג .ה^בו שפרמ

( 881£4,ץ31ו!>2( 11 .םקוש(! 3 . #א68.1 ) 4 . * קדז רוחצ גרא ןימ (5 .פ8ך>ו18
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 ידש לא קירי, יכ *הטימש וחלשי.
- - .םהיפכ ילעפ לע ויתוכרב תעפש

 תעמוש ינזא םש לילחה לוק המ 1 םה
 תחשה ימךב םידה דה לוק ריעי,
?לענו בגוע ,רונכ לוקמ םעני

 תדדוב עלק ןש לע ןח תליא
 ,תבצנ םמוד םש לולת רה שאר לע
- -.תבשק הנזא העורה ריש לוקלו

 ותראפת יבצב אצי התע !חאה
;עיקר גוח לע םידקמ שמשה
 ,ופטשי רקע לכ לא ךז רוא יגלפ
 י ז?̂— ץע לכ הקע בהז רהזנו

 ;םיללצו תורוא-תועקבו םירה םש
 ;תלכתו םחכ־־תודש םג םיצע םש
 ,ךלרבו ףסכ יארכ רא:ה ימ םש
 ;וחישי וב םג ריפס יבע ירדע
 הרא סנכ ףוקש חור םיכו

;רחצ זוא ףועי, ותצונ קרבב
 החתפ הנשוש לחנ ףוח לע םש
 ;הצורח הרובדל הדשלו הסוכ
 ליל לט יסיסרו םשג. יפקנ םש
 ;םררק וחלשי םיאלפנ םינינפב
 ופסאנ םירצוקה בחרנ רכ לע םש
 ,וליבוי התגה ןרב תואובתו
 רענה יפיב םידמחנ םידליו
 ;ופטקי תורטעל םיחרפו םיציצ
 זראה תחת םש ,יעור הארא םש
 ;חוני םיללצב בשע עצמ לע
דמח רה דרומ לעד;:מורךע

48ו השדחה

 ;הרדל למאיןקר קרי. תעפש
/  והנשמ םג םש ,ונואגב יבצה םש
 ,וצפקי. ךרמ ילבמ עלס ןש לע
- -!וריתי, םהיניע קרי. לכ רחא

: (חור שנרב)

 !המונתמ וררועתה !םישנא ,ורוע
 חור ץמאבו י בצע לכ וריסה
 ד ברע דע ואצת הדובעל ,הכאלמל
 ,ףתזה; ערזו ךתמדא דדש
;םיפכ יקנו רשי, רכא התא
 סלתעבש הק אצמת דוע !ארית לא
 ;ם:מש ןגדו הטח תוילכ בלח
 ,ם:פא תעז הליזה ,שרח לכ
5  עיבי. ךדובכו ךלעפ ראפ
 ,םיעגרל לדגי. זא ךנוה םג ךנוא
.עיבשת שחל זא ךיאצאצ םג
 ,הנומאב רחוס,םש ךפסכ ךלשה
;םיבר םימי. ימ לע ךמחל חלש
, (1 תופעות ףסב ףוסאת ןח !דחפת לא

 !הלס גנע לכ ,דבכנ םש ,קתע ןוה
 ,םיחמרו תוברחב ,אבצ ,םש ושער
 י םכצרא דדוש ביוא לע וחיגה
 ,ועישות םבצרא !תומ וארית לא
 • ולחנת םירידא םירובג םש םג
 ךיעושעש םוקממ ,רענ ,םש הצור
;םידומלב דוקשו רפסה תיב לא
 ךמכש הטנו ךירוה תיב בוזע
 ,ךבל לא םייש ךא ,עגפלכ תאשל
 הלהא אצמת זא םוי אובי, דוע יס
— .הלס גנע םג ,דובכ םג ,רכש םג

 עינה יכ רע ,םיענ לוקב רשתו לצט שרחבו ידש תואנב חושל םוי םוי הוקת תאצי הבב,,
 .דבו הכ ןשיו י ,הלוקל ררועתה רבואו .־יעיב ורדנב רחא רקבב דבוא ינזאל חלוק
תתעט ודחי ועבשיו דאמ וחטש םיבהאנה .הידי לע ר ש א הנבו םיחרפ תטקול האצמיו

.תב־הדו
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4  ותביהא ח ו ק ת האצמנ יכ הנומאל דניו ולהאל דבוא בש זא .שינוטאיתעובש
 • , .להאה יתכריב םימדרנה ש ו א י ו הגותל רבד ץמש עידוה ילבמ ,־ילא ושיהה ורהיו

 ץראב החונמ ואצמיו "רשאו הנומא םתאו תאזה ץראה תא ובזע ה ו ק ת ו דבואו
"םהייח ימי לכ םימיענב ומלעתיו תרחא

 .הרבחהו האירבה ירדס לע הרמ הנולת עיבמ "דבואל הומת, ןויזחה ריש .״״,״ .״.
. • • • הטיא  תברק תא שקבמ ,םידז תעשרו עבטה יעגפמ לבוסה ,ללמואהו דבואה

 ףיקתהו חלוצה םלוא ;דיתעב םיבוט םימי ול היטבתו ובצעמ והמחנתש ידכ ה ו ק ת ה
 "ישוע תרזעב וילע ודי תא וריבגהב "דבואה ןמ תאזה הנורחאה המחנה תא םג קשוע
#  ודי םצועב ץירעה חלוצה הטבי אושל ךא . הלצהו חורל הוקת לכ ובלמ וריסהבו ונוצר•

 .(*עורזב ול השעש ליתה לכב תחנ אצמי אלו םיהלאב הנומאמ קוהר השקה ובל יב
 הנעתמה דבואה תא םחנל ואציו "ותיב תא רשואהו הוקתה םג ובזעי טעמ טעטו
 ןועט תא אוצמל המדק רבכש ,הגוטאה םהל הרות זא .ש ו א י ה ו ה ג ו ת ה די תחת-

 ץראה תא ובזעי ודחיו "םימשב איה רשואהו הוקתה לש יתמאה ןכשמה יכ ."דבוא
.רעצו זגור האלמה-

 ותיטג תאו "דימת ולצא םיקזח ויהש "םייתדה ויתושגר תא ןאכ עיבה הנאמ
 ,והוטכ רייצ^ררושמ לצא רתויב הקומע תויהל הלכ* אל וז היטנ םלוא .(2תויטיסיפל
.יפויה הארמל ץק ןיא רשואו אלפנ גנוע שיגרמה•

.תוימואל

 םיעגרל עמענ הזכ
"̂םשפא לכמ ל1ק
 ? ונמע לבנ לבא יב•

 "הספ ונתמצע
 - השמנ ודח ל^
?ונבבלב םייס דס ןיא

 רתי לצא ומכ "הנאמ לצא ררועתה ""םימורגופ״ה ירזוא "ב״מרת ביבאב
:״םלוע םע״ םעה-ריש תא זא בתכ אוהו ,ימואלה שגרה ,ונירפוס

.חצר. לכ ארי? אל
חצנל לי:בן אל
:חור יסנא בר איצומ םע
,םיולה ,שינהןכה
 ,םיאיבנו םירךושמו

— .סול לע לא־ידןא יסדה

 ג ושח ,וניאנש "יו.די
 ,ושנ הביא רשה־

;םכיניע הנחקפת זא
 /ונייח "וארת 1?
 ,ונימאה / וליכשה
.םכילע ונא םילענ יכ

 םי:הה ילגבו
 םרכש תחסמ
 החמ? תוכלממ יד דוע
 " יבי הבךה םע קר
 יחי חצ; אוה קר
ותרח חצנ וירואמו

. ,ר קר האורה הפקשה (2 .הקוחכ (1
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 ־ריעל בושל ,הימידאקאהב םידומלה תנוע םותכ ,הנאמ ץפח הנשה התוא לש ץיקב
 הדש תברקבו וילע הביבחה ותחפשמ גוחב שפוחה-יחרי תא תולבל ידכ הנטקה ותדלומ
 הכולמה ־ריע תא בוזעל והנתנ אל ,וב ךמותה ׳םימש ךאלמ" ,ןאמפיוק םלוא ;רעיו
 *ל לבא ,לועה לע וב ץמחתה ינעה ררושמה בל .תונוש תודובע ודשח בקע וילע וסימעהב
 רישה תא בתכ ,ותדלומ-ריעלו וירוהל ויעוגעג וילע ורבגתנשכו .וביטיטל ויתפשב אטח
:*ןוימדה יפנכ לע יתובא לא העימג, הפיה

 חולש ץח? ירוה לא ,ירוה לא —
 !םיקמעו םירה ןיב הפועא ׳ שוטא
 ,חורו רוטיק יפנכ לע ה$ועא
!םיקרבכ תוצר תולגעב אשנא

 ,הגוחמב דדונתת יתחת ץראת
 ; םינחמ תלוחמ? ואצי םידעיה
 "הגופה ילבמ וקש: םילגלג
■ —.םדוא הנלצת לילחה לוקמו

 " םירפכו םירע. ופמ לצכ !חאה
חפדרי תוניזח והער תא שיא

/םירדעו.םיעור םג-ןלע_ ףיעת ךא
— 1 ופלח: רהמ םירבא ל;וד םג

 .,המוהמה הטקש שיח "לילחה םלאנשיח
י  (1 הלצמה לצלצתג הדמע הךוב?ה
 : המוקא ימוקממ טלה העש !חאה
^..1 הלפמה לא יד?נ םיצר ירוה םש

 " ויטנ יתארקל הבהא תוערןו
 י וקילדי. יתותפש תורעוב תוקישנו
 " וימהל. יפערש הגה לכ ילבו
♦. • יקירי. יתוילכ״שא יניע דעבו

 עוסנל ידכ הלגעב וירוה םע בשוי אוהו ,רוטיקה־עסמ תבכרטמ ונויזחב דרוי ררושמה
:רקבה רואל ותריעל
 ופקשנ םידקמ רחשה יניע *•

 ;וריא: בהזכ עיקר תוצקו
 ,ופלח והגנמ ץוק ליל יללצ
.וריאשה ומירחא הרק םענ קר

 ,םיפעפע החקפ הל? לבתה
;חוחינ יחרפמ רומ תרטקמו
 .םיספא לכמ ״ ףנ? למ ״ רופצ ל;

 —.הכב וגהי. הדות ריש ,ךרב ריש

 הדלותה הטקש הז הי-ריש לוקלו
 ;היאצאצ לוק בישקת שדק ליגבו
 הדמחנ העבג שארמ הז ריש לוקלו

.היבשוי ןיב ינאו הלגע ץורת

,ובשי. ילאמשו ינימימ ירוה

;(2ינביהרת םניע "ינתקבח םךיז

 ובבוד םתותפש הגה לכ " לוק לכ
—.ינללהיו ירצכ ימצעב אב:

 ו םיתע ירעב אב םוקלה לכ י חאה
 ! ףנכ ילעב לכ וארקל םולש יל
 םיתלצמו בגוע לוקמ הלענ ךא
־— 1 ףנעה שארמ האיקוקה לוק אוה

■ םינולא תורדשו
םינשדו םיננער
;וליהצל ןלע יל
,םינג םג ״ תודש םג
(3 םינשוש תקלח םג

ג וליג: יבוש לא

.שמשוש העורזה המרא תקלח (3.יחור דדועת (2. ןומעפה (1



הנאס יבצ יכדרס18(?

 התארנש ;תואיצמה יגפמ וחדנו הליל-ןויזחכ הרהמ ודדנ הלאה םסקה תונוימד םלוא
 *ריע לש תוהובגה תומוחה ןיב לצכ העת ינעה ררושמה .הביצעמו ההכ רתוי דוע םלומל
 וער .המוגע תודידבבו ךרכה לש לקלוקמה ־ריואהב ,ץיקה ברשב הנעתהו ,הריבה

:ןוגיה—אוה ידיחיה

 !ינשטתאן לא ,םיענ ןוגי, ,אנא

;תפנכ לובט ןה ןונשה ףצה

 ,ינלעה ה$?מש ןדש הוא וא

- (1 1 זופתה תומהתב ינעיקשה וא

.הנבשא דדבו יכנא בצע

;היאשו הטש ךא,ערו חא ןיא

 ,הנואשו לבתה ׳ םוקיה לע ראא

(2.ה;מוד קמע-יל דחא םחנעו -

 הימידאקאהב םידומלה בוש ושדחתגשכו ,הנאמ לע םומעשו ןוגיב ץיקה רבע הככ
 ;היפאגמיגה ירומלו רויצה תכאלמ לע זא דוקשל ףיסוה אוה .םיתעבש םהילא ותקושת הלדנ
 ןכו .תיצנארפהו תינמרגה תונושלה תא םג דמליו ,םהב םיקסוע הימידאקאה ידימלתש■
 הימידאקאה תקהלב רישב קרפ דמל אוה .הימידאקאה לש היגונעת לכב קלח ה3אמ חקל
 ,לשמל ,הגגח , 1883 ,ףרוחה ותוא לש םראמ ח״כב .היתוגיגח לכב ףתתשהו

 ;לאפר לודגה יקלטיאה רייצה דלונש תעמ הנש תואמ עברא תאלמ םוי תא הימידאקאה
-* :איהה הגיגחה יטרפ תא וגל ראתמ הנאטז

 לבב ודמע חיר ינתונ םינצנו םיחרפו ,םיידע ידעב וטשק םיאשנהו םימרה םירדחה לכ,
 ובותכש ,לודגה רדחה יספא לב לע םיענ לצ וטה רשא ,ומקוה םימר םיצע םנ .םימשא ■

 ירע .לאסר ריצה ירש ,םיאלפנו םילודנ י םירויצ העבשו םישלש םע לבק הארמל ונצח

 לומ רדחה ףוסבו . <8 היגולותימה לכמ שיש׳תובצמ םע םיקלטיאה םעט ישל היה הזה רדחה
 הבוצח ריצה תנומת רקי םיסב לע הראפתל הססונתה ,םיבר םינצנו םיחרפ ןיב ,חתשה
 ינש .הארמל דמחנ םיחרפ-רז ושאר לעו ,י ק צ י ר ב א ל רוסישורפה ידי השעמ ,שיש־ןבאמ
 .־£עכתה ןמ טעמ האלה .ןח־תיול ול ופיסוה וילתלת תוצווקו ״ הלודגו הבהא וקישה ריצה:

 .וילעפמ לכמ אלפנ רתויה רויצה עיפוה ,ןופסה דע ולע רשא הראשת-יחרפ ךבסב ,תאזה
 רשא ,רוהט ףסכ יחפ יעוקרמ היושע תראפת-תרטע וילעו .הפי ןחלש דמע הנומתה ןימיל
 לע םלועףורבזל החינהל ,ימורל היסורמ םידימלתהו םיריצה לכ םשב הימידאקאה חלשת
 םויה רבז דבכל םיאבה ,םישיטסה לכל המכ הדמע הנומתה לאמשלו .הזה םרה שיאה רבק
 ןבה ודמע םיררושמה תקהלו ,תוניגנב חצנל האב רשקה לש םינגנמה תקהל .םהיתפש בינכ
 תחפשממ םיבר םנ , לולכמ ■ישובל םינזורו םירש הפ לא השמ אלמ תיבה לכ .םרמע לע
 .ותיער םע רימידאלו לודגה ךיסנה ,רסקה יהא ,הימידאקאה אישנ םשארבו ,ואב רמקה
...״גחה לחה יכ תואל העורת־ריש םינגנמה ומיערה תיבה ןתפמ לע וילגר ודעצ ךא

 .תונייטצה תואל ול הנתנ ףסכ לש הילאדיטו ,ןחבמב הנאמ חילצה ג״מרת ביבאב
 ששו ,הנטקה ותדלומ-ריעב ץיקה יחרי תא-תולבל עסנ אוה :לודגה וצפח אלמתנ םעפתה
 ךלה ץיקה ףוסב .םינש שלשכ הז םהמ דרפנש ירחא וידידיו וירוה תא תוארלו בושל דאמ
 הבש ,"הריפצה" יכרוע ,בולוקוס .גו יקפמינולס .ז .חל עדותה םשו ,השראול הנאמ
 ידכ ,גרוברטפ^ הנאמ בש םשמו .יפויהו רויצה לע םירמאמ םסרפל ריעצה רייצה לחה
 ,השק הלחמב הלתיו ררקתנ ד״מרת ףרוח שארב םלוא ;הימידאקאהב וידומל תא רומגל
 תא המ ןמז קיספהל זא ץלאנ הנאמ .תפחש ינמס ,ועבטמ שלחה ,ווגב הריאשהש
:םומעשה יקוצמו ויבואכמ וילע ורבג ורדחב דדב ותבשבו ,ותדובע

.םילאה־תידנא (3 .״יכנא בצע״ (2 .״קניה לא״ (1



187השדחה ונתורפס

 , לפרע? םיטול ץראו םלמע
 ,לפק םג םור םג וסנ רוסנו גל#
 ;ת.ומה ו1ו ואעל םוקיה לנ י:םו

 , המדא לע ישורפ ףרח ליל תכשח
 ,הממךה טלשת םיאורה קמעננ
.ת^^ע ירמנ םהי. רעסה קר

 /תרק ןואשמ קחרה ,ינדעמב דד^
 תרכענ יחור םג יוד ינ ינל
;םיב^ קרפמה ליעשה באנמ
 /ונלנ^תתנירל ,ישאר,ישאר ,היד
 ,ונזחאי רק דער בינשמ יוג
.(1 םיבע םג םיצר םיקרנכ יקרוע םד

 שדחל תינש עטנ אבה ץיקה ימיבו ,וידומללו ותדובעל בש הנאמ תלחמ הלקוהשכ
 הימידאקאהמ םלועל אוה דרפנ יכ תעד ילבט ,הנטקה ותדלומ-ריעב ויתוחכ תא
 ראשהל ץלאנו ,ונממ דוע התפרה אל ריעצה ררושמהב הננקש הלהמה .וילע הביבחה
 םומעש ךותמ םיכוראה ויתולילו וימי תא תולבלו ה״מרת ףרוחה ךשמב םג וירוה תיבב
:הנאמ חור תא ויחהו ובש ביבאה שמש לש תונושארה םינרקה םלוא .תובצעו.

 ׳ביבאה הנה !חאה
 ,קנה בל דמחמ
 בייבפמ טינא תעבו

1 חא דוע רק גלש

 עבגו ריד לע •חאה
 ,הרהנו רוא ךופש
 עבטה הי/תב יחתו

.הראפת רז הדנ^

 שמר ל} הנה 1 חאה
,ץרא יוגה בזע

 שמש ינרק םענני.
.ץרפ ץרפו ׳היחו

 ,חושל אנהאצא
 ,ינכשמ רצ התע
 ,חור ףאשא ישפח! םש
!ינא יס ינ עדא־

 יתלחמ ,אניניבזע
 שמא ליל ,אנהרוס
 ,יתבל ,אנ יציקה
(2!שמש תארקל ירוע

 ,םימוק תותשלו חצ ריוא םש ףואשל ידכ ,ה ט וו א לסל הנאמ עסנ ה״מרת ץיקב
 בשיש ,ו״מרת ,םינושארה ףרוחה יחריב הרבגתנו הבשש אלא ,טעמ התפר ותלחמו
 "לארשי תסנכ" םייתנשה םיפסאמה ירעשל םיפי םירויצ הנאמ ןיכה םש .השראוב ררושמה
 ,םירמאמו םיריש םהב םסרפ םנו ,בולוקוס .ג לש ״ףיסאה״ו ץיבוניבאר סחנפ לואש לש
 בורקבו ,ותדלומ-ריעל הנאמ בש טבש שדוחב ,ה נ אמ (ו ר ״ י צ מ ה ומש תא ומתחב
נ היתוארמו הריעה ייחמ ,"םיער םירוהרה" ,ןוטיליפ בותכיו לותה־חור וילע החנ ביבאה

 ייחכ תחאה המחנה איה הנשה .הסדרת הלפנ יפעפע לע•. .ירדהב יזובשי :יהשמ דדב,
 •רתיהש איה אלול .םילג ילבו העונת ילב ,םהיסיס ןסשכ םיכילומו טאל םיכלוהה הנטק ריע
 ...םיכוראה ץיקה ימי ךשסב השעמו הדובע םפאב עונל ונמת זא יכ ,הנטק ריע ןב רמאי ,ונל
 ,יב רבוד ךאלמ אראו יניע תא יתחקפ .ינריעתו ילא החולש די הנהו ,יתמדרנו יתבשי
 יתילע ... עמושו האור התא רשא תא :רמאיו ? בותכא המ :רמואו !בותכ םוק :רפאל
. תישארב הנטק ריע הארמ—ידגנל דמחנ רויצ הנהו , ביבסמ טיבאו שדחה קושה תגספ שאר לע

. —; 
.ץיכוקשודאר דילי יבצ יכדרמ רוחבה : תובת ישאר (3 .״ה״כרת ( חספ לש ׳ב םויל ןורבז" (2 .׳ינועמב דדב, (1
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■ ובבוסי (1 םינונבג םירה ישאר לע לובי אל רשא קרקריה םשובלב םינטק םירעי .ביבאה יטי
 .ושדק תרדהב םלבס אשנה <2 יח לכל דעוס תיב רה שסונתי וסילעו ,הישפא לכס ריעה תא
 ,ןבא׳תובצמ קחרממ תועיפומ םהיניבו ,המוד׳ינכוש לע םלצ לילכ ותישי םימי׳יריבכ תונליא
 רהה ילגרלו ...הדוקפ םוי הריכזהל ןלנרל תערתשמה ריעה לע הנטבת ןתדמע םורממש
 ♦ וילג ןואשב םיאפרה תחונמ תיבשהל זיעי אלו , תחנו הבושב וכרד תיחרא ןטק רהנ. תפלי

 .הבישהו הנקזה םתוח וילע אשונה ,והבג אישב תסנכה׳תיב םמורתי ריעה יתב תונג לכ לעמ
 תותלד . עירפמ ילב םיררושמו םיקחשמ םידלי םיאלמ ריעה תובוחר .האלה תוטטושמ יניע
 רלרגסהו וצחטב םיחה בשוי םש .הצוחה ואצוהו ס יעשמל וצחר תיבה׳ילכ ,וחתפנ םיתבה
 דוורפה םנ .הרובע תואלט םידי לכו אב הנה ביבאה גח יכ , תובוחרבו תורצחב ועצרטב
 ,םירבא תולגע ביבכ ופסאנ המש ; םויה חורל ץוחב תוליטמו ןהיתואלכס ובזע םיזעהו

 רבאה ץורי טושה תפנהו תוללקב ;ללשל ןהל היהי אשמהו ,הקשמ־תיב ינפל תודמועה
םדרנה שיאה קר שיגרהל לכוי ויבואכמ .ןתכאלמל הנבושת וינפ בסי טעסכו ,ןשרגל
 תחת תולוגנרת שש ...ותציקעב םיעגרל והריעי םינפ׳זע בובזו ,ץעה תחת ץיק׳ינוכרחב
 •יתאשנ ... הכלהכ וז תא וז תוחגנמ םיזע יתש ןהל בורקו ,הפשאב תורקנמ לוגנרתה תדוקפ
 םידליו םילוגנרת ןיב ,םיזעו תורפ ןיב .ןויזחה תמב לע וארנ תושדה םינפ הנהו יניע תא
 לילכ ןשובלו ,ברע תונפל חור ףואשל (4י©ו ךלה לארשי תונב הנכלת ,תש׳יפושח
 תועבגמ ישבוחו ליעמ יצוצק םירוחב םנ .הנידמה גהנמכ לכה , הישור תפשב ןרבדמו ,״הדומ,
.״הראפת׳ילקט םדיבו הלוע תרטקה ןנע רתע םהיפמ , םשארל

 לצא ותלחמל הפורת שקבל ידכ ,גרוברטפל הנאמ עסנ ו״טרת רייא שדחב
 הררועתנ הלותה ררושמה בלב .תומחה םדקה־תוצראל עוסנל והוצעי םהו ,םירוסיפחפה

 ותוקתו ,דאמ וילע הביבחה לארשי ־ץראל תכלל המיענה הבשחמה זא
 תיחתב תוארל תימואלה ותפיאש םע הדכלתה ונתיאל בושל תיטרפה

 ,הפי רתויה וריש תא הנאמ לש באוכה'ובלמ איצוה הזה בבלמה םולחהו .ויתובא^ץרא
 גדולשהו חטה יטרפה רעצה ,הגונה ןחה חורב ונתורפסב טעמכ דיחיה ,״ישפנ תאשמ,
:וילע ךופשה הכרה

המי הטנ ביבא שמש
 ;םימש תוצקל דע
 .<דןיש קצה ילילכס ויו
.םיניעל הדאמ

 ,טקשה תולש טלשת ביב^
5  ררועתי לב ה^

 ,םןה ,דךב ,ןונבג שאר לע
.ררושמה ול ב^י

!ביבאה רת , תמענ המ
? תמשו ימ ךלוה
הנאבת יכ שונא תוקת

.עיבי. םוי לא םוי

 ,יחו. בוזעי״ שאונ תור

;תובשהמ״בר בשתו

 ,ווג ןויפר ,ךלמ חבשיו

.תוב^נ ךא ףאשי

 ' /טקשה תולש טלשת ביב^
!ףנ? קשמ לוק ׳ םת
 ,רי? ינפ לע הצ חור
.ףנ? למ םג_ ענ;

.םיכ הרזב ךשמה (4 .קלהו יקנ יקוא: (3 . תורבקה הדש (2 . תו:םק ת-עבנכ םיבכרכ (1
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,(1 רבא

,הלע? י האלה הנחובב 1■

.תלכתה םי הצח

 םסק־תוזחמ ונוימדב האור ררושמהו
 ,ץרא ריאה ריהזמ ש?׳
;םי^רמ למ קירב

 ,ן^ר / אירב ,רכא? ריז?
.םיספאמ עמע

 ,לחנהתפ^ס לילזדה לץ

5  רדעה קש? המוי
 ,המלע תריש ,םיע$ רדעל1ן
.רדחה םינפב םז

 יר^ו ר^-תומד^ יל:

;יכנא םג דובעו

 הנוי יפנכ ןת? ימ . הה
!העלות יל ם? יל
 ישפוד קר ול םדאק וא

.האמו וא בשא

— ה?ךק עסא הפועא זא

:ויתובא־ץראב
 ׳ הת ףאשא תישא ,דובעא
.יהכ בושי ילוא

 ישפנ תברמ / יבצע חסשא
 ♦ ול? ימוקת לע

 טקש י.יח /םיבוט םימי,
.ולהנת דוע יד^

 ?שדקתמדא ׳ךיא ׳ךיא
הימוה ךל יחור

 ודחי. ינא םג תא םג ול .
!היחתל דוע בושנ

 ירחאו ,רתויו רתוי הטטומתה ותואירב .האב אל הלוחה ררושמה לש ותוקת םלוא
 ,הנאמ ייחל ,ז״טרת תוכוס דעוטח־לוחב ,ץק תומה םש יוד^שרע לע םישדח וזיא ו

* . תחש-ירוסיו יפוי-יטסק םיאלט

 טעמכו ,ל״כימ לש התואכ ,(2תיריל איה הנאמ ר״יצמה לש ותריש ת,^גךן1
הנאמ לש ויתושגר םלוא .ררושמה לש םייטרפה וייחמ תעבונ הלכ ״_

.תומימתו ךורב אלא ,ל״כימ לש םתואכ ,קמועו ץרמב אל םינייטצמ
( 3ה ינומר א ההו םיעבצה יפי אוה ומלוע יכ ,םייחה תונויסנ ןיאה;
 ,הירוסיו היגונעתב הבהאה תא םג עדי אל הז ונעו עונצ ררושמ .הדלות;

לכו עבט ה הארמל וב הכוהש ןוהמתהמ ררועתהל רוע קיפסה אל יכ
 ונתורפסב ןושארה ררושמה אוה רייצה הנאמ .ורדה ■עבטה 1
 תוארמ לש (4יטסאלפה יפויה תא יוארכ ךירעהל עדיש ,השו
 וניאו ,עבטה לש םייללכה תוזחמה ןמ קר לעפתמ אוה םלוא .הדלו;
 ותריקס .ובל תא תואילפמה תונומתה לש תודחוימה תודוקנהו םיקדה םיטוטרשהל ןנ1
 םייללכה םימשרהלו .תטטושמ ,תפרפרמ אלא ,תבקונו תחתנמ ,הדח הניא הנאמ
.רתויב הכרהו הלקה לבא ,םיאטבמב הינעה ותפש הקיפסמ התיה ל:

 לש חודחאהי המאתהה (3 .שמנה תוכפתשה תאלמ (2 .תוצונב תועפשומו תולודג םישנכ תלעב (1
. ירויצה (4 . תולוקהו תו

13



 :***■; יעבטה רו&תה .
".לארשיב תונצבקה ^ ^

,(םירפס רכיכ ילדנמ) ץיבוטאלבא בקע: םולע

836 1 רבטיציד שדחל םירשעב דלונ ץיבומארבא בקעי םולש
 רחסמב הל קלח אלו רשועו ןוה הולא השה רשא, ,קסנימךלפב הנטק ריע ,ילופאקב

 דמח-ידשו םיקמע ,םייחה דוהו םירעי רדה ,הל ןתנ עבטה דובכ םא יכ ,תלוכרמו
 םלועה (3 תויוהב יקב ,תירבעב ץילמו ןדמל היה ,השמ םייח ׳ר ,ויבא .(י "הביבס
 ותוא רסמ םינש שש ןבכ ותויהבו ,וכרד יפ לע רענה תא ךנח אוה .רובצ יכרצב ןקסעו

 ארקמה לכ תא ול תורוהל ידכ ,י נ ב ו א ר ה ףסוי ץוצמה דמלמהל יןידןם5תישאר
 ביחדתפ חתפמו די-ןמוא היה אוהה דמלמה .רדסה יפל ימראה םוגרתהו

 בג ,תונוש תונומתו תויבתכב הרייעבש לודגה תסנכה תיב תוריק תא טשקיו ,ןבאו ץע לע
 ,ובר לש וידי ישעמ לע בקעי םולש דליה גנעתה קפס ילבו ; שדקה־ןוראל םיעוצעצ השע
 , םיבוטה ויתונורשכב ןייטצהש ,ןטקה דימלתה .יפויה שגר תא וב ררועל ילוא וליעוהש
.ך״נתה ירפס לכ תא הפ לעב עדי םינש שלש רובעכו ,םויב תועש ב״יכ 'רדח״ב דמל

 דזחא ידש הוחטו הי יזוח לש םענ ירשא לע—ן׳יבומארבא בת״כ—גנעתמ ייא דועו,
 ינעה ,דומלתה לובג לא ידטלט ינחקל ,םיטלוע תונשמ םיבגשנ שדק ירויצ .ישםנב
 :עפב אבה שיאב יתייה הטש יאובב . לבת יבשוי לכ תורפסב ןשבה ךלט גועו ינומדקה
 ■שח ירבדו (3 היטמנרסו הרוחס ינימ ויניע הארמל האתשמ ,לודגה קושה םויל הנושארה
 הנוק .הנסו רבע לבט החוצו הלומהו ןואש לוק וינוא עמשמל םמותשמו ,םינושמהו םיברה
 !יצר םלכ , ןוזחאי רחסמה תקושתו קשחו ןוזשחי לודג שערב םירחוסו םירוסרס ,םירכומו
לאל הלאו םילאוש הלאל הלא 5 ןוקחרי ויחא שיאו ותיבחב הוו ורכב הז ,םילהובמו םיסוחד

■--------- -----ס (ס י ט״טרת "ןוינז ־.פס״ ,ופזע ירינ תובותכ ןייבומא-בא תודלות (1
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לאו םיחתפנ שערב ןדע־ןנ

ל וקו , <1 םירמו םילקוש ,םינתונו םיאשונ ,םהילנרכ םיללוס .םהינ-עב םיצרוק ,1
 ועשכ םיאבה לכל הרוצו םירבדה לכל תומד יתתנ יב עוטנה ־ (2 המשנהה חכב .הנחמב ת*

 םיבהל ינפו ,םינדפק ,םינויאנ םישנאכ יל ומדנ 'רסאד ןאמ יאה״ו יאמק אנת״ה .דומלתה ,
. התרבח תא תשחכמ תחא לכ ,וזל וז תורצ םישנכ—״אתעיצמו אפיס ,אסיר״ה.,םהינש ?

 ♦ תינולייאה ,תרנובה וזו .תחנ ןיאו וחכונו וזנרו ,ןכ אל תרמוא תאזו הכ תרמוא תאז
 תילטב ןיזחואש םינשה םנ ,הבזהו בזהו ןטקו הטוש שרחה הזו ,התתפתנש הרענהו
 שיא שיא " ינוימדב םייח ופב ובצנ םלכ—םת רושו דעומה רוש ,הרשה תא חננש רושי

 חז .אלפנה הדגאה םדרפב ל!טל יתבהא ןכ ...הנושמה ונויבצבו תדחוימה ותרוצב
 םילותשו םילדנס ויעטטו ,שיתלדו חירב שע רדנ ול רשא ,אוה םינדע ןנכ אל סדרפה■
 תשרח ילבחב םש רוסא עבטהו ,םירשיסל תוכלוה תומיאתס ןלכש ,ויתוגורע לע םהינימל
 •יבכ בורעו םירדס ןיאו רדנ ןיא , קח ילבל בחרנ רכו רעי הדשכ אוה יכ—ןמא ידי ישעס
 םיטוששו איבוביעב םילדנ םינושמו םינוש םיעיטנ ,רפסמ ןיאו םיחרפ םש .ויחמצב דאכ
. <4 'הדשה חמצכ

 תיבב ומצע יגפב דומלל אבו "רדח״ה תא בזע הגש א״י בקעי םולשל תאלמב
 *ה ,תאז תושעלמ והוענמ ויקסעשכו .ארמג ףד ול ריבסמ ויבא היה ־ברע לכבו ,שרדמה
הרותב קוסעל ידכ שרדמה תיבל דחי םיכלוהו רחשה תולע םרטב םימיכשמ רענהו אוה

 הפקתש תעב םוק םיכשהל םינשב ךר דליל אוה לודג רעצ—ץיבוסארבא רפשס -ןכ םנמא׳
 ,יבלב יתינהנ ילעשל יתאציו יתסקשכ דבעידב לבא ,ףרוחה תומיב םנ הסו ,ותנש וילע
 תובוחר לכב הי-תיטוד .דאס הברה היה—רקבה תרוששאב דוסלהו הכילהה רבש—ירכשו
 יתבשקהו ינוימד תא וריעה עיקרב םהיתידסשמב םיבכוכהו חריה םנ ,המדרתב העוקשה ריעה
 ימשב הלילה תועש רשבמו רכנכ ארוקה ,לאירבג שיאה תא ןויזחב יתיאר זא .בר בשק
ירעשו טעס דוע .המיענ הרישב םהיפ תא םיחתופו ןודודי ןודודי תואבצ יכאלמ .טיפשה•

ומדנו—שדקב יבלס ילא תוכילה םילא ינב ואר
 .ףצפצמו הש הצופ ןיאו ףנכ דדונ ןיא ,ולגד לע שיאו והנחמ לע שיא םידיערמ ודמעיו
 ,םמשה ושדקמ-תיכ לע הלילב הכבי הבב .יכבב ולוק ןתי ןוילעו ,׳ה חכב םערי סאתשו

 לעו ,םיונב םידדונה ,םירקיה ןויצ ינב ,ומע לע , הבוזעה ותראסת־ריע םילשורי לע
 איהו—םימ הדרוי וניע וניע .רצ הל םתרצבו הלונב םהמע תדדונה הבולעה (5 ה נ י כ ש .ד

. (6 “יתוצוק לע הליל-יסיסרו ץראה ינפ לע לטה תבכש .

 ־שגר תא וב וחתפו רענה לש ונוימד תא וררוע הדגאהו ך׳גתה תונויזח ^"^^^
.תודשהו םירעיהב דדובתהל אצוי בקעי םולש היה וידומלמ ףיעו ,יפויה

.עבטה רדה לע גנעתהלו ,הרייעה תא םיפיקמ!

רדהו הדלותה תעפי לע םיניע הארמו שםנ-ךלהב יתותע יתילב—ץיבומארבא רפשמ—םש" ;
 לע ןתח שושמו הבהא תותובעב הילא יתכשמנ (הדובכ ויזב ינתבבל םימיה תוברבו ,הנואג
 ןח-תלעי םע םיבהאב סלעתהלו יתבוהא ינפ רחשל הדשה יתאצי םוי םוי .הילע יתשש הלכ
 .תוחונמ-ימ לעו אשד תואנב , לצמ שרחבו רעיה יבבשב יתשקב ישפנ הבהאש תא .תאז
 ,םירהה לע הירחא ץפקמ ■יתייה .םוקמ לבב ינפל תקחשמ ,ינפ לע הבוט לכ הריכעה איה1
 ינעימשה רימזה ;םירדע תוקירש עומשל (ד םיתפשמה ןיב יתבשי ףא ,םיצעה לע קפרתמ
 ■תריש ורישיו העורתב ןננ וביטיה םלב ,םיננר ףנכ תולהקמב עמשנ רותה לוקו ויתוניננ ת■
. (8 *לכה רצוי םיהלא תב ,יתפיל םידוד

( 11011.10140110. 3 .ריגענה לע םטיידסו םיחכותס (1  ץנ תנכושה תוהלאה (5 • שש (4 .הרקעה (2
6 • .סש (£ .ייער קרפ יו1ן# (} םש (1



. ןייבומארבא בקעי םולש?10
======ב===ב====ם==ב===============כ=3===ב===ם=ב===םב=====בג^■

 ,ויבא םאתפ וילע תמ הנש ג״י וז? ,תאלמב יכ ,וכרא אל רענה לש ותולש ימי םלוא
 הביבחה ותדלומ-ריע תא בוזעל זא ץלאנ בקעי םולש .לכ רסחב ותחפשמ תא וירחא חינהו
 ,רעצ ייח ותויחבו "םימי, ולבאב ,תורחא םירעו הנליו ,קצולס תובישי לע עונלו וילע
 אבו ,ילופאקל תינש בש ז״י ןבכ ותויהבו .הרותב םיקסועה םיינעה םירוחבה ךרדכ

 , תואטסריו רשעכ הרייעהמ קוחרה ,י ק י נ ל י ט רפכב ומא םע תבשל ..ובוםאריא
םולש .אוהה רפכב םיחרה תיב רכוחל הנמלאה האשנ ךכ ךותב יכ .רםכב~

,וינבל הרות דמלמ היה יכ ,ונרוה ויבא תיבב דסח־םתל לכא אל בקעי י
 ביטי ותולב ירחא .קוצמו םידודנמ האלהנה ושפנ תא ויחה םיפיהו םיטקושה רפכה ייחו
 ?ע הבר תוצילעב שש היה ,תובישיה לש םיכשחה תוריקהו םיקבואמה םירפסה ןיב םיבר
 בירעי" ויה רפכהל ביבסט .םתראפת םצעב תינש ול ולגנש ,וילע ביבחה עבטה תוארמ
 בודה םגו ףרטל הלילב םיגאוש םיבאזה ,רעי ותיח לכ שוטרת םב ,םימי יקיתע םילודג
 בש םימה ףוע לכו רבה-זוא ,לוק ונתי םיאפע ןיבמו וננקי םירפצ םש .םימעפל סש ץברי
 ןוטש ךעיה יצע ןיב ףלחו וכרד תוחרא תפלי לודג רואיו .וחוצי הצבב אמוגה ךותמו הטה

 ?וקמו ,שערבו םערב םינפואה תא עיניו דרומב ךפתשי םש ,עיני םיחרה תיב דע רובעו
 זובכל הלהת-יריש זא בתכ בקעי םולש .*םינזאה הנילצת םיריבכ םימ ןואשו הנחטה
 ילע התיה רפכה לש תודידבה םלוא ;היתודומח לע המ ןמז גנעתהו ,הפיה הדלותה
.הישנאו לבתה תא ריכהל האלה ואשנ וחורו ,אשמל הרהמ

 י ׳ ם ה ר ב א ל שרדטה^תיבב םש עדותה ילופאקל בקעי םולש בושב ,
 רולילגו םירע הטכב רבע רבכש ,ןוימד־לעבו דדונ ןצבק ,רג ח ה *^ מיבא

 ללה םירופסה .התמדא תכרבו ןילוו ינב רשועמ ,היסור בגנמ תואלפנ רפסל עדיו
 וא דוחיב וררועו ,םיינעה הרייעה ינב בל תא ואילפה הרשואמהו הקוחרה הנידמהמ
 :יבע רותל הריבכ הקושת הדלונ ובלב .בקעי םולש לש לעפתהל חונהו זעה ונוימד
 !אה דצמ ודוד .ול דמע הרקמהו ; קחרמה יאלפ תא ויניעב תוארלו ,תושדח תוצראו

 דט אלו םהינפמ טלמנ וישונל הטימש וארקבו ,ויסכנט איהה תעב דרי ילופאקב רגה
 הציפה לכב ושקבל ,לכ רסוחב הראשנו הנגעתנש ,ותשא האצי ןכ לעו ;אב הנא
 ׳םהרבא לש הרובשה ותלגעב בשתו ןטקה הדלי תא היתועורז לע החקל איה .לארשי

 וע לזרב-־תלסמ יכ ;הכרדל עסתו ,תחאה הניעב תרועו הנקז הסוסל הטותרה ,רגחה
 ןדי אלש ,הלאה םירזומה םיעסוגהל הולנ בקעי םולש םגו .איהה תעב ץראב היהת םרט

׳ .תודעומ םהינפ הנא םטצעב
 לדהו הנקזה הסוסה יכ ,םיכרד־קבאבו ץיקה םוחב עסמה היה השק םרלוטלט

 ? הקיפסמ הדיצ םגו ,םיטהולה שמשה-יוק תחת תודבכב הלהנתה י
 תיטאהו הכוראה העיסנה התוא לע ךופש היה דחוימ םסק םג םלוא ;םיעסונהל התיה
 ד ,הרייע וא ריע וזיאל םיעסונה אובב .םירפכו םירע ךרד ,תואובת־ידשו םירעי ןיב
 בתכט שקבל ברהל ךלוה היה רגחה ל׳סהרבאו ,"םיתרוא־תסנכה" תיבל וא ןולמל םירס
 כוראה םילוגלגהו םילוטלטה ךשמבו .ותא תעסונה הנוגעה דעב ףסכ־׳תכימתו הצילמ
 כפותה ,לארשיב םינצבקה לש םהיגהנמו םהייח תא תעדל ץיבוטארבא דטל וללה
 נבתכ רגחה ל׳סהרבא לש הלגעהו הסוסה ושמש ןכ .ויתוריציב ךכ לכ בושח םוקמ
 כומ ילדנמ ׳ר לש (9ל״טור ירפס האלמה ותלגעו ץיבוטארבא לש "הסוס״הל למסו

 ךראה העיסנה התואב םיעסונה לע ורבעש ,תובורמה (5תואקתפרהה .םירפס
,רופסמ המכב תורוענו תורזוח ןהש ,בקעי םולש לש ונורכזב ךכ לכ קוטע ותרחנ ,הרזומהו

י תואלתה (3 .לארשי יגהנמו השודק ירפס (2 י ,164^וומ1( 38



1השדחה ונתורשס 3

 בושחל לחה בקעי םולשו ,ן י ל ו ו ל םיעסונה ועיגה םהידודנל תועובש השש ץקמ
 אוה .ותמרעו וילכנב אשמל וילע היהש ,רגחה ל׳סהרבא וספורטפאמ רטפהל ךיא תממש
 ללהתה םאוב םוקמ לכבו .וילע ררתשהו ול קיצה ,וביערה ,ולש 'טרופכאפ״ה תא ספת
 וכדשל ולדתשהבו ,״ליכשמ,,ו ןדמל רוחב ותא ליבומ אוה יכ ,שרדמה־תיבב לסוונא

 םאובב .ולש הינודגהב ומע קלחל רמא םיתבה-ילעבמ דחא תב םע
,םינפלמ וער תא שקבל בקעי םולש ךלה יקסלודופ ־-ץינימאקל י
ל׳סהרבאל רבדה עדונשכו ;ןזחהל רזועכ םש שמשש הבישיה ינבמ דחא ^

 םיאצוי המה .ריעח תא בוזעל בקעי םולשב ץיאהו ותסוס תא רוסאל רהט י1
 זוזבנ לועמ ידיב רוסמ ולרוג יכ ותוארב ,בקעי םולש לע החנ שואיו ןובצע חורו ןז^
 ,הלש לזרבה־תוסרפמ תחא הדבא ותסוס יכ ל׳סהרבא ןנובתה םואתפו .טלפמו סונמ ןאו

 הנהו—שפנ-רמו ךובנ הדשב ודבל דמוע ונדועבו .ךרדב השקבל בקעי םולש תאזולח
 ־רזועה אציו ץפק הכותמו ,הדמע הבכרמה .וינפ לע הרבע םיסוס העבראל המותר הנתנ
 ,העיסנה רכש תא ל׳טזונא לבק זאו .ול קשיו בקעי םולש יראוצ לע לפנש ,ןזזזל
. .הריעה ובש וער םע בקעי םולה

 ערותה אוה .השדח הפוקת הלחה וייחבו ,שרדמה־תיבב דומלל אב ץיבומארבא, *
 תיסורה תופשה תא ול הדמל ותבו ,ריעה תוצקב רדה ,רבולטונ ררושטזול וזסנ.

 הלכשה-ירפס לע יאשחב זא דוקשל לחה ץיבומארבא .הקיטימתיראה יללכ תאו תיגשומ
 .הרומ תניחבל הבחרה ךותמ ומצע תא ןיכה ריעה ירישעמ דחאל ןתחל ותויהבו ,שנמ
 ץלאנו ,החורב ונממ הנוש התיה ,הרחי הנחבה ילב החקלנש ,הריעצה ותשא םלא

 ,ירבעה רפסה־תיבב הרומל ץיבוטארבא הנמתנ 1857 תנשב .המ ןמז רובעכ הזמ
.ךונתה ינינע לע 'דיגמה,ב ןושארה ורמאמ תא םיפדה הגשה החאמ

םשמ אצי יב ,וכרא אל ץינימאקב ץיבומארבא לש ותבש ימיו ץיממי
התיהש ,ול היוארה היערה תא אצמ וז ריעב .ב ו ש ט י ד ר ב ב עקתשהו • בדשסידרע
ם סרפ 1860 תנשב .תורפס יניגעב תועיבקב קוסעל לחהו ,םייחב הנמאנה ותרבחווזעאל

לש 'בנועו םינמ, רפסה לע תרקב ,'םולש טפשמ, רפסה תא ץיבומארבא ןיתןוד,

רפסה לש ןושארה קלחה תא םיפדה םימי םיתנש רובעבו ,לפייווצ יןןןמ
וגיליכשמ לצא הררועתה םיששה תונשב .'עבטה תודלות״ בושחה יעדמה י

 ( יראלופופ רפס תביתכל היוצר התיה העשהו ,המדאה־תדובעו עבטהלהנהאז
 ׳ירפס תא תירבעל ץיבוטארבא םגרת ןכ לעו .( םיממודהו םיחמצה ,םייחה־-ילעב ל
 רזע םיגושה תופועהו תויחהל תומש ועבקבו ,ץניל רוסיפורפה לש ענמ
.הפשה זווחתעזא

 ןכ ירחא בחרתנש ,'בטיה ודמל" ,ןושארה ורופס תא ץיבומארבא םסרפ 1863 תנשב
 ,ישארה רובנה .'םינבהו תובאה, םשב תוכיראב 1868 תנשב עיפוהו /פ,מהן ^

 ודיחי ונבל קיצמה ,יאנקו רישע ריבה אוה ,ןולסכ ריעמ םירפא י

 ןיב דירפמ אוה ןכו .ותיבמ חרוב אוהש דע תיתדה ותוריחו 'ותלכשה, ליבשב ןזעפז
 םיטעומ םימי ויה אל םלוא .ויניעב רשי אלש ,דוד ׳ליבשט״ה הבוהאו לחר הדיחיה מ
 ,םידסחו תובוט המכ ול למג דודו ,בכשמל לפנו הלח םג ,ויסכנמ דדי םידמ
 ,חדנה ונב תא בישהו ,םתקדצב ריכהש ,םיליכשמה תא ופדר לע םירפא םחנמו •;
 ותעשב השע ,הלכשהה־ימחול חורב בתכנש ,רופסה .הבהאמ םע ותב תדוגא תא ךרבע
.דוע וב הלגתנ אל ץיבוטארבאבש ןמאה םלוא ;תיסורל דימ םגרותו םיארוקה לע לודג םמי
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ץ י כ ו ם א ר כ. א בקעי ם ו ל מ194

 לש תיתורפסה ותדובעב הינשה הפוקתה האב 1865 תנשב<הינשההפורתה
 .. םיניבמהו םיארוקה יכ ותוארב .ת י ד ו ה י בותכל לחה אוה :ץיבוטארבא " יי 1 י

 "?למע ינא ימל, :נ׳יליל םנ הקיצהש הלאשה התוא ובלב הררועתנ ,םה םיטעמ תירבע
.םעה בורל תנבומ ןושלב וירופס תא'בותכל טילחה ןכ לעו

 יכ לשי ׳ב ןרכ ,ןאטשירפ .ד י״ע תובותכ ן׳יבימארכא לע ויתוללות (3 .חדובמה־ םשה (2 .םש (1
. . .הלגעבש בשופה—הגשק המב (4 , ב״ש ,א״ערת ,הפידוא ,ם״ומ ילדנמ יבתכ

 .גהל יתלוז בוט רבד הב ןיא ,קיר ילכ .דתיה - ץיבומארבא בתוכ - ינמזב תידוהיה הששה,

 םנ םישנהו ,םש ילב ינבו ןושל-ינעלנ ,םיאתש ידי השעמ •םיעותעת ירבדו םילבה ,הברה

 ויה ,תרחא ןושלו רשס ועדי אל יכ םא ,םעה רתיו ;ןבה ןיאב םתוא םיארוק ויה םעה תלד
 לא יטושב יתכובמ אושיא הלדג המו ...להקב םתלוא ערות ןש ,םב אורקל דאמ םימלכנ

לע יב הרבנ ליעומה תבהא לבא .רימא ןולקב ידובכ אלה תאזה הרזב הנשא םא יכ ,יבל

.(1 ״יטעל תושעל תעו ,הטהוראל תכה ,תידוהיה תא םחרא !המ יהי :יתרמאו ,המודמה דיבכה

םדאה, אוה ,ץיבומארבא לש וטעמ אציש ,תידוהיב ןושארה רופסה ,"טקה םדאה.
,(1865) 'םירפס רכומ ילדנמ תולדתשהב ספדנש ,'ןטקה יי יי
 ם הרבא לש ויתודלות רופס והז .הכ דעו זא ינמ וב ארקנ רפסמהש (ג םינודביספה
 .,ותומ ינפל ,הנורחאב םחנתמו רובצה ןובשח לע רשעתמה להקה־גיהנט ,ףיקתה קחצי
 הריטאסו בר ןורשכב םחלהל אציש ןושארה רפוסה אוה ץיבוטארבא . השעש לועה לכ לע
 םיצצומו הנטק "הכלממ" ןיעמ םהל םימיקמה ,ןשיה רודהמ ונלש רובצה־־ינקסעב הנונש
. ןיעכ אוה הז ורופס .םעה לש ודשל תא

 *לא ,רובצה-יסנרשו תולהקהייניהנטו םיפיקתה ולא ,םינטקה םדאה׳ינב דננ המשא בתכ,

־ריט .םידוגרשה ירוחאמו תויוחדה תורדגה ירוחאמ םש םנ תצבצבמ תיתמאה הרישה חורש

 .ןטקה םדאה 5יתמא ררושמ לש ןוימד ,השיה ןנ״טדה ותואל םיאלשתט ונא ותלחתב י
 גרא אוה.עמוש .ותוא קיסעהל ליחתט ,ןושיאה הז ,םדא לכ לש וניע 'ךותב האור רענהש

 לא םינש ותוארל קקותשמ אוהו ,דלונ ךיאו הוהתמ ךיא ,ןושיאה רבד לע תואלפנה תודנאה

 !שארב תדמועה הסואמהו הלששה הירבה התוא ,ןטקה םדאה - תא אצומ אוה ףוסבלו ;םינש

. (3 ״יטסיצילבופ רמאמל ףוס ףוס השענ • ורקיעב הזה רופסה םלואו .וב הדורו להקה

 -רפסמה םנו ,"ןטקה םדאה״ב וכרצ לכ דוע רנבתנ אל■ ץיבומארבא לש ונורשכ
" תירבעל תידוהימ ןכ ירחא םגרתש תוחבושמה ויתוריצי ןיב רופסה ותוא הנמ אל ומצעב

 ,"׳רגחה הקשיפ, רופסה תא בתכ ,הנש נ״ל ןבכ ץיבומארבא תויהב 1869 תנשב
 םיאור .ונא ןאכו ."םינצבקה רפס" תירבעב ארקנו ,1888 תנשב ןכ ירחא וללכשש
 "תרראותמו תויח תונומתו אירבו לק רמוה ,םיפיו םיטרופמ עבטה-ירויצ ונתורפסב הנושאר
 םע ויתועסמ תא ונל רפסמ םירפס רכומ ילדנמ .םיישפנהו ;ינוציחה ןהיטוטרש לכב בטיה
י :ול ורקש תוערואמה תאו ,םירפס הנועטה ותלגע

 לע יל בשוי ינאו .היה זומתב-רשע׳העבש םויה ותואו ,ךרדב ךלהמ יתייה תחא םעש,

 יתיבש טושב יסוס רחא די-רחאלכ רמחמ ,ןילפתב רטועמו תילטב ףוטע הלגעב (4 ינכוד
 , איהו .הלפת תעשב ינשל םלועה תא תוארל אלש יניע םצועו .ןוכתמ ,תירחש ללשתטו

 חכשםםו.דאט האנ ,ןטש השעמ ,העש התואב התיה ,םנושלב עבטה רמולכ ,הדלותה

 לא - רוסא, :רמוא בוטה ירצי .הז םע הז םיחצנמ יבל־ירוהרה ויהו ,הינפב לכתסהל יתוא

"ן םלועבש הטוש ,ךבל הנהיו לכתסה !רתוס, :רמואו תיסמ ערה ירצי ודגנכו ...״!לכתסת
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 רעל האנ הנומתו - הדובכ רדהב וזה היפהפיה ילע התלננ דימו .תחא ןיע יל חקפו דמעו
 לשו םיטח לש תוכהצוט תורוש תורוש לצא ,בלשכ תונבל ,ןבולבלב (ז ןיטסוכ תודש :ינימ
 הידצ ינשל םיזוגא לש השרוחו םיאשד תחמוצ האנ העקב ;םיקרקריו םיהובג תוינטק ילועבג
 םהינפ םיפוחו םהב םיעקוב המח ירורהזו ,חלדבה ןיעב םיכז םימ תכרב תפטוש הכותבו
 תוטוחש ,תורוחש תודוקנכ קוחרמ םיארנ רקבו ןאצ ירדע ;ףסכ ישקשקו בהז (2 ירותב
 •רציה לבא ...בוטה ירצי ינרסימ — *!השוב התואל יוא,-.םש אשד-תואנב תוטדסדאו

 !םירבאב עלבנה םיבשע לשו תחש תומרע לש חוחינ־חיר ימטוח ךותל הלעמ יבש ערה ־
 שחולו יתואפ לסלסמ ,ינפ לע םח חור בישמ , בל יחטשמ םיננר יפנכ תוניגנב ינפל ךפת&ס
 ינא ״! םלועה ןמ האנה רידהל , הטוש ,אובת לאו , ידוהי ,התא םדא ,האר, :ינזאב יל
 םעכ ירבד תעדה ףוריטבו .ללפתמ ינא הט ימצעב עדוי יניאו ,לוכיבכ ,ללפתמו םנטנס
...םהילאמ יתבשחמב םילוע רוטנק•

 הז רמ םויל תועובקה תוחילסה ןתוא רמואו תודיסחכ חנאתמ ,םיבוצע םינפ רימעמ ינירה
 וירבדב תובבל זיגרמש ןומזפ ותואב רתויב קזחו ךלוה יתיכב לוקו ,םיכוב לוקבו םינונחתב
 .ידוהי .*ריעשהו ךיפצהו די חלש דיצהו .ינפטש תלובשכ ןופצמ ןופיפשהו, :ולאה םירשה
 ,ודיבש המ לכ השעש אוה רובסכ ,ןומזפ וינפל רמואו םוקמה ינפל וחיש ךפוש אוהש ןויבס

 לע ינא בסימ .קתושו ותעמד החומ הקלש רחאל הז קוניתכ ,וילע תבשיתמו החנ ותעדו :
 ילש תא יתישע ינא !םלוע לש ונובר :רמואב חור-תחנב ינקז תא יל קילחמו ינכוד
 , ךדסח ינארהו אנ ררועתה ,אנ הרוע .ךב אלא יולת רבדה ןיא ושכע ;יתבוח ידי יתאציו
 — *!ךדובכ תליחמב ,אנו אנ ךלו ךימעפ המירה !יתמהב ,אדיה,— !קידצו םוחר בא
 בולעהו .*הלבנ, ול ארוקו הלחתמ וב לזלזמ יתייהש לע וסיפמ ,ךר הפב יסוסל ינא רסוא
 אוה ולאכ ,חנאתמו עקרקב ושאר שבוכו תומורקה וילגר לע ערוכ ,הדיק יל הוחמ הזה
 טושב ול זמרמו ,ינא רמוא - התא חקפש ,ךייח '? וילע אהת המ אפסמ? !ינודא, :רסוא
' 1 ומכח ףועו הסחב לכ ךב ,ןויצ, :רטאנ םנחל אל .וילגר לע דומעלו םוקל יאשר אוהש

 יתאב וז הריטא ךותמו .ינינעט הז ןיא לבא ...ןה תוחקפ ,לארשי תסנכ ,ךיתוטהב וליפא ,רמולכ
 תופיה תוירבה ןתוא לע ,היגהנמו התעדו התמכח לע ,לארשי תסנבב רוהרה ידיל בוש
 תובשחמ ,ךליאו ךליא דנדנתמ ליחתה ישאר .הילע םחרי םוקמה ,הדמעמ עור לעו הכותבש
 ,לארשיב תוערפ יערופ ותעיסו רצאנדכוכנ — ינוימדב יל הארנ (4 ןופיפשכו ,תולבלבתמ יבל
 תוילט ישובל םתצק ,םידוהי .הכובמו השובמו המוהמ .ריק ירקרקטו תונולחו תותלד ירכשמ
 םיגאוש ,םהיצלח םירזוא ,םידנב־יאולבו ןיטוטרמס ,הרוחס לש תוליבח ינועט םתצקו
 יתטוק אלמ חטתשמו - ץפוקו יראכ רבנתט ,ילנר תא אשונ ינאו ...םיצרו ״! אנ עשוה,
.עקרקה יבג לע

 תעבוט יתלגע הנהו ינא האור .יתלפת עצמאב יתנשיו ,םכילע אל ,הנשה ינתפטחש המוד
 ולגר ,יסוס .תרחא הלגע לש (6 ןדס ןותנ םינורחאה י הינפואמ דחאבו (5 םיטה׳תטא ךותכ
 אסיג .ךדיאמו .ול ער ערו ,ץוחלו קוחד ,ךשוממ אוהו■ הלגעה תותובעל ץוחמ תרטוע תחאה
 ידוהי .םשמ עמשנ תחאכ לועשו החינגו ,תידוהי ןושלב יל תואבו תולוע תוצרמנ תוללק
 .הטח אלט םשל אבו ץפוק ינא ריטו ...יעבט אל שחיטל ןכ םא - יבלב ינא רסוא -!התא
 אוהו ,דחי םיכורכ טושהו תועוצרה .הלגעה תהת ינפל רפרפמ ןילפתו תילטב ךובמ ידוהי שיא הנהו
 ךאיה :לוקב ינבישמ אוהו !ךאיה :וילע קעוצו אהות ינא .רצמה ןמ תאצל וחכ לבב לדתשמו םכרפס
 דחא ןיאו ,יכ םחלשמו רזוח אוהו ,יתמלחש םיערה יתומולח לכו יפא ןורח וב חלשמ ינא !ךאיהו
 :יל אוהו ?ותלפת ךותב ןשיו שוב וניא ךיא ידוהי :ול ינא..ורבח ינפ תא האור ונתאס
 ינא .יטאבו יבאב - אוהו ,ויבאב וללקמ ינא ? םנסנתט •אוהו ■וילע םיטש ארוס ןיא ךיא ידוהי
םיללוהתמ םיסוסה .יסוס תא טבוחו רטועו וירושאמ ומצע ריתט אוהו ,.וסוכ תא טבוח

1̂. 6(008 •מוסמ וסראש ןמכ שחנ (111 >01 8. 4א£844213 *יד# ?תר^1 2ן^עג1( 8 388)5•
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 ויתואפב הז קיזחהל םינווכתמו םילוגנרתכ הז לע הז םירעתשמו םיסעוכ ונאו ,תוימסוקםיפקדזמו

 רדהנ המ םנמא .ורבח ינפב דחא םילכתסמו םיקתוש םידמוע ונייה הלק העש .הז לש

 םינמוזמו םימעזנו םיפעוז הדשב םידמוע םהילפתו םהיתוילטב לארשי ירובנ ינש !הז הארמ היה

 יחליתוכמו עגר דוע 1 הלא התאר ןיע ירשא ...ורבח לש ויחלב רחא םירטוס תויהל
 נ םיאתשמו םיהות םיארוק תחא־תבב ונינשו ונירוחאל ונעתרנ םאתפו — אובל תושגרתמ

!רתלא ׳ר ,יוא —

. . ״! ילדנמ ׳ר ,יוא ,יוא —

 םטופמו רשבב לברוסמ ידוהי, .דיה ,רבכמ ילדנמ ׳ר לש ורכמ ,ז״הנקי רתלא
 תואפ קיפסהל ידכ ןהב שיש ,תודובעו תובוהצ תורעש לש םיב םיעבוט וינפ .הבע וסרכו
 ןימכ הלוע הז תורעש לש םי ךותב . םידוהי המכו המכל םנו ומצעל ול םג םפשו ןקזו

 לטבו םותס אוה הנשה תומי בורש ,הב דבכתהל היוארה הכיתח ,בעו בחר םטוח יא
 וילעב ,םיגלש תרשפה ןמז ,חספה־־גח (8 םורפב ןוגכ ,(י תסו יונשבו ׳ הדובעמ
 םג היה רתלא ׳ר ."תולודג תועיקת רפושכ עימשמ אוהו ,ופרונו וילע דקוש ,ופכב ולטונ

 רוכמל םתכלב ,ן ו לס כ ל ליבומה ךרדב ילדנמ ׳ר םע דחי ןמדזנו ,םירפס־רכומ אוה
 םהיתונורקב ואב םירכא וזיא הגהו ,םהינינע לע םיחיסמו םידמוע םדועבו .םתרוחס תא םש
 םידוהיה לע וגלגל םג ,ךרדה תא תומסוחו ץובב תועבומה תולגעה יתש לע ואתשהו

 לש םחור חפת !וללה תופיה תוירבה תא ,םתוא אנ ואר, :וארקו תוילטב םיפוטעה
 הצבה ןמ זא ואצוה תולגעה "!(3 םיציוצמ םידוהי ,םוקמ וגפ ,יוה !םמאו םהיבא
 * תואירקב םתבוח ידי ואצי םישלחה םידוהיהש תעב ,םילרעה לש ״הקזחה םתפיחד״ תרזעב
 ,םיפחודכ םיארנו םפוג ירבא לכב םירפרפמו םיחגונ ויהו ״! ופחד בטיה ,בטיה ופחד, :זורז
 םלפקבו ,״הגוהכ ידגב,ב םהיסוסב םילפטמה םידוהיה לע םגעלב םכרדל וכלה םירבאהו

 ׳ר .םעסמל ובש רתלא ׳רו ילדגמ ׳ר םגו ;םמיערהל ידכ ריזח ןזא תומדב םדגב ףנכ תא
 ותבכרמ לש 'םינפואהו ,תולב תואלצחמ לש הפוח תחת הלגעב ול בשוי, היה רתלא
 םישערתמו םינדסה לע םידנדנתמ ,םתמוק רועשב םינושמו םילבח יקדוהמ ,תודיח יקסורמ
 וזה הבולעהו ,התוא תכשומ חכ תשושתו רשב תקדו ההובג תסוס וז הבכרמ .לוקב
 לש תרוענבו שקב ךובס הראוצבש האפה רוישו תופוקז הינזא ,ךושנו תותכ ,עורצ הבג
 םע שארב ךלוהה ,ילדגמ ׳רו ."המטצהו הקדה התרגרגל קנעה ןמ םיצבצבמה ,ןתשפ
 ,הקשמהמ םעטיש ותיסהל לחה ערה־רציהו ,ותלפת לש״ימחרד יקוספ״ה תא הלכ ,ותלגע
 םימיב רצאגדכובגלו ונימיב ידוהיל ול המ" יכ ,ולימרתבש םילצבהו םיטושה ,ןיגשבודה
 וירוהרה תא רזפל ידכו ,תינעתה תא ללחמ וניאו ותואת לע רבגתמ אוה םלוא ?םינושאר
. .״האנה ומלועב טיהלא רדה,ל ןנובתמ אוה םיערה

 .ףרפרט אל ריוא ,תובשונ אל חור .תוטהול הסחה .לק בע אלב תולכת ולכ עיקרח,

 -תויוטנ הדשב תוצבור ולא תורפה .םישירחמו םידמוע ,םיעזעדזמ םניא תונליאו תואובת

 !ץעונו ןהיפלטב תורפעמו תוטטוח , עקרקב ןהינרק תושבוכ ולאו ,םינזא תוענענמו ןורג

 דע וחצמ ןיכרמ , דומעי םאתפ ,םידדצל ושאר ענענמ ,ץרו ובנז טשופ רפה .םוחה ינפמ

 ,הנקו חברע לצא .אצי ויפמ לבהו—וילנרב טעובו םהונ ,ויריחנב םשנטו ףאוש ,רפעל

 ידכ ,םהיתוראוצב הז יבג לע הז םיליהאמ ,םיפופצ םיסוס םידמוע םער תקודמו המוקע

 . םבנ לעמ <4 ןיערצהו םישותיה תא חירבהל םהיתובנזב םיפילצמו ,א1דש לכ לצ תושעל
 אוה ולאכ קוחרמ הארנו ,םלועה ריואב ךר ףנע לע ענענתמ דחא ברוע ןליאה שארב

דקור , שאר תפיפכב םיפא לפונו הוחתשמ ,דחי תלכתו ןבל לש ןטק-תילט ףוטע ללפתמ

.ש0ן)ש11וו (4 .תיציצב םיפוטע (3 . בחה ינפל םימי ו׳ט (2 .עוככה רדשה ( !
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 וינפ ־וימעט ,ונודנ טשופ ,קתזושטו הפר הפשב טיתשו תחא רקרקמ ,הלק הדיקר ויתחת
 ,חרופ אל ףוע ,עזעדזמ אל הלע . ךרדה לכב הממדו טקש ... תוחוקפ ויניעו םנמנתמו
 הכ םיסט ,םלוע לש וללחב םהל יננחו ילולה ,הז (1 אזיזפ אמע ,םיבובזו םישותי אלא
םנ .םניאו םיחרופו—הל םישחול ,הל םימזמזמ ,ןזאה לצא םירבועו םיפפועמ ,הכו
 לנר םיטשופ ,ףנכ םידדונ ,המקו ריצח ןיב םירתנמ (8 לצלצהו (2 רוצרצה
...םילצלצמ לוצלצבו

״...וניהלא ישעמ םינשי !םה—הממדו טקש הנח ,םויה םח הנח

 ־תילטו יקולח אלא שובל יניאו יתלגעב המחה ינפמ לטומ—ילדנמ ׳ר רפסמ-ינאו"
 תוקסופ ןניאש ,רמצ לש תואליפנאהו ,ירוחאל יל טומש ישארב םחה יעבוכ ;דבלב ינטק■

 המחה אלמלאו .הפי הפי עיזמו—יבקע דעיל תולשלושמ ,המחה תומיב וליפא ילגר לעמ
 הברה תועש חטתשהלו עיזהל ינא בהואש ינפמ ,וז העזמ הנהנ יתייה יניע תא ההכמ
( 1דקרפתמ" היה רתלא ׳ר םנ .'אחתירד אנדעב ץחרמב הנוילעה הבטצאה יבנ לע•
 רעשב ךבוסמה והזחו ןימידאמ וינפ ,ויתועורז יתש לע ךומס ושארו ונוחנ לע בכוש ,הלגעב.
 לכ תא וכותמ הקיפמ ,ותינונמשב ( סלוקמ ידגכ ותוא הלוצו תטהלמ המחה ,.הלעמ•

 ופשי ,םהיסוסו םיעסונה לע םוחהו בערה רתויב ורבגתנשכו .״עיזמ אוהו ובש תיחולחלה:
ליז םיעור ,הלגעה תורסוטט ורתוהש ,'תוירא,הו ,רעי לצב . חונל ילדנמ ׳רו רתלא ,ר.

.■ץ3ו161מו1ו. (008 • 3ק<0 . 2( 100סן0118ז<ן8פטע להובמ (1

.תיכוכז ינינפ (6 .יולג (5 .וסרכ לע ;אב

יגינעב ומע חיסל ותיול ןב לחהשכ םלוא ,םירבד שיאו עבטמ היה אל רתלא ׳ר .םחידי■
דיריהב ותוא תואצומה לכ תא רפסו טופטפה תואת וב הררועתנ דימ קסע•
תעכדשה רבשש יפ לע ףא, הפי ולע אלו םש ךדשש םיגווזה תאו ,ץ י נ י ל ו מ ר י ב ש•
 חקלש םימיל הריעצהו הינשה ותשאמ םינב המכב לפוטמ ותויהב ,ותעב רבדכ ול היה.
 ועפ לעמ העזה תא וקולח לש ודי̂תיבב החומ" אוה ,ורעצ תא גיפהל ידכו .ותונקזב.
 יולתה ,רמסמה תא לטוג ;הילע היפהפי תרוצש ,הנבל תיכוכז לש ותרטקמ וקיחמ איצומו•
 תויילעה הילוחה :תוילוח ,תוילוח יושעה ,רצקה תרטקמה הנק ףרוגו ,היפ לעש דימצב.
 תובע השעמ ,ןהבש הלודגה ,תיעצמאהו ,םצע איה ףא הנותחתה ,תמקועמו הרוחש םצע■

 לכתסמ ,ןשעמ ליחתהו ותרטקמב שא ןתנ ךכ רחא .םיקד (* ןיגונזב המקורמו הרוזש
 הילוחה יפ םתסנשכו .'ןליאה תחת ותמוק אלמ חטתשמו היפהפיה תרוצב די-רחאלכ
 ,הנקה שאר לעמהלטט" היה ,הנשדל אושל חרטו ,רתויב תמהוזמ התיהש ,הנוילעה
 םירופסב הברמ היה ילדנמ 'ר םנ .'הצונ לש (:בובא המוקמב ץעונו ,הללקמו הילע סעוכ
 "ןושל הנעט,, ירפס ,'אבב ירופס״ב תונחת םיפילחמ, ויהו קסע ידיל םיעסונה יגש ואבש דע■

 לש תוחילס האמ םיפילחמ ; תועימקב 'תולעמה ריש״ יבתכ ,'דחאו תוליל ףלא, ירופסב
 לש תורונמ ,תורפושב הנלו סופדמ תוניק ,דישריב לש םינטק־תוילטב ריטוטיז סופד
 רמצ לש 'תואקלימרי״בו הלדבהל תוקובאב תבש לש תשחנ תורוגמ ,לעוש־יגשב הכונח
 ירהש ,ובש ןוממ תאנה סושמ אל ,הז ןתמו אשממ החונ םחור םידדצה ינשו .תוקוניתל
."קסע—קסע רכשש ,ומצעב קסעה ףוגמ אלא ,ונממ םהל התיה אל תחא הטורפ ףא:

 ולא םיבוט םיחרוא ,םילק םיבעו בשונ םיענ חיר .החנט ןטו עינה ךכ ןיבו ךכ ןיב,
 םיליחתמו םירוענ תונליאה .עיקרה ינפ לע םילייטמו םילוע ,הטכ הז םהל םיפצמ ויהש
 ,םנושלכ הז םע הז םיחיטמו םישחלתמ ,םהישארב הזל הז םיענענמ ,תחנב עזעדזהל
—התמדרתמ הדשה תאובת ררועמו אב חור .הברה םימי םיקתושו םידמוע ויהש רחאל

— וגג לע ןדקר■ בכוש (4

• קי •ינק (7
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 .הבהאב וזל וז תוקשנמו (1 תושפנמ ,הלומה לוקב תוקוניתכ תוציקס ןלכ םילכשהו
4  םלועה ריואבו רעיבו הדשכ :ןהש םוקמ לכב תוררועתמ אוה־ךורכ״שודקה לש ויתוירב
 תומשקמו תודמוע ,םילפשו םיהובג ,םיחישו םיאפע לע וז רחא וז תואצוי םיננר־ירפצ
 , (2 םימרכ-תורופצ .הריש רמול תוליחתמו ףונה עונענבו דונדנב ,הפ חונקב ןתצונ

 דוקר ,ריואב תוסט ןהשכ תוזזפמו תודקור ,ןינועבצ ינימ לכו םיתמקר ישמ. תוטשוקמ
 תולובט תומודאה ןהילגר ,תונבלה ןהיתונתכב קוחרמ תוארנ תודיסח יתש .ןהל ןח-ןחו ףופטו <

 בבוש דחא ףוע־ןב .הליבט תעשב ולא תועונצ םישנכ ,םורמל תואושנ ןהיניעו םימה יעצבב
 ףועו '! ? הכיא, רמולכ ״! וקוק״וקוק, :ארוקו הלהלתמכ ורבחל דחא ןליאמ חרופ עורפו

 רלוק אשונ רימזה הכומסה השרוחב ״! קיר-רעב-קופ, :רמואו ובישמ הטהו ןנד ךותמ רחא
 הז םסרופמ ןזחל םיררושמכ םילפטנ הדש 0 זיזב ןננ עדוי לכו ,תואלפנ ונורגב םיעדמו .

 םירובדו םיבובז וליפאו ;תורקרקמו ול תועייסמ םימגאב םיעדרפצה וליפא .,לוקכ םילסלסמו
 ררבח הלא לכ . םזמזמ םוזמזכו חרוס אוה ףא הז לוונמ ,ףוצחה (4 קליהו .םיקתוש םניא
 ,ויז אלמתנ םלועה לכ .המיענב םרצויל תודוהל ,תויפיפ יפלא תובבר לש הלודנ הלהקמל
 תוחירה תא חירהלו תוארלו עומשל תגנעתמ שפנהו .םילהוצ לכהו .תומיענו םייח
.'ביבסמ םימיענה

 ןכ ירחאו ,תפזב םהיתולגע ינפוא תא תופזלו החנמ ללפתהל ודמע םיעסונה ינש
 הליחתה המחה םלוא .רעיב ךכ. ךותב ועתש ,םיסוסה תא שקבל רתלא ׳ר ךלה
 טעמ התש עיקרב םיבכוכה וארנשכו ,ובל לא ילדנמ ׳ר בצעתיו .בש אל ןיידעו ,תעקוש
 ךותמו ,ויתובשחמ תא לבלב הקשמה .דבואה ורבח תא שקבל ךלהו קובקבהמ ש״יי
 ודי תא חלשו םיאושקו םילופ האלמ הנגל עיגה רעיה תכשחב דעצ לכ לע ןולשכו םוגמג
 דחא דיקפ ול ץצקש רחאו ,וירוחאמ אירב לרע והכה העש התואב םלוא :םהמ לוכאל
 החיש התברה וז תיקדנופ .הניירט־היח לש קדגופהל םולשב עיגה ויתואפמ תחא

.ברעה־תדועסל ותגימזהווילע החמש "הבורק, אוהש .הל עדונשכו ,הכרדכ ,ילדנמ ׳ר םע'

 םינטק ויתונולח .הפצר ילב ךומנו חוורמ רודמ אוה וכותל ונסנכנש הזה רדחה,
 םהב הרייתשנ אלש שיו ,הכיתח יבג לע הכיתח ,תואלוטמ ןהמו תוקסורמ ןהמ םהיתוינונזו

 איה היוצמ חור ינפמש ,אבס יפב הדיחי ןשכ ,תויוזה תחאב דבלב תיגוגז תכיתח אלא
 םילספס ,ץוח יפלכ ,יחרזמ לתוכ לצא .תמזמזמ יאשחו בוצע םוזמזבו תעזעדזמו תדנדנתמ
 תעצומ הטמ לש המוקמ םדגנכ יברעמ לתוכ לצאו ,לודנ ןחלש םהל ךומסו םידמוע םיכורא
 הובג לדנסכ וז בג לע וז' תוחנומ תונטקבש תונטק םעו תונטק םע תולודג תותסכו םירכב
 ירגפב .שיבכע־ירוקב תוסוכמ ןהו תועובק תונומת הלעמל םילתכה ינפ לע .הרקתה דע
 םש .םיאלפומ םירויצו תונושמ תורוצ יניס םיציצמ וז המהוז ךותסו .םינכ יציבו םיבובז

 חירא ןיצח הלאו ,רוש ןיצחו זע ןיצח הלא : תונושמ תויחו תומהב םע *חרזס, תנומת
 ץע לע יולת המוק הבג קאזוק תוסדב ןמה םש .ןופיפש ןיצחו רמנ ןיצח ,רומח ןיצחו

 .ןסה לע יולת ץעה אלא ץעה לע יולת ןמה אלש הארנו ,ויפתכ דע אלא עינמ וניאש
 ,הלודג 'הלימיירטש״ו תואקמזופו טנבאו הטופק :תוכלמ שובלב יכדרמ דמוע ודגנכו
 *:םירמואו םיכרבמו ,ודיב וסוכ שיא ,ותוא םיבבוס (6 םי;תאםבעו (5 םינקדלז ,םינמטח םידוהיו
 קדנופב ומוקמו ...םתותיחשב דכלנ אוה ףא ללסאה ןאילופנ הזו ...1 יכדרמ ׳ר ,םייחל
 תא הילא תכשומש ,הלב הנוזו המחופסו הרעוכמ רפיטופ תשא .,הכילז ןיכ הז ידוהי
 דצב לתוכב תוצוענ ,תוטובח תונעשוהו שבי בלול ןיבו ,ודגב ףנכב קידצה ףסוי

.'הילספו המהוז הב וליטה םיבובזהש ,הרוכעו הריאמ הניא (ז הירלקפסא

 .קד ןקז ילעב (5 .ז6)־8ו> ,ליסח (4 .םיזזה םייחה ילעב לכ (3 .הסססיזאמ (2 .תוקבחמ(!
4 .תובע תואפ ילעב (6 0 .81>!36ו7(
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 ;עיגהש רעג ;לדגמ ׳ר ןב םע ךדשל הרמאו ,ןדמלה הבורקב הראפתה הגיירמ־היחו
 .תורעש ,תוגגוטמ תוביבל יתש היתותסל .הבחרו הנמש ,הסג הביר" ,התב תא ,הוצמ-רב תנועל
 ."הפרע לע הל תויולתה ,תורצקו תוקד תומצ יתש ידכל אלא תוקיפסמ ןניאו תוטעומ השאר
 .תא ילדגמ ׳ר ריקפה ,םרח לש הלודג תחא הרעקמ (* םוק תיבה יגב לכ ולכאש ירחאו
 רואל .הלילה ותוא לכ ומד תא וצצמש ,םישפשפ ינימ לכ האלמ הטמב ןושיל .בכשו ופוג
 וראשנש ,םירפס תונועטה תולגעה יתש תא קודבל אגח־-סייח יקדנופהו ילדגמ ׳ר וכלה רקבה
 ול הארנ ,רתלא ׳ר לש ותלגע לע השורפה (2תלצחמב ילדגמ ׳ר ששמשכו .הדשב רקפה
 .,עגרכ הרסוה תלצחמה .םמותשמו להבנ וירוחאל עתרנו ,היתחת ומצע זיזמ יח ןימכ
.תחפטמב שובח ושארשכ ומצעב רתלא ׳ר בשי הלגעבו

 ךשח ךרדב העת המחה העקששכ .('תואקתפרה המכ וילע ורבע לומתא םוימ
 םידואה .תעקושו תכלוה שאה .רעיה ךותב שא תרחמ., קוחרמ ול התארנש דע םיתחתחו
 לש תופילק ,םחל ירורפ םש .םיסמרנ הרודמל ביבסמ םיבשעה .תושחול םילחגהו םינשע
 רתלא ׳ר בל לע ."םילכו םיעורק םיטוטרמס םג ,םימושו םילצב לשו םיאושקלש ,םיציב
 ונדועבו ;ןאכ התבש ,םיסוס̂יבגוגל םיעודיה ,םינעוצ י לש הרייש יכ ,הרמ הבשחמ התלע
 לקמ ודיב לטנ אוה . הברוח וזיאמ וינזאב הלע רבש תקעז לוק הנהו—בצע ירוהרהב עוקש
 םדא לש וירוסא תא ■הנבלה רואל ריתהו ,שפועמו רצ רדחל סנכנ וחור תא וקזחבו ,בע

 םינצבק לש היפונכה התוא יכ ,ול רפס זלהו .וילגרו וידיב תופכ הצרא לטומה דחא י
 תא זא םגש רתלא ׳ר .המע םתכילוהו רעיב םיעור םיסוס יגש הבנג ןאכ ותחינהש םידדונ
 ןמז ץר אוה .וחכ תא ושילחה םידודגהו תינעתהש יפ לע ףא ,םיבנגה ירחא ףדרו ויגתמ
 םע םינקז ףוספסא ולצאו ךרדב לטומ דחא ןורק(/ . הרובחה תא קוחרמ הארש דע בר
 .הבר המוהמו םיטוטרמס ישובל ,םידגב יעורק םלכ ,תחא היפונכב םישנו ףט ,םירענ
 לוק .ץאונ הזו ץעוי הז ;ררוגו רסנמ הרגמב הזו ,ררואו סנרוקב שיקמ הז .םכותב
 היכב ,םייחל תכמו םידי תמרה ,המש הצאנו החכות ,המרב עמשנ םישנ לוקו םידלי
 ןורקה ירוחאמ םירושקה ,םיבונגה םיסוסה ינשל טאלב רתלא ׳ר שגיו .׳םימשל דע קוחשו

 ןצבק םלוא ;םהמע חרבו םהמ דחא בג לע הלע ןיכסב לבחה תא וכתחבו ,ןורחאה
....ךרדב ןומעפ לוצלצ עמשנש דע ומע קבאתה םג ,וירחא ףדרו רבדב שיגרה דחא ינומדא

 הערמה ןמ ובש "תוירא״ה ינש הגהו ,הלילה תוערואמ תא רפסמ ונדוע רתלא ׳ר
 .ארק ויניע תא עגר ילדגמ ׳ר וב ןתנשכו .הברוחב וירוסא ורתוהש םראהףב ותוא םע
 ׳רש ,וגרופס לש ישארה רובגה ,ר גח ה הקשיפ היה הז "!הקשיפ" :תוממותשהב
.עובקה ותבש־םוקמ ,ןולסכבש ץחרמה־־תיבב םימעפ המכ ותוא האר ילדגמ

 תחא תיוזב םיבשוי םיאפור ינש .יששח םויב םשל אובי ונושה לבב הז ץחרמ תוארל הצורה״
 רעת ריבעמ דחאו ,תולנלונ חלגמ דחא אפור .הברה םידוהי םהינשלו ,םדיב םתונמוא-ילכו■
. םמדו - (4 אנמואד״ינרק ביכרמו רשבב טרושו לבוח ,םינתמה לעו סיקושה לע ,תוארדשה לע
( 5 םידרז יליבח לש םילעבו תוזוזג תורעשב ברועמ ,םימכ הפצרה לע ךפשנו תתוש לארשי לש
 זמזמתמ אלא ,הפי קלוד וניא רנהו תדרפתט ולש הליתפה אפורה לצאש הז רנ .םיטובח
 תרקתבשו םילתכבש (0 תואסנולכ לע .הנושמו הרוכע תבהלשהו ,החיתרב תוצוצינ זיתמו
 , תואקמזופ ,תונתכ :םידגב ינימ לכ ,םישובלמ לש תונחב ומכ .םייולת רונתה לצא
 םיחרקומו םימח םיעבוכו תולודג םע' תונטק תוטופק ,םינימה לכמ םיסנכמו םיגטק-תוילט
 , חכ אלב םש םיבכוש םתצק םידוהי :הנוילעה (7 הבטצאה יבג לע תולוק ילוק .םכותב
!םינמחר ינב ,לארשי עמש :םיקעוצו םידרז יליבחב םיניוזמ םתצקו .,םיקנאנו םיחנאנ

. 7(1011 .םישבי םיפנע (6. 5אוואוו (4 .חןאאבוסיוסווו1. 3( #ן1>״10מ2( 1:3 .סאססקסזפס (1 0'$  )6•^



ץיכוטארבא בקעי םולש^0

 ,ןגועכ ן״חרטה ...י לבה וקישא ,לבה וקישא !לארשי ינב ,לבה יוא ! שכיטחר אנ וטהי
 רטוע ףוסבלש דע ;תונבולטה רונתה ינבא לע ןיחתור ףלזמו די טשוס ןיאו ,םיקעוצ לכה
 םיחננתט םימונצ םידוהי ינש . הקינח ידכ דע םנהינ לש לבהכ הברה לבה הלעמו דחא ץל
 תא ףדנט דחאו ןאכל וכשומ הוו ןאכל וכשומ הז ,דחא םימ ל6ס לע הז םע הז

 םתשלשו - םהינש ןיב עירכמו אב ,םולכ אלב ןאכ העותה ,דחא שוחכ דטלט .ורבח
 ילעב םידוהי לש הרובח .דחא לפס ךותט םיפטתשמו תומהוזמה םהיתוחפטמ םיליבטמ דחאכ
 יכרצבו ריעה ינינעב םיחישמו שארב םיבשוי תוכושח תוירבו םירישע ,םיכחויט ,הרוצ
 •רשבו םעברו. להק-ישאר תריחבבו אבצה תמורתב ,רודבש םינפ׳יזעבו השכטב :רובצ
 םידבוכמה ,תוקסוע םידיה ,לודג םוחה .הבטצאה לע םילוע לכה ...שדחה םירטושה
 רענ ,לודגו ןטק,. רבגתמ לבהה םיסחוימה תוכזב ..,איטכח וטבח ידכב אלו - םינהנ
 דחי םיעימשמו םינדעתמ םידקרפתמו םילוע םלכ ,םהילכ תא םילטונו םיזרדזמ ןקת
׳'...חור-תחנבו המיענב ”!יו*יו*יו" לוקב

 תנותכ לפקמ ,ץמח לש לפס שיגמ ,םישובלמה רטוש, הקשיפ היה הז ץחרמ-־תיבב
 ךותל הנתונו תלחג אשונ ,החמומכ םינפבמ הרשוקו הדי^תיב ךותל הסינכמו המהוזמ
 ."תוטורפ שלשו םיתש תב עבטמ לבק וללה תועיגיה לכ רכשבו .ץחרמל םיאבה לש םתרטקמ
 ״! ץחרמה תיבל וכלו ,םיתב ילעב ,ודמע״ :ןולסכ תוצוחב יששח םוי לכב ארוקו ךלוה היה ןכ
 "תופנכ עברא, דגבבו ,האולטה ותנתכב אלא ״הטופק, ילב ךלהל ליגר היה, הקשיפ
 הרעקכ וילע ושאר, .״םיקשכ םייולתו םיטמק םיטמק םייושע ,םיבחר םיסנכמו םהוזמ
 תא הגוה וניאו ונושלב ם ?םגמ ,(3תויטוכרבו תומוקע וינש ,בחר ויפ ,(2דדורמו (: לגלגס
 הקשיפ היה םיתבה־ילעב יניעב .״תחא לגרב רגח אוהו תצק םקועמ ובג ,יוארכ ״שח,ה
 םיחתפה לע רווחל :ןוגכ ,םירבד המכל הכז ךכ ליבשבו ,״שדק־ילכ, ילעבמ דחאכ, הארנ
 רונתה תקסה לעו םימה לע םינוממה ,ץחרמה ישמשמ לכ לש היפונכב הכונחבו םירופב
 "תאירק, לילב הוצמ לש הדועסל היפונכב אובל ;הנוילעה הבטצאה לעו לבהה לעו

ר וזחלו ,(4 תינשבוד לש הסורפו ש״יי סוכב תוכזלו םיתבה ילעב לצא הליט תירבו ״עמש
 הכז אל דחא רבדל קר .׳ חספב הצמ תמורת םהמ לבקלו םיתבה־ילעב יחתפ לע ולימרתב
 הפגמ תעשב גווזל ןולסכ יגב ךרדכ ,ער ילח ןתחל "להק״ה וב רחב אל :םיבר םימי הקשיפ
 .ףגנה רצעיש ידכ ,תורבקה־הדשב הפוחל םסינכהלו םימומ ילעבו םיינע תולותבו םירוחב
 הנמלאתנש ,ה י ת ב ,תחא תינצבקו תימופ המותיב השעמ .העש ול ןיאש םדא ךל ןיא םלוא
 ןתחה וב רזח הפוחלו הדועסל רבכ ןכומ לכה היהשכו ,דחא ($ ףתכל בוש תסראתנו.

 דיספהל אלש ידכ ומוקמב הפוחל והוסיגכיו ץחרמה-תיבט הקשיפ תא וליהביו ,־ וכודשמ
...הדועסה תא

 ול האצמנ ותסנרפו ,השדח ״הטופק, שבל אוה .הקשיפל םישדח םיי/ד ולחה זאו
 ךותבש ןשיה םלועזז־תיב לצא. המוקמל" תרועה ותשא תא ליבומ היה רקב לכב .(6 יפושב
 ,תוניק לש ןוגנב תובדנל הארוקו ןבת חטשמ לע דימת הכרדכ הל תבשוי התיה םשו ,ריעה
 תא הבחב םימעפ המכ הל שיגמו איבמ הקשיפ היה םויה ךשמבו .״שפנה דע עגנש
 םיחופתו םיאושק םעפו המת (• תיגמחל םעפ (7 ןיסירנ לש םח לישבת םעפ ,היתונוזמ״
 םויב םימעפ המכ אבו רזוח היה ןכ ״! ךבל בטייו ,יתשא ,ילכא :רמואו שיגמ ;םישובכ
 העמ דגנכ תחא הטורפ הזל ןתילו הבדנ לש תועמה תוצרהל :״ןוידפ״ב״ הל עייסל, ידכ
 הל שיש ,םינשי תובוח הריכזהל ; תוטורפ שלש לש העמ דגנכ—הזלו ,תוטורפ יתש לש
שרגל םגו ;ןמז רחאל הוחדו הבדנה דימ וקלס אלו הילע ורבעש ,םיעודי םיתב־ילעב לצא

. לבפ׳אשונ (5 . שבדכ היושע הגוע (4 .א>0.1ז״ומ (3 .הקיחד י׳׳כ ךשומהו חושש (2 .לגועמ (1
.תקד תגוע (^ .1זןףר7( 1(1 .הו^ש: י!



201השדחה ונתורפס

 השוע גוזה היה דוהיב ."ןבת םהיפ אלמ היתחתמ איצוהל וואתנש ,זע וא הרפ הינפמ
 לודג דירי היה זא .תובא^ירבק לע חטתשהל אב םעהש תעב ,לולא שדחב םיבוט םיקסע
 ,תואירקמו תוננוקמ םישנ ,םילחת ירמואו םילבקמ ,םישמשו םינזח ןוגכ ,שדק־-ילכל,
 רביק תפ ול שיש ימ" םלוא ."םהב אצויכו תורבקה־הדש תודרומו תוליתפ תושועו תויאבג
 ,םהיקסעב וחילצהו בגנה-יכרכל ןולסכמ ודדנש ,םימומ-ילעב םינצבק וזיא .״היקנ תפ הצור
 גוזהל הלחה ןאכו ."םיקחרמ,ל םה םנ דודנל השיא תא התפתו היתב תאנק תא וררוע
.תוערואמו םילוגלג לש השרפ

 איבהש (* הקיגקוגב םתוא דבכו םיסבלוב לש קרמ ילדנמ ׳רו רתלא ׳רל ןיכה הקשיפ
 תורוק תא רפסו רתלא 'ר לש ותלגע לע הקשיפ הלע םכרדל םיעסונה תאצבו ;וסיכב

:עוטק ןונגסו םוגמג ךותמ ,וכרדכ וידודנ

 ונאבש ריע לכבו רשכ לכב .ונכרד חילצה ךרבתי ששה ,םידוהי ,םכל רמוא הס -״

 היה םוקמ לכב .ונל ןתנ די םיטשופ ונייהש יטלו תוירבה יניעב ןח ונאצמ ,םשל

 הסכ םיחתפה לע רזחה - ונינפב תולוענ ויה אל םיתבה תותלדו ,ונינפל חותפ ״שדקה״ח
 תוכלה ינתדטלס התיה יתשא ...!ךליטרתב םישו לבקו ךדי טושפ ,ךשפנ הואתש

 ,רפי יל םירווחט ויה אל םיחתפה לע הרזחה ינידו ץראה־םע ןיידע יתייה הז ןינעב .תונצבק

 םיסנכנ ךיא המכח ינתדטל איה .םהיטרפ לכל וללה םירבדב האיקב התיה יתשא לבא

 םיכירצ םימחר תררועמ המונע הרוצ וזיאו , (2 עכעכלו לוכיבכ חנאתהל םיכירצ ךיא ,תיב ךותל
 רתוי שורדלו םערתהל ךיא ,העבתל וא הבדנ שקבל םיכירצ ךיא ;החיננ תעשב שובלל

 ,ךרבלו תודוהל םיטעפ םיכירצ ךיאו ,ונתיו וצרתיש דע שורדלו שורדל ,םינתונש יפכמ

 הליחתה ,יסע (3 הינורטב יתשא האב ןמזה ךשמהבו ...ללקלו לבנל ,ץאנל םימעפו

 הלודג תועטש תרמואו , םינוגמ םייוגכ יל הנכמו תולשוכה ילגרכ הביעלטו יתוא תצאנמ

 ,םלועב םיכלהמ יל הנתנו ינתחקל ץחרמה ןמ ,הלעמה םדא רותב ינתאיבה איה י יב התעט

 יניא ,הלא לכ ירחאו ,ילגר לע ינתדימעהו הבוט הסנרפב יתוא התכז איה ;תוירבה ןיב
 :יבלב רמוא ,בישמ יניאו יתפרח עמוש יתייה ינאו .ישעמב הטינקהל ןוכתטו הל הבוט ריכמ -

 חורה ינאשנ ילמלא יל היה חונש ,תחא ריעל ונמדזנ תחא םעפ ... ךכב השאה ךרד
 יד ןיא םיא קנייק א" - ילש תוםה<ךאלמכ יתעגפ הב ...םשל אלו (4 לזאזעל

״! ויטצעב בלר אובי - ״עינייב

 םיאירבה םיגצבקה תאו ,םילוחו םיגקזל קר הקדצ ןתיל םיריעצה וניקתה ריעה התואב
 :םרוסחמ ידכ רכשב םתוא םידיבעמ ויהו ודסיש הכאלמ-תיבל םיסינכמ ויה םשל ואבש
 לש הלודנ הרייש םש התנח העש התואב םלוא .וז ״םודס^ל אובלמ םינצבקה וענמנ ןב לעו

 םידלונ םהש ,םהיתונורקב ריעל ריעמ דימת םיבבוסה , (* ״רבה ינצבק״מ ״םישרפ״ םינצבק
 לע הרמ "שדקה״ב םינצבקה וננואתיו .עובק בשוט־םוקט םהל היהיש ילבמ ,םהב םיתמו

 "?לארשי לש ונורזפ תוקדצ. ןכיהו דסחה ןכיה !םלועה תתחשה לע יו יו" :הנקתה
 "םידיגנ,הב ותמח לכ תא הלכ ,ש ו ב י י פ ״ינומדאה רזממה, ,םינפ־זעו אירב םהמ ךחאו

 ףסכ םהידימ איצוה אוהו 1 ודבע וכל : םירחאל םירמואו לטב םמצעב םיבשויה ,םינסרכה
 לע וענענבו ,תסנכה־תיב בוחרב ״רזממ,ה דמע םימשגו ךשח לש דחא ברעב .המרעב
 םגו ,היכבב העונ קונית לוק עימשה רכב תלפוקמו םיטוטרמסב הפוטע הבוב וידי יתש
 קונית החינהו יתשא התמ ,יל יובאו יל יוא :םינונחתבו יכבב ,סויפ ירבדב וקיתשה
 םיבר בלב הלמח הזה הזחמה ררועיו ״! יסה ,ירופצ ,יסה ,א־א ...!ירי לע הז ןטק
...ללמאה באה די לע םתבדנ תא ונתיו ,םיבשהו םירבועהמ

-ץ ה ,הדש יגב (5 •רבדמה דש (4 •תולילעו תוצירע ,׳ז0ן8ממ3( 18 .ןורגהמ לוק איצוהל (1( 8046803. 2



ץיבומארבא בקעי םולש 20?

 יתפש״ב תימופה היתב בל תא בונגל "ינומדאה רזטמ״ה ליחתת "שדקה״ה תיבבו
 ףוסבלש דע .א הכירצ איהש רבד לכ הל שיגמו ןוצרבו החמשב התוא שמשמ ,תוקלזז
 ,ויפ תא לבנטו טפטפמ ,המע רפסמו בשוי היה אוה .םיבוהא םיער ושענו דחיי וברקתנ
 החבשמ היהשכו .םינוגמ םירבד עומשל לוכיבכ תברסמכ הינזא (י תקקופ התיה היתבו

 ,וחירו ומעט יפכ רשב תלעבו תינסרב ,הנמשו הבע הידוהי איהש ,הל רמואו םימעפ
 וביהש הדטבו .״הרובד ידכ ךות תקחושו הפיזנב וב תרעוג ,ובנ לע תחפטמ התיה
 .ושפנו ,הלעב הקשיפ לע רתויו רתוי היתב הבבחתנ וז לא הז ברקתהלו דחי עשעתשהל
 היתב הטילחהשכ ובל הוד היה דוחיבו .הילע רמרמתמו סעוכ היהש דועב ותשאל התלכ
.שובייפ לש ותלגעב התעמ עוסנל אלא ,ריעל ריעמ לגרב דוע תכל יתלבל

 ילוקכ ואצי . םהל האונשה וז ריעמ ,םודסמ ואצי םישרפהו ,הקשים רפשמ ,רוא רקבה״
 לבה ,םיחתפנ תויפו תונורג ךותס םירבד. לוק ,םינפוא תחירצו תולגע שער לוק - תולוק
 היתב׳ילעב ', שא תפורש אהתש יאולה ,היבשוי םירורא• איה הרורא :ריעה תא םיררוא
 — םוקמ ילב דע םינצבק םינועט ויה תונורק השלש !םלועב וררוגתי םיפרשנכו וששורתי
 ונל הקחש .םבותב יתשאו ינאו ,םילודג םע םינטק ,תוליתבו םירוחב ,תוידוהיו םידוהי
.הנוילעה םינצבקה תלעסבש ,םישרפ ןוינל ךותל ,בוט־לזטל ,ונסנכנו העשה

 םינצבקה בשוםב דאמ יתינהנו ינפל חתפנ שדח םלוע ,םיביבחה ידוהי ,םכל רמוא המ
 לובי הפה ןיאש ,הברה םיאלפומ םירבד םלצא עמושו האור יתייה .םינושארה םימיב וללה
 םה ךיאו ,ןהב םיביעלמו תוירבה לכל םינלנלמ םה ךיא עמוש יתייה .םהיטרפ לכב םרפסל
 ןושל ,תוכופהת ןושלב םיערה םהישעמ תא םירפסמו םתימרת ירבדו םהירקשב םיחבתשמ•
 הדומ לש חול.— םדא תרוצל ,"הרוהש הרפ לש בלח. ןירוק םה ש׳ייל .םיאמרו םיבנג
 ...רבד אל לע םנח תללק םיללקס ויה םירישעה תא .םנושלב *םבי, — בונג ,״תועשה
 .הז םפ הז םיכדתשמו םיקחשמו םיצצולתמ םה ךיא ,תולותבו םירוחב תחיש עמוש יתייה
 ומצע השמ הז ,םישפחתמ ויה ךרוצה תעשב ...תרחא הלנע ינבב ונתחתה תחא הלנע ינב
 םירומג םימומ ילעבו ,(2 תיפכנ וזו תימלא וז ,תותכו ךועמ הזו ןבן השענ הז ,אמוס הזו רנה
 םימומ :םירמוא ויה םה .הנוילעה הלעמב םלצא ודמע ,יתשאו ינא ןוגכ ,םתיירב עבטמ
־ ...םינצבקל ךרבתי םשה תאמ הבוט הנתמ שה ונלש ןוגכ

 .ושפנ לכב הל לפטנו יתשאב ויניע ןתנ — !וימצעב בקר אובי — ינומדאה ״רזמם״ה הזו
 םילשובמ ןיסובלובו תוינטקו לופ :בוט .לכ המיעטמו הנדעמו הקנפמ ,הבהאכ הב לפטמ היה
 קנפ ,הכ לפט ? יל תפכיא המ :יבלב רמואו וישעמ תא האור יתייה ינא .ודיב אבה לכו
 היפי ליבשכ המצעב התוא שקבל אמש ?הזב שקבמ התא המו .ךלמ ינדעמ הל ןת ,התוא
 רושאו ,שיא־תשא איה ירהש ,רשפא יא הז ?המשל הלא ךישעמ תושעלו הפונ תואירבו
 יל לכנתמ ליחתה ...?ינומדאה "רזםם,ה השע המ ...הכ רהרהל וליפא ךל■
 עמוש יתייה אל .יתשא יניעב םג לקאו הריישה ינב לכל הנינשלו הפרחל יתוא ןתנו וילכנמ
 המדאב רבקת רבקו התימל ךלו ,יתרפכ אהת :תוללקו תוצאנ , רוטניק ירבד אלא היפט
 —רזםם<ד הזו ...הלפש הירכ ,החורס הלבנ ,יק׳שפשפ התא ,ךרשב קמקמתיו המר ךלבאתו
 יבשויב ינשיאבהל " םיעשפו תונוע ירבד ילע לגלגמ חיה —,םיתמה תיחתל דומעי אל
 ...םנוצרכ יכ ושע לכהו רקפה יתישענ ...םלכל •םלקלו געלל יתייהש דע ,תונורקה
 חתאש וז החמש נ םירמואו םיצצולתמ ויה ,ינוכהש תולודגה תוכסה ינפמ הכוב יתייהשכו

 יתוא םיכילשמ ויה םימעפ ...,וינש ןיבלמ הקשיפ ךיא אנ ואר ? איה המ קחושו חמש
.ישוקב םש גמו יחכ תיראש ץמאמ ,תושולחה ילגרב הירחא ץרו הדדמ יתייהשכו ,ךרדב הלגעה ךותמ

.םילשרנ״ילוח תלעב (2 .תמתוס (1



 וארו וטיבה ־ !הקשיפ ,רחם*רהם , (1 אייה־רושא :קוחש לוקב ועירהו ףכ םיעקות ויה י
״1 אשיב אניע וב טלשת לא ,ונינפל דקרמ אוה דציכו םילנר אשונ הקשיפ רציכ

 לבמ רטפהלו ותשא תא שרגל הקשיפ בלב ץפחה תא וררוע וללה םייונעהו תורצה לכ
 ,החינה איהו ,היתב ינזאב רבדה תא עימשהל אבש םעפ לכב םלוא :הערה הרובחה
 ךפהנו רובדה ונממ קלתסנ דימ—הקשיפ ,ינכילוה :הרמאו ומכש לע הדי תא ,הכרדכ
 רבדמ היה םיחתפה לע דחי םרזחבו ,םיבוט םירבדב הלדשל זא לחה אוה .רחא שיאל

 איה לבא ,תחנבו הולשב תויחל ידכ ריע וזיאב עקתשהלו הערה הדעהמ לדבהל הבל לע ־
 ופקתשכו .םידודנה יעושעשבו ינומדאה תרבחב השפנ הקבד יכ ,תעל תעמ רבדה תא התחד
 הביר םג העסנ "םישרפ״ה תונורק ךותב .הרצל־תוחא ול אצמ הקשיפ לע תוקוצמה רתויב
 ,הב ורמעתהו הופסא םינצבקהו הדלי הנדועב הובזע הירוהש ,(2 תרטוטח־תלעב תחא
 ןעמל םירבועה ףנכב זוחאלו תובדנ שקבל ידכ ריעה בוחרב הפחיו המורע התוא םבישוהב
 וכפשיו וזל הז וברקתנ םינועמהו םיכומה ינשו ,הקשיפ הילע לומחיו .הינודא םיכ אלמ
 הקשיפ תאנק התפר זא ינמו .הלענ גנוע הזב םשיגרהב ותוער ינפב שיא םחיש ירמ תא
 הלחהו היתב לע האנק חור הרבע תאז תמועלו ,"רזממ״ה םע םלעתהל הפיסומה ,ותשאל
.םירבדב ורטנקלו הבחו סויפ ירבדב וילע קפרתהל

( 88 ז םדקתהו השוח (1 ( 16 .ת0ן>68ז2 ^6ן3 ( 8^80 11̂88^168. 5 .פן8€ 86ץ6( 1888 .יחס (4

( 88 .םיסוטרטס (9 .םילדנס (8 .רועתוכיתח(1088, 7 □״סז• .םילכאמה שינט (8. 11ןמ10

ריעה ינבש ,ברחה 'שדקה״ה־תיבל הרסו הנטק הרייע וזיאל הריישה האב תתא םעפ

 ךרד . הנש םירשעו האמ דע ךכ רשועו קזחתש אהיש ול ושחלו תוטומבו תואסנולכב והוכשס,
 רוא יצוצינו ,םיקסורמו םיעוער םילתכ תפקומ ,הלפא ס הרזעל םיסנכנ בחרו לודנ רעש
 יט םירמוע ןהמ המכבו ,תומוג תומוג יושע הרזעה לש עקרק .םיכרחה דעב הכותל םיעקוב
ל ש <5 קקט .הרבככ בקונמו טטורמ ןבת לש גגה ךרד םיפטפטמש ,םיםשנ*יםו (4 ןילחוז

 ,םיעורק םילימרת ןוגכ ,םיטוטרמסו ,תובחס ינימ ראש םע םש לגלגתמ תותכו ךועמ שק

 יבקעו בקע םהל ןיאש (8 םיילוס ,םילענ לש (ד תואדלינו (6 תואתנפא ,תולב תואלצחמ .
 תומצעו תורעש ,םינפוא תודיו תויבח ילוגיע ,םרח ילכ ירבש ,םידילחמו םירמוסמ םילדנס

 םיסנכנ הרזעה ןמ .חיר םינתונו היבוברעב םש םישמבתמו םילבונ הלא לכ .ןהב אצויכו ■
 תיבה תונולח .הלודנ הקירשו הפיזנב הריצ לע תבבוס תלדהו ,ךוסנ חתפ ךרד תיב ךותל

 ןתצקו ,םיתכריב ןהילע הקוריו תומהוזמ ןתצק תוינונזהו , םהיתובוראב םיפפורמו םירצו םינטק
 הטירסכ םיניעל הפי אל הז ץונצנו ,םינושמ םיבוהצ־םיקורי םינווגב הנקזה ינפש תוצנצנמ

 .תוינונז םוקמב םהל םישמשמ (9 תוילטמו בע ריינש ,תונולח שיו .םינזאל תיכוכז יבנ לע
 עצמאב לודג רונת ךרואלו םילתכה ךרואל םיכשמנ םילספש ןימכ תואנדס יבנ לע םיחנומ םירסנ ■

 הרקתה ןס וישאר ינשל םידרויה םילבח ינשב זוחאו ריואב יולת ךורא טומ .תיבה.

 לכו םידגב םייולת םילתכבש (גסתוילקנוא לע םגו וילעו ,רחא הזמו דחא הזס ,הסחופמה

 םש םינסכאתמש ,םיילגר לש ןיבו םישרפ םינצבק לש,ןיב ,םינצבק לש םילכ ינימ■
 אלא ,שסשמ 'שדקה״ה דבלב הינסכא אלו .דחאכ םישנו םירבג ,םירענ םע םינקז היפונכב

 תיילעל םימשה רעש הזו םילוח םינצבק לש םתתימ אהת הפ .םילוח׳תיב שנ שמשמ אוה

 הברמו זיקמו תוקולעו אנמואד-ינרק דימעמ ,רשפאש המ לכ םהל השוע אפורה .םהיתומשנ
 אוה אוהש ,שדקהה-לעבו ,םחור אצתש דע םינצבק לש םמד להקה ןובשח לע ךופשל
 ,םירופב לוכיבכ יכדרמ וא ,הכלמה יתשו םנ אוה ...םנחב דימ םתוא רבקמ ,וריעב ןרבקה
 ץלה אוה ,הרות־תחמשב םיעושעשל הכופה רעש׳תררא ידי לע יושעה לוכיבכ בודה אוה

הסנרפ דוע ומצעל לטנש אלא דוע אלו .ןיאושנו ןיסוריא תדועסב 0! רצלמהו ןחדבה אוהו
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 ,שרקח לש הרזעב תושרדמייתבו וסוקס ישנא ליבשב בלח לש תורנ השוע היהש ,תחא
׳ .״קוחרמל דע תפדונו הלוע לשובמ בלח' תנחצו

 *םישרפההו ,חרוא ירבוע םיינע רבכ אלמ שדקהה־תיב היה הרייעהל היפונכה האבשכ
 תעשב ,עקרקהו םילספסה לע תומוקמה שובכ לע הקזח דיבו ףעזב ׳םיילגר״ה םע ומחלנ

 יבאזכ ללימ ךל חור .הלפא ךשח ץוחבו״ .הלילה םש ןולל הרזעב בכשו ךלה הקשיפש
 ־םידרוי ,נגה לעמ םיחרופ שק יצוצק .םיקדסו םירוח ןיבמ בשנמו רעוסו ךלוה ,םיבער ברע
 תולודג ןיפיטו .הרזעה ךותב דחי םיריעשכ םידקרמו ריואב( םיסטה תובחס ינימ ראשב םיברעתמו

 .,הנצה ינפמ תונפה תחאב ומצע תא םצמצ הקשיפ .״םשל םימעפ תופטפטמ םשנ לש
 םיענ םוח" דימת וב היהש ,ינולסכה ץחרמה תיב לע העש התואב ול ויה םילודג םיעוגעגו
 ■ הירבה תא אנ ואר״ :ארוקו תיבה חתפב דמועה ,״רזממ״ה לוק עמשנ םואתפו .״שפנ בישמו

 ! ורבדבו ״? הכלכולטו החורס תיסכוד ,בכשל הלוכי תא יא הרזעב הפ ...וזה הנושמה
 | הטלעה התיה וז .ןבא ומכ עקרקב טבחתנו לפנש ,דבכ אשמ הרזעה ךותל וחכ לכב ליטה
 הנבלה .הצוחה ףעזב הכילשה ול העטשנ אלשכו ,הרבע רבדל העבת "רזטמ״הש ,תינבנה
 .הללמאה הטלעה תומד תא הריאהב ,גגה יקדס דעב הפקשנו םיננעה ישוג ןיבט האצי

 ;,הירבאב (5 הפרפרשכו .החור בישהלו הררועל ,(2 הלמעל רהט הקשיפו ,הפלעתנש
 .הבר הלמחב התוא ותוסכב ,רוקמ הדיערמ איהשכ ולש תיוזב החינהו ויתועורז לע הלטנ
 .םיעושעש דלי תמדרת תמדרנ, איה הנהו ,האר ךרבב רחמל ץיקהשכו .טשפש הטופאקהב
 תובברתשמ ,םימעפ תועזעדזמ היתפש .םהילע הרוש םינונחתו הלמח חורו םיניבלמ הינפ
 המ !םדא ינב ,ינורעצת לאו אנ וסוח :תרמואו םימחר תשקבמ איהש המודו ,תושחרטו
״? ילע םתמק המלו ,יתאטחו יעשפ

 םאתפו ,שגרבו םוחב רתלא ׳ר לש ותלגעב הקשיפ רפס םינורחאה םירבדה תא
 לש ותלגע לע בוש ולעשכו ,לגרב תצק וכלהו ודרי םיעסונה .ומצע ינפב שייבתמכ קתתשנ
:ורופסל ,תובר תושקב ירחא ,הקשיפ בש—םתובצע תא גיפהלש״יי טעמ ותשו ילדנמ ׳ר

ויהש ,םינצבק הרייעבש שרדמה תיב אלמתנ תבש ברע םויב

 דחא לכ .לודנ קחודב שמשה לע םידמועו הז לש ושאר לע הז םיעיספמו םיששוגתמ״
 תיב-לעב וא רישע לצא תבש תודועסל הנסזה־תקתפב תוכזלו ורבח תא םידקהל הצור
 התיה תואקתפה לבט הלעמל .םינטש םהי״לנוק״ו םיברעו םיבורמ םהלש ןימחהש .דימא
 םיקסועלו הקדצ־יאכנל ,שדק־ילכל תואקתפה ןל;ם הטמלו .רשבה םכמ רכוחל הקתפה
 .תוחנאכ םיברס ,טעמ אלא םיליכאמ םניאו הברה םילכוא ,הבחר םסרכש ,רובצ יכרצב
 ::ותמחב רמאו דמעו ,ינחתר חיה שמשה ...םהיתונוזמב םיטיעמטו לארשי יינע לע תוחינגו
 ;םידמוע ,םהלש תא םישוע םיינעהו ...! הבולעה ונריע לע הבראכ םתלפנ .דסל ,םינצבק
 שמשה לש ודי ךותל ןתונ ול שיש ימו !בה ,בה :םיארוקו םהידי םיטשופ ,םיפופצ וילע
 וטשפו ואציו םינצבקה ורטפתנש רחאלו ...תואקתפ קלחמו קעוצו לטינ אוהו ,רתסב ןתמ
 תעירככ ונממ יתשקבו שמשה ינפל תינבנהו ינא יתדמע ,ולש יאנסכאהל ודיב ותקתפו שיא ריעב
 .ג ול יתרסא .םולכ רסא אלו הנושמ ךוחנב שמשה ונילע ץיצה .ונליבשב תואקתפ היוחתשהו
 ■םויב ןילישבת םועטל םוקמ ונל ןתו ,םוט־תולעב ,תובולע תושפנ יתש לע םחרו םוח
 ־רסת : שמשה רמא .םח לישבת תחא ףכ םנ וניפל האב'הניא עובשה תוסי לכש ,תבשה
 ■ השעא המ םכלו ״ ןאכ תואקתפ לע םויה םיצפוק ויה הסכ םתיאר אל םולכ !תואקתפה
 קתשו לבלבתנ .ודיל תשחנ העמ רובד ידכ ךות ןתונו !ךל אה :ול יתרסא ?התפ
־רריעתנ .ונטחרתשכ ךל אהת הקדצו !ךדובכ תליחמב אנ הצר :ול יתרסא .הלק העש

.העינהו הזיזה(3 .הכב הפושלו הכעפל (2 .םיפשועט( !
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 דוע .ךל תרדחומ העמהו ךירצ יניא ךנוטסל !ידוהי יבר ,ינעמש נ רמאו םיטהרב ילע 1
.הב הכזי יט (1 וסיפהו וכל י טכט דחאל ןתא התואו יל שי תחא הקתפ

.תינבנה לע ידיב זטור < ול יתרסא—! הל ןת—
"!הנלטא אלש <2ךייח—ילע הדיב תזמור ״תינבנה ול הרסא—!ןת ול—

 םתוא ץעי ונקז תא וקילחהבו ,בלה-יבידנ םינצבקה ינש לע האנהב טיבה שמשה
 .הדועסל םוקמ םהל אצמי זאו ,תיברע תלפת ירתא םיללפתמה תאצב חתפה לצא דומעל
 אמש ובשחב םיבוטה םילכאמה םעט ונממ לטנש אלא ,דימא תיב־לעב תיבל ןמזוה הקשיפו
 יפ לע ףאו ,םש ןולל והושקב הדועסה ירחא .ותומכ הבוט בורב תעפשומ תינבנה ןיא
 .י ושפנ־תבוהא תא אוצמל ידכ תאצל זפחנ - ךר עצמ לעו םח תיבב חונל ושפנ התלכש
 דע הרזעב והוחינהו דחא ןקז םש תמ תושמשה־ןיב יכ ,"שדקה,הל בושל ורהמ אל םהו

 םחו חצ חור .הלילה תא הריאמו תחרוז הנבלה, .טעמ לייטל ואציו - תבשה םוי רובעיש
 תונג םשו ,תחא הטמיסל ונמדזנ״ .םילייטמה .*תעגעגתמו תינהנ שפנהו תחנב בשונ
 םירהרהמו םיבשוי םה .דחא רדג לצא םיאשדה לע ובשיו ,״םימשב םיפלוז תונליאו םיסדרפו

:רישה תא הבוצע הניגנבו תחנב הרשו החנאתה תינבגהו ,הלק העש

?ןט^ אבא י
' ...ינחלכא אמא '

 דוסב הרפס איהו ,וטהלתה םיחצה הינפ ,תועמד תורשונ ולןחתה תופיה היניעמ
 ללחל ףאושה ׳ *ינומדאה רזממ״הט תלבוס איהש תוקוצמהו םייונעה לכ תא הקשיפל שחלבו
 וזחאבו ,הבולעה הבוהאה לע םיבר םימחרו לבנה לע המח אלמתנ הקשיפ בל .התמות תא
 תא תיגבגה הכמס זא "...ךילע ישפנ רוסמל יננה !יתיח, :שגרב רמא הינפ הסכמה הדיב
 , םימוחנו םיבוט םירבד הבל לע רבד אוה .וירבא לכב רבע םיענ םוחו ,ומכש לע השאר
 ברקתיו הקיפד לוק קוחרמ עמשנ םאתפו - דיתעל םהיתווקת לע המיענ החיש דחי וברהו

 דרויו םיפתרמה דחאב לוענמה תא רבושו דמועה "רזממ״ה תא אריו ׳ יאשחב הקשיפ ■
 ורגסלו ותמקנ תא ונממ םוקנל רמאיו .םש םיעינצמש תבשה ימעטמ תא בונגל ידכ ,וכותל
 העובקה תעבטה תא וב סינכהל תלדבש חחה תא לטונ, אוה .בנגכ םפתי ןעמל ףתרמב

 ;*הב עגונ חחה ןיאו המוקממ תצק הדרצנ תעבטה לבא ,דתיב ץוחמ הקקופלו הזוזמב ,
 ,"רזממ,הב לקתנו לפנ הקשיפו ,םינפבמ הקזח הכישמב תלדה םאתפ החתפנ ,חכב וכשמשכו 1

 קבאתנש ,לפאה ואלכמ תינבנה ותאיצוה המ ןמז רובעכ .ףתרמב ורגסו תונמאנ תוכמ והכהש
 םע תולילב ולייט לע השיא תא תימוסה היתב החיכוה "שדקה״הל םבושבו ,םירבכעה םע מ
תיב רצחל םיבהאנה ונפ זאו .הז ברעב הכוהש תוכמה תדמ לע הפיסוה םג ,״הפוצחה״

 הקשיפש העשב ,םיזעה תא םשט השרג ירחא םישנה תרזעב ןולל התלע תיגבגהו ,תסנכה ;
.שרדטה-תיבב רונתה ■ ירוחאמ בכש 1

 םע םיחתפה לע רוזחל םג הלחהש דע ,בחרתהו ךלה ותשאו הקשיפ ןיב ערקהו
 םיגצבקה לש היפונכהל םישמשמ תיגבגהו אוה יכ ,טעמ טעמ הקשיפ חכונ זא .״רזממהו ;

 ,הרוחס םהב תושעל ידכ קר םהיתולגעב םתוא םיליבוט םינצבקה ."םינעוצהל בודהש המ,
 ותשא תא תותפל םיבר םימי הקשיפ לדתשיו .םיבידנ ימחר ררועלו להקב םהימומ תוארהל

התוא תאשלו תינבנה םע האטחהו הערה היפונכה תא בוזעל לכוי ןעמל ,טג ודימ לבקתש

. תעבשנ ינא (2 . לרוג וליטה (1
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 לע ורזחב םג דאמ חילצה רשואמה םויה ותואבו .ףוסבל היתב ול התואנש דע—השאל
 ול ונתנו ןיי םוב םש והוקשהו ,הלימ־תירבל ןמדזנ םגו הברה תוטורפ ץבק יכ ,םיחתפה
 תא רוסמל ידכ "שדקה״הל ורהטב םלוא .תינבנה דעב העיגצהש ,הלודג (י ןיגשבוד תסורפ
 םג ומע ליבוה לכונה "רזטט״הו ,ךרדל רככ האצי היפונכה יכ ול. ודיגה ,ותבוהאל הרושתה
 ,םלועב בוזעו דדוב ראשגש ,הקשיפ יניע וכשח וז הער העומשל .תיגבגהו ותשא תא
 לש ותומ רתאל ןורכזל רייתשמש רבדכ" תועמדב הביטרה תינשבודה תסורפ תא ודיב וזחאבו
.׳וירוהל דיחיו םיעושעש דלי

 ענ ותויה ירחאו ,היפונכה תא שקבל ידכ ,וכרדל ידיחי הקשיפ אצי חור־־אכגו בצע
 יכרד תא דמלש דע רוסחמבו םוריעב בר ןמז העת םשו .הסידואל עיגה םיבר םימי דגו

 ינולסכה ןצבקה וריע־ןב בוחרב ותוא שגפ דחא םוי .הז לודג ךרכ לש םישדחה םינצבקה
 היה אוה .תורבקה־תיבב ותנותח םויב וינפל דקר הקשיפש ,ער־ילח ןתח ,ל יטג ו י
 ,תונטק תואלבט ןיטב ,ץע לש ( י תוכומסו ,וכרי לע לחוזו וילגר יתש רסוחמ ,(9עיטק״
 לחוז אוה דציכ םיאור לכה .הסידואב לודגה ודובכ תא" הקשיפל רפס ליטגויו .״וידי יתשב
 ,סנרפתמ אוה .הפי ןיעב ול םינתונו ןוצרב ותוא םילבקמ הברה תויונחב .םיגהנו וכרי לע
."ול בוטו דובכב ,םשה ךורב

 םיררגנו ,ליטנויו ינא ,םיקרפל םידעותמ ונייה—הקשיפ רשסם—ןליאו העש התואמו,
 לויט םשל ,הז לויטב ןוכזוט היה אל ליטנוי . עלוצ ינאו לחוז אוה ,ריעה תובוחרב ונינש
 םיפי םיתבבו םיאנ תובוחרב ילע ראפתהלו ולש הסידוא תא יל תוארהל ידב אלא ,אטלעב
 ינארהש םעפ לכב .םהט ול שי האנה תבוטו םה ולש םלכ ולאכ ,םילועמ םירבד ראשבו
 האנ בוחר ידי לע ולאכ ,חור תחנב ךחגמ ,תוקיהבס םינפב ילע ץיצמ היה המ רבד
 ףתכבו דצב יתוא ףחוד היהו ,יניעב הלעתיו לדנתי ינולפ לש האנ תיב ידי לעו ינולפ
"* תאזכ תיאר אמש ךלש ןולטבב םגה ? הםידוא ריעה איה האנ !הקשיפ ,הט :רמואו

 דגנמש ריעה סדרפ תא ,םיחלגד־אקולח שובלה ןזחה םע תסגכה־תיב תא האר הקשיפ
 םירבדה לכמ החונ התיהאל ותעדו - תולודגה תוירלקפסאה םע ץחרמה־יתב תאו רוחשה םיל
.הסידוא תא בוזעל טילחה םימשגה ימי רובעכו .וללה םירזהו םינושמה

 חינה אלו יב יחור ררועתנ ,אבו שטשטמ היה ץיקהו—הקשיפ רפסמ—שמשה םחש ןויכ,
 חיהו הפ ול ןתנ לוכיבכ .תושדח םינפב יל הארנ ץיקה ושכע ...החונמב שש בשיל יל ־

 ,התוא יל ריכזמו ררועט ...םינושמ םיעוגעג יניסו תואלפומ תושגרה יבלב ריעמו יל שחלמ
 םיאשונו הילע יתעד תא םיררועמ ויה רופצ לכ לוקו חמצ לב ,חיש לכ .ילש תינבנה תא
 התיה ךכ ,יטע תבשוי התיה ךבש יל הטדטו ,הב אלא רהרהט יניא ינאו .הנמט םולש יל
 הטיענ הרוחש-הרפ ,יב םיחיתרמ ויה יטד .השפנ תא הכפש ךכו תקחוש ךכ ,תטבט
...קוחרמל ,קוחרמל ךשמנו ענענתמ יבלו ילע הלפנ

 בורק יתעגהש רתויו .םירז םדא־ינכ ןיבו םיקוחר תוטוקמב ךרדה ילוטלט ילע ויה םישק
 םכולה ,םרובד .ומוקמ ידוהי תא יתיארשכ יניע ורוא .רתויב יל חנוה ןויפ־: לש המוחתל
 חוטב ןוכנ בלבו ,יתקזחתהו׳ ישפנ בישה ונמוקמ לש וריוא ...ישפנ ועשעש םהינהנטו

 לעמ ילימרת תא יתלטה םש .לודג רעי ךותל רקבב יתאבו יכרד יתישע ךרבתי־םשהב
 םיהובנ םיבשעו ריצח ןיבב ץעח תחת יתמוק אולמ יתחטתשנו יתטופק תא יתטשפ ,ימכש
.יפעפע לע המונתו—יניע םצועו קהופ ינאו ...םולכ ששוח יניאו חטב יל יתבכשו

םיכלוה םידעצהו קזחו ךלוה לוקה ,םישבי םילע שוקשקו הדעצ לוקכ עטשנ לוק ילאו

.תונעשמ (3 .שיעיפק וירבאש שיא (2 .שבד תעע (1



207 השדחה ונתורפס

1  בכוש ינאו ילע םידבכ ירבא העיני בורסו ,יניע חוקשל הצורו ינא המת ?תאז חס >9

 העש רחאלו .המיענ יתחונשו ביבסמ הסמרו םקש ,םולכ דוע עמוש יניא • םמוד ןנס
 הריש . היתעמש רבבש יל המודמכו ,ינזאב הלוע תיאשח הבוצע־הריש חור תרוק לש הלק

 התיהו ,גנוע ישנר ישפנ תאו העמד יניע תא האלממ ,דחיב םעונו תורירמ ןיעמ הבשי וז•
 ,ימ יתעדי אל " ישאר רעשב ינוקיזחה םאתמו .דחאכ םימעש םיאבה שמשה הנונו םשנכ יל
 הנהו ,ילע םיבכומה םיבשעה ןיבמ ץיצמו הרהמ ררועתמ ינא .יתעמש התעבו הלהב לוקו•

 העיתרמ השא תומדכ האלהו ונממו ,ידננל ץראה לע לטומ המדא ירשמ (1 םירנרנ אלמ דכ
 וריזחהל ךלוהו -דכה תא לטונ ,ימוקממ דמוע ינא .דחשו האריב הירוחאל הטיבמו תכלוהו.

 םידמוע ונאו טעמ דוע—ףרוטמכ ינא .ידימ לשנ דכהו המוקמל ןיידע יתענה אל .הדיל

*!םיחמשו םיהימתמ ,ילש תינבנהו ינא ,ונינש

 "רזממ״ה ךיאו ,וזמ הז ודרפנש םוימ הילע ופקתש תורצה תא הקשיפל הרפס תינבנה
 הללמאל דוע הוקת ץא יב ותעדב ,עוצפו הכה התוא הכמו תימוסה ותשאב רמעתמ
 עמשנ—ותוער ינזאב שיא םחיש תא םיכפוש םיבהאנה ינש דועבו .ודימ לצנהל וז הדדוב
.תינבגהל ארוקה היפונכה לוק רעיב

 תועודי תולנע רעיה ךותב יתיאר - הקשיש רשפמ - רבעשל ןולמ־תיב ,תחא הברוחל דגנמ״
 .םיחמשו םיבשוי הישונכה ינב הביבסו ,חלודנ שא־תרורמ תונליא ףקומ יונש םוקמ לעו ,,יל
 םיעוגעג יל ויהש ,ךייח :רמואו יל םולש ןתונ ,הנושארב יל החולש רזממה די

ינב לכ דיו — םירשכ םידע האמכ ילע דיעת ידימ ךל וז הכמו !לשיש יבר ,ךילע
ינימימ ,דצ' לכמו ,'דיגנה. ינש לבקנו ואוב :ארוק הז לא הז .הנורחאב היפונכה■
לשנש רע ,תומולהמו תוטיבח ,תוכמ שע תונושמ ״םולש־תוכרב״ יל םיאשונ ,ילאמשמו
העש יפל יופח יל שארו תונמאנ תוכמל בקמו דמוע ינאש דעו .ישאר לעמ יעבוכ•

 הקשיש ןכיה ? אוה ןכיה : ןושש לוקב הארוקו האבו תרהממ יתשא ,יתטושק ףנכב
 תדלומ .דתיה ישפנ ...היפונכה יגב לש םהיתיכמס רתוי ינתרעצ יתשא תחמש ...י ? ילש•

...חכ תשושתו השוחכ ,הנקזו תיסוס השא — הלווינב היתיארשכ הב.
 םירוחבהו .ןיסובלוב תייפאבו תורדק תתיששב הרודסה לצא תוקושע ויה תולותבו םישנ

 .תונציל ירבדב שהיש תא םילבנמו די רחאלכ ןתוא םיטבוצו ןהל טיברקתסו םיאב םהמ'ש▼

 םתוא תוללקמו תודמוע וללה .םהינש תא תוהקהל תונכומו ,לוכיבכ ,תוסעוכ םישנה.
 תלוגנרתכ ,םדיב ןוצרל תוספתנו םהינשמ ,לוכיבכ ,תוחרוב וללהו ,לודג קוחשב תומייסמו
 הבהאב תלבקמו ,ויניע הב ןתונ אוהשכ ,ויפנכ תחת האבו לוגנרתל תרסמנ המצעבש וז

."השארב הל רקנמש הז רוקינ.

 םש .םיחישה דחא תחת ורתתסנו וכלהו ,הרובחהמ ושרפ תינבנה םע הקשיפו
 אבחתה הקשיפ .הערה הדעהמ םויה ותואב טלטהלו חורבל וטילחהו ,םלרוג לע וצעיתזז
 היפונכה תאצ ירחא םשל איה םג אובתש ותבוהא םע הנתהו ,הברוחהב הרקתה לע הלעו
 תינבגה הבכע אלול ןיכסב וטחשל רמאו וירתסמ תא הרקמב הלג "רזטמ/ז םלוא .הכרדל
 דע הברוחהב ודבל ותוא וחינהב ,ידגב ודקעו הקשיפ תא 'רזטט״ה תפב זאו .ודיב
. .וירוסא תא רתלא ׳ר ריתהש

 םיצצונ םיבכוכה, .ןולסכל וברק תולגעהו אב שמשה ,הגונה ורופס תא הלכ הקשיפ
 ץראמ ומכ הלוע הנבלה םיטשה הצקבו ,םיריאמ םינפב םורט ימשמ םיעסונהל םירקוסו

 עיקרב הנתינו הרצונ ךכל יכ ,םהילע אלא תמבמ הניא איהש ,המוד .היגפ םיבהל ינפו !
 ׳רו ."םיכרד יכלוהלו תורייעב הילע םירדלו ץראל ריאהל םינוילעה םיטשה אבצ לכו איה ;

רשפא יב ,תינבנה ותבוהא םשל ותוא לאש ומחנל ידבו ,הקשיפ לש'ורעצב האר ילדנמ



ץיבוסארבא בקעי םולש

 "מ ,זא עידוה הקשיפ .תורייעבו םירעב ורזחב הרבאה תא אוצמל ורי לע רבדה לגלגתיש
 תאז עומשכו .ןולמב ריעמ האצומו ,ה ק ל ע - הטא םשו ,הלייב אוה תיגבגה םש
 ותשאמ ותב התיה הלייב .הלגעה לע ותמוק אולמ חטתשגו דיסכ ויגפ וגיבלה רתלא ׳ר
...השרגתגש הנושארה

 .גרטאו ובל לע ודיב הכה ,יכבנ ולוק ןתנ ןכ ירחאו ,םהדנכ המ ןמז בשי רתלא ׳ר
 ,״חתוא טחש .אבא" :אוה ןב הירבדכ .הייח תא יתומישה ינא ינא !יתאטח םנמא,
 אל הנפא רשא לכבו ,יתסנרפ החפקתגו ילזמ ערתיאו יב החלתשנ םיהלא די ךכ ליבשבו
 דע ןולטבב ותיבל בושי אלש עבשנו ץפק ,רתלא ׳ר לש ותעד טעמ הבשיתנשכו ."חילצא
 לע הלע עגר ותואבו .הינעמ ירימ הנאיצויו הנושארה ותשאמ הבולעה ותב תא אצמיש
. ...אב הבש ךרדב בשו וסוס תא טבח ,ותלגע

 •ןוכנ דויצ וב םיאצומ ונאש ,ןושארה ירבעה רופסה אוה 'םינצבקה רפס"
לש ןמאנ רואת ,םתביבסו םישנאה הארמ לש הקיפסמ הדמב טרופמו

 לש דאמ םיאנו םיטרופמ תוזחמו ,םירובגה לש תושגרה תפילחו תויטנה ,תופקשהה
 ןפואו ,לקהו קיודמה ,רישעה 'ישרדמ״ה ןונגסה ירמגל ןאכ םישדח דוחיב .הדלותה
 בולש,.הבהאו הגיגח חור םע וב גורזמ רתסנו ץקוע ,קד רמוהש ,יעבטהו טושפה האצרהה
 ־ילדנמ ׳ר םע הקשיפ לש תצק "תויסג״ה תושיגפה קרו ,אוה םג טושפ רופסה לש תוערואמה
.הקיטנאמורה ירופס לש תיאלפה הגירטגיאהל שולק רכז ןה ותבוהא םעו רתלא ׳רו

 הגלפמה ייח תא ונל הארמו שדח םלוע ונינפל חתופ 'םינצבקה רפס"
 תלגמ ץיבומארבא .םינצבקה תגלפמ ,לארשיב הלפש רתויה
•ןהל םש שיא ןיאש ,וללה תוזבמגהו תובולעה תוירבהבש "םדא״ה תא

 ■לימרתהו תובחסה תחת .םיסורה "םיפחי״הל יקרוג ם יסקאמ ,לשמל ,השעש ומכ ,בל
 זבה ,קזח הגלפמ־שגר דוחיבו ,תוצירעו זוב ,האנקו הבהא ישגר םיארנ םינצבקה לש
 ■יטויפ ןוימד תצקו הלמחו הבהאכ םיבוט תושגר םלוא ."םידיגנ,ה תוגלפמל דגנתמו
 .תקשיפכ ,תורחא תוגלפממ ואציש םינצבק לצא קר ץיבומארבא אצומ ( תוסינתסאו
.לעילב-יגבו תורמה-יתחשמ םנה הדילמ םינצבקהש דועב ,תיגבגהו

 ־רכומ י ל ד נ מ ׳ר אוה הז רופסב תמאב ישארהו ןיגעמ רתויה רובגה
.תא ראת אוה .םיאבה םירופסהב םג םימעפל עיפומה ,ומצעב םירפס

.:ןשיה רודה לש הפי רתויה גוסהמ שיגרמו חקפ ידוהי דמוע ונינפל .םידדצה לכמ ןאכ ומצע
.אוה־־ךורב־שודקה לש ויתודמ לע תצק ןנרמו ,תוירבה יבגל ןחלסו ןמחר , ,

 םדא-ינב יעגפ לכ םע ףוס ףוס םילשמ םידוהיה־-בוחר לש הז ףוסוליפ םלוא ףו
 תוער תויטנ וזיא םע ,ומצע םע אלא םחלנ וניאו ,תולדהו "תולג״ה יעגנו * 0יייהיי׳ביחי

 יגינעב ברעתמ אוהש ,ידוהי לש וכרד ךכ :רמואו ינרסימ יבל, .׳יתולג,ה ךונתה וב חתפש
 ,יא" "...תבאוכ איחש העשב ויתולאשב הקדובו ותמשנ ךותל דרוי ,ורבח לש ותיב
 לבא "...רענכ וינפב תמאה תא םדאל רמאל אלש ,ליכשהל ךנמז עינה רבב !לידגמ
 .גולגלב לטבל עדוי ,רעצה ןמ חרוב אוה ועבטמ יכ ,ילדנמ/רל קיצהל הברמ וניא םחונה
.תירשפאה הדמב םייחה ןמ תונהילו ביאכמ רבד לכ לק

 הפינמה ,'הסכמה" תיריטאסה המארדה תא תידוהיב ץיבומארבא םסרפ 1869 תנשב
.םיינעה ןובשח לע םירשעתמה ,ונלש תובוטה־־ילעבו להקה־ינקסע לע הצרטנ תרקב טוש

•4<4ו>גזוו0€7ל (1

.י** •



'0ו , השדחה ונתורפס

 ץיבומארבאל הביא רבכ ורטנש ,םיאנקהו םיסנרפה לש םתמח התלעה תמו .םנברחמ םינבנז
 תכללו ריעה תא בוועל והוצלא בושטידרבב הפיקת םדי תויהבו ;״ןטקה םדא,ה ליבשב
 ־ינקסע בלל ויצח תא חולשל ףיסוהו ,ודימ וניז-ילכ חיגה אל ץיבומארבא םלוא .רימוטי׳זל
(* ירוגילאה ורופסב רובצה:

,"יתסוס.
 רובגה ,עגושמה לארשי לש ויבתכמ חוקל השעמה רופס .1873 תנשב םפרגש
 תסנרפתמה הפיצ הנמלאה ,ומא ןוצר תא תושעל ץפח אל הז רוחב .ערואמה לש ישארה
 ןיכמה ,"ןריטםכיא,ל היה אלא ,וליג ינב לככ השא ול תאשלו ,םיעוצעצ ינימ לש תונחט
 .רוטקודל תויהלו הטיסרבינואל םגכהל ידכ ,ינוניב רפס ־תיב רועשב הניחבל ומצע תא•

 ןנשמ היה םנ ,עבטה תועידיו ןובשחה ידומלב הלילו םמוי קסועו ורדחב דדובתמ היה אוה
 ,הזב הז םירגתמ ויה םדא־ינבש ,תומחלמו תוביר ירבד ,םילבהו (2יאבה ירבד הפ־לעב^
 הפ־לעב רוכזל היה וילע ."התע דעו תישארב ימימ הז תא הז םיגרוהו םיקיזמו םילבוח
 (ב םינוירבב תוישעמ ,םילודג םירוכשו םינתבער םירובגב תוארונ תוישעמו םידב־ירופס,
 ,תוינפשכ םישנב ,םישחלמו םיפשכמב ,םילוגלגב תוישעמ ,םיעודי םינלזגו םיגסטח•

 ולדלד ,תורגבה ימיב םננשל דאמ השקש ,וללה םילבהה-ירבד לכו :(5"םינועדיו (* תובואב
.ףרוטמכ םימעפל היהש דע תובצע חור וילע ורשהו וחומ תא ולבלב ,לארשי לש ופט תא.

 ךלהו ושארב לארשי שח ,רונתכ רעוב שמשהש העשב ,םימחה ץיקה ימימ דחאב
 ולאב ול המדנו ,ןליאה תחת חטתשה אוה .תוגונה ויתובשחמ תא רזפל ידכ הדשב לייטל
 ,ודגנכ םידקור םלכ ,ומוקממ שיא ול םיוחתשמו םיענענתמ, 'םיאשדהו תונליאה.
 לש (* אלולהב ,םיענ דוד ,דקרנו אוב :םירמואו ותוא םיגימזמכ ול םירקוסו םידקור.

 דמע לארשי .םיבלכ תחיבנו םדא״ינב תלומה לוק קוחרמ וינזאל עיגה םאתפו ״...םלוע
 הב םיביעלמ ,השוחכו הלד תחא הסוס לע םידדוגתמ םיעורפ םירענ, הנהו ,םשל ךלהו דימ!
 ,םינימ המכ םיבלכהו .םיבר םיבלכ הב םיטושו םינבא הילע םיכילשמ ,התוא םיפדורו
 םיכשונו םילפנתמ םתצקמו ,םיחבונו םגושל םיצרוח ,חובנל אלא םיעדוי םניא םתצקמ•
 לוע השעמ לע החונמב טיבהל לוכי אל ,"םייח ילעב רעצ., תדוגאב רבחה ,לארשי .' םהינשב
 —הרשב תא לכאת,—.הבערהו הבולעה הסוסה תא םנחל םפדר לע םיללוהה תא חיכזהו ,הז׳

 תומהב לש ןתונוזף תלזוג איה המל תינתבער התוא ?ונלצא המ וז תחפס—םיקירה ובישה
 םישיתה םתואל םיששוח םכניא המל — םעכ ךותמ לארשי םהילע רעג —!םינלזג,—״? םוקמה
 םיערוזה םירחא לש םהיפכ עיגי םילבמו םילכואש ,המקב םש םיעורה םיסוסה םתואלז
 ףכ אלמ לע הבער הסוס םע םיקדקדמ םתא ןאכ ? םהישעמ ירפמ םסרכ םיאלממו העמדב.

 םהש המ .םירחאל םימרוג םיסוסהש ,הבורמ דספה לע םידיפקמ םתא ץא םשו ,ריצה
 ־יאצאצו היאצאצ תונוזמלו הסוסה לש היתונוזמל קיפסמ היה ירה םהילגרב םיסמורו םידיספמ(
 תולאשב ונחפקל — ורמאו םירענה הזל הז וארק — 1 עהיעה,—"...!םלוע תורודל היאצאצ•
 יגב ובש דימו ,ולוקב (7 ץייצ דחא אקירו ".,םידוד ,ואוב !סעוכ אוהו ,ונילא אב אוה
.^ורובה דחא ךותל הוחירבהו הוממה ,הועצפ ,הסוסה ירחא ףודרל םהיבלכו הרובחה

 הפיע טיטב תצבור, התוא אצמו ,הסוסה תא רקבל לארשי ךלה הלילה אבשכ
 היתועלצ תלפשהו ףונפנ אלמלאו ,השקה החורב החנג יחונג אלמלאו ,חכ אלב הטטושו
ןושלב חתפ —!קשקש ,קשקש —.וינפל תלטומ הלבנ היה רובס "המישנו המישנ לכב..

'ילמסה (1
. תסיסג ילעב. (5

.ת-אמזונ (2 . תורתסנ תונווכ ליבטה
.קרש (7 .הנינחו החבש 6̂

.םרובסמ םירברטה םיפשכב (4 .םיבבושו םיזחיש (3



ץיבופארבא בקעי םולש210

 הטיבהש: לארשי םמותשה המו .הינפל שק לש (י עיקפ חינה הראוצ וקילחהבו .תיפוס
 :תלחהו ,םירוסיב םנחל אכודמו שלח םדא לש םינונחתו םיעוגעג ,רעצ יניעב הסוסה וילע
 ..הנורג ךותמ תור רבד ולאכ .הקיר תיבחמ ומכ ךלוהה לוקבו םדא“ינב ןושלב וילא רבדל
:היתורוקו האצומ תא ול הרפס איה

 דדונ הז ךלמ־ןב היהו .תובוט תורס לעבו ןובנו שבח רחא ךלמ־ןכ היה שהה םימיבו.

 םלועב השענה לכ תא תוארל תונידמב רבועו ,רענ אוה ןיידעשכ ויבא תיבמו ותדלוממ

 :םעב ,םימסוקו םישחנמו םימוטרח ילולנב האמט ץרא ,םירצמ ךלמו .םיונב םש ול השעו

 .המכחתנ הבה :רמאו ולש (2 הילמסב ךלמנו וצראב רונל חרואכ אבש ,ךלמ־ןב ותוא לע

 .התוא ודיבעהו הסוסל ךלמה־ןב תא ובסהו םהיטהלב םימוטרחה ושעו .םלועה ןמ ודבאל ול

 תא ודרמ םיבר םימי .םסמערו םותיש ןינבל םינבלבו רמוחבו השק הדובע לכב .ךרשב

 .םש רמא .ודננ ןיאכ םימסוקה לכש ,ראופמ םש־לעב אב .עישומ הל דמעש דע הייח

 וידימלת ימי לכו הז תפוט־לעב לש וימי לכ .הלחתבכ ךלמ־ןב התיהו הסוסה הרזחו

 רב וטלש ותטשבו ;ול ויה דובכ םנ רשועו ,הולשב ןותנ ךלמה־ןב חיה וירחא םשה ישנא

יונמ ךלהתמ אוה וז ותומדבו .םיברה םהיסשכב הסיפל בוש ותוא ובסהו םיערה ויאנוש

 .םלועל ...הב לבוחו הכמ ול םידיש ימ .הילע בכורו הלוע בוכרל הצורה לכ ...יונ לא

 •חטב ונבנ הז ירה םהמש ,םינבלו רסוח תאשונו תעניתמו תבשומ .לועכ תבשומ איה

."תוריעו םיכרכ הזהמ

 לע תועמד דירוהו רופסה ןמ עזעדזנ ,םיעותעתו םידב תונויזח אלמ וחומש ,לארשי
 :קשחבו חור־תחגב שק תלכוא, איהש הנבלה רואל הארשכ םלוא ;הסוסה לש ערה הלזמ
 םעפ .ובלב תוששוגתמ וזמ וז תונושמ תושגרה וליחתה ,ןטבמו הדילמ המהבכ לודג
 .טיטב הצובר איהש ,הטח הילע אלמתנ םעפו ,וז הבולעו הממוש הסוס לע וימחר ולגלגתנ
 הלעו ז םויה הילע אבה לכו תולודגה תוכמה רחאל שק הל םעטי ךאיהו .תששוח הניאו
 תסוס םע קסע ול שי אמשו ,םולח אלא וניא םויה הארש השעמה לכ אמש ותבשחמב
4  םדאךב תחנא הסוסה העימשה עגרה ותואבו ,הנממ קחרתהו םק אוה .״תיטוידה הטושפ
 תעוקש התויה לע־םידודח ירבדב הל ץקעלו החיכוהל לחהו בוש הילע ורמכנ לארשי ימחרו
 תא אוהש הז טיט לע תושביה היתומצע ץילחהל הל בוט יכ ,הבישה הסוסהו .טיטב
 וליפא החונמו דמעמ הל ויה אלש תעב ,הלאמ םיער דוע םימי הילע ורבע יכו ,(י חיטשכ
 .םישוע ויה ,אנדיאהד םיבלכה לש םילודגה םהיתובר ,םיבלכבש םיבלכהו ,תחא העש
 .העש התואבו .םויה דע םהינש ימשר תא הרועב וחיגהו ,הנומאב םהילעב ןוצר
יכ לארשיל ול המדנ

 הלועו םמורתמ " לגלגכ רזוח ריוא לש לודג דומע .הרעס חור דמעו םיקרבו תולוק ויה,

 םלכ .הנושמ היבוברעב םדיקרסו םירבד ינימ ראשו תורורצו קבא ומע הלעמו םלוע לש וללחב

 לוקל םידקורו ךרדב םהינשל אבה לכ תא םכותל םיסינכמו ,םידשו תוחורב םיבברועמו םישוחד םירזוח

ל וק <(4 הרינדו החינג לוק ,הקירשו לוצלצ ,ףוצפצ ליק ,הבביו רוקרק לוק-השרוטמו הפוטח הניגנמ

 םישעגתמ ,לודנ שערב םה ףא םקלח םינוע רעיבו הדשב תונליאהו .הינאו הינאת לוקו היפה

 רינס ךשוח, לארשיו ."םיבעב תנמטנו הושחנ ,תלהבזמ הנבלה .םהישאר םיענענמו

 תיארנ איה ענר .עגרב םימעש המכו המכ תפלחתמ התרוצ — הריכמ וניאו ותסוסב לכתסמו

 חותפ הפ .תוכבוסמו תוטולק תואש ,תטלוב הלודנ (5 הקיש ,המונצ תרנרנ :םדא תומדכ

לע הדמעו הינזא הפקז ,העזעדזנ שאתשו ...בל ברקמ תואצוי תוחינגו תוענ םיתפשו

^תרנרנבש המילבה (5 . םיציבה לע בשוי—רגוד ףוע רוקרק (4 .ו086ן3( 1 .ויברוקמ תרובח (2 .רימע( !



211ונתורפס

 הסוסכ ,הבנזב השכשכו הסונ אולס לכב ההתסתנ .השיכה שחנ ולאכ "הלוהב הילגר
 המכוח ,הבנ לע הלועו אב הנושס הירכ ןיסו םסותשסו דסוע אוהש דעו .התיירב עבטב י

 וסלענ הבכורו איהו ,רובה ןס הלועו תצפוק הסוסה דיסו - הלודנ הקירש קרושו וילנרב
 תולוקהו , רעוסו ךלוה חורהו — וחכ לכב לארשי קעצ — 1 יתסוס יוה — ...ויניעס
 . תונושס תוירב ראש ךותב וב רזוח אוהו והפטוח ריואב רזוחה דומע .םירבגתמו םיכלוה
 ,םיריעש לע הלא — תויפהפי תוסלעו (2 תופרגמו (1 תודבכמ לע תובכור תונקז תוינששכ םש
."םילותח לע הלאו םיפושניו תויד לע הלא

 ומולשל תיבה ינב וגאד ,העובקה העשב התיבה הלילה ותואב לארשי בש אלשכו
 אלו םינ .םנמנתמו םיח־שה דחא תחת בכוש והואצמש דע השרותבו הדשב ושקבל וכלהו

 דימת יורש היהו ,רחא שיאל ךפהנ זא ינמו .םינושמו םיפעוז וינפו ,ריתאלו (3 רית ,םינ •
 םינושמ םירבד ומצעל רבדמו לטב בשויו דדובתמ (הנישבו הליכאב טעממ ,תובצעבו םעכב :
 .החישב םהמע םנכנ היהו ,םיעודי םדא יגב לש םילמסכ ול וארנ םייחה־ילעב לכ .םיעטוקמו י

 !ךתלעמ דובכ" :רמאל וחיכומ אוהו ,ורבחב ומחלהב רצחבש לודעו לוגנרתה תא האוראזד
 ,ךשארב תוצונ לש תראפת-תציצ םע (י ךתלברכ עבוכב רודה ,ליח ןבו התא 'רבג, ירה
 ,ןיבהלו ןיחבהל הניבו ךל תעד םג ,ךגיז־־ילכו ךדוה אוה אלה ךבקעב רמסמכ דח ןרופצו
 ונרצחב ןאכ רד ךתלעמ דובכש העשמ .ךכרע יפל אל ,רמוא םא אנ חלס ,ינודא ,ךיגהנטו
 ליבשב לכהו ,םירחא םע דימת םחלנו טטוקתמ ,ןורגב ארוק התא .החוצו םש הלומה
 רמו זוא רמ ...?ויחא לש וניע תא שיא םהב רקנל ןיז־ילכ ונתנ ךכל םולכ ...םישנ תבהא
 םיעונצ םה לבא ,םיטוידהו םיטוש םיארנ םה .ךלשמ הבוט םתגהנה ,ןאכ םייורשה ,רוברב

 ךותמ תולכואו תודמועה ,התלגעו הרפהל וינפ תא לארשי םש ןכ ירתא ."םינמחר תובאו'
 ? הדובכ הנורטמ ךישעמ המו ,הרפ תרמ ,ךמולש המ״ :היוחתשהו הדיקב לאשו ,סובאה ■
 דימת קושב םלועה ילבה ירחא ךכ לכ טוהל אוה המלו ... ? דבכנה ךלעב ,רוש רמ המו י
 לייטל ,ותשא םע םימעפ קחצל איה ארבג תבוחש ,הז לע ותעד ןתונ וניאו תע לכב •
 ודיב הרומ אוה—וז תחקרמ טעמ ימעטו אנ יליאוה ... ? דתיב המע תוארהלו תוארל ,המע :
 ׳,!הנידע הלגע ,יתפי ,ישובת אל הלותבהךתלגעל םנ ינתו ,אתינורטמ ,ימעט-םובאהל:
 סובאה תא" לטונ לארשיו ,ומא תא רקבל ויתונבו ותיערו לפמיצ רמ ואב רבדמ ונדועבו י
 הרבה לוקב םתוא ןימזמו וללה םיחרואה ינפל ודימעמ ,תיבה ךותל וסינכמ ,הרפה ינפלמ י
."אופסמ תליכאל תומהבה תא םינימזמש ךרדכ הגושמ י

 וילא ותניב הבששכו .בכשמל לארשי תא הליפה השק םיבצע תחדקו םיטעומ םימי ויה אל
 שטול אוהו .םדאךב לש הגושמ הרוצו תוכורא תואפ ,לדוגמ ןקז" האר ויניע תא הקפו .
 ,(ד איסולב ,(״ איסוא תלזא ,(5 תלחמ תב, :רמואו וילע שחלמו וילגרב שדו וינפ הועמ ,ויניע ;
 יבכוכ ןיב .ותיתא אל אפיצ רב לארשי ונלו איישרוחב ורדבתה ,(8 וכיינולבת רודביא :

 רוט אגיט-רבו טיטירבד החורס אניטב .אנילזא (9 ירויח יקאקו ינימש יעילב ןיב ,אניבתי
 ןורגינאל ,ףולגגמסל םיגופיפש העור אתמכוא תב (יס אתמכוא אתרנוש וילעו ,רוט לע רוטו
 ויתולוגס לע חמש ששה לעבו ,לארשי שטעתנ — !קיסספה ,קספ — .(,י ״ןפש ןב.לולו

 םיצמק העבש (12 ןפחו תונטק ץע תוכיתח עבש תואסבהו ןחלשה ןמ ךתחו, הכורא ול ולעהש
 עבש םהילע ףיסוה ןכ ירחא .״וב ןותנ תלדה חירבש ,רוחה ןמו (,3הפוקסאה תחתמ רפע •

1ויתואקמזופמ תחא ,הלוחה לש ומאמ לטנש ,ףסכ תועבטמ  הריכה רפא םיגפח העבש ,(4
 .םיכרד תשרפ לע הנבלה רואל הלא לכ לע שוחלל אציו לותחה לש ובנזמ תורעש עבשו

םתוא הללקו םיקיזמה לעהקקרו השחל ,לוקב הקהפ ,רדחה תיוזב הדמע הנקז היוג םנ •

, 7 .זק668מ4( >1 .רע (10118. 3זט (2 . םימאטמ (1 6 ,  ולטבתנו ורזפתנ (8 . שירש לש תומש (5
,ון11ו1ו (14 .ןתשט (13 .וצמוק אלמ (12 .םידש לש תומש (11 .רוחש לותח (10 .םינבל םיווא(9 .םבישהל .־
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 ל י ד נ י י ר ב הסנכנ ךכ ךותבו ״! םתוטא לש ןחור חפת—ירעטאט חיא אצסארט" :הנושלב
 החטתשהש ירתא ,תורבקה־הדשמ הבשש ,תסגכה־תיבב םישנל האירקמה ,תינמגרותמה
.הועשדל ךיתהלו םיציב ול לגלגל העיצהו הלוחה םולשב הללפתהו םירבקה לע םש

 ךותמ ומאמ דרפנ דחא ץיק םויבו ,וירומל לע דוקשל .ףיסוה ונתיאל לארשי בששכ
 הניחבה םויבו .הטיסרבינואל םנכהלו ןחבהל ידכ ןורפינדל עסנו תוקישנו תועמד
 םישבולמה םירומה תא ותוארב םלוא ,ןיי סוכב וחור תא דדוע םג ,וילע בוט ובל היה
 םירוטה דחא .ותעד הלבלבתנ דימ—םעז יניעב וילע םיטיבמהו םיצצונ םירותפכב דרש־ידגב
 לשכנ םשו—"תינפשכה אהאי״ב השעמהל עיגהש דע ןינעל- ןיגעמ ררגנו תולאש וילע הברה
 תבשל לוכי היה אל י רעצ בורמו ,ויתוקתו ועיגי לכל ץק אב דחא עגרב .תפקתנו לארשי

 תונומת ותנשב והוליהבה הלילב םגו ,ריעל ץוחמו תובוחרב םויה לכ טש היהו ונועמב
 ררועתהש ,דע ומולחב םיצלה ותוא ונע דחא הלילב .הפרחבו סעכב וב תוטיבמה תונושמ
 דע ץר היהו ,הצוחה טלמנו ץפק ותאירק לוק ינפמ וטצעב להבגשכו ,"וקירוקוק" רבגכ ארקו

 םיניע םוקמב .תומצעו רוע אלא הב ןיאש ,השוחכו הלב״ השא וזיאב לקתנ יכ ול המדנש
 תחתמל דע חותפו בחר הפה .ףלק ןיעכ טמוקמו םהוזמ ,רוכע רוע םיפקמ םירוח ינש
 .תעלותכ םש תלתפתמו תסכרפמ דבלב ןושלה אלא תחא ןש וב ןיא ,קיר רוב אוהו ,םיגזאה
 םיתבצה םיענענמו הז יבג לע הז םיספטמו םילחוז ,םילודגו םייח םינטרס אלט לס העורז לע
...ותוא תפדורה תיגפשכה אהאי איה וזש ,ובל לע ןויערה הלע דיטו .״םהילגרבש

 םהילא ברקשכו ,המהב שפנ םיכמ םירטוש הנהו אריו בוחרב לארשי רבע דחא םוי
 ףופכה הבגבו •התרגרגב ,הלש הכובסה האפב הנקזה ותסוס תא ריבה יכ ,וירבא ועזעדזנ
 ןיאש ריעהל ץוחמ התוא איצויו ,היצחול ידימ היובשה תא לארשי הדפיו .(י טטרוסמהו

 תדמועו תעסופ ,םיתלצעב וירחא תררגנ איהו ,שארב ךלוה אוה .הטש תוערל תושרהל
 הכשומו המע לגלגס לארשיו ,תוצבה תחאב ץברת וא המוקממ זוזת אלש שיו .ךרדב
 :וז לש היגהנמ םינוגמ המכ״ :ומצע ינזאב וחיש ירמ תא ךפושו אכודמו ףיע אוה .התאפב
 םירעצמה ינפלמ השפנ לע שקבמו תובוט הילע רבדמ ינא .ינטינקת ךכש יתעד לע הלע אל
 ,םיגפל יכל :הל רמוא ,ךרדב הכירדמ ינא ...'.יחור תא תררממו ינתרעצט איהו ,התוא
 ? האי ךכו האג ךכ יכו !טיטב תעבוט איהו ,וכ יבל ךרדה הז :הל ינא !רוחאל איהו
 תכלוה התיה לקמב הטבוחו הבג לע בכורו הלוע ,היפב ןסר םישמ יתייה ילמלא ,ינא עדוי
 הכשומו ותסוסב לפטמה לארשי תא םיאורו ךרדב םירבוע םדא״יגבו "...הל יתירוהש םוקמ לכל
 ,ךל איה• ןיינמ וז הזרוזמו הזירז הסוס :רמוא הז״ .םהילע םיגלגלמ םהו ,השאר־־תציצב
 , ךינתכב חכו התא ריעצ הגה ? וז הלפש הירבלו ,םדא־ןב ,ךל המ :רמוא הזו ? ידוד
 ,ךתמהב שפנו ךשפנ רעצמ התא המל :םירמוא וללהו ... 1 ךכרדל ךלו הלבנה תא חנה
.״םכינשל בוטו ךמכש לע המהבה תא בכרה

 שקבל רהמ לארשי .קוחרמ עמשנ םער לוקו םיבעב ורדקתה םימשה ,העקש המחהו
 וחטתשה םה .וב הטעבש דע חכב הסוסה תא וירחא ךשמו ,לודג ךעי יצע תחת טלפמ א
׳םיבשעה לע

 ךלוה ולוקו םער באוש וירחא .שא־תובהלב ץראה תא ריאסו עיקר ינולח עקוב ארונ קרבו,
 חור .תחא־תבב םלכ (2 תוארטסלב־ינבא ירוי שא יקשנ תובכר לוקכ םלוע לש וללחב
 םתלשבו םויה ולתנ םיפשכמ האמ ולאכ ,םיבער ברע־יבאזכ לליימו חסוה ,שענתס הרעס
 םיעזעדזמ םלכ " הלע לכו חיש לכ ,בשע לכ ומעו םדרנה רעיה רוענ .הזה לודנה רעסה
ףא םתדע לכו םה םיפלטעו םיברועו םיפושני .םיטפטפמ תונושמ תונושל טופטפבו םישעורו

.עלק ינכא (2 .עוצפו דרונמ (1



213 השדחה ונתורפס

 ףוצפצ ,הקאנו החינג ,הסיהנו שער היהו—וז הטויא הלהקמ ךותב םלוק םיעימשמ םה
 אוה ארונ .דחאכ םלכ וקתתשנו ולא לכ תויפ םתוסו ףעזב- ףטוש לודנ םשנש דע ,החוצו
 בוטר אוהו ,ןליא לש ופונ תהת סנכתמ לארשי ״! דאמ ארונו םויא ,רעיה ךותב הזכ הליל
 אוהו ,םילהת רפסב םיראותמה ויתורובגו ידש הזחמ םירבוע יתרכזב ..וייבא לכב דעורו
 ןנע שוג !םיקחש יבע ןיב—םירתבה ןיב בכור אוה הנה. .ויניעב םיהלאה תא התע האור
 .הכ ריבכ לודג סוס תומדב םורמב םש האוד ,ויתוצקב אוה ריהבו חצו רוהש ולכ ,דבכ
 תוחור עבראלו םיקרב םיאצוי ויפמ ,בהל ותמישנ ,ףסכ תנבלכ המער שובל לסאה וראוצ
 ,וילע בכור ץרענ רובנ .םש ודובכבו ומצעב בורכה אוה—םיפפועתמ תחא הסיטב םימשה
 תואבצ ,וידודנ םיכלוה וירחא . םיניבלמ גלשב לסלוסמה ונקזו ושאר ילתלת ,ןטנרא ושובל
 .ןהינימל תולודג םע תונטק תויח םדי לעו ,םיאפרה ינבמ גונמ-נוגו ןשבה ךלמ גועכ ,םיקנע
 ביתנ םהירחא םיריאשמו ,םיעסונ םה ןאל םעדי םוקמה ,םיעסונ םה ןוזפחבו שאר־דבוכב
 ומוקממ םהירחא טיבמו םיבע ישלפמ ןיבט ושאר תצקמ טישוט חריה .עיקרב ריהזמ
.'דובכה תאריב

 ץיקהשכו .רקבה רוא דע וב וללעתה םיליהבמ תונויזחו ,המדרת הלפנ לארשי לע
 ויז האלמ התיהו םשגה ירחא הינפ תא השדח הדלותהש יפ לע ףא המוגעו <ררם וחור התיח
 החישב םנבנ םרזפל ידכו ,םיגונ תונורכז קר לארשי בלב ררוע ויתורימזב רימזה םנ .החמשו
 תלפונ איהש דע הב םיללעתמו תולילב התוא םינעמה םיצלה לע הננואתה איה .ותפוס םע
 ,ונלשמ שדק־ילכו םהלשמ םיקיזמ ,הילע םיבכורו םיאב םינוש םילבחמ .חכ תשושת
 תולפת־ילעב ,םירבזג ,םיאבג ,תויסנכ ישאר ,םיחיגשמו םירקנמ ,םיטחוש ,םיניידמ,
 םידוהי ,םימימת םידוהי ,םיחלושמ ,הבישי-ירוחב ,םישורפ ,םידמלמ , רפוש־יעקותו
 ירטואו תוינשמ ידמול ,םינלטבו םינחדב ,םינכדש דע ,תוכא״יגבו הילע ־ינב ,םירשכ
 םישנ ,הצמ ידקוגו תואלבטהו (י תוליגעטה יררוג ,םירופו הכונח ירישכמ םיקיפסמ ,םילהת
 לע םימחר אלמתנ לארשי ."םהב אצויכו תורבקה־תיב תודרומו תוננוקמ ,תויאבג ,תוינלבט
 לדתשהלו תושעל הברמ אוה יכ החיטבהו םימוחנ םירבד הבל לע רבד ,הבולעה הסוסה
 ילעב רעצ, תרבח לש דעוה םע ףילחהש ,םיבתכמ תליבח וסיכמ איצוה ורבדבו .הליבשב
 הסוסה לע דעוה ימחר תא ררוע לארשי .הינזאב םתוא ארקו ,הלרוג תבטה לע ״םייח
 ;אוהש־לכ ןוזמ תליכא דעב תוירזכאב הב תומקונ תוירבהו ,רקפהכ התיהש הללמאה
 ,תורמ תלבקמ הניאו איה העורפ, :תומהב ראשמ וז הסוס הגושמ םנמא יכ ,בישה דעוהו
 הפוג ףא אלא ,םירעוכמ הישעמש יד אלו .רשוכה־״תעש הל ןמדזתשכ תטעובו לוע תקרופ
 ,םלועה תומהב ראשמ הקיחרהל הוצמו ,הכבוסמו הטולק הלש האפהו עורצ השאר .םהוזמ
 ...תויקנ אלו תולק תוכאלמל אלא הפי החכ ץא ירה ,הדובע ןיגעלו .עגמב ןתוא םהזת אלש
 דספה תמרוגו האובת ידשב םימעפ המכו המכ האבו ,קיזהלו ךליל תפצחתמ איה דועו

 ראשמ הגושמ אהת אלו התרוצ תא וגלש וז הירב ןקתת ...םירפכה יבשוי םירכאל הבורמ
 .'התבושמ אפרל אלא ונל ןיא םימיה תירחאב הבוט תלבקל היואר התושעל ידכו .תוירבה -
 ללקו םיצע הנועטה ותלגע םע רבע דחא רבאו ,הקעצ לוק רעיב עמשנ עגר ותואב1
 שופל דמועו ונממ דבכ אשמ ךושמל ול השקש ,לדה וסוס תא, הלמח ילב הכה םנ :

 ,'םייח ילעב רעצ, תדוגאב רבחכ הכומה םוסה לע םימחר שקבל לארשי שגיו ."םיקרפל
 .ומוקמל בשיו חרביו ,םלועבש תוחורה לכל והחלשיו וטוש תא וילע ףינה רכאה םלוא
 ,תעד הנקתש ותסוס בל לע רבדלו הלכשהה חבשב שורדל לתה ,וילע ותעד הבשיתגשכו
ןמ םג התעד תא החיסה הסוסה םלוא .'םייח ילעב רעצ״ הרבחה המע ביטית ןעמל

.תוצמה תחיפשו לוגלגל םינקה (1
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 וירבד תא לארשי תולככו .החונמב בשע הלכאו הדצה התטנ ,השרדה'ןמ םגו םיבתכמה
 אלא וניא תרמאש המ לכ" :ול הבישהו הסוסה הברק ,סעוכו בלענ עקרקה לע חטתשהו
 ןמע ,הרבחה דעו ול בשוי ןאכ ? אוה קוחשה אל םאו .יח לכ שפנ חדבל יאבה-ירבד
 ...םתוא םיכמו םייחה ילעב תא םירעצמ םשו ,ונושל לע רסח תרותו םייח־ילעב רעצ תוכלהב
 םהימחר לכו (תוארטאית־יתבב םיקחשמה ישעמ אלא םיבוטה רעוה ישנא לש םהישעמ ןיא
 לארשי הב רעג—קוחש ךיפ תואלמל ךייד" —/תוחנאו םיתפש רברב אלא םניא םתעושתו
 הרות ירבדב ,םידבכנ םידברב ךמע םירבדמשכ ,םימתבו תמאב ךמע םיחיסמשכ- הפיזנב
 —הסוסה יפמ רבדמה לוקה םנ הפיזנב ול בישה—הטושו התא ףרוטמש ינמודמכ״—.״הלכשהו
 .הרזג הרזגנ המל ,תישאר ,ךתואלאוש ינאו !יליכשה :םירמוא ,וז הבולע הירבל ,הל
 םהימימ וכנחתנ אלש ,םיטוידה םירוטהו םיסוס ,םלועב הברה תומהב שי ירהו ? הילע אקוד וז
 תטטפתמ אהתש יאולהו ,רעצב אלש םיסנרפתמ םה ןכ יפ לע ףאו ,תווראה ןמ תחאב
 ןינע המ ...? הווראה תדועתב םיבייח לכה-םיסוסהש בותכ ןכיה ...תינשהו .םתומכ
 אלא תויחלו םושנלו •לוכאל אוהש ימל םיחינמ םניא המ חכב ? הלכשהל היחמו הלכלכ
 םירבד ךל רמואו יפ תא אלכא אל ךכל ונאבשכו ... ? םיעודי םירבד הלחתמ דמליש דע
 דסחב הל םינותנ היכרצ ויהיש ,ךרצמ תולדתשהב וז הירבל ץפח ןיאש עד .םירורב
 לככ ינא ...הנממ םלועהל שיש האנה תבוט ליבשב הל םינותנ ויהיש אל ףאו ,םימחרבו

 ,האדוה ומכ אוה ירה ,היהיש ימלש וימחרב םייולת ויהי ייחשבו ...וז הירב רמאת-תוירבה
 ליבשב ינייחי הזשכו .םייקתהל יל ןיא יל אוה ץא םאו ,יל אלו תויחל יואר ודבל ולש
 יתארבנ אל ינאו ,םיאורבה תילכתו רקיעה אוה ולאכ אוה ירה ,יגממ ול שיש האנה תבוט
 ,אל ...ימצע ליבשב היח שפנ ינירה תמאבו ;ילבה ייחב ול ליעוהלו ושמשל ירכ אלא
 .םייקתמ םלועה קדצהו תמאה לע אלא ,האגה לע אלו ,םימחר לע אל ,רקיה ינלדתש
 אלא םירבדה ץא—ונושלב לארשי םגמג-רבדא המו רמוא המ"--"? ינורטפ ,רמוא התא המ
"!ךנורג ךותמ םויה רבדמ חורה :״חור״ ירבד

 אוה ״'יל תארק יכ יננה—רעיה יקמעמ םאתפ אציש דש הזיא ארק — ״!יננה״-
 ,ושאר לע תופוע ינימ לכמ תוצונ םע םודא עבוכ ,הכובסו הלודג תירולב לעב" היה
 'לדג המו ."וייחב תימה םיכרש ,ארונ ןלזג הארמ והארמו תומויא ויניעו אירבו ןמש ופרע
 ונדועב םלוא .ומצעבו ודובכב ,םידשה ךלמ ,יאדמשאה אוה הז יכ ,ול עדוהב לארשי לש ודחפ
 •תכמב םולש ול ותתבו ,א ח ר ב ,יאדמשאה לש ותרשמ וילא שע ,ךובנו להבנ דמוע
 ושיבלה ,ויתומצע ץילחהו שד ,םירק םימ חוליק תחת ודימעה" ,םירשה ךרדכ ,יחל
 ידי לע .״ופוגל םיכירצה םירבד המכ דוע ול השעו דב ידגבו תפנצמ ,הגושמ תנותכ
 ,יאדמשאה לש ופכב אב זאו ,״הארנ וניאו האור״ל לארשי היה ושאר לעש תפנצמה
 םירע ,לטק-ידש לש םיארונו םיגוש תוזחמ ץראה לע הטמל ול הארהו ריואב ומע לייטו םטש
 ־ירישכמל תשרח־יתב ןהש ,ןשע תולעמו םילדגמכ תוהובג (י תוינומקו ,"םיטורגופ״ב תוסורה
' ־ :הדמח ־ץרא לש רדהנ הארמ ויניע ואר םאתפו .המחלמ

 הלצא תחא הקלחו ,בהזה ןיעכ הניעו חלושב הטח-־תחא הקלח .רב םיפטוע תורש,
 םיהרסו םיציצו םיבשע ,אשד קרקרי םהירצס לעו .הב ןבולו םרואו תחרוש ■2 תססוכ
 םיצפקמו םירה לע םיספטמ םיריעשו םיזע ,םיקסעב םיעור ןאצ־ירדע . הארמל םידמחנ
 םוזמז ,השרוחב םירפצ תרמז—הרמז־לוקו ףוצפצ ,םוקמ לכב ליגו החמשתועבג לע
 תייעגו םיסוס תלהצ ,ריצח ןיבב םירתנמה םיבגח רוצרצ ,ריואב םיחרופה םישותיו םיבובז
םיללכושמו םינקותמ םלכ ,הברה תובשומו םירפכ םיעורז לודג רושימ ינפ לע .וחאב םירקב

.2( 00468 .םירונת (1
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 םירפ םיאשונ לכאמ־יצעו .ןפגה החרפ םיסיכב .םיססאו תונרנבו םיז שרב .םיאנ םיניננב
 םידקרמו תובוחרב םיקחשמ םינטקה .םימשב םיפלוד (3ןוסנקו (2תולהאו (ורוס ,םיכנב
 םילכוא ■ םהיניב החיש־ירבדו ויפב ותרטקמ שיא ,תונליא תחת םיבוסמ םילודגהו ״ ןאצ־ינבכ
.*םיחמשו םיתושו

 רובעכ םלוא .האנהו חור-תרוק ךותמ לארשי ארק-״! ךל הככש .ץרא .ךירשא״
 תטהל הבהלו אשד־תואנ הלכא שא., .הטמש רבדמל הכורבה המדאה התיה הנהו האר עגד
 ןוגי .םיעודג םיפנעהו םילעה .ם,שומכ ,םיפושח תונליאה .הטחןיאו ןנד ןיא .דמח־ידמי
 ומשנ המהב דעו םימשה ףועמ .הנקמ לוקו םדא לוק עטשנ אל .םוקמ לכב ה י

 הלכשהה—וכרדכ זובו געלב יאדמשאה ול ריבסה - הירפ הזו הלכשהה השעמ הז -1 םג
תורמיתו שאו םדב :התנמוא־ילכ לכב וז הנידמל האבו הולאש אלל השרדנ לודגה הבוט

 יוגש ןויכו .תובוט םהטע תושעלו הניב םיטוידהה םוקמה •ישנאל דמלל קחרממ האב .
 ותדטל .ויתובא יגהנמו םינומא רטוש אוהש ליבשב ,היתובוט לבקל הצור היה אל

,״וחרכ־לעב ץרא“ךרדו תע
 הארו .םיצלהו םירשה להק ןיב םימורמב בר ןמז ששו הפרגמ לע בכור היה לארשיו

,יאדמשאה יניעב ןח אצמשכו .םיאלפנ םירופס הברה ויולט יפמ עמשו םינושמ םירבד המב
 דחא דש .התוא ץחולו הבולעה הסוסה לע בכורה הבוט לעבלו ירובצ ןקסעל ותושעל טילחז3̂

 ךנוצרכ לכה השע—ו לכ להקה לב יכנא" :ויתוכלהו סנרפה יניד תא זא ול
 םיטש תארי ;המכח תישא ר—ם ימש ארי ינפ ...להקה לש ונוצר אוה ךכ :רוט#
 רזכא יוה —םימחרה ת דמב רזכאתה ...העד־לעב םדאל תבלוח הרפ אי;

תנאתתו םימחר םהילע אלמתת תוירבה ינפבו ,םיתמו םייח םיינע לעמ רוע טושפ ,
1  ♦ אסקטה םגו .הפיקת ודיש ימל דוחיבו —םיפיקתל רבחתה ...תורי

 תולהבו ריעו ...תוירבה תא לכס ...עבות אהת םלועל ...ות
 ,היכבב העוגו קעוצ ,הז םיכח אל קונית .ןומהה לוק םימעפ עמשתשכ .ךולהבי לא
 .דוס הלגמ לע ללוגתהו ...םשה׳ ללח ...וילע ךתעד ןתת אלו דחפת/ו אל
 —םיברב ךישעמ עידויו ךלש דוגרפה ירוחאמ השעגש המ לכ רפסל ךיחאמ דחא זועיש:

."וב וסלקתיו ,ךלש םינפה יזע .םירענה תא וב הסשת הז אטח ^
 יניא ךשאר ייחו ךייחב ...בוכרל לוכי יניא !יוא., :וחור תמחב ארקו להבנ לארשי

לע הנומטהו ,ולש תוחורה לכ תא ליהקה ,בל וילא םש אל יאדמשאה םלוא ף
 הלג" אוה .ירובצ ןקסעל םייוארה םידגבה תא ושיבלהו לארשי תא (5 םב־פ החתלמ?
.ןנברד־־עבוכ הפיכה לעו ,ישמ לש הפיכ ושארב ןתנ ,תואנ תואפ ול ריאשהו ותו$

 .הילע ןטק־תילטו .הזחה תעירפ הב שיש .היופר הבינעב (״ .דפו־יפ תנותכ ושיב
לש המה תרדאו ,טנבאו הכורא הטופק ,תואקמזופו וילגרב (7 םיילוס .םירצק דב־יםנכ2

 <" היגבדבוד תישענו הנותחתה ותפש לפקמ אוהו .וידי ישעמב הנומטה חמש .םילעוש־ת
 .הנהנו יאדמשאה ותוא האר .ונושל תא ול טישומו הגושמ המיקע וינפ םקעמ ,המ
 ,שבדב תיחיפצכ םינגוטמ םיארנ ךינפ ,ךישובלב התא רודה ז לארשי ,תויפיפי., :רמאו ולק

 .הנוממה רכזנ םואתפ ."רחשה תליאב האגה ךעבוכ ךותמ קיהבמו המחה ךתרדאב עיזמ התו
 םהילע דימעהו םיבלגה־רעתב ושאר ירוחאמ םילוגע גע דימו, ,לארשיל דוע רסח המ רבד יג
 לארשי תא תוחורה ואשנ ,םימת ולעפ היהשכ ,זאו .״תראפתלו דובכל (יי אנטואד־ינרק
 הליאכ ץורל הלהבנו הזפחנ חכב התוא םטבחבו .הסוסה לע והובישוהו ,הגרבו הליגב
התצורמב םלוא .לודג קוחשו שער לוק וירחאמ עמשש .הבכור תא האשנב החול^

ה ילדנס (7 .הסוכר (6 . םשק (5 .רשב לש הסכמה (80. 4ןמ1ן3( 8 .רשונ קמ (2 .אמןס (1
.68 מ 8111188. 9( 811
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 ףוריטב הילעמ לפנו , לארשי לש ובל תא הרבשש ,הרמ החנא הסוסה העימשה
 ןמאנ אהיש ועיבשהל שקבו הסוסה לע בוש ובישוה ,וילא רהמ יאדמשאה .ןבאכ תעדה
 ,המח תוחורה-ךלמ אלמתנ ואו ;ןפוא םושב ול עמשנ אל לארשי לבא ,םלוע דע ודיקפתל
 רודככ וליטהו ושאר ־תציצב הרממה תא זחא ,םורמב הינשהו ץראב תחאה ולגר םש
 טבחתנש דע ,םלוע לש וללחב ולגלגתהב לפונה קעצ ״! יתדבא יתדבא ,יוא״ .םיקחש יהבגמ
 רדתה עקרק לע בכוש והנהו אריו ,ויניע תא לארשי חקפ עגרה ותואבו .ץראב ושאר
.הטמה לע בוש וביכשהל םדא־ינבל העייסמו היכוב ומאו ,ותטמ לצא

 וילבה לכל ץק אובי התע יכ הבלב הרמא ,הניחבב לשכנ הנבש הנמלאל הפיצל עדונשכ
 איבתו ,ןורפינדל הפיצ עסתו .ותיבל בש אל ונדוע לארשיו תועובש וזיא ורבע םלוא ;וידומלז
.בכשמל לפנו תחדקב הכוהש דע תובצעב דימת יורשו ףעזו רס אוהו ,הנב תא הטע

 רדסמ תויגש אלו—הרשומ זוא .דשיצ ול העיששש-ךסא תרותל הלחתמ תעמש ילמלא.—
 יוא .הלא םישק םירופי ונילע םיאב ויה אל ,השא תאשנו וניתובא יגהנממו םלועה
. '•..!ךלש תוישעמה ,תוישעמה

 .אכמס-רב לש הואנב םשה̂לעב רמא—׳םהה םיצלה ןמ ,םהמ אלא וניא הז לב.—
״! םתומא לש ןחור חפת :ותמועל התנעו הקהפ ׳ הקקר (השחל הנקזה הרעמ

 םיזמר האלמ איהו ,הקיטסיצילבופ היצחו רופס היצחש הריצי איה ״יתסוס״תןסםה
 ףיסומ רחא דצמ .םהב םייח ונאש םינוציחהו םיימינפה םירדסה יפלכ * י

 םיקנויו "הסוסה" לע םיבכורה ,ונלש רובצה־יגקסעו תובוטה“ילעבב ןאכ םחלהל ץיבומארבא
 וברתנ אלש ,םמצעב וללה םינקסעה לע םג םחרמ אוה ינשה דצהמו ;םעה לש ודשל תא
 םהש ,(י םיילאמרונ יתלבהו םישקה םינוציחה םיאנתה לש חרכהה ךותמ אלא לארשיב

 ונלש "להקה יגיהנמ״ל םחיתהש ידיחיה רפוסה טעמכ אוה ץיבוטארבא .תוערה לב רוקמ י
 םהמ וגל ראתו םהישעמ תא ןלבל םירחאמ רתוי הברה אוהש יפ לע ףא ,ישונא ןפואב
 יתרבחה ובצמ יכ עדוי אוהו ,וידדצ לכמ ןינעה תא האור אוה .םיטרופמו םייח םיסופט•
 הפורת ןיא הזה בצמהלו .ויתורצ לכל םרגש אוה הלוגה תוצראב לארשי לש דחוימה ינידמהו
 ומדש ומב ,הלכשהב אלו ,ןיקסנלוטס בשחש ומב ,תימואל ה י ח ת ב אל הנוכנ•

.םידוהיה לש יטילופה םרורחשב אלא ,םהה םימיב ונירפוס לכ רורחשה
תונשב היסורב הטקש הלכשהה דגנ (י היצקאירה תא האר ץיבומארכא .יטילופה

 —הלכ הפוריאב זא התלגנש. (י תוינאמוהה דגנ היצקאירה תאו ,םיעבשה
 לע אלא ,האגה לע אלו םימחר לע אל. .לארשי תעושת אובת וזמ אלו וזמ אל יכ ןביז
 .׳םייקתמ םלועה קדצהו תמאה־

 ןנואתמ ,ץוחמו תיבמ םירדג המכ םיפקומה ,םידוהיה לש םישקה םהייח לע

 תאז תמועלו . 1875 תנשב םיקלח ינשב הספדנש ,״לידוי״ ולש המיאופהב םג ץיבומארבא
חדבמה רופסה תא 1878 תנשב םסרפ•

.ישילשה ןימינב תועסמ
 ,הדלז ותגוז תא בוט“לזמל אשנ הבו ,ןולטב ק״קב לדנתנו דלונ ןימינב

,םיארונ םינצבקו םילודג םינויבא םלככ םבור, םה ריעה יגב .הנטק תונחמ ותוא הסנרפש

• .תוירבהיתבהא (3 .רוחאל הגיסנה (2 .םירדוסמהו םייעבטה (1
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 /׳םינושמ ןוחטב־ילעבו ,בל־יבוט םינצבק ,םיחטש םינויבא םהש םידומ• לבה לבא ,1
 הטופאקה םא וליפא .השבלהבו הליכאב ך? לכ ןירדהמה ןמ םניאו םקלחב םד

 איהש רקיעה ךכל ןיששוח ןיא-טיטב םימהוזמ הילושו תלדלודמו העורק ,לשמל ,ז
 תקפסמ הדועס—ול שיש ימל (3ןיסירג לש לישבתו (ז רביק תפ ...תקהבמו

 ימל ,תבש“ברעב "שיילפליסור" ילצ םע היקנ תלוס לש הלח רמול ךירצ ןיאו ;אד
 הכרבל לטינש ( בו?וח ...ונטמ הפי םלועב ןיאש ,םיכלמ לכאמ יאדו והז ,ךכל?
 םיאורש ןויכו ,"וב אצויכ ןיאש ,ץראה תוריפב חבושמה םלצא והז-,טבשב רשע ;

.םיחנאנו וב םילכתסמ םהו ,םש םיזע לכאמ ןיבורחהש ,לארשי־ץרא רכז םהינפל
 ׳ריעה יגב לכ ויהו ,אלפל יהיו ,רמח ןולטבל תחא םעפ איבהש לארשימ םדאב :

 רמת ,רמתהש ,עבצאב וב הארהו שמוחה תא ולטנ .ותוארל םיצר ,םלודג דעו
.״הרותב בו

 ,הציבה ךותב הז חורפאכ ומלועב םצמוצמ״ היהו ,תורחא םירע ודועמ האר אל ןימינבו .
 אוה ןולמב לש המוחתל ץוחמש היה רובסכ .(י תרזחה ךיתב התריד תעבוקש וז תעל
 רישעכ ול הארנ ריעבש ןסכומה .״ומוקמב ומכ םימיענו םיבוט םייח ןיאו ,םלו
 תשוחנ תורונמ :ושימשת-ילככ םיאנ םילכו ותריד־תיבכ האנ הריד" םלועב ןיאש

 ; השאר לע רשנו רותפכ ,םידקושט םינק תשש תלעבו תחא רואמה תרונמ ;תונוז ה
 תורוש תורוש תורדוסמ , תיקיהבמ לידב תורעק ;תשחנ תובחמ שמחי תשחנ תי.רדן
 ףסכ־םדה ,ףסכ יעיבג יגש :קיבמט תופכ רסירתכ אמזוג ילבו ,תיבה יתכריב ( *ן
 יתש ,"ףסכ-יקיתרנ יגש ךותב לצב ןימכ קיתע (׳',ץנולרוא ,תחא •הכונחל הרונמ 1

 רונתה לצא ,םינולטבה ירופס םלוא !רועש םהל ןיאש הברה םירבד דועו ,תבשל 1
 ץפח אוה .םיקחרמל ףואשל לחהו ןימינב לש ונוימד תא טעמ טעמ וביהלה ,שרדמהו
 םפקת ישעמ תאו ,םש טלוש לאעמשיש ,לארשי ץרא לש היתולו:ם תא ויניעב ע
 הכלממ םהל וננוכש םיטבשה תרשע םה ,השמ־־ינב וא ,םיגומדאה םידוהיה לש ם1

 הדמתהב דקוש היה העיסנה לע ותעד ןימינב ןתנש ןויכו" .ןויטבמס רהנו ךשח-ירהל
 הכז ףא .ושפנ לכב םהב קימעמו רבדמבו םיב הנח־ רב רב הבר לש ויתועסמ ל^

 הנש תואמ עבש םלועה ףוסל עסנש ,׳ןימינב תועסמ״ רפסהו ״ינדה דדלא״ רפסה 1
 עבש לכ ללוכה ,״םלוע לצ״ רפסהו ,תופסוה םע ״םילשורי יחבש״ רפסהו ,וננמזל
 תואלפנו םישורח רפסמו תונושמהו תוארונה תוירבה לע רבדמ—םינטק םיפד העבשב ן
 ,השדח חירב ןימל ותוא ושעו ויניע תא וחקפש םה הלאה םירפסה .םלועה]

.״ועמשמכ י

 האיצי לכ .ותיבמ הלילב ידיחי תאצל אריתמ היהו ,הנושמ ןדחפ ןימינב היה ועבטמ
.תומ-תמיא וילע וליטה ןטק בלכ לכו יונ לכ יכ ,הנכס תקזחב ולצא התיה ריעל

ומצע תא הפוכ היה״ו ,ובל־ךרומ לע רבגתהל ליחתה םיקחרמל עוסנל טילחהש□
 לע ףא ,ריעל ץוחמ אקוד תאצלו ,רדחב ידיחי אקוד ןושיל ,הלילב ידיחי אקוד
."דחפמ וינפ ולפנו ותכ שיתמ היה הז

ןעשנ חיח .רעיה ךותל גילפהו םויה םוחכ זוסת שדוחב ריעל ץוחמ אצי תחא םעפ, !

 ,וירפסב ארוק ,ץעה תחז
וחור :רהרהל המ לע ול

.1ן7ט2( 8 .רוחש םחל(1

הברהו .ובל ירוהרהב ללוצו , דימת וקיחב ולצא ויהש

יפ

שש
חיה

אוהו ...ץרא־יוצקב תוגירסה ןתואל ,םיה־תונידםל והתאשנ

• ןיעש (4. 5( 001511. 6פךם€18. 4( 1ג>14 ן סמ 3( *051
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 וירפסב םיבותכה מופוקסה לכבו תוירבדמבו םיקסעב ךלהמ ,םירהה לע גלדמ ומצע תא האור
 תא הזחמב האור אוה 5 םהירבחו ינדה דדלא תובקעבו ןודקומ רדנסכלא תובקעב ךלוהו עסונ
 תחלשמו ברקעו ףרש ,שחנ םג ,האלפנה תעלותה וז ,רימשה תא ,ארונה (ו ןופיפשה
 ...השמ-ינב םע חיסמו םש םינומדאה םידוהיל אבו עיגמ אוה ן םיערה רפע־ילחוזו םינינת
 רוזחל וילגר תא אשונו וירבא טושפב חתמתמ ,דמע ןימינבו ,םויה הנפ רהרהמ אוהש רעו
 שלשו םיתש ,העש ךלהמ אוח .רעיה ךותמ אצוי וניא ןיידעו ךלהמו ךלהמ אוה .ותיבל
( 8 ונפושי ךשחו םינפלו־ינפל וב םנבנ אוהש אלא ,וכותמ אצי אלש יד אלו ,עבראו
 דמוע ןימינב .דאמ ארונ םשגו םיקרבו תולוק יהיו ,הרעס חור דמע םואתפ .רתויו רתוי

 .. • םירתסממ אצוי הירא , ול ברוא בוד :ובלב רמואו רחפתמו רטממו םרזמ דעור ,ויתחת
 תלפת ללפתהו רמע וז ותרצ תעבו ,םויה לכ המואמ םעט אלש , אמצו ףיע ״ בער םנ אוהו

 קזחתה רחשה״רומע הלעש ןויכו .המוצע הנובבו תובהלתהב ללפתמו ושפנ ךפוש ,תיברע
 לוקהו ,וינזאב לוק הנהו—השרוחב תועש יתשכ ךלהמ אוה .לארשי יהלא םשב ךלהו

 :רמאו ופקונ ובל היה דימ לבא .וילגרב םנו להבתנו—קוחרמ ול המדנ ןיוזמ םיטסל לוקכ
 רדנסכלא םנ שאיתנ םולכ ? ךתומכ ןודקומ רדנסכלא םנ םנ םולכ ...!ןימינב ,ךל זוב
 לכוא היה הזה רשנהש ,ותינח שאר לעמ רשבה סתו רשנה לע בכור חיהשכ ,ןורקומ
"?הלעמ הלעמ ךכ ידי לע ףוע היבגהו ותוא

 םיקש הגועמ הלגעב עפוג רבא הגהו ,ןלזגה תארקל ךלהו ובל תא ןימיגב ץמאיו
 רכאהלץמיגב ארק — ״(! אבמ ארפצ) !ןעיד ירבאד, —.הב גהוי בירוש דמצו ,םילפו
 תא חקפשכו .ףלעתמ לפגו ויתוגותשע וכובג ךרדה ייוגעו הלהב בורמו ,ארומבו דחפב
 לש (•׳ אטילגב הפוכמ ,םיפובלוב אלמ לודג קש לע הלגעב בכשומ ומצע תא האר, ויגיע
 דמרסמו ויגיעמ תחאב דצה ןמ וילע ץיצמ ,ויתושארמ בכוש תופכ לוגנרת .בע רמצ
 החונמב ול בשוי ירפכה ...וילגרל תחתמ תוקרי ראשו םיטושו םילצב םיאלמ םילסו ,ויגרפצב
 לבא ׳׳!פאם ,אטייה ,פאס, :ונושלב םזרזמו וירוש תא ררועמ ,ויפב ותרטקמו ומוקמ לע
 הנושמ הרישו ."תולוק ילוקב םישערתמ םינפואהו ,הנטק העיספ םיעסופו םילצע םירושה
 'תלשלש,ה תקירשב םינפואה ומייסש םעפ לכב יכ ,לוגנרתהל ןוצרל ,הארנכ ,התיה אל וז

 ול המדנו ,אכודמו לבלובמ בכוש אוה .ןימינב תא טרושו ףעזב 'וקירוקוק, ארוק היה
 .םלוע דבעל םש ורכמל ,תונידמה תחאל ותוא םיכילומ םהו ,רבדמב םילאעמשיל הבשנש,
 וא םלועה־תומואמ ךלט־ןבל יגורכמי םאו ,ידוהיל יגורכמיש ,ובלב אוה רהרהמ ,יאולה
 השעמה ותוא ךכ ךותבו ...!דעו םלועל יתדבא ,יתדבא ירה ,םולשו םח ,הכלמ־תבל
 ,החישב ומע םנכנ ירפכה .״השקה וחורב חנאנו ,וינפל אב הכילז םע קידצה ףסויב
 יבעמ יקגישז" :ותעד תא סיפהל הבוט החטבה ול חיטבהו ,תברועמ ןושלב והנע ןימינבו
 ,דלאווג ,ערבאד יא ,עקלוב עוואקשאבאש הלחו יא ,ש״יי סוכ—שילש עקראשט םאד יתגוז
. '!ןח־תואושת עבעט טעיוקנאד

 םילצבה תא תונקל םישנו םישגא ןומה הילע ובסנ ,ןולטבל הלנעה האבשכ
 האצמנ יכ ,ותשא הדלז תא רשבל וצר אמילגהל תחתמ ץמינב תא םתוארבו ,םיפובלובהז

 הדלזל 'שודק״ו 'הגונע" םייונבה ונתנ םויה ותואבו .הממוש הנוגע דוע היהת אלו התדבא
 ונתיאל בש תוקולע רפירת ובג לע דימעהו םד (* 'החמומה, ול זיקהש ירחאו ,ץמינבו
 הארש ,םיעגפב דמולמו םלועהי־תויוהב יקבכ ומצע יניעב ןימינב היה זא יגמו .ןושארה
 ןרקה לע םחרמ היה אוה .םישק תונויפג יגפב דומעל ץימא וחורו ,ומלועב םירבד הברה
,ךרדל תרהמ תאצל הלדג ותקושתו ,םישפטו םיטוידה ןיב ,תחדג ריעב בשויה ,ותומכש

שבוחה (4 .ןוילע דנב (3 . ו:6יקו וב שיבי (2 .ןכושמ שחנ ןימ (1
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 ,לארשי ללכל תומחנו תועושיו תובוט תורושבבו בוט ששו דובכב״ םיקחרממ רוזחל ידב
ונוימד ״...ןימינב הזא וה ימ ,םלודג דעו םנטקמל ,ןולטב ינב לכ ועדיו וריכי ומ ־

,הידניא״ :םירבדה ויהת וירבה םע חיסמ היהשכ״ו ,םיקחרמה תונויזחב דימת עוקש היה. 1
,ילאעמשי ,תיחיפצכ ,בורח ,הדרפ ,רומח ,רימש ,ןופיפש ,הדוקיטנא ,ןויטבמס ו
הקי ןיאמ לבא ."הנושמ. תובהלתהבו היבוברעב ויפמ םיאצוי—םהב אצויכו ןלזג ,רדק י
? ותשא ינפמ טמתשי ךיאו ? הטורפ ןיא ודיבו ךרדה תואצוהל ןיטיגב. :

 וינפל ךופשיו "השאה־לירדגס" תא ןמאנ ערו ובבלכ שיא ןימינב ול אצמיו
 ויה םילחגה .םירחא ןוצר תא דימת השועה ,ונעו םת שיא היה לירדנס .וחור לכ תא
 דחיב םתא קחשמו חיסמ ,םתרבחב ךלהמ היה, אוה .רבחל והובשח םידליהו ,וב םיטלקמב
 ־תאפ תא םיטרממו ובנ לע םילוע ויה תוקוניתבש םינפ-יזע ...הבורמ האנה הזמ הנהמ
 ושאר ןיכרמ אוהו ,הפאב תוכמ םימעפ ול תקלחמו״ וב תרמעתמ התיה ותשא םנ .׳ונקז

 הסכמו ,דיסב תיבה תא דיסל ותדימעמ התיה גחה ינפלש םימיב .הבהאב ןתוא לבקמו-,:
 תתופו לגלגמ ,םיסובלוב הל ףלוק היה אוה .ונקזל תחתמ התרשוקו תחפטמב ושאר תא

 םהב תיצמו רונתב הכרעמב םנתוגו םיצע ירזג לטונ ,םינד תאולמב קסוע ,"ןישקול״ה תא ;
 יכ ,ןימינב ול רפסשכ ."השאה־לירדגס :ול םיארוק ויה ךכ ליבשבו ,םישנה חרואכ ,שא
 תנידמלו ,העיבש ידכ םירמתו םיבורח םילכואש םוקמב ,לארשי־ץראל תכלל ותעדב-
 וילא תולחל רמאיו לירדנס וב אנק—ידוהי ךלמ שי םשש ,םיטבשה תרשע לש םתלשממ׳

 ,ךרדב םיתב שיש״ ןויכמ יכ ,ןימינב בלמ הז בוט רבח ריסה תואצוהה תגאד םג .וכרדב. ז
 םיריזחמ םידוהיה ? םישוע םידוהיה ראש המו .םיחתפה לע אחרוא־בגא רוזחל רשפא -
 ,המילכ אלו השוב אל ןאכ ןיאו ,רחמ וללהו םויה וללה ,הז לצא הז ,םהיחא יחתפ לע■ ־
 םיערה יגש וטילחה ןכבו .״דסח“תולימג אלא הז ןיאו ,אוה לארשי גהנמ ירה .הלילז ;

.ריעל ץוחמ םיחרה־תיב לצא דחי דעוהלו ,תרחמה םויב דוע יאשחב םכרדל תאצל

 ןימינבו—העינה אל הדשה לא ןולמב תורפ תאצ תע ןיידעו ,רחשה־דומע תולעכ רחמל, - :
 ,םירישכמה לכ ואצמנ רורצה ךותב .ומכש לע ורורצ םע חור לש םיחרה לצא דסוע הז הנה

,•לארשיל קח" ,*םייחה ךרד״ רודס ,ןילשתו תילט :ונייה .וז ותעיסנל ול םיכרצנה1
אלב ןמואכ ,ומוקממ זוזל לוכי היה אל םה ילוליאש םירשסה ינימ םתוא לכו םילהת רפס ו

 גוהנל איה ידוהי תבוחש ינשמ ,םש תלפוקמ התיה איה ףא תבש לש ותטופק .ותנמוא־ילכ
 תעשבש ,תוטורפ הרשע־שמחכ ואצמנ וסיכב .תוירבה ינפל תואנתהלו םדא־ינבב דובכ. •

...ותשא לש היתושארט תחתמ יאשחב ןאיצוהל ודיכ התלע ותאיצי'
וז הפקשהבו ,הינפ רואמב ץראל הנועממ הפיקשהו הדובכ ודב המחה האצי ךכ ןיבו ו

 ,הליל יסיסרו לט אלמנ דוע םשארש ,םיאשדהו תונליאה .םוקיה לכל םינדעו םייח רוקזב
יכבסו החסשל ןוניס םואתפ םירבועש וללה תוקוניתכ ,תוקחוש םינשב הבוטמ םיננעתמ- •י
ןיסינב לש ובל ...םהיפעשע לע ןיידע תועסדהשב , םיקיהבט םיעוצעצ ידי לע קוחשל■ ' י

 הטיענב וילאמ ןגנתמו ונורגמ אצוי *ןוילע ךלמ" רמזו—ויתפש וחתפנש. דע ,ךכ לכ חסש
 ,רוצרצה תקירש םע םיבובזה םוזמז םע ,םירפצה ףוצפצ םע ברעתנ ותנר לוק .הקד:

.םורט־יטשכ דובכה ךלמל ריש רוטזט—העורתב ולע!. . ■
.השעי המ עדוי וניאו לודג רעצב יורש ןימינב ...ונניא לירדנסו ■רואו ךלוה רקבה ■ 1
 רבעש רחאל רשנה תא םרה ומצעב אוה ירה ןודקומ רדנסכלא !ול הלילח ? ותיבל רוזחל־ .' ]
 ־ןב לירדנס אלב ידיחי תאצלו . ומוקמל םשמ רוזחל דוע לכוי אלש ידכ ,הידניאל וילע- .י ־3
ול הארנ ,רעטצמו הפצט דמוע ןימינבש דעו ...ול רשפא יאו ול אחינ אל—? ותיזל* ן
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 .עש הלועה תומדהש (המודמכו ,לירדנס וניא קמ ליר"^ קפס , םדא־ןב תומדכ קוחרס
 (!ןינוקיא .דיסכ ורוח וינפו םאתס לחלחתנ ןימינכ . תחפטמ .רשאר לעו השא תלפש הטוע
״! ולצא ןינלוה ותשא ול הארנ ותשא לש

 ♦אושל היה ודחפ יכ חכונ םידחא םיעגר דועבו ,םיחרה־תיב ירוחאמ רתתסה אוה
 הרושקו תלפוקמ תמהוזמ תחפטמו ,(9 םיספ״״ליטאלח״ שובל״ אוהו ,ברקו ךלוה לירדגס
 לימרתו ודיב ולקמ ,תלכתה ץעכ והארמו ורועב תטרש ויניע יתשל תחתמ .וייחל לע ול
 חמשיו ,״הדוד יניעב האנ הלככ ןימינב יניעב ןח לירדגס אשנ העש התוא .ומכש לע לודג
 ויהו ,ריואב םיפחרמו םירדבתמ םהידגב ילושו" ,םכרדל ןוזפחב ואצי םה .דאמ וילע
 תאצכו ,םתכלב וממחתנ טעמ טעמ םלוא .״ם*שורפ היגוליו לכו םיב הטש הגיפסל םימוד םירייתה
 לע וחטתשהו ךרדה ידצבש השרוחה לצב םיעיזמו םיפיע וגיריית ולפנ ותרובגב שמשה
 (י ודילגהשו ,ותשא ידיב לירדנס ינפ לע לומתא ושענש ,תוטירסהו (3 ןיטטחה .ץראה
 ינש .ורשבב טחמכ ול םישק ויהו םוחו העיזמ םיסמסמתמו םיעפעפמ וליחתה - טעמ רבכ
 ■ ךכחתמ ליחתה ןימינב לע בערה ךכ רחא רבגתנשכו ,ןילפתו תילטב וללפתה םיעסונה
 ' חיסהל ידכו ;חנאנו ויתואפב לסלסמ ,וקור תא עלובו ונושלב ויתפש תא קקלמ ,קהופו
 ,״יגב ןיב תרבודמה תימראב לגרתהלו רוזחמה ךותמ ״תומדקא״ שחלב ןגנל לחה הזמ ותעד
 .םג ,תבשה םוימ ורייתשנש ,הלח תוסורפו תפ ולימרתמ לירדגס איצוה ךכ ךותבו .השמ
.ורואןימינב יגפו-ליח־תשאכ ךרדל הדיצ ןיכהל חרטש ,םיטושו םילצבו ןונצו םיאושק

 לש הלודג המירע הנועט הלגעב םהילע רבוע ירפכ הנהו ,םתדועס תא םירמוג םדוע
 ץראל ךרדה הזיא ,שנ־רב ,אג רוטא !אבט ארפצ, :החישב םירייתה ומע וסנכיו ,ןבת
 : תא םיעזעזמו םירבוד םתא המ—ירפכה בישה — !םיאדוהי ,םתא םידשל,—״? לארשי
 יגש םג .וכרדל עסנ םחיגפב וקקרבו ״! לאלססעלע םהו הנורכש הלוע וז ךרד ? יחומ
 ןיב ועיגהש דע םירבגתמו (5 םיטבלתמ ויהו ,תולשוכו תודבכ םילגרב םכרדל וכלה םירייתה
 חטתשה ,ברעה־תדועסל גאד לירדגסש דועבו .הנורכ ש רפכבש קדנופהל תושמשה
 םיחפנתמ וילגר ידיג,, .תיבה תיוזב עקרקה לע םיגוא־ןיאב ,וגלש תועסמה לעב ,ץטיגב
 םירקנמ םילמגו םישותי לש תותכ״תותכ ולאכ ,םיצקועו םיעבעבמו םיחיתרמ םימדהו םילועו

 ינימ לכמ שא יביבש םיפלא-יפלאו "ויגזאב הלומה לוק ,םישיטפכ םימלוה (* ויעדצ .םכותב
 אוה יכ ומולחב ול המדנו ,ותוא תפטוח השק הגש .ויניע דגנל םיצצורתמ םיקרבכ םיעבצ
.(7 אלולטו״אכוח לש היבוברע עמוש

 טעמ דוע .םישא־ץימו םטוח תשירנ ,הקיקרו לועש ,השיחלו הקירש ,הסרדנו החינג,
 -ןרקב וירוחאל עתרנ ןימינב .הלומהו שערב תיבה לא םיאבו םישהדנ םדא־ינב לש היפונבו
 לע בכושו ,וב ושיגרי אלש ידכ ,וירבא לכב םש סנכתמו ומצע תא םצמצמ ,ולש תיוז
 ,תשחנ־תורונמב םיקלוד הברה תורנ .הרוא תיכה אלמתנ ךכ ךותבו .ששנ־יחסב ובכשמ
 תודנהו ,תבש לילמ ורייתשנש ,תוליתפ לש ןתלושפבו ךתוהמ בלחב םותס ןהיפ ןתצק
 :םיקבודמ תורנהו ,טעמ עקושמו ידמ רתוי בחר ןהיפ ןתצקו ;םנב ןבג לע םירטועו םיקכורמ
 רטז־ילכ ילעב תרובח דחאה והצקמ ךורא ןחלש לצא .המוקע םתדימעו םחפב דצה ןס
 ךעממ ,ורונכ תא קדוב רקה .הפי הפי ונמזמו וקדוב ,ודיב ותונמוא־ילכ שיא ,םיבשוי

 ,קירה !יננה :רמולכ , םינ־םינ : תחנב ותבישמ . תחא לכו ,ויתועבצאב ןימינה ןיב ול
 -הנמזמו הקילחמ ,ודיב תינתשקה זחוא אוה הנהו .ינקבחת ךנימיו ,ידוד ,ךתשק
 * רל תעמשנ איהו ,וחור תא הל עיבי .ותרצוצח םע שחלתי הפ לא הפ רצצחטה .ותדובעל
.איהו — ןישיתכ הל שתכי ,ותלבמיצ לע וזופי וידי תועורז ״רלבמיצה״ו .ונוצר השועו

-.קוחש (7 .ויתיקר (וי .שינעתפו םילמע (5 .רועב וסכ (4 .תועובעבא (3 .םיעבצב רמו־ט (2 .תומד (1



221השדחה ונתורפס

 דיבבל !יררה" :חכב ארוקו ,ומעט תא הנשמ ןחדבהו .׳,ףעזב תטוטזמו תטהנט ;תשערתס
 ״! ליכשמ ורמז , העורתב ןגנ וביטיה ןאכב ןיבוסמה לכ דובכלו תיבה־לעב דובכלו םינתוחמה
 םינקז ,תולותב םנו םירותב '.החטשב הלודג העורת םיעירמו רישב םיאצוי רישה-ילעבו״
 םישפשפ וליפא , םירכרבט לכה , םידקרמ לכה .שנרב םידקרמו לוהמב םיאצוי םירענ םע
 דחא לש וילנר וטטוטתנ הודח תעשבו . םילתכה לע םיררגנו םירזפתמו םהירוחמ םיחינמ םישותיו
 נ לוקב גאושו וינפב לכתסמ , וב קיזחט אוה הנהו .תיבה תיוזב ןימינב לע לפנו םיללוהמה
 הברה ואבו ודרח ארוקה לוקל — !ידיב אוה ירהו הדבאה תא יתאצמ ...!ןימינב ,יוה
 ...םכותב ינולטכה ברה םנו ,םה ןולטב ישנא .םתוא רממו האור ןימינבו ,הרובחה ינבמ
 חבר הכמ םאתפ שיגרה ,ודוס תא ול שהלו ןחגו וידי יתשב וברב קיזחמ ןימינבש רעו
 החומו דדונתמ —ועונ אוה הנהו .רורמ תליכאמ ומכ וינפ (1 ורמרמח באכה ינפמו .ודצב
 תפקשנ הנבלה .רנ רוא ןיאו םדא ןיא ,תיבב ודבל אוהש האורו ויניע יסיר לעמ העמד
.'וידי יתשב הקבוח אוהו רקב־תלנע תצבור ולצא ,ןולחה דעב

 וזב הז ולקתנ םונל םזפחהבו ,הלגעה םנו ןימינב םג םמוקממ וצפק םאתפ דחפמ
 לא ודרח וז הליבט רחאל ."לודג שערב ודחי ולפנו ןיכפוש לש (-טיבעב םהינש ולשבו,

 לע והוביכשהו דחוימ רדחל דובכב והוכילוהו ,םדיב קלוד רגו לירדנסו יקדנופה ןימינב
 םויב םנ םוקמה תא בוזעל לצעתנש ,ךכ לכ םש ול המיענ התיה החונמהו .ןבת־תמירע
 הזיזמו בשונ חור ןיאו םיב (3 ןוטרש לע התבשש הגיפסל ? המוד היה המל, .תרחמה
 םידודנ לש םיבר םימי ירחאו ,םכרדל וכלהו םירייתה ינש ומק ישילשה םויב .״המוקממ
 הטוחה־יתבל םהיניע, ולת םה .םהימימ ואר אל רלרוטכש ,ה נ ו מ ל צ ךרכהל ואב
 ידצב םיכלהמ ויהו ,בבל־ןוהמתבו תתרב םהב םילכתסמו םהינפלש המ לכלו םיהובגה
 ־תאריב לירדנס רמא--ינא רובסכ" — .״םהיתועבצא ישאר לע הנושמ הכילה תובוחרה
 ,ןימינב הנענ—? לובמטסלו וזל המ ? הטוש ,ךתעדאאקלםהמ״—.״לובטטם ןיעמ יהוזש—דובכה
 לכ ,תובוחר ק״ת הב שי ,הטוש ,לובמטפ—ותדלומ־־ריע איה לובטטס ולאכ ,קוחשב וינפ םקעמ
 ק״ת וב םירד תיב לכו ,תומוק םירשע וא הרשע־שמח ילעב ,םיתב ק״ת םימעפ ק״ת וב שי בוחר
 הלנע םהירוחאמ האב ,בוהרהעצמאב םיחכותמו םיכלוה םירייתה ינשש דועבו "!םדא־ינב
 ! םינלטב ,יוה״ :ארקו טוש םהילע ררוע ןולגעה .(* ןברדהב םתוא הקיזה אלש טעמכו
 וסנו ודרפנ םירייתה ינשו-"? םירבועהל ךרדה תא םימסוחו םינטרסכ םילחוז םתא המל
 -אלמ חטתשנו ,םיברה־תושרב תלטומ התיהש ,הרוקב לקתנו ץר־לירדנס" .ורבעל שיא
 םיציבה .הדיב םיציב אלמ לסו קושה ןמ תינרגת השאב לקתנו ץר ןימינבו ;ץראה לע ותמץנ
 ,יחלה לע ול הרטסו םייח ותוא עולבל היפ התצפ תיגרגתה ."לודנ ףצק אצי וילעו ורבשנ

 טלמנש אלא ,ויתואפו ונקזב קיזחהל היוטנ הדי דועו ,םיציב לש (5 ןומלחב הכלכלתנש
.תורצחה תחאל

 םינלטבה תא ואצמ ,םש םינסכאתמ םהש ,שרדמה־תיבל םירייתה ינש ובששכ
 תאו הקיטילופה ינינע תא ובזע םה .ןימינב לש ותעיסנ תרטמ לע םיחכותמו םידמוע
 ועגה, -.םעסמב םירייתה וחלצי םא הז םע הז םיניידמ ויהו ,זא התיהש םירק תמחלמ
 לע בכור היהש ,ןודקומ רדנסכלא-ןימינב לש ודגנתמ ,ןטשפ ק י צ י א קעצ—םכמצעב
 לוכי היה אל ,הפיכב ךלמש ,ןודקוט רדנסכלא אלה םא ,ןדע־ךג ירעש רע אבו רשנ
 תאז תמועלו !ןכש לכ אל ,ותומכ הלפש שפנ ,םכלש הז שנ־רב ,ךשח־ירה תא רובעל
 ןויטבמס תא רובעל חלצי ןימינב יכ ,׳ןלפיסוי" רפסמ ח ו מ־־ל ע ב ל י ק י י ה חיכוה
 ןימינב תא אונשל לחה קיציאש ,ךכ לכ לדנ בירה ."םינומדאה םידוהיהל םולשב עינהלו
ןיטוטרמסו תוצונ לש הפוק וב הלות היה םימעפ .הלילב אלו םויב אל החונמ ול ןתנ אלו״

.י66נז01ז5( >1 .הלגעה־שומ (4 .!וסגל (3 .ןיחר-ריס (2 .ומכרכתנו וברצנ (1
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 םהוזמ טוטרמס יאשחב וילע ךילשמ היה םימעפ ,םיברל קוחש היהיש ידכ ,וירוחאל
 העיגי ירחא אלא ותוא אצמ אלו ועינצמו ולדנס תא לטונ היה םימעפו ,רפאב (,והשיפבהו
 *חופת לע ותוא איבמו ךילומו שק למוג היה ובכשמ לע הלילב םנמנתמ היהשכ .הבר
 לוהב רעגנו ,ופא לא תנשועמו הכורח תרוענ ־תליתפ חלוש וא ,ומוקממ עתרנש דע ובקע
 ןימינב ינפ תא ןיבלמ קיציא היה ןכ .׳'הטלש העש ןשעה ינפמ חגונו שטעמ ,להובמו
 תאו ,ודי ףכ לע תורעש וחמצישכ אלא" ןויטבמסל אביו הלעי אל יכ רמואו ,םיביב
 סלקתהל ולחה ץוחב םירענה םגו ."וינזא תא האור וניאש ומכ הארי אל םיגומדאה םידוהיה
!ןופיפש ,רימש :וינפל םיארוקו םינבאב ותוא םילקסמ ויהו ,וב

