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.שונא-תבשחמו עדמה-תמדקב וננוחטב ,דברי ןכ 
תוררופתמו תוכלוה וניתועידי" :תור יסורפ ירבד 

אמש םירוהרה ררועמ ישעמה ןפוסו וניניע דגנל 
לכ ,אופיא ,םיללושמ "וארבנ אלש ןהל היה בוט 

.דוסי 

םשכ — .קולו םוי ןינעב רפסמ םילמו 
לכ .ילקרבמ םוי אצי ךכ קולמ אצי ילקרבש 
,היארה :תושוחת לש תצובקת ויפל ,ונה אשומ 

^:אצמנ .ונכותב תונותנ תושוחתהו .רכו שושימה 
י — וננויסנ .ונתעדותל ץוחמ םימייק םיאשומה ןיא 
וניא תושוחתה תרגסמל ץוחמ .םישוחה ןויסנ 
הביסל סחיבש ,ילקרב בתוכ ךכל םאתהב .םייק 
תא אלו הדלותה תא קר האור אוה הדלותו 
.אוה יחרכה יתבסה רשקה ."הל תמרוגה הביסה" 

תויחרכה ונל איצמהל ישוחה ןויסנה חוכב ןיאו 
ךישממ םויו .קול םג רבוס ךכ. ,יללכ ףקותו 
תא קוחדל תור 'פורפ האר המו .וזה "תלשלש"ב 
תעפשה לש םודס תטימ ךותל וז םוי תסיפת 

י טרקיד 

לש 'ד רפסבש 80910 ימעב .קול ןינעבי 
תאזה הריקחה יבלש תא" :קול בתוכ "הסמ"ה 
קיסמ ןאכמו ..."םינקיטמיתמה ןמ דומלל ונילע 
."רומג ינאיסטרק"כ ןאכ עיפומ קולש ,תור .פ 
ןיב רתויב יבקע-יתלבה אוה קולש ,אוה ןוכנה 
לע תופירח ורקבמ ילטסירפ .םיילגנאה םיגוהה 
הדומ אוה דחא דצמ :ותנשמבש תויטקלקאה 
תנוכת סחיימ ךדיאמו שפנה לש התוירמח-יאב 
תויוכיאה לע ותרותב יטקלקא אוה .רמוחל הבישח 
תורשפא רדעה לע ותרותב ,תוינשהו תוינושארה 

דועו (םיאשומה תוהמ) היצנטסבוסה תרכה לש 
ישה בקע הקיטמיתמל בר ךדע סחימ קול •דועו 
תווהתה ,תואצמהה 'תומלגתהה לע המוצעה התעפ 

ינאיסטרקל וכפהל ןיא ךא .ןתוחתפתהו םירעה 
םג .טסילאוסנס ראשנו היה לכה ףא לע .רומג 
רותבו .אוה ןטסילאוסנס יבקע-יתלב ןטסילאוסנס 

.טדקיד לש היתגולפ רב אוה הזכש 

יליזרב בקעי 

לד יבא-וב רמתיא תדהע 
 *-•"- * T I V TT •

םדא לש ונבב רהרהמ התאשכ :אוה לרוג 
רהרהמ התא וב רהרהמ התאש הממ רתוי לודג 

אוה ירה יבאךב רמתיא :רבדה הנושמו .ויבאב 

פסה ןילקרטל תחא-תבב ונסנכנ ונינש .ירוד-ןב 
תאז לכבו .ג"סרת "ףסאיחא-חול" ותואב תור 
ויבאו .ותוא יתעדיש הממ רתוי ויבא תא יתעדי 

תאו ולוק תא עמוש ינא ,םויה דוע יתא יה 
,ויתועונת תאו ויתויועה תא האור ינא ,וחיש 

יבא-ןב רמתיא ךא ."גילפד אנת"כ ושיגדמ ינא 
ירדחב ורוקב ןמ .יליבשב קוחר בכוכ קר היה 
ושמח ונתעיסנ דעו הנש םיעברא ינפל ןילרבב 
תוטעמ םינש ינפל הלילה םעונב תובוחרמ תפת 

טעמכ יתארק .וניניב תוחישהו תושיגפה ובר אל 
קסבו תונינעתהב דימת .ידיל אבש וטע ירפ לכ 
יתייהש הממ רתוי — ,ילא בוט היה ובל .תונר 

