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 םינזאמ

 לאדסיב םירבעה םידפוסה תדוגא ןוחרי

 .ד תרבוח

 ה ךרכ

 ח י י ש ת ירשת

 195 7 רבוטקוא

 ב י ב א - ל ת

 רהזי .ם

 תארקל הכילהב

 קושיח רתונ דוע הלחתהב .ועיגה אל ותקלחמו ובמאי ויידעו םייתניב עריא אל המ
 .דואמ הרידאה הפוקשה הממדה קרו ריווחהו שמכינ אוהו ,שמשה עלביה םוקמ לעמ זופת

 המדאה לוגעל הדומצ תקשונ ,היוהכ תעבט אלא םש הרתונ אלו הז םג ךעד דכ-רחאו

 ומעמע ,רוכע םודא ילחג ובכ ,הלעמל הקירומה תוריהבה ויבל הניב ,הלעמו ,הכשחה

 לודג חטשמ העוקרה ,הלעמלש וזה הלפאמב ודבאו וחילדהו ותחפש ,ןשועמ ןוכהצו לוגס

 ןיידעו — תורדוחו וילא דע תוקסינ ויה םירצרצה תחוויצ ילותלתפ קדש ,ףוס ילב עיעשו
 הניתמה 'רתעייממ" בטימו ,היה רבכ "תעייסמה" פ"מ הקשימ םג ,ןאכ וקיבצ רבכ .ועיגה אל

 רבכמו ,ץרמנה ורוחיגו ריכבה ןחתותה םגו ,םהמע חישל אציו וישנאמ לטנ רבכו ,הזב-יא

 קרפ לכ ילושבו ,תומישמהו תוטישה ,םירבדה ורבסוהו ,הרזפתנו המחלמ תצעומ הכרענ

 הניבג ירומישב תותפולמ תויצמ רבכ וסעל םגו ,ולאשנ אלש תולאשל םוקמ חנוה קרפו

 םימגא .םיזז אל דוע קרו — לכל לכה רווחומ תויהל לוכי היה רבכמו ,ןשועמו לפת הת ותשו

 םדגנכו ,רתויו רתוי הלעמל הריפאמו תבהבהמ תקהובה םתוקרי תיקרתו ,םירידקמ םימגא

 תואובב ,ביבסמ םיקמעה לכב תחתמ תופופצ תווקומ תפזכ רומג ךשוח לש תוילולש
 דהו ,הדירפב םיכיראמו םיכעוד םינורחא םידוא ינורחאו — היובכ תופקתשה לש תומתענ

 אל םלועמש ,םלענה יכ הרורב השגרה הל תשמור הזמ-יא .ףסה לע עווג םשחלל ןורחא

 הנורחאה הדרישכ התע .ךל לשבמ אוה המ עדוי ימו .לאשי אל םעפה םג — ךיפ תא לאש

 ,הללוה םינלבח תילוח ,הלבחה ןסחמ המעו ,הל הגילפהו תעייסמה הגולפה תוינוכמב

 תא ,תומגרמה תקלחמ תא וסמעש היתומדוק רחא הכשחב העלבנו ,ךרד םתוא החנמ יבוקו

 יבאו םהילכ תא ,םהיזגפו םתשומחת תא ,םיינוניבה םיעלקמה תקלחמ תאו פ"מה הקשימ

 םירתוחו םילטלטימ .םהיתורימז דה תאו םהיתוקירשו םהיתואירק תאו תותווצה תאו ,םהירז

 ,םהב ססבתהלו םשפתל ,הלודגה ךרדה לעש םיתבה תצובק לא תודונתבו הלילב םהל

 ,יליזרב לש ותואיקב יפ-לע ,הפמה יפ-לע אלא םחווטל אלו ,םתברקב םש-יא םהילכ ביצהלו

 רבכשכ אלא ,דעומה ינפל אלו .חצנל םיבייח רתוי םיקדוצהש הרזגהו בוטה ןוצרה יפ-לע

 תרדשב ,תכלהמ שא תפוחל תחתמכ ,םילגרה זא ורבעיו ומוקי — שאב תופחל םהידיב היהי

 רתויש לככ ,ביואה לע שא תכמ תיחנהל םהילע היהי דועו t הגלקיצ םדעצב ,םיעילק ימרז

 רבכו םירורצו םיחרא ונלוכ .םינחתותה לש הלודגה שאה יחוור ןיב הנטק שאל יונפ םוקמ

 לע ,םירומאה םה םה ירהו תוחורה לכל !ןמיס םהל ןיא םיאובמאיה ןיידעו — שש טעמכ

 רגוס הטומו ,םהירחא אובי קיבאז ,דוחל ונל תויהלו ,הרדשה שארב תאצל ,ןנכותמה יפ

 !ייחב — ?המל — ?רקיע לכ אצוי וניא הטומ יכ תעמש אל ,ןתמה ,לבא !הטומ .רוחאמ

 ידיג ,המוב לשו ידיג לש ,תותיכ יתש קר ותקלחמל .ןאכ ראשנ אוה :הצרתש ימ לאש
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 ,ףסאמב ובנדזי םימתוימה וישנאו ,ותוחנהל ,עסמה לכ שארב ,דוחה שארב ךלי ומצע
 ? אופיא ראשנ ימ — (!םהל האנ םג ךכו) תוססבתהה םע ,בוזעל םינושארו ,עגמל םינורחא

 תא םדעצב ולמסי םהו ,הינומשו הינימ םתוא לכ ,ולש םיינונשיה םידוהיה תרשעו המוב

 המ — חצנלו רעתסהל התוצרפתה תאו /א הגולפ םייתש הקלחמ לש תרעוסה החור זוע

 םיקוספ רמאי ימל ,ביהלי ימ תא ,תונומאה וידיב חצני המ לע ?הטומל רתונ אופיא
 ,אל ,וה — ובוט ןאכ רדתסי אלש ול שושחת לא ,יה — ?ראשיי זא — ?ולש םאבב

 לכ ןיבו ,ךנחמ ךוניחב ךוותב אוהו ותקלחמל הגוע גע קיבאז וליאו — !הטומ לע ךומס

 דחא לכ קודביו רוזחיש .ול שיש 'ץיפמה ןמ תורמאמ תורמאמ םהל ףלאמ תוקיתש יתש

 לכ ששמישו .הקיתש תחוורתמו .לצלצמ וניא םא ,שרשרמ וניא םא לוטלטבו גולדב

 .ךרדב רבד ונממ טמשיי אלשו ,תישיאה ותשובחת םאו ,ותא ותשומחת םא אדוויו דחא
 קיהבתו וז אובתו ותדסק תא ךלכיל וא הווסה אלש רוחב ןאכ שי אמשו .הקיתש תעצמתמו

 רמא — וחכשת לאו .הקיתש דועו .שפרב חרמיו ויתחת אנ-ביטרי רהמ — לכה הלגתו

 ופכ ךפוה תחא םעפו ,הטמל ויתועבצאו שולש םיימעפ ודיב דקונ ורבדבו ,קיבאז ךכ-רחא

 — הטמל תוריקנ שולש דקונו ךפוהו רזוחו ,עבצאו לדוגא קשופב ,רבדה תא לקושכ הלעמל

 .םיחקול אלא ,ןובשחב תרחא תורשפא ןיא ונלצאו ,םיחקולו םיכלוה ונחנא יכ וחכשת לא
 תורמאמ דוע המכ עדוי ימו .תיגיגח קיבאז רמא .המישמב םיקבד ונחנא .ונחנא הלאכ

 אלול ,םייתניבש הקיתשל הקיתש ןיבו ,ודי תודיקנל ויפ ןיב דוע ויה ליעוהל םיבוט

 ץוריש — והשמ התע ךירצש והשימ דוע שי םאש ,רמאש רמאמה ידכ ךותב ,םואתפ
 ? אוה המ ,אוה םיאובמאיה יסנפ אל םאש ,םורד קיחמ רוא ץונצנ אב — התע השעיו רהמ

 ןנע ףצ היה וליאו ,הרוויחה לע םירבגתמ םיבכוכה ילודג ,תומומע בהבהמ ודוע ברעמה

 .ןיא ןגע לבא ,הכיעדב םגעתמו ,והשמ קלדנ ילוא היה ,םימשה קיר ינפ-לע אוהש

 ותולדתשה ידכ ךותב לבא ,ךרדה הלעמב אבה ןורקה ספיט ויצמאמ תבביב ערקנ

 השעדתהש הלודגה הרישהו ,תחאב םימדהו עצמאב ובל עקפ — וחוכ לכ רגוח ודועבו

 גונעתב ץחורה ,ינחווצה ןומזפה הנעמו ,"הרפ תדמוע םגאה תפש לע" :חורב לגדכ וילעמ

 ימואתפה טקשה תודג לעמ תפדוע זא תשלוג האצמנ "!הרד-הדליא ,ירד-הדלוא" :יללכ

 ובכ הז ירחאו .תוכסכוסמ תואירק תלומהל הלברעתנו הכפהתנ דימו ,המהדת ידכ המדנו

 טלתשמ והשימ היה םייתניבו .םיפשכ תדגאבכ זוגנ יפש חנוצה בהזה גרח רטמו ,םיסנפה םג

 .םיזז הנה :הרצקב רבדה עמשמו .םהילא תדרל םק ךוראה וקיבצ םגו ,המוהמה לע םש

 אלש התיכב השעמ .לכה הז ,םירחאמ דימתש ונחכש .ליגרכ .םולכ אל ?הזה לודגה דוחיאהו

 תחורא םא חוכיוובו ,דעוימה םוקמב היה אלש קלדב ,דעומל האצי אלש וא ,דעומל העיגה

 המו ,רקיעה הז אל — ליגרכ לכה ,ברע תחוראל םדוק עסמ וא ,עסמל תמדוק ברע

 תצק םייכרבה .קנחנ תצק ןורגה .זוזנו םירגוחו םידזואו םימק .תואירבה רקיעה ?רקיעה

 ףוצרפ םיעקות !הז תא הז םיחידמ .ףוס-ףום .הגצהה ליחתתו ךסמה הלעי דימ .תוקפ

 רבכ םשו הפו ,ךדסח שיא ךתימע תא הרקמה ךל הניא אל םא ,םירכמ ןאכ ןיא םא ףוצרפב

 שי ,האיציה ינפל םימ םיתושש םג שיו ,ףכ םיעקותו עמשנ המ םיבישמו ןלהא םיקעוז

 קד רסח .טילפת אלש םש התא רהזה .הבורב םירודכ ןעוט היה דחאו .תוירגיס םיתיצמ

 .לק בלמו לצלצמו לודג לוק ,קוחצ קחוצ םג שיו .טילפה ךיבא ,קותש .הטלפהמ תומנש

 ומצע ובמאי .דוחב אצת (ובמאי לש ,'ד הגולפ ,שולש הקלחמ) םייתש התיכ :הככ זא

 .שולש הקלחמ ףוס .שולשו םייתש תותיכה הנאובת וירחא .ומע ץרו ומע רשק .הירוחאמ

 הקלחמו ,קיבאז לש ,ףלא הגולפ ,שולש הקלחמ וירחא ,הגולפה הטמו וקיבצ אב הירחא
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 הצעומב ,הלילב אילפהל עמשנ ולש סאבה לבא) הטומ ילב ,הטומ לש ,תעטוקמה ,םייתש

 דיוד אלא (םינושארל ןושאר היהיש) ופוג ידיג אל ,ידיג וירחאו המוב ,(האיציה ינפלש
 דבוע ץר היה והשימ .רוחש ןושא שוגכ המדאהו םיריהב םימשה .לכה הזו .ידיג םוקמב
 ותואש ידכ ךות ?םינינעה המ ,ןאכ :הנע ידיגו !ידיג ,ידיג :וינפל ארוקו תדעוס הצירב
 — וה" — "!ידיג ,ןלהא" :הלפאה ןמ הלהצ קיהבמ ,תובהלתהב והקביחו וילע לפנתה רעוס

 ויניש חירזה ,ונלש רפכה ןמ ,דדוע ,הלהו "!תאב יתמ !דדוע — ותארקל ידיג םג חווצ
 דוע .דדוע להצ "! זוחא האמ" — הביחו םולש ידיג וילא רביד — "? עמשנ המ" .תונבלה
 ךרדב וצפקש ךיא ,הי ?עמשנ המ !ושגפייש עדי — ןאכל ואוביש םהל ורמאשכ םירהצב
 האירב המולהמ ופטחו הצוחה וכפשנ הידבחהו ןורקה ןפוד הל החתפנ םואתפ !תאזה
 ?אה ,ןגוהכ םכל וגיפסה ?איהה הבריחב םש םתייה םתא םג ?המ זא .רידא קוחצו

 אבצה ידמו ,וחצמבו תונבלה וינישב דדוע קיהבמ הזכו הזכ ?הידבחהמ דוע הפ שי ימ

 התא המ" — םהילעב ינפכ םיקהובו ,םישדח וליאכ ,םיסכסכמ ויה םהב הכזש יאקירמאה

 — שגפינ דוע זא" — .ותוואג דדוע דחיכ אל "!ץרה ינא" — תוהבאב ידיג לאש "? ןאכ

 אלול ,לכה לע רוביד ביחרהל תכנ היה דדועו "? תיבה ןמ רבד תעמש — ידיג ול רמא

 "! ידמ רתוי ץצורתת לא" .תאצל ליחתהל תוסכרפמ ויה דבכ וילגרו ידיג לש וחור הרצק

 ארונו ,יל ץר ינא — דדוע דמא — !ךומס" — ,ךרדל הדיצ ,ךור ירבדב דדועמ ידיג דרפנ

 — .וב האג ךורו בלב בוט דימ השענש הככ ,ףטוש שחלב רמא — "!ךתוא יתאצמש חמש

 .אב ינא ,הפ ינא ,הפ ינא — תונלבס רסח קעוצ ךשוחה היה דבכ "?תמלענ ןאל !ידיג"

 חור רצוקבו ,ומשב ול ארוקו ףיסומ םגו ,והער ןיבל וניב ול שיש ןמיס הלילב קרוש דחא

 .האירקה תאו הקירשה תא הינפ לעמ הזיתמ תיללכה הלומההו "!עוש — והי" :רבוג
 ךשומה ,וירוחאמש ורבחל םדא דמוא — דוע חתמת ,קזח חתמת .תחתורו תעבעבמ הסיע

 םיכלוה ? םיעסונ אל ,המ — .ךלגשכ בגה לע קופדל ליחתי אלש .בגה תועוצרב חתומו

 דגנ — ?הז המ .הזמ חרמת חק — .םיבחוס םגו םיכלוה .םולכ ומכ — ?םש דע לגרב
 םישותיה — .סורהי הז ןועשה תיגוגז תא לבא ,קיזי אל הז םישותיל — .יל םג ןת .םישותיה

 בייח דבכ התא — .הירגיס ןת ? תמאב .תורצמ םתוא ןסחמ — הזמ קקלל םיבהוא וליפא

 היהת אל איה ןמז הברה — .הנמלאה וא — .וריזחי ילש םישרויהו ,לכה םושר .האמ יל

 ,הרפ תדמוע םגאה תפש לע ?םיזז אל המל זא — .הז ליבשב ידמ הזילע — .הנמלא

 ?הז המ .דחא לכל די ןתונו רבוע דחא .םישובכ תולוק הברהו .הרד-הדלוא ,ירד-הדלוא

 ,שפנ ירבד אלו האובנ ירבד אל .ןימי סיכב םיש :רמוא םגו .תישיא ברק תשובחת ,םולכ

 וזיא םידמואו תעכ םיפיסומ ילואו .האלה קיפסהל זפחנו .ןימי םיכב םיש :טושפ אלא

 הפ .תורושב דומעל .םינגראתמ .אל .ךרדל הדיצ ינויצ רמאמ ,רמאנ ,הזיא ,הבוט הלמ

 הברה .דואמ לעתשמ .זוחא האמ ?םכלצאו ,רדסב ?האלה םשו .ןכ ןכ !ןאכ ונחנא .אל

 םעפ ףא .םעפ דוע קודבת .הפי קודבת .קודבת .דחוימה .האיציה לש עגרה .ונחנא דחיב

 ראשייש ,הה ?הטומ הז .קומע יסאב קוחצ ?הז הפיא ?םש המ לזאזעל .המ עדוי ךניא

 .םלוכ םע תכלל אל ,תעכ דאשהל בל היה אל יל .וידעלב דרדתסנ .ותוא םיכירצ אל ,הפ

 ?המשו .םיעיגמו םיאצוי .תולקב ?העש .ךרעב העש .הברה אל ללכב ?ךרדה איה המכ

 .ןידודיח ןידודיח .בוטב רמגיי לכה ? השגרהה .וילאמ ןבומ .תויעב ןיא .טושפ .בוט
 .םידרוי .תוקרוח וליחתה םינבאהו ,וקיבצ הנע — "ונזז" — .ידיג רמא — "? םיזז" —

 תוצר םילגרה ,םידרוי .זחאהל םילפטנה םירדרדה תשוואו םינבא רודרד .ורתוהש םיסוסכ

 ןומה .ןיבלמ עלס .םילולת םיפוח .םישותי .תילולשה שבוע .ןקיבדהל אלא ךל ןיאו ,דרומב

This content downloaded from 24.95.94.194 on Sat, 09 May 2015 02:48:42 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 רהזי .ס 280

 סורהה רשגה .האלה .ליבשה תא דבאל אל .תואקתפרה ברו רתובמ .תואירל בוט ריוא

 םואתפ לכה בורקמ .תנפוצ .תעדוי .תממוד .הפופצ ףוס ינק תשיח !ולאמשלו — ןווכי
 םיילגרה תשילגו — עגר םיהוש .רוחאמ דוע םיקחוצ .תצק תופייע םיילגרה .המכ יפ םמוש

 ,בישעמ ףוס .ריהצמ ןבל .תוקלקלח .לחנה יקולח .םינבאה רודרדו ,רוחאמ האבו תלשחנתמ
 הללוסל עיגת הנפתש לכב .ןלהלש הדש .ןורמ ינבכ םירבוע .םירבועו גולדבו ,זחאהל
 ןורמק ,ףוס ישאר :ףונ תנומת .םיבכוכו ,םיריהב .םימש לומ עורק רשגהו ,הנשיה תבכרה

 .תולבנ ומכ ונצבר .ןנערמ הכילהה עגמ .רבעמו הציפק .קשפב םימש יבכוכו ,ץורפ רשג
 חינהל אל .קבדהל אל .רדסב — םיתבה דע .םש ונל הכחמ המ עדוי םיהלא .םויה לכ

 ,דדש .םיקעוצ םהש תוקעצ .םירצרצ .העוצר ןיטקהל ,טבלתמ ןטסה .הדרטה יטוטיחל

 .םירדרד .םירצרצ .םיבכוכו ,םירצרצ םירדרד ,םירדרד םירצרצ .םירדרדה הטמלו ,םירצרצ

 לש המטח .ריצה בכוכ הה ,הככ טושפ .החרזמ רשי :הככ םיכלוהו .הל-הל-הל .םיבכוכו

 הבנזו תשלפתמ הבג לע ,התמועל הכופה הלודגהו ,החרזמ הבנזו הברעמ הנטקה הבודה

 ,בוטה החירו ,הקיבחב ,םוקמ הזיאב תעכ הרוחב םש) .ירבג ,דורב .קצומ הליל .ברעמב

 השימח ,תוחפ .רטמוליק השש .(...ו בורקמ ףופח רעשו ,היתומלש חירו ,רבוע רומ חיר

 לכהו .םש היהנו םואתפ .םש היהנש דע תחפיו .תוחפו תוחפ עגר לכו .תוחפ ילואו .ילוא

 תוכפשנ תועיספה .לזמה :הלעמל בכוכו ,ןבוגמ ,והנה ,הפשינ רוחאמ לתה .םואתפ היהי

 דעצ לכ .שבכנ יתלבה ,ינפל הדשה .שארב ינא .שארב ךלוהה לע םיכמוס .רוחאמ תואבו

 ,םיטוחס .ךפיהל הפ םיבחסנ ונייה וז העשב לומתאו .המידק זז םידוהיה לש שוביכהרק ילש

 המ .הל תגאוד אמא .תחדק .םישותי .בושח אל ...הטומו .ידואו ,הליניפ .םיחרובו םיבולע

 !ליבשה .טקשב לבא .םילעתשמ .אמא תעכ תויהל השק .ולש אמא הנכסמ .תעדוי איה

 תגאד .רוחאל הצר הריצעה .הרצענ רוחאמ התיכה •ביבס בישקהל .רוצעל ,עורכל י דבא

 הלענו הנפינ ,ןאכ .אב םירדרדב הדיעצה שורשר דוע קוחרמ .ןאכל ,המידק הצר םלוכ

 רהוז הילופישב תעבוט היפויסאקהו בלחה ליבש .םימש — הנפתש לכ לא .האלה .קמעה ןמ

 םימעפל .םוקיה ללחב םיסט ,בלחה ליבשמ קלח המודמכ ,ונחנא .קוחר ארונ .תילפרע

 השימח •הדשב בוזעו עוצפ בכשל ומכ .תאש ןיא דע םיבוצע םימעפל ,םיבכוכה םיעיגרמ

 העשב — חרי לילבו ,האירב הכילהב .ישארה שיבכה דע הבלחמה ןמ ומכ .רטמוליק

 .דתיה וז ,ההא !עגר םיעבראמ תוחפב יתישע אמא םע המ תעדל יתצרשכ ,איהה םעפבו)

 יתחרב ...ארונ אלש ררבתהשכ החוורהו ...דבכ ילואש רעשל העווז .רתיהש ךיאו ,הציר

 .דח .בישקהל םעפ ידמו .םייתעשמ תוחפ אל ,הזה ךשוחב ,תעכ .(...הביאוגה תחתמ תוכבל

 חיר הלע םואתפ .הצור ארונ .ירחא תויהל רבכ הצור ?היהי .ברק היהי םא .ברקה ילב

 ,םידכה תוחיפט .בלחה ידכ לע םיבובזה .תוצמצמחה ,בלחה ףצק ,בלחה .ףאב הבלחמה

 תימלוע תצבורה הנטקה תילולשה ,תומלוסה םע לודגה "רפוס"ה ,ץובה ,םידכה תרירג

 ...יפאב בלח חיר הלעי קר ,הנש האמ רחאל םג .רקה זרבה ,תלדה לע תועדוהה ,חתפה לצא

 קר .אוהש בוט .היהש ומכ .דדוע (...!בלה לע לבקתמ אל) ?םייתעש דועב היהא הפיא

 ןובשח םהל ושעיש םידוחב ויהי ,רוזחנשכו .רפכב םירוחב וראשנ אל .הזה זיזפה ,רמשייש

 עסינ תצקו ,דמלנ דועו ,בחרמ חירנ תצק ואוב ,קשמל שדחמ םימתרנ ונחנאש ינפל :הזכ

 םידילומ ,םינתחתמש ינפל .קשמה קמוע לא לולצנו רוזחנש ינפל ,תצק בבותסנ, תוארל

 תצקו — ארפ רייע ךדוע דועש הפוקתה תא לצנל יאדכ .בוחסל קזח םימותרו ,םידלי

 ןובשח .ףסלפתמ ינא ,הא ?םייחה שוריפ המ ?םייחה .םייחה ןמ םועטל תצק ,ץצורתהל

 ?ןאכ המ ?ינא הפיא .הצור הברה ארונ קר .אל .דאמ הברה אלו ,לכה .ידי ףכ לע ייח
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 7 תועט הלפנ וא .םיקוחר םיבלכ .םיתבה תצובקו הלודגה ךרדהו הלענו דרנ קר .האלה דוע
 ליחתמ םיפתכה לע אשמה .הלודג ץמאמ תכילה .ךירחא םיאבו םיקתוש םלוכ .רשפא יא

 .םידרוי .ףלש חיר 7ונחנא ןאל 7הזה ליבשה ול דילומ ,םצעב ,ןאל :םואתפ .שחלמ
 אמאל תורצ יתישע ינאש המכ .אמאב רהרהמ .הדש לש הביחרמ השגרה .הליל תדיעצ

 בוט םעט .ילש אמא ,םצעב ,האלפנ הדוחב .יללגב הנשי אלש תוליל המכ .הנכסמה ,ילש

 העוט איהש וא .יתוא תוארל ,המודמכ ,התצר קוידב הזכ אל .התוא חקלשכ אבאל ול היה

 .רוזחנשכ ,והשמ ,חרכומ ינא .דימת הלוח איהש עד הז .ימצעב יב העוט ינאש וא ,יתלכיב

 .ןושאר ילש הזחה .ךלוכו .דגנמ חותפ לכה ךכ-רחאו .הירבח ץרמב ,ץרמבו .הלענ תעכ
 .אמא .הלילב

 7 םתא דבכ הז .םיאצוי םידוחב .תוינוכמה הנה .םואתפ .רבכ הנה ,יה .תותקבה

 םינכומ — 7 םינכומו — .חטשב ורזפתה — 7 םלוכ הפיא — .םולכ — 7 עמשנ המ — .ונחנא

 ,ןינעה ליחתמ התע קר .םיכישממ ,םולכ םיבשוי אל — 7 עגר םיבשוי — .יפוי — .דימת

 םייכרבה .םי ךותלכ הדשל םיסנכנ .ךשוחב ,אוהש ןכיה ,הטמל םש .המש ונינפל חנומ ולוכו

 תרבכ תוסכל ידכ ץירהל ךירצ הז רחא הזב םידעצ הברה ךכ-לכ .הנכלת ןה לבא תושולח

 ונחנאו העש תיצחמ דועב .הפונתה לכב םיכלוהו םיכלוה .ףעיב תושפות ךיניעש ץרא

 ןאכמ .שאב
 הריהבמ הלודגה ךרדה .ףוס םהל ןיאש םיקומע םימל םיסנכנו םיאצוי .טאל —

 םייחלהו ,הנטק שאב בלב דעוב .ןאכ ונחנא — רבעמש םימלתה הדש ,הריפחה .תצק

 ריהז תויהל .רבד לופי ךיא הארנו .םה — הזמ הצקב ,ונחנא הזמ הדשה הצקב .תוטהולמ

 השגדה .השלופמו הלולח ךלש ןטבה .םיגהונ םניא יכ ףא .םהלש ינמודק בראמל לופיל אלו

 .םיקוחר םיבלכ םיחבונ בוש .רודכה עגפיש םוקמב ,רועה ינפ לע ךל תגדגדמ הצונ וליאכ

 .החצ תירבע ,םרבד ורבדי ונלש ,ונלש .ורבדי םיחתותהו הממדה קסרתת טעמ דועו

 .הנושארה הקירשה תא עומשל ,ןבצעתמ ולוכ בגה .היהי הזו — תונוכמהו וגלש תומגרמהו

 .תועבגה רוחש יטוטרש .יליל קבא תמישנ .חמקתמו ינספור רפע .הדשה קמועל האלה

 .בושקל ,עגר בכשל .בשק בישקהל .םומע רהוז רפעב תקבאתמ היפויסאקה .םידידי םימשהו

 םיסמנה ,םיחמקה םיבגדה ןיב ,בישקהל ,ןטבה לע בכשל .רוחאמש םיילגרה לכ ועגרייש דע

 .םיבגרב .הדשב םדא .האבו הכורא הרוש .רוחאמ םיכלוה דוע .םתסירעב אולכ .ךדבוכמ

 .תוריענ חצפ דומח .קבא .ןפוחה אולמ .תונטק םינבא .הנוע .תעמוש המדאה לכו קפוד בלה

 .חוא ,ילש ,הרענ יל התיה ול .תוריענ תוריענ .םירחאמ רתוי דחא .תוחיבנב וילע םיבלכו

 םוקא .יתועונת לכ בקוע אוהה .לוממ הנקב דודכ .אל דוע ,אל ,וה ,םוקל
— 

 .קופדיו

 םיימשה .םיבכוכה אבצ .האלה ,הציפקב ,יד .ןאכמ ףלש ביהזמ .רוחשה גוח לעמ םיריהב

 םוקמה דע דרנ .הזכש הבועמ םוזמז וא .ללחב דער הזיא שי 7 אבצ םש םג .םאבצ לכו

 יתמ .רתוי ילוא .עבש רבכ .עוברה ,אוהה ןתסובה ,הארנ אל ,שי ונימימש ,ץרוח ידאוהש

 ןאכ ונבחס ךיא 7םישותי .אוהש םוזמז שי ?עיגנשכ קד וא רובענשכ ?שאב םיחתופ

 תקהל .הלילב תכלל הרידא השגרה .םינש ינפל ?לומתא .הכימשב י'גני'גה תא לומתא

 הציבר אל קר .המדאה ןב .חוכו תושימג תשגרה רתוי .םיפחי אלש לבח .ףרט תרחוש םינת

 םידקה ,הלילה םידקה .אבו םזמזמ ןוריוואה הז אלה ,הה .תועגפהל םייוכיס .תוחושב הרורא

 תמועל ןאכ ונחנא המ .תדרל םש בוסיו לפשי טעמ דוע .ןמזה לכ תוילכ-רסומ ומכ .דואמ

 רבוחמ דעצ לכו .הנטק ץרא תרבכ רבעמל םידעצ יפלא .תושחור םילמנ ?םימשב הסיט

 ,התיבה .וב שי םיעוגעג ןומה .םש םיבכוכה תא הסכיו רובעישכ טלבתת ותיללצ .המדאל

 ?ץיברהל םיליחתמ יתמ .בוצעו .היתואלתו המדאה ןמ רוטפ םגו .םיפסונ םיבחרמלו
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 ואובי אלש .רדסב םיחתות"דש הווקמ .הנושארה הקירשה תא רבכ עומשל בגב גדגדמ
 .הדיעצה לוק תא תעלוב השורחה המדאה .בישקהל .תוחשל .ותפדזנ — םואתפ ונל ורפסיו

 טקש .םרפתנ םשו .תדדובה התקבהו דחא רטמוליק דוע .תואב תוחפחפמ תודבכ תומישנ קד
 ובמאי" .ןכ ?דדוע .רוחב ףשנתמ חנטצה ודי לעו .המדאל רהמ חנצ .ץר והשימ .ירמגל

 שי" — ."ורמגישכו ,םיבכוכה תא םירפוסש ,ול דיגת" — "?םיכישממ אל המל :לאוש

 — .דואמ תוטקוש לבא תודורצ ידיג שחל "רדסב לכה .אל" — "? ךרדב וניעט ? והשמ

 תחיש חושלו םיבגרב בכשל אלפנ ."דואמ" — "? אל דמחנ הליל .הירגיס ןשעל תמ .בוט"

 לוענ ,חרופ ןגה :ול רומא" :רוזחל דדוע םק — "?ול רומאל המ זא" — .דדוע םע הליל

 דלי .תולודג תורהדב קמחו הלפאב ויניש ןיבלהו דדוע ךייח "ייק-וא" — ."חתופ ןיאו

 — היפויסאקה .וברקתה תועבגה תובג ,ונדרי ,עמשמ .ץווכתה תצק קפואה .האלה .בוט

 .ןלוכ רוכזל לוכי ימ .תודגא בכוכ לכ לע .הדגא וזיא שי .היפויסאק .הככ :ריצה בכוכ
 םיבשוח אלו םיכלוה .הלילה תיעקרקב םיגילפמו םירתוח .הליל תקיתש לש רוב .האלה

 הכילה תעשב ךב שיש המ לכ דיגהל השק .םדב גפסנ הלילה .םיכלוה קרו ,םיעדוי אלו

 ,הנוחג לע הענ ונלוכ הלודג הייח .ךתלכימ רצבנ לכהו .לכה ןמ קלח התא .לגרב האירב

 ותויה דבאמ אוהו וילע עגר אב הלילדלה לכ .הליל תסלפמו תמשנתמ הייח ,תשמוחמ

 תונובשחה םאה .םידעצה עלוב ליבשב םיכלוה .הליל םוסק טרפ .הלילה ןמ טרפ השענו

 םתוא םיקנוחו ,שער לש הארתה לכ אלב ,טקשב םירעתסמו םיכישממ אמש ? םינוכנ ונלש

 ריעהל רשא דבלמ תושעל םחוכב המ ,ונלש ,וללה םיחתותה ףוס-ףוס ,המ !םבכשמ לע

 אלש ,הלאה םיחתותה ןמ קלתסהל ילואו ?שארמ תחווטמ שאב ונינפ םדקל ,םלוכ תא

 — הרוגחב םייולתה הלאה םינומירה גוז לעו ,ונלש ןטקה ןטסה לע קר ךומסנו ,םהב ונלגרוה

 תורעתסה ,תיאשחה תובנגתהה יחת !דעב ינא — !םיבוטה וניער רחבמ ,םיבוטה וניער המה

 .יתעדל ולאש אל .רוחאמ ,וקיבצ םע רבדל ץורא !ןתומה ןמ םינטסבו ,םינומירב עתפה

 .הליל ינת .םיקיתוו םיניילצ ונלוכ ונחנא .הנושאר הליפת וז םישוקאיל קר .טקש ינניא

 םיבצעהש המכ ,הרדישב טטר !םיאבו םיקרוש הנה ,וה ?רבדה המ !ט-ס-ס-פ !ונל ונת זא

 .עוגפל ץרו קרוש .דחא דוע !ונרזח !דוהאי לא א'גא !םכל ירה .םיחתות תוקירש םיאנוש

 !ייחב ,םשור השוע !דחא דוע .קסעה ליחתמ .םיבורק רבכ ונחנא .עמשנ הזש ךיא ,דדיה

 — הלילה עקבנ
 !עקת ?םיקשוברע ,םש םכלצא ךיא !ונלשו .ךולה םיכלוהו הכמ ףותה

 ,ירד-הדלוא .ליחתמ קסעה .ןאכ ונחנא .ןאכ דע .תדדובה התקבה הנהו .דוע .יפוי .דוע

 .הרד-הדלוא

 "דבוע-מע" תאצוהב עיפויש ,''גלקצ ימי" רפסה ךותמ
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 םולש .ש

 הךקנ7 יריש

 חבזמ

 "הלועל ...והלעהו ...תבהא רשא ךדיחי תא ךנב תא אנ תק"

 (ב ,בב תישארב)

 א

 .אישו הקיש •ליח .ףן'ח

 .םניא רלבש םי»; ינש

 mi שחנ .חרצ? ץנ
 .ןת ןיע ההוב וקל וק
 ,דס!ב םיעסופ ןבו בא
 .דזןפק בלב ןמוט בא

 ,רמ ןיא ,אצ1מ ןיא דזןפ
 םיא גוח; 1שאר לע
 וזז" 1 י- r רשנהו טיעה םע
 :םואתפ הוצ םויק ןמ
 תבסא רשא ףגב תא -

 'תלבקהו ףל לילכ הלוע

 :יל דגה יתמ ןינל תא
 ן ךב הרשלו nja תעכ,

 ,יל דח אוה .דדיוו י!0 לכ
 .ןבה לכוא אל דעב
 • VI T T \ - I - ז יתרשב דשא הרושב המ

 • X-IT v -ד I " v x - ז יתרבק רשא היחי ףיא

 ,הצוח ינאיצוה .דלןל

 !רצסל ,דוצ ויבכוכ

 הצור$ ...יה; יעךז ,דצ

 .דויצש םיבכוכק ןיי

 :ץרפ דוע ץרופ ורבד ןא
 «ץיאה שבי? יןעךז -

 יתפ^ש? תע ,רןןצבו

 .םודסו הךומע ינן לע

 ,יתפלע ןשלפ רוטין?מ

 .םדא םואמ-ןיא ת5יאמ

 ית-ומש טומו רופ חכנ

 " T J w-I- \ V 1 .יתרשב רשא הרושבזז

 ,עסופ ינב ...בשחמ םק

 .הלוע יעע ומכש לע

 עדוי-אל והומכ ול

 - T TIT • I !הלוע התיה ילגר ,דצ

 !יננה-.ילא ארןן לא

 ...יננה םג ףא ...ודוינע

 ם:ג ? ן rVf' 0?1j. 'יי9

 זל1חמק לא ךל1ה^

 ,םימ^ אמצמ אל םא3
 Tl V "- ! * " זלצאל בערת אל םאה

 תחנ-ףוקש ףיקשת ,קחצי ,המ

 זת0קלתפ-כ 0יךן?-ת89

 'םסש ךאו ינא שש -

 ,בהוא ינא יח לא יפ

 0!13 ןגכ 1דלחן

 .בלבלמ 1ב יךשבו

 תרסמנ יל יכ ,י}א

 •חימשמל ץראה תאז
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 םולש .ש

- 
 !ינ3,ינןה!בא

- 
 תלעאמ

 'רעצס ךליה ליגק םע -

 .ינא הז רעצהן .שאו הארא ףךןב

 vi• ד! י v v - י• -ד •— — רענ ול הארי םיהולא ,תלחג יצע יבג לע

 !ינב ךתוא ,ה^ועל .שי ןיא ימע ןבר!? ךא

 ו וספ לא ,םוחר בא ,דינב - - קבש יבל ,ל!?.כ יפ

 .ד0!ב םקינש וכ^ו זזןבןמק לא שיגנ המ

 זליל^ ימוי ךפוה ימ חבז?ל ונב דקוע בא
 זד5ףל יערב טיממ ימ .ותלכתב עיקר לומ

 ז ליאה ךבסב ןמז יז? חבא תא רוצ לע שטול בא

 t • 1 י t ן —-ד— !טחשמ ידי בישא אל .ותלכאמ םחש םדא

 — Tl Ii— VT * --- " , • - י T T הולא ,ףוצ הזכ םא ,חבזמה לא בצנ בא

 M»* • הובג םוחנ ליעוי אל :ספיק ושאר לע שמש

 ,רבנ םע ךאלמ ק3אנ הצ ... ,עמדב יניע הסכא -

 .שונא לא םע קבאנ .דצ .םדב יניע הסכא

 רבךך ןובלע םינוא-ןיא ,המכה תוליל רצזא אל

 .שודק םותס םמז לימ .םדא ללוח ימד תע

 :רע§כ רזגק רבג דע תלכאמה תא ריבעא רק

 !רענל ףך; חלשת לא - .דליס ינב יךאןצ לע

 ,המילשה אל איה הךש ךא...

 TIT • TT I .השפא אל איה הרש ךא

 ,אמא לא קעז ןבק םד

 T I - T IT * X י J .השפנ החרפ ועמשלו

 מתמש בורכו ןבו בא

 .םיניעה דוע החקפ אל
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 והוא יניס

 םיסומינ לס היפוסוליפ

 לע רפסל םיברמ ץראל תחב םהיתועיסנמ םיבשהו הפוריא תוצראמ ונילא םיאבה

 םה םירפסמ ,ינכטה םלועה יאלפ לעו הילע םידפסמ םהשמ רתוי לבא ,םש םייחה תויחונ

 לע :ומויב םוי םדא תוכילה לעו תולקמ םייח תורוצ לע ,םש םיררושה םיסומינה יפי לע

 הלאשב רפסה-תיב רצחב חרואה לא הנופה דליה לע ,תובידאב תורבסה הברמה דיקפה

 תומוקמב טקשה לע ,בוחרב םיבדנתמ ךרד-ירומ לע ,"ודל רוזעל לכוא המב" תינאטנופס
 .'ודכו החישה לכ תוולמה ,"הדות "ו "השקבב" לע ,םיירוביצ

 זאו ,ונצראב הלא םירבד לש םרדעהב ,םתא ונחנאו ,םה םישח םידפסמ םה רשאבו

 הדיעצה ונצראב יכ ,אוה םהיניבש בושחהו .םיצורת ףלאב הז רדעה ץרתל םיסנמ וננה

 ךותמ ,םיבר תורוד ךשמב םיחמוצ אלא ,"םישענ" םיסומינ ןיא .םיסומינל תרוסמ ןיא
 תרוסמ לע וז תוכמתסה .הילגנא תונמראבו 'גדירבמקב תואשדמ ןתואכ ,קסופ יתלב לופיט

 תוהשו דבלב הרימאב תוארבנ ןניא םייח תורוצ יכ ,אוה ןוכנ :הל םינפ יתש הירוטסיהו

 טג אשד חמצי אל ןוצר ךותמ לופיט ילב יכ ,אוה ןוכנ תוחפ אל ךא ,םהל השורד הבר

 .םינשב תואמ ךשמב

 םנמז רשא םייתרבח םיסחיב םיצוענ םהישרש ,רתויב תוקיתע תודלות םיסומינל

 שאר יוסיכ ,םש עבוכה תרסה) היגאמה ירתסמב וא ,(תובידא ךותמ הדיקה) דבכמ דבע
 ,הארנכ ,לכונ אל תילאנויצר הניחבמ .ילאנויצאר רבסהמ תוקמחתמ הלא תורוסמ .(ןאכ
 תא אלממ קר אוה ךכב ירהש ,םילוב ונל רכומה דיקפל "השקבב" דמול שי עודמ קמנל

 ןתואיצמב ,םלואו .הסנכהה-סמ ןובשח תא ונל איבמה חילשל "הדות" רמול שי עודמו ,ותבוח
 ,םיימוימויה םייחה לש ךרה םדופירל םיגרוע ונלוכ .ונל ער ןרדעהבו ונל בוט הלא תורוצ לש

 ,הלאה תורוצה לכ ןיא םאה .תילאנויצר הקמנה ןקמנל השק רשא "תוקיר" תורוצ ןתואל
 ומק אל םאה ?תוינרקש ףאו תובובנ ןה ןיאה ?תותימא רסוחב תויוקל ,ןתיברמ וא

 ? תיתימא תועמשמ ילב םילמס תניחב ןהש ורמאו ןדגנכ ,םינורחאה תורודב ,רעונה-תועונת
 םירבחהש לע ,לכואה-רדחב יתננואתהשכ — ,ץראה יבושימ דחאב ,רקוב ותוא ינא רכוז
 ישנאמ ,קיתו רבח זא בשי ילומ ."בוט רקוב"ב ןחלושה די לע הז תא הז םיכרבמ םניא

 וז המיענ הבושתב .םייניעבו בלב 'בוט רקוב, םירמוא ונחנא" :יל הנעש ,הינשה הילעה

 המע ןיא רשא הרוצ לכמ ונחנא םידלוס :החסנל רשפאש ,המלש הפקשה ,דתיה תלפוקמ
 רתוואש בטומ ,בלה תונווכ לכב הכרבה תא דיגאש ,חוטב ינניא םא .תילאוטקא תועמשמ

 םינוניג ידי-לע אלו םייניעבו בלב "םולש" םירמוא ונא .הנווכ תוכירצ תווצמ יכ ,הילע
 תורוצב םידשוח ונירה ,לאידיאה איה וגייח תוכילהב תוימיטניאהו ליאוה .םיינוציח

 .ןהילע תפחרמ דקשה תנכסש
 הנומט תותימאל הפיאשהש ,דעונ לע ךחוגמ םשור םיסומינל הפטה לכ השוע ןכ יכ הנה

 יבגלו ?םמייקל לכונ דציכ ,םהירחאמ יתימא שגר ןיא רשא םיקיר םילמס .ובל יקמעב

 תוברואה תונכסה תא האור אוה םג יכ ,דוע םלש וניא ףיטמה לש ונופצמ םג הלא תונעט
 ומרג ןתוא שורדל בל-ץמוא רסוחו תורוצל דגנתהל בלה-ץמוא .ול היוצרה תויתדוצל

 שי :םיניבמ ונא .ןנקתל דואמ השק לבא דומעל לק תואצותה לע .וניתוכילהב םיעיקבל

 יכ ,וחכש רבדב םיעגונהש אלא ,םוי םוי ייחב המלש תויתימאלו תוימיטניאל ההימכ ןאכ

 םיגושה וגש .דימת שדחתמו רזוחה ,ילאודיבידניאו יתרבח ץמאמ ירפ איה וזכ תוימיטניא
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 .ונירכועב היהש אוה הז הגשמ !השרומבו תרוסמב רסמיהל הייושע תוימיטניא יכ ,םרבסב

 םיימיטניאה םיסחיה לע רומשל ונחלצה אלשכו ,"םייניעהו בלה" ןעמל תורוצה לע ונרתיו

 ונממש ,םינפב קר וניצר .דחי םג תורוצה ידעלבו הידעלב ונראשנ — ,תבחרתמ הרבחב

 קר םרוז וניא היווחה םרזש ונחכש .ץוח ילבו םינפ ילב ונראשנו ,הפיה הרוצה תעבונ

 .םינפה לא ץוחה ןמ םג אלא ,חחה לא םינפבמ

 םייחה ןונגס .דחא םרוגמ דוע עפשוה — הינשה הילעה ימי זאמ — ונייח ןונגס

 תנאממ ונתונמא .חיכות תינרדומה הרוטקטיכראהו ."ינינע" השענ םייאקירמאהו םייפוריאה

 ונניא" .תילאנויצקנופה היינבה יכרצמ םירשימב םיעבונ םניאש ,הקיטנמאנרואו םיטושיקב

 םיסומינהו םייחה תורוצ תא תיטיתסא הקמנה קמנל — ןכ םא — לכונ דציכ ."וקוקודב םייח

 "הדות"ה תא ?תישממ היצקנופ םהל ןיאו ,ונתשגרה יפל ,ונייח תא "םידפרמה" םיברה

 דיקפה ןיאה .תוליעומ ,תוינינע תויצקנופב תוארל לכונ אל ,ןהב אצויכו ,"השקבב"ה תאו

 רקבמל תוארהל בייח ינא ןיאו ,ונממ שקבמ יגאש המ ,תרוכשמ תרומת ,תושעל בייח

 ?סומינב ותוא שקבי אל םא םג יסיטרכ תא סובוטואב

 ,םיסומינה חופיט הב טעומש ץראב "דדות-יופכ דיקפת לטומ לארשיב ךנחמה לע

 ןוחתפ ןיא .הקמנהל — הרואכל — ןתינ אלש תא קמנל חרכהשו ,ךרה ליגב ,סומלופ אלל

 .תוקיר תורוצל הביאה יפלכו תוינינעלו תותימאל הפיאשה יפלכ הפ

 התועמשמ ןכש ,"םוקת הביש ינפמ" הווצמה תא יתילכת רבסה ריבסהל ילוא רשפא

 האצות םהל ןיאש םיסומינל ילאנויצאר רבסה תתל השק לבא ,הילאמ תרבתסמ תירסומה

 שושתל תרזוע איה יכ ,וז הווצמל תישעמ האצות שי — "םוקת הביש ינפמ" .תיטידקנוק

 חרוא יגפב םוקל שי עודמו ,החיש תעשב סיכה ןמ םיידיה תא איצוהל שי עודמ לבא ,חוכ

 םיידי לש רועיכל םעט המ .וליבשב יונפ אסכ דוע שי הכו הכ ןיב אלה ?ךרדחל סנכנה

 רמול הצרת םא ."תואצות" ןהל ןיאש תושירד הלא לכ ? םיכב ןניאש םיידיב יפויו סיכב

 יתלקשש רחאל אלא דובכ קולחא אל :הנעטה תרחחש ירה ,דובכ יוליגל םילמס הלאש

 .םיינינעה ונייחל דוע םימיאתמ םניא םילמס :ללכבו .דובכל שיאה לש ותוכז תא יתדדמו

 .ינורקע ןפואב ינרוצ-יטנא אוה הז דעונ

 .ןורקע דימעהל שי ןורקע לומו

 התא וז העד יפלו ,תמאל שיגמ רקשהש האמחמה איה תועיבצהש ,רמא וקופשוראל

 ובש יוצר בצמ לע המדל םיאב ,יבבל ןכותמ םיקיר םהשכ םג ,םיסומינה יכ ,ןועטל יאשר

 .אובל דיתעה ילאידיא בצמ לש הירלקפסא ,םישנאה ןיב דובכ לש םחי תמאב טולשי

 יוארה ןמ .םוי-םוי יסומינ תא ססבלמ הקוחד הז ןיממ תוילמיס יכ ,רמול ךרוצ ןיאש טעמכו

 ןיב ,םחורב םיריעצ םישנא םילגוד ובש ,ןורקעב עגפת אל םיסומינה לש היפוסוליפהש

 םהב ןיא רשא םילמס אלו תוקיר תורוצ אל :םבלב ותוא ושוחיש וא ,שרופמב והורידגיש

 ומיכסי "םדא אוה רשאב" םדא לכל דובכו "תוירבה דובכ לודג" הרקיעל .ילאוטקא םעט

 .קירה ילמסה ויוטיב תא וחדי החד םלוא ,יטידואית ןפואב םלוכ

 רשקה ותוא לאו ,אקווד י נ ו צ י ח ה לא תונפל הכירצ תיפוסוליפ-תיגוגדפה הקמנהה

 ,שפנ ןיבל ףוג הב ,םינפה לא חחה ןמ םג אלא חחה לא םיגפה ןמ קד אל םייקה ,קתני לב

 ."יטיתסא "גשומה לש תללוכ הסיפת—איה אצומה תדוקנ .םדאה לש ותוישיאב

 תפוקת לש הקיטיתסאל הבוגתכ .ונכתמ הז גשומ הברה ונקור םינורחא תודוד
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 287 םיסומינ לש היפוסוליפ

 השדחתנ ,םיירסומ םינכתל קודה רשק הרושק תיטיתסאה היווחה התיה הבש ,הלכשהה

 תעגונ הניאש ,תיאמצע הידוגיטקכ ןבוה יטיתסאה ."הפיה ןעמל הפיה" תרמואה הסיפת

 העש ,ונלש דעונה םיכסמ וזכ הסיפתל .םייתא םיסחיל תוכייש הל ןיאו הלוכ תוישיאב

 — המצעלשכ — תשרוד הניא וז הקיטיתסא דא ,הפי ףונבו תונמא תונומתב לכתסמ אוהש

 בל לא רבדל הלוכי םייחה תורוצ לש הקיטיתסא .םדא-ינב ןיבש סחיב יוליגו תובייחתה

 .תנתונה איהו .םייחב ויתויובייחתה לע ,ולוכ םדאה תא תללוכ איה םא קר — םיריעצ

 םימותר םניאו ןמצע ןעמל ,הרואכל ,םיאב יטיתסא יוליג לכו הרוצ ןתמ ,ןכ םנמא

 לכ .הדובעה ןמ קחשמה לדבנש ומכ ,םייחה תורטממ לדבנ אוהו ,"קחשמ" הז .הרטמל

 .התוהמב התוא חפקמ ,הלומעתל וא ,תכנחמ הנווכל ,תילכתל תיטיתסא הרוצ קתרמה

 תמאה תא שיחכי ימו .תינרדומה תיטיתסאה הרותה לש ידיינ-אלד-סכנ ושענ הלא םירקיע

 הבכשה יבגל קר ףקות םהל שי הלא םירקיעו ,הלוכ תמאה הניא וז תמאש אלא ?תאזה

 ,הבכש דוע הזונג ,תיגולוכיספ-תיביטקיבוסה ,וז הבכשל תחתמו .הרוצ ןתמבש תיגולוכיספה

 .ןמזל ןמזמ התוא ףושחל שיש ,רתוי תיביטקיבוא
 .ןולדח תארקל םיכלוה םיבוצקה וייח .ףלוחה ןמזה ןוטלשל ףופכ ומלועב םדאה

 היגאמה תפוקתמ דוע ,דימתמו זאמ .תיטיתסאה הריציה תא בצעמ אוה ןולדחה תעידי חוכמ

 האב איה .םייחה תא ךיראהל האב איה .וימי רצוק לע שונא תוצפל ידכ הריציה הרצונ

 ,תויחצנ ,תוינמז-לע עבוקו ,ויפכ יריצי ,וילספבו ויתונומתב לכתסמ םדאה .םליפכהל

 םעפ קר היהש רבד יכ ,ןמזה לע רבגתמ אוה רופיסבו רישב .הרהמב תופלוחה תויווחל

 םירבדה תא "םעפ דוע תויחל" םדאח לוכי תונמאב .ותרזח תא תרשפאמ תונמאה ,תחא

 ןמזה ןמו ,אצמנ אוה ובש םידסמה םוקמה ןמ ררחתשמ אוה דפס םדאה אורקב .ופלחש

 תונמאה"ש ,הקיתעה הרמימה תא .תורחא תושפנ לאו תורחא תוצרא לא גילפמו ,ול בצקומה

 אלא תואיצמה תא םלצל האב הרוצהש וז הניחבמ קד אל שרפל שי "תואיצמה יאר איה

 םיסנמו ,לדהו ףלוחה לע םירבגתמ וננה הב רשא תפסונ תואיצמ רוציל האב איהש םג

 יתשבכ :רמול תואב ,הב הכורכה היווחהו ,תיטיתסאה הריציה ."ןמזה תא תומרל" לוכיבכ

 איה הריציה .ןולדחה לש קסופ-יתלבה םרזל דבעמ ןמז יל יתרצי ,וב יתרצע ,ןמזה תא

 הכות לא רשא תואיצמה לומ ילשמ תואיצמ יתרצי ןכש ,ןמז יל שי .ן מ ז י ל ש י :הזרכה

 יפל .ןמזה בוציע ,אוה אלא ,הפיה קר וניא יטיתסאה .יב טלוש ףלוחה הב רשאו ,יתדלונ

 "הקירה" הרוצה םג .תדחוימ תועמשמ תלבקמ םדא ינב יסחיב הצוענה הרוצה םג וז הסיפת

 ותודדומתה תאו םדאה לש ותוטבלתה תא תלמסמו הלגמ םייתרבחה םייחה לש "הבובנ"ה

 תחת םידמוע ,דחוימב ונצראבו ,ולוכ םלועב םדא ינב ןיבש וישכע םיסחיה .ןמזה םע

 ,רחמ ונל שי לומתא םוקמב :ונצראב םירש ונא ןיאה .יאנפ יל ןיא ,ןמז יל ןיא :ןמיסה

 ןמ םרוזה םרזה לא ,"אל דוע"ה לא ,דיתעה לא ןווכמ ונטבמ ? דחמ ונל שי םויה םוקמבו

 .דיתעה לא הווהה

 .הב טלוש ןמזהו יאנפ ןיא הבש תואיצמ התואל ענכנ ינירה הרוצ לע רתוומ ינאשכ

 !ךליבשב ןמז יל שי !ןמז יל שי :רמואו זירכמ ינירה הרוצל דבעתשמ ינאש העש לבא

 אטבמ יננה הלא וא הלא סומינ ירבד ירמאב יכ ,םירמואו םינעוטה םע קדצה יאדו

 השורד הנכתלו הלמל קר אל יכ ,םה םיחכוש .ןטק הגשמ םיגוש םהש אלא .תוקיר םילמ

 ןמזה ידי לע ,ןהל שדקומה ןמזה ידי לע תומכסומה תורוצל שי הבר תועמשמ יכ ,תועמשמ

 לש הרוצה וא ,"תבשל השקבב" לש הרוצה תאז היהתו ,הרוצ ימייקב .ןהל שידקמ ינאש

 לש החיתפב ןושיע תקספה וא ,סיכה ןמ םיידי תאצוה וא ,יתימע ינפל יתדימע דניש
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 וקוא יניס 283

 .ןותנ ינא ובש ןמזה םרז תא קיספמ ינא :לוכיבכ ,זירכמ יננה הלא לכ ידי לע — החיש
 ,"הקיר הלמ" לש התועצמאב אלא ,תאזכ הזרכהל תרחא תורשפא יל ןיאו .ןמז רצוי יננה

 הלגמ ומולשל רצלמה תא לאושה הדעסמה ןחלוש די לע חרוא ותוא .תמיוסמ העונת וא
 ,תרמוא הקיר הטס'ג לכ .רצלמה תא תוארל ןמז ול לטנ לוטנ יכ תיטירקנוק הרוצב

 התא רשא תויצקנופל ץוחמ ,ךתוא תוארל יאנפ יל שי :"שרדנה" ןמזה תא התוהשהב

 רומשל (ןבומכ ,רתוי אלו) תרזוע תיתדבחה-תיטיתסאה הרוצה .הרבחה ןונגנמ ךותב םייקמ

 .ןילמוג-תקיז תעב תלוזה תייאר לע םיילאנויצקנופה םיסחיה ןונגנמ ךותב
 םיסחיו תושגר גופסל יושע ,תיסומינה הלמה ידי לע רצונש ,תויתילכתמ קירה ללחה

 בינ לש תורשפאל םיחותפה הקספהו חוור תרצוי "הקירה הלמה" .ןמזל םידבעושמ םניאש

 רתוי םיירופ הקספהו חוור ןיא ,ןכ םנמא .דבלב םיידוקפית םהש םיסחי ךותב שדח ישונא

 .הבר תונמאהה תשרודו ,םיטעמל ךא תנתינה ,תיאליע תונמא איה הקיתשה לבא ,הקיתשהמ

 .תורוצ ךא ןהש "תועונת"בו "תוקיר" םילמב אלא ,ןאכ רבדנ הילע אלו

 חוורמ וליפא אלא חוור קר אל תורצוי ןהו רתויב תושקונב תובשחנה תורוצ שי

 .ישילש ףוגב תלוזה לא היינפה ןוגכ ,(ז"עלב ץנאטסיד)

 .תיטיתסאה הבשחמה דוסי םהש םיגשומה ןמ אוה םג חוורמה גשומ יכ ,חכשנ לאו

 ינאש העשו ,ישוחב ושבכל ףאוש ינאש העש ,ןינע וא םדא ,ץפח לע הפי רמול לוכי ינניא

 הצור ינניאשכ קר הפי איה ,תונוזמ םיראותמ הב ,לשמל ,םמוד תנומת .וב שמתשהל הצור

 האר הרתי תוברקתה ברקתהל הפיאשה לעמ םמורתמ ינאש תעב קר .תונוזמה תא לוכאל

 םישוחה קוחיר ךותו ,ץנאטסיד ךותמ קר .ילומ רשא אשומב שדוקמה תאו הפיה תא הארא

 .והדבכא דבכ

 ,תובורק םיתעל ,םיבברעמ ונאש ,איה ונתרצ •חוורמ רסוחמ טעמ אל םימגפנ ונייח

 תובייחמ אלא ,חוודמה תא תודגונ ןניא הביחהו תוימיטניאה לבא .תויבבל םע חוורמ רסוח

 לכוא אל .דובכ ישגר ילב אמייק-תונב ןניא ,הביחו תוימיטניא ,ןהיתשש ומכ שממ ,ותוא

 םיסחי .הבהא יניעב קר אלו ,אוהש ומכ ותוארל חוכה יל שי םא אלא ,יער תא דבכל

 ,םיקספנ םהשכ קר םידימתמו םימייק םה .תקסופ יתלב תופיצרב םימייק םניא םיימיטניא

 הבהא ירשקב םירושקה ,השאו שיא וליפא ."ץנאטסיד ראפ" הייאר ידי לע ,םיקרפל

 טבמל ,תיביסנטניאהו תיעגרה תואיצמה לע תרבגתמה ,הטקש תוננובתהל םיקוקז ,תטהול

 ."המצע ינפב הרטמכ" תלוזה תא םיאור ובש ,טקש

 "הקיר הרוצ" הלמה התנק בושו ,ונתרזעל םיסומינה םיאבו תורוצה תואב ןאכ םג

 .המ-קחרמ תרצוי הרוצה .יל בורק הכ דוע וניא יער :חוורמ תרצוי איה "דנשמ-תועמשמ

 הבריקש תעדל ונילע לבא ,בוריק ךירצ קוחיר ,הבריק בוש תעבות קוחירה תעדות ,םנמא

 םיסחי לש בטוקה ןמ הענה ,הרבחה לש המגמ איה .הילאמ תנבומ עבט תתמ הניא

 .הלילח תרזוחו ,תימיטניא אתורבח לש בטוקה לא םיידוקפית

 .הלחנהל תונתינ ,דובכ יסחיל תועייסמה ,תורוצ לבא ,תרוסמל תנתינ אל תוימיטניא

 .ונעמל השע — תויבבלה םרז םורזיש הצור התא םא ,וב דומע — חוורמב הצור התא םא

 תורוצה ילב ונראשנש ומכ ,דובכו חוודמ תורשפאמה תורוצה ילב ונראשנ וישכע

 .םיילאנויצקנופה םיסחיה תא תוקיספמה
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 םיסומינ לש היפוסוליפ

 ליגב .ימונוטבא ליגב ךוניח ןיבל ימונודטה ליגב ךוניח ןיב םיניחבמ ךוניחה ימכח

 וניא — ימונוטבאה ליגב וליאו ,םמעט תא גישמ וניא םא םג ,ץוחבמ םיכרע דליה הנוק ךרח

 .תעדה לע תלבקתמה הקמנה ילב םתונקל לוכי

 ונניא .םיידוסי ונל םיארנ הלא םיכרע םא ,ךרה ליגל םיכרע םיליחנמ ונלוכ

 הנייגיהה יכרע ןוגכ ,םיינושאר םיכרעב אוה רבודמהשכ רבדה תא ןיבמ דליה םא םילאוש

 לע םתוא םיפוכ וננה ןכ לעו ,הלא םיכרע ילב הרבח היהת אל ונתרבח .םאו-בא-דוביכ וא

 .ונישעמ תקדצב ונא םיחוטב יכ ,יקנ וננופצמו ,דליה

 הז ,יקנה הפצמה ,ונזמר ןהילעש ,תוירוטסיה תוביסמ ,ונל רסח םיסומינה תינקהב

 .הלק הרבסהל ןתינ אלש המ לכ ,םילגרה תרזעב ,םינטקה לע תופכל השרמה

 תונולתמ רתוי ונידיב עייסת — ןתועמשמבו תורוצה לש ימינפה חרכהב הקמעה

 ,תותכב ,רפסה תיב ירודחרפב וניתועיבתב םיפיקת תויהל חוכ וגל ףיסות ,ןרדעה לע

 .ריעה תובוחרבו
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 רו^יני!? ןמלז ל® ביעבז3ה לבויל

 רמרק םולש

 תירילה ותריש לע

 א
 לשב קד אלו ,ונתרישב קהבומה ןטסינרדומה אוה היה ,רואינש עיפוהשכ ,ותעשב

 םתוא לכ םשודיחב ונתוא ומיהדה ותעשב .ויתורוצ לשב םג אלא דחוימה ישפנה ומלוע
 המסק ,תירבעה הרישה םוחתב אובל ודי-לע ורשכוהש ,םיביטומו םיאשונ ,תואידיאו תויווח

 ותוא ,תיכנתה הצילמה ילבכמ רומג רודחיש ותוא ,יוטיב לש הרומג תוינרדומ התוא ונל
 לא ךשמנו וירחא אבה לאו ול םדוקה לא תינויגה תולקב ףרטצמה ,דיהב-דיהמ חרה
 דדומ לש ,שבוכו רוביג לש האג הדימע התוא רקיעבו — םיפוקיעו תויהש אלל ונינע

 ...תחא תומדב טבנ ןב םעברימו דוד ןב המלשמ והשמ ,איטחמו אטוח לש ,ריעסמו
 הארנ .םייקתנו הפי רמשנ ותריש ךרע .ןמזה ןחבמב דמע דואינש לש םזינרדומה הז

 המינפ תורתוסמו תוסומכ ,םדא לש ושפנב קומע תועובט תוינוציק תואידיאו תויווח ןתואש
 ומצעמ אלא ףולח-ינב םניא הרוצ ישוביכ םתואש הארנו ,הפה אולמב ןאטבל זעה קר אוהו

 לבוימ הלעמלש הכוראה הפוקתה ךשמב רואינש לש ותלודג החפקתנ אל .טויפ לש ופוגמו
 ,תכלוהו הפיסומ יהירה רמול אצמת םאו ,םעבו םלועב תוכיפהו םייוניש תבר הפוקת ,םינש

 — םיכרעה םתוא קר אל .ויכבסב ךרד ךל סלפמו ותריצי רעי ךותל סנכנו רדוח התאשמ

 חופיטל םיקוקז הלא םגו — םימייקו םידמוע ,תרוקיבה םהילע הדמע רבכש —!םיטעומ םהו

 םוניאר אל ,םישדח םיפונ ותרישב ונל םילגתמו םיכלוה םג אלא — םיתעה ייוניש םע ףסונ

 ונל ונללס אלו ותריש יאובמב םיבבותסמ ונא ןיידע יכ .םתוארל ונדשכוה אל וא ,םדוקמ
 םג איהו — ונל השורד חוכיוובש הדמע אל .הנויבחב ןומטה ברה רשועה לכ לא תוביתנ'

 תודדומתה לכ םדוק אלא ,םירוגש םייתורפס םיחנומ המכב דוטיפ אלו — !תירשפא איה
 .הצק לכמו דצ לכמ ,ויאצומו ויאובמ לכ תא ריכהל ,הז הריצי רהב רייסלו ליפעהל המוצע
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 29! רואינש .ז לש םיעבשה לבויל

 .ותושי לע דמועו זירכמ ולוכו דמוע רה,ד ירה ,חכוותהל םעט ןיא רהה ןמ ןיע םימילעמה םע
 לבקל אל וא לבקל ,ומע סמלפתהל התא לוכי ,רואיבש לש ויתומיגפ לע עיבצהל התא לוכי
 .בכרומה יתונמאה ומויק תא שיחכהל לוכי התא יא לבא ,תינויעה וא תירסומה ותדמע תא

 :ונתרישב המצעה ילעבמ אוה רואינש !וחוכב — 1 רואיבש לש וחוכ המב לאשת םאו
 המצעו תיתבשחמ המצע ,תירוטיר המצעו תיריל המצע ,ןוימדבש המצעו ול תירויצ המצע

 תוברתב ,םעהו םדאה תוברתב םיניינעו םירבד לש העידי ,ול שי המוצע העידי םגו .תינושל
 לשמו ובלשמ ,תורפסב םיביטומו םיגוס לש הבורמ העידי ,השעמה תוברתבו הבשחמה

 םימוצע תולקשמ אוה םירמ ,ול ןיטילתא לש חוכ .יונ תורוצו יוטיב יכרד לש ,םייוגה

 .דחוימה וחוכ תאזב .ליגר םדא חוכ יפל אלש םידיקפת ומצע לע לבקמו ,הריתי תולקב
 יובירל ,תורוצהו םיגוסה ללשל ,ותריצי לש המוצעה תומכל ןינע הננתת לא וז המצע

 תחאב הפקיה אולמב התוא שוחל ,הב שיגדהל לוכי התא אלא ,תיטויפה הייאדה תורפופש

 .ךל תרחבש דחא םוקמב התוא דודמלו ראתל לוכי התא — !תובורמ ןהו — ולש תוריציה
 הלועו תעקוב תיתוברתו תילמס ,תיטאמארדו תיפא ,תירוטירו תידיל ,תיטויפ המצע וזיא

 ,רדוחו דרוי בהזה הרוכ .טרפב "בהזה הרוכ" תרישמו ללכב "לדוגה ירישמ" הרדסה ןמ
 יקמעמב הלגמ והירהו ,וינפל ץעור ולישכו המדאה תוילכ לא ,םיפושחו םיכורד וירירששכ

 יעול תאו תכתמה יניע תאו םחשה לפמ תא ,ריגהו תרפועה ,חלמה ידיג תא המדאה בל

 אוצמל :וינפל תרעוב ושפנ תאשמו ,טטור הרוכה לש ובלו ,לזרבה תדולח תאו םיקיקנה

 ותוא אוה ומצע דואינש ירהו .םדאה ןעמל אלא ונעמל אל — המדאה ינומטמב בהזה תא

 !ושפנ תאשמ — ושפנ תאשמו ,וחוכ — וחוכ :בהזה הרוכ
 כ

 ,דרמו ירמ ישגרב ,םימיל ריעצ רענ אוהו ,תורפסה לאו םייחה לא ץפק רואינש

 תואיצמב תוקיבדה ןיב ,הווקתל שואי ןיב ,תונקפסל הנומא ןיב המוצע תוחצנתה ךות

 יכ ,ררושמל ול ררבתנ דימו .וב םמעש השודקה קיח םסוקה אטחה ןיב ,סנל הייפצה ןיבו

 םישוחה תקושתל ,םייחה תקושתל יוטיב התשענ ותרישו ,לעופב םשוביכ אלא םייחה ןיא

 תישפנה תוברתה תדימ .םישנ תבהא עמשמ הבהאו ,םה הבהא — םייחה .הבהאה תדמחלו

 קר .האנשהו האנקה האב הבהאה בקעבו .בהאנבו בהואב היולת איה אלה וז הבהאבש
 .םייחל םעט ןיא ןהידעלבו ,ןה םלוע דוסי האנקהו הבהאה .תונרשפ ,תוהק ,תושידא אל

 םיאליטרע םיעוגעג אלו ,דואמ דיעצה רואינש ומע איבה תודלי לש תוילידיא אל

 דע — תחאל תחא היתואנה תא תוצמל ,"תדגוב לבת"ל המוצע הקיקש אלא ,םימולע לש

 הווצמ הז רוקמ ול תיחשמש ימו ,האנה רוקמכ אלא םייחה תא רואינש האר אל .ןמות

 ךירצש לשב ירפכ אלא םלועה תא האד אלש ,ונתורפסב לודגה דמוחה אוה דואינש .וסרדל

 ותפיטחל אלא אב אוה םלוע לש ונוקיתל אלו םלוע לש ותלואגל אל .םייניע וב ןתיל

 גוראל ונוצר תאו עבטל ותבהא תאו דואל ויעוגעג תא איצומ וניא הז רבד .ותעילבלו

 שיגרה ןמא אלא אוה ןתנהנ םתס אל ןכא יכ .ולש "םיחצנה תרישב יפויה תמשנ" תא

 היציבמא םג םאו .הלודגה ותרישב יפוי ותוא לכ דורצל וחוכ תא שיגרמהו םלוע לש ויפיל

 .ימלוע אלא יטרפ אל ,ישיא-לע והשמ איה יפויל ותפיאש ,רבדב תברועמ תישיא

 ,המדא תדובעמ תודהיה לש הקותינ לע הייכב ףקתנ הדשל דיעצה קילאיב אצישכ

 רשט וליאו !("הדשב") לארשי ץראב םינושארה המדאה ידבועב רכזנשמ הככשש הייכב

 תהבשו הדימעבש הרובגה תא ,הרובגה תא ונממ דמל דעיה לאו םיה לא אצישכ יקסבוחינ

 תודשה תא אוה האור ,עבטה לא אצוי אוהשכ דואינש .("וגרוטקונ" ,"תנש יעגר אל") הפק

 הלועה הוואת אלא האוד אוה הרובג אל ן םדו םימולע ,םיגרפ אוה האוד ,שאב םילוע

 .דימת ותוואת תבהלב הלוע רבגה םגו "תואפוק קשח תוקעצ" םה םיגרפה .המדאה ןמ רוטיקב

 ,תבהלש-הדש רובטב בציתאו רתחא זא
J V J SV T - " | - ! - V T t 

 :רונ-ילג תורהדו ינורתכ שא-תונושלו

 'בהל-יחךפ ילעילו שמש דעוב ישאר לע

 ...רופה ךות ףרצנו ןבלנ בהזכ ינאו

 (ומק 'טע ,'א דיכ ,"דבוע םע" 'צו,ד ,םיריש)

This content downloaded from 24.95.94.194 on Sat, 09 May 2015 02:49:14 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 רמרק םולש 292

 לש תוגונעתה לכ תא תוצמלו בוהאל ,ותוואתב םלוע תועורז קובחל רואיבש הצור
 ,םיברעה םילילצה תא וינזאב עומשלו םיפיה תוארמה תא ויניעב גופסל ,תינשוחה האנהה
 םילושכמה ,םייחה תוביסנ קר אל .לוכי וניאו — המות דע םייחה ןושש תעבוק תא תותשל

 הקיעמ תולגה םג אלא ,ויעידפמב םה םדא ינב לש םתונטקו האנהה לא ולולסמב םימרענה
 תא תדרוטו ובקעב הפש תולגה .תימינפ הקועת רקיעב אלא תינוציח הקועת קר אלו ,וילע

 לש וזכ ,םייחה ימענמ לא המימת ,תישפח השיג התוא רסח אוה הלשב t תישפנה ותחונמ
 תלבוכה ,תישפנ תוכיא ןימכ התשענ וז תולג .םייעבט םייח ול יחו וצראב בשויה םדא
 ,(ררושמה ןושלב) "השרומה בואכמ" .ויתוניעמ תא תמתוסו וידעצ תא הריצמ ,םדאה תא

 ימימ ובל תא ססוק (..."אלא וניא םדאה" וריש תא האר) יקסבוחינרשט םג לבק הילעש
 .דלי וקשנבו .דשא וקבחב םג ורשא ריכעמו וימולע תחמש תיבשמ ,ותודלי

 םיוה-יתמב לע וירודמ ינירבע

 ז יךש-יבחךמבו

 יתיעל יקבחבי ויתמעט חהר-חיב

 ן תונתווארל האיבמה תונתבער ,תישגרו תינשוח תוליהב לש בוטרוק דואינשב וב שי
 גיצמ אוהש דע ,תוטילשה תאו םותה תא ,האלמה שפוחה תשגרה תא ונממ תלטונ וז תוליהב
 ."ונחנא םיקשונ ןכ" םסרופמה ורישב ןוגכ םיזפוח םיזורחב ותוירבג עפש תא הווארל

 התואל יוטיב איה ,"ןורתפה לכ הנהו ,הלמשה ערקו לוג ,םוק" :תמסרופמה האירקה םגו
 .שבוכו הדור רבג חוכ ,רואינש לש ימצעה וחוכב תברעתמ וז תוליהב .תונתוואת-תונתבער

 ,ויתונותשע לכ םינותנ הלש ,השאל םגו ,זובו האנש קד רואינשל ול שי וביבסמ רשא םישנאל
 ףרוצמה חוכה הז ,הרבחה תאו .האנהל טקייבוא אלא הב האור וניאש ,געל אלא ול ןיא
 .ול ןכומ אוה ןיאש ,רותיו ונממ שרוד המע עגמ לכ יכ ,אנוש אוה ,םינטק םישנא לש

 : " T " • V • T \ TS ...תויהל הבא ייןבל ,םלכ ,םלכ יתאנש

 • t ג • t " I ו t •• • ; - t ,יבבלב ןיא םולשו-םולש :רםאל יתסאמ

 ברח תורקךמ יכותבו -תופך רבדלו

 (גמק 'מע ,ם*)" '•••ם!ליפ-לבזן זיגךה יתלבל

 תא ןיע-תורצב האור אוהו ,ותוא םיעיבשמ םניא וקלחב ולפנש רשואה ירוריפ

 תלחג היורגה תונשוחה .וקלחב לפנ אלש רשוא ותוא דמולכ ,םלועב זבזבתמה רשואה

 םתוא ותוארב ותוא תזחוא לואש-תאנק .איה הלופכ וניע תודצ .ושפנ תוולש תא ונממ

 תריש")ובל לא ןצמאי אוה אלש תויפהפי םישנ ןתואו לשבה םירפ תא לכאי אוה אלש םיצע

 הנדעהש ,ותומ ירחא םייקתהל ףיסויש םלועה לע אוה הכוב דועו .(הל-דל ימע ,םש ,"ביבאה

 אוהש תוערואמה לעו םארי אל אוהש תוארמה לע ול רצו ,ומע הנילכת אל תומיענהו

 .(חלחל ימע ,םש ..."םייחה תא הכבמ ינניא ינא") םהל דע היהי אל

 םלוע )םגונעתו םרשא בור לע םירבג לש המחלמ ,אוה ירזכא רואינש לש ומלוע

 תוינקדצה םירובדה ינומהש תרווכה ןמ שבדה תא הדורה אוה זעה רבגה .הלמחו דסח יושנ

 םדאה לש ותויזכרמ לע תססובמ ומלוע תפקשה .תונדקשו תוצירח בורב ותוא וניכה

 אצמת םאו ,םדאה אלא ץפחה-זוחמו אצומה-תדוקנ םה עבטה אלו םיהולאה אל ;האירבב

 ,םדאו םיהולא תוארמ לכ ובסי וילעש ריצה אוה ינאה .ומצעב דואינש דמולכ ,ינאה רמול

 — וידעלב
 .תמ אוה םג — יתומב ,ימע יח םלועה ,יח ינאש ןמז לכ .םלועב םולכ ןיא

 ,ם^ועה-ריז ינא :יתנבה

 וילע ו3םי םיז0ה
 T x * 1 - • r • -ד- ,רתסנו דדוב דימת ינאו

 .יח ם}עמל אל ינאו

 I ד t t t ו v זד ,ץראו בכוכו לפרע

 ,אבו דבעש המ לכו

 ,קפודס סבב*? אוה ינא

 .המ-דע ועךי_ אל הלכו

 (!טק 'םע ,םש)
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 293 רואינש .ז לש םיעבשה לבויל

 ןתוא הלגמ בלה ןיאש אלא ,ונשפנב דוסי ןהל םג הלא תוינוציק תויווח-תואידיא
 תא קדפ ךכ ידי-לעו — העיתר אלל םדא לש ותויכונא תא ףשחו הליגו דואינש אב ,הפל
 חרקה תא רישפה רואינש .וז הרישל ותעשב היה דבכנ ימואל ךרע םג לבא .ויעקשממ בלה
 םג .ומוח לידגהו ובצק שיחה רמול בטומו ,םייח תמשנ וב חפנו ידוהיה יתולגה בלה לעמ
 .הזה םלועב םייחה ןמ האלמ האנה תונהיל םעה תקושת תא ,םעה ןוצר תא למיס ךכב

 תוואתש ,םע לש וחילש הבורמ הדימב רואינש היה — הבש תוינוציקה לכ םע — ותרישב
 .רורד הל הארקו היחתה תפוקת האבו הכוראה תולגב האכוד ובש םייחה

 ג

 טעובהו םכסומה ןטקה ומשא תחת רתוחה ,רדוסה ןבה רואינש תא םיריכמ לכה
 עבטה תנדעש ,םלועה םע סיופמה רואינש תא םיריכמ םניאו ,תינקדצה הרבחה תולבוקמב

 דימעהל ןיא .ובש ךזה ןקירילה — ושפנבש ימינפה סומתירה לא בישקמה ,ובל תא השיחדמ
 םידוגינ הליכמו רתויב תבכרומ ושפנ !תודוסי המכ לע וליפאו דחא דומי לע רואינשכ שיא

 ולוכ רואינש ןיא ,רמול ךירצ ןיאו ,םיכרכ תדמחו הדש תוואת ולוכ רואינש ןיא .םיבורמ
 םיקד םייריל םיריש םג רישעה יטויפה ולוביב אצומ התא .הקירוטידו סותאפו תיגח

 איהשכ ,שפנ ןויגהבש הקידילו עבטה תוארמ לומ חאלפה תדימעבש הקיריל — םינידעו
 .היתופילח לע תדמוע

 רויצב םתוא תוצמלו תישפנה תושחרתהב םימיוסמ םיטנמומ סופתל םג רואינש עדוי
 .ושפנ ךלה תא םהב גוזמלו הנשהו םויה תופילח םע עבטב םימיוסמ תוארמ וא ,עבט לש

 ןושארה גלשה תליפנו ויתסה אוב ,םשג רחאלו רעסב ,ברע תעלו רקוב תעל םדאהו עבטה
 עבט לש רואית ךותל וצבתשנ אלש שפנ ירוהרהו שפנ יכלה םג שיו .וימולעל בשש ץיקהו

 ,ףונו היווח ימודמידבש םיריש םג שיו ,הלפשבו התואיגב ררושמה תמשנ תא םירסומ םהו
 .םייוואמה תומדדיהו תועגריה ,תינוולש היצאלפמטנוקבש

 TT T T ••-:- הככ םמוד ,םמוד ינאו

 ;ןשד שרח ייואמ-ליתפ

 t " - • t יי• ,םוגע יניא ,זלע יניא

 .ןשי יבלו-ינא רע

('DB, דמ ימע) 

 ,ןוכנ רתוי וא ,םיקצומ ויתושגרו תורודב ויתויווח ולש הרוהטה הקירילב םג לבא

 יתיווחה טנמומה ןיאו ,םימילשו םיזכורמ עבטה ירויצ .קצומו דורב בינ םהל אצומ דואינש

 .ללוכ טפשמב םייח תרות ונממ רוזגל אוה דמוע אלא ,ול קיפסמ

 םןפ;ו םנואשב םץ0ס םיקיר

 וייזן לכ גרועו שקבמה םלוחל

 •" t : v : • v •ד t : דסחו הנפי רשא לכבו

 .וךואמ אלמל ן^נע ול

 (א5 'טע ,םש)

 .היגוסבו היתורוצב הפילאמה ותרישבו דבורמה ישפנה ומלועב דחא דצ קר הז ירהו

 רישהו ,עבטה ינתיא דגנכ תינושאר האלפה ישגרב תדמועה ,הלודגה עבטה תריש ונל דועו

 ןתריש תא הרשה ,הלודגה תוברתה תרישו ,םומסוקלו תושונאל תודיתע שחנל אבה ,ינוזחה

 רישהו ,יווהה לא דמצנה ,רוהטה יפאה רישהו ,תישונאה הירוטסיהב םייח תובכש לש

 .ותריצי רעיבש תחא הניפב אלא ונדחייתנ אל םעפה ...הדלבהו הסנאמודהו יממעה
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 הרומז .י

 יטויפה ונקויד

 א

 לש ונקויד הז »םשור עיפשמ ,םידח םיות לעב ,טלוב ,רימת — יטויפה ונקויד

 וליפאו ,םיימצע םייוואמ לעב ,תישיא הבשחמ לעב ,ומצעל דיחי םלועל אוהש ררושמ

 ןטק ,ריש לכב ?יימצעו ישיא ריש-ךותיח לעב םג ןכ-לעו ,םייללכ םהש םייוואמ תכסמב
 סחייל וא ותלוזל ולש ריש םחיילו תועטל ןיא םינפ םושבו קהבומה ומתוח עובט ,לודג וא

 וזיא שי ,ונושלב ברח-חוצחצ הזיא שי ,ותבשחמב סיסתמה-חוכ הזיא שי ?ותלוז ריש ול

 !רש רואינש ןמלז הז — :םירמואו םיזירכמה ,ושגרל תופידה

 לכל זב אוהש המוד ? העורת םע תברועמ תורגתה וזיא שי תיטויפה ותייווה םצעב

 ,שקבמ אוהו — .םייח-תוודח תרסחל ,תוואתה-תונטקל ,םינוא-תרסח תובצעל ,חור-תולפש
 תצרל ,המוקה-תופיקזל ,םירציה תוררועתהל ,חוכ יוליגל ךנחל ,תעדמ-אלש וליפאו
 לעב ,הנהנו ןנובתמה ,תוקדובה םיניעה לעב ררושמה תא תפומל ודימעהב — ,האנהה

 — תיעבט הזעהל ארוק אוה ? לעש לכ לע םירוזפה םינמכמה ןמ תולטונו תושבוכה םידיה

 האנהה-רסוח ,אברדא ,אלא ,קשחהו הקושתה אל ?רחמל םתוחדל אלו םויה ייח תויחל

 ינובו ,הווהה-יאכדמ אלא חצנה-יתיממ ןיא — :הזמ רתויו ?עשפו אטח םה גונעתהו

 תובצע שיש עדוי קר אל דואינש .ז ?הזה"םלועה לע םיחמשה הלא קר םה אבהדכלוע

 תובצע לש הנוא רסוח תא גישהש םושמ אקווד אלא ,וב םג העובט וז תובצע אלא ,םלועב

 לכל דוע םעט ןיאו תעדה ךודכדל םג איבמ שפנה ךודכד ?תוצילע ללכל עיגה — וז

 םייחה תא תויחלו ,ןווכתמב הל זובל ,תובצעה לע גלדל שי ןכ-לע רשאו — ,םלועב יח

 :קימעמו בקונ ןובשחב אלא קיחרמ ןובשחב אל

 ,םיצגב סאמו ישא ליס?ל ול יוא

 .רשא לש תושמש ול שקבו

 אקווד אלא ,תוצילעל ותעיבתו רדושמה לש ותוצילע האב ןוילעה-חטשה ןמ אל

 תנווכו ,תיפוסוליפ הבשחמ ,םלוע-תפקשה אלא ,רצי-יוליג קר הזב ןיאו ,םיקמעמה ןמ

 ? םילעפלו םישעמל ןוצר יוליגל ונכנחל םייח-ץפח — ,ויריש יארוקב ,ונב תעטל — ןווכמ

 ,ףלוסש ונעבט תונשל — ורודב תירבעה הירוטסיהה וצ ידחא דואינש .ז םג אלימ הזבו

 .תיעבטה-תישונאה ונתייווה תא תויחהל ,המוקת תפיאשל ונכנחל

 ב

 העברא לע תנעשנ תירבעה םיניבה-ימי תרישש ,איה תניינעמ הדבוע אל םאה

 התמגודכו ,יולה הדוהיו ארזעךב השמ ,לוריבגךבא המלש ,דיגנה לאומש — :ךוות-ידומע

 לואש ,קילאיב .נ .ח — :ךוות-ידומע העברא לע תנעשנ תירבעה ,שדחה ןמזה תריש םג

 ,תילמס םג איהש ,הדבועה תניינעמ ןכ-ומכ י ןהכ בקעיו רואינש .ז ,יקסבוחינרשט

 העבראה ויה שדחה ןמזה תליחת םע וישכע םג ןכ ,םיניכה ימיב ,זא ומכ יכ ,תחאכ תפלאמו

 םתויה לשב ,אברדא ,אלא ,הזל הז םימוד םתויה לשב אל ,דחא ןיינב לש ךוות-ידומעל

 .ורבחמ ק"ת לע ק"ת קוחד ,ונורשכ יפואבו ותוהמב שיא שיאו ,הזמ הז םינוש

 ?ורובידב דודמו ותעדב לוקש ,הבשחמב ליצאו המכחב רישע — דיגנה — ,זא
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 ןבא השמ »ורישב לסלוסמו ונושלב ףירח ,וינויערב רעסנ ,וייוואמב ט,דול — :ג"בשר
 יוליגב םג — סינטסא ,ותעדב — יתד ,וזודחב — דמולמ ,ושגרב םג — ןובנ — :ארזע

 — בכרומ ,תיתטישה ותבשחמב םג — יטויפ !ולכשב םג — ישגר — :יולה הדוהי » וירצי

 .רמזרביענמו יבבל — ושאר-דבוכב םג ,ורתסב םג — יולג ,ותוטשפב

 יללכ ,ותללקב ךרבמ ,ותבהאב ףעוז ,וימחרב ירזכא — :קילאיב .נ .ח — ,וישכעו

 עוקשו עוקת ,קוחרמל האורו בורקל טיבמ ,םידבש ןגנמ ,ותעד-לוקישב רעוס ,ודוחייב
 לכ ,ומלוע — תומלועה לכ — :יקסבוחינדשט לואש »תויפלתל דיתע הנוב — רבעב

 שחומ אלא ,ולצא אוה גשומ אל — םיטשפומב טשפומה םג ,יפוי לכ ,ונמז — םינמזה

 תא »הדבועו הייווה םה אלא ,דבלב הפיאשו תצר םניא — החמשו הבהא ,םישחומב

 ומצע אוה — ,אל ,רדושמה ןמ תעבונ איה ,תרשומ איה — םירבחמ ןיא ,םירש ןיא הרישה

 — ןה אלא ,תינקנה המכח אלו הרות ןניא — המואל תוכייש ,תימואל הירוטסיה .הריש

 רואב םיראומ — םדא יכשחמ לכו ,תוחוכה-חוכ ,תוטשפבש תוטשפ ,תיצמתה-םד ,תויעבט

 הקיריל ,הרובגב ונוקית תא שקבמה — ךור — :ןהכ בקעי »ןגונו ןד — לכה-לכהו ,ושפנ
 הנשמ אוה םא אלא יאדכ הווהה ןיא ,חורה-רצוק תא הרשה — תוניתמ ,המחלמל הארוקה —

 ,ידיל הזחמ ולו ,הזחמ תויהל תפאושה — הבשחמ ,דיתעב — לדבנו רחא הלגתיו ומצע

 ,(םיתמל — תוומהו) םייחל — םייחה — :ר ו א י נ ש .זו !ללכ ומצע אוה םא אלא ינא ןיא

 לש םייח ,וייחב םדא תאנהל אוה םא אלא ,הפיו בוט ןיא ,"רשוא ןיא רשואמ הלעמל"

 םילוספו םירעוכמ םה אלא ,םיכחוגמ םניא — הדוטאקיראק אוהש םדא ומכ ,הדוטאקיראק

 םייחל רואינש .ז לש וז ותאנשב שיו »הרוטאקיראק איה ותייווחש ,םע םג ןכו »תילכת דע

 קומעה ויפא תודוסימ איהש ,הזע האנש ,תונרקשלו דקשל האנש םושמ םיפלוסמו םיפייוזמ

 »ולש תויביטימירפב םדאלו ,ותוארפבו ותוינושארב עבטל ונוגמיהו ותבהא םג ןאכמו ,וב

 ,תולדגה תא ליפשמ אוה ,המוקה תא ךימנמ אוה ,רעוכמ קר אל רקשה — רואינש .ז יפל

 ןיחבמ אוה — ררושמ וא רפסמ לצא רקשב ןיחבהשמו »ןורשכה תא לקלקמ — אוהו

 ,תיעבט — ול תוכייתשהה וליאו ,תועיבצו רקש — םעל תושחכתהה םג !ןורשכה תדיריב

 .םימעט-תברו םינפ-תבר ,תניינעמ ,תיתמא

 — הרוצבו ןכותב ,הז דוחיי לשב ,הז קהבומ לדבה חוכב ,הז דורב ינוש תוכזב

 ןמזה תרישל רסח היה ,הלילח ,ורדעהבו »שדחה ןמזה תרישב ךוות-דומע דואינש .ז היה

 תונמאלו המואל םייחרכההו םיישארה ןמ םויקו םייח םס ,םירקיעה ןמ רקיע — שדחה

 .ןתמוקל רועיש שיש
 תירבעה הרישה הלגלגתנ — םיניכה ימיבש הריש-תוניעמ העברא םתוא חוכמ

 — ,םנודשכמו םמעטמ םיקוחרבש םיקוחר וליפא ונוזינ םחוכמו ,הנש ףלא ךשמב החתפתהו

 אולמ לע ודמעי ונירחא םיאבה קר יכ ירבו םמצע םהילא םירזוח ונא ,הנש ףלא רחאלו

 .םתלוזל םכרע לע קר אלו ,םמצעל םכרעי

 — דואיגש .ז ,רומאכ ,הנמנ םהמעש — שדחה ןמזבש הריש תוניעט תעברא חוכמו

 םהש םשפנב םימדמה הלא וליפא הנמיה םינוזינו ,תחתפתמו תירבעה הרישה תלגלגתמ

 םהילא ורזחי דוע תופוקתו תופוקת דחאל םגו — ,ק"ת לע ק"ת םהמ םיקוחרו םהל םירז

 םכרע לע קר אלו ,ררושמכ ,ומצעל םהמ דחא לכ לש וכרע אולמ לע ודמעי דומעו םמצע

 .םתלוזל

 הקרפל עיגתו בושת איה — ,הקרפל דבכ העיגה רואינש .ז תרישש יפ-לע-ףא

 .םייחצנה היכרע יעדויו הריש יריקומ לש םהיתוגשהבו המואה תרכהב םימעפ הברהו הברה
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 ילכימ .י .ב

 ןהירבוזסו תונחבה

 א

 הומכ .יתוגהה היוליגב ןהו ישגרה הדוסיב ןה ,הרישה איה םידוגינו םילותפנ תבר
 הנורחאה המ .םידרויו םילועה הילגב תרעסנ אלא ,תחא השקימ היושע הניאש ,םדאה שפנכ
 איה העודי ונימי דעו םדק ימימ .ךכ הנושארה ףא ,םיכפ,דל תספתנו תורומתל הפופכ

 הנומא ,שואיו הווקת ,ךשוחו רוא היבובדיעב הב םישמשמ .דימתמה הבוטיקב ,היתודונתב
 ,דחאה ןרוקמל ןריזחהל ,תוריתסה תא בשייל תרתוח תרוקיבה ,םנמא .הריתסו ןינב ,הריפכו

 דחאה דוסיל שרדיהל םעט ןיא ןכל .וז הרטמ גשות אל ותרהב,דו ןתאלעה ילב לבא
 לע הדיעמ תאזכ תומלעתה .רידנ ינשהו רידת ןושארה וליפא השיחכמה ורבחמ םלעתהלו

 םתוא הכותמ םיטמשנש דועב ,תוטילבו םיזיז קר םידכלנ התלועפ גוחבש ,היוקל הייאר
 .םהיפוקיעב םיעלבנו םיזורחה לא םיאבחנה תוירורעקשו םיקוקיח

 אל ,היתורוצו היגוס תויגב האילפמו היאשונב תומלוע תקבוחה ,רואינש .ז תריש
 לע םתעד ונתנ אל ךא ,היקרבו היתולוק לא ושש הלא .ונירקבמ ידי לע התומילשב הטלקנ
 םיינוגססה היתוארמ לע ,דבלב םיירו'זאמה הילילצ לע וז הריש םדימעהב .םירימטה הישחר

 םג ,יקלחהו ליאוה .תיקלח הנומת םהיניעל הרייטצנ אליממ ,תושגדומה היתורהצה לעו
 תנעשנה הנקסמהש ירה ,ותויעטוקמב דומעל ףיסומ ,םלשה ךותב עירכמה בורה תא וליכ,דב

 אלא תמאה ןמ קלח וניא ,ןודנה הדקמב דוהיב ,וללכב עטוקמה .איה ףא תעטוקמ וילע
 רואינש תריציב תונחבה ,דמכ ירחא רהרהל ונא םיאשר ךכש ןויכמ .הפוליסו הכופיה
 .ןהיתובקעב ואבש תומכסומה לע רערעלו

 הבהאה לבא ,הלכוא שאכ הדקוי איהו ,הוואתה תעפעפמ דואינש ירישב :לבוקמ
 ,הלודג הבהא לש ,דתדלותכ הריבסהל ןתינ דועש ,השאל ותביא קר אל ןאכמ .םהמ תרדענ
 ןאכמ ;דבלב םירצי קופיסל טקייבואכ ול תיארנה ,יח לכ םאל וגעלו וזוב םא יכ ,תבזכנ

 רודמש ,("ןורתפה לכ הנהו ,הלמשה ערקו לוג ,םוק") תיחצנה התדיח לש היצזיראגלווה
 ,ישיאה םוחתב ותודע אולכל ןיא הז יניצ סחי .םייפנכ םהל החימצהו םינמא האילפה רוד

 השק ןיד תכתוח איה וכותמ הגרחב ;בל תוריבאו ןוחכיפו תויכונא לש תונוכת ףושיחב
 ןקורמ והירה ,הילשאה ןיימ םשבתהל עדוי וניאש ימ ,ויתונוכת ולאכש ימ :ירישה ומוחתב

 רוקמ תא הדישה תחפקמ םהידעלב ךא .שפנ תאשמו ןוגרעמ ,םולחו םותמ ומלוע תא
 .תלבוגו תלדלדימ איהש ,דפוסו ,התויח

 .דגנינייו וטואו השצינ ,ראיוהנפוש לש םדימלתכ רואינש תא םיאורה םירקבמ שי

 םא בר קפס .הרעשב היולת םתרבס ךא .השאל וסחי תא לביק ,םה םירובס ,הלא ויתוברמ

 ,םידדוב םידיש .םירפסב האירק ךותמ בוציעל ןתינ ,שעוגה םדה ןמ ותקיניש ,הז יאמק שגד

 .ותקיחמ ןכ ותעיבטכ רשא ,ףלוחה םשורה תעפשה תא רשאל קד םירשע ,םנינמ בר וליפאו
 ,וירומ תשולש לא רואינשמ חתמנה ,תוזרכהו תועדבש ןוימדה תא חיכוהל שקבמה םלוא

 ררבתמ הנהו .תירישה ותרוה תאו תיתבשחמה םתכסמ תא ףפוחה ,ביצי דוסיב ותולגל בייח

 ךלה קד אלו ,ונויער ,רואינש תרישב הזיחא הל ןיא תיטסינומה םתסיפת יכ ,הרהמ דע
 "חודה שיא תריש"ב — ובלב רקנמה קפסה .עוקת רמסמכ,םנויער וליאו ,עוני הנקכ ,וחוד

 ןויזח תוארל ויניע חקופו תווצקה ןיב והלטלטמ אלא ,תחא הדוקנב קובדל וחינמ וניא —
 ןויאל והאיבמ וניא ,תחאה תמאה לש הפקת רערעמה ,הז ונוחכיפרנוחקיפ םלוא .וכופיהו
 הז תא הז םימילשמו הזב ,דז םישגנתמה ,םינושה םהיתודוסי לע ותוא דימעמ םא יכ ,םייחה

 :("תוליפת") רחא רישב הילע דיעמ דחא רישב השאל זבש ימ .(דנר 'ע ,ינש ךרכ ,םידיש 'ר)
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 ,םינב-ינבו םיןב תולשלש ,התבהאב חצץ"ח

 .תקבוח איה היתועורזב - א?זן-ם^עו הז םלוע

 (טכש 'ע ,ןושאר דיכ ,םש)

 הבהא ירישבו ןאכמ הוואת ירישב ,דרפנב אטבתמ וניא השאל יטגלאוויבמאה וסחי
 יכלהמ ותעיבנב התושילקב הלגתמ םחי ותוא היה זא יכ ,וז הדרפה המייקתנ וליא .ןאכמ

 ויוטיב לע אב אוה םלוא .שפנה ןויבחב םישרש אללו תוגהבש תוביצי אלל ,םייעגר חוד
 םיכשונה לצו רואכ ,םרוביחו םעגמ תדוקנב םידוגינה םיארנ הבש ,תחא ריש-תדיחיב םג
 .תישונאה היווהב םיברועמה ערו בוטכ ,הזב הז

 ם^היגה יקמעב בצמ םלס-הא

 »םןמשב 1שאלן

 ,דרוי-דרויהו ךב הלוע הלועה

 ,תוגרךמה ולךח ך?דעלב

 םיכרדה ל? םירוגס ךןדעלב

 .ןטשס לאי םילאה לא

 (טעק 'ע ,ינש דרכ ,םש)