 .םיחתפה לע םרזחב החורב םתסנרפ תא הנומלצב םירייתה יגש ואצמ תאז תמועל
 תא וירחא ךשומ !תיבה־לעבל אבמ ארפצ״ :רמוא ,שארב םנכנ היה השאה־לירדנס״
 אוהו ,וינפל ךכ רחא ופחודו ,שייבתי אלש וצמאמו ונזאב ול שחול ,ודגב־ףנכב ןימינב
 בחו ,תוירבה יפב החישל ויה םה .״חתפב ינעכ הענכהב דמועו וירוחאל עתרנ ומצעב
 בוחרב םתכלבו .תוקחוש םינפב םתברג תא םהל ונתנו םהירבד לע וגנעתה םיתבה־ילעב
 וניב ,שחלב ןגנמ היה םימעפו ,וילע בוט ,לימרתה אשונ ,לירדנס לש ובל היה 'םתרובע״ל
:רמזה זא ,ומצע ןיבל

 -ינש ןיאו םויה םירופ

.ינשרגו הטורפ יל הכזו

 ותקושתו ,הגומלצ ינב לככ ,הנישו הליכאב אלא קסע אלו הולשב בשי ןימינב
 ,ותדועת תא ול ריכזהל אב דחא ערואמו םימיה וכרא אל םלוא .טעמכ התפר העיסנל
 ,םירייתה יגש לע םינטק םירענ ןומה ולפנתה ברע תוגפל דחא םוי .םלועה תבוטלו ותבוטל
 .רצו ךורא רשגל רהה דרומב 'ועיגהש דע ,םילפא תואובמ ךרד םהינפמ טלטהל וסנאנו
 םולש םהל ןתנ אוה .םתארקל ןולטבמ "םכחה, ,דוד־קיזייא ־ר—הנהו ,וילע םתולעבו
 .םיבגנתמ םה ,םתיבמ חורבל םיבנגתמ !תואנ תוירב :רמאו ,דחאכ קחשמו םערתמכ
 דיב בישת איה ךשארב ךלומג ,ךממ ערפהל הדיתע ,לירדנס ,ךתגוז ... ? המ םוש לעו המ
 איהו .הבל רמא הל ,םתא הז םוקמב יאדו ,הל רמא הבל םנמאו ...ךתגוז ,הבחר
 עמשנ עגר ותואבו ."ךתגוז ,ימע אקודו ,הצור התיה ,ןאכל ךליל אקוד הצור התיה
 היה רשנה םלוא .גדכ וערקל הנוכנו תללקמו תקעוצה ,לירדנס לש ותשא לוק וירוחאמ
 םיבשו םירבוע ופסאנש ןויכו ,תחא־תבב וילע רובעל ולכי אל םדא־ יגב ינשש ,ךכ לכ רצ
 לירדגםו ןימינב ףאו ,םהירוחאל בושל לירדגס תשאו דוד־קיזייא יבר וכרצוה הזמו הזמ
 יגש לש םתעד הבשיתנ ךכ ךותבו .םירבועהל ךרדה תא תונפל ידכ ינשה דצהל ורזח
.וטלמנו—הנושארה הלהבהמ םירייתה

גולדל שי ריעה לא םיסנכנשכ .ן ו ל ם כ ל םהינפ ומשו ,הגומלצ תא בוזעל ורהמ םה

 לכש ,רתויב הלודגה הצבה ,תישילשה לעו תינשה לע הירחאו .שש תחא הצב לע,
 ,דימת םוי לכב בוט לכט םמע ןיאיבמו הכותל םיהלקס םיתבה־ילעב לש ןיכפוש־יסו תורונצ
 םהמו ,אמויד ינינעמ לכה , םינושמ תוחירו םינווג הסכמ ויצפחו ותרוחס ינימו םוי םוי
 ,לוחה ינשמ (2 םימכרוכמ ןיבשוש הכותל םיחלקמשכ . עובשה תומימ םויו םוי לכ ריכמ התא
 יערכו םיעמ־ינב ,םינד לש תשקשק םסע םיאיבמו םיכילומו ,הפצרה תא וב (3 ןיפשש
םוי םויהש ,יתובר ,םיעדוי ווה ,(.ה ןיכורח (4 םישלמ תוכיתחו תורעש טעמ ,םילוגנרת

תיבורצ (5 .תוסרפ (4 . שיקנסו שיה:קפ (3 . םיבוהצ (2 .עיקשה—שיפכה ;והבלכל (1
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 -תיבל ,םכדובכ תליחמב ,וצורו ןידרז לש הליבחו לפס םכל וחקו וכשמ—תבש^■^■
 לש סידינ ,ןונצ לשו םילצב לש ,םיציב לש תופילק םשל םיאבו םיכלוהשכ !ץחרמו■
 ביעי !םידוהי ,םבל אבס אתבש—תולולח תולודנ תומצעו חולמ-נד יריפנסו דעה־רעזו
םיטבלתמו םיררגנ םשו ,הפר ןילחוזה חוליק םיאור םתאשכו !םכיעס־ינבב יליגוק״ה םכל ף

אוה ןסיפ—טובח אטאטמוטוטרסס ,השבי הסיע תוכיתח ,(2השקונ (!הסייד ירויש
 ,תבשב ןושאר םוי סויהש םכל •

,תורדקה תחדה ידכ דע תיבחה
 ןס תיצפתה-יס ואיצוה ישוקבו סיס איבה אל ןיידע באושה

.*תבשל ןיסח ןהב ונמטש

*
 םישנ יתש ,הניירטו הצלוט, .םהל יוארה דובכב םירייתה ינש ולבקתנ ןולסכב 1
 ,לבל עודיכ ,םיברעה ןיב םוי לכב תופטעתמ ויהש ,תורשכו תועונצ תונקז ,תומסרופ
 —חישמה ךלמ ינפ ליבקהל ריעל ץוחמ תואצויו ןשארל רוהט ףינצ םע תבש לש הפימ
 םיאבה םידבכנה וניריית תא ריע לש המוחתב אוצמל תושטשה-ןיב דחא םוי וכזש ןה וי
 ועדי הז ירה השיגפה תעשב דימ .ןולסכל הבוט העשב בוט־לזמל םסינכהלו ,הגומלג
 —םהישעמ המו ןהינפלאוה״ךורב־שודקה ןימזהש הלאה םישנאה יט ,לכה תוינקדצה יה
 :םהירתא וארקו ,ףוספסאו םירענ ןומה םתוא וול ריעה לא דחי םאובבו .״תוחמש וימ
"!אנעשוה ,םיגומדא םידוהי ,אנעשוה

 וממותשהו ןוחרס לודגה רהנה תא הנושאר לירדנסו ןימינב ואר ריעה התואב
 ןכ ירחא םהל קיזת אלש ידכ , (/ תיגודב וימימ ינפ לע טושל לגרתהל ולחה םה .וי!
 (י עיזבו טטרב תינחהו םידרוי ויה הלחתמ .לודגה םוניקואה יגפ לע הניפסב העיס:
( 5 הטישהמ םינהנ ויה הנושארה "םיה־תלחמ" הרבעשכ לבא ,חומה״לובלבו םומעשמ םירבו
 ,הארמל דמחנו ולכ קורי לודג םוקמ רהנה בלב, ןימינב האר תחא םעפ .הבורמ הא|
 ןמ ץופקל ןכומ היהו וילגר תא אשגשכו :םיאנ םימשב ינימו םיאשד לדגמ יא אוהש רובן

 תיגודה ךותל וליטמו ופרעב וב קיזחמ ,הקעצ לוקב לבוחה־בר וילע זפח ,יאה לע תימ
 לוק אלא םולכ שיגרה אלו ףרוטמו לבלובמ בכשו התיעקרק לע חטתשנש דע ,ךאמ בר ח״
 תגהנתמו הכרדב עגפ הזיא םע תקבאנ איה ולאכ ,דאמ הרעשנ הביבסו תיגודה לצא ןומו
 החורס הקורי, אלא ,יא הז ןיא יכ ,לרעה יפמ עמש ןכ ירחאו .״הבורמ תודב5
 תלוצמב ןימינב האר תרחא םעפ ."הנש לכב הב הסכתמו עבעבמ ןוחרסהש , (* תבלב1
 תומסוקה ,םי לש תויפיפיה ןהש המדו ,םימב תפקתשמה תוסבוכה תומד תא רהנ

.תומיענב תוררוש^

 רתמ תאצל וטילחהו ,בל־יבוטו םיחטש ריע לש המוחתב וגיריית ולייט דחא םוי ־
 תא עיסמ דחא .הכותב םידוהי ינשו םתארקל האב הלגע״ הנהו ;רהנה ךרד םיקחר|
 שבי שק ופרע לוט לא ול טמשנ ועבוכ ,ודצ לע הבסיהב בשוי דחאו ודיבש תוכשוטב םוו
 תורבסו תובשחמ תוברו ויתולובחתב ךפהתמ אוהש ,ידוהי לש וחומל םיקודב םינמיס—ויו
 עוסנלו הלגעב תבשל םתוא ותפיו ,םירייתה םע םירבדב םידוהיה יגש ואוביו .״וב תונוז
 ךרד םיקחרמל םכרד תא תושעל ולכויו לודג דובכב םש ולבוקי יכ ,ה נ ו י ד ר ם םריעל 0
 ,םהל ורתענ םירייתה .םיה ךותל ךפתשמו ריעה התואב רבועה ,ן וד ר ם לודגה רה
 ,םיחבושמ םימעטמ םתוא וליכאהו ,ךרדה לכב הבוטל םניע תא םהילע ומש םידוהיה ינ
 וכרעו ,הבוט הינסכאל םתוא ואיבה הנוידרפל םאובב םנ .םולחב וליפא ואר אל םתומג
 •יסינכמו םיבוטה םידוהיה ינש םתוא וליבוה תרחטה םויבו .הלודג תיברע־תדועס םזוינ|

.ץהרמה־תיבל םיחרצ

.תחרומ (5(021301116, 6 .הדרח (4 .הנוד־תריס (3 .השקתנש (2 .ןיםירג (1
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< 1 תויטישטה .לעו תקהבמה הפצרה לע וממותשהו ודמע ,רודזורפל וניריית וסנכנשכ,

 בותכש ,הז ףשוכמו ראופמ (2ןוטלשכ םידמועש םהל המדנו ,הילע תוחוטשה תושיה
 לבקל תואב תוישישי םיבלמ־תונבו טעמ דש .*דחאו ףלא תוליל, רשסבו *אבב השעמ" רפסב
 *ב םיכלמ־תונב ת.חת לבא .םדא-ינב תוגונעתלו םימיענ םייחל םינמוזמ םהו ,םהינפ תא
 וטשפתנש רחאל ...םהילכ תא םמצעבו םדובכב טישפהל םזרזמו דחא ליח־שיא םהילא
 ־שיא לבא ...םלועה ךרדכ ,ץחרמה־תיבב םחטשל ליבשכ ורורצ תא שיא וניריית ולטנ םהידנכ
 םשו ,דהא רדח ךותל םימורעו םידנב־ירשוחמ םסינכהו םדימ םהילכ תא לטנ הזה ליחה
 הכו הב םיטיבמו םינופ וניריית • תראפת ידנב םישבולמ לודנ ןחלשל ביבס םדא־ינב םיבשוי
 םיעיזמ ןכיהו ,אלכה קיפמ אהיש םימ וילע (3 ןיפלוזש רונתה אוה ןכיה ,רבדב םישקתמו
 דחא ...לירדנס לאוש—(י םידוהיל ינב־יב אוה ןאכ יכו) ? ינאב יקסווידישז טוט יצ—• ןאכ
 ירשב תיזכ םפוגב ןיאש ,םילדלודמהו םימורעה ונירייתב לכתסנו אב ןחלשה לצא םיבוסמהמ
...ונושלכ תיבקסומ םהילא רבדמו ,תוסצעו םידיגו רוע אלא

 ונתשנ ךכ לכ ,םריכהל השק היה תיבה ןמ לירדנסו ןימינב תא ךכ רחאל ואיצוהשכו
 .,תיכוכזה ןיעכ ןהל הנושמ הגונו תומק םיניעה ,תואפ ןיאו ןקז ןיא ,חלונמ שארה :םהינפ
 םיפושכ םה .תומלצ םהינפ . לעו ,תורקו תולודג תוסט ,וילע העז תופט־תושט חצמה
 .,םיבעב וררקתה םימשה .םיניוזמ ליח־ישנא םביבסו ,םידיערמו םיעזעדזמ ,םיחחותשמו
...*םער קרבה רחאו ,וזה הרובחה תא ריאהו קרב אצי לפרעו ןנע ,ךשוח ךותמו

 שתוא ושיבלה םשו , (* ןוטיקרסקהל ואבוה ,אבצה״תדובעל ורכמנש ,םירייתה ינש
 ששארב הארנ המחלמ-ירובג לש עבוכה ;הטופאקכ םהילע תיארנ התיהש ,םיליח תמילגב
 .תוריכה קישמ ידיב הפרגמב היה םדיבש הבורה־הנקו ,העונצ השא שארב וז הפיככ
 תא הקהמ היה לירדנס .ףורגאבו טושב םימעפ המכ וכוהו ,הדובעהל ללכ וחלצ אל םה
 היבגמ ,ותמוק לבב חתמתמ :המחלמ־יםיסכתב ומצע ןיבל טיב ךנחתמו״ םיליחה ישעמ
 עסופו בקע רוגי ,וילגר ימעפ םירמ ,רובגכ (5ויתותסל חפנמו והזח טילבמ ,הלעמל ושאר
 תחא - וידעצ הנומו רפוסו לאמש לא בבוסו ןימי לא ךלוה ,רוברב ומכ (6תונדעמ ךלוהו
 השק ( ליגרתה היה הז רגנכ ."לפונ אוהו תוטבלתמ וילגר ףוסבלש דע ,שלשו םיתשו
 ןינעה לבש ןעוט היהו ,השא־לעבל המיאתמ יתלב תוטשל ובשוח היהש ,ןימינבל רזו
 ..םידיקפה תא םגו ותוא םג שחכב ובבס םיאמרה םידוהיה ינש יכ ,תועט־חקמ אלא וניא
.ןוטיקרסקהמ הררבל וסנ דחא ץיק לילבו ,םיקחרמל םתעיסנ תא לירדנסל ריכזהל לחה אוה

 ,הז רחא הז עיקרב םיעבונ ס םידורבו םידוקנ םירוחש (8 רתב־יננע ,ץוחב בשונ םח חור,
 אובל םיזשחנ םלכו ,הברק הרוחס תונועט סהיתולגעו םש םיכלוה תולנע־ילעב יפלא ולאכ
 שע ךלוה ותרוחס די ל^ רחוסכ חריה ףא .ודעומב שימשב ד י ר י ה ל ,אסכה םויל
ותבש ןוכממ ענר חינשמ ,ושאר חלוש אוה םיתעל .החלשל תאזה הלודנה החרואה
 .(יסהמהופמוהתופז הרוחש לפרע ־תעירי תחת תינש אבחנ אוה רחאו ,ץוחב שש השענ המ תוארל
 הרובצ לע םיספטמ ,רצחה רדנ דע םיאבו םהילגר תועבצא ישאר לע יאשחב םיכלהמ וניריית
 , ונקז יכ ,שחלב רפסל לירדנס ליחתמ ךצ ךותבו .*רדנה שארל םשמ םילועו םיצע לש
 ־שיא לש וליק עמשנ, םאתפ .הזמ חורבל ול רמאו הלילה םולחב וילא אב ,םולשה וילע
 לע וחכתשנו ולוקמ ולהבנ ונלש םיטילפה .ותרמשמ לע תיוז־ןרקב םש דמעש ,ןיוזמ לי■
 שילודנ םיטוטרמס ינשכ םיארנו אוהש לכ זיז םיזז םניא ,םתמישנ םישבוכ ,רדנה ינש
 םיספטמ ,םמוקממ םיזז ולאה םייחה םיטוטרמסהו ביבסמ הטקש החנ .ודחי שש םיהגומ
דננס םירביעו םילחוז ,עברא לע םיכלהמ םה . ץוחבמ םהו—רדגה לעמ תוריהזכ םידרויו

. 5מקא4( 8 .םיקרוז (3 .ןומרא (2 .םיחיטש(! , תולגרתהה (7 .תוררועתה חורב (6 .וייחל (183
.םחפב הרחשמ (10 . םיוק םיוק םיעובצ (9 . םישונו םירתב(8 .הריבעב
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 םידמוע ,םהילגר לע ומק םש , םולשב תחא המסיסל ,סשה תרזעכ ,םיטלמתמו ר6וש0
.*תוקיהבמ סהיניעו ויחא לא שיא םיטיבמו ן

 ינזאל סנכנ ולוקו ,ורופס תא תולכל בש לירדנס .עגר ידע התיה םתחמש םלוא ־

 םימי המכ םיאולכ ובשיש ירחאו .רמשמב םמישיו םשפתיו ,הטמיסב רבועה דחא אבצ־דיס
 חיכוהו םיטפושה ינפל ןימינב םק זא .אבצ לש ןיד־תיב ינפל םיעשופה ואבוה ,רהוסה-תינ
 יכ העדומ רסמ םג ,םילוגנרתכ קושב םרכמלו םדא־ינב ףוטחל ללכ רשוי הז ןיא יכ ,םה
 .תואמרו םנוא אלא הלחתכל היה אל השעמה לבו ,המחלט-יסישכתב דמולמ היה אל םלוע
 ועבצא ןתנ םהב קסעתנש רחאלו ,וניריית םע החיש־ירבדב סנכנו אפורה אב, העש התוא
 הז וכלמנ םידיקפה "...תתא (י הילוח ןאכ הרסח :םהילע זמרל ושארב ענענו ,וחצמ 1
 הדיקב םתאמ רטפתנ ןימינב, .אבצה״תדובעמ וניריית תא ררחשל—וקספו ,הז 0
 עסופו בקע דוגי ,ליח״שיאכ וילגר ימעפ םירמ ,חתמתמ לירדנסו ,הנושמ היוחתשג
."תויממוק וירתא ךל1

,הכחוגמ הנומת ץיבוטארבא ונל ראת "ישילשה ןימינב תועסט״ב .רוששה דרע^
םייחה לע .(2םיטועפהו םיינעה תולגה ייחמ ,הרוטאקיראק * י

 ־טוש תא דוחיב ףינה ןאכ םלוא ,וירופס רתיב םג הלמח ךותמ ץצולתהל רפסמה בהוא וללזז
 רודהמ םייסופטה םידוהיה בור .הטיגה לש םיגשיה (ך םילאידיאה לע ותצל$

 ,ןימינב יניעב הלואגה לעו לארשי ץרא לע ,תילארשיה הירוטסיהה לע םיטיבמ ןש^'
 תופיאשה תא לעופה לא איצומ אוה .םירחאמ רתוי (י יטניבקיסנוק אוהש א^

 רסה אוהש הדמב ךחוגמה ,ידוהי "טושיק״ןוד,ל השענ אוהו ,הטיגה לש תויטנאמור^:
 ןלטב רוב ג .תואיצמהו םינשיה ונילאידיא ןיבש םוהתה תא הארמ אוה .העידיו םיגו

ותביבס יאנת קרו ,בל־רשוי אלו ץרמ אל ,ןוימדה׳חכ אל רסח וניא הז : _ .״>;
 תא הב עלוב ךחוגמהש ,הנושמ הירבי והושע לקלוקמה וכונחו םיעירגה

 וב וערזנשכ ,תולגה הדש לע החמצש הנושמ תוברת ןימ איה .ת ו נ לט ב ה .ביצעמ#
 :היתודמ לכב ןייטצמ ןימינבו ;תיחכונה (ג תוספאהו ״הלוגס םע, לש םודקה םוחיה שיא^'

 הלודנ תירמחו תינחור תוינעב ,רצה וגוחל ץוחמש רבד לכל זובב ,תולודגל הפיאשל

 אוהו ,ונרמג לש (:יתאפמיסהו חדבמה טוטרשה אוה הזה ןוחטבה .ומצעב ריבכ ןוחטב^'
.הכרד יפל תיעבטו איה המלש תינלטבה תוברתה שנ יכ ,ונל חיכומל:

,ה ם י ד ו א ב הרות־דומלתה תיב להנמל ץיבומארבא הנמתנ 1881 תנשב \ ^
 המארדה תא םסרפ םינש שלש רובעבו ,םויה דע אשונ אוהש הרשמ קיבוםאר-א ^

תא ונתורפס יבבוח וגגח ,1884 ,הנשה התואבו .״אבצל האירקה״ •הסידואב
 ןינבל דוסיה תא החינהש ,ץיבומארבא לש תיתורפסה ותדובעל הנש ה״כ תאלמ ם^
 לדח יכ ,וז ןושלמ רפסמהל הדירפה-גח היה הז םלוא .תידוהיב הללכושמה הריציל

ףס לע רבכ זא דמע אוה .ירקעה וחכ תא הל תתל זא ינמ £
3',י:^ בש הבש ,ותריציב הבושח רתויהו תישילשה הפוקתה 6

.םכרעבו םתומכב םילודג רתויה וירופס תא וגל ןתנו תירבעל •תישילשה^;.

 "םימורגופ,המ דה הזיא וגל עימשמה ,"םער רתסב" ןטקה ורופס תא םסרפ 1887 תנש#^

.יוצרהו ביבחה (6 .מס^זס/פסס־זסס £5 .רית־פקשהל •קאנ (4 •תופיאשה יאשרג (3 .שי:פ:ה ^ ^בבם0 £1
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לחנה רופסהב סנ רכז ן״יבוטארבא סש תוערואמה םתואלו .םינומשה תונש שארב ויהש

אכבה קמעב
1 תונשב ספדנש 8 8 8  ־דלוגש ,ילישריה לש וייח תורוק תא ראתמ אוה .9—

 תקיפסהב ,הכומסה ןולסכמ תסנרפתמה ,םינויבא האלמ ריע ,ל אי צ בק ב לדגתגו
 תונקז תוינקדצ ,תועיקת־ילעבו תולפת־ילעב ,םינלטבו םילבקמ ,םירוסרס ,םידמלמ הל
 םיזוא לש ןמושו םיציב םע תוינרגת ,םידלי יאולחתו תחפסה לעו הכמה לע תושחולה
 ^םיינעה ילישריה ירוה .תוקינימו תוחפש ,תואקמזופ תוגרואו הצונ תוטרומ ,חספל
 .סנרפתת המב :דלונש העשב םמצע תא ולאש אל ,הביוט־הכלמו ליקנעי“ריזייל
 .םינבה יכ '? דליל וארקי םש המ :השקה הלאשהב וטבחתנ אלא — ? וז השדח הירב
 םרועבו .החפשמה יבורק לכ תוטש תא םהל ולטנ רבכ וינפל ודלונו וצפקש םיבורמה
 וייחב אילטמ היהש ,שרי ה ־הילדג הבורק הלילה םולחב הביוט״הכלמל אב םיכובנ
 ידכ דליה לע וטש תא אורקל ןנחתהו ,ןיי תותשל בהואו םיעורק םילענו םידגב ינימ לכ
.הצחמל קרו ןוצר ילב האלמתנ ותשקבו ;ותמשנל הנוכנ החונמ איצמהל

 עייסיש ידכ ,ןחלשה שארב תבשב ובישומו ובבחמ ויבא היה ילישריה לדגשכ
 היה ,ולש (^אתנולפ־רב דימת היהש ,לימל־אגח לודגה ויחאו :"תורימאה ןוגנב ול
 (9אקיפ ךמותו ויתפש םקעמ ,ותניגנ לוקב עתעתמ, ,יאשחב וב ביעלמו אנקמ
 תמח ילישריה אלמתמ .רוברבכ ויתותסל הפגמו ושארב ענענמ ,ועבצאב ותרגרג לש
 ול הארמו ויתועבצא ןיבל ולדוגא םינכמ ,ויחאל ונושל טישומ ,חופנ דודכ חתורו
 יד עקפתהו האנק בור ךותמ עקבתה ...ךינפל ךלש ירה :סעכב ול שחלמו 'עשר־ףורגא,
 תמיא םהיבא םהילע ליטה יכ ,שחלבו הענצב קר דחי וטטוקתה ליקגעי“ריזייל ינב םלוא
.ולחש תעב אלא ויגפ תא ריאמו הבר הבח םהל הארמ היה אלו ,הרחי

 ־חנדל ורציו וחור תא שבוכ ,ריוא האלמ החופנ (8 תיחושלש ילישריה היה תיבב,
 ■תשעו ותטנודכ ןיאש בבוש רענל ךשהנ ילישריהו ,תיחופלשה העקפ ,ץוחל אצי ; תוללוה
 שופתל ,םינבא תודיל .וליגכ םירענה לב לע היוטנ ועורזו לכב ודי — ץפח ובלש המ לכ
 רינפח אלס ונממ שולתלו רובצה־שית לש ונקזב קיזההל ,הכנ לע בוכרלו הינרקב זע
 ריעה תובוחרב ענושטה ירחא ףודרל ,ביטחסב םתפוח תחת הלכו ןתח ביאכהל ,תורעש
 .אל ולא םישעמ — םיצרו התוא םיכשומ םיסוסהש העשב .הירוחאט הלגעב קיזחהלו ץפקל
 ןהכל םהל היהו ,דובכ וירבח ול וקלח ךכ ליבשבו .והומכ תושעל אילשט .וירבח ןיב היה
 היה ,םהיניב המחלמ ושעו םיבבושה םירענב תוערפ עורפב .תוללוהו קוחש ירבד לכב שארלו

 רעדונ ותרובגו וחכ לכו ,ושארב תוצונ םע ריינ לש עבוכ שבחו םהל אבצה־רש ילישריה
 המהה תימיב ...דבל ודובכל קר ,ללכ ןועו אטה אלב לכה תא תוקלהל הוצמ היהש ,הזב
 ידיזחש ,תשפועסו הלודג הצב יט הז ,רואיב הציחרל םירענ לש ףוספסא גהונ ילישריה היה
 התיה הרובחה-ינב לש וז םתכילהו .םמטוח שאר דע םפונ לכב טיטב הב םיעוקש ריעה
 .םיטועפ םיזוא־ינב .םהידי וב ולח אלש ךרדב רבד היה אל ► הטר דיבו החמשבו שערב
 ,יוארכ תוצונב ןיידע וסכתה אלש ,תינטקה םהיפנכב טעמ ףופטו ךולה ,םיסנו םיזפחנ
 -ףשונו ףאוש ,וז העורפ הדעל ,םהיעזעזמל רמרמתמ ,םנורטפו םהיבא הז ,לודגה זואהו
 לע וצברמ דמועו ומצע תא חירטמ םש לגעה .תלשלש ןימכ וראוצ תא םקעמו ויריחנב
 ליפשמו ושארב ענענמ אוהשכ ,וירוחאל תועיספ וזיא עתרנו ויניע יתש דיטעט ,םיבשעה יבג
 ...תוסנ תורהד , (1 תורהדב חרובו דקורו ובנז היבגמו ךלסנ אוה ךכ רחאלו ,ץראל וחצמ
!ווליהכבו ןוזשחב םהיתואקטזוסו םהיסנבס תא םיריתמו םימידקמ םכולה תעשב דוע םירענהו

.תוציפק (4 .מקו>1ןו> (3 .רותפכ (2 .וביר־־שיא (1
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 ךותל םיגלוד םהו ,םהילעמ םירשונ םידנבה םצפח זוחמל םתאיבב ףכיתש דע ,ךב לכ הרתי
 םיצבקתמ םירענה ויה בירעמל החנמ ןיבש העשב-.םילבלבתם "לוב־לב״בו םיעבעבמ םימהו-מנאה
 םינתונו םיאשונו ,ודיב ותרוחס ןימ דחא לכ ,םש דיריהל םיאבו שרדסה־תיב לש הרזעכ
 זונא ורצואמ איצומ הזו ,תשחנ למ רותפכב םוקעו ןשי רמסמ ףילחמ הז נ לודנ ןויעבו קשחב
 ןיפילה זוגאה לעב םע תושעל םילדתשמו םינוק יגש םיצפוק וילעו .לילח לוק עימשמש ,בוקנ
 הקוריו הלולח (2 התיגונז ודיב זחוא דחא ;םינושמ (1 ןינועבצ ינימו תיכוכז ילכ ירבשב
 השולת הרעשב היולת התמ (3 םימרכ־תרופצב וילע ראפתטש ,ורבח םע קסע הב השועו
 ןימ לכ לש וכרע רעשמו וללה םירגתה ןיב עירכמה היה אוה ונלש ילישריה .םוסה בנזמ
 " הורגת אלב הז דירי רטננ אל בורה לעו • ותחרט ליבשב דחא לכמ ורבש לטונו הרוחס
 .תועט חקמ חקטהש ,הנעמב ואב לכהו ,ורבח לע תומוערת ףוסבל ול ויה אלש דחא ןיא

 ללכל אובל םידיתע תוביר ירבדו תוטטקו טעמ דוע ,םימערתמו םיסעוכ םירגתה הנהו .
 עירמו עקות ,םבנ לע דמוע הז ירה דחא בבוש רענו ;יחל תבטו תואפ תטירמל — השעמ
 הקעצ >הלומהו שער הנהו .הרידאהלו המוהמה לידנהל ,הטוחש הזוא לש תרנרנב
 םיבכושה םיפוזגהו ,הפיזנב םהב רעמו להובמו ףוחד “שמש״ה אבש דע ,הלודג החוצו
."םהירוה לא םירבכעכ םירזפתמו םיחרובו םהילנר םירקוע

 ושענ ,לודנ דעו ןטקמל ,םידוהיה לכו ,לאיצבקל םילות־אפור ןמדזנ תחא םעפ
 אפרל רמאיו ,אפורה ישעמ תא ילישריה אריו .אפרתהל וילא וצרו םיוודו םיבאוכ םאתפ
 ,חמקה ןמ וינפח אולמ ץמקו רקבב יששה םויב בנגתה אוה .ותרובח ינב תא אוה םג
 —תבש דובכל למע בורב הינעה ומא הניכהש ,(״ןילבת ינימ ראשו (5 ןומכה ,(4 ןילפלפה
 ירוחאמ רדנה לצא בשוי ונדועבו .תונטק תויחולצ ךותב (7 םירוליקו םימס יגימ-שהמ שעיו
 םותיו חלושמ רענ ,יסוי״השמ וילע רבע ,אפרל םילוח ול ןיאש לע רעטצמו םתיב
 וילגרב טעוב ! אייה ,(”אייה :ארוקו טושב וזרזמ ,והטמ לע בכורה ,ףחיו םורע ,בזענ
 ילישריה ול רמא—! יסוי־השמ ,יפופ״השום"—.םוסכ להוצו ץפקמו רהוד ,וסרכ תא טילבמו
 ,אל ,אוס,-? הלוח תויהל ,הלופ תויהס ,הצור התא ,הצופ התאפ —״םדנוק״ ןושלב
 תעש התואבו .ונובער רובשל לכוא שקבו יפוי־השמ ריזחה—״! םולשו םח ,םולסו םפ
 תיניש תוקלחב והותפו יפוי״השמ תא ופייפ דחי םלכו ,םיבבוש םירענ דוע םהילע ופסאנ
 הקלתש ןויכ ! םלועבש הטוש התא ,יליסוי־השמ ,ונעטש״ :לזרב רמסמב ולגר תא לובחל
 ועבשנ םה "...דסחב ךתוא םילבלבמו ךב םילפטמ ויהי ירה ,ךילע האב הבטהו ךפטב
 קדבש ירחאו ,דסח ול ולמגיו תובוט הז ליבשב וטע ושעיש תיציצ־תטיקנבו ףכ~תעיקתב ול
 הלעהש רטסמ הב בחת ילישריהו ,ולגר תא טשפ תורשכ ןאצמו םהיתויציצ תא יסוי״השש
 ,ילגר יוא"—.ןילפלפו חלמב םילבותמה האופרה“ימפמ תופט וזיא עצפה לע ףיטהו הדולח
 ויבואכמב עקרקה לע טבחתמ אוהשכ ,לודג לוקב יסוי־השמ קעצ—״! ילגרב תרעוב שאכ
 התיבה בש עצפנה רענה .רבע לכל ופנו ולהבנ םיעורפה םיבכושהו ,ומדב (“ םפובתמו
 רבדה עיגהשכו ;םיבר םימי הלוח היהו בכשמל לפנ ,תינמיה ולגר לע עלוצו הכוב
 לע ,ותומכ ושע וירבח םגש עמדב קדטצמה ,ךיקי־ןבה תא חתמ ,ליקנעי־ריזייל ינזאל
 "!םכתומכש תובוט־ילעב לב םשלו םמשלו ךמשל ךל ירה :רמואו וטבוח אוהו ,רוטעה

 אוה .ןטק־ידוהי השענו הנקז וילע הצפק הרהמו ,וכרא אל ילישריה לש ותודלי ימי
 השעמ תעשב עורקל אלש ,הרתי תוריהזבו ןובשחב״ וירבח םע ללוהתהלו גהנתהל לחה
 שולתי אלשו ,םולשו םח ,שאר ייולג םידמוע ויהיו עבוכה טמתשי אלשו האולבה הטופקה
ןיעמ• ויה םלצא תוללוהה ישעמו קוחשה ינינע לכו ,ורבח לש ויתואפמ הרעש דחאה

( 63604113. 4 . תיכוכז תגינפ (2 . םיעובצ םיצשח (1 ,  תוחשמ (7 . םימשב (6 .זמפ1ו5( >1 .ע8ן61ןו> (3
.ישרפהמו לגלגתמ (9 .רהס (8
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 םינלטבה ירופסל םג ןזא תוטהל לחה ילישריה ."םישוע ןקז ילעב םילודגהש ,ולא לש םתמגוד
 דיגנה לש ונקז ,יקלמש יברב השעמה וגורבזב תרחנ דוחיבו ,שרדמה־תיבב רונתה לצא
 הכרבהו ,איבנה והילא תאמ הנתמב ״תפומה־תעבט״ תא לבקש ,לאיצבקב ל י ד ו י יבר
 שקבמ היה אל תובורק םיתעל ילישריהל בערה קיצהשכ .ויאצאצ ידי ישעמב זא ינמ הרוש
 יל אהתש ןוצר יהי :רמואו הב שחנמ יתייה—תפומה״תעבט יל ןתי יט״ :דבלב וז אלא
 ־דומלתהב ושפנהצקשכו " לוחה תומיב םג הנטש(. הדיטשפו רשב ,היקנ םתל תלח ,הליכא
 םירדחה לכש ,םלוע לש ונובר ,ךינפלמ ןוצר יהי, :לאוש היה ,"לבוחה־בר* ,וברבו הרות
 רחאל ״! רכז לכ םהמ ראשי אלו הרהט ולכי ןשעכ םלכ דחיב םירודסה םע םידמלמהו
 תב ,הלייב תומדב האנ הכלמ־תב םג תפוטה־תעבטט שקבמ ילישריה ליחתה םימי

 תובוחרב םיפחי םידקרמ" ,דחי םיעשעתשמו- םיצד ויה םתודליב .גגזמה ן ו י צ נ ב םנכש

 ,םשגה ריש םירמזמו םיצפקמו הז דיב הז קיקיזחט ,םימה תורוניצ ךותב רטמה תעשב םישדו
:ץיקה תומיב םירמוא תוקוניתהש

!ן3 ? הדלי המ ,הך; המחו ם$ג

• ,׳...יל׳השמ ?ומ^המו והרה הנה הלכה

 ,הלייב ינפמ טמתשמו שייבתמ היה ,ארטנ דמול ליחתהו ילישריה לדגשכ םלוא
 וכשומ ובלו ך הבנגבו קוחרמ הב לכתסמ היה תאז תחתו ;םימדאתמ וינפ קושב השגופשכו

 המטוח שאר ,תומודאו תיאלמ היתותסל ,רשב תאירבו (2הצוג, התיהש ,וז־הלותבל
."שא ילחנכ תורוחשה היניעו ,טעמ הלועו ףקדזמ

 םינעמ ועשויש דימת םיפצמ ויה לאיצבקבש םינשב םיאבהו םילודגה םידוהיה םג
 תא דוחיב עיבהל םיגהונ־ ויהו ,רחא םנ וא תפומה־יתעבט ידי לע תוברה םהיתורצו

, .םיריהבה ץיקה-תולילב הלטב החיש ךותמ םהיתולאשמ

 ־תכרב םיכרבמ < הנבלה רואל תיברע תדועס םילכוא .רנ רוא ןיא .םיחותפ םיתבה,
 אלא .,םינוילע םידגב אלב םירבג ג ןהירוחמ םילמנכ םיאצויו םיחינמ םינוסה ,םינומהו ,ןוזמה
 ,תופורפ ןניא ןהיתונתבו ,ןרועל דבלב תונותחתה ןהיתולמש םישנ ,ןטק־תילטבו םינותחתב
 םירוחב ,ץוחב םיבכושו םיחטתשמ םינכש לש תורובח תורובח .םימורעו תש יפושח םידליה
 םידרוי .רמוח יתב תוננ ןיב םיעקוב חריה הגונמ זפ יוק ,.ודחי םירענ םע םינקז ,תולותב םנו
 עפותו—תורדגה לע םיזזפמו םילתכ לע םילועו םיקפרתמו םיכלוהו .הרובחה ינב לע םיכשמנו
 ,הרנ תולעמו בוחרה עצסאב תוצובר תורפ לעו ,ףרטל רחשמו םש ספטמ לותח לע הרהנ
 ...ןסרכ ברקמ תוחנוגו תוחנאתמו םיקושה לעו ךריה לע ןמצע תא תוטבוחו|ןכנזכ תושכשכמ
 :תרמוא וז ,הז ברעב ןתרועס לע תוטפטפמו הנושאר ןהיפ תא תוהתרפ ןח תוינרבדש םישנ
 וזו ,םיכלמ ןחלש לע תולעל היואר התיהש דע הפי הפי םויה הקמטצנ ילצא (3 הסיידה
 הרושב תחאו ,• הפה ךותכ (1 תוחומינ ויהש דע ןכרצ לכ ולשבתנ ילצא תוינטקהו :תרמוא
 ןמיז תלונלנכ לודג ןונצ :קושב הל הנמדזנש האיצמה תא ,הרשא בור תא תרפסמו היפכ
 דועו ,ברעב סנ ,רקבב םויה התיכ ינב ולכא ונממ ,הטורפב ותונקל ךרבתי םשה הל

 םורס םיאשט ,םידקרפתמו םבנ לע םיכפהתמ—םירבגה ...רחמל הלודג הכיתח הרייתשנ י
 .םימשה ימשב םש השענש המ לכ לע הכורא החישכ םיליחתמו עיקרה רהוזב םיפוצו םהיניע
 .עשוהי לש ותרוצ וב םיאורו םילכתסמ םהו ,םהישאר לעמ םימורמ יהבנב דמועו הלוע חריה
ול בשוי םש םישנה לצא קוחרמ ...!םיניעה הנה ,םטוחה הנה :ארוקו בהלתמ דחא לכו

.תוררופתמ (4 .ןיסרג לש בע לישבת (3 .המוק תלפש (2 .הננוסכ הביבל (1
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 תוטערתמכ ןהינזא תוטטואו ןהיגפ תוטקעט םישגה ,אתוחידבד ילמ ןהינפל רמואו דחא ץל
 םידליה ףא .לודנ קוחשב ןלוק תונתונו תועמוש ןה ךכ ךותבו ,םינגוהמ םניאש וירבד לע
 םיבננתטו הז לש (1 יחשה־תיב תחת הזו הז לש ובקע חופת הז םיכעומ , םילטב םיבשוי םניא
 גאוש רוטפה םטוחה־לעב .די רחאלכ ,יאשחב ,ורבח לש ומטוח שאר לע רחא םירטוסו
 וב רעונ אוהו ,והמ הז לש ותקעצ לוק עדוי וניא ולאכ ,םת יגפ וינס-רטוסהו (לוקב
 היוטנ ןרי בגאו !םכיס םתתסיש יאולה :ןהידלי תא תוללקמ תופאה !םה ,סה :רמואו
 םיטיבמו םיטשה אבצב םנתמו־םאשמ תא םיבזועו םישנרתמ תובאהו .םהינזאב םתוא (3 תומרוצו
 .ושאר תאסב אבחנו וכשנ שותי דחאו ,ונקזכ ול ךבתסנו אב חרוס קלי דחא .ץראל׳
 לע יקולחל תחתמ לחוז ץרש ןימ ,יו ,יו :קעוצו רחסמ וילנרבו וידיב סכרסמ ישילשהו
 ירצב תידיחי תכלוה התנש הדדנש תינתבערו תינתסרכ הסורא הרס ..־ .!יכנ .לע ,יכנ
 יפלכ הירוחא תרזחמ איה ןאכ םידוהיה ץברמל תענמשכו ,סש בשע קרי תכחולו בוחרה י

 םיזבמ ,תומוערתב הילע םיררועתמ םלכ . ץרא־ךרד גהנמכ אלש רבד םהינפב השועו םדובכ
 ,הבחר החישל המרנ הרפה התואו ...'. השהב ,אדייה ,האלה ישנ : םירמואו התוא
 לש היושו ז תנתונ הרפה בלח הטכ ? איה יט לש וז הרס :הילע ולאשנ הברה תולאשו
 לע ףדועה יל אהיש ןוצר יהי !ןיכירעמ דציכ : היטתב רסואו דחא אבו ...י המכ הרפה
 חתס הזש ןויכו .ונטוקטב ילאיצבקה דלישטור היהאו ןיבירעט םתאש יסכט תיעטה םוכס
 הבוט תשקבו ןוצרו םימחר תעש העשהו—"ןוצר יהי, םירסוא םלכ וליהתה ,־ןוצר יהי, רסאו
 םילאושו םישקבמ לכהו ,וצחלו וינע ,ובבל עגנ שיא םיעדויה ,םילאיצבקה לכל הכרבו
־ י .*םנושל האלנש דע

 הוצמ־רבל היהשכו ,ילישריהל אלו םילאיצבקהל אל וליעוה אל תושקבה םלוא
 -םימיב וללפתהב ויבאל עייסמה "ררושט״ל יהיו ,ותסנרפו "ותילבת״ל גואדל וירוהל וליחתה
 הנתנו, ןוגנב דחי לגרתהל ולחה "ומחנ תבש" רחאל .ןולסכבש דחא שרדמ־תיבב םיארונה
 םינהנו תונולחה ירוחא םידמועו םישגבתט םידוהי תונחמ־תונחמו ,םינומזפה ראשו ״ףקות
 ,רעיבו ריעב הרוש התיה תובצע חורו תוחילסה יטי וברקשמו .םילוסלסהו תולוקה קתממ
 ותעיסנב חמשו רהרהמ היהו ילישריה תנש הדדנ םדוקה הלילב .םכרדל ןבהו באה ואצי

 ידגב רבכ שובלו דמוע ויבא תא אצמ ותלפתט רקבב ובושבו ,רצ לא רצמ וכפהתהב
 בטורו (י בברב םיכלכולמ וילושו וידי-יתבש ,םימי בורמ (י טטרוממו הלבל״יפלזד" :ךרד
 קסורמ אוה וירוחא יפלכו , הנושמ ץוגב םיצצונו הקורי קבט (5תירורפעב םיברועמה ,השקונ
 וילדנסו .ושארב הטומקו תמהוזמ ,הקיתע תפנצמ ןימו ,םיערקה ןיבמ ןיעקוב ןתשפ יצינאו.

 וקדבו• ןיידע םישפחמ ויה םתוא-וילגרב ויה אל ןיידע ״,ךרדל םירמושמה ,םיאלוטמה
 הליבוהו םתא העסנש ,ילישריה לש ומא םג .(״ ״הדרמבו הפרגמב הטמה תחת םהירחא
 ינימיב הפוטע התיה-סיבוסו ץומ ךותב תונותנ םיציב האלמ הפוקו תופוע אלמ בולכ ןולסכל
 הנושמ תחפטמ ןימכו ,רתויב הבע הפוג הארנ םדי לעש ,םיקיתע םיטוטרמסו תובחס יאולב
 שובחל״ו ומא ןוצר תושעל ץלאנ ילישריה ףאו .״היניע יסיר דע החצמ לע תדרוי השארב
 ."רמצ לש (7 הפמב ויגתמ תא רוגחלו ,ותרוצ הלספנ רבבש ,אבא לש ועבוכ ושארל
 ועיגה ברעבו ,םינימה לכמ תוידוהיו םידוהי האלמ התיהש ,הלודג הלגעב ובשיו ולע זא.

 בערו ףיע לפנ ילישריה .םיחרוא תלומה האלמה ,תולגעה־ילעב לש הינסכאהל ורסו ןולסכל
 .עקרקה יבג לע חטתשנו דרי רתויב םישפשפה ול וקיצהשכו ,תיוז־ןרקב הרובש הטמ לע
 רסמ ןטק ףסכ־רורצ םג ,םילבה תא רומשל והוחינהו ריעב םהיקסעל וירוה ואצי רהמלו.

אושקו לצב ,רביק תפ דחא לימרתמ איצוה ילישריה .בוקנ וסיכ היהש םושמ ודיל ויבא

88 ) ^1. 3-םרצ ;תוטבוצ :ןבומב (2 .ןו04א1>1ש1 11̂ .קבא (5 .תינונמש (4 . עורק (118811
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 בנגתה ןכ ירחאו ,םיבר םימי וילחמו ותינעתמ םקש םדאכ ,הפ לכב ןובאתל לכאו ,קורי
 ,םינבאב םיפצורמו םיכורא תובוחר ,שדח םלוע הלגנ וינפל .ריעה תא תוארל אציו
 .אוה .׳הקילדה תעשב ותכ םיכסכוסמו םילוהב לכהו םיצר לכה ,םידוהי בר ברע" םהבו
 ,״הפי שפנ לעב״ ,דחא ידוהיו ,וגאמ־תיבל ךרדה תא דבאו העתש דע ןומהה ירחא ךשמנ

...ופסכ־רורצ תא המרעב ודימ איצוה ,הינסבאהל וריזחהלו ותולל רמאו הבחב ול לפטנש
 לש הקוחרהו הרצה ותרידב תבשל אב ומצעב אוה .ודרפתנ ותיבו ליקגעי־ריזיילו

 תולשבמזחרדחב םיבוט תונוזמו החונמ האצמ ותשא ;םש ללפתמ אוהש הלפתה־תיב שמש
 עיציב הרכמ התוכזבו ,התרבח תחא תילאיצבק תלשבמב השמש םשש ,רישע שיא לש
 .תוצונ תטירמו תואקמזופ תגיראב התוא קיסעתש הפצמ התיה םגו ,תיבה־תלעבל תופועו
 .םינלטבה ראש ןיב ,שרדמה-תיבב לספסה לע ןשי היה ילישריהו ;אבה ףרוחה תולילב
 קסורמ השענ ולוקו רחנ ונורג ,חנוגו שטעתמ היהו ,בז ומטוח השעג ןולסבל ואוב םוימ
 ידחוימ םעט ןהל ןתנ (י דורצה ולוקו ,תוחילסה תוניגנב ויבאל רזע תאז לכבו ,תצק םומעו
 ועזש דע תולודג תוקירש וזיא קורשל ילישריה חילצה הגשה־ שאר לש ןושארה םויב םג
 לבא ,המחלמ ירובג לש ינוי רמזב "ןוילע ךלמ" לסלס ליקגעי־ריזיילו ,שרדמה־תיב ילתוכ
 םינומזפ תאירק ,(3 תוקנאו תוקאנו תולוק יהיו״ .להקה ןומה רבגו ולזמ ערתיא ינשה םויב
 וחנאנ ,תונורג וקעצ ,הפוס םויב םישערתט רעיה יצעכ ,שערו רבש תקעזב םיטויפו
 םוחהו הקיחרהו ,חור לכל ודנדנתה תותילטב םיסוכמ םישארו םירקרקו ,םיפכ וקפס ,תובבל
 םגפנו ונורג רהג תבשונ חורמו ,העיז רוקמ ופוג ליקגעי־ריזייל !דאמ ארונ—שרדמה־תיבב
 :דבלב וז הלובחת ול האצמנ תורצב הרזעו .הגדה יעממ ללפתמ הגויב ,םלאכ היהו ולוק
 .,תועמד לחנכ דירוהו היכבב העט היה ,םר לוקב םירמאנש ,םינומזפה דחאל עיגהשכ
 ורעצב הפתתשה שמשה תשא .״לכ יגפל ןוצרל היה הזו- המיענב םירבדה ךכ ךותב עילבמ
 (3תינלפסא וילע הנתנ" :תופורת ינימ לכב ותוא האפר םירופכה־םויל ולוק ול בישהל ידכו
 ותקשהו ,הייחה ןמ הלעמל ורשב לע החרמו גגודו בלחמ היטר התשע ,ןיגפסא־יבובזמ הלודג
 ,ןישובכ םיאושק לש ריצ םג ,הנקז היונמ הדיב םה הלבקש ,םיבשע יניממ (י אקיירית
 היתואקמזופמ תחא הכרכו ערה־ןיעל םנ ול השחלו ,קבטבו תוכורח תוצונ לש ןשעב ותחירהו

 לוק לוקה הז ןיא לבא ,ויפ חתפנ רקבב םירופכה־םוי ברעב״ו .״ונורגל ביבס רמצ לש
 תכומנו הבע ׳, הגושמ י המיהנ התלחת ,ונורגמ תאצוי לוק־תב ןימכ אלא ,ליקגעי־ריזייל
."קסורמו קד ףוצפצ הפוסו

 הגהו ,הגשה תומי לבב ליקנעי־ריזייל סנרפתמ םהמש ,םיארוגה-פימיה ורבע
 תיבל הלגעב והוליבוהש ךכ לכ וילע הדבכ ותמישנו ,חצב תושק תוציקע שיגרמ ליחתה
 לש לג השעג ופוגו ,וך^ב לדלדתנו וינפ ונתשנ" ,המ ןמז רובעכ ,םשמ ותאצבו .םילוחה
 התיבה בושל דוע לוכי אל ילישריה ."םימחר וילע ואלמתנ ויאור לכש דע ,תומצעו םידיג
 "יל ׳השמ תא רבח םש ול אצמ יכ ,שרדמה תיבב דומלל ראשנו ,הלוחה ויבא םע
 היה הז .ןורטפלו באל םהל היה לבקמ םהרבא יברו ,ןרקשו ןובנ ,וגע רעג
 םרוא דגנכ םמחתהלו ריעה ידבכנ לש םהיתבב אובל ליגרה" ,דבוכמו ביבח ,״האג ידוהי״
 ירבדב םהמע סנכנו םימח םוכ םלצא התוש ,םתוא דקופ היה תבש יאצומב .םירישעה לש
 אלו טטרטתמו עורק היה אל ודגב ...םהינב ליבשב םיכורש םימעפ םהל עיצמו ,החיש
 וא דיב וחנקמו תוירבה יגפב ומטוח תא ףרוגו קקור היה אל ,םלועמ בבר וילע אצמנ
 קבא אלב היקנ ותקלימרי .תחפטמב אלא ,״םיאגה םידוהיה״ ראש ךרדכ ,ודגב ילושב
 .גלשכ ןבל אוהו ,ערפ לדג וניא ונקז .השקונ העיזבו החורס החילב תמהוזמ הניאו ,תוצונו

לעו םיריאמ וינפ .הנושמ הארממ רוכע־בוהצל ,קבט־תקבא ירי לע ,ךפה אל וטפש
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 ,וינפל חותפ רפשו ןחלשה לצא שררטה״תיבב .בשוי היהשכ ...דימת םיענ קוחש ויתפש
 *םב המו ינולפ רמוא המ ,תושדח !ומשלו תוירבה םע רפסל ןוצר תעש ול העשה התיה
 ,וחצמ תא ודיב קילחמ היה ורובד תעשב .אוה ףא וקלח הנע החישה ךותבו ,ינולפ
 ,ילישריהל דסח הטה הז בוט שיא .״ושאר לע הב בשנטו יקלוטריה תא טעט םירס
 -תיב ישנא ויה לוחה תומיבו ,ויריכממ דחא לצא תותבשב דעוס, היה ותולדתשהבו
 ןוזינ היה הז ךרד לעו ,ברעה־תדועסל המ תירתש־תפל הז ,םימעפ ותוא םינמזמ שרדמה
 ותדלומל םיזע םיעוגעג םג ."םיקרפל תינעתב בשויו ,העיבש ידכ אל ,םוצמצב לכוא ,רעצב
 תאב םימיה דחאבו ,בזענו רנ ,דדוב וטצע תא ש־גרמ היהו ,ילישריה לע בצע חור וכסנ
.םותיל היהו—וילחט ויבא תט יכ הערה העומשה ותוא הטטהו

 היהו ,ימינפה ומלועב ילישריה סנכתה םיעציהה וייחב תוינערופ ינימו תורצ בורמו
 *רבד .םירפסב ארקו עמשש תוישעמהו תוירבה יאלפו םסק תונוימדב םימוחנ אצומ

 הדגאה ירופס ירחא קר ההונ היהו ,ובל תא ךושטלמ ולדח דומלתבש הכלהה
 אב תחא םעפ .(׳ויתויזהמ למע בורב וררועמ היה ,ותא דמלש ,ורבח יל׳השמו ,ובש
 תא המיענב רמא םג הרותל הלעו ,תועות םיניעו םודא םטוח לעב חרוא שררמה־תיבל
 ותרימא תעשב לסלסמ היהו" ,רקבב דמול םהרבא יברש תוינשמה קרפ רתא "שידק״ה
 לש ןיי" ןתנ ןכ .״םכה־דימלתכ רדהבו ןחב ושארב ענענמו ויניע םצוע ,תילאמשה האפה
 ךכ ךותבו .םהיבורק לש התימה־םויב םיחרואה ךרדכ ,שרדטה־תיבב םינלטבהל "ןוקת
 ןבל דמלמל היהו ומע ילישריה עסיש בגא־ךרד וינפל עיצהו ,םהרבא יבר םע החישב םנכנ

 רצק תעדה־לוקש ירחא .ותבל ןתחל םג ילוא והחק ויניעב ןח אצמי שאו ,רישעה ופתוש
 *בר ליחתה שרדטה־תיבל בושל ששובשכ םלוא ;ףתושה לא רבדל אציו ילישריה תואנ

 חיגמ אוה .םיהומת ושכע ול וארנ חרואה לש וגהנמב םירבד הברהו ומולשל ששוח םהרבא י
 שיא םע ־םותיה רענה תא וחלש לע והכט ובלו ןולחב טיבמ ,הנהו הנה עסופו ורפס תא
 הינסכאהל עיגהש דע ןולמה־יתב לכ לע רזחו ורבח תא שקבל יל׳השמ קריו .הנושמו דז
 לצא ותוא םנ ליבוהו תומיענבו ןחב וילא רבדש ,חרואה תא אצמ םשו ,תילאיצבקח
 םדועבו ,ריעל ץוחמ םתאצ דע םילקלקע תובוחרו םירצ תואובמ ךרד םיכלוה םה .ופתוש

 בשוי ,הבג לע ,תחא הלגעב ועגפ םש .תורבקה־תיב ירוחאל ועיגה הז םע הז םיחיסמ״ -
 *ל׳השט קיפשה אל .ונוצרכ הנטק העיספ עסופ סוסהו ןויפרב ודיב תותובעה זחוא ,ידוהי
 תא םקפדבו ,הלגעה ךותל וליטהו ופרעב וזחא חרואהו-׳ישיאה ותוא לע ותעד ןתיל
 םרכמל ידכ לארשי ירענ םיספותה ,"םינפטח" ינש ויה הלא .עגרכ ומלענ םוסה
.אבצה־תדובעל

 תילאיצבקה הינסכאהל ואובב .ורבח לפנ הבש הרצה התואמ ץלחנ ילישריהו
 םיאלממה םיחרואה ןומה ןיב ףחדנ רענהו ,ותחורא תא ןובאתב לוכאל זלה בשי ,חרואה םע

 ,ופוג לבב רבע חתור םרזכ" 1 חתפב האב ,םינפל ותרבח ,הלייב הגהו—אריו ,תיבה תא ■ ג
 םהישנו םה ,לאיצבק ילעב לכ .ושפנ ידמחמ ויבוהאו ותוחא ינפ תוארכ הינפ הארו ׳
 בור ךותמו .תרחא ריעב רג אוהש העש התואב חבשו ,הזחמב םאתפ ול וארנ םהינבו ־ 4

 ול תזמרמו ודי תא החוד הלייב .הלייבל םולש ןתנו ודי טשפו ץפק תעדה לובלבו החמש ׳
 הכו הכ הנופו השובמ ןימידאמ וינפ ילישריהו ,השא םולשב ןילאוש ןיאש לק קחשב

 החלשש ,הנטק הליבח ודיל הרסמ הטלעה .״ותלקלק תעשב םירחא וב ושיגרה אטש תוארל .

 הטופק לע הכורכ הנשי דב־תנותכ ,םיאלוטמ ןהיבקעו תונשי תואקמזופ גוז" הבו וטא ול .
 תא ילישריה חכשיו .״ביבס הילוש לע (2 לופק״תיבו ויבא לש התואמ היושעו תסרוסמ י י
אוצמל ידכ ,״תופשאה“רעש״ל הלייב םע ךליו ,חרואה וינפל עיצהש תודמלמה ןינע לכ ־ נ
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 השוב ילב םיחישמ ,ןולסכ תובוחרב תחנו גנועב דחי םילייממ םה .תתרשמ תרשמ םש הל
 לע לאושו עבונה ןיעמכ םירבד הברמ ילישריהו ,םתוא םיריכמ םניאש םדאה־יגב ןיב
 *רעש״ל םיביבחה ועיגהשכ םלוא ,היזעו היתורפ ,הישנא לע ,לאיצבקב השענה לכ
 ןוטהו ינוע ינב לש לודג ףוספסא" םהיניעל הלגנ יכ ,ולבלבתנו וקתתשנ "תופשאה

 םיתפש ינימ :םיחופנו םימודא ,(־ םימורח ,4' םיעורש םימטוח :םינושמ םיפוצרפו תורוע
 תורוצו תורעוכמ תורוצ—םימחופמו םיעיזמ תוחצמ ,םיעובעבו ןיטטח םע תונושמ תותסלו
 םיפופכ :תופוג לש היבוברע .תע אלב תוטטוקטו תושומכ ,ןתלוונמ תוינעהש תואג
 ,םילד ימעפ ,ינע ילגר םילגרהו ,םיטוטרמסו תובחס םיפוטעו םיפושח ,םיטונצו םימוקעו
 לובלב םשו .םירמוסמ םילדנסו תולב תולענ ךותמ תוציצמ תועבצאו תונוהב ,ןילוגמ תובקע
 תויפ ,םיקסורמו םידורצ ,םיקדבש םיקד ,םיקדו םיבע :םינושמ תולוק ילוקו תונושל
 דוגדנב יטו שערב ימ ,תלשלשב ימו אטשפב ימ ,םיארוקו םירגרגמ תונורגו םיחותפ
 שש םיפצמו םידמוע םיבער ('* יחרפ־יחראו םוי יריכש ,םילעופ ,(3םינפתכ .״םירבא
 תוקינימ .תותרשמ תרשמ ןהל שקבל קושה ותואל תואב תואושנו תולותבו ,רכשו הדובעל
 תוינעה םישנה תאתופטוחה ,הלבח־יכאלמכ תולהובמ תורוסרס תובבוס ןהיניבו .תולשבמו
.םר לוקב ןתרוחס תא ןחבשב תוריבגהל ןתוא תורסומו תולוגנרתכ

 ל י ד ו ה םהילא השגנ ;הארמה לע םיאתשמו םידמוע הלייבו ילישריהש דועב
, (5 יתרככ תוקורי םיתפש תקדו םטוח תקד ,ההובגו רשב תקד״ ,הנקז השא ,ת י ר ו ם ר ם ה
 ' ,הנקזמו ינועמ (6 וששע תלכתה ןיעכ היניעו תומונצ היתותסל .לוק תקדו ןורג תקד
 הלייב ינזאב העימשה איה ."םינונש םיצחו םיקיז תורויו תוטיבמ ,ןהב תטהלתמ שא םימעפו

 הליבוה ,םימיענב היחת םשש ,החונמ םוקמ הל אוצמל החיטבהבו ,תוקלחו ןח ירבד
 לעו תלכוא- הלייב .תוקריו םחל הינפל המשו ,עוערו לפש רמוח״תיב ,התרידל התוא
 םיעוגעגה רעסו ,לודג רעצב הנממ ודרפנש ,םיאכודמהו םיינעה הירוה רכז הלוע הבל
 האב עגר דועב לבא ,היניע ךרד תועמד לש םרזב ךפתשהל בורק הבל יקמעמב םמורתמה
 רורצ םע התיבל הבש איה ךיא ןוזחב האור איהו ,השפנ תא עשעשל הבוטה הוקתה
 .התחפשמ תסנרפל םיזע יתשו הרפ הנוקו היתויחאלו היחאל תונתמ האיבמ ,הצבקש ףסכה
 :םיחמשמ תומולח התאר םג ,לספסה לע המדרנו הסירעב קוניתכ התוא ועינה תומיענה תובשחמהו
 (" םירמתמו םיקלוד םיחל (7 ןימסיק" .ברע יללצ םייוטנ ויה תיבבו ,שמשה האב רבכ הציקהשכו

 תונושלו ̂̂ םיזירתמ םה םאתפו .ןשע תורמיתו רוטיקו שערב םיריסה לוקכ םלוקו ,הריכה יבג לע
 השיגה לידוה ״! ךות־ךות העיבמו העבעבטו תלשבתטש ,הרדק ביבס תוטהלמו תואצוי שא
 ,הצניש הדודהל התוא הליבוה רחמלו ,ברעה־׳תדועס תא הבר הבהאב הלייבל
 דע היאוצמ ,םיקצומ היוגה יקלחו ,המוק תלפשו הנמשו הבע ,תייתפרכו רשב תלעב״
 םיקד (י"ןידירוו לש תשרו ,םיהכ םימתכ םימתכ-תותסלה .תחא השקמ הלכ הכרי
 הרטנס ידצל םיחופנ תודאנכ תודרויו תופפור ןהו ,רועה ךותב תצנצנמו תגרתשמ םימודאו

 תובוראה ךותב תועוקש ( תוצומא- םיניע יתש םצמוצמה החצמל תחתמו ... רשבב לפוכמה
.״תיכוכזה ןיעכ תוצצונו

 המצעב איה ףאו" ,הנושמ וב הארנ לכה .הצניש תיבב הלייבל הלגנ שרח םלוע
 הניאו תדמוע ,היגפל לתוכה יבג לע הריאמ (,,־ אירלקפסאב תלכתסמ איה .הנושמ תיארנ
 הבלו ,הלש הניא הדגנכ וז חרוצ ,המוד ! היניע דגנ השדח הירב—המצע תא תרכמ
 תורדוסמה היתוצווקב ,הרעשב תשמשממ .תרחא אלו איה הטצעב וז ,התרוצ איהש עדוי

היתועורזו הראוצ תקלחב ,תולוחכה הינפ ויזב תלכתסמ ,ןמשב תוגשודמו םילת םילת
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 ."האנה בורמ תקחושו —ןח תיול הפוגל תנתונה ,היקנה התוסגבו תופושחה
 ןולסכ ישנא יכ הבלב הרמאו ,הרתי הבחב הלייב םע םיגהנתמ תיבה יגב םג
 .תחנ ןעיבשהלו דובכ ישובלמב תותרשמה תא (י סכרפל םכרדו םיביבחו םיבוט םה
 םאתפ התאר הלייבו ,ויעסממ ,הצניש שיא ,רוחב יול בש המ ןמז רובעכ םלוא
 םידוהיה תדכ וכולהו ושובלמו ,זרוזמו זירז, היה יול .הארונ הדוצמב הדכלנ יכ
 (9לולבתו ,הרתי הפצוחו תומלצ הרוש וילע ,ןיטטחב רטונמו רוכע וינפ רוע .םיגולסכה
 אלא ,הכאלממ הלטב הניא היומסה ןיעה וז .המותס אל לבא איה היומס ,תינמיה וניעב
 התיה .הל עייסטד׳אנתכ ,רבד.לכב האירבה התרבחל תומדהל תלדתשמו תענענתמ איה
 התיה .תסעוכ תיארנו תפרפרמ וזה היומסה םג , ףעזב תטבמו תטטושמ האירבה ןיעה
 תלהצמו המרעב תרקס המצע השוע היומסה ףא ,תלהצמו המרע לש רוקיס תרקוס האירבה
 םיגכהל לחה םנ ,ודיל הלפנש "הפיה הרוחסה, לע חמשו תושפנב רחוס היה יול .״לוכיבכ
 התתדשכו .ץראלך״וחבשןולקה־יתבל הרגמל ידכ התונקל םירמואה ,״םינתח, הלייב לצא
 ,הקנ י בל מ היפהפיה תא יול הילע הנימ ,הידי יתשב םיפוצחה םילבגה תא הללמאה
 םלוא .״היכרדמ התורוהלו תעד תישאר הדמלל, ידכ ,ונועמ לצאש (י הבוקה תונבמ תתא
 הדירוהל רמא םג ,רסומ״טבשב התוא רסי יולו ,תיגברסו תינשייב תויהל הפיסוה הלייב
.אמצבו בערב ,ךשוחב תואולכ תוררוסה תונבה תובשוי םשש ,ףתרמה לא

 ועקתשנ אלש ,בל־תובוט םג ויה הבוקה לש תוללמאהו תוצורפה תומלעה ןיבו
 הזחאנש השדחה שפנה ,המימתה הלייב לע ולמח ןהו ,אמהוז ירעשט״מב ירמגל דוע
 הדכלנש ,ה נ ו פ ל ד הריעהמ םיבוט תב .״תירגותה.., הרעצב הפתתשה דוחיב .תשרב
 םתואבו .הטזל הרכמו—הריבה לוב מ טסב הדובע הל תתל רמאש ,דהא יאמר ילכנב
 הנייטצהש ,תחא הביר ןהיניב התיה .תומלעה לכ בל תא דירחהש ערואמ הרק םימיה
 החפשמ תב התיה איה .(י״תיסכודה" הל וארק ןהו ,הבל־תבוטו הלכשב ,היפיב ןלכמ רתוי
 הרכמו הלש הינודנהו הישובלמ תא קשע ,השאל האשנ דחא לכונ ןתחו ,ןילופב הדבכנ
 ,העושיל הפצמ התיהו, םימויאה םיעגפה םע הללמאה המחלנ םיבר םימי .רוחב יולל
 הל ושעי אמש וא ,השפנל הוחלשיו הינעמ תובל תא תועמדב ךכרל הדיב הלעי רשפא
 .הלפנו הלשכ היתוחכ תולכבו ,הבזכנ התלחות לבא ;״םהינפמ חרבתו םימשה ןמ סנ
 הברו ןרעצב השיגרה ,שארל ןהל התיה איה ,היתורבח לע רתויב הביבח "תיסכודה, יהתו
 הילע ואבשכ הנממ ומקגו הילעב הואנש ןכ לעו ;ןתוא םיצחולה יולו הצגיש דימ ןביר תא
 התיה םשמ התאצבו ,החכשנו החדנ םילוחה״תיבב םיבר םימי הבגש איה .הלחמו עע
 .הילע הלב הלמשו חרקומ השארו תוקירומ הינפ ,הפופכו השוחכ ,הלדלודמו היווד,
 לבא ,הפיעו האמצו הבער יול תיבל ברע תעל האב ,השאר חינהל םוקמ הל ןיאבו

."הדומלגו הבוזע וזה הבולעה הראשנו הינפב תלדה הלענ הדודה

 .ושאר לע הפגה םיטש תלכת .ורדהו ורובב לכב הארנ .הז ישמ ךיפנ ,הלילה ותוא.
 לכל יוצרו בוט ,תוירבל אוה חונ .ותלשמס לטפו ותראפת יבצ ,זפ יבבוכב חצבושס
 לוק ,תופי תוריטו םעימשמו ,םעונ יהרפו םיאשר לש םיברע תוחיר םהל אשונ (ואובב
 אוה ,ןועגש חור וב םנכנ םאתפו ,וויזט םינהנו םיבשוי לבה .םלועכ חבושמה ולש רימזה
 אוה .דוע תומיענ ןיאו תחנ ןיא , תורואמה ובכ .וינפ תא ךישחמ םיבצע ןנעו תורדק שבול
 םיזפחנ םדא־ינבו ,םי.אםע ןיב יובחו רימזה קתוש .וחור תמחב שערתמו שעגתמ ,ףעוז
 ולשבו ,םידעיה דחאב ומצע הלת ףשכמ יאדו :םבלב םירמוא ,ותיבל דהא לכ םיצרו
.'הזה רעפה
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 תוול היתורבחו ,רוחב יול לש ונגב ץע לע היולת 'תיסכודה, תא ואצמ רחמלו
 .וזכ הער תירחא הרומש ןהל םג יכ שארמ ןתעדב ,רמ דפסמ הילע ואשנו תורבקה־תיבל
 ןכשממ טלטהל ךיא השפנב תוצע תישל לחתו ,הבושת רוהרה ררועתנ 'תירגותה, בלכ
 התע הז הזחאנש םינשב הכרהו המימתה. הלייב תלצהל הגאד םגו ,האמוטהו ינועה
 הכילוהש םוימ יכ ,עדי ילישריה .הבולעהל םירחא םילאונ םג ואצמנ ןכ .הדוצמכ
 הינסכאהב החינהש הילכ תא תחקל האב אלו ,ןיעה ןמ המלענ הלייב תא המע תירוסרסה
 דאמ םירעטצמו םיזגרנ הלייב ירוה יכ ,העומשה ול העיגה לאיצבקמ םנו ;תילאיצבקה
 ותבשב רענה בל תא אופא ואלמ םינוש בצע“ירוהרה .האבהנא עדונ אלש ,םתב לע
 דחא םוי חילצהש דע ויניע דגנמ השמ אל הדובאה תנומתו ,שרדטה־תיבב ארמגה לע
.היתובקע תא תולגל

 ןמלא ,(י ם י ט ו ק ה לאפר ,םהרבא יבר ירכממ דחא תיבב ןל היה ילישריה
הקרב ןולסכב רבב אל הז ועקתשהבו ,ןילופ דילי היה אוה .ליכשט-יצחו ןובג ,ריעצ:

 .דידוהיבו היקישו היתובוחרבו הינינבב הנושמ ,דאמ הנושמ התוא אצמו הפי הקידב,
 איה הנינב תלחת ריעה וז .היגהנמ לכו הנתמו האשמו הנואשו הנומהב ,הירנתו הינונהו
 .תונציל לש חור וב הסנכנש העשב ,הלעמ ירשמ דחא ,טילשה ינפלמ האציש הגגשכ
 לודג רואי ,ןוחרהב הנק ץענ ,םילאב לודג ץל והומכ ןיאו אוה יאמרש ;הז (2 ס יל ו ק רמ
 ובשייתנו ,םידיזפו םיפוחסו םיווד ,םיחדנו םידבוא םידוהי ואבו ,ןוטרש הלעהו ,םינושאר םימיב
 וליחתהו ,תולודג םע תונטק הברה תויונח םהל וגבו דאמ דאמב וברו ורפו ,היבוברעב וילע
 הז 'תויממוק, םירמואו לגרה םיטשופו הזמ הז םיסנרפתמ ,הז םע הז רכממו חקמב םיקסוע
 תופשאמ םילוע םירחוס העבש םימעפ ...!םשה ישנא םלועמ םינולסכה המה — הזל
 .דעכש הנהו ,המר דיבו יבמופב םינתונו םיאשונו (8 ןירוטסק־יתבו תויונח םהל םיחתופו
 םילד םישענו םידרוי םה םנו ,םינושארה תא םיעלובו םהירחא תופשאמ םילוע 'םיתרשמ,
 לוקו ,לדנתמו םמורתמו ונוצרכ השועו (4 קקרה ןמ דמוע םדא־ןב תומדכ םימעפו .הלחתככ
 לארשי תחנמו ,דחפו האריב ותוא םידבועו ול םיוהתשמו םיערוכ םינולסכהו ,ןומהה לוקכ וירבד
 "ץקשי ץקש" ,ארונו לודג "ץקש" ,אב דחא םינפ־זע הנהו .ןוצרבו לבקי הבהאב םהיתוטורפו וסע
."ןולשכב רזוח לגלגה ךכ .ותלפמ תעש ול שנ אובתש דע ונכ לע דמועו הליעו ןושארה תא

 אלא הפקהב הרוחס ןתג אלו ,ורחסמ יגינעב רתויב ריהזו ןותמ לאפר היה ןכ לעו
 םיולמה דחא .תיברב םיולמל דימ םהיתורטע תא רוכמל רשפאש ,םיגטיהמו הלוגס־ ידיהיל
 ,םיגבולמ םיגפ לעב ,יגוטדאה״יצביל אוה ,םהטע קסע לאפרל היהש ,וללה
 .הרות־ןב וניאש יפ לע ףא םינדמלהו רובצה-ינקסעל ברקתמה ,רצק ןקזו ךורא סטוה
 שוחכ רענ ,היצגבל ,ו״ט תבכ הדועב ,הצנה הפיהו הריכבה ותב תא אישה אוה
 ליטרתב םומע ,שרדטה“תיבל רקב לכב ךלוהו םיכשמה ,םחוימו ןדמל םינש ג״י ןבכ
 ילטב הצנח יניע תא לאפר חקפשכו .םויה לכ ךשמב םש בשויו ,ןילפתו תילט לש לודג
 :ונממ השרגתנו ןלטבה השיאב הסאט ,ארקמל הלכשה־ירפס הל ליאשמ לחתהו אטלעד־
 ול העיגה םימיה םתואב יכ ,ירפ תאשל הרהמ אל הצנחל לאפר לש ותבהא םג םלוא
 עבש לאפר .הטימש ארקל ןוכנ הרוחס ול קיפסמה תשרחה־תיב לעבש ,הער העומש
 םיער םירוהרה לש דחא השק ליל ירחא תצק םנטנתנשכו ,הלילב םידודנו םויב זגורו סעכ■
 התשממ. םינתוחמ וזיא םתיבל םיולמה ,רטז־ילכ לוקמ לבלובמו לוהב םאתפ ררועתנ
ץפק אוה .םיאושנ

8 .תורופגוק (3 .רדשכה יחלא ריקר־כ (1>}8088010116. 2׳ (1 )4■!^
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 תירחש חור .הצוחה ודעב ףקשנו ורדחב ןולחה תא חתפו אבו המנה לעמ דריו,
 ושאר תא ול תננצסו ורעשב תלסלסמ "ויניעו וייחל תא ול תקשנמ ,לאפרב תבשמ
 םתכ ןיעכ קיהבמ הנבלה תרוצ לש םשורו ,חרזמ תאפב ןימידאמ םימשה .ותעד תכשימו
 םע הז םיחצנמ ,םישגפנ הלילו םוי ,היבוברעב ןישמשמ ךשחו רוא .עיקרב הלעמל ןבל
 חתארנו טעמ דוע ,הבורק המחהש רמוא ולכ םלוע לש וללחבו—ם חורב ם־ששונו הז
 לד שוחכ ידוהי תחנב ול ךלוהו עסופ הנהו, ,םינתוחמהב ןיע ףיעמ לאפר ״! הדובכב

 דחאב םש תחא הריד תיבב הרשע םיפופצ םיבשויה םידוהי ינימ םתואמ דחא , לדלודמו -
 דדרמ לש דבכ ןנעש ,םיאכודמו םילפש ,םינויבאו םילד :םיפנוממהו םירצה תואובמה
 תויממוק ול .ךלוה אוה התע .םשאר תאשל םיאריתמו םילחוז םהו ,םהילע הרוש הרוחש
 תונותנ ןוילעה תנבל תחת וידי ,ףוקז ושאר , וילנרב תואקמזופו םילענו תבש ידנב וילעו
 רישה ילעב לכו וינפל הכמ לילחה .דובכ ול וקלחיש ונוצרו וילע החז ותעד ,וירוחא לע■
 םהל םיאצוי םתנתכ ילושו םיפחי ,םינטק םירענ .תורימזב ול םיעירמו םהילכ לע םיחצנמ
 לשפומ הרוניס ,תבש לש הפיטעב הידוהיו ,שארב םיצר ,שיסנבסה ךותמ םהירוחאל
 ,ריואב תופחרמו (1 תורדבתמ השארב תחפטמה יפנכו ,התרונח ךותל ןותנו הלעמל
י ...החמשו הלהוצ המצעל תדקרמ

 לכמ החונ ותעד ןיאש רמול ,ומטוח םקעמו ויפתכב ענענמ ,הארמה לע םמותשמ לאפר
 .רקבה הארמב ,הלווינב וינפל ןולשכו ,ריע לש הבוחרב תוטטושמ ויניע ...וזה החמשה
 ,םיתבה יחתפ ינפל .חיר םינתונ ,ברעב ץוחב וכפשנש ,ןיבפושה-ימו (2 םיביבה
 תונוזמ יניממ םירורפו תומצעו םילבז לש םילת םילת ,ץוחבמ תותלדב םימותס■ םהיתונולחש
 ,םוקמ לכב םהל היוצמ םתסנרפש ,תומהבבש םירישעה ,םיריזחה ולא .םילוספו םישפועמ
 בורמ הנושמ תינורג המיהנב (3םימסרכמו םהינפל ןכוסה ןמ םילכוא ,םוצמצב אלו חוירב.

 הקירחו החיבנ לוק היהו , ;4 הררחב ומע ךפהמו אריזחל ךשנו אינע אבלכ אתאו ...גנוע
 םנ .תחא םצע לע םיצנו םיטטוקתמו םינחבנ העבש דוע םיאבו םיזפחנ םלוקלו ,הלודג

 .ףרטל םירהשמו םירקרקמו םש םידקרמ ,םימסרופמ םיבנגו םיאמר ,הלא לעילב ינב ,םיברוע .
 אוה ךיא החוקפ ןיעב ול ןנובתמו דמועו ונורנ טשופ ,ריזח בנ לע הלועו בנגתמ דחא ברועז
 םע הרופו ףטוחו האיצמה לע לפונו וילעמ דרוי דימ , אצמו רפהש ןויכו ,הפשאב (6 רבונ■
 ןהמו ,הרנ תולעמו תוצובר ןיידע ןהמ , עיקרה תפכ תחת ץוחב תונלה ,תורפה .וישב דיצ
 בוחרב תולייטמ ,םילתכב תוככחתמ ןהמו ,בנזהו שארה טושפב תוחתמתמו ןהילגר לע תודמוע
 םידמוע םהינש ,ארקי והער לא ריעש םשו ...ךרדב ןהל ןמדזנש המ תובחולו תוחירמו

 םיחננתטו םירעתשמו םשאר םיניכרמו םבנזב (ח םישכשכמ ,תונורחאה םהילנר יתש לע םיפוקז .
• .״םהינרקב הז םע הז

 ףדור אוהו ,וב ןשי אוהש רדחהמ ןולחה ךרד ץפק ילישריה יכ ,לאפר האר םאתפ
 ,רבדה תבס תעד ןעמל הצוחה אוה םג תאצלו וידגב תא שובלל רהמיו .םיגתוחמה ירחא
 תואקמזופ אלב וילגרב דבל וילעג הז, ,םישבולמ־יצח םידוהי םיצר רבע לכמ הגהז
 ירותפכב אחרוא בגא לפטמ הזו ,ותטופק לש די־תיב ךותל ועורז תסגכהב וכולה ךרדב דורטו

 לאפר עיגהשכו ."ותמח לעו ופא לע םיסכרתמ םגיא םהו סכורו םתוא םבור ,םיסגכמה
 קזחמ .עוצפו הכומ דמוע ילישריה" תא האר ןומהה ןיב קחדגו הלודגה המוהמה םוקמל■
 והכמו וכשומ ,ופרע לוממ ודגבב ופפות םירטושה דחאו ,וידי יתשב הידוהי השא ףגכב
 אלו הריכה ילישריהו ,תירוסרפה לידוה התיה םיגגגמה יגפל הרכרכש תגתוחטה .״ופורגאב.
האיצוהו הגקזה המירעה ןכ לעו ;הדובאה הלייב האב הגא ול דיגתש דע הנמט הפרה:

שערמ (5 .ותסנרפ חפקמ—הנוע (4 .םיסעול (3 . ןינתעה תורובו תורונצ (2 . תוד״פתם (1
.שיעגמ (6 .ימח*



 תנקזה םג ילישריה םגו רענה לע ןגהל לאפר אצי זא .הסיבמ רבד בגג יכ ,לוק וילע
 ,בר ןמז םש םיאולכ ובשי םה .רבדה ררבתיש דע רסאמב ומשוהו תודוקפה־תיבל ולבוה
 דתעתמ לאפרש דועבו :סומכה ןינעה לע רוא ץיפהל אושל ולדתשה םהרבא יבר םג לאפרו
 םוקמ תא ול התלגו "תירגותה" דחא םוי וילא האב ,ויקסע בצמ תמהמ ריעה תא בוזעל
 ,הבוטה ה יז י י ר ו ,ישפחל זא ואצוה ילישריה םגו הללמאה היובשה .הלייב לש האובחמ
ןחלשה לצא .הבר הלמחו הבהאב םתוא הלבק ,תילאיצבקה היגסכאה לש תיקדנופה

 םמוד .התשממ הדרי העשכ הבו תנכוממ הלוח התיהש וזכ במודו הממוש הליב הבשי,
 םירמסמ םה ולאכ' ,םיבוצע היבשו תומושה היתועורז ,הנושמ שובלמב הל הבשי הב אלבו
 התיה אל . םימחר תשקבו הענכהב אלא תומוערתו הנולתכ אל שישקה היבואכמ תא
 האומר ימסמ אמנמו ומא ןוצר השוע הלוח קוניתכ ,קרמ םעמ תטעושו הזיירל תברסמ
 .הז לש ומעט יוארכ ןיידע ןיכמ וניאו שגרתמ הדגגכ דמע ילישריהו .ול תנתונ איהש
 תועמדה ולא לש ןמעטו ,תונכולמה היתמשו הלייב ינמ לע םושר היהש ,לודגה באכה
 התוא הטישומ התיהש םעפ לככ לישכת לש ףכ ך־תל תופט־תופט היניעמ ורשנש תוחתורה
 הקבחל ושמנ התלכ ,חב יצמאמ לככ הילא ךשמתמו המוה ,הל המוה היה וכל .היפל
 הל הקש :ול ורמא ולאו ,דחי היתועמד םע ויתועמד ךיסהלו תוכבל ,הבל לע רבדלו
 ינממ ומוקממ זז וניאו דננמ דמוע היה אוה לבא .ןוצרבו החטשב תאז השוע היה—! תמו
 הזיירו םהרבא יבר .קוהרט הילא טיבמו בנגתמ ,שייבתמו םלכנ דמוע היה ...השובה
 לש די־תיכב המטוח תחנקמו הבל לע םימעפ תחפטמ איה ,תיכה יתכריב םדבל שהל ורטע
."הלייב לע םעפו ילישריה לע םעפ םשארב םיענענמ םהינשו ,תוביטרמ ויניע אוהו ,התומב

 ידיב הבשנש םויה ותואב .םילאוג ואצמנ ,ילישריה לש דובאה ורבח ,יל׳השמל םגו
 קוחרה ,ינומדאה־ןולמה לא ,( רוטטרמסה קי׳לאומש ,ויבא ךלה ״םינפטח״ה
 -ילעבל טעומ חוורב ורכמל ידכ ןיי ותיבח תא ,וכרדכ ,םש אלמל ,ןולסכט ןילימ העבשכ
.תבשה ךרוצל םיתב

 המדא ינפ ליהצי ותחונמ לא ואוב ינפלו ,םימשה עיקר הצקב ואוכמ־ריל דמע שמשה.
 ברע־יללצ ןיבמ תודידי קוחשיב רעיה יצעו אשד קרי לע ורוא־יוק וארנו ,ודובכ ויזב
 ,תובצעו לינ שיא בלב ןתונ םיבשחה םיללצה ישרפמב הז הבג: הארמו—םהילע'םישורפה
 םויב ףיעצב הסכתמ הלבב איה האירבה ץיקב חצ םוי ברעב .דחי םנ תורירמו םעונ
 ,קי׳לאימש ...הילא הדוד תקושת לידגמו הל ףיסומ הבהאו רובבו ןח הז םינפ רתס ,התנותח
 לכ ויתובשחמ לבו הכודמו הנועמ המוק תפיפכב ךלוה אוה ריעה ךותבש ,הז רוטטרממ
 הירבכ אוה הלא תוננאש תוחונמבו אשד תואנב התע ,ותיב ףרטו וטהל אלא ןניא םויה
 לש הפיה ומלועמ תונהנו תואור ויניע .וב םיררועתמ וישוח לכו הפוקז ותמוק ,השדח
 םיננר־יפגכ תעורת לוק תועמוש וינזאו םימשב ינימו הדש חיר חירמ ופא ,אוה־ךורב־שודקה
 הנהנ ךלוה אוהש דעו ...ונתי תומיענ ךורב לאלו הריש םירמוא םלכ ,(!םיאפע ןיבמ
< 3 ירותב םהיניב עורז רואו םיללצ הטוע ,בחרנ רכ רעיה ךותב דגנמ ול הארנ גנוע ןשודמו
 ,וז הננער שרע לע חורס בבוש קי׳לאומש .אוהה םוקמב בכשיו אוביו—זפ תודוקנ םע בהז
 .עורזכ הילא ותבשומ היגמהר םאכ ויתחתמ המדאה—וילע םידבכ וירבאו םשנטו ויניע םצוע
 וחורו רפעל הקבד ותיונ .ויבואכמ תא ונממ תצלחמ איה הכישמו הבישמ לבבו ,החכ
 ומטוח תא ול קילחמו (4 הלהלתט דחא קד ריצח .תונויזח בורב הגוש אוהו הלועו םמורתמ
 רראוצ ול ךעממו וקולח לש ויפ ךותל ושאר םינבמ דחא םיעושעש עטנ דועו ,ומפש תאו
קי־לאוטש .קוניתכ ונשימו האנ ןומזפ ול רמזמ ,ונואב ול עירמ (5 רוצרצ םיבשע ןיכמו

.€פ6ק401זו> (5 .עשעתשמ(4 .יררב (3 . םיפנע (2 . םיבושרי;סכ רחוסה (1
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 םחל םהב שיש םייח ,הולשו תחנ לש םייח ול הטדס אוה .ץיקהב םלוחו (1 הדוה בכרש

.'םיתש םיזעו הרפו דמחנ ןג ,האנ הריד , הלפשו

 ,ל יד, :רמואו ררועתמ קי׳לאומשו ,רעיבש תולפטה תחאב םינפוא שער הנהו
( 2 ותינויבח תא לטונו ויתומצע ץילחמו קהוג ,ץראה לעט דמוע אוה ״! בכשל םידי' קובח יד
 קעצ ״.'יל׳השמ״—״!אבא ,יוא, :חרוצ רמ לוק תרבועה הלגעהמ עמשנ ענרח ותואבו

 לפנו הכב והופחד "םינפטח,ה ינש לבא ,הלגעה לע רעתשהו םמותשמו להבנ קי׳לאומש
 היעסונ יכ ,הלגעה ונממ הקחרתנ רבכ וילגר לע םקו וילע ותעד הבשיתנשכו .ץראל
 ירחא ףודרל ףיסומו הרובגב רזאתמ קי׳לאוטש .חרוא ץורל ורהטו זועב םוסה תא וטבח
 תואובתו םיחיש ןיב העוצרכ ךלוהו לקעתמה, ,רצ ליבשב והכ לבב ץר אוהו ,םידדושה
 ,הלפשב קמחתמו דרוי וא ,הברעב (3 םימה-יעצב דחאב םלעתמ אוה םעפ ,הדש יבשעו
 הלגעה המלענ רבב ךכ ךותבו .״עבגו רה שאר לע ספטמו הלוע בוש הארנ אוה םעפו

 לע דקור ולצ אלא האור וניאו ויתועיספ לוק אלא עמוש וניא ,הממדו טקש״ ביבסמ ,ויניעמ
 ינפ לע חטתשמ ולצ םיתע .עיקרב ףסב לש שמרחכ תיארנה ,המוגפה הנבלה הגונל ודי

 םיחיש לעו תואובת לע קפרתטו הלוע אוה םיתעו ,ופוג תמוקמ םינש יפ הבורמ המדאה
ו רבע .1י ״תואסקרק“יתבב׳ םיגחדבה השעמכ ,תונושמ תועירכ ערוכו םרוק ,םיצעו

 לע םינוא ןיאב לפונו ותכילהב לשכנו ףיע אוהו ,תוטטומתמ קי׳לאוטש ילגרו תועשה
 וישוח ,ותעדמ אלש ףפורתמ ,תרעוב שאכ ובלב רוצא היהש ,ותוא ףחודה הבה .ץראה
 ץפוק ,ונבל עריאש המ רכזנ אוה םאתפו .המ ןמז ךשמב תורז האור אוהו םילבלבתמ
 לע עוער רשג לצא קמעב הלגעה ול התארנ הנהו—רהה דרומל עיגמ ,הרהט ץרו דמועו

 •ילעב לבא ,וחכ תמחב םהב םחלנו "םינפטח״ה לע בוש לפנתמ קיילאומש .הנטק הכירב
 ורכמל ידכ םתלגעב באה • תא םנ םירקועו ונב תאו ותוא םיעצופו םיכמ וללה ןיפורגאה
 הגהו ,רעיה תא דירחה ודהש ,הארונ החוצ לוק זא ומירה םיללמאה .אבצה תדובעל
 םיטיבמ םה .םהילא האבה הקעצה המ תוארל םידרוי היעסונו םתארקל האב הבכרמ
 וחיגה ,ולהבנ "םינפטח״ה .היוטנ עורזו הקזח די ,הפודגו הפיזנו הרעג הגהו—םיממותשמו

.םשפנ לע וטלמנו םללש תא

. תכפתשמ (6 .ןירא לבח (5 .ס0ן1. 4( 88ן״3( 1 .הנטקה ותיבח (2 .תונוימדב עוקש (1
.םיחמצה יעיבג , תויש (9(00110. 10 .םורע טשפתמ (8 .תוכיתח ^תואטורג(?

 םייובשה ינש תא ליצהש ,ןילהאו לילגב ןייה לש םינרכחה שאר ,ריפס לאכימ
 .םיפלעתמו םימהדנ ,םיעוצפ םהשכ ,הבורקה .ז ריעב םילוחה־תיבל םתוא ליבוה ,םהיצחול ידימ
 יל׳השמ .םייחב םבצמ תא ןנוכל לדתשהו הבוטל וניע תא בידנה ותוא םש ואירבהשכו

 האופרה תרות תא דמלו ךלה תונברה תא םאטשכו ,םינברה־שרדמ־תיבל סנכוה
 ערתשמה .ם רפכבש ןייה תופרשמ תיבב דיקפל היה ויבא קי׳לאוטשו ;הטיסרבינואב

.דאמ הפי (5 ףונב

 ןדעתהלו אשד תואנב גנוע בכשמל ךוארקיו ,ךל ולהצי םש םיננאשה תועקבהו םיקמעה,

 תמלעתמ איה םעם .הברעב םש הכרד תכדשמו ךינפל תקחשמ7 םימ תכירב םנ .םבוטב

 ףסכ (דיצרב :הרדה לכב ךתארקל תאצויו ששמ <6תקנזמ איה םעפו ,ףוסו הנק רתסב

 ךל תשחלמו ךל תרקוס—הינפב לכתסמו הקשנמ אוהשכ ,הל השוע שמשהש ,בהז ירותו

 רעיה הזו .הבהאב המע דחיתמו ללוצו ץפוק , (0 לטרעתמו אב התאו ,הילנ בינב תומיענ

 הזב הז םיכובסו םיתבועט םיפנעה יבורמ םהישאר , תונליאב םיקנעה ,רפונ יצע חמוצ םש

 הז םיקחורמ םיהובנ םידומעכ םילועו םירשיתמ םיקלחה םהיעזנו ,תחא הלודנ הסיכל ויהו

 התאו .םהילגרל שורפ (זססיציצ־ירוטפו ססיעקס םע ישמ לש טיפט ומכ אשד קריו ,הזס

תיב דימעהו םדאה אב הלא שדק־יררהבו ...! םיהלא לכיה םא יכ חז ןיא :רמואו האור



• ץיבוטארבא בקעי םול238#

 אישש ישלב הפצוחב אשנמ ,ולזו לע יונבה , הזה תיכהו !בהז יה^א םשל ןייה תופרשמ
 וללחב קוחרמל ךלוהו לנלגתסש "ןשע אצי הנממ ,(!*ותינומק, תא רמולכ ,ומטוח תא
.*ךרדב וינפל אבה לכ תא ריחשמו המחה לנלנ ההכמ ,םלוע לש

 יבר חור תא התיחה ',םתולפשמ ומקוהו הערמ ולצנ ויבאו יל׳השמ יב ,הרושבהו
 ובשחנש ,יל׳השמו ילישריה תואלת לע ורעצ בורמ ןורחאה ןמזב רתויב ןקדזנש ,םהרבא
 ,םייחב דמעמ הזיא ול ןנוכל חילצה ילישריה םג .וחצמב ופסותנ םיטמק המכו—םינבכ א
 תא וילא איבה-ותבוהא הצנה תא השאל םש ול אשנו גיצפיילב עקתשהל לאפר תאצב יכ
 יהיו , רשעתנו ילישריה לדג םימיה תוברבו .ורחסמב ול רוזעל רשיהו ןובנה רענה
 ויהש 'םימורגופהו ירחא .הינמרגב ומע ינב יניעב דןכגו בושחה ןהכ ךירניהל
 םירעה תא רקבל הפוריא ברעמב לארשי יבידנ ותוא וחלש םינומשה תונשב היסור בגנב
,הממושו הברח איה הנהו ,לאיצבקל םנ אוביו .הכורא ןהל תולעהלו תוסורהה

 ימי לולא ימי אל םימיהו .היכבו יהנ לוק שש תורבקה־זויבבו ,הממד היתובוחרב,
 ,ביבא ימי אלא ,האירבהל (2השימכו לבא ימיו םידוהיל הקעזו יכב ,הלפתו הבושת
 תעשבו ...םלועה לכב היחתו (8 בולבל ,החימצ ימי ,עיקר רהוזו הדש ויז , הרוא ימי
 דובכ ישובלמב םיעברא ןבכ םדאו ,תורבקה״תיב רעש רע האב הבכרמ םילאיצבקהל הז לבא
 לכל ןתנ אוהו םהידי ול וטשפו םוקמ ול ונפ רעשב םיפופצ םידמועה םיינעה .הילעמ דרי
 אמש םבלב ורמא ,והמתו םש םידוהיה והואר .תורבקה־תיב ךותל אבו ותבדנ תא םהמ דחא
 ינפמו .וינשב גהנתהל ךיא ועדי אלו םתעד הלבלבתנו ,תוכלמל בורק ,אוה לודניו רש
 םידקור םהיעבוכ וללהו ,קוחרמ םידמועו םהירוחאל םיעתרנ ,םהיעבוכב םיזחוא וללה ףוריטה
 ףאו ,םוקמ לכב הקספ היכבהו . (ה םיתיתרשו םמוקממ ול םיוחתשט .םשאר לע <1 םיפרפרמו

 העמד יסיסר ךותט תוטיבמו ןהיטטוח תופרונ ,תחא תבב ןלכ וקתתשנ תוננוקמה ם״שנה
.*התרבח ינואב תחא השיחלבו ןיע רוקיסב תושדחה םינפהל

 רבדמ אוהש םילאיצבקה ועמשש ןויכטו ,ליקגעי״ריזייל לש .ורבקל שרד חרואה
.םולש ול ונתנו וילא וברקתנ ,הפקדזנ םתמוק ,םתעד החנ דימ תידוהי

 דע ורפעב עקשנ הבור וילע הבצמהו ,םיבשע ולע רככ ליקנעי־ריזייל לש ורבק לע,
 ותלפתב ריכזהשכו ,*םיטהר אלמ לא, וילע ללפתהו דמע ןזחה .ותוא אוצמל השק היהש
 םשמ .הכבו שרפו .וינפ לע ודי ןתנו תועמד חרואה יניע ואלמתנ ״• בקעי־רזעילא תמשנ תא,

 היה אל ולוק לבא ;הילע םנ הלפת אשנ ןזחהו ,הביוט־הכלמ השאה לש הרבקל חרואה אב
 שא רבק והז—לודגו שדח לג ,ךושסה לגה לצא םיברה םיכובה לש םנומה לוק ינפמ ןאכ עמשנ
 םש םיכובה ךותמו .תוערפו הרבע םויב ,דהא םויב וגרהנו וסנאנש ,היתונב יתש תורבקו

 ןויצנב תב הלייב השאה השודקה תמשנ תא, :רמואו ללפתמ לוק ,עמשנ המרב לוק
 לכב עזעדזנו הגורהה הלייב שש תא חרואה עמש ...*תושודקהו תורוהטה היתונב תומשנו
 . רשק החנא חנאנו ויפכ תא קפס ךכ רחאו ,שאר יולתו םהדנ הלק העש דמע .וירבא
:  .*ובל ךותט

• הבחר רתויה הנומתה תא ץיבומארבא ונל ראת "אכבה קמע״ב .רוםסה ךרע
£ םישש ינפל היסור ידוהי לצא הררשש ,הארונה תולדה לש *י

 .םייחב דוע התוארל בושנ אל יכ ,תירוטסיהל רבכ התיה וז הנומתו .הנש
םידבעושמה םירבאה רורחש :םיבושח תונויזח יגש ומק ט׳יה האמה לש הינשה התיצחמב

.םידעור(5 .םישחרמ (4 .החירש(3 .ן88<פמ2( 16 •ולש !שעה־תכויא (1
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 תא הנוגה הדמב וביטיה םהו - םיה תונידמל תידוהיה (: היצארגימאה רודסו ונצראב
 ודדנשבו ;הישעתה החתפתה םיררחושמה ינוילימ לצא םיברצה וברשכ .ילכלכה ונבצמ:
 םילטבהו םיבערה םוקמבו ,בשומה-סוחתב ץחלה טעמתנ םיקחרמל הדובע םישקבמה םיינעה־
,רכשהו בהזה תוצראמ ןאכל םיחלשנה , (* םילאטיפאקה ואב.

 לש םיחבושמה וירופס רתימ "אכבה קמע" לפונ םרודסו תוערואמה תאצרהב
 .םידוהיה־בוחרמ םינוש םירואתו םיסופטב רישע רתויה רופסה אוה תאז תמועלו ;ץיבומארבא•
 וניניעל רפסמה ןאכ ריבעה (ןובשחב הלענ אל 'ןטקה םדאה, תא) הנושארה םעפב
 יבר .לאפרו םהרבא יבר םה םהבש םיבושח רתויהו ,םייבויח םיסופס:
 הנומתה ,שרדמה״תיב לש יתטאה ליצאה אוה םהרבא ^^ל,^.
דמול הז ינטיפו בוט שיא .רפסהו תולגה תוברת ונל הרציש הלענ רתויה ׳ ׳ י

ברקתמו ויתוכילהו זשובלמב קדקדמ ,גונעת םשל "רהוז״ו 'תוינשמ, *שייםה

 ול שיש םושמ ותביבסבש תוירבה לכ תא בהואו ,(ג יטיתסיאה ושוח תמחמ םירישעהל׳
 הבח ןושלב "םיצקשה, וא ,ילישריהו יל׳השמ ,םירבחה ינשל ותבהאו .בוהאל ךרוצ
 קר .םיבוזעל הלמח ישגר םנ ,תינחור הברק םג הב שי יכ ,רתויב הלענ איה—ולש■
.סנרפתמ םהרבא יבר ןכיהמ ונל דיגה אל אוה :ץיבומארבא ריאשה ןטק קלח םוקע

 לאפר .תיטנאמור תצק יכ םא ,תילאידיא רתוי הנומתה ךכ .השע בוטו 1י.״א ,״
עצמאב חיכש היהש םופמ ,השעמה םלועמ ל י בשמ-יצ ח אוה _ .

 אירבה ןויגההו רשויה תא ול הנתנ ותלכשה-יצח .הרבעש האמה י '^ שלועם:

 השעמה־שיא .ורחסמלץוחמ ישפנה ךורהו המימתה תוירסומה ,תויטנאמורה תאו ,ורחסמב
 וברע תא ולקהש תוערגמ יתש ,הקירה הצילמה ירחא הפידרהו תונלטבה תא שטשט ובש■
 ןוימדהו םותה קר ותלכשה-יצחס הז חקפל וראשנו—חורה םלועמ ליכשמה-יצח לש■
.ונלש תורגבה רודב ךכ לכ תורקיה תולוגס יתש ,יתודליה;

 ונל ראתמה ,'הלגעב תפיו םש, ןטקה ורופס תא ץיבוטארבא םסרפ 1890 תנשב
 ורקענש ירחא ,טייחה השמ ודידי לש ותיב ינב לע חפסנש ,"תפ\, הנובמ ינלופ.
 ידוהיל שממ המוד השענ תפי .תולגו ינוע ךותמ היסורפב םרוגמ םוקממ םהינש■
 הלחתמ .םידוהיה יעגפ לכו תולג ,רוסחמ עדיש םושמ ,ויתוכילהו ויתודמב ,(*ונויבצב
 ךיראהלמ דחא עגרב הפוטח התימ תומל ול חונ היהו" . ,תונויסנב דומעל ול השק היה
 ליח השעו םהב לגרוה טעמ טעמ לבא ;םינושמה ונמע ינב יעגנבו רעצו למע ייחב םימי

 תולפשהו הענכההו תונלבסהו תונצמקה תודמב תומלשה תגרדמל עיגהש דע ,ודומלתב
 הירוסי לבקל רשכומו תולגל אוה ןקותמ ושכעמו ,רומג לארשיכ שפנהו ףוגהקףוגיסבז
 םינוציחה םיאנתה לש םכרד המכ דע ןאכ ונל חיכוה ץיבומארבא .'הבהאב היעגפו•

 רוקמה תא םיריכמ ונא התעמו ;הנושמ הירבל םדא לכ תושעל םיעורגהתוירבה רןיס
,תוקסורטהו תולדלודמה ,תונושמה תוירבה לכ ואצי ונמטש ירקעה .תונושסה

.וירופס לכב תוראותטזן *
 ץיבוטארבא ונל ראת ,1892 תנשב ספדנש ,״בקעיב תחנ אל״ ןטקה רופסהב

סנ .שה תוחתפתה סנרפה לש תיגרדהה ותוחתפתהו וסופט תא תירבעב הנושאר ״,.״״__,.״
 .םעה דשל תא ץצומו להק״ה לע בכורה ,ףלוחה רודהמ ףיקתה

 אוה ,ויתוריצי לכב טעמכ וריכזמ רפסמהש ,הזכ םופטמ ירובצ ןקסע ,^
.םיציבה ןמ םיחיגמה (6םיצקשה לש וזכ הנתשמו תכלוה ותומד .בקעי יב1

.ם להווה םירה־ילענ (6 .יונע (5 • ותובדב ('♦ .ולש יפויה שוח (3 • םייפסכה (2 .הדידנה (1
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 תשענ , הסירכ האלמתנשמ ,וז העלותו , תינתבערו תלחוז העלות תרוצ םתרוצ הלחתמ,
 " שיבכע ירוקכ ןיקד (1 ןיציצמ תגרואמ ישמ לש תילטב ףטעתמ ,םת־שטר ןמז רחאל
 *ץקש השענ ןמז רחאל הז ם ת .העונת אלב ובכשמ לע תומימתב חנו ,וסונמ ןיאצויש
 -דשלש .םלועה ריואב קשקתשסו ללוהתמ "ןואגו הבוגב חרוסו ויפנכ שרופ ,ףועה
ל י ק נ ע י ומשו תעלות היה ןושארה ולוגלגל .ונלש הירכ ןימ לע םנ ורבע וללה םילוגלגה
 *לא ובלב ןיאו , ונוחג לע לחוז ,תרשס רענ היה ותונטקב הז ליקנעי .ץ ו ק נ ע י וא
 טועמ ומצעב ריכמ היהש ךותמו .בערב תמ טיאו יח אוהש ול יד "וסרכ תיאלטל הליכאה
 מרדמ ומצע השעו הענכהב ושאר ןיכרה ךכיפל ,הנטק הירבו רסחו קיר אוהש ,וכרע
 תרשמה הז ...םלועה ןמ ררטנ אלש ותולפשב ול הדמעש איהו ,תעלותכ םרא־ינבל
 הטורפל הפרטצנ הטורפ ,ותדובע רכשמ ריתעו רועו עבשו לכאו ,היה לודג ןטקה
 *היצח השא ול אשנו ךלהו , (3 םיוסמ םוכסל וצבקתנש דע ,הנמל (2 הנמו הזל זוזו

 תושעלו טעמ טעמ ןתילו תאשל ליחתהו ולזמ תא ליקנעי הסנ ןיאושנה רחא ...החפש
 םינונחו םינויבא הכאלמ־ילעבו םיינע םידוהי תועובשל תיברכ הולמ היה .ומצע ינפב םיקסע
־ ךורב־שודקהו (4 תואכרעה־יתככ םינטקה םירפוסה ףא הולמ היה םימי רחאל .םילדו םינטק
 הולמ תויהל הכזו בר ןוטמ ץבק םימיה ךשמבש דע ,וידי ישעמב החלצהו הכרב חלש אוה
 ךרדכ ,םיאנ ןילטלטטו תיב ול הנק ,תועמו םש הנק .לילגכש' םיסכנ ילעבו םינזור
 .םת שיא השענ ליקנעי תעלות .ינשה לונלנה ולצא ליחתמ ןמז ותואבו ,םידיגנה
 תושמ וינפ לעו ישמ ירנככ ףטעתמ .ל י ק נ ע י יב ר—וינפב ומשו , השרח הירב ןיט
 החונמב בשוי אוה אלא ,הנושארבכ םילגר תצירב הסנרפה לע רוע רזוח ותא ״ תוסיסתה
 ןימינבמו ...חרזמה יפלכ הלעמ לש <5 הילמפב תסיכה־תיבב ומוקמ .. .• וילע תרזוח הסנרפהו

 רעונמ לכל טיבמו הפוצ ...ונרומ םשב הרותל תולעל םיארקנש ,הילעה־ישנא ןיב• ותוא
 ,ךכ אוה ףא ,תואקמזופו םילענב סה המ :םהילא תומדהל לדתשמו םירשכה םידוהיה
 ןווכתמ איה ףא ,םירבדמ םהשכ תיתודישח החנא ןיחנאתטו םהינפ ןימצמצט םה המ
< 6 םיאטחתמ־ םתלפתב םיענענתמ שה הט ;תודיסחב חנאתמו תומימתה ינמיס ותרוצב עיבטהל

ובבודי (7 םיקלוד ירהוד״ו ,םהיתועבצא ישאר לע ודגנכ םידקרמ , םימשבש םהיבא ינפל קוניתכ .
שיא השענ םתה ליקיעיו — ישילשה לוגלגה ...ןכ אוה ףא —! אבא ,יו ,יי :*לוקב י

!בקעי יבר וטשו ,םעה ישאר לע ץפקמו חרופ (8 ץחש

 .ולש לועהו תולבסה ישעמ תא םיחבשמו ,בקעי יבר תא םיצירעמ םיפגה ןומה
 :עדויל ,ןמחרל ,הגושמ םבחל ,ןדמלל בשחג אוהו ,ירמגל תחכתשמ תבע םיטיב ותולפש
 *שגאו םיגפ־יזע וזיא, ,ותעיס ינבמ םידחא .הגורטפו הדעה יבאל ,תואופרב החמומו ןגג
 טיגהוגו ריעה יגב לכ ימטוחב םיקיזחמ ,םחל תפ ליבשב הרז הדובעל םירכמתמה ,לעילב
 דוע םמצעב םה ,םלועמ דחפגו שערגו טרומו ךשוממ םע ,םידוהיהו .המר ריב םתוא
 ."ןימידקמה ןמ תויהל ומטוח תגיתגב זרדזמ רחא לכו ,םהימטוח תא וללה םיגיהגמל וגחי
 ףודרל ליחתמ אוה ,ויתובוטו בקעי יברב םיגימאמ םגיא תצק םירואגהו םיגובגהש ירחאו
 ,חלושמה ן י מ י ג ב אוה ישארה ודגגתמ .הלכשה חיר וב שיש שיא לכ אכדלו

 " הרותל וימי לכ תא שידקה ןכ ירחאו ,דחא רישע לש ירחסמה וחילש םיגש המכ היהש
 תקרפו לודג חזרמ־תיב הלהג ותשא הרשש הז בושחו דימא תיבה־לעב .רןאנה ןדםלה
 הסוגטה חקפה ,יסופטה רואגה ןדמלה אוה — הסגרפה לוע וגטט * יי
היה ןימיגב .ידומלתה ףוסוליפה ,קיתע םע לש

דריה .תופי םינפ רבסכ םדא לכ תא לכקטו תוי־יבה םע ברועמ ,אטלעד־יליטב יקב,

̂ היפונכ (5 .תודיקפה־יתב (3(988487611,111118. 4 .זוז האס (2 .ראט םיקד םיטוח (1
.ללוהו האג (8 .תובהלתהב םידקרמ (111011. 7 מז08 ^:
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 *יכד גילפמו םזנס וניאו ,תבשוימ העדב , ותועסשסו וטושפכ ,תסאה לע רבד לכ דימעמ

 ןימינב ירבד .ןינע לכב ותנבהו וכרד יפ לע דימת ךלהו ,ונמעב םילוחכהו םיזיזפה ומכ

 .ויניע םצועו ושאר ליפשמ היה ורובד תעשבו ,המיענבו הממד לוקב ,םיעמשנ תחנב.

