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:ןכותה 

הריציב הנורחאה הפוקתה "י .ש סלניפ !ביריש ,םירופס ,םירמאמ 

312 תירבעה 24 (רופס) שיעי ,והירכז י ל ז ו א 
 , M1 תופוקתב תחא הניגנמ ,לאירבג ליירפ

81 (ריש) םיתש 184 ן,לן0 ידן;ןז לש םיימינפה םייחה ,.ש ףסא 
1 תורומשא ןיב ,.א ינויצ ^ זדול יטוטרש ,.ז .א י ל ו כ ש א 

337 המחלמל אצת יכ ,.ש חמצ M תודיסחה לש התישאר ,.מ ר ב ו ב 
129 ארקמה ןשרפכ י"שר ,יבצ לד א ק ^ יתולומ ריע 'בווובז 'ןימיגב ,ר 
305 ןילופ ידוהיב הנידמ ישנא " " רובגכ ינבואר ,לאונמע ן זירג -ןג 
116 .ןיילק לאומש בד רוסיפורפ ,ף ם ו י ר נ ז ז ל ק 423 ,תןדפס רובגכן ירוטסיה 

לש םיזכרמה תשלש " " 271 אנליןןל םיכלוה ןנא 'ןויצ1ב םולשנג 
214 הינלופב השדחה תירבעה תורפסה 375 הקיסיפה לש היפוסוליפה ,.ה .ש ןמגרב 
357 אלוז לימא " " 82 השדח היפוסוליפ ,עשוהי ללה-רב 357 אלוז לימא " " 82 השדח היפוסוליפ ,עשוהי ללה-רב 

םישלש ינפלמ היצילג ,ה ש מ ן מ נ י י ל ק 94 (ריש) לסק ילכ םערל ,ם ה ר ב א ס ד י ו ר ב 

223 םינש שמחו 254 תוצצוקמ םילגר ,רשא שרב 
,םידומלתה ינשב רופסה יכרד ,.א ן י ל ר ק לש ירןטסיהה וכרע "י םיובנירג 

399 (ינש רמאמ) 2,8 ןילופבש ידוהיה זכרמה 
368 ןיניירב ןבואר לש ותומדל ,םולש רמרק 310 ןמשירפ-ץרפ ,ןתנ טלב גיד ג 
288 (םיריש) םימי ,דו ד ח ק זר לע םירפס השלש 
57 םילגנאהו הילגנא ,.י .ח תור 316 ן,לופ ןברוח 
74 ריפס בקעי 'ר ,.י .י ןיל ב יד לש תירוטסיהה הכוד >>ב גוןבניד 
385 היס) " " " 163 ןילופ תודהי 
300 (ריש) רחס-רחס ,ם ה ר ב א ן י ז י י ד m תינלוס,ד תווהיה '.א .ש יקצדורוה 
244 השרו ,בקעי גרבנייטש m ותפוקתו י"שר ,בוד בירנייז 
290 ןילופ :אשונה ,בוד ק ו ס ש יוישמ קרמ ףכל ןוגמיה 'ב מיובננס 
101 רפסמהו ררושמה ,יזירחלא הדוהי ,.ח ן מ ד י ש 3g4 ןילטין ףסוי 

260 הלוגב תודלי ,.ש םולש 45 ןו'צלןט תליגמ ,בקעי ןהכ 
364 (םיריש) הליענ " 94 יקסנליו קחצי ,לארשי ןהב 
428 (.ד-א)ינמוי ךותמ ,ה ץ י ב ו נ ו ע מ ש ^ תןןא ףיע לש הירלקפסאב . " 

םע ןובשח תצק ,םהרבא ן ו- ד ש M {םיויש)יליג ינב 'ם n נ פ ר ז נ ל 
408 םיקיתו םינויצ 308 ינלופה ךלמל השדקה ירבד ,המלש ןומימ 

םירפס 66 (ה—א) הזורפו הריש יעטק ,בקעי ן מ ב י פ 

141 בושיה רפס ,.א .ז .א 120 י''שר תומד " 

435 ינויצה ליווגנז ,.מ רזעילא-ןב 161 רעשב 

לש םמויס םע ,לאונמע ן וי רג- ן ב 301 ןילופ חסונ " " 
333 "םלוע םע ימי ירבד. 431 (ריש) ירחא םוקי רשא " 
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דצנוג .מ .א " 134 רוגיא תמחל» אשמ "דאל י ק ם ב ר ם ו ל ו ז 
וטועימב בוטה ,.א .מ ק ' ז 331 ןורכזה יבשב ,.י י נ ז ר ע ס 

הכורעת-ימשר ,קרב-תוא .י ינור עס 132 הבורבוד תליגמ לע "י .פ 

קורדנזיד יבצ ,בקעי ןמכיפ 433 ידוהיה סזילאיצוסה תישארב ,יבצ לור ק 

(ג—א) העיריה ילושב ,יאלפ 330 םקורה ,םולש רמרק 

" 139 ןיקריס ןמחנ יבתכ ,.ב ן מ ט ח ו ש 

144 המייתסנ אלש תקולחמ ,םירפא י ל א ו מ ש 

(ד—א)יתרבחממ ,.ב ס כ י ל פ 

רעונה ןחלופ לע ,.ש חמצ תומישר 

קילאיב .נ .ח " 320 והשמ ,ןימינב 'ר 
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תיורומשא - ןיב 
ינויצ .א תאמ 

ב י ב א - ם ו י םולחב .א 

וליאכ לדבומו שורפ ,ןוכשי דדבל םעכ ונמצע תא תוארל ונלגרוה םדקמו זאמ 

ירדסו ץוחה-תוחכ יפלכ אלו ,ונמצע יפלכ םינפומ ונינפ .וביבסמ ללוחתי רשא לכמ 

ונינפב םייונש םישמ-ילב םיללוחמ םח םתונתשהבו ,תורומתו תופילחל םיחותפה םרטשמ 

ונייח-תונויזח םיעבוצמ רזוחה-רואבו 'םלוע-תוערואמ וניניעב םיראומ ונמצע רואב .םפוג 

םילולעה םימוצע םימלבכ "וניתוגלבה" ונל תומדנ םינמזה לכבו תוביסנה לכב .םהיתורוקו 

םילגלגה לכ תא םיאיבמה םירידא םיעונמכ "וניתובוגת"ו ,הדימע ידיל העונת איבהל 

יפל םהיללעמו ,םיירמ-תוזעו םמעז-קזוח יפל םינודינ וניגיהנמ .העונת ידיל םיתבושה 

םייוקיש-ייותש הככ .תוחותפ תוכשל תונחלוש לעו םילוענ םידעש לע םהיתוקיפד בצק 

דשא דועב ,םהיפ-לבהב םימלש תומלוע םיבבוסמה חוכ-ידפאנ םמצע תא וארי םירכשמ 

םנכ לע םהימרגו ,גהונ וגהנמכ ופוג םלועהו ,רחרחס םהילע ךלוהה אוה םשאר קר 

...ודומעי דומע םהינוכמו 

אצומל ןוליא-קמעב חריו םוד ןועבגב שמש דמע ונימי-תורוק לכב תחא םעפ קד 

.ףסי אלו םעפ — ,וניתורפוש תולוקל תורז תומוח ועקבנ םעפ ךאו !דבלב ונתפש 

טבשל ונלרוג ךתחנ ונייח לכב .החוכ לטינ וניאטח ינפמ ךא !העורת עדי םעה ירשא 

.וגל ןווכמו ,דחוימב אלו — בגא ךרדב !ונל הצוחמ םינתיא-תוקבאתה יפ לע דסחלו 

ןוזיא בגא .ונתונמלא-תולובג ובצוה ,לילכ וחמנ ,וניתולובג וגסוה םהיתובקע בגא 

.ונמלוע-תונובשח ינזאמב ,רכשל טעמו דספהל הברה ,ונא םג ונדקפנ םמלוע-תונובשח 

ןויזחה היה דחא .ונתעדמ אלשו ונחרב לע ונפדגנ ,ונעסוה ,ונפדוה םהיתויושגנתה בגא 

יפנכ לע םיאשינ ונתויהב דחאו ןרוגה-תשודממ ףדינ ץומ ונתויה דחא :םיתעה לכב 

ונא יכ ןימאהל םיעתנ ונתויהב םג םינתיאה הלא ןיב ונקלח היה אל םלועמ .םירשנ 

תוכרעמב .שמש-םע תויהל וניכז חורה-תוריפסמ תחאב קר .םיעיסמהו םיעינמה ןיב 

אל ןתוא !תושמש תוכרעמ ןיב ,המח-לגלגב עובק טק-חרי וננהו דימת ונייה רמוחה 

.םיפלוח םייוקל ןהב איבהל אל וליפאו ןהיתולסממ ןתוגהל ונידיב אל ,ןתולעהל ונחוכב 

,םלוע-תורוא ,םלוע-יקוח יפל ,ןהיבוביס-ירוזחמ תובקעב םיאב ונליבשב תואגהו לפשה 

שא ונטבב רבטצהב ףעוז בוזווה .ונסיכ-חולו ונידיבש תוקובאה יפל אלו ,םלוע-תוחול 

המדאה !ועולל ביבסמ םינכושה תוקריה-ילדגמ תא דיקרהל הנוכ ךותמ אלו ,הרוצע 

תא םיעכהל אלו ,הלודיג-ילבחו המצע תויוע ךותמ התוטשפתהבו הצוכתהב שערת שער 
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ינויצ .א 

וסכיו .ושלגי םיפלאה ינוחרקו ! תירבה-תומצעמל די םתת לע םשינעהלו םיכרותה 

...םיננאשה היצבלה תונכשמ זיגרהל אלו ,דבוכ-תרתע תמחמ ,םהירדעו םיעור 

.שמש-ימע תולגעמ יפל תוינידמ תויוהב וכלהמ תא ןנוכל לוכי וניא חדי-םע 

,םייחב אוה רחוב םא ,תחא םייח-תמכח ויניע דגנ תוושל ועבט םצע יפל הווצמ הזכ םע 

ע"א דימעהל אלו ,לפש-תועשב ףוחה לא רותחל אל :איהו ,תיטמרד התימב אלו 

.לחיילו תופצל וילע האוב תארקל ;הפסכנה תואיגה תא וחוכ-טצועב תולעהל אוש-תסמב 

לפשה-ימיבו •ודרי אל ונממש ,ןוטרש לע הנוכב תולעל םיצור ןיא םא ,ןיא תרחא ךרד 

םזנגל ,םפסאל :הינב-ילעפו הדיצי-תוחכל שלוגה םעזה תאו ץרפתמה ירמה תא ךופהל 

תופר םידי קזחל ,האכנ חוד םמודל !םירבצמב חוכ-תיבמ למשח ונעטי דשאכ םרמשלו 

רשוכה-תעש ןוויכב םיניע-ייולג :תורמשמה לע ןכה דומעלו !הינאה-יקדב תא ןסחלו 

.תוריהמה-בצק לכבו רוטיקה-אולמב ףוחה לא זא רותחל םירירש-יכורדו ,תואיגה תולעב 

רוקממ תרבוג הניא תוחונמ-ףוחל םאיבהל ידכ "חדי-ימע"ל החטבומה תואיגה 

אובת רידאב .םהיתוניעמ-תוצדפתהבו םהיתוילע-טורמב םג םחוכ המו םה המ !םמצע 

תומותח התראפת-תוארמ .םימחרהו הבהאה תורוקמ — ,םלוע-תורוקמ חתפהב ,וז תואיג 

ברח יוג לא יוג אשי אל רשאכ :הנבל-שודיק תליפתב תורורצו םימיה-תידחא ןוזחב 

היהיו ,טועימ הב היהי אלו ,הנבלה-תמיגפ אלמת רשאכו ,המחלמ דוע ודמלי אלו 

..ג המחה רואכ הנבלה רוא — ,תישארב-ימי תעבש דואכ ,המחה דואכ הנבלה רוא 

הינמ אובי געלה-הנעמ .ןיצק-יבושיחל הבושתו חישמה-תומיל היפצ יהוז ןכא 

הבושת-ךרד הניא הצועיה הצעה ךא ."הדוגא"ב רבח-סקנפ ןימזהל בטומ ןכ םא :היבו 

ןיא .ותוא םיפטועה היזהה-ירוקמ ולטרעתהב "שיש-המ"ה ךרד םא יכ "היהש-המ"ל 

םילחיימ םה .היכרדבו התנוכתב םא יכ היפצה םצעב ןיצקה-יבשחמ ןיבו וניניב לדבה 

ןיעמ ,המדאה-תדובע ךותמ ונאו ,הריצי-דפסו תישארב-רפסב'היגהו ארובה-תדובע ךותמ 

ןוזח :דחא ןוזחב ונלוכל המותח תיפוסה הרטמה ךא .הריצי-ילעפו תישאדב-ישעמ 

תויממוקבו תימצעה ונתרכה תוררועתהב תוגרדמ-לדבה םג ןיא .םימיה-תירחא 

םילדבהה .ונתומצע-ייוליגו ונידוענ-שודיחל ונתוא םיפדוהה תוחוכה הלא -- ,וניתיכילה 

וא ביבא-תוחוד :ןמזה-תוחור יפל יוסיכה-סנואו יוליגה-רתיהב ,יוטבה-ילבחב םה 

תונדיעבו השגדהה-תוקדב ,חודה-תוליצאב ימינפה ונלודיג ךותמ אל .תופעלז-תוחור 

םה ץוח-ילושחנ !דובעישל ןורחא רוד לע ,הלואגל םינושארה ונא ,םינוילע ונייה הבגהה 

הדישפהו םלועב הקדצ שמש עיפוהב ואגו ורבג רשא םילושחנ !ונוממור דשא םה 

,שפוחה" ימיב — ,םימעה רורחש ימיב ,תיתפרצה הכפהמה ימיב םיגלשו םינוחרק 

הטומה-תודסומ וסמנו דאוצה לעמ םיחירה ורסוה רשאכ .תואגה יהוז .ךויושהו הוחאה 

סנכוה בוש ותאוצ דשאכ .שמש לומ ונרשיתה סומסיפודטוילהה חוכב חמצכו ,ונפקדזה 

הנפו ונשמכ הלפאב חמצכו ,םילפאה רודו רוד ימיבכ ונתמוק רפעל החש לזרב לועב 

...ונקדי-ויז 

חודה .ימואלה תיבה לע הרהצהה םג האשינ תימלועה תואגה ילגמ דחא לע 
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ת ו ר ו מ ש א - ז י ב 

ותוטשפתהבו ותוככדזה-אולמב ,ותולעתה-מורמב חורה — ,חוכהו ליחה אלו ,האיבה 

אל ןוימד-ירסוחמו ותולגתה-תרהטב והוריכה אל ןיע-ימותש ךאו .תוימשגהמ תטלחומה 

איצוהל ומכחתה דימת םה !םלוע-תוערואמב וצלדצו וקל-וק ףרצל ומלעתהב ועדי 

ונעיגהב םעפב םעפכו !םיחטבמה-ףוח לא הרתחב "הרעוסה הינאה" ישרפממ הז חוד 

ןרבגבש תומוצעתה הלא — ,ליחהו חוכה לקשמ לע וניתומוצע תא ודימעה םירצמהךיב 

,ותמשנ תא לילכ וחירפה ןזוזיע אולמל ןעיגהבו ,םודס-תטמב ימואלה תיבה תא ואלכ 

...םירקבל םישדח תונוטרש לע "הפורטה הינאה" תא ולעהו 

םלוע-תודמ ףוליח םע קר לודגה םויה הלודגה המחלמה ירחא אב םינטקה םימעל 

ז םלועב םיררושה דבוכה-יקוחב ולחש תורומתה םע קר לקשמ ולבק םילקה !תולבוקמה 

תרידח םע קר ופקדזה םיפופכה זםלוע-יכרע ייונש םע קד הרובג ושבל ךדבה-ילשכ 

םלועה גרח םינתיאה תוקבאתה ירחא זא .תוחדנה תונפבו םימותסה תואובמב םלוע-רוא 

ואצמנ אל םהיביכרמ »וטומי לב תודוסי ושקב ולקשמ-יווש תמקהל .ויתורגסממ 

םיחנומה הקיטטסה יקוח .תונוילעה תוליצאה-תוריפסב קרו ךא םא יכ ,רמוחה-תוכרעמב 

,קדצב הנקנה שדחתמ םלוע תודוסי יבושיחב שומישל םייואר םניא דלוה םלוע ינוכמב 

לכ יבגל םישיגרבש םישיגרו םיקדבש םיקד ,ורצונ םישדח הניחב-ילכ .דסחבו הבהאב 

םלועהךזאמו ,ןובשחה-ירפס שדחמ וקדבנו םייחה-רפס םלוע-יאב לכל חתפנ .לצאנ רבד 

הככו ."חריה-ימע" לש תונובשחה רודיס ילבמ ונוקית תומילש תא אוצמל לוכי היה אל 

ימואל תיב אל :ואולמב ונרכש לע ונא םג ונאבוה הככו ,הכלח דדונ םע ןורכז םג הלעה 

...לארשי-ץראל לארשי-ץרא תישע םא יכ ,םינורחא םישרפמ חורב לארשי-ץראב 

םינשב תואמ תפוקתל תחא םיעיפומה םיביבאה דחא ,רצק ביבא-טוי היה היה 

תע ,ץדאה-ימולעב ,לבת ביבאב"כ השדח חור .דתיה .התושדחתהו תושונאה תציקי םע 

םימש וחתפנ .םינוחרק הדישפהו התרובגב שמש האצי ."ץרפו הטומ דוע האלמ אל איה 

.האבש תמועלכ העקש םוידיב ךא .לגר לכל השדח ץרא החטתשנו שאר לכ לעמ םישדח 

.:ונואפקל בש לכה .לכה תא ופפא םיבע-תרשחו ,הרק-תופוס ושגרתה ביבאה םצעב 

.ודחי תובבלהו תוחומה — ,םימחרהו הבהאה תוניעמו ,תעדהו המכחה ,הניבה-תורוקמ 

רזחו ,ותורחת ,ותאנק ,ותאנשל ,ויתולבסל ,םינשיה ויכרעו ויתודמל :ורוסל בש םלועה 

לעו ,תעדהו םייחה יצעמ הלע ירחא הלע םבאב םדועב ורשנ תכלשה-תפוסבו .והותל 

...םייחל ונא ונבתכנ ובש רפסהמ םלוכ 

יפמ אצי וליאכ ולוק זא עקב םיחתותה םער ךותבש ,ןוסליו ןוזח תודלות הלא 

— ,"היטרקומדל חטבמ םלועה תישע ,המחלמה-תרבדהלהמחלמ" !רוגטק לכ םהו ,הרובגה 

המ-ןמז ויה תורבדה רשע עברא .המינפ תובבלב ךלהתהש םיהלאה-לוק וליאכ היה הז 

תוחולה ורבשנ יכ םישלחל יוא ךא .הנבל שא יבג לע הרוחש שאב תובותכ ,תירבה-תוחול 

תא ומלשי םלשו ,םתלספמ ורשעתנ אל םה םג יכ םהל םג יובאו ,שמשה-ימע ישיטפב 

ךאו חותרמ קספ אל םדה .תרזוח והירכז םד לע הדגאה .ונלוכ ייחבו םהייחב הרעבה 

...שדח םד תכיפשב וככשל ושקב אושל 

תודמב הלחש הכפהמה יעגר ןיב :עגרךיב קר אופיא ומדנ םיגרטקמה תולוק 
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ליחתה ברש םלוקו םינשיה תומלאה-תוחכ וממוקקתה .םלוע-תסיפתבו ,םלוע-סלפב 'םלוע 

ףוג-יכומ תולוקו המדאה ןמ וקעצ תואובר-אובר ימד תולוק דועב םלועה-ללחב רסנמ 

הכורא התלע םרטו םיתמה תורבק קרי וסוכ םרטב !המדאה-ינפ לעמ ועוש חור-יכנו 

רסוחב וצצורתה ,םיעורקה םהיזח לע דובכ-תותוא ידונע ,לומתמ םירובג .םייחה-יעצפל 

ז תחא דיב םהמ — ,די וטשפו ,תחא לגדב םהמ — ,הירק-תוצוחב הוקת-ספאבו עשי 

ודבאש הלא שממ ולחזו ! תחא ןיעב םהמ — ,םנובלע תא ועבת התומלאב החיכומ ןיעבו 

יליפמ ןיע-ייובכ ודמע תורמסמבכ םיעוקתו ן םיבק לע וליפא ץצורתהל תלוכיה תא 

תרזחה םעו .תואודה םיניעה תורואמ ייוקל תואר ילבמ ,םיבשו םידבוע ינפל הניחת 

דאמ תושיגרה ,תומדוקה םינזאמה םג טפשמה-סכ לומ בוש ודמעה הנשויל חוכה תרטע 

דוע תוחורה-יונש הארמלו .םימלש חור-תודצוא לע םואמב תוביגמ ןניאו חוכ-קבאל 

— — — .ונל ללועי רשא תא ,ןודנולו סירפב ןויצ-יחולש וגא ,ונשגרה זא 

תופכ לע והוגלטה רשאב ונלקשמ תחפ ,ונינפ רשאב ונלזמ עדתוה זא ינמ 

תורורצ ויה תולבגההו תורזגה לכ .םביחרהל וניסנ רשאב ונידעצ ורצוהו םינזאמה 

זא דוע .עקרקה-יקוח וליפאו — ,הילסדו ימימ דוע םיערמה-יערז ירבועב תולפוקמו 

תינכתל קומינכ הניבוגל רטשה שגוהשכ .םויה-יקומינ ךותמ "ןיסלכוא-ףופצ" בגנה היה 

.ינשה הרהצהה יצח — ,ודצב רבושה היבו הינימ םיבוגל שגוה ,אוהה ןמזה חורב חותיפ 

תא תוארל זא דוע היה השק אל "המדא-ידבוע"ל .םינשה תוברב ירפ ושעו ולדג םיערזה 

תונושה ןמזה-תוחורש לטהו םשגה יפל ונתשנ תוריפח תורוצו לוביה-תודמ קר .תואבה 

תניחבב דומעל םאו !ולדג :רמאו הפכש אוה דבלב חוכה יכ .ןהיפנכב םירורצ ואיבה 

..."דגנכש-ףכה" תמועל ונלקשמ המו ונחוכ המ ,ונא המ חוכה 

ינשלו הכלה-יתב ינשל תדחואמה הכלממב להקה-תעד יננוכמ וקלחתנ זא ינמ 

השולח-תונע תולוקב םיגרטקמו םיניגמ ,ויללושו ימואלה תיבה יבייחמ :תולוק-ימלוס 

רואב ראומו המשל הבהאב ,חורב ולוכ ורוקמ קפס ילב בויחה .הרובג-תונע תילוקב וא 

רצק שונא-תניבב ראומ רמוח שובלב עיפוה רובצה יפלכו המבה לעמ ךא !ךז ןוילע 

!תורסיקה יכרד לש רוביחה-תמוצ דמשמ לע םינמאנכ ונדמעה .זגורה-עבשו םימיה 

ונילע בישמו ףלאמ ומצע קומינה .ןגמה ירצבמ תכרעמב זועה-ילדגממ דחאכ ונגצוה 

תובבלה םיטעמתמשכ .ויכובנ-ירומו ןמז ןמז ,ויכובנו רוד רוד .םיתעל-הניבה תוחורמ 

יפל" רצקה לכשל םברקל ידכ "תווצמ-ימעט" שפחל םיליחתמ המשל הרותב םילזלזמו 

ךא ,הלילשה אקוד חורב הפנכב .דרוי ןוילעה לכשה רעש רשאב !"ןמזהו תעה חוד 

לשונמו תוילכלכה ויתודמעמ קחדנה ,לשחנהו שלחה תויוכז לע הנגהה :דגנכש-חורב 

עלס גסוה הככו !חוכה לקשמ :חוכ השרשו הדוסי ,הרוקמ ךא ,ולודיג-תמדא לעמ 

,ונלרוג ךותיחל םידיחי םינודא וליאכ וננה ובש ,ונלש רצה תבשה-מוחת וקמ תקולחמה 

וליאכ ונאצמנ הככו .ונא אלו םירחא םינוממ הלרוג לעש םיבחרה תורסיקה ימוחתל 

הערכהה תואצות תויהב םג תשרדב ונתצע ןיא ובש ,ונל אל החפשמ-בירב םיכובס 

— — — .ונישאר לע תוכתנ סומלופה תומולהמו ,ונרשבו ונמצעל תועגונ 
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ןכושה הובג לעמ הובגה הז — 'עירכיש ישילשה דצל םיארוק ונא רצימה ןמ 

אוה ףאו םולח היהו 'ותוא םג ומר םיבכוכה ךא .הביניג םי תפש לע ותראפת-לובזב 

לע .רידאה ודלש אפק ,וילע םג ורשנ רצקה ביבאה םוי ירחא תכלשה-תפוסב .ונניא 

רצואל — ,החקול ונממש םוקמל םימואלה-רבח תמשנ החרפ .םיבגשנה ורדה-ילמס 

לע תונוממה תורידאה תומצעמה לש ןלצ אלא וניא תומדא-ילע ?תוכזה תומשנה 

רתויב לודגה םג אוה רתויב ךוראה תיטילופה הקיסיפב יכ ונתומדב ונאו .םיטדנמה 

...םהיליטמ דגנ םיללצל וניתומוצע תא שיגהל םיליגר ונדוע 

תכלשה-תפוסב .ב 

םלועה-תויוהב תוחרא ול ולדחו ,קלתסנ "םימיה תירחא ןוזח"ב רורצה חורה 

תגספכ — ,ותשודקב ראשנ דוע הפיאש-תדוקנכ םלוא ? אצומ-תדוקנכו ןוויכרקכ 

לע לגלגתהל ולדח םימחדה-תודמ .וילא תולעתהל רשכוה אל ןיידע רודהש תוממורה 

יצאנה ףגמה .הניחת-יליפמ תולוקל םיחותפ וראשנ םימחר,ד-ידעש ךא ,םדא-ינב ילעפ 

.הלוע לוק לכ ינפב וליפא ולעננ םימחרה-ירעשו ,חורה-ידועי םצע תא םג סמר רמוסמה 

סרדמ תויהמ ףא לפש ותויהב םא יכ ,וב טעב םדא תגשה לע ןוילע ןוזחה תויהמ אל 

שרוג חורה .המלצבו הרוהטה תוינטיטה תומדב שדחמ ארבנש "ןוילעהדנדאה" ילגרל 

יתבמ ,םיהלא-תלחנמ :םייחה-ילוח םע עגמ םהל ןיאש הלאמ םג — ,ונכשמ-ינוכמ לכמ 

עגנל הלולעה הפגמכ .םימודק-תראפתל רכזכ תאכנה-יתבמ ,המכחה-תונכשממ ,דקעה 

ולבק ןודוע-הנשמב .תיכוכז תונוראב טונח ותויהב וליפאו ,והואר עגמב התא אבה לכ 

דחא דצמ לביבו לבב תרות יחינמ :ונילא םהיתובר תאנש תא ישילשה ךיירה יטילש 

לבוקמלו לבבל הצרעהב םהילע וקלח ךא .ינש דצמ ונילע לבוקמה תבצחמה-רוצ יללושו 

רפעל וליפשה ךא ,םירפסה-רפס לע ןינקה-תוכז תא ונל וריאשה םה .ונתבצחמ-רוצכ 

תא וחילדה ךא ,םודקה ורוקמו ונעזג-אצומ תא ונתוכזל וריאשה םה ?ןינקה םצע תא 

לער-ידאו םירידא ץפמ-ירמחו ץפמ-ילכ הניכמה קשנה תישעת םע דבב דב .רוקמה םצע 

וינינב תא טטומל ,רוד דודמ םיננוכמה חורה תודוסי תא רערעל רקשה-תישעת הרצונ 

שונא אל למעב וסלופש הרובחתה-יכרד תא סורהל ,םינתיאה וירשג תא ץצופל ,םיביגשה 

,לארשי-יהלא תוכרעמבו לארשי-תוכרעמב תחאכ השוטנ המחלמה .ויתולממ תא שבשלו 

...םדא-ילגד רפעב םדאה תושלפתה דגנ םמוקתהל חורה לשחתמ ןהימוחת ךותב רשאב 

םלועה לכ ללחב םיטשפתמו וידרה ילג לע םיאשינה לערה-ידא הלא תובקעב 

םיעוע וב ךוסנל ,ומידרהל ,ומיהדהל ,ןוהמתב ותוכהל שונא-חור לע דבכ לפרע דרוי 

ןמ םילכתסמ ודמע םיצאנה ןוטלש תישארמ דוע .םיצירע ידיב קחשמ-ילכ ותושעלו 

םיגדכ םיזחאנה הרידאה תורסיקה לש הלרוג ינווכמ הארמל םיממותשמו םימהדנ ץוחה 

םיאיקבה םיקהבומה םיגיידה הלא — ,םיפוצ-תפונו תוקלחךושל ינויתפל הדוצמב 

חרואכ םינוש םישיא םע ןמדזנש םיניע-ריהב לכ היה הומתו םהדנ .הכח תכלשהב 

םלוכ 'השעמ-ישנא ,םירפוס ,םירקוח לש ןילוח-תוחישל בישקהל עובש-יאצומל םתיבב 

וכפ הממדבו טקשב .להקה-תעד ינווכמ ןיב וכרד יפל דחא לכו םלועה-תויוהב םיאיקב 

?םתושיגר תוקדב ויה םיחוטב הנחבהה-שוח ייוקל .שחרתה אל רבד וליאכ ,םהייח 
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חוד-יווש .םתונריעב םיקפקפמ יתלב םימודר .םתיאר-תוריהבב םיחוטב םירונס-יכומ 

לעמ םזמז תומה-יפנכ קשמו םהיתותלד לע קפדתה םהייחל ברואה דועב םיננאש 

j הולשהד-חכשמ חכפתהל ידכ "יתמחלמ" רפסב הפוטח האירק התיה היד .םהישארל 

לכ .םרהה-תוהלבו ןוילכה-תותוא תורורב םירשבמ םיפורטה ויטשו םילפרועמה ויפד 

,יטירבה יראה לע המדרת ליפהל תוקלח-ימסב :דחא רמאמב תמכתסמ הלוכ הדותה 

,רבא לישהל וא המדרת-ימס ילב ועסשלו יראל בושל ,יסורה בודהמ רועה תא טושפל 

לע הנוילע הינמרג ,הינמרג" תא תתלו תובוזע םיציבכ תונידמ ףוסאל ,יחה ןמ רבא 

תיתורפס הריציכ הז המחלמ-רפס ונד ךא .ינופצ עזג אל וא ינופצ עזג לכה לע — ,"לכה 

םיגהונ םינמרגה יכ ןיבה ילבמ ,בהרו הברה גהלב לברוסמ יתורפס ןפוד אצויכ .העורג 

ףייסהו רפסהו .םתוחנהל םימותו םירוא התושעלו השעמל הטשפומ הדות םידקהל 

תנוכמ לומ םידליכ .רפסה ידיב והנה ףייסהשכ םגשבו םלצא םידומצו םיכורכ םידרוי 

תא אלו ,ףדוע-חרסב לברוסמה דומצה ןועשה תא רקיעכ הב וארו ודמע הרידא תפות 

גוחמה עיגהב םיעשעתשמה םילכתסמה תא םיערקל עורקל םידמועה תפותה-יכאלמ 

...ןווכמה עגרל 

חוד הברהב וא טעמב ךוסנ בר להק היתולובג ךותב אצמי אלש ץרא טעמכ ןיא 

אל רשא !וביבסמ תוליהק ליהקמה וב ףטועמ ןכוד הכותב דומעי אל רשא והז םיעוע 

ישנאו ,המרב הדרש גוהנל וילמסו ויעבצ ,ולגד לע םידמה-שיא ןמוזמו ןכומ בצנ היהי 

ירמגל ונצלחנ אל הז ירירמ-בטק קובידמ .ויפ-אצומל םילחיימו םיענכנ זוע-יכודד םידמ 

םילשורי תוצוחב ןואה-יכודד ונלש הלואגה-ימעפב הנועל הנועמ עמשנ ולוקו ,ונא םג 

,םודאל האנשה-יפנכבו ומצע-יפנכב דחאכ אשינ הז תופעלז-חור .ביבא-לת תובוחרבו 

בלה-תחשקה ,"המשל הבהא" ךותמ ,המצע ינפב תילכתכ םדמ הבוקע ותרות .םודאה 

.םיעצמאה תא תשדקמ הרטמהש םושמ אלו ,תסרוד ףרט-תיחכ תכלהתמ !תורואמה-יובכו 

דחוימו דיחי אוהו ,ורידאהלו ושמשל דבלב "ןוילעה םע"ל וז הרות הרואכל איה תנתינ 

הרותכ םעל םעמ תרבועו איה תלבקתמ ךא .ועזגב רוהטו הכולמב רידא ,ולוכ םלועב 

וליפאו ,םירחא לש םמד-רתיה לע תוכזהו עזגה-תונוילע תא ומצעל לטונ םע לכ .תיללכ 

ברועמ םמדש ,םיברועמבש םיברועמהו "םינועבצ"ה וליפא 'םימעהדנלוסב הגרדה-יתוחג 

חרזמה .הז םיעוע-חורל דחוימב חותפ חרזמה .תומואה לכ תא לבלבש בירחנס ימימ דוע 

תורוצל ספתנו ,חורה-ישובל דחאו ףוגה-ישובל דחא ,ברעמה תונפואל תובהלתהב ספתנ 

רעונ ןוימד תטהלמ תוציחמ תסירה .ךותל רשאמ רתוי הפילקל ,דחוימב תוינוציח 

הסדהב היטרקומדה .םימודק-תרוסמ ףקותבו השרות-תוחכב הגדדמה-דתסב קזחומה 

תלבקב .ויתוואתו םדא ירציל םיגיס התשעו םידדג הרדג הרבחה-תודדש ןיב תוציחמ 

.התפילקב יוב םשל קיזחהלו הכות תא קורזל םיברל יוצר היה היטרקומדה תנפוא 

ומצע תא תוארל לוכי ריעצ לכ .תובוצרחה לכ ריתמ אוה תוציחמ וסרהב םזיצאנה 

אוה חרזמה .םה דחא ךותהו הפילקה .וילגרל ךרדמ תלוזה תא תושעלו ךרוד בכוכ 

תיב-תכורצתל דעוימ היהש תויצאנה חור הככו .הסיסת לכ ימרוגל חונ ןוזמ עקרק 

תוביעמ תא םתוסה ,הבהאה-תורוקמ תא בירחמה םויא םיצרפ-חוד ךפה אוציל אלו דבלב 
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.םירחא לבס תוארל םיניעה תא אמסמתו םינענ תקעז עומשל םינזאה תא שירחמה ,דסח,ד 

יכרדב תושונאה תא וחנהש תרשה-יכאלמ ,ןוילעה-יכאלמ לכו ,תמאה-מתוח ףיידזנ 

ישעמבו םיתפשה-אצומב ,בלה-תוגהב ,לבשה-יגיגהב הלבח-יכאלמ וכפה היתוילע 

תישארב .םינמזהו תורודה לכב הרוטטקידה תודלות הלא .ןייד ןיאו ןיד ןיאו ,םידיה 

,התיבךמאנ אוה השענ טאל טאל ,הנוילעה החגשהל ברוקמ קר אוה רוטטקידה ויתוילע 

...הובג לב לעמ ההובג תוהלא ,המצעבו הדובכב הנוילעה החגשהה ךפוה אוה ףוסבלו 

תואבה ןוזח קר אל .ןמזה-תותוא חכונ רקח-קימעמו תמא-רחוש לכ דומעי ךובנ 

עובק דודה-ןב לש חור-דלה לכ .ונילע תורבועה םיתעה ונפצנ םג םא יכ ,ונתאמ םתסנ 

םילטבכ אצמיו ותנשמ תובע אל רקובב ץיקי יכ .םירדס-דטשמב תתנו םיקוח-תכדעמב 

לע הסדנהב ןושאר לכשומ ,הימיחב םימוטאה-תרות ,הקיסיפב דבוכה-קוח תא םילטובמו 

ויניעל האדי דוע וז הכפהמ חכונ ץיקי יכ — ,תודוקנ יתש ןיב רתויב רצקה רשיה-וקה 

.םימה-סלפב םיקיזחמ תומוח לע םידמועו 'םינדמ לע םישיטפ תומלה ,תוחותפ תודבעמ 

אל םייונשה תואצות ב"פעאו .דמוע ותונתיאב לכהו גהונ וגהנמכ וליאכ לכה ץוחבמ 

תשרב ףוטעת הכובמה ,ונחומ יאת לכ לע דרת היסומלרדנאה .תולגתהל הנרחאת 

.והקי ונתואצמתה ישוח ,ושבתשי וניתובשחמ תוליסמ לכ ,ונבל-ידדח לכ תא הירוק 

תא עזעזל הלולע םימייקה רסומה-ינוכמ תוטטומתה .םהימרזב ודמעי הריצי,ד-תוניעמ 

יכ ,דבלב התותימא-חצנב וניא השרומה תודמ תרותבש רואמה .הלוכ הרבחה תוישא 

ויה םה !הכותב םיזונגה תואצמתהה-תונוכתו ןוחטב,ד-תרימשו ,רדסהה-תוחוכב םג םא 

קדצהו תמאה תודמ !םייחה-רבדמ יעותל ןפצמה םג אוה ןופצמה רהוט .הדבחה-תלחגל 

שיאל שיא ןיב םידירפמ תומוהת לעמ םייוטנה הרובחתה-ירשגו םיסלופמה תוביתנה ןה 

תולובגו םיקחרמ לדבה-אלל הלוכ תושונאה הזה םויכ תדמוע תומוהת לומו .םעל םעו 

םתעיקשל וא םילודגה תורואמה-יוקלל רשבמה תוא אלא וניא חריה-ימע ןוילכ .םיבצומ 

לע הארמה היאשונ חצמ לע תערצה תחירפ אלא הניא לארשי-תאנש .הטלחומה 

םינטקה םימעה .הלכת םירידאו םילודגבו 'הערה חתפת םישלחהו םינטקהמ .םמד-תלערה 

וציקהב הבל איקמו שא קרוי ,םדרנ ותויהב שעגה-רה ןשעי ודעבמש עולה קר םה 

שלחכ .דחא עול ךפוה רהה לכו ,םיאצומ הברהב ץרפתת הרבטצהב !תואבה רשבמו 

םלוע תודוסי ךא .ןושארה םיעוזעזהדכוחתב ונא םיאצמנ עולל םיכומסבו םימעה ןיב 

םילקכ קר ונאו ,לכה תא תוסכל תדמוע תצרפתמה הבלה ,הטומת ינפל םידמועה םה 

...הנושארה תושעגתהה-תפוסב םיאשינ תויהל םינושאר רתויב 

תואצמתה-תורשפא אלל .דיחיה-תוביתג תנבהל וברקתתו ,םלוע-תוביתנל ולאש 

תוטנל דוקשי אושל ךא רוחאל-המב הזיחא-תדוקנ אלל .דבוא םלועב ןמזה-ךובנ ץצורתי 

ןביא בורקה רבעב תונויזחה תולשלתשה לע רבסהה-תורות לכ .םינפל-,דמל ןוויכ-יוק 

תוכרפומ ןהמ הברה .בורקה דיתעל תונולח תוערוק ןניאש ןכש-לכמו ,םיניע-תוריאמ 

אטחה" רוקמ .וברקתי אל וילאו ,םרכל ביבסמ רוחס רוחס תורזוח הברהו ,ןדוסימ 

"רמנה" תמשאבו ,הילסרוב רשא ןבלה תוארמה-לכיהב אצמהל לוכי וניא "ןומדקה 

דוע ןהידעצמ ידהו ,םש והומדק םיסורפה םיריבאה ילגר !ףרטה-רחוש ,רטונו םקונה 
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.תוארמה חכונ םימיא וכליהו ריואב ופחר דוע םהיללצ !עמש-תוקד ינזאב ועמשנ 
:םרחסל םיחותפ ויה תוצראה לכ ירעש .םיבולעה םיחצונמה ועשפ אל םחל תפ לע 

תוסירה תמקהל תובוחה לטנ תחת וערכ אל םה .החורל םיחותפ — ,םאובילו םאוציל 

םימוכסבו 'הלמח אלו הסמרש וז ,םהישונל לגרה תא וטשפ רשאב ,היגלבו תפרצ 

יתוסכ תחת םיבו השביבו ריואב םניידזהב ,סרה-תוישעת שדחמ ומיקה וולש םימוצעה 

הדחוימה ,םהלש םולשה-תישעתב םהל ןותנ היה "היחמה-בחרמ" .דעדנולש לש םיניע 

ירתסמ תא חנעפל ןיא הלכלכ ימרוגב .םינמאנ ויה היחמה-תורוקמו ,הידצות-תוכיאב 

שפחל ךירצ םיעינמה תא .םיניבה-ימי תכשח הילע הדריש ץראה תאזב תוכופהתה 

ונילע סכרמ תרותבש םיראומה םיכובמהמו .םילפאה םדאה-ירציב ,שפנה-ירתסמב 

...דיורפ תרותבש םותסהו לפאה ךובמל רובעל 

ףוריט םא יכ ,"םיגוההו םיררושמה ץרא" לע ררתשה דיחי לש תעד-ףוריט אל 

תוינואגה תרדאב וטילהל רחבנ דיחיה הזו .ןמזה-תולובחת לכב רדסומו ןגרואמ יצוביק 

.םיכושחה שפנה-ידמ ינומהל שפנ-תבדקו תעד-תברק ותמוק-רועיש יפל בורקה 

לכש םשכ ,ןויה טיטמ לודגה םעה תא םולש-תומרמב איצומה ןואגכ זרכוה "ףפותמה" 

ךוחצנה-תורדש"ב אשנתמה "ץעה-קנע" לש ותויגואגב תורמסמ עבוק היה בשו רבוע 

אוה ןמזמ היולגה תמאה .היתוצבו הירוזמ ימגאב וירצ תא המחלמ יסיסכטב עקישש 

תמאהו !ץובב םהידיב םידקפומה תא ועקישש םה םתאנקו םייסורה םידקפמה בירש 

,ויפ-טבש !המחלממ ומע תא ליצהל ןואגל ודמע אל םולשה-תומרמ יכ התע התלגנש 

ךרד"ב רוחבל סונא היה גיהנמהו ,וקיפסה אל דבלב םינוריוא-יפנכ קשמו תוברח-חוצחצ 

השע ,הצרענה ומולש-תנידמ לע המחלמ רסא .ותעד לע ודמע םוימ ושפנ-תבעות 'ךלמה 

לא הצקה ןמ אופיא ךפהנ רדסה לכו .האונשה ותמחלמ-ץרא םע "הנש ףלא"ל םולש 

וינייטשנקנרפו וילרהמו םע םע ,רוד רוד .וחישמב הרס ומע רביד אל ב"פעאו ,הצקד 

רחבנ םלוגב ותתל רשפא דימתו .םהל דחוימה "שרופמה םשה" ןודקפ לע םינמאנה 

תלפמב .וביבסמ רשא לכ לע תלבגומ-יתלבה ותלשממ תא הז רתסנ חוכב ךפושה 

תאירבב וליח תא רזפמ וניא עבטה .ומוקמב אצמי דחא — ,העושיה אובת אל רלטיה 

אל וילע הנוממש םגשבו !הדשה-יחמצכ םה םילדג "שרופמה-מש"ב ךא ,םינואג 

,רחסמה-ירידא ,הישעת-יליא :תורדשה לכמ בכרומ ץוביק םא יכ ,דיחי ןייטשנקנרפ 

,הלכ וב השעיו ויפינממ דחא לע ,גוהנכ 'םמורתי ןזרגה םג םאו .אבצב ןיסירת-ילעב 

וימע לא ףסאהב ,שדח ןואג חושמל ןכה םידמועה ,םיפינמ יד הטילפל םיראשנ דוע הנה 

םוצעה הנחמה לש ורשבבו ושפנב יכ .הפוטח וא תיעבט התימ םויה םהינפל ךלוהה הז 

...ןיאמ והוארבי בכוכ ספאבו ,העור ילב ראשהל 

תויהל לוכי וניא םעו !םלועהדכולש תא הנכסב דימעמה ,אופיא ,אוה םלש םע 

ףקומ תויהל ןתינ וניא ןינבב רידאו ןינמב לודג םעו .יאכז ולוכ אלו בייח ולוכ אל 

תכבוסמ רתוי היעב איה ןוחצנה ירחאל םולשה תחטבה .םיקחש-תוקחוד תורוצב תומוח 

סיסבכ םומסילאיצוס ילבמ תיפוריא תידב-תוצרא תמקה .התלהנהו המחלמ תזרכה רשאמ 

.תוחקלתהל םרוגה אוה ידדהה םעגמ רשא םיצצופמ םירמה תחא הפיפכב סוניכל המוד 
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תוחוכהו !תחא הפיפכב םולשב תויחל םילוכי םיפדוה תוחוכו םיכשומ תוחוכ ןיא 

ךפההלו םמצעל רכנתהל םילוכי םניא ינשוכדה רטשמה םצעב םיעובטה םיפדוהה 

המחלמ-תעינמ תורשפא .רתיה הזה אלפה םוקי רשא דע ךא .םידכלמ םיכשומ תוחוכ 

לכ ןיא וז הרטמל .םיטיבוסה-תידבו הקירמא ,תפרצ ,הילגנא :תעבורמ תידב ךרדב 

םיסרטניא ידוגינ לכ ןיא תורבודמה תונידמה ןיב .תולובג-תגסהבו םירטשמ-יונשב ךרוצ 

.הינשה תא המילשמ תחאה ,הברדא .םימייקה ןהירטשמב םג — ,ילכלכ םומסינוגטנאו 

םה המ ,חורה-תוניעמו רמוחה-תורוקמ סדה ,םלועה לע תפחרמה המויאה הנכסה חכונ 

תעקושמ תיטסילאיצוסה הנידמה רשא ירחא דוחיבו »ודקפי יכ תויגולואידיא תועד יקוליח 

תוכרעמב אל ןאכ םג שפחל שי דקרמה ןטשה תא ךא .הלש םימוצע הינב-ילעפמב 

םימותסה שפנה-יכובמב ,םדא-ידציב :ןהל הצוחמ תויושרב םא יכ רמוחהו הלכלכה 

...םילפאה בלה-ידדחבו 

להקה-תעד תא וניכהו הפוריאב רשאמ דלונה תא תוארל ומידקה הקירמאב 

תונקסמ קיסהל תוחפ ןכומ הז להק אצמנ תואבה םע ךא .הוכירדה ףא תואבה תארקל 

ןהינפ לע תידבה-תומצעמ תא חיכוה תושק .תולועפל ןוא-ךורדו החונמ-ךרדומ תוחפו 

הילסרו תדכ ,םלוע-רואל אבוהש רוציה — ,היקבולסוכ'צ ןברוח ינפל דגנמ ןדמעב 

דליו ,תחאכ תוחצנמה הקירמאו הפוריא לש םיאושנה-תירבמ /'םילודגה העבראו,, 

הנוסא תעשב חוכה-אולמב הינלופל ודמעשכו .ןהיתש לש םיחופיטה-דליו םיעושעשה 

הידנלניפ לע לומת הללוחתהש הדמשהה-תפוס ףא .רעשב םיחיכומה לש םמוח לכ גפ 

,סוניקואל רבעמ םיהובגו םיבחר םילג התכה אל היגברונ לע םויה ףתחכ השגרתהו 

אלשו וצרפתי אלש ץוחבמ םינודזה םימה לומ םירידא םירכס תכרעמב ורדגתה וליאכ 

םיבע-תוקחוד ןגמ-תומוח ומקוה וליאכ !םתודידב-ירהזב םיטקשה תא םכותל ופחסי 

!םוהתה דע םיבקונ שפנה דע םיעגונ םוי לכב םישעמ לע העוז-תולוק תוריבעמ יתלב 

ודירחיו תומוחב םיצרפ ושעי אלש תולוקה תא םיקיתממ גוזימ-ירישכמ ונקתוה וליאכ 

םיטלמתמה םיצגה לומ יובכ-ירישכמ ורדוס וליאכו ,ןופצמה תא ועזעזיו תובבלה תא 

םימידרמה דגנ ,שדוקה-שאו דרמה-שא תיצהל םילולעה ,םימויאה עשרה-ישיטפ תחתמ 

םיגושה םידיחיה םניא ,םנורגב אלא וניא םחומש ,םתם-םירוטנס .םיקידצ-תנש םינשיהו 

םהמ םיבוטו םהמ םילודג ."הונינ"מ חורבל םה םילוכי םתודדובתהב יכ םיחודמךוימדב 

,לכש-יפירח ,םיניע-יריהב ,הנידמו הלכלכ-ימכח ,תועד-יגוה .וז םידב-תדוצמב וזחאנ 

רתי עגמל תודרח םישבול ,תודידבה-תרות ינמאנ םה "תוחומה-תירב"ב םירבח וליפא 

םניא םה ."הונינ"מ החירבה תורשפאב םינימאמו תירבה-תומצעמו תידבה-תוצרא ןיב 

עודיו יולג םהל !הלא ונימיב םיקחרמה-םוצמצ לע הרות אוהש יממ דומלל םיכירצ 

םא וימוחת ךותב תורגתסהב ונוקית תא אוצמל לוכי וניא ינקירמאה קשמה ףא יכ 

םזיצאנה יכ רתסנ אל םהמ .ותולעהל דועו ותמד-הבוג תא םייקל םיצור ויננוכמו וינווכמ 

.דבלב עזג-תרותב לפקתמו "היחמ-בחרמ"ב סנכתמה דבלב תינידמו תילכלכ הנומא וניא 

קלח םידחאל ןיאו דבלב ןוילעה םעה ןעמל םנמא הרצונש ,השדח םילילא-תדובע יהוז 

המוא לכל תרדוחו תוצראה לכב תטשפתמ איה תד לככ ךא .םעגמב הואמטי אלש ,הב 
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האנשה-חוד קרו "דב םיקבדתמה לש םגזמו םעבט יפל תונוש תורוצ תשבולו ןושלו 

ינפב הנדומעת אל האורנומ-תומוח .ןהלוכ תא תויחהל התמהב תרמתשמה איה ןוילכהו 

היוטנו םזיצאנה עורז איה הכורא יכ .הינפב ועקבנ רבכ ןה הזה םויכ !וז םיצרפ-חור 

םיננוכמ ןועשה-יגוחמ קרו ,םלוע-יאב לכל הדעוימ תפותה-תנוכמו ,םיקחרמ לע איה 

...תונוש תועשל 

דמע ימ .המצע ינפב המותס הדיח ןה תיטסילאיצוסה הנידמב תוכופהתהו תורזה 

ןוהמתב התכה ןטשה םע תירבה ו היעינמ-תוחוכ רקח דע אבו החור תא ןכיתו הדוסב 

יצורק ותוא םילעמה םיקמעמה-תוחוכו ףצקה תא םיאודה יניעב .ודחי םיביואו םיבהוא 

,תורמשמ-ףוליח ,םיעבצ-יונש :טושפו הלגנ לכה םיוש תודוסי-יבכרומו דחא רמוח 

קחד ימואלה םזילאירפמיאה ,םוח ךפה םודאה .תושדח תוכרעמ דודיש ,תודמע-תגסה 

התוטשפמ תכרפומ וז החנה .סכרמ לרק םוקמ תא ספת לודגה רטויפ 'תוימואלדיבה תא 

תאצוהכ רשיה לכשמ תוקחרתה לע הרתי תוטשפ לכ הדושח םיכבוסמ םינמזב .הרתיה 

ירצי אלו ,םיפדוהה תוחוכה ןאכ ויה דחפהו הכובמה .ןנוקיתכ םינשב וטושפ ידימ רבד 

תולייחב היסוד-תמדא תפצה ינפמ דחפה — ,םיכילומה תוחוכה ויה םישוביכ-םתס 

.יטלאבה םיה יפוח לכ לע םיצאנה תוטלתשה ,קובקב-יפכ יניפה ץרפמה תמיתס ,םיצאנה 

רשנה ינרפצ ןיב רבכמ תואצמנ ויה תויטלבה תונידמה לכ .תישארה לע הארמ תירחאה 

— — — .רוחשה םיה דע יטלבה םימ :םיל םימ יוטנ היה תיזחה-וקו ,ינמרגה 

רודה ינפ .ג 

לכ לע .םוי םוי תוטשפתמה תובהלשה-תוהלב זוחא וא תובהלש-זוחא ולוכ םלועה 

רוחאל ןנובתה ,בושח ,חרי-םע ןב ,אופיא ,דומע .םישקומ-הדשב לקתהל םילולע הנפמ 

...י ןמזה-תותוא תא ארקו ,םינפל טבהו 

,םשאר ופחו ןירוח-ינבו םירבח ושוב" :הלש הינסכא לע תרזוח הירוטסיהה 

,אגסי אפצוח אחישמ-תובקעב .ןושל-ילעבו עודז-ילעב ורבגו ,חשעמ-ישנא ולדלדנו 

.החכות ןיאו ,תונימל ךפהת — תוכלמהו .רקויב ןייהו ,הירפ ןתת ןפגה ן רימאי רקויו 

.תרדענ אהת תמאהו ,וסאמי אטח-יאריו ,חרסת םירפוס-תמכחו ,תונזל ךפהי דעו-תיב 

יביוא .המאב המק תב ,בא לבנמ ןב ,םינטק ינפמ ודמעי םינקז .וניבלי םינקז ינפ םירענ 

"...בלכה-ינפכ — רודה-ינפ !ותיב-ישנא שיא 

דוע תוחורה לכ תא ופטע היתוהלב ךא !הנש-יצח ינפל קר הליחתה המחלמה 

םיחצנמהש ,םימיה ויה םירצק .תמדוקה המחלמה ירחאל ףוכת ילואו ,הינפל תובר םינש 

.ןידה-תדמ לבקל םהינפל םיענכנ ודמע םיחצונמהו ,םהינפד--ירז לע םיננאש וחטתשה 

למשח הנועט חתמה-תהובג הריפסומתאב םינפ לא םינפ בוש ודמע ןיע-ףרהכ טעמכ 

תמחמ ויה םהיניעמ לכ ,םהיתובשחמ לכ ,םגיגה לכ .םהילע קרפתהל עגר לכב לולעה 

תויראהש העשבו .םירחא תוגאדל םינפומ יתלבו םמצע יפלכ םינווכמ םירבדה-עבט 

...הלועה ןאצה לוקל םינזא ןיא ןבת-תפוקמ ןיבו רשב-תפוק ךותמ ןיב םימהונ 

ונניד תא םינדה הלא ,הנש ינפל דוע ןותחת,ד-תיבב ורבד קיר םלואב טעמכ 
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רובידהו .םיעמוש םיבשוי םוקמב םילספסה לע ולגלגתה רינ-תונוילג .ונביר תא םיברהו 

יביהלמ ,םיבוטה םימדוקה םינמזה-תותואב םיעובט םיטילקת :םהיפב אלגרמ — ופוג 

ריואמ השערה דגנ םינירושמ תוגג תחתו םירוצב םילתכ ןיב .שפנה-יבבושמו תובבלה 

תונולח-יכדח רבכ ויה םימותס .תונפומ תועדה ןיאו םירחא-תורצל םיחותפ תובבלה ןיא 

.הלערומ הדיפסומתאב יח רבכ להקה :לעד-ידא תנכס תמחמ םירוחש וא םירופא םיספב 

תונבלמ קריה-יחיטש תא ופלקו םילעופ ודמע תודמה-יבחדו ףונה-ירדהנ רוביצה-יגגב 

בוש וחטשוה םהיתודקמ לעו ,ןוטיבו ץע תופוצמ טלפמ-תוריפח ושע םמוקמבו ,תונבלמ 

לפשיו םדא חשיו .םיניעה לעמ ,שארה לעמ ,האוס"דכ ןקתוה קריה-ויז !קריה-תונבלמ 

האמה ןב ,ץראהךררעל םמוקב םיצירע דחפ ינפמ רפעב ןמטהו רוצב אוב :שיא 
םימי-ילוע ופיטה םהילעמו ונדובכל םידחוימ םינכוד ודמע תוריפחה דילו .םירשעה 

הנוכתה :המחלמ-תואדמ ושמ אל היזיביליטו עונ-יאר ידב לע .ונדגנ המטשמו לער 

— ,םירייצ-תוכורעתבו ?וז תילכתל ןינבה-תחדק ,םלוע-סרה תמחמ תוננוגתהל המוצעה 

ןודנול ,ןילופורטמה ינשבש תומוקמה םתואב הנש םירשע ינפל קר !האוסה-יטהל 

םיחותפ ,תונולחה לכ ויה החורל םיעורק !תובוחרב ועירב ןומהה-לוק בחרו להצ ,סירפו 

,תרשדשה-ילחוז םירליפוטקה ,המחלמה-יקנט וליאכ ותתוכ הכורעתה-תודשב ;תובבלה 

;תוסירהה-תמקהל הריציה-תוניעמ וצרפתה הנפ לכמ !המדאה-תדובעב הדש-יקנטל 

םימשהו .קדצבו תמאב ,םימחרבו הבהאב םלועה-שודיחל תולוק ועמשנ םינכודה לעמ 

למסכ ,תונומת לע םג טלתשה לוחכה עבצה ;םירייצ ידב לע ףא םתלכת תא ופיערה 

,תומלצ-תוריפחב םינש לע םינש םיאולכה ישאר לעמ שדחמ וחתפנש םיריהבה םימשל 

...!הנש םירשע לש הפוקת קר — ,םלוע-שפוחלו םלוע-רואל םהיניעמ תוצרפתהל למסכו 

ןמזה-תופילחו שדחה תוחורה-ןוזח חכונ םויה םג ןכ ,הנש םירשע ינפל ,זאכ 

ירוהרהמ האור ,דחא לכו ;,דוקתה-יריסא ןויצ-יחולש הזה םוקמב ונבשי ,ויתודומחו 

םהיניע תא ואישה — בבוסמל םיאורה- .ונמלועךובשחו ושפנךובשח ומצעל השע ,ובל 

םה ;למירקל ןואישה ,תוליעה-תליעל ,הבסל םיאורה ךא ;רטסנימטסוול םחור-ירמב 

םא יכ ,ונילא רישי םיעגונה םינינעב םיפילצמה ידי-לע תולוקה-וינמל וכיח אל 

.תירבה-תומצעמ ןיבו םיטיבוסה-תונידמ ןיב תירב תתירכ רבדב ןתמו-אשמה תואצותל 

;התוצרפתהב "חריה-ימע" דצל ףכה תא עירכהל וא המחלמ עונמל הלולעה איה איה יכ 

ירוטפ ;,דמחלמה-דחפמ תענמנ יתלב הדלותכ ונרוגי דשא תא ונילע אובי אל זאו 

תובשומ,ד-ריכזמ ירוטפ רשאמ ונבצמב לודג רתוי הנפמ תויהל ויה םילולע בוניוטיל 

סומסיבשלובה ינפמ דחפה היליסדוו-םולש ימימ דוע יכ .ומוקמב ירמא יונמו םייקה 

,תונושה ויתורוצ לע םומסישפה חופיטו ,ףדוהה חוכה תינוציחה הקיטילופב היהש אוה 

תירבל הסינכ םע .אצויה לעופה היהש אוה ,"םודאה עגנה דגנ תירטינסה הרוגח"כ 

,"רגסה"ה לע םירטונה דיקפת םלשנו םת היה ,דחפה תבס תלטבתמ התיה היסור םע 

השועה וז — ,תובסכ םיארנה םיבבוסמה תרוש םלועה ןמ הלטבו תרבוע התיה אליממו 

,חרזמה תססתה ךרד ,ןיפיקעב תעקעקמו הלוגה-תוצופתב זבלו הצמשל םירשימב ונתוא 

...תובא-ץראב ןורחאה ונטלפמ הא 
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םרטב .דמ ןמז דוע — .םהה םימיב "םימעה-לכיה" םג היה המחלמ-יללצ ףוטע 

.גהונ וגהנמכ לכה וליאכ ,לקשה-רטשמ לע ונדו םרגנוקה-ידיצ ומוקמ-תברקב ףסאתה 

ידה תרשרשו םיקרקרירכילוכתה םגאה-ינפ הפוצ ,אשדה-קרי עקר לעמ אשנתה ןבלו חצ 

תדתעב !םינומרעה וריהזה ,ןמגראו ןבול ,םתחירפ אולמב .גלשה-ידוטע הרויה 

ךא .דוה-תלילכ םולש-תכוס שרפ וליאכ ביבסמ לכה .םיחרפה וססונתה םיעבצ-יקחשמ 

שישה-לכיה הארמל "םמשש םכבבל לע" יקוספ ןיע-ריהב לכ לע ולגלגתה הז ידחא הזב 

ורכרכי םידשה םש ןכ לע ,הלספנ הזוזמה םכבבל-תברוחב" .וידומע-ירוט רדה לע 

— םיברחנ םישדקמ שמש .דז ?אטאטמב תלדה ירחא םש ברוא ימ וארתה .ומיהי 

חכשנו םכשדקמ םלאנו ,םמעש ןורחאה םכשא ביבש ךעדי זא ...אב אוה !שואיה 

,םחור-יבידנ והוראפ ,וצדא-תרמז רדהמ דחא לכ איבהב ,םימע והונב לכיה "...ןומהה 

געל יפכ ,ךפה םנמאה — ,םתוזח תוביגשבו םנוימד-זועב םהינמאו םהיזוח והורטע 

לב אלל םתומילשב .םלוע-מולשל םלוע-רבק ,שיש-מוילסומל ,ויצאנמו ויאנשמ 

תכלש-תרק .םחורב וא םפוגב ,םילמסמה — םירדענ ךא ,םיבגשנה םילמסה וראשנ םגפ 

םלוא המדנ ןנימ-רב לע הרודה הבצמכ םמושו םתוימ .ביבאה םצעב הנפ לכמ הבשנ 

.הינמא תבשחמ-תכאלמב ךורעו היתורעי יצעמ טהורמ ,החוורל חותפה היקבולסוכ'צ 

יבצחממ דוה-ידומעו תודמ-תוחול עפש ךות םינוג-ללשב וקיהבה םהיבצעמ תמשנ ילוטנ 

ותפצר ,ויתוריק ,לודגה םלואה תרקתמ וקעז יאדמשא געלב .הילטיאב םיראופמה שישה 

דשש םירייוצמ ,םלוע-יאב לכל עקובה רחשה-תונומתו המדיק,ד-תוזחמו םולשה-תוארמ 

.לע הלועה םדאה-חור לע תוירוגילאבו םילמסב — ידרפס אקוד — ידרפס ןמא ידיב 

"הלאה םילמסה תא רתסלפ ושע אל ןיידעש תויטרקומד תוצרא וראשנ תודיחי תודירש 

וכרד תא תחש םרטב ,םיהולא עבצאב עגונה םלצב ארבנה םדאה" דמע הכרעמב דדובכ 

דוהה ךותב יכ .ילגנא רייצ ידי-השעמ הנומת — ,"ותמשנ ןוקית שפחמו ,חמדאה ינפ לע 

םימעה-לכיה ירמושל הלוג-ילכ םיכורע רבכ ויה ןיע-תיארמל לכה תא ףטועה רדההו 

...ףתחכ האושה ללוחת,דב טלפמ שפחל םולשה--תולגמ לכ תוזורא ויה דבכו 

תשגהל ינשה ונבגשמ — ,גאהב םולשה-לכיה תא זא רבכ וטילה םיללצה םתוא 

יקחשמב .ודבל בצינ וילעפב רתסנו ויצע רדה ןיב יובח .ונל ןיד-טויב וניתומוצע 

ויה וליאכ םהיעיבג ןסוחב םינועבצה תודש ןיע וביהרה !םירדנדודורה ורעב םהיעבצ 

תוצבושמו קרי תוגוס ,תורשי ,תובחר :הלפשה ץרא יכרד ויה תוזילע .הקיצי-,רשעמ 

החוורה .םידכלתמ ריעהו רפכה ,דחא חרופו בשוימ בוחר וליאכ ץראה לכ .םיחרפ תרתע 

םיסירתב םיעבצה-יפוריצ תוזילעמו תונולחה יכרחמ הציצמו תוצוח לכב תננרמ וליאכ 

:תורשרש תורשרש םא יכ ,םידדוב םינינב אל !ןונגסה-תודחאב םעט-קד ןוויג .תותלדבו 

ןחו ףונה ןח !תורוד תורעתהו תורוד תרוסמ — ,תווח ,םירפכ ,תוריע ,םירע ,םיכרכ 

הושעש ץרא .דחא םיחרפ-ןגכ ,תחא ריעכ םינוילימ הנומש חנומ ץרא .ןונגסב ץראה 

ילגמ ,םהיתולובג יגיסמו תינרוחא םימי יפדוה ,םיזע עבט ישבוכ והורציש ףונ ,םדא-ינב 

איצוהל תודש-יבחר ינפ לע תיכוכז יעיקר םיעקור ,םיפעוז םילג תחתמ "היחמ-יבחרמ" 

תוכרעמ ידדשמב םינושאר ,סומסוקורקימב תורוצנ-ילגמ ,םורד-ירפ ןופצ ימש תחתמ 
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ד ש ביבו םיב םיללוסהו םינובה ןיב םינושאר ,תבשחמה-תכאלמבו המכחה תוריפס לכב 

םיכישממ דוע ,הנפת רשא לכב ןינבה ילעפ םזוע ףקותב דוע ,םגהנמכ םייחה םיכפמ דוע 

םירשגל תחתמ ךא .םישדח תולובג ול ביצהלו ללש ונממ תחקל ידיוזה םיה לבחב 

תויובח רבב תורוד-למעב םייונב םירכסל תוניבו םימגאהו תורהנ לע םייוטנה םירידאה 

,תורמשמ םידמוע םוניידה תודג לעו ,ץפמ-ילכ םירתוסמ רוביצ ינינב לעו תפות-תונוכמ 

...הלודגה הסמה-תעש תארקל ןכה דמוע לכהו 

עגר תמקרתמה ןמזה תכסמ ירתסמל רודחל םיניע הריאמ הניא ןילופורטמ תבישי 

ףקותב הלאה םיעגרה תא תויחל םיבצעה-תכרעמ תא איה הכירדמ ךא .העש העשו ,עגר 

םלועה ילג ..הובגה חתמה ימוחתב אוה ןותנ וליאכ ע"א האור ןולל הטונ חרוא םג .רתי 

ונמדזהב ושארב ויניעש ימ לכו .ויניעמ םייומס םתויהב םג והופטעיו ויביבס לע םיכמ 

הדבכ םלוע-ןזוא יכ ןיבה ■,היתוהלב-זוחא רבכ היה ןילופורטמב המחלמה ינפל הנש דוע 

הלאה םילכיהה ירדמ דחא םע גישו חיש ול היהש ימו .תוארמ החט םלוע-קעו עומשמ 

םינזאה וליאכ תובושק סומינ ךותמ קר יכ עדי וידד םע עגמב אצמנה דחא םע וא 

ושערו םירידאה םיחתותה ומער רבכ הלאה םינזאב .וניתואחמ-ףעזל וא ונשחלךוקצל 

,םיחטבמה-תונכשמ תא ואר רבכ הלאה םימעהו ,וטעי הפוסכ רשא םינוריואה יפנכ 

...םימ-ילגב עלבהלו שא-תובהלב תולעל עגר לכב םידמוע ,ונואג רדהו םדאה-חור תראפת 

םג םא יכ ,הב ףחסהל םידמועהו םימחלנה קר םניא המחלמה-תוהלב יזוחא 

םיטקשו םיננאש ,םתודידב-ירהזב םיניירושמ וליאכ םיבשויהו ,קוחרמ םילכתסמה 

ףדוהה םדמודמה דחפה לעופ המוקמבו ,םינפל החנמה הפורצה הניבה הקלתסנ .םהינוכמב 

,תואר-תוביחרמ ,תואר-תוקיחרמ םיניע האלמ איה הניבה ,רויע אוה דחפה .רוחאמ 

תודוקנה 'םידדובה םיוקה םיספתנ :היארה-הדש קמטצי םיארומה-הדשב .תואר-תוקימעמ 

הדש בחרתי חניבה הדשב .לדבומה ןויזחה ,תוררופמה תודורפה ,תודרפנה 

תויתביסה יפוריצ לע תודיחא תוכסמ ,תואלמ תונומת ,םימלש תוארמ תזיחא ידכ היארה 

תוחוכב םיפדוהה םיארומה תמחמו .תודוזיפא-תיאר תחת תוארמ-תיאר — ,ןוזחל ןוזח ןיב 

תוארמב המלש היאר תוארל הלדחו ,םלועה-ןיע התקל החנמה הניבה םוקמב םידויע 

..."םינפל-המ"הו "דוחאל-המ"ה 

םלועה לעמ םייולתה םיטויסה תורוקמ ורקעיו םימיאה-תוארמ וגומי דשאכ קד 

.תללוכה ,המלשה ,הריהבה ,הפיה :תוארמ האורה םלועה-ןיע הנתיאלו החוכל בושת 

ירצבמו םהירקש-ילדגמו .ויתומיזמו ויתולובחתו םזיצאנה תרותב םה תוניעה-ישאר 

תא הבוחב תאשונ ןמזה-תומילא .םמצע אשמ דבוכ תחת וטטומתיש חרכהה ןמ םתימדת 

,םלועה ןוטלש איה המויק-תילכת .םימו שאכ תודוסי-ידוגינמ תבכרומ התויהב .התריתס 

הפיא ,בלו בל ,הפו הפ תרות :םה תילכתה-תגשהל היסיסכט ?םירצמ ילב ןוטלשו 

םומיה ,חודה-ןואכד ,םיניע-תזיחא ,םיתפש-תימרת :הנייז-ילכ ?ןבאו ןבא ,הפיאו 

םורה ,רקשל עבשה ,חוצר ,בונג :היללעמ ?תובבלה-תחשקה ,םישוחה-תמהדה ,תוחומה 

תיצהל דבלב החוכב רשא ,תיתד הנומאמ התויח לכ תא תבאוש תילכתה .םחר אלל 

תיב-ירדג לכ ץורפל ,טשפתהל הכרד התיוה עבט יפל תדו ,םינומה תובלב תואנק-שא 
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ץפח — ,םיבד-תלחנ התושעלו םיברה תא המצעב תוכזל ,ץרא-תולובג לכ גיסהלו 

םירוגס דבלב תיב-תכודצתכ םדאשהב אוה םחוכךורתי קשנו םיסיסכט .טרופסכאל 

תלכאמ תילכתה .ןילופונומ-שומישכו ןילופונומךינקכ :םיבצומ תולובג ךותב םירגוסמו 

דגנ קר םויא קשנ םה לעד-ידא .לאל םתוא השועו םימיה-תוברב התגשה יסיסכט תא 

תוללושמ ויהש ןהיבשויו םירע קר התחמ ריואה ןמ קזב-תמחלמ .הוש קשנ ללושמ ביוא 

הככו .םייאה-ץדא יבגל םינוא-ירסח ריואב םייולת הינלופב אלפה-ישוע .םינוריוא 

.הלש ןילופונומה-תונסיסכטבו ןילופונומה-תילכתב איה .דחוכ-ןודתי תינפקותה תומילאה 

םיברהךינק השענ רקשהשכ !םיברה-תלחנ איהשכ לעופ הקשנש היטרקומדל דוגינב 

עזגה-תונוילעשכ .החוכ םורמל העיגמ איה ךכ השענ תמאהשכ !קשנ תויהל לדחי 

םהילאמ ולכיי 'ןלוכ תא זחוא םלועךוטלש סומלובו ,תוצראו תונידמ-תכמכ תטשפתמ 

"היורט-סוס"ב שומיש ,םיימואלריב םיזוח תרפהכ תובוצרח תרתה .הלאה םירציה 

תדמעב אוה םפקתךורתי אצויכו םירוצעמ לכ אלל םד-רתיה ,היגיברונז הינד שוביכל 

לכל תונעזגה תרות תרידח םע .ינש דצל םירוסאו דחא דצל םירתומ םהשכ — ,הרוכב 

תילכתה םצעב טלחומה ןויושה גשויו ,דושו סמח pאה לכ אלמתת תונושלהו תומואה 

םדאל םדא חוד ןיב הרובחתה לכ ,ופרשי םעל םע ןיבש םירשגה לכ .התגשה-יכרדבו 

דיחיה ףוגב עובטה תימצעה הרימשה-שוחו .והותל רוזחי םלועהו ,חתפת םוהתהו ,סרהת 

,הבהאב ,קדצב תונבהל בושי םלועהו 'ףרה :ןטשל רמאיו םמוקתי םלוע לש ופוגבו 

...םינושארה וידומע לע ןנובהלו םימחרבו דסחב 

םייוליגו םישודיחב רשאמ חלוגמהו שדוחמה ןוגראב אוה וחוכ-ןודתי ינמרגה 

תא תחא תצבוקמ תכרעמב ףרצמ אוה המחלמל המחלמ לש םינמז,ה-ןיב .םפוג 

הרידא הדוצמ ול הנובו םהיטרפ-יטרפ לכ לע םימדוקה תועיסנהו םישודיחה לכ 

רשאמ שארמ םיכורע םירבצמ תורוא רתוי םה ויתוביתנ-יריאמ .תוננוגתהלו הפקתהל 

םימיה תצורמב ךא .הנוילעה לע וליאכ ודי המחלמה תישארב .םיימואתפ םיקדב 
תונויער-יצוצינ וזיתי םימוצעה םישיטפה תומלה תחתו ולצא םירובצה תוחוכה םיצמתמ 

םיקרב וקרפתי חתמה-תהובג הריפסומתאבו ,ןובשחב ואבוה אלש ביואה-תוכרעמב םישדח 

,םהיתודוצמ לע ןכומה ןמ םינוקדב םהל ןיאב ,ןוחצנה-ידוכש לע תומ-תוכמב םיתחינה 

תודוצמה תכרעמב שומיש ידיל אב אלש ימואתפ יוליג לכ ,והורעש אלש שודיח לכ 

,היציאוטניאב םתוינואגש םימעה די רבגת זאו .םביחרמו הפרותה-תומוקמ תא לידגמ 

הלומעתה תוכרעמב דוסיכ החנזה הככ .םתא םיסומכה םיקרב םה םהיתוביתנ-יריאמש 

וספתנ אל ךא ,הבחרוהו הקמעוה ,תמדוקה המחלמהמ תילגנאה הלומעתה תטיש תיצאנה 

הינטיזול תעבטהב ןושאר השעמ לע רוזחל אל ורהזנ הככ .םישדחה תונויערה-יקדב 

"היורט-יסוס" יריבא תוטעש תולוקמ ךא !תירבה-תוצרא םע תושגנתהמ ענמהל ידכ 

םימלשו םיבר התעשב וזחאנ פורטנביר תדוצמב .םימדרנ ץיקהל םיליחתמ היבנידנקסב 

.ןוחדס-תוצצפ — ,ומצע ולשמ האטחה-תוצצפ ידי-לע העקבנ םואת■ עתפלו ,הילגנאב 

ישוח ףילחהל הלוכי הניא ,רתויב הקומעהו הרידאה וליפאו ,תננושמ הרות ןיא םלועל 

דע .תאזה הרותה ימי םג םירופס ףילחת לככו ,םמצעמ םישדחתמ םיקד היציאוטניא 
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ךכחתיש ופוס ,םירקי תיכוכזו הניסרח-ילכ ןיב ויתוכילהב ריהז תויהל ףלואמ ליפהש המכ 

...ומצעב ףוסבלו ,םהב הליחת תומש השעיו םהב 

תוברב .קדצהו תמאה-ירחוש לכ ורמאי — ,ונבגשמ-רצבמו ונזוע-לדגמ אוה■ ןמזה 

רטשמה-ידבכ תורוקמ ולדלדיו היציאוטניאה ימע תורוקמ םינוא-הנשמ ורבגי םימיה 

,םתואג-תונצחשו םבהר-ידוונס ,םנוגרא יטרפ תגלפהל ןברק ולעי םה !תעמשמה-ירוועו 

— ,חצנה-תוחורב םה ףא םאשנהב םהיתובא וזנג דשא תא העש העש םיזבזבמ םהיטילש 

תא עשד-תובוצרחב םאלכב תושדחתהה תוחוכ תא םישיתמ ,םימחדהז הבהאה תוחור 

,סירפב תימואלדיבה םולשה-תכורעתב דוע .לילכ ותוא םישרגמ וא רצויה ןוימדה חוד 

םידדצה לש תוחוכה תודדומתה םיללוכ םיטוטרשב התארנ ,המחלמה ינפל םיתנשכ 

ינש םידדומתמ ורקדזה הז תמועל הז .הדוקפ-תעש עיגהבו הסמ-טוי אובב םינושה 

המכחה-תורוא תוחוכב םיניבה-ימי תכשחל תינרוחא םלועה לגלג ריזחמ :ןמזה-ינתיא 

םהינש .היוטנ עורזבו הקזח דיב ,ךשוח-יכדדב םלוע-רואל החנמהו !שונא-חור הליגש 

תא ,ויתודמו וכרד יפל דחא לכ ,םיערוקו הניכשה ילגר תא םתמוקב םיקחוד וליאכ 

שיטפב םיקיזחמ רפכ-תב תלותבו םיפכ-עיגי רוחב דחאה שארב .םהיפוריצ-יטהלב ןיעה 

ערוק סרק בלצ לע רשנ ינשה שארבו !םלוע-יאב לכל דורדה-תרושב רשבל לגמבו 

,עשר-ףורגא רבא לכ :חוכ-יכורד םילספ תצובק ,הטמל חתפ-ירמושו ,הלעמל םיקחש 

,הונע-יטקש ג ךדד ונפ ,לכל לעמ הינמרג :םלוע-יאב לכל םיזירכמה ,הואג-לגר דיג לכ 

ידיב םייונבה תונמאהו עדמה-ילכיה םירזופמ וססונתה ,םיטהל-תודדומתה לכ אלל 

םינב !לחוימה ריהזמה דיתעה ירשבמ ףא ,הלודגה תרוסמה יאשונ ,םיחרואה-יסינכמ 

ינוונמ ,םיסכנ-ידורי" :םהיצאנמ יפב םויהו !םינפל תוחאהו שפוחה ,ןויושה-ירשבמל 

חרופ-קבא /םידגונמ, ,םישוכ-םד יכרועמ ,םיבגעב םליח-ירזפמ ,אדבג-חוכ-ישושת ,חומ 

בהרה-ירבדל קחשיו יתפרצה סוינגה ול ןוכשי וזועךויבחב ."ןופצמ הלועה רידאה חורל 

תכאלמ לכיה ,רואמה לכיה ,תוילגתה-לכיה לע ףחר ביגשה וחור !הלודגל הלועה לש 

לכ .ביבסמ רשא המוצעה הנוכתה לכ לעו הישודיח יאלפ לע תיאלקחה ריעה■ ,תבשחמה 

,הדמה-שוחב ,חודה-תוליצאב ,םעטה-תוקדב טלבתה ומסק-טיברש םע עגמב אב רשא 

הדבכה הסמה .רואה-ךוזבו םיוקה-ןודיעב ,םירבאה-ךותיחבש הינומרהב ,םיעבצה-גוזימב 

ימינפה רואהמ ןרק וליאכ םוטאה רמוחה !ןח-יפנכ לע האשינ וליאכ לזרבו ןוטיבבש 

הקינכטה-תויושרו עדמה-תוריפס לכב םיכובמה !תבשחמ-תכאלמ בוציע — ,ובוציעבש 

העלבנ וליאכ ןוגראה תוביגש !םיניע-יחקפמ םיריהב תורואב תימצע הנרקהמ וראוה 

תא הליבקה תפטלמו הכר ביבא-שמשכ .םינמסמה תורואבו הגונעה הרוצה תוטשפב 

רוכב הפורצ ,םישדחתמ םימולע-זוזעבו הביש-תרדהב תורוד תוברת בשו רבוע לכ ינפ 

,רקוח ,ומותל ךלוה ,םיסומינ-ריתע רעונ רהנ ויתובברל .היעינמ חוכב תכרדומו הבהא 

".רודח ךותמ חוכ" ידוליס אלל ,עמשיו הארי דשא לכ ומותל םשורו לכתסמ ,ןיזאמ ,דמול 

ךותבכ ודמע םהירזועו דודה-ירקוח .ץוח-יפלכ הואג-לגרו םינפ יפלכ הענכה-תועדצה אלו 

לש היצפיסנמאה .תואצמההו םישודיחה ,םישוביכה ,ןמזה-ייוליג תא ומיגדהו םהיתודבעמ 

םיגצומה תוארמה יפוריצ לכב הטלבוה רוד דודמ הילוגלגו היתויולשלתשה לכ לע םדאה 
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םירודכ ינש תרזעב םוטא ץוציפ :םיקרב-תוארמב הראוה התדתוכ-תלוג .אב דוד חכונ 

.טל1ו ןוילימ השולש חתמב למשח-ינועט ,ןגמ-לגעמב ינשהמ דחא חוירב םיבצנ ,םילולח 

תולודגה המכחה תוכרעמ ידדשממ דחא ,סוידרה הלגמ :םיקדבה-חלשמ היה יירוק-תיב 

,דבלב המשל המכח תבהא אלו ,םלוע-תבהא חוד — ,םימודקדוודב אשינה ןורחא דודב 

חורבש חצנב םג םא יכ ,דבלב תלוכי,ד-תוביגשב אל הדאופמה תורודה-תלשלש ךישממ 

קרבב וריאת ,הביא ,האנש ,המחלמה למשח הנועטה הריפסומתאה ךותב .התוא עינמה 

תורעבה לע ורבגתי םולשהו עדמה יכ המלש הנומאב ןימאמ ינא" :הלאה םיבותכה ןוילע 

תא םילאוש ןיא ...תונבל םא יכ ,סורהל אל וערל דחא וניבי םימעה יכ ,המחלמה לעו 

"".!ךתחמל אובאו הבה .התא ילש .ונייד ,לבוס התא :ול םירמוא .ותדלו ומעל ללמואה 

וליכהש רטספ סיאול תומלוא ילתכ לע .רעשב חיכומ וא ,הזוח וא ,איבנ ירבד םניא הלא 

יפל האור .ומצע ידיב םירבדה םיבותכ ויה ,םימוד תודמאממ הברה ןיב ,וחור-תודצוא 

הלג הבהאב רשא ,ורוד-יניעמו והומדקש תורוד יניע ןמ םייומסה תוארמה האור ,וכרד 

הבהאבו תישאדב-ישעמ שדח הבהאב ,ותוא הנב הבהאב 'ןורעש אל תוירבו שדח םלוע 

תחא הגרדמב התיה בלה-תוינואג .רוד רוד םישדחתמו תורודל םירמושמ םייח ,דוצו םחלנ 

לע ודרי תוכורכו ,םלועה-תבהאו המכחה-תבהא וברקב ויח תודומצ ,חומה-תוינואג םע 

תוחור םלועה ןמ ריבעיש לחוימה תודפה-חוד והז ןכאו .ריבכה וחור תא עגמב אבה 

הלוע םא יכ ,דבלב שדוקב-ינהכמ ינכוד לעמ אקוד דרוי וניא רשא חורה הז ,םיעועה 

תא ןכותב תואשונה תוירורעז תונחבמ ךותמו ןמזה-ינדס לע םידרויה םישיטפ תחתמ 

קדצב ונינבלו םלועה-שודיחל :בורקה דיתעה קיחב תונופצה תורוצנהו תולודגה 

ךותבו !הקספה אללו ןותבש אלל ,הריציב ךישמהלו לחייל ונילע הז חור-יפוטעו .הבהאבו 

...הרינ תא םירנל הכחמה הדשה הבחר דוע קוצמהו רוצמה 

םלוע-רואל .ד 

ףלא תואמ עבראכ לארשיל-תמייקה-חק השכר ונינפלש הנשה םירשע תפוקתב 

דוסיה-ןדק המיקה וז הפוקתב !הנשל ,אופיא ,םנוד ףלא םירשע — ביתכו ירק ,םנוד 

.הנשל ,אופיא ,קשמ םישמחו האממ הלעמל — ,קשמ-תודיחי םיפלא תשולשמ הלעמל 

שובלב אלו ומוריעב ןובשחה והז .ונתוריהמ-רועישו ונידעצ-בצק ,ונלעפמ ףקיה היה הז 

!הריכמל בלח רטיל םיפלא תרשעבו תודפ שולשמ תוחפב דיוצמ ברועמ קשמ ןיא .תוצלחמ 

ימוכס י"אל 700-מ תוחפב ,הנשל םיציב ףלא רשע םינשו תולוגנרת האממ תוחפב 

ןוילימ 28-כ םיקוושמ ,תורפ םיפלא העשתכ לכה ךסב םינומ ונאו ,קשמ לכ לע העקשה 

ונעקשהו ,םיציב ןוילימ 41-כ םיקוושמו תולוגנרת ףלא תואמ עבראכ םינומ ,בלח רטיל 

.הנש םירשע תפוקתב לכה ךס והז .םיקשמה ןינבב י"אל ןוילימ השולשכ 

השמח יפ עקרקה לע דימעהל ונידיב ,םירשעה אלו ,תואבה םינש שמח תפוקתב 

יתב 15.000 עקרקה לע דימעהל ונידיב .ונידעצ ירצימ לש םתמח לעו םפא לע רפסמב 

םידומצ רפכב םיאלקח םיתורישב 5000-ו ,תואלקחב םירשימב םיקוסע 10.000 :תובא 

.רזע-יקשמב םירדוסמו םימלשה םיקשמל 
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ת ו ר ומשאי)י כ 

ןמוזמו ןכומש ןפואב ,תיבה-קוש והנה םירבודמה םיקשמה ירצות בורל אצומה 

.לבת-יקושב םיעוזעז-ירבשמו םיריחמ-תודונתל םייופצ תויה ילבמ ,לוביק-תיב םהל 

ונל אצמי הז חטש .ןיחלש-תמדא םנוד ןוילימ עבר לש חטש שורד וז תינכת תמשגהל 

ירחאל ןאשדויב לבחב ,האקשההו זוקינה תינכת תמשגה ירחאל ,בחרה הלוחה לבחב 

עקרקה תשיכרל ןה שורדה העקשהה םוכס .םורדב רתיהה-ימוחתבו ,תומייוסמ תורשכה 

.הנשל ןוילימ ינשכ וא ,י''אל ןוילימ הרשעל ךרעב עיגי הילע םיקשמה תמקהל ןהו 

אוה רדוסמ ותירב תליחתמ .ימינפה קושה לע ורקיעב דמוע רבודמה קשמה סופיט 

רוצייב סחיה .תוריפו תוקרי ,םיציבב ,תופועב ,בלחב םיינוריע תובא-יתב 6—5-מ קפסל 

החפשמב עצוממה "ןוזמה-לס"ב לבוקמה סחיה ותואל םאתומו רדסומ םינמוסמה לכוא-יכדצ 

דאוק ןוזמ-תויונחב םירצותה קוויש תא רידסהלו ,קושה תפצה תנכס םדקל ידכ ,תינוריע 

,אופיא ,יולת ןינמב הלאכ םיקשמ לש םלודיג .םינכרצה ןיב םייונמ תטיש ךרד תויביטרפ 

ןינבב םקוזיחבו ,הילעה ךרדבו יעבטה רבדה ףקותב ,ןינמב ריעה-יסלכוא לש םלודיגב 

לע דימעהל רשפא ריעב תורדוסמ תוחפשמ האמ לכ לע .םינמאנ היחמ-תורוקמ חותפ ךרד 

רשעכו םימלש םיאלקח םיקשמ לע תויחה םירשעכ :רפכב תוחפשמ םישולשכ עקרקה 

אבהל עובקל רשפא הילעה-בצקו יעבטה יוברה יפל .רזע-יקשמו םיאלקח םיתוריש לע 

.תונושארה םינשה שמח תפוקת רובעכ םיאלקחה םיקשמה רפסמ תא 

ילודיג ןתויהב ,תושדחה תורזגה םג הנדומעת אל הווקמה אלמה ןוחצנה ינפב 

הילעה בושת םא .בבוסמה לוטיבל תווקל שי הבסה הלטב ;היתולהבו המחלמה-דחפ 

תפוקתב תובא-יתב ףלא רשע השמח עקרקה לע דימעהל היהי רשפא םדוקה הבצקל 

יפ עקרקה לע םינש רשע תפוקתב דימעהל הוקת ,אופיא ,שי הזה םויכ .הינשה שמוחה 

הריקחה ךרד םג ואצמי הנושארה שמוחה-תפוקתב .ורבעש הנשה םירשעב רשאמ הרשע 

םע .לבת-יקושב הרוכב-תודמע םהיתוריפב חיטבהל םילולעה םישדח םלודיג ןויסנהו 

.תוכיא-ילועמ םימייוסמ הישעתו האופר-יחמצ ,םירחבומ םיערז םינמנ הלאה םילודיגה 

תודבעמ םיכפוה תשורחה-תיבכ ,הדשכ .תוכיא-תוישעת םע הזויבמיסב ואצמיי וללה 

תכאלמ לע ןומאה הלכשהה-לעב ןמואה-לעופה לעו הריקחהו הקינכטהו עדמה לע תודמועה 

.דבלב ימינפה קושהמ תינתומ ,אופיא ,היהת אל םיקשמה דפסמ תלדגה .תבשחמ 

תמדא םנוד ןוילימ עברל ןכ םג עיגי הינשה שמוחה תינכת תמשגהל שורדה חטש 

תורזגה לוטיב םע ףא .רהבו רושימב לעב-תמדא ,םייוסמ סחי יפל ,ותרומת וא ןיחלש 

הדיחא תימואל הלכלכ .רחוסל תרבוע הרוחסכ ליגרה קושב הז חטש ונל אצמהל לכוי אל 

יאנת .םיברח םילבחב האקשה-תויורשפא לע םידי-יבחר םידכולמ-םישוג ערפמל תבייחמ 

,תחא המישנב טעמכ ,תילקול אלו תיצרא ,בחר הדמ-הנקב חותיפ-תינכת איה ךכל םדוק 

טדנמה תלשממ לש בוטה ןוצרה ילב תושעהל הלוכי הניא איה .ןירועישלו ןיעטוקמל אלו 

תילנויצרה םתקולחו םימייקה םימה תורוקמ תרדסה ילב יכ .םהיגוסל רפכה-יסלכוא לשו 

אל ,םירכס-תוכרעמב םירוצא םימשג-ימ וא תוניעמ-ימ :םישדח םימ-תורוקמ יוליג ילבו 

,יסחי ןפואב םילילד םיסולכוא םיבשוימה ,םידי-יבחר םיחטש םיסולכואה-תופיפצל וררחושי 

.ודחי םג המהבו םדאמ םיקירה םימשנה םילבחה תא ויחי אלו 
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תונכה הכירצמ איה .םידי-תמרהבו סומלוק-תכישמב תישענ הניא חותיפ-תינכת 

,עדמ .םולש היכרד לכ יכ םא ,תוידוסיו ןה תוכשוממ המחלמ-תיזחבכ .תובר תומדוק 

תוקימעמו ףקיה-תובד תודובע — ,היתודמעו היסיסבב םיהגומ בר-ןוגרא ,הקינכט ,הריקח 

אוה ךורא תבשה-ברעו ':תבשב ול ןיא תבש-בדעב ןיכמ וניאש ימ .תודבעמבו תודשב רקח 

אושל םוי דועבמ עוטנל ליחתנ אל םא .ויתוריפ תישעל ץע תעיטנ ןיב הפוקתה ךרואכ 

.םינש רובעכ תוריפל די טישונ 

ומקוי אל םה ףא .םינכש-יסחי תרדסה ילב הלאכ ףקיה-תובחר תודובע רדסל ןיא 

.ךורא וא לוגע קורי ןחלוש דילו הפק סוכל םיפוצ-תוביסמב ,תוקתוממ ןילוח-תוחישב 

.תשודח-יתב ןשע-תודמתבו הדשה-קריב — ,הנכה הנועטה הריצי-תדובע איה וז הרדסה ףא 

לש היצמרופסנרט — םייקה קוזיח םא יכ לודיג קר אל הכותב תללוכ חותיפ-תינכת לכ 

הלעי וזכ תפתושמ עקרק לע קד .דפכה-יסלכוא לש םייחה-תמר תאלעה ,ץראה תואלקח 

ריש" הביא תמא-מולש תמקה .ודחי תעדה-ץעו םייחה-ץע לש םלצב — ,םולשה חמציו 

םצע איה .דלונה-ךרלו תדלויל תולוגסב ןכומה ןמ םינקנה "יתיוק ךתעושיל"ו "תולעמה 

קורטסנוק םילעפמב העובט איה ! ןוירה-תפוקת ירחא םילבח-הוולמו םיריצ-הזוחא ,הדילה 

ףורגל ךירצ הריצי לג .תונכשה תוצראבו ץראב תונוש הלכלכ-תויושדב םילודג םיביט 

תינכתמ ינגרוא קלח ןה הלא/ תולועפ ףאו .ץרמה לכ תא עולבל הלועפ-תודש !לכה תא 

ילב ליחתהל שי ןהבו ,תובר תומדוק תונכה ןועטו ,אוה ךורא ןהלש תבשה-ברעו ,חותיפ 

...עירכהל לולע עגר דשאב ,עגרל ףא יוחד 

םע הלועפ-ףותיש ילב ונמצעב תבשה תא תושעל םילוכי ונניא וז הכרעמב ףא 

ימע םע םינמנ ,ודחי ונתאו ונידעלב ,ונינכש ףא .השארל לעמ ןכש לכמו טדנמה-תמצעמ 

— — .םוח אלו רוא אל םהל היהי אל המח-ילגלגמ דחאב עבקהל ילבו !חריה 

רואכ וניא הנבלה-רואו ,תישארב-ירדס ונתשנ אלו ,לודגה םויה אב אלש ןמז לכ 

שוח .ותונשל ונחוכב ןיא דוע לכ — םייקה רטשמה בצקב ונביתנ תא סלפל ונילע המחה 

היהנ וידעלב !רמשמ לכמ רומשל ונילע וילע !הללקל וא הכרבל םעל ןושאר ןמיס אוה הדמה 

הוהב הילעפ םלוא .הרידאה תורסיקה הארמל םינוציקה ףא תודרח ושבלי אל ותא !ךדד-ידבוא 

רתוי תוכילומ היכרד םייקה רטשמב םג .ועיגיש םוקמ לכב הכרבו םולש םיטונ רהנכ 

רתוי העש יפל יכ ,ללפתהל ונילע המולשל .םלועה-שודיחל תורחא תושובכ םיכרד לכ רשאמ 

התובחרתהו הלודיג יכילהתב .רבועב םימע-דבח אוה תורסיקה רבח .ונתא ןיא תוליפתמ 

תריבצ ךרד הדבחה-שודיחל "תירוטסיה תויחרכהב ךילומה" ךילהתה ותוא תוארל שי 

םה הלא אלה .םירידא תודמ-ילעפמב ותוזכרתהו םידיחי הישעת-יליא ידיב לטיפקה 

תילכת תויהל הלוכי תורסיקה .דיתעה-תרבחל םיאנתהו עקרקה תא םירישכמה תוחוכה 

םינושארל !רבעמ-יעצמאכ תוארהל הלוכי הלצב םיסוחל ,הב םיקיזחמל המצע ינפב 

רועיש יפל ונינפל ךרדה אוה בר דוע הכו הכ ןיב .הנקתהל רודזורפ םינורחאל ,ןילקרטה 

...ונילעפ בצק יפל הנקתהל רודזורפב הדובעה ונל הברו ונתוריחמ 

השקה ןמזה די תחת םג ףלוס אל הז רשי-וק .ונל דחוימהו דיחיה ןוויכה-וק והז 
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תורוטשא-זיב 

לכ .יתמחלמהדנרט םומסינויזיברל תויממוק-תכילה איה ונממ היטס לכ ?ונב .רתיהש 

םיחתורב םינד ונייה דבלב ותסיפת תא .ומצע אטחל םיכילומ וז הניחבב אטח-ירוהרה 

םצע תא םיאיטחמ םישעמ םיאב היתובקעב יכ ונתעדב ,רשוכ-תעש לכבו אוצמ-תע לכב 

דחא תאזה העונתה גיהנמב וארש הלאכ ויה ונכותב .םירתוח ונלוכ הילאש הרטמה 

תא .םוהתל תוליבומ זחאנ ןהבש המשגהה-יכרד ךא ,ותא הרטמ-ימימת ,הבברמ לוגד 

רמושמהדייכ תועד-סומלופ לכבו תוריחב-תמחלמ לכב םישיגמ ונייה ונא ונייוקיש 

,ןייל ץמוח הכפה אל המחלמה .ץמוח ןב ץמוחכ "םהלש" תאו חישמה-תומיל חטבומה 

םאו .הזה אלפה תא תושעל לכות אל יאדו ונלש עבצב םיעובצ םינקנקל ותקדוהו 

חור-יצימא תויהל ונילע זאו .ודוסימ ץמוח ונלש היה ,םרקיעמ ןיי ויה םהייוקיש 

תיארב ונל םימדוקל התונפלו המבה לעמ תדרל ונילע .וניתוכילהב םייבקעו הטלחהב 

יודוה תא םיברב אורקל שאר-ייופחו ,תולועפה-יוק תיותהבו תוחודהךוויכבו דלונה 

,תומר םיניעב ונאטחש אטח לעו 'ונתעת ,וניעת ,וביועה ,יפוד ונרבד ,ונמשא :לודגה 

...םיתפש-תוזלו םיתפש-יוטבב ,בל-תוהבגב 

ןיפנא ריעז תנומתב וליפא הוהמ תנמוסמה תינכתה ןיא וקה-ינותמ ונל םג ןכא 

"רצקה ביבאה םוי" עיפוהב תולודגב וכלהש וללה .ףסכנה ימואלה תיבה תא 

ונידיב ונדבאש תודמעה תא םעדיב ,שכדהל דמועהב םימוחנת ואצמי אל 

:תודמ-יפוליחו ןיכרע-יונש ינפל םה םידמוע יכ ןימאהל ועתנ םה .שממ 
םוקמב "הבבר"ה ןומימה-תדיחי ,םנודה םוקמב עבורמה לימה היהי חטשה-תדיחי 

וזו !החקל המחלמהו ,הנתנ המחלמה .םולחה זגשכ םיגיהנמב הרס ורבד אל םה .הרילה 

הבלהשו ,הבכ אלש םעג-דה ;תורצק תוקספהב הנושארה לש הכשמה אלא. הניא הינשה 

רמוא ולוכש דע ,הינשהו תחאה ץראב ,םידדוב םיעול ךרד הצרפתה ונטבב הרוצעה 

תודמע ליצהל הלאה שמאמדכימלוחה וסינ הלאה הקספהה-ימיב ךא .עול ךופהל 

ןהב רצבתהל םידקנ אל םא דשא תודמעה שוביכב זכרתהל תרצוקמ תיזח-יסיסכטב 

םהל יד אל םאה ,םויה םעזה-יאיבנל ויה זא םהינוכמב םיטקשה .דחמ ודבאנ םויה 

םיעובקו םיכורע ויהש הלאמ הנהכו הנהכ םילודג הריצי-תורונצל טקשה-יא תא ךילוהל 

חתורה םיה תאקלהב םאה .תומלש הנש םירשע תפוקתב החוצו ץרפ אלל וניתוכרעמב 

חוני אל םלועהךויטבמסו ;ונעלבל ונילע אבה לושחנה תא תינרוחא וגיסי םיטבשב 

...וירמוש תועיקתלו ונמצעל השענש תבשה תאזב טוקשי אלו 

תסיפת .םויגה-יכדדבו םויגה-תטישב ,תוחוכה-סויגב תויבקע תבייחמ ןינבהדויזח 

םינווכמה םה םה םהירשבמ-תותואו הפוקתל הפוקתמ "םיביבא" ונל םיאיבמה םימרוגה 

.דבלב הנגהה תוריפחב תוחוכה לכ תא תזכרמ הניא תינרדומה המחלמה .ונילעפ תא 

.תוברה תוישעתהו הדשה ימוחתב ,תונושו תובר תוכרעמב תערתשמו תיזחה איה הבחר 

עקעקתמ םיצרפ םילוע הב םא ;םינותנ םימוחתב העובקו איה תחא ונלש ןינבה-תיזח 

התומילש לע ,רומשל ונילע תאזה הדיחיה תיזחה תא .ונדיתע לכ טטומתמ ,ןינבה לכ 

ונילע הימוחת תא ;ןאכ ראשנה הנחמה דבלמ םיניגמו םירמוש ןיאב ,ןגהל ונילע 

הטילפה-תיראש תא .ותויח-חוכ תא דבאמו םייקה קמטצמ הבחרה ןיאב יכ ,ביחרהל 
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איה רשאב 'םימי העבשל החורו הליח תא רזפל אלו ,הרטמה םצע תאכ רומשל ונילע 

הרומת הל ןיאו ,דיתעהךוחטב תא תאשונו רבעה-תרוסמ תא תרמושה איה דבלב 

.דספהו חויר ןובשח אלו המשל הבוח איה תובדנתהה .הלאה תופורטה םיתעב ןיפילחו 

,ךרוצהו השירדה יפל ,תוכרעמה לכב וינב תא חלושה ויתוצופתל םעה אלממ הבוחה תא 

םנה ,ויה םלוע-ינזאמ תופכ לע ונחוכ תלטהב םיברה תונובשחהו .תונוש תותיזחבו 

,ליח אלו ,"םיביבא" ונל איבמ םימורממ חור .םרקיעמ םיכרפומו םדוסימ םיעטומ ויהיו 

...לקשמ-ירסח — םה חוכה-ינזאמבו ,ךרע-ירסח םה ןאכ ונידודג חורה-ינזאמבו .חוכ אלו 

וביבסמש דיחיה ריצה תאזכ תעל ונל תויהל הכירצ תיותומה ןינבה-תינכת 

העשב יטילופה דיקפתה !תוינידמה — ףאו ,תויכוניחה ,תויקשמה :וניתולועפ לכ ובוסי 

תינכתה אקוד ואלו .םיבעב םיאורה לע הצרענה וז דוחיבו הקיטילופ תושעל אל אוה וז 

,הרודיס-תורוצב הכופיה וליפאו ,הנממ תרחא ,הל המוד תויהל הלוכי איה !הרבודמה 

.הכותב תויושד-תבדו הפקיהב תודימ-תבחר ,לודיג השרשו ןינב היהי הדוסיש דבלבו 

ךותמ ןדושי ימ — התירחאו תיפוסה הרטמהו !העש-תארוהכ רבעמ-תינכת קד יהוז 

הלאש וליפא .ויפנכב איבי המו אובי ךיא ,םולשה אובי יתמ םיעדוי ונניא .לפרעה-יבע 

— םינותנו — ,םימלענמ תפרוצמ איה הלוכ םא ןורתפל תנתינ הניא הטושפ תיטמתירא 

המחלמ תע אל יכ ,אוה העד-בשוימ לכל רורבהו ,הוהה-לפרע אוה הלגנה .ןיא ,ןיא 

ןספתנ אל םא דשאו ,ךכל תונתינה תודמעב תורצבתה תע ,הרבסה תע םא יכ ,ונל איה 

ילעבו םיבר ,תירב-ינב םישורד המחלמב .רחמ וניניע תא ןהילא אשינ אושל ךא ,םויה 

תונותנ תועדהו ,םינפומ תוחומה ןיא .םבלב אלו םהיפב אלא ונל ונעי אל םהו ,תלוכי 

םימחלנו .םמצע םהלש רחמה-תמיאמו םויה-דחפמ ץוח-תוגאדל םיחותפ תובבלהו 

לוכי וניאש בירי לכב ביואו רצ תוארל ונלגרוה ונאו .םיריבסמ — םיבירילו ,םיביואב 

לע םא ביואל בירי לכ ךופהל לקנה .וניתופיאש-ימורמ תא גישהלו ונתעד-ףוסל תדרל 

אצומ ףחדנה !וניררוצ תוכרעמב ותוא םידימעמ ונא ונחור-דלהל םיאתמ וניאש הגה לכ 

תא ןווכלו םידידיה רפסמ לידגהל תורומשאהךיב ונילעו ."הנוגה הרבח"ב םש םג ע"א 

.וניתודיצי-ילעפ ךרד ונילעפל ,וחתפישכ ,םהיתובל 

םקיעזי ףרט-ותיח רבדמב ארוק-לוק ךא .וללחב גומי קיר רבדמב ארוק לוק 

ןומדקדצ .ןינבה-תמאו הריציה-הדש םה םידיחיה ונבגשמו ונזועמ ,ונטלפמ .וביבסמ 

םיארוקה-תולוק לכמו 1 ןירפ תא ולכאו תונג ועטנו ,ובשו םיתב ונב :העשה-וצ םג והנה 

"רפסה-ירבד" רתויב םימלוה ןואכדה-ימיב ונילע ולגלגש םינומדק-יקוספו םינורחא לש 

עוושו הרטמה-רצחב אולכ ותויהב םגו ישפח וכלהתהב םג םחלש רשא ,לודגה ןנוקמל 

םויה-ישק תוחור םמורל םג עדי ,לומתה-רבש תוכבל עדוי והומכ ןיאמ .םיקמעממ 

,רדענ אל קוספ ,ב"ל ט"כ יקרפב הלגמה-ידבד לכ תא .רחמל בחרמה-תרושב איבהלו 

וניתב יפקשמ לע הזוזמכ ,וניניע ןיב תופפוטכ ,ונלש קוצמהו רוצמה ימיב םישל ונילע 

וגבל לע םתוחכו 

שואיה-ןוזח .,ד 

רהוז-תוארמב :ומעז ךפתשי תוכופה תומיענבו ,שואיה הלגתי םיכופה תוארמב 
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לוקכ .ורבכ וכות דימת אל .ידימתה ושובל םניא ןואכדהו תורדקה !ןוחצנ-תועורתבו 

והנה ותעב אל ךלהתמה הרובגה-תונע לוק םג ןכ ,ץראמ בואכ הלועה השולחה-תונע 

תגלפה ךותב דתוסמה הסובתה-חור לע רכוי ויתובקעב םיארנה תותואב .שואיהךוזח 

לע ,רובעי רשאב והותו ןוממש .ויחדפ-ידהז תרתעב הסכתמה רהנה ךותה לעו ונוחטב 

הדימעה .היחמל ירפ ןיאו וירחא דינ ןיאב ,וידחי תובבלה-ימלת לעו הדשה-ימלת 

תחקלתמה תבהלשהו ,תומה-ייושק אלא ויה אל תשקכ הכורדה עורזהו רמותכ הפוקזה 

...הכעדה ינפלש וז התיה 

תודוזיפא תיארב םה םידונסה .הז תעדמ אלש — שואי ינפל וכלהי תוהקו םירוגס 

תובלושמכו ןמצע ןיבל ןהיניב תוכורככ ,אלו ,ןמצע ינפב תורמגומ תועפותכ תודדוב 

תוביוחמו תואלפומ תוליעל תופופכ ,םוי-יגירא תופיצרבו םינמז-תוכסמ תמקרב 

,תוחוכ-יסחיו ,סחי-תודמ תנחבה :הנחבהה-ישוחב איה תומקהו .תומלענ תויולשלתשה 

יוחטמל רבעמ תאצמנ וזו 'הבסה תא תרקוע הניא בבוסמב המחלמה .תוחוכ-יקחשמו 

לע הארמ הניא הנכסל החותפה הדמע תביזע המחלמה םצעבו .ונלש תוכורדה תותשקה 

.ןוחצנה תא הליחנמו הליצמו איה הדופ םימייוסמ םירקמב הברדא םא יכ הסובת 

םלוע-יאב לכ חכונ תימואלה ונתואג תא ןיגפהל ידכ קרו ךא תויממוק תוכלהתההו 

תונשיה תוספרתההו תופיפכה לע םואמב הלוע הניא איהו ?המינפ תופיפכה לע האדמ 

ןפצמה ,הנחבהה-ישוח ייוקיל לע םיארמ םייוליגה ינש .רבלמ םגו וגלמ םג תונשונ 

תווצמו םיננושמ םיסיסכט ינימ לכ רשאמ החטב רתיב םמותל ותוא םיחנמהו ,םעל יעבטה 

ינפמ דחפמ וניאו ,המינפ ובלב ךלהתמה לוקל ןיזאמ יעבט ןירוח-טע .תודמולמ םישנא 

לכ םפאב םירעוס םילג ינפב ושאר תא ןיכרהל העשהדצ פ"ע סונא אוהשכ ורמאי המ 

...םרבשל וא םככשל הוקת 
 *

המכב תולגתמ ,בגשנהמ תולצאנ שונא-תוריצי םג ןכ םיבגשנה עבטה-תואדמכ 

המויד רדנסכלאל וטסירק הטנומ .םשפנ-יכלהו ןהיאור תדימע יפל תונתשמו םינפ המכו 

םיריהבה םיקחרמה תא ןיעה-אולמב םיאורה ,העונת-ישפחל םיעושעש-רפסכ בשחנ 

,ותוארל ילבמ בחרמל תולכ םהיניע דשא ,רוצמה-יריסא יניעב .םהינפל םיחטתשמ 

אל םנמא הרצונ וז הבגשנ הלילע .הרושב-תליגמכו תועדהו הנומאה רפסכ הלגתי 

רוצמה-ינותנ ונל תרבדמ הירוט תוניבמ .וכותב םג עורז הדוא ךא ,ונלש תבש-פוחתב 

ההכי אל הרוא רשא ,דימת-תבהלשב חצנ-תנומא תרעוב היקמעממ ?תיאליעה הרובגה 

דינ לכו ,לזרבה-לוע דבוכ תחת םתי אל החוכו ,הרק-תופוסב גופי אל המוחו םיכשחמב 

...םיקסופ יתלב הינב-ילעפל םמצעמ םיענמתמ ירמ-שחל לכו ,דרמ 

םיאב ןקזה הירפ ןיבו ריעצה םטנד ןיב ףיא-תריב יכשחמבש חישה-ודב 

,ססות :ףלוח עגר תובוצרחב ולוכ אולכ דחא .תורוד ינש לש תומלוע ינש תושגנתהב 

ךות סנוכמו זכורמ ,רחמה תא תואר ילבמו םויה ןובשח ילבמ ובוטו וליח רזפמ ,שלוג 

רוכב הפורצ ,הרידא הנומאב רעוב ינשהו .תלוזה לע בושח ילבמ ומצע תלצהלו ומצע 

חצנ-תבהאב הככוזמ ,ןמזה-תופילחו םוקמה-תורומת לעמ םלוע-תניבב הראומ ,םידוסי 
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םינתיא-תוחמ הכורד ,םיקוחרה תודיתעה ינפ הפוצו עגרה-ייחמ הקתונמ ,תלוזל 

,ושפב-ירמב רשא רענה ירשא .ןיאמ שי תאירבב ,תישארב-ישעמב םיעגרל םישדחתמ 

,וילגרל דב היה החצנ-רסומו םישישי-תמכחב טעב אל ושואי-תורדקבו וחור-תודידבב 

ונבל ונבל ןכאו .תומה לומ םינפ לא םינפ ודמעתהב םייחה-פעט תא שקבלו■ ששואתהל 

,םקוח-תפ םהל הטישומ,ר דיה לע ילכ תמרהב םהילבכ תרתה םישקבמה שואיה-יללח לע 

,םוחתפי אל חותפ לבא .םהילע םיצופק םיפורגא תאכהב םילוענ לזדב-ירעש תחיתפו 

...תומוטא תומוחל םינזא ןיאב 

דהדהל זיעי ימ .הביגשה ןולדחה-תלילע יהוז .הינשה עבטמה תרוצ איה הדסמ 

חכונ דחא לכ דומעי לטובמו לטב .ןתומד תא טעמל זוע ביהרי ימ ,הרובג-תודמ ירחא 

דחוימו דיחיה ,ונכותב והומכ םק אלש ןמאה הז תודודדודכזל ביצה התוא ךא .התבצמ 

תועידי ללוג וחמי-לב תוארמב^ ,םיטהול םיעבצ-יקחשמב םיפורש תראפת-יפונ היחהש 
היה וליא .םהיתומחלמ-תודעס תא ףליגו ונייח תולש תמישנ ונילע בישה ,תובחרה ובייח 

הנורכז יאשונ תאו .ונימי-ידבדב םשו די הל ראשנ היה אל הדסמ-תודמב קבד אוה םג 

םייחה תא ריבעה םיתמ-ןוראבש שיאה הז רמשו דימעה םהיתובל לע םתוחכ וירטושו 

םילוע ויה "ברה תריקד"ב הז ןורא לע ללוגה םתסנ וליא .םיאבה תורודל םווצו םיבונגה 

רפאבו .הינבא תוצרלו הרפע ןנוחל ,הדקפל ןורחא-דירש אלל הדסמ-תבצמ לע םיבשע 

תופוסב תבהלשל ,דתיהו הלדגו דודל רודמ הרבעש וז הנורחא תלחג הבכ ,דתיה ןוילכה 

...תומשנה היחמו תוסרהנה הנוב ,ןורחא-דוד ישאר לעמ שמשכ התלתנו ,ןמזה 

בשחיו רוקחי ,הגהי ,ןזאי םייחה-תוחראבו ,םייחה-רפס לע ךנחתמ הנוב רוד 

:תומל ךיא .תויחל ךיא :רשאמ ויניע דגנ תבצנ תרחא הלאש ןיא .ומלוע תונובשח 

המיבה לע םויב תלאש יהוז םיסכט-ראפו רופיא בורב תיטמרד התימ וא ,תמלא התימ 

אל •וז המרד בותכיש ימ םג אצמי אל היגרוטמרדב ונפסאהבו .םייחה-תמחלמב אלו 

גיצמ ראשי אל .שאמ לצומ דוא ידי-לע בתכת הדקמב םג םא ,הילע ובל ןתיש ימ היהי 

לעמ ונתדרבו .הלואגל ןורחא רודב הטילפ,ד-תיראש ונא יכ .וייחב תפומכ הידובג תא 

ונשפנב שואימ םידובג תומ וא ץראה לכ ךרדב םיעווגו םיפסאנ ,םעכ םייחה-תמב 

.םיחרפ-רז חינמ אל ,העמד ליזמ אל ,דקופ אל ,הבצמ ביצמ ונירחא אצמי אל ,ונפכב 

דוקרת יכ עונ-יארה-דב לעו .ולצלצי אל םינומעפ ,רמאי אל שידק ,רשות אל הרכזא 

הקיטסמ תסיעל ,םינוערז חוציפ ךותמ ,ץראה יסומינ יפל ,הב ולכתסי הרקמב הנומתה 

"תורואמ,ד-יוקל" םע םהלשב םיקוסעה םירוענ םד-תננר ךותמו תרוטקמךשע-תודמת וא 

!דע קילחת שרחו ונילע הדכת םמוד ,היפ תא המדאה ונילע רעפת םמוד .םלואב 

...ץעב םקודנו ץיצב חרפב רשא ילבמ ףא ונרכזו ונמש וסוכי הישנה-מוהתבו 
יו • U >. י , 
. י ♦, 

:היכילהתו המשגהה-יכרד !הנומא — התמשגהב תחטבה ;ןוזח איה תונויצה 

תנתינ הניאו ,ןויגהה תונובשחל הפופכ הניא הנומא .תונמא ,הקינכט ,עדמ ,המכח 

תדרוי איה הארשהכ .הדמולמ םישנא-תוצמכ הנקנה ןחלופ הניא ;הרבסהלו סוסיבל 

התויח ינמיסו .המייקו היח איה תוביסנו םינמז לכ לעמו «דב םיקבדתמה לע םימורממ 

...היחפטמו ,הירמוש ,היאשונ םה םידיחיה 
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ןוכשת הגרדמ,ד-פודמב ךא .תחאכ המכחו הנומאמ הבכרומ העונתה-תמשנ 

טג םיקחרמה ינפ לע וימרז תא חלשי דוע רידא חוכ-תיב .הל הינש המכחה »הנומאה 

םא קיר-ילככ דומעי םיחצנמבש ןייוצמה ךא .םינוא-הפד חצנמ ידיב דקפומ היהישכ 

.םיישממה היתורצוא םה החוכ-תיב תישממ הנידמ .קתושמ חוכ-תיב ודיב ודיקפי 

יוקל לכ אלל ,המלשה ,האלמה הנומאה דבלמ רחא חוכ-תיב הל ןיא "ךרדב-הנידמ" 

ןיא .תוטויד-תבורמו תוגרדמ-תבר הנומא ןיא »םיקלחלו םירועישל הנומא ןיא .םגפו 

...!תומילש,ד-תילכת :הגרדמה איה תחא .םיניב-תוגרדמ הב 

םינימאמה תלחנ איה תוגיהנמה .םימכחו םינימאממ םיפרטצמ העונת,ד-ינמאנ 

לכבו תע לכב ,דישותו הצעב םשמשל םיתעל הניבה יעדוי לעו ,םימכחה לעו .דבלב 

תוריפסל קחד,דלו םרדגמ תאצל םהל ןיא .םדואמ לכבו םשפנ לכבו םבבל לכב העש 

לע םידמוע םינומא וספ אלש ןמז לכ .רתסנב שורדלו אלפומב רוקחל ,הנומאה 

תדמוע הניא תונויצה .ןיא םירחא םינמיס .העונתה המייקו היח יכ ןמיס םהיתורמשמ 

...היתוילעבש הלודגב ףא ןויגהה ךרדב תשרפתמ הניאו קדה חותינה ינפב 

ותנומא תומילש לעו ,העונת,ד-קזוח ןחבי היאשונ בלב היחה הנומאה תמצע לע 

העונתה תוישא לכ םירערעמ התומילשב םיצרפ .ןיא רחא חוכ-דמ — ,גיהנמ לכ ןחבי 

תדמעה .תוצופתה לכל ויוק-תשד לע םייח-ימרז חלשמה חוכה-תיב תא םיטטוממו 

?התיוה ךותלו התוהמ םצעל תושחכתהו היתודוסי רוערע איה יאנת לע העונתה 

תכלשהב תינקתפרה תונכתסהב .דגנכש-חוכה אוה תודבאתהה ףס לע היאשונ תדמעה 

יתעב הלאה םייוליגה לכ ךא .היגרוטמרד ,הזעה ,הרובג ילוא הנופצ דגנמ שפנה 

שואיה םירורמת בבימ הלאכ םיזעונ םישעמ ךותמ .הנומא לש הכופיה םה םלוע-תכובמ 

ןוזח יזוח .זוע-יכורד םידעצ םיעמשנ ויתוכולהתמו ןוחטב,ד ןנרמ ויפמשכ םג רדוקה 

.םינימאמה תא םהילעפב שמשל םינובנו םימכח דוסב םוקמה םהל בר דוע — ,שואיה 

תא םיאיצומ םה םביבסמ דשא לע םיכלהמ םהש םימיאה-תוהלבבו םחור-יכלהב ךא 

,םידירשה םינימאמה ידיב הדקפומה העונתה תוגיהנמ תרושמ תיטמוטוא םמצע 

...התלחג-ירמושו .דלרוג-יכתוח תויהל תוכמסהמ םמצע תא םיעיקפמו 
 # # #

רפעו ,קבא ץראה-רטמ .לזרב וניתחת רשא ץראהו ,תשוחנ ונישאר לע םימשה 

תורוד יננועמ םידדוגתמ ויה הלאה םימשה-תותוא הארמל .ונילע דרי םימשה ןמ 

םדוע םירגפמ םירפכב םינורחא-תודוד יננועמ .םד-ךפש דע םיחמרבו תוברחב םינומדק 

חותפל ידכ אימש יפלכ םיניגפמו ,םינוש םיסכט יפל םיחפבו םיפותב תוכולהת םיכרוע 

ןיא .ונואו וליח תא םיתעבש ריבגיו ,םודי ליכשמה המדאה-דבוע .םהיתובורא תא 

,ריואה-גזמ יוניש םע םמצעמ ודרי םה »העודת-תעידיבו תועורתב הכדב-ימשג דירוהל 

תא חחתי ,ורינ תא דיני אוה .םינוילע תוחוכ יפ-לע הריפסומתאה ץחלו תוחור-יפוליחו 

ריבגהל ,הכותל ורדחי ודרי רשאכו ,םימשגה תארקל החותפו הנכומ הקיזחיו המדאה 

ךדד םימוסח םימורק לעמ ושלגי אלו תושק תובכש לעמ וחנצי אלו ,הבינ,דלו הליח 

...םימי-תולוצמל תוברה םימה-תושדפ 

.ש"ת !סינ ,תובוחר 
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ילזוא והירכז תאמ 

ו "ל קרפ 

הרענכ ול המדנש ןטשה תא אלא רכז אלו ונממ חכתשנ וב עריאש רבד ותוא 

.שרושה ןמ ורקעל ידכ וירחא ץרש ולא תוצירו ומע השעש ולא תומחלמו תרקפומו הצורפ 

היה קפס ,םולחה ךותמכ אלא רכז אל ומצע-לכ הז טרפ ףאו .םולכ רכז אל ךליאו ןאכמ 

וב דרט ,המוהמ לש הדועס התוא לכ יוצימב ,רמו ער חיר ,דבלב חירו ,היה אל קפס 

.שפנ לש הכודכיד דע ותעדמ אלש 

.תוינלוח וינפו תופר וידיו וילע הצק ושפנו ,םמושו שטשוטמ ךלהתה םימי ינש 

דמצ לש םיגופסב ךורכ ,ןכ רמול רשפא וליאכו ,םולכ ול תפכיא אלו םולכ שקבמ ןיא 

רוצעו ,חורו םשג אלו המח אל — םימשגה תנועב םיקרפ שי ךכ .ובג לע דבכ יואשמו 

...וילע אוביש המ לכ לבקל ןכומ ,ךשוחו הממדב יורשו םלועה 

םעפה ול וז וליאכו ,תעדה-תשלוח התוא ןמו הדירי התוא ןמ רעננ םימי ינש ףוסל 

תוריבעב ךלכולמו םוגפ אוה ןכיה דעו האמוטב עקש ןכיה דע הארו לכתסנ הנושארה 

.המיאו דחפ וילע לפנו ,ופוס דעו ושארמ 

יוא !איילע הא — ושאר לע וידי יתשב הכהו הכבו עזעדזנ — !איילע הא — 

םשו ךמש חמי ,ךתומכש רזממ ,הדונמ ,הזבנ !יו י—ו !םוניהיג לש הנידמ יל יובאו 

...?לעפא המ ?השעא המ !ארקפ ידקפ ".!אמלעד הידמ אי ,הז ,דמ !הז המ !ךרכז 

ררועתיו ערה וכרד בוזעיש לודג רדנבו העובשב הלהבה ךותמ וילע לביקו ץפק דימ 

לע חיגשי אלו ,וברקמ תיחשמה ןטשה שרגיו עינכיו ,תילכתב המילש הבושתל תמאב 

םלועב רבד םושו ארחא אדטסד ןוחצינ ינימ ראש לכו תותסההו םייותיפהו תועינמה לכ 

רובעי םא וליפא ,םולשו סח ,היהיש המ היהי םא וליפא ,םולשו סח ,דוע ולישכי אל 

...המ וילע 

ןאכמש — וחוכ לכב וידי יתש ץפקו ויניע תא םצע — !הרות רפסבו השמ תד — 

,ימצע חירכא !תוערה יתובשחמו ערה יכרד בוזעאו יתעדב ץימא היהאו רבגתא אבהלו 

הליפתהו הדותה לא יתובשחמ תא יחוכ לכב רושקל קר ,רהרהל אלש ,חירכא ,חירכא 

הירמ אי ...ספאכו ןיאכ ,ירמגל לטב ףו'גה היהיש דע הרותב קוסעאו קזחו ץימא רשקב 

יתובשחממ בושל הכזאש ינרזע !ישעמ תוריבעמו יפוג תוואתמ תאצל ינרזע ,אמלעד 

בוט ,תוומה יל הווש — םולשו סח ,אל םאו ,תאזה הערה האמוטמ ינליצה ,ינליצה !תוערה 

...!ייחמ יתומ 

אושל .ומצע רסאש ורוסיא ןמו ולש םיסיסכט םתוא לכמ ליעוה אל הליחתבכ םלוא 

הכב אושלו לכיהה ךותב ושאר חיטהו תכורפה ירוחאל טלמנ אושל ,םויה לכ הנשו חרט 

דעש .שודקה רהוזה ירבד לע דומעל הכזיש דע ותרותב ויניע ריאיש ךרבתי םשה ינפל 

הליפתב דמועש דעו ,םיער םידוהריהב ובל רשקתמ ,ךלוהו ךשומו הרותב קסוע אוהש 

לא ברקתהל ותוא תוחינמ ןיאו םיבוביס המכו המכב תורז תובשחמ ותוא תוכבסמ 
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ודמילש ךרדכ המוצע הנווכבו יכבב םיליהת רמוא ליחתהו ובלב הצע לטנ .השודקה 

:ול רמאו דיעס ידמ וכשמ תחא םעפש .דיעס ירמ 

ןמיס םוש ךב האור ינניא .ער ךבלו תוכומנ ךינפו דימת .ןיכסמ ,ןיכסמ תנא — 

ךלת !םשל ללפתת ?השא הצור רבכ התא ?ידלו אי ,ךתא הז המ ,הז המ !החמש לש 

.ךלזמ ךל ןימזיו ךל רוזעי םשהו ,1ןורהא לצא ,ירוסמלא תיב תסינכ לא םירוחבה םע 

לכ ךל אוביו וידי ןיב ךמצע טובח ,דוד אלע ךתעד ןת טרפבו !םימחר ירעש לע קופד 

ןדב רבוע היהתו םילמה לע קילחת אלש ,האבא אי ,םירומא םירבד המב לבא .ךשקובמ 

הקעצבו יכבב קדקד .דוד יפמ האצי איהש ומכ הלמו הלמ לכ לע ךבל ןת אלא ,ךלוהו 

,ןהב ןומטה תא אצמו םינומירו םיזוגאב ףלקמכ ,תחאו תחא לכ ,םילמה ףלק ,באכ ךותמ 

ידי לע ךפוה יתייה ,תומלועה ךופהל ,ידלו אי ,הצרא ול !לכה לע ךל ברע ינא ,איילעו 

ןמש טעמ יל ןתיש דחא ינונח לא יתאב לומתא הנה ...םארה לבא ,םילהת תאירק 

רזוח היה יתיצר ולו ,הללא אלע ויתבזע ינא .ןויזבב ינפ בישהו ילע היצ אוהו הבדנל 

ירבד ,האבא אי ,הככ .הסרכ תא ליפמו הב טעובש דע ותשא םע הבירמ השועו ותיבל 

רמושש ימ לע 2ךבי'גא רבד דועו ...ברקע תציקע םתציקעו ףרש תכישנ םתכישנ םימכח 

המע יתישע ,םיברב השייבל אלש המש תא שרפל הצור ינניא ,תחא הנקז ,דשא .דוד לע 

יתועמ תא הנממ לוטיל יתאבשכו האוולהב ןמתו עבר הקחד תעשב הל יתתנו דסח 

אל ןלציל אנמחר ,םירומזמ השולש-פינש יתרמא ול ינא .םיפודיגו תוקעצ יל הנתנ 

םינכסמ ,אוה ךורב םשה לש ויתוירב לע תונמחר ,םארח לבא ,המוי תא האיצומ התיה 

יתבשי 'ברע תעל תחא םעפ ,ןטק ןמז ינפל ?האבא אי ,ךל יתרמא רבכ םאה ...םינכסמ 

ינפ לע יתלפנ .תיבה לכ ימע דערו יתדער תויכבהו תוקקותשהה בורמו ,םילחת יתארקו 

ורודב םיארוק ויהש םילוגנרתה םהה תא המדאה ךותב יתעמשו עקרקב ינזא יתנכרהו 

דוד ,הא הא ...םימוה םדא-ינב לוקו םיכמ םיפותהו םירעונ םירומחה םהה תאו דוד לש 

...לכ לע םדאה לוכי םילחת תוכז ידי לע !ונל דומעת ותוכז ,ךלמה דוד 

וסנכתנש דע ארקו ותעד ןיויכו הכב הלילה לכ .םיל,רתה תוכז ול דמע אל םלוא 

ירשקב ףשו ךעממ היהו ,הניש ותפטח תירחש ללפתהל ודמעש ןויכו ."ןוקית"ל ואבו 

תועמד ןיב ,ךכ ךותב .תועמד תוגלוז ויניע ויהש דע ןשיי אלש ליבשב ויניעב תויציצה 

ןתוא לכ וינפל ריבעהו ןטשה וב טלש ,בשויו ףופכו רוכישכ ושאר ענענמש דע ,תועמדל 

,הדועס התואב ומע ויהש ולא םיתש ןהילע ףיסוה דועו ןהירחא טוהל ובל היהש םישנ 

...םירומזמ םתוא לכמו הדות התוא לכמ םקיר אציו רצקש ריצקה לכ דבאו 

ז"ל קרפ 
תוריבעב טעבמ אוהש לכש האדו לכתסנ .םינושארה ןמ השק היה ןורחאה לושכמה 

.הנקת ול ןיאו ותוא םיחוד הבושתב רזוחו רבגתמש לכו וילע ןתוא םילפוכ 

.וירוחאל םירבדה ילישפה דמע 

i אוביש המ אובי — וילע הצק ותעדו ולשרתנ וידיש ךותמ דמא — ךליאו ןאכמ — 

...ונידסב תמה ךרבי 

.15 בישא 2 .ומש הזו ?יתע הרות רפס 1 
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י ל ז וא והירכז 

תומי לכמ רתוי הרוחשו תממוש 'הלטב ,תונערופ םויכ ול השק .דתיה תבש התוא 

— םילהתה רפסו ,העזג תמו השרש ןיקזה וליאכ ,השביו הקמצ ,המוד ,הדותה .עובשה 
 T T

אל וב ןיאו רודגו גייוסמו לפרע ןימכ שורפ שודקה "דהוז"הו ,ומעט גיפהש לישבתכ 

.וב סנכיל בקנ אלו חתפ 

ול ךראו ,וב קבדיש רבד והזיאו השעי המ עדוי ןיאו קומינו רעטצנ םויה לכ 

.הנשכ םויה 

הוולש םש אצמי אמש ןיד-תיב-בא לצא ךליש ומצע ךלמנ תבשה האציש ןויכ 

ןיד-תיב-בא לצא תבש יאצומב אובל םידומל תוטוידהה םה ויה ןבש .וילע ותעד חונתו 

סהו םהב חמש אוהו ,תעדה תוחידב לש ןילוח-תחישבו םלועה תויעוב ומע עשעתשהל 

.החמשב החמש ,םיחמש םירבדהו ,וב םיחמש 

דקומ לעמ םילוע 3רוכבה יננעו הריב ןימכ קלוד אוהשכ תיבה תא אצמו ךלה 

ןמ םינהתמ תועצמה יבג לע םהל םיבשוי תוירבהו ,תיב לש וללח תא םיאלממו שאה 

םוקמב בשי .םירובד האלמ תרווככ םימוהו ולא םע ולא םיחיסמ הליגרנה ןמו הווהקה 

.תוירבה לש םתחישב עומשל ונזא ןיכרהו יונפה 

:רמאו חתפו ןיד-תיב-באב ויניע תא ץרש ךרובמ ףקז ךכ ךותב 

...השעמ םכל ןתא ינא ,יראמ אי ,ךתושרב — 

:ארקו וצורב רומח דימעהל אבש ימכ הלעמל ודי הלת ,ףותנמ ןסח ץפק דימ 

םילטב םירבד םוש ךלש השעמב ויהי אלש יאנתב לבא !עמשת ,עמשת ,עמשת — 

...םיבשוי ונא ימ ינפל עדוי התא !,דפ לובינ לש 

:רמאו ךרובמב ץיצהו וינפ ןיד-תיב-בא ךפה 

.םכל תעו םשל תע .הצור התאש המ די'גת ,די'גת — 

איה ץרא-ךרד אל — רמאו דיבו ףתכב ןסח סכריפ — םוקמה דובכ אל הז לבא — 

.הלטב לש םירבד ירמ ינפל רמול 

תעב — תחנב רמאו ןיד-תיב-בא קחש — ךירצ אוהש המ לכ טפטפיש ול ןת — 

.תסנכה-תיבב אל ונא התע-תעל .ןילוח תחיש תעבו הדות ירבד 

.ראשה לכ וירחא וקיזחה — .רפסת ,בוט ,בוט — 

ויזו שארה-יולית ךרובמ לטנ — בוטל רוכז והילאמ השעמ םכל ןתא ינא — 

אלפתי ןזוא עמשל רשא ,םינמאנ םישנאמו ןמאנ רוקממ םיענו אלפנ השעמ — םינפה 

...עמוש לכ 

ףנכב דיבעהו בשיו הלתנו ומוקממ שלתנו ןאכלו ןאכל הנפנ ,השעש המ השע 

:רמאו ויפ חתפש דע םיעגר השולשו םינש ואב אלו .וחצמ לעמ העיזה תא ודגב 

היחש ,ףסב לעבו רקבב רחוס דחא שיאב היה השעמ ...םיענו אלפנ השעמ — 

השולשו םינש שאר לכ לע חיורמו קושב ןרכומו תומהב הנוק ,םוקמל םוקממ דבוע 

תומדב בוטל רוכז והילא ול ןמדזנ .ךרדב ךלה תחא םעפ .רשוע ול שי טעמכש דע תלאיד 

רמא "?ךלוה התא ןאלו ,יחא ידידי ,ךתכאלמ המ" :ול רמאו םירפכה לע רזחמה לכור 

.םיטשב ינימ 3 
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ודיב רחוסה אוהה חפט ."!םשה עייסיא :די'גת" :ול רמא ."רקב תונקל דלוה" :ול 

ןכ םא" :והילא ול רמא "...הנה ?עייסי המ" :רמאו ותרוגח ךותבש ףסכה רורצ לע 

,םויה םוחכ הכירבה ןמ םתוא הקשמ היהשכ זאו .הברה רקב הנק ,ךלה "".ךל ,אוה 

ודמעו םהל ודמחתנו םהילא וקקותשה .םימה ךותב תודפו םידפ שי הנהו םירוושה וטיבה 

.דחתסהל רזחו לודג ךס ףסכ חקלו ותיבל ךלה .דחא דע םלוכ ועבטו הכירבה ךותל וצפקו 

רמא "? ךלת וז ךרדב ךלת הפיא" :ול רמאו םיירפכה לשמ ידוהי תרוצב והילא ול ןמדזנ 

ףסכהו ?עייסי המב" :ול רמא ."!םשה עייסיא :די'גת" :ול דמא ."רקב תונקל" :ול 

הסנכנו הברה תודפו םירפ הנק ,ךלה ..."ךל ,אוה ןכ םא" :ול דמא ."לכה תא הנעי 

ךלה .דחא דע םלוכ ותמש דע םהינרקב ורקדו ולא לע ולא ולפנתהו ףוריט 1ש חור םהב 

ןטק רענ תומדב והילא ול ןמדזנ .דחתסהל ךלהו רזחו ותשא יטישכת רכמ ,ותיבל 

די'גת" :ול דמא ."רקב תונקל" :ול רמא ."?ךלת הנאו אובת הזמ יא" :ול רמאו 

ינוממ לכ יתדספה ...ינעייסי 4!הינענא !הינענא" :רמאו הכב דימ ."!םשה עייסיא 

תורפ רדע הנקו ךלה ..."ךל ,אוה ןכ םא" :ול רמא ."...חנאנו רמ םקיד-מקיר יתאציו 

רקויב ןתוא רכמו ,םיילפכב ולפכנו וטילמהו תורה ןלוכ ואצמנו לפש ךרעב הברה לוזב 

תכרב אלמ לודג רישע השענו שלשמ-הנשמב דיספהש ופסכ לכ ריזחהו הובג רעשב 

ןמא ,ונייח ימי לכ םימת בלב ונוצר תושעלו וב חוטבל ונרזעיו םשה ונכזי ןכ .םשה■ 

.ןוצר יהי ןכ 

:ורמאו םלוכ ונענ רמגש ןוויכ 

אל ,תמאב 'תמאב ,ךב שיש וזה המכחה לע היהת ךורבו ךילע הללא אש אמ — 

!ךקלח ירשאו ךרשא ,ךכרעב ונעדי אלו ונלליפ 
 T V T

:רמאו ישר'ג םרמע חתפ ךכ ךותב 

ול שי דחאו דחא לכ .םישעמב םיצור םתא םא השעמ יל שי ,ןכ םג ינאו — 

...שי יל םג .םישעמ 

!ךילע הנומא — וילא םלוכ ונפנ — !ונל ןת ,אייה — 

:רמאו ןסח ץפק דימ 

!"םייתפשל התורכ תירב" ךל אהתש רהזהו רהזה !םילטב םירבד אל לבא — 

...ידמ דובכ ,ירמ דובכ 

בשוי היהו תלובש לש ןיעלמ עלב וליאכ שולשו םיימעפ ישד'ג םרמע לעתשנ 

ייפמ איצוהו הלעמ יפלכ ופתכב ךשמש דע .תיב לש וללחב תוחרופו תוטטושמ ויניעו 

:רמאו הנושמ הרבה לוק 

דחאו רישע דחאי ,םיחא ינשב השעמ ...םיחא ינשב השעמ םכל ןתא ,םכנוצר — 

םיללוע ותיב ינבו ,הברה תונבבו םינבב לפוטמ ינעהו םינב ךושח היה רישעה .ינע 

ותונמחרב הנתמ ךרדב ול ןתיל םעפב םעפכ וילע םחרמ היה רישעה חאה הזו .םחל םילאוש 

ימיב טרפבו ןמזו תע לכב ותיב תסנרפ דועיש וב שיש הכרב לש ץמ1ק ובל דע העגנזע 

ךרואו ךשמהב ךא .הנש רחא הגש םימיה לכ וכרד ךרדה הז לע ןכו .ךרוצה יפכ םיגחה: 

.ול הפצמ ינא 4 
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וילע םחר יתלבל ונממ ותעד קיחרהו ויחא לע ונוממ ןורזיפ תקדצמ ףייעתנ וליאכ ןמזה 

ינעהו .ודעסלו וכמתל הבוטל ותוא רכז אל גחב וליפאו ,ול ןתילמ האלמה ודי ץפקו 

,הרזעל הנפי הנאו השעי המ עדי אלו ,לכמ רוראו לכמ םורע ראשנ ותוינע בורמ רכזנה 

,םחל םילאוש םיללוע ותיב ינבו וינבו ,תמכ בושח ינע טעמכו ,וילע םחרמו ןנוח ול ןיאש 

םעפ םימחרה ..לעב ויחא ינפל הכב אושל .בא םנע אלו םינב וקעצ ,קעוצ הזו הכוב הז 

ותיבמ וכילשהו םידי יתשב ופחדו ובל ןתנ אל אוהו םייתמחר םחד וילע םחריש םיתשו 

םוימו ,שאר תפיפכב חנאנו רמ וילעמ ךלה .ונממ רוסלו וירוחאל רוזחל חרכוהש דע 

הכלוה ןמזה תרעסו ורבחמ הבודמ ותללק ןיאש םוי ןיאו ,אלדלדו אלזא אתוינע םויל 

חאה רכזנ חספ ליל ותוא .דנ ומכ ובצנ הלכלכה לעו הייחמה לע הדרטה םי ילגו הרעוסו 

ול הרק המ ,ולש ןוגיהו הדצה תוארל ויחא לצא ךליל ותעדב הלעו ינעה ויחאב רישעה 

רמב קעוצו העמד ילחנ ירהנ ךפושו ותיב ינבו בשוי אוה ךיאו השעי המו ןמזה תורוקמ 

לכואו תוכרטצמה תואצוה לכ ךרוצ ידכ ול ןמיזו ורזעב םשה היה אקוד ילוא וא .חרוצ 

תיבה ןולחל ךומס עיגהבו ,ךלה םייתניב .םשה בוט לע גנעתמו דובכבו החמשב התושו 

אלו ןחלוש אל וינפל ןיאו וידלי םע קחשמ ול בשוי רכזנה ינעה הנהו .המינפ ץיצהו דמע 

העבראו השולש ינעה ויחא חקל הנהו .טיבהו דמע אוה .לפוא ומכ התפיעו ,ןייו הצמ 

ןטקה .םספתל םהירחא תוקוניתה וצפקו ,תיבה עקרק לע תוקוניתה יגפל םדזיפו םיזוגא 

עמשנ לוקהו הטמלמ םואתפ עתפב שטעתנ ,םיזוגאה דחא ףודרל ץפקש ברמ םהבש 

קזחו רידא קוחצב ץרפו קפאתהל לוכי אל ,תאז באה ועמשכ .ופוס דעו ופוסמ תיבב 

תחמשמ הקשנו הקביחו ותשא תא ספתש דע .סכריפו רפריפו תיוועתנו ומוקממ שלתית 

םיידגכ םביבסמ ודכריכ םידליהו ,וב החמשו וינפל המלעתנ איה םג איהו הב חמשו ובל 

תאה ...הבצק ןיאו תילכת ןיאל החמשו ןושש לוקב החמשל םתגות הכפהנו ,ושערו ומהו 

לע ינעה ויחאב ובלב אנקתנ וליאכו הארש הזה האדמה לע םמותשהו טיבה רישעה 

.וייח ימי לכ ורשעו ונוממ לכמ ול ןיאש המ ונב תשיטעמ ול שיש וזה הלודגה החמשה 

םשה בוט לכב תיבה ךרבתנו םילודג תואלפנו םיסנ אוה ךורב שודקה ול השע וליאכש 

המודב המודו, ,םירצמ תאיצי תעשב הלגתנש דואה אוהה ררועתנו ,םולכ דסח וניאו 

תלדה לע חפט ,קפאתהל לוכי אל דימ ...רוחאל בוסי ןדריה ,סוניו האר םיה וליאכ 

וילע ףיקשה אבהלו זאמו "הדגהה רדס תושעל אנדנע ולצפתא !ריכלא אסמ" :סנכנו 

ךלמה די תבדנכ ודי ול חתפו ,שלושמו לופכ םדקמו זאמ רתויו רתוי הבוטל הפקשה 

,הבישו הנקז דע הבוטה תוברב ,החנאו ןוגי וסנו ,החפשמה לכ החמשו ,הכרב ול קירהו 

...השעמה ןאכ דע .ןמאו ןמא ,םלועל 'ה ךורב 

:ורמאו תולוגנרת לש העיסכ תחנה ךותמ ,םלוכ ורקריק ,רמגש ןוויכ 

! הללא אש אמ ,הללא אש אמ ,ןייכ ונבל תכשמ !הייפאעלא ךל ,הייפאעלא ךל — 

...םשה ךורב ,םשה ךורב .הזכ ונעמש אל דוע .דאמ ה—פי השעמ הז 

:רמאו ארקו םיבש לושחנכ ןסח ףקזנ ךכ ךותמ 

!ועמשת לבא ,השעמ ןכ םג םכל איבא ייתאוכא אי ,ועמשת — 

:ורמאו םלוכ ונענ 
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!םולהיו ריפסכ םולה דע איבת .בוט בוט — 

תויוטש אצויכו תושיטע ילב — שארה-יולית ןסח לטנ — השעמ םכל איבא ינא — 

— ירמ ,ירמ הז .םעמשל יאדכ ירמ דובכ ןיאש חרכהה ןמ םניא דשא םירבדו חוד ירבדז 

סוש וב ראשיי אלש הפיבש הפיה ןמ השעמ םכל ןתא ינא ,ינא !םדא לכ ראשכ אל 

הבאת ןזוא עמשמל םיעמושהו וחמשיו ובישקי םיבישקמה .םידורבה םירבד קר קופקיפ 

דחא שיא לע השעמ וא ,תוחצחצו תוחאו חא לע השעמ :םיצור םתא המב ...שפנ 

לע השעמ וא ,ול לאמס םש ,שחנה סראכ ובלב התבהא הסנכנו דאמ דע הפי השא הארש 

תויפוצ ויניעו ותוכלמ ריעב טושל ךלוה היה םוי לכבו םישנ בהוא היהש דחא ךלמ 

הדכלל תואלתמא לכ השוע האור היהש הפי .דשא לכו ,תונולחבו םיתבב תוחורה 'דמ 

...?םלועב שיש םיברה םישעמה ןמ רחא השעמ הזיא וא ,ותשרב 

:ול ורמא 

.ןתתש המ ןת — 

:םהל בישה 

'יעבטו יגהנמש ןוויכמ לבא .השעמל השעמ ןיב שרפה שי .םיווש םירונתה לכ אל— 

תלוקשמ ,םשה דורב ,יל שיש יפל ,םילטב םירבד יפמ איצוהל אלש ,תנתונ תעדה דשאכ 

קיפהל יפב חוכ םשה ןתי ןכל ,ורמוא ינאש םדוק רובידו רוביד לכ תלקושה יפב בהז 

ךישמהל םיינפח אולמ ןח חורו םיינזאב ריש תניגנב םיניע תוריאמ ויז תואלמ תוילגרמ 

הזב םלועל יחו םייחה ץעמ לארשי-ינב ולכאי ןעמל םימשבש םהיבאל םדא-ינב תובל 

היהש דחא ךלמ .דיה ,ןכבו .םירבד תוברה תע אל ,רוציקב .ןוצר יהי ןכ ןמא ,אבבו 

...דאמ םישנ בהוא 

לכ ,ןיינעל ןיינעמו רבדל רבדמו .ךלוהו םירבדב ךשמנו דמואו רפסמ ןסח ליחתה 

ןזואב אלו דמול הפב חוכ ןיאש המ הפ-לובינו שאדדוולק לש םירבד רמוא ךלוהש 

ןוויכ .םהירוחאל שאר-תבב םעפל םעפמ םירקזנ תוירבה ויה קוחצה בורמש דע ,עומשל 

חדקו זרזו 'רתויב ויפ תא לבינו וחמקל שח אל ,רתויב םיחמש םהש תוירבה תא הארש 

םיעזעדזמו םישערתמ תוירבה ויהו ,םלועמ ןזוא העמש אלש יאנגו םגפ ןיבק הרשע אלימו 

םתוא םיזחוא םיריצו םהיניעמ תופטונ םהיתועמדו ,תולק-ילוקב לגרבו דיב םיסכרפמו 

...הדלוי יריצכ 

רמאו םיבוסמה לכ לע ויניע ריזחה ,וירבד תא הליכשמ ,הריתיו הכורא העש ףוסל 

:חורה-תדוק ךותמו תואיגה ךותמ 

ירבד םיאיצומ םהש ראשה לככ אל יננה ינא ...? םכל יתאבה האנ השעמ — 

,ירוביד חצו ,םירשיו םירב יפ-ירמאו לודג לקשמב ירבד לכ קר ,תדכ אל דשא תויוטש 

...םצעל אפרמו שפנל קותמ■ ,םעונ ידמא שבד ףוצ 

:ול ורמאו וקחצ 

תאו 'הצרישמ ךמופ קספ אל ,הרובקה יפמכ שרודו בשוי ךנה ,םשה ךורב — 

ץרפ ןיא ,לודג לקשמב ךירבד לבש ,םכח התא ךכ-לכ ,תמאב ,תמאב ...המכח םיעונצ 

,..ךקלח ירשאו ךרשא ,הרותלא תוידוסב חרפו רותפכ םהו םילודג םישודיח ,החווצ ןיאו 
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:רמאו וילע ותעד החז 

...ןכ לע רתמ אצויכו הזמ הברה יל שי ל יתאוכא אי ,דוע םיצור םתא םאה — 

:ול ובישה 

,5טיטמלא התשתו ךרבת התע תעל .בוט המ ותעב רבדו ,אנביבח אי ,בוט ,בוט — 

...ונינפל הברה תחרט דבכ התא ,טעמ חונת 

.וילע החנ ותעדו ועיגיו ורעצ חכש שיעי 

םיכלוה םה ןיא" — ובלב רהריה — "םכותב םדאל בוטו םדא-ינב ולאל בוט" — 

תוממורתהו תוילע םהב אל .םיבר תונובשח םישקבמ םה ןיאו םהמ תואלפנבו תולודגב 

אטוידב תודיריו תוליפנ ךפיה לא ךפיהמ אלו הלעמל השודקב םיפוסיכו םיעוגעגב 

תודוס םהב אל .אמלעד אתודידמ ראשו בל תפרחו הרוחש-הרמו םיבואכמ ,הנותחתה 

ותריזגו ותחגשהו תווצמה םויקמ םיכובנה תעד ןורסח אלו ףוס םהל ןיאש םיזרו הרותה 

םהיפבש םילטב םירבדו אתיירואד וישודיחב ,לוכיבכ ,םהלש ןילוח תחישו ,ךרבתי 

הרשי םכרדו ,תוירבה לש םתאנהלו םוקמ לש וחבשל ל"זח לש הדגא ירבדו תושדדמכ 

םירשכה ןיב יקלח אהיו םהמ תחאכ ישפנ אהתו יאוולה ,יה ינפ חכונ םימכ םבלו םהינפל 

..."םהבש 

ישעמב הלולב ,הדגא-ירבדב הלולב 'החיש-ידבדב הלולב ,הגהנמכ הגהנ הבישיה 

םדאב אלפב השעמ רפיסו יראגמ אייחי דמעש דע םידרוי ייה ךכבו םילוע ויה ךכבו .םיסנ 

,תוקיבדו הבהאב ,ץרמנ קשחב שפנ תוריסמב וייח ימי לכ םילהת רמול וילע לביקש דחא 

.רכו רכו לארשי ללכל זוע ןגמ ושענו הכזו םילודג םיסנל הכזו 

השעמ הזו ,אלפנ השעמ הזו אלפ השעמ הז ,ןיינע ותואב רבד ורמאו םלוכ וחתפ דימ 

לוכי םילהת ידי-לעש רמאו ומצע לטנ שיעי ףא .דאמ אלפנ אוהו ארונ השעמ הזו ,ארוב 

.רשפאש המ תילכתב רבד לכו םלועה ךופהל לוכיו ,לכה לע םדא 

עקרקב ונזא ןתונ םיל,הת תאירק תעשבש — רמא — יל רכינה דחא ןקז שי — 

םההו םולשה וילע ךלמה דוד ימיב םיארוק ויהש םילוגנרתה םהה המדאה ךותב עמושו 

...ולאל ולא םירבדמ ויהש םדא-ינב לוקו םיכמ ויהש םיפותהו םירעונ ויהש םירומחה 

:ורמאו ןב םהינפ םלוכ וכפה 

ל הז אוה ימ — 

:םהל בישה 

.דיעמ ירמ — 

.קוחצב םלוכ וצרפ דימ 

.ורמא — ל תוומה לעב הז הז הז — 

:חווצו םיפודיגו םיפוריחב ונושל ףרטו םלוכ שארב ןסח ץפק 

!וירבד וקדצ םא ,דובא ןועלמ !ןועלמלא ןבא ןועליבלא בלכי-א ןבא בלכלא — 

בקעידיע עדוי אוהש ,םילהת עדוי אוהש ,ןיד-תיב-בא ירממ רתוי היהי הז רעוכמ אנא 

אוה רבכ 6!,דובא באדכ ל ירממ רתוי העידי ול שי בלכה הז !הלוכ הרותה לכ עדויו 

.ויבא זרק6ע 6 .הסייד 5 
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...ןגוהכ אלש ולא םירבד ויפמ איצומו 'םרחמלא ןבא םרחמלא ,רתויו רתוי ומצע השוע 

:ורמאו ורקדיקו ראשה לכ וקחצ 

ומצעל תושעל לכוי אל המ ינפמ ,ול שי הפי חוכ ךכ לכ םא ...הה הה .דח — 

...הנשפחי םינומטמכו ףסככ הנשקביו ושפנל התימ ףדרמ אוה רבכש ,וצק ברקיו הפורת 

לוקבו ךומנ לוקב רמאו ןידה-תיב-בא חתפ — ידאלוא אי ,םכל די'גא ינא — 

תשודקו הל ךורע ןיאש התשודק בורמו .דאמ ד—אמ הלודג התלעמ םילהת תאירק — ןותמ 

וליפאו ,םלועב שער םישועש םה םה םדא לש ויפמ םיאצוישכ םיזמרהו םיקוספהו תוביתה 

.קידצו ינע ,ןקז אוה םא ןכש לכמו ,בר וא ירמ אל ,ינוניב םדא יפמ םיאצוי םה םא 

יתעמש ינא הנה ...תויהל לוכי ,םהה םילוגנרתה לוק עמוש אקוודש ימ שיש תויהל לוכיו 

ארוק אוהשכו ,םוקמה תא בהוא בוהא ער שיש ,אבה םלועה ייחל ורכז ,יבאמ ינא לבוקמו 

םילפונ םימשבש םיכאלמהו םהיכרב לע םיתתוש םימו רבדמבש תויראה םיגאוש דימ םילהת 

.בוהאה ערה הז לע ,דובכ ותחונמ ,יבא דממ ,ידאלוא אי ,יתעמש ינא דועו ...םהינפ לע 

םירהה לכ ועזעדזנו ,הנידמב המדאה שער לוק עמשנ דימ ,םילהת ארוק היה תחא םעפש 

םידנדנתמ םידהה !ירמ אי !ירמ אי" :ול ורמאו וידימלת וילא ואב .תועבגה לכ ושערתנו 

רבד הזו ..."?השיגרה איה דבכ ,הה הה" :רמאו קחשו ושארב ענעינ "!תשערנ ץראהו 

ולפנש דע לודג שער היה ןטק דוד ינפל םתעמש םג םתעדי םכלוכ םתאו !תמא ,תמא 

...?תאז לע ודיגת המו .םיתב המכ תצק וטטומתנו תוגג המכ 

:ורמאו ושחלו םהיתפשב ושחירו םהישאר םלוכ ענעינ העש התואב 

ויה םימכח הזיאו ונל ויה םיקידצ הזיא !בוהאה ערה הז וקלח ירשאו ודשא — 

..הדותלא ינע אלא ינע אמ :ינע םע ,תונוועב ,ונא רבכ וישכע !םתרומת ןנל ןתי ימ ,ונל 

לודג רבד איה םילחת תאירק — וירבדב ירמה ךשמנ — ידאלוא אי ,הככ — 

הדותה ...ונאצמי ימ קומע קומע ,םיקומע תודוסו תולודג תונווכ הב שיו ,דאמ ד—אמ 

תורוא ןה תושודקה תויתואה .הב ןיסומכה ןיזדו הרות יפו'ג ,תודוס הלוכ השודקה 

ולא ם'גש 'םיפיקמ תורוא תניחב אוה תויתואה ףיקמה ןבלה ליווגה ןכ ם'גו םינוילע 

רוא דוס ןווכל עדוי ימו .ףיקמ רוא תניחבמ ,תומלענ ןה קר תויתוא ןה םינבלה םיליווגה 

...לכו לכמ רוצעמ ול ןיאו לכה לע לוכי אוה תומלענה תויתואה ןההו ףיקמה 

ח"ל קרפ 
תוררועתהב םילחת אורקל בשיו הבר הנכה השע ,ותיבל שיעי רזחשמ ,אוהה הלילב 

וישוחו וחור לכב ומיחרו וליחדב ארוק אהיש ומצע לע ליטה ןכש .הבר הנווכב בלה 

,תולכיההו םירעשה לכ וינפל וחתפייו םילידבמה םיכסמהו תוציחמה לכ ולפיש דע םלוכ 

םינפל תלד סנכייו ,ךרבתי םשה לש םירדחו תולכיה ןהש שדוקה תויתואו תובית ולא 

.אוה ךורב ףוסךיא רוא ,ןוילע םעונב תוזחל לכיהמ םינפל לכיהו תלדמ 

ךליאו ךליא םידדצל ופוג ענעינו ארקו: הייכבב ולוק םירה שערנו חתרומ בלב 

קילד אלד אעא" :רהוזב אתיאדכ ,ותמשנ חוכ וברקב ררועתיש ליבשב לודג חוכבו זועב 

אלא ,ותוקיבדמ קספיי אלש ליבשב ופוג ענענלמ וב רזח העשל ."רהניו היב ןישטבמ 

,דחא רובידהו הנווכה תויהל שחלב האירקב ותעד ןיוויכו ותזחא ץראה וליאכ בשי 
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,המצעל הביתו הבית לכב ותעד םצמיצו רזח העשל .ללכ דוריפ םוש ילב הרומג תודחאב 

דרפיהל לוכי ןיא וליאכ ,רועיש ןיא דע תובר םימעפ הילע רזוחו הב רידאמ היהו 

הב לכתסמו ויניע תא לגלגמ היהו ,הביתבש תואו תוא לכ לע ותעד ןתנו רזח .הנממ 

.תעדה קוליסו םישוחה םומעיש ידכ דע חדוקו דלוחו הב הפוצו 

ןוויכו .ךלוהו התרבחל הביתמו תואל תואמ ףרצמ היהו עגיו חרטו ומצע רעיצ ךכ 

םילהת ארוקו ושפנ רמב הכוב ליחתה ,רכז אל ןמיס אל ,םולכ האר אלו ויניע ומלעתנש 

ףוסלש דע .האריו ויניע תא ריאיש םוקמה ינפלמ םימחר שקבמו םלועה לכ גהנמכ 

.םדרנו הניש ותפטהו וינפ לע לפנ הכורא העש 

בוחרה ךותב ךלהמ אוהשכ דיעס ירמב שיעי עגפ ,הכונח לש ןורחאב ,םויה תרחמל 

:ול רמאו חתפ .תיציצל דמצ וכרי לע הווטו םילהת ירומזמ ויתפשב שחרמ 

תיב-בא לצא ונבשי סאנא .דחא רבד ךל די'גהל הצור ינא ,ירמ אי ,הליחמב — 

םיברעו םיאלפנ םירבד אצויכו הזמו םילהת תרימא חוכבו םשה תואלפנמ םירפסמ ויהו ןיד 

םיכזמה ןמ תויהל םשה ינעייס תעה התואבו .עמושה לכ אלפתי ןזוא עמשל רשא 

...םילהת תאירקב ךתלעמ לדוג בטיה ראובמ םהל יתראיבו םיברה תא 

? םהל תראיב המ — דמול להבנו ךלפה ןמ ודי דיעס ידמ ךשמ —...? המ ,המ ,המ — 

םה וליאכ םילהת ארוק התאשכ ךיא ךתלעמ חבשב םהל יתרפיס ...ינא ...ינא — 

.ךשקובמ לכ לע הנענ התא דימו ,םולשה וילע ,ךלמה דוד יפמ םיאצוי 

.להבנו ההות דיעס ידמ ול רמא — ...? ימ י ימ ו ךל רמא ימ — 

...ירמ אי ,התא אלה — 

ן המ ז המ !םעפ םושב ףא יתעמש אלו יתעדי אל !םולשו סח ...י ינא ? ינא — 

? תרמאש ,דזה רבדה המ 

יתדמא אל ינא — תוכומנ םינפב שיעי רמא — ...ירמ אי ,ךדובכמ הליחמב — 

תוכז ידי-לעש יל תרמאו יל תרפיס התא אלה ?תחכש םאה ...הלילחו סח ,יאניג רבד 

...תומלוע ךופהל הצרת ולו ,לכ לע לוכי התא םילחת,ד 

...תלבלבתנו םולחב תיאר ילוא — ול רבס אל — ...? תע'גתשנ י התא המ — 

יל תרמא התאש ,ירמ אי ,םשב ןימאת — 

דיעס ירמ טמיק — ? םהל יואר ינניאש םירבדב ראפתא ינאש תויהל לוכיה — 

התא ילוא ...םיאנלא תחת ןמ ,טושפ םדא 'ןכסמ שיא ינא אלה — וירביאב קחידו ומצע 

רשא םירבד יפמ יתאצוהו ךינפ עורב דקש ןיעב ילע תטבה רשא ,עשר אי ,יל תמרג 

אי ,המכ דע ...? הז המ ? הז המ ...עשרל רבחתת לא :ורמאש ומכ ,יתעד לע ולע אל 

דימת ? ןעטנו ןעוטב םנכנ ינא ימ םע י רבדמ ינא ימ םע אלה י ינושלב רהזנ ינאש ,יבר 

םירבדו רמוא ןיאב ילע םירבוע תולילו םימי ,ימע שיא ןיאו בוזעו דדוב ינאו דימת 

ילבמ חרפ ,םשל יתאטח ,רבכו יפ יתחתפ םעפ םא קרו ,הפ אצוממ רוביד ם—ושו 

םלועב חיפהל הברמ ינאש ,םירוראה ימי תוכירא תביסמ הז !יל יו יו ...יפמ רקש םישמ 

וזה תורחתב רעטצא דוע אקוד יתמ דע ,יתמ דע ...ירוחאב ימופ אנקתנ אמלידו הזה 

ייח ולאב ,ידיימו יהאלא אי ,ץוקת רבכ יתמ ,יתמ !ףוגנה יפו'גבש יאתתו יאלע ןיב 

...!ילש םירוראה 
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םיימעפ ךלפל ול לגליג ודי-ףכ לע ףעזב קרש ךותמו ,ובל תמהנמ רמא םירבד ךכ 

.ול ךלהו הנפו וקוש בג-לע שולשו 

.ינלוח לוקב דקדקמו ךלוהו ךלהמ היהו וירחא ךלה שיעי 

ומכ ...םילהת תא יתארק לומתא ינא — רמאו לבק — ...ידמ אי ...ירמ אי — 

יתשגדהו יחוכ לכב יתננובתהו ...הלמו הלמ לכ ...הלמו הלמ לכ יתפליק ...ינתדמילש 

...יתיכז אלו ,תוביתבו תויתואב 

דיספאו טעמ דוע — דיפקהו וינפ דיעס ירמ וב ךפה — !עשר אי ,ילעמ רטפיה — 

לתפנ םוש ילב ,םדא ינב דאש לככ ארק !רובעו ךל בדבד ...אבה םלועל יקלח תא ךללגב 

ךמצעל ןה תורצ םרויג קר התאו ,ךממ םיקוחר םהש םירבד דחא ףודרתש ילבו שקיעו 

חרכומ ,םילהתה תודוס עדת התאש דע !הזה דעצה לכ יל תמרגש ילו ךל המ .םידחאל ןהו 

אל הז ...םתשודקו םירבדה שוריפ המ עדתו הכזת ילואש דע תועמד ילחנ-ידהנ ךופשתש 

לכ תא ונממ קילדתש רנכ קלוד בלה אהיש ךירצ ...תעדו םעט ילב ,ידלו אי ,םתס 

,הזב הז םיצצונתמ ךאיה תוביתה לש תורואה םהה הארתש דע תוביתה לכו תויתואה 

...ונל דומעת ותוכז ,דוד ,דוד ,הא הא !החמש בל ירשילו קידצל עורז רדא והזו 

ט"ל קרפ 
ץצורמו רבושמ ךלוהו ךלהמ היהו ,ול ךלהו שיעי הנפו ,ךלהו דיעס ירמ ונממ שרפ 

הנוכמה יסימוע דעס תא האדו ויניע הלת העשל .ץראב תועובק ויניעו רובש ופרעו 

.וילע החודב ותעדו תוריאמ וינפו ותארקל אב בה-בה 

ול ןיאו לפוטמו ינע ,רפס לעבו לק ,םעבש תוכומנה תוירבה ןמ היה דעס ותוא 

םוקמ לכב תונציל לש רבד רמואו ,תודדוחמ ויתועומשו הפירח וניכסו ,םקיר ותיבו 

.העש לכבו תע לכב דימת תוירבה תא חמשמו התשמ-תיב לכב תוחידב לש רבדו 

םיעשעתשמו ויפמ תועומש ירבד םירמואו ותוא םיבבחמ תוירבה ויה ובש ולא תודימ ליבשב 

.םתאנהל םהב 

תיב ינפל לובקל ךלה .ונממ ויזע יתש תא ובוח-לעב לטנש סנוא וערא ,ורמא ,ךכ 

:רמאו אלמ ארקמב סנואה שריפו ןיד 

...םיזעה תא 7 ו ו ט ,ירמ — 

:הרמאו ותשא ול החווצ ,ותיבמ תפה התלכש ,ורמא ,השעמו 

!לכאנו ןגד אבה — 

:הל רמאו קעצ 

!ךנגד השק המכ :ךנגד רשעא אמ — ךנגד רשעמ — 

חוטל ונייה ,ץןיה תושעל ודי העיגה אל ינע היהש בורמו תיב ול הנבש השעמ בושו 

:תוירבה ול ודמא .ץק חיטל םיארוק תיברעב ןכש ,תוריקה תא 

...? תיבה תא חט ךניא המ ינפמ — 

:םהל בישהו קחצ 

...ול רזוע ןיאו וצק דע אבו — 

.ובננ 7 
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:תרמואו הכוב ותשא התיהו הב תמ רשא הלחמב ונב הלחשב 

...? לעתשמ ךכ לכ אוהש ינבל השעא המ — 

:רמא 

...וירוענב ל ע ס י יכ רבגל בוט — וירוענב לוע אשי יכ רבגל בוט — 

:רמאו דחא וילע גלגיל .ונטב לעש הרוגחב תונותנ וילענשכ תסנכה-תיבל םנכנ םעפ 
 T T

.ךנטבב םרמשת יכ םיענ יכ — 

:ול בישה 

ךיתפש לע וידחי ונוכי — 

.םיידודיח-ידודיחו םידודיח 'תוירבה וב ורפיסש הברה ובו 

וריאהו םיננעה וערקנו המחה הדקנ וליאכ העש התואב ,אב ותוא הארשמ וישכע 

.םלועה ינפ 

:רמאו ול חתפ ,ולצא ברקתנש ןוויכו 

? קחוצ התאש ,דעס ירמ ,ךל שי המ — 

:ול רמאו ךחיג 

.םולכ יל ןיא — 

? קחוצ התא המלו — 

...םולכ יל ןיאש ינפמ — 

:רמאו בה-בה ובכיעש דע ונממ שורפל שקיב רבכו 

.רהוזב דומלל הצור התאש ךילע יתעמש ינא — 

...ןכ — 

דוס רבד ,םותחו םותס רבד אוה ,ידלו אי ,דהוזלא — 

:רמאו תמוערת שיעי וינפל לבק — .ינדמליש יל ספתיהל הצור דחא ףא ןיאו — 

.ךחוכ יפל וניאו ,ידלו אי ,קומע רבד אוה — 

םייולת םירחא םימש םתא םולכ .ינומכ םכומכ .ןוצרה ינפב דמועה יש שיפ אמ — 

?םכשאר לע םכל 

? רהוזב תעדל הצור התא המ — 

לכה ,לכה — 

.ךל בישמ ינאו לאשל ךל שיש המ לכ לאש ? ךילע השקה אוה המו — 

:רמאו ובלב שיעי רהריה 

? ןיפנא ריעזו ןיפנא ךירא הז המ הנה ...לכה ,לכה — 

?דוע המו — 

? היבקונו ריעזו אמאו אבא הז המו — 

? דוע המו — 

* ? האמדק םדא הז המו — 
? דוע המו — 

? ןיפנא ריעז ןיבל האמיתס אקיתע ןיב המו — 
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לכל תחא הבושת ךל ןתא ינא ,עמש התע .קומע קומע דוס רבד הז .ןכ — 

.םוגמיג ילב הקוספ הבושתו תללוכ הבושת ,ךיתולאש 

.עומשל שיעי להבנ — ייהמ — 

!םולכ ם—ולכ ם — ולכ ,רבד יתעדי אל הנה — 

.ןלוכ ויתולאש לכ לע ול בישה תללוכ הבושת ךכ 

.זחאנו הדבתנש הזכו געלנו המודמ ,אמגוד ןימכ שיעי דמע 

לובליבו םומעישה בוזע — ךחיגו בה-בה וב ץמצימ — !ידלו אי ,רבדה אוה ןכ — 

אל ףאו .ד'גבא אלא הניא ,דוסו שורדו טשפ ,רתסנו הלגנ ,הלוכ הדותה לכ !חומה 

םעפו הנורחא ףלאהו הנושאר ויתה םעפ :תולבלובמו תוברועמ אלא ,ןרדסכ ד'גבא 

רחואמ ,םלועה גהנמכ לכה — הפופכ ידצו הפופכ ףכו הנורחא תיבהו הנושאר םמה 

םלועב ילוא .אובו תאצ עדת אלו ,ונימ וניאשב ןימ ,שבושמו לבלובמו ברועמ 'םדקומו 

.אובל דובכה ףוס יכ ,העשה קחדנ אנ לא ,םנוקיתכ םירבדה לכ תוארל הכזנ תמאה 

המלשמ דמלת ל דבועהו ףלוחה םלועב הז ונל ליעוי המ — םולכ הארנ אל םש םג םאו 

!ךתודליב דוחב חמש ,הה ,הה ..."לבה לכה םילבה לבה" :ורפסב בתכש הממ ,ךלמה 

...אלהמ ןוראה לצא הלילה ימע אנ אובת ...ךדיב ךדועו ךל יוצמו אצומ התאש דע חמש 

העבראו ןיי ידכ עבשו ששו דשב אלמ ריס ונל הלעה שמא !םדחמלא ןבא םרחמלא 

םיזוגאה םיאנ המכ ,הובא םירחי !וניי אוה בוט המכ ,היבא םירחי ...קרע יקובקב 

ן — יכסמ אוה ןיכסמ ...!.דובא םירחי ,םרחמלא ןבא םרחמלא ,ונינפל הלעהש םינומירהו 

...החור אלע הדקפ ,םלועב התמגודכ ןיאש הלודג הרצ ול שי !ן---יכסמ 

.ולאה םירבדה לכ עומשל שיעי םמותשנ — ...זוב המ — 

ללוקי ,ומע חמשנו וחמשנו אוב — ודיב בה-בה ול ףרט —...!תכסא !תכסא — 

ויבא ז ואטח המ אוה לבא .ותא תולבל ואוביש אוה בהוא ,ןיכסמ ,ןיכסמ !םיעבש ויבא 

...אשי ונווע לבחש 

לשי המ ?שי המ — 

...וילע לבח ,ןכסמ .הפה ןמ ואיצוהל רוסא רובידה הז !ךל רמוא ינא תכסא — 

'מ קרפ 

:ויפמ עמשש םירבדב עירכהל עדי אלו בה-בה לש ותעד ףוסל דרי אל שיעי 

םתס םה קפס ,תונימ דצל םיטונ םה קפס ,הלבקה ךרד יפ לע קומע דוס םהב שי קפס 

היהו ,אלהמ ןודאה רחא עמשש םירבד ולאב השקתנ רתויב ךא .אמלעב םילמ יטופטיפ 

החפשממ אוה היהש יפל ,תוכומנ תויירב הזב אצויכו בה-בה םע רבחתנש ונממ המת 

השרפל רשפא יאש וז הדצ המ ?ול היה המ .הוואג לעבו הרות-ןבו תובא-ןב ,הלודג 

...?הפה ןמ ואיצוהל רוסאש הז רוביד המו 

שרדו רקחו תויונחה ישנא ןיב לאש .ובלמ םירבדה ואצי אל םויה ותוא לכ 

תא רזפל וידי יתש ביחרמו תולילה לכ השועש תולודג תודועסל טרפ ,םולכ הל£ה אלו 

.לכה ינפל הזבתמו הדימב אלש רוכיש התושו ונוממ 

.ורמאו םמצעב תויירבה וקחד — ...וב הסנכנ תוטש לש חוד — 
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ךרוצל םוי דועבמ ול ןיכהש תוריפחו קרעה תא שיעי לטנ ,בירעמ תליפת דחאל 

תיב לא ץרו ,חורו רירגס ליל הלילה היה ןכש ,ולש הלמשב הפי ףטעתנ ,הדועסה 

.אלהמ ןוראה לש התשמה 

רמגומ ,םידרוו ימ ,ןיי לש חידמ םשובמ דמעו םירובד האלמ תרווככ המה תיבה 

תא ההכהו דבכ ןנעכ הלעמל הלתינש תוליגרנה ןשעב שבושמו ,העיזו םישבכ תורועו 

תתוא לכמ אמוסכ שיעי דמע הלק העש .םיבוסמה ינפ תא שטשיטו תורונמה רוא 

םישנא הארו לכתסנ .תואור וליחתהו ויניע ונווכתנש דע ,רבד ןיחבה אלו היבובריע 

לש ונקז ,הרות ןבו טוידה'הבכנו הלקנ ,ונימ וניאשב ןימ ,ולא םע ולא םיבשוי הברה 

םינומירבו םיזוגאב םילגלגמו ,הז לש ובל דצב הז לש וקושו הז לש ותבוכרא דצב הז 

החז ותעד המודו םדבכמו םחראמ ,םלוכ שארב אלהמ ןוראהו והער םע שיא םיחיסמו 

.וילע 

:ורמאו וילע וחמש ,ותוא וארש ןוויכו .סנכנו שיעי קחד 

8j ידהז םוי אוה דק ,אב ןדקרה וליפא הנה י םיענו !םיענו — 

:רמאו אלהמ ןודאה ול חתפ 

.ונתחמשל אבה ךורב — 

:ליגרו יקב ןקזכ שיעי ול בישה 

9.ריכ אלע םהמלו — 

— !םחללאו קרעלא אלע — 
.דימת היהי ןכ — 

...!םכל תעו 'הל תע — 

.ול ונפש םוקמב בשיו ותעדל ותעד שיעי הוושה — .ןוכנ — 

.ונממ ותעד תא אלהמ ןוראה חיסה ךכ ידכ ךות 

!םשה תכרבמ ותשתו ולכאת — ארקו ךליאו ךליא םידדצל הנפנ — !וחמשת — 

.ורמאו ובל דגנכ ודי שיא םיבוסמה ונתנ — ...10ןיטוצבמ ,ךדעסו הללא דעסב — 

םינכהו שיעיל רכזנ — !ךרבו לוט ...םכלש ךותבכ ושעת !ותשתו ולכאת — 

.הלע'גה תא וינפל 

.ךרבו לטנ שיעי 

יסיכמ ןתונ ינניא — םידדצל הנפנו אלהמ ןוראה רזח — !םשה תכרבמ לכה — 

וחמשת !םכל יתתנ םשה יל ןתנש המ ,םולכ 

— םיבוסמה ןמ דחא ול רמא — .חמשנו לכאנש ונילע לדתשמ קר התא הנה — 

!"ןמא" ךירחא הנענש ליבשב ךרבתו התא חקתש 

םיאבה םיכורב — המוגע קוחצ-תבב אלהמ ןוראה ול ענענ — .יביבח ,בייט — 

!אצמנה ךורב — 

.בוט לע םפסאי 9 .החמש לש םוי :םיחרפ םוי 8 
.םיצורמ 'ותרזעבו םשה תרזעב 10 
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ןוראה רחא טיבה שיעי .קוחשו החיש בורבו ןיי בורב 'וגהנמכ גהנ התשמה 

וינפ ךפה .וליגרכ אלשו ודימתכ אלש 'םינושמ ויכרדו הנושמ ול אוה הארנו אלהמ 

םדא ,יקרשמ יסומ ,ונכש ול לפטינש אלא ,םידמוא תויירבה המ עומשל ןאכלו ןאכל 

יתשכ ול תויושע ויתואפו תופודר ויניעו טעומ ונקזו ,ובחרכ והבוגש םרכ לעבו ץוג 

.דורצו לפש ולוקו תורפופש 

.ךתעד םמחו לוט — רמאו ול קרח — !אייה — 

.טעמ חונא — שיעי ותוא החד — ,יל הכח — 

ךינפל םישו ךדב — 

.ןיי וא קרע םא :ססהמ ינדוע — 

."11"םינקז תעד"ב אלא האופר ול ןיא — השק הניצו חודו םשג ,הז ןוגכ םוי — 

.קרע קר ימע יתאבה ינא לבא ,ןוכנ ןוכנ — 

.ילשמ חק — 

ללשב ךתוא קוחדל אובאש רשפא יא — 

.התש קר התא ,רתוהו יד שי םשה ךורב 12,יש ךילע אמ — 

ןבל יל גוזמת ,ךתושרב — 

...םינש שולש לש ,יצור ןבל יל שי ,השקבב — 

.םעטו ךרבו שיעי לטנ .ול גזמ 
ןייה הז — הפירח האנה לוק ויפמ איצוה — ...ה---הייא ...ה---הייא — 

ןאכו תדלוי ןאכ :יצחה ןמ רתוי ונממ יל אצי דבכ 13,הללא אלע באסח אל — 

ינא קר ...הווצמלל היהי :הרמא .ונממ יל איבהל התצר דוע אל יתשא ...דליל השקמ 

אוה בוט המב ,תמאב ...הזמ יל יתאלימו רתסב הבינגב יתבנגו יתדריו העש יל יתאצמ 

סוכ ולו ונממ התש םא םדאו ,דלו ןקזלא דירי ,ותורענל םדאה תא ריזחמש הזה ןייה 

!דשא ,ץרא :הלעבל הבוט הקיזחמ ,רשאת ןיא םלועל לבא ן לוגנרתכ השענ דימ תחא 

..."ךדיב רתכ" תורמוא ןניא סרכו 

.ול גזמו רזחש דע ונממ הפרה אלו ךלהו וילע חירטהו םירבד וילע הברה ךכ 

ךבל חמשיש ליבשב התשו חק — תרחאב וב ץמצימו ןיע ול ץמק — !אייה — 

ריש ירבד ונל רמאתו 

עמשת -תוכרבה ןודא לש ולוק עמשנו — םירבדב שיעי וגילפה — ונל חנה — 

תכרובמ העש וזיאו םיקרבו תולוק הזיא ,םשג הזיא 

קדה לוקה אוההב תולימ יתש ,ונל איבת טעמ — 

ךילע הנומאב — 
עדוי אלה התא לבא ,רפס עדוי אל התאש דיגנ ול !רפס עדוי התא אלה — 

םייקל םיצור ,השקבב ..."דחא ןחלוש לע ולכאש השולש" :תובא יקרפב בותכש המ 

..."עמשיו 'ה בשקיו והעד לא שיא 'ה יארי ורבדנ זא" 

:ול רמא ,ונממ רטפיהל לובי ןיא הארש ןוויכ 

.םיה5א םע חבע'ח זיא 13 .נאדתם' 15 ויא 12 .ושי זיי 11 
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ו ירחא הנעי ימו — 

:רמאו ול קרח 

םשה ינפל הריש דמול םיאנ ונלוכ ,םינובנ ונלוכ ,םימכח ונלוכ םשה ךורב — 

.ךירחא הנעי הצרתש ימ לכ .אוה ךורב 

.ירחא הנעת התאש יתיצר ,בייט — 

ימ ךירצ ...רט רט רט :העורגה הליגרנה לוקכ אוה ילוק רשא ...? ינא ? ינא — 

שקבת ,יביבח ,ילע קחצת לא ...חילצא אל ילוא זא םגו ינורגב רמסמב קחדיש אוהש 

.הללא סבחב שובח ,ןיכסמ ינא לבא ,לוקה ול דשאו תלוכיה ול רשא םיבוסמה ןמ ימ 

."!קר ,עמוש קר ינאו םנוצרכ וקעציש םינבל ןתונ קר ,רש אל תבשב יתיבב וליפא ינא 

א"מ קרפ 

תלהצ התלע ךלוהו וילע חידטמו ומע קסעתמו וב קזחומ יקדשמ ימומש דע 

םיתושכ םיבוסמהו ולש השע ןייה .םיבוסמה לש םנומה לוק הלעו הלעמל התשמה 

תונציל ירבד ורמא ולא .תובבלה לכ וחירפהו תועידה לכ ומסבתנו םהלש ושע םיקיתע 

םירבדה ויהו ,תולפית לש םירבד ולאו יקירס יקוב — ולא ,הרות לש רבד ורמא ולאו 

.קוחצב קוחצו החמשב החמשו ,הזב הז םיבברעתמ 

בכשו ושבכו הז יקרשמ יסומ יספת וליאכ לשמ ,בשיו קומינו רעטצנ שיעי 

:לוכיבכ ,םידדצל ויניע תא הלת העש ול המרגש איהה תעב .ופוג דבוכ אולמ לכב וילע 

ךותמ השיחלב רמואו בשויו ול חוורתמ בה-בה תא הארו ץיצה ...ירזע אובי ןיאמ 
לעש ויער ויה ןכש ,הריתי תופירחו תוחידב לש םירבד רמוא הארנו ויפבש הליגרנה 

שיגרהש ןוויכ .קוחצה בורמ םיממושו םיפקוזו םיפקוזו םיממושו םנטבב םיזחוא ודי 

המ שחלו ויפבש הליגרנה ךותמ ךחיגו יאמשא זמר וניעב ול זמר ,וב לכתסמ שיעיב 

.קוחצב וצרפו םתחת וינכש וצפקו שחלש 

התש ,הדימב אלש הברה התש אוה .אלהמ ןוראה חמש רתוי םלוכמ םלוא 

סוכ ,אמלעבו םתסו הסג הייתש םשלו הווצמ םשל התש ,דחאו דחא לכ םע "םייחל" 

,וילע ותעד הלטלטינו ףטשנ ףוסש דע .השועו הווצמכו רבד ותואל עוקתכ ,סוכ רחא 

םייחל הכזת" םידדצה לכמו ןאכמו ןאכמ וילא םיארוקו וילע םידקוש תויידבה ןיידעו 

.םלוכ דגנכ התושו םמע ךפוה אוהו ,"םיבוט 

םיקוליס לכו ואישהש תואישה לכו ,חירטהו וילע קחדו שיעימ זז אל יקדשמ יסומ 

.ונממ ליעוה אל וקליסש 

ול ףרטו וילא ןחג — ...ךירחא הנעי אוה ,הנויכ לוק ול שי דיעס הנה — 

:רומאו חתפ ,אייה ...!קר ,םיינש וא דחא תיב רומא — ונקז תלדבו ויתורפופש יתשב 

..."ולעננ אל םורמ יתלד םיבידנ יתלד ולעננ םא" 

הממשו וחור הרצקש בודמ בשיו הלתנו שיעי וב רעטצנ — ...טעמ הכח — 

.וילע ושפנ 

רומא — רמאו אלהמ ןוראה לא וינפ תא יקדשמ יסומ ריזחה — !ןודאה 14םע — 

.יארע תבישי ונתבישי אהת אלש ליבשב תצק ונל רישיש ןדקרל 

.דוד 14 
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ול רמאו ךליאו ךליא ומצע ענעינו שיעיב תומסובמה ויניע הלת אלהמ ןודאה 

:הרוכישו העוטק ןושל 

...תצק םתוא חמש-ש-ש ...יביבה ,לצפתא — 

.םע אי ,ךדמא תחת — 

םיינעה וחמשיש ליבשב ...הלאה לא הלאהמ םאיצוהש ליבשב םחל רישת — 

אוה ררושמהו ...ונוגימ ותוא חמשי אוהש-ימש ומצע ליבשב שיאה הצור ...םיבולעהו 

ימו ררושמה ינפל רישי ימו ...הח ...ותוא חמשי אוהש-ימ הצורו תוגאד םומע ןכ םג 

...החמש ןב החמש וליפאו המלש החמש וב שיש םלועב ןיא דחא ףא ...?דקרל דוקרי 

אי תיד אי ...םשה םחרי ,אייה ...הח הח ...13ילאס ןבא ילאמ אלו אהיפ ילאס דחא אמ 

אוהו םדאל החמש אובתשכ ,הא הא ...!חומשל םדאה-ינב דמליש ימ אצמיו תיד 

םילטב םירבד רמאיו טעמ דוקריו טעמ רישיו התשיו לכאי קר — הב השעי המ עדי אל 

וירבאו שת וחוכו לבלובמ אוה רבכ ,עבש אוה רבכ ,ףיע אוה רבכ ...ץאלכו טעמ 

וילע תואבשכ ומכ רבגתהלו חומשל ךיא םדאה דמלל ךירצ ...ןושיל הצורו וילע םידבכ 

...םיקזחו םישדח תוחוכ ול ויהיו םמורתמו הלעתמו רבגתמו קזחתמ אוה זאו תורצה 

קזחתמו תוקדצב קסועו תינעתב בשויו 'הכובו רעטצמו דרומו. וחוכ תמחב ןעוטו קעוצו 

...ןתיו ןתיו ןתיש הקעצבו הייכבב אוה ךורב םשל הליפתב 

דע .םיבייח ואצמנו וקדבנ וליאכ לשמ ובשיו עקרקב םשאר ושבכ םיבוסמה 

:רמאו םהמ דחא ומצע לטנש 

ונחכש םוי םוי ונילע םיאבש םירוסיחו תורצה בורמ לבא .ךרבד ןוכנ ,ןוכנ — 

אלא ונל ןיא .לבויב םעפ התוא השענ הרקמבש החמש וזיאל םעט דוע ןיאו חומשל 

...ןמא ,ונתלואג ץק ברקיו וניתורצמ ונצלחיש םשה ימחר 

:ול שחלו שיעי לע וילע קחד יקרשמ יסומ 

...ונרעצ ונחיכשת ,רישת ,אייה ,אייה — 

.אלהמ ןוראה דגנכ וניעב םקיעו שיעי ול שחל —?וב שי המ — 

...קדה לוקה אוההב ...רישת — יקרשמ יסומ וקחד — ...רישת — 

...וזכ הנושמ אוה המ ינפמ יל רמאת לבא — 

.ותרצ חכשיש ליבשב רישת ?ךל תפכיא המ — 

? ול שי הרצ המ — 

,וב קבדב ידלא ערה רצי ונממ גופיו "לילק אסנתיי ילוא הריש הדחאו רומא — 

.ןיכסמלא אדה 

.והמ ךכ לכ יל רומא 17,ךליכד — 

ונדבכיש ול רומא — התשמה-לעב ינפל לבקו יקרשמ יסומ רזח — !ןודאה — 

...םיבולעהו םיינעה וחמשיש ליבשב רישל 

שערב הדועסב דורט אוה רבכו ונממ לבקל וילא הנפנ אל אלהמ ןוראה םלוא 

.חמש ןב חטש וליפאו ,(םלועב) וב חטש דחא יוא ןיא 15 

.דל יתינענ 17 .תצק ומצע חכשי 16 
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.ךלוהו קסעתמו הלוצמכ התשמה לכ תא 

תיד אי — רעצה ךותמו תמוערתה ךותמ רמאו יקרשמ יסומ םהנ — תיד אי — 

החמש לכבו תיבו תיב לכב ,קסופ יניאו יארוב תווצמב רש יתייה ברע לוק יל היה ול 

...18הללא סבחב סובהמ ,ילאה ןיכסמ אנא לבא .התשמו התשמ לכבו החמשו 

אוהש בובזכ ולוק רחא טוהלו ורעצמו וב דרוטש הז יקרשמב וב סאמנ שיעי 

וכרצ תמחמ סנאנש ימכ דמע .םולשב וילעמ רטפיהל ובלב הצע לטנ .הכמה רחא טוהל 

דע םילק םיעגר ואב אלו .בשיו דחא םוקמ ול אצמו שפיח רזחשמו .חחל אצויו 

:יקדשמ יסומ לש ולוק עמשש 

ז ךמוקמב בש אוב !ךלש םוקמה הנה — 

תבשל וגל המל — שיעי ול ריזחה — חוורמ רתוי םוקמב הצור ינא 'אל — 

ז קחודב 

ז ידי לע בשתש ךל ברע אל — 

חווירב בשתש הצור ינא קר ,הלילחו סח — 

.תמוערתו תעד-תשלוח לש הרבה ויפמ יקדשמ יסומ איצוה — ...אה אה אה — 

לש םתחישב עומשל ונזא ןיכרהו הלע'גה ןמ םילופ וצמוק אולמ לטנ שיעי 

דובכב ורבחל רפיס דחא .ןתמו אשמ יקסעב םהיניב םיחיסמ םיינש ויה ונימיל .תויירבה 

דובכ ול ןיאש רמאו ורבח ול ריזחה ךכל .וליבשב הרוחס הנקו חרטש ןדעבש ובורק 

ןושארה רזח ,ןכ-יפ-לע-ףא .ףסכל דובכה לכ אלא ,ורכש לע אבש ןוויכ ,הזה רבדב 

...ונממ חור-תחנ ול שי ,רמאו 

ןומירב םיטרופ םהל םיבשוי םיינש ויה ולאמשל .לאמש יפלכ ונזא הטהו רזח 

עמושו ויכרב ןיב ונקז חיטמ ןקז םהל ישילשו ,םישנ יקסעב םהיניב םיחיסמו םדיבש 

.ויתפשב שחרמו ושארב ענענמו האנהה ךותמ 

יז ,תולגעה ומכ םישנ — םהמ דחא רמא — !ארבש המ לע םשה חבתשי — 
...!םאהבלא 

.ורבח וב ההת — ...? הפיאמ — 

לכאיש המכ — ומצעב הריתי הלודג םירבדה לעב לטנ — נ הצור התאש המכ— 

..4 רומחה סורדיש המכו בלכה 

אוהש הזכ עזעדזנו ויפתכב סכריפו ורבח וינפל ףרט — ...? הפיאמ ...י הפיאמ — 

...?השוע התא ךיא — ובאכב דלסמ 

.םעמשל יאדכ ןיאש הפ לובינ לש םירבדב ואיצוה אלא ,ול שריפ אלו הז םתס 

:רמאו דיפקהו עקרקב ושאר שבכ ,אלהמ ןוראהל םירבדה ועמשנ 

אל יתיב ו יתיב יפ הפ לובינ ורבדת אלש ,ידאיסא אי 19,ןיךוצקמ ןירו'גחמ — 

ןקוס דאלו תיב אל יתיב !לוביב ירבד ליכי 

סנוא םהל עריא וליאכ לשמ ,ולא לא ולא והימתהו םיבוסמה לכ וקתתשנ דימ 

.יוצמ וניאש 
.ה''כסה 5ש םירופאה-תיבב שובח ,ייח םיבולע 18 

.הרהואו רוסיא 1וש5 19 
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:ול רמאו ודיב סוכה תא םינקזה ןמ דחא לטנש דע 

...םיבוט םייחל הכזת !ןוראה — 

ותעדו וינפ תא התסיכ ףנכ וליאכו בשיו ףפכו וב חיגשה אל אלהמ ןודאה םלוא 

.םלועב ול חונ ןיאו ול ערו ,ץראב תועובק ויניעו הרוכע 

ןאכל ץיצה ,ומצע ןיבל וניב םש ול ויהש םידבד-ירוהריהמ רעננ הלק העשל 

.וינפ תא הריאה ףעז לש קוחצ-תבו ןאכלו 

אבצב טילשכ שערב ארקו וידי יתש ביחרה — !םיחמש םתא ןיא המ ינפמ — 

...!ינפלמ אדה 20אדכלא לכ ולכ !רבד וריאשת לא ,ותשו ולכא — ולש 
 V V

.טמקבו לוקב ול ףינחהו ןקז ותוא רזח —...!םיבוט םייחל הכזת — 

אוה ,יהאלא אי ,ןינמ ןינמ — חנאנו ךשמו אלהמ ןוראה טמש — ...חא ,חא — 

...?ףיכ ,ףיכ ?הנקת יל שי םאה ?האופר יל שי םאה ,יבר אי ...!ינתדבש התאו הכזא רמוא 

אלה ...!יל ליעוי המ — .דווקמלא יפ ייח ימי לכ ראשא ול ןה ...?הליבטב 

...אמטו ץקושמ ,ירבא ח"מרו ידיג ה"סשב ,21ימס'גב ,ימאצעב ,ילוכב אנא 

ךל יתישע המ ...?"ףועה שאר לע 22חי-ח\, דבלב יתוא אלא ךינפל תאצמ אל םאה 

...?וז המילכו השוב ידיל ינתאבהש ,יהאלא אי ,ךל יתלעפ המו 

םוכה ול הדקרו הפיזנב ןקזה וב רעג — !םידספנה תונויערה ולא בוזע — 

חכשתו התשו סוכה ךושמו "!ךיניעב ץח" :ןטשל רומא — הדצ לע הכפשו ודי ךותב 

...םילובליבהו תונויערה 

.הניק אלהמ ןוראה לבק — ...רבג הרוה רמא הלילהו וב דלווא םוי דבאי — 

.םירבדב ןקזה ומחינ — ...ןמחר בא היהא — 

...?סואמו יחס ינאשעו ינלעגו ינ0_אמ אוהו ןמחר הפיאמ — 

?ךתעדמ תאצי םאה ?ןאטישלא ךבכריב אמ — 

.לוספ ץמשו יפוד לכמ יקנ ינאו יתעדמ יתאציו תיר אי — 

לקעלא !םירבדה ולא ןמ ןטשה תא איקתו ךבלב המכח אובת ,ןוראה אי — 

התשמל ןוגי ףיסות לא ...הניב הנק ךניינק לכבו המכח הנק המכח תישאר — 23לאמ 

ךסינכי אוה ךורב םשהש חוטב היהת .תישעו תלדתשה /הל התא ךורב ,ידלא אדה 

המכו המכ תחא לעו ,םיקידצ לש תכב םיחרוא-תסנכה לש וז הלודג הווצמ תוכזב 

ךאטחב אל איהו הילע ךבלב גאוד התאש הגאדה טרפבו ,םוי לכב תווצמ םייקמ התאש 

,רומא םישודק תומ ידחא .ידו ושנוע לביק רבכ האשעש ימ יאדווב .ךנוצרב אלו 
!םיבוט םייחל הכזת ...אזימרב אמיכחלו 

.ויפ לע סוכה ךפהו רמאו וינפל ןקזה שרד ךכ 

וארקו םיבוסמה לכ ונענ —...!םיבוט םייחל הכזת ...!םיבוט םייחל הכזת— 

.ןאכמו ןאכמ וילא 

חיתרמו תחא תבב הלבקמו תרחא לטונו תחא תבב הלבקמו סוכ לטונ ,לודג קסעבו 

.יפונב 21 .תאוצ 20 

.עובר — 5כשה 23 .תורעיה ירפוע' 5וק 22 
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תחא .דאימג וסוכ תא אלהמ ןוראה השע — !םיבוט םייחל םכתא הייחי םשה — 

.בשיו ויכרב ןיב ושאר חיטהו ומצע ףפכו 

.תולודג ויניעו םירוויח וינפו ופקונ ובלו תעבנו להבנ שיעי היה העשה התוא לכ 

:המיאה ךותמו הלהבה ךותמ תויידבל םהל שחלו ךליאו ךליא םידדצל דרטינ אוה■ 

...ווב המ ...ווב המ — 

ול ובישה אלו ונממ םנזא ומילעה םהמ ,םלצאמ ותוא ודרט םהמ ,וללה םלוא 

.ורמאש המ ול ורמאו שקב ותוא וחד םהמו םולכ 

:ורמא ולא 

.וב הסנכנ תוטש לש חור — 

:ורמא ולאו 

.ותעדב וניאו אוה רוכיש ,וירבדב חגשת לא — 

:ורמאו וזמר ולא 

! ...וב שי לוספ ץמש — 
:ולאו 

...םדא ינב ראשכ וניא — 

.רורב רבד ול בישהל וענמנ םהמ ראשה לכ ןכו 

ףופכו הרוחש-הרמב יורש אוהש אלהמ ןוראה תא ואדו םיבוסמה ולכתסנש ןוויכ 

םיערה וירוהריהמ ובברעל ושקיב ,ויכרב ןיב ןותנ ושארו ומצע ןיבל וניב בשויו 
.ובלמ איצוהלו 

.וינפל םירבד ורמאו וחתפ 

ףאו םדא-ינב חורל ןיבתו םכחו ןובנ שיא התא — ול ורמא — !ןוראה אי — 

...תעד וניבי אל םדאה ינבמ דחא 

טועב ,וניחא אי — ול ורמאו ורזח — !"תעד םדאל ןנוח התא" :רומא — 

...ונרעצת לא ,ךליבד !ררועתהו ןאטישלאב 

,תואלפנו םיסנ ימי ,ונחנא םימי הזיאב רוכזת—ול ורמאו ופיסוה — !אנביבח — 

לכ ךממ ריסיו ךבל תא חמשיו סנ ךמע השעי אוה ךורב םשה וללה םימיה תוכזבו 

..."םיבוט םייחל וכזת" :דומאו םוכלא חקו "ןמא" :דומא .ןוגיו הדצ 

ויניעו םירוויחו םיזע וינפ ויהו ,ולוכ התשמה לע ףקזנו ושאר ףקז אלהמ ןוראה 

ישארמ הלעמל ןאלתו ויניע תא לטנ .שלתינש לגכ ונקזו םעוז ומפשו שאב תושוחר 

:השק ןיד לעבכו השק בוח-לעבכ לשמ ,בשוימו ןותמ לוקב רמאו םיבוסמה 

!רמאיו אובי — רבד ילע עמשש ימ שי םא ,ידאיסא אי — 

:ורמאו ול ובישה דימ 
 ■-.1

...בוט לכ אלא ךממ ונעמש אל ,אנביבח — 

:רמאו הנש 

....ל םיבוט םישעמבו תווצמבו הרותב יתקסע אל םאה — 

:ול ובישה 
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םישעמ המכו הרותבש תווצמה לכ םייקמו רשי םדא התאש ןיעדי אמלע לכ.—, 

!ךקלח ירשאו ךירשא ,ךדי תחתמ םיאצוי םיבוט 

:רמאו שליש 

םדא ינב לש ןוממ יתקשע וא יתסמח וא יתבנג וא םדא ינבמ ימ יתלזג םאה — 

!ילע דמליו אובי ,הבוח יל עדויש ימ לכ ? איימש יהלאב יתרפכ וא 

:ול ובישה 

תובוטה תודימה לכ אלא ךב וניאר אל !ךדובכ לע סחו הלילחו הח — 

הלע המל — ארקו ולוקב םיערהו םינפה ףעז לטנ — םגפ םוש יב ןיא םאו — 

אלש דע ,יתישארב ינאש ןמזב דוע ינתצקישו ינתלווינ המל ,יהאלא אי ."!ךכ ילזמ 

אמיטו ,הבוטב םיהולא ופדרי אל ,יבא שארב ןטשה סנכנש העשמ ,םלועה ריואל יתאצי 

אלו המדאה תחת יל בוט !תומא תומא 24ינולכו יינע יפ ישפנל ינובזע ."!הדינ ימא תא 
 • t • ש

?יל וליעוי םאה תווצמבו הרותב קוסעא םא ?וישכע תושעל לוכי ינא המ ".!הינפ לע 

םישרחו םינמוא לכ ואובי ולו ,ןוקתל לכוי אל תגועמ יתוא תישע ,יבר אי ,התא ןה 

המל !יננקתל דוע לכות אל ,ךמצעב התא ,התא וליפאו ,יתוא ןקתל םילוכי ןיא םלועבש 

".!ןקתל לוכי ךניאש רבד ,יל יתישעש תאזה הדצה לכ תאבה 

האריבו המיאב ושחלו םדגב תא םיבוסמה ורעינ — 25".ףיטל אי ...ףיטל אי — 

.הזב הז םיחיטמש ולא םילעכ 
הטהו וילעש ירתנעה תא ויתועבצא ישארב שיעי ךשמ — ...ףיטל אי ,ףיטל אי — 

...!הדינה דב אוה אלה ...ףיטל אי ,ףיטל אי — ול שחלו ונכש לא ומצע 

.השיחלב ונכש וב ףזנ — ".!תכסא !סב ,םב — 

...? עדי הפיאמ — 

התתימ תעשב ומא ול הרמא — 

תמאה ןייד ךורב — יאשחב ויפכ שיעי קפס — !הוי — 

— ךלהו שעגתנו הלעמ יפלכ אלהמ ןורא חיטה — תאזה העדה לכ יל תישע המל — 

תויהל יתשקיב ינא ,ינתכלכיל התאו רוהט תויהל יתשקיב ינא ."!ךל יתאטח אל ינאו 

,יל תשחנה !יהלא אי ,יב תשחיכ ...המילכו השוב אלמ ילככ ינתגצה התאו רשי שיא 

!ךמלועב תארבש ,היירב האדו אוב ...םימב לוהמ ךאבס ,םיגיסל היה ךפסכ — יל תלהמה 
 T

...? ךינפל ינא ןוגה ? ךינפל ינא בוט ? ךינפל ינא האנ 

— !עשפ לע ןווע ךמצע לע ףיסוהלו תויוטש םירבד ךכ לכ רבדל שייבתת — 

ךיפמ איצוהלו אטבל ךל רוסא !הבושת השעו ךב רוזח — התשמה-ינבמ דחא וילע דיפקה 

...אבה םלועה ןמו הזה םלועה ןמ ךואיצוי םהש םירבד 

תמוערת לש ןושל ול רמאו אלהמ ןוראה וילע ץפק — ? הבושת שי םולכ — 

ינא לבא ,התוא השעש ימל ,הריבע לעבל איה הבושתה ".?יב רוזחא הפיאמ — רעצו 

ימצע רהטאו שדקא ךאיה ...ןיב יולת רבדה ןיאו הבושת השעא ךיא !םולכ יתישע אל 

ה"סשו ירבא ח"מד לכב ,יברקבו יכותב יתאמוטו ,יפו'גב ילוספו — ןוועו המשא לכמ 

".!ידיג 

.םשה ינרמשי 25 .י? ונת 24 
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י5זוא והירכז ** 

ןקזב ול ףרטו ויקוש לע וידי יתש תא דחא ןקז רמס — ...!ע'גתשמ התא המ — 

קר ...הדינב הרות הרימחה אל !הברה עשרת לאו הברה קדצת לא — ולש םישייתה 

המ !וב ספתנ ךניא התא לבא ,הריבעה לעב לע ןווע שי ...םנק ול שי הדינה לע אבה 

רתגקת ךילע םארה !ךיפמ םיאצוי ולאה םירבדה ונעמש רשאכ ןווע ונילע תסמע ז ךתא הז 

םירבד 1עלבמ איצוי ,לכש לעב ,םדא ןב ךתומכש ,ךילע ונבשח אל ונחנא !איימש יפלכ 

תויוטשה ךתעדמ קוחמת ...ד---יבכ ר — יבב סנק ךמזאל דק !תונרפכ לש 
...!"םיבוט םייחל וכזת" :רומאו חקו ולאה םילובלבהו 

תבב וינפ ותוועתנו וידי ולשרתנש ךותמו ,ענכנו תורמ וילע לביק אלהמ ןוראה 

.סוכב ויפ ןימטהו "םיבוט םייחל וכזת" רמא הבולעו הדורי קוחצ 

וקילחהו םירבדב ותוא וקזיחו וב וחמשו ושגרו וילע םמצע ושיגרה םיבוסמה 

.םירבדב ותוא 

:רמאו ארק הז 

...םישודק ןב שודק ,םיקיתעו םילארשימ ילארשי בשחנ התא !םולכ ךב ןיא — 

:רמאו ארק הזו 

...ןומירכ תווצמ םיאלמ ךבש םינקיר — 

:ארק הז 

!לארשיב ךתומכ וברי — 

— :הזו 

התאש ונל ןימ - - את ,ונל ןימ - - את !אבה םלוע ןב התאש ךל םיחיטבמ ונחנא — 

...םויה לכ ךתא םה םיבוטה םישעמה לכ ,אברדא ז ךב דסח המ ...אבה םלוע ןב 

,םיכלוהו ומע םיקסעתמו ותוא םיקילחמו ותוא םיסייפמ םהש דע ,ךכ ידכ ךות 

,עקרקב וטבחו ןחלושה תא וידי יתשב רקע ,ומוקממ ץפק אלהמ ןוראה .השעמ לש רבד לפנ 

.םיקובקבה ןמ ןייה ךפשנו םינומירה ולגלגתנו םיזוגאה ודדרדינו 

!הפמ ואצ — קעצו הכיפהה ךותב דמע — ...!ןייד תילו ןיד תיל ...!והות םלוע — 

...!הפמ ואצ ףכית 

"זךל הדק המ ז הז המו הז המ — ול ושחלו םיבוסמה ולהבנ — ...הככ השעת לא — 

!םכרכז םשו םכמש חמי ,ושמא !ןאכ אצמיי לא דחא ףא ...!לזאזעל — 

,ןכסמ ,ןכסמ — ולאל ולא ושחלו םהילענו םתילט םיבוסמה ולטנ — ...ןכסמ — 

...ודעסי הללא 

לעני ,םכתומכש םילוונמ — ותביבס לע רעסו אלהמ ןוראה חיתרה —!םילוונמ — 

...!םכתרוצ ינארה ידלא ןידו 26םכניד 

םהינפ וכפהו תאצל וסכריפו וקחדנו תלדל הלהבה ךותמ םכמצע וטה — ...אייה — 

היהת ךורבו תעד ךתוא ןנוחי אוה ךורב םשה — ורמאו וילא 

...המאלסלא עמ .בייט בייט — 

אובי דוע 

.םכתד 55וקת 26 
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ןייצלו ט תלגמ 
ןהכ בקעי תאמ 

א 

םיעלובו םיפךוהו שעלב םילגלגתמ םאת? עתעב םילועה םיריבכ םלמ ימךזן 

:ם?ךיז לע בצנה-לכ-תא 

תונ?עמ-תא ררוצה יקעינלמח םע רשא םיקמדיהה ידוד? ורבע ופעש הככ 

:םד? הא?!? דשא לכ ותיחשלו וחעךלו וזבלנ החרזמ רפגךל דבעמ דשא םירעב םידוהיה 

ורמעתה תובל םינש םהילע םלע ודיבכה רשא ןילופ יליצאב םיקזוקה ודךמ דרמ 

:םהיתובא תד לע םךיבעהל ולכנתה ףא םישק םיסמכ םנוא תיראש וצמ;ו םיךבעבכ םהב 

םיחקפמ םיליצאה ודימעה םהמ רשא םהינכש םיךוהלה ויה םתאנש שאר םלוא 

:לועה ישעמל םיחילשה תחא אל ויה םהו םהיתוזחאב םיסמ-יבוגו 

םידוהלה ראש-לע ןיבו םיליצאה ר3ך ישוע םידיחיה ןיב םיממוקתמה ולפה אלו 

:םהמ דחל. דוע ילואו םהה םיליצאה ידיב ואכד? םהומכו םהימימ הער םהל ושע אל דשא 

םתמקנל החונ הלחמכ שלחה םעב ורחבלו םעל תודירש יכלה םא יכ 
:םמעז תמח-תא הלקנ-לע יכ?ש'ל וילע 

ןותנ אוה טעמ וא בל םא לשא םידוה?ה ידיב רשא שוכרה םבל-תא ףש? םג 

:דאמ אוה בל יכ רמוא םלועה-לכ אלהו רוצעמ ילע הזבלו דשל אוה 

םיקילה-ל? בל-תאו שענה-ילמ םהיחא בל-תא דוצל ורהמ? הלאב יכ ועד? םהו 

:שפנ חצךלו םישנ תונעל ללש ללשל םהילא וול? יכ ןודז תולילעל םיאמצה םיזחופהו 

םהינודאב ד? םירהלז שאר תאשל תודבעה ילומלו םיאכדמה דוע וססה? םא יכ 

:םהילהאמ הפיקת הלשממו םהל ןגמו ברחו דימת םתלשל וניכסה רשא םיליצאכ 

רפוכו רז םג אוהו קשנ-רסחו יוזבו ץוצך םע לע לפנת-למ דוחא ובוש? אל 

םן דבל תוסנל םבל קזח? חצרו הלבח ילוכש וילע לקה םנוחענ תעורהבו םחישמכ 

:םיליצאה םהיאכדמ לא 

ויה הלאו עיגה לשאב םילוהןה לע ןוילכו םימך עסמל םידלומה עסמ ה?ה העב 

:הבעות השעמ לעל םהיד? ונמא םהבו גרהלו דשל םינושארה 

בל-יליבאו םהומכ םיארפ םישנא םירטטה םעמ םחא םיכלוהה תילב ילעב םמעו 

:םדי לע םילתע םוקמ לכב לשא םתך-ינבו םהיחאמ ץראה יבשות ם?ן 

תנכושה הערה םימודקה-ת!חל אלמ שפח תתל וחמש?ז םהיתונעךק לא ורןכאגייי 

:הכאלמה לע םיחצנמ'ד םהיניב לשא ףוספסאה יפלשו םיקיתוה םיעשופהו םבלב 

קימעהו תונערקב ללעתה ןעמל חורן רשב ידוסי םיארונ םייונע םבלמ ודע?ו 

:סחימ ילבח דיראהי םהיבואכמ 

:םיבלכל םיכילשינ םהמ םילבא םילבא וצצקיו םהילעמ םלוע וטש?לו 

קיחמ ופטח םיקנוי םיללועו םהירוה יניעל תונעו םהילעב יניעל ונע םישנו 
:םיבלכ םי?ח םוערקו םחימא 
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ן !ו כ ב p ע י 

ימוקממ וטעש רבעה-תאל תורה םייקנ ועקנלי םהל קוושמו ןוצל ודעח דשא שיו 

:ותרוה ינסב והוטלחי 

:הללאל ומא לא ורשב ןכ-ירןדא ואיבהו שאה לע והולצל תינהנ ילל ולעה דשא שלו 

לצנלו םל?חל תענפת יתב לא ורךודלו האובבה םדל וחלש לארשי ישךק לא םגו 

:שאב םופךש רחאו סרהל ןת?ה לכ-תא םל סרהלו ם;ךע 

:םהילגרל םילעאו ריע-יסיפ םהמ ושע!ו םיערקל םוערקו ואיצוה הרותה ידסס-תאל 

הלךל הךךחתל הניארקוא תוליל3נ רשא םידוהיה תובשומ ללל הקעזה רבעתו 

דוע םיהוטלת תומיקמה דחא לא הלרעמ ישפנ לע טלענ חפ רצע ריקא לכל םייל םוימ 

:הערה ונגישת םרטל 
ב 

ןמ הילא וטלחיו בר קשנ דעיאן ,דל קןס רצבמו ,רעיה תנקמ ריעה ןי'צלוטו, 

^גפמ ,דע וקזתתלי ביבס תיזדפה ירעלו תיזחאב רשא םירענה ןמו םינלופה םיליצאה 

:בירקו ךליהה בליאה 

ואיבלנ הרוצנס ריענ הסחמו טלעמ שקבל ואל הלילסב רשא םידוהיה ןמ ם3ל 

:םעע תאשלו ליצהל ול?; דשא שוכךה סעע-תאל הריתה ידפס-תא םתא 

ונש?3 לע דמענ דמע יפ החלט ןאצפ דוע הלתנ *זל םילוהלת הנחמל רנ? לוקו 

:ונל-דשא-ל? לעו ונפט לעו ונישנ לע ןנלו םחלנ תינחו ץחלו 

שיאה יהלו יל ואךק הלנע-לעב ןעלק טושפ דחא שיא םיקעה ידוהל ןיב םשל 

ןירק זיזל ידבלו םלטשל בכר) סוס ויךלל םללי ירנל תח-יללל וחורלו יחצל םעךפע 

:ץבה ןמ יצלח!ן 

רגסמהו חפנה יךןיעמו םהינלו םיבצקה ןמו םינילנעה וירבחמ יל ביבס וצלקלו 

:לזךנו ץע תיטימ םניז-יללו ברקל םהידל ודמללו ונניפתלו הלאלע-ילענ ראשו 

יסיסלט םךעלל והושקנלו רעלמה דקפמ לא וכללו וצעןלו טרפלמ לדל רשאכל 

הלךה העהלל העהפ דיע יל דימעהל והוחיטבה ףא בצמה-ליח לא םחלסלו העחןיע 
:שיא תואמ 

רשה חמשלו יקלני'צךב'צ ןזירה םיליצאה שאר ינעל םהירלד-תא אילת דקפמהל 

:ברקהן W93 תכאלמ לכל םביךך,ד?ו קשנ םהל תתלל םתלאש אלמל וצלו דאמ 

יבלל זע רשא םעל רבג-ללל דוחב-ללן םידוהל,ד ברקל הבר תורךיעתהה יהתו 

:שדקה תעתלמל ידל ףתשל רצלמה לא רתע וינעמל יחצל 

לעמ ורענתה הריתנ םליח ועיקשה הללל) םוי רשא הלישלת ירוחבמ םינל םגן 

ןרהא יבל הלישלת שאר ןיאלת ברחל ךהלות ורפ,ד ;לל תישעל תע ורעאל םהילסלס 

:םפךדל םלךל 

ללל רזעל תייהל ולדתשה םעל םינקלת ןמו העונתת-ידלפ םיתלת-ילעבמ ףאל 

:דיצעת תעל םעל תיניזעת תליגאלן אלצ,ר תלכלכלו רצלמת קוזח תכאלמל שרדל רשא 

ינוקתל ם3ן הךיצל ם3ל םישנאב םג םינש-יפ קזח רצלעתל םימלת וכךא אלל 

:ויליבע לעל יכותל ושענ רשא םינלה םיאולענו ןלננת 
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*7 ז י 'צ ? ו ט ת ל נ מ 

ישא םינלופה ןיבו םידוהיה ןיב .דפ^ר 'לימ? התלח אל רשאכ ןומאו הוחא 0ורן 

:בלואה-תא ףלחל םלכ בלב םעפ דחא ץפחו םה? דחא בלוא יכ ועד; ןפ-לע 

םידוהיה לע דלתו בורימנ השעמ לע העןזה תעומש דחא םוי העיגה רשא דע 

:םמהתז םערפ 

ושע הלאו םיקמליהה ינפמ םש דעעמב םפטו םהישנ םע בורימנ ידוהל ורגסנ יפ 

ה1?ךעה-תא ועלל רשא ריעה ישנאו רצבמה לא ובלקו ןילופ ילגל ומילהו הוןלעע 

:םכתלזעל אביי איה ןילופ ליח יפ רעשה וחספ םילוהלל ואלק 

ריעה ישנאו תוברח יפולש ראבמל וצרפ םיקמליההו רעשה וחתפ םידוהיהו 

ונע תולותבהו םישןהו ףטבו םישנאב ארונ חנמ וכרעלו תולאבו םיתאב םהירחא 
:שמשה יניע? 

ופר םהידיו הלומןן הרהזאו תואפ ןי'צלוט יבשוי םילוהלל העומשה יהתו 
:וכובנ םינלופהו 

ןזודא הלצ םתמסלמ לשכ-תאו םתלומא-תא קזחו םילוהלה חוד-תא טילה ןעמלו 

םימחלנן הלא? הלא םילןוע םתויהל םינלופה ןיבו םהיניב העובשהו תילעה סקט רדפ? 

:הנורחאה םעל תפש דע בלואע דחא םבש 

ליח-לב דצעמה ףותב רשא לוד?ה םינורמתה-הדש ינפ-לע ופסאנ םויה תרחעלו 

:ךואב ןילופ לבלו יחאה דבעמ ודמעלו םיל!?בהן םיליצאה לכ םע ינלופה בעמה 

הלעה יבייחו םינערה-לב םע קשןה יאשונ םילוהלה-לע ודמע ינשה רבעמו 

:רדלב הרוהה רעפו ןרהא יבל ןואגה םשארבי 

העובשהו תילעה ירעד-תא אלקיו וד;ע בלעהו לגדה לא שג; םירעפה שארו 

:ונחבא םיעבשנ ורמאו ונע םינלופה לעו 

תססנע םהה טירעלה-תא אוה םג ארקלו הלותה רפס-תא בלה אשנ וירחאו 

:ונאנא םיעבשנ ורמאו ונע םידוהלה לכו תיועעה העובשה 

לגלה תשיק לע יבללו להקה-לע לא םיצלמנ םירעל אשיו ןזורה דמע רסאו 

דאא-לע תבוח לעו ןילופ תוכלמ תלודג לעו ינלופה קשנל רשא הרובגה תרסמ לעו 

:ההלאפתלו הןעל תללומ? וילס בילקסל 

:םילוהלה יניעע אלפל יהלו העובשהו תילעה ירעד-תא ריכזה אל תסא הלמע ףאו 

ג 

לע םידמועהו הזמ םעפו הזמ םעפ רצעמה לא ברקתהל ופנו ואב םיקמליההו 

:םוסינלו לזלבעו שאע םומדק םילוהלהו םינלופה המוחה 

דחא לע תונשמו תולודג תוחלצבו לרדע שעלעו םנומה לכע ורעתשה תסא םעפו 

:םוציפלו הער הפמ םהב וכלו הלובגב ומחלנ ריעה לע םינגמהו םיפגאה 

םאתפ ורעתשה רסשיה תולעב םימ; עובש ץקמו דגנמ ונחלו וטקלתהו ובש םהו 

ת1ד;עה ןמ םתך-ינע םהיחאמ םיפלא םהילא וחפענ יכ הנושאלבמ דאמ בר םע םתאן 

:םיכומסה םירפכהו 
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ורזא ךא רתסנ דרח םבלו םוצעה םר??? לע והמתו ואך ה?וח.ד לע םיך?ועהו 

:רוחא גוסלו ה?ר ה?ובת ול וליחנה םעפה םגו שפנ-ףךח? ביואל ומחליו ללזו 

ריזחל אלו אוב; אל ורמאיו םיהלאל וח?שלו ודויו ןוח לגה לע םידוהלה וחמקיו 

:םלועל רצבמה לא בלואה 

ךלוהה בלואזן חכל ם?ל גאך יפ הלל?' התלה אל םתחלש רשא םינלופה ןכ אל 

:ריעה ךות? תלננ םג בשוי אוהו ביב?? לודלד 

לקשמו םהל רפסמ ןה טעמ אל ץז?ה םגו קשנה דוע בר םאו הרוגל ריעהו 

:וקיפסי םימ; ךראל אלו 

תעמשל ןיאו ןובל רדס ןיאו ןוטלש ףקת ןיא רשא ךלמל ךלמ ןינ ימל םי?להו 

:םיחצנתמו הזב הז םירחחמו ורבעל שיא םיעור םיויהלה םיליצאהו 

ךלמה םוק? אלמ!? בשומ םוק? הנץנ?ל םגו הריבה ריעל םיחילש יא?י ףא 

:אובת םאו הרזעה אובת ית? עדוי ימ ךא ריעל אבצ תלזע שקבל 

:םת?אד הזל .דז וחשו םבל ונעשי V- סי3 ?ע ןחלשה דיל םיליצאה שגפה?ו 

אל רשא ה?חלמב םתרובג-תאו םילוהלה תוציוח-תא םהמ דחא ללה? םעפו 

:רמאו ינשה הנע ןהל הפצ 

ןמ קזנה בר אל םאו ונל ואיבל רשא קזנב תאצוי םתלעות ץא םא עדוי ימ 

:תלעותה 

האמ-יעו הרשע-יפ לבא ונתוא םיאנוש םיקהקה רשא ונחנא םיעךל הנה יכ 

:םיךוהלה-תא םה םיאנוש 

ינ ןוכנ-לא םיעךוי םהו םי-זוהלה דימ תולפמ לחנל םהל איה האמ-יפ הפרחו 

:וניתמךעמ? םידמוע םידוהי 

רעס? םא ריעה-תא וש??ו םצפח וגישה םא דע וחונל אלו וטקשי אל I? לעו 

:םיבר םימל רוצ?? םאו ה?חל? 

םשאר לע דוע דיבעה ותש ישא ן??הך ם?ל וכ?שן ידז לא הז ור?ך ה?כ 

:םתץות .ד?ךהו 
ד 

לא ומישלו רצ?מנ הלולגה ה?חלמ.ך םהילע השקת יפ וחכונו ואר םיק?ךיההו 

תא םהל ועיצלו ריע? רשא םינלופה םיליצאה לא רהס-תרגא וחלשלו םהינע ה?ךע,ך 

:םשענ יאונש םידוהלה ללש ףלח םולשה 

תוכןב ותעד הוח םהמ דחא דאאו הצעומל םיליצאה ויבךק?-תא ארק ןזורהו 

:העצהה 

ונסוח? וב רזעה? עג?נ םאהו .דקוצ?ה ן? רשלו טושפ אעומ הנה דחאה רמאיו 

:םידוהיה ףסכ לע 

:הב-וה גאךא אל םידוהלנ טע? םיקץקה ועשעתשי םג םאו ר?א ינשהו 

רשא םידוהלה-לכ-תא דחא םוי ועיר?! םא הכ?א אל הכ? ףיסוה ישילשהו 

!חכטל ןילופ? 
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:הזה דךמ3 םימשאה םה םהו וננוא? ר#א ה?ךה-לע ונל םהמ אלה ריעה יעיבךהן 

1עךן אלו ץראה םע-תא וצתל רשא םה אלול ןכ םנמא וירחא קיזחה יומסהו 

:הלאה םימימתה םירעאה ונל ומ?וקתה אל הרמ 

:לער? ףיסוה הצעומל אוה םג דעונ רשא םיל??ה שארו 

בכעמו םישנאה לש ירעונה םשגל-תא בילעהמ הלא תפת-ינ? ודלח אל םג ןה 

:םיסמה-תא ומלש םא דע םתסנ?-תי3ל חתסמה-תא םךי3 

תאו תאזה המחלמ? םימשאה םידוהיה םה קל דחא .דס ומיכסהו ור?? לכהן 

:ואש? םש?? 

:םיערצ? םילוה? רפס? לל?ב לב?ל ונל ןיא ה? םאו ה? םא ופיסוה םילחגל 

:ומצע ינ?מ שוב ולאכ העובשהו תילעה ד?ך-תא ויתפש לע הלעה אל שיאו 

םילו.ד?ה םיבדנתמה שאל? דמ? רשא ןעלק-תא ארקל חלש ר??מה דקסמו 

:םקשנ-תא קלעתהל םךוה?ה ל?ל ןזורה וע-תא ול רס??] 

שיא יכ והריכןהו דקפ?ה וב ףזנ דעך.ד רשפל לאשל זעהו הז לצנתה רשאכו 

:םילעך-אל? וצל עמשהל ויל?ן אוה אבצ 

:ןזורה וצ-תא םהל עדויי םלכ םקיעז?] םילוה?ה הנחמ לא ךלה ן?לקן 

:העורק הלודג האוש ול אבנ שיא-לע בלו הבל הדרח דלח?.] להקה םמותשי] 

אצ?ל עד? אל שיא] תשךחןה ה?ןמל ץה?תן ז?ר תולוק וצרפ םילבע לעמו 

:הכובנ חור-לכו ןורתפ 

:וצה ילחא אלמנ אלן עמשנ אל ףקת?ו טקש? רמאי] םעה-תא ן?לק סה?] 

ןמ ונמד תמקנ הלחת םקנ] קש?ה^ ונדן?ו תומנ תומל ונילע רזגנ םא יכ 
:הלאה םידגובה םיליצאה 

וע-זת םרט? טילחהלו זפחהל יחא םכל לא רמאי] וילבל לע ןלהא יבל םק?] 

:רור? דעד 

:ותא תרחא העשהמ וא ןזורה ונס?ן דשא אוה ןדיסב קל ילוא 

:הזה וצב ןופצ שרש-המ עדנ] לאשנו, וילא תחלש? חלשנ יכ בוט ןה 

:הרזגה על-תא ריבעהל וינפל ונלדתשהו איה הער הרזג םאן 

רשי ץילמל תויתלו תכלל ןרהא יבל-תא ושקב?] להקה י?י?? םילעדה ובסי?] 

:ןזורה ינפל םך?ב 

אובל רעש"ל רמוש םנת? אלו ןןורה תי? לא הך?ה יבושחמ ם?נשו אוה ךליל 

ייצ ןכ יכ 

אצוי ןזורה הגהו קוחרמ לזך3ה-תכ?ש דע? ואל?] רעשה ינפל םיך?וע םה 

:הןצ0 הטונו םיל??ה שאר םע ותי3 חס?? 
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ןילופ ןושלב הןוהןה דמ?ה ךדלי) ללחה-בלו רואןה ינודא ןרהא יבר ארקלו 

:תורןהך תואנ ויניעו ברה ינ?ב עגל ץצלנ ופלע בסס רמכה קרו ןזורה העש אלו 

םת1אךבו םהילע בוט מעלו םירכוע םיריעצ םיליצא ינוק הנהו וכחיו דוע ודמעלו 

:ומללנ העונג קוחצ-תב? הז? הז וצלקיו רעשה ד!ל טילוהיה-תא 

וגל אנ-דנל ללחה-בל ינודא רמאיו ליצאה וד?מ לא הנפ םיתבה-ילעבמ דחאו 

:םקוע'נ-תא םילוהלה וקךפתל יכ ןזורה וצ רזקפ-המ ודססע 

הז ילוהל-המ רמוא? וי?ת? עגר לוכשי1?? ורבח םע רבעלו ריעצה והנע אלו 
:ויתולאשב םנח ינדרוט 

ןוילפ םכ?הןו םכ?ס? ונת דמאינ וינפ ינשה ךפה םידעע רפסמ םקחלתה? ךאו 

:ר?ך םכלקל אלו םכשפנ 

ובללו ונפ רחאו המלאנ םנושלו תומק םלגי?? הז לא הז השלשה וטיבלו 

:הנחמה לא ובושלו םיא?לנו םיחוחש 

ירמן םעז תרעסל יהתו תורמרמתהה ץרפתנ תחלשמה תורוק-ל? להקב עדןהכו 

:הב ובלעתה םשמו הפמ שואלו רעש תואירקו 

:אל אלפ-לוק ארקלו הלעמ לא ויעורגא ףנל] ומוקממ ץפק ןמלקו 

ואובלונתאמ ותונקל הלאה םיליצאה ןוצלב של םאו ונקשינ-תא ונידל? רסמנ אל 

:והוחקלו אנ 

:רו?א הכו ולוקל םלנ להקה-ל?ו ודל אשלו ןלהא יבל םג ררועתה זא 

:תושעל םירמוא םתא דשא השעמה בוט אל יסא ינועמש 

ל?ב וניחא שאר לע הלילא הבל האוש וטימת דועו וליצת אל ם?ש?ג יפ 

:םיללמאה םידוהל? םתוקח תולכלו םקנ םקנל הלאל השלח הנאות םכתתכ םודא-ינ? תוצרא 

:עשלהו ןודזה תוח? לעו ןוטלשה םתאו םיברה םהו ונולנא תולגכ יכ םןרךכןו 

טיהלאו םשאר לע םתפךח אופא לפת ונתעובש ונרפה אלו ונךג? אל ונחנאו 

:ונמד תאו וננובלע-תא םקל 

:םיסמוח? ןתנ רשא ר??? ונשפנ הך?נ היפו םיהלא טקלל ילואו 

:םימחרה ןמ שאלהנ לאו ונל-רשא-לכ-תא םהל אופא ןתנ 

תאו ונלנע-תא האךל אוהו וינפל ראשנ םילקמ טיהלא ינפל םילקנ ונחנאו 

:בורקב הרהמב לאוגה-תא ונל חלשי עמשי ונתקעז 

אל שיאו ה!?פךה הךמע דוע רבדל ותולככ םגו הבלה הןקזקךה ךותב רבל הכ? 

:הךעה-ל? יניע? בלה דמכ דאמ לודג יכ ויפ ןרתפל בי'לד'ל 

ןנובתמ ומ?ו רדוקו םלא דמע אוהו הלפצכ ןפלק לא םלניעה-ל? ובסנ רסאו 

:הב ללוחתמה ןורחאה ברקה תואעותל הכסמו ושענ לא המינפ 

ילכ-תא רסלו שרגמה הצקב ן?אה דע םידבכ םידעצ דעצלו ומוקממ זן הנהו 

:ןבאה לע םסינלו ברחה םע הרוגחה-תאו תינחה-תאו הכודה-תא וילעמ וקשנ 

יהלנ דאמ לודג לג הילע םקשנ-ילכ וחינלנ ןבאה לא םידוהלה ובךק דחא דחאו 

:סכומה לע וילס-תא שיא שיא סינה ומכ 
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םינפ ופוג דינהו בזע; זז$ךמו באוכ ולכ תוגפה תחאב בש!י הנב ןרהא יברו 

וילע ודמע!] וש?ל] והואר רשיא הביש!ה ידימלת ודרח יפ דע רעצן תורירממ דוחאד 

:ויפ אאוט? דחפב'וכסמי 

תוטור!? תוברחכ ריואה וקתב וירבךו ושפנ לא רבדמכ יה;ו ויתסש חתפ זאו 

:ר^א הכו 

:םלוע דע הרכזו השש' י'לל רוראו .ריתת הרורא תולןה הרורא 

םילולת ונתויהל ץרא ינס-לע םימותי? ונתחידהו ונתציפה רשא תול?ה הרורא 

:םבל תורירשבו םירז דסחב• 

לכו דז-לכו םלוע? העוןלו זובל וננתתי ונךוב?-תא הע-וק רשא תול?ה הרורא 

:ושפנב םשא! אלן ונב 9?עהל לבב 

ריעשו תונעךפ ל?ל םינושאר תויהל ונתריקבה ישא ה;הת הרורא תולאה הךורא 

:םע-לב תונוע? תא^ח. 

:הךורא-יהת ונל-בשחי. תוש-אמח? ם}?-ל?ו ונ? הער? היתותוא הנתנ יכו 

:הרורא יהת םירחא יניעב ש^ימלו ה;הל םומל ונב ןורתל-לב םג י?1 

:הרורא יהת וג? דמעת אל שפנ-תריסמ-ל?ו ונ? הקךצ-ל? ליעות אל יכו 

:הרורא יהת ונש?נ לע ונד;ב ןבה? יח-לכ תוכז-תא ףא ונממ ענמת יכו 

:םלנשה ןיב בירל הנמשו םימע ינש ןי? לא ונעקתת יכ םלתעבש יהת הרורא]• 

:םהינש יניעב םלועל ףזנ אלר ודלב תרש-ילכל 'ילהנ רשא םהמ^דחא-ל? שרד! יכ• 

:םילגלגה ןיב קחשנו הלחת דרב? רשא ונחנא ונילהו םהיניב בירה לג?גתה?וי 

:םשולש חבןמ לע ןושש? ולע! דשא ן?ךקה ונחנא ונילהו שקבל םירופפ-ןבךק םאו 

:םלועה דע רורא הרכזו ללקמ השש ,'ייו הרוצ-לכבו ןמז-לכב הרורא תולאה הרורא 

:םירבדה עמשמ? םהירוצל לכב ודער וילע םידמועה םידימלתהו רבל ה?? 

תללאךמו תובוט םיגאבו בהןבו ףסכב םשוכך-ל?-תא ואיבהן וכלה םידוהיהו 

האותח תונתמ תוחבשמ? יקיו הדמח ילכ לכ ןישודקה תועבמ-תאו ת?שה תורונמ-תא• 

:םש?נ יב? רצבמה רצחב םוחינלנ תורודמ תובא תשוריל 

םהינודיכ? םינ;זמ םיבכור ןומה וא? םהו בלואה ינ?ל חתפנ דיעה רעשו 

בל-חשקו תופיקת רמוא ולכ אוהו ררוצה סונובירק הנחמה דקפמ םשיאר?ו םי?ךאה 

:םידדצה ינשל הךה;ב ךשמתמ הבעה ומפשל 

האךמל וקירב'ל ותמל-ינבו קזוקה יניעו םילוהלה שוכך-ל?-תא ול דסש ןזורהו 

:תוצאונק תודומחה רת;ו ףסכהו בהןה-ל? 

ןזורה ןתנ ףא רצבמה םינפב וא?חנ יפ איהה תע? האךנ אל םילוהלה ןמ שיאו 

:תומוהמ תאדלמ רששמנ םלכ םירבאה-תא 
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םה ןזורה ןע?! ם;א םידוהיהו ןוילפה-תא ולבק ירחא דקפמה לא®' רשאכו 

:ךראה םפש ל תסתמ הלכע המורע קוחא-תב קרו דבל ררוצה והנע אלו בטיה םירומש 

םילוהוה ובןע רשא תויונחה לאו םיתבה לא וסרה!! ריעב וטשפ םיקמליההו 

וחמש רשא םתך-ינ3 םהיחאמ םוקמה ישנאו וזב;! ולבסלו ורכש?! םהירחא תגעו 

:ולכ; רשא לכמ םהילכ לא ונתנ המה םגו ךרדה םתורוהל םתא םיכלוה םתארקל 

םיצירפה םהילוקלו םהיתורימזו םיערופה תולהצמ תולוקמ ריואה זגר הלילה-לןן 

:םידוהיה יתבמ ולע דשא הפורט תמילודנמ תניגנל 

םהיניעמ גפ אל דוע הלללה ןורבשו םינ;זמ םיקמליה תחלש» 'ד?? מי'5 תלחמלו 

:םידוהלה-תא ונילא האיצוה רמאל ןזורה לא 

ענל ןזורה שרחלו םיליצאה ות;ןל יגעמ ותאו רצלמה רצחב זא דמע ןזורהו 

:םישובל םיטבמ הז םע הז ופילהה םיליצאהו הנעמ עד; אלו 

םיאגו םיכלוהה םיבל םלמ ןומה לוקל ץוחמ םיקמליהה ןומה לוק הלע ה3.ךו 

:םךוה;ה-תא איצוהל וצ;3 בוט ןעיו ןזורה דוס;! 

רצלמה ךותמ ינלופה בצמה-ליח ידיב םילוה;ה וקחלנ םילהלנ םישלל רדעל 

רשיא רודןה שלגמה לא םוכילוהו םוקמלו הלהמ םובבס םיקמליהל םיבלודה-ליחן 

:ןזורה ןג ירחאמ 

םוי םוי םיללור םינטק םתויהל ןזורה ילל! ויה ובו ם;ד;-בחךו לולג שלגמהו 

תורטש» ודימע!! דצ ללמ םיקמליהה וחופיק!! םיסוסה תוילא םג םשו םהיסוס לע 

:שיא טלמ? יתלבל 

ודות?! םהב ודגב דשא הליגלה ללג-לל-תא ונילהו םילוה;ה ואל התע קר התע 

:םניד-דזג תאלקל וננוכת?! םבלל םיהלא ינ-?ל 

ואוב; יל םש'ל-תא שדקלו ןוילננ דמעל םעילש?! םהילא ורלל אשנ ןרהא ילל! 

י הלאב ודגבי אלו םילסא תומוקמב תושעל וסנ רשאנ םתד רימהל םתותפל םיחצורה 

:החמשלו הלהאל םניד-רזג-תא ולבקיו םהיתובא 

םייס יברו המלש ילל! רזעילא ילל םה אלה ןידה-תיב ירלס םינברה תשלשו 

רמשל שיא-לע סור-תא בהלהו דלוע םעה-תא ודלוע;! להקב ודלע!! וילחא ואלמ 

םימ;ה דעו זאמ ןוילע ישודק דוסל תויהלו םלוע י!סל םלכ וכז;ו תובאה תילל-תא 
:םינורחאה 

;; לאל?? ע5ש ףוס-ןיאל המוצע תובהלתהל אלו??! וילגל לע דמע להקה לכו 

:דחא ;; וגיהלא 

אב ול אלמ ןקזו תומצע-בסל דחא קזוקו החתפנ רעשה תלד! טעמ דוע םנמאו 

לוחל לגדה תא עט?! להקה תמעל דמע?! לגלה שארב עוקת בלעו ויל; יתשב לגלו 

:רמאל םשגמו זע לוק אלק?! 

הלומ יכ תואל הז ה;הו הזה לגלה תסת בש?.ו איבל םי?סב רחובה שיאה ימ 

:בלצב אוה 

:דעל והנע אלו ען אלו ענ אל להקה לעמ שיאו 
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תא 1דיהזה?ו להקל םילודש ירבל ופיסוהנ וזורק-תא הנע רחאו שיאה העמל) 

:אובל רחאה אל איהו םתירחא ה\ךת 'דלת י? 0הי?? םידמועה 

האלח) רעשל רבעמ ףפוטצמ רשא םיקמליהה םיבבורה דוד? לע זתר ,ורבדבו 

:ויבהל יפלאב קוחרמל דע ץנצנמו טהול וינתיב רעלו דד?ה ךראל 

:רעל הנע אלו ומוקתת עז אל םילוהלה להקמ שיא םלואו 

לע םג דשא ףרעה-השיקו ררוסה םעה-תא ףלחל) ויפ דעפיו שיאה ףצקתמ זא 

הנורחאה איהו תישילשה םעפבו לא?מל הבאי אלו מעלמ ובדדמ בושל אל תותה ףס 

:הפחו דמעו וזורב לע רזח 

הללחה ובלבו הלחה ויניע ליפשה רשא ןרהא יבלו ■דתיה הלוד? הממךו 

וריהבהו וכלה וינפו ושאר טאל םילה םעה יטושפ ןיבמ ד?וב דחא אצו?? ןפ הבומבה 

:ןוחצנהו הולשה רואב וריהזהו וכלה 

:רחא םלועמ דואב םבלבו םהיניעמ החלה להקה-לפ לע םג הלל) הולש הרהנו 

ח 

החןךל חתפנה רעשה ךרד םהיליבא לע םיקמליהה וצרפ תוהלב ידש ןומהב 

םהינודיכ) םידוהיה לע ורעתשה תופרוט תויח תמהנב הביא-תוללקו םעז-יפודג תתהנבי 

:םהינפל םייוטנ 
v •י : י י ! 

קלח קל םיבל בלמ העקב הת)א תוצלפ תקעז ומדבש'? להקה רוענ ומב זא קל 

:ושפנ לע טלתהל ץרמ וי?פ ךפה להקה-לפ רתמ ויתחת החונמב דמוע ראשנ 

םהינפל םילמועה-לפ-תא םפלד-לע וליפיו ורן?ךלו םהילחא ופלד םיאלפ'רו 

:םהיסוס תוסרפב םוסתללו םתומל םינוכנכ 

ףא םהילח-תא דחא עגר ךא ולו ךיראהל ורתא ומב םיפלטתכ וצר םיחלובהו 

ןימ) לע םהב ,3-נ חצר-תקושתתו התחמ וללותשה רשא םיכבורה ידל-לע רהמ וקבלה 

:לאמש לעו 

םיחצורה םלואו םהילח-תא הפפ ליצהל םרמאב ימ!ו אלו םסונב י#א יאלו 

:םינוממ וינפו ץראה לע בכוש-לפ-תא םג ורקלו ורבע התלעה םתולג ילחא 

לומ ףור?א ומירלו ןש וקלחלו דוע סונ'? ןיא יב םתואלב םאתפ ודמע דשא שלו 

םהיתפש לעי םתלב םיססובתמ םתוךת ולפנ רשא לע ןהיריחמ תואצויב םהיניעו םחצור 

:לאלש? עתש תופרה 

וסוס לעמ ונטמש?) ונודיבב זחאיו םיכבורה דחא לע דצה ןת לפנתה ןמלקו 

רשא םילחא םיבביר ינש ינודיב וב ותחנ דהמ ךא ויל)ב וקנחל וילע רה?לו הצלא 

:םלבח תלזעל ושח 

תובלמ ןיב ךדד םהל וצלפלו ןתרה ןג-תא וגישה םיחלובה ןת םיבל םיבלו 

:אצומו אובחמ םהל שקבל ן?ב וצופ;ו תורמשמה 

יעיגה ןזורה תיב לא ףא םיאפעה ןיב רתסהל ולע םיצעבו םיחישה ןיב ואוב;) 
:רגסמו רוגס אוהו 

This content downloaded from 128.146.23.222 on Thu, 26 Oct 2017 13:41:32 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 94
t הכ ב p ע י 

'וטשפיו םיטלמנה ירחא ורהמ םיבכורה םגו רמתימה ישנא םג דיצה לחה זאו 

סבסמ-הדשל וכ?הן םאתס ודךוךה םיטקשה אשדה-ירכו םוקמ-לכ? ושפחלו לודגה ןגב 

:םיחךופה םיס??ה ינ?-תא ורידקהו וחלק םימד ימךזו 

'ונגובתהן תונולחה לא םינלופ םיליצא ודמע ןזורה תיבל רשא הנוילעה המוקבו 

:םנח םהינפל ףרענ דשא רק;ה םיעושעשה-הזחמ לא ןןנע בל? 

sv? אנ-יאך התב לא האךקו היבכ הקפ?ן ןולחב הציצה הנידעה ןזורה תשאו 

:וננגל םישוע םה 

םהיסוס תוםךפ? םיתיחשמה זגףת םיאדבה םיקמךיהה לע םא דורב עדונ אלו 

•וזעה רשא םיז??ה םידוהיה לע וא םיואנה םיחך?ה יליתש-תאו אשדה תוגורע-תא 

:םחצרה םוקבל הזה ןגב רח?ל 

:שיא תואמ שמחו ףלא? דבל אוהה םויב םיגורהה םידוהןה רפסמו 

עקךקה לע אוה בכוש י?ן יזו ונדוע יפ תואךל םמותשלו ויניע חקפ ןלהא יברו 

:לתב גרסמה הובגה בנשאב םימודבד רואו דדוק רדח? 

תווקותך וילגרו יילע םיבאוכ וילוצל-לכ הנהו ויתחתמ אשנהלו עוזל רמאיו 

:םילב?? 

תורךק? עקרקה לע םי??וש םידוהן דוע הנהו האר ויביבס לע וננו3ת'ל?ו 

:תולוב? םהילגרו םיגורהב ויתחת שיא םילטמ םהו רדחה 

דע םלהו ד?ע תובל לזךב-תוסךפ ותוא םלהבו סוס ילגר תחה ולענ? רכז זא 

:ויניע וכשח רשיא 

י5 ובל? דמא אוהו םישנא ןומה ףות? המש-יא םלד;? ואשנה? דכן דיעו 

:לבוי רבקל 

םיקמךיהה םוליי?ה יכ ול עדונ םהיפמו רבדל ותא רדחב םירוסאה ולחה הנהו 

:ם?ויך3 ףסכ ל?ק ןעמל םךל? ןוכדעלו םייחל םוק?ה ישנאמ םתד-ינ? תלזע? 

אוה ףאו תורחא םירע? םהל םירישע םיבורק דשא הךעה יבושחב םלכ םהו 

:בובל? ה?ישלה שאר ריאב י?ל ןואגה אוה אלה דימא שיאל ןב ןלהא י?ל 

■םשה שודק לע ישפנ דסמל יתי?ז אל רמאיו יותנפ? בשמ ןלהא י?ל קזחתה זא 

:ןנואתא אל ףא 

דוע-ל? תאזה הנתמב לזלזל ףאו טע?ל ונל רוסאו םילחה םה הלקל הגתמ י? 

:םיהלא-תא דבעל ונד;? 

:םיחוט? ונילח ןיא ונחנא םיחצורה ידיב דוע-ל? דיעה םירוסאה דחאן 

:להקה ל?מ ונתלוז שיא לצנה ןלהא יבל לאש זאן 

תונתל הןקת ןיאו 0^-ןיא יכ? הצקה ןמ עמשנ ישירח יכ? קל הנעמ אב אלו 

:ןוסאה םצע-ל?-תא 
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םיריצעה ונפט-לב; וניתונבו וניש} לרוג היהי-המ לאשל ףיסוה ןרהא יברו. 

:רצבמה ךותב 

:הגעמה-תא עד; ובבלב שיא-לכן םעפה םג הנעמ אב אלו 

םתירב-ישוא םישנאה-תא ריגסהלו הזכ דגב דגבל הלא םע-יליצא ולכ; םא יכ 

:וד;ב ףטה-תאו םישנה-תא םג ריגסהמ םענמי-המ עבנ םחצרל בדאה ידיב םתעובשיו 

תאו תיפלו ןולקל תויופאה ול תובוהאהו תורקיה תושענה-תא רכז שיא שיאן 

יליב דחא םוי ודמשה רשא תאזה ריעה ינב להקלז-לכ-תאו רכז וידידיו ייבורק 

:הבלש <דךע םיחעלמ 

ןוג; ףוגה ידב-לכ-תא אלמו רדחו םיללמאה לע תרפוע! ץברו יל? י?? זיג?1 

:םלועל ונגיפת אל העמל-לכו הקעז-לכ ונאשכת אל ישא השקו םלא 

ורגס} ומב יהיו םהילע ורגסנו וריחשהו וכלהו םה םג ודיבכה ברעה יללצו 

:עונ ילבלו זוז ילבל באוכ דחא שוג םיצבור םהו םלוע יכשחמ םהילע 

רמאיו םיללצה ילשנ-תא וילעמ דענמכ ושאר אשינ ןרהא יבר ררועתה הנהו. 

:תבש תלבק תעש העיגה יתובר 

תיאמ עכלא םיפלא תשמח תנש זומתב העברא עובשב יששה םוי הז ה;ה יב 

:םידוהיה ן!נמל הנומשו 

:אלובה תדיבעלו םי?חל בושל ואלקנ ומב םשאל ומירה םירוסאה לבו 

דוע יב טעב המחנל דבלה יה;ו הרשע םרפכמ אצ1??ו םיש?אה-תא ונ!? זא 

:רובצב 'ילפת ללפתהל םה םילוכיו רובצ-ילכ םהע ראשנ 

דחאו ייו?* לא ן^שיו םוקל קוסתה ןיהא יבל םגו םהילגר לע םלכ ומק םהו 

:הבתה ינפל רבע תוגה-בלעו לוק-םיענ קיתן הלפת-לעב םהמ 

לשא לככו ונוג; לע רבגהמו יוול בל ךותמ הלפתה הרגנ ה!?!?לב ה!?מלב 

:קוחרה השלק-ויזן תעשה-תזוונ!? תאלקל חתפנ או.דן בלל לקוה ןכ הלפתה הכש!?נ 

ובל שבעו יע?3ל ינויכה-תא הןה שיא שיאן םלכ ובש;ן ובש הלפתה תולכבו 

:תעשה-תא ללח יתלבל ונוגיב קפאתהו 

םיקסלממ ואע ומכו הלפאב ורה} וילבלו דבלל ויפ-תא ןלהא יבל חתפ זאו 

:ר?א הכו IS11?? תוצראו םימע ללוגן םלא-לכ ישעמ ולקשי לקש םש םוקממ םיבל 

:דקעי ומוי אובבו רפסב םותח לכלו םושר לכה 

:קעז; ם;מש דע םילד סמחו ךופשה יק} םל לע רפכ; אלו 

םיבל תורודו םעה חצמ לע ןיק תואל ה;הן דאמ עשפה לדג; יכ ש; לבא 

:החפל אל 

:וילבלל קוחד ןוזח לילצו ףיסוה רחאו באכ ברמ ותפשג הרעק יב םל} אוהו- 

םלוא הלאה םיליצאה ונכ יללעתהן ונוא!ל תובל ונל הזה םעה ללוע תובל 

:ונע יי?? אל ייע תאזה השיבמה הליגבב 

התפלה-תא תורוד ואש; אשת תאזה הליגכ'ד-תא הלאה םיליצאה ומלש; םלש 

:,דשנע-תאו 
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לכואו רודל רודמ רבועו םירתסמב בקרה לחוזו בקרה טש הדיג? רשאב יכ 
:םעה תוחפ בטימ-תא 
 " - TT

ףלמה תוצמ? חצרנ רשא אי?נה הלר?ז םד טקש אלו חנ אל תודוד הע?ש 

:וילע וטחשנ רשיא תובבר ימך והוקיתשיה דע .ד^הו חתר תורוד הע?ש 

תורוד לע תודוד םעה חצמ לע תאזה הדיגבה םת? טהלל תוריד לע תודוד 

י» J T TT T " •TV • P;t :הנממ הקני דע ושנע םעה אשי 

י 

םימלה תובךב דוע רכז אל שיא יפ ףאו םמת? ואב הלאה תטאהו ןוזחה יר?דן 

:הערה תישאר-תא 

םינלופה םיליצאה לומ לא םקשנ-תא םיקמדיהה ונפה םויה תרחתל רב? יפ 

ם?ב וגהנל י? םידנובה םתא ושךךת אל ןה ובישה הלא ם?תחט?ה הלא ונעט רשאכו 

:תירכה-תא רמשל שדק-לכ? םהענשנ םתאו םכתירכ ישנא? םתא םתנהנ רשאמ תרסא 

וילא וטלמנ רשא לד?מה-תא שא? ופךשו וכותמ רצ?מה-תא וש?? םהו 

:יבשכ וכילוהל ונע םהיתונ?ו םהישנו ודךש םשוכךו וגרה םתואו םיליצאה 

יתשי-תאו ותשאיתאו וב וללעתהו י^?*? ללס'ב-בלו רואנה ןזורה-תא םגו 

ןתפמה לא והררג רסאו יב םלקזיהו דמ? םלחד? ןחיט ויךבעמ דודאן ויניעל ונע ויתמ? 

:וילעמ ושאר-תא הרג?? דז?ו 

םיסורה וחיגה ןופצמו םימלה וכרא אלו תוברקמו דרממ ץראה הטקש 1*ל! 

:דאמ דבכ ללח? ןילופ לע ולען םילושה םהירחאו 

ויה ם?ל תורירשו םיליצאה תלאג התלודגמ תדרל ןילופ תוכלמ הלחה זאמו 

םימוצעה םינכשה ינפ? דמעמ קיזחה אל הלא תמשא? זאמ הפר הלה רשאו היד?וע? 

:תויהמ הלדח דע שלשו םלתשו תחא םהיניב הוקלחו ה?יי?ר יל??1 יא? ישא 

דובעשה םעט-תא םה םג ומעט םיעיאגה םיליצאהו םעל הסמה ימל ואב זא 

תעדה-תולקו ןוךהן הרהןהן רתסב לכאמ ןשלה בקרה קספ אל הז םעל תוללעתההו 

:םחפ תולגל םהל ןתנ ישא םוקט-לכ? ולננן יצ??? 

הךיג?הן איהה השי?מה הךיג?ה השעמ ךיל ואיבה דשא תונוכתה ןה אלה 

:ןהל למסלו תואל התלה איהה 

הלחתל המק ןילופו םעל העשה קסש? טע?? הנש תואמ שלש ץקמ םגן 

שדח ןוסא רהמ הילע וטימהן ה? ןתותוא הלאה תונוכתה ונתנ דוע הלודנ הכלטמ 

:םעל ונמ םיש-זח. הסמ ימיו די?פ 

• t ;ן• • יj • v T — 1 : ; — ■ד - v -ד -- TT t j • : תא לילכ וברקמ רעבל ובל-לא בישיו וכרד בשחי דשא דע םעל אפרי אלו 

:ןהל למס?ו תוא? דמועה איהה הךיג?ה םת?מ הככ תוקנהלו הלאה תונוכתה 

T ! י V *TS IS " T 5 TT 5 י — ••-ד : TT VViT " I ! ותאופר שיחהלו םעה בל-תא ריאהל ודקשי בוטה ירחושו םעב תמאה ישרודו 

:ץראה תוחפשימ-לכ ןיב ותמךא לע ול בוטל 

.ש"ת רייא 
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 I

ןתינ וניאש המ לע רבדל :רמוא הוה — ילגנאה יפואבש דחוימה לע רבדל 

ואצמ אלש םיילגנא םייוטיבו םיבינ לע הנושארב ךכ םשל דומעל יאדכ ילוא .הרומתל 

.ןמלטנ'ג — רתויב םסרופמה אוה ןושארה .תרחא ןושל םושב םוגרת 

GENTELMAN .א 

עדוי ימ ,דמול רתוי ןוכנ ילוא ךא ?ילגנאה, ןמלטנ'גה ביטב עדוי וניא ימ 

ותוא םיאור .ותוא םיריכמ ונלוכ םנמא ינוציחה דצה ןמ ?ילגנאה ןמלטנ'גה ביטב 

ו םינבל שובל אוהו ץיקב םירהצה דחא ותוא םיאור ;םירוחש שובל אוהו ברעבו תבשב 

ולש רקובה תחורא .ןבל יצחו רוחש יצח ,זנטעש ידגבב עיפומ אוה הדובעה ןמזב 

וביא .םיפירח תואקשמ התוש אוהו Bar -ב ומוקמ תודחאה תוחוראה ינפלו ,העובק 

,תוירבה ןיב אב אוהשכ םג .שגרתמ וניא .ול אל םינינעב ברעתמ וניא .הברה רבדמ 

,עבצה ,ינוציחה הארמה .םידצמ יטונח םתואכ אוה .ומצע ךותב זכורמכ ראשנ והירה 

תא עודי דפוס הניכ קירל אל .םייח חוד — והשמ דסח ךא .םדו רשב ,םינפה תרכה 

?םה םדא-ינב םולכ ,םילגנאה :םשב םילגנאה לע ורפס 

CLUB .ב 

םעו !המ-תפסותב ,ולא לכ ללוכ בולקה ?הסנמ ?ןודעומ ?הדוגא ?בולק והמ 

"םייוצמ" רמוא ינא .םינמלטב'גה םייוצמ ובש םוקמה אוה בולקה .ולאמ דחא ףא וניא הז 

תווצל ידכ ויפ תא חתפ םעפש "םואינותא" עודיה בולקה רבח לע םידפסמ .הנווכב 

ןיא ,ןבומכ .םיימוי ינפל רטפנ וב בשויה ירהש ,ול ךומסה אסכה תא תונפל תרשמה לע 

רבחש הזב םג אלא ,םיימוי רבדב ושיגרה אלו ואסכב רטפנ והשימש הזב קר אלפה 

ןיא ,ךכ רמול רתומ םא ,ובש השיגפ-מוקמ והירה בולקה, .ויפ תא חתפי הז דבכנ בולק 
.םישגפנ םירבחה 

ךא) תוארל םג ,ןבומכו >התואנ הדיואמ תונהיל ידכ ?םשל םיאב המ םשל 

.בורקמ םישדח םניא הלאה םינשיה םידידיה .םינשי םידידי (םע חחושל אקוד ואל 

תא שיגרמ ןמלטנ'גה םתא .הטיסרבינואה ןמ םג ,דבעידב ,וא ,רפסה-תיב תומימ םה 

:דחוימ ביב דועל ונעגה הזבו ;feels at home — תיבב ומצע 

HOME .ג 

הז ירה ,תינקירמאב ,תירבה תוצרא ןושלב .םוגרת הל ןיא Home ,ללמה 

יאנבהש המ .ןוכנ וניא הז שומיש ךא .ךל תונבל עיצמ וא ,ךל הנוב יאנבהש ,תיב 

,ןינב Home -ה גשומב ןיא ירהש ,תונבל רשפא-יא Home .House אלא וניא הנוב 

ךבשומ היהש ירחא קר Home השענ House -ה .House הלמבש םינבלו דמוח 

:רמוא ידוהיה .ץוחבמ הנבל לכו םינפבמ הניפ לכ הבבחתנש דע הכורא הפוקת ךשמ 

The Englishman's :רמוא ילגנאה .תיב וליבשב הזמ טרפמ אוה ז ותשא הז ותיב 

.ש"ת.הרוחב תירבעה הטיסרבינואב ונתינש סילננאהו הילגנא לע תואצרהה תרושל הסדקהה-תאצרה * 
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 home is his castle- הסינכה :טלש הלות קר אלא שרפמ וניאו טרפמ וניא ךכו

רבד — ,רצונ אלא הנבנ אלש רבד ןאכש הארת ,סנכיהל ךדיב הלעי םא ךא .הרוסא 

תררושה חורה וניא ךא .החפשמה ן ק והירה Home ,שממ הביח ךותמו טאל טאל לדגש 

.וז חור הזחאנ,ובש םוקמה אוה .החפשמב 

,הילגנאל םילגנאה לש םסחי לע .ההימתמ הדמב ילגנאה וב ןחינ ,םוקמה שגד 

שגר לע ,ויליבשו וידדגו ויתורחנו ויתודשו ויתומדא לע הילגנא ומשש ימוקמה חטשל 

הרישה ."וננוחי הרפע תאו הינבא תא ךידבע וצר יכ" :קוספה תא ץילמהל רשפא הז 

ןיא .תואטיסרבינואה ייחב ךכו .הז ימוקמ שגר םיאלמ ,םילגנאה םינמורה ,תילגנאה 

הז עוצקמב דימלת וליפא וא ,רחא וא הז רוסיפורפ לש ודימלת ילגנאה 
ףאו .ןודנול שיא ,London man ,דרופסכוא שיא ,Oxford man אוה :רחא וא 

ןטק אהי ,ולשמ םלש תיב ול שורד — ,הרידב קפתסמ ילגנאה ןיא .ךכ טושפה ילגנאה 

ןיאו .םימסרופמ הילגנא ינג .ןג םג שורד ול — תיבב וליפא קפתסמ וניאו .םינטקבש 

ןיוכתמ ינא .ןנימב תודחוימ תועפות םה םגש יפ לע ףא ,םיירובצה םינגל ןיוכתמ ינא 

הלגתמ הז קהבומ ילגנא ןמיסו .תיבו תיב לכ די לעש קריה תקלחל ,םייטרפה םינגל 

עודי .וינשוש םולשב שורד ,ילגנא לש ובל תא תונקל ךנוצר .תונמדזה לכבו םוקמ לכב 

ותדובע תא השעו יניס רבדמ לע הנוממ היהש ימ ,Major Jarvis לש ומש םכמ םיברל 

,תועיטנל רתויב םילודגה ויצמאמ תא ןתנ הז םדא .שממ ןוילע דסחב םש תיעוצקמה 

לשמ םג וניאר ןאכ ונאו .שירע-לאב ,רבדמה הצקב ןג תעיטנ לע רתויב .דתיה ותואגו 

,ןוחטבה לע הרימש םשל םילשוריל הסינכב םישיבכה לע םילדגמה ונבשכ .בורק רתוי 

לותשלו רדסל היה — לשמל — "קידצה ןועמש"ב — רמשמה ילייח ושעש ןושארה רבדה 

.ביבסמ ןטק םיחרפ-ןג 

:ול שי .םדא םג תויהל וישכע ליחתמ ילגנאה 

HOBBY ,ך 

.שפוחה תדובע :הגשומ דועיש .התרוצכ התוא םגרתל ןיאש הלמ בוש יהוז 

 hobby, ולש יאנפה תועשב הפקב בשוי ילגנאה ןיא .תמאב םדאה יח ומשלש הז אוה

גילפמ וא !םילוב ףסאמ וא !ןגב רדועו וליעמ תא טשופ אוה .הקיטילופ לע רבדמו 

,םילודגה םיפוסוליפה דחא השועש ומכ ,וא !הלהקמב רש וא !םינפואב ריעל ץוחמ 

דחוימ רודמ שי ,ילגנאה םישיאה רפס ,Who's who -ב .תוינא לש תוינבת הנוב 

םושרל שקבתמ אוהש םשכ ,ולש hobby -ה תא םושרל דחא לכ שקבתמו ,hobbies -ל 

.ותיבבש ןופלטה רפסמו ול רבח אוהש ,בולקה םש תא 

.ןיבמכ וב קסעתמ אוהו hobby -ב ילגנאה קסעתמ ולש יאנפה תועשב ךכו 

ךכ ךותמו ךכ םושמ ךא !הבהאמ קסוע ,"בבוח" ,"ריטמא" אלא וניא הרואכל 

ךרדב .ותסנרפ רוקמ אוהש עוצקמב רשאמ םימעפל הלודג hobby -ב ותואיקב אקוד 

,רמולכ ,עוצקמה שיאב דשוח אוה .תוילנויספורפה תא אנוש ילגנאהש ןייצל שי ללכ 

הדמב םיילגנאה עדמהו תוברתה ךכו .עוצקמה שיא אוהש ומצע לע זירכמה םדאב 

,ודמיל אלו ,ואצמב אל לימו טורג ,רסנפס ,ןיוורד .םירוסיפורפה תריצי םניא הבורמ 
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תיארדתק הבוחכ אל םהינינעב ולפטש םישנא '"םיבבוח" ויה ךא ,תואטיסרבינואה ךותב 

םילגנאה םידמולמה ןיא תואטיסרבינואה ךותב וליפאו .תיטרפ תונינעתה ךותמ אלא 

המכב םיניינעתמ םה לבא ,דחא עוצקמ םידמלמ םהש רשפא .דחא עוצקמ ילעב 

םניאש ודיגי ךא .האילפמ תואיקב ידיל םתאיבמ תאז םתונינעתה םימעפלו !תועוצקמ 

םינינעמ המ-רבד — ךל ודיגי ךכ — תעדל ךירצ םדאו ,תיללכ תוברת ילעב םה .םיחמומ 

םניא .םתוריח אוהו ,שממ םבלל בורקה רבדה לע םה םירמוש הז ןפואב .םינוש 

.םהיתועוצקמ לעו םהירפס לע וליפא םינודא םה .רבד םושל םידבעתשמ 

WEEK-END .ה 

םידבוע םניא םילגנאה .week-end -ב ,עובשה ףוסב ?hobby -ב םיקסוע יתמיא 

.םימי השש אלא הכאלמב םיקסוע םניאו תורבדה תרשע תא ודמל .עובשב םימי העבש 

.תבש ןכ םג םליבשב תבש ברע !שדוקה לע לוחה ןמ םיפיסומ ףאו 

הרעסה ,ינרוכז .םיבר יניעב .הדיח ,הארנכ ,אוהש רדהנו םלש יתרבח דסומ ןאכ 

םוי קר רשפאו) week-end הליבשכ המחלמה ירחא ילגנאה ןוירטסינימה שאר ררועש 

קחשמו ,לסרו-הזוח הפוסש ,תינידמה תכובסתה םצע היה ןמזה .ףלוג קחשמב (ןושאר 

תועש רפסמ הזכ ןמזב םדא קסעתמ דציכ" :ימואלךיב "טנדיסניא"ל היה הז ףלוג 

חנ .וגהנמכ השע .ללעתה אל 'גדו'ג דיול ךא ".ונב םה םיללעתמ אלא הז ןיא ו קחשמב 

ילגנאה .עובשה תודרטמ שפנהל ידכ ,יסופט ילגנאכ week-end -ב שמתשה .תבשב 

.ומצעל ולשמ רמושו ,דבע אלו ןוךא אוה .הלילה לכו םויה לכ דבוע וניא 

SPORT .ן 

.טרופסה לע רמאמ םסרפל םעפ יתזעה .טרופסה אוה ילגנאה תוריח לש למסה 

ןיאו רדס יליגרת טרופסה ןיאו תולמעתה טרופסה ןיאש (החלצה אלל ,םנמא) יתרבסה 

תופתתשהה שפוח דחאה דצה ,ול םידדצ ינשש ישפח קחשמ אוה .םתס קחשמ טרופסה 

— םוגרת הל ןיאש הלמ ןכ םג — טרופסה .אלפ הז וארו .םיקוחל תודבעתשהה ינשה דצהו 

תואטבתמ תוירסומה םהיתועד לכש וזכ הדמב םיילגנאה םייחה לש םכות ךותל רדח 

plays the — יוארכ קחשמש םדאה אוה ?והימ בוטה םדאה .אקוד טרופסה יחנומב 

 game• ייהמ ,הבוט תוגהנתה fair play, הרזעל תיפוסה האירקה .ןגוהה קחשמה

.יאטרופס היה ,be a sportsman ייהמ ,תופתתשהלו 

ילגנאה .ילגנאה יפואב קצומ דוסי הזו ,ומצעל םיללכ עבוקה אוה יאטרופסה 

ינפמ ישפח אוה .תימינפ תעמשמ יהוז לבא ,par exellence תעמשמה-שיא אוה 

לעש ,תיטנקה הכלהה ידחא ,ירוקמה ועבטמו ,השעמל אלממ אוה .ומצעל תייצמ אוהש 

!םיקוחה תא קקח ירהש ןיצק אוה .תוילכתה תכלממב לייח םגו ןיצק םג תויהל םדאה 

אוה אוה :ונוצרמו ותעדמ םהל דבעתשמ אוה ,םלואו .םהל דבעתשמ אוה ידהש לייח אוה 

ךכ ,ומצעב יאמצע אוהש םשכו !האלפנה ותואמצע ןאכמו .וילא עמשנ אוהש קוחה 

.םירחאמ םג תואמצע שרוד אוה 

COMMONSENSE .ז 

— תוינויגה תוינכת המכ .ויפב דימת רוגש אוהש ,"סנסנומוק"ה איה תאז ותואמצע 
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תוינויגה-יא תוינכת המכ !סנסנומדקל תודגנתמ ןהשכ ילגנאה לטבמ — ןיע תיארמל 

ראש ןיבו וניב המ :ותוא לאשת והכרב ןהב האור סנסנומוקהש ינפמ ןהב אוה ליחתמ 

ןוימד ילעב ,רתוי םיפי ,רתוי םיחקפ םירחא םימע .סנסנומוקה :דיגיו ,םלועה תומוא 

יקמעמל דרוי יסורה ,ץורח ינמרגה ,ןויגה לעב יתפרצה .רתוי עפוש ץרמ וא רתוי קזח 

לכו םויה לכ הת תוסוכ לע תוחישל אשונ םישמשמה םירבד ינימ לכ םש אצומו ושפנ 

.סנסנומוקב קפתסמ ילגנאה .הלילה 

וניאש אוהו ,ותא רשקב דחא רבד קד רורב .וריבסהל השק סנסנומוקה ןויער 

וז הלבגהב דא רשיה לכשה אוה .חיכש — common וניאו — sense — שוח 

הדמה-תמאב יביטקניטסניאה שומשכ ילוא ורידגהל שי .רשי אלו לכש אל וניא םימעפלש 

,muddling!:^ ,םסרופמה muddling through -ה והז .םיישעמה םייחה יישק יפלכ הנוכנה 

בצמהשכ .ןינעה לש ינשה הצקל םלועל עיגמ וניא ירהש through וניא ףאו ,תוכבתסה 

םנסנומוקה .ךרד םהל םיאצומו םייחה םיאב ,ונדצמ שואי ידכ דע ודצמ ךבתסה 

,אובי המ ילגנאל םיזמור וליאכ םייחה .תאזה םייחה תלועפ לש תמדקומה השגרהה אוה 

והירה הז ךויח •"wait and see" :הכחמו ךייחמ ילגנאהו ,דיתעה דוס תא ול םילגמ וליאכ 

.יתאצרה לש הז קרפ םייסא sense of humor -בו ילגנאה Humor -ך 
HUMOR ,ח 

 Humor וניא le rire וניאו Witz: הינוריא וא הריטאס וניא ףאו ן הצלה.

 humor מיטקניטסניאה םוהתמ הלעשכ סנסנומוקה אוה !הנוכנה היצרופורפה שגר אוה

הדוסי וז הנבה ךא ,םייחה תושירד תנבה אוה רומוהה לש וניערג .יוטיב ול אצמו 

וביא !ופאב — םירחא לש םשפנ םג המו — ושפנ ףרוט וניא רומוהה לעב .הדהאב 

.םירחא םע קחוש אוה .םידחא לע קחוש וניא .םיטושב וליפא וא םיברקעב דסימ 

!זובב םתיחד םג המו ,הרבחב וא םלועב םירזומה םירבדה לש ם ת י ח ד וניא רומוהה 

סינכהל ,םלועה לכ תא — ךעטלאשכיילג" — תוושהל הצור re" Le .םתלבק אוה 

,דימת ואצמייו ,םלועב םיאצמנ ןכאש ונל דמוא רומוהה .תחא םודס-תטמ ךותל לכה תא 

רומוהה ךכו .םהמ תונהיל ונתוא ןימזמ אוה לבא !ליגרה רדגמ םיאצוי םירבד 

.םייחה לש םתרגסמל ןתוא ףא םינכמ אוהש המ ידי-לע םייחה תוימומקע תא רשיימ 

 11

אלא ובל ןיאו .םילגנאה לש תויסופטה תונוכתה ןמ המ-דואית םכינפל ירה 

הכרע לע לואשלו !דבעה לש הירוטסיהב הישרש תא עובקל !הנומתה תא םילשהל 

.תחא תיללכ הדעה םידקנ .דיתעלו הוהל התובישחו 

אוה ונראיתש יפואה .םה "וטיג" ידילי םילגנאהש הזב ןרוקמ םילגנאה תונוכת 

םיבשויה ייח םהייח !יפרגואיג וטיג םילגנאה לש וטיגה .הרוגס הרבח לכ לש היפוא 

.תודודל העבקנ ,הסנכנש העפשה לכ !תורבוע תועפשהל יופצ היה אל הז יאו .יאב 

לש ךורעה ןחלושה ,שממ ךורע ןחלוש םהל הרציש איה ,הלא וטיג ייח ,וז תודידב 

תודידב .םידחא םימעל םינושמ םיארנ םהשו ,ונרכזה םתצקמ תאש ,תותדהו םיגהנמה 

ומכ ,ילגנאה .תוריהיכ םירחא םימעל הארנש המל וא ,םתודיהיל םג המרגש איה ,וז 
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לב !"רחבנה םעה" אוה .דבלב ומצע םע בשחתהל לגרתה ,ותודידב ךותמ ,ידוהיה 

.ויתודמב וקבדי ןכ םא אלא אבה םלועל קלח םהל ןיאש "םלועה תומוא" םה ראשה 

הל תחא האצות ךכ ,הל דחא רוקמש םשכ ,םידוהיהו םילגנאה לש וז תויביסולכסכאו 

תומוא ,םה ואובי ?םלועה תומואל גאדנ המל" :םירמוא ונא .דחי םג םירקמה ינשב 

תצפהב םיניינועמ םניא ן שממ רבד ותוא םירמוא םילגנאהו ".וניפנכב וקיזחיו ,םלועה 

ןינע לע םתעד םינתונ םה דימ ,םשל םיאב םהש םוקמ לכב ,םיתפרצה .םתוברת 

םידוסיפורפ םיחלוש ,םירפס םיקלחמ ,םיסרפ םינתונ ,םייכוניח תודסומ םידסימ .אקוד הז 

קזחל ידכ לכה — ,רתויב םיקוחרה תומוקמבש רפסה יתב לש תוניחבל ןוברוסה ןמ 

הטורפ וליפא תתל םיברסמ םה טדנמה ץראב וליפא ?םילגנאהו .םתוברת ירשק תא 

םיריכמ םניא , natives^ םיזבמ םה יכ הז ןיא !הטיסרבינואב תילגנאה הקלחמל 

,ונילא ןווכמ אוהשכ םילגנאה לש הז ער גהנמל םידגנתמה ,ונחנא ךא .םתואיצמב 

תא םימעפל הארנ ,יארבכ םילגנאב שמתשנ םא .גהנמ ותואב םייוגה יפלכ םיקיזחמ 

.ונייוקל תאו ונמצע 

.םילגנאבש דחוימל וישכע בושנ .רבד לכב אל ,ןבומכ 

,Gentleman, club, home, hobby, week-end, — םיחתמ המכב ונלכתסה 

 sport, commonsense, humor אלש דע םילגנאה ליבשב ךכ לכ םייסופט םהש םיחנומ

וארת ,דחי םלוכב ולכתסת םא .שממ םה םייסופטש ןמיס :ןושל םושב םוגרת ואצמ 

,הארנש ומכ ,תאזה תוריחה םנמא .תוריחה חור איה וז חור .םלוכב תמעפמ תחא חורש 

.תוריח םא יכ תאז ןיא ןכ-יפ-לע-ףאו ,אוה דחוימ ןיממ 

.crank — תחא הלמב דוע יתרכזנ הנהו 

 Crank אוה eccentric, ןניאש ,ולשמ תועד לעב םדא ,זכרמהמ אציש ימ

םישנא וכותב םיאצמנש םע םלועה לכב ךל ןיאש תומסרופמה ןמו .םירחא לש םהיתועד 

המכ — ולא םיעגושמ םילגנאו ."םיעגושמ" םילגנא אלמ םלועה .םוצע הכ רפסמב ולא 

אשונ םה .םילגנאב םה םירכומ — ונמע ןיבו הילגנא ןיב רשקה תא םירצויה ןמ םהמ 

.לבקתמו לבקמ crank -ה .המלש הילגנא ,דתיה אל םהידעלבו ילגנאה רומוהל םסרופמ 

.תודיחה דמשמ ,רמשמה לע דמוע אוה ךא .ומצע תא ריכמ םג אוה ןרכומ קר אל אוה 

.םידחאב עגופ אהי אלש יאנתב הצור אוהש המ תושעל רתומ ילגנאל 

שפוח טילש הכותבש ,הדיחאו הרוגס הרבח לש הנומתל אופיא ףרטצמ הז לכ 

םיאנתה ןיעכ םהירה ,ונרכזהש תוברתהו םייחה יגהנמ ,םהילע ונרבדש םימכסהה .רומג 

ןיעכ םה (תרגסמה לש היפוא תא םיווהמ םה .איהה הרבחה תואיצמ לש םייללכה 

םוקמ שיו שי ,הרבחל םיסנכנשכ ,תרגסמה ךותב םלוא .הרבחל הסינכה יאנת 

ץוחמ התא םא .םינושמ םישנא םילגנאה" :סטומס םעפ רמאש ומכ .תונושל 

תושעל לכות החפשמה ךותב התא םא לבא ,ךישעמ לכב םידשוח םהירה םתחפשמל 

ךכ לכ הלודג םילגנאה ןיב תובבלה תודחא ".לכה תא םהמ גישת ףאו הצרתש המ 

ומישת .םהבש םיעגושמה ףא לע םה דיחא םע ךכו .תועדה דוריפ איה הריתמש דע 

.דחא ןפואב םלוכ וגהנתיו דחא בצמב םילגנא המכ 
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ת ו ר .י .ח 

ךא !םילגנאה ומכ לולב םע ךל ןיא .הירוטסיהב תאז האלפנ תודיחא לש הרוקמ 

ןמ תועפשה טלקש םע ךל ןיא .לכעתה — יריאה דוסיה ןמ ץוח — דוסיו דוסי לכ 

תוילגנאה אוהש ריבכה םיה םרז ךותל תולקב סנכנ לגו לג לכ ךא !םילגנאה ומכ ץוחה 

סנכנ ךאשכ דע יחה ריואה תא ךכ לכ בהאש םדאל ?המוד רבדה המל לשמ .הלוכ 

.םלועל דוע אצי אל סנכנש דיואהש ידכ םתוא רגס דימ ,תונולחה ךרד הז יח ריואמ 

רתוי םלועמ ולבק אלש םהל םרג פלזמו !לכה תא ,םמצעל םילגסמ ,םיגפוס םילגנאה 

התשע — הפוריא הצקב םמוקמש וז הדבוע — היפרגואיגה םצע .םלוכע חוכ יפכמ 

— ותוא וסעל !ץוחה ןמ םהל אבש המ וקרז אל םלועמ .םיריזחמ םניאש םילבקמל םתוא 

.םכותב עלבנש דע — הנש תואמ וא תורוד המכ םימעפל 

המכו המכ לש ףוריצ אלא הניא תילגנאה ןושלה .ןושלה אוה ךכל טלוב לשמ 

םישמתשמ םילגנאה !אברדא ?ןושלה תרהט לע דיפקיש ימ אצמנ םולכ ךא !תונושל 

.יללכה םיוטב יעצמא תא רישעהל ידכ ,םנושל חוכ תא קזחל ידכ הז תורוקמ-יוברב 

הזבו ,תילגנאב םילמ יתש תוחפה לכל שי ןינעו רבד לכלש ,רמול רשפא ללכ ךרדב 

רישעי יוטב ילכ תילגנאה תא תושעל ,םיקויד יקוידו םיקויד סינכהל האלפנ תונמדזה 

,תורוקמ איה ףא הטלקש ונתפשל םג תנתינ תונמדזה התוא ,בגא ךרד) רהומכ ןיאמ 

דבעתשמ ילגנאה ןיא .(וז תונמדזה לצנל ונעדי אל ןיידע ךא !םינוש תובכשו תודוסי 

,תויטירב םילמב ושמתשיש ,אוה ךחוגמ .רתויב תוינויגהה הנייהת ,תואחסונל 

האצותהו ,תאז םישוע םה ,ןכ-יפ-לע-ףא .דחא טפשמב ,תויתפרצו תוינמרג ,תויבנידנקס 

.סטיקו ריססקש — איה 

.תינידמה הירוטסיהה תוחתפתהב םג םיניחבמ ונא וזל המודב תיתןיזמ תודיחא 

דרמה םע ןנחוי ךלמה לש וידימ םינורבה ואיצוהש תוריחה תדועת תא דחאמ דחא טוח 

לש ותוריחב עוגנל רוסא .סלריצ ךלמה לש ושאר תא ליוומורק ישנא וזיתה ובש 

םהירוקיבב דיטלוו ויקסטנומ וגפסש ,ולא תונויערש םימעפל םיחכוש !ילגנאה 

ידחא םינש המכ המייקתהש הכפהמ ,תיתפרצה הכפהמה תא ורציש םה םה ,הילגנאב 

ילגנאה ,ןותמה ףוסוליפה ,קול .תוילגנאה תואמסיסב איה ףא הלגדש תינקירמאה הכפהמה 

םג ,ןותמה ק1ל ,אוהו ,תומסרופמה תויוכזה תמישר תא ןיחבהש אוה אוה ,יסופטה 

לש טקשה ןאכמו .דודמל יקוח רתיה םיעבוקה םירקמ שי :דרמה תוכזב דדצמה 

.םיקוחה ןמ האצותכ טעמכ ,םיקוחה תשר ךותב דימת תומייקתמ ןה !תוילגנאה תוכפהמה 

.שממ ידירוי ןפואב תאז ושע ,םאיליוו ידנלוהה תא ונימזהו סלר'צ לש ונב תא ושדגשכ 

תא להנל היה לוכי אל ךכיפלשו תילגנא עדי אלש םדא ,ןושארה 'גרו'ג תא ונימזהשכ 

שארל תאזה תוכזה תא ,תעדה חסיהב טעמכ ,וריבעה ,ולש םירטסינימה רבח תובישי 

תסירה ?ועמשמ המ יטרקומיד טניבק .יטדקומידה טניבקה רצונ ךכו םירטסינימה 

הביט לע ודמע אלש הטקש ךכ לכ הכפהמ ךא ,הכפהמ ירה .תיטרקוטואה הכלממה 

הליחתה — הימי תוכירא לש התוכזבו ,הירוטקיו לש הנמזב םנמא .הנש האמ ורבעש דע 

החתפתה םהה םימיב ךא .תילגנאה תוינידמב עירכמ םוקמ בוש סופתל תוכלמה 

ידי-לע תילגנאה תודיחל הנכס תויהל הלדח תוכלמהו ,תיטירבה הירפמיאה םג הנגראתהו 
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תיעבט תוחתפתה יהירה הלוכ תוחתפתהה .הירפמיאה לש היחמה חורל התשענש 

.המימת םג איה ךכ םושמו .רבעב ינגרוא סוסיב תססובמה שממ תוחתפתה איהו .תימינפו 

.המצעמ הלדג ירה 

םיניחבמ ןכ םא אלא וז המוא לש הביט לע דומעל ןיאו ,איה תיתמא וז תומימת 

םימימת םה תמאה דצ לעש דועב ,רתויב םימכוחמכ םיקזחומ םילגנאה .וז תומימתב 

לכב תמגדומ ,וז תומימת ,וז תויתודליו !שממ םידלי םהירה ,עודי ןבומב .םימימתבש 

— ינוציחה דובכהו ראפה בושח םוקמ ספות ,לשמל ,םיירובצה םהייחב .םהייח יפנע 

רמולו לצנתהל ןיאו .םידלי ייחב ומכ שממ — הוארה תוכולהת ,דרשה ידגב ,םינדרואה 

.םמצע ליבשב תאז םירדסמ םה .םידליה ליבשב הז לכ תא םה םירדסמש 

— ןודנולב שדחה הידיעה שאר דובכל תיתנשה ראפה תכולהת Lord Mayor's Show -ה 

ךא !וז הכולהת תוארל ידכ םויה לכ םדי לע בצנו ותחפשמ■ ינב תא םנמא ךילומ באה 

הדגא שי ותיסופטה תילגנאה תורפסה יהמ — תורפסהו .םהלשמ הלודג ילוא ותאנה 

הזש רשפא .דלייוו רקסואו ןורייב םידמוע תילגנאה תורפסה שארבש תילטנניטנוק 

,שממ וילע ביבחה רפסה .ךכ רבוס ילגנאה ןיא ךא ,(לוכיבכ) עדמה דצמ ןוכנ 

תודעב לש ןמיס אוה וב העידיה-יאש רפסה ,ןדיעו ןמז לכב ותוא טטצמ אוהש דפס 

תוטידיפואה ןה הזילעב ידיחיה הרחתמה ."םיאלפה ץראב הזילע" אוה הז רפס — תורובו 

,םלוע שבוכ םע :םכשפנל וראת .לשמל ,ודאקימה — ןבילוס לש הקיסומב ,טרבליג לש 

ילעב לש םגו ןומהה לש םג ,תיסופטה תורפסהו ז יפמילוא טעמכ םע ,ילאירפמיא םע 

ג תוקוניתל רופסו תימוק הטיריפוא — ההובגה תוברתה 

ווו 

,לכה דוסי אוהש דחא רבד חפטל םילגנאה ועדי ,םתודליו םתומימת ףא לע ,םלואו 

בצמב ותוא ומישת .יארחא םדא אוה םיטושפבש טושפה ילגנאה .תוישיאה אוהו 

תויהל דמל אל .רדס השוע אוהש וארתו ,םלועמ וב ריכה אלו וב אצמנ אלש השק 

.לכל רשכומ אוה ךכיפלו דחא רבדל החמומ 

.הרורב תיללכה המגמה ךא ,ןאכ דומעל יאדכ אל םיטרפה לע ?דמול אוה המ 

אלא תועידי רוסמל אל םילגנאה םיפאוש — החפשמה ךותב םג — ךוניחה יפנע לכב 

יתייה — ,םיימינפה תוחוכה תא בצעל ,םיבוט םילגדה עוטנל ,יפואה תא רוציל 

וייח דוסי םה םה ,ולא םיטקניטסניא ,ולא םיימינפ תוחוכו !םיטקניטסניאה :רמוא 

ןמלטנ'גה ו היתצקמ אלו הינמ אל .םייח רסוחמכ gentleman -ה תא ונרייצ .ילגנאה לש 

— רבדל הייאר .םיקומע ךכ לכ וייחש םושמ םייח רסוח לש םשורה תא ץוח יפלכ טילבמ 

,שפנה יקמעממ האצומ תירילה הדישה .תירילה הרישה דוחיב ,תילגנאה הרישה רשוע 

.ולשמ םיקומע שפנ ייח יח ילגנאהו 

.תרוסמ בהואו םימת אוהש ,ילגנאה לע יתרמא 

.תרוסמה ךותל המדיקה תא סינכמ אוהש הז ידי-לע םדקתמ ךא ,םדקתמ ילגנאה 

לבק ,םעפ לבקש המ :וב רזוח וניא בוש ,וייח ךרד ךותל והשמ םעפ סינכהש ןויכו 

הטיסרבינואב" :תינקירמאה העדומה העודי) תרוסמ רצוי אוה ןיא ךא .דעו םלועל 
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ילגנאל ןיא .("דחמ הליחתמ וז תרוסמ :רצחה בשע לע ךורדל תרוסמה תרסוא וז 

קיתו דימלת דיתעש המ לכ ,עודיכו !הפ לעבש הרות ותרות .תרוסמ רוציל ךרוצ 

הליכמ איה .אקוד וז חורב תרוסמ תילגנאה תרוסמה .יניסמ השמל רמאנ רבכ ,שדחל 

,עודיכ ,הילגנאב .לעופל םתוא םיאיצומ אלא םניא םימדקתמהו ,לכה תא חוכב רבכמ 

.םימידקתה תאצמה חוכ רתוי לודג ךא ;םידקתה חוכ לודג 

יניעב הרזומה ,העפותה ןאכמו ;תדה הלדג תיביטקניטסניאה תומימתה עקרקב 

ןיאו תועיבצ ןאכ ןיא .שממ תויתד איהו .תילגנאה תויתדה לש ,הפוריא תשבי ימכח 

;הנומא ילעב םעבטמ םילגנאה .ידוסי שגר ןאכ .תוימומרע ןאכ ןיאו םיניע תזיחא ןאכ 

'גדו'ג דיול םעפ דמאש ומכו ,ך"נת ודמל םה .איה תיתד םהלש הריפכה וליפא 

תא םיעדוי םהשמ רתוי ך"נתה לש הירוטסיההו היפרגואיגה תא םה םיעדוי ,ומצע לע 

וליפא :ך"נתה ומכ הילגנאב רכמנש רפס ךל ןיא .הילגנא לש הירוטסיההו היפרגואיגה 

,ותוא םיכרוע .היסנכב יעובשה שומישה ליבשב קר אלו Best seller אוה םויכ 

,ידידימ דחא ילע השעש םשורה ינרוכז ןיידע ."תורפס"כ ,ותוא םירכומ ,ותוא םיסיפדמ 

רפס םארטה ןורקב ארקש — דרופסכ'ואב רוסיפורפ וישכע אוהש ,תידרפסל החמומ 

,ההובגה התיכב ,רפסה תיבב ילש הרומהשכ 'והימריל G.A.Smith לש ושוריפ ,הבע 

ונינזאב ארקו ך"נת איצוה ,ימורו ןוי ירפוס לש השק הנמ ירחא ונחור תא עשעשל הצר 

.איבנה והילא ירופסמ 

ילגנאה :בטיה םיניבמ ונא" :םירמוא םה ,ונלשמ םישנאל הז לכ ריבסמ ינאשכ 

ך"נתה תא בוהאל רשפאש אוהש ימל חיכוהל םעפ ףא יתיכז אל ".רנויצקאיר םתס ךלש 

תויהל אל תאז לכבו ,לומתא אקוד ואל הבהכנש תורפסה תא וא תרוסמה תא וא 

ינפל אל םא) תיזחה לש הנושארה הרושב תויהל דימת םיצור ונא .רנויצקאיר 

.וטאל תכלל וכרד הנחמה ;,דז ןפואב םלש הנחמ זיזהל השק ךא .(הנושארה הרושה 

,םייקתהל איה תדעוימ םא רבעב סוסיב תשרוד תומדקתהה אקוד .וטאל ךלוה ילגנאהו 

.ת י נ ר ו ח א ה ולגר לע דימת רמושו תאז ןיבמ אוהש המב ילגנאה לש וחוכו 

 IV

ונתעד ןתינש יאדכש תוירוטסיה תואמגוד יתש ןויצב םיעטוקמה ירבד תא םייסא 

.ןהילע 

ןפואב התכז .םילעופה תגלפמ הילגנאב ןוטלשל התכז הנורחאה המחלמה ירחא 

ילתכ ןיב אלו הירק תוצוחב אל ,ךפשנ אל םד .ירטנמלרפ ןפואב הגהנתהו ירטנמלרפ 

"קרפ"ו "רדניליצ" שבל דלנודקמ 'אה :ורמתשה םיקיתעה םיסכטה .טנמלרפה יתב 

סנכנו ולש טניבקה תא הנימ זאו ,ךלמה ידי תא "קשנ"ל ידכ רוסדניוו ןומראל עסנו 

ץראב תטלשל וסנכנ םילעופה :שממ הכפהמ הללוחתה ןאכ .הלשממה שארכ ותדובעל 

םעה עלבנ אל ;םעה ךותב הגלפמה העלבנ .תינרמש ךרדב וסנכנ ךא .םינרמשה 

.הגלפמה ידי-לע 

ידמל בושח םדא ,סטומס לש היפרגויבה תא ולא םימיב יתארק .הינש אמגוד. 