 .ןותחתה ובלש — םעפו םלוסה שאר הלגעמב רקדזמ םעפש ,ןיגוריסל הצצה אל ,ןכבו
 םג .ודוגינו ןויזח הב םידכלנ תחא הנועבו תעבש ,ררושמה תייארב תויכרערדל תודע ןאכ

 ותציחמל רדוח ןטשהש העשב םג לבא ,ןטשה תואיצמב שח והירה םיהולאל בורק ותויהב
 תינאגרוא וז הסיפתש חכוויהל ידכ .רתוי תישונא הסיפת ךל ןיאו .ויהולא תא חכוש וניא

 השאב רבג ךרד לש רצימה ןמ העיקפהל שי — רדושמה בלב םיקומע םישרש הלו ותרישב
 ךותב יכ ,ונל ררבתי דימ ,םלועב םדאל ,םלועל ותקיז לע ההתנ םא .בחרמה לא הריבעהלו

 התקיני םעש ,השגרהבו הייארבש תוינש תופיצרב וב תמייקתמ תבכרומ םיסחי-תכדעמ
 בשוי" הנה .ותומילש העגפנו ומות םגפנש רוד ,ולוכ רודל תינייפוא איה ררושמה שפנמ

 ,ןושאר ךרכ ,םש) "ורשא תא טקלל תכשמנ ודי"ו "הוואנה תמלוח ודצלו" ררושמה "בשעב
 ךותמ ."םיפיה המצה ילגב" תססוג התוא האוד אוהו תרופיצ תחנוצ םואתפ ךא .(זכק 'ע

 קיחמ הלועו עקובה ,רחא הארמ ץנמ ,יביטאיצוסא רשקה בגא ,הווהבש הז ריעז הארמ
 הבהא" לע גולורפבש הרושבה תעווג עיתפמב ."תכלש הארמכ" הוואנה דעש — תודיתעה

 ךותמ"ש ,אוה .בקונו רצק חישוד חתפתמ ןאכו .ןולדיחה תשוחתב תפלחתמו "םיגונעתב
 »הילשאה ירוק תא םימחר אלל ערוק ,"ויניש ול קרוחו הדלש וב הפוצ םיאלמה הירוצי
 היצאוטיסה וליפא ךא "!רזכא שיא" :תטלופ ףוסב קרו ,תבאכנ הקיתשב הביגמ איה וליאו

 תוירזכא .האולמו לבתל ררושמה תקיז ןכש לכ ,וז האירקב תיצמתמ הניא ונינפלש תדדובה
 חיסהל ןכומ וניאש ,םייניע-יולג ררושמ לש תורזכאתה רתויה לכל יהוז .הפ ןיאש יאדווב
 אוה תברוצ תירחא-תעידי ךותמו זועב וכותל ץיצמ אלא ,וילגרל רועפה םוהתה ןמ ותעד

 תרבוע וז תיטסילאוד הסיפת .תוישועמו הריינאמ ןאכמ ימסו .ונוגיו םדאה ןושש לע רש
 דמצ ךותמ וצבציב םינושארה חיטבנ .םירחואמה וירישל דע וירוענ ירישמ ינשה טוחכ

 םלע ידיב ובתכנש ,(חכ-הכ 'ע ,ןושאר ךדכ ,םש) "םדאה ןוזח"ו "האירבה ןוזח" םירישה
 ךרכ ,םש) "ןורחא" ,"הממד אשמ" ןוגכ תומאופב לישבה ליפאה הידפ וליאו ,ז"ט ןב

 .(ישילש ךרכ ,םש) "יגומלאה"ו (ינש
 .ויתועיתדו ויתוכישמ לולכיממ ודירפהל ןיא השאל ררושמה סחי :התעמ דומא

 םתוחב העובטה ,תישגר-תיתבשחמ תכסמב תובלתשמ םא יכ ,תוירקמ ןניא ובש תורומת
 יפוליחב תראבתמ הניא תיבטקה ותעונת יכ ,ונל ררבתי ושרש לע הקחתנ םא .תוינשה

 — אוהו ,רחא דבור רתתסמ הז יליע דבורל תחתמ .הוח-תבל םדא-ןב ןיבש הביאו-הבהאה
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 ךבסב .קסופ יתלב קבאמב וב תונותנ הילכו היווהש ,ישונאה םויקה תדיחל רדושמה תקיז
 ורישב .האירבה לש םיעותעתה קחשמל תעייסמ איה התויה םצעבש ,השאה םג הזוחא הז

 :"ןורתפל לק זמר" זמורו "םייחה דוס"ל רואינש לאוש (.דס 'ע ,ןושאר דרכ ,םש) "השעמ"
 — / :םידמג םע קחשל תירב ותרכ םהינש / ? המה םיינש םינטש תוומה םגו םייחה םג"

 רישב ."'".םידלונו םיתמ לש קחשימ ונל היהו / ,תימת םתוא התאו םיאודב ארבא יכונא,
 תנשמ ,רחא רישב ךא .קחשימ ותואב הדיקפתלו השאל רכז ןיא ,ה"סדתב בתכנש ,הז

 ,השאל וזוב לע רבגה זירכמ ,הקמעהה ךרד לע ביטומ ותוא רזוח ויקלחמ דחאבש ,ג"ערת
 / ,ןטשהו םיהולא ידיב / ,יתעדי התע ,תא קשנ קר" :םינתיאה ידיב רישכמ תשמשמה

 ,םש) "םהינשל םישדח םיעושעש / ,יתעדי אל רזו שדח רוד / ,ינבדוח-ידוא לע םיקהל
 םא יכ ,וקופיסו רצי לש רצה לגעמב ץוענ וניא השאל תבהש ירה .(ג"פר 'ע ,ינש ךרכ
 .םדאו םיהולא ילותפנ לש היבחרמה ןמ קנוי

 תקעוז ,םתכחלמ הוואתה שאש הלא ,ררושמה לש קשחה ירישב ףא :תאז דועו
 םיפטנו םירוריפב ."הרוהטה" לא /'הכלמה לא זפחנ" אוה הלתפנה וייח ךרדב .הבהאל ושפנ
 ,תגשומ יתלבה ,החיכש הניאש השאה וז .ול םסוק — "הכלמה" — אישה קר .הצור וניא

 ךרכ ,םש) "ינומלאה" המאופה לש יעיבשה קרפב תועמשמ-בר למס תלעמל תממורתמ
 לע תשלוחה איה .ובל תא אשונ אוה הילא קר .וייוואמ שאר איה "הכלמה" .(ישילש

 סומלוב לש ומוציעב .ויתובשחמו ויתושגר תנווכמה איהו וירוסיל םעט תנתונה איה ,ולרוג
 וב םיקלדנ ותלברעמב ףוטש אוהש העשב םג לבא ,םישוחה לכ ול םידבעתשמ הוואתה
 .הלודג הבהאל ,הבהאל םיזע םיעוגעג

 םיפוסיכו הבהא זוחמ ללכ ךרדב אוהש ,ותודלי זוחמל רכנתמ רואינש :םידמוא שי
 ףונו" :םיאלפומה ויבינ תורטעב ורטועו וילע קפרתהל הברמ קילאיב .ירבעה ררושמל
 / ,ינויגהו יעוגעג םיענ ,יחור ןיעמ ,ישרש רפע / ,התרגסמו יתודלי תואנ ,קוחרה יתורוכמ

 יצממ חורבל שקבמ ותמועל רואינש ?"ץרא תורפע תמורתו לבת ינפ-לע יל-תרקי תניפ
 וליפאש ,ותושיב עקושמה ,ורבעמ ומצע קתנל לגוסמ םדא ןיא ךא .ורכז חיכשהל ,ותוא
 ,זובבו האנשב לצלצמ ולוקו" וב דדומ אוה זאו .וחרכ לעב ץרופ והירה ונוצרל וקחוד
 אוה ,ץיבילפוק בקעיכ לקשמ-לעב רקבמ בתוכ ךכ ."הביא-תריטנבש םייניש קודיהב טעמכ
 לש עודיה וריש תא וטטצב ,(154 'ע ,ןושאר רפס ,"קילאיב לש ורודב" 'ר) תשק ןורושי

 רקבמה עיבמ רפס ותואב ךא .(לש 'ע ,ןושאר ךרכ ,םיריש) "דוע בושל הבוא אל" דואינש
 :רקיעל סחיב לפטכ תוחפל ותוא הדימעמ וא ליעל אבוהש בותכה תא השיחכמה ,החוכנ העד

 המותח לודגה םלועה לש הדמחה-תויכש לא ידוהיה םוחתה ןמ תאזה תוצרפתהה םצע"

 םסוקה וייוואמ זוחמ לע איצוהש טפשמהו .תידוהיה הבשחמה םתוחב התיה
 בויח םשב תיאובנ הלילש ,ןומדקהו לודגה ידוהיה בויחה םשב הלילש-טפשמ היה ביואהו

 םשב ולשמ תא אשנ םא ןיבו ,קיתעה יימשה ומד אוה ,ושפנ םשב ורבד היה םא ןיב ,יאובנ

 ,ךכ םאו .(76 'ע ,ל"נה ורפס 'ד) "תילארשיה השודקה תרכה םשב — דמולכ ,הסיפתה
 ,םימלש וליפאו םידדוב םיזורח דוסי לע "זובו האנש" תושגר ררושמל סחייל םעט המ

 :קילאיב תאירק תא ומעל האגשכ שרפל ןיא ירה ?ותריצי תכסמב קלח קר לכה ירחא םהש
 .רואינש לש ויתואירק יבגל ןידה אוה ."לבנ-טע ,דבוא-םע"

 איה רקיעב .לודגה ןברוחה ינפל םינש הברה הליחתה הרייעה לש היצזילאידיאה
 הצירפ ,הרייעה לש היתומוח תצירפמ :תורוקמ ינשמ עבנש יוטיב ,שידיי תורפסב האטבתנ

 ,הרייעב שידיי ירפוס לש םתוקיבד ?היהש המל םיעוגעג ,םייטנאמור םיקיז הקילדהש
 ,הלואגל הלוגמ הרתחו םייקב הדרמש ,תירבעה תורפסב םלוא .הלוגב םויקה ךשמהל דוסיכ

 רואינשו ,הרובחבש תויראה לצא אל םוקמ לכמ .הקיטנאמור לש הליהב הרייעה הספתנ אל
 אוה הזנ :איה הלאשה .המואמ רמא אל ןיידע — הרייעה תלילש :רמואו םתוסה .םהיניב
 תמחמ הב וקבדש םיעגפה תא ,הרייעה יללצ תא וללש ונירפוס ? הלילש התוא לש האשומ
 הכלה הנממ החירבה ,םנמא .לודג בויח ךורכ היה וז הלילשב םלוא .תולג לש הצחלו החרכ
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 רז .דתיה רכנב ויתויעת לכבש ,תחאה ךרדה קודיצו םעט הל הנתנ לבא ,םיכרד העבשב
 .רואינש לש וכרד םג

 אלה — רואינש תריציב תרחא הלודג הלחנ תערתשמ הרישה תוכלמל ליבקמב ךא
 תומגמ הב תולגל וחילצי אל וירקבמבש םינדפקה וליפא .ולש תראופמה החרפה איה

 רואיתב .המוחתב שבגתנש יווהל ,הידוהי יטושפל ,הרייעל הבהא תעפוש איה ."תבו האנש"
 ותייהשב ,המאי'ז דודהו לזופה ירוא דודה ,ונתוח רדנסו ירדנפ חנכ תויומד לש בבלנה

 ךשמנ וירוביג תריחבב .הבהאה היתותוא תנתונ — תאז םייח תעיריב ריעז את לכ לע
 לצא תוינחור לש היפורטרפיהל דגנכש לקשמ שקבמכ ,יצראה דוסיה ירחא ,עודיכ ,רואינש

 תציחממ ותקימחב קילאיב תא המיעפהש איה המצע וז הכישמ אל םאה .ותפוקת תודהי
 השעמ ךכב ושע דחאכ דואינשו קילאיב ?"ףוג-לעב הירא" לש ותפיפכ לא "ודימתמ"

 םלוא .ול עבתנ ולוכ רודהש ןוזיא ,תירופיסה הירלקפסאב תידוהיה היווהה ןוזיאל לודג
 דוסיה לא תודגנתהב הרוקמ יצראה דוסיב רואינש לש ותוזחאיה יכ ,חינהל תועט וז היהת

 לש םמוחתב םג ינחורה טאמירפה טלוש הדימ וזיאב חכוויהל הצורה .ולוזליזב וא ינחורה
 ,אנ רוכזי !םימכח ידימלתל םיקלוח םהש דובכל בל אנ םישי — בולקשב תוצראה ימע

 העונכ הדימע ,אתמד ברה ינפל ותדימעב ןתרבגה ירדנפ דמגתמו דרחנ דציכ ,לשמל
 .לובג ןיאל תוריסמו הבהאו דובכ תארי הב תולוהמש

 םרבחמש — !םבתכי רענ — םירפסה ונתורפסב םה םיטעמ :רתויב בושחש המו

 ,ותודלי זוחמ ."רוביגה ידדנפ"ו "בולקש ישנא"כ ,רומוה לש וז הרקי תתמ םהל קינעה
 וינויבאו ויינעו הריאמ הירלקפסאב םעפה ףקתשמ ,ובש רהוז םג בעוה ודודמו וינע תמחמש
 ירואיתל הוולתמה ,הז בלדינדמ קוחש .תונטקה םהיתוחמשבו םהיתוקושת ץרפב םיארנ

 ?הבהא אל םא ורוקמ המ ,בולקש

 ד

 דציכ עדוי יניאש ,דחא האילפ-שרדמ יוצמ רואינשל ושדקוהש הכרעהה יקרפב
 האנש" ול םיסחיימש העשב !ותרישב תטלשה הבהא-אלל-הוואתב רבודמש העשב .ומלוהל

 ואצמ אלא ,םירבדה תא ודב םבלמ אל .םירקבמה תרבסל ןיבהל רשפא דוע — הרייעל "זובו
 וא םהיכומסב שממ שי םא ,איה תרחא הלאש .ותריציב םימיוסמ םיעטקב םיכומס םהל
 :ךלוהו רבוג בבלדוהמתב ונא םיארוק הגה ךא .םתנחובה דיה עגמל םיררופתמ םהש

 ברעתה אלו קוחרמ וליאכ דמוע ראשנ אוה .ןויצמ עקובה רואה רואיבש לע הלגינ אל"
 ראשנ אוה ,הליעפה וחור םוחתב םינפ לכ לע ,ובל קמועב אל םאו .ןינבה ןמ םינבנהו םינובה להקב
 םיריש ןובשחב איבנ אל םא .ודיתעו ודבע ץראב םעה יצולח לש הרובגה לעפמל ,םצעב ,שידא
 םלגתנ אל ,ויצירעמ תבוח ידי תאצל ידכ לארשי-ץראב ורוקיב תעשב בתכש ,אוצמ תעל םידחא

 ירבעה ,רואינשל סחיב .רצויה ירבעה בושיה לאו ינויצה שודיחה לא ישממו יח רשק לכ ותריציב
 ."ינדתפ תרמואש הדיח וז ירה ,הקיתעה המואה-תדאפתל ךכ-לכ בהלנה ,אגה

 םג שקבמ (187 'ע ,ל"נח ורפסב) ולא תועיבק עבוקה ,תשק-ץיבילפוק ,רקבמה
 עייתסמ וניא םעפה .הפי םילוע םניא .דריתפה תונויסנ לבא ,הדיחה תא רותפל

 .תומומע תורדגה ןדצלו תויביטאלוקפס תוחנה הלעמ אלא — אצמנב ןניאש — תואבומב
 תקיזל וא ץדאב רואינש לש ותועקתשהל הנווכה םא ,דודב אל וכשמהמו ליעל רומאה ןמ

 העשמ הליחתה ץראל קילאיב תקיז םאה :הלאש תפדור הלאש .הינוב לאו הילא ותריש
 ירישמ" ונל רש אל ותולע רחאל םגש ,ימואלה ונררושמ לש וניד המו ?הילא הלעש

 תבוח ידי תאצל ידכ" םיריש בתוכ רואינשכ ררושמ יכ ,רקבמה עבוק המ דוסי לעו ? "ןויצ
 בלבו ובלב העובטה ,ויתובא ץרא הארמל המעפתה וחודש םושמ אלו "םירבעה ויצירעמ

 רסמתהל רדושמה לש ותלכי-יא תראבתמ המבו ? שפנ ןוילכו הבהאו ןואג לש םתוחב ותריש
 ידוהיה םלועה לא סחיבש ,הז ךותמ תעבונ" איה רקבמה תעדל ? "ינויצה םידבעה לעפמל"
 — ,וילא ודשקמה שגרה תא התרזעב חצנל ידכ דע ותרכה תא ,רומאכ ,ליעפמ רואינש

 ,וטיגה ןמ קר אל הצוחה !הצוחה ,האלהו ידוהיה םלועה ןמ דימת ותליבוה אלה ותרכהו
 ורשקמה אוה ושגר :רמוא הווה .(188 'ע ,םש) "ללכב ימואלה רבעה תשודקמ םג אלא
 ,םש) רמאמ ותוא לש ןושארה וקרפב ךא .ונממ ותקתנמ ותרכה וליאו ,ידוהיה םלועה לא
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 תדרומה איה (ושגר פע ורצי — רמולב)ושפנ קד ,רומאכ ,יכ" :הזמ ךפיהה דמאנ (155 'ע
 תראשנ רקבמה דחש הדיחה ,ןכבו ."אוה ידוהי לבש אקווד ולכש וליאו ,תידוהיה היווהב

 המ ,ועמשמ המ "הליעפה וחור םוחת"ו וטושפ המ "ובל קמוע" :רורב אל .ןורתפ אלל
 רבד עבק רקבמהש דחאל — תמאב תעבונ ןכיהמ ? םדוגינ ראבתמ המבו םהיניב לדבהה
 ,דציכו ז ומע לש המוקתה לעפמ לא "אגה ירבעה ,רואינש" לש "ותורכנתה" — וכופיהו
 ירבעה בושיה לאו ינויצה שודיחה לא ישממו יח רשק" ותריציב םלגתהל ךירצ ,ותעדל
 ,תשק-ץיבילפוק לש ותמוק רועישמ רקבמ-ררושמ דצמ דוהיב האילפמ וז השיג ן "רצויה
 .קהבומ ינחתנ רשוכבו ,םינפלו ינפל הריציב םקרתמה תא האורה ,הדח ןיעב ןנוחמה

 חכוותהל השק ,הרורב דקומ-תדוקנ ויתוגשהב םייקל ילב ,זמורו םתוס רקבמהו ליאוה
 ויתומותסמ הלועה רעושמה תא תופפוח הנייהתש ,תודעה המכ ריעהל יוארה ןמ ךא .ומע

 חוכמ תדמועו תמייק איה .תיטגולופא תנעשמל הקוקז הניא רואינש תריצי .ויתוזומרו
 סחיב תשרדנ וז ךכ ,הריש יכרע יבגל היזיבר םיתעל תשקבתמש םשכ םלוא .המצע

 ןמ םינבנהו םינובה" .וקלסלו ןהיתולבונ תולגל ידכ ,תרוקיב לש היתונחבהו היתוניחבל
 ,הבוט הרישל לכ םדוק ילואו ,םג אלא ךויצ יריש"ל קדו ךא םיקוקז םניא ץראב ךינבה
 ינויצ אוהש ררושמ .םיפיקעבו םירשימב ,םיכרד העבשו םיעבשב התוחילש תא השועה
 לש הרובגה לעפמל — שידא" ראשיהל לוכי אוה דציכ ,רקבמה תאדוהב ,"ובל קמועב"
 ?"ודיתעו ורבע ץראב םעה יצולח

 ינשב םיזוחא הישרש לבא ,םיבחרמל הטונו םימורמל רקדזמ דואינש תריש לש הפונ
 תשירע הדמע הבש ,םימודקה ץרא !ןאכמ ,ותשירע הדמע הבש ,הרייעה :םיקמעמ ידבר

 רוהט המ לבא ,דכנ תמדא לע ןויצ ירישמ רישל .רבדיה אל דואינש ,םנמא .ןאכמ ,ויתובא
 ויכרעל ותואנק הבר המ ,ומע ןואגב ותוקיבד הלודג המ ,ותריש יקרועב לזונה ירבעה םדה

 המאופ ,"הנילודנמה ילילצ םע"מ .םימעל לארשי ןיבש בירב ותדימע הפוקז המ ,םיירסומה
 הקימעמו תכלוה ,א"ישתב המייתסנ םתביתכש ,"םיזונג תוחול"ל דע ,ב"ערתב הבתכנש

 .ודיתע ץרא םג איהש ,ורבע ץראל ,ויאנקו ויאיבנו ויכלמ חורל ,םודקה ועזגל הקיזה ושפנב
 םיקנוי וירועריע לבא ,דבעב וא הווהב ,ומע ייחב םימיוסמ תונויזח לע רערעמ אוהו שי

 .ןינבו ןוקית ךרוצל םיאבו םינפבמ
 הדשב רודיעו שוכינב תיחרכה וזו ,הדיקע תונועט ןתזיחא הפפורתנש תונחבה

 הלובכ הניאש ,תיביטקייבוא תיתרקיב הכרעהל תויורשפא הנחתפית ןקוליס םע .תואובת
 לוסלו דואינש תריציל םייגזא תורכל רתוי לק היהי זא .םויהו לומתא לש תומכסומב

 .שדחה רודה בלל תוליסמ הל
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 םנאיאפ דיוד

 יל תייה

 יז : * " r םגלנ יל תייה
 הגונצ תמהמ

 »רח? עלל

 םג5זן יל תי?ה

 הנוגע תילג

 .ר?שה תיבב

 • -ד * • t ינא יל תייה

 י T I " I ,םואמ-אל תייהו

 ן ןוד?? יאלפ

 'ןועמ תשפנ

 םוגמג לש תולמו

 .ןורוד יל תל;ש

 ךימי ל!? לט דוע

 יךךספ ףעוד
- 

 ,ש3!ת.ל ןאמ

 יןןתותפש םהן

 ילוע תא הווכ

 .שב0!? ןיא)

 ,יןולס רוגס

 תילחש תוחור ך8

 .ה^משב תושקונ

 ,י$ובצע ,ללפ

 תילכת אנילאו

 .השדח ,דולס
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 םדיורב םהרבא

 תוימלא םיתפחב

 דפוס) םגועה םוי שי
 .ןלהו הנפןק ווין לע

 דןךפמ וגז1?ו ודה םס
 .ךלשו ,ןיש יעמ-זב

 x 1-1 "* • ,ומצעל ללימה בל ש!

 .ויתותע ,ןוועב ףוךמ

 גישנ אל םלועל ונורבש

 .בת?סן הצילמס לוסלסב

 עטקנן קנחןס ריש ש!

 ,תופלכו הבאד תנמ^ב

 בואכן ףלוח ס ורכז לוק

 תומלא םיתפשב טהלתי
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 ינמכוא .ע

 *הריזש, דע *האדיעא"מ

 םייתורפס םיכרע 'ט

 .תורודה תצורמב התנתשנ ותועמשמש ,לפרועמ ,רדגומ-יתלב גשומ — האדשא
 עתפל חתפנה דסח-דוקמ וא ,הניכש יוליג ןיעמ :וילא הוולתנ ירותסימ והשמ םוקמ לכמ

 םיאלפ תעש התוא ררושמב שממ לעופב תסנכנ םיהולא חור יכ ,ונימאה םינומדקה .םימשמ
 דמוע"ב ןייצמ (ז"טה האמה) ןושיבג םהרבא ןב בקעי :םינומדקה קד אלו — ןויגש לש

 םניא" רישה-תמכח ילעב יכ ,םהיניב ומיכסה "עדמ יניבמו תעד יעדוי" יכ ,"החכישה

 קילב ,ירבעה ל"חמד והומכו ."םהב ץצו גתו םסונת 'ד חורו תויהולאה תועפוההמ םינקיר
 חוכ יפמ םהירבד םימשורה םימשר תניחב קר םמצע ואר ,ינלופה יקצאבולסו ילגנאה

 םישי רשא רבדה ,המואמ רבד לכוא-לוכיה" קלב לש ויתונעטל בישמה םעלבכ שממ ןוילע
 תשקבמה הפולנפ ומאל דמואה סוכאמלטכ וא ,(חל ,בכ רבדמב) "רבדא ותוא יפב םיהולא

 :חמש רישב ולוק ןתיו םיגונה ויריש תא רישל לדחי םוימפ יכ

 םשאי יכה...

 יפנ םש יפ ,םשא רשא אוה סואז יכ ,םיךיש.כ-רר1ש

 i י v • 1 י ד י• -v - t 1 "ו - .ינוצרכ םהיפב םישי דשא-תא חורה-ישנא

 .(יקסבוחינרשט .ש םגרית ,346/8 א הדאיליא)'

 :ךדעה" שארב ותליפת אשנש ,יטנאד רבכ םמידקהו

 ,דסח-בר לופא ,יתדובע רמגל

 .ךניא ליכמ ילכל אנ-ינש?

 .(רננבסלוא .ע םגרית)

 לש הלאה תוסיפתה לכ לש יזכרמה ןיערגה אוה חרוכהו העיתפה ,תויסינה דוסי

 ,יוליג הלגתמ" :האדשאה תא ראתמ ,הריצי ירתסמב רקח קימעה רשא ,השצינ .האדשאה

 ריעסמה והשמ ויטרפ לכלו רעושי-אל ןוחטבב םדאל הלגתמ םואתפ-עתפלש ,תרמוא תאז

 .ומצע לע ותטילש דבאמ םדאה ,תוקיבד ,קרבכ תקרוב הבשחמה .ושפנ יקמעמ תא ךתחמו

 ומכ ,תוריחדושגיר םדאה תא רורצת תאז םעו ,הייפכב לוכיבכ לוכה השעב העש התוא

 ,דחוימ בצממ ריש דלונ ינויסנ יפל" :1936-ב בתוכ םיריעצה ןמ ינלופ ררושמו ."הרעס
 ,המודק לש קזח רתוי םומיח ןיעמ אלא וניא ולש יוליג לכ t תימינפ הליפא הנכמ יתייהש

 .(ןורטסאי .מ) "התפילק דוהיז
 תמייתסמש ,ינוציק שפנ-זוכידו ןוילע חתמ לש העש איה םיריש תדיל תעש ,םנמאו

 הבורמ גשומב שמתשהל ףיסוהל םא — האדשאה םלואו ,םישוח ןופלע ןיעמב םג םימעפל
 רמוח היהו הבשחמהו םישוחה וטלקש המ לכ :הטינח תעש קר איה — הז תויועמשמ

 תפילק תא עיקבמ וישכע ,םינש וליפא םיתעלו ,םישדוח ,תועובש ךשמב רתסב לישבמו
 .הרוצ שבולו תוילויהה

 םמויקש הריצי-ידבד לש רתויב תוטעומ תואמגוד קר תועדוי תורפסה תודלות
 לש האלב-יתלבה ולמע קד t םתצירפכ וראשנ רמולכ — דבלב הארשא יגב םהו ,תודודל

 .תונמא-דבד ורבד תא השוע ,שטללו ןקתלו רסחל רצויה

This content downloaded from 24.95.94.194 on Sat, 09 May 2015 02:50:29 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 ינמכוא .ע 304

 ןמז
 עיפשמה הריציה יביכרממ דחאכ ןמזה תויעבו ,ןמז לש תונמא איה תורפסה —

 תא רקיעבו ,20-ה האמה לש םינקיאזורפה תא הברה וקיסעה הרוצה לע ןהו אשונה לע ןה

 עובטל ךרוצ האר סיאול םאהדניו ילגנאה רפוסהש דע ,יטסיגולוכיספה ןאמורה ישבגמ

 ,ןייטס דורטרג ,סוסאפ םוד ,רנקלואפ ,טסורפ) "ינרדומה ןאמורב ןמזה-תלוכסא" םשה תא

 .(ףלוו היני'גריו ,ןוסדרא'ציד יתורוד ,םיו'ג /ג ,ףלוו םאמות

 ,הז דיל הז םימרוז םניאש ,םינמז השולש ןובשחב תחקל בייח ןאמור בתוכה רפוס

 ורטסאה ,יביטקייבואה ןמזה (א :קספה אלל ,הז ךותל הז םילחלחמו םיבקונ אלא ,ליבקמב

 יולתו םדא לכ לצא הנוש אוהש ,יגולוכיספ-ישיאה ןמזה (ב !םישנאה לכל ףתושמה ,ימונ

 ,םיינרוצה תונורתפה ןמ עבונה יתורפסה ןמזה (ג »ולש תיתיווה-תישגרה תויביסנטניאב

 םיגולאיד ,שפנ-יכלה ירואית לש םכרוא רועיש :ל"נה םינמזה ינש תריסמל אצומ רפוסהש

 וסינ (ימינפ גולונומ ,םזינויצאיצוסא ,העדותה-םדז) תונוש תויבוציע תוקינכט חוכב .ידכו

 ונתשנו וכלה םג ואצמש תונורתפל םאתהבו םינמזה תויעב םהירפסב רותפל ל"נה םידפוסה

 .רכו קוסיפ-ינמיס ,קוספה ןינב ,הקיסכל :וב שומישה-ינפואו ינושלה רמוחה םתריציב

 תוברעתה םוש אלל ,קייודמ-משדה ,רתויב ןמאנה ןפואב רוסמל תפאוש ןמזה-תלוכסא

 תתה לש תוקסופ-יתלבה תויובלטצהה תא (םזילארוטאנל התבריק ןאכו) רפוסה דצמ

 .הרכההו הרכה

 תימואתפ הליפנ :ץראה-טורמ ינב ןיב קר תירשפא ח"יה האמל דע — מויגארט

 םירצי תמחמ םאו לדוגה תריזג תמחמ םא — חרכומ ןודבא .תיגארט איה בר יתרבח םורמ

 לש םיישארה רכיהה-ינמיסמ ויה ,םידוסיב ,דוה תאלמ ,תלצאנ הדימעו ,םשבוכל ןיאש

 וביחרה גניסלו ורדיד .וז הסיפתב יוניש לח ,תרבוגה םייחה-תייצזיטארקומד םע .תויגארטה

 םיכורכ ויה אל — תויגארטה לש דוסיה-תונוכת — בלה-לדוגו בגשהו תויגארטה םוחת תא

 בל לעב ,הנומא לעב ,אהיש המ ואצומ אהיו ,םדא לכ .יפואב אלא ןיסחויבו אצומב דוע

 דוע הנומט הניא תויגארטה .תיגארט תומד םימיוסמ םיאנתב תויהל יושע ,חור-ראשו

 ןיב ,הביבסהו םדאה ןיב אלא ,דחשה-רסח םילאה לדוגהו םדאה ןיב אצומ-תדסח תושגנתהב

 ,בראמה-ןמ-אפרמ-אלל-המולהמה ןמ ,העידי-רסוחמ אל אופיא תעבונ איה .םייח-רדסו םדאה

 חרוכ ךותמ הריחבה ןמ ,ןופצמ התשענש הרכהה ןמ ,הריהבה העידיה ןמ :הברדא אלא

 תויגארטה תרומת .ץקה לא םייניע תיולג הכילה ,תוליעפ ,ןוצר אופיא הלוכ ! הצרנ ימינפ

 ,הבהאכ ,םדאל רקיה לכ ןברוח ,תוחפלו ,יזיפ ןדבא ,תוומ ,ללכ ךרדב ,הפוס :דואמ ההובג

 .ידכו רשוא

 ןורשכ
 ףעוסמה רקחה ומע איבהש ,רמוחה בר —

 ויבהו יגולויזיפוכיספה —

 — יגולוכיספ
 יכ םאו ,ותלועפ ןונגנמו רצויה ןורשכה לש ודוס תולגל םימכח ורקחש

 — תיתשתה םוחת אוה אוה רשפאו — םולע םוחת ראשנ ןיידע ,תומותס המכ ושרפתנ

 בבש אלפומה רחא שורדל רשפא .רואיתו רדגה לכמ אליממו ,יוסינו דקה לכמ קמחתמה

 ןתינ אל םויה דעו ,יוצמ וניא — יוצמ וניא ,יוצמ — יוצמ .ותוקחל רשפא-יא ךא ,ןורש

 לגעמ הלגמ ויכרדבו ןורשכב תולכתסהה םוקמ לכמ .עבטה לש וז תורירש ץורפל שיאל

 .בוציע חוכ ,היווח חוכ ,הגיפס חוכ :רצוי ןורשכ לכב םיספותה תוחוכ השולש ףיקמה

 חוכ !הלש תויביסנטניאו הלש רשוע ,םלועה םע תושגפתהה רשוכ ,ונייה ,הגיפס חוכ

 חוכ !ישיא-ישפנ ,ימינפ םלוע ,ץוחמש-מלוע םע תושיגפה ןמ תונבל רשוכ ,ונייה ,היווח

 תילוגס ,השדח תואיצמ ישיאה םלועה לש היינבה-ינבאמ תונבלו רוזחל רשוכ ,ונייה ,בוציע

 םהיסחי ,ל"נה תוחוכה תשולש לש םפוריצ •תחמש םלועה םע תשגפתמו תרמחה ,הדיחי

 .ןורשכ לכ לש ויפא םיעבוק ,הזל הז

 הקיריל
 םדאה עדיש םדוק .הלמה תונמא לש תיאמקה בוציעה-תרוצ םתסה ןמ —

 בבוסמה לע ,תולעפתה וא ,המיא לש תואירקב ביגהל עדי ,הראתלו הנומת וכותב עבקל

 frM# I 3:. | .ותוא
 הבוגת איה ךא ,ם ל ו ע ה — תיתונמא הריצי לכ לשכ ,אוה הקירילה לש רמוחה
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 305 "הריש» דע "הארשא"מ

 לש וכות-ךותמ הדמע תעיבק איה .ץוחה םע עגמל רתויב תישיא ,רתויב תיעצמא-יתלב
 — :הווהה תא :דחא ןמז קר תעדוי איה םינמזה תשולשמ .הציצח םוש אלב ,שחרתמה

 תא תמשונ .דתיה (רבכ) דוע וליאכ םהילע רבדת ,(דיתעה וא) רבעה יבעמ לא גילפתשכ םג
 איה הקירילה .הבש םעופמה שפנה-ולה ,הלש תישגרה תויביסנטניאה ןאכמ .וריווא
 הלש בוציעה-יכדד םגו תגלפומ היאשונ תוינוג-בר .הקיזומ ,סומתיר :הרוצ השבלש היווחה
 .ןגונמה ,ךורא-אל"ד רישה הילע ביבח ללכ ךרדב ךא ,דואמ םיבר

 — בוציע-יכרד לש םאו אשונ לש םא — תמייוסמ הריצי לש התוירוקמ — תוירוקמ
 דע תורפסב היהש המל סחיב ןחבנ הביט :תיסחי הדימ אלא ,תדמועו תמייק הדימ הניא

 שהה ךרד-לע דבעב הזוחא תוירוקמה .ןאכמו ןאכ דע :ךדד-רורמת אופיא איה .וז הריצי
 םישדח םיליבש יוליג איה .וילע היכרע תייפכ ךרד-לע ,דיתעבו ,ונממ המילאה תוררחת

 .תושדח םיברד םישענו םישבכנה
 יוצמש המ יפלכו הינפל היהש המ יפלכ השודיח אוה תוירוקמה לש הדימהדונק

 .םתסיפתו םייחה תייאר תרגישב ,לבוקמ םעטב ,תומכסומב ,תוטירוטבאב הרגתמ איה .הדיל
 תבייח ,עיפשמו רצוי חוכ אלא ,תוינוהמת אהת אלש תנמ לע :הבש שודיחב יד אל םלואו

 ידחו בל-ינובנ י"ע (העש יפל) ולו — ת ו ט ל ק י ה רשוכב םג תנייוצמ תויהל תוירוקמה
 דימת תראשנש תוירוקמ :ה יידפ הה רשוכ איה הינשה התניחב .דבלב םיטעומ ןזוא

 .הרקע תונשדח איה ,םירחא לש םתריציב םג הכפמ ןמז רחאל אצמנ אל החוכמו "תירוקמ"
 ךפהיל הב ןומטה חוכב הכרע םלואו ,איה ןפוד-אצוי תניחב התעשב תוירוקמ לכ
 .תורפסה ןפודל םימיה תצורמב

 הרוצה .הלש ימתירהו ינושלה ןוגריאה ,תיתונמא הריצי השבלש תומדה — הרוצ
 אלא ,ץוחבמ ןכותל םאותמ הז שובל םג ןיא יח ףוג לכב ומכ אלא ,ןכותה לש ושובל איה

 אוה אוה בוציעה-ןפוא :ונייה ,בוציעה חוכמ אב ןכותה םע הרוצה רשק .ומינפמ ומע חמוצ
 בוציעךפוא ומצעל עבות ןכותהש םשכ ,ןכותה לע םג עיפשמ בוציעהךפוא םלואו ,הרוצה
 םלועלש ,דרפנ םויק תמייק הרוצה ןיא ךא ,ןמצעל תורוצה רקחב קוסעל רשפא .םיוסמ
 ,םייק היהש םושמ אלא ודלונ אל תורפסב ויהש תושדחה תורוצה לב .ןכותב איה הזוחא
 ,תרמוא תאז ןיא .שדח ןכות אטבל ךרוצ ,םימייוסמ םייתרבח-מיירוטסיה םיאנת תמחמ

 בוציע ב צ ו ע ש מ קד תונמא-רבדל היהנ ןכותה ןכש ,תורפסב ינשימ ךרע איה הרוצהש
 ןכותה הלגתמ ודי-לעש יעצמאה אופיא איה הרוצה .הרוצה אוה אוה הז בוציעו ,יתונמא
 רחא והשמ אוה וידעלבש ,ויוליג םצע איה ,ותפילק תניחב הניא איה .יתונמא ךרע תרותב

 וז — השוע איה ךיא .תיתונמא הריציל םיוסמה ןכותה תא השועה איה הרוצה .ורקיעמ
 .תורפסה-עדמ לש — תולקה ןמ אלו — תויעבה ןמ תחא איה

 דח וניא ,ושומיש יפכ ,הרוצ גשומה םצע םג .תובכרומ תויעב ןה הרוצה תויעב
 ז ןושלו הרוצ (ב ?ישיאה ןונגסהו הרוצה (א :תוררועתמה תולאשה ןמ תצקמו .יעמשמ

 גרבדלוג האלו תוטנוס בתכ יקסבוחינרשט .הטנוסה לשמל — םירמגומ םיסופדו הרוצ (ג
 לש ירמגל תונושה םהיתורוצב "םישיגדמ" ונא הלא תוטנוס ונארקב .תוטנוס הבתכ

 ןפוא םג אופיא איה הרוצה .תחא "הרוצ"ב ושמתשה םהינש יכ םא ,הלא םירדושמ ינש
 םילכה לש םיוסמה ןכותה לש תרצוי-תישיאה המאתהה ןפוא »םינותנה םיסופדב שומישה
 .םינותנה

 ,יוטיב-יכדדב ,םימכסומ םיסופדב שומיש השועה הדיש — תילאנויצנבוק הריש
 ,תוילאנויצנבנוק לש תטעומ-אל הדימ הדיצידדשעמ לכב ,ותימאל .תודודה תרישב ודגתשנש

 .שודיח לש השעמו ומדקש תורוד יגשיהל רוביח :הל םינפ יתש תיתוברת תופיצר לכש
 תלבקמ איהשכ ,םייביטאמרונ םיסופד תשדקמ איהשכ ,תילאנויצנבנוק תישענ הריציה

 ךותיח לע תרתוומ אליממו ,םהל דבעמ גורחל ןיאש יוטיב-ינפואו םיללכ לש םלוע הילע
 .הלשמ רוביד

 ריצנבנוק תודוסיל רומגה ילילשה סחיהו טלחומ ילאודיבידניא יוטיבל העיבתה
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 תיתרבחה תודחאה תוררופתה לש תורוד ,פינודחא תורודב קר ושבגתנ ,הרישב םיילאנ
 םוש ךכב ואר אל םינושאר תורוד — םידיחיל יתודחאה יללכה תולצפתהו תינאגרואה

 .דרפס תריש ,םירודאבורטה תריש ,תידומזמה הדישה התיה הדוסיב תילאנויצנבנוק :לוספ
 ,תויטויפ תונומתו םייומיד ז"י טרפמ "תידרפסה הרישה תרות" ףיקמה ורפסב ןילי דוד

 בור ירישב דבלב םיטעומ םייונישב םירצמהו ,תיברעה הדישה ןמ תירבעה הדישה הלטנש
 !ודידי בלב ןכוש — בוהאה וא — דידיה !בוהאה ימולש תאשונ חודה) דרפס יררושמ
 ילמס — תורעשהו םינפה !ןטבמב תוגרוה םייניעה !ןקוח דעונ ילמס — הנויהו ברועה

 םיבהואה !תובדנ-ימשג תוריטממ בידנה-ידי !האופקה סוכהו טהולה ןייה !ךשוחו רוא

 דוריפ ,הנולת ,הליהת ,תוראפתה יריש) םיעובק תוינבתו םינכת ןכו (רכו ,םיבכוכ יעור

 .(רכו חוכיו ,דודנו

 רוביצ לש ולוקל דעבמ עקוב דיחי לש ולוק אופיא היה התודחבבו תושונאה רחשב

 רשפא-יאו .דתיה תימעפדח וז העפות םלוא .ףותישה-יווק לע ףיסומו עלבנ ולש דוחיירקו

 תונויסנה לכו ,םלועל הבש הניא ,םדא-לשרתודליכ ,תורפס-לש-התודלי םגש ,רוזחתש הל

 תיתרבח תודחא לש םייח-רדס חוכמ תיתורפסה הריציל תוילאנויצנבגוקה תרטע ריזחהל

 .היצאזימרופינואלו החטשהל םיאיבמש םפוס ,השדח תינגרוא

 ,תימתיר-תילולימ תוצרפתה .דתיה ,םתויביטימירפב ,תורודה יקמעב— הריש

 תוגרדב !ב'ריכו לבא ,החמש ,הדובע תעל ,םיוסמ בציקמב םירבד עימשהל ימינפ "חרוכ"

 ,תויזיצרפ ,יופינו הרידב לש השעמ ,לולכישבש לולכיש איה — תודחואמה התוחתפתה

 התודימצ תא הלגמ האצומ רקח .יתומילאה ,ינאטנופסה .ריפוא הב ראשנ זא םג ךא

 ,התומצעתה תופוקת ,רתוי תודחואמ תופוקתבו ,הבש תוימתירה תועונתל ,הדובע יכילהתל

 הזתה ,הייהשהו הכראה) תורבהה תוילג ,תוימתירה .לוחמלו הניגנ-ילכל התודימצ תא

 לכ תצורמב הב םירמשנש םידיחיה םה םילמה-ילילצ םאותו ,(המלעהו המעטה ,העלבהו

 .םינוויכהו םימרזה לכל רבעמו תורודה

 .םילמה תוילילצ לש ילוגס ןוגריא ,םיימתיר םירוטב םילמ לש ףוריצ איה הרישה

 דחבימ .הרישה לע הריש-ירבד אלא ןניא וא ,הרטמה תא תואיטחמ תורחאה תורדגהה לכ

 ,יוקיחל ןתינ וניאש ,ימעפדחה ,יתישארבה ןפוריצו ןויערו היווח תורמואה םילמ לש םיוסמ

 ,םלועה תרכה לש ,"יריש" ,ידוחיי חרוא םישמשמ ,רישה תא םישוע ,רקחל קר אלא

 אבש לוטיב ,הלגתמהו הלגמה ןיב ץייח לכ לוטיב :י ת ו ל ג ת ה ה ,ריפוא ,הבש דחוימהש

 הלידבמש איה םלועהו םדאה ןיב וז הרומג תויתודחא .לוכ תקבוח ,הפירח תויתנומת חוכמ

 רמוחה ןיבו רפוסה ןיב םיוסמ סנאטסיד דימת הטילבמש ,הזורפה ןיבו הרישה ןיב רקיעב

 .ודיב שולנה

 הרישה םע ונמו הריש םע הזירח ובבריע םינושאר .חרפ הרישה לש ינכותה המוחת

 לכ :הרישל תוינכות תומרונ םוש ןיא ,תמאהו .םימיוסמ םיללכ יפל זרוחש ,רוביח לכ

 תשבולה תישונא היווח לכ — םדאה ,םלועה ,םייחה םע השיגפ לע "תיריש" הבוגת

 .ריש תושעל הלוכי ,תמיוסמ תוימתיר

 "םייתתפס םיכרע רצוא" רפסה ךותמ
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 קחצי יול 'ר ל® רתלא®

 ,ןושאר גלש דרוי ,ץוב לש תולילו םימי ירחא ,רהנה תא וחילדהש םימשג ירחא

 היפמ .תשל קושקישבו םייתפש ץויצב ולש הזרה תנוםוםה תא זרזמ ןקז רכיא .םילותב-גלש

 .לגה הלוע הסוסה לש םמוחמה
 ו (ברה) "ןיבאר"ה רג ןאכ —

 לשלושמ ולש רעישה-עבוכש ,שיאו רענ — םינש םידרויו םיצפוק הלגעה ךותמ

 .תצק לפא רדחל םסינכמ שמש .תובגה דע

 פושה ,תולודגה ויתואיפ .תורוויחה וינפ תא ףיקמ ןקזש ,שיא הנאו הנא ךלהמ רדחב

 שיגדמ אוה ןיא ןיינע הזיאב ותבשחמ תוקבד בורמ .ודיב רפס .ןאכלו ןאכל תועורפ תוע

 .ררועתמ עתפו .ןולחה לצא דמוע הנה .םיאבב ללכ
 הרהמב ותוא תוארל הכזנש ,ונל ןתי ךרבתי םשה .וידעצ תא עומשל יתיפיצ —

 !ןמא .ונימיב

 ("?רבדמ אוה ימ לע")
 ? התא ימו —
 .יל םיארוק יאהוב י'צרא .ינא שבד-ימ לש גזומ —
 ? ךלש "הוצמ-רב"ה הזו —
 .ארונ השעמו — םיסנ השעמ והז ...הז רענ ...יבר ,אל —
 ?והמו —
 םש ול שי לבא ,ןקז רמולכ ,רטלא ול ץרוק ויה וירוה ."םלוג" ול םיארוק ,יבר —

 אלב תומצע — ותודליב ויתיאר .םימי רידאיו היחיש .הלוגסל דטלא והוניכו .הסירעמ רחא

 .האנכו האיכ והומטיפ .אירבה ךכ-ירחא לבא .ךכסכ קוריו .רשב
 ? הרק המו —
 ...1ג לפנ ,ןאמוא-רצבמ לע ולפנתה ,םמש חמי ,הטנוגו קאינ'זל'ז םיסקאמשכ —

 לעו אבא לע םוח" :ןיליפת לש תועוצרב ןלתיחש ,דחא קאחק ילגרל דטלא ,רמול ינוצר

 ,םייחב ךתוא ריאשא .בוט" :קוחצב דמא ,הרקע תומחכ עשורמ ,קאמאדייההו "!ילש אמא

 לבא םייוול תעשב ומכ הלליבו "הלעי"ב חתפ רטלא "!ךירוה תא וז ןיכסב גורהת םא

 באהו .םתשלשל םודרק ןוכנ ןכ אל םאש ,רהמיש וב ץיאה ,דעיהדוצור ותוא ,ררוצ ותוא

 .והוכרב םאהו אוהו ,ומצע לע סוחיש ,רענה ונב תא עיבשה
 ? רענהו ...!ולאה םישודקה םירוהה !לארשימ םדא לש וחוכ האר ,םלוע לש ונוביר —
 ךלהתמ — תואור יברה יניע ירה .תמו — יח .תמ רענה םג ,ןכ ...רענה םג ,יבר —

 .הצחמל-טוחש לוגנרתכ וא ...המדאל תחתמ ומכ

 תואופק תודמוע ,ןהל קורי חדק הארמש ,ויניע ,ןכ :קחצי יול 'ר ספות וישכע

 שיאש ידכבה — שיא לע ותעד ןתונ וניאו ול עגונ רבד םוש ןיא וליאכ ,ןתעונת תוטעממו

 .רתויב הדיחפמ ולש וז תנבואמ החונמו ?וילע ותעד ןתונ אהי אל
 ? םלוג — ךכ ותוא ריאשהל ? יבר ,וב תושעל המ —
 .הנטק המשנ ול ונתנ אל םיימשה ןמ !הלילח —
 םדאל טחמ ול םיצעונשכ :םירמוא רפכב ונלצא ? יבד ,תושעל המ ןכ-םא —
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 ומכ ,"תלשלשו רזפ" ,יבר ,"ךרדל ,דדיצ" ול תתל ךירצ .ומוקממ ץפוק ,ולגר ךבוסב

 ש דע חצר-תוכמ ותוא תוכהל ."היילע" ול תתל .םירמואש
 ,תוקוניתה תא קשנמ היה ט"שעבה ונרומ !םולשו םח !םולשו םח ? תוכהל —

 .הרותה רפס ומכ "רדח"ל םכילומ היהשכ

 השעמ .אוה הרות רפס אל — הזו .תומכח ילב .טושפ םדא .םעה-יסגמ ינא ,יבר —

 םימעפלו .קתוש-קתוש .וניתונשו ונימי אוה רצקמ .ונממ הפייע רבכ יתשאו .השע ארונ

 ,םירמוא ,תוכמ !תוכהל ...ךירצ ותוא תוכהל ...!ובבלב םיהולא ול ןיא .םלמלמדכגמגמ

 .המידק תוצירמ
 ,שרח רבדמ .יקאבאט ויריחנ אלממ קחצי יול 'ר — !י'צרא ,תינרוחא םימעפלו —

 ןיק שי םדאו םדא לכב !י'צרא ,האמט תוררועתה םג שי — .אמא לש ארטיסמ שי ולוקב

 !ההבגהב אלא עבוט םדא םיליצמ ןיא :רוכז !ךבש םילבהה לעו ךבש ןיק לע רבגתה .לבהו

 .שאב םיריזגו םימסיק תעיקפ לוק עיגמ רונתה יפמ .טושב ןקזה רכיאה ףנפנמ ץוחב

 ונוביר ...ןכסימה רענה .ולש קאבאטה תספוק תא ותעד חסיהב חתופו רזוח קחצי יול 'ר

 לש ימשגבש ינחורה תא ואריש ,ותגוזו גחמ ותוא לש םבל םוטמיט תא םג חתפ ,םלוע לש

 !םותיו — חצור ותוא

 .רפעה הארמכ היפכ .קמוצמ גורתא הינפ .השא תסנכנ רדחה לא

 ז הכוב תא המ ינפמ ן הכוב תא המ יגפמ —

 .םייחל-קומסו ןקז-רופא .היה ץוג .וז השא לש הלעבב עתפ רכזנ קחצי יול 'ר

 .הליפתל שממ אוה בער :היה המודו ,ונקה ומפש ויה םיענ .ויתפש ויה תוענ וללפתהב

— 
 !ילע באוכ יבל !ילע באוכ ישאר ו ב'צידרבמ שודק יבר ,הכבא אל ריאה

 !החונמ יל ןיא ינממ ךלה אוהש םוימ

 ןאכלו ןאכל םיפרטנה ,םירבכע לש םהיתולוק םיעמשנ םהב תוליל .ןטקה התיב

 .םיפרוטמו םיבער

 לעבל בוח-לעב ראשנ ילעב לבא .תוכלמ ומכ היח יתייה םדוק ז רכוז יברה —

 האמל ד"מש .תותסכו םירכ וליפא עשר ותוא לצא יתנכשימ ,רטפנ אוהשכו .הסקאטה

 הסקאטה-לעבל הוויצ יברהו .הלודג הייכבב ןאכל יתאבו .הרשכ האוולה ויניעב איה

 .תונושמה ריזחהל

 .הרושכ גהנתהל אבהלו ןאכמ וילע לביק .ילא עמש אוהו —

 רעד" םיארוק יבדל ירה — יברה לש הדפקה שנועמ ארי אוה ןיא !יבד ,אל —

 הרוחס ותיבב ש.י ...הזודמו ההדמ ...יתוא ההדמ אוה ןכלו !(ןמחרה) "רעקידמיראב
 שודק יבר ...ךלש הטובחה ,ילש איה הקוריה אנעשוהה :דימת רובס אוהו .הרוסא

 !קונית ףכית ולצא תומיש ותוא ללק אנא ,ב'צידדבמ
 .ויניע לע םדירומ ,חצמה לע ויפקשמ תא םדוק הלעהש ,קחצי יול 'ר
 ינפל םיכובשכ ויצלח יאצוי רשא ,הזכ עזגמ ינא "דשא ו החס תא המ ן ללקל —

 וללקל לבא ...םיכרבמשכ םגו ...םימעפל םיעמשנ םהירבד ,ךרבתי םשה
 .וב עגונ וניא ,לתוכ ררועמה ,םותי לש שידק וליפא !אוה עשורמ עשר ,יבר —

 !רדיק לש בל .ןבאכ אוה השק
 .לולא שדוח שארב שדוקה חוד הרוש וילע םג —
 חכוש ,ב'צידרבב דיריה אבשכ לבא .ךרבמו טחוש .יבר ,טחוש ומכ אוה זא —

 !ךדבל םג
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 .המשנ תגרדמ ידיל אובל לוכי םדא לכ .בוש ילא ונאדקא .השא ,יכבת לא —

 לכלו ךל ,דסחלו הכרבלו החלצהלו לזמלו ףוגה-תוירבל !בימי בוש ךילע ואוביש ...תאו

 !ןמא .לארשי
 ןוגינ .ןיליפתב רתכומו תילטב ףטועמ בשוי קחצי יול 'ר .רדחב הממד .תאצוי .דשאה

 תוליפתה חוכ םעו ןוגינה חוכ םע הרותה חוכ גזממ אוהו וחומב ץנצנמ טושפ

 תושק רמיח לש םיכרד התשע ,תוכירבו תורהנ האיפקה הליגר-יתלבה הניצה .הליל

 "סאווק" חיר ףדונ קחצי דל 'ר לש ותיב ןורדסמב .ריוואה תא ךתוח חודה לש הלוק .ןבאכ
 ,הנשי ינפכ וישכע םיטקש הינפש ,"תדגמ"ה תבשוי תינברה לירפ לצא .תויבחב ףרוח לש

 חיר-תצומח תינקסע השא תבשוי זהיתוניחתב תועמד ידיל םישנה תא האיבמ איה לבא

 הרענ לכו והשימ ליבשב תובדנ דימת איה תצבקמ — ןיסומינ-יכוחיג תכחוגה ,תעוצו

 לש הבל .ןומנק םע הגוע תוסעול ,הפקה-ילכמ תועמוג ןה ."םישולש ירחא" היניעב איה

 :הגאד אלמ לירפ תינברה
 ".םדוק םהיניב היה ביר ? וילא קחצי יול תא עתפל רביל 'ר ברה ארק הז המל —

 ו הלהבה המ !תאזכ הרירקב תכללו

 כ

 !הניארקואבש תורייעה .ב'צידרב תובוחרב הכילהה קחצי יול 'ר לע הביבח דימת
 העשב םתימה יקצינלמחש ,הלכ-ןתח — תסנכה-תיב דיל ןטק רבק םיארמ ןהמ המכו המכב

 — זמרו תוא םושמ הזב שי וא ,תומוקמ המכו המכב עריא הז םנמואה .הפוחל םוליבוהש

 ,םנמא .ןויער איה וז ריע ...ב'צידרב לבא ?ףנעו שרוש תדיקע ,ידוהיה תיבה ןברוח

 שיש םישנא ןאכ םג ,םנמא t "ינא ,ינא" דימת םירמוא ,םירחוסה ךרדכ ,ב'צידרב ישנא

 לבא !שי ."ונחנא" הב שי ןכ-יפ-לע-ףאו — ידמ תוחפ םהל שיש םישנאו ידמ רתוי םהל

 !והנה ,אה ...המוד וישכע לבא ,תבש םוחת יצח קר המש קחרמה ? רביל 'ד לש ותיב ןכיה

 .גלשב םיקוריה םיפערה םיסוכמ וישכעש אלא ,גג-ףוער ,ןטק ץע-תיב

 .ןילוח לש םהיניע םדא-ינב בור ...ויניעו .םיעלס לש בוזאכ רביל 'ר לש ויתובג
 ותעב ןשי אוה ןיא ."אתמד ילימל אימשד ילימ" ןיב ןיחבמ דימת אלש םדא ...אוה וליאו

 — ולש הווקמב לובטל אוה ךלוה ףרוחב םג .חלמב תפ ?לכוא המו .ותעב לכוא וניאו

 .לבוטו חרקה תא םודרקב עקוב אוה .תואסנולכ העברא לע ןעשנה גג ןיעמ
 ? דביל 'ר ,ךמולש המ —
 אל לבא ."הנקיזה תלחמב — "םכילע אל" הילע דמול ןיאש ,הלחמב ינא הלוח —

 .ילשמ םיבר םג .ב'צידדבב ךירחא וישכע םיכורכ םיבר .ךמע רבדל ינוצרב ףוגה יניינעב

 רוגינס" וא "לארשי בהוא" ךל םיארוק ,יתעמש ...!יתב ןב וליפא ,ןכ ...יתב ןב וליפא

 ?"לארשי
 .םייחה רוקמב ,ושרשב ומצע קבדל םדא לכ לעש ,ינא דמלמ !רביל 'ר ,הלילח —
 ? םיהולא תא רשאמ רתוי ףא לארשי תא בהוא התאש ,םירמוא לבא —
 .רביל 'ד ,הגלפהה ךרד לע הז —
 אוה ךורב שודקה אצי אל קחצי יול 'ר תעדל" :יל דמא זובי'זממ ךורב 'ר םג —

 ."דחא ידוהיל ףא ותבוח ידי
 ותרות םע רזח םלוע לש ונוביר ?לארשי לצא ול המ :ןעוט ינא לבא !הלילח —

 אלו םילאעמשי אל .םייסרפ אל .םיידשכ אל .וב לכתסהל וליפא וצר אלו ,תומואה לכ לע

 ?לארשי ךמעכ ימ ,םלוע לש ונוביר ...קאינ'זל'ז םיסקאמ ...הטנ1ג הנהו .םיניידמ
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 ז לגעה השעמב ונאטח אל טאה לבא —

— 
 .לגעה אצייש היה ארובה ןוצר

 שיא ךילא אב םעפש ,יל ורפיס «.דועו ז קחצי יול 'ד ,"קדצי הולאמ שונאה" —

 .וילע םג תוכז תדמילו .אציל אנמחר ,תולודג תוריבע לעב

 'ר .םיקידצ ו"למ אוהש ,וינפב יתרביחו ?השודק המשנ תוחדל רתומ םולכ —

 .לודגה ורואמ םוש לע וב יתאניק טעמכ ,רביל

 .ונל דשב יניעש ,וניניע הארמל קד אוה ,בוט וניאש רבד הארנש המ ,רביל 'ר —

 .ומצעל ריתה אלש הריבע םוש שממ ןיאש ,םירמוא לוכה —

 .ונל רשב יניעש ,וניניע הארמל קר אוה ,בוט וניאש רבד הארנש המ ,רביל 'ד —

 ןוגכ ,תובקנו םירכז ינימל ,םילבוקמה יפל ,תוקלחנ תווצמה םג ,קחצי יול —

 ,קחצי יול .די לש הליפת איה וילא תסחייתמה הבקנהו ,רכזה — שאר לש הליפת :ןיליפת

 .תקנפמ אמא לש אלא ,אבא לש אל — תנכוסמ ךדד ךכרד

 ?רביל 'ד ,בהוא וניא אבא םולכ —

 .חיכומ אבא —

 תולקשמה לע חיגשמ התאו תונחל תונחמ ךליל גהונ התא :עדוי ינא ,דביל 'ד —

 דבועש הז ,רביל 'ד ,לבא !השוע התא לודג רבד .הלילח ,האנוא היהת אלש ,תודימהו

 .ךב" תניחבב אוה — הבהאמ דבועהו "דבע" תניחבב אוה הארימ םיהולאה תא
 לכ :חכוש התאו רבד םוש לש תוימשגה תא תוארל הצור התא ןיא ,קחצי יול —

 םע םולש השוע התאש שי — האור ךניאו התא םולש ףדור .הכמל םישק הקיתמ ינימ

 !בוט דימת תויהל בוט אל ,קחצי יול ,אל .ןטשה

 ג

 לא תיבהמ קחצי יול 'ר אצוי ,רהנ ךותל שאד-תלילצ ,עזוימו םח ,ללוצש ימכ

 .ובל תחתיר תא וישכע ןנצמ רוקה ןיא לבא .הלילה

— 
 — רביל 'ד ,קדוצ אוה םאה לבא .ידוהיו ידוהי לכל תוכז וזיא יתשפיח דימת .ןכ

 !םילודגמ .יתרות תא יתגשה םילודגמ ,אל ...? יברקב ברועמ רקש אל םאה

 לגרה תא דרוג ,םייבק לע אוה ךלוה .שרדמה-תיבל 'ץירזממ "דיגמ",ד םנכנ הנה

 שיבכע-ירוק .םלועב הרובגה תדימ תא ררועמ ,אוה אקווד ,אוהש ,המוד לבא .תילאמשה

 שולש" לש הז ןוגינב שי תוינחור המכ .ללחב םימודמידה םייולת םירופא-פילוחכ ,םיעורק

 ןושל לש חוכמ וב שי ."יוב-יאב-יאב-אי" — םידש לוכהש ,םילמ אלב ןוגינ ,"תודועס

 .הרות .י'צידזמה לש ולוק הלועו עקוב הנהו .בלבש תוימומקע תטשפמה הניגנ .שדוקה

 .רוביח לש רוביד

 ודמל ? ךרבתי םשהל תובהלתה םילטונ ךיאה :יתוא ולאש םידיסח םעפ אל —

 !הבהאה לדוגמ אוה תובהלתהה רקיע ,ןכ !רפאב שפחמ שאל ךירצש ימ :דחא רבד בטיה

 ותרותמ תוא לכב הזוחא ,דתיה ותמשנ .םלועל קחצי יול 'ר חכש אל ולא םירבד

 — חוכיוו ותוא — וישכע לבא ."דיגמ"ה לש
 לודג ורביל 'ר לש ותלחגב רהזיהל ןיאה

 בודימנמ לכימ לאיחי ידו ילופורטסואמ ןושמש 'ד לש ויאצאצמ אוה ירהו !םיימשב אוה

 ."תוקומע הלגמ" לעב ,אריפש ןתנ 'ר לבוקמל אוה יעיבר רודו
 לארשי לע רמול יאשר ,ומצעבו ודובכב ה"בקה וליפאו ,דחא םוש ןיא תמאבה —

 ? תוכז וילע דמול קר ,עד רבד םוש
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 .םולכ םעוט אוה ןיא לבא ,הניכהש םילכאמה לכ הלעב ינפל החינמ תינברה לירפ

 .חנאתמו העורק הוורפב הסוכמ רונתה לע בכוש ינע הדוא

 ו םדוק לכא אוה םאה —

— 
 — התא לבא .ןכ .ןכ

 .םיעגר השולש וא םיינש לתוכב ושאר ךמוס קחצי יול 'ד

 ז ןמלז דואינש 'ד ידאילמ ברה וננתח תא ורסאשכ ,תא תרכוזה ,לירפ —

 .םימחר וילע שקבתש חילש חלש ךילאו .תוליהקה לכל ךכ לע ועידוה !יאדוו —

 .רסאנש העשב דואמ לבלובמ היה ןמלז רואיגש םא ,חילשה תא יתלאש ינאו —

 ."ץוחבמ קר" "?םינפבמ םג וא" ,יתלאש "?חח יפלכ קר לבלובמ" .חילשה רמא ,ךכ"

 תילטה תא לבא ,ולש םילדנסה תא חכש אוה" ,חילשה בישה ,"יכ" "?ךל ןינמ וז"

 ןיליפתו
 ."אל —

 ?וישכע — התאו —

 לש ונוביר" :הניחת רמול תגהונ ,תולחה תא הפואו השל לירפשכ ,תבש תבש

 תונווכה ובלב תמי «דלא תולח לע תבשב ךרבי ילש קחצי יול רשאכש ,יל רוזא ,םלוע

 — התע םלוא ."וישכע ילש

 תרבגתמ תרוחרחסה ,אל .תרוחרחס אלל גגה ילושב ךלוהה ירורהס ינפכ וינפ

 םג אליממו ,ונממ ןיחומה הלק העשל ןיקלתסמ בוש .עונל ויניע תוקסופ עתפו .תכלוהו

 .הצרא לופי אלש ,וב םיקיזחמ ריאמ הנבו לירפ תינברה .רוחאל לפונ אוה .הגאדהו תובצעה

 ד

 :המוד .הניש לש יוקיש הל ןתינ ,לודגה דיריב הצרו הצא םויבש ריעה ,המוד

 דוסב הלוכ ריעה .גלשל םיקחשנו םיכלוה םיימשה .םינועשו ןיגולרוא ילב וישכע ריעה

 .רתויב וישכע רק תוחורה-,רכומ ןטקה תיבב .רפעה דוסי לא תסחייתמ הניא וליאכ ,ןבולה

 רדחל םנכנ אוה .המדרנ .לירפ ,ףוסבל המדרנ איה .לולבשכ שדח םק קחצי יול 'ד

 .רדחה תניפמ הלוע לוק .ותדות

 ןמז לטוהש יאצילגכ שידיא רבדמ היה קחצי יול 'רש שי וילוטליטו וידודנ בורב

 הרייעו ותודלי בינל רזח וישכע .םיניארקוא ןיב בר ןמז לטוהש יאטילכ וא םיאטיל ןיב בר

 :ותדלומ

 — יל ערב .התא — יל בוטב ? ךילא אל םא ,התע הנפא ימל ,םלוע-לשרנוביד —

 ךלא רשאב .התא
 שי ...וישכעו !התא דימת ,התא בוש !התא — דומעא רשאב «ותא —

 ,ךינפל ,הרש ןב קחצי יול ,וישכע אב ינא ןכל .יתעד טעמ קתנית טעמ דועש יל המדנש

 ךירצ :רביל 'ר ומכ ינא םג יתשגדה תחא אל ?ךלא הב ךרדה המ .יתלאשבו יתליפתב

 תוצמה תא תוכירעמה תורענה תא םידיבעמ ןיאה ...!ונלצא ךירצ קועצל ...קועצל םג

 וניאנוש ,םידוהי" :שרדמה-תיבב אורקל יתיצר תחא אלו ?הלילב רחואמ דע ךרפ תדובע

 1 ןתוא ונא םיפוא וניתונב םדב ,אל .םייוג לש םדב תוצמה תא םיפוא וגאש ,ונילע םירמוא

 וליפאו .םלוע לש ונוביר ,ךשארבש ןיליפתה םה לארשי :ןכ-טג יתעדי לבא —

 ןחנקמו תוריהזב ןהיבגמ ,ץרא ולש ןיליפתה ,הלילח ,תולפונ םא םיטושפבש טושפ

 תתשה איה הבהא ?ץראל ןלפנב ךלש ןיליפתה תא רהטלו קשנל יע םג ןיאהו .ןקשנמו

 :תוניחב יתש ךומכ תויהל ךירצ אמש וא .םלוס איה הבהא .ןוקית איה הבהא .דעצב תופ

 ?תרתוסמ הבהאו הלוגמ תחכות לש םחי שורד אמש ?בורקו קוחר

 !יכרד תא ינרוהו ,םלוע לש ונוביר ,יתלאש לע ינגע —
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 הרומז .י

 הלוספ תרוקב

 (ןקוש תאצוהב לייווצרוק ךורבל "ןאמורה תכסמ» לע)

 א

 .ב לש תרוקבה יב ,ומצע לייווצרוק .ב לש ותרזעב ,חיכוהל הז ירמאמב יתנווכ

 ,ונילע תולבוקמ תועדל תודגונמה ,לוביבכ ,תוינוציקה ויתועד טושמ אלו > הלוספ לייווצדוק
 לדבנה יטרפה ומעט ללגב אלו t הלילח ,ןלספל ןיא לבא ,גישהל רשפא הלאכ תועד לע —

 רשפא הזכ םעט לע — ,דאמ יסידפקו וניניעב רזומ הז םעט וליפאו ,תונורשכ תכרעהב

 אלו 5 הליחתכלמ ,םולשו סח ,ולטבל ןיא לבא ,דגנכש-פעט תמחלמ וילע זירכהלו קולחל

 ,עבטה ןמ ויפא ייוליגו םדא לש וגזמ דגנ ןועטל ןיא יכ ,וניד תונקספו ונושל תופירח ינפמ

 ןכש ,הנטק אל הלעמ םושמ ךכב שי ,אברדאו — ,יחרכהה סומינב עגופ וניאש ןמז לכ
 לש ותרקב ,םלואו !ונויבצבו לוקה תמיענב ,ותוירוקמו שיאה לש ותוימצע תאזב תילגתמ

 תיחרכההו הילאמ תנבומה ,הנושאר הלוגס הרסח איהש ינפמ ,וניניעב הלוספ לייווצדוק .ב

 תא תוריהבבו קוידב ודי לע עיבהלו ינויגה טפשמ תונבל תלוכיה :תונמא-ירבד רקבמל

 תויורשפא ותביתכב עונמל ידכ ,הריבחתו ןושלה קודקד תא תעדל ,עיבהל הצור אוהש

 ןמ עונמל םיווצמ רופיסו ריש ירבחמ וליפא .וירבדל םישלושמ וא םילופכ םישוריפל

 רקבמו ,הנושו תרחא איהש וא ,וזו וז איה רבחמה תנווכ םא — םישוחינב חרכהה תא ארוקה
 הרורבו תשרופמ ,תחא תועמשמ לע ותנווכ תא דימעהל איה הנושארה ותבוחש ןכש לכ אל

 יטרפ ,היטרפל הריצי חתנמה רקבמ םג המו ,ויארוק ינפל לושכמ תתל אלו ,תילכת דע

 יאדו הזכ רקבמ ,רוגש םעטבו תולבוקמ תועדב םוחלל ועבטש רקבמ ,הרוצ יטרפו ןכות

 היגולויזארפה ןמ ,תובובנהו תולסלוסמה םילמה ןמ ,לפרועמה רובידה ןמ קחרתהל ותבוחמש

 ךרוצ אלל ,םלועב תורפסהדרדוקבבש םיחנומהו םיגשומה רצואמ הנחבה לכ אלל החוקלה

 .דבעידב הקדצה ילבו הליחתכלמ

 ב

 ,דשחנ תויהל ומצע תא ןכסמ רוביח הזיא ךותמ תוטטיצב עייתסמה לכ יב ינא עדוי

 ,הירחאלו הינפל ורמאנש םירבדה ללכמ תפלשנ איה ןכש ,הכרצ לכ הנוכנ הטטיצה ןיאש

 ,לייווצרוק .ב לש ורפסבש דומעה דפסמ תא ןלהל ןייצא ךכ םושמ ,העטמו המוגפ איה אליממו

 ,יתנווכתה אלו בל-תורירשב יתגהנ אל יכ חכווהלו םירבדה תא קודבל יארוקמ שקבמ ינאו

 .לישכהל ,הלילח

 ןושלה תא ךתירש ןושארה היה ילדנמ" :רפסבש 7 דומעמ וחקול ינאש ,טפשמ הנהו

 אטבל ינתייצו שימג ילכל הכפהש דע ,תיטתניסה תיפאה ותלוכי לש לזרבה רוכב תירבעה

 :הז טפשמ ארקמ םע יתוא תודירטמה תולאשה הלאו ! "ונתואיצמ תניחב ול הלגתנש המ

 ינא זהזית-יטנאו הזית וזיא לש הזיתניס ו"תיטיתניס תיפא תלוכי" תאז המ (א

 וירבדל תתל אלו ןווכתמ אוה המ לא קוידב תעדל הצור ינאו — .ק .ב לש ותעד תא בישחמ

 םעט המ ?"ונתואיצמ תניחב ול הלגתנש המ אטבל" עמשמ המ (ב !הלילח ,ילש שוריפ

 ,"התרזעב" וא ,"החוכב" הלמה וא ,"הב" הלמה ןאכ הדסח אמש ?"ונתואיצמ אטבל" טפשמה

 תא (ןושלה לש — "התרזעב" וא ,"החוכב" וא) "הב אטבל" :רמול הצר אוה ,רמולכ
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 אמש — ,"תואיצמ אטבל" עמשמ תמ רורב אל ןיידע ,רבדת ןכ םא םג לבא ?ונתואיצמ

 ?תתוא ראתל וא ,"ונתואיצמ לע רפסל" וא "ונתואיצמ תא רפסל" ,רמול .ק .ב ןווכתמ

 תא ילדנמ הפוכ וז תואיצמ לע לבא" :ל"נה טפשמה רחאל אבה טפשמה תשל הכו

 ?"חרכהבש רבדכ ולוסיחל עוושמ ומויקש ,אושנל תכפהנ םצעב איהש דע ,יטקאדידה ונוצר
 ללכב ול שיש ןכל-מדוק ןייצל ילב ,"יטקאדידה ונוצר" םתס רמול ןכתית (א :לאוש ינאו

 ןאכ תכפוה תואיצמש ,וז הרות לש העמשמ המו (ב ?ומעט אוה המו אקווד הזכ ןוצר
 ,ולוסיחל עוושמ אוה עודמו ,"ולוסיחל עוושמ" הז םויקו "םויק" ול שי הז אושנו ,"אושנ"ל

 לע זמורמ רבסה ,.ק .ב ונל ריבסמ ךכ-דחאל — ,ןכא ?"חרכהבש רבדכ" לש ועמשמ המו

 םדוק רבדמ — ךפהה תא אוה השוע המל ,איה הלאשה םלואו ,ילדנמ לש יטקאדידה ונוצר

 ?ותוימתס תא ריבסמ אוה דכ דחאלו ,טשפומו ימתס ןפואב

 רלחל םילפרועמ םיטפשמ ,םיהומת םירבד םיארוקו םיפיסומ ונא ומצע דומע ותואבו

 :תועמשמ לכ וב ןיאש םילמ-ףוריצב םיבותכו םנויגהב םיכרפומ םיגשומ ,ןיט

 רתויב תינלטק תודע איה :תונקסמ יתש החינמ יאפדה ומלוע לש תוילאטיוה םנמא"

 רנרב לשמל ארק תמאב ךכו — וז תואיצמ לש ,רתויב תירזכא וז אהתו ,לוסיחה תשירדל

 — "ילדנמ יבתכ תא

 :לאוש ינאו

 רשפא ךיאו ,"יאפדה ומלוע לש תוילאטיו" איה המוי ?"יאפרת ומלוע" הז המ (א

 תמאב ךכו" וטפשמב דמול .ק .ב הצור המ (ב ? "תונקסמ יתש החינמ ...תוילאטיוה" דומאל

 :רמולכ ,ילדנמ יבתכ תא הנכמ דנרב היה ךכ םאה ? "ילדנמ יבתכ תא רנדב לשמל ארק

 .ק .ב לש ותביתכ ןפואמ ? ילדנמ לש ויבתכב ארוק היה ךכש וא ,םהל רשוק אוה הזכ םעט

 .רורבהו דחאה ומעטל רבד ויבהל ןיא

 שהב" :תאז המ ; הרורב הבשחממ ,שממ לש ןכותמ םייקנה םיטפשמה םיכשמנ ךכו

 רשא תרבוגו השדח תועמשמ תיתדה תרוסמב סומלופה (?)לבקמ ,תינאשצינה הבשחמה תעפ

 לואשל רשפאו tינויגה-יתלבו שטשוטמ ,ךרפומ — ;?"יתרוסמה יתדה דועיה תלילשל
 המ ;ולש הרדגה לכ לעו ראות לכ לע ,םילמ-ףוריצ לכ לע טעמכ תוישוק תושקהלו תולאש

 "תיטושיק-ןוד תינויצקאיר הקיז לכמ ןונגע אוה קוחר לבא" :הז טפשמל ,לשמ ךרד ,םעט

 וצמאמ תורמל" :ל"נה רחאל אבה טפשמל שי תמא תועמשמ המו ןויגה המ ?(10 ימע)

 ןמזה לש ודיש ,וז העידי לע דימעמ ולעפמו ,עדוי אוה ,ןמזה תא לוכיבכ איפקהל יתונמאה
 שי "לעפמ" הזיאו ? ןמזה תא "לוכיבכ איפקהל" ןונגע י"ש ץמאתמ עודמ ? "הנוילעה לע

 ? וילע דיעמ אקוד אוהו (? חלמה םי לעפמ וא סיפה לעפמ) והמ םיעדוי ונניאש ןונגעל ול

 ?הנוילע איה ימו המ יבגל לבא ,איה "הנוילעה לע" ןמזה לש ודיו

 םנמא" : (10 ימע ותואב) .ק .ב לצא ,יאמצע טעמכ ,שדח טפשמ ליחתמ ךאיה הנהו

 :לאוש ינאו ."םיטושפה םישנאה לש המימתה הנומאה םלוע תא םג וניניע דגנ םסוק ןונגע

 תא (וניניע דגנ) םסוק" עמשמ המ (ב ? "וניניע דגנ םסוק" םילמה-ףודיצל םעט המ (א
 המלוע תא םג ,םסקבכ ,ותריציב ונינפל הלעמ ןונגע יכ ,ונל רמול ןווכתה יאדו ?"הנומאה

 ,המואמ רורב אל ולצא בותכש הממ לבא ,םיטושפ םישנא לצאש המימתה הנומאה לש
 .טושפ טפשמ לש ונינבבו םירבדה ףוריצב רבחמה לש ודידולזא קד הרורב

 דפוס חתפמ ךיא ?"וירובג תא חתפמ ןונגע" :טפשמה לש ומעט המ ונל אנ רבסויו
 הנוש הז רבד אלהו ,"וידובג תא בצעמ" אוה יכ דמול .ק .ב ןווכתה יאדו ?וירובג תא

 ? ןכ רמא אל המלו — רחא םעט וב שיו ןיטולחל
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 ירכמ םירובגח .הזוזת ונבלב הלח ןכ ינפל אל םא םירמגנ םירופיסהשכ ךא" :בושו
 םירופיסהשכ" ףוריצל םכתעדדמיש ז "םתוטשפ תועמשמו םתוהמב רהרהל ונתוא םיח

 לד דימלת לש ףוריצ הז ןיא םאה — םירמגנ ןונגע י"ש לש וירופיסשכ ,רמולכ ,"םירמגנ

 ונמייסש רחאל" :דמול התיה ןה הנווכהו ?ויתונויערמ ןויער אטבל םינוא-רסחו ןושל

 רקבל אבה םדאש רשפא ךאיהו ז ךכל המודב וא "ןונגע י"ש לש וירופסמ רופיס אורקל
 ?"ונבלב הזוזת הלח" ומכ ירברב ףוריצ ףרצמ היהי ,הלילשל וא בויחל ,םינמא לש םהיתוריצי

 ?רוחאל ?םינפל ?ןימיל ?לאמשל ?ןאל ?המ לש ההזת ?בלב וז איה הזוזת וזיא

 יד םייח השנמ לש הידגארטה תא ןיבהל ידכ" : (14 ימע) בותכל אוה ןויגה הזיאו

 תא ןיבהל וליאכ המוד ?"תידוהיה תיתונמאה תודחאה לש ימינפה םלועה תא ןיבהל
 ז "םייח השנמ לש הידגארטה תא ןיבהל" רשאמ רתוי לק "תידוהיה תיתנומאה תודחא"ה

 !לזרב ןויגה ,ןכא

 םינותנמ האצות איה ץיבורוה לשריה ייחב תוחתפתהה" :דומע ותואב בושו
 ,ינוניב סופיטב םילקתנה ,םירשעה האמה תליחתב תידוהיה הרבחה לש םיירסומ-טייתרבח

 םיירסומ םייתרבח םינותנ" לש הז אלפנ ףוריצ לע םכתעד המ ."יביסאפ ,יטראבודטניא
 (?םינותנב לקתנש אוה סופיטה אלו) "סופיטב םילקתנה םינותנ" לעו "הרבחה ...לש

 הז המ ,אלימ ?"ינוניב" אוהש הזל ףסונ ,"יביסאפ"ו "יטראבורטניא" סופיט אקוודו

 .ק .ב לש ותנווכ המ ועדת אל םלועל לבא ,תעדל ,ןבומכ ,רשפא "יביסאפ"ו "יטראבודטניא"
 .ק .ב לש ותנווכל וניבת ןבה יכ ןכתיש אלא ? המ יבגל ינוניב — ,"ינוניב סופיט" תרדגהב
 אוהש ,ינונגעה רופיסה יעטקבש טקש ותוא לבא" :ךכ-רחאל םיאבה וירבסהמ

 ,וז הלופכ תימינפ תוחיתמ ,ויתויומד לש תיתאמילבורפה תוטשפל טאלירוקה ותוימוהתב
 ןכ אל םאה ז "תידוהיה הרבחה לש ילאטוט ,יתימא שוביגו יוצימ םירשפאמ דבלב םהו םה

 — !תילכת דע ןבומו דודב ?רבדה
 ,טאלידוקה אוה ותוימוהתב טקשה

 טושפ ?המל —

 ,"יוצימ" ,ןבומכ ,רשפאמ הזו "תימינפ תוחיתמל" "תיטאמילבודפ תוטשפל" — ,דואמ

 — "ילאטוט" רקיעבו ,יתימא "שוביג"ו
 תא-דבכמה רקבמל ול יאדכ אל הזמ תוחפ ןכש

 .ומצע

 רתוי הרוצב" : (35 ימע) ןונגע י"ש לש ותריצי לע לודג רוא .ק .ב קרוז בושו

 ינחורה ףקיהה לכ רכינו םייפאה םידממה םילגתמ םינושארה וירופיסב רשאמ הרורב

 י"ש לש ותלודג איה המ םיניבמ םתא ןיאה ז "רדושמה לש ותריציל םידעוימה יתרבחהו

 םתס אלו !יתרבחהו ינחורה ףקיהה לכ רכינו !םייפאה םידממה םילגתמ ?ןונגע

 ידה "ררושמה" אוה ימ ולאשת םאו ? רדושמה לש ותריציל םידעוימ וללהש אלא ,ךכ

 םג "ררושמ" םיארוק תינמרגב ןכ-לע יכ ,ןונגע י"ש ד פ ם מ ל איה הנווכה יכ ,םכל ועד

 םג :רמולכ ,"רצוי" גשומל תירבעב שיש םעט ותוא "ררושמ" גשומל שי םש יכ ,דפסמל

 .רפסמ םגו רדושמ

 :שממ יעדמ רבסה .ק .ב ונל ריבסמ ,ליעל רמאנה לכב ותנווכל הפי ןיבהל ידכ ,הנהו

 ןימ וניניעל תולעהל הסנמ רבשמה ףס לע הרישע תוברת לש לשב ירפכ יתרבחה רופיסה"

 רופיסה :תחא-תבב קומעו לולצ ז "לפטמ אוה הבש הרבחה תוהמ לש תילאטוט הריקס

 םתס אל הריקס וזיאו — הריקס וניניעל תולעהל (!ול שי חוכ הזיא) הסנמ (!)יתרבחה

 !הרבחה תוהמ לש ?המ לש הריקס !"תילאטוט" — שרופמ שוריפב אלא ,אמלעב הריקס

 תולעהל הסגמ רופיסה — ? םיניבמ םתא !לפטמ אוה הבש הרבחה לש ? הרבח וזיא לש

 ,איה תפומל הביתכ ,ןכא ,לפטמ ומצע אוה הבש הרבחה תוהמ לש תילאטוט הריקס וניניעל
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 השק הכאלמב קוסעל םיכרדה המו תרוקב יהמ דומלל הצורה ,ריעצ רקבמ לכל המגוד שממ

 .וז תבכרומו

 דיקפתל בל םישב" :דואמ ריהב ירבע טפשמ ןינבל םעפה ,תפומו המגוד בושו

 הרבחה תא ןודיש אוה ענמנה ןמ ,הידוגינ לכ לע םייחבש תויללכ,דמ הרושב איבהל השקה

 דיקפתל" בל תמש ,התא קרו התאש ,.ק .ב רמ ,ךחוכ רשיי »"הלילשל קר וא בויחל קר

 תויללכהמ (1 הלודג הרושב שוריפב) הרושב איבהל — "יתרבחה רופיסל" ול שיש "השקה

 !"הידוגינ לכ לע תויללכה" ,החילס !םייחבש

 י"ש לש וירופיסב .ק .ב אצומ "יתרבח רופיס" לש ל"נה תובוטה תולעמה לכ תא

 הושמו ןוכנ ללכ טקונ והירהו ,ותבשחמל יוארכ ןיבנ אל אמש — אוה ששוחש אלא ,ןונג*

 רסוח" : (36 ימע) בתוכ אוה ןכו ,ול דגונמ ,ןבומכ ,אוהש ,רחא רפוס לש הלאל וירופיס תא

 לש וירופיסבש הדירחמה תויגארטל תישפנה החנהה אוה יתימא יתרבח ןיערג לש טלחומ

 ינפמ קר ,ןכסמה דנרב היה יגארט המכו ,היה ללמוא המכ ,יתובר ,םיניבמ םתא !"רתב

 החנה ה" איה אלא ,הידגארט טושפ יהוזש אלו !"יתרבח (!)ןיערג לש טלחומ רסוח"

 ז יתובד ,שממ העווז וז ןיאה »"הדירחמה ת ו י ג א ד ט ל תישפנה

 תוילאטוטה רואית" :(45 דומע /ד קרפ)ורפסב שדח קרפ .ק .ב חתופ ךיא אנ ואדו

 םצמוצמה הדשב תורודה תיעב בוציעב קר קפתסמ וניא הליהקב תידוהיה הרבחה ייח לש

 :דואמל דע םיבושח םירבד המכו המכ תעדל םידמל ונא הזמ »"תיטרפה המוחת לש

 — ותלוז ןעמל השועו אשונ םג אוה אלא ,ומצע תא אשונה יח קר וניא "רואית"ה (א

 תוילאטוטה רואיתב אקווד אלא ,יד אל הרבחה ייח רואיתב (ב "קפתסמ וניא רואיתה"

 ,אבה) הז רואית (ד !תורודה תיעב תא בצעמ (!יח תניחב) רואיתה (ג »הרבחה ייח לש

 המוחת לש םצמוצמה הדשב תורודה תיעב בוציעב" ול יד אל (ןונגע י"ש ידימ רעושמכ

 :הנטק קודקד-תלאש אלא ונל הראשנ אלו תילכת דע רודבו ונל ןבומ לכה !"תיטרפה

 םא ,אוה רכז ןימ "םוחת" ירה "המוחת"ל םא ?הבקנ ןושל ,"תיטרפ" הלמח תנווכמ ימל

 »"תיטרפ" םגו "םצמוצמ" םג ,דחא טפשמב סוניגורדנא איה הדשהש רשפא-יא ירה "הדש"ל

 תינמרג הלמ לש םוגרת ןאכ שיש תעדה לע לבקתמ םלוא ,סופד תאיגש יהוזש ןכתיי ,ןכא

 .ק .ב ידיב וננושלל קתעוה ,ןימה ,אוה ףאו אקוד רכז ןימ הנימש

 םע םעפה גוזמ אוהו ,יעדמ שממ ,דואמ ירוקמו דמולמ טפשמ םיארוק ונא 60 דומעב

 הביבס וזיאל תוכייתשהה שגר ,הוולשהו ןוחטבה שגר ,שפנ-טקש ומכ תוירוגיטאק" :הריש

 הנה "רתוי תומיאתמו תויסכלפמוק ןתוהמ יפל ןה ,והותהו םויאה ישגרל דוגינב

 יפל ןה תוירוגיטאק :דואמ הרורב םתנקסמש ,םיקלחו םידח םירבדל אמגודו לשמ

 תאזכ הבשחמ בושחל רשכומו לגוסמ ונתאמ דוע ימ !רתוי תומיאתמו תויסכלפמוק ןתוהמ

 !שיא ףא ? הזכ חוסינ החסנלו

 דחוימב םיעטהלו שיגדהל ךרוצ לכ ןיא תועתפהו םישודיח ףוצר ולוכ אוהש דפס יבגל

 יתולעפתה תא ןסרל יל השק ןכ-יפ-לע-ףאו ,תועתפהה ןמ העתפהו םישודיחה ןמ שודיח

 טפשמ איבהל ונל יואר ןינעה תנבהלש אלא ,70 דומעמ םיחוקלה ,םיאבה םיטפשמה ינשמ

 :רגסומה טפשמ תניחב ,םדוק דחא

 ומשש רזומה םירופיסה ץבוקל םיעיגמשכ ,ןונגע ירופס יארוקש ךכ םושמ רבתסמ"

 לש ינחורה ובצמל גואדל וליחתיו םהישארב וענעני ,"םישעמה דפס"

 — "ררושמה
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 ,יופש וניא ןונגע י"ש (!רפסמה) ררושמה יכ .ק .ב יפל ,ודשחי םיארוקה :רמולכ
 :דחאה !םיאבה םיטפשמה ינש בטיה ונבוי יכ ונל יאדו וישכעו :םולשו-סח

 התוכמסמ ןיא םימתה ארוקה לש וזכ הזוגגאידש ,דחוימב שיגדהל ךרוצ ןיא םנמא"

 ידכ ,רתוי קימעהל הבוחהמ יתורפסה רקוחה תא תוחפ דועו יתימאה ארוקה תא ררחשל

 האירקה תעשב םא דחוימבו ,יתורפסה ןימוניפה לש ,תיקלח תוחפל וא ,המלש הנבהל עיגהל
 תישפנה ותושימג-יאב רקיעב םדוסי ,לקתנ אוה םהב םיישקהש ,תואדווה ינפל ארוקה דמעוה

 ."רופיסה לש םייוסמ סופיט-באב תטלחומה ותולתמ ררחתשהל ול תנתונ הניאש ,תיטתסאהו

 וכיספב גלפומ 'תונויעד-רישע אוה הז תמועל לבא ,רצק וניא הז דחא טפשמ ,ןכא

 ל"נה הגאדה ןמ ארוקה תא ליצמ אוה ךכ ידי-לעו ,לכה ריהבמו רורב אוה — רקיעבו היגול

 ,השדחה הקולחה לע .ק .בל תודוהל ונילע לכ-מדוק !ןוגגע י"ש לש ינחורה ובצמל

 ,"יתימא אדוק"ו (ל"נה הזונגאידה לעב אוה) "םימת ארוק" :האלפומ תוירוקמב הקירבמהו

 עיגהל" ידכ ,םימתה ארוקה ןמ "רתוי קימעהל" ביוחמה הז ,"יתורפס רקוח" — ךכ-רחאלו

 ךכו האי ךכ יכ ,יתורפסה ןימוניפה לש "תיקלח תוחפל" (!הוונע וזיא)וא ,"המלש הנבהל
 ךשמהבו ,והשמ הדק ןאכש אלא !"יתורפס ןימוניפ" ןיביש ןידה ןמ ,יתורפס רקוח — ,האנ

 ינפל דמעוה ארוקה" יכ בתוכ אוה םואתפו "רקוח" לע אוה רבודמה יכ .ק .ב חכש םירבדה

 ז "יתימא" וא "םימת" אוה םאה ן "ארוק" םג אוה "רקוחה" יכ חינהל ךירצו ,יוכו "תואדווה

 םדוסי" — "לקתנ אוה םהב םיישקהש" ןיבי הכיא "םימת"ל הנווכה םא ןכש ,רבדה רורב אל

 ,"יתורפס רקוח" וא ,"יתימא ארוק" אוה םאו ,"תיטתסאהו תישפנה ותושימג-יאב רקיעב

 ,בגא ל "תיטתסאו תישפנ תושימג-יא"ב ,ןלציל אנמחר ,יוקל אוהש וילע רמול ןכתיי הכיא

 ?וז ךותב הלולכ וז יכ ונייה םירובס ונחנאו ?שפנה ןמ ןיטולחל תלדבנ הקיטתסאה םאה

 הניא" וז תושימג-יאש ,.ק .ב לש שממ המיהדמה הקרבהה תא שיגדהל אלא ונל ראשנ אלו

 תולילצ וזיא !"רופיסה לש םייוסמ סופיט-באב תטלחומה ותולתמ ררחתשהל ול תנתונ

 !הבשחמ לש תוקמע םע הגזוממ ,הביתכ

 יטסילאירה רופיסה לש הזה סופיטה-בא םא" :ל"נה טפשמה ירחא .ינשה טפשמהו

 המ לש הירלקפסא ולוכ אוהש רופיסה םא — ןאכ םינווכתמ ונא ולש — רתוי וא תוחפ

 תועמשמ-בר דואמ גשומ)ונא ונתואיצמ םשב תונכל םיגהונ — הרגיש ךותמ םנמא — ונאש

 ןתואש ,רשפאמ אוהש תויצאיראוה לכ לע הזכ יטסילאיר רופיס םא — (רבד לש ותימאל
 "?וננמז לש דיחיה יטאוקידאה יפאה יוטיבה תניחב וניניעב אוה ,חתיפ אוה

 ,.ק .ב לש ורפסב ,ןושאר תוסמ-רוזחמב ארקממ האנהה קרפ — !םלשנ אלו — םת

 שדקומה ,ינש תוסמ-רוזחמב האירקמ הנהינ הנהה ךליאו ןאכמו — ,ןונגע י"של שדקומה

 ."יפוריאה ןאמורה תודלות"ל

 ג

 ,שארמ רבסומ ןכ-לעו — ,לייווצדוק .ב אוה "ילאטוט" רקבמ אלא ,םתס רקבמ אל

 ותאנה יקומינ תא וא וימשר תא ונל ראתל דומעיו ךומנמ הכומנ הגרדל דרי אל אוה יכ

 תורפס יגוס לש ףיקמ חותינ ,תיעדמ השרפ ונינפל ללוגי אלא !"טושיק ןוד"ב ותאירקמ

 :תדמולמ ןושלב ,ותסמ תא חתופ אוה הכו ,םינוש

 לכ לע ,ופקיה לכב ונל רדבתמ סטנאוורסל תינואגה הריציבש ינכפהמה שודיחה"

 תא הלק העשל וליפא םיחכוש ונניא םא ,תויטיתסאהו תויגולוכיספה ויתואצותו ויתונקסמ

 תפחרמה איהו ,תעדמ אלש וא תעדמ ,ררושמה דדומתמ התאש ,המלועו תיתונמאה הרוצה

 ."סופיאה תא ,וניניע דגנ קספה אלל
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 רכו שודיחה לע דומעל םיצוד םתאו "טושיק ןוד" תא אורקל םכתשגב ,יתובר ,ןכבו
 רבכ םאו !סופיאה תא — רכו הרוצה תא "הלק העשל וליפא" חוכשל םכל לא —

 — םכל יתצע ןכ-לעו ,ל"נה שודיחה םכל רדבתנ אלש יאדו — ,הז רבד םתחכשו ,םתארק

 !םכילגרל רנ .ק .ב לש "ינכפהמה שודיחה" היהיו ,שדחמ וארקו ובוש

 םג — ,דדיה !"רבחמה םלוע לש םיקהבומה וינמיסמ ןה תוילאטוטו תוינוג בר"

 הנכס ,ןכא !ןבומכ ,תוינוגברמ ץוח ,תוילאטוטב ,לאל הדות ,ךרובמ ,ןונגע י"שכ ,םטנאוודס

 .ק .ב ונל חיכומש יפכ ,הנממ לצינ אוהש אלא טושיקךודל היופצ התיה הלודג
 ,דתיה זא יכ ,וכרע תא רעשל םיעדוי םניאש םישנאב קר טושיק ןוד לקתנ וליא"

 םניאש םישנאב קר תלקתנ אלש ךירשא !טושיקךוד ,ובארב ."תומלש הריציה הרסח

 ,קומע הז המכ לבא — ,םכל ןבומ אל רבדה יב ,םיארוקה ,ןכתיי !ךכרע תא רעשל םיעדוי

 !ןאכ שי תונדמל המכו

 ,(ז רבחמה אלו ,ןאמורה) "ינואג ןאמור" אוהש ,לגיפשנלואל שדקומה ,אבה קרפבו

 ז וניבתה — "תמאל הדיש ןיבש סחיה תלילש ינפל" ןאכ דמעוה ארוקה יכ .ק .ב רמ ונעידומ

 !המילבורפה ךותב םיעוקת וננה רבכ ןושארה טפשמה םע ,דימו ףכית

 :וידעלב התוא םיעדוי ונייה אל םלועלש הרות ונדמלמו .ק .ב ונל ריבסמ ןלהלו

 תעדונ םיסופיטלו הערלו הבוטל היגולופיט ןיעמ תררוש ןאמורבש בושח הז םגו"

 קיודמ ,"העדלו הבוטל היגולופיט" —!הז ,והז ."ילאודיוידניאל רשאמ רתוי הלודג תובישח

 !ןאמורה ךותב ת דר ו ש — היגולופיטהו ,"היגולופיט ן י ע מ" — רתוי

 םמעטב םיקיודמ ,םיקיודמ — .ק .ב לצא םירואיתהו םיראתהו תורדגהה ,ןכא

 :יוליגה תא ורכזו אנ ועמש !םנושלבכ

 טויפהו הדישה" !"ילאוטקא ףקות רבעל תתל חילצה דיבכ יטויפ ןורשכ תרזעב"

 ,ןב !"רתויב תופיהו תולענה םהיתויודשפאב רטסוק הד לש ולעפמב ולגתנ השעמלש םה
 יכ ,םהיניב לדבה שי .ק .ב לצא ז ךה ונייה .םה "טויפ"ו "הריש" יכ םכנה םירובס יכו —

 י"ש לש ולעפמ םא — ,"לעפמ"ו "לעפמ" לכב וללהב ןיחבמ אוהו ,קדה ןמ הקד ותשוחת

 !רטסוק הד לש ולעפמ םאו ןונגע

 הבשחמ ינינפ ,םינינפ םיינפח אלמ םינפוח ונא "קאזלאבו דטפיטש ירופיס" לע קרפב

 תודירטמה תולאשה ןמ איה ,התא בחסנש המ לכ םע םינומהה תיעב" :ןונגס ינינפו

 רצועמב וא יולגב ת טטרמ וז היעב לע העידיה" !"ט"יה האמה רופיס ךותב רתויב

 ."תימוהת תלוברעמ ךותל חרזאה תא לשלש אל םייחה סומלובו" !"ןיטישה ןיב

 הארנ ךכ" :םיארוק ונא "םירשעה האמה ףס לע ןמורה" — "יפוסוליפ"ה קרפבו

 ראבולפ שיאה :רמולכ ,"לודגה יתפרצה יתרבחה ןאמורה לש תפסונ הילוחכ דאבילפ
 תא לכל לעמ םילעמ םחש ךותמ ,אלוז לש םינאמורה רבב" ,"ןאמור לש הילוח" אוה —

 ,ואשונ תאו יתרבחה ןאמורה תא םיקרפמ ,השרותה תרותמ םיעפשומו יעדמה קוידה דוסי

 ,םיעפשומ םינאמורה אלא ,השרותה תדותמ עפשומ אלוז אל :רמולכ !"שבוכה חרזאה

 חותינ הזיא ,תבקונ היאר הזיא — !יוכו יתרבחה ןאמורה תא םיקרפמ ,םינאמורה ,םהו

 !ןושלה תעצקוהמ המו ,תורדגהה תועלוק המכו ,קיודמ
 ד

 תרוקיבה ירמאמ תא ,םינוש םינותעב ,םינש ךכו-ךכ ךשמב םסרפמ לייווצדוק .ב

 ןורשכ ןיב ןיחבהל להקה תא ךנחמו םיחותינ חתנמ ,ץלמנו הובג םנונגס םלוככ-טבורש ,ולש

 לצא דוחיב "דיגולואיזארפ לכ עיקומ ,ןמא-וניאשל ןמא ןיב לידבהל ,ןורשכ-דסוח ןיבל

This content downloaded from 24.95.94.194 on Sat, 09 May 2015 02:50:57 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 הרומז .י 318

 אנמחר ,םזיבונס תמחמ תורז םילמב שומיש לב הנגמ ,ןונגס ייוקל לע עיבצמ ,םיריעצה

 הביתכל תוצע ןתונ ,יכות השעמ הז וליאכ ,םירופיסה ןמ רופיסב תורזוחה םילמ הנומ ,ןלציל

 תא טטצמ אוהש ךכ ידכ דע ,תורפס ינינעב הארוה-הרומ ומצע האור אוה :רוציקבו ,המת

 — ,ומצע
 לש ולוק ז המודכו ,ךכו ךכ דוע בותכא וזו וז הנשבו ,רבכ יתרמא הזו הז םוקמב

 רעוגש ימכו ,אסיג-דחמ תוילדמ-דשוקו םינויצ-קלחמ לשכ םה לוקה-ןויבצו לייווצרוק .ב

 רקבמה היהש ,ךכ ידכ דע םירבד ועיגה ז אסיג-ודיאמ המכחמ-טיקידו םיזחופ םירענ רבחב

 אלו ,תעדה-תשלוחב םייוקל לצאו םימימת לצא דוחיב ,תורפסה םדרפב ץלחופ תניחב

 — ומצע הזה רקבמה יכ ,םיברב תולגל וששחו וחיגשהש וא ,וללה וחיגשה
 םוש וב ןיא

 לבב אוה עפושמ הז תמועלו ,ןהב ךרובמ תויהל בייח רקבמש תובוטה תולעמה ןמ הלעמ

 ."תילאטוט" הדמשהלו הלילשל תולרוג ץרוח אקוד אוהו ,ותלוז לצא הנומ אוהש תוערגמה

 היה רשפא — םינותע ידומע לעמ קר ומסרפתנ ולש תרוקיבה-ירבדש ןמז לכ ,ןכא

 ,שממ לש ךדע הלא םירבדב ןיאש ןויכש תיאדו החנה ךותמ ,דסח לש סחי םהילא סחיתהל

 ,ןמזה ילושחנמ לושחנ ינפ לע ףצק תניחב םחידה
— 

 וחכשיו ריוא-תועובכ ועקפתי עוקפו

 »תאז הרוצב םג קיזהל םייושע םהש קזנה תדימב לזלזל ןיאש יפ לע ףא ,עבטה-ך-ודב

 המצע איהש םידפס-תאצוה ידי-לע םג המו ,רפסב םיסנוכמ םירבדהשכ ,וישכע םלואו

 ,בל-תמישל יואר רקבמה יכ ,להקב העד עוטנל ןכ-לע היושעו ,בוט םש תלעבו תדבוכמ

 ןויעב האירקל
 לש התוספא תא קר אל םיברב םסרפלו ערה תא עיקוהל ונילע הבוח —

 ןויגהה-רסוח תא ,תפיוזמה תונדמלה תא ,התולקולק תא טילבהל םג אלא ,תאזה תרוקבה

 .תעדמ-אלש תונויקומה תאו

 לע יתעד תחכוהל םהב עייתסהל ידכ לייווצרוק .ב לש ורפסמ יתחקלש םירבדה לכ

 יתרוקבה ורשכ
 אלא ,ורפסב רשא תוסמה-ירוזחמ ינשב יתאצמש "םיקומצ" תניחב םניא —

 ולוככ-ובור רפסה יב המעטהו השגדה ךותמ ,דבלב אמגודל םירבד לש ןפוח ,הברהמ טעמ

 לע הב רמאנה תא וקדביו וחרטי תאז המישר יארוקש ןוצר היהיו ;הלאכ "םיקומצ" יושע

 םתוא ונחפיקש לע תונעטב ואובי אוב יכ ,ונידיב קפס ןיא ן ןודנה רפסב האלמ האירק ידי

 ונמע ומיכסיו ,דחאכ םימחרו קוחצ ררועמה ,הזה רמוחה ןמ תקפסמ הדימ םהל ונשגה אלו

 :ורבחמ לע תויודע האמכ דיעמה רפס והז יכ

 — ,הפוגב אלא ,החודב קר אל ול הרז תירבעה ןושלה יכ (א
 עדוי וניא ןכ-לעו

 המוד ונתפשב ראותה תומשכ םצעה תומש רצואו ,הלש ריבחתה יקוח תא ,חילמ םעט תא

 ז הילעב תא תלוונמה תולדהו ןיעל-טלובה ןוזרה ןאכמ (וינפב לוענ אוהש

 תעדה-תשלוח ול שי !תורפסה יגשומב גשומל גשומ ןיב לידבמ אוה ןיא יכ (ב

 !ךכ ללגב תושטשוטמ ויתועדו םילפרועמ הז תינב וירבד !יזעולה ומשב גשומ לכ ינפב

 השיג איה ,לוכיבכ ,וילע הבוהא הריציל וליפאו ,תיתורפס הריציל ותשיג יכ (ג

 למזיאב אלו ,םיציפוקבו תומודרקב ותכאלמ השוע רקבמה יכ ,אוה םשורהו ,םיסג םילכב

 ו ןידע לוחכמב וא קדב

 רשפא ומצע אוה ףא יכ ,תחא הלק העשל וליפא ותעד לע הלעמ אוה ץא יכ (ד

 ךרוצ םוש ולצא ןיא ןכ-לעו ,הביתכב וחוכ תא ךירעהל ,וירבד תא ןוחבל רתומש ,ורקבל

 ,קופקפ והשמב ,שוטילב ,דומילב ,תימצע-תרוקבב
 לכל הפיה סיספאקסה תדימ אוה לוטנ —

 !רקבמל םג המ ,רצוי

 יכ ,ומצע לייווצרוק .ב לש ותרזעב ,הזב חיכוהל ונמצע לע ונלטנ הלא לכ םושמ

 .םיארוק להקב אובמ תוניחבה לכמ הלוספ ,לייווצרוק .ב לש ותרוקב
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 .ןקז ןיג1לן1א יל חס ה!פ

 יתךמע תורייד המכ
 תיבא יתב ךותב דיבכ יתךמשמ לע

 ו וייח תועשו םך$ יעץן תךיפסב יתמג§ אלו

 v*1* r v " 11 י ו t : r ךבל הגהי קדצב םנמא

 ,רמא ילב רמאא] יב ןנובתיו תע

 .ןש*? בזןטצן יפ י:ןפ רתסלק

 :<ראך םג אנ האך ,לבא

 T- • * " J - םושלש לומתכ יגפ םייה

 ! TT T T T T רחמ הרומה לכ םב לוחת אלו

 I •TT• 4 יל םייולג םינפ םתוא

 םיךישןמה
 ,םן$ לכל אושמ אלל םי?ת טבמ

 ,והשלכ ףא התןתשן אל םתשראו

 ,ול תורודס ןלע לכל חותפה חול,כ ותוא

 ב?קמב ענ וזכרמב רש$

 ,ךרא תועש-גוחמ

 ,ןרמוש רצ,ל גיחמ-תיעשקו

 הבהןמ ת^תמ לש תלטט? תע

 תסצנמו ןאכלו ןאכל הענ

 הקד ה!לך םיקותקתק קויך לע

 :העש העש םילוצלצק תולילצ לעו

 ,קת-קית ,קת-קית 'קת-קי?1-הקן םישלש

 העש תיצחמ ןמסמה לוצל? דחאלו

 הןמא םישלש םיקותקת בוש

 :העש אלמ ןמס?,כ רפסמ לצלצא םרטב

 ו ... •• : - — הדשע-סיתש דע תחא

 הלילח רזוח בושי

 ברע דעו דקע ינמ

 די?ת לילו םוי לכבו

 .י}1גך!נ בצקבו ץק ילב
 'ילא םסיגיע תא ואשנ םיבר םיבר

 ,םויה תעש המ תעדל הרואכל
 ובשח ןס תעךמ-אלש לבא

 רבכ ופלח םויס תועשמ המ3

 .לילס איב דע ודךש המכן

 יפ לע ונ;^ םילודג תועךאם
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 ,םתירחא) םין0 תישאר
 ,הסיסג יעגר םגו הדל תועש

 דוען ד1ען דועו
 .אהל אד ןיב

 םוי,ב אב ךא

 וית* ןובשח תושעל םד$ה דוע ףםי אלן

 םיזק תועךא!? לש םתובישח ן:צלו

 ;תובא השעמ^

 TT V TT •t אצמ אלש שדח רוד םק

 (!אצמל עג; אל ףא)

 'ית?ך!3 רשא טןקה את,כ
 ,רומש יבלל סתפמק 1ב
 תובא-תובאו תובא «ןכ וב וז
 ...קותקת לכו יב עינ לכו עיז לכ
 ,תוקיתעה רכומ ידיל nb יתרסמנ יזא

 תוריד לש תשרומ הרמוה הא-ןו

 ,םילצלצמו םיךךועמ ןועש-יעושעשב
 םהל דדהו ראת אל

 ,םיקותקת"-דבכ אללו
 ןועש-ןויקמב םג שי_ו

 ,הבשנתמ חורבכ ,איה הלק יתלטטמ
 ושארב תצפוק האיקוק וז-טויךה רוציו

 ,העש העש קיחצמ ,דזך?ה*עקתב
 V VI I " I ,לוצלצ לש דבצב אלו

 הפלח דשא העשה ךךעל זב?
 - !-V I VI -T 1 .ודלחבו שונא תיוהב

 זעבתהו

 ינא המיד

 םדאל ול דבא זא ינמ יכ

 ,יבלל אתפמס דויס

 ולבלבת?
 ויןםן וילע

 תורג? םימכ ויתועשו

 םיתעה דשא םע תופךג?ן

 - והב לש םוהתל

 ...לגס לע תסצנמס איה ןויקמ-האיקוקן
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 םירפסמ העברא לע

 םיטוטרש

 ידעי הדוהי

 ,"להי רואכ,, .ידעי הדוהי לש הייפאה ויתונויסנ לע עובט הצחמל ידיל התוח

 השעש ,אדנאל ףסוי לש םייח-תליגמ — תונורכז-דופיס תרוצב ןאמור אוה ,וירוכיב-רפס
 ימיב לארשיב םדא לש םוניהיגה ירודמ לכ ךרד היצילג תורייעמ תחאב ויבא תיבמ וכרד

 חולישה רפכו לילגה תודשל דע ,תוערפה תוללותשה ימיבו הנושארה םימעהדומחלמ

 הפוקתמ םירבעמה תאו םירבשמה תא ןאכ למסמ רוביגה .םילשורי לש הלצב ףפותסמה
 תישארב תדלומ ץראל רכנו הלוג ץראמ ,רחא שפנ םילקאל דחא שפנ םילקאמ ,הפוקתל

 רעונה לש תיצוביק הזואיתופא ןאכ תנתינ ,חור-דלה יעטק ,םיקסורמ םירוביד בגא .התיינב

 ,םיבטוחמ םיסופיט אל .םולה ועיגה דע ,וילע ודעש תוהלבהו םימיאה תוגרד לכ לע יצולחה

 לע תרפכמ הבש הננערה תובהלתההש ,םירוענ תריצי ןכא .תודפה ןוזח יזוח ,םיבהלנ אלא

 .םייתונמא םייוקיל המכו המכ

 המיענ .ירעי ירופיסב ירקיעה דוסיה ןה תישפנה הניגנה ,המתה תובהלתהה תמיענ

 ,ץוביקה לש יווהה עקר לע תוליבונ יצבק ,"תורומשא ןיב"ו "םילהאב" וירפסב םג תעמשנ וז

 ךלהו ץוביקה ישנא לש םהיתושוחת אלא ,ןאכ ראותמ ץוביקה לש יווהה םצע אל ךא
 יפואה לש םידיחי םיווקל ,תואיצמה לש םירחבנ םייוליגל ירעי לפטנ ללכ ךרדב .םהיתובשחמ

 םיבוטה .הלאה םירופיסב ףקתשמה אוה ,עיתפמ ,טועפ םרוג דילי ,ישפנה ךילהתה .ישונאה

 הברקהה האב "רופצ ןק"ב ."לצ אצמ לאימולש רטפ"ו "תוכב יברע" ,"דופצ ןק" — םהבש
 לע רפסמה ,אשונה בלה דע עגונ "תוכב יבדע"ב ז תוריתי תונכה אלל ,עיתפמב תימצעה

 רטפ" .לארשי-ץרא תמדא לע ואצומו םיצאנה ימיב ותוסח ןב ידוהי רענ שפחמה ינלופ ןיצק

 שדח לוגליגב ותוא הארמ רבחמה ,וסימאש טרבלדא לש עדונ יתורפס רוביג ,"לאימולש

 דדונה ידוהיה למס אוה — ונימי תליגמ לש הזואיתופא זכורמב וב לפקמ ,ונתפוקתבש

 תינעזגה הביאהש דע ,רכנ תונידמ יבשות ברקב דמעמ ול תונקל ףאוש ,הנחתל הנחתמ

 .םילשוריב לצ אצמ לאימולש רטפו — םיחטבמ ףוח לא םיטילפה דחאכ הנורחאב ותאיבמ

 שיש ,"םימ ילע שרוש" ןאמורה יפד לע םג הכוסנ ,תיטנאמור-תידיל ,תדחוימ הגות

 ,תשרח הדלונש ,הרש איה הרוביגה .הפי ,רפי בשוחמו לוקש הנבמו תיתונמא תורגב וב

 תיכסהל ,איה השפנ לוק תא ךא עומשל הניכסה ןהב ,תושדח תונש הרשע שש רחאלו

 תחקפתמ יהירה הירטסוא תריבב לודג חתנמ תרזעבו םנ שחרתנ ,םיימינפה הילילצו היגיגהל
 תואיצמה םלוע .שפנ חפמ יליחנמ ,םירזומ ,םיינוציח תולוק ,ולוכ םלועה תולוק תעמושו

 םזילאירב תקבאנ תידגאה הקיטנאמורה ,ןונגע יכרדב רבחמה ךלה ךכבו ,הדגאב ףטועמ ןאכ

 לש המותסה הגרעה תמחמ ,רפסה יפד לע םיכופש בל םותו תוטשפ ,שפנה תולובגל ץוחמש

 .הלוכ םירוביגה תילמפ לש השפנ ישחרו תישארה הרוביגה

 דורנלאו ןבואר

 .הקירמאב םירבעה םידפסמ,ד יבוטמ ,דוד נ לאו ןבואר אוה קהבומ ןטסיליבונ
 .םהילע עובט תויאקירמאה םתוח "קרוירינ תומוח ןיב"ו "תישילשה הטוידב" וירופיס ירפס
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 עקר תושמשמה תוידוהי תויומד ןה תויומדהו ,קרוירינ ךרכמ תודוזיפא ןאכ אצומ התא

 ךותיהה-רוכב םירגהמ לש ינשו השאר רודל תומד ןתמ םושמ וב שיש ,רפסל ירקיע
 תוליהבה לוק-תב ןיעכ ,יקדוירינה בצקה ןמ ,םוקמה ןויבצמ וירופיסב אופיא שי .יאקירמאה

 ,לדוגה-ףודרו הנועמה ,דיחיה שפנ רואית ןאכ שי .םינאוסה ךרכה יעבורב םוי םוי ןוזפחהו

 ,תשורח-תיבב לעופ ןיבו ,היבמולוק תטיסרבינואב טנדוטס ,ילאוטקלטניא סופיט אוה םא ןיב

 בבותסמ לכה .יתבר קרוי-יונ איה ,ךרכה תעונת לש סומתירה ןתינ וירופיסב ."פוש"ב

 םקרתמה הנושמו הנוש יווה ,םיבצמו םישנא ,תוארמו םידה ,תולוק ,םילילצ-תלוברעמב

 רתוי שפנבש ימינפה דצל הטונ לבא ,תילאיר איה הביתכה .אילפהל דע תינועבצ המקירל

 שח והירה םירבדה יפוג תא דפסמה האורשמ רתוי .תינוציחה הכרעמה רואיתל רשאמ

 םע םידכלתמ שפנהו ףונה ירואית .םהבש םיעוזעזה טטרב ,הריהמה םתעונתב ,םתמישנב

 ,"דויה" ,"תויחא" ,"רקוב תויזה" ,"תוילילחג" ,"טלפמ" םירופיסב .םנושבכו ךרכה ייח
 ידבב ,םתיב ילתכ ןיב םיטבלתמ םישנא םיאור ונא ,םידחאו "תוהוגנ" ,"תישילשה הטוידב"

 תא ןתונ "תומוחה לצב" לודגה ורופיס םג .הננאש,ר החפשמה קיחב וא רוביצב ,םתוד

 ימ לש יודיו-רופיס הז ירה רבד לש ותימאל .ךרכה לש ונומהו ונואש תאו הטוהרה ותמשנ

 ,םיבהאה-יעושעשו תוגונעתה ,תונמאה זכרמ ,ייוודורבל ,לודגה ךרכה תמהוז ךותל לגלגתנש

 ידכ דע ,ידוהיה תצינה םואתפ וב ררועתנ הנהו ,םייוגה ןיב עלבנש ידוהי ,רבד לש ורוציק

 בבותסמה ,ןטסילאידכ דורנלאו הלגתמ ןאכ ףא .ותיב תאו ודשא תא וידי ומב סורהיש

 ךרכה-תלוברעמ לש הנוכתה תאו סומתירה תא סופתל ץמאתמו דחוימה םייחה-לגעמב
 םייח-תשרפ ןתונ ,ליקסטק ירהב ץיק-תנוע אוה ואשונש ,"םוי הנפ יכ" ןאמורה םג .הרזומה

 הלצב ,ןיפנאה-תבר דכנה-ץדאב תידוהיה תודידבה ,יווה ,ףונ ירואית — הקירמא ידוהי לש

 הקד ןוגי-תשגדהו ,תיטסינויסדפמיא-תירויצ ,הכר-תיריל איה המיענה !שפוחהדוטדדנא לש

 רופיס,ד-ךרד תא .ונלתכ רחאמ תדמוע ויתסה תגותשכ ,ץיק יהלש ימיבכ ,בלה תא תשבוכ
 ,םייפורפר ,םינידע םיווקב תוטטרושמ וב תויומדהש ,"רוד ןיאב" ןאמורב םג ךישמה ירילה

 .ילראווקאה רויצה ןיעמ

 םחנמה ארזע

 ,םחנמה א ר ז ע לש הביתכ,ד-חרוא םג אוה םיווקהךידע קדה ילדאווקאה רויצה

 המילקא תא ראתל הרטמל ול םשו הקיתעה םילשורי תומוח ןיב לדגש ,היברס דילי ידרפס

 "םימי לצב"ו "ץראה רפע" ,"תומוחה ןיב" םירפסב םילולכה וירופיס .הכותב שחרתמה תאו

 ,הקיתעה םילשורי לש תומוטאהו תויוחדה היתוטמיס ןיב תשחרתמ םתלילע םלוככ םבור

 בושיה תא תעדל םיריכמ ונא .הנימב תדחוימו האלפומ איה ןאכ תנתינה םייחהדומקירו

 הלא םידרפס .הב תידרפסה הדעה תא ,קויד רתיב וא ,םייתורודו רוד ינפל םילשוריב ןשיה

 תטלוש תוילאכראירטאפה .םינאקלאבה ידילי תרמוא תאז ,ןופצה תוצרא ידילי םלוככ םבור

 םינקז םתוא לש השודקו םות ייח אופיא אוה יזכרמה אשונהו ,םידצמ ילב ןוטלש ןאכ

 הנמלאה" ,'דיחי לבא" >יבא" ,"םירירע" ,"השודק דוסב" םירופיסב םי יאותמה ,תונקזו

 ,םיטוחה םה ןיעה ןמ םייומסו תוקד תויריל תומינ תועז הלא םירופיסב .םהב אצויכו "הקיר

 הלוע םירמוקמה םיתבהו םישלופמה תואובמה ךותמ .םייחה תכסמ תא רדושמה םוקדי םהב

 קוש ,היריידו רצח ,רצחמ םינפל רצח ,המינפ םיסנכומ ונא ,ההכ רוא עקוב ,הקד הממד לוק

 םינמתסמ םיווק לש שדוג ילב ,םיטלוב םיטוטריש ילב .ויתוחירו וימשבו ונואשו ותלומהו
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 323 םירפסמ העברא לע

 תא ךכרמ טזונמה לש ונונגס .רבחמל ול םירקיה םייליצאהו םימימתה םיפוצרפה ןאכ

 תורומתל קקזנ אוה ןיא .עעונתמ ,לוקש ימתיר בצקבו םותב ףפלמו ףטלמ ,םיטוטדישה

 ,תוצובק ,םייביטקלוק םישיא ,ןיטולחל ןאכ הרסחש טעמכ הלובאפהו ,םייחה ךלהמב םירקמה
 םיבצמ ,קד לוחכמב תוטטרושמ תויומד .האלהו ונממ םה הלא לכ — תודמעמ ,םינומה

 תונוכתה תמשגהב ,והשלכ שוטשיט ידכ דע םימעפ ,הכר תונלשר ןיעמ ,חור-ךלה םיאלמ

 ראשב םג .םיקדה ןמ םיקד םיטרפ לש הקיאזומ — תומלשומ תודובע םוקמב ,הלילעהו

 ,"רצואה תיבב" ,"ויתסב העיסנ" ,"רפכב םדא" ןוגכ ,םילשורי תומוחל תחמש ,םירופיסה

 לש יאוולה-תונב ,תוקדה םהיתויושחדתהב אלא ,תמשוגמה םתווהתהב םינתינ םייחה ןיא

 האושה ינפלש הרייעו רפכ יטוטדיש ,"ןילופב םיליבש" רפסב ףא .םישעמהו תועפותה

 אל ,לצו רוא ימתכ ןיעכ ,הלולצו הכד ,תישירח תוירויצ .תונויזחו תוארמ ונתינ ,הנורחאה

 טבמ ידי לע םשפנ תא םילגמה ,בורה לע םינקתש אלא ,הלילע ישנא ,םילעופ םישנא

 םיעבצב הלא לכו ,רפאו הדש יבחרמו לחנו רה ,םירהרוהמ ףונ-ידויצ .הלק הטס'ג וא םיניע

 .תואבה תמיא תא םברקב םירצואכ ,םיגונ ,םימומע

 ןבא-דה .י

 םייורשה וירופיס .קדה טרחה אלא ,לוחכמה אל אוה ן ב א - ר ה .י לש ורישכמ

 םינייטצמ םה "הברדא ,תיתונמאה הרוטקטיכראה תניחבמ תובחר םהב ןיא רבעה לצב םלוכ

 יפלכ ולוכ הנפומ רפסמה לש וצרמו ,יוליגה לע םהב הבורמ יוסיכה ,םוצמיצב ,ןוכסחב

 ,תוננובתמ ,תוהות ,תוקומע תויגולוכיספ תוניחב ,תוקד תוטירח טרוח אוה ךכ םשלו ,םינפ

 םייוצמ "תבשב ישימח" ורפסב םילולכה םירופיסב .תובורק םיתעל תועלוקו — תופסלפתמ

 נעת,ד אלא ,הרבחה תרוקיבמ ןאכ ןיא םלוא ,הרבחל םיגרוח םינב תניחבב םהש ,םדא-ינב

 ,הרבחה ימומ תא ףושחל תוכתמ וניא רבחמה .םזימיספ ידיל האיבמה םדאב המח תוניי

 הילשא איה הלוכ תישונאה הרוהה רשאב ,ללכב םדאה-תנוכת לש הדי-רצוק תא אלא

 םיאיצומ םירופיסה ןמ המכבש תנייוצמה המשגהה ,רומחה זוכירה ,קימעמה חותינה .תימצע

 .דחוימ ןווג םהל םיוושמו לבוקמ רואית-חדוא ללכמ םתוא
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 קפוא לאירוא

 ת ח ר 1 א

 «V סע"רמז

 תזןדוא םויס ילא אובת ילוא

 .תישיךח רעשב סנכתו

 תחריפו תעגור הךדשזן יפ

 .תייארב לש החיךפב ולא?

 -- T V - S •1 י - T X עיקר הפצמ םג האובל יפ

 .דאמ טשקתהו סריס!

 עיגת תבה יתמ :ןנובתמ אוה

 ...דוס לש ךויו? וילא ין!סתו

 הל הפצמ ברעה םןזן-ףוח םג

 .לגו םיעלס רטע הדובכל]

 עלסה לע חונל בשת ילוא

 .ל$?מב התוא ףיק2 אוהן

 תחרוז הנבל3 קפאב הןה
 .טישות ת1פיזן הי$ךק תאו

 תזןרוא ילא אובת םויה ילוא

 ...תישיךח רעשב סנ^סו
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 ןמטוג םוחנ

 דיס ררב

 רוב .א

 .דיסה יובכל רוב תריפחב םילעופ ולמע םישרקב ןמוסש שרגמה תניפב

 ךפתשהו ,רקובב ןנוצ ןיידע היהש ,שביה לוחה תבכש תא םירדעמב ופרג הליחת
 .םיעפושמה תודרומב ויניערג םירדרדתמ וב עגמ לכ םעש ,יניערג רכוס ומכ

 .םיתאב םהירדעמ ופילחה — בוחטה לוחה תבכש לא םילעופה ועיגהש ןויכ

 םע הינמיס תא הריאשמ איהו ,השורק הסידב ףכה ומכ בוטרה לוחב תכתוח תאה

 .תאה ףכ תרוצ תרמתשמ הריפחה תונפדבו תאצוה תאצוהש המ .החיקל לכ

 תפונת .דחא חתנ ומכ םלשו דבכ הב ץבור לוחהו ,תאה ףכ אולמ תא הפי תוסכ

 לוחה חתנ .המירעל המוטא הטבחב תלפונ השודגה הנמה לכו ףוגה ירוחאל הקזח םידי

 .םיכרו םיווד םיבגדל ךדפתמו עקבתמ

 ןמ םא יכ ,תועורזב וניא ןרוקמ .בצקב ןמצע לע תורזוח ולאה םידיה תופונת
 ירשה תועונת תא תוארל גונעת .םהידירש תא םיציצנמו םיעיזמ םירפוחה תובג .םיינתמה

 .םכשה תומצע תא םידפרמה םיישושבגה םיד

 .ףוגה ןמ קלחכ איה תענומה תאה .עבק תדימעב ,קושיפב תודמוע םירפוחה ילגד

 לכהש דוקיר ומכ ,םיה ילג ומכ ,בלה תוקיפד ומכ ,בצק לע רומשל אוה רקיעה

 החיקלה .וזב וז תובלתשמו תונשנו תוכלוהה תועונתל םרוגה ימ תעדל ןיאו וב ףתתשמ
 .םייחה קפוד — בצק .הפונתהרק-תריבש וא הייהשה אלל תושענ הפנה"דו

* 

 .יטסלפה ומעטל קופיס ךותמ ,גונעתב רובה תונפד תא תאב רשימ רפוחה

 דיחאו יקנ דימת אוה וב םיקימעמש לכ .וקמועב םג םא יכ ,וחטשב קר אל יקנ לוחה

 .קמועבו בחרמבש לוחה ןויקנ תא תאבוס שפנה .וביטב
 .םתחת םיעקוש וכותב םידבועה .תעקושו תכלוה ותיתחתו קמעתמו ךלוה רובה

 םיאור .לילכ םילעופה ומלענ ךכ דחא ,םיתאב תוקיזחמה םידיה תוצק תא םיאור ןיידע

 .תובוצק תוטבחב ,לוח לש תונמ וכותמ חלשמה עובר רוב קד
* 

 ותפלו םידיה תופכב וקרי ,םיתאה תא ושטנ — רמיחה תבכשל םילעופה ועיגהשמ

 .םידדוחמה תווצקה לעב שוקמה הז ,םישוקמה תוידי תא ןהב

 םגד תכרופ קר איה .קומע רודחל החילצמ הניאו השקה רמיחב תקפוד שוקמה ןש

 .ותויניעדגב םוטאהו םודאה רמיחה ןמ דכלב

 תעמשהב ותוא ףינמו ףקדזמ לעופה .רמיחה יבגרב לסה אלמתמ טאל טאל

 לבקמו ףפוכתמ הריפחה חתפב דמועש הז .ויפתכ הבוגל דע ומירמ ,תואיר תקרה לוק
 קידמו — וכירי לע דבכה לסה תא ןיעשמ אוהשכ םידעצ המכ עסופ ,וידימ לסה תא

 .רמיחה תמירעל ותוא

 בחור הב שי וז השילג .עפושמ דרומב םישלוג םידבכהו םילודגה המדאה יבגר

 םירבוע המכ ,םהיתחת םירפחתמו ךרדה עצמאב םירצענ םיבגר המכ .ךורא עסמ לש הפונתו

 .רבדמ בלב תונטק תודימריפב לצ םיליטמו םירצענש דע רדרדהל םיקיחרמו םהינפ לע

 .השילגה עיגת ןאל דע לכתסמו הטבהל ןותנ דמוע לעופה
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 ןמטוג םוחנ 326

 ?ועיזה תופיטל דעבמ םביבס םיטיבמו םהיתובג תא םילעופה םיפיקזמ םירהצ םע

 ויה וליאכ םביבס הארנ לכהו םהיניע ומידאה ברה רואהו םוחה ןמ .םהיחצממ תופלודה

 .ובהוצ תא דיספה לוחהו .הכפשנש וידכ ההכ םתחת חטוש םפוגש לצה .תויללצ

 םילעופה ילגר .הפצרכ הרשי ותיעקרקו םינחאמ ויתודיק ויה ,ןכומ היה רובהשכ

 .השדח הפצר לע ויה וליאכ תויגיגחב הילע וכרד

 עושעשב םילכתסמכ הביחב וכותל וטיבהו ותפש לע ודמע וכותמ םילעופה ואצישכ

 .םהיטמקב רבטצנש לוחה תא םהיטמק ךותמ הבישמו םהיסנכמב תלפטמ חודהו ,םייתסנש
 .דיסה יובכ זגרא תא רובה תפש לע וביצה

 דיס .ב

 זגרא ךותל דיסה ינבא תא םכותמ וקירהו דיסה יקש יכורש תא וריתה םילעופה

 .םימ אלמ היהש יובכה

 םיבגדל וררופתה וסמסמתהשמ ךא — םינבא ראשכ םימב תולטומ םינבאה ויה

 םימה .ןהבש םיסומכ תוחוכ בודמ ץצופתהל עיתרהל וליחתה ,םידא ילעמ ,ףצש יאלמ

 תננע ןכותמ ולעהו — תולוהב תורפ יניעכ תולודג ריוא תועוב ועבעבו םיססות וליחתה

 .הלודגו הנבל םידא

 הלגמו םיניע םוצע ,םיחתורה םימה ךותב תידיה ךורא ורדעמב שחב דיסה הבכמ

 ךותב לעופה םלעתמ םיתע .םיאמסמה םידאהו ןבולה לע תורבגתה ץמאמ ךותמ םיניש

 עימשמ זגראה תיתחת לע רדעמה תושקה לוקשכ ,ולוכב וא וקלחב הלגתמ םיתעו הננעה

 .הנושמ תרצעל ארוקה לודג ףות לש םוהמה

 הנפמ ילעב ,םילודג דיסה ינבא ךותב םימולבה תורמרמתההו ססתה ,ףצשה ,ףצקה

 .תמדוקה םתומליאל דומג-דוגינ ילעבו דח
 דיסה תופיט תא םמצע לע לבקל אלש םיניגמב םיתוועמ דיסה הבכמ לש וינפ

 שיש העידי ךותמ ,םינקז-תמכח לש סויפ ןימב ,תועיבקב ןתכאלמ תא ושע וידי ךא .ףצוקה

 .סעכה תא ךכשל

 .ריואה יעובעב ינורחא ואציש דע וניבלהש םימב שחבו שחב

 םימשה עקרו דיסהדזבכמ לש ותומד .אפקמכ םיטקש ושענ זגראב םימה ינפ

 .םימה ינפ לש ןבלה יארה ךותב ןבול לש שוטשטב ומלטצה וירוחאמש

 ןואמצ ןימב םימשה וב םימלטצמ דימ — לזונ לש בוטרוק ןת הלאה לוחה יבחרמב

 :םילופכ םימשה ךינפל םיחוטש דימו — תחא הקד ףא ,הקספ אלש היפצ ,תברוא היפצ לש

 .הטמלו הלעמל

 ,הבושמבו חוכב וצרפ םינבלה םימהו הלעמל זגראה חתפ טומ תא לעופה ךשמ זא

 .רובה תיתחת לא ומצע ליטהו זיתהו ,לסלתסהש ץצונ םרזב ,שעגבו תשקב ולפנ

 חטשמה ינפ תא היבגהו ךלהו רובה תוריק תא ןיבלה ,בר עפשב לפנ ןבלה עבצה

 .בוהצה לוחב הרכנש רובה לש קיודמה עובירה תא ול שבכש דע ןבלה

 ודירווהש םימשה לע .בוהצה ועבצ תא הרזח לבק לוחה .תיברע לש תסייפמ חור הבשנ

 תונורפע ודיב ול ונתנש קונית ידיב ושענ וליאכש םינווגו םיננע לש םינוסכלא םיוק וחתמנ

 ןימב ךכרתנ לכה .תוגיתסה אלל םהירחא ךלוה בלהש םיעשעשמו םייארפ םיוק .םיינועבצ

 .השוב רסוחמו הסיפת ול ןיאש יפוי

 — ןבל עבצ םע להמנ ךא — דיסה-רוב לש עבורמה חטשמב םלטצה הזה הארמה

 .הנשמ םסק ול ףסונו
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 לואש-תב הצינ

 םירי# ינ#

X 

 ינבל

 .טעמ שרן>ם

 שיךך13

 !הכנ

 •שן?ב

 1B? לא בל^כ

 'יילענ לע?

 1"?9 יסנו
 ויד: ורהז)

 .רכ?? אל 180

m 

 םירתימ לע

 תלאןן
 םל

 < • תוחור בוהבה

 פי9ודמיןס סול)

 דרוי

 דבכ

 יזמרו
 .דיזושמ דבכו

 עיז-אל

 .די^אל
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 רימא .א

 הל?לב סך?סן?א יטןק

 V V T I תמהונ המטשמ

 :םערת ה?שךו

 * י «T tt t • תמדר? הילבב

 .םעפ? רגתיקיז

 דעםץרןת-קך

 :דהמ? ת1שע-ץח

 י?נ סל?;

 •י'ינ קסנ:

 תל^א המטשמ

 :חלצת העשךן

 תלהב? תובקנב

 •חלשןן ן1רח*לוב

 0ן1ק ןורה-לוב

 רזכא ןירקמ רן

 סריי חגנ;

 .רזמ רמסי

 ס!1נ הפוס-טוש

 :דוקע בחךמ לע

 0?1ר-תרבן לופ

 .דודש טמ קפא
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 ק'ז .א .מ

 בלבש א נ י ט

 ךודכדה לעו ,שפנה וא ףוגה תעיגפ לש החוכ חוכמ וא החוכמ האב בלבש אניט
 ימ עדיל ,דחי םג שפנלו ףוגל ךרוצ וב שי אלא םייק אוה ידכב אל ןורכזה ,יאדו .התסנרפ

 םיססותה באכה יריישבו התמצעבו העיגפה לש הביטב יולת והירהו ,וביוא וא ובהוא אוה
 םינשי תובואכמ תויחהלו ודלגנש םיעצפ ררועל הלוגסה לבא .שפנב וא ףוגב םילחלחמו

 וליאו ,ןמזה ךשמב עבטה ךרדב תחופו ךלוה באכה .הקופיסו שפנה ןוקיתב הרוקמ םינשונ
 המלשההו החכשה ינפמ ששחהו באכה םצע לש ושוטשט םע אקוד הלועו רבוג באכה ןורכז

 השעמה ינווגמ םה םיזע ןוימדה ינממס .בל ירובשל אפרמה ןמזה דיב תוכורכה תישפנה
 הבורמה שוריפ ,השעמה םצעל שוריפ םושמ ןהב שיש תוינוגסס תורוצ דוצל הפי ולוחכמו

 יגלפו 'ינא,יגלפ המכו המכמ עגפנה אוה בכרומ וליאכ ,שוריפל שוריפ וליפאו ,םינפה לע
 .התותיחפמ שפנה תא ליצהל ידכ ?המל ךכ לכו .המצעל הידב אוה קלח לכו ,םיגלפ
 םתנווכ ןיאש ,םיזרפומ המקנ ירויצ ידיל איבמה סעכה ,ברוצה ןובלעה השעמב טוטיחה

 קופיס םינתונה םה םה ,דבלב ןוימדב םהב עשעתשהל אלא לעופה לא חוכמ םאיצוהל ללכ
 םדא בייח המודמ אלא וניא הז שפנ ןוקיתש יפלו .התותיחפמ התוא םילעמו שפנל המ

 רויצבש הגלפההו השעמבש טועימה לע הפחי ןוימדבש יוברהש ידכ דימת וב ךפהלו ךופהל
 .שממבש חוכה ןויפר לע רפכת

 ,סומינה ינפמ וינפל לצנתה אלש דבל אלו ,ינומלאב וכוליה ךרדב עגפ ינולפ ףיקת
 יבגרמ בגר היה וליאכ ,השעמ דחאל אלו השעמ תעשב אל רקיע לכ וב חיגשה אלש אלא

 ותכאלמ השעש תובוחרה הקנמ לע תמוערת בגא לענ לש המוטרחב ותוא ןיקלסמש המדאה
 ול שי ירה באכהש ,לוזלזה :רמוא יוה ? לוזלזה וא באכה — רתוי ןאכ רעצמ המ .הימר

 ודיב ןיא לוזלזה וליאו ,לגרבו דיב וב עוגפל לוכי אוה ףאו הדמ דגנכ .דדמב םימולשת
 .ללכב לוטיב תמחמ לוזלזה ףאו ,שייבתמהו שייבמה יפל לכהש ,דגנכש לוזלזב ול לומגל

 הלה םא רבדב שיגרי םולכ ,וכרע ךמש ליבשב וילע ותעד ןתונ וניאש דבוכמהו ףיקתה
 תומלעתהל תחא העיספ ןאכמו ? אוה בשחנ המב רבשנה סרח וא המדא בגר .וב חיגשי אל

 הידב התואב ,ותלוזב לוזלזו לוטיב תמחמ ןהו ומצעב לוסלסו תובישח תמחמ ןה ,םתס

 הניד גגושב תומלעתה .והשמו איקנוא הלקשמו םיחפט הרשעמ הטמל ההבגש הכומנו הלק
 ודי הטמש ביר !קזחב אוה ןאכש ,הנממ העורג ףאו דיזמב תוללעתהכ שיגרה יניעב

 .יתחפ רב יתחפו ספא ןב ספא אוה ןאכ וליאו ,ךתאנה תוברהל ידכ ורעצל יאדכ ןיידעו
 ,הרומג הקיתשב ילע םירבוע םדא ינב ,ךמצעב עגה .הדוסי דע שפנה תא תכדכדמ וז הרכה
 שפנ ךודכד ,תמא .רקיע לכ תושי רדגב הניא יתושיש ,הנימ עמש ,םהל יתאטח אל ינאו

 אוהו ומצע לצא בורק םדא ירהש ,ותוימינפב תוחפל ותושי תא תולגל ותוא ררועמ הז

 םירומג םיעשר ובלב םהל ארוקו ולומגכ םהל בישמ והירהו ,ומויק לע רומשל דמועו הווצמ
 אוה םאו ,םיסג םהיפורגאו םיסג םהש ,הביאכמ םיעשר תעיגפ םג ירה לבא .חור יסגו

 .ההימתב .בלבש םירבדל םיששוח והיש רמאת ,םהינפל םושה תפילקכ ומצע

 הבושתב ורזחיש םהל הפצמ אוהש דמוא יוה ,םיעשר םהל ארוק אוהש ןויכ .דועו וז

 ויהיש ,םתבוטל אוה ןיוכתמש םעו ,םהל ךירצ אוהש הנימ עמש .וילא םהיניע ואשיו

 עודיב ,וריבח לש ותברק שקבמש ימ לכ .ותושיב ודויש ,ותבוט שרוד והירה ,םיקידצל

 וא םידי יתשב ותוא החוד וריבח םאו .ומצע יניעב ךכ ידי לע תולעתהל ידכ ול קוקז אוהש

 יניעב ךמהש ידכו .םייחפט וליפשמ אלא חפט ותוא הלעמ וניאש יד אל ,םיניע יתשב

 ,חחה ןמ םיאב םייוציפה ןיאו ליאוהו ,םייוציפל אוה קוקז ומצע יניעב םג דומי אל םירחא
 רחמלו ,ןסוח םלועל אל לבא ,אוה ףיקת ינולפ םויה .םינפבמ םתוא רוציל ותבוחמ ידח

 ולא םיביוא ,תמא .והוחידיו והולישכי םהו ויביוא םיבר ידהש ,ותלודגמ דריל אוה דיתע

 היהי אלש רמאי ימ םויה ףיקת וניאש לכו ,המה םיבר הז דגנכ לבא ,ותומכ םיפיקת םניא

 ידה ותלודגמ דריש רחאלו .דרוי חח הלוע הז ,ךלוהו הנתשמו ףלחתמ לכה .רחמל ףיקת

 תובישח תמחמ ןה ,תומלעתהה ךרדב םג .דדמ דגנכ ,דדמ ול דודמל ומצעל ול ףא רשפא
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 הנקת ול שי אליממ החמ ול רשפא םאו .ותלוזב לוזלזו לוטיב תמחמ ןהו ומצעב לוסלסו
 .םויהל רחמה תאו לומתאל םויה תא רופחלו םינמזה תא ףילחהל ונוימד חוכ הפיש ,םויה םג

 תויהל תשקבמ איה אלא אדירג המקנה השעמב הקופיס תאצומ הניא המקנה תדמש יפלו
 חזש ,רדסה תא ךופהלו הלעמל םינותחתו הטמל םינוילע ךופהל ידכ ,השעמ ותואל ףתוש
 תומדב תעדמ אלש שבלתמ אוה ירה ,עגופ אהי עגפנ היהש הזו עגפנ אהי עגופ היהש

 דמוע אוהו ,ותומכ םהו וחוכמ םיאבה ויחילשב םתוא האור אוה םינפ לכ לע וא םימקנתמה
 ןיא םולכ לבא ,םריכמ וניא ףאו םחלש אל אוה ,תמא .קוחרמ וא בורקמ םהילע חצנמו
 .םוקמל םיחולש הברהו ,ותעשרכ עשרל לומגל תוביסה לכ תכבסמה הנוילע החגשה

 ותותיחפו ותדירי ךותמ אלא המצע דצמ היילע הניא תותיחפה ןמ וז היילע ,רמאת
 הלהו דבלב אוה הלעתנ וליאש .איה היילע ךרוצ וז הדירי לבא ,אוה ךכש יאדו .ודיבח לש

 ,הדמ דגנכ .דדמ ןאכ ןיא ירהש ,רומגה הקופיס ושפנ האצמ אל ,הליחתבכ ומוקמב דמע
 אלש העשב הלקשמ הברתנש ולש םינזאמה ףכב עצב המ .הדידי הדגנכ ןיאו היילע שיש

 המתת לאו .שממ עצמאב לקמכ הפוקז םינזאמה שפנו הינשה ףכה לש הלקשמ תחפוה
 ןיעמ םג שמשמ אוה אלא ,דבלב רבעה לע לומג םושמ אל וב שיש יפל ,המקנה שגר לע

 םישעמ השעיו רוזחי אמש ששחה ,רמולכ ,ףיקתה חוכה ינפמ האריה .דיתעה יפלכ םירת

 ופוגב אוה שלחש ןויכו .שרושה ןמ הז חוכ רוקעל תולובחת תשקבמה איה איה ,ולא ןיעמ
 אוהש אלא דוע אלו ,ןוימדבש המקנב ונוקית שקבמ והירה ,שממ המקנב הפי וחוכ ןיאו

 .שממ לעופבו םידיב םקנתהל טוהל וניאו רסומה שגר לע אוה רמושש ,ומצעל הבוט קיזחמ

 ומצע לע םירעהל ול רשפא בוש ,ושפנל קופיס הנתנ רבכש ןויכ ,ןוימדבש וז המקנ ףאו
 בלענ ,ורצי תא שבוכה רובג והירה אוהו ,רציה ייותפ אלא ולא המקנ ירוהרה ןיא :רמולו

 ןיאו /ינא דובג רמאי שלחה, :רמאנש המ םייקל .בישמ וניאו ותפרח עמוש ,בלוע וניאו
 ,הרובגבש השלוחה ןמ איה הבוט םינפ לכ לע .השלוחבש הרובג תניחב איה וזש םולכ ךכב

 ידכ תוברח חוצחצל ךירצ וניא יתמאה רובגה .דימת ותרובג תא תוארהל השלוחה רמולכ
 ,ןיעו ןשב ואציו םחוכ תא וסניו ושגי הברדא .וילא תשגל וארייש ויבירי לע המיא ליטהל
 .וב תורגתהל אלש םהינב ינבלו םהינבל ווציש םפוסו

 .חונמה רפוסה לש ונובזע»
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 ןג ןועמש

 ירוקמה הזחמה לע םירקבמו םיאמב

 יולה השמ

 לשו ךלמה .דמלש» ,"והימרי» ,"להרו בקעי»יאמב)
 ("להוא"ב — "עלסה לע רוטבוקניא» ,"רלדנסה ימ

 דוחיב ,וניתומב לע תוזחמ הברה שי
 וטקאל תודוה וחילצהש ,הנורחאה הפוקתב

 ובישהב יולה השמ חתפ — םהבש תוילא
 לע םיגצומ אמייק-ינב תוזחמ ולא" הלאשל

 תוזחמ ןיעמ םה הלא ."תילארשיה המבה
 םאשונש תוזחמה ,לשמל ,ומכ ,תו'זאטדופיר

 וירטאפה תא םיררועמה ,תויממוקה תמחלמ
 לע תוילארשי תוידמוק ןכו הפוצה לש תויט

 תביחל וכז הלאו הלא .םיילאוטקא םיאשונ
 לע םירגאלשל וכפהנ םהמ םידחאו ,להקה

 ,ךא ."להוא"בו "המיבה"ב דוחיב ,תומבה לכ
 וליא יכ ,ףולח-תב איה םתחלצה ,יתעדל
 לע ,תרחא ץראב וא תרחא הפוקתב ולעוה
 החלצהלו דהל םיכוז ויה אל ,תיזעול המב
 תוזחמ םייוצמ ןכ .םתעשב ץראב םהב וכזש

 ורפס הניחבמ בר םכרעש תירבעה תורפסב
 םהיתושלוח ללגב המבה לע ולעוה אלו תית

 םהוש לש םהיתווחמ ןוגכ ,תויטאמארדה
 איה יתעד ,ןהכ בקעיל רשא .ןהכ בקעיו

 ראבו ליאוה ,ויפלכ האטח תירבעה המבהש
 תוזחמ קפס ילב םייוצמ ויתוזחמ-ידפס תעב

 תולעל םה םייואר תוניחבה לכמש ,םידחא
 רבכש תוזחמה ןמ רורבל םא ךא .המבה לע

 לכימ" תא בישחמ ינירה ,המבה לע ולעוה
 "םילשורי תואטמסב" ,ןמשאל "לואש תב

 לאגיל "רע תשא רמת" ,ףסוי-רב עשוהיל
 ינא .רימש השמל "םלועה ףוס"ו ןוזניסומ

 אוה" לע "םלועה ףוס" תא ףידעמ ימצעלשכ
 לש רכיב קלחש רובס יננהו ,"תודשב ךלה

 וטקאה ןובשח לע ףוקזל שי תרחאה תחלצה
 .ובש תיטילופה תוילא

 — ירוקמה הזחמה לש ודועיל רשא

 ומשל יואר הזחמ לכש ינרובס — .ה .מ דמא
 עומה תוזחמה םג ךכ .יתוברת-יכוניח ודועי

 סומ העפשה םהל תעדונש ,וניתומב לע םיל

 תונוח '"םינזאמ'' ,"ירוקמה הזחמה לע" 'ו •
 .ז"יזז'ת לו5א-בא ,'ד-'ג

 הזחמה ךא .ילארשיה הפוצה לע תיכוניח-תיר

 הפוצה ימוחתב וכרע םצמצל ןיא ירוקמה
 לצא ןינע דדועמ אוהו ליאוה ,ילארשיה
 לצא םג תמייוסמ הדימבו תוצופתב םידוהיה

 חחב תועיפומ וניתומב רשאכ ,םידחא םימע
 וניתוזחמ תאלעהל םויכ םידע ונא .ץראל

 .םלועב תונוש תומב לע יזעול םוגרתב
 ךותמ רקיעב רבדה השענ התע-תעל ,םנמא
 םיגוחב בורל םצמטצמ אוהו תוינויצ תמגמ

 תיזעולה המבהו םוי אובי ךא .םיידוהיה
 ללגב ילארשי הזחמל קקדזת תיעוצקמח
 .תויתורפסהו תויתמבה ויתונוכת

 יווה ילב יב החנהב רפוכ יולה השמ
 תחא אל .ילארשי הזחמ ןכתיי אל שבוגמ
 דמוא — םירפוס יפמ תאז הנעט יתעמש

 םירופיס ובתכ המל ,ךכ םא .ונחיש שיא
 תטטור תוילאוטקא ,ןכ-לע-רתי ?םינאמורו
 בוקמ הווהתמ יווה לש םיפטוש תוערואמו

 הרוצ לכ לע רשאמ רתוי הזחמה לע םיל
 ,לשמל ,תוצעומה-תידבב .תרחא תיתורפס
 יווהה לש ותווהתה םצעב ,רבעמה תפוקתב
 תיטאמאדד תורפס הרצונ ,שדחה יטייבוסה

 ילעב םיגרוטאמארד ולגתנו תנווגמו הרישע
 בייאטאק ,בונומיס ,בונואיל :המוק-רועיש

 ולוגסל תודוה ,םהיתוזחממ םידחא .דועו
 תוצראל וליפא ורדח ,תוחבושמה םהית

 בותכלו זעהל שי ןכל .לחבה-ךסמל רבעמש
 ,ונצראב שבגתמהו שדחה יווההמ םג תוזחמ

 ונלצא רבכ שי םיתעה תופילח םעש םג המ
 .םייח-תובכש לש שוביגו יווה לש עקשמ

 ףא םייושע וניתודגאו ונמע תודלות ,ך"נתה
 םיירוקמ תוזחמל בר רמוח ונל קפסל םה

 ןהש ,תותימא עמתשהל תויושע םכותמו
 "המוחה" — ךכל המגוד .וננמז תותימא
 .ןמשאל

* 

 יוצר תוירוקמ תוריצי וליא" הלאשה לע
 ,תונעל יל לק אל "ז המבה ליבשב דבעל

 לע תיזכרמה היעבב הפ לקתנ ינאש ןויב
 אלו ,ונתרבחב ללכב ונתורפס לש המוקמ

 ענו םידבוכמ םידפוס םייוצמ .המבה לע קר
 תוברש ,רואינש ,זזה ,ןונגעכ ,ילע םיצר
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 .רבעבו הלוגב םיצוענ ןהישדש םהיתוריצימ
 ויניעב לפתו םתריווא ול הרז ,ריעצה דודהו
 תמ ונחנאש ךה ידיל ועיגה םירבדהו .םנח

 תויטאמארד תוריצי המבה לע תולעהל םיאריי
 בר םכרעש ,ודבע תורודמ ,יתולגה יווההמ
 םולש לש ויתוזחמב םג ןידה אוהו •רכומו
 ליטמ וז האריו .רואינש וא שא םולש ,םכילע
 ולא תוריציל רכנתמה ריעצה רודה ונילע
 שיה הירוטסיהה .ןדקפלו ןרכזל שקבמ וניאו

 ונלצא םיליחתמ ילארשיה ךינעה"ו תילאד
 .רחממ וליפאו םויהמ אלא ,לומתאמ אל וליפא

 םיל"ומה לש םתוטיהל ,הארנכ ,תראבתמ ךבכ
 — תיתורפס הכרעהל החמומ ינא ןיא —

 "םינואג" לש תוריציו םיריעצ םירפוס רחא
 ראג"ל יוקיח ךותמ תצק ,ודלונ םויה קרש
 ,לשמל ,ומכ) לודגה םלועב םילגתמה "םינ

 םוסריפבו הרכהב םיתעל םיכוז םהו (תפרצב
 יצי לש יטולוסבאה ךרעה ללגב אקווד ואל

 םעטל וז הליזפ .םליגל תודוה אלא םהיתור
 םג ,ברה ידעצל ,תמייק ריעצה רודה לש

 .ראוטריפירה תריחבב היפל גהונה ,ןורטאיתב

 תוריציה תא המבה ליבשב דבעל יוצר
 אל לבא ,בר יתורפסה ןכרעש תוירוקמה

 םימעטמ תאזו ,ךכ לע ץילמהל לכוא דימת
 םאיבהל ,ירעצל ,ךירצ ןורטאיתהש ,םיירחסמ
 יואר ראשה ןיב יכ רובס ינא .ןובשחב
 ותיילע" רפסה ןורטאיתב הגצהלו הזחמהל

 תאז הפוקת .איבל .ש תאמ "שיל םולש לש
 ינקפוסמ ךא .שבגתנש יווהכ התוארל רשפא

 ןתפידר תמחמ תאז תושעל וזעי תומבה םא
 .רחמה לשו םויה לש תוילאוטקאה דחא

 אולימ ףסוי

 ירמאקה ןורטאיתב "תודשב ךלה אוה" יאמב)
 (זיראפב ןורטאיתל ימואלניבה לביטספבו

 םע אוהש הזיא שי יכ רובס ינניא
 הנש םישולש יכ ,ךכב ראפתהל לוכיה םלועב
 רצונ רבכ ,וצראב ןורטאיתה תדלוה רחאל
 תוזחמ םלוא .אמייק-רב ךרע ול עדונש הזחמ

 יווהל תודעכ דימת קפס ילב ושמשי םידחא

 ווילש םיישונאה םיטבלה תנבהלו הפוקתה
 ינא ,דמולכ .הנידמה לש תווהתהה ימי תא

 המכ םייוצמ תיראטנמוקוד הניחבמ יכ רובס
 .ןמזה תצורמב קחשיי אל םכרעש תוזחמ

* 

 לש ודועיכ ,ילארשיה הזחמה לש ודועי
 .בוט הזחמ תויהל אוה ,םלועב הזחמ לכ

 ירהו ,תודחוימ תויעב ונלצא תומייק םנמא
 דימת ףקתשה םימעה לש יתרבחה םבצמ

 בצמל ועיגהש תוצראב .ןורטאיתב ,הזחמב םג
 ךפהנ ,תיתרבחה םתוחתפתה תניחבמ יטאטס

 ראבש ןמזב וב ,הדירג עושעשל ןורטאיתה
 ספת ,תויתרבח תודונתל תונותנ ויהש תוצ

 תמייוסמ הדמע ,ושארב רפוסהו ,ןורטאיתה
 אליממו קבאמב דצכ עיפוה ,הלא תויעב יבגל

 .םחולו ררועמ םרוגל השעג
 ריעב ךבס לע ,ונצרא יכ אופיא רורב

 אהת ותמסיסש ןורטאית לובסת אל ,הית
 האור ןכ לע .דבלב עשעשלו תויעב חיכשהל

 םויכ ירוקמה הזחמה לש ודועי תא ינא
 רבחה תויעבה תאלעהב הנושארבו שארב
 צהו תוילאודיבידניאהו תויביטקלוקה ,תוית

 אטח םלוא .תיתונמא ךרדב המבה לע ןתג
 ידש םירובסה םיאזחמ םתוא םיאטוח לודג

 המבה לע הרגמ וא קתרמ רופיס תאלעהב
 תא קפסל ידכ וא םתבוח ידי תאצל ידכ

 יצמה ןמ הז רופיס חוקל וליפא ,וניתועיבת
 רתויב שגרומ ונורסחש רבדה .המצע תוא

 ,ינויערה ירוקמה הזחמה אוה ולא םינשב
 עהל עדויה יאזחמה תא ונא םירסח דמולכ

 תקתרמ הלילעל קר אל המבה לע םייח קינ
 המבה לע תולעהל התועצמאב םג עדויה אלא

 ךכל המגודכ .תינויער תושגנתהו תונויער
 רגכיב תא תימלועה היגדוטאמארדהמ איבא

 םואו רדליו ןוטנדות ,טכרב ,(18-ה האמהמ)
 םהיתווחמ תלילעש ,(ונלש האמהמ) ןרוב

 גרוא הכותמ החימצמ ,המצעלשכ תקתרמה
 ,הדבועה ןאכ תעבוקו .רורבו רדגומ ןויער תיג
 ליאוה ,ןויער ךל םיפיטמש שח התא ןיא יכ

 תודחאה .תיתונמא ךרד הניא דבלב הפטההו
 איה ,המבה לעש הגצהה רמולכ ,תיתונמאה

 .ןויערה תא הבוחב תאשונה

 םיכשומהו םירגמה םירבדה דחא יכ המוד
 אוה ונלצא ןמאה לש ונוימד תא רתויב
 הנתשמו ךלוהה ,יווה שוביג לש הז ךילהת
 םיעוזעז ,תוילע חוכב ,ומויב םוי ידמ טעמכ

 דחאל יכ ללכ תופצל ןיא ךא .יוכו םיינידמ

 .שבוגמ יווה ונל היהי הרצק הכ םויק תפוקת
 עודיש המ לכמ ונלש יווהה הנוש םנמאו

 םייונישה אקווד םלוא .םירחא םימע לצא ונל
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 טשופו שגול אוהש תורוצהו וב םילחה
 לודג הארשה דוקמ שמשל םייושע םירקבל

 לש תרוסמב רושקה יווהה רשאמ רתוי
 .םיבר תורוד

* 

 תוירוקמ תוריצי דוביע לש וז .דלאש
 .הלאש ןמיס ...ב דימעמ יתייה ,המבה ליבשב
 ,יתעדל ,וחוכ .תיאמצע הריצי אוה הזחמה

 אדדה ותרוצו ויסופיט ,והנבמ ,ונויערש ,ךכב
 ינניא ןכ לע .דחא רוקממ םיעבונ תיטאמ

 םידוביעה יכ איה הדבועו .םידוביע לש דיסח
 לש םידוביע השעמל םה רתויב םיחלצומה

 לטונ וננמז ןב דפוס רשאכ דמולכ 'תוזחמ
 הרימש ךותמו תרחא הפוקתב הרצונש הריצי

 לע (ול םיאטוח םיברש רבד) תינדפק
 תחל הסנמ אוה ירוקמה יאזחמה לש ונויער
 םיידוה תוזחמ ודבוע ךכ .ונתפוקתל ומיא

 .ללכב קוחדה חרזמה לש תוזחמו םיקיתע
 יאונא םיתפרצה לש םהידוביע םה הז גוסמ

 ןכ .רכו םייסאלק םיינוי םיאשונל ימאקו
 וארה ונלש תויתורפסה תוריציהש ,ינא רובס

 רמ ןהירבחמ דשא ולא ןה דוביעל תוי
 הרוצ ןהל תוושל תלוכיבו ךרוצב םישיג

 רתויב בושח סכנ יכ ןימאמ ינאו .תיטאמארד
 זזהו ןונגע ויה ,לשמל ,וליא ונל ףסונ היה

 .תאז תושעל םינכומ

 הלאשה לע תויביטקייבואב בישהל השק
 וקמ תוזחמ רוחבל וניתומב תוביטימ םאה"
 םישוע ונינורטאית יכ ינמוד םלוא ,"םייד

 ירוקמה הזחמה דודיעל םיליגר-יתלב םיצמאמ
 הצקה ןמ בצמה הנתשנ תאז הניחבמ יכו
 .םינש רשע ינפלש גהונל האוושהב הצקה לא

 ,ועקשוה רתויב תובורק םיתעל יכ ינא עדוי
 תרותב םייפסכ םיצמאמ ,התע ףא םיעקשומו

 םנמאש ןוחטב ןיא וליפא ,םירפוסל תובצקה
 םצע ךא .הגצהל המיאתמ הריציה היהת

 .םעט לש הלאש ,ןבומכ ,איה הריחבה

 ןמסוז ארזע

 (ןורטאית רקבמ)

 קומ ילוא איה הלאשה ..."םייק ךרע"
 ."ףלוח ךדע"ל ךרע םג שי ...תצקמב תמד
 ראשנ המ .הז ךרע םג םהל ןיאש תוזחמ שד

 שדחמ ןוחבל היה ךירצ ז"ירוקמה"מ אופיא

 םי,דה תוערואמה לא טתבריקש ,תוזחמה תא
 תא םתעשב םהל התנקיה םילודגה םיירוט

 תוערואמה ןמ םקוחיר םאה .להקה-תחלצה
 תוזחמ שי וםניד-קםפ תא רזוג םויכ הלאה
 אל םתעשבש וא תאז הבריקמ ונהנ אלש
 תאז לכבו םיפוצה לש םבל-ישחר תא ומלה
 ,זזה םייחל "םימיה ץק" ומכ ,םייק םכרע

 .םיפוצה לש המותס תודגנתהב הלקתנ ותגצהש
 .םויה םג םייקו דירש הז הזחמ לש וכרע

 ,ןמשא לש יכ"נתה הזחמה וניעב דמוע ןכ
 ריעצ רפוס לש ינרדומה יכ"נתה הזחמה

 לש הזחמה ,"ךלמה לכמ רזכא" ינולא םיסנ
 'תודשב ךלה אוה" ."דוא-ינב תמחלמ" דימש
 תונורסח לע ינדימעה ,לשמל ,שדחה חסונב

 וחסונב םהיפלכ שיגר יתייה אלש ,הזחמה
 רבעה תונורסח ילוא הלא םג .ןושארה
 רועתה .דוביעה םצעמ םיעבונ םה םקלחבו

 םיגשח רשעב תירבעה היגרוטאמארדה תור
 לש דכיהה-יגמיסמ יאדו איה תונורחאה
 םיריעצ םיאזחמ םילגתסמ ונרעצל •הפוקתה

 תחא אלו הלקה החלצהה תושירדל הרהמ דע
 טאיתה לש לאידיאבו םמצעב םה םידגוב

 .םכרד תישארב םהל ריאהש ןור

 לש ודועי המו ?ירוקמ הזחמ לש ודועי
 אוהש ךכב ודועי ?ירוקמ דיש ,ירוקמ ןאמור

 םהילאמ םיקספנו — רוקמ לש םעט וגל ןתונ
 ןושלב עובט רוקמה ."דועי" לע םירובידה

 הנומאה תא ונב קזחמ הזכ בוט הזחמו .חורבו
 המ ונמצעל רמול ,שדחל ,רוציל ונחוכב
 "ודועי" ההזנ לב ךא .םירחא ורמא םרטש

 פמ לש םישרופמ "םידועי" םע הזחמה לש
 םיגיהנמ לש ,םיישאר םירמאמ לש ,תוגל
 הזחמה תא ררחשל שי .םירקבמ ...לשו

 הזחמה ,תועינצ דתיב אטבתנ םא וא ,ירוקמה
 "דועיה" ןמ םג), םידועיה סמועמ ,ילארשיה

 לע אנ בושחנ '.(להקה תא עשעשל הזה
 ייקה םיגשומה תובחר לכב ירוקמה הזחמה

 תויתפרצ תוידגאדט .היגרוטאמארדב םימ
 אל — םירוביגב ולפיט ,לשמל ,ןיסאד לש

 תימואלה ותריצי יבגל ןידה אוהו .םייתפרצ
 רעי"מ הזחמה לש ורודחיש .דיפסקש לש

 יאמ ,םיכרעמ ונוקיר ותועמשמ ןיא ,"םיד
 תשקב ושוריפ ,הברדא .םילאידיאמ ,תואיר

 ,תונוכנה םיכרדבו ןוכנה םוקמב םיכרעה
 ותומילשב ידוהיה לש ותומלגתה ושוריפ

 .להקב ,ןקחשב ,יאזחמב תילמיסקאמה
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* 

 יווהה" ןמ דימתלו תחא לודחל ךירצ
 ."שבוגמ יווה" לש ןורטאית ןיא ."שבוגמה
 לש ןורטאית ונניא ומשל יוארה ןורטאיתהו

 תא הלעמ המארדה .היווה לש אלא יווה
 םע ,ותלוז םע ותומיעב ,ודבשמב םדאה
 יפוא" לע ןודל יוארה ןמ .םינוש תוחוכ

 ."שבוגמ יווה"מ האצות אוה ןיא ךא ,"שבוגמ

 ןתינ "יווה לש הידמוק" היורקה הידמוקב
 ,לשמל ,יווהה ןמ האצותכ וכוחיגב םדאה
 לש יווהמ האצותכ — יטארקורויב םדא

 ונלצא יוצמ הז לכ ךא .יטארקורויב רטשמ

 היגרוטאמארדה תושלוח תא ריבסהל ןיאו
 רבשמה ."שבוגמה יווהה" רדעהב תירבעה
 ,תויתרבח — תורומתבש רבשמ ,ידימתה

 םדא לע רבועה — תויאידיא ,תויגולוכיספ
 שמשל — תוחפל הכלהל ,יושע לארשיב

 "שבוגמה יווהה"מ רתוי ירבעה ןורטאיתה תא
 תא האריש ,יאזחמ — אוה לחוימה .לחוימה

 יניעב אל הלודגה תירוטסיהה תושחרתהה
 תא ללוחי אלא ,ןוירוטסיה יניעב אלו רטרופר

 .המבה תונמא םוחת לא תואיצמה "תדבעה"

 ארד םידוביעל דחוימ ךרע סחייל ןיא
 ונייהש תואמגודה ןה ךכל החכוהו .םייטאמ

 ,"בוזאמאדאק םיחאה" לש "דוביע"ה .ןהל םידע
 ,םנמא .ןאמורל רוויח לצ אלא היה אל ,לשמל

 ולעש ילדנמו םכילע םולש לש םידוביע ויה
 םעפמ רשפא ,ןכא .וניתומב לע הפי טעמכ
 םיזגהל ןיא ךא ,הז יעצמאב שמתשהל םעפל

 .זיחממב רבדה יולת ,ןבומכו .ותובישחב
 לש ותריצי התע תגצומ ,לשמל ,הפוריאב
 לש ודוביעב "תנמוא לש םאיווקד" רנקואפ
 דנקואפ .ימאק טרבלא עדונה יתפרצה דפוסה

 רפוסהש יפ-לע-ףא ,דוביעה לע ודי תא ךמס
 רציו "זיחממ"ה לובג תא רבע יתפרצה
 הדיחי תריצי .השדח תיטאמארד תומילש

 זיחממ השעמ רבכ איה תיאמצע תיטאמארד

 תוזחמהל ףקות לכב דגנתהל שי ךא ,ןמא
 .ונלש םיאמב תאז םיסרוגש יפכ ,ך"נתה

 םייואר םניאש תעד-תולקו אוה תודלי-השעמ
 הזחמ ?תי"כנת המארד .ך"נתה רצוי םעל

 ןפואו םינפ םושב ךא !ןכ — ? ינרדומ יכ"נת
 נ,דו תוערואמה תקתעה ,תיכ"נת הזחמה אל

 .וניתומב לע "םהש תומכ" תולעופה תושפ
 ירצק ןורטאית-ילאוג לש אוה אוושרנולח

 .חוד

* 

 רוחבל וניתומב תוביטימ םאה" וז הלאש
 :רחא חוסינ חסנל שי "?םיירוקמ תוזחמב

 ?ירוקמה הזחמב ןורטאיתה לפטמ דציכ
 חאה םינשב ונינורטאית םילגמ ללכ ךרדב
 םג ירוקמה הזחמב הבר תוניינעתה תונור
 וז תוניינעתה .םייתפוק םיבושיח תמחמ
 ימב ,תחא אל הפוכ ןורטאיתש ךכב היוקל

 םיתעל .דפוסה לע ומעט תא ,ןיפיקעבו ןידש
 דבוע ןיבש םיסחי ידיל םירבדה םיעיגמ

 ףותישה דגנ המואמ רמול ןיא יאדו .דיבעמו
 הזכ ףותיש ,הברדא .ןורטאיתהו רבחמה ןיבש
 לש ותורעתהל רזוע ףא ,הרופו אוה יוצר

 רפוסה רתוומ תחא אל ךא .ןורטאיתב רפוסה
 שי .לפטה לע אלו רקיעה לע ןורטאיתל

 לבורפ הזחממ ודי תא ךשומ ןורטאיתש םג
 לכב .ןוכיס ןופצ המבה לע ותאלעהבש יטאמ

 ,קזח יפוא רפוסל לחאל שי הלאה םירקמה
 רפוסה לגתסי לב ,ןכ .ומצעב הנומאו תונשקע
 וחצני אלא ,להקה לש ויתועדלו ומעטל
 .תולדג לש יוליג ינפב ועינכיו

 אורק ךורב
 (ןורטאית רקבמ)

 םכרעש םיירוקמ תוזחמ דאמ םיטעמ
 ,רואינש .זל "ידדנפ חנ" ,לשמל ,ומכ ביצי
 "ינאו הוודח" ,זזה םייחל "םימיה ץקב"

 דלוג האלל "ןומראה תלעב" ,דגמ ןורהאל
 תינונס" ,ןוזניסומ לאגי תאמ "ןלבזק" ,גרב
 .םיינש וא דחא דועו שויל "הנמוימ ףוחב
 ישב םבודב םייוקל םיירוקמה תוזחמה רתי

 הזמ עורגש המ וא — תויתרגישב וא םומע
 הרעקה תכיפה לש תילילש המגמב —

 "ךלמה לכמ רזכא" ןוגכ ,היפ לע תירוטסיהה
 םיטעמה םיבוטה תוזחמב .ינולא םיסנל

 ,רומוהב םימעפל ,רואית םושמ שי םירכזנה
 הפטה וא יווה ,העש יפל אוה םועז םנמאש
 ,("ןומראה תלעב") האושה לומיס וא ןויערל

 זזה .ח לש הזחמב ומכ תולגה תלילש וא
 לש ,תורחא תוניחבמ ,שלחה הזחמב וליפאו

 .רימש השמ לש "םלועה ףוס"ב וא שוי

* 

 לש הדועיב ירוקמה הזחמה לש ודועי
 ונדודב דוחיב ,תויהל ךירצ ללכב ונתורפס
 טא אלא תונמא םשל תונמא אל ,ונצראבו
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 תורוצ תאיזוהל ץמאמו יתדעו ךוניח לש תונ
 .רתויב רבדה השק הזחמב אקווד .תוימואל

 השיגב ןיידע לחוה אל טעמכש דיגהל רשפאו
 ,ונתורפסב תוזחמה יבוט וליפא .הנוכנ

 בטיממ םניא םלועל ,וגצוה אלשו וגצוהש
 לש תרוסמ ונל הרסח .רבחמה לש הריציה
 בורה-יפ-לע הבורמ ךכיפל •תוזחמ רוביח

 .תישארבמ ליחתהל ךירצ .תעדל-יוקיחה
 תורפסב םג .םירופיסמ תוזחמ דבעל ךירצ

 תוזחמה יבוטמ המב .ךב םיגהונ םלועה
 רביע םה ,טרסב דוחיבו ימלועה ןורטאיתב

 יקסבייוטסוד לש "ושנועו אטחה" ןוגכ םיד
 דבעל וסינש תמיא לכ ונלצא םג .דועו דועו

 תועסמ" ,לשמל .וחילצה — רופיסמ הזחמ
 םוי" ,םכילע םולש ירופיס ,ילדנמל "ןימינב

 ירפוסמ םידוביע ,קילאיב לש "רצקה יששה
 לש תכשוממ הפוקת רחאל ילוא .שידיי

 לש הלועפ ףותיש ידי-לע ,הלאב םידוביע
 .בוטה ירבעה הזחמה םוקי ,םיאמבו םירפוס

 ןאמורה תא םידבעמ ןיא .דמל ןיבמ ינניא
 ןבואר לש "תווצקה יתש" הלכשהה ימי ףוסמ
 תללובתמה הסידוא תא ליבקמה ,סדיורב רשא

 תתל יושע אוה ירהו ,תילידיאה הרייעל
 לעו תועדה תמחלמ לע גשומ ונלש רעונל
 ונלצא םירבדמ .םהה םימיב ללכב םייחה
 ריע םג ,דתיה לבא ,הרייעה לע לוזליזב דימת
 הנתנ אל ןיידע תורפסה םג .לארשיב םאו
 רבעה לע תתל היה ךירצש המ לכ תא

 .תתל לכות אל רבכש ןכתיו ונלש בורקה
 .הזחמ תרוצב תויחהל הבוח שיה תא םלוא

 תורפסב םג ונל םיפצמ בהז תורפע
 .דמ וליפא .ך"נתב דועיש ןיאלו םייניבה-ימי

 .לצונ אל יארקמ רופיס תרוצב בתכנש
 ,הזחמל דבוע ופאמ .א לש "ןויצ תבהא"

 ,חילצה אלש םידוביעה ןיבמ דיחיה והת
 ,לשמל ,שי םלוא .םידבעמה תמשאב יאדווב

 תויפופאה ןנשי ,יקסניטוב'ז .ז תאמ "ןושמש"
 .ומצע ארקמה שיו ןאמ סמות לש תויכ"נתה

 תא זיחמהל חילצה "להוא"ש ןמז היה ירה
 הלוגב םינמז ויהו "לחרו בקעי" תשרפ

 "רתסא תליגמ"ו "ףסוי תריכמ" תא וגיצהשכ
 אל אופיא .דמל .תיתודלי תומימתב יאדו

 ?השדח הפונתב םירבדה תא תולעהל

 אקווד ךא .שבוגמ יווה ןיאש ,ןבומכ
 .םיאשונל עפוש רוקמ אוה שוביגה רסוח
 לבא ,יווה הז ןיא — הלפעהה תפוקת התיה

 ןמ .תוידמוקל וא תומארדל דמוח הב שי
 תומיאתמ תוישרפ רוחבל םיבייח האושה

 .רבדבש ישוקה לכ םע המבה לע ןגיצהלו
 רמה ינפלש קבאמ היה ,םלוע תומחלמ ויה

 עצבימ היה ,רודחיש תמחלמ .דתיה ,הניד
 רתוי והשמ הלא לכמ תושעל רשפא ,יניס
 ףא ירהו ,"בגנה תוברעב" רשאמ בוט

 .ותעשב םשור השע "בגנה תוברע"
 היוצר ןכותה דצמ יכ ליעל רמאנ רבכ

 ,תינצס היהתש דבלבו תירוקמ הריצי לכ

 .המב-ישנא םג דוביעב ףתשל ךירצ ךכיפלו

 חמב רוחבל וניתומב תוביטימ דימת אל
 םירקמה בורב יכ דמול רשפאו .םיירוקמ תוז
 ישנא םירובס המ-טישמ .הכ דע וחילצה אל

 המר לש םומינימב קפתסהל שי יכ ,המבה
 השיג יהוז .ירוקמ הזחמ גיצהל דבלבו
 רימחהל ךירצ ירוקמ הזחמ תריחבב .הלוספ

 חילצהש ,םגרותמ הזחמ תריחבב רשאמ רתוי
 .ותוארל םינרקס ונאו ץראל-ץוחב המ םושמ

 לכמ בוט תויהל ךירצ ירוקמה הזחמה
 .תוניחבה

 גהונב ךישמהל ןיא יכ ,ףיסוהל יוארה ןמ
 .םימגרותמ םבורב וניתומב לע תוזחמהש

 וא םיירוקמ ויהיש ןידב םתיצחמ תוחפל
 בטומ ,םגרתל םא) ידוהי ןכות ילעב תוחפל
 תוזחמ המכו המכ הב שיש ,שידיימ םגרתל

 שי םיירוקמ תוזחמ רסוחמ ,רומאכ .(םיבוט

 תורפסב קומע שירח שורחל ,דבעלו דבעל

 שונ ואצמיש קפס ןיאו ,היתודוקל תירבעה

 .ריבכמל םיא
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 • rםהוהבטנההס:חיסכוריתייםת Pלכלדנרן
 Mתבתל ,ל pסכסרויסת a ll'lהסקולניגה.

• J 'וובודירלר'יM •רת.דיןזןרpכ. lC ןוין

 .•חירםלחקרםיהכזותברnיםדם .קזבםגידירומ

םרmכ .בלדבלסכוםת lC llלקקוםיחילבת .םיייםנוכ
זריוובםי.דכוnהקרחםיתאנוסרpרסיחלC1וסל

pרחכ nגסרנסי11נן • nסלרגזיירמתויתחיסםת

סיר .nרר nו rכוnוכהן nרדיחב lCלICסבםבנו
 ,יח'lCיריסוחכסול \lיחיסלנסר'ריסםנתלה

ןדנכ • nונ• 11ה11וםסםונותהת 11ללסהסrבחזירהז

סב•ירםבה11 ••הוי 11וססובכנף•,.••סרח

l\ סחל'D םllדJסיוהרדךרלcאלהסםוll בlD י
יגר 11ס mכההזםנ ,הרםחסודןנולסנונית

סבירליותגרסררח llלהליהוכןסידירלרובנוחן
 .רדיסןי llדנובפרוהזםר Kילהולח

םנMוליי·זז

גה 11tריירה

 1956 .םחונ•ה o.יל rרו< nיר DO .וכרנלקםי rנ n11ם 11ןררם

סנורנסורנח 11הרסינתחיהיססוכסםירסי

ם.רמרנוללרופכוירזוותאןניויתחחת. .גרובת
J ןם.רבפ.ןסעהלנקיתדיםיnזll סרוססיסן

nוחltםנובוסינהריברםנזיn • יmומההלנולהתב
בחיים, nרםםוסרכיחפ pםחבnוננרתלכו .סית 11

סלנוחדיוי nיoםרורבםיnבלוםםיגסנייחר

cוחלם.וnתםסנעיםלינp וסייכלn לסוגn -nוc 
 nרהסלכו nנוהורכהםלנונםירסה 11ולכן .ןזר

 nסנולס•לונהענהקייכ 111ם ,nררני nלרזnם
חוךרקלחלllאי111ונ ר111ה lllףר ,בלדבאחדכור

חסבסנnת.לזסnתיסכ ~נזיrזי
p נייםםחכחלר •רר.oתיםלסררגסD תp ל

ו~תס ' 1Dלכותזםי .הבחרנnרוsוילבםח
לז 1930סגתסללרבןית 11ם:זיירתה1זי •גלח
oסנתפחתה .עיריה •נaסדיבהיןלכותנוה•סיסםוור
 • aanינוי .וחםסנrירתרדנ ,םויסי pריסףן.-

סרינ"לClרםתיסיסם. pרלגליי.דם,גםהיילסוכחחרםי

חלוחינ· nנזיניזדגחת·ונווגבחירp-.ןנד11וסםי.

סחןו· .בבירניתםני nרבבינירת .ביררתoוםת

דנוו-•רםיוםי mוסקםיםיסללתoחםכסיםי
וסל•םיו nהסל nהרליmרהושר nנורםלוcר
רחר nרו spסי.דרדיםחדנםnללםי. nחחהי n •יוcל

p לםיlll n רידרםיסחהירהעימרכזלנונובנוותn 
p סילםיד,וסלוחםנK ןםלוn סnדיר .יסםn11 נח

םבוpת.סםרסםסזנורמחםוזכר. \ltDIרןןןב 11ם

ןויוcנסח11רלי .וסווונתוברחוריתסדןברנוית Dרם

תרםנירר •מןסכוכחנרןנדיו111םיורחםלסרת
-לllרלכרםחKרי ,ח11ררחןןברדיחהרהבבןרינ
זדייחדר.תרםכםירDלסםסרתDגרלסpרז

חסםייו .רבתבףקונםיססתםיייnהסהנ •רזהזיידי

 : mcד 1Cל111םג ll'םידדססכג:ויירקינודבםירסב•
וגיובר.םי .דנוקר.לסנוהpרםתרססתב

נtוחlז•לות:יחם • nןןברהוcוררן111םסלגיםר

ם•ס pבם 1Cנ\'רס.בנריוooרסהנ,nנרנבהג •יריהנ
 ,לתכחכונבירח nססיוננייהזיוpר ל111 1111לםנ
םייחסללסוcהי .םיבח Dl:lל Dרנוpם,םג lll llל

nנסהסוגלאהדבר•ו .סבסלום.~c לו.uיר111זרף
רסnם.רבתנורסןו.ס.ולאיחלהיוסיnג pונוונםר pנס



ירדניגליה 338

גולכןkכירנהלככו.ככשןוררו s:ילסתכהלו

רווובריחוcחינוםיגווילםנננחוסהאיהוסnס. •oנ

חופולסינכסוו .נםוןב J\llלוס•נלוהז.יוחבבל
 , pםוחחאטןוסלםבסוגחזה rםנותח•וחגוס
 .חביונ•חורנרנריחםזcoלםאnנ·םחשנ.תרזף1

נoםי•םונווסוםנוםקיה.ח uםהננות uוסא•הנ

ח pmה•דל 1111תנןי.חחיוסבהשיליר DK ,•נ mרו

 pםוחנוייזןת pרחוםםי.יםסורנוךרםוסנוםוחיה
יהנורוחזררבת·הקייםא.הצחnםת uהםאםןוב

 •ןם pרתו1ומםרםגןםלווcונוולםllלוסףו
זדרםריחהית lCל pונ Dנעימםעזכתיכ:זד

כלה. pלנוום 1Cרלהיויהנולחחנםבענתןהאי
םנו•ןמרכיז.לםסוינםסנינתםקייםתםון.אחת

לנסותרבםקםו • nלדםרת pהבדרס·ה•וכ nרתיר
היאלרהנוםקיה,לןגרnנ ,סלהלבDםינ• Dלל.חחו

נול .רנם•ברת nאיויב11ו 1וסוגי•דתר .וחזותpו

יהאלםסל.דל•,חידוcדח. ..Mוהםrכוידם.םרינ
 • rrתכולת-רנוו. pnזסDר .נוידנח·גDים ,• n.םוcחנ

הנו nסנוזר. •הנ m.םסנו•ו•ח.וון.nנ·וסנוו.

רדת 111חלסתכבגנוחוךהלנ. Dםלייסלוcםהבחר

סוcוסונאצ•.סםםות rצ pהקסר.וcםלילוי

'i. כלרוגיםםייםהסבםירם:זוחoיםoלםנו:זזסנםיי
lC ,m 1לבCןדי לpתזיוני:זUIC םבp .שםיK ICל 

םתתלרלmנחלתחבםי UICםינונ•.תחרובנה
רם•nםוסלה.רזנחתם• .תlח'י'וסלnזס 11ננ
•חנוםי ICלרהחי:זרנ•חלור.11סתהנוסנו ,בנלל Kחי

הוםונrיסםי«שרםימויזםזנוnםהםותחשםי
 .lCיןת pDםרסלשמהחשוהכבKלרשם,

נוחדביוםי.ב pנויסאבדוcתי.שלסהכ

חב-בםרוחנויזותהוכםםר•בם:זםתרם:זשיאריחר

םס ,.,.,. . nםח:זדKיש.םזעח 1'18'החנחרתרי

הןודאידח. Kוולוחכnיזסוו·. Kהזהיוהייחם.
םןגוס. D"ליnברםת, p"!כו.נסךי."הוחליו,

 " KDםסוc•נה • nחרונ•אסיסנסי•רחבחרךרםדoוג
רןיםוtםףלין,נוםליר DICקורבםננודלוסרח

מח . nואםרבוילםנה nהמלונחלסבנרnזחנ

UIC ןרלעדויעםי.t1דובןםנובודליודoלחיררךןי

חהורונוסי pניחנםיםםנוםדיםתו.תכםרזז

רוtוהי nרתסכבותסרמנלזםתוכת nסחםסלו.

וסלחבוחי mדם.שחסתיהpונו:זיוולשםלוסכת

גליםייוםסום.ריחוהל lCרםיוההררםל lCו. 'ID'חם

סלבכווובנןהיינז.וב.חר.תככיnבת 11סחיר

הםס·סל nהחחסביתוריסוםבלהייי·הןודא
D .רםנחהKסל"סנובלםוזכי,םריםבבנולה.

סוופוחחהיינז .כבילוכרחר. nםנולחםכירז

nרההניח.םןב .חםסםהK םכזיו: • lC 'lלנ• יD
דונ ICל lC ,שלס 1Cלרננוlזל ל1C ,ונו ICלרדסב llל

lC nסלרפו :לבדבוחיידדlC האםנם ".הםטזסחהת

נוורינ.ןכורסבחהתחעללנוהרלחזסס11ו

 ll llללגםיריההי ICלרורםת,ו-בllסלםיונבןר.

שמיתוהוחוcםליררכלףכ.רזזידידlC n.דונ
זחנוםpןשקושפורבnירוזר nרסםחסכירת

 lCלICהםנס.יםרד:זםרםבוניר Kר nםלסnםסלו
זכהבחרורוcם .לרי 1Cםהרסבןדוכיnבנתנ IC'lח

pנובברתכלו-ם, ICכ.לנו:זרפ 1Cתרגםדיוחחו

םס-קילרtלכרם.".הייבירבוסנחכנתהביירנ
שלרךבגליוrןכדםשלו.בכ•הו-חנnחרוםי

םתךרלגבתחייבתזרוג.רדnםpסתנהויהיינז.
לנםיס,מחךר •סכיnנרולענו:זןםנולוnבתייהת

כלiב.ילרסים pהםידpוהלם ll:Sרםאתהוסבסםו
סגולסמםרזמו rבעינילכרם• IC.לרהוcייהנז
 • 1111pס nסלרתירחוrכיו nרנתםססאיבהרכנ

נובלסהחיסבר.לוזזרנום•ן .םסיירםחנולום

כnי•וקםי mםוקנוירתזrקחםי.חפויותוcםכ:זי•רח

של 1ICמ.לור#להתכתבמידנהKווסןרוחיד•

C1לוזויבםנו.ףרKםנייםרהלnררםחשחלםוcיבו.
ווכס.רג•םיוחהם.לכנדי.להוירשםהסיבל
 ,םתוכת nסלההדנתושלמיתומ.וcףנתפסים

עבניהיבעםםח 11רויוחםנוםהוקי.ניתרהת•:ז
ויתרוי~.הבםוססב•תםםסות nוטלרKוייnתסלה.

 ,,.גיםו.תילוזרזהלויתרילכהש:זוהכיםהם
סהזדובכנ•,נוcסוולוcזיםשלםסםינריזרבKויהי
יםג:זיכחKםןםנןת•ת. lCלםשיםת·וגלהבעיםבכו

תםרתיטtתת 11תבןpדרחשלחוlוןםהיינז

ורת.לחסו.החהדיוcינילסגנ:זהי nח 11-גבוםנהי
lC ליר •םסלםסו 11יםםלוClלlוסרכבחותיבחןאם

וירתרנוםוכ1ייוסיי Kהשוחככלההכללה.ססלח
רהוcשלווי/!לכלת lCלר:זייגסלמלסיייכןכ
רעשויוובוככ uסלבo•החםןM 111ללדם.וcב

ימדנוחליו ,רבויוות s:םתרהדירםחשעסמiדב•נח
 npלוםריררחוןת 11סלונ.מינורוסןוהונכן

n בסםנותוחDסויתnםכיזוכת.ובס

םת·שכסוסהסוברתהרםותרי rכהסחיםי

חדם•סירת .מכיוcםסיתרצבחוהסףKמחתים

m כתלעוימ.גם:זירב•.תpברת.תחוית•.םרווcהו

 11נוסושוחחהKהכל'י'חlח. 11םיליוסלהעידהנ

לי 11.נוהלבכסןוירםדבוחרריתו.וסניםנוסובלבו
םרסנובןויס-זרלונ.הרדוכנוםלודב'ח·הלור•
וכךןהורססת.הנוםוקה.ם1וור.חלתאיורבלבו

 ,רזרלםלת lCהו1הבוסלווכחוrהנדנוחיסוירם
םסרלנןתוcלםבינוםלםדתחבותנוחהסחבות
החיסיםםpויםח lC 11ר .הררםרית .לוסהחתום

רסכהכlזlככךרסםסרסכינןהי.רהסובויהםרובכ

מיירםכתיהבסלחוח Kםסבותשבךותנוווי11םי.
לבי"החגב.ושרם ICהקרולע•ו Kושהללזזנונוהיו

ll דילתםנוושםיםניrסרlC llלרובנוי.ללסוסי ל



םףפ oהת•ננוכפ

סכייםוtונתהסי Dתרוcהתלוסם•םגחי
וכ.לל•.בםבנהםנניכירםיים rrנשתפובסלוח

 nותוסולחורתחי.לויםרסחםתה rוםוכנסוכר
וסבסווcיל•סיםחיבת•,הסבורםסבותחהורת

חpרוולווושלכנע.ירכבןרסוcןיתבכם.םוcכנסיס•
 llל lCה•סוסו•ת,מחבינהנכןוניר 1tסםשםר
 1111םגונpו uריוובםנoיםנרבגורסאuיםרסרם

תירלכרב.לוביירהיתריאלדםהורזcחיnתרס•ובת
llJ ווינושבסרוכר:זסוםיויתלרםווכוושו 11'ווזת

 '"זוםכנער.תוו•ןנ "םוcיתריתיןנ ll ,חתדי
pדחןוו .גלודוובלוcיוסייסשיתנכ mכלחםובת

הבלוכיתהזnוןונופסהחיכוהשזוםםר

rוכםתיn • יהנהייונםיםבקשcום.תי•לירילסנתו

םגלובסתחmברזי•תהסוסנטטיnיבחשיה
וחועב .דם.חובתוסקבםתזוםחבהק.םיעסנשני
oכהגגםו"י..יסמ•להלםxןכהרוושןrןםי

וcתלחסכיו ,םכונnיובחבעםןילוסתדונס

בונטנחי. 111התחללור 11 ,וסיו•ם oהה•חתתליכים
חלרם. mח:nבוהוהווסי•.הסקס,נוםנ•, nסכיל •

nnn tהםיו.כקזבלקרדולm יוחעלרסבבווי
וגלויזוםתיח nוועלחילרוכתורpררות. mnכס
םיכלזוהנ•ה.הרגללניויחד Kםויךו רJ llלסילב

לנשתי· 11J.היסזרוכבסדווחי ם11 •חר:זםרןבבהוס

לו P •יירקהםןלירלכדפררורילנסחu .ייעף
ח.י mרססשדביושוםכ.רווזןתירוויז•ב • nררוכםכ

r ווסנm רןוול •סלכיזויוסחסובי •תורי

l"ח/םtזםיררם <נtוnהויו.חחם :הזיוr• שונחם

r.זנחיהזדנד'נסתריינnדית.וורהניl'כmרל
 IMשגםי '11ה ,סכילסתגרי~רןכודלג Mםלבי
 .חלירוכתרסגלוי Mllלגובחסדחוותםיזקר

תסת Dהר

319 

הםויךולו1הובלגנחהםתורבכדב .נתחגע

לדרתרםןבהוורונןו, uוו•חיבנוטבולל. pהזקל
•סוירם.וברףהוורלר ll' רllלו.לסיסו llנתיבככל

ליו acלקבולחיהזזו DICכהז.םסלוונסrו•.•סריר

ח•סרסייוםתחילכסישלעםםקייניותחבדנבוו
לע"גD•וםו~.ויולוlווינר acכזלדוי.ורוחנםיי.

לנכ.דחרססח

וננן. oבנםין pזומחשבתפהסינרינווסםיחו1כו

nםnדיו nהסווונווידחגtום.תוcaכהז.חם•ז

יוכזכו•לגוח1יריתכשרווגחנויהוולחחית•ל
רnס. 11םוכלוונחיווווי11לנלווtססויוו .ת nם
כשףסת nלר p .הםו n .הביהר mכסוכר•הב nהכ

ד:וםווהםסרנ .רםוו.ו:ם '"הוזיני.םזילוlיולוס
:םוtרןיוויחנהי:םווויוולבהלםכנ.יחזםנכ

וtהני .םוםרםתווריהנתםחתםםחהיהוווtוכרnס.

pu נהכתcוורבביווהנחםדדיו"ריוn כפהניוור-
רוו•נחהוrןווווךירנםיםךרתםזלגתיוונהנה.יוו

 nהסאוגייווחנווי nזינםב•ם.בסוכרשיוםזוז.ת
 •וודחוtףכניתיםוcןיןןcסםזז.םסוזרתשםהל

סי 111/בוהבואלותהכתי:םתתעלהסתב11יוור

•cםרנוn nםחיינר• 
לזלזל T'll •ככסוןרהותכבלסייס llיול 0'11\

.nבובעוכרחבש•בררuןזלםהזנתםm כ

שת••וןתהםוtלום lCו.םיבםי 1Cוד pבפניעושרי

ךוכבהו«זסדת ,ירנווmהסלרCl .קסובתדדםרית

םוזכוכז•לרהzנססםיםידליבבירזההז
 .הrיחריסםבן .ום.זתםיויהםוtדחגזפוtו

וילךפ. .שלבםכח:ובזרהיוג.תיזרוולחשברחpס
והכ.וזאסרזושסר•וג•ם .הסרוןt1לגיוביר

נהדוק.ונבהוכ

יוונינלחי

גם 111tב

תסיסזהKםדחו.הק•םזהוותתזר•,ה. :כתבטיחם.םoו ::זםל'
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 וילוגלגו יתורפס זכרמ

 קרוי-וינמ בתכמ

 שידיי תורפסב םימסרופמה ןמ אוה ,האושה ילוצינמ ,רבחמה
 םיריש ,םינאמור ,םירופיס :וירפסמ 11 ועיפוה התע דע .ונימיב

 .("דבוע םע" תאצוהב "ולכואש תורנ" ורפס עיפוה ירבע םוגרתב)
 בתכמה .קרוי-וינב "רעפמעק רעשידיא" ןועובשה ךרוע — תעכ

 .תכרעמה — .ורוקמב תירבע בותכ ןלהל ןתינה

 א

 ,ריעצה הז דוהיב ,ירבעה ארוקה ליבשב
 ילוא יאדכ ,היתויעבו שידיי תורפסמ קחורמה
 ןיעכ ושמשי םג ולא .תוחכשנ תצק תולעהל

 .םיאבה יבתכמל אובמ

 יגוחב הברה רבוד םלועה תומחלמ יתש ץב
 ויה .תוברתלו תורפסל "םיזכרמ" לע םיאשידייה

 שידיי תורפסל תרצויו תיסינ הילע ימי זא
 תוצרא המכ תוברל ,תיחרזמה הפוריא תוצראב
 אל השורפ התיה התדוצמ .תיברעמה הפוריאב

 אלא ,'ץיבונריצו טשראקוב ,הנליוו ,השראווב קר
 ךרוצה לשב ןכלו .ןודנולו זיראפ ,ןילרבב םג

 .תועפשהה לכ וכשמי ונממש ,דחא זכרמל

 חמה ןיב ךא !ןילופ :וטילחהש הלאכ ויה
 וא השראו :תוקולח תועדה ויה םמצע םיטיל
 הנרק התלע םייתניב ?היצילג וא 'זדול ז הנליו

 בזכואמה ידוהיה רעונה יגוחב תוצעומה תידב לש
 .ורעושי אל םימסקב ותוא הכשמ וזו ,ןילופב
 וא הבקסומ תא וארש הלאכ ואצמנ ךכש ןוויכמ

 .שידיי תוברתלו תורפסל ינחורה זכרמכ בויק תא
 ידוהיה רעונה תא הכסכיס וז םיזכרמ תיינב
 .םירעוס קרס-יחוכיו ויתונתמב חררועו ןילופב

 םביבסמו ,לקשמ ילעב םירפוס תורשע ולעו וצצ
 אלו — ואגתהש םהיניב ויה .םיפלאל םידיסח

 הרישעה תיאשידייה תונותעב — קדצב טעמ

 תוינוגברב ,תורפסל תעה-יבתכב !ןילופבש
 ינומהבו הירפוס תויסיסעב ,התורפס יאשונבש

 ,טעב םיכשומ לש בזכא-אל רוקמבו היארוק
 ממ"ה תא סנ לע ולעהש הלאכ ויה םתמועלו
 העפש תא ,היסורב שידיי תפש לש "תויתכל

 םידפסמ ,םירדושמ ,םיאמדקא ,ןושל-ירקוחב ברה
 ?םהל אל סא ,זכרמה רתכ אופיא ימל .םינקחשו

 "?שארב ימ" טילחהל וקיפסהש םדוק דועו

 ףא .הקירמאמ — םיל רבעמ םיקזח םידה ועיגה
 הליחתה ,םשוגמהו רישעה דודה תנידמ ,איה

 םע הזוע אולמב דדומתהלו היסכנב רמייתהל
 ועתפוה ןילופב שידיי יארוק .םירכזנה םיזכרמה

 תדחוימ תורפס המק םש םגש ,העידיל וליאכ
 ךשמב ומסרפתה הישאר ןיבמ םיברו — הנימב
 יפאו הווש הדימב ןילופ תורייעב תוטעומ םינש

 ירשג ומקוה .השראו ירפוסמ רתוי הלודג ול
 דועש ,זא היה המדנו זכרמל זכרמ ןיב הדהא
 םיה תוצקמ חרזת שידיי תורפס לש הנרקו טעמ

 םיארוקה ינומה .טקשה םיה תודגל דעו רוחשה
 סונאובב !יטיס וקיסכמב ומכ הסידואב ולעו ופצ

 ,רישע םלוע — וקיסצנאדפ-ןאסב ומכ סרייא
 ...תולובג עדוי וניאש ,ימואלניב

 םעה תודלותב תימעפ דחו הלודג הילשא
 לש לאיצבקמ .תומשגתהה ףס לע הדמע ידוהיה
 ,זיראפל דע — םכילע םולש לש ץפוהיו ילדנמ
 דע — וריינא'ז יד וידו קרוי-וינ ,ןודנול ,ןילרב

 םיקפאה !טשפתהל שידיי תורפס החילצה המכ
 ,תויומד הכותל הגפס שידיי תריש ,ובחרתה
 ויהו ...ויקחרמו םלוע יווצק לש םידהו םילילצ
 תולעל שידיי תורפס הדיתע :ואבנתהש הלאכ

 תורפסה תאז היהת !םלועה תויורפס לכ לע
 איה !תוצרא תורשע לע החוקפ הניעש ,הדיחיה

 בוסה היסורבש "שדחה ידוהיה" תא ראתל עדת
 — דחא דצמ יראטלורפה ראסימוקה אוה ,תיטיי

 דצמ ןילופ תודהי בלבש ידיסחה ר"ומדאה תאו
 תוצרא לש ץרופהו ןנערה ןזוע תא !ינש

 ,תימורדה הקירמא לש רעוסה הנומה תא ,תירבה
 תא

 לע םלחש ימ היה םא :רבד לש וללכ
 מס תא אצמי — הקזחו תחא תימואלניב תורפס

 התוא ךותב ,םילשבה הינמיסבו ץפנא ריעזב ,תל
 .הרוניצו הנושל איה שידיי תפשש תורפס
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 עומשלו תבשל התא לוכי :המצע הקירמאבו
 לש םינורחאה םינקיהומה יפמ םישדחו םימי

 םידפוסה יפמ םגו — םיבהלנה םיארוקה תורוד
 םיבוטה םימיה םתוא לע — םמצע םיקיתווה

 הליחתה תעזוימהו הלמעה קרוי-וינב .לומתא לש
 ויה תונותעה !תססותו הרישע תונותע עיפוהל

 תצופת) תידגא הצופתל התכז שידייב תימ
 העבשכ ול ויהש םימיב ,המצע "סטרוורופ"ה

 לימ עברל דע העיגה המצע קרוי-וינב םירחתמ
 ועיפוה שידייב םיימוי םינותעו .(םיארוק ןוי
 ,וגאקיש ,היפלדאליפכ ,תולודגה הדשה ירעב םג

 םידוהיה הירגהמ דפסמו סל'גנא סול
 יבכה היצרגימאה ימי :לדגו ךלה הקירמא לש
 !םימיענהו םייטואכה ,הר

 השבכ תוברת יכרעב קר אל :ידמל עודי
 .םיארוקה ינומה בל תא הפנע תונותע התוא

 דע התמוק םימעפל הכימנה תשייבמ תוינלוקב
 ךולכילה ילגב טטחל התבריה איה .תותפשאל

 קניטסניא המוהה ,יקנעה ךרכה בלבש המהוזהו
 חפקל ןיא םלוא .תולוז תוואת לש בר ברעו טיט
 יצ לש לודגה םיה ךותב .תדחוימה התוכז תא

 ידיאל םיעוגעג לש ןיערג החפיטו הלתש תוינ
 תונבתכ םע דבב דב .תוגה ירבדלו יפויל ,םילא
 "םינאמור" תרוצב — םייתורפס תשוב יתבו הלוז

 ימירפה ארוקה לש וחומל הרידחה — םישיבמ
 ילודג !הקומעה הבשחמה רצואמ והשמ יביט

 עיפוהל וליחתה םיררושמהו םירפסמה ,םיגוהה
 ,ינקעצה שערה םע — תחא המב לעו — אתווצב
 ותוא ...תספדנה תידוהיה הלמה לש יסקאסה

 ,ןהכ בא ומשש העפשהבו הלעמב ןושאר ךדוע
 שידיי תונותע לש יניצה םלוחה ,ידנושהו ססותה

 תורפסה ילודג תא ברקל דימת ףאש ,הקירמאב
 עטנעי" גוסמ םינאמורה דיל םהירבד םסרפלו

 םייפנכ הל התשע תאז ותפיאש ."עדנעבעלעט
 ותחלצהב ואנקתהש ,םירחאה םיכרועה לצא םג

 וסינו ידוהיה ארוקה בל שוביכב החיכש-יתלבה
 .םהיתומבל םיבושח םירפוס תכישמב םג ותוקחל
 טאל טאל ןייפאל ליחתה היבוברעבש הז וק

 םג הקירמא תודהי לש תינחורה התומד תא
 :תוטלובה תואמגודה תחא .םירחא םיחטשב

 יבתכמב ילוא רוזחא וילאש ,ידוהיה ןורטאיתה

 רשפא ןימוחת-בוריע ותוא לש וירייש .םיאבה
 ימל םיימוקמה םינוגריאה יפלא לצא תולגל דוע

 תופיסאב ימואלה שגרה תויוצרפתהב !םהינ
 ולמ ,דנוש לש תבורעתב »תונטקו תולודג
 תוירחא שגר ,המימת תוילטנמיטנס ,הלוז המארד
 "לארשי םע תבוטל" והשמ תושעל תונוכנו קומע

 .דחא הנקב לכה הלוע םימעפלו —
 תעדה ינינאו םעטה ילעבש ,רבדה היה יעבט

 ןיעכ .ינהנה וקב ודדמי הקירמא ירפוס ןיבש
 חסונה שמיש תאזכש תודרמתהל ינוציק יוטיב

 שה :םיריעצה םירפסמהו םירדושמה תצובק לש
 "תוינבומ"ה לע דרמ ,םינומהה ןושלמ תוטמת
 ,הבגשנ ןושלב הריצי — תוינוציקל דע הביתכב
 תאז ,דתיה ...םהיגשומו םינומהה בלמ הקוחר
 הללש ,תואמגוד ינימ לכל הדגנתהש הריצי

 היצנדנטו יפוא תלעב תאז לכבו — תויצנדנט
 אבחתהל ,בוחרבש שערה לכמ חורבל :הלשמ
 .תדדוב רופיצכ רישלו הרוגסו הטקש הניפב
 תרובח :הלשמ תוחלצה הל םג — וז המגמ

 תומב ,תוזע תוריצי ,םעטו לקשמ ילעב םירפוס
 הקידצהש המילש תורפסו תורשעל תויתורפס

 תיאשידייה הקירמא תא זירכהל הפיאשה תא
 ...דחוימו דחא זכרמכ

 — םלוא
 חסונה לע הטעמ הדימב קד ורבג ולא לכ

 טאל הליחתה םינותעה ןושל ,םנמא .תונותעבש
 .הנתשנ אל יללכה חסונה לבא ,רפתשהל טאל

 פסה שערה ותואמ טעמב קר ועפשוה םינומהה
 אל םיריעצה תוצובק לש הרישה תפש תא .יתור
 קתב הראשנ "םינאמוד"ה תרוסמ »יוארכ וניבה

 אולמב — הפיה תורפסה וליאו ,הזה םויה דע הפ
 .םידיחי תלחנ אלא הניא — הלמה לש הנבומ
 םישרש הכיח ולא תוצובק לש יתורפסה חסונה

 המכב ומק ותמגודכ .זכרמב ,קרוי-וינב קר אל
 פסל םיפינס ינימ לכ הקירמא יבחרבש תורייע

 םלוא !רואל םיאיצומו םירפוס לש ,תוברתלו תור
 ילואו — הניעב הדמע וליאכ תישארב-תעפשה

 תרבועה ,הידגאדטה רוקמ תא הב שפחל שי
 ,העשה התואמ דחוימב ,שידיי תורפס לע תעכ

 ירמא התשענ שידיי תוברתל םיזכרמה דחאמש
 .ןושארהו שארה ,ידיחיה זכרמה ותואל — הק

 דלגירטש יכדרמ
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 (*ת-ובומת

 י 11 י TT - (תיחרזמ הדגא)

 ןיע-טוזוש םגו דץתורי>

 ,דמחא אגה ןאחס
 ןידע י!צ אלו

 !טךטךופ ןי!?זה ןכ-לע

 תשלשה ויריצל

 :(רידא לוקב) הוצ
 v •/ • \ 1- ,תשע ילכ ,ינודיצ

 !ריבא סוס לע ,ברקב

 ועיךה תורצוצחה

 ;לודגק ןאחה טפשמל

 ואיבה ויריצ יצש

 .לוחנמס ירפ תא וינפ$י

 TS ▼ T S הררוע הנושאר הנומת

 :ןורח דמווא ןאס?

 הךיצ ןמאה די יב

 יו ןוכ/ אל ךרדב

 ,ןיז ילכ תויזחוא ויךי יתש

 :ןטבמ םעוז ,ויניע יתש

 ,ץע-סותשו יכצא םדג"

 "יןבןפ אוה ר;צס ןכא

 זתי?ש יתומךו תזעה ךיא

 !םלשת םלש תאצ לע

 "!תימך יפ ,עבצבךכלכל ,שרצת

 .םעור ןאח דמחא ךכ

 ת?ל קיחרה ינעה ריצה
 • ן - ן T : «T .תיעבהל ותנומת יי?

 ,תואלמב יתין"ג תומןמ",
 !תיפוצרפ-וד תעלות

 ,ןינמ 1ז ךתפצחו
 T : - r • V -י ו רזכאה ימומ תא גצס

 ןלע-פותש םגו םדג

 'ז רצו ביוא ןיןןל

 תע!*רסח רלצ 1תואן

 * י» *י TT .תע םרט !תומ תא אצמ

 דערב ויריצ ןורזלא

 שיגה רמחא)'
 ,טךטןופס

 י - - it:- ,תעפומ ותומד הנומתבו

 .טיבמ ןאחה ידצ'?? ךא

 תעדל ןיאו רורב אלן

 .תי;מ; ןלע) V יא

 רדסב .דןה ולאמש דל ךא

 ,ןגמ ז£ב הזחואו

 רדהב טיבת ולאמש ןיע)

 וחיקס דע!ס ןיע?

 ,אוה לכונ תצק םא ריצ ידשא

 י TT T • T T ,םדא לכמ לקנ דובכ

 לש תותוא
 אוה לבק תונןטצה

 .(םעב םירבסמ ךכ) הבךק

 ינבךקב םי?מאד ת1פוכס
 וליצה הזכ ן1נגם

 ,יני!ס ר^צ ספ-ןא מ1קמ3
 ...ליפ1רפ ק! םיךןצמ םס

 ם"חי תילגגאמ

 תשרפתמה ,םיזורחב תיחרזמ הדגא (1957 ילוי ,Encounter יפל) םינתונ ונא הזב (*
 לש ורבחמ םנ אוה ,בוקלכימ יינרס ,רבחמה .יטסילאיצוסה םזילאירה יכרד לע הפירח תרוקיבכ
 .תברעמה — .תוצעוטה-תירבב ימואלה זונמיהה
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 זורמאיתב

 'המ>בה"ב 'עשפמ ןעפחה חצר"

 — יומיב ;ןאיוראפ פאיליו תאמ םיקלח ינשב הזחמ

 — הקיפומ ;דנלרוא בקעי — תירבע ;יירפ רטיפ

 — מירייצה ;קפוא לאירוא — ןומזפ ;יניתרג יראג

 .יידפ רטיפ ,אנהב לאירוא

 םעפמ .יאזחמו רפוס קר וניא ןאיוראס םאיליו
 אשונה ,םעפל םעפמו םירמאמ בתוכ אוה םעפל

 הז רפוס .ומצע ןאיוראס םאיליו אוה וירמאמל
 ןואג ונה יכ ,תונוש תויונמדזהב ומצע לע בתכ

 םלועב בוטה ןטירסתהו יאזחמה ונה יכ ,יתורפס
 .ונתפוקת יאמבב לודגה ונה יכו

 ואב אל ןאיוראס לש ותחלצהו ומוסריפ ךא
 ילבופה ותריציבש תונצחשהו תוריהיה ללגב ול

 םיארוקה להק לע בבחתה ןאיוראס .תיטסיצ
 צמה וירופיס תוכזב הל הצוחמו תירבה תוצראב
 תעגונ םדא-תבהאב ,המימת תוגניחב םינייט

 יצה ינוניג תא תלטבמה ,הנכ תונשגרבו בלל
 ,םיטוש םיבשעכ ,םשו הפ םיבברתשמה תוינ
 יציב רתויב טלובה ןמיסהש ןכתי .ותריצי ךותל
 םג .םיילילש םיסופיט לש םרדעיה אוה ותר

 ולצא ןיא ;ישונא ןהב ונחינ ולש "םילבנ"ה
 ארוקה ,ןכ לע רתי ."רוחשמ תורוחש" תויומד

 הדהאו וירוביג לכ תא בהוא ןאיוראסש ,םשרתמ
 יסמ דחא והז ירהו .ארוקה לא םג תרבעומ וז

 .תמא-תריצי לש הינמ
 "עשפמ םיפחה חצר" :דימ רמאנש בטומו

 ןוויכמ ,קהבומ יטאמארדו יתורפס ןולשכ ונה
 ירקיעה דוסיהמ ןאיוראס םלעתה הז הזחמבש

 לע הביתכו טושפה םדאה תבהא — ותריציבש
 .טושפה םדאה

 םמוקתה ןאיוראס יכ ,ןימאהל םינכומ ונא
 יטסיתדאקמה ףוריטה דגנ תרעוסה ושפנ לכב

 תנשב ואישל עיגהו תירבה תוצראב ללותשהש
 תא האר ןאיוראס יכ ,ןימאהל םינכומ ונא .1952

 .וז העפותבש תידרוסבאה תוליוואה תאו הנכסה

 היופצה הנכסה תא האד אוה יכ ,חינהל שי

 יכ ,ומע-ינב ינזאב עירתהל הצרו היטארקומדל

 .יראטילאטוט רטשמ תנכס םהל היופצ

 תושגר-תרעס יכ ,רמאש ימ היה רבכ ךא

 .הבוט המארד םידילומ םניא שפנה-תוממוקתהו

 המארד ונניאש דבלב וז אל "עשפמ םיפחה חצר"

 ליאוה .ונניא הבוט הקיטסיצילבופ ףא — הבוט

 םילמס םהש "םיסופיט" לע םעפה בתכ ןאיוראסו
 ,םהבש תועפותלו םימייוסמ םירטשמל לוכיבכ

 סבש םיטפשמב םיעיפומה םימשאנהו םימישאמה
 שמ "םילמסמ" םה .תוהז אלל םישנא םנה הזח

 !יראטילאטוט רטשמו תופשכמ-דיצ ,רוהיט-יטפ
 .םדו דשב םה ןיא ךא

 ,םיטפשמ תורשע והזחמב הלעמ ןאיוראס
 ותנווכ .ונתוא עזעזמ וניא םהמ דחא ףא לבא

 דרוסבאה תא חיכוהל הצור אות :הרורב
 ."ק&סה"ו תוריהמ םרקיעש ,תונוטיסב-םיטפשמבש

 שמ יכ ,והשימ תא ענכשל ךרוצ היה םולכ ךא
 ירה ןקדצה תא םימדקמ םניא םיינומה םיטפ

 ,םשאנו םשאנ לכ יכ ,ענכשל דציכ איה היעבה
 ונניא ןכ-לע .ןיד-תוויע לש ןברק ונה ,טרפ לכ

 אל ףא ,םיעמוש ונאש תויריה-יחטממ םיענכתשמ
 תרדיס םוקמב וליא .גרוהל-מיאצומה תורשעמ

 ןאיוראס קפתסה ,המבה לע ולעוהש םיטפשמה
 וטפשמ ,ןורחאה טפשמה ,לשמל — דחא טפשמב

 טפשמ יאזחמה חתיפ וליא !ששה-ןב דליה לש
 יכ ,הנוש ירמגל הרוצב ןבומכו ,הז ידרוסבא

 ,ול החמומ אוהש םוחתב ראשנ ןאיוראס היה זא
 זא ךא ,בוט רתוי הברה הזחמ רבחמ היה זא יכ

 .ןיטולחל רחא הזחמ הז היה
 רבחמה תובקעב ךלה יירפ רטיפ יאמבה

 ףיסוה יאמבה .םילמס-תגצה ונל תוארהל שקיבו
 הזחמה תרהבהל ופיסוה אלש הרואתו לוק ינממס

 שודיח ןיא בוש .תיתונמאח היווחה תקמעהל וא
 םישמשמ םיתמו םייח ,תואיצמו ןוימדש הגצהב

 ירשה תדימ לע עגרכ בכעתנ אל .היבוברעב הב
 חמב יכ ,הדונ תאז םע בוזכ הגצה-חרואבש תוד
 טקפא גשומ תומיוסמ תוגצהבו םימיוסמ תוז

 ןוימד לש יטסינויסרפסכאה בולישהמ םיוסמ
 תינתומ טקפאה לש ותחלצה תדימ ךא .תואיצמו

 תויומדל יתואיצמו ישונא ןויבצ ןתינ הב הדימב
 ןהבש תוגצה שי .תויטסילאירוסה תויצאוטיסלו

 ,עזעזי תתמה ךא .תוומה תא המיבה לע םילעמ
 םיצורה םיאזחמ שי ,ןכ) הדהא וא הדילס ררועי
 ישונא היהיש לככ — (תוומה יפלכ הדהא ררועל
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 אראפ ךא ,סכודאראפ והז ,ןכא .רתוי יח ,רתוי
 .רתויב ישונא םנוד

 ותסה הזחמה-תריווא תא לפריע יירפ רטיפ
 ,ןוגכ) םייתוזח םיטקפא תועצמאב המצעלשכ המ

 שמ תא ןיבהל ןיאש ,החיתפב םילייחה תויומד

 תעמשה ,ןוגכ) םיילוק םיטקפא תועצמאבו (םתועמ

 תא טולקל היהי רשפאש ילב ,לוקמר ךרד ןומזפ
 םלוא .(ותועמשמ ןבותש ילב ,ןכ-לעו ויתולימ
 לכש ,ךכב אוה יומיבה לש ירקיעה ונורסח

 ועבתנ (ןלהל וניוציש שולשל טרפ) תויומדה
 .תויומד ובצעיש ילב טסקטה תא אורקל השעמל

 ןוטלשה יגיצנל :תוצובק יתשל וקלחתה םה
 ילמס ןפואב וגציי הלא ןכ הלא ךא .םימשאנלו

 וקחשי וא ויחיש ילב ,תושיג וא תודמע לוכיבכ
 ותומדב ןתינ וז השיגל ינוציק בוציע .םדא-ינב

 היהש ,(בורשא !רשימ) ןוטלש,ד-שיא ןיצקה לש

 ,רופא עבצב ורפוא וינפ ףאו םירופא םידמ שובל

 אל ףא ,הריעסמ הנניא הבוב ךא .הבובכ שממ

 ,ונשח וליא .הבוב דגנ םיממוקתמ ןיא ןכ .הזיגרמ

 והשלכ ינטש חוכ יוצמ הבובה ירוחאמ יכ ,תוחפל

 ,היה ונשחש המ לכ .אל ךא !םיטוחב ךשומה

 יאמב םידמוע היתורבחו וז הבוב ירוחאמש

 ."תילמס" הרטמ לא םהיצח םינווכמה הזחמו

 ולפנ הזחמבש תוישונאה תויומדה שולש

 הדעו) דיבר הנשוש ,ןמכוב םוחנ לש םקלחב

 םיאלממה ,ראוד הנשושו (תוליפכ ןהש — לט
 ותשאו המודמה-ותב ,חזרמה-תיב לעב ידיקפת

 תשרב םיכבתסמ הלא השולש םג .המודמה
 ,םדא-ינבכ קחשל םהל ןתינ בודל ךא ,םילמסה

 רחאמ ,רקיעב ךירעהל שי םגשיה תא .םדו-רשב
 ,םנמא .הלוכ הגצהב בלתשהל אלש םיחילצמ םהש

 תאז ףא לע ךא ,"תוגה" יקוספ םיעימשמ םה םג
 םינקחש םהש חיכוהל תורשפאה םג םהל תנתינ
 .םיבוט

 יכ ,טשפומ ןויד יכרצל ,חינהל םינכומ ונא
 וא םייתורפס תודוסי םייוצמ הז הזחמב םג

 םע ךא .הגצהל אוה יואר םתוכזבש ,םייטמארד
 הלוספ וללגבש ,דחא טרפ• הזחמב שי תאז

 םהב םיעטקל םיסחייתמ ונא .הרקיעמ הגצהה
 ,הזחמב שש ןב אוהש דלי המיבה לע עיפומ

 ,ןכא .םינש המכב לודג אוהש ןכתי תואיצמבו
 ונניא אוה ...תעזעזמו תישונא איה ותעפוה
 עבונ וניא עוזעזה ךא .דלי טושפ אוה — ןקחש

 רדעיהמ אלא ,"רוהיט יטפשמ"ל ונתודגנתהמ
 עבות ודיתע-םולש תאש ,דליל דובכ סחי לכ

 דלי תעפוה יכ .ונעזעדזה ,ןכא •הזחמה לוכיבכ
 לעב ןויקומ תעפוהכ הומכ ,הז "תוידידדזחמ"ב

 תונמאל רשק לכ ןהל ןיא וז ףא וז .סקריקב םומ
 .רוביצה דוניחל אל האו

 ימהרבא קחצי

 ת > r ג " ל היכ

 תרבוחה תאצל הנש שמחו םירשע ואלמ
 ,וז הכורא הפוקת ךשמב ."תיזג" לש הנושארה

 ,דמעמ "תיזג" קיזחה ,הייונישו היתודונת לע
 רשבמה ,הנטקה ונצראב דיחי תע-בתככ ססבתנ
 תונמאה לש התוחתפתהו המויק תא רוביצל

 הדתי ,לוסיפהו דויצה תונמא ,ונלש תיטסאלפה
 סאלפה תונמאה לש התוחתפתהו המויק תא :וזמ
 ,הלכשהה תפוקת זאמ ,תובר םינש .םלועב תיט

 פסה לש קותינ ונלצא םייק ,הינפל דוע אמשו
 מאה ןמ ,ללמב יפויה תורוצ תא תמלגמה ,תור
 רמיחבו ןבאב ,דב לע היתורוצ תא תמלגמה ,תונ

 הנבה תודהיב התיה אל תורוד ךשמב .שישבו
 ונירפוס םגו ,לוסיפהו רויצה תונמאל הבודמ

 רשקה ירהו .הבורמ הדימב הל םירז השדחה תעב
 הדימבו ,ימינפ רשק אוה תונמאל תורפסה ןיב

 לש התוחתפתהב תינתומ וז לש התוחתפתה הבר
 ויה םלועה תורפסב םיבושחה םימרזה לכ .וז

 ןיאו ,תונמאה לש התוחתפתהב םיזוחאו םיבונע
 .הנורחאב ליבקמ יוניש ילב הנושארב יוניש

 םיינרוצה םיגשיהה ןמ דומלל המ תורפסל הל שי

 דומלל המ שי תונמאל םג אמשו ,תונמאה לש
 "תיזג" אב אל םאו .תורפסב תוחורה יונישמ

 !הבורמ ותכרב — הז רשק םייקל ידכ אלא
 אל ונצראב תונמאל הז ידיחי תע-בתכ

 תוכזב אלא וז הכורא הפוקת ךשמב םייקתנ
 ודסיימ אוהו ,דיחי לש ותונשקעו ותוריסמ
 (ריפלט לאירבג — ורמשמו ומייקמ ,וכרועו

 הרזע אלב שממ ויפתכ לע ותוא אשונה אוה
 אשי :רמאת אמשו .רוביצה םעטמ תישממ
 וב הצור אוהש תע בתכ לש ולועב רוביצה
 ימתה םימכוחמה ,יוה — ?ותעפוהב ןיינועמו

 תפעוסמ תוברת םייקל רשפא יכו !וללה םימ
 תוחורה-יבשמ יפל ,דבלב רוביצה תויטנ יפל

 תכסמ םויק םשל יכ ,ונדמל םרט םאה זובש
 ,םינינק םתוא םג םייקל שי ,תוברת לש המילש

 .םהילא הקזח תירוביצ הקיז ןיא התע-תעלש
 ףוס ררועיש אוה אוה םינינק םתוא לש םמויק

 .םהב ךרוצה תאו ןינעה תא ףוס
 תוכרעהו תועידי תצפהב קפתסה אל "תיזג"

 םייוגה לצאו ונלצא תיטסאלפה תונמאה לע
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 בטיממ תוחבושמה תויצקודורפירה חבשל וניוציו)
 ארוקל אלש ,םלועה ירייצו ונידייצ לש תונומתה

 הסינכ-חתפ ושמיש דחא רפוסל אל םגו דחא
 תא חתפ םג אלא ,(םלועב תונמאה תוברתל
 רישב ,תורפסב םיבורמ םיליחתמ ינפל וירעש

 ומשב םויה םיראפמה םהמ ,תרוקיבבו רופיסבו
 ףסונו .ונלש םייתורפסה תעה-יבתכ תא םהית

 כא שמשמ "תיזג" ירה ,שדחל ןזוא ותיירב לע
 .תולוכסאהו םימרזה לכמ םירבע םירפוסל הינס

 ,הז תע-בתכ לש וימגפ יניעמ ומלענ אל
 לילכ וניא "תיזג" ,יאדו .םנקתל ןתינש םימגפ

 אלש ,וכרועל ונל שי תובר תונעטו ,תוטילשה
 .תחאל תחא םתונמל ןמזה ןאכ אלו םוקמה ןאכ

 יקת תא ,היווהה תא ךירעהל אנ עדנ םלוא
 םוחתכ ונלש לודגה ןיאה ךותל הזה שיה תע

 םינומא אופיא רומשנ .תונמאה יכרע תצפה
 .הנוקיתל תדמתמ הפיאש דות ,היווהל

 .ק .ש

 חוכיוה תמב

 תרוקיבל תרוקיב

 םולש רמ רמוג תמדוקה "םינזאמ" תרבוחב
 ."ריעצה ילארשיה רופיסה לע" ללהה תא רמרק
 םירפוסה ודוה ןורחאה םירפוסה סוניכב ירהו

 ןורדמ תפוקתב םידמוע ונאש ,םמצע םיריעצה
 םיקיתוה םגש ,ףיסוה םהמ דחא םנמא .תורפסב
 תא שיחכה אל םוקמ לכמ ,דרומב התע םיאצמנ
 איה הדבוע .הריעצה תורפסה לש הדוריה המדה
 רגרב וביהלהש םשכ רודה תא הביהלמ הניאש

 רבד דוע לפנ םייתניבו .םתעשב יקסבוחינרשטו
 ולה תא רבש הלש השמ :הריעצה רפס תירקב

 התואל םירקיעה רקיע ויה הלא תוחול ירהו ,תוח
 יבהו ורצבתהו ודדוגתה םביבסמ ,הריעצ תורפס

 ורבשנשמ .םהל דגס אלש ימ לכ לע הובגמ וט
 התרישש תורפסה תא קודבל אופיא שי תוחולה
 םש ."הינשה תדלומ"ב ,םש םיגהונ ךכ .םתוא

 .םירפסו םידפוס םיזנוג ,תוידפולקיצנא םימירחמ
 םנמאש ,השדח הכרעה ונלצא םג אובל הכירצ
 .איה הנשי ידידל

 התיהשכ ,לומתאדכ בתוכ רמרק םולש לבא
 איש אוה "םדו רשב ךלמ"ש ,הילשא םיברל

 לכה היה — רמרק רפסמ — ללכב .הריציב
 .ןורחאה רושעב ריעצה ירבעה רופיסב הרושב

 בותכ ךכ — ידהש ,םיברעה ןובלע עבת רהזי
 םהיתודש תודשה" — ורמאמב ןבל יבג לע רוחש

 העורת" לכמ םייקנ וירופיסו ,"םהיתב םיתבהו
 תאז) "תיטוירטאפ היגולואידיא לכ ,תיטסיניבוש

 — םוי-שי" :ראפתמה קילאיבכ אלש תרמוא

 ןוטק לעפ-המ תוארל / וממותשי ואצי םי-דע םימו
 רימש השמ !(יקסבוחינרשטכ אלו ,"דג םע םייוג
 ,הבשומה לש בוקרה םזילאטיפאקה תא הארה

 לש םיינגרוב ריעזה הייח" תא — דגמ ןורהאו
 לכ עודיכ) "הבש םילאידיאה רדעהו ביבא-לת

 .(םיקידצ םיצוביקה ינב לכו םיעשר ביבא-לת ינב

 ןהב שי וליפאש ,תושודנ תורמימב האלה ןכו
 כעו .שודשידה תמחמ הארנ וניא תמא בוטרוק

 רופיסה היה רסה דוע» :הגסיפה האב ויש
 אב — יתוברתה-ירוטסיהה דממה תא ריעצה
 שחה תפוקתמ לודגה ןאמורה ,'םדו רשב ךלמ,

 ."רסחה תא םילשהו רימש השמ לש םיאנומ
 םיהלא לכיו והמ" :הדגאה רפסב בותככ שממ
 ,הפוח ול השעש ךלמל לשמ — יעיבשה םויב

 סנכתש הלכ ?הרסה התיה המו ,הרייכו הרייצ
 ."תבש ן דסח םלועה היה המ ךכ ,הכותל

 רמרקש ,"שרה תשבכ" תא ףיסוהל ךירצ
 טאפלו "םזיניבוש"ל הלילח רכז ןיא םש םג .חכש

 רימש — הנידמ יל ימ ,הנידמ יל המ .תויטויר
 םצעבש ,ךכ לע "שרה תשבכ" ףוסב ףסלפתמ

 לש אוהה רבעהו הזה רבעה ןיב לדבה ןיא
 םשו ידאו ןאכ ,םיצע םשו םיצע ןאכ :לובגה

 תא חולשל רבחמל ן'עיא אל תאז לכבו) ידאו
 .(ידאול רבעמ לא הנטקה ותב

 תשבכ" תא הרקמב םינכה אל רמדק ,רומאכ
 ךלמ" לש אישה ירחא .הרקמב אל ילואו ,"שרה
 ילשה תילכתל דסח היה אוה קרש ,"םדו רשב
 .ףיסוהל המ ןיא ,הריעצה תורפסה לש תוט

 ילארשיה רופיסהש ,תרמוא תאז לכ ןיא
 תא תוארל העשה העיגה לבא ,בייח ולוכ ריעצה

 ןורשכ ילעב תושעל אלש ,הנוכנה היצרופורפה
 תמ ,לשבכ רסובו םירמגומכ םיליחתמ ,םינואגכ
 אלש !טיקירצל הבושת ילעבו םילודגל םיברבד
 תצק לע רומשל ,םייח ונא ןכיהו יתמ חוכשל
 םושלשמ תופודש תורמימב שמתשהל אלש ,רומוה

 לכש ,רוכזלו — הלוספ םיתעל ,תרחא תוברתמו
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 רופיסה" תא התבידו הלדיגש הלוכסא התוא
 הלגד דועו לגרה תא הטשפ "ריעצה ילארשיה

 חה ,םושנל הילעב ונתנ אל םינש המכ .היוטנ
 וטקנ ,העוטה הכרדב ךלוה וניאש המ לכ ומיר
 ידיל דע םיקיתוה תקתשה לש יטוטנטוה רסומ

 ןעטש המ שממ םייקתנ םינש ןתואב .ןולדח
 ."דבכנב הלקינהו ןקזב רענה ובהרי" :והיעשי

 לע הנש ינפל קר דימש בתכש המ קיפסמ
 ונחנא "?עדוי אוה םולכ הירוטסיהו" :רנזולק
 םויהו לומת תוושהל םיעדוי ,הירוטסיה םיעדוי

 .םויהכ הכלה דימת אלו
 טאפ אל תויהל רצויל תושד הנתינ וליפאו

 שילשמ הלעמל לע הוואג לגרב עוספלו יטויר
 יצי לבסב קלח םהל שיש ,לארשי יסולכוא לש

 די רחאלכ תאז תושעל רקבמל ול רוסא ,ונתד
 ונשח תוכרעה תונקספבו וכוליה ךרדב קורזלו

 תירבעה תורפסה ןזאמ .תקולחמב דואמ תוי
 זאמה תופכ .ןייועמ וניא ןיידע הנידמה תפוקתב

 יהל ךירצ "םינזאמ" ןוחריה .תודרויו תולוע םינ

 תוידדצ דחמ ןכש לכ ,ללכב תוידדצדחמ רהז
 .בוחרב תכלהמה

 אורק ךורכ
 תכרעמה תרעה

 .''תוידדצדחמ רהזיהל ךירצ" וננוחרי ,ןכא
 התעו ,רזנרק רמ לש ורמאמ תא ונמסריפ ןכל
 רמ לש תופירחה ויתורעהל םג םוקמ םינתונ ונא

 וכי ונא ןיא ךא .תולבגהו תוטמשה אלל ,אורק
 תא הארמה הנומת יכ ,ותעדל ףרטצהל םיל

 אל איה ''ביבא-לת לש םיינגרוב ריעזה הייח"
 לע הוואג לגרב" העיספ אלא רתוי אלו תוחפ

 קר ונא .''לארשי יסולכוא לש שילשמ הלעמל
 ובירי תסיפתב :הלופכה ותייאר לע םיאלפתמ

 המה תוידרצדח" וליפאו ,''תוידדצדח" האור אוה
 תיארנ ולש המוד הסיפת וליאו ,''בוחרב תכל

 אורק רמ .הירחא רהרהל ןיאש המויסקאכ ויניעב
 ספבו וכוליה ךרדב קורזל" אל רקבמה ןמ שרוד
 לבחו .,''תקולחמב דאמ תויונשה תוכרעה תונק
 .וז הבוט הצע םייקמ וניא ומצע אוהש דאמ

 תובוגתו תולעת

 ?דציכ "תילנויצומא" תוחיתמ

 ךידעמ הנשה-שאר ברעמ "ץראה,, ןוילגב
 יכדרמ לש ןורחאה ורפס תא לזרב ללה
 :ראשה ץב רמואו ,ביבט

 וב שיש ,(ביבט לש ורפסב) ינשה םוהתה"
 בע הדובעל קבאמה רואיתב אוה ,ימינפ חתמ
 םידוהיל םידוהי ןיבש טקילפנוקבש עוזעזה .תיד

 עירפמ ןאכ .בר חוכב םילמה תפשל םגרותמ
 ןיבו םויה לש ארוקה ןיב דירפמה ןמזה קחרמ

 תלחנ איהש ,תירבע הדובעל המחלמה .היעבה
 תודלותב הלודג תובישח הל שי ,הירוטסיהה

 םויכ הסננ םא ונמצעל שחכתנ םלוא ,בושיה
 תרגסמב תילאנויצומא תוחיתמ התרזעב רוציל

 םירבדה ןיא בוטה וננוצר לכ םע .ןאמור לש
 ואכ הקוחר תיארנ השרפהו ,תושגרתה םיררועמ

 תהל םיזרדזמ לכהש ,דקי ץפח לש האטורג הת
 ,בושחה דיקפתל ושחכתי אל יכ םא ,הנמיה קחר

 ."רבעב האלימש
 ,םיילאוטקא םירבד קד היפלש — וז העד

 ,םושלש וא לומתא אלו שממ םויה ושחרתנש
 תרגסמב תילאנויצומא תוחיתמ רוציל" םייושע

 ונלביק וליא .דואמ הרזומ תיארנ — "ןאמור לש
 "םושלש לומת" ןאמורה ,לשמל ,לספנ היה התוא

 לכהו תירבעה תורפסה בטימ םג ותאו ןונגע לש
 לש ובל-תניגמל — הינפ תא התנפיהש ,תיל

 רבעה ימי לש "תורקיה תואטורגה" לא — .ב .ה
 .בורקה

 לש "תילאנויצומא תוחיתמ" לע םירובידה
 תואטורגה"מ אלו ,םהמש ,םירוביד םה ןאמור

 וא ,"קחרתהל םיזרדזמ" ,"םירקי םיצפח לש
 קבמ ,קחרתהלו זרדזהל ,םינפ לכ לע ,םיכירצ

 ,וב שחרתמ ןאמור לש ותלילעש ,ןמזה אל .םיד
 יסה ונורשכ אלא ,ןאמורה לש וביט תא עבוק
 ורהש ,ןכתי .ןאמורה בתוכ לש ירואיתהו ירופ
 !בוט ונניאש ,ןכתיו ,בוט אוה ביבט לש ןאמ

 ילעב םא ,הז ןאמורמ "ונתושגרתה" תא םלוא
 הפוקתה לש הירוטסיהה אל עבקת ,ונחנא םעט

 וסה םא .רפוסה לש ודופיס-ךדד אלא ,תראותמה
 פמ" וניא "ןמזה קחרמ" וליפא — ךרע לעב רפ

 רפוסה םא !ורופיסבש יתונמאה חתמל "עיר
 קא םיאשונ לא לפטנ והירה — ךרע לעב וניא

 וטקאל תודות ,חילצמ םג ילואו דבלב םיילאוט
 היהי ךא ,"ילאנויצומא חתמ" רוציל ,וז תוילא

 ןיחבמ וניאש ,רקבמ .ךדע-תוחפו לוז חתמ הז
 ,רפוסה לש ונורשכב רושק ,יתונמא חתמ ןיב

 דבלב תוילאוטקאב רושק ,ילאנויצומא חתמ ןיבל
 וחתה שוטשיטל עייסמו וירבדב קיידמ וניא —

 .תורפסל ה'זאטרופר ןיב םימ
 !ליז
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 ף "רבד" ןותנשל עריא המ

 שח .ונלש רפס תירקב םינותנשל לזמ ןיא
 .םמצע תא תאשל םתלכיב ויאב ,םימלענו םיצצ
 חול לש ותעפוה הקספנ תודחא םינש ינפל

 הריציה בטיממ וניארוקל קינעמ היהש /'ץראה"
 ,"רבד" ןותנש לע םג סוכה הרבע התע .תירבעה

 רישב עפושמה ולובי לע ונכריב דקתשא דועש
 םיפסומב .הקיטסיצילבופבו תרוקיבב ,רופיסבו
 ינש .ערתשהלמ עצמה רצ םינוחריב ןכו תורפסל

 םהב ,םירפוסה יבוטל הינסכא ושמיש םינותנשה
 ובתכי תונכסימב אלש ,הבחרה העיריה ילעב

 ,ולא תוינסכא ורגסנ הנהו •םהיזורחו םהיתורוש
 .ןמוקמב תורחא וחתפנש ילב

 םגו "ץראה" יקומינ תא שחנל ןתינ דוע
 ,םייקסע תודוסי לע יונבה ,יטרפ לעפמ .םניבהל

 רתלאל ירפ האשונ הניאש היישע :וגהנמכ גהונ
 ,תורפסה יכרצ אלו ,וז תויאדכ .ךתחנ הניד —

 הנתנו" :תוינוציקה תורומתל תמרוגה איה

 "הלובי האלכ ץראהו" !ןאכמ "הלובי ץראה

 ,תורדתסהה ןותע ,"רבד" םג םאה ךא .ןאכמ
 םולכ ן םיקפקופמ "תויליבטנר" ילוקישל ספתנ

 ילעפמ יכ ,הנויסנמ םידבועה תורדתסה הדמל אל
 העשב וליפא םילוליה ירפ םישוע תורפסו תוברת

 ? ירזנח דספה םיאשונ סחש
 .מ .י .ב

 הללכה

 ,"ץראה") "יתורפסה לוביה םוכיסל" ורמאמב
 יעצה הזורפה תא ןוסלנצק ןועדג ךירעמ (ה"רע

 תאז תורפס לש הנקנק ,ותעדל ."תירבצ"ה ,הד

 ןומהב םירציימש םירז םינקנק תינבתב יושע
 ושיק" םהל ופסונש ,הקירמא לש תשורח יתבב
 תירבב םיצופנ םינקנק לש םיטנטאפ יפל םיט

 לש םירידנ םיטנטאפ יפל םג םימעפלו תוצעומה

 .הינטירבב םיינוהמת םינקנק ינתשרה
 ךישממ והירהו םינקנקב רקבמה ליחתה

 יוצמה "המ"ה תא ריבסהל ואובב םג הז לשמב

 רייתשנ דז ןיי ידירשמ תצק .הלא םינקנקב

 אקוודו ,םינקנק םתוא לש םהיתונפדבו םתיעקרקב
 וכפשו םירבצה םירפוסה ואב .רזה ןייבש תלוספה

 ןייב רזה ןייה תלוספ הגזמתנו םהלש םניימ

 *ל וז תורפס יכ ,רקבמה ריעמ ןאכ .ימוקמה

 דווהש ,םינטק םיגוח לש םתורפס" אלא ,התיה

 ןוויכמ ."םיישיא תונורכזב םלצא רושק הז

 גסותה" הווהה ןמ ונפ — הז םנורסחב וריכהש

 '.וידמש לע רבכ טקשש ,רבעה לא ...םירמשה לע

 'יאוה ,הווסמ אלא השעמל התיה אל תאז תינפת םלוא

 שעה האמה לש הווסמ ושיבלה הירוטסיהה תאו

 דמכ רבדל וליחתה קוחדה ונרבע ירוביגו ,םיד
 תואווסהה לכ — רוציקה .רעונ תועונתב םיכיר

 היתורוצו הינכת לע" םירבצה-תורפסו וליעוה אל
 ".תדמוע המוקמב ,דחאכ

 .ק .ג איצומ ינלטקה וניד רזג תאש ,המוד
 אוהו ,דחא רבצ דפוס לש וירפסמ םיינש יפל

 יסב םחוכ וארה אל ןיידע ,ראשה .רימש השמ
 םינוכנש םעו .קוחרה דבעה ןמ ירוטסיה רופ
 לש התדיממ וז ץא ירה ,רקבמה ינויצמ המכ

 .דחא הנק לע םלש ןינב םיקהל םוכיס-תרוקיב
 הנשב "םידבצ"ה תרופיסמ ןודל ןתינש המכ דע

 דא .רבעה לא תינפת לע רבדל ןיא ,הנורחאה
 !ונימי לש תואיצמב קסוע ביבט .מ — הבר

 — בורקב ורפס תעפוה לע ומשבתנש רהזי .ם

 ונקנקש וילע רמול ןיאו ,רורחישה תמחלמ ואשונ
 .וילא ועיגה קוחרמ קר ,ובש ןייה ידירש םגו

 תפומ ירפס ,דעש יפל וארנ אל םא .םידחא ןבו
 .ג קדוצ הזבו — ירה םירבצה תריציב םיטלוב

 הקוחד תילאטוט הליטקל דעו ןאכמ — ןוסלנצק
 .דדדה

 .א .א

 ,'הווצמ המואה רש"

 שמשל הפיסומ הינמרג םע ונירשק תלאש

 טאמירפהש ,הזע הלילש .הנידמב תקולחמ-עלס
 .א ןתנ י"ע העבוה ,התקמנהב טלוש ידסומה

 .(ז"ישת לולא ז"י ,"רבד") "יעיבשה רוטה"ב

 לש-דיש ותואמ דחא תיב איבנ וננינע דדוצל

 תובר .אל ,הה ?הכ דע םיגייס ורמשנה" :םוי

 .ללכ לש תויטס ,טרפ לש תויטס / .ןגועה קתינ

 ,יכ / ,םוסיה אלל רמאנ םא ומיכסי יאדו םיבר

 העיפוה רשא ,םירבעה םירומה תחלשמ ,לשמל

 העפות איה / ,םיגוגדפ לש סוניכ ךותב ןילרבב

 הז ךפונ לע וסיכ אלו ,תוצלפ ךפונ הב שיש

 ."סוניכה לש 'ויתואושת, לכ

 ,"תוצלפ ךפונ" ותוא ופיסוהש הלאמ דחא

 ו"כ ,"רבד") םיפיקעב ךכ לע ביגה ,ןיול םולש

 :(לולא
 ונה האושה תא ונילע דקפש ,המואה רש"

 לש ומע תא ללקל הצורה ,ונבל לע הווצמ ,האר

 תתל ,גילבהל — םימיה ץק דע ומירחהלו רלטיה

 עשופ ןיב וכותב ףא ןיחבהלו ררבל ,ומע תתלו

 ימ ןיבל חצרל ףתוש ץב ,עשפל דע ןיבל

 ."דחפ ךותמ ומע םילשהש

 ואשוע ןקסע לכש ,המואה רשל יבל יבל

 והירה ונינעל רבדה חונ םאו ומצעל עייסמד אנת

 ךא .יאדמשא-השעמ תא ול סחייל וליפא ןכומ
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 בבודמ אוה דציכ :השיחלב ןיול ונל הלגי ילוא
 לאש םימוהו םידוא הזיאב ?המואה רש תא

 ?ןורחאה ויוויצ תא לביקו
 הרומ .נ

 "עובשה רגד" לע

 רבד" ינפ שודיח לע ונרשבתנ ןמזמ אל
 ינוציחה דופישה םע יכ היה המוד ."עובשה

 רצ המ ךא .ישפנה ,ימינפה ןוקיתה םג אובי
 יוניש לכ ןיא ינכטה קרבה תפסות דבלמש תואדל
 םידע ונא םינש המכ הז :תורורב דגוי .הבוטל
 בוחרה רבעל ןועובשה לש ותולפתשה ינמיסל

 רבד"ב ןוויכה ינתונ .וינכרצ םעטל ותולגתסהו
 יבקעב תכלל םייולג םיצמאמ םישוע "עובשה

 ךרדב ,ותאצרה ןפואב ול תומדיהל ,רחא ןותע
 האירבה ,הבוטה המישנה םוקמב .ותריוואו ותייאר

 ןואטיבב השגרוהש ,תיצולחה לארשי-ץרא לש
 םיצא התע ירה ,תונושארה ויתונשב הזה יממעה
 ,הנורחאה הנפואה תא קיבדהל וימלצו וירפוס
 :טרפ דועו .תינחורה ונתשרוממ הקוחרהו הרזה

 ויתויורשפא םוחתב "עובשה רבד" חפיט ותעשב
 םיארוק-תובכש לא רידחהל הסינו יתורפס דודמ

 .תירוקמה הריציה הדשב וניגשיה תא תובחרנ
 .רודמה םלענ םויכ

 ,יכוניח םרוג שמשל םוקמב :דחא רובידב
 רבד" ררגנ ,םעהו רעונה תא ויאשונב הלעמה

 תיארחא די ןיאב ,הרגמהו לוזה ידחא "עובשה
 .תנסרמו

 וילע אשונהו "רבד" תוסחב אצויה ,ןותע
 לש תיללכה תורדתסהה" ןוגכ תיניצר הקנפשוג
 תחיתמל יואר ,"לארשי-ץראב םירבעה םידבועה

 הבוטל לדבנו ותוהמב הנוש היהי ןעמל ,תרוקיב
 .הז גוסמ םילאנרו'ז ראשמ

 םהרבא .ב

 תבדעמל בתכמ

 ,הדקי תכרעמ

 לש הנושארה תרבוחה ינתעיגה הז עגרב

 .ר ירבד תא יתארקו ,התושדחתהב "םינזאמ"

 :דיגא םא .תולצנתהל רעש לכ לעננו (?) .ד

 רבכ ירהו (תמא תבושת אהת תאזו) איה הגגש

 ."תונודז תולועש תוגגשה ןיממ וז" :רפוסה קספ

 הגגשל ומרגש םיטרפה תא ראבאו ףיסוא םא

 שוריפב המישרה ךותב יכ ,(תמאה תא) דיגאו

 תדוגא תלהנהל םידחא םיסיטרכ חולשל ,רמאנ

 םלואה יכ םתוארב ךכ לע םינוממהו ,םירפוסה

 ונימזה אלו תאז תושעל וזרדזנ אל אלמ היהי

 רואיב םג ליעוי אל — םילשוריל ץוחמ םישיא

 ינפמ ריהזהו רפוסה םדק רבכ יכ ,הז יתימא

 אלא יל ןיא .רכו םיריכזמ לע תוירחאה תלטה

 הנשה שאר ברע לש וז ןוצר תעשב שמתשהל

 .החילס שקבלו

 ןיבמ יכ ,הנומתה תומילש ןעמל קר ףיסוא
 ל"וחמ םישולש דגנכ) םיילארשיצראה םישולש

 ויה (תינויצה הלהנההו הלשממה ירבח דבלמ —

 ירבח םתיצחמו טעב םיכשומ השימחו םירשעכ

 .הדוגאה דעו לש םג םהיניב ,םירפוסה תדוגא

 ,תוגגש תליחמו םימחרו העושי תנש תכרבב

 ."ןודז תולוע" ןה םא םג

 x ,םכלש

 רזש ןמלז

 זז"ישת הנשה שאר ברע ,םילשורי
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 (תירבעה תיתעה תורפסה ילושב)

 ידוהיבש תראפתה דוה תא הנורחאל וררושב
 ירוא ,ומצע אוה ,ךלהמ תוכלמה ךרדל הנופה

 חרנה וריש תוביתנב ,ןיי-מולהכ ,גרבנירג יבצ
 תונורחאה םינשב הפרטצנ תיריל תומימח .תוב

 םעה ןב .בוטהו ךימסה דמתה ומכ םהו ,וירישל
 .רשועו ותיב הנובה ,ןוחצנה רוטע שדחה ידוהיה
 ושמל הארנ ,תוסירהה ךותב ומעו ותחפשמ ןעמל

 רוזחמ תא ונארקב ךכו .ישונאה ןימה רחבמכ רר
 ןוילג ,"בירעמ") "שדוקב םיפונמ" םשב וידיש
 ןמוא-תנומא שדחמ אלמתנ (הנשה שאר ברע

 .לארשיב םדאו םדא לב לע תפפוחה השודקב
 רועיש ןיאל ןוחטב עפוש ,לודג ,ידוהי והשמ

 םיפונמ" תא תואלממה ולא רדה-תורושמ הלוע
 ארוב םיפיה םיפונה יבאל :היל ללה" :"שדוקב

 םיכלוהה ,םדא יפמ רישהו ןוגינה יבאו / םיפונה
 םינתיאה תוחוכ לכ םעו / המחה לגלג םע

 ."םב ןוידפהש
 לכ םע שפנלו בלל תגזמנו תרזוח הנומאה

 עפשב ,ררושמב ,רישב הנומאה .הרושו הרוש
 דחי .תירבעה תירישה הריציה ןמ םרוזה זועה
 :ומצעל רמז םיענהל דחא לכ לובי ררושמה םע

 / :ריש רומזמ םרז ינרבע ילעמ עלסה לוגנכ"
 התא ,יבא יהולא ,הז יתיבל ער אריא אל

 ינב רמאיו / .רהנ ...יתיב ןולח לכב / ליחכמ
 ." דש אבא ,רש אבא :יתשאל יל חרופ-וב

* 
 לודג רבדמ אלא הניא תוצעומה תידב ,המוד
 ונילא ועיגה דוע םישולשה תונשב .תירבעל

 הינשה םלועה תמחלמ ימיבו ,יקסנל םייח ידיש
 ךכ רחא .ןידור עשילא תאמ "ןבל" ידיש —

 .רשקה קספנ
 רעונה לאביטספ ךרענש םימיב .העתפה הנהו
 םישישקה ןמ אלו, אוהש ימ אצמנ הבקסומב

 תנידמל ללה דיש הדרח דיב םשרש ,אקווד
 ,םילשמ רפסב ונתוא עיתפהש ,רחא הנהו .לארשי

 .םימיב אב וניא אוה ףאו ,ונושלבו ונכתב ןנער
 תלחגה םש תשחול ןיידע ,לכה ףא לעש ,ןמיס

 .תירבעה

 הספדנש ,המישרה תקזחמ וז ונתנומא תא
 ןשלב תאמ ,הנשה שאר ברע ןוילגג "דבד"ב

 תחאב בשויה — ,ותרכ לעב ינומלא — ירבע
 ירבעה חסונה לע תוגשה הנכתש ,היסור ירעמ

 והירהו .ודיל הנמדזנש ,"סכמה תרהצה" לש
 הב לכה .םותמ וב ןיא ירבעה הנונגסש ,אצומ
 הזה ןשלבה ןיאו .זעל תונושל תנוכתמכ יושע
 חסונה תא קדובו ןחוב ,ומצעמ למע ךסוח

 הארמ ףאו ויתורעה ריעמו הרהצהה לש ירוקמה
 תירבעה ןושלה חודל ויאטחו ןונגסה יעגנ תא

 .היכרדלו הנוכנה
 אלא ,ויתוגשה תונוכנב אל איה תובישחה

 ןשלב בשוי היסורב םש יאש ,הדבועה םצעב
 ,לארשיב םישבשמש לע דואמ ול תפכיאש ירבע
 .תירבעה ןושלה תא םירבעה ץרא

* 

 תוצובקה דוחיא רעונל ןוחרי ,"םיבינ"ב
 בתכב ךרענש לאשימ תואצות ונתינ ,םיצוביקהו

 ינבל ןותעה דעונ ,תכרעמה ירבדל) ויארוק לצא
 ולבקתנ לבא ,תובושת תואמל וויק .(ג"כ—ז"ט

 תוטעמ תובושת לש ןכרע המ .תורשע המכ קר
 ותרוצש ,הז ןוחרי לש וכרד תייוותה יבגל הלא

 ךרדב תמרוצ הניא ונושל םגו האנ תינוציחה
 לע — הכירעה וק תעיבק לע ןתעפשה המו ,ללכ
 םימוכיסבש תונקספה ןמ יכ םא ,בישהל השק ךכ

 .רתויב הטעמ התיה תובשחתההש ,הארנ
 תועדבו תורפסל דודמב םעפה ןינע שי ונל

 ושת עברא ונתינ .םיבישמה-טילאשנה דצמ וילע
 דחואמה ץוביקה ירבחמ ,םיארוקה דחא ,תוב

 לע ,יתורפסה רודמה תבחרה לע אקווד ץילממ
 יקהו תוצובקה דוחיאל ץוחמ םג םירפוס ףותיש
 הכרעו הדישה חבשב רבדמ אוה ןכ .םיצוב
 ונתו םייטילופ םיאשונל ורקיעב שדקומה ןותעב
 ץוביקמ הארוק הפ יצחב ודגנכ תרזוע .םייתע
 ,םוצמיצ דעב םה םירחא םיינש םלוא .התינח

 שמהו ונכת יבגל ןהו ולדגו רודמה יבגל ןה
 .וב םיפתת

 יתורפסה רודמל סחיב רמאנ זכרמה םוכיסב
 תוריצי ףידעהל שי יתורפסה רודמב" :תאז קר
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 דימתהל שי .תורחא תוריצי לע דוחיאה ירפוס לש
 תבחרה לע ץלמוה תאז תמועל ."תרוקיבל רודמב
 ראשנש יתורפסה רודמל ונבל ."דודיבה רודמ"

 .ונובלעב
 .ע .פ

 העיתפמ תירפסמ הדירי תרכינ ז"ישת תנשב
 ועיפוה תומדוק םינשב םא .תמגרותמה תורפסב

 רבודמ) םימגרותמ םירפס 15 דע 12-מ שדוח ידמ
 םרפסמ דרי ז'יישתב ירה ,(דבלב הפי תורפסב

 ינש תא האור יאזע •פ .עצוממב שדוחל 5—3-ל

 יבוח ,"ינויצה דבועה") הדיריה עבטמב םידדצה

 :(לולא

 האירב העפות ךכב תואדל שי דחא דצמ"

 אליממ םימגרותמה םירפסה טועימ .ללכ ךרדב

 בעה םירפסל קקזיהל יללכה ארוקה תא חירכמ

 הז ןודנב ונלצא בצמהש אלא .םיירוקמה םייד

 האירקה רמוח םוצמיצ .וילאמ ןבומו יעבט וניא

 וקממ חרכה תמחמ אבה ,רקיעב רעונל ףטושה
 ירוקמה ירבעה רפסה .וב ץוק ,םוגרת תור

 יפל ,ןפואו םינפ םושב קפסל לוכי וניא הזורפב

 םג .תיללכה האירקה תכירצ תא ,יחכונה בצמה

 םיעיפומה ךרעל ןטקה םירפסה דפסמ תניחבמ

 םגו ,הנורחאה הנשב דוחיב ועיפוהו ,הנשה ךשמב

 גוסמו תרפושמה םנושלו םירפסה ןכות תניחבמ

 םיירוקמה הזורפה ירפס ןיא הדימה לע רתי תננ
 ."תולודגה תויממעה תובכשה תא ןיזהל םילגוסמ

* 

 ירבעה טוטיטסניאה תמקהל הנש 'מ ואלמ

 םילשוריב הכרענש הביסמב .הסידואב םירומל
 לש ויכנחמו וירומ ידירש י"ע הז ערואמ גוחנ

 ולעה בירק .או חמצ .ש ,רנזולק .י 'סורפ .דסומה
 אלא .הפיו בוט לכה .םהה םימיה ןמ תונורכז

 תלובישב שגרנה בתכה ףטשנ ורופיס ףוסב ןיאמ
 ,ןכא" :הדימה שוח תא ןיטולחל חפקמו הצילמה

 ,"ךוניחה-דה") "םשור-בר ירוטסיה דמעמ הז היה
 .(ירשת 'ח

 !ול יאדכ אל ךכמ תוחפב ,ירוטסיה דמעמ
* 

 תא ירנבא הירא דחי3מ (ירשת) "םינפבמ"ב
 תרתוכה ךא ."הרישב ןכותו הרוצ לע" ורוביד

 רקיעב ןדה ,רמאמה ןכות תא הצממ הניא
 רקבמה .השק ןיד הילע איצומו הריעצה ונתרישב
 םחתנמ ,םינוש םיררושמ לש םהירישב עייתסמ
 ,ותעדל ,הלאו .םתויריש רסוח ...תא חיכומו
 :וז הריש לש םיירקיעה הימגפ

 הלוכ לכ — היאשונ ףקיהבש םוצמיצה (א"
 הניאו הבל ירוהרהמ האור ,המצע ךותב הנותנ
 (ב .רתוי בחר ףקיהב םייחה תא סופתל הסנמ

 םילמסמ — תוינוציקל תוינוציקמ תלטלטימ הנושל
 רסח םוי-פוי תפשל םיקוחר םייומידו םילפרועמ
 הווקת רסוח הרודח איה (ג .תוילמסו תוידולמ
 לש האצות איהו :םלוכמ השק (דו .ןוממשו
 םעה בלב דה תאצומ הניאש הריש — וימדוק
 לכמו ןמאנ םיארוק גוח המצעל המיקמ הניאו
 ."ונלש רודה לע העיפשמו תכנחמ הניאש ןכש

 י—א .ןה

 קפואל קפואמ
 (תימלועה תיתעה תורפסהמ םיטוקילו תוריקס)

 הדלונ איה .ןיטנלאו הנינוטנא התמ זיראפב
 הליחתה רשע תב .תיחרזמה היצילג תריב בובלב
 — המייקתנ האובנה .תודיתע הל ואבינו רייצל

 ,לוחכמ-השעמ אל היתואנקויד .המייקתנ אלו
 ריעבש הטיסרבינואל הסנכנ 17 תב .טע-השעמ אלא

 תונמאה תודלותב הבר תואיקב התנק .התדלומ
 ינואב היפוסוליפ הדמל .יקלטיאה סנאסנרה לש

 ליפ םע הלש ויוורטניאה .ןילרב לש הטיסרב
 ,הלשממ שאר השענש תרתחמה-שיא הז ,יקסדוס
 םינ1לגאיה תורבק ןיב רובקל שקיבש ןכפהמ

 וילע בוהאה ררושמה תא בוקרקב םילודגה
 איה .המש תא םסדיפ — ,יקצבולס :וירוענב
 עבו ךאידראג דטס'צנאמ"ב ףתתשהל הליחתה

 אטרסידה תא הבתכ יצנריפב .םייאקירמא םינות

 אד ודראנואיל לש וידימלתמ דחא לע הלש היצ
 ושקה תונושארה תויאנותעה תחא התיה .ייצניו

 נק המלוע תא םלוא .הבנ'זב םימעה-רבחב תור
 איהש) 'ךאמזרטש ייח" — הלש תויפארגויבב הת

 ררוס ,ררושמ ,הנייה" ,(ולש הריכזמה םעפ התיה
 טדבלא" ,(ז"ישת ,ןבר .נ — תירבע) "הרומו

 ןושמש — תירבע) "וייח לש המרדה — ןייטשנייא
 ףוסבלו וסאקיפ ,וקירג לא ,היוג ,(ו"טשת ,רגנילק
 הודימעהש תויפארגויב !(בותכל הלחהש) לגירב
 .אורומ יירדנאו גייווצ ןאפיטס םע תחא הרושב

* 

 .היפארגויב בותכלמ לק דל ןיא ,הרואכל
 ךירצ םלוא .ןוכנ .איצמהל ךירצ ןיא ידה

 יאניו אפור בתכ 1885 לירפאב 25-ב .אוצמל
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 יתישע" :ותלכל םש אללו םיעצמא אלל ריעצ
 ,ןיידע ודלונ אלש םישנא המכו המכש ,השעמ

 ושיגרי ,תונולשכל םמצע ודתיע רשא לבא
 תא יתדמשה .יתודלות יבתוכ םה הלא :רעצב

 תא ,תונורחאה םינשה הרשע-עבראמ ינמוי לכ
 יבתכ תאו ילש תויעדמה תורעהה תא ,יבתכמ

 ונא ...יתסח החפשמה יבתכמ לע קד ."ילש דיה
 .(םיפארגויבל) "הדובעה תא םהילע לקנ אל

 אל .דיעצה דיודפ דנומגיז ירבד ןאכ דע
 ארגויבל "סיעכהל"-ישעמ השע לודג דחא רפוס
 קר אל איה די-יבתכ תפירש םלוא .ולש םיפ

 — םירחא .תודבאתה לש *הרוצ םג אלא ,דוביא

 רעשל ףאדגויבה לעו םרכזו םתומד טעממ ןמזה
 רשגל ,טרפל טרפ ףרצל ,רסחה לע ראשנהמ
 .רשקלו

* 

 "יווד יידרוטאס"ב ריהזמ ןוטרנייווס קנארפ
 םושמ ."רפוס שוגפת לא םלועל" :(קדוי-וינ)

 ינפה ןיבל תוינוציחה ןיבש םוהתה םושמ ן המ
 ,רתויב ןמש תויהל לוכי רפסמ וא ררושמ" .תוימ

 תונבצע ...יאשח ירטסיה קוחצ ןימב לפוטמ וא
 תא ,יתעדל ,התשעש איה תובידא רסוח אלו

 לע (ביבח אל היה םא) ביבח-אל סיאול רלקניס
 ,לוחה עבצמ ,םונצ היה םיאול — .םינומהה
 חחושל ,ףוס ילב תותשל לוכי היה אוה ...שמונמ

 תועש שמח וא העש ךשמב תוקחל ,ץק ןיא דע
 ץוח ,לכה תא תואלחלו ןוכיתה ברעמהמ ןבז

 ירעה אוהש םישנא ינש שגפ הילגנאב ...ומצעמ
 םלוא .טנב דלונדא תאו סלאו תא — רתויב םצ

 ."שערה תא אנש םלאו
 זסיאול לש ונקויד תמאב והז םולכ לבא

 .דבלב הפילקה תא האור הדק ,הרז ןיע קר
 וכרד לע ומצע סיאול ירבד תא ריכזהל יאדכו

 ץעיימ יתייה בהז ריחמב אל םג" :רפוס לש
 לע ,רכש לע ףצ&צמש ימל אלא וז םייח-ךרד

 רבד לכ לע וא ...,םיסרפ לע ,תוחבשתו תוליהת
 המוהז המילגב תבשל תיאשחה האנההמ ץוח רחא
 תואב תוטעמ תועש ךשמב ,הביתכ-תנוכמ ינפל

 ףטשב (לדבה ןיא ,תוסג וא תוליצא) םילמה
 וראהו לצלצמ וניא ןופלטהו ,ןבל יבג לע דוהש

 ."לזאזעל תכלל הלוכי הח

 רבלא םסריפ (זיראפ) "זסנארפ יוור לווונ"ב

 ."הניטוליגה לע םירוהרה" םשב רמאמ ימאק
 וריאה בור ליבשב הדובא הנומאה" :ופוס ירהו

 רדסב האיבה איהש םיקודיצה םג המעו .םיאפ

 ידיל דע םיבעתמ םיאפוריאה בור םלוא .םישבעה
 ...תדה םוקמב אבש הנידמה ןחלופ תא םג האקה

 לוטיבה תויהל ךירצ רחמ לש תדחואמה הפוריאב
 לש ןושארה ףיעסה תוומה שנוע לש יגיגחה

 ".ול םילחיימ ונלוכש ,יפוריאה םיקוחה רפס

* 

 1937-ב רסאנ יקסנאיסאי ונורב רפוסה

 יבוח) "יטייבוסה עדמ"ב •לסוחו תוצעומה-תירבב

 ידאה רשק» ולש ןאמורהמ עטק ספדנ (1957 ,1

 ךיביוא תא ארית לא» :תורוש המכ הנה ."םיש
 לא .ךתימהל אלא םילוכי םה ןיא רתויה לכל —

 קד םילוכי םה רתויה לכל — ךיבהוא תא ארית

 םה — םישידאה ינפמ ארייתת לבא !ךב דוגבל

 חוכב קר לבא ,םידגוב םניאו םיתיממ םניא

 דגבה םלועב םיטלוש םהלש תיאשחה המכסהה

 ."חצרהו
* 

 "טאנאמ דעד"ב בתוכ רטראס לופ ןא'ז

 תמ ןותרמה ץרש ,רפוסמ» :(תיברעמה ןילרב)

 ףיסוהו תמ היה אוה .ותרטמל ועיגה ינפל העש

 .ןווי לש הנוחצנ תא תמכ רשיבו תמכ ץר ,ץורל

 ןמז דוע םילעופ םיתמהש ,האדמ וז הפי הדגא

 רשע ,תחא הנש ,המ-ומז .םייח םה וליאכ ,המ

 ןמז םוקמ לכמ ,הנש םישימח ילוא ,םינש

 וז תוהש .תינש םתוא םירבקמ זאו ,לבגומ

 םיררועמ וירפס דוע לכ !רפוסל םיחינמ ונא

 ףיסוי אוה ,הבהאו הביא ,השוב ,רעצ ,ףצק

 .לצ אלא דוע וניא ומצע אוה וליפאו ,תויחל

 ".לובמה — זאו

* 

 סמייטה לש יתורפסה ףסומ,,ב ישאר רמאמ

 הרישהו עדמה ןיבש ןילמוג,ד-סחיב ןד "ינודנולה

 ואמ, דימת ויה םירדושמ» .תימוטאה ונתפוקתב

 שקיב עדמה וליאו ,'הקישנב התימב הצחמל םיבה

 ונימיב םלוא .םייחה רוקמ תא תורוד-ירוד ךשמב

 ןורקיעל ,תיניערגה הקיזיפה חוכב ,עדמה עיגה

 ירישה ןוימדה לע םאה .תיפוסה הדמשהה לש

 םינייואמה םישנא ןוילימ לש וז הנומת ול עמטל

 דבוכ לכ ,קפס ילב ,ןאכ הנה ?דחא קהבהב

 ,ראשנו ,תוחנה עבוק עדמה .ונימי לש המלידה

 תוחנה תעבוק הרישה !ילארטיינ ,ומצעלשכ אוה

 אולמב ןהב הקובדו הקודא איה לבא ,תורחא

 לוכי םיינשה לש םגוזימ ךותמ קר .היתושגר

 קשנ אל .ירסומ הנפימ ,"ירסומ ןוויכ תולגיהל

 .הריציו םולש לש םייח אלא ,הקישנב התימ אלו

 ןנחוי .ט
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 תורפסה םלועמ תועיר»

 לארשיב

 יזווריצי תא וארק זאכ םיברש תעדל יתחכונ" +
 ,ירעצל ,יוצמ יניא ינא וליאו ,ילע םיעדוי חאו
 םונרת-תלועפב חותפל שי .תירבעה תורפסה לצא

 ארוקה תעידיל תירבעה תורפסה בטימ תא איבהלו
 תדונא ר"וי ,יקסמינולס ינוטנא רמא — "ינלופה
 תיבב ודובכל הכרענש הביסמב ,!ילופב םירפוסה
 .םירבעה םירפוסה תדוגא י"ע קילאיב

 .ז'יבורוה .יו אלרוב .י ירבדב החתפנ הביסמה
 ,םיבוסמל חרואה ןיב הרע החיש החתפתה ב"חא

 ולס .תיגמגרותט דיקפתב תשמשמ רימע הדנאשכ
 םהיתולאש לע תויתיצמת תובושת בישה יקסטינ

 .ינמכוא .עו ריפלט .נ ,זהכ לארשי ,יקסרבט ■י לש
 ךרענ !וראב הרובד לש התומל הנש תואלטיהב *

 התוישיא תכרעהל ולוכ שדקוהש ,זויערבוי הרוהנב
 .ד :ויה םיצרמה .הלונדה תרפוסה לש התריציו

 היבצ ,רזש .ז ,גרבדלוג האל ,זייפרונ הקבר ,יאכז
 .שאר הבשי רזש לחר — .זוסלנצכ

 דעב) רשיבא דדוע וכז תורפסל םירקא יסרפב •¥■
 היריש ץבוק דעב) ריינש םירמו ("ימענ" והזחמ
 לתב השרפ" רופיסה חבשל וניוצ .("דדוב ליבש"

 ותומו וייח" זאטורהו קוילפק םחנמ תאס "םינמש
 ושנוה תוריציה .רב ףסוי תאמ "זמגרא !תנוי לש

 ,הרומז .י ,יניתרב .א .ק :םיטפושה .םש-טוליעב
 .םוטייט .א

 סרפ והז יכ זייצ ,סקטה תא חתפש ,זמשא .א
 .הריציה דודיעל והוננוכ םמצע םירצויהש זושאר

 .אריעז •טו םודיבא .מ ומאנ זב
 רה םע החתפנ "אולמ" זודעוטב תואצרהה תנוע *

 תויעב לע ,זרא זמלז ,תוברתהו רוניחה רש תאצ
 פסה תיעב תא הלעה ראשה זיב .הנידמב תוברתה

 חילצה הדימ וזיאב — היעבה תא זבו רעונל תור
 עיבהל ,םינושה הריציה ימוחתב ,ירבעה רצויה

 .זאכ ונתודחוימ תא
 לארשי ,אכירא .י ,ררוש .ח :ופתתשה חוכיווב

 .סדיורב .או זהכ

 וע םע" תאצוהב עיפוהל םידמוע הז רחא הזב *
 ופיס יצבק ינש :וזה .ח לש םירפס השולש "דב
 :רוא ואר םרטש םירופיס ליכמ םהמ רחאש ,םיר

 ותעשב םסרפתנ ונטמ קרפש ,העירי-בחר זאמור
 ."ושגפנ שרו ריש" םשב "הפוקתה"ב

 זרק םעטמ ,קנארפ אנא ש"ע םיסרפ ינש וקלוח *
 !ורוא רורד םהב וכז .לארשי-הקירטא תוברתה

 ;"תועושי יזנגו תורצ יזנג" הלש ןאמורה רעב
 ."ימימ טורפ" והזחמ דעב יאלג !ימינבו

 .ריפש .ד .או אורק .ב ,יקסנזדורג .ש ;םיטפושה

 אשונה לע הרומז •י הצריה "אולמ" ןודעומב •¥■
 ושמה לע ורוביד תא ודחייב ,"תוירבע תוררושמ"

 .תונורחאה םינשב וצצש תורר

 חא תורעה ריעה ואפש .ש .והכ לארשי חתפ
 .הירישמ הארק לואש-תב הצינ .תוד

 הרירפ תביסמ הכרענ הפיחב "ונתיב" םלואב ■¥■
 חתפ .תירבה תוצראל ובוש ינפל ,קיוול .ה ררושמל

 שאר ,ישוח אבא ררושמה תא וכריב .רגניז .מ
 רצלמ ןושמשו ,הפיח .פ .ט ריכזמ ,ינומלא .י ,ריעה
 .םירבעה םירפוסה תרוגא םשב

 ולותנא "םילעופ תירפס" הניכמ ונל עדונש יפכ *
 ופיסו םיריש רחבמ ליכתש ,הריעצה ונתורפס לש היג
 יצח תיוולב ,םירפסמ ו"טו םיררושמ ו"ט תאמ םיר

 .רימש השמו ינטכוא לאירזע — םיכרועה .םהיטול

 רושעה גח תארקל עיפוהל תדמוע היגולותנאה
 .הנידמה לש

 ןורהא ררושמל קנעוה ז"ישתל !יקשיסוא סרפ *
 שאה זיב" ולש תיטאטארדה המאופה רעב !ילטייצ
 ."סלוע דע ונלש" ודפס דעב בא-ויז יאנותעלו ,"עשיהו

 .רזש .זו יקסבלסיו יבצ ,רנזולק .י 'םורפ :םיטפושה

 ל"ז ןוגד דורב

 'ב םויב רטפנ (וקשיפ) ןוגד ךורב רפוסה
 .הרובקל הב אבוהו עבג תצובקב הנשה שארד

 ליעפ היה וירוענב .היסורב הרייעב 1876-ב דלונ
 העונתל ףרטצה ךכ רחאו תינכפהמה העונתב
 תנשב ץראל הלע .(.ס .ם) תיטסילאיצוסה תינויצה

 עקתשה דורח-ןיעב רצק ןמז השעש רחאל .1922
 יח תונורחאה םינשה הרשע םיתשב .ביבא-לתב

 תודחא םינש ךשמב םש שמישו עבג תצובקב
 .םירגובמל האדוהב

 השולשב םיסנוכמ יחה םלועמ וירופיס
 לא ףנכ"ו "יחה תומולעת" ,"היח שפנ" :םירפס

 יפארגויבוטואה ורפסב ולעוה וייח תואלת ."ףנכ
 ."םייח ילוגליג"
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 םירצמב
 וקמ תבהלש ,"תוילגס רהנ" ,"םידאתמ םימר" *

 ,(ודע-זנ) "ןאודר תניג" ,"ירוחאה בוחרה" ,"תשד
 יס יצבק תורשעמ םידחא םה הלא ..."המדא ידבע"
 קבל םישדח םירצמב התע םיעיפומה םירישו םירופ
 ירצמה יווהה תא ראתל םיסנמ וא םיראתמ ,םיר

 תוחפ וא םיינוניב םבור ,תיתורפס הניחבמ .ונימיב
 תירצמה איה ,םיגולאידה זושל רותיב ,םנושל .הזמ

 םהידעצ םידעוצה םיריעצ םה םירבחמה .תרבודמה
 .תורפסב םינושארה

 היגולותנא תיסורה ןושלב העיפוה הנשכ ינפל •¥•
 גנוהל םיטנרתט התע .םירחבנ םיירצמ םירופיס לש

 לא רבעל "המדאה" :םיירצמ םינאמור ינש היר
 אחמ ריידל "תומדא ילע םינועטה"ו יואקרש-א ןמחר

 ."ונימיב תיברעה תורפסה דיננ"כ עודיה ןייסוח
 תוריצי םוגרתל הדעו שארב דמוע ןורחאה הז ,בגא
 .תיברעל תוימלוע תפומ

 רפוסה לש ורכו תא ולעה ז"ש טסוגוא שדוחב -¥■
 .ותריטפל םיגש שולש תואלמב ,ןימא רמחא ירצמה

 .השדחה תיברעה תורפסה תובאמ דחאל בשחנ אוה
 תוריצי םוסריפל הדעוה שארב דמע ןורחאה ומוי דע

 דוניחה דרשמ י"ע ותמזיב המקוהש ,םוגרתבו רוקמב
 פסל הצרמ היה הלעמו הגש םישולש דשטב .ירצמה

 יעדמל הטלוקאפב תימלסומ תוברתו תיברע תור
 ,םירפס תרדיס רביח .ריהאק תטיסרבינואב חורה
 פסהו םאלסאה תודלות לע רתויב םיבושחה ןמ םהש
 ןועובש איצוהל לחה 1939-ב .תיסאלקה תיברעה תור

 יבושחמ דחאל הרהמ דע רפהנש ,"תוברת" םשב

 דע עיפוה) יברעה םלועב םייתורפסה תעה יבתכ

 ליעפ רבח םנ היה ןימא .(תיאבצה הכיפהה תגשל

 ןכ .קשמדבו ריהאקב תיברעה ןושלל תוימדקאב

 רשא חרזמה יעדמל ןוכמב םישולשה תונשב הצריה

 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב

 ואב תיברע תורפסל רוספורפ ,ילו'ח-לא ןימא *

 תועונתה" לע רפס התע ןיכמ ,תיריהאקה הטיסרבינ

 ■"קוחרה חרזמבו ןוכיתה חרזמב תויתורפסה

 ןונבלב

 ץבוק לש הינש הרודהמ רואל האצי תורייבב *

 סומה ררושמה אוה ,"ינולפ" תאמ םייטילופ םיריש

 הנושארה הרודהמה .ינאמוח-לא ילע רמחומ ימל

 .התעפוה םע הלוכ המרחוה הנשמ תוחפ ינפל האציש

 מה ןיב םיקהבומה םינמואלה ןמ אוה הז ררושמ

 תיברעה הרישב ומלוע תא .ונרודב םיברעה םיררוש

 הקיריל ולוכש ,"הווח" ןושארה ויריש רפסב הנק

 תינמואל תיתד הרישל רבע ןכמ רחאל דא ,הפורצ

 םינש ינפל .תוערואמה ימלתב תכלוהה תיטילופ

 איבנל ולוכ םישדקומ ,םיריש ץבוק איצוה תורחא

 פס שדוחב .ץבוקה ארקנ ומשבש ,רמחומ םאלסיאה
 רעה ןושלל תירצמה הימדקאה סרפב הכז ז"ש רבמט
 .ויריש ירפס תשמח לע תיב
 םייוצמ ,הזה ינמואלה ימלסומה ררושמה תמועל *

 סינאמוה םהש ,םיירצונ םירפסמו םיררושמ ןונבלב
 שישיה רפוסה ,המגודל .םתריציבו םתפקשהב םייט

 חאו הקירמאב תובר םינש השעש ,המייעונ לאכימ
 בשחנה ,קרוי-וינבו זיראפב ,תרצנב הנק ותלכשה
 תורייבב אצי התע .ונימיב ןונבל לש הירפוס לודגל
 ."תולודג" םשב םישדחה וירופיס ץבוק

 יפל אפור ,רחא שישי ירצונ ינונבל ררושמ *
 םיריש ץבוק אוה הא איצוה ,ראיפ אלוקינ ,ועוצקמ
 הלא וירישב ."םייברע-ויב ירחא" םשב םישדח
 ירהו .ומוי בורעב ויתושגרה תא ררושמה עיבמ

 :"!טק בנוע" וריש רותמ םירחא םיזורח
 ייחמ רתוי ,בנועל המוד יתאצמ אל

 םיללמוא םיררושמ
 ,םייחה ידשב םיבנוע םיאשונ ונחנא םג

 םילמע תויחל ףיסונ דא
 ,וניקטעמ רותב תוניגנמ רוצינ

 "...םילילצל ויהי חצנה לש וינזאבו
 תיברעב םירישה ץבוק אוה ירמגל רחא גוסמ ¥•

 יממעה ררושמה תאמ "לגלג" םשב תרבודמ תינונבל
 תולד — םבורב םירישה יאשונ .דארט לאשימ
 הרישה תחרופ ,םירצמב ומכ ןונבלב ,עודיכ .ינועו

 הב םנ .יממעה רמזה לא החורב הבורקה ,תיממעה
 שמו היזורח לבא ,תיסאלקה הרישה יללכ םירמשנ

 .רתוי םינווגמו םילק הילק
 ןורהא .ז טקיל

 תפרצב
 ותעפשה ,המרלאמ זאפיטס יתפרצה ררושמה

 אוה •וירחאלש רודהו ורוד תריש לע הבר התיה
 וימי ףוסב .תיטסילובמיסה הלוכסאה ידסייממ היה
 זומה ויתועד תא ץיפה ובו ,ותרידב "ןולאס" חתפ
 .56 ליגב תמ .היכרצו הרישה לע תור

 יד 'רביל' אל" םשב רפס התע עיפוה תיתפרצב
 .ררש קא'ז תאמ ("המראלאמ לש 'ורפס,") "המראלאמ

 רחאל וראשנש ,תודועתה לש ןושאר רקחמ ונינפל
 ותריש ,וייח לע בר רוא תוערוזהו ,ררושמה תומ

 רואית ראשה ןיב ןאכ שי .ויתועד תמחלמ דוחיבו
 רואיתה ."ןולאס"ה חותפ היה םהבש עובשב 'נ ימי

 !ירותסמ אלמ אוהו ,ומצע הטראלאמ ידיב בותכ
 רעש ונינפל חתופ הטראלאט לש "רפס"ה .תודוסו
 ורזעש םישנאהו ררושמה לש הרזומה ושפנ תנבהל

 .רודנומ ירנא המדקה בתכ .ודי לע
 שבכ הקרול היסראג וקירדרפ ידרפסה ררושמה *
 ארשיה המבה םג .ויתוזחמבו ותרישב םלועה תא
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 חא לע ותעפשה תשגרומ זבו ,וירבדמ הגיצה תיל
 תפוקתב ,םינש 21 ינפל ,םיריעצה וניררושממ םיר

 גארפ ישנא ידיב ררושמה חצרנ ,םיחרזאה תטהלמ
 הז םתכמ םמצע רהטל וסיג רטשמה יכמות .וק

 ,יטרפ דוסכיטמ האצותכ ררושמה תומ תא םראתב
 ררושמ םג קבד הז חסונב) ,יטסילאוסקסומוה

 וקנארפ לש ודצל םחלנש ,לבפמאק יור ,עודי ילגנא
 .(םיחרזאה תמחלמ ימיב

 ינש יאול-זא'ז תאמ "הקרול היסראג וקירדרפ"
 רבחמה הסנמ רחא דצמ .זיראפב זמז ינפל אצי גרב

 חורב ידרפסה ררושמה לש ותומ תיעב תא רותפל
 ,ינש רצמ ;הצמשהה תפסות אלל ,הגנאלאפה ישנא
 עדל .הקרול תריש לע שדח רוא דופשל הסנמ אוה
 ולצינש ,םייטרפה ויאנוש ידי לע ררושמה חצרנ ות

 זיא .הנידמב הררשש היסומלרדנאה תא םהיכרצל
 תרבסהל המורת םא יכ ,היעבה לש יפוס ןורתפ ןאכ

 רוביגכ ןאכ עיפומ הקרול ןיא םינפ לכ לע .ותומ
 .הלודג האידיא ןעמל תמש ,יטסישאפ-יטנא

 הילגנאב
 המוצעה תוררועתהה תונש ,םישולשה תונשמ •¥■
 המינ הרודח התיהש ,תינרדומה תילגנאה הרישה לש

 םיררושמ קר םויכ ורייתשנ ,תקהבומ תילאיצוס
 'גרו'ג — םהמ דחאו ,השלחנ אל םתעפשהש ,רפסמ

 .רקראב
 וה לש הדבועה תשמשמ !תויראלופופל ןמיסכ

 הניאש םתצופת םגו ,תונמוזמ םיתעל ויריש תעפ
 ,ויריש ירפסמ םינש רואל ואצי התע הז .דרעל הטעמ
 םינשה ןמ רקראב 'גרויג "יריש לכ" אוה םהמ דחא

 'גרו'ג לש יתימאה ויודיו" :ינשהו ,1955—1930

 וטוא הטיאופ אוהו ,הז "יודיו"ש רבתסמ ."רקראב

 יס לשב ,"יריש לכ"ב ללכוה אל ,הלודג תיפרגויב

 שי ונכתבו ליאוה ,טפשמב רבתסהל האצוהה בור

 המאופה האצי ןכל .רסומב העיגפ םושמ וליאכ

 המאופ רדשל ושקיב ותעשב ,בגא .תיטרפ האצוהב

 תיב לבא ,"תישילשה תינכת"ב יטירבה וידארב תאז

 בורה ללכנ ,"יריש לכ"ב .רכל דגנתה םידרולה

 חוכב ,בלה יוליגב םינייטצמה ררושמה ירישמ

 שפנ תוארמ לש תינוגבר תשק תאלעהבו ,יוטיבה

 .חורו

 הפי עודי ,ילגנאה ררושמה ,רדנפס ןאפיטס •¥•

 ,ץראב רייס םינש המכ ינפל .ילארשיה ארוקל םנ
 תונכוסה לש רעונה תיילעל הקלחמה תנמזה יפל

 היה ותעשב .הז ורויס לע רפס בתכו ,תידוהיה

 תמחלמב יקוחה ןוטלשה דצל םחלנו לאמשל בורק

 ומוקה ןמ בזכאתהש ופוס םלוא .דרפסב םיחרזאה
 רפסב ,הבזכאל וירבח םע דחי 'רכ לע רפיסו םזינ

 ."ביזכהש לאה.

 חא םיכרועה ינשמ רחא םויכ אוה ררנפס
 םעטמ אצויה ,"רטנואקנא" חבושמה ילגנאה ןוחריה
 •שמ אוה .תישפחה הפוריא לש תיתוברתה הגילה
 תיפוריאה תורפסה גיצנכ םיימואלניב םיסוניכב התת

 לש סוניכב םג רתתשה ראשה ןיב .תילרבילה
 ,1956 רוטב היצנווב םייקתהש ברעמו חרזמ ירפוס

 ינש זיב הריציהו תוברתה ירשק תא קדהל דעונש

 ולש הכורא הלבונ המסרפתנ "רטנואקנא"ב .םישוגה

 םוניב ותוא אוה העקר רשאו רפסכ בורקב אצתש

 'יטאט איהו ,"הביתכב קוסע" הלבונה םש .היצנווב

 יכב ופתתשהש ,םירפוס לש הרוש לע תצקוע הר

 דוחיב .דחי םנ ברעמה זמו חרזמה ןמ ,הזה סונ

 וידידי תא חלשש ,ירמוח רפוס יפלכ ויצקע םינפומ

 פוס השולש רננ ,תווטלו םייוניעל רתויב םיבוטה

 תועודי תוצילמ לע םיבותכ םירזוחה םייטייבוס םיר

 ויניע םצועה ,עדמ שיא ,דחא ילגנא רפוס דגנ ןכו

 םייתפרצ םירפוס ינשו תונדורה עשר תא תוארלמ

 ,םירבד בורב םחוכ לכש ,(םהמ רחא אוה רטרס)

 .שפנבש תמא אלל ,סרכ תורבסו םישקיהב

 תירבה תוצראב

 ,הליגרה תיתורפסה ותדובעב אתחנתא !יעמ *
 הינרופילאק ליגרכ תשמשמ םעקרש םינאמור תביתכ

 ונוטלש" ,יטסירומוהה !אמורב תוארל שי ,תימורדה

 יאקירמאה רפסמה תאמ ,"4-ה !יפיפ לש רצקה

 התנווכש ,הסראפ ויעמ יהוז .קבניטס !ו'ג עודיה

 המינ םנ הב היובח יכ םא ,עשעשל איה תירקיעה
 בבוחדכות אוה רפסה רוביג .תקהבומ תיריטאס

 ,לאטסירה רלונרא זיפיפ םשב שפנ !ירע יתפרצ
 פרצה לע דלמל רחביהל הכזש אוה אוהו ,54 זב

 םייחה .ונכ לא היכרנומה !וטלש תא ריזחהלו םית
 ,חלכ !הילע רבאש תווקת — ונימי לש םייתפרצה

 אצוממ תונמא ירחוס ,יתגלפט-ינידטה לוציפה
 (!אגאס זאוסנארפ !יעט) תורפסמ תורענו יליצא

 תא םיאלממ דועו דועו !אולמב ורגבתה אלש
 .תאזה תירופיסה המבה

 דלטה שקיב עתפל לבא ,ןירשימל להנתמ לכה
 הנידמב םייתרבח םינוקית לש הרוש !קתל שדחה

 ותוכלמו ותדמע תא תרערעמ וז ותונרע .תררופתמה
 ישל םיתעל עיגמ רפסמה לש רומוהה .תלטבתמ

 תא גישמ הז רפס זיא וללכבש רא ,םייתימא םיא
 הנוש ןכות לעב) "םעז יבנע" לש הביתכה תמר

 .(ןבומכ ,ירמגל

 X טקיל

 ח"ישת ירשת ג"כ — תכרעמה ידיב תרבוחה םויס םוי

This content downloaded from 24.95.94.194 on Sat, 09 May 2015 02:54:18 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


356 

 תכרעמב ולבקתנש םירפפ

 ,שריה .ו ר"ד תאס הפ-לעבשו בתכבש הרותב ה ק ,ן ם ר ת ל א זתנ תאמ םיריש ,הנויה ריע
 ריבד" תירפה ,יבהו-ןח הנשוש :תילגנאמ ■ז"ישת ,תורפהל תורבחמ תאצוה

 .1957 ,ביבא-לת ,ריבד תאצוה ,"םעל תאט םי -די K' ,עיגנ אל םאו עיגנ םא

 ;תונורכז :יעישת ררב ,ץרפ .ל .י יבתכ לכ >ז",עת 'א"ת ,ט"עב ןןנו,נ .מ תאצוה ,ר ,ד ה!-,ט

 ז ר הא תאמ םיריש ,ז ויער לש ופוח לא

 .ז"ישת ,םילשורי ,ט"עב רפה תירק תאצוה ,יאכז

 ייד ט רנבא תאמ םיריש ,ריק יבוזא

 .ז"ישת ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,! י ג

 תאצוה ,דרא יבצ תאמ ןאמור ,ז ם י נ ימי

 .1956 ,היבחרמ ,םילעופ תירפס

 ,םחש זתנ תאמ ןאמור ,ראבה יפ לע !בא

 .1956 ,היבחרמ ,םילעופ תירפס תאצוה

 ,"ריבד" תאצוה ,רצלמ .ש ירי-לע םגרותמ ,םיריש

 .ז"ישת ,ביבא-לת

 ,ם תריציבו םהייחב תפומ-ינמא

 ולקיצנא ,ר נ ר ל הירא בתכ הייטרו דע וטו'גמ

 .1957 ,א"ת ,קרברש חסוי תאצוה ,"זיעמ" הידפ

 ,הלוח-טיב היהש השעמ ,ם גאב הקתפרה

 תאצוה ,יזרה : בתכ ,ם ו ר י מ ר ט פ : םליצ

 .ז"טשת ,דחואמה ץוביקה

 ■רב רונח תאמ םירופיס ,ןטקה קושה
 •1957 ,היבחרמ ,םילעופ תירפס ,בוט גינט יכדרמ תאמ הברעב רערעכ

 ,ר נ ב י ר היבוט תאמ םיריש ,ןבאב שאה •1957 'םילעופ תירפס תאצוה

 .ז"ישת ,היבחרמ ,לכל/םילע1פ תירפס ,"הדסמ" יצוח ,ישילש דרכ ,שרב רשא יבתכ

 ,גרבדלוג האל :םיזורחה ,וטולפ היא .ז"ישת ,ביבא-לת

 ,םירוקנא ,םילעופ תירפס ,ןור ירא :םירויצה ךירנייה תאט תו,ובע תוניגנמ

 .ז"ישת ,היבחרמ .איב דטןט תאצוה ,ןהכ בקעי םגרית ,הנייה

 The Literature of Modern Israel by .1957 ,הדסמו קיל

 Reuben Wallenrod; Ram's Horn Books, ך,רנייה תאט םייתפרצ םי נ ינע

 Abelard ן human, New York k London. ,ן מ ל ר פ לאומש תינמרגמ םגרית ,הנייה

 יצוח ,לג -ן ב דסוי תאס םיריש ,הוודא -לת—םילשורי ,הדסמ די-לע קילאיב דסומ תאצוה

 .1957 ,"'תושו ןוטפנ" .1957 ,ביבא

 ,י ט נ ק ר .א ד ו ד תאמ םירופיס ,בזכארשג 5i 'DJ-, ת , ת ד , תיתרבח הירוטסיה

 .ז"טשת ,ביבא-לת ,"רדה" 'צ1ה 'פדק יט, ,. , ר א ב ם י ^ ש תאם לארשי

 וסמ ,לארשי ידליל הרותה ירופיס ,וקל וק _rwn 'א"ת 'הדםמ תאצוה 'יש,?ש

 ,רמסיינ וטוא תאמ םירויצ ,ישיבא .ל ידיב םירד

 .1956 ,םילשורי םמ ןבואר תאצוה

 דרע ,שידיי תורפסמ םירופיס טקל

 .ח"ישת ,ביבא-לת ,ןמוינ .מ יצוח ,י נ י תרב .א .ק

 ,זומת ןימינב תאמ םירופיס ,לוענ ןג

 ,רמ לא יה י תאמ םיריש ,לגעמל םיווק

 .1957 ,םילשורי רפס תירק תאצוה

 יס ,תוחיש ,תורות ,תודיסחה רעש רפס

 עבה ןטזמ תודיסחה ימכח לש תודלות-יקרפו םירופ

 תאט תיכיעהי תיאיבט ףיי'צב 'יעטי דעי ט"ע>
 ת" י שת ,ביבא-לתו םילשורי ,ןקוש יצרה

 ,ןמוינ .ט םירפס תאצוה ,וטנייטש רזעילא

 .ז"ישת ,ביבא-לת

 ,ן י ק ל ה .ש תאמ ןאמור ,י ר ג ה ה לאיחי

 • ןמוינ .מ םירפס תאצוה

 פ י ל .א תאמ ןאמור ,רביקט ז ל ו ק נ י ל

 םירפס תאצוה ,לאיזוע דסוי תירבע ,יקס

 .ז"ישת ,ביבא-לת ,זמוינ .מ

 ודנס תאמ םיריש ,תונומתה ארוב

 ל"ז ןורש םהרבא

 ליגב ,ותומ לע ונל עדונ ןוילגה תמיתח םע

 לעב ,(ןוידבש) ןודש םהרבא רפוסה לש ,ד"ע

 .םיטרטדופו םיפארגוטוא לש ימואלה ףסואה

 תרותב לגודה ,םחול טסיצילבופכ עדונ חונמה
 ."תירזכאה תונויצה" •"5יבי" תאציה 'י י י י

 .ךורב ורכז אהי •יתעה ונתורפסב היגולוכיספה

 ילכימ .י .ב ,הרומז .י »םיכרועה
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 רימא .א
 328 הלילב סרפסקא רטק

 ק'ז .א .מ
 329 בלבש אניט

 ןג ןועמש
 331 םירקבמו םיאמב םע תוחיש

 — .דנהויו לואש !ילאונפ י"ש — לגעמל םיווק :םירפסה היננוכמ

 — וילוגלגו יתורפס זכרמ :תומישר t .ם .י — םגאב הקתפרה !ינדרי .ג

 .י — "עשפמ םיפחה חצר" !בוקלכימ .ס — תונומת שולש !רלגירטש .מ

 תרוקיבל תרוקיב !.ק .ש — "תיזג"ל ה"כ !ימהרבא
 תורעה !אורק .ב —

 תועידי !ןנחוי .ט — קפואל קפואמ !י-א .ק !.ע .ם — תוצבשמ !תובוגתו

 .תכרעמב ולבקתנש םירפס !תורפסה םלועמ

 "ןויצ ןוא קלאפ"

 ןועזבשיוד

 תימלועה תינויצה הלהנהה לש הרבסהה תקלחמ י-ע רואל אצוי

 ץיברוה השמ תכירעב

 תינויצה העונתה .תוצופתב םעה ינישל שדקומ

 ה"ת יחטש לכל לארשי תנידמ .היתויעבו

 תורפסה ןוחעב תספות בר םוקמ

 ללכב לארשי תוברחו תירבעה

 הנשל ,',ל 5 ץראב המיתחה יאנת

 4671 ןופלט / 92 .ד .ח / םילשורי .תידוהיה תונכוסה :תבתכה

 .ביבא-לת 23451 ןופלט ,4151 .ד .ת :(תועדומ ,הצפה ,המיתח) הלהנהה תבותכ

 .הטורפ 600 — תדדוב תרבוח ,ראלוד 6 — ל"וחב ,י"ל 6 — הנשל :המיתחה ריחמ

 א"ת ,ט"עב "ריעצה-לעופה" 'פואוק סופד
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