 !םיפי םילשמב םיברועמ ,םינונשו םיטעמ ויה וירבד אלא ,הלטב החיש חש אל םלועמ-

 לע קדקד חכ־שתו סינטסיא היהש ךותמו .הרטסה איטהה אלו ריסת ולשט־ץח קרבכ אציו

 ויה—ולכאמו וכולה ,ומוקו והבש :םלכ וישעמ לכו ,ופונ תואירב תרימשב ומצעי

 ,ועוצי־אסכ לע דחוימ רדחב בשוי ןימינב היה םויה לכ ...הפי הפי םירדוסמו םירעושמ

 ידיחי בשי אל םלועמ טעמכ לבא .רפסב ןייעמו וילגרב םילק םילענו "ליטאלח,ב ףטעתמ

 םיסיכשס ויהש ,ןקז דעו רענמ ׳ תוידוהיו םידוהי ,ריעה ישנאמ ולצא ואצמנ דיסתו ורדחב

 ואבש ,ויברוקממ ולא ןיבו , םנתמו־םאשמבו םהיקסעב ומע ץעיתחל ואבש ולא ןיב ,וחתפל

.'אמלעב שפנ גנוע םושס ,םיער תחישב םנמזמ תצק וסע תולבל

 לע סנ ביבח היה ,תוירבל חונהו 'וידדצ לכמ ןינע לכ האורה ,ןלבסה ןימינב
 ־ירפסב וארקש העשב ,םהינתוח ןחלש לע םיכומסה ,םיכרבא וזיא וספתנשכו ; םירצונה
 דגנ המשל הלכשהה תא קידצהו הז רואנ שיא םהילע ןינה ,ארמגה לע הלכשה
 םשש הלילע תמחמ רגסנ ולש תזרמה-תיב ,ןימינבב םנ התיה םיאנקה די'םלוא .היררוצ-
.הנקז תעל ומחל־הממ רבשנו ,בקעי יבר ודגנתמ ול-

."םהה םימיב"
 רואת אוהו ,"םהה םימיב, הפי רתויה ותריצי תא ץיבומארבא םסרפ 1894 תנשב

 דלוב המלש .ומצעב רפסמה לש (,היפארגואיבוטיוא וא ,הטלש רענה לש וייח
.ץוחמו תיבמ ,טעמכהוש היתב לכ תינבתש ,הנופלד הריעהב לדגתנו

 לתוכב םשו ,החורמ הריד־תיב ךותל קושה ןמ םנכנ התא דימ ,תלדה זא חתופ התאשכ,

 אלבו תונולח אלב ,לסא רודזורפ ךותל םיסנכנ וב ךרדש ,חתפ האור התא ךינפ דגנב

 המהב לש רידל םנ שמשמ אוה םימעפו ,ךרוצ־ירבד ראשו םיצע לש םסוקמ והז — הרקת

 דצמ .דימת הכרדכ בוהרב ןולל הל ה:כםו תרבועמ איהשכ וא ,לודגה ריקה תעשב ףרוהב

ה ל (2 אכוכ־יב וז הריכ .היפאו לושיבל הלודג הריכ לש המוקמ לתוכל ךומס חתפה ותוא

 תומנסנתט ןה םש ., (8 תורנודו םיציב תוליטמ ןה םש ,תולוגנרת לש לול אוה ,הטמלמ

 תוטמו םילספסו תונחלש לע תולועו ,תיבב תולייטמו תואצוי רקבה־תסכשהבו ,הלילב

 ליבשב ותוא ןיקיסמש ,תוכזכוזט םינבל יושע ,הובגו ךורא רונת — הריכהל ךומס .ןנוצרכ

 וילע םידימעמש הז :וידדצל ולצא םידמוע םילשפס ינשו ,םימשנה־תוטיב תיכה תא םמחל

 ארקנ בלח לש יוחמת וילע (י ןיתפושש הזו ,'רשבה לםפס״ ארקנ רשב לש (4 יוהמת

 אבה םיתלד םע םירסנ לש ןפודו ,הזל הז םיכומסה ,וללה םירונתה ינש ."בלחה לספס,

 ותוא אוה ויצח ,םינשל ותוא םילידבמו תיבה לכ ךרואל הז רחא הזב םיכשמנ םהירחא

 תונוזל תוריד םהש ,םינטק םירדח המכו הסכל קלחתמ ויצחו הבחרהו הלודגה חריד־תיב

 רונתח דגנכ דרוי (6 תיסרח לש ןוטעפ ןימכ הלודגה וז הריד-תיבב .םינכשלו תיבה־ינב לש
ן ימכ , (7 תשר?נ ןהב ןילותו ,וז תסועל וז ,הטמל ותפשב ול תועבט יתשו הרקתה ןמ

 ץוח ,תולילב תיבה תא ריאהל ,םישבי ןימסיק הבג לע םיריעבמו ,תשר השעס התחמ

תשחנ תרונמבו ,ןחלשה לע תורוגסב בלח לש תורנ םיקילדמ הדובכלש ,תבש לילמ

תרעק (4 .םיציבה לע תובשוי (3 .הבוחב וא עלסב ביצי את ,ךיכ (2 .ומצע תודלות (1
.1ומג(186ןו7( 1 .־,םוח (6 .םידימעמ (5 .הלוז
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 .החמש .םוחו רוא שסשכ תנתונ וז תשרבנ .תיבה תרקתב היולתה ,םינק תשש תלעב

 דזיסונכב םיבשוי וא ,חכאלס םישועו ףרוחה תולילב םישטתשס הרואל .תיבה ישנאל ננועו.

 .תובשוי ,תונכשהמ םיתשו תחא םנ םימעפו ,תיבה.ישנמ םישנ .תואנ תוחישב םיעשעתשמו
 -ןושלו תוליכרב םנ בגאו ,תוצונ תטירפב תוקוסע- בלחה לספמ לע וא רשבה לספס לע ודחי

 .ארוק דחאו ולצא ןיבוסמ לכה ,וז תשרבנ ינפל ןחלשה תא םידימעמ תבש־יאצומב .ערה

 ןובאתל םילכואו חור-תחנב םיעמוש ,'רשיה רםם.ו 'ףסוי תלודג, רפס ךותמ םהינפל

 —!ודי? אוה ;רז־יזחה תא ןחלשה לע םילגלגמ םינטקה—הכונח ילילב .םילשובמ ןיסובלוב

 •לש םינמש תורוע םיננטסשכו .ןמושב תויחיפצ םילכואו םיפלקב םיקחשמ םילודגהו ,תרפוע

...הבהאב םינמשמ־ילודלד םילכואו הלילה ותוא לכ תוישעם־ירופס םירפסמו םיבשוי םיזוא

 ;םיכוראו םיטושפ ץע־ילספס :ולאה םילבה בור יפ לע ואצמנ וננקז־וניבא לש ותיבב

 ןימכ תריוצמ ותיעצמאב ויבנ לעו ,םודא ולבש ,םילגר עברא לעב ךורא ןחלש ן םילתכה לצא

ק וחשל , (2 ןינוריסב תורוחשו תונבל הנומש לע הנומש (1 תוצבשמ םע העובר אלבט

 ־תרקתה ןיב תיוזב (4 תואסנולכ יבג לע דמועו יולת תועלצ שלש לעב ץע ןוראו ;(.ו יקקשאה

 .,םימשבל םדה "הכרב לש תופיכו ףסכ יעיבג םיפקשנ וינולח ךרדו ,תיבה עקרק ןיבו

< 6 סט ,םיאולחת ינימ המכל הפי ״ (־י לולבש־תפילק ,גורתאל האנ הספוק ,הכונחל הרונמ

 —תובהזומ תונטק י תוסכ רסירתו םירגבו תחקרמל הנבל תיכובז־ילכו םיעוצעצ־השעמ

 רשפא יאש ,הירלקפסא היולת לתוכ לש ומורב .ותנותח םויב וננקזל ״השרד־תנתמ״

 .םיאור־ וזה החרטה לכ רחאלו ,לספמ יבג לע םילוע ןכ םא אלא ןפוא םושב הב לכתסהל

 .תלעמל ...וינשב שחש ימ לשכ תוחופנ תותסלו םיקורי םינפ — דאמ םינושמ הב םמצע תא

 .,םומ לע בכור אבצ־רש תנומתו ןילפתו תילט ףטועמ ינולפ ןואג תנומת תויולת הירצ ינשמ

 .,םינושמ םייח־ילעב לש תוסיינכ תשבושמ ,"חרזמ" תנומת םנ ,םיבובזמ ויצח לכאנ

."ם^ועל ואב אל ןיידעש

 ןותנ היה ונמזו ,(7ויסומינב רתכומו םכח שיא היה ,הטלש יבא ,םייח יבר
 רמוקמב רשב לש (“ אקסט לעב היה םינש המכ .רובצ־יכרצלו הרותל ויצחו ,ותסנרפל, ויצח
 .םימכח“ידימלתל הנוש היהו ;םרפ לבקל תנמ לע אלש ,תובלמה םעטמ תונברב גהונו
 "לעב היהש םושמ ,האופרב החמומל םג קזחוה םייח יבר .'םוי לכב םיקסופו ארמג םנחב
 גזל החמומה (“ “בלגהש םילוחה תא רקבמ היהו ,וירוענמ שלחו תובואכמ״שיא ,ןויסנ

 השעג אל הלהקה יגיגעבו .אגמואד־יגרקו תוקולע ,הזקהב הכורא םהל תולעהל חילצה
 ופסאנ ,םימשגה תומיב ,תחא תבש יאצוטב .ותצעו םייח יבר ידעלבמ ןטק וא לודג רבד
 ושבלי םידוהיה יכ ,תוכלמה הרזגש השקה הרזגה לע ץעיתהל ידכ ריעה יבוט ולצא
 •לודגה ןחלשה לא םיבשוי םיחרואה .םשארב רוע־תחצמ םע עבוכ ומישיו םירכנ ישובלמ
 :הרידק תחתור תרעובמה הריכה לעו ,הפי־הפי קסוהש רונתה לומו תשרבנה לש הרואל
 •ינימ םה ,ןימח תיתשב םתדבכט ,תיבה־תלעב ,הרש, .ברעה־תדועסל ןיסובלוב האלמ
1ןוטידנוק השעמ (“ ןיקירקיס תוכיתח םע ,הת םוקמב ("י םיקולש םיבשע ינימו םיחרפ 2)— 
 ןימח לש תוסוכב הפ לכב םיפשונ ,סומינכ םישירחמו םיקתוש םיבשוי לכה .רקוס םוקמב
 תא ריעבט דחאו .העילבל העילב ןיב תוקספהבו *תונטק תועילבב טעט“טעט םיתושו

 —רחאה השאר לע ףסכ לש ליתפ-דיטצו רפושכ המוקע תיספיג־הפיפכ איה—ותרטקמ
 ./ןשע הלעמו םופ־םיפ־הטיפ השוע ,ויפ ךותל ,ינשה השארב ןותנה ,הנקה יפ םינכמ
 תאבה העומשה תא תוניתמבו תחנב רסומו ןשע לש םיליגע“־םיליגע ויפמ איצומ רטקמה
.ירויפיטנוטמ האציו הלגלגתנ השדחה הרזגה יכ ,םידיריהט

^04מ6( 0€1 .ן>8ז0פ״וו5( 8 . םינק (4 . םאמ-חאשה. (0£ 81. 3ק68ס>2( 87 .םיעובר (1
(—12 . םילשובמ (8<1. 10ן)10ג88>1ו9( 1 .סכמ (8 .ץרא־ךרד יגהנמב יקב (7 ־\ור לע םיקתשמ—הארנכ (11
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 ינודא :אנשיל יאהכ רסאו אבו ותעדב ךלסנ (השעסה ער ערש ירויפיטגוס הארשכ״—
 !יתית־אכיהס — ...םינויליס ךכו ךכ םהיסד ךל ןתונ ינאו ךידוהי תא יל רוכס ! ךלסה
 ץפח־תטיקנו ףכ־תעיקתב ןינעה םירטונ םידדצה ינש ,םירבדה רוציק .ךלמה ובישט
 לבגומה ןטול קלסל ביחתט אוה רתוסהו ...המידק ימד ןתטו דמוע ירוישיטנומו , יעבדכ
 וכרדכ ,ךלמה ול ךלוה תירחש־תש רחאל ...ם י ד ו ה י ה — רמולכ .הרוחסה תלבקב
 הפ ינפמ ,רטסינימה ול לאוש !ךלמה ינודא - .וילע החז ותעדו טאניסהל (םוי לכב
 קוחשב ךלמה ול ריזחה . ,השעמה ךכו ךכ — ? השוע הז המ החמשלו ךילע החז ךתעד
 ינודא —.ידוהי תא םויה יתרכמ ךכו ךכב ,בוט קסע םויה יתישע ,םיבוהצ וינפו םיענ

 חקמ חקמה ?תישע תאז המ ,ויפכ תא קפוסו םסותשסו להבנ ,רטסינימה רמא !ךלמה
 תוכלמ לש תואפקנפו (ז תוארתפידמ קדצ ןובשח איצומ אוה ורובד ידכ ךותו !תועט
 הלש תיברה ,םידוהיה — רמולכ ,וז הרוחסש ,ןבל יבג לע רוחש ,רוריבב ול הארמו
,"התע לטונ אוהש ,היוש חקמ לע הברה הלוע םינש המכ ךשמב

 םידוהיה תא שיבלהל האלפנה הצעה תא רטסינימה איצמה חקמה תא לטבל ידכו
 םייח יבר .״ותרוחס״ תא תחקל ואובב ירויפיטנומ םריכי אל ןעמל ,״םיזנכשא״ ידגב
 הטופקהב .השדחה הרזגה לע םירעהל ךיא תוצע ןתונ אוהו ,רופסה תתמאב קפס ליטמ
 הל תתל ידכ .דחא רותפכו דחא רפת דוע הל ףיסוהלו הירוחאמ קדס תושעל רשפא
 וינפלמ תכשמנ רוע לש הקיספו וידדצל ול תופוקז םינזא יתשש .רועה עבוכבו ;(2 גיז תרוצ
 לע ואלפתה- ריעה יבוט .״תיזנכשא, החצמל היהתו הקיספה תא תוטהל שי ,ןזאל ןזאמ
.בל יבוטו םיחטש ואציו ,המכוחמה הצעה

 ,ותעד תוחידב ליבשב ןטקה יל׳המלש תא םיבבחמ ויה םייח יבר לש ותיב ינב לכ .
 היה דוהיב .תיבה יאב לש הנושמ רובדו הרז העונת לכ תוקחל ונורשכו ולכש תופירח
 .תסנכה־־תיבב תונחתו תולפת םישנל האירקמה ,תינמגרותמה ליטי ג תא תוקחל בהוא
 תא תקשנמ איה דציכ :הישעמבו הנויבצבו התרוצב לוכיבכ ליטיג התארנו-וינפ הועמ״
 רוענ ינשהו ,הנימי די וכותל טלוק דחאה הדי-תיב הילעש "אפוי,הו ,התסינכב הזוזמה
 דציכ ;ןח בורב "!תועשומל לא, תרמואו היתפש תמקועאיה דציכ ;ןויפרב יולתו קירו
 תחת הדי (5 תסיפ ,תדרוי תחאו הלוע תחא ףתכש דע לותחכ הבג תא תפפוכ איה
 היניע תאשונ ,המטוח תענענמו הינפ תטמקמ איה דציכו ,היחל לע תחא עבצאו הרטנס

 הניא ומא םגו ,םיקחושו יל׳הטלש ילולעתב םיאור לכה .״תונחת ןושלב תרבדמו םורמל ־
 ,אנ ןתמה :המטוח לע עבצאב וילע תמיאמ איהש אלא ,קוחשמ קפאתהל הלוכי
״... אבאל רפסא ינא !האנ רוחב ,ןתמה

 תא שדח דמלמ ול אצמו ,זרוזמהו ריהמה ,ןובנה ונב לש וכרע תא ריכה באהו
 הברמו עונצו וינע ,הרצק היאר לעבו שוחכ םדא היה, הז .ינבוארה אפיל
 האגה ותריד , םינקותמה ויגהנמו וביט .ונמיה החונ תוירבה חורו תוירבל חונ ,הקיתשב
 ,דמול אל ןמא היה אפיל .״וב שי םישרח“סכח ץוצינש ,וילע וזירכה םייקנה ותיב ילכו
 האנה םושמ אלא רכש לבקל ידכ אל ,לאוש לכל םיגוש םיעוצעצו םירויצ ריצמו תרוחה
 תוקוסע וידיו ויפמ דמלמו שארב בשוי היה דומלה תעשב, .ותונמאמ ול שיש חור־תרוקו
 “ירבדמ ותלטבמ התיה אל וז הכאלמו ,םתוח־חותפו רויצ ןוגכ ,תואנה תוכאלמהמ תחאב
 םוככ ושפנל הפי התיהו ,רתויב ותזרזט התיה איה הברדא ,דומלה ךרד תבכעמו הרות
 רואמ תוטהלתמ ויניעו ,תוילגרמ קיפמ עבונ לחנכ השענ ויפ״ .׳ טוידה לעופ לש ופוגל ןיי

*׳׳וירבד תא אטצב התושו ובר תרותל ושפנ התלכ ,אוה ףא טהלתמ וחור דימלתהו ,הרות

■פסז!> !3 ,סמןזקל (2 • תרבוח-רממד (!
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 ,ך״נתה לכ תא ונבל דטלל הוצ ,׳ןושל לעב, היהו הצילמה תא בהאש ,םייח יבר
 ,עובשה רדסמ הנושארה השרפה תא קר םהה םיטיב םהינבל םידמלמ ויה תובאה לכש תחת
 וררוע םהיתונויזחו םיאיבנה תוצילמו .(י תוניט ידיל אב ארקמב קוסעל הברמה יכ םבשחב
 לעבו םקונ ,ארונו לודנ ןודא תומדב תואבצה יהלא האר״ו ,יל׳המלש לש זעה ונוימד תא
 רבעש םעפ לכבו .ירזכא תבט הבט אוה עשפ־רבד לכ לעו ,ודיב העוצר זחוא ,המח
 התש וא ,ןמא הנע אלו חכש ,ותלפתב תחא הבת לע גלדש ןוגכ ,גגושב הלק הריבע
 :ובלב רמאו להבתנ — ושאר ערפו ךכחתנ וא ,״ונילע,ב קקר אל ,״לבהש, ךרב אלו םימ
.״! (3 יתימדנ יכ יל יוא ,יוא,

 תוזירזה ,תוחילסל המכשהה, .״םיארונ םימי,ב אטח ארי יל׳הטלש היה דותיב
 תושקבו תולפת לש בוצעה ןוגגה ,היכבהו בוביה ,תורבקה־תיבלו תסנבה״תיבל הצירהו
 ,הרתי המיא וילע וליטה הלא לכ—'תיבה יגב לכ לשו אמאלש םיבוצעו םימועז םינפו
 ארוקה לוקמ םיזגרנ םימשו ,ןטשהו םיפרש ,ןיד אסכ לע בשוי ךלמ לא ןוזחב האור היהו
 היה אל (3 שפג־יחפו רעצ בורמו, .םדא״ינב לש םהישעמ לוקשלו תונורכזה״רפס איבהל
 םילכאמה ראשו שבדב חופתה אלו תפלהו םיגדה אל ,ולכ בוט־םוי לש ומצע לכ ול אחינ
 (4 םיגיפמ ויה ,״םיארונה םימיה, ינפל הריעהל םיאבה ,םירפכה ידוהי םלוא .״םיברעה
 ,בשו רבוע ןיאמ הנשה תומי לכב הנופלד איה החכשנו הבוזע .הרוחשה-הרמה תא טעמ
 תונועט תולגע .בושיה ןמ הכותל םיאבה ,םדא־ינבמ הטוהו תדקפנ איה םיארונ־םיטי ינפלו
 תוכשמנו תוכלוה ,םיתופכ םילוגנרתו ןוזמ םיאלט םיקשו תוליבחו תותסכו םירכ ,םישנו ףט
 דחא לכ ,םיסנכנה רפכה ינב תארקל םיאצוי םירענ םע םינקז םיתבה־ילעב .תובוחרב
 םינוע םדצט םיסנכנהו ...םטולשב םילאושו םהינפל םידמוע ,ולצא ןסכאתטש הז תארקל
 'עקפתנ הלגע לש ןדס :ךרדב םתוא תורוקה לכ תאו םיסנ״ישעטו תוערואמ םירפסמו
 השא ,חרפו ולגרבש העוצרה הרתוה תופכ לוגנרת ,ףחזטנ רשג , לפנ ערכ סוס ,םאתפ
 "לטונה, תכרבב םיבייח לכהו ,טיטב העבטנו הכפהנ הלגע ,הוזחא הדיל־ילבח תרבועמ
 ,םהילעב םע רפכה ןמ ואבו וררגנש םירגה ולא ,(•'םירפוכ־םיבלכ .הנכסה ןמ םולשב ואציש
 ."םתדעב םינש־קורחו הטירמ ,הכישנו החיבנ הנהו ,םיחרזאה םיבלכה תא םהילע םיזיגרמ
 .ותיב ינב םע הריעה אבה ,םייחר־רפכ שיא ,א נ ח ןסכאתמ היה םייח יבר תיבב
,תודבכב םיעסונה תא תכשומ הנקזה ותסוס התיה ךרדה לכ

 דובכלו הנופלד דובכלו ,הינתמ זועב הרגח-הנופלדל בורק העינה ,ןיגוריסל זודסועו תכשומ,
 תרהודו ןהיפלט המירמ ,הינזא תפקוז ,הבנז תלשפמ איה ןורקה לע ןאכב םיבוסמה לכ
 . םינפואה שער לוקבו הודחו הצידב ,הציפקב ןורנ־תיוטנו (7 הפופט ריעה ךותל תסנכנו
 חסכו !אב אנה תיב !אב אנה תיב ,ךרד ונפ :רמואו רשבמכ הינפל ץר בלכה קיצוצו

 ינפמ ויתומצע רמושו דאמ רהזנ אוה ןכ יפ לע ףא ,וז הוצמ־תוחילשב אוה דורט אלש
 לע םיהות סה—ושגפנ .םהיפ־לבהב והוקיזי אלש ,תובוחרב םיבבוסה ,ריעה יבלכ
 םולש בישמו םהב חירמ אוהו !םכילע םולש :רמולכ .םמטוחב וב םיחירמ (8 ונקנק
 רטפתמ אוה דימ דובכה ינפמ םנקנקב ההותו חירמש ןויכ אלא ,הברה ההוש וניאו ,וסטוחב
 ךותל הלועו יל׳הטלש ספטמ ,םידרוי אנח לש ותיב־ינבו הסוסה הדמע ...וכרדל ץרו םהמ
 םינפואה ןיב םידמועו םייולת י םינשו ומע םילוע ,הבבושה אירבחה ילעבמ ,וירבח . ןורקה
 רוקעתש ,הסוסה לע םירזוגו הלנעה־תובעב םיכשומ .םהידיב וב םיזחואו ןורקה ירוחאמ
םיארוקו םיקעוצ ,םיתששכ םיקרוש ,העוצרב התוא םיכמו טוש הילע םיפינמ .ךלתו הילנר

.א3)־א38ז€8>1—ההת ;יתוא םיקדיב :ןבומב (8 • תולקנ תכלוהו תפפוסמ (7
,חיתוסיפ (6 .םיירפב (5 .םיהיגמו םיאיצומ (4 .שפנ־תמנע (3 .יתרזגנ (2 .תוסרוקיפא(!
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 ,תיבה ינפל תיטעוס תועישפ החרנ־לע תעשופ וזה הבולעהו !אייה ,׳.ז אייה :דחא לוק
 תורעש ונמס שלות דחא לכו ,לדלודמה הבנז תא םיקדוב הרובחה-ינב .תדמועו תחנאתמ
 ־ינעלב ומע םירבדמ .קיצוצב הדובעה רדס םיליחתמו ןורקה לעמ םידרוי—ושלת .וחכ יט
 אוה דציכו ,חבינ איד דציכ "םידומלב ותוא םינחובו ,םיבלכ ןושל .תרחא ןושלבו הפש
 םיכילשמ ,דובבה־תא־ייבו דגנמ ומע םיקסעתמו םידמוע הלחתמ .תונורחאה ויפכ לע דקרמ
 ףטח !לוכאו ףוטה ,ליקיצוצ ,לוכאו ףוטח נ הענכהב ול םירמואו םחל-יתותסו םירורפ וינפל
 םיחכושו י2וב םג םבלש דע טעמ־טעמ וילא םיברקתמ ךכ רחא .םיקחשמו םינהנ לכה—לכאו
 רבש—רבש תקעזו הקד החיבנ לוק ,ןבא תקירז וז תוברקתה לש הפוסו .ץרא־ךרד גהנמ
.'תומצע רבש וא לנר

 .םינושמ ול םיארנה ,אגח לש ותיב ינבב םנ הקושתב לכתסמו ןינעתט היה יל׳המלש
 םירויצבו םינוונב 8̂םירמונמ ,םישדח ןהישובלמו ,ןהילנרב םיסנ תואקמזופו םילענ-תודליה,.
 .ןהיפב הנותנ תחא עבצאו ,תוטיבמו לנע לשכ תולודגה ןהיניע תודימעמ ;םינושמ םיציצו•

 םידמוע ,"ליטלח״ו תפנצמו תופנכ־עבראו םיסנכמו תנותכ ,םישדח םידגב ישבולמ םידליה
 םירבדמ ,םהיריחנב םישמשממו םמטוח שארב םיזחוא ,םינפ-רתסהבו השובב שאד״ייולת
 ךותל םהיפמ חכב אצוי הנושמ קוחש םאתפו ,םיקתושו םהל םיקעוצ ,םינוע םניאו םהילא•

 אלא, רפכה־ינב לש םרובד ץא ."םדגב־ףנכב םמטוח תא םיחנקמו םיקחוש ,םדי־תסיפ
 הליכאה תעשב תותסלה תעונתו הסיעלה .הטיעל אלא םתליכא ןיאו םיתפש תוטבלתה
 חפנמו חופמ השענ םהיפ העיטנו העימג לכבו ,םינוריעה םדא־ינב ךרדכ אלש םלצא תושענ
 ןדמלה ,םייח יבר לומ רתויב םיטוידהו םיסג וארנ האירבהו הטושפה ותשאו אנח ."לוקב
 היתועידיב הרש השמתשה דוהיב .םישגה ירפס לכב תדמולטהו השלחה ,ותשא הרשו ,גונעה
 ,ללפתהל המ ןתדמלמו תסנבהיתיבב םישנל הארוה הרוט, התיה איה .םיארונה םיטיב
 .תולהתו תולפת ירבד ןהינפל הארוקו ,״השודק״ ןידקור יתמיאו הלפתב ןידמוע יתמיא
 ,םש הל שי םיפירח םימס ינימ ראשו ,ענצומ םוקמב םישנ־תרזעב הל ןכומ ןוטיל-הופתו.

 י־רג״ל תוליתפ תעלוק הרש התיה םירופכה־םוי ינפל .״תופלעתמ םישנ שפנו השפנ בשיל
 התיהש טוחו טוח לכ לעו ,תיבב םיריאמש ,״םייחה רנ,לו ,תסנכה־תיבב םיקילדמש ,״המשנה.

.הטע תוכובו התוא תופיקמ התנוכשט םישנה לכו ,הדחוימ הנחת עמדב הארוק התיה החיגמ
 ונוימדב רתו האר רבכו ,ך״נת דמול ליחתהש םוימ םינש יתש יל׳המלשל ורבע אל

 הגופלדב אוה" .םדקה. תוארמ לכ תא םהיטרפל תעדל ריכהו ,תואלפנו תוקוחר תוצרא המב
 תחתו חלטה־םי. ףוחבו הלפשבו רהג ,הברעבו רבדמב ,ארמט ינולאב ותמשנו וחודו.

 ,תידודשאו םוגרת ןושל ,תימרא ,שדקה ןושל םירבדמש םישנא וינפל .הגספה (1 ״תורשא
 םירומחו ,םילמג לעו תונותא לע םיבכור , םילהאב םיבשוי םדא־ינב—ותקשנ ןכשמ םוקמב
 םיכלוה ,תודאנט םימ םיתושו שבדב תדויפצו תוצמ יקיקר םילכוא ;(5 םיתפשמה ןיב םיצבור•
 ."םלועה ךרדכ לכה ,םהימטוח לע םימזנו ,םינידסו םיליעמ יפוטע ,םיסנכמ אלבו ףחי
 תחתו ,ללכ יל׳המלש ריכה אל ,היתויחו היחמצ ,הב בשוי אוהש ץראה עבט תא.
 םירמתו םימרכ ,(9 הנבלחו (״ תלחשו ( ףטנ ,(״ םיאדוד, ובל הארמב דימת האר תאז;
 ימיב ("שחתה תא ערי תויחה יניממ .רפוג־יצעו (" םיטש־יצע ,םיתיזו םינומרו םינאת!•־

 םדטלטש ,יבצה תאו ,תוזעו הרובג לארשי יגב תא םידמלמש ,רמנהו יראה תא ,השמ
 לודגה (1*םארה תאו ,םירה ףלא לע ץבורה ,רבה־רוש תא ,םילהובמו םיפוחד ותומכ ץורל
תא עדי םישמרה יניממ .ומטוח אלא לובטה תעשב הבתל וסינכה אלש ,רובת רהב

( 61 .יהמ (1 1ממשז€8 ח0ק6̂ן> ת2 .(ז0א4( 8 .םינוש םיעבצו תורהנב םיעובצ (3 .מ€ 6ז0
1. 7^ן8ז0ן1>ו (6 . הערם״יערגפ (^ .8( 888^7803 0832)101*. ).( 1848881 • בוס וחירש רפוכ (8
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 *■תיבל םינבאה ועקבנ ובז׳ תושמשהךיב תבש־ברע ארבנש ,(9 רימשה תא ,(ז ןופיפשה
 ,רימשה תא איבהש ,ארב אלונגרתו רותח •ןזוא עדי תופועה •יניטמו ,םינכ־יציבו ,שדקמה
 ,םיזרא תואמ שלש הרבשו םיכרכ םישש •העבטו תחא םעפ הלפנ ותציבש ,(3אנכוי-רבו
 הלודג האנק אופא אנק יל׳המלש ."ויפנכב המח־לגלג ההכמש לודגה ףועה ,ידש זיזו

 ץראל הלועה ,הרוצ־לעבו םרבה־בע ,המוק־לפשןקז ,יביזור שיא םוחנ יברב
 ידכ לארשי .תוצופתב םינש המכ הז בבוס ןקז ותוא .ויניעב לכה םש האריו ,לארשי
 .תא ןימזה םייח יברו ,הקותרה וכרדל ותאצ םרטב תובדנ ץבקלו ״םולשב םהמ רטפתהל"
 לע .בוט-סויו תבש ילילבב תשוחנה-תורוגמ ודובכל קילדהו ,ברעה“תדועסל ןוגהה חרואה
 סיתיזה־־רה לע ,הלפכטה“תרעט לעו יברעט־לתוכ לע החיש ירבדב״ םיכיראמ ויה ןחלשה
 םיגאת לע הקותמ החישב ןיריטפמו ,הברה םירבקו תוברוח ראש לעו ונמא לחר רבק לעו
 םיעלובו םילכואב םיארנ ןיבוסמה .םיבורחו ןפגה ירפ לעו ןפגה לע ,םינומרו םירמתו

 אוה ולאכ ,רפסמו רבדמ ,אוה ינרבד םוחנ יברו ;האנה בורמ תוקיהבמ םהיניעו ,םקור
.״ויניעב לכה תא הארו םשט התע אב

 וילע וליטהו יל׳הטלש לש ונוימד תא וררוע תוחורו םידשב תודנאה“ירופס םג
 .םיכלהמ ויה ,תועש עשתב ,ףרוחה תולילב., "רדח״ה ןמ וירבח םע אצישכ .הרתי המיא
 תלפוקמה ודי תסיפ ךותל שיא םיעקות ,החטשבו הגר לוקב םדיבש רייג לש םיסנפ רואל
 ,לודגה תסגכה״תיבל בורק ועיגהש ןויכו ;תוחופנה םהיתותסלב םיפפותמו הרצוצחכ
 וילע ורבעו םהיפ םתתסנ ,ןקז־־ילעב םידוהי ירבדל ,הליל לכב םש םיללפתמ םיתמהש
 היה ןכ .״םבל יקמעמב ״לארשי עמש״ םיקעוצו תיציצב םיזחוא ,לודג ארומבו !;זפחב
 שרגל הגופלרל םיקרפל אבה ,הילא יבר םשה־לעב הארמל וירבא לכב עזעדזמ יל׳המלש
 .ןיעה-םותםו ןקזה־ךרא ,תואפה־לדג ידוהי היה הז .תועימקו םישחלב םיקיזמו םילוגלג
 קש לטוג ,םהילא ול שיש הט־רבד ליבשב םידשה תא ליהקמ״ אוה יכ ,וילע םירפסמ
 תא טוקלל העבשהבו שחל־ירבדב םהילע רזוגו ,םיטשה תוחור עבראל םרזפטו ןיטשטוש
 ויהי דחא עגרו ךרפב םתוא ודיבעי אל םאש ,קשה ךותל םריזחהלו דחא דע ןימשמושה
 ,ץמשמוש תטיקלב םקיסעה אלו חכש תחא םעפ .וקיזי אלש םהל רשפא יא הכאלטמ םילטב
 דחא רק לילב יל׳הטלש רזחשכ .׳ וניע תא ורקנו איקוב־תיב לש ןילוגנרתכ וילע ורבח
.לוק עימשי אלש ול וזמרו םימעזנ םיגפב תיבה יגב והולבק ,ורדחמ

 שיא ,םימוגע םיבשוי םידליה .דחא ןיא םירבנהס ףא ,םש הניא ומא ,ההכ רוא תיבכ.
 יבג לע הלעו יאשחב עשפו וילגר תיעגצא ישאר לע דסע ? השעי המו .ומצעל תיוז־ןרקב
 לודגה' ויחא תרידל שמשמש ,רדחה ןמ .וב שיגרמ ןיאו ,הניצה יגסמ םש םמחתהל רונתה
 ומוקממ לכתסטו בנגתמ ,ותטוק־אלט חטתשנ .ויניעל הגנ לודג. רוא . רונתה רבעב ,ותשאו
 לש התטס הנה .דחפמ רמס ורשבו םמותשנו האר .םש רדחה ךותכ השענ המ תוארל
 וילע תויולת רנה רואל תוצנצנתמ םיטחמ לש <4 תואירונאר ןוליוה ןמ םינפל תדמוע ותםינ
 •אמוג ומוקמ לעו םשמ קלתשנ רונתה דיל ךומס דימת דטועה לספסה הזו .ופיס רעו ושארט
 םיסמ יניס ריטקמ ,רוחש לוגנרת דיב זחוא והארמ ארונ םדא תומדכו .חותפ רבקכ עקרקב
 חרבה לוקב שהלמו ושארב ליננרתה תא הכמ אוה םיתניבו ,תוליהבמ תויועה וינפ הועמו

 ,ךליאו ךליא ןדדצמו ויניע שטול .'לאירמש ,םורמ ,יזןםך?א ,הזןי1מ ,זמנרדןא״ :הנושט
 .אוה ולאכ " ודיב ענענמ ,ולגרב טעוב ...ץ6צ5 ,ץשימ ,ן״פימ :רסואו שחלמו הפב חסנס
 לע לוגנרתה תא ופורגאב הבס אוה ויפמ איצומ אוהש *ןיפצמ" הלט לכבו ,וביוא םע ששוגתמ
.עמשנ ןוליוה ירוחאמ ףא ,באכה ינפס רפרפמו רגרגמו העונ הזה בולעהש דע ,הבר הבט ושאר

.תוציבק (4 .ידגא ףיע (3 . תידגא תעלות (2 ,•ברסמו ןפק שחנ (1



247השדחה ונתורפס

 ההוש ,רתויכ ושוג תא ענענמ ליחתה הד הנושמ םדא־ןבו ,תובבל רבוש הקנאו הקעצ לוק
 נ רמואו םהונ ,וסרב ךותמ אצוי לוקה ולאכ ,המיהנב םירבד לוק *איצומו ותמישנ תא
 רתרנרנב לוגנרתה תא וחוא םישחלה תרימא תעשבו .*אינימלסש קיבשסבי השיח אבקלת.

 ךותל וליטמו וקנוח ,םירושכ־םוי ברעב הרשכ־לוננרתל ןישועש ומכ ,ושארל ביבס וכבסמו
< 1 ללונה תא םותסל קיספה אל .הלחתבכ ומוקמל רווח לסשסהו—הרסעב והסבמו אסונה

 ןשאר תוטישומ תחא השאי ומא .הקד היבכ לוק הטעו ,הלודג הקעצ ןוליוה ירוחאמ העמשנ
■ *!רכז ןב דלונ ,בוט־לזמ :תורמואו תורשבמ ,תועיריה ןיבמ תחאכ

. (3תולוכסאה תרזג יל׳המלש חור תא הזיגרה םשה״לעב ילולעתמ תוחפ אל
 ־תדמ' ,יוא" .תמל םיכובש ומכ ,יכבו הקעצ לוק עמש ,וירוה תיבל תחא םעפ בששכ
 —!ונילע הרזגנ הער הרזג — הבל לע תחפטמו ומא הרש תננוקמ — וגב העגפ ןידה•

 ,יל׳המלש םג ךביו ."םהידי יתשב םשאר םיככוחו יכבב םידליה םינוע — !אט־טא ,אמ־טא
 ונוימדב האר העש התואבו ,תולוכסאב דומלל לארשי ירענ לע תוכלמה הרזגש ול עדונ יכ
 דוחיב ."םיטושב ורשב םישדו דומעה לע ותוא םיחתומ ,ותוא םיספות םיניוזמ ליח־ישנא"
 תא חפקל תודיתע ןה יכ םגאדב ,תולוכסאה לע ריעה תא שיערהל םידמלמה וברה
 םעה תא וררועו ,לארשיב הלכשהה ץיפמ ,לטנליל תא םיללקמ ויה םה .םתסנרפ
 הנושארה תינעתה התיה וז .םינונחתבו הלפתב םירבקה לע חטתשהלו רובצ̂תיגעת רוזגל
 םייוגה וליפאו ,דפסמבו יכבב ץיקה ותוא לכ רבע הככ .וייחב יל׳המלש הנעתהש
 ורהמיו ,דבלב תובא־תוכזו םגה לע וכמס אל הנופלד ינבו .םילבאכ וארנ ריעבש םיטעומה
 יל׳המלש םג .הרזגה רי םגישת אלש ידכ ,הפוחל םסינכהלו םינטקה םהינב תא אישהל
 תוקוניתה ראש םע םיטושב םתוא רסיל ופיצוהש יפ לע ףא ,םינתחל ויהש וירבחב אנק
.םנ ךרדב "הלהב״ה ןמ לצנש אלא ,םהומכ הלכב הקשח ושפנו ,בר“תיבב

 ,שרדמה־תיבב דומלל אבו ״רדח״ה ןמ אצי ,הגש הרשע־יתשע רענהל ואלמשכ
 הלעש םרוק ותנשמ וריעה םימעפו ,ויקסעמ הנפנשכ ,וקרפ תא םוי לכב ול הנש ויבא
 הדגאה־ירופס ויה העש התואבו .שרדמה ־תיבב הרות דומלל ומע ךלהמ היהו רחשה־דוטע
.יל׳המלש לש וגורכזב םיפלוח הלאה לע

י✓

 הדובעהש ,ול המור . עיקרב םהיתורמשמב םידמוע םיבכוכו חרי ,הנישב העוקש ריעה,
 !ובשונ תינופצ חור :ובלב רמוא אוה—וינפ לע ףולחישכ לק חור . םורמב העש התוא הבר
 היהו ,ותטסס הלעמל יולתה ,דוד לש רונכב רבעשל תבשונ התיהש חורה התוא ,םורממ
 לש רבגה יסנכ תחתמ האב תינופצ חור—םיתבה דחאב םילוגנרת <3 ועקעק .וילאט ןנגמ
 רופצ .םיננרמ ןדע־ןנ ינליא—םינגב םיצע ועז .הטמ לש םירבגה יסיכב תעגונו הלעט
 ולא—הליל יסיסר ויתורעשו לט אלטנ ושאר .הנויכ תמהנמ לוק־תב וז—םש תצייצמ
 תלבאתמ ,הניכש לש הממד לוק ול עמשנ הלילה תממדב .לוכיבכ ויניעמ תורשונ תועמד
 לשאב הולא דוס ,המוד .הבוצעה הנבלה תרוצב ול הארנ הנובצעו הז הרעצו ,הינב לע
 ובל ,שנרתטו ךלוה יל׳המלש לש וחור .הלילה תכשחב תמשנמ ידש תמשנו ,ךלהתמ
.*המיענבו חור־תחגב המשל הרות דמולו ררועתמ אוהו ,שדק יעונענו הריש אלמ

 ליחתמ אוה .הרות לוטב ידיל ףוס ףוס ואיבה רענב היהש יטויפה ץוצינה םלוא
 .הדלותה ויז לע גנעתהלו םירעיו תודשב לייטל אצויו ,שררמה־תיבמ םיתעל בנגתמ
 ,הרועשו הטח ,ןגד לש תושחול םילבש ןיבמ ומע תרפסמ ,היגפ ול הריאמ וז ןח־תלעי,
ךשמתמו רעיה יכבסב עקובה ,רוא (♦ יספ ןמו תונליא לש םיפנעה יעונענב ול תזמור

.יו? (4 .ורקרק (3 , רפסה־יהב (2 .רובה ־םכמ (1



ץיבומארבא בקעי םולע218

 השעמ בוזא לש רכו , אשד לש םידברמ לע חטתשמ אוה, /וילע הושת רדהו דוה ,ךלוהו
 וינפל השועו ,ול תקשונו ויתורעש תלסלסמ ,םינדע חור וילע הבישמ איהו ,ויתושארמ םקור
 דחא לכ ול םינוע םירפצ להקב רישה־־ילעבו תואלפנ ולוקב םיערמ רימזה .יגניחו־־ילולה
 יט ,הרודנפ לש המיהנב יטו רונכ לש הקד המיענב יט ,הקירשב יטו ףוצפצב ימ ,ולוקכ
 תופוע .םכותב עמשנ םירקב תייעגו םיסוס תלהצ ,ןאצ לוק םג ,העיקתב יטו העורתב
 תודקרטו תוסט םינועבצו רקי םהושב תוטשוקמ םימרכ *ירפצ ,תונליאה לע תולוחמב םיאצוי
 ״׳ ונמלועב גנועו יפוי ,החמשו ןושש .המדאב ריצח ןיבב םידקור בגחהו רוצרצה ,ריואב
 ובלו ,שרדטה“תיבמ רזוח אוה יכ ,רמואו וירוה תא המרמ אוה וילויטמ יל׳הטלש בושב
 (י ןיסלופמ ,םגהיג לש הנידמ אריתמ אוהו .וידומלט ולוטב לע ומכ וז תעד*תבגג לע והכמ
 ררועתמ הבושת רוהרה .םהב םינודנ םיעשרהש תירפגו שא יי הגו הלבח־יבאלט ,ארונד
 הרוכעה לעו הרותה לע ךליאו ןאכמ תבשל ותעדב רטונו םלועה ןמ האנה רידמ אוהו ,ובלב
 ,לי דא רפ תא וב הרגמו ויתולובחתב וחידהל ףיסומ ערה *רציה םלוא ;שרדמה ־תיבכ
 םידליה םע דימת תקחשמ התיהש ,םינכשה דחא תב ,וז הנטק הביר .ןח־תלעיו האנ הלותב
 הואתטו דמוח ובלו ,ראות־תפי הטלעל יל׳הטלש יניעב םאתפ התיה ,םייח יבר תיבב
 יגפמ אלא אריתמ וניאו ,דוע אטחי אלש ,ורדנ תא חכוש אוה ,יאשחב הב לכתסהל
 תומולעת עדוי אוה אטש ,תיבה ישנאמ דחא לכב דשוחו" בנגכ אוה רהזנ .ןיע־תיארמ
."תיכוכז-ילכ יושע ולאכ ,ובל

 ,ומחנ־תבשב היה השעמה .ודוס הלגתנו טעמ דועו ,יל׳הטלש רהזנ אל תחא םעפ
 הינפל תועובש ינש וא דחא עובש .םילודגה םע םינטקה לארשי ינבל הדועסו החטש םוי״
 דחא המצעל הנממ תחא לכו ,תורובח־תורובח םיצבקתמ ,הדועסה לע םיעימשמ םינטקה
 לכ ,םידליל תלוכמ תאבה ןמז ךליאו העש התואמו .(2יוחמתה לע חקפל אירבחה ןמ
 ןיקדוב ןיאו ןוצרב לבקתמ לכה , הבנגב וא תורשכב ודיל אבה לכמ א־במ רחא
 ןמ הבונג תפלו ,וכרצ לכ לשבתנ אלש ,קורי חופת ,הלח תסורפ איבמ תז .תונוזמל
 .המונצ םחל תכיתחו ,וינפ ומכרכתנ ולושב בורמש ,לודג אושק איבמ הזו /סמיצ,ל ןבומה
 ןושש לוק ,םירהצ לש הגיש רחאלו, .״חילמ לש בנזב דחאו ,םילצבו ןוגצב אב דחא
 םקלח ולטנש תודליו םידלי תולהצמ לוק ,םייח יבר תיב ינפל בוחרב עמשנ החמש לוקו
 ,םינושט םיארנו ,תולשובמ (־ תוינמכוא תליכאמ םהיפל רוחש םפש ,םתצק .יוחמתה ןמ
 םיבר /המחלמב םויה םתרובגל םיקהבומ םינמס —םטוח״יטרוסטו תותסל-יחופג םתצקו
 םילשהל ורהמש אלא ,והערב התיה שיא דיו ,הדועסה תעשב םקלחב וקפתסה אל םידליהמ
 ירחא ףדרש ,יל׳הטלש םג היה םיקחשמה ןיבו .הבורמ קוחשהו רצק םויה יכ ,םהיניב
 אבטצאה לע היפונכב ובשיש ,תונכשה םישגה .הב לכתסהל העבש אל וניעו לידארפ
 ןינעמ ןתעד תא דימ החיסה ןהלש טופטפה־תואתש אלא ,רבדכ ושיגרה ,תיבה יגפל
...םיבהאנה רשואל — ןינעל

 רוזחל ול השק היה ,אוה-ךורב“שודקה לש ומלוע תוגונעתמ יל׳המלש םעטש ןויכמו
 םדא“יגבו םיעושעש ול שקבמ היהו — הכ דע וב ןותנ היהש ןוימדה־־םלועלו וידומלל
 חל חור ,ןנועמו רירגס םוי םתס וא, ,םימשגה תפוקתב .םחמע חישל וחורל םיבורק
 םירוחש םיאלט ,האלוטמו הלב המלשבכ םיבעב םיפטעתמ ,םירדקתמ םימשה ,בשונ רקו

 התוא —תוירבה לכב הרוחש־הרמ םיקרוזו םיפעוז םהינפו ,ןמיהב־םיצומא םיאלט יבג לע
 ךרקב בשוי רענה .ןותמו ךורא ,שוחכ ידוהי ,אחפנ קיזייא לצא אב יל׳המלש העש
 לוקב בשנמ ןשיו לודנ חופמ .הטלע .לכתסמו ובל־ירוהרהב, עקתשמ ,אחפנ״יב לש תיוז■
ינבכו שא-ילחנ ךותמ םילוע תוצוצינ לזרבה־רוכ ךותל הכישנו הבישנ לכבו ,הדררצ“הממ1
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 לע הלוע הרותב בותכש הזחטה ותואו ,לכתסמ יל׳המלש .םש םידקורו םיפפועמ ףשר
 .וינפל שא דיפלו ןשע רונת הנהו—םנמנתמו בוצע הטלעב בשויםרבא ,האב^שטשה :ותעד

ינימ .םהירחא םילוע ,ונוימד ידילי ,יל׳המלש ירוהרהו ,םידקורו ףוע םיהיבגמ ףשר״ינב ן
םיכלוהו ,תוצוצינ לש םיגחטה־תלוחמ ךותב םיפרפרמ ,ול םיארנ םינושמ םיפוצרפו תורוצ .
,םסק-תונומת לש םיאלפומ תומלועב םמ יל׳הטלש חורש רועבו .'דעמ לתוכה לע םיספטמו י

 וזחוא ,ןבולמ לזרב תשע שא-יבהל ךותמ, איצומה ,קיזייא לש םיריאמה וינפ ול םיארנ
קזח שיטפ ,ודננכ םיפתכ-לעבו אירב רוחבו ,סנרוקב וילע שיקמו ןדסה יבנ לע 1• תבצב י
בהוא יכ ,ויתוריקחו ויתוחידב תא קיזייא עימשמ ךכ ךותבו ."ותכ עורזב וילע שיקמו ודיב !

 אל םשגה תופטש ידב ,הלעמל אלו הטמל ויריחנ םטוחה .״רבד לכ תילכתל״ רוקחל אוה
 ןמ םיגרבד םג .םיבובזה תא ובג לעמ שרגל ידכ ,סוסל ןתינ בנזהו ;וכותל תודרוי הנייהת

। ותשרחמב אב הז, .םשימשת*ילב תא םש ןקתל םיאבה םיבר יכ ,אחפג־יבב םייוצמ ץוחה
ילענ וליעגהל וסוסב אב דחא .וניכס שוטללו רובש לוענמב אב הזו ,ומודרקבו ושמרתבו !

 תרבחמ הנהנ יל׳הטלשו ."הלגע ינפוא לע לזרב לש ןילוגיע־יעוקר ליבשב אב דחאו ,לזרב
.האירבה הדובעה רואל םטחתטו ,םתעד-תוחידבו םיטושפה םישנאה

 ,ינשה ורכמל וכשומ יל׳הטלש לש ובל היה םיפיהו םיריהבה המחה־תוטיב
 -יעונענו תושגרתהב רבדמו ועבטמ ןחתר ,ןטקו שוחכ ידוהי ,רגנה םילייק ליצריהל
 איצוהל ידכ ,םיאנ םיחותפו םיעוצעצב וירי-השעמ ראפל חרוטה ,ןמאו ןטייפ היה אוה .די

 ןילולהו (־ןבתמה ,רקבה״תפר ,ןנה לעו ,וילכו ותיב לע .םינקותמו םיפי םילכ ודי תחתמ
 ךרדב אלש ,ול היה בלכ םגו ,רפכה־ןחו םעונ חור היורש התיה ול ביבסמש תופוע לש

 המחה־תומיב דוחיב ,תורה וילע החנש העשב רוגבב ןגנמ ליצריה היה ןכ .ריעה ידוה1 ;
 ךותמ .םיברה-תושרב תוצבורו תובולח תורפה .הדשה ןמ אב רדעה, .תושמשה-ןיב
 -תדועסל ןילישבת תולשבמו שא תורעבמ םישנ ,ןשע־תורמית ןויפרב תולוע 0 תוינומיקה
 םימומזמו םיסט םישותיו םיבובזו , הלוע םיעדרפצ רוקרק קוחרמ תתא הכירב ךותמ . תיברע

 אלא ,םינוילע םידגב אלבו ףחי ותיב ינפלש (1 ארטזוזגב ליצריה דמוע העש התוא .ריואב ■
 ,םיאבו םיצבקתמ םידלי .רונכב ןויגה לע תכפתשמ ושפנ; ,דבלב םיסנכמו תנותכב
 אוה .םהיניע וילע םידימעמו םהיגזא םיפקוז ,םהידיב תוקולש םיציב“יאצחו סחל-תוסורפ
( 5 תותשקה ריבעמ ,ושפנב רעס ומכ םאתפו .םידליב ללוהתמו ויפב רמזמו ודיב ןגנמ
 .ףצקה אצי הנהו —טעמ דוע .םעזו הרבע הנהו — הריבעמו רזוח .קסופו רונכה ימינ לע
 ."ופעזמ תונולחה ועוניו בוחרה לכב ךלוה שערו ףעזב ליצריה לוקו ,רוגכ שושמ תבש
 החפשמל וסחיתה יכ ,םיתב־ילעב ןיב ונמנו ,תונטוא״ילעב ללכמ ואצי ליצריהו קיזייא ־ ך

 ויה םה .שרדמה-תיבבש יחרזמ לתוכב תומוקמו קושב םיתב םהל ושירוה םתובאו ,הדבכנ •
 לש ונב ,ןויצ־ןבו ,בוט־םויו תבשב ישמ לש הטופקכו "לימיירטש״ב תאצל םיאשר

 רבחה תא רתויב בבחמ היה יל׳המלש .וינב םע דחי םייח יבר ינפל הרות דמל ,ליצריה ;
 ,ומע לייטל בהוא היהו — הדשו תיב יקסעב ץורחו ועבטב ןקתש ,בוט בל לעב היהש ,הזה י י

.ותרובגב שמשה םוחכ !ץוחכ ותיב חתפ לצא ץיק םויב ןויצ־ןב ,לשמל ,ול בשוי. י
 ,ושאר םירמ אוה םימעפו ,םוחה בורמ ישוקב םשנטו ,וילגרל וגוחנ לע חטתשמ בלכה י

היתחתמו ,ם-שגכ־תשורם תלוגנרת תצבור ודצמו .ויפב בובז םאתפו—הרוצו ונושל טישומ ,
דע תותפשאב הרוקינו התצורמ רחאל וז החפשמל איה החונמ תע . הלוע היחורפא ףוצפצ י

תיבב םיאולכ תוקוניתהו הדשב תועור תורפה .בשו רבוע ןיא ,קושה ןמ לגר התלכ .התע
לע .םירק םימל ,םימל םיאמצו ,ותונחב הזו ותיבב הז ,םיקהופו םיקהונ םילודגהו ,ןכר ^
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 טיבטו וירוחאל וינפ ךפוה 5 חנ אוה לזוובה עצמאבו "הלועו ששממ לותח םילתכה דחא
 יאשחב אצוי יל׳המלש הסש התוא .דריו רוזחי וא הלעיו ספטי .השעיהס ותעדב ךלסנו
 זוא אשונו הפצמו דמוע ,םויל ול בוצקה רועישב ודומלתמ רטפתנש רחאל "תיבה ךותס
 ךב תא האור אוה דימו .עיקרה־תפכ ילופישב תונליא ישאר לש קורי וקל ,קוחרמל ושפנ
 —ךלוהו םטוח תמיקעב :םור ״ ומוקממ דמוע ןויצ־ןב .ולצא אבו ץפקו ותיב חתפ בשוי ןויע
 • ריעל־ץוחמ םהל אוה ךורא לויט וז הכילה ״םיעדויו םיקתוש םהינש .וירחא יל׳המלשז

 לש המרע תוארל " ןרוגה ךותל ורבח םע ןויצ־ןב םנבנ ריע לש המוחתב םכולה ךרדב
 הלוע ששח לש בוט חירו ,םיענו ןנוצמ ןרוג לש וריוא .ששל אבוהש "שדח (!ששה
 םיצילחמו המרעה לע םידקרפתמו תחא העדל םבלב םימיכסמ וללה םירבחה .םירבאב עלבנו■
 " תוסנכנו ■ תוחרומ ״ תואצויו תוחרובש (2 תוינונסל םיטיבמו םיבכוש ;חור תחנב םתומצע
( 3םימכרוכמ. םימוטרח ״םיחותפ תויפו ,ןבת לש גמ תחתמ ןהינק ביבס תוסטו תופצשצטו

 ןמ םירבחה םיאצוי —.ןתמועל םינקה ךותמ שיהולש ״ לכוא םישקבמ (4 םיאליטרע םיחורפא לש
 דע ובחרלו וכראל יב םיכלוהו םירשיימ םיעורז תודש .לודג רושימל םיאבו םיכלוהו ןרוגה
 ןיעכ הבוהצ הטחו " תבלבלמ המודאו החצ (•־> תמסוכ םש .םוקמ לכב יסויו יוגו ״ קוחרמל
 תוירבו " םיניעל םיפיו . רבב םיצצונ תלכתה ןיעכ םעונ יחרפ ״ ביבסמ הל תרגסמכ בהזה
 ,ףוצפצב םש תורתנמו תודקורו תוחרופ "אוה־ךורב־שודקה לש ויפב־יריצי ,תונושמ
 הנופ אוהו .הבוטו ביבא הרועשה ,הגהנו םש והדשל ןנובתמ ןויצ־ןב .הרמז לוקבו םוזמזכ■
 ננוע־יגשודסו םיקתוש םהינש ,םהינפ םיבהל־יגפ םהיגש .וירחא יל׳הסלשו םשמ ךלוהו•
 ־תרודמ הלודנ הברע תחת .תומודקה םהילגר ילובכ םישוט םיעור שש .וחאל םיאבו םיכלוהו
 ילעמ םישבי םיפנע תעל תעמ הילע םישמו ןיסכלוב רואב הפוא ם י ח א ר ט " תרעוב שא•

 היה ,ןויצ־ןב תא ,וילעב תא הארש ןויכ בורקמ דחא סיס .םישותיה תא שרגל ידכ ,ןשע
 ןושלב '!אבה ךורב, והז—להוצו תולובכה וילגרב תועישפ המכ עסופו גלדמ ״ ושאר תא ףקוז

 והוצמו שיחארט תא זרזמ ,ורוחא לעו ובנ לע ודי ריבעמ "םולש ול ריזחמ ןויצ־ןב .תיסוס
 ךותכ םינפלו ינפל םיאבו םיכלוה םחו "וירחא יל׳המלשו ךלוהו הנופו הדובעה ירבד לעי
...לודנ רע*

 םהל וצבקתנ .לוכיבכ המוא ןימכ ״ היח הירבכ ותעדב רעיה תא המדמ היה יל׳המלש ,
 " לק חור בשני ...םינטקו םילודג ״ םיריעצו םינקז ״ תונליא םינומה־שינומה דחא םוקמכ•
 חור " הרעס חורו ...ודחי םישחלתמו םהישארב הזל הז םיענענמ ״ שישינרמ לכה ריסי

 תאו םרעצ תא .םלועכ עידוהל לוק םיעימשמ םה לורנ שערב ״ םהב ענישכ קזח ןופצ
 וליפא " ןנאשו טקוש אוהשכ וליפא " האריב, רעיה ךותל דימת םנכנ יל׳המלש .'םצחל
 —וידנט־ירפבו הבחב ויחרוא תא לבקסו ותרוק לצב חונלו אובל ןימזטשכ ״ןוצר תעכ-

 דאמ התע הסיענ החונמה .'הרטז־ירישבו תוניגנב םחטשטו ״תוינסכואכו (6 תוינטדמודכ■
 -תויבל םיסנכנו תושטשה־ןיב ריעל ;גירזוח, םהו "הכורסה הכילהה ירתא "םירכחה ינשל
.'החנמ תלפתב םויה תדובע םירטונו ״ םהב ושיגרי אלש ״ יאשחב שרדטה

 קריה־ךגב (8 דהעו (ד שוכגב קסוע " ויבאו ןויציךב ישעמ תא הקחמ ליחתמ הטלש
 םירמזמ תופוע םגו ,הילעב ןבת לש םינק ןהל השועו״ םינוי לדגמ ,םתיב ירוחאמש
 הילע החושו ,הטמה תחתמ םיציב לע לסב תלעגרת ץיברמ .בולכ ךותב ולצא םייוצמ
 ,תחא הרוברבב השעמ היה .םיאצויו םיעקבתמ היחורפא ךאיה תוארל םויב םימעפ המכ
 הוטחשי אלש םמא ינפלמ םימחר הילע ושקבו " היפי ליבשב תיבה״ינב לע הבבחתגש
לבקו ,תחא־תבב םיחורפא רשע־םיגש הטילמהו הרוברבה הרנד םימיל ...חספה-גחל
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 ליצריה ישעמ תא תוקחל הסנמ רענה .״םלודיגב לפטמ אוה תויהל וטצע לע חרוטה המלש־ ,
 (י לטזיא ,תוגמוא-ילכ ול םירסחש לצנתמ אוה ודיב הלוע רבדה ןיאשכו ,בוטחו רויצב םצ
 תורצ .הטלש לש ותודלי תולשל ץקה עיגה רבכ םיטיה םתואב םלוא .םינוש םיעבצו דזז
 רגבתנו ויעושעש םלועמ שרוג רענהו ,ויבא תיב לעו הנופלד לע ואב תוערו תובר:
.ונמז ם־חק>

 וז הפטכ ובחרו וכראש , ץהוגמו קד דב לש הישעתהמ וסנרפתה ריעה ינב בור
 ,דבה תא םיגרוא ויה םייוג לש (,םידרגה .םיפיעצל שמשמהו ,םידיה הב םיחנקמש־
 הטיל ירע לכב ורכמל ידכ ,םיטוח לש תויעקפבו ףסכב ותוא םיחקול ויה םידוהיה םירגתהו.
 תונווכתמו ,הז ןבל ףיעצ ןשארבש (•י הכבסה לע תומישמ ויה םישנה, .ףיעצ רותב.
 תחא לכ לצאו ,(י תובובר תוביבל יתשכ ןהירוחאמ ןהל םיאצוי וישאר יגש ויהיש ךכ וחינהל'
 שארה תא תיבח לש ןילוגיעכ תפקט התיה תחפטמו .הדצב ףינסכ הרצקו הנטק הביבל•
 םיכלוהו םירזוחו ,דחא רשקב הזב הז וינפלמ (5 םיתבעתמ ויה םהישארו ,הזה ףונצה.

( 6תפטוטכ הז רשק היה תועונצו תונקז םישנ לצא .םש םיבחתנו ןזאה יפלכ ודצל דחא לב
 ידגב םידוהיה ושבלשכ םלוא .״ןהירוחאל תצק ותוא תודדצט ויה תורוחבהו ,ןהיניע ןיב-
 .יאטילה־ףינצה אב ףיעצה םוקמבו ןתשבלת תא םישנה םג ונש ,הרזגה תמחמ ״םיזנכשאל
 הטחה־תומימ דחאב .הרצ תררוג הרצו ,הנופלד ינב לש םתיחמ רוקמ ברחו ללד זא
 םהילעו רפא לש םילת־ילת ריעה תובוחר לכב" .םיבר םיתב לכאתו ,הקילד הלפנ
 םימונצ ,םיפחיו םימורע ,םיללמא םדא־ינב .תורבקהי־תיבב תובצמכ תונשינמ תוינומיק
 םהיתב לש. רפאה־תומירעב םיטטחמ םתצקמ .תוצוחב םיללוגתמו ,םיתמ םירגפכ םיקטוצמנ

 הלבנב לפטמש ימכ ,םהל ויהש םהידמחמ לכמ איהש-לכ תיראש םישקבמ ,םיפורשה
 לעו הרידק לעו רמסמ לע הז.לש ותחמש .ויפלטבש לזרב־ילענב םג קפתסמו וסוס, לש
 לש םרעצמ רתוי הברה ויאור שפנ הביאדמ התיה ,רפאה ךותב אצמש ,םייולצ ןיסובלוב

 הירוה תיב םג ."שאר־ייולתו םילבאו םיממוש םידי־קובחב םיבשוי ויהש , םיבולעה םתוא י
 חורטל הברה אוה .המלש בל תחמשל ,םייח יבר לצא רודל ואוביו ,ףרשנ לידארפ לש
 תטילפ לכ תא די״תלגעב ךילוט היה לידארפ םע דחיו ,םישדחה םינכשה תא שמשלו

 ,םיפרשנה ינומה ךותב ריעה תא ובזע הרענה ירוהו םיטעומ םימי ויה אל לבא .הפרשה
.םיה תונידמל םידדונה וא ,םחל שקבל בשומה־םוחת תוחור לכל םירזפתמה

 ונוממ אסקטה קסעב דיספה אוה .םייח יברב םג העגנ תיללכה תולדה דיו
 הפסותג "תבה תרצ" םגו .רשב תליכאב םיטעממ וליחתה ריעה ינב יב ,םירחא ןומטנ
 יסומינב םיאנקה • תמח ררועש ליבשב ,ותב האל לעב ,ונתח תא ותיבמ חלש אוה .ול
 לכ .הירוענ לעב לע תעגעגתמו הממושה ,השורגה ותב לע הוד היה ובלו ;״שדח םלוע״.

 שלחנ ופוג .וילע ץופקל הרהמ הנקזו ,םייח יבר חור תא דאמ ואכד וללה תואלתה
 ויה אל וירוחאל וידיו ךליאו־ךליא תיבב וכוליה תעשב" .תוסעוכ ושענ וינפו ,לדלדתנו
 ךשונ ,דמועו עסופ ,דמועו עסופ היה אלא ,רימת וכרדכ קספה ילב תופוכת ויתועיספ
 וארנ תונבל תורעש הברהש ,ונקזב שטשטמו םעזב לכתסמו ןיע שטול ,וינשב ותפש
 ,התכלהכ הדועסה םייקל ץטאתמ םייח יברו ,םירופה םוי אב השק ףרוח ירחא ."וב
 ,ויחרוא םע "בקעי תנשוש" ןגנמ ,םינלטבהו םינצבקה ינומהו שדקה״ילכל תובדנ קלחמ
 ,םימי עובש דוע רבע .וב העמשנ הניק ןיעכו הנתשנ ולוקש אלא ,וז הנשב וטעמתנש
. .ביבאה ברק הנזמ

ד1םה-םיש:ת (6 .םיעלוקה (5 .תולולח !4 .(זביוה) תורעשת־תשר (3 .םיגרואה (2 .ןיכס (1
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ת רהזה םחו לק חור ידי״לע וריהזמו ותרוכנ ףרוחהל עידומ "וויזב שמשה ףקשנ םימשמ,
 .ער ןכשש חס ודנגכ השוע ףרוחהו .ול רמאי אצ־אצו—ץראב ותריד ןמז הלכש "הנושאר

. תא וילע לבקמכ הארנ שמשה ינשב םמוי .הט־יעו רקשב םויל םוימ ותאיצי החדמ—השוע
 תלא לע הכבמ ,עמדב וינפמ רטפתמ "ולש םיגלשה תא "וילכ תא לוכיבכ לפקמ "ןידה

ו נולמל ברעב אוביו הנפי שמשהש ןויבו .״םימ יגלפ, דירומו ״ םירוחש ושענו ויה םינבלש

 יואו ול יוא לבא .הלחתבכ וחרק ךילשמו וילכ איצומו רזוח "ףעזב וירחא טיבמ אוה

 ןמז "םידוהיל עיגה ירה תונולחהו תותלדה תחיתפ ןמז—! לטבו רביע אוה "וצק אב " וחרקל
־ יסו " חספה־גח דובכל (1 םליענהלו םתוא ףשפשל הצוחה םיתבה ןמ םילכהו תונחלשה תאצוה

• ... ? ותלודגמ דריו המרב ותואישנ גהונ היהש ״ הז ירזכאכ חיגשמ

 ןיב קושב םיטש יארשי־ינב .חספה יכרצב םיקוסע ״ םינטקו םילודג ״ םישנו םישנא ״לכה
ת שכה ןמ איבמ הדש־שיא ושעש ,םיציבו םילוגנרת ״ ןיסבלובו םיטח תונקל תולגעו תונורק

ו רשכוה הז ירה וינבא " ריעל ץוחמ תורעיה ךותבש םיחרה־תיב .ריעה בשוי ויחא בקעיל

 םינידסו (2 תואלצחמב םיסוכמ םילסבו םיקשב םיטח םשל םיאיבמ ריעה ישנאו ״ חספה תוכלהכ

א וה איבמו םידקמח לכ .םתעש עינתש דע םיניתממו םימי המכ וא םוי םש םינלו םיבשויו
 " חמקה ידדומ :תוצמ תייפאל םינקותמ םידמוע םימותחנ־יתב .הניחטב ורבחל םדוק

( 6 םיכורעמה יקדובו םיפואהו (5םידקונה ״(4תחדרזבהו (3תופטקמה ״תושלה ״םימה יכסנמ

 חססה־גח תובקע םישיגרמ " םיתבבו תובוחרב : םוקמ לכב .םדמעמב םש םלכ—תואלבטהו
ה לוע *םירישה ריש, ידמול ןכר־תיב לש תוקונית לוקו תוצוחב עמשנ רוברבה לוק .אבה

."ידוהי בל חטשמו ברע םלוקו ""םירדה״ט

 רהוליפהו וחכ תא ושיתה תובורמה ויתוגאד .ןובצעו ןוממש םייח יבר תיבב קר
 ,דיסכ . םיניבלמ וינפ .ויתושארמ וידי יתשו הטמה לע ורדחב בכוש״ אוה הנהו ,בכשמל
 ינלופה ליצאה ורכמ ורקבל אב דחא םוי .״ישוקב םשנמו תעדה־לובלבב תוטטושמ ויניע
 ורשי ליבשב םייח יבר חא רתויב דבכמה "הרוצ“לעבו הטוק-הבג ,אירב שיא ,ןהאי
 ,ולימרתו ולקמ ודיב אשונ דחאה ,ויתרשמ ינש תיולב תיבה לא םנכנ אוה ,ותניבו
 תרטקמה תא ואלמ םיתרשמה .(7 חדקא ןבא לש ויפו ותרטקמ לש ךורא בובא - ינשהו

 .תוצוצינ וזתנשכו ,ובג לע תחנומ שבי גופס תכיתחש ,רוצ לע לזרב־תשעב ושיקהו קבט
 —.הלותה רדחל וינפ םשו ךוראה ומפשב לסלסמ אוה .ןשע ליצאה הלעה גופסה תצינו
 אהותכ ושארב ענענמ ,חתפה לצא דמוע ,ןהאי רמא - ?!ןיבאר ןאפ ,התא המ,
 !שאיתמכ אוהו .וילע תבשוימ* יבר לש ותעד ןיאש ,המוד - לוכיבכ תוקחוש וינפו

 םייח יבר ול בישמ—םדא־תמכח אושש ,םיתע שי — ? ותמכח ןכיה ? וחור־ץטוא ןכיה
 ואיבהו הלגעב וידבע ינש ואב רחמלו ,תיבבש ינועב שיגרה ליצאה ."רטו השועמ קוחשב
.םירוברב ינשו םילוגנרת םנ ,ןיסבלובו םיטח םיאלט םיקש

 ♦חונה הלילה אבש דע ,הבכו ךלוהש רנכ ,םויל םויט ששת הלוחה לש וחכו
 ,הצחמל חותפ ויפ .תורוגס ויניעו ,לבלובמ בכוש םייח יבר .חספה ינפלש עובשב
 רינפ םימעפ .םשנט אוהש טעמכו ובל ךותב רכנמ החיגנ לוק ,(" תותמוצט ויתסש
 לספס לע״ו יאשחב תוכוב םישנה .״ול ער-ערו השקה וחורב חנאתמ אוהו םיטקעתמ
 תלפת .רנ לש ההכ רואל םילהת רמואו דגנמ יל׳המלש בשוי ,רונתה לצא ,ךורא
 לאל םורט הלועו ,תוחתור תועטדו שא־שגרב ובל־יקמעט ךותמ תאצוי תישירח הכז

 אשונ אוה עגר לכבו ,הבהאבו הנומאב םיהלא תא דובעל רדנ רדונ אוה .״םוחרו ןונח
,הלוחה ילגרב תשטשטט ומא הנהו .אירבהו ול השענ סנ אמש תוארל ידכ ויבאל ןיע

 לוגלגב הסיעה תאתוחםושה(4 .הסיעה תמיל תעב סישה תיכסוש (3 .!ןע 2( 80088 .שאב וא םיטחב םתוקנל (1
( 8888318. 7 .םידיקנב תיצמה תא םיבקונה (5 .םינויעמה .תוסנוכמ (88. 8ז8ן1>—ותנוב ילואו ,!ס^אןהמןג! (6
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 — !ם“ט־ט־יא— .תאצויו תצבצבמ העיז : שחלב הל תרמואו החמשב התבל ■
 רענה ״! ינתיגע יכ ,בוט לא ,ךדוא :ותועמשמש ,חכב הרבה לוק המלש יפמ ן
 לע וטנמנתנש םינטקה םידליה םגו ,דימ םדרנו הטמה לע וידגבב ומצע ליטמ ףי
...!םותי אוה הנהו—הללי לוקל המלש ץיקה רקבבו .םבכשמ לע ובכשוה םילספ

.תודחא םינש ורבע

 תפקשנו רקב יננע הרזש התאצב הסחה ,םיענו שח ,בוט םוי—חשש לש ןורחא םוי"
 שנטקמ ,םלכ אוה־ךורב־שודקה לש ויריצי .המדאה לא הינש רואטב ,םיטשה ןס ,הנועטמ
 .ותדובעל שיא םיחטשו םישש םיאצויו ,ףרוחה תנש ,הכוראה םת:שם םיציקמ ,םלודג דעו

 םלועהל םיטיבמו םיבנגתמ ,םיכר םיבשעו ריצח ןיבמ םהישאר םיחלוש םיננער ביבא־יחרש
 םילכתסמו םשאר םיניכרמ , תקרקרי תילטב םיפטעתמו םיזרדזמ לחנ יברע .הבהאכ
 תוצראל ,םיה תונידמל ודדנש ,ולא תושוע .םהינש דגנכ םימ לש הריאמ הירלקפסאב
 רבה־תוזוא .םינושארה םתחונמ תומוקמל ,ןאכל םיאבו תותכ־תותכ הלוגהמ שיבש ,תושח
 םילוע ,ףושה ביבס םיחרופ םיארפה אזוא־ינבו ,הצבו הנק רתסב םש םיטבלתמו םיטש
 םנינבב תוקוסע ,םלועה ריואב הכו הכ הרהמ לק תוסט תוינונס .החוצו שערב שש םידרויו

 וז .ןאכ אוה ףא ס תודיסחה ונידוד גוז !אבה ךורב .םינשי םנ םישדח םינק לש םנוקתבו -
 הנקל תננובתמו השאר תדדצמ ,ןליאה שארב תחא לגר לע תדמוע תיבה תרקע הדיסחה
 וניע ןתונ ,םגאב תויממוק ול ליטמ ,םילנרה-ךרא ,םודאו חצ ,הדוד הזו ,םש ןשיה
־ דיש < (2 בברתשמ ומוטרח םאתשו ; רובצב שש תורקרקמ םיעדרפצ תסנכש ,תואצבה תחאב
 הציד ,הנר ,םילגר תצירו הציפק ,הליחז ,םוקמ לכב היחתו הציקי !וישב דיצו—דיש
. ״! םלועב בוט־םויו ביבא—םישנכ לצלע׳

 םירהצ־תנשמ התע הז סק ,הגופלדמ קחרה אל ,םיחר-רפכב םיחרה רכוח אנח
 םידמוע םילודגה ויגב .קהוגו לכתסמ ,ותיב לצא הבטצאה לע בשוי אוהו ,גחה דובכל
 םיטטושמו םיטש םינטקהו" ,ךומסה רפכב ףחתסנש רשגבו תיבה יכרצב םיחיסמו וילע
 םיפטושה ,םימב םילכתסמו רשגה לע םיחרה־תיב לצא םידמוע םתצק :דאמ םידורטו
 ,הטמל הלודג הלומהבו חכב םילפונו דחא תיכוכז־שוגכ (3םישלופמה ויאובט ךרד ויתחת
 םינושמ םינווגב שמשה רואל תוריהזט ,תוקד תופט המכו המכל םיצצופתמ םה םשו
 ףטונה ףרש םכותל לבקל םילכ םידימעמ םתצקו ;תוילגרמו תובוט םינבאו םיריפס רהזכ
 ינפ לע חור-תחנב תדקרפתמ הנקזה הסוסה .״םהב השענש קדסה ךרד םישורב-יצעמ
 תחת בוט־םוי תדועס לש תומצע טקלמ ,םילגרה רצקו ינסרבה בלכה ,קיצוצו ,אשד
.החמש ךותמ חבונו ףרוטמכ ץר ,לגרה דובכל ובנז היבגמ ,ןחלשה

 הדדוב היפונכ ץע תרוק לע הי הבשיו גחה יזילעמ השרפ תיבה ירוחאמ רעי-הדשבו
 האבש ,האל הריכבה התב .הינבו ,אנחל האשינש ,הנמלאה הרש :רעצבהיורשו
 תקתוש איה" .'םילחג יבג לע״ ומכ ןאכ תבשוי איה יכ ,הריעה בושל הצא ,גחב הרקבל
 המח־תחכות ,הנולת הינפ תעונת לכ ,ברח-תרקדמ הניע-תטבה לכ ,תורבדמ היניעו
 ץוק״כ ןאכ םיארנה ,ל ׳ ד ו ד ,ןטקה היחאו הגונעה התוחא לרוגל איה הדנ .״תרתוסמ
 עוצפ יבל ! אושנ דוע לכוא אל ,האל״ :תננחתמ הללמאה המאו ,'םדא לכ ןיעב ביאכמ
 ,המלש ןהינפ לע רבוע העש התואבו . ״! האל ,יסוח ,אנ יסוח .יעצפ לע חלמ הרוז תאו

בבוסה לכמ ותעד חיסמ אוה .״םילתלת ושאר רעשו תצט-בתרו םיניע-הפי םלע״ל היהש

.םהירבע ינשש םיחותפה (3 .בחרתכ (2 .סאסזט (1
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 תאו "הבישי״ה תא בזע הז רוחב .ןטק רפסב הנווכב ,וכרדכ ,ארוקו ךלוהו ,ותוא
 דדובתמ אוה םיאשדה וארנשמו ,ויתונוזמ רכשב אנה ינבל הרות דמלמ לדח ,ארמגה
 .ומאל הבורמ רעצ םרוג אוהו ,לזמ-רב וניא םיכודשל .סומלוקב ךשומו רהרהמ ,רעיב
 הסנכנ הדשב םדבל םראשהבו ,ורפס לע קוחש ךרדב הדי החינה ,ךרדב וינפל הדמע האל
. .״תילכתה, לע המוגעו הרמ החישב ומע

 חז רחא הזב .ןולדחי םש תולוקהו ידש זיז טוקשי טעס טעמ .םויה הנס םיתגיבו"
 םה ביבא־חור .חנ לבהו םיקתוש הדשו רעי .םימשב וללה תורנה — םיבכוכה םיצצונתמ
 תורקרקמ םיעדרפצה ,תודידי ריש םהל רישי רימזה .םימחרב םנשימו םלכ תא 0 ףשנמ םיענו
 רהנה םנ םוני הנה .םימנמנתמ אוה־ךורב־שודקה לש וירוציו —םדק ינמ שירוקרק• םהל
 ותחונמו — םדרנו רוטיקו דא־ילפרעב הסכתמ ,וילע םיכבוסה (2 אטונו תונליא יללצ תחתמ
."וינפ לע ורטוסו ושיערמ ,םימעפ הלועו שגרתמ ףוצח גד אלא ;המלש

ייחמ טעמכ החכשנו הנשי הפוקת וניניעל ריבעמ "םהה םימיב, רופסה ,רושםה ע
,ידמל זא הלודג התיה לארשיב תוינעה .הגש םישש ינפל םידוהיה * י י

 .השדחה תעה יכרצ דוע ודלונ אלש תמחמ שפנל קומע רעצ המרג אל ןיידעש אלא
 ינועה תורמלו ,הערפוה אל םהלש הינומראהה ,דוע הררופתנ אל רבעה ייח לש תומלשה
 לע הכוסנ המיענ הולש וזיא .דחוימ ('ילאכראירטאפ םסק םהילע ךופש היה תורעבהו

 ןיעמ ןאכ םיאור ונאו ,״םהה םימיב״ לש םינטקה םישעמהו תוארמה הילידיא
לודגה רונתה ,םיטושפה תיבה־ילכ .תולדה לש (*הילידיא ', ,

 ,םיכוראה ףרוחה תולילב תוישעמה ירופס ,תשרבנב רעובה םסיקה ,םחהו * * " ,
 ,קוחר םלועל ונתוא םיריבעמ הלא לכ-םידוהיהו םימה ןיבש הוחאה ,ריעה יבוט תומימת
 םה הז יידגא“יצח םלועב דוחיב םידמחנו .דוע בושי אלש ,יתודליו םודקיתלבה םינםאה
.ליצריהו ינבוארה-אפילכ ,םידמולמ יתלבה םינטאה םידםולם י

 אלא ,םינגנמל וא (■י םילספל ,םירייצל תויהל םילולע ויה םייוצר םיאנתב י
 וכרעש הפיהו ןטקה םלועה תא ריאמ םנורשכ רנ .םלרוג לע םימערתמ םניא ושכע םגש
 יפוי לש םינרק וזיא םיציפמו םקלחב םיחמש םהו ,תולדו תולפש לש הביבסה ךותב םהל
 ךטאה המלשל רוטש וניא הזכ דיתע םלוא .םהל תובורקה תוירבה לע םג תונמאה ויזו

 .החדנה הריעב םיעותה יפויה־תוצוציג לכל ברקתהל והפחוד ולש יטויפה שגרהש ,רפוסה
.ירפ השעו ונורשכ לטנש דע םילוטלט המכ ונלטלטיו ולודיג םוקממ חורה רעס ותוא

 יריטאסה רופסה תא םג ץיבוטארבא בתכ ,1894 ,הנשה התואב /שערה ^
 רכומ ילדנמ יבר לש םתעיסנ תא ראתמה ,״ש ע ר ה י מ י ב״ הפיה * י *

 יכ ,ל א י צ ב ק ל העינה הבוט הרושב .לארשי-ץראל דמלמה ב י ל יברו םירפס
 ,םיטרפ תובדנמו םירופכה־םוי ברע לש "תורעקה, ןמ לבור םינוילימ וצבק ןויצ“יבבוח
 -באושל ותסוס תא רוכמל ילדנמ יבר רהטיו .שרוד לכל השודקה־ץראב תוזוחא םינתונ םהו
 ,רוחיש ךרכל םהינפ ומש ודחיו ,ודיב הפפורתנש תודמלמה תא בזע ביל יברו ,םימ
 ירבוד" לצא הרוטל היה ביל יברו ,םיענה םמולח זג םש םלוא .דעוה בשומ םוקמ
.וירפסלו ותסוסל בש ילדנמ יברו ,״תירבע

. םילסש-יבסוח (5 .הס טה רשא־״רייש (4 . תובאה תורודמ רבעה יפי (10. 3טשש2( 1 .קבחמ (1
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 "הטמ לשהבישיבו הלעמ לש הבישיב" הריטאסה תא םג לש הב,ש,ב"
 *ראבל ןמדמ םירפס רכש ילדנמ יבר .תרכזנה הנשב ץיבומארבא שסרפ הבישיבן ^
 לש הרקתה לע הלעו ,"םורגופ, דחפ תעשב ,לפכיו רהנ לעש ,עבש .*הטםלש

 ,"הלעמ לש הבישי״ב ,םשו .גגה תפכ תחת טלפמ ול שקבל ונולמ תיב
 חכש ינלופה .הבח לש החישב וסנכנ ודחיו ,םירוחב םיאבחתמה םירחא םידוהיב עגפ
 הנכסה תעש .םיסקודתרואה ויחאל זובה תא—ללובתמה "זעול״הו ,יאמ י לה ל ותאנש תא:

 דחפה רבעשכ םלוא .םעטו העדב םירבחו םיחאל ויה םידוהיה לכו ,תובבלה תא הברק
 "זעול״הו ,יאטילהל ובל תא חישקהל ינלופה בש ,"הטמ לש הבישי,ל ודרי םיאבחתמה!
!םכיתעדי אל :םהינשל רכנתה:

 וגגח א״ערת תנשבו ,םינטק םירופס דוע בותכל ץיבוטארבא ףיסוה ,תואבה םינשב
 ,הנש ה״ע רפסמהל תאלמב ולש הנשמה־לבוי תא ונתורפס יריקומ לכ <ה.שטה לבו,.

 הכז אל הזכ יללכו רדהנ ימואל גחל .הנש םישמה—תיתורפסה ותדובעלו
 ירופס לכ תא שדחמ רואל לבויה־דעו איצוה הנשה התואבו .ירבע רפוס םוש דוע■
.םיכרכ השלשב ץיבומארבא:

 ותדובעב ץיבומארבא רבע הנש םישמח לש הבורא תוחתפתה-ךרד ^ותנובזז
 םישש ןבכ ותויהב ,ונל בתכש דע בוטו ךולה תוכלוה ויתוריצי .תיתורפסה (קנוסאףנא^

 ץיבומארבא .םיטרפ המכב חבושמ רתויה ,׳,םהה םימיב, רופסה תא ,הנש ־
 "היפארגואיב, ןיעמ בור יפ לע בתוכ אוה :וירופסב ירמגל תירוקמו השרח ךרד ול רחב
 (,"הגירטניא" ידי לע וייחבש םינושה תוערואמהו םיבצמה תא רבחמו ,ישארה רובגה לש•
 יפ לע ךורעה ,רשוימ ןינבכ םיארנ וירופס ןיא ןכ לעו .ןיגעהל טעמכ הלפטה ,השולק

ןוכנ רתוי וא ,הפי הנומתכ אלא ,תקיודמו המכוחמ (2תילכידרא תינכת( תונוםת
 תונומתהו .ןיעה ינפל תורבועו תולגתמה הברה תופי תונומת ץבוקכ * ז ^
 וניאו ותריצי לע לוהב, ץיבוטארבא ןיא .ןהבש יוברהו רשועה ,החוורהב בל תוחקול וללה:

 טשפתהל ותריצי חב יושע .ןותמ ,ןותמ-אלא ,םירורפ קרוזו ףטוח 'רייצמו ףטוה
 לע לייטמ (3ולוחכמו ,םידי-בחרו לודג ולש דבה ,םינמשו םישודג ויעבצ .ןמזבו םוקמב
 םירמאנ אבס־ירבדו םינקז םעט :ותאצרה־ךפוא ןכ ורויצ ךרדכו .טא^בו הבחרב דבה.

 ,םיטרפ לע ויארוק תא ההשמו אוה ההוש .יאנפ שי־ןוזפחב לא .שאר-דבוכבו תחנב
.(4"תויתואב קדקדמו

,"בינרנהתמלשו ילדנמ, (4 .םירייצה־םע (3 .רישקיסיחרא—לכירדא לש (2 .רופסה תטקר (1
. םש (5 .ב׳עית ,ילדנמ יבתכ לש ׳נ ךרכ שיר

 תוארמה לש יעבטה רואתהב הלגתמ ץיבומארבא לש ירקעה והכ"ועבטה ד>
עבטהו םייחה ןמ ונורשכ תא, אוה סנרפמ .םייחבו הדלותב םינושה

 הטשפההו הרעשהה תחת .ונתורפסב ןושארה םישוחה־לעב רפוסה אוה .הרשי ךרדב•
 ןטק טרס לכב ץיבומארבא שיגרמ החמומ רייצכ .(5 ״תואיצמהו שוחה תא אוה טילשה־
 ,תיללכה הנוכתה תא םנ ספות אוהו ,םיראותמה םירויצהו םירבדה לש הלק העונת!•
 קוסעל אוה טעממ םירייצה־םירפוכה בורכ םלוא .םהבש המשנה תא-

 םינוציחה תוארמה .םתגרדהו םרושק ,םרוריב ,תושגרה רקחב ,היגולוכיספב
 .תושפנה לש ימינפה םלועהב קמעתהל ודיב םיקיפסמ םניאו ,ויניעמ לכ תא םהילא םיכשמ
 הנומתה לש טרפכ קר ולצא תראותמ םהיתולילעו וירובג לש הנוציחה תוזחה םמ
וללה םירובגה תא םיריכמ ונא .המצעל הדחוימ הביטחכ אלו ,רייצמ אוהש ,תיללכה:
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 ילעב םיטרפ םישיא רותב רשאמ רתוי תוערואטהב םיפתתשמו "םילעופ, רותב

לש היגולוכיספהב לפטל הברמ ץיבומארבא .תטלובו הנמוסט תומד ׳ ה
 שפנה ךותל ותולכתסהו ,ללב ךרדב ידוהיה לש ,ילארשיה רובצה היני ?,1,.

׳ • , 1 ■ .הרוצחל הלפמ

. םש (5( , 0( , 7 .זנס יריל אינה (4 .הנמנה קוספו הרונת (3 .תינומה הבכרה 12 .תירויצה (1

 לש היגולוכיספה ולצא השענ תאז תחתו ;הקומעו הנוכנ איה תירובצה
 .ןהיתשב םג הז תמחמ היוקל תישיאה תוהמהו ,(י תיטסאלפה הרוצהל הלפט טרפה

.שרחו יח ןונגס םג ויאורבל ץיבומארבא ץלאנ יעבט רייצ רותבו >יחה ^"
 יד הקיתעה תירבעה ןושלב םהל םיאצומ שפנה־רקוחו יטנאמורה הזוחה י ”

 לכו ןוג לכ ,עבטב זיז לכו עבצ לכ םלצמה ףארגוטופהש דועב ,םכרצל םיאטבמו םילמ
 היה ךירצ וזכ הפשו ,הקיודמו הכר (היח הפשל קוקז- םתחישו םדאה־יגב יגהנמב רופרפ
אוה .אורבל ץיבומארבא

7 ואו הנשמה תאו ארקמה תא .תדחואמהו הלודנה רבע תפש תא ונל ןתנ,
 ריתה םלכ תא — *םדא ייח*ה תאו "םיכוכנה־הרוט" תאו םיטויפה תאו 'רודש״ה תאו שרדשה

 תביטחכ אלא ,העש תארוהכ אלו (תונושל־לילבו ףוספסא אובמכ אל ךא ,הלוכנב אובל ■
 •הניומה תאו הנוילעה <2 הזיתנישה תא אצמ אוה .עבק לש ךרדבו ,תחא תינוס*,הו השלש
 ׳רבש בוש .הלואנו החור התיה תירבעה ןושלל .דחיב םינוננשה לכ תויצמת לש הנורחאה
 תושממה תא נ ולשמ הילע ףיסוה רוע ילדגמו ,םייחה חירו םעטהו ענצה םדק ימיכ הילא
 ־הייח עפשו תורודה לכב תירבעה ןושלה תולוגס .הרעה תאו היחה העונתה תאו תיטסאלפה
 ןרב אצומ התא .ילדנמ לש ושררט־תיבב שדח יו ל נ ידיל ואב םלכ — םינמזה לכמ
דבוכמ ,הנשמה ןושל לש קוידהו תוריהבה ,םוצמצה ןמ ,ארקמה ןושל תוליצאמ התע

 "י״שרו הדנאה ןונגס לש תומיענהו תחנה ,תוטשפה ןמ ,ם״במרה תפש לש תוריהזהו שארה . •
 י״רתיהו רוסא" שינרמ והומכ ןיא ...תירבעה הנחתהו הלפתה לש תומימחהו םותהו ךורה ןמו

 *וה הז וחכו ...הבבל קפוד תא ,הכותבש ימינפה (3סומתירה תא תנחוב ונזאכ ןיאו הלש
 ןיבש ריקה תא םורךל :םיתפימב לורנה תא וניניעלו ונימיב תושעל ילדנמל ול דמעש
 רונצ ידי“לע ןהיתש תא (4 קישה ולאכ ,המוד .תירבעהו תרבודמה תידוהיה ,תונושלה יתש
 עייח התע תויח ,ןתעשב תימראהו תירבעהכ וא ,םידומצ םימואתכ ,ןהיתשו ,וזל וזמ עפוש
. (5 •דחא רוקממ תוקנויו םיפתושמ

 וניא אוה .רתויב ןצמקו ןקייד ץיבומארכא ןיא ,ולש רואתה ןפואב ומכ ,ונונגסב
 .םישדחה םירפוסבש םילועמה ךרדכ ,הלמ לכ לקושו רפוס וניאו רשפאש םוקמב רצקמ
 ןתונו .איצומ אלא ,בהז קנא חירפמו תוצוצינ זיתמ וניא ,תורעש קדוס וניא״ ץיבומארבא
 הזילעהו הלקה תונמאה ןמ םולכ" ןיא ותריציב .(6 ״ןיליקתו ןיבט ,םירמח״סירטח ,עפשב
 תונמא לש עבטמ "תוקיתעה,, עבטמב עובט לכה אלא ,הקינכטה לולכש םע םלועב התברש
 ירמגל אוה ינרידומ תאז תמועלו .(7"םינושארה לש וזכ ,לקשמ-תלעבו הדבכ
 אל ודוסיו ,חדבמ אלא ץקוע וניא ,קדו אירב אוה ולש לותהה .ץיבומארבא לש רמו הה
 המואה דמעמ לש לוטבהו ןויפרה תשגרהב אלא םיעודי םישנאל זוב שגרב
 ילכלכה בצט־ל יוארכ בל םשש ןושארה ירבעה רפוסה אוה ץיבומארבא .הלכ
 .תולגה לש היפוסוליפה לכו היגולוכיספה לכ רוקמ תא אצומ אוה ןאכו ,םידוהיה לש ארונה
תקידבל ולש "שושמה ינרק" תא רבד לכב לכ םדוק חלושה ,בערו אכודמ ריצי אוה ידוהיה

 םיקרפל רזוחה ,לודג ןצבק אלא וניא ולכ לארשי םעו ;קסעו הסנרפ י ,
 ,תיללכה תולדה לע וז הריהב הפקשהו ,םגב םייקתמו םיחתפה לע •תונצבו׳ה

,רפסמה לע תובצע הליפמ הניא — םוהתכ קומעה ירובצה ״ליטרת״ה לע ,הנממ אצומ ןיאש
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 הנהנ אוהו /רקוחה" לע רבגתמ ובש "ןמאה" .ךוחגה ימינ תא וב הרגמ הברדא אלא
 ישגר .תולגה לש (י המארונאפהב ויניעל םירבועה םיבחוגמהו םינושמה תוארמהמ חדבתטו
 — גולגלה יעוזעזו לותהה תושגר םע ובלב םיצצורתמ םיללמאה ויחאל הבהאהו הלמחה

 םע םילשהל דמל ץיבוטארבא .תורשפתהה הדלונ םהיניבש דורפהמו ,
 הנידע (2הריטאס ולצא החתפתנ הזמו ,ותוא םג לטבלו תורצה _יםוה

 תא שבחמהו םהידדצ לבמ םייחה תא האורה ,ןרתו־ףוסוליפ לש
 םיאצומ וזל המוד תיחקפו תינחלס הריטאס .רתויב וביאכי אלש ידכ לק גולגלב.םהיעצפ■
.םנארפ-לוטאנא לצא וגא-

םחי ילב אוהש ופכ רבדה ק* האורה (3 .תצקוע הצל (2 .םיאור־להק ינשל םילליגמצ' הלודג הנוטת (1
, , תויעבט (5 . תומדקתה (4 .והושב

 לש םשרדמ־תיבמ אצויכ .ותפקשה תא םג ץיבומארבאבש "ןטא,ה ביחרה הככו
 תורעבב םחלנו ,םייחב םינוקתו הלכשהל םתומכ ףיטמ ליחתה ,"םיליכשמ,ה״סירפוסה•
 םלוא ;(״הסוסה,) לארשי־יררוצבו (״ןטקה םדאה,) להקה־יסנרפב ,(״םינבהו תובאה,>
 רפסמה .(3 יביטקויבוא רקוסל ,ןותמ רייצל היה "חיכומה,ו ,ףוסוליפהו ןמאה וחצנ הרהמ.

תוערגטהל רקיעב ומרג תדה־תאנק אלו הלכשה־רסוח אל יכ ,חבונ .^
.לארשי לש דחוימה יטילופהו ילכלכה בצמה אלא ,ונייחבש ף/^!^

 םאיצוהל דיתעה ,יללכה (י ם ר ג ו ר פ ה ב יולת םילהיה לרוגש ירחאו ק״ י
 הלכשהל ףיטמה ירבעה רפוסה המוד — דחוימה םבצממ תוחתפתה ךרדב

 לש ויתורצ .הירוטסיהה ןורק תא םידיב םיפחוד ןיא .ונמזב אלש רואל ארוקה לוגנרתל
 "תולגה" ייחו ,םהילע ןישקמ ןיאש ,עבטה יעגפב ץיבומארבא יניעב זא ויה לארשי
 "תולשל םנ הלנוםטה ,הדחוימ. (5תוילאמרונ וזיא ולצא ולבק םיקסורמהו םינושמה
.תוילידיאו רשוא.