ןיב תובושח תויגוס המכב יתייה ירהש ,ךכל יואר 
ךוארק" ורפס לע וישכע ארוק י ינאשכ .םיביריה 
תודידיבו הרקוהב ןימינב 'רל" :יל חלש רשא 
אל המל .ה"צרתה לולא ,א"ת ,יבאךב רמתיא 
םילמ .הטרח ישגר שיגרמ ינא ירה "ייל הנע 

יאדו .ינממ תופרמ ןניא "1 יל הנע אל המל" :ולא 
תודרטה ומרגש יאדו .לוזלז תנווכ .דתיה אל 

ךב .המוקממ הזז הניא אדבועהש אלא .השלוחהו 
תויוח יתייח ויבא םע .קוחר בכוכ יל היה הז ירוד 
,ירוד-ןב ,ןבה תא .תוקומע םיתעל ,תונוש 

.הטעמ וילע יתעידי .טעמ קרו קוחרמ קר יתשגרה 
הנע אל .דמל" .ינממ הפרמ וניא הזה טעמה ךא 

— "ייל 

אדבועה תא ,תדחוימה ותוכז תא בוש ןייצנ 
דליה היה אוה .הדיקע — היה אוה ,תירוטסיהה 
רבידש ,הלוגבו ץראב ,לארשי םעב ןושארה 
ןב רזעילאל ץוחמ םג תירבע ירבוד ויה .תירבע 
טילחהש ןושארה ,ידיחיה היה אוה ךא .הדוהי 
םימכח ,ח"ת בשומב קר אל .תירבע קר רבדל 
,תיבב רשא תתרשמה םע .םויה לכ אלא ,םירפוסו 

ינונח,ד םע ,"הפילח" ךל רופתל אבש טייחה םע 
הז ."םירורפג תספוק" ונממ תונקל אב התאש 
רמוא התא .םוצעה ישוקהו הנושמה שודיחה היה 
לבא .הלמה שוריפ עדוי דחא לכו "הפילה" םויכ 

הלמ לש השוריפ תא תוטשפב ךכ וניבה יתמיאמ 
י תספוק" םויכ רמוא התא 1 הב ושמתשהו וז 
לבא .ךשקובמ תא ןיבמ דחא לכו "םירורפג 
הדוהיךב ן "םירורפג" םה "םירורפג" יתמיאמ 
,תדהא תשדוחמ הלמב הנושארב שמתשה אפוג 
י"ע תשדוחמ ,וז הלמו ,המלועל הכלה םיתניבש 

"הספוק" הלמה וליפא .המוקמ תא החקל ,רחא 
— התמו הלד הפש .םייחה לא דוע זא הסנכנ אל 

םינשלב זא םג ויה םנמא .תירבעה זא התיה וזכ 
,ןילי 'ץבעי ,סניפ :םילשוריב דוהיב ,םילודג 
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םה .תונשלבב וילע ולע םה .דועו םחוימ ,איזמ 

ולהנתה םה לבא .ןושלה ,תיחתל הברה ושע 
הקחד .אוה ךכ אל .לודג םויה דועו םסאל 
:תירבע םויה רבדל הצור אוה .העשה .וילע 
םדא לכ םע .ינוונחה ,טייחה ,תתרשמה םע 

.תושדח םילמ יפלאל קוקז אוה .אקושב אכיאד 
.ונושל תא ןיבמש רובצל קוקז אוה .רתלאל 
רבדל טילחה רובצה רסוחו םילמה רסוח תורמלו 

.המ יהיו — תירבע ק ר 
ונב ול דלווהב :והשמ דוע טילחה אוהו '- 
?ךאיה .תירבע קר ותא רבדל טילחה ורוכב 
םידלי תובבר .טושפ ןינע והז םויכ ?ותעדמ אצי 
ראתל ונל השקש טעמכ .תירבע קר םירבדמ 
דוע .ןיא הפש ? זא לבא .דחא בצמ וננוימדב 
תירבע תורבוד תוהמא .ןיא תירבע ■ירבוד םידלי 
(יתמאה ומש הז) ןויצ-ןב עשעתשי ימ םע .ןיא 
תיב הזיאב ?רזומה דליה תא ןיבי ימ ?בוחרב 
ןיאש םילכהו םיגשומה יפלא םע המו ?דמלי רפמ 
תא ןכסמ התא אמש ?םיירבע םיחנומ לוע םהל 
וילע ליטמ התאשכ ךנב לש תינחורה ותוחתפתה 
? ודלווהל ןושארה םוימ ירבעה רובידה תא 
הדוהיךב ךא ? ירבעה וטיגב ותוא בישומ התאשכ 
ימו תחאב אוה .הלאה תוכרפה לכ לא העש אל 

.תירבעה חבזמ לע ונב תא דקע אוה .ונבישי 

הורה ותוחתפתה תא הדוהידב ןכיס םנמאה 
?הז ללגב דליה קוזינה ?דמתיאדויצךב לש תינ 
תיחתל יחרכה הז "ןברק" היהה :אסיג ךדיאמו 

?תרבודמה הפשכ ןושלה 
דוחיבו הלוגב ,םייחבו תורפסב ןושלה-תיחת 
תוחכוהה לע .יעבט ךילהת ןיעמ זא ,דתיה ,ץראב 
םוקמ רסוחמ רתוומ ינא תויצרטסוליאה לע םגו 
אל דועש השק ךילהת הז היה הז לכ םעו .יאנפו 
ס"דת—ט"נרת תונשב .םויה םג ,עודיכ ,םייתסג 

דהא ךלהתמ (ז"י ןב זא רבכ אוה רמתיא) 
אוהו ץראב {הבשומב (ץראב תישילשב זא) ט ע ה 
רקש :("ופיב רפסה יתב" לע רמאמב) םשור 
.תירבע םידליה םע םירבדמ תובשומב יכ רבדה . 
שי םירבאה ןיב .ןכ םישוע םירומה תוחפשמב קר 
תעדוי ותשא םגש תובוחרב דחא רכא קר 
ךכ-לכ .תירבע םהידלי םע םירבדמ םהו תירבע 

.ירבעה ךילהתה היה יט* 
המוצע הפיחד הנתנ הדוהיךב תטלחהש יאדו 
ךא .םינוש םינבומב ירבעה רובידה תאיחהל 
ןושלה-תיחת הלכי אל םאה ?תיחרכה התיחה 
דחא אב וליא ?וז הטלחה ידעלב הדבוע תויהל 

תירבע רבדל ךירצש הטלחה ידיל ,לשמל ,םעה" 
וכרדב ךלוה היה אל זא םגש יאדו תוקוניתה םע 

תגרדומה תוחתפתהה ןויערל ןמאנ .הדוהיךב לש 
דמיל עיצמ יאדו אוה היה תונושמ תוציפק אלל 
תומיכסמש תוריעצ תוחפשמ המכ לש הדוגא ןימ 
הנדמלת תוהמאהש עיצמ היה אוה .הז ןויערל 
הנלחתת ןלוכשו םינש המכ ךשמב ןגוהכ תירבע 
הזכ ןפואב .ןהידלי םע תירבע רבדל תחא תבב 
ארה םידליה תאמ םישק םיבצמ המכ ענומ היה 
הלחתהה תא החוד היה ללכבש רשפא .םינוש 

םידעו בישומ היה םיתניבו םינש םירשע וא רשעל 

.םייחרכה םיחנומ לש בר רפסמ וניכיש םיינשלב 

בצמב ללכב האצמנ תורפסב ןושלה תוחתפתה ןה 
ןושלה תיחת הלכי וז הטישב םג .הילע לש 
היה אל הדוהידב לש ונברק .אדבוע תויהל 
היה אוה .ימואלה רציה וילע קחד קר .יחרכה 
םג .יאנפ רסוחמ היה אוה .תונלבס רסוחמ 

.היהי דודב 

ןש"ב רמתיא אצי םאה ?"ןברק., הז ,דיהה 
הנושארה ותשא ,הרובד ?הזה ןויסנה ןמ "ןיעו 
ורביד םלוכו םידלי דוע ול הדלי ,הדוהיךב לש 
,דאמ דע םיילמרונ ,הארנכ ,םה םלוכו ,תירבע 

אל ןויסנהש הנימ-עמש .ןברק לש ןמיס לכ אלל 
,ןמזהרקב ,דתיה ןושלה תיהת .הלילח קיזה 
אל תאז אלול .הבורמ הדימב יעבט ךילהת ,דתיה 

.החילצמ התיה 

?םידליה ראשל המוד היה םאה ?רמתיאו 
םאה ?וייח ימי לכ םירחאמ הנוש ראשנ אל םאה 

המוד היה אל אוה ,ןכ ?םייחה ןיב רז היה אל 
ואל לבא .דזו הנוש היה אוה .םידליה ראשל 
והז םיתע .הדיקעה ללגב ,תירבעה ללגב אקוד 
הידגרטה תא האר .םילודג םישנא ינב לש םלרוג 