הנורחאה המחלמה לש הינשה תיצחמ ךשמב טניבקב בשיש ימ ,תיטירבה הירפמיאב 
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ץעויו תוילגנאה לש בהלנ ךמותכ עודי םדא ,טנמלרפה רבח היה אלש יפ לע ףא 

םחלנ ,עודיכ ?ךכ דימת היה םולכ .םולשו המחלמ ינינע לכב םילגנאל ןמאנו ןובב 

הקירפא םורדב הילגנא דגנ המחלמה ימיב קר אל םילגנאב שואי תמחלמ הז םדא 

.םתוינידמו םילגנאה חבשב םירבדמה שארל ךפה הז שיא אקודו .הירחאל םג אלא 

םוקמ לכב םה םישוע המ ?םילעופה תעיסו דלנודקמל ושע המ ?םילגנאה ול ושע המ 

.הנוילעה לע םייחה די אלא הלמה די אלש םיעדוי םה .םהיבוש תא םיבוש םה ?םהש 

.םירחאל םג תויחל תתל שי תויחל ידכ :העודיה הרמימב ללכנש המ והז 

אוהש ,טרופסב .םתחלצה דוס םג הזבו םילגנאה לש שפוחה דוס ףוס--ףוס הזב 

ומויקב ,ינשה דצב ונא םירחתמ םא ףאו !דחא דצמ רתוי שי ,םייחה לש הירלקפסא 

Non-conformity ארקנש המ יולג איה תדחוימה תיסכס-ולגנאה תילגתה .ונמויק דלת 

וחפוק ,םנמא .תימשרה היסנכה לש התורמ תא לבקל בוריסה ושוריפ "יטימרופנוקנונ" 

ףוס-ףוס ורכוהו ומייקתה ךא !ןמז הברה הילגנאב ולאה תותכה ילעב לש םהיתויוכז 

.םעה ןמ דרפנ יתלב קלח ,םעה לש בושחו לודג קלח םה וישכעו תואלמ תויוכז ילעבכ 

דיתע לע בשוח ינאשכ .םירמוש םניא ךלמה יתד תא :םיטסימרופנוק-נונ םה םלואו 

אוה רושקש םימעפ יל המדנ ,טרפב םידוהיה דיתע לעו ללכב בשונה םלועה 

.תוימרופנוק-נונה לש הז יסכס-ולגנא ןויערב ולוכ 

םעהש דצ לכמ ונא םיעמוש אלה ?תויסכסרלגנאה םייקתתש ונל ברע ימ לבא 

ךכ ,ונרכזהש םילאידיאה .וב וחוכ דוע ןיאשו הירוטסיהה תמב לעמ דרוי ילגנאה 

ךא .ינמלטנ'גה יאטרופסה לש םלענה יאה ליבשב — ילוא — םיתואנ ,ונל םידמוא 

!הלכלכה תמחלמב ןמלטנ'גל המוקת דוע ןיאו ,טרופס דוע םייחה ןיאו ,יא דוע יאה ןיא 

ופחסי תידמעמה ■רוחאה ילגו ,לופיל תונרמשה לש הז ןורחא רצבמ םג לולע ךכיפלו 

? ןמזה חורל דגנתהל הז "רנויצקאיר" ,יאכז םולכ ,יאשר םולכ ,לוכי םולכ .ילגנאה תא םג 

ךכ ךא .ללובתהלו ענכהל םה ףא םפוס םילגנאהו ,לוכי וניא הכלהלש ןבומ 

םיימואלה םהייח תא ושדיח סיעכהל וליאכ ?םידוהיה ושע המ .םידוהיה לע םג ואבנ 

םיכלוה היתולובגו התוא האור ינא ,אברדא .ףפודתת הילגנא םא קפוסמ ינא .אקוד 

!הלודג הירפמיא לש הזכרמ ,עודיכ ,תישענ תנוטנטק ץרא םעפ התיהש המ .םיבחרתמו 

אוה וישכע ימשרה םשה וליפא .וישכע תואיצמה תא תמלוה הירפמיא הלמה ןיא ךא 

 Commonwealth of nations, ותריצי ,הז םשש ןייצל יוארו 'תומוא לש הקילבופיד

ןרמשה ידי-לע ימשרה שומישה ךותל סנכוה ,םטומס ידנלוהה outsider -,ך לש 

— ןירוח-ינב םיפתוש אלא הילגנא ינינק ןניא תובשומה .דופלב חונמה ,םינדמשבש 

 free partners: תאצל םדיב שפוחהש רחאמו .תאצל ןידוח-ינב ,ראשהל ןירוח-ינב,

.וראשי םירומג םילגנאכש ינחטבומ 

תראשנ וז המוא עודיכ) םייתפרצה םיידנקה זכרמ ,לאידטנומב ףלאמ רבד הרק 

היגהנמו התד ,הכוניח ,הנושל לע תרמושה המוא ,תיטירבה הדנק ךותב תלדבנ המוא 

ידי-לע ונמזוה ,הרבעש הנשב הכלמהו ךלמה לש ימשרה דוקבה ןמזב .(םייתפרצה 

תא ךרבל םק ,יתפרצ אוהו ,היריעה שאר .תיבמופ הדועסל לאירטנומ תיריע שאר 
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:הכלמה לוק עמשנ םואתפ "...הדנקב יתפרצה טועימה ,ונא" :דמוא ליחתהו םיחרואה 

ולבקתה םירבדה ".םהב ונא םילשומ תאז לכבו ,םילגנאה ןיב טועימ םיטוקסה ונא םגו" 

היה הז רוקב םדוק .תיתפרצה הדנק תכלמל עגר ןב ,דתיה הילגנא תכלמו ,תואושתב 

ףתתשהל הדנק ברסתש לבוקמ היה טעמכו ,הירפמיאה ןמ הדנק לש הדרפהל ששח 

םאה — הז רוקב .םילגנאהמ רתוי םיטוירטפ םה הדנקב םיתפרצה וישכע ךא .המחלמב 

םירפסה לכ ושע אלש המ השע — ז אקוד תיתפרצ םש רביד ילגנאה ךלמהש אוה עודי 

םילכתסמה םירחא םיברל םג המדנ ךבו ,יל המדנ .םיקוחה לכו םיזוחה לכו םימויאה לבו 

,ותונגל ךכ לכ םיברמש ילגנאה םזילאירפמיאה .הברה דומלל שי הז רבדמש ,ץוחה ןמ 

דאמ רשפא ךכו .םזיבשלובה ןהו םזישפה ןה ,ויבירי וילע םיסמורש שפוחה תא ןתונ 

וליחתהו ,תוחתפתה לש שדח בלש ךותל וסנכנ םילגנאהש (תלבוקמה העדה דגנכ) 

home -ב ןמלטנ'גה לש סומכה דוסה הב דע היהש המ ,ולוכ םלועבו ,ולוכ םלועל תוארהל 

תונומטה תויורשפאהמ שאיתמ וניא לאידטנומב םיתפרצה תא הארש ימ .ולש 

לש הקילבופירה .הירפמיאה לע אוביש המ אובי .ילגנאה commonsense -ב 

.לודג דיתעל דוע תונמוזמ ,תילגנאה תוריחהו ,םימעה 

הז-ורפו הריע יעטק 
ןמכיפ בקעי תאמ 

א 

TV V V* םירה? ברע 

.תעגלמ העלאה דלא ימיב 

העומנ תנגוע ףוע י?? 

תעדל ןיא דוע .השודק םינןע תכ 

.החקיוב הלפאהו .העלב המ 

תמשונ איהו ה?ל דךו$ תמלא 

.םימח םיחרפמ תחתמ הלק 

תמגיעו ,קחלל םלא ןיע ךא 

.םימר םליע לע דתפב וחור 

תלהוצ םעו .ףפול רחא ךל םש 

.הלח הוןודק ה;פצו .ה:ךע 

ךלהו .םויה עקשל לגס הלו 

.על?. אלי •ןל: יבלע תאלקל 

שלט-תלבכו ,לצ ןיא ,ללב ףונ םש 

!ה;ורש הטבנ הקלח הסחמ אלב 

תדטעמ הז לבת השקש הכ ךא 

.ה:נע תוצבשמב הב?ש הכו. 
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י הזורפו הריע יעטק 

תדקוי בן1פ שא ךלהה ןי?3 

הרקבמ סודו .רוצ? לעמ 

תךעךמו ,תקנוז ליל הכנל 

.הךוח רה-תלבש לא ילגלל 

טיגרת 

ב 

הליל-ת שיגפ 
יקסבלס יוו יבצל 

,לפא ליל היה .תעגימ הבישי רחאל ירבח םע ךלהמ יתייה הלילב תרחואמ העשב 

,גוהנכ ,ךא .ירבחמ דרפהל יתעד יתתנ יתיבל ךומסו ,תוכורא ונלייט .יביבא ,קומע 

ונדמעו ,ונכוליה ןמז לכ ונתחיש ןינע ,רתיהש ,היעב התואב בוש ןורחאה עגרב ונכבתסנ 

.ונדמע דשאב 

,ילענ תא חירמ ,ילגר תא ףפול ריעש ,גונע ,טועפ והשמ יתשגרה העש התוא 

.ןמנמשו ךד רוצי ,ההכ בלבלכ תומד יתנחבה הלפאה ךותמ .ילע קפדתמו ידגנכ ץפוק 

הז ברעב הנושארה םעפב אל יאדו .ילצב הבהאו הסחמ שקבו 'וילעבמ ,הארנכ ,בזענש 

אל שיאו ,וז םיכלוה תטועמ הכרדמ לע םיבשהו םירבועה םע תודידי רושקל הסיג 

ושאר תא ףקז ,וצפקב .ולזמ תא בוש הסינו ,שאונ רמא אל ןכ-יפ-לע-ףאו ,וב חיגשה 

רוציב ,דזכ זילע ןוחטב ועיבה בוחרה רבעמש סנפה רואל וריהזהש ויניעו עבורמה 

הבזכא ףיסוהל יננתנ אל יבלש — ותיב לא והפסאיו והמחריש םילגדה יתש לעב ,הובגה 

.הויק רשאכ ,םיחדוא-תסגכה תדמ וב גוהנל לכוא אל יכ ,רורב יתעדיש ףא ,ויתובזכא לע 

ינימ לכב ונתוא לדשל קספ אלש ,בלבלכה דיל ,ירבחו ינא ,ונינש ונדמע םיכובב 

,הבח-ירבדו תופיטל וילע ונרתע,ד .וינפ לע דובענ אלו וילע ונתעד ןתנש ,ןח לש םיעינ 

תובסנ ?תושעל המ — אלא ,ולרוגל שפנ-יוש םולשו סח ונניאש ותוארהל ,וסייפל ידכ 

.תובכעמה ןה םייח 

קד — הכשחב דמוע ראשנ אוה .ובזעל ףוס-ףוס םיחרכומ ונייה ,ןכ-יפ-לע-ףא 

םגפנ אלש םדוקה ןוחטבה ,ותולש ,ותקיתש אקודו .קוחרה סנפה רואל וריהזה ויניע 

הלילה תכשחל הזכ חדבמו ביבח דוצי בוזעב ךיא .ונבל לע וכהש םה ,זילעה וטבמב 

י ותודידבו 

ונתוא האר ךא — בלבלכהו .תוצע-ידבואו םיכובנ בוחרה תנפב בוש ונדמע 

,ונילגרב ןטקה ושאר תא שבכ בושו ,לוק ילב ,םינטק םידעצב ץר ,ונילא ףצ דימ ,םידמוע 

שיגרה םא ,אוה קפס .וילע ונתעד תא ךושמל ידכ ,ןח-תויוע ינימ לכ השעו ונדגנכ ץפק 

,ול הקיצה ,הארנכש ,איה תודידבה קר .הגאדה-דסוח רכינ העונת לכמ .יתמא,ד ובצמב 

.ונתרבחב עשעתשהל ידכ ,הלק ,דעש דוע ונתוא בכעל אלא ןיוכתנ אל ילואו 

לא ביבחה רוציה תא ףסואו ףוסבל שפנ-זוע אלמתמ יתייה אל םא ,עדוי ימ 

וב קסעתמ ליחתהו בלבלכה לע רתויב חמשש ,רחאמ גוז ,דעש התואב רבע אלול ,יתיב 
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!םכיפ בקעי 

אלל בל-רסוממ ונתוא הליצהש ,וז הבוט תונמדזהב ונשמתשה .הבורמ תולעפתה ךותמ 

םייח תובסנ" יאדוב ןיא הז גוזלש ,הוקתב ונמצע תא ונלדיש .קמחתהל ונרהמו ,תילכת 

.ותרוק-לצ תחת והפסאי יאדוו ,"תובכעמ 

גאודו רצימ יתייה בר ןמזו ,תומולחב ץצורתמ בלבלכה היה הליל ותוא לכ ךא 

אלו ותיב לא ו,הפסא רחאמ גוז ותואש ,יתעדי וליא חמש יתייה המכ .הלילה תכשחב דבאש 

.ויתובזכא לע הבזכא ףיסוה 

אלא וניא אוהו ,הז ןטק תיב-ילבךב םג יתוא קיסעמ הלא םימיבש ,יל וחלסתו 

.יתרבחב הלק העש תולבל אלא ןיוכתנ אלש ,חדבמ דוצי 

ג 

ץיקהבו םולחב 
םנוזח ןיא םג םא ,םמסק לדח אל ,ולדח אל תודליה ימי זאמ !הפועתה תומולח 

םג הניפרת ,םייח יביתנמ ףעינ יכ ...הליל הליל טעמכ ונתוא ושיערהש ,זאכ ץרפנ 

.טעמכ ירותסמ ,רזומ ,שדח םסק הזיאב ואבו םעפ ונודקפי יכ לבא ,םולחבש הפועתה יפנכ 

.לילכ ורכז ףדנתה אל דועב ,הזכ םולח יריישמ והשמ םושרא 

אכדמ ,שעור ,ףופצ ןומה ךותמ .עצמאה ןמ ליחתמ רבדה ,םולח לכב ומכ 

,םיפנכ יתשכ יפכ תא םואתפ שרופ ינא ,למשח-יגלפ הלוכ תפצומ ריע לש הבוחרב 

ועגפי אמש ששוח ,םישנא ישאר ינפ לע שממ סט ינא הלחת .ימוקממ תחא תבב רקענו 

,תוגג ,תונליא ינפ לע ףצו םמורתמו ףיסומ ינא םיטעמ םיצמאמב םלואו ,םהב ילגד 

קמוע הזיא ךותל ךשמב — קחש לש ונורדמב יולת ,םודא חרי לומל תויסנכ-ילדגמ 

.םימורמל לפונ :ראומ ,הומת 

קר .אלפ לכ ן י א הפועתה םצעב יכ — ,אילפמש המו ,דימ וחכשנ הטמל םישנאה 

,יפוגמ דבוכ לכ לטינ וליאכ ,ימד יטהר לכ תא ,יבל לכ תא האלממ הלודג תולקש הז 

ףע ינא התע — רבדה ףום-ףוס שחרתמ התע ,ןכ-יפ-לע-ףא ,יכ ,עדוי ינאש :הז דועו 

.יתוליל תונויזח לכ ורתח וילאש רבדה היהו םק .תמאב 

יתיאר ותואש ,אלפומ ףונ הזיאל טעמ טעמ רדוחו ,םדרנ םלוע ינפ לע סט ינא 

.שדח ולוכ הארנ אוה — ןכ-יפ-לע-ףאו ,ישפנ רתסב רומש אוהו ,םעפ 

ןינב ,םינבא-תיב ןיחבמ ינא ,םיילולפא םיפכ יוגחל ,םירהזומ םירה ימורמל דבעמ 

,ולצו ץיצ — םידדוב םיחישו םיציצ םשו הפ .לחלחכ ,ףוקש ןג — ויקמעמבו ,קיתע 

גרא ךותמ המיהדמ תוריהבב םירייטצמ ,בהזה-עקדק ךותמ םיטלוב םהו ,ולצו חיזע 

.ןבול-יצר עורז ולוכ אוהו ,תונליא ידדז ךותמ ריאמ לתוכ לא תדמצנ יניע .םימודמד 

ךבושב ,םישביה ,םימדמדאה אשדה ילועבגב ,הלא ןבול יעטקב זכרתה םלועה םולש לכ 

ויתיארש ,ינומדק רהוז ,חרי ןוגי ףפוח לכה לעו .תוריחשמה ויתובודאבד ויצח ראומה 

.יתייה םרטב — ימצע תא יתרכה םרטב םעפ 

תחתמ עמוש ינאו ,שטשטימ ראומה ףונה .םילודג םיעוגעג יתוא םיפיצמ םואתפו 

לכ םסחנ הנהו ,רבשהל בשוחה יבל יכב ,ילש יכב יכ הז ןיאו — ךשוממ ,לודג יכב 

.ררועתהל םא יתלב — ,עוקשל םא יתלב ךרד ןיאו ,ינפל בחרמ 
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ויח היתואצותש ,הסיט — 'תרחא הסיט לע רקובה-ןותעב ארוק ינא ירדועתהבו 

...םיסורה םיתב ךכו ךכ ,םיעוצפ ךכו ךכ ,םיללח ךכו ךכ 

ד 

תורחואמ תוינלכ 

הנטק הדע ,ברש יבורח םיחמצ לש הרופא הביבס ךותב ,רדגה לצב יתילג רקובה 

וכסנו ,תונטק תובהלשב וכפתשה ,וקיהבה ,רקובה חורל ורפרפ ןה .תומידאמ תוינלכ לש 

ברשה ימיב םייקתהל הלא ךור-יציצ וחילצה ךיא .ןביבסמש השימכה לע תיביבא תולק 

,אוה אלפ ןכא ד םהמ םיתעבש םימוצע םיחמצ םלאמשמו םנימימ ופרשש ,םיפוכתה 

.םיחרפבש םינידעה אקוד םהייח חיל לע ורמשי םרהו ןברוח ימי רחאל יכ 

,רפאה תבוזעכ חורפלו םידאהל ןהל וכתחנ רשא םימיה םה םיטעמ יכ ,יתעדי 

חורב ורפרפ ןה .זולעל ,רפרפל ,חורפל תע יכ ,תועדוי ןה .רבד תועדוי ןניא ןה ךא 

הנושארב יניעל ולגתנשכ ,םיבר םיביבא ינפל והועיתפה רשאכ ,בלה תא ועיתפהו רקובה 

,םרכ לכ לצבו הדש לכ תאפב ,ןורמושה ירהבו וחירי תוברעב ,לילגהו הדוהי יליבשב 

.והומכ דוע .דיה אל רשא רשוא תותואכ 

ד התע דעו זאמ ונילע ופכת רשא ברשה ילג לכב ןויזמ והשלכ ערגנ םאה — ,םנמאו 

ה 

בולוקוס לע םיעטק 
םינומשה ותדלוה םויל א 

תודמ םהב ותוארב ,ןורשכה ןוחצנו חורה תרובג לע ,חוכה ישנא לע חמשש המכ 

דגנ סירת ושמשו ,תורודה לכב תידוהיה תראפתה תא ומייקש תודמ — ןדוסיב לארשי 

אלא עיגה אל תיתמא שפנ-תומימחל :וטיגה ידוהיב וקרזנש ןורויחה דגנו תושילקה 

תיבבל ,רתוי הקומע התשענ המיענה ןאכ .םיקידצ לש םחבשב רפיסש העשב 

.ותלכי םורמל ט י ר ט ר ו פ ה תונמאב םג עיגה ןאכ .ויתורוש לכ תא הקשה דואו 'רתוי 

.דונעה ילודג ,סלארשיכ ,סורצל רוסיפורפכ ,לפייווצכ םישנא לש םהינפ ירתסלק 

לכ איש גשוה ןאכ : םלועה בחרמ ןאכש ריכה וליאכ ,רחא םסקב ול ומסק ,הרהטהו 

.הינפב םילטב םידחאה חורה תונורשכ לכו ,םדאבש תראפתה 

,ןמזה תוכופהת ינפב דומעי םא אוה קפס םורצל לש "תודהיה רסומ" דפסה — ןכ 

טטר דימת אלמי ,ורבחמל ןאכ שידקה בולוקוסש םיטעמה םיפדה תא ארקיש ימ לבא 

היה האנ םנמא !ךרב ערכ המ ינפל הנה !בולוקוס היה הז הנה :ןכבו .השודק לש 

,"ליגרה רדגמ תאצוי תלכת ןהמ הפקשנ"ש ויניעב ,ותמוק רשויב ,ופוג ןסוחב שיאה 

לע ,וילויט לע שפנ-תואתב דפסמ הכוליהמ ,ותוינוציחמ םג תולעפתה אלמ בולוקוסו 

ידיל לבא ,םיקמעבו םירהב ףסאש הדש-יחמצ םיאלמה ויטוקליו ויתוסיפחו ויסיכ 

הז ןסוחמ ףוגב ,וז המוק ןויבחב"ש :רקיעה לע ורפסב אלא עיגמ וניא םדא-תוממוד 

ולשמ ןתנ ,ןתנו ןתנ וימי לכ"ש .ועידוהב !"קידצ תמשנ ,תידוהיבש תידוהי .דמשנ הנכש 

היתוחוכמ הלעמל ןרזפו ןבדנ וימי לכ היהש — ,"םידחא לשמ טעמ ןתנ ,דאמ הברה 

.ולש "תודהיה רסומ"ב בותכש הממ רתויו בותכש המ םישגהו קדצ תושעל שש 
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תא וריאה /'םישיא" קדה סרטנוקה ידיל אבשכ ,םיבר םימי ינפל דוע ,ינא רכוזו 

אלו היפרגויב אל תאז .דתיה אל .םלארשי ףסויל ושדקוהש ,םיפדה רתויב יבל תאו יניע 

ןימ — תומשרתה ,החיש-יעטק ,רייצה םע השיגפ — רקיעב אלא ,הליגר ןמא-תכדעה 

ץיוצמ רויצב חקל המ .תמלשומו תרמגומ הנומת לכ דגנכ לוקשה ,הנומתל ףוטח טוטרש 

התוא םא יכ ,"דויצה ןפוא" לעו דויצה לע ןאכ רבודיש המ אל יאדו ז יבל תא הז 

,יח םדא לע הדגא-דופס — !יבבל רומוה אלמ ןונגסב רפסל האלפנה תונמאה 

רפסל ;תוחדבמ ןניאשו תוחדבמ תורמא — ויפ-תוטילפ לעו ותיב הארמ לעו והארמ לע 

הגשה .יניעב ופסאנ תועמד ,הנטקה הסמה תא יארקבו יבושב ,תעכ םגש ,הזכ ןפואב 

לכ רחאלש ,ול .דתיה וזכ ןיע-תעיבטו .ורהטמו םדא םותמ רפסמל ול התיה וזכ הלענ 

ןואיזומב םויכ תאצמנ ,רתויב תונייוצמה ןמ ,תחא) יתיארש סלארשי לש ומצע-תונומת 

לע ךלהמה ,שישיה רייצה לש הריעזה תומדה התוא ינורכזב הקוקח — (ביבא-לת לש 

סדהמ והארש ימו "המא ודדניליצ עבוכו המא אוה" ,ןגניביחשב 'יביבאה םיה תפש 

,"תירבע למיג ןימכ תינבת וזיא תעעונתמ"ש ,ול המדב ,ולקמ לע ןעשנ לוחה ךותב 

וליאכ ,שיאה לש וידעצל ןה תומדוק הטמה לש ויתוביחתו" .התנעשמ ידחא תררגנה 

."וירחא תוכורכה תועיספה ליבשב ךרדה תא הטמה ללס 

רייצה תיבל סנכב חרואהשכ ,רתוי תימינפ תישענ וז היארו ןמא לש היאר ירה 

,"ה ו צ מ ה ךותל ס נ כ נ" — ,"ס ל א ר ש י ףקומ" ומצע תא האוד אוה דחא עגרבו 

ןקזה תומד .רומוהה לע תרבוג קידצ ותואמ תולעפתהה ןאכ ...הכוס ךותל סנכנש ימכ 

אלו תונטק אל ןהב ויאש םיביע" אלא האור וניא אוהו ןנובתמה תא םיעלוב ושפנ ויזו 

םיניע לש גוז .רועיש ןיאל תוחקפ םגו הרהטו תוממוד ,ךורו תוריהב אלא ,תוימומקע 

הז ןיא ,אל ..."םיפקשמה תיכוכזל דעבמ תוריאמ תוירלקפסא יתש — םילגלג ינשכ 

טעמכו ול דוה רדהנה שארה" ."בוחרב התע הז תעגפש ףופכהו ירורעזה דמגה" דוע 

!יפויהו רואה רוקמ אוה הנה ."ונלש יאשישק ןנברמ דחא לש שאר — ול הבוג םג 

הביאש תידוהי תוימצע ,ידוהי ןח ריכה .ןקז בא לש הביבחה ותומד דייצב ריכה אוה 

הדקמ ול אוהש המ ונממ קלתסמשכ ,ועבט ירחא ךלוה ידוהיהשכו" .המצעל תשחכתמ 

"!םידוהיה םינקזהו םידליה ךכ לכ םה םיפי ךכיפלו 'הפי אוה זא — סומינו שובל ,ץוחו 
 *

החנ אל םרצוי לש ותעדש ,הלגמ התא ,"םישיא"ה תאירקב גילפמ התאש לככ 

תתמ הביא םדא ןח לבא ,דובג תויהל איה הרתי תוכז .האנה םדאה ןמ אלא םצעב 

ידוהי לע חמש אוהשמ רתוי האנ ידוהי לע חמש אוהש ,הארב םימעפ .איה ףא הנטק 

בגא םג םא יכ ,לצרה לע ורבדב קר אל ,תולדגה םע ההזמ אוה םדאה ןח תא .לודג 

תיליצא השאב ושבלתנש רהוטהו דסחה לע הידוה ףעור וטע .ואניטר םא לש הרואית 

.הקומעה התושונא לכב דיחיה הנב לש יגרטה ותומ דחאל הונרכהש ,וז ןח-תבוטו 

."בוט גזמ" :היה ובלב הקחתהש םשורה" ,סיורטש רקסוא םע ותשיגפ לע ורפסב 

היהש חכשי אל ,שיאה תא ורכזב .ויניעב תולעמה לכ לילכ אוה "בוט גזמ"ש ,הארנו 

."עיקרה רהוטכ תורוהטו החונמ תוקיפמ םיניע"ו 'ךז חצמ" ,"םימיענ םינפ" לעב 
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'תיטתסא תשגדה םתס ןאכ הביא ,םליעב ותוארל רשואש םדאה ןח לע וז הידוה 

םיאלממה ,ןיעה-תורצו םוטמטהו םומעשהו רועיכה ןמ ץוחש ,תיתמא בל תחמש םא יכ 

לטינ היה םה אלמלאש ,תראפת-ישנא המחנלו היחמל לא ונל ריאשה ,הז םלוע לש וללח 

.ןיטולחל ונתיוה לש המעט 
 #

דדבדב .המימתה תידוהיה הגשהה ןמ הברה ,תוירטנמלאה ןמ הברה וז הגשהב ,ןכ 

שמישש ,לאבברבא קחצי ןוד ימימש" ,חורה תוממורתה ידיל אב אוה ,םיודטש דקס1א לע 

החלש רשא ,יזנכשא קחצי םכחה ימימ"ו ,"לופאינב ריצ רותב דרפס תולג ירחא 

ידוהי שיא ןהיכ אל ,תדחוימ תוחילשב היצנוול הרשע עבשה האמב המרגות תלשממ 

לודג וניא הז לודגו רשש ,תצק רעטצמ םנמא אוה ."הזה םויה דע תאזה הרשמב 

הקספ אלש ,המחנה ..."ידוהי אוה הזכ שיאש יד" — לבא — ול ומדקש הלאכ הרותב 

תולעפתה תאז ןיא ,םרב 5 הרואכל תלבגומ הגשה .לארשימ תראפת הקספ אלו הלודג 

,המוחב התשענש הצרפה לע ליכשמה תחמש אלא ,לרוגב היכזמ ,תינוציח החלצהמ 

.חתפנש בחרמה לע 

תוילנימוביפה ןמ :ומצע אלפמ ,ומצעמ םג תולעפתהה ןמ היה הז לכבש רשפא 

תחדב תינלופ הרייעמ אציש ידוהיה רענב ,ומצע בולוקוסב ,וב השבלתהש תידוהיה 

ותולעב שובכ דחא שובכ שבכו תורדגה לכ תא די םפאב ץרפו תוידגא תועיספ עספו 

הידוהיו הרייעה התוא לא ורובטב דוע רושק היה רהה תגספ לע ודמעבו — ,הלעמ-הלעמ 

םיקבד םיצימאה .חוכשל דימת םיחונ יפואה יטועמ .ןמאנ םדל ןמיס הז ףאו .היתוגשהו 

.םינושאר םימי ישחר םירקי תורצואכ םירמוש ,םתודלי תמדאב 

 #

בוד תא ,ןבומכ ,הב אצומ התא .הנוגינבו הנימב תדחוימ איה "םישיא"ה ןושל 

םימעפ — רתוי תימניד ,רתוי תיעבט איה ןאכ לבא .ללכב בולוקוס ןושל לש היתולוגס 

,הדשה בשעכ חמוצ הבינ .ולש הליגרה תיטסיצילבופה הזורפב רשאמ רתוי "תיסדנוק" םג 

תידימת תוקנדזה וזיאב — .םיצנצנמ ,םיפלחתמ םיעבצ-יעבצב ,הזילע היבוברעב ונחש 

ברקל תלוכיב :םילקאל םילקאמ ,ןויבצל ןויבצמ הציפקב ?תמכוחמ תוניתמ לש הדצב 

ותוא לש וחוכב תומוהת לע םירשג רושגל ,הרואכל גוודזמ וניאש המ גווזל ,םיקוחר 

בטוחמ יפלקה ובינש ,םעה-דחאל דוגינב .וינפל רוצעמ ןיאש ,ומצעב חוטבו זילע בצק 

ףדורה ןמשידפל ,אסיג ךדיאמ ,דוגינבו ,תעמשמו תוירחאו תוריהז רמוא ולוכו קייודמו 

זמורמ וניאש ףוריצ ףרצל זיעמ וניאו זיעמה ,דודמה בצקה רחאו ןחה רחא דימת 

יארקמ חסונ לש אלפומ ףוריצ :הזילעה הינומרה,ה-יא ןאכ ונל תמסוק — תורוקמב 

רסוחב ותויעבטש ,רובד לש ולוק תב — ,יזנכשאו ידרפס ,יליכשמו ינבר ,ידגאו 

םינשב תורשע קוסע היהש ,בולוקוס .היצנדרוקנוקל המאתה רסוחבו המאתהב ,תונדפק 

היצנדרוקנוק ומצעב היה ,תונונגסה לכו תואחסונה לכ תללוכה היצנדרוקנוק לש הרוביחב 

.ונורכז תספוקב םיחנומ ויה םיפדרנה םייוטבהו םיפדרנה תומשה לכו ,הומכ ןיאמ האלמ 

תושידגה .םלועמ ונושלב םומע היה אל ,רועיש ןיאל ינושל רשוע םומע ותויה לכב לבא 
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לש — ,רומוה לש ,תונומת לש עפש ךותמ ולצא האב ,תיסלק ,דדמ הניאש ,יוטבבש 

תא ןווכל שיש ,דחא עמוש אל וינפל האר וליאכ אוה .חדבל ןוצרו ריבסהל ןואמצ 

תויוברתו תודמעמו תומוקמ ינב ,םיעמוש לש ץוביק םא יכ 'ודבל ול וביב בצק 

הטילקה ןפואב ללכ ומצע אוהו ליאוה ,ומצעל אלא ןיוכתנ אל ילואו .םינוש םינמזו 

,ששח ךותמ ,יוטב לש תורשפא םוש לע רתיו אל אוה .הלא לכ תא הרבסהה ןפואבו 

ךותמ וקניש ,יוטב-ינועמו יוטב-ילמע תודוד ידפ ,ינושל ןווג-ןב וא ןווג אכדי אמש 

לע המתוח תא העיבטה תחא לכש תונוש תרוסמ תובכש ךותמ ,תימצע םלוע תרכה 

ןונגסב עבט םא יכ ,ידיחיה בינה תא ,םעה-דחאכ ,שקב אל ךכיפל .תידוהיה שפנה 

תוצצונה"ש ,'•'תופוקתה ןיב" לש ןונגס ,המ-תורקפה לש ,תובחר לש םתוח הז ינועבצ 

תוינויחה תא ףידעה ןונגסבש ילמרופ קויד לכ לע .דחא םלתב וב תולוע "תולבונהו 

לש םימחה רומוהה יעבצ ,םייח תיחולחל ןושל יאלטב םג םימעפל האר !העבהבש 

.תיממע תובבותשה 

לש יתניגנה ףוריצהש ,ןוחטבה חנוה (ןמשירפ לש ונונגסבכ) ונונגס דוסיב 

היה ויתוגשהב .דדובה טפשמה אל ףא ,תדדובה הלמה אלו טלקנה אוה םיטפשמה 

אל ,ורוד ינב בירכ ,לבא .םעה-דחאמ ,רתוי ינרדומ וליפאו ,רתוי יפוריא קפס ילב 

,תוכלה עובקל ץפח םעה-דחא .הנורחא הרדגהל ,בינה תעיבטל והומכ רשכוה 

אל ויגשומ תולילצב .עזעזל ,ריבסהל ,קיתמהל ץפח אוהו ,םיקייודמ םיגשומ תונקהל 

הילע ףידעה םג אוהו ,הנשמה ןושל םוצמצמ היה אל וחור ףועמב לבא .םעה-דחאמ לפנ 

.תורוד-תבר ,םינפ-תבר ,תעפוש ,"תפדרנ ןושל"בש תויחה תא 
 *

,(קילאיב לע הסמב םאיבהש) ןוםנו'זד-ןב ירבד תא וילע ץילמהל רשפא 

זורח לכ אלא ,םיטעומה וא םיברה ,םיזורחה לש םמוכס קר אל הבוט המיאופבש" 

רמגב תונומתהו תונויערה עפש אל ולא תוסמב ףא ."המצעל הבוט המיאופ עבוק דדוב 

ןתינו הדקי תכתמ ליטמכ קיהבמ ומצע יגפב דחוימ עטק לכ םא יכ ,דבלב ןהיפוריצ 

,יוטב לש ,הסיפת לש תופירח ,בל-תניגנ וב ועקשוה ךכ ידכ דע :ומצע ינפב ךרעהל 

.חור-ראש לש 

תונויסנ הברהב םג הסנתנשו וייחב הבוט הברה הארש םדא ,העד-בחדו ןיע-בוט 

אצמש םוקמב הפדות-תומוקמל הנפנ אל .הדצל — הלודג אצמש םוקמ לכב עירכה ,םירמ 

:הנורחאה הפוקתה לש ואדרונ לע ורבדב ,ותמכחב עיבהש המ אוה אלה .הדמח-תויכש 

םירמואש ,םיטושל יאנג. אלא !הירגיס וב קילדהל רשפא יאש ,בכוכל יאנג ןיא" 

וסחיו ותמכח תיצמת הנתינ ילוא הז האנ םגתפב ..."בכוכה לש ושאב הירגיס קילדהל 

.םילודג םישנאל 
 #

.ומצע תומד תא םג םא יכ ,דבלב םירחא לש תויומד אל בולוקוס דצ "םישיא"ב 

ידיל ןאכ האב המלש םלוע-תכרעמ .הלא םילעב םירורצ ויגיגה בטימו ויתודמ בטימ 

םרואית בגא ןאכ רמאנש המ יפל .הלוכ ותריציבש רתויב אלמה יוליגה ילוא — ,יוליג 
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םייח-תרותו הריצי-תרות ףרצל ןתינ ,ורוא אולמב בתוכה תא תואדל ןתינ ,םירחא לש 

ןיוכתמב אלש השענ ,ןיוכתמב אלש ןמא ןאכ השענש םשכ .ןהב לכ רסחי אלו ,ולש 

,יארע ירבדכ וארנו וירמאמ יפלאב המעטהב ורמאנש םירבד .תועדדדגוהו ןקיטתמא םג 

.בגא-ךרד אלא ורמאנ אל ןאכ אקודש יפ-לע-ףא ,תדחואמ םלוע-תסיפתל ןאכ ופרטצנ 

לש תואלמ ידיל םיאב םתבשחמ בטימו םנוזח בטימש םירצויה םתוא םע הנמנ בולוקוס 

..."בגא ךרד" םידמאנ םהשכ אקוד יוטב 

םישמשמ םה רשאב ,םלוכ ופסאישכל "םישיא"ה ,וז הניחבמ ,ועבקי דחוימ אשונ 

.םהילעב לש טופישה ןפואו הטילקה ןפואו היארה ןפואל רתויב היקנה הירלקפסא 

לכב ןייצל אלש רשפא-יא לבא .םלש יוצימ הז םוצע ןכות תוצמל םוקמה ןאכ אל 

םילודגה םיעוגעגה תא — םתוא היחמה תידוהיה ,תישדשה הסיפתה תא הלאה םירויצה 

העפשה ידי-לע םקענ אלו םגפנ אלש ,יתמא ילארשי ןויבצב הלגתמש המ לכ לע 

,ידוהיה ירוקמה ןקוידל רייצה לש ושפנ ןוילכ תא ןאכ שח התא .ץוחה ןמ תיתוכאלמ 

ילדחב ,םיללצב ותליחב תא שח התאש םשכ ,ימואלו יטיתסא ןואמצ — ,י ע ב ט ה ותל 

.ןהל ןויבצ אלו יפוא אלש ,תוקוחמו תוקוחש תורוצב ,תומד 

הטילבו םהל דוהש אלא ,דבלב המואבש םיזעה אל ויניעב ויה "הרוצ-ישנא" לבא 

,ריכה אוה .ץק ןיא תונחצנ ךותמ ,תואנק ךותמ יעזגה םווצ תא םימייקמ םהו םהל 

תא םישועה ,בל עפש ךותמ םינדתוה ,םינטשפהו םינתונעה לש םתודיחיב םג ,רומאכ 

ורקיש םשכ ,הרוצעה ,הרשיה םתיוהב ול ודקי םהו ,תורירמו תוריהי ץמש ילב םתוחילש 

.םלועל הולש ועדי אלו ,שפנ תקוצמו שפנ ןובער ךותמ םימהונה ול 

תונחתה םג ריקוהל עדי ,תינוציקה הדמה תאו תואנקה תא בהא אלש ,אוה 

לכל חמשו ,הנטק הביאו הנטק תורירמ ובל לכב אנש לבא ,תולודגל האנקו תורירמו 

ןיעב ,הלמחבו הבהאב רייצ םתוא .םייח-ישודקו םלוע-יונע לש םינפ-רואמו בל-בוט 

,םייחה לש תלוספה תופלק םהילעמ וריסהש ,לארשי ינקז תא בהא .אלמ בלבו תכייחמ 

ךמא ,ףוסוליפ ,ןואג הז היה םא ,איה תחאו .היקנ המשנ תיצמת אלא םהב הראשנ אלו 

וניע רואב ןנוח םלוכ תא — חכשנ םכח-דימלתו עונצ בר וא םסרופמ רוסיפורפ ,לודג 

.ושפנב םירומש ויהש ךורה ןמו עפשה ןמ םהל קלחו 
 #

רודיס םשל םילשוריבו ביבא-לתב ,םידפסה םוסרפ םע ,דחי םינמדזמ ונייהשכ 

,ונצפח .רפס לכ לש דחוימה ונויבצ לע תוכורא םינד ונייה ,"םישיא"ה ירפסל תינכת 

תומילשמ ,תובלושמ הנייהת דחא לכ לש ויתויומדש ונדפקהו ,יערא סוניכ הז היהי אלש 

םיקרפ םיארוק ונאשכ ,וישכע לבא .שקובמה גשוה .דדמ וזיאב .וז תא וז תואלממו 

ןאכ םיניכשמה םה םיינוציחה םינמיסה אלש ונל רורב ,םינוש םירפס ךותמ םינוש 

תומד לכ לש המוקמ תעיבק לע הדפקהה .תחאה היארה ,דחאה ןונגסה םא יכ ,הינומרה 

םה םלוכ :תחא הביטחל םיפרטצמ ויה "םישיא"ה םוקמ יונשב םג .תרתוימ .דתיה 

.לאדשי-לרוגלו לארשי-תודמל םילמס םישמשמ 
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ןילביר לאוי זןםוי תאמ 

תומישרמ ."תוררונש"ב אלא קסע אל "ןשיה בושיה"ש םירבדה ומזוה דבב הז 

,הפוקת התוא לש םיבוש םירפסב םיאצומ ונאש הבאלמ ילעבו םינמוא לש תובוראה 

קד אל הכמת איה ףא "הקולח"הו .זא םג "לטב ךלוה" היה ךרעב ןטק קלחש תודיעמ 

ובושיב םיקסוע תודמעמ לש סרוציבלו םמויקל םג העייס םא יכ 'דבלב "םלוע ילבמ"ב 
לש םהיתוינכת לע ונימי דע וראשנש תונוש תודועת תודיעמ רחא דצמ .םלוע לש 
רחסמל ,הכאלמלו השעמה תשורחל עגונה לכב ,םהיתופיאשו אוהה דודה יגיהנמ 

ירה ,"הלעמ לש םילשורי" התיה םתבמ לכש הלאכ ויה םנמא םאו .המדאה תדובעלו 

םהב ,םיגלפומ םינקז ,ץראל ולע בורקמ םישדחה הלאמ אקוד לודגה םבורב הלא ויה 

לע ,דתיה םתכימתש ,םיטושפ םידוהי םג ףאו םימכח ידימלת םירחוסו םינואגו םיבבר 

ובורו ,לארשי תיב ןומה לככ םייח ישנא ויה ,הילודגו ץראה ידילי ,"ןויצ בשוי" .הלוגה 

םות םע רתויו רתוי תררבתמו תכלוה וז הדבוע .הכב וא הכב די חלשמב קסע לודגה 

.תדחוימ הביטחכ הלבו ךלוהה "ןשיה בושיה" ותוא 

תוריציל עגונש המב איהו ,בלה ןמ תחא תועט דוע איצוהל ךרוצ שי ,םרב 
"היתובישי"מ האיצוה אל "לאדשי-ץרא"ש אוה לבוקמ ."ןשיה בושיה" לש חורה 
דפסמ תדמב דומנ םא םלואו ."םידפוס"ו "םימכח" הדימעה אלש — ,"הדות ינואג" 

םימסרופמ לש רפסמ תומש קר ןייצא .הברה ומיזגה הז ןינעב םגש אצמנ ,ןיסולכואה 

,"דמח הדש" לעב ינידמ והיקזח םייח 'ד :תדחוימ הכרעהל םייוארה םינורחאה תורודהמ 

לואש בקעי 'ר ,הרשע שלש ןב ותויהב הכימס ןאכ לבקו 1833 תנשב םילשוריב דלונש 

.הלכשהל עגונב ןידה אוהו .םידיחי םה ןיאו .1817 ינויל ןושארב תפצב דלונש ,רשילא 

הדוהי"ב ,לידב לש ךונבל"ב לחה ,ןטקה ץמקל בל םישב ,טעמ אל בושיה םרת הזב םג 

"ץנול תוחול"ב הלכו ןיקמורפ לשו קב לש "תלצבח"ב ,ןומולס לש "םילשוריו 
ד"ירהו ןילבד י"דה ,ןומולס ט"ידה לש הקיטסיצילבופה .ץבעי-יפסאמו ולש "םילשורי"הו 

עגונש המב .היסורב םרוד ינב םירפוסה לש הקיטסיצילבופה ןמ תלפונ הניא ןיקמורפ 
לעב ל"ז ץיברוה באז לארשי 'ר תא ,ל"ז ץנול השמ םהרבא 'ר תא ריכזהל יד ,עדמל 

,תועבטמה רקוח ל"ז ילאפד לאומש 'ר תא ,"אירוסו לארשי ץראל הידפולקיצנאה" 

ילשמ" לעב ,קהבומ יחרזמ רקוח ,הדוהי לאקזחי קחצי 'ד תא — םיבוט םייחל ולדביו 

.תויצנדרוקנוקה לעב יקסבוסוק םייח עשוהי 'ר תא ,"יברעמה לתוכ"הו "ברע 

רייתהו רקוחל ,םהבש םידחוימה דחאל ןויצ דימעהל הסנא ונינפלש רמאמב 

,הנורחאה האמב לארשי-ץדאב לארשיל ומקש םימכחב ןושארה ,יולה ריפס בקעי 'ד 

לש םהיתועסמ ידואתמ התוחפ אל הלעמב םידמוע "ריפס ןבא" ורפסב ויעסמ ירואתש 

.גרובשנגדמ היחתפ יברו הלידוטמ ןימינב 'ר 

א 

אנימשא הרייעב דלונ אוה םלואו ,2הינמורמ אוה 1ריפס תחפשמ לש האצומ 

היה "יולה ןתנ יבר לבוקמה קידצה 'גה ברה" ויבא .ב"פקת תנשב אנליו זוחמב רשא 
.לאדשי-ץראל וירוה והואיבה ,םישדח העבשו םינש רשע ןב ותויהב .3הרייע התואב ב"וש 

התיהש ,4תפצב הליחת ובשיתהו ,ג"צקת תנש הבר אנעשוהב לארשי-ץראל ועיגה םה 

םשארבש ,א"רגה ידימלתמ םישורפה לש הזל םג םא יכ םידיסחה בושיל קד אל זכרמ זא 

.רמאמה לש ופוסב ולוכ הנאבת תורעהה * 
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דחא דצמ רבדל םדג .5"ןחלושה תאפ" לעב בולקשמ לארשי יבר א"רגה דימלת דמע 
היה ,ינש דצמ .הדוהימ תוקוחרו לילגל תוכומסה ,תוריב לש וא וכע לש הלמנ 
המדאה תודיער ,ןמזל ןמזמ םש וצרפש תולחמה תודמל ,דחוימ הכישמ חוכ םג תפצל 
זכרממ הקוחד התויהב ,לילגב וצרפש תודירמהו םילובלבה םגו ,"שערה" ,תוחיכשה 

ורצונ ובש םוקמ ,דבלב לילגה תריב .דתיה אל תפצ .םיזורדה בושיל הבורקו ןוטלשה 

,השעמל הכלההו הלבקה תריצי םוקמ םג םא יכ ,םינפל ימלשוריה דומלתהו הנשמה 

םיאנתה תפוקת ןמל םישודק תורבק םיעורז הביבסה יבחר לכ .הנש תואמ שלש ינפל 

.וירוגו י"דאהו ודאק ףסוי יבר תפוקתמ םידרפסה תילע תפוקת דעו םיארומאהו 

הנש הרבע אל .םישורפה לש םדוסימ םילועה ןיב ונמנ ריפס בקעי יבר ידוה 

.ומא םג וילע התמ ,ותולבא תנש התלכ ךאו .תמ דיפס לש ויבאו 'ץראל םתולע םוימ 
הנש התואב דוע םלואו .וב ולפט ,ךרה םותיה לש ויתונורשכב וריכהש ,תפצ ינבר 

דמחומ ירצמה לשומב ודרמ םירעהו םירפכה ייברע .תפצב תומוהמה וצרפ ,(ה"צקת) 
.הלא תומוהממ לבסל םינושאר ויה םידוהיהו ,הירוסבו לארשי-ץראב םג זא טלשש ,ילע 

,ללשל ונל .דתיה ונשפנ ךאו ,םידרומה םיארפה דיב יבשלו הזבל ויה ונשוכרו ונתיוג" 

ברהו .ריעהמ יצחו העש ךלהמ ,ןותיז ןיע רפכל המהמתה ילב םיפחיו םימוריע ונחרבש 

.ולצב ויח ומע םיחדבנה לכו ,רפכה ךיש יניעב ןח אצמ 6ל"צז לארשי תראפת ןואגה 
םימת םויל הנטק םיפצר תגוע ונל ונתנ ןכ ירחאו ,המואמ לכ ונלכא אל םימי השלש 

ונדגנל ונשוכר .םידדושה ידיב תומ תמיאב םוי םיעברא המש ונבשיו .שפנה םויקל ךא 
,ונילעמ וטישפה ונידגב םג יכ ,הירעו םוריע ונוגיצהו ,ונייחב םג ונמאה אלו ,םירז ידיב 

םוי םיעברא דחא דע .ןולחו תלד םיבטק םיכפ וריאשה אל .ונתיבב רשא לכ וקירהו 

םירוסיב דמולמ .7"ותיבל שיא ונרזחו םידדומה וחירבהו ,םיזורדה םעמ ךלמה ליח ואב 

וידודנב םימיה תוברב ליעומל ול היהש המ ,8ותודלי דחשמ דוע ריפס בקעי אופיא היה 

ח"רב .םדא יארפ ןיב ,בושיה ןמ םדא לגר םש הכרד אל טעמכ רשא ,תוצראב םישקה 

תולעל יתפצה בושיב העונתה הליחתה איהה תעב יכ ,םילשוריל הלע ו"צקת לולא 
"שערה" דשא ירחא ,ןכ ירחאש הנשב דוע הרבג וז העונת .בושי םש םיקהלו םילשוריל 

םהירבק ואצמש ,םיללח םהב הברהו ,תפצב בושיב תומש השע ז"צקת תנשב עודיה 
ויה םיברש ,ט"צקת תנשב תפצב הצרפש הארונה הפגמה ידחא .ריעה תואושמ תחת 

ןכ ינפל רשא דועב ,רכינ השענ המושירו ,םילשוריב תיזנכשאה הדעה הלדג ,היללח 

.תידרפסה הדעה ךותב טעמכ העלבנ 

תא ,ךרעב הנש הרשע שמח ןב אוהו ,אשנ םילשוריל ותולע ירחא רצק ןמז 
לאדשי-ץראל הלע "ןהכה ןמלז המלש 'ד .9"תפצמ ל"ז ןהכה ןמלז המלש יבד םכחה" תב 

לארשי יבר .12תפצב םישורפה ללוכ ישארמ דחא היהו '11ד"סקת תנשב דוע ןיטקיטמ 

ללוכ "ןמאנ"כ םעפ ,ונמויב תודחא םימעפ ותוא ריכזמ ,שארב זא דמעש בולקשמ 
םיעבשה תנשב ללוכה ינינע רדסל םילשוריל ומע עסנש ,תפצב םישורפה םיזנכשא 

ריכזמ אוה דחא בתכמב .14אטשוקמ הקולחה ףסכ איבהל ר"דשכ םעפו ,"תיששה האמל 

יבר .15אטשוקל וכרדב ירטסואה לוסנוקה לצא וכעב רובצה תבוטל ותלועפ רבד לע 

תנשמ .ח"עקת תנשב אנליומ הקולחה ףסכ איבהל ר"דשכ םג וריכזמ בולקשמ לארשי 

המלש יבד ורבחו אוה ואיבה זא .אטשוקמ השביה ךרדב תוחילשב אטילמ בוש אב ז"פקת 

היסורו הירטסוא לוסנוקל אטיל ידוהי וחלשש רישו הכרבו הדות בתכמ םג אריפש ןמלז 
םילשוריל ןמלז המלש יבר הלע הארנכ ."םידוהיל בוט היהש ,וגפטק סוינוטנא דשל וכעב 

דיפס בקעי יבד לש ותומח אקלע םג .הריעצה ותב םע אקלע ותשאו אוה ,ונתח ירחא 
,17"םאל ול .דתיהו בל תמכח .דשא" התיהש ,החבשב רפסמ הנתחו ,תניוצמ השא התיה 
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השמ יברל תפצב דוע האשינש הדיחי תוחא דבלמ יכ ,ותודליב דוע םתיתנש ירחא 

.18לאוגו בורק לכ ץראב ול היה אל ןטרגמיוב 

אבו "רפוס םתח"ה ידימלתמו ןרהעממ היה הז השמ יבר ריפס י"רה לש וסיג 

היהו ,י"אב ןרגנוא תוללוכ שארב דמעו ,לודגה שערה ינפל ,הנש ב"כ ןב םילשוריל 

םינוציקה םיאנקה לע הנמנ אוה .19"שפנה תרהטו ףוגה תדהט הרהטבו השודקב יח" 
ומחלנו ,םצראב היצמרופירה תלחגב ווכנש ,29"רפוס םתח"ה ידימלת הירגנוה ילועמ 

אבשכ ,לקנרפ טסוגוא גיודולל םתעשב ודגנתהו ,םילשוריב הלכשהה חור לכ דגנ 

י"דה ןיבו וניב סחיה היה ,וז תואנק חור תורמל .21למל רפס תיב תא דסיל םילשוריל 
ץראל ותבהא תא סנ לע ריפס י"רה םירמ ,וילע בתכש דפסמ רמאמבו ,םיחא סחי ריפס 

ברע אל" ,םהילא אובל והושקבש ,ץראל ץוחב םירישע םיבורק ול ויהש ןייצמו ,לארשי 
להא" תסנכה תיב לש דסימה היה הז השמ יבד .22"ובצמ ביטיהל םהילא עוסנל ובל 

ריפס י"רה לש ותוחא ןב .23"רפוס םתח",ה ובר םש לע שדקמה תיב םוקמ תברקב "השמ 

דועו "דיגמה" דפוס ונמזב היהו ,תונורשכב ומא יחא ירחא ךלה ןטרגמיוב דוד 'ד 
המש לע .25"'ה תאריו המכח" ליח תשא .רתיה ,האל ,ריפס י"רה תשא .24םילשורימ 

םדדפה ירחא םילשוריב םיזנכשאה תדעל תורבקה הדש תקלח ןושארה שרגמה הנקנ 

,27הלעב תומ ירחא םינש שלש ח"מרת ןויס ח"כב םילשוריב הרטפנ איה .26םידרפסה ןמ 
ורמאמב .דחי הלכשההו הדותה לע ךניח וינב תא .תונב שלשו םינב ינש ול הדלי ותשא 

חלוש היה ,הפוריאב ריפס י"רה היהשכ יכ ,ץנול רפסמ 28"הנש םיעברא יגפל םילשורי" 

ינש םנמאו .דוסב םידחא ןיב םג םתוא םיציפמ ויה םהו ,וינבל ,הלכשה ידפס ןמזל ןמזמ 

ןכ ירחא ונמנ םהינשו ,"הלכשה"ב םג םא יכ ,הרותב קר אל םה םג ונייטצה וינב 
לש ונתוח םש לע ארקנ — ןתנ ןמלז יבר םהב לודגה .יזירפה "ןונבלה" ירפוס ןיב 
אוה .29המילשורי הנושאר הפק תנחט איבהש הז היה — דחי 'םג ויבאו ריפס י"רה 

.30(ןתנ ןמלז יולה) ן"זה תמיתחב "תובתכ" המכ "ןונבל,,ב םסרפו ןונש רפוס היה 
הפקה תילקל הפרשמב — ותדובעב קסעו ףרפרש לע בוחרב תיבה חתפ לצא בשי םויב" 

יפל .31"לידב לאיחי יבר וסיג לש "ןונבלה" ןותעל תושדח בתכ תולילבו — םיחירה םע 

םיתעל םגרתמ אוה יכ ,תיברעה הפשב םג ןיבה ךונבל"ל ויבתכממ ןודל רשפאש המ 

ינקזמ יתעמשש המ יפלו .םירצמ ץראב םג ררוגתה המ ןמז .תיברעה תונותעהמ םיעטק 

תדובעל הזוחא תינקל העונתה תנשב .ליגרה ןמ תאצוי הרובגב םג ןייטצה ,םילשורי 

,ןילביר ףסוי 'ר בר ץרמ ועיקשה םהבש םנוד םיפלא תעברא ךדעב ,וחיריב המדא 

ןמלז יבר .32םירבחה ןיב הז ונב םש םג הנמנ ,ומצעב דיפס י"רה םע ןהכה לכימ 'ר 

ידוהילו ,םייוגה ןיגק התיהש רצח ונייה ,"הקזח" וירחא ריאשהו ,33ויבא ינפ לע תמ ןתנ 

ידימ אלש הרידב רוכשל והשימל היה רוסאו ,םידוהיל ריכשהל תוכזה .דתיה הב קיזחמה 

יח בקעיל ם"דת תנשב ונב תומ ידחא ויבא דכמ תאזה הקזחה תא .34"קיזחמה" ידוהיה 

אוה ,ריפס יולה באז ןימינב 'ר םכחה ברה ינשה ונב םשל עודי דוחיב .35םיסנ רוכב 

תירבעה הפשב לודג יקב היה ןימינב 'ר ."ץראה" לעב עודיה דיפס והילא לש ויבא 

םג היה אוה .36דומלתב לודג ףירח היהש המ דבלמ ,ונמזב עודי ך"נת לעבו הקודקדו 

באז ןימינב) ה"זב תמיתחב בור יפ לע "ןונבל",דב ףתתשהו ,בושח יתורפס ןורשכ לעב 

תוביתכ תורבוחמו ך"נתהמ םיקיתע די יבתכ" ורקבב יכ דפסמ ריפס י"רה .37(יולה 
וריקי ונב רזעל ול היה ,ויתועסמב ףסא רשא םיקודקדו תוכדעממו תורוסממ תומישרו 

באז ןימינב 'ר .38"ריאי ורנ ריפס יולה באז ןימינב ריעצה ךרבאה הלענה ןונשה ברה 
ןכ ירחא .םילשוריב "םייח ץע" הרות דומלתב םירוחב דמלמכ עודי ןמז םג שמיש 
בורק ,39םידוהיה בוחרב תונח ול דכש ןכ ירחאו ותיבב רחס םדוקמ .גירא רחוסל ,דיה 
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."הברוח"ב תסנכה יתב דחאב םירועיש זא םג דוע דיגמ היהו ,דיסחה הדוהי 'ר תברוחל 

לאיחי 'ר עודיה םכחה היה דחאה ונתוח .םיעודי םישנאל ואשנ ריפס י"דה תונב םג 

ןכ ירחאו ,(ג"כרת) תחא הגש םילשוריב הליחת "ןונבל"ה תא ךרעש הז ,ודוה דילי ,לידב 

םילעפ ברו ירובצ ןקסע ,לדוג והילא 'ר היה ינשה ונתח .הצנגמב ףוסבלו זירפב 
ליח תשא .דתיה ריפס י"רה תב עביוט ,והילא 'ר תשא םג .יאלקחה בושיבו םילשוריב 

תדע יריקימ ךורב לאומש םכחה ברה היה ישילשה ונתח .40הלעבל הברה הרזעו 

.41םילשוריב ןימוי תקיתעו תסחוימ החפשמל ןבו םידרפסה 
ב 

םמתוח ועיבטהש ,א"רגה ידימלת לש םתטיש יפ לע היה ריפס י"דה לש וכוניח 

םילשוריל תואנק לש ןיטינומ ואצי םנמא םאו .םילשוריב ותישארב יזנכשאה בושיה לע 

"טרופמיא" םא יתלב וז "תואנק" .דתיה אל ירה ,ותודלי ימו ירחאש םינשה תורשעב 

דצמ םינלופה השרו ילועו "דפוס םתח"ה ידימלת ,הירגנוה ילוע ידי-לע ץראל סנכנש 
אילמפו קסידבמ ברה ,ל"צז ןיקסיד ביל עשוהי 'ד ןואגה ידי-לע ם—ל"רת תנשבו 'דחא 

קדצה הרומ היהו ב"עקת תנשב דוע םילשוריל הלעש ןילביר ללה 'ר .ינש דצמ ולש 

היהש ,בולקשמ ןילביר ןימינב 'ר ויבא תרות תא ותא איבה ,ןאכ םיזנכשאה לש ןושארה 

תרותב םימעה תומכחב םג קסוע ,ןבומה אולמב קהבומה ודימלתו א"רגה לש ודוד ןב 
ירחא םג .42אמורו ןוי ירפסב םרוקמב ארוקו ,החמומ אפורו ,םיממודהו םייחה םיחמצה 

יפ לע דוחיבו ,ויאצאצ ידי לע וז תרוסמ דוע הכשמנ ח"צקת תנשב ללה 'ד לש ותריטפ 

.קהבומה וברל ובשח ריפס בקעי ירש ,טנלס לדנוז ףסוי 'ר דיסחה ןואגה לש ותעפשה 

תא םגו ןיזולומ םייח 'ר תא א"דגה ידימלת ריחב תא םג שמישש ,טנלס לדנוז ףסוי 'ר 

תועידיה לכב ןיבמ םכח היהו ,טשפ ךרד לע םג ארקמ לעב היה ,ל"ז רגיא אביקע 'ר 
הטיש ןיעמ .דתיה ודומיל תטיש םג .44םיעדמו תופש םג עדי הז דבלמ .43לבתב תוצוחנה 

רמוגו ארמגב לחמ היה ,הכלהל אתתעמש קיסהל הצרשכ" .הריקחה ךרדבו תיעדמ 

לעבו הביתכל חונו ליגר ריהמ רפוס היה הז דבלמ" ,45"םינורחאה לכו "ףסוי תיב"ב 

תונויער םע דחי הרישע ןושל ףטשב םינייטצמש שי ויבתכמבו" ,"הפיו לק ןונגס 
,ריפס י"ר לע טנלס לדנוז ףסוי 'ר לש הלודגה ותעפשה לע .46"םיאילפמו םיבגשנ 

אוהו ,ותריטפ רבד לע העומשה וילא עיגהב ,"ןונבל"הב םג רשקש םידפסהה םידיעמ 

.(ו"כרת תנש) "דיגמה"ב םגו 47זירפב זא 

ץע" הרות דומלתב דמלמכ .דתיה ,ויאושנ ירחא ריפס י"רה לש וקסע תישאר 
דסומב םינושארה םידמלמה ינשמ דחא היה אוה .48ךדעב א"רת תנשב דסונש "םייח 
תרבח לש "השודקה הדעה" רבחכ םושר ותוא םיאצומ וננה ז"דת תנשמ .49הז 
לע (רעזמאל) קלאבוס ללוכ םשב םותח אוה (ה"רזת) ו"טרת ישב .50םירומשמ 
,ל"ז יקדרב והיעשי 'דל בתכמ לע םותח אוה ז"טדת תנשבו ,םידרפסה םינברה לא בתכמ 

,"הברוחה" תקולחמ ןינעב ,איהה תעב םישורפה גיהנמ היהש ,בולקשמ לארשי 'ר ןתח 
,טנלס לדנוז ףסוי 'דכ הברוחה דצמ םידמועה םילשורי ילודג םע דחי ,"דצחה"ו 
"אשידק ארבחה" רפוסכ רכזנ אוה (ז"ירת) בוטרת תנשב .51דועו טנלס לאומש 'ר 
העשב ,.רדסוה ןמזב "אשידק ארבח" סקנפל המדקהה תא רביח םג אוה .םיזנכשאה לש 

"ןימלע תיב" םע םמצעל "אשידק ארבח" םהל ודסיו ,םידרפסהמ םיזנכשאה ודרפנש 

טסוגוא גיבדול תאמ םיעמוש וננה דיפס י"דה תודוא לע םיבושח םיטרפ .51דחוימ 

וינפ רשא המוק רצק שיא" :תאזכ והארמ תא ראתמ אוה ."המילשורי" ורפסב לקנרפ 
האלח אלמו עורקה ,ועבוכ ידבע ינשמ .תומדמדא תועבט ומכ ויפעפע לעו ,ורוח הלחממ 

ישמה ליעמל ןורכז ןיא .םהל רז קרסמ לכ רשא ,תוכראה ויתוצוק תואיפ וגרתשה 
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יאשונכ וארנ ןתפמה לע םפלש רשא וילענו ,התמדק םדק תונשמ ורהזל אלו וילע רשא 

הניווב לקנרפ תויהב דוע .52"בוקנה םשאר לע תוינומדק םינשמ טפשוהי קמע קבא לכ 

(דוד) ךלמל עד ,םיררושמה םיאיבנה ינב תקהל דילי" :ריפס י"רה לש ועמש תא עמש 

ידואמ תא הממשה יכשחמב ריאהל ,שדוקה תוברח ןיב ךלהתמה" ,53"רונכה שפות 
שמחו םישלש ןב הז יפל ,ץראב םינש שמחו םירשע רבכ זא היה ריפס י"רה .54"ויריש 

לש תיתנש תרוכשמב םישורפה תדעל רפוס" והנה לקנרפ ירבד יפל .איהה תעב םינש 

ץראל ץוח ידוהי ןיב םג איהה תעב אופיא עודי ריפס י"דה .55"ףסכ האמכ שורג ףלא 

ררושמ תודוא לע ןעיו יקחרמב ורבדי יכ לע" םמותשמ ומצעב אוהו ,ררושמכ רקיעב 
הנוע ,דחא ץבוקל ויריש לכ תא ףסא אוה םא ,לקנרפ תלאש לע .55"ימלשורי ידוהי 
האדי הככו ,ויבהאמל והנתי" שדח ריש ותולכ ירחא םעפב םעפ ידמ יכ 'דיפס י"רה 

לע וינפל ןנואתמ ריפס י"דה .57"דחא דחא ודבאי הככו ,שאב והופרשי וא ,םיקחרמל 

וירבחו ויתובר חור תודמל ,םילשוריב בשנל זא רבכ הליחתה רשא תואנקה חוד 
,"רפוס םתח"ה ידימלתמ ירגנוהה בושיה תעפשהב ,םהיאצאצו א"רגה ידימלת בושימ 

ויחאו יוול ביל הדוהי בקעי 'ד םיקידצהו םינואגה םיחאה לש םגוסמ השרו ילוע םגו 

דסיל ואובב ,לקנרפ ידגנתמב הנמב ,ןטרגמיוב השמ 'ר ,אוה וסיג םג .קידאשמ םוחנ 'ר 

האנש םע תואלתו תובס" לע ריפס י"ר ןנואתמ רחא םוקמב םג .58"למל דפס תיב" תא 

אצי זאש ,ח"ירת זומת ג"י דע ,"זאמ ותוא ואצמ" רשא ,"םינדמ יררוע תמח האנקו 
ורבע דשא ןלצל אנמחר םיאלח תופגמו בער ברח רבד" דבלמ ,לארשי-ץראמ הנושארל 
םדא ינבמ םג החמש לע ליחוי אוש" יכ ,לקנרפל ראבמ אוה .59"ושפנ עדי זאמ וילע 

.60"םילשורי ןדבא לע בואכמה :םעטה רמ ירפ חרפיו בוני םילשוריב .םייחהמ םג 

דשא ,"דיש" ריפס י"דה ול איבה םנמא םידחא םימי ירחאו ,"ריש" ונממ שקבמ לקנרפ 
חפסנ דחא ריש ןיאש תויהב םלואו .61"המילשודי" ורפסל ,ומצע תודע יפל ,וחפס 
לקנרפ ירבד יפלש ,ודסימו רפסה תיב דוסי דובכל רבוחמה 342 דומעב רישה דבלמ 

אוה לקנרפ רואתכ רשא שיאה אוה ריפס יכ ,ונל אצי ,62"םישורפהמ" דחא ול ונתנ 

תעדל בלו תואדל ומל םיניע רשא ,הנומאה תואנקב םיללוהתמה תדעב םידירשהמ" 

.רישה לע רבחמה םש ארקנ אל םיאנקה דחפמ .63"דסונה ךונחה תיב תביס תא ריכהלו 

לכוי ןעמל ,רקיעב זא והוביחדהש "םייח ץע" הרות דומלתה "דמלמ." אוהש רבדה ןינעמ 

,"םישורפה תדע"ו "אשידק הרבחה" רפוס אוה ,64"שדחה רפסה תיב" ינפב ץרפב דומעל 

יאכז ןב ןנחוי 'ר דסומ "הנבי" דוסי רשאמ תוחפ אל "למל רפסה תיב" דוסיב האור 

ריפס י"רה לש םינורחאה וייח ימימ רחואמ רובח דוע ונינפל שי הז תמועל .65ונמזב 

סרטנוקל יתנוכ .שדח לכל תודגנתהה סחי לע האדמשו ,ומש םוליעב אוה םג בתכנש 

,ךויצ תבח" לש ןויער לכ דגנ םילשורימ םידחא "םינוממ" ואצי ובש ,"לכיהמ לוק" 
הלפנתה ,זא היסורב תירבעה תונותעה .דאמ הפירח הרוצב ,העונתה הררועתה תעב 

ןשיה בושיה גיהנמ ,ל"ז ןילביר ףסוי 'רב ודשח .םילשורי יבשוי לש םתואנק לע ןבומכ 
"בושיה" לכ לע הזמ דומלל ואציש ידחא םלואו ."לכיהמ לוק"ה רבחמ אוה אוהש ,זא 

הזה סרטנוקה רבחמש ןילביר ףסוי 'ר הליג ,הז רתסלפ-בתכל יארחא ותושעלו ולוכ 

וסחיו ימלשוריה בושיה תעד תא עיבמ אוה ןיאשו ,"דיפס בקעי 'ד שישיה רפוסה" אוה 

םג םידקמה ינשב הלגתמ ריפס י"רה .66םידדובו םידיחי תעד םא יכ ,"ץראה בושי"ל 
"םידפוסה הנקב ךשמו וינתמ תא סנש" "חורה וילע חונכ" רשא "רדושמ"'כ ותנוכתב דחי 

דסימ לקנרפל "ריש" םעפ — םימעפה יתשב — הנמזה יפ לע בתכו ,וב ןנוח רשא 
.ךויצ תבח" דגנ םג םעפו םילשוריב ןושארה רפסה תיב 

ונייה ,םהה םימיה גשומ יפל ,"לוח ידומל"ב םג ריפס רבכ קסע איהה הפוקתב 
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.דחמומ דיפס היה ןכאו .לארשי תודלותב םגו ארקמה ירואבב ,תירבעה הפשה קודקדב 

רמוא 67''דיפס ןבא" תא םירקבמה דחא םנמא .ארקמה תרוסמבו תירבעה הפשה קודקדב 

ילבמ בותכל לגרהה וא 'קודקדה יללכ תעידי םא יכ רסח וניאו" :ריפס י ''רה לע 
,וירוענמ ינרות הארנכ אוה" ,"םהב לגרומ לכל םיעודיה תאזה המכחה תודוסיל אוטחל 

,תוחכוהב ךרוצ ןיא ."תקדקודמה הביתכה תוכלהו קודקדה יללכ םע קסע ול היה אלש 

תונושה ויתוריקח .םה םימזגומ ,רוטנקו האנש ךותמ ורמאנש ,הלאה םירבדה המכ דע 

תקדקודמו הקומע העידי ,ךפהה שממ םיארמ קודקדהו תרוסמה ינינעב דיפס י"רה לש 

אלש םושמ ,סופדב ולפנש תוברה תואיגשה לע 68לצנתמ! ומצעב דיפס י"רה .קודקדב 

,"םיתעבש קקוזמ ודי תביתכב" דיה בתכ תא חלשש ןייצמ אוה .הספדהה םוקמב היה 

ישודחל אוה געול הז דגנכו ."ןונבלה רה"מ ול דיגי ורפסב האיגש אצומ לכש שקבמו 
וליפא ותוא הברקש איה תודהיה תמכחל ותבהא .69תינמרג היגולוליפב "דיגמה" 

אצמנ ,"ריפס ןבא" שארב ואבש תומכסהה ךותב .םהימכח םע רשקב אב אוה ."םיאדק"ל 
םיארקה טפוש" ,(ץיבוקריפ םהרבא) ףשר ןבא יארקה דמולמה לש ובתכמ םג 
הלא תעד איבמו ,איה תמזגומ םיארקל האנשה יכ ,70חיכוהל לדתשמ! ריפס ."םירקמ 
אל םא" :71רמוא אוה וירבד רתי ךותב .זוע לכב םיארקה תופידרל ודגנתהש םימכחה 

וצרפ רשא לכבו ,םירצמב ל"ז (הידעס יבד) ןואגה ימיב כ"חא המוצעה תקולחמה הצרפ 

אלו ,ופיסוהו וערג םמצעל ונבו ,האלה לארשי לובגל לעמ וקחרתנ םיארקהו ורבעיו רדג 

םעל ונייהו ונבששכ תאזכ תעל םא עדוי ימ — ,םינושארה םהישאר יכרדב םג וקיזחה 
םהיניב המוצע תקולחמ םלועמ היה םא עדנ אל םילשוריב .לארשימ טבש תדכנ אלו דחא 

יחרפ ירותשא יבר ימלשוריה םכחה ירבד תא איבמ אוה תאז ידחא ."הלאל הלא םיפדורו 

יא יכ ,ורמאמב ללכב תונלבסל ררועמו ,םיארקה תנגהל םקה ,"חרפו רותפכ" ורפסב 
ונרכזה רבכ .72לארשיב "תותכ" תריציו תוגלפתה ידיל אלא האיבמ הניא תונלבסה 

ויעסמל םש ותויהב ,ץראל תחמ הלכשה ידפס וינבל חלוש היה דיפס י"רהש ליעל 

לש ותעדש קפס ןיא .םירוענה ינב ןיב םתוא םיציפמ ויה םהו ,(יכה תונש עצמאב) 
תא ונייצב ,ומצע לע דיעה רבכו ,ותביבס ישנא בורלש וזמ הנוש התיה ריפס י"רה 

ינאו ,לכסלו יתפל ינובשחי םימכחתמהו ,םכחתמ ירחא וארקי םידסחתמה" :רמאל ובצמ 
תעב םיליכשמה ופדרנש תופידרה תא בל לא ונבישהב םלואו .73"הז אלו הז אל יניעב 

הארב ,םיאנקה ידי-לע היצילגבו היסורב ,הלכשהה תמחלמ ימי םצעב ונייה ,איהה 

גוחב דוחיבו ,םילשורי ינב יגוח ןיב תאז לכב תדרוש תונלבסה ןיידע התיה המכ דע 
סחיכ — בויחב וסחיתה םמצעב םה :ןכ לע דתי .םהה םימיב בושיה שארב םידמועה 

"םידיסחה" םג ףאו .רקיעב הריפכ המע ןיאש המכחו הלכשה לכל — וידימלתו א"דגה 

םג םאו .הלכשהה תא וררצ אל וירחא קב ןסינ 'ד ונבו תפצמ הלעש קב לארשי 'רכ 
ךותמ רורב םיאור ונחנאש המ יפל ,םירחאל םינפ לכ לע הוריתה ,םמצעל הורסא 

םידוהיה םע רשיה עגמה םג הזל םרג .74לקנרפ טסוגוא גיודולל קב ןסינ 'ד לש וסחי 

יתדה יזנכשאה םגש ,ידרפסה ךורע ןחלושב "תולוק" תואיצמ םצע .םידרפסה 
תדה לע רבוע ,לקהל ןהיפ לע גהונה ידרפסהש ותעד לע תולעהל לוכי אל םייתדבש 

הז גהנמ האור היה ומצעלש םג םא ,םירחא יפלכ תונלבסל יזנכשאה תא ליגרה ,אוה 

לע ועיפשה ,ידרפסה ךורע ןחלושה ףקותב "תולוק"ה דבלמ םלואו .הדומח "הריבע"כ 

,דתיה הרז .הרתי תונלבסב תורודה לכב ,ללכ ךרדב ונייטצהש םידרפסה ,םיזנכשאה 

המ לכ ,וילא עיגה אלש טעמכ היצמדופידה עמשו "הלכשה"ב המחלמה לכ ידרפסל 

סכנל בשחנו ,דבוכמ םינפ לכ לע ירה "שודק" אל םא םהיניעב היה תירבעב בתכנש 
אל ,תדה ירפס דבלמ ואצמנ לארשי-ץראבו הירוסב "םהיתובישי"ב ,תודהיה יסכנמ 
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,ימורה לאונמעכ םהירחא םיאבהו דרפס ימכח לש הרישהו ןויגהה ,היפוסוליפה ירפס קר 

תמשא"ו "ןויצ תבהא"ו ןמלוש ןמלק ירפס םג םא יכ ,םהימודו וטצול םייח השמ יבר 

הלא ןיב וניחבה אל םה .ולש "עובצ טיע"ה םג וליפא םיתעלו הפאמ לש "ןורמוש 
םהב ושמתשהש םירישה םתואב םג ףוס-ףום .הילטיאו דרפס יררושמ "תוצילמ" ןיבו 
."םייטוסכא רתויה הייוליגב ,"הבהא"הו "ןמור"ה זכרמב דמע רתויב תולענה תוליפתל 

,רתויב תוסחוימה תוחפשמה ןיב אקודו ,םידרפסה ןיבו םיזנכשאה ןיב תונתחתהה םג 

,םילשורי יטינרבק דצמ תופידר לע רבדל ןיא הז יפל .76תדו תועדב תונלבס הברה וסינכה 

יניעב םג דבוכמ .דיה המכ דע ןלהל הארנ דוע .ריפס בקעי 'ד ליכשמה תא ופדרש 

,רובצה שארב םידמועהו יוול ביל בקעי 'דכ רתויב םיינוציקה יניעב םג ,הרותה ילודג 
.םהמ דחאכ הרותב תוברה ויתועידי ללגב 

הדעה התנפ וילא רשא ימלשוריה "ררושמ"ה םג ריפס י"רה היה איהה הפוקתב 
אלימש דיקפת ,77םירשו םע יבידנ ינפ לבקל דוחיבו ,ריש רבחל ירובצ ערואמ לכב 

דוע .79סניפ לכימ לאיחי 'ר םג העודי הדמבו ,78ןומולס השמ לאוי 'ר םילשוריב וירחא 

80םיננר ףנכ" םשב םילשוריב וסיפדהו ידויפיטנומ השמ דובכל ריש םסרפ ט"צקת תנשב 

םשב ירויפיטנומל םישדקומ םלוכ 'ט"רת תנשב םיפדה םיריש תרבוח .81"ןויזח איג" וא 

רוקב לע ריש ,הנפ שאר .א :םירישה ואב הבש ,"םינת ףנכ ,"בוט םש רתכ" 
ירויפיטנומ תולועפ לע ,קשמד תחונמ .ב .ט"צקת תנשב לארשי-ץראב ידויפיטנומ 
תולועפ לע ,ן ו פצ יתכרי .ג .1848 תנשב םדה תלילע תעב קשמדב םידוהיה תבוטל 
לארשי-ץראב ירויפיטנומ ירוקיב לע ,ןויצ יריש .ד .היסור ידוהי תבוטל ירויפיטנומ 
בקעי) רבחמה םש לש תובית-ישארב הפיו ןטק ריש ףרוצמ הלאה םירישל .ט"רת תנשב 

השמ" תובית ישארב ןטק ריש דבלמ ,תידרפס העפשה וב ןיבהל רשפאש ןונגסב (קזח 
:"ירויפיטנומ 

,82ינעשמב יחק ידומע ינימי 

,ינויגה יקקח יטע יררוע 

,ירושת רשהל יטבמ ימוןל 
,ירונכב יחיפה חודה יאוב 

.ירבד ריש חצנל יקזח 
ירחא םסרפש ,ריפס ןבא לש 'ב קלח ףוסב םידחא םידיש שי הלא םיריש דבלמ 

•שרוי רוקב תונמדזהב רביחש ריש דועו ,םידרפסה ןויצ יריש חסונב םהו ,היסורפמ ובוש 

אצמנ ריפס י"דה לש ונויכראב .83ל"רת תנשב םילשוריב םלהליו ךירדירפ יסורפה רצעה 

ןכ ומכ .84"ריפס ןבא" ורפס תא ול ושיגה לע הדות רכזנה יסורפה רצעה שרוימ בתכמ 

תא .85יבמוב דיעמ חלאצ ןושש דוד יבד רשה לע הניק "דבכ לבא" ריש ונממ ראשנ 
י"רהמ אופיא ונל וראשנ .ליעל ונרכזה לקנרפ ודסימו למל רפסה תיב דובכל רישה 

םלואו .םתומל הניקו םידשל הלהת ידיש קר םהידעלבמו םיטעמ ןויצ יריש קר ריפס 

םה םה םיירילה םירישה אקודש הארנכו ,תיריל שפנ לעב היה ריפס י"רהש קפס ןיא 
ירבדמ .ליעל ונרכזהש לקנרפל וירבדב ומצע תודעכ ,םתריציל ףכית שא תלוכאמל ויהש 

ריפס י"רה היהש רכינ ,ימלשוריה רדושמה ,ןורשכ לעב ררושמ ומצעב םג היהש ,לקנרפ 
.86תודהיב ררושמכ זא רבכ עודי 

ףוסב .הנושארה ותפוקתב השק הארנכ היה ריפס י"רה לש ירמחה ובצמ םלואו 

וליצהש עבוט םדאל" ומצע לע לשמש לשמ אב 87ט"רת תנשב וספדנש וידיש סרטנוק 
העבראל באו עבשו םירשע ןב אוהש רפסמ אוה .ירויפיטנומל הנוכה ,"לבוחה בר 

סח הצור ינניא" :הלא םילמב ,ותוא קיסעהל השקבב ירויפיטנומל הנופו ,88םידלי 

This content downloaded from 128.146.23.222 on Thu, 26 Oct 2017 13:42:04 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



ר י פ ס ב ס ע י 'ר 

אל יכנא דבוע יכ 'יפא תעיזב םחל תפ לוכאל ינקפס" ,89"םישנא םחל לוכאל םולשו 

היקודקדב אדקמב ,יתיטנ הדובעל ימכש ידועמ■ .יננה חור ןמאנ םג" .90"ותכאלמב הפרתמ 

אל ףרוע ידיב אבה ןמ ,יתכשמ ידאוצ ץרא ךרד לועב םג .הדה ידי היתודוסיו דומלתב 

לוכאא ןעמלו ,ומעו וריע ,וצרא 'ה דובכ ןעמל ןמוא תנומא דובעא יכ יתחטבו ...יתינפ 
,תודסומה דחאב הדובע אוצמל התיה ותנווכ ."םיכרה ידלי העבראו יתיבו ינא םחל 

ירויפיטנומ בשחש (םילוח תיב) "אפרמה תיב"ב דוהיב הארנכו ,םיקהל ידויפיטנומ דמאש 

.91םיקהל זא 

(ארבי ףוס) 

םיתע ת1פוקתב תחא הניגנמ 

•ל?לב ףחלת ,קללש הלה התוא ,הךןרפה 

הללק'נ ,יאליו ןילקרקל ,הלללש האמג 

.םיאלג הגוה לבנ בלמ 

,הבונתו דגב יכלאק ,םינוראול-ישובח םידלג 

,ישמ-יללש ןהיתולקשל ,ץנש-תומקל תושובל םישג 

,תינינל-הלוסח העקל ורישה זא 

.תרך?גתמו יונל העמל 

,גזק-בוט קיחצ סלקנל חלק ד;מ ךא 

,תופילח ריוחמ-מדאתמ זפ םפילקה ,םיעיבג 

ךחן הלש לכ וביטלה 

.שפנה הקופסל ףלעק דר; ,לק .רוקמל ,דאו 

,ואנודה ליודלה ףא הלללוק תאז האמל 

ףס לע ץיצע רמנתה ,ורלל תוחיר תוילגיכ 

,ורכלכ ביחלל םיחקקק םיפוא-ילועו 

.הול םתוא רכשב ןיע-ימוחש 

ל?לנ ףחדת דוע ,קלבש הגה התוא ,הדנרסה 

ד — Tj-: !!■ ' - •-י --:• ,דעונה םפרטל וחרצי ,םינוריוא תאמב 

םיפשלה-תלתמ םיאכנ-ת!קהל ךפשת 
.רודלש 

,קולח-יבלרמ ,תלתכ-ימורפ םיללג 

,לוז רמצו ד3 ןתוסל ,תולל תוצלחל םישנ 

,הליגמ םיוחל דע ,תיחרלה העמד םילישמ 

.תפלצקו הפ תלפלפא העמל 

:חלוק וניא בוש גזמ-בוטו סקנק קוחל ךא 

.םיללוש-תלעמל לגא ,ףסכל ה;ה 
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,תופילח ריוחמ-םךאתמ זפ םפיעקה ,םיעיבנ 

:ךח) הפ» דוע וביטל! אל 

.שמשמ קחר ליג-בהז 

ףדנ ,שפנה הקופס? ףלעמ דל) לק חוממ? ,דאו 

•תע?לנ הדע העש ל? תומלצ? 

תיחכנה האמה תאז? ןכא 

םידנ-דופפ — חלפ-ךויחו דהנ-לח? 

תועבות תוינןךוד םהיניע םיפוא-ילועו 

.םמהמו רתיוי דפ»!? א?ס 

ליידפ לאירבג 

ה#דח היפום1ליפ 
ללה-רב עשוהי תאמ 

תודלות ןה — םדוקמ םג ילואו — םיניב,ד-ימי ירחאלש היפוסוליפה תודלות 

ןויסנה ישנאו דחא דצמ ויצלחו המגודה ישנא ןיב םינווגה-תברו תינשקעה המחלמה 

,םיביוא תונחמ ינשל םיפוסוליפה-רובצ תא הגלפ וז המחלמ .ינשה דצה ןמ קפסהו 
חתפש ,ט ר ק ך לש ותבזכא העודי .ומצע דיחיה ףוסוליפה ברקב םג הלהנתה םיתעלו 
רוציל דבלב ויצרה חוכב ןיא יכ ריכהל היה ץלאנ וייח ףוסבו המגודב ךישמה ,קפסב 

קול לש ותנשמבש םיקזחה םיילנויצרה תודוסיה ןכ-ומכ םיעודי .םלועה-תודבוע תא 

דחאל טנק לש ויצמאמ רתויב םיעודיו ,םיקהבומה םיטסיריפמאה ןיב ליגרכ בשחנה 
בירה תא לסחל הווק טנק .ולש תיתרקבה היפוסוליפב וללה תומגמה יתש תא 
תודוסיה לש םנובלו םרודב ידי-לע ,ןהמ תחא לכל םימוחת תביצק ידי-לע ירוטסיהה 
היצלוקפסה לש ,דתוקיר תחכוה ידי-לעו םיינויסנה םיעדמבש םיירוירפא-טיילנויצרה 

הדרפתנ ותומ ינפל דוע .הבזכאתנ וז ותוקת םלוא .ןויסנה לע תססבתמ הניאש תילנויצרה 

חורש דע ,תופיקמ-לכה תויביטלוקפס תוטיש ורצי וידימלת-ידימלתו וידימלתו הליבחה 

אלו ןרשאל אל ןויסנה ידיב ןיאש ,הלא ןוגכ תורותב הצק םיקייודמה םיעדמה ימכח 

תצונ וליאכ היה הארנ תמדוקה האמה לש םינומשהו םיעבשה תונשבו .ןרתסל 
.דע-ימלועל תיטסיביטיזופה ותרוצב םזיריפמאה ידיב ראשי ןוטלשהו ,ןיטולחל םזילנויצרה 

םזיביטיזופה לש החידפה תפוקתב דוע .בר ןמז ושבכל ןיא יזיפטמה רציה םלוא 

וצצ תוינאיטנקואינ תולוכסא .הל ועמשנ םיברו ,"טנק לא בושנ" :האירקה העמשנ 
,טנק תא ןיבהל" — התטיש יפל טנק תא השריפ הלוכסאו הלוכסא לכ ,םירקבל תושדח 

תודוסיה ירחא ינאיטנקה שופחה היה ןלוכל ףתושמ ךא ,— "וילע דובעל ושוריפ 
הל םדוקו עדמ לכל יאנת אוהש המ ירחא ,םיעדמה לש םיידוירפא-מיילטנדנצסנדטה 

ןיבמ .ורבגתהו וכלהש וללה םישדחה םימרזה דעב רוצעל ו נ ט נ ך ב הסנ אושל 
ותנשמ םע םיינאיטנקו םיינוטלפא םימרוג דחיאש ל ר ס ו ה " אצי אקוד וידימלת 
השבכש ""ד יג 1 ל ונמו נ יפ,ד ,השדח תיפוסוליפ הטיש רציו ובר לש הנושארה 

ייולמ אלו ,תוהמה תיצמתל ,היקנ הרכהל אלא תקקזנ הניאש ,תיטסילאידיא תיפוסוליפ הטיש ♦ 

.םיישחומ תואיצמ 
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תיראש תא רתויו רתוי הילעמ הטשפ 'הינמרגב תואטיסרבינואה תא רצק ןמז ךשמב 

העיגה דע תוילאידיאה תויושיה םלוסב רתויו רתוי התלע ,ינויסנה עדמה םע הירשק 

.לרסוה לש ודימלת 'ר ג די ה לצא "םולכ-אל"ה לש הקיזיפטמל 

,היפוסוליפה לע םישדחה םייזיפטמה םימרזה וטלתשה הפוריא תשביבש ןמזב וב 

,ונטנרבו דמ לש וידימלת ןיבמ רפסמ-יתמ ידי-לע קד הרמשנ םזיריפמאה תרוסמו 
תוטישה-ידה םשל םג ועיגה םנמא םאו 'הלש תינויסנה תרוסמה לע הילגנא ןיידע הרמש 

,העפשהו םש ילעב םיפוסוליפ ידי-לע ולבקתנו — לגה לש רקיעב — תויביטלוקפסה 
ךרואל תמשרתמ םיסכסולגנאה לש תישעמהו הרקה םחור ןיאש הארנ תאז-לכב ירה 

ילגנאה םזיריפמאה לש תרוסמה-ידמוש ומירה רצק ןמז רובעכ :הלאכ תוטישמ םימי 

היפוסוליפה לש הדיקפת תא תואדל ורזחו תוטשפומ תויצלוקפסל ףרוע ונפ ,םשאר תא 

ובו .םתארוה שוביגבו םיעדמה יגשומ לש םרוריבב םא יכ: םלוע-תפקשה תריציב אל 

וחתיפו תירבה-תוצראב םיקזח םישרש רסנפסו ןיוורד לש םהיתורות וכה ןמזב 
הקירמא לש הנושארה תיאמצעה התריצי ,תיטמגרפה היפוסוליפה תא ס מ י 'ז ו ם ד י פ 

לש תיפוסוליפה הבשחמה לע טשפתה םזיריפמאה לש הז שדח יוליג .היפוסוליפה הדשב 

תשביב םגו הילגנאב םג םיכמות אצמו םוניקואה תא וליפא רבע ,ןלוכ תירבה-תוצרא 

ותדמע תא ושילחהש ,םייביטלוקפס תודוסימ ירמגל אוה םג הקינ אל םנמא .הפוריא 

דחא םויה דע הווהמ יזיפטמ-אלה וקלח ךא ,םירקבמה יצחל החונ הרטמ ושמישו 
.תיאקירמאה היפוסוליפה לש רתויב םיבושחה תודוסיה 

תשדקומ ולש ,יגולה םזי ד יפמ אה חתפתה וילעש יפוסוליפה עקרה והז 
םירשקמה םיירוטסיהה םירשקב ללכ ךרדב םיניינעתמ םניא הזה םרזה ישנא .וז המישר 

םרזש ,תוארהל רתויב יאדכ ןכלו ,ללכב תישונאה הבשחמה תוחתפתה םע םהיתורות תא 

תונכפהמ לש התומד טעמל םעט םוש ןיאו — הבר .דדמב ינכפהמו ירוקמ ותויה םע ,הז 

תואמ ךשמב ודמעש ,תונוש תומגמ וב וגזמתנ אלא ,ןיאמ שי תאז לכב רצונ אל — וז 

לכ לש ינוציק חותיפ ידי-לע הגשוהש ,האילפמ תודחאל ,הזל הז רומג דוגינב םינשב 
.וללה תומגמה תחא 

.ירתסד יתרת ,הרואכל .ינשרד :רמוא "יגול םזידיפמא" ומצע םילמה ףוריצ 
העודיו תיביטקודד-תילמרופה הקיגולב טסיריפמאה לימ לש ותמחלמ בטיה דוע הרוכז 

דציכ .המויק תונש יפלאב תושונאה-ןויםנ לש הללכה אלא הניאש הקיטמתמ לע ותעד 

הקינכטה תא םמצעל ולגיס רשא םה םה םישדחה םיטסידיפמאה אקודש ,רבדה הרק 

שמתשהל וברה הכו ,הקיטסיגולה ,השידחה תילובמסה הקיגולה לש תאזה האלפנה 

.השידחה הקיגולה תוחתפתה תא הרצק הריקסב רוקסל ונילע/ןכ לע הנענ םרטב ז הב 
הניא (םפקת) םתורירשש ,םיקסיה ,הבשחמ-יכלהמ םנשיש ,ריכה ו ט סיד א דוע 

,יג אוה 'ב לכ םאו ,םי-'בה דחא אוה 'א םא" :קסיהה .םתרוצב םא יכ םנכתב היולת 

.תורירש ןניא םא ןיב ,ןה תורירש תוחנהה םא ןיב ,דירש םי-'גה דחא אוה 'א יזא 

,םהמ ןוגה קלח םג אצמ ,םירירשה טיקסיהה לש תורוצה לכ תא רוקחל הסינ וטסירא 

תינויה הפשה לשו ללכב תויפוריאודניאה תופשה לש דחוימה יפואה ללגב רקיעב ,םלוא 

אוה 'ס" — תיסלקה הרוצב — וא ,"אושנ-אשונ" םופטה ןמ םיטפשמב קר קסע ,טרפב 

ילודגשכ ,17-.ד האמב היחתל המק םיינויגהה םיכילהתה לש היצזילמרופל וז המגמ ".'פ 

הפש" לע ומלח ץינביילו טרקיד םשארבו םייטסילנויצרה םיפוסוליפה 
עיבהל םיטושפ םיינושאר םינמיס לש ןטק דפסמ ךמס לע היהי רשפא הב ,"תילסרבינוא 

לכ עירכהלו היעב לכ רותפל היהי רשפא ותרזעבש ,"ינויגה ןובשח" לעו ,גשומ לכ 

הברה םג גישהו וללה תויעבב םעפב םעפ ידמ וחוכ תא הסינ רקיעב ץינבייל .טפשמ 
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ידמ רתוי םיקוסע ויה ומצע אוה םגו ורוד-ינב — ארד רשכיא אל לבא ,הז חטשב 
םיאשונב לופטל יוארכ תונפהל םדיב אהישמ תולענ תויזיפטמ תויעב לע םיחוכיוב 

םללגבש ,ץינבייל לש םייגולה ויבתכ הזינגה ןמ ואצוה 20-ה האמה תישארב קדו ,וללה 

— םידיחי קד לבא ,זאמ הככש אל היצזילמרופה תמגמ ."הקיטסיגולה-דשבמ" ראותל הכז 

היחתל התכזש דע ,הב ולפיט — תדחוימ החלצה ילבו ,ןומיימ המלש םג םכותב 
םיקלטיאו םיאקירמא ,םינמרג ,לעפמב ולחה םילגנא םינוקיגול .19-ה האמה עצמאב השדח 

םירקוח הב ואצמי אלש תיאקירמאו תיפוריא הנידמ טעמכ ןיא םויכו ,וב וכישמה 
.הז הדשב 

.תויצלירה-תרות חותיפ היה הנושארה התפוקתב הקיטסיגולה לש השודיח רקיע 

אוה דחא דצמש — הקיגולה ךותמ הקיטמתמה תא חתפל ראשה ןיב רשפאתנ התרזעב 

םירקוחה לש Principia Mathematica ב םלשומה ויוטיב תא אצמו רקיעב ילמרופ לעפמ 

תא םג ורתס םע ,בר יפוסוליפ ךדע לעב אוה ינש דצמו ,דה ט יוו לסר םילגנאה 
לש ותרות תא םגו "הרוהטה תולכתסה"ב הקיטמתמה לש הדוסי רבדב טנק לש ותרות 

.יריפמאה הדוסי רבדב לימ 

רבדל םידיחי-תלחנמ הכפה השדחה הקיגולהש ,ךכל םרג הז לעפמ אל םלוא 

— דחוימ גוסמ תוריתס תעפוה םא יכ ,םיאקיטמתמהו םיפוסוליפה םלוע לש ומורב דמועה 

תורותה ורעדיע םרטב דוע .אפוג הקיגולהו הקיטמתמה םוחתב — ת ו ימ וניטנ א 
רבשמ" לחה ,הקיזיפה-תודוסי תא םיטנווקה-תרותו ןיט ש נ י י א לש תויטסיביטלדה 

תבשחמ לש תודידבהו תואדוה ילמס ,הלא םיעדמ .הקיטמתמהו הקיגולה לש "תודוסיה 

ועזעדזנ — ןומיימ המלש לש וירבד יפל — הולא תגרדל םדאה הלעתמ םהב ,םדאה 
לש הולשה המדרתה ןמ םיבר םיפוסוליפ לש םתוחכפתהל ומרגש םיקומע םיעוזעז 

הכפהמב תומייוסמ תוימוניטנא לש ןקלח היה בר ןנמזבש ומכ ,תיסלקה הקיגולה 
.טנק לש תיגקינרפוקה 

תרות לש תוימוניטנאה תעפוה תא עונמל ןדיקפתש תועצה תורשע ועצוה זאמ 
ידי-לע הקלסל רשפאש ,תיגולותפ העפות ןאכ ןיאש ,ררבתנ רתויו רתוי םלוא ,ןויגהה 

היצטופמא קדו ,תורבודמה תופשה לש הנבמה םצעב הרושקה העפות םא יכ ,לק חותנ 

היהנש ילבמ ,תאזה תראממה הלחמה ןמ וללה תופשה תא ררחשל הלולע הקימעמ 
תויצטופמא הנשורדתש תודחא תוימוניטנא הנעפות אל היצטופמאה ירחא יכ םיחוטב 

.עובק ריבחת רדעה :התלגתנ תויעבטה תופשה לש תיתומצעה ןתלחמ .תופסונ 

דצמ הקיגול ןיב הנחבהה] 'םדוקמ דוע םינוקיגולה הב ושיגרה עדומ-יתלב ןפואב םנמא 
תופשב שיש םינוקיגולה ועדי ףוס-ףוס .חיכות ,ינש דצמ ריבחתו קודקד ןיבו דחא 

אלש — םודקה טפשמה ללגב םלוא ,"'פ אוה 'ס" סופטה ןמ םניאש םיטפשמ םג תויעבטה 

ועבק ,הפשה-דלש תא םיוהמ הז גוסמ םיטפשמ קרש — ושדש לע תוקחתהל םוקמה ןאכ 

עבוקה טפשמ רמולכ ,"הרש תא בהוא ןבואר" ןוגכ טפשמ תיקודקד הניחבמ םג םאש 

:"םצעב" איה ותרוצ תיגול הניחבמ ידה ,אוה רשכ טפשמ ,הרשל ןבואר ןיב םייוסמ סחי 

םנמא ושגרוה הלא תונחבה לש ןתורקעו ותויתוכאלמ ."הרש-תא-בהואש-ימ אוה ןבואר" 

קיסהל ןיא "ןקותמה" טפשמה ןמ :אמגודל — תויצלירה-תרות ידסימ ידי-לע דוע 
םלוא ,— ירוקמה טפשמה ןמ קיסהל ןבומכ רשפאש תמ ,"ןבואר ידי-לע תבהאנ הרש"ש 

תא םרבע ידחא םישדחה םינוקיגולה ושעש ךרדכ ,תופירח תונקסמ הזמ וקיסה םרט 

תא םג םא יכ ,תיטלקה הקיגולה לש התורקע תא קר אל הליגש תוימוניטנאה רוכ 
איהש ,הפשה ךותב תוריתס עונמל תלגוסמ הניאש הקיגול .ועמשמכ וטושפ ,התונוכנ-יא 
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תלעב הפש :רתוי קייודמ ןפואב וא — .דז םשב איקהל .היואר הניא 'הלש הקיגולה 
ןתינ) חיני תימוניטנא הפש ךותב יכ ,עדמ-תפש שמשל היואר הניא תוימוניטנא 

!טפשמ לכ (החכוהל 

הל וביצהש הרטמה תא הגישה הקיטסיגולהש ,םויה העד ללכל אובל רשפא 

.גשומ תרדגה .הקיגולל תמדוק הקיטמתמהש :איהו ,לסרו ונאיפ 'הגדפ הירצוי 
קוידב דבלב הקיגולה-יקוח ךותמ גישהל תרשפאמ דבלב םייגול םיגשומ ךותמ דפסמה 

וזיא תומויסכא תכרעמ ךותמ תיטלקה הקיטמתיראב םיקיסמש תונקסמה ןתוא לכ תא 

תפסכנה הרטמה תגשה םע םלוא .ונאיפ לש תמסרופמה תכרעמה ךותמ ,לשמל 'איהש 

,תיטמויסכאה העונתה לש ירקיעה רישכמל הכפה הקיטסיגולהו םיקפאה ובחרתהו וכלה 

םיילמיסכמה תונקיידהו קוידה תגשהל הדיחיה ךרדה תא האורה העונתה :דמולכ 
ןכותמש ,תומויסכא וא םיטלוטסופ ,תושירדכ תונושארה תוחנהה חוסינב םיעדמב 

הירואיתה לש םיטפשמה רתי — ןה םג תוקייודמו תועובק קסיה-יכרד יפל — הנעבת 

תטלשה םויכ איה ,תינויה הקיטמתמב דוע םיצוענ היתורוקמש ,וז העונתש ןויכ .הנודנה 

הקיטמתמה ימכח ידי-לע קר אל רכומ לאידיא אוה היצזיטמויסכאה לאידיאו ,םיעדמב 

וכיספ ,היגולויב 'םירחא םיעדמ ימכח לש לדגו ךלוה גוח ידי-לע םג םא יכ הקיזיפהו 
לכב הז חטשבו ,ברו ךולה הקיטסיגולה לש התובישח תכלוה ,יוכו הרבחה-תרות ,היגול 

םינשב הדובע רסוחל גואדל ןיא — הקיטסיגולה ילודגמ דחא לש וירבד יפל — ןפוא 
.תואבה 

הקיגולה תוחתפתה תאו תיטסיריפמאה היפוסוליפה תוחתפתה תא ונרקס התע דע 
ואצמנ םיטסיריפמאה ןיבמ אקודש ,רבדה תובס לע תוארהל ונילע תעכו ,דוחל השידחה 

.הנגהבו הפקתהב ירקיעה םרישכמל הוכפהו הקיטסיגולה יגשיה תא םמצעל ולגיסש 

— ונאיפו הגרפ תודובע תא ומילשהב — לסרש ,רבכ יתוריעה .הקיטמתמל רוזחנ 

הנובתה תרוקב" לכ ?ןינעה תובישח יהמ .הקיגולה ףנעכ הקיטמתיראה תא עבק 
םייטתניס םיטפשמ םיירשפא דציכ" :הלאשה לע תונעל ידכ הבתכנ טנק לש "הרוהטה 
םתוא הניכ טנק) "לכשה-תותמא" ןיב םינוקיגולה וניחבה טנק לש וימי דע "?ירוירפא 

יתלב ,םיירוירפאכ ובשחנ וללה !("םייטתניס") "הדבועה-תותמא"ו ("םייטילנא" םשב 

אב .םתותמא רבדב עירכהל לולע ןויסנה קדש ,םיירוידטסופאכ וללהו ,ןויסגב םייולת 

ןויכ ,םייטילנא םניא םנמאש ,םיטפשמ לש ישילש גוס דוע םייקש חיכוהל הצרו טנק 

םג ךא — "יטילנא" לש תיטנקה הרדגהה יהוז — םאשונב לולכ םאושנ ןיאש 
םיטפשמה :ול םימדוקו ןויסנ לכב םייולת-יתלב םתויהב ,םניא םיירוידטסופא 
,הלאב םיטפשמ הליגש ןושארה היה טנקש יפ לע ףא .ירוירפא םייטתניס.ד 
םיירשפא םאה" :אל ,רומאכ ,.דתיה תידוסיה ותלאשו ,םתואיצמב עגר ףא קפקפ אל 
הקיטמתמה יטפשמ בורש ,ול היה רודב "?...דציכ" :אלא "? ירוירפא םייטתניס םיטפשמ 

תדיתסלו וז ותעד סוסיבל תודחא תורוש אלא שידקמ וניא אוהו ,הז גוסל םיכייש 

.וימדוק לש םהיתועד 

ןויכמו ,הקיגולה לש קלחכ הקיטמתיראה תא ראתל ןתינש ,אופיא ,הארה לסר 

לש קלח תויהל תכפוה וז םגש ירה 'יטמתירא ןפואב הירטמואיגה תא ראתל רשפאש 

.הקיגולה ומכ תיטילנא אופיא איה הקיטמתמהו ,הקיגולה 

איצוה ,וללה תויעבב ןדה ,לסר לש ןושארה ורפס 1903 תנשב עיפוהשמ ,םנמאו 

היה הארנו וללה תוינאיטנקיטנאה תונקסמה תא הר'וטוק יתפרצה ףוסוליפה דימ 
אל דוע הזב ךא .תחצנו השק הכמ ללכב הרוהטה תולכתסהה תרות התכוה וליאכ 
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יטפשמ ומכ םה םייטילנא הקיטמתמה יטפשמש םנמא חיכוה לסר .הכאלמה המלשוה 

התוא ונאבהש ,תלבוקמה הרדגהה יפל ?םה םייטילנא .וללה םאה ךא ,הקיגולה 
'א יזא ,יב וניא 'או 'ג וא 'ב וא אוה 'א םא" ןוגכ קהבומ יגול טפשמב !אל — ליעל 
לע רבדל ללכב השק :תויטילנאה לש ינאיטנקה (ןוירטירק) ןחובל רכז ןיא "'ג אוה 

ירה ,ךכ םא ז הקיגולה-יטפשמ אופיא םה םייטתניס םאה .הז ןוגכ טפשמב אושנו אשונ 

ונילע םלוא !םמוחת תא ונבחרה ,ירוירפא םייטתניסה םיטפשמה תא לטבל םוקמב 
"יטתניס" םא :ןכבו .רתויב אוה בר הז חטשב םיחנומה-בובדע יכ ,דאמ ןאכ רהזהל 

םה םייטתניס הקיטמיתמהו הקיגולה יטפשמ ירה ,(יטנקה ןבומב) "יטילנא-אל" ושוריפ 

.ירוירפא םייטתניס םיטפשמ תמאב םהירה ,םיירוירפא םג הז םע דחי םהש ןויכמו 
עיבמה ,"יתדבוע"ל "יטתניס" הלמב ונווכתה וירחא םיכלוהה םגו טנק םג םלוא 
ןיא הז ןבומבש — ,תוחפל םויכ — ,רורב ירהו ,םלועב םירבדה בצמ לע והשמ ונל 

ןפואל אלא ,םלועבש םימצעל םיסחיתמ םה ןיא ,רקיע-לכ םייטתניס הקיגולה-יטפשמ 
.ונלש תואטבתהה 

הקולח) תימוטוכיד הקולח ונל תתל ותוצרב ,ותרטמ תא איטחה טנקש ונל אצוי 

וניאש ,םיטפשמ לש גוס ונשי — "םייטתניס"לו "םייטילנא"ל םיטפשמה לש (םיגשל 
והשמ עיבמ אוהש הז ןבומב) יטתניס וניאו (ואשונב לבומ ואושנש הז ןבומב) יטילנא 
ןויכמ םלוא ,הזב שיגרה טנק .הקיטמתמה יטפשמ לש קלח םכותבו ,(םירבדה-םלוע לע 

גוס ךותל ולא תא סינכהל היה לוכי אל םינפ םושבו המלשל ותקולח תא בשחש 
תאו םייטתניסה םיטפשמה גוסל םסינכהל ול היה חרכהה ןמ ,םייטילנאה םיטפשמה 

גשומ רצונ ךכו ."ירוירפא" הפסוהב אטיב — ןויסנב םתולת-יא — דחוימה םיפוא 
.םזיריפמאה תודוסימ דחא הווהמ םמויקב הריפכהש ירוירפא םייטתניסה םיטפשמה 

— "יטתניס" לש תוארוהה יתש בוברע .הרהטב ללכ התיה אל הז גשומ לש ותדילש וניאר 

תרוקב לש ילילשה קלחה והז .םלועל הזה רוציה תא איבה — "יטילנא-אל"ו "יתדבוע" 

הקולח תתל אוהו ,רתוי הברה השקה יבויחה קלחה דוע ראשנ .הז גשומב םזיריפמאה 
,רומאל ,ןויסנב היולת הניא םתודקש וא םתותמאש םיטפשמל ,םיטפשמה לש השדח 
ידי-לע תועבקנ םתנדמוא תדמ וא םתודקש ,םתותמאש םיטפשמלו ,םיירוירפא םיטפשמ 

.םיירוירטסופאה םיטפשמה — ןויסנה 

ורפסב ןיטשננטיו השע וז היעב ןורתפ תארקל ןושארה לודגה דעצה תא 
התיהש ,ותרות ידוסי תא רוציקב ןאכ רוסמנ Tractatus logico-Phiiosophicus םסרופמה 

(פ נ ר ק ,ק נ ד פ ,ט ד י ו נ ,ק י ל ש) "יאניוה גוחה" ישנא לע המוצע העפשה• הנמזב הל 

.םייגולה םיטסיריפמאה לש םירבדמה-ישאר םנהו ויהש ,םידחאו 

הפשה .תובכרומ ןהמו ,תוקרפתמ-יתלב ,תוידמוטא ןהמ ,תודבוע יונב םלועה 

איה םג אופיא הכירצ ,םלועה לש הרוטקורטסה ףקתשהל הכירצ הב ,תילאידיאה 

,םייתמא םניא םיידמוטאה םיטפשמה .םיבכרומ םיטפשמו םיירמוטא םיטפשמ ליכהל 

תודקשו תותמא .םיירקש םה הדבוע תעבה ילב !הדבוע םיעיבמ םה ןכ םא אלא 
הפשב ,םהלש םייקלחה םיטפשמה תורקשו תותמאב קר תויולת םיבכרומה םיטפשמה 
.םייר51טאה םיטפשמה לש תמאה-תויצקנופ םה םיבכרומה םיטפשמה :רתוי תינכט 

,םיטפשמ ינש לש תונוש תויצקנופ 16 שיש לקנב תוארל רשפא ,רוטניבמוק ןפואב 
'" וא..." תולבוקמה תוינושלה תורוצל המ-תדמב תומיאתמ ןהמ תודחאש 
היהי ,םייתמא םהש םיבכרומ םיטפשמ .רבו " זא ...םא" ," םגו.... 
םהש םיטפשמו "םייג1ל1טואט" םשב ןיטשננטיו ארוק ,היהיש המ םתבכרה ידוסי ביט 
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השרח היפוסוליפ 

'יפשג דרי אל וא םשג דרי רחמ" :אמגודל ."םייר1טקידרטנוק" םשב יאנת לכב םיירקש 

דרי רחמ" ,םייגולוטואט םיטפשמ םה "המוקדמג וא םכח אוה זא ,םכח אוה ןבואר םא"ז 

וללח םיטפשמה ןיאש לקנב םיאור .ירוטקידרטנוק טפשמ אוה "םשג דרי אלו םשג 
םיאור .אל וא דחמ םשג דרי םא עדוי ינא ןיא ףוס ףוס :םלועה עבט לע םולכ םיעיבמ 

טפשמ .םייגולוטואטה םיטפשמה ךותב תמאב םילבומ םייטילנאה םיטפשמהש ןכ-ומכ 

טלבתיש המ ,יגולוטואט אוה "םיקוש-הוש אוה םיקושדדוש שלושמ לכ" :קהבומ יטילנא 

שלושמ אוה x םא : x לכ יבגל" :בכרומ טפשמ לש הרוצ ול ןתנ םא ,רתוי 
 n-x זא ,םיקוש-הוש אוה x םיטפ-ש-מה ויהי ,אוה יתמא הז טפשמ ."םיקושדרוש אוה

.ויהיש המ םייקלח-ה 

םוחת תא םצמצל וחילצה םרט .קיפסמ תויהלמ קוחר ךא ,היה בושח הז דעצ 

אמגודל ןנובתנ .םייתדבועה םיטפשמה תא קר ליכיש ,ךכ ידכ דע םייטתניסה םיטפשמה 

."ונממ לודגה יעבט דפסמ ונשי יעבט רפסמ לכ דגנכ" :תעדונה ףום-ןיאה-תמויםכאב 
ןיא ,ןבומכ ,ןאכו ,תואיצמה-תומויסכא םיארוקש המל תיניפוא אמגוד איה וז המויסכא 
לע אל םגו — ו ללכ בכרומ טפשמ הניא וז המויסכא — היגולוטואט לע ללכ רבדל' 

וליאכ הירטמואיגהו הקיטמתיראה תומויסכא תא תוארל םנמא רשפא .יתדבוע טפשמ 

תומויסכא תורירש םא" :הרוצה ןמ ויהי הקיטמתמה יטפשמ לכש רמולכ ,תוזיתופיה ןה 

ילאיבירט ןפואב הקיטמתמה יטפשמ לכ וכפהי הז ןפואבו " דירש יזא ,הלאו הלא 

ורמאב טושפה שיאה כ"וכאעו ווקיטמתמהז ןווכתמ הזל אל ךא ,תויגול תויגולוטואטל 

.הרתפנ םרט וללה םיטפשמה לש ףקותה תלאש .יחרכה טפשמ אוה "2x2=4" טפשמהש 

לש תינוציקה (םסילנלצנונ1קה) תונמכסהה ידי-לע ףוס-ףום ןתינ היעבה ןורתפ 

לכש ,תאזכ הרדגה "ידוטקידדטנוק"ו "יטילנא" םירידגמ :רתויב טושפ וניערג .פנרק 

יכ ,שיגדהל רתומל .וללה םיראתה דחא ולבקי ,םה קרו ,הקיטמתמהו הקיגולה יטפשמ 
םשל םאו .המוצע תינכט-תיגול תלוכי וז הרדגה לש לעופל-האצוהה תשרוד השעמל 

ןורקעב שמתשהל ץוחב תמייוסמ הפש ךותב ףוםךיאה-תמויםכא לש תויטילנאה תחכוה 
תונוכתה לע םינד הבש הפשב רמולכ ,הנודנה הפשה לש ריבחתה-תפשב הז 
דיבחתה-תפש ןיאש חיכוהל רשפא — הפשה לש םיטפשמהו םייוטיבה לש תויטכטניסה 

,— !איה הדיתס-תרסוחמ וזלה םא ,(טקייבואה-תפש) אשומה-תפש לש קלח תויהל הלוכי 

הבשחמה-ילגדהל רומח הכ דוגינב תדמוע תאזכ השיג נ םיקופקפ ילב וב םישמתשמ יזא 

לכ תואדל ןיא םלוא ,הולבקיש דע בר ןמז דוע דובעי יאדובש ,םיפוסוליפה בור לש 

םייח-יחטשב תינמכסהה השיגה לש היתונקסמ םג הנייהת ,הנממ ענמיהל תורשפא 
.הנייהתש המ ,םייעדמ-אל ,םידחא 

,םימכסההש דחאל םלוא ,םיוסמ יגולויב טקא ,הדבועבש רבד איה םימכסה תעיבק 

ידה ,השורדה תומלשב ועבקב ,םישנא-תצובק רבדת הב הפשה ביטל עגונב ,לשמל 

עובק תמכסומה הפשה ךותב (חוסינל ןתינה) חיסנה טפשמ לכ לש יטכטניסה וביט 
עובק ריבחת רדעה קד .הפשה ירבודב יולת-יתלב ,אטבתהל וגהנש ומכ ,וא אוה שארמ 

ןהשכ תותמא"ה לע םיבר םיחוכיול םרגו הז םיבינע-בצמ שטשט תויעבטה תופשב 

ןמ ולכי םדאה-ינבשכ םג ןוכנ היהי םיוסמ טפשמ םאה" :ןוגכ תולאש לעו "ןמצעל 
הקיגולה ןיב םימוחתה-בובדעל םדג דשא אוה אוה עובק ריבחת רדעה .רכו "?םלועה 

התוחפ הברהב אל ,דדמבו ,הקיגולב "יטסיגולוכיספ"ה םרזל יניפואה ,היגולוכיספה ןיבו 

וכותמ רשא ,תיגולונמוניפה ותעיסו לרסוה ןוגכ ,הז םזיגולוכיספ ידגנתממ קלחל םג 
קר .תמאה-שדוד ףוסוליפה לע וקיעהש הז גוסמ תורחא תומודמ תויעבו וז היעב הדלונ 

.הלאכ תויעב תדמעהמ ףוסוליפה תא ררחשל הלולע ןהיניב היקנה הדרפהה 
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ללה-רב עשוהי 

יטמתמיגול ןויד הנושארב היהש ,הקיטמתמה תודוסי לע ןוידה דפה ןכ יכ הנה 

םיטסיריפמאל רשפיא הז ןוידו ,שדחה םזיריפמאב תויזכרמה תויעבה תחאל ,דבלב 

השמישש "י ירוירפא םייטתניס םיטפשמ םיירשפא דציכ" תיטנקה היעבה תגצהש תוארהל 

,םהינימל םיגולונמוניפהו םינאיטנקואינה ,טנק לש תוילטנדנצסגרטה תורותה לכל דוסי 

תחא הנה !ירוירפא םייטתניס םיטפשמ ןיא — יכ ,.רתיה דוסי תרסוחמ הליחתכלמ 
.הקיטסיגולב קוסעל םישדחה םיטסיריפמאה תא ואיבהש תובסה 

הדשב הקיטסיגולב םיטסיריפמאה ולתש תווקתה ושמיש הבושח תוחפ אל הבס 

יאניוה גוחה תא וניפאש תוירקיעה תומגמה יתש .הקיזיפטמ לכ לש תודשפאה-יא תחכוה 

הירשקו הנושארה המגמה לע .הקיזיפטמה תפי דהו םיעדמה סוסיב :ויה 
המגמל הנפנ תעכו ,הקיטמתמה סוסיב לע ונייהד ,הקלחב ונדמע דבכ הקיטסיגולה םע 

.הקיזיפטמה קוליס תא םייגולה םיטסידיפמאה ינושאר םהל וראית דציכ הארנ .הינשה 

,אטבתהש ומכ ,וא תיגול הניחבמ טפשמ אוה יקודקד טפשמ לכ אלש ,לסר הארה זאמ 

יקודקד טפשמ םיאנת וליאב" :הלאשה ךרעו ןבומ הלבק ,ןבומ-ידסח םיטפשמ שיש 

יקוחל דוגינב םייונב הקיזיפטמה--יטפשמש היה תומכסומה ןמו "?אוה ןבומ-לעב 
םלוא .המה ןבומ-ידסוחמ אליממ ןכלו תיניטשננטיוה תילאידיאה הפשה לש ריבחתה 
םהידגנתמ תונעט ידי-לע ןיב םיימינפ םיחוכיו ידי-לע ןיב ,יאניוה גוחה ישנא וחרכוהשמ 

הפשהש רתויו רתוי רדבתה ,"ןבומ-לעב" לש ןחובה תא קויד רתיב חסנל — ,םהירקבמו 

איה הפש-תריחבש ,תיזיפטמה היצלוקפסה דירש אלא התיה אל הדיחיה תילאידיאה 

לע דוע רבדל ןיא ךכיפלו ,(הדמ וזיאב ,תועדה ןיידע תוקלחנ םג םא) םכסהבש רבד 

"תויגול תוניחב" תומייק — תיגול הניחבמ ןבומ-ידסוחמ םה הקיזיפטמה-יטפשמש 'הז 

הכרע דרי אל תאז לכב .רקיעב תישעמ הערכהבש רבד איה ןהיניב הריחבהו תובר 
יתלבכ רכוה ינוטיסה לוטיבהש ירחא ,אברדא ,תויזיפטמ תוטישב תיטסיגול הריקח לש 

לש יגולה ןביט תא תוקמע רתיב רוקחלו םירבדה-קמועל תדרל ךרוצה ררבתה ,קיפסמ 

טסיריפמאה תא קזחל ידכ ןיידע תוקיפסמ הנתנ וז הריקחש תונקסמהו .הלא תוטיש 
הרכהה תרגסמל ץוחמ םתוא דימעמ הקיזיפטמ,ד-יטפשמ לש דחוימה םיפואש ותעדב 

,יגולה םזיריפמאה תישאר לש תוינוציקה תווקתה תמועל דאמ העונצ הנקסמ — תיעדמה 

בחרתמו ךלוהו בחר רתוי הברה אוהש גוח לע תלבוקמו רתוי תססובמ איה הז דגנכ ךא 
.דימת 

לש התוחתפתה לע הריקס ידי-לע הקיזיפטמל סחיב לחש יונישה תא םג םיגדנ 

וב ,יגולה םזידיפמאה לש ןושארה יניפואה וקה יבגל תאז ונישעש ךרדכ ,תחא היעב 

היעבה .הקיטמתמ,ד-תודוסי תריקח תא םיעדמה-תודוסי תריקחל אמגוד ונל ונרחב 

.הקיזיפטמה-לוטיב לא הסחיל ץוחמ םג הל תדחוימ תובישח תעכ הב לפטנש תדחוימה 

תיעב — איהו ,ללכב יגולה םזידיפמאה לש תיזכרמה היעבה תא ,דב תוארל ןתינ 

.(היצקיפירוה) תומאה 
םכסל רשפא הקיזיפטמה דגנ ומויק תישארב יאניוה גוחה ישנא ונעטש תונעטה תא 

:םיטפשמ ינשב 

.ת ו מ א- ד ב אוה םא ,ןבומ-לעב אוה יטתניס טפשמ (1 

.המה ןבומ-ידסח ןכלו תומא-ינב םניא הקיזיפטמ,ד-יטפשמ (2 
לש הנעט אלו םימייוסמ םייזיפטמ םיטפשמ תלילש אל ןאכ ןיאש ,ןייצל יאדכ 
תונעט ויה ולא — ואל וא םה םינוכנ וללה םיטפשמה םא עירכהל תורשפא רסוח 

הברה תכל תוקיחרמ תונעט םא יכ — ךדיאמ םינקפסהו דחא דצמ םיטסילאירטמ,ד 
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®י השדחהיפוםו5יפ 

םיטפשמ םניא וללה םיטפשמה :טלחומ ןפואב םתוא לסופ "ןבומ-רסח" יוניכה .רתוי 
.אדירג םילמ-בובג םא יכ 

זכרמו ריצ ושמיש ,(הרואכל) ןתודיהבו ןתוטשפ בורב ,ל"נה תוזיתה יתש 
קוסענ .ןדגנ רקיעב ונפוה ,תימינפה םגו תינוציחה םג ,תרוקבה-יצחו ,יגולה םזיריפמאל 

ארקי טפשמ :אופיא רידגנ ?"תומא-רב" גשומה שוריפ המ .הנושארה הזיתב הליחת 
יתמא הזה טפשמה םא הערכה ידיל עיגהל רשפא התרזעבש הטיש העודי םא תומא-רב 

יכ ,אוה תומא-דב "דכוס-תכיתח תאצמנ ינולפ םוקמב" טפשמה :לשמל .אל וא אוה 

,אוהה םוקמה די-לע דומעל ךירצ :הזה טפשמב עירכהל ידכ תושעל ךירצ המ ,עודי 
אצמנ חריה לש האדנ-יתלבה דצב" :טפשמה יבגל המו .לכתסהלו םיניעה תא חותפל 

ימ ןיא תאז לכבו .אוהה דצל עיגנ ךרד וזיא ,ונל עודי םרט ידה ?"גלש הסוכמ רה 

.(אוה ירקש טפשמ ילוא םג םא) אוה ןבומ-לעב יעדמ טפשמ הז טפשמש שיחכיש 
םייגולה םיטסידיפמאה וחרכוה ,ןבומה-ילעב םיטפשמה תמישרל הזכ טפשמ סינכהל ידכ 

עודי ינורקע ןפואב ירהו ."ינורקע ןפואב" םילמה תסנכה ידי-לע םתרדגה תא ביחרהל 

רודכ זכרמב" :ןוגכ טפשמ יבגל המ ךא .חריה לש ינשה דצל עיגהל לכונ דציכ ונל 

ןיא ירה םתואו יגולואיג רפס לכב םיצופנ הלא ןוגכ םיטפשמ ? "לזרב אצמנ ץראה 

םירכומה עבטה-יקוח יפלש םיעדוי ונחנא ,אברדא ,ינויפיצנירפ ןפואב וליפא תמאל 
'•'ינורקע ןפואב" :הז ישוק םג הרתפ תפסונ הבחרה .הז םוקמל עיגהל םדאךב לכוי אל 

ןיאש יאדו ונלש ןודינב .העדבה-תטיש תאיצמ ןינעב תינויגה הריתס ןיאש ושוריפ 

.םירכומה עבטה-יקוחל םאתהב אלש םג םא ,רכו חודיק-תנוכמ תאיצמ ןינעב הריתס 
?"םירהצב 12 היה תועש 24 ינפל" :טפשמ יבגל המ .הזב םג דוע יד אל ךא 
:טפשמה תא תמאל רשפאש אלא .רשי ןפואב ותמאל ללכב ןיא דבעה לע טפשמ ירה 

דחיב םייתמא םהינש .ונממ תינויגה הנקסמ והנה ל"נה טפשמהו ,"םירהצב 12 תעכ" 

םיטפשממ תינויגה הנקסמ וא..." :"תומא-דב" תרדגהל ףיסונ םא ןכלו ,דחיב םיירקשו 

,עבט-יקוח ןוגכ םיללוכ םיטפשמ יבגל .דמ םלוא .הז ישוק לע םג רבגתנ ,"תומא-ינב 
עוברל ךופה סחיב דמועה חוכב ,דז תא הז םיכשומ םיסג םיפוג ינש לכ" :לשמל 
ירה — ענמנה ןמ וניאש המ — םיפוג לש יפום-ןיא רפסמ אצמנ םא ?"םהיקחרמ 
"תויטפשמ"ב ןיטשננטיו ריכה אל תמאבו1 .תוניחבה לכמ אוה ידשפא-יתלב אלמ תומא 

תמא-תיצקגופ אוה ירמוטא-אל טפשמ לכ ירה ,ותטישל םאתהב — הלא ןוגכ םיקוח לש 

— ןודנה הרקמב םייקתמ וניא ןבומכש המ ,םימייוסמ םיירמוטא םיטפשמ רפסמ לש 

תא ךירדהל םא יכ ,םלועה לע תועידי רוסמל אל םדיקפתש םיישעמ םיללכ םהב הארו 
םיסג םיפוג ינש לש הכישמה-חוכ ןיב תולתה לע תונויסנ ךתושעבש ,ךל עד :רקוחה 

תומא לע רבדל ןיאש רורבו .הלאכו הלאכ תואצות לבקל תופצל ךילע ,םקחרמ ןיבל 

םיללוכ םיטפשמ רוקעל וצרש םיבר ואצמנ ןיטשגנטיו תובקעבו .םייווצ וא תוצע יבגל 
.עדמה-תפשמ 

תא םיבשוח עדמה"-ישנא .ךכל תובסה תוברו לבקתנ אל הז קימעמ חותינ ,םרב 

תוכתוח תויאר איבהל "םהמ איצומה" לעו ,שממ םיטפשמל םהלש םיללוכה םיטפשמה 

תא הנשנ אל עודמ יכ ,ךכל הקיפסמ הניא דבלב הרדגה .הז םיפוא תלילשל רתוי 

לש תואטבתהה ןפוא תא הפירח הכ .דדמב םצמצל םוקמב ,בוש הביחדנו הרדגהה 

תמאב םאה ?םייטרפ םיטפשמל םיללוכ םיטפשמ ןיב קייודמה לובגה היאו ?םירקוחה 

דבלב תולכתסה ?אלמ תומאל "רכוס-תכיתח תאצמנ ינולפ םוקמב" :טפשמה ןתינ 

!םיססובמ קפס לש הרקמב תושעל רשפאש םיימיכ וא םיילקיזיפ תונויסנו ,הקיפסמ הניא 
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הדוצב .דלאו הלא םיאנתב גהנתמש ףוג לכ" :ןוגכ ,םיללוב םיטפשמ לע םמצעב 
תיפוס הצובקמ הנקסמ וניאו ידמוטא טפשמ וניא ןודנה טפשמה "!רכוס אוה תמייוסמ 

!ותוא םג רוסאל ונילע היה ןכבו ,םיידמוטא םיטפשמ לש 

םעפה .רתיהש ,"ןבומ-לעב" לש תפסונ הבחרהל תמאב ואיבה הלא םימרוג 
לעב" לש ןחובה !לוטיבה-תודשפא דוע השרדנ תומאה-תורשפא םוקמב :רתוי תידוסי 

לכ :הברה הז יוניש ןתנ תמאבו ."תומא-דב" םוקמב "לוטיב-דב" תויהל ךפה "ןבומ 

םלטבל ,אלמ תומא םתמאל ןכתי אל םג םא יכ ,ןבומ ולבקו ורזח םיללוכה םיטפשמה 

ינש אצמא םעפ קר םא .לטב ללוכה טפשמהו דחא ידגנ הרקמ אוצמל יד .רשפא ירה 

.ןיטולחל .דז קוח לטובי ,ליעל יתיארהש קוחה ןמ הנוש םהלש הכישמה-קוחש םיפוג 

םסרפתהל הקיפסה םרט ,רפיפ ןוקיגולה ידי-לע הנתינש ,וז השדח הרדגה 
לב לש רתוי ילקידר יוניש 'היתובקעב האיבהש ,הפידה תרוקב הילע החתמנ רבבו 
טפשמ דימ םילטבמ תמאב םאה 1 םנמואה :הטושפ .רתיה וז תרוקב .הנושארה הזיתה 

ןיאש ,ללוכה םטפשמ תא םיאמיכה ובזע םאה !תוידגנ תואצות ןתנ יטרפ ןויסנש ללוכ 

,םסרופמ רוסיפודפ היה הז והשימו ,והשימ םקשכ ,םיימיכ םיעצמאב בהזל תיפסכ ךופהל 

ודמע םיאמיכה ,היה ךופהנ ירה ?םיפסאנה עדמה-ישנא להק יניעל בהזל תיפסכ ךפהו 

?היה המ ,תאזב וחילצה אל וליפאו .תימצעה היעטהה רוקמ תא וחיכוהש דע םתעד לע 

לכבו ,םימייוסמ םיללכ םיקוחל דוגינב הרואכל תודמועה תודבוע המכו המכ ןיא םאה 

,תוחפל 'תינורקעה תורשפאה תמייק דימת ירהו ?וללה םיללכה תא ובזע םרט תאז 

.יוכו הזונפיה לש ,היצניצולה לש בצמב ולבקתנש ,םייוסמ ןויסנ תואצות יפלכ ןועטל 

ךא .השעמל תאזכ הנעטב ושמתשי דאמ תוקוחר םיתעל קר יכ ,"תינורקע" שיגדמ ינא 
העפות לכ ריבסהל תינויפיצנירפה תורשפאה םע דחיב תאזה תינויפיצנירפה תורשפאה 

הרדגהה ךרע תא תולטבמ תופסונ תוזיתופיה ידי-לע יללכ קוחל דוגינב תדמועה 
אלמ תומאל אל ןתינ וניא טפשמ םוש :(תומדוקה תורדגהה תא ב"וכאעו) השדחה 

.אלמ לוטיבל אלו 

הנושארה הזיתה תא שדחמ רקבל םייגולה םיטסידיפמאה תא ועינה הלא םיקומינ 

תאצמנ יהירה הז דגנכ ךא ,תילקידר תוחפ םנמא איהש ,תדהא הזית המוקמב דימעהלו 

טפשמ יבגל אלמה לוטיבה וא תומאה תשירד םוקמב .עדמה-ישנא גהונל המיאתמ 

לעב טפשמ ןיא :רומאל ,יקלחה לוטיבהו תומאה תשירד תעכ האב ןבומ-לעב יטתניס 

חוסינב וא התותמאתה תא ןיטקהל וא לידגהל תורשפאמה תוטיש ןנשי םא אלא ןבומ 
— ותותמאב דירומ וביאו הלעמ וביא יבויסנ טפשמ םושש יטתניס טפשמ :ילילש 

רפסמ (םירכומה עבטה-יקוח םע דחיב) שי יריפמא טפשמ לכל ,ןבאו .אוה ןבומ-רסח 

תדמ הלוע ,רתויו רתוי תותמאתמ הלא תואצותש .דדמב הב .תואצות לש יפוםךיא 
האצות םא .קזח טפשמהש םידמוא ונא הז ןפואב ,ןודנה טפשמה לש תותמאתהה 
תתל לכונ תעכ .(!לטבתמ וניא אוה) טפשמה רערעתמ ,תתמאתמ הניא תמייוסמ 
אוה םא ןבומ-לעב אוה טפשמ" :(התע תעל) תיפוסה התרוצ תא הנושארה הזיתל 

,תורוצ השבלו תורוצ הטשפ וז הזיתש ןמזבש ,הזב דוע בשחתנ םאו ,"קוזיח-ןב 
הערכה לש ןינע ןהיניב הריחבהש ,תובר תויעדמ תופש לש תורשפאה םג הררבתה 

ידי-לע הנש 20-כ ינפל דוע הז רבד םנמא עבוה תצקמב רחא רשקב — אוה תישעמ 

םכסה-תדוצב םא יכ ,תטלחומ הרוצב וז הזית חסננ אל ,—רלגביד ינמרגה ףוסוליפה 
עדמה-תפש לש סכטביסה-יללכ תא עובקל שי" :הדיתעה עדמה-תפש לש התרוצ יבגל 

,ןייצל יוארה ןמ ."קוזיח-ינב םיטפשמ קר הב ועיפוי םייטתניס םיטפשמבש ,ךכ הדיתעה 
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היה רושק הז יוטיב — דוע עיפומ ךבומ-דסח" יוטיבה ןיא הלא ןוגכ םיחוסינבש 
ירחא וכרע תא דביאו תילאידיאה הפשה לע תיניטשננטיוה תטלחומה הסיפתב 
,הרגמ ישגד םרוגכ יגולה םזיריפמאה תודלותב בר היה וכרע .תראותמה היצזיביטלרה 

'קויד רתיב ןתוא חסנל םהיתורות לש ןבומה לע ןגהל וצרש םיפוסוליפה תא חירכהש 
ובייוצ םהירבד לכש םיבר םיפוסוליפ לע יגולה טזיריפמאה תא אינשה םג אוה םלוא 

ילוא םג םא ,םייוסמ ךרע ונשי םהירבדמ קלחלש יפ לע ףא ,"ןבומ-ירסח"כ תוטשפב 

ותכאלמ תא השע ישוכה — אבהלו ןאכמ וב שמתשהל אל בטומ ךכיפל" ?יעדמ ךרע אל 
.תכלל לוכי אוהו 

ךא ,וללה תויעבל פנדק שידקהש אלפנה רקחמה יטרפל סנכיהל םוקמ ןאכ ןיא 

ןאולמב ורתפנ םרטש תודחא תולאש לע תוחפל זומרל ילבמ הז אשונ םייסל לכוא אל 

.תעכ םייגולה םיטסיריפמאה םיקסוע ןהב ,תויעבה גוסל םג הבר הדמב תויניפוא ןהשו 

יאדכשו םינוש םיגוס ןיידע וב שיש האדמ "קוזיח" גשומה לש תקייודמ רתוי הריקח 
תא ובל ררבת הטושפ אמגוד (testability) "תוניחב" ןיבו םתס "קוזיח" ןיב לידבהל 

— אוה קוזיח-ןבש קפס ןיא ."ג"ק 100 ולקשמש םולהי שי" :טפשמה .הזה לדבהה 
רמולכ ,ןיחב אוה ןיא םלוא .רתויב הברה .דדמב וקזחל ידכ הקיפסמ הזכ םולהי תאיצמ 

תומייוסמ תוטושפ תויפצת ךמס לע לכוא םהב ,םיאנתה תא רוציל דציכ עדוי ינניא 

לכוי דחוימ לזמ קרו ,הזה טפשמה לש קוזיח וא רוערע גישהל םימייוסמ תונויסנ וא 

.םיניחב-יתלב םיטפשמב ריכהל וצר אלש םיפוסוליפו עדמ-ישנא אופיא ויה .ןאכ ינדזעל 

שי םלוא ,עדמה-תפשמ רכזנה טפשמה תא וטימשה וליא ןוסא לכ היה אל םנמאו 
,רתוי םיבושח םיטפשמ תטמשהל םורגל לולע םיניחב-יתלב םיטפשמ לוטיבש םירקמ 

הביחב-תטיש ןמזה ךשמב אוצמל הוקת שיו איה תינמז םתוניחב-יאש םיטפשמ לשמל 

.תאזכ הטיש תאיצמ ינפל הלאכ םיטפשמב קוסעל רסאנ וליא היה לבח ?םליבשב 
ךכ רחאל קרו ,אוה ןוכנ םייוסמ טפשמש יאנת לע תובושח תונקסמ וקיסה םעפ אל 
םנמא םילפונ םיגיחב-יתלב ךא קוזיח-ינב םיטפשמ .טפשמה לש ותונוכנ הררבתנ, 
— יתאבהש םיקומינה ללגב — הזב תוארל ןיא ךא ,םיניחב םיטפשממ ישעמה םכדעב 

םינשב ולהנתהש םירעוסהו םיבהלנה םיחוכיוה .עדמה-תפשמ םאיצוהל תקפסמ הבס 

בור לע ןיידע תלבוקמה תיטסיטולוסבאה הסיפתב םרוקמ ,הז אשונל ביבסמ תונורחאה 

,םיינויע םיעצמאב ועירכהל רשפאש חוכיו ןאכ ןיאש םיריכמש העשמ .םיפוסוליפה 

םיבר ומכ ,הז חוכיו דבאמ ,תוירשפא תוישעמ תוערכה ןיב תעד-לוקיש לש ןינע םא יכ■ 

אידטו אלקשל ךפוהו ,הרושה תא לקלקל םימעפל הלולעה ,ותופירח תא ,וגוסמ םירחא 
.תונושה תוערכהה לש תואצותה לע ,הבושחו תניינעמ תוחפ אל תאז םעו ,"תחנב תעמשנ" 

קוזיחה ןיבש רשקה איה הנורתפל הכחמ ץידעש הז םוחתמ הינש הבושח הלאש 

.יריפמא טפשמ לש קוזיחה-תוגרדל הדמ-הנק עובקל רשפאה :תורחא םילמב ,אנדמואהו 

רשפא םאה וא ,יוכו ל'099 וא <7065 אוה ינולפ טפשמ לש וקוזיחש ,לשמל ,דיגהל ,םייוסמ 

לש וקוזיחש ,לשמל ,דיגהל ,םיטפשמ ןיב תויקלח תויסחי תואוושה רידגהל תוחפל 

אלו ,אוה ענמנהךמ הז רבד וליפא וא ,ינומלא טפשמ לש וקוזיחמ לודג ינולפ טפשמ 

רסמית וז האוושהו ,םיטפשמ לש קוזיחה-תאוושהל יביטקייבוא הדמ-הנק לכ ןכתי 

תיעב לש התשרוי ,וז היעב ז הרקמו הרקמ לכב ,דחאו דחא לכ לש תיטרפה ותערכהל 

תונורחאה םינשב םייגולה םיטסיריפמאה תא תובר הקיסעה ,תיסלקה היצקודניאה 

שיש םירשקה תעיבקב הבר ,דדמב ןפוא לכב רושק הנורתפ .ןיידע ךשמנ רודיבהו 

.רדגוה םתרזעבש םימייוסמ םייטסירוידהיב-מייגולויב םיגשומ םע 'קוזיח"ה גשומל' 
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םינוקיגולהש ירחא (היגולוכיספה וא) היגולויבהו הקיגולה ןיב םירשקה תושדחתה 

תא עבוקה הז דבכנ םוקמב אקודו /'םזיגולוכיספ"ב הנש םישמחכ ומחלנ םישדחה 

רתויב תונינעמה תועתפהה תחא איה ,הדיתעה עדמה-תפש לש תינורקעה התרוצ 
ןייצל ןפוא לכב יוארה ןמ .יגולה םזיריפמאה לש הנורחאה ותוחתפתה ונל האיבהש 

ליגרכ םיארוקש המל דאמ בורקה עדמ) ישומישה סכטניסב קד הלגתמ הז רשקש 
לש התבחרה אוהש) רוהטה םכטניסב לגר-תסירד לכ ול ןיאו ("הרכהה-תרות" 

.םזיגולוכיספה לא הרזח לע רבדל אופיא ןאכ ןיאו ,(תיטלקה "הקיגול"ה 

ירסח ןכלו תומאל םינתינ םניא הקיזיפטמה יטפשמ" :הינשה הזיתה יבגל המו 

רטפיהל דוע םינתונ םיניא "תומא-רב" לש ותרדגהב ולחש םיידוסיה םייונישה י "םה ןבומ 

לכב ונינפל תעכ תדמועה הלאשה !ךבומ-רסוחמ" הנשיה הנעטב הקיזיפטמה יטפשממ 

חנומהש ןויכמ ז "המה קוזיח-ינב הקיזיפטמה יטפשמ םאה" :איה הרורב ןפוא 
םאה" :קויד רתיב ונתיעב תא חסננ ,תקייודמ הרדגה רסחו אוה לפרועמ "הקיזיפטמ" 
,הקיטתסא ,הקיתא ,הקיזיפטמ ארקנש המ לע םינדה םירפסב םיעיפומה םיטפשמה לכ 

םיפוסוליפ םנשי — תילילש ,ןבומכ 'איה הבושתה ז "המה קוזיח-ינב המודכו תד 
,םהילע עיפשהל ןויסנה חוכב ןיאש ,יויסנב ללכ םייולת םהירבד ןיאש שרופמב םינעוטה 

שיש םינעוטה םיפוסוליפ םג םנשי םלוא .םיינושל םימכסה םהב תוארל ומיכסיש ילבמ 

וית םינושארה םייגולה םיטסיריפמאה .יריפמא תומא אל םג םא ,תומא םהיטפשמל 

ל"נה םיפוסוליפה ןמ תוחפל םישרוד ויה םהבש םיריהזהו םה לבה-ידבד הלאש םירמוא 

ומצע תא םזיריפמאה האור המ ךמס לע םלוא .תוידיפמא-אל תומא-יכדד לע עיבצהל 

םיטפשמש ,ךכ ויגשומ תא רידגהל ,םיראותמה םיברה םייונישה ירחא ,תעכ יאשד 
לוכי טסיריפמאה ?הדיתעה עדמה-תפשב עיפוהל ולכוי אל יריפמא-אל תומא-ילעב 

דע ,םירתומה הרדגהה-יכרד תאו ותפש לש םינושארה םיגשומה תא םצמצל םנמא 

ויתורדגה תא ביחרמ אוה ןיא עודמ םלוא ,הב חסניהל ולכוי אל הלאכ םיטפשמש 

:איה םויכ התוא האור ינאש הדיחיה הבושתה ?םתוא םג ריתהל ידכ תפסונ הבחרה 

ינב לש עירכמה בורה לש ותמכסה תא גישהל רשפאש ונדמיל םינש-יפלא לש ןויסנ 
תונושה תופשל םהימוגרתו "םוח ןחלוש אצמנ אוהה רדחב" :ןוגכ ,םיטפשמל םדאה 

בוד הנכמ םימיאתמ םיאנתל ואבוהש ירחא ךכל םיכסהל םינכומ םניאש םישנאה תאו) 

יבגל רשא דועב ,(רכו םיעגושמ ,םיילאיצוסא 'עבצ-ירווע ,םינציל ,םינרקש םשב הז 

אוצמל ןיא ,םתורירשב השעמל האדוהב יולת הרבחה-מויק ןיאש ,םייזיפטמ םיטפשמ 

יבגל המכסה תמייק וכותבש — תושונאה ללכ יבגל יסחי ןפואב — ןטק ץובק אלא 

םהב הדומ דיחיהש ןושארה גוסה ןמ םיטפשמ לש בר דפסמ םייק ןכ ומכ .םתורירש 
ירה ,ותכרעהב םייוניש םילחש הרקמבו — ןמזב היולת הניא םתורירש — וייח-ימי לכ 

ולחש םייוניש ידי-לע הזה יונישה תא ריבסהל םירחאה ועדי וא אוה עדי בור יפ לע 

— הלאו הלא תובס ללגב ועבצ תא הניש ןחלושה — טפשמה לש םיאשומה דחאב 

רקיעב ,םיתעלו — המודכו לבס היארה-רשוכו ןקדזה אוה — ומצע וב ולחש םייוניש וא 

םיפקשמ ,םיניע-יופיר — תומייוסמ תולועפ ידי-לע גישהל רשפא ,ינשה הרקמה יבגל 
תכרעה הנותנ ןמזב וב .הליחתבכ טופשל ליחתי טפושהו לטובי יונישהש — המודכו 

היגולוכיספ-יקוח יפל ,ירלוגד ןפואב םהמ ,ןמזב יונישל ינשה גוסה ןמ םיבר םיטפשמ 
ירמגל יל רורב .אוהש יללכ קוח יפל םהמו ,המודכו תורגבתהה תעפשהב ,םימייוסמ 

,הנהכו הנהכ דוע םהב תוברהל רשפאו ,םתומלשב םימייקה םילדבהה תא יתיצמ אלש 

םילדבה םימייקש חיכוהל ןיא :ויד טלבוה דחא רבדש ינבשוח םלוא 
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השדחהיפוםו5יפ 

םייזיפטמ םיארקנה םיטפשמ ןיבו םייריפמא םיארקנה םיטפשמ ןיב םייתוכיא 

.תיריפמא-אל ךרד םג םא ,תומא-ךרד תמייק םייזיפטמה ויטפשמלש ןעוטה ףוסוליפל 
לע תוארהל והשימ לכוי םא ינקפוסמ ךכ לע ףסונ .דבלב םייתומכ םה םילדבהה 
םירבדב םייגולה םיטסיריפמאה ודוי םאב .הלא םיטפשמ יגוס ינש ןיב םיקייודמ תולובג 

לש תיתגרדהה הבחרהל יבקע ךשמה אלא אהת אל תאזכ האדוהש ינבשוחו — וללה 

תישאר לש רתויב תוינכפהמה תוזיתה תחא לע ללוגה םתסי ירה — "תומא-רב" גשומה 

לש ןבומה-רסוח לע תוארהל רשפא דבלב הקיגולה תרזעבש איהו ,יגולה םזיריפמאה 

— וז הלצהמ הקיזיפטמל הל יוא םלוא ,הקיזיפטמה תא הליצה תונמכסהה .הקיזיפטמה 

לכויש רתויב לודגה ןוסאה ילוא והזו ,הטיש-םגל תכפהנ תיזיפטמ הטיש לכ 
הרחתמ לובסל הלוכי הניאו תויטלחהל ףואשל החרכומ איהש ,תיזיפטמ הטישל תורקל 

.הדי-לע 

עגונב םיאטבתמ םניאש םיפוסוליפ לש תויזיפטמה תוטישה לע ןודל ונילע ףוסבל 

ןויעו לופיט תושרוד ,רתויב תולבוקמהו תוצופנה ןהש ,וללה תוטישה .טהידבד-תומאל 

הנודנה הטישה יטפשמ תא קלחל היהת הז ןויע תרטמ .הרקמו הרקמ לכב דחוימ 
תולולעה םיכרד רפסמ חתיפ יגולה םזיריפמאה .םייזיפטמו םייגול-םייטכטניס ,םייריפמאל 

תופשב עובק ריבחת רסוח ללגבש ןייצל יוארה ןמ םלוא — תאזה הנחבהה לע לקהל 

ןיאו הז גוסמ תוריקח תכרעהב זירפהל ןיא ,וללה תוטישה לכ י תובותכ ןהב ,תויעבטה 

רשפא יכ םיבשוחה הלאל םלוא .אדירג תורעשהמ רתוי הלא ןוגכ םיחותינב תוארל 

תומשרתהב קפתסהל םיצור םניאו תאזכ תיזיפטמ הטישב ךרע-ילעב םירבד אוצמל 
תדובע םמצע לע לבקל רשאמ תרחא תורשפא ןיא 'הנממ ומשרתנש תיללכה תישגרה 

דוחל םייריפמאה םיטפשמה ונודי ,לעופל אצות תאזה הקולחהש ירחא .וז סופיזיס 

רבעב ויהש םייגולויבדנייגולוכיספ וא םיילקיזיפ םיטפשמ םה הלאש ררבתי ללכ ךרדבו 

!הנורחאה הפוקתב הלודג רתוי וא תוחפ הדמב ורערועש אלא עדמה ידי-לע םירכומ 

חטשב הבר תויביטימירפ לע ןוידה הארו ללכ-דרדבו ,דוחל ונודי םייטכטניסה םיטפשמה 

האמב קר הבודמ הדמב ףוס-ףום חתפתה הז עדמש ,ךכ ידי-לע םנמא תנבומה ,הז 
דוחל ונודי ,"םייזיפטמ" ללוכה םשב םתונכל לכונש ,םירתונה םיטפשמהו ,הנורחאה 

.רקוחה לש ומעט יפל לכה — ללכ ונודי אלש וא 
לש תוירקיעה תורטמה יתש ומשגתנ הדמ וזיאב הארנ םירבדה םוכיס םשל 

.םיעדמה-סוסיבו הקיזיפטמה לוטיב :יגולה םזידיפמאה תישאר 

ולתנש תווקתהש ונל התארה ,תומאה-תיעב ,תחא תיקלח היעב לש התוחתפתה 

יטנאה היטנהש המכ דע .ןאולמב ומשגתנ אל הקיזיפטמה תפידה םשל הקיגולב 
המכ דעו דכלמו דחאמ ישגד עקרכ הבושח םישדחה םיטסיריפמאה לש תיזיפטמ 

האיבה הקיזיפטמ לכ לש תורשפאה-יא תחכוה תארקל םיפתושמ תוחוכב הריתחהש 
יחטש לכב טעמכ תובושח תונקסמו םיירופ הבשחמ-יכלהמ ,תושדח תוטיש חותיפ ידיל 

!הגישהל ןיאש יפוס ןפואב ררבוה ,אברדא ,הגשוה אל תיפוסה הרטמה ירה ,עדמה 

אוה םא ,תישעמ הערכהל םא יכ ינויע ןוידל ןינע וניאש הקיזיפטמה לש קלח ותוא לע 
אלו עבוה הב הפשה לש סכטניסה-יללכב אל עגופ וניאש ,תאזכ תוריהזב חסונמ 

םיקומינב קפתסהל חרכומ טסידיפמאה .הטילש לכ ןויגהל ןיא ,םייריפמאה םיקוחב 
בחר רובצ ידי-לע הנלבקתת תונודנה תויזיפטמה תוזיתהש הוקת-רסוח ומכ םייטסירויה 

לש םייטכטניס תונורסחב וללה תוזיתה דוקמ לע תוארהל תוסנל םג לוכי אוה .רתוי 
— ינש דצמ (!הזילנאוכיספ) םימייוסמ םייכיספ םימרוגבו דחא דצמ תורבודמה תופשה 

.תושעל ותלכיב שיש לכה ,ךרעב ,והז םלוא 
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ללה-רב עעוהי 7 

תפש תריצי לש רתוי העונצה הרטמה אופיא האב הקיזיפטמה-לוטיב םוקמב 
תארקל הריתח ךות .רתוי אלו םימייקה םיעדמה לכ תא חסנל היהי רשפא הב 'עדמ 

,תודיתעה תופשה יפלכ ויתושירד תא קוידב חסנל טסיריפמאה דמל תילאידיאה הפשת 

הנורתפל תשגל ול רשפאיש המ ,וללה תופשה לש ריבחתה-יקוח תא תומלשב דבעל 

םיעדמה-תודוסי תא רהטל קיפסהש ירחא ,ותונינעתה-זכרמב תעכ תדמועה היעבה לש 

.ם יעדמ ה -דוחא תיעב איהו ,יביטלוקפסה רבעה תשרומ ,םימודק םיטפשמ לכמ 

.ט"צרת בא-סחנמ ,םילשורי 

לטה ילכ םעלל 

תיקילד דעסלו לטק יל? םענל 

.טוקשת ל8 ילוקו שובת לא ידיש 

,ם?ן ם? ימותיל יזודח לצלצ 

.םאלפ ריב יד?ואל ,יחא? סיתופ?? 

תוא ילה ,זע ירגח ,ה!ןומה ל3ת 

.תואובמ בל ילא בלמ חותפל 

,קירוי ץך$? ןליא שאר דוע ל? 

.קירל אל ומוי ,והת? אל ם-ןא 

טוקלאו שדק1ן ויתוחול יד?ש 

.תוקיל-ז דעסלו לטק ילפ םעלל 

םדיורב םהרבא 

יקסנקליו קחצי 
("דוד לא דוד" דוזחמת ךותמ) 

ןהכ לארשי תאמ 

א 

וכל ונאלמי אל ,הידדצ ידצמ תאזה תיתורפסהו תישיאה העפותב ןייעש ימ לכ 

תברו םינפ-תבד איהש—תישארה התלוגס .דחא ראותב וא תחא הרדגהב התוא םצמצל 

ותריצי .היפוריצ יובר לכב תטלשו תטלוב תודחאה ךא ,םידוגיב-תבר םגו םייוליג 

,תינידמ הלועפ 'הסמה-תונמא ,תרוקב ,הריש ,הקיטסיצילבופ לש לילכ איה יקסנקליו לש 

תוקשונ ,הילעבל םש ליחנהל היד ןהמ תחא לכש ,תויוכלמ עבש .תונבשי ,הלכלכ-תמכח 

התא ולשמ תידיצי הדיחי לכב טעמכ .וזמ וז תוקנויו יקסנקליו לש ותריציב וז תא וז 
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יהסנקליו קחצי 

יבוריעב שיגרמ התא יאו ,אלפומ בוליש .דב םיבלושמה ,וללה תודוסיה לש םבור תא אצומ 

התוא .ףרטצהל םירבדה ויה םיכירצ תרחא אלו ךכש ,ךל אוה יאדו :וזמ הרתי .םימוחת 

עדמל דחוימ ןונגס 'דוחל חורו דוחל הלכלכ ,דוחל הזורפו דוחל .דריש תסרוגה ,הרות 

רצוי תמשנ .תיאקידדד המכחכ יקסנקליו לש ורואל תילגתמ ,תורפסל דחוימ ןונגסו 

איהש ,הזורפ לכ .הלא ינומכחת-ינמיסל תגעולו וללה תוציחמה תא הלכמו תפרוש 

אלש ,עדמה ןוזח ישנאו .הדיש ןימ איה ףא ,הילע הרוש הניכשהו המוק רועיש תלעב 

.הריש-דרד םהיתובשחמ תא דימת וחישה ,הדצ תונעוצקמ לש תויכנוק ךותב וסנכתנ 

הנשמ-יקרפבו ,הסדנה יללכב היתודתי תא הרואכל תכמותה ,הזוניפשל תודימה-תרותב 

תויטויפ תוריציבמ תוחפ אל ןונגס לש .דרישו ןכות-לש-הריש תמעפמ ,הכלה םלוכ םהש 

םלוגמה יוטבה חוכ אלא ,תונמאה תגרדמ תא םיעבוק םשה אלו! אשונה אל .תוקהבומ 

תוכפתשהב רשאמ הריש רתוי תויהל לכוי לבז לע ןדה רפסב" :יקסנקליו לש ונושלבו .םהב 

וגזמנש הריציה עפשבו עבמה תמרב ,שגדה תמצעב יולת לכה ."םימשה-תב הבהאה לע 
 T

.םירבדב 

היהו לארשי-ץדאב תירבעה הקיטסיצילבופה לש תדפרפשה-תנועב ליחתה אוה 
 VV : — I

הלכלכ יקסע לע ובתכו ןיידע ומגמג םיריעצה םירפוסה לש םבורש העשב .הכרד יללוסמ 

איהו וידיב הבצחנש ,הרורב הפשו הרודב הנשמ ול .דתיה רבכ ,הצילמה דדד לע קשמו 

.ולשמ תונמוא-ילכ ול ןיקתהל סונא רפוס לכש ,עודיו יולג .ותוישיא םתוחב העובט הלוכ 

תניחב איה דפוסה לש תינושלה ותשרומ .וקופיס ידכ םהב ןיא םילחנתמה ןושלה-ילכ 

וחור-ידילי תושעהל םיכירצו שדח דלומ םינועט ראות לכו םש לכו לעופ לכ — ,הלרע 

תבייחמ ,רתוי רחואמ רודל ותופרטצהש אלא דוע אלו .הריציל שומש ינב ויהיש ידכ ,שממ 

רכנתי רפוסה .ושימשתל םרישכהלו םקדבל בושל ,םקרמל ,תופסונ םהילע תישל ותוא 

ךושמה ארקיסה טוחב ,ונינבו ונונגס לש םיליתפבו תמתוחב אלא ,ילולימה ורשעב אל 
 T T

ןוחצנהו םינברס םירישכמ םע תוקבאיה איה הנושארה תוקבאיהה .ויקוספו ויתורוש לע 

םינש הפי תעמשנ דוע םלוק-תב .םחוכ טועימו םירישכמה תוהק לע ןוחצנ אוה ןושארה 

היגולואיתה" ולש הלודגה הסמב דוע .ךלמה ךרדל אצי דבכ רפוסהש רחאל םג תובר 

תאו ןימאמ-ינאה תא יקסנקליו ררצ הב רשא ,ג"ערת ,"םיביבד"ב הספדנש ,"תימואלה 

דמוחה םע וילותפנ תא דוע םיאור ונא — ,םויה דע םהל ןמאנ ראשנש ולש ןימאמ-יניאה 

.זיחשמו שטול לש ,םילכ השוע לש בצמב דוע יורש היה העש התוא .ןושלה םעו 

םיגנעמו םיאילפמ ,זא םחוככ םויה םחוכ ןיאש ,הסמב םיקלחה םתוא וליפא ןכא 

ךכ-רחא ולישבה הב ועבוהש תועדה .םהב הקוציש ,דרמה חורבו זעונהו: ףירחה םחוסינב 

ודי לע חתופ םש זמורמ .דיהש המ .יתונמא ירבע יוטיבב ושבלתנ — רתוי וללטצנו רתוי 

םייח-תפוקתב ץצונ הלהש ,רצוי חוכ ןיבל "יוליע" ץב לדבהה והז ןה .שרופמ השענו 

לדג והירה ,הכפמ רוקמ ומצע אוהש ימ וליאו ן עקושו עיתפמו חרוז ,לבונו תמייוסמ 

םיילויה םירמה .רבדה ריישמ רצויה ,יאדו .דימת תוריפ אשונו דימת ערוז ,חתפתמו 

יתלב הפירצו קורימ םינועט םהו התליחתב הכותל םיררגנ ףחס-ירמח םגו ותריציב 

המוד וז "תלוספ" ,םרב .םלועל הנמיה םידרפנ םניאו םיפלקנ םניאש רשפאו ,םיקסופ 
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םיילויהה םירמתה ןמ .הנמיה םירשעתמו ורשעתנ םיבורמו םיברו ,תוחול לש םתלספל 

םתעיבקו תולאשו םירבד בוציע בגא .תורוד סנרפתהל םידיתע דוע ,לשמל ,בולוקוס לש 

,תרושנ יסיסר יקסנקליו לש ולמזיא תחתמ םיזתינו שי ,תתתוסמ תירבע ןושל יסופדב 

תבנגתמ םימעפ .ץיק-תתהב ןיעכ םהילע םילעמו םירבדה ףוג ךותל םיבבדתשמו םירזוחה 

,ןינעה תנבה לע תודיבכמ ןהו, ,הרודב ןתועמשמ ןיאש ,תויאכרא טילמ לש הרוש וא הלמ 

םא ,יפוי-ימומ ,ןמאה ינפלמ: תואצויה תוגגש ןה ולא ,םלוא .תמגופ הרתי תויגיגח םימעפ 

תקלח :אוה ךופהנו .ךכ י"ע תמגפתמ הביא ןינבה לש תיללכה ותוזח .ןכ רמול השרוה 

ירויש וליאו 'הדקע היצזיליטס לשו תויתוכאלמ לש םשור ונב הליטמ םישושבג אלל ןונגס 

ףוריצב — םדא ונילע ןמאנ תורפסב םג ןכ םייחבכ .םיברקמ ןוחצב-אלל-מילותפנ 

תומלשה לבא — ונתקושת תומלשה לא .ןמא לש ונויפר ףוריצב ןמאו ,םדא לש ונויפר 

.םדא תדממ הלעמל איה הרומגה 

ב 

לש םתמחלמ תאו ,דרות לש התמחלמ תא םחלנ אוה .ןיסירתה ילעבמ אוה יקסנקליו 

.םיכרדב ועסמבו תוצעיתה לש הביסמב ,הביתכב ,החישב .וילע וניז-ילכ דימת .םייחה 

סומלופל ותאצב .םיסנ לע ךמוס אוה ןיא .איטחי אלו עלקי ויצח תאו ,חצחוצמו דח וקשנ 

:תינרדומה תשומחתה בטימב ןיידזי אלא ,ותועגפיה תולקו ובירי לש ותולכס לע ןעשי אל 

שי .הבחר המישנבו הנונש ןושלב ,ובירי שפנ תנבהב ,ןינעה תעידיב ,"בישתש המ עד"ב 

היבבד-לעב ירבד תא קרפמ:יקסנקליו .םשפנ לע טלמ,דל םירהממו םיצקועש ,םיאסומלופ 

רוא אלא ,ןטק סנפ רוא ונניא ליטמ אוהש רואה !תוילוח תוילוח ,םיקרפ םיקרפ 

— ,הקיגטרטסאבו םיסיסכטב ,והשעמ תא השוע אוה ןותמ ןותמ .קוחרמל ריאמה ,רוטק'זודפ 

התצרש ,'ךיקסוס-תינכת" לע וירבד תא ,לשמל ,וארק .לוהב וניאו הברה יאנפ ול שי 

םירויצ ,תונובשחו םירפסמ ,תינינע תונדפק .ותומכש לעו ,"תדז-תוזוחא" ונל קינעהל 

קשמבכ ולש יתורפסה קשמב .וליבשב רתוימ וניא טרפ םוש .ענכשמ חוכ הזיאו — םילשמו 

,ןיקרו ץבאה .ןובשחב םילוע םהו: העש םהל שי וילא העיגנ םהל שיש םירבדה לכ יאלקחה 

הארנה םג .ןוקיתו הקיחמ 'ןוזיאו לוקיש ידפ םה יקסנקליו ירמאמבש םירתכהו ןיגתה 

.םלועל ןאכ יערא וניא יעראכ 

םירובידו םישעמ ,תובשחמ .םתניגנל םג אלא ,םירבד לש םנויגהל קר אל ול ןזוא 

תונוש תוצראב ולש עסמה ירואית תא ונארקב הארנ תאז .תילקיסומ העיבט וב םיעבוט 

יפויל ןתומכ תוטעמש ,ולא תומישר .יאלקחה השעמהו תיאלקחה הדותה דומיל םשל 

עימשמ אוה .הניגנו םיקוסיע ,תוארמ ,הימה ,לוק ישחר תואלמ ,תירבעה תורפסב 

םיקהבומ םירבע םירפוס .םיבתוכ םירחאש המ עמושו איצומ וסומלוקש המ ונזאל 

ךא ,תירבעה ןושלה לש תולוקה תא םיאור םה ןכש ,יוקל העימש שוח תמחמ ולשכנ 

שיו אוה עפש לעבש יפ-לע-ףא .עמוש אוה החיש-לעבכ םג .הכלהכ םתוא םיעמוש םניא 

םירויצהו: םילשמה תקעומ תחת ץברי אלש ידכ ,וחיש-שיא ינפב קרפתהל ךרוצ ול 

.וחכנ בשויה 'ינשה דצה תא םג עומשל ןמוזמו ןכומ והירה — וב םיססותה תולאשההו 

.העימשה תקושת םג אלא ,הקופיס תא ולצא תשקבמ דבלב רובידה תקושת אלש ,רבתסמ 
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,םיגהונ חודה-ישנאמ םיברש ךרדכ 'הטילק תוסכרפא יתשכ ותחיש-וב תא השוע אוה ןיא 

ענמנ וניאו םיינוגסס 'םיטלוב םיטפשמב אטבתמ אוהש ןויכמו .ובבודמו ומע יפתשמ אלא 

.הארפהה דוסימ ומע השיגפ לכב שי ,תיללכה חורל תדגונמ איהשכ םג ,ותעד תא תווחל 

םינומהל תוילכלכו תוינידמ תודות עימשהל עדוי אוה ןיא .לודג ריבסמ אוה יקסנקליו 

םאונ ונניא ךא ,ןייוצמ הצרמ אוה .תוינויקיק תואמסיס לש םיציצ ירוטיפב וירחא םכשמלו 

.ומצע להקכ םה ןורכז ירצק וללה .םבלב םיעמוש להק םיספותה ,יממע יאנידמ אלו יממע 

.וכופיהלו רבדל הווש תובהלתה םיזיתמ םה .ורמא אל וליאכ םושלשו לומת ודמאש המ 

וליאו .םירחובלו םיעמושל םימסק םוסקלו תובוא תולעהל ,תוחור עיבשהל םהל רקיעה יכ 

אוה ןיא .וייח ימי לכ תעקופ הניא ויתועדל ותוירחא .ןור כ ז לעב אוה יקסנקליו 

תויחא ןה תושדחה תועדה .ןהב העגפ ןמזה די םא םג ,וחור ידליל ותוהבא תא שיחכמ 

"תודימ" רפסב ורבדב .תועדו תונומאב החפשמ תרהט סרוג אוה .ןהמ תוריכבל תורשכ 

םייתרבחה םייקשמה םהיתודוסי תא וחתנבו םיבשומהו; םיצוביקה לש םייחה תורוצ לע 

,חוכ לכ יל רקי" :רמאי וירבד םויסב םלוא .בשומה תבוטל שוריפב ותעד תא הלגמ אוה 

שאה תא שילחהל ורוצ האור יניאו ,םייחה תא וילע .דוצמה הנומאה יהמ איה תחא 

תמא םע ויהלא םשב דחא לכ ול דלי .הנומאה תא ול הריאמה דחא לכ בלב תדקויה 

הינוריא ,ןיצקוע ,תופירח ,יוטיב ילוסלס ,ךתוח ןויגה :ותביתכ ינממס םינוש ."ולש ןינבה 

.ומצעל תונמאנה עבצ ,דחא עבצב םילובט םלוכ דא ,םזקרסו 

ג 

:רלגנפש הז גשומל עבטש עמשמ ותואב תיטסואפ תומד אוה ותמשנ שרוש יפל 

המחלמל 'הריציל ,םישעמל ןתיא ןוצרב םישבגתמ וישוקיבו ויטוביל ,ויתויהתו ותויוחש םדא 

תריקחו הקיסיפטימ לכב לזלזמכ הארנ ומצע יקסנקליוש יפ לע ףאו .עבטה לע ןוחצנלו 

.ועבוה אלש תועדל ןישובל תניחב ןהש תועד שי .ךכב ןיחיגשמ ןיא ,הטמל המו הלעמל המ 

יתלבה "דיעצה לעופה" תגלפמ יגיהנמ ןיב טסיסכרמ היה אוהו — ולש םזיסכרמה םג 

הפונת ידילו הזכ םותפ ידיל עיגהל ןיא וידעלב .יסיפטימ ץמשמ יקנ וניא — תיטסיסכדמ 

.ריטלוו לש ותמחלממ םידה ונרכזב הלעמ אוה תונויצב היגולואיתה םע ותמחלמב .תאזכ 

תוסמ םהילע בתכש ,םולבנילילו ג"לי .תיטסיאיתא הקיסיפטימ התיה ריטלוול םג םלוא 

םירבע םירפוס לש םהיתובר ויהשמ רתוי ויתובר תיטסיצילבופ הניחבמ ויה ,תונייוצמ 

ידדומו םיקודאה םע ומחלנ םינושארה .םיתניב הנתשנ המחלמה אשונש אלא .םירחא 

םינויצה לש תונלטבה םע םחלנ יקסנקליו וליאו ז םייחה לא תדה תא םיאתהל וצר ,רואה 

םיעוקת םהש דועב ,םלועה תויוהב םיאיקבכו השעמ-ישנאכ םיארתמה ,םיליכשמה 

חסינ יקסנקליו .ונתמישנל קודיצ ןתמב ,הדועת תשקבב ,תימואל היגולואיתב ןיידע 

.תוברה "תודועת"ה תחא יולימכ אלו ,המצע ינפב תילכתכ הארנ ונמויק םצע" :תוטשפב 

וללה "םישפח"ה לצא הדועתה ןינע יכ ,שוחב האר אוה ."תבשל םדאה אלו םדאל תבשה 
 -- T

.המשגהה זועלו תויבקע תדימל וכז אלש ,ןיאצח ישנא לש "האידיאה תמרע" ןיעמ אוה 

ויה זכרמהו הדועתה ילעבש ,הרזומה הדבועה תא ריבסמש אוה הבשחמה ןונגנמב הז םגפ 

ץראב תועינצבו שדח הכפמ העש התוא הליחתה רבכש ,תושדחתהה תעונתל םימוטא 
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ןיבל "יאובנה םזילאיצוסה"ו תודהיה רסומ ןיב הריתס לכו יפוד לכ ושיגרה אל םה .לארשי 

םישרודה ,הלא יפלכ חיטה אוה .יקסנקליו אצי םדגנ .ימואלו יתרבח לוצינו הרז הדובע 

,"ךיא"ה ילעבל דועי עבקו ,תויסיפטימ תויוהמ לש הבכרמ השעמב םיקסועה ,"המ"ה לא 

ןויערבש הפרותה םוקמ תא הליג אוה .ןינבה יכרד תאו המשגהה תכאלמ תא םידומה 

הדובעו תוברת תוכלהב קרפ דמיל — הבשחמה לע דוע םרקו המדאה ןמ שולתה 

רמוחל תויושרה תדרפה לע עיבצה .הצרא םימשה-ימשמ תוזומה תא דירוה .םע תריציו 

תריציב" .םייתולגו םיסרוסמ ,םימוקע םייח לש הדלות לעכ היצזיליביצלו תוברתל ,חורלו 

הלכלכ ןיא הידעלבש ,הדובעה ?תוברתה תא םיארוב ,הנוסחו האירב ,תימואל הלכלכ 

תורפסהו תויושגנתהה תא תרצויה ,תוניעמה ,תוחוכה תא אופיא הלגמה איה ,תימואל 

יעדמ שוריפמ הנבית אל ידוהילו םדאל תחא תושד .תויושגנתה תדלות איה 

םצעבו ,המדאה תא וחלפי םהידי םצעב ונינב םא ארבית איה ?םינומדק םידועי לע 

ודמעיו עבטה ינתיאב וטלשי ,ריואב תוביתנ וסלפיו םימי וערקי ,הירה ורקני םהידי 

יכ ,שיגדה אוה ."חור םג רוצאי אל וידי םצעב תישארב-ידמח רצוי וניאש םע .ודוסב 

.המדאח תובכש יקמעממ דימת םאצומ ,םיינחורהו םייתרבחהו םייתורפסה ,םייעבטה םימרזה 

רדס דוחיבו עבט ירדס השש ביחרהלו הנשמ ירדס השש תא םצמצל דקש ךכיפל 

רובידה תא דחימ אוה ,תיבושיח הבשחמה ןינב תא םיקה ובש ,"ךרדב" ורפסב .םיערז 

םונורגאב קד אל וננפל עיפומ אוה ןאכ .םיערזה רדס לעו ונצרא לש עבטה רדס לע 

בישקמכ ,ונצרא לש תויחו תונליא חיש דוס עדויכ ,עבטה תמכחב יקבכ םג אלא ,בשימכו 

.ונתלכלכ לש התוחתפתה שחנמבו המילקאל השגרה-ןינאכ ,התכרבו המדאה לוקל קד 

הטישה יפ לע םבשילו םיבחרנ תועקרק יחטש תשיכרב זרדזהל ,ולש ידוסיה ןויערה 

םילושכמה ואובי םרטב לארשי לש ותולעבל ונצרא תמדא תא ריבעהל ידכ ,תיביסנטניאה 

שארמ םפצש םילושכמהשכ ,התע קר .שורדה רועישב לבקתהל הכז אל — םילודגה 

,הפס ןיאו .ותקדצב הצחמל-האדוה ךותמ הזה ןויערה לא םידחח ,ונילע םיאבו םישגרתמ 

תדחאהו םדקומה תמדקה ,תימואלה תובשיתהב םלש ןוכית ,ןויערה לש ינשה וקלח םגש 

הימזוימ דחא היהש ,ונתובשיתה תוטישב ןנובתה אוה .ךרד ול עיקבהל דיתע ,רחואמה 

ףא .םיקדקודמ לוקישו תינכת המע ןיאש הבורמ תיצולח תובהלתה ןהב הארו ,הימישגמו 

,םייאלקח םיבושי תוברהל ,ץקה תא קוחדל השודקה הפיאשה לש הרוקמ תא ןיבה אוה 

,עדמ שיאכ םלוא .תימצעה תרצותה ינימ תא ןווגלו תיאלקחה הבונתה תסכמ תא לידגהל 

חוכ לע עיבצה :תלוכיה תניחבל ברעהו םכשה ףיטהו ,דבלב טהול ןוצרב קפתסנ אל 

תורחתהה רשוכ ,ןוציחהו ימינפה קושה לש הטילקה חוכ ,םדאה לשו קשמה לש סמועה 

לעב היה אל אוה .הנולדח וא הלכלכ לש המויק ונימיב םיעבוקה ,תודוסיה הלאב אצויכו 

תודבועו םירפסמ רגא ,םייוסינ הסינ ,דימת קדב אלא ,הרות לש הלהאמ שמ הניאש ,הכלה 

העש לכבו ,תיקשמה ותינכת תא םהב שיחמהל ידכ תפומל-תונויסנ ןיקתה ,שממ לש 

םשו זוע רזאתה ונצרא לש התלכי תולד תא חיכוהל ונילע ומק םיניטשמו םיגרטקמש 

עובקלו תקולחמה תא םכסל שי דוע .שאר דבוכב דימת ועמשנ וירבדו .םתמיזמ תא לאל 

התע םג רמול ןתינש המ ךא .יקסנקליו לש תינבשיה ותנשמב שבושמ המו ןוכנ המ 
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בקועה דחא שי יכ ,םרכזב ודי לע וראוה ,ונממ ועבשוה וידגנתמ םגו וידיסח םגש ,אוה 

תובשיתהה לעפמל הדרח ךותמו הבד העידי ךותמ ,םינפבמ םהישעמו םהידעצ דחא 

.ןושאר ינויצ רקיע דימת האר ובש 

ד 

.דחאכ שממו למס איה .ויתויוח לכ םא איה ,אדירג יגולואידיא ןינע ול הניא המדאה 

ךרד םדאל ריכזמה יכ"נתה קוספה ."תודימ"ב יקסנקליו רמוא — "המדאה התיה תישארב" 

וליאכ יקסנקליו .ותללקמו ותויגרטמ טשפוה ,"תחקול הנממ יכ" ,המדאה לא בושיש ,ףעז 

לש בכרה אוה םדאה תינחור הניחבמ םג ."תחקול הנממ יכ" ,עד :אתוחינב ארוק 

המדאו ,הריציה חוכ תא קיפדמו ,קספה אלל םיקרועב רזוחה ,קמוס םד :המדאו םד 

םישדח רוביח תוביתנ תנתונה .שפנה ךלהבו חומה-הנבמב יוניש" תללוחמה ,הרוחש 

דיחיה אלא ,"יולת ןג" תניחב םדאה ןיא ."הבשחמלו ןויעל השדח תורונצ תכרעמ ,ןויגהל 

םדאל ול הנתינש יפ לע ףאו .תישארב-ישעממ השעמ וא יוליג ,עבט תביטח םה המואהו 

.לודיגו היישע יקוח ,םיקוחמ ןירוח ןב אוה ןיא ,לע לא אירמהל לוכי אוהו ףחרה-תוריח 

ס"וס חרכומ רתויב קהבומה סייטה וליפא .המדאה לא רזוח אוה הפועת לכמו העיסנ לכמ 

.רתומה רועישה ןמ הלעמל ןוילעה דיואב תוהשל יאשר וניאו הצרא תדרל 

איה םא ןיבו תיעדמ ותרטמ םא ןיב ,הלוביו המדאה לע רבדמ יקסנקליוש םעפ לכ 

.הלילעהו הבהאה תריש ,תדלומהו עבטה תדיש ,הריש יקרפ ונל קינעמ אוה■ ,תיטסיצילבופ 

םהינשב .הרבחהו עבטה םלוע קשי היפ לע אלש ,הילידיא לש הילשהה ןמ דימת רהזנ אוה 

לעופו טלוש לכב .החודב לועפלו המע םילשהל םיבייח ונאש ,הדומח הקיטקלאיד תמייק 

םאיבהל בייח טסילאידיאה םג .הנקסמהו החנהה ,תיעבטה הרירבה ,הבוגתהו יוריגה קוח 

,וחוכו ודובכ אוה םדאה לש ונוצר ."םיפיה םילפונה" ןיב תויהל הצור אוה ןיא םא ןינמב 

.הנידמו הרבח ,המדא ,םילקא יאנת לש לובג ,רובעי לב ול םשוה לובג .לוכי-לכ וניא ךא 

לע רומשלו רוציל ונתוא םירישכמ ידדהה םלוגיסו קוחהו הנובתה ,ןוצרה לש בולישה 

.רצונה 

המלשו הדסח תא וילע הכישמה איה .םקיר הבש אל המדאל יקסנקליו לש ותבהא 

חוכ לטב הנממ .שגד יסיסעו הבשחמ-תיחולחל ,ןושל-דשל ותוא הקיניה איה .ולומג ול 

תוילכלכה ויתוטמ לש ןוירהה ימי תא םילשהל ותדמיל איה .קמעמו בחרמ ,דבוכו 

םושש ,תגרדומה הלשבהה ךרד תא דמל היפמ ;ןנמז םדוק רואל ןאיצוהל אלו תויתורפסהו 

,יוקלל אירב ןיב ןיחבהל הדימ-תמא ודיב הנתנ איה זהושיחי אל םישחל םושו תועימק 

דימת ןיחבה אוהו .לקשמה שוח תא וב החתיפש איה ,היילכל ןודנה ןיבו םייחל יוארה ןיב 

םילמה תא בהוא אוה ןיא .ונושלב םג רכינ לקשמה שוח .רבה תא ןיחבהו ןבתה תא 

תודבכה תא אלא ,הבורמ שומשמ בגא תסמסמתמ ןתארוהש ,בוחרב תוטשופה ,תולקה 

.תויחו םד תואלמו תוסחוימ תוירב ןה ןפוריצב ןלוכו המצע ינפב תחא לכש ,תורחבנהו 

קר ,הריציה רפסב בתכהל תויואר םילמה לכ אל .ןאק םג וילע עיפשה הרירבה קוח 

המכו .םיבילצמו■ םיאילכמ ,םיביכרמ ,םיגווזמ ןושלה קשמב םג .ךכל תויאכז "תויעזג"ה 

עבטו תונמא ךרוכ אוה ןאכ !ןושלה הדשב יקסנקליו לש ויתובלצהו ויתובכרה תופי 
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עבטב תתוצש םיקדה תולוקה יב .לוק תרידאו ןוא תבר תיטיתסא הסמ לש תומד בצעמו 

.םיינחלופ ,םייגיגח ,םיינרשב םילילצ ץיפמה ,בגועב אלא ,גוז לש לוצלצב אל ודי לע ועבוה 

היהש המ .תינרדומה הלכלכה יפנכ תחת הסנכוהו הב ורדעב הנשדתנ תירבעה ןושלה 

ךכ .המלצבו התומדב רצונ — היה אלש המו ,שומיש םשל הנמיה אצוה ןמוזמב הב 

ןהידעלב תכלל לוכי התא יא םויכש ,ןהב אצויכו "תכודצת"ו "תרצות" םילמה םלועל ואב 

.תועיספ יתש וליפא 

םילשמב וירבד תא ריבסמ אוה .יקסנקליו לש וירויצו וייומיד םג םיקנוי עקרקה ןמ 

תא הווט אוה הנה !וילשמ לש םחוכ לודג המו .דכאהו רפכה ,תואלקחה ייחמ םיחוקלה 

לע השורפ הטלע ןיעכו םיבירי ןחוט ,תויאר איבמ ,חצנתמ ,חכוותמ ,ויתובשחמ טוח 

,חמשו ריאמ ןינעהו ,שקיהל הלבקה ,לשמנל זדחנ לשמ !יאקדב — םואתפו .םירבדה 

זורח ותושרל םידמוע ךרוצה תעשב .בוט לכ&ו ןח לש םעט םעוט התאו לפונ קודה 

הלולצ התושעלו ותאצרהב םבלשל תנמ לע הקיתע הצילמ לש דוא וא ירבע ריש לש 

.תיגולואיתה ןושלה רצואמ האנה ומצע רידמ אוה ןיא היגולואתב ותמחלמ ףא לע .תכשומו 

םיינומדק םיאטבמב םייח חור תחפל עדי יקסנקליו .וטושפ ידימ ואיצומ אוה הבר תופירחב 

הבש ,תחא הפסאב •העש התואב ןודנה ןינעל ינרדומ ירבע ריש לש זורחב שמתשהל וא 

התואב הריבעהש ,ןווימ תויאר ואיבה ,יקסנקליו תטיש לעו תויבשיתה ינינע לע וחכוותה 

חתפ רובידה תושר תא לטנשכ .ןיפילח לש םכסה יפ לע היכרותמ הינב תא הפוקת 

המולהמ םושמ הז יביטאיצוסאו ןונש קוספב היהו ...ולופא לספ חכונ יתדמע ינא ףא :רמאו 

...םיקחרממ םתודע תא הדתי תולקב םיאיבמה םיחמומה לכל 

.ןירועישה תמכח תא עדויה ,לכירדא אוה יקסנקליו .םתינבת תומד םג ןכ וירבד ןכותכ 

קצומ לכיה וילע הנובו ,ותסמל דוסי שמשמה ,אשונה לש סמועה חוכ תא רעשמ אוה 

הברהש י"פעאו .ונינב תכאלמל רנ םה םאותהו דבוכה יקוח .ותוא הנבי תיזג ינבא .רדהנו 

םשור םישוע םה ןיא ,ץוחמו תיבמ וב םייוצמ יונ-ילוסלסו םיחרפו םירותפכ ,םיטושיק 

םשונ לכה .דוסי ןאכ איה תראפתה .םקיקזה רבד לש ופוג אלא ,ואב דבלב יונ םשל יכ 

יפיו קרבהו עפשה ירחא יבש ךלוה התא .בר ול שיש ימכ ,הפי ןיעב ןתינו תוהבגו תובחר 

תוריצי קר תונותנ תאזכ תרגסמב .ונכותו אשונה תובישח םע דבב דב םילועה ,הנבמה 

.םימי ךרואל תורמתשמה ,תפומ 
י * 

הב ופקתשנ ותוקתו לארשי תרצ .תונויצה לש התדלומ התייה תירבעה תורפסה 

היחתו תויצולח ,תולגה תלילש ,תונקפסה ,תדה תמחלמ ,הלכשהה לש תשקה יעבצב 

לש ותומד תא ובציעו הכותב וקבאנו ולתפנ הלא לכ .הריצי לש תושדחתה י"ע תימואל 

השרחמהו דפסה .וצראב לארשי ייחל שדח דסמ חינהל ומצע לע לבקו םייקש ,רוד ותוא 

םג םינוזינ ונא וז הפוקת לש החוכ-חוכמ .םידחאל ויה שדוחהו רפוסה ,םיכורכ וכלה 

.תושדחתהה תורפס ,הריעצה תירבעה תורפסה ישארמ דחא והנהו היה יקסנקליו .םויה 

םיאבהו םהיתובקעב םיכלוהה ךותב עלבהל ךרד יללוסו םינושאר לש םכרדש י"פעאו 

תירבעה תורפסה לש תולזמה תכרעמב קיהבמ אוה .ובכוכ לש וויז םעוה אל ,םהירחא 
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םאו םיברל הליסמ היהת ותריצי תליסמ םא תעדל ןיא .לכתסמ לכל הארנו דחוימ רואב 

לכ אלש רשפא .םירחא םירפוס לש םנינק םג ויהי םיינחורה ותשומחתו ושימשת ילכ 

וישכע .הריצי יקודקדו םיללכו םירישכמ לש תאזכ הדובכ ומצע לע ליטהל לגוסמ דחא 

יניד תאו הביתכה יניד תא ,םינידה תא וקיתמה םיבר םירימחמ וליפאו .לקהל ןיגהונ 

תושימגה וז .התוינויחו התושימגו תינושלה תוחתפתהה תוכזב םג האב אלוקה .קודקדה 

חבשה תא טלוקו רע והירה ,עובק ומתוח יכ םאש ,יקסנקליו לע םג וחספ אלש תוינויחהו 

תריפסב יקסנקליו עיבטהש אקנפשוג התוא םלוא .שדחתמהו שחרתמה לש הילעהו 

בויחה תיוותהבו הלילשה תרוקבב עיקשהש סותפ ותוא ,תיתורפסה הריציהו תובשיתהה 

רפוסכ ותוישיאב הלמתסנש ,םע תיחתבו ץרא ןינבב השעמו הכלה לש הגיזמ התואו 

.תוהמה אלל תיבושיהו תינחורה ונתיוה יקמעמב הקקחנ — ןבשיבו 

תגרדמל ולעפמ תא הלעה תורפסה תירקב םג ךכ תובשיתההו תואלקחה הדשבכ 

ותומכש םירפוס .תורכמתה לש הדובעבו דומילבו העיגיב ,הדילמ ןורשכב תינקנה ,תונמא 

.םיטנטלידה תא םיסינמו תלוכיה-ילעבל תורפסה תא םידחימ ,תבתכנה הרושה תא םישדקמ 

הכירצ היתודיפמ האנההש ,רפוסה תונמוא ינפב דובכ-תארי אלמתמ יקסנקליו תא ארוקה 

לדגל יאשר דחא לכ אל : הרוה אוה .הב שומישה אל ךא ,שפנ לכל הוש תויהל ילוא 

.סומלוקב זוחאל יאשר דחא לכ אלו סומרות 

ותלכי תא ןיידע הצימ אלו םישגה אל אוה .הריצימו אסריגמ קסופ וניא יקסנקליו 

ותדובעו וירמאמ ,תובשיתהה לע ןורחאה ורפס םידיעמ ךכ לע .תישעמהו תינחורה 

ןויפ נ ,ךרד יזמר אלא ,ןאכ ןתינ לכה-ךס אלו .תונויסנה-תנחתב הירופהו תדמתמה 

.יקסנקליו ומשש ןויזחה תא ריבסהלו ןיבהל 

רפסמהו רוודמה 'יזידהלא הדוהי 
(קילאיב-תיבב האצרה יפ לע) 

ןמריש .ח תאמ 

בבחתנש 'שדח יתורפס גוס דרפסב לארשי תרישל ףסונ הרשע םיתשה האמב 

ילעב םירוביח :םידבעה םידפוסה תריצי ךותב עובק םוקמ ול שבכו םיארוקה לע דהמ 

לש שובלב ךליאו זאמ להקל ושגוה המודכו תוצלה ,םילשמ ,תוישעמ ,תחתופמ הלילע 

,הללכב תידרפסה לוחה תריש תמגודכ .םילוקש םירישב םשו הפ תלבותמה ,הזורח הזורפ 

,תיברעה "המאקמ"ל יוקיח תרותב רצונ אוה .ונתורפסב רז עטנ ורקיעמ הז גוס םג היה 

תואמה תצורמב האישל העיגהו החמצש ,תויורשפאה תברו הבושח תיטויפ הרוצ 

תויהבו ,תוליבונ וא םירופיס ןיעמ תומאקמה ויה ןתנוכת יפל .הרשע תחאהו תירישעה 

ךא ושמש אל ןהבש םיזורחה .ןמור לש ונויבצמ ןהב היה ,וזב וז תורושק ןהמ המכ 

היה רשפא יא ןנכת םצע תא םגש שיו דחוימ ןוג ןהל וויש םה »ינוציח טושיק קרו 
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ןודל ונאובב םג רופיסהו הרישה תויושר ןיב דירפהל לכונ אל ןכ לע .םהידעלב רוסמל 

.תירבעה המאקמה ןמא ,יזידחלא לע ןלהל 

םלואו .םייברע תורוקממ ועפשוה תומודקה תוירבעה תומאקמה בורש ,קפס ןיא 

המייתסנש הפוקתב — רתויב קזח היה תיברעה םתביבסו דרפס ידוהי ןיב עגמהש תעב 

התכז אל — היסולדנאב תולהקה לכ ןברוחו םידחאומה דמשב ב"יה האמה תיצחמב 

הארנה יפכ יחש ,ונל עודי דחא ררושמ קר .הבורמ הצפהלו הרקוהל תירבעה המאקמה 

ואב תוירבעה תומאקמה ילעב ראש .הז גוסב וחוכ תא הסינו יולת הדוהי לש ונמזב 

— הינולטק ,ן1גדא ,היליטסק ירעב הדמע םתסירעו וירחא םלש רוד םדקומה לכל 

רתומו ,תוירצונ תונידמב וכנחתנו ולדג םלוכ .ימלסומה-יברעה םוחתל ץוחמ ,רמוא ,דוה 

תישאר הלח םנמזב .תיברעה המאקמה תרוצ ירחא זא אקוד וררגנ עודמ ,לואשל אופיא 

המוצע תינחור תוררועתה השגרוה הז םע לבא ,דרפסב םימלסומה תוברת לש העיקשה 

תיתפרצה הפשב תורפסה תחירפ תא ןמסמ 1200-ל ךומס ןמזה .תוירצונה תומואה לצא 

,תוינמורה תונידמה לכ לע תורוד ךשמל המתוח תא העיבטהש איה איהו תילצנבורפהו 

ורסמנ לבוקמה יפל .יפאה עוצקמב הנייטצה וז תורפס .תינופצה דרפס לע םג — ןללכבו 

םינמורהו תודגאה ,תויחה ילשמ ,םהיתואקתפרהו םינושה םירובגה ישעמ ג"יה האמה דע 

היה תירבעה המאקמה לש ןושארה התקיני רוקמ יכ םאו .םיריש תרוצב דימת טעמכ 

תעפשהב םידוהיל םהל האב ,תונמאה רופיסה תרוצ חותיפל הפיחדהש הארנ ,ייברע 

.תירצונה הביבסב םתוא הפיקהש תיתוברתה הריואה 

,דדמב םנמא םדקתנ אל תוירבעה תומאקמה רקחמ .הז דצמ האב הפיחדה קר אל 

המכב יכ ,תואדווב דיגהל רשפא לבא ,טרפ לכב תורודב תונקסמ תאצוה םשל השורדה 

לא ,םרב .תומייוסמ תוירצונ תוריצי םע םיטלוב עגמ ינמיס םירכינ הלאה םירופיסה ןמ 

םישטשוטמ םימעפל ויה תימלסומהו תירצונה תורפס ןיב םילדבהה םגש ,חכשנ אב 

ףוסב רביח ,יסנופלא סורטפ ,רמומ ידוהי .הינשה ןמ הברה הלבק הנושארה — ידמל 

עפשומה ,הז רפסו Disdpiina ciericaiis ארקנה תיניטלב תוישעמ ףסוא ב"יה האמה 

םשור .םיירצונה םיארוקה ןיב דאמ דע םסרפתה ,תיברעה תורפסה ןמ והנבמבו ונכתב 

ומגרותו תירבעהו תיברעה הפשב םג םיצופנ ויהש ,םיעודי םייחרזמ םירפס זא ושע לודג 

ןב" ירבעה ודוביעב) טפשו,דיו םעלדב :ןוגכ תוינמורה תופשה לא ג"יהו ב"יה תואמב 

,םיירוקמ םייתפרצ םירפס םג ונידיב שיו .דבדנס ילשמ *דנמדו• הלילכ ,("ריזנהו ךלמה 

^03851!ת6זיאן0016<16הישעמה ומכ םייברע תורוקמ ןיבו םהיניב ץימא רשק לע םיארמה 

תדוצמ וליפא אלא ,(םסאקלא = ןיםקוא) הרובג םשמו הנכתמ קר אל ותוא םיריכמ 

ןאכ ריכזהל יאדכ בגא ךרדו .םיווש םיזורח ילעב םירישב תברועמה ,הזורפב התאצרה 

תיברעה הפיה תורפסה לש התצפהבו המוגרתב בושח קלח היה םידוהיל :העודי הדבוע 

.תוירצונה תומואה ברקב 

לדגו דלונ ,תוירבעה תומאקמה ירבחמ ןיב םסרופמה ,יזירחלא הדוהי םג 

תישארבו הדשע-טיתשה האמה ףוסב הלח תיתורפסה ותלועפו תירצונה דרפסב 

םהיניב ,המאקמה הדשב ךרדה תא וינפל וללס םינייוצמ םיררושמ המכ .הרשע-שלשה 
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י רפסמהו ררושמה ,י r י ר ח 5 א הדוהי 

— הלעמל ונזמר וילעש ,יולה הדוהי לש רעושמה ונמז וב ,ל בק צ ןבא המלש 

,"םיעושעשה רפס" לעב ,ה ר א ב ז ןבא ףסוי ,"הדוהי ןב דשא םואנ" תרבחמה לעב 

יתבש ןבאו לבקצ ןבא ירוביח תא ."םישנה אנוש" לעב ,יתבש ןבא הדוהיו 
גוס ירצוימ רקיעב באש ותארשה תא םרב «םהב שמתשהו קפס לכ ילב יזירחלא ריכה 

אל ירירח .(1122-ב תמ) יד ידחו (1007-ב תמ) י גאד מ.ד םהו ,תיברעה המאקמה 

ןכ-יפ-לע-ףאו .תונדמלו תויתוכאלמ ,תונדפק הברה ,אברדא ,תומאקמל שדח ךפונ ףיסוה 

ומגרתל וסינש ,םיידוהיה דרפס יליכשמ תא ביהלהו ורפסב ומלוע תא ול אוה אקוד הנק 

הז םוגרת .הכאלמה תא עציבו יזירחלא אבש דע ,החלצה אלל ,תירבעל םימעפ המכ י 

קר אל התיה השורד לעופל ואיצוהל ידכ .הבורמ תובישח לעב יתורפס ערואמ היה 

.תיצולח חורו הזעה םג םא יכ ,תירבעה הפשה ינמכמ לכב תטלחומ הטילש 

ורבחמ •תיברעה תורפסב רתויב םישקה םידפסה דחא ןה ירירח לש תומאקמה 

םנחל אלו 'תירבעה ןמ המכ יפ הרישעה ,ותפש לש םילמה רצוא לכ תא וכותל םינכה 

ירבעה םגרתמה היה ךירצ ךכ לע ףסונ םלואו .םישוריפ יבג לע םישוריפל רפסה הכז 

לכ תואלמ ירירח לש תומאקמה :האצרהה תרוצב םייולתה ,םימוצע םיישק לע םג רבגתהל 

םימגתפו םילשמ ,רוקמה תפשב אלא תונבומ ןניאש ,תודיח ןוגכ ,ןושל יטהלו םיעוצעצ ינימ 

,ןארוקה ןמ םיקוספ ,םיברעה תורוקמ תוערואמלו םישיאל םיזמר ,תיברעה תורפסה ןמ 

םירזומה ןונגס יליגרת ףא םימעפלו ,םעה לש תומייוסמ תובכשל םידחוימה םייוטיב 

דע םפוסמ אורקלו ךופהל רשפאש ,םימלש םירובח וליפאו םיטפשמ ,םילמ ןוגכ ,רתויב 

ןבומ ןכ-יפ-לע-ףאו ,תיב לכ לש ןורחאה קלחה תא ךותחל רשפא םהמש םיריש ,םשאר 

הדוצב רוסמל ודיב הלע .בר השעמ השע יזירחלא .רכו ומצעל אוהשכ ראשנה קלחה 

,רמול וליפא רשפאו ,ףטושו לק ומוגרת ןונגס ללכ ךרדב ,רוקמה ירבד בור תא תירבע 

תונדמלה לטנ תא וילעמ קרפש רחאמ ,רוקמה לע אוה הלוע ונרוד ןב ארוק יניעב יכ 

,םחורב םיירבע םניאש ןושל יפוריצ תולגל לכונ םשו הפ קר .שפנ לכל ,דוש ותוא השעו 

רוסמל ףאש אלש םושמ ,ומוגרתב חילצה יזירחלא .יברעה רוקמה ךותמ קר םינבומה 

;(םהיתובקעב םיכלוההו ןובית ינב תחפשממ םימגרתמה ךרדכ) יגולוליפ קוידב רוקמה תא 

ףילחהלו רפסה לש ימלסומה-יברעה ןווגה תא שטשטל רשפאש המכ דע לדתשה ,אברדא 

ךפה ןכו :רפסה דובג לש ומשמ לחה ,תומוקמהו םישנאה תומש תאו םייתדה םיחנומה תא 

תומשה יונשל הייטנה תוא יכ ,ןייצל ןיינעמ .ידוהיה יניקה רבחל יברעה דיז-ובא תא 

תורפסה לש םימוגרתב תטלוש ,תידוהי הסיפתל תורוקמה ןכות תמאתהל םג םימעפלו 

הבר .(רכו "ישוכה לאיתיא" ,"היובא ןב עשילא") הרשע-עשתה האמה דע תירבעל הפיה 

ךותל רדח וז הדובע ידי-לע !ומצע יזירחלא ליבשב םג םוגרתה לש ותובישח התיה 

תושורדה תועידיה תא ול הנקו הנקנק לע ההת ,תיברעה תומאקמה תונמא לש הכות 

אוה — הזה ירוקמה רוביחה תא תושנ םאו .תירבעב תומאקמ רפס רוביחל תשגל ידכ 

?םהינש ןיב רשקה תא דימ ריכנ ,תמגרותמה הריציה לא — עודיה "ינומכחת" רפס 

ותודע ונילע הנמאנ .ןונגסהו הרוצה תונמאב תפסונ היילע ןמסמ "ינומכחת"הש אלא 

.תומאקמ ם י ש מ ח ונייהד ,ירירחלא לש ורפס לכ תא תירבעל םגרית יכ ,יזידחלא לש 
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זמריש .ח 

ונידיב :ופוסבו ושארב יוקל אוהו הזה םוגרתה תא ללוכה ,דחא די-בתכ קר עיגה ונילא 

םידסח המדקההו דפסה רעש .זכ-ו א תומאקמה יעטקו וכ—ב תומאקמה קר תואצמנ 

."לאיתיא תורבחמ" םשב ומוגרתל ארק יזירחלא יכ ,הרעשה אלא הז ןיאו 

גוחב ירשפא היה הזכ רבדש המכ דע ,הבורמ החלצהל הכז "ינומכחת רפס" 

תומלשה תוקתעהה תורשע — ךכל םידע .תירבעה הפיה תורפסה יבבוח לש םצמוצמה 

"ינומכחת"ה היה אל ,רכזנש יפכ .םיניכה ימימ ונילא ועיגהש ,רפסה לש תוקתעהה יעטקו 

םיאבה לע גוס ותוא ירפס לכמ רתוי עיפשה אוה לבא ,תירבעב ןושארה תומאקמה ףסוא 

דע הרשע-מיתשה האמה ןמ .ונכתב אלו תינוציחה ותרוצב םנמא רקיעב — וירחא 

(התע תעל) םתרושב ןורחאה .תוירבע תומאקמ םירבחמ םיששמ רתוי ונל וקינעה וננמז 

,הארה (ו"פרת) "םוש ףולאו תולצב ףולא" ורופיסב .ק י ל אי ב ןמחנ םייח אוה 

תודגאו תוישעמ ירופיסל אילפהל דע המיאתמו םויכ םג התמ אל המאקמה תרוצ יכ 

.תויטסירומוה 

קרו ךא רפסה תא אלימ אל ןכו ,"ינומכחת"ה תא יזירחלא רביח תחא תבב אל 

ךשמב ובתכנש ,םיריש וכותל סינכה םירקמ הברהב .ךכ םשל דחוימב ןכוהש ,רמוחב 

תרגסמה — הזורחה הצילמל דוסי ושמש םהו ,חרזמבו הפוריאב תובורמה ויתועיסנ 

יריש לכ אל .הנכתב םהילא המאתוהו ןכ ירחא הפסונ וז •,המאקמה תרוצב תיחרכהה 

דצמו ."ינומכחת"ל תחמ םידחא ועיגה ונילא וליפאו ,הז ןיעמ סוניכל וכז יזירחלא 

ןכ לע !םהל יוארה םוקמה ,"ינומכחת"ה לא וסנכוהש ,םירישה לכל אצמנ אל רחא 

הלודג הצובק ללוכה ,ובש ןורחאה קרפה אוהו ,ורפסב דחוימ רודמ רבחמה עבק 

.ינשל דחאה תא םירשקמה ,הרבסה ירבד וא םירופיס ילב ,םידדוב םימגתפו םיריש לש 

םייונישה םיבורמ ןכ ומכו םימוצע םילדבה דיה-יבתכ םילגמ הז קרפבש םירישה בכרהב 

— (תורבחמה וא) "םירעש"ה — םיקרפה רדס .רפסה יקלח ראשבש הזורחה הזורפב םג 

טסקטה יכ ,םירבדה ןכותמ םיריכמ ונאו שי ,ןכ לע רתיו .תורוקמה לכב הווש וניא 

תולדבנה תואחסונ יתשב ונל ורסמנ תומלש תואקספו שיו ,רסחב יוקל ונתושרל דמועה 

תונלשרב אקוד שפחל ךרוצ ןיא הז םינינע בצמל תוביסה תא .תרכינ הדמב וזמ וז 

,ןורחאה ודוביעב ורפס תא ונל ריאשה אל ומצע רבחמהש ,רעשל ןתינ !םיקיתעמה 

ךרעו רזחו ףסואה לע דבע יאדו .םיטרפ המכ םעפב םעפ ידמ ףיסוהו ערג ,הניש אלא 

ןושארה קרפבו המדקהב ספדנה רפסה ליכמ ןכאו ,םיבידנה דחאל ותוא שידקהשכ ,ותוא 

הישאיו טסאוב י לוק ד ב לא ןבא לאומש םירזעה לא תוכורא תושדקה 

ןב לאומש לא :תושדקה יתש דוע ולגתנ'דיה-יבתכב ,םרב .קשמדב ישי ןב 
יוביר .תיברעב הבותכ הנורחאה !ןמית ץראמ דוד ןב ה י ד מ ש ו ופילאב םיסנ 

.ינורקח רמואה ףלאמ קרפ אוה ,םינוש תומוקמב םירגה ,םידוהי םידבכנל תושדקהה 

םהיתומש תרכזה ידי-לע ודסח ישנא לש םנינע תא ררועל רבחמה הסינ דציכ ,ונא םיאור 

,המייקתנ ותחטבה ירה ,םיחצנ ייח הז דעב םהל חיטבה תמאב םאו .ורפס ףוגב הבוטל 

.ונא ונימי דע םרכז עיגמ טעמכ היה אל ,וללה תושדקהה אלולו 
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רפסמהו ררושמה ,י ז י -וחל א הדוהי 

ורפסב תומאקמה רפסמכ "םידעש" םישמה המדקהה דבלמ שי "ינומבחת" רפסב 

ינאדמה .וללה םיקרפה הנבמב םג יזירחלא ךלוה יברעה רדושמה תובקעבו ירירח לש 

ןצבק לש ותומדל ביבסמ ,ןהב תזכרתמ הלילעה :תומאקמ לש דחוימ גוס ורצי ירירחו 

תעשב ךא ,הדישה תכאלמב סנרפתמ אוה .ץילמו ררושמ לש ןורשכב ןנוחמה ,דדונ 

עיפומ ,דפסה לש יתמאה דמגה אוה יכ םאו .תולקלקע םיכרדב םג לזלזמ וניא רשוכה 

ול הרקנ דציכ ,רפסמהו ןושאר ףוגב קרפ לכ חתופה ,רחא שיא דוע ודבלמ דימת וב 

ןמיה רפסמה הנוכמ יזירחלא לצא .ויפמ עמש המ וא וישעממ האר .דמ ,"רובג"ה 

,ירירח לש תומאקמה םוגרתב עבקנ דבכש יפכ ,ראשנ רמגה לש ומשו יחרזאה 

שיו ,ןיינעמ סופיט אוה (דיז-ובא :ירירח לצא) יניקה רבח ותוא .יניקה רבח 

לכב .יאמר ןקתפרהו קהבומ דוטזיבודפמיא ,םכח-דימלת תונוכת לש הנושמ תבורעת וב 

לדתשמו תובוש תוכאלמב תואיקבו תוזירז םיתעל הארמ ,תרחא הדוצב אוה הלגתמ קרפ 

השרד אוה אשונ םעפ .תונתמ םהמ לבקלו םירחאה לש םתעד תא ךכ ידי לע ררועל 

ףוטע אוה אב תרחא םעפ ,וירבד חוכב ויעמוש תא עזעזמו הזה םלועה ילבה לע האלפנ 

ררועל הסנמו הדועסו הסחמ שקבמ ,םשג ףוטש ,הלילה דוקמ דעור ,תובחס ייולב 

רכומה ,לילא-אפוד תרוצב ותוא ונא םיאור בושו ?ויתורצו ויתואלת לע ורפסב םימחר 

וגהנממ .דועו םישחנ םיתייצמ ולש םסוק ,תועימקב רחוס ,תולחמה לכ דגנ תופורת 

םיריש היבו הינימ אוה רבחמ ,םייזואוטריו ןונגס יטהלב םישנאה תא הימתהל ותפיאשמו 

תופסאב תופוכת םיתעל וב לקתנ רפסמה .רתויב םישקה םיאנתה יפל םג תוצילמו 

םינופ םהש דע ,םהירבדל געלב ןיזאמו םתבסמב יגיקה רבח בשוי םימעפל !םיליכשמ 

.םוצע םשור דימת םישועה ,וירישו וימואנ תא םתשקב יפל םהל עימשמ אוהו וילא 

אוה ףתשמ םיתעל .םידימלת תורשע ךנחמה ,הרומ דיקפתב םג ותוא האור רפסמה 

אל ,דשא םע יבמופ חוכיו אוה ךרוע תחא םעפו — לוכיבכ ונב — ריעצ רוחב וישעמב 

.ותגוז יהוז יכ ,חינהל רשפאו ,העודי 

חרופ-חרוא םילגמ ויגהנמ םלואו ,הז יניקה רבחל ול תועידיו תונורשכ לש עפש 

הזב תאשל ,לשמל ,לכה תא תושעל אוה ןכומ ,םירחאה סיכמ בהז ליזהל ידכ .יסופט 

ויתוגונעת בטימ .ותונגבו רבד הזיא לש וחבשב רפסל — ךופה ןכות ילעב םימואנ הז רחא 

,תואמר השעמ הזיא עצבל וחילצהב .םישנ תרבח ,חזרמ תיבב הבישי ,בוט לכוא םה 

ףדורה "ערה ןמז"ה לע תולפת תוצילמב תוכז וילע דמלל אוה גהונ .חזמ שייבתמ וניא 

קרפ לכב ומע "רפסמ"ה ןמדזמ ,רומאכ .וב האגתמ אוה ,רבד לש ותמאל ,לבא ,ותוא 

עמש וא ותוגהנתהב לכתסהש רחאל קר — םימעפו ,דימ ותוא ריכמ אוה םימעפ .קרפו 

ול לפטנ אוה .דחא אלו אוה ,יניקה רבח וינפל יכ ,ול ררבתמ העש התוא .ורובד תא 

רבחמה לש ונופצמ לוכי דימת אל .קמחתהל קיפסה אל הלה םא ,ותרבחמ המ ןמז הנהנו 

שארו תולודגה תולובחתה יבא" המרמ דציכ ,וריכהב :ויניע וארש המ םע םילשהל 

ותבהא םלואו .תמאה תא םסרפל הקושתה וב תררועתמ ,תוירבה תא "תולבנהו תוצאנה 

תרבגתמ ,םייחה תודחמ ססותהו ליגרה רדגמ םיאצויה תונורשכה לעב 'יגיקה רבחל 

בשו קוחש ויפ אלממ אוה ןידל עשופה תא רוסמל תחת .וברקב רסומהו קדצה שוח לע 
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רבחל רסומ ףיטהלו תופעוז םיגפ דימעהל השקי ,םיארוקל ,ונל םגו .ותוצירחמ לעפתמו 

ישעמו ויעותעת לכב ונילע אוה ביבח לבא ,תודמ לעב םדא הז ןיא ,יאדו >יניקה 

.ותוסדנוק 

תא ראתל היה רשפא .יגולוכיספ רופיס לש ןיערג אצמנ הלא תומאקמב 

םג תוליכמ יזירחלא לש תומאקמה .ןמוד תרוצב ליכשמה ןצבקה לש ויפוא תוחתפתה 

הנושארב ושבגתנש ,Schelmenromane םילכונ םינקתפרה לש םינמורה םתוא תודוסי 

לכב ךכ דחא וטשפתהו La zariiio de Tomes הרשע-ששה האמב דרפסב 

ומוגרתב ירירח לש ורפס עיפשה םהילעש ,הינמרגב הקיטנמורה רוד ינב .הפוריא תופש 

ותומד תוחתפתה ןיעמ וב אוצמל תמאב ולדתשה ,טרקיר ךידדידפ לש םסרופמה 

תא םילילצב עיבהל ,רוד ותוא לש יאקיסומה ,ןמוש טרב1ר הסינ ןכו ,רובגה לש 

רזחו וימי ףוסב ןהילע טרחתה לבא ,ויתולובחתב החלצהל הכזש ,דיז ובאב השעמה 

.וזכ הפקשהל ןיכומס יזידחלא לצא ןכ ומכו ירירח לצא שפחנ אושל םלואו .הבושתב 

תוילע אלא ,תומדקתה ןיא םתלילעב .תלבוקמה הרדגהה יפל םינמור םניא םהירפס 

ןיא ,רבד לש ותמאלו ,רובגת ייח תא ונל םיראתמ םניא םירבחמה .תוירקמ תודיריו 

רובגה לש — תושפנ יתש לש תרזוחה םתעפוהמ ץוח תולילעה-יקרפ תא רשקמ טוח 

.רפסמה לשו 
 *

סחיה והמ ,ריכהל הקושתה ונב תררועתמ ,ךכ לכ בחר ףקיה תלעב הריצי ונארקב 

ירצוי רבכו םייטסילרוטנ םירואיתל הפיאש הב ןיאש ,רורב .תואיצמה ייח ןיבו הניבש 

תומאקמה .תננגוסמ הרוצב םהידובח תלילע תא ושיבלה ,ירירחו ינאדמה ,םייברעה גוסה 

קפס ילב ובאש ןליבשב ימלגה רמוחה תא ,םרב .תודגא קפס םירופס קפס ןה םהירפסב 

דחא ירבד תא םטושפכ לבקנ םאו .חרזמה תוצראבש יברעה יווהה ךותמ 
דיז ובא תא תושעל הבשחמב וינפל הלע הליחתכל ירה ,ירירח לש םימודקה םיפרגויבה 

הארנ ונל .דגסמב ותמגודכ ליכשמ ןצבק ויניע םצעב םעפ הארש רחאל ,וירופס רובגל 

רשא יהי םלואו ,ינאדמה ירופס לש ותנוכתמ יפל דיז ובא תומד תא בציע יכ ,רתוי 

יטרפ !ימלסומה םלועב קפס ילב אצמנ לכונהו■ דדונה דמולמה לש סופיטה — יהי 

.םינצבקה םלוע תא דאמ הפי וריכה ינאדמה דוחיבו ידידחש ,םיארמ רואיתה 

הלוגב םידוהיה לש םייחה יאנת םג ומיאתה םאה :לואשל ,אופיא ,ונא םיאשר 

יתורפס עושעש ירפ אלא הזה רובחה לכ ןיא אמש וא "ינומכחת"ה ןכותל המ תדמב 

לכ םדוק — דפסה לש רכינ קלח יתואיצמה עקרקב םישרש רסוחמ אוהו ,דיחי לש 

יכ םא ,יברעה יווהה תא יאדווב ראתמ — תומייוסמ תואמגוד יפל ובתכנש ,םיקרפה 

תא רבחמה רשק הז דגנכ םלואו .תורזה םשור תא ודוביעב שילחהל חילצה רבחמה 

וייחל םג הירלקפסא שמשמ "ינומכחת"הו ,לוכיש המכ דע רפסה ןכותב ומצע 

תכרעהל הבושח הדוקנ יהוז .ונמזב תידוהיה תואיצמה תא אליממ ףקשמו 
אלש ורהזנ ךא ,םתביבסב וארש המ לע םהירואיתב וכמתסה ירידחו ינאדמה :רפסה 

.םימוחתה םישטשוטמ יזירחלא לצא .תומאקמה תלילע ךותל םתוישיא תא סינכהל 
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רפממהו ררושמה ,י זירזו? א הדוהי 

תומאקמה רבחמ פע םיתעל םיהדזמ ,יניקה דבהו יחרזאה ןמיה ,"דובג"הו "רפסמ"ה 

יולגב זומרל ענמנ וניא הלהו (!ורבח םע שיא םג םהידיקפתב םיפלחתמ םהש שי ,בגאו) 

ברמו ינועמ הדוהי התלגו 'הדרח שפנב ותאמ יתעסנו :ןמיה ירבד) ומש לע 
תאמ הדוהי דריו" :ותעיסנ לע רבח ירבד .89 ימע ,אקנימק יצוח ,ינומכחת ."הדובע 

,ןיחבהל ונל ןתינ ,"יגומבחת"ב תורפוסמה ,תודבועל סחיב םאו .(289 ימע ,םש ,"ויחא 

רובג לש ויתופקשהלו ויפואל סחיב ירה ,רבחמה ייחל קפס ילב תועגונ ןהמ וליא 

הדוהי ןיבו יניקה רבח ןיב הדירפמה ,הציחמה העיגמ ןכיה דע ,ריכהל ןיא תומאקמה 

לבא ,רבחמה לש ולוגלג ןבומכ היה אל ,יאמרהו יאמשאה ןקזה ,יניקה רבח .יזירחלא 

התיה ןכא יכ ,הארמ םהיתוישיא ןיב םימוחתה לש ןווכמה שוטשטה ותוא 

אקוד ואל — םהל םיפתושמה םיוקה תא תולגל ונממ רצבי אל .תישפנ הברק םהיניב 

םידמולמה בור ויה םיניבה ימיב ירהש ,םינוש תועוצקמב תובורמה םהיתועידיב 

לכבש םיירבעה דרפס יררושממ המכ .םהייח יכרדב םלוא ,םייפא יפל םיטסידפולקיצנא 

אקוד םיסופיט םא ,תעדל ןיא .היטמקרפ םתריש תא ושעו םידודנ ייח ויח תופוקתה 

לש ותומד תא לבא ,םידוהיה תובוחרב םעפ ובבותסה יניקה רבח לש וגוסמ 
תומואה ראש התיכהש יפכ ,וריכה ,וטע ירפמ סנרפתמה ,דדונה רדושמה 

סנאנ ךכ םושמו ,ףרה ילב הסנכה תורוקמל קוקז היה יזירחלא םג .םיניבה-ימיב 

לכ דנו ענ אוהו ,ובשומ םוקמ תא ותונשב ונורשכ יריקומ ויתוחוקל גוח תא ביחרהל 

לע :יחצנה דדונה תואלת לע ותומכ רישל עדי אל םיניבה ימיב ירבע ררושמ םושו .וימי 

תונכסה ,ןואמצהו בערה לע ,רוקה ,ףטושה םשגה ,ברשה ייונע לע ,תועורגה םכרדח 

דפסה יקרפמ דחא .םילייח תוסייג ףא םימעפלו םידדוש תרוצב דצ לכמ ול תוברואה 

וב אוה אשונ םיעמושה תשקב יפל .םידודנ ירוסי לע יניקה רבח לש ץלמנ םואנ ליכמ 

ילוטלטו רוסחמה תודמל .(ו"כ רעש) וללה םייחה לש םחבשב ינש םואב םוקמב 

תא הל האצמ הב !יזירחלא—יניקה רבח לע הביבח הארנה יפכ העיסנה התיה ,ךרדה 

.תואקתפרהלו תושדח תויוחל ותפיאש םג הנוקית 

יתמו םיבידנה תא "המימש וירישב יזירחלא הלעה" ,יניקה רבח תמגודכ 

תוינע יפל ול עיגמה תא ול תתלמ םהידי תא וצפקש הלא תא "הלואש דירוה"ו דסחה 

וקשנ ,דתיה איה ,הלומעתו םוסרפל יעצמא לש ךרע הרישל הל היה הלאה םימיב .ותעד 

תבצמ יזירחלא-רבח םיקה ויניעב ןח ואשנ אלש הלאל .חפוקמה ררושמה לש ידיחיה 

ןב קחצי רישעה לע אקסיפה ךותמ םיעטק לשמל הנה .םייריטסה ויזורחב תיחצנ ןורכז 

:קשמדמ ךורב 

ךות? דב?? והר?ע? וד;? ואוב תע?ו / ,הנעמו אכדמ / הנענו יעגנ וד;? ףסכהו בהזה 

;; יננתנ / :םוק;ה-ל? ינןא? ונוה קע?? םוי~ל??ו / ,רורד ם?ועל האר? אלו / רובה 

וללעתי; םיאמטו / יב ולשו? םיל?ן יכ ,יער םתא ,ינונח ינונק / !םוק לכוא אל ידי? 

אצמת ן ןש? ינ? םיליא תסס יכ ן :הךעל ותול?3-לע איה / הןועס ותושעבו ן ..!יב 

תלצתת םוקמבו / .ןש?כ,ך ןשע? ונשע לע!נ ן ן?עמ ל?ןזמו / ןשונו שיא?מ רש? 

וא דוש הו?ש לפ?י / רוב ויתורדק ולא? / ,םירומחו םיוןיק דש? אי?; / םידובךכו 
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רובענ / ;ןורתי שי םיבנעהו םימה-ןמ ףא ן ,ןורסזו ותדועסב שי ר^ד-לפמו ן ...רומח 

רעשל לאוש אובנו / .ולילנ-לע רוש? םהילע העגיו / ולכאמו ויתובא לכאמ םה יפ 

םגו ןנה םג ן ונל שי ברל םיבשע לבא ן ,ונתא םימ ןיאו םחל ןיא :ול רמאי ותיב 

בלכה לוכ; ולאו / ותיב בלכל ותפמ ליכא! אל / ותליכא תעשבו / .ונזקע בר אופסמ 

(357-359 'מ») !בזעת-לא ךיבא ערו ףער / ז בשחת ף ך ב ח 3 דגבלה :ול רמא רבדל 

םימיה" לע היצזילאידיאה-ירבד ררושמה יפמ ונעמשב ךויחמ ענמהל ול השקו 

לצא לוכיבכ קזח דה היה ,ןמזב ול ומדקש ,םילודגה. דרפס ירדושמל ."ופלחש םיבוטה 

אב ,יזירחלא ,אוהש דועב ,(459 ימע) "בר ןוהב םהינינפ תא ורכמ" םהלו םירישעה 

לכ -לע ורבדבש הומתל ןיא .הלאכ םילענ םיכמות דוע אצמ אלו הזה םלועה לא רוחיאב 

ןחוב-ןבא ןהירבח לש תוליכה וא תובידנה תשמשמ חרזמה תוצראב לארשי תולהק 

בל-יבוטל תוכרבה לע הברהב הלוע "תושבי םיפכ" ילעבל ויתוללק דפסמ .ןלוכ תכרעהל 

ינולפ עיקוהל ןדכתה אלשכ םגו ,הברה ותוא קיסעה תובידנ-תוליכ הז אשונ .םינמחרו 

יהמ :רפסה רובג לאוש דחא םוקמב .ויתודוא תונוש תורוצב בתכו וילא רזח ,ינומלא 

,בלה ץמוא ,תוזירזה ,הונעה :הז רחא הז םיבישמ םיבוסמה ?רתויב הבוטה .דדמה 

תובידנה יכ ,וזירכהב חוכיוה תא םייסמ לאושה םלואו — תמאה ,רסומה 'המכחה ,הנומאה 

רובגה ףתתשמ תרחא תונמדזהב .(ט"י רעש) ןלוכ ןה תורזגנ הנממ יכ ,ןהילע הלוע 

לבקמ אוה אקודשכ ,קוחצמ ענמהל השק הפ םגו ,תובידנהו תוליכה ךרע לע חוכיוב 

אלא — חוכיוב וחצנמ ודגנתמש ,וילאמ ןבומ .םינצמקה לש םרוגינס דיקפת תא ומצע לע 

םלואו .(ב"מ רעש) הלה םע אוה העד-מימת םצעב יכ .ףוסבל זמרמ ,חצונמה ,אוה םגש 

תובידנה ןיב המחלמה לע טרופמ ירוגילא רופיסב ל"נה אשונה עיגה הדחוימ הטילב ידיל 

תולגה ידוהי וחשמ יתמ :הלאשה לע הבושת תרותב אב אוה .(ב"י רעש) תוליכהו 

תיבב המישלו תוליכ תא סופתל םיחילצמ תובידנה ירזוע ?םהילע ךלמל תוליכה תא 

,הגספ ,הנלכ 'םירחנ םרא ,ןרח ,לאברא ,רושא ,לבבמ הלוגה ינב םלוא ,אלכה 

םיררחשמו םוצע אבצ םיסייגמ הירדנסכלאו (ריהק) םירצמ ,לארשי-ץרא ,קשמד ,תמח 

לבבמ ,הלוגה לכב רוצעמ ילב תוליכה תטלוש זאמ .םלוכ לע בוהאה ,םהינודא תא 

לכב רדושמה לש ותמקנ .דתיה וז .ןוכיתה םי דע לודגה רבדמה ןמו לארשי-ץרא דע 

.תופי םינפ רבסב והולבק אלש ,תולהקה ןתוא 

בר עפשבו ויתועיסנ תונחת תא יזידחלא ונל ראית יניקה רבח תומדב ושפחתהב 

םיאפורה ,םינברה ,םיסנרפה תא — תולהקה לש "הנמשו התלס" תא וניניע ינפל דיבעה 

םהמ םיבר ,"ינומכחת"ב תומדו םייח הלא םישיא םילבקמ דימת אל .םירחא םידבכנו 

ןניא רפסב תורזופמה תובורמה תודבועה .תושבי תומש-תומישד ךותב םיעלבומ 
אוה בור יפ לעש םושמ ,ויתושגרו ויתופיאש ,רודה ייח לש המלש הנומת ידיל תופרטצמ 

.םיבידנ שפחמה ,דדוב רדושמ ,ודמעמךב לש טבמ-תדוקנמ םלועה תא האור 

ריסמ םימעפל קר .םיבורמ םניא תולגב ומע ינב לש יגרטה םבצמל םיזמרה םג 

,אכבה קמע ךותל ץיצהל ארוקל ןתונו וינפ לעמ ןצילהו ןחדבה הוסמ תא יזירחלא-רבח 

,ץקה לע עגעגתהו תולגה באכ תא אוה באכ המכ דע .ונמזב םידוהיה םייורש ויה וב 
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רפסמהו ררושמה ,י זי רחלא הדוהי 

תצובק םע דחי םעפ האור רבח :היהש השעמ לע יאדוב דסוימה ,ןלהלד רופסה חיכומ 

.והולאשיש הלאש לכ לע בישהל ןכומה ,יברע תולזמבו םיבכוכב הזוח םידוהיה וידידי 

שי םאו הלוגה ינבל העושתה היהת יתמו ,הלואגה ןינע לע" לאושו רהזנ וניא רבח 

ותכאלמ ישימשת תרזעב הבושתה תא עובקל הסנמ הזוחה '"?הליפנה תאזל המוקת 

.םידוהי דמולכ ,"םילפשו םיזבנ םעמ" םה םילאושה יכ 'ול רדבתמ םואתפו ,םינושמה 

םיתעב .םלועה לש ונברוחב רושקה ,דוס תולגל םנוצרב ירהש ,ףצקו המיה אוה אלמתמ 

קרו ,םהינפב םיקרויו םהב םיללעתמ ,םינבאב םתוא םימגור ,זגרנ ןומה םביבסמ ףסאתמ 

,(ב"כ רעש) חוטבה תומה ןמ םה םילצנ דחא ימלסומ טפוש לש ובל בוטל תודוה 

ותוינוליח ,ותעד תולק לכ םע .ארוקה לש ותונרקס תא קפסל האבה ,הישעמ םתס ןאכ ןיא 

קקותשהו ויהלאב המלש הנומאב ןימאהש ,ימואלו דרח ידוהי יזירחלא היה ותוינתלכשו 

ימיב םיליכשמהמ המכ לצא יוצמ וז ןיעמ הריתס וא תוליפכ לעב יפוא .ומע תלואגל 

תונלבס רסוח ינמיס םשו הפ וליפא הלגמ יזידחלא-רבח .םירצונה לצא םג ,םיניכה 

"ינומכחת"ב ונל ראית ,םייתד םיעוגעג ףותמ לארשי-ץראל הלע אוה .תדה ינינעב תואנקו 

לש םישודקה תורבקה לע חטתשהל ךלהו םילשורי ידוהי ןיב תובירמה תא קומע רעצב 

.לבב ץראב דפוסה ארזעו איבנה לאקזחי 

 #

םהיניב םיטעומ אל ;םיחתופמ םירופיס םיליכמ "ינומכחת" רפסב םיקרפה לכ אל 

הזב .זורחבו הצילמב רובגה לש ותלודג תטלבהל תרגסמ אלא םישמשמ םניאש ,הלאכ 

ינשלבה דצה תא ביחרהו תומאקמה ןכות תא דאמ דע םצמצש ,ירירח לש ותעפשה תרכינ 

לש וחבשל .תניינעמ הלילע םג ויארוקל תתל ףאשש ,ינאדמהל דוגינב ןהבש יצילמה 

המכו המכ ורפסב שיו רקיע לכ ותמגודל ףופכ היה אל אוה יכ ,רמאי ירבעה ררושמה 

תודגאה ומכ ארוקה בל תא םיכשומה ,הרישע הלילע ילעב םימלש םיירוקמ םירופיס 

.םיניבה ימימ תויקלטיאה תוליבונה וא תויברעה 

רבד / יתרכז הז רפסב דשא םירבדה לכו" יזירחלא זירכמ ורפסל המדקהב 

ידיל ואב םא וא / יתחכש םא דבל / ,יתחקל אל (ירירח=) ילאעמשיה רפסמ 

יממו /,וארבנ י ב ב ל מ הזה רפסה ינינע לכ ךא / ,יתעדי אל יכנאו הדקמב םירבד 

ץוח יכ ,אצמנ ירירח לש תומאקמל "ינומכחת"ה תא ונתוושהב םלוא ."ואצי הדוהי 

.םירוביחה ינשב הזל הז םיבורק וא םיפתושמ םיטרפ המכ םג שי םירופיסה הנבממ 

לבס ררושמהש קפס ןיא ,הפורצ תמאכ התע הז םיאבומה םירבדה תא לבקנ םאו 

תפומל ול שמיש יכ ,אובמב ירירח לע דיעמ ומצע אוה ירהש .האילפמ ןודכז-תשלוחמ 

יזירחלאש ,תעכ ונל עודי תאז לכבו ,םש רכזנ אל רחא יברע ררושמ םוש .אמגודלו 

תומאקמ שש לש (םיישפח םימוגרת ,םיתעל — רמול רשפא) םידוביע ורפס ךותל סינכה 

."ינומכחת"ב רתויב םיפיה ןיב םינמנ הלאה םיקרפה ,בגאו !ינאדמה רפסמ רתוי וא 

היה אלש — ררושמה לש םירחא םישעמ םג םיחיכומש יפכ — החיכומ רוקמה תמלעה 

ימיב םירבחמה תויוכז לע תופקשהה יכ ,חוכשל ןיא רחא דצמ .קצומ ירסומ יפוא לעב 

,םירפס רבחל ויה םיליגר םייברע םירבחמ הברה !םויכ וניתופקשהמ ולדבנ םיניכה 
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םושמ רבדב היהיו .םירחא ידפסמ שממ תוקתעה םיקרפלו תויצליפמוק אלא ויה אלש 

קיתעה אל יזירחלא ."ינומכחת" דפס לכ תא הבוח ףכל ןודנ הז השעמ ללגב םא ,תונטק 

הדמב תירוקמ הריצי לש יפוא םהל תוושל עדיו ותפשב םתוא דביע אלא ,רחא ירבד 

תא תררועמ הזה םלענה רוקמה תילגת .םוגרתב ללכ ושיגרה אל םירבעה םיארוקהש ,וזכ 

תיברעה תורפסה ןמ בואש וניא "ינומכחת"ב םירחא םיקרפ המכ ןכות םג םא ,הלאשה 

זירפנ אנ לא "ינומכחת"ל םישדח תורוקמ ואצמי םא םג ,םלואו .תירבעה וליפא וא 

םירפוסה ילודג ושמתשה עודיכ .ולוכ יזירחלא רפס לש תקדוצ הכרעהל םתובישחב 

התיחפה אל תאז אדבועו םידחאה ירוביחב רוצעמ ילב 'םידחאו ל'צקוב ןוגכ ,הפוריאב 

םילפונ םניא םוקמ לכמ ,רוקמה לע םידוביעה םילוע םירקמ הברהב .םהיתוריצי ךרע תא 

.םידחא תורוקמל יזירחלא לש סחיה לע רוציקב רבדנ דוע ןלהל !םהמ 

ראשב ומכ םהב ."ינומכחת"בש תחתופמ הלילע ילעב םירופיסב הנושארב לכתסנ 

חדבל וא זעונו ליגר יתלב השעמ הזיאב ארוקה תא עיתפהל הפיאשה תטלוב םיקרפה 

,םיניכה ימי לש תירבעה תורפסב םישודיח טלחהב םהש םיאשונ םהב שי .ותעד תא 

שרפב רבדמב תלקתנ יגיקה רבח לש ותרייש :(י"אל רעש) "דדושה" לע רופיסה ןוגכ 

איה תרפסמ .ןיע תבהרמ היפהפי המלע םהינפל הנהו ,וינפמ טולה תא ריסמ אוה .דדונ 

הריישה ישנאש העשב .וכותמ הטלמנו ותיבב סנואב התוא קיזחהש ,ץירע הזיא החצרש 

הצימאה המלעה םהל הארמ ,םהילעש קשנהמ וטשפתנ םהשכ רבדמ-תאנב םתעיסנמ םיחנ 

עתפל םלואו ,וינפל הרונש רחא ץח דחא ץחב איה תעקוב הנושארב .העילקב התרובג תא 

.ןוהמת יזוחא םלוכ .ותוא תגרוהו םיעסונה דחא יפלכ התשק תא איה תנווכמ םואתפ 

םהידיב ןיאו ליאוה ךא .השא ידגבב שפחתהש דדוש אלא הניא המלעה יכ ,םה םיריכמ 

חילצמ רבחש אלא .ורבח תא שיא םילבחב רוסאל דדושה תדוקפ יפל םה םיסונא ,קשנ 

ירוקמ וניא הז רופיס .וירבח תא ררחשלו ףוסבל וגרהלו ,ותמרעב דדושה תא תומרל 

:תדמוע הניעב יזירחלא לש ותוכז ,םרב .ינאדמה תומאקמ לש םידוביעה תצובקל ךיישו 

וז המאקמ לש האוושה ךותמ אקודו .ירמגל שדח אשונב ונתורפס תא רישעה אוה 

גוסל .ותדובעל םינכה תימצע הריצי חוכו ןורשכ המכ ,ריכהל לק תיברעה התמגודל 

לע (ז"ל רעש) האילפמ הישעמ דוע תכייש רבדמה ךרד תועיסנב םירושקה םירופיסה 

,הביבסבש םישחנה לכ תא םיפשכ ישעמ ידי-לע ףסוא יניקה רבח .ותוא ךשנ שחנש שיא 

,ןבומ .ורבח תא ותרזעב אפרמו ךשנש שחנה תא םברקב הלגמ אוה !ול וקיזיש ילבמ 

ותביתכ ךרד תא ויתוחידבב ונריכזמ דחאה ,םירופיס המכל אשונ תשמשמ הבהאה םגש 

.תירבעה םיניבה ימי תורפסב תינשוחהו הלקה הבהאה יררושמ לודג ,ימודה לאונמע לש 

רחאל ,הלוחל עיצמ אפורש םייטסירומוה האופר ימס תמישר רופיסה ליכמ ראשה ןיב 

,יברע רוקמ הזיא וא ל ב ק צ ן ב א תעפשה .(ח"מ רעש) קשחה תלחממ לבוס אוה יכ ריכהש 

וררועש ,תורענ תצובקב רפסמה לש ותשיגפ לע רופיסב תרכינ ,יזירחלאלו ול ףתושמה 

האצמש המלעה יכ ,ול הלגתמ רופיסה ףוסב !תולוער ויה ןהינפ יכ ףא ,ותואת תא 

ןה ותרבחב םישנהו ,השא ידגבב יניקה רבח ודידי אלא הניא ,ויניעב ןח דחוימב 

לע רופיסב טלוב תורוקמה דוביעב ררושמה לש לודגה וחוכ .(יכ דעש) ויתוקושח 
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,םיטרפ אוצמל רשפא ןאכ םג .(ר רעש) הב ץפח אלש .דשא םע רובגה לש ויאושינ 

יכ ,ונא םיריכמ הנושארו שארב לבא ,לבקצ ןבא לש המאקמה ןמ ונל םיעודיה 

הברה טימשה אוה .יתבש ןבא הדוהי לש "םישנה אנוש"ב שמתשה ררושמה 

ירקיעה לדבהה .ןייוצמ חדבמ רופיס אצי וידי תחתמו ,תירקיעה הלילעה תא זכיר ,םיטרפ 

ותוצרב חפב לפונ אלא ,חרז תמגודכ ,"םישנ אנוש" ללכ וניא יניקה רבחש ,הזב אוה 

.טיהלא ךאלמ ןיעכ ותלכ תא ול הראיתש ,השא ירבדל ומות יפל ונימאהבו ןתחתהל 

אצמנ אה יכ ,רובגל ררבתמ הנותחה ירחא :"םישנה אנוש"בש השעמל תווש דודשה תואצות 

רוצעמ לכ עדוי וניא יזירחלאו .רועיכה תילכתב תרעוכמה הרוחשו הנקז .דשא תרבחב 

וניא רופיסה לש ומויס ,םדב .הלכה לש התוינוציח רואיתב םייטסירומוה,ד םיעצמאל 

— ןינעה תכוטל הזו תואיצמל בורק רתוי הברה םא יכ ,יתבש ןבא לצא ומכ ינוימד 

:םוקמב וב ותגוזמ רטפהל טילחמ יניקה רבח 

/ י?ויגה?ו / יריצ אפר?. אל / ירישכ יכ / יתיאר / יתריש יתמלשה רשאכו 

השלש יתחקלו / יפא? יתל?ח התלעו / ,ית$גמ ריבעת אל / יתסגנו ן יןוגי דוס? אל 

םיטןש"ד-ל? יתרבשו / הלמשכ 'ליפ יתמסחו / .דל?ל תוצחכ יתמקו / יפכ? םימלש 

הפוג-לע יתאצוהו / היל?מ .דרש?-לכ יתערקו / הבל םד היפ-לע א?? דע / הבג-לע 

רחשה תול$ םרטכו / יתמה?-לע לכה יתסמעו / יתא םיךןכה-לכ יתפסאו / •'דילות? םד 

/ קב? דבעמ תא יתךכען / קובת קובהו ה;אש הצרא יתבזעו / קוחר ריעה-ןמ יתי?ה 

/ יתטלמנ יכ / יתעל?-דע / ,בכורו עסינ הלללבו / בכוש םירעלב יתי?ה םויה-לכו 

(77 ימע) .יתלצנ יכ / יתנמאהו 

יתלב םיטרפ וא םיעיתפמו םישדח םיאשונ הברה דוע "ינומכחת" רפסב שי 

קינעה דיגנה .המודקה דרפס תדישב ונל העדונ אלש ,ןינעל תדחוימ השיג וא םיחיכש 

דרפסב םיכישממ ול אצמ אל םלואו ,םיאלפנ המחלמ ירואית לש בר רפסמ םנמא ונל 

רבח ונל רפסמ דחא קרפב .םהיטרפ לכ לע תוברק אוה ףא ראיתו יזידחלא אבש דע 

םימחול תואבצ יבש לש םתוברקתה ללגב רבדמב בכעתהל ותרייש החרכוה דציכ ,יניקה 

רבחמהש השעמ לע ססובמ הז רואית יכ 'חינהל דוסי שי !.דזב הז ומחלנו ושגפנ דציכו 

הדוהי ידחא ןושארה יזירחלא היה ןכו .(יז דעש) חרזמב ויתועיסנ תעב ויניע ומב האר 

ינאדמה לש המגוד יפל יכ םא — םי בלב הרעס תוארומ תא םיזורחב דייצל הסינש יולה 

לצא ידמל ץופנה אשונ תירבעה תורפסה לא ריבעהל זעהש ידיחיה אוה .(ח"ל דעש) 

םושמ ,הארנכ — םידוהיה םהידימלת תוריציב ירמגל רסח היהשו םייברעה םיררושמה 

לש ותרובג ישעמ ראית אוה :םה ויחש םייחב הזיחא לכ ול ,דתיה אלש 

לע והשמ המודקה תידרפסה הרישב שפחנ אושל .ויעסממ בר ללש איבמה ,דייצ 

.םדאה ןיבו ןניב ןוימד תטלבה םשל וא הצילמה תראפתל אב וניאש ,ןמצעל ןהשכ תונוש תויח 

ץנ ודיב קיזחמה ,וסוס לע בכורה ,רובגה שרפה :םיעבצ-תבר הנומת ונינפל הנהו 

.םילגר ילקו שפנ יזע םיבלכ דצ לכמ ףקומהו (דיצה תעשב לגרמו רת עודיכ שמשמה) 

םירוציה הארמב רתויב םיינייפואה םיוקה תא טילבהל רבחמה עדוי תוטעמ תורושב 

םייחה תוזילעו הבהאה ,תומימתה לע אוה רבדמ בלה דע םיעגונ ןחבו ך1רב .וללה 
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,ואישל רופיסה עיגמ םירבדה ךשמהב •דייצל ןברק לופיל תדעונה ,םילעיה תחפשמב 

םיאצומ םניאש םילעיה תכובמ !וירזועו םדאה ידי-לע תוגונעה תויחה תפקתה רואיתב 

םירייוצמ ,םירזגל םתוא םיערוקה ,םיבלכה תוירזכא דוהיב ,םהיפדור תלועפ ,סונמ םהל 

ילעב רעצ ידיל דע םלואו ,םיפדרנה לרוג לע הלמח רפסמה אלמתמ םנמא .ןמא טרחב 

.(ה"כ רעש) םמורתמ וניא דיצה גהנמ תלילשו םייח 

תוניינעמה תוישעמל ךיישה ,(יי רעש) רחא רופיסב םג טלוב יחה יבגל סחי ותוא 

רפסה רובג .טורטורפ רתיב וילע דומעל ןכ לע יוארו "ינומכחת"בש רתויב תוירוקמהו 

.םירכאה דחא תיבב םש ןסכאתמו יברע רפכב םידוהיה ויערמ תצובק םע דחי אצמנ 

לא אוה הנופ רחמלו ,ותנשמ רובגה תא תיבה לעב לש לוגנרתה עירפמ הלילב 

לוכאל ול רוסאו אוה בל הלוח ותנעט יפל !ףועה תא וליבשב טחשיש ונממ שקבמו רכאה 

חרובו הנכסב שיגדמ לוגנרתה םלואו ,ונוצר תא תואלמל ןכומ רכאה .רקבו ןאצ רשב 

גג לע טלקמ ול אוצמל אוה חילצמ ףוסבל .גגל גגמו הניפל הניפמ וצפקב וילעבמ 

תבצוח השרד אשונו ויפ תא אוה חתופ םשמ .הלפתל בר להק ףסאנ ובש ,תסגכ-תיב 

אוה הנה .םהידידיב םידגובהו םדב םהידי םילאגמה ,םדא ינב תותיחש לע שא תובהל 

,םהל ןוזמ שמשל םידיתעה תונבו םינב דילומו הלפתל םישנאה תא ררועמ :השק דבוע 

השעממש יפ לע ףא ,םלועה ןמ וקלסל םינכומו הבוט תייפכ וילעב םילגמ הנקזל ועיגהב םלוא 

ותוא לכואה הלוחהו דאמ דע השקו הזר ורשב ירהש .תלעות םוש םהל חמצת אל הז 

אלא דוע אלו ,וידלימ דחאב ופילחהל לוגנרתה עיצמ ןכ לעו .תומי םא יכ ,אירבי אל 

תכלוהה וז השרדל םישירחמו םיאתשמ םיללפתמה .םרשב ביט לע ומצעב ץילממ 

לוגנרת וחרואל שיגהל םיכסמו ותטיחש לע לוגנרתה לעב רתוומ םתשקב יפל .תרבוגו 

הארנו ,הדומ אוה ףא ,ןשרדה-לוגנדתה לש סותפה לכ תודמל יכ ,אופיא ,ונא םיאור .רחא 

,םוקיה ךלמל ןוזמ שמשל תופועהו תויחה לש םדיקפתש — ומע םיעד םימת רבחמהש 

.םדאה אוה 

.םיעיתפמו םיאלפומ םירבד הברה דוע ותחיתפב ליכמ ןשרדה לוגנרתב השעמה 

תורוקב הכפהמ ןמסמ ןאכ עבומה רפכה ייחלו עבטל סחיה יכ ,רמול רשפא 

עבטה תא םה םג םנמא ובהא םימודקה דרפס יררושמ .םיניכה ימיב תירבעה תורפסה 

עבטה תוארמ תא םהיריש יזורח ךותל טולקל וסינ אלש אלא ,תובורק םיתעל וילע ורשו 

םראתב םג :תואיצמה ןמ םיקתונמה ,הדגאה םלועמ תונויזחל םתוא וכפהו םטושפכ 

,םירדוקה םימשה תא וא ביבאה תפוקתב הניגב םימשבה תוחירו םיעבצה ללש תא 

תעל רהסהו םיבכוכה לש דוה אלמה הזחמה תא וא ,ותסה תפוקתב םימשגהו תורעסה 

םמודה םלוע ךותל םיסינכמ םירדושמה .תזרפומ הרוצב םירסמנ וללה םירבדה לכ .הליל 

יאדוב .םבל תא ךשומ וניא ,םוקיה ינפ לע ךוסנה טקשה וליאכ ,המוצע העונת חמוצהו 

ךותמ לבא ,וז תלבוקמ חורב םיבותכה עבט ירואית הברה יזירחלא לצא ונא םיאצומ 

תשגרומו ,תוטשפל הפיאש ןאכ שי .ירמגל םידחא םילילצ םילוע ונינפלש רופיסה 

םירפכל תאצל" םיחמש ותיול ינב םע יניקה רבח .עבטה קיח לע םיעוגעג לש המינ 

ובו ,דמי אל ויפי ,דמחנ רפכ" ול שיש דפסמ םהמ דחאו "םירפכו םידרנ ןיב סלעתהלו 
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סינכמ דכאה !םדאב תוערה תודמה תא תחפטמה ,ריעה ןמ האלה /'דמצנ םענ לכ 

(םירעה=) תונידמה ינכושכ ונתבדנ אלו ,הער ונניע ןיאו" :שוריפב רמוא םיחרואה 

אל ,לייטל הצובקה תאצוי רחמלו ."הרצ םניעו הרצק םדיו ,הרסח םתנתמ יכ ,העורג 

םיציצה הארמב שוטלל" ידכ הברעב םא יכ ,יתוכאלמ םרודיהש ,םירישע לש םהינגב 

יזירחלא ."םינדעמ םיאלמ ,םיננערו םינשד םינג יללצ ןיב ונכלהתהו ...וניניע םיחמצהו 

זאו..." :רונתה ךותב ףרוחב תרעובה ,שאה הארמב יפויה תא םג רחא םוקמב הלגמ 

"המיענב תוזחלו ,המוחב םמחתהל ,ברקי הילא רשא שיא לכל 'ברעת שאה 

הייחלו הל שידקמו הלמנה תומדב ותרישל םיאתמ אשונ אצומ אוה .(64 ימע אקנימק) 

ינש ןיב תורחתה ידי-לע תנתינ ךכל תונמדזהה .ורפסב רומוה יאלמ םידומע המכ 

ןוגכ תונטק תוירב רואיתב אקוד םחוכ תא תוארהל םיצורה ,(יד דעש) םיררושמ 

תורפסה גוסל רקיעב םיכייש שועדפה לע ינשה ררושמה ירבדש דועב .שוערפהו הלמנה 

עבטה יכרדב תולכתסה לע דיעמ הלמנה תדובעל חבשה ידה ,תיריטסהו תיטסידומוהה 

דימעמה "ילשמ" רפס תובקעב ןאכ ךלה ררושמהש ,ןועטל רשפא יאדוב .םינושה וייוליגב 

םיכרע יוניש ןיעמ יזירחלא ירבדב רכינ ןכ יפ לע ףאו .הלמעב הלמנה תוזירז תא אמגודל 

רוקמ םהל שמיש אל אוהו ך"נתה תא ןכ םג וארק ול ומדקש םירדושמה ?עבטל סחיב 

"ילשמ" רפס .אדירג יוקיח לע רבדל ןיא יזירחלא לצא םגו .תויחה לע תוריציל הארשה 

המלש הנומת ונל ןתונ ידרפסה ררושמהש דועב ,םיקוספ ינשב ןינעה לכ תא רטופ 

.הישעמו העבט ,הלמנה ייח לש תטרופמו 

 #

לש םתונרקסו םנינע תא ררועל אופיא התיה יזירחלא לש תירקיעה ותמגמ 
םורגל ,הליגר יתלב הלילע ידי-לע תוחיתמ םלצא רוציל ,אוהש ריחמ לכב םידחאה 

תוחפה לכל ירה ,עיתפמ היה אל ןכותה םאו ,םיימוק םישעמ ידי-לע חוד תחנ תעש םהל 

,רונ יד יקוקיז ןיעמ ויה וללה .ןונגסה יטהלב ומיהדהלו ארוקה תא אילפהל 

ןוגכ — רתויב בגשנה וליפאו אוהש אשונ לכ .םרהזבו םעפשב םיניעה תא םירוונסמה 

ותרובג תא תולגל ידכ אלא אב אל — הזה םלועה ילבהמ רוסל הפטה וא םיהלאל הלפת 

יעצמאב םג יזידחלא שמתשמ םשורה תרבגה םשל .הצילמבו ןושלב יניקה רבח לש 

.ויעמוש לצא םיררועמ ורובג ירבדש תולעפתהה ירואית ומכ םיימומרע-מימימת העפשה 

רבא ורבחמ תוחפ אל וז איגוסב אוה יקב יכ ,ירבעה יניקה רבח חיכומ ויעושעש ישעמב 

רדסב םגו ופוס דע ושארמ אורקל רשפאש בתכמ רבחל עדוי הלה םא .יברעה דיז 

ירבדו ליגרכ םתוא םיארוקשכ חבש ירבד תללוכה ,תרגא ונל שיגמ ןושארה ירה ,ךפוהמ 

וב ,ךורא ריש יניקה רבח םלקדמ תרחא םעפו .(יח דעש) הפוסמ םיליחתמשכ יאנג 

וננמזב .(א"י דעש) תיברעב תמייתסמו תימראב תכשמנ ,תירבעב הרוש לכ הליחתמ 

םויכ םג ארוקה םשרתמ הדגנכ םלוא .הז גוסמ "תבשחמ תכאלמ" לש המעט גפ 

.יזירחלא לש לודגה יטסירומוהה ןורשכה ילולעתמ 

.םילמ המכ דוע ול שידקהל יוארה ןמו ,ליגרה רדגמ טלחהב אצוי הז תרשכ 

,תינוניבה הגרדה לע וכרעב הלועה רבד לכ יזירחלא ונל ןתנ אל תיניצרה הרישב 
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.דב ,הזורחה הזורפהמ בורה יפ לע םישולק הז גוסמ םילוקשה ויריש אלא דוע אלו 

לכל דחייל עדי 'אלפב יטסירומוה שוחב ןנוחמ ותויהב םלואו .דפסה ירופיס םיבותכ 

םירבחמ דרפס תורפסב ונל םיעודי .םהל התואנה הרוצה תא חדבמ רואית וא הצלה 

ונונגס תולקב לבא ,הלעמל ונרכזהש תומאקמה ירבחמ ,וינפל ויחש םייטסירומוה 

תלבגומ יתלב הטילש טלש אוה .םהילע הלעו םלוכ תא יזירחלא קיבדה ותושימגו 

הביא הבגשנו הלענ תריש יכ ,ןועטל יאדוב ןתינ .הזורחה הזורפה ינמכמ לכב 

יזידחלא ןורשכ אהי אנ לא ןכ יפ לע ףאו ,ןונגסו ןכות ידודיחב אקוד היוטיב תא תאצומ 

איה תירבעה הפשה .ןיטולחל ירוקמ ררושמה לש ונונגסב רומוהה .וניניעב לק 

םנימב םידיחי םידודיח .תרחא ןושל לכל םוגרתב ומעט תא םועטל ןיאו ותקיני רוקמ 

.השדח האדוהב ך"נתה לש םיקוספל םיזמר וא םיקוספב ושמתשהב ,ררושמה רצוי 

ןונגסב יקב לכל הבורמ חור תחנ תמרוג ירירח םוגרתבו "ינומכחת" רפסב האירקה 

איבהל היה רשפא .תושדח םהינפ יכ םא ,םיקיתו םירכמב אוה לקתנ דצ לכב ן ארקמה 

שידקהל היה יאדכו .הזה "םוקע"ה שומש תא תוארמה םיפלאלו תואמל תופי תואמגוד 

.תוטעומ תואמגודב קפתסא ןאכ .וז הניחבמ קר דחוימ רקחמ יזירחלא לש ונונגסל 

ןפו ,ודיאב ינגרהי ןפ יתארי זא" :תחא םעפ רפסמה רמוא "לאיתיא תורבחמ"ב 

ןדע ןגב ןושארה םדאל םיהלאה ירבד לש האנ סוריס והזו "ודי םייחה ץע לא חלשי 

םג אוביו" :יזירחלא בתוכ "ינומכחת" לש 'ג קרפב הדועס לש רואיתב .(ב"כ ,,ג 'רב) 

םא יכ ,הפושחה ברחה לש תידיל ןאכ הנווכה ןיא ןבומכו "בהלה דחא בצ נ ה 

ארוקה תא חדבל יזירחלא עדוי ןכ ומכ .חבטה אוהו — רונתה ירוחאמ דמועה שיאל 

דפסמ ד"כ קרפב .תילכתב ונבומ תא םינשמה ,טטיצה חסונב םילק םיסוריס ידי-לע 

ןהכמה ןזחה .קאריעב ל וצו מ ונייהד ,רושא תלהק לש תסנכה-תיבב ורוקיב לע אוה 

לש וללכ !ןתצק ןיבמ וניא םגש ןכתיו יעבדכ תוירבעה םילמה תא אטבל עדוי וניא וב 

.רתויב תונושמו תוסג תוצלה ןיוכתמב אלש ויפמ תואצוי הלפתה חסונ םוקמב ,רבד 

,"ה מ ה ב םדאה תא" הז רוביצ חילש חסנמ "המכחב םדאה תא רצי דשא ךורב" םוקמב 

םינימב והוללה" םוקמב ."םידגב םימש הסכמה" — "םיבעב םימש הסכמה" םוקמב 

ךדיבו" — "לכל קזחלו לדגל ךדיבו" םוקמב ,"הגועו םיניבג והוללה" — "בגועו 

."לכל קיזהלו ףדגל 

"ינומכחת" רפסב שי .דבלב ןושל יעושעשב םצמטצמ וניא ררושמה לש רומוהה 

שי ןכ ומכו ,ארוקה תא םיחדבמ םתלילעו םנכת רשא ,םימלש םירופיס םג 

םיתעל .םוקמ לכב םירזופמה םיכוראו םירצק םייטסירומוה םירואית הברה םג וב 

הריטסה םוחתל סנכנו עשעשמה רומוה לש תרגסמה ךותמ ררושמה גרוח תופוכת 

אלש ,בל ידצ םיבידנ לע תובורמה תופקתהה ןתוא לש ןניד והז .תינסראהו תינצקועה 

קרפב רקיעב םיאצמנה ,םימתכמ םג םיכייש הז גוסל !תרזועה םדי תא ול וטישוה 

ןאכ .ונמז ינב םישנו םישנא דגנ ףירח געל ירבד םיללוכהו "ינומכחת"ה לש ןורחאה 

,םירבדל ןתינה זעה יוטיבה תורמלו ,היבוברעב הפ לובינו תוליכר ,רומוה םישמשמ 

יטסירומוה רואית לש הפי אמגוד .תועינצ ימעט ינפמ היסהרפב םלוכ תא אורקל רשפא יא 
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ריסמ הנותחה ליל ידחא .(יו רעש) יניקה רבח יאושינ לע ל"נה רופיסה לשמל ללוכ 

:ויניע הארמל םהדנו הלכה ינפ לעמ ףיעצה תא רובגה 

ןות$ יפכ היפו / םע?ר; לגעכ התרוצו / םער לוקכ הלוקו / םע1 ינ? הינפ הנהו 

לעפו / םחיקה תורךק3 ןטשה ולאכ / םחיל סנ הייחלו / םחיר שיא?ה היפאו / םעלב 

ן וניבלה היתורעש - הראת רוחק'מ ףשח םא לבא / םח תונעמ היתבשח דע / םחפב 
היניעו / םיבד וא םיבאן ינש ומכ הינשו / וניהי הלעמל תולעל היתפשו / וניקןה הימ;ו 

(74 ימע) .םיברקע יניע 

םיסנרפתמה 'םיליכשמה "יחרפ יחרא"ה לכו יניקה רבח ודובג תמגודכ ,עדי יזירחלא 

םייושעה ,םילכאמ ירואית ולצא ובא םיאצומו הבוט הדועס דאמ דע ךירעהל ,םטע ירפמ 

הניקה רבח לש ותדועס רואיתב שי רומוה הברה .ארוקה לש ונובאת תא שממ דיעהל 

לע םיכורעה םימעטמה לכ תא עלב ,דימתכ בער ותויהבו םירישע תיבל םעפ ןמדזנש 

:ןחלושה 

ןחלשה-לע בסמ אוהו / ,ןקמ רופצ? ,דדונ / ,ןקז שיא םיאורקה ףות? ה;הו 

j ...קתשלו ןתוא ןחקלו / קוחד ל?אמ-לן בירקהל / ףודא וערזו / ,ףורע שחנכ / ףורעה 

.ביט חתנ-לע / ףדיוהו ףחוד ויפ-לאו / יבוט לכאמ-לעמו / ובלח םחל-לעמ חקול אוהו 

ן ,םיחיר? ונחקו / ם?תקשה והוטקליו / םיד; יתשב והכשמ? ןמש'ד רשעהו / ,ףתקו ףר; 

אלו / ...וכלזן? םידיפל ויעמו / וכשמ?! וילא ,דע רשא-לעו / וכמת? הרעקה ויתעודזו 

ונינפל ריאשה אלו / קלז והיפע / קרקהו / לכא / לעאמהו / טקל אצמנה-לע דע / טקש 

(37 יסע) ...המקש ר3ךמ וירחאו יינפל ץלאה ןךע-ןגע /:הקואק-לע 
 #

,םיקצומו םיקזח תונורקע תלעב תוישיא יזירחלא רפוסה היה אל ללכ ךרדב 

.וימגפו וימומ לע תצקמב תרפכמה איה איהו קפס ילב ןייטצה תחא הפי הנוכתב םלואו 

ורביח ם"במדה ומכ הירומו המואה ילודג וליפאשכ ,תיתוברת תוללובתה תפוקתב 

יררושמ לש הריהזמה תרוסמה תא יזירחלא ךישמה ,תיברעה הפשב םהירפס בור תא 

תובכשב םיכלהמ אוצמל ול היה לק רתוי ,יאדוב .תירבעה ןושלל רכנתה אלו דרפס 

םיטעומ םיריש םג ונממ ורמשנ ןכאו ,םלוכל תנבומה תיברעב שמתשה וליא ,תובחרה 

רדושמה הארנ ,תירבעה ןושלל השודק לש וז הקיזב אקוד לבא ,וז ןושלב בתכש 

קרפבו המדקהב ץרמנ ןפואב ותעד תא עיבמ אוה .טלחומ ןטסילאידיאו יפוא לעבכ 

,היוטיב חוכב תודחאה תופשה לע םנמא הלוע תיברעה ."ינומכחת" רפס לש ןושארה 

לודגו ,םלועה ידפס לכ ןיבש ןייוצמה בתכב הב .תירבעה תדמוע ןלוכמ הלעמל םלואו 

(רגה) החפשה תפש .הידכנל םינופו התוא םיבהוא םניא ונמז ינב םידוהיהש לע ורעצ 

תא ריזחהל אוה טילחמ ןכ לעו .הגרדמה לפשב (הדש) הריבגה תפשו םהיפב הרוגש 

םיצור םניא ףדועה ישק ומע ינב םאו ,תירבעב אקוד ויריש תא בותכל ,הנשויל הרטעה 

,םיאשונה לכ לע בותכל רשפא תירבעב יכ ,םירחאה םימעה תוחפה לכל וארי ,תואדל 

יברע רפס םוגרתב ליחתהש לע הטרח ידיל דע עיגמ אוהו !תיברעה תורפסב םייוצמה 

."ינומכחת"ה אוהו — ומע תפשב ירוקמ רפס דימ בתכ אלו 
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•ןיילק לאיומ# ר"ד רוסיפורפ 
רנזולק ףסוי רוסיפורפ תאמ 

דחא ,הרצק הלחמ דחא ,םואתפ-עתפל ונתאמ ףטחנ ,וז הנש ,חספ-בדעב 

ברה ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש הלעמבו ןמזב םירוסיפודפה ינושארמ 

.ןיילק לאומש ר''ד רוסיפורפ 

ירקחמ" רפסה ךותמ לאדשי-ץרא-תדיקחב קוסעל ררועתנ 1,ויפמ יתעמשש יפכ 

קזחתנ ,הארנה יפכ .ךורושי-תצילמ" לעב ,ן וזיו ו ל המלש 'ר וצדא-ןב לש 'ץרא 

תמכח יבא לש וירוביח ידי-לע לארשי-ץראב תומוקמה תומש תא רוקחל ותפיאשב 

לכ לע דמע 'ולש "ןילמ ךרע"ב דוחיבו ,וירקחמ לכבש ,(טרופופאר) ר "י ש ,לארשי 

,תועידיה לא ותוא הושהו ,םהירחאש תורפסבו שרדמבו דומלתב אצמש ,יפאדגואיג םש 
 T

,ןיילק לש הנושארה הבושחה ותדובע ירהש .םימעה-ימכח לש םהירפסב וילע ונל שיש 

,Beiträge zur Geographie und Geschichte Galiläas, Leipzig 1909 :ןלע היצאטרסידה 

וללה תורמשמה לע רילקה לש וסויפבו "תורמשמ ד"כ לש אתיירב"ב תקסועש 

הרתי תואיקבבו תוטרפב הנד ,(באב-העשתל תוניקב ,"ןורשה תלצבח הבשי הכיא") 

.2ר"יש הרצקב וילע ןד רבכש ,ןיינע לע 

ןושארה ורפס לש רוביחלו לאדשי-ץרא תריקחב וקסעל המוצע הפיחד םלואו 

ר טייח ס ד ליה לאיר ז ע 'ר לש ודוסימ םינברל שרדמה-תיבב דמלש העשב לביק 

,ד מ י י ה ם ד ל י ה שריה יבצ 'ד לש ודימלת היהשכ ,1910—1906 תונשב ,ןילרבב 

לBeiträge zur Georgraphie Palästinas, Berlin. 3 1886 :םשב בושח רפס רביחש 

ימ לכש העשב םלואו .דוחיב ץראה-תעידיב קוסעל ותוא וררועו וריעה הלא תשלש 

ונתורפסבש םיילארשיצראה תומוקמה תומש לש (היצאקיפיטנדיאב) םיוהיזב וינפל קסעש 
 T

ירה ,הריקחה לש םיניינעה ראש ךותב ןיינע רותב ,יערא-ךדדב קר הזב קסע הקיתעה 

הביל פיק ס יד תילארשיצראה היפארגופוטה לש התריקח תא ןיילק רוסיפודפ השע 

.תדחוימ תיעדמ 

לעב אלא ינחצינ אל םלועמ" :ונתורפסב תחוורה הרמאב תמא הברה שי ,יאדו 
 T

,הדיחיהו תחאה ותכאלמב קסועו רזוחו קסועש ,"ת ח א הכאלמ לעב" קר ."תחא הכאלמ 

תוכובסהו תובורמה תויעבה לכ תא ריכהלו היטדפ-יטרפו היטרפ לכל רודחל אוה לגוסמ 

םירבד המב .ולא תויעב לש ןנורתפבש םיבורמה םיישקה לכ תאו "הכאלמ" התואבש 

ותבשחמ זכרמכ ,םנמא ,וז הכאלמ האור "תחאה הכאלמה לעב" םא — ?םירומא 

זכרמה לא תופאושש ,הברה ףקה-תודוקג םג האוד אוה הז םע דחיב לבא ,ותריקחו 

םיניינעל רשק אלב ,דבלב תחאה ותכאלמ תא האורש ימ .וב תומצמטצמו תוזכרתמו 

.תחאה הכאלמה תא םג המות דע הלדי אל ,הב םירשוקמהו הילא םיסחייתמה םיבורמה 

.ש"ת ,רייאב 'ז םויב םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הרכזא-סואנ * 
,(ץ"רת) 1 ,השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה" ירפסב זיילק לש וייחב הז רבד יתנייצ רבכו 1 

'.237 'טע 

,יב האצוה ,ר''יש לש "וילס ררע" :זב םנ ןייעו .119 'טע ,(א"רת) 'ו קלח ,"דטח םרכ" ןייע 2 
.221—217 'םע ,ד"ערת השראוו 
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לש תיפארגופוטה וקסע-רקיע ,םנמא ,היה וימי לכ .הז רבד ןיבה ייילק רוסיפודפו 

תורפסב םירכזנה םיילארשיצראה תומוקמה לש יוהיזה :קייודמ רתוי ,לארשי-ץדא 

שיש המ לכ הכותל סינכהו ותדובע-ימוחת תא ביהרה טעמ-טעמ לבא .הקיתעה תירבעה 

.ןפקה-אולמב לארשי-ץרא תעידי לא ,םיקוחר וא םיבורק ,רשקו סחי ול 

לש תומוקמה תא תוהזל האבש ,ולש היצאטרסידה תא םסדיפש רחא דימ ,םנמאו 

jüdisch-palästinisches Corpus inscriptiorum :ינשה ורפס תא איצומ אוה ,תורמשמה ד"כ 

 1920 Wien-Berlin, ןהש יפכ ,תינוויו תימרא ,תירבעב תובתכה לכ תא ןתונ אוה ובש

יתב ךותבו (םיתמ-תומצע לש תובית) תואמקסולג יבג לע ,תובצמ יבג לע תויוצמ 

המכו המכ םיראובמ ןאכ .דבלב תומוקמ-תומש לש םייוהיז קר ונינפל ןיא ןאכו .תויסנכ 

םניינע םגו םיארומאהו םיאנתה ימיבו ינש תיב ימיב תילארשיה הירוטסיהה לש םיניינע 

.תוילארשי תונמאו תוברת ,תד לש 

היפארגואיג .לאדשי-ץרא" :םשב דפס הניווב איצומ אוה (1922) ב"פרת תנשב 

וללכבש ,רפסה-ףוםב ."םירויצו תופמ םע ,םעלו םינוכית דפס-יתבל לארשי-ץרא לש 

יתבל" דומיל-רפסב גוהנכ אלש ,תודעה 124 ואב ,ספדנש רחאל הנש 18 ,םויכ ןשייתנ 

רפסב .ןכרע תא ודביא אל ןיידע לודגה ןבורב וללה תורעההו !"םעלו םינוכית רפס 

ובל םשו ,וליבשב היעב אוה ולש עוצקמב לכהש ,קימעמה רקוחה הלגתמ רבכ הז ןטק 

תורפסב תיפארגופיט העידי לש טרפו טרפ לכ לע דמועו ץראב םוקמ לכלו םש לכל 

.תיזעולה וא תירבעה 

םשב תינמרגבו תירבעב תורבוח סיפדהל ליחתמ אוה ,1923 תנשב ,הנש רחאל 

,תירבעב תישילשה תרבוחה תא דוהיב ריכזהל יואר ןהמש ,"םיילארשיצרא םירקחמ" 

,(ה"פרת הניוו) "םייניבה ימי לש הנורחאה האמה דע ינש תיב ןמזמ ,ןדריה רבע" לע 

.Galiläa von der Makkabäerzeit bis 67, Wien 1928 :םשב תינמרגב תיעיברה תרבוחה תאו 

וררבתנ ינש תיב ימיב לאדשי-ץדא יקלח לכב ירבעה בושיה רבדב תומותס תולאש ןומה 

.וללה תונטקה תורבחמ> 

םתשלשש ,םיידוסי םירפס השלשב האב תופיקמהו תובורמה ויתוריקח תמלשהו 

.תירבע םיבותכ 

תעונת דע דומלתה תמיתחמ לארשי-ץראב ירבעה בושיה תודלות" :לכ-טדוק 

אוה תיעדמה ותונקייד לכ םעש ,ףיקמ רפס והז .ה"צרת ביבא-לת ,"לארשי-ץדא בושי 

תורפסב לארשי-ץדא תריקח תודלות" :ןטקה ורפס םג ומכ ,שפנ לכל ,דוש דפס םג 

וב קסע ןיילקש ,עדמה תרכהל ונממ בוט ןיאש ,ז"צרת םילשורי ,"תיללכהו תירבעה 

.וימי לכ 

שובכ דע ינש תיב ןברוח ימימ :ןושאר ךדכ ,"בושיה-רפס" אוה ינשה רפסה 

והז .ט"צרת םילשורי ,ויתומוקמל בושיה :ןושאר קלח !םייברעה ידי-לע לאדשי-ץרא 

איהש הקיתע ןושל וזיאב אוהש ןומדק דוקמ הזיאב אבש המ לכש ,לודגה תורוקמה-רפס 

רבוחיש רשפא-יא הזכ רפס .וכותב ראבתנו וב אבוה םיילארשיצראה םירפכהו םירעה לע 

וב עייתסנ ןיילק רוסיפורפש ,רבדה יעבטו ,םילודגבש לודג אהי ,דחא דמולמ ידי-לע 
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,ק ינקו ס ו הב א וו ש םירוסיפורפה) םיחמומ םידמולמ המכו המכ ידי-לע ינחור עויס 

לבא .(דועו המלמ .צ .ע ,ןולא .ג ,ל"ז ןילי םעוניבא ,טילש ריידה 

.תניוצמ תונדקשבו תיעדמ תונקיידב התוא השע אוהו ,וילע תלטומ התיה הדובעה-דקיע 

.ומצע ינפב בושח רוביח אוה "בושי"ד-דפס" לש ןושארה ךרכל ולש לודגה אובמה ףא 

איצוהש דע ,"בושיה-רפס" לש ותהגהבו ורודיסב ,ותכירעב ןיילק קסע םינש לע םינש 

.ותריטפ םדוק טעומ ןמז ללכושמו ןקותמ ותוא 

ץרא" :אוה ,"בושיה-דפס" םע תחא הנשב ןיילק איצוהש ,ישילשה רפסה 

הריצי לש הלחתה יהוז .ט"צדת ביבא-לת ,"דומלתה-תמיתח דע לבבמ הילעה ימימ ,הדוהי 

תדתוכה-תלוג תויהל הכירצ ,דתיה ,חונמה לש ותבשחמב התלעש יפכש ,תילאטנמונומ 

תומש-יוהיז קר אל ונינפל ןאכ .לארשי-ץרא-תריקח לש עוצקמב הלודגה ותדובע לכ לש 

הלכלכל ,תוינידמל סחיתמה לכ םג אלא ,לארשי-ץרא לש תיפארגופוט קר אל ,תומוקמ לש 

.םיילארשיצראה םיבושיב תורושק ןהש המכ דע ,תוירבעה תוברתלו 

רפסמ לע הבושח הריקח םיאצומ ונא "הדוהי-ץרא" רפסה לש ןושארה קרפב דוע 

ףוסבו .ארזע-ימיבו לבבורז-ימיב לארשי-ץראל לבבמ ורזחש ,םידוהיה 
תיבו םילשורי ."הדוהי-ץדאב תינידמה הקולחה" לע בושח קרפ שי רפסה 

תועגונ תורעה ןומה .(149—108 ימע ,ישימח קרפ) רפסב יזכרמ םוקמ םיספות שדקמה 

בושח קרפ ךותב תועולק םידוהיה לש םייתוברתהו םיינידמה ,םיילכלכה ,םייתדה םייחב 

ןושארה תויהל היה ךירצ הז רפסו .םיקרפה דאש ךותב ןתומכ אוצמל שיש ומכ ,הז 

"סילופאקיד"ה — ףוסלו ,ןדריה-רבעו ןורמוש ,לילגה ,הדוהי ץרא :םירפס העבראל 

ןיילק ."ודיב ותואת-יצחו תמ םדא ןיא" םלואו .(לארשי-ץראב תוינוויה םירעה רשע) 

קלח בתכנ רבכש ,ינשה רפסה .וללה םירפסה תעבראמ ןושאר רפס אלא רומגל קיפסה אל 

,תגרוח-פאו גרוח-בא םימעפל םיאצמנ םותי ןבל םאו .םותי רפס ראשנ ,ונממ ןוגה 

— ,םישנא ןיב שיאל ותוא םישועו ותוא םילדגמש ,םינמחרו םירז םדא-ינב וליפא וא 

» 1 םידפסה ןיב רפסל והשעיו ותוא לדגי ימו וילע םחרי ימ םותי רפס 

100 ןמ רתוי ןיילק רביח וללה םינטקה םע םילודגה םירפסה ןמ ץוח םלואו 

,םינועובש ,םינותע לש תורשע ינפ לע םירזופמ םהש ,םינטקו םילודג םירמאמ 

ידוסי ךרע שי וללה םירמאמה ןמ הברהל .1תיראגנוהו תינמרג ,תירבעב םיצבקו םינוחרי 

תקולח" :םירמאמה ,לשמל ,םה הלאכ .תונוש תופוקתב ץראב בצמה-תדכהל עגונה לכב 

ץרא תקולח" ,(41—24 ,[ג"פרת] ו ,לארשי-ץדא ידוהיל הנשה-רפס) "לילגהו הדוהי 

:תינמרגב ורמאמ םג ןכו ,(24—17 ,[ו"פדת—יד"פרת] 111—11 ,םש) "תודמעמל לארשי 

 Das Tannaitische Grenzverzeichniss Palästinas, (Hebrew Union College

 259—197 ,Annual, V), הטיסרבינואה-יבתכ) "םיה ףוח ךרד" :בושחה רמאמה וא:

תשמח לכב םירמאמ ןומה ןיילק יפורפ םסריפ הלא לכמ ץוחו .(13—1 ,ו ,תודהיו םדק 

,Encyclopaedia judaica לש םיכרכה תרשע לכבו ,Jüdisches Lexikon לש םיכרכה 

,"הנבי" ףסאמב ,"ןיילק ש"רה 'סורפה יבתכ" ,ל פ ר ו ו .י ןתנ הטלש תיפארגוילביב המישר 1 

,ר"מ—'ר 'טע ,ט"צרת םילשורי ,'א רפס 
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ןייל? לאומש ר"ד רוסיפוופ 

הקומעה ותריקח תא דוהיב ריכזהל יאדכו .ירבעה "לוכשא"ה לש םיכרכה ינשב ןכו 

ןיילקל ושענ הז רפסבש תורצקה תוזימרהו םידדובה תומשה ;יבו 'א םימיה-ירבד רפסב 

.המודקה תודהיה לע תובושח תועידי לש ןייעמ 

הלודג הדובע דבע (!ותומב היה 53 ןב קר) סחיב םירצקה וייח-ימי ךשמב ,ןכא 

!תוכיאבו תומכב 

תורבחמה לע ףסונ ,םימלש םיכרכל םיבורמה םירמאמה םיפרטצמ תומכב 

,השדח תיעדמ הנילפיקסיד טעמכ תירבעב רצי ירה — תוכיאבו .םסריפש םירפסהו 

היתומוקמל לאדשי-ץדא לש םירקוחה-ילודגמ דחא ,ןאמלאד ףאטסוג .רומאכ 

,םנמאו .וירפסמ ףדו ףד לכב טעמכ ןיילק לש וירוביחב עייתסמ ,םלועה-תומוא ןיבש 

ןיילקב ןיא יכ .וירקחמב ןויעה תלוז דומלתה-תפוקתב וא ינש תיבב קוסעל רשפא-יא 

ותואיקב .לארשי-ץראל והשלכ םחי םהל שיש ,הלמ לכו םש לכ ףרצמו ןחוב ,קדובו רקוח 

תירבעב ,םינורחאה םימיה דע הירחאש תורפסבו תישרדמהו-תידומלתה תורפסב 

וא לודג רבד חינה אל טעמכ .האילפמ איה דחוימה ועוצקמל עגונה לכב ,תיזעולבו 

.וב קסע אלש ,הז עוצקמב ןטק 

.תיתימאה ותרוצב יתימאה רקוחה הלגתנ ןאכו 

רמייהסדליה לש ושרדמ-תיבמ םכח-דימלת היה ןיילק רוסיפורפש ,עודי 

תירב"בש לאדשי-ץרא לע תועידיב הברה קסוע אוה וכ-יפ-לע-ףאו .ותנומאב קודא היהו 

*םיעסונה םיריזנה לש םהיבתכבו תירצונה היסנכה תובא לש םהירפסבש ,"השדחה 

לש ותריקחמ טמתשהל ןיא שרוד עדמהש םוקמב .םייניבה-ימי לש םיירצונה םיגגוחה 

.םהמ קחרתמ קודא ידוהיש ,םידפסמ עבונ וליפא אהיו ,רוקמ םוש 

*םדוק לארשי-ץרא-תודלותב ותריקחב ןיוכתנ 'יאדו ,ןיילק 'פורפכ רומג עדמ-שיאו 

.רוהטה עדמה לש ותעיבתב ,איהש ומכ ,תמאה תא ררבל — לכמ רתויו לכ 

לעש ןיאש ,חיכוהל םג וז הריקחב ןיוכתנש ,ונתאמ דחכמ וניא ומצע אוה ןכ-יפ-לע-ףאו 

,ץראב םוקמ ןיאו ,הלא ונימי דע םדק-ימימ וילע ובשי אל םידוהיהש ,ץראב המדא 

.הלוכ ץראה לע תירוטסיהה ונתעיבת תא קזיח הזבו .וילא ישממ רשק םידוהיל ןיאש 

לע הזה רפסה םצע לכ" :"הדוהי-ץרא" ןורחאה ורפסל "רבד-חתפ"ב רמוא אוה ךכו 

ץראב בושיה תודלות, םע דחיו ,ה"עב ואובי דועש ,(םידפסה) ויחא םע דחי 'הדוהי, 

תחא תודע ,ה"צדת תנשב יתמסרפש ,'י"א בושי תעונת דע דומלתה תמיתחמ לארשי 

,ונצראב ונמויק תוכז לע ונרתו אל םלועמש ,םלועה תומוא ינפבו ונמצעל ונל איה הלודג 

,יתימאה עדמה ."וצראב בשויה םעכ דע ידע ןינב ונל הב תונבל ונתשירד תקדצל תודעו 

עויסו דעס םהל שמשמ אוה םצעבו ,םייחה-יגיינעמ קחרתמ וניא ,רתויב רוהטה וליפא 

.אליממ וא הליחת הנווכב ,םידבדה-ללכמ וא הרשי ךרדב 

,םינושארה םירוסיפודפה ןמ דחא רותב םג ןיילק רוסיפורפה לע רמול שי הברהו 

םדוק םישדח המכ ,ה"פרת הכונחב ,"תודהיה-יעדמל ןוכמ"ב דוע תודוהל ליחתהש 

,םלוכ וידימלתל בבלנהו יהבאה וסחי לע םג ןכו .הפוג תירבעה הטיסרבינואה החתפנש 

ותדובעו תויבמופה ויתואצרה םג ."הנבי" תיטנדוטסה הדוגאל דוחיבו ,הגלפמ-לדבה אלב 
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רנזולק יףםוי רוסיפורפ 

הלש■ "תועידי"ה לש ךרוע רותבו "לארשי-ץרא תריקחל הרבח"ב שאר-בשוי רותב 

אוה ףא שיגרי 'וימי לכ ול ןמאג רבח היה חונמהש ,"יחרזמ"הו .דחוימ ןויצל ןה תויואר 

.ןיילק לאומש 'רל הרומת ןיא הלא לכ ליבשב .דאמ ונורסחב 

דביאש ומכ ,הל םיפילח ןיאש ,הדיבא תירבעה הטיסרבינואה הדביא רקיעב לבא 

,לארשי-ץרא-תעידי לש עוצקמב םירקוחו םימכח ומוקי דוע ,יאדו .ללכב ירבעה עדמה 

ויתועידיב ול המוד םהיניב אהיש לבא .ןיילק רוסיפורפ לש וידימלתמ םג — םהיניבו 

תורודה .ןימאהל השק — םייניבה-ימי-תורפסבו שרדמב ,דומלתב תובחרהו תוקומעה 

םדוק הלועמה רקוחה קלתסנש ,דעצה לודג םאו .דוחיב ולא תועידיב םיכלוהו םיתחופ 

לודג ןכ-לעו .ותרומת םכח הרהמב ונל אוביש ,הוקתה ידי-לע ותוא קיתמהל השק ,ונמז 

םירוסיפורפה וירבח ,ונל אלו םיטנדוטסה וידימלתל אל ותומל םימוחנת ןיאו לבאה 
 V

היה ןיילק לאומש רוסיפורפ ברה .הכותב םינושארה-ינושארמ דחא היהש ,הטיסרבינואב 

,ול וקתמי ."וננוחי הרפע תאו הינבא תא ךידבע וצר יכ" :דמאנ םהילעש ,הלאמ דחא 

! םירצקה וייח-ימי לכ ןנוח רשא ,לארשי-ץרא-רפע ,ורפע יבגר ,אופיא 

.ש"ת ,רייאב 'ה ,תויפלת-םי5שורי 

י"עי תומד 

ןמכיפ בקעי תאמ 

א 

הנוכתה םע ,לבוי תעשב ,התע אקוד הטלבוה אל ,וילא םירהה ובאש ,וז הדבוע 

םיבורמה גחה-תונוילג ידי-לעו ימואלה דעוה לש תוברתה תכשל ידי-לע התשענש הלודגה 

דחי הלח י"שר לא הרזחה .ינואגה ןשרפל םישדקומ תויהל דוע םידיתעשו ושדקוהש 

תעפוה .ונמצע לא הרזחה םע — הלח ?ללכב המודקה הדגאה לא הרזחה םע 

דקחמ-תכאלמ .דתיה אל ךרעב הנש םישלש ינפל י"שר לע ץישפיל מ"אר לש ודפס 

איה .העשה תוא ,ןמזה תדועת היה ,הז רפסב תמעפמה חודה לכ יפל .דבלב הנייוצמ 

תרות לע ןח חור ךפשש ,שיאה לא הבהאה תא הררועש איה ,וז האלמ הרידחל הרישכהש 

תא םג הרישכה וז העש .וחור םסקב עגנש המ לכ בלה לא בריקו שדיחש — לארשי 

תא דוע עדיש" ,הז רודב בל-תימה הלעהש ןובמיה — י"שר לע ואשמל ל"ז ד ל פ נ ר ב 

םג םוקמ ול םירצבמ ונלחתהו תודליה דסח תא ול ונרכזש ,ךכל אוה ףא םרגו "י"שד 

.ינרדומה ירבעה רפסה-תיבב 

םיאצוי וליחתהש ןמז קרפב ץישפיל מ"אר לש ודפס תעפוה הלח הרקמב אל 

היה חרכומ ,הדגאה לא בשש רוד .יקצינברו קילאיב ידי-לע הדגאה-ירפס 

הפוקתה תא הררצש חודה .קוזיחו תושדחתה דוקמ ול ושמש םהינש .י"שד לא םג בושל 

,דבלב הנומאב קופיס האצמ אלש ,איה אקוד .הדגאה חור .דתיה ןויצ-תבח ימימ 

המואה חורל ףסונ ןעשמ השקבו ,דבלב ך"נתב םג הקפתסנ אל — דבלב םיעוגעגב 

.יקסבצידרבכ 'ץבעיכ ,ץרפכ ,םיקהבומ הדגא-ילעב דימ הפוקתה הדימעה םנחל אל .הדגאב 
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לכ םע ,היה ,"תסרדנ הפוקסא" תניחב ףוסבל השענש דע הלכשהה הזחאנ ובש ,ך"נתה 

השענ ,ידמ רתוי ילסרבינוא — ,לודגה שפנהךוילכ תא ונב ערז רשא אוהש המ 

תוימצעה ,תידוהיה חורה תוסנכתה ידכ וב היה אל .ידמ רתוי ישונא-לב תודוד ךשמב 

היה ך"נתה .ידמ רתוי בורקה יוהה ןמ לדב ,לצאנ ,ןומדק ילכ היה ךכל — תידוהיה 

הסיפתל ,ידוהי ןונגסל המגוד השמשו יוטב השמיש הדגאהש דועב ,הרישל הלענ דמוח 

םירפס» הדגאב וזחאנ העש התוא .השדחה תוברתה ןינבל — ,תידוהי 

הדגאה .הפוקתה המיקהש רישה ילעב לכ טעמכ םהירחאו ,קילאיבכ ,ילדגמכ םיררושמו 

ךרוצב ריכה ,םירבד יפוגל אמצ היהש ימ .שדח םזילאירל דוסיה התשענ תיממעה 

— י"שר לא רתוי ברק ,רודה חורב וז הרכה חקמעש לכו .הדגאה רמוחב קוזיח שקבל 

.השדח תוככדזה וזיאב ,שדח ךור הזיאב הדגאה וילא הסשמוה וכרדש ,רוניצה הז 

ך"נתה רהוז ינפמ התחדו 'דרפס חסונ לש ונמיסב הדמע הלכשההש הדמב 

התוימצעו הנויבצ תא הטלקש הריצי לכב תשדוחמ הרכה ןויצ-תבח םע האב ,רחואמ רוא לכ 

ןונגס"ל םיבר םימי בשחנש המ םג ךירעהלו גישהל דודה רשכוה העש התוא .המואה לש 

אבב המשגתנש ,תירוקמה תידוהיה תונואגה םג םהמעו ,הדגאה ,תודיסחה תא — "דורי 

ץנוצמו ,סייוו דע ל"דשמ ,הלכשהה ימכח םגש ףאו ."זנכשא חסונ" לש רתויב לודגה וחוכ 

היה השק וז הניחבמש דע ,םיידוסיה היוק תא וטטרשו וז הלענ תומד וריקוה ,דועו דנילדב דע 

אל ,םילודג םיעוגעגב הרוקמש ,שפנ תגשה הגישהל ,התוא ןנוחל הנה—,והשמ שדחל 

תריציל ותמגוד ןיאש האדפה חוכו לודג ידוהי למס וב הריכהש ,היחתה תפוקת אלא הרשכוה 

,י"שרל ,אברל ,ייבאל הבהא" לע אקספה *קילאיב לש ונובזעב ונתוא האילפה אלו .תואבה 

ללכל י"שדמ רבעמכ ,י"שדל אבדו ייבאמ הז דבעמ ."לארשיבש ןטקל ,לארשי ללכל 

תריציב ול שמיש למס המו קילאיבל י"שר היה המ ונל הלגמ — לארשימ ןטקלו לארשי 

.התרכהבו המואה 

ב 

היכרע תא המואל שדיחש הזב םא יכ ,שריפש הזב קר אל י"שר לש ותולדג 

םא יכ 'דבלב תישיא הרכה לש ,תישיא הטילק לש החוכב אל תאז גישה אוהו .םיינחורה 

םותס לכ וריאהש ,השדח הנינח וזיא לש ,השדח תולעפתה וזיא לש החוכב רקיעב 

עימשמה ומצע אוהש 'ימואל ריבסמ לש ילאידיאה סופיטה םשגתנ י"שרב .ןהילאמ 

.םירחאל ותוא ראבל ותעייסמ ,ומצעל השק רבד לכ ראבל הזעה ותקושתש ,עמושהו 

ןואמצ ולוכ ,הבשקה ולוכ אוהש ,הז אלא וניא (קהבומה רקבמכ) קהבומה ןשרפה 

םג הפי ותכ ,תרקובמה הריציה תיצמתמ ומצעב ןוזינ אוהש ןויכ .ןנוחל ,תעדל ,ריכהל 

הז שפב-ךרוצ — ןוכנ רתוי וא תראובמה הריציל וז שפנ תברק .םירחאה תא ןיזהל 

רקבמ .הריציה תא קזחמה ,הלגמה םג אוה ,רעש חתופה אוה ,ומצע ןשרפה דצמ 

תקזחתמ הרישה ןיא םלועל .דחאכ עיפשמו עפשומ .ןתונו לבקמ ,לודג ןשרפ וא ,לודג 

הנוילע הגרדל .ץוחבמ םידמועה הלא ידי לע — ףוסה דע םיעפשומ םניאש ,הלא ידי לע 

ןיבו ראבמה ןיב הנורחאה הציחמה תקלתסמשכ ,זא קד םיעיגמ תרוקבו תונשרפ לש 
.ראובמה 

.ישימח רפס 'רבוחל .6ו ז הב בקעי תבירעב ,"קילאיב .נ .ח רכזל תסנכ" האר י 
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םילגמ ןיא .תוקבדה תדמ ,תודסמתהה תדמ םא יכ ,דבלב הגשהה חוכ הז ןיא 

תאז .רזוחה רואכ ריאמ ןיא .הביתנה תחמש ילב םינתונ ןיאו ,יולגה תחמש ילב 

.חושמה לש ותמוק רועישל ,ותוחילש חכב ,עיגמ חשומהשכ :הלודגה הגרדמה 

ןויכ .תודודל תויח וב העטנש איה ,י"שד שוריפ תא תברקמה ,הלודגה בלה תחמש 

ץפח אלש ןויכ !ותואיקב תאו ותמכח תא טילבהל ןיוכתנ אלו ומצעל הבוט קיזחה אלש 

שמוח .ויחלוש ןיבו וניב םיאבה תורודה ולידבה אל — ,דבלב ןמאנ חילש אלא תויהל 

תווינע ןיאה .ול הדמעש איה' ות!נע תוכז .דחא רבד ושענ — י"שרו ארמג ,י"שרו 

םלוע דויצ תתל ,רמז וא ןטייפ וא דייצ ,והשימ לולע םולכ ?הריצי לש .דדמ המצע 

.הנורחא תולגתה ידיל 'תודכלתה ידיל האיבמ איה קרש ,וינפמ וז תולטבתה ילב אלמ 

הנושארו שארב וצפח ,(וינפל םג ויהשו) י"שר ירחא ואבש ,לופלפה-ילעב לכ 

,םירימחמ ,םיריהי תורוד לש אטח היה הז .םמצע תא טילבהל ,םתופירח תא תוארהל 

,ןבומכ ,ויה םלוכ אל .לארשי תבהאל תמדוק ,הרותה תבהאל תמדוק התיה םתוחקפש 

תוריסמ" הקומעה ץרפ תדגא לש הרובגכ ,ןטשה ידי לע תסומה ,ןחצנ לש הז םופטמ 

הרות לש התמחלמ ומחלש ,עלסה תא ובקנש ,הלא חור-יזעב םג תולדג .דתיה ."שפנ 

הכז םימ-תמא לע רובעל ולכי אל — וילע ונעשנ םה םג ,לבא .המוצע שפנ-תוריסמ ךותמ 

.הקקושה םשפנ תא הב בישהל אלשו וז 

ימי רחאל דימת המואה תא ואירבהש ,םות תוחוכ ודמתשנ טאש ,רמול ןתינו 

תא אלש — ,לוביקה-ילכ תא ,אפירש ,י"שר שוריפ הזב השע הברה ,םיכשוממ ןואפק 

.לארשי לש םהיניע תא .לארשי לש םמלוע תא םג םא יכ ,ריאה דבלב הרותה 

ג 

שי .הריתי הקתמהב אל ףא !תונרקחב ,תונרבדב וחוכש ,ריבסמ היה אל אוהו 

ומקש ףא ,תידוהי הדמ הניא איהו ."היצזידלופופ" ןירוקש המ ,םירבד תבחרהב רבסה 

.תופסלפתהו רקחמ לש האס ימב "םינפ"ה תא ועיבטהש ,םינכדא םינשרפ תורודה לכב ונל 

הרבסה .הנשמכ ,הרותה יקוחכ ,הרדגה ,הנקסמ ,תיצמת דימת איה תידוהי הרבסהל אמגוד 

הלוגסב רתויב ךרובמ י"שר שוריפו .לפטה קוליס ידי-לע רקיעה תטלבה איה תידוהי 

,הרומו ןשרפכ ,ודיקפת תא .ףוסה ןמ ליחתמ אוה .םוכיס ולוכ ,תיצמת ולוכ אוה — וז 

לכ הארש — ףדוע לכ ,רתוימ לכ ןמא תעלבה עילבהש הזב — הז ןורחא יוצימב האד 

שטשטל ידכ וב שיש ןתמו אשמ לכ קליס ךכיפל .רבסהל בוכיעכ רבסה תפסות 

.תערכמה ,הצממה ,הבורקה החכוהב ינשרפה וצרמ לכ תא זכירו 

(הדותה שוריפב דוחיב) היה וניח לכ ירה ,הז ינחתנ יוצימב היה וחוכ לכ םאו 

.םיבר תודוד אילפהל דוע הדיתע הדגאו חותנ גווזל וז תונמא .תידגאה ותקתמהב אקוד 

רודה תא הארשכ ,תעדה-תשלוח ול התיה וימי ףוסבש ,עודי .וב דוסי-תנוכת םנמא יהוזו 

לכה תא דימעהל םיצורו "הדגאה ימסק"מ םירהזנ *ויצלח יאצוי תא רקיעבו וירחא אבה 

קר אוה .שורדל טשפ ןיב לידבמה וקב ריכה דימת אל ,וניע םותב ,אוה ."טשפ"ה לע 

,םירחא םישוריפ תושעל וירצ היה ,יאנפ ול היה וליאש" :ומשב םאיבהש ,ם"בשרה ,ודכנ ירבד * 

."םוי לכב םישדחתמה תוטשפה יפל 
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תודוסי אלב — ,הדיש אלב ,לשמ אלב ראבל ןיאש ,יעבטה ותרבסה שוחב ריכה 

ףיסוהל עדיש הז ידגא ךפונש ,הזב ,דתיה הדחוימה תינשרפה ותונואג ,השחמה 

םושמ אלו .ודגנכ תנווכמ התיה אל ,"טשפ"ה לע ולצא םעמע א;ל ,הומכ ןיאש תוקיתמב 

,דתיה ולש "השרדה" םגש םושמ םא יכ ,יוכו "שרדית השרדה" :ריהזהו שיגדה ומצעבש 

."ארקמ לש וטושפ"ל םיאולימכ-» רבד לש ופוגכ ,םוקמ ותואב יחרכה והשמ ,היקנ תיצמת 

הכלהל הדגא ףרצל וז האלפומ תלוכיב הטלבוה י"שד לש ותוינואג לכש ,ןכתי 

םיטעמכ ,גישהש ,הזב עיגה רצויךשדפ תגרדמל .הז ףוריצ ידי לע קוזיח ולבקי ןהיתששו 

ונחנא .הדגאבש תימינפה תמאה תא םג םא יכ ,יפויה תא קר אל ,תודודה לכבש 

לע ודמע דימת אל ,ם"במרהכ םינואג םג םא יכ ,דבלב הלכשהה ישנא אלש ,םיעדוי 

,י"שד .חחה ןמ תודוסיב התוא קזחלו תולצנתה הל שקבל וחרכוהו ,הדגאבש רואמה 

קר אל עומשל (ונרודב םירפסמהו םירדושמה ילודגכ) רשכוה ,תינטייפ שפנ לעב היהש 

תיממע העבהב הרומשה תיעקרקה תואיצמה תא גישהל םג םא יכ ,הנוגינ תא 

.עייסמו םילשמ דוסי ,ארקמל םיסב דימת הב הארש אופיא אלפי אל .וז 

הב ליטהל עדי אל שיא .ועבמב ,הפוריצב ,ותראהב הקזחתנ המצע הדגאה םג ןכא 

םושמ אקוד .והומכ ,תורדגהה ילב ,תומכחתה ילב ,הכותמ םלועה תא ריאהל ,תוננער 

יטילנא חוכ לעב םג היהו ,תקדוב ,תרקבמ חור לעב היהש — ,דבלב הדגא-לעב היה אלש 

אל ,ידגאה דוסיב טולשל עדי ,(דומלתל ושוריפב רקיעב יולג ידיל אבש המ) לודג 

הדגאה תא ץבשל עדי ךכ ידי לע אקוד .רתסלפ ותוא השע אלו ידמ רתוי וירחא ררגב 

ארקמה תגורעב התוא תעטל »הטועימב ,הנמזב ,המוקמב התוא איבהל — יעבט ץובש 

ונטלק — רתוי המע םלש בלו העיבהל רתוי רוהט הפ היה אלש ןויכו .רתויב הל האיה 

תא ונכרב ,םינומדקה ירפסמ תורוקמה תא ונעדי יכ םגו ,הבש רומוהה לכ תא ותועצמאב 

תא ונל ושיגהש תונמאנה טידיה תא םויכ םיכרבמ ונאש ומכ ,ונל םתוא השיגהש דיה 

."הדגאה רפס"ב םירקיה םעה תורצוא 

 ♦

לכב שבלתהל אוה השקה ודיקפתש ,ריבסמל העבשו םיעבשו ררושמל םינפ םיעבש 

רדא קר .קוזיחל יוארו קוזיח ךירצש המ לכ קזחלו ,םיקוחרבו םיבורקב ,םישובל ינימ 

אלש ימ .וז םירודה האלמ ךרדב ותוא םיחנמה םה הלודג תימינפ תורשיו לודג ימינפ 

.הז רומח עוצקמב הלודג הגרדמל םלועל עיגי אל ,הלא תולוגס ןנוח 

ילוא ,לבא .וייח לש םלש ינוציח רויצ ידכ ןהב ןיא ,תוטעמה תויתדלותה תודבועה 

םוצמצו תוריח הז ןונגס .הנימב הדיחיה ותומד תא ונונגס םילשמ ,ותרותמ רתוי 

,םולשה שיא תא הלגמ הז ןונגסכ ןיא .וכותמ םיריאמ בוט לכשו בוט בל ,קוידו ןח ,וב 

.תחא הביטחכ ,"יתפרצ'הו "יזנכשא"ה ,ףירחהו יקבה ,ונעהו דיסחה ,לודגה דימתמה 

,ודוד יגשיה לכ תא ויתחת לפיקש הזב — וז הבהא לש ,וז הדמתה לש החוכב 

.תורודל לארשי תוברת לש לודגה הנובה השענ — שדחמהו- סנכמה ,ךישממהו'ףסאמה היה 

דוחיב תטלוב הרוהטה ותומדו ,לארשי ילחא לע ורשי וק תא הטנ םיבר תורודל 

.םחנמו ריאמ ,לודג ילארשי למסכ ,ונימי תוהלב ךותב ,התע 
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לכ םדוק ונתנוכ ,י"שר לע רבדל ,ודללהל םינש תואמ עשת ,םויכ םיאב ונאשכ 

איהש הפוקתבו םייוסמ עקרב הרושק תוישיא לכ םלוא !הלודגה תינשרפה ותריציל 

התוא תעידי .הב וטלשש תוחודה יכלהמלו הפוקתה התואל יוטיב תנתונה םג איהו .הב תלעופ 

ךותמ הילא תשגל ,התלועפו תוישיאה תא ריכהל הרתי תורשפא ונל תנתונ הפוקתה 

.הנמזו התפוקת ךותמ הלעפמ תא ךירעהלו תירוטסיה הניחב 

םהילע םיפפוח םימודק ילפרע י"שד יח הב הפוקתה םגו םייטרפה וייח םג םנמא 

תא ראתל תורשפא ונל הנתינ תאז לכב .םהב תדבוא ןוירוטסיהה ןיע םגש ,וזכ ,דדמב 

.תפסונ הרכה י"שר תא ריכהל היפ לעו הפוקת התוא לש םייללכה םיוקה 

טלבתהל א"יה האמב הליחתמ תיברעמה הפוריאבש ידוהי-אלה ,ינוציחה םלועב 

_ ciuny יתפרצה רזנמה ןמ האציש םירצונה םינהוכה ייחב המדופידה תעונת התוא 

הרודח ,רתיהש העונת .היתורוקמל בושלו תורצנה תא רהטל .רתיה התרטמש ,העונת 

הסנמ הרבחה ייחב תדה תטלשהל םהל וגיצהש הרטמה תא .תמחול תיתד חורו ןירותסמ 

,1073 תנשב) יעיבשה דוגידג םשב תורויפיפאה סכל ותולעב דנרבדליה דיזנה םישגהל 

ינש ןיב השקה תוקבאתהה הליחתמ העש התוא .(33 ןבכ היה י"שרש העשב ונייה 

תוקבאתה ,רסיקה לש ינוליחה ןוטלשה ןיבל רויפיפאה לש יתדה ןוטלשה ןיב ,תונוטלשה 

אלא ,םימד-תמחלמב קר אל הוולמ איהשו ינש דצ רבוג םעפו הז דצ הב רבוג םעפש 

םינומגהה דצמ תובושתבו רסיקה לע רויפיפאה דצמ םרחב — ,בתכבש תומחלמב םג 

דוסי לע םתעד תא ססבל םיסנמ םידדצה ינשמ םידמולמ-טינהוכ .רסיקה ירחא וטנש 

ןתנש הנתמה לש (תפייוזמ הארנכ) הדועתה לש — תומייוסמ תודועת לש היצטרפרטניא 

.ןוילגנבאהו ך"נת יקוספ לש ןכו ,היסנכל םינשב תואמ ינפל לודגה ןיטנטסנוק ךלמה 

,תונשרפ — םידוהי-אל לצא םג חתפתהל הליחתמ ,תמייוסמ הרטמב םנמא ,תונשרפ 

תותכה לש ןהיתועיבת תא ססבל ידכ ,"שורד"בש םיעצמא ינימ לכב איה ףא תשמתשמה 

.תוביריה תוירצונה 

תונשב רבכ אוצמל רשפא םינושארה היתועיסנ תאש ,בלצה יעסמ תעונת םג 

תנשב ןושארה בלצה עסמב טלובה היוטיב תא ףוסבל האצמשו א"יה האמה לש םיששה 

!תונשרפ ןיעמ הלפטנ וז העונתל םג — ,ו"נתת לש םימד תנשכ ונלצא העודיה הנש ,1096 

,ןוילגנבאה לעו ך"נתה לע וכמתסה ,וז ",דוצמ תמחלמ"ל וררועש תושרדבו םיזורכב 

.םהיכרצל שרד לש ךרדב םתוא םמיאתהב 

תושדחתהו תורבגתה םג הכורכ תויתדה תורבגתהבו הז "ינשרד" חור-דלהב 

םיחוכיו לש םאו שממ םיחוכיו לש הרוצב םא ,םידוהיה ןיבו םירצונה ןיב םיחוכיוה 

םנכתש םיבתכ הברה ורבחתנ הבשו םייניבה ימיב הבוהא ,רתיהש הרוצ — םייתורפס 

ינימ לכב םישמתשמ םיחכותמה לכ .תידוהיה הגוגניסל תירצונה היסנכה ןיב חוכיו אוה , 

.ושיל םינווכמ חישמה לע ך"נתב םירמאנה םירבדהש חיכוהל ידכ — דוחיב .תושרד 

החוכ תופפורתה םע — א"יה האמה לש הינשה התיצחמ — המצע הפוקת התואב 
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םא ,תויתרבחו תוילכלכ ,תויביטרטסינימדא תודיחיכ םירעה תוחתפתמ — ,תורסיקה לש 

תובורק ןתויה תאפמ םאו םהיתומוקמ תא חתפלו רצבל םיצמאתמ םינומגה,דש םושמ 

תולהקה םג ודסונ ,רחסמה ךרד ךרואל ,הלאכ םירעב .םהה םימיב רחסמה יכרדל 

האמה עצמאב גארפו גרובשנגר ,גרובסגוא ,הצנגמ :הינמרגב תולודגה תוידוהיה 

האמה רקיעבו 'יה האמהש הארנ ללכב .הרשע-תחאה האמב אריפשו הזיימרוו ,תירישעה 

תורוקמה ךותמ .תינופצה תפרצו הינמרג ירעב ידוהיה רחסמל החירפ תפוקת .דתיה א"יה 

ותבישי םוקמ ,שיורטב ,האנלוקבש םידיריב םידוהיה לש םרחסמ לע ונל עדונ ודמתשנש 

חרזמה תוצראמ תואבה תורתומה תורוחסב םניא םהיקסע .םירחא תומוקמבו ,י"שר לש 

הארנכש רחסמ) ןייב םג אלא ,"םירז" ידיב םינשב תואמ הז ץתנ היהש רחסמ — דבלב 

תושרתשה לע ,עבק תבישי לע םידיעמה םיקסע :תרחא תיאלקח תרצותו (י"שר םג וב קסע 

בושיה לש תירוביצה הרוצה םג שבגתהל הליחתה ,הזמ האצותכ .תמייוסמ תולגתסהו 

.תידוהיה הלהקה :ידוהיה 

הינמרגב ידוהיה בושיהו וברחנ םימדוקה םיידוהיה םיזכרמהש ןמז ,בגא 'הז היה 

לע ,תיתוברת הניחבמ םג ,ךמתסהלו ומצעל גואדל קוקז ,אופיא ,היה תינופצה תפרצבו 

םייחה ןוגראב דחוימ לופט לפטל םיליחתמש םיאור ונחנא תמאבו .ומצע תוחוכ 

ךכ-רחא היה י"שדש ,הצנגמב הלוגה רואמ םושרג 'ר לש תונקתה ןה תועודי .םיירוביצה 

.וידימלת לש םדימלת 

לש בתכמ חותפל ,םישנ יתש תחקל רוסיא — טרפה ייחב םג תועגונ ולא תונקת 

ןידל הנמזהב תועגונה תונקת :ומצעל אוהשכ רוביצה ייחב ןכו — וב אורקלו ורבח 

.הלאב אצויכו םיסמה תיבג ,הלהקב טועימו בוד ,ד"יב ינפל 

טלקש יאדו ,הזיימדוובו הצנגמב ךכ-דחא דמלו שיורטב 1040-ב דלונש י"שר 

תא ריכמ וניאש ,םתס ןלטב בר היה אלש .וז הפוקת לש ידוהיה חורה-ךלה תא וכותל 

םיאבומה םיילאירה םינינעה תראה ךותמ ,ושוריפב רורב שיגרהל ןתינ — תואיצמה 

םגו ,הסדנהב ,עבטה יעדמב ,הירוטסיהב הברה יקב אוה .דומלתב רתוי דועו ך"נתב 

םעפ אל .הימונורטסאב םג טעמ ריכמו ,הרובחתו רחסמ יקסעב ,תונוש תוכאלמב 

ךיא ,םישענ םיצפחהש ךיא — ונמזל דומלתה ןמז ןיב ילאירה םלועב םילדבהה תא שיגדי 

אלפתנ אל זא ,ולש תונושלה תעידי תא םג ןובשחב חקנ םאו .'דכו םהב םישמתשמ 

.הנממ עפשוהשו ונמזב םידוהי-אלה לצא הררשש תינחורה הריואב ליגר היהש 

דחא ,ץילובמ דירפטוג םע ותשיגפ לע הדגאה לש ירוטסיהה דוסיהש ןכתי 

רשפא — ותחלצה-יא לע ול אבנש ותאובנ לעו ןושארה בלצה עסמב שארב םידמועהמ 

ןפוא לכב .הלעמה ימרמ טידוהי-אל םע שגפנ היהש הדבועב איה וז הדגא לש הדוסיש 

.םהיתונעט לע הבגה וא ,םירצונ םע חוכיו לש םינמיס המכ ושוריפב אוצמל רשפא 

םינשב תואמ הברה ורבחתנש דומלתה לע וא ,שדוקה-יבתכ לע ושוריפבש ןבומ 

,א"יה האמב ודדשש תובשחמ יכלהמב םימלש םיחוכיו אוצמל דשפא-יא ורוד ינפל 

םניאש קיתע ירבע רוקממ הטסיצ איבמ וא ,אקספ ,יוטיב ,הלמ םינכמ אוה םשו הפש אלא 

ינייפואו .םירצונה לש םהיתונעט תא רותסל םהב שיש אלא ,ןינעה םצעל רתויב םיצוחנ 
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רבדמ אוה תישארב לש ןושארה קוספל ורואבב ,ושוריפ תחיתפב רבכש רבדה אוה 

? תישארבמ ליחתה המל" :אמוחנתב םיאבומה קחצי 'ר ירבד לע ךמסנו חוכיו לש ןוטב 

םה ,םיוג העבש תוצרא םתשבכש ,םתא םיטסל :לארשיל םלועה תומוא ורמאי םאש 

הלטנ ונוצרבו םהל הנתנ ותוצרב הארב ...אוה ה"בקה לש ץראה לכ :םהל םידמוא 

הארמ ,חוכיו ירבדב החיתפה םצע ,ונמזל ןווכמ וניא הזה חוכיוה יכ םא ."ונל הנתנו םהמ 

ןיכומס אוצמל ילוא שי 'ןכ ומכ .הבושת םהל תתל הסינו הז גוסמ םיחוכיוב ריכהש 

ןעטש הנעטה תא חרוק לש ויפל סינכמ אוהש העשב ,חדוק תשרפל ושוריפב ונמזל 

הזמרנ ןכש — .רכו "הנוהכה תא תתנ ןורהא ךיחאלו הכולמה תא תחקל ךל" :השמל 

םיעבשה תונשב הטלבתהש תורסיקה ןיבו היסנכה ןיבש הלודג תוקבאתה התוא הז רמאמב 

חורהו םייזעולה םייגולואיתה םירוביחה תעידי .רויפיפאל דנרבדליה לש ותרתכה םע 

שרפל ךרוצ ידיל אליממ תואיבמ — תוירצונה תופקשהה תרכה ןכו םהב תטלש התיהש 

ותודגנתה םצעב .םירבדה לע רערעל הפ-ןוחתפ היהי אלש הזכ ןפואב םירבדה תא 

.הפוקתה התואב םלצא הררשש הטישהמ עפשומ םג אוה םירצונה ישוריפל 

,תונבומ ןניאש םילמה תא רדבל רשפא :םינפוא המכב ןתינ םירחא ירבד שרפל 

,שרפמה ןמז לש חורבו הפשב םימודקה םינמזה לש חודו רזה םלועה תא ראבל רשפא 

לש ךרדב ךלוה ונניא י"שר .םרואיבו ותביבסו רוביחה ןמז לש םיאנתה תרכה ידי-לע 

ןב ןתנ 'ד לש ךורעה ומכ תודדובה םילמה תא קר וראיבש ול ומדקש םישרפמ המכ 

ץוחמ שרפמ אוהש אלא םושרג 'ר יחא ריכמ 'ר רביחש שוריפה לש ןכו ימורמ לאיחי 

ןיב שרפה םיאור ונחנא ושוריפ לש וז הטישבו .איגוסה תא ,ולוכ ןינעה תא םג םילמל 

ימ — ןשרפ אלא וניא דומלתבש העשב הב .הרותל שוריפה ןיבל דומלתל ושוריפ 

הרותה תא שרפמ אוה ,םנכותו םתרוצ יפל ,טשפה ךרד לע םירבדה תא בשייל אבש 

.שרד לש ןפואב םג 

ילב אל ילוא) ושריפש םישרפמ י"שר לש ותפוקתב ואצמנ הינמרגבו תפרצב 

שרדמה תופקשה תא ך"נתה לע םשוריפב ושדיחש — שרדה ךרד לע (ץוחבמ העפשה 

י"שר .טשפה לע הדגאה תא םפידעהב וא ,שוריפה ךותל הדגאה לש תודוסי םסינכהב 

השמ 'ר םשב וירבד תא םימעפל איבמ אוה !הלאכ םינשרד המכ ריכזמ ומצעב 

רקיעב התיהש םתטישל דוגינב םלוא .ןשרדה הדוהי 'ר םשב וא ןשרדה 
הפ-ןוחתפ תתל אלש ידכו שרדהו טשפה לש הזיתניס ןיעמ רוציל הסנמ אוה ,תינשרד 

אוה ."וטושפ ידמ אצוי ארקמה ןיאש" ףיסומ אוה םהמע חוכיו ךותמ וליפא וא םירצונל 

.םירבדה רקיעכ ותוא האוד וניאש אלא שרדמה תא םג איבהלמ ענמנ אל 

תודגנתהו םיישממה םירבדהו םיגינעה תרכה ,תילאיר השיג ןיחבמ התא םוקמ לכב 

אוצמל טעמכ ןיא .םידוהיה לצא םגו םירצונה לצא םג ותפוקתב וברתהש דוסה ילעבל 

םתוצרב זמרבו דוסב םשוריפב ושמתשהש םידוהי-אל םישרפמ דצמ העפשהל ןמיס ולצא 

םידוהיה לצא ןיציקה יבשחמו דוסה ילעב לש אל ןכו ןהב ןופצה תא םילמב תוארל 

יעסמ ינפל םידוהיה לצא וררועתהש תויחישמה תועונתה םע רשקב ותפוקתב וברש 

םג הזב שי 'ילואו ,הלאה םיכרדב תכלל ידכ ןטסילאיר ידמ רתוי היה אוה .בלצה 

.םירצונה לש םהיתורות לע הבגה םושמ 
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^ ותפוקתו י " ש ר 

םיעטמ אוהש הזב םג אלא ותטישו ושוריפב קר אל אוצמל רשפא ותפוקתל דה 

"תוכמב ןידמולמ לארשי" .ונמז לע תובסומה ושוריפל תואקספ וסינכהב ,םימעפל טילבמו 

"םשה תשודק לע םיגרהנו תולגב שפנ ידמ לארשיו" וא (ח"י ,ח"ל ,םילהת) 
דהש ומכ בלצה-עסמ תפוקת לע םיבסומ הלאה םירבדהש ,קפס םוש ןיא .(יי ,ד"י ילשמ) 

.ולש ןידה-יקספמ המכבו רביחש תוחילסו םיטויפמ המכב אוצמל רשפא הזל 

ושע ושעש המ לכש (םיסונאה לש) םניימ שורפל הלילח"ש קסופ י"שר םא 

הבושתב רזחו ותד תא רימהש ןהכ" וא "םתלכי לכב שורפל ורהמיו ברחה דחפ ינפמ 

הלא לע םיבסומ םירבדהש עודיב — "ןושאר הרותב אורקלו ןכודל תולעל ול רתומ 

.ךלמה תושרב םתודהיל ךכ-רחא ורזחשו ןושארה בלצה עסמ ימיב םנואמ םתד תא ורימהש 

םיאצומ ונניא ונמז לש םיירוטסיהה תוערואמלו ינחורה עקרל רשא דועב ךא 

שוביגב י"שד לש ודיקפת תא ונל רדבל הלודג רתוי תורשפא ונל הנתינ ידה ,דה אלא 

תלשלשה לש הכישממ השענ אוה הפ .ונמז לש תידוהיה תוירוביצה לש ןוגראה תורוצ 

לש הנוכנה אסריגה ןובילו דואבב םג וכרד תא ךישממ אוהש ומכ ,םושרג 'ר ונבר לש 

.תירצונה הביבסב השענש המ םע רשק ילב אל בוש לבא — דומלתה 

ןוגראה תמגוד התרוצב תנגראתמ הינמרגבו תינופצה תפרצב תידוהיה הלהקה 

לש םיטרפה לכ לע תוארהל תורשפאהו םוקמה ,ןבומכ ,הפ ןיא .תירצונה ריעה לש 

ונל יד !הלהקה ןיבו ריעה ןיבש תולבקהה לכ תא שפחלו תרחא וא וז הרוצ תוחתפתה 

ינינעב תיביטטנזרפר הטיש לש ,תפתושמ תוירחא לש םיגשומהש ,ללכ ךרדב רמאנ םא 

סידוהי-אלו םידוהי לצא ,דוש הדמב םיחתפתמ בורה ןוצרל דיחיה דובעש לש ,הלהקה 

תוקוחתמ תולואש םיסמ תלטה תוכזו ,הלהקה ידיב הנותנ התיהש תוחרזאה תוכזשו 

,ד"היבל קקזנ ונניא אוהש ימש העשב "הלפת בוכיע" לש גהנמה רוקמ ןכ ומכ .םירעה 

תיסנכ תטלחהב ורוקמ הז גהנמ ,ןילופו היסור תולהקב ונימיב םג גוהנ היהש גהנמ 

ןיד לש ומויק תא חיטבהל ידכ interdictum -ה לע 1031 תנשמ םירצונה םינהוכה 

.ץראב טפשמו 

לש ןוגראה תרוצ תשבגתמ ,םת ונבר ודכנ תפוקתב י"שר לש ותומ רחא המ ןמז 

םשל הדעונש םינברה לש הנושארה היסנכה תרצונ — בחר רתוי ןפואב רבכ תולהקה 

תעפשה ילב אל ,קדצב ץרג עבוקש יפכ ,ורצונש תויסנכ-תולהקה ייחב תונקת ןוקית 

לש יפוא היה ןהיתונקתלו תויזכרמ ויה הלאה תויסנכה .םירצונה םינהוכה לש תויסנכה 

דועו י"שר לש ונמזב םלוא .ןבור תא וא ,תוידוהיה תולהקה לכ תא תובייחמה תונקת 

תודעב םג ולבקתנ זא דודה לודג היה אוה םאו ותדעב בר לכ תונקת ונקית הז ינפל 

.תורחא 

ןוגראה תלחתהכ ןתוארל רשפאו המואב ולבקתנ םושרג ונבר לש ויתונקת ש םשכו 

ףקות ,הארנכ ,היה ןכ ,תיזכרמהו תיברעמה הפוריאב לארשי תולהק לש ימונוטבאה 

.י"שר ןקיתו לעפש המ לכל 

רבדבו הלהקה יסמ םולשת ןפוא רבדב תויעצמא-יתלב תונקת יתש ורמתשנ ונממ 

רוביצ לועמ ומצע תא איצוהל יאשר אהי אלש ןאכ םידדה השאו שיא לכ לע רוסיא" 
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ב י ר נ י י ו גד 

התובישח תאש הנקת !"םיסמה לועמ והררחשי ןוטלשה םא וליפא םגו רחמ וא םויה םגו 

תרוצב תולהקה וטבלתה רתוי םירחואמ םינמזב םגש רוכזנ םא קר ןיבהל םילוכי ונחנא 

יסממ רורחש לבקל ולכי תונוטלשל םתברק ףקותבש םישנאה םתואמ םיסמה תייבג 

םע רבכ ןינע הפ ונל שי הארנכש אלא 'המוקמל אלא הנקות אל וז הנקת ,בגא .הלהקה 

ינכוש ונחנא" הנקתה תחיתפב דמאנ ןפוא לכב .תולהקה דוגיא וא םינבר לש היסנכ ןימ 

"...הרומח הריזגבו יודינבו הלאב םירזוג היתוביבס רשא תולהק םע שייורט 

תירוביצ תעמשמל ףיטמ אוה ושוריפב וליפאו וילאושל בישהש תובושתב םג 

י"שד ריכזמ םעפ אל .התוכמס תא קזחל ץמאתמ אוה ןכו הלהקב םולשה תרימשלו 

םולש ןיא םא" וא "םולש ףודרל םכבל ונת םתאו" ,"םולשה לודגו תקולחמה האונש"ש 

תא קזחל דוסי שמשמ הזש העשב ,העובש לטבל וליפא ענמנ ונניא אוה ."םולכ ןיא 

ותעובש להקה תרזג"וילע לבקל אל עבשנש ימש קסופ אוה ןכו .הלהקה לש התורמ 

ד"יבש ובשחש) םינומדקה דגנ עבוק אוה ןכו .ךרע םוש הל ןיאו אוש תעובש איה 

תולובגל ץוחמ םסרופמ אוהש הז אלא וניא םימייוסמ םירקמב ול םיקקזנש בושח 

."בושח ד"יב דגנכ לוקש אוה םוקמ לכב הלהקה יבושח לש ד"יב לכ"ש (ומוקמ 

יפלש תונקתלו הלהקל ותגאדמ םינמיס המכ אוצמל רשפא ך"נתל ושוריפב וליפא 

אוה "םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו" שוריפב .רחואמ רתוי ןמזב ועבקנ וניתועידי 

ותוא ןינד םהש דחא ןידב תעדי וליפאו ,ם יו ג ינפל אלו םהינפל" סינכמ 

תוכזה תפדצ תולהקב העבקנ ב"יה האמבו ."םהלש תואכרעב והאיבת לא ,לארשי ינידב 

ץוחמש ד"יב רחא ףודרל אלו ידוהי בשי הבש ,דיעה ינייד ינפל קרו ךא ןידל אובל 

היהו" םידיריה תעשב בצמה לע (יג ,ז"כ) לאקזחיל ושוריפב רפסמ י"שדש המ ןכו .ריעל 

הז םע הז הרוחס תושעל םיאשד ויה אל םורדמ הזו ןופצמ הז םיאבה םירחוסש םגהנמ 

תוירצונה םידעב הגוהנ התיהש הנקת — "הזל םירכומו הזמ םיחקול ריעה יבשוי אלא 

ןפקותב ודמעש תונקת !"םיחרוא" תונקת םשב תולהקה תונקתל םג ךכ-רחא הדבעו 

.ט"יה האמב וליפאו ח"יה האמב דוע 
 *

רוציקב ראתל ,ותביבס ןיבו י"שר ןיב רשקה תא אוצמל וניסנ הלא םירבד יעטקב 

הבגהה תא םגו ושוריפ תטישב םג הנממ עפשוהש תועפשהה תא ,הפוקתה לש עקרה תא 

תוירוביצה ןוגראב ודיקפת תא רדבל ונצפח ןכו .וביבס שחרתהש המ לעו הילע ביגהש 

י"שרש רומאה ןמ םג טלוב לבא ,ןובילו רוריב םינועט םירבדה דוע .ונמז לש תידוהיה 

תועפשהב םג וב עובט הפוקתה םתוחו העודי הפוקתבו תמייוסמ הביבסב לעפו יח 

לש תינוגראה הרוצה תא ןנוכל ויצמאמב םגו ןמזה תורוק לע ביגהש הבגהב םג ,עפשוהש 

.ירמגל הנטק אל איה הז חטשב ותובישח .ידוהיה בושיה 
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ארקמה ן#ךפ5 י"זקר 
יראק יבצ תאמ 

ארקמה תונשרפ תא ריכהל שי ,ארקמה ןשרפכ י"שד לש ותלועפ תא ןיבהל ידכ 

םיתעל ושרפלו ארקמה תא שורדל םיאנתה ןמזמ וגהנ עודיכ .ול ומדקש תורודבשו ורודבש 

הקספ אלו םיארומאה תפוקתב םג הכשמנ וז הרוצבו תאזה הלועפה .וטושפ יפל אלש 
עוצקמב הלאכ תושרד ושרד אל וז המיתח ירחא םנמא .םידומלתה ינש תמיתח ידחא םג 

וחתיפ רקיעב .בוכע ילב תונשרפה לש הזה ףנעה חתפתה ידגאה עוצקמב לבא ,הכלהה 

רז הלועפ .הבחרהו תפסות ידי-לע וא השדח הרוצ ןתמ ידי-לע םינומדקה תונויער תא 

ינפלש הפוקתל דע יאדוב תעגמ םתליחת רשא 1,םינוש תושרדמ יצבוקב יוטב ידיל האב 

םרובח ןמזש ,ירפסו ארפסו אתליכמ ןוגכ הכלהה ישרדמב רבדמ יניא) דומלתה תמיתח 

התחד אל תישרדמה תונשרפה ךא .(םיאנתה תפוקת ילוא אוה תונושארה תורודהמב 
םיישורדה םישוריפהש ,רורב םנמא .ארקמ לש וטושפ יפל .תונשרפה תא ירמגל םלועמ 

ןימאה ןשרדהו ארקמ לש וטושפ יפל שוריפה םוקמב דימת טעמכ ואב םיאנתה לש 
רוד :ורפסב סייוו ירבד הזל הושה) בותכה תנווכ איה איה ותשרדש ,דימת טעמכ 
,םיאנתה תדפקהב רפסמ ןיא םימעפ םילקתנ ונא הז תמועל ךא .(ר"ח וישרודו רוד 
תרבוחל הז ןינעל עגונב בל םישל יאדכ .םטושפ יפל וראובי םיבותכהש 
גרוברטפ ט"ס) "ל"זח תעד פ"ע ארקמ לש וטושפ" גר ב ם ייו ו בקעי קחצי לש 
דוע עיגמ יאדוב ותריצי ןמזש ,סולקנואל סחוימה ימראה הרותה םוגרתב .(ח"נדת 
,ןועטל הרואכל רשפא םנמא .םטושפ יפל םיבותכה רואב ורקיעב רמשנ 'םיאנתה תפוקתל 

,תועט הז ךא ,הרותה תנווכ ךותל רודחל ילבמ הלמב הלמ הרותה תא םגרת סולקנוא יכ 
תילולימה הרוצל םימיאתמ םניאש ,םירואב םימעפ המכ םיאצומ ונא הז םוגרתב יכ 

ונא םאו ינכימ ןפואב ותדובע תא השע אל הז םוגרת רבחמש ,הרומש המ תינוציחה 

םגרתמהש ,רמאנ ונחרכ לע ,ארקמ לש וטושפל ורקיעב םיאתמ רומאה םוגרתהש םיאור 

יניעב שודק טעמכו ביבח הז םוגרת היה ,עודיכ .םטושפ יפל םיבותכה ישוריפ לע דיפקה 
.סולקנוא םוגרתב םישמתשמ ,םוגרת דחאו ארקמ םינש םיארוקשכ םויה דעו ידוהיה רובצה 

תוארל המגמה ןוויכב י"שד תפוקת ינפל דוע לעפ אל הז םוגרתש ,אופיא ,רועפא-יא 

סולקנוא יכ ,דרפסל תפרצ ןיב הז ןודינב לידבהל ןיא .טושפה םעמשמב םיבותכה תא 

דרפס ימכח לש םירפס ,עודיכ ,ועיגה הזמ ץוחו דרפסב ומכ תפרצב םיכלהמ ול ויה 
םיבותכה שרפל תולדתשה םיאצומ ונא תמאבו .הב אצויכו םחנמ תרבחמ ומכ תפרצל םג 

םה ףא ןבלח ןב םחנמ םשב י"שר איבמש םישוריפה .י"שד ינפל דוע טשפה יפל 
ארוק י"שרש ,טשפה יפל םירחא םישרפמ םג הארנכ ויה לבא .טשפה םתוחב ועבטוה 

םלש רפס ובתכ אל ולא םישרפמש תויה לכוי .(ה"נ ג"ל רבדמב) "םירתופ" םשב םתוא 

דמלש רפוסמ ארק ןועמש ןב ףסוי 'ד לע .שדוקה יבתכמ דפס הזיאל 
תא םייקש ,ןושארה היה י"שר .וצבקב וינורתפ תא םושריו ארקמה לכ םחנמ יפמ 

2.דחוימ רפסב רדהנו לודג ןינב ול םיקהו בחר ףקיהב תונשרפה עוצקמ 

ושוריפ ןיבו הרותל ושוריפ ןיב ןיחבהל שי ארקמל י"שד שוריפ לע םירבדמ ונאשכ 

דבל אלו ,שרדה ולצא רקיעה הרותל ושוריפב .שדוקה יבתכ רתיל 
וירבדמ אצוי הדגאל י"שד דחיימ ךדע הזיא .ידגאה שרדה םג אלא ,יכלה,ר שרדה 

.!שרדה השמ 'ר לש ודוסי !כ םנ אוה הזכ רפס 1 

.157 'ע ,יקחצי הטלש 'ר :ץישפיל .ט .א הושה 2 
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5 ר א p יבצ 150 

התיהשכ םירצמל ןמא הדריש ןשרדה השמ 'ר לש ודוסיב יתאצמו" :ד"כ ו"כ רבדמבל 

ואל םאו ,בוט ירה איה הדגא םאו רכו תוחפשמל וקלחנ ךכל םהמ תדבועמ 
,םימעפל וניצמ םנמא .קולחל ןתיב אל ותעד יפל הדגאה לעש ,אצוי ".רכו ינא דמוא 

רמוא אוה ןאכ םג ךא ."ארקמה רחא בשיתמ" וניאש חיכומו שרדמה םע חכותמ אוהש 

רמאנש ,שרדת שרדהו וינפא לע רובד רבד וטושפ לע ארקמה בשיתי ,רמוא ינא ךכל" 

.(יט ר תומש) "תוצוצינ המכל קלחתמ עלס ץצופי שיטפכו 'ה םאנ שאכ ירבד הכ אלה 

אוה 'ח 'ג תישארב .וב הדומ אוה "ארקמה לע בשיתמ וניא" שרדהש תורמלש ,אצמנ 

רבד ארקמה ירבד תבשימה הדגאלו ארקמ לש וטושפל אלא יתאב אל ינאו" :דמוא 
המ הארב ,"ארקמה ירבד תבשימה הדגא" ולצא ארקנ המ תעדל ידכו .דינפא לע רובד 

וניתוברו" :(יט ר תומש) דמוא אוה .ארקמה דחא בשיתמ וניאש שרדמ ולצא 
לע לבח :ה"בקה ול רמא ,'?התועירה המל, :השמ דמאש .הלעמ לש ןינעל והושרד 

םהילע יתילגנ םימעפ הברה ,תובאה תתימ לע ןנואתהל יל שי !ןיחכתשמ אלו ןידבאד 
םגו, ?םהילא רמא המ ?רמש המ, :תרמא התאו ךמש המ יל ורמא אלו ידש לאב 
...םיבורמ םימדב הנקש דע רבק אצמ אל הרש תא רובקל םהרבא שקבשכו 'וגו 'יתומיקה 
ארקמה רחא בשיתמ שרדמה ןיאו '? התועירה המל, תרמא התאו יתודמ רחא ורהרה אלו 

םעידוה אל רמאת םאו .יל ולאש אל 'ה ימשו רמאנ אלש תחא :םירבד המכ ינפמ 

רואמ םיתאצוה רשא 'ה ינא, דמאנ םירתבה ןיב םהרבאל הלגנשכ הלחת ירה ,ומש ךכש 

םאש ,רבתסמ ".יוכו ןאכל ךמוס אוהש םירבדב תכשמנ הכימסה ךאיה דועו 'םידשכ 
ירבד תא רשאמ וניא בותכהש וא שרדה ול סחימש המ בותכב אצמנ אל 
י"שרש ,חיננ םא םג הנה ."ארקמה דחא בשיתמ וניא"ש שוריפכ וניד 'המודכו שרדמה 

ארקמה ירבד תבשימה" הדגאה קר שוריפ רותב לבקל ול עבקש ללכה תא רמש תמאב 

םניאש ,םיישורד םישוריפ םג לבק הכלה ינינעב םוקמ לכמ ,"וינפא לע רובד רבד 
— ןיע תחת ןיע !לבויה דע ,םלועל ודבעו :םישוריפה ןוגכ .ארקמה ירבד םיבשיימ 

.םיבר הלאל המודכו תעל תעמ — םימוי וא םוי !ןוממ 
ריכזמ םימעפ הברה ךא ,הדגא ירבדל םיטונ הדותבש י"שר ישוריפ בוד הנהו 

תרות ,אתליכמ :הכלה ישרדממ םיחוקל םירבדהש יפ לע ףא 3,אוה ונושלב י"שר םתוא 
.םידחאו ןשרדה השמ 'ר לש ודוסימו אמוחנתו הבר ישרדממו ס"שה לכמו ירפסו םינהכ 

םירמוא ינש לש תועד יתש ףרצמ אוה .שרדמה תא דבעמ י"שר םימעפ ,ןכ לע רתיי 

ראבהו ןמה תבוט 'ט םש ,קלמע תמחלמו ס"י תעירק 'א ח"י תומש הושה) דחא ןויערל 

.(אתליכמב ןייעו ןייד תללקל הרהזאו םשה תכרבל הרהזא ז"כ ב"כ םש ,אתליכמב ןייעו 

תואמגוד ןיבמ .בותכה תא ול םיאתהל לדתשמו וקמנמו 4שרדמה תא ראבמ י"שרו שי 
:(ט"י ג"כ תומש) םש ל"זו ."ומא בלחב ידג לשבת אל"ל ושוריפ ריכזהל יאדכ תודחא 

תומוקמ המכב אצומ התאש הממ ,ךר דלו 'ל אלא ידג ןיאש ,ידג ללכב שבכו לגע ףא" 

ידג תא, ,'םיזע ידג חלשא יכנא, ןוגכ ,םיזע וירחא שרפל ךרצוהו ידג בותכש הרותב 

."עמשמב שבכו לגע ףא םתס ידג דמאנש םוקמ לכש ,ךדמלל !'םיזע יידג ינש, ,'םיזעה 

םיתש ןיבמ תחא העד קר איבמ אוה םימעפלו שרדמה ךותמ תועד יתש איבמ י"שרו שי 

וב םידומו ומעט תא ונא םיריכמש שי ונחנאו רבד לש ומעט ונל ררביש ילבמ רתוי וא 

הלאשב עירכהל הצר אלש ינפמ ,הרות ןתמ עמשש העדה ריכזה אל 'א ח"י תומש הושה) 

תבוטבש העדה ריכזמ וניא 'ט םש !הרות ןתמ רחאל וא הדות ןתמ ינפל אב ורתי םא 

יכ ,ותוא הנש אוהש ,י"שרב זושל יונש םיאצומ ונאשכ דימ טילחהלמ רהזהל שי תאז לכב 3 
.שרדמה ירמאמב םיתעל תואחסונ יונש םנ שי 

.ורואב לע קלוח !"בטרהש םנ וניצמ 4 
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ארקמה ןשרפכ י "שר 

ונדיב ןיא הברה םימעפ ךא .(םשל ועיגה אל ןיידעש ינפמ ,רבדמ בותכה לארשי ץרא• 

.תדהא אלו וז העד ףידעה המ םוש לע קמנל 

בוד .ארקמ לש וטושפ יפל םישוריפ ןכ םג_טיאצומ ונא ושוריפבש תושרדה די לע 

אוצמל רשפא ותוא םירתוס םהש םוקמבו שרדה תא םירתוס םניא הלאה םישוריפה 
/ט ח"י תומשב .שרדמה ילעב םימכחה יפמ ואצי וללה םייטשפה םישוריפה םגש ,םימעפל 

ורשב השענ :הדגא שרדמו וטושפ והז .ורתי חמשיו — ודתי דחיו :י"שד רמוא ,לשמל 

בותכה ראבה תבוטב וא ןמה תבוטב ורמאש םיאנתהש קפס ןיאו .יוכו ןידודח ןידודזז 

בותכה תא שרפמ י"שדש םוקמב םינפ לכ לע .החמש ןושלמ ורתי דחיו ושריפ רבדמ 

.תמאל בורק דימת טעמכ ושוריפ ,וטושפ יפל 

לש םבצמ תדוקנ לע דמע הז עוצקמב .םילמה קודקדב הברה םג קסוע י"שד 

תרכהב קר אל םהילע הלע תצקמב אוה הברה םהמ דמלש יפ לע ףא םלוא .שנודו םחנמ 

י"פ ידסח תא ריכה אוה .םיבושח םיללכ המכ תרכהב ףא םא יכ ,םתמא לע םישרשה 

קודקד יללכב שמתשה םג .תויתוא יתש ילעבל םובשח שנודו םחנמ דשא ,ה"לנו 
תוכרצנה תויתוכאלמה םילמה■ .(182 'ע יקחצי המלש 'ד :ץישפיל .מ .א) דומלתבש 

הניגנה ימעטמ י"שד דמל הברה .(םש) שנודו םחנמ ירובחמו הרוסמה ןמ חקל קודקדל 

שמתשה הברה .ןינעה ךשמה םג ךרוצ הזב האר םאו םילמה תא שריפ י"שר .(םש) 

ובלח ןב םחנמ 'ר לשו שנודו םחנמ ישוריפ םג ,ותוא ראבמו ומוגרתב םולקנוא ישוריפב 
הרותה לע י"שר לש תוירלופופה דוס והמ לאשנ םא .ולצא םישגופ ונא םירחא לשו 

ארקמ לש וטושפ יפל םישוריפה םע תושרדה לש ףוריצה ,בישהל לכונ ז םעה .ברקב 
תעידי ומצעל לגסמ י"שד םע שמוח דמולה דימלתה .ומע ינב יניע תא וילא ךשמש אוה 

,טשפה יפל םישוריפ דמול אוה הז םע דחיו קוספו קוספ לכב טעמכ ורשקנש ,תושרדה 

"וטושפ ידמ אצוי ארקמ ןיא" רמאמהש ,ריכזהל יאדכ .ארוקה בל תא דימת םיכשומש 

"אדקד היטשפ" וניבה םיארומא המכש יפל ,דומלתה ימיב המעוה ותנווכ דומלתב רכזנה 

רמאמבש תירקיעהו המודקה הנווכה תא ריזחה י"שרו ונא וננבוממ ירמגל הנוש ןבומב 
.הנשיל רכזנה 

.הרותבש ולא רפסמל סחיב ובר י"שר לש םייטשפה םישוריפ שדוקה יבתכ דתיב 

ריכמ אוה .םימעטלו תודוקנלו םבתככ םירבדל שוריפה םיאתהל לדתשמ אוה םהב 
םגו שרדמ םג איבהל ליגר אוה ךכ םושמו ארקמ לש וטושפ וניא שרדהש ,בטיה 

ךותב םיישורד םישוריפ ומות יפל איבהל ןכ םג הברמ אוה לבא ,ארקמ לש וטושפ 
תולאש .דימת וילע תפחרמ שרדמה חור יכ .ארקמ לש וטושפ יפל םישוריפ תכסמ 

.שרדמה חודב רותפל דימת הטונ אוה בותכה רואב חרכה ךותמ תועבונ ןניאש ,תוינינע 
שוריפב אבומ דוחיב .םהילע םינד ונאש םישוריפב םג ולצא ואבוה םירחא לש םישוריפ 

ראבמ י"שר .תינושלה הניחבהמ םג ידוסי ןפואב וראבמ אוהש ,ןתנוי שוריפ םיאיבנל 

רואב רתיל אוה ליגר םג .תורחא תופשמ םישרש ידי לע םג שדוקה יבתכב םילמה 
.תינמרגל םימעפלו תיתפרצל ראבמ אוהש הלמה תא םגרתל 

ידי-לע שרפתנ אל בויא ףוס ףא .םימיה ירבד דבלמ ,ארקמה לכל שוריפ השע י"שר 

ידי-לע אוה דבועמ הימחנו ארזעל י"שר שוריפ םגש ,םירעשמ .וידימלת והומילשהו י"שר 

:ץישפיל .מ .א)'ושרדמ תיבמ םישוריפ ופסונ י"שר לש םודקה רמוחה לעו ,םידימלת 
.(188 'ע י"שר 
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םירפס 

«הבויבד תלגמ» לע 

ןמאה תא םג דימת הקיסעמש ,תונמאבו הרישב םתובלתשהו תואיצמו ןוימד לע היעבה 

םימיב .הכפהו שער לש תופוקתב הריתי תופידה תטלוק ,הריצי-תנשמב קסועה תא םגו ומצע 

.היתועתפהבו היפוריצב וילע הלועה ,תואיצמה ינפמ וילאמ החדנ ןוימדהש םימעפ הלאכ 

,תיתונמאה הקיפאל ףילחת ןיעמ םחרכ לע תויפרגויבוטבאה ,תונורכזה-ירפס םישמשמ העש התוא 

םירפסמה לע הנולתב אובנ םנחל .ןמזה-ירישל ףילחת תישענ הבוטה הקיטסיצילבופהש םשכ 

םישעמהשכ ,העשה ייחל "םתבוח םישוע םניא"ו לוכיבכ "סנוכמב םיטקוש,, םהש ,םיררושמהו 

תאז ןיא ןכא .םמצע םישעמב םיזחאנשכ בוט ,שיערהל הלולע הרישהש המ לכמ רתוי םישיערמ םמצע 

קוסירב תאצל םילולע תודבועה עבוקו תונורכזה בתוכ םג — ררושמכ שממו ,רתויב הלק הכאלמ 

.םימש-ימחר ןיאבו תקפסמ תורשכתה ןיאב םירבא 

הקיפאל ףילחת" םישמשמ רכו תונורכז ירפס יכ ,יתרמא ןזואה תא רבשל ידכ קר 

רפוסהש םושמ אקוד ילוא .תיתונמא הריצי לכ לע הלוע הזכ "ףילחת" םימעפ — ןכש ,"תיתונמאה 

— "ןוימד יטושיק" ילב ,ןמצע תודבועל בל-ץמואו תמא-תדמ וב שיש ימ .תונמאל ןיוכתמ וניא 

תשבול (ךפונ-תלוטנ איהש םושמ אקוד ילוא :בושו) יתונמא רפונ תפסות ילב האצרה וליפא 

ידכ" :דמא לדניטס .הנממ הלעמל ןיאש הדמב ןמא ךרוצו ןמא ילכ תישענ — הרוצ 

ומצעב אוה יכ ,םירפסמו ."תונורכז-ירפסב ףוס ילב ךופהל םיחרכומ — בוט ןמור בותכל 

םסרופמ לרנג לש תונורכז רפסמ םיטעמ םיפד ותכאלמל ותשג .ינפל םוי-םוי אורקל גהונ היה 

,תודבוע ימושירל ,תמאל ונתוא םיכנחמה םה הז גוסמ םירבדש ,ונימאהב ,ןואילופנ תפוקתמ 

.הכותמ תפיידזמ תיפא הריצי לכ ןהידעלבש 

תורקי םויכ םג דוע ןה תודבועהש ,ונלש הקיטסירטלבה ירפסב הז יוקל לע דמעש ימ 

םירבדה תא תובורק םיתעל הכותב תעלבמ םירבדל ביבסמ הכילההש — ,ךכ לכ םהב תואיצמ 

— *גרבנגייפ לחר לש "הבובוד תלגמ"כ "תואיצמ דקי" רפס ךירעהל עדי — ,םמצע 
םושש ,םוהתה דע םיבקונ ,שפנה דע םיעגונ םירבד .ויהש םירבד לע דסוימ ולוכש רפס 

"תניינעמ" םג םימעפ ,ןוימד לכמ הפידע איהש-ומכ תואיצמהש ירה .םאיצמהל יושע וניא יודב ןמור 

.רתויב המלשה ןמא-תרוצב ונל תשגומ וזשכ וליפא — הידב לכמ 

הפסאש הז רמוחב שמתשהל העדיו ,ןורשכ-תלעב תרפסמ המצעב איה גדבנגייפ לחר םנמא 

הלולכ הז רפסבש הלודגה תונמאה ןכ-יפ-לע-ףא .יתמא ןמאכ ,היאד-ידע ידי-לע הל שגוהשו 

רמוחה תפיסא ילואו .תואיצמבש קוידה לע וז הדפקהב — "תונמא" רדעהב רקיעב 
תא ןיוכל עדויה ,גולוכיספהךמאה תא םילגמה םה — "תודע תייבג"ל ןורשכה ,המצעל איהשכ 

,הלודג תוזכרתה לש םיעגר הל שי תואיצמה םג יכ .תזכורמ תואיצמהש םוקמב וניע תא זכרל ,וניע 

.תומתוח עבשב תרגוסמו הרוגס םימעפל איהש םשכ ,האלמ תולגתה לש 

ירפס לא ףרטצי וז הניחבמ .לכ םדוק תודבוע לש רפס אה "הביבוד תלגמ" רפסה 

הרואכל וב ןיאש ףאו ."הלוצמ ןוי"כ ,"הדוהי טבש"כ ,"אכבה קמע"כ ,םיקהבומה תורודה 

גשומו ללוכ רויצ םושמ םג וב שי ,"םלועה ןמ הלטבו הרבעש" תחא תידוהי ריע תורוק אלא 

תורשעב ף"רת—ט"ערת תונשב תיניארקואה תודהיה תא האצמש המויאה הידגרטה לכמ ללוכ 

,"םעל" תאצוה .םלועה ןמ הלטבו הרבעש ריע תודלות ,הבובוד תלגמ ,גרנננייפ לחר• 
.ש"ת ,ביבא-לת 
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"ה ב ו ב ו ד תליגמ" לע 

— ט"תו ח"ת תוהלב לכל "םישעמל ביבסמ"ו םישעמב ןאכ המוד והשמ .תורייעו םירע תואמב וא 

תודלותב "המדקו תוחתפתה" לש הנש םיעבשו םיתאמ םיתניב ורבע אל וליאכ 
.תושונאה 

— םנמזלו םמוקמל יילמס והשמ ,רצויה תמכחבו רמוחה תוכזב ,םהילאמ םישענ הלאכ םירפס 

,הרואכל .הבובח לש הקינורכה איה הזכ רפס ןימו .םינמזה לכלו תומוקמה לכל :הז םעו 

םייסופט םניאו םייוצמ םניאש םירבד — תונערופ ימיב ועריאש תוערואמ ירופס אלא ןאכ ןיא 

הרריבש הריצי ,תדמוא תאז — לבוקמה ןבומב יתונמא דפס םג הז ןיא ,הרואכל .םינפ לכ לע 

וניאש ,וק טעמכ ןאכ ןיא ,ןכ-יפ-לע-ףאו .יעראהו דזה תא הטימשהב יסופטהו יוצמה תא ןווכמב 

ןאכ לארשי-תסנכ ןימ .תולג למסמ וניאש :תידוהי תוגהנתה ,ידוהי ןוסא ,ידוהי ץוביק למסמ 

,תומה תא ארי וניאו ורפסמ זז וניאש רוהטו םימת בר :הב לכהש הלהק — ןיפנא-ריעזב 

!ודאוצ לע אשונ אוהש רמומ תדועתב ושפנ תא ליצהל דמואה "יטנגילטניא" חקור ודגנכו 

!םתוללובתהב םיריכמ םניאש ,םיללובתמ םדגנכו ,שפנ יפי ,םינמאנ םינויצ םינקסע — אתהמ אדחב 

וניניעב תוזבל ידכ הב שיש ,הסואמ ,הלפש ,הנטק תונדחפו שפנה-תוריסמל דע ידוהי בל-ץמוא 

,הרומג תויפאב אל םא ,הבובח תלגמב ונל ןתינ הז לכ :וז םעט-תרסחו לא-תרסח ,הלפט היוה 

הטעמ אל תורזכאתהב םג לבא ,םילודג םימחרב !טשקמ וניאו הסכמ וניאש ,טע-ץמואב לבא 

.הזב הז ןאכ םיבלתשמה ,ייגרטלו רעוכמל 

היארה םא יכ ,תערכמ תיתונמאה הרירבה דימת אלש ,שוחב האור התא הזכ רפס יפל 

הביבס לש תצבשמב ןותנ אוהשכ וליפא — רמוחה לע תוטלתשהה ,הרשיה הטילקה ,האלמה 

.דוי לש וצוקכ ףא הב תונשל ןיאש היצאוטיסב ,תישממ 

םניאשו תירב-ינב ,םישנו םירבג ,םדא-ימלצ ןאכ םירייטצמ ןיוכתמב אלשו םישמ ילב 

המ לכ לע ןאכ המיהדמ הרזה ןימ .ויגהנמו שיא ,ויפאו שיא — םיירפכו םינוריע ,תירב-ינב 

בגא ,ןאכ אצומ התא .רדענ אל רבד — תורוד ינפל עריאש המו לומת עריאש המ ,ונל עודיש 

אקוד אוהו ,יסראה םידוהיה אנוש ,ינוריעה ליכשמה-יצח תא ,םיניארקואה היבשויו הרייעה רואית 

תבט תא ןיכמ אוהש העשב הב ,תופיה םהיתונבל ףינחמו םידימאה םידוהיה םיתבב סנכנו אצוי 

,שבוחב ,הצעומה דיקפב ,ראודה להנמב לקתנ התא !םדגנכ םינומהה תא תיסמו םידוהיה 

,גזמ-יבוט הביש-ישנאב םגו ,ךכ לכ תיסופט םידוהיל התביאש ,וז םדא תפשאב — תדלימב 

יאנוש לש תויומד-יללצו תויומד — ומצע חבטה לעו חבטל תונכהה לע "םיענ ךויח"ב םיטיבמה 

םויל םהייח לכ ופיצש ,הביא-ישוחנ םירזכא :דבעידבו הליחתכל לש ,שילשלו הצחמל לארשי 

םימדה-לושחנ םע ופחסנש ,יפוא-ירסח ,םיבולע םירוצי — םדצבו ,םתרבע םעב םקנ ואריש 

בורה לעש ,רברפה ירכא לע אורקל ארונ המכו .םמע לב םבלו םיערופה םע םישוע םהו ,רוחשה 

םישנא וכילשהשכ קוחש םהיפ ואלמו תוארל ואצי אלא ,לעופב תוטיחשב ופתתשה אל 

םיללחה ןיב ןשקבב ועגתשנ תוהמאו ,תונברקה ןמ םירבא םירבא וצצקשכ ,תומה רוב לא םייח 

רפסה תא אורקל ןיא ,םוי-פוי םלועה יניעל םויכ םירבועשו ורבעש םיארומה לכב ...ןהינב תא 

הלטיו-הגייפ) לארשי תונבמ המכ לע רפוסישכ דוחיב — המלכו באכו םימחר תועמד ילב הזה 

רחא ושענו םינויצ םירומ יפמ ןתודליב תירבע ודמלש הלא ,לכשה-תובוטו ראותה-תופי ,(הלפאו 

תוערפה ירובגל ואשינ תוטיחשה םצעבו ,היתוציפמו "תיניארקואה תוברתה" לש היתוצירעמ ךכ 

הביכרב העש התוא תונמאתמ ןהו ,םריע-ינבו םהיחא תא ואצמש םימיאה לכל היאר-תודע ויהו 

קוליש-תב הכסימ והשמ .םיטקושה הניארקוא תודשב ברע יתותעל ןבל-יבוהא טע תולייטמו 
.העוז תפסותב ,תורכנתה תפסותב 

תוטיחשה תא — הלא םימיא-יפדב זכורמש המ לכ תא םיוק-ישארב וליפא ריבעהל ןיא , 

הלוכ המת הרייעהש דע לוכיבכ םישחרתמה "םיסנ"ה תא ,תורזוחה הנתמה,ר-תוקספה ,תורזוחה 

ימי והודיבעי אלש םלוע םתכ ,שאו םד יעבצ עובצ ולוכ ,ול ףוס ןיאש ךורא ץיק ;עווגל 
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רינזא עמשמל ץלפתי ,תורוד רחאל הז רפס ארקיש ימ .(ואב םא) םהירחא ואבש סויפה-ימיו םקנה 

.וזכ הלפא האלמ םשפנ דשא םדא ינב ויה ןכא יכ ,ןימאי אלו 

רל סלפמ ,םיבר םימיל הילכל הנודינה הרייעה תא הפטעש ,תאזה הלודגה הלפאה דותב 

,םניא םיערופהש םיטעמה ןמ ,םינפואה-השוע השמ ,רברפה יבשוימ ,טושפ ידוהי רוא-ביתנ 

ןתינש המ לכ ליצהל שחה ,ותולילצ לע רמושה ,הפ דחאה אוה .םדי תא םהב םיחלוש 

דע תידובצה ותרמשמ לע דמועה ,ותרייעב ידוהיה בושיה ןברח לש ללמואה דעה, — ליצהל 

אל וחורש ידיחיה אוה םידחפה-יכומ ןומהב ."ןורחאה ידוהיה ןברקה לש הנורחאה ותמישנ 

אוה ,גרוהל םיאצומ וידלימ םינשו ורשבו ושפנ דע תעגונ הערהשכ םגו ,הלבלבתנ אלו הלפנ 

.ושחרתנ ותוחילשב ,הרייעב ושחרתנש ,םיסנה בורו ,עישוהלו ןגהל ולוכ דוע ןותנ 

.ןאכ עריאש 'רתויב לודגה סנה ילוא אוה הז הלענו טושפ ידוהי לש ותואיצמ 

.פ .י 

*דוגיא תמחלמ אזעמ 

זדיה ישממה הלובי יכ םא ,םימודקה תורודה לש םתריצימ טעמ אלא ונליחנה אל דבעה 

תבתכנה הריצילו האירק ודמל אל םעה תובכש ,אצמוה םרט סופדה תיב .ןינע-בדו רישע קפס ילב 

םוקמב וא קושב םיניזאמ ינפל ורוביח תא ומצעב ארוק היה ררושמה .הצפה התיה אלו לוק היה אל 

.ויעמוש יפבו ויפב יח היהו םשרנ אל םג םימעפ .וקופיס לע אב הזב — וב יוצמ להקהש רחא 

— ורמתשנ דימת אל םיטעמה םיספטה יכ ,החכשל תויופצ ויה בתכהל וכזש תוריצי םג לבא 

ינפמ חצנה חולמ קחמנש ינחורה שוכרה בר המ עדוי ימו .תוכפהו תומחלמ לש םימיב דוהיב 

םלועה ןמ םלעהל כ"ג הדמע "דוגיא תמחלמ אשמ" היפופאה .סופדה תאצמה לש לודגה הרוחיא 

.םנ ךרדב קר ונידע העיגהו 

םיצפח רחא טוהל היה ,היסורב תונמאל הימדקאה שאר ,ןיקשופ-ןיסומ ךיסנה 

תרבחמ הליג ,םהב ןויע ידכ ךות .רזנמה יתבמ דחאב םינשי םירפס הנק 1795 תנשב .םיקיתע 

הריציה ןושל תא בטיה ןיבה אל ךיסנה ."דוגיא תמחלמ אשמ" היפופאה המושר התיה הפוסבש 

הריציה הקתעוה ,םתעד יפל .ונמז לש רתויב םימסרופמה םינשלבה תא החונעפ םשל ןימזהו 

תומותסה םילמה ישוריפ לע .רתוי המודק אהסונמ ז"טה תישארב וא ו"טה האמה ףוסב וז תרבחמל 

הלמל הלמ ןיב קחרמ ילב ,ולש ביתכב דאמ שבושמ היה רישה .םיחוכיוה וברו תועדה וקלחנ 

ךיסנה .טסקטב קייד אלו ןוזפחב ותכאלמ תא השע ןורחאה קיתעמה .תוטמשהו תואיגש אלמו 

רישה דסמנ ההגהה דהאל .תויועט המכ ןקית ,םיטפשמל ןרביח ,םילמה תא דירפה ומצע ןיקשופ 

ןמז דועב ופסונ וז תנקותמ אחסונל .1800 תנשב הנושארה םעפב רואל אציו הבקסומב סופדל 

.הינשה הנירטקי הרואנה הכלמל ןיקשופ-ךיסומ י"ע השגוה תושידחה ולאמ תחאו .םילולכש המכ המ 

.ןואילופנ תמחלמב ,1812 תנש לש שאה תובהלב דבא ,תרבחמב םושר היהש הז ,ןושארה רוקמה 

םיררושמה ושע הנממ .הכלמל השגוהש וז אופיא איה ,םלועב םויכ תאצמנה ,רתויב הקיתעה אחסונה 

ינרשפ לואש ונרדושמ םג םגרת הנממו ,הזורפבו רישב ,תינרדומה תיסורל םהימוגרת תא 

.תירבעל הייפופאה תא יקסבוח 

""ידידי" תאצוה .י p 0 נ 1 וו י נ ר e' ט לואש תאס רוסמה זמ סונרת .רוניא תמחלמ אשמ * 

.48 'םע .1939 
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 5? 1
רוגיאתמח5טאשם 

טומכ דוסכ וראשנ םילמ המכ .םילפרועמו םימותס תומוקמ הברה ,רומאכ ,םיאצמנ רישב 

םיעטקה לש ברה יפויה לע הסכמ הניא הלאה תומוקמה לש הדיבכמה תוידוסה ךא ,ןתולגל ןיאש 

םהב המשנ טהלש םיאלפנ םיזורה םיצנצנמ םשו הפ תמגופה הילפאמה ךותמ .םיריהבה 

,א ,היסור ירפוסמ דחא .היפימ םילעפתמ ,הב םינייעמ םישנא ינוילמ .הלענ ינסייפ ןוימדו 

,םודקה ןמזה לש תיפאה תיסורה תורפסה רדחל םיסנכנ ונאשכ" :הילע בתכ ,ב ו ק א י ד י ה 

."דוגיא תמחלמ אשמ — אוהו וב קירבמ ידיחי רצוא קרו ,םמשו קיר ותוא ונא םיאצומ 

וישכעו — ,תיברס ,תינמרג ,תינלופל הומגרתו דאמ הוכירעה םירחא םימע םג — דבלב ,םיסורה אלו 

.םיאיבנה ןושלל תמגרותמ תויהל התכז 

,קזח יכרות טבש םע םתמחלמב היסור יכיסנ ולחנש ןולשכ לע הניק — המיאופה ןכות 

םש ןאכמו .ב ל 0 ו ט א י ו ו 0 ןב דוגיא דורוגבונ ךיסנ דמע יסורה אבצה שארב .םיצבולופה 

,ףרגוירוטסיה ,יסור ריזנ ידיב םג ומשרנ תאזה המחלמה יטרפ ."דוגיא תמחלמ אשמ" — הריציה 

ןושארה .ומלוע תפקשהב רקיעבו טג אלא ,ןונגסב קר אלו ,היפופאה ןמ הברה הנוש ורובח לבא 

.דיפופאהש דועב ,םימשה ןמ שנוע ונולשכב האורו טיהלא דגנ ןוע דבככ ,אטוחכ דוגיא תא ראתמ 

קלח וחקל אלש םיכיסנה לע רעתשמ ררושמה .שפנ זע רובגכו עשפמ ףחכ ךיסנה תא תרייצמ 

.ןולשכב םימשא םתוא האורו המחלמב 

םירובגל .הנושאר םיחבש ול םיקלוח ויהיש יואר ימ ,ומצע תא רצויה לאוש רישה תחיתפב 

ינומדקה יסורה ררושמה דציכ ונל הארמ אוה הלחתהה תרוצ לע רוהרה בגאו .םישדחל וא םימודקה 

:ודיש תא ארוק היה 

אוה ,הזוחה הז ,ן?וב י? 

עימשה הצור ה;ה תע 

,ר3ג לע ולש ותריש 

חטתשמ זא ה;ה אוה 

,עלס י33 לע יאנ?כ 

,ץרא ינ? לע בךע-באןפ 

.טימשנ תלכת רשנ? 

דבלב רבחמ היה אל ררושמה .הקיתע תישונא הרבח לכב םיריש לש האירקה ךדד היה ךכ 

שרד ןכותהש תומוקמב דקרמו רמז ילכב והולמו ורמזמ ,וריש תא קחשמ םג אלא ,דבלב ןיירק אל ףאו 

תלחנ רבכ ולא תורוצ ויה ב"יה האמבש םיאור ונא ,ןאיוב תאירק לש רואיתה ךותמ .ונממ תאז 

העודי וא רבחמה ימיב הרוכז התיה דוע ררושמה ידי לע םירישה לש וז היצזיטמרד .רבעה 

רפסמ אוה החיתפה רחא .הב םיגהונ ויה אל בוש ךא ,םהמ דחא היה אוהש ,תוינומדק ירקוחל 

רובגה ,דוגיא לע רפסל אב אוה החיש ידכ ךותו םינומדקה ןמ ליחתמו םירובגה לש םחבשב 

וחוכ יכ ,רבחמה רמוא ,לוגדה ךיסנה לש ברה וכרע תא תוארהל ידכ .ותריש השדקוה ולש 

.ונממ לודג ררושמ אורק הז דיקפתל יכו — הזכ הלענ רובג חבשל לד 

ותואב היהש ,המחה יוקיל :תוער-יאבנמ םינמיס עבטה הארמ ,המחלמל םיכיסנה תאצב 

:המיא ליטמו תונערופל ןמיסכ שרפתה ,םוי 
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שמאו לסרעב ךא 

.שמשה רדג וכךד יול 

,חנאי ,הלילה םןל 

,רעס! ריע; ףועה תא 

.םהנ לוק ,הלע ה;ח לוק 

הנופ איה הרהמ ךא ןושארה םויב םיסורל םינפ הריאמ החלצהה .המחלמה הלחה הנהו 

ישנא !םילפונ םיללח ,דבכ ברק .םיסודה לע םירעתשמ םיצבולופה .רבגתמ ביואה .םהל ףרוע 

רייצמ הבר תורירמבו לודג בל באכב .םיצבולופה ינפל יסורה אבצ ףגנ ףוסבלו ,םיבשנ אבצ 

יסור םד הקשוה ,םדא תומצע ערזנ ,םיסוסה תוסרפ י"ע שרחנש רוראה ברקה הדש תא ררושמה 

,םיכיסנל תופעוז םינפ הארה המחלמה תישארבש עבטה וליפא .היסורל ןולקו םירוסי איבהו 

:םרעצב תעכ ףתתשמו לודגה םנוסא הארמל ךכרתמ 

רעצ ברמו הלמחמ 

אשדה ןיכךמ ושאר תא 

רלשמ וידב דירומו 

.ץראה ינ? לע ןליאה 

העידיה םש התשעש ארונה םשורה תא האורו היסורב םירפכלו םירעל ונוימדב סט ררושמה 

:הסובתה לע 

הניכ?תו זא ואשנ לוק 

:הנךמאתו היזםור ישנ 

,ונישנא !ונל ה;וא 

,ונגהאש ינידמזומ 

.וניניעב תואךל ףיסונ #ל 

הצורו תחפיתמו יכבב העוג איה .דוגיא תשא ,הנבלסורי איה ןלוכמ רתוי הללמואו 

תאצב תבאוכה השאה לש תיחצנה התומד הנתינ הנבלסוריב .הלעב יעצפ תא שבחל ידכב יקוקכ ףועל 

תננוקמ ךכו .אובל ששוב הנב בכרש תרעטצמו אדסיס םא תבבימ ןכ .ברקה הדשל הנב וא הלעב 

ךא ,ופטש דעב רוצעלו רכס תונבל רשפא הזה רהנל" :ופ יל יניסה ררושמה לש םאה םג 

."יבלב ףטושה דעצה םרז דעב רוצעל לכויש םלועב רכס לכ ןיא 

בש אוהו ,תאזה ,דשאה לש רעצה רואית תא קיספהל לוכי וניא וליאכ ,יסורה ררושמה 

חורל 'רפינדל ,שמשל םינונחת היפב םשו הנונימ עזעוזמ ,הבאכ תא באוכ ,םיעטק המכב הילא 

.םיללמואה וישנאלו הלעבל וקיצי אלש 

תפקתשמ הלאה םייונכב ."תרבג" ,"ירמ" ,"ינודא" םהל הארוק איה ,עבטה תוחוכל התונפב 

ויה רבכ אוהה ןמזב .ב"יה האמב םישנאה שפנב תמייק דוע התיהש עבטל תינומדקה הקיזה 

היפופאה לעב .םחורמ הקלתסנ םרט תולילאה ךא .הנש םיתאמ הז תירצונה תדה יפנכ תחת םיסורה 

.תורצנה ינפלש יוהה םתוחב עובט ורישמ עטק לכו המודקה הגשהה ימוחתב וילגר יתשב דמוע דוע 

:ןוחצנה גח תא תוגגוחה תויצבולופה םישנה תחמש תא באכב האור ןוימדה-רישע רבחמה 
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יי רוניא תמחלמ אשמ 

,ןנר וחצפ םיתוגה תונ? 

,תלבקה םן לע תופןה 

.םיסורה ב,ךץב תושןלשקמ 

םיפותב םישבוכה תארקל ,ןוחצנב הרמגנש המחלמ רחאל ,תואצוי םישנה ויה םדק ימיב 

:ןתנוהיו לואש לע ןנוקמה ירבד תא םיריכזמ הלא םיזורח .םירובגה תא תועשעשמו תולוחמבו 

."םילרעה תונב הנזולעת ןפ ,םיתשלפ תונב הנחמשת ןפ ,ןולקשא תוצוחב ורשבת לא תגב ודיגת לא" 

.ער םולח םלח באלסוטאיוס יבויקה ךיסנה .דוגיאל הפיזנ ןיעכ הלוע רישבש תומוקמ המכמ 

:תושק םהילע רבדמו המחלמב םיחצונמ םהשכ דולוביסוו דוגיא תא האר וב 

!רוגיא'ינ? ,דולוביסו ינ? יוא" 

,ה?כ םתללוע יל המל 

.ף?? תניש יל — ינאו 

אוה ,דוגיאב ףזנל םוקמבו ,ןקזה בל תא רהמ ךפוה ,וירובג תא דאמ בהואה ,ררושמה לבא 

.םהיביואמ היסור ידובג תמקנ תא םוקנל ידכ ,וירוענ ימיל בושל ותקושת לע רבדמ 

,יוטבה-יזע םיעטקה םידיעמ (קדצב ןייצמ יקסבוחינרשטש יפכ) הרובד תריש תעפשה לע 

,היסורל רוגיא תבישב רמגנ רישה .המחלמה ןמזב קוחרמ ודמעש ,םיכיסנה לע רבודי םהבש 

.החמש אלמתמ ומצע עבטה םג ,םיחמש דבלב םישנאה אל ,ובושב .שאר ילב ףוגכ ורדעהב התיהש 

ידי לע התכזו בתכה לע התלעוה ןכלו ב"יה האמב יתורפסה אישה ,הארנכ ,איה וז היפופא 

העיגה אל איה ףאו .הפוקת התואב רצונ יאדובש המ לכמ הרמתשנ דבלב איה קר .תויחצנל ךכ 

.אלפ חרואב אלא ונילא 

םירצויה ויה םינתונע .יאלפ ,תאזה האלפנה הריציה תא רביח רשא ,לודגה ררושמה םש 

ורובח ןמז םג קוידב עבקנ אל .םלעפל רכש שקבל ילב תורודל םחור ירפ תא וחלש םה ,םימודקה 

,םידיעמה םינמיס הברה םנשי רישב םלוא .םירעוס םיחוכיול אשונ תשמשמ וז היעבו .רישה לש 

:דוגיא ימיב דוע יח היה ררושמה יכ 

הליחקנן ,יחא ,ה?ה 

רימיךאלו ימימ רופסה 

ונמיס? ךא ,קיתעה 

.ונרוד ןב רוגי# ימיב 

.התדיל ךיראת תא קוידב טעמכ תנמסמו הפוג הריציה האב ירה ,עירכמ וניא הז ןמס םאו 

האמה ינפל םלועל האב אלש ,רבדב קפס ליטהל ןיא טעמכו ,הלוכמ הלוע תוקיתע לש קזח חיר 

יכ ,רעשל דוסי ןיא ,םרב .ג"יל רשאמ א"יה האמל הסחיל לקנ הנויבצ לכ יפ לע ךא :ב"יה 

,וז הרישל רמוח שמשמה ,דוגיא תמחלמ לש ערואמהש רחאמ ,ב"יה האמה ינפל רבוח רישה 

,דתיה תרחואמ הפוקתב .הנש םיתאמב וא האמב התוא רחאל ןיא םינפ לכ לע .1185-ב עריא 

לעכ אלא ,ינידמ ביוא לעכ קר אל םיצבולופה לע ררועתמ היה ררושמהו ,רתוי תשרשומ תורצנה 

לודג אל קחרמ לע ,הרכהב תיחטש תורצנ לש ןמז לע חיכומ תיתד האנק ינמיס רדעה .יתד אנוש 

.ערואמל ךומס אוה רישה רובח ןמזש הרעשהה תא קזחמו תולילאה תפוקתמ 
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י ק םב ר 0 ו ל ו ז האל 

םירקוחה .םירקוחה ןיב תקולחמה עלס תויהלמ הקספ אל הריציה לע העפשהה תיעב םג 

היפופאב רכינש הרעשהה ידיל ואבו תויכרות םילמ הברה היפופאב ואצמ ןיזרבו ןאמדדא 

ןתוושהל היה רשפא ,םהה םימיב הז יכרות טבש לש תוריצי ואצמנ וליא .םיצבולופה לש םמושיר 

.הרעשהל וליפא דוסי שמשל תולוכי ןניא דבלב םילמ לבא ,תונקסמ קיסהלו תיסורה הדישל 

אצמנש ,"סוקינמוק סכדוק» ץבוקה אוה תיצבולופה הפשב ונידיב הנשיש רתויב הקיתעה הריציה 

ץבוק ותוא .תינאיצנווה הקילבופרל הנחמב ונתנ רשא ,הקדדטפ יקלטיאה רדושמה ירפס ןיב 

יושע תלעות המו םינמרגו םיינאיצנו םירמכ י"ע לבא ,םנמא תיצבולופ הפשב ד"יה האמב רבוח 

ץבוק קד תיסורה היפופאה לע עיפשמכ ןובשחב אובל לוכי .העפשהה תלאשב ונממ קיפהל רקוחה 

,ןכתיי .םיזיגדיק-אדאקהו םיקזוקה ןיב דאמ ץופנו א"יה האמב רבוח אוה ."סאנאמ» םייכרותה םירישה 

אל םיסורהו םיכרותה יטבש ןיבש ,בושחל דוסי ןיא .םיצבולופה תועצמאב יסורה רבחמל עיגהש 

,םולש ייח לש תופוקת םג םהל ויה לבא ,הז םע הז ומחל תובורק םיתעל .תוברח חוצחצ קספ 

יצבולופה ןאחה תב םע ןתחתה דוגיא לש ונב וליפאו ,תבורעת יאושנ םהיניב ויה .רחסמ יסחי לש 

הז ולאש אל ,ולא דבלמ לבא .ךפיהלו ,תיסורל תויכרות םילמ ורדח םא ,אלפ ןיא .קאשטנוק 

.ואוב םוקמ לכב תואלפנ השועה ,הז םשב יכרות רובג לע רפסמ "סאנאמ" ץבוקה .המואמ הזמ 

,םיסוסה לכב המוד ןיא וסוסל ,דאמ חבושמ ולש קשנה .ביוא לכ עירכמו לושכמ לכ לע רבגתמ אוה 

דחאב .םלועב םלסיאמ תצפה איה ויתומחלמ תרטמ .ןוסא לכ דגנ ןסוחמ אוה ,וב עגופ וניא ץח 

םיריש הברה ליכמ ץבוקה .דמחמ תד תא ץיפהל ףיסוהו היחתל בש ןמז רחאל לבא ,תמ םיפיה 

אל תומלשאתהה תעשב יכ ,םמצע ןיבל םניב םיכרותה םיטבשה תושגנתה לש תונודכז יאשונ 

הונויכו םנדנמ ברחה תא ואיצוה הולבקש הלאו .השדחה תדה תא דחא םויב םיטבשה לכ ולבק 

תיכרותה חודה תא םיפקשמה ,הלאה םירישה דאמ םיפי תיתונמא הניחבמ .םיילילאה םהיחא דגנ 

שאר-דבכ יסורה רדושמה !"דוגיא תמחלמ אשמ» ןיבו םניבש לדבהה בר המ לבא .אייה האמב 

יביטימירפ ינשהו ןוימד לעבו םודק ןושארה .םיסנ-יסנ אלמו סדנוק ישעמ ול דמוח יכרותהו ילאירו 

.תרויע תד תואנקב םחול והנשמו ביואה לע תורבגתהל תוחכה דוכיל עבות הז .היזה לעבו 

ותריציב לבא ,וב רפוסמה לעו סאנאמ ץבוקה לע עדי דוגיא תמחלמ ררושמש יאדול בורק 

.ונממ העפשה לכ תשגרומ הניא 

םיקיתעה םינויה םיררושמה :היפופאב םורמוה תעפשה אצמ י ק ס מ ז א י ו ל ב פ ךיסנה 

תשגרומ סודמוה תעפשהש ,עמשמ .יסורה רצויה לע םחורמ וליצאה הלאו ץנציב יררושמ י"ע וקוח 

תמעפמ התיה ,ץנציב תעפשה טולקל יושע יסורה ררושמה היה וליא ,םרב ."דוגיא תמחלמ אשמ"ב 

ררושמה לש ותושידא .םינבלצל זכרמ השמש ירה ץנציבו ,בלצ-יעסמ ימי םימיה .תיתד חור ותרישב 

הברק לכ רסוח לע םיחיכומ — ,הפוקתה לש ערואמה הז ,בלצה-יעסמ לש םרכז רדעה ,תורצנל 

.הילאמ תרערעתמ יקסמזאיו תרעשהו ,ץנציבל תישפנ 

תמחלמ אשמ» רבחמ יכ ,רבוס אוה .יקסבוחינרשט לש וז איה רתויב הפיהו השידחה הרעשהה 

.תנע ןב רגמש ימיל דאמ המוד היסורב בצמה ,דיה ב"יה האמב .שדוקה יבתכמ עפשוה "דוגיא 

רתוי הבוס אמגוד אצמ אל ,ך"נתב ןייעמ היהו ונמז תדמב ליכשמ םדא היהש יסורה רדושמה 

,םיכיסנה .םעוניבא ןב קרב אוה דוגיא .המיאופה לכ הרצונ וז ךדד לע .הריבד תרישמ ותרישל 

,םיתשלפה םה םיצבולופה .הרובד תאירקל ונענ אלש לארשי יטבש םיריכזמ — ,המחלמל ואצי אלש 

.אדסיס םא — הנבלסוריו ,ארסיס אוה ןאח-קאטשנוק 
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םוגרתל .םלועה תרישמ םינייוצמה וימוגרתב ונתורפס תא תובר םינש הז רישעמ יקסבוחינרשט 

ןמז ינפל .ך"נתה תרישמ וז המיאופ הטלקש העפשהה לע הפירחה הרעשהה םג ףיסוה הז יסלק 

ינזאל העיגהה .וילע ומסרפתנ םישדח םירקחמ המכו .הזה םירובגה רישל הנש 750 ואלמ המ 

ז הילע םתעד המו ונררושמ תרעשה םירקוחה 
יקסברטולוז .דאל 

'ץיקריס ןמחנ יבתכ 
דחוימב החתפתה הבש ,הפוקתכ ןייצל שי םירשעה האמה תלחתהו ט"יה האמה ףוס תא 

התואב .ןושארה ינויצה סרגנוקה םייקתה 1897 תנשב .תיסורה תודהיה לש תירובצה הבשחמה 

תדיעו המייקתה םגו ("אטילו ןילופ ,היסורב םידוהיה םיטסילאיצוסה תגלפמ") "דנוב"ה דסונ הנש 

,תואבה םינשב .וז הגלפמב םידוהיה זוחא היה רכינו ,תיסורה תיטסילאיצוסה הגלפמה לש דוסיה 

גזמל ופאשש ,תוגלפמ םגו םימרז ומק (1906—1904) הנושארה תיסורה הכפהמה תוברקתה םע 

םינשב ,דתיה (רקיעב ןאכ ילואו) תונויצב םגו .יטסילאיצוסהו ימואלה דוסיה תא הנוש היצרופורפב 

םתוחתפתהב םקלחו ולטבו ורבע םקלחש םימרזו םיגלפ ווהתה •,תצמואמו הבר תיתבשחמ הלועפ הלא 

םימרזהמ הלא םגו .וננמזב תונויצה ךותב תומייקה תולודגה תוגלפמל דוסי וחינה םתולשלתשהו 

יגוהמ דחאו .הב ודסונש תוגלפמ לעו תינויצה הבשחמה לע תונוש תורוצב ועיפשה "ומלענש" 

לעב שיא ,ןיקריס ןמחנ היה ינויצה הנחמב אוהה ןמזב ומקש םיירוקמהו םיבושחה תועד 

.תיתבשחמ הזעה לעב — רקיעבו ,טנמרפמט לעבו ןונש רפוס ,הלודג הלכשה 

םישלשמ רתויו יתורפסה ןכודה לע דמע (ותומ תנש ,1924—1898) םינש לבוי יצחמ רתוי 

ויהש ,יעישתה דע יעיבשה סרגנוקה ןמ 1909—1905 םינש עבראל טרפ) תינויצ העונתב לעפ הנש 

.(וייחב "תיטסילאירוטירט" הפוקת 

םינשבו (הז "חנומ"ב שמתשה ןושארה םג אוה) תיטסילאיצוסה תונויצל דוסי חינה ןיקריס 

ימצע לע יתכלשה זא" :ויתונורכזב רפסמ אוהש ומכ וא ,"הכרעמב דחא" תמאב היה תונושארה 

דצ לב ,ןבומכו ,םיטסילאיצוס ןיב ינויצו םינויצ ןיב טסילאיצוס תויהל הבוטה יופכ אשמה תא 

הקירמאב ותגלפמ האיצוה ותומ ירחא .(289 'ע) "דגנכש דצה לא ינחלשו םידי יתשב יתוא החד 

,תירבעב וירמאמ לש תובר תואמ ךותמ םיכרכ ינשב םירחבנה םירמאמה תא תידויב "ןויצ לעופ" 

תאלמלו תירבע הרודהמב ןיקריס .נ יבתכ תאצוהל ושגנ תונורחאה םינשב .תינמרגו תיסור ,תידוי 

םירדסמה .תידיאה תנוכתמכ היושע הניא תירבעה הרודהמה" .ןושארה ךרכה אצי ותומל הנש ו"ט 

תאזה הרודהמה ןיא .ןיקריס לש ותלועפב םיירקעה םיבלשה יפל םיבתכה תא סנכל םירמוא 

.ישיאה ומתוחב עובטו וייח לעפמב ללכנש המ םא יכ ,.ם לש ויבתכ לכ תא איצוהל תנווכתמ 

,"םירדסמהו םיטקלמה" ירבדמ) "תירבע םרוקמב ובתכנש וירבדל הנותנ היהת תדחוימ בל תמושת 

הפוקתה תא ףיקמ ונינפלש ךרבה .(ןיקריס יבתכ לש תידויה האצוהה יכרועמ דחאו "רבד" ךרוע 

איצוסה םידוהיה תנידמו םידוהיה תלאש" ןושארה רמאמה .(1903—1898) ותלועפ לש הנושארה 

רפרוטסרנרפלש "הטראוו השטיוד" יאניו יטסילאיצוס ןוחריב 1898-ב ספדנ (59—1 'ע)"תיטסיל 

.ל"נה הפוקתה לע םהב רבודמ לבא ,המחלמה ירחא וספדנ ךרכה ףוסבש תונורכז ירמאמ ינשו 

תינידמה תונויצב רבשמה תלחתה ימי ,1903—1901 תונשב ובתכנ הז ךרכבש םירמאמה ראש לכ 

םינולע ינש ."ידוהיה רעונה לא ק"וק" .ס לש םינושארה ויזורכ וסנוכ הז ךרכב .הב םיכרד שופחו 

םיצבק ינש — (תידויב) "ןומה"בו "רחשה"ב וירמאמ ,ןיקריס דסיש ,"תוריח" תורדתסה לש 

,ביבא-לת .יא דרכ .זמפוק הדוהיו ןוסלנצכ לדב ידיב ורדוסו וטקול ,ן י p ר י ם ז ט ח נ יבתכ* 

.ט"צרת ,"רבד" 
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וספדנש הלאל טרפ ,םירמאמה לכ ."רודה"בו תינמרגה "המיטשסקלופ השידיי"ב — "ם איצוהש 

בודו,ן דגוב ריאמ ,א דיודב םירפא י'יע תירבעל ומגרות "דודה"בו "רחשה"ב 

לע (132—7 'ע) "הכרעמב דחאה" םשב ן ו ס ל נ צ כ .ב תאמ ףיקמ אובמ ףרוצ רפסל .ק ו ט ש 

.ןיקריס תלועפ לש הנושארה הפוקתה 

.ס ריבסמ ("רזעילא ןב» תמיתחב ,תדחוימ תרבוחב םג אציש) ל"נה ןושארה ורמאמב רבכ 

ביואשכ .םייתרבחה םייחה ייוליג לכ תא הצממ הניא תודמעמה תמחלמ .ומלוע תפקשה ירקיע תא 

ימינפ ביוא ינפב םג .הנגה םשל תוררוצה תוגלפמה םג תודחאתמ אלה ץראה לע םייאמ ינוציח 

ןינב לעפמ איה תונויצה ...תוריחב ימכסהו םיזוח םישועו וזב וז תומחלנה תוגלפמ תורבחתמ 

םילוכי התוא .הל לעממ אלא תודמעמ תמחלמל דוגינב תדמוע איה ןיא ךכיפלו םידוהיה לש 

,התרוצ היהתש המ היהת ,המצעלשכ תידוהי הנידמ םג ,םנמא ...תודהיב תודמעמה לכ לבקל 

ילאידיא דבכ היוור תינרדומה העדותה םלואו ,םידוהיה תרצמ ןוגה קלח םלועה ןמ ריבעהל לכות 

םבל לע לבקתת אל תיטסילטיפק םידוהי תנידמש ,וזכ הלודג הדימב םייטסילאיצוס קדצו הלכלכ 

— ?םידוהיה תנידמל ןתניתש תישממה הרוצה היהת המ ...ידוהיה םעב דאמ םיבחר םיגוח לש 

תונויצה ירה הדובעה ישנא ידעלבמ .תונויצה לע גישהל רשפאש תחאה תינורקעה הגשהה יהוז 

לעופה לש תוצימאה ויתועורז ידעלבמ וענוי אל תידוהיה הקילבופירה ילגלג .לפנ תניחבב איה 

תיטסילאיצוס היהת םידוהיה תנידמ .םזילאיצוסה םע חרכהב גזמתתש חפוס תונויצה ...ידוהיה 

דובכ רסוח לש ירפ» יהוז !תוללובתהה אוה ןיקריס יניעב ירקיעה ביואה .(46—45 'ע) חרכהב 

ףרוע-תיינפ לע דמועה תוימואל ןיב לש הז גוס ...יפואה לווינו בל ךרומ לש תימצע הרכהו 

תירסומ הניחבמ אוה דורי ,הקזחה המואב תוללובתהה לע ,הלרוגל שפנ-ןויוש לע ,הרוהה המואל 

ללוש היה ןיקריס — .(28—27 'ע) "ברחה לש תויטילופומסוקהמ ,סמחה לש תוימואל ןיבמ ףא 

,רכינ ןפואב ליעוי אל תויוכז-יווש םג !הלוגב םידוהיל הוקת םוש ןיא .ינוציקו קהבומ תולג 

לגד הבש) הלוגב תיתוברתה הימונוטואה םג .תורודל אל לבא ,העשל אתרופ הלצה יהוז יכ 

ןיכוז ויה םידוהיהו םנ השענ וליאו" .םידוהיה תלאש ןורתפ ליבשב ספאו ןיאכ איה ("דנובה" 

קלוסת םא אלא דתפת אל םידוהיה תלאש" — .ךיליחתמ המב ןיעדוי ויה אל תימצע הלהנהל 

,םנמא ...תונויצה י"ע ,תינידמ תואמצעו תוריח י"ע ,תולגה ,רוקמ הל השמשש הנושארה הלועה 

ןורשבו ,(םיחותפ הקירמא ירעש דוע ויה זא) שפוחה תוצראל הריגהב עייתסהל ןומהה לוכי 

הבושת אל ,תירוטסיה העושת אל ,קחדה תעשל הרזע תויהל הלוכי הזב לבא — היסורב תויוכזה 

םאיצוהל םייושע םניא יחרזאה תויוכז יוויש ףאו םידוהי לש תוצראל הריגהה .תולגה ידוסי לע 

"םלועב הרבחו הרבח לכל רשא ידמעמהו ימואלה יפואה תמחמ ,תינידמהו תילכלכה תולגה ןמ 

ןיונתהל םפוס הלוגב ,םידוהיה לש היצזיביטקודורפ תירשפא לארשי-ץראב קר .(220 ,183—182 'ע) 

אשונהש ,אנקסמ ידיל אבו תונויצב בצמה תא חתנמ ןיקריס — .ילאיצוס-יטנא דוסיל תושעהלו 

תנתינ תונויצה ןיא .ןומהה תויהל ךירצ תינויצה העונתה לש ,ידיחיה אל םא ,ירקיעהו יתמאה 

תעד לש הכימתו םיידמח םיעצמאו המחלמ י"עו ותרטמ תא עדויה םע ןוגרא י"ע אלא םשגתהל 

תא ןומהה דובעי .ידוהיה ןומהה קר הל תתל לוכי הלאה תוחוכה לכ תא .תיפוריאה להקה 

לגד לע תורחל שיש המסיסה יהוז — ןומהה תא דובעת תונויצהו תונויצה 
תמחלמו םזילאיצוסה ןיא"ש .ס חיכומ — ויתופקשה יפל טסילאיצוס .(190—189 'ע) תונויצה 

אצי בונישיק תוערפ ירחאו .(37 'ע) "תידוהיה תואיצמה לש הנינב בורל םינווכמ הלוגב תודמעמה 

לע דחוימב םידוהיה םיטסילאיצוסהו ללכב םיטסילאיצוסה יפלכ הרמו הפירח החכותב ןיקריס 

,םיסורה םינכפהמה ליבשב םג ,דבלב תיסורה הלשממה ליבשב אל ךא" .םידוהיה תורצל םתושידא 

וצרפשכ .הכפהמל יעצמא ,יעצמא אלא ידוהיה םעה ןיא ,הלשממה לש רתויב םילודגה היאנוש 

ריכזמ אוה ."ץראב הכפהמ ררועל יעצמא םיסורה םינכפהמה ןהב ואר ,םינומשה תונשב תוערפה 

לעכ םידוהיה לע וז הפקשה" :רמואו ,"הילוו היאנדורנ" לש תחא הצובק י לש עודיה זורכה תא 
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םיסודה םינכפהמל םהל האב אל ,םישנא לעכ אלו ,םירהאל שמשמה דוצי לעכ ,הרוחס לעכ ,יעצמא 

"תינכפהמה תיסורה תורדתסהה לש לודג קלח םג םהש ,םידוהיה "םיטסילאיצוס"ה ידימ אלא םצעב 

,תיסורה הכפהמה ברעב ובתכנ תולגה תלילש לע ןיקריס לש וירבדש ,רוכזל שי .(244 ,242 'ע) 

."םרזה םע" ופחסנ םימלש ןכו םיברשכו תואבה תארקל היפצ היוור התיה תיללכה הדיואהשכ 

,םינשב תורשע ורבע תירבע הרודהמב םסונכ ןיבו ןיקריס ירמאמ לש ןושארה םמוסרפ ןיב 

ורשאתנ ןיקריס לש ותרות ירקיעמ המכו המכ לבא .תידוהיה תואיצמב םיריבכ םייונש לש םינש 

לע וירבד לשמל !הזונגורפבו וחותנב עלוק היה המכ אילפמ ותובהלתה לכ םע .תואיצמה י"ע 

לע ,"תיתוברתה הימונוטואה" לע ,העשל הרזע לעכ תויוכז-יווש לע ,הלוגב היצזיביטקודורפה-יא 

,תוימשיטנאה ססבתהל הדיתע הילעש ,עזגה תרות לע — ,בורקה דיתעב הקירמא ירעש תריגס 

דוגנב .תדחוימ הדמע ספת תופשה תלאשב .דועו (48 'ע) ץראב בושיב הלוז הדובע לש היעבה לע 

היגולואידיאה לא — ןוכנ רתוי ,שידיאל הלילשב סחיתה — תינויצה העונתב לאמשה הנחממ וירבחל 

.דבלב יעצמא ךאו תוברתל יעצמא תוירטלורפה ידיב שמשת תינוגר'זה תורפסה" .תיאשידיאה 

םייחה ךותב ,תולגה ןושל ,הלוגה תפש איה ,המצע לא תובהלתהו הבהא ררועל החוכב ןיא ןושלכ 

תורפסב שמתשמ ןומהה ...תימואל תורפסל ןוגר'זה תא ושעי רשא םימרוג ןיא םמצע םיידוהיה 

הפשה רותב ריכה תירבעה תא .(225 'ע) "ךלוהו םדקתמ הז ןינעו ןוגר'זה ןמ לאגיהל ידכ ןוגר'זה 

םייחה תעורת" עמשת הבש (תמדקתמ .א .ז) תימידק תירבע תורפס לע םלחו םעה לש תימואלה 

.(106 'ע) "םעה לש ובל ,וילא םינופ לכהש דהה היהתו וילאידיאו ויתווקת ,ויכרצ לש ,םעה ןומה לש 

תירבעה תורפסה לש תינוציקה תילילשה ותכרעה לשמל ,תומזגהל אב אוהש שי חוכוה תדעס ךותמ 

."םיתב-ילעב" לש "ףוסוליפ"לכ םעה-דחאל וסחיו (ג"סדתב ובתכנ םירבדה) ונמז לש 

ןיקריס ."ולש היטמולפידל תינכת לכ ,דתיה אל לצרהל"ש ןעוט אוה .לצרהל וסחי םג הככ 

ורמאמב תונויצו ןויצ-תבח לע הפירח תרוקב חתומ אוה וז הפקשה ךותמו ןטסילמיסכמ ינויצ היה 

תבח" תעפוה םצעב התיהש תונכפהמה תא ךירעמ וניאו (133—107 'ע) "תיתרבחה תוינויצה" 

."תינידמה תונויצהו" "ןויצ 

חותנו הפיקמ הרבסה תנתינ ובש ,ןוסלנצכ לרב תאמ לודגה אובמה עבוק המצע ינפב הכרב 

לש ןינע אלמו הפי רואת םש שי .הנושארה ותפוקתב ןיקריס לש ויתועד תוחתפתה לש קומע 

ןיקריס לש הפירחה ותוינויציזופואל וירואב דאמ םיניינעמ ."םידוהיה בוחר"ב םיעשתה תונש 

תינויצו תידוהי תיטרקומד-לאיצוס) תויתודדתסה תורוצ יתש לע .ם לש ותינכתלו "תישעמה תד"ל 

םיכשמהב הלחת ומסרפתנ םירבדה) ןיקריס לע היפדגונוממ קלח אוה הז אובמ .(תיטסילאיצוס 

תעפשה לע תומוקמ ינשב םיזמרל טרפ ,תועפשה לע רובדה תא וב דחימ רבחמה ןיא .("רבד"ב 

.םיאבה םיקרפל וז היעב ריאשה ,הארנכ .דועו יוטסלוט ,יקסב'צידרב 

תלחתהב היסורב תודהיב תירובצה הבשחמה תודלותל הבושח המורת אנה ונינפלש רפסה 

.םיכרכה ראש םדקהב ועיפויו ןתי ימ .דחוימב תונויצה תודלותלו םירשעה האמה 

ןמ טחוש .ב 

בושיה רפס 

לע םיממוש ונדמע וליאכ ,םייללכה ווורה-יעדמב וניגשיה טועימ לע םיהות ונא םימעפ 

םילכל הרזחה ונילע הליטה העידיב אלשו הנווכב אלש וליאכו ,וניתש ןהמש תורובש תותקש 

ףום-ףוסו תודהיה רקה עוצקמב הכאלמה ןמ ונלטבש רמול ןיא ,םרב .ןשי ןכותל הקיז םג םינשי 

םירושקה רקחה תועוצקמ לכב תינדקש הדובע תישענו תכלוה ,ךפהל .לאדשי-ץרא תעידיב םג 

ךשמב ונרהא המ דע םואתפ תשגרה ךותמ וליאכ — הדמה לע רתי ףא םימעפל ,ונמע תודלותב 

,תושעלו רוזחל ךרוצ ךותמו ,"השדח" תורפסל "הקיתע" תורפס ןיב דבעמ לש םידחא תורוד 

.(תכרעמה) .םייחב זיי5ק 'םורפה דועב הבתכנ הכרעהה ♦ 
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םנמא .םינורחאה תורודה תשולש-מינשב ברעמה ימכח ידי-לע ושענש םירבד ,ונחורבו וננושלב 

האורו ןאכ בשויש ימ המוד וניאו ,םשפנל םירוסמ םהישוע םלואו ,םה םייביטקייבוא עדמהו רקחה 

,דחוימ קופסב ,אופיא ,ןייצל ונילע ...ןאכ םולח האורו הימפסאב בשויש ימל הימפסאב םולח 

רוביחל ונתנווכ .התע דע ךכ-לכ שגדומ היה ונורסחש ,הז ןינב וניניעל םקומו ולוה הנהש 

דעש ,הומת הז ןיאה .*בושיה רפסל — "קילאיב דסומ" תאצוהב התע אצויה ,לודגה 

.ונידיב ןיא רמוא ינא י לארשי-ץרא תודלותל םלש ירוטסיה-יתורפס טוקלי ונידיב ןיא התע 

םיכרצו הרטמ םשלו ,םירז תורוקממ ,ןה תורז תונושלב וללה םלואו ,הז ןינעב םירובח שי ,םנמא 

.םימלש םניא וללה ףאו ,ונל םירז 

ךותמ האציש ,הז רובחל תינכתה לש ךשוממה הלוגלג לע ונל עדווי המדקהה ךותמ 

,"קילאיב דסומ" ידיל תוכזה הלגלגתנש דע ,היפרגונתאו הירוטסיהל תימלשוריה הרבחה יגוח 

שיאלו הכלהה לעבל !םכח-דימלתלו דימלתל ,תוטוידהלכ םימכחל' ,לוכל ותלעותש רפס איבהל 

םיקהל — ותילכתו רובחה תינכתבש חורה לע ג ר ו ב נ י ד .ב לש הפיה ותמדקה ךותמ .הדגאה 

הלאו םיילאירוטירטה ,םיינחורהו םייצראה ,הינפלו היתורודל לארשי-ץרא לע תודעה ןינב תא 

.םיכרכ העברא ןב תויהל רובחה דיתע יכ ונל עדונ — םלועל ץוחמש 

יגולואיכרא-ירוטסיה-יתורפס ןוקיטסמונוא :ונינע .ולוכ רובחל אוה ןושאר ונינפלש ךרכה 

םהילעש תודוסיהו ונינע .ןברוחה ירחאש תונושארה הנש םישמחו תואמ שמח לש הפוקתב 

היפרגואיגב אכלהד ארמ ,ןיילק לאומש 'פורפ לש דחוימה ואובמב בטיה ראב וראבתנ ןינבה הנבנ 

.םירזהו םיידוהיה היתורוקמב דוחיב ,לארשי-ץרא לש תירוטסיהה 

רובחה השענ ףא .הל הוושי אל חבש לכ וז תוהמו .וכרע תא תעבוק הז רובח לש ותוהמ 

:רמולכ) םייעדמ םידבועו (םיימשר :רמולכ) םימכח — םיבר וב וחרט אלא ,דיחי תעד לע אל 

ותעפוה םצע .ותומלשב רפסה ףרטצנ םלוכ תרותמו ול דחוימה עוצקמב דחא לכ ,(םיימשר םניאש 

.תידוהיה תונכוסה םעטמ דסומ י"ע אציש ,הלופכ איה החמשהו .גח תושגר ונב ררועמ הז רובח לש 

לכה .הנורחא הכלהל ,קוידל ,תומלשל :וילא תועיבתה תא םג אליממ הברמ רובחה לש הז וכרע 

דומעל ןינע היהי ךכ םושמו .םידבועה ,ךרועה ,ל"ומה ,הנווכה ,רובחה לש ויפא :ןאכ בייחמ 

.םיאבה םירפסב םהילע דיפקהל יוארה ןמשו ,לולכשל םימוגפכ ונל םיארנה ,ובש םיטרפ המכ לע 

שי ,רובחב ומשרנ אלש תומוקמ שי ,םירסחה תורוקמה םיבר :שממ םיטרפל הנווכה ןיא 
ידי-לע עבקנש חטשל ץוחמ אוה יפרגואיגה םמוקמש וא ,ןינעל אל וא ךרוצ אלל ומשרנש 

םייעבטה תונויזחה ןמ םהשו ,תיעוצקמה תרוקבה םהילע ריעת יאדוש םיטרפ ולא .ךרועה 

םייונישו םינוקתו םיאולמל קקזנ אלש הז ןיממ רובח ןיאו ,תפרוצמו הבר הכאלמב טעמכ 

םירקיע ,םיללכ םיכפוהה םה דוסי-יטרפ ,ריעהל ינוצר םהילעש םיטרפ םלואו .ותעפוה ידחא 

.ןינבה תינכתב 

.םיקייודמ הימוחתש תינכת שרוד הזכ ןינב .םירדסמה ינפל ודמעש תומילבורפה תובר ,ןכא 

ןינעב המכ יפ אוה השק ,הירוטסיה לש םיירקמ תורוקמב ןמזה תעיבקב קוידה השק םאו 

םדובח לש תירוטסיהה הפוקתה ןיאש דבלב אל ,םבור וא םיידוהיה תורוקמה ןמ םיבר .ונינפלש 

יוצמה יאול-עויס ללכ ךרד ןיאו ,ויפואב טלחהב ירוטסיה-אל םנינע ףא אלא ,קוידב העודי 

.וב ןודינה ןינעה תירוטסיה הניחבמ עודי ,עודי ונמז ןיא רוקמה םאש :םירחא םינינעל תורוקמב 

םיריאשמ הירוטסיהה ינמיס ןיא ללכ ךרדש ,הדגאו הכלה תורוקמ וננפל ןאכ .ןושלל םינמיס שי 

םימעבו לארשיב ורמתשנש ,תונורבזהו תובותכה ,תומישרהו תועידיה רצוא ,בושיה דפס * 

תישאר דע ינש-תיב זברוח ימימ וצראב ויתודלותו לארשי בושי לע תונושל ראשבו תירבעה !ושלב 
ידי-לע לארשיר'רא שובכ דע ינש-תיב זברוח ימימ :!ושאר ררב .ןויצ-תבח ימיב השדחה תובשיתהה 
תכירעב םייעדמ םידבועו םימכח רבח תופתתשהב אצוי ...ויתומוקטל בושיה :!ושאר קלח .םייברעה 

.ט"צרת םילשורי ,"ריבד" ידי-לע "קילאיב רסומ" תאצוה .ןיילק לאומש 
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בושיה רפס 

.סיקייודמ םימוחתו תולובג וב ןיא ןיידעש םייוסמ תורפס גוסמ םיבואש םהו ,קפס אלל ,רכיה םהב 

הכלה היורק םא :םיאנת ינשב אצומ האור אוה ירהו .ןיילק 'פורפ ינפל ודמע וללה תולאשה 

םש הכלהב רכזנ םאו ,שיא ותוא לש ותפוקת יפל הנמז תא םיעבוק ונא ,שיא לש ומש לע 

םא הפ ,םלואו .הז םוקמב ידוהי בושי הנתנית תעשב היהש ןמיס — התארוה םוקמ וא ,םוקמ 

העידיה תא ןיילק 'פורפה טימשה הז הרקמב ?קסופה םש הב רכזנ אלו ,תימתס הכלהה 

.רובחה םוחתב המוקמ ןיאו ,איה ינשהתיבהימימ אמש ,איה המודק אמש ששח תמחמ הבש 

קוידה" םצע .אתועירגל םגו אתוברל םג וז תידוסי החנה לע רערעל םוקמ שיש ,המוד 

םירושקה םירקמל עגונב ףא אלא דבלב קספב אל ,ךרועה תעדל ,הכלהה תא ןייצמה "רומגה 

הכלהה לש תירוטסיהה תדוקבהש ,דדמב :הז םג .רחא םוקממ ןיטולחל חכוה אל — וב 

אנת לש ומש לע תוארקנ ןהש וא ,םודק ןינע ןהב רכזנש תוכלהה תוברש אצוי ,ךכב הקסע 

,ירוטסיהה קוידה ךרעמ הברה תוחפה לכל תטעממה ,תרחואמ תרוסמב ונילא ועיגה ןהו ,ןומדק 

רשאו .ויניעב יאול טרפ אלא וניאו ,הרסומו הלבקמ וא הכלה לעב ותואל ןינע ללכ וניאש 

תוקיתע ןהש — הכלהה תודלות תניחבמ — חינהל דוסי ונל ןיא ירה ,תוימתס תוכלהל 

תוכלהה לכש חינהל דוסי ונל ןיא ,ךפהלו ,אנת לש ומשמ ונילא ועיגהש תוכלהמ ןדוסיב 

הכלהה דוסי אל ,הז ןודינבו .םודק דוסי תולעב ןהיניב ןיא םיאנת לש םמשמ ונילא ועיגהש 

ןיילק יפורפ ירהו .תאצמנ איה ובש ץבוקה אצי ונממש שרדמה-תיב אלא ,ןמזה תא עובקל וירצ 

.סודרוה ימימ ,ותעדל ,םדוסיש "לארשיד'דא ימוחת"ל סחיב המוד העדל ומצעב הטונ 

אלו תולובג קר תנייצמ וז המישרש ןיילק יפורפ רובס רפסה ףוסבש רבדה הומת ,ןכא 

םאו ,םיבושי םהב תוארל םינתונה םה ,הבש תורשעמו תומורת ינינע אקוד .בושי תומוקמ 

.דבל םידדוב תורוקמב ורכזנש תומוקמ ןידכ םניד ,םירחא תורוקממ ונל םיעודי םניא 

ישרדמ תמועל ירוטסיה דוסיכ הדגאה ישרדמ תא התוחפ הכרעה ךידעמ ןיילק יפורפ 

,םינוש םינינע תללוכ איהש ,הדגא שרדמ גשומה תא לולכל ןיא הז ןודינבש ,ינרובסו .הכלהה 

עבקש םיללכה יפל .םנמז לע םירמאמה תא דימענ םאש ,םיירוטסיה םירופסו יווה ירואת םהמ 

,םלואו .הכלהה ישרדממ התמאו הירוטסיהל םיבורקה םהמ שי ,הכלהה ירמאמ יבגל ךרועה 

םהש דמכ םלוכ םעבקלו םתס לאדשי-ץרא ישרדמכ "הבר שרדמ" םירפס תללכהש יל הארנ 

.וז העשב הריקחה בצמ יפל ,תמייוסמ תוגייתסהל איה ןינע ,יברעה שובכל םדוקש הפוקתב 

לש םהישעמ לע םירחואמ הדגא ילעב" לש םהיתודגאמ ןיילק יפורפ קיסמ המל ןבומ אלו 

לכל יכ — "הדגאה לש הכרדכ ,הבודמ הדמב םימזגומ" םהש ,"ורבעש םימיב תורודה 

םשל ידה ."ם י ר ב ד ה ת א ר ס ו מ ה ה ד ג א ה ל ע ב י מ י ב י ד ו ה י ב ו ש י" םייק היה תוחפה 

רפסי םהילעש ורבעש תורודה םתואב בושי םש םייק היהש םוקמ לש םש תעידי הקיפסה ךכ 

הנקסמה לע םג לח קפס ותוא .הבורמ הדמב תומזגומה ויתודגא תא רחואמה הדגאה לעב 

הקיפסה ךכ םשל ידה .שדוקה-יבתכמ םישיא לע הדגא לעב ימיב ידוהי בושי םייק היהש 

םוקממ היארהו .היתוערואמו תוישיא התואל רשקב שדוקה יבתכב רכזנה םוקמה םש תעידי 

הניא ,וז ןיעמ הדגא ירבדמ תאצויה הנקסמ רשאמ הב אצמנש יגולואיכרא דירשש ,דחא 

.אוה הרקמ ילוא .הללכהל היאר 

הנשמב םיערז רדסש (ו"כ 'ע) ואובמב ךרועה לש וירבד לע יל שי הזל המוד רוערע 

דיעמ — הז רובחל תודועתכ םיבר םיטסכט וחקול םהמש — ימלשוריה דומלתבו אתפסותבו 

ץראב ידוהיה בושיהש ,תוריסבו עקרקב תויולתה תווצמ ינינעב וב םיאבומה תומוקמה תומשב 

םג תורוקמה םתואב ונל שי ירהו .הזמ ףעתסמה יוכו ,ןברוחה ירחא םג ורקיעב יאלקח היה 

םשל היה ודומל רקיעו ,ךרוצל ונממ טעמ ראשנ השעמל הכלהה תניחבמש ,םישדק רדס 

.תמייק .דתיה אלש תוילאוטקא לע םולכ אלו ונממ םידמל ונא ןיאו — דיתעהו דבעה תעידי 

עורגל אב יניאו ,רפסה לש ברה יתוהמה וכרעמ אמינ אולמכ עורגל יתנווכ ןיא :בושו 
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.א .ז .א 

מיבושח יל םיארנ ,אובל דיתעל בל תמושתל העצהכ ,םיתינמש םירבד םלואו .תוערגמ וב 

ינרובסו .קחור וא ברוקו ,טסכט לש וכרע עבקנ ויפלש ,רפסבש ירקיעה רדסב םיעגונ םהש םושמ 

דמע הילעש — תרחא הדמל המרגש איה ,םתריחבו םיטסכטה ןוימ דוסיבש תאזה תויסחיהש 

ןוקיטסימונוא ןיבו יפרגואיג ןוקיטסימונוא ןיב רובחב שטשוטמה םוחתה לע — (ג"ל 'ע)ןיילק 'פודפה 

תרגסמה ןמ הערגש איה תומוקמ תומש לש תילכתל תנווכמה תינכתה אלש הארנ .ירוטסיה 

יפרגואיג רמוחב השומשו תירוטסיהה הטישה רסח ןיילק 'פודפה ןיא .תירוטסיהה תישומשה 

תקייודמ תירוטסיה הכרעה דימת רשפיא אל םיטסכטה תריחבבש יסחיה דוסיה םצע .יתורפס 

םיבושח םיטסכט המכ ונממ ריסחהו ,רפסה ךותל סנכנש המב רתומהו רשפאה תולובגב ףא 
.וסנכנ אלש 

טלמ ושמיש וירמאמ תואמשו ,רובחה לע הפוח וחורש זכרמה-ךרועל הדותה תרכה םע 

דוביעב הרורבהו הפיה ותכאלמב הבאוש 'סורפ חכשיי אל ,ויכבדנו ןינבה ינבאמ תובר תקזחהל 

םיפתתשמה לכ אלא ,הכרבל יואר דבלב אוה אלו .ימורהו ינוויה יפרגיפאה-יגולואיכראה רמוחה 

תא ףרצמו רשקמה רשקה רכינ ןיא םיבר תומוקמבש לבחו .םימושר םימכח-ידימלת ,רובחב 

.םלוכ תדובע 

םיתמ יפלכ אוה הבוח ךא — חבשל וניאש ,דחא רבד — ריכזהל יל שי ירבד ףוסבו 

באז לארשי ברה ,םילשורי ימכחמ דחא ריכזחל הבוח ,בושיה רפס עיפומש העשב .םייחו 

המחלמה תונשב בשי בערו הלוחש ,ןשיה בושיה ינבמ ליכשמ-דמלמ ,ץיבורוה שיא יולה 

תיפרגואיג הידפולקיצנא" רביחו ,תוירפסו םירפס ילב ,הקמנהו הרוצנה םילשוריב ,תומויאה 

אלו ,םינש ח"ל ןב וילחו וינעב תמש דע "יניס יאה-יצחו אידוס ,לארשי-ץראל תידותסיה 

— ולא םיאנתב דחא שיא תכאלמ — הזה רפסה .ב"אה יצח דע אלא ורפסב עיגה 
,(ג"פרת הניו ,"היתונכשו לארשי-ץרא") ולש הנושאר אטויט יפל רבחמה תומ ירחא עיפוהש 

ההות ינא ךכ לע אלו .בושיה רפס שארב רכזייש הכז אל — הזה םויה דע תפומל רפס אוה 

המכ .וב ושמתשה אלש לע אלא — וילע והתיש רבדה יואר יכ םא — ותוא וריכזה אלש 

— בושיה רפסב םמוקממ םירדענב ,אטהיר בגא ינפל יתמשרש תורוקמב תומוקמ תורשע 
םישילש ינשמ רתויש חינא םא םיזגא אלש יל הארנו .ץיבורוה ברה לש ורפסב םיתאצמ 

רשפאש ,אצוי .ץיבורוה לש ורפסב םימושר םה םג םיאצמנ בושיה רפסב םימושרה תורוקמה ןמ 

,דלהאב ומצע תימהש ןכסמ םכח ותוא לש ושפנ תא ןקתלו ושומשב הבר הדובע ךוסחל היה 

הפוקתה םוחתב םצמטצמ וניא ץיבורוה לש ורובח :בל תמושתל יתנווכ ןאכ םגו .»הדות לש 

.םיאבה תורודל הכרב וב שי דועו ,בושיה רפס לש ןושארה קלחה שדקומ הלש 

םיאנ םילכ ןכותה תא שיבלה רשא ,קילאיב-דסומ םג רדעי אנ-לא חבשהו הכרבה םעו 

.ןיעו בל יביהרמ 
.א .ז .א 

המיתסב תק1לחמ 

,ח"יה האמה עצמאב ,התעשבש ,ץישבייא ןתנוהי 'ר ןיבל ןדמע בקעי 'ר ןיבש תקולחמה 

םהיתואצותש ,תונברה לש המש לוליחלו תובבל דוריפל המרגו הפוריא תוליהק לכ תא הריעסה 

תורוקב תיתפרצה הכפהמכ .תירוטסיהה ונתורפסב םינויד המכל אשונ השמש — ,רתויב תורומח ויה 

,הערכוה אל התעשב .הפוקת תחיתפו הפוקת תמיתח ןיעמ וניתורוקב וז תקולחמ ■דתיה םימעה 

יברסנה רנויסימה תאמ "דומלתבש תומכח עבש" (ג"מרת) ול םדקש רפסב םנ ,בנא ךרדו * 
שי וב םג ,דמשה רחאל תיד"בחה ותוקידצב רובצה תעד תא ררועש ,!ייטשנטביל-זוזנשריה יבצ לאיחי 

."בושיה רפס" ילעבמ וחכשנש םייפרנואיג-םייתורפס תורוקמ 
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אל ןיידעו ,הז דצל הלאו הז דצל הלא ,םתעד לוקיש יפל ועירכה וז תירוטסיה השרפ יבתוכו 

הפקיהבו התמצעב םינואגה ינש ןיבש תושגנתהה .דבכנ אוה ומצע ןינעה .ןידה קמוע הצמתנ 

.םהל םידגנתמה ןיבו היפוסוליפב ם"במרה ידדצמ ןיבש לודגה סומלופה תא הריכזמ 

לעב ,ורודב רתויב םימסרופמה םינברה דחא היהש םע ,ץישבייא ןתנוהי 'רש ,קספ ץרג 

העונתה ירחא םיטונה ןמ היה ,םימש תאריבו הכלהב םירפסה ראשו ''שבד תורעי" ,"יתלפו יתרכ"ה 

םירבעה הלכשהה ירפוס ."הדנה יבצה" םש תא בתכ ןתנש תועימקבו ,העתמו העות ,תיאתבשה 

ירבד היטהלבו הב םיקודאהו הלבקה דגנ בתכש ,ןדמע בקעי 'ד לש ותלועפ תא סנ לע ומירה 

לש היפרגויבוטואה הנושארב הספדנ "ףסאמה"ב .קהבומ תירוטסיה תרוקב שוחב םיפידה סומלופ 

שיאה רקי תראפת תא רפסי רודל רוד" :הרבחמ תא ולליה םיכרועהו ,"רפס תליגמ" םשב ןדמע 

ךפהמ היה אוה ףא .תקולחמה ןינעב תורגאו תודועת "רהשה"ב םסרפ ןיקסנלומס .רכו "לודגה 

םיאתבשה ,םילבוקמה תודלות" ורפסב ץישבייא תא עישרה אנהכ דוד םג .המע לש ותוכזב 

םינפ הבורמו ףעוסמ רוריב ירחאו ,וז היעבל םעפ דוע רזוח *ונינפלש רפסה רבחמ ."םידיסחהו 

.ץישבייא ןתנוהי 'ר לש ותוכזל ףכה תא עירכמ אוה 

תועימקב ןד וניא ףיקמה ורפס .תקולחמה ןינעב ןהכ .ירמיטרומ שדיח םישודיח ינש 

"ץרמנ רוציקב אלא ,תיאתבשה תכל ותוכיישל תודעה רקיע ןהש ,הלבקב ןבתוכ לש ויתועדבו 

עווגל המת תיאתבשה העונתה .הנאות אלא תועימקה לע תקולחמה לכ התיה אל רבחמה תעדל 

םיצוענ תקולחמה ישרש .רקיעו ללכ תובבלה תא ררועל ידכ היה אל הדגנ המחלמבו ,הפוקת התואב 

תוליהקה שלשבש ילכלכהו ילאיצוסה בצמבו ובירי תא ןדמע תאנשב 

אסכש ינפמ ,ולובג גיסמ וביריש ,רבס ןדמע .("ו"הא") קיבסנאוו גרובמאה ,הנוטלא :תודחואמה 

אסכ לע ,"יבצ םכח" ,ויבא שרוי תא אנש ןכ לע ."ויתובא תלחנ" אוה תוליהקה שלשב תונברה 

— בירה עלגתנשמו ,ןודמו ביר שיא והשע רעוסה וגזמ .ויבא תמקנ תא ונממ םוקנל שקבו תונברה 

דמעמ ןיב המחלמל הכפהנ תועימקה לע תקולחמהו ,םידגנתמ םיילכלכו םייתרבח תוחוכ וב וזחאנ 

ןקתל ושקבש ,םהיתויוכזב םיחפוקמה םינומהה ןיבו ,ןהיגיהנמו תורכזנה תוליהקה יסנרפ ,םירישעה 

םירצונה גרובמאה ינומה םג ומחלנ ובש ,ןמז ותואב הצרפ לארשי תוליהקב וז המחלמ .םבצמ תא 

,ץישבייא לש ונימיל ודמע "םינותחתה תודמעמה" .זזישפחה ריעה לש טאניסה דגנ םהיתויוכז לע 

תישיא המחלמ הדוסיבו הרקיעב ,אופיא "דתיה תיתדה תקולחמה .ןדמעל ומחל "םינוילעה" וליאו 

ותיטנ ללגב אל ,ותנוהכמ ץישבייא תא חידהל ושקב הליהקה יסנרפ .החוורו הררש לע תילאיצוסו 

הבירמב .םיברב הציפהו הב לגד אוהש ,"םינומהה לש היגולואידיא"ל וששחש ינפמ אלא תואתבשל 

"דדמה לע רתיו העדל וב ושמתשהש ,םרחה לש וחוכ עקפוה .םינברה לש םניחו םדובכ ורס וז 

תודהיה תא הפוריאב שדחה ןמזה אצמ ךכ .ריעצה רודה יניעב הלספנ הנשיה תינחורה הגהנהה 

םיברו ,ורקפתנ וא ורמתשנו תוליהקה ןמ םיבר ושרפ ןכ לע .העור ילב ןאצכ הצופנו תשאוימ 

רבשמ תעש .םיליכשמה ןמ םהל םימודכו רדנלדירפב ,ןוסלדנמב םואצמו םישדח םיגיהנמ םהל ושקב 

.החאתנ אל בוש שדחל ןשיה ןיב ערקהו ,תודהיל האב 

רוטיזיבקניאה" אוה ,ןדמע בקעי 'ר לש ונקויד רואיתל שדקומ רפסה לש לודגה וקלח 

,"הרוחש הרמ"ל ןותנ ,שפנבו ףוגב הלוח היה ןדמעש ,שיגדמ רבחמה ."תואתבשה ינינע לכל לודגה 

 * Jacob Emden. A Man of Controversy by Mortimer J. Cohn Ph. D
 Philadelphia, The Dropsie College for Hebrew and Cognate Learning, 1937.
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ותאנשו ,ותונגרנ ןאכמ .היוחד ,השובכ הבהאב ןדוסיש ,תוינימ תוערפה לשב :וחור תא הרבעש 

דגנ ומחלב .תודספנה ויתונוכתו ויתולקת לכ תא — םיער תוחוכ תסנכ האר תואתבשב .הרוטנה 

ויתוקושת תוינלוח דגנ ,זרפנה ינימה ונוימד דגנ םחלנ ,תתחשומה תכה שאר ויניעב היהש ,ובירי 

.וחודב ךרובמ שיאו המכחבו הרותב לודג ,בל ןואג ןתנוהי 'ר היה רבד לש ותמאל יכ .ויתויצרו 

רומוה םע בל-בחורו תעד-בחור .ומתוח ויה תמאו דסח ,ויתוכילה לכ לע התיה היורש תוליצא וזיא 

,בשיש םוקמ לכב וילא ורהנ םידימלת ינומה-ינומה .תוירבה תא וילא וכשמ תמאב לודג גיהנמ לש 

ויה ויתונורשכ .םעה-ביבח — תוירבל חונו תוירבה םע ברועמ היה אוה .הנוטלאלו ץאמל ,גארפל 

ןדמע לש ונקויד תא םידימעמה רפסה יקרפ .השרדב ,רובידב וחוכ היה לודג דוחיב ,םינייוצמ 

,התוקבאתהב ,שפנב בר תולכתסה חוכ םהב רכינ .רתויב םיקתרמה ןמ םה ץישבייא לש הז לומ 

.היתונולשכבו היתונוחצנב 

.רבחמה תורבסהב בר ןינע ואצמי םביטו םיקלוחה תודלותבו תקולחמה ןינעב םיאיקבה ףא 

לע ןדמע לש וירבדש ,יאדו .ובש תונמאה תדמכ המלש הניא רוריבבש תמאה תדמש ,המוד ךא 

תולפוטו ונימ וניאשב ןימ תובברעמ ,םיתעל תוכחוגמ ויתונעט ,רתויב םיזרפומ םה ודגנתמ תונימ 

שותיש ,ףורט בלו ינלוח ןוימד ידלי קר ןהש וא ,דוסי תוללושמ ןהש ,רמול השק ךא .לבה-תוימשאה 

ומצע ייוקל לע וימי לכ עירתהש ,שפנ זע חיכומו היה תרעוס חור לעב םנמא .וב רקנמ תותיחנה 

.גורטיקה תאס תא שדג םיתעלו תקדקודמ הדפקה םידחא לעו ומצע לע דיפקה ,םירחא ייוקל לעו 

הנאות ול שקבש ,טילחהל רשפא יא — תועימקבש תערכמה תודעה התדבתנ אלש ןמז לכ םרב 

ןמ תחאב אצמש זמרב זחאנ רבחמה .וריעב תונברה אסכ תא ספתש ימל האנש ךותמ דבלב 

ןדמע .ןילופבש תויחרזמה דפסה ירעמ תחאב םג אולו ,תונבר אסכל הואתנ ןדמעש ,תודגאה 

ףיסוהל שקב אלשו ,"ד"בא ינשע אלש ךורב" :הכרבה תא תובר םימעפ רמאש ,חיטבהו רזח ומצע 

המכ הליגש ,רבחמל ארוקה קיזחמ הבר הבוט .ןדמע תליהק תא בזעש רחאל תונברב שמשלו 

תירקיעה ותחנה םע םילשהל אוה ששוח ךא ,ןמא ןורשכב תולגנה תא תוצרהל חילצהו תורתסנ 

ןוחתפו הנאות אלא היה אל תיאתבשה הלבקהו תועימקה ןינעב תקולחמה םצע לכש ,רפסה לש 

.תירקיעה המחלמה החקלתנ םיעלקה ירוחאמו ,הפ 

וב םיאבומ .היקרפ תשולש לע תקולחמב ןדה ,רפסה ךשמהב האירקה םע רבגתמ הז ששח 

ףא !תויודעה תיבגב תוצרפה רתויב תורכינ ןאכ .םיעישרמהו םיכזמה ירבד םע םיקלוחה ירבד 

תמאבה ? דבלב םיישיאה ויאנוש ן'ישבייא דגנ ואציש ,םינברה ויה םנמאה .םוקמ לכב תקייודמ הניא 

םיסנרפה ידי לע תרשואמו תשרופמ תודע ןהילע האב ןהו ,ץאממ וחלשנש ,תועימקה ופיידזנ 

לכ לע דבוכמה ברה ,"עשוהי ינפ"ה לש ץישבייא לש וסחימ רבחמה םלעתמ עודמ י םיניידהו 

םניאש ,םיכחוגמ תוברברתה ירבד הל הבושתכ לבקו "הנורחא הארתה" תרגא ול חלשש ,תוליהקה 

הניאש יאדו ,הב םידושחה וא םיאתבשב םיעודיה ,םילבוקמ לש םתודע ז םבתוכל דובכ םיפיסומ 

תודלותל" :ןבאלאב לש ורפס םג האר) התע עודי ףא .תועימקה בתוכ לע תוכז דמלל הלוכי 

תא ,רבחמה יניעב תערכמ ותעדש ,תוצראה 'ד דעו קספ תובסמ וליאב ("תיטסיקנארפה העונתה 

רבחמה זןוטנא לראק רמומה לש ותודע לע ךומסל רשפא םולכ :דועו ,תוכזל ץישבייא לש וניד 

ףאו ,תונוטלשה ינפל וקידצהל ידכ ,ץישבייא ובר יפמ ,בתכש ,ורפסמ תויאר המכ איבמ 

.דנהו .תילאוטקא תובישח לכ הל התיה אלו הססג אוהה ןמזב תיאתבשה העונתהש ,ותעד לע ךמוס 
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,םירבוס שי ,ןמז ותואב תוליהק המכב הקזח תיאתבש הסיסת התיהש ,םישדחה םירקחמה ןמ עודי 

תודחא םינש .םיאתבשל זכרמ ,ץישבייא ינב לש םהירוגמ ריע ,ןדזרד התיה הפוריא ברעמבש 

שי ןכ ומכ .תיטסיקנארפה העונתב הרועיכ ארומ לכב תואתבשה התלגתנ תקולחמה ץורפ ירחא 

תא חתנל ךרוצ שי רקיעבו ,התנווכ תאו אנליומ ןואגה לש ותרגא תתמא תא תוריהז רתיב ררבל 

השרפ לע ןוזפחב• רבוע רבחמה .הריפכ ירבד וידגנתמ ואצמ םהבש ,הלבקב ץישבייא יבתכ 

ירשת ,יג 'בוח ,ז"ט הנש ,"רפס תירק") רפסה לע ורמאמב דמע םולש םושרג .וז הבושח 

ןוכנ ילוא" .אמלעב ןירוטנק ויה אל ןדמע תונעטש ,שיגדהו רבחמה תויועטמ המכ לע (ש"ת 

וניאש ,איה רבחמה תטיש לכ לש הלודגה התועט לבא ,אפורל ןינע םג אוה הזה ןואגהש 

לש תורפסה לכב ןתמגודכ ןיא ,ץישבייא בתכש ,תועימקה ."דבלב אפורל ןינע אלא וב האור 

וז העונתב ןיחבהל שיש אלא .תואתבשה ירחא הטנ יכ ,םידיעמ הלבקב וירפסו ,תישעמה הלבקה 

תרקפומה ,לוע לכ תקרופה תואתבשה תא קד ויניע דגנל האר ןדמע בקעי 'רו ,םימרז המכ 

.וביר-שיא לע דקפ היאטח לכ תאו ,הצורפהו 

אב תרוקבבו ןויעב רפסה תא ארוקהש ,רוציקב רמול רשפא םינינעה יטרפב סנכהל ילב 

ןויער תבוטל תינלוח תוינוציקב תמאב םחלנ ,"יאנקה ןב יאנקה" ,ןדמע בקעי 'רש ,העד ללכל 

ויזב ריאמה ,ישיא םסקב ןנוחמה ,העפשהה בר ,חונהו ןותמה ,ץישבייא ןתנוהי 'ר וליאו ,קדוצ 

תודהי לש הדספה .לארשי תיבב הלודג הקילד ליטהל ידכ הב היהש ,"הדז שא" ירחא העתנ ,ןחבו 

תונברה תא הצמשל םינברה ונתנ" וז תקולחמבש ינפמ קר אלו .םינפ לכ לע לודג היה תרוסמה 

(ץרג) "רודה ינב יניעב הליפשהלו הינפ רוא ליפהל תינברה תודהיה תחת הריתח םמצעב ורתחו 

,םירז הדשב תוערל ללכב ואצי ,תונברה לש הנולקב וארש ,םיבזכואמה ןמ םיברש ינפמ אלא 

םחולה ,בלה יולג ,ןדמע .השק תוקבאה ינפל הדמעוהש ןמזב אקוד ופפורתנ תודהיה תוישאו 

הנובתה רואל תאצלו הלבקה לש הלועמ ץלחהל השקבש ,תודהיה לש החוכ אב אוה ,זעונה 

לש םימיה ירבד ירפסב .רוביצה תוכילה ןוקיתל םחלנ וימי לכ .תוליהקה לש םייחה ירדסב הרומתהו 

שי"ו ,"הלא לע הלאמ דומלל ונימי ירבדל םיעגונ םה יכ" תבשב וליפא אורקל ריתה םלועה תומוא 

."םירשו םיכלמ לצא תולדתשה ןינעב דוהיב ,ונל םיכרצנה םלועה יקסעב הנובתו הצע םהמ דומלל 

הלע חור-זועב .תקהבומ תודע אוה "םירפס תחפטמ" רהוזה דגנ ורפסו ,ןנוח ףירה תרוקב שוחב 

תא םיברב םסרפל ,עודיכ ,זיעה אלש ,הלבקה תרוקבב ומדוק ,אנידומ הירא הדוהי 'ר לע הברהב 

.הלבקה דגנ ("םהונ ירא") ורוביח 

תודמעמה ןיב המחלמ אלא םצעב התיה אל תקולחמהש ,רבחמה לש ינשה ושודיח ףאש ,המוד 

אל רבחמה .תומילשכ תעדה תא חינהל לוכי וניא ,ובש "הרגמה" לכ םע ,תשלושמה הליהקבש 

םיסנרפ ומחלנ אל וז תקולחמבש ,ררבוה אל .ותחנה תתמאל תוקיפסמ תויאר איבהל חילצה 

לש המויסב םג .םמצע ןיבל םניב "םינוילעה תודמעמה" רוציקב ,םירישעב םירישע ,םיסנרפב 

ישאר ןמזה לכ ךשמב ואצמנ ויכמות ןיבו ,דבלב םיסמה ימלשמ קר ץישבייאב ורחב תקולחמה 

לע ףא ,ילכלכו יתרבח עקר לע תושגנתה ןאכ .רתיהש ,חכוה אל .תוליהקבש םירישעה םיסנרפה 

ררגנ הדמח ןמ רתי .םילבוקמלו הלבקל ןומהה לש ותקיז לע החטבב טעמכ רבדל רשפאש יפ 

.שדחל ןוצרה ידחא רבחמה 

הרקמ התיה אל רודה ילודג לכ תאו לארשיב תובר תוליהק התדעסב הפחסש ,וז תקולחמ 
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י5אוסע םירפא 

ינשש ,המוד .דבלב תשלושמה הליהקב תודמעמ תמחלמ וא תישיא תושגנתה אל ףא ,אמלעב 

.תילרוג העיגפ הזב הז ועגפ ,םעבו שפנב תישארב-תוחוכ ,תודהיב םימרז 

הירוטסיהה התצר וליאכ .הלאשה תא בשייל ידכ וב היה אלו ףוטה היה תקולחמה רמג 

הניעב היעבה הדמע ךכ .ןתוא החוד אלא תויעב תרתופ איה ןיא בורה לעש ,םעפה םג ונדמלל 

ולטרעתנ .הנורתפ לעו הילע םשפנ ורסמ אל בושו ופיע םיביריה תונהמ ,הצקוע לטינש אלא 

שפנב חתפנ תקולחמה תחתירב תוחוכה תקירפ םעו םמות דע תיחישמה העונתה לש ןירותסמה 

.ןללכב הנומאהו תויחישמה תוכלהמ תעדה תחסהל חתפ 

,ירודכו ץאמ תוליהק .דיחא ןיידע היה ידוהיה םלועה .הבחר תירוטסיה המקר הווהמ רפסה 

תעמשנ התיה תוצראה 'ד דעו לש ותעד .םיצימא םירשקב ודמע ןודנולו גארפ ,הנוטלאו אקארק 

הנורחאה העשב ,ותעיקש ויז לעו ונסח לע ,הז ידוהי םלוע ראתמ רבחמה .תויזנכשאה תולהקה לכב 

קתרמ רפס וניתודלותמ השרפ לע בתכנ אל רבכ הז .הבר ארוקה תוחיתמ .ותוררופתה ינפלש 

רבחמה ישודיח תא טילבהו רקחמה תואצות תא רפסל אובמב םכיס ןילטייצ .ז .ש 'פורפה .ךכ לכ 

.תויעבה חותינב תדחוימה וכרד תאו 

ילאומש םירפא 
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תומישר 

רעבה ןחלופ לע 
ברעממ 'לאמשמו ןימימ ,םיעירמ לכה .םימולעו תורגב ינינע לע יבלב םישק םירוהרה 

לש וזורכ לע יכ ,שח וניא שיאו !רעונל לכה !רעונל לדוג ובה — דחא לוקב ,חרזממו 

דחא יכ ,רתויו רתוי ריוחתמ ,םינפ-לכ-לע ,יל .םיעייסמ םה ויתומיזמלו םירזוח םה ןטשה 

יאדו .רעונה ןחלופ אוה ,ןוחצנה תרחמל ולטבל לטומ אהי תושונאה לע רשא ,בזכה ינחלופמ 

היתוחרא ,היתויוכז תחא לכלו ,ןה םייח תובכש תוריעצו הנקיז .תישארב ירדס םינשמ ןיא 

תעינכ ,ינשה לע דחאה ןורתי לש המסיס אוה הפ לכ לע םויכ אשינש הז לבא .הידיקפתו 

הרודהה זירפ ירעשב םימדה תכיפש .וז תולטבתהלו הז ןורתיל ןאכ ןווכמהו .ינשה ינפב דחאה 

םירוכעה םהיתושגר בצק ןסרתש חור ןיאו !םילולעת לשממ לש ותכאלמ איה הימי בורב 

םירוענ-ינב לש אמוסה םחוכב ינילוסומו רלטיה לש םחוכ .םילפאה םהירצי שובכתש תעד ןיאו 

יצובק ףוג לש ובל :םירמוא םה .םמע קדצהו .תוריחב םיסאומ םיריעצה :םירמוא םה .הלא 

.םירעוסהו םימודאה םהיקיפא לא ותוא החנמה היוטנה דיל וניעו לעממ הדוקפל םימי לוע 

םימי-בער לש תפדועה ותוכז לע םידסוימ תיצאנה הנידמה תרות לש הירקיע לכ .םמע קדצהו 

הניד רזג ךתוח דבלב הנקז .איה םישישק תוברת תישיא תוריח לש תוברת .םימי-עבש לע 
 T

ליגמ הלעמלש המ לכ — ,הכרעהו דומיא ילב ,ןאכ ערפמל החנה .התוליטב לע דיעמו הבוחל 

לש היפוסוליפה .הבברמ לוגד ,אוה ץרענ דבלב ושודיח ףקותב שדחה .אוה לוספ םייוסמ 

.תירברב איה ךכ םושמ .הווה לש היפוסוליפ איה םיצאנ 

הער חורכ טשפתנ הכותמ .הינמרג לש הממוש ץרא תרבכ ותדיל םוקמ הז אמט ןחלופ 

— תחאה ותוחילש ריעצה" :םהירחא ונינע ונאו ,וארקש םה ,ורוהש םה .םלועה תוחור לכב 

םירפצ" לבא ."הפורטסטק ידכ דע ריעצ תויהל בייח ריעצ אוהש ימ .החונמ דירחמ ןואש םיקהל 

םילילחדכ תוחרק ויה רבכ השעמ ייחל ודרישכו .ןהיתוצונ הרהמ דע ורישה וללה "תודדונ 

,םמותשמו להבנ דמוע התא הנהו .דבלב תופרוטה ןהינרפצ לע קר ורמשו ,ףועמו ףנכ ילוטנ 

םילח םניא דציכ .םיחקפ לש םניע היומס המו םינובנ לש םתעד תלבלובמ המ ךתוארב 

ףסא דשא האנו בוט ,שודק לכ תלכואה ברחה איה איה םהיפבש רעונה תוממור יכ ,םישיגרמו 

.םינודז ןוטלש אוה דעונ ןוטלש .דחי תוכורכ תומילאו תומלע ?םינש תובבר הז ודי לע םדאה 

ןיא .םמצע םידימלתה ידיב ןותנ ןידהשכ ,רפסה יתבב םיטפשמה םירזכא המ עדוי ךנחמ לכ 

.םנידב םימחר 

ילככ םתוא גיצמ התאו ,הבישה תרדה ,תורודה דוה םהמ לוט ?והמ רסומ ?יהמ תוברת 

םיפצוחמ ,םירקפומ להק תושונאה תא השוע התאו "ןקז ינפ תרדהו" תווצמ םדא בלמ ר1קע .קיר 

לע בלה אג המ ינפמ ? תוקיתע לא לגר םילוע ונא המ םושמ .םיפרוט םיבאז רדע ,םינפ-יזעו 

.ינפל רצונש המל ינא ךשמה .יתרצונ ושכע אל — ןאכ הרכה ?ויהש םירבד לש תורתסנ יזנג 

לומ הלפש ךרבב הדימע דחא דצמ .םלועה ינפב תוינש לש הדימע םעמשמ הינינקו תוברת 
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.ותונבל הווצמ ינאש דיתעה ינפב תוירחאו הדרח ינש דצמ .םלועה ריואל ינאיבהש רבעה 

,שולת ,ימתס םינתיא-חוכ ,יארפ ,ימהב אלא וניא דבלב הווהה .דיתעל תוירחא ןיא רבע ילב 

הגה דיל םובישוהש םימולעו .הלכתו ץק ילב םיאבו םילגלגתמה עבטה תוחוכ ראשכ ללותשמ 

םימולע .תומה-ךאלמ לש וחילש ,בלה ער הווה ותוא ,ןמזה לש יאדמשא ותוא םה םה םייחה 

התוקיתממ םהב ןיא ,המילכו השוב םג םהב ןיא ,רבע-ימי לש םאשמ דבוכמ דוע םהב ןיאש 

רחאלש הייוניעו בלבש-הנומאה תואלתמ םהב ןיא ,תוקיפסה תנדעמ םהב ןיא ,הטרחה לש 

.תוקיפסה 

ישעמ ירחא תונזל תובאה תא התפמהו ויתובא יכרד טימשהל ריעצה לע רזוגה םלוע 

אוה אוה ,םימיה-יעבש תובלב םג זחאש ,הנקזל זובה .והובו והותל רוזחל חרכומ ,םהינב 

.םהיתורעשב הקרזש הבישב םויכ םישייבתמ ,דשא וא רבגש ,וז השובב רבדה חתופ .ונירכועב 

ונימיב ןחלופה םא ,המית המו .תוביקדמה םהיניש ןיב תושקשקמה בזכו לבה תורמאב םייסמו 

לש ןוטלש .םידוהיב תוערפלו המחלמל םיארוקו ימור תוצוחב םיכלהמה םסישאפה יחחרפ םתוא םה 

— ךובישיש םהו 1 םתוא הנעמה ימ ןילופ ידוהי לש םהיפ ולאשו ואצ .םימיא לש ןוטלש אוה רעונ 

.םימי ילוע םירענ לש תורוהטהו תוכרה םידיה 

וחמישו היהיש הפב ושפנ עשעשל ,היהש המ לע רומשל ותלוגס תא םדאה ןמ לוט 

ןחלופ אוה רעונ ןחלופו .םולכ אלו רעי-ריזח ןיבו וניב ןיאו ושכעה לש ויתולובגב 

.הזה םיתפש ה -אמט ושכעה 

!ושכעל ץק ,אהת ונתמסיס !רעונל לכה — םיקעוצה תויפל רפע 

.דיתעל ונבל ,רבעל ונא 

חמצ .ש 

ו טוע מ ב בויטה 

(תדוקבה רדגב) 

א 

,תרוקסהו תדוקבה :םישדח םירפס לע התבוגת ךרדב תורפסב תוגוהנה תורמה יתש לע 

ךרד רידגמ 'וב ךרוצה תא קמנמו הז שודה ססבמה רפוסה .יתרושבה :תישילש הדמ התע הפסונ 

םא — ,םירחא לע עידוהל רקיעב ודיקפתש ,רקבמה" :רקוסה וא רקבמה לש ותוהמ תא בגא 

.ןויע הכירצ וז החנה ."ותכאלמל לוספ ,הדילמ וב העובט תובדנתהה תדמ ןיא 

התליטנו התבדנל תמדוק התאנה הידוה םתס ירהש ,הדות ןברק אל .ןברק השוריפ תובדנתה 

תבוטל אל ,רבתסמ ? ימ תבוטל .םירחא תבוטל ולש לע רותיו ,החנמ ןברק אלא ,התניתנ לע תפדוע 

ברקל ידכ ,ללכה תבוטל אוה ולמע לכ אלא .הז תא הז םיסכרפמ םירפוס :ורמאי אלש ,רבחמה 

,ומצע תא וב עילבמ אוהש דע רקובמב לפטל רקבמ לש וכרדו ליאוהו .רובצה בל לא רפסה תא 

רקבמה .דיבסמב חיגשמ וניאו רבסהה תא ןוצרב לבקמ ,הזמ ותעד חיסמו הז תא להקה האור 

."ורמש יתרותו ובזע יתוא יאולה" :בל בוטמ ךייחמו ,הנומאב והשועו ודיקפת תא עדוי אוה חקפש 

ונאש םימעפ רתויב ונל םירקיה םידפסה תאירק תא" .לכה אורקל לוכי רקבמה ןיא ,יאדו 

.154 ימע /י דרכ "םינזאמ" ,"רפפ תרושב" ,י א 5 פ * 
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!י* "וטועימב בוטה" 

,רקבמ תניחבב אלו ארוק תניחבב הב אוה בייח וז האירק ."םיחונ 'האירק יאנת, ןיאב ,םיחוד 

ןיאו ,ורקבמ רפס לכל" .וקלח תא ןתונ דחא לכו ,ךכב םתונמואש םירחא םירפוס םג שי ירהש 

,רפסה הארמל ררועתמה לק ןוצר ,ינוציח ןוצר ןיב ןיחבהל שי ןאכו ."דבלב ןוצרה חוכב תאז תושעל 

קהבומ ןמיס ,החלצה יצח ןיעמ והירה הז קשח םצע .האירקה רחאל ררועתמה ימינפ ןוצר ןיבו 

בטומ ,תישיא וא תיתורפס ,הבוח תמחמ אוה ןוצרהש םוקמב וליאו .ותוחילש השע רפסהש אוה 

תממוקתמה — וא ,הבוטה חורה ,תובהלתהה ןיא םא ,ליצי אל ןורשכה םג" .ודי תא ךושמיש 

."דגנכ וא דעב האלמה תוררועתהה ןיא םא !זועב 

וא תירובצ וא תיתורפס ,"הבוח יולמ" :תינוציח תילכתב הזיחא ,דל תשקבמ וז הסיפת 

םרוגב תישפנה הפיחדה* תא הפילחמו ךרועה ימוחתב רקבמה ימוחת תא תבברעמו ,תחאכ ןהיתש 

ולא םיגשומ לש םפוריצ ךותמ .תובדנתה ,הכאלמ ,לוספ ,דיקפת :םיחנומה םה ןאכמ .ידובצה 

שמשל וילע תלטומ הבוח אלא ,ומצעל הידב וניא רקבמהש ,אנקסמה הילאמ הלוע םהב אצויכו 

."דגנכ וא דעב האלמה תוררועתהה" ךותמ רוסאל וא ריתהלו להקב םביט עידוהל ,םירחא 

התוא תוכפוהו ימינפה המעט תא תרוקבה ןמ תולטונ "דגנכ וא דעב" :ולא תוניחב יתש 

תוריציל אלו ,תוגלפמ יבירלו תותכ יכוסכסל תופי ןהש תודמ ,המכסה וא סומלופ לש ןינעל 

וז תועגונ ןהיתש .תיתורפס הריצי ללכב איה ףא המשל היוארה תרוקבה .תויתונמא תויתורפס 

אוה רפסמה לש ודיקפתש םשכו .וזל וז תודבעתשמ ןניא ןכ יפ לע ףא ,וז לע וז תולעופו וזב 

אוה רקבמה לש ודיקפת ךכ ,אוה וידובג תא האור אוה דציכ רמולכ ,ומצע לע עידוהל רקיעב 

ורופס תאו רפסמה תא ונייה ,אוה וירובג תא האור אוה דציכ רמולכ ,ומצע לע עידוהל רקיעב 

עיבמ הזו ינוציחה םלועה וב ףקתשמש ימינפה ומלוע תא עיבמ הז .וב תושועה תושפנה תאו 

ליחתמ הזש אלא ,םינווכתמ דחא רבדל םהינש .ימינפה םלועה וב ףקתשמש ינוציחה םלועה תא 

םתבוח אלא דגנכ וא דעב תויהל םתילכת ןיא הז ןכ הזכ .הזמ הצקמ ליחתמ הזו הזמ הצקמ 

.םיאור םהש ךרדכו םיאור םהש תא ראתל איה 

ב 

,יאשח ,ישילש ףתוש םהל שי ,הז לע הז םיעיפשמו הזב הז םיכורכה הלאה םירצויה ינש 

ךותמ .תעדמ אלש תעמשנ ותעדו ,לעופ םג אוה לעפנכ הארנה הז ףתוש .להקה אוהו ,םישארה-בר 

,םמצע לע רומשל אלא םירחא לע עידוהל ידכ אל לבא ,תובדנתהל םירצויה ףא םיקוקז ךכ 

ינוציחה ןברקה ןמ המכ יפ לודגה ,ןברק איה ףא השוריפ וז תובדנתה .ימינפה םלוקל עמש,דל 

בהוא להק םתס .ומצעל שחכתמ אוה ןאכו ומצע תא החוד אוה ןאכש ,רבחמה יפלכ רקבמה לש 

ויניעב בוטל בוט ורמאיש ,הפל ול ויהיש שקבמ תויפה-בר םלאה .והושמשיש הואתמ ,ומצע תא 

םא הזרכהב ,ןיעב םנשיש םירפסה לע תעד-תוחב קפתסמ וניא וז הבהא םשל .ויניעב ערל ערו 

,וחוכ תא עדוי להקה .וחור יפל הליחתכלמ ובתכיש ונוצר אלא ,וחור יפל םיער וא םה םיבוט 

םירקבמב וליפא םימעפו ,ותוחילש השוע אוה לכבו ,וז ותרטמ תגשה םשל ול שי םיכרד הברהו 

תא הבנגב םינכמ והירהו ,ןטבמו הדילמ רובצ יחילשכ םתוא האור אוהש ,םמצע םירבחמבו 

םדובכל עירמו תודועס םהל ךרוע ,תוקלח םהילא רבדמ ,םהיפב ומעט תא ןתונ ,םבל ךותל ויתועד 

.דיחיה לע םיברה תא ףידעי אל המל ,ומצע לע ורבח תא םדא ףידעמש ןויכ .ומרחב םיספתנ םהו 

םא :ומצע תא לאוש וניא בושו ,ותעד לע םדאה תא ריבעמה אוה םסק-שחל םיברה ןחלופ 

?ןינמ םיבר — ןיא דיחי 
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,ךכל הפצמ וניא הזו ,יבמופב הז לש ותעד תוחל הפצמ הזש ,רקבמה ירהכ רפסמה ירה אל 

להקה ןיאש רובס אוהש םושמ ,ךכל הז הפצמ המלו .תרוקבל תרוקב בותכל הרמה ןמ וז ןיאש 

הפקשהה ןמ אוה ףא עבונ הז ךווית-השעמ .להקה ןיבו וניב ךוותמל קוקז אוהו הכלהב וניבמ 

םימעפ .תרוקס שיו תרוקב שי ,תמא .המצעל הריצי אלו איה תרש ילכ תרוקבהש ,תיעטומה 

דחא םדאו ליאוהו .עידומכ אלא וניא רקיעבו ,האירק בגא תורעהב ,ןינעה תאצרהב רקבמה קפתסמ 

ןאכמו .רפסל תווצ אלא תרוקבה ןיאש העדה הדלונו םימוחתה ובברעתנ תוכאלמ יתשב קסוע 

םייח םס הליחתמ .רתיהש םוסרפה תנוכמ לבא .םוסרפ הנוכמה םיאלפה-בר רישכמל תחא העיספ 

.תומ םסל הרהמב הכפהנ 

העפשהה תורונצ םיכשמנ םהידי לעש יפל ,םוסרפהו הצפהה איה הרשכ הרמ הרואכל 

.םינזא הברהל אלא תחא ןזואל אלו ,תעמוש ןזואל קוקז רבדמה הפה .םיקחרמל םיעיגמו םיינחורה 

םינזאה ועמשי אל אמש שוחל שי ימינפה ולוקל רפוסה עמשי םא .הנכסה רוקמ אוה ןאכו 

אעמק אעמק ,ומצעל לגסמ אוה ךכ ךותמו ,םיברה לוקל ןזוא תוטהל ותוא ררועמ הז ששח .תוברה 

,קוזיח ינימ לכב הקזחמו להקה תעד לע דקוש ,וחור תאו רובצה םעט תא ,תעדמ אלש בורה לעו 

,דוצמ ךליאו ןאכמ .ולשכ ול תיארנ איה ףוס ףוסש דע ,םייחה ןמו הרותה ןמ תויאר הל איבמ 

להקה תעד ןיב קוליח םוש דוע ןיאש יפל ,ומצעל ןמאנ אוה הזב ירהש ,םירחאל ןמאנ תויהל וילע 

:רדסה אוה ךכו .הריציה ךילהתב ול תומדוק ןהש ,הפה ןמ תופידע םינזאהש אצמנ .דיחיה תעדל 

וריצ לע בבוס לגלגהש ןויכו .הלילח רזוחו ,םהינזאל ויפמו ,דיחיה לש ויפל םיברה לש םהינזאמ 

.רחואמה תא םימידקמו תוירבה םיעוט ,תופילח םידרויו םילוע ויבלשו 

ןיאו םיכוותמה ןמ ,לוכיבכ ,אוה רוטפ וישכעמ :רחא דצמ חויד הב ךורכ וז העד תודחא 

,םימשה תב ,תינחורה האנהה וז ,הלהתה םצעב הכורכה האנהה דבלמש ,םיללהמל אלא קוקז אוה 

הברמו םיארוק הברמ איהש ,הדצב הרכש ןתמ ירה ,הירחא םיטוהלו הב םיפוטש םורמ ינכוש ףאש 

אל ,תרוקב אל ,השדח האצמא האיצמה םוסרפה תנוכמ .הגאד תטעממו םיסכנ הברמ ,העפשה 

ןמ אל הב ןיאש ,תחא לגר לע ,הפוטח הביתכ ןימ ,תחובש אלא ,המשל תרושב אל ףאו תדוקס 

דומעב ,ןוילג ותואבו ."!הלהת הימוד ךל" :הב ףוצר דחא ןומזפ אלא ,המגמה ןמ אלו ןכותה 

עבראב וילע םיצפוק הברה ןיטינומ ול אציש הז רפס :תוזירכמ תוינלוקו תוינלמג תועדומ ,רחא 

עברב ךכו ךכ ,ןושארה שדוחב ךכו ךכ ,ןושארה עובשב ורכמנ םיספט ךכו ךכ :ץראה תופנכ 

תורחאו ,קושה ןמ וספא ןלוכו הז רחא הזב אצי תורודהמ המכ .הנושארה ותנשל ןושארה 

.תואבו תושמשממ 

םיתניב רשעתנ ירה רבדה תמא םא .רפוסה תמשנל םג חויר הזב שי םוקמ לכמ ,רמאת 

םאש אלא .וחור לע הלועה לככ בותכל ודיב תושרה ךליאו ןאכמו ,להקה תעדב יולת וניא בושו 

דבלמ הל שי להקה תנוכמ .הברה ול ליעומ ופסכ ןיא ןושארה ורוקמל בושל ואישמ בוטה ורצי 

םא .הקומעה הממדה ןמ תיוכנ לוקמרל הלגרתנש ןזוא .תונוטיסב הקיתשה םג תונוטיסב החווצה 

השירחמ הרומגה הקיתשה ידה ,תורודהמה רוזחמ תקספה לע רתויב רעטצמ וניאו אוה שפנ לעב 

.םירסנמה תולוקה ןמ רתוי דוע טינזאה תא 

עיגמה םומעה הדה תא אלא םיעמוש ונא ןיאו ,ונממ הקוחד ןיידע וז הדמ םנמא 

בצמה ןיא ונלצא םג ןכ יפ לע ףא ,ונילע תמוסרפה תמיא ןיא העש יפל .לודגה םלועה ןמ ונילא 
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"וטועימב בוטה" 

ךב ךותמו ,עפשב ונילע תדרוי הניא תרוקסה ףאו ,התבונת תא ןתיל תרוקבה הקספש ,הרושכ 

תרושב" לע ןויערה דלונ הקוצמה תעשבו .םויל םוימ םיתחופו םיכלוהה םיארוקה בלל חתפה םתסנ 

:"רפסה 

ואציש םירפס לע רשבל — ,תוחפל ,עידוהל ,תטרופמה תרוקבה אובת םרטב ,בוט ןיאה" 

הדמב אלא הבוח יולמ ידכ הב ןיאו ,איה אתרופ הנקת םנמא .ארוקה תעד תא םהילע בסהלו 

."ופועמב בוטה תא םג שופתל יואר םימעפ ,ןכ-יפ-לע-ףא .דאמ תטעומ 

תדמב גוהנל הלוכי תמוסרפה ןיאש ונל חטבומ ופועמב בוטה תא םיספות ונאש ןמז לכ 

תורודהמה רוזחמ תא ,רבד ןיא .ןאכמ תונוטיס םג ןיא ןאכמ תונוטיס ןיא םא .תונוטיסב הקיתשה 

תעדל שוחל דפוסל ול ןיאש ןויכו .ונילע ורזגי אל הרומגה הקיתשה תא ףא לבא ,ונתאמ ולזגי אל 

.םימיה לכ ןמצעל ןמאנ תויהל אוה לוכי אליממ ,להקה 

.ופועמב בוטה תא סופת 

ק 'ז .א .מ 

קרב ת i א 
(הכורעת ימשר) 

אלו טושפ ריינ ,לוחכמ אלו םיירפסמ :תונעט ירומל םיינקפס םיסינטסיא ואצמיש יאדו 

םיעצמאב קדקדל ונלגרוה םרטש ,םינכרצה להק ,ונא לבא ?תונמא יהוז םולכ — דבו םיעבצ 

ןקיפרגל חלסנש יאדו ידה ,ותריצי י ר פ תארקל קד ךורד ונבלו ןמאה שמתשמ םהבש םירישכמבו 

חילצמ אוה — דוהש יבג לע ןבל — רוזג ריינ יאלפבו לוחכמ םירפסמה תא השעש ,ר פ י י ר .מ 

.ןירותסמ תומלוע לע תויהנ ונב ררועלו ןוימד יזנג תולגל 

ריינ" תניחב דוע האירבה תויהב ןושארה םויב ,"תישארב"ב הצוענ רפייר לש הרזג לכ 

.ץרפתמה םויה בלמ רקענה רפרפמ םייח חתנ — רוא עקוב וכותמו ,רוחש והות לש עקר — "קלח 

םיצרופ תולוק ,םילמשוחמ תווהתה תוהכ םילגתמ ומעו ,םיקרב ףשור ,דצ לכל עיצפמ הז רוא 

יפרג ןוזח הטלעה ףלק לע תרחנ ובש םיזר בתכ קרבה ךפוה .דנהו !רוא יהי :הממדבו לוקב 

.דחאכ ילאירו ילמס 

,תירבעה תואה רקיעב הגצוה (םינש שמחכ ינפל הכרענ הנושארה) וז הינש הכורעתב 

רמוסמ טמקו טוטרש לכ ,וק לכ .השחמההו הטשפהה תודוסי לש םתגיזמ האילפמ תוא לכבו 

תומד לכו תירויצ תומד וברקמ ףלוש ינויער ףורצ לכש ךכ ידכ דע םישחומ םיזמר ינבו םיזמר 

סג וירחאו ןמאה !הרכהל תחתמ ,םימותס תוחוכ ןאכ םילעופש ,קפס ןיא .תוגהו ןויער תפטוע 

םייוטנ הטלעו רוא ירשגו תומלוע ינש ןיב תכפהתמה ,ברח לש הדוח לע םיכלהמ םיפוצה להק 

והלטלט םימסק לש םלוע הזיאל :תויהת רועפ הלא תורזיג ינפל דמוע לכתסמה .הז בג לע הז 

חכשנ םולח רורפ ןיעמ ןאכ זמרנ ןמזב ובו תואיצמהמ קוחר ,רז והשמ ?הז םיקדב בתכ 

םיטוחו הניגנ ינמיסל םיכפוה םיקרבה יציחו שיו .תרכומ תמא תבלבלמ םיעתעתמה םיפורצבו 

.המגמו ,רעונת ,םיפוסכ הקיזבמ ,היה תוא לכו .רמז ילוסלסב םילסלתסמ םיקד 
 ♦

היהתל םיקהל — ירויצה הזמר תא תירבעה תואב תולגל רזוגה-ןקיפרגה לש ותפגמ רקיע 
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.תיבה תרוצ תא "ב"לו (רושה) ףולאה ינרק תא "א"ל ריזחהלו ןומדקה ירבעה ףילגוריהה תא 

ףוריצל תירבעה תואה לש יארבגלאה למסה תא היציאוטניאה הכב ךופהל — ןמאה תרטמ 

םישחנמ ,הכורעתה ירקבממ ,םידלי יכ ,איה הדבוע .ונימי חסונ יפל שדחמ ובצעל ,יתנומת 

תעלוקה איה םתרדגה בורלו תואה תא םיווהמה םדקה יפורצב ןופצה ירקיעה ןויערה תא לקנב 

םלועמ םיזמר הלא תויתואב אצומ תיעדמ הרשכהו תועיבת שומחה ,רגובמה לכתסמה .רתויב 

תפלאמ וז הניחבמ .ירותסמ קרב דויצ לכב קצוה ךכ לכ .הלבקה ,רהוזה ,תירבעה הדגאה 

לכ ,תפנוצמ "א" .הרבועב תואה — הליחת .היתופוקת שלשב תואה תווהתהל תשדקומה ,"א"ה 

תוטשפתה ,םישופה ,העונת הלוכ — תווהתהה "א" — הנהו .המולג ,תמדור הרוצב םילגנ תודוסיה 

המצעב החוטבה ,תנגרואמה ,הביציה "א"ה ףוס-ףוסו .שוביג יסוכרפו רוא תשרפה ,תוצווכתהו 

הידדצמ המותסה ,"תיתישארב"ה ,הדגאה ןמ "ב"ה הנהו .השדח 'יא" לש הרבוע ןמתסמ רבכ הבו 

םוימ אלא ,רוחאל המו םינפל המ ,הטמל המו הלעמל המ שורדל תושד ןיא יכ ,הינפלמ החותפו 

:העיבצמ עבצא — ןוילעה הצקבו האירבה תרומרמצ תזוחא הלוכ וז "ב"ו .אבהלו םלועה ארבנש 

התרחנש הנושארה תירסומה-תימואלה הדועתה ,תירבה תוחול — הלעמלמ !בחרמל רעשה חתפנ 

.םנוקת תא ואצמ םרטו בחרה םלועב םיעותב ,םירוזפ המשנ תורנ — הטמלמו .תירבעה תואב 

םדאהו םדאל ךפוה רנה .םינוילע ףוג יקלחו שאר :םדא תומד תנמתסמ הלא תורנב יכ המדנו 

תאשונ תוא לכ .תויתוא תצובק לכבו תוא לכב תונופצה תונווכ יפורצל ץק ןיאו .רנכ קלוד 

תחא אצומ התא "א"ה תואמגוד ןיב .וב םעפמה ןויערה חור יפל ןנגוסמה ,אלמ םלוע הבוחב 

.ףרטל תרחוש היח ידעצב דעוצה ןומדק םדא ןימ — ,תיארפו הריעש 

.הריציהו םייחה תרושב תא םלועל איבמה ,רואה — תואבש תילמסה ,תינומדקה הסיפתה 

— סותימ לש תומלגתה .סרההו הלפאה תוהכ ,ןטשה לש וחילש ,ארחא ארטיסה ןיעמ ודגנכו 

ותבשחמ תא הנושארב םלגמה ,ןומדקה םדאה לש יתנובתה חוכה ןיב תקסופ הניאש תוקבאיה 

.ודגנ םיבצייתמה ,הלפאה תוחוכ ןיבו ,תמדמדמה 

יתרוסמה שחנב הרושק דימת איה .הוח לש התומדמ םג םלעתהל ,ןבומכ ,ןיא הז סותימב 

תשומחת לכב תילגנ איהו חופתל המודה שמש הדיב .ןטשה םע תיפרגואיג הברקב תאצמנו 

הכוז ןטשה ףא .ונימי דעו םדק ימימ איה הדיחא התמגמ לבא ,הרוצ תשבולו תטשופה ,יותפה 

ידמ םג הטוע והירהו תימשרה ותרוצב אוה הלגנ .הגפ הניא תוילאוטקאו תובר תורומתל 

,ןומדקה םדאל דוגינב .םיינדדומ-פייטסישפ םידגב שבול םגו םיניכה ימימ יסופט רוטיזיווקניא 

רישכמ ,תונוכמ ילגלג ,םירפסמ סומע ולוכ .ונימי לש ילאוטקלטניאה חומה אב ,םירציה שיא 

ףוצרפמ המויא תוחפ הניאש תצלפמל ותוא תכפוהה ,תונונתה תרומרמצ םיזוחא וינפו הדידמ 

.ןומדקה םדאבש היחה 

ז תירבעה תואה תואסריג לכ ךותמ םג םיצבצבמ ויתודוסיש ןקיפרגה לש ותריצי לגעמ והזו 

ילאוטקלטניאה חומה לעב ,ינרדומה םדאהו ,ןטשהו שחנה ןיב תטבלתמה ,הוח ,ןומדקה םדאה 

םיצג זיתמה עגמ-טטרו תובהלש תוצרפתה ,םיקרב-יזמרב םירושק הלאה םילמסה לכו .ןוונתמה 

תינויערה םתוילסרבינוא תא םילמסהמ תלטונ הניא תירותסמה-תיתרוסמה תירבעה הרוצה .םיפשרו 

תולובג תעדוי הניאש תסרודה תויאבצה תלצלצמ םיחמרו הדלפ יניגמ השומחה "א"ב .תיתשוחתהו 

הרבחה לש תמטמטמהו הדבכה תויטובורה תמעור "הנוכמ» תויתואה ףורצבו "מ"ב .םימוחתו 
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היצזיט1ב1רה אשונ .למשח יעינמו םילגלג ףוריצ ומוקמב הניקתהו יחה הבל תא הטלפש תינרדומה 

ןניאש תויתוא תרושב רזוח ,תימשרהו הרקה הנוכמה םע ראומהו םחה בלה תוקבאיה ,םדאה לש 

.הנוכמה ךלומל ,ינרדומה ןטשל ושפנ תא רכמש םדאה לש ןוונמה וחומל האובב אלא 

תובהלשמ .תידוהיה תוילמסה לא םעפב םעפ רפייר .מ רזוח םיילסרבינואה וילמס ךותמ ןכא 

רוא :המואה למסכ םינקה העבש תלעב הרונמה תא ןקיפרגה ףרצ הכשחה ךותמ םיעקובה רואה 

םינוגנ ילוסלס ,תבש תשודק הלוכ — ןיני"ש"ה תחאו .היחילש הששו תבש — םימיה תעבש 

.הלואגל תודיסח יפוסיכו 

היטושמ םע ■דינא ונינפל :תויצאירו לש עפש ןמאל תקפסמ "ש"ה לש תיפרגה התרוצ 

"ש" — התמועלו תילבנרק טעמכ ,תיגיגח הרואת .תושמש תרוטע הלוכש — "ש" ,הינרתו 

םירזוח בושו .הלכמ היכיטסו שעג תודוסי ,םיצרפתמ תורוא ,תוצצפ תיושע הלוכ ,הציצפמ 

תוא — הנינב יפל הכבוסמ תיארבגלא תבוכרת ;תינטשה "ש" — ירקיעה אשונה לא ונא 

תימצע החכש ,תגלגלמ תויריל ,רוגכ לע ןגנמ וטסיפמ ,םישיטפ תומלה ,ןטש ינפ — תוא ךותב 

שבל וליאכש ,יאקירמא ןלק-סולק-וק ,היציזיווקניאה דש ודילו תילילצ הרהצה ןיעמ הב שיש 

סרהה תדבעמ אלא וניאש ,ןירותסמ םלוע ךותמ תועקוב המיא תוזיתמ םיניעו לואש תשובלת 

םימיהש הוח תודוסי הב שיש ,הפשכמה םג ןאכל תפרוצמ תינומרה תומלש םשלו .ןוילכהו 

יעיגילו םישאונל ןורחאה טלפמה ,םסוק הכל הרועכ תא הכפה איהו היפי תא הנממ ולזג םיברה 

ינפ לע למשחה תמוסרפכ ,דוא-תבתכ תססונתמ תוטוידה יתש תלעב ,וז "ש"ל לעמו .הכ 

."ןטש" — ונימש 

תוניפ לע ןיעה החנ התווהתהב האירבה יעוזעזו םיקרבה שעג ,תצרפתמה תוינטשה ירחאו 

םילגו הניצ תולוצמב תללוצ וליאכ הלוכ ,תנגונמ הולשו תולילצ הלוכש "צ" הנה .עגור ףונ 

ףוח לע דמועה םדא תומד םג תיארנ .הברע הניגנ ילוסלסב הטמ התוא םיכשומו םיטשפתמ 

תללוצה הולשהו העיגרמה הניצה .תורומת יעוזעזו םיקדב ילוטלט ירחא ןאכל עיגהש םיחטבמה 

םיעוזעזה תוא ,"תישארב"ה "ב" .הבשחמה תולילצו שגרה תוריהב ,הדימעה ליג בצק ךותל הסינכמ 

םינשוש טקש תירדע הלוכש ,החירפה "ב"ב תפלוח ,האירבה ימי לש םינתיא תוחוכ תוצרפתהו 

ןתוחילש תא תואלממה ,תוסונמו תולוקש הארפה ינרקו עגור רקוב רוא םיוודה םיחרפ תזורחמו 

םייממעה םירויצה םיחנומ הדוסיבש תירבע הקסברעל ןויסנ םג שי .רתי יצמאמו תוהכ תזרפה ילב 

תינורטאית תרואפתל םיזמר הלגמ תחא "מ"ו .םירפסה יטושקו םידומעה ,תכורפה ירוטעבש 

.בתכנ םרטש ירוקמה ירבעה הזחמל השדקומה 

לע דיעמ הז ןויסנ .ש ,צ ,ל ,ב ,א :תויתוא שמח לש תואסדיג קר תוגצומ הכורעתב 

םג ןיינעל החוכ הכורעתה .קומעו בר ןכות לעב אשונל תואה תא ךופהל ןקיפרגה לש ותלכי 

תורזגש רשפאו .ןיעה תא תכשומה הרוצ ירבעה רפסל תוושל םנוצרב שיש ונלש םיל"ומה תא 

.הנממ סונמ ןיאש טושיקה תרגשמ ירבעה רפסה רופש תא ואיצוי רפייר .מ לש 

,תווהתהה תפוקתב ןיידע אצמנה בר רמוה ןאכ שי ,ןבומכ :ןייצל שי ןמאה תריצי םוכיסלו 

הז לכמ לבא ,וילע הלח רבועה תפוקתש ילויהה רמוחה דוע בר ,תוהכ זובזבו תוצרפתה 

.תואיצמה תא םיטילבמו םילגמה הדגא ילמסל ,תושדח תורוצל ןואמצו ירוקמ ןורשכ עקוב 

י נ ו ר ע ס .י 

This content downloaded from 128.146.23.222 on Thu, 26 Oct 2017 13:45:17 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



העיריה ילועב 

א 

ן ו י ם נ ה תעש תארקל 
,חבטה .םתמגוד דוע העדי אל תוישונאהש ,תוריהמבו שערב התע רסנמ הירוטסיהה לגלג 

יכ ,אבנ רשא אוהו ,והשעמ תא תושעל רהממ ,רתסבו יולגב םיבר םימי וניכס תא זיחשהש 

יכ ,חבתשהל ושכע יאשר — הלצהל ןמז דועב ודחאתי אל ,דובעישל םשידקהש הלא לכ 

ףרטצהל דעומ דועב ולכיש ,תונטקה תונידמה תחא תחא ודיב ולפנ הנה יכ .המייקתנ ותאובנ 

,היגלבב ,המחלמה ינפל דוע וליחתהש) םיכשוממה ןהיסוסיהבו ,ןפקותה לומ רידא ןגמ-חוכל 

םג ןוסא וטימהו הילכ ןמצע לע ואיבה (דחי המע רצבתהל םוקמב ,תפרצ לעמ הדרפנש ,לשמל 

.ןרשבב התחנ רבכ ביואה דיש העשב ,רחואמב םתרזעל וארקש ,הלא לע 

תוצראב םינשב תואמ ובשיש ,םידוהיל לופכ דובעש וררג ירזכאה ביואל ןדובעש םע 

םהל תושעל וחרכוה ,העשל חונמ ןהב ואצמש תויראה יבוגמ םיטילפ תובברו ,הלא תוחטוב 

ומכ ראתיו בינ יא .םקנ עבשת אל רשא ,תפרוטה היחה ידיב ולפנו ובש וא םישדח הלוג-ילכ 

םהירחא ףדר ןוסאה ?ררוצה די םתוא הגישה רשא םוקמ לכב וניחא תא האצמ רשא העוזה תא 

.רצק ןמז קרפל םג תשעתהלו חור בשה םהל ןתנ אלו ,הנידמל הנידממ ,ץראל ץראמ 

תא החתפש טעמכ הדיחיה וז ,םיחרוא,ד-תסנכמ ,הרואנה תפרצב םג ביואה םגישה הנהו 

לכל בוש התע הרוז ,תוטעמ םינשב גשגשש הז ידוהי בושי .המטשמו ברח יטילפל הירעש 

תוצראב תוצופתה די הטעמתנש לכ םייזכרמ ושענשו הכרבל ויהש ,םיבר רובצ תודסומ .תוחורה 

,התעו ,םעו םע יפדרנל תדלומ השענש םוקמ ,תראופמה ןילופורטמה ךותמ ורקענ ,חרזמה 
?םלרוג היהי המ עדוי ימ — הלוכ הנידמה טטומתהב 

טעמל ןיא .ונצרא םג ,המחלמל הילטיא תסינכ םע ,התע תפחסנ הלודגה תלוברעמה ךותל 

תונערופ-תעש םא ,לופכ תויהל לולע ןוסאה לבא .הז ערואמב הכורכה הלודגה הנכסה תא 

תונש עבראב בושיה הליגש חודה-תולילצ תאו הנגההו רודיסהו רוציבה תוחוכ תא הלגת אל וז 

.ותארקל התע ונדמעוהש ןויסנל ומדקש תונערופה 

!תויחל המ דעב הפ ונל שיו ,ןגהל המ לע ונל שי !היחנו ןנוגתנו תואבה לומ קזחתנ 
 *

קיספהל החרכוה תפרצ םגש ,הארונה העידיה ונתשיעדה הלאה תורושה תובתכנש העשב 

,םלוע-בחרמ ,ישונא ןח הלמיסש וז הנידמ .םלוע לש וסנפ םג דישחה .תוננוגתהה תולועפ תא 

הלודגה הינטירב םויכ .רצ ינפל היפכ תשרופ תברברתמה תוארפה ינפב הנורחא ןגמ-תמוה 

.לי'צר'צ לש ואטבמכ ,"םלוע לש ונינע לע" תמחולה — ,השפנ לע תמחולה ,הכרעמב תחאה איה 

םייאמה ,דובעשה חוכ ינפב ודבל התע דמועה ,לודגה םעה םע ,התע ולוכ םלועה בלכ ,ונבל 

.הלוכ תושונאה לע םא יכ ,דבלב וילע אל 

ב 

רעונל תוברת 

— רתויב יתוא קיסעה ,ריעצה רודה תויעב לע רעונה עובשב בתכנו רמאנש המ לכמ■ 

תונתמ תא ונירוענ ינבל ליחנהל םיעצמאה רבדב זמרנש טעמה — תאז דיגהל שייבתא אל 

רביד חמצ .רתסלפ תושעהל םילולע םישודקה תונורקעה לכ וידעלבש רבד — ,תוברתה 

תמייקש ,רורב לבא .ידמ רתוי ףירח ןונגסב ויתוששח תא עיבה ילואו ,הז ןינעב תושק 
הרישו תוברת תורוניצ לש םתועצמאב תשבכנ הניא הרותהש ,םוקמ לכב תוארפתה תנכס 

,ךשוממ דומיל לש האצותכ אב אוהשכ אלא הנמאנ הטילק טלקנ וניא בוט ןויער .םיקזח 
.ריואה ןמ ןכומ קתפכ לפונ אוהשכ אלו ,הכשוממ הריתח לש 

,רעונה תא חינזהל ןיאש יאדו .וז העשב הדחוימ תופירח הטלק וז היעבש ,קפס ןיא 
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הלודגה תונערופה התיה תאזש ןכתי — לבא .םיאבה וידיקפתל וחפטלו וכנחל ךרוצ שיש 

םיקסופ ןיאש — ,דצ לכמ םהילע "ורעתשה"ש ,וז הפוקתב םירוענה ינב לע השגרתהש 

ונילעש — םהילע דמוע אירב ךוניחש ,םיירטנמילאה תודוסיה םה הלא אלה .םתוא "ךנחל"מ 

בלב םיחמוצ תונויער .ושאר תיציצב ותוא ךושמל אלו ,ךינחה לש ולודיג תא ןימל 

ףתחבו ףטשב וילע םיאב םהשכ אלו ,םהילא םמורתמ ,םהילא עיגמ ומצעב אוהשכ םדא 

.םהל םוקמ הנופ אל דועב םוקמ םיעבותו ובלל םישקנתמ םהשכ — ץוחה ןמ 
ןמ הילע רומשל ,םישקה ןמזה תונויסנ לומ הנסחל ,רעונה שפנ תא אירבהל דציכ 

תא קזחנש ,הזב לכ םדוק !תכל ענצהב — לכ םדוק ?םתוא אלמ םלועה ריואש ,םיליצבה 

.רתוי הבשחמ ,רתוי הריש ,רתוי הרות ןועט ונלש רעונהש ,ונא םירובס .שממ תוברתב רודה 

םיברמ םירבדל ,הזמ רתוי םג ילואו ,ןכותה תיצחמ תוצקהל יואר ונלש רעונה ינותעב 

וא "הלעמב» דבועה רעונה ןותעב אצומ ינאש ,םעפ לכ חמש ינא הלודג החמש .תעד 

:תויפרגויב ,םייסלק תורפס יטוקל ,םיבוט עדמ-ירמאמ םהל המודכו "תינעמ" ,"תודש" תונוילגב 

תא תאלמל םג העש התואו ,ותואמצע תא קזחל ,רעונה תרכה תא קימעהל ידכ שי הז לכב 

תכלוהה םלועה תלפאב .לע לא ךילומ אוה קר לבא ,אוה רצ ביתנ .וייח תא רישעהלו ושפנ 

.הבכי לבל רמשמ לכמ וילע רומשל ונילעש סנפה והז הלדגו 

ג 

היזנצירה ןינעל 

בגא ורמאנש ,תודחא תורוש לע תגשמה המישר ארוקה אצמי וננוחרי לש הז רודמב 

תופוטח תורושב זחאהל קיז רמל ול יאדכ היה אל .םישדח םירבע םירפס המכ לע העדוה 

םיתפרצה םינוחריה דחאב םגש ףא ,תועידיה רוציק לע תולצנתה ןיעמ אלא ויה אלש ,הלא 

םישדחה םירפסה לע עידומה ,דחוימ רודמ יתאצמ (La Nouv. Revue Franca ise) רתויב םיבוטה 

הכרעה ןווכמה ןיא םש םגש ,רורב .רתוי דוע ינוציק םירבד םוצמצב (םייתורפסה תוערואמה לעו) 

הכירצ הניא תרוקב .ואציש םירפסה לע יהשלכ הצלמה ףוריצב היצמרופניא אלא ,תיתרקב 

,חבושמ הז ירה ,םידקמה לכש ףאו .רפסה תאצ םע אקוד אובל תחרכומ הניאו ,הפוטח תויהל 

,רפסל אוה בוט ןמיס .תודחא םינש ינפל ואציש םירפס לע תוכרעהב חבשל דחוימ םעט שי 

,שדוחה וניא בוט רפס תכרעה לש הנמז .אשונה תונשיתהל תששוח הניאש תרוקבל םגו• 
.אצי םהבש הנשה וליפאו 

.תרוקבה תיעבב תעגונה ,וז המישרל ןוצרב םוקמ ןתונ ינאש ,ינא הדומ ,ןכ-יפ-לע-ףא 

םינווכמ ויה אל "רפס תרושב" המישר התואל יתמדקהש םירבדהש ,שיגדהל אלא יצפח ןיאו 

ךרוע לכ .דאמ הביאכמ ונתורפסב וז היעב ן דחכא המל .היזנצידל אלא ,ת ר וקב ל 

.וז הבושח הגורע הבוזע רתויב םיבוטה ונינותעב םג .ןותעב רתוי השק רודמ ןיאש ,יל הדוי 

רישמ וא רמאממ רתוי ילוא תואיצמה-תרקי תניחבב איה תיתוברתה ,הרשיה ,הבוטה היזנצירה 

.תועיבק רקיעב — ,הכאלמל הלודג הבהאמ ,תורסמתהמ ץוח בייחמ הז גוסב לופטה .בוט 

רמשמ ןיאמ ,תועיבק ןורסחמ הל אב תירבעה תרוקבה לש הנולשכ לכש ,רחא םוקמב רבכ יתרמא 

הפי וחוכש ,קהבומה רקבמה תא תורצוי תדמתמה תולכתסהה ,תדמתמה הביקעה קר .ידימת 

םויל ותעד תא גילפהל ול רוסאו ,היול-ןב ,הפוצ אוה קהבומה רקבמה .עיפשהלו ךירעהל 

ותרמימ העודי .ףוליס ששח ילב תדדוב הריצי ךירעהל ןיא .הפוקתה תורפסב הוהתמה ןמ דחא 

עיגה אל ונלצא ןותע םוש לבא ."רמייווב רבכ ינא ,טרופראב ינאש םירובס םהשכ" :הטיג לש 

.תמאב העובק וב היהת תרוקבהש ,וזכ הגרדמ ידיל דוע 

תכאלמ איה תרוקב הש ,יתרמא אל .המישר התואב "תובדנתה" לש הטושפה הנוכה יהוז 

יתנוויכ .תוכיאה אלא ,הלעמ גוסה אל .בוט רישמ הלעמב התוחפ הניא הבוט תרוקב — תובדנתה 

ללכב תוקוחר םיתעל אלא תללכנ הניא ,תמייקה התרוצ יפלש ,היזנצירה עוצקמל 

This content downloaded from 128.146.23.222 on Thu, 26 Oct 2017 13:45:29 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



י*ל■ 158 

ךותמ — וא חרכה ךותמ אלא ,דל םיקקזנ םניא תלוכי,ד-ילעב אקוד — ךכ םושמו ,הריצי 
."תובדנתה" 

:רמוא ,דוה — "היזנציר" תויהל לדחת םא אלא ,דיזנצירל הנקת ,דל ןיאש ,תויהל לוכי 

לבקמ התוא בתוכהש ,הלודג וא הנטק הסמל ךפהית םא יכ ,הפוטח הכרעה ,הפוטח הביתכ 

ןהש םושמ ן הלאכ תויזנציר םג ןיא םולכ .תולכתסהה ,הנכהה ,הביתכה תורמוח לכ ומצע לע 

בורה לע הדספהש ,תמייקה תא אלו ,וז הרוצ עובקל תורשפא ןיאש ,היאר דוע ןיא ,תוטעומ 

.הרכשמ הבורמ ךורע ןיאל 

,דזכ ןפואב רשפא ,ישומישה ,ינויצמר1פניא,ד דצה תא ."דפס תרושב"ב יתנווכתנ ךכל 

ירבד לש הרמוח הב גוהנלו היזנצירב קדקדל העש התואבו ,םירצק "הרושב ירבד"ב רוטפל 

,תרוקב,ד תא הדירומ — תכרעמ אלו תינויצמרופניא אל הניאש ,הלוזה היזנצירה אהת אלו .תורפס 

.םעה ךוניחב הלעמב ןושאר םרוג איהש 
יאלפ 

םישדח םירפס 
תכרעמב ולבקתנש 

:תירוקמ הפי תורפס 

,סמ זבואר תאצוה ,ברע-ילצלצ ,סנ י פ חנ 

.ימע 26 ,ש"ת ,םילשורי 

"ןגוע" תאצוה .םיריש ,דנלדירפ .א .ח 

,ביבא-לת ,הקירמאב תירבעה תורדתסהה י"ע 

.ימע 178 .ש"ת 

,רציבארנ םייח ,זוסרואינש לשיפ 

.יטע 366 .ביבא-לת ,ינש דרב ,רופס 

,תודלי ,תורודה לצב ,ימותחנ םהרבא 

.ימע 214 .ש"תה ,ביבא-לת ,"רבד" תאצוה 

,איבל .ש ידיב סופדל אבוה ,דחא םוי 

םידבועה תורדתסה לש רעונל זכרמה תאצוה 

.ימע 40 .ש"ת תנש ,ביבא-לת ,י"אב 

:הקיטסיצילבופו תרוקב ,עדמ ידפס 

ורי ,תידרפסה הרישה תרות ,ז י ל י דוד 

די-לע םירפס תאצוהל הרבח ,ש"תה ,םילש 

.ימע 354 .תירבעה הטיסרבינואה 

י ירב יכדרמ זב ןבואר יבתכ לכ 

דעוה ,תונורכזו תומישר ,ישילש ררב ,ז י נ 

,זיניירב יכדרמ זב זבואר יבתכ לכ תאצוהל 

.ימע 480 .ש'יתה ,קרוי-וינ 

,תוירטילמוטו היטרקומד ,ינבואר .א 

,סמ זבואר תאצוה ,הלפעהה תרות תודוסי 

.ימע 160 .םילשורי 

םעל םימיה ירבד ,בונבוד ז ועמש 

הזה םויה דע םלועה תמחלממ ,לארשי 

רשע דחא ררב ,(ט"צ—ד"ערת 38—1914) 

!ביכרמה רשע דחא לכל ללוכ חתפמ דודיצב 

,"ריבד" תאצוה ."םלוע טע ימי ירבד" לש 

.ימע 120 .ש"ת ,ביבא-לת 

דורע .ולעפו וייח ,רלדא ישי ,טסנרא .ש 

.סמ ובו א ר תאצוה .לבויה דעו ידיב 

.ימע 64 .ז"נרת תגש .םילשורי 

מ"עב " T ^ 2 ל // תרבח 
149 .ד ,ת ביבא-לת 

שדח רפס רואל אצי 

םלוע □ע ימי ירבד 
א"■ ךדכ 

בונבוד .ש 'פורפה תאמ' 
,םיכרכה תרשעל המלשה דרכ אוה הוה דרבה 
םלועה תמחלמ זיבש הפוקתה תא ליכמ אוהו 
םלועה תמחלמ דעו (1914 תנשמ) הנושארה 
ימיב לארשי תורוק וראות הז דרכב .תיחכונה 
קואב תוערפ ,היסורב הכפהמה ,םלועה תמחלמ 
תדעו דעו רופלב תרהצה ימימ י"א ןינב ,הניאר 
תיטסינומוקה היסורב לארשי תולבס ,הקולחה 

.תיצאנה הינמרגבו 

;םיכרכה א"י לכל טרופמ חתפמ םג ליכמ ךרכה 
ןיכנ שומש רותמ םישענ "םלוע םע ימי ירבד" 
,תירוטסיה הידפולקיצנאל הז חתפמב 
לש תיתרבחו תיתורפס ,תיפרגואיג ,תיפרנואיב 

.םויה דעו םעל ותויה ואמ לארשי 

לימ 180 — האנ דב תכירכ ךרוכמ ,וריחמ 
לימ 210 — סקול תכירכ 

לכלו ,ט"עב "ריבד" תרבחל תונפל תונמזהב 
הריכמה .ל"וחבו ץראב םירפסה ינכוסו םירכומ 
בוחר ,"רפס תירק" :םילשוריב ,תישארה 
ןיע" :הפ י הב ,ופי 'הר תנפ 'גרו'נ דלמה 

.22 לצרה בוחר ,"ארוקה 
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,ן י י ט ש ק י ד ל א י ט ל פ ו רנו השמ 

הדובע יניד תוחתפתהב קרפ ,ןירוטפ-ייוצפ 

תיב םעטמ רואל אצוי .וננמזב ירבעה בושיב 

יצוח ,ביבא-לתב הלכלכלו טפשמל הובגה רפסה 

.יטע 182 .1940 ,םילשורי םמ ןבואר 

ינושארמ ,זמר ק ו צ רזעילא יבתכ 

יצב ,וכרענו וצבוק .םירבעה םיטסילאיצוסה 

יבצ ידי לע ,וייח תודלותו אובמ חור 

.ש"תה ,ביבא-לת .ל ו ר ק 

,תירבעה הטיסרבינואה) לירב השמ ר "ד 

דיורפ דנומניזו הזילנאוכיספה ,(םילשורי 

.יטע 192 ,םילשורי ,םמ ןבואר תאצוה ,הרצוי 

,תונפסהו םידוהיה ,ט ר ב ל נ ריאמ ינניא 

ימימ םיה םע םידוהיה ירשק לע הריקס 

תדוגא תאצוה ,ונימי דעו םיטפושה טופש 

.ימע91 .ביבא-לת ,י"א—"ןולובז" םי-ידרוי 

(הירטטיס) םאותה ,(ןקיפרג) ן י קבח .ב .נ 

ול 4 םע עוברה יטושיקבו הסדנהב וכרע 

תאמ תומדקה םע ,טסקטב םירויצ 177-ו תוח 

יצוה ,ז י ק צ ו מ .ת ר"דו קורטש זמרה 

.ימע 26 .םילשורי ,םמ ןבואר 

,"זדלחה"ל םיחילש יפמ ,הא ו ש ימיב 

םירבעה םידבועה לש תיללכה תורדתסהה 

.יטע 248 .רחואמה עוביקה ,לארשי-עראב 

ץנרפ לש ןויגהה תרות ,ג ר ב גת ו ר ונב 

הנש ,"ן'יברת"ט תדחוימ הספדה) ונאטנרב 

—י74 ,ש"ת ,םילשורי ,(יב—'א רפס ,א"י 

.יטע 175 

"םינושאר" ןייטשנרב ןועטש רייד 

שיה ימואלה ןויערה ימודמד ,תעדמ אלש 

הטסוקא לאירוא לש םמלוע-תפקשהב ילאר 

.יטע 12 .1940 ,קרוי-וינ ,הזוניפש רורבו 

יש השלש ,ןייטשנרב ןועמש רייד 

הספדה ,יולה הדוהי 'ר לש םיעודי-יתלב םיר 

דינ ,ש"ת ,יי ןוילג ,"ראדה"מ הדחוימ 

.ימע 11 .1940 ,קרוי 

רותב י"שר ,ןייטשנרב !ועמש רייד 

לש י"שר-ןוילנט הדחוימ הספדה ,ןטיפ 

.1940 ,קרוי-וינ ,ש"ת ,טבש ,נ"כ "ראודה" 

.יטע 13 

תורפסב םיליבש ,דורנלאוו ןבואר 

בעה תורדתסהה תאצוה ,השדחה הקירמא 

.יטע 48 .ש"ת ,קרוי-וינ ,הקירמאב תיד 

הידיקפת ,ר נ ז ול ק חסוי רייד 'םורפ 

תעשב תירבעה הטיסרבינואה לש היתולועפו 

ינואה ירחוש תדוגאב האצרה) וז םוריח 

.ש"ת ,םילשורי ,(ביבא-לת הינס ,הטיסרב 

.ימע 15 

לבבו םרפ ,ן א ת ס י ד ר ו נ 5 עסמ 

ללה תיבד דוד 'ר לש תועסמה רפס רותמ 

לע תורעה םע רואל אצוהו םגרות ,(1832) 

תדחוימ הספדה ,ל ש י פ .י .ו ר"ד ידי 

.ל .י ברה י"ע דרענה ,"יניס" !וחריהט 

.יטע 27 .ט"צרת ,םילשורי ,ז מ ש י פ זהכה 

5 א ו ט ש לש ורכז? ,ל טרבה רדה דעו 

.ש"ת רייא 'ט—ץ"רת רייא 'ט ,ר נ ז ב פ 

.יטע 65 

לבויה דעו תאצוהב וטארפ דוד ברה 

.א"טילש וטארפ דוד יפורפ ברה דובכל 

.יטע 96 

ף י ט ל 
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םירפס 

:רעוגלו םידליל םירפס 

לכלו רעונל ,רפסה-תיבל לצרה תוארהמ 

בר ידי-לע םיכורעו םירודס ,לארשיב תיב 

,ביבא-לת ,"הפצמ" םירפס תאצוה ,יחמק 

.ימע 294 .ש"ת 

תירפס ,זויצ-תבח תפוקת ,ןטנילק השמ 

והב ,לארשיל תמיקה ןרקה לש לארשי-ץרא 

,ביבא-לת ,ה"ע—ד"ע תרבוח ,"תונמא" תאצ 

.יטע 133 .ש"ת 

יחב ירבעה ווינכתה .ם .ט ,י אנ ול ק .י 

,חיננרוא-אל היטיחב םירחבנ םיקרפ ,הפ 

.יטע 35 .ש"תה 

יסו םיריש .תירבע תורפסל תפדפד 

םיררושט האמ לש םהיתוריצי רחבממ םירופ 

.םהייח תודלותו םהיתונומת ףוריצב ,םירפסמו 

קחציו אבירא ףסוי ידיב טקולמ 

,ז ט נ י ל .צ תאצוה .םיפד 8 .ינ רוזחמ .1 נ ע 

.ש"תה ,ביבא-לת 

יקחצי המלש 'ר — י"שר .ק ב י פ ם קחצי 

תאצוה .וייח לעופו ויתודלות ,ותפוקת — 

.יטע 107 .ש"ת ביבא-לת ,"ריבד" 

,רופס ,החכשנש ישרחטה ,ןומולס .א 

!רקה" תאצוה .ןמטונ םוחנ תאמ םירויצ 

.ביבא-לת ,"תונמא" תרגחו "לארשיל תטיקה 

.ימע 30 

"תוברת" תאצוה ,םידליל תרבוח — ב י ב א 

.יסע 20 .ש"ת ,ןסינ ,בונישיק ,היברסיבב 

"תוברת" תאצוה ,םידליל תרבוח — ו י ו 

.יטע 20 .ש"ת וסינ ,בונישיק ,היברסיבב 

:תע-יבתכ 

.ש"ת ,ביבא-לת .דקונמ ימוי !ותע ,ה נ ה 

.45—1 תונוילנ 

תויעבלו תורפסל ,עדמל חתרי ,ו ורצב 

בר) וי י ב ו נ ר ש ט םייח :ררועה .ומזה 

,יבו 'א-רדא ,יו—'ד 'בוח ,יא הנש (ריעצ 

.ימע 546—274 .ש"ת 

,תרוקבו הבשחמ ,תורפס םירבדל ת ו נ ו י ל נ 

,ןדמל קחצי ידי-לע שדוחל תחא םיאצוי 

,ביבא-לת ,ירישע דרכ ,(ח"נ) 'ו תרבוח 

.יטע 79 .ש"ת ,רייא 

םירפוסה תדוגא דעו תאמ 
,שדוחל שדוחמ םיברו םיכלוהה ,ןוחריה תאצוה לש םילודגה םיישקה לע 
,וז הרומח העשב םג יכ ,ונומכ ,םיריכמה ,הלא לכ תא עידוהל ונתבוח 
םיצמאמה לכ תא תושעל שי ,ךכ לכ תובורמ רובצה תוגאדו טרפה תוגאדש 
תחקל השקבב וידידיו ןוחריה ייונמ לכל םינופו םירזוח ונא .ותוא םייקלו 
ידכ רשפאש המ לכ השוע םירפוםה-תדוגא דעו .הלא םיצמאמב קלח 

.רבדב ול ועייסי ונתורפס לרוגל םידרחה לכש חוטב אוהו ,ךישמהל 

םירפוסה תדוגא לש יזכרמה דעוה תועידימ 
ןועובשה ןינעב .1 

ידיל אב ,וז העשב הייוכסו האצוהה יאנת לע ןועובשה תדעו רוריב תא עמש דעוהש רחאל 
הדעוה שדחת זאו ,םיאנתה ונתשיש ןמזל ןועובשה תאצוה תא תוחדל חרכהה ןמש ,הנקסמ 

.התדובע תא 

םולשינב ןויצנב ד"דה םע השיגפ .2 
הרודח התיה החתפתנש החישה .םולשנב ןויצנב ר"דה הכרבב לבקתנ דעוה תובישימ תחאב 
םירבעה םירפוסה לרוגל םתדרח תא ועיבה החישב םיפתתשמה .לארשי ייחבו םלועב העשה תמיא 

.הצרא םתולעהל דציכ הצע וסכיטו אטילבו ןילופב 
ימואלה דעוה כ"ב םע השיגפ .3 

דעוה כ"ב םע ושגפנו םילשוריל ןמכיפ .יו רבוחל .פ הייה ואצי יזכרמה דעוה תוחילשב 
.םוריח תעשב הדוגאה לש םיפוחדה היכרצ לע ןויד םשל ןוסלנצק .א רמ ימואלה 

"ףסאמה" .4 
תדוגא לש ימצעה לעפמה םעטמ אציש "העשה תולאשו עדמ ,תורפסל ףסאמה"• תספדה 

.אבה שדוחה ךשמב רמגהל תדמוע םירפוסה 

אלרוב .י :יארחאה 
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