ר ו ב צ נ י נ ר ש א258

( 5כש8כ ;תודהיה תלועגנ
,קרדמה ןשמה ^

.(םעה-רחא) גריבצנ״ג רשא

 ויה וירוה .בויק ךלפבש ריוקס ריעב 1856 תנשב רלונ גרובצגיג רשא
 תלדג רבכ הנש ז״ט ןבכ רשא תויהב .תדה תור יפ לע יתוא וכנחו ,םידימא ״םידיסח״
 תיתדה הריקחה ירפסב הדחוימ הקושתב תוגהל לחה זאו ,ותורפסו דומלתב ותואיקב
 םיבר םימי דוע ראשנש אלא ,השא ול אשנ הנש רובעכ .תינאפשה־תיברעה הפוקתהמ
 תש םלתשהל ידכ הסידואל עסנ הנש ב״ב גרובצניגל תאלמבו .ויבא ןחלש לע ךומס

 וינפ םשו ,ותעד תא הנש 1882 תנשב םלוא ;היסאנמיגה תניחבב דומעלו םידומלב
 לסירב ,ןילרב תא ריב םינש יתש ךשמב .הטיסרבינואב חקל עומשל ידכ ץראל־ץוחל
 הסידואל בש ,היסורל רוזחל וירוה וב וציאהשכו .תופש וזיאב העידי ול שכרו ,הניוו
.זא הדלוגש ןויצ־תבח העונתב ףתתשהל לחהו

 רארשי־ץראב בושיה ןויער יכ ,חכונ גרובצניגו םימיה וכרא אל םלוא
תא "ץילמה״ב םסרפ 1889 תנשב .שפנ־הפט ופוסש יטרפ קסעל היה ^"”^ תישאי

לש הדובעה ילוקלק תא חיכומה /ךרדה הז אל.׳ ןושארה ורמאמ
־  ת י ח ת ל ונתלועפ תישאר שידקהל — גרובצניג בתוכ — ונייה םיכירצ״ .״םיבבוחה״

הקושתה תא רידאהל ,ללכה ייחל הבהאה תא לידגהל ,תובבלה כועיה
ךא ...הנומאב ושעי םילעופהו ,ןוצרה ררועתיש דע ,ותחלצהל ^^^

 " לארשימ םישנא םמצעב םה םג םתויהב .וננויער לגד יאשונ ושע ןכ אל * ׳ י "רא'

 הירפ םירחא ולכאי רשא הנאת רוצנל םבל םנתנ אל ,םתויטרפב תברועמ םתויטואלש
ןכ לעו " הדובעה ירפמ דימ תונהיל וצפח םה .(׳ 'המה (י םהייחלב םיבשע רבכ ולעיש תעב

.׳א שכ־ד תשרפ לע , א ׳ך-דה הז אל״ (2 •ינקנ יבקרישכ (1
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 ,םימיענ םייח םש תויחלו י״אב לחנתהל רשפא םיטעומ םימוכסב יב ,״םיפי תונובשח״ ומסרפ
 תילכת ליבשב הבהאב םירוסי לבקל ללכ ודתעתה אל םבורש, ,םישנא ןומה בושיהל וכשמו
 התע דעו זאמ וענמנ אל ,םיינוימד תונובשחו תועידי חפב ולפנ יכ םתוארבו, .(ז ״תיללכ
.(2״םדיבש םיעצמאה לכב תויטרפה םהיתוילכת שקבלמו הכובמו ןואש תוברהלמ

 תא וברקב רבכ אופא ליכמ ,וילע םותח ם ע ה י■ ד ח א יונכהש ,הזה רמאמה
 תמדוק םעה לש תינחורה היחתה יכ ,(יטסיצילבופה לש ותטיש ןיערג

 .ימואלה שגרה תא ררועל ידכ רקעב הרצונ ןויצ־תבחשו ,תירטחה ותיחתל
 םיפי םירמאמ תרושב הכ רעו זא ינמ ראבלו ביחרהל םעה^דחא למע תאזה הטישה תאו
.לעופה לא ונויער תא איצוהל ול רוזעתש "השמ יגב״ תרוגא דסי םג :םיקומעו

 ,הסידואב זא דסונש ,"ןויצ יבבוח, לש דעוה רבחל םעה־דחא רחבנ 0*181 תנשב
 תוירבעה תובשומה בצמל ןנובתהל ידכ לארשיך״ראל עסנ הנש רובעכו .^ותעיפג

*ץראמ תמא, ורמאמ תא "ץילמה,ב םסרפ וכרדמ ובושבו .םש ודסונש .לארש,
 הפקשה הנושאר עימשה אוה .םיארוקה לע לודג םשור השעש ',״לארשי

 םימיענ תונוימד המב הלטב ולש "הרמה תמא״הו ,שדחה בושיה לע תינויגהו האירב
.םעב ושרתשנש

 הלכ טעמכ התע איה לארשי ץרא יכ—םעה-דחא בתוכ—ץראל־ץ־.חכ ןימאהל ונא םיליגר.
 לבא .ובל ץפחכ הנקיו אובי תועקרק הב תונקל הצורה לבו ,עורז אל רבדמ ,המסוש
 לוח־תודש קר . ;וערןי אל רשא ערז־תודש אוצמל השק ץראה לכב • ןכ רבדה ןיא תמאב
 .תולודג תואציהו הבר הדובע רחא הז םנו ,תועיטנל אלא םייואר םניאש• ,ןבא״ירה וא
 הברה חורטל םיבהוא םייברעה ןיאש ינפמ ,םידבענ םניא הלא קר—, ךבל םרישכהלו םתוקנל

 םע ,רבדמ יארפ םלכ םה םייברעה יכ ,ןימאהל ונא םיליגר ..,קוחר דיתע ליבשב הוהב .
 תלודנ האיגש לבא .םהל ביבסמ השענה תא םיניבמ םניאו םיאור םניאו ,רומחל המודה
 ,םייברעה םיניבמו םיאור ...המרע אלמו דח לבש לעב אוה ,םש ינב לבב ,יברעה . איה
 ,םיעדוי אלכ םמצע םישועו םישחמ םה לבא ,ץראב ונצפחו ונישעמ תא ,םירעה יבשוי רוהיבו
 םנ לצנל אופא םילדתשמ םהו .םהיתוריתעל הנבס םוש התע ונישעמב םיאור םניאש ישל

 ינל םיקחוש ׳דז םעו ,םדי לאל תויהב םישדחה םיחרואה ןמ תלעות איצוהל ,ונתוא
 דע ,ךכ לכ העורפו איה השולח תיקרוטה הלשממה יכ ,ןימאהל ונא םיליגר ...םבלכ
 ,לכה םש תושעל לכונ ףסכ עצב דעבו ,לארשי־ץראב השענה לכל ללכ בל םישת אלש

( 4 "שישכב״ה .דאס הגשנ הזב םנ לבא .ונל הסחמל הפוריא תוכלממ יר־צ ויהי םא םנ המו

 יב ,תעדל ונילע ךא ןויגפב ודמעי אל הנידמה יבר שנו ,היקרוטכ לודג חכ םגמא אוה
 תולאשבו ,םתלשממלו םתדל םימוצע םיאנקו מ םיטוירטפ םנ הז םע םה םילודגה םירשה
 רשאכו ...ןוה לכ ליעוי אלו הנומאב םתבוח ואלמי הלאמ תחא דובבל םחי הזיא ןהל שיש
 לכ וכרד לע שוגפי חרכהב רשא ,םיירסומהו םייעבטה ,םייללכה םילושכמה לא הז לכ ףרצנ
 ,וייח יכרד לכ םש תונשל ודתעתהב סנ המו ,השדח ץרא וזיאב עקתשהל אבה בר ןומה
 ,וניתובא ץראב ונתרטמ גישהל ץופחנ םימתבו תמאכ םא זא—, המדא־דבועל רחוסמ ךפהתהל
 תושורד וזכ המחלמל יכו ,םיאצוי ונחנא הדבכ המחלמל יכ ,וניניעמ םילעהל דוע לכונ אל
 חטיש השורד ,ויתונוכתו הכרעמה הדש בצממ תיטרפו הרורב העידי השורד :תולודג תונבה
 אל—םיבוט קשנ־ילכ םישורד ,תודיתעה תולועפה לכ שארמ ליבגת רשא העובקו הטלש
 םירשכומו םיאיקב םיגיהנמ םישורד לכה לע רתיו—המלש תודהאו רידא ןוצר ךא ,תינחו ברח
. (6 'ןומהה ינפל וכלי רשא ,ךכל

/  םתדליכ-ץראל םירושק (5 .רחוש־ןתט (4 . םינוש םינינע לע ם*רםאם בתוכה רפוס (3 .םש (2 ״ (1
.םש ׳א 'לארשי־־ץראמ תפא. (6
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 םירוסרס ןומה יכ ,תואיקבו הטיש ,רדס ןיא בושיה ישעמב יכ האר םעה-דחא
 בור יכ ,ספסכ תא םילצנמו תועקרק תונקל לארשי'ץראל םילועה תא םימרמ םילכונ
 ,םימרוכ אלא ,המדאה ןמ םמחל תא םיאיצומה ,םירבא אל ושענ םש םיעקתשמה
 המדא לעש לכ לע תולוק ילוקב םינותעב םיזירכמ תואר־ירצק םירפוס יכו ,ןייב םירחוסה
 תימואלה הדובעה לע הוד היה ובלו—תיקרוטה הלשממה תאנק ונילע םיררועמו ץראב הנקנה
.והותב הלועה הלודגה

 ,תובשומהבו ופיב יתיארש המ יתיארו ץראה תא יתרת רשא ירחא , בצע ינויער אלמ״
 ונידמחמ תיראש ,"םינבאהו םיצעה, ינפל יסעכו יחיש ךופשל ,המילשורי חספ ברע יתאב
 יבשוי וניחאמ םיבר יתאצמ םש ."לתוכ״ה לא / ןבומכ < התיה יכרד תישאר .םרק ימימ
 םהישובלמו תורזה םהיתועונת ,םילדה םהינפ ,תולוק ילוקב םיללפתמו םידמוע םילשורי
 הבשחמו ,לתוכבו םהב לכתסמו דמוע יכנאו .ארונה לתוכה הארמל םיאתמ לכה—םינושמה
 —הלאה םישנאהו ,ונצרא' ןברח לע הנה םידע הלאה םינבאה :יבל יררח לכ אלמת תחא
 יכ ץ ר א—? רתוי הכבנ םהמ הזיא לע ? ורבחמ ,לודנ תונברוחה ינשמ הזיא ;ונטע ןברח לע
 ובושיו םהירחא םעהו הימחנו ארזע ,לבבורז הל ומוקי—חכו םייח אלמ ונדוע םעהו ,ברחת
(1 ״? ורזע אובי ןיאמו ול םוקי ימ ,ברחי יכ םעה ךא ;תינש הונביו

ם עפב 1893 תנשב ותכלב .ברחה םעה תיחתל וטע תא שידקה םעה-דחאו
 םש ומצע ןויסנה יכו ,ומייקתנ רבכ תושקה ויתואובנמ המכש ,אצמ לארשי־־ץראל הינשה
 החיכוה ,זא םסרפל ףיסוהש ,ולש הינשה "תמא״ה .הלהובמה תובשיתההל לובגו קוח
 םיסב ותושעל שי אלא ,ת ו ט-כ ב בושיה תבחרה רבד לע ללכ דוע בושחל ןיא יכ ,אופא
םעה״דחא בלב ןויערה דלונ רבכ םימיה םתואבו .תודהיה לש תינחורה התלואגל

 רוזעיש ,״תירבע ןושלב תודהיה רצוא״ ,השדח הידיפולקיצניא רואל איצוהל ,
 בידנהש ,הזה יקנעה רפסה .תימואלה ותו*רת-תרכה תא לארשיב ץיפהל

 חורב "הרותה תלאש" תא רותפל דעונ ,םילודג םימוכס ול שידקהל רמא י ק צ ו ם י ו ץק
 שדח רפס" :ארק ףסוי ׳רו ם״במרה ,אישנה הדוהי ׳ר םתעשב הורתפש ומכ ,ןמזה
 .תודהיה תעידי לולכיו הלק תירבע ןושלב בותכ היהי רשא ,םעפה דוע ונל ץוחנ
 ירבד ןיעמ וילע רמאל לכונש ןפואב ,ול םיחמומ םימכח תאמ עוצקמ לכ ,היתועצקמ לכל
ןנממ עדויו הזב ארוק ןכ ירחאו ,הלחת תירבע אורקל דמול םדאש ,ורפס לע ם״במרה

תאז תחתו ,לעופה לא אצי אל ןויערה םלוא .(1"הלכ תודהיה לכ,
/חלשה" בושחה ןוחריה תא 1894 תנשב רואל איצוהל םעה־דחא ליחתה *״ח שה'

.תודהיה תיחתל םיעגונה תונויער המכ םינש שש ךשמב וב עיבהו

 םיליכמ ,םינוש םיפסאמ םינותעבו 'חלשה״ב םעה*דחא םסרפש ,םיברה םירמאמה
 יכ ,לכ םדוק חיכומ אוה .לארשי םע לש תינחורה ותיחתב המלש הטיש ןיעמ
םיינחורה םהייה טוחו ,רצוי םע תויהמ םלועמ ולדח אל םידוהיה הריציה תדמתה

,דומלתהו ך״נתה .הכוראה 'תולנ״ה ךרדב קספנ אל .תימואלה

 עובט דחא םתוחו סארב רחא חור ,ם נ כ ת ל ענונכ םהיניבש ברה קחרמה תורמל,
 'הרשפ,ל חונ וניאש :ונטע . חור לש תוידוסיה תונוכתה תחא איה וז יכ .ם ת ר ו צ לע
 דוסי והשעו ןויער הזיא לש ותותטא ריכהש רחאמ אלא ,ךרדה יצחב דומעל בהוא וניאו
 ילבמ ,ויקודקדו ויטרס לבב םייחב ומישנהל למעו והכ לכב וילא רכמתמ אוה ,ותלועפל
איה תאזה תידוסיה הנוכתה .היהתש הרטמ וזיא םשל 'תוחנה, תושעלו ( םידדצל לכתסהל

.שש ,"תירבע !ושלב תודהיה רציא יבד לע. (2 .שש 0
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 !תירסומה התוינוציק לכב םיאיבנה תרות תא , ונתוריח ימיב ,הלחת ונל הדילוהש
 לכב ךורע־ןחלשהו דומלתה תרות תא ,ונתודבע ימיב ,ןכ ירחא ונל הדילוהש איה איהו

 המואה תא ךשמ הרוזפו התודבעב המויק לע רומשל ךרוצה .תישעמה התוינוציק
 לארשי תא תוכזל אוה־ךורב־שודקה הצר" יכ ,הנומאה תא הבלב עבקו ינוציחה השעמה דצל
 לדח אלו ףלחתנ אל ,אופא תמ אל ונמעבש הריציה חכ ...״תוצמו הרות םהל הברהו
 יאנת תונתשה יפל ,ומעטב הנתשנ וירפש אלא ,םינמזה לכב וכרד יס לע ירפ ת־שעמ
 וירפל ,ישפחהו יעבטה ולודנ םוקמב אצמנ אוהשכ ,ןיעה לש וירפ המוד וניא .םייחה
 ועבטב אוה דהא ןיעה לבא ,תיתוכאלמ ךרדב םש רמתשמו לותש אוהש ,ול רז םוקמב
.(1 ״ו נ י ם ל ירפ השוע אוה ועזג תמ אל דוע לכו ,םש םנו הפ םנ ימינפה

 הפוקתב קרו ,םיניבה-ימי לכב םג לארשיב הכשטנ תידומלתה הריציה תדובע
 .'תדלמ תירבעה הרוטלוקה הדמע״ תוללובתהו ינידמ רורחש לש הנורחאה תוללובתהה
םילדתשמ ונאש םושמ אלא ,תירוקמה הריציה חכ ונלצא קספש ינפמ אלו ,תו:חורה'

םיטע לש תוברתה הדש לע וניתונורשכ תא םירזפמ ונאו ונינבשל ברקתהל י *
 הרוטלוקה תדובע דחי ודבעו םירזופמה תוחכה הלא לב ונלובג ךות לא וצבקתה ול" .םירז
 תוירוקמ רתויהו תורישע רתויה ןמ תחא וז התיה התע יכ ,םינפלמכ ,ונלש תימואלה
 תא ונתוארב ,רתוי דוע ונבל ביאדהל ךא תלגוסמ תאזה ׳המחנ״הלבא .םלועה לכב
 ויאנוש לש םדובכו םרשע לידגהל ,רבע לכל וחור יצוצינ רזפמ ,םינכמ וניאו איצומ ונטע
 לש הברה הדובעה לכמ אלמתמ ימואלה ורצוא ןיאו ולשמ הנהנ וניא ומצע אוהו ,ויפדורו
 םיבתוכ םילודגה וניררושמו ונירפוס בור .׳וחבב רצי רשא םילודגה תונורשכה ילעב
 .םירחא םימע תורוקב םהיתוריציל םיאשונ םהל םירחוב םיניוצמה ונינמאו ,תורז• תונושלב
 -השעמ השועה ,ירזכאו ינזגר לשומ לש ותינבת אורבל יקסלוקוטנא לספה ,לשטל ,הצרי
 אטוח אוהו ,ובבלב "םיהלא" תמ אל תאז לכבו ,ויביבס לכ לע אוה ארונו םוי לכב חצר•
 הרסמש יפכ ,ךלמה םודר והמ הזל תואנ רתוי אשונ ךל שי יכו-טרחתמו אטוח ,טרחתמו
 אל ,עודיכ ,הז ולעפמל יקסלוקוטנא רחב תאז לכבו ?וישעמו ויתונוכת תא הירוטסיהה טל
 לספה ותוא לש ותעד לע הלעשכ ןכו ."היסור ךלמ םויאה ן הויב םא יכ ,לארשי ךלמ םודרוהב.

 תביתכב קסועו ,םלועה ןמ לודב ,ורדחב אולכ בשויה שורפ לש ספוט אורבל"
 יסורה ריזנה תא אצמו שקב אלא ,וריע ןב ,הנליומ ןואגה תא רכז אל—"םירפס
 .םימיה ירבד תביתכב םש קסעו בויקבש טלקמה־תיבב דדובתהש ,א״יה האמהמ רוטסנ.
 ,ברעמבשלארשי ימכח ידי לע הארבנ אל ,ונלש ולכ אוהש עוצקמ ,"לארשי תמכח" וליפאו
 ונייחב תורודה לכ דחי רשקמה ינחורה טוחה תא אוצמל ליבשב" ,דועו ר ג י י ג ,ץ נ ו צ כ.
 םתנוכ הברדא יכ ;״הרורב תירוטסיה הרבה ידי לע הזה רשקה תא קזחל ליבשבו ,םיימואלה.

 ןיב דירפהלו ,לארשי לש הוההו רבעה ןיב רשקה תא לטבל התיה םהה םימכחה לש
 תא םתושעבו ,םמע לש תימואלה תודחאה לע הז ךרדב םרתווב .הזה רזופמה םעה יקלח•

 לאידיאה תא גישהלו" םיוגה .יניעב ןח אוצמל ווק-"תותמ תוקיתע" תריקחל ולש הירוטסיהה
.״תויכזזחיווש—םהה םימיה לש לודג רתויה.

 ,ונלש הריציהו חורה םלועב וזכ הדטב םילגתמה ,תולטבתההו יוקחה ,תוללובתהה
 .ימואלה שגרה וב שתו ומצעל םידחוימ םייח תויחלמ ונטע לדח יכ אופא םידיעמ■
 רכנ תמדא לע םהל ומיקה ,םדא־ינב ראשמ ולדבנו המינה תומוחב ורגסנש ,וניתובא-
 הרוטלוקה ןמ םיקנויה ונא לבא ;תינחור תוללובתה ינפמ םהילע ןיגהש ,דחוימ ידוהי םלוע•
גגל רשפא ךיא—ונממ םיבורמה ונינכש םע םיבורק םיסוחיב םוי םוי םיאבהו תיללכה;

.ב״ח ד׳פע ,ה״פ ,״חורה ךרד״ (1
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יכ ,הבשחמ ידיל םיבר האיבה וז השק הלאש ?תימואל תולטבתה יגפמ רהזהל
תוימואל תויכז, םג םהל ושקבי ,םהירוזפ תוצרא לכב 'תויחרזא תויכז, םידוהיה ולבקיש
םנושלב שמתשהל ,םידחוימ ןוטלשו ךונח ,רובצ ידסומ דסיל תושרה םהל ןתנתש - ונייה
ןואגב םשאר ומירי לארשי ינב״ו םוי אובי יכ ,םה םיבשוח .המודכו ,ימשר ךרדב

 םידחוימ םיימואל םייח ומצעל ול תויחל
ימואלה ונינקכהבשחנ אל הכותב

 ;הפוריאב תירוטסיה תוכז הל שיש ,ונא הקיתע תירוטלוק המוא :הקזחב םהינכשל וארקיו
 רנתתו תוימואלה וגיתולוגס תא ודבכתש ,םכתאמ שורדל הקדצ וגל שי ןכ לעו ,םכומכ

וניתויכז ונל ונת .םכומכ םידחוימ םיימואל םייח םכברקב תויחל תלוכי ונל ״,_. .וא
 ונינבש .העתמ ןוימד והז יכ ,רבוס םעה״דחא לבא (,"!תוימואלה ^ל^ב^,^

 .היה רשפא םא, .םלועל ואלמי אל וז ונתשקב תאו ,ונל וקתשי וא וזגרי

 וחיטבהש ינפמ קר הז היה הגה , תויחרזא תויכז הפוריא יטע בור ךותב גישהל םידוהיל
 —תוימואל תויכז לבא .״דחא רשב״ל םימיה תוברב םהמע תויהלו תוצראה יטעב עלבתהל
 תירחאב, וליפאו ."םכותב וגישי אל—תואיצמה יגפל ונוימד ןיכרמש יט קפס ליטי אל הזב
 םינטקה םימעה תא העימט יריל איבהל לדתשהמ תולשומה תומואה ולדחישכ /םימיה
 לש תוימואלה םהיתויכזב הדות רשא המוא םוש אצמת אל זא םג—ןתושרב םידמועה
ןיא .הפוריאב רדוסמ ינידמ םע םלועמ לארשי דוע היה אל יכ ,הכותב םיבשויה םידוהיה

 רז םע לש תירוטסיה תובז, םיריכמ
 רוגל ואוב תישארמ רשא ץראב

."ומצע יניעב וליפא

 םנ ודוי 'חישמה תומיב, יכ ,ןימאנש דע וננוימד ריבננו ףיסונ םא ףא אלא דוע אלו,
 לכב תוימואל תויכז הל שיש תדחוימ המואכ םיטעה ראש יניעב םיבשחנ לארשי ינב
 "רשויהו קדצה םנ ירהש .םיימואלה ונייח יכרצל הז ונל קיפסי אל זא םנ הנה —,תוצראה
 לע רתול קזחה תא ובייחי אל יאדוב ,ונממ קזחה ןמ ויתויכז עובתל שלחה אב שמשב רשא
 .דחי םייקתהל ןהיתשל רשפא יאו ןהל תודגנתמ שלחה תויכזש םוקמב ומצע ויתויכז
 "דחי םירגה םימע ינש לש תוימואל תויכזכ וזל וז דגנתהלו שגנתהל תולולעה תויכז ךל ןיאו
 לכב .הירטסוא תוצראמ וזיאבכ ,הז ךותב הז שא יכ " ן״ייווש תוצראבכ ,הז דצב הז אל
 ןושלה "הרבחה יגהנמו שיטפשמה ,ךונחה ירדס — הנידמב םיבושח רתויה םייחה ינינע
 " םהב החור תא םינכת תחא לכש " תחא תבב ולשמי תונוש תומואש רשפא יא - ׳וכו המכחהו
 רחא קדצבו חרכהב ןכ לע םיכלוה הלאה םירבדה לבב .היבוברעב ושמשי ןלכ לש ןהיתויטנו
 םנ הרמה איה ךכש ומכ "הנעט םוש ילב ןידה תא וילע לבקל ךירצ טעומהו ,בורה חור
 םיטעה לכמ טעמה ונחנא ונתויהבו .םייטרפה םיחרזאה לש תויחרזאה תויכזה םושננתהב
 הפוריאב תויחל ונידיב תלוכי היהתו םוי אובי יכ תווקל הקדצ ונל שי המ ,םוקמ לכב
(2 '? ם א ו ל ם לכב םיימואלה ונייח

 ־ תויכזה" דעב הבוט־תרכה ישגר ןיידע אלמ םבלש ,םייברעמה וגיתאש אלא דוע אלו

 ""תוימואל תויכז" םג םהל שורדלו ףיסוהל ללכ םיזיעמ םגיא—םהל תונותנה "תויחרזאה
 ^םיבשוי םה םברקבש ,םיטעה םהמע ושעש לודגה דסחה ירחא יכ ,םיאצומ םה הברדא
 -תוצראל םירומג םינבו םיבוט "םיטוירטפ, םהש חיכוהל ידכו .ירט רתוי םה ׳־םיימואל" ןיידע

 הטכ הז ולדח םידוהיה יכ ,הכלהה תא םייברעמה םיחא ושדח ,םתדלומ היםנכ-ם'דוהיה
האיבה וז הפקשה םלוא .תיתד היסנכל ויהו דחויט םע תויהמ י יתיתד

 םשל היפנכ אלא תויהל יאשר לארשי ןיא רחא דצמ, :רצ לועשמל םתוא
הפוריאב שלחנ תדה חור יכ) רתויב ףפורתנ הזה יטיטשה רשקה הנה ,יגש דצמ ;םימש

.םש (2 .א״ש ,םש (1
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। יכ ,הלא לכ תורמל ,םבלב םישיגרמ םה ,רקיעה והזו ,ישילש דצמו ;(ללכב 
 ןיבש הריתסה תא םהיניעמ אופא ריתסהל ידכ .תויהל וצפחי םירבעו םנה םירבע
 לכל תדגנתמה ,(*"המודקה העדה התואב טלפמ שקבל םה םיחרכומ ,הלאה "תויתמאה,
 ,הדועתו תילכת וזיאל ו ת ל ח ת ט רצונ םעו םע לכ יכ ,וננמזב המכחה ידוסי
 ררצונ ,לשמל ,הככ, .םימורממ וילע ומש רשא תא םילשיש דע יח אוה וחרכ־־לעבו
 ליבשב םיאמורה ורצונ ,ינוציחה יפויה תא ללכשלו ראפל ליבשב םינויה .̂אוש, תד.עת

 ליבשב רצונ לארשי םגו (3"ףורגאה חכ רידאהלו םמורל
 ףא ,ירבעה םעהל דיקפתו תודחא לש לצ דוע ראשנ ןכבו .הדחוימ ת י ת ■ז הדועת

לבא ,םנמא תמ לארשי ם ע, :תויתדה תורסומה םגו תוימואלה םג ונממ וחקלנש יפ לע ן
। עלדוע לארשי תדועתש יפל םיקתהל תחרכומו תמיק הנדוע לארשי תסנכ

 תצנ אל ונמט ףעתסמה לכ םע טלחומה (3 "םומסיאיתונומ״הש ןמז לכ הלכ המלשנ
 —רצונ ךכל יכ ,םחליו לובסיו אשיו וחרכ־לעב לארשי היחי זא דעו ,םלועה תא לילכ דוע
. ( * ״וז העידי ידיל םירחא איבהלו םיהלא תא תעדל

5ארשי ימכח לש וז תעטומ העדל םיכסהל לוכי וניא םעה־דחא לבא , ____
וא הדועת תואיצמב הדומ הניא תיעדמה הטישה" ,תישאר .ברעמבשה6

 ךיא ,תינשו .(5 ״הטושפ ןיע לכל רתויב תיארנ איהש םוקמב ףא תילכת יהפ' הה
 לועו תווצמו הרות לש דבכ לוע וילע אשונו םיקו יח םלש םע יכ, ,תלבוס תעדה
 .וזיא םירחאל דמלל ליבשב לכה ,הנש יפלא הז םיפודגו םיבואכמו תורצ לש לזרב
 הצורה לכו ,ןונגס לכבו ןושל לכב םיבר םירפס ןומהב רבכ תראובמה ,תיפוסוליפ העד
 םיצורהש ,הזה ןמזב ןכש לכו ;ונדצמ הרזע לכ ילב דומללו אובל לוכי דומלל
 ונדומלת םיחכושו םיכלוה ונמצעב ונחנא םגש ,םויל םוימ םיטעמתמו םיכלוה דומלל
 םירבד המב םלוא, ,םימעה לכל "דמלמ" תויהל םנטא אוה האנ דיקפת .(י "םויל םוימ
 ושכע לבא .יוארכ םברב דובכ םיגהונו םילקו םיחונ םה םג "םידימלתה, ויה םא םירומא
 סאמי יכ דע םימיה לכ ומש םיצאגמו םיפרחמו םברב םיטעובו םה םינפ-יזע םידימלתהש
 לכ דוע םיאיבמ םניא ונחנא ונייחש רחא :תדמוע המוקמב הלאשה ירה ושכע ,וייח
 םרגורפהו ונידעלב םג דוע ודבאי אל שדוקה-יבתכש רחא ,הדועתה תמלשהל תלעות
 תבצמ, אלא התע דוע ונא ןיא ונאש רחא ,ונידעלב םג ולש תא אופא השעי יתדה
 ונל המל ןכ םא — ונתרזע ילב םלשנו ךלוהה ,הזה סרגורפה ךרד לע ״ןורכז
(ד ״? תורצו םייח

 םידבעושמ יכ ,הזכ טושפ רבד ןיבהל םילוכיו םיצור םייברעמה וניחא ןיא םלוא
 נ ומצעל לאוש םעה־דחאו .״תינידמה םתוריח״ ךותמ האבה ״תינחורה םתודבע,ל םה
 !אלו אל, :םימתבו תמאב בישמ אוהו— ״?הלא וניחא לש םהיתויכזב ינא אנקמה,
 ינא לוכי ,ינא ;ןתרומת ישפנ םג יתתנ אל ,יל ןיא תויכז םא ,ינא .ןרבש אלו ןה אל
 שקבל ךרטצאש ילבמ ,םהש םוקמ לכב ימע ינב יתא יל םיבוהא יכ ,םר לוקב דיגהל
 ,"ידוהי ראשא המ יגפמ" עדוי יננה ינא, ;(״ ״קחודב ובשיל ליבשב רבדל תואלתמא
 המינפמ .ינולאשי םא ןיבא אלש ומכ ,הלאש וז המ ללכ ןיבמ יניא ,ןוכנ רתוי ■וא
 םוי םיברתמו םיכלוה יכ ,תאז םג עדוי םעה־דחא םלוא .(9״יבאל ןב ראשא
 ״? םידוהי םיראשנ ונא המ יגפמ, הלאשהש ,והומכ םישיגרמו םיבשוח םניאש םידוהיה םוי
שגרה רתויב םלצא שתש םושמ ,תונוש תוילילש וא תועטומ תובושת ידיל םתוא האיבמ
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 ♦ החפשמ תברק לש השגרהה תגרדמל ןפוא םושב םמורתהל לוכי וגיאו ימואלה
— איהו ,וגלש תוימואלה תא קזחל הלולעה הפורת אצמו םעה־דחא שקב ןכ לעו

.ינחורה זכרמה

 ןינע הזיא תורבגתה :ושוריפו ,עודי יגולוכיספ ןויזח אוה חורה תוזכרתה"
 םלכ םדחאל שגרומ יתלב ןפואב עיגמש דע ,הכש םיגיגעה רתי לע שפנה יקמעב ינחור
 ...ויכרצ יפל'םהיתונוכת תוגשלו ול תדחוימה ותרטמל םלכ תא דבעשל ,ול ביבסמ
 םימע תודלותב ןיע םישנ םא .םעה חורב םג עגטג וניא יטרפה שיאה חורב רשפאש המו

 תופוקת ךשמבש ,הז ןיעמ תונויזח הברה תמאב אצמנ ,ומצע ונמע תודלותב קר ול וא ,םינוש
 ותלועפ הארה רשא ,דחא ינחור דוסי הזיאל הלכ תדבעושמ המואה שפנ התיה תוכורא
 םע לע עיפשהל הלוכיה ,חורה לש וזכ תוזכרתהו .(י 'וייח יכרדו םעה תונוכת לכ לע
 תוכירצ ונמע תוגלפמ לכ ,'ן ו י צ תבח" ןויערב תעכ אוצמל שי ,ותודחא קזחלו ולכ לארשי
 ת י ת מ א ךרדב חתפתהל םילוכי םיימואלה ונייח יכ ,הקומע השגרהו הרורב הרכה ידיל אובל
 לש זכרמל וניתובא־ץראב שדחה בושיה תמאב היהי זאו ;ל א ר ש י־ץ ר א ב קר תיעבטו
 םלוא .רזופמה םעה לכ לש םיימואלה ויתושגרו ויתוחכ תא דימת שדחמה ,םייחו רוא ,חור
 תא אל לארשי־ץרא בושיב לכ םדוק שקבל הטונ אוה ,ותולגב ףדרנו הנועמ ונמע תויהב
ןורתפה תא אלא ,תודהיה לש תינחורה התלואגל הנוכנה ךרדה

 איבמ ןכ לעו ;םיאכודמה םידוהיה תלאשל העטומהו י ר טח ה ,
זכרמה לוכי דיא

 "תולג, וב ןיאש ,ינוימד םלועל דחא עגר ונתוא םעה־דחא התשתהל
 לש ינחורה ךרעה לע ותפקשה תא ברקל ידכ ,תוירמה תורצו *"תפתה

.לכשהו שגרהל ןויצ־תבח

( 9 תוינאמוהה תועדה תוחתפתהו ,ץראב היהי םרט (2 םומסיטימסיטנאה הנהו .ונמולחב.

 תלחנל רבכ התיה םידוהיה תלאש ,־ םינפל הברה הדעצ הברדא ,ןיידע הקכפנ אל
 ,הז םעו ;המלש (4 היצפיצנמיא לצב תוצראה לכב חטבל ןכוש לארשיו ,הירוטסיהה
 הזכ רשוא בצמב .תינוציחה (5 היצלימיסאהו הלכשהה ךרד לע םינפל אוה םג דעצ ,ןבומכ
 ויה ,הזכ "היוה לעב״ אצמנ ,היה םאו ,םדא םוש בל לע <6 היצסיסנאמיאוטיוא הלעת אל
 :תרחא הלאש םיבר בלב הררועתנ תאז תמעל לבא .םילודג םימחרב וינפב םיטיבמ לכה

 ןיאב ,דאמ ףפורתה לארשי לכ ןיבש רשקה .ימואלה הנבומב תודהיה תלאש
 ולבק סייחהו תרה יגהנמ .םיחא תרזע שורדת רשא ,הרצ םג ןיאב ,והקזחי רשא רבד
 טעמכ התורפס םע רבע חפש .איהה ץראה חור יסל ,תדחוימ הרוצ ץרא לכב
 הככו .םוקמ לכב אל הז םנו ,דעומו תבש תלפת אלא הל ראשנ אלו לארשימ החכתשנ
 ,ץראה םע חור יסל תדהוימ הרוצ שבלי םהמ קלח לכו סהייונל םתוצראל לארשי ינב ודרפתי
 תא םנ רבכ םישיגרמ םניא םעה בור .דחא חורב דחא םעכ *םיניוצמ. תויהל תלוכי יתלבמ
 םיאצמנ הכו הכ לבא .םתמוא ץק לא בל תחונמב םיברקו םיכלוהו ,םיניוצמ תויהל ךרוצה
 תופילחבו םינשב תוחפל ,לודגה יונה ,םמע תסיסג לע החנאו בצעב םיטיבמה ,בל־ישנא דוע
 דלכב תחסלו םירזופמה וירבא תא ברקלו בושל המכ ,םיעצמא םישקבמ םנהו ,תוירוטסיה
 תוסנל ןויערה םבלב אב ...םדיב התלע אלו םינוש םינפואכ, וסנש רחאו .םישדח םייח חוד
 לארשי ינב ולדח אל רשא ,תודהיה תרה ץרא ,'הנקזה הנית שי ל ס" לא רבד
 תואנ וזיאב םנ הז ינפמ הילא טיבהלו םימעה רתיכ םינס לכ לע התשודקב תודוהל
•דוסי ותושעל בוטל "םיימואלה. ואצמ ,ונויפר לכ םג̂ ,הזה ימואלה רשקה תא .תימואל

. רויחע (4 .תוייבה תבהא לש (3 .לאושל האנשה (2 .׳א הרודהמ ,'םיכרד תשרפ לע״ תמדקה (1 •
.ומצע ידי לע שעה רורחש (6 . תוללובתה (״
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 ןפואב , תונושה תורואנה תוצראה לובנל ץוחמ דמועו ישחומ ותויהב ,המואה תודחאל
 ודבי וז הרטמלו .ונממ העפשה לבקלו וילע עיפשהל ,יב ףתתשהל לארשי לכ ולכויש
.״ןויצ יבבחמ, םשב (תדלומ ץרא לדבה ילב ,תיללכ הדונ#

 תישארב ףבית םסרפל ןוכנל הדוגאה האצמ אל—םעה תודחא—תירקיעה תאז התרטמ תא
 וניחאמ םיפלא הברה הנה" :תרמוא איה לארשי תוצופת לבב החלשש ארוקה־לוקב .תישעמ
 םילדתשמ תותדהו םימעה לכ הארנו לבונ ךיאו ...דשה םחל םילכואו וניתובא ץראב םיבשוי
 םיתב םש םינוב ,שדקה תמדאמ לעשו לעש לכ ריחמב םיברמ ,הקזח דתי הב עוקתל
 ,ונחנא קרו ,םתדו םמע ייב ירענל לכב םיכורע. רפפ־יתבו םהיחאמ םילוחו םיחרואל םיביט
 אלו הונחבש ומב ונחנא—, ונתודלי שרע םנ ונל איה ,התשודק דבלמ ,תאזה ץראה רשא
 םישנא ויה הדוגאה ידסיטש יפלו ..."?םדקמ התדלומ ץראב תודהיה לובנ ביחרהל בל םישנ
 תונקל וחילצה ןכל ,היוארה תוניתמו תוריהזבו תעדו לכשהב לכה ושעו יבד ינובנו םידבכנ
 :הלעפל הדוגאה האצי דימו—, םינונה םימוכס םנ ףוסאלו תונוש תוצראב תובבל הברה םתדונאל
 םע דחיב ץראה ידילי וימע יריעצ יריחבמ המדאה תדובעל תוינולוק דסיל הליהתה
 ,תעדו הרותל םינוש רפס־יתב דמיל םנ הליחתה ,׳ץראל־ץוחמ םנ םיבוטו םיאירב םישנא
 הינבו תודהיה בצמ םירהל םחכב שיש םירבדה לכל בל הסש ללכבו ,תונמואו המדא־תדובעל
 תדונאה־תרטמל םימיאתמה םינוכנ םירדסב ,ץראהו םעהל תיתמא הבהא חורב לבהו .ץראב

.ךכל םייואר םישנא תחגשהבו ,תירקיעה

 תומיקו תודמוע תודחא תוירבע תוינולוק .ירפ ואשנ הדוגאה ישעמו • ,רפסמ םינש ורבע.
 םידחא רפס־יתב ;החמשב םמחל םילכואו הבהאב םתמדא תא םידבוע !ןהילעבו ,ןוכנ םיסב לע
 דועו—, ץרא־ךרדו המכהו הרות ילעב ,םינוגה םידימלת לש דחא רוד לדנל רבכ וקיפסה
 ,םייתמא םירבע םירבא לארשי־ץראב שי יכ ,הלוגב ■עמשנ לוקהו—. הלאכו הלאכ
 , ם י י ת ם א םיר^ .שממ םהידיב םירצוקו םיערוזו םישריחה ,ם י י ת ם א םירבא רמולכ
 ...הרכשל ותשי אל ןייו ,םינישו םיארוקו ברעב הדשה ןמ םיאבה ,בושיה ןמ םישנא
 ,הלוגה תוצראב דאמ רקי הזכ ןויזח !הטלשה היצפיסנאטיאה רודב םירבע םירבא
 לארשי־ץראל אובל וליחתה ונטע ילודגמ םיבר יכ , אופא אלפי המו ...רפוסי יכ ןמואי אלו
 םבלב ושיגרה ,הדוגאה ישעמ רתיו הז לכ וארו ואבשכו ?אלפה תא םהיניעב תוארל ידכ
 יניעל לארשי םש םיראפמה ,הילע םיבשויה םהיחאלו םהיתובא־ץ־אל הקוסע הבהא שגר
 םידחאש אלא , הדונאהל םדי ונתנש רמאל ךירצ ןיאו ;םיאירבהו םייעבטה םהייחב םיטעה
 שג תכלל וליחתה םילודגה תובקעבו .חצנ תרכזמל םרכו הדש תלחנ םמצעל םנ םש ונק םהמ
 דובכלו הביחל ול בושחי ?םעב לעב לכש , לארשיב גהנמל רבדה היהש דע ,םהמ םינטק
 ץראל-ץוחל אצוי אוהש תעכ ,ץראה תא םימעפל רקבלו 'ןויצ יבבחמ" רפסמב בשחהל
, .ותדוכעט שפנהל

 ...תורואנה תוצראל אובל וליחתה ,הדוגאה לש רפסה־יתבב וכנחתנש ,לארשי ינב ירענו
 םניאש — !וכו םיתפרצ אלו םיזנכשא אל םניאש ,םיליכשמ םיריעצ !אלפו אלפה הנהו

 ,םעו םע ןושלב רבדל םנטא םיעדוי םה 1 ידו — לארשי־ץראמ לארשי ינב אלא ,םולכ
 ׳וכו םיתפרצהו םיזנכשאה םיטנדוטסה ...םינומדקה םירבעה ןושל איה םמצעל םנושל לבא
 וליחתהו הזב ולגרוה טעמ טעמ לכא " םבלב וקחציו והמתיו ועטש הלחתמ ,השמ תד ינב
 םינתונ םירצונה םהירבח תא םתוארבו .תרנישלה תחאכ תאזה ןושלה תא בושחל םחרב־לנ־ב
 השמ תד ינב םה םנ וליחתה ,"םישודקה םירפסה, ובזכנ הבש ,הנקזה הפשהל דובכ שנ
 שובלל שנ וליחתה ףוס ףיםו ,םודק-׳ןמז הזיאב םהיתובא ורבד וז הפשב יכ ,ריכזהלו רוכזל
 וברש ןויבסו .התעדל דומלל וקקותשהו הלוצלצב םעונו ןה םנ םאתפ ולנ םיברו ...תואג
םתוא ורכבי רשא ,'המצע לארשי־ץראט תירבע ירוט, ,םידטלט םנ ואצמנ ,דומלל םיצפחה
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 םירופה תא היח תרחא תשש לבב שירככסש ופכ ,ץראל־ץוחב םתדילש םירופה יגש לע
* .ואצי הצראמ רשא •

 .רשפו ןושל ינינעב םג קוסעלו ,התלועפ גוח ביחרהל הטילחה ,ךב הדוגאה התארשכו
 םיחסופ םיטבח ידי לע ךרענה ,דבכנו לודג ירבע יתע־בתבפ םילשוריב הדסי לכ םדוק
 בצפ רבד לע ,חיתוינוטרקו היבשויו ןיראה תונוכת רבד לע םיניוצמ םירסאמ אלמו רבדל
 ,ונטע ינב לב ןיב בוט םש ול הנק הז ע׳כמ /ובו םהיברצו שהייה ,תוצראה לכב לארשי
 ,ויארוק וברשכו .יוארה דובכב וירבד ואיביו םשב והועדי השוריאב םיתעה־יבתכ ילודג םגו
 ,רבע תששב םיבוט םירשש םנ ובר ,לארשי־ץראב םיחטומ םירשופ וברשסו ן וירפוס םנ ובר
 תורשפה הלדנ הכו .הלונה תוצרא לבכ הדיקשו קשחב םיארקנו לארשי־ץראב רואל םיאצויה
- . (1 *תוכיאב — רתוי דועו ,תומכב תירבעה

 ונווכתה ולא ,לארשי־ץראב ינחורה זכרמה חתפתמו ךלוה היה הזכ ןפואב
 רדסכ םהישעמ לכ תא םישוע ויהו ,ת ו ד ה י ה ל הלואגו היחת איבהל הלחתמ בושיה ינוב

 "זכרמה, לש ותעפשה התיה זא יכ ,םעה־דחא יניעב קפס ןיאו .ןובשחו
1 עיששמ זכרמה

6 . שתנוטת (3 .׳א ד״פע ,״תוללובתהו רקח״ ,םירורפ (2 .׳א ד״שע , ב *ם ,'חורה ךרד״ (1 . שש (4( , 5( ,.

 םדאב שיש יוקחה תדמ .יוקח ה חכב םעה לע רתויו רתוי תרבגתמ
 הושמ איה יכ ,תישונאה הרבחה תדמוע םהילעש םירבדה ןמ דחא איה *יי*כחה חכב

 ןכ לעו .דחא םופמ הל תנתונו הרבחה ישיא לכ לש םהיתופקשהו.םנושל ,םהיגהנמ
 ךושמל לודג וחכש ,יללכ זכרמ הזיא ,יוקח לש 'אשונ, הזיא דימת הרבחה תשרוד
 םדאה ייחשכ ,המודקה הפוקתהב .וישעמ תא תוקחל םררועלו תובבלה לכ תא וילא
 תואושנ טבש וא החפשמ לכ יניע ויה ,לבמ הלעמל דמע ח בהו הנבמב דימת ויה
 תיטרפה תושיהו ,"םכותב רשא םיהלא אישנ" ,םנגמו םשאר לא תוממורה תאריב,

 לש ונואג־רדה ינפמ ירמגל הלטבתנ ומכ ,היתויטנו היתונוכת לכ םע ,דחא לכ לש
 ,ולב ללכה ןיגקל יוקח ידי לע ושענ ויתוכילהו וישעמו וירבד .(2"הזה "לאידיא,ה
 יגב לכש ,תינחור הרוסמל היהו םינבל תובאמ השוריב ןכ ירחא רבע הזה ןינקהז

 בר יח שיא" אוה יללכה וזכרמש ,הזה ןימהמ יוקחה לבא״ .הב םיקיזחמ טבשה
 ןמ השוריב לבקמ שדח רוד לכש יפל .רודל רודמ חרכהב ךלוהו טעמתמ ,"םילעפ
 לכו ,יללכ ןיגקל רבכ ושענש םירבדה תא ,זא דע יוקחה תואצות תא ול םימדוקה
 ,היקלח לכב הרבחה תרוצ תמלתשמו תכלוה ןכ ,םיברתמו םיכלוה ולא םירבדש הט
 דוע ואצמיש ילבמ ,םידדצה לבט תלבגומו הטלש וז הרוצ .אהתש ןטזה עיגי ףוס ףוסש דע■
 יוקחה־זכרמ .םיירקיע םירבד וזיא םדצמ םג ףיסוהל ,וב רדגתהל םוקט יחה רודהישאד

 ועיבטהש "םשה ישנא םיריבגה" םתוא ,דבלב רבעה קר זא יגמ ןכ לע אוה יללכה
• .(* 'הרבחה תרוצב (3 םנקויד תוטד םנמזב.

 חתופמה רחא םע לש הרוסמ םע תשגנתמ דחא םע לש רבעה תרוסמש שי םלוא
 תא תוקחל םיליחתמו םה םהיסומינ תא םיבזוע שלחה םעה ינבו ,ןושארה ןמ רתוי וחורב-
 טעמ טעמ השילחמ תירכנה הרבחה ינפמ השדחה תולטבתהה" .ונממ קזחה םעה ישעמ
 .הנכסב זא דמוע שלחה םעה לש וטויק לכו ,(5"תובאה ינפמ הנשיה תולטבתהה תא
 חכה לש וכרע ןיטקהל הלחתמ םיסנמ ,ויתודיתעו ולרוגל םיגאודה ,ובש ״םיימואל,,הז

 ומצע דצמ יוקחה אל יכ" ,ןויסגה םהל הרויש דע ,םמע ינב תא ונטמ קיחרהלו ירכנה
 תועצטאב תוללובתהה תא תבבסטה איה תולטבתהה םא יכ ,תוללובתה ידיל איבמ
 תולטבתהה תא לטבל ךירצ ,ןורחאה דעב רוצעל תחת ןכ לע יכו ,יוקחה
תשדח הנוכת ול םינתונ םהש אלא ,יוקחה חכב םישטתשט םה וז הרטמל םגו .(6 "הטצ>
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 לכ תא םהל לגסל םמע ינב תא םיררועמ םה .תורחתה לש יוקחל ותוא םישועו
 םמצע םיכרדה םתואב תולגל ידכ ,קזח רתויהו הקוחמה םעה לש םיללכושמה םיכרחה
י .דחוימה ימואלה םחורמו

 ,השדחה תעבו ,םינויה תלכשהל םיאמורה לש םסוחיב ,םדק ימיב ,יוקחה ךלהמ היה ךכ,
 ינחורה חכה ינשמ תולטבתהב וליחתה ולאו ולא .ברעמה י תלכשהל םיסורה לש םסוחיב
 םיטוירטפו ; םתומלשב , השעמהו רובדהו הבשחמה ,םירכנה םייחה יוקחב — ןכ לעו ,ירכנה
 םתלצהו םיקרפל קר וחילצה ,יוקחה םרז ינפב ירמגל ךרדה םוסחל וסנ רשא ,ימורה ןוטקכ
 ,תורחתהה ךרדב יוקחה תא להנל וליחתהו םיחקפ םיטוירטפ ומקש רע ;תינמז הלצה התיה
 תולטבתהה הרפ זא —,ול םידחוימה םמע ייחב ,תולטבתהה תבס ,ינחורה חכה תא םישנהל
.(ז 'תימואלה תושיה שנרל ץמוא דוע ףיסוה יוקחהו הילאמ

■ .לארשי םע תורוקב םג וניאר הז ץעמ ןויזחו
 ,תינויה הלכשהה ינשמ תודהיה תא לטבל לארשי־ץראב (2 'םיטמיניליה, ומקש םדוק דוע בר ןמז,

 וניצמ אל ןכ יש לע ףאו ,םתמכחו םחורל ,םהייח יכרדו םינויהל םירצמב םידוהיה וברקתה רבכ■
 םהיתועידיב ושסתשה םה ,הברדא !תוללובתהה רצל הקזח העונת וזיא םברקב הררועתנש

 הינפמ ליפשהלו םלועה לכל היפי תוארהל ,תודהיה לש תימצעה החור ןדי לע תולגל תוינויה.
 . חכה ינפמ תולטבתה התיה הנושארה ותכפש ,יוקחה ידי לע ,רמולכ ;םינויה תמכח ןואב.
• .תורחתהל תולטבתהמ זא רובעלו הזה הכה תא םהל לגסל וחילצה ,ירכנה ינחורה.

 םימגרתמ " םירצמ ידוהי ליבשב תינויל הרותה תא ומגרתש ,"םינקז״ה םתוא ויה ילמלא
 םינויה לש ינחורה הכה תא תושעל ידכ ,לארשי־ץרא ידוהי ליבשב ןוטלפא תא םנ הז ם>
 .דתיה לארשי־ן״ראב םנ יכ ,ןימאהל בורק זא ,ונושלבו יצראב ונמע ןינקל
 לארשי־חור תוחתפתהל דבכנ רתויו הלענ רתוי רוע ןפואבו ,תורחתהל תרבוע תולטבתהה
 ךרוצ ילוא ול היה אלו ,"תירב־יעישרמ םידגוב" ונטעב זא םימק ויה אל אליממו ;תימצעה
 ימו ,אוהה ןמזב תחנומ הנושארה ןתבסש תוינחורה תודלותה ןתוא לכב אלו םיאנומשחב-
.ירמגל תרחא ךרד זא הל תרחוב ישונאה ןיטה לש הלכ הירוטסיהה םנ .דתיה אל םא עדוי

 השענ ,םייברעה תלכשה ימיב ,הברה רחואמ ןמזב קרו ,ןכ ושע אל םהה םינקזה לבא ׳
 םנ ,תאז לכבו .וצראב דוע אל ךא ,ונושלב ונטע ןינקל םינויה לש ינחורה הכה
 ו ז ותרוצב יוקחהו ,תורחתהל רצק ןמזב תולטבתהה הרבע ,רכנ תמדא לע ,איהה תעב
 י החור תולגל ורזע דחיו ןהירוענ ושדח ןלכ — תדה ,תורפסה ,הפשה .תואלפנ השע
 םע םידחאל הזה חכה זא היה ךכ לכו .שדחה ינחורה חכה ידי לע תודהיה לש תימצעה:

 היה רשפא יכו םהל אוה ירכנ יכ ,ןימאהל ןמזה יטכח ולכי אלש דע ״תירבעה תושי״ה
 יכ ,תינומדק הדנה ואצמש דע םתעד הררקתנ אלו ,וידעלב םנ ןמז הזיאב לארשיל
 לארשי ירפסט איה הבוננ תינויה המכחה לכו םיאיבנה ישמ םתמכח ודמל ןוטלשאו םטרקוס
. . ןברוחה ימיב ודבאש

 לש ,הכורא תחא :וז רחא וזב תופוקת יתש םעפה דוע ונמע לע ורבע זא ינמו
 ךלוה אוה הנה םעפה םנ לכא .הרומג תולטבתה לש ,הרצק תחאו ,הרומנ תוקחרתה
 :םיתניבש תישילשה ךרדב םא יכ ,העושיה ןהיתשב אל יכ ,הרבהה לא''■דבכ ברקו

.ס״תורחתה לש יוקח ידי לע תימואלה תושיה תופקשה ךרד

 רתויה וניחאש ןוממ .תדב םי בוק ת ה תעונת איה וז הרכה לש םינמסה דחא
 הז ירה ,תיגרידומ הרוצ הל תתלו "תובאה־תלחנ, תא ןקתל םילדתשמ םהיתועדב םישפזז

ידי לע הדובכ תא לידגהל םיפאוש םהו ,הניבו םהיניב רשקה בוש קזחתנ יכ חינמ

.םש (3 . תינויה תוברתה ינבוה (2 . םש 1̂
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 םישלש ךשמב לארשיב הררועתנש ,"תוימואל״ה הטונ דוחיבו .יאפוריא חורב לולבשה
 ונלש "םייטואל״ה ."תורחתה לש יוקחה, ךרדב התדועתל שמתשהל ,תונורחאה הנשה
 םתוא תושעל םיעדויו ,םהינבש לש תחתופמה תוברתה יגהנמ תא' םוקמ לבב םהל םילגסמ
 ,אובל דיתעל םג אריל אופא הכירצ ונתמוא ןיא תוללובתה ינפמ״ .םתרטמל תרשיילכ
 ינב לש םתדובע תנוכתש רחא יכ .תודרפתה יגפמ אריל איה הכירצו הכירצ לבא
 ררושה ,ירכנה ינחורה חכה תנוכתב םוקמ לכב היולת תימואלה םתושי תומלתשהל ונמע
 דרפתת אמש ,גואדל שי הגה — ,תורחתה לש יוקחל םתוא ררועמהו אוהה םוקמב
 תוברב יכ דע ,תונוש תוצראב ינחורה חכה תונתשה יפל ,םינוש םיכרדל תאזה הדובעה
 ומכ ,םידרפנ םיטבש םיטבש אלא ,דחא יונ לארשי דוע היהי אל םימיה
 ינחורה זכרמה :תחא הלצה קר שי תאזה הנכסה ןמו .(י ״ותודלי תישארב היה ךכש
 תורמל ,היקלח תודכלתהל עיגהל המואה לכות תודרפתהה בצמב" .לארשי־ץראב
 ליבשב אל ,ומצע דצמ רשא ,יזכרמ םוקמ ידי לע ,תוימוקמה םהיתויטנ
 ץפחה תא םלכב ררועלו "תובבלה לכ וילא ךושמל לודג והכ היהי ,ינמזו ירקמ םחי הזיא
 םידיתע המואה תודחאב םיצורה לכ .ונטמ האצויה תירבעה תוברתה תא תוקחל
 לא ,חרזמל םהיניע תאשלו ירוטסיהה חרכהה ינפמ ףוס ףוס ענכהל" אופא
. .(2 ״ינומדקה יוקחה־זכרמ
 תוחתפתה לש םייח םש תויהל ליבשב ,ירוטסיהה הזכרמל בושל תשקבמ תודהיה".

 הינינק תא םילשהלו התשל ,תישונאה הרוטלוקה תועצקמ לכב היתוחכ דיבעהל ,תיעבט
 ישונאה ןימה לש ורצואל דיתעל םנ הככ ם-נכהלו ,הכ דע הל השכר רשא םיימואלה
 .רבעשל הסינכהש ומכ ,וחורב יח םע לש תיששח הדובע ירש ,הלודג תימואל הרוטלוק
 יכ ,תינידמ הלשממל הבירצ הניאו טעומב התע־תעל קפתסהל איה הלוכי תאזה הרטמל
 םישנא לש ןונה.ץובק :התוחתפתהל םיתואנ םיאנת התדלומ־ץראב הל אורבל —קר םא
 דע תונמואו המדא״תרובע ןמ ,הרוטלוקה ישנע לבב עירפמ ןיאב םידבועה ,םירבע
 זכרמל םימיה תוברב היהי ,טעמ טעמ טקלתי רשא ,הזה ץובקה .תורפסהו המכחה תדובע
 .ול תירשפאה תומלשה רע עיניו .וידדצ לכל חתפתי ,ותרהטב החור םשגתי וב ,המואה
 ,ןתויחהל ,הלוגה תולהק לכ לא ,לודגה 'ףקיה״ה לכ לא תודהיה חור •זא אובי. זכרמה ןמו
. (3 ״תיללכה ןתודחא לע רומשלו

 םעלש הדחוימה תימואלה ו תדו ע תב םנמא הדומ וניא םעה דחא
 ףתתשמ םע לכ יכ — קדצבו — רבוס אוה תאז לכבו ,ליעל רומאכ ,לארשי
 .תוימצעה ויתולוגס ידי לע התוא רישעמו וכרד יפל תוישונאה לש תיללכה הרוטלוקהב
 יעבט ךרדב םש חתפתהל ףיסויו ויתובא״ץראב זכרתי לארועי םעש אופא לדתשהל שי
 תתל אוה םג בושיו תירוקמה תימואלה ותרוצ שטשטתת אלש ידכ ,םדק ימיבכ
 תא הב עיבטמ-םעהש ,תימואלה תוארתה .םיגפל ומכ תוישונאהל םיחבושמה וחור-ירפ
,םיסומינ ,תונמא ,תורפס ומכ ,םינוש םיפנע המכ ,עודיכ ,הליכמ ,דחוימה ומתוח

 תונמא שיש םשכ .רסומ םג — םעה-דחא תעדלו ,םלוע-תפקשה.
שי .ימואל רסומ םג שי ךכ תוימואל תורפסו •יםואלהרםוםה

 שי .םיירוטסיהה וייח ךלהמו ימואלה וחור תנוכתל םכסהב ,דחוימ רסומ םעו םע לכל"
 ,תורחאבמ רתוי הב םיקדקדמו וז המוא יניעב איה הרומחש ,תירסומ הרבע וא הוצס
לש םתובישח תגרדמב ךא אלו .הברה הב םיחיגשמ ןיאו איה הלק התרבח יניעבו

.׳ב ד״פע ,א ,"תיגידפה תונויצה״ (3 . םש (1( , 2



269 .השדחה ונתורפס

 הברה םיאצומ ונא ערהו בוטה לש הקולחה םצעב םא יכ ,םינושה םיירסומה םינינעח
 הבוחל בשוח הזש המ ,ערל הז יניעב בשחנ בוטל בשוה הזש הס :םעל םע ןיב םילדבה
 הלאה תווצקה ןיבו . דירומ וניאו הלעמ וניאש רבדל הז בושחי הילע ושפנ ןתונג-תירפומ

 ותנובת !םהב תשנרמ הסנה ןיעה ןיאש ,םיקדה ןמ םיקדו םיקד םילדבהל שי םוקמ השב ׳
 הלא לכ—םינוש םינמזב וילע ורבעש תוערואמה תינחורהו ימשנה ובצמ ,םע לכ לש ויכרצו
 ןפואו תוירסומה .ויתופקשהל םג אליממו ,םייחה תונויזח לא וסוחיל תדחהט הרוצ םינתונ
.השעמב ןתמשגה

 יטרפה שיאה ייח יפנע לכב ערל בוט ןיב הנחבהה יכרד רמולכ—ומצעל אוהשכ רכומה
 רשא ,ימואל ןינ ק ,הרוטלוקה תועצקמ ראש לבמ רתוי ילוא_,אופא אוה—הרבחה ייהו
 ןפואו ימואלה חורה לש וביט הארנ ובו םינמזה לבב ובצמו םעה ייח ימשר אצמנ וב
 רבדה ךכ םאו .םינתשמו םיכלוהה םייחה יאנת לאו ול הצוחמ רשא םלועה לא ותוסחיתד
 ,ןהיתורוקו ןבצמו ןהיתוגוכתב וזמ וז הברה תוקוחר ןניאש ,תורואנה תומואה ראש לכב םנ

ךרדב םימעה לכמ לדבומ ,,ןוכשי דרבל םע, אוה ותויה תישארמש , לארשי םע רמוהו לק 1
। רסומ ול היהי אלש רשפא יא יאדוב—,התע דעו םדק ימימ םיאלפנה וייח ךלהמו ותוחתפתה

.׳! *הוהב ויכרצו ובצמבו רבעשל 'םיירוטסיהה וייחב ,וחור תונוכתב דסוימה ,דחוימ ימואל

 ויהיש דאמ ץוחנ ,םעה ייח לש םינוציחה םיאנתב יולת ירסומה שגרהש ןויכמו
 תרשי הזה שגרה לש ותוחתפתה םג היהתש ירכ ,םייעבטו םיאירב םיאנתה םתוא

םש תויחל ףיסויו ויתובא״ץראל ירבעה םעהמ קלח תוחפל בושיש ץוחנ — ונייה ;תיעבטו י
ירבעה רסומה לש ומויקת א ךישמהל ידכ ,ויתויטנו ותנוכתל ירמגל םיאתמ ןפואב י
רסומה־תרותל (2 תיספורטיפא תישענ תדה םג יכ ,רבדה תמא .םלועב יתמאת;
,הברדא ;תאזה הרותה תא ביחרהלו חתפל הפיסומ הניא איה לבא ,המויקל תגאודו י

תנתונ תרה" .היגשומו תדה תא ביחרמהו חתפמה אוה רסומה-שגר רםוטה.שנר
םלועל אב ירסומה ןכותה לבא ,ירסומה ןוצרהל זועו ףקות םנמא ,י

, ׳ , 1 . " , ״ , .תדה לע עיפשמ
 לאידיאהל םייח תנתונ תדה .ומצעל חתפתמו ךלוהו תורחא תובס ירי לע

 ,ותרהטב הזה לאידיאה אשונ ,ןוילע יוצמ יגפל ונתוא הדימעהב ,(3טשפמה ירסומה
 לבא ;׳וכו "םוחר התא ףא םוחר אוה המ" :ויכרדב תכללו וב הקבדל םדאה,ןמ שרודה
 תפוקתל הפוקתמ ןפרצמו ךלוהו תויהלאה תונוכתה תא (י ליבגמה אוה ירסומה שגרה
• .(5 ״הפוקת לכב ותוחתפתה בצמל םכסהב

 ,תימואלה תוברתה ךותל תדה תא םג םעה־דחא םינכמ הככו ,
 לש וז תוחתפתה םלוא .וייח יכרדו םעה תונוכת יפל תחתפתמו תכלוהה א ו .תיחתםתה
םעה־דחא ןיא .ם ד א .י ד י ב אלו תורודה ךשמב אליממ תישענ תדה יתיל םיגוקת

 רמואה לכ . <0 תיתיכאלט ךרדב תדה ןוקת לש ותורשפאב אלו ותלעותב אל ללכ ןימאמ,
 .דחא אשונב םיכפה ינש רמולכ ,שאה תא ררקל רמוא ולאכ ויניעב אוה ירה תרה תא ןקתל
 תולעל לכוי ןוקתה ןויערש דועב ,יהלאה ה־יוקמב םינימאמ הילעבש ןמז לכ תד איה תדח
 שדקה לא תשנמ דוע אריי אל ישונאה לכשהו ,וז הנומא הדבאש רחא קר בלה לע

 ,םלועה תומואב וטקש םינקתמה .םדא ידיב ןוקת תושרודה תוערגמ וב תוארלמו .
 'םינקתמ, ו*ה אל םה הנה ךא ;תד ילעב םנמא וראשנ ונכותב םיארקה תד ידסיס ןכו
 רקבל ואב אל םה ,רמולכ .תצקמב םירפוכ קר םא יכ ,התע ליגרה ןבומב ,ללכ
וב שי הזו ,איהש ומכ ראשיו בוט ולכ הז : רמאל ,ומצעל ןינע לכ ,.רדה ינינע ןכות

.שש (0. 5מן6̂ממם(0. 4( 13ז816ד6מןזל1ע (3 .תחקפמ (2 *יי ד״פע ,׳נ *חורה ךרד״ (1
^801ז36וזמט6' 11 0.
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יהלאה 0 טטירוטואה תא תחא םעפב יללש אלא ;ךכו ךכ ןוקזו שרודו תוערנס
 ,שינינע ןוטה א ל יט ם ולפנ הז ידי לעו ,לוח והושעו תיתדה תורפסה ןס עודי קלחט
 ינפט םא יכ .״ יטצעה םנורסח ינפמ אל ,םתשודק ודבאו ,תויתד תווצטל זא דע יבשחנש
 םינקתסה אופא ויה ותשודק • וללשש קלחה לא סחיב .ןעשהל המ לע דוע םהל היה אלש
 אלו םירוטנ םינימאמ םה םנ וראשנ ותשודקב וריאשהש הז לא סחיבו ,םירוטנ םירפוכ הלאה
 רזו .םיניטאסה ראש לבט רתוי וב קדקדל ופיסוה דוע ,הברדא ,םולכ וב ןקתל םהל ושרה
 רמולכ ,ןקתל תמאב םיבשוה םהש ,ב״עמה תוצראב םירבעה םינקתמה לש םתאינש איה
 ,תועודי תווצמ םתעדמ הז םע לטבלו תינומדקה התורפס םע הללכב תדה תא התשודקב חינהל
 אלפתהל ןיאו ,הימתמו רז ;םואב םמצע םירתוס םה הזבו .ןמזה יברצל תומיאתמ ןניאש ינפמ
 וכותב רבכ ללוכ ןוקתה גשומ תמאבש רחא ,ללכב תדה לוטב ידיל םיאיבמ םהינוקת םא
. (2 ״דוע ןקתל המ ול ןיא ןקתל אבהו ,הריפכה גשומ

 יתלב ןפואב, ■הילאמ תחתפתמ תדה יכ ,םעה־דחא רבוס תאז תמועלו
. (3 "תוחירבמ תובסמ קר ,ןווכמ תנוכ ילב ,םייללכה םייחה ךלהמ ידי לע ,טאל טאל ,שגרומ
 יפל תונשמ ןהו ,תונידע רתוי םדאה בל תופיאש תושענ ללכב תוברתה׳תומדקתה םע
 הזה קוחה, ."ןיע תחת ןיע, קוחהב םיאור ונא הזל המגוד .תדה יגהנמ תא םג ןחוד
 —׳וכו םיאמורה ,םינויה ,םירצמה ,םידוהה לצא-םינומדקה םימעה לכ לצא אצמנ
 יאו וברקב שאכ רעוב היה המקנה שגרש ,ינומדקה םדאה שפנ תנוכתב קומע ורוקמו

 רלאכ ארקמה תא ושרפ הפ־לעבש־הרותה ימכח םלוא . (* ״םדב אלא ותובכל היה רשפא
 ,בותכה תנוכ איה ךכש,, םימתבו תמאב ונימאה םה .ןיע תחת ןוממ :בותכ היה
 דוע הלכי אל םנמזב הטלש רשא בלה־תרכהש ינפמ ,ןכ ןימאהל ויה םיחרכומו
 .וזכ הרמב םדו םקנ תפאוש תיהלאה הרותהש , לוגפ-תבשחמל םוקמ תתל ןפוא םושב
 הלחתמ .ללכב םייחה תוחתפתה םע דחיב ,טאל טאל הכלה תאזה הרכהה תוחתפתהו

 אל המקנה שגרש ,תוברת ינב םישנא ואצמנ םיתעלש אלא ,ופקתב ןשיה קוחה היה
 .(̂ ״םמומ תחת רפוכ תחקל םהב לבחש יט ינונחתל וצרנ םהו ,ךכ לכ םבלב קזח היה
 היה םאו, ,ןשיה קוחה טעמ טעמ חכתשנ תוברתהל הלאכ םישגא רפסמ ףיסוהשכו
 רתוא םיבשוח םעהו ם־טפושה ויה ,"ןיע תחת ןיע" ולבוחב םי־קל אקוד הצרש םדא םימעפל
, .(״ ״ותבשחממ ובישהל םילדתשמ ויהו רזכאל

 .ינשה תיבה ימיב םדקתהל םייתדה וניגשומ ופיסוה המכ דע החיכומ וז המגוד
 והקה םייעבטה םייחהמ ותוקחרתהו לארשי לש הכוראה תולגה יכ ,רבוס םעה־דחא םלוא
 קספנ .תדה ״תונבאתה״ ידיל אליממ ואיבהו ובל תושגר תא ןכ ירחא _״ .״.,
י • ■ רשקה תקיספ
תומדקתהה חור יפל דוע םישדחתמ היגשומ ןיאו ,תדהו םייחה ןיב רשקה .תדהו םייחה ןיב

 םגו ,םינפוא ינשב ןורחאה ןמזב ונירפוס וסחיתה הזה ןוזחהל .תורודה לש * י י
 םשמתשהב ,(7םיקודאה לע המחלמל הלחתב ואצי 'םיליבשמ״ה .םינוכנ יתלב םהינש
 דומעל הלוכי הניא תינולפ הנומא יכ ,תוארהל םילדתשמ ויה :םיינויגה ןיז־ילכב,

 וא רסומה יגשומל דגנתמ ינולפ קוח וא גהנמ יכ ,עדמה יתפומו ןויגהה יטפשמ יגפב
 ,םעה לע הבר התיה אל םתלועפ לבא ;(״ ״ללכה וא טרפה ייחל דצ הזיאמ דספה םרוג
 שגר םהל ביואל ומיקה ונינפל םיכלוהה לע םנלגלבו םימדוקה תורודה-יגהנמב יפוד םתחב יכ
 םיאורה, םישדחה "םיימואל,ה וקדצ אל ןכו .םדאה בלב רתויב קזחה ,תובא-דובכ
 תשורימ םעב שדקתנש המ לכל - ץוחלו הפשה ימ קר ילו-״שודק, רמאל ׳במצעל הבוח
תוחוקפ םיגיעב ןנובתהל רשפא יאש ,העטומה טפשמה ותואב םה ףא םנימאהב ,תובא

, 3 .ו'; עול 1ל :״תזה הכה (1 ) 4 ,)3 , ) ש־קיבדה (7 .א ,ד"שע ,ו״ע ״חודה ךרד״ (6 ׳(2
.׳ג דישע ,"תובא תלחנ" (8 .תדה יגהנמב רתו•*
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 ןיד־רזג הז םע איצוהל ילבמ ,םויה וניגשומ יפל תורזה ןמ וב שיש המ תוארלו רב
 הבהאה שגרו ללהתמ המואה רובכ אצמנו ,תובאה לש ימצעה םכרע לע !

תעב תטלשה ,תוחתפתהה תטיש ירחא םעה״דחא הטונ הז דגנכ .(י "ףפורתמ ה
 ,םייעבט תונויזחב ויתובשחמו םדאה ישעמ לכ, האורהו ,הירוטסיהה תריקחבו ע
 םיניעב לבוקמ רבד לבל םיכסמה וא ,לתהמהו רקבמה םוקמב .(2 ״תוחירכמ תובסמ ודל
 המכח אל ,ער אלו בוט אל וינפל ןיאש" ,רקוחה תא איבהל וז הטיש הדיתע ,תומ

 ןכ םא ןיא תאזה הריקחה ךרדב" .(3 ״םדאה חור ירפ ויניעב אוה לכה יכ ,תושפט
 לכה אלא ,םירומחכ ולא אלו םיכאלמכ םה ולא אל .םולכ אלו םינורחאו םינושאר

 יאנתל םכסהבו הבצמ יפל תע לכב ירפ השועו םייחצנ םיקחל תדבעושמ םחורש ,םדא־־י
. .(4 ״התוא םיבבוסה םיי

 ויתופקשהו םדאה ישעמ לכ תא האורה ,רקוחה ךרדב זחוא םעה־רחאש ךותמו ■
תא תושעל לדתשמ אוה—םינוציחה םיאנתהו הביבסה ירפכ ,ללכב תדה יגשומ תא םגו

 ,"לארשי• ץראב זכרמה״ל םעפה דוע אופא םיבש ונא .םייוצרו םייעבטל הלאה םיאנתה
 םג שדחתת אליממו ,״ןבאתנ״ש ובל תא תויחהלו ונמעל םיאירב םייח יאנת אורבל דיתעה
.תינחורה תולגה ןמ ת ו ד ה י ה ל ש התלואג היהת וזו .םדק ימיבכ תרה לש התוחתפתה

 סרגנוקה ז״נרת תנשב ףסאנו לצרה ר״דה לש ׳ םידוהיה תנידמ" רפסה עיפוהשכ
 םיישארה םידגנתמה ןיב םעה־דחא הנמנ ,ליזאבב ןושארה ינויצה .
 םימדוקה ןויצ־יבבוח .מ .תינידמה תונויצה לש השדחה העונתהל .

י 1 , תונויצהל דננזפ
ומישיו רדסו רטשמב לארשי־ץראב בושיה תא וננוכיש קר םעה־רחא שרד

• י ׳־ ׳ .תינידמה דיתעב תויהל רשכמ אהיש ידכ ,ינחורה ודצל םבל תא רתוי
 םיפדורכ םיינידמה םינויצה ויניעב וארנ תאז תמועלו ;תודהיה לש הווקמה ז כ ר מ ה ל•

 םיצורו וניתובא־ץרא בושיב ללכ התע־תעל םיקסוע םניאש ירחא ,העתמ ןוימד ירתא
 םיכלוהה "םיבבוח״ה ומכ ,״םיינידמ״ה .הקיטילופה יסיסכת ידי לע םדוקמ התוא לוחנל
 החור איצמהלו םידוהיה תלאש תא רקיעב רותפל ולאו ולא םיצור ,םהינפל

 םישעמב וקסע "םיבבוח״הש דועב םלוא ;תויכזו םהל רסחהו שגנה םעהל תירטח
 הרטמל םפאשב ,םהישעמ תילכתב קר ועטו םמצעל םהשכ רתוי וא תוחפ םייוצר•
 םיפדור םה .הרט מ הב םגו ם יעצמא ה ב םג "םייניהמ״ה םיעוט ,הנוכנ יתלב.

 לארשי־ץרא תשיכר םעה־דחא בשוח לכ םדוק .בזכ־־םסקמ ירחא תולקלקע תוחראב
 ;תורשפאה ןמ קוחרו השק רבדל ,ןטלושהו תולשממה םכסהבו ,יטילופ ןתמו־ אשמ ידי לע־
— (•' ׳׳רטראשט״ יפ לע לארשי־ץלא ונל הנתנ רבכש ,וננוימדב רייצנ םא וליפא!

 םנמא ויהי לארשי יינע לכ ?תימשגה הרצהל ץקה ברקתנ וא אב רבב הזב םנמאה,
 םילושכמ םכרד לע ושגפיש ילבמ ,םשפנ תואכ םתסנרפ םש שקבלו םתנידמל ךליל זא םיאשר
 אל רוע הסנרפ שקבל ולכויש הזב לבא . המודבו "םיליבגמ םיקה, תנומתכ םייתוכאלמ
 לש וישעמ הכ םיליבגמה םייעבט םיקח שי .םשקובמ תא אוצמל ולכויש ךירצ ;ועשוי
 לכ םינוש תודוסימ םיבכרומ וננמזב (6 םיימונוקיאה םייחה .םייתיכאלמ םיקחמ רתוי הברה שי*
 שוש ןיאש דע .ךכ לכ םיבורמ םיאנתב היולת הלכלכה ישנעמ ףנע לכ תוחתפתה ,ךב
 הסנרפ־ירוקמ ץרא וזיאב רצק ןמזב אורבל ,רישעו קזח רתויה ףא ,םע הזיאל תלוכי
 ולכוי הנידמה דסוהב םנ יכ ,אופא קשפ ןיא ...םדא־ינב תובבר יפלאל וקיפסיש םישדח
תוחפה תוחתשתה תדמ יפלו םעה חבל םכפהב ,אעמק 17 אעמק קר הב' בשיתהל םידוהיה

4 ,)3 , ) 2 , ) . םעפ (7 . םיילכלכה (6 . ןסלשה ןוישר (5 . םש (1
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 םיראשנה םגו ץראב םיבשיתסה םנ ובריו ורפי אלה ךכ ךותבו .הנידמהי לש םיימונוקיאה
 םוקמה רצי דחא דצמ יכ ,הרבהב םורגת ולא לשו ולא לש תיעבטה םתוברתהו ,הלוגב
 ןואיג־ח תורמל ,הברה ערןי אל רחא דצמו ,שדחמ םיאבל רתויו רתוי לארשי־ץראב
■ . (1 'הלוגב םיראשנה רפסממ ,תידימתה

 למ ^לש רבד אוה תוילג ץובק יכ ,ונמצעל תודוהל ונילע" ןכבו
 .קחדה ת* םיעטי לארשי• ץראב בושיה יכ הוקתב וליפא ונשפנ תולשהל ןיאו ,(2 ״עבטה
 ןויער .םיצחלנה םידוהיהמ קלח ששמ ואיצוהב ,הלוגה תוצראב רחסמה (■י תורחת תאו
 .לארשי םע לש תימשגה הרצה ל הפורת םוש אופא איבמ וניא "םידוהיה תנידמ,
.שדח ילכלכ רוקמ רותב

 ךרדב לועפל לכונ ,ונצראב 'םינודא, ונתויהב יכ ,'הנירט״ה ילעב ובשחי ילוא וא,
 .-..?תוצראב םירזופמה םידוהיה לעמ תאזה הרצה תא ריסהל תולשממה לע (4היטמולפידה
 .הלוטבב ךיראהל ץוחנל אצומ יניאש דע ,ךכ לכ תינוימד יל תיארנ תאזה הוקתה• לבא
 ,,תורידאה תולשממה בלל רתוי םיבורקה םידחא םיטעל שחיב ףאו ,םימעפ הטכ וניאר רבכ
 ..הנימי לע דמוע וניא וכרצ לכ ןיוזמ לודנ ליח םא ,ולאכ םיניגעב היטמולפידה לש החכ המ
 ־ץרא וזיאכ םייטונוקיאה שייהה יאנתשכ ,'םידוהיה תנידמ, ימיב יכ.,רעשל רשפא ,אברדא
 לקנ ,'םיליבגמ םיקח, ידי לע םידוהיה תורחתה יגפמ המע לע ןגהל התלשממ תא ואיבי
 םוקמה םהל רצ םא :הרמאב ,רבדה קידצהל הפ ןוחתפ אוצמל התעט זא הל היהי
. (5 'םחנידטל וכלי

 לש ימואלה לאידיאה תא םייחב םשנל תמלצה הדיתע לכמ תוחפו
 תמש לארשי םע היהיש רשפא יא ,רקח ןיא תורצו הער תונש יפלא רחא, .םעה־רחא
 וינכש ידיב קוחצה־רודככ ותנידמש ,לפשו ןטק םע תגרדמל ףוסבל ועיגהב ,וקלחב
 תעשהש ימ ינפל תידימת הענכהו היטמולפידה ילכנ .ידי לע אלא תמייקתמ הניאו םירידאה
 ־רכש רותב ,קפתסהל ;סיוג רואל היה רשא ,ןימוי קיתע םעל רשפא יא ;ול תקחשמ
 •והוגישה ,תוברת ילבו שש ילב ינב ,םירחא םימע הברהש הזכ טעומב ,ויתואלת לכל
 .תזב לד דיתעב .(׳י ״אוה לבסש הממ טעמה ןמ טעמ ףא הלחת לובסל ילבמ ,רצק ןמזב
 " תוימשיטנאה תופידרו תוירמחה תורצהמ רטפהל םיפאושה הלא קר קפתסהל םילובי
 "תוינידמ,.הל זובי זוב ,תירבעה תוברתה לש התיחתל רקיעב גאודה ,םעה“דחא לבא
 יברעמ ידוהי ,לצרה ר״דה .ירוקמה ירבעה חורהמ םולכ הב ןיאו הפוריא םעטב הכורעה
 .תרכינ םתברוקש םישנא ץובק״כ תירבעה המואה תא האר ,תודהיה ןמ קוחרה
 .איצמה ןכ לעו ;"םלכל ףתושמ ביוא ידי לע תמייקתמ םתודחאשו
 ונילע םקה הזה "ףתושמה ביוא״ה דגנ הסחמ הב אוצמל ידכ ,"םידוהיה תנידמ, תא
 .תודהיה, לע היונב לארשי לש ותודחא יכ ,רבוס םעה-דחא לבא .ץוחה ןמ

 תמלצב הינב תא הרציש ,הקיתעו הלודג תימואל הרוטלוק לש החכ ,תירוטסיהה
 ידסחב אלו ,ומצע תוכזב דמועו םייקה ,לבגומ דחא ינחור (7ספוט ידי לע םתוא הדחאן
 .הרו ט לוקל לארשי־ץראב טלקמ לכ םדוק שקבל ךירצ ןכ לעו ;(״ ״תינוציחה הביאה
.םעה לש ומויק לכ יולת הבש ,וז תימואל

 :העונתה לע ובלב חטש ,תונויצה לש התטישל זוע לכב דגנתמה ,םעה־דחא םלוא
.ערואמל ויניעב בשחנ יאליזבה סרגנוקהו ,לארשיב ררוע ינויצה ןויערהש הריבכה תימואלה

^שים״ו ןיב יטילופ ןתמו־אשמ (80. 4מ1>ץן)6ו<3( 11111 .שש (2 .׳ב ד״פע ,א״פ ״תינידמה תוינויצה״ (1
.םש ,'ורצויו סרגנוקה" (40 8ןאןנו7( >1)|1 .*נ דיפע ,;ישארה ינויצה םרנניקה" (6 ,םש (5
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 לש רש םע תירבב אובל יתלכיו - אוה בתוכ - ןתי ימ, .המואה ייתב רתויב בושמ
 ,איליזבב ועמשו ואר רשא לכ תא םיפסאנה בל'לעמ לילכ החמיש ,והעיבשט יתייהו .החכש
 —םלכ םדמעב ,השודקהו הלודגה העשה ןורכז :דחא ןורבז םא יתלב םהל רי^עי אל*
 םהיניעו שדק־ישגר אלמ םבל ,ודחי םיהאכ- ץרא יוצק לכמ ואב רשא הלא לארשי יתרג
 ,ומע לע תואלפנ ףיממו המבה לע דמועה ,(לצרה) לודגה םהיחא לא ןואגו הבהאב תואושנ
 הארנ השודק תימואל הוחאו חורה תוממורתה לש וז העשב .(* ׳'םדק ימיב םיאיבנה דחאכ

,רתויב ול אונשה ראות ,"טטולפיד״כ אל םעה ־דחא יניעב ינויצה גיהנמה חאוב.ה
,האובנה .םידוהילו תודהיל הלואג איבהל ודבל לגוסמה ,״איבנ,כ אלא .הלואגהו

 לש התיצמת ,םעה־דחא תעדל ,איה ,טלחומה קדצה ת ב ה א וא
 האובנה םדוקמ הררועתנ ותוברתו לארשיל הלואג האבש םעפ לבבו ;תימואלה ונתוברת לב
.העושיל הניקתהל ירכ ,המואה לש החור תא השדח!

 ןושארה ללכושמה סופטה םג היה אוהו ,השמ היה לארשיל ןושארה עישומה
:תוידוסי תונובת יתשב םד א״ ינב ראשמ לדבנה ,איבנה לש

 תויטנ ילב םהימשר טלוקו םהש ומכ םייחה תא אוה האור .ת ם א ה שיא איה איבנה (א,
 י ;פס אל תטאה תא אוה דינטו .םיידדצ תונובשח ילב ,האורש ו מ ב דיגמ אוה האורש המו ,תוימצע

 אוה ח ר כ ו ט ןבש ינפמ אלא ,תושעל אוה ב י ו ח ם ןבש ,אצמו קדבש ינפמ אל ,ךבב ונוצרש
 םא וליפא ,הנממ ררחתשהל ותלכיב ןיאש ,הניכת ״וחורל תדהוימ הנוכת איה ווש יגפמ ,תושעל
 עינהל לוכי םדא לכ :ליילרק ,םיילגנאה םירקוחה דחא רמא הפיו .ררחתשהל אוה הצור
 ריבכ ןוצר תועצמאב ,ךכ תויהל לוכי םדא לבש אלא ,תמאה תשקבב איבנה תלעמל•
.ועבמ םצע והזש יפל ,ךכ תויה יתלבל לוכי וניא איבנהו ,הבורמ העיניז

 איה ובש ,ולש לאידיאב ובלו ותעד אוה םצמצמ .תווצקה שיא אוה איבנה (ב
 .אוהש לכ רויש ילב ,ןורחאה הצקה דע םייחה תא דבעשל הצור אוה ולו םייחה תילבת אצומ
 ,ינוציחה םלועה תא םנ ןקתל לומעי והיפלו ,ילאידיא ,םלש םלוע אוה אשונ ושפנ תוימינפב
 ש־רדל ליבשב ול קיפממ הזו ,תויהל ךירצ ךבש ,הרורב הרבה אוה ריכמ .ישחומה
 םיכסהל לובי וניאו ,(2 אלתמא םוש לבקל לוכי וניאו ,תמאב היחי ךכש ,ףקות לבב
.ול דגנתי םוקיה לב םא ףא ,ותחכותו ופעזמ חנ וניאו ,הרשפ םושל•

 ;דחי ןהיתשט תבכרומה ,.תישילש הניכת תאציי תוידוסיה תונוכתה ולא יתש ךותמו
 שיא ותויהב .יישעמ לכו 'וירבדב ,איבנה לש ושפנב טלחומה קדצה ןוטלש
 * השעמב תמאה אל םא ,קדצה אוה המ יכ ;קדצה שיא םנ היהי אלש רשפא יא ,תמאה

 תא דבעשל לובי וניאש ומכ — קדצה תא דבעשל לובי וניא ,תווצקה שיא ותויהבז י
 םוקמב ףא וא ,ךכל הכירצ העשהש םוקמב וילע רתוול ,תידדצ תילכת םושל — תטאה
 ,טלחומ קדצ ןכ לע אוה איבנה לש קדצה .ול םמוקתמ הלטהה שגר וא הבהאה שגרש

.תוישיאה תויטנה דצמ אלו םייתרבחה םיכרצה דצמ אל ,דצ םושמ לבגומ וניאש־
 וחור יפל םייחה תא ןקתל לובי וניא דחא דצמש ,איבנה לש ובצמ אוה ךכש יפלו

 ןכל —,םהיתוערנממ ןיע םילעהלו ומצע תא תומרל רשכומ וניא רחא דצמו ,טלחהב•
 גשוטב שי תמא לש ןיערגו .םכותב יורש אוהש ,הוהה־ייח םע םילשהל ותלכיב ןיא
 אלא ומלועב איבנהל ול ןיא םנמא יכ ."תודיתע דינמ, לכ םדוק איבנב האורה ,ינוטהח
 ,תעל תעמ םחנתמו עשעתשמ אוה ובש ,״םימיה תירחא״ל ,אובל דיתעל ובל ןוזח
 תאור אוהש ,הערה לע רמרמתהלו קועצל דוע חכ וב ןיאו האלטתט "םינוניה םוכ״שב

.הוהה ייחב ול ביבסמ

( 53 .שש ,״!ישארה ינויצה םרננץה״ (1 .01י0פ0ן2



ברו ב צ ת ב רשא2־׳>

 ,ול םיעמשנ םניא העשה ייה םג ךכ ,העשה ייחל עמשנ איבנה ן־אש םשכ לבא
ךרה הלדח רובעתש רע ,יעצמא ילב ,הרשי ךרדב והור תעפשה םילבקמ םניאו
 םילוכי םדא־ינכ ויהיש ירכ ׳ , םינוציחה םידרה יאנתל תלנתםמ איה םהבש , םיעודי 'תורונצ,
.אל מ *ה תלעמל םנמא רשא ,םה םדא־ינב םה םנ הלאה *תורונצ״חו .הב דומעל

 ןומהה ןמ רתוי םחורב יל םה םיבורק י לבא ,םהל הרז ׳ותוינוציק,, ו ,ועיני
 לש "םינהב״ה המה םהו ,עודי לובנ דע ונממ םיעפשומ תויהל םילגוסמו •

,םילקלקע םיברדב ותעפשה תא םיכילומו םייחה ןיבו וניב םידמועה ,יאובנה לאידיאה
. (< ״השעמה םלועל התדרב התומצע תרימשו התרהט לע דיפקהל ילבמ ,הכרצ יסל העש לכב

 דמעו ,ורבחל םדא ןיב קדצ הלחתמ שקב ,השמ תא םעפל האובנה חור לחהשכ ■
 תא ליצהל םק ןכ ירחאו ;תוקושעה ורתי תונב ןימילו ,ירצמה דיב הכומה ירבעה ןימיל
עצבל איבנה לוכי אל הזכ לורג לעפמ םלוא .טפשמ ילב הנועמו דבעושמה ,ולכ םעה
תושעלו םוקמהו ןמזה יכרצ יפל וישעמו ורובד ןווכל ונממ רתוי עדויה ,ןהכ תרזע ילב
 ינפלו הערפ ינפל "הפל, ול היהש ,ויחא ןרהא לע חמש ןכ לעו ;תורשפו תוחנה
 תירמחה ותודבעמ ומע תא ררחשל איבנה אצי זאו .הלואגל םהינש םג ודגנתהש ,לארשי
 ,״רהה תיתחת״ב ותוא ףסאמ אוה ,םידבע־תיבמ לארשי תא ואיצוה ירחא .תינחורהו
 לכב ,השרח הרוצב ״ויתובא יהלא,, תא ול הארמו םימשה-ימשו םימשה תא וינפל, ערוק״
 "!ףודרת קרצ קדצ" :תחא הוצמ קר ולו ,םלועב שי דחא לא קר .(2 "ימלועה ולדג
 ץרפתה—קדצה תרות תא ללכשלו םילשהל ידכ ,רהה שארב דדובתמ איבנהש דועב םלוא
ש י א אוהש ,ןהכהו ;שדחה ילאידיאה ןינבה לכ תא םרהו ואובחממ ׳ירצמה דבעה,
 ,איבנה ברקב העג זא .ונוצרכ ׳םיהלא, ול השעו ןומהה ירחא אוה םג ךשמנ ,ה ע ש ה
 לוכי וניא איבנה לבא ,ורבתשנו ודימ ולפנ ׳תוחול,הו ,ולעפמבו ומצעב ותנומא דחא עגר
 ותדועתל רזוח אוה-ןושארה םשורה רבע טעמכו ,ךכב הצור אוהשכ םג ותדובע קיספהל
 .השעמ אבש דע ,ץק ןיא תונלבסב םעה תא ךנחלו ׳תוחול, לספל ףיסומ אוה .הלודגה
 .התונקל שיש ,תימואל תוריח ייחל םילגוסמ םניא הדילמ םידבע יכ ול חיכוהו םילגרמה
 בחרמה ךיגח ,שדח רוד לדגלו רבדמב ורוד תא רבקל איבנה טילחה זאו .בל“ץמוא תצקב
 עריעצה ךונחב אוה לפטמ הנש םיעברא .םילודג תודיתעל ויתובאמ רתוי יוארה ,שפוחהו
.רחאל הנתנ ותרשמו איבנה תמ הנהו םאתפו—הדמחי־ץרא לובגל ועיגה דע

 ־הניא ,עודיכ , תרושטה ? ולעפס זא וטצעב םילשהל הכז .אלו איכגה תמ המ ינפס.
 העשה העיגהשכ .תויהל ךירצ ךבש ,הריכה ןוכנ שוהב לבא ;רבדל קיפסמ םעט תנתונ
 .תונפל חרכומו םעה שארב דומעל דוע לובי איבנה ןיא ,השעמב לאידיאה תא םישנהל
 לש ,האובנ קולמ לש הפוקת ,השרח הפוקת הליחתמ העש התואמש יפל .רחאל ומוקמ
 תונוש הרוצ תואיצמה תלבקמ ףוס ףוסו ,שייחה־תטחלמ עבטב םיחנומה ,תורשפו שירותו
 -ויניעב תאז לכ הארישמ רבדמב תומל ןכ לע ול חונו ,ןוזחכ איבנה הארש וזמ דאמ
 רבל תא ןיבה ,"לובנ.ה רע י וטע תא איבה אוה .*אובי אל המשו ץראה תא הארי דגנמ,
— עשיו םחונ אצמיו ול רצב ויניע אשי וילאש ,בגשנ - לאידיא ול ןתנו דיתעה תארקל
 רנישיו ושעיש המ ושעיו ,םייחה שע רשפתהל רתוי םילגוסמה ,םירחא ואובי ךליאו ןאכמו

 .אלו בישהל איבנה הצרש המ ל כ אל ןפוא לבב ךא ,הברה שאו טעמ םא ,וגישיש המ
. (3 'בישהל הצרש ך י א

;ימואל ]ורצבו הלואג לש הפוקת לכב לארשיל ומק הז ןיטמ השעמ־ישגאו םיאיבנ

, 3 .׳נ ד׳פע ,״השמ״ (1 ) .בש (2



 .תואיצמה .ייחל םתוא ולגס םינורחאהו ,תינחור היחת לש םילודג תונויער וררוע םינושארה
 וקסעיש ."םינחב רבח״ל הקוקז ,תונורחאה םינשב לארשיב המקש ,תימואלה העונתה םגו
.הלואגה יאיבנ ןוזח תא םייחב םשגל ידכ ,תיללכ תורדתסה וננוכיו העשל הדובעב

 תובשומה תא רקבל ,יאסידואה דעוה תשקב יפ לע ,םעהי־דחא עסנ 1900 תנשב .
 בושיה" לע םיבושח םירמאמ וזיא בתכ ,וכרדמ ורזחבו .תישילשה םעפב לארשי־ץראב
 ,םמצע תושרב ירמגל םידמוע םילעופ וניתובא-ץראב ונל םישורד יכ חיכוהו ,״ויספורטיפאו
 לכ תא הלקלק זיראפמ בידנה לש וא יאסידואה דעוה לש תוספורטיפאה תטישש םושמ
 תא הרוהו ,"ופיב רפסה־יתב, לע םירמאמ וזיא םעה-דחא זא םסרפ ןכ .בושיה תדובע
 וירמאמ ץבוק אצי 1904 —1895 תונש ןיב .ימואלה חורה תא םהב ןיכשהל ךיא ךרדה
 חמש רפוסהו ,תורודהמ י<רשו םיכרכ השלשב /םיכרד תשרפ לע, ,םעה־דחא לש
 טסיצילבופה בשוי ךליאו 1908 תנשמ .ויתועדב םיקיזחמהו ויארוק ובר יכ תוארל
. _ .ןודנולב עבק־תבישי

 לע ךנחתנו לדגש ,טסילאידיא /ינחור, רפוס אוה םעה“דחא _א
̂י" .

ךינח ,םולבניילילש דועב .לכמ ול רקי המויקו ,תירוקמה תודהיה :
הדיתע השדחה תימואלה העונתה יכ הוק ,ותומכ הקיתעה ונתורפס י 'תטישי

 היחתה רוקמ תא וז העונתב םעה־דחא שקב ,לארשי לש םיירמחה ויכרצ תא אלמל
 רשאמ הלילשב רתוי הפי םעה-דחא לש והכ יכ ,תודוהל ךירצ םלוא .תינחורה

 ,הצרמנו תינויגה ,הנותמ איה "םינויצ,הו "םיבבוח,ה ישעמ לע ותרקב .בויחב.
 "ינחורה זכרמה, לש תיבויחה ותטיש ןיא תאז תחתו ;השורדה הדמה ןמ רתוי דוע ילוא
 לארשי־ץראב שדחה בושיהש ,ושרדב יאדוב קדצ םעה־רחא .ידמל הרורבו ^תינויגה
 חתפתהל דיתעה "זכרמ,ה לש ותובישחב תצק םזגמ אוה לבא ,ןובשחבו רדסב ןנוכתי

 וצרי הדמ וזיאב שארמ תעדל ןיא ,הז ימואל זכרמ ןקותמו ללכושמ אהי אלש המכ .המש
 םעה־דחא ירה .םשמ אציש ירבעה חורה תא תוקחל הלוגבש וניחא ולכויו
 םתכלהכ םיאלמ םיימואל םייח הלוגה תוצראב רדסל ןיא יכ ,ונל חיכומ ומצעב
 םירוצעמה תא זכרמה תעפשה לטבת אופא הככיאו — ם י נ ו צ י ח םירוצעמ המכ יגפמ
 עימשהש ,ותומכ ןקפסו ןותמ .יוארכ טסיצילבופה ונל ראב אל הזה רקיעה תא ? הלאה
 —"תונויצה,ו ״ןויצ תבח״ לש תיללכה תובהלתהה ךותב בשוימה ןובשחה לוק תא ודבל
 רתוי ךרד .רתויב־ול רקיה ןיגעב תצק תוינוימד תורעשה ירחא אוה םנ אופא ךשמנ
 (י ותבוטב אלש קפתסהו—םעה־דחא אצמ אל ותוא הקיסעמה הלאשה ןורתפל התואנ
.ירשפאה טעומב

 .בתכ ךיאב אלא ,בתכש המב אל איה םעה־דחא לש תירקיעה ותובישח
 יאפוריאו קיודמ ןונגסב תירבע בתכש ןושארה טסיצילבופה והזריודס ןוננם

 לבותמה ,הז ץרמנ ןוננס .תחא הרתי הלמ ףא טעמכ וב ןיאש ,רומג 1 .ואסוריאן
 רתוי םיאתמ—רמוה תצקב םג םימעפלו ,ןושל יעושעשב ,םידוגגב *

 תונויער המכ םג םעה־דחא ונל עימשה תאז לכבו ;היפוסוליפל רשאמ (2הקיטילופל
 תילגנא ירקוח .ללכב תיתרבחה היגולוכיספהו תילארשיה המואה שפנ רקחב םיפיו םיירוקמ
 ^יבהש תויתמאהל תושדח (3 תוכומס ונתנ ,םהירפסב תוגהל הברה םעה־דחאש ,היצנארפו
׳ .ויתופקשהל יפוסוליפ קרבו ,הקיתעה ונתורפסמ ומע

, תונעשמ (3 . םיחונו ,םירפום־־םמלופ (2 .ונוצר דנב (1



,תונבלה הרישה״

,קילאיב ןמחנ םייח

 ךלפבש י דא ר רפבב 1873 תנשב דלונ קילאיב ןמחנ ם ייח 1ר״נ ןתן^,
 ,השעמה־םלועב וחלצי אלש ןוימדה־ילעב םינדמלה הלאמ היה ויבא .ןילהו

 קיזחמ רותב ןכ ירתאו ,תועקרק-רכוחל רזועכ הלחתמ ,קחודב וימי לכ סנרפתמ היהו
 םינינעל םינותנה ויניעמו ,וינפל דימת החותפ ארמג התיה םירכאהל ןיי וגזמב .חזרמרריב
 תא ונבל ליחנה אוה .םירובש תלומהו תרטקה ןשע האלמה הביבסהמ םיקוחר ויה םיינחור
 הונ" היה ידאר רפכה .דליה לצא הזה חכה תא חתפל ורהמ הדשה ייחו ,ונוימד־חכ
 ,עיקי“רהוז .טעומב קפתסמו וקלחב חמש ,אירבו טושפ עבט לש עונצ יפוי אלמ ןנאש
 בח תא הלבמ היה ןמחנ םייח דליה (י ״! ינשרד :תרמואה שרוזחתימודו הדש־יבחרמ
 התקל םש .ובש םימה-תכרב לצא עשעתשהל בהוא היהו ,וירוה תיבל בורקה רעיב וימי

 וירישב ררושמה ןכ ירחא עימשה םדהש ,הדלותה תריש לש םינושארה םילילצה תא ונזא
:"רהז״ו 7׳הכרבה"

, יט; תדמח ,ירוענ ימיב ינאו
/ 3הניכשהףנב הנושאר יל^ב הפיפחךא
ם מיה הומחיי חולבו ;ורע דוע עד; יבבלו
- ותלפהל אבהמ שקבלו
ןיק םוי םחב יל גילפמ יהירד

— ^ הרדאנה ה;ל£ה“תיבלממ לא
.רעיה יבעל
, םדךןרל1ק-תב ועמש אללא־יצע ןיב ,םשו

"  ד:צ רובמ באזה קר ועד: ליבשב
,תומלש תועש יד^ יל העות יתידד

,הרדהנ•-. ׳4 .תוממורהו הרישה תור (3 . הפח- "י
.ד״סרת ,ףמאיהא-זוול ,'קילאמ .ג .ח" ,רהולק .י ר״דה לש ורמאמכ תואבה ,ימצעב ררושמה תומדערט (1



י אב דע דדלאו יבבל ם? דח^.

, (1 בהז ישקומ ןיב רובעו חום9

השדחה ו נתורפש

: וניע־תב לא-רשבש םישדקה שדק לא

ם ילעה לש (2 תכרפל תילמ

, אשד דופר ,קר; ןטק יא ש: םש
, ומצע ינפב ןטק םלוע ןיפ? ,ול דדוב יא

( 4 םילאצ ןיב ענצמ ,ןנאש שדק(3ריבד

, רמצ (5יי5ברםבו ףונ-יבחר רעעינקז לש
ג ס הנטק תלכת תפב - ותרקת

, שממ םיצעה לע תחנמו הרפכה

, םיבז םימ תכרב :תיכוכז - ותפצר
,בטר אשד תרממ ךותב ףסכ יאך
,ינש םלוע ,ןטק םלוע דוע ובו

ןד 7

ה כרב התוא עצמאבו וז הפכ עצמאבו
,  (8 תועובק 17 דבדכ ינבא יתב* וז דגנ וז

- םיקיהבמוםילוד? םידכך5

0—...תושמ^ י.#

, יבצה הכרבה ריעמ ,׳ילוממ
< 10 הרהנד תלוצמ לע דמוע בש תד

. (11 תספור הקד תשר םשמ השמו
י ^יע לא תזצקה יעבצבו־(! 2 הרענמ

ן  (11 תפפונ > תמסוק םיסיסרה(! ?תרענ

ם יפשכב רהז־ריס גחהססשחוב ומב
 ׳('׳ הרעקה חלדבל בהז-קרמ( 1 י; ןנסמו

 -,םיפשך*םיםטנ הצרא םג וזר
. (18 ורהנ קותמו לק םולחכ יניעלו

 תולדה .דבל טויפו יפוי יטוחמ תמקורמ התיה אל ןמחג םייח לש ותודלי םלוא
 הכרה ושפנב המתוח תא איה םג העיבטה ,ויבא תיבב םימעפל הררשש , הארונהו תלוונמה
 וגורכזב הלוע הביצעמה הנומתהו ,ינוע בורמ לוח םתבש תא וירוה ושעש שי .דליה לש
:ררושמה לש

, תולח םג שודק ןי: ןחלשה רפחמ

ם ינשע ןמוקמב ,(19 תולובח תורונמה

ם ידחא םיזר תורנ (20 טיטב םיכועמ
, םידלי העקשו (21.'..םילמה ןדיקרמ

, םינשו םתצקו םיבער ומלב
י  הממע ינמא .ץ חלשה ובס*
2תרשה~יכאלמל םולש םתית לוקל 2) ;

חור הכב דש 'א?ח לע םשאכו

' המוגב ןיכיש? וניבא (23 עצוב
. ..חולמ גד בכץר רוחש םחל תפ לע

ת רבת םרטבו םיסעול ונדוע
- ,וניפמ חלמב הלובחה הסורפה
, הלפתה ,המוגעה ,הצומחה הסוראה
-  םילוזגו םיבולעכ תועמדב( 24 הנעלענ
ו ניבא ירחא לוקב הנענ תורימזו

. (25 םילולח תובבלמ ,הימוה ןטבמ

 דועב .וחור תא השקהו ,דליה שפנ לע לצ הזיא ליטה ירזכאהו םוגעה רוסחמהו
 וב הקרז-םעונו ךורל ,יפויל ותקושתו ןמחג םיד; לש ונוימד תא ררוע עבטה רדהש
ימשר לש וללה םידוגנהו .ישוקו דבוכ הזיא ותנוכתל הנתנו ,הרמ הממושה תוינעה

 .םיסוכמו םינועס (5 .םיללצ :ותתכ (4 .ימינפ רדח (3 .ךסמ (2 .םיששה ינרק תותשר (1
• הסמלטו הלעמלמ תוריהזמ םינבא יתשכ הארנו םיכב תפקתשמ המחה (0(. 8ן)1וו11#וןן> (7 .עיקרה (6
הענענמ (12 .םימ יסיסר תקרוז (11 .הריאמה הלוצמה (10 .'א יפס ,קילאיב •ריש ,׳,הכרבה״ (^
. 17)ןו0ון4צו16( 183611 .ללוב (15 .הקירבמ (0. 14זן)€ח16 ,לפמ (13 .*ייאב — חלדבה״תרעק (1
םיארנ םילתכהו תדקרמ הבלה (21 .שיס ינקב (20 .תונכשוממ (19 .,א רפס ,״רהז״ (18 .הכרבה
.׳ג רפס ״ "יתריש״ (25 .הנעלבנ (24 .דתוח(23 .*םכילע םולש . םירמוא םידליה (22 .םדקוענ
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 םג וריש תא לחג אוה .ררושמה לש הדיתעה הריציה לע םתלועפ תא וארה תודליה
 /רירע ררושמ, ,תולדה לש (י םמעשמה ררושמה , רצרצהמ םגו םידמחנה רעיה-ירמזממ
."םילפא םיקדס ןכש ,םיקיקנב ןנולתמ ,םילכ לא אבחנה ,רתתסמ ,עונצ

 * הלולה ףשנ?ו ריר^ס ימי תויה?
— (2 הלודג תורדק ימך יבא תיב? טל^ב

׳ תללמ לותחה הריכה יבג לע
, (3 תראשמב-רואזק ,םחל תפ ןיא לס?

 — ריס? ןיקיר̂ו תלחג ןיא םמהל
ריקה תרקנמ רצר^ה ץיצה זא
 / הקירה ,השבוה ותריש (4 רסניו
7 .הקקוב יתמ^נ ,י?ל (5 הספוק שעכ  )6> ■

#  ) .הקירה (6 .הנתשי הסעל (11. 5מג8נ1188. 4( >1ש1ו3( 8 .הלשא היבוד (2 .סןיוזל!1
.שש (11 .קד (10 . תורייטו םדב ,תוללקב הסירפ לכ הרכתשה (9 .י1מ014-ןיעשה (.ל . שש (7

 םבשומ רפכמ וירוה ואצי ,םינש שש ןמחנ םייחל ואלמשכ ,ט״לרת תנשבןירוה תאצ
ינועט ויבא תמ הרצק תע רטעכו .ר י ט וטי ׳ ז ירורפמ דחאב רוגל ואבו <ריטוט̂ןל

החילצה דאמ בר למעב .?יתעבש החפשמה תולד הלדג זאו ,תואלתו י
.םיבערה הידלי תא רצ םחלב לכלכל הנמלאה ומא

;ומתי_ףנ הינ̂ /הנמלאתנ ימא
 ג התמיק הגאדה הלבאמ המק דע
 ...ומתתסנ ,הסנרפ ירוק!? לכ ומקתקנ
 /המלוע ןקורקנ :הביבסמ הטי?ה
.הטבנ הניע רשאב םתיו ןומלאו
 ,התעמ ךמה ומכל8 ןיגלרואה לוק םג
 הממד? '̂יכוב ומק תיבה ילתכ םג
 * השירחה ׳תיוז לכי הל?ח?ו ףעזבו
 -השאה החנאנ-!םלוע לש ונובר"
;יכנא הנמלא ,לפא לב ינכמס
המ - ,םיעלותכ ,יחרפא אנ-םנךפ

...?יחכ
 .המדו הבלח תא הקושה איצות זא
 ,המשנ הב דוע לכ הבש איה ברעב
 ,הראמב הראנ האיבה הטורפ לכ
( 9 ...הררמב הלובגו הבל םד_? הקוקך

 - החך$ הבלככ הצוצר הבושקו
 הרנ תא התבכ. אל הלילה תוצח דע
החלש טחמ? ,קמןפב הידד

 י .החנאנ הבואקמ תיצמתמ םמודו
 הך;תעונה לכלו השאר דונמ לכלו

. ׳הדרח ,העזעדזה רנה תבהלש
—!הללמא ,ך:ל^ יל רצ :הל הדנ ומכ

 ,המק ^יה רבגה תאירק םע רחשב
 .הממד? תקסוע ת:בה תכאלמב
 /הסירעה ךותמ ,לפאה ירדחמ
 .<סשולקההפוג תא יתיאר חתפה דע?
 הכעה יבג לע ףכת לד רנ רואל
 ...שולתו שולת םש הקדה ■הדיו
...הברעה תחת לספסה דדונתו
 _ הברח .החנאו_ תישירח השיחלו
 .,השילו השיל לכ לע ,ד; תעיבט לכ ?ע
 :ינשה רדחה ןמ האבו תרקענ
 וינכמסו ינקזח , םלוע לש ונובר.

 .דדשא םא יתלב ינאו ? ייח המ ? יחכ־המ
 יננה עדויו רמוא יל יבבלו
.(11 היניע תעמד םג קצבל הפטנ יכ
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ר גש ,ןקזה״ויבא תיבל ןמחג םייח אבוה ,הימותי תא סגרפל הנמלאה הכ לשכשכ

ו ירפסב דימת הגוהה ,קודאו ןדפק ןקז היה הז .ריעה לש רחא רורפב<ןכןנה תושאך
, םיבוט תונורשכב ןייטצמה ,רענה תא בהא אוה .ויתובשחמ םע דדובתמו י י

, םיהובג לוח־ירה ןיב דמע ובר לש ןטקה ותיב" .רורפה הצקב רדה ,דמלמל ותוא רסמו
, םוהתה עקרק לע ,םשו .ויתחת החותפה םוהתה לא לופנל עגר לכ.יופצ ,רהה עופשב
ן מחג םייח ויה ץיקה ימיב .םירהה ןטבמ םיאצויה , םיניעמ םיזזפמו םיעבעבמ ,םימוה
ם לוממ .הכוסה ךכס תחת וא ,ןליא לצב עיקרה תפכ תחת םילחת םידמול וירבחו

ם הל םיעייסמ ויה ולאכ םיניעמהו ,םהב לכתסנ ולאכ רעיהו .,(ביריטיט) רהנה לקעתה
ת א ביצעה לבא ,וידומלב ליח הרהמ השע רענה ־ . (י "םילהתה יקרפ לע המיענב רוזחל
 הנה .ועבטמ "ץרפתמ״ו שפג־זעו בבוש, היה יכ ,העורפה ותגהנהב ויכירדמו וירומ בל
ה נה ;קזנתנ אלש ־טעמכו ,ףרגלטה־דומע שאר לע הלעו וילגרבו וידיב ןמחנ םייח ספט
. לוגנרתכ ארקו גגה שאר לע הלילה־יצחב הלע הנה ;גרהנ אלש טעמכו ,ןליאב הלתנ

א ל תוררמה־תוכמו תוקלמה .םולכ אלב ותוקנל היה רשפא יא הלאכ םיארונ םיאטחמ
ל ש ויתובר קר אל ןקזה םע ופתתשה /ץרא ךרד" םותיה תורוהל ,וז הוצמב .וקספ
ם ידוד ,׳החפשמה ינב״ םג אלא ,םהיתונאותב וייח תא וררמו הקזחב וב ודרש ,רענה
ת וקוצמהן ...(2 ״הוצמב ומע םיפתתשמ ויה ״ןקזה לע תונמחר, םושמ רשא ,םידוד ינבו

ל פקתנ וחורו ,תינוציחה הביבסה לכמו ויעושעשמ ובל תא טעמ טעמ ובסה רענה לבסש
ם ייח .ול השעש דחוימה ינחורה םלועב וירוהרה םע דדובתמ ליחתה אוה .םינפ יפלכ
א צמש םינושה םירפסה תא ,הקיפסמ הנבהו הנחבה ילבמו ,הבר הדיקשב ארק ןמחנ
ר ענה הברה דוחיבו .המודכו ,תוישעמ ,הריקח ,הלבק ,רסומ ירפס :ונקז תיבב
.דומלתב קוסעל

( 3 םיליוג-תריעש ינקזל התיה ארמג

, הכרעמו
,  ןבלה ונקז לש תורעש יתש - הסרכבו
הנטקה ותילט לש תולוס? תויציצ יטוח

ב לח תופט הברה לש םינמסו
, הועשו .

ת ותמ תויתוא (1 יעמ? ,תאזה ארמגבו
(5 ...יתמשנ הרפרפ דדה

ד דוב שרדמ־תיבב ומצע ינפב דומלל אב ,םינש ג״י ןבכ ןמחנ םייח תויהב
. עירפמ ילבמ תונוימדו םירוהרהב עקתשהלו דומלתב תוגהל ףיסוה םש .רורפה הצקבש
תטקשה ותנפב םג דרוב היה אל ,״הממדו םירתס״ל דימת ףאושה ,ינטיפה רענה םלוא
ל כב .ץוחל ותאצב םגו ,׳ה תיכב המוגעהו
.םהינוג תופילחבו םייחה

*  חרופה ףוע לכ :ובר־המ ירבחו.
׳ רעמ חיש לכ ,ולצ םע ןליא לכ
ח רוז בנשאל עונצ (6 רהס ינפ
;רעשה תקירשו ףתרמה תטלעו.

לש םנומה לוקב םירעה וישוח ושיגרה םוקמ

, היוחדה רדג לכ ירחאמ (7 לורח לכ
ה רטנו יניע לא החותמ זפךךק לכ
,  (3 שיבג סוכ יסיסרמ וא רנמ ,שמשמ

,שיבכע־ירוק תנפ <גגה תילע

.םש (2 .ינזולק לש ריזנה ורמאש (1
(7 .הנבל (6 .׳ג יפס , ״ךאלמה לאשי

שאו" (5 ♦ ךיתב (4 .רינש היפד ריינ (3
. חלודב—גן)ץ<,ז8.ז8( >1 .אן)מח0ס8
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ה קותמה ךשחה םע רואה תבורעת
, הקו;ע ראב ךותב תחאכ המיא!

( 1 ןיגלרואה ןושל ...םזע ימלצו ילוק־תב

, (2 הרוקה-יבעב קרוח ןש רוזנימז
(3 ...םיגח םה ויתויתואב שרפמ םש ומכו

: הרשה תוירב לש "החטשה הדע,ה תרבחב ואובב ליג חור רענה שבל דוחיב

(5 םיסיס םירבוע ףעיב :הדשה זלע!

. וזגנו - "ץיו^־ץיו^" :וכרבי םיזיזמו
ת וצונב םילילק המקר-יבובז ןומהו

, םיחרופ ,םיס?ונ רוא יפ;כ לע
, (6 םיפנפנמ

ג 8 םיפרפרמו המקב םמוד (7 טיסערפו?
;וזפ; ,וביהצ! ,ומידא! ,וניבל!
י  ,םילגתמ םיבשו הגנב םיעלבנ

םינפח תקרז תקחשו; ד; ומת

ם יהקה םיחופתה /׳ירדנ לכ" יסגא

, וננכש ןגמ םפונ םע םיטונה
ה שמ. לש וסוסךב" ,המוה בובז

- "טבר
־. (4 םיער יל ויהד יתדמח ומלכ

, םייח םיחרפ( 10רתע(9 ירירפצ ישאר לע
( 11םיהלהלתמ בהז־יצח לוחו;? םדועב

ם יקרז ׳02 םילקלקמ ,םיקזב םיקחזעמ
- דקוי (13 רינ תולהקמ ,ידש ינגנ לוקל
6 0 םיגרוחש (15 'לצל^ה ,(14 לוגרחה

ם יקרושו .
, (18 רתנו רענ (17 םילילצב םיאצויו
ט קושו טהולה ריואה םיעזעזמו

(19 ...רתתסמ 'טטרקו שגרב טטרמו

ו תוא הברק , ןמחנ םייח בלב הסומכה , םייחו יפויל הפיאשהו םימיה וכרא אל
י דכ ץראל־ץוחל העיסנו היזאנמיגה תניחבל הנכה לע םולחל לחה אוה .הלכשהה״תורפסל
ה טה ,תולועפל ויתובשחמ חא איצוהל ודי הרצקשכו ;םידומלב םלתשהל ל.ל ןתעיםנ

י פל ,דחי ודמצנ הבש ,ןיזולו תבישיל ,תוחפל ,וחלשל ונקז בל תא י ....
. והעטה בזוכ ןוימד יכ חכונ ,הבישיהל ןמחנ םייח אובב םלוא .הלכשהו הרות ,העומשה
ם ושל ונתנ אל םיחיגשמהו םילהנמה יכ ,דומלתב קר וקסעו םירוחב תואה עבראכ ובשי םש
ב רה ןומהה תעפשה ןמחנ םייח לע הרבג תאז לכבו .םידימלתה ןיב ץורפל הלכשה חור
ו תקושת תא חכש המ ןמז ךשמבו - ״שפנ ןוגנבו קשחב הרותב םיגוהה םיריעצה לש הזה
ן טיפה בל תא החקל ,הבישיה ידימלת לע הכופשה ,תינחורה תוליצאה .לוח־ידומלל
ט עמ טעמו .םילענ םייחל םיעוגעג עבמה ולוק םג םידמולה תלומהב עלבנ הרהמו ,ינילהוה
ה חותפה ארמגהב ומלוע לכ תא האורה ,ןרקשל יהיו ,תונדמלה םסק ירחא םלעה ךשמנ
:״דימתמה, המיאופה רובגכ ,וינפל
,הלעמלמ םיבכוכ םיצצונש העשב הלוגה תוצופתב(20תודחכנ םירע שי דוע

—  ןש;ה ונרנ רתסמב ןשע! ןהב
ה לילב תותעל ידיחי. ךתאצבר
, תוכורבה םירעה הלאמ תחאב

, תוחורה תורפסמו םישחלתמ םיאשךה

, המה לוק קוחרמ ךינזא ועמשו
ץענ רוא ךיניע קוחרמ וארו

. 'א דפס ,"רהז״ (4 . םילמ םיאטבמ (3 .ץעה הא היסנב הנש תקרוחה הרנכ (2 . תלפושמ (1
6 . .םילבימה ןושלב רקבה־הוחור ;9 .םיפחרמ (8 .םירפרפמ (7 .ריואב ענענתה (5(43070888

. התע הז השרחנש הדש ,3 ( .8081 .םיענענמ (12 .םיעשעתשמ (11 .תעשש תרתע (10
•15 .8^ 3803881 ) ( 1>341 .םידעור (16 . הב~א ;יכ (14 .תוחכשנו תיפלענ ('(0 .םש (1 ) .ןישק (1. 18אמפ17



השדחה ונתורפס

המדה ,םדא תומד-ודעבו ,ןולחכ

ז81

,  <1 ץצורתכ ׳, עעונתמ ,תמ לש ולצל

( 2 םיאכנ ןויגה תימהו הדונחמ ,ץצורתמ
 -ךידע טקשה (3 יכ?נ לע אשנת
( 4 םיאלכה יתבמ דחאכ דימתמ זא

 - -.ךיניע הניאךת - ףשנב רחאמ

 ומוקמ לע םוי םוי רענה דמע! הכ
, (5 הרומשאה שאר דע רקבה רוא זאמ
 :ומוי תא תורל קלחי קלח יכ
 ;הרותל שלשה ,וכרצל תחאה
 ,ותנפ לא ריסא , (6 םי^ר־ריז; דדובכו
 ,חצמ•טומק ,םינפ־ןבל רענת המע!
 ,ותמזענ־לכ אלמ־תא ארמ^ב רעו
—.חצנל ודעב רגסמ - רציו

 ,ומונ; םתנש תירחא ריעה ירג תע
 ,ארק יוכש לוק םג םצבר תא זיגךי_אל
 ומוק; תורמזקא“ימדקמ םרטבו

;ארובה תדובעל יראכ רבגתה
(7 ליחד םמוד שירח! םיק!ה לכ תע

 ,םישדח םי!חל רעת.םוק; דע
 ליכ; ומכ ׳ ןורחאה ומולח םולחי. ומכ
 םישחלו תומולעת ויפנכ רתסב
( 8 הרדאנ הממדב וינפ תא טילמו
- ותלמש ילוש ןיב רתתסמ שגרו

 ,הרצקה ותנשמ רענה רוע! זא
—.ותנפ לא ץרו הכשחב שבלת!

 ,תולוצמב דרתו שמשה עק^תו
.  (9 םיבורכה יז^ארמ הגנה לע!ו

 תולוקה וכש;,110טמ; רתוי דוע
 .םיבובזה ת!מהכ ,םירובדה קשמכ
 םיגחה שירחה ,אב הוקכה שמשה
 הצורכב הלפתה .החנמה תלפתל
 ,םיגומנ הביש!ה ירוחב .תרמגנ
...הצוחה חרבל םיטמשנ
 הנלהצתש םוק^ב - הדישה ,השדחה
 ;םימולע ועד; אל ואכד תומצע םג
 הנלדגתש םוקן?ב -העבגה-דרומ לא
4 ..םימךא םיחופתו תוינומךא תולותב
 -!הארה ףאשת המו בלה בחך! המ
 ,ן:^ו לולצ ,ךר ןנסככ חורה
 העזה החומ אוה הכרה וד;בו

.ןנעקה חצמה יטמקמ (11 החולדה
 םילתכה תעברא .ה;מך הביש!ב
 .הלפא הממדב םיתיזכ ודמע!

 םילב םישורפ ימע קר הידימלת לכמ
- הלטב החיש חישל וראשנ
 הלועו עקב דדוב רענ לוק זא
.(12 הביש!ה תיוזמ הנויכ םהנמ

 ןתונו ארמגהו . דומעהמ הלילו םמוי זז וניאש ,דימתמה םלעב רוצא אלפנו לודנ הכ
 תא םה םג ועימשי םייחה ץפחו רעונה תישגרש שי םלוא ;ותרות רפוכ לבתה תודומח לכ
 הליל דועב ןדקשה דימלתה םיכשישכ .שלחנהו ריעצה בלב ץורפת תימינפ המחלמו ,םלוק
—םיטקוש תובוחרו תונג ךרד הבישיהל ץוריו
 ,ותאפ לסלסו תוקלחב ול תשו ותארקל ןטשב דקר! רשא ש! זא
.(11 תוללוה חיפי ,רתסב ונתפי " , ׳13 תלכתה תעפשמ זחופה חורה

רלילה(5 .םידכולה םיאולכ ןהבש תובישיה (4 .יקמעמ (3 . םינוע (2 .הנהו הנה ףחדנ (1
רשענ(10 .שדקה-ןורא לעש (9 .הרדהנ (8 .הנחי (7 .ויעמ קוחר (6 .תורומשא שלשל קלחג

תיסיו רבדי (14 .הלילב דראה תא האלכמה (13 .,ד רפס /'דימתמה״ (12 -הרוכעה (11 .םיכומנ
. שאר-הול^ו תובכותשהל



ק יל א י ב ןמחנ ש י יחז82

, הנקבדת רענה יניע יתש (1 תורטשו
•  וניחא ,וננח״ :הנלאשת םימחר ומק
, הנקמת וניתחת - תורוחשה ךיניע
.וניאלנ ךמע יכ ונחנא תופי.?.
ו נתוא תעגוה ץיק םוי ,םימת םוי
!וניחא ,ונעג;-הל;לב הרומשאו:
, ונא םג יגחנו חונתו בכש בושי

—  ." ונחכ ףלחה יד תנש; םרט דוע
ו יד; תא רענה ריבעי םאתפ ךא
ת וקבדה ויניע יתש תורמש לע תוזרה
ו ידעצ לוק תבו - םירוהרה שרגמכ
.תוקירה תובוחרה הועמשת םיפוכתה:

,  הנגה קר; לא הורה דר;. זא
: הקד הממד לוקב התפמ אוה ,שחל אוה
ה ננער ישרע המ ,תודומח םלע ,האר״
• " הקמנ ךתאר םרטב גנעתה
ם מולחב ובבודי "םינשי ונחנ םג"
, תוחורה עבראמ םיאשדו םיבשע
: םמורממ ןומזר; םיבכוכה םגו

."תוחוקפ ם;ניע? ונחנא םינש>

ו אב; םרברע תונג־ריצח תוחירו
, ןורבש והוקשי. ?יריחנב םהילאמ
-והיפ לא• וילאמ חור לג לפנו
-  .ןורגב ,הזחב הלודג החורו
* ףאשו והיפ תא רענה ביחר; זא
. החותפה ותנתכ חתפמ תא ביהרהו
ף ער םינבא עיסהש שיאבו
. החונמ ויברק לכ וננחת; ,ושקב;
ח כ ילב ויד; תא חורל חלשו
ז  ינאש ,חורה ,ינחק״ :שקבמכ
־ ,חונמ ונאצמו הזמ הפוענ
״ ! יננה ףיע חפ ,םוקמה יל רצ הפ
ה נגה (3 תכושטב הלוד} (2 הטבח ךא
, הביתנה ןמ רס יכ רענל הריכזמ
,הנפה רכזו ותבוח רכזו
—̂  ...הביש;ה תיב םונ; אטחה ןמ םנבו

ע ד; עד;. ימ ...ןנבר ונת ,יוה"
׳  4 ידאמו ישפנ תא הבירקא יכ ,אל םא
( 5 עיצקמה ןמ זא ,הרותה חבזמ לע

(6 ... ״? ידובכ ץראה האלמו םמורתא

 ,בחרמל קילאיב^לש ויתופיאש .ריעצה ררושמהל רומש היה רחא 'דובכ" לבא
 ,"וצמחתנ״ש םירוחבהל רבחתנ אוה .״ותדמתה״ תא ףוס ףוס וחצנ ,רורדו שגר ייחל

 לע וספתנ םהמ המכ .הלודגה הבישיה תריגסל המדק רשא הסיסתה תפוקתב וברש
:וברו וכלה םישודגהו ,הלכשה־ירפסב יאשחב םארקב ואצמנ וא ,תונוש תורבע

, םיפחדנ ואצד ושרג רשא ש;. ףא.
: תולבא םיכרדב ויבא-תיב שיא בשז

, םיפלקב תולילב וקחש לע-דחאה
,תולילב תולותב םע ורפס לע- ■ינשה

ר טקמ שמשה ואצמ יכ-ישילשה
׳ , עוד; םוקמ? תבשב ותרטקמ
ר תתסה "םיכובקהרומ" םע-יע.יבךה
.(7עודמ עדונ אל-ישמחה ,הילעב

 ןושארה רפסה .תיסורה ןושלה תא דמלו ,הלכשה-ירפס רתסב אורקל בש קילאיב
 לש הדיתעה ותריצי לע עיפשהש ,ג ו ר פ .ש לש ויריש ץבוק היה ור ל עיגהש וז הפשב
ירותב ןיב ץיפהל קילאיב רזע ןכ .הדגאהל הבחהו ימואלה רעצהמ הל קלחו ררושמה

.שש (6(. 7 .הנפה (5 .־תותכ לב (4 .־ידג (3 . האבה (2 .יפעפע (1



השד ה ה ונתורפס

 ,תימואל הדוגא יאשחב דסיל וירבח תא ררוע ,זא דלונש ,ןויצ־תבח ןויער תא הבישיה־
 ראשהל לכוי אל יכ ,קילאיב שיגרה זאו .״בושיה ןויערל״ רמאמ א״נרת ״ץילמה,,ב םסרפו
 עוסנל טילחה ןקזה ויבא יפ תא לואש ילבמו ,הבישיב םיבר םימי דוע -דב,דואלותעופנ

 האכנ חורו קיר םיכב .תעד תונקל ידכ ,הלכשהה ריע ,הסידואל
 אל םלועמ .ול םירזה םישנאה ינומה ןיב ירירעו בזענ העתו ,הז קוחר ךרכל םלעה אב
:רוסחמהו תודידבה ךכ לכ דוע ול וקיצה.

,  (1 הכלח ,ןבסמ לא יננקה ןטבב

1  הכל :יל רמאייו לקמ יל ןתה

 ,םייהב דבאש ךטפשמ שקב אצ
םיניעל רוא בונג ,המישנל ריוא הנק

 ,םכש לע טוקלי_םע םיחתפה לע בס ךל
 .םחל תפ לע החשו םיביךנ יחתפ אב

- חרטו. םיךךנב יחכ לשכ רבכו
(2 ? חראה םתיח !ילא ,ילא ,ההא ;

 הארוה וזיא ול ואיצמהו וב וכמת ,הסידואבש םירבעה םירפוסהל קילאיב עדותהשכ
 תא ז״נ - ב״נרת תונשב עיפוהש ״סדרפה״ ופסאמב סיפדה י ק צ י נ ב ר ח״יו .ותיחמל•
:שדחה בושיהו ןויצל ותבח תא םג הנושאר ררושמה עיבה ובש ,"רופצה לא״ ,ןושארה וריש

 ,תדמחנ הרופצ ,ךבוש בר םולש־
 — ינולח לא םחה תוצראמ
 / ץויצב יחאמ םולש יל יאשתה

( 3 ? םיבורקה-סיקוהרה יחאמ

עדי יעדיה י םירשאמ /יוה
— ? םיבואכמ לבסא יוה / לבסא יב

-(4הנובלה תעבגו ןורשה קמנה

ז  (6 םיחנ תא , (5 םרומ תא ונתיה
 / םידעיב בשה ותנשמ ץיקהה
-'-?םדרנה ,ןשיה ןונבלה

ה ען!?ך4 םידרזה /םידבעה יחאו
 ~(7?רמעההנרב חצקה

 ץרא-לא יתפעו רבא יל־ןת? ימ

(8!רמתה ,דקשה ץע .דב

 יכ העומשה וילא העיגה הנהו ,הסידואב קילאיב תבשל םישדח השש ורבע אל דוע
 תששבו" ,וידגב תא טובעב תתל ררושמה רהמיו .םירופס םהימיו ולח רוכבה ויחאו ונקז־

.רימוטי׳זל בש ךרדה תואצוהל לבקש םילבורח

 יצחבו • ךרדה לככ (9 ינפפלתו ינתולש ,תחאה הבשחסה התיה תאז—! דבא לבה,
 קפוד ,םיצפח רורצ ילב קירו רוענ ,ינקז־יבא תיב ןולח ירוחאמ יתדמעש העשב ,הלילה
 האציש ,יתנקז יב הענש ףסה לע .יבל תא עדי םיהלא קר—יל וחתפיש םיסירתה לע
 .יצחה םא יכ הנמט ראשנ אל—הנטקתנו הפסכנ ,הלכהקירוהו <10 השטבתנ הנהו ,יל חותפל
 הל יתרזחה ינאו ,דאמ תובר תוקישנ ינקשנתי ייחלב וקבד תושומכהו תולבונה היתפשו
 לע יל רותו ינשה רדחה לא טאלב הנקזה ינכשמתו .הבוח־תקישנ ,הרקו הנטק הקישנ
 ב״ל ןבכ ,לודגה יחא הנהו—ךסמה תא יתלשפה . םיעלקה ןמ םינפל תדמועש ,תחא הטמ
.תומל ךלה אוה . תמכ בכוש ,םינש

 תומה־ךאלמ .ויתרכה אלו ויתיאר רקבב .ינפ תא לבקל וליפא םק אלו ןשי היה ינקזו
יל ןתנש "םכילע םולש״ה .הנקז תמהמ תוכל ךלה אוה 4!!תוחולדה ויניע ךותמ ילע קיצה

י ל םיבורקהו ,ם וק ש ב יגממ םיקוחרה (3 ,'דרפס ,״הליל ירוהרה" (2 .יגע ת-יהל ינדיתה (1
ה ש־קה (9 ?ה רפס ,״דופצה לא, ;8 .חאובתה תוסולא (7 .אפ^ו■ (6 .א*וץס (4( 1840111. 5 .הווג
.תוריבעה (11 .הלבג (10 .יתוא הזחאו•



ק ר לא י ב (םהנ םייח28;

 ויז^קו ותושבי לכ םע ,הז ןקזו .םודיו תורוכעה ויניע תא קר יב ןתנ אוה .רזו רק היה
.<1 "הזעו הלודג הבהא יבלב ינבהא ירה ,ינוציחה

:הסידואב

(5 דסמ קר-(4 תוחפטה תא אל םא

—  םתךסי
י  אוש אל םכל^ע ,יחא ,םכל בר

,  (6 ם1ודשן םתחטו םתינבו-סיאבה
.(7 וקה יוטנ םא ונל בר התע

, וילע רבג תודידבה רעצ . םייחב ןורחאה ןעשמה ריעצה ןטיפהמ חקלנ ,ןקזה תומב
ר חאל .הגש םירשע ול ואלמ םרטב דוע השא תאשל רהמו החפשמ־תברק ול שקב אוהו

ץ י ב וגפו םבי עקתשה ויקסעב חילצה אלשכו ,םיצעב המ ןמז קילאיב רחס ותנותח
ן קותמה רדחב הרומל יהיו ,הסידואל תיגש ררושמה אב םשמ .תועשל הארוהמ םגרפתהו
. שו יקציגבר םירפוסה םע דסיו ,הארוהה תא ירמגל קילאיב בזע הרהמ םלוא .״ךוגחה,
. םעה תא ררועל ררושמה ףיסוה םהה םימיבו .״הירומ״ דומל־ירפס ־אצוה תא ןויצ ןב
היה הזכרמש ,ןויצ־תבחלו תימואל הדובעל

םיננוחמה וניחא לכ יד? הנקזחת

5 םש םה רשאי ונצרא תורפע

,(2 םיננורתמ ,םיזילע-םכחור לפי. לא

— 5 םעה תרזעל (3 דהא םכש ואב

ת יגויצה העונתה הררועתגשכ םג
ם יגאודה םיפסאנה דובכל וריש תא קילאיב

, הלוגה תונפמ ם:צ;ק םכמע דיא

י  המיקה םכלכ תא הרמה ותקאנ
- הלודגה הארמה התיהנ הנהו

ע ימשה ,ליז אב ב ףסאנ ןושארה סרגנוקהו
:לארשי לרוגל

העמךה ןמאנה הרוקממ ץרפתו
, (8 המחה ,הריהבה ,המיענה ,הלודגה
4...המכ הז ללפתנ הילא י 9

ת משנ לא דוע העגנ אל תימואלה היחתה תובהלתה יכ ,שיגרה ררושמה םלוא
• יתמ בלב קר הררועתנ ימואלה דיתעה תגאד .ףולחיתבו תינוציח קר איהו ,ללכב המואה
.  העש ייחבו םייטרפה ויגיגעב עוקש ראשנ םעה לש לודגה בורהש דועב ,רפסמ
• : רמרמתמ ררושמהו

, ץעכ היה שב; ,םעה ריצח ןכא

; (10 ץק זיאדבכ ללח ,םעה ללח ןכא

- םשמםגהפמ םג (!ולא לוק םערי.רשא

— .םעה דרח אלו עז. אלו ענ אלו

ם עה לכ בל דחי_ ליגב דער. אלו

< םי̂ דעו. םימו לאמשמו ןימימ

, יח לא ערז. וינב וילא עדותהב

.. (12 ינדא לוק לא קוחרמ ואב רשא
ם ולשל לאש אל םג ,דיה טשפ אל םג
.םתבו הנומאב ומשב םיארוקה לכ
ז פה יליל$ ביבס לרא םע ןואגבו
ומער עלבנ ,םיהלא לוק אבקנ

—. (13 זעה

 הילעש הפילב יא זיז (4 .רחא שיאכ דחי (3 .החמשכ םיננרכר (2 .ררושמה תומישרמ (1
 וקה ירפנש וגל יד (ל .דיהו חיפב ;יגבה וללכשת םתא ,םיאבה תורודה (6 .ריסי (5 .הרקתה תוריק תונעשמ
ף וג ('0 .׳הרשס ,״ןויצ יאןדמ;^ . םעה תורצ לע העמדה (8 .'ה דפה /,םע תכרב״—־תינכתה תא ןמסמה
"תימואלה העונתה י״ע םמעל וברקתנש םיללובתמה םידוהיה (12 .היהתה לוק (11 .לודג תב

. • היחתה לוק עמשג אל עצבה ירחא ףדורה םעה ןואש תכהמ (13



ז8דהשדחה וכתורפס

 ^ תולג ,-ודקע תונש ישל#

,אושנמ
 .יוגמ הצפ הדבא ,בלה רוחא ועתה
 באכ שוח; םאה-טושו טבש־דטל
( 1 ?וגה תשדמ דבלמ רצב שפנ תפרח
םויה תגאד דבלמ גאד :לכוי םא וא

 הכ^ח תולג איגב לגלגהו םע
--?םוהחכ

 .טוז^ה ונריכי. 4<ל םא ץקיי אל אוה
 - -.דז^ה ונמיקי. אל םא םוקי* אל אוה
 -םנה אשנה^ו רפושה עק^ב םג
(2 ז תמה עזערזיה ? תמה דרועסיה

 לש ותפקשה ירחא קילאיב הטנ תימואלה הדובעהל םעה לש רירקה םזויה הארמלו
 תא ךנחל ךירצ .תירמחה םתלואגל תמדוק םידוהיה לש תינחורה םתלואג יכ ,םעה־דחא
 היחתה ךרד תא ומצעב ןכ ירחא אצמיו שקבי ןעמל ,תימואלה ותדועתל ורישכהלו םעה
 םינמאנה וידימלת להקב הנמנ ררושמהו ,םעה־דחא הנושאר זמר הזה ךרדה לע .ןורצבהו
:הדות־ירישב ונללהיו

םימוחתה בוברע תעש , והבו־והת תעש העשהו
,  (4 םימולעו הנקז לש ,ןרבו הריתס לש ■ (3 תישארו תירחא לש
 ,םיעךויי-אלבו םיףוי? ,םריב-ידילי ,ונוךנאו
... (5 םידומו םיוחתשמ דח: םג תוישרה יתש ינפל
וללה םיטינגמה ינש ןי$ עסב םרלסו

— . (6 ולאש איבנ זא םימותסה ונבל תושץו לכ

 ,הנמא ינטקו םישאונ ,םיעות ונא דוע^ו
- ? הנא :םילאוש! םיכרד-זושרפ לע םיהמהמתמ
(7---------^ט ,ך^כוכ ץנץניו

 רופסה תא "חלשה״ב םסרפו הזורפ םג בותכל קילאיב הסג ט״גרת תנשב׳ י[י
 תירא;לש ויבא .ידוהי "פצק" לש םופט וגל ראתמה ׳"ףוג-לעב הירא, /ףינ ׳ענהייא'
 וימי לכ קיזחמ היה ,ףלוחה רודבש םינקזה (מ ןינסכומה ןמ ןקז ץראה־םע״ ,(שיתה) 'ףפצ
 ונטמ םצפח תא וגישיו ול וקקזוה םיזעה ילעב לכו ,ןודאה תאמ הריכחב 'להקה שית"
 ותודליב דוע ןייטצה ,'םישית״ה תחפשמ לש היגב יריחבמ דחא ,היראו ."עובק רכשב
 ;ותבושמב ויתובר תא רעצמו "רדח״ה ןמ חרובה ,(9"םטמוטמו לכש-סג ,בל-לרע״כ
וחקל רברפה ינב .םהמ דחאכ יהיו ,"םיפצקה רברפ" לש (*״ ינוירב״יגבל רבחתה לדגשכו

 םתוכילהו םתשבלת םגו ,םראוצ (12 קתועבו שהיגפ־דועב ,םתמוקבו (11 םנויבצב וכל תא,
 ןהילע םישובחה םהיעכוכו תולדוגמה (13 םהיתוירולב רמאל ךירצ ןיאו ,ויניעב ןח ואצמ

תומדהל לדתשה הז לע ותעד ןתנ זאמו ? *ליח ינב, השעמ הז לכ ןיאה—הרצה טעמ םיטוסו

 םינהנס לש בוברע (3 .׳ד רפס ,״םעה רדח ןכא״ (2 2 תוכמה באכ דבלמ הריז תעב ןובלע שיגריה (1
חזב םנו הזב םנ םדחוא ונא (5 .שדחו ןשי לש (4 .חומצל ולחהש תושרח תופיאשו םילכו םיכלוהה םינשי
. ,ד רפס , ״םעה דחאל, (7 .ראבכו רתופ םהל ושקב וררבתנ אלש וניתושגר (6 . עירכהל ךיא תעד ילבב
.םתומד (11 . םיבבושהו םיצירעה םיריעצה (10 .הניבה ינפב םותחו םותש בל לעכ (9 .םיסכסה-יבוג (8

.תומודקה רעשה־תוצוק (13 .קזוח (12

19



קילאיב ןמחנ םייח6?2

ת לקו (1 תששואמ הדימע םתומכ דמע ,םתומכ ועבוכ הטהו תירולב לדנ :וינהנמ לכב םהילא

 ודיערהב םינשה ןיב תישירח הקירש קרש , םתומכ די־רחאלכו תעדה חסיהב םינוערז חצש ,תחאכ
 לכ, :לכל תרמואה הואנ ,וילע הצשק הואנ ןימ הזיא םנו ״ םתומכ ולנר תא השעמ תעשב

 ליעמ סנ ומצעל ןיקתהו דמעש דע הירא לש ותעד הררקתנ אל —... ״! תמוי ברקה ברקה

 חרזאל לבקתנ זאמו .םיפצקה ינב יליעמ תינבתכ .הטמלמ בחרתמו הלעמלמ רצה ,רוחש

( 2 םנ ובלו םהיגהנמו םהיכרדב ךליו םתורענ השעמ לכב ברעתיו ,*ליחה ינב, ןיב דבכנ

ל ע הריהמ הביכרב (8 ןמאתה םויבו ,םיעורה םיסוסה די לע וחאב םהטע ןל תולילב .םהב

."םיעט ינב תכישש״ב ךנחתהו םיסוסה יבנ

 השע ,םיסוס תבנגב םיפצקה וירבח םע ףתתשה ״ולש הנח״ תא הירא אשנשכ
 טעמ ףסאו "תורורצ״ל עיגהשמ םלוא ...תולילב תועסמל אציו ״תומלצו לפוא יקסע, םהמע
 ישעמ לכמ" .בשוימ 'תיב־לעב״ל היהו תונבו םינב דילוה ,.הז לכמ ודי תא.ךשמ ,ןוה

0  תותודב לש םילודג םיכרכ םהילע הנוב אוהש ,רבעה תונורכז םא יכ וב ורתונ אל ותורענ
 ,םיסוס ירחוסל :הזל עגונה לכלו םיסוסה ןינעל ,תינוטלפא ,תטשפמ הבהאו ,תואמזוגו
."םיסוס ד״ע תוחישלו םינעוצלו םינולגעל ,םרילדגמלו

 םאתש ,,ףונה־לעב, ,ףפצ הירא ץשוק ,ןולחב (5 תשטשטמ המחהשכ ,רקבב רקבב,

 וטומ תא רקבל ורצחבש הוראה לא דימ ךלוהו —םינבלה וינותחתבו ותנתכב ,ותטממ

 לכו םיצע ירובצו תורוק לש םילת ילת ,םישרק (6תוכרעמ האלמה רצח ךרד ."ינומדא״ה

. .הב סנכנו החתופ ,הוראה דע אבו ךלוה אוה — הירא לש וקסע סהבש ,רעי ישעמ

 ילכ רטוע ,לבז תבורעתב ןבתו ריצה חטשמ לע ,לצב יובח ,הסינכל ןימימ ,הוראב

 (דרספאב רושק ,לצה רוחשב תעלבנ ותומימדאש ,ינומדא סוס ,אופקו תמ ףונכ ,עונ

 לעטמ .הבשחמ קימעמכ וא םנמנתטכ הארנ אוהו —תודרומ תונטקה וינזא ,וסוכא לא
 הרימשל הרוק (8 ימשב קד לבחב הלתנו קנחב ןודנש רוחש ברוע תפונ ריואב היולת ושארל

 תופלחטו תועילק םהל םיעלוק וא תולילב םיסוסה תא םיענימו םינעמה ,םיקיזמה ינשמ

-, .םתמער רעשכ

 ,דומע, :רמואו חינמ ,ופרע לע הבעהו הקזחה וסכ תא חינמ ,םוסה לא אב הירא

ם לוא .(9 ןיסרפרמ ויניע יסירו תופקדזמ וינזא ,וירוחאל עתרנו עזעדזמ םוסה—•!ינומדא

 ןכ ירחא "! ינא ךתא יכ ארית לא !לבנ ,דומע, :רטאל הבח לש הפיזנב וב רעונ הירא

 לכאנ םא תוארל סובאה לא טיבמ ,האלמה ושרכב חפטמ ,םוסה תמערב תינש זחוא

.הליל ןיב הלנעתנו האלמתנש םוסה ןטב תא ותוארב הבורמ האנה הנהנו אופסמה

 ריתמ והירה-ובנז לע םנו ותרדש לע ,ויתיעלצלע : םוסה ירבא לכ לע ודי רובעתש רחאל

 ראבה לא םוסה גיהנמו ריקב העוקתה דתיה ןמ ילדה דירומ ,סובאה ןמ רסשאה תא

 דמוע ןורחאה —הירא דיב הטומה ילדה ךותמ התוש םוסה דועבו .ותוקשהל ,ורצחבש

 ץחור אוה םוסה ירוישמ .ןובאיתל םושה התשיש ידכ ,הקד המיהנ לוקב ויתפשכ קרושו

.ףונל םיפי הלאה םירוישהש לבוקמ אוה ךבש ינפמ ,תירחש לש הליטנ וידיו וינפ תא
 ינש ופרע ןמשמ לע םיעבנו םיפשחנ ,םיננוצה (!0 ןולס תחת לא ותירולב תא ותוטהבו י

 ,שדח־שאר ברע לכב םד זיקהל גהונ הירא : (12 אנמואד־ינרק תובקע-סיטדמדא (11 םילילג
.שארה (!8 שוחיטל הפי והירהו םתטהוזמ םימדה־ תא ,וירבד יפל ,רהטמ הזש ינפס

— םימודאו םיאלמ םינפ לעבו השוחנ ירוציו לזרב ידיינ לעכ ,ןוסחהו קצומה ףונהו

 .לגרתה (3 . האגתה (2 . תודדיזתהו תוקזחתה לש׳ (1
,םימ־חולק (10 . םידרויו םילוע , ם־ענ (9 .יהנננ (8 .לבחנ

. תורוש (6 .רוא הליזמ (5 .הירב־ירושס (4
11 .באב (12(68888. 13 .םיליגע (1(
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 םידעצב ןנוצמו בוטר בושי - הכל םישלש ןבכ ונדוע םישטחל עינהש יס לע ףאש
< 2 ויתותסל תועועדומו תורעננ העיספו העיספ לכ לעו ,הוראה לא וסוס תיולב (1 שיששואט

."תואירבהו תואלמה

 תאצכ וחאב תוערל ותרפ האצי רבכ שא תוארל תפרה לא הירא הטי" ןכ ירחא
 דחא ידי לע הלילב הצרפנ אל םא תוארל הקשהה יצע (3 תרומטמ לא רוסיו ,םירדע,־ז

 םינמסה םימיק יכ ,ותוארבו /םיצע תבנג לע ויניעב םידושח םלכש ,םיברה וינכשמ
 תא ררועל ךלוה אוהו ,וילע תבשיתמ ותעד ,ןושיל ותכל יגפל םיצעה תוכרעמב ןתנש־
 ,ורצח ירעש תא הירא חתפי וכולה ךרדב .ןולחב הקזח הקיפד ידי לע וינב תשלשו ותשא:
 ."הגה רוסי —הנוק ימ ,רכומ יט ,רחוס ימ" ;ןוידפה תוברהל לגוסמה שתל ועימשהב.

 .הת תותשל הבחרהב בשיו ותנתכ לש היתועחז“יתב תא לישפי ,ותטופק תא טישפי זאצ
 עקתשמ אוהו .הירא לצא ךומס ןחלשה לע דוטעי ,ליבהמו חתור ,(י ןתסרכו חופנ םהימ,
 אוה ןכו .סוכב רכנ ששור השוע העיטנו העיטנ לכ .הנוכבו שאר דבוכב ,ןויעב ותיתשב
 הירא ןיא תאז תמועל ."בטיה בטיה עיזיש דע םשמ זז וניאו — סוכ רחא סוכ ($ הרעמו עמוג
 ולש תירחשה-תפ '.' םחל יטיש ,הנח״ — הקיקר ,הקישנ ,הכירכ״ .ותלפתב ךיראמ•

 הנחטכ ,הירא לש וינפ (6יקרפ לכ םיפתתשמ, התליכאכו ,םילצבו ןונצ תבורעת היושע
 ,םינולגעה םע הלטב החישב ךרוצ הירא שיגרמ ,הז והשעמ עצבישכו .׳הילגלג לכב תדבועה־
.ולש 'םיצעה־רצח" זא ,"ורושימ, לצא ףסאתהל םיליגרה:

 חבשב ,ותופיקתו ורשע דובכב רפסל הירא הברה הלאה םיטושפה םישנאה תרבחב
 .עקרק ילודגו ףסכ תיברב תועט ונטמ םיולה ,םיפצקהו ׳םיצירפ,.ה לע ודובעשו וגג תוריס•
 חפטמ ,ויסנכמ םיכבש ("תישושבגה תא ףשחו דטע :תורצק הנע ורשעב (7םיקפקפטהלד,

 ירופסב גילפהל הירא בהא דוחיב .'םהיתויפ ומתתסנ דיטו ״! תורורצ ירה״ :רמואו הילע
 השלש הלילב ותורא לא וצרפ תחא םעפ, :ותרובגו וחכ לע תומחגמ תותודבו תוישעמ■
 עגרב אצי ,הירא ,אוהו .הכישמב ותונקל ורמאיו ולש ינומדאכ םהיניע ונתנש ,םיבנג
 עמשיו .םדבל ותנתכו 'וינותחת״ םא יתלב וילע ןיא .הצוחה וכרצל וא םנ ךרד אוהה
 תאו ,דקדק לא דקדק ךיו םתירולבב דחאב םינש 'ףוטחיו, ,םהל' בראיו טלב בנגתיו ארי1

 וא ."תודיקפה־תיב לא םכילויו ותלגעב םחיניו םרסאיו ,הלק הטיעבב הצרא ליפה ישילשה
 דחאה תא "ףוטחיו" ,תומולהמל וילע וארקש םירוכש םיפצק השמחב השעמ, :תרחא הדגא
 שיא היה םאו .׳'םתולכ דע םיראשנה תא וב טבחיו הטמ ףנהכ הפונת והפיגיו וילגרב
,םירופסה תתמאב קפוסמ םיעטושהמ

 ןהכה ,ויתועבצא יתש תא (10 קשפ :(9 ךתיח תפומב ובלמ יקושקש תא הירא איצוה,
 רענמ ,הנהו הנה הנקה דונכ והדיגיו קשקשמה (!1 תקרפטב זהאיו ,םיחקלטכ ,עבצאהו
 !הירא 'ר-?ינא סא התאה ?לבה לע רידא יט ,שוערפ ,יננע ,אנ יננע התע—:רמואו
 רובנ ימ — .דאמ הקיעמה (18 תבצה ןמ תאצל (12 סכרפמ ,וחרכ־לעב רעננה הדומ - !הירא ׳ר

 רפרפמה ,תצקמב הדוסה ראוצ תא ץוחלל ףיסומו הירא הנוש ? לבה לע קזח יט ,לבה לע .
 תמצעמ ץוצר לוקב קפוסמה קאונ !הירא ׳ר ! הירא ׳ר - .םד סיאלטתמ וינשו גדכ ודיב
 םיישמ — םילודג סוקמב ךנושל תא ץרחת לאו ,ךתרואמל ,בלכ ,ךל חרב ,ןבסא ־באכה
 רחא ןולגעל הירא תינש הנופ - ? רוחא נוסת המל התאו ■־ .ונמט ףריו ותחכות תא הירא ׳ר
 ,רבד ןיא קר ! םלועבש הטוש ,ארית לא !ינב ,ךשושאו ילא אנ השנ - תינרוחא גוסנה
לילעב הרוה היראו ...!תמומ התאו - הזכ - ךצחלא הינשבו תחאה ינרפצ לע ךחינא סא יכ

. םיקפוסמה (7 .*קלה (6 .ךפוש (5 .םרכ לזב (4 .רבמא (3 .וייחל (2 .םידדועמו םיקזח (1
.םיחקלמ (13 .רפרפתמ (11( 387814081. 12 .חתפו ביחרה (10 .תפלחמ היאר (9 .ןפקה לגה (£
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 לכ קוחש תא ריעחש ה6 ,םירבא קוסרכ ןודנה ךועס שוערפ לש ותתימ ןפוא וינרשצ יתשב
.'םיתרשמהו םינולגעה

 "שארה תקילמ ,םירבא קוסר ,םיעט תכיפשל תולבותמ ויה הירא לש ויתוחיש
 "וינפל םינולגע ביר אבשכו .חותנה תמכחב שרוד היה ולאכ, ,'ןטבה שוטרו• תלגלג תציצר
 —ינשלו ,ינשה לש ויעמ־ינב ךופשל דחאהל ץעי יזא ,םויב םימעפ רשע יוצמה רבד
 ומוקמ לע לכהו—הזבמנה ותרגרג תא רוקעל וא ,ןושארה לש עורצה ושאר תא קולמל
 ■אל תמאב יכ ,תעדה תחידבלו "הצילמה תראפתל, קר רמאנ הז לכ םלוא ./םולשב אובי

 רא ,ותורחבמ ומד תחיתר העקש רבכש ינפמ םא ;וחכב שמתשהל לוהב, הירא היה
 - דאמ חור“לפשו וינע הירא היהש יפ לע ףא ,*ודובכ יפל הז ץאו םישמה ןב אוהש ינפמ
 ־תא בוחתל שוב אל אוה ;קושב (י יאמראל וליפא *אבטארפצ,ו םולש םידקמ היה אוה"
 אלמ םיחומג קבט (2 ירקע וכותמ איצוהלו רכא וא ןולגע הזיא לש םהוזמה וסיכ לא ופכ
 ־*הרובג, ב תורחתהל ,ךכל הכירצ העשה התיהשכ ,שוב• אל אוה ;תרטקל ויתועבצא
 ־לא חצונמה םע ןכ ירחא רוסלו ,הדעו םע ינפב וטע ששוגתהלו קושב םירבאה דחא םע
 ותונתוגע ליבשבו .׳רכאה ףסכב היונק ׳ןוחצנ־םוכ, דמועט תותשל בורקה חזרמה תיב
 ףוסל תדרל םינוכתמ, ויה םה .םינולגעה לע ב'בח הירא היה ,םיטושפה םישנאהל ותברקו

 פוט שיאל והובשח םירבאה םגו .*ויתוישעמ ירופס לכל םינימאמ םיאתפב םיארתטו ותעד
 נדיה קושה םויב .*לרא יגאפ״ל םרכמל םילדתשמ ויה הריכטל םיצע הריעה םאיבהבו ,רשיו
 ,רעיו ץע השעמ לכ תונועטה , (♦ תופופצה תולגעהו תונורקה ןיב קחדנו (3 רקדזמ, הירא
 בל בוטב הטשמו לתהמ ,תונורקה לצאש םינקזה םירבאה םולשב ערו דידיכ לאוש
 •ירבדב םתעד חדבמ וא ,הזלש ומטוח לע (* רטוסו הז לש ונזאב (5םרוצ ,םהיריעצב
 :חפטמ ,תרחא הלגע לש הפוקבו וז הלגע לע חנומה קשב שטשטמ החרוא בגאו ;הלבג
 .אלו רעיהו ץעה ישעמ לע ללכ ובלו ותעד ןיא ולאכ-והער ינש קדובו הז סוס לש ושרבב
 יטרפ לכב שרודו רקוח הירא .״םחור תרוקל טעט םמע חחושלו םטולשב לואשל אלא אב
 ייגהנט תא תוקחל אב אוה ןיגעל ןינעטו ,םהב יקב אוהש ,רבא לכ לש ויכרצו וינינע
 לכ תא טורטורפב וכרד יפ לע םהל רפסמ אוה, .םירכאה תעד תא חדבל ידכ םידוהיה
 ־ידכ וב שיש לכ ,םידעומה רתי יגהנמו םירופכה־םוי רדס תא ,חספ לש רדסה יגהנמ
 םיגהנמה םתוא לכ תא םיעטמ אוה דוחיבו ;ךוחג ידיל םאיבהלו םירבאה תא הימתהל
 ךכ ךותבו .ידוהיה לש ויכרצ םילודג המכ דע חיכוהל ידכ ,"םימד״ב םידוהיל םילועש
 תונועט תולגע רשעכו"-דחא רמאמב םיצעה תינק תא רמוגו ןוכנה עגרה תא הירא ןווכמ
 ורושיטב ןאשמ קרפתהל ,קושה ןט ,החינגו הקירש לוקב ,תחא תבב תורקענ רעי ישעמ
.*לרא ינאפ" לש

 .תובירמ ידיל אב היהש שי יכ ,םולשב ויקסע תושעל הירא חילצה דימת אל םלוא
 ןמדזנשכ המחלמה וילע התשק דוחיב .ורחסמב וטע םירחתמה ותנטוא-ינב םע תומולהמו
 ופא ,םימועזה וינפש ,םונצו קד ,ןטק םרא" ,*תלוערת רתלא, םע דחא תקט לע דומעל
 ,ועבטמ ןחתר היה הז םיצעב-רחוס .*םיבר תלכת ידיגב (7 םירועמ תוחולדה ויניעו דדוחמה
 .תמחב הנטקה *1תושי,, לכ חתארג קתוש היהשכ םגו" ,ולכ םלועה תא ףדגמו ףרחמה
 .המחלמ רגתל יאדוב זעונ היה אל רתלא םלוא .*תחתהו תחתור ,תחתור אמהוז האלמ
ילעבו םיהובגה וינב תשמחו ,״אבב, ,הקזחהו הלודגה ותשא וניטיל ודמע אלול היראב

- םירבוחמ (7 .הנמ (6 .שלות(5 י דחי תוקוחדה (4 .ץרנתם(3 .ישרש (2 .יונל :התכה (!



?80 השדחה ונתורפס
========================כ====־=================^כ

 חקמ לע קושב דמוע רתלא תא האור אוה הנה .הירא דימת היה בירב ליחתמה .עורוזז
.תומוערתב םהילא שגנ אוהו ׳ וירכממ םירבאה דחא לצא םיצע

 ןוכתמ אוהו ,תלוגנרת הירבטכ ,רתלא ירוחאמ הירא שכשכמ—! שיק—שיק—שיק,—
 םהבש םראה ן םיעזעדזמ וסטוחבו רתלא ינפב ןירועמה תלכתה ידיג .ויונכל זמרב וטינקהל
 תאז לכבו ...ןסידאמו תוחולדה םיניעה ךות לא הלועו ץפוקו עפעפמ , (2 לחלחמ , (1 ססות
 וחענענמו הירא יפלכ (8 ןותלקעב ןטקח ושאר הטמ ,החיתרה תדוקנ לע טעמ ההוש אוה

.הלעמל הטמלמ הערל הפקשהו המועז הטבה וב טיבמו ןאכלו ןאכל •
 רתלא לש ודמעמל ללכ ששוח וניא ולאכ ,רכאה לא הירא הנופ—!ארטימל אבט יארפצ—

 אל ילו .דקושה (4 ןחוד תאבהה ? ארטימ ,ךל היה הז המ—רקיע לכ ותואיצמב הדומ וניא* .
ן ירקנמו <5ןירתנמ ,םשה ךורב ,ירצח תופשאב םנ יכ ,תעדי אלה !ינהימת ?תדנה
 !ינתעטה יניע ? האור ינא הז הס לבא .םילוגנרתה ןתוא ,םיכירצ םה ןחודלו ןילוגנרת
!!שיק , שיק ,שיק—? םישרקלו תלוגנרתל אופא המו ,ךתלנעב םישרק םא יכ—ןחוד אל

 םיכלוה ויפעפע ,רתויו רתוי דדחתמו <6 בברתשמ רתלא לש ומטוח דוח .השדגנ האסה
 ויניע עורו וטבמ םעז לכ תא םצמצלו ותמח קמוע תא תוצמל ץפח אוה ולאכ םיצוכתמ*
 —!ךיבא יבאב חור םיבי ! ףפצ" ...דחא עגר ופרשלו היראב םרא ליטהל ,תחא הדוקנב
 הכורכה הנכסה תא הרכזב ,הבלב (7 תודרמ םאתמ האב אלול—רמ חורצל תלוגנרתה הצפה
 לוקב רתלא םאתפ חרוצ ,ודגנל וביוא דועב םידי קובחב דומעי לבל םלוא .וז החירצב
 דרחהו םעוזה ובל קמועמ הרקענש ,וז תשלושמ האירקב ״!!!הירא !הירא !הירא, :רמ
 הצק לע וצצורתהש ויתופודנ תובברו ויתוללק יפלא תא רתלא ךרכ ,םי:ש קורחב הרמאנשז
״. •.תאצל תוסכרפמו ונושל

 קחוד וניא ודצמ רכאהו ,ןידודח־ירבדב רתלא תא טינקהל הירא ףיסומ ךכ ךותבו
 הפוס םירחוס ינשל (8תקלחמ־עלסל תויהל התכזש הלגע לכש" ותעדב ,העשה תא
 ןמס הזב האור רתלאו ,ותרטקמ תא תוניתמב רטקל ליחתמ אוה .'םינש יפ םלתשהל

 םרטב וילע ודמעש ןורחאה ריחמה יפל ,ףסכה תא, רכאה לש וסיכ ךותל בחותו בוט
 ריחמה ןמ שדחמ ליחתמו ,םתכ ומצע תא השוע ארמימ לבא ;'עצמאב שיתה רקדזנ
 רכאה דימ טושה תא ףטוחו ץפוק ,םגהלב הרצק ושפנש ,היראו. .שרדש ןושארה
 תקירשב ךשומ אוה ורבדבו,,—'!ויו, :ארוקו ,ונימיב םיסוסה תוכשומ תאו ולאמשב
1  אל—. ..רוקעל םיקזחתמו עקרקב (9 םהיפלט םיצעונ םיסוסהו ,תוכשומה תא םיתפש
 ,תלוגנרת ,שוטא—!ףפצ ,הזמ שומת אל-•םב רוצעל םיסוסה ןסרב וזחאב רתלא ארוק
 ושקשקיש ןוצר יהי—!תלוגנרת ,שיק ,שיק ,שיק —...!דומע—!ויו ...שופא
 הזמ רוס-...ןוצר יהי ,ךרבק לע ןילוגנרת ורקניש ןוצר יהי ,(“ךתטמ ירחא ("יאניגלב
 רצועו וחכ לכב רתלא קעוצ-!ףפצ !ףפצ !ףפצ—. ..!תמומ תויהל ץפח ךניא םא
״! םחל תפ לוכאל ינא םג ינחיגה !רזממ ,םח ,ושע - םיסוסב.

 ופורגא וילע תחנ יכ ,ןטקה רתלא שאר תא הארונ המולהמ הממה אוהה עגרבו
 ותעד הפרטנש ,הכומה לבא "!ףפצ, האירקה לוקל םשל שחש ,הירא ינבמ דחא לש
 :הפ לכב וקעצב םהירחא בחסנו ךלה אלא ,םיסוסה ןסרמ הפרה אל ,המולהמה דבוכמ
 םהישנו םהינב לכ המוהמה לוקל אובל ורהמ ךכ ךותבו ״! וליצה !ועישוה !ףפצ ,ףפצ
 המחלמה העינה םידחא םיעגר ץקמו .הלא לוט הלא ברק וכרעיו ,םיטטוקתמה לש
תא ןכותב קיזחהל ,הלגעה תומעפ עבראב תועוקתה ,תודתיה עברא .הפקת םצעל,

ד חפ-ןבומב (7 .בחרתמ (6 .םיצפקמ (5 .חןססס (4 .םוקע ;םואב (3 .בקינו וויח (2 .חתור (1
.ךתומב ךנורא ירחא (11 .הספוקב (10 .םהיתוסרפ (9 .א8א6מ1 >1ון>818א036ן8( 1111 .שגיס.־*
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 לע ורזפתנו ולפנ םישרקהו ,םילבוח לקמל תויהל ,םיצנה יריב ואצוהו וטמשנ - םישרקה
 שארה .םישאר השלשל ונלפנ םימחלנה .דאמ טושפ היה (*סיסכתהו ...עקרקה
 —תובאה—ינשה שארה ;םהידיבש תולקמה ידי לע תלונלג תציצרב וקסע - םינבה .דחאה
 ־וצרש ,אבבו הנח ,תומאה יתש-ישילשה שארהו ;יחל תוכמבו ןקז תשילתב וקפתסה
 תטימש ןיעמ ,םישנ חרואכ תולפתו לבה ירבדב ועש - הנורחאב הכרעמה לא ןפט םע
 ■םינטקה םהידלי הלגעמב ודמע םיצנהל ביבסמ .'םינפה תטירשו שארה תעירפו םיסיבשה
 תא טימה (2 ןברד לע םהינפל ןתנ ,ויסוס תא ךכ ךותב חתפ ארטימו .לוקב וחפיתהו

 .אובל להבנ עגר ותואב םלוא .םיטבחתמה םידוהיב החונמב לכתסהו אופסמה (ג לקסרט
 םאתפ ודכלתה םימחלנה לכ, .זע רתיב המחלמה השדחתנ והארמלו ,םירטושה דחא
 ,הסוכמו המוהמ םא יכ ,תונע לוק ןיא .ודחי םיקבאנו םילתפנ םיעלות שונכ ,רחא קצומל
 .תורמוס תורעש ,םדב םיכלכולמ םיבהל ינפ ,הצמשל םיעורפ םישאר תומדכ הכותמו
 םירטושה־דיקפ ואב הנורחאל ."םידרויו םילוע םיפורגא ,םידיב תוזוחא תוירולב ,תוקבחמו
 ול יכ ,היראל היה ןוחצנהו .תדכ לכ־יטרפ וכרעיו ,םיכומה יעצפ שובחל םיאפור ינשו
.וייחב םירקי רתויה ויה הלאה םיעגרה .לפכ ימולשתב הבירמה ישרק הנקמל ומק

 לש לודג רצוא םרענ ורצחבו ,לבגמ יתלב אופא היה םיצעה־קושב הירא לש ונוטלש
 תיברב־האולהה קסע םג .םירחאה םירחוסה לצא םתמגח ןיאש םינימה לכמ רעי״ישעמ
 .םצמטצה ;״ףוג לעב, םשב הירא קפתסה תאז לכבו .לחנ חור ול וסינכה ויתוזוחאו

 ביוחמ ומצע תא אצומ הירא ןיא, .״ריבג, יונכהל הואתה אלו םיטושפה םישנאה תרבחב
 תא .םהב םירהזנ םיפיה םידוהיהש םיסומנהו ״תוישעמה ראש״ב קדקדלו רודהו לוסלס גוהנל
 לחומ אוהו ,שרדמה־תיבב םהב (* רדגתהל ,םיפיה םידוהיהל ,םהל חינמ אוה הלא לכ
 הלא לכ ,תינשהו ..."םימדב הלוע, הז לכש ינפמ ,תישאר .הרומג הליחמב הזלע•
 רמוחתמ תאצלמ הירא שאיתנש ןויכטו, .'וייח םעט םילטונו ועבטל םישק 'תוישעמה"
 ןודע לש םתוח וילע אשונה לכ תא הבר המטשמ םטשו רמע ,"הילע“ינב" תגרדמל םמורתהלו
 לש םיקומצה וינפ לע וגעל תא ךפש םינולגעה םע ויתוחישב ."תוינחורו (5 תוליצא ,קונפו

 <• תוטורתה ויניע לע ,םטופמה ברשה לש (תולסלוסמה ויתואפ) 'ויתויחולצ, לע ,ץ״ומה
 םניאו םדו־רשב םלכש םינוגהה םיתבה“ילעב לכ לש םהיתוערגמ לעו יכבה-לעב ץ״שה לש
 םרשעו ,ןיע̂תיארמל אלא ןניא םתובישחו םתודיסח ...'הקיפוק,ה יפלכ אלא םינוכתמ
 יפח לש תושרדהו ,"אפ־ופ־יפ,—חרופ לבה ,המורמ אלא וניא "םיערוצמה םתוא לכ, לש
 ינפלש (7 אבטצאה לע ותבשב ,םירהצה־תדועס ירתא תוכיראב שרוד הירא היהש ,וללה
 תוא םיניועה ,םינטקה ץעה״ירחוסו םינולגעה בל לע ןוצרב תולבקתמ ויה ,ורצח רעש
־ .םיבושחהו םילחגה

.תועשרו תמר (6 ״8עז0ן0מז5( 80 .לדגתהל (4 .קש וא לס (3 .שאר (1( 78871118. 2
. שירפג-תוביק (10 . שיגרש םינמשב .רוכבורמ תונ־ע (9 . דחפמ (8 . לםפם.ר (7

 - האנקה־־יהלא תא טינקהל אלש ידכ ,ותולפשמ םמורתה אלו הירא לדנתה אל ,בגא
 ארי ,םריואט הלעטל םהיבגה םלזטו םתפשאמ הרקתב ושלתנו ורקענש םיסגה םישנאה לככ״
 םאתפ וליפהל לוכר סועכל חונה ,רזכאו ףיקת ,רתסנ חכ הזיא לש ותמיאמ םיעגרל דרחו־

: (8תתרמו דמוע היה ,םלוסב הלועה הז רומחבו .היהשכ הפשאל ובישהלו ותגרדממ
 דימת ראפתמ הירא היהש יפ לע ףא ."םיקסרתמ וירבאו — ויתחתמ אנררה רבשת אמש
 ןישקבמ דציכ, הכלהכ וניבהש ,ףלוחה רחה יגב וניתובא תא חבשמ היהו ,ורשעו וחכב
 (*"םינבקרוקו םיזוא ,(9תודיטשפ ,םחל תורכככ תולודג תוביבל םילכוא ויהו ,'הרעקב חכ
םע ויתוחיש .תא ."שיה לוטב" ןיעמ תובורק םיתעל שיגרמ היה תאז לכב - םייולצ
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 תומה לש הז ארקמל ועיגה ידטו ;"םש היהיש המ, רבד לע הריקחב םייסמ היה םינולגעה
 ,הזהםלועה ייח לכ תא לטבמ היה הבר הענכהבו ,ושאר־תולקו ומעט תא םאתפ הנשמ היה
 הטוש ,ןורחאה קחשמהו םיצקה לכ ץק איה התימה, . (* ״תרזוט הציב״ וליפא םיוש םניאש
 .ינא — רהטו ,התא -- םויה ,אוה — לומתא — אכד חורב הירא םייס— !םלועבש
 דע (9 תורע ,תנותכה ילוש תא ופשחי ונלכלו ,דחא םוקמ לא ךלוה לכה
 םיקתתשטו םיחנאנ םינולגעהו - !ךפהתת לא ךרצ לעו ,בושח ןודא ,בכש ...ראוצ
 לכנתמו ול ברואה רתסנה הכה ותוא ינפמ הירא לש ודחפ לדג דוחיב ."הבורמ ןמזל
 (3 תואסנולכו םירסנ תטמב אושנ "ןנמ-רב״ה" .תמ לש "היול, וינפ לע הרבעשכ — ורשאב
 םישמשה ,שאר ףופכו לבא וירחא ךלוה םעה ;ןוגה "ןנמ־רב״ל יוארכ ,םתעשל םיפרוצמ
 רתוי טעמתמו םצמטצמ היראו — ״!תוממ ליצת הקדצ-שיק ,שיק—ןינינלב םישקשקמ
 תרובח ינפ לע רובעל שקשקמה שמשה עיגהש עגרבו" .ירמגל םלענ אוהש דע ,רתויו
 הירא ול בכוש רבכ — אניגלה בקנ ךות לא תוקוחמ תוטורפ ליטהל םיזרדזמה ,םינולגעה
 ...תחופו ךלוה ,קחרתמו ךלוהה שוקשקה לוקל ונזא הטמו ,ותיבב רגסנ וא ופתרמב
 :רמולכ ,וילא הבורק איהשכ ןידה״תדמ לש התעד ונמט חיסהל אלא — ? המל ךכ לכו
״? ךבל ילא םישתו ינרקפתש ,םוחר בא ,ךיניעב בושח ינא המ יכו

 ןרפקהו םלענה הכה'תא סייפל ידכ ,הירא שמתשה תויבויח תולובחתב םג
 תכ" ול אצמ םגו ,ונוממ לא ןינעה עגנשכ ויפ לע (♦רוגש היה םימש.םש .ותער שרודה
 הרבקלו בהז“רנידב (5 תמשנת טוחשל, גהונ היה אוה .תולוגסו םישחל ,םיפשכמב ׳ידגנכש
 ינפמ ,וניע־תבבכ ותיב (ז ירקעב הרדה (♦ הדלוחה תא רומשל ;החלצהל — ןתפמה תחת
 שחלה תא רצחה ירעש תחיתפ תעב רחשב םימעפ שלש שוחלל ;ולזט תא תרטוש איהש
 םא ,יב—וקה יברה ינפל הירא ריתה ,ופוגמ וילע םיביבחה ,ויתורורצ תא וליפאו ."עודיה
 לא ץריו ותלגע תא םתר דימ — הבורק הנכס וחירה ידמו ;שיאל הבדנ ודועמ ןתנ אל יכ
 לש ופכ־תעיקתו ותכרבמ אב ורשע לכ יכ ,ןימאה הירא .הכמל האופר םידקהל יברה
 לודג אחטוט וניא ,יחכונה יברה ,ונבש יפ לע ףאו ,ויקסעב חילציש ןקזה יב—וקה יברה
 םיקידצה .״גד יורק ןטרסה םג ,םיגד ןיאשכ״ו ,לדוגמה ונקז ינפמ בושח אוה לבא ,ךכ לכ
 ."לידבהל ,םיפשכמה ומכ ,םהב ךרוצ םלועל שיש הכאלמ־ילעב ינימכ, הירא יניעב ויה
 ,תוירבה ראשכ םיטושפ םדא־ינב, םה הל הצוחמו ,םתנמואב רתוי וא תוחפ םיאיקב םה
."הקיפוקה יפלכ אלא םינוכתמ םניא םה םנו

 תא הלבמ היהו חטב ךלוה "ףוג לעב" הירא היה הלאכ םייח תוחראו תוריהז יכרדב
 םורהל השיא תא התיסה איה ."הריבג״ל תויהל ותשא הנח התואתה אלול ,הולשב וימי לכ
 המקעתנש גג־תרדש םע (" הפוחסו הפופכ הברוחל רבכ היהש ,ןשיהו ןטקה םתיב תא
 לודג הריד“תיב ורצחבש םיחבושמה ןינבה-יצעמ ומוקמב םיקהלו — םוסה תרדשכ עצמאב
 ראשהל וילעש ,היזהה״ ובלב העבקנ יכ ,הז הצפהל הירא דגנתה םיבר םימי .רדהנו
 םלוא ;ןוסאו הער ול םורגי וייח יגהנמב לק יונש לכו ,״ולזמ והאצמ רשאכ הירא ותוא
 :בוט לזמל תולוגס היראל קינעיו ,שדחה ןינבה תא ךרב יברהו .הנח החצנ ףוסבל
 לזרב יטחמ ח״לק ,ויתונפ עבראב תיבה עקרקב םנמטל םיקותמו םינשונ תועבטמ העברא״
 םויבו ."תיבה תויוזבו םיחתפה יפוקשמ לע םעבקל תועימקו תורימשו םיפסה תחת םמישל
 .בוחרה ותואבש ״םידיגנ״ה לכ דובכל ״שודק, וא התשמ ךרענ תיבה תכונח לש תבשה
םיחרואהש אלא םירקיה ויטיהרו וירדח ,שדחה תיבה יאובמ לכ תא םיאורקהל הארה הירא

,דוסיב (6( 4808148. 7 .ן5(00814 >041 .ליגר (4 .תוסוס (3 .תולג (2 .תלקלוקמ (1
. הדצ לע היוסנ (8
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 הפ לכב ולכאיו ונחט ,וסעל ,ופטח" םה .םהינפל ךורעה ןחלשהל. רתוי םבל וטש םיבוטח
 ולאכ ומצע תא השע היראו ."רסחל הוצמ, םושמ לכהו ,םהילגרב רשא ףטה ילכב ומש םגו
 תונושלה ,םיסעולה תויפה םתוא לכ הארמל .ותעד הלבלבתנ ךכ לכו ,ןנובתה אלו האר אל
 "םייחל, םיארוקה תולוקמ ובבל העת ךכ לכו ; (• תותצפמהו תונחוטה םינשהו תוכפהתמה
 תא ,םהבש בושחהו םיריבגה ןקז ,ןרהא ,ר ול עוקתב יכ דע ,וירבע לכמ והופיקהש
 קרו ,םינולגעה םע השוע אוהש ךרדכ וקשנל רמאיו ונקזב חירא םאתפ וקיזחה - וכרבל ודי

 ויהש ,םירקיה היטישכת לכב אושל הטשקתה הנח םג .״ודימ זלה טמתשה לודג ישוקב
 געלו האנק יטבמ הילא וחלש תוריבגה יכ ,זגראה יקמעמבש קמזופב םיבר םימי םישובח
 לפכ, .תומשוגמו תוזרוזמ תועונתבו םיבוהצ םינפב ןהילע הרבעב התוערל השא ןיע וצרקו

( 3 חיטבאכ תומידאמו תוטהלתמ ויה הייחל יתשו ,חופתה (2 חלפכ לגעתהו חפנתה הרטנס
 ־תלעב לש הנובלע לדג דוהיב ."הירא דימ יחל תוכמ יתש התע הלבק ולאכ וא , (♦ קולש
 עגנ ןקזה ריבגה, ."הביקה תדיטשפ, ,תישילשה הדיטשפה תליכא רות עיגהשכ תיבח
 ןכ ירחאו ,תינמיה וריחנב חריו - ןאכל םטוחה תא הטה ,הדיטשפה םצעב ומטוח הצקב
 גלזמה םע הכיתחה תא בישה םירבדו רמוא ןיאבו ,תילאטשה וריחנב חריו — ןאכל והטה
 עוקתל רהמ זאו ."הנורחאה הכרבה תא שחלב ךרביו ויניע תא םצע ,המוקמל הב ץוענה
 רתי םג .תיבה ןמ טלמתה הגוהנה הכרבה ןיעמ ומגמגבו ,הירא•ףכל ופכ תא די רחאלכ
 הראשנ תודיטשפה תכלמו - הכפהמה ןמ םיסנכ ןוזפחב וירחא ואצי םיבושחה םיאורקה
.״הירא לש תרתוסמה ותאנהלו הנח לש לודגה הרעצל, ,ןחלשה לע הבולע המותיכ

 ,ורצחרעש ינפלש הנשיה הבטצאהל ,וכרדכ ,הירא דוע רס אל אוהה םויה תרחממ
 הפיה (5הרדסכאה תגרדמ לע ףעזו רס ,דדוב בשיו ,םינולגעה םע החיש תוברהל ידכ
 דוע הנילעת אל םיטושפה וירכמ ינפל ויתושרד יכ ,שיגרה אוה .שדחה ותיב חתפ ינפלש
 ומלוע ןיבו וניב התע (7 תצצוח הקד (" הציצח וזיאו שדקה־חור ונממ הקלתסנ ולאכ, ,הפי

 טאל תוכלהתמה ,תובושחה תוירבהו אוה יכ ,הירא שח הז םע דחי םלוא ."םדוקה
 עיגה םאתפו .םיכפה יגש םה — (שדקה ןושל) ״יקבורט ןושל״ב תורגרגמו הבחר העדבו
 ןקז ,לקגעי" .בוחרה עצמאב הסנכתנש םינולגעה תרובח ךותמ לודג קוחצ לוק ויגזאל
 וינש ןיב הנותנ ותרטקמ ,הכומנה ותלגע לעש אופסמה לקסרט לע ול בשוי ,םינולגעה
 ־ילעב ינקזל קר תדחוימה תונמוא — דחאכ רבדמו קר ,רטקמ אוהו תובוקרהו תובוהצה
 שיש הלגעה יקרפ לכ לע םגב םיבשויו םייולתה ,ונממ םיריעצ םינולגע להקב — תולגעה
 עורפ קוחצב םהינש תא םיפשוחו (8 םיעבמ םהו ,והשמב בשומ תיבו הזיחא ידכ םהב
..."הירא דצל םיטיבמו

/גולוכיספ רורב טעמו אירב רמוה ,תולכתסה שי "ףוג־לעב הירא,ב >רוםםה _?
ויתופקשה םלוא .קילאיב לש וירישב רתויב םייוצמ םניאש םירבד יי

 םיאור וגא ןיאו ,הדימע בצמב םהש ומכ בור יפ לע ונל םיררבתמ הירא לש ויתושגרו
 רורפה תעפשהמ דלונש סופט אוה הירא .הזמ הז םיעבונו םיחתפתמ הלאה תושגרה ךיא

 הבורעת וב שיו ,םיבורק םיסוחיב םהמע םיאבה םידוהיה לע םיפצקה לש יםןסטך
םיפצקה־יחרפל ירמגל המדג ותורחבב .םיידוהיו םירז םיטוטרש לש הנושמ * 1י
 רעונה-תובהלתה הירא לצא תררקתמ םינשב ואובב םלוא ;וייח תוחראו ויתויטנ ,ותוזחב
 םע ובש ידוהיה ץבצבל בושי זאו ,םירזה םינוירבה ישעמ תא תוקחל ותואת תשלחנו

םטמוטמו םג שיא לצא .םלועה לע ותפקשהו הסנרפה-תונורשכ ,"תיתיב־לעב,ה ותוניתמ
*--------------------■

. המיס (6 .תיגה ינפלש עיגי (5 .לשובס (4 ^ן6)־3ו> (3 .חופתה יצח (2 . תוצצופמה (1׳
. םילגמ (8 . הסיספס /7
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 ,ןתבערו ;תולגה־ידוהי לש הענכההו תופירחה תב ,הקד תירחסט תוימומרע הלגתמ הפ
 לכ לש 'שיה לוטב״ב תובורק םיתעל שיגרמ והומכ ןוסחה ופוג לכב םייחה תא בהואו ןצמק■
 תימהבה ותולש תא ליערמש ,הז שגר .״םש היהיש המ״ב דימת רכזנו הזה םלועה ייזז
 תצק וסלקתהו (י ופנתסגש תובאמ השוריב ול אב ,םלועה ןמ הירא לש תירמחה ותאנהו
 .תורודל ומעט לטינו ,העש יפל םדיב היה אלש רבדב ולזלז םה ־. ץראיייחב ידט רתוי

 תירסומ וא תיגהור הרוא םוש םינכה ילבמ ,הירא תא דימת תיעבמ ׳ןדפקו רתסנ הכ, הזיא
 ,"סיט̂ תארי״בש דחפה תא אלא טלוק וניא והומכ םג ריצי יכ ,ימינפה ומלוע ךותל
 ןיאו ,ונימב אוה דיחי :השקה יתרבחה ובצמ תמחמ הירא לש ותחונמ הערפוה בגא
 אלו ,'תונדמלהו םיסומנ ,קוניפב םינייטצמה ,״םיריבג״ה ןיב אל ידוהיה רובצב ןוכנ םוקמ ול
.ורשע ליבשב רתסב ותוא םיניועהו ויניעב םילקה ,םגה ןומהה יגב לצא

,היתודומחו הדלותה יפי לע םיריש וזיא ררושמה בתכ ס׳רת תנשל בורק<רהןןח תרימ
:ויגוג תופילחו רהוזה תעפש תא חבשל הברמ אוה םלכבו * י

,(2 םירירפצ עדוי יתי?ה ץיקב.
 —.םיריהזמ הנג ינב ,םילק םיבורב תרז

 -המונת שופת ינדוע זעמ# םע ךרבב
 !המיק :ל יקפךו ינולחל וזפח?
 רענתא םרטבו שבלתמ ינדוע
 !רהמ :יל וצרןכן׳־ךיבה ןויזחמ
 - האצמא הדנה ילענ םרטבו
 "!העש לכ הרק? !האצ" :ל ורקוע?
 - ומילא יתשג דע זפחנ. ינא דועבו
— .ומירחא יכנא-(3 ״!וצופ. :וזמרינ

 -םסובתנ תורוא־לטב ,רכבב לפנ זא
 תוהגנ יפלאב םאקפ ריהזה רבה
 ,תואבר םירואב אשדה ןרקיו
; ססונתה(4ןקרב לב ם?ניע עבשבו

 ,(סתקרב־ןבא דערת ץוקו ץוק לב לע
 ץפנתת ("ץיצענ לב *דח לא ןרקד
.תקלחנ (3הדודרו הקד זפד7תציבלו

 הרעב רהזה תכלממ םאתפו
 ,הרבכב תושמשו םיריפס עונב
 ץפקד דמע הז-..ןיעל םירונס
 ;ךחלמה לגעה רבכה יחמצ ןיב
 םילוגנרת להק ,לבא ירפוח תרענ
( 9םילולהנה שאר תא םיעזעזמו םימלעתמ

. ♦ ♦ ךחגיו רהנל רבכה חצהצר

 הדרחא רופצכ (10 רהז־לילכ יכנא
 / הדכלנ ישפנ רוא תשרב רופצכו
 םיכרו םיננע םיקד זפ־יטוח ומכ
 .םיכזה ירוציב (12 ושפתיו (11 ינוככוש
 /הריאמ תתל: יב השךחת,ד ,הרענתה
 .הריש שמש-בלב ,ולאמ קחוש יפ
 חגנמו ליגמ ,םינרק ענממ
...הגומא ,השובא ,הרהנא /הנרקא

 המעפנ יחור רוע ,רהז־רוכש ינדוע
!המקל :ורמאיו-תוהגנב המיקרו

.י04א)ף1ן13. 6( 8ץען)ן<ל (6? 17418*. 5קמ4( 1 .ורזפתה (3 • םלק רקב-תיחור (2 .ונעתה (1
.ומקרנו וזחאנ (12 .ינופטע (11 .רהוז אלמ ילוכ (10 .םיצוק ינימ (9 .תחיטש (8 .חרפ (7



קילאיב ןמחנ םייח294

 םירירפצה תדע הלילק הקיטבי

 ,וטש? המקב ץנצנו טטושתה
 םיריעשה ןגךה־יל?ש ישאר לע

 ....וטהלי. ,ופחרי הבושמ״יבעך

 ,םיך;ה-בחך תוחגנה־םנ ה!"
—..."ללוהתנ ,ץחרתנ םירה? םח דע

 רהזה־תלבשבו הז רותיו םנבו
 ,םירוא־םנ גפפאו ינא־םג יתללצ
 .רהטמו קקזמ עבש־יפ אצאו
 םירוקמ יפלא *זעב ,םיקעמ ץרפבו

ע ד&ד־םנ (2 ץד יברק ,(1 לינו רשא לש
 ,הבבוש ,הזוזע ,(3לוחמ תרמז ףוהפכ

. (5 םירונכ יפלאמ תחא“תבב (יי ק#

 .תוממותשה ץיקבו ביבאב אלמתמ עבטה ןמ תצק קוחרהו להוא־יבשויה ,ררושמה
 םיחרפה יעבצ ללשב רתויב ןיחבמ וניא אוה .הרוא ףוטשהו חותפה בחרמה הארמל הלענ
 לע הריסב קילחמ וניא םיטקוש רהס־תולילבו ;ולש םניאש תודשה תא םיסכמה ,םינצנהו

 רפס־שיאל .ותושרב םניאש תוירבו םיאשד ,םילג שחר עומשל ידכ ,םנמנתמ רהנ ינפ
 תמכל רואה תוצצופתה .הרוא־יפאוש לכל חרוזה ,שמשה רהוזב קר הפי קלח שי ותומבש
/  םינינפ םיעורז םסק תומלוע ןוהמת־הכומה ררושמה יניעל תכרוע תוצוצינו םירורהז
 םרז וברקב תררועמ ריבכ ףטשב הרהנה תוצרפתה ;(ז "חלודב־ילכיהו (6 שיבג־תונמרא,

ובלב הדילומ ,םויה תוטנכ ,לצה םע רואה תוגזמתהו ;תוממורתהו ליג<לצן ףןא
:קוחרו םומכ רשואל םיעוגעגו הלק המגע י

 םד יבעו עא יבע ןי#
 ,ם;ה תאפל דר שמשה
 בעה דעב רוא ינרקו
( 8 בר תוטוממ תותינחב
 ,ךז הגנ רכבה קשה
 .ךבקה קריב שא תצננ
 רוא קצי שרחה שאר לע
.ראיה ימב שא ךתר
 ןפ העבגה שאר תא ףציו
.זר ויז קרז המקב
ם ויה (9 ףנב קשר טח
 .םוהתה יפ לא יח דרד
 ,לצב םרקד־ך לכ אבי, זא
 ,לילה אב־ךלה לולה
,םנ ,בש: ,אב לק חורו

 •..זר יל לקו יל קשיו
 -טת ,ןק^:( 10 ימע טאל אוה
 ,םויה ברעב דוא ןרקב
 ,בוט דלנ ,רענה ימיו
 ...ףועה ףועמב שיח ופוע;
-  (12 גפ לכה ,לבה (11 חלאנ חפ

 ...גח ולכש בוט םלוע שי
 ,רוא תנפ ,הכורב ןרק שק

 .רורד-החור ,הקדצ-השמשש
 -ילו ךל םוקמ יתרת םש
 —...י ינב,הארנ ,ודחי. ףוענ םוק
 ,םולחה המו באכה המ יב
 ■ םויה תאצ םע טא םיאבה
 םתה בלה תא םיכשמו

(13?םי,תירחא לא ,דע יוצק לא

 שקביו ורדח ןולח דעב ושאר תא ררושמה איצוי ,ירתסטהו םתה ץיקה ליל אובכו
■:״םינורתפ ילב תומולהמל םיזמרו וייח תודופ רוחשה ןוליוהל רבעמ

 תכנ ףחסנ וליאכ (3 ,החטש ךיתמ ןיטק (2 .ליגו רשוא יניעמ ררושמה בלב ופטשיו ונחפתישכ (1
 .יל שחל - ןבומב (10 .הזק (9 . הרי (1. 8ןןסו1נו> (6( 7 .׳א רטס ,'רהז" (5 .ן׳יפתת (4 .לוחמ תרמו

.א״ס /םויה ברעב" (13 .רשיה ךרדה ןמ רס (12 .להלסתנ(11
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, תוצונ הואלמש הזעטר ןטב? השעמ
, םישיטפו תולגלגב ,(1 ת1רמ?מו םיריאב השעמ

, (2סישיךמב ולתנש םיטוחזע םדא ינבב השעמ
ה רודמה ומא דצב אצמנש קוניתב השעמו

(4 ... הרקה הדש (3 תמטפ ויפבו ןש; אוהש?

; "םהייחל םעט ןיאש ומכ םתומל םעט ןיא,.ש ,םנחה-יללח לע רעצ אלמ ררושמה בל
ה ניאו ,הפרחהו ןוסאה לדוג תא םישיגרמ םניא םיכומה .ונוגימ דוע לודג ונובלע לבא
:םהינעמו םלרוג דגנ וועב םיממוקתמ

םתלפת-יתב לא םמוצ םויב םמע תאבו

;םתעמדב (5 תפחסנן םרבש תקעז תעמשו
. ,ארפ תקאנן יכב ,הלל; אלמ; ת?בהו
: (6 הדערו ךארק? דחפו ךר־שב תרעש הרממו

. ..הדבא הדבא רשא המא קנאת הככ
,  ה;צו רבךמ ונהו-טיבת םבבל לאו
, (7 ערז הדדת אל-םקנ תמח וב חמצת יכו
. —.םהיתפש לע דילות אל תחא תצרמנ הללק ףאו

■ . (8 ה;כבב םתא הנמת אלן־ךילא ינא יתרזכאתהו

...הנתימא ךינש ןיב ינ$-ךקגאש ץרפת יכו•
׳  ...הנללחת לא התאו-םתרצ םדבל וללח?•

הךפ?נ אל הרצ -תורודל הרצה ראישת

. ,סהכופזע ילב העבר רצ^ת התא ךתעמדו.

השוחקתמוחו לזרב-רצבמ הילע תינבו . -
, (10 השוב? המטזעמו לואש-תאנש ,תומ-תמח לש
, ותרואמ?( 11 ןתפ? םש הלדגו ךבבלב הזחאנו

. --.החונ? ואץמת אל} הזמ הז'םתקניו

, םהיעצפ םנח עזעזת לא , םהל דנת לא התא םגו
; 112 השודגה םתרצ תאס אושל דועשד^ לא

,השונא הכמ המש-ךעב?א ענת רשאב

ך שמת (5 .״הנרהה ריעב״ ,םש (4 .דד (3 .הרקתה תורוק (2 .םיריחנב ועקתנש תורמסמ (1
 ■רזכאל ןל היהא יכנא (8 . םישעמ ידיל איבה אל המיה (7 .ךוזחאיר ךוארקי הדערהו דחפה (6 .תועמדה םרזב
* ןיסותלא (12 .שחנכ (11 .בלב הנומטו הרוצע (10 . ךיניעמ דרת אל ךתעסד (9 .היכבב ליק םירהמ ךענמאו
.רבכ האלמה הרצה תדמ אלפל
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 םהיבאמ? ונ?>ונ לבא-כאכי םהילע םרשב לכ
 ז םמחנה יכ עצק״המו ,םתזקב־ייח םע ומילשו.

— (1...םמהסמ םה םידואו םהילע ףצקמ םה םיבולע

■ -םיכרך ש^דק תאצד רחמ םיכשת יכ הרדו
. ,םיחנאנו םיקנאנ םדא-ילבש ןומה תיארו .

 ' /םיחתמה לע םינוחו. םיריבכ תונולח לע(2םיאבוצ
־ ,תלכךמ לע .לכורכ םהיעצפ לע (3 יבמפב. םיזירכמ
' ,הרובחו דקעצפ ימלו הצוצר'תלגלג ימל
, הרובזע 5רן םיפקוחו ס ההכ ד; םיטשופ םלקו
 ,םהיר.יבג די_לא ,םיכמ םידבע יניע ,םהיניעו
(5״יםהימולשתתא המ-יל "שודק. בא ,יל הצוצר תלגלג" :רמאל

 גואדל ררועתה אלו ,יבונישיקח "םורגופ״חמ ליעומ חקל איצוהל עדי אל ולכ םעה םנ
 ויתואגהט עגר ףא ותעד חיפה אל לודגה ןומהה .רבשמו הקוצמ לש וז העשב ויתודיתעל
 .תומוהמו תוכפהמ לש הפוקת רשבמה ,וניניב לפנש "רבד״הל בל םש אלו ,םילקה ויגינעו
 םע בל לע םהירבד םיתיחשמה ,תימואלה היחתה יאיבנ לש םנובלעב שינרמ ררושמהו

:רמוחהו ענרה יכרצב עוקש

 ,איבנה ,האלה הרז ךחבץמ לעמ שאה תפ^ר“תא
-םילבנל התשטנו
סריס (6 תופשלו ם;לצ הילע תוליול םהל יהת
;םךי-ףכ םחהלו
 תיצהל ומל יהיו ׳ הר! ךקבלמ ץוצינה תאו
םהיפב רשא תרטקה־״םולג

 ,םמפזע תחת בנגכ ברואה ,ןודזה־קוחש לע ריאהלו "
* — .םהיניעב רשא (?הרצה לעו

, (8 שיבכעה יריק תא תחא דקחקב תיחמו .

־ 1 ךבבלב רונכ־ימינל וחתמנ רשא

 .*ומכ (3 .ןומהב םיפסאנ (2 .ודבא רככ יכ םהילע לומחל ןיאו ,םיללמא םהש םושמ םהילע סועכל ןיא (1
.תיממשה גרא (8 .תרמזמ (7 . םריס הילע דימעהל (6 • םש (5 .השולחו הלוח (4•

 ,העושי. ןוזחו הרתתיש םהמ ךל גראתו
 י —.םינןא תימךתו אוש אשמ

 ׳ ׳לפ*המ עדוי ןיאו וניניב רבדל^נ
 ,דיגמ ןיאו. האור ןיאו

— העקש םאו שמשה ונל החרז חרז. םא
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--.םימלועל העק^ םאו
/תירחאה אי;נ (ץ6־תא התא אופא חתפ
י י !רומא-ר^ד ך$ע-ש: םאו
- ומצע תומה יהיו ,תומכ רמ יהיו

י י' " !ר1מא

וניפתכ לע בכור וכאלמו-תומ ארינ המל
/(!וגחמ וניתפשו
םיקחשל תולהקמבו םןתפ^ לע הרה תעחהבו

י *•♦(2 הדדנ רבק ילא

 "םדאה“ינב תעשרו הרבחה ירדס לע אל ״םעזה ירישעב רמרמתמ קילאיבתיש״ תנוכת
תא שקבמ וניא אוה .קדצה תא התועש ,הנוילעה החגשהה לע אלא/םעזה
לע אוה הפוצ יריל ררושמכ .הנקת ןהל אצומ וניא ןכ לעו ,תוערפה תבס * י

 (3 םייביטקיבוסה תושגרה תא וגל הלגמ אלא ,יטילופהו ירוטסיהה ודצמ אל ןיגעה
ריעב" המיאופה הברמ תיריל הריצי רותב יכ ,תודוהל ךירצ םלוא .ערואמה וב ררועש
 תא ריבגהל הנוכ ןיעמ הזב שי .חבטמה לש םיארונה םיטרפה רואתב ידט רתוי ״הנרהה
 -תוכפתשהש דועב ,שואיהו ןוגיה דצל ,דחא דצל קר ררושמה הטונ בגא .תורירמה םשור
 ןוזחהו ערואמהל לעמ חרכהב םמורתמ ירילה ןטיפה .םינוש םיגונ המכ הל שי שפנה
 שי .םחנמו קיתממ קחרמ הזיאב טלפמ ול שקבי םירמו םיער םהשכו ,וחור תא םיררועמה
 הנומתה יטוטרש תצק םישקו םיטושפ בגא .ותוממורמ םגו ,ררושמה לש ומצע-תבהאט ןאכ
 ןוממש ,הוקתו דחפ לש םיגונה קתשמ תא םהב םיאור וגא ןיאו ,'הגרהה ריע״ לש
ירובג לש הלאכ תושגר .ונטמ םיטלמנה יעוזעז תאו תומה תמיא ירופרפ תא ,תודדועתהו
,תויעבטו םייח ול םינתונ ויה ארונה ןויזחה

לש יטסירטיליבה קלחה תא המ ןמז ךשמב קילאיב ךרע ךליאו ד י םרת תנשמ ,עאה ^
החוקלה ,"שאה תלגמ" המיאופה תא בתכ הי םרת ץיקבו ,׳חלשה" י י

.םילשורי ןברח תודגאמ

 .תןבהתה לעמ שא תונושל (4ובברתשהן ,תובהל ימ: וחתר הל:לה לכ
 יערקו-- .הצלאםיפשר.םיפשךעתר,(0 םירל^ םימשה ןמ וזתנ םיבכוכ
 םירהה ןיב (6ונחיו .הלילה יבחךמב ועת ,שאו םד ינועט ,םימדאמ םיננע
 רחשה ץנצנשקו —.ודיגה רבךמה ירוצ ןיב ותמחו ,חומקנ-לא םעז תא םיקוחרה
 תונושל הנעקבתו הבהלה ימ: וטקשי!-םיקמעב וטשפ םירתוח םידאו םירהה לע
. .תקבה—וה לע ףורשה ׳ה לכיהמ שאה

/תירחש־לש ריש המאל שרק ־תולהקמב םטפשמב ופסאנ תרז^ה יכאלמו

 ,סתי^ה (:: .וטשפתה (4 . םייטרפה , םיישיאה (3 . ה״ם ״רבד״—.ץפקג (2 .ונילע טילש אוה (1
ורפס (6 . םינבולסה
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 וח^נק /תוארל ,תיבה“וה לומ םשאר וחלשר /עיקרה ינולח תא וחתפיו

 תואבצ םיהלא 'ה הנהו וארב זתךטקה־ןנע 0 רתע הלע םאו לכיהה תותלד

, (3 ןשע תורמית והטעמ .תואושמה לע רחשה ימודמד םע. בשוי (2 ןימוי קיתע
 .ושאר לע ןוגיה יררהו /ויתועורז ןיב (5טומש ושאר .רפאו רפע (4 וילגר םודהו

 ויפעפע רידקה םימלוע לכ ףעז .תוברחה לא טיבמו בשוי אוה םמושו שירחמ

 םהל השע רשא תא תרשה-יכאלמ ועדיו. - -.הלודגה הממדה האפק̂ ויניעבו

 תא םיכאלמה וטילר י רקבה יבכוכ לכ םמע ודעריו ,דאמ ועזעדזר ,םיהלאה

 רחשב םחריש ךפהתו .םיחלאה רעצ לא טיבהמ ואר;יב /םהיפנכב םהינפ

 .ושפנל ךאלמ /וכבו ושרפ םמוד .הקד. הממך יהנו תישירח הניקל אוהה

...םמע םלועה לכ הממדב ךבר ,ושפנל ךאלמ

 םיתאמו םירוחב םיתאמ םילשורי יבשמ תוינאב ביואה ךילוה איהה תעבו

 טעמתו--.הדוהן יררהמ דמח (6 ירפע ,םירוהט ינב םירוהט םלכ .תורוחב
 רמאי!-םיגנערה םהייח תר_יש תא חצנל ץקשיו ם* ללעתה יכ ביואה יניעב

 םטישפר ♦ אמצבו בערב תכשממ התימ םתימהלו ןוממשב םשפנ תולכל דוע

 .הזמ יאה ריע לא דבל םירוחבה תא ,אוהה םמושה יאה לא םדירויו םימרע

 :לסנלבה ביואה רמא יכ .םש םבזעיו ,הזמ ינשה רבעה לא דבל תורוחבה תאד

 ואצמ אלו םימ; תשלש םמושה יאב וכליו—(7 י םנוסא אשמ לפכיו-וצח:

ל וחב (8 תוציע? םהיניע .רבד רבוד ןיאו וכלה םישירחמו םילבא .םדכוהיחמ

 יהיו םלועמ יאה תא ׳ה ררא יכ — .שמש טהל תחת ףופכ םשארו. חדוקה

0אשד תמיתח! .םיברקעו םינבא םא יתלב לדג אל ,(9 חיחצו חרק. , ן?א0

 —.ביבסמ 113םיררק-דוקיו(!2תובואלת-תימד ךא-םך1ד(11דינ ןיאו לצ תמא ןיאו

 הספאו .הלפא הנפצ הלפקתה םשפנו ,קתשי! םכותב םהייח ןי_עמ םדרויו.

.המק םיבלוהיכ ועד; אלו ,הילאמ ן:עה הרבקנו , ד;תלזאו .הדמח

 לודג רהנ ימב םגואמצ תא םירוחבה ורבש ,םיבכוכו תלכת ליל ,ישילשה הלילב
 ואשנ םאתפו .ןברחהו םעזה יריש הלהקמב ורישיו ,ןודבאה יקמעמ םיעבונה ,רוחשז

:םבל גפיו - םהיניע תא םירוחבה

 ךלה ,ףפטו ךלה ,האלהו(14ףכה רבעמ ,םתמעל רשא םירהה ישארמ
 -תוחצ תוכר תומלע לש הנבלו הרשי הרוש ,"םילק.םיכאלמ תדעכ ,ףחר!

 ,המימש תושורפ ןהידי ,הרשי. לגר ןהילגר. ,הנקלת תחא הרושק .תדרוי הר?

ןהישארב םיצוק תורטע ...(^תוירורהסב תומוצע ןהיניעו.( 15רהסה ינרקפ תוזוחא

.םושש (5 .םילגרה תוכימסל ןשק לספס ,ףרפרש (4 .ןשע ידומע (3 .*הענה ,ןקזה (2 .בעה דאה (1
 השבויסוהבורצ המדא (9 .תודרומ ,תועוקת (8 .םנוסא לידגתו םהילע השק יהת הדירפה (7 .םיריעצ םיאבצ (6
.תיצה ברש (13 .רבדמה תשובי (12 . תעוית (11 .אשד תחימצ תישאר—ןבומב (10 .שמשה םרהמ
.הלילב תיעותה חרי-תוכומ (16 .הנבלה ינרקב תוז־חאכ תוארנ (15 .רוצ ,לודג עלס (!4
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 לעו ם^וע תנומא ןשית ןהיפע^ע הטמ תחת .חישמה״ילבח וא^ק ןהינפ לעו:
.הרהנ קוחש םדרנ ןהיתותפש ןתפמ-

 ןה הנהו תומלעה תא ואר. יכ ;םבל תמיו. דאמ ודרחר םירוחבה ןוריכד
 לע ליפאמו ףוקז ריקכ יוטנה ףכה תפש לא תומוצע םיניעב תוכלוהו תוברק•
 ... ןהיתחתמ קל החותפה םוהתה ןיבו ןהיניב עשפכ ה;הו עגר דועבו ,רהנה.

 תומלעה םלואו .םיד; (2 ופפוניו ,לודג לוקב ןהילא וקעזר םמוקממ םלק (1 ורתיו
 הלקו הרשי לגרבו תחא הרושב תכלל העפותו ,תואר אלכו תועמש אלב ויה־
 *תוחקפנ םיניע לש הכרא (3 תזרחמ ...ןורחאה עשפה םג הנהו ...תומוצע ןהיניעו

 לא תונבל תודיסח תדעכ הנפעתו - ובכיו םיבכוככ עגר וצנצנ םאתפ
■ ...ם:מה רוחש

 תומערכ ורמס םהילתלת .המימה ולפנתיו. הדרח תגאשב םירוחבה וצפקיו
 .וזפחנ ףכה תמעל ,ףוצ] רתח ,החשו רתח .הלוצמ ןטבב ורסח םהידיו םיאבלד
 ףעזיו ...רהנה יצחבכ םה הנהו ...ףכה לש דבכה ולצב םהישאר ועלבנ הנהו

 םיךחפ רהכ אשצרה רוחשו לודג רבשמו ,ונטבב ולש עד; ^לו (4רמחד רהנה
 וספטיו שפנה״יזע (5 וליפעה לפעה לבא .רוחא שפנה־יזע תא לפר הלוצמ ןטבמ
 הברא וברקב םלואו ,דחא דנ דמעה ׳קפאתיו רבשמה קתשיו .ושאר לא.

 םע םה הנהו .םילועו םיספטמ ,םירתוחו םיספטמ םירוחבהו .ןודז תבשחמ
 ויתחת רהה עקבנ םאתפו-רבשמה רבעמ הלוע תומלעה תעוש הנהו ...שארה־

 ,םשו ,החותפה הלוצאה דרומב םירוחבה יקילחיו -,תומלצ איגל יהיו הצחר
 ...םדגנכ ןה םג ופצ רשא ,תומלעה ישארב םהישאר ועגפנ ,לואש תויתחתב
• רהנה לע םאתפ הצבר ,ןודבאל עבש תחונמ ,הדבכ הממדו.

" ךביו הצרא לופיו ,םייחב ודבל ראשנ ,םיניע ריהבו ךר םלע ,דחא רוחב קר
 המת ,ותמעל רשא ףכה ימורמב םש הנהו—אריו" ,המימש ויניע אשנ ,וילגר לע ומוקבו•
 ;םיניע־תגונו רשב“תכז תחא המלע וינפל תבצנ ,הונעהו תועינצה ךאלמכ היקנו.

 ושפנו ,םלעה בבל םעפיו .(6״רחשה־תליא חרזת השאר לעו ,ודגנ ורישיי היפעפע
 לע ערכיו .רעונמ ותבוהא למס תא וניע התאר יכ ,הבהאה רעצו םיעוגעג ןוילכ האלמתנ.
:תודליה תונורכזו הכז הלפתב ךפתשה וחורו ,םיאלפה־תומד ינפל ויכרב.

 תילגנ רשא ,םויה דעו ידועמ יבבל ךאלמו ךח רנו יתדיחו איה תאה -
 רחשב — ? ובכוכו רחשה יפנכ תחת הז ןומישי. יאב םירוצ שארמ ילא העש
 "זונגה ךרוא תא םידחשו תוליל רתסב רמחתו , ךתעפי יניע התאר דוע יתודלי
 יקרע יהתו ,ימא (7 ינסלבח המש ,םימרכה ינפג תחת ,ןורמש יררה ןיב
ידשו תוהבג רב תומק .רופצה לוק ית^מא תרישו םיבלולו תורומז תועלקמ

.ושקעתהו וקזחתה (5 .חתריו (4 .הט רבד וילע םיזרוחש טוה <3 .ועינה (2 .וצפק(!
.יתוא תדלל .רהרה (7 .רחשה בכוכ (6.
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־ םדוסב (2 םישורבה יאפעו םיננער. (1 םידשא תורער יתודלי וכרב תומורע
 ם?משה יהלא תאו. /םיקמעהו. םירהה יהלא ,ץראה יהלא תא בהאו / ינואיבה
ה מחלמל (3 םיצירפ תומ תמ יבא ...דדובו יתי.יה םות;ןכ ירחאו-■-.יתאר;
ל פ(5םיךס^־יל^ הבבל תא הללח ימאו 44 ויתומצע לע םיהלא תללקו

 :יתקבח הלילבו םירהה ןיב דומלו םימר לכ עתאו ידבל יכנ^ ךרואו ;רכנ תמךא
 ךר ינאו / ׳התלליל ינקתעב תוברח (6ם1̂ הלפאב יביבס וכלה םילעוש .רוצ
 ..תוהמתו תופוצ םיניעו רופצכ הד^ח שפנ םא יתלב לכ יל ןיא / .דוהו דיחד
 .ןבא לא ימיכשתו /.דליל ילסרע ןיבמ ,הגונהו הרוחאה ,תא ילא יעיפותו
 יבואכמו םירתס ןוגי. יבבל תא ידמלתו-־־ .ינולמ תעבג לאו יתושארס
 לטומ הדוהימ הביש שיא םימ;ה דחאב ינאצסד--...הבהא ירוסך הקיתש
 תינרודק ךלוה ,רעש עורפו תרדא שובל שיאהו. , (7 רחש םע םירהה ןיב
 .האלמ הדח רשאכ והארמו ,(8 דוה ארונו םיהלא שודקו ריזנ אוהו ,ףעח
 ולהא רהסב ינעטד ,בשה ילע לומחיו .רקב תונפל חרקה ןיעו דובכה ןנע
 ישפנ ךזח ,ויהלאל יתייער ,ויכרדמ ינרויו .ינסכ דעורהו ןבלה ונקז לצבו

 דחא דחא ףטק ימולע יציצ-לכ תאו .המומש טיבהל ינדמליו הדסח לכמ
 תומוצ יתומן ויהיו ,םימשל (9 יראמ ישאר תא שדקר ויהלאל םאשיו
 תוא חרפה אריכ ןקזה ינסס דאס אריאו .ויתולילכ הלפת יתולילו ויתומיכ
 -םילתלת ושער (10 ושפ יתוצוק םלואו - םויל םוימ רוח יחצמו ולד ינפ .ותסה
 לכ ךותמ ינפל ךתומך חרפתו — .תומלח לש ןנער רעו (11 גשגש יבבלבו

 יתעד; אל ינאו ,םיהלא תבו .דשא תינעתכ ישפנמ םאתפ לעתו (12 ירוהרה
 •הלולב ןקזה םוק; רשא שר--...איהה תינבתה ישפנב המקר יתמו הככיא
 םורמל תויולת ויניע ,חרזמה לומ חותפה ובנשא ד; לע דמעו ,רחש ריעהו
 בכוש איהה תעב ■ ינאו .וי;ח לאל שדק תלפת וננרו רקב יבכוכ םע ויתפשו
 םידאמ יריצב ךפהתמו הבהא שאב רעוב ילכ ,(13 הטלעב יתטמ לע ודגנכ
 ךיעו ,בער ריפכ ינש ןיב (14 בלח־הלסכ ,רפרפת ,ליחת ישענו ,םימלענ
 ־יע לאל (15 תאטח־תלפת קשח—וערב תושחל יתפשו תוכשונ ינשו ,ה;כוב
0 שר̂נ ם; לא הכפמ רוהט ןיעמכ יברקב ןקזה תנד האבו •♦♦ינא ל ויאו •• ♦6
— ...(17 רעסנ תטלעב םירדנ אטבאודאמ הנעתאו יניעב דאמ

:חל̂נה (4 .םיחצורו םינסמח (3 .יסססקססס (2 . רשואה יהלאל םידבוע ויתחתש ןיעה—הרשא (1
.תעב (7 .תוברחב תננקמה רו6צ , 6( 0088 . םירועש ץמוק דעב הדובכ הללח (5 . תמד ופוג לע תצבור
התלע ךתומד (12 .חמצ (11 .ולדג (10 ./►וקיעה יתקושת (9 .ארונ ודוה (8 . רחשה תולע
\ חתור (16 .אופחל ונוצר אלמתיש הלשת (15 .קנוי שבכ (14 .הכשחב (13 .•תובשחמ לכ ךותמ הצבצבו

. וכרד :יפיהל רעצ ךותמ רדנ (17
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ת תלו םימשל (1 תירחש ילבוט ם? שדקתהל ם.ימה לחנ לא יתאצ; זא
, (2םיפשה לכמ רחשה תוחור ילע ובישה ןנער שדק עפש .׳הל לילכ יש^נ תא
, שדח יבבלו ,יתאלמ םיהולא תרובג .הבר םישודק (3 דוס תארקל ךלוהכ יהאו,
א שאו׳סיטשל יניע תא בחראו .ישפנ יתעד; אלו-(4 העורק ישקנו ,ןובנ יחורו

ם רזכ הצחר (5 ךושכשו םומ לילצ הנהו םאתפו .לחנב דרויו ךלוה יהאו ,שאר
, דגנמ לחני ,םש :יתמהדנו יתצצה .תורונכ ןומהכ ינןא לע הטהר ינרבע תלד?
.(6 תילולפאה ךותמ ילא קיהבה הרשב ךזו יתיאר תצחור הרענ תומךכ

א שמ תחת ףופכ ישארו םומב יניע ,םימשמ לחנה תפש לע םש בשאו
י תוצוק תא םאתפ אראו .הכרבהו הללקה יכרד תשרפ לע_בשויכ יהאו ,ויכשחמ
ם ירוחש םישח; לש (7 ןוליוכ ילע תוליפאמו תויולת ןהו ,ודבכ יכו ערפ ולדג יכ םימב
. םומשל ילתלת םג שדקאו ימוקימ ץפקאו - לחנה עקרקמ (8 ישפנל תוממוזו

ו יניע יטבמב ינכרביו ,ןקזל יךוס תא יתילג בבל תדרחב ...ה^רבה ףכה
. יך;ב החנמו חבזו םיהולא ירעשב אבאו .המולשורו המחה (9 ץנה םע ינחלשיו
א לו-יתיאר וירצח תואושת תאו,וינהכן וירוחב תראפת ,ושדק לכיה תא אראו
י נפל יתוצוק תא ךלשאו ,יחכז םד_ לע ירזנ שאר תא חלגא; .חור יב .רמק
ר אפו הטימשה חבזה בהלב ילתלת ולע עגרקןבו-חבזמה לע (10 שאה-ירא
ת ^ש?ו הכךעטהךשעכ רוחש לג ...,׳הל חוחינ חיר ,רפאל ה;ה ימולע
ם לואו-יראכ גאשל רמאו ,יניע ךשחד הפורשה ישפנמ םאתפ קנז תומה
ן ואש םכ:יו /ינפחסד הר^ז לש ם; םדלה תקהל ילע הפיכה הזה עגרב
ש ערכ דבאיו (11 העת יבבלו יר_וע} תגאש תא םיל-נה תדבהו תורצצחה
, םידכה-שובל שישרד ןהכה ינכל חכ אלב לפנתאו .םילצלצהו םיפחה
׳ הדוקאו /;ןכאו ׳םינומרהו םינומעפה ןיכ וליעכ״ילושב ישאר שבכאו
^-♦**ךכאו

ת א .דובבק ירמא שחככו םימשה יב ולתה לתה הנה ,יאר םג יאר התעו
ילא הא ילגתו—*םרככ יל ונקנ אל המואכו ינממ וחקל לכה ■תא ,ירוענ

ה עירמ (4 .תרובח (3 .רעי תוסוככ ןניאש , תויולגה תועבגה (2 .רקבב םילבוטה םידיסחה (1
• ישסנ לע הער תושרוח (8 .ךסמכ (7 . הבשחה יצה (6 .הציחר ידי לע םימה קושקש (5 .הלהצב
.לבלבתנ (11 .ירא תומדב חבזמה לע תצבורה שאה (10 • תתירז (9

£0



̂ |ח לע ךדוה אלטב ינפל התע תבצנ ךנהו ,ישפנ תכלמו יתוליא ,ם^תפ

י דאמ לכו - ךיתיאר. טעמכ ינא! .ךהצמ לע העושיה ץיצו ךנימיב דשאה טיברש
ם יכשונ םהו. םהיתויח יצחב םהירוחמ םיצוצר םינתפכ םאתפ וחיגה םיאולכה
...םהיניעב ׳דרמה שא ,הרז שאו ,ךלומל ,ךלומל ,םיאמצו םיבער ,םיטטרמו

א יה .ןבאל יהיו - הרענה םוקמ לומ לא ויניע תא םירה ,רבדמ םלעה דועבז
ם לעה רעצ דאמ לדגיו .םתוהב הרוצכ רהנב דוע העובט התומד קרו ,ףכה שארמ המלענ
ל ע ףלוז ירצב יהתו, ,ובלב רחשה תולש האב טעמ טעמ םלוא ;םוהתכ קמע ונוגיו

' .״ענכיו ובבל הניו , (* ושפנ תוכמ

ל עממ ,םלוע םורב םש הנהו אריו - ףכה שאר לא ויניע תא ובישהכו
, ם.יםנב־תלעבו הרוחצ בעהו ,הרלקוו תפחרמ הנטקו הדיחו בע ןיעכ ,ףכל
ך אלמ תומךה .רחשה־תליא לומ החולש ,הפמל תחתמ תאצוי דיתינבתכו

ת בהאו ,םלעה תא ףקת אש;מ לודג שפנךוילכו.--?המלעה תומד םאו איה
ו יניעב םיטשה תלכת תא תשד .היעוגעג ם_יב ובל הפטש תוממ הזע םיחלא
ר שא שאה תא םג י םיהלא- :אקקד ד; םרח ותמוק םלעה ףקעו ...רכשיו

ם ע. תכלל רשייו, ומוקטמ שמיו ,רענד ---׳׳! םרכשל שדק ןתונ יננה ;בבלב
ו יניעבו ,וינזאב הללצ שאה תאירק .חוטב בלב ול (2 ןוכנה תארקל רהנה תפש
ם ג ישמ-םורטב הרוחאה בעהו םומב הרענה םלצ] .0 רחשה ימודמד והגנ
. -—...וינפל וכלד םמוקממ םה

, הב הלוע אוה רשא ,רהנה תבש הנהו אךד-תכלל םלעה קיחרהשבו
ם יפכה ינשו .הדגנכש ףכה לא המוקב (4 התוש דע ,דאמ ההובגו תכלוה
י היו ,םהיניב רוגסה רהנה(5 ץורע לע םיליפאמו םיכלוה ,םיברקתמו םיכלוה
ן יב ואיבהל המזמ םישרח םהו ׳ ןודבאה לע ורבח רשא (6 םיקוצמ ינשכ םנויטד
ה נתו הרוחצה בעה הדמע םאתפו - -...הלפאב םש וקנחלו (7 םהירצמ
( 8לודג קוצ ןיעכ הנהו אריו ,קוחרמל םלעה ףצר .עלס ןש לע םלוע םורב

ם יפכה יפתכ לעו (9• לולתו הבג קוצהו ,רחש יל^רע ךותמ םש אשנתמ רוח^ו
-־־...ןטק ךנ תומדכ קלוד ושאר לען ןודבאה רה; רבוע ויתחת .ןכש!

1ובבל־ןקב רשנה רעד ,שדקה שא תא םלעה רכיו ו יפ ךרד ףעיו ,(0
ל א וימד תיתחת לואש םלעה חכשיו-!׳ה שא ,׳ה שא :םימורמ-תחוצב
ם ורמב רדהנ .המימש הפוצר הפינה ,שדקה תבהלש לא 1 הטעיו ,ריצה שאר
ודמ העישיה די$לו רטעמה ושאר ףקז. םור ,וילתלתו. וימולע (12 לילכב בצ;

. 3 ןיכמ רבדה (2 .תחדינה ישפנ לע לזונה א6רם־םםכ (1 .רהשה לע תונישאריד תיהיגנה (16
פ תה (^0 ,ףץן ןשאב אשנתס (9 .ריע (8 .שיקחורה שהירר! ןיב (7 .םירוטע (6 .לחנ (5 .התמדנש (4
,רזג (12 .תוליהבב זפח (11 .תוממורתהו בחרמל ףאושה ,ובבלבש ריבכה
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התלגנה זה עגרב םלואו - םלעה יתפש לע הנוכנ הרידא ליג תעורתו — .רמ^ !
הדמח תלילכ ,איה ,איה הנה ...ןודבאה םוהתמ המלעה תומד. תינש וינפל• •
םמוד .ותמשנ םוהתב הכח ךלשתו ,ודגנ ורישי: היפעפע - - .תראכחץ 1
- -.הלואש הילא ונכשמת םמודו םורמל וילא ךשמת.)

 ,הדערב ויניע תא םצער ,ובל לא שדקה-דיפל תא הקזחב םלעה ץמאיו
תוטושפה תועורזה לא קוצה שארמ לפנתר-...תא - ןודבא - םימש :ארןמ י

— ...ןודבאה םהתכ•

 איה ,רכנ ץרא לא ,דאמ הקוחר ץרא לא םלעה תא ואיקה םימהו
 ־ינמ הדגאכ םהיניב רבגמו ,הלוגה ינבב אביו תונידמה לככ טשיו .תולגה ץרא:
 ףרצ ףרצ הנה יכ —.םלכל תודיח שיאו רזומ יהיו ,תודיתע ןוזמכו םדק־
 איה אלה :וב הרעב ,תשלשמ הרודמ .׳ הלודג שאו ,שלשמ רוככ םלעה בבל•
♦ ה^האה שא - ןהיתשמ הזעהו - ןטשה שאו םיהלאה זעא.

 ראפו קימעה ררושמהש ,תונוש תוידומלת תודגאמ הגראג ״שאה תלגמ״ .הםיאו6ה ךרע.
,המיאופה לש ישארה רובגה .ץרמנו הפי ןונגסו םיריבכ תושגרב ןנכת תא ”י•

 ,שא ינימ ינש ןיב ברצנו הנעתמה רעונה למס אוה ,״םיניעה ריהבו ךרה םלעה#
.תוממורו הרישל ,םימשל (,תגרועה שפנה תובהלתה וא ,"שדקה שא״ו—הואתהו ןטשה שא

 שפנהו שגרה-בלה לעב ,ירבעה םלעה לע חונת הלענ תולעפתהו (8 תוליצא חורש שי■ -)
 והופחרי םימולעה ייואמש שיו ;םימורמב ןותנה "םיהלאה רנ״ל הלועו ספטמ אוהו ,הרישעה־
 הנורחאלו .םירשבהיייח םוהתב עבטיו ןודבאה יקמעב רשא תירמחה הדמחה תועורז ךותל
ינב ויחא ןיב ,הינעה תואיצמה ךותל אוביו ,רמוחהו הזוחה ריעצה לש ונורבש גופי•

 םהיניעב היהיו ,הואתהו הבהאה יפשרמ םגו םילענ תונוימדמ םג םיקוחרה ,הלומ ■
."תודיח שיא״כ־ '

 רורב םיאצומ ונא ןיא ,"הגרהה ריעבהו ״דימתמה, תומיאופהב ומכ ,״שאה תלגט״ב
 םיקד תושגר המכ הדילומ רמוחהו חורה תמחלמ .םירובגה לש קיפסמ יגולוכיספ•
 ישארה רובגה ןיא .רתויב םהב רצקמ קילאיבש ,שפנ־ידטעמוםיימינפ םיעוזעז ,םינושו•

 בגא .הדגא לש טשפמ אשונכ אלא וניאו ,ותוישיאו ותוזחב ללכ ןמוסמ "שאה תלגמ, ל^ .
 וניאש ,הנבת תא קימעהל ליעומ וניאש המ ,תומוקמ המכב יוארב תנבומ המיאופה ןי* :

 .םישדח תונויערב ללכב רישעל

הבהאה תמחלמ לע "שאה תלגמ" תא ררישמה בתכש םימיה םתואבו >הבהא .ריש .
תדרל ומצעב אוה םג הסנ—תינחורה הרהטהו תושירפה םע הואתהו *יי'י

 דחא הנה .הבהא יריש עימשהלו ויתודיתעו ירבעה םעה לרוג לע ויתונויזח יטורמו
:"תרופצ,—וללה םירישבש םילועמה; י

.תולעתה (2 .האמצה (1.
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,רישבו רואב עבוט םלועה ל;
, 0 םישחרתמ ביבסמ םיתרעש אל םי.יח תורגוא

<2 רינו רע; ןיב חתמנה לעשמבו
׳ --.םישחמו םיכלוה ונינק

הפ ילא הפמו - המקה הפחר. םאתפ
. (3 םמיקואה ינפ לע םמרק טטר ריע
 ,הזכ עפש^ו-ונילע גילעה ימ יוה
... ? תונבל 14 תורפצ ליח

הצקב חרפב תרפצ ה^לקנ הנהו
 תרגחמה ילע (5 הזזפמה ךתפלחמ רעש
 המןו /יל הקע םוק ,רוחב :ילהזמר ומכו

. ׳ ...תרפצה ילא
 ז יבו תרפצב תשגרהה-תא םלוא
 .. /יבשב הנות; יש?נ םג יכ ,תעגרהה
 העושיל הפצז?ו ,האולמו תרפרפהו

?העולקה■ ךתפלחמב

 -הבושת םע שקבאו ץיצא בוש ךדיעבו
 י ןחה“ינוי יתש ,תועונצ ןה הלחתבכו

(6 הבועמ־ךתפלחמו - ךריע תועינצ י? המ

<7 !ןה ♦ יל תדמוא איה

הבהאה תא עיבמ ררושמהש שיו

 לקדח רהנו תרפ רהנ ןיב
 לקד (̂ רמתמ רהה לס
 ,ויאפע ןיב ,לקדבו

.בהז (9 תפיכוד הל־ןכשמ

, (10יגוח ,יפוע !בהז-רופ?
/יגוז״ןב יל ישקבו יא?

 כ דתויט תוטיטת־ןח ול שיש ,״טע ריש, תוטדב

 ׳והיאצ^נמ רעאבו
.והיאיבךו ותוא יתפב

- (11ינשה~טוח ךל ןיא םא ךא

;י;תח לא םולש ירבד
ג ידיגה-?ול ידיכתדדמ

—״ידידי. לא תאצוי י^נ 9

.תחקרמה ;4( 6860911. 5 .השקה םי ינפ לע ת־םםרט שמשה ינרק (3 .דבועמ הדש (2 .םיעעונתמ(!
.רומ ןיס(9 .רמתכ אשנתמ (8 .ב"ם ,״תרפצ,, — .ךתוא תבהוא ינא(7 .תובבותשמה ךתמצ (6

.;תהה תא וב רשקל (11 .יבבס (10
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: ית יעמש-ןאמ? םא}
-  יזגראב ןכומ לכה
־יתחתלמבו ,ישמו (1 שש

.יטחמ תמקר תנתכ םירשע

י מע הרומש הכר הצומ
ן  ימא לש ד: םצע? הטורמ
ה טיעמה תנש היניעמ
.התב (2 ןוירפאל רכ תושעל

, המוקר בהז ,האובחמבו
;13המונהה הכחמ רבכ
- ינא הנוכנ ,שלש? ינד?
...! ? ינתח ימעפ ורחא המלו

, (4 הכרב-לש םוכ ,שהנ־שחל

: החש הככ תפיכודה
ךדוד תיב לא םוטא הלל"׳

.ךדוס תא ול הלגאו

,  ומולשל ךמשב ול לאשא
■ .ומולחב ול הארא ךתומד

.  , ובכשממ ץפק? םאתפ
. .אב; בוכר אטאטמ לעו

; 1 יננה״ :ךל רמאיו אב;

י / • !יניע תבב ,י_יח ליג תא

ןתמ? אלו רהמ? אל

.ןתחתא ךב הבהא? יכ

*  ךשיר יל המ ,ךרשע ■יל המ
׳ י ?ךשש ם^ יל ך?שמ המל

, ירכ - ךקיח ,ךרעש - יישמ
.ירצוא םע ינומטמ תא

:רהמ בר ילשמ יל ש?
(5 —.״רענה שאו הרוהש תירלב

: הבהאבש ךורהו הנדעה ירחא רתויב םיכורכה םיררושמה ןמ קילאיב ןיא ללכב

-  םלועב ש?. הבהא ,םירמוא - םירוענ םלועב שי ,םירמוא:

(6 ? הבהא תאז-המ — ? ירוענ ןכיה

ר רושמה הלב ,היעושעשו הבהאה תומולחל דוחיב םילגוסמה .,םימולעה-ימי תא
:ןורכשה תא םיניפטה תונוכשה לעבו ינחור השענ אוהו ,םינוש םירפס יבנ לע

םיבזה יתושגר רעסה חלד אל ,יתי?ה ךז
• ('יתחלךגו תפשנ ךחור?ו ,ה?פ״הפ? ,תאבש דע
ית?לשה הל?ח ילב ךלגרל "יתפ רענ ,ינאו
. . .םיברה ירוענ יוךךפ לכ ,יחור הכ ,יבבל םת

י ךרבאו ,קח-ילב יתי?ה רשאמ ןטק עגר

;ברעה גנעה בואכמ יל תקלחה ךה תא

ל• םובב םיפשכ השעכ התשע הלכה (4 .הלכה ףיעצ (3 .תפוח (2 .פספססאוי ,ןבלו קד גרא (1
.הרבענ ישפנ (7 .ב"ס /ךפנכ תחת יניסינכה.. (6 .ב"ם ,שע ירישכ (5 .הלרוג תא תעד קכ
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 ברח ילע ,ליגו׳רשא לש ,גונעת לש ןטק עגרבו
(1 !ךרשבב ינותנש ריחמה לודג-המ ...אלמ םלוע

רוצע זוזע ול שיו (וייואמו ויתושגר תא וברקב ריתסהלו לפקל דמל קילאיברתןו זוע
ר הבושמ-תוזיזפב תוכפתשמה ,תולקו תמוגע תושגרהמ רתוי ,*

יתרבצ ,הז ףרחכ ,ךא ,ינא הבישי-ןב םנמא
. (2 דיל$ ןוירש תחת חכ ,דיש - ינפ ,גלש - יחצמ

 ביבאהמ השקהו חבהירוצע ,ףיקתה ףרוחה חא ראתל קילאיב ביטימ םעטה ותואמו
:םתוננערו םתנדעב םיטשפתמהו םיכרה ץיקהו

 -לתב קצומו זע חרקו
 • ותכלממבו ,טילשה אוה
 ,ףחי םישמשמ רופכו רוא
...וטחמב הזו וצחב הז

 הלול דועב אל םא ,ינא יזר
:  (3 רבע טילשו בר רמאמ

!םינבל ושדחתה-גח רחמ"
(4 ר רבד תורע הארי אלו

 ,תיכוכזה״רקיו שש״ןבלו
 בהקתקבאו תשןהי־יךה
 ,תוצוח לכ שארב וזתנ ,ובתנ
...ויעטנו ןג (5 ירכנכ ולתנ

,ריהבו חצ ,שדח גלשו
 ,םימשמ ותניתנכ
 ,רדג לכ שארב תופמ שרפ
. (6 ם^פועו בכרכ לכ שארכ

 דבר םיחצ םידברמו
 ,וידצמו ךרד לכ שארב
 הלת רוהט ףסכ תורשרשו

י' יידיגו ףרגלט ךוכ

 םיניךס שרפ תוגגה לעו
 - חלדכ (7 תולילמ םהילושבו
 ולכ םלועה ללחבו
—!ךלומ דחא ןבל בוט־םוי

 תוגגה שארב רקב תדטק
...רישב םח לישבת תאבנמ
 ,רוחש םלכא ףנכ ,ץל ברוע
...ריזח בג לע דמעמ בכור

 —גלשה םא; "קרש-קידש ,קדש-קירש- ־
הפ לא הפמ בוחרבו
םיפירח םיניכש ביר לפנ
.(י הזב הז םיחצנתמה

 ,הנחמב תוברח (9 יחוצקצבו
 ןואש םירבעמ ללוצ
 חדק־לכאמו זע גלש
.קא“ידעצ תחת קוחש

 רקב“יךעצ המה הלא .
"..ליגו זע םירמאו םירשבמ

 ןשעי. םהיפ ,םיסוס (10 םיסט -
" ..לילצ“ליצ״ליצ -(11 םתולצעו

 "םילש תדוקפ השש3( 6 .א״ס ,ץ /ףרוחה ירישמ״ — חיק לש ןגמ (2 .םש , ״...תובערה םיניזה״ (1
מ זו>.ונ{9 "הזב הז םיככחתמה םיניכש לילצכ(8 . ם־לידנ (7 .הפש ,הצק (6 .ישנע(5 .האלח םוש (4
.זץסאץשא■ (11 . םיחרוםו םיצר ((0 .קרב םהל תושע ןעמל סמיי•



ו נ ת ו יספ

(1 ןמגראו תלכת תות^רן
ף עיב הז לבקל הז
, גלש זתהו לקו דח
ז ףלח - דוע םניאו. - םיחקפ

.  ףדח־תולגע חמוברסע
-  גוז־ילילצ ,לבה תורמית
,רעש תורדא םיפלוח הפוסב
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...גוזו גוז ,םיבהל ינ^

םלכ תעד_ ףרט ולאכ
ףולחו םוט :דחא (2 סומלוב
תחא המישנבו הסיטב
...ףוס דע ףוסב ה;-בחךמ

!בכרה יוה-!רקפה ,רק^ה

(3 - - ■י האדו חלצ - יתוא םג אש

בתכש ,״רבדמ יתמ״ המיאופהב םג םישגי• ״ושיטפ״ו קילאיב לש תזעה .ר,דם.,תם
דוהה תא ראתל ררושמה דוע חילצה אל םוקמ םושב .ןמזה ותואל בורק י ׳

:תידומלת הדגא לע דסונה ,הז רישב ומכ תואג ךכ לכב םמודה
, םיקנע המחב םילטומ םירדקה םהילהא ״ה לע
. וצברי. חטבל תויראכ םיבהאה רבךמה תולוח ןיב
( 4 םימרגה״תוקצומ םתופוג ץברמ תחת לוחה עקש
: םהילע (5 םנזאו-ומךךנ ,ץראל םירידא וקבד
, םנודיכ םהיפסכ בחר ןיב ,םתושארמל רוצה תוברח
.םתותינח לוחב תוצוענו םתרגחב (6 ילתו הפשא
׳  ערפה״ילךגב םידבכה םהישאר ץראב (7 וחנצ
ן םיאבלה תמערל המדנו םהילתלת רעש ררגנ
. ,(9 הטעומ תשחנכ םניעו <8 םיפוזשו וממפ םיזע
. . י (10 תופעלז חורל עגפמו שמש יצח קרבל קחשמ
, וננוכ םימש תמעלו םיקזחו םתוחצמ םישק.
,  (11 םימיאה ובראי ןכבכמ ,תודרח-סהיניע תובג
׳  םישחנה ילותפנ תצקקכ תולתפתמ םנקז תוצוק
, (12 םתוזק ןדעב ומור; שימלח יבוצחכ םיקצומ
, ונוכנ םישיטפ תומלהל ,לזרבה ינדסכ םיטלב
ו שיטפבו ןמזה םנרקב םלועמ ושקנ םב ולאכו
;חצנלומדר ושקיו רקח-אל םיריבכתוחכ
, םיפושחה (1!תוזחה תודךגו (13 םידרחה םינפה יצירח קר
,ןתבתכו תוברח יחותפ ,חמרהו ץחה (15 טרח

* ־ילכ (5 . תוקזח תומצע ילעב (4 .ץ—111 םש (3 .תינלוח הקושת (2 .ןמגראו תלכת םהיתודסומ (1
 תפקשנ המיאה (11 .ברש (10 .ההכ תשוחנכ םהיארמ (9 .םיבורצ (8 .ועקש (7 . םיצחה סיכ (6 .סקמ
.בתכ (15 .תוזחה יצירח (14 .םיבורצה (13 .תוצוקה דעב םיממורתמ תוזחה (12 .םהיניעמ
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׳  חיע דרויה רשנל (1 ןבאה תובצמ לעש בתככ
ו צפ? תשק־ינב רפסמו ורבשנ םיחמר המכ
—  .רימשה־תוחל לא יבג ■לא ,הלאה תובבלה״ירוצ לא
ה ברעה לוח ינפ לע ףצו םאתפ לצ לפי רשא שיו
, הלומלמ םבג-לע ףרפרו םירגפה הנחמ הצקי־דע אבו
— ,לגעמבו יתשו ברע תחא הפיטב טושו ףחר
, רמעו-תוחוטשה תופוגה תחא לע ההוש אוה םאתפ
, םבג״לעש לצה חטשמ־אלמ ונכש־יצחו ףוגה רדקו
! (2 לפמו-סיפנכ קשמו-ריואה עזעדזי. םאתפו
ת חאב ופרט־לע לפד ופוג .דבכ״אלמב טבחנ
; םדרפצ־םןכעו םטךח-ףוםצ,םירוצךב,רבא“לךג רשנ
/ (סשימלחה-הזח לומס רימשה ינרפצ (3 סרודה ןנוכ
. ..םישקנה םינפה תמעל ןונשה םטרחה ךורע
-  ...רקני: לזרבב לחכו ,הדגב רשנו-עגר דוע
י  וניחי^ בישמל הדרו (6 ץחשה עתרנ ומכ םאתפ ךא
-  םנמנתמה זעה תראפתו הולשה ד1זי ינפמ תחנ
, הלעמ יפלק םורו ףפונתה ,הלענו ויפנכ תא שרפ:
, חיךצי_ שמש ןואג תמעלו םורמב רידא לג. היה!
.םלעתי. ע_יקרזרהזבו םיקחש אשנתמו םר
. חמר לש ודקב הזוחא ,הטמלמ דערת דוע בר ןמזו

—  • עי; אל היבאו הרשנש ,רשנה תוצונמ תחא
ה נהו-םירהצ ברשב רבךמה ףלעתקבששיו
, םילודגה רבדמה יפרשמ ,רמנ—ןתפ (7 דבה תרוקכ
ז  קלקלחה: ךרה ורישל״תועבט םחב קנפל חיגמ
, חור אלו דינ אל-ויתחת ץבור ,לוחב לפקתי. םעפ
; רהזה תעפשב ןדעעוהו ךרמ גגומקמ ולכ
, ש$של ומצע תא ךשומו דדומתמ ,רוענ אוה םעפו

ו ישקשק. ליעמ בהזב ץצונו. הרהז לא ויפ תא רעופ
- ;הברעה ינפל דיחר ךר ,רבדמה יעושעש דלמ
, לחזו ומוקממ ץפקו ףרשה רענתי. םא^
׳ חדוקה לוחה־ם; ינפ־לע ףפטו לקעעוה ,קלחה

. >311321 (׳. .םר•,דהו הקומה ףועה (3 .הליפנ לוק (2 .קיקה בתכב םה םיצחב ושענש םיצירחה (1
• םיבנעה להוכ םיבחיסי םיקחוד הבש , הנה הריקכ לודג (7 . האנה ףועה (6 .ז0ג11>1ט1. ,קזה עלס ןיכ (5.
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/ דמעו - (-1 ותשיחל קיספהו םירגפה הנחמ? עגפו
2(  4 םימטרחה-בתכב רמנמה דומעכ ווג שילש ףקוז
.ם.יניע שטולו ןורג־יוטנ ,ובה! תלג תא םירמ

. , . :םדךנה ביואה הנחמ תא הפוס דע הפוסמ רקוס. ■
, היוגל הצק. ןיאו ,רפסמ ןיאו הל1דג;והנ.חמה הברו
-  תומועז םהיניע תובגו המימש קלכ ינפ םילגדו
ה נה דע ינומדקה שחנמ השובכה הא;שה הת^נו
, תושוטלה ןתפה יניעב הקרי תבהלשל ירקו
 ... (3 םסרפמה ובנז דע ושארמ ונרבע: םעז לש טטרו
,  0 םכותו ףחור,עז ולכו ותמוק הקוש אוה הנהו

,בורקה ללחה יבג-לע םעז-ה$מ ןיעכ יוטנ .
, עמשת ףרש-יפ תחיתרו הטח (5 רזכא םינתפ״שאר:
...םירוחשה ונושל (6יצקע ינש םיטהול ,םימעוז ,םידעור

, ושאר תא בישמכ ה;הו ףרשה עתרנו. ־עתפ י
, םנמנתמה זעה תראפתו הולשה דוה ינפמ תחנ
—.רבעו הדצה הטנו רוחאל וכרא אלמ ץפק:

ת וחראה תחאמ קתע שפנ־זע שרפ רשא ש: ךא
, הבךעה־ם:ב גולפהו ריבאה (7 וםום-תא חתרו
׳  חרופה ףועכ ףפועי. וריבא ףכא-לא קבדמו
, ותצורמ־ףטש־ידכ ךותב וטלוקו ונודיכ קרוז
ק רבה וינפל ץצוריו ךלהי. •לאכ הארנו
. ישפחל ונחלש: תינשו ושפותו וירחא קלוד אוהו
ה לעה: ׳םוסה ףטש: קחרמב הזחמה םלע̂ו

ם אקופו-םיבעל לעממ הובג קוצ שאר-לא ובכור ־תא
.תויממוק רוחאל עתרנו ףקזנו רי?אה דדונת:
- ... טיבהו ויניע-לע ולאמשב (8 לצהו שרפה המת:
, והינפ לע םיהלא תתחו וסוס םע עתפל ךפהו
...רוחאל - חולשה ץחכו חכב (9 וריבא קפדו
. ...הממדב ויניע הארמ לכ םהל חסו החראה קיבד.:
,והמת: והער לא שיאו םישירחמ ,םיאיברע םיעמו^

̂ ורה(5 •חתורו(4 . רפרפתמה (3 • ביביהרחה בתככ םיארנ ורג לעש םירויצה (צ .ש0ח1ף1( 16
• ריבאה וסיס (9 .לצ השעי (8 .הצירב וסרב םמהמ (7 ,תורחה הוו ץ• ,ך יתש (6 .רזכאה סראד
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 - זן7י^יו ״שודןך״ דחא אוהו - (1 הרובובדךקז יפ״תא םירסוא

( 2 !ןימאמה ,הלא םזע ךרב. :ר^ו שישיה אשי

ז רבדמה יתמ״תא ךיניע ואר יכ ,איבגהךקז יח

ן ןין?וי־קי1ופ ,זעב רדאנ םע ,םימרדקרריד ,הז םיזדלא הנחמ
:ה;ה הז םע ברעקעלס? העקזו שפתע ןכא

 - ורגסה םהיהלאב םמ םאיב? שפנ״תא ור^ה

 ,םהילע חצנ תנש לפיו םירהה ןיב לא םר^יו

 - ...םירוד־רוד ןורכזל םרמזעו (3 םהילע ר^רטה־תא וציו_

 י םחפל יפנכ הצקב עגנמ וינימאמ הלא רוצה

 - םדגב ףנל תיציצל דהא טוח לטנזע ילרעב השעמו

-,ומוקסל (4םשאה בישהש דע ד_ימ ופוג״לכ שביד

(5״...^ר־םע תובא םה םהו

 ,קילאיב יריש לש לחג ץבוק הסרואב "הירוט, האיצוה 1908 תנשב יריש תצובר

 רקב הנש רובעכו . 1902 תנשב םהמ קלח קר "הישות^הסיפדהש ירחא _ ריזי|,ב
 .ימואל ררושמכ לחג דובכב םש לבקתנו ,לארשי־ץרא תא קילאיב י1

 ירוחאמ, ,םידליה ייחמ רופס רולשה״ב קילאיב םסרפ 1909 תנש ףוסב .רדמ יריחאם
 וב ובשי םינפלש ,םיצעה רברפ אוה ערואמה םוקמ ."רדגה

 םינקנקו םינקב םירחוסו םיפופצ םיבשוי םרוהי• לש לודג בושיל, ולכ ךפהנ ןכ ירחאו ,םיפצק
 ,תושרוחה םע םירכנה לכ ."םישולת תוקריו תוריפבו תוצוצקה תושרוחה לש
 ,תחא תינשקע היוג קרו" ;רברפה־ןמ וקחרתנו רוחאל התע ופדהנ ,(6תואשקמהו םינגה

 ךותב ("תיפוסא הלדגש ,תודלו־תכושחו (דתילטרא השא ,המש הכישטשניפירוקש
 הקיזחה םימדוקה םיפצקה־ לכט הרבל איה—הרצחב םינטק םיבלכ םע לחג בלכו התיב
 אלש הילע (יי םנוקו—םידי יתשב הקיזחה ,הירוחאמ תוקריו ןליא-ןגו רצח ,התלחנב
 אל איהו ,םינפוא המכב הל םיריצמו םוי לכב המע םיטטוקתמ ויה םידוהיה םינכשה '!זוזת
1ץמרו רפא הרצחל םיכפוש םה" .םלעפכסהל בישהל התאלנ  םרוא םהל איה הריזחמ—(0
 —הרצחל תוצונ םיחירפטו םיזוא םיטרומ םה ;הקלד הלפנ אלש טעמכ תחא םעפו ,םינשע
 תוציחמ תא םישוע םה ;םהיתונולחב הכרחהךשע תא תחלושו ריזח־ןב איה ("תכרוח
 םהיתונולח דגנכ םיחפטו חפט תוציחמה תא איה ההיבגט—תואסכ-יתבל תונפד הרצח
 םהב איה הסוש—הנגב םהירענ םיחלשמ םה ;םירהצב םויה תא םהילע (,2תרדקמו שממ
״... םיבלכה תא

םשאנש ןישחה (4 .רכשמ םהילע םישל (3 .איבנמ ןימאמה הזיא ,םיהלא ךרב (2 .ןקזה יש אצושל םיכחמ (1
ח רוהרלי (8 .הנמלא (7 .םיאושקה ינג (6 .ה׳ס ״״רבדמ יתמ,—.םייברעה ישב ״בתכ״ ארקנה ,ך״נתה םע (5 .יליבשב
.ןינבה ןמ .1םילב(13 .הכישחמ (12 .רעשה תברוצ (11 .םח רשא (10 .רדנב הילע רוסא(9 .ץוחה ;כ הפוסא!

 ,תונולח םוש ויה אל םיברה״תושר יפלכ הנופה הכישטשניפירוקש לש הרידה לתוכב
 תא םתיארו—םכט יפוצרפ ךפוה ינירה ,םרוהי, :״סיעכהל, וא ,״זגורב, ןיעכ הארנ הזו

 וב םילבחנו םילקתנ ויה םדא־יגבו ,יובמה דצל לתוכה ןט אצוי היה (" זיז םנ ״...ירוחא
,ן יפי ר וקש ,היוגה לש לודגה הבלכ ליפה דוחיב .ןיכסב הרובחה תא ךעמל םתיבל םיצרו
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 ,שיבלננע״בלכ" היה הז .ךומסה שרדמה-תיבל יובמה ךרד םיכלוהה לע ותמיא תא
 תירמ אוהשכ .דימת וילע ער ובלו תינחתר החיבנ ותחיבנ .םדא-ינב םרוד ,(,םלדרב

 :שוריפב חבונ אוה ךכ-"! בה ,בה-רררר" :דימ בורקה יובמב םדא-ןב תועיספ
 וענמנ אל תאז לכבו ."ונמט בוט באזה—הצומק ותחיבנש בלכו ,חתפב אלו ץמקב "!בה"
 בלכה לש ויניע דננכ, ,רדנבש בקנב לקט בחות םהט דחאש שי .וב תורגתהלמ םירענה
 "רינ ,רינ :הזט םיארוק ,רדנה ירוחאמש םירובגה ,םה .תלחתט הרגתהו-שטט
 ,אוהו ,״. <.ונב םחלהו אנ אצ הברדא ,ןיפירוקש ,(2ךיניעב ארינ :רמולכ ,״...רינ

ת לשלשב (,לזרפט-רררר :ויעמ ךותט רצחב (•* רטוחו המוה ,תלשלשב רושקה בלכה
.״ברקל תוכשמנ ויתומצע לכו

ףקימ םוקמ -־ ףפרק (6 .ןטקה חתפה(5 .שגרתמו שעגתמ (4 .חתורו ףצוק (3 .ךיניעב חולש ץח (08. 2ן1( >41
,גגה ןמ שימ תליזנ (11 . תסרוג רז ןיעש קזנה (10 .יריעצ (9 .םינפוא ינש תב הלגע (8 . בשומה עבר (7 . רדנ
,םי;םק םידכ (י 4 .הבס (13 .םימלענ (12 .םיעגפ לש רימחמ םרז ןבומב ןאכ—םיבשותה תא הדירפמה

,עורזה קרפ (!9 . תככחמ (18 .החידמ (17 .שאב וא ןיחתורב םילכה יוקנ (16 . עיציה (15

 התיהו ,הרצחבש ינרוחאה (* שפשפה ךרד הריעה תאצוי התיה הכישטשניפירוקש
( 7 הנוכשבו ;הילע םיאונשה םידוהיב ענפת אלש ידכ ,(״ תופיפ־ןגו תוננב הפיקמו תכלוה

. קר התארנ תידוהיה
 ןסו ,ןוציחה רעשה הקירחו הקירש לוקב חתשי זא .קושל הלגעב היתוריש תאצוה ןמזב,

 ידי לע הכושמ , (8 ינשויד ״ םינשוא ינש תב הנטק הלגע תוריש הניעט תאצוי התיה רצחה

 תכישטשנישירוקש תבשוי התיה תורישה יבנ לע הלגעב .ומש *יצוג" ,חימ ןיעכ ןטק סוס
 תאיבלכ וז האיציל םישצמו רעשה דגנכ םידמוע ויהש ,םינולגעה <9 יחרפ .הדיב תורסומהו

 :םה הודח בגא .הלודג העורתב הינש תא םילבקמו םהיניב ךרד הל םיעצממ ויה ,חישמ

 תא םהב םיצעונו רדוהמ םגא וא 'םדמדא חופת ,קוריו לודג אושק הלגעה ךותמ םיפטוח
"...תלזננה יניעל ,דימו ףבית תוקזחה םהינש

 רצק ידוהי אבשכ .א פ י ל-א נ י נ ח הנכשו היוגה ןיב השובכ האנש התיה דוחיב
 לע וקלחנ" .םהיניב תקולחמה דימ הצרפ-הל ךומסה תיבב רודל םירפכה דחאט הז ןמשו

 לע רקיעבו ,"רדנב הצרפ לע ,(",היאר קזיה לע ,הדבאש תלוערת לע ,המדא חפט
 "תוריטס ידיל םירבדה ועיגהשכו .אפיל־אניגח לש וגגב םילדגה םיזואה םיציפמש ערה חירה
.םינש תקירח ךותמ םנק םלשו ןידל אפיל־אנינח דמע ,יחל

 •םיצע וליפא הב ושתתשנש ,תיקותש םינבש־תסחלמ םידדצה ינש ןיב הליחתה זאמו,

 לש עגימו ךשוממ ,(11 דרוט ףלד היה הז .תורצחה יתש ךותב םילטומה םיממוד םינבאו

 ןיפטכ ןטב ירדח םידרוי םהו—םהילע םיקעוצ ןיאש ,ןיעה ןמ (12םימס ,םינטק הביא־ישעס
 ,םהיניבש ההובגה הציחמה דעב , םיגוה תורידה יתש ילתכ ולישאש ,המוד .הרעוב ז.שז לש

 ." תעדה ףורט ידכל דע , תיחשהל דע םילעבה בלב הביאה הפקתשכו ...הזל הז תומ תאנש

 םאתש םידרטנ תורידה־ילעב ינש ויה—שאב וכותבש המ לכ םע וריבח תיב תא שיא חלשל דע
0 הלע. ןיאבו הרירב ןיאב ,םיליחתמו ורצחל דחא לכ םיאצויו םהיתבמ  .תולכל ,הב תולתהל 8

 םאתש םישענ םהינש .מדיל ואבש ,םימלא םייח-ילעבב םנ וא םינבאבו םיצעב םתמח תא

 -המ לש הדובע ינימ מטצעל םיאצומו םישקבמ ,תיוזל תיוזמ רצחב םיטבחתמ , הלטבל םיזירז .
 "הרוצע הביאו חור־רצוק ךותמ ,המשל הב םיחרוטו—הפוגל הכירצ הניאש הדובע ,ךכב

< 15 ארוחיתה יבג לעש (!4 םיכשה תרוש תא םאתש תקדוב הכישטשנישירוקש .םינשה ןיב תקסורמ '

 . הינש םעש (16 הלענהבו ןיחתורב םתוא הנד איהו—ןגוהכ ןיידע וקרפתנו וחדוה אלש תאצוטז

419קשרמשכ , תוריהמב ,תוריהמבו ,התמחו החכ לבכ (!8תשצרקסו םילבה תא איה (17 תששששס
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( 1 הרוטטט וזיא ךותמ איצוהל חליהתמ איה םאתפו ...ריואב השעס תעשב זזפמ תינקסעה הרי
 ינפל םרענ םיטוטרמס לש לודנ לנש דע ,ץוחל תקרוזו םינפבמ תטטוש ,םילב •םיקש ינימ
 אלכ םיטוטרמסה לנו—ןושארה םאובחטל דחא דחא םתריזחט איה הנהו ענר דועבו .החתפ
 .הרשבב הפירח (2 הטיבצ תמתוח איהו—(תיפוסאה• הקני רא ט ב םיתעב העגפ .היה
 :וילאט תורמ וילע לבקמו האור ןיפירוקש בלכה .העלצב הטיעב ירהו—הריזחה הל הנמדזנ
...!םהו—הנולטה ירוחאמ הפשאה לת לע ומצע םצמצמ וא ,ותנולט.! שרח אוה לפקתה

.חרוט ליחתמו תוזירזב שבלתמ ,רדס־ףדורו ןקסע סאתס השענ אוה ףא ודצמ אשיל־איינחו
 ךופה םלוע .תחנ ןיאו—עיזמו חנונו למע אוהו ךליאו ךליא רצחב ותלטלטמ הער חור וזיא ־

 םעוז—הטש חמי ,וז תיבח" ;הכלהכ אלש לטיט לכהו הרושכ אלש חנומ לכה !ורצחב
 לצא ,םש .תוחורה לכל ,הטוקט—<3 תשלושמו הצוצר תיבח וויא לנר תפיחדב לגלגמו אוה
 ,.תינמיה ולגרו-היתוילוח (*וקקפתנו תיבחה העקם-!קפ-םאתםו ..."ןאכ אלו, ,הוראה
 ותסחב קרוז ליחתמו הרבע אפיל־אנינח אלמתמ .ריואב הלטב תראשנ ,הפיחדל תהבנוטה
 קרוז-!חרט ,חרט ,חרט :הכישטשניפירוקש לש רדנה יפלכ הז רחא הזב תיבחה ירשנ תא•
 ןורבשכו ףונה לכ תפיפכב ררוג אוה הגהו עגר דועב ...!ארילוח ,הפנט ,הפרש י :םעוזו
 עניתמו לפטמ ,הלודג ןבא וויא הקבאו החנא ךותמ לנלגט , (5 תטפורמ תלד וזיא םינתמ יצח
 רבכ העזה .המוקממ הזיזהל ןיאו—וצחה עצמאב הלבנכ תחנומש הדבכ הרוק וזיאב
 ההיבגהל םידדצ- ידצמ (6 טבלתמו לדתשמ ,הרוק התואל הל םכחתמ ןיידע אוהו—והתפטש
 •אנינח .םולשב רמגנ רבדהש םימעפו .אוה ושפנכ • הרעשה־טוחכ אהיו ,אוהש־לכ
 (דטיסה ,םיתשו תחא וידי תופכ ךותל קקר—וינתט תא רגחו ותטופק טשפתהש רחאל ,אפיל
 םינפשה ןיב ץורפת, זאו-הלטבל חרטש םימעפ לבא .החנ ותעדו—אוהש־ לכ טשיה הרוקה תא
 הפוסו ,רדנה ידצ ינשמ רצחב תופרחו תוקעצ ,תוללק התלחתש וז ,הלודגה הטטקה
׳ .״תונגה ישאר ינשמ םרח־ילכו (8 ןיריזנו םינבא תפיפע

 הסוכמו ןאכלו ןאכל תעפושמ רפע (9 תילולתל המודה ,הנג שארב הלגתמ היוגה
 —לופכה וגג שארב אוה ףא הארתמ אפיל־אנינחו :םיאשדו תוקרי יגימ לכב המחה תומיב
( ,,תודרמ הז לע הז םיכילשמ םינכשה ינשו .ןבת הסכמל לעממ יולת (1” םיפער לש ךכוס
 הבביו הללי האלמתמ תחתמש רצחה .ץע־יפיחשו (” תוכירעמ ,םיכפו תורדק ,תופרגמו

״! ארוה״ םיעירמ בוחרבש םינולגעה יחרפו ,םילוגנרת תחירצו םיבלכ לש
 ,אפיל־אנינח ןב ח נ ו תיפוסאה הקגיראמ :בירב ופתתשה אל תושפנ יתש קר

 הקיספמה ,רדגבש בקנה ךרד הזל הז ועדותה םידליה יגש .רעש־ץווקמו רוחרחש רעג
 ,תוגורע ,תוגורע אלמה ,ןטק ןג השעו בקנה דגנכ המדאב רפח חנ .תורצחה יתש ןיב
 המשו האב הקגיראמ התיה רצחב ןיא "הדוד״הש העשבו ;(,3תוינושמשו םישדעו לופ עורזו
וזל הז םיחיסמ ויה םידליהו ,בקנב תחא ןיע

 תולעפתהבו חתור שנרב לכהו ,הכרה־הברה רבדמ היה חנ .םבבל תומולעת לכ,
 ךרד חפוטו ויפמ ףדונ היה םח לבה .תוקלוד ויניעו תוטהלתה וייחלשכ ,תועוכש־יעובשבו
 םירבחה לע ,ונממ אציש רפכה לע היה רבדמ .הקניראה לש תידיחיה הניע ףעפע לע בקנה
 ךותמ 'ויניע םצע אוה-יוא ,יוא .םש ול ויהש םיפיהו םינטקה םיבלכה לעו רשכב חינהש
 ,לודנ ,לודג רעי :רעי הזיא לע רבדמ היה דועו ...! ךכ לכ םיפי .ךכ לכ םינטק-הנוכ
 רבע ומצעב אוה !דחפו המיא ־ךכ־לכ םיהובג סיצעח .ושאר יח ,ולכ םלועה לככ—לודג
ועסנו ועסנו ועסנ םה .הלגעב וב רכע רשבה ןה ויתובא םע אצישכ .ושאר יח ,רעי ותואב

(1880081. 3 .האובחמ (1 .היקלחל תדרפנ(5_ .ורזפתנו ודדונתה (4 .םידדצ ינשמ החיתפ (2
( 8398488 ,תוגגה ינבל (10 .לת (9 . ץע־ידזג(8 . עיסה (7 . עגיתמו חרוס($ 12 40081111 ) 11—
( 0040048088888 .םיבורעס• 13.
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 .תותסכה יבג לע הלגעב םנמנתנ אוה .עדוי וניא רעיה ןמ ואצי יתמ .הל* אל ןיידע רעיהו
 םתרס *אצניט. ףאו !ךכ לכ הכב אוה .ושאר יח ,הכב רעיה תא דוע האר אלו רועינשכו■

 הירוחאל השאר הריזחה םעפ לכו--לבחב הרושק הלנעה ירוהאט תכלוה ה.ריה איה .התכב
 ינומדא !לנעה היה הסי המכ , יוא . רשכב ־אשנש לגעה לע ,דתיה תעגעגתמ .היכבב התעגו
 הקניראמו—...!ץפק ,ןיד .ןיא :ץפקמ היה ךכו ;ץפקמ היה םויה לכ .והצטכ ןבל •אלמו

 תולילב שש היתוניל לעו ןנה תוריפ לע ,ןנבו רצחב הדיבעה לע חנל תרפשמ התיה איה ףא
 ךלהתמ הלילה לכ . ךכ;לכ □הרחו הארי איהו , (1 ףירצה ךותב םש הנל איה הדכל • שילשא
 ךליא ,ךליאו ךליא ,יאשחב אוה ךלהמ ."םלענ" דחא תונליאה ןיב (2 שלובו ןנה ילועשמב
 ויניע !ןצוע י ,ןבתה תמולא לע הדצב דעורו זא בכוש אוה :אריתט ןישירוקש וליפא ,ךליאו
״. . .עמוש אלכ ומצע תא השועו

 תא המע קלחמ היהו ,םימחר הילע אלמתנ - םאו בא הקניראמל ןיא יכ חנל עדונשכ
 ךרד הל קרוז אוה :ןיפילח םישוע ויה ןגב תואיפה ירוכב ימיב״ .ומא ול הנתנש םיגדעטא
אוה םימעפל .רדוהמ םגא וא האנ חופת ול תקיוז איהו ,תבש לש הנבל תפ רדגה
הילע למח דוחיב .״בקנהך רד דל טישומו םאה ול הנתנש (•'י ןבקרוקה ןמ הל ררופמ
 תא אצמו ,עבשו רדוהמ ,בל בוטו תחש רצחל אציי היה אוהשכ ,םידעומו תותבש ימיב״
התירב לכו הישובלמו הינפו התדובע לע זל- רבעהמ תדמוע וא תבשוי איהשכ הקניראמ
איה ןיא המ\ ךכ לכה ללמ*׳ התולע ול תיארנ העש התואב .לוח םלכ—םושלש לומתכ
 דעב הל קרוזו רהממ היה ,האיר הדודה ןיאש עגר ןוכשכו .חנ רעטצמ היה—״? תידוהי

 חנ סנכנשכ ,תחא םעפ" .׳׳המודבו (4תינשבוד ,קיקר תסורפ :תבשה ינדעממ רדגה
 ץיצה .השובכו הצוצר הגאש ןימ ,הכועמ החוצ לוק זלה רבעהמ וילא עיגה ,תיבה ירוחאל
 הדודה" .איה הקניראמ לשו ,הרידה ךותמ י תאצוי הגאשה .שיא ןיא-רצחל בקנב
 ךותמ תאצוי לבא ,הקסורטו (:'המומע התיה החוצה .ונזא הטהו חנ רהרה - ״הכמ
 חנל ול המדנ .םותס ויפו (ד דופשב ורשכ תא (6 םיוכש הזכ ,חומה תא תבקונו המשנה
 ינפמ דומעל חנ לוכי אל .השאר תורעשו הילגר יתפצ ךותמ תגאוש ,הבות״ךותמ תחוצ איהש
 חפוט ,רדגה לע ןטקה ופורגאב חפוט ליחתהו בל-באכמ וינפ תא הוע—הקעצ התוא
 דע םשמ זז אלו "!יפרה ,יפרה ,יפרה ,יוא ,יוא" :וינש תא קרוחו חפוט ,הכובו

 החנקו ץראל הקקר ־־ ףות ,ףות״ .רדגה ןמ הקזחב ה א ל-ה פ י צ ומא ותוא הקיתהש
.״הלטבמ ותעדמ אצוי דליה-חנ םטוח תא הרוגסב

 ,הטורמהו הטובצה העורז תא הז ירחא הנושארה העיגפב חנל .ךקניראמ התארהשכ
 המע תויהל הואתהו ,םיבוט םירבדב המחנ (ס תולוחכ תוקלצו תומודא תורוברבח הסוכמה
 ןגל רבעמ .בורקב ול ןתנ וצפחו . םהיניב הציצח םוש ילב תחא הציחמב דחי

ןותנה ,םירי־בחרו םמש ףפרק , ומצע יגפב ןיאשח״םלוע ןיעכ היה הכישטשגיפירוקש

 ,רצ לועשמב וילא םיעינמ .דצ לכס תוציחמ ףקומו (עתועלדמו תואשקמ ךותב ולכ.
 רקפומ אוה ףרוחה תומי לכ .ולש ורדגבש הצרש ךרד וכותל םיסנכנו ,תורדנ יתש ןינ
 בוזע אוה המחה תומיבו ,וילתכ יצחמ הלעטל דע םיעיגמש ,םיקומעו םיחצ םינלש תובכשל
 .ידיחי ריזח וא דדוב לנע הערטלו רכ־ילודינו םיאשד ינימ לכ לש תיאשח היכרו־הירסל
 הארנ לכהו רחא םלועט וטכ ןאכל העינמ םדא לש לוק־תב וא הקוחר לוגנרת תאירק
.ותלבנ טיששהל ןולגעו וריזח ךורהל פצק ןאכל רס םימעפ .םולחכ

 יושע ,םיששכה לע דושחו תצק ףרוצמו ןקתש ,ןקז יונ ,שוקמה לש ידיחיה ריטטרטפה
ויתפשב ענענמו טמוח ,הששאב םמוד טטהלו ולימרתו ולקמב ידיחי תומלש תועש םש דומעל

 . םיברוצ (6 .תרב יתלבי תתכ (5 ,שכד־תנוע (4 .ףועה תביק (3 .שפחמו קדוב (2 .הכובה <1
.דשזזפש ,תועלד־יננ (9 .תלכתה הארממ הלבח־ימופ־ש (8 .רשב וב םילוצש לזרב הנק (7
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 םילטומ היש ינרקו םינבל םידלשו תושבי תולנלונ םע דחיב .שחלסב הארנו <1 תוטשורטה
 תומלונ הברה ףא ,ןיעה ק שיומבו םיכובס תורוב ךותבו ם־אשדה ה:עםב ,הלשאב םש
 םיצבצבמש שיו .םהידיגב ןיידע םירועמ םישרש ,םירוקע תונליא ישרש לש םיממודו םידבב
 רכז ,םיתורכ םיעזג לש םילוגעו םיבחר םישאר ףא ,תוקיתע תיבצמ ןיעכ .םשמ םיארנו
 ותואל אב היה ,הנוכשה תוביבסב סנ ובל השענש רחאל ,חנ רענהו ...תונליא ויהש ימל
 ןיעמ ותשקות חתיה םשל ידיחי סנכנש םעש לכו ,םינק שקבלו רבה יסנאמ ףוטקל ףשרק
 ־תבב םשל (2רקדזמ היה אל אוה .הברוחל םנכנ אוהש הזכ ,דוהי לש הקותמ, המיא■
 ןאכל ץיצמ ,הצרשה ךותל ושאר עקת הלחתמ .בננתמכ ,אעמק אעמק אלא ,סשאר
 ,אוהש־לכ םוכרש ...!םה—יאשחבו תוריהזב לבהו ,םשל לגר סינכמ ךכ רחאו ,ןאכלו■
 .דהאכ קותמו םוסכ דחש הזיא ךותמ ובל תא עיתרמ היה תורובה דחא ךותמ ןשש תצישק
 .הילאמ ,שאלה תסנכהל ףכית ,וב הטלש איה לבא ,יהמ יז הארי ומצעב עדי אל אוה
 איהו ,וב שי המלענ היח שפנ ןיעמ .דחאכ ךשומו םייאמ ,ריסט חכ הזיא ףשרק ותואב שי

.'תורובהו ןיחישה לכס ,םיאובחמה לכמ תכשומ־תכשומ

 הקניראטל המגע ושפנו ,ףפרקבש ןליאב בשיו חנ הלע םימחה ץיקה ימימ דחאב
 הצנצנ הנהו .ןנבש םילשבה תוריפה תא הרטשב םימי המכ הז בקנה דעב ול התארנ אלש־

 ןויערה לטנ אבה הלילב .ןגהו ףפרקה ןיב לידבמה רדנב ןטק ץרפ תושעל-וחומב הבשחמ
 ,תחא :הנותחת הרוקל רמסמב קובדה ,רסנה תפשב וזיחאהו םודיק איבה רקבבו—ובלב

 —הדצה והטה חנ ;ןוליו ןיעב יולת ראשנ רסנהו ,רקענ רמסמה ,קרח-שלש ,םיתש
 הציצח םוש ילבמ רתי םידליה ושגפנ הנושארה םעפב !וינפל הבלכו הקגיראט הנהו
 לע ךפהתהו אשדה יבג לע חנ לפנתה חכ ףטשמו תוצילעמ .דאמ הלדנ םתחמשו-םהיניב
 עימשהו רענה םלענ םאתפו .וירחא רכרכמו ('שלפתמו ץר בלכהו ,ןפואכ וילגר לעו ויד*
 תעמשנ ןכותמ .םיאשד (* יגייסו םיצוק יכבס תחת תויובחה״ תוטמה תחאמ הנושמ ףוצפצ
 ,ןפש ירחא ףדור ליחתה בלכה .'ןיעה ןמ םייומס םירבד לש תיאשח הליחזו השיחר ןיעכ
 עיקבה חנ" .ןגל םידליה וסנכנ ןכ ירחא '1ףטח ,ףטח ,ףטח״ :וזרזו וירתא ץר חנז
 הלצלצ תירחש ירפצ לש (* תינחצפו הזילע הלהצ .תונליא יללצבו םיחיש ךותב ץרו שלבז

 ,םילגלגע רוא ימתכו-ץר אוה .והתטעי הקותמ הנצ .חלודב תורשרשכ ושארל לעטט
 ,דריו הלע ,וידגב לע ,ושאר לע ,וינפ לע םיזזפט ,בהז ירבכע ןיעב .,םילקו םיריהמ
 שארב רבעו ומידקה בלכה .וייחל לעש קותמהו םחה (םגורגדב אוה שיגרמ .דריו הלע
 .דחיב (8 םיגורס םיללצו רוא לש תותשר ךותב ךבתסמו ללוגתמו שלפתמ אוה ולאכ הארנו
 ץר ...ועבוכ וטימשהו חנ שארב ועגפ ,םילודג םיחופת םילבוסמ ,הטמל םייופכ םיפנע
 רזחשכו '־...םרודו שלות ,םיכב ןתונו שלות ,קרוזו שלות ,לכואו שלות ,ורבחל ץעמ היה
 אוהו ,(9םיפיזשבו םיפגאבו םיחופתב םידבכ ויסיכו ,רשואמו עגיו ףיע״ היה ,ותיבל חנ
.'טהולו ףאושו םשונ ולכ

 תונליאה יללצב דחי קחשל ידכ ,רשוכה-תעש לכב ףפרקב םידליה ודעותה זא ינמ
 הרומשה רצחהל םג ןגה ךרד חנ-תא הקניראמ הסינכה םימיה דחאבו .םיאשדה יקמעבו
 יקנ .דבוכמו ץבורמ העקרק םלועלו ,תחורטו העובר״ התיה רצחה .'הדוד״ה לש המלעגהו
 לש הנטק (1" תילמרכ החוטש תיבה ינפל .םסיק וליפא וילע ןיא ,ןחלש לש אלבטכ אוה
 לבח חותמ ,ורבחל ןדסט ,תונליאה ןיב .תונליא לש הפוקז הרוש תדטועו םיקורי םיבשע
 .םידכ השלש םינש םייולת תונותחתה תוכושה ישארב .וילע םייולת םינבל םימעפו ,קד
.״תיבה לש הקוריה הרותיתה יבג־־לע הרודס םהיפ לע םיופכ םיכפ לש הרוחש תחא הרוש

. רדשב ליק הפ־רכ (6 .תועלקב (5 .ללוגתכ (4 . תהא תבב (3 . ץרשתס (2 . תוחותשה (1
.רככ (0(04411561. 10 .ם־עלוקכ (8 .לק ךוכזו (7
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 ידכ ,םיריזחל סובאמ היצחש ,הוראה לא דימ ץרו ,הלודג תוריהזב רצחהל םנכנ חנ
 ןכ• ירחא .ופאב הלע םח לבז לש ףירח חירו קדס ךרד ץיצה אוה .״יצוג, תא תוארל
 לבה" .לכתסהו וידי תופכב ןאכמו ןאכמ ךכס ,היוגה תריד לש ןולחה תיגוגזב ויגפ דימצה
 דע םילועש םיבורמה הירכו היתותסכ םע תעצומה הטמה :םינפבמ םש םנמנתמו םמוד
 ןחלשה ,וילע יולת לודג לוענמו לזרב קשוחטו םיהפ יעוקר הפוצמה דבכה זגראה ,הרקתל
 ץיצהו ,רדנהל חנ שגנ הנורחאלו ...״םילתכה לעש (• ןינוקיאה ,ץע לש םינבלה םילספסהו.

 םג הנהו .ךפוהמ ,הנושמ ,שדח ןאכמ ול הארנ הכותבש המ לכ .ויבא רצחל קדס ךרד
 —ומצע ןיבל וניב יאשחב קחשו ויפתכ ןיב ושאר עקש חנ—יח — יח - יח .ומצעב אבא״
 ול חלושו ינפ הועמ ינא הצור ינאשכ .םולכ עדוי וניאו תורוקה ןיב םש ול דמוע אבא
״! וקוק !וקוק — ןושל

 לעמ העוצרה תא, אפיל־אנינח ריתה ,םינכשה יפב הלמל םידליה תושיגפ ויהשכ
 הכישטשניפירוקשו .ץרפב הדמע האל־הפיצש אלא ,לספסה לע חנ תא חותמל שקבו םיסנכמה
 עמשנ התיב ךותמ .םש הל התשעש המ האר אל שיאו — תיבה ךותל הקניראמ תא הבחס
 ורצחב .םיבר םימיל גוזה יגב ודרפנ זאו .״חומה דע דרויו בקונש ,ץוצרו םומע יכב״לוק קר
 ,והבגו וכלה םיצעה ירובצו — ״!קורז־קורפ ,קירפ-קורז, :םויה לכ עמשנ אפיל“אגינח לש
 בורקב ןבלה םיל ךפהנו גלש אלמתנ ףפרקה םגו .הציחמבש בקנה תא ירמגל ומתסש דע
 הטיבמו הרצחבש ^ אבטצאה לע הדדוב תבשוי הקניראמ .ומתסנ ויתוצרפ לכו ,ףרוחה
 "םיכלמ ינדעמ" ול הקינעה ומא ."רדח,הל וחרכ־לעב בחסנ חנו ,המותסה הציחמהל הגותב
 םיבלכ ירחא אלא ודומל ירחא ךלוה ובל ןיא יכ ,םידמלמ ינשמ חרב אוהו .ךרדל הדיצ
 קותמ ותלחתש ידוהי ,שר י ה - ן כ ו א ר דמלמהל והורסמו ודמע״ .תואשקמו םינג ,םיסוסו
 (5הקיפהךותמ רבדמ ,ומפששילש חרק .(ףלטקו רוכש ,(3תרזחכ רמ ופוסו שבדב תיחיפצכ

 תאיצי ידב דע (" יחשה דויה תחת וידימלת תא ךעממו ׳יאד,ו "אה" ןושלב תרגרגה לש
 דע ,ולצא דמלש םינשה יתשב םימעפ רשעכ רענה טלמנ הזה דמלמה ןמ ףאו .״המשנ

 בש אלו ויבא תיבמ ם.ו " ידח,ה ןמ םג חרבו ,הבורמ ךועמ ירחא ,דחא םוי וברב טעבש;
 האצי אלש טעמכ האל־הפיצו .תופיפיקו תונגב ,רברפה יאובחמ לכב והושפח .םימת םויכ

 אוה-ךורב״שודקה ריאה הלילה תוצחכ םלוא .הפרגמב שריה־ןבואר לע הלפנתהו התעדמ.
 ודיבו ,רדנ ירוחאמ אטמסב ןשי־. לטומ אוהשכ דיחיה־ןבה תא ואצמו, םישפחמה יניע תא!
...״הצחמל '׳ םסרוכמ לודג אושק ,אטאל יובאו יוא ,סופת׳י

 בוש רכז םיכוראה ץיקה ימיב לטכ ותכרבו ,חנמ םדי תא םידמלמה לכ וכשמ זא י
 שיבתמ םלוא ,םמשה ףפרקב היריזח תא םיקרפל העור הרענה יכ ,אוה עדוי .הקניראט תא ,;
 .ול תברוא אלאבמאק אק׳עטנ ורבח לש הדיחיה וניע יכ ,םשל רוסל אוהאריתמו:י
תחא אלא החוקפ ץע וחצמל תחתמ ול ןיא ,בנגה ויבא חור חפת ,הז ("רוהנ״יגס,. ^
ובל ףפרקה לע רבוע חנש םעפ לכב ."תוציחמ עבשל רבעמו םינפלו ינפל היפוצ וז ןיע לבא :
 יאשחב םשל סנכנ דחא םויו דוע קפאתהל לובי אלש דע ,םידדצל לכתסמ אוהו (9ופקונ. !.

.םושלש לומתכ לבה .הקותמ הארי ךותמ!
םיגגומתמ ,םכרדכ םהל םיהדנ-איבוברעבו ערש םש םילדגה (זז םילורחהו (10 םינוששד:ה,י.
םיכר םיריזח־ינב ןרהוטו לודג ריזח לש בנ טלוב םיחמצה םי ךותמ .םירהצ רהוזב םיצצונו•,
םיאשדה !םה ? הקניראט לש היריזחט ולא ןיאה ...רהונו םסיגט ,רחוני ששרכמ לודגה ,הלוע..
ףקז חנ .ריואב (14 םישרשרמ וליחתה םירוחשו םינבל זז8םרשרש תעשש .(יגושרשרי ועזעדזנ.י

. עורזל תחתמ (6 .רותשכה (5 .תוכהל וחונ (3(81^101 4 .לסרסד (2 .הנומתה(!י
ו עימשה (12 .םיצוק ןימ ;!1 .אן>808ם10( 8 .והכמ (9_ .רוע—הכופה דנוכב ,רוא-בר (8 .לוכאו ךושנ (7"

.םישש (13(6360188. 14 .לק קשמ-י
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קילאיב ןסחנ םייח

 םיעוזעזה .ןיתמהו חנ דמע .וילא הצרו תשמשממ ,םיאשדה ךותב תמלענ ,הירב וזיא .וינזא
 םעטכ בלכה ;ןיפירוקש ודננב אציו ץפק םאתפו .םיברקו םיפצ ,םיברקו םיפצ םיאשדה ישארבש
 הלועו רתנמ ,ןיציפק ןיציפק. , <1 תויממוק חנ ינפל רכרכמ ליחתה אוה • החמשמ עגתשנש
 חנ והחוד — ״! ךיד ,ךיד, .קושנו קובחל ןוכתמ ,ףוצרפה דגנב דע (2 ימונ לש תעקפכ
 ריפכ ישאר ינש םפות .וסיפמ דימו .אוה ףא םכרפס ובלו ,הבח לש הלק היחד וינפלמ
 ןיב חנ ינפל רבועו ץר ליחתהו ןיבה בלכה ״? ןכיהל ,בלכ ,ונ, :ויניע ךותל ץיצמו וידיב
 :עצמ יבנ לע , ןולאה תחת .ןולאל עיגהש דע וירוחאל ושאר םעפ לכ ריזחמו ץר ״ םיאשדה
 חנ .ךינפל ךלש ירה :רמואכ ,בלכה דמע ןאכ .הקניראמ הנשיו הבכש ,םיבשע לש
 ,םמש ףפרקב םוי םצעב הדיחי ״ הינעה ,הל איה תלטומ .הב ןנובתהו תצק הילע ההש
 העיננ הב עעו ףפכ ...תומוצע היניעו השאר תחת' ריעזה הפורגא ,םיבשעה ךותב תסנוכמ
 — ״! יונ, . היניע תא החקפו העזעדזנ הקניראמ ...הקשטיניראט ״ הקניראט :איהש לכ
 דוע ולכי אל ושבע ...וראוצל ןהילאמ וכשמנ תוקדה הידיו המונת .יצח ךותמ (3 הטדסד
— םשמ םיאצויו םיצבצבמ ,בהבהצ דחאו רוחרחש דחא ,םישארה יינש :םנישצה םיאשדה
 לע דקוש ןיפירוקש ירה ,קחדה תעשב ?ןאכל םאתפ סנכיו עגושמ ימ :ער ןיא לבא
 ירה — לודג קחד תעשבו .תפקזנ ונזאו — אוהש לכ שחר ,לק דונדנ .םדצב ותרמשמ
 התיעקרקש הנטק העקב ירה ,ןנוצמ הללחו (!םיבבסב גורס היפש ,הלפאו הקומע החוש
 ץיק ידמ ,ריסת הצובר (6 הנורדטבו ,םיסוס תועלתמו םיפלטו (5 תותסל ינימ הלכ העורז
.״הילאמ ,םנ ךרד ,הנש הנש ,ןאב הלדגש ,החופנו הלודג ,תחא המותי תעלד ,וציקב

 אוה" .םבלבש המ לכ הזל הז םירפסמ םהו ,בוש ושדחתנ םיבהאנה לש תושיגפה
 יאנפ ול ןיאש ימכו ,תוקלוד וינייעו חתור וטדשכ ,הפודרו הפוטש .ןושל ,הזע ןושלב — הל
 תזרוח ^תיאשח-תיאשחו הולשו הנותמ החישב - ול איהו ;ףלא ינמ תחא ףא דיגהל חכו
 בכור אוהש םיסוס לעו ,לדגמ אוהש םינוי לע רבדמ חנ ...(7״ןירימט הלגמו הלטל הלמ
 ,אקרקמ וליפאו ,רברפה לכב והומכ ריהמ בכור ןיא .ףועכ ,חרופ אוה ףועכ״ .םהילע
 ונפ — סטו םוסה לע הלוע אוהשכ .ושאר יח ,ףכוא אלב ,ףכוא אלבו .׳ץקש״ה ורבח
 ־,("*ותירולבב ויפנעמ דחא ספות ,ןולאה לע הלועו ץפוק ,להוצ״ חנש שיו ...״• ויפ — ךרד
 .הקירשו הקירחב (5ירשנה םוקמל םירהממה ,"הקניראמ לש הירדחל םינולא ריטממו ורענמ
 םיפושח וישרשש ,ןקזהו ךומנה םגאה ןמ ״ירדג לכ״ יסגא תשילתב םימעפל חנ קסוע ןכ
 םינטקה תוריפח תא (י2 רימכמ אוהו ;(״ תולביו (10 תורטוטח ינימ המכב לפוטמו םקועמ ונדפו
_ .,.םהילאמ םיקתמתמו םישפעתמ יעיש דע הוראה עבש תחשב וללה םיהקהו םישקה

 הקניראסו ,הרתי הטיא ליטמו קיר םוקמהו ברע תי:סל ףפרקה לא אב אוהשכ םימעפו
 .םינק, שקבמו (!3 גואה לש תמשובמהו התובעה ותרמצ ךותב ומצע איבחמו הלוע אוה - הנניא
 ןוהמתו — שא ילחנב םיטשה האו התעיקשב הסחד תא ודגנכ האור אוה םאתפ ...יאשחב
 םילעה לא וייחל קיבדמ ,תחא הבוש יכנ לע הממדב ול אוה בוכש .וילע לפונ םיהלא
 יסודטד דגנכ (!4 םיבהלושמה וינפ זייבטי ןשיכ ישאר םהילע חינמ ,'םיננוצטהו םיבחרה
 ...םילעה דחאכ לדנ ,רבכמ ,רבכמ :ליא ותואב ל דנ אוהש ול המדנ וז העשכ .הסחה
 לכל ,הקיודטו הריהב וינפל תדמוע ־ יח - ןזיי.יב ולכ-ומצע עילבטו ויניע םצוע אוהשכו

 ךותכ יובחו עוקת ,דליה ,אוה *יתדלומ ׳םכב :ייברע לש תחא הנומת ,היטרפו (15חינת
 .רעובו םדא םלועח לכ .שא תרויסכ עיקרה "יוש ■ק-ח-תבושט 1יצא םיזוגא לש חיש
( !0 תוקשופמה ןהילנרלו תומדאמ תורפ רשעכ רצח:י זצמאב תימומדא האלמ אבא רצח

ידדמ .ןהידיב םיטומ' םילפס םע עורזו ףתכ תוצולחו תופחי "תוצקש, ךרב תוערוכ

 .העומשב(' . םייחל (5 .םיכבוסמ םיחמצב עלוקכ (4 . תעד ילבט המנמנ (3 •עסומ#!.(? .דמועמ(!
ג ^ס^^מסס (13 .םמחמ (12 .תורתי , מ8ץ0פזל1 *( 1 .ז0ן10( 1>61 .הליפנ(9 .ותצוקב (8 ..־.ויתםנ(7
% .תוררופמה (16 . תויתואה יבנ לע יעל םייושעה ם^דה םיסושרשה (15 .םיבהלנה (48. 14ע8מ0
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 לש םינבלו םיקד םיחולק-זזק ,זוזי —רשופו ברע לוקב ןיזזונתס םילפסה ךותל תורפה
 - םשל תעקתנ תויהל עבצאב הואת תררועתס .הלועו הלוע םילפסבש ןבלה ףצקה .בלח "

 ,שאה דגנכ הינפ .רצחה עצמאב םאה הלנתס םאתפו ...םלועב בלח חיר ...הל סהו
יתבו - הלכ תבהלושמ תדמוע ,םיניעה לע הליהאמ הינשהו בלח לש ןותיק תחאד הדיב
״!!חינ !חינ : םלועה תימומדאב תאצוי לוק

 םילועבגו םישומכ םיחמצ יפרט ,ץוב אלמתנו ףפרקה םמש םימשגה ימי ועיגהשכ
 אצמו שקב אפיל“אגיגח .םיתמ םיעלותב הז יבג לע הז םיבוכשו םיחתמתמה ,םיטובה
 י. "םובלובב םיאצוי — רמא — גורתא ןיאשכ״ .םידי-הפרו ליקמ ,שדח דמלמ ונבל
 שיו .םירהצה תניש חטבל ןשי יברהו ,חרקה יבג לע םויה בור םיקילחמ ויה םידימלתה
 הלעמל הלות אוה םידימלתה לכ דמעמבו ,ןשי יברהש העשב רדחה לא חנ, בנגתהש
 ףטפטמ רורצה .(1תילטמב ךורכ גלש לש ןטק רורצ ,שממ וינפ דגנכ ,יבר לש-ותטמט
 ',ומצע ייחל לע םעפ לכ רטוס ;המדרת ךותמ ,יברהו ,ףיט ,ףיט :תוקספהב יבר ינפ לע
 ימ ,אה־וה :הלהבב ררועתמ יברו קוחש ילבחב םילתפתמ םידימלתה ...בובז חירבמכ
 ־-"בקעי ינאו״ .ןוסאה עריא ״יחיו, תשרפל ועיגהשכ ״! םישמוחה תא ולט ... ? ןאכ המ ,ןאכ
 ודימלתל תתל שקבו ,ורדגמ םעפה אצי חונה דמלמה .״ינאו ךיא ןוא״ :ןונגב חנ םגרת
 ,םיבר םימי וירחא ףדר "ינאו" יונכה םלוא .חרבו — הלחת ול ןתנו חנ ומידקה ;יחל־תכט
 וסש ודחיו ,םיפצקה-רברפ ״יצקש״ל רבחתה אוה .ותוא םיטינקמה וירבחב םקנתה חנו
 הצרפ תחא תבשבו .רהנב ץוחרל םהיתובר םע םיכלוהה םירענהב םינבא וקרזו םיבלכ
 תחיבנ .רברפהו תידוהיה הנוכשה ןיבש קוריה שרגמה לע תונחמה ינש ןיב תערכמ המחלמ
 לודגה ןומעפה ,עוקשל הלחה המחה .םיעוצפ תחנאו םיטבש תקירש ,םינבא תקירז ,םיבלכ

 ולחזו וטשפתה םימומעהו םידבכה תולוקה־ימלגו —!םוד^סוד םוד :עימשה הלפתה־לכיהבש
 ינב ירענו "םיצקש״ה די המר ,"ןלנךילג״ב םינטקה םילצלצה םג וולנשכו .םדמדאה ריואב םילגכ
 רחא יכ ,ונוחצגב חומשל הברה אל חנ םלוא .יובמבש שרדמה־־תיבל םילהובמ וסנ לארשי
 .םישדח ינשל בכשמל והוליפהש ,תונמאנ תוכמ והכהו ותיבל ויבא ואיבה ״הלדבה״
 תופיפרקל דרוי ,תושרגמו תורשב, בוש היה טטושמ .םימדוקה ויקסעל רזח ,ונתיאל בששכ,
 שאר־עורפ אוהו אב היה ברעל .השרוחב גילפמו רהנב החוש ,םיסוס לע בכור ,תואשקמו
 ־יחופת ,רב יזוגא ,(2 תוירטפו ןיהמכ :היתוריפמו השרוחה תרמזמ ודיבו ,םינפ־בהלושטו
 ■ןתונ היהש ,תונוש םירפצ "םג םימעפו ,םירגרג ינימ לכ ,"ירדנ לכ" יסנא ,לארשי־ץרא
 אלול ,ודיזזי ונבל חקל ףיסוהמ רבכ שאיתט היה אפיל־אנינחו .הרוק ימשב הלותו םיבולכב
 רענה תא ליגרהש ,קד ישמ־ךרבא ,שדח הרומ אבוה תיבה לא .הוצמ־רב תנועל זא עיגה
 םוי .לדנס (ב ידלגכ תובעו תושק ןהיתועוצרו, דאמ תולידג ןילפת ,ויבא לש וילפת תחנהב
 ודמלמו "תורסומה" תא וילע ןתונ ,חנ תא /רומחה תא״ ,וירבדכ ,״שבוח״ ךרבאה היה םוי
 ...ךורכ ..."התא ךורב" רומא ...קדה הפי — קדה־קדה :הפ״ לעב השעטל הכלה
 ,םיתש ,תחא :עבצאה לע 1 דומע — (*אייה־אייה ...שמח ,עברא ,שלש ...ךורכ בושו

 אלש טעמכו - ןילפתב רטועמ הנטב ירפ תא התאר האל־הפיצ ״.. .שאר לש !יד — שלש
. .״גונעת עפשמ התכב

 ףורצ אלא דימת וניאש ,הלוקו ,תפפכנ התמוק ,הניקזה היוגה .םינש עבראכ ורבע
 הקניראמ הלדנ תאז תמועלו .רסחו ךלה — הכורא ת״יצרשסז הסיסת ןיט ,תוקד תוחיוצ לש
 ותירולב .הכלהכ רוחבל״ היה חנ םג .תילילכחו תחרופ ,האנו האירב המלעל יהתו
ןבו קזוק ךרד ,וילע תעפושמ ,ץצונהו רוחשה (•' הפגב ,ותעבגמו ,תפזכ הרוחש תלדוגמה

1(81)103111 ירהמ-אייח (4 .תורוע (3 .ן011ו תן>2( 86081 .גרא תכיתח (!  ) 5.
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 יכבסב שי# ."ינעוצ לשכ ,שא ילחג ויניעו (י םיטוחש־םירוחרחש וינפ .ןזאה דצל ,ליח
 ,תולותבו םירענ תובל רתסב דיערמש ,אוהש לכ דונדנ ,(8בטרוק הזיא ותוהט לכבו
 -ינבו ,הנוכשה לכ תא חתורה וסוס לע תחא הפיטב רבוע אוה .״דחאכ המיא ליטמו ךשומ
 באה תושר ״! טישכתה. :םהיתותפש תמקעמ הלילק קוחצ ־תבשכ הדרחב םידדצל םיסט םדא
 קטזופה תא תגרוס ,קוחרמ וילע הניע םימעפל דוע הפיעמ ומא קרו ,הילאמ חג לעמ העקפ
 ,םישרק לש הובג (•י ראומ יבג לע רוחבה הלבמ םויה תועש בור תא .יאשחב תחנאנו

 ,ןרותכ ףוקז ,חנ ול דמוע רבכ המחה ץנה םע .תילרעה רצחבש המ לכ וילעמ םיאורש
 ענענמ אוהו ,תמדאתטו ול תקחוש איה .דחאכ הקניראטו שטש יגפ לבקטו ראפה שארב
 חג חטתשמ זאו .הדשה לא התכאלמל התאצ דע ויניעב החלשמו ״אבט ארפצ. ותירולבב הל
 ,םנמנתמו ויפב םיבובז דצה ןיפירוקשב ,הנקורתנש רצחהב בר ןמז לכתסמו ראוסה שארב
 תיבח ךותמ תוצבצבמה ,הכישטשניפירוקש לש תושקנהו תוכלכולמה הילגר (• תוספבו
 ,רידה לש גגה תפכל הלוע הנש שיו .םירהצ תניש הב הגשי איהש ,הדצ לע תלטומ הלחנ
קתוש ,הנטקה הבוראה דעב ףקשנה ,היטה ןג .תחשה ךותל הטלעב ומצע תא ליטמו

.םעיל (7 .תואכה (6 .תניחט (5 .תישכ (4 .תורוק תרדש (3 .תצקמ (2 .וז0ק1'(1וו6מו.1( 14
.תינשונ ,תירסח (11( 048814. 12 .הרקתה (430. 10ז0>ו<א (9 .תוכיתח (8

 אלו ענ אלו גנה ילושש לע ופונ הצקב ןעשנ רידה ןפודל ךומסה ןליאה ,םירהצ ימרב.
 (גתשירג ףוריצב םישלמ לש תוסוסע תוטיעב קספה ילב ועסשנ ,הטמלמ ,הרקתל תחתמ .עז

 םחלנו לעוש־תלובש הכשחב (ד םסוכ ,וסובא לע םש דמוע םוסה :בנז (6 תופלצהו םינש
 תואצויו תוסמנ ,עיקר (9 תוסשל תונטק תובורא ,םישלושמ םירוח ךרד .םיבובזה םע ובנזב
 :רידה לש ןקידהו ילולפאה ללחב ענר תוסט ״ תוינחרט (9 תוינונס הציוצבו הצידב םעפ לב
 ישיחש ןיבו (10 הביזעמה לעו תחשה ךותב .דימ ןהל תוחרופו — ץיוצ בושו ,ץיוצ ,ץיוצ
 .בהז לש תו^ד תועוצר תוחתפתמו םילונע רהוז ימתכ ,םירנידב ,םשו הפ םירזופמ םיצעה

 ךרד .תואשקמו תודש יקהרממ ,ץוחבמו ...שיבכע .לש הקד תשר תדעור תונשה תחאב ׳
 םיקוחר ,םיכרכורסו םיזע ,םירצקו םיכורא ,ןאכל םיעינמו םיטלמנ .תושישרקו תונג י

 תולעופה תוריש לש תובבי יעטק ,ףוס ןהל ןיאש תוניגנ לש תולוק ׳ יטילפ ,םיבורקו
 ׳רבד הזיא וכותב לשבתמו ךלוה ...וז העשבש ,חנ שיגרמ וירבאמ דחא לכב ...הרשב
 התע םיעקפתפש וללה (11 םיפיזשכו ,ןאכ םעינצהל גהונ היהש רבה־תוריפ םתואכ
 וכותמ אלמתמו ןעטנ ףינה ,הברעב הסעכ הלועו חפות בלה ...סיסע בורמ םהיתונליאב
״...רשבה ןמ קעוצ םרהו

 ילבקמ תננרשכ ,תותבש יברעמ רחאבו ,םויל םוימ הלדג הקניר^ל חנ לש ותקושת
 ברא — הנוכשל ץוחמש םיאשדה לע יאשחו רימט בצעב הכפתשנ שרדטה־תיבב תבשח
 ,אושנמ םח זומת ליל ,הלילה ותואבו .הדשה ןמ הבשה ותבוהאל תורדגה תחא תחת
 .ןגה ךותל דריו ץפק םלעהו ,המדרנו הקתתשנ הנוכשה .הוראה גג תילעב ןושיל חנ הלע
 ףירצה עלב עגר דועבו ,הבלכו הקניראט הליל ןויזחכ תונליאה יללצ ןיבמ ולגג חריה רואל
...םיבהאנה ינש תא

1תיזיפ הבהא טל ראתמ "רדגה ירוחאמ. רופסה  ינש לצא תחתפתמה ,(8
 הברקה .וז דצב הז םילרעו ,תילרע הדליו ירפכ' ידוהי ןב ,םייעבט םידלי ־ררםםה ירע

 רורב םינימה־םחיל ןמזה ךשמב השעגו תכלוה דחי םיעשעתשמה םידליה ינש לש המימתה
 תבהאב ןה .יוארכ ונל םיארנ םניא התגררהו תאזה תוחתפתהה ךלהמ םלוא .ביהלמו
טא ןיא יכ —תינפוג הלוכ איהו ,םיינחור םינט םוש ןיא הקנ ירא מ ל ח ג
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 הזיא וליפא םיעדוי ^ ןיאו ,םתולדגב םיבהאנה לש םהיטוסזטו םהיתוחיש תא םידי
 הבהא תקנוי אופא ה^כיאד ;ותבוהאב חנ לש (י יטיתסיאה ושוח אצמ דחוימ האנ ר
 ,הברדא ?םתודליב םיבהאנה יגש לש המימתה תוערהמ ,תינחורה םתברקמ וז תיד
 םיבהאנ לצא רשאמ הזל הז םירז גוז־ינב לצא זע רתיב ררועתמ טושפו יעבט ןימה־:

 דועב ,םהיתופקשהו םהיתויטנב ,םחורב דחאתהל רתויב םיטונ הלא .םתודלימ דחי םילדגה־
.ןימה-יסוחי טהל תא תררקמ תידימתה םתברקמי

 דימת אל יכ םא ,םייטויפ בורלו םיצרמנ ,םיפי רופסה לש םידדובה םירואתה
 קילאיבש ,לצהו רואה יקחשמב ,עבטה ירויצב רופסה רישע דוחיב .יעבדכ (2 םייסיגזשא
 אלש יפ לע ףא ,ןאכ ורסחי אל םיקד היגולוכיספ־יטוטרשו רמוה םנ .םהב ךיראהל הטוב
.ןנויבצב תונמוממו תודחוימ תונומתל וללה םיטוטרשה ופרטצנ-

.קובד (5 .דיס /׳דימתמה,, (4 .םבתינ ןתפממ (111.^. 3וז11זו2( 114 .ולש יפויה שוח (1
.לגלגתי (9 .ורדק—ןבומב (8 .יגפל ;םרזנ (7 . םיישארה תונויערה (6׳

 תיללכה ותנוכמ
.קילאיב לש

.תויסואלה

.הרוסמה

 ,תימלועה הלכשהה ירחא ףודרל אציו ןשיה

:הבישיה ינב-

;םכמע דבא יכ ילזמ םרג אל
. יתדרחנ (3םכפםמ-םץנפ םילמע
 ,םחל לע יתעשפ ,יתרות יתשטנ

.יתדבא ידבל תרחא ךרד?

 תורפסהמ חוקלה ,ימואל ^שוג הזיא שי.קילאיב לש ויריש בורל
 םיטילבמ םיריעצה וניררושמ רתיש דועב .הוהה ייחמ וא הקיתעה
 קילאיב לש ותריש הלדח אל ,י ל ל כ ה ־ י ש ו נ א ה דצה תא םהיתוריציב
 ייחבו ונתורפסב הלגתמה ,תידוהיה הרוסמהט רקיעב םנרפתהט
 ךוגחה לוע תא ונררושמ קרפ םירבעה םירפוסה רתיכ .ונלש היסקודתרואה

וירבחמ וחורב ירמגל דרפנ אל םלועמ םלוא

 םכלובגמ קחרהו ...ונת^ה םיקעה
 ' -יפס תא יתתנ ,יחבזמ יתבצח
 ,םכלכ תא ,םכל? תא ךדוע רכז ךא
.(4 יבלמ שומת אל ,ינולח םכתנומת

 ונייח רוקמ ,ןשיה שרדמה־תיבב (' הרועמ קילאיב לש ותמשנ שרש _ _ י
 סשלו ,םיבושח רתויה וירישל (” םיביטומה תא באוש אוה םש .םיימואלה י י 1 ה תיב

:וב העות אוהש ,רזהו לודגה םלועב ןוממשהו הקוצמה וילע םירבגתמש םעפ לכב בש אוה

 !ןשרד ישרדמ־׳תיב ,ירשנ לא שדקמ
, (7 הרקנ ילע תינש בקר רשא ךפס

3 םיחלמנה ךילתכ תינש הארא ( ןשע8
 • הרקתה חיפ תא ךעקר!! יחס תא
 ,דעומ יאב ילבמ תקרח הברח הנשמ.
 ,ואשד ךיליבשו ךהלסמב ריצח הלע־

 ,דער ךנופס לע תיממשח גרא
--יארק? םיבר־ע-ינב ערקנ.ד ףגנ לע־

 ׳ הרות ןיאמ ןורא (9 שלפת? ךרפעב
 ;תיבחב ובקרי. םיקריו םילב םילידג
 הרוא יתקהעצמ תוצרפב תוגונ
.תיוז לכ התכבו הנפ לכ הלבאו

 יםישדקה תוריק !שרדמה-תיב ילתכ
 !םימלוע םע טלקמ ,ןתיא חור אבחמ
 םישאונכו םמוד ודמעת היכ המל
—?םימלאנםיללצ,םירוחשםיללצ וטת
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 ? ולק םימיה תא ינומכ ורקןתק
 ? םיצ^. םכנה םכואצ: םכינקלה
םכיפוסא םולשל ולאשת אלה

- םיקחרמל .
;רוכעהקמעמ התע ינגד בע

 "םיכמה ורע יכ םכל דיגהל יתטלמנ
-.רוחא וניכה ךא םירובגכ ונמחלנ

 .םכיחופטללוע , חדנ םות; יממ
 תינש בש חצנקו שוב ,ללקא
.(1 םכיד? י

:המואה םויקו תומוחנתה רוקמ ,״ונתמשנ רצוא״ו ״ונייח תיב״ אוה שרדמה־תיב

ןיעמה תא תעדל ךשפנ״ת^ שי םא
םיתמומה ךיחא ובאש ינממ
י ,שפנ. תומצעת ,הזב זע הערה ימי?
. . ראוצה תא טשפל ׳תומ תארקל םיחמש תאצ
 ,יוטנ םדרק לכ לא ,הטורמ תלכאמ לכ לא
 ,הרודהה לא ץפקל ׳ דקומה לע תולעל
- ;םישודק תומ תומל "דחא״קו

קקמה תא תעדל ףשפנ־חא שי םא

. םיאכדמ ךיחא ובאש ונממ .
- םיברקע ןיב ,תחש תוקוצמו לאש ירצמ ןיב
חור ךרא ,המצע ,ןוחטב ,לא תומקנת
םכש ,למע לכ ד! תאשל לחב הדכנ
לבסל ,סאמו יחק ייח לבקל יוטנ
---...תירחא ילב ,לוב^ ילק ,ץק. ילב

 ,ןשונהן ןש;ה ,רוס שרדמה-תיב לא
 . ,םיממושה ,םיבראה תבט ילילב
— םיטהלה ,םירעבה זומתה ימיב
3 —ךיניע וב הניארית םויכ םג ילוא זא

,הלע דבכ יכשמ ,תולגה ינב םיךוה?
 ,הלב ארמג לש ףדב םלמע תא (2םישנמה
 םדק ינמ תוחיש שרדמב םשיר םיחיבשמ
- (3...םילהק ירומןמק םתגאד תא םיחישקו

.ר״ם ,״תערל ךשפנ תא שי םא״ (3 .םיחיבשמה (2 .ד״פ ,״שרדסח תיב ףס לע״ 1̂
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 םיצרפתמ םהו ,ויתושגר תא שובכל ותוא הדמל קילאיב לע הפיקתה הרוסמה די
 קילאיב תרישב שי תוקוחר םיתעל ךא .תוביבחב ,תחנב אל לבא ,הלומהב ,זועב בורל■

 ,ולשהו חונה ררושמה תמשנ לש תיעבטה התויכורכרמו הזיזפה הבושטהמ ,הלקה תוזילעהמ
 וז הריש ונל העימשמ בור יפ לעו ;םוקיה לכ םע תודחאתהו הבהא ךותמ וחיש תא ךפושה.

םג תצק שי קילאיב לש (* הידולימהב .רתויב ןדועמ יתלבו קזח ,רוצע שגרשןבב שנר
 תונשייבו תועינצ חור הזיא םנ םלוא .ןיכסה תזחשהו שיטפה תומלה ןיעמ *

 הכסנ — תירסומ תונשייב אלא ,תצק הרגמו העשעשמ ,תיסינתסא תונשייב אל - תידוהי׳
:ררושמה לש ויתוריצי לע הרוסמה

,ליל שד!רחי. ךא ;חבש לילבו ,יל ןגמ הנורקזו - םא התיה יל

-,תורנ העבש ימא קילדת ׳י?ל שבכל ינזררוה איה

< התק^ה י^ תא דע-ימלועלו תוילתל הדמח תורצואו

׳ .(2 שודק רחז ,עונצ רוא * ויקמעמב םמוד תא׳של

 ,קילאיב תריש לש הנכת לע קר אל רתויב ועיפשה דומלתהו ארקמה
 בהוא ונררושמ .ה ת ר ו צ לע םג אלא ,םלועה לע היתופקשהו היגשומ

 םימעפלו ,םהיתונומתו םהיתוצילמ ,םיאיבנה ירפס (5סומתירב שמתשהל '! מ

 חרומג (♦הידוראפל היהת קילאיב תרישש שי .ןכותה םצעל ולצא תושענ וללה תונומתה
:ןשיה שרדטה״תיב לע ואשמ ,לשמל .ך״נתה תונויזח לש

,תינבנו ךנבא דוע י םש להא ,טומת אל

י ;םילתכה היחא ךךפע תומרעמ
' ' תילב רשאכ (5 תולכיה הלבת דוע

/ . (6 םילדגמ לפנב ,בר םרה םויב

- םודהה ץ שדקמ תא יאפרבו
' ,יגולח ול ערקאו ויתועירי הביחךא

. ,שורפה ולצ תכשח רואה ףדהן
;ינדא רובב דר.י" ןנעה תולעבו

,םלודג דעו םנטקמל רשב לכ ואר!

(7!םל1ע?יר-ץ7 לבנ ,ריצח שב; יכ:

 תוטהל ןיוצמ ןמא םג אוה ;שמתשהל קילאיב עדוי םיקוספ ירבשב קר אל םלוא'
 .םיקד רתויה םיגשומה לכל הלגסלו ורוכב הכיתהל ,וצפחל דומלתהו ארקמה ןושל תא

 תפוקת חתפ ,יאובנ זועב טשוקמהו קוצמה ,יחה ,רישעה ונונגס יהשדח ^
 דועב .םיריעצה וגיררושמל תפומכ שמשו תירבעה ונתרישב השדח * י י ץ

 יושעה ,רגסומ רמאמב ומכ ,יערא ךרדב קר דומלתהו הגשמה ןושלב שמתשמ ג״ליש
תבכרהמ איצומו דומלתהו ארקמה תפש תא דחי קילאיב ביכרמ—וילותהו ויתוגיגש תא דדחל

 " םהמ רתוי םימי ךיראת (5 .יתורפס ייקח (4 . הניגנה הרמ (3 .ב״ס ,"לארשי תנ״ (2 .הניגנמב (1
;1 .דיס ,״שרדמה תיב ףס לע״ (7 .םימעה תורוקב תרבסהבו תומוהמ. םנע6(
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 ן״יבומארבא השעש המ הרישה ןונגסל השע אוה .היחו הבחר ,הננער ןושל וז'
.הזורפה ןונגסל

 ־ייח לע וא םעה תורצ■ לע תלבוק ,תיריל בור יפ לע, איה קילאיב לש ותריש
.ת ר י ש - איה תיריל וז הרישש הרמה התואב טעמכ .והותב םילכה דיחיה י ^^תריש

,ונררושמתא קיסעמ וניא ללכב תישונאה הרבחהו םלועה רעצ .תולגה *י
 היחתה ררושמ ונניא קילאיב םלוא .לדחיומויקו ידוהיה רעצ לע קר ןנוקמ אוהו

 .אוה הז ימואל.ררושמ .תוגויצהל םיריש וזיא שידקהש יפ לע ףא ,תימואלה
םינימאמה לש המימתה תובהלתהה ול הרסחו ,רתויב יטסילאיר י םז^איר

-יריש ןיא , תצק השקה ןונגסה תמחמ םג ,הז םושמו .הבורק העושיב *
.םעה יפב םירשומ קילאיב לש היחתה

 -תומלוע םתוא לע םיעונענ ול שי תוקוחר םיתעל קרש ,הזב םג טסילאיר קילאיב
 לוחה .םהירחא ךכ לכ םיהונ םיאקיתגאמורהש ,ןירותסמו. (* היסאטגאפ לש םסקה
 ךובלע תא קר בור יפ לע עבות אוהו ,ונררושמ תא זיגרהל םיברמ םניא םייחבש תויחטשהו
 ךיא טסילאירכ םלוא .םיירטחה םיכרצה קופס תא שרודו ליגרה דובכה - ב "ומר
;תותנב דוחיבו ,טרופמ (9יטסאלפ רויצב הקיפסמ הדמב קסוע קילאיב י1 , ץ '־

.!בושחי תינובתה לש ינרתח ריז (2 .היזה (1

!1 2 .הינולוכיששו  ,תושגרה־רורבו תוארמה־רויצ ,הלא ינש .יגרדה יגולוכיספ
 .תונומתה תוטעמ םש םג לבא ,קילאיב לש הזורפה ירופסב בושח רתוי םוקמ םנמא םיספות
.םלשה ףוצרפה תולעב ,תויחה



.חרסםיספה המישר̂ה

.(1863-1908) גרבניטש הדוהי

 רשא ינאקפיל הריעב 1863 תנשב דלונ גרבנייטש הדוהי
 .תודיסחהו הרותה לע וכנח ,בהלנו יאנק י ר ו ג י ד א ם דיסח ,ויבא .היבאראסיבב
 היה ןטקה וטלוע םלוא .תולסלוסמו תוכורא ויה ויתואפו ,ךורא ליעמ שבל הדוהי רענה
 ,הפיהו טקושה טורפ" רהנה תפש לעי ,הריעהל ץוחמ רמע ויבא תיב .טויפו יפוי אלמ
 רענהו .(י "ה י נ י מ ו ר ו ה י ב א ר א ס י ב ירה ןיבש הרוחשהו הכרה המדאב וכרד ול הצוחה
 ,םיזילעה וילג לש הממדה־תימהל" ובישקהב ,רהנה ףוח לע תועש המב הלבמ היה םלוחה
 איה םג תאשנ הימוההו הכרה ושפנו ,םהל עדונ־אל קחרמל החטבבו קשחב םיאשנה
 תואלפה״ירופסבו דומלתה תודגאב בר גנוע הדוהי אצמ שרדטה-תיבב םג .(2 ״יפויה־יקחרטל
 גרבנייטש ול אשנ םירשע ןבכ .קד ירמוה ןורשכב ןכ ירחא וגל םרסמש ,םידיסחה לש
 םיפקומה םירפכה דחאב תלוכמ לש תוגח חתפ וז ץראב עקתשהל ורמאבו , הינימורט השא
 השעו 'הלבשה״ב קוסעל גרבנייטש לחה םש .הרישה שגר וב וררועש ,םיפי עבטה״תוארמ
 בוזעל , רגכ ,חרכוה ויאושנ ירחא םינש יתש רובעכו ,לדו ךלו ורחסמ םלוא ,ליח הב
 ויבאש אלא ,תירבע הרומל היהו ינאקפיל ותדלומ־ריעל בש זא .תוקיר םידיב היגיטור תא
 םש .יצגידי הכומסה הריעהל 1889 תנשב רובעל וצלאו ול קיצהל הברה יאנקה
תויהל ואשנ וחורו ,תודמלמהמ קחודב וסגרפתהב תירבעה תורפסב תוגהל גרבנייטש הברה

ינתכ לכ" שארס ספדנ ,ןאשכיפ .י תאמ יפארגואינ רמאפ ,"ויתוריציו וייח , גרבנייפש חדוהי" (1
* .םש (2 ."נרבניישש הריהי
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הלעה ומצעבו ,וחילצה אל םינושארה םייתורפסה ויתונויסנ םלוא .רפוסל תונויסנה
תאו - תירבעה תורפסה תרות ןיעמ - ״םיתפש בינ, ותרבחמ תא דקומה לע םייתורפסה
ריעב" וילשמ ץבוקל קר ונשי עודי יתורפס ךרע ."הטוסה, המארדה .םינושארה

 וללה םיירוקמה םילשטהב ."הישות" ידי לע םיקלח •ינשב ריאל איהה תעב אציש ,"רעיבו:

 ידכ ידמל םייריטאס םניאש אלא ,םייתרבחו םייטילופ םיזמר המכ םינופצ , י י
.ג״לי ילשמכ ,״םילודגה םידליה, תא םג עשעשל *יעיבי ייעכ״

 תצק בטוה םשו ,הב ו אי ל תיבאראסיבה הריעהל גרבנייטש אב ז״נרת תנשב
.םירישעה ידליל הרוט רותב ירמחה ובצמ;

 לע .יקנו טושפ ךא ,םירכא־תיבל טעמכ המוד ,ןטק תיכב ותחפשמ סע רד אוה,

 ...םיבאראסיבה רפכה־ינב םעטב םינועבצ רמצ“ידברמ םישורפ ויה םירדחה יטיהר לעו עקרקה

 הלודג הרפ תוארל םילוכי םתייה גרבנייטש לש ורצחב .תוילידיא םינפ ול ויה ביבסמ לכה

 םע םיזואו־ תולוגנרת הולשב םהל םיליטמ ויה םשו הפ ,תולדוגמ תולגע גוז םע 0 חמוחו
 ןג היה תיבה ירוחאמ .תוקוחר אל םיתעל תיכב סנ לגרה תסירד םהל התיהש ,םהיחורפא

 ןק תודיסחה ןהל ונכ ףוסה גג לע .הרתי הבחב וב לפטמ היה גרבנייטשש ,תוקריו םיצע

 ןקה תא תונוב ןה ךיא תומלש תועש ךשמב טיבהל בהוא היה גרבנייטשו ,המימי םימימ

 ראבמו ןהיתוחישב הלגמ היהש 'המבה, לכ לע דליכ חמש ,שביה ןרוקרקל בישקהלו

(ג ״...גוזה ייחב' םולש ןיא המו המ לע הליגרה ותוחידבב

 הביק־תלחטמ איהה תעב רבכ לבס ,םימולעה תחמשו םות דוע אלמה ,גרבנייטש
 ותדובעב תוצירחב קוסעלמ ותוא הענמ אל איהש אלא ,ותתימ תא ברקל הדיתעה ,השק
 תוליבונה תחא הנה .וניגותע לכ תא זא ואלמ םילודגלו םינטקל וירופס .תיתורפסה

 דחא ריעצ הרומ ."םותי שירק,-גרבנייטש לש תוחבושמה תויגולוכיספה " י 1י
 .תומל הטונ םהיבאש והעידוה ריעצה ויחא יכ ,ותדלומ־ריעל בושל זפחנ * םיתי שייק''

:רהרהמו הלגעב בשוי אוהו;

 תא רומגל לוכי וניא אוה .תופוכת תוקיפד קפוד ליחתמ ובל ...אמש * עדוי ימ,

 רבד לע ,הב בשוי אוהש ,הלגעה תודא לע בשוחו הנובב ותעד תא חיסמ אוה .ותבשחמ

. האנ רינו האנ ןליא לע ,הדמה ןמ רתוי תובחרה ןולגעה יפתכ

 לשרתה יכו .תולשרתהב ותוא םימישאמ ,•הביח ףכל .ותוא םינד םשש ,איה עדוי—םשו

 שגפ ,בתכמה ול עינהש םוימ ,םימיה תשלש ךשמב םא ,םשאה וב םולכ ?תמאב

ז ןפוא םושב שארמ םרמשל לוכי אלש ,הברה ךכ־לכ םירוצעמב

 י וידימלת ת־גאפ ול עינמ היהש •,הארוהה רכש תא ףסאש םדוק עוסנל היה לוכי םולכ

בכעתהל היה ךירצש דע ,הנוגמ ןפואב וילענמ םאתמ וערקנש ,רבדב םשא אוה םולכו

? םנקתלו םימת םויל •

ם ולכו 1 ופסכ רורצ לכ תא ןולגעל תתל היה ךירצ אמש וא ?ילגר תכלל היה לוכי םולכ י

1 ךרדב ףחוס־רטמ והרצעי אמש עוסנל ששח ןולנעהו םימשה וררקתהש המב םשאה וב
.דימת םכרדכ ,ותוא םימישאמ םש .הז לכ תעדל םיצור ןיא םש

 ותודלי תונש ייח ונורכז לע םילוע ,ובל ירוהרהב עוקש ,הלגעה תנפב ףופכ ותבשבו

. .ויתובא תיבב
 דגנתמ היה וירוה ןוצר .תוקחוש םינפל םש הכז אל םלועמ .וקלח תנמ איה הבאדו זגור

 יטרפל ובל תויטנו ויתופיאש ,ויתובשחמ תא ערפמל םיניכמ ויה וליאכ ,ונוצרל דימת

ויה ויתויחא .הפיזנב וב םירעונ לכה ויה דימת .ןלטבל םינוכתמו םיזרדזמ ויהו ןהיטרפ

• םש (€1. 2ןז1( 481
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 ויה דיס ,השעמ הזיא השעיש וילע תווצל םיצור ויה ופא וא ויבאשכ .וכ תוטטוקתמ

 אל יכו ו רדחה לא ךלוה ךניא המ ינפס, :הלילשה דצסו הנולתב ,העיבתכ םיליחתמ

״? ךיחאל םנ ןתונ ךניא המ ינשמ—ךליבשב תינק ? ןיידע תללפתה

 ,הרשי הדוקפ עומשל תקקותשמו הלכ םיקרפל חתיה ושפנו—?אל המ ינפמ—?המ ינפמ—

 תואלמל ןמוומו ןכומ היה ,ווכ הדוקפ עמוש היה וליא .תודרוט תונולתו תוצקוע תולאש ילב

.״ונוצר דננ תצק הדוקפה התיה םא וליפא , םנוצר תא ?ןבת

 םה םהינבב תוצירעב טולשלו רועגל םירוהה לכ לש םכרד ךכש ,בשח הלחתמ
 דיגהלו םהייחל תא קילחהל ,םהירכמו םהינכש ינבל תעד-תברקו הבח ינמס תוארהלו:

 םיסחיתמ וילאש האר ,םינש יתשב ונממ ריעצה ,ויחא לדגשכ לבא ;םהינפב םתבש
 .תואלפנ תומכחכ ותושפט ישעמו ,תויכזכ תובשחנ ויתונודז .ירמגל רחא ןפואב םירוהה
 תא רכבלו ותוא אונשל ויתובאל שי ונממ המלענ הבס וזיאש ,אגקסמ ידיל אב״ אוהו

 עדויה ,ויחאו ,תופתושמ תורבעב ,הרואכל ,םהינש םילשכנ םה ירה .״וינפ לע ויחא
 ףוזנ—ורבכ וכותש ,םימתהו רשיה ,אוהש דועב ,יקנ אצי—ענכהלו לצנתהל ,ףינחהל•

,לשמל ,דחי ובנגשכ .שנענ1
 לש וסוכ, םהמ תושעל ידכ םלוע יקידצ לשמ אבא ףסאש (״הריםשה-תועבטם.ם וזיא,

 תא ןתנ קר אוהו ,ליחתה ויחא ירה ?ליחתמה היה אוה םולכ. ,השפ תולילל "והילא
 ראש תא ויחא איצוהשכו ."ןייטשיולב לש הקיטמרנ, םריחמ/ תונקל בוטש ־,ותצע

 אלא ,רבדכ ומע ףתתשהלמ ענמנ אל םנו ודיב החמ אל ,תורנבו םיקתממ לע תועבטמה

 ענכנ אל אוהו ,אבהל לע חיטבהו ענכנו ,רבדה הלגתנשכ ,ךכ־רחא םשרתה ןלהש

 ,ישפנכ ריכמ ינאש ייד ? המל השכ־החטבהו וז הענכה :התמאל־תמאכו .חיטבה אלו

 "םה. ,ולא םירבד םיניבמ םניא ״םה, לכא .שלכש רבד א*ה הטרח !ןגוהכ אלש יתישעש

.״הענכה םיבהוא םה ,םהל ופינחיש ,םומדיש םיבהוא

 רכתשהל ידכ תרחא ריעל עוסנל טילחה אוהו ,הערל םיתעה ונתשנשכ ,ךכ רתאו
 אוהש ,ותוא ומישאה םהו ?ערפמל וז ותנוכ תולגל היה ךירצ םולכ-וירוהב ךומתלו ףסב
.םטינקהל אלא ןוכתמ וניאש ,םתרצב רצמ וניאש ,תיבב (י ״לדלודמ רבא^

 םבלש ינפמ ,חור-תרוק םוש םלועמ וירוה וב ואצמ אל תמאב יכ ,שיגרה אוהו
 וליפא .הרוכבה תא ול תחקל דימת לדתשמה ,ןךרשהו ףנוחה ,ריעצה ויחאל ולכ רוסמ•

 ינריהזמ אוה" 1 תודבכתהו תואשנתה ןיעכ תושגרומ ,ויחא ול בתכש ,ןורחאה בתכמב
 בורק ןינעה ןיאש ,זמרמ וליאכ אוה ןלשרתאינאש ,שארמ אוה עדוי וליאכ ,ינזרזטו
."יבלל ךכ־לב

 :איה תמא—וב םידשוחש המ לכש ,ובלכ םיכסהל ומצע תא לדשמ ליחתמ אוהו,

 ודיכ התלע אלש לע רעטצמ אוהש ,רעצה ותוא לכו ,וירוה תורצב רצמ וניא םנמאש
 ,םינע תא לקהל לוכי אלש המב אל—אוה ,ןוממ לש הכימת וזיא םהל הולשל ושכע דע•

 העשב ,׳וידסחמ םינוזינ.ל םכסהלו ותבוט תא םהילע עיפשהל ודיב התלע אלש המב אלא•

.ותוא םיאנוש םהש
. ? םתרצב רצמ אוה ןיא םנמאה
 רוקחלמ ומצע תא חירבמ םנו ,עדוי וניא אוהו .ויניע ךותמ ץרסתמ תועמד לש םרז

 ? ןתבס המ ,תודרויו—תולועה ,תולועו—תועבונה .וללה תועמדה :רבד לש ושרש ירחא

? וירוה לע םימחרו הלמח ךותמ וא ,ןובלעו האנק ךותמ ןה תואב שא

4.ףונל יוארכ רבוחמ יתלבו קהנ יולתה רבא (1
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 *הת אלש דע ,םואתפ ורשעתישו םיזילעו םיאירב ויתובא ויהיש ,ענר ותואב היה הצור
.הלטהו םימחר לע תוכז םוש םהל

 רילא ואובישו רכנב הנפ וזיאכ בוזע ,ןכוסמ הלוח אוה אהיש ״ ענר ותואב היה הצור
 .תוכזה םכל ■ןיא !םכתיב לא םולשב ובוש, :ולוקב םהילע ןתיו ותטמ לע קזחתי זאו .וירוה
״! ילע לומחל

 ...תופיזנ ... תומחלמ :וילע ורבעש םינשה ןמ תולילעו תונויזח וינפל םיבצנו םימק בושו י
״...ןילפת אחנמ אלד (1 אתפקרק לע תורענ ...הלפת לשב תוחכות ...םיחוכו

 לע ללפתהל אוה ךחוגמ :ויבאל ובל לכ תא הלג תחא םעפ יכ ,אוה רכוזו
 ןיא ללככו ,םיכרדה ןרקת ליבשב רופכו גלשל םיכירצ לכהש העשב ,ףרוחב "רטמו לט*
 .םעט לש םירבד ול ׳בישהל תחת םלוא .תוהלאה לש הגוילעה הגשההל המיאתמ הלפתה
 םגו ,תופיזגו תוריטסו תואכה ,יחל-תוטירמ ידי לע ויתוגעט לכ תא לטבל" אבא הצר
 םהו ,םיגבה ןוצר תא לטבל דימת םיפאוש םירוהה .״הלחג־תרבעהו האגה־תרדה ידי לע
 .ביחרהלו םתואגהל ,םעשעשל אלא ארבג אלש ,ץפחו ןיגק לעכ, םהילע םיטיבמ
׳ ."םתלשממ תא

 םעפ לכבש אלא—?הטש תעכ השעג המ :הלאשה בוש תררועתמ ובלב
 ךותבו .תונושמ תוציפק תושועו תולבלבתמ ויתובשחמו ,התישארב וז הלאש תקספג
.הריעה אב אוה ךכ

 ...רחא רבכש ,ותרעשה תא םיקיזחמ . בוחרב םישגפנה ויריכמ וב םיחלושש ,םיטבמה,
 רחמ לש ומוי תצקמו הז םוי קר .ץראל םיבשוי לכה תא אצמ ,ויתובא תיבל סנכנשכ
.״העבשהה תא םמע םילשהל ידכ ול ראשנ

 יס ,ותוא םידשוחש היפ לע עדיש ידכ ,ול .התיה היד• ותוחא דצמ הקדו הלק הרעה
 תיולג הרעה עומשל ול היה חונ לבא .ץראה לע הברה תבשל ךרטצי אלש ,רבדל ןווכתה
 לודגה,כ " וילע חפיתמ .וקשנמ ,וקבחמ אוה :ויחא לש ותפונח תא שיגרהלמ ותוחא לש וז
■ .*תועמדו תוספרתה ידי לע הרוכבה תא תחקל אוה הצור. .*תיבבש

 קיתשמ ויחא לכא ;תושק ומע רבדל הליחתמ איה . (2 תואלתמא ילב ותוא תמשאמ וטאו
 שקכ יס, .תרחא תושעל לוכי היה אל יאדובש ״ וילע ץילממ ״ םיגיגחת לש הרענב התוא
'? ילע ץילמהל תושר ול ןתנ ימ ... ? ודימ תאז

 לש םינפ, דימעמ ויחאו .הלחנס וריבעה ויבאש .ןיבה ומא ירבדמ םיעטק וזיא ךותמ
״? זולנה םנויגהו םפרע־ישק עדוי ךניא םולכ !םינקז, נ וינזאב ול שחולו ״תונמחר

 קושעלו תומרל ופוס .לכה תא שרויו תובבל בנוג ,לחוזו םפרתמ הז ןטק םדא
 םישמ היה ,תוגלחז וב שיש הדמ התואב ץמוא יד ובבלב היה וליאו, .ותוחא תא םג
״! םולכ .אלו הפ ךל ןיא !יתיב ךותמ אצ :יל רמואו ימכש לע ודי

 ,ויחאלו ותוחאל ,ומאל דיגהל ,תתא םעפ ויפ תא חותפל היה הצור העש התואבו,
 **תפילקמ רתוי ויניעב םיוש םניא םיטועפה םהיתונובשח לכשו םיטורמו םיאמר ,םיפנח םהש
 דעבמ טיבמו רדחה ךרואל עסופו םק אוהו .ךכל תרשכומ התיה אל העשה לבא .םושה
 ,החנמ ללפתמ ליחתהו ףסאתנ "ןינמ״ה ."תעקושו תכלוהה ,םיברע-שטש לא ןולחל
 קרזנ זאו .״שידק״ל הכחו יארעה "דומע״ה די לע ויחא רבכ דטע ותלפת ־רמגש םרטבו

 אל וליאכ ...הבנגבו הליחזב-הז םגו !םירז־קלח עולבל ףאוש אוה לכב" :רוהרה וב
■ ."ונטמ ץוח אבאב קלח םדא םושל היה

.0ז080ן>אמ (2 .תלוגליג (1
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 ,ינשה רדחל חותפה חתפה די לע ורבעבו הנה תחאו הנה תחא רדחח ךרואל ורעצבו,

 ־רחא —"אבר היפש אהי ןםא" הנובכ תונועו תופיפכ תודסוע ותואא תזיו וסא תא םש האר
.ובלב רהרה— '!תוסיכססכ תוארנ ןה, ...חאה לש ינשה ושידק

 הרכהב הלועו חטתשמ ,תמה לש ותמשנ ירחא קלודה , (1 ןויגפה רנהש ,ול היה המוד

 .הנווכב ומכ היולת < םיםה־םוכ לצא תחנומש — םיכירכתה ירויש —ובה תכיתח ;הרורב

 דדנמ ץוח םלצא רבדה ןיא . םיקתושו *אבר — היםש — אהי — ןמא, םינוע םיללפתמה

.תויהל ךירצש המ

 • אוהו ,ושפנ יקסעמב תללוחתס התוא שיגרמ אוהש ,הרעסה תא טיקשהל ץסאתמ אוהו

 אוה רשא לכב . תרבגתמו תכלוה הרעסה 1 אושל לכא ...םירחא םירבדל ותעד תא חיסמ

 גרזה םתכהו .רמש םתככ ,םצסוצס ,ץווכמ וינפל (2 טבלתמ הז ןלחז ירה ויניע םירמ

.רדחה לש וללח לכ תא ריחשמ

 לייטמ אוהו ...שובכל ,ליצהל הרז הואת האב ובלבו •תיברע תלפת רסונו ךלוה ץ׳שה

 •רוחשה םתכהו .*ונילע, תא ורטגישכ דומעה לא בורקל ויתועיספב ןויכתסו ,תוכוראו תורצק

.ץ׳שה לש ודי לע רמוע אוה רבכו — (8 בברתשמ ,ץראמ ומכ ח^וצ

...םיקתוש םהינשו קתוש להקהו .רטוע הזו דמוע הזו

 . הימודה תא עירפמו תוחנא ךותמ עקוב ,ץוצרו היכבב גופס ,י;קקה ,קד ,ךר לוק

...עינכמו ...עירכמו ...ךלוהו לגלגתמ אוהו

------------שדקתיו לדגתי

 בשי איה .הלילה ותואב הרזחב ועסנב קר ובל לע הלע ויטרפ לבל ערואמה ףוס
 ויניעל לגלגתה עקרקה לע .וחומ תא לבלבו זא הלע ןשע ןיעכש ,רכזו הלגעב ףופכ
 ודיבו ...תטושמ תוחירצ וזיא םג ועמשנ .וממחמ (4תתוש ומדו ,ויחא תומדב ריעצ שיא
.ול אב ןכיהמ רכוז וניאש ,ץע-סיפב היה

 —.רידאה לש וללח ךות לא הנולתב ןולגעה רבדמ —!םירצט־תכשח ,ךשח—,

• ״! הזכ ךשחב םיעסונו םשפנב םיבייחתמ םינחצר קר

 הדימעלו הלכשהל ףאשו ןשיה ךונתהמ ררחתשנ הזה רופסה ר1בג ^,.^
 אוהש הזב קר םהמ לדבנ אוהו ;ונימיב םיריעצה בורכ ,ומצע תושרב * *״־י

 .ותביבסו ,ותחפשמ ינב ןיבו וניב לודגה ערקה אב ןאכמ .שגרה־ןידע , (•' ם י נ ת ם א
 וב תוררועמה ,תורשפ םושל לגוסמ וניא ןכ לעו ,(,5תיטיתסא איה ולש תמאה
 תמאה תא וליפאו ,וחורל הרז ,הרבחבו החפשמב תלבוקמה ,תיסומינה תועיבצה .לעוג

 םידשהו דורפ ליטמ אוה הז ידי לעו .הפוגח לש חיר הב שישכ תולגל לוכי וניא ובלבש
 םג הב שיש ,הז ןיממ תוסינתפיא .םירחאמ ילוא םיעורג םניאש ,ויחאו ויבא ןיבו וניב
 תומחלמב םהיתושגר תא דדחל םיברמה ,וניריעצ לצא תעכ היוצמ ,תצק תינלוח המזגה
.|םהייח ינפאבש םיינוציח םידוגנבו תוימינפ

 ,גרבנייטשל הדחוימה השגרהה תוקדמ וב שיש ,רחא יגולוכיספ רויצ ,^ ,
י .'הלוח ןקז, אוה 'י " ק

 םא ותוא םילאוששכ •ןקזה ילתפנ לש ויתונשל עגונב ריעב שי תועד יונש,

תא אוה רכוז םא ,ותוא םילאוש אלא ,(ד אידהב ותוא םילאוש םניא ,םיששה תגשל עינה

שרופמ (7 ?םורד שוחמ האב (464 6וזוז81א61א (5 . בז (4 . בחרתמ (3 .לטעתמי ענ(2 .דעורה (1
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 דיב רבדה לע עינמ אלא ,רשוכ אלו הדומ אל וניא אוה זאו ;חירת תנש לש (1 "שופעה,
 התוא לכ לע םינרשק ינש םידימעמ םה "רבדה לע וינב תא םילאוששכו .ול ךלוהו
 :יאשחב םישיסומו — "ערה־ןיע ילב, :ערשמל םינתמו םיצרתמו ? האב איה המל — הלאשה
- ־! םיששמ הברה — הברה,

 . אוהש המכש ,םירמוא .הז ןינעב וינב ירבדל םנו וירבדל םג תונדשחב םחיתמ םלועה
 .ןמחר־באל ריעב ןקזה ילתפנ עודיש ...יפ לע ףא ,תמאה לע םיש־םומ םה ךכ ,רסחש
 ראשהו " ונחלש לע םייקנ ןיידע םילכוא םתצק — וינתח תשלשו םיאושנה וינב תשמח לכמ
 יבשויש דע ,־ ותיבל ךומס םליבשב הנקש םיתבבו תחורמה ורצחב רשא םיתבב םיבשוי
 "םיהובגו םירצה," םיתבה ןיב "חורמו ךומנה," ילתפנ לש ותיב תא םיאור םהשכ ,תונרק
״! היחורשא לע תלוגנרתה הנה״ :םירמואו םיחדבמ םה — וינב לש

 םהלש םנובשח לע-~ םהמ תצקו ,ןקזה ןובשח לע םירכומו םירחוס-וינב לש םבור
 :דימת דיפקמ אוה הז לעו ;הצע ונממ םינהנ ולאו ולא .ןקזה לש ״ותוחיטב,״ו וששכבז
 םינבהו .הריכמו הינק לכ לע ןקזה ןמ האשרה לבקל ״ ולא ןיבו ולא ןיב ״ םינבה םיכירצ
 ץפח אל .ודיספה ןקזה תוירחא לע - ודישסה םאש ינשמ ״ םולכ הזב דוע ודיספה אל םנמא
.וינבל קזיה איבת ותצעש ילתפנ

 שרשכ וינבל תמאב אוהו .ריעב וילע םירטוא־־״פיבורט ויפנעו םיקזח וישרשש ,ןקז ןיע,
 רוכשל וליפא וינבמ דחא זעונ אל .ונוצרב ״ ויתועדב ״ וחומב ״ וחלב םתוא ןז .םיפנעל
־ * .ןקזה תמכסה וילע האבש םדוק וידליל דסלט

 ורעטצה םהמ רתוי .ורעטצהו ותטמל ביבס תודימתב טעמכ םינבה ודמע "ןקזה הלחשכ
 םידכנהו ;ןקזל עדוי .אמש ״ תונותח ורקב אלו תוטשוקמ ואצי אל תודכנה : םידליה
 " תיבה לע דרי הרוחש־הרמ לש ןנע .אבס דיפקי אמש ,קוחצ םהיפ תואלמל ולכי אל
... לכה לע דיבכהו ״רצחה לע־

 " תאז וניבה אלש " םינטקה .ןקזה דיפקי אמש ״ םר לוקב רבדל םידליה לע היה רוסא
 ויה םיצפח •..דוסב םהיתומא םהל וקלחש ,םישבכ תוטיבצה ידי־לע רבדכ ושיגרה:
.תיבה לעמ םיננעה וקלתסיש דבלבו ,ותואירבל אבס בושיש .םלש בלב םינטקה■

 ,החיש טועמב ותטמל ביבס שכורה ׳ישונאה״ ותוא לכ לעו ויפנע יפנעו ויפנע לע ןקזה טיבמ
 ,לובסל לוכי וניא זא קר אוה .םלצא אוה ןלבס .הנהנו - ץרא־ךרדב .שאר־דבוככ
 וא עבק , לכוא אוהש המ הז רדחב לכואו ול בשוי — םינתחה ןס ״ דוחיבו — םהמ דחאשכ
 דציכ " ןיבהל לוכי וניאו אוה זגרתמ .ירמגל הליכאל ןובאיתה ונממ רמ ולא םימיבש ינפמ ,יערא■
 םהל יתית .סובאה לע הסהב־תניהכ םהינשב םישקשקמו ,םילכואו םוקמ םיעבוק םדא־ינכ
.ירשפאה קוחירב הליכא תועשב ונממ םיקחרתמ סהו ״ רבדה לע ודמעש ,םינבל■

 לכב הוצמו דקוש ,ותטט לע אוה בכוש .ותעד לעו ותדוקש יפ־לע השענ לכה ושכע םנו
.ולש קבו וינב לש ולא ןיב ,רחסס ינינעל עגונש הט׳

 הטוד .םלועבש קסעו ןינע םושב תעדל ןיפה וניא זאו ,והזינרמ תוסה דחש םיטעשל
 ולא ןוגכ ,םימסו תושבחת ״ םילותח ״ הקיתיפאה לש םיקובקב אלס םלועה לכש ,וילע־

.ןקזה ילתפנ תינש לע םייח ףיסוהל —וחא ןינעב קר םיקוסע םלוע יאב לכו ,ונחלש לעש
 וזיאל י רחמל ורחבי םירוטקודה ןמ הזיאב :דחא ןינעב אלא תמאב םיקוסע םניא םינבהו

 ?ולא םיפוטפט הלוחה תא תוקשהל םיכירצ יתמיא ?תשובחתה תא ףילחהל םיכירצ העש
.הזב אצויכו — ? ולא םימס ? הז ןיי

 ונתח תא ליטהו — ורעצל אוה־ךורכ־שודקה ץפח לבא ;ותלחמ ךותמ תצקמב אוה הנהנ
 תלדו ,ורדחל ךומסה רדחב ,.הביכשהש אלא דוע אלו ,תנכוסמו השק הלחמב ריעצה
. . .הזל הזמ םיחותפ תונולחו

.הפנמה (1
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 םירס םירוטקודה .םיסנכנו םיאצוי םירוטקוד ,םיאצויו םיסנכנ ׳םיבוט־םישנא״ו םינכש
 לא םהל םיכלוהו—רדחה לש וללחל תולאש שלש םיתש םיקרוזו ,וקפדכ םישמשממ ,וילא

.שאר דבוכב םיקסועו םיהמהמתמ םה םש .ינשה רדחה
 ,ומולשב םילאוש :םתבוח ידי ולצא םיאצוי םה ,םיסנכנ םהשכ ,םינכשהש אוה האור

.הליל־תנילל םיראשנ םהש שי ׳םש. .*םש,ל םהל םיסנכנו—ותבושת םיעמוש

 • ןיע־תיארטל קר אוה הלחתמ ;ללכ הלוח וניא זלה ןרקשהש ,ןימאהל אוה הטונ

.ףויזה ותואב םישיגרמ םניאשכ םושה תפילקכ םיוש םניא וללה םיאסורהשו

 םימחר וילע םיררועמ ,וינפב אלש (1 ריהי־ריעצ ותוא לע םיבאוכ םינכשה תא אוה עמושו

 אלא וניא הז לכש םהל דיגהלו ,םיבאוכה םתואב טטוקתהל אוה ץפחו . ויחבשב םירפסמו

 ...זא םנמא וב ויה ,ונתחב םינומ םהש .,תולעמה ןתוא לכש ;םדא־ינב תויעטו תוידב

.לקלקתנ רככ—ושכע לבא ...ןתחל ול ותוא חקלשכ

.דודה לש ותטמ לצא רתוי םיררועתמ םידליה וליפא

 ךותמ ותטט ביבס םיקסוע ...םהילגר תונוהב לע םיכלוה לכה ...שוביכ . •.טקש הפ

 םתצירב םירהזנ םניא ,הזב הז םילקתנ םיאבו םיאצוי ,ןואשה לודג םשו .ץרא־ךר*•

.הקומע הגאד ךותמ אצוי שערה לבא .ץרא־ךרד םוש ילב שער םידימעמו ,תואסכ ליפהלמ

.רתוי דיפקה ךכיפל אלהו .רבד לש ומעטב אוה שיגרמו

 הניאש יאדו—וז ההנאש עדוי אוהו ,תחא הנכש תחנא וינזאל העיגמ—״! ריעצ ץע״

 ..ונובשח לע
 ריעצ ימ תעדויו םדאה־ינב תונש הינפל תויונמ וליאכ"—ובלב הילע סעוכ אוה—׳!חיתפ-

• דקתשא לש הנשה־שארב ומתח ימ לעו

 "ותוא םיאנוש םהשו ,וידכנו וינב לכ תא אנוש אוהש ול המודמכו ;הדפקה ידיל אוה אבו

...! םהילע—אוהו וילע םיאונש םיריעצה לכ

 ״! ...ודיב קפיס היה ולא

תנמזה לש היגולוכיספה לע בנשא גרבנייטש וגל חתופ הז רויצב _״..״ דיייד
תא חפקמ עבטהש הרמב ,רעונהמ רתוי היתויכז לע הדיפקמהו תינדשחה 1

 יכ שיגרה ילבמ ,םימיל ריעצמ רתוי ותחפשמ ינב לע ררתשמ ןקזה ילתפנ .וללה תויכזה
 הביבסה רצמ תורשפתה לכ לע סעוכ אוה ותולחבו ;ופסכמ תונהלידכ קר ול םיענכנ םינבה
 תעד חיסהלו םיגיעמה לכ תא וילא ךושמל ידכ הלחתמ אוהש ונתח תא ודשחב ,ובצמ םע
 ןקזה "הנקזה לש המויק לע רתומ ־ועטהש ,הנוכנו הקומע השגרה ןאכ שי ׳.ןקזה ןמ לכה
 דצמ תיתמאכ הארנ וז הפקשה .ריעצה ייחמ םילוז וייחו ,תומל ךל7.. ?בה יניעב הארנ

.ןקזה לש ומצע־־תבהאב רתויב תעגופו ירסומה שגרה תא הבילעמ איה לבא ,ןויגהה

 "םידיסח ירופס, םיצבוק ינשב רואל "הישות, האיצוה ד״סרת תנשב "םידיסח ירוסס.
 קד רמוה םג םהב שיש םירופס ,גרבנייטש לש ׳םידיסח תוחיש״ו 'םידיסח תוחיש. ו

 — םהבש םילועמה דחא ,אמגודל ,הגה .תיגולוכיספ תוקמע םנ ליטט יבר.
."אריעז םולש״קחציו ליטמ יבר, םולש־קחציו

׳ .״אריעז

 תחאב תוצח רחא תבש ברעב וינרפצ תא זיתס הנופלחט ליטמ יבר תא האר אלש יט,
 תקיתש םלועמ עטש אלו , הבשחמ לכמ קיר ריבכ חומ לעב האר אל—"ליזיילק״ה תונפמ

. ןודזב בלה

רדאנו אג (1
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 —ויעורזל תחתס תבש תנתבו ןיחרסל תבש־ברעב חוחש ן״ר ליטמ ׳ר תא האר אלש יט

 "תאצל (! תסכרפמ בלה תודח תאו םיכלוהו םיססוג תולפשהו ינועה תא םלועמ האר אל
 בש )ויהשכו .ותעב רבד התויה דע " טק ןסו דוע הילעב ךותב הנובב איה חשובכ ךאו

 וינפו "ובורו ושאר רמא תוזפחנכ וילגרו המידק יוטנ ובורו ושאר "ץחרמה־תיבמ ליטמ ׳ד

 תורה תוגיפס ויניעו ,ןןניו ערתשה ומכ וחצמו ,.רוקמ ימ תועפוש ויתואפו "םיבהלתמ
 "האבו תללוה תבשה יכ ,םשוגמה םימה באוש םייח סנ זא ריכמ היה—"תללממו־השח, י

 תאו ומצע תא תוכזל התיבה רהמלו הנורחאה ותיבח תא קירהל זפחנ היהו

.התיבשב ותמהב י

 תשרפה, נ לתונה לא ויניעו - (נ והתיבד תא תושמשה ןיב ליטמ יבר לאוש היהשכו ׳

.״רנה תא וקילדה, :רט^י ףקיתו התבושתל םנ הכחמ היה אל ״? תברע 1 תרשע י הלח י
 "עדויש ימ בלמ אצויה לוק "וילאמ לוק םא יכ "הלאש לוק אלו יווצ לוק אל—לוקהו

 תומלוע ארבל הלוכיו "תורושבו תויונמ—ויתפשב איצומ אוהש "תולמהו תויתואהש

.םבירחהלו

 המודו ;םידעוסו תותבשל תשסשמך ותפנצמ שבחו ותטופק לע הטופק שבול היה שיחו ׳

 היהשכו ."ךרובמו םולש תבש״״ב וכרבלו וינפב טיגדל םירחתמ וקלדהש תורנהש " זא היה י

 —ותיב ןתפממ וילגר רקע ךא :ךרדה תציפק ול שיש היה המוד ״ זיולקה לא ותיבמ אצוי

,ולש זיולקה ןתפמ לע טעמכ יוטנ היה רבכ ושארו

 לש היכב וזיא " בלה תחור לש תוחגנתה וזיא דוע תעמשנ התיה ולש החנמה תלפתב

 םוי לש הדירפ ירחא וילא הנשה "וםן< תועורזב דלי לש תואטחתה וזיא "המחנו החטש

 ליטמ "ר לש החנמה תלפת חסונב יכ " וראפתה רשא " שפנה ילעבמ ויה םיבר .םימה

.שרקו לוח ןיב ךושמה טוחה ״ טלובה לובגה תא שוחב םיריכמ המה תבש־ברעב

 וכל". גאשו יברעמ לתוכבש םירפסה ןורא ךותב ושאר תא םינכמ ליטמ ׳ר היהשכ לבא

 תועזעדזה וזיא םתובלב ושחו ליטמ ׳ר יפלכ םהישאר תא םיללפתמה לכ םיבסמ ויה—"הננרג

• .המיענ הררחו
 " "םימה לע ׳ה לוק" :ארוק ליטמ ׳ר תא ועמשב יכ ״ ותנומאב עבשנ ןחוטה בקעי

 שיש " ותנחט תא עבטל םידמועו םילג םיכמ " םיאשנתמ םיבר םימ רמח יכ " ריסת ול המדנ

 :ארוק ליטמ 'ר תא םיעמוש םהשכש ״ םירמוא םירחאו .וב ץלפתי ובבלו—רהנה לע ול

 רעונו םהיתורמשמ לע םימדרנ םיכאלמ ריעמ אוהש םהל המדנ "!םילא ינב ׳הל ובה"

...הפיזנב םב
 תישארמו ,םלכמ רתוי ויניע יטבמ תא וב בחת רשא ,רחא היה םיללפתמה לכמ ךא

. .״עגר ףא טעמכ וילעמ ןריסה אל התירחא רע הלפתה

 תונטק ויניע ,הרצק ותמוק,ש םימיל ריעצ "אריע ז םולש״קחצי היה הז
 —ולכו ״רצקה ורטנס לע החורקו הבוהצ ןקז ,תורצקה ויטכש לע ןטק שאר ,תוצרו

 ול התפו ,ונתוח ןחלש לע דוע ךומס ונניא ,ךרבא ללכמ אצי טעמ הז ,ןטק שיא
 דומלל בהא אלש אלא ,יקבו ףירח ,לודג ןדמל היה אוה .(3"םינזמו תלכמ לש תונח
 םנ .ויתוקפס עירכהל ידכ זיולקה ירוחבמ דחא רבחל דימת ול רחוב היהו ״ תודיחיב
 הקלש דע ומצעב םלועמ ןימאה אל ,תרחא תכסממ וירבדל עויס םולש״קחצי איבהשכ
 ינמודמכ"" ךא /ןה"" :םלועמ רמא אל ול ירב רתויה רבדה לע .הב ןייעו תכסמה התוא
.'יגמודמכי-סולש-קחצי̂ וינפב אלש ותוא םיארוק וירבח ויה ךכיפלו ;״אוה ןכש

ל בא 5 ותונח תונובשח תא רדסל וילע היה ןב לעו ״ ןובשח תלעב .דתיה אל הטני ותנוז,
ביח ראשנ ירה — םירשע ןתנו םישש ביח ינולפ, :ותער לע ךמס אל הלאכ םירקמב םנ

.תוגרוס (3 .ותשא (2 . תצרפתמו תרשרפמ (1
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 ולש תובוח־ילעבמ דחא לכ ןובשח תא םיסט היה ןכ - ? הטע , ןובשחה אוה ןכה !םיעברא

 תונושבכ ינש ןיב זא ןותנ היה אוה .לקשסהו הרטה ול התיה ותונחב הדבכה הדובעה

 .ומצע תא הנויו ףידעי ןפ דחפ רתוי *דועו ,הרבעכ לשכיו ךירצה ןט תוחפי ןפ ארי :שא לש
 הטנ?. התיה הלאכ םירקמבו ."רתוי" ןיבו "תוחפ, ןיכ עצטאה תדוקנ תא אצטל ול היה רבכ

... ״! םינזאטה תא הנה הנת ,חלצי אל רבנ ,הזט ךל״ נ וב תרעוג

 בש החירב ידכ ךותבו ,ותניתנל ףכת לבקמה ינפס חרוב היה ,ינעל הברנ ןתונ היהשכ

 ןפ ארי אוה ,חרוב אוהשכש ,םירמוא ויה רודה ינצלו .תועיספ רפסמ וירחא ףדרו

 :קפקפמ אוה ,וירחא ףדור אוהשכו ;ותניתנ יפכמ רתוי ונמט שורדל ינעה תעד לע הלעי

"?רתוי הזה ינעל תתל היה ךירצ תמאב ילוא

 םיניטשמ ומוקי אלש ידכ ,תודיחיב ללפתהל ארי םולש-קחצי היה לכמ רתוי
 רובצ תלפתש םושמ ,רובצב ללפתהל ריהז היהו ; (* ״תופילק״ הב הנקבדת אלו ותלפת לע־

 שח היה דחיב ומע :ליטמ ׳ר לש ורובצ םע ללפתהל בהוא היה" דוחיב .תפרטנ הניא
 ליטמ ׳ר היה לוחב יכ ,תותבשב קר הכז הז גונעתל םלוא ."חוטב רתוי ומצע תא.
.תודיחיב ללפתמ.

 תא דחיל הואתט אוהו ,ליטט ׳רב ויניע יטבמ תא םולש־קחצי עקוש תותבש ילילב״

 ןכ ירחא רחיתהלו והבו והתל בושל ,ןנעכ תולכל ץפח אוה ;הזה דבועה םע ותמשנ

.הז לש ותמשנ םע

 ירבד תא הנשחרת ויתפש ;תולטבתה לש תועמד הנלזת ויניעמו ,וב טיבמ אוה
 ,םיענרל קתתשמו ,םירומזמב ומוקמ תא חכוש אוה םעפכ םעפכ .ומע לב ובלו — הלפתה

 ; בשו רזוחו , ונטמ וינפ בסמו ותלפתב רכזנ אוה .ליטמ ׳ר לש ודוחי ךותב עקתשמז

. ונממ תעד חיסהל לוכי ונניא
 ליטמ ׳ר תולכ דע הכחו דוע בכעתמ םולש־קחצי היה ,םהיתבל םיללפתמה לכ וכלהשכו

 שורקה שיאה תא ךרביו ברק הדער לש ליגבו 'םירישה ריש" תאירק תא

...״אבט אתבש״ב
 דחי דימת םידיסחה ודעס רשא ,תודועס־שלשל דע יח םולש־קחצי היה. תאז העפשהבו

 תרימשב ,זיולקל םחל תיזכ ותא איבסו ,ותיבב וידי ץחור םהמ שיא שיא היה זא .זיולקב

 םש • תישילשה הדועסה תא דחי םילכוא ויהו ,תעדה הסהמ בלה תרימשו האמוטה ינפמ םידי

 וש־גרה םש ;18 ךיפגא ריעז״ לש דוסב ושח םש ;(2'ןויבח רירפשב רתתסמ לא״ רישל ועדי
 וציצה םש ;לודג לוקב שירחל ,ןינע תאלט הקיתש קותשל ועדי םש ; (4 'דוהבש דוס״ה תא

.ועגפנ אלו—ןטזה ןמו םוקמה ןמ הלעמל רשאל םימעפל

 לע תבשה תא ךיראהל ,שדקה ןיבו לוחה ןיב רבועה וקה תא שטשטל ועדי םנ םשו

.לוחה ןוכשזז
 חותפל זיעי אל ךא—ןש קרוח ,לגרב טעוב ,שעבט גגומתמ םגהינ לש רש ,'הטוד״ו

...רובצב םיקתושו םיפופצ ךשחב םיבשוי תאזה אריעזה הרובחה ינב דוע לכ ,םגהיגה ירעש
 הארמו—ושפנכ ריצל התע לוכי אוה .אריעז םולש־קחציל ךשחה םעני םלכל רשאמ רתוי

 םא יכ ,הרובח אלו םולש-קחצי אל הפ ןיא יכ ;תחא הרובחהו אוה יכ—והביזכי אל ויניע

.דוככה־אסכ תחתמ תחא הביטח ,תומשנ לש תחא הדוגא

 "קחצי היה—םיקידצה דחא לש 'הלמ" וזיא םירבד יאצחבו זמרב ראבמ ליטמ ׳ר היהשכו

 הבורמ העפשהו גונעת שחו ,הלמ רחא הלמ עלוב היהו תיזכמ תוחפ ידכ דע ץוכתמ םולש

.לבקל וחכ יפכמ

י  םלועב תוהלאה תומשגתה ץיצמה ,הלבקב אסככ(3 .רתסנה רל-אב (2 .האמוטה תוחור (1
,הלבקה הרותב ,היוהה תוגרדמ וא # ת ורישש רשעמ תחא-׳-דוה (4
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־ ינב (1 תעיסב , הזה םלועבש הנפ וזיאב םינוילעה תומלועה לש הרובחה תבשוי נדפכי
 ־שמשה לאומש רזבאתהש דע ,םיה לא וגילפהו הנטק הניפס וזיאב ומצמטצהש םיכלמ
־ ...רנ הלעהו

 תולגה לימרת תא סימעהל שיא שיא ובשו .בירעמ וללפתהו ןוזסה לע וברב זאו
.ומכש לע

 ,שודקה שיאה לע םעפ דוע טיבהו ,וינפ ריזחהו ,ןתפמה לע דמע ותאצב םולש־קחציו
.ותיבל ךלהו חגאתהו ,לוחה תומיל העפשה ותאמ לבקל ץפח ולאב

 ותשא תא קוחרמ הארו ,ותוגהב םולש־קחצי בשישכ ,רקבב עובשל ןגשארה םויבו
 .שאוגב ותשא לא טיבמ היהו ,דאמ שגרתמ היה—ותונחל הברקו תכלוה ליטמ ׳ר לש
״! הטמ ינבילות הפקהב הינקה — ויתפשב םנמנ —!הפקהב הינקה ,יוה*

 יתדהו ינחורה םלועב םנ ךיא גרבנייטש ונל הארמ הז רופסב וי.
 רתוי אוה םולש״קתצי .ונמט שלחה תא ול דבעשמ ןוצרה־זעו ףיקתה 'י" *ורהדובע יד
 ונממ לבקמו ול ףופכ אוה תאז לכבו ,ליטמ יברמ םיירסומהו םייתדה ויתושגרב ןידע רתויו ןדמל
 לקשמריווש ,וז תומלש אקוד .ולש תישפנה תומלשה לעו ,ותואדו לע ,ותופיקת לע ונעשהב ,העפשה
 איה ותובהלתה לבא ;רצויו שדחמ ,השגרה-קד ונניא יכ ,חיכומ ליטמ יבר לש הז ידימת
 תקפקפמה שפנה תא העינכמ איה הזבו ,השובכ ךרדב תכלוהו היומס איהש .דדמב הפיקת
 לש רוא אהי ,רוא הזיא דגנכ דימת םמחתהל תשקבמה ,םולש־קחצי לש תטטרמהו
 ןאכ .הרבחהו טרפה ייחב תוערואמו םיטרפ המכ ונל ראבמ הז יגולוכיספ ןויזחו .טוידה
 םהיתועד תא ץיפהל ןוצר־יפיקתו םיטושפ םישנא םימעפל וחילצה ךיא ,הדיחהל ןורתפה חנומ
.שגרה־־תוגידעבו ןויגהב ,הרוטלוקב םהמ הלעמל דמועה רובצב תויתרבחהו תויחדה

לוחהו שדקה ןיב לודגה לדבהה לע גרבנייטש זמרמ רופסה ףוסב , ,
1ה 1 , •לוחהו ש5 1

"קחציש העשב .םיריעצה ונירפוס לע הבבחתנשהמיט ,תולגה־ידוהי ייחב 1
 תא אלא רכוז וניאו ,השחקב ליטמ יבר לש ותופיקת תא חכוש אוה ותונחב דמוע םולש
 הרוצ השעמה־׳סלועב ול הנתנ ידוהיה לש השקה הסנרפה .בוח ןוערפו הפקה יבגל ונויפר
 הב שיש ,תיגולוכיספ תויגש האצי ןאכמו .תיתדהו תינחחה ותרוצמ ירמגל הנושו תדחוימ
 .תוימינפ תוריתס לש הקומע הקיגארט אלא הרקיעב הניאשו ,הקיטוקו רטוה תצק םימעפל
' .שפנה תציצרו

ריאמ־םהרבא
 -."ךרבאה הנקלאו ןקזה ריאמ־םהרבא, — אוה דיסח יפמ אצויה יסופט רופס הנקלאי ןקזה

.*ךרבאה
 -יתושמ היהש ,ךרבאה הנק ל א םע ותחיש ךותס קתתשנ ןקזה ריאמ־םהרבא,

 ,ןוגנ הזיא לש עוטיק יאשחב רמזל ליחתהו — םישודק ירוטב העששה ונסס לבקסו וימימ
 לע תונויערב עקתשנ הנקלאו .תובשחמ םיאלמ ובלו וחומ ויהשכ דימת השוע היהש המ
 ר״ומדאה לצא םג שמשמ היה אוהו, : לאשו ררועתנ םאתסו ,הז ובר ישט התע עמשש םירבדה
 היה אוה ! עודיב ! ? יציא־םייח״ — ״! י צ י א ־ ם י י ח ו ימ״ — ״? ימ״ —12 ״? עייז ןקזה
 וילענמ ץלוח ,רקבו ברע תודועסה ילישבת וינשל שיגמ היה אוה !לכו־לכ ע״יז ולצא
• אנמחר , (4 אתוקלה דוע וב התיה אל זא לבא • (ג א״טילש ולצא ומכ לבה ...אצישכל והולמו
4 ל'ר ,אתוקלהו" :השיטחב ויתשש ךותמ ןנסו ,חנאתנו ותחישב קיפסה ריאמ־םהרבא .*ןלצל
...*השעמ יש לע וילע האב

.הלחמה (4 .םיכורא םיכומ םימיל היחיש (3 .ונילע ןגי ותוכז (2 . תרובח (1
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 טישוה ינשה והצק תאו ,ויפ ךותכ דחאה והצק םשיו ,ותרטקט־הנק תא הקנ ןקזהו
 תא אלמ ,רחבומה ןמ קבט האלמ השדחו הפי הספוק ולש קיתה ךותמ איצוה זלה .ךרבאהל

 תוציצמ שלש םיתש ץצמ ןקזה .תרטקמה לא השיגהו רינ תספ תיצה ,ןקזה לש ותרטקמ

:רפסמ ליחתהו הנקה ךותמ

 ,ריעצ דוע זא היה ,םייחל םייח ןיב לידבמה ,א״טילש אוהו ,ע״יז ןקזה רטפנשכ״

 תמוקמ לע ראשנ יציא־םייח קרו , םמוקממ םישמשמה לכ תא ורטס זא , לוכיבכ ,ןטק שממ

.היחיש ודמלמ תצק םנ היה אוה יכ

 אלשו םנמזב וילא עוסנל םידיסחהו םיברוקמה וליחתה ,אסכה לע א׳טילש אוה בשישכו

 וחקל ולאכ ...ועשונ אל םה לבא .םייחב היה ע״יז ןקזה דועב היהש ומכ לכה - םנמזב

 ...ודלי אל תורקע ...ל״ר (ותמ דליל־תושקמ .תועושיה חתפס תא ,טולשו־םח ,ודימ

 חזרמה־יתכ ךותמ ושרונ "םיראדניר" הברה ...אבצל םלכ טעמכ ולבקתנ תחאו םירשע ינב

 ןיא ״. תפומ ןיא ...והבו והתל ויהיו תישארכ ירדמ וכפהנ ! םלועה ךפהנ ולאכ לכה ,םהלש

!אלפנ רמאמ ןיא ...תיאדו החטבה
 .רציה לש חפב דכלנש טעמכו ;הזמ תעדה תשלוח ול התיהו ,רבדב שיגרה יציא־םייחו

 הצורשכ ,רוחבה ותוא תונעטמ הלאכו ... ? עדוי ימ ... ? ילוא ... ? אמש :קפסב לפנש ינפמ

.ל״ר ,ןויסנב דיסח שיא דימעהל

 אוהש .םחרמ שודק אוהש א״טילש ותוא עדוי אוה :קפסב תויהל לוכי אל אוה לבא

 ,ובל ךותמ םירוהרהה •תא שרנו ,ןויסנכ דמעו !ע״יז ויתובאכ שממ ךרבתי־םשה תא דבוע

.אצמו שקכ .רבדה תבס תא שקבל ליחתהו

 .םולכ לפשה םלועה ןט עדוי וניאו ,םינוילעה תומלועל ולכ רוממ א״טילש אוהש ול עדונו

 איצומו .הירבדמ םיפוריצ ףרצמ אוה ,בל־תשק וזיא וינפל תננואתמשכ אלא ,דוע אלו

.םישדח תומלוע ארובו ,םישודקה תומש

 םירוש ן םיפוריצ—דליל־השקט ;םיפוריצ-ל׳״ר ,לארשי לע תוער תוריזנ ול רפסמ התא

 םיצירפ ...ש״י תופרשמ ...חזרמ־יתכ ;םיפוריצ—םריחמ יצחב הריכמל םידמועש ,הניווב

!םישודקה תומש לש םיפוריצ לכה - םיער

 ...םינש והסו באב והמ עדוי וניא אוחו—"םינש־באכט האפרל״ נ ךלש אקתפכ בתוכ התא

 — ״םדו־רשב ידימ אלו אוה״ךורב־שודקה ידימ ול םינותנ ויתונוזמ ויהיש״ :בתוכ התא

 -שודקה ידיס , םולשו־םח ,וניאש רבד שי יבו״ :לאושו ,תוריהבה ויניע תא אשונ אוהו

."הזה־םלוע והמ םולב עדוי וניא ,רוצקב "?אוה־ךורכ

."?רבדכ היה המו" —
 אק אל אוה־ךירב־אשדוק ...זונגה רואב וריאה םינוילעה תומלועה ו ? רבדב היה המו״ —

.״הלואגה וב אובתש ןמזה היה יוארו ...אתעש יאה לכ זינר אק אלו יבכ

.וברב ויניע יטבמ תא ןתנו וילגר לע ךרבאה םק - ? האב אל המ ינפמו״ —

 ינפמ ...ול הרסח אלש ינפמ—שואי לש קוחצ ןקזה קחצ — ? האב אל המ ינפמ״ -

 םש לכהש ינפס ...!הרסח הלואנה ןיא ? ןיכתה ...הרפח הלואגה ןיא תונוילעה תוריפסבש

.תולנכ אוה לפשה םלועה קר ...דמועו לואג

 תפרחמ לצנהל ,דמעסל ,הסנרפל תושקב םיבתוכו .םיעסונו םיבשו ,םיעסונ םידיסחו
. .בער והמו הסנרפ והמ עדוי וניא היחיש אוה לבא ,םולשו־םח ,בער

 ךנעמל םזימ 1 םלוע־לש־ונוכר״ :ןעטו דמעו ,רבדה לע דאמ רעטצמ היה יציא־םייחו
."!?ךמלועב םיקידצ תארב

.תושפנ תנכס וב שיש ,רבד תושעל ותעדב טילחה זאו

 םיקידצ אוה־ךורב־שודקהל ול שישכ ץראב השודק יד שי רבכ !םלועה רפח םיפוריצ אל״ -

1 תולנ לוע שי םלועב ! הסנרפל ךירצ םלועה !ומלועב והומכ

22
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 ,הסנרפ והס א״טילש עדיש (רבד תושעל ךירצ !שודקה ובלב םלועה תא איבהל ךירצ

. ״! תולנ לוע והסו בער והה

.־ השעו , רבדה וסצע לע לבק אוהו
 תא רנסו דסע ,רקבה תחורא היחיש וינפל שינהל תעה העינהשכ ,תירחש תלפת רחאו

. םחל תיזכ וליפא וינפל איבה אלו ;תלדה
 ,השודקה הניכשל חור-תחנ השעו ,תומלוע תאירבבו ויפוריצב דורט היה היחיש אוהו

 תוכרב הברה םויה ול תורסחש שיגרה ,ויפוריצב קסוע אוהש דועב ךא .םולכ שיגרה אלו

• .האסה םוכס םולשתל
...המיעט וזיא וינפל שיגיש ול הוצו, ,יציא־םייחל ארקו ,רבדב שיגרה ברע תעלו

1  םויה ןתא אל המיעט לכ !יבר״ :ארקו דסעו ,ושפנב ןכתסהו ,תוכבל ליחתה הזו
 םלועה ןיא" :לכה תא דינה ,ויפ חתפש ןויבסו .״הסנרפ והמ ,בער והמ עדתש ךירצ

 שי !הסנרפל ךירצ םלועה !םינוילעה תומלועה ליבשב וארבנ אל םיקידצה !םיפוריצל ךירצ

."ותשודק יםלכ_ חיטה םירבד הברה רועו ״! תולג לוע םלועב

״? רבד לש ופוסב היה המו״—

 ־השקמ ,ודקפנ תורקעה לכ ;םלועב לודג עבוש היה הנשה התואב !?רבד לש ופוס״—

.םיבוט תודמעמ ואצמ הסנרפ ירסוחמ לכו ,התיה אל תחא וליפא דליל

 התוא וב הקבדנ עגרה ותואבו ,ויניע וב ןתנ א״טילש אוה ...שנענ יציא־םייח לבא
."םלועה ןס דרמנש דע ונממ הרס אלו ,ל״ר ,אתוקלה

תא םישיגדמ םה :יברה לע םידיסחה תפקשהב ןינעמ טרפ ןייצמ הז רופס ,

יברה .ותלועפו *קידצמה יגהנמ לע העירכמה ותעפשה תאו ,ובש ״םדא״ה 0דא״1
 אוהשכו ;בערו רוסחמ ,ל בוס אוה םגש העשב קר ויכרצו ינעה שפנ תא עדוי .1!ףירצבש

 .םלועל תלעות םוש םיאיבמ םניאש הלבק יזרבו םיפוריצב אלא קסוע וניא ,עבשו רישע
 וחיכשהש ,"םיקידצ״ה לש קונפהו רשועה דגנ םידיסחה דצמ הסומכו תישירח האחמ ןאכ שי
 ושיגרה אל םירחא םימע "ישודק, ,ינועה תא לקהלו ביטיהל :תירקעה םתרטמ תא םהמ
 אל וגלש "סישודק״הו ;םתוא ואנשו םייחה ןמ האנה ורדנש םושמ ןויבאה רעצב
 םדאה, זא ,יציא-סייח* ,ררוע ,םייחהל הבהאו הבוט בורמ םדא“ינב יעגנ ועדי
...!םהבש ״שיגרמה

 /םכילע םולש, — רחא ידיסח רופסב םיאצומ וגא החפשמה ייחמ רויצ .״םכילע םולש,

 םולשה היהש ,וייחב םימיה םה םיטעומש ינפמ ,"תיב־םולש, לש טרע עדי ך י נ ה ׳ר, ד!,

.ותיבב םהב הרוש
 ח ו ח התיה אל זא יכ ,ןובשחב ףרצל לוכי וניא/ ותנותח ירחא הנושארה הנשה תא

 עול דלונש ןויכמ לבא .ומע רבדל ןיידע תשיבתמ התיהש ינפמ טושפ ,ותוא תטנקמ ולש

 ,םינפ תשב ילב הלעב םע תרפסמ השאה הליחתהו ,הזל הז ןילוח ושענ רבכ—דלו

י .תוטטקה וליחתחז

 אלו ,ןאולמב תונוזס םינש שלש ,גוזל ,םהל קספ היבאש המב הנושארה הטטקה .רתיהו

 ול םירסואשכש ,הלש ״לאימולש ךינה, קר הזב םשאש האצמ הוח .הנשמ תוחפ אלא ןתנ

 העדי אמתסמ :רבדב רתוי הסשא איה תישארש ,רבס אוהו .ול אצויו םק אוה-יאצ"

 אנתח דובכב םדא ביח :תיגשו .הז לע המיכסהו ,םיקל אלש תנס לע וחיטבהש ,ערפמל

...!ןנברדמ
אנתח ידיב ראשנש ,הינודנה ןמ לודג קלחש ,רבדה הלננשב ״ היה ןב ושב שמשו
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.ירמנל סוטש אוה—האולה תרותב
 הלילב תבשל םימעפל אוה ץפה .םינטק םינינע לשב תולודג תוטטק וליהתה ןכ ירחאו

 תסעוכ הוח—(!ת״ת ם״יבבושבש 'הו ׳ב םימעפל םוצל אוה ץפח .וב תרעוג הוח—דומללו
.תסעוכו תברעתמ איה רחסמה ינינעב וליפא .וילע

 קלחל םילוכי ויה ,םי;ש הל ויה ול^ .דחא ןבמ רתוי הל ןיאש ,זא הרעטצה הוחו
.םינב הברהב הכרבתנשכ , ןכ ירחאו .שרגתהלו ,ךל־ןב " יל־ןב : הושב הוש םהיניב:
 חתיהו ,הלעבמ ןירוטפ טג תלבקמ התיה "דחא ןב קר הל היה ילמלא נ הרמאו הרעטצה.

.הימי לכ השורג הל תבשוי■
 .תוטטק ךותמ ףסכ הברה חיורהל הסנרפב קסעו ,תוטטק ךותמ תורוד ךיגה ׳ר דימעה ךכו

 חנונמ רבדהש "ןיבתו וז השא םכחת ףוס ףוסש ,הוקו םחנתה וא ,רבדה לע רעטצה אוהו•
 "הלודגה הרגתה םהיניב הלפנש דע ן "םייח םניא םהייח, ללכב והזשו " ןיד יפ לע רוסא תצקו
.המימת הנשל םמצע ןיבל םניב רבדלמ הדי לע וקשפש•

 "ארונ ןפואב זא ול רצה ולש (גושוחימו "הקלנ .־׳סנרפה בצמ ,ןלוקלקב זא ויה םינשה
 .הז לע ףסכ יד ול היה אל לבא ;ומצעב חותנ תושעל ץראל־ץיחל עסיש והוצעי םיאפור״ד־
 .ןאכמ־אעמיק ״ יאשחב ףסכ רורצ ״ תוטורפ־תוטורפ ״ הצבק הוח ךא ״ העיסנה ןמ שאיתה אוה:

 .חמק תצקו (4 תופיר תצק ןהב רסח םא שיאל ורפס אל >3 הראשסהו הרעקה—ןאכמ־אעטיק
.ותעיסנל ול קיפסיו ״ רורצה אלמי הרהטב־הרהמבש ״ הוח התיה הפצמ•

 תחא תירתתל עסתש "הוצעי היתונכש . תדלמ הקספ :תצקמב תינלוח התיה איה םנו
 "םיפשכב ןימאהל רוסא ןיד יפ לעש "עדי םנמא אוהו .םישחלב םילוח האפורה ,ינולפ רפכב-
 חוקפ ינפב דמועש רבד ךל ןיא ןיד יפ לע לבא ,י ח הלעמ לש אילמפב " לוכיבכ " םישיחכמש•
 עסתש ,הל ןתיו רורצה אלמיש הוקו ,םש־אעטיק "הפ־אעטיק ץבקטו ץטקט ליחתהו .שפנ
.תינולס תירתתל ינולפ רפכל•

 םידשוח וליחתה -.רסחב םיקלנ תורורצה ךא—םיכלוהו םיצבקמ "םיצבקמו םיכלוה הסהו
 :רבדה עדונ הנורחאבו ן תורורצב די םה םיחלוש יכ ״ השיא תא השאו ותשא תא שיא-
י .ורורצל הרורצמ—אוהו "הרורצל ורורצמ הבננ איח.

 ,אוה האור .תיב־םולשמ ובל תא שאימ ליחתה ךינהו ״הלודג הרגת םהיניב הלפנ זא
< 6 קורמ םיכירצש םיעשפו םיאטח לע םיטשה ןס שנוע ול איה יאדובשו ״ הער השא איהש־

 " םירבדב הטינקה אלו ובלב הילע ןנולתה אל בוש "וז ה־יכה ידיל עינהש ןויבסו .הזה םלועב
 רקיעבש רחא " הסעכ תעשב הסיפ אלש " רטאל ךירצ ןיאו • ותוא תרעצט הליחתהש העשב-
 .איה תדמועו הוצמ ״ השוע איהש המ לכ :אוה־ךורב־םוקמל חילש אלא הניא איה רבדה-
 הכאלמ, ןיעמ ,המצעל האירב הניא השאהש ״ רברב קפס םוש םלועמ היה אל ךינה ׳ר לצ#•

 אלמ ארקמ ירהו " ורעצל וא ותאנהל " שיאה ליבשב אלא הארבנ אל איה :*הפוגל הכירצה
"!ודננכ רזע, :אוה

 לודג רעצו ;םינב לודג רעצב תוטטקה רעצ גפ םיתניבו .ךינה ׳ר לע םינשה ורבע הככו
 לכ תא ואישהשכ ךכ רתאו .תושדח תוטטקל תושדח תובס ןתנ ״ ומצעל אוהשכ ״ םינב
 םיטטוקתמ ויהש אלא "תוטטקל תובס הרואכל דוע ויה אל—םינקז תצק ושענו םהינב
.*לגרהה יס לע רבכ

 ומרנו ,תיסור םירבדמו שאר יולגב םיכלוה ,םיליכשמו םירישע ויה ךינה ׳ר ינב
 .תודיחיב הרעטצה יכ ,הלעב םע הוח הפתתשה אל הז רעצב וליפאו ;םהירוהל רעצ הזכ:
 ,רחסמב קוסעל דוע יואר וניאש ומצע לע דיעמ ליחתהו ,הנקז תונשל ךינה ׳ר עינה םיתנימ;
ודמעו !םילהת תרימאב תוברהל ץפחה ,ןלצע אלא וניאש ,הרמאו וילע הנישה ותשאש אלא.

.ותלחמ (2 ..רוצת ,המורת ,םיטפשמ ,ורתי ,חלשב ,אב״אראו ,תומש :תושרפבש תוינעת (1
.תונועמ רוהט (6 .הלעמ ירש אבמ (5 .וכודנש ןיסירנ (4 .ןימחה קמח ילב (3:
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 תחתו- ,םדיב ראשנש ףסכה טעמ הול אוה .עירכהו ריעצה םנב אבש דע וז תקולחמב
.םהיכרצ םש קיפסהו הרידל ורצחב דחוימ רדח םהל הצקה ובוח עורפל

 םיחישמ םניא .ומצעל שיא םיקתושו םילד? םרדחב םויה לכ ותשאו ךיבה ׳ר םהל םיבשוי,

 ינפס ,םתיבב רחא םדא שישכ וליפא ושכע טטוקתהל םה םילוכיו ;םיטטוקתמ םהשכ אלא

/ ןינה ׳ר יסב םנ תונחוטה ולטב רבכ .םתחישל ושכע ןיבמ רז שיא ןיא ךכ ןיבו ךכ ןיכש

..םמצע ןיבל םניב םיניכמ הוחו ךינה ׳ר לבא ...״רובדה ךותח. םהל דבאו ,הוח יפב םג

 ידכ םהיפמ תואצוי ןניאש ינפמ ,ולא תוטטקב ןיבהל ךרוצ םהל ןיא רבד לש ורקיעבו

 תאחמ ,םייחה דננ תואחמ ,רבעשל תואחמ ןהש ,הארנ רתוי .ןמצעל ןה תוטטק .עימשהל

 וריאשה אלו ,םירענ תוזיזפב ,םידלי תולבסב רהמ ךכ־לכ ורבעש רענה ימי לע הנקןה

."חיר אלו םעט אל םהירחא

 לשבי ימ יכ ,אובלו תאצל דוע תחרכומ הוח .נוזה ינב לע תרבגתמו תכלוה הנקזהו
 .תודיחיב ללפתמ אוהו ,הכילהה השק התשענ ךינה ׳ר לע לבא ? םוי לכב םימעפ ןימח הידעלב
 רצחה לא אצוי אוה זא .הנבלה שודק ןמז עיגמשכ קר רעצ תצק ול שי .תותבשב איפא
 ,ךשוע ךורב ,ךארוב ךורב ,ךרצוי ךורב, :הנבלה דגנכ דקורו שרחמ ,ותנעשמ לע ןעשנ
 ?וילע םירבועה םיבכושהו םינטקה וידכנל םאה ?׳'םכילע םולש" רטאיימלו—'ךגוק ךורב
 :רמואו הילא הנופו ,תיבל םיצע סינכהל תכלוהה ,הוח תא האור אוהו !וקחצי אלה
 ךינח ׳ר סנכישכ םג ״! םולש םכילע, :ול הנועו היתפש ןיבמ תננסמ איהו — *י םכילע םולש,
 — אבט אחרי, :ול הבישמ איהו — ״1 אבט אחרי״ :םר לוקב הוח תא ךרבמ אוה ותיבל

"!אבט אתנש
 בש לכה ירה ,הז הליל רבועש ןריכמו הז הלילל םהילא בש *רובדה ךותח״ש המוד.

 .תיבב תקסיע איה .ותקיתש ךותס דיפקמ ןקזהו ,תונדפק ךותמ תקתוש הנקזה .ותוסדקל
."הפ-לע םילחת רמואו בשוי אוהו ,"רובדה ךותח, םהל ןיאש םירבדב תננואתמו

 לכ עודי היהש םופט ,ה ע ר ה ה ש א ה לש המגוד וזיא ונל הארמ הז רופס
 ,השיאםע זוימי לכ הטטוקתה הוח .ןשיהרודהמ וגלש החפשמה ייחב ךכ ,העי ,דש#

 ילבמ הטטק .בירב הליחתמה דימת התיה איהו ,הזל היולג הבס לכ ילבמ ,ךיגה ׳ר
 ייתב יישפנ קופס האצמ אל הוחש רשפא .הבהא ךותמ םימעפלו ,הטטק םשל הטטק ,הביא
 אל םה — יאדול בורקש המ ,וא ,םחורב הזל הז גוזה ינב ומיאתה אל ילואו ,םיאושעו

 ,הז לדבה .השאהו שיאה ןיב וניתובא ושעש יכונחה לדבהה תמחמ ,הז תא הז וניבה
 הב ררוע ,שיאל האשנש דע לארשי תב יגפל תינחורה תוחתפתההו םייחה ךרד תא רגסש
 השאה האצי ןאכמו ;תיתרבחהו תינחורה התולפש לעו והותב ולכש הימולע לע תורירמ
 היגולוכיספה תא ררב אל גרבגייטשש ,לבח .ןשוג אטח לע רסומדפבשל התיהש ,הערה
...הברה ונדמלל הלוכיה ,הוח לש

 טנדנופסירוה רותב ,ה םי ד ו א ב רוגל גרבנייטש אב ותומ יגפל םינש יתשכ
״ , םינורחאה וימי ןמ סנרפתהל וצפח אלמתנ זא ."טייהראוו יד. יקרויויגה ןותעה לש עובק ׳

 שפנ ןוילכבו ,הלוחה רפסמה לע םישק ויה ךרכה ייח םלוא ,תורפסה
 ,רתויו רתוי הטטומתה ותואירב .וירחא בזעש םיחונהו םיטקושה הריעה ייח לע עגעגתה
 ,תונויזחו תונוימד אלמה ,גרבנייטש שיגרה אל תאז לכבו .ןטרסה־תלחמ וב וריכה םיאפורהו
 האנוהה תא ראתל ךכ לכ עדיש ,הז חקפ. .םישדח םירופס בותכל דתעתהו ,וצק ברק יכ
רדאב .(1"הבוטו תכלוה ותואירבש םינורחאה ויעגר רע ןימאה ,םירתא לצא תימצעה

. םש (1
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 ,םישק םירוסיב גרבנייטש תמ שדחל יעיבשבו ,הז העתט־ןוימד םנ זג ח׳סרמ

.ותומ ירחא — הבוזעה ותחפשמלו ,וילחב רפסמהל וגאד הסידוא ירפוסיבתכ
 רואל איצוהל ולחה גרבנייטש לש יתורפסה ונובזע לע םינוממה םיספורטפאה

, . ז • גרבנייטש
 םירועגה־יגבלו םעל ויבתכ לכ יצבוק ע׳רת תנשב

.םיברכ הנומשב.

 תויגולוכיספ תומישר—םה םעל גרבנייטש לש וירופס בור תי^בה ותנוכמ
 עודי עגרב ןרובנ לש וחור-בצמ תא תוראתמ ןה .רתוי וא תוחפ תוחלצומ .גרבנייטש לש-

 םיעבונ וללה םימשרה .אוהה בצמב וילע ורבעש םימשרה תאו ,וייחב דחא
 יעבט םחי םהיניב שי דימת אלש אלא ,תיטויפו הקומע השגרהמ בור יפ לעי

 הנומתל תויהל וחלצי אלו ,םיירקמ ,םיעוטק םה םימשרהש שי .ימינפ רשקו *י
 ,וירובג תושגרה לש יגרדהו ןותמ רורבב קסועה ,רדוסמ גולוכיספ וניא גרבנייטש .תחא המלש־

ומילשהל הטונו דדוב םשור הזיאמ לעפתהל חונה ,"טםינויםירםמיא" אלא _~
 ראתל ודיב ןיא .רויצה ןורשכ ונרפסמל רסח ןכ .םירחא םימשר לע

 יגולוכיספה עגרה תא םיולמה םינוציחה תוארמה לכ תאו הביבסה תא .רויצ רסוה
 חרכומ גרבנייטש .עגרה ותואב וניניעמ תא זכרמ וניא ןכ לעו ,ןודינה

 לטבמ אוה הז ידי לעו /תירקיעה המישרה לע םיידדצ םימשרו םיטרפ המכ ףיסוהל דימת
 ותיטנש דבלמ .בס יפ לע היוקל גרבנייטש לש האצרהה םג .הכרע תיחפמו התומלש•
 םייוצר־־יתלבה • ־ .ז יאנת .םנפל םעט הב תנתונ ,תונרקהל — ןוכנ רתוי וא ,תונשרדל
 םירבד המכ ודי תחתמ איצוהו ,שורדה לולכשה תא ןוגהה ונורשכמ ועגמ ונרפסמ לש•

.וירופס ץבוקל םנכהל םג םייואר ויה אלש
דעכ ויתוריצימ לודג קלח בתכש ,ןושארה רפסמה היה גרבנייטש ים,דליה תורםס

 םג םיפדהו תודגא המכ ד3ע אוה .םי רוענה-יג ב ו םידליה יי
 תומימתל םהב םינורזמ ישומשה רסומהו תינרקחה תופירחהש ,םיבר םיירוקמ םירופס
* .הנוימד ףועמו תודליה
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. (1874-1899} גרברע^פ באן״יכךר$

י ד ו ר ו נ ב ו נ הריעב ה״לרת ירשת ׳טב דלונ נ ר נ ר ע י י פ באז יכדרמ
 המ ןמח ,אכודס ינעו בהלנ יאנק היה ,טחושה ן ו ע ם ש ׳ר ,ויבא .ק ם נ י ל ה ן

 ,ק ס ל י ה בורקה רפכהל ,הסנרפ ךרוצל ,ותחפשמ םע רוגל אצי ונב תדל ירחא
 ינפל חתפתנ ונוימדו ,עבטה יפי לע באז־יבדרמ דליה גנעתה םש .םונח

 וירוה םע בש ,הנש א״י ןבכ רענה תויהב ,ו״מרת תנשב .ונמז
 עברא ךשמכ .דמלמל רסמנ ויבא יפט הרות ודמל ירחאו ,קפנילהו־דורוגבונל
 רענהש אלא ,ארמג םג י״שרו שמוח דמל ;״רדה״כ באז־יכדרמ הלבש ,םינשה
 תומ" לעבל והובשח ויתוברו ,ידומלתה לופלפב ןייטצה אל ןוימדה־לעבו ינטיפה
 -ידיסח לש שרדמה־תיבב ומצע ינפב דומלל גרברעייפ אב ו״ט ןבכ ."םטמוטמ
 םהב ארקש ,םינושארה הלבשהה־ירפס תא וירבח ול ואיצמה םשו ,לבונרישט
 "רדח״ב ויתוברש .שרדמהו דומלתה תודגאו םיאיבנה ירפס םנ .הבר הקושתב
̂  ןועמש ׳ר שיגרהשכו .הלענ טויפו ןוימד רוקמל התע ול ויה .םהילע וחספ
 ואישהלו וראוצ לע םייחה לוע תתל רמא ,״הלבשה״בו ״תוצילמ״ב הנוש ונב יכ
 ןיסוריאה־תירבב ויבא ואיבה , הנמי ה״י ןבב גרברעייפ תויהב ,א״נרת תנשב .השא
 ,שנר־בל תלעבו הפי , הרקמב ,התיה הלכה .הכומס ריעמ רחא טחוש תב םע
.םייחהו הבהאה ימענממ תונהיל רעוג אל הז ללמא םלע םלוא .דאמ הבהא גרברעייפו

 ̂ השק הלחמ הקבד שלחה ופוגבו . ךרדב ררקתה "םיאנתה^ל ועסנב י ות1?חם
ונתוחמל רבדה עדונשכ .ותתימ תא ברקל הריתעה ,ןורגה-תפהש

□18076̂ 11 (1
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 ותיונו וחור יבואכמל םיטוחנ שקב גרברעייפו ,הלבה ןוצר תורשל ,ךורשה תא לטב

היטג וזיא .שרדמה תיבב יאשחב ארקש ,היפוסוליפו רקחמ ירפסב ."□יללצה,
:"םיללצ ה" תא בהאיו ,וב החתפתנ תובצעלו תודידבל

 ...לצה תאו הלילה תא בהוא יננה ינאו ,רואה תאו םויה תא םיבהואה םישנאה הטה םיכר,
 ץוחב ,ותיבל ךלה רבכ שמשה ,לופנל טמה ,ןשיה שרדטה־תיבב בשוי ינאו — הלילב

 בלחה־רנ תבהלש םע עשעתשמו ןולחה תוחול ירבש לע קפודו הרעס תלליב חורה םוהי

 םידמוע תיכה לכ ינפ לע םיצופנה םיברה םידומעה .הנהו הנה וליטמו הקזחב ועינמ ,ידיכ רשא
.דמול יננהו ינפל החותפ ארסנה ,ךותב המבה לע ןעשנ רמוע ינאו ,םירבקה לע תובצמכ

רוא ץיפמ אוה הנה .ארטנה ינפ לע ובלח תורורצ זיתמו הקד הלומהב רעוב ןטקה ירנ
תומא ׳ד יל ביבסמ ףרפרמ רואה ;ךשח יללצ וללח לכ תא אלממו תיבה ינפ לע חהכ

ערתשמו םשמ הלוע ךשחהו ,ןוממשו ךשח תיבה תונפ עבראבו ,ךשחה ךותכ הלועו עקובו
 ,םיעעונתמ םיללצהו .ילוממ רשא תכורפה יצח רע ןוליוכ דרויו לעממ הרקתה לכ ינפ לע

 םיללצה ,םיוחתשט םיללצה ,עעונתמ ולכ תיבה הנה .לצ יבג לע ערתשמ לצו לצ ךותב לפונ לצ

 םישחלתמ המה ,םירבדמ המה הנה ...והער תא שיא םיקשונו תודידיו םולש םירבדמ

 ...המינפ ישפנ ברקב םעילבמ יננה ,םיללצה םע עשעתשמ ינאו ...רבד ןיבא אל יכנאו

 ובחרתי ,רתוי רוע ורדקתי יכ הצור יננהו ,רוחשה םראת לע גנעתמו םתוא ףאוש ינגד

."ינומכ —םיענ דחפו הקותט הטיא םלוע לש וללח לכ ואלמיו וטשפתיו

 יכ ,ושפג־תולש תא גרברעייפל ובישה אל תיתדה הריקחה םג תודידבהו
 תופקשההו ,ךנחתנ םהילעש ,םייתדה תושגרה ןיב תיטינפ הטחלס וב הצרפ
 ,םיגוש םיכרדב הלוחה ריעצה תא ופדרו ומטש םיאנקה םג ד םירפסב ארקש תוישפחה
 ,גרברעייפ לש ותואירב הטטומתהו הכלה ךכ ךותבו .סרוקיפאל ריעב םסרפתנ יכ

׳ םירבעה םירפוסהל עדותה םש .םיאפורב שורדל ידכ ,השרול עסנ ו״נרת ףרוחבו ;

-ויתוחכ תא שדחל ידכ ,חצה הריואב העודיה ,ה טיו א לס ל אצי ץיקה שארבו
רפכב ז״נרת ףרוח תא גרברעייפ הלב ןכ לעו ,ונטמ התפרה אל ותלחמ םלוא •־

דבעש ,ןקז טיח אצמ הז דרוב םוקמב .קסנילהו־דורוגבונ תברקב ,הקבוכיצ
 ררועש רבד ,(1םיטסינוטנאקה ייחמ ול רפסל הברה זלהו ,יבילוקינה אבצב

/רטושה בקעי" ,ןושארה ורופס תא "הריפצה״ב זא סיפדהל ותוא יןועארהורופס ;
 תינש גרברעייפ עסנ ז״נרת ץיק שארב .רסוב אלא וניאש

עטק וא ,"לגעה" ורויצ תא "חלשה״ב סיפדה זאו ,הטיואלסל ^
 רחבש יתורפס-יונכ ,״ןויטד-לעב ינפח# לש ויתונורכזמ י י' *

.ויתוריצי בורל ול ;

תתבש ןוכטמ הליפשה שמשה .םינש עשת ואלמ םרט דועילו ,ץיקה ימי זא םימיה,1
הטכט הכילשה ,"ונדטלט, תא םילכהל ומכו .לפאה ׳רדחה, לא תורעובה היניעב טיבהל>

 ץוחכו ...ומיערה ןעמל דחה ונקזב הינרק ךבסתו ,ךלכולמה ולש "ןטק־תילט״ה לא געלכ

,ןיכפושה תלעתמ הלועה דאה אוה האנ המ !הטש םיעושעשה םיבוט המ ! םיענ המו הפי המן
שפר ירודכ םישועו רפעכ םיקבאזוטה ,המש התע םילגלגתמה םירענה המה םירשואמ המו^
בשוי אוה !תונח עיי אל אוה ,רזכאו השק אוה יברח לבא! שמשב םתוא םישביטו|

לא .דקבודטו .דחל תנותכה ,ארמגה ינפ לע םיפטונ העיזה־ילנא !הנושו בשוי !רמולו]

...דנושו רמול ,הנוש יברהו—וורצ לוקה ,באוכ שארה ,תודבכ םיריה ,רועה

רדעה הנהו—הצוחה חור־רצוקבו תלהבב םיאצוי ונחנא ...אוה םנ ףעיי טעמ דוע ךא

.ילוקינ יטמ אבצל םיחוקלה םירענה (!
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 םינברכ .תימצע חרכהבו תעדה בושיב ,שארב םיכלוה םידבוכמה םישיתה ,ונתארקל
 "ןתח ינפ תלבקל ,היצמ לש "החמש" וזיאל '.'םיטושפ םישנא, םע םתכל תעב ריעה־יבוטו
 שיא ,םיחייסהו םיריזחה ,םילגעה ,תורפה םהירחאו םיזעה םהירחא ;תמה תיולהו הלימ־תירב
 . הנחטה ןיב םיברעתמו םיללובתמ ונחנאו ,םימשה בל דע הלוע קבאה .והנחמ לע שיא
 הגהו . ..ןדיחפמו ןליהבמ ,תומהבב הרט קרוז הז , זע יבנ לע הזו שית יבג לע בכור הז
 .הארטל דטחנ לנע ויפתכ לע אשונה ,העורה ןימיל הנחטה הצקב תכלוה ונתארקל ונתרפ
 .'תרבועמ״ איה ונתרפ יכ .תחא אל ימא הדיעו רבכ יכ ,'רוס,ה תא עגרכ יתנבה יכנא
 לנעה תא אשונה ,העורה ירחא יתטבה! שפנה ןוילכבו ,הצק םורמ דע זא העינה יתחמש
 לנעה לע דדומתהל ,וירחא ץורל יתצפח יבל לכבו ,יבא תיבל רשי ופתכ לע הפיה
... ? החנמה תלפתו ? יברהו ? השעא המ ךא .הבהאב יפ תוקישנמ וקשנלו

 ,תיאר ול, :לנעה תדלוה רבד ינורשביו םינטקה יתויחאו יחא יתארקל וצר התיבה יאובכ
 ויריחנ תא ,בחרה וחצמ תא תיאר ול ,הז לנע האנ המכ—וחא הפ םלכ ילא ורמא—,ינפח
 יתלכי אל יכנא ...תיאר ול ; תואלמהו תומודאה ויתפש תאו הכוראה ונושל תא < םיבחרה
 ינפל יכרב לע יתערכ ,תפרה לא יתצר חור־רצוקבו ,םהירבד לכ תא םתולכ• דע קפאתהל
 ותוא יתאשנו יתועורו לע ויתחקל ןכ ירחא .דחא דחא וירבא לכ תא ידיב יתששמ ,לנעה.

 יתחנהו םידחא םחל יתותפ יתררפ הטש .רנה רואל וילע טיבהל לכוא ןעמל ,לושבה־רדח לא
 ,ענרכ זא יתרכה יכנא .,תובידנו ןוצר טבמב ילא טביו ,ןובאיתל לכא אוהו ,ונושל לע םתוא
 לבט הבוטל ינלידבה יכ ,יתא עעורתהל ויניעב ינא הוש יכו לגעה יניעב ןח יתאצמ יכ
 . בוהאה וטבמ ינ1ל יתינפ רשא לכ לאו ,ילא ךא וטבמ תא ןנוכיו ,יתויחאו יחא ,םידליה
 יבבל לכבו ,הפיה לגעה לא ,ןואנב הלוהמ ,הקזח הבהא ישפנב זא יתשגרה יכנא
" .הבהא תחת :הבהא ול םלשלו לגעה תא בוהאל יתרכמתה

 .לגע הטילמה הרפה (1 !דנ אב—התיבה ואובב ברעב יבא לא ימא הרמא—ןכ הנה—
■ .תבהא רשאכ תבשה םויל ילצ רשב ונל היהיו לגעה תא טחשנ אבה עובשב

.הדרחב יתלאש— ? הזה םיענהו דמחנה לגעה תא יטחשתיכ ןכתיה ?ימא ,ןכתיה—
 —םישנא תרבחב הלאה םירבדכ תרבד ול . ךנה רעבו ליסכ דוע !ינב ,רענ ךדוע—

■ . קוחצל תייחו
 תא יתוארבו ,יבבל למחמו יניע דמחמ ,לגעה תא רקבל לושבה־רדחל םעפה דוע יבושבו

 הבר הבהאבו ,תועמד יניע ונלז—םימחרו הנינח תשקב תוקיפמ ומכו ילא תויוטנה ויניע
 ויתקשנ ינאו " וראוצ לע ופטפט תומחה יתועמדו ,ורוע תא יתששמו וילע יתדדומתה
.דוע יתיכבו

 !ז הטיחשל ? םלועל אב אוה המל הז לגע ...תובר תובשחמ יתבשח—הרכזא—הזה הלילבו
 ידכ אלא םלועל אב אל םאו ? טחשי הסל ,םיענהו הפיה ,הז לנע ? טחשי עודמו
 הזיאב תלפוקמ (גאצמוא תוארבהל היה לכי אלה ,ךכ לכ האנ אוה הז עודמ ,טחשהל
 תא טוחשל טפשמה הל ןתנ יס ? וטחשל ימא רמאת הז עודמ ? וידו—תע לש טוטרמס
, ...?הזה הפיה לגעה

 לע הבוטל יטא בל תא ךופהי יכ ,"םגד לעב ריאמ יבר, תפוקל תוטורפ י׳ח יתרדנ
 אוה הנה ...ודיב וניכסו וילע דמוע טחושה ,דוקע לגעה הנהו—ימולחבו .ןשיאו—לגעה
...קנזמ םדה ,םכרפס לגעה . ..טחוש

 תא ,יבבל תהמשל ,יתאצמו ,תפרה לא הנושאר יתצר , יבכשמ לעמ ימוקב ,רקבבו
 תקקלמ ,הבהאכ וילע תקפרתמ ומאו ׳ םיקו יח ,טקשה תולשב בכוש ישפנ הבהאש לנעה
."תורוש תורוש תורצקה ויתורעש תא תרדסמו ובנ רוע תא הנושלב

.יח רשיכ (2 . בוס לומ (1



341 . חשדחה ונתורפס

 חקמ לע דמוע חבטה תא אצמ ,התיבה יגפח בושב ,ברעב תרחמה םויב
 וררועתנו ,הרעסה השדחתנ ובלב .ורועו ורשב ימד ומא םע בשחמו לגעה
 ? הזה הפיה לגעה לע םחרל רוסאש ,ימא הרזנ עודמ :תוקיצמה תולאשה בוש
 ...?רזכאתהל רופאו יה־לעב לע םחרל הוצמ יכ ,תחא אל הרמא איה ןה"
 ,לגעהב םייח חור תחפנ עודמ ,ךדיב םהינש לגעהו ימא ןה ו םלוע־לש־ונובר■
 ןה ? ותדלל ינימשה םויב תמש ןטקה יחאו ...! ? ותימהל ןוצר תתנ ימא בלבו

 ךכ יכ ,םימשה רפסב ובתכ ןטבב ותריצי ינפל רוע יכ ,שוריפב ימא הרמא וילע
 םויב הלזגנ ינפח לש ותהונמ ״? םדא תראפת לבב ארבנ הז עודמו ,היחי ךכו
ךלוה ךכ ךותבו .הטיחשה םוי ברקש הדמב הלדג ובל־תקוצמו , הלילבו;

ץ ר אוה קוחרמ יתוא ותואר ידטו (תוקדהו תובוראה וילגרב ץשקט ,םויל םויס לדנו לעה,
.דחאכ קחושו הכובו תישירח החנאב ולבקמ יננה ינאו . בבל בוטמ ענתשטו דקרמ .ידננל

 תעה , םיברקו םיכלוה םיארונה םיעגרה יכ האור ינאו .ינימשה םויה אב .אב ארונה םויהו

. רבדה ארונ ...הברעמ תדרוי איה הנה ...הלועו הלוע איה הנה שמשה .ןוזסחב הצר
 םעשמ יבל תאז לכב לבא ...טחשיש רששא יא ...טחשי אל יאדוב . טחשי אל לנעה יכ ינא עדוי

ה שע; וראוצ וא ץצופתי ןיכסה ...וליצהל ואובי םיכאלמה ...ותרזעל ודרי םיטשה יכ .ינא עדוי ן יכ
 יא רחא ןשואב ,הש^י םנ לבא—ףרוע־תשק איה ימא :טלפמ ןיא עבטה ךרדב ...שיש
 לכב ...םנה לעב ריאמ יבר תפוקל הברה יתרדנ יכנאו ,דאט דע הפי אוה לגעה ...רשפא

- ...רודנל יתיברה העש

 יתובשחט ,ויטהי יתושנר ,עסד ת'אלם יניע ,יב םעפמ יבלו ...עדוי יט—תאז לכבו
־ םנ ,יברה תא לאשא אל !אל ." עדי אל יברה םנ . רבדה בשיל :השק ...בושו אוצר תוצר

* ...ינארקי ליסכו ילע קחשי ,יפאכ < אוה

, ״...טחשנ לגעהו

 וניא ,םימודק םיטפשממ ישפחה ,י נ פ ח ־ רענה לש יעבטה ושוח״ יחהן םדאה
לגעהל הבר הבחב ברקתמ אוה .יחהו םדאה תויבז ןיב ןיחבמ * י י

 דמע ינפה .ויחא לש תתואמ ולש םויקה־תוכז הערגנ עודמ ןיבמ וניאו ,הפיה;
 ,ירקמו יטרפ שגר אלא הניאש ,הלמח ךותמ אל "םייח ילעב רעצ" תטיש לע
 ן ו י נ ה ה חכב אלא ,םיגשומהו תופקשהה יפל הנתשמה ,קדצה םשב אלו

 ונתנ עודמ ? ךכ לכ הפי אוה עודמ—הליכאלו הטיחשל דמוע לגעה םא :יעבטה
 שגר לעב לכ לקנב עינמ הז טושפ טפשמל ? תוביבחו םייח ,םישוח ,םירבא ול•
 ןמ ירוטלוקה םדאה תא ריזהל ופוס ילואו ;םייחה■ ילעבל ברקתמה ,תולכתסהו

 חצני — לכב חצני ןוינחה םא ,רשב תליכא לש םודקה יארפה גהנמה
 .. הזב םג

 דעב ול םלשש יפ לע ףאו ,ויבא תיבב גרברעייפ הלב ח״גרת ףרוח חא
 לחה ריעצה רפסמה .תד ינינעב תוטטקה םהיניב וקספ אל החוראו קעס
 דסיו תימואלה הדובעהל שידקה ונמז רתיו ,תונוש תופש הקושתב זא דומלל
 עסנ אבה ץיקבו ותלחמ תא ריבגה הזה ברה למעה םלוא .תינויצ הדוגא וריעב
ז״קר בידנה יכ ,תירמח החור תצק גרברעייפ אצמ איהה תעבו .הטיואלסל בוש



גרברעייפ באז יכדרס3׳.?

 קוסעל ףיסוה אוה .הנטק תישדח הכימת ול בצק יק צ וס יו
 תוקלה ."ברעב, הפיה ורופס תא "חלשה״ב םיפדיו ,תורפסב *'בימ"

."ןוימד לעב, ינפה לש ויתונורבזמ אוה םג
 לכ יכ-םירהצה • תחורא לוכאל יתכלב "יבר״ה ילא רמא—בלח־רנ ךתא אנ אבה״—

 ,• ברעב דומלל (״ךל ךל״ השרש ׳א םוי אוהו םויהמ םיליחתמ ״שמוח״ םידמולה םירענה
 ריאהל בלח-רנג עובש לכב איבהל וילע יכ /׳שמוח" דמולה רענ לכ אנ עדי האלהו םויהמו
.״התיבח ברעב םכבושב ךרדה תא ריאהל םכתא ואיבה םיסנש םג ;תונחלשה תא םכינשל

 ידטיענ המ—םירהצה תחורא לוכאל יתיבל יתכלב יבלב יתבשח—ברעב דומלל לחא םויה,
 לדניירב יתויחאל םנ (יננה לודג יכ ימאל רם<< התיבה יאובב םויה !תאזה הרושבה איה
 המ .הנה דע רשאכ םיעוצעצב דוע ןהמע עשעתשא אל יכו ,יננה לודנ יכ רמא הק׳הרשו
״! לודנ תויהל רבדה םיענ

 םיננועמ םיטשה ,"ראוצה דע, ץוחב ששרה .םיברעה־ןיב הרדחה םוי םוי בושל יתולחה
 תחת חוחש םיכלוהה ,םיבשו םירבועה ינשב םעזב םיכמו חורב םיאשנ םיקד םשנ יפטנו
 תוטבחתמ םילענה 5 תוצוח טיטו םיטשנ יט ואלמתנש ,םייולבהו םיעורקה םהישובלמ לבס
 ינש לע םישורש הקומע הנאד לצו רדוק ןוני הטעס ,יששרה ןמ האיציה דאמ דע ןהל השקו
 ־הואתט אוהו , הנות אלו החמש אל שיגרמ וניא בלה ,שואי םיעיבמ םינשה ,םישנאה לב
 .ךומנהו חלה ,לשאה תיבח לא םלש אובלו ששרהו הצבה תא הרהט דע תוצחל ךא ףאושו
 ,הצוחה טיבהלו ןולחה לצא רשא לספסה לע ״רדח,ב זא דומעל דאמ יתבהא ינסח ינאו
 ;רטמה םהילע תדרב ששרה ימנא ינש לע םילועה תועובעבאהו ףצקה לע טיבהל דאמ יתבהא
 םיצעה תורזגו םינבאה יקולח םע םחכ לכב םימחלנה "םימוגעה םישנאה ינשב םיבהל יתבהא
 "םילשכנו םיזחאתט " םידכלתמ הסהו—םישנא ינש 'םהילע שגשהב ״ תולשמל הנאו הנא םירוזשה
 "םירבקב םיתב ,םישנא יללצ ,ששרו הצב .םהינש םנ םיטעשלו ,לשונ םהמ דחאש דע
...םיבברועמ'גלשו םשנ ,תויכוכז ירבש ,םיחל םינבא יקולח

 םע טעמ חחושלו טפנ תונקל הכלה "תינבר,ה ,ללפתהל ךלה ייבר״ה ...םיברעה ןיב
 ,ץוחכ הארונ הטלע ,רבנתמ ךשחה .םתיבל תוקוניתה תא תוולל וכלה םינגסהו ,היתוריכמ
 ,הטטרו ךשח תיבבו .הטינש תיבה לא ןולחה ןמ ישאר תא בסמ ינאו ,םימלענ םיללצה
 תורעש ,ירשבב רבוע דער ...הזב הז םיבבחתמ המהו ,לגעמב דחי וצבקתה םידליה
.םידליה תרבח לא ינא םנ שננ יננהו ,ןולחה לצא דוטלנ דומעל ינא ארי ,הנרמסת ישאר

 יצחב םאתש רוענ אוהו ...״ :בצע לוקבו טלב רשסטו הלגעמה ךותב דמוע דחא רענ
 ריאי ׳דוםע,ה לע קלודה "דימתה רנ* .לודנה תסנכה־תיבב ןשי והנה יכ ״ האורו הלילה
 ןואשהו ,קוחרמ עמשנ לודנ ןואשו ,לודג רוא תיבה אלמתנ םאתש . תיבה תא ההכ רואב
 .םה הנה ... השל השמ ״םיתמ״ אלמ תסנכה־תיב !םיהלא ׳ה ,ההא ...ברקו ךלה ךלוה
 ־ןורא" לא םישגנ הטה ...םיללשתטו םיעעונתמ , םידמוע ,םינבלה ״םהיכירכת״ב םידמוע
 דוטעי"—הנורחאבו ..."!ןהכ דומעי" :ארוק םהמ דחאו ,הרות־ירשס םיאיצומ ,"שדקה
 רבא עינהל ארייו ,לספסה לע ץע לובכ בכוש אוהו ...!ריטפמ ,םנורג יברב חרז ןתחה
 דומעי" :םעפה דוע ארוק לוקהו ,וידי תושכ יתשב וינש תא ריתסמ אוה ...ףעפע דינהלו
 הטה ...וילמ םידמוע "םיתמ״ ינש הנהו ...ףלעתמ אוה—״!ריטפמ ,םנורנ יברב חרז ןתחה
 ,הרסננ םרט דוע הלשתה ...הרותה־רפס ינשל ותוא םידימעמו ג הטבה לא ותוא םיאשונ
 "םיתמה" ,לודגה רואה רס הנהו■-תלדה לע םימעש שלש קופדיו ,"תוצח" ךורעל אב שמשהו
״...םיללצו ךשח תיבבו ,ההכ רואב רעוב ״דימתה רג״ו ומלענ

.עומשל הטה םיצפח ,תוחותפ םהיתותפשו םירטוע םידליה לכו .ורופס תא הלכ רענה
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 גוזב הז םיזחוא ונחנאו , רתוי דוע תצוקתמ הדונאה ,דאס לודנ דחפה .ףוס ןיא דע עומשלו

 רשא תמה וא דשה םע עוער דעכ שיא םוחלל וגא םיצפח ומכ ,דחי םיקבדתמו

."יבש ונמס תובשל אובי

 הבש ךכ ךותבו ,םידשו םיטהלב "תוישעמ" רפהל םיפיסומ םידליה
 ןמז םידמוע םידליה .תונוימדהו דחפה תא חירבהש ,רנה תא הקילדהו תינברה

 םה ןכ ירחאו ,םאתפ רואמ תובאוכה םהיניע תא םיככוח ,םימהדנכ המ
 םבל תא םידעוס םידחאו ,םיבירמו םיחחושמ םהמ םידחא,, .תיבב םירזפתמ
 ,םירהצה תחורא ירויש ,ןמוש ,הניבג ,האמח ,הולט“גד תכיתהו םהל תפב
.ןחלשהזשארב ובשיו וינגס ינשו ״יברה״ .םג ובש .הנהו .״המודכו

 לע םיבשוי םידליה לכו ,ןחלשה לע ״יברה״ ינפל חנומ ריעה תועוצר לעב טבשה״

 .םידליה תולוקו םינגסה תולוק םע דהי ללובתמ "יברה" לוק .ןחלשל ביבסמ םילספסה

 ןחלשה לע חנוה אל דוע טבשהו ,הכוב אוהו ,הכומ דחא רענ הנה .לודג ןואשה .םיגונעה

 ׳ םידליה לע סעוכ אוה ,ארונ ףצק תוקיפמ ויניעו םיטמקתמ וינפ ,היוטנ ״יברה״ די רוע .

 אלמו ארונ םלוע ארבש םיהלא ןוצר לעו טבשה לע ,ןחלשה לע ,תינברה לע ,םיננסה לע

 ׳יברה" .השמח ,העברא ,השלש ,םיכוב םידלי ינש הנהו םידחא םיענר רוע ...הזכ זגור

 שמוחה ...ינשה רבעהמ םיקעוצו םידמול ,םיכמ םינגסהו ,הזמ רבעמ קעוצו דמול ,הכמ

 ךתדלוממו ךצראמ ךלנ ךל" : םיהלא תדרחו הנות האלמ הלמ לכ ,םויא בצע לוקב ךפתשמ

 גלש ,םשג ,הארונ הלפא ץוחב !תכלל התע ארונ המ ...״ךארא רשא ץראה לא ךיבא תיבמו

...וב בשונ רזכאה חורהו עורק דגבה ,חלו רק ריואה ,שפרו

 הלוע תרחא הרובחו ,לספסה הצקב תבשויו תדרויו ״יברה״ ינפלמ תרטפתמ תחא הרובח

 רדוק ןוננו תוקעצו תולוק ,תומולהסו תוכמ םעפה דועו .״יברה״ ינפל לספסה שארב תבשויו

 םידחא ,סיקהופו םיקהונ םינגסה ,עגיו: ףיע "יברה" ,ןטקו ךולה ךלי ןואשה ...יכבב לוהמ

 הוטו קוחרמ רונתה לצא תבשוי תינברה ,םהידי יליצא לע .טעמ טעמ םימנמנתמ םידליהמ

 אלממ דחא ריבכ ןוצר ךאו ,שנר־יאו*םייח-יא .,העיגי ,תופיע אלמ ולכ רדחה .קמזופ

 םיעגרה תא םינומ ונחנא ...התיבה בושלו "רדחה״מ הרהמ דע רטפתהל :ונבבל תא

 םינגסהו "יברה" .אל וא ףכת ונחלשל ותעד םא וינפ תועונתב ןיבהל *יברה" ינפב םיטיבמו

 לכו ,ןחלשה ירוחאמ םיפחדנ םידליה .הלודג העונתה ׳.ןחלשה ינפ לעמ םיאצויו םימק

 ןושש לש רוא־קרב תוקיפמו תוצצונ םידליה יניע .לספמה ןמ הלחת תדרל ץמאתמ דחא

 םיריעצה תובבלה .החטש בורמ םיענתשמו םידקור ויה ״יברה, לש וארומ אלולו ,םייחה

 ...תומיענבו הבהאב והערל טיבמ רענ לכ .הלאל הלא םיעוגעגו הזע הבהא התע םישיגרמ

 ,םהיראוצ תא תובע תוחפטמב םיפטעמו בטיה םהידגב םיסכור ,םידליה תא םישיבלמ םינגסה

 .םדבל בוחר בוחר ינב םתוא םיגיצמו םהיתואפ תא םירדסמ ,םהיתועבנמ תא םירשימ

 וינפ ...ונילעמ רס רככ ודחפ לבא ,ונילא טיבמו ןחלשה לע ןעשנ דמוע "יברה"

 רמאיו רוהאו םינפ דרנתי עגר דועב יכ םידיעמ ,תינברה לומ םינוכמה ,םיטסקתמה

״...!יננה ףיע ,ןושיל ץפח יננה ,ברעה תהורא יל ינת ,הפיצ, :םנמנתמכ

 ונה ,דאמ לודג ךשחה ...הצוחה שער לוקב םיצרפתמו וניסנפ תא םיקילדמ ונחנא

 םעזב הכמ ,גלש וא םשנ אוה םא ךשחב וריכהל השקש ,חל רמוח הזיא ,רוקמ רמס

 ,קומע קומע םידרויו ראוצה־תיב ךרד םיבנגתמ םירחא םיפטנו ,תואופקה םינזאהבו םינפהב
בל םישי יס ךא ...דאמ הדבכו השק המחלמ התע תומחלנ םילגרהו ,הטמלו הזחה דע
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 םישחור ,החטש לוקב םיננרמ םידליה ? חטש בלהו האלמ שפנהש העשב הלאכ תונטקל

 ךלוה הנחטה .תודידיב םיבירמו םיזגרתמו ,שפרה לא הלסטה ןט הבהאב הלא תא הלא

 לינ תעורתבו ןואש לוקב הריבחה תאמ םידליה דחא רטפתט םעפב םעפ ידט ,ןטקו ךלה

 הטטד .בוחרב דדב יתראשנ ינאו ,הקספנ הנרה ,הפסאנ החטשה .וירוה תיב לא םנכנו
 אלטה ,ארונה םלועהב לילה יטדב דדב יל ךלוה יננה ..,ןנוקמ חורה .הטלע־ ,המויא

 ...!חרוז רוא ןולחב ...יבא תנוכש תיב חנה ...םינעוצו םיפשכמ ,תוחורו םידש ,םיתמ

 !בוט ברע :ארוק יננה חטשו זלע לוקבו ...תיכה לא ץרפתמ יננה ינאו ,החתפנ תלדה

 רואב תיששע תרעוב הינפל דמועה ןחלשה לע ,םחה רונתה ינפל שנרר לע תבשוי ימא

 ־תסירע היולת ןחלשהל ךומס שגרדה ינפל .ןבלה־ילכ תא תנקתמו תרפות איהו ,ההכ'

 איה :הסירעה תא ענענל יושעה ןותהתה לבחה תא הילגרב תענענמ ,ימא ,איהו ,םירצנ-

 ינפל תבשוי ,ל ד נ י י ר ב ,הלודגה יתוחא ן ל י ר ד נ ם ,ןטקה יחא תא התע תנשימ

 תככוש ,ה ק׳ ה רש ,הנטקה יתוחאו ,תואקסזופ תווטל תדמלתמו ץע לספס לע ימא

 רבכ יכ ,הינפב ריבמ יננה ךא ,רבד יל תדנמ הניא ...ימא ...תמנמנמו יטא יכרב לע

 אנ הדיגה ? ינב ,רדחב םויה תדמל הט ? ינפה ,ךל םולשה —.םיניע־ןוילכב יל התכח

 ,לבא — .ןמושב םחל תפ ךל חרמאו יננה —!בער יננה ,ימא ,ןכ — ?בער ךנהה ,ינסח

 ישפא יא - . תפה תא םהב תסלל םיסנא ךל אה ,ןכ םא — !ןמוש בהוא ינניא ,ימא

 ירפס ,ימא , לבא —... 1 ? ךל ןתא ישפנ תורצ תא וא ,׳ךלס ינדעמ, ךל ןתאה - .םיסגאב
״! ןמושב םחל תפ לכאו ,'הפי השעמ, יל אנ

 .םהלתואתו ,היחא ןוצר תא אלמתש .תננחתמכ תמאכ היניע הנתנ לדניירב םג
 "השעמ" רפסתו ,הבל לא הק׳הרש תא הצחל ,ןשיח לירדנס ינפב הטיבהו החש איה
 ,(,״ןסכומ״ םנ בשי וירוה וב ורגש רפכב .הנקזה-המא יבא לש ותודלי ימיב הרקש
 קסעו ורדחב דדובתה םימיה לכ .שודקו םיהלא־ארי ,לודג ןדמלו ינע ,ףסוי יבד
 "תורימז" רישל והוציו',רפכה ןודא ,״ץירפ״ה והארק םימעפלו ,הלפתו הרותב
 ב יל י ב ר ,שודק חרואו םויה יהיו .וינפל דוקרל וא ,״םיארונ םימי״ לש ״םינוגג״ו

 יכ והכרביו ;ףסוי יב ר תיבל הרקנ ,בוט“משדלעבה דימלת ,ם'ה רש
 ,רשיהךרדהמ ותוטהל ץמאתיו וב ויניע ןתי (2 לאמסש אלא ,שודקו קמל ןב דילוי
 רבדה עדונשכו ,םיהלא ךאלמכ ראות-הפי ןב ףסוי יברל דלונ• םישדח העשת רובעכ
 עמש" :ול רמאיו דליה יבא תא וילא ארק ,לודג ףשכמו םינביךושח היהש ,'ץירפ״הל
 תאשל תדלי רשא םיברה ךינב ךל םיטעמה ,(״ץירפ״ה ותוא ארק ןכ) ה קש מ ,אג
 - .״והכנחאו ידי לע והנת ?ךומכ הזבנו ינע הזה הפיה ךנב םג היהי המלו ? רוסחמו ינוע
 ,ערוצמ ,לזאזעל ךל"־־"... יננה ידוהי ןה-הררחב ףסוי יבר רמא-םרה ינורא ,לבא,,
 תמלש אל רשא םינשה הנומש דעב םמ יל איבת םימי תנומש דועב ... ךתודהי םע
 .״ירצחב רשא רוכה לא ךינבו ךתשא תאו ךתוא ךילשא ףסכה תא איבת אל םאו ,יל
 תא וילא חלשיו ,הכומסה ריעב רבועה ,בוט־םש-לעבהמ הרזע שקבל ףסוי יבר ךליו

 םהילע הוצ םנ ,״הלימ-תירב״ה ינפלש הלילכ דליה לע רומשל ידכ ,ביל יבר ודימלת
 סינכה יתלבלו ,ןשעה־תובוראו תונולחה ירוח תא קקפל ,תותלדה תא זא רוגסל

.התיבה שיא
 "תועבשה" השע ם׳הרש ביל יבר .תדלויה רדחב ףסאתה 'ןיגמה״ . אב אוהה הלילהו,

 תדטש״ב וילע שחליו תדלויה תטס ביבס בוט-סש־לעבה לקמב "לוגע, שעיו "םיסורצ״ו

*דבכו השק הסחלמ םויה םוחלל וגילע יכ ועד" :רמאיו םיבוסמה לא ןפיו .״םישודקה

.האסוסיד תוחירו םידטיה •ןלב ,!םשה (8. 2ן4וז44ז0עיי :הגונה הש (1
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 רפסב וארקו "הנשמ" ודמל , הלילה לכ םירוענ וייד !וקזחתה ,יחא ,ןכל ...דאס
 ךא ,הזה הלילב ועמשתו וארת הברה .ענר ףא םכירפסמ סכיניע ומילעת לאו ,״רהוזיה.

 ,ץירפה םשב • יחתפ״ :תלדה לע קפוד לוק הנהו ,רבדמ אוה דוע ...״וארית לא .
 סא ,םיזבנ םידוהי ,השק םכרסיי ץירפה !ץירפה דכע ינא !וחתפ.........חתופ ןיא לבא — ! וחת.ם
 לוק םעפה דוע הנהו ,תחא העש הרבע• .הימוד ... חתופ ןיא לבא — ״! תלדה תא וחתפת אל
 ינא אלה י הקשמ ,ינריכת אל םאה !תלדה תא חתפ ,הקשמ !וחתפ״ :תלדה לע קפוד
 ןיא לבא 'י... !תלדה תא חתפת אל םא ,םיחל םיטושב ךרסיא רחמ !חתפ . הקשמ !ץירפה
 םישנא ןומה לוק ,קוחרמ עמשנ דאמ לודנ ןומה לוק הנהו ,תחא העש דוע הרבע ...חתופ
 תא חתפ ,הקשוי" !תלדה לע הקזחב קפוד לוק הנה ...שערב תיבה לא ברקו ךלה םיכלוה
 עודמ ,הקשוי ,ךל המ !הקסוי״—.חתופ ןיא לבא—״!ףרש־־ןיי תותשל םיצפח וננה !תלדה
 חמש ...!תלדה תא רובשנ ןפ ףרשךיי ונל ןת ,תותשל םיצפה וננה ? תלדה תא חת.פת אל
 ףרש־ןיי !ףרש־יןיי ןת ונל ךא ,ךשפנ תואכ ,ריעה ןמ תאבה רשא ,"ךידוהי" םע ךל
 םה הנה ... ״! ןבא לע ןבא ךתיבמ ריאשנ אלו תיבה תוריק רקרקנ ,אל םאו ״ הקשוי ,ןת
 םהב םיכילשמו תונולחה הסכמ תא םיערוק םה ,רבשתו טעמ דוע ,לודנ חכב תלדב םיבס
 העש דוע הרבע .חתופ ןיא לבא —ויכשוי לע תיבה לופיו טעמ דוע ,לודנ שערה ...םינבא
 םילגרה תא תכשומ איה ...!האלפנ המ ,יוה ,הניגנמהו ,קוחרמעמשנ םינגנמ לוק הנהו ,תחא
 תולזונ םיניעה ,קפוד בלה ,ןורכש ואלמנ םישוחה לכ ...םינגנמה תארקל ץורל הקזחכ
 יפל הרזו המיענ הצורמ ץר םיקריעה ךותב סדה ,ןהילאס ומכ תואשנתמ םילגרה ,תועמד
 תוגהלו םהיתומוקמ לע תבשל םיצפח םיפסאנה ,הברקו תכלוה* הניגנמה ...תולוקה תדמ
 תבשל זוע םירזאתמו םיקזחתמ הטה ." הילא םתוא תכשומ הניגנמה לבא ,"רהז"ה רפמב
 תולהובמו תופוחד תוצר תודוקנ יפלא ,תוהכ םיניעה ...תבשומו תכשומ הניגנמהו ,םטיקמ לע
 שעגתמ בלהו ,החונמ שקבמ אוה ,םדרנ חומה .םונל תוצפח םיניעה ...םיפעפעה ינפל
 איה הנה ,־הברקו תכלוה הניגנמהו ...הואת בורמ םיסיסרל ץצופתיו טעמ דוע ,םייח ץפחו
 רפסב םיארוק הסהו ,בצע תניגנמ העמשנ עגר ; תונולחהו תלדה ירוחאמ ומכ העמשנ
 רפסב םיארוק סה הנהו ,הזילע הניגנמ העמשנ םאתפ ן עמד תודרוי םהיניעו "רהוז,ת
 תובבלה ...םיבשומו םיכשומ תולוקהו ...ויתחת שיא םידקורו ליג בורמ םיקחשמו "רהוז״ה
 י רוסא—לבא .םיאלפנה םינננטה תא תוארל ,עגר ךא תאצל םיכשמנו םיעונענו תומיענ םיאלמ
 "תועבשה. השוע אוה — עסשי אל ולוקו תוענ ויתפש ,לקמה לע וחכ לכב ןעשנ דמוע ביל יבר
 *־םש־לעב לארשי יבר םשב" :תלדה לע קפוד לוק םאתש הנהו ...הלדח הניגנמהו ..."םיפורצ״ו
 לכא ...לחלחתיו וינפ תא הוע ביל יבר ...׳ןייסה״ ןמ דחא .ארק — ״! יננה,—״! וחתפ ,בוט
 ףוטחיו ,תדלויה תטמ דע ץריו ,תיבה ךות לא ץרפ רוחש לותח :דעומה רבע רבכ
."םלעיו—דליה תא

 םויבו ,םיחל םיטבשב םישטח והוקלה "ץירפ״ה רצח לא רקבב ףסויי יבר אבשכ
 "הפי יהיו ,"ץירפ״ה תיבב לודגו ךלוה דליהו .רפכהמ השרוג ותחפשמו ׳ תמ תרחמה
 ,הגש הרשע-שלש ול ואלמ םרטב םלוא ."תומכח עבש, לכב יקבו אילפהל םיגיע
 ןקזה ארק-ינא ךיבא" .וילע דמוע ,עוצפו הלוח ,ןקז ׳דישז, הנהו ,םלוח אוהו
 ...גרה ,ךיבא ,יתואו ,תדלויה ךמא קיחמ הקזחב ךתוא קשע ץירפה —הגעגה
 "ה תא דובעל ביוחמ הגש הרשע״שלש ןב ידוהיו ,הגש הרשע־שלש ךל ואלמי םימי דועב
 ,ץקייו — קעצ ,לחלחתה רעגה .״ירחא ךלו ,יגב ,המוק .השודקה ותרותב קוסעלו
 ,והכיו רעגה לא תיגש ןקזה הארנ אבה הלילב םלוא ,והלטביו םולחה לע קחש "ץירפ״הו
 ינאו ,התא ידוהי״ :ארונ לוקב ארקיו ,ורשב רוע תא וינרפצב ערקו ויתורעש טרמ
 ,רקבב ישילשה םויב רענה ץיקהשכו ."עגרכ ךתימא ןפ ,ירחא ךלו המוק ,ץבא
.שרדמה-יתיב ןתפמ לע םורע בכוש אוה הנהו - האר
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 אורקל םידחא םימי ךשמב והדמליו ,ותיב לא בוזעה רענה תא ףסא ברה
 לכי אל ברהש הרותב ךכ לכ רענה לדג הרצק תע רובעכו ."שמוח״ב ןיבהלו ׳רהס״ב
 ול ןתנ וילעמ ודרפה םרטבו .םדרטשמא תבישיל והחלשיו ,ודמלמ תויהל דוע
 תא םש רענה .ול ברואה ןטשה ינפמ ךרדב וילע ןגהל ידכ ,והטמ תאו עימק ברה
 ילב לודגו ךובס רעיל םנכנ שמשה אובכו ,הקותרה ךרדב ודבל ךליו ומכש לע ורוריב

 רמאיו ומוקלימ תפ איצוה ןכ ירחאו /בירעמ,,ו ׳החנמ, ללפתהל דמע אוה .ץק
 ירחאו ,ץראל עגיו ףיע רענה לופיו .*םידי תליטנ.,ל ול ויה אל םימ ךא ,ובל תא דועסל
 ךא .ןשייו — ודיב עימקה חקל ,ובכשמל ביבסמ הטמב ״לוגיע״ השע ״עמש״ וארק
.והריעה ןואש לוק הנהו ,ויניע תורומש ורגסנ.

 םהיתויפ ,שאכ תוצצונ םיבאזה יניע ,וילא תודעוס םהינפו רעיה ךותב םיצר םיבאז הנהמ,
 ,הסינם "לוניע״ה ךות לא אובל םיצפח םיבאזה ...הםיא םיציפט תודחהו תולודגה םהינשו
 "לוגיע״ה תא לבא ,סעכ בורמ םיענתשסו םידקור ,םחכ לכב םיקחדנ הסה 5םילובי םניאו.
 דע אב אוה י ודגנל ץר רעיס ריזח הנהו ,ול ךלה ףלח הנחמה ...רובעל םילוכי םניא:

 הנהו ,רבע ריזחה ...וכות לא אובלו האלה תכלל לוכי אל יכ ,דוסעיו "לוניע״ה ינפל
 זא בשנמה .חצה חורה יפנכ לע האושנ הניננסהו .דאמ האלפנ הניגנמ העמשנ רעיה ךותס
 וירעש וחתפי רשאכ ,הלילה תוצחב "ןדעה־ןנ" ךותמ אצוי הזה חורהו ;רעיה ךיתב טלב.
 תעבש" יפמ הרות םש דומלל "ןדעהךנ" לא הליל לכב םיאבה .םיקידצה ו״ל ינפל
 ...ורוגכ תאו "ץירפ״ה תא רכוז*אוה ...םיאלפנה םינגנמה ירחא הכשמנ ושפנ ... <1 ״םיעורה;
 ...הואת בורמ םימכ וברקב ךפשנ ובל ...קפאתמ אוה לבא ,״לוגיע״ה ךותמ תאצל הצור או.ד־

 "לוניע״ה ךוזוס וחרכ־לעב אצוי אוהו ... ץראל לפנ ,טמשנ ומכ עימקה ,תודעור וידי
 םימי רבוע אוה ...םינגנמה תולוק ירחא קוחרמל האלה , האלה אושנ אוה חור־יפגכ לעו־
 תומא ׳ד ךא םה הנה ...וינפל םינגנמ םינגנמהו ,םירפכו םירע ,םירעיו תודש ,תורהנו
 ינפל דמוע אוה ...ץירפה תיב הנה ...ותדלומ רפכ הנה ...םגישהל לובי ונניא ךא ,וינפל
 הלודג הטהלמ ...חכב רוחאל ותוא תכשומ הלודגו הקזח די—הנהו , החתפנ תלדה ...תלדה
 ותוא ךשוט רחא קזח חכו ,ץירפה לא ,תיבה לא ותוא ךשומ קזח דחא חכ ...הררועתה
 ,ינב ,הבוש. : ארק לוקו ,וינפל הפחד ,םולחב חארש התואכ .ויבא תנומת .רוחאל
״... חור יסנכ לע אושנ אוה םעפה דועו״ ... ״! הבוש

 ץיקה לירדגס ;רפסל ומא הלדח יכ ,יגפח לאש-"? רענה תירחא התיה המ"
 אלטה תיבבו ,ןטקו ךלה הרואו הלכ תיששעב טפנה ,ולוק יכבב ןתיו ותנשמ
 התעו - טאה הרמא — לבה ךל רפסא רחמ, ...דיחפמ רבד הזיא ףחר הגותו םיללצ
"...ןושיל ךלו "הזוזט״ה תא הקשו ״עמש״ תא ארק

 תוחכה יגפמ ידוהיה רענה דחפ תא ונל ראתמ הזה רופסה ^ דחם
 לכ תא טלוק י ג פ ח כ ןויטד“לעב .םדא־ינבב םיטלושה ,םימלענה

 םילעופה םיישממ םירוציכ תוחורה תא האור אוהו ,םיפשכמו םידש ,םיתמב םירופסה־
 אלא ףונב אל בור יפ לע תועגופ ,יתדה ןוימדה תודלות ,וללה תוחורה .ותביבסב
 תטחמ דליה לע הרתי הטיא תוליטמ ןה תאז לכבו ,ותשודקו םדאה תומימתב ,שפנב
 ־תכ תא חתפל םנטא עייסמ ,רתויב קזחה ,ירתסמה דחפהו .ןהבש ןירותסמה
 ךורע יתלבל וירוענמ םדאה תא דמלמו םיבצעה תא שילחהל הברמ אוה לבא ,ןוימדה
דליהל הז דחפ קיזמ דוחיב .םימודמ םיעיפשממ תלעפנכ אלא איהש ומכ תואיצמה תא;

.םילודגה םיקידצהו םירוכה תעבש (1



חשדחה ונתורפס
מד=כש3י■

 ז תודחא ולצא םיחתפמ םניא ןירותסטה־ירופס .רקיעב יתד וכונחו םיפר וירירשש ,ירבעה
 [קוחר אוהש ,היתורעיו הירואי ,הירה תומולעתו הפיה הדלותה םע תיטויפו תימינפ
.והות־תוהלבו תינלוח־ תוזגרתה וב םיררועמ אלא — םהש

 ,."?ןאל״ו ״עימקה, וירופס תא םג 'חלשה,ב גרברעייפ םסרפ םימיה םתואב ויתוריצי
ןמחג לש תינחורה ותוחתפתה תא ראתמה ,ןורחאה רופסה>תונורחאזו

,ומצעב רפסמה לש וייח תורוקמ הברה ליכמ ,עגושמה וא סרוקיפאה י
 ט״נרת ףרוהב .טויפהו רויצה יצוציג תא וב ועלב שפנה-תוכפתשהו תוגרבדהש אלא■
 רדא ט׳יב םלוא ,״םש לעב לארשי, םשב ,לודג רופס בותכל גרברעייפ ןנוכתה
.תומה והטדן>

 אלש אלא ,גרברעייפל היה ר י י צ ו ן ט י י ם לש ןוגה ןורשכ ת,׳ל<;יכה ותנוכזז
 ,הגונה הרישה־חור תא דוחיב טלק אוה .יוארכ וחתפל קיפסה .נרברעיים לש

.ןשיה רודה יכרדב ךנוחמה ,ידוהיה רענה לש ותביבסב הרושה *

 ונוימד תא דימת וזיגרה תודליה םלועב םיפחרמה ןירותסמה .תודלוה ירותסם
 יתוא וקיסעה םידובמה םירוציה ימלצ םע םיללצהו ,תצק ינלוחהו זעה י י

 האיצוה ןיזרו תומולעתל גרברעייפ לש ותיטנ .תואיצמה לש תומיקה תוירכהמ רתוי
 תצק השענ אוהו ,תולבוקמה ת וי ת ט אה לובגל ץוחמ םג םימעפל ותוא
 תומשגה האלמה ,תודיסחהו הלבקה תורפס האיצמה דוחיב .סרוקיפאו ןרק ח
 תמחלמ, .רפסמה לש ותונרקחו ונוימדל בר רמוח — האמוטהו השודקה לש םירויצו;
 תירתסט הנומת ולצא הלבק - רעונה תופיאשו תדה תוריזנ ןיב דוגנה וא ,"רציה.

 רודה לש השקה ךונחהל םמוקתמ גרברעייפ .דחי םיקבאתמה םימלענ תוחכ ינש לש
 םשב אלא ,םירפוסה רתיכ ,םהייואמו םהיתועיבת ,םיטושפה םייחה םשב אל ןשיה
 "תומולחו היזה לש המיענ הלטבל ותוא הארוקה ,הגונעו הכר ,תירתסמ הפיאש וזיא
 םנ אצומ אוה ףוס ףוסש םושמ ,ת ט ל ח מ תדה לועל ותודגנתה ןיא ןכ לעו .םסק
.תונוימדו תומולעתל רוקמ השודקה יפוגסב.