לש ולרוג היה הז תצקמבו .לשמל ,לצרה תיבב 
בומלו םיבוטל .םינושאר םילועל ינשה רודה 

םולשבא ,ן ו ס נ ר ה א ןרהא .ינשה רודה לש םידש 
הדוהי 'סורפ םייחל לדביו — רמתיא ,ג ר ב נ י פ 
לש ישפנה בצמה לע ודמע אל דוע .םירחאו 
בושיה יכרב לע ודלונש הלאה םינושארה םינבה 

ךרכה תא אלו הרייעה תא אל ועדי אלו שדחה 
זא לש בושיה תא קר וריכהש הלא .הלוגה לש 
ויהיש חרכהה ןמ ןאכ .םהיתובא תומולח תאו 

— .ןושלה ללגב אל לבא .תונברק 
.תודחוימ תונוכת לעב םג היה אוהו 

ןמ ,ריבאה ןמ ,הזוהה ןמ ,ןקיטנמורה ןמ והשמ 
ויבא רבדב םעפ .תונוימדה-לעב ןמ ,ררושמה 
והדידל ,אמומ יוה ןדידל" :רמא וילע יתא ויבא 
היה ולא ויתונוכתבש הזב ןווכתה ."אמומ יוה אל 
םלואו םייוגה ןיב ומלוע תא תונקל לוכי רמתיא 
לכב .ותפשב ,וצראב קבד אוה .הצר אל אוה 
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,וליג ינבמ המככ אלש .ןויצל ןמאנ היה .םיאנתה 
הביטח היה יאנותעכ .םש וחילצהו הלוגל ואציש 

ןיאו םירחא רבכ ובתכ וז הדוקנ לע .תדחוימ 
תולודג השע וז הלודג הגורעב .ףיסוהל ךרוצ 
ליבשב — םילודג םיירמח םיגשיהל םג עיגהו 

ןאכ .ויגשיהמ יקנ בורל אצי ומצעב אוה .םירחא 
.הנורחאה וייח-תפוקת לע שורפה יגרטה לצה 
,רדא ד"כב ."יריע תונב לכמ ישפנל הללוע יניע" 
ידיל יודוו-תרגא" הינתנב םיפדמ אוה ,ט"צרתה 

אוה ."םעפךופד" .טלחהב יטרפ ,"ידידילו יתוד 
תא ללוגמ אוה וז תדגאב .ילא םג התוא חלוש 
אוה השע רשא תא .תואנותעב ותדובע תשרפ 

.הרכש הזו התחלצהו הדובע וז .וילא עיגהש המו 

םימיב עיגה ונמוישכ :וז השרפבש םותסה ןמ 
ידיב ורסומ אוה םיספוט 7000 לש רוזחמל םהה 

םסרפי אוה וירמאמ תאש יאנתב י ק ס ג י ט ו ב 'ז 
ומלשי םתדומתשו הערפה לכ אלל תועיבקב 
אל םיאנתה יגש .שדוחל י"אל ש ש ותיערל 

ששו םדוסי דוסי דע ורקבוה" וירמאמ .ומייקתנ 

השע המל לבא ."םימעפ קר ומלוש ןה םג תורילה 
ןרהא ידיב ושפנכ-ונותע תא רסמ המל יתאז 

ךכ-רחא רסומ אוהש אלא הזב ול יד אלו .וקית 
,מ ידיל םעפה ,רחא ידיל תינשב ונותע תא 

ףא לביק אלש קר ,אל םעפה .י ק ס נ ל י מ ס 
וצ ןתינ םויב וב דועש אלא" 'הדות-בתכמ 
רסמ המל ."וירמאמ תא םירחהל השדחה תכרעמל 
שופב הווכנש ימ י "יוכו םוש לכאש ימ" ן בוש 

.וקית י םימחה לא ודי חלשי המל םיר 

פרצב םג ןמור-דפס םסרפ .ןשלב היה אוה 
וטלקנו םה םיפי םיינושלה וישודחמ המכ .תית 
ביתכה רבדב הרזומה ותעצהב ףא !ןושלב הפי 
היה אוה .ןינע שי םירזה ליבשב תירבעל יניטלה 
קשה לעב היה אוה .םיעמוש יפלא קתרמ םאונ 
וירמאממ דחא .תינידמה ונתיעבב תוירוקמ תופ 

אוהש ,יקסניטוב'ז תאמ הבושת-רמאמל םרג ףא 

םדא .יזויגילר םדא היה אוהו .תועמשמה-בר 

זבזב .ונממ התפרה אל ונלש תיתדה היעבהש 

.הז חטשב םיסרטנוקו תורבוח תספדה לע םיפסכ 
תלחתב דוע" :דמוא אוה .תוטעמ אל םינש ךשמב 
ימא איה 'הדוהירב הרובד הליצאה הכרה יתורחש 
"הידלי דאש לעו ילע תינומאה החורמ ,הלודגה 

ימיב םנמא" יכ ףיסומ אוהו ."םרפסמב השמח 

יבלמ רוקעל םיבר תונויסנ םשו הפ ושענ יתורחב 
םפא .תובאה תרוסמל ינוצמא רשא תותובעה תא 

יאובחמבו ,רקיעו ללכ וחילצה אל הלא תועיסנ 
שודקהו הפיה לכל יעוגעג ויה המינפ ישפנ 
םלהב םימלוה םינופלאה-בר ונמע תוינומדקב 

."הקספה םג הערפה עדי אלש 
םוקמהש אלא ןינע-תבר איה וז השרפ םג ,ןכ 

.םיקחוד ןמזהו 
— הנורחאה ונתשיגפ תא חכשא אל 
תבשומב הלילב ונדבל טעמכ םינמדזמ ונינששכ 

ונמדקה .ביבא-לתל ךלוהה סובוטואל תובוחר 
האטבתה אלש "תובירי"ה .החיש ונרשקו אובל 
תא יתחכש .תצקמב הגפ רבכ םלועמ תופירחב 
המכ לע יתחחוש .ויתויוכז תא קר יתרכזו ויאטח 
בוטב וריאה וינפ .וטלקנשו שדיחש םיפי םיחנומ 
וקה היה בבל-בוט יכ ,ךכ-רחא יל המדנו .בבל 
תורמל .בבל-בוטו בבלדכות .ויפאב רתויב ןייצמה 

.םיאטחה 

המכ .בתכו םאנ הירה .השעו למע הברה 

ימינ לכב .םירמאמ יפלא ילוא .םיסרטנוקו םירפס 
לכל" ,ותפשל ,וצראל ,ומעל רושק היה ותמשנ 
דלונ ג"מרתב ."ונמע תוינומדקב שודקהו הפיה 
ילא בתכ ,ןילרבב ילא אב ג"סרתב .םילשוריב 
רבעמ ,רכנב "הישפנ חנ" ג"שת .בתכש המ 

.החרזמ םינפומ וינפשכ ,קרוי-וינב ,לודגה סוניקואל 
.ןושארה ירבעה שיאה .ןושארה ירבעה דליה 
בכוכ ,ךל הנוע ינא הגה "דיל הנע אל המל" 

— .הקוחר רונכ-תימה 'קוחר 

.ב 'ד .זומתב 'י 

תכרעמב ולבקתנש םירפס 
ץובקה" יצוח .עובלג תוארמ :ל ב ב ו ד ז 
.ןילרבמ הנורחאה תבכרב :ת י מ ס .ק .ה 
.ג"שת ,ביבא-לת ,ןמנייל .צ יצוח .קחצי .ע תירבע 

.רמע 244 

יצוח .ץראב םירפצ :ילאמש רזעילא 
.רמע 

םירמ תיתפרצמ .יריק םאדאמ :יריק ויא 
318 .ג"שת ,ביבא-לת ,"תיזג" יצוח .ריפלט .גו 

'בוח .םיבשומה תעונתל ןוחרי ,םימלת 

תירפס .ןמסוז .ע תירבע .דידנק :רסלוו 
.רמע 72 .ג"שת ,ןסינ—'ב רדא ,ד"ל 

.רמע ו"ק .ג"שת ביבא-לת .תועשה 
.רמע 129 .ג"שת .דורח ןיע ,"דחואמה 

.רמע 31 .םילשורי ,ןמגיטסול 
.א יצוח .חכשנ םלועמ םירויצ :יחמק .ד 

.רמע 147 ,ג"שת ,ביבא-לת ,"הדסמ" 
יצוח .ינורעס .י תיסורמ .םא :ב ו ק ד ל ג .פ 

.רמע 106 .ג"שת ,םילשורי ,"הדסמ" 
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