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 תכרעמכ ולבקתנש םירפכ

 תאמ םיריט• ,םימחול סט• ונה יהולא
 .11)57 ,םילטיורי ,רפס תירק תאצוה ,ו לט• קחצי

 ,ןייד הרובו תאמ !וניבו רשואב

 .ז"יטית ,ביבא-לת ,םיבטרמה תעונתו "הדסמ" תאצוה

 ר זעל א תאמ טיריט• ,ימצע !יבל יניב

 .ז"יט'ת ,זמוינ •מ תאצוה ,ץעוי נ ב

 ה נ ט• ו ש תאמ ןאמור ,םיבהואה םחל

 ,ריבד דיל םירפוסה תרוגא תאצוה ,א ר י ר ט•

1957. 

 בע ,ןאמ ס א מ ו ת תאמ ויחאו 1 ם ו י

 א ג ר ט• :םירויצ ,לואש-יבא יבדרמ :תיר

 יקה תאצוה ,תפומ ירפס ,םילעופ תירפס ,ל י י ו

 .1957 ,היבחרמ ,ריעצה רמושה יצראה ץוב

 ה ר ו ה י תאמ יארקמה חמוצה םלוע

 תאצוה ,םירויצ תוחול האמ תיוולב ,ס ק י ל פ

 .ז"ישת ,ביבא-לת ,הדסמ

 בקעי תאמ םידליל םיריש ,ה א צ נ ר ח ט" םע
 ,הדסמ תאצוה ,ח י לס ל א .ד :םירויצה ,ן סב י פ

 .ביבא-לת

 תאמ םידליל תירופיס ,םולחב םינוי

 תאצוה ,הצרת :םירויצה ,יאנמ המלש

 .ח"ישת ,ביבא-לח ,הדסמ

 רשה ,ותעדותב םייולצ 'ודוחי? לארשי
 םיידועית וידיקפתבו וייח חרואב ,לארשי לש תיי---
 ,"תשרומ" גוחה תאצוה ,לא י םר קחצי תאמ

 .ח"ישת ,ביבא-לת

 תורפהמ םימגתפהו םילשמה רצוא
 ,ז ו ז ד י ו ד ל א ר ש י 'פ ו ר פ תאס םייניבה ימי

 .ז"ישת ,םילשורי ,קוק ברה רפומ תאצוה

 ינפ לע הליל) אנישולג רעביא טכאנ
 ביבדירפ גאלראפ ,זאמ לדנעמ זופ (ונישולנ
 .1957 ,ביבא-לת ,קעטאיל

 ,י נ ר ו י :םירויצ ,א ב א -ר ב תאמ םילשמ

 .ז"ישח ,ביבא-לת "יניפ" תאצוה

 תאמ !זיוהבנימ זורבה תולילע

 תינמרגמ םנרית ,רנריב טסונבא דירפטונ

 לת ,תורפסל תורבחמ תאצוה ,הרומז לארשי

 .ח"ישת ,ביבא

 םייתורפס םיכרע רצוא ,תורוצו םינכת
 עדט/טילעופ תירפס ,ינסבוא לאירזע תאמ

 רמ ריעצה רמושה יצראה ץוביקה תאצוה ,לכל

 .195- ,היבח

 ומת ,זאפאיט ה ר ל י ח זאס-וקירונ

 ס א :רופיס ,קירב-זיקביר הנח :תונ
 ,גרבדלוג האל :תירבע ,זרנידניל דירט

 .היבחרמ ,םירוקנא/סילעופ תירפס

 לש השדחה תבותכה

 :-'םינזאמ.. תכרעמ

 11173 .ד .ת

This content downloaded from 128.146.23.50 on Wed, 13 May 2015 18:15:53 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 ו תרבוח

 ה ךרכ

 זו''ישת ןושח

 לארשיב םירבעה םידפוסה תדוגא ןוחרי
 ב 9י5 ב «3--0לית

 םינזאמ

 ןמגרב .ה .ש

 הקינכמו תד

 ליחתהל היהי דתומ ירה ,םייח ונא וב םלועב תדה לש המוקמל םויה םילאוש ונאשכ

 ןציל .יתוכאלמה חריה חוליש :הז םירופכ םויב םלועה תא עיתפה רשא ילאוטקא ערואמב
 הנבלה תא שדקל ונילע םאה :הקומע תיזיפטמ תועמשמ הל שיש הלאש לאש ימלשורי

 ינש לש תושגנתהה תא הלגמ איה ןכש ,יזיפטמ ןבומ הל שי וז הצלה ן תאזה תיתוכאלמה

 הז ,ימסוקה חריה דחא דצמ .םויה רבדנ תיתדה התועמשמ לעו הילע רשא תומלועה

 ךורב ,ךנוק ךורב ,ךשוע ךורב ,ךרצוי ךורב" שדוח לכב ידוהיה ךרבמ ותושדחתה לעש

 לש תיתוכאלמה הריציה ינשה דצה ןמו ,"התומכ ושדחתי ןטב יסומע"ש ,ללפתמו ,"ךארוב

 ןיא .םדאה תדמשה לש שדח ילכל השעית ןפ דחפה ידי לע הוולמ התולגתה דשא םדאה
 ,םדא לכ ,םדאה היה םצעבשו םדאה לש ריבכ גשיה איה וז הריציש הזב קפס ליטמ שיא

 ,םיחמש ונא ןיא המלו .םדאה חור לש הזה לודגה שוביכב ראפתהלו ותמוקב ףקדזהל ךירצ

 ןיבו ,ונממ קלח אוה םדאהש סומסוקה ןיבש םוהתב םישיגרמ ונא ז הדרח ונב תזחוא המל
 הכרבל ונל תויהל תולוכי ויהש ויתואצמהב סומסוקה ןמ ומצע תא עיקפה רשא םדאה

 .הללקל ונל תוכפוהו
 .םדאה ןיבו סומסוקה ןיב דוגינה לש תאזה היעבה תא ועדי אל תומדוק תויוברת

 תפתושמ זכרמ-תדוקג ידי לע ,הז זוכיר ידי לעו ,םילאלו לאל ביבסמ תוזכורמ דימת ויה ןה

 סומסוקה ןיב רבשה תא ןיבהל ידכ .ומצע ךותב רוגס סומסוק תישונאה תוברתה התוויה ,וז

 ימי לש םדאה .םדאה תודלותב הנש תואמ שמח וא עברא הרזח תכלל ונילע ,םדאה ןיבו

 תכרעמכ םלועה תא הארש םשכ .רוגסה ומלועב חטבומו חוטב ומצע תא שיגרה םייניבה

 ומצע תא םג האד ךכ ,םלועה תא רגוסה ןוילעה לגלגה דעו חריה לגלגמ ,םילגלג לש

 ןאכ היה ומצע םדאה .יוכו םיפדש םיכאלמ ,םיינחור םימצע לש היכראריה ךותב ךרעומ
 םיינחור םירוצי לש םלועה ןיבו ויתחתמש תויחהו םיחמצה ,םיממודה םלוע ןיב רבעמה

 םירוציה ןיבמ ןוילעה רוציה ינא :ומצעל דמולו הטמל טיבהל םדאה היה לוכי ךכ .וילעמ

 ןיבמ ןותחתה רבאה ינא :רמולו הלעמל טיבהל לוכי אוה וא ,רמוחב ומשגתהש הלאה
 םע .דחי םג תומלוע ינשל ךייתשמ ינא ירה רמוח שבל דשא חורכ .םיינחורה םימצעה

 תומלועה .תאז םלועדופקשהב לודגה רבשה הרק שדחה ןמזה תליחתו םייניבה ימי לש םפוס

 קקדזמ ודבל ראשנ אוהו ותוא ךירדהל ולדח וליאכו םדאה ןמ וקחרתה םינוילעה םיינחורה
 ,ינחורהו ירמוחה ,תומלוע ינש ןיב רשגכ דוע ומצע תא שיגדה אל אוה .ולש ותבשחמל

 .ימונוטבא השענ אוה .האירבה רזנכ אלא

 ,םנמא .טדאקיד לש ותטישב אלמה ויוטיב ידיל הז הבשחמ ןפוא עיגה היפוסוליפב

 לע תססובמ היהת דשא תאזכ םלוע תטיש תונבל הסינ אוה ךא ,םיהולאב ןימאה טראקיד
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 ןמגרב .ה .ש 358

 עצמאב !םיהולאל ביבסמ ומלוע תא הנב םייניבה-ימי לש םדאה .ינאה תואיצמ לש תוארוה

 טראקיד .ויתוליפת לש םיעובקה םינמזל ביבסמ ומוי תא רדיס םדאהו ,היסנפה הדמע ריעה
 רמוחל קר אלא (רשפאש המכ דע) םיהולאל קקזיהל אלש הסינ אוה וב רשא םלוע הנב

 :בתכשכ תאזה המגמה תא בטיה שיגרה לאקסאפ .ינשה דצה ןמ שפנלו ,דחאה דצה ןמ

 אל ,ולש היפוסוליפה לכב ,לוכי וליא דואמ היה הצורמ :טראקידל ול חולסל לוכי יניא"

 הדרצ עבצאב הפלצה ארובל סחיילמ קפאתהל לוכי אל ךא !ןאכל ןינע ארובה תא ןתיל

 ."ארובב ךרוצ ול ןיא בוש ,ךכ השעשמו !עעונתיש ידכ םלועה לע

 תא ראתל יתיטנ '"השידחה הבשחמב םדאו םיהולא" לע ילש סנגמדוואצרהב

 .הז ןינעב ךיראהל ךרוצ ןאכ ןיאו םיהולא אסיכ תא ומצעל ספות םדאה ובש ,הזה ךילהתה

 יעה תונחתה תא השצינ ,ךאברייופ ,טנאק לש םהיתומש םינייצמ היפוסוליפה תודלותב

 ונא יכו ,תמ םיהולא יכ "השצינ לש ותרמימב הציקל האבש ,תאז תוחתפתה לש תוירק

 .והונגרה

 גלופמ יבלש הדומ יננה ? םדאה לש היצפיצנמאוטבאה לש הז ךילהת ךירענ דציכ

 םע ליחתה רשא ,הז ךילהתב תוארל לוכי ינא ןיא .טפשמה תא ךכ לע ץורחל אב ינאשכ

 אורקל ןוניג יתפרצה ףוסוליפה השעש םשכ ןכומ ינא ןיא .אדירג הדירי ,היחתה ןמז

 םע דחי ,איה םיהולאמ םדאה לש וז תוקחרתה ירהש .תוומה תפוקת םשב היחתה תפוקתל

 .דיחיה םדאה לש ותורגבתה םע הז ךילהת תוושהל םילוכי ונא .םדאה לש ותורגבתה ,הז

 אוה חרכה ,םדאה רגבתיש ידכ ךא !ומא ידי לע רוצנו רומש ומצע תא שיגדמ דליה

 איה הנקסמה ךא ,םידדצה ינשל ביאכמ ךילהת והז .ותוא חפטלו ךירדחל ולדחי םירוההש

 תוחתפתה .תוירחאב ומצעב תאשל דמולו ולש ינאה תא קזחמ ,ומצע ךותב ץמאתמ דליהש

 ,קתינ רשא םדאה .דליה לש הז ךילהתל המוד םירבדמ ונא הילעש הפוקתב תושונאה

 יצימא םדאה ינב םתוא ומק .ומצע ךותב קזחתה יטנדנצסנרטה םלועל וירשק תא ,לוביבכ

 .ץראה ןודא םדאה תא ושעו עבטה תודוס ךותל ורדח רשא ,תושדח תושבי וליג דשא בל

 ונייה :ךפיהל .תוילילש תואצות ידיל איבהל הכירצ התיה אל המצעלשכ וז תוחתפתה

 ישעמל ףתוש הזב אקווד השענ ,ומצע ךותב קזחתה רשא םדאהש ונמצעל ראתל םילוכי

 יגשיה ידי לע תאזכ הדימב ולעוה ויתוחוכ רשא םדאהש ,תווקל היה רשפא .תישארב

 ידכ םהב שמתשיו ההובגה תושרל הלאה םיגשיהה תא דימעי ,הקינכטהו עבטה יעדמ

 ,םייחה ירדסב םיהולא הלגתמ הב דשא תיחישמה תדחואמה השדחה תושונאה תא םישגהל

 דחא םלוע תריציל םיינכטה םיעצמאה .םדא-פע תמשגהב ,םימעה לכ לש תיתווחא הרבחב

 לע תוחתפתהה הערפוה ןאכ ירהש .יוארכ םהב םישמתשמ ונא ןיא ךא ,ונידיב םיאצמנ הז

 .םינומהה תיעבו הקינכטה תיעב :תחא היעב ןהש תויעב יתש ידי

 תוטש .התוא םיעדוי ונאש ומכ ,הקינכטה תיעב תא ועדי אל תומדוק תויוברת

 תואצמהו תוילגת ןתואל עיגהל לוכי היה אל תומדוקה תויוברתב םדאה יכ ,חינהל התיה

 ,תימורה וא ,תירצמה תוברתה לש תיחטש העידי וליפא .ינרדומה םדאה עיגה ןהילאש

 .ונתאמ ,תינכט הניחבמ ,םירשכומ תוחפ ויה אל םימע םתוא יכ ,ונל חיכוהל ידכ הקיפסמ

 הקינכטה לש תויתרבחה תויעבה תא םה וריכה אל המלו ,הקינכט התוא החתפתה אל המלו

 הקינכטה התיה תומדוק תויוברתבש ,ךכב שפחל ונילע הבושתה תא ?ונתוא תודירחמה

 ,םישודק םיכרע ודמע הרבחה זכרמב .הזכרמ תא התוויה אלו ,הרבחה לש תתרשמ קר

 .ז"ישת ,סננאמ ל"י םש לע םירפטה תאצוה *
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 359 הקינכטו תד

 םישודק םיכרע לע רומשל היה םדיקפת דשא םדא ינב םתוא ידי לע ורדוס הרבחה יניינעו
 הקינכטה .ןוטלפא לש ותנידמב םיפוסוליפה וא ,תידוהה תוברתב םינימהרבה ןוגכ ,הלא
 התיה איה .אצמנב ויה הלא םיכרצש הדימב ,הרבחה יכרצ תא קפסל תדעוימ קד התיה

 .םדאה תא תשמשמ

 תמו הרבחה לועמ הררחתשה איה .תטלשה איה הקינכטה ונלצא .ונלצא ןכ אל

 םיכרצה ןמ רתויו רתוי קחרתמה ,יפוסניאו רשי וקב ,לוכיבכ ,תמדקתמ ,המצע ךותמ תחתפ

 האב איה םתואש םיכרצה תא המצעב תרצוי הקינכטה .הרבחה לש םייעבטהו םייתימאה

 .ןכ ינפל םימייק ויה אלש םיכרצ תרצוי הקינכטה .םימסק לגעמ רצונ .דבעידב קפסל
 םגדה ירחא ,תונורחאה תואצמהה ירחא ,תויחונ ירחא ףודרל םדאה תא החירכמ איה

 םינשב הנשייתה רשא תינוכמה תא רכומ ינקירמאה .המודכו תינוכמב ,רתויב שידחה

 יעצמא ידי לע ,תרצוי הקינכטה .ןורחאה סופיטה תא ול תונקל ידכ לוזה-ליזב תוטעמ

 םיכרצו תושדח תואצמה הניכמ איה בושו ,ותוא תקפסמ ,הזה ךרוצה תא ,יוכו םוסרפה

 גואדלו םינומהה תא קיסעהל תבייח איהש ןויכמ וז תוחתפתהל תצלאנ הקינכטהו .םישדח

 םויה אוה ,הנורחא האצמהכ לומתא בושח היהש המ .תשורחה יתב לש האלמ הקוסעתל

 האצמה חוכב ,דחמ ויהי רשא ,םימוצע תונברק ךותמ קשנ ינסחמ םירגוא םימעה .ךרע רסוחמ

 םע ןאכ תרשקתמ םינומהה לש היעבה .םימוחתה לכב ךכו .ךרע ירסוחמל ,יהשלכ השידח

 ירודיסב םקלח תא םישרוד םינומההו םוצע ןפואב הלע םדאה-ינב רפסמ .הקינכטה תיעב

 וליא ,הלודג הכרבל תויהל היה לוכי הרבחה ירודיסב םינומהה לש הז ףותיש .הרבחה

 הז ידי לע קר היטרקומדה תרשפאתמ םצעבו .םישיאמ ,םיאודיבידניאמ בכרומ ןומהה היה

 .תאזה תינחורה הכיפהה תא השרמ הניאו הקינכטה האב ןאכ ךא .םישיאל וכפהיי םינומ"ההש

 ךרדב לושכמ אוה ותויטרפב הז טרפ ירהש ,םואודיבידניאה תא תעלוב הקינכטה ,ךפיהל
 ויהיש םילעופ תשרוד השידחה הישעתה לש תינומהה היצקודודפה .תיתשדחה תוחתפתהה

 דצה ןמ .הנוכמה יקלח תא םיפילחמש םשכ םתוא ףילחהל היהי רשפאש ,םייטרדנטס

 תשרוד איה ןכלו ,תויטרדנטס הנייהתש ת ו ר ו ח ם םעפ בוש תינומהה תרצותה תשרוד ינשה

 ,יטרקנוקה םדאה םוקמב .ינשל ירמגל המדי דחאשו דחא םעט םהל היהיש םדא ינב
 "הבהאה תונמא" תורפסב .ולשמ ףוצרפ ול ןיאש טשפומה םדאה אב ,ותויטרפב יטרפה

 יעו הדילמ" .הזה ךילהתה תא הפי םודפ ךירא ינקירמא-ידוהיה גולוכיספה ונינפל ללוג

 ."שארמ-תונותנ ןהיסופדו תויתדגישה תולועפה לכ ,ברע דע רקובמ ,תבשל תבשמ ,תוומ

 תואצמהו ינורטקלאה חומה ,"ןוטמוטואה" ידי לע ןורחאה ןמזב דוע תכבתסמ תאז היעבו

 םדאה דגנ ,םדאה לש ותריצי ,הקינכטה הנופ ןאכ .ותדובע תא םדאה ןמ תוחקולה ,תומוד

 .ירטמואיג רוטב הלדגו תכלוה תוריהמב עצבתמ הזה ךילהתה לכו .ומצע

 רתיה-תוחמתה איה הז דובעשל דחוימ ןמיס .הקינכטה לש הדבע השענ םדאה

 םיכרעה רמוש תויהל עדמה שיא לש ודיקפת היה תומדוק תויוברתב .עדמבש המויאה

 דבינואב דימלתה ."החמומ" הכאלמ-לעב תגרדל לפשוה אוה םויכ .הרבחה תא םיאשונה

 וידומיל ףוסבש דע רתויב הלודג תילאיצפס תוחמתה ךותמ םינש שש וא שמח דמול הטימ

 הרבחהו םייחה תויעב לומ דמועה יאקינכטל השענ אוה ,"םולכ-אל לע לכה" עדוי אוה

 ,םיחינזמ תאזה תילאיצפסה הלכשהה תמועל .םדאה ינב דתי לכ ומכ די-תלזא התואב

 חאה תוחתפתההש קפס םוש ןיאו .םדאה לש תללוכה תוישיאה ךוניח תא ,הרירב תילדב

 ,עבטה יעדמ .הזה ךילהתה תא םיצעתו שיחת ,םיעילקה תריצי ןוגכ ,הקינכטה לש הנוד

 ,חורה יעדמ ןובשח לע וחתפתי ,הקינכטה תויעבל תישעמ המורת םימרות םהש המכ דע
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 םניאש ,חורה יעדמו ,םילודגה םיביצקתה תא םיינכטה םיפינסה ולבקי םיהובגה רפסה יתבב

 הקינכטה .תולשממה יניעב םכרע תא ודיספי ,הקינכטה הדשב המורת םורתל םילוכי
 תוריהמב תחתפתמ תושונאהו .וחור לשו םדאה לש תוספורטופאה ןמ רתוי דוע ררחתשת

 .ותוא ןוויכ אל שיא ףאו ותוא עדוי שיא ןיאש תייכב קזבה

 םיגוח ףיקמה םזיליהינב תאטבתמ איה .םדאה לש היעבה ונינפל תרקדזמ ךכ

 הקינכטהו לכשה ןוטלש תמועל .רעונה יגוח תא דחוימבו תיברעמה הרבחה לש םיבחר
 ותוישיא יכרצ ,םיינחורה ויכרצ »דיעצה שיאה לש ו ש פ נ תמחייתמ עוצקמבו רפסה תיבב

 בחרה הנבומב ,תדל ץיחמ .תלדלדתמו תכלוה ושפנו םקופיס לע דוע םיאב םניא ,תללוכה

 םירקחמ .רעונל שאה דומע ,לגד שמשל םילוכי ויהש םילאידיא םויכ דוע ןיא ,רתויב

 םילאידיאהש וארה ,הפוריאב רעונה לש ובצמ תא תרחאה ןמזב ורקחש ,םייגולויצוס

 וטלתשה םזיליהינו םזיניצ ,שואי .םחוכ תא ודביא ,םזינומוקהו םזילאיצוסה ןוגכ ,םימדוקה

 ותומ — איה הפוריא לש תילאוטקאה התיעב" :דמא ורלאמ יתפרצה רפוסה .דעונה לע

 •תניג ?םדאה תא ליצי ימ .םדאה לש ותומ — ,םיהולא לש ותומ ידחא ."םדאה לש

 ז הז ןיד-דזג לבקל ץופחנ םאה .תושונאל תוומה רזגנ .הלצה ןיא :םידמוא ותלוכסאו

 הלוכי התיה תדהש ,ינא ןימאמ ,ןכא .תדל ץוחמ םילאידיא םויכ ןיאש יתרמא

 םילוכי ויהש םילאידיא םתוא — חוכב ןיידע םייח תדב יכ ,תושונאה תא םויכ ליצהל

 ,תורצנה ,תודהיה ןיב ןיחבמ ינא ןיא "תד" ירמאבו .ודובכ תאו וכרע תא םדאל בישהל

 תיקלח תולגתה יניעב ןלוכ ,תולגתה ינא האור ןלוכב .םזיהדובהו םזיאודניהה ,םלסיאה

 םינימאמשו "תמא לש תד" אקווד איה ונתד יכ ,רמול ןכומ ינא ןיא .תיזיפטימה תמאה לש

 הרכהה ןמ ונצראב םיקוחר ונא המכ דע) .עישוי-אל לאלו ,קירלו לבהל םיללפתמ םירחא

 תויסנכ תקזחה םא הלאשה שאר דבוכב הלאשנ םידרחה יגוחבש הדבועה החיכומ ,תאזה

 .(1 ךורע ןחלושה לש הדז הדובע תוכלהל תדגנתמ הניא תותדה דרשמ ידי לע םידגסמו

 לש השדח הקיזו .ונמלוע ךותל רחא םלוע לש תוצרפתה תניחבב ןה תולודגה תותדה לכ

 .תושונאה תא םויכ ליצהל הלוכי ,דתיה הז רחא םלועל ונמלוע

 הלודגה הלאשה תמייק ןיידע ירהש ,תושונאה תא ליצת תדהש :רמוא ינא ןיא

 םילשוריב תילותק היסנכב חרוא המ ןמז ינפל יתייה .תדה לע םג הקינכטה רבגתת אל םא

 תא ומליצו םימלצ ובבותסה ירצונה ןחלופה איש לש וז העשבו .תיגיגחה הסימה תעשב

 ףא ילואו ,השרה המ ינפמ היסנכה יבא תא ןכמ-רחאל יתלאששכו ,םידדצה לכמ סכטה

 .הקירמא ליבשב ונל ץוחנ הז ,הצור התא המ :יל הנע ,םימלצה לש םתלועפ תא ,ןימזה

 םדאה תציר לש ררחסמ ךילהת דגנכ דומעל ידכ תושעל הנומאל הל רשפא המ

 ןועשה יגוחמ תא ריזחהל רשפאש ןימאמ ינא ןיא ,יאקיטנמור ינא ןיא ?ןודבאה תארקל

 .ולשכנו ,ןודרוג .ד .א ונלצאו ,יהדגג וסינ הזה רבדה תא .הקינכטה לע רתוולו ,תינרוחא

 השקו יטיא סצורפ הקינכטה לש הנוטלשמ םדאה רודחש לש הז ךילהת היהי םינפ לכ לע

 .דואמ

 ? תושעל לכונ המ

 םילוכי ונא ןיא :לשמ .םדאה לש הרורבה ותעדות ידיל בצמה תא איבהל .א

 םירעבמה ןוטבה ינוכיש לע ורתוויש םדאה ינבמ שורדל תוצראה לכבש תורידה תקוצמ חכונ

 לבא .ןאכ ונינוכישב ותוא האור ינאש םשכ אמורב הזה רועיכה תא יתיאר .םידעה ינפ תא

 תילדב םתוא םינוב ונא יכו ,םירעוכמ םה הלא םיגוכישש עדי םדאה םא גשיה הז היהי

* Renfi Guenon, Le Rfegne de la Quantity et les Signes des Temps (ילגנ* סוגרתפג שי) 
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 361 הקינכטו תד

 הקינכטה לש ת ו י ת י י ע ב ה תא האריש םדאה תא ךנחל אוה רשפאה ןמ הז ןפואבו .הרירב
 לש ןוחצנה עסמ תא תוולמה תוינחורה תונכסה תא האדי .היתואצמהמ בהלתיש םוקמב

 הזה בצמהש איבהל תובייח (התבוח תא הניבמ איה םא) היפוסוליפהו תדה »הקינכטה
 רשאמ רתוי הברה הז רבד לק ,תימוטאה הצצפה תנכס חכונ ,םויכ .עדומ בצמ היהי

 .תודחא םינש ינפל

 דוע .תללוכו הפיקמ היזיבר וננמזב שרוד עדמהו הנומאה ןיב סחיה .ב

 היתולובג תא הריתי תוריהבב םיאור ונא םויה .עדמה ידסחמ תדה התיח דחא רוד ינפל

 רמוחה לע ותוטלתשה חוכב םילודגה וישובכ תא גישה עדמה .תיעדמה םלועה-תנומת לש

 המלוע ,םינוילעה תומלועה .םינוילעה תומלועה לומ לא ומצע תא רגס אוהש ךכ ידי לע קד

 תינרדומה היגולוכיספה האבש דע ,עדמה יניעב םימייק ויה אל ,חורה לשו שפנה לש

 דואמ ונא םיקוחר ןיידע ךא .ףוג לעב קר אלו שפנ לעב רוציכ םדאה תא תואדל השרדו

 .חודה לשו שפנה לש האלמה תוכזב ריכי עדמהש ךכמ

 ,םדאה לש םיישפנה םימוחתה תא םירקוחה ,היגולוכיספ-אדפה ןוגכ ,םישדח םיעדמ

 — לעו םתרכה לע השק המחלמ ןיידע םימחלנ ,יוכו תורתסנה תועפותה תא ,היתפלטה תא

 ונרבד הילעש ,הקינכטה לשו עבטה יעדמ לש הריתיה השגדההש ששוח יננהו .םביצקת

 םע החוכיוב ,תבייח תדה .חורהו שפנה יעדמ לש תוחתפתהה לע רתוי דוע השקת ,ליעל

 תועדומ-יתלבה תומגודה לעו םויכ עדמה לש תומודקה תועדה לע עיבצהל ,עדמה

 םיגוח לע תינסרה העפשה ול שיש ,םהלש ינדמח חורדלהמ ןאצומ דשא עדמה ישנא לש

 .דעונה לש דוחיבו ,היסולכואה לש םיבחר

 דע ,םייתלעות םיישעמ םילוקישל תאזכ הדימב דבעושמ םויה לש עבטה עדמ .ג

 דע עבטה יעדמ וצרש ומכ ,המילש םלוע-תנומת ףיקהל הצור וניאו ירמגל רתיוו אוהש

 ידיל האיבמש הרעשה לכ םילבקמ םה .עבטה יעדמל םלוע-תנומת ץא םויכ .ןורחאה ןמזל

 ןיב ישומיש יערא רשג אלא הניא הירואיתה .עירכמ יוסינה קד ,גשיהה קדו ,ישעמ גשיה
 .הירואיתה לא תוניצרב דוע סחייתמ עדמה שיא ןיאו ,יוסינל יוסינ

 דוע ול ןיאש הקינכטה תוחוכל רקפומ ,םלוע תנומת אלל םויכ םדאה ראשנ ךכו

 .תושונאה תא ליצהל הלוכי הקיזיפטמה ןמ הנוזינה הנומאו הקיזיפטמ קד .םהילע הטילש

 תיישעב תמצמטצמו הקיזיפטמ לע תרתוומה תד לש הלודגה הנכסה תמייק ונלצא ךא

 לש הלועפ תואדל רתומ לארשי תד לש ישעמה דצה לש וז הטלבהב םג .תווצמה

 םילמב תאטבתמה הנווכה ידי לע קר ןתועמשמ תא תולבקמ תווצמה .תינכטה הפוקתה

 םלועמ תואב ןניא ןהימודו הלא םילמ ."היתניכשו אוה ךידב אשדוק דוחי םשל" :ןוגכ

 הנומאהו הקיזיפטמה יכ ,הדבועה תא תעדלו ריכהל םיבייח ונאו .דחא םלועמ אלא היישעה
 ,השודק ,הלואג ,האירב ןוגכ םיגשומל .שדח םלוע ,השדח היסנמיד םדאל תחתופ
 ,םיכייש םה וילא דשא םלועהו הלאכ םיגשומ ילב ךא ,הקינכטה לש המלועב םוקמ ןיא ,האובנ

 .הלועפ תלוטנו הקיר תדה היהת

 םינורחאה תורודב הרסח ונל .הליפתב ןוילעה םייוטב תא םיאצומ המלועו תדה

 תושרדנה תולודגה תושירדה תחא יהוז .הליפתה תוברת םשב אורקל םילוכי ונייהש המ

 הליפתל קינעהל דציכו ,הליפתב זכרתהל דציכ ,ללפתהל דציכ שדחמ דמלנש — ונתאמ

 םירבדה לכ ךא האמל דע השק יוארכ ללפתהל .תינוציחהו תימינפה התרוצ תא רוביצב

 םיעגרל קר וליפא היהיו ,םדאה תא ,םויכ דבכ ,ליצהל הלוכי הליפתה .םישק םה םילודגה

 .הקינכטה לש הדובעשמ ,םויב םיטעמ
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 היסח .צ

 תך!?ה ,וןל

 ,ילען ימלשה י?

 'ירמב עב? ץחר
 ,ילע קור תירשה

 ,יריש ךל רישאו

 .תךןכם
 ךאךמ לא ברקא םיז

 ,יך?8 טאאן

 ךרהז דוהמש

 יךעב המישנה

 •זייצע}

 ךתלקת תולילצ לומ

 ,ריוחמ עיקרה

 ןתאש ד1ע לכות אל

 וותוהבן

 וטבמ ףיעצה קיז

 1קוחך .דוסהו

 רי9עמ?-,הל.ד ךל

 •ךייח?

 י " TN - I«" ,םימורמב דדבמכ

 l-TIN» r• " רהרהמ עספי תע

 ~,םי}1א-עב1ק טילשה
 ••• v רוא שמש

 ,ךתומלש דמחו

 'יסב 'T ןתואש

 ,ךןוומך תל3ת דוס לע

 .רטשל ח$נ יזנ?ב

 ןירקמה ודוא שאר

 ,טפל? ך?לעמ

 ,םיריבא תותינח

 בין?3 לא ופלשנ

?j 1 ויתוצו 

 ,ויתועורז חלשו

 ,ריר? לב ןב עלקל שא

 'ףן2? ןן ולכיה

 .ריבךהל ןמלוע

 ,ויפ לבה ה-ועבת

 דקוש אוה ן?מאלס
 I - T I * * * -' ו ורשב דשב ייהת דע

 ףיסומו טדוזן

 דקויה ברשה

 .ודואמ

 ןלבש הוד? ספיספ לע

 ןויבסק ףלעתה

 ,םיףפ י3פ ולבןן

 ,תיצךח רתכ למ,ל

 ןיחל תקלח קר

 .תיחשת אל השימ?ה

 ,םישיבגכ רוע תפוק?;

 ,ןלחל איה תינפיטק

 T : TT לזוגב העגמ

 ו םל§ב לע

 ,םישרט ןיב דעוצל

 ולסמ היצב

 ,לט סיסךו ןנע תא

 .םלפנ? בשמו
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 363 תרמה ,ךל

 ן1מךקס ןגי! לא
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 ןדס בד

 תורפס לש הנובשחל

 ןווכמ לוכיבכ היה םנינמש ,ינויערה סוניכה יאבב יתויהל האירקה ינתעיגהשכ :החיתפ-תרעה
 ךרדכ דוהיב ,ונימכח לש םרתיה הילע להש ףאש ,תינימשבש תינימש התוא יב האב ,םינקז 'ע ןינמ דגנכ

 איה ,הרותבש תינימשה השרפבש ינימשה קוספל איה הנווכהש רמולכ ,הנליומ ןואגה ידי לע שרפתנש
 שיה ,יתקדבו הקיתמהל יתשקיב ,איה הנוגמ הדימש יפלו .הואג-תדימ ללכמ תאצוי איה ןיא ,יתנוסק תבית

 דיחיה יננהש ,המודמכ :ןימאת יתאצמו יתעגי יב םייקתנו ,םיסינרבקו םימכח םתוא לע המ-ןורתי יב
 ,דיחי-ןב תניחב םהיניב יתאצמנו ,תחא העשל וליפא ,הנש םישולשכ ךשמב ,ונצראמ יתאצי אלש םהיניב

 הדוהי 'ר ירבד ךרד ל"זח ירבד ןמל וחבש עדונש ,ונצרא לש הריוא אלא םיברה םימיה םתוא לכ םשנ אלש
 סוניכ ותואב לגלגל ירצי ילע רבג ,ימצעל רשכה-רטש יתאצמשמו .ונימיב םתומכו םיררושמ ירבד דע יולה

 רסוזב םויה םהש ,םירבדב אלו ,םהב אצויכו תוינידמ-ינינע רמולכ ,םלוע-לש-ומורב םויה םהש ,םירבדב

 ,ךרעב "דמ יתשריפ וליפאו ,ינימזמל יתינע יתנווכ-חורבו .םהב אצויכו תורפס-ינינע רמולכ ,םלוע-לש
 ,יל אוהש המ שיגא רשא תחת ןכבו .תורפס לע רבדל יתארקנ ךכ-סושמ הארנכו .רמול יושע ינא

 "דשעמה-ימי-תשש לש תפ ןימכ ,יקוסיע-תניחבמ ,יל אוהש המ יתשגה ,תבש לש הלח ןימכ ,יקוסיע-תניחבמ

 .ךמומיאל ךל ךלכ ,רלדנס :רוגשה םגתפה יתמייקו
 םירבד : ונימכח לש םתרהזאל ןמאהל יתלדתשה ,רתוי הבחר םיבר-תושרב ירבד תא התע יאיבהבו

 .םייניב-ירושיקו רוביח-יוק תצק םש-ריעז םש-ריעז יתבליש ןכ-לעש ;בתכב רמול יאשר התא יא הפ-לעבש

 א

 םש ומייס — םיירהנב הרומ יתייהשכ "דנש םישולשכ ינפל היהש השעמב חתפא

 הכרענ השעמה דובכלו ,רשג וילע ונבו ןדריה לש וקיפא תא וטיה ןכש ,הבושח הכאלמ
 אוהו .רזש ןמלז ,תאזה אתביתמה לש הסנבמ אוה ,בשחנ םאונ הל שקבתנו ,הלודג הגיגח

 החיש הרשקנו ףירצב הטימ לע םדוק חנ ,היה םח םויהש יפל םלוא ,אבו השקבל הנענ
 התוא טלובה היוטיבו ,ונתוא תפפואה תויסיקרנה תדימ לע יתגשה החישה ןינעו וניניב

 ג"יה ךרכה תא תושעל םימדמ ונאש ונייד אלש ,ונל תמרוגה היצזירוטסיהוטוא לש השגרה

 ,וחגשה-רקיעו יתגשה לע גישה יחיש-שיא .ותוא בותכל םילוהב ףא ונא ,ץרג לש ד"יה וא
 :תונוש תואמגוד שולש יל איבה ףא :תנבומ תוליהבה התוא םג השגרהה התוא םג יכ

 הדוקנה וא הדוקנ דבלב אל איה דורח-ןיע יכ ,תואדווה תא איבל המלשמ התע לוטית םא
 התא םאש ,םיובנירג קחציב ןידה אוהו :ותיישע-שפנ תא לטונ התא ,ולוכ לגעמה לב אלא
 לגעמל אלא הדוקנל דבלב אל םחול אוה ינלופה םייסב ותדימעב יכ ,ותואדו תא ונממ לטונ
 ןימכ תמאב ול הכפהנ תמייקה-הקהש ,ןיקשיסוא םחנמ ןכו :וחוכ תא לטבמכ התא ,ולוכ

 .היביבסמו הירחאו הל תוכורכ תונמאו תורפס וליפאש ,םלוע-תפקשה

 הארמה ,ןורכישה ייוליגמ יוליג ינפל הלעש לככ "דחיש התואב יתיגה הברה םימעפ

 ,םלוע-תפקשה ידכ תלגעתמה ,תוילוכ תניחב "רב םייורשו םינותנ ונאש ,היישעו היישע לכ

 הלפטכ ,בטומה לכלו הבורמה לכל ,אוה היישע התואל הצוחמ שחרתמש המ לכש ןפואב

 ,וקוח לעו וילע עדויה םג יכ ,ךכמ דומלל ןתינ ,הזה ןורכשה לש וחוכ לודג המו .רקיעל

 תא חכש וליאכ יחיש-שיאו החיש התואמ תוטעמ תועש אלא ואצי אל הנה יכ — ול ענכנ

 וניניעל הנבנש רשגה לע רבדי רשא תחת ומואנבו ,םתלועפו םיעיגמל ןיבמה ,ובש רקבמה

 יניא בוש .וכלומ המלש לש ונוזח יפל ,רביטה לע רשג ,רחא רשג לע רביד ,ןדריה לע

 םצעש המודמכ לבא ,הייזהבש-דשגהו שממבש-רשגה ןיבש האוושהה-יטרפ תא רכוז
 השרפתנ ולש הדוקנהש ,והשימ דוע היה ףשנה םלואב — רוריב-רמגל העיגה אל האוושהה

 ותוא לכ יתרפיס םימיל .דוקרל םיצור ונא :הנושלו הקתיפ חליש אוהו ,ולוכ לגעמכ ול

 :ורקיע ךכש "רפי דודיח-רבדב ינבישהו ,רגנאל וגרואיג יכרדמ ,רזומו אלפומה ידידיל ןינע

 םימכחתמ ונאו ,הב המילש הניבו היישע דחא ךרכב ךורכל ונדיב ןיא ,םדו רשב ,ונא םצעב

 ידסיב תייה הפיא :בויאל רמוא 'ד םא יכ ,םדו רשב וניאש יממ וז תלוכי לוטיל וליפא
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 365 תורפס לש הנובשחל

 רנל תפלחנ הניב-תביתש ןפואב ,חסונב םינקתמו םיאב ונירה — הניב תעדי םא דגה ץרא

 תחא הציחמב ןיכשהל ודיב ןיא אוה ףא לוכיבכ וליאכ "דלש הנובה רמולכ ,הנוב-תביתב

 «'ד לע רמוא אוהשכ ,םיליהת ררושמ ירבדב ןידה אוהו !הב הניבה תא םגו הדיסיה תא םג

 ןבש ,םהישעמ לכ ןיבמה ז אורקל םיטונ ונירה ,םהישעמ לכ לא ןיבמה םבל דחי רצויה

 טימכחשכ וליפאו ,דחא הנקב התנבהו הריצי ןכ ןיאש המ ,ונל ןבומה גוזכ םה הנכהו הריצי

 .ךיניבמ-דינב םשורד תנווכ החכתשנ ,ךיגוב-דינב ושרד

 תורשפא חינהל ונכש תימינפה תודגנתהה תא קד-דע טילבמ דודיח-רבד ותוא ,המוד

 דצ אליממ בייחמ 'תוהדזה בייחמה ,השעמה תמאב ירהש ,הבו-הנממ התכרעהו היישע לש

 לש גלפומ דצ אליממ בייחמ ,הניבה דוסיב ,ותכרעה-פלשה וליאו ,הבריק לש גלפומ

 םינותנ ונייהש "דלועפו הלועפ לכ יכ ,המרגש איה הז טושפ ללכמ תומלעתהה .קחרמ

 .לכה תניחב הדוקנה תא ונל התארה אלא ,ונדואמ לכ תא השבכש דבלב וז אל ,הב םידמועו

 »לכה איה דורח-ןיע ,בוט «רמאנ הנש םישולש ינפל ףירצב החיש התוא לש הרואלו

 j תפסונ תלשלש םג עונמל ןיאו ן לכה איה תמייק-חק ן לכה איה םייסב טועימה-תמחלמ

 םלוא .הלוכ הירוטסיהה לכ עמשמ — לכה )לכה אוה "תוברת,/ רפס-תיב !לכה איה "הסדה"

 םג םהב ויה ןורחא רודב ונמע-ייחו השענ המ לבא ,המ-ןפואב תופרטצמ הלאה תויישעה לכ

 ועבטו וביט ריכמש ימ םנמאו ,לכה אוה אוויי םג ,לכה איה לוש-םעדעמ םג :תורחא תויישע

 אלא ,הירוטסיה דבלב אל תויהל םיצמאמה-בטימ תא השע יכ ,עדוי הזה דסומה לש

 ,דנובב היה ,םזיקלופב היה ,לארשי-תדוגאב היה ,תונויצב היהש המ ,רומאל .הירוטסיהה

 ךיא :לאוש ןבה ןאכו .ןא'זדיבוריבב וא םירקב החרכ-לע התשעשכ דוחיב היצקסביב היה

 ,םלוכ :הבושת תנמוזמו הנכומ יאדו ו תופרטצמ ,תומדוקה תולועפהו הלא תולועפ ,הלא לכ

 םהש יפלו ,םידוהיכ םידוהיה תא םימייקמ םה — הווש דחא דצ םהל שי ,םלוכ טעמכ וא

 ןמ-ןפואב רבחתת םתעיגי לש הפוס ,תחא םתישארש ,םידוהיכ םידוהיה תא םימייקמ

 הבושת לבא "דבושת ,םנמא ,וז המ-דצמ .תישארכ תירחא תניחב םייקתתש ,ךכל םינפואה

 ,תועונתה לכש רחאל דוחיבו ,ךכ לע דיעהל ידכ וב שי הזה סוניכה וליפאו ,דבעידב

 םוחינה לבא ,םידוהיכ םידוהיה תא ,םנמא ,ומייק ,ונינמ אלש ולא ןיב ונינמש הלא ןיב

 .קינאדיאמ-יגשבכ תומדכ םידוהיה-תלאש לש הנורתפ םגישהש ,הלאכ תומוקמב

 העונת לכ דבלב אל הליחתכל ןכש "דליחתכל-הבושת וז ןיא םינפ-לכ-לע לבא
 לגעמכ התארנ הדוקנה ובש ,ןורכש ותואב היורש !דתיה היישעו היישע לכ אלא ,העונתו

 לכל התוולנש ,שודיח-תידוחב הרוקמ — רואיב הל שי וז ןורכש-תדימ םג יאדו .ולוכ

 יתרכזהשמו .תישארב-השעמ תשגרהמ םיששה קלח טעמכ הב היהש הידוח ,היישעו היישע

 ,ונתורפס םג .םינורחא תורודב ונתורפס — ילע לטוהש אשונל אליממ יתעגה ,וז השגרה

 דע התוא העלבש ךרד לע .דתיה התיישע ,היתונושל יתש לע ,ונתורפס דוחיב !רמול רתומ

 התריצי םצע יכ ,רמול תבייחמ תמאה-חדוש .המצעב התניב ,העלבתנ וליפאו ,העלבנש
 ךרעב תורוד השימחכ ינפל .התוריהמב דוחיב אלא ,היגשיהב דבלב אל ,רתויב האילפמ

 ,התע היורק איהש תורפס ןימ הנוב הליחתהו ,הלכשהה-תגלפמ ,םעב הנטק הגלפמ האצי

 איה ,היולג םא היומס םא ,רתס-תחנה ךותמ התיינבו ,השדח תורפס ,ןידכ אלש וא ןידכ

 (םייוגה לככ לארשי םע :החוסיג-ףוסו ,םייוגה לככ לארשי-ינב tהחוסיג-תליחתש החנהה

 הב ןיא תאזה תורפסה .הפוריא-ימעמ םע t שדח ןושלב t םהבש םינקותמב :ןשי ןושלב

 .דתיה הריש — הינפל ,דיה אלש דוסי םוש הרצי אל ןכש ,היתודוסי תניחבמ שודיח לכ

 לכ-סדוק אוה שודיחה .הלאב אצויכו ,הינפל ,דתיה המרד !הינפל ,דתיה הזורפ ;הינפל
 תורפסה לש םוצעה ךלהמה — הנושאר המגוד .ךכל תולודג תואמגוד םייתשו ,התוללכב

 תואיצמב הידוה,ד-אולמ לש יוטיבה-רשוכ דע הצילמה ןמל ,םינורחאה תורודב תירבעה

 םיינוציחה םדאה-יכרצ אולמל העבה תלוכי ידכ הלולכישו הפש חותיפ > שפנב הידוחה-אולמו

 — הנורחא המגוד .םיימינפהו
 ןמז ךשמב ,הרבעש ,שידיי תורפס לש םוצעה ךלהמה

 תורפס היוצמ םא קפס .ןודיע-תילכת דע ביטימירפ-תישארמל תובורמ תונחת ,רצק

 ךרדב תאזכ תוידיפאר העדיש ,עובקל ירה ,ראפתהל אל םא ,תיאשרה הפוריא תויורפסב
 דוע ,בותכל ליחתה ,ונמע התע בשויה ,זזה םייחשכ :םילשמ ינשב קפתסנ .התוחתפתה
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 ןדס בד 366

 ליחתה ,ונמע התע בשויה ,קיוויילשכו !רטטשדנארב דוד יכדרמ בתכ דוע וליפאו ךלהתה

 הפוריא-תויורפסב תורפמ םא ,עדוי יניא .רזנוצ םוקילא בתכ וליפאו ךלהתה דוע ,בותכל

 רמולכ ,רשפאה-רדגב אלא שממה-רדגב דבלב אל הב אוה הזכ בצמ יכ ,רמול החיגמ

 .תחא םייח-תמא ינפ לעש תורוד השולש וא םיינש לש םשוביכ אהי הזכ קחרמש

 — התויללכבש שודיחה-תדימ איה תאזה תורפסה לש התוללוכבש שודיחה-תדימכו

 התוא ועדי אלש יפכ ,הלש היצזימונוטואב אוה ,השדח היורקה ,תורפסה לש דחוימה היפא

 רתוי םנמא ,תונמאה דוסיב תורפס יכ ,לקנב חיכונ וליפא יכ .היגפל ונתורפס תורוד לכ

 ,חיכוהל השקתנ ,םבורב וא תורודה לכב היוצמ ,דתיה ,התעדות יפל רשאמ התנוכתמ יפל

 איהו המצעמ לודג הל בשחנש רקיעל הלפטב אלו המצעל רקיעכ המצע תא התאר איה יכ

 המומע הייארכ הליחת התיהש ,המצעל רקיעכ ,השדח היורקה ,תורפסה תייאר .ותרשל האב

 היפא אלו אוה .השודיח אוה-אוה ,ןושאר לכשומכ התשענש דע הפיסוהו הרווחתנ םימילו

 המצעמ לש התוטטומתה לשבו םע האב תאזה היצזימונוטואה .היגוס אלו היתודוסי אלו

 האור וניאו הילע רתיו םעה בור לבא ,השפנ לע םעה-יקלח תצקב דוע תדמועה ,הלודג

 תא התשעש ,הרותה-תמצעמל ונתנווכ היתודלותב וכרד לש תוימיטיגלב העיגפ ורותיוב

 תורודה דע המצע המייקש ,תאזה תויביטחה .הלודגו תחא הביטח וייחו םעה-תעדות

 ןתנ ידידי התע ונסוניכב התוא רידגה רבכו ,היעיקב לשב תחפקתמ הניא ,םינורחאה

 הניחבמו ,תורומתה ןיד םיעיקבה ןידכו .היעיקב ףא-לע תחא הביטח !רומאל ךיירטשנטור

 5 הזכ המצמצל רשפאש ,רליש המלש ידיב רתויב הדחה הרדגהה ,המודמכ ,הנתינ תאז

 יהולא ,ט"שעבה יהולאכ וניא ם"במרה-יהולא ,ם"במרה יהולאכ ונניא ארקמה יהולא ,בוט

 םע ףא דוע אלו ,ןהכ ןמרה יהולאכ וניא ןוסלדנמ יהולא ,ןוסלדנמ-יהולאכ וניא ט"שעבה

 מופב לארשי-מעכ וניא םילשוריב לארשי-פעו ,םילשוריב לארשי םעכ וניא רבדמב לארשי

 ,הנליווב ,השראווב וא ,טרופקנארפב ,םדרטשמאב ,אשימריווב ,אבודרוקב ןכש-לכ ,אתידב

 ןיבש סחיה ,התנתשנ םעה-תואיצמ םא םגו התנתשנ םיהלאה-תגשה םא םג לבא .המודכו

 הייוויצ-תופיצרו הרותה-ייח הזה סחיהו ,הירוטסיהה ךרוא לכל הנתשנ אל ,םעה ןיבו םיהלאה

 ,תאזה היצילאוקה לע היונב התיהש ,תאזה המצעמה הנהו .ודוסי םג אלא ודוס דבלב אל םה

 תורומת לכ לע דחא אוהש םעה ןיבו ותגשה תורומת לכ לע דחא אוהש םיהלא ןיבש

 איה םהייוטיב דחאו םייח ינויסנ םיכלוהו םינבנ היתואושמ יבג לעו הטטומתה ,ותואיצמ

 .השדח היורקה ונתורפס

 "םימעה ןיב לארשי" ותרבחמב ,רעב קחצי ,ךמס-ןב לש הטאטיצ איבא ירבד-קוזיחל

 ,דתיה םייניב,ד-ימיב הפוריא לש הירוטסיהב םגו אמורו ןוי לש הירוטסיהב םג" !הנושל ךכו

 הקיטילופב םיקרפ ולא תומוא לצא התא אצומ ןכ-יפ-לע-ףא .תערכמ העפשה תדל
 ןוטלשמ םעיקפהל םהה םימעה לש םהידיב התלעש ,םהב תברועמ תדה ןיאש ,תורפסבו

 ןכש-לכ-אלו ,הקיתעה הפוקתב אל ,הלאכ םימוחת אוצמל ןיאש טעמכ ונלצא וליאו .תדה

 ,התשענש ,היצזירלוקסה ,רומאל ."תינרדומה הלכשהה ימיל ךומס דע ,םייניבה-ימי-תפוקתב

 לכ ונלצא הל ןיא ,םתורפסו םינורחאה תורודה ייחב טילש דסמכ ףאו ,ךלוהו רבוג דוסיכ

 בלשל ןתינש המ לכב עייתסהל תחרוט איהש ,יאדו .רומג שודיח איה ,שממ לש תרוסמ

 ,היפרגוירוטסיהה וליפאש ,היצקורטסנוק,ד-השעמ אוה אלה ,הינפלש תורודה ינינקמ הב

 םיאור ןכ-לעש ,הילע תעדמ ףאו תעדמ-אלש הדוקש ,היהש יפכ היהש המ תסיפת הדיקפתש

 לש היצרופורפה דצמ דוחיב ,םיטילבמו תורודה-תודשב םילייטמ םינוירוטסיהה דציכ ,ונא

 תישענ איהש דע ,םתפקשה ,םתייאר תא םימאותה ,םייוליגה םתואו םישעמה םתוא ,םנויד

 לומתא ,ץרג ךכ גהנ םושלש .הירוטסיהה לש ,היומסה המגמכ תוחפל ,המגמכ םישמ-ילב

 .רלהאמ — התע ונמע בשויש ימ ךכ גהונ םויה ,בונבוד ךכ גהנ

 ינפ לע םילייטמ םירקוחה — ןכש-לכ-אל תורפסה-רקח ,ךכ תודלותה-רקח םאו

 תא םאותש המ ,םתריחב לש היצרופורפה דצמ דוחיבו ,םכותמ םיטילבמו םתורפסו תורודה

 ,תישעמה הניחבב תולטב תינויעה הניחבה לע תולחה תולבגהו t ומעטו ותפקשה ,םרוד

 התע םייוצמה תויגולותנאהו תויטמוטסירכה ,ידומיל,•ר-ירפס יפ לע — תישומישה דוחיבו

 תורפס לש היפאכ היה יושע תורודה לכ תורפס לש היפא וליאכ אצמנ ארוקו דימלת ידיב
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 367 תורפס לש הנובשחל

 תוארל דמילש ,רדרהל םינושאר םיליכשמ וכשמנ תוליהב המכב הארו אצ .םינורחא תורוד
 השענ ארקמהש דע ,רתויו רתוי םהיכישממ וגילפה םימילו ,תיטתסא הכרעמב ארקמה תא

 ארקמה אוה אלה ,ןיטולחל הכותמ קחדנ ,םיהלא ,השארה שפנהש הלודג המארדב ונימיב
 ינושאר וכשמנ תוליהב המכב ,הארו אצ ןכו .ונלש רפסה-יתב בורב התע דמלנ אוהש ךרדכ

 ו םינורחאה תורודה תורפסל החונ היצקורטסנוקב םרזעש ,שטילדל ונלש תורפסה-ירקוח
 םימכסמ ונייה הצלה-ךרד .דבלב הלו הל האבינ הינפלש תורודה לכ לש תורפסה לוכיבכ

 .שממ רמוכ היהש ,ןורחא לש וחוכו ,רמוכ-יצח היהש ,ןושאר לש וחוכ הארו אצ :םירמואו
 םינורחאה תורודה תורפס יכ ,שממ םינימאמ וניגב-ינבו ונינבו ונאש דע םהל ונכשמנש

 .ונלש תירוטסיהה תורפסה לש תיטננאמיא המגמ ךשמה תמאב איה

 ב

 ןיא רתויבו ,תורפס לש תמא תאז ןיא לבא ,תורפס לש הקיטילופ איה תאז ,םלוא
 אלא ,םדיב םירחא-תאנוה תאזה הקיטילופה לע םיחרוטהש אל .התדלות לש תמא תאז

 התלועפו ,השדח היורקה תורפסה תלעופ תאזה האנוהה לש הלובגב .םבלב םמצע-תאנוה
 לש יטננאמיא ךשמה המצע תא הל הארמ התיילשה-תוקיתמ םא — גנוע לש לפכ ךותמ תישענ
 תשחלמ הרסומ-תרמוח םאו !היושע-תבצב-תבצ התויהב תכרבתמ איה תורודה לכ תורפס

 גנועה-לפכ .הנושארה תבצה התויהב תכרבתמ איה ,הכפהמ ןכש-לכ-אל ,שודיח איה יכ הל
 םרג-תפסות םג איה ,םינורחאה תורודה ינש לש דוחיבו ,םינורחאה תורודה תורפס לש הזה
 הנווכהו .ךכ-לכ הרצק זופוקתב היגשיהמו התיישעמ ,המצעמ הנורכשל יאוול-תפסות םג

 לע וכנחתהש ,שאר-ידבב םישגאש תורשפאה םצע ןוגכ ,הברה תודלי וב שיש ןורכשל הניא
 וירישו דלפנזור םירומ תא לטלטל ,הנש םישימחכ יגפל ,ויה םייושע ,הפוריא לש התריש

 תורגב וב שיש ,ןורכשל יתנווכ .ןמוניפ ודימעהלו תואטיסרבינוא- ימלואבו רוביצ-תוביסמב
 תורבחמ שולשל ביבסמ סייגש ,"השדחה ונתריש" קילאיב לש תעדונה ותסמ ןוגכ ,רתוי
 תורפסה תא רקיעב הכותמ ףלק ,תורודה לכב ונתורפס תא םיליהתמ םיררושמ לש הריש
 רודה ינפל היכרב לע הלוכ לכ תא עירכהש טעמכו ,תינוליחה תורפסה תא הכותמו הפיה

 םימי יגפל — שידיי ירצוי לש םנורכש לודג דחוימבו .ולא תורבחמ שולש דימעהש
 טרמ ,בייל ינאמ םע הנורחאה ותחישב יכ ,התע ונמע בשויה ,טאפ בקעי יפמ ונעמש םיטעמ

 אהי המ :רמולכ ,שידיי הכלמ רעד טימ ןייז טעוו םאוו :קעצו ויתורעש תא ררושמה
 ,תורפסה-ריואל וא םלועה-דיואל אצישכ ,בייל ינאמ תמאב וליאכ .אתכלמ-שידיי לש הפוסב

 .הכלמ — שידיי תא ושעש וירבחו אוה אלא ,התיה אל תמאב ירהו .תאזכ הכלמ אצמ
 ורמא המ ,אלילק אנשיל ,הפר הפש :םיארי תורוד תאזה ןושלה לע ורמא המ 'ונא םירוכז
 ,ןוגר'ז :םהירחאלש הילע ורמא המ ,שלעוורעדואק ,יסרוס ןושל :םיליכשמ תורוד הילע

 המ 1 ותביתכ-תליחתב ץרפ .ל .י הילע רמא המ — הינוב הילע ורמא המ ונא םירוכז ןכו
 .ותביתכ-תליחתב שאוהי וליפא הילע רמא המ !ותביתכ-תליחתב גורפ ןועמש הילע רמא
 ילכ ולעהש דע ,םתלוגס-אולמב וב ובטחו םומע שוג םהינפל התוא ואר םתומכשו םה

 .שפנו תואיצמ ישחר לכל תשרא

 אוה ךכ ,הילעה תשגרהמ סנרפתמ אוהש םשכ ,ונמצע עצביממ לודגה ןורכשה
 סוילוי אוה ,םכח יפמ יתעמשש דמחנ רבדב עייתסא הילע-תשגרה ןינעלו .התוא סנרפמ
 רוד ןיבו העיקש לש רוד ומצע האורה רוד ןיב דירפמ המ ,טילבהל ידכ וב שישו ,ןמטוג
 ,הינמרגב וב יתלדגש ,תילרבילה תודהיה רוד ,רודה :רמא אוה .הילע לש רוד ומצע האורה

 דוע ינולפ :םירמוא ויהש ןוגכ !דוע !תחא הבית לע המצמטצה ותכרעה ךרדש רוד היה
 וירבד-יבקעב .שידק רמוא דוע ינומלפ !םירופיכה-םויב םצ דוע יגומלא !תבש-רמוש

 :תחא הבית לע תמצמטצמ ונתכרעה ,הילע לש רוד ונמצע תא םישחה ,ונא יכ רמוא יתייה
 !תאזכ ונל שי רבכ ,הזכ ונל שי רבכ :היישעו היישע לכ לע םירמוא ונאש ןוגכ :רבכ

 איה תאז ,םירוענ-תשגרה איה תאז לבא .לארשיב םירבכ בור לש הייוורב םייורש ונא ןכו
 רתויבו .הדיצב התנכס הגלפה לככו ,םירוענ-תגלפה איה תאז ,םמצע לע םירוענ תבשחמ

 ינפל רבידש ,ץיבוניבר היעשי ירבד םילשאו ,תבכרה תא ונתורפס הקיבדהשמ ,הנכסה התבר
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 ןדס בד 368

 תא ונקקיל הקיסאלקה ימיב !ונלש םירוחיא לע םיכוב ונייה םדוק ,ןכא :רמואו ,ךכ לע
 הנרדומה ימיב !הקיסאלקה-תרויש תא ונקקיל הקיטנמורה ימיב !הקיסאלקודביספה-תרויש

 — וניניעמ העמד תוחמ תע םויה לבא -דלא תויכבב אצויכ לכו ,הקיטנמורה-תרויש ונקקיל
 לומתא ,הקלירו לאטסנאמפוה אלא ונבתכ םושלש !הונקבדה ,תבכרה תא שוריפב ונגשה

 !ונימכח לש לודגה ללכה תחביש ךותמ בורה לע .טוילא .ס .ט אלא םויהו ,יקסבוקאיאמ אלא
 ,םירוענ-ןורכש םלועל אלו םירוענ םלועל אל לבא .הנמיה הבוט הציב — הציבכ אוהש לכ

 ןכש-לכ ,"ירבעה רפסה,,ו הזמ "הריעצה ונתריש" קילאיב לש ויתוסמ שולש ןיב קחרמהו
 .חיכוי ,הזמ "הדגאו הכלה"

 ,החישל הצובקה הסנכתנ תחא םעפ יכ רפיס ,ןנחוי-תמר שיא ,אנהכ דוד ירומו ידידי
 ופרטצהו ,ךכב-המ-לש רבד ימ טלפ ,םויה-רדס לע םידמועה םירבד לע רבודי רשא תחתו
 ונא ןיאש 'אוה דבלב הרקמ ךא ירה :םהל רמא .םיצל-בשומכ לכה ושעגו דודיחל דודיח

 ,ןכבו !ןקז ילב ידוהי רייצל היה רשפא יא םינש יפלא ,איה הריעצ הנפא ,םינקז םילדגמ
 ,הצובקה ןחלושל ביבס םיבשוי ונאו ,םינקז-ילעב ונלוכ ,וניתובאכ ונאש ,םכמצעל ורייצ
 יבקעב ו הלאכ תויוטש םירבדמ ונייה םנמאה ,םינבל םינקז ילעב םישימחו האמ וא האמ

 םניאש ללכה ןמ םיאצויה דבלמ — הזב םיסנוכמה ונא יכ ,ונמצעל רייצנ תאזה הטודקנאה
 ןיבהל םיררועתמ ונייהש המוד ,םינבל םה םינקזהו ,םינקז תמאב ונל ונלדיג — ךכל םיקוקז

 תבייוחמ המצע הארתו ,המצעמ הנורכשמ ץלחתו הירוענ-ילדנסמ אצתש ןיד ונתורפס יכ
 היצאטנורפנוק — השודיח תקידב םשל איה תחאה היצאטנורפנוקה .תויצאטנורפנוק יתשב

 יפ לעו ,הב רכומ קלח ,הב שגרומ קלח ,הב קלח תויהל תחרוט איהש ,הפוריא תורפס םע
 איה תאז ונתורפסש המב יכ .ןכ ןיידע הנניא !םימחגתמה ןושלכ וא ,ןכ הנניא תמאה-תרוש

 הפוריא-תורפס המודמכ ןיא ,ןושלל ןושלמ ותוא ריבעהל רשפאש רמולכ ,רומג לוטלט תב
 ארוק !רמול םיליגרש יפכ וא ,הפוריאב ארוקה רשפאו ,רוקמה איה-איה ןכש ,הל הכירצ

 יל המל !רמא ,הדוותיש רמוכה וילא אבשכש ,יוגה ותואכ המוד אהי תיללכה תורפסה
 לוטלט-רב תאז ונתורפסב אוהש המו .ומצע הזוחאה-לעב םע רבדמ ינא עגר טעמכו ,דבעה
 יכ ,וידעלב רדתסת הפוריאש רשפא ,דיבכמ ןורחאו וב םישתכתמ יוקיחו רוקמש ,יסחי

 ,עצוממ וניאו וניוקיחמ וב הלודג ונתוירוקמש המ לבא .ידמל עצוממ ,םיברה וניתונוועב ,הז
 ,תיעקרקה-לפכ הארוקל הסנמ ינאש ,הנוכתה םושמ לכ םדוק .לוטלט-רב ונניאש טעמכ
 תחא הבכיש — תמכש יתשב תונייוצמ תאז ונתורפס לש תובשחנה תוביטחהש רמולכ
 תפתושמ איהו ,היומס ,תרחא הבכיש :הפוריא-תורפס לש המלוע םע תפתושמ איהו ,היולג

 .הריציב ,הסוכמב רתויבו הלוגמב ,היחו תרזוח איהו םייחב הטטומתהש הלודגה ונתמצעמ םע
 תוימצעה תוביטהד — םירחא םיבוכיע הל םיפרטצמ ,הלודג הציצח איהש ,תאזה הנוכתה
 ןושלב זזהו ןונגע לשמ םימוגרת שיש יל םירמוא .םימגרתמ םהל ןיא ונתורפס לש רתויב

 םימוגרת תצקב קילאיב ינפ קודבל ידיב היה לבא ,םביט תא קודבל ידיב ןיא ,תילגנאה
 םיתקדבש םימגרתמהש ,ראבל ןתינ יאדו .הדוטאקיראק ,שפנ-תבאדל ,וז ירה יתילעהש המו

 יראקה תא וניטקה וימגרתמ יבוט םגש ינששוח לבא ,הלוספ םתכאלמ-תלוכיו םתכאלמ
 םילגוסמ ויהי םימגרתמה םא אלא הנתשיש רשפא יא הזה בצמהו ,הולטיב אל לבא הרוטאק

 יפל אוהש רבד ,םוגריתב םמייקל םג אלא הייוליג ירתסו תיעקרקה לפכ לע דומעל דבלב אל
 .לוגיעה עוביר תניחב היוצמה םתרשכה

 התוהמ םע היצאטנורפנוקה איה אלה — התרבחמ הלודג תרחאה היצאטנורפגוקה
 התוהמ המייקתנש הדימבו ,הנש םישימחו האמ ינפל דע ונתדלות בחור לכל ונתורפס לש

 תוגה-רבד וא ריש-רבד ,רופיס-רבד ,לשמ ךרד ,הארבשכ םג תאז ונתורפס .התע דע
 הל בשחנש המל תוכומסב אלא ,ךכ-משל םתארב אל ,המצעל המצעב תיצמתמה הביטחכ

 םישמש ויה הרות םמצע ויה אל םאש תוכומס !הכלהה-ייח ,הרותה-ייח — רקיע היהו רקיע
 ןושארהש המב היה בוט-מש-לעבה ןיבו הנליומ ןואגה ןיב לדבהה יכ ,הרימאה תעדונ -דל

 האנה הרמימה תא תושעל רתומ םנמא םא ,יניעב קפס .םישנא חינה ןורחאהו םירפס חינה
 הנק התושעל רתומש המוד ךא ,הלאה םילודגה ינש לש םלעפ-ינושב ןחבה-וקכ תאזה

 הרצי הנושארה — םינורחאה תורודב ונתורפס ןיבו תורודה לכב ונתורפס ןיב הלדבה
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 369 תורפס לש הנובשחל

 ותמשגה תא הארי ונימיב תורפס-רבד יכ רשפא יאדו .םירפס תרצוי הנורחאה ,םישנא
 ,וייחב'דצ הזיא בצעת וז הכרעה וא הפקשהש וליפא רשפאו רודה לש הכרעהב וא הפקשהב

 המצע תמשגה תא התארש תמדוקה תורפסה תעפשהב תאז העפשה המוד הניא לבא
 .הדותה ייח לש םלגעמב הפוצר הילוח ,תדכולמו המילש םייח תכרעמב

 התוליפכ םושמ .התע ונתורפס לש לודג חרכה איה תאזה הלופכה היצאטנורפנוקה
 לכ ךרואל הרקיעב ,רתיהש המ תויהל ונתורפס בושת הירחאל םא ,בישהל ונדיב ןיא

 ונתורפס לש התוינוליחש ןפואב 'םייח-חרות !רמולכ ,םינורחאה תורודה דע וניתודלות
 .יטקלאיד יערא אלא היהת אל ,הדי לע וללוחתנ וא התוא וללוחש ,םינורחאה תורודב

 .תאזה הלופכה היצאטנורפנוקה חרכה לש תואדווה םצע לע תמצמטצמ ונלש הזונגורפה

 ,תידרחה תודהיה איה אלה — ךלוהו טעמתמה טועימ וישכע אוהו — םעב קלח שי ,ןכא
 המצע הלש התבושתכו םושלש םעה-תבושתכ היהת רחמ הבושתה יכ ,הב איה תואדוש

 ןחלוש"השמ רתויש םושמ דבלב אלו ,התע וננוידל ןינע תאזה תודהיה ןיא לבא .םויה
 ןחלוש"ה יפ לע ימיטיגל הל אוה ונבר השמ ירה ,ונבר השמ יפ לע ימיטיגל הל אוה 'ךורע
 השמל הכלה שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכ !םרמאמ שרפתמ השעמל ךכש ,*,ךורע
 םגש ,תיטפשמ תורפס הל איה לארשי-תוברת לש הרקיעש םושמ דבלב אלו ,יניסמ

 תא םייקל הדיב ןיאש חיטסלוכסא הבישח לש הנחלוש לע הכומס איה התע התוחתפתהב

 םימעטמ אל .דבלב םיניע-תמיצעב אלא התע םוקמהו ןמזה לש חורה-ימרז ינפב המצע
 ותירב תא לטיב אלש לכש ,תאזה תודהיה !רחא םעטמ אלא ,םמצעלשכ םיבושחה ,הלא
 ןיא רבד ,התע דכולמה המוליגכ ירה ,הילא הקיז לש המ-דצ לטיב אל וניבא םהרבא לש
 םדה תא וכפש אל ונידי !הילע רמול םלש בבלב הלוכי איה .השדח היורקה תורפסל הל

 ,הלש הזחמה תא אל ,הלש הזורפה תא אל ,התריש תא אל 'התוא התנב אל איה ןכש ,הזה
 תאזה תורפסה ינוב ,תמא .םיבשחנה היגוס תעבראב קפתסהל םא ,הלש הסמה תא אל

 ןיא וז הניחבמו ,הל הצוחמ אלא הכותמ ושע אל ושעש המ לבא ,הכותמ ואב םהיעייסמו
 הז ןיא יאדוו .תווצמ-רמוש אוהש ןונגע ןיבו תווצמ-רמוש היה אלש קילאיב ןיב לדבה
 דימעהל םתחריט לכ םע ,תידרחה תודהיה לש םיינרדומה םיפוגה םג יכ ,הרקמ לש רבד

 םירבדמ ונאצמנ ךכלה .םדיב סרח ולעהש טעמכ ,השדח היורקה תורפסה ךרדכ ,תורפס

 ורד .םתוברת-דוסי אוה היפאו ,םתורפס איה תאזה תורפסהש ,םעה-יקלח םתוא לע
 הברדאו ,תונשל ידכ הב ןיא הנומאהו תדה לש םיביטומב תאזה תורפסה לש השומיש
 .היתודמעמ תונהיל תשקבמ !הנומאה תחת ,תדה תחת אובל תשקבמ איה יכ ,םה םינמיס

 איה .הירחאלו הלכשהה-ימימ הלש היגטרטסאה ללכמ םג איה תאז האנה-תשקב
 תא ונחיטבהל ואבש הלא לש םכרד ,לשמל ,ירה — היגולואידיאה תכרעמב םג תטלוב

 םישקעתמ לבא ,ןרקה לע םירתוומ לש םכרדכ ,החיטבהש ימב הנומאה אלב לארשי-חצנ
 תוקיבדה ,לשמל ,ידה — ןכש-לכ-אל תוילטנמב ,ךכ היגולואידיאב םאו .התיבירמ תונהיל
 ויה וליפאש ,תד יכרעב תוקיבדכ ,הפודשה הצילמה-תפוקתב םג ,תאזה תורפסה יריציב
 םג ויה תאזכ תוקיבדל אשונה יפילחת ,בגאו .ארמגה-דומיל לש ןוגינב הריש םירמוא

 טרופסה-ידוגיאו טרופסהש ,יראוולק השמ יפמ ונעמש רבכו ,תורפסמ םיקוחרה םינינע
 ריאתש היושע הנטק המגוד המודו .הינינקו תדה לש התשרוממ ויה לוכיבכ ,םהב וגהנ ונלש

 דע ,שגר-תמצע הכותל וטילקה הירמוא לש תורוד ,הרכזאה תליפת — תאזה ךרדה תא
 םירמושה-יללח לע רפסה הנהו !ונשפנ תא שיעריש ,םיתולא רמזי !החיתפה דמצ וידש
 יללח םע םלוא ,רוכזי !הליפתה לש המש איהש תחא הביתב קפתסה הינשה הילעה ימיב

 .לארשי-סע רוכזי !ותחיתפו הרכזא רבד ןוסלנצכ .ב רביח יח-לת

 ג

 .ול הנכה היוצמ אהתש רשפאו היוצמ םאה ,הארנו היצאטנורפנוקה לפכל רוזחנ ךא

 הכרדש דוחיב ,ידמל ןידע אוה ,םלועה-תורפסו ונתורפס ןיבש ,תחאה היצאטנורפנוקה ןיגע

 םיושה םידדצה ןכש .ןהבש םיושה םידדצה תזיחאו םינושה םידדצה תטימש ךותמ תושעיל
 אל םינורחאה תורודה דע איהו ,הפיה תורפסה תקלח ,ונתורפס לש תחא הקלחב םייוצמ
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 ןדס בד 370

 > םהיתחת תטקלמ וליפאו םירחא תונחלוש לע הכומס הבורו השאר וז ףאו ,רתויב הלודג
 ישאר לש הגיזמה תדימכ איה התואמצעו התוימצע ירה םינורחאה תורודב הלדגשמ םגו

 תועונתה שולשמ םיכשמנה תודוסיה םה אלה ,תאז ונתורפסל בא-ןינב םהש ,תודוסיה
 התומילש יכ רמול השקו — תודגנתמה ,תודיסחה ,הלכשהה — ,התוא וסנריפש תוישארה

 דוסי לש הטנאנימודהש ,תבורעת הנממ היוצמ הברדאו ,היוצמה העפוהב איה הגיזמה לש
 רמולכ ,שממ הגיזמ ךותמ הלעש המ םג לבא .תיבמ-פישרש-יאובמ המכ תמתוס הלכשהה

 תונינעתה-לגעמ םמצעל שובכל ידכ וב היה אל ,םינורחא תורודב ונתורפס לש היריצי-בטימ
 ליגרב השענ תיללכ תורפס לש יוצמה הנובשחש ןפואב ,וננושלל הצוחמש רתוי בחרנ
 ורקיעב ,םימעה תונושלל םוגריתב התע םג הנממ ןתינש המו ,ונתורפס לש הפותיש אלב

 לש היציזופב העבקנ אל ונתורפס יכ ,ונדמלל .ןתינ בקעיו קחצי םהרבא ינבמ םיארוקל
 ,הינפל ןכש-לכ ,התומכ תויהל לכה התשע הבש הפוקתב םג תיללכה תורפסב שממ

 רועישו ,הז ןובשח ינפלמ הלועה ,החנאה תאז-סעו .האלהו הנממ .דתיה תאזה הנווכהשכ
 םבוריק ונל ןיא ונאו ,ינמרג היה התיג ,ילגנא היה ריפסקש ,יקלטיא היה הטנאד t הנושל

 תורירמ תא המצעל קיתמהל הסנמ איהשכ רתויבו ,תרהמ החנא איה — םבוריק בוריק אלו
 םעצמאו ונמעב םתליחתש ,םישיאה תזורחמב המצעל םוחנת תאצומ איהש ךותמ הלולגה
 הניא ותיילשה הזה םוחנתה .םירז-תודשב הלודגל ולע םלעפו םתלוגסשו ,ול הצוחמ םפוסו
 אל ושענש המ ושענש הלאב הלפתה תורמיתהב הניא הנכסה-רקיעו ,ותנכסמ התוחפ

 םע תוסייפתה איה ,תאזה תורמיתהה לש העצמב אלא ,ונברקב אל ושעש המ ושעו ונברקב
 .לארשי ללכמ םמצע ואיצוהש ,םהמ הלא

 לש הריואב םידמועו םייורש ונאש ,התע דוחיב תאזה הנכסה לדוגב לזלזל ןיאו
 רעננש אטוז-סומלופ — רתויב התוחפה המגודב חתפנ .ךכל תואמגוד תצק ואבויו ,םיסויפ

 רמשנה ורכזב ,ולש טייצראיה לגרל וקפתסה אל ונחלופ-יחפטמשכ ,הנייה ןינעב בורקמ הז
 רקחמה ירבדב וקפתסה אלו ,הלועמ םוגרתל ,הזורפב דוחיב ,התכזש ותריצי תומדכ וניניב
 ומש לע בוחר וא רכיכ תאירק תומדב דחוימ ןויצ ושרד אלא ,ולעפו ותוישיא לע ןויעהו
 עבקנש ,ןורקע לש ורועריעב היה ךורכ הזה ןויצה יכ ,רוכזל תאזו .לארשי-ירעמ ריעב

 הנווכ ךותמ ,םירמומ לש םמשב תובוחר אורקל אלש הנושארה תירבעה ריעה תטלחהב
 תוארל אלש לכוא אל ירעצל .לארשי-ירע ראש ושעי ןכו וארי הנממ יכ ,הילאמ תנבומ

 המ ושחש ילבמ ,םידקת הנושה םתעדב ועבק למרכה-ריע תובא םא ,תיטסיבונס תוליהב
 בורקמ הז רעננש אטוז-סומלופ אוה — הנממ הדבכנ המגוד ירהו .םדיב רערעתנ לודג ללכ

 וננושל-תלחנ הזעונה ותוגה תושעל העיגיב וקפתסה אל ונחלופ-יחפטמשכ ,התניפש ןינעב

 םישולשכ ינפל העמשנ רבכש ,הזרכה-ךרדכ דחוימ ןויצ ושרד אלא ,הדומילבו הב קימעהלו
 — סכודרפ ךרד לע העמשנו הרזח וליאכ התעו ,ךל רפומ ,ךל רתומ :םיפוצה-דה לעמ הנש

 הילא בישהל אב ,וגלש תויביטקלוקה לש שדוחמה השוביג שארב ותדימעה הדלותהש ימ
 ול איה ,וכותמ ומצע איצוה לארשי-ללכמ אצוהשמ רתויש ךותמש ,הידרופממ דחא תא

 .וחרכ-לעבש-הבשהכ
 דיתעה סומלופל המגוד ןהל תפרטצמ בורקמ .דז ויהש תואסמלופ לש תואמגודו

 דוחיב ,וינמיס-ינושאר םילועו םיצבצבמ רבכש ,יבצ-יתבש סומלופ אוה — בורקב תויהל

 ,ומשל-אלש-שומיש לש הנכס ול תכרואש ,םולש םושרג לש ילאטנמונומה ורפס םוסריפ םע

 בתו הקיטסיצילבופה לש הבוחרל תיביטקייבואה ותילכתו עדמה לש ומוחתמ ותאצוה םע

 תייעב לש דוריבבר זעהל רתויב חונ עצמ איה תוסייפתהה-תריוא .תויביטקייבוסה היתויל
 ךרדכ השרדנש ותרמה לש תוימיטיגלה תייעב לשו רימהש חישמה לש תוימיטיגלה

 תהה חור ןכיה דע ,עדיל הצורהו .םיילאוטקא היגולואידיא יכרצל וב רזעהלו ,השרדנש
 תונורחא םינשב אלימש ,ושי סומלופ לש הנורחאה הנחתה וינפל ירה — תעגמ תוסייפ

 לש ןמורל אל 'ןבומכ ,הניא הנווכה .ןמור — עודיכ ,היה ול םרגה .םידוהיה-בוחר תא

 לש ,םינמורל «קויד רתיל ,ןמורל אלא ,תיבמ םתייארש ,זזה לש ומרוטל ןכש-לכ ,קבק
 גילפנ םא ןיבו ז הפוריא תורפסל ,ונירפוס ןיבמ דיחי טעמכ ,סנכנש אוה-אוה .שא םולש

 הנשמ הז ןיא ,התטמיס-הצקל סנכנש רמאנו תיחפנ םא ןיבו היתובוחר-שאדל סנכנש רמאנו

This content downloaded from 128.146.23.50 on Wed, 13 May 2015 18:17:46 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 37! תורפס לש הנובשחל

 ומצעל הנק המב ,חוכשל רוסא לבא .וסנכנ אל םירחא !סנכנ אוה — הדבוע-לש-הפוג
 םהל רמאש םושמ ,וניתונושלל הצוחמ בחרנ תונינעתה לגעמ שבכ אוה — ותסינכ תא

 ואצ .וניפמ עומשל םיצור םהש המ אלא ,םעימשהל םיבייח ונאש המ אל וז השרפב םייוגל
 — םייוניעב ,תושיגנב ,םייותיפב — ,תוחרט ינימ לכ היסנכה החרט תורוד-ירוד ,וארו

 ,שדוקה-חורמ םחישמ תדלוה לש סותימה תלבק רמולכ ,עומשל השקיבש תא וניפמ איצוהל
 הפיקהש ,םיחוכיוה-תרעס ,אופיא ,אלפית אל .ןומנקו הנקב םצפח םהל טישוהו אנטוקךב אב
 לע אובי ,ונצראל םג עיגה ותצקש ,חוכיוהש היה ןידה ןמו ,הצק לא הצקמ הנחמה תא

 תובוגתה יתש תא איצוהל ידכ ,חוכיו ונרמא .ולש םינמורה לש םמוגרית םע דוחיב ,ורוריב
 לש התמוקת זאמ .וב הזחא ונצראש הזמ שוטשטהו ,וב הזחא הלוגהש ,הזמ םרחה ,תולוספה

 ,וביבס הקיתש התיה הנושאר םעפ הנהו — םיימעפ הזה רפסמה הב השע לארשי-תנידמ
 םעפ (תטלחומכ .דתיה ונממ תומלעתההו ,והובריק אל םישיא ,והולסליס אל תודסומ
 התע ןכ זאכ ךא ,וב ועצעטצה םישיא ,וב וכרבתה תודסומ ,וביבס הלומה ,דתיה הנורחא

 .ןידה תא תתל םינכפתשה וניגרבד םידיתע תאזה תוקמחתהה לעו 'חוכיומ תוקמחתה ,דתיה
 ,הלומהה ןיבו הקיתשה ןיב לפנש ,ערואמ לש ומושיר תוארל אלש לוכי ינא ןיא ,ירעצל

 קזחומ הזה סויפה יכ םא .םימולישה-תשרפ הנושארה ותנחתש ,הינמרג םע סויפה אוה אלה
 התע ימצע רוטפא ,תוינידמ לש המוחתב ותויהמ ירה ,םירחא סויפ ינימל חונ עקר יניעב

 יאדו דספהב אצי ינפוגהו ירמחה הרדשה-טוח תפיקז לש רעושמה רכשה המ דע ,דחכו,דמ
 .ירסומהו ינחורה הרדשה-טוח םוקיע לש

 ףא ,תורודה-תורפסו םינורחאה תורוד תורפס ןיבש ,תחאה היצאטנורפנוקה ןינע
 ,הלודג השיגפל הנכה הכרדו םינורחאה תורוד תורפסב הב שי םא ,הלאשה .ידמל ןידע אוה

 יפ לע 'תאזה תורפסה לש האיש אוהש המ יפ לע הילע בישהל היה ןיד ,תאזכ תערכמ
 העיגי םיכירצמה םיחותינ תעפש תבייחמ איה ,םילמס לש םלוע התויהמ םלוא ,הדישה
 םוחתמ הבושתה תא תולעהל לדתשנש ,תנתונ תוחונ,ד-תדימ ןכ-לעשו תטרופמו הכורא

 הלגעמב קפתסהל םא .החרפה-םוחת הקיבדמ ףא םיתעלו תורפסה לש האישב הרחתמה
 האור וניאש ימל דוחיב ,ופאמ תפוקת לע חוספל ,המודמכ ,רתומ תינרדומה הזורפה לש
 היוצמ ןאכו ןאכש ,המודמ לדבהכ אלא "עובצ טיע" ןיבו ךויצ תבהא" ןיבש לדבהה תא

 ןפואב ,םהימרזו םידוהיה ייח תנחבהב הלכשהה תסיפתכ ,ןבלו רוחש לש תינטשפה הקולחה
 איבנה והיעשי לש ולוטלטו ,תיטמאדגורפה הייארה תאובב אלא הניא ארקמה תפוקת ףאש
 תוכזל ידכ הנוגה החריטב בייח אוהש ןפואב אוה ותומד רואיתש דוחיב ,אוש-לוטלטכ אוה

 אלא ,סדיורבו ןיקסנלומס לע חוספל םיאשר ונא ןיאש רשפא .ןוסלדנמ שילש תויהלו
 וארה אליממו ואר םה יכ ,ונל הלעת הקידבהו ,וארהו ואר םצעב המ ,קודבל םיבייח ונאש
 היהש באה ושתכתה תאזה הגועבו ,הצחמו רוד ,המוקע הירלקפסאב תאז םגו ,הבורמה לכל

 הבע המרגורפ לבחכ ,דתיה הייארהש יפלו ,בוטה לכ תילכתכ היהש ןבהו ערה לכ תילכתכ
 היידב היה ןבה רואית וליאו ,תואיצמ וזיא לש הרוטאקיראק היה באה רואית ירה ,חותמו

 תונמא תמאב םלוא ,ילדנמ לש ותונמא-אלפ םע עירכמ יוניש לפנ הרואכל .תינכת וזיא לש
 לש הרייצ םהל קזחוהש ,םילודגה ויכידעמ לש םהיפמ םידמל ונאש יפכ ,איה תדחשמ

 — רדגומ ומוקמש ,לארשי-ייח לש םפגא םנמואה .לארשי-תסנכ לכ לש וליפא ,לארשי-תסנכ

 וניא רואיתהשכ דוחיב ,ט"יה האמה לש העצמא הנפימ — רדגומ ונמת ,בשומה םוחת

 ,לארשי תסנכ לכ ,לארשי תסנכ תמאב אוה ,הלאה םייחה לש היגולופיטה אולמ תא לפקמ
 אוה הזה םצמוצמה םוחתה תיווה לש הרואיתש ןכש-לכ .הילאמ הלטבה הלאשכ איה

 קודא ראתמהשכ ,היתוחוכ ינומט-ינופש תרעשמ הניאש ,תדמועו הלודג הציב רואיתכ
 םלעתמ אוה ןכ-לעשו ,ונלש תירוטסיהה היצאטנירואירה לש התחתיר םצעב םג ותייארב
 וחוכו הדונתה-רצי הברדאו ,םינומ,רה-תדונת הרקיעש ,הקימאנידה דוסי ,לודגה הדוסימ

 םירפוסה יב המית וז ןיאו .ישילשה ןימינב תועסמ לש קוחשה-תצלפמ ידכ ול םיסרתסמ
 ימאנידה וקב הלע םכילע םולש t ורמש ולוחכמ ובזע ותעידי תניחב וב ומייק וירחאלש
 ואושנו הדונתה-לג אשונכ ,קרוי-ויג דע בשומה-מוחתמ ונזיזמ אוה ירה — םוקמה תניחבמ
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 ןדס בד 372

 «-ומלוע ךות לא ונתוא זיזמ אוה — ןמזה-תניזובמ ימאנידה וקב הלע ץרפ .ל .י !דחאכ
 .וימיבו וינפלש הנורחאהו הלודגה תויביטקלוקה תעונת ,תודיסחה לש

 — ונימיב רתויבו הירפסמו הזורפה לש השפנ-שפנכ השענ הזה לופכה ימאנידה וקה

 תייווח עקשימ ,ולש ורוד-לגעמב הליחת קפתסמ אוה ,בולקש תא ראתל אב רואינש םא
 ,רתוי הקומע ףא ,רתוי הבחר בולקש ראתל רזאתמ אוה .דרהמ-דע ךא 'היתוארמו ותודלי
 !דייאר םיאור ונאו ,הירוטסיהה דמימל ומצע קיקזמ אוה אליממו ,םינורחאה תורודה לגעמב

 ,הלכשההו תודגנתמהו תודיסחה תמחלמ תא ,תולילעו תויומדב תמלוגמ ,תיטסאלפ ,תישחומ
 הז ןיב — «דמוק-תלופכ ונל תפקשנ בולקשו ,םייטנטוא יווהו .דייווח «רדשב «דשוטג איהשכ

 «דאמ ןב לגעמ 'תונמאה לזמב ,םייח ונאו ,ויתחת ףתרמו תיב הז ןיב ,וילעמ הטוידו תיב
 «דליגש ,אלרוב .י — דרפס-טבש ןב םג השוע זנכשא-טבש ןב השעש .דמו .תוחפל .דנש

 תוארל שקבמ אוה ,הילדג םכחבו איבקע תולילעב ויד אל ,ונלש תרופיסל השדח תשבי ןיעכ
 הארמו ,הירוטסיהה לש .דמוחתב סינכמו סנכנ אוה ףאו ,םבס תא ,םהיבא תא תוארהלו

 ,ול היה בס ךבס םג !טושפה ללכה ,דוע אלו .תוחפל .דגש האמ ןב אוה םגש לגעמ ונינפל

 .הרואיתו יולה הדוהי תפוקתל דע רפסמה תא ךילומ

 בחרמל דע וטבש לש ותדלומ-שלפמל רפסמה לש ותדלומ-רציממ וז הביקע הכילהכ
 רפכ לש ,דייווהה םוליגב חתפש ,ושוטאפוא — תוחאה-תורפסב םג .דארנ ומע לש ותדלומ
 תפוקתב ןילופב לארשי לש התייווה רואיתל .דגממו הכומסה זוחמה-ריעל ונממ רבע ,ותדלוה
 ימי לש זנכשאב ויתובא-תובא שקבל םהמ אצי אלא ןילופ תורעיב רצענ אלו ,הנפמה
 תפוקתל ,וירוזפו לארשי יטבש לכ לש ,ונלוכ לש תפתושמה תדלומל עיגה םהמו םייניבה

 םולש לש וכרד .דתיה ךכ — םיגוליד יגוליד אלא ,הביקע הניא םתכילהש שיו .הנשימה
 הציפק .דתיה םייתניבו ,םיכרכה תשולשלו ,רבד םשכ השענש ,הרייעה-רואיתמ ךלהש ,שא
 ותוא לש הללמואה הציפקה אוב דע ,יקצינלמח ימילו היליטשקל םימילו ,יבצ יתבש ימיל

 יאדו .איבנה והיעשיל ונממו ונבר השמ לא ךלה הירחאש ,ושי-תפוקתל ,ילאינג תעד-לק

 יווה ירופיסמ — קבק ירופיסב םג םתומכ וניארו ,ונשרד םירמוא הלא םיגוליד ישעמש
 .דיצאלוטיפקירל הנממו ושי תפוקתל .דגממו וכלומ המלש תפוקתל הציפק האב ויביבס לש
 תביבס לש יווהה ירופיס ירחא — רימש השמ ירופיסב םג !םינורחאה תורודה תעברא לש

 ךשמההו ,ןושארה תיבה לא הנממו ,ינשה תיבה לא ,הלודגו תחא ,םואתפ-תציפק האב ולודיג
 ותביתכ תישארש ,זזה — םינקיאזורפה גוזב היוטיב לע האב היעבה תיצמתו .חותפ סקנפב
 רואית — עיתפמו הנוש הכשמה ,הנברוחו הרועריע םצעב הלוג תייווה לש הנקויד רואית

 בורקהו קוחרה רואית לש הוושה דצהו ,םירחא םיטבש לש יווהו הירוה ינימ לש םנקויד
 ךותל העיקשה םצע לש האלפומה הלוגסה הרקיעש ,תכלוהו הלדג תלוכי לש הווש הדימב

 המו ויעבצל םעה תפינמ לש תילאמיסכמ הפנה ידכ דע ,םעה תוביטח לש םייח ינימ לכ

 תויחהלו תויחל תלוכיה — תכנואמ הניחבמ ןונגע ידיב השענ ,תנזואמ הניחבמ ודיב השענש

 לש םינטקה םיפופאנה תולבה ןוגכ ,רתויב בורקה ,םינוש םייח ינימ ,ךופה תורוד-רדסב

 ויתועסמש ,ןלטב לדוי לש ויתואקתפרה תומימת ,הברה קוחרה דע היבחרב היצנגילטניאה
 דע עיגמה ,םותח הירוטסיה-לגעמב ונמצע םיאור ונאש דע ,העירי ךותמ העירי םיפלושכ

 טשפתמש המ רקיעהו ,תודיסחה-ימודמד תישארו קנארפ ילולעת תירחא לש ןומיזה תדוקנ

 םיעפושמה יוטיב-ילכב תרזענה ,תויווהו תומלוע לש תגווגימ — הלא הצק תודוקנ יתש ןיב

 ונתורפס לש לודגה וקה תא תולגמ ,ןהילע ףיסוהל ןתינש ,הלאה תואמגודה .רתויב

 .חוילוכל ,תילמיסכמה הפמל ,יתבר-תדלומל אטוז-תדלוממ ,תורודה-בחרמל רודה-רציממ

 .היצאטנורפנוקל היואר הנכה תגרד לע רבדל ונדיב חינמ הזה וקה יכ המודו
 העדותב תוחפה לכל ,רצקל המגמב םרקיעו ,ודצב וירבוש הזה לודגה וקה לבא

 המכו המכ התוא ועדיש ,שודיח .דב ןיא רוציקה-תמגמ םצע .וניתודלות תא ,הפקשהבו

 דומלתה לעמ ץופקל השקיבש ,הלכשהה התוא העדי — םינורחא תורודב תויגולואידיא

 !םירגה יניעב דוחיבו םהיניעב דבוכמה ארקמה לא םירגה יניעב ףאו םהיניעב לזלוזמ.ד

 בורקה תא םייקלו קוחדה תא קוחמל השקיבש לארשיב תרחאו תחא העונת התוא העדי

 בורקה תא קוחמל תשקבמה ,ונצראב תרחאו תחא השיחר התוא תעדוי ,(םזיקלופה ,דנובה)
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 373 תורפס לש הנובשחל

 ןיבש ללחה לע החיספ םא — םיגוש !-וירועישש הלודג החיספ ךרד לע ,קוחרה תא םייקלו
 ולא השיחר ינימ .ונימי ןיבו ןונ-ןב עשוהי ןיבש ללחה לע החיספ םא ,ונימי ןיבו הדסמ
 םק םינטק םיספורטופא ול ויהש רחאלש ,תוינענכ יוניכב םיללכנ םהו הנוש םלודיג עצמ
 .תשדוחמה ונתוינידמ שארב דמועה לש ותומדכ ,לודג סופורטופא התע םהל

 ד

 הילע ףיסוהו שידיי תורפסו תירבע תורפסב קפתסה אל ,ירבד וב ועמשנש ,בשומה
 ,הנעדא םא קפסו התוא עדוי ינא ןיא .תידוהי-תילגגאה תורפסה תומדכ ,זעל-תורפס םג

 זעל-תורפסכ היתרדגהש ,תידוהי-תינמרגה תורפסה איה ,התומכשב טעמ אל יתקסע לבא
 םינמיס ןתיל יתיסינ רבכו ,םהידיב הבותכה דכג-תורפסל דוגינב םידוהי ידיב הבותכה

 לש קלח איה זעל-תורפס יכ חיכוהל יתיסינש םשכ ,הלא תורפס יגוס ינש ןיב הלדבה לש

 אלש םע-תורפס לש הילמונאה יכ ,רוכזנש הבוח לבא .הנקויד לש תוחפלו וגתורפס-ףוג
 הנוויג הלובגל רבעמ תכשמנ איהש לככו ,רבעמ-תעפוה איה ז הלודג הלבגה הל שי ונושלב

 םתנומא-מע ,םימע ינש ןיבש םייניבה-טוחתב ומעמיע זעל-ירפוס דוע לכ .הכותמ רוזג
 רתוי תמצמוצמ הדימב יכ םא ,חתפתת םתלוגסש היה רשפא ,הזמ םתוברת-מעו הזמ

 .רכנה-מוחתב הליחתמ ובצינ וא רכנה-פוחתל זעלה-םוחתמ ורבעש הלא לש םתלוגסמ
 לש המוחתב דמוע זעלה-רפוסשכ ,תוספא ידכ וליפאו םומינימ ידכ עיגמ הזה םוצמצה

 שמשל הכירצו תשמשמה ולשמ ןושל ול שי ומע יכ ,עדויה רפוס — המילש תימואל העדות

 ןבל ול דמעש ,הפונת-חוכ דבלב אל וב ןיא הזכ רפוס ,ושפנו ומלוע אולמל עבמ-ילכ
 ומצע תא קידצהל הדימע-חוכ וליפא וב ןיא אלא ,רכנ-תוברת ךותל ותצידפב ותונמוא

 המילש תימואל תידוהי תוליעפו העדות לגעמב תיזעול-תידוהי תורפס אצמנ .ומצע יניעב
 תמושתל היוארה הדיח לש התנבהל חתפמ ונדיב תנתונ וז הרכה .הבו הנממ הריתסכ איה

 טעמכ הלא םירפוס היצפיצנמאה-רודב המ-מוש לע — םינפ תלופכ הדיח איהו ,ונתעד
 וראשנ תולוגסה-ישולחו םירחאה ןיב לא וכלה תולוגסה-יזעש ,ןפואב רוריבב וקלחתנש

 ,המשלו המשמ תיזעול תונותעו תורפס וב החרפש ,תוימואלה רודב המ םוש לעו t תיבב
 ךא ןאכו ןאכ יכ ,רמול לקנה .תושומנ אלא ,הריצי לש המוחתב ,הביבסו הב ולגתנ אל

 אכפיא לש דצ תוחפל ונינפל ןיא םא ןויע ךירצ ךא ,ודוביעבו תיבב וראשנ םיעצוממה
 ,תיב-ןושל םרקיעש ,תיב-ילכב ושמיש אלו ודוביעבו תיבב וראשנש ךותמ — ארבתסמ

 לש המוחתב זעל-תורפס ירוכיב עיפוהב יכ ,חכשנ לאו .אליממ דמגתנ םחוכו ןויפרב ולתנ
 המכ לטיבש ,ואדרונ סכאמכ חקיפ — תולעפתהו הנומא לש לוק-תב םהל התנענ ,תונויצה

 זעלה-ירפוס לש םחבשב תולעפתה בורב שרד ,ורודבש םלועה ירפוס יריבאמ המכו
 יטסי'צולז רודואיתו הפי טרבור — החמש לש המיענב רמא — ונל שי .תונויצה הדימעהש

 ןכש ,ךויח אלב וז ותשרד התע ריכזהל רשפא יא ,ןכא .ץנארמופ הזורו ואנירג ךירנייהו
 ךרוצ אהי אלש ינששוח םלוא ,הרטפהה ןמ תומשכ םויה םיעמשנ םתומכשו הלא תומש

 םירפוסכ םיבושחו תילגנא םיבתוכה םירפוסה תומש ,םישדחה תומשהש ,הנש םישימחב

 מאל םירפוס תויהל םנוצר םא יכ ,ועדייש ןיד הלא םירפוס .םתומכ ויהי ,םיזעול-פידוהי

 — םידוהיל םירפוס תויהל םנוצר םא לבא !הלודג החידפ םהל הדעונו רשפא — םינקיר

 ירפוס לש םתשגרהב רבכמ ,המודמכ ,תמדמדמ תאזה העידיה .תונוונתה תריזגמ וטלמי אל

 תכובסתהו ,םלועה-תורפסב םמע-יגיצנ םה ןיא יכ ,הרכהה רואל תדדחתמה השגדה ,זעלה

 — הנממ הלודג היעב שי ךא .ונתורפס לש םיילאיצנטופ םיביוא םתוא השוע תימינפה

 תורפס ,תויורפס יתש לש םויק-ודב ,היילשא הכותש ,הנומאל תודע איה זעלה-תורפס אלה

 תוללכב םיבשחנ תורפסה-יגוס ינששכ ,ונושלב אלש תרחא תורפס ,םעה לש ונושלב תחא

 וד — ותויח עקרק םג אוהש ,ונממ בחרנ םויק-ודל האובב אלא וניאש םויק-וד t תחא

 ינששכ ,וצראב אלש תרחא הידוה ,םעה לש וצראב תחא הידוה ,תויווה יתש לש םויק

 .תחא תוללכב םיבשחנ הידוהה יגוס

 לודג רחאל ,התע ודמעמב רתויבו ,ונמע םנמאה — תויעבה-תיעבל ילוא ונעגה ןאכו

 םיזכרמ יגש םייקל רתומש הרבסה םנמאה !םייח-יזכרמ יגש םייקל חוכ וב שי ,ויתונברוח
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 ןדס בד 374

 ,התפקשה ףרח התקל תונויצה ,תמא .ךומסתש המ לע הל שי ,םמייקל רשפא יכ הנומאהו
 םיעשתו ונצראב הצרמ יזוחא תרשע תעקשמ ,דתיה אל ןכ-אלוליאש ,תאזכ תוימיטפואב

 וליאו ,היצרופורפ ךפיהב התעקשה השועו ,המצעל תנמאנ ,דתיה אלא ן תויולגב ויזוחא
 ,היילשה התואל רוזחנ םנמאהו .תחפ יפ ירבע לא ונדמעמ-תללק ונתאיבה אל ילוא ןכ התשע
 םע-מע ,תחא הניקת תייווה םהל היהת םימעה לכ — םימעה לכמ םיסחוימ א,דנ ונאש

 ,ןכא .הקירמאב תחאו לארשי-ץראב תחא ,תוניקת תויווה יתש ונל הנייהת ונאו ,וצראב
 רבוד דחא םע — הזמ הז םידרפנ םפוסש ,םימע ינש ונל ויהיש ןימאה ןיקצלקכ חלוממ םג

 אידוטירט םייוצמ התע ונימיב וליפאו 'הלוגב שידיא רבוד רחא םע ,לארשי-ץראב תירבע
 גרבנייטש ןמחנ קחציכ םתו !תונידמ יתש התע םייקל ונחוכב שיש ,םינימאמה םיטסיל
 הל ןיאש ךותמש ,שידיי אהת הנושלש הנידמל הירוטירט ,לארשי תמוקת םע םג ,שפיח
 .רתוי החוטב תיטסיפיצאפה התבורע ,תירבעה ומכ ,תיטנאטילימ תרוסמ

 לארשי-ץראב ידוהי-ירבע זכרמ היה ינשה תיבה ימיב !םימלועל תאזכ ,דתיה רבכו
 ןיבו הירדנסכלא ןיב קחרמה ירהו .םהינש וברחנ םפוסו ,םירצמב ידוהי-ינווי זכרמ היהו

 .התע םילשורי ןיבו קרוי-וינ ןיבש קחרמה ןמ לודג ,םהה םימיה יאנתב ,היה םילשורי
 תרשה ילכ וא תינויצה העונתהש ,דואמ דע יל רצ ירה ,הנממ דומלל הנתינ הירוטסיהה םא

 התעש העיגהשו ,םבור רמולכ ,ייחב רשעה תנשמ הב יורש ינאש ,תינויצה תורדתסהה ,הלש
 בידנה לש ונב ,רחואמב םנמא ,בורקמ הז השעש האנ הטס'ג התוא לע בושחל ליחתתש

 .הנממ הלודגה התנכסו הלודג היילשהל תעייסמ — עודיה

 — ןמזה תניחבמ סג וב הלדב הביטחכ היה ינויעה סוניכה לש תורפסה בשומ : ם ו י ם - ת ר ע ה

 רודמב אלש םייקתנ אוה — םוקמה תניחבמ םג ,היאצומו תבש-יהלשב תודועס-שולש ןימכ םייקתנ אוה

 וידה וא ודהש ןפואב ,ולוכ סוניכה-תכרעמב בלתשנ אלש ,הנתנ תאזה תולידבהו ,ולוכ סוניכה לש עבקה
 הגשה-ירבד — וירחאלש בשומב הבוגת ולעהש ,ירבד איצוהל .םיבשומ,ד-יראש תציחמל ולגלגתנ אל
 הרומחהו הלוקשה ותגשה .םתכרעהו סויפה-יכילהת לע ירבד ןינעל דוחיב ,ךיירטשנטור ןתנ ידידי יפמ

 .םיארוקה-להק ידיב ויהיו םיברב ומסרפתי וירבדש דע הנחדא ךא ,רוריב-תפסותב ינתבייחמ
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 יקציסיל .א םירפא

 םיעו'טהךוימן85

 ,םיע1טסך1מךאב רודןודפל רודןורפמ

 לכיקס *פזןא-יןסמל ןסממ

 ל5י. י? יבבל ,וכות? !ונגס
 • ו - I I I V י 1 ,םיאובחמב 1ב ואבחנ ד1.ד-תוי?טל

 ,םי$0מ םיךא ,דבעא וב םיךודןורפ

 ,בחרו דקפל יבז ,תקך ידל ף5

 ויחוךו ,חוךמ דודןורפו רודןורפ לכ
- 

 .םי?שחמ יאלממ םילילק םיללח

 וך1דן1רפ ןורחא לא יתןזגה ה!הן

 המיוא םךטן יבל זקאי לי1ךך

 הל9ך ילוא :ןורקאה יןןפס

 - בך* הא תבךצב? ,זאמ יבל תולכ

 ,המילב ספא וב ואבחן דוה תויבוק אל

 !ח;שן ןילן>!טל רודןודפ ןורחא הז
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 יננח ףסוי

 שילוחה קולח

 תנוכש ,סדרפ ףונ לא הפוצה רדחה ןולחל ךומס הדמע ,ןושחנ דוד ,הלוחה לש ותטמ

 יטא דעצב ךלהתה ,ותטמ לעמ דרי הלוחה .רהוזה קפואב תומלעתמ תוקירומ תועבגו םינג

 תועש .שולחה ופוגב הנבלה אסרוכל עקש וא ,הקלחמה לש ךוראה תרדסמה יגפ לע לשוכו

 ,םיעותה ויטבמו ודיב רפס ,הינשה לע הבוכר תחאה ולגד !ומוקמל דומצ בשי תובר

 .ובאכ רתס םע ושפנ תגזמתמ וב םוקמל ןיעל םייולגה םיקחרמה ןמ םיגילפמ ,םיבוצעה

 — וב הקרזנ הבישש ינומרעה ורעש ,רתוי תוינלוחו תורויח וינפ וארנ ,ותבישיב םצמוצמ

 .דדובו שאוימ ,שונא הלוח רמוא ולוכ לכו ןקז שיא רעשכ

 םמורתה רדחל ינתסינכה תוחאהשכ .םילוחה ראשכ ומצע לע רפיס אל תשחנ דוד

 ןושחנ יכ יל עדונ םילוחה-מינכשה יפמ .אסרוכב עקשו רזח ,העלבהב ומש תא שחל ,העמק

 הקלחמב בכוש אוהש ישילשה שדוחה הז .םילוחה יתב ינפ לע דדונ אוה זאמו "יניס"ב עצפנ

 .וז תימינפ

 .תתע ארקו אסרוכב בשי אוה .ןושחנ דודב ןגטנרל הנתמהה םלואב יתלקתנ דחא םוי

 .רעונמ םידידי תשיגפב ,החמש תבר איה ,הקלחמל וליפאו ,רדחל םירבח ןיב השיגפה
 ? הפ התא םג !ןושחנ ,םולש —
 שפתנש דליכ אטחתמ ךויחב ונסכלתנ תורויחה ויתפשו תורצק יל בישה — !ןכ —

 םימלצמ המ — הכובמל שפתנש ימכ בוש םתוא םידה דימ םלוא ,ויטבמ ליפשה .ותלקלקב

 .ותכובמ לע תופחל ידכ רמא — ז ךלצא
 1 ךלצאו — .ול יתרמא — ,הרמה םיכ תא —
 הז — ףיסוה הרצק הקספה דחאל — .ןובשחה יל דבא !עדוי ינניא ... 1 ילצא —

 !םימולצת בורמ הארנכ יל אב
 .תימואתפ הלאשב וילע יתאב — ך לבוס התא הממו —
 המ — תולופנה וייחלב החרפ הקמוסו בישה — ...ימצעמ לבוס ינא ...ינא —

 .ונממ יתעד חיסהל ידכ ינלאש — 1 תויונחל וצרפש ,"םיבוטה ינב" לע ךתעד

 .ןגטנרה-רדחל ינתחקל האב תוחאו ימש ארקנ עגר ותוא

 קרמה ןמ תומיגל המכ עמג ןושחנ .ןחלושה די לע הז לא הז םיכומס ונבשי םירהצב

 :ףכה תא טימשהו
 םק .הליכאל ןוצרה תא םילזוג םילוח-תיב לש םישדח — .ןניס — !ןובאת ןיא —

 .רדחה ינפ לע המוק ףופש ,וטיאל ךלהתמ לחהו

 ויטבמו םצמוצמ ,שולח אסרוכב בשי אוה .ותשא ,ליגרכ ,וילא האב םירהצה רחאל

 תא ,תואנח ,תוכוראה היתועבצאב הקיזחמ ,התגותב הפי ,הפוקז ,ול הכומס איהו םיכובנ

 .ץעמ דושנ הלעכ הבוהצה ודי ףכ

 ולצא תבשל איה הפיסוה דוע ,ןורדסמהו רדחה תא ובזע םירקבמה לכש רחאל םג

 םדוק רפסמ םיעגר .רועש ןיאל רעצו בל-בוט תועיבמ תופיה היניעו ודי ףכ תא תפטלמ

 רורהזשכ רדחה תא האצי הרומתו םרה וחצמ לע ול הקשנ — ,הפפוכתה ,םיאפורה רוקיב

 .האנהו רוחשה השאר רעש לע דצרמ םייברע ןיב
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 377 םילוחה קולח

 .םיבהבהמה תודואה לא תונולחה דעב טיבמו ותטמ לע בשוי ןושחנ תא יתיאר הלילב
 ...ןולחה לע חורה לש תויביבאה היתויוקפרתה לא םג בישקה ילוא

 .הכובמל יתשפתנ ,ידגב יתשבלו הלוחה-קולח תא יתטשפשכ ,רפסמ תועובש רחאל
 הזמ הנושו רחא יננה ינא יכ ילע המדנו הזרו דיוחהש יפוצרפ לע ףיקשמ יארה לומ יתדמע

 היהשכ .הדירפה-תכרב תא תחקל יתאב ןהמש תויחאה םג ילע וטיבה היהתדיעב .יתסנכנש
 .ןושחנ דוד תא יתאצמ אל ,רדחל ירבח לעמ דדפהל ילע

 ,וילא יתברקשכ .הבחר ןלטב תרוק לצב רתסומ תספרמה לע בשוי ןושחנ תא יתילג

 ויה ויתפש .באכו הזגור ועיבה תודויחה וינפו ץראל ודימ טמשנ רפסה ,ומוקמ לע עיתרה
 ...הכב יכ יל המדנ .וקירבה ויניעו תונסכולמ
 .תדחוימה וינפ תעבהל בל םישל ילב ול יתדמא — !ןושחנ ,ךתוא שפחמ ינא —
 .יבל תא טבצש דעור לוקב למלמ — ?התיבה ךלוה התא —
 .המלש האופר ךל לחאמ ינא .אובי ךמוי םג ן ןכ —
 .םדנ עגר — ...םדא לכל אל ...תופי םילמ ...ל התיבה ... ? המלש האופר —

 ףיסוהו םצמוצמה ופוג תא העמק רשיי ,ץראל םילפשומה ויטבמ תא םירה ,ששואתנ דימ
 :סנואמ ךויחב

 ...הפמ תאצל יל םיחינמ םניא .יב ובהאתנ םיאפורה —
 .הבואכה ושפנ טטר תא יתשח ,תכשוממה ,הקזחה ודי תציחלב

 טיעגד דוע .ךוראה רודזורפה ךרואל יתדעצ ששואמ דעצב .הטמל תילעמב יתדרי
 ןגל ליבומה בחרה חתפב תאצל יתינפו דרשמה ידבועמ יתדרפנ .ץוחב היהאו רפסמ

 םיעוקר ויה םילוחכו םיבחר רייא ימשו ינפ תא הליבקה תננוצ םירהצ חור .הפיה םיחרפה
 ילוכ יתדסמתנו יניע תא יתמצע .הלחמ לש תועובש רחאל החוורל יתמשנ .ישארל לעמ

 .ויתודג לע יבל תא האלימש האלפומה השגרהל

 ופוג לע יולת הלוחה קולח .ןושחנ דוד ,ינוהמתל ,ילומ דמע ,יניע תא יתחקפשכ
 תא יב דיערהש ךויח חרופ תוקומצהו תורויחה וינפ לעו וילגרל תויפרחה תיבה ילענ ,הזרה
 .ףירח באכב יעמ תא ץוויכו יבל תא םיעפה ,הדוסי דע ישפנ

 .םייוהדה ויטבמ תא יב הלות ,שחל — 1 ךיתלהבה יכ ינא האור —

 דוד ,הלוחבו לודגה תיבב יתלכתסה .הלובכ התיה ינושל ךא ,ול בישהל יתיצר

 ,ןושחנ הלוח ותוא םג היה הזו התע הז ונממ יתדרפנש תיב ותוא היה הז .תופילח ,ןושחנ
 .הלילבו םויב תועובש ךשמב םיתיארש יפכמ התע םינוש הלא ויה תאז לכ םע ךא

 ףא דרוי ךניא ירה — הקיעמה הממדה תא ץפנל לדתשמ ,יתמגמג — ...ינא —
 ...םעפ

 ,קולחה תא םיטשופשכ .ילא ךבל תמש אל הארנכ התא לבא .תילעמב יתדרי —
 ...ךדי לע יתדמע ...םיבר םירבד תוארל םילדח

 .ילא ברקתמ אוהשכ ץשחנ חש — ו רהממ התא —
 ...םויה רוזחא יכ םיעדוי םידליהו יתשא ...אקוד ואל ז רהממ —
 ...ןיבמ ינא ?הפמ ררחתשהל ןוצרה ?המ אלא —
 אוב ,ךל תפכא אל םאו — .ונטיאל וילא ונברקתהש לספס לע עיבצה — ו בש —

 ...םיחרפו לצ םש ,םיצעה ןיב בשנו
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 יננח ףסוי 378

 תוררועתה ןהב הלטוהש תודויחה וינפ תא יתיאד .םימומד ונבשי ךורא עגר

 פצהו םישורבה יצע ןיב חורה שחר תאו םירורדה ץויצ תא וטלק יבלו ינזאו שפנ-תוחיתמו

 .ביבסמ קרי תכוסב םינשה ונילע ורגסש תופצ
 ןושחנ דמא — ...אצוי ךנהש הלודג האנק ךב יתאנק ...תספדמל ךממ יתחרב —

 .ליבשה ץצחב ויטבמ שבכו ושאר ליפשה ...השלוח לש עגר ,הך1מ ינא — .ילא וברקתהב
 הפשחש רעצ הייוור המיענב ללמל ףיסוהו וקור עלב ...ורעצ לע שפתנ םדא ןיא ךא —

 תא םילכוא ולחה םחונו הטרח ...יתוא תאצמ התא לבא — .תרמייתמה ושפנ תא ינפל

 ...ךתיבל דע ,שיבכל דע תקחר וליא םג ךתוא גישמ יתייה ...ךיתובקעב יתצר .יבל
 .ךכל יתמרגש רעטצמ ינא —
 .םיבר םירוסייב רסייתנש םדא לש בקונו זע טבמ יב הלתו ושאר םידה — ? התא —

 ...םירצמה ןיב האבש ישפנ תמשא יהוז —
 ...זאו רתויב בורקה ןמזב אירבהל התא דמוע ,יריקי ןושחנ —
 הל ץאש תיתימאה הלחמה ליחתת זא קדו — ןחוב טבמ בוש יב הלת ...? זאו —

 .תואפר
 .ןיבמ ינניא —
 הנופצ תמא טעמ לבא ,עדוי ינא ,םילמ הברה יאדו ילע ךל ורפיס רדחב םינכשה —

 .ןהב
 ...יל ורפיס םה —
 םיסיסרה תא תונמל לכותו ילש קולחה תא ילעמ דירוא .ימצע ינא ךל דיגא הנה —

 לבא ...דצ לא דצמ זואכ ענ ינא ?ךלהמ ינא דציכ תיאר אל םאה .יכרי ךות לא ורדחש

 והשמב זחאהל הצורש ימכ קזח ,קזח הצחלו יעורזב שפת אוה — !ךכ-לכ בושח אל הז

 יתשא תימולש ...יתיוק ךא ...םידלי יל ויה אלו יושנ ינא םינש עשת — .ןתיאו ביצי

 !הוקת ןיא ,וישכע לבא ...הננואתה אל םלועמ לבא התכחו הלבס
 .יפמ הלאש הצרפ ן המל —
 םה וישכע לבוס יננהש םיבאכה ...רתוי רבג ינניא ...ינטבמ הטמל יתעצפנ —

 ידי לע תבשוי ...השא איה — ,תימולשו ...םינושארה םישדחב יל ויהש הלאמ םילודג

 םיעבומ םניא םינשה ןיב םיסחיה יכ ,התא עדוי .ונינש ןיב המוטא הציחמ יכ שיגרמ ינאו

 ,סורהה ןקה ןמ תפפועתמה דופצה תא ...בינ ול ןיאש המב ,טבמב ,עגמב םא יכ ,םילמב

 הוקת לכ ןיא התעמ ,אל ...ילבסלו יל הרז תישענו תכלוה איה .הרצקה דיה גישת אל

 ...םיפתושמ םייחל ,םידליל

 .םדא שפנ לש קומע רעצ םיצעה לצ ןיב בשנ התע ךא .הממדב ונינש ונעקש בוש

 יתישענש ךכ ידכ דע בורק ,יל בורק בוש התע השענ ,לספסה לע יל ךומסב בשויה ,ץשחנ

 .וייח תרצמ ,ונממ קלח
 םידגב יתשבל אל רבכ ינאו .תרחא הרוצ ךל םיוושמ םילענהו םיסנכמה ,ליעמה —

 לוורשב עגנו די חלש אוה — ...ןמזה ןינמ יל דבאי ,תמאה לע הדוא .םיבר םישדח הלאכ

 ,קוחר ןורכז ,הזל המוד ליעמ ינא םג יתשבל "יניס עצבמ"ל יתאציש םדוק — .םוחה יליעמ

 םידגבה תא שובלל יל השרה — :יל חסו לספסה לעמ םמורתה עיתפמב — ...לפרועמ

 ...יפוגל ומיאתי םה ,ךלש

 דע יתוא וענכש ולוקו ויניע ,השקבה ןפוא ךא ,הרזומה הלאשה ןמ יתמהדנ םנמא

 .ול דגנתהל יתעדב וליפא יתילעה אל יכ
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 379 םילוחה קולח

 קולחב בוש ינאו ילענבו ידגבב שובל אוה היה רפסמ םיעגר רובעכו םיצעה ןיב ונאב
 :וינפ תא ריאה הרהנ ךויח .יפוגב תרומרמצ וריבעהש ולש תויפרחה תיבה ילענבו םילוחה

 ..."הכרעמה תיצחמ םידגב" :םירמוא םילגנאה .רחאל םדא השענ עגר ןב —
 ...התארקל אצא .אובל תקיידמ תימולש .האב איה ,התא האור ...המלש הכרעמ ילוא יליבשבו

 תא ןסכילש ךויח וירחא רייש אוה .האבה ותשא ינפ לומ לא תכלל הנפ ןושחנ

 .דצ לא דצמ הענה ,תיטיאה ותכילהב ךישמהו םוחר םידלי טבמו ויתפש

 הטושפ תחאה הדישכ הכובנ ולומ תדמועו הירוחאל העיתרמ ותשא תא קוחרמ יתיאר
 ליבש ינפ לע םיכלהמ ולחה םהו םוחה יליעמב הנותנה ועורזב דיה השפת הנה ךא .םינפל

 ומלעתנ רפסמ םיעגר רחאל .םימודאו םינבל םינשושו םיפודרה וירבע ינשמ לותשה ןגה
 ...ןגה יצע ןיב יניעמ

 ךויח יתילעה .ותבישי ןפוא תא יתיקח .ונינש ונבשי וילע לספסה לע יתלפתשה

 :ולש רעצה תמיענבו ןושחנ לש ורוביד בצקב למלממ יתוליחהו ,והומכ — יתפש לע ןסכולמ
 דופצה תא ...ונינש ןיב המוטא הציחמ יכ שיגדמ ינאו ידי לע איה תבשוי —

 .ירוביד ןפוא לעו ימצע לע יתהמת אל — ...הרצקה דיה גישת אל סורהה ןקה ןמ תפפועתמה

 ...ןושחנ דוד — :קפס לכ אלל ול יתובישה התע יכ ימשל ינלאשו עגרכ םדא ןמדזנ ול
 .רזח אל ןושחנ דוד .רתוי ההכ השענ םיצעה ןיב לצה .הכורא ,הכורא העש הפלח

 וחתפנו ןושחנ לש ותייווהב עוקשל יתכשמה .וילע אניט לכ יבלב היהתש ילב ול יתיפיצ

 ...ימצע תנבהל ,ותנבהל םיאלפומו םיבר םיחתפ ינפל

 םשונ אוהו עורפ ורעש ,םיגרושמ וינפ .חורכ םיצעה ןיבמ םואתפ עיפוה ןושחנ

 :ילא ארק אוהו קוחרמ ונדוע .תודבכב
 ? שיגרמ התא ךיא !ןושחנ ,ךל ,םולש —
 ...לבא ,ךכ-לכ םיקיצמ םניא םיכדיב םיסיסרה —

 יל חפט ,ילצא לספסה לע חנצ .ויניעב תועמד וחרפ יכ דע ,קוחצ לוקב ץרפ אוה

 יגאש ,ןורטאית ןימכ ל ךל רמול ךיא ,היה הז 1 אלפנ היה הז — :רמאו יכרב לע תולקב

 .דתיה — ילש יתרמאש טעמכ — תימולש איהו .הידגרטה םגו ישארה ןקחשה וב יתייה

 .והזח לע םוחה יליעמ תא דיערהש ינבצע קוחצב ץרפ בושו ...קחשמ "דנודמירפה

 ידעצמ ,ררחתסה ישאר .סובוטואה לא ,ישארה שיבכה לא תכלל יתינפו ונממ יתדרפנ

 .ילע ובאכ יכריו יבגו דבכ

 אל ןושחנ דוד לש ורכז ךא ,גופל לחה םילוחה-תיב םשור .קנבה לא יתדובעל יתרזח

 .יברקב התיבש הנקו הבהאו רעצ לש ןודכז ילופיקב יבלב ול לפקתנ הזה שיאה .יכותמ החמנ

 ושובלב .ןושחנ דוד יתארקל אב הנהו סובוטואל יתדובעמ יל ץא ינאו דחא םוי

 :ריטפהו תיתודידי הציחלב ידי ץחל .רתוי ףופש ופוג הארנ יחרזאה
 ...םיצעה ןיב תועשה תא םלועל חכשא אל .ךתא שגפהל חמש ,תמאב —

 :שחל ולש התה תא עמוג לחהשכ .היוחד הנפב ונל ונבשי ךומסה הפקה-תיבב
 .רתוי הל ביאכהל יתלוכי אל .תימולשמ יתדרפנ .קחשמב ךישמהל יחוכב היה אל —

 התע ,םיכרד סדנהמ יתייה ...ינחירה הפוגו הנידעה השפנ תא יתבהא .דואמ יל איה הבורק

 ...יפוגל דומצ ראשנ םילוחה-קולחש יפ-לע-ףא ימצעל םייח ךרד לולסל הסנא

 םישנא ואבו וסנכנ הפקה-תיבב .ליגרה םנואשב תוינוכמהו םיסובוטואה ומה בוחרב

 ...ודי ףכב דער לפסה .הסונא הולשב ולש התה תא התש ןושחנ .הלודגה תיכוכזה תלד ךרד
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 רימע הדנא

 זיא?ר

 ,תףץןיאיהלגע תיעק-וק

 ,הברח ראב תיעקךק

 .ךשחךיאן ר1אךיא

 לעממ םעמןזמ דוהךה

 ,תינידבש ,תונוסא-יא ויה

 ,תונוחמש-יא ויה

 ' T T ,ויה היה

 .םיקוחרה ,םרלזל הר^ח ןיא

 לעממ ולשלש תולשלש ישזןנ

 ,ינסושמל

 ,יביבס י;לקעל םילתפנ

 ו הדעה םתבהא ילותעפ

 ,םידצרמי0יבב1ס םיבאת

 ,םזןיעץיקנעמ קנע לכב
 .ולכוי אל לצמ

 טישוא אל י-!;

 'יךאב רותסממ

 I - " : T " *" » T T * .הפ החוגצס יתמשנ לענא
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 דיינש םירמ

 םירי# ינ#

 ר ו מ ז מ םה

 .םח :ריז?

 .ודיבעה ם:משזן 'הציקה ונןונ1י

 ,םימומע ת1ל1ק0 ץע לפמ ד1פ?ן

 .םיךורצ .ץ!צת

 .ודיך1ה םהישאר םיחרפ .הציעה סיר ונןו$ג

 םת ,רוע

 .רימןמ לגםנן
 ר13?כ ףחר ל5?ב? םע

 .םיקחשב .ץעונת?

 ליל?

 עירתמ ב$ךמב ן1מעפ לילצ

 .דב1אן ג1מן ,קחך$ל אשנ

 ,עיךא קפא לע ףסכ לש 01}

 .דך1בו םתימ תילילודג ל1ח^י

 בהז לע תועןךכ םיבכוכ ודש$
 .םיאלפמ ,םי;ומ9 ת1מ1.דת קיס לא
 'בע אלל לצת ,עין?ך.ל 'ןפ לע

 .םיךב1אן םיךה1ז ת1עמך יםשך

 לאשאו עתא ם^נתו? הןש3

 .יןן1לח יעךי םא תומדךן םילבש

 ,למןזן' הךשס לע י9 יזימלח
 .יךיןז םג חמע ןימעפ לילצ םע
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 ןאפש המלש

 יקסבוחינדשמ .ש יריש לש הקימתירב םינויד

 ,קילאיב .נ .ח ירחא ינשה ,לודגה היחתה ררושמ ,יקסבוחינרשט לואש אוה יואר
 םג אלא ,יוכו הנושל ,היתונויער ,הינכת דצמ קר אל הילא וננובתיו ותריש תא וקדביש

 רתויב בישחה ומצע ררושמה .טרפב היבצקמו הילקשמ דצמו ללכב הינבמו התרוצ דצמ
 .הב בושח רקיע תיטויפה הריציה לש ילקיסומה דוסיב האדו הרישה לש ילמרופה דצה תא

 ,וירבדל ,התיה (יקסבוחינרשט לש ותריצי תישארב) םיריעצה םיררושמה רוד תפיאש
 ותריצי לולכמב םנמאו ,1"םלועב ונשיש ילקיסומ עוזעז לכ לבקל החונ ונתפש השעתש"

 הנבמ תניחבמ ןהו טויפה יגוס תניחבמ ןה תורוצ לש רשוע אצומ התא יקסבוחינרשט לש
 אסיג ךדיאמו .הב שמתשה אלש תחא תיטויפ הרוצ ףא חינה אלש טעמכ .הזירחהו םיתבה

 תיד ,םינווג-תברו םינפ-תבר תוידולימ ,םינוגינ לשו םילילצ לש רשוע ולצא אצומ התא
 םע שיגרמ ךנה םעפ אל .תללכושמו תנדועמ ,םיקדה ןמ םיקד םיסנאוינ תלעב .דקימ
 ורוקמו ,וברקב תננורתמ ושפנש ,"םילילצ-רוכש" אוהש ,יקסבוחינרשט לש ותריש ארקמ

 תודילומו ותוא תומעפמו ובלב תוררועתמה ,"הניגנ"הו "הניגנמ"ה איה רישה לש ואצומו
 שגרו הארמו ןוגינ לש תחא הביטחכ רואל אצויה ,תונויערהו תויווחה סכלפמוק תא וברקב
 .ןויערו

 T T J " - T w המ עדא אל רבדו

 ,המה ,עז יב ,רוענ יב

 ,ןלעמ המותק המי} לע

 זן?נמ אב :ינשפת

 ,םינוגנב ץצורתמ

 ,םינון-זורח תולמלת

 — t : -ד- :ריכמ וב רבב ינאו

 "".ריש וב דלי םוי ,הז םוי

 (555 'טע ,םיריש)

 ,םירבדה םירומא ,ל"נה רישב הייוצמ איהש יפכ ,תיטיתסא-תיטויפ היווחב קר אלו

 :"הניגנמ"ה איה ןושארה עינמה ,תיטמרגורפ-תירוטסיה היווחב ,הקומע תוגהב םג אלא

 T : V T * T י T * J - t - 2".רבפשמ םימימ יל הניגנו יל הניגנמ

 (277 ,םיריש)

 תוזאפה לא וסחי תא עובקל ,לארשי תודלות "ןובשח תושעל" ותוא תפחודה איה

 .הניגנמהו רישה דילי ,לוכיבכ ,אוהש ,ולש Credos תא עיבהלו ,ןהלש תוירקיעה

 .נ"פרת ,יג 'בוח ,"!ומד" ,''הרוצה ז0א קילאיב" 1

2 to ןואיפ"ה בצקמ לע יונב אוה אלא ,לינר יבמאי וניא הזה ריעה לעעמע ,ריעהל יוארה 

 :הינעה הרבהה לע הב לח ידוסורפה םעטהע ,תורבה עברא לע לגר ,"יינעה

 ( ) ר?כ$ tj םיטיפ יל '1}י}}י יל »}יגג©

 ) ר?? רהן לע תוזחממ ,ריא )W ,ם; רבךפמ
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 383 יקסבוחינרשט ידיש לש הקימתירב םינויע

 :שאו םד תניגנמ ,זן.ד רישזן יל אך1ק בוש

 !שר - האלתש המ לכ ,דפה ץ?ךו דה? הלע

 (278 'טע ,םש)

 הדדפהל ןתינ וניאש ,וב ינגדוא דבדכ דישה בצק תא יקסבוחיגדשט האד המכ דע

 ,ל"גה דמאמב וירבדמ חכווהל םילוכי ונא ,הילכו דספה וילע איבמ אוה ונממ ולטניהבשו

 המעטהב ,"תיזנכשא"ה ,תיליעלמה המעטהב הבתכנש ,הרישה תאירק דגנ סירתמ אוהשכ

 ,רישה לש ושפנ לכ תא םיתיחשמו ונירומ להק םיאב הנהו" .תיקודקד-תיערלמה ,הנוש

 לכוי ,רבד לש ופוסב היהי המ עדוי יניא .תידרפסה הניגנבו הרבהב האירקל ותוא םתתב

 t "ידרפס"ה חסונב היהי לבהו תידרפסה הרבהב קד בותכי אמלע אלוכ םנמא יכ ,תויה

 יאשד שיא ןיא "יזנכשאה חסונ"ה יפל הליחתכל ובתכנש םירישה :עדוי ינא תחא לבא

 הליחמ לחומ ינא »קילאיב לש ותעד המ ,עדוי ינניא .רחא חסונ םושב םתוא אורקל

 ,ימינפה סומתירל דספה בוטרוק הב שי םא ,הקיסומה לכ לעו תואירקה לכ לע הרומג

 ."םתירב תליחתמ םהב הכורכה הקיסומה דספה

 (ג"פרת) הלאה םירבדה תא בתכש העשב ,ותעד לע הלעה אל ררושמהש רשפא

 רובעי אל יב ,"ידרפסה חסונב היהי לכה יכ תויהל לכוי" :הינוריא ךותמ ריעהו

 לשו ונצראב היחה תואיצמה לש הפקת תא שיגרי ומצעב אוה םגו ,םינש רשעב ,בר ןמז

 ."תידרפסה הרבה"ב וידיש תא רוציל דובעיו היתושירדל ענכיו היחה תרבודמה ןושלה

 הדישה הרבע וילעש ,רשגה ידומעמ דחא אוה םג השעגו יקסבוחינרשט ,אופיא ,הכז

 »"תידרפס" הנוכמה תיקודקדה האירקל תיליעלמה האידקהמו ,"אכהל םתה"מ תירבעה

 םיצמאמ ררושמה תאמ עבתו השק ימינפ רבשמב ךורכ היה הזכ דבעמ יב ,קפס ןיא

 תא .םישדח םילילצל ,םישדח םינוגינל ,שדח סומתירל תולגתסה ילבח ,םילודג םיינחור

 בתכש וירישב תולגל ישוק ילב רשפא הזה קבאמה ינמיס תאו הלאה םיצמאמה תובקע

 .ץראב

 ינרשט לש וידיש תאירקב םג םילקתנ ונא םיימתיר "םיסופסח"בו םיישקב םלוא

 תויטס אל ,ךבל המרגש איה "הרישה תודיח" אלו ."תיזנכשאה הרבה"ב ובתכנש ,יקסבוח

 ,ךדוצה יפל ,הטלבהו ןוויג םשל תונווכמ תויטס וא ,"רישה קחוד" תמחמ תואבה תויחרכה

 םילודגה םילדבהה ,הבש תויקוחהו תועיבקה רסוח ,"תיזנכשאה הרבהה" לש .ריפוא אלא

 האירקב םימיוסמ םיישקל םרוג הז לכ — םינוש םיידוהי םיצוביק ןיבש המעטהבו הייגהב

 לש התויחל סחיב םבלב וחפיט םיררושמהש היזוליאה תורמל .םירישה לש תימתירה

 תאז לכב הלוגב תירבעה התיה ירה ,היח ןושלבכ הב רישלו הב רוציל הפיאשהו ןושלה

 ,הלש יללכה יליעלמה יפואהמ ץוחו ,ןזוא לש אלו ןיע לש תשל ,רפס-תשל הרקיעב

 תושעל ישפחה ונוצרל וא ,ררושמה לש לגרהלו גהונל םינותנ םייטנופה היתודוסי ראש ויה

 ,םיענה םיאושה ,ןבומכ ,ויה תירקיע ףגנךבא .ותכאלמ לגדל ול שרדיש לככ םהב

 בהל וא ,תואלמ תורבהב םתוא אטבל ,הרומג תודיחב םתייגהל םחייתהל הטנ ררושמהש

 :ןוגכ ,םירוט לע עיבצהל יד .ןיטולחל םעיל

 "x - 11 ק ו :באז לו הנפ

 ,באפ

 (249 ימע ,םיריש ,5ב5ו ריש תרתשע?)

 לש בצקמ ונייה ,וילא ןווכתה ררושמהש ,סומתירה אוה "םומע" המכ ,תוארל ידכ

 ."באכ" "או" "באז" ,"לו" ,"לו" םיפוריצה תא תחא הרבחכ אורקל םיסונא ונא .םיאיבורט
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 ןאפש .ש 384

 םעטה ןיא תיזנכשאה הרכהבש י"פעא ,יליעלמ םעטב םיעטהל ונילע 'ךותמ,, הלמה תא
 :דיש ותוא לש ותישארב ררושמה בתוכ םנמא ןכו ,שומישה תויתוא לע ללכ ךרדב לח

4 4 
 מ יאצ 1 וית יצור r איג

 (םש)

 תוילאקיסומלו ותרישל עלובי אלש ,יקסבוחינדשט לש ותדרח לכ םע .הברה הלאכו
 ררושמהש יפכ ,תאזכ האירק יכ ,תודוהל שי ידה ,התניתנכ אלש האירק ללגב הלש

 הריש יארוק רודו .היחה תירבעה תרגסמב תירשפא הניא ,ויפמ האציש יפכו הילא ןווכתה
 רזומהו השקהו דחוימה לכל םמצע ןווכל ולכוי אל ,הב וכנוחו ודלונש הלאמ ,ץראב

 .הריש לש םעט הב ומעטי אלו — ליעלמה לע ףסונ — וז האירקבש
 תא הרקש המ וז הריש הרקי םימיה תוברבש ,הנכס ,אופא ,היופצ המ תדימב

 אלו התאירק החכתשנש ,תודתיהו תועונתה לקשמ לע היונבה וז ,"תידרפס,,ה ונתריש
 ,ונרוד לש םיינכטה םיעצמאב שמתשהל יאדכ אמש .תנמאנו תקיודמ תרוסמ הל הרמשנ

 תא רזחשל םג תוסנל הז ךותבו "תיזנכשא"ה הרישה לש תקיודמ האירק טילקהל ידכ
 תרמשמל היהתש ,ומצע ררושמה יפב הרוגש התיהש יפכ ,יקסבוחינרשט לש ותאירק ןפוא

 .4םיאבה תורודל
 ודקדה האירקה יפל ויריש תא לוקשל ,הצרא אבשכ ,יקסבוחינרשט רבע ,רומאכ

 תורבהה תעלבה לש גהנמ גהנ ןאכ םג .תרבודמה תירבעב הגוהנה הנוכנה המעטהב ,תיק
 המעטה לש םידירש י"ע רקיעב םירכינ השדחה הרבהה םע קבאמה ינמיס לבא ,תויאושה
 :ןוגכ ,תויערלמ םילמב תיליעלמ

 אצת לא

 המ רבג

 י ה אל

 T J -- T I -- הלילב !הלילב

_4 _4_ 
 א םעז מ ארית

 (-)רקב

 (538 'םע ,םיריש)
 י

 סשת - הב 1 רע-יר

 מ ריש

 !ונע

 (583 ימע ,םש)

 תינע

 (526 ,םש)

 לש ותרישל לושכמל הדמע אל "השדחה הרבה"ה יכ ,רמול שי ללכ ךרדב םלוא

 שמתשה אוהו ,הנוכנה הייגהב ץראב ובתכנ םיירוקמה ויריש לכמ תישימחכ .יקסבוחינרשט

 תידולימה תוננערה לכ םהב הרמשנ .השדחה תירבעה הדישב םיגוהנה םילקשמה לכב םהב

 תעפשה .תיבהו רישה הנבמב תונושה תויצניבמוקהו םיפוריצה לש תוירוקמה לכו

 ינפ לע םימייוסמ םיבצקמ לש םתפדעהב ,םילקשמה תריחבב קר ילוא תרכינ "הרבהה"

 תירבעל םייעבט םיבצק ,םיטספנאהו םיבמאיה וברתנ יכ ,הארנ ,לשמל ,ןכ .םירחא םיבצקמ

 .םיכארביפמאה ףאו םיליטקדה הז תמועל וטעמתנו ,היחה

 ,הנוכנה תיקודקדה המעטהב ללכ יקסבוחינרשט בתכ אל םייליטקד םירטמסכה

 — תובושחה תוריציהו
 וילע בוהא היהש ,הז לקשמב ץראב םג רביחש — תוטעומ אל ןהו

 םיאוגה תעלבהש ,קילאיב לע ותריש וז הניחבמ רתוי הלק זטרפל םוקמה זאכ ןיאש תוביסמ 3

 .תיזנכשאה הרבהה לש יעבט יטנופ גהונל המיאתמ איהו הב הבורמ הניא םיענה
 ינב הז ללכבו ,ויריש תאירק תא ומצע יקסבוחינרשט יפט ועמשש םישנא הברה דוע שי םויכ 4
 .םרקיע לע םירבדה תא דימעהל םילוכיה ,םיבורקה וידידיו ותחפשמ
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 385 יקסבוחינרשט יריש לש הקימתירב םינויע

 קר רביח הנוכנה המעטהב .("אבהדד אמע" ןוגכ) תיליעלמה הייגהב ובתכנ ,וחורל בורקו
 האירקה דצל תובורמ תוגירח הב שיו ,(582 ,םיריש) "תחרק התנמת ךרד" :תחא היגלא

 לש בצקמב רבחתנש ,"אינומריט יגורה" לודגה רישב םג שי הלאכ תוגירח .תיליעלמה
 :ןוגכ (ארונה רופיסה ירבד הלא) רוטה ףוסב תמעטומ תפסונ .דרבה םע םיליטקד השולש

 י? זענ

 וא האד

 וא איבה

4 4 

 It ן t קו םת והו ץפ

 • T ז ויח א לע .דת

 (616 'טע ,םיריש)
/ 

 איצ

 (617 'םע ,םש)

 .הלאכ הברהו

 אנד תמדקמ ררושמה תמשנב שרשומ היהש םילמה-בצק ןיב המחלמה התיה תאז

 .ומצעל לגסל למעש ,היחה תירבעה לש שדחה סומתירה ןיבו

 יטויפה ךרעה אוה ,יקסבוחינדשט תרישב תדחוימ תוננובתהל יוארש המ ,םלוא

 םעו ןכותה םע ויבצקמ לשו רישה הנבמ לש תינגרואה תודכלתההו ותריציב סומתירה לש

 ,יאר" רישה אוה ןיוצמ וז הניחבמ .תיביטיאוטניא הריציב תמלגתמה הקומע היווחל ןויערה

 תוקחתהל ,תיטויפה היווחה לש תווהתהה ינויבח תא תולגל תורשפא ונל ןתונה ,"המדא

 רישה .םייוסמ לקשמו תמייוסמ הרוצ םיבייחמה םירתסנה הימרוג לעו הריציה ישרש לע

 ,ץראב תוערפו "תוערואמ" לש םימיב ,1939 תנשב ררושמה ידי-לע רבחתנ "המדא ,יאר"
 לע ולפנש ,ןמאנהו רוסמה ירבעה רעונה בטימ ,םיריעצה תונבדקה לע דעצל בקונ יוטיבכ
 הנלבוקהו הינפה) יטמרדהו ירויצה ,ףירחה ונכתב קר אל אלפומ אוהו ,בושיה תנגה חבזמ

 ול המוד ןיאש ,ימתירה והנבמב םג אלא ,(וזב הז םיכורכה הנומאהו באכה ,תשפוחמה
 תלוכיה ונל תנתינ תוקוחר םיתעל קר .ונדרושמ לש תורוצה-תדישעו תנווגמה ותרישב

 היעינמ תאו םינושארה היתודוסי תא ףושחלו הריציה לש "ןיערגה ץוציפ" ןיעמב קוסעל
 תווהתה ידיל םיאיבמה — ומצע ררושמה לש וניעמ וליפא רשפא — ןיעה ןמ םייומסה
 ,יתעד יפל ,ונל ןתינש ומכ — ,העפשה חוכו המצע לעב יוטיב ,םלשומה יטויפה יוטיבה
 .(642 ימע ,םיריש) "המדא ,יאר" רישב

 :רישה לש הנושארה הרושב תאצמנ הזכ חותינל אצומה תדוקנ

 "דאמ דע םינזלהב ינילה יכ ,המדא ,יאך"

 יתייה יכ ,הטיבהו ,,ה ,האד" :(א"י /א) ",דכיא"ב קוספהמ ,קפס ילב ,תעפשומ וז ,דרוש

 ,הנוגמ הדימ :,דרמ הינוריא י"ע ימוהתה באכה לש ןויערה עבומ הפ םגו םש םג ."הללוז
 יוקיחב קר וניא ןוימדהו .ןוסאה לדוג תא הטילבמ איהו ,היפכו חרכה לש ירפ אלא הניאש

 לוצלצב םג אלא ,..."יתייה יכ ...האר" ,"ונייה יכ ...יאר" :הנושארה ותיצחמב קוספה לש
 התייוחש ,הניק םע ןינע אופיא וגל שי .ןהלש יטנופה הנבמב ,"הללוז"ו "םינזבזב" םילמה

 לבוקמש יפכ ,אוה תיכ"נתה הניקה לקשמ .ארקמבש ןברוחה תוניקב תוצוענ התרוצו
 ד"יפע) הרצק תחא עלצו הכורא תחא עלצ ונייה ,"עלוצה לקשמ"ה ,םינורחאה תורודב

 רישל התוחתפתה ךרדב השבגתנש ,תינוויה היגלאה לש הלקשמל ליבקמ הז לקשמ .(2:3

 ןושארה םהמש ,(ןוכיטסיד) םירוטוד אוה היגלאה לש הנבמה .היפטיפא בור י"פע ,בצע
 .רטמטנפ ,רצק ינשהו ,יליטקד דטמסכה ,ךורא אוה

 ינשל הרוזיצ י"ע קלוחמ וב רוט לכ ."המדא ,יאר" רישה יבצקמ לא התע ןנובתנ

 ינש ינשה קלחהו (—' ) םיכרביפמא השולש ליכמ ןושארה קלחה .םיווש יתלב םיקלח
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 ןאפש .ש 386

 .היגלאה לש תירטמטנפה הרושה תיצחמ ונייה ,ףוסב תמעטמ תחא הרבהו םיליטקד
 רצק ינשהו ,(תורבה 9) ךורא אופיא אוה ןושארה קלחה .(י—/ '—/ '—)
 .(תורבה 7) רתוי

4 4 I י / 
 א 'יאו יפ ,הן?ך ' ונייה im מ דע םי; דא

 יהוז ,ל"נה תימתירה המיכסה ןמ גרוח דחא רוט קר רישבש םירוטה רשע-הנומשמ
 :תיעיברה הרושה

 הדרח לעוש-תלבש / םתכ-לותח הך1עש רגרג

 ינש ('—/ '—/ '—) רטמטנפה יצח םוקמב ןאכ שי הרוזיצה ירחא
 ינפל תפסונ הרבה :ןוכנ רתוי וא ,' I —י /—' ) סובמאיו םיכדביפמא
 .רישה הנבמב הדיחיה הגירחה יהוז .'—/ '—/ '—(—) :ןושארה םוליטקדה

 .ללכה תא טילבמו שיגדמ קר ללכה ןמ אצויה .בושייו ץורית לש ןויסנ ילב התוא ריאשנו
 יכ ,םיאצומ ונא ןכש ,תממסמ הדרט ררושמל ,הארנכ ,המרג וז הרוש יכ ,קד ריענ

 אצמנש "הרועש ןיערג" תחת "הרועש-רגרג" אצמנ (ז"ישת ,םיריש) הינשה הרודהמב
 .(ש"ת ,"המדא ,יאר") הנושארה הרודהמב

 הדוצב ,ררושמה לש וחורב ררועתהש ,רעצהו לבאה ריש שבלתה ,אופא ,ךכ
 וזו הניקה לש וז ,תוימתירה תומיכסה יתש .תינוויה היגלאהו תירבעה הניקה לש תבלושמ

 תופילחה י"ע ןואכדלו באכל ,קומע רעצל יוטיבו למס םושמ ,הארנכ ,ןהב שי ,היגלאה לש
 תמעטומה הרבהה ונייה ,יערלמה םויסה .תועלצה הנבמב רצקו ךורא ,"הדידיו הילע" לש

 "הליפנה" ידי לע באכה תשגרה תא הפירחמ וליאכ ,םיליטקד ינש ירחא האבה ,רוטה ףוסב
 .הקזחה

 םג ונל הלגתי ,רישה יבצקמ לש תווהתהה ירתסמ ךותל רודחלו ךישמהל הצרנ םא
 דתיו ישוק תמחמ אל .(םיכרביפמא השולש) רוט לכבש הנושארה עלצה לש הלקשמ דוס

 התיהש המיכס ,וז עלצב (סואיכורטו םיליטקד ינש ןוגכ) םיליטקד לש המיכס לע רדושמה
 תא ,הנושארה העפשהה תדוקנ תא רוכזל ונילע .יגלאה הנבמל רתוי תינומרה ילוא

 ימתירה והנבמש ,א"י /א הכיאב קוספה אוהו ,וחורב המעפש ,"הניגנ"ה לש אצומה תדוקנ
 .םיכארביפמא השולש אוה הנושארה ותיצחמ לש ירקמה

4 4 4 
 א 'האר ) ינר הטיבה

 המדנו .ולקשמבו והנבמב הזל המוד ריש יקסבוחינרשט יריש לכב אצומ התא ןיא
 ישרש לע תוקחתהל וננויסנב וניגש אלש הארנ .תירבעה הרישה לכב ותמגודכ ןיאש

 ביט לע דמל התא הז חותינמ .ררושמה לש ובלב התדלוה לע ,וז הרוצ לש התווהתה
 אלא ,םייתורירש םניאו םיירקמ םניאש ,יקסבוחינרשט לצא רישה ילקשמ לש תוינגרואה

 לש ויתודיממ תחא וזו — הקומע תיביטיאוטניא תיטויפ תועמשמ םכותב םיאשונ םה
 .לודגה ררושמה
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 ןנאש .א

 הווהה ל® םוניהיגב

 1957 תורפסל לבונ סרפ לעב ,ימאק רבלא לע

 צרו ןויגה-חרס היגולותימ דגנ ,יתימא םזילאיר בייחמ ינאש ילע המוד ,הברדא"
 וללכ .לוכיבכ ,ינכפהמ אוהש ןיבו ינגרוב אוהש ןיב ,יטנאמור םזיליהינ דגנו ,דחי םג תינח

 קסופ — "רדסו קוח לש םתוציחנב ןימאמ ינא ,ןקיטנאמור ינא ןיאש דבלב וז אל ,רבד לש
 הקיטנאמור ,םזילאידיא תקזחב ןמאה דיקפת לע ויתועד ןיא םא ,לאשנ אוהשכ ,ימאק רבלא

 רחאלש םינשב (> "סופיזיס לש סותימה" לעב עיגמ וז תימצע הרדגהל .חויטושיק-ןודו
 תכרפומ איה ןיא םא םג ,תצקמב העיתפמ ותונקספו .ינמרגה שוביכהו הינשה םלועה תמחלמ
 ,ימאק לש ותנשימ קדובש ימ .יוצמה ןמ תוחפו יוזחה ןמ רתוי הברה ןאכ שי .הדוסימ

 (5"תוכלמהו הלוגה"ו (4"דרומה" ,(3"רבדה" דעו (2"רזה" ןמל ,ונינפל הרודס הנשימש הדימב
 לש טהולה ןומישיב הייעת .תוימצעה-תוינקספה ויתורדגה תא ודימ לבקל רצפתי אל —

 תורדגה רודגל וחוכבש ינקסמ לוקיש וא הביטקפסרפ ךותמ הייארל ןוצר תעש הנניא ,הווהה

 לש תדחוימה ותיווהב .ןכש לכ אל — וכרדו ומצע יבגל תויטילאנא תורדגה .םיללכ עובקלו

 םדוק תויביסלופמיא תובגה ביגהל ידכ ,השגרהה תאו השוחתה תא רידאהל ידכ שי ימאק

 ןאכמ .םיירשפאה הילוקיע לכב הפוס דעו השארמ ,הביקע ךרד תייוותה ידכ הב ןיאו ,לכ

 ותקיז תויטלחה אוה ןהל דחאה ףתושמה הנכמהש ,הנפימ-תונחתו תוריתס עדוי ימאקש

 .םיתעה תורומתו ןמזה יעגפ ינפב תלשוחמ ,הרודסו הכורע הנשי&נ וז ןיאו .תינאמוהה

 .תיתוגהה ותטיש ךותמ עבטה-קוח לש תורידתב תצבצבמ תיאנותעה-תינאטנופסה הבוגתה

 םילטלטמו וב ןיאש המ םעפ-אל ימאקל םיסחיימש רבדה ןבומ המ דע ,ןכ-יכ-הנה

 ןיא יכו") אקפאק לש וריבד הז םעפ .ץפח ןהב ול ןיאש תוינסכא ינפ לע הצפח שפנב ותוא

 יצנטסיזכאה לש םתרואמ וז םעפ בושו ,("? יח אוה ובש םלועל תורזה ןמ וסראמ רוביגב

 .(!ינורקעה טסיאיתאה אוה — "1 דראגקריקו רגדייה לש םהיכרד לא דמל אל יכו") םיטסילא
 רבכ ,םילוטליט-ינבו םילוטליטל דואמ חונ ,ומצעלשכ אקווד חונ וניאש ,שיאהש ןוויכו

 עהו ופתכב והוכשמו םיטעמ םימי ואצי אלו ,סיעכהל םיטסיליהיגה לש םתינסכאל והונמיז
 השנאמאלמ ריבאה ברחו םש בצינ אוהשכ ,ףורצה םזילאידיאה לש םיבר-תב רעשב והודימ

 הינסכאל הינסכאמ םילוטליטהו המילש הדובכה היהתש ,הטנאניזורל דוע וגאדי יאדוו .ודיב
 ,ימאק לש ונמז-ינב םה םינקיניצ םנמא םאש .רתוי םיינוגסס תוחפל וא רתוי םיחונ —

 ושפנו שיו .אוה רבדמה-שיא ,ימאק אוה וליאו .םהינפל הביבח תינוגססה תויטוזכאה
 תסנכהמ הנהנ אל ,ןוגכ .ןהב ההתשמ וניאש אלא ,תוינסכא ינפ לע רוזיחה לא תאצוי

 תלדה תא וירחא םילעונ ,ךכו ליאוה .וצפח תא ןהב אצמ אלש יגפמ ,וב וגהנש םיחרואה

 תוינסכאה ילעב םתוא וב וחלשי ,תעה אובבו .יוצר דוע אוה ןיא לוכיבכ ,לודג שער-לוקב
 .םיערה םהיתומולח לכ תא ךרדה ידצבש

 וכותמש ,הדובע-רדחמ תורפסהו הבשחמה םלועל םנכנ אל הז סופוסוליפ-בר ,ןכש

 םדוק ,ךרדל הדיצ ,תוזיתופיהו תוזית ומצעל ןיקתמו ץוחבש םלועה לע םדאה ףיקשמ
 ןאכמ .תונויסנה םלוע ךותמ הריציה םלועל ץרופ הז רי'זלא-ןב .ופוג השעמה-מלועל אציש
 םייחה תוגויסנ ונתשי רשאכ ,היתונקסמב הנתשמו רתויב תספסוחמ הקיריפמא רמוא אוהש

 תטישל ספתנ והואצמת אל םלועל ,תעד-תשלוח וא תעד-תוחיחז לש תועש איצוהל .םמצע

 ,ימאק .רגוסמה הדובעה רדחמ ונצחב איבהש ,הזית םשב תיגיגכ רה הפוכ וא היצקודדה
 ידמ רתוי וב שי ךכיפל .ויתוכופהתו הז הווה לש וילוטליט לע 'הווהה טהלל הלוגמ ולוכ

i) Albert Camus — Le Mythe de Sisyphe, Gallimard 1942; 2) L'Etranger, 1942; 

3) La Peste, 1947; 4) L Homme Revolt^, 1951; 5) L'Exil et Le Royaume, Novelles, 1957. 
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 ןנאש .א 388

 אוה אלש ,ןעוטו דמוע אוהש םעו .לכעל לכוי ונמז ינב לש םמעטש יפכמ רתוי ,יוליגה ןמ

 אלא ,יכ אל ,םה םירובס ,הגרדהב תולטרעתמ תודבוע חכונל ,ומעטל ךלה אלא ורוע תא ךפה

 ללכ רצפתמ וניאש ,"רחא" ימאק ותוא לע הליגמ תפדור הליגמו .רחאל היהש אוה ימאק

 המשמ םה םינעוט םאו .תוחמש םינפב ימו תוסעוכ םינפב ימ ,ול םינמזמש הלטציאל רקיעו
 הליחתכלמ הדעונ ויתונויסנ-תלוכסאש «ךכ אוה ףא ,םהינפל תגרטקמה קדצה-תדימ לש

 ימאק יח ובש ,הווהב ועבטוהש ומכ שממ ,התיווה םצעב ועבטוה םהו תורומתו םייונישל
 הילאש םיתחתחה-ךרדב ויתונקסמ תא גפס (עדוי רי'זלא-זב ןיא רחא הווה) ותבואלתמו

 .תישפח הריחב ךותמ אצי
 למסל סופיזיס תדובע תא הלעהו ידרוסבאה םלועב וילגר יתשב ימאק דמע דוע לכ

 וכדשל ושקיבו םהל ןגוהו ול ןגוהה םלועב דמוע םיברה והואצמ ,םלועה ירדס לש ןוילע

 לעבו ,םירבדה-תייאר התנתשנו וייח ןויסנ הנתשנשמ .ןהינימל רבעהו הווהה-תולוכסא םע
 .רבע לכמ וילע וטע — רגית-תאירקו דרמ-תוכלהב הרומל היה שאונה-ידרוסבאה םלועה

 לטנ רשאב םדאה-דובכ תא לליח לשמ ,עורזב וקיחרהל ידכ אלא ,ומע חומשל ידכ אלו
 ,וז האנש לע םידושח םניאש הלא ףאו שונא-יאנוש .םדא אוה רשאב םדאה-תאנק תא ודיל
 .הזה םלועה ירדס לש םהינרפצמ טלמל שקיבש םדאה-סלצ לעו ימאק לע דחי םעפה ורבח

 םיטסינומוקה םמצעל ולטנ רבכ וז המילג .םה םינעוט 'ואל ? לאוגו ןטסילארומ ימאק
 םה םירובס .(6וחיני אל ימאקל ךא ,םהיביואו םהימודו םיטסילאיצנטסיזכאהו םילותאקהו

 ,היצנטסיזכאה טאמירפ לש וא רטשמ לש תורמ לבקמ וניאש יפל ,שדוקה תא עלבל אבש
 ןיאו ,אב אוה ודבל םדאה לש ומשמ אלא דוע אלו .םדאל אנקל ויתויעת ןומישימ אב אלא
 םלועמ אציש וישכע .תושעל לטונ אוהש השעמב וקזחל וירחאמ תורותו תותכסמ לש ליח

 לש הז אל ,וירוענ תאטח תא ול םיריכזמו םיאב וישכע אקווד ,םזיליהינהו םידרוסבאה
 ןהיתותלד תא וינפל תוחתופה תוינסכאה ינפ לע חסופ היהש אלא ,םידרוסבא לשו םזיליהינ

 !רבדמ דומל ארפ דחא ,ץרא-ךרד רסוחב ןכותמ קמחתמו הבחרל

 ב

 םיידרוסבאה םירדסה תא הליגש ימש התא דמל ,םיפיקתמ-םיגישמל ויתובושתמ

 םא ונממ ךולהי המ ךא .ויבירי תונעטבש םידרוסבאה תא תונמל עדוי םג עדוי ,םלועב

 "םולכ אל וא לכה יל ראוביש ינוצר" :ולשב אוהו ,ומצעל שחכתמו ךפכפה והואצמ םירחאה

 םינפלו ינפל סנכיהל שקבמה ,קהבומה םורדה-שיא תא ונאצמ ןאכ .("סופיזיס לש סותימה")

 ילכשה-יסאלקה ,םורדה יתאפמ וז הדעצב תעראתמ ךרד-תציפק ןיאו .ןופצה תוריפס לש
 קמוחה ,רבסומ-יתלבה ,עדומ-יתלבה לש ןירותסמ-יננע שובכה ןופצה יתכרי לא 'ריהבהו

 ילאנויצאר-יתלבה לש ויתונופצ תא ףושחל שקבמ ימאק .לכשה לש תינטשפה ותוריהבמ

 .תילאנויצארה הזילאנאה למזיא — קהבומה םורדה-ןבל הטילפל ראשנש דחאה קשנב

 ףושחלו ,עדומ-יתלבה לש תשאיימה דועיה-ץראל תכללו םוקל הרובגה יפמ הווצמ טסיאיתאה
 שישמ רתוי .ןיעל הלגינ הב לכהו הב יולג לכהש ,שמשה תמדא לע ויתונויסנ רואל התוא

 השיגה םצעבש סכודאראפה ןמ ןאכ שי ,םייחה-ירדסבש דרוסבאה לש רזכא ףושיחמ ןאכ

 .םיידרוסבאה הירדס דגנ דרמה לא ימאק עיגמ ,היווהבש ידרוסבאה ללכמו .דועיהו

 אל רשא תא האור המצע ךרד התוא לש הכשמהבש אלא ,ומעט תא הנשמ אוהש אל

 לכ הליג אלש המ םודרגה לצב תולגל לוכי ,"רזה" רוביג ,וסראמ .התישארב תוארל לוכי

 םירתונהו ("רבדה") הפיגמב תעווג ןרוא ךא ,האולמו לבת למסל לוכי סופיזיסו ,וייח ימי

 ימאק לש הזונגאידה תא קר אל הלגמ הייר אפורה .תויחל לכ םדוק ,תויחל םישקבמ םייחב
 השובכה תפרצ וז ןיא .יופירה-ךרד תא םג םא יכ ,הסנתנ םהבש םישדחה םייחה-תונויסנב

 חצור לש תיטרקנוק המארונאפב םלועה ,ולוכ אכבה קמע הפיגמה ריעב ףקתשמ ןכש ,דבלב

 .ףדרנו ףדור ,חצרנו
 ,תשחומה-תיטרקנוקה ותרוצב קדיחה תא ימאקל הלגמה אוה ינמרגה שוביכה ,רשפא

6) Actuelles II, 1953, p. 39—127; 
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 389 ■יווהה לש םונהיגג

 םיידרוסבאה םירדסה לש הקיחמ תקזחב איה ןיא ,וז הייאר .ןכל םדוק והוארה אל רשאכ

 לש היצאזיטרקנוק יהוז .והותה םלועב תומיוסמ תועדומ תעיבקל ךרד ןויצ אלא ,םמצעלשכ

 תוידרוסבאה ףושיחמ ,דרמה לא תיטסיליהינ תויביסאפמ רבעמה תא תבייחמה ,לוועה-תגומת

 ידרוסבאה היה "םופיזיס לש םותימה" תפוקתב םא .השעמל הכלה ,םזינאמוהה תמשגה לא

 — הזה םלועב םייחל תרדגומ תילכת שי "רבדה"ב רבכ ,"הזה םלועל דיחיה רשקה"

 שהל ידכ ןוצרה-תדימו תוישונאה-תדימ תורעננ םאו .םמצע םייחה ןעמל ,קדיחה תדמשה

 חוכה איהש ,הווקתה םידרוסבאה םלועב ןנער חרזא תוכז המצעל תעבוק אליממ ,ודימ

 קודבל הל ,הלש ,השדחה רסומה-תומד תא תבצעמה םג איה הדירמה .דרמבו הדירמב עינמה

 ימאק קנזמ ,טרפ לכ אוה ואשונש ,ידרוסבאה ןמ .תועדה-הגוהו יאזחמה ,רפסמה ימאק דגוס

 .ןרוא לש היליצמ לא וסראממ ,ללכה-דרמ לא

 ,תינאגרואו תיעבט הרוצב ,תבלתשמ ,םיפדרנהו םיפדורה תריב עוקעק לש וז תכסמב

 ,יטרקנוק ערואמ לש וז איה ,וכרדכ ,אצומה תדוקנ .התוא האור ימאקש יפכ ,םידוהיה תלאש

 עוטנ ,ללוכ ןורקע תקזחב איה הנקסמה וליאו !(יאנותע ח"וד וא) תיאנותע העידי לש
 המלשההו ,המכ יפ םיואמ התע השענ דרוסבאה .(7תיתוגהה ותנשימב אמייק-רב ךרעכ

 ,עשפה םע תיביסאפ המלשהל הייטנה לש הדוסיב .חצרה-עשפל תופתוש — תיביסאפה
 םירעהל םיאב אלא קפס אלל ,ותעדל ,םייק אוהש ןופצמה לש המדרהה תא ימאק האור
 ןופצמה .חצרנה לא חצורה ןמ המשאה תקתעה ףאו םיפדרנה הארממ הדילס ידי לע ,וילע

 ,יארחא והשימ םאו .יארחא וניא שיא" :ןוגכ .עשופ לש ונופצמ אוה ,דרמה יגפמ אריתמה
 ולצינש םידוהיה לש םשאר לע ומלה תצק ,רבדה תמא ,ןכאו .םירבדה םירומא ןכשב יאדו

 םינמרגה לש ילוא ,םיתפרצה לש םג ,םילגנאה לש םתמשא וזש אלא .םיינמרגה תונחמה ןמ
 ימאקו .(8 "החונמב ןושיל וגל חנהו שיא לש ותמשא אופיא וז ןיא .םידוהיה לש קפס אללו

 םיפדרנמ דחא םוי ויהיו חקלה תא (םידוהיה) םה וניבה אמש ,עגר אנ ובשח" !השקמ
 לכה ,ףוס ףוס .תיללכ הלקה-תחנא ךות םימעה-תליהק לא ובושי םה וז ךרדב ? םיפדורל

 ".רדסב היהי
 ,רתוי הבורק ותנכסו רתוי הפוקש ותמיא ,דוע אלו .גגופתנ אל םידרוסבאה םלוע

 ,תובשומה ימע ,םידוהיה .לגעמה ןמ םיצרופה ואצמיי אל םא ,ךלוהו רגסנ ולגעמ רשאב
 ,וללכב הפיגמה םלועמ ,הלא םיחקלמ .םיריעסמ םיחקל תקזחב ,הללכב םדאה תייווה

 .ימאק לש ותנקסמ תשקבתמ
 ,ללכ ךרדב ,ותונמא .תועדה-הגוהו םחולה ימאקמ ודירפהל ןיא ? ןמאה — ימאק

 ןונגסב הסוהמ ,דימתמה רעסה .המצעל תושר תעבוק איה ומוחת ךותבו ונויערל תדבעושמ
 .רתויב םיינוגסס םימוחתל היווחהו שגרה-בצקב םיתעל ץרופ ,הרמוי רסח ,ינפגס-ינטשפ

 יווהה םוכיסב ,הלילעה קותירב ותלכי תא םעפ אל תחפקמ ,שארב קלח תלטונה ,האידיאה
 המע ענו הנממ קלח אוהש ,יטאמארדה חתמב עוגפל הלוכי איה ןיא םלוא .תומדה בוציעבו

 תולבונה ץבוקב ןידה הז אל ךא ,"רבדה"ב ןידה אוהו "רזה"ב ןידה אוה .תונושה היתודונתב
 הריצי לכב הלגתמ אוהשמ רתוי ןאכ הלגתמ רפסמה-ןמאה ימאק ."הכולמהו הלוגה" ולש

 ,םעפהש אלא .היתונקסמ לוע תא וילעמ קרופ וא האידיאה-ןורקע תא טמוש אוהש אל .תרחא
 תומוהת דרוי ,ךכוזמ יריל םעפ אל ,ישפח חלוק ועבמו יוסיהה טול תא ימאק ערק ול ומכ
 ,לכ םדוק םינתונה םה םירויצה ,הלא וירויצב םג למס שי םא .םידחא תונובשח אלל שפנ

 ,םתביבס םע םיברה םידדובה ,ולרוג םע דדובה בוש .רויצה-יווק חא הוותמ וניא למסהו

 סופיזיס .עדומ-יתלבהו לפואה תוריפס לא קניז ונממש ,ותדלומ-ןומישי ותואב בוש ימאקו
 אצויו תצקמב רזומ םואיתימורפ ,ןכא) תולודג תורמוי אלל םואיתימורפ שאר-תבב השענ

 הליפאב םיטולה שפנהו יפואה-ילופיק תא (בוגג-אל) דיפלב ריאמה ןמא ,(תמאה ןעמל ,ןפוד
 .הדבכ

 .Persecutes—Persecuteurs (Actuelles II) (ך

8) ibid. 
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 ימרכ ,ט

tf ר י 

 ,דןךן לא יחור הלש זא

 הרוצנה הדוהי ןב הידעס יול

 ךנ1איתישאר תא יל תרזחזן התע

 ילויה) יזדצ-ר1כב
 ישפנ יבוש

 ףצקיס-ישיר? איפו •ליל8-ם:

 לילימה סירב םילסךכמ

 •ו - ישפנ יבוש

 ידאוב לע ס!3 תבךכן הןה

 ךןיא-תשיחלמ האריא אל בוש
 .ן - ישפנ יבוש

 לבטסימסן ןמגראב ביהךמ בוזא .לולא-ט;

 ללןק3 ת$'חן לע -!םלתללמ - עק1ר

 ישפנ יבוש

 ו!?מ חא תקרפ התע

 דיבןמ אל ,עונכ אל ,םיללבנ ך?יע איבא

 ישפנ ילוש

 לול^-םי

 קצומס ןמ תוזותיל ופישךנ יד;

 • 1 — ישפנ יבוש

 םיוןובס ןיב תירב יל התךל בוש
 םיךבע5 לילי םוי ,שפנב םד

 ישפנ יבוש

 רהס ,ךרו רענ ןל ה;,ןא רסש

 ךתמ המס-רשב ךל רישא)

 ישפנ ילוש

 ךנ1א*תישאך תא יל תךזחסש התע

 ךנומאו ימנן ד1בב

 ישפנ ילוש

 .ך3ןןל ילוש
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 ןמסרפ .א

 םירי# ינ#

 .ץצוח

 !ןכותל !ןניב ץעוה רשא
 ,שער לע הממך ףלע םע ערוכ

 החח1תש!?ס שפןמ בושו

 .שעכו ירמב שלןתהמ .דפקוז

 ,ןמצע לא קל דע ברקת בושו

 'עתפל קתיןת יכ רינ בגך$י

 החילצמ ףרד תע ,דימת ומכו

 .התפ^א רמאךיא ,טעמ ףנכ

 !ןנןאן ".ר1ען ףצךא אולמ

 .סוד שסרלו רופצ ץיןצל ה^ורן

 ,החנוה אל הלק השוא-תב םג

 .עורז םישקומ בושקה-הד^ םאו

 םלמשה ול{# לוח^

 ,םימזעיס ולחפ ל1ח^9

 !הזס רקבפ דוע אפ אל

 '* י *V : Tis ל?למ תדע1מ השרח

 TV T? .הזחה הריעסמ תולפ דע

 ןרג יצחב רוא-תעב* קיחב

 .םיחמש םדא-יםיךצ ףביאולמ

 ןדאה לש וישחמ !חא;?

 .םיכויח שבך םא יפ ןניא

 .תל3מיכ תשלוג ,תשגור

 קפאה
- 

 •יכסק ערקנ

 ,דימ םויס המ 'ד1ע תע3 ןיא

 .וק^ בושן אל בל ןא
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 יאתבש .ק

 הבקסומב תיתורפס הרעס

 ,תיתורפסה הרעסה ידה ,הבקסוממ ןורחאה ןמזב ונילא ועיגה רתויב םיזע םידה
 איה ןכש ,תעדל הריבגש יאדכו .לבחו .היואר בל-תמיש ילב ונלצא הרבעו םש הללוחתהש

 .הזה םויכ היסור יבחרב השענש המ לע דמלל האצי

 תרדושמה — דרגנינל לש םיטוסה הירפוס דגנ ,1946-ב ,בונאד'ז לש ותפקתה
 תורטמ יתש הל ויה — "אדזיבז" תעה-יבתכו אקנא'צשוז ןקיריטסהו הבוטאמכא אננא

 המוקמב יכו המחלמה-ימי לש תוילרבילה לע ץקה ץיקה יכ ,היסור ימעל עידוהל :תוינידמ
 ,לארשי .לארשיל האנש :םשפנ הבהא רשא תא םהל םישיגמ המודמה תוילרבילה לש

 ינימ םימואנבו םינותיעב ועיפוה םואתפ .ומוליעב אלא ,ישממה ומשב עיפוה אל ,םנמא
 םישנא" ,"םיטילופומסוק" :םמויק לע היסורב ועמש אל םלועמש ,תונושמו תומודמ תוידב

 ,עדי אוהו .ויטילש לש םימוטרחה-תפש תא ןיבהל דמל יסורה םדאה םלוא ."תדלומ-ילוטנ
 :םשוריפ "תדלומה-ילוטנ"ו "םיטילופומסוק"ה דגנ עלבה-ירבד יכ ,שא ילב ןשע ןיא יכ

 העט ,םידוהיה לש םהישארב םעל תוצרתהל ןוטלשה בשיח םא ,םלוא .םידוהי לש םלוסיח
 ,לילעב תוחיכומ ,ןילאטס ירחאש םינשה לש ,תונורחאה תויוחתפתהה .רתויב הרומח תועט

 .דבלב הזב וימע לא תוצרתהל םזינומוקה ידיב ןיא יכ

 םויה דע םירכוז םש .דארגנינלמ אצי אל ,תיסורה תורפסב ,ונימי לש שדחה דרמה
 דדמה אצי םעפה .הדחפ לע האופק דארגנינל .בונאד'ז תפקתה ירחא ורקש םירבדה תא

 .הבקסוממ :תוריבה תריבמ ,שממ הריבה ריעמ
 ."הבקסומ איאנרוטאראטיל" םשב תיתורפס המב הבקסומב העיפוה 1956 תנש ץיקב

 .תומישרו תוליבונ ,םיריש ,הזחמ ,רופיס :ליכמ אוהו ,םידומע 827 ויה ןושארה ץבוקב

 הילעש ,ץבוקה תכרעמ .םיררושמו םידפוס העשתו םישולש ץבוקב ופתתשה לכה דסב

 — םהיניב .םירבח העשת תב התיה ,הלודגה המיחה ךכמ-רחאל הכתינ
 ,ןיראוואק ןימינב

 .בוקאידנט .וו-ו קב .א ,ץיבקזוק ןאילימא ,רגילא תירגרמ תררושמה

 הנושארה םעפב ומסרפתנש היתוריצי :הבוטמכא לש תומיאופ יתש ויה ץבוקב

 הבוטמכא לש תשדוחמה התעפוה תא לביק יטייבוסה רוביצה .בונאד'ז תפקתה רחא

 ץבוק ותוא תעפוהל ךומסב היסורב רקיבש יאקירמא רפוס ,ןאיבי'ג 'גדו'ג .יתבר ההימתב

 עסנ אוה .ול הרקש ןיינעמ הרקמ לע רפסמ ,ןודינב ףיקמו ףלאמ רמאמ םסרפשו ןושאר

 ,ןורק ותואב ותא עסנש ,יטייבוס ןיצק .האירקל ץבוקה תא ותא חקלו בויקל הבקסוממ

 גשיה ידכב היהש עסונ לכל וריבעה ,ונכת תא הארש ירחא .ץבוקה תא ודימ עגרל חקל

 ."!הבוטמכא תא םימסרפמ םה" :הרצק הרעה תפסותב דיה

 ררושמ ותוא ,קאנרטסאפ םירוב לש וירבד ץבוק ותואב ומסרפתנ הבוטמבאל ףסונ

 תמה ינושאר םע "יטסילאיצוסה םזילאירה" דגנ דרמתהש ,רתויב ינרדומו העבהה-קד

 םהינש .יקסבולקש רוטקר :רחא "ןטסילאמרופ" לש וירבד ץבוקב ומסרפתנ ןכ .םידרמ

 ויתוגויסנ לע הזורפב בתכ קאנדטסאפ .תונכוסמ תויעבב ועגנ אלו םיריש וסיפדה אל

 לכ ררועל ידכב וב ןיאש ץנעב אוה םג עגנ יקסבולקשו ,ריפסקש לש ויתוזחמ םוגריתב

 .יוקסמארק יאנקוידה ידיב יוטסלוט לש ונקויד רויצ לע רופיס םסריפ :הגלפמה דצמ דשח

 דינואיל לשו רגילא תידגדמ לש םהיריש ,ראשה ןיב ,ץבוקב ואצמנ הלא םינשל ףסונ

 תוילאיצוסה תויעבה קעז םושמ אלו תונוכמה שער םושמ אל םתרישב ןיא ,םהינש .בוניטראמ

 הלביק תונותעה :רמול ןתינ לכה ךסב .םינידעו םיקד םינקיריל םהינש .הבקסומ חסונ

 .ןוצר-יא םוש וילע ררועל ידכ וב היה אל ןכש ,הפי רבסב שדחה ץבוקה לש וינפ תא

 אוה .ךכמ תוחפ הברה — תינדרמה חורה תניחבמו ,ינוגיב היה אוה תיתורפס הניחבמ

 ,ןושאר ןויסנ ושע םיברועה יכ ,רבתסמ .יתוכאלמה םויקב המחלמל תאצל ןיהה אל ןיידע

 .ינשה ץבוקל :ןכמ-רחאל דע והשה םהלש םינונשה םיצחה תא .ןכוסמ-יתלבו ,עונצ
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 393 הבקסומב תיתורפס הרעס

 ,ץבוקה רודיסב וליחתה יתמ ,טורטורפב ונל רפסל ץבוקה יכרוע ואד המ ןיבהל ןיא

 קואב 1 :רודיסה תישאר :ןכבו .תורודל ןורכז ריאשהל ושקיבש ,הארנכ .ותספדהב יתמו

 תישארב םירפסה קושב עיפוה ץבוקה .הנש התוא רבמבונל 26-ב :הספדההו ,1956 רבוט
 ,םירבד המכו המכ ורק ןורחאהו ןושארה ךיראתה ןיב יכ ,רכוז ונתאמ דחא לכ .1957

 .וירפוס לשו ינשה ץבוקה לש ולרוג תא העבקש איה איה םתובישחש
 ,וז .תינידמה היצזילאדבילה ירחא םצעב הרגיפ תיסורה תורפסב היצזילארבילה

 היצזילאדבילהש העש ,1954 יהלשב םייסורה םירפוסה לש סרגנוקה םע קד הליחתה ,הינשה
 היצזילארבילהש ןויכ ,םלואו .ןילאטס תומ רחאל תטלשה לע קבאמה ימיכ הימי תינידמה
 הקזחתה תורפסב היטנה .תינידמה התוחא רחא םג םימי הכיראה איה — הליחתה תורפסב

 םוסריפב ףירחה ויוטיב ידיל האב איהו ,1956 ראורבפב ,בוצשורכ לש עודיה ומואנ םע
 העש סופדל ןקתוהו ךרענ ינשה ץבוקה ."ודבל םחלה לע אל" :באצנידוד לש ודפס

 העשב םלואו .בלבש תמאה תא רמול העשה העיגה יכ ,אושב ועתנ םייסורה םירפוסהש

 ןילמרקה ישנא לש םתרעק תא הכפהו הירגנוהב הכיפהמה הצרפ רודיסב אצמנ ץבוקהש
 לש למסל השענ ןילאטס .הצקה לא הצקה ןמ הנתשה םיטילשה לש םחור בצמ .היפ לע

 בצנידודו — ,תצלפמ וב האר םידחא םישדח ינפל דועש ,בוצשורכ לש ויפב — טסינומוק

 ידש יכ ,ורבס ןיידע ,"הבקסומ איאנרוטאדאטיל"ה ישנא ,הבקסומ ירפוס .תודומח ףקתוה
 .עיפוה םינש דפסמ ץבוקה .םהל

 והזו .שרופמ דרמ םושמ וב שי "הבקסומ איאנרוטאראטיל" לש םינש רפסמ ץבוקה
 דוקמ תא תולגל ,ערה לש םישר ש ה תא ףושחל אוה ןוצרה .חירבבו ןילאטסב קר אל דרמ

 ,הדגא ,תויצטיליבהיד יתש :םירבדה רתי ןיב .ןווגמו בר דמוח ליכמ ץבוקה .תונערופה
 ,תורצק תולבונו רופיס ,תיתורפס תרוקבב הסמ

 היליא לש וטע-ירפ אוהו .למס םושמ הב שי ,תוומ רחאלש ,תחא היצטילבהיד

 ,1922-ב ,םיטייבוסה ןמ הרגיהש תררושמ ,אביאטיבצ אניראמב הנד הסמה .גרובנארא
 גרובנארא .תושק תופידר ויה ,הבשש רחאל ןבומכ ,הקלח תנמ .1939-ב ,םהילא הרזחו
 ןיאש ,אביאטיבצ לש הירישמ העשת ץבוקב ."הייחל ץק המש 1941-ב" :תורצק דפסמ
 בורקב יכ ,תכרעמה העידומ ןוילגה ילושבו ."יטסילאיצוס םזילאיר"ל רכז וליפא םהב

 .תררושמה לש םיריש רפס עיפוי
 םירחא ומש אל ףאו ,וייחל ץק םש אלש רפוס לש איה — הינשה היצטיליבאהידה

 הז היה .דמ ףצקו הלודג המיח וילע הכתינ ותעשבש ,אשאילא ירויב רבודמה .ומויקל ץק
 רחאלש תיסורה תורפסה לכב הלועמה רופיסה תא וב ואר םיברש ,"האנק" ורופס לשב

 תונמאל טרפ :רמולכ .האווסה לש ...ליגרה ןמ תאצוי תונמאב בותכ רופיסה .הכיפהמה
 דיצ אוהש ,יטייבוסה םדאה ןיבל יטייבוס-מודטה םדאה ןיב טקילפנוקה .ההובגה תירופיסה
 ידיל עיגהל ךורא ןמז ךשמ ולכי אל םייטייבוסה םירקבמהש ,תאזכ הרוצב שגוה ,רופיסה

 רבעה לע הפקתה אוה רפסה יכ ,ורבס הליחת .אשאילא ןווכתמ םצעב המ לא ,הנקסמ

 תונשב .רבחמה לש תיתימאה ותנווכ תא וספת םיבר םישדח דחאל קרו ,יטנדאקאדה
 וקיתשהש דע .רפוסה לש יוטיבה שפוח תנגהל הבר תופירחב אשאילא אצי 1934—32

 .יח אוה יכ ,םידיעמה ,"יתורפסה ינמוי"מ םיריצקת איבמ ץבוקה .ותוא
 אזה לע רתויב בוהא םידלי-רפוסו לשממ ,תודגא ,תוזחמ-רבחמ ,בוקלאכימ ייגרס

 .היסורב תכלהתמה החידבל יזורח חסונ םסדיפ ,תיטסינומוקה הירפמיאה יבחרב םיטוט
 .םהמ טלמיהל ןיאש ,ולש וירקש לע ,"יטייבוסה םזילאירה" לע שוריפ ןיעמ איה החידבה
 םויקה לע — ץבוקב הנושארה תשרופמה הפקתהה םצעב איה בוקלאכימ לש ותדובע

 .יתוכאלמה
 תחא ןיע לעב היה ןאח ותוא .* לודג ןאח דחא לש תואנקויד השלשב קסוע רישה

 ורייצי דחא לכ ,ותוא ורייצי םיאנקויד-פירייצ השלשש ותעדב הלע הנהו ,תחא עורזו
 הנומת :ילאמרונ םדא לבקתנו והשעמ תא עציב ןושארה דייצה .ותוא האור אוהש יפכ

 תכרעמה ."םינזאמ" לש תמדוקה תדבוזוב םסרפתנ רישה *

This content downloaded from 128.146.23.50 on Wed, 13 May 2015 18:19:47 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 יאתבש .ק 394

 ינשה רייצה .וינפ לעמ ןמאה תא חלשו ןאחה םעכ .םידי יתשו םיניע יתש לעב שונא לש
 .הלודגה המיתה הכתינ ינשה ןמאה לע ףאו .תואיצמב היהש יפכ ןאחה לש ונקויד תא דייצ

 תא שיגדמ אוהש ךכב ביואה לש םיסרטניאה תא תרשמ אוהש ,ךכב ומישאה טילשה
 התיה ושארב .ולש ליפורפב ןדורה תא ראית — ישילשה רייצהו ."םלענ" ןמאה .ויתוערגמ

 הנומתה ןמ .ןגמ קיזחה הדיחיה ועורזב .םידשנ-ןיע תאז התיה םלוא ,תחא ןיע קד םנמא
 זירזה ןמאה לע .תרדענ הינשה ועורז םג יכו תחא ןיע קד ןאחל יכ ,קיסהל היה דשפא-יא

 ,םילשמ ילשממ לש םכרדב ךלה בוקלאכימ .בורל בהזו ףסכו םידוביכ לש הכרב ימשג ודרי
 ,לכשהה-רסומו החידבה .תוטשפבו יולגב דמול םהמ רצבנש המ לשמב יוטיב ידיל ואיבהש

 ימ לאו המ לא וניבה היסורבו .ידמל ויה םיפוקש ,ליפורפב קר לכה םירייצמ היסורב יכ
 .הנווכה

 אוה .ןורק .א לש ורמאמ אוה ויוליגב ינדרמה ,רתויב םיזעונה םירוביחה דחא
 םילשמב שמתשהל ילבמ ,יטייבוסה םדאה לש ובלל םיבורקה ,םייגולואידיא םיחנומב רבדמ

 .וקמעל םזינילאטסה לש ויתואצות תא חתנמ אוה "רפוס לש ויתומישר"ב .תוצילמבו
 הוושמ אוהש ךכ ךות ,תיטייבוסה תונמאה םלועב "םיטארקוטסירא"ה תא געלל אוה השוע
 טלוש םש םוקמ" .יתוכאלמה םויקה דגנכ חצמ-תפקתה רבכ וז .םיראצה ימימ םהימדוקל םתוא

 לע ,תרוויעה הנומאל דובכ קולחלו ךרדה ןמ רוסל תיעדמה הבשחמה לע המוש ,ןחלופה
 אוהש ,ןחלופה לש וכרד הז .הזירפקל — להקה תעד לעו המגודל םוקמ תונפל הריציה

 םיווחתשמו םיערוכל ,הילא םיללפתמל הקוקז תוהלאה — ז ויתרשמ ,םינהכ לש דוס רצוי
 די-יחמב תכפוה רתויב הלקה תרוקבה !תרוקבל םוקמ ןיא ןחלופה םע אתווצב .הילא
 איה — הלש "אסיג ךדיא"ה הל שי ,יתבר תואב םעה לש ותוהלא וליפא ...תונימל ...דחא

 םינוילימ דשאכ םלוא ,ם ע ה לש ותרשמ היה גיהנמה .טרפה לש ותמוק רועיש תא הכימנמ
 רמד תרוסמ התואל דגונמה והשמ ךכב שי ,תרשמה לש ומש רכזל וליפא םימק םינודא

 רנמא הריצי ןיב דירפהל ךדד ןיא ...יטסינומוקה רטשמבו הכיפהמב ונכנוח הילע תיטרק
 הפוקת וזיאב לדבה ךכב ןיאו — שדחמהו .םישדחמ םייוסינו תילאיצוס המזי ןיבל תית
 ךומסב ותוא םיניבמ דימת אלו ,ותסיפתב ורוד ינב תא םידקמ אוהש וכרד הז — יח אוה

 הריציה תמר תדרוהמ ענמיהל ןיא ,יונישל ןתינ אל םדאה לש ומעטש םוקמ .ותעפוהל

 תלבחמה הסג תוספורטופאמ ,הריציה לש סצורפה םצעב הסג תוברעתהמ ,תיתורפסה

 ,דחא םדא לש ודיב הלוכ הנותנ תמאהש םוקמ .תונמואה ילעב תא תדדועמו תונמאב

 ."תודיא-ירמז לשו םירוטארטסוליא לש הגרדל םידרומ םינמאה

 םיעצמאב ,תושעל םהמ דחאב שקבמ ץבוקב םירצק םירופיס ינש םסרפש ,ןיביגאנ

 רויצ אוה "תונולחב רוא" רופיסה .לכשה יעצמאב השע ןורקש ,ומצע רבד ותוא ,םייתונמא

 וניא דיחיהש אלא .דיחיה ןחלופ לש הפוקתב ,ןטקו רצ חטש לע ,םיטייבוסה םייחה ןמ

 .םהינפמ תדעור היסולכואהש ,םינטק םינילאטס יפלא אלא ,ןילאטס
 םוש םכותב זפשאמ וניאש ,םייונפ םירדח המכ דימת ריאשמ הארבה-תיב להנמ

 .אוהש ןוירטסינימ הזיאמ "הבושח תוישיא" םואתפ ול ןמדזי אמש ןובשח ךותמ ,םדא

 דייצמ אוהו ,םנויקנל תגאוד ןויקנ-תדבועשכ ,"ןכה" בצמב דימת קיזחמ אוה םירדחה תא

 ,רגסמ לע דימת םירוגס םירדחה .דראיליב קחשמל ןחלושו היזיולטב :בוט לכב םתוא

 תששוב "הבושחה תוישיאה" םלואו ."הבושח תוישיא" התוא לש האובל םינמוזמו םינכומ

 תדרמתמ ןויקנהדולעופ יכ ,ךכ ידיל םיעיגמ םירבדהו .ללכב העיפומ הניא איה ,אובל

 םינילאטסה" לש תויגליבירפב דרמ הגה ...םיאנה םירדחה ינש תא תושרב אלש ,תספותו

 .יתוכאלמה םויקה דגנ תורמרמתהל יוטיב ,"םינטקה
 דחפה :המצע היעב התואב רבחמה עגונ — רדסה יפל ןושארה — ינשה ורופיסב

 םידייצ ינשב השעמ .תיגארטו תיטסארד רתוי הברה הרוצב תאז השוע אוהש אלא ,היסורב

 ןיב אוה ןכוש ,בלמ תמכ חכשנ רוזאה .דיצ דוצל ידכ ,קחורמו רוגס ,חדינ רוזאל ואציש

 ללכב החספ הפוקתה יכ ,המדנ .וידע העיגה אל םזינומוקה לש ודיו חצנ תוציבו דע-תודעי

 ישועו הגלפמהו ,גיד לעו דיצ לע היח היסולכואה .םיחדינו םיממוש תומוקמ םתוא לע

 .םינשה םיעברא ךשמב וישעמ תאו םזינומוקה רבד תא םהילא איבהל וחילצה אל הירבד

 יתורפסה גרטקמה לש ויפ תא שארמ םתס רבחמה ?םשל ואצי המ םשל הלא םינש
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 .די,דיש ידכ גיידכ שפחתהש ,השדחה הגלפמה דיכזמ אוה םידייצה ינשמ דחא .ימשרה
 .םזינומוקה תא וילא איבהל ךכ רחא לכויש ידכ לכהו .רוזאה תויעב תא בורקמ דומלל ודיב

 .דחפה אוה ותוישיאבש טלובה וקה .םישאהלו דמלל אציש סופיט אוה דיצל ורבח םלואו
 תילכתב קוחד עוצקמ ומצעל דחב עדמב וליפא .דימתלו תחא ותוא ודיחפהש םדא הז היה"

 ."םיירזוכה םיטושיקה" תא רקח אוה :שממ לש םייחה םע רשק ול שיש המ לכמ קוחירה
 אוה ."םיירזוכ םיטושיק" םשב ורפס תא רבחמה ריתכה המ לשב דבכ ונל רבסומ ןאכו

 םדאה תא הוולמה ,דחפה :יתוכאלמה םויקה ןמ ,רתויב ידוסי ךא ,ןטק עטק ונל ןתנ
 אמשו .אגייטל דע חורבל הסנמ אוה ."םיירזוכ םיטושיק"ל... חורבל וצלאמו יטייבוסה

 לש ודי םדאה תא גישת םש םג יכ :סונמ ןיא אגייטב םג יכ ,חיכוהל רבחמה י תנווכ ,דתיה
 ונתפוקתב ,היסורב ובתכיי הלאכ םירבד יכ ,לליפ ימ ,ללימ ימ ...?שדחה הגלפמה ריכזמ

 םירבדל ףסונ ? המדאה ביבס ובוביסב ליחתה יתוכאלמה חריהש ינפל רפסמ םישדח ,וגא
 םהירוביחמ ,םהלש דרמה חורב ,םילפונ םניאש ,םירחא םירוביח ץבוקב םנשי םירכזנה

 הרזחה" :בונאד'ז יאלוקינ לש ורופס אוה םהמ דחא .ןיביגאנו ןורק ,בוקלאכימ לש
 ראמה תלחנ קד וניא תיטייבוסה הרבחב קומעה רבשמה יכ ,ונל חיכומ רופיסה ."התיבה

 תודמע םיספותה םיטסינומוקה ,םמצעב םעה-ידשאמ לש םתלחנ םג אלא ,םעה ,םידש
 :לשממב

 הרגש ,ומאו ,ער הרקמ ול הרקש חילצמ שיא ,זכרמב יטסינומוק דיקפ דחאב השעמ

 ולגתנש םירבדה הארמל דרחנ םשל ואובבו ,זוחלוקב רקבל דיקפה טילחה .התמ ,זוחלוקב
 .קוחרמ ומצעל ראית אוהש הממ לדבהב ,אוהש תומכ יתוכאלמה םויקה הארמל ,ויניעל

 רדעהמ...ו תוקדצומה םהיתוניטמ ,זוחלוקה ישנא ,םירכאה םייח הב תוינעה ןמ אכודמ אוה
 םיללמוא םישנא יפלכ ,םיטארקודויבה וירבח לש םזינומוקה תוינידמ לע ןגהל תורשפא

 ולש הביתכ,ה-ןחלושל ,ורדחל ,ודרשמל ,הריעה זוחלוקה ןמ רוזחל רהממ אוה .הלא
 תואיצמה ןמ ,יתוכאלמה םויקה לש םימוקעה וינפמ החירב אלא הניא ותרזח .ויתורייגלו

 ושעש םשכ ,םתמקהב רזוע וידי םצעב אוהש ,ונתפוקת לש ךיקמויטופ ירפכ" לא ,הרמה
 .הנירטקי התוא לש הימיב םירחא תאז

 לש ולרוגב ,זוחלוקב בצמב ,"םיפונמ" ורופיסב ,אוה םג קסוע ןישאי רדנסכלא
 םינעוט םיטסינומוקהש הממ ךפוהמ קוידב אוה הב בצמהש הזבו ,הגלפמב ןטקה םדאה
 ,הגלפמה לש ירוזאה דעוה דגנכ הרמ םילבוק זוחלוקב הגלפמה ירבח לש הרובח .ונהש

 הלעמלמ לש םחי םהילא םיסחיתמש ,םירכאה לש םהיישקל רקיע לכ םבל םימש ןיאש
 האר םלואו .הגלפמה ידיב םירישכמ ,"םיפונמ" קר תויהל המיכסמ הניא הרובחה .הטמל

 םמצע םישנאה םתוא םינתשמ ,יתגלפמ סוניכ סנכל ידכ םינגראתמ םהש העש :אלפ הז
 פמה דעוה ישנא יפמ םתוא ועמשש םירבדה לע םירזוח :םירישכמ םיכפוהו היבו הינימ
 ונל דפסמ ןישאיו .ויהש המ תויהל םירזוח םה ,רגסנ קד סוניכה רשאכו ...ירוזאה יתגל

 אלו םישנא — ,םירשי ,םייבבל ,םירוהט םישנא ויה בוש" :תויהל םירזוח םה המ ,קוידב
 ,םייחב םתוא הכירדמו םישנא הלעמ "ןונקתה" יפלש ,הגלפמה :דמול הצור ."םיפונמ
 ,םהיתויעבל בל-,דמש הניא ,רקיעו ללכ ,השעמל ,םהל תגאוד הניא ,םיירוביצהו םייטרפה

 איה םג האב תאזה תוינידמה לש האצותה ."םיפונמ"כ ,הנוטלשל םירישכמכ םתוא האוד

 ילב םישנא תויהל םיכפוה םה הגלפמה םע עגמב םיאב םישנאהש םעפ לכ :יוטיב ידיל

 לע םיכותכ רוזחל םיליחתמ .םזילאודיבידניא לש ץקוע ילב ,המזיו ץרמ ילב ,םייחדוור

 .םתעדות ךותל םהירחא ועקתש םירבדה

 לש ורופיס תא הברהב ריכזמ ,"תווקתו םישופיח" רופיסמ םיקרפב ,ןיראוואק

 הרבחב עדמה-שיא לש היעבה תא הלעמ אוה םג ןכש ,"ודבל םחלה לע אל" בצגידוד

 וכתינ הילעו ,היסורב ןיליצינפה רוציי תא םדקל השקיב ,גולויב ,עדמ-תשא .תיטייבוסה

 המ ,םלוא .הממז רשא תא עצבל ,םנמא ,החילצמ איה םירבדה לש םפוסב .ץקדיא תורצ

 ,דוגינ תילכת הל ודגנתה יתלשממה ןונגנמב םיבושח םישנא הברה ...!ךכ ינפל הל הרק

 ונידיב ןתינ ,התא ונלוכו ,המצע איהו ,תובזוכ תומשא דוסי לע ךרפ תדובעל ןודינ הלעב
 ,םינוקית שי רפסה לש ופוסב ,םנמא .יטייבוסה טפשמה לש תחשמה ןונגנמה ךותל לכתסהל

 הרקש ערה לכב רקיעב םשאש הז ,לודגה עשרה .שממ לש ךרע לכ םיללושמ וללהש אלא
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 וכסח אל ותומ ירחא םגו ,ןוטלשה סכ לע בשוי ודועב דובכב תמ אוה םלוא ,תמ ,השאל
 .דובכמ האנהבו ןוטלשב םיכישממ ,ותידב-ישנאו וירבח ,ותומכ םירחא םיברו ,םידוביכ ונממ

 לש ותנווכ התיה אל אמש ,תעדה לע הלעמ ץקהש אלא ,"חמשמ ץק" ןאכ ןיאש טעמה

 םיאשנמו ,ןוטלשבו דובכב תמש לודגה עשרה ןילאטס לע :ילמס רופיס בותכל אלא ןישאי
 םיטלוש םויה דע וראשנ ותומכ םיברו ,םויה דע — "רתויב בוט טסינומוקכ" — ומש תא

 ...ז דובכה ןמ םינהנו והומכ
 םושיא-ווילגכ והומכ ,"הבקסומ איאנדוטאראטיל" ץבוקה לש רתויב בושחה וקלח

 וקיחרה הבקסומ ירפוס .םייחה יחטש לכב יתוכאלמה םויקה לע יטייבוסה ןוטלשה דגנ
 .ידיחיה ןחלופ" לשו היטרקורויבה לש תואיגשה תא רקבל :םהל רתוהש וקל רבעמ תכל

 ןיינעמ ערה לש ירמחה דצה יכ ,הארנ השעמל" :עבקו ץבוקה תא םכיס דחא רקבמ
 וניא םיירמחה םייחה יסכנב תוינעה »לקשמבו הדימב וניאש דצה רשאמ תוחפ םתוא

 ותוא קדצ ."ונובלעו ותלפשה ,םדאה חוד תדירי לע םיכוב םה .חורב תוינעכ םהל תבאוכ

 םכיסש העש ,וירבח לכ ורביד ,תרכזנה ולש הסמב ,ןורק לש ונורג ךותמ ןכש ,רקבמ
 ושארש העש המידק טיבהל לוכי םדא ןיא" :טפשמב ורמאמ תא
 ."הטמל חש

 תועט ועט "הבקסומ איאנרוטראטיל" לש םידרומה םידפוסה יכ ,אוה וילאמ ןבומ
 ץלאיי בוצשורכשו ,הצחמל היצזילארביל ןכתית אל יכ ,וספת אל םה .רתויב הרומח
 רדנסכלאש םשכ שממ ,ןילאטס לש ויתוטישל ונוצרמ אלש םאו ונוצרמ םא — רוזחל

 קוידבו .ןושארה יאלוקינ תוטישל ינשה רדנסכלאו ,וימדוק תוטישל רוזחל ץלאנ ןושארה
 ,םיראצה אסכ לע םינורחאה םידדנסכלאה ינש וניבה אלש המ ןיבמ וניא בוצשורכש םשכ

 .ליעות אלו םהל רוזעת אל םהלש הצחמל תוילארבילה יכ

 בוצשודכ .םיטוסה םידפוסה דגנכ רטשמה לש הלודגה דגנה-תפקתה הליחתהו

 תיבל האיבהל חרכה היהו הפלעתה וזש דע (תוביסמה תחאב) רגילא טיראגרמב ףזנ ףא
 הממ םהב ורזחו ןידה תא ולביק םירפוסה לכ אל :אוה ןינעמהו ףלאמה םלוא .םילוח

 ,ישיא ןפואב ורזח םהמ םידחא .רתויב דבכ ץחל רחאל אלא תאז ושע אלש י"פעא ,ורמאש
 ויהש ,תופיסאב םהינפ תא וארה אל םמצעבו םירפוסה תדוגאל בתכמב קר ורזחש ויהו

 .תדוקבה טבש תחת םהיתוריצי תרבעהל תושדקומ
 יוניש םושמ הרזח התואב הב ןיא ,םהב ורזח אל םא ןיבו םהב ורזח םא ןיב ,םלואו

 ינפל לכתסהל ונל ורשפיאו ונל וחתפ םלוא לש וחתפכ :םהלש תא ושע םה .והשלכ

 דרמתמ אוה דציכ ,וניאר .יסורה םדאה לש ותמשנב תמאב השענש המ תוארל ,םינפלו

 חריב ץא ןכש .רחואמב םאו םדקומב םא ,חצנל הז דרמ לש ופוס .יתוכאלמה םויקה דגנכ

 חרזאה לש ובל תא חמשל ידכ ,םימורמ ימורממ הלעמל ףוע היבגי וליפא םאו ,יתוכאלמה

 .םייתוכאלמה וייח תא יח אוה דוע לכ ,ץראל חש ושאר דוע לכ ,יטסינומוקה
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 ןיטנופל

 םילעמ ינע

 הנייסו לוגןןתה

 ד!ןא םוי ל1גנןת אצמ

 י:מ הנתןו !הני}9

 .י;1לפ ף!וצל

 t יגא רוב$ ,חס ,איה האנ,

 PZ דןךג ,ןכא

 .ףלסל יל דתייבר

 >דץבתן רןבנ שרי
 ד2ן> ורסמו

 •|3y םיךפ?-רכ1מ
 'ןןא ,אוה בוט ינדיב?"

 pg ןולקש ,רמא
 .ךג?? יל רתי-בר

 םידך?-ד ינע

 לןזוש-תל<1ש הז ,םךךפ ד?צ

 .דשעמק יפ^ן-הןן אעל

 ,ראפתה ה$3ק ןעטמב .ה^ן

 .לקוי י? וילעמ רקע-לכ שק? אל
 עי9?מ ךזן ,ךא! לגרב

 .ל#*; 1ג1זבו
 ,עי?וה ך1אה דשא?

 ,ששל ףסיל ןלע אוהן

 סמס דרפ לע לפנתה

 .סמחל 1גתמי1 1ר«

 עחן ןן11ת!? דךןה

 ,קאנ ,ז^אתה זת1ר;?ךמה

 זחשן0 יל י5'א 'ימא ,והזה-

 »POT ה$כם!? ^א הו^ק

 1חפא ישפת ,הב ל&א י?א]

 .הג? -h3q 1ל ,דידי -
 ו הנה? תא£ בסיי דימת אל

 ,ןזן1ס ךא תש§ש ,י}1מכ ,אול
 .ן?99 הצ ןי:ה אל

 שוטד ןתנוי :תיתפרצמ

 .ןמדירפ תאצוהב ועיפויש ךיטנופל ילשמ לכ, רפסה ךותמ
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 ןוסלנצק ןועדג

 םיינרדומ תונויגהל תוסמ םיאמק ןושל

 (דימא ןורהאל "ףרש" דע "םידק"מ)

 א

 ןורהא .םיממוש םניא בוש 'שוטר ןתנוי י 'יע ונלצא וללסנש ,תיאמקה הרישה יליבש
 םהב דעוצ ,םיססהמ םידעצב הלא םיליבשב דעצ "םידק" ויריש-ירוכיב ץבוקבש ,רימא

 ויטבמ םיפיקמ — םיחטוב וידעצש ןוויכו .תחטוב לגרב ,"ףרש" םירישה-ץבוקב ,וישכע

 ,דבלב קשוחה םדאה לש םימצמוצמה ויתולובגב הקושת אל .רתוי לודג ףקיה םייאמקה
 אל .קשוח םלוע לש םייללכה ויתודוסי לע תונויגה םג אלא ,"םידק"ב היה רבדהש יפכ
 תעבקנש ,ואולמו םלוע לש ותוילרוגו ,דשאו רבג םג אלא ,עצמאב הקושתהו ,דשאו רבג
 םג אלא ,דבלב תינאטנופס םירצי-תוודח ןאכ הנניא רבכ הוודחהו .עצמאב ,םילילא י"ע

 שיו הזה םויה דע וב ונא םיעוקש ןיידע רימא תעדלש ,ילילא השעמ-סלוע לש ותוודח
 .םינייד םגו ןיד םג הארנה יפכ וב

 .םה המ הלא םיליבש ,וננורכז ןונעיר םשלו ץרמנ רוציקב ,ונמצעל אנ ריכזנ

 .תרחואמ תוחתפתה לש הירפ אוה ,ולש בכרומהו רישעה םילמה רצוא לע ,ישונאה רובידה

 ךכיפל .תונומתב ורייטצנ ,תומיאתמ םילמ רדעהב ,הלאו ז הבשחמהו תומשרתהה ול ומדק
 •תונומת אלא ,םיגשומ אל ,רבדל וליחתה התע הזש ,םינומדקה יפבש םילמה ונייצ

 .וזל וז תומוד וליפא ,םייניצר וא םילק םייונישב ,לודגה ןקלחבו »תובר ויה תונומתה

 םילמ-ףוריצ לע וא תחא הלמ לע תדמתמ הרזח ינומדקה לש ורוביד תא הנייצ ןכ-לע
 לכ םע הנתשמש ,ראות םג םעפ לכב טעמכ הוולתמ םילמה-ףוריצ וא הלמה לאו — דחא

 הנתשמה ראותה !דחא לולכימל תונומתה לש ןפוריצל ןמיס .דתיה תרזוחה הלמה "דרזה
 ורובידב .דחא תונומת-לולכימל ופרטצנ םא םג ,תונומתה ןיבש ינושה לש ןמיס היה
 טוריפו הללכהו !דחאל-מינווגה-תוגזמתהו תוינוגבר היבוברעב אופיא ושמיש ינומדקה לש

 וכפהנ םילמהשכ ,תדחואמ הפוקתב קרו .תחא הנועבו תעב הז רובידב אופיא ואטבתנ

 םדקומה ומייוק ,המוקמ הלמ לכל עבקנ ,הז והובו-והותב רדס סנכוה ,םיגשומל תונומתמ
 .תורזחה וענמנו רחואמהו

 לש הז רוביד אקוודש ,רימא ןורהא םג ויתובקעבו ,שוטר ןתנוי אצמ הנהו
 םילמה לש ןנוגריאב ןיא תאז תמועלו !תמא ולוכש ,רובידה אוה-אוה םינומדקה
 תובורק םיתעל ,הלא םילמ תושמשמ ךכיפלו — תוינאטנופסה ןמ םיגשומל ןרודיסבו

 תבלו ורבחל םדא ןיבש םינינעב קר אל םירומא םירבדהו .םיפויזלו םירקשל תוסכ ,דואמ
 ןחלופ .וילילאל םדא ןיב «קויד רתילו ,ויהולאל םדא ןיבש םינינעב םג אלא ,וגוז

 ,תואוושה לעו ,ןוימדב יעצמא-יתלב ןפואב ומקרתנש ,תונומת לע ולוכ ססובמ היה םילילאה
 ויתושגר תא אטבל ביטימש ,ןחלופה אופיא והנה אוה !תעדה לע ינאטנופס ןפואב ולעש

 וניתובא לש םילילאה ןחלופש ןויכו .רתוי םירחואמ ,םירחא םינחלופ לכמ םדאה לש

 ,ריכנש ןידה ןמ — רתוי לכשומ ןחלופב םימודק םימיב דוע ונצראב ףלחתנ םייאמקה
 לש ונחלופ אלו םדיב היה ןענכ ןחלופשכ רתוי םייתימאו רתוי םייעבט ויה וניתובא יכ

 .ונבר השמ
 ותרישב רתויב בחרנ םוקמ דעונ רתויב םיינומדקה וניתובא לש הז ןענכ-ןחלופל

 וניא ,"םיזונג תוחול"ב רואינש וז הניחבמ דעוצ ובש ,ליבשה םלוא »רואינש ןמלז לש
 המוד הפשב רשומ ,וילע רש רואינשש ,ןענכ ןחלופ .רימאו שוטד לש םהיליבשב שגפנ

 אל .ןהב חבתשמ ך"נתה ןונגסש ,תורוצה ןה תוינושלה ויתורוצו תיכ"גתה הרישה תפשל
 הפיסומו דחא רזוח טפשמב תזכרתמש ,רובידה-תישאר תפוקת לש תודבכב תלהנתמה ןושלה
 ,היטנב לעופ וא ראות-מש ,תונתשמה תונומתה לש ןתטלבה םשל ,םעפב םעפ ידמ וילע
 ,תודודמו תולוקש ,תועלצ-תועלצל תקלחתמש ,ך"נתה-תריש לש תעצקוהמה ןושלה אלא
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 חבתשמה ,יביטימירפה רובידה אל !רבד לש ורוציק .הינשה עלצל הליבקמ תחא עלצו
 .ובש יופינב חבתשמה ,ןדועמה רובידה אלא ,ובש תוינאטנופסב

 ילילאה םלועל תיסופיט םירבד-תסיפת לע דחאכ רימאו רואיבש םירש ,לשמל ,ךכ
 תובורא תורגסנ ותומ םע !היחתל המ ןמז רובעכ םקו לילא תמ היפלש ,הסיפתה איהו

 ליחתמ ותיחת םעו !הלובי תא תנתונ המדאה םג ןיא ךכיפלו דרוי וניא םשגו םימשה

 הניק רימא לצא אופיא םיעמוש ונא .החירפה ןמיסב תדמוע הלוכ המדאהו תדרל םשגה
 תומחנתמ תוניקה יתשו !זומת לילאה תומ לע הניק רואינש לצאו לעב לילאה תומ לע

 תא ץיצתו הניקל ץק םישת ,זומת ומש אהיו לעב ומש אהי ,לילאה לש ותיחתש ,ךכב

 רימא לצא תאטבתמ וז תומחנתה .ךרובמ המדא-לובי לע החמש-יריש לש םתליחת

 — םילמב

 היחו 1ת1מ9 לעב בוזע דע

 ותלא ררועו לעב בוזע דע

 זיזחי םעלב לענ בוש דע

 ות$א בבושו לענ בוש דע

 TT --ד-: T ן - ,'-ן .רטמ ילחנב ויתמדא רפכי

 — םילמב יוטיב ידיל המצע תומחנתה התוא האב רואיבש לצא תאז תמועל

 ,הןשגמ הלענ הלע

 ז י0יו בוש; זומןו

 ,םצ? לא בלקת םצע

 .ןשדי וימרג דעמ

 ,םלק; ר1ע ,הלע; רעב

 ן םילהב ן1עאך קרי;

 העקמב םיודיטבאכן

 .ביניו םימד אלמי

 תינפומ רימא לש ורישב .דואמ ןאכ אופיא טלוב רימאל רואיבש ןיבש לדבהה

 אלא ,תלחותה תא וב שיבלהל שיש ,רתויב רחבומה יחופיגה שובלל אל הלוכ בלה תמושת

 תנתינש ,תלחות איה ,"לעב בושי דע"ל תלחותה איהו ,וז תלחותש ,המורעה הדבועל

 אוה יכ ,םימעפ עברא 'הז רחא הזב ,"לעב בוש דע" טפשמה ןאכ רתח ןכ-לע .םשגתהל

 העובקה הנומתה איה תאזו !בושי לעבש ,אוה רקיעה .לכה םג טעמכ אוהו זכרמה ןאכ
 תונומתה ןה הלא ,החיחצה המדאה תא ובוש רחאל לעב הרפי םהבש ,םינפואה .חלחותבש

 לעב ,החיחצה המדאה תא עיבשי לעב .העובקה הנומתב תורושק ןלוכ םלוא !תופלחתמה

 לטומ הנושארו שארב םלוא !םשג-ילחנ דירוי לעב ,ולקמ תא ףיני לעב ,זיזחיו םיערי

 תאז — "לעב בוש דע" .םולשב ומוקמ לע לכה אובי ,רחא וא הז ןפואב ,זאו בושל וילע

 .תאזה הלאשימה תא ,יוניש לכ אלבו ףרה-אלב ,םייתפשה תובבודמ ןכ-לע !הלוכ הלאשימה

 יופייל הלודג בל-תמושת הבסומ ,תיכ"נתה הרישה חסונב ,רואינש לצא תאז תמועל

 םלוא ן לילאה תיחת ,ןבומכ ,אוה רקיעה ולצא םג .ינושלה הנוויגלו הלאשימה לש החוסינ

 והירה ךכיפלו הילע רוזחל ישפח ומצע תא האור אוה ןיא בוש — תחא הלמ רמא םא

 אל — "הישנמ הלעי הלע" זומתש ,םעפ דמא םא .הילא ליבקתש ,הינש הלמב שמתשמ

 זומתש ,תיכ"נתה הרישבש תועלצה-תלבקה חסונב ,רמאי אלא ,הינש םעפב ךכ-לע רוזחי

 ."ןשודי וימרג רעמ"ש ,הינש םעפב רמאי ,"םצע לא ברקת םצע"ש ,רמא םא ."יחיו בושי"

 ."בוניו םימד אלמי"ש ,הינשה םעפב רמאי ,"םרקוי רוע ,הלעי רשב" תמה זומתש ,רמא םא

 םוגמיג וא דובידה-ףטש םוקמבו »ןווגתמ ,ינוגדח תויהל הארנ ינומדקה יפבש ,רובידה

 .רובידה-תוברת האב רובידה
 השרפ איה — רתוי הלודג תיתונמא תמא תמלגמ וללה תוטישה יתשמ וזיא הלאשה

 ריהזהל קר וננוצרב היה ונינפלש וז תונמדזהב .הילע רבדל םוקמה ןאכ אלש ,המצע ינפב
 םנמאש ,הינש תלשלש לש תוילוחב תחא תלשלש לש תויריש תוילוח לש ןתלחשה ינפב

 ,רבד לש ותימאל ,אוה הז ןוימד לבא ,הנושארה תלשלשל המוד תויהל ןושאר עגרב תיארנ

 לש םמש לע ארקנש ,הריעצה ונתרישב םרז ותואב םינד ונאש העשב .דבלב אוש-זוימד
 ןכש לבו ,רואינש לש ותריש תורוקממ עבונ אוהש ,העדה תא שיחכהל ונילע ,רימאו שוטר
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 רתויב תינומדקה הרוצה תא ויכרצ םשל לצינ םנמאש ,םרז והז .יקסבוחינרשט תורוקממ
 יבתוכ לש תואטבתהה-חור ןיבל וניב ףתושמ רבד לכ ןיא ןיטולחל לבא ,ירבעה ןולימה לש

 אלא ,ך"נתה ינפלש הפוקתב קר אל ויתורוקמ אוצמל רמייתמ אוהש ,המודו .ירבעה ך"גתה
 .ללכב בתכה תויה ינפלש הפוקתב

 ב

 חסונב אטבתהל רימא ןורהא הצור תילילאה ותרישבש ,העדה תא אופיא לבקנ םא
 הז ןוויכב םדקתה "ףרש" ויריש-רפסבש ,רמול לכונ — םלועב בתכה תויה ינפלש הפוקתה

 הדימב ןאכ םירצמ ,יאמקה יוטיבל םייגיפואכ םתוא וניארש ,םינמיסה לכ .הלודג תומדקתה
 תיוולנו ,טעמכ םיינאטנופס ,םישועמ-יתלב ,םהילאמ םיחלוק םירבדהו !טעמכ תמלשומ

 םג ךכיפלו גליע ללכ-ךרדב היה ורובידש ,ןומדקה םדאה לש תוצמאתה התוא קר םהילא
 עומשל הלגרוהש ,וננזאשכ םנמאו .תמלוה הלמ ול האצמנ אלש העשב ,תודבכב להנתה
 איה תאזש ,הל המדנ ,תיאמק הריש לש הזכ חסונ הנושארה םעפב תעמוש ,הפונמ רוביד

 הנק שמשל ,ןבומכ ,םילוכי םניאו םיכירצ םניא ןזואה ילגרה םלוא .דבלב םיגליע-ןושל
 .ריש-ירבד לש םתכרעהל הדימ

 אנ לוטינ — תומילשל רימא לש תאזה תיאמקה ותריש תוברקתה םיגדהל ידכ
 ימירפה רובידל רחא יוטיבךפוא יוצמ םהמ דחא לכבש ,םינוש םיריש ינשמ םיעטק ינש

 יללכה ןמיסה יוצמ םהינשב םלוא !היבוברעב וב תושמשמ םיגליע-ןושלו תונטשפש ,יביט
 םיוולתמש ,םילעפבו םיראתב םייונישו דחא דצמ תודימתמ תורזח אוהש ,יאמקה רובידל
 ,אלמ ובלש ,יאמק םדא לש רוביד והזש ,דימ םיניחבמ ונאו .יגש דצמ ,תורזוחה םילמל

 .בכרומ-יתלב םינפ-לכ-לעו לבגומ ולש םילמה-רצוא לבא

 יתלבה היצאיראווה וז — (11—9 "ףרש")"שחנ" רישהמ חקלנש ,ןושארה עטקב
 הז שחנ לש ותוהמ תראותמ — שחנהו הוח לש םסרופמה יב"גתה רופיסה לש תיכ"נת
 !תויניפואה םילמב

 ,לפשי רפעלו א? אוה רפעה ןמ

 TT- "T VI '1- יס0 לפמ הלפנ הבגי רפעמו

 יס3 לפ9 יאנ לדל רפע3ן

 יסמ קיתע אוהו

 יסמ םורע אוהו

 .יס אוה רפ? ומכו

 יתשב ולא תורוש עשתב תאטובמ שחנה לש תירקיעה ותוהמש ,אופיא םיניחבמ ונא
 תרזוח תונושארה תורושה עבראב ."יחה" הינשהו "רפע" איה ןהמ תחאהש ,דבלב םילמ
 הרושב וליאו ,"יחה" הלמה תרזוח ןהירחאלש תורושה עבראב ,ןהמ תחא לכב "רפע" הלמה

 שחנה יכ עבוקש ,ההזמ ףוריצב וז לא וז ולא םילמ יתש תופרטצמ ,תמכסמה ,תיעישתה
 אופיא התיה ללכב שחנה לא יאמקה לש ובל תמושת תא בסהש ,רבדה. ."יח אוה רפע ומכ"

 שחנה הלגתנ וכותמש ,רפעה לא האוושהה י"ע אקווד הטלבוהש ,שחנה לש הלודגה ותויח

 לש ונכשימ-מוקמ ,רבקה אוהש ,םייח לכל טלחומה דוגינה תא ,רבד לש ותימאל ,ןייצמשו
 .שחנה לש ותעפוהב םלגתמש ,דובכה ררועמ ,לודגה סנה והז — "םייח" םגו "רפע" .תמה

 ינימ לכ לע וז תונמדזהב םגמגמו "רפע" הלמה לע הדמתהבו תוטיהלב אופיא רזוח יאמקה
 תיביטאיצוסא ךרדב תורשקתמ וא רפעה ךותמ שחנה לש וז ותולגתהב תורושקה ,תולועפ

 ,"לדי רפעכ" ,"הבגי רפעמ" ,"אב אוה רפעה ןמ" !ללכב "רפע" הלמב שומישה ךותמ

 םוגמיג-יכרד ןתואב םגמגמו "יחה" הלמה לע יאמקה רזוח תוטיהל התואב ."לפשי רפעל"
 אוה ררחתשמ ףוסבל קר ."יחמ םורע"ו "יחמ קיתע"ו "יח לכמ ראג"ו "יח לכמ הלפינ" לע

 אשונ לש םייק רשקב ,ומגמוג אלש ,תודיחיה םילמה יתש תא רשקמו םוגמיגה תולבגיממ
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 תיסופיט איהש ,רתויב תילאסכודאראפה ךרדב םידחאתמ ךכ .לעופו םצע-םש ,אושנו
 ךפוה ,תוומ ןייצש ,רפעה !רתויב םיטלחומה םידוגינה ינש ,אקווד יביטימירפה ןוימדל
 םיוושומ םהשכ קר וייח םיטלבתמ ,ךכ לכ העיתפה ותויחש ,שחנהו t םייחה למס תויהל

 ימירפ שדוק-תדרחב ףטעתמ — בשחנ-יתלבכ וא לפטכ הארנש המ לכו .רפעה ייח לא
 .הילגרל רנ םה תיללכ השנאהו ןירותסימש ,תיביט

 יוטיב ונא םיאצומ ,(17—14 'םש) "םירואה-גחל ריש" ךותמ חוקלה ,ינשה עטקב
 !המח-יוקיל הארמל ינומדקה םדאה הב ףקתנש ,המיאל

 ותוסכל ףןכ ויל? שרופ לודגה ה^ילה ףוע

 וטילהל ףנכ ויל? שרופ םמוזה הלןלה ףוע

 ותוהכהל ףנכ ויל? שרופ לפאה הלילה ףוע

 ותוכהל ףנכ וילע שרופ עשךה הליל"כ ףייע

 ותימצהל ףנכ וילע שרופ רוחשה .הל;לה ףייע

 .ותימהל הדוצ הלןלה ףוע

 והירה ךכיפלו ,האלמ הרכהב ביטימירפה ןאכ התוא טלקש ,הדיחיה הרורבה הדבועה
 והימ קוידב עדוי וניא אוה ."הליל ףוע" "ףנכ שרופ" ןאכש ,איה — תופיצרב הילע רזוח

 תרשבמ ותעפוה יכ ,ןושאר עגרב וליפא ,עדוי אוה םלוא ז ותמיזמ ביט המו הז הליל-ףוע
 ףוע לש ראותה תא ,ידמל תמגמוגמ הרוצבו ,ונושלב םעפ ידמ הנשמ אוה ןכ-לע .תוער
 — םעפ ,םתס "לודג" אוה הז הליל-ףוע םעפ .ותלועפ לש תילכתה תרדגה תאו הלילה

 יוסיכ איה ותלועפ תילכת םעפ ."רוחש" םעפו "עשר" — םעפ ,"לפא" — םעפ ,"םמוז"
 התמצה םעפו דבלב תוכמ תקנעה — םעפ !דבלב יוהיכ םעפו המחה ינפ לש טלחומ

 — תוומה ןמ המחל סונמ ןיאש ,הרכה ללכל עיגמ יביטימירפה ונוימדשכ ,ףוסבלו .תטלחומ

 םא לדבה לכ ןיא ךכיפלו ץרחנ ןידה-רזג .הלילה-ףוע לש ומשמ ראות לכ טימשמ והירה

 הלילה-ףוע ן "ותימהל הדוצ הלילה-ףוע" .עדנ אל םאו הז הליל-ףוע והימ קוידב עדנ
 וליאו ,תערכמה הדבועה ,רקיעה והז .ךכ לכ אופיא בורק המחה תומו ,ראות לכ אלב ,םתס

 לא די ןאכ הטישומ בתכה-תויה-ינפלש הפוקתהו .בשחנ-יתלב ,לטובמו לטב ראשה לכ

 .רובידה-תויה-ינפלש הפוקתה

 ג

 תויה-ינפלש וז הפוקתל קר הדומצ רימא ןורהא לש תילילאה ותריש ,דתיה וליא
 ,תודוהל ונייה םיחרכומ לבא ,תונוש תונעטמ תונעט הדגנ ןועטל םילוכי ילוא ונייה — בתכה
 לש וז תילילא הריש רימא לצא תבלושמ בור פ"עש ,המוד םלוא .הביקע תוחפל איהש
 ינומדקהו יביטימירפה ירחא וז תוטיהלש ,םשורה אופיא לבקתמ .הווהה-ייחב קוחרה רבעה
 ינרדומה לא בלה תא ךושמל הלובחת ןימ !דבלב םינפ-תדמעה אלא רימא לצא הניא

 תדמעה עדי אלו היה בל-יולג יביטימירפהש ןוויכו .םייביטימירפ םילכ לש םתועצמאב
 דימעמ יכ וב ונא םידשוחש ,רימא לש תילילאה ותרישב קלח ותואמ גפ — יהמ םינפ
 הריש םלוא !למסה ךרד לע שרפתהל הריש הלוכי .ובש יעבטה םסקה לכ ,והנה םינפ

 .הז תא הז םירתוסה םיגשומ ינש םה הלא — הווסמו
 אלב םנמא ,ןיינעמ ןויד וב םיאצומו ,(75 ,םש) "רוכב" רישה תא ,לשמל ,םיארוק ונא

 לש תקהבומ תולילא חורב םינפ לכ לע לבא ,יביטימירפה טויפה לש םיקהבומה םינמיסה
 ,תילילאה הווצמל םאתהב ,טחוש ,שדח ןינבל דוסי חינהל דמועה ,בא .תוינומדק תונומא

 םיקמו טחשנה ףוג תא ,תיבל דוםי-ןבא תרותב ,המדאב ןמוט ,הפיהו אגה ,ורוכב ונב תא
 באו .דואמ ראופמ הארנה-יפכ היהיש ,ןינב ,רוכבה ונב ףוג אוהש ,הז דוסי לע ךכ-רחא

 ועירי ,םכרדכ ,לעמה-ילעומו םינויבאה לכו ןינבה-תכאלמ םלשות רשאכש ,ריהצמ ומצע הז
 רומשיו תיבה תא וידי-ומב אוה תיצי — וב ןכתשהל םה םידיתעש ,תיבה לש ויפי דובכל
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 ונניא ,ונב תא בירקהש ,באה .ול רכז לכ ריאשת אלו ולוכ תיבה תא לכאתש דע שאה לע
 תברקומה ותפוג לע דסונש ,תיבב םימיענב ולבי ,אוהש ןברק לכ ובירקה אלש ,םירזש ,הצור

 אוה םלועה-רדס םאו !ויתוריפמ תונהיל םיאשר ,ןברק ובירקהש ,הלא קר .ולש ונב לש
 הנהיי לאו לכה סרהיי ,םולכ אלו ובירקה אלש ,םירזה אקווד םה תוריפה-ילכואש ,הזכ
 .תוריפהמ שיא

 לכ ינומדקה בירקהשכ .תילילאה הנומאה לש תטלחומ היצאזילאוטקא איה תאז

 "דתיה תרוויעש ,ותנומא .םהש םיאנת לכ הגתיה אל ,םדא-ןברק הז היה וליפא ,אוהש ןברק
 אל בוש ,ותנומאמ חכפתנשכ ,רמולכ ,תוישוק תושקהל ליחתהש עגרבו !תירזכא םג .רתיה
 ,תינרדומה ,ונא ונתפוקתב םנמא .ןברקכ אוה ונב תא בירקהלו ךכ לכ רזכאתהל לגוסמ היה

 םילצנמ ונאו ז םירחא ובירקהש ,תונברק לש םהיתוריפ תא תובורק םיתעל ונא םילכוא
 לעש ,רמול ונל רשפא .דלאשהה-ךרדבש ,םילאידיאה תא תיטרפה ונתחוורלו ונתבוטל

 לש ייכונאה םלוצינ תא עיקוהל ידכש ,המוד םלוא .ךכ לכ םיבר םדא-ינב וברקוה םחבזמ
 תולילאה-םלועמ םייומיד לא תגסל םיקוקז ונא ןיא םדא-תונברקו םיינרדומ םילאידיא

 לע תרזוח הירוטסיהה םא םג ,תאז לכב אוה ,ונתפוקת תדמוע ונמיסבש ,הז לווע .אקווד
 איה ינרדומה םדאה לש רובידה-ןושלו !ונא ונרודל יסופיט ,ינרדומבש ינרדומ ,המצע

 הייומיד לע ,יאמקה םדאה לש תמגמוגמה ונושל חוכב ןיאש ,ךכ ידכ דע הרישעו תחתופמ
 .חצרבו המרימב ,לוועב ונרוד אטחש ,אטח לע החכותה תלוכיב הילא תוותשהל ,היתונוימדו

 וניאטח תא ך"נתה חסונב עיקותש ,תיריש היצאזילאוטקא ונתעד לע לבקתת דוע ילוא
 ,ך"נתה לש ויתודוסיב חנוהש ,רסומה לש וחוכ הפי ןיידע דואמ םיבר תעדל יכ !הזה רודב

 ןיא ,וימימ יבש וירחא ךלה אל ונתאמ שיא לש ובלש ,ילילאה ןמ םלוא .ונא וננמזב םג
 תיאמק תוסכב וסכתנש ,םיינרדומ םיירסומ תונויגה .תינרדומ החכות םשל לוטיל המ

 ,ןוימדה וליפאו ,תעדה ןיאש ,עבטה-רדגל-ץוחמ ןינע םג םה :הומת ןינע קר אל םה ,תילילא
 .ותוא םילבוס
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 ןמרבה .מ .א

 זנכשא ידוהי לש לוחה תריש

 חורובגל ועיגהב ןקוש .ז ,.ש רמל

 תורפס לש תובקע אצומ התא ,התומדקמ לחה ,לארשי תורפס לש הכרד לכ ךרואל
 ןדהו ןיפיט ןיפיט םימעפלו ,תוננערבו הלודג הדימב םיקרפל ,שדוק תורפס די לע לוח

 .םיעטקו םידירש םימעפלו המצעל העיריב םיקרפל ,שלח
 לכמ םירופיסו המכח ילשמו "תלהק"כו '"םירישה ריש"כ םירפס אצומ התא ארקמב

 תוניחבה לכמ האנ ךשמהו .םישרדמבו םידומלתב בורל םיאצמנ םילשמו םירופיס .םיגוסה
 .דחי םג תחדפבו הרישב ,םייניבה ימי תורפסב אצמנ

 תורוד ועשעישו םייטויפה םהירויצבו םנושלב ,םחורב םינייטצמ הילטיאו דרפס יריש
 ילשמ" ,ויתואחסונ לכל "אריס ןבד אתיב אפלא" רפס םג .םהידודיחבו תצלמנה םנושלב

 ,קפס ןיאו !םהה םימיב ומגרותו ורצונ 'ודכו "וטיפוזיא ילשמ" ,"םילעוש ילשמ" ,"דאבדנס
 הרמשנ אלו תורוד תשודקו תובא תוכז הל הדמע אל ןכש ,דבא וז תורפסמ לודג קלח יכ

 .שדוק ידפס תרימשכ
 תפדצ ידוהי לש םג ןבומכו ,זנכשא ידוהי לש לוחה תריש לע ןאכ רבדל ינוצרב

 םכותב ויחש םימעו תולובג ידיב ןיאו ,דחא ינחור זכרמל םיכייתשמ םלוכ ןכש ,הילגנאו
 יררושמ לש םטע ירפל םינפ םושב וז הריש תומדל ןיאש דיימ ריעאו .ותוא שטשטל

 םהייחב תרכינ איהש םשכ — םתעפשהו ,רתויב םינוש ויה תוביסמהו םיאנתה .דרפס
 .תויתורפסה םהיתוריציב תרכינ איה ךכ ,םיימשגה

 םירועמ ויה םידוהיה היבשותו התוחתפתה םורמב תיברעה הדישה הדמע דרפסב
 .הב ובתכ ףאו הבורמ הדימב התורפסבו תיברעה הפשב םיאיקב ויה םה .הייוגבו ץראב

 .םהישעממו םהמ ודמלו םירשו םיכלמ לצא תובושח תורשמ םש ושפת םידוהי םינרצח
 ינוניגו םתורישע .הברה םהילע ועיפשה היררושמו ויתוביסמ לע ,וימענמו ןומרא ייח

 םוניגו ,"םידש" לש םתובידנ לע ויחש ,םירבע םיחבשמרכיררושמ םג ודימעה םהיתורצח
 םושמו .החמש יריש רישל ועדי םגו החמש לש המעט ועדי דרפסב םידוהיה .םדי וצמקשכ
 ,תונידע תושגרהל יוטיב אוצמל ןתינ הב םג יכ ,תוארהל וצרו תירבעל הלודג האנק ואניקש

 אוצמל רשפא הב םג יכו תיברעה תשלח יפימ לפונ וניא היפי יכ ,םנמזב םיכלהמ ןהל ויהש
 .תירבעב םג התנוכתמכ ושע — ןויער לכלו רבד לכל עיתפמ יוטיב

 וליפאו הנידמה ןושל תא ועדי הידוהי יכ ,רעשל ןתינ םנמא :זנכשאב היה ןכ אלו
 לארשי תרותב םילודגה זנכשא ימכח .םה םנושל תא הב ואר אל לבא ,התודפסמ םירבד

 קרו ,םהל הצוחמש םירבדב ןיינע ללכ ךרדב ואצמ אלו םתרות ירפסב וקסעתנ ודומלתבו
 .ןילוח לש םירבד בתכה לע ולעה רתויב םיטעמ

 לש םבל תא ואלימ םהילע ורזגנש תוארונה תוריזגהו זנכשא ידוהי לש םהיתורצ םג
 .םהיגוניעו לוח יריש לש םתומיענל ללכ ןותנ היה אלו הליפתו רעצ ,תורירמ םהינטייפ

 .םרעצלו םבאכל םחונ ואצמ ובו םתרישו םתחמש דוקמ היה הרותה דומיל קר

 ןושלה תעפשה תרכינ ןאכ םגו) דרפסב ירבעה קודקדה תעידי המרג ךכ לע ףסונ
 תעידיש ,זנכשאב ןכ ןיאש המ .םירבחמה לש םתביתכ ןונגסו םנושל רופישל (תיברעה

 .םהל םסק אל יוטיבה יפיו ינוציחה קרבהו תיאמצעו הלודג .דתיה אל ןושלה תמכחב הימכח
 .ןונגסלו ןושלל והודבעיש אלו רקיע ןכותה היה םלצא

 יררושמ תעפשהב .זנכשא ינסייפל דרפס יררושממ ךשמנ העפשה לש טוח םנמא
 רוביצ חילש קחצי Ya ריאמ יבר ידי לע םילוקש םיטויפ זנכשאב םג ורבחתנ דרפס

 יבר .םירחאו (12-ה האמב) גרובשנגדמ קחצי ר"ב םירפא יבר ,(11-ה האמב) אזיימרוומ
 הפורש ילאש" הלוקשה "הנויצ"ה תא רביח (13-ה האמב) גרובנטורמ (ם"רהמ) ריאמ
 האמב) ידרפסה יולה הדוהי יברל 'ךיריסא םולשל ילאשת אלה ןויצ" תעפשהב "שאב

 סומינולק ר"ב ףסוי יבר .תולוקש "תונויצ" ורביח זנכשא ינטייפמ המכ דועו .(12—11-ה
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 (118 ןמיס ןילרב די בתכ) ארקמה ימעט לע דחא לוקש ריש רביח (13-ה האמב) ןדקנה
 תורכינ תורחא תוידרפס תועפשה םג .(ו"מרת ןילרב) "תמא ימעט" םשב יגש לוקש רישו

 .קפס םוש אלל יזנכשאה טויפב
 ,תומאקמו לוח יריש םכותבו ,זנכשאל ועיגהש דרפס יררושמ לש םהירישמ הברה

 ןכנימב .תויזנכשא תוקתעהב אלא ונידיב וראשנ אל םהמו ,םייזנכשא םיקיתעמל וליפא וכז
 הדוהי יברל "םישנה אנוש הדוהי תחנמ" המאקמה לש תיזנכשא הביתכב קיתע קתעה אצמנ
 רתוי תוקתעה .14-ה האמה תישארמ וא 13-ה האמה ףוסמ ידרפסה ררושמה יתבש ןבא

 םיריש .תיזנכשא הביתכב תובר תוירפסב תואצמנ דרפס יררושמ לש םירוביחמ תורחואמ
 םיקיתעה דחא תא קד ןאכ ריכזאו .ידיי םוגרתב םג םיעדונ דרפס יררושמ לש תומאקמו

 תליחתב) יאדסח ןבא הדוהי יברל "ריזנהו ךלמה ןב" רפס לש ידייה םוגרתה אוהו ,רתויב
 .ןכנימב ןכ םג אצמנה ,16-ה האמהמ די בתכב ,עדונ יתלב םגרתממ ,(13-ה האמה

 תידומילהו תיתדה הרישב אלא תיאמצע הריצי ידכ דע הרדח אל העפשהה ,םלוא
 היה םבלו ןיינע םהב ואצמ זנכשא ידוהיש המכ דע ,םיגוניעו לוח ירישל רשאבו ,דבלב

 .דרפס יררושמ לש םהיפמ ולביקש המב וקפתסה ,םהל ןותנ

 לש םידדוב תונויסנ קר אצומ התא תיזנכשאה-תירבעה תורפסה יבחר לכב ,ןכאו
 ףוסב) לאומש ד"ב קחצי יבר יתפרצה ןטייפה לש דחא טויפ ,לשמ ךרד ךכו .לוח תריש
 אלא וניא ובוד ,(2164 'יס ןוסדוד) "יפויה לבהו ןחה רקש" ותליחתש ,(13-ה האמה

 :לוח דיש

 ,םינמבו בגוע? ינגל יתךךי

 םינמשק התשמב יךשב תא ךושמל

 י T 1- י T • TIT ,םדמדאו ןבל היפי ד1הם

 ,םךךנקו רוכש? יבל הת?נ

 ,םד וצצ? יתפשו יתקשנו

 .יפל 'ההא, הקעצ יקשנ ח?מו

 'לי ילי$א ןיב היהקבח

 ,ידש ההא, הקעצ יקבה םצעמו

 ...יפנ? שורפא} היתךרוען

 םישוע ,יטויפה ומויס ןכו ,"יפויה לבהו ןחה רקש" קוספה ,ובש רזוחה זורחה קדו

 .ןאכ תידרפס העפשה יכ ,ןבומכו .שדוק רישל ותוא

 'רב םחנמ 'ד דמעממ םירופל בירעמ")"הלילה הז אוה םירוכיש ליל" הידוראפה םג

 :אוה המויסו ,ןמז ותואב הארנכ הרבחתנ 583 ימע ידטיו רוזחמב הספדנש ("ל"ז ןרהא

 םישיא י3? חמשל םקוה רשא ץי

 * I "I ~T J T-▼ - T I .םישנו םישנא ינפ לגיו אבי

 םישדע לכאי רשא שיאה רורא

 .םישןחבו םידעומבו םירופ ילילב

 - םישותכ ןילופ לכאי רשא שיאה רורא

 .םישאךהו ן1מג.ד,דו ךלמזן יפמ

 • \-ו ♦ t ד- - T ו • - T םישמה וילע ולעי לארשי תיב לכ

 .םישודק להק ךות? 1שךגל
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 ודמע אל םירחואמה םיקיתעמהו ,ןוצל ול דמח ירטיו רוזחמל הז טויפ םינבהש ימ
 .ךכ לע

 יריש ןיעמ "תוזורח" ץיגרונמ הדוהי ד"ב ריאמ יבר הילגנאב רביח ךרעל הזה ןמזב
 איצוהש "םיזורח" תרבוחה ךותמ םהמ המכ ןאכ איבאו .דרפס יררושמ לש (סינ'גת) םידמצה
 :םירלפמסכא השימחו םירשעב 1887 תנשב רנילרב םהרבא

 ףוסבו שארב ר"מ

 ,רמשמ 1מכ ודוה ינךק יפ ן רוגא ינא דוד תונומת ת1אךמ

 תור; הברמ
 .רמי ילו ,ימ? ךותב איבה ן ויצוצנב םיצח

 ,רמנ תמא בל תואכמל ץחמ ן יקיחרקב אצמ?,ך אפךמ

 .רמ וקתמל םשוי יזא טוקשא ן טיבא םבו דוד דגנל תואךמ

 ףוסבו שארב ר"א

 .ראפו דוהב הראת לבל :בישה ן רדא תורא ידוד ןגל דרא

 .ראבמ התש ,םהמ ךקשא אל ן :ינבישה ,קשח ןיעל ץורא

 .ראשכ יקשח רמ לכא :הן? ן ותעמשכ .רמ יחישב דירא

 •• •• J — T « -ן — T / •• It : V : V .ראת ד1.דב ידי השעמ לכ !ודוהמו ותקושת הורא

 ףוסבו שארב א"י

 ,איבה הפשאה ינב ם,ךן ן יתוילכב דוד וקשחב לכאי

 v ד * ג• **ו t X xv " r 1 v .איבצה רשא ידוד תואבצ םא !ויתונוגי תא יבבל רוצאי

 ,איבחה ץחכ ותקושת וב יפ ן ללח קונאפ ךודל קונאי

 .איבל ומ? דוד ונפרט? יפ ן העמין תוס?ל תוחנא גוירא^

 ףוסבו שארב ם"ר

 TT י * I:*" X * X V* / T X * T X * םרבל םישואב ידוד ירפ דגנ !תונדגמ לכו ,תונייו ןומך

 ודיד; ה^ר
 .םרחב דופצ? ודוצ? וקשנ ן ודבל והיפ

 םרמ ימצע הקושת אלול ן םינואן יבלב םינוג; המר

 J t V X Itt ~X T " IT / - VT X TT* : • T X .םרזו רטמב רותסמו הסחמ / ויקבד לכ לאו ויקשח ומר

 המצע תיזנכשאה הרישהו ,תידוהיה תונחדבה עוצקמ בחדתנשכ .ךרעל 14-ה האמב

 בגא םייצרא םיביטומב שמתשהל םירבע םינחדב םש וליחתה ,הבחרתנו החרפ איה ףא

 םידוביע םשל ,לותיהו עושעיש ירישב רקיעבו ,םידרפסה לש לוחה ירישב רכינ שומיש

 םחורב םהל םיבורקה םיררושמהו זנכשאב םינחדבה םנמא .םוקמהו ןמזה םעט יפל םייוקיחו

 ורביח םהבש הדותה יעדוי לבא ,תידייב בור יפ לע םהילותיה תאו םהיריש תא ורביח

 ןילפמוג לש וריש אוה םימודקה םייזנכשאה געלה ירישמ דחא .תירבעב םג הלאכ םידיש

 ישארב ומש תא םתחש ,רבחמה ."םלכאמ ישקבמ ךרד יכלוה םילוג" ליחתמה סוניר ינב לע

 ,("םינורצע יתמ") םינצמקה םיתפרצה ,סוניר ינבש ,םיינעה ןובלע תא עבות ,םיזורחה

 :רשו ,םתוא ובילעה
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 V T — ותיב חתפ ואבי םא

 - םי-זורמ םיינע

 :ותשאל חך1צ רמ

 • ! "" j T םידדושל אנ יוא

 ,הפ לןב יגולכאי המה

 .םיא אנ םחר

 :אוה רזוחה זורחהו

 יכ תפרצ ץרא ,דל וארק ךא

 .התפ הל רצ

 תא םתח אוה םגו ,קחצי םשב יתפרצ רבחמ לש וריש םג אוה ךרעל ןמז ותואמ

 :רשו םיזנכשאה לע ןנואתמ אוה ."יתאצי תפרצמ םוי" :איה ותליחתש ,םיזורחה ישארב ומש

 • T« - TT * יתאצי תפרצמ םוי

 יתךיע זנכשא ץרא לא

 TT Tt -1 יתאצמ רזכא םעו

 I " - - - T I - .רבדמב םינעיכ

 :רמואו וריש תא רמוג אוה ,םהב תולשומ םישנ יכו ,םהב ותבזכא לע רפסמ אוהש רחאלו

 ,םיזנכשא? דאמ יתצק

 .םיזע םינפ םלכ םה יכ

 ,םיזע ומ? םנקז ףא

 .רבד םהל ןמאת לא

 םסרפתנ אלש די בתכ ךותמ תיבירב הוולמ לע םהה םימיהמ הזורח הצילמ הנהו

 הצורה / :רפסב ותוא בותכנו / רפסל ליאונ הצעו" : (2269 ןמיס יסור-יד די בתכ) ןיידע

 לצעתי לאו / בושו אוצדב דומלי / בושיל ומצע ךשומ / ברקי בושי לא / בר ןוה לבקל
 רושק / רפועמ רפעב ךילענמו / רפכל רפכמ ךלגר אש / ותריזחבו ותכילהב / ותכאלמב
 / רסחי לא ללכ ךממ / רשבהו םחלה םע אנט / ךרוחב לזרב טע םגו / ךרוגחב תוחולה

 םגו םירישעה / םיירפכה ובר הנה / רקבי קושה לע ןכ ירחאו / רקובב טעמ לכאי
 .ךמע / רשפתא תיברה רובע / ךללגב יתחרטו יתעגי / ךל יתאבה תועמה / :םיינעה

 ושארו / עורפל הנש רחא רוזחי / ירירע דאשיו םחקי / ירפכה ךירבדל עמשי / רשויב םא
 ךל ובריו / תונובשח ומע הברה / :וערגת לא ירבדמו / ועמש יפ התעו / .עורפ היהי

 ןודבאל ךליו / ול דשא לכ ערפיו / ולמרכו והדש והנקמ / ולהאו ותיב רוכמי יכ / תונתמ
 אובת םכילעו / הכר ןושלב םא יכ / םלומל וזיעת לאו / םלוכל השעת הככ / ולקמב
 םותב ךלהתי / רשעתישכ ןכ ירחאו / .תוערבו תוחמשב /תוניגנב רמזנ זאו / .הכרב
 הכזי זאו / םימיה לכ וטפשמ ןכו / בורקו קוחר לכלכיו / בודל התשיו לכאיו / רשויבו
 ."הלס ןמא / םימי בורל

 רקחל ןוכמה תועידי") החמש רכששיל "ךלמה ינפל םיחוכיווה תרבחמ" המאקמה םג
 םידגנתמלש םיחוכיו אוה הנכת .הזה ןמזל תכייש (וטק—חצ ימע ב"כ "תירבעה הרישה
 ,הטושהו םכחה :םה םיחכוותמהו .ךלמה ינפל ,םתלעמל עגונב — וכופיהו רבד — םינוש
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 ונילא עיגה אל הז רוביח .הלילהו םויהו .ערה רציו בוטה רצי .רקשהו תמאה .רישעהו ינעה
 ."בוטר דגנל שביה" ."רקבמה דגנ הלוחה" :וב םירסח הלא תוגוז יכ ,רעשל שיו ,ותומילשב

 תבשונ םימעפלו תפטושו הלק איה הזורפה תפש ."רועכה דגנל יפויה"ו ."רוחב דגנל ןקזה"
 הניא םנושל .םילוקש םלוכש םימתכמהו םירישה תפש ןכ אלו .תויממע לש חור וליפא הב

 .בלה ןמ םיאצויה םירבד םניאו ,בר למעב רבחמל ול ולע הלא םיריש יכ רכינו ,רתויב הלק
 תויח יכ / תויחל רשפא יא רקש ילב" :רמוא רקשה :רקשהו תמאה חוכיוומ המגוד ירהו
 / םלועב רקש היה אל םא / .רקבמ ילב הלוח ומכ / רקש ילב םלועה יכ / תויולת וב םדאה

 םאו / שמא תישע המ / והעיר ול לאשיו / והישעמ שיא םלעי יכ / םלענ רבד היה אל
 םיכלמ יב" :הנוע תמאהו ."לוכשל הטושה היהיו / לוכל הלגנ ודוס זא / תמאה ול רמאי

 םדאה / רקשה לבא / .הרשמהו זועה ילו / הרובגו הצע יל / וכולהי יב םיקידצו / וכולמי
 ."הקי ןב רוגא ירבד / הקני אל רקש דעו... / רקוע םלועה ןמ

 יריש המכ רביח (16—15-ה האמב) ןיימד טרופקנרפמ ףרודנדלא םחנמ ןחדבה
 :דש אוה "ונאצמת םע בורב םע ןומהל ףסכה תבהא לע" םהמ דחאבו .עושעשו לותיה

 ,ןוממ וי^ע ביבח ן וללש לכ ץבקל ן ולמע לכל ץק ןיא

 .ןומהב בסא ימ ן הרמ שפנב תומן ן הךב שמש? ן הדצ ולשב וניע

 ,ונטילש! אל םיהלא ן ,ונאיקיו עלב ללס ן וגחינל דחא םדאל

 .ותערל וילעבל רומש רשע ן ונממ לבאל

 .לכשה רסומ לש המינ דימת אצומ התא וירישב םנמא
 .םירחא םינחדב םג םיעודי דוד ותואמ

 םימיב רמולכ ,םירופבו הכונחב ,הנותח יפשנב םהיריש תא םירש ויה םינחדבה
 םינמרג םיריש לש םינוגינל םהירבחמ םתוא ומיאתה בור יפ לעו .םהב חומשל רתומש
 םתוא ורכזיו עודיה ןוגינה יפ לע תוריהמבו תולקב םיעמושה םתוא וטלקיש ידכ ,םיעודי

 םיביבח ויה ,הלאכ דועו ,"רעטכעוו רעד ףיר ךוה"ו "טשנרע גוצרעה" םינוגינה .הפי הפי
 .וילע םילבוקמו םעה לע רתויב

 םידבעה םיררושמה ידישכ תובר תוקתעהב וצופנ אל הלא םיריש יכ ,תעדל תאזו
 םתומבו םהילעב לרוגכ היה םלרוגש וא ,הלועמ הרימש םהילעב ידי לע ורמשנ אלו דרפסב
 .םתומכ ודבא

 ליזומ רהנ לע זיירטמ ץפוה ןיפאפ קחצי ןב רדנסכלא רביח 1627—1625 םינשב

 סקוא די בתכ) וז המאקמ ."ינעהו רישעה תקולחמ" הנכתש ,"הבירמו הסמ" םשב המאקמ

 / המוצע הטטקו חוכיו ,תוחכות" :התלחתה וזו ןיידע הספדנ אל (1415 ןמיס דרופ
 וריבח לע דחא לכו / ךלוהו תקזחתמ תוקולחמהו / הלפנ ינעהל רישעה ןיב / הלודגו
 ךדד אוצמל םהיניב שאר סינכהל ימ ןיאו / הרושה תלקלקמ האנשהו / ךלומ תויהל הצור
 / רטנסבו ונורגב ספות והעיר תא שיאו / רטנקמ הז תא הזו בירב אובי םנושלו / הרשפ
 ער רבד לכב / הנכמ דחאל דחא יוניכו יאנג םש לכב / הכמ רחא הכמ הכי וירבח תא שיאו

 רמוא הזו הככ רמוא הז / ץרשו אמט ,עשר / ץראה םעו רוב , רומח / הנכמ הז תא הז
 ..."הכוראו הפורת הלעת אל םתקולחמ תחמצהלו / הככ

 ימ :רמואו ראפתמש / ינעה םע רישעה חוכיו" :דאמ יביטימירפ אוה חוכיווה
 ןיתשמה בלככ / ינוה ברו / יליח יגמ / ינטק הבע ךנתממ / ינש התאו ןושאר ינא / ינומכ
 ."ינעימשה ותוממורו ךתלודג המ / יפל התא תוצוחב טיטכ / ינעב התא ריקב

 תולדמ םשה / ינוצר ןיא ךינפמ לפש תויהל / ינע תא יתעדי" :ובישמ ינעהו
 הזו ידוד הז / ינבישוהל םילודג ןיבו / ינממורלו ינלדגל / ינצלחי רוסחממ / ינעצבי

 ."ינכמתל יעיר
 .תירבע תורפסב השדח המינ םג התא דחיו הלכשהה תכרב תא האיבה 18-ה האמה

 תא םסרפל וליחתה באז ןב ביל הדוהי ,ל"ירב לאוי ,לזיו ץריה ילתפנ ,ןוסלדנמ השמ
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 ןמרבה .מ .א 408

 ן'שומאז לארשי ."ףסאמ"בו (1750) "רסומ תלהק" ןושארה ירבעה ןותעב םירבעה םהירבד
 .טרופנרהידב 1773 תנשב ,"עמדה דזנ" ,ולש המאקמה תא םסדיפ

 םשב ןוסלדנמ השמ לש ידבע דחא לשמ איבא השדחה המינה תא םיגדהל ידכו
 :"בהרה"

 ,וב הדח ופאו ,רז שיאל והבשחיו והארמ אריו ,יארב הוואגבו ןואגב טיבה "בהרה"
 תב יכ ,תינש ףוצקיו הרבע יארה לע םג וינפ תמח ןכא .וינפל הווחתשמו ערוכ ונניא יכ

 ,התא יניעב ןטק אלה :רומאל וילא קוחשב וינפ םשיו .והארמ תא הנשיו ,הז רכנ ןב והזבי
 אשיו ומעז שובכ בהרה דוע לוכי אלו .הככ השע יאדב שיאה םג לבא !ינדבכ לכות לא
 יכ ,הזה רבדה תא השע יכ םחינ דהמ ךא .והרבשיו יארה תא דיו ודיב רשא הטמה תא

 ונליפשת םדא תוואג, :םכחה רמא הז לע .והוזביו וילע םיבר וקחש התעו דחאה קחש םינפלמ
 ."(גכ ,טכ ילשמ)'דובכ ךומתי חור לפשו

 איהש ,םויה דע ,ללכב תיזנכשאה תורפסלו הדישל בחרמ אב הלכשהה תפוקת זאמ
 .השדחה ונתורפס לש הגיינמו הניינב בור
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 ךונאי באטסוג

 אקפאק םע תוחיש

 י ו ל .ש :םירבד םידקהו םגרית

 המדקה

 םע תוחיש" ךונאי באטסוג לש ודפס ךותמ טקל םה ןלהל םינתינה םיקרפה
 ."אקפאק

 ןב םלע ,ךונאי גצוהשמ ,גארפב ,1920 סראמב — הלא תוחיש לש ןתליחת

 חוטיבל דסומ"ב יטפשמ ץעוי ,אקפאק ץנארפ ד"ד ינפל ,ליחתמ ררושמ ,הרשע-עבש

 תופסונ תושיגפ ואב הירחאל ןכש ,הפי התלע השיגפהש הארנ ."תונואתמ םילעופ

 ,הריציה םוחתב תונושאר תועיספ עסופה םלעה .תודידי ירשק םימקרתמ ולחהו

 ,אקפאק ץנאדפ וליאו .ויתוקפסו ויתויעב רודיבל הנמאנ תנעשמ שישקה ודידיב אצמ

 ויתויהתבו וחישב ןינע ,הארנכ ,אצמ ,וייח לע ההות אוהו ,םיעבראה ליגל ברקתמה

 תוחיש תשרפ הללוגתנ ךכ .אוה-וירוענמ והשמ ,יאדו ,האר ןהב ,ריעצה ודידי לש

 .1924 תנשב אקפאק לש ותומ םע אלא המתחנ אלש ,וז ןינע-תבר

 רסיח אל ןמזה קחרמש אלא ,תוזונג הלא תוחיש ויה הגש םישולש ךשמ

 ויטויסמ המכ שיחמהש ,הז ןמז קחרמ .חבשל םעט ןיעמ ףיסוה ףא אמשו ,ןתובישחמ

 םילגתמה וטפשמו ותעד לוקיש ,הלולצה ותייאר תא םג רשיא אקפאק לש םיארונה

 דלונה-תייאד חוכ ,הברה המכחל תואתשהל אלש לוכי וניא םויכ תוחישה ארוק .ןאכ

 רבד ןה הלא תוחיש .םינודנה םיאשונה תעפשב םילגתמה לפטל רקיע ןיב הנחבההו

 הנורחאל םירבטצמו םיכלוהה םיברה תונשרפה ירבדו תדוקבה תניחבמ םג ותעב

 .אקפאק לש ותוישיאו ותריצי ביבס

 ,תדמוע תולילצ לש הנמיסב אלהו .תוחישה לע הכוסנה תולילצה איה בל-תבוש
 קאבו שרופמב תנגועמ איהשכ ,הב שוחל ןתינ ןאכ .אקפאק לש ותריצי לכ ,השעמל

 .תורפסב אקפאק לש ריהבהו דורבה ומעטב םג וז תולילצ הלגתמ דציכ ןיינעמ .ילאוט
 תאו םותסה תא החוד והירה — ותריצי היורש ובש ,טויסהו םימיאה םלוע תורמל
 .ילילה

 וניע ,םתרימאל ךומס םירבדה םושיר .ןאכ הלגתמה ןמאה לש ונקויד םג לולצ
 תירטנמוקוד תבשחמ תכאלמ ונל וחינה — יטסאלפה ורואית רשוכו ךונאי לש הדחה
 דורב סכאמ ד"ד דיעמ ,"ירדחל סנכנו ירבח רזח הז עגרב יכ ,יתימד" .הנימב הדיחי

 ,ההובגה ותמוק :יחה אקפאק תא ונא םיאור הנושארל .רפסה תאירקמ ותומשרתה לע
 םיטטרושמ הלא לכ — םידיהו םינפה קחשמ ,ורוביד ךדד ,וכוליה חרוא ,טעמ הפופכה

 "דואה דצ" אוה דואמ ריהב .דבלב ינוציחה ןקוידה הז ןיאו .האילפמ תוינויחב ןאכ

 :"היפרגויב"ב דורב ר"ד רבדמ וילע ,"יבויחה דוסיה" .ןאכ הלגתמה אקפאקבש
 ןוחטבה ףאו ,ישונא יוליג לכל תונרעה ,רומוהה ,בוטה וקוחצ ,םייחה בויח תודימ

 .ןנואתמו רזוח אוה וילעש ,ןוחטבה רסוח תורמל ונממ לצאנה ימינפה
 תונטשפב םיתעלו ,תוהזל םיסנמה הלאל דחוימב הבושח הלא תונוכתב הנחבהה

 תיארנ ,ךומסתש המ לע הל שי יכ םא ,וז תוהז .וירובג םע רפוסה תא ,ידמ הבר
 .אקפאקכ בכרומ רפוס יבגל התוינקסמב ידמ תזפחנ

 םינש הנפולחתש ךירצ" ,ויתוחישמ תחאב אקפאק ץנארפ דמוא ,"םיתעל"
 םויכ םיכפוהו םיכלוה אקפאק לש וירופיס ."םיוסמ רופיסל ןזואה רשכת םרטב תובר

 יטויסמ לחה ,ךכל רבכ םידע ונא הלגנה םוחתב .הפוקתה לש תיטסילאיר תורפסל

 תבשומל דעו ,טפשמבש המשא-אל-המשאה ,הריטבש םעטה תרסח היטרקורויבה
 לש ותורירשל ןותנה םדאה םויכ יח ובש ,רתסנה לע רבד רמול אלש .שממ םישנעה

 הלא תועווז םע יח אוה .הלא לכ תא תוארל םידקה אקפאק .לוכיבכ ,ילאנויצר םלוע
 תואתשהל אלש םילוכי ונניא ומלוע םוחתל ונעגהשמו .הוולשב ויה םייורש לכה דועב
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 תובישחה ןאכמו •טפשמה לאו הריטה לא טבמ רישיהל ידכ וב דמעש חוכה לע םג

 לוקה תונבב ,םינושה םידדצב ,ותוישיאב רשא בכרומב הנחבהל תעדונה תדחוימה
 םילגתמ םויאה אצומה-רסוח םע דחי יכ ,ונל הלגת וז הנחבהש רשפא .םייניבה-ינוגבו

 • .וז הנחבהל הברה תושוע "תוחיש"ה .רתויב םיזעו םיישרש ,םיימינפ חוכ יניערג םג

 תוחישה

 .ודרשמל רקובב תרחמל אובאש יבא יל רמא ,1920 סראמ יהלשב ,ברע תחוראב

 םא ,רחמ .תינוריעה הירפסה לא רפסה-תיבמ קמחתהל גהונ ךנה תובורק םיתעל יכ ,יל עודי"

 ."רוקיב ךורענ .ךשובל לע ךתעד ןתו .ילא אובת ,ןכ
 .רבד ריבסה אל אוה ךא ,הארנכ ,ותעשעיש יתונרקס .ךלנ ןאל ויתלאש

 ."העתפהל ןוכיה" •רמא ,"תוישוק השקת לא"

 חוטיבל דסומה" לש תישילשה המוקב ,ודרשמב ,םירהצה ינפל המ ןמז ,תרחמל יתעפוהשכ

 ,ונחלושב תיעצמאה הריגמה תא חתפ ךכ רחא ,דקדק דע לגרמ בל-תמישב ינקדב ,"תונואתמ םילעופ

 :רמא המ-תוהש רחאל .תוכורא ינרקסו וינפל וחינה ,באטסוג םושר היה וילעש ,קורי קית איצוה

 .תועשרב והשמ ,ויפעפע תא תולק םצמצל ותאישה תודרחה ינפ תשרא •"בש י דומעת המל"

 .והער לא שיאכ ךמע חחושל ינוצר" .תודידי ךרד לחה ,"ךילע סועכל ןווכתמ יניא .ארית לא"

 .רטש יל שיגהל ןווכתהש ימכ ,יב לכתסה אוה ."םיריש בתוכ התא .ירבדל בשקהו ךיבא ינא יכ ,חכש

 "?תילג דציכ" .יתמגמג "?ךל ןינמ תאז"

 תוקחתהל יתיסנ .שדוח ידמ לבקמ ינאש לודגה למשחה ןובשח" .יבא רמא ,"דאמ טושפ הז"
 יתיצר ,ןיע יתחקפ .הלילב תרחואמ העשל דע ראומ ךרדחש יתילגו תרבגומה ונתכירצ רוקמ לע

 וניפצמ וא ,תבתכש המ לכ דימשמ ךנה דימתו ,בתוכו בתוכ התא יכ ,יתאצמו ,ךישעמ המ תעדל

 ."םירבדב יתצצה רפסה תיבב ךתויהב דחא רקוב ,ןכ יכ הנה .רתנספב תונשיבב

 .ינורגב דמע והשמ — "? -ו"

 יתילגשמ ,םוקמ לכמ .ןרקס יתייה .'ןויסנה דפס, — רוחש סקנפ יתאצמ" .יבא רמא ,"םולכ אלו"

 ."ךשפנב טטחל הוואתמ יניא .ויתחנה — ךנמוי והז יכ

 "יתארק םירישה תא ךא"

 וארנ םהמ המכ .יתנבה אל םהמ םיבר .'יפויה דפס, — ההכ קיתב ויה םה .יתארק םתוא .ןכ"

 ."דבלב םייליווא יל

 "? םתוא תארק המל"

 .הדיגבכ יניעב התיה דיחיה-טוהתל השילפ לכו הרשע עבש ןב יתייה

 לש תיעוצקמה ותעד תווח תא עומשל דואמ יתיצר י ךתריצי לא עדוותא אל המל ? אל המל"

 ."הנוכמב הקתעהל םירישה תא יתרסמ ,ןכבו .יכה-רב םדא

 "?תקתעה םיריש וליא"

 ךיריש לע הכרעה .ןיבמ ימצע ינאש המ קד דבכל גהונ יניא" .יבא בישה ,"!םלוכ תא"

 ."אקפאק רוטקוד לש ותעד תווחל רסמנו ךכליה קתעוה לכה .ימעט לע אלו יתשקיב

 ."?ומש תא תרכזה אל םלועמ ?הז אקפאק רוטקוד והימ"

 יהרב וכיט ךרד, ורפס תא ול שידקה דורב םכאמ" .יבא ריבסה ,"דורב סכאמ לש בוטה ודידי"

 ."'םיהלאה לא

 "?ותוא ריכמ התא !ליגר יתלב רופיס" .יתארק "!ילוגלג,ה לש ורבחמ אוה ידה"

 ."ונלש תיטפשמה הקלחמב דבוע אוה"

 "?ידיש לע רמא המ"

 הנה .וינפב וגיצהל ינשקיב אוה ךא .תובידא השעמ אלא הז ןיא יתבשח ,םתוא חביש אוה"

 ."אובת םויה יכ ול יתרמא ןכ יכ

 "? תרביד וילע רוקיבה והז"

 ."ךתומכש אבר-אבתכ ,רוקיבה הז ,ןכ"

 הז ודמע תונחלוש ינש .האנ טהורמו חוורמ דרשמל ונסנכנ .הינשה המוקה לא ינליבוה יבא

 םטוח ,רוחאל קורסו רוחש היה ושאר רעש .הזרו המוק-הבג םדא בשי םהמ דחא ירוחאמ .הז דצב

 .תוקותמ-תורמ תוכייחמ םייתפשו אילפהל דצ חצמל תחתמ תורופא-תולוחכ תואלפנ םיניע ,ימרג
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 4n אקפאק םע תוחיש

 .ונכרבל תחת ,רמא ,"יאדוב והז"
 .יבא דמא ,"אוה אוה"

 .ודי תא יל טישוה אקפאק רוטקוד
 .הרס ,תונשייבו קחצ אוה ."לודג למשח-ןובשח יל םג .שייבתהל ךל ןיא ינפב"
 םיענו ליגר םדא הארמל בזכואמ ,יתרהדיה ,אסמאס ירותסמה ץרשה לש ורצוי והז ןכבו"

 .תוכילה
 רצומ ורז" .ונדבל ינריאשה יבאש רחאל ,אקפאק ץנארפ רמא ,"ךירישב שער ידמ רתוי שי"

 .תונמאה ןיבל וניב ןיא רבד יכ םא ומצעלשכ הפי שערה .תויח תעפש לע דיעמה ,םירוענה לש יאול
 ינניאש והשמל תוריהמב לגלגתהל לוכי יניא .רקבמ יניא ינא ךא .יוטיבב לבחמ שערה !ךפיהל

 קד ינא .רקבמ יניא — יתרמא רשא אוה .ורושאל קחרמה תא דודמלו ימצע לא רוזחל ךכ דחאו
 ."ףיקשמו ,ןידל דמועה םדא

 :ךובנ ךויחב בישה אוה .יתלאש "?טפושהו"
 רזוע אלא יניא יאדו .ריכמ יניא טפושה תא ןכ יפ לע ףא .ןידה תיב שמש םג םנמא ינא"

 .ןווכתנ המל יתנבה אל יכ םא ,ומע יתקחצ .אקפאק קחצ ,"עבק לש והשמ יל ןיא .שמשל טועפ
 "?בתוכ התא יתמ" .ץצר רמא "!לבסה אוה עבק אוהש דיחיה רבדה"
 .הזפחב יתינעו ינתעיתפה הלאשה
 ."םויה ךשמב בותכל לוכי יניא .םויב — דאמ תוקוחר םיתעל .הלילב ,ברעב"
 ."לודג ףשא אוה םויה"
 םיעירפמ םה .בוחרל רבעמ תונולחה ,םיתבה ,תשורחה תיב תא ,דואה תא תאשל לוכי יניא"

 ."יתעד תא חיסמ רואה .רואה רקיעב .יל
 םימויאה הנישה-ידודנ אלול .רבגתמ רואהש בוט .םינפבש ךושחה ןמ תעדה תא אוה חיסמ ילוא"

 ."יתודידב תלפא לא בושל יל םיארוקו םירזוחה םה םה .םלועל רבד בתוכ יתייה אל
 .יתרהרה "?ילוגלג,בש ללמואה ץרשה אוה אוה ןיא םולכ"

 .אב יבאו תלדה החתפנשכ יתחמש
* 

 ורופיס לש ההגה-ספוט וילא איבה ראודהש עגרב וב ודרשמב אקפאק ץנארפ תא רקבל יתאב
 ךרכה תא חתפשמ ךא .הנכות המ עדיש אלב הרופאה הפטעמה תא חתפ אקפאק ."ןישנעה תבשומ"

 .רתויב ךובנ ותריצי חא ריכהו רוחש-קוריה
 .רפסה תא יל טישוהו הריגמה תא רגס ,יב לכתסה ,ונחלוש תריגמ תא חתפ אוה

 ."ותוארל הצרת יאדו"
 ותונבצעב יתחכונשמ ךא ,דינבו הספדהב יניע יתמש ,רפסה תא יתחתפ ,ךויחב יתמכסה

 •ול וריזחהל יתרהימ
 ינודא 'ןוצר עבש ךנהש יאדו .ןילוגורד תאצוה לש התדובעל תפומ" .יתרמא ,"הפי יושע"

 "? רוטקודה
 המוסריפ" .הרגסש הריגמל ,לוזלז ךרד ,רפסה תא קחדו אקפאק בישה ,"ינניאש יאדו תאז"

 ."דימת ינאכדמ יתטויטמ דחא לש
 "?םסיפדהל חינמ ךנה ןכ םא המל"
 ירבדמ רבד לש םילעב תושעיל ,דידי לכו שטלאוו סכילפ ,דורב סכאמ לש םגהנמ !רבדה אוה"
 רבדה םייתסמ ךכו תומיענ-יא םהל םורגל הצור יניא .ל"ומה םע םותח הזוחב ךכ רחא ינעיתפהלו

 םימסרפתמ תישיאה יתשלוח לע םייטרפ םיכמסמ .תויסרביד וא ירמגל תוישיא תומישר לש ןתספדהב
 ןיאש םושמו תורפס םהמ תושעל ,םשארב דורב סכאמו ,ידידי לש םתעדב הלעש םושמ קר םירכמנו

 :הנוש לוקב ףיסוה הרצק הקיתש רחא ."וז תודידיל תודע דימשהל ידכ קיפסמ יחוכ

 השוב דסחו תחשומ הכ ינא רבד לש ותימאל .ידידי לע ערה-ןושל תצקו המזוג וז ,ןבומכ"
 .לוכיבכ ,תוקזחה תוביסב ץרתמ ינא יתשלוח תאו .הלא םירבד לש םתספדהל די ןתונ ימצע ינאש דע

 ידיב הלעי אל ערה ןמ .ןיד ךרוע ינא ,ספא .האנואבש והשמ ןאכ שיש ןבומכ .השעמל ןהש הממ

 ."םלועל טלמיהל
* 

 ."יירכיב םאלקר" לש גולאטאקב ןייעמ אוהשכ ,ודרשמב אקפאק ץנארפ תא יתעתפה
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 ."םירכשמ םימס םה םירפס" .אקפאק רמא ,"םירפס לש תומשמ רכתשמ ינא"
 .ונכת חא ול יתיארהו יקית תא יתחתפ

 .םהדנ אקפאק ."רוטקודה ינודא ,שישח ןשעמ ינא"
 "!דבלב םישדח םירפס קר"

 אקסיפ ארק ,לעליע ,רפס רחא רפס לטנ אקפאק .ולש הביתכה ןחלוש לע קיתה תא יתקרה
 .וריזחהו ןאכ אקסיפ ןאכ

 "?הז לכ תא אורקל ןנוכתמ החא"
 .ויתפש תא ץוויכ אקפאק .ישאר יתענה
 אלא םניא םיינרדומה םירפסה תיברמ .םמוי-ינב םירבד תאירק לע ידמ בר ןמז זבזבמ התא"

 .םינשי םירפס תאירקב הברתש בטומ .הבר תוריהמבב םימלענ םה .הווהה לע תוקפקופמ תוריקס
 .םירבדבש ףלוחה אלא וניא — דבלב שדחה .אמייק — קומעה וכרע תא הלגמ ןשיה .התיג .םייסאלק

 ."תורפס לש הכרד וז .רחמ ךחוגמו םויה הפי
 .יבא סנכנ .תלדב הקיפד
 :ךייח אקפאק "?הדריטל ךילע ישרוי-ינב היהה"

 ."תוחורו םידש לע םיחחושמ ונא !אל וה"

* 
 םיתינכש םשכ "םיזורח-ילב םיטויטה" תא ול תוארהל ינשקיבו אקפאק רזח םימעפ• המכ

 "םוהתה עגר" םשב םירצק הזורפ יקרפ לש ץבוקל םיעטק המכ יתפריצ ,יסקנפ לע יתרבע .ימצעב
 עוסנל ןנוכתהש העש ,םישדח המכ רחאל אלא יל ריזחה אל דיה בתכ תא .אקפאקל ויתשגהו

 :רמא וריזחהשמ .םוידוטנסל
 רשאמ רתוי םירבדהמ ךימשר לע רפסל הברמ התא .בל דע תעגונ הדימב םיריעצ ךירופיס"

 ."וב שופתל תחת םלועה תא ףטלמ התא .תיריל הריש יהוז .םמצע םירבדה לע
 .ידיב זחא אקפאק "?ךרע תרסח יתביתכ ,ןכבו"
 איה בתכנ הלמ לכ .ךליבשב ךרע םהל שי הלא םירצק םירופיסש יאדו .יתרמא אל תאז"

 "...תונמא ךא .ישיא ךמסמ
 .תורירמב יתכשמה "...הנוש רבד איה תונמא"

 ונה הלא םימשרו תושגר רואית" .תויטלחהב אקפאק רמא ,"תונמא ןיידע הניא ךתביתכ"

 זאו רבדה לדחי ןמזה אובב ךא .תומולח תומולה ןיידע םיניעה .םלועה לא ססהמ שושיג ורקיעב
 רשפ ירסח םימוגמג םגמגת ,קעצת ילוא .שאב התווכנ וליאכ תששגמהו תטשומה דיה עתרית ילוא
 תונמאה .םילמ אלא ןניא הלא — הלא ךא .הבר החוורל ,החוורל ךיניע חתפתו ןש קורחת ילואו
 ."הדוסיב תיגארט םג איה ןכ לע .הלוכ תוישיאה איה

* 

 .דבאלקנזאה רטלאו תאמ "ןבה" תא וגיצה ינמרגה ןורטאיתב
 היעבו תורפסה לש םימודקה היאשונמ דחא אוה ויבאב ןבה דרמ" :רמא אקפאק ץנארפ

 קדצו .הידמוקל רמוח אלא הז ןיא השעמל .ךכ לע ובתכנ תוידגרטו תומרד .םלועב ןימוי תקיתע
 יטסינויציביסקא םלע אוה "יברעמה םלועה לש םיעושעשה רענ"ב ןבה .ךכב ןיחבהש 'גניס יריאה

 תומדל תיהבאה תוכמסה לש ריעצה החצנמ תא ךפוהו ןקזה אב הנהו .ויבא תא גרהש ראפתמה

 ."תכחוגמ
 .ךייח אקפאק .יתרמא ,"םינקזב םיריעצה קבאמ יבגל התא לודג ןקפסש ינאור"

 ."םיללצ תוקבאיה ,ללכ ךרד ,וניה הז קבאמ יכ הדבועה תא תונשל הב ןיא יתונק&ס"

 "?םיללצ תקבאיה עמשמ המ"
 ידכ ?קבאיהל המל ,ןכ יכ הנה .רחואמב וא םדקומב עיגי הילא ,רעונה דיתע איה הנקזה"

 "? הריהמ רתוי הדירפ ? ןקדזהלו םידקהל

 .ונתחיש תא קיספה סנכנש דיקפ

 .אטיג דבהאגהאב ידוהה יתדה טסקטה לש ינמרג םוגרת אקפאקל יתלאשה

 .לערכ םהומכ .תחא הנועבו תעב יתוא םיחודו םיכשומ םידוהה תדה ירפס" :אקפאק רמא
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 4j3 אקפאק םע תוחיש

 ,שפוחל תדקוי הבהא ןיגב אל עבטב םידור וללה םיפשאהו םיגויה לכ .םהב שי םויאו התפמ והשמ
 ןיאש םזימיספ אוה תידוהה תיתדה תוקבדה רוקמ .םייחל רופככ הרקו תרתוסמ האנש םושמ אלא

 ."רועיש ול
 .תידוהה תיתדה היפוסוליפב רואהנפוש הליגש ןינעה תא יתרכזה
 םדא בייח ןושלה ןיגב קר .ותבשחמ רוקמ איה .ןושלה ןמא אוה רוהאנפוש" :רמא אקפאק

 ."ותוא אורקל
* 

 .הנייה ךירנייה
 ןכ יפ לע ףאו ותודהי לע ופרתל םיכישממ ןיידעו והופריח םינמרגה .ללמוא שיא" :אקפאק

 ."ותודהיב רתויב ינייפואה וקה והז .תודהיה םע בירב אצמנה ריעז ינמרג דוע המו ,ינמרג אוה
* 

 ירותסמה יפוסאה ,רזואה רפסאק לש ומש הנושארל יל ןמדזנ לקארט גרואג ירישב
 בקעי לש ךוראה ןמורה תא רנצלוה הידיל יתדידי יל הליאשה ןכמ דחאל .1828-ב גרבמדינב הלגתנש

 :אקפאק ריעה וז תונמדזהב ."לצעה בלה וא רזואה רפסאק" ןמרסאו

 םושר ,הלחנה לא אב ,קוחכ רכוה אוה .יפוסא תויהל רבכמ לדח ןמרסאוו לש רזואה רפסאק"

 בקעי ארקנ אוה וישכע .ןשיה ומשמ ףא קלתסה אוה ,ןכ לע רתי .םיסמ םלשמו הרטשמה לצא

 ול תמרוגה בלה לש ותולצעמ אוה םג ושפנ לובסת םירתסמב .תיב-לעבו ינמרג רפוס ,ןמרסאוו

 ."בוט יכב אוה לכהו הפי תמלתשמ הזורפל םתוא דבעמ אוה ךא .ןופצמ ידוסי

* 

 :רמא וז תונמדזהב .וגאלאד לראק תאמ דדגקריק ןרס לע הרצק הסמ יל ןתנ אקפאק ץנארפ

 ינרובס .תיתא םהב תוסנתהל וא תיטתסא םייחה ןמ תונהיל םא ,היעבה ינפל בצינ דרגקריק"

 תונהיל התא לוכי תואיצמב .דרגקדיק ןרס לש וחומב קר םייק וא-ואה .היעבה לש תפלוסמ הגצה וזש

 קלתסא ילואו ,העשל תיטרפ תעד תווח יהוז ךא .עונצ יתא ןויסנמ האצותכ קר םייחה ןמ תיטתסא

 ."קימעמ רתוי ןויע רחאל הנממ
* 

 :רמא ילנימירק ןמוד יקיתבש םירפסה ןיב ותוארב

 רופיס אלא וניא אוה םג יקסבייוטסודל 'ושנעו אטחה, .הלא םירבד תאירקב שייבתהל ןיא"

 המ ךא .הגרדהב םיכלוהו םירהבתמה ץרותסמה םה הלילעה שפנ ?ריפסקשל טלמהו .ילנימירק

 ."תמאה רחא שופיח לש עסמ דימת איה הרישה" ו תמאה ןמ םילודג ןירותסמ

 "ן תמאה יהמ ךא"

 :בבוש ךויחב ריטפה רחא .קתתשנ אקפאק

 ידכ םדא לכ קקזנ ול רבדה איה תמאה .ןכ אל ךא .הבובנ הצילמב ינתשפת וליאכ הארנ"

 תויחל ןיא .תולכל וא וכותמ ורוצל בייח םדא לכ .שיאמ ותונקל וא וגישהל ודיב ןיא ךא .וב היחיש

 ."םמצע םייחה םצע ילוא איה תמאה .תמא ילב
* 

 .דלייוו רקסוא לש ויתוטמ ,"תונווכ" לש ינמרגה םוגרתה תא אקפאקל יתיארה

 :רמאו וב לעליע אקפאק

 ."דבלב לערה התפיו קירבי רשאכ התפמו קירבמ"

 "1 רפסה תא בבחמ ךניא"

 אוהש םושמ ןכוסמ אוה .ויתונכסב הלודגה וזו .ובבחל ידמ לקנ :ךפיהל .יתרמא אל תאז"

 ."םייחב תועשעתשהכ הומכ תמאב תועשעתשה .תמאב עשעתשמ

 ."םתימאל םייח ןיא תמא אלבש רמול ךנוצר"

 :רמא הרצק הקספה רחא .טקשב ושאר עינה אקפאק

 אטחה לש ,ךתונטק לש היצקייורפ יהוזו .תמאה שבכמ ינפמ דחפה תא םיקרפל אטבמ דקשה"

 ."ששוח התא ונממ
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 עובלג עשוהי

 ®ומשמו החביש תומגמ

 םיבותעהו תעה-יבתכב עבק-איעונל ,התרכנ זאמ ,התיה תוצעומה תירבב שידיי-תורפס
 ומסרופ ומלאנו "ומלענ"ש םירפוסה לע .לארשיבכ תוצופתב ,ולוכ םלועב םיידוהיה םיימויה

 םיקרפ םיאבומ וז תונמדזהב .הכרעה ירמאמו תונורכז-ירופיס תואמ םסרפתהל םיפיסומו
 םיזנגמ םיאצומה םהמו השדח הקתעהל םיכוזה םהמ ,םילסוחמה םירפוסה לש םהיתוריצימ
 .הנושארל רוא םיאורו תונובזעמו

 ,תידוהיה להקה-תעדב תררתשמה תיזכרמ המגמב ןיחבי הלא םימוסריפ ירחא בקועה
 ,בוטה לכ תא תוצמלו תולדל :םייתרוקיב-מייתורפסה םיגוחה תא ללכהמ איצוהל ילב

 ןיב ,םייטייבוס-טיידוהיה םירפוסה לש — םהייח ךרדמ ףאו — םהיתוריצימ יבויחהו הפיה
 תכרעהב .םייחב וראשנ םהו םינפ םהל וריאה הרקמהו לזמהש הלא ןיבו וחצרנש הלא

 המחלמה תפוקתב ,לוסיחה ינפל ורבוחש הלא רמולכ ,םירפוס םתוא לש תונורחאה תוריציה
 תרכינ ןמזב וב .ידוהיה ןנכת לש היצאזילאידיא ידכ דע תשדגתמ וז המגמש שי ,הירחאלו

 סיעכהלדוורכנתהבו ןובאיתל-הריפכב תועפושמה ,םהלש תומדוק תוריצימ םלעתהל היטנה
 תידוהיה תורפסב הלגתמש (טייקשידיי) "תוידוהי" לש ץמש לכ לע .םיידוהי תרוסמ-יכרעל

 וב טפשמ-רבש לכ ארקמל תחנמ םיגגומתמ !ןח-ןבא לעכ םירקבמה םיצפוק תיטייבוס
 הקילובמיס לש בוטרוק לכ יוליגל םישגרתמ :ידוהיה רבעה לע יהשלכ תוקפרתה תזמרנ
 םיניעה תומצענ העש התואו .תרוסמו תד ישימשתב ,ץרא ךרד ךותמ ,העיגנ לכלו תידוהי
 תוצעומה-תירבב שידיי-תורפסש ,לארשי ישדקב תוסלקתה לש םימלש םיחתנ תוארמ

 .םהב תעפושמ

 ןמ לטבו רבעש ימל תונחלסה תדיממ הב שי .וז השיג לש היתורוקמ תולגל השק אל
 םתומ תא הלא םירפוס ואצמ רבד לש ופוסב יכ ,הרכה ךותמ תרבוג הליחמל היטנה .םלועה

 ,הריפכה תאמוטמ לוסיחה תונברק לש םינפבמ-ךוכיז .םהבש ידוהיל םילכנתמ ידימ
 הילע הלעש תרוכה יפלכ ונתאחמל היצקנופ תניחבב אוה ,םהיתוריצימ תוברב הקבדש
 םתוא לש םתויסונאב הרכהה — תוליקמ תוביסנב תובשחתהה תלעופ ףוסבל .ץוחבמ
 םתושחכתהב שפנ-טאש םיררועמה םירבדה תא ובתכ םנוצרמ אל :תרמואו תשחולה ,םירפוס
 ,תויסונאה תעוצר תצק הרתוה רשאכ ,םהימי ףוסמ םהיתוריצי ךכ לע ודיעי !המואה יכרעל
 ןתמב (יתכלממ-יטייבוסה סרטניאה ףקותב רקיעב) תוריח לש תמייוסמ הדיממ ונהנ רשאכ
 .םהייוואמלו םהיתושגרל יוטיב

 טקניטסניא לע הדיעמ איה ילואו ,תוליצאהו דסחה תדימב וז השיג תנייוצמ ילוא
 קייבואדבייתרוקיבה הדימה-ינק תא תשבשמ איה יכ ,קפס ןיא םלוא .אירב יעבט-ימואל

 תאטוח וז תילאטנמיטנס תויכורכרש דבלב וז אלו .תויתדבוע תותימא ףוליס תררוגו םייביט
 לש םתומד שוטשיט .תיכוניחה הנובתהמ םג הב ןיאש אלא ,תיתורפס-תירוטסיהה תמאל

 וליאכ ,ןפוריצו םהיתוריצי ךותמ ,הידדצ לכ לע ,ונילא תטבינ איהש יפכ ,םיתמומה םי-יפוסה
 .לכה לע רפכמ — ץוחבמ-מירדוצ ידימ תוומ דחוימבו — תוומה יכ ,דספנ ללכ עבוק

* 

 המחלמה תפוקתב םייטייבוס-םיידוהיה םירפוסה לצא תימואלה הרכהה תוררועתה
 תוברב יוטיב ידיל האבו הצנהש ,"תוידוהי"ה יכ ,קפס םג ןיא .קפסב תלטומ הניא הירחאלו

 .י םתיילכ-רזג תא השיחהו תונוטלשה תמח תא םהילע התלעה — תונורחאה םהיתוריצימ

 ,"הבושתל תושחכתה ןיב" רמאמב רובידה תא ךכ לע ביחרה הלאה םירוטה בתוכ .1

 תורפסמו תירבע תורפסמ טוקלי — "תושחול םילחג"ל דבד-תירהאבו ,(ג"ישת ,ולסכ ,"תומילג")
 טוקליב ללכנש שידיי תורפסמ רחבמב .(ד"ישת ,ביבא-לת ,ןמוינ תאצוה) תוצעומה-תירבב שידיי
 ."םיימואל-מיידוהי תוצוצינ וקיזבה" ןהבש ,תוריצי רקיעב ואב
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 415 שוטשטו ,דחכיש תומגמ

 "תידוהי תונמואל"כ הבקסומ יטילש יניעב הארנש המ יכ ,םילעהל םעט ןיא ןכ-יפ-לע-ףא

 םיפרטצמ םניאש "תוידוהי" לש םירוריפב קר וניניעב הארנ — רתויב ינויצקאירה ןימהמ

 .תימואל תורפסל

 ילעבש םוקמ" רמאמב םילתנה שי תיטייבוס-תידוהיה תורפסל ינחלסה םסחיב

 םושמ הב שיו הריתי תונטשפב הקול וז השיג .ךידמוע םניא םירומג םיקידצ ,ןידמוע הבושת

 םויב ץיצמה סיעכהל-סרוקיפא ינפב ךרב עורכל שי םנמואה .תיניצר הבישחמ תוקמחתה

 לש "הבושת"ה םגש ,המרג שוטשיטה תמגמ :רבד לש ורקיעו ?תסנכה תיבל םירופיכה

 םידממל חפונ "תוידוהי" לש "תיזכ" לכ .תזרפומ הראהל התכז םייטייבוס-טיידוהיה םירפוסה

 ,תויתרוסמ תויומד לש םכרע טעמל ילב .ףקיה-תבחדו קמוע-תבר תימואל תוררועתה לש

 םירפוסה לש תונורחאה תוריציב התיבש םהל ונקש ,השודק ישימשתו םיידוהי םילמס

 םיינוימד םיטרפ ינומהב ןווכתמב-םתעיבטמ תעדה תא חיסהל םג ןיא ,םייטייבוס-טיידוהיה

 פוסהמ םיבר .2 םיצאנה י"ע םיפדרנה םידוהיה יפלכ םיניארקואהו םיסורה לש םבל-בוט לע

 ,תויתוכאלמ תויצאוטיס םילעמ ,תימצע תוריהז ךותמו תונוטלשה ינפב דחפ ךותמ ,ויה םיר

 לש ונקויד-תומד םע הרות-דפס ,יסור םינזיטראפ-דקפמ םע אדתאד-אדמ וידחי םכרוכב

 איה תועמשמ ילב אל .3 הלאב אצויכו 'ץיבונגקו בולדרבס םע יולה הדוהי יבד תא ,ןינל

 לש החטשל ותודע קיחרה ,ותריציב "תוידוהי" תולעהל ואובב ,דחא רפוס אל יכ ,הדבועה

 דועו .הלאכ שפנ-יכלה לש םמוקמ תיטסינומוקה ץראב אל יכ ,םיעטהל שקיב וליאכ ,ןילופ

 םילמה-דמצב יעמשמ-וד שומיש הלא םיבתכב אצומ התא םיבר םירקמבש ,ףיסוהל יאדכ

 הנווכה ימל טילחהל הרירבהו שוחינה תא ארוקל ריתומה ,"ללוהמה ונמע" וא ,"ונלש םעה"
 .יטייבוסה םעל וא ידוהיה םעל םא —

 ךידע"ה םבצמב הרכה ךותמ םייטייבום-םיידוהיה םירפוסה לש םרבע קורימ ףא

 ןויגהה לש אלמ ןחבימב םידמוע םניא — םתויסונאב הריתי תובשחתה התוא ,ונימב דחוימה

 םימואל ינב טעל-טהירבחכ םהומכ ,רטשמה תמתירב וכלהש םהל חלסיי ילוא .תרוקיבהו

 םירתכ ורשקו יטייבוסה םייחה-דדס תא וראיפש לע תונעטב םהילע אובל ןיא ילוא !םירחא

 תד יכרעל םגולגילב ,תודהיה ישדקב לוזליזב וליגש וז תוצירח םלוא .ןילאטס לש ושארל

 םמצעל וריתהש הפה-לובינב ,םיידוהי תורוד ותש ןהמש תוראבב םהיתוקיריב ,תרוסמו

 שי םולכ — רבעל הקיז לכמ הווארלדוולטרעתהב ,תויתרוסמ תולילעו תויומד םתולעהב

 וצלאנ םה ? ונלש ןורכזהו ןובשחה רפסמ הלא םיריפחמו םייגארט םיפד שולתל תילכתו םעט

 קפס ךא .אחינ — תונוטלשה לש םינושה םיעצבימל םטעב עייסלו רטשמה יגשיה תא ראפל

 .םהיבתכב תאז ושעש יפכ ,תודהיה תא תוזבל םהילע ופכ םא

 םיידוהיה םירפוסה לכ ותריש ויגיהנמו וירדס ,רטשמה תא יכ ,איה הדבוע ,ןכאו
 — הווש הדימב טעמכ םייטייבוס

 .ולש טנמארפמטהו ונונגסו וכרד יפל שיא שיא ,ןבומכ
 וזאמ הפלצהב ,םיידוהי םיכרעו םיגהנמ לש יטסידאס יוזיבב ,תימצע תולטבתהבש אלא

 ררושמה םג ,לשמ ךרד .םהיניב "ןויווש-יא" טלוב הלאב — םתשרומו םמצע לע תיטסיכ

 אוה לוסיחה ינפל םינורחאה וירישמ דחאו ,ןילאטסל םייתפש-סמ םליש ןיקלאה לאומש
 הארמל תחנמ גגומתה אלו שרדמה-תיבב םינבא הדי אל אוה לבא ,4בונאד'זל ללה-ריש

 הינבהמ תוארמ תובהלתהב הלעה "רתסנה" ויוניכב עודיה רפוסה םג .ןודעומל ותכיפה

 אלו תכשוממ הפוקת קותשל םג זועהו ימינפה חוכה וב היה לבא ,הלודגה תיטסילאיצוסה

 םתכילהש ,םירחאו ןייטשפוח דיוד ,קאבלוק השמ םהומכו .םיידוהי םיכרע לע םיצוקיש ליטהל

 .תודהיב הטיעב ידכ דע םתעד לע םתוא הריבעה אל רטשמה םלתב

 ,הבקסומב לארשי רירגש ונמזב היהש ימ ,בישילא לאומש הלעה ךכל תומגוד עפש .2—3
 "תידוהי תורפס" קלחב ,(ד"ישת ,ביבא-לת ,יקסרבט תאצוה) "השדחה תיטייבוסה תורפסה" ורפסב

 .(ג"ישת ,ביבא-לת '"רבד" ןותנש) "תורפס לש הילת לע" ורמאמב ןכו ,(246—195 םידומע)
 יטסישאפ-יטנאה ידוהיה דעוה ןואטב ,"טייקינייא" לש םינורחאה תונוילגה דחאב םסרופ .4

 הרשיב ותריגסש ,"טייקינייא" לש ןורחא ןוילג) 1948 רבמטפסב ינשהמ ,(667) 106 יסמ ,הבקסומב

 :אוה רישה םש .(1948 רבמבונב 20-ב עיפוה ,תוצעומה-תידבב הלוכ תידוהיה תוברתה לוסיח תא

 .(קיבשלוב תומ לע) "קיוועשלאב א גופ טיוט גפא"
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♦ 
 קינעהל איה תונושלה יתשב תידוהידויתורפסה להקה-תעדב תנמתסמה המגמה םלוא

 ,תיללכ היצאטיליבאהר םג אלא ,תוצעומ,ד-תירבב שידיי-ירפוס לכל תיללכ הנינח קד אל
 ,5 עבקו לזיימ ןמחנ דפוסה אב הנה .ימואלה הנכת תניחבמ ילאידיא רואב הדימעהל וליפאו

 תבר ,הפנעו הרישע רתוי הברה ,התוכיאבו התומכב ,התיה תיטייבוס-תידוהיה הריציה" יכ
 ."ונמצעל ונראיתו ונעדיש יפכמ ,תוימואל היוורו תידוהי רתוי ...םגו ,תינוגברו לקשמ

 תידוהיה תורפסב וז תימואל היוור לע התע דע ונעדי אל המל :איה האילפ
 וזיאב ,וירבדכ ,רעיש אל אוה ךיא — ךכ-לכ הב יקבו הילא ברוקמה ,לזיימ ןמחנו ? תיטייבוס

 ז תידוהי איה וז תורפס הדימ
 אלא ,תויטייבוס-תוידוהיה תוריציב ןויעה רואל תבשיתמ הניא וז האילפ ,ןכא

 יכ .הלא םימיב ןהב םינייעמה לע םילעופה םייגולוכיספה םימרוגה תא ןובשחב םיאיבמ םא
 םגרות) "םתיבל םייוג בושב" וקטיווק ביל לש וריש לע ,לשמל ,ונל םידומו םיאב םויה

 דוגינבש ,"ימע ינב יחא" לש דחוימה םרבש לע הניק אוהש ,(יקסנולש .א י"ע תירבעל
 תומוקמב וראשנ "תורבקו תורוב קד" — "טיסוראייבה ידידי"לו "םיניארקואה ידידי"ל

 — םידלי-רדושמכ וקטיווק לש לודגה ונורשכ תא חבשל םיברמש דועב לבא !ויח םהב
 ומשש ,תועבורמה וניתויתואב ,ולש "ינניח" םידלי-ריש ריכזהל ןינע םויכ אצמי ימ

 הארמל — דישה-רבחמ ,המוד ,םהומכו — םידלי לש תואתשהו תחנ ולוכשו "ךעלרעזאכ"
 לופכ לקשמ סחיינ וליפא ירהו ."ולש "ךאלרעזאכ"ב "רידאגירב אינאוו" דצמ לופיטה
 םע — וקטיווק לש "ונזאמ"מ ירמגל ךילשנ יכ אוה ןיד אל ,"םתיבל םייוג בושב"ל לפוכמו

 רחאל םגש דוע המ ,ולש "ךעלרעזאכ"ה תא — גרוהל ותאצוה לע ונלש ןורחהו דעצה לכ
 ךכיפל .הז רוציל אקוד ,ולש םישדחה םידליה-ירישב ,ידוהיה וטע ךשמנ בוש האושה
 יריש" :םוח בורב וקטיווק לש םידליה-יריש לע רבדמה ,דבוכמה ןמכיפ בקעי לע יתהמת
 יניארקואה ןחה ןמ םהב היה .םלועה תרישב יתאצמ אל םהל המודבש ,הלא םייסיסע םידלי

 .7"היסורב תידוהיה הרישב רתויב םיירוקמה םירבדה ןמ ויהו תידוהיה תויממעה ןמו
 םתואב תידוהי ןזואל םימרוצה םילילצה תא חיכשהלו חוכשל איה הווצמ םולכ ,ןכ וליפא

 י םייסיסעה םידליה-יריש
* 

 טוקיל י"ע תיטייבוס-תידוהיה תורפסה לש "תימואלה היוור"ה תא חיכוהל אבש ימ
 תפוקתמש תוריצימ רקיעב באושה ןווכמ טוקיל ,היתוריצי ךותמ תואבומ לש םיוסמ גוס

 םנ לע תולעהל יוצר יאדו .הצחמל-הכאלמ אלא השוע וניא ,הירחאל דימ וא חמחלמה
 ותריש ךותמ הרביד הקיתע תידוהי הירוטסיהש ,גרבניניפ אדזעכ ררושמ ןורכזב רומשלו

 םוצעל יאשר וניא תיטייבוס-תידוהיה תורפסה לש הימי ירבד רקוח םלוא .המחלמה ימיב
 קר םהירבדב תוארל וא ,ול םימודו יקסב'צניפ השמ ומכ ררושמ לש חור-תולפשמ ויניע
 םע אקווד ינויצ גזמתמ ורישבש ,הזכ יקסב'צניפ לש ויפודיחו ויפודיג םג .ןפוד-אצוי הרקמ

 ןייד ןיא ,ייכאמש-יח-לא" זרוח אוה תירבעל וגולגילבש !םייחלדקז םעו בהז-תרשרש
 ; תיטייבוס-תידוהיה תורפסה לש ילארגטניא קלח םה ,8 "ייכענ — ןעמאמ

 יד זיא" םשב ,(קדוי-וינ ,"ףוקיא" תאצוה) "רוטלוק עשידיי" ןוחריב םירמאמ תרדיס .5
 תרבוחמ החוקל לזיימ תאמ האבומה) "1 עשידיי-לאנאיצאנ א ןעוועג רוטארעטיל עשידיי-עשיטעיוואס

6—7, 1957). 

 תיצרא-לכה הדיעול םייטייבוסדכיידוהי םידפוס לש ךנמלא"ב אקווד םסרופ הז ריש .6

 .(1934 ,וועיק-וואקראכ ,גאלראפדנימצאנעכולעמרקוא) "םייטייבוסה םירפוסה לש (.ג .י — הנושארה)
 התובלתשהו תיטייבוס-תידוהיה תורפסה לש היגשיה תא ןיגפהל ,רתיה ךנמלאה לש הרורבה ותרטמ

 .הנידמה לש תיללכה תורפסב
 .28.12.56 ,"רבד" ,"הלפאב ופסינש הלא לע" .7

 .ג .י — .תירבעל הלא "םינידע" םיטפשמ םוגרת לע יתא דחי ארוקה אנ רתווי .8

 םיידוהיה םירפוסהש העשב יכ ,"ינומלא" רפסמ "יטייבוס ידוהי לש ויתורגא"מ תחאב .9

 "םעה יאנוש" תא העיקוהש ,המארד יקסב'צניפ רביח ,הדובעדוונחמבו אלכ-יתבב םישובח ויה דבכי

 .םהיתומיזמ תא וליגש ,"תואלפנה םיניעה" ילעב תא סנ לע המירהו ,הלאה
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 תוריציב קר אל ןנובתהל ונכותב התע םיברמ םירופיכ-יפקשמב יכ ,אוה ינייפוא
 ולשה תונשב דוע ולסוחש הלאב םג אלא ,הנורחאל ולסוחש םייטייבוסדניידוהיה םירפוסה

 ןהב םיעצעטצמו קיראכ יזיאו קירע םקאמכ םירפוס לש החנאו העמד לכב םירכזנ .םיש
 תעדה תא םיחיסמ ןווכתמב וליאכ ךא ,הנושאר הגרדממ תוימואל-תוידוהי תודועתבכ
 רבכ ,1930 תנשב ,היסורל הנליוומ ואוב רחאל הנש קדש ,הז קירע סקאמ לש ותוטיהלמ

 םלעתהל םיטונ !'ךובלמאז רעזעיגילער-יטנא" היגולותנאה לש םיכרועה ןיב ומש ססונתה
 תונקספב ורישב ארק אלא "וא.פ.גל ללה-רישב קפתסה אל הז קיראכ יזיאש ,חוכשלו

 תא דבעש ,הז ררושמו םימי ואב םנמא .(יימלעיה ,הרייע) "!דניוושראפ ,עלעטעטש"
 תומיאופה תחא לש המשכ ,ךבעל ןוא בייל טימ") ושפנ לכבו ודואמ לכב יטייבוסה רטשמה
 .םירחאו קאבלוק השמו קירע סקאמ םע דחי ,לסוח אוהו תונוטלשה יניעב וניח דביא ,(ולש
 .ויתונברק לש תימואל-תידוהיה םתריפכ לע רפכמ וניא תונוטלשה וכפשש הז םניחדכד םלוא

 דבאמ וניא תוצעומה-תידבב תידוהיה תוברתה לע התימ ורזגש הלא לש דבכה םנוועו
 וליפא ,םיתמומה םירפוסה לש םיידוהידביימינפה םהיאטח ןיבלנ אל וליפא ,ותונתמיאמ

 .ונתעד החינה אל התרכנש תורפסה יכ אלמ הפב זירכנ

 הנובתהמ םג וב ןיא תיטייבוס-תידוהיה תורפסה םע ימינפה ןובשחה לש הז שוטשיט
 ולא תורעשהש ענמנה ןמ ללכ הז ןיאו — וניתוחכוה ךרוצל ,רעשנ .ץוח יפלכ תינידמה

 שיש ,הנקסמ ידיל םיעיגמ הבקסומב יכ — תויטרקנוק תומגודל קוחד-אלה דיתעב וכפהיי
 תירבב תידוהיה תורפסה תא תויחהל (תלעות-תפידר ךותמ וא קדצדויישע ךותמ) םעט

 םידוהיה לש "היצאדגטניא"ה רבדב םיקומינה לכ תחא-תבב וחנזוי יאדו זא .תוצעומה
 "יפאדגילופ סיסב" רסוח רבדב םיצוריתה ולטובי ןכש-לכ ,םתביבס תוברתב םייטייבוסה

 המק תוצעומה-תידבב תידוהיה תורפסה יכ אופיא חיננ .םיידוהי תורפס ירבד תספדהל
 ויהש ןכותבו חסונב םירופיסלו םירישל הכזנ בושו ,המחלמל םדקש הבצמל תרזוחו היחתל

 איבת וזכ היחת םאה .םינש תורשע יתשב םייטייבוסדכיידוהיה םידפוסה לע םילבוקמ
 1 ןקופיס לע וניתולאשמ תא

 תדקפנ 1956 תישארמ .יטיתופיה םוחתמ הלוכ הניא וז הלאש יכ ,ןייצל ןידה ןמ
 תונותעב תיטייבוס-תידוהי תורפס ,םינש עבשכ ךשמב הרומג הקתשה רחאל ,תורידנ םיתעל

 המכ לש םטע ירפמ תונטק תוריצי רפסמ ,םוגרתב ,ומסרופ .תוצעומה-תידבבש תיתורפס
 ןיסאלאט המאיז רפוסה לש ותודע יפל .םירצק אובמ-ירבד יווילב םימעפ ,םיתמומ םירפוס

10 

 השש הז ללכב ,שידיי-ירפוס לש םירפס 18 ,תיסורל םוגרתב ,תונורחאה םינשב רואל ואצי
 .הלא םירפס לע תרוקיב-תומישר ומסרופ תודחא תויונמדזהב .הדיש-ירפס

 לש םטע ירפמ םידדוב םירופיסו םיריש םג םימסרפתמ ,םייתנשכ הז ,ןמזב וב
 ץוחמ קר ןרוקמ ןושלב רוא תואור תונשיכ תושדח תוריצי .םייחב וראשנש םירפוס

 מאב — םיתמומה תונמלא וא םייחה םירפוסה י"ע — תוחלשנ ןה בורל .תוצעומה-תירבל

 וללה יכ ,חינהל ןיאו .תונוטלשה רתיהב השעמל רמולכ ,יטייבוסה םירפוסה דוגיא תועצ

 .תויביטקא הרוזנצ-תויוכז םמצעל םילטונ םניאו רווד לש ילארטיינ דיקפתב םיקפתסמ

 םירבדהמ ןיבו תוצעומה-תירב ימוחתב םוגרתל םינושאר ורחבנש םירבדהמ ןיב
 תנווכ לע ,תמייוסמ הדימב ,דומעל ונדיב שי הל הצוחמ םרוקמב םוסריפל ורשכוהש

 תוריציה ןתוא אקווד יכ ,רבתסמ .םצראב תידוהיה תורפסה לש הדיתעל סחיב תנוטלשה
 םירפוסה לש תימואל-תידוהיה הרכהה תוררועתהל המגודכ ,םנ לע ןתולעהל םיגהונ ונאש

 תוצראמ םיידוהי םיאנותעו םירפוס םע םייטייבוסדביידוהי םירפוס תשיגפב ורמאנ םירבדה .10
 םאה :היה וחתפתנש םירבדה-יפוליה לש ריצה .הבקסומב ימואלניבה רעונה-לביטספ ימיב ,תונוש

 ן ןרוקמ תפשב םג תוצעומה-תירבב רוא וארי שידיי תוריציש ,םייוכיס שי
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 .םוגרתב הכ דע ועיפוהש םירחבמב לגר-תסירד ןהל הנתינ אלו טעמכ ,םייטייבוס-מיידוהיה

 "תידוהיה הדוקנה"מ הרומג טעמכ תומלעתה תרכינ תרוקיבה תומישרבו אובמה-ירבדב םג

 רידטאפהו תוינונגס-תויתורפסה היתולעמ תושגדומש העשב הב ,םירפוסה םתוא תריציב

 תירבל ץוחמ ןרוקמב ומסרופש תוטעומה תוריציב ןידה אוה .הלש תיטייבוסה תויט

 טעמכ תידוהי הניחבמ ךא .תויתורפסה ןהיתולוגס תא ןוחבל ןאכ וננינעמ אל .תוצעומה

 י"ע ובתכנש ,םיתמומ םירפוס לע הכרעה-ידמאמ אורקל יל ןמדזנ .ןהב זחאיהל המב ןיאו

 טילבהל אל המגמה תטלוב םהב ףא ." תוצעומה-תירבב םייחב וראשנש םירקבמ-טירפוס

 "תידוהי הדוקנ" יתאצמ םאו .הכרעהל אשונ שמשמה רפוסה תריציב ימואל-ידוהי ןכות

 ,תדלומל ללה-ריש ורקיעמ הז ירה ,ןאיבורג לטומ יחה יאקסנימה ררושמה לש רישב

 הדיעוה" חורב יכ-םא) ךושל-עמאמ"ב וריש תוברל — לכה תא ררושמל הריזחהש

 הדומ ררושמה ךא ,"ונלש םיקומעה םימשה" תא וביעהש ,םיננע לע םש זמרנ "םירשעה

 ארקנש ,םילגרו ןורהא לש וריש אוה "ידוהי" ריש םאהו .("םיננעתמ םה ןיא בוש"ש לע
— 

 רטניאה דגנ (יניס תכרעמ ימיב) הבקסומ ירפוס לש האחמ-תפיסאב — תיסורל םוגרתב

 ? ("דעל םעזי ימע םיחצרמה דגנ") תילאדשי-תיתפדצ-תילגנאה היצנב

 דבמצד-רבוטקוא :ןועברה לש לופכ ןוילג) 16—15 'סמ "טפידשטייצ רעזיראפ"ב
 ,12שיקראמ ץרפ תאמ "םינורחא םידיש" הרשע ומסרופ (1957 סראמ-ראוני — 1956

 רוא םיאור םהו (ררושמה לש םירישה ןורחא) 1949 דאונאי דע 1947-מ םתביתכ יכיראתש
 יינעמ םייתוגה םירוהרהו שפנ-יכלהו םירדהנ ףונ-ירואית םהב שי ,ןכא .הנושארל םופדה

 ררושמה תנמלא .13 "טייקשידיי" לש ץמש ףא ,תידוהי תוידוחיי לש ןמיס ףא לבא ,םינ
 ונכתש ,"החמש יד" םשב — רישמ קרפ וא — ריש הלעב יזנגמ האיצוה ,יטב ,וקטיווק בייל

 :םישולשה תונשב םייטייבום-םיידוהיה םירפוסה לש תובורמ תוריצימ ונל םיעודי ונונגסו
 הזיא לצא הנותח-תחמש התיבשמה ,תינכפהמ-תינזיטראפ הדיחי הארמל תחנמ תוגגומתה

 .הנותחה סקטב םירושקה םירדסו םיגהנמ םתוא לכל געל לש שדוג ז ידוהי (1)הזוחא-לעב
 ררושמה רמוא םהמ דחאבש ,הלעב לש םיריש רפסמ החלש ,הניד ,קיראכ יזיא לש ותנמלא

 לוכי יניא ...םיל המודב ,ייח ןאכ םילק" :(תונוטלשה ידימ ותומ תא ןכ-ירחא אצמש)

 ,(תיב) "םייה" הדדיסהמ םירישב /ץיבוכורוב .א ררושמה וליאו "...רמזמו — קפאתהל
 ,רשוא הזיא ליבשב .ךכרא — האובמ דע שמשה אצוממ :תיקנעה יצרא — יתיב" :ארוק
 ..."? םוקמה ךב רצ הוודח וזיא ליבשב

 ,"יטייבוס-ידוהי ררושמ") ןייטשואלב .ה תאמ רישב "םעה לוק" םג ונכיז רבכ אל הז
 םיעברא" םשב ,ןומדק היח י"ע שידיימ םגרותש ,(ומשל תחתמ ןותעה שרופמב םיעטמ
 ללה יריש" יכ ,הרהצהב חתופ רדושמה .הכפהמה תונש םיעבראל שדקומה דיש — "הנש
 ופמו הקזוחמ ,ילש יצרא"ל ללה-רישב ולוק ןתונ תאז-לכב אוה לבא ,"הנפואב דוע םניא

 .יאשראווה "עמיטש-סקלאפ"ב ומסרופ .11

 "תוירא"ה לש םהיתוריצי לע רבד טעמכ ןאכ רמאנ אל יכ ,ובל לא םש יאדו ארוקה .12
 ןויע תונועט ןה .רפס קיציאו ןוסלגרב דיוד ,שיקראמ ץרפ :תוצעומה-תירבב תידוהיה תורפסב
 — היצאקיפירולג םע טעמכ תלבוגה המגמ הררתשה הלא םיתמומ םירפוסל סחיב ןכש ,בחרנו דחוימ

 .םהיתוריציב םיימואלה םיטנמומה תא ,היצרופורפ-שוח דוביא ךות ,טילבהל םיטונ ךכ ידכ דע

 שיקראמ לש ןאמורה ךותמ ,("רעקקידוצ סקעטעמ") "קטמ לש ותביש" קרפה תאז תמועל .13

 .ידוהי ולוכ ונינע — "טפירשטייצ רעזיראפ"ב םסרופש ,("תורוד ןופ טארט") "תורודה דעצימ"

 ירקיעה ועקרו 1948—1947 םינשב בתכנ ןאמורה
 קרפ .האושה ימיבו הנברוח ינפל ןילופ תודהי —

 ידוהיה ךנחמה ראותמ וב ,(1956 ,רבמצד)יאשראווה "ןטפירש עשידיי"ב םסרופ ןאמור ותואמ רחא

 .םיצאנה ידיב ,השראווב ולש םימותיה-תיב ידלי םע דחי ,ותומ תשרפו קא'צרוק שונאי עדונה ינלופ

 דרפנ רמאמב םהב רבודי .םיפלאמ ומסרופש םיקרפה םג ךא ,דוא האר םרט ותומילשב ןאמורה

 .רפפו ןוסלגרב ,שיקראמ תוריציב קוסעיש
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 ,הבבלנה יצרא"ל ;"תדעור הצימאה ךנימי תא רצו ביוא האר אל דוע םלועמ"ש ,"תדל

 ימוי ןורחא דע" (רישה תא תומייסמה תורושב רמאנכ) ררושמל ול בוט יכ ."הננודה יצרא

 "."!ללה רומזמ ,העורת רפוש ךירעשל תויהל

 התומדו — תלסוחמה תידוהיה תורפסה לש התיחת תישארל וניכז יכ אופיא חיננ

 ,הז ירפ לש וביט לע ךרבנ םאה .ליעל ואבוהש תומגודהמ ונילא תפקשנ אובל-דיתעל

 תיחת לש הרקיע לכ םאה ?ותיחמ חטש תבחרהל ,ויובירל ללפתנ קדו ,ותחימצ שדחמה

 םהיתוריצי םוסריפ רתוי םאה :תחא הלאשב םצמטצמ תוצעומה תירבב תידוהיה תורפסה

 רוקמה ןושלב םיידוהי םירפוס לש
 תוצעומה-תירב ימוחתב םג — םוגרתב קר אלו —

 .(14?הבקסומב לביטספה ימיב םירפוסה םתוא םע השיגפב הראוה היעבהש יפכ)

 תיתילכת תוריהב ןעמל םג םא-יכ ,תירוטסיהה תמאה ןעמל קר אל :דמוא הווה

 התריקע רחאל םג — תיטייבוסדוידוהיה תורפסה תא ךירעהל איה הווצמ ,הווהב
— 

 ,וזכ "היחת" :אלמ הפבו םוסיה אלב דיגהל העשה העיגה יכ .הידדצ לכלו תמא-ינזאמב

 ידכ הב ןיאו לוועה ןוקית הב ןיא ,ידוהי ןכותמ תונקורמה תוידוהי ןושל-תוצלחמ הרקיעש

 המגמה תויהל ףיסות תאזכ םאו .תוצעומה-תידבב תידוהיה תוברתה תתירכ לע ונרעצ ךכשל

 ךרד לע הילע רמול םיצלאנ היהנ םימיה ןמ םויבש ששח םייק ,המוקיש תא תנייצמה

 ...התתמהל םעט היה אלש ומכ "התיחת"ל םעט ןיא :קילאיב לש הזארפאראפ

 .10 הרעה האר .14
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 (ןוגד) וקשיפ ךורב

 ותומל םישולש

 תורפס תארקנ ,תיתונמא תושר תרותב ,תורפס
 ןולימה ךותמ חוקלה ,הז ראות-סש םלוא .הפי

 ןכש לכ ,םייחב אל ,םכסומה ביטמ וניא ,לבוקמה
 מה ףא ,הנושה .ינוש ושוריפ יפוי .תונמאב

 ררושמב בהואמ ,םיארוקה להק .הפיה אוה ,הנוש
 רייצל גהני םייחב ותא שגפנ אלש דע ,ינומלא-ינולפ

 ,םילבוקמה הפיה יגשומ יפל הז לש ונקויד ומצעל
 ול שי" .ןיעל המיענ ,תינוציח הינומרה יללכ יפל

 ,רמול תוירבה םיגהונ ,"ןמא לש ,ררושמ לש םינפ
 ךא ,ומצעל אוהשכ בוטו הפי ,םדא לע ,תחא אל

 אוהה ארוקה — קוחרכ הפיה לש ומלועמ קוחר

 תמא-ןמאל תמא-ןמיס ,םלואו .ןמאה ןמ ,רפוסה ןמ
 .םתיארמל האתשמ ךנה .תויאלפ :תמא-תונמאלו

 תשגפנו תיכז .דרטומ ףאו ,שערומ ,עתפומ ךנה
 רועיש אל הזל ןיאו ,םינפ לא םינפ תישארב-חוכ םע
 1 הדיח ,איה ההימת .הדימ-הנק אלו

 .תאזה האילפה ןמ ,דתיה וקשיפ םע השיגפ לכב
 ךל ןמדזנש ,שוחב תשח ותא הנושארה השיגפה םע

 והומכ ,עבטה ,םנמאו .עבטה ןיעב ,ןיעב ןיע ,ץיצהל
 אלל ,ול םירחא םינפו םימכסומ ול םינפ ,יפויכ

 ,ירזכא אוה עבטה ,הנושמ אוה עבטה .האווסה
 רוציה .גשומ יתלבו שפתנ יתלב ,ונתניבמ אלפומ

 אוה אוהו ,םרצויה דוס םבוחב םיאשונ הריציהו
 .םשפנ

 פ

 .יחה םלועמ םירופיס םירפסמב תודימ עברא
 ותוא רקחו יחב ןנובתהש ימ .ןויסנה תדימ —תחאה

 .וילע דיעמה םג אוה (תיאווש 'פ) םינפו םינפ ותעדל
 םג תונמאנב-ראתמהו תואיצמה תא ףפוח רואיתה

 הדימה .תועטל אלו שפנה לע ףוגה ןמ שיקהל לוכי
 לכל תומש ארק ןושארה םדא .המודק איה תאזה

 רשא לכו" ,הדשה תיח לכלו םימשה ףועלו המהבה
 ."ומש אוה היח שפנ םדאה ול ארקי

 איה — תימינפ תמא הלוכ — תרחא הדימ
 לו תופועה ףוצפיצל ןיבי ררושמה .הדגאה תדימ
 ,םדא ןושלב םירבדמ םייחה-ילעב .םישחנה שחל

 ףועה לעו המהבה לע רבדיו» .םחיש ירתסל ןיבמה
 .םמשב םג רביד רבד ,"םיגדה לעו שמרה לעו

 .ןאכמ היחהו ןאכמ םדאה םישגפנ לשמה תריזב
 .ךה ונייה םה יחה-תמכחו םייחה-תמכח

 וליאכ הרעשב רשא יחה-פלועמ-תורפס הנשי
 ואל — םדאה ."ותמהב שפנ קידצ עדוי» :בותכ
 רוציל הפל היה — היח לכל תומש ארקש ימ אקווד
 םייח-ילעב-רעצ ולעה רשא םה וימחר .םליאה
 ועה רופיסה בטיממ םיקרפ המכ .ונושלכ וטושפ

 .תאזה תושרל םיכייש ימל
 רמייתהל ילב ? וקשיפ ירופיס לש םתדימ המ
 וננה ,תורפס לש המלועב קיודמה םמוקמ עובקלו

 אל ףא ,הדגא אלו ,רקחמ אל איה התדימ נ ןייצל
 הגרד-יתוחפ לע ,לוכיבכ ,הנוילעה הירבה ימחר

 בושו ,קוספה ונל חתפי ויבגל ףאו ,המוד .םהינימל
 שפנל םדאה יהיו» .תישארב תשרפ יקוספמ —

 יחה ונילא רבדמ וקשיפ ירופיס ךותמ ."היח
 .יח אוה רשאב ,והנימל

 ג
 ארב ילוא ורצונ ויפלכ וקשיפ לש וירבח יסחי

 רשא "היחה שפנ» תדימ .תישיאה השיגפב הנוש
 םדאה-ינב ןיבמ .תודיח ונל הדחו האילפהש איה וב
 וא ותבריק שקבתש ךתוא ךושמי דחא לכ אל

 רשא ,םייח-ילעב ןכ ןיאש המ !וביטל לאשתש
 .הריציה תדיח ונילא תפקשנ ,המוד ,םהמ דחא לכמ
 והוארש הלא לע שיאה וקשיפ לש ומשר היה ןכ

 ידמ תשדחתמ ,השיגפ :םיערו םירבח לע םג המו
 .תודוסיה ןמ ,יראטנמלא והשמ םע ,םעפ

 כההמ םג ןוזינ ותריצי-לא-טיברוקמה לש סחי
 םירפוסה דחא ונברקב יח היה הנה יכ ,הרורבה הר

 םלוה "ירוקמ» ראותה רשא הזה רודב םיטעמה
 ןיבל וניב ףתושמה רשא ודועיב-דיחי רפוס .םתוא
 יחבב םדלח ימיב תויהל םלרוג אוה םירחא םידיחי

 .םיחכשנו םינומלא תנ
 וקשיפ ירופיס לש םתעש יכ ,קפס ונל ןיא

 .אובת אוב דוע

 ןוירנךב לאונמע
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 ותעיסשב *תורפס זכרמ

 א
 נייצש יפכ — שידיי תורפסל תואיגה ימיב

 פסל "םיזכרמ"ה וברתנ — םדוקה יבתכמב ית
 ומקוה הדשה ירעמ המכב .המצע הקירמאב תור

 םירשק םויקב וקפתסה אלש ,תורפסל םיגוח
 תומב ודימעה םג אלא ,קרוי-וינ םע םיקודה

 "ןפוד יאצוי" לש םקוחיר .םהלשמ תויתורפס
 הדימב םתוא ררחיש תיקרוי-וינה תחלקהמ ולא
 םיגיהנמ לש םנוצרו םמעטב תולתה ןמ הבר

 חיכוהל תורשפאה תא םהידיב חינהו םינוש
 ירעב .דוכילו חור ץמוא ,תונכ לש הנוכנ הדימ
 םייחה תא רתוי בורקמ תוארל םג ןתינ הדשה

 םגו הקירמאב ידוהיה לש ותוימוימויב םיווהתמה
 םירפוסל ביבסמ רתוי הבבלנ הריווא רוציל

 .םיימוקמ
 .ונימיב םייק וניאו טעמכ ,היהש המ םלוא

 תונויסנ) ןניאו ופלח שידייב תוימוקמה תומבה
 תמועל .(ןובשחב םיאב םניא םשו הפ םישולק

 גאב םינותע תואמלו תורשעל ולעו וצצ תאז
 לע רבד יצחו רבד אצומ ךניא םהב לבא ,תילג

 רוגה-תברו — הנורחאה הדוצמה •שידיי-תורפס
 קרוי-וינב קרו ךא הראשנ שידיי תפשל — םינ

 ונקורתה רבכ רבעשל םיזכרמה םתוא .יתבר
 בוח ידי םיאצוי םיארוקה ידירשו — םהירפוסמ

 םירע המכבש ףא ,תיקרוידינה תונותעב םת
 ןיבו .םהיתובברל לארשי ינב וניחא םיתיחנ
 רבעשלמ "תויזכרמ"ה חורו — וראשנש םיטעמה

 סול תא בושחל שי — םללחב ףחרמ ונדוע
 .םיימעפ הנורחאל יתרקיב הבש ,הקוחרה סל'גנא

 וז ריעב ורציו ויח דחא רושע ינפל דוע
 ץרפכ םש ילעב םהמ ,שידייב םירפוס תורשע

 ,רלימ .ש ,אריפש דמל ,ן י י ב ש ר י ה
 רתונ הלאמ .סיוש םייחו טאלבנזיור •ה
 םמלועל וכלהש הלאמ דחא לכ .רלימ •ש קר

 (רובידה תא דחייא דוע םירחא לעו םהילעש)
 ילעב םידוהי וביבס זכיר 'ולשמ גוח ול רצי

 ,ליתפה קתונ — ורטפנשכו .םיעוגעג יזוחא ,םעט
 — ונקדזה םה םג םייתניבש — םידוהי םתואו

 — ןורחא רודמ םירפוסה דירשו .םימתוימכ וראשנ

 ףא ,ןיעה דחו חקיפה ,רעה רלימ ןקיאזורפה
 .יניצר הלוח אוה

 והי ןוילימ יצחל בורק לע ,םל'גנא םולבו
 .לומתא םוי לש םיקזח םידה םילגלגתמ דוע ,היד
 רפוסל םיגאודה םידוהי תואמ םש םייוצמ דוע

 רבו דובכב וירפס תא םיאיצומ ,םהלשמ שידיי
 םג ילואו — תואמ ליהקהל םש ןתינ דוע »טס

 םישכור דוע .תורפס לע האצרהל — םיפלא
 והשמ םיעדוי קר םא ,עיפוהש שדח רפס םש
 דחא אל שקבי יאשחב םלוא — ורבחמ לע

 ,שידייב ותיירפסב תושעל המ :הבוט הצע
 חולשל םאה ז םינש תורשע ךשמב החפיטש

 ןיב ז ילארשי ץוביק הזיאל וא ,קרוירינל התוא
 .ויצלח יאצוי הב וניינעתי אל ךכו ךכ

 תעדל רשפא יא הקירמאב" :םירמוא שיו
 וניא ימ יכו •"תורוחש אבנל רוסאו 'רבד םוש
 םינשב תורשע ינפלמ ןהכ •בא תואובנ תא רכוז
 הקירמא התואב לליפ ימו ן שידיי תעיקש לע

 ינפל דוע המקש ,"םירדח"ו תובישי תשרל
 םהינפ םירבד הברה ן הינשה םלועה תמחלמ

 קר — ידמ רתוי רוקחל ץא ןכלו ,הבוטל ונוש
 המו םישועה םה ימ םלוא ...!תושעל ,תושעל

 בישהל ןיא ךכ לע ? ושעיש םישעמה םה
 .תולקב

 ב

 סל'גנא סול תא לצנמ ינא) ןכ יפ לע ףאו
 ץב ונא םיאצומ (התמגוד םירע תורשעל למסכ
 גא ינימ »תוחכשנ-יתלב תויומד םידוהי םתוא

 ןובשח לש תועשב .אלפ רוד לש תויח תואטרד
 םהש ,העידיה םעפ אל םתוא תמסרכמ שפנה
 לכש ,םניבל ךניב ,םה םישיגרמ .ןורחא רוד

 היגלאטסונ לש המינ קר םה םיעוגעגה םתוא
 .םישאייתמ םניא תאז לכבו — יח יווה לש אלו

 ,שדחמ והשמ דסייל םעפב םעפ ידמ םה םיסנמ
 ,ינומלא וא ינולפ רפוס קרוי-וינ יקחרממ איבהל

 ןגראל חוכ םירזוא םה בוש »הניב םדמליש
 דח ץבוק הזיא רואל איצוהל ,גוח דועו גוח

 דבלבו ,םעוגרמניא תא בבודלו רוזחל ,ימעפ
 .קירה ללחב ררופתהל אלש

 םידוהי ינפל םואנל םעפ דמוע התאשכו
 ,ךב ץווכתמ ךבל ,םהיתואמל ופסאתהש ,הלא
 תיראש םהל ויהיו ןתי ימ :ללפתמו הכוב

 — םנוגיו םתווקת 'םתנומא תוכזב ...ךשמהו

 ונחתו תוליפתבש ,בלה קמועב ךנה עדוי יכ ףא
 .ועשווי אל דבלב םינ

 דחא ריכזהל ילע — הז ןורחא רודל למסכו
 (החותפ 'פ) לספ ידוהי :תואלפה רוד ותואמ
 בזע זאמ הנש םיעבשכ ורבע .טאס לרב םשב
 ,"םלועב" דדנ ותודלי ימימ .תינלופה ותרייע תא
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 תוצראב עקתשה הלעמו םינש לבוי ינפלו
 ול רשפא יא !תפומל ןורכז הזיא םלוא •תירבה
 םינומשה ףס לעו ,הרייעה יסופיט תא חוכשל
 תומד תא ותריציב היחמו ותניפב בשוי ונדוע

 ינעד תובהלתהו תומימת ךותמ תידוהיה הרייעה
 רוד לש תימעפדח תונמא יהוז :יל המדנ •הנ

 ילוא רשפא ץעב וילספו וינותיח ךותמ .ןורחא
 הפוריא תודהי לש הירוטסיהה לב לע דומעל

 ילואו) תידייה תורפסה ירואית לב .תיחרזמה
 דעו ,ןונגע דע הלכשהה רודמ ,תירבעה םג

 קוש :ויתועבצא םסקב היחתל ומק וליאב (ללכב
 ותוא ,העונצה הלכה התוא ,ןכדשה ,הרייעה

 ,הבישיה רוחב ,אתמד ברה ,שיובמה ןתחה
 םלוע ךיניעל םק — דבוכמה תיבה לעבו ןולגעה

 תורמלו וילע ףפוח יטויפ דוהש ,תיומד לש אלמ
 .ךב לב ילאיר אוה לכה

 דמוע ,שפנה-וידעו שישיה ןמאה ,אוה םג
 זולש "הרייעה" תא דיקפהל ימ ידיב :לאושו

 לארשיב תינואיזומו הטקש הניפ לע אוה םלוח
 :ונורג ךותמ תוננחתמ ויתויומד לכ וליאכו —

 םייתניב םלוא ...הזמ וניתומצע תא םתילעהו
 דע ,הכאלמה תא רומגל ילע דוע :רכזנ אוה

 ואפקי ,תועבצאש
 קר ינא .הקיר תוילאטנמיטנס וז ןיא ,אל
 תילאירו היח תומד םכינפל תולעהל לדתשמ
 ,םיכרד תשרפ לע ההותו דמועה רודה ותואמ
 תא חיצנהל :ולעופמ קסופ וניא תאז לכבו
 •ודבע תורודמ םיידוהיה םייחה םולח

 םנתנ םבלש ,ולאב שי ז תטלחומ העיקש
 ,לארשימ םיחרוא .ירזכאו רק ןיד קספ איצוהל

 רבכ ,בצמה תא ןיע ףרהב סופתל םהל לקש
 יאקירמאה רודה ...לסחו ,הצע ןיא :םיעדוי

 — םויה דע איצוה אל םא — וכותמ איצוי אל

 םג ילואו ,שידייב המר לעב דחא רפוס ףא
 יצמ,ד תא ךא .רבדל תוביס הברה .תירבעב אל

 איבה םדוקה דודה •םיצודיתב ךכרל ןיא תוא
 ימיטניא רשקו תונורכז ,תושגר לש ןעטמ ותא

 ...אבה רודה וליאו ,ומעו ומא ןושלל
 :ךמצע תא לאושו התא דמוע םעפ אל

 לאלו תואמל וכנוחש ,תירבע יארוק םה הפיא
 םה הפיאו ?תובישיהו םיירבעה רפסה יתבב םיפ

 שידייב "ןלוש"ה ילתכ ןיבמ ואציש שידיי יארוק
 בוע !םניא ?תונורחאה םינשה תורשע ךשמב

 אל ומק אל םיברה םהיכינח ןיבמ :איה הד
 רתי .ולא תונושלב םירצוי-מידפוס אלו םיארוק

 אצי אל ןהינימל תובישיה תורשע לכמ ,ןכ לע
 .שידייב אלו תירבעב אל ,דחא קודא רפוס ףא

 ףוס ? ןכבו .םירגהמה רודמ קנויו יה לכה
 ...ולאכ םיאנתב ימיספ תויהל לק ?קוספ

 ירוחאמ תאז לכב שחרתמ והשמ — םלוא
 קר אל ."יעבט אל" והשמ .םיירוטסיהה םיעלקה

 לש םימצמוצמ םיגוח םע יתשגפנ סליגנא סולב
 הפכ .שידייב ןיינעתהל םיליחתמה ,הקירמא ידילי
 ץמזהל םיליחתמ םיימרופיר "םילפמט" המכו
 תוירפס .תודהיו תורפס ירבדל שידייב הצרמ

 םא .שידיי-ירפס ןימזהל תוליחתמ תוירכנ-וליאכ
 ןוימדה תא תיצהל ידכ ולא לכב ןיא ,םנ

 קסטורגה ןמ והשמ םהב שי ילוא •הווקתהו
 טטר ךותמ םיבר םיטיבמ ולא םיגוחב) יגארטה
 בורמ תויתואב רושקה רבד לכ לע יזויגילר

 אל הצרמ וא תינוליח תורפס וז היהתו — תוע
 היהיש דבלבו — קזוקה ןמ אובי" םלוא .(יתד

 ."םייחל
 ולא תוצוצינב םיאורה ולא :הזמ ונל אצויה

 לע ףאו •םיעוט אלא םניא סנאסנר לש םינמיס
 "הקירמא" אל .ולא תועפוה לטבל ןיא ,ןכ יפ

 ןאכ ולעפ .העיקש התוא לכב המשאה איה
 לעו ...םניאו ופלח םייתניבש ,םימרוג הברה

 .*ד ?ז ידמדמד — דד
 רלגירטש יכדרמ

 תובוגתו תורעה

 רושעה גח 0ע

 דרשמ דיל תדחוימ הדעו התנמתנ התעשב
 תומד בצעל ירקיעה הדיקפתש ,הלשממה שאר
 ךא .הנידמה לש רושעה תוגיגחל תואנ יוטיב תתלו

 ורטפתה הילהנמש ,תאז הדעוו לש הלזמ לזמתנ אל
 אלו םייתלצעב הזז ןונכיתה תלועפ .ופלחתנו

 ,םידרשמהו תודסומה ןיב שורדה םואיתה אצמנ
 .תורתוימ תואצוהו תוליפכמ ענמיהל ידכ

 ולחה רבכ ,תובורמה תולקתה ףא לע םלוא

 ישמב תורושקה תוינכתה עוציבל םיווק םינמתסמ
 בואה ברקב החמשה-ידעומ ןוגריאבו םיריית תכ

 עת !םיימואלניבו םייצרא םיסוניכ ועבקנ .היסול
 לקחהו הישעתה ,רחסמה ,הדשב םיגשיהה תוכור

 .ריוואבו םיב ,השביב ותמצע ןיגפי ל"הצ ז תוא
 ולעפוי הנוכתה תמלשהו םשורה תרדאה םשלו

 )ילאקיזומ לביטספ ךרעיי 'םינדקרו םינגנמ תוקהל
 ,רפסה יתב ,תוזחמ ןיכהל םינמזומ םינורטאיתה

 ךרעמב םקלח ונתי םה ףא ,םהידימלתו םירומה
 .םנימיל דמוע תוברתהו ךוניחה דרשמו תוגיגחה
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 וצרמוי םוסריפה ירמאמל ףסונ ,םיאנותעה םג
 יפיעס ןומימל .הפ-לעב להקל הרבסה תומב ךורעל

 יפכ ,רצואה ביצקה הזה בושחהו לודגה עצבימה
 תועקשהל ץוח ,י"ל ןוילימ יצחו סינט ,ונעמשש

 .םינוש םיירוביצ םיפוג דצמ תורחא
 םתוא אקווד יכ ,רבדה הנושמו רזומ המ ךא
 פוה ומכ ,המואה לש םינוילעה חורה-יכרע יחפטמ

 תבהאל ררועש ,ירבעה רפוסה .תכסמה ןמ ועק
 תכשחב םיעוקש תורוד ושפנ ןוזחב סנריפו ןויצ
 שיהל יושע — ,םולה דע ונעגה ותוכזבשו הלוג
 רבכ רשאכ) תוגיגחה ימי חתפב גרוח-ןבכ רא

 .(הנידמה דוסיי לע הזרכהה סקטב ,ונתשבל ,הרק
 תדעו"ל םירפוסה תדוגא השיגהש תועצהה

 ינב הכ דע וחדינו בל תמושתל וכז אל "רושעה
 יגמ םירבדהשכ) ביצקת רסוח לש יתרגיש,ד קומ
 םימתתסמ דימ ,רפס יליווגל ,טויפ יניינקל םיע

 ךב-רחא <הלכלכה ישנא לש םיעצמאהו תורוקמה
 דוגאו םירפוסה לע םיגרטקמו םינעוט ואובי דוע
 .עמשנ וניא םלוקו רכינ וניא םמושירש ,םת

 תוארלו םהיניע חוקפל הנידמה רבד ישוע לע
 תירבעה תורפסה ,דתיה תונמאה יגוס לכמ יכ ,החוכנ
 תוכזב) אופיא הל האיו המוקתה-םאו הלואגה תרשבמ

 גחה יאמקל םינושארה ןיב תויהל (!דסחב אלו
 .הראפתל ויאשונו

 סדיורב םהרבא

 !ךילע םייומיד
 ולקיצנאה לש א"י ךרכ עיפוה ןמזמ אל

 ךרעב הנהו ."הדסמ, יצו,דב תירבעה הידפ
 בותכ ,הז ךרכב ללכנש ,"יבצ ירוא גרבנירג"
 :רומאל

 האלמה ,תיטויפה ותביתכ תרוצ תניחבמ"
 לכב תסאומ,דו דחא דצמ יוטיב-רשועו רויצ
 גירג המוד ,ינש דצמ םילבוקמה הרישה יללכ
 תצלמנ הזורפב ומצעל רציש ,קוק ברל גדב

 ."ולשמ יוטיב-יכרדו ןונגס
 יד לש וז ךרדב ךישמנ םא !אלפנ יומיד

 ערג יבצ ירואש ,לשמל ,רמול םג לכונ םייומ
 ,רנקופ םאיליוול ,ןונגעל ,תלהוקל המוד גרב

 ,ל"ז ךאבילדאק לאירזעל וא םיו'ג סמיי'גל
 ןונגס הזורפב ומצעל רצי" םהמ שיא-שיאש
 לכונ רובידב גילפנ םאו ."ולשמ יוטיב-יכרדו

 ירוא ןיב ןוימד עובקלו תכל קיחרהל וליפא
 רימה וכרדש ,'ץיבוקאטסוש ןיבל גרבנירג יבצ
 ומב "ולשמ יוטיב-יכרדו ןונגס" תריציב תדח
 •תומסרופמה ןמ איה הקיז

 "הדסמ" תאצוהב תירבעה הידפולקיצנאה
 לש םיבושחה םייתורפסה םילעפמה דחא איה

 יכרועו הנשמ-יכרועו םיישאר םיכרוע הל .ונרוד
 םילקוש הלא לכו (םייעדמ םיריכזמו םירודמ

 דיכ שיא-שיאו תפומל שאר-דבוכב ,םיקדובו
 ,םיכרעה לש םחוסינ תא ,וילע הבוטה ותויחמומ
 אופיא הלודג .הידפולקיצנאב ללכיהל םידמועה
 הלולעה ,וז הלשכמ לע ודמע אלש לע ההימתה
 לש הנוכנה םתסיפתל ךרדב ףגנ-ןבא שמשל
 ,"גרבנירג יבצ ירוא" ךרעה :םיכרע השולש
 .ללכב "תורפס" ךרעהו "קוק ברה" ךרעה

 קיז

 תרוקיבל תוינע תדועת
 העדב םאה :ימצע תא לאוש ינא םימעפ

 ו ,רישעמ תא ונלש תרוקיבה השוע לכש,דבו
 ,אוה זרפנ ןויזח .בויחב ךכ לע בישהל השקתמו

 םיזירכמ 'הזמ הטמל םגו ,ינוניב רפס עיפוהב יכ
 צלצמ דימת אל ךא !תוגגה לכמ םירקבמה וילע
 !אוה רבד אלה .בוטה רפסל םהינומעפ םיל

 ושאר םיכרכ ינש ועיפוה הלעמו הנש ינפל
 ישנא לש ןדע ןג" :ןמנייטש רזעילא יבתכמ םינ

 אל םולכ ."הריחבה ץראב הריחבה"ו "ונמולש
 ךרבל תרוקיבה לש המיענה התבוחמ וז ,דתיה

 יפ לע ףאו ז וידגמ ירפב ןינרמה ,הז ףיסא לע
 דחא ןותע איצוהל) התכרעה האלכ איה ,ןכ

 רדונה תרוקיב .(םיעובקה וירפוסמ אוה ןמנייטשש
 ז המצעל תוינע תדועת תנתונ הניא םולכ ,ךכ תג

 לש ישילשה ךרכה תעפוה לע םיעידומ התע
 תא ןקתל ונירקבמ וליכשי,ד .ןמנייטש יבתכ

 ? תוועמה
 ןימינב .מ

 םידליל רמז

 םידלי יכ ,ןיידע םירובסה םיכנחמ ,הארנכ ,שי
 .אבבגו שק םטיעלהל רתומ ןכ לעו ,העד ינב שיא
 שיגהל יונ ריאמ ןיחלמה האר המ ,ןכ אל םאש

 ות» רודמב — (ירשת ט"כ) "ךוניחה דה» יארוקל
 ,לטיבא .ל לש "ריש"ה תא — וכרוע אוהש ,"רמזו

 :ועמשו ותיכסה !י הניגנמ ול רבחלו חורטל םגו
 / .ריינ שובלב ותוא ףוטע / ,רקי רצוא אוה רפסה»
 זא רפסה / ,לפקת לא םיפדה תא / ! עמשנו השענ

 ךכו ,האלה ךכו "!עמשנו השענ / !לקלקתי ןה
 .האלה

 יוארה ןמו ,ומוקמב אוה "רמזו ות» רודמה

 "רמז» םלוא .ותמר לע הרימש ךות ,ונווגלו וחפטל

 .ערוג קר אוה .ףיסומ וניא ל"נכ

 .מ .י .ב
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 תוצבשמ

 (תירבעה תיתעה תורפסה ילושב)

 הנש ,'ז 'סמ) ,ךורציב" לש הנורחאה תרבוחה
 תואלמב ,םעה-דחאל לודגה הקלחב תשדקומ ^ח"י

 חרנ הסמ שידקמ ך"רטשנטור ןתנ .ותומל הנש 'ל
 תואיקבב ."ונמז רואל םעה-דחא לש ותרות"ל תב

 השרומה לע בכעתמו ותרות תא חתנמ אוה ןינעבו
 תא םלוה ונורתפ ןיא .וירחא אבש רודל שירוהש

 יפכ היעבה תופירח הגפ אל תאז םע ךא .ונרוד
 םייק היהיש חרכהה ןמ" :םעה-דחא התוא הארש
 ידוהיה םעה לש תוישממה ויתולאש ןורתפ ןיב רשק
 תידוהיה היחתה תעונת .תידוהיה חורה תיחת ןיבל

 ."תחאכ הלאה תולאשה יתש תא רותפל הכירצ
 תא דלפנמולב .מ לאומש רייד שיגדמ ותמועל

 םע .ונרוד לעו ונילע םעה-דחא לש ותרות תעפשה
 םג ותנשימל ףקות שי ןיידע םיתעה תורומת לכ

 היה לרוגב םעה לש ותויזכרמ לע ויתועד .ונימיב
 ממה שאר לש העודיה ותרהצהב בר דה ואצמ תוד
 איה תידוסיהו הנושארה יתקיו" :ןוירוג-ןב .ד הלש
 םילאידיאה תא ומעל איבה םעה-דהא ."ידוהיה םעל
 תא וב ותוארב קילאיב קדצ !רסומהו האובנה לש

 ."םיהולאה לש ןורחאה ץוצינה רמוש"
* 

 םאו .ריע ייחלו ריעל דגנתהל םדאל ול רתומ
 תהל ןיכומס אוצמל וליפא ,תיתד הרכה לעב אוה

 הנה .שרדמהו ארמגהו הנשימ,דו הרותה ןמ ותודגנ
 תיתד הבשחמל ,"ןיליוג"ב) רנטוה עשוהי בתכ

 ,"זוכיר אלו זכרמ" םשב רמאמ (יג תרבוח ,תימואל
 ריעל תילילשה תינרותה הדמעה תא עובקל הסנמו

 אוהש ןושלה םלוא .ותוכז יהוז .ינוריעה זוכירלו
 ומג תולדבתהל ארוק אוה .ןזואה תא תמרוצ טקונ

 תירוקמה לארשי תסנכ" .תיתדה תובשיתהה לש הר
 לש ןויסנה תא רמולכ ,"הערה ינפ תא םדקל תבייח

 וטוקשי אלו וחוני אל (רשא) ...םינפייזו םינפלס"
 ןא'זדייבוריבל לארשי תא וכפהי רשא דע (וטקשי)
 ידי לע" — "תוינענכל דדיה תקעוצו תירבע תרבוד
 ,םיבר םיינרות-םיידוהי-םיירבע םיזכרמו םירפכ תיינב

 עשוהי לש המוח (םיפקומ ויהיש) תופקומ הנייהתש
 דע וילע תררקתמ בתוכה תעד ןיאו ."ינרדומה ןונ ןב

 םיבשוי לארשיב םירעה יבשותש זירכמ אוהש
 םעט םיעדויה ,ונא ."םיינוריע זוכיר תונחמב"

 הלאכ םירבד לע הנענ המ ,והמ זוכיר תונחמ לש
 ? םבתוכו

* 
 תחקופ םירשעה וביבאל איחי לש ותסינכ"

 ןובשחו םישעמב שופשיפ לש םייומס םיקפא ולצא
 יפב םהש הלא םינורחא םיגונ םידרוקא" !"שפנה

 הלאכ םיטפשמ — "ןמית תדעל רוברב יריש איחי
 עמל הדע ןיב" רמאמב ריבכמל םייוצמ םהימודכו

 'ל ,"הפוצה") ביבט .מ ירופיס לע ,טאלב .קל "דמ
 םייסמו רפסמה לש וחבשב חתופ בתוכה .(ירשת
 ומ ודבימפ ,תלברוסמ ןושלב תאז לכו — ותונגב
 ונלצא תמייוסמ הרובח לש ןושל תשרומ ,תינרד
 לולשל רקבמל ול רתומ יאדו .םירשעה תונש ףוסמ

 תכרעמל בתכמ

 .בר בולש ,"םינזאמ" יכרוע דובכל
 יתועדל סחיב אורק .ב רמ םע חכוותא אל

 תרוקיב" ותמישר 'ר) ריעצה ילארשיה רופיסה לע
 םדאל תועדה .(ירשת 'בוח "םינואמ" ,"תרוקיבל

 שורדל רשפא םלוא ,ותפקשהלו ומלועל שיאו ןה
 ,הצור אוהש םשכ ,יתועד תא דבכמ אהיש ונממ
 דל ךירצו רשפא ןב .ויתועד תא םידבכמ ויהיש
 םיתרמא אלש םירבד יל סחיי אלש ,ונממ שור
 םירבד ראש ןיב .זמרב אלו יולגב אל ,רקיעו ללכ

 שמה תא סינכמ אוה יתעדכו ימשב טטצמ אוהש
 בוקרה םזילאטיפאקה תא הארה רימש השמ" : םפ
 העד ירמאמב ואצמת אל הנהו — "הבשומה לש

 .ויטיש-ןיב תאו ויטיש תא וארקת וליפא ,תאזכ
 בובריעל והומכ ןיא :ריעהל יל השרוי דועו
 תגצה לכ רמולכ ,רקבמה תעדו םירפסמה תוישרפ
 הסחיימ אוה דימ ,ריעצה ילארשיה רופיסב םירבד

 .השעיי אל ןכו .תוישיאה יתופקשהלו יתועדל
 — ינממ שרוד אוהש רומוה תדימ התואו

 .ומצעל םדוק הלגסיש ןידב
 הרקוהב

 ומרק םולש
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 בייח אוה לכ סדוק ךא .ותנבהכו ונוצרכ חבשלו
 בבגל אלו ,ןויגהב ,החוכנ ןושלב ותעד תא ריבסהל

 המ יכ .טפשמ תצירחב ובוביג תא םותחלו םילמ
 אלו ,"םייומס םיקפא תחקופ,, הסינכה :שוריפ
 םישעמב שופשיפ לש" אלא ,םתס םייומס םיקפא
 יריש"ל םישענ םידרוקא הז דציכו ן "שפנה ןובשחו
 ,"תיטנגילטניא" הביתכ יהוז ? "ןמית תדעל רוברב

 םיגשומב םג םשורה הברמל תשמתשמה ,לוכיבכ
 ןיא" :קוספ ךל ירהו ."יטאווקדא" ןוגכ ,םייזעול

 .הדעה ישחרל יוטיב וב ןיאו יטווקדא רופיס הז
 אוהו (?)םירוה ןחלושמ דרפנש גרוח ןב הז יריה
 ומולחל תולעמה ריש תא ושפחב םינוא-,דפר הכ

 ז רפסמה ? רופיסה 1 גרוח-ןב ימ ."לוטק אצמנש
 "תולעמה-ריש תא" שפחל "םינוא-הפר" שוריפ המו

 ? םולחל
 .ע .פ

* 
 וסיה רפסה יתבב "תידוהיה העדותה» תארוה

 ,אורק ךורב .ונינותעב תונוש תובוגת הררוע םייד
 ריבסמו ףיסומ ,ןויערה םצעל תיבויח הדמע טקונה

 !(ירשת 'ל ,"רקובה»)
 העדות לע אל רבדל תוריהב םשל היה בטומ»

 ,םרז םושש השירד ,תודהיה תעד לע אלא תידוהי
 לכוי אל ,םידדצה ינשמ רשפאה לככ ינוציק אהיו

 הדימבו ,םעה יליכשמ ויהי םא .ול דגנתהל
 היה תעד לש םומינימ ילעב ,םעה ינב לכ תמייוסמ

 הלוכיה ,תידוהי העדות םהל ובצעיש הקזח ,תוד
 ךרוצל דגנתמש ימ קר .םימרז יפל תנווגמ תויהל
 זירכמ תאז םע ."רקיעב רפוכה אוה תודהיה תעד

 ונניאו ונניא תידוהיה העדותה ןינע לכ" :בתוכה
 דהה) "תיתדה העדותה לא הרזה םתס תויהל לוכי
 .(קיתעמה — רוקמב השג

* 
 ותה» תארוה תא ללוש ותמועל !ורבע זעוב

 תה הב האורו ,תיתדה התוסכב ,"תידוהיה העד
 היפלש ,תינויצה היגולואידיאב דוסי-תחנהל תושחכ
 וירבד ךשמהב ."רומג רפוכ םג תויהל ידוהי לוכי»
 :(ירשת 'ל ,"חאה") ןעוט אוה

 ימ חרואב םיכרעו תועידי רידחהל רשפא יא»
 שפאמה םייתעדות םיאנת םימייק ןכ םא אלא ,ינאכ
 תואיצמה יריצי םהש םיאנת — םתטילק תא םיר

 רעונה לש תיעבטה ותבוגת .תיטילופהו תיתרבחה
 םזימרופנוקו םומעיש ,רתויב בוטה הרקמב ,היהת
 ."תישפנ תוהדזה לכ ילב ,ץוח יפלכ

 במה ,וז העיבקב קפתסמ וניא רבחמה םלוא
 יאנת ןיבל ךוניחה תמגמ ןיב דוגינה תא הטיל

 .ללוהמה "ינענכ"ה ןומזפל ספתנ אלא ,תואיצמה
 .םיעודי םג םיעודי םירבדה .טטצל םעט ןיא ןאכו

* 
 תפוקתל רחבנ ,הנידמה אישנ ,יבצ-ןב קחצי

 "אישנ הארמ» המ .תודגנתה אללו ,השדח הנוהכ
 וק הלעמ ןמרמיצ-סורג .מ ז הריעצה ונתנידמב

 ,"רבד») םעה ריחב לש ודוחיי יעבוקב אוהש ,דחא
 :(ןושח 'ז

 רודיה-רטוחב טלבתמ לארשי תנידמ אישנ»
 :ענצומ רופא לש םינווגה לכב קירבמ אוהו ינוציח

 למע אלא ודוסיב וניא הנינב ףאש ,הנידמה עבצ
 ינניא םעפ ףא .םיקהוב יונ יטושיק אלל תוטשפו

 חילצמ םילשוריב סקטה שארש קארפב אנקתמ

 ,יאדו .יבצ-ןב קחצי תא וב שיבלהל ןמזל ןמזמ

 תנוכתמב ,ןירדהמל קארפהו הנוגי אל לוקוטורפה
 ,םימעפלש אלא — םיאישנל םילבוקמ הדובע-ידגב

 רמצ-תצלוח ימשרה דוהל תחתמ הציצמ ,ינמוד
 םיימלשורי ףרוח-ילילב הגורס הצלוח ,תיארנ-יתלב

 ."הינשה הילעה לש אלאג-שובלמ :תיאני לחר ידיב
* 

 םימסרפתמ תונותעב .יניס עצבימל הנש האלמ
 תא ךרוכ בוטרב ךונח .םימוכיסו תוכרעה ,תונורכז
 ד ,"אשמ») םודאה רבוטקוא םע ונלש רבוטקוא

 :(ןושח
 ,תומחלמ ונשקיב אלש עדוי תובבל ןחובה»

 זקומש הז וליפאו ,םד לכ ,ונחנא םימד יאנושש
 ונבל לוק תא עמש תובבל-ןחובה .םולשה ןעמל
 קוא ימש — תאז ףא האר אוה לבא .יניס םויב
 .ונלובגל חלשנש םודאה קשנה ןמ וריחשה רבוט
 רבוטקוא ,לודגה רבוטקוא ימש .ןופצו .םורד

 ."בוצעה
 י-א .ק
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 קפואל קפואמ
 (תימלועה תיתעה תורפסהמ םיטוקילו תוריקס)

 טרברה t ןאפאיב םירפוסה םידבוע דציכ

 דמל בוט דחא רבד» : "רטנואקנ^"ב בתוכ ןיסאפ
 הבורמ הדובע םאש ,ןאפאיב םירפוסה ידידימ ית

 .אובחמ ךל אוצמל ךילע ,הביחב דוחייבו ,ךינפל
 .'םירומישל חפ' םנושלב ןתוא םינכמ םינאפאיה
 םה ,תוזכרתהו תודחייתה םשל שרופ והשימשכ

 ןיא ליגרב ...'םירומישה חפל ךלה אוה' םירמוא
 צמיה םוקמ ,םיטעמבש םיטעמ קר וא ,תעדוי שפנ
 יצב םיווצמ תודמעהו יקדנופה !שרופה לש וא
 .ןופלט תואירקו םיירקמ םירקבמ קיחרהל רומח יוו

 תא בורה לע םיליטמה םה םיל''ומהו םיכרועה
 — הפוחד תינכת םילשי רפוסש םתוצרב ,אובחמה

 וא חפה .םייוסמ םויל — ןאפאיב ןתומכ תוברו
 ,בושח רפוס ליבשב תוחפל ,תופוכת אוה אלכה

 םוקמב הברה םימעפ ,ןאפאי חסונב רדוהמ קדנופ
 תוינניחו תוזירז תורזוע ,םימח האופר תונייעמ
 ,םיחילש .הגה אללו תוריהמב ויכרצ לכל תוגאוד

 בתכנש רקי דומע לכל םיכחמ ,תופוכת םיפלחתמה
 תוינייסע .םיפצמה סופדה-ישבכמל ואיצמהל ידכ

 ,רפוסה לש וירירש באכ תא לקהל םש תויוצמ
 םג םימעפל םש שי ,הברה םש ההוש אוה םאו

 ."םישנ תרישו לבנ לוקב םיאתמ רודיב

* 
 םוקמ רפוסה ספות םוקמ לכב אל םלוא
 דחוימ ןוילג שידקה ינודנולה "םמייט"ה .ןאפאיבכ

 ךותמ עטק הנה .תונוש תוצראב תורפסה בצמל
 הב חא איה דרפס» !"הירפוסו דרפס» רמאמה
 וילעש ,םדא אוה רפוסה דרפסב .האירקב םיטעממ
 דרפסב .בתוכ אוהש לע רקוב רקוב לצנתהל
 םא .רפוכ תקזחב ,דושח שנרב דימת אוה רפוסה

 הרישה ירה ,םירופיס אורקל םיטעממ וז חאב
 דחה םיררושמה ירפס .ןינע תוחפ דוע תררועמ

 םהמ המכ ,םיספט 400-ב עצוממב םיספדנ םיש

 יזחמ םניאש םירפס-ירכומ שי .האמב אל וליפא

 םמצע םיאצומ ךכ .ללכב הריש ירפס םלצא םיק

 םלוע אוה הרישה םלוע .רוביצ אלל םיררושמה

 םלוכו ,הז תא הז םינטייפה םיארוק ויב ,רוגס

 םע ,הז בצמ םלוא .םעהמ רומג קותינ םיקתונמ

 ליאוה :תחא הכרב וב שי ,םוגפו םוגע ותויה לכ

 ןיא ,םעה לע יהשלכ העפשה הל ןיא הרישהו

 לש המוסריפ רתוה ךכ .הב תעגופ הרוזנצה

 ןושלה הקספ ןהבש םינשב תינאלאטאק הריש

 תוריחה .תימשר הניחבמ םייקתהל תינאלאטאקה

 דרפסב .םיררושמ לש לודג רוד לש ולודיגל העייס

 לכמ רתוי םיריש םימסרפתמו םיבתכ! ונימי לש
 .הלועמ תוכיא ילעב םהמ םיברו ,רחא הריצי גוס

 ."1סכודאראפ הזיא
* 

 ומה הרוזנצה םש .הנכשה לאגוטרופב ןכ אל
 ריתהל ידכ םיכוביסה לכו תבחסה" .רתויב הר

 ,ךכ-לכ םיארונו םימויא םה לאגוטרופב תעיבתכ
 יגס' ןושלב םייתורפס תעיבתכ םתוא םיסיפדמש

 רוביח הז וליאכ ,'םילעי ,תויגולותנא :'רוהנ
 לש רתויב בוטה םוסריפה .םיקרפ םיקרפ עיפומה
 םעט לשב תשלובה י"ע רגסנ ,ארוורא ,הריש
 .וניבהל ,רשקש

* 
 תהו ,םירפס ןוילימ 900 ןיסב וספדנ 1954-ב

 בייח םש רפוסה םלוא .הלודגו תכלוה הצופ

 ואמ לש הבשחמהו םזינינל-םזיסכראמה" תווצמב

 תא רבכ אל הז ררוע דחא רקבמ" ."גנוט-הצ

 יתלב' ותויה לע והחד ךרועש די-בתכ לש הלאשה

 חלצהש ,תפומל לעופ וב ראית רבחמה .'יטסילאיר

 הסג תועמ העוט אוהו ותעד לע והתריבעמ ות

 ירקיעל דגונ הז ירה ,ךרועה תעדל .ותדובעב
 וסמ היהי תפומל לעופש ,יטסילאיצוסה םזילאירה

 ,יאדו .דיה-בתכ תא החד ןכל .הזכ ןולשכל לג

 דצמ 'תיעטומ תויטאמגוד' לש תינוציק המגוד יהוז

 יהל רפוסה לע המכ ,המיגדמ איה םלוא ! ךרועה

 ."...'תוילאיר' גשומה שוריפב רהז

* 

 בופב" :םיארוק ונא "גנוסייצ רעכיריצ יונ"ב

 םומעישה טולשל םיפיסומ תיטייבוסה הקיטסיציל

 ימיב תיסורה תונותעה לע וטלתשהש ,הרגיש,רו

 תחא ,ןאיניגאש הקיראמ .םזיבונאד'זהו םזינילאטסה

 יאלמו םירצק ,םירע םירמאמ תובתוכה תוטעמה

 לש םרכש תא תיחפהל רבכ אל הז העיצה ,םייח

 האירקל םישקו םיכורא ,םיממעשמ םירמאמ ילעב
 םיבתוכה הלאל רתוי הובג רכש םלשל הז דגנכו

 ."תוימצעבו רוציקב ,ןורשכב םהירמאמ

* 

 םלוא .קוחצל תוכזה תא םש םישרודה םג שי

 ,הגלפמה תשירד" :"הדבארפ" הבישמ ךכ לע

 ונלש הריטאסה לש עקעקמה חוכה תא בוש םירהל

 יוארכ הנבוה אל ,ןירד'צש וא לוגוג לש הבוגל

 לש הריטאסהש ,םיחכוש םה .םישנא המכ י"ע

 תא עזעזל תנווכמ ,ןירד'צש לש דוחייבו ,לוגוג
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 הריטאסה תילכת .זא םייק היהש יתרבחה רטשמה
 ךותמ יטייבוסה ןוטלשה קוזיח ,ךפיהל איה ונלש

 ."ויתונורסח תרוקיב
* 

 7-לת) "שימייה"ב בתוכ (קרוי-וינ) ןיגוי ףלוו

 הז ענמנ היה יקצול .א ררושמה" :(ירשת ,ביבא

 םושמ ילוא :היוולל אובלמ הנש הרשע-שמחכ

 ילואו ,(בל-הלוח היה אוה) וברקבש תוומה-תארי

 דוע הלודגה הרגישהו התימ לש תוינומההש םושמ

 םלוא .ארזל ול ויה תוינקירמא תויוולבש רתוי

 יקצול ןורהא אב ,1957 רבמטפסב 15 ,יא םויב

 לוכי היה אל שיא יכ-סא — יח אל לבא ,היוולל

 ינש תמ ,םיררושמכ רתויב יחה אוהש ,ןימאהל

 םויל רוא /ו םוי לש ורקבב :ןכל םדוק םימי

 רדכו "לאנרושז-ןגראמ-גאט» לש תכרעמל סנכנ יה

 ."םידוהי םירפוס ,ולאה"ו וכויח תא הלעה ,וכ

 םירפוס םיסנכתמ וב ,ךומס הפק-תיבל סנכנ דימ

 יגל םוגלל םהיתבמו םינותעה תוכרעממ םיידוהי

 לושל ותבשב .רוביצבו תודיחיב רוביד עומשלו המ

 רוסמל דמוע אוהש ,ריש וירבח ינזאב עימשה ןח

 עיפוי רפסה .שדחה ויריש-רפס תמיתחל סיפדמל

 םתח וב ןורחא ריש ותוא םלוא .םימיה הלאב

 ,יהולא" :רומג — תומדא ילע וקרפ תא יקצול

 יתאנש / .תומל הצור יניא / :םימשב ידע התא

 תא בוהאכ יתבהא תויחו / ,תוומכ ,תוומה תא

 םוקמ / — יליבשב — יאבה םלוע' / .םייחה

 / .איה םש ליבשב אל — יחור / .רתויב טקש

 "ןאכל ינא הצור — ןאכו / ,ןאכ שיא — ינא
 .(היורצ ףלא)

* 

 ודיה תיסורה תינכפהמה ,הבונודיריפס היראמ

 .ןינל לש הנושארה ותלשממב ,ררבת ,דתיה ,הע

 לע ?זאמ הלרוג היה המ .אלכל הלטוה ךכ-רחא

 :ינלופה "טאיווש"ב הקסראיקסיס .י תרפסמ ךכ

 רופיל רהוס לש ('תוומה-תיב' יורקה) ,ןטק אתב"
 לש ףרוחב .ס .מ תא יתשגפ הבקסומבש ובוט

 איה .תויגארט תועש המכ ,דמע יתיליב .1937

 הנקסמ ללכל יתאב...' :ןמזה לש ובור הרביד

 .דגנכש הכפהמב רמגיהל הפוס הכפהמ לכ .הרמ

 שיה ...רודימרת אובל חרכומ סיניבוקעיה ירחא

 .?תיטילופ לגר תטישפ םושמ ילש וז האדוהב

 ,תינש ייח תויחלו רוזחל הכירצ יתייה וליא םלוא

 ,וה .םוניהיג לש רוזחמ ותוא לע תרזוח יתייה

 םויה !רודימרתב וא םימיה ירבדבש הינוריאה

 שלוב אלא ,דבלב הבונודיריפס אל םה תונברקה

 ו האנה יל םרוג הז ןיא םלוא .םיבהלנ םיקיב

 תאו ןילאטס תא תללקמ יניא .החמש ינא ןיא

 םולש .ילש םולשה ייח תא וקיספהש לע בו'זאי

 ומישיש ,הצור יתייה .תצק הפייע ינא ...ילרוג וניא

 הרימשה הסנכנ .בסוה חתפמה '...בורקב ץק יל

 הינפו הרשייתה איה ...הבונודיריפס תא לוטיל

 ."חצנל המלענ איה .םירומח ושענ

 ןנחוי .ט

 תורפסה םלועמ תועיר»

 לארשי
 םירבעה םירפוסה תרוגא לש יזכרמה דעוה

 :אבה קרבמה תא הנידמה אישנל חלש
 רקיה יבצ-ןב קחצי ונאישנ תלעמ"

 ,לוגדהו
 אנה ותכרב תא ול איבהל םיחמש ונא

 ךרחביהל םירבעה םירפוסה רוביצ לש הנמ
 וחיא בטימו ,לארשי תנידמ אישנל הינשב

 יה לכ ךנימיל תדמועה ,לחר ךתיערל וניל
 "!יחל הכ — .םימ

 א"ח .פ .מ לש תוברתה תסלחמ םעטמ *
 םע השיגפ ירובת .א ש"ע תוברתה תיבב הכרענ

 לע הצרה זנאש .א .רמירפ .ב חתפ .יעסנולש .א
 .וירישמ הארע !ורמ הנח .ררושמה תריצי

 :יב ררושמה רמא םינורחאה ויריש לע ורבדב
 לצא תושדח תורוצ ירחא םישופיחה" :ראשה

 טומתמ הרבחה ידומעש העשב םיליחתמ םיררושמה
 ."םיכרעה תריבש םע תורבשנ תורוצה .םיט

 זטיינ •מ .יל הרכזא הכרענ בולוקוס תיבב *
 .מ .סניפ זר חתפ .ותריטפל הנש תואלמב ,ל"ז

 "טנייה"מ תיתורפסה וכרד תא רקס זמרמיצ—סורג
 ארק ררוש .ח .ביבא-לתב "רבד" רעו השראווב

 הבמר .א .ןורטאיתה לע חונמה תומישרמ םיעטק
 .תונורכז רפיס

 היפארגונומ ןמז ינפל םייס תשק ןורושי *
 חסוי הביט לע (סופד תונוילג 24-ל בורק) הלודנ

 .ותריציו וייח ,יקסב'צידרב

 הפיח .פ .מ לש ןורחאה "רפוסה ןכוד" *

 ומש .א חתפ .םיעבשה ולבויל ,רואינש .זל שדקוה
 .לבבורז .י הצרה הזורפבו רישב ותריצי לע .ילא

 רתו ינידמ ןוחטב" אשונה לע האצרה אשנ ררושמה
 .וירבדמ ארק ב"חא ."יתוב

 םהירפסש ,םיניינועמה ם"ילומו םירפוס *
 ''רמב םרפ" תקנעהל םיטפושה תדעו ןוידל ואבוי

 דע — חולשל םישקבתמ ,תרוקיבו הפי תורפסל
 דשטב אציש ,רפס לכמ םיספט 4 — ז"ש הכונחל

 ,םירפוסה תדוגא תבותכ יפל ,תונורחאה םייתנשה
 .י"ל 500 סרפה םוכס .ביבא-לת ,4151 .ד .ת
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 וקמה תירבעה הריציל רוריעה זרק תלהנה *
 תישארל דע תועצה תלבקמ ןדמל קחצי ש"ע תיר
 םישקבתמ ,תועצהה ישיגמ ,םירפוסה .ח"ישת תבט
 תקנעהב םתוכזל ידכ םהב שיש ,םהיקומינ טרפל

 דודיעה ורק תלהנה :תבותכה .זרקה םעטמ רודיעה
 .ביבא-לת ,4151 .ד .ת ,ןדמל .י ש"ע

 תיללכה הדיעוה תארקל תונכה רבכ תושענ ■¥■
 :הינויד שארב .הכונחב םנכתתש ,לארשי ירפופ לש

 ."תירבעה תורפסהו לארשי תנידמל רושעה"
 ויבה ןוכטה ,םירפוסה תרונא ידרשמ *

 זאמ" לש הלהנההו תכרעמה ,"םיזע" יפארגוילביב
 תיב לא רבכ ורבע "תירוקמה הירפסה" ,"םינ

 םירפוסה תדיעו .יקסבוחינרשט לואש ש"ע רפוסה
 .שדחה תיבב םייקתת תיללכה
 בהז-יד םירפא םילשוריב רטפנ ה"נ ליגב *

 ופיס בתכ ."לארשי לוק" ידבוע ןקז ,(ןייטשדלוג)
 ורפס עיפוה תודחא םינש ינפל .םידליל םיר
 ."םילשורי תודנ א"

 !ונד רורבל הרכזא הכרענ עבנ תצובקב •¥■
 ,זר בקעי ולעה ותריצילו ותומרל םיווק .(וקשיפ)

 ךב לאונמע ,(םירפוסה תדוגא םעטמ) רימע הדנא
 .עבנ שיא ,ןושחנ .א שאר בשי .רלוק .ט .או ןוירב
 הארק תחא הרבחו ויבתכמ םיעטק וארק קשמה ירבח
 .ורכזל הרביחש ריש

 תא בורקב םילשת לדנה תידוהי תרפסמה •¥•
 השכרנ ותגצה תוכזש ,"תונרדטה בוחר" הזחמה

 הזחמה הלעוי הנשה ביבאב דוע •"הטיבה" י"ע
 .הטבה לע

 השולש" והזחמ תא דביע רוטטמ םרוי *
 שב ,תיאבצ הקהל י"ע ותעשב גצוהש ,"םירוביג

 ול םיאתה יארז ןנחוי ."הריז" ןורטאית ליב
 .םישדח םינומזפ — קפוא לאירואו השדח הקיזוט

 טרפ) "הריז"ב ןושארה ירוקמה הזחמה היהי חז
 .(ןניק סומע לש םינוכרעטל

 תורדתסה ,תידוהיה תונכוסה יחרואב *
 פוס השש ץראב ושע ,ימלועה דוחיאהו םידבועה

 ,לקנרפ-ןיוורוב .ב :תפרצמ םידוהי םיאנותעו םיר
 .י ר"ד ,ןאמדלאו .ט ,ץיבקנאטוד .ל ,ץיברוב .מ

 .רשטוק .בו ןאטניצ
 חתפ .םדובכל הביסמ הכרענ בולוקופ תיבב

 םורנ .ט םיחרואה תא וכירעהו וכריב .סניפ ןר
 פוסה תדוגא םשב) רימע הדנא ,ןרוק .י ,ןטרמיצ

 רואה םשב •יבכרה .יו ןור השמ ,(םירבעה םיר
 ריידו ץיבקנאמוד .ל ,לקנרפ-ויוורוב .ב ובישה םיח

 .ןאמניצ .י

 עיפוה סרייא-סונאובב "הרונמ" תאצוהב •¥•
 .ידרפס םוגרתב רימש השמל "םדו רשב דלט"

 רתב הז ןאמור עיפוי םידחא םישדח דועב
 .ב"הראבו הילגנאב תחא הנועבו תעב ילננא םוג

 .יקלטיא םוגרתב רפסה עיפוי ביבאב
 הנועה החתפנ הפיחב םירפוסה ןודעומב •¥■

 לע ןדס בר הצריה החיתפה ברעב .ח"ישת תנשל
 חישמ לש ותמהב לע) "הדגאב הניב" אשונה

 .קהנזור .ש חתפ .(ונתורפס יבחרב המושירו
 םימילשמ ונא "םילעופ תירפס" תשקבל •¥■

 :תמדוקה תרבוחב המסרפתנש העידיה תא !להל
 היגולותנא וז האצוהב עיפות רושעה תארקל

 תכירעב ,הרישבו הזורפב ,הריעצה ונתורפס לש
 רפסה .רימש השמו יאנט הטלש ,ינטכוא לאירזע

 םירפסמ 30-מ הלעמל לש םהיתוריצימ רחבמ לולכי
 רפוס לכ לש תיפארגויב תיצמת ןכו ,םיררושמו
 .ומולצתו

 נאה לש 'ב דרכ םנ םסרפל האצוהה תינכתב
 .היגולות

 רושעה גח תארקל "םילעופ תירפס" הניכמ !כ
 םירפוס תכירעב ,"םידוהיה םיגאזיטראפה רפס"

 .ץראב ונטע םייחה םינאזיטראפ
 י הלא םימיבש ,ינמכוא לאירזע ■¥■

 כל עיפוה
 דקוש ,"תורוצו םינכת" םשב ולש יתורפס ןוקיס
 — םירפסו םירפוס" :שדח רפס תנכה לע התע
 •"םייפארגוילביב-ויב םיכרע רצוא

 גיטוב'ז .1 ש"ע תורפסל שדח םרפ דסונ ■¥■
 .ז ,רנזולק .י 'פורפ :ורחבנ םיטפושה רבחל .יקס

 .והיגתנ צ"ב 'פורפו רואינש
 יפל הקלחמה שאר ,ןלפק םהרבא 'םורפ *

 הצריה ,הינרופילאק לש הטיסרבינואב היפוסול
 יולה השמ ."תמאו תונמא" לע "אולימ" ןודעומב

 .הצרטה תא גיצה
 באלסידאלו ינלופה ןחרזמה השוע ץראב •¥•

 תלשממש ןושארה ינלופה דמולמה ,'ץיבילייבוט
 .תחא הנשל רקחמ תיידנפיטס ול הקינעה לארשי
 זמה יערמל ןוכמב םידומילה להנמ אוהש ,חרואה

 ןמ תינלופל םגרתמ ,השראו לש הטיסרבינואב חר
 רית ןילאטס תפוקתב רוע .השדחה תירבעה תורפסה

 אלא ,םחש ןתנל "אטח רב ןנחוי" הזחמה תא םג
 קבו ספדנו הזחמה דלוה התע .ל"וט ול אצמ אלש
 םסרפל דמוע אוה ןכ .השראווב רוא הארי בור

 רתו "םיירבע םימגתפו םיבתכמ לש היגולותנא"
 ."םירישה ריש" לש תינלופל ןקותמה ומוג

 תויתורפסה תוינכתה ררוע ,םחנמה ארזע *
 "םינןאמ" יכרוע םע החיש םייק ,"לארשי לוק"ב

 רפוס" תינכתב הרדוש החישה .ןוחריה ידיקפת לע
 ."רפסו
 25 תואלמל ןורכז תרצע הכרענ תרצנב *

 צמב תיברעה הרישה ילורנ ינש לש םתריטפל הנש
 "םיררושמה רימא" הנוכמה יקוואש דטחא םיר

 ירבדב ."סולינה ררושמ" הנוכמה םיהרביא זיפאחו
 ,ןש-לדגטב רנתסהש ררושמכ יקוואש ראות הכרעהה
 ןייווצ זיפאח וליאו ;ויתויעבטו םעה ןמ קחורמ

 ןכו ,םיקושעלו םילדל הפ שמישש ,םעה ררושמכ
 חרזמב השאה רורחישל העונתה יצולחמ דחאכ

 .יברעה
 ,ביד'תה רצחב ךנחתהו לדג יקוואש ,םנמאו

 היה לודג ןמא םלוא .רצחה ררושמכ כ"חא עדונו
 םייריש תוזחמ רביחש ןושארה אוה .ןושלבו הרישב
 ןונ'גמ" םשב ולש דחא הזחמ ,בגא .תיברעה תורפסב
 הלעמו הנש ינפל גצוה (אליל לשב עגושמה) "אליל

 ."להוא" ןורטאית י"עש "רוא" תקהל י"ע
 ומהה םע לדג .רטושל ןב היה ותמועל זיפאח

 דיקפכ שמיש ותומ םויל דע .םתולכסב הארו םינ
 .ריהאקב ימואלה םירפסה תיבב ינוניב
 תרפוסה לש התריטפל הנש 15 תואלמב *

 תכינח ,תרצנ תרילי ,(1942—1885) הדאיז יאמ
 ךרענ ,ןורחאה המויל רע ריהאק תבשותו ןונבל

 וב ופתתשה .א"קטי ןודעומב ןורכז ברע תרצנב
 הרענ"כ התומד תא סנ לע ולעהש ,םייברע םירפוס
 ."יברעה םלועב דובכ םוקמ הל השבכש תיתרצנ

 רורחישל העונתה יצולחמ התיה הדאיז יאמ
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 ירפוסל דעו תיב היה ריהאקנ התיב .תיברעה השאה
 ט ו עובשב 'ג םוי ידט םיפסאתמ ויה וב ,רידה

 סמ התריצי לובי .הרבחו תורפס ינינעב םיתתוש
 .הזורפבו הרישב רפס רשע השולשב םכת

 ועוציבב לחהש םיבושחה םילעפמה דחא •¥■
 וריב תירבעה הטיסרבינואב חרוטה יעדמל זוכטה
 נוקה — הנש 30-מ הלעמל ינפל דסונ זאמ ,םילש

 רוקנוקל .תיסאלקה תיברעה הרישה לש היצנדרוק
 הרישב הרכזנש תירקיע הלמ לב תסנוכמ וז היצנד

 תיומאה תלשושה תפוקת דעו התישארמ תיברעה
 רצוא לש ותטלשה םע .תינימשה האמה יהלשב
 !ושלה רקחל הלעמב ןושאר רוקמכ שמשי הז םילמ

 .הב שומישה יכרד תוחתפתהו התווהתה ,תיברעה

 ןורהא .ז טקיל
 תפרצ
 וקויד תומד" םשב ןאמוד עיפוה זיראפב ■¥•

 ,רטראס .וראפ ילאטאנ תאמ "ינומלא רחא לש
 םשב הזה ןאמורה תא הנכמ ,רפסל המדקה בתכש

 וכסימ רחא םה םיישארה וירובינ ."!אטור-יטנא"
 לש הוולשב םייח םהו יתיניש םחישש ,ותבו

 אפה ,םולשה וסלנתנ וליאכ וז הוולשב .ןפנ-רטצ
 חמה יכ ,םשור לבקתמ .םדאה לש תופתושהו םות
 פיאשב ,אקווד תוחיכש תושפנ תולעהל השקיב תרב
 .םיידדה שונא יסחי םייקל !ת

 העברא רקיעב םיעודי יתוברתה םלועב *
 אוה וכרועש ,"ינרדומה זמזה" :הלא םינוחרי
 שממ םיחוקלה םירופיס — וישודיחמ דחא .רטראט

 .- ומצע רטראס וב בותכל הברמ .םפטשב םייחה !ם
 ודננכ .םייטילופ םירמאמ רותיב ,תרוקיב ירמאמ
 ,"השדח תורפס" םשב !וחרי םירפוס תצובק הדסי

 דמוע ושארבו ,םינש שמח ינפל תאצל ליחתהש
 ומוקל ולוכ רסמתה רטרסש רחאל .וראנ םירוט
 .וללכב םזינומוקה לע חוכיווב הז זוחרי חתפ ,םזינ
 אלה תילאטשה הבשחמה תא הקשמ אוה םויכ

 .תיטסינומוק
 זא'ז תכירעב ,"שדחה יתפרצה לאנרו'זה"

 פסל לודגה וקלחב שדקומ ,ןאלרא לסראטו ןאלופ
 וב ןתינ תאז םע .רבעה יכרע תשנדה רות ,תור
 .ריעצה רפוסל בחרנ םוקמ

 וטשכ ,ייטאב 'גרו'נ תכירעב ,"תרוקיב" ןוחריה
 .תרוקיב ירמאמו תוסמל שדקומ ולוכ :אוה ןכ

 ותפמ המסרפתנ ויתורבוחמ תחאב :ןיינעמ טרפ
 תוינימה" לע ,יתפרצ הוסוליפ ,בייוק רדנסכלא לש
 ."ןאנאס זאוסנארפל םינאמורה תורוביג לש

 ינתח ,יטאק רבלאו קאירומ האוסנארפ *
 לכ טעמכ" םשבו םמשב ועיבה ,תורפסל לבונ םרפ

 םירפוסב םתכימת תא "םייתפרצה םילאוטקלטניאה
 .טשפאדובב !ידל םידמועה םיירגנוהה
 םיעיבמ הירגנוה תלשממ שארל קרבמב

 לרונ לע "רתויב קומעה םרעצ" תא יטאקו קאירוט
 חותפ היהי םטפשטש םישרודו ל"נה םירפוסה

 .ץוח-תונותעלו להקל

 הילגנא
 רפוסהו ,"רטנואקנא" ךרוע ,רדנפס זפיטס ■¥■
 האחמ קרבמ ורניש ,תנאירדמ-הד רודבלס ידרפסה

 לע ,ראדאק שונאי ,הירגנוה תלשממ שאר לא
 .םיירגנוה םירפוס לש יאשחה םטפשמ

 תדחואמה הכלממב םירפוסה» :דמאנ קרבמב
 רדענה טפשמה לש תועידיה תא הבר הגאדב ועטש

 יאה ,יראד םיירגנוהה םירפוסל תודוגפ םייתלדב
 לשה לש םבוריסמ העזעדזנ להקה תעד .רובטו קלז

 ישנא .יבמופב טפשמה תא דורעל םיירגנוהה תונוט
 רחא הסומע הדרחב םיבקוע םלועה יקלח לכב רפס
 ."הירגנוהב םירפוסה םהירבח לרוג

 דנאלגיפ
 !יעט ,בושח רפס !אב עיפוה זטז ינפל *
 לייחה" םשב ,!ופצ חסונ "שדח לכ ויא ברעמב"

 היתורוק תא ראתמ ,הניל הנייוו ,ורבחמ •ינומלאה
 —1941 םינשב תיניפ תיאבצ הדיחי לש הישעמו

 .היסור דגנ דנאלניפ עודיכ המחלנ !הבש ,1945
 ,םילייח לש םהיתולילע !אב תוראותמ !טא-טעב

 זכאו םיליצא םישענ םה המחלמה דלהט ידכ רותש
 .דחאכ םייר

 ןילופ
 םירפוסה רחא אוה ,יקסמורא'ז !אפיטס +

 תורשעה שולשב זילופל וטקש םיריהזמה םינלופה
 צוה המלשוה התע .תיחכונה האמה לש תונושארה

 דחי םיללוכה ,םילודנ םיכרכ השולשב "וינמוי" תא
 ארמ רפוסה ייח םילפוקמ םהבו ,םידומע םייפלאב

 יכ ,המדקהה בתוכ !ייצמ תאז םע .וירוענ תיש
 .םידנמ םייטטניא םיטרפ קר וטמשוה םינמויה !מ

 וטמשוה יכ ,תעבוק תחא תינלופ תרפוס םלוא
 ,תד ,הרבח ינינעל תועגונה תורעה סנ םכותמ

 לע איה הא הדיעמ וז תישפח תרוקיב .תוינידמ
 .!ילופב ולחש תורומתה

 תירבה תוצרא

 !ב ,סנזוק דלוג סמיי'ג יאקירמאה רפסמה
 הוריט" םשב שדח !אמור התע הז איצוה ,54

 והש םילועמה םירפסמה לע בשחנ סנזוק ."הבהא
 :הז !אמורל ינייפואה .תינרדומה הקירמא האיצ

 .םהייח תולרוגל םידגונמה תומש םיאשונ וירוביג
 — תירבעב ,"רניוו" וטש לשכנה ישארה רוביגה

 "הווקת" — הטש התמש הנושארה ותשא .הכוזה
 צמוצמ !אטורה תויושחרתה לכ — הסונ וק .ילוכו

 .תועש 49 לש !טז תרגסמב תומ

 טראויטס תאמ ,"יאקירמאה םולחה יטליח" *

 חסונ "םיטהולו םיטלוח" !יעמב קסוע קורבלוה .ה

 םימלוהה ,םילאידיא םישגהל ושקיבש ,הקירמא

 ולשכנו תדחוימה תיאקירמאה חורה תא םתעדל
 ונינפל .םביבסמש םייאזורפה םייחה םע תושגנתהב

 יזוחא ,םירזומ ,!םוד יאצוי םישנא לש הרוש

 ומולח ירחא םיכלוהה ,תחא האידיא לש הוריט
 ירבדכ ,השעמלו םימורמה וא םייתימאה םהית

 צמ םה ,הטיסרבינוא ,דרוטו תירוטסיה ,רבחמה
 ."יטואל !ופצט" לש םייוסט גוסל דחי םיפרט

 x טקיל

 תכרעמה תאמ

 ,זזה .זז לע הכרעה ירבד ואובי האבה תרבוחב *

 .ולבויל

 ןושח ם''י — תכרעמה ייע תרבוחה םויס םוי *
 .ח"ישת

 ילכימ .י .ב ,הרומז .י :םיכרועה

This content downloaded from 128.146.23.50 on Wed, 13 May 2015 18:26:04 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 נ ז א ופ

 ר

 ם

 ןוחרי

 לארשיב םירבעה םידפוסה תדוגא ידי -לע אצוי

 תכירעב

 <ב-א -בוח) בייק םהרבא

 (>-ג ■בוח»ילכימ .י .ב .הרומז .י

 (יחכ) ה ךרכ

 (םוק) א תורבוח
 nop) ו -

 - ו-ועת ןוי0
 ח-יועת ןוועח

 בי ב א•ל ת

This content downloaded from 128.146.23.50 on Wed, 13 May 2015 18:26:10 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 :ןכותה

 403 זנכשא ידוהי לש לוחה תריש :.מ .א ןמרבה 319 ןקז ןיגולרוא יל חס הכ :ןבואר םעוניבא

 דחא םוי לש ויתודלות :הטיג רוניבא

 תואסריג יתשב תימלוש : קחצי ימהרבא

 . . "המיבה"ב עשפמ םיפחה חצר

 . . . ןינורבא םהרבא 'ר :.ד ,י .א

 "הריש" דע "הארשא"מ : לאירזע ינמבוא

 .... תחרוא :לאירוא קפוא

 . םיסומינ לש היפוסוליפ :יניס וקוא

 ךילע םייומיד 271,351,432 .... תוצבשמ :.ק .י—א

 "םיקוספה ןונגנמ" :.א .א

 הללכה

 . . . שידיי תורפסמ םירופיס טקל

 . . הלילב סרפסקא רטק :ןורהא רימא

 . . . וקשיפ ךורב :לאונמע ןוירג-ןב

 ילאמש רזעילא לש וירופיס :השמ םחנמ-ןב

 . . . . הקינכטו תד :.ה .ש ןמגרב

 . . . הימולע ימדב :םהרבא םדיורב

 תומלא םיתפשב

 רושעה גח םע

 . . . ."עובשה רבד" לע : םהרבא .ב

 . . . הקיתעה ריעה :.ד .י ץיבוקרב

 . . . . ג תילמרכ :.א .ק יניתרב

 . . . . הריש ירפס השולש לע

 . . . . םיריש ינש :הצינ לואש-תב

 . . רסומו הקיטילופ :הדוהי ףלהטוג

 דיס רוב :םוחנ ןמטוג

 םייח תרותו םייח תחמש :.ד .ש ןייטיוג

 והיעשי לש ותחכותב

 . ןילופב םידוהיה תיעבל :עשוהי עובלג

 . . . . שוטשיטו החכיש תומגמ

 . . םיצוק-ירישל החיתפ : לבבורז דעלג

 . . . ירוקמה הזחמה לע :ןועמש ןג

 . ירוקמה הזחמה לע םירקבמו םיאמב

 ךיתשפיח תורעמה לכב :בקעי ץיבורוה 252

 . . . ןאטשקו קינבודמ :.ח זזה 264

 . הדגאב םיבותכה שרדמ :.א .א יולה 344

 . . . . יקסרפ לאינד :.י הז 60

 האצנ רחש םע 303

 . . . . !םכירבדב וקייד :קיז 324

 . . ? דציכ תילאנויצומא תוחיתמ 285

 . םישימח ןב סדיורב .א :.י הרומז 260

 . . . . תורפסה תרותב תוסמ 348

 . רואינש .ז לש יטויפה ונקויד לע 424

 הלוספ תרוקיב 328

 . . . . בלבש אניט :.א .מ קיז 427

 . . . . ירחאת םאו :השמ קז !48

 . . ץוביקב טרפהו ללכה :.ע הוח 357

 רזועה 251

 . . תויתורפס תורעה בקעי ןיגרוח 302

 . . . םילוחה קולח :ףסוי יננח 429

 . . . . תרנכה ,ךל :.צ היסח 349

 . . . לבבמ לוק :ןנחוי יקסרבט 178

 . . . קחצי יול 'ר לש ותלאש 58

 ,433 .... קפואל קפואמ :.י .ט 249

 הרישב ןוגינו רוביד :המלש יאנט 327

 אקפאק םע תוח ש :באטסוג ךונאי 129

 . . . תארקל הכילהב :.ס רהזי 325

 . . הנאהויו לואש :הילג ינדרי

 ןטקה קושה 27

 ילהאב םש לש ותופיפי : לארשי ןהב 42

 ןורהא 414

 . תולוחכ תוכירב :תידוהי ירפכ 189

 םיריש ינש 232

 . . םיריש ינש :ךורב ןוסלנצכ 331
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 . . . סדיורב .א לש ותקלח :.א בירק 390

 תמאו םעז ירבד 50

 ריעצה ילארשיה רופיסה לע : םולש -ומרק 122

 . . רואינש .ז לש תירילה ותריש לע 321

 תכרעמל בתכמ 20

 "תיזג"ל ה"כ :.ש .ק 375

 . . ונרוד לש םזיליהינה :ןורושי תשק 244

 הפוקתב תויומד 423

 ילאירא ,א .ל 397

 םיכלוהל 261

 . . . . י דיזמב וא גגושב :.ד .ר 348

 . םיכישממ אלל סיו'גו טסורפ :.א ןנאש 262

 ..... הווהה לש םוניהיגב 296

 . הבקסומב תיתורפס הרעס :.ק יאתבש 430

 . . . . תכרעמל בתכמ :ןמלז רזש 261

 וילוגלגו יתורפס זכרמ :יכדרמ רלגירטש 348

 . . . . ותעיקשב יתורפס זכרמ 430

 םירוענ יריש :.ש םולש 343

 הדקע יריש !36

 לודג לעפמ :.ש םש "5

 . . . . תונבה ןיב :קחצי רהנש 364

 . . . ירבעה ן"אפ בולקב האצרה 339

 ןהכה ירבדמ םידובא םיקרפ :.ז רואינש 25

 תותנעמ 269,350,431 תוצבשמ :.פ .ע

 . . לילצ !רומזמ םת :םירמ דיינש 380

 יריש לש הקימתירב םינויע :.ש ןאפש 30!

 יקסבוחינרשט .ש 336

 . . םורמ ןכוש התא : רתסא יזרא-יקש 422

 ריש :.ט ימרכ

 . . . םילעיה ביתנב :םרוי בובל

 .... םיריש :.י םובנטכיל

 . . . . םידפסמ העברא לע

 . לא ,ךל יגרעכ :.א םירפא יקציסיל

 . . . . . םיעוטה-ןומראב

 . . . שרב רשא יבתכ :.פ רדנל

 . . . תודיסחה רעש רפס :.פ .ל

 םילשמ ינש :ןיטנופל

 . . ומצעל בורק ךרוע :.ת ביגמ

 . . "הווצמ המואה רש" :.נ הרומ

 םהיצקועו םירקבמ) חישו גיש :.י .ב ילכימ

 ןהירבושו תונחבה

 . תרוקיבל תוינע תדועת :ןימינב .מ

 . . . הטישהו ןיטישה :קחצי .מ

 . י "רבד" ןותנשל עריא המ :.י .ב .מ

 םידליל רמז

 . . תונומת שולש :ייגרס בוקלכימ

 .... םידורפ :ןורהא יקסרימ

 . . . . וחופיטו ןיערג :בד ןדס

 . . . . תורפס לש הנובשחל

 םגאב הקתפרה :.י .ס

 םיריש :קחצי ןגוע

 . . . ןואכד :הדנא רימע

 . . יל תייה : דיוד סנאיאפ

 . לגעמל םיווק :י"ש ילאונפ

 . . . . תונומתה ארוב

 169 םיגת : םייח ןרות .ץצוח דשא .,א ןמסרפ

 391 םימשה ולחב לוחכמ

 ת ינ ו ש 425 וטולפ היא :.י חצ

 63 . . . לארשי ירפוס לש יצראה סוניכה רייאב ,יששה םויב :ןורהא ןילטייצ

 62 ,274 םיזנג תועידי 48 ח"שת'ה תנשל

 353 434 תורפסה םלועמ תועידי 125 ... . ל"ז קילאיב .נ .ח :.ש חמצ

 170 םירפוסה תדוגא לש יזכרמה דעוה תועידימ 52 . . .הפשאה חפל םיכלמ ןועדג ןוסלנצק

 (הפיטע) 'ו 'בוח : תכרעמב ולבקתנש םירפס 224 .. י םיהולא לש ומוקמ תא אלמי המ

 61,171,366 398 . םיינרדומ תונויגהל תוסככ םיאמק ןושל

 271 תועידי רורצ 346 .. . תרוקיבל תרוקיב :ךורב אורק
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 .רודיס — ג ךרכ) 'ה 'בוחמ *

 ךרכה ירפסמ ושבתשה ךליאו (השדח
 .הנשיה הרדיסה לש

 :ןמקלדכ ןקתל שקבתמ ארוקה

 ל"א טוכמב

 (וכ) (זכ)ה תרבוח ,ג ררכ

 " ו

 (זכ) (חכ)א תרבוח ,ד דרב

 ,, ב " " "

 " ג " " "

 (זב) (טב)ד תרבוח ,ד דרכ

 " ה " " "

 (תכ) (ל) א תרבוח ,ה דרכ

 " ב " " "

 " ד-נ " " "

 " " ה " " "
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 !פינינעה ןכות

 ןמגרב .ה .ש
 הקינכטו תד

 היסח .צ

 תדבכה ,ךל

 ןדס בד
 תורפס לש הנובשחל

 יקציסיל .א םירפא

 םיעוטהדומראב

 יננח ףסוי

 םילוחה קולח

 רימע הדנא

 ןואכד

 דיינש םירמ

 לילצ !רומזמ םת

 ןאפש .ש
 יקסבוחינדשט .ש יריש לש הקימתירב םינויע

 ןנאש .א
 הווהה לש םוניהיגב

 ימרכ .ט

 ריש

 ןמסרפ .א
 םימשה ולתכ לוחכמ !ץצוח רשא

 יאתבש .ק

 הבקסומב תיתורפס הרעס

 ןיטנופל
 םילשמ ינש

 ןוסלנצק ןועדג

 םיינרדומ תוגויגהל תוסככ תיאמק ןושל

 ןמרבה .מ .א
 זנכשא ידוהי לש לוחה תריש

 הפטעמה לש י דומעב ןכותה ךשמה
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 ךונאי באטסוג
 409 אקפאק םע תוחיש

 עובלג עשוהי

 414 שוטשיטו חחכיש תומגמ

 — תונומתה ארוב !ינדרי הילג — ןטקה קושה :םירפסה היננוכמ

 — שידיי תורפסמ םירופיס טקל ;.ל •פ — תודיסחה רעש רפס !ילאונפ י"ש

 .הוח .ע — רזועה !חצ .י — וטולפ היא !הז .י — האצנ רחש םע !.א .א

 — ותעיקשב יתורפס זכרמ :ןוירגךב לאונמע — וקשיפ ךורב :תומישר

 !.מ .י .ב 'ןימינב .מ 'קיז ,סדיורב םהרבא תובוגתו תורעה !רלגירטש .מ

 קפואל קפואמ :י—א .ק ,.ע .פ — תוצבשמ !רמדק םולש — תכרעמל בתכמ
 .תכרעמב ולבקתנש םירפס !תורפסה םלועמ תועידי !ןנחוי .ט —

 .יה ךרכ לש םינינעה ןכות ףרוצמ וז תרבוחל

 יזכרמה ריכשמה

 !"111 לארשיב םירבעה םידבועה לש הקפסהל תיביםרבואוק הרבה

 :ישארה דרשמה
 8-84211 ןופלט ,המלש ךרד 'ריכשמה תיב ,ביבא-לת

 :םיפינס

 םילשורי
^ 

™ 
 עבש- ראב

 ישארה שיבכה ריכשמה תיב שדח ירחסמ זכרמ

 5 ן ו פ ל ט 295 .ד .ת 438 .ו .ת

 לאושיב תיביטרפואוקה העונתה לש הקפסאל ,טיטה דסומה

 ץראה יקלח לכב םייתישעת םילעפמ

 :רזע תורבח

 מ"עכ הרכה (תועקשהו פיפפכ) יזכרמה ריכשמה

 ןכרצל ריכשמה
— 

 מ"עכ רכעמ

 מ"עכ םיל
 מ"עכ הלועל ריכשמה —

 מ"עכ אוציו אוכיל תרשואמ הרכח ריכשמה

 .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', 'פואוס סופד

J 

409 

414 

 ךונאי באטסוג
 אקפאק םע תוחיש

 עובלג עשוהי
 שוטשיטו החכיש תומגמ

 :םירפסה היננוכמ - ןטק,ד קושה ינדרי הילג — תונומתה ארוב
 ילאונפ י"ש תודיסזוה רעש רפס .ל •פ שידיי תורפהמ םירופיס טהל

 .א .א האצנ רחש םע !הז .י - - וטולפ היא :חצ .י - רזועה .הוח .ע -
 :תומישר וקשיפ דורב !ןוירגדב לאונמע - ותעיקשב יתורפס זכרמ

 רלגירטש .מ - תובוגתו תורעה ,סדיורב םהרבא 'קיז 'ןימינב .מ !.מ
 - תכרעמל בתכמ רמדק םולש - תוצבשמ (י—א .ק ,.ע .פ קפואל קפואמ

 ןנחוי .ט תורפסה םלועמ תועידי .תכרעמב ולבקתנש םירפס
 .יה ךרכ לש םינינעה ןכות ףרוצמ וז תרבוחל
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