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 תרפא לארשי

 תמאו ןוימד

 'תונטק תוסמ" ךותמ

 ילוא ,תונמאה יפנע לכבו תורפסב תעכ תטלוב םלועה תפקשהב ןהו העבה יכרדב ןה תישפוח תוינוימדל הייטנה
 וז תוינוימד איה המ :הלאשה תלאשנו .ותוריחו םדאה שפנ לכ וכות לא ןחוטו גפוסה יגולונכטה ןוטלשל הבוגתכ

 ךכ לכ בר קלח - ןוימדהש ןכתייהו יתואיצמ-יאו תואיצמ ,וכופיהו רבד ןה הלא יתש הרואכלש ,היפב תמאה המו
 םייקו דואמ ונל עגונש המ לע עיבצהל אב וניאו ,תימצע ה;לשא ,הןלשא אלא וניא - תישונאה הריציה לש

 זכרמב ותוהמ לכב והדימעה אל לבא ,הז אשונל םינורחאה ויסרגנוקמ דחא שידקה ימלועה ן"אפה ?יתימאו
 .תדקוממ בל-תמושת תשרוד הזיעבהש המוד .יבתכב תומוקמ המכב וילא יתסחייתה ינא ףא .וינויע

 האוושהב ול יוארכ בחרנ רקחל הכז אל הז רצוי חוכ ןכש ,ומצע הז ןוימד המ-תדימב ראתל םדוק הסננ
 תקידב אליממו יאופר לופיט ןועט ןורחאה הזש םושמ ילוא ,תילאמרונייתלבה היגולוכיספב ינלוחה ןוימדל
 .םייבויחה םייוליגה רשאמ ינשקע רתוי לוקב םירבדמ םייחב םיילילשה םיטביההש ,לבח .ויגירשו וישרש

 ןוימדה תונייעמ .א

 שפנה תוחוכ לכמ העיפש אוה אלא ,חומה תפמב ול דחוימ רתא תיל .ידוסי חוכ ונניא רצויה ןוימדה
 ?ןוימדה באשנ וא באוש םהמ תונייעמה םה המ .תידדהה םתססתהב וידחי

 ריזחמה ,יביטקודורפהו יביטקודורפרה :ןוימד יגוס ינש ונדמלש ןמז היה .ןורכיזה ,תישאר
 תושוחת ביכרמ ינשה ,ונינפל דוע ונניאש םגה ,אוהש ומכ טקייבואה תא הלעמ ןושארה .שדחמהו

 יצחו רשנ יצח וא ,סוס יצחו םדא יצח ריצי ,תינוימד השדח השוחת ללוחמו רבכשמ תושוחת ירבשו
 התופקת החפיק ונירוענ תונשמ וז הקולח .ילוכו ילוכו ,תועורז תעבורמו תישא-ו-וד הלילא וא ירא
 ,טימשמו ףיסומ ,ןווגמו רייאמ אוה םגש ,םתייווהכ םירבד ריזחמ וניא םלועל ןורכיזהש תוילגתה םע

 וקדצ תאז לכבו .שדחמ דימת ןורכיזה םג ןכבו .העש התואב ותוניינעתה יפל לכה - עירשמו ץיווכמ
 הניחבמ תוחפל ,השוחתב היהש המ אלא לכשב ןיאש ,ןלהלד הבחרה תצקב קר יכ ףא ,םינקיריפמאה

 םינוויה םג וקדצו .םיטקייבוא יעטק וא םיטקייבוא לש םיחנומב דימת םיניימדמו םיבשוח ונאש וז

 .ןורכיזה תונב ןה תוזומהש םהלש םייניעה תלוחכ היגולותימב םינומדקה
 דירפהלו חתנל ותונמוא .ןוזח ,ספות וניא ףאו ,רצוי וניא אדירג אוהש אטישפ .לכשה ,תינש

 תפיאש לכ והירה וז תוימינפו .למזיאל תחתמ תקמחתמ המלשהו תחאה תוימינפה לבא ,"ןיבהל''ו
 ילאסרבינואה דוסה חונעיפל ךרדכ עדמה תמדיק תא הכרבב םדיק ותעשב ןאמטיהוו טלאוו .הרישה

 וטסיפסל התמשנ תא הרכמ תושונאה .הז יפוימ תירירמ ונבזכאתה ונחנא .ויפמ חוטב היה אוהש
 יכ ,תעד ילב םג רבד לש ודוסיב אמשו ,המשנ ילב ךא םילודג םימכח ונישענו ,תעד ץמוק דעב

 ףאשהו ףחדה לכ ויניעמ יומסו',רציימ ומצע אוהש המ ,םייטאטס םיבצמ ,םיגשומ קר ספות לכשה
 .םלועה לש תוילאירהו תויחה םצע אוהש

 תויהל הלולע איה וידעלבש ,תונמאב םג לכשה דוקפית לע רתוול ןיאש ,יאדוו הז םגש אלא
 ררושמה ןווכתה ,שגרהו לכשה ,תוחוכה ינש ףותישל ילוא .תלגופמו תילאטנמיטנס תיכורכר

 :ויזורחב סטיי ידנאלריאה

O may the moon and the sunlight seem 

One inextricable beam. 

 תדימ יפל דחי םהינשב לעופו יח םדאה .העטמו איה תיתוכאלמ ויצארהו ןוזחה ןיב הדרפה לכ יכ

 יתאבה רבכו .ךכ הסנ ,ךכ ילוא :םינפבמ תמדוק השיחל ילב ןכתיי אל יעדמ גשיהו .םתוחתפתה

163 

This content downloaded from 128.146.23.50 on Wed, 27 Jan 2016 18:41:19 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 .לכשה םע שפנה לש תינימ תוגוודזה ןיעכ הריציה תלועפ תא ריפסקש לש ותסיפת ירחא םוקמב
 לעופו אצמנ ,ומצע תא ריתסמ רישב ילאוטקלטניאה ןיערגה" :המראלאמ ןאפיטס םג בתכ הפיו

 תא רוציל ומכ התוא רוציל אלפנ ךכ לכש ,הרה הממד ,ריינה תינונבלבו רישה יתב ןיב קלחה חוורב
 עגרל קר םגה ,הרושה םות םע ןויליגה לע אורקל ,יל המדנ ,םיפיסומ ונא יכ ."ןמצע תורושה

 לע רבועו ףטוש ףדהש דע ,ונלשמ רקיעב ,ונלשמ והשמו הרושה תבשחמ לש והשמ ,ףפועתמ
 ונשופיחבש םוי לכב תוהימת הזב ריבסהל קוחר אל אמשו .לכיהה תא םיאלמ וילושו תניחב ,ויתודג

 ןיא דוע ,םואתפו .ךופהו רשי םילעלעמו ורפס תא םילטונ ונא רפוס לצא ונארקש םיוסמ בינ רחא
 ונארקש המ םיניחבמ ונא .בינה וב ףדה והז :םישח ונא ,םילמה לש יהשלכ הרוצ םיטלוק ונא

 .ישילשה ןייעמה לש וקלחב לפונ רבכ הז ךא .האור ןיעהשמ רתוי םיאור ונא יכ .םיילושב
 םירתסנ תוחוכל תורסמתהו הנמזה הוולמ לכשה לש ידבלבה ונוטלשמ הז רודחיש ,תישילש

 ךותמו ,תיעדומיתת רמולכ ,תיעקרק-תת איה רתויב תישיאה ונתבישח יכ תישונאה שפנב
 "ןאח אלבוק" םשב 'גירלוק לש וריש ןוגכ ,םימסרופמ םיריש ולעו שי הז ימינפ םירתסךייעמ

 ולע םי'גאמיאה .הקומע הניש לש תועש שולש ךשמב "ורביח" ררושמה לש ותודע יפלש ,(1789)

 רפסמ קיילב םאיליו םגו .העדות אללו ודצמ ץמאמ אלל טסקסה םע דחי םתוישחומ לכב וינפל

 םיתש יעצמא יתלב ביתכת ךותמ הז ריש יתבתכ" :וירישמ דחא לע ,1803 ,לירפאב ה"כ לש בתכמב

 ."ינוצרל דוגינב וליפאו הליחת הבשחמ אלל תופיצרב תורוש םישולש וא םירשע םימעפלו הרשע

 יח אוה .רבוע וניא רבעה יכ .םדא לש ורבע לכב תויווחו תושגרה םג תללוכ וז תוישפנ-לכו

 םחר ךותמ םיעוזעזו םידחפ םג ותיא איבמ ,ומוציעב ףתושו וב ברועמ ,יווהה טנמומה ךותב דימת

 הקניז םרט ,ןכ ינפלמ ףאו ,םייאמק םינדיעמו ,םימדוק םילוגלגמ רמול רתומ אמש - תורודמו ,ומא
 שושגל לוכי ימ ,םדאה שפנ לש הייח םיקומע םיקומע יכ .הילגר לע הפקדזהו דע תורעימ היחה

 ,תינוימדה היווחהו .םלוע דעו םלועמ ,םוקמ םושב תיתחת ןיא ,תיתחת ןיא אמשו ?םתיתחתב

 תעפשומ ,תומדוקה תויווחה לכב איה םג תברעתמ ,וישכע לש הבוגה תדוקנ לעמ וז תולכתסה

 תאנהו ןוימדה והזו .הלגמו הרגמ ,שדח םלוע ינפב תבצייתמ ,השדח תוישפנילכ תרצויו ,תעפשמו

 .הבאושה תיב תחמש ,השדח הדיל תאנה ,ןוימדה

 והשמ לכשה ןיאש אלא ,םזיאוטקלטניא-יטנאל הייטנ ןאכ ןיאש ,תישאר .תונקסמ יתש ןאכמו

 דחא דוסי אוה .דרפנב םייק ונניאש ,ןוזחה תא הדילומה תוישפנהילכ לש דחא טביה קר אוהש ,דוחל

 דחי םיכתהתמ תוחוכה לכ הב תבהלש שא איה שפנה .היגראניס ךותב חוכ ,תיללכה לוכיבכ הסימתב

 לכ ילב ,ויתושגר ילב ,ונוצר ילב ,ולכשב קר בשוחש ימו .הערכהו ןוצר לש תחא הרוצב םיקנזמו

 שיו .ץוח לש םיציפקו תואלשלשב תופכ ,בשחמ ןיעכ קר ,בשוח אל ולכשב םג אוה - ויתוחוכ

 ,ולוכ ישפנה לולכמהמ תעבונה הבשחמ ןיבל תילכשה תוליעפה וא לכשה ןיב ןיחבהל אופיא

 .לכשה םג םכותבש תוחוכה לכ תיליבקמ לש ןוסכלאה

 ינחור קתעה ןיאש תרמואה ל"נה תיריפמאה ןוימדה תסיפת ביחרהל וא גייתסהל שיש ,תינשו

 .תומדוקה םייחה-תובכשמ והשמ םג םישרוי םיבצעה יכ .םישוחה ךרד םדוק טלקנ אל םא םצע לש

 לעמ םואתפ לפונכ ותמונת תליחתב םימעפל שיגרמ םדאו ,תורעי ינכושמ ישונאה ףוגה תשורי שי

 ,ןכתיי אלה וז ךרדבו .םידבה ןיב רעיב ובכשמ תא ועיצהב שיגרה ויתובא-יבא-יבאש ומכ ותטימ

 שרח וא רוויע דלונש םדא לש ותשגרה ךות לא בנגתמ לוק וא עבצ לש והשמ םגש ,לבוקמכ אלש

 קחדנו ושפנכ ססותש המ ,םימלש וישוח לכ וליפא ,עדוי םדא ןיא ללכבש םשכ ,ןיחבי וא עדייש ילב

 .םיקוחרו םימדוק ,םירחא לשמ המו ,ופוג ולשמ המ ,ונוימד ךות לא

 ךות לא רמוקמבו לגועמב ינוגסס רוא תונוליס םיזיתמ תישפנה הקרזמה לש םיברה תורוניצהו

 ןוימד ,יגולאטמ ןוימד :הריצי תוחוכ השולש ,םלענהו רתיה ןיב ילוא ,םידילומו םתרעק זכרמ

 .ותימא יוליג לעו דוחל דחא לכ לע בכעתנ .יגולוכיספאטמ ןוימדו ,ירופאטמ

 הבחרההו רורחשה וא יגולאסמה ןוימדה .ב

 .ללכ הייאר הל המדק אל וליאכש הייאר ,תונושאר - ותישאר ןויגיהל רבעמ לא שלופה הז חוכ

 וז תידוסי הגרדל הוויש ,סנביטס סאלאוו ינקירמאה ררושמה .תונמאה יגוס לכב הליחת-יאנת יהוזו

 :2תמדוק הסמב ונאבהש ירוגיטאק וצ ןיעכ

 .ח"לשת ירשת ,"םינזאמ" ,"תונמאו הנומא ,תמא" האר .1
 . 1 הרעה ליעל האר .2
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You must become an ignorant man again 
And see the sun with an ignorant eye 
And see it clearly in the idea of it 

 תא תרענמה ,תועדונה תכורפ תא הלישפמה ןיע ןימ ול חרכה ,ללכב ןמאה ונייהד ,ןטייפה רמולכ

 תחת ויניע הארמ ראתמ ילסכה .ושודיח אולמב עיפוהל ול תנתונו לגרומהו רכומה קבאמ םוקיה

 .,יעבטילע קהובב םיהדה םוקיה" :ןושלה הזב ינקירמאה רבצהמ קקוזמה ,ןילאקסמ םשב םס תעפשה
 :ןוימדה ינפב םלועה עיפומ ,רמול ןתינ ,ךכ ."הריציה רקובב ןושארה םדאל חרז אוה יאדוובש ומכ
 תחא םעפ יהוזש השגרההו .ימעפ-דח ןיעכו ינושאר ,קיהבמו שדח לכה ,רבסה ןיא ,קוח ןיא דוע

 .הריציה ץוצינ תא זיתמה ,ימואתפה םלועה םע ,תושגנתה טעמכ ,ץחומ עגמ ונב תללוחמ הדיחיו

 לכ לופיק אלא דיתעהו רבעה לוטיב אל .תיוושכע דימת אליממ איה וז תינושאר השוחתו

 תויהל לדח ןמזה .םולח ומכ ,קוידב ,ןכ .ומולחב וניבא בקעי לש ויתושארמל םינבאה ומכ םינמזה

 בוש םיסנכנ ,עיתפמבו תופילח םיאצויו םיסנכנ דיתעהו רבעה .ינוויכ-דחו יספידח ,ינוטוינ

 וא ,"הממשה ץרא" טוילא לש ורישב לשמל ומכ ,הווהה תדוקנ לש דחא חטש לע םיבכרתמו

 םהש דע םידקוממו םיגזוממ תינמז-ובו ךינפל םהב םיחוטש םינמזה רשא ,דנואפ לש "תוטנאק"ב

 ,שפנב קומע עצפש ,ךכב הסנתנ אל ימו עדוי אל ימ .םייחב םימעפל ךכ ירהו .תחא תבהלשב םידקוי
 תונשמ דוע ילוא ,רבכשמ םיתתוש םיעצפ םיעקבנ ותא דחיו םואתפ רעפנ ,ותעשב ולוכ שגרוה אלש

 ןתינ ךכ .ןיחביש ילב ,םדאה ןיביש ילב ,ועגנ םימדב םימדו ,ןמצע תא לוכיבכ תוחיכשמה תודליה
 תא ,םיהולא ומכ לוכיבכ יח םדאו םינמזה לכ וב םידחאתמש ךדיאמו ,ןוימדב ןמז ןיא דחמש רמול

 תא םיארוק ונירה ,וישכע לש םייפקשמב ,ךכ קרו .תיחצנ איה הייארה ךכ קר יכ .וישכעב םלוכ

 .תואיצמב רשאמ ןוימדב ,רעומ רתוי ,רע רתוי םדאה ןכלו .ןוטלימו יטנאדו םלקופוס תאו ך"נתה

 תעב ומצע ררושמה ומכ ,ארוקה יח ןוימדב .ףלח ומכ וקהוככו וארומב ךתוא דכול ןוימדה ןכש

 המיבה לע :רמאשכ עלק רדלייוו ןוטנרותו .יחצנה וישכעה לש ודוח לע רתוי ,דח רתוי ,ורוביח

 תמאה תילגתמ וז המוריע תינושאר השיגפב ןאכ רבכו .ןויזיח איג הלוכ תונמאה ירהו .וישכע דימת
 ?היווח אל םא תמאה המ יכ .תישפנ-לכ הדוחכ תמא ,ןוימד לש

 חווט תבחרה-םג אלא ,תינוטו-ינ יתלב ןמז-תסיפת ךות הווהה תבחרה קר ונניא הז ןוימד ,תינשו
 םרטש םירנכ לשמל שי .לוק לש םודאיתתה ,הנזאהמ הקומעה הנזאה ונל רשפאמ אוה .םישוחה

 עמוש להקהו םב תעגל ילב םירתימה לעמ תשקב ךושמל םיכישממ םה ודנאונימיד לש םויסה תולכ
 ,םרבק ךות םיתחונו תויח תושפנ ומכ םיעווג ,הז ירחא הז ,רתויו רתוי םיפרו םיכלוה םילילצ שממ

 דבאמ רבגהו שי וא .דחי םג תינוימדו תיתימא הדוח - האנהו החנא ,האנה תחנא טילפמ אוהש דע
 םירחא יניע יבגל לכה .החורב וא הפוצרפב םקיעתנ וא םקמתנש טוטרש הזיא ינפמ אל ותבוהא

 ותוא ,םצע לכל ביבסמ יטנגאמ הדש שי ןכא .המלענ התפיקהש הריוואה - .ויבגל קרו ,םדוקמכ
 .ןמאה רייצמו שיגרמ דחוימב

 יכ .ןויגיה לש ויגרוסב האולכה הבשחמל תוביתנ תחיתפ איה תיגולאטמה הבחרהה רקיע לבא

 ילב הימורעמ לכב קר לבא המצע תואיצמה לא אלא תואיצמל רבעמ לא ךשומ ןוימדה ןיא אלה םצעב

 *המישנ - וידחיו תופילח םימשונה היעקשו היתוטילב תודומח לכ לע תואיצמה לא ,םירודה רושיי

 אל םלועלו ,ף"לא אוה ף"לא .תוהזה קוח תא ,עדמב םירקיעה רקיע תא שטונ אוה ןכ לעו .המחו היח

 תמאה םה םה יכ .ונימ וניאשכ ןימ בכרה לכל ,הריתסו הגירח לכל הרתי הביח הטונו ,ף"לא-אל

 - המודל אל ףאוש אוה .יומיד לש וכפה ןוימדה ירה הזבו .תידדה תוליבס-יאו הביא אלל ,התימאל

 ינש עורזב ברקל ,ללושלו הנושל אלא - תינושלה תויתחפשמה ,ללגב אקווד ילוא וא ,תורמל
 תמא תא ףקשמ הז ירה5■ .םיבטק תולקתיה ךותמ ילמשחה.ץגל ףאוש אוה .םיקוחר םיילאיר

 הז םיכותפו םילולב אלא תדרפומ תויטולוסבאב ונמלועב םימייק םניא ערו בוט לשמל הב ,תואיצמה

 ,וידחי םינכוש םיבוטהו םיערה םיכאלמה"ש תוארל ביטיה המהיב בקעי יזנכשאה יאקיטסימהו .הזב

 דחאה יכ ףא םימשב אוה לואשהו לואשב םה םימשה יכו ,רתויב לודגה קחרמה םהיניב ררוש יכ ףא

 ירהו - תוומהו םייחה - םדאה שפנ לש תידוסיה היווחה תא המגודל חקינ וא ."והנשמל יולג וניא

 ןייה סוכמ הקותמו הכר דוע עבצאב תיחפהל ,הדיל םע דימ תומל םיליחתמ ונאש רקיעה הז אל
 םייחה תא שממ םיתמו תוומה תא שממ םייח ונאש אלא ,חספ ליל רדסב ומכ ןיפיט ןיפיט הקקושה

 םייתומלא םייח ןכ לעשו - העבה אלל הריתס ייח - םייחה לש םשוריפ דבלב הזשו ,עגר לכב

 לש דעצמ הלוכ איה םג תישונאה הירוטסיההו .םתגשה לא ברקתהל ונתאמ ןיטולחל םיענמנ
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 ירהו .3םהינש לש םכופיה דילומו ותא גוודזמ ,וכופיה לא תורישי ךילומ בצמ לכ ,ןויער לכ .תוריתס
 ךרד לע טרופמ רואית ונינפל ללוג סאמות ןאליד ילגנאה ררושמה .הריציה ןוימד לש וכילהת םג והז

 יתוחוכב התוא ןיחבמו יכותב תילאנויצומא תומד טוקנל 'גאמיאל ילוא ןתונ ינא" :ותריצי
 דחי םהינשלו ,ןושארה תא רתוסה רחא 'גאמיא דילוהל ול ןתונ.,םייתרוקיבהו םיילאוטקלטניאה

 ,עינמה זכרמה ללגב תענמנ יתלב איהש םי'גאמיאה תוחגנתה ךותמו ...רחא רתוס 'גאמיא דילוהל
 .4"רישה והזו ,עגרל םולש תושעל ץמאתמ ינא ,רתוסו סרוהה ,בוש רצויו רצויה ,תוברקה םחר

 דראכיר ךלמה"ב יוטיב הל ןתנ ריפסקשש תיתוגוודזהה וז ,תופקשה יתש תובכרומ הז רואיתב
 םג הריציהו עבטה ךילהת תא עיבהל ביטימ "תוברקה םחר" בינהו ,לגה לש תירוטסיהה וזו ,"ינשה

 .םדאהו םוקיה לש תירוטסיהה תומדקתהל ומלוע ןיינב ךרדב רצויה ןוימדה ןמאנ ךכ .דחי
 לש עגר ארוקהו ןטייפה לצא תוללוחמ היתוריתס לכ לע תואיצמה תייארו ןויגיהה לוע תקירפו

 םתוא תודימעמ ,תלבוקמה הסיפתהו הליגרה תואצמתהה םהמ תולטונ ,םהיתחתמ עקרק תטמשה
 הבשחמ ידיל האיבמש המ איה איה ,ימאק רמוא ,תוחיטב-יאו ,תוחיטבייא לש ךלה3 ,הכורב הכובמב

 ילוא ,והשמ ותא חקול אוה ותוימוימויל רזוחו ןוזחה ןנע ךותמ אצוי ארוקהשכו .שדח ןוזח ידילו
 תנווכמ ונימי תחונמ-יאש המוד .תורחא תויווה לא הצורפ תלד םנמא שי םשיאש תוענכתשהה

 רצקה אוהש רשי וק לכ - הדיחי הליסמ לכ יכ .ןויגה לש וז הדיחי הייפכ דגנ םג הבורמ הדימב
 .תונדרמ תללוחמ - םיווקב

 ךותב תונכוש תומשנ יתש ,יובא" :החנאב התיג שיגרהש המ ,ייוביר דחא אופיא אוה םדאה
 :דחא סחי וא דוסי ,עגר והשזיאב ,ולוכש םייק םדא ןיא .הסיסת םדאה בלב קומע דימת ןכלו .5"יזח

 ומכ םיצצורתמו םיברועמ םהב אצויכו הלא לכ .שגר וא טקלטניא ,הבהא וא הביא ,הוודח וא בצע
 אלל ללכ תונמא ןיאו .רישה םצעי ןכ תוצצורתהה קזחתש לככו .קחשמ לש ופורגאב תויבוק

 םיללח םד - "ומדב בתוכ םדאש המ קר בהוא ינא" :השטינ רמא רבכו .תוששוגתה םע תוששוגתה
 הריהב העבהכ רידגהל ןתינ הרישה תא יכ ,הרישה יבא אוה ןטשה ןכא" :ןדוא ךכו .ררושמה בלב
 אלא .ןטשה לש ועויס ילב תונמא רבד ןיאש אטבתה די'ג הרדנא םגו .6"םיברועמ תושגר לש

 תוהולאל אוה יוטיב תיטסילארולפ הסיסת ךותמ אבה ןוזחהש המוד .אקווד ואל וז רלוק-תיילתש
 םינוויה תורנב ושפיחש המ ,יובירה לכ לש דחאה ,דחא ךות אוה יוביר ומצע םיהולא יכ ,םדאבש

 שחנ תומדב רבכ ,ןטשה וליאו .םתבישח יכרד לכב םהלשו ונלש םייניבה ימי יגוהו םינומדקה
 ,ול םיתפנ ונא הלקנ לע ךכ לכ ןכ לעו ,רומג טסילאנויצארכ ןעוט ,אדירג לכשה תא גציימ ,תישארב
 .ול םיחפנו םיללקמ

 תולת ילב ,הרוהט הבשחמ םתעשב תיטסילאירוסה ובשחש ומכ אופיא ונניא רצויה ןוימדה
 ,תירסומ וא תיטתסא תוניינעתה לכל ץוחמו חוקיפ אלל הז םזיטאמוטוא .ןוצרב וא העדותב וא לכשב

 והירה ןוימדה .תינלוחו תונקורתה איה יכ ,היוצר הניאו תחכומ הניא ,תטלחומ תינוציח הארשה
 ויקלח םוכסמ לודג ללכהש תויהו .םדא לש םיינחורה ויתוחוכ לכ תכרעמ לש תיטגראניס תשרא
 ,רתוי ספות לכשה ,רתוי םישח םישוחה .ויביכרממ דחא לכל חוכ ףיסומ והירה ,ןוגראה םצע ידיילע
 ליאוה ,רבד דועו .תכשוממ תישפנ תוקבאיה ,ךפהל םא יכ ,"תולת אלל" אל לבא ,רתוי שגור שגרהו

 היצאלטסנוקה ירה ,םהיטרפ יסחיב וא םללכב םהיתוחוכ תוחתפתהב הזמ הז םילדבנ םישנאהו

 לודגכ - היצולובא םגשו ,תודגונ תועד יתש לש גוויז ללכ ךרדב איה תמאהש בשח רסנפס טרברה םג .3
Herbert Spencer Autobiography (N.Y. 1904), 11, האר .תוינגורטהה לדקת ןכ דוחיאהו תומדקתהה 

56; First Principles (N.Y. 1910, 52. 

4. Dylan Thomas: "I let perhaps an image to be made emotionally in me and then apply to it 

what intellectual and critical powers I possess — let it breed another, let that image contradict 

the first... make of the third image bred.of the other two a fourth contradictory image and let 

them all within my imposed formal limits conflict... Out of the inevitable conflict of images — 

inevitable because of the creative, recreative, destructive and contradictory nature of the 

motivating center, the womb of war, I try to make the momentary peace which is a poem". 

 ענייא יד ,ססורב ןעניימ ןיא !ךא ,ןענהאוו ןעלעעז ייווצ" :1111-1113 2 תורוש ,רנגאוו םע ותחישב טסואפ .5

 ."ןענערט ןרעדנא ןעד ןופ ריז ליוו
6. W. H. Auden: "The devil indeed is the father of poetry, for poetry might be defined as the 

clear expression of mixed feeling" 
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 .ינאה יוטיב ,םדא לש ותמתוח ,תימצעה תוישיאה אוה ןוימדה וכלו ,םדא לכ לצא הנוש תיללכה
 ןוימדה ררושמה לצא ."תועסמ" ימס ידי לע רצוימה הזמ םג רצויה ןוימדה הלפינ אמעט יאהמו

 ,ותיבב ינאה תא בזוע אוה ,"עסונה" לצא וליאו .ויתומצע ץלחמ ,וקימעמו וביחרמ ,ינאה תא רישעמ
 .טטומתמ תיבה לכו ,ררופתהל ול ןתונ אוה ךכ ךותמו

 םלועב תישפח תולכתסה - ודעי םלואו .ותגירהו ןוימדה רודחיש איהש ,הקיגולאטסה ןאכ דע
 .ומלועב ליחתנ .םדאבו

 ץוחה לא ןולחה וא ירופאסמה ןוימדה .ג

 "האידיא"ה תא ררושמה גיצמ ,סנביטס םאלאוו לש ורישמ ליעל ונאבהש עטקב תישילשה הרושב
 סנביטס ןכש ,ילכש גשומ אל יאדוו זוז האידיא שוריפ המ .תינושארה הייארה לש הדקומו התמגמב

 ותארוהל ןווכתהש קפס ןיא .הנבהה ץמאמ דגנ ,הרישב תילכש השיג דגנ תוממוקתה שרופמב שרד
 הרוצה ,ןקויד תומד ונייהד ,ןוטלפא ידי-לע ושומישב ומכ ,"האידיא" חנומה לש תינוויה-תירוקמה

 תמאה תולגתה אופיא איה האידיאה .תשחומ הרוצב היולגה תיללכה תוהמה רמולכ .תימינפה
 והשמ ,וכותב לפוקמ והשמל למס וא הרופאטמ ןיעכ טקייבוא וא ערואמ ,םישוחה דרד הרוהטה

 .דרפנב וכרצ לכ ועיבהל ןיאש דע ללוכו ינחור

 םימורמ עיגהל ףאש דימת .רומיראב ןו'ג ללוהמה ןקחשה לש וייח - הריאמ תיטרפ המגוד
 רקעו תוראופמה ויתועפוה תמיב תא חינזהש דע ,הזחמל הזחממ גלידו ,ריפסקש לש וירוביג םוליגב

 ומצעל ןתנ המלו ,םדוקמ ךכ לכ רעב המל :ויתובקע ירמוש והמתו .ובכוכ הבכ םשו דובילוהל

 אוה .ידדצ לוכיבכו דיחי ערואמ ,וייחב זעונ ערואמ הלגתנ הנורחאל הנהו זךועדלו עוקשל ךכ-רחא
 רהה לש וקוצ לע היילעו סופיט תוואת לע גילבהל תלוכי אלל ספתנו ,ןאלב ןומ תביבסל לגלגתנ

 (ועורזב רירש ערקש ףא)ימואתפה ופחד עציבו ספיט ןכאו .םיה חטשל לעמ םילימ השולשכ אוהש
 :בריס ,תולעל בוש ךכ-רחא וינפל ועיצהשכו .ודועמ םירהה לע ספיט אל הרואכלש תורמלו

 רואב ראוה וייח חרוא לכ םע דחי ךא ,יבגאו ילוש ראשנ היה וידעלבש המ הלגתנ זא ."םמעשמ"
 .וייח לש הרופאטן?הו האידיאה - "םמעשמ" .קיפסמו תחא ,קוצה רגתא :ונקוידו ולמס השענו רזוח

 םתיברמב ונייח יכ .םלוע לש ותימא לעמ טולה הצק םירהל יושע ןוימדהש וננןנעל רקיעה ךא
 המו ,וכות ךותב םלועה המ ,וניתחת המ לואשלמ הליחזב ידמ םידורט ונאו ,חטשה לע םילחוז םהירה
 םיששממ ונמצע תא םיאצומ ונא המ םשלו ןאל רוקחל םינפתמ ונא םאו .הז םלועב םייחה לש םכרע

 דע םימעפלו ,שואי דע ילוכו ילוכו תיעיבר םשל תישילש םשל היינש םשל תחא ,תוילוח תוילוח
 .פ ררושמה רציש הפיה למסב ומכ ,םינפבמ רוא ונל הלעמו רתוח ןוימדה קר .דגנמ ונשפנ תכלשהל

 :ילאש .ב

Like a dome of many-coloured glass 
Stains the white radiance of eternity. 

 ןאכ םצעבו ."ןעבעל סאד ריוו ןעבאה ץנאלגבא ןעגיבראפ םא" :"טסואפ"ב התיג םג ךכ קוידבו
 ח"יה האמה ףוס ינב ,דחא רודב טעמכ םתשולשו .טנאק לש "ןונימונ"ה תרות לש תירויצ השחמה

 - ט"יה תליחתו
 תופילח רתתסמו הלגתמה םזילאידיא ,תונמאבו היפוסוליפב םזילאידיאה תפוקת

 לש םיינועבצה םימתכה ךרד השילפ אופיא אוה ןוימדה .םדאל םייחרכהה וייח סבוש וניא םלועלו

 רמולכ ,תוינוגססה תויגוגזה ךרד ןבלה ויזה ,דחי םהינש אקוודו ,חצנה לש ןבלה ויזה לא םייחה

 ףוסניאה יוליגכ יטרפה םצעה תייאר ,טקייבואה ךרד תפקשנה תיפוסניאה תועמשמה
- 

 אל ףוסניא

 ,תיפוסניא תועמשמ קר ,םוקמו ןמז לש שוח לכ תדבאמה תיטאטסקא הייאר אלא תיתומכ הניחבמ

 יקמעב ונייהד ,הבשחמ יקמעב םשיא ףוסניא ךות ןדבואו הלילצ קר תועמשמ אל םג הפוסבו

 .םיקחרמ למסמה עבצ - הלוחכ הראטיג לע טרופכ ןטייפה תא סנביטס ספת הפי .טקייבואה

 - ונשופיחב ,ליעלד ביחרמה וחוכ יפ לע ,למסה תא ןוימדה רצוי ךכו
 ידיסח שופיח :רמול ןתינ

 הייהת ךרד תימינפ םגו ,ןויגההו ןוזחה ךרד תינוציח האיסידוא הווהמה שופיח ,תועמשמו הנווכ רחא

 ןולח איהש ,למס תלעב איהש הדימב קר ךרע תלעב איה ונתריצי לכ ןכ לעו .ןלהלכ ונשפנ יקמעמב
 יבגל" :אלפומה רייצה-ררושמה ,קיילב םאיליוו טיבה ךכ ןכאו .רתסנו יללכ אוהש המ לא ,ץוחה לא

 .הלועפ אלו הערפה איה וז תולכתסהש םושמ ,תינוציחה הריציב לכתסמ ינניאש עבוק ינא ידיד
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 הכרד לכתסמ ינא .והשלכ הארמל סחיכ ןולחה תא לאוש ינניאש םשכ תימשגה יניע תא לאוש ינניא
 .י"הב אלו
 אוהש דע יומיד לש תוגרדמ המכ שי .יומידה לא וליבקהל שי למסה תוהמ תא רתוי ררבל ידכו .
 שי יכ .קוחרמ זמורמב ,עלבומב וא שרופמב םא ריש לכל חרכהו רקיע אוהש למסה תגרדמל עיגמ
 אלו - ןשה לדגמכ ךראווצ ,םינוי ךיניע ןוגכ ,םירישה ריש רפסב םיבר והומכש ,ירואית יומיד

 הסמ" פופ רדנסכלא לש ורישב וא ,ילשמ רפסב םימגתפה ןוגכ ,ינויער יומיד שיו .רישה םיר-ואיתב
 לא ברקתמש ,ינויער-ירואית ,םיגוסה ינשמ בכרומה יומיד םג שיו .רישה םימגתפב אלו - "םדא לע

 יומידהש ,תישאר :הלא לכב הוושה דצה .הרישב יחרכה באכהו ,באוכ ונניא יכ ,עיגמ ונניאו רישה
 ררועל דע ףוסניאה לא ךילומ ונניא .רתוי המינ אולמכ אל ףאו םרסמ טרפ ראתמ ,לבגומ ,יקלח אוה

 וטושפ - ןושארה יפואה בקעבו - תינשו .טרפה ותוא לש םוהת ינפל ובצייתהב םדאה תא עזעזלו
 תלד לש ,תיבה לש ראתימה יווק וב רשא םולח ומכ רבדמ ונניא .םויה רואכ רורב אוה .ועמשמכ

 יכ ףא םייליפרע םיאצויו םיסנכנ םישנאו ,ול ץוחנשכ ,עגרל קר אלא ,םיטלוב אל ,םידח אל ,ןולחו
 ,הלא השולש לש םכופיה ויפא למסה וליאו ,םייפוסניא בוש רמולכ ,םייתועמשמ ,םידירחמ המ-םושמ

 :"הלוחה הנשושה" ,קיילב םאיליוו תאמ ריש ןוגכ

O Rose, thou art sick. 

The invisible worm 

That flies in the night 
In the howling storm 

Had found out thy bed 

Of crimson joy 
And his dark secret love 

Does thy life destroy. 

 הזיאש השא לש תדחוימה התומדב ילוא ,םדא לש ובאכ ,יללכ לרוג שחמומ חרפ לע הז ןטק רישב

 לכ ןאכ .הלפאה ותבהאב התוא סרוהו אב אוהו תעלות ינש עצומה הבכשמ אצמ הלילב ףע עלות

 ,ותולבגומייאב שגרומ למס והירה (!ינא אל ינא ,בל םיש .םיחווצה םיידוגינה ויפוריצב) רישה
 לש וז הריהב-יא הריוואל עיגהל הרהבהל תיחרכה הפיאש ךותמ השק המכ ,האר - ותוריהב-יאב

 .ללכ ומצעל אל ,ומצעל אל ולוכו - הבחר תועמשמ
 יתימא הזש ינפמ ילוא ,יגארטהו באוכה לע זמרל רתוי הטונ ןוימדהש המוד !רישה לש באכהו

 חוכ לוטנ םדאה יכ .תחא תבב הסכמו הלגמה םולח ומכ ,זמרל קרו ,גנועו החמשמ רתוי קימעמו רתוי
 ריש לש ותמשנ איה תאשל ונתלוכיב ןיאש תמאה התוא אקווד ירהו .הלוכ תמאה תא טולקלו תעדל

 םתוא ךא ,בלה ןמ וחיסה ,וחיכשה וא ,וחכשו ותודליב םדא הארש דיחפמו שיערמ והשמ ,יתימא
 אל ערואמה ותוא םיריכזמ םה הלמח ךותמו ,תולילב ותוא םידקופ וייחב םכשה לש םיזונגה םייוניעה
 ףעטצמ םולחהו ,ריקל רבעמ לא דימ םיקחרתמו ונילע םימחרמ םמצע ונייוניע וליאכ ,שרופמב

 תמאה ,הכישמהו יוריגה והזו - ןימאי-אלךימאי ,ןימאי אל םלוחהש הנווכ ךותמ יאבה ירבדב
 .רישה םלועב םג ןוימד לש יופירהו

 םדצמ איה תויחטשש המוד .ויפד ותימא לעו ובוציע ךרד לע ,למסה לע רתוי תצק אנ בכעתנ
 דדוב הלע ךות ילוא רפרפמה בלהמ םימלעתמו םדאה יריש ןיבל עבטה יריש ןיב וקה יסרוג לש

 ןה םיראת ינש קר תוטשפתההו הבשחמהש ,ונדמל הזוניפש לש ודומלת תיבב יכ .םידבה ןיב םשיא
 ,ותא תוהדזהל ,ומצע ץנאטסבוסה ךות לא רודחל ץמאתמ אוה אלה ןטייפה הנהו .דחא ץנאטסבוס לש

 ,רופצו ץיצ ,רינו ןליאש ךכ ,השוחתו תוגה ,דחא רומאכ םהש םיראתה ינש ךרד אופיא אטבתמ אוהו
 דע תידדה תימואתפ תולכתסה ךות םהינש לש ,דחי םג םיהולאו םדאה לש םילמו תובשחמל םיכפהנ
 לש חיש דוסל ונייהד ,ולוכ עבטה חיש דוסל ןיזאמ ררושמהו ,דחא רוהרה-טבמ ךות םיסופת ,הדיפק

 םינפבמ ףחרמ ילמס והשמש דע ,םינפה תא ץיווחמו ץוחה תא םינפמ ןוימדה יכ .עבטה ךרד ומצע
 הזב הז םיעפעפמ הבשחמו םלועו ,"הרוטאנ" תישענ העדותהו העדות השענ עבטה .דחי םג ץוחבמו

William Blake: "I assert for MySelf that I do not behold the outward Creation and that to me 

it is an hindrance and no Action... 1 question not my Corporeal or Vegetative Eye any more 

than I would question a Window concerning a Sight. I look through it and not with it". 
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 םייק תודחלה קשחש המוד .רוכינו ערק לש ינרדומה עגנה אפרנו ,תידדה הארפה ךות םידחאתמו
 ףסכנ םלועהו ,םלוע ותויה ידי-לע ,ויניע הארמ ךותמ ומצע תנבהל ףאוש םדאה .םידדצה ינשמ
 אופיא רצוי אוה .ותוא םיריו ןחגיש - אבאל דלי ומכ ררושמל ויתועורז טשופ ,למסו גיגה תויהל
 אוהש ,דרפהו קותינ אלל ןקויד תומדו האידיא אוהש ימעפידחו ינושאר טקייבוא ,ןוזח ולוכש שחומ
 ךא ,ישונא-ללכ אוה םהמ דחא לכ - טסואפו רילו טלמאה .תיפוסניא תועמשמ וכותמ תנרקומש טרפ

 ךא ,תישונאה תמאהמ והשמ ןוימדה ללוגמ ךכו .וייח תגצהב אלא טשפומב ותימא חסנל ונתאמ רצבנ
 היפיעצ קר ,םדא ינארי אל םיהולא ומכ תרמוא תיתונמאה תמאה .שרפל ותלוכיב ןיא םלועל

 .הלמש ןושלמ למס .הינקוידו
 ןכ לע .תעב הב ונישוחו ונחור לא תרבדמ איה יכ ,למסה לש ויפ; םג אליממ יהירה וז תמאו

 תונוכתה ירקיע ינש יכ ,יטנתוא ןוזחה ךכ קרו ,ןוזחה םלועב םה דח ,יפויו תמא ,הלאה םיכרעה ינש
 הבשייל ץמאמ אלל ,הריתס לש תמאה ,הריתסה ,תישאר .והנשמ לש תוכלהה יפוג םה םה דחא לש

 ףחד שיש תדמלמ השדחה היגולויבה .תונמאה םלועב םג ויעה תא תדכולה איה איה ,הקלסלו
 אוה דחאו .ןימהו בערה ףחד שיש ומכ תונוילעה תויחבו םדאב (Exploratory drive) שוליבה

 - הינומראהל רבעמ הקיטתסא תוסנל םגו ןויגיהל ץוחמש תמאה ךות לא ץיצהלו שולפל ףחדה

 ןויגיהל הליבקמ הינומראהו
- 

 ,תינשו .דבה לע רגניז לש הריפת תנוכמ םע הירטמ תשיגפ ןוגכ

 ירהו - דרפה אלל המולגה ,הנזאהל תחתמ הנזאהה ,תיפוסניאה תועמשמה ונייהד ,תינוימדה תמאה

 איה איה - תמלגמ איהש המ ררבל לכות אל םלועלו תמאה תא תמלגמה תונמאה דוס רומאכ הז

 תישפנ הקיזומל תכפהנה איה איה ,המצע לש ףוסניאב תדבואו םישוחה ידי-לע הטולקה "האידיא"ה

 הממד יעוזעז ןיעכ םיקמעמב תללוחתמ הטקש הסיסת קרו ,ילאנמונפה םלועהמ ןיטולחל תררחתשמה

 ןונימונה לא הדיחיה ךרדה איה וז הקיזומ תסיפתש המוד .ארוקהו ררושמה ןיב םירזוחו םירבועה

 .יביטיאוטניאו רוהט ילאוטקלטניא טקייבואכ ןונימונה תא עיצהש ומצע טנאקכ אלש ,ינאיטנאקה

 םה דח תמאו יפוי בושו .ילאנימונה םלועב םשיא תעגונה הקיזומה איה תיפוסניאה תועמשמה

 .םהיקסעמ יקמעמב

 הפי" :םירישה רישב ומכ ,המיא םג ליטמ ,רתויב ץחומה ,רתויב זעה יפויה המל וישכע ןבומו

 ,ו) "תולגדנכ המויא המחכ הרב הנבלכ הפי ...תולגדנכ המויא םילשוריכ הוואנ הצרתכ יתייער תא

 היגלאבו ,"יתוא הדיחפהש דע ךכ לכ הפי התיה וז השא" :"1909" רנילופא לש ורישבו ,(י ,ד
 עיבהשמ רתוי תצק םג אוה דחפה ילוא ."המיאה תליחת אלא וניא יפויה" :הקליר לש הנושאר

 האיציה :יפוי םג אוהש תמא לש תושגרהה יתשב רושק אוה .וינשרפ וריבסהשמו ומצע הקליר

 ךכ ,הכות לא םוהתה תציצמ ,תועמשמ לש ףוסניאה ךותל הליפנהו ,ןויגה לש םיחטבמ תיבמ
 המידק שולשו רוחאל תועיספ שולש לש ידרחה סומתירה ,העיתרו הכישמ ,ימינפ עוזעז ררועתמש

 לש תילותב תוררועתהב רקיעבו ,תיגולויב וא תישפנ ,הקומע המוח לכב יחה טטרה .הליפת ינפל

 .הבהא

 ימצעה שופיחה וא יגולוכיספאט!?ה ןוימדה .ד

 דבא המ קוידב תעד אלל שפחמו העות אוהו ,הברה ךכ לכ ול דבאש אוה רודה לש ירקיעה ונויפיא

 םתתנש המ וארת אל דעל :םירגתמו םיגילפמ םה םתכלבש םירבד שיש אוה רתויב קיצמש המו .ול

 .וישופיח תוחנהל םילגוסמ רישהו ןוימדה קרו .ינאה אוה תוילרוגה תודיבאה תחאו !תכלל

 דוע ךירצ אוה יכ ,וז הבהא םיקינחמ םירוההו .ודואמו ושפנ לכב הרענ בהאש רענ ונל ראתנ

 אוהו םמוקתהל ידמ ךר ןבהו ,םייחב ךרד ול סלפלו אבא לש ויקסע דומלל וא הללכמה לא תכלל

 השענ אוה הדימב הב ,ותבהא ךותב ,ולש ינאה לכ ,וייח םולח לכ עיקשה ןבהש הדימב זא .ענכנ

 דימת שמישש סותימה תא שפחמ אוה .ונרודב םדאה והז .לצ .ילאיר יתלב םדא ונייהד ,ינא לוטנ

 לש תועמשמהו תוילאירה תא שפחמ אוה .םדאב םלועה דמעמל ,םלועב םדאה דמעמל רבסה ןיעמ

 .ומצע

 אל רמוחהש ונודמיל הנש תואמ ךשמב .תחא תילגת ריכזהל יד .וקלח תא םרת אוה םג עדמהו

 קר ,ללכ רמוח ןיאש ררבתה םואתפו .ויתורומתו וייוניש לכ ךרד םייקו רירש אוהש ,הסירהל ןתינ

 ,רחא ןושל .8םיכילה לש ם;פוא קר אלא םימצע לש "תנדועמ הרוצ" הנניא וז היגרנאשו ,היגרנא

 קר ,ןיאה ךותב תוערואמ קר ,לועפ אל ףאו ,לעופ אלל תוליעפ ,םיעוריא אלא ללכ םימצע ןיא
 ךות עוריא םדא םג םאה :עדומ-תתב שאונ רתוי ףאו ,עדומב לאוש םדאה ליחתהו .ויא לש תוערואמ

8. Bertrand Russell, A History of Western Civilization (N.Y., 1945), 47. 
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 הזיא ,הוודא קר ינא ?ינא םוש ןיא ?ישממ ןרע םוש ,הבהא וא הריחב וא טקייבוס םוש ןיאו ?ןיא

 ?םולכ אל ...ךות ףלוח טטר

 ,ינא לש תוירוגיטאק שי יכ .שקבמ אוהש הז המ קוידב תעד אלל ינאה תא םדא ול שקבמ ןכבו
 ,םדאה שפנ איה הקומע הקומע רומאכו ,םיקמעמב ודבור יפל לכה ,ירהכ ירה אלו

 ,ירסומה ינאה ,םילאה ינאה :םידבר השולש ןיחבהל ןתינש המדנ ?הנרושי ימ התיתשתיהתליחתו

 .רצויה ינאהו

 ידי-לע רמולכ ,םירחא לע תורבגתה ידי-לע ינא ול רוציל םדאה ץמאתמ ומצעמ ןקורמ .א

 רמוא הזכ םדא !רבוגה ימ ,ואר :יפיקע ,עמתשמ ,קסומ ינא ול שכור אוה ךכ ךותמ יכ ,תומילא

 לכ תכרעמ לש ישיאה ,זכורמה יוטיבה אוהש ןוימד רסח אליממ אוה ינא-לוטנ ותויהב .ינשרד

 לכ ,אמוס אוה .םישנא אלל ונייהד ,ישפנ עגמ אלל םלועב יח והירה ןוימד ילבו .םיישפנה תוחוכה

 טקייבואכ קר הארנ םכרד לע רבועה םדא לכ .םהילולעת ישעמ תללוחמ םתוימסו ,םימוס םינדודה

 םדאב ולכתסה .רתויב םיזעה םיפחדה דחא אוהש יוניעל טקייבוא קר ,רוויעה דמלל ומכ ,קוחרמ

 ,וקיבדמ אוהש דע ךופהו רשי הניפל הניפמ ןותלקעבו ןוסכלאב וירחא קלוד אוהו ותיבב קו'ג אצמש
 תבכרומ איהש תחא היצומא ידיב ןברוקו רופרפ ולוכ .םינפבמ וב ךעדנ לכה זלה עגרבש םתיארו

 הבש טא ושפנו ,הסירדה ,ןוחצינה דע ,קו'ג םע המחלמ ולוכ-לכ .דוצמ לש היכיטסו גרהו דחפ

 ידכ תומילאה חרוכ לש וז ,תומילא לש איה יוליג תימדה ונתאמ ילוא !רבוגה אוה ינא ,ואר :הנתיאל

 איבה אל ,בכוכל בכוכמ ךרודו קסונה ,םוצעו ךלוהה "וטיגוק"ה יכ ,"םוס וגרא"ה תא ונל ריזחהל

 םע רושיק :דחא רבד דבלמ ,החונמו קופיס ונל איבי אל ,גשיה םוש ,רבד םוש ןכא יכ .םולכ ונל

 .ןדסהו שיטפה ןיב םינותנ ונא אלה וז הניחבמו .םדאה אוה ךכ .ףוסניאל ונא םג ונתויהו ףוסניא
 הרגית אופיא תללוחתמ .לובגו ףוס םוש תלבוס הניא שפנהו ףוסניא סרוג וניא םכחותמה חומה

 - םיאבומ וא - םיאצומ ינש קר שי הפירחמ איהשמו .תימינפ
 ,ינאהמ םירעונמו .הריש וא ןועגיש

 םיללצ לש םעבטמו ,םיללצ ,םיילאיר יתלב םישענ ונא ,ינאה תא םקורה יפוסניאה סותימהמ ונייהד

 .תויחל ידכ םירחא-יקרועמ םד עומגל

 עדמב ,הישעתב תורחתהה - םירחא לע תורבגתהה רציל ,םילאה ינאהל יבויח דצ םג שי יאדוו

 יושע ,םיטילש תוחוכ ידי לע ןווכומ אלו תופכ אל ,ישפח אוה םא ,הז רצי ירהו .םירפוס תאנקבו

 ץצופתהל הלולע תידדה ךרדב תורחתהה םג לבא .הנזהו דודיעל יוארו יתמדיק ץירמת םג תויהל

 .תירטס-דח תומילאל ךפהילו

 לבא ,איבנהו ררושמה ךרד ,תלוזה ךרד עיגמ אוה םג יכ ףא ,ירסומה ינאה אוה רתוי קומע .ב

 ךותבש ירסומ לוק עמשי םדאש בושח רתוי םנמאו .דחי םג הובגמו םינפבמ לוק אוה יכ ,יבויח ולוכ
 התאש ושוריפ - חצרת אל .רסומה רדגב םנכנ וניא אדירג תויצה .ינוציח לוקל תייצי רשאמ ומצע

 תא םג לבא ,תיטננאמיאכ הצנ-זנצסנארטה תא שיגרהל ךילע ,רמוא הווה .חצרת אל זירכת ךמצע

 הנעמנו הנוויכ רקיעש ,תורודה לכ תורפס לש היחופיט ןב והזו .תיטנדנצסנארטכ ךבש הצננאמיאה

 תולג איה החכישה" ט"שעבה לש ותרמימ .היתויתוא ןיבמ אצויה דיחיה לוקהו ,ישונאה ינאה אוה

 ינפמ ,רע וניא םלוח וניאש ימ .םולחכ ןוימדה יכ .יכיספה ונבצמ תמאות ,"הלואג אוה ןורכיזהו

 .תולגב ושפנש ינפמ ,ילאיר וניא םצעבש ינפמ ,קמוע ילוטנ וייחש ינפמ ,וייח לע ביגמ ונניאש

 לש תוילאירה תא ול הריזחמו םדאה ייח תא הכיראמו הביחרמ איה .הלואגו ןורכיז איה הרישהו

 תועבות ,םיינוציחה וייח תשרפמ רקח ןיאל הקומע השרומה ונתטיש יפלו ,שריש תונומתה יכ .ינאה

 ןוימדה ןכלו ."לערל תוכפהנ העבה ידיל ועיגה אלש" ,הרטסותאראז רמוא ,"תותימאה לכ" .ןתגצה

 ,הדבאה תאיצמ ,םדא לש ותימא אוה ינאגרואה םאטבמו םיישפנה תוחוכה לכ תכרעמ רומאכ אוהש

 לוק ,דדוב אוהש שיגרמ ירסומ ינא לכו .הז דדובו רתסנ ינפל גצומ ארוקהו ,ררושמה לש ינאה יוליג

 .דדוב םדא לכ ,רמוא אוה ,האר .ונתורחאו ונתולדב שיחכמ םגו עבוק ילאסקודאראפ ןפואבש ,ארוק

 תופתושה לש הקמועל םיעיגמ ונא ינויזחה תלוזה ותוא לש ותודידב דוס ןיבהל ןוצרה ךותמו

 תכפהנ תינמזיוב לבא ,ישונא הז ריצי לש ותוהמ םצע דע תקמעתמ םנמא תודידבה .תישונאה

 :ןיירק טראה ינקירמאה ררושמה הפי ךכ לכ רשש ומכ ,תישונא הבהאלו הלמחל

The competence to Travel in a tear 

Sparkling alone, within another's will'. 

 ,יריפמאה ינאה לש היצקנופ וניא ןופצמה יכ .תירסומ תולגתה ךרד ינחורה ינאה לא םדאה עי>מ ךכו

 ךותמ אל ,ומצעב בוטה אוה בוטה לש ותארוה לכ .החכוה םוש לע ותיתשהל ןיא ירוגיטאקה וצה יכ

9. Hart Crane, "The Wine Menagerie". 
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 התא ךחרכ לעב ?ומצע ךות ולוכילכש המ חיכוהל ןתינ ךיאו ,האנה תבוט םושל וא תלעותל הנווכ
 טבלתמש המ ,יהולא ,ישפניקומע אוהש רמונו זענ ,ימוימויה ינאל לעממו רבעמ אוה ןופצמהש רמוא
 תולגתה לא םימיה תירחאב ונידי לעו ונכות עיגהל ידכ תולפשה וניתויטנ םע םחלנ ,םדאה דותכ

 אטח דימת לש שגר ,עבותה ימינפה חורה ינפב אטח לש שגר דימת ררוג הז ונופצמ שגרו .המלש
 ןגנתהל הליחתמ תירסומה תרומזתה לכ .המ לעו הממו יממ קוידב תעד אלל החילס תשקב דימת לשו

 .הריש לש ינוימדה תלוזה םע ינאה רוביח ךותמ
 םייחה" :רבוב וירחאו "ןעשנעמ ענהא שנעמ ץיק" :הטכיפ קדצ הז ינוימד רוביח תניחבמו

 .דיתעב םג טפשיתש חינהל רובסו ,הטפשנ תורפסה" :טוילזז .ס.ת שרופמבו ."שגפימ םה םייתימאה
 ירסומ רפס ןיא" יכ ונעטש וירחאלו וינפל םירחאו דלייוו ראקסואל דוגינב ,,0"םיירסומ םינקת יפל
 םע תוהזה תגשהש יל המדנ ."לכה הזו .הפי אל וא הפי םיבותכ םהש וא םירפסה .ירסומ יתלב וא

 וא הריציה ןחבמב וז תוהדזהמ טלמיהל ןיאו ,בותכה רבדה לש יפויה איה איה הרבחהו םייחה
 .רצויה ינאה לש םיצעהו שאה םצעמ אוה יכ ,הריציה תריציב

 שי ילוא .תיטילופה וא תירסומה הריזב שממ לעופב ףתתשהל ךירצ רפוסהש ןווכמה ןיאו
 .עירכהל םוקמה ןאכ אלו ,ןיעה ןושיא תא םצמצל הלולע תורעובה תויעבה לא הרתי תוברקש ןועטל
 תא הארנכ ברעו יתשל ול חקל אוה .הנאיאטנאס 'גרו'ג ,ררושמ-ףוסוליפ ירבד איבהל יאדכ לבא

 לוכי אל ,םלועל חורה" :הז אשונ לע ותעד תווח םהב םקרו למשח תרבח לש חוכו רוא ףוריצה
 ,םייונישב לכתסהל קר .רמוחה תעונת לע וא רמוח לע טולשל לוכי וניא ,ולשמ חוכ ול שוכרל

 רוא תויהל לוכי אל םלועלו .חוכ תויהל אל ,רוא תויהל ותוהמ .רמוחב תוחוכה ייוליגב ,תורוצב
 םע תוהדזהל קר ,םלועה תא תונשל וא שוביכל ףואשל אל ,ילאידיא ןוטלשב קפתסיש דע רוהט
 ףיסוהל ןתינ תירוטסיה הייאריתיווזמו .,,"חורה םוחת לא םלועהמ םהילאמ םיחמוצה יפויהו תמאה

 .רתויב ליעיהו ליעפה ,קוחר חווטב ,ילואו ,חוכ םג חורה השענ תח ילבל ורוא תנרקה ךותמש
 קומע הכ ינא ,ויריחב' בלב ררועמ ןוימדהש רצויה ינאה רתוי דוע קומע םלואו .ג

 םדא לכ םצעב ?התא ימ :דרחנו םעפנ ,ומצע ינפל רמולכ ,וינפל דמוע םדאש דע ףוצרפה-זוחשו
 גולגל לש הפינמכ וינפל םיכרד תוסרפתה לש עגרב ,תואצמתה תלזאו הכובמו תורפס לש עגרב

 תמאב ונחנא דימת אל .וייח חרוא תא עירכמו ודיב זחוא והשימ שיגרמ אוהש שי - ?ןאל :ותנשמל
 תוחוכ תוצצורתה ךות ,תילולפאב תוקזבה ךות וקסע לכש ,ןמאה דחוימב לבא .ונייח לש םיטינרבקה

 ותוא לש ותבריק םיתעל שח אוה דחוימב - אובל תוששוב םילמהו ,םנוויכבו םעבטב םינוש
 ,ובבלב םעופ "ליחתמה רובידה" קרשכ דובעל בשוי אוה .שארמ וילע ךמוסו וב ןימאמ אוה .והשימ

 סוגולה ושוריפ תידומלתה תורפסב "רוביד")ונבזעי אל רובידה הדובעה תצורמבש חוטב אוהו
 הנמאה תוכזב" ,.םייקתהל לוכי ןטייפ ןיא וז הנומא ילב .("רובידה יפ לע סונא" ומכ ,ינוויה

 ומש תא הילע עבוק אוהו ,איה ולש הריציה תאז לכבו .,2(שרדמה רמוא ,"הריש רמול וכז ונימאהש
 םילמה אנ ריכזנ ?ודיב טעה תא עינמו ובבלב םירבד םשה אוה ימ ?בח אוה ימל .בוח רטש לע ומכ

 ךירצ .בשוח ינא רמול איה הןעטה" :ינמד לופלו ראבמאזיאל ויבתכמב ובמ-ו רותרא לש תושרופמה
 !רחאו ינא :הזעונו האלפומ הריתסל די תטשוה ןהש םילמ - "רחא אוה ינאה"',"בשחנ ינא רמול

 ,התא ימ ?רחאו ,ינא ,ינא אוהו יעלצ ןיב ןכושה הז אוה ימ :הדךח שפנה לכש דע הקומע ההימתהו
 :"תועשה רפס"ב הקליר לש תורוש תעדה לע תולועו ?ינא

 ...סבעלעג דריוו ןעבעל סעלא
 - ?ןעד סע סכעל רעוו

 ?ןעבעל סאד - ,טאג ,סע וד טסבעל

10. T.S. Eliot: "Literature has been and probably will be judged by moral standards". 

11. George Santayana, Realms of Being, 643: "Spirit can never possess a power of its own; it 

cannot dominate matter or the movement of matter, Only to watch the changes, the forms, 

the expressions of the powers in matter, Its essence is to be light, not to be power, and it can 

never be pure light until it is satisfied with an ideal dominion, not striving to possess or to 

change the world, but identifying itself only with the truth and beauty that arise unbidden 

from the World into the realm of spirit". 

 .רישי זא ...יהב ונימאיו קוספה לע :ד ,בכ הבר תומש .12
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 לכו ,תועיתרהו תואילפה ,םילמסהו תומולחה ,תונויגההו תונוימדה לכ יכותב םקורה התא ימ
 - ךישממו ךישממ התאו ,העיגר שקבמ יווג

 ,יהולא ,אוה התאה
 רחאה ינאה
 ,םחר אלל ביטימהו בוטה
 .םחר אלל
 תונורחא םילמ לע סוחת -כ

 ייפעפע תיתחתב

* 

 תראשה אלל תישפנ-לכ הדוח תומדב תיכיספ תמא ,תיללכו תישאר ?תינוימדה תמאה אופיא יהמ
 .םירודה רושיי אלל איהש ומכ היווהה ,הרומג תיביטקייבוא הניחבמו ,תינש .תויארו תוחכוהב ךרוצ

 ותוימינפו ,דחפ ידכ דע יפוי םג אוהש תמאה ,טקייבוא לש תיפוסניאהו תילמסה ותוימינפ ,תישילש
 .דובאה ינאה תאיצמ ,ומצע םדאה לש

 שקובמ ,דואמ ןוימדה אוה שקובמ .םלענש ונוימד אוה רודה לש ותקוצמ שרוש ןכ לע ילואו
 ךות לא סנכיהל ינאה לש הבחרהה חוכ ונל רסח ןכלו .םלענ לבא ,רתויב םישאונה םג .םיכרדה לכב

 זוכירה ,ונימי לש היצאזינאברואה .ונמצעב ינפלו םינפלש המ םע וא ץוחמש המ םע והשלכ רוביח
 םיסירת תפגהו ונדצל קחדנה רזה םדאה דחפ ,ךפיהל אלא תובבל בוריק האיבה אל ,םוחידהו
 .ונניאו רבכמ הז קחמנ והירה ינפלו םינפלהל רשאו .תותלדו
 רודה לע התעפשהלו יפויהו תמאה תרישל ,ביחרמהו רצויה ןוימדה תאייחהל בוש רותחל שי

 אל ,רבד ונממ שרדנ אל ,סנכיהל השקבב היליציס ףוחב םדא עיפוהב רשאכ ,תוברתה תליחתב ומכ
 בוש בצייתנ .תירמוחה הרישהמ וקוספ קוספל ותלוכי אלא ,וילכ לכ תחיתפ אל ,הרשא אל ,ןוכרד

 .לגעמה םלשנ יכ הלחתהב

 ח"לשת ,ןסינ
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 םולש .ש

 תוצח ירחא םיריש

 תוצח ירחא

 םיתש

 ירתא

 ירחא

 - תוצח

 !אל

 !תוכפל אל

 !תוכבל אל

 הכזתו"

 חישהל

 ת שדק לע

 - "ימש

 ימלו

 ףרשנ הפ

 ?יכנא

 שחלנ

 שיא ןיאכ

 םשה

 T : - שרפמה

 - T : יתפש לע

 ינאו

 .שירחמ

 הלילה יקדס ןיבמ

 הלילה יקךס ןיבמ

 רידחת ךיניע םא

 - ותוארל לכות

 !ץיצת לא

 T T ! טישוהל ודי לולע אוה

 ךילא
- 

 .ברסל לכות אלו

 ליבשה

 רצ ליבשב ךלוה ינא

 רבעמ רש* אוה ליבשהו

 .רבד איל לע יולת אוהו

 םולהו םדקו רוחא

 םוקמ םושל ןמס ןיא

 .םולה ךותה ךלוה ינאו

 בשחא רשאו טיבא רשא

 בואכמ ןיבו ןדגנ ןיב אוה

 .ףלזדך אלל םלק איל אוהו

 ךשמנ ךשמנ רזקגה ליבשו

 - חבשנ חכשנ וילע ינאו

 .חקפא אל ןיעו ךעךא
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 לועלע

 םיעותעת יצפנ יב הרוז ,יל הנאתמ

 .םיעושעש יוךמ ול ,יאדמשא יאדב

 ,תלב-ועמב ןשתוכו תוכופהת קרוז

 ,תלפמל ישאר לע תוארטסילב ןויטבמס

 ,עגמב םיאמטמ תש יפשח ,אטח ירביא

 'TT! T -t י T I TT ,הגעב הלולח ,הלולב הפש

 ...חגונ חצמ ,ףרט ןש ,ץחש ןיע

 - חנוצה םיתעה לגלג לע לטלטמ

 ,עורזה יל ץמאו םעפה ינקזח

 הבג לש םלסל לשחל םיבלש

 !הלא ,ךימש לא ליא?ה הז לועלעמ
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 דלונש עגר

 דלונש עגר

 ףלוחו

 דעונ יכ ןכתי אל

 באכל

 - דבלב רקעה

 תעווגה ישפנל יכנא רמוא

 דערב תעגונ איה די ספאבו

 רתימב

 - רתונש דחאה

 הרוש קר ול ונממ ליצאהל

 הלמ קר יל

 הרובג לש

 .הלפת לש
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 חכשנ-יתלבה רופסה

 - תומא יכ םירמוא םה
T • S 

 ?ךכב המו

 ,תוהשה יל ןתנת קר םא

 תוהמ לש הבת ףיסוהל

 .חכשנייתלבה רופסל

 לוגס םולח ץע

 לגס םולה ץע

 ,הרפא הט!?ס קבאנ

 - לפל הקונ ריקה

 !הרומת ללוח

 םימעב ןק

 סיננ??? ןק ףל הנב

 םינשוש ילע והדינ-ו

 םיבוג רשש? והחשמ

 םימע לילח וב הלתו

 ■ T - - : • T I םינחל םיעני חורה

 םיננך םינרוקה םיבואכמ

 םינמזו םיגחו םידעומ

 םינהנ ףממ ףילא

 .םינפ לא םינפו םינפ לא םינפ

 םלוע תאירב

 םלוע תאירבל תודוסיה לכ

 םנה הנה יכותב םאתפ

 דד'.' דד'.' • r: - • - הבהל הבהל םיחקלתמ

 תחא הקובא םלכ תושעל

 ,תא אנ יאוב

 .הבהא
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 ךיידולשנשת ןתנ

 הרשפו תונלבוס

 א
 הוושה דצה הזו ,רותיו לע םידיעמ ןהמ םיעבונה םישעמהו - הרשפו תונלבוס - ולא תודמע יתש

 תועצמאב לשמל ,ודיב הערכהה דמעמש ימ דצמ רותיו לש השיג איה תונלבוס .ןהבש טלובה
 המב דוחיב ,תונלבוסה תדמע התלעתה הז דצמ .טועימל םג םוקמ חינמ אוהו ,בורה לש ותוכמס
 וא רתיה ןתמ לש הדמע יוטיב ידיל האב תונלבוסב .ןהמ ךשמנה ןחלופלו תועדו תונומאל עגונש

 .המויק ייוליגלו תרחא הדמע לש המויקל ,ךכל תיוולנה המצועהו בורה תדמעב קיזחמה דצמ ,תוכמס
 תוחדלו טועימה יבגל תונלבוס רדעה לש הדמע םייקל וא :איה בורה תוכמס ילעב ינפל הערכהה

 חינהלו תונלבוס לש הדמע םייקל וא ימויקהו ילועפתה דצהמ ןהו יתפקשהה דצהמ ןה הז טועימ
 ןושארה-םעטה .םינוש םימעטמ הז דצמ הקני תיתדה תונלבוסה .לועפלו תולגתהל טועימה תדמעל

 תלעפה ןיבל - תלוזה יניעב תיעטומ ולו - הדמעב קיזחהל תוכמס ןיב הדרפהה ףוגב היה ילוא
 םייקל שיש ונדמלל .תינוטלשה המצועה לעב יניעב תיעטומ איהש הדמע יפלכ תינוטלש תוכמס
 ידיילע השנעהב אל רבודמ םעפהו - וז תועט לע ותשנעה ןיבל תלוזה לש ותועט תייאר ןיב הדרפה

 הדמעב שי ךכיפל .תיצראה-תינוטלשה תוכמסה םוחתבש ןידה תיב ידיילע אלא הלעמ לש ןיד תיב
 םישעמבו ותועטב תלוזה תא תוארל דיבכמו השק םיקרפל יכ ,לבסב האישנ לש ןווג תונלבוס לש

 תונקסמ תקסה לש ןוסיר תונלבוסב שי ,ךכל ליבקמב וא ,הדימ התואב םלוא .וז תועטמ םיכשמנה
 .הלא תויועטמ עבונש המבו ויתויועטב וא ויתועדו ויתונומאב תלוזה תא תימויק הניחבמ תוללושה
 הניחבמ וינפל תוחותפה תויורשפאה תא ןסרמ אוה וא ותקזחה תא דיב זחואה הפרמ תונלבוסב

 .תלוזה תא אכדל תילועפתו תינכט
 ןידהמו ,םיפסונ םיביכרמ הב אצמנ תונלבוסה תדמע תא ףסונ חותינ םיחתנמ ונא רשאכ םלוא

 וז הניחבמו - ידיבש המצועה ןמ תונקסמ תקסה לש ןוסיר שי תונלבוסב :ונתעד תא םהילע ןתינש
 וא ול םיפופכה יפלכ ןוטלש לש הדמעכ םג ךא ,ותלוז יפלכ םדא לש הדמעכ תונלבוס לע םירבדמ ונא
 אוה ןיאש חוכ וא המצוע לעב לש הדמע איה תונלבוסה תדמע הזה דצה ןמ .טועימ יפלכ בור לש

 תויהל שרדנ בורה יכ .תוידדהבש ה ןדו ה הב ןיא תרחא הדמעב המוה תונלבוסב שיש לככ .םליעפמ

 הדמע :רמולכ ,בורה יפלכ תעפשמ הדמע לעב תויהל וחוכ רצק טועימה לבא ,טועימה יפלכ ןלבוס
 אלו םישעמל הליבומה הדמעבכ תונלבוסב םיקסוע ונא םא רבדה ךכ .תויוגהנתהו םישעמ רורגתש

 ודמעמב בורה תא ללושו יאנק טועימ היהיו רשפא חורהךלה דצמ ירהש ,חורירלהכ תונלבוסב קר
 תלסופ הטיפש ידי-לע ןוגכ ,םוי לש םישעמב בורב עוגפל ודיב ןיאש ףא ,יתפקשההו יתנומאה
 .םוחתל ץוחמ לא האיצומו

 ,תלוזה לש הדמעב הץזוהו המצועה ןוסיר לש יוטיב אוה הדטיבש לככ ,םינוש תונלבוסה ימעט
 םיכסמ ינא רשאכ תונלבוסב רבדל םעט ןיא ירהש !הדומה יניעב תיארנ הניא הדמעה רשאכ אקווד
 יכ ףא ,גזמתהל םייושעה םינוש תורוקממ אב ןוסירה .וז העדמ עבונש המלו תלוזה לש העדל

 .והנשממ דחא םילדבנ םימעטה
 תא דוע ההזמ יניא רשאכ :רמולכ ,םימוחתה ןיבש הדרפהה םצע ןיגב ןלבוס תויהל לוכי ינא
 ןיב לידבמ ינא רשאכ - תיבויח ןושלב וא תועדו תונומא לש תומגוד םע וא היסנכה םע לשממה
 תושר םייקמ ינא וז הלדבהב .היסנכב קבדכ וא ןימאמכ םדא לש ודמעמ ןיבל חרזאכ םדא לש ודמעמ
 םייקמ יניאו ,תוחרזאב תנגועמה הנידמל תוכיישה ומכ ,םדאה-ינב ןיבש תופתושה לע הרנבה םיבר

 תונלבוסה העגנ ןאכ .תוירוטסיה תושרומ וא תויתד תורוסמ וא תועדו תונומא לע היונבה תופתוש
 ,ט"יהו ח"יה תואמב ברעמה תונידמב םידוהיה לש היצאפיצנאמאב ראשה ןיב ואטבתהש םיכילהתב
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 תופתושה לש סיסבה יפ-לע םיברה תושרל ךייתשהל םיכמסומכ וא םיכיישכ וספתנ םידוהיה :רומאל
 הרושק תונלבוסה .תויתדה תורוסמה תא וז תוכייש לע סימעהל ילב םיברה תושר ידיילע הרודגה
 ,וז הןדוהמ תכשמנה תילועפתה הלדבהבו תישונאה תוכיישה ימוחת לש םתוינוג-ברב הידוהב אופיא
 .תיתדה תרוסמב תוקבדה דמעממ לדבהב תוחרזאה דמעמ לשמל

 הדרפה םג וזו - םדאה ינב לש תוכייש לש םימוחת ןיב הפוג הדרפהה יכ ןיחבהל רשפא םלוא

 םעטה .םייומס וא םייולג ,הלשמ םימעט הב שי - םתריציו םדאה ינב לש תוליעפ לש םימוחת ןיב

 ינאש םדאה-ינב לש םדמעמ ןיבל םדאה-ינב לש תועדהו תונומאה ןיב לידבמ ינאש אוה ןושארה
 ללוש יניא ךא - הפיקת הלילש םג ולו - תועדהו תונומאה תא ללוש היהאש רשפא .םהילא סחייתמ

 םושמו ,ויתועד ןיבל םדאה ןיב לידבמ ינא .הלא תועדב םיקיזחמה םדאה ינב לש םדמעמ תא ךכב
 רשא הנייהת ,תועדב קיזחי םדאה יכ ,ריתמ ירק ,םוקמ ריתומ ינא הלא םיינש ןיב לידבמ ינאש

 םושמ תועדה לבסב אשונ ינא ךכיפל .םדאה לש ודמעמ ףוגל תכייש תועדב הקזחהש םושמ ,הנייהת
 ."אשונ" הביתה לע בבוסה םילמה קחשמב הז םוקמב שמתשהל רתומ םא - םדאל םינפ אשונ ינאש
 לש התוכזו םדאל םרגנה ןובלע המצע איה תועדב תינלבוס האישנ יכ התיג ,לשמל ,רמא הז דצמ

 הןדוהב ,לוכיבכ ,ליחתמ ינא .תלוזה תועדב הןדוהל ליבות איה םא :רמולכ ,התויעראב וז הדמע
 תועדב הדוא רבד לש ופוסב יכ איה היפיצה ךא ,ויתועדב דבעידב ינא הדומ וז המוה ןיגבו םדאב

 .ןהלש ןדמעמו ןלקשמ יפל ןמצע
 ןיבל תועד ןה רשאב תועדב הץזוה ןיב ,תשרופמ וא תעלבומ ,הלדבה היוצמ ןאכ םג םלוא

 אלא תובשחתהב הןדוהב רבודמה ןיא בוש הז ןורחא הרקמב ךא .תויתימא ןה רשאב תועדב הץזוה

 תודוהל הלוכי תונלבוסה .דבעידבש הןדוהב אלו המכסהב :רמולב ,ימצעל תועדה ץומיאכ הץזוהב
 וקה יפילע בוש םיכלוה ונא ךכבו - תאזה תעדה םע םיכסאש ילב תלוזה לש העדל שיש לקשמב
 העדב הדומ ינא .התותימא ןיבל העדה לש הלקשמ ןיב לידבמ ינא :רומאל ,תולדבהה לש ךירדמה
 העדהש םישעמ השוע ימצע ינאש ילבו וז העדב קבד ימצע ינאש ילב ,הנממ עבונש המבו תרחאה
 העדה תותימא :תונקפס לש וא קפס לש לילצ הב שיש הנחבה הלוע ןאכ .םתושעל תבייחמ תרחאה

 העדל םג םןוסמ םעט שי יכ לילעב האור ינאו ליאוה ,תרחא העד לש הלילש הב ןיא הב קבד ינאש
 הדומ ינא אלא ,וב תיסיסבה הץזוהל תוולנה ויתועדבו םדאב קר ןאכ הדומ יניא .יתעד הניאש

 לש בחרמ ךותב ויתועד לש והשלכ לקשמב הדומ ינאו יתוסחייתה לש טקייבואה ןהש ויתועדב
 לידבמ ינא וא ,תועד לש ינורקעה םזילארולפה ןיבל ילש יתעד ןיב ןאכ לידבמ ינא .תועדו תונומא

 יכ ,עדוי ימצע ינא ןכ לע .תוכמס ול שי ומצעלש תועד לש ינוג-ברה בחרמה ןיבל העדב יתוקבד ןיב
 וניא בחרמה .הזה בחרמה ךותמ תמיוסמ העד ימצעל ץמאמ ינאו הזה בחרמב םוקמ הל שי ילש יתעד
 הניחבמו בחרמה ןויערב קבד ינא תחא הניחבמ ,הברדא .וכותבש דחא ןווגב יתוקבד תורמל םלענ
 .בחרמה ךותבש יתעדב קבד ינא תרחא

 רבד לש ותימאל :תונלבוסה תדמע לש הדוסיב תחנומה תפסונ תורשפאל ךרדה הליבומ ןאכמ

 .הלאב םינגועמה םישעמה לש םלקשמ יבגל ןהו תונומאו תועד לש ןלקשמ יבגל ןה הנימ אקפנ ןיא
 קבד ינא :לשמל ,עירכמ עונכיש המור איה ןיאו תפפור יתוקבד תונומא ולאב קבד ינא רשאכ םג

 הדמע איה תינורקעה יתדמע רבד לש ותימאל .יתודלי ףונ לש קלח םהש םושמ םישעמבו תונומאב
 .םלקשמ דצמ םישעמו תועד ןיב לידבמ יניא ,רמולכ - זעלב תויטנרפידניא - תושידא לש

 הניאש תפפור הדמע לש יוליג איה אלא יתדמע לש תואצותה יפלכ ןותימ לש יוליג הניא יתונלבוס
 אל קלחש ,רמול ךירצ ןיא .לעופבש םישעמו תועד ,תונומא לש ןווגמב תופידע ירדסל םוקמ החינמ

 אל לש םגו תויטנרפידניא לש וז הדמעב ןגועמ תינרדומה הרבחה לש תועדהו תונומאה בחרממ ןטק
 ןיאש םושמ ,תרחא וא ךכ גוהנל םמצעל תוכמס םישקבמ תוצובק וא םידיחי םישנא .תויתפכיא

 העיגמ ומצע תא ןסרמה עונכישב התישארש תונלבוסה תדמע .הזה בחרמה ךותב תועובק תומרונ
 .רקיע לכ עונכיש דוע הב ןיאש האצותל

 רקיעב ,תלוזב ה ןדו ה הב שיש הדמעכ תונלבוסה תדמע תא םינייפאמו םירזוח ונא םוקמ לכמ
 .הנושארה המרל'םירושקה תויונגראתה וא םישעמ לש המרב םל ךא ,תועדו תונומא לש המרב
 םוי ייחב םג םייוליג הל שי ךא ,עונכש לש רושימב הדמע רמולכ ,תיתבשחמ הדמע איה וז הדמע
 סחיב הנידמה לש התושרב ןוגכ ,תמייקה םיברה תושר ךותב הלוע תונלבוסה יכ ,רמול לכונ .םוי

 ביכרמ הב שיש תונלבוסה תדמע .וז יפלכ וז ןסחיב תועדו תונומא לש ןתושרב וא תדל וא היסנכל
 רשפא :ל"ר ,תפתושמה םיברה תושרל ץוחמש םימע ןיב םיסחי ,לשמל ,תנייפאמ הניא רותיו לש

 אל ךא תימורדה הקירפא ךותב םירוחש וא םינבל ןיבש סחיה רושימב תונלבוס לש הדמעב ןודל
 תונלבוס לש הדמעב ילוא ןודנ .תומצעמב תוצעומה תירבל תירבה תוצרא ןיב תונלבוס לש הדמעב

 םירטשמה לא וז הדמע קיתענ אל ךא ,תיטסינומוקה וז ןיבל תיטסילארביל היגולואידיא ןיב
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 םיעבונה םישעמב רבודמ רשאכ תונלבוסה לש הלובג לע הלאשה הלעת ןאכ .תומצעמב םישבוגמה
 תגצומ הכותבו תונלבוסה הלח הכותבש םיברה תושר לש הרוערע םאה :רמולכ ,תועדו תונומאמ
 ונא ןאכש רורב םוקמ לכמ .תונלבוסה ןורקע לש ותולת םוחתב ללכייו רשפא היפלכ העיבתה
 יפילע קר דדמנ וניא ןורקיעש דיחי הרקמ הז ןיאו .תואיצמה לע ותלחהב ןורקיע לש ולובגב םילקתנ
 ךותב םיסחי לע לח אוה וביט יפ-לעש ןורקיעב רבודמ רשאכ דוחיב ,ויתואצות יפ-לע םג אלא וימעט
 .םיברה תושר

 כ
 רותיווה רקיעב טלוב הרשפב וליאו :ויתועדבו תלוזב תובשחתהה לש דוסיה רקיעב טלוב תונלבוסב

 רשפא םהמ םיקנויה םישעמו תועד יכ ריעהל ןידהמ ךא .ולש םיסרטניאלו ויתועיבתל ,תלוזל
 תיתדה תוכיישה לש הלקשמ לע ,לשמל ,רבודמ רשאכ םיאור ונאש יפכ םיסרטניא רדגב הנייהתו

 תואמגודה ךכ לע תודיעמו .תיתבכשה וא תידמעמהו תימואלה תוכיישה לש םוחתהו הרדגהה דצמ
 ןיב ןתמו אשמ לע רבודמ הרשפב יכ ,ךכמ ןיע םילעהל ןיא תאז לכב .ןונבל וא דנלריא ןופצ לש

 ,סימהל ונינע "רישפה"ל ."רשפ"ל תירבעב הרושק הרשפ .םדא-ינב לש תוצובק ןיב וא תוירבה
 שארב ,הז דצמ הנדעו לבסב האישנל רומאכ הרושק תונלבוס וליאו :םידוגינ סימהל רמולכ

 לש ורקיעמ .ךוויתל תוקקזיהלו ןתמו אשמל הרושק "סימורפמוק" הביתה םג .חור ךלה ,הנושארבו
 רשאמ רתוי ,םימוחת םוחית לש רדסה ןעמל ךווית לש תועמשמ "הרשפה" גשומל תנתונ איה רבד

 רבודמ רשאכ יקלח ןפואב רעצמל וא ללוכ ןפואב םא ,רבודמ םהבש םילקאו הריווא לש תועמשמ
 רשפתהל לוכי ינא ,החנמה ןלקשמ לע רתוומ יניאו יתועד לע דמוע ינא רשאכ ,םוקמ לכמ .תונלבוסב

 תונוכנ ידי-לע ךכב ענומ תויהל וא םימוחת םוחתל לוכי ינא :תימוי םויה תוגהנתהל עגונש המב
 .,דמלשה יתקדצב חוטב ינא תרחא הניחבמש תורמל ,םיכוסכס לש םינדעב לשמל ,הרשפל

 ,השיג לש ןוויכ איהשמ רתוי היולג תוגהנתה לש ןוויכ איה הרשפ יכ ,רמול ןתינ וז הייאר-תיווזמ
 הרשפה תישענ ,והשלכ םוחית םייקל רשפאו ליאוה ךא .הזב הז םיעגונ הלא םינוויכ יכ הארנש לככ
 ןיבש םיסחיב ןהו תופתוש לש המויק ןעמל המינפ הרכחה ךותב ןה תיטילופ תוגהנתה לש וקל

 .(זעלב היצנטסיזקאוק) םויק-וד :ונייהד ,תופתוש לש םומינימה םויק םשל תונידמו תורבח
 ליאוה ,הרשפבש םדסמ סקודאראפ לע חוספל ןיא יתוגהנתהה דצב שגד הרשפב שיש לככ
 תא ןתממ המצועה לעב :תונלבוסב רשאמ תוידדה רתוי ,וניאירש יפכ ,הב שי תמיוסמ הניחבמו
 לוכי המצועה לעב ירהש ושטשטל ןיא תונלבוסב רותיו שיש הדימ התואבו - רותיווהו ותמצוע
 המצועהש הז :ירק דחא דצ לש רותיו אוה - הטילשה העדה לעב אוהש האמה לעב תניחב תויהל
 יכ תדמתמה הנכסה תרקדזמ םג ןאכמו תונלבוסב ןדועמ ,ןויסנה דמלמש יפכ ,טועימה .וידיב

 יפ לע ויפלכ גהניש בורה ןמ עבות אוהשמ תרחא גהני תוחנה ודמעמב תויהל לדחיש טועימה
 תעלבומ הרשפב .יתונורקע יפ לע ךיפלכ גהנא ינאו ךיתונורקע יפ לע יפלכ גהנ :תעדונה הרימאה

 תרומת ילש םיסרטניאה ןמ קלח וא יתעיבתמ קלח לע רתוומ ינא ןכש ,תוידדה רבד לש ורקיעמ
 יכ ,ןיד יתכל תושרדיהל ,ךוויתל הרשפה הרושק וז תוידדה םושמ .רחאה דצה לש ליבקמ רותיו

 .וילע רתוול ןכומ וניא וא לוכי אוה ןיאש ומצע לש קלח ותוא לע הנגה ןעמל דחא לכ לעופ הרשפב
 ילאמינימ ףותיש אוה גישמ הז ידכ ךותו תוידדהה תא גישמו ,ולש קלחב ,ינשה דצב .הדומ אוה

 .ילש ולוכ :םהמ דחא לכ ונעט וא הליחתכלמ םיצינ ויהש םידדצה לש םימוחתה םוחיתב ןגועמה
 ובש םימוחת םוחית ותואל זמורה ,"וקולחיו" םוכיסב יוליג ידיל אופיא האב הרשפבש תוידדהה

 איהש שי ,רומאכ ,תונלבוסה .רחאה דצה לעופו םייק הזל רבעמו דחא דצ הזל רבעמ לעופו םייק
 תננקמה הדמסה הדמעה ןבומכ וזו ,דירומ וניאו הלעמ וניא רבדה :רמולכ ,תושידא ןימב תנגועמ
 הז דצמו תוליעפ לש ביכרמ הליחתכלמ הב שי הרשפ וליאו :תונלבוסה לש הדמעה ךותב םיקרפל
 ףוגל וא ךוותמל תוקקזיהה ףוגב קר אל - תויטנרפידניא לש השיגל וא הדמעל דגונמה ביכרמ

 העיפומ הז דצמ .תלוזה םע תובשחתה םשל םישענה ,רותיו ישעמ ירק ,םישעמלו תלוזל תוסחייתהה
 םילוקיש ידיילע תבתכומה הדמעכ קר אל הרשפה לש ךירדמה וקה יפ-לע תוגהנתהה וא הדמעה

 ה ץחה ןאכ שי .ולש םיסרטניאבו תלוזב הץזוה לש הדמעכ םג אלא םייסאמגארפ וניפב םייורקה
 תלעב הדמע ,רותיו לש הדמעכ ,הרשפה תדמע ךותב הלוע וז הייאר-תיווזמ .תוידדה תארקל הכילהו
 ילגנא ררושמ לש וירבד יפ לע תעד לוקיש לש יפוא תלעב הדמע קר אלו ינורקעיירסומ לקשמ
 םושמ אקווד :שיגדהל שי ."ונתושרלש םיעצמאה יפ לע (רייפ)ןגוהמ הז ןןנע תושעל דציכ" :עדונ

 קלחה תא םייקל ,ןבומכ ,איה המגמהו - דצ לכ לש סרטניאה לש קלח םיוקמו םייקתמ הרשפבש
 םע םיסחיב 'תוידדהה דוסי ןהו סרטניאב תוקבדה דוסי ןה יוליג ידיל אב הרשפב ירה - ירקיעה
 שיש םוחתב :רמולכ ,ינידמה וא יתרבחה םוחתב השיג איה הרשפהש ,ךכל םעטה רוקמ הפ .תלוזה
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 ילעב םימרוג ידי לע ענומ ותויה ךותש םוחתבו רתוי וא תוחפ םירדגומ םיסרטניאו תופיאש וב
 ,ןבומכ ,אב הז ןמע .םיברה תושר לש הביט יפ לע ,דחי-םויקה לע רומשל הווצמ םג אוה המצוע

 יפ לע רעצמל ,הרשפה תדמע לש השוריפ המ וננויסנמ םיעדוי ונאו םימע ןיב םיסחיב תוטילב ידיל

 ,ףידעה ןורקיעה אוה דחי-םויקה ןורקע רשאכ קר .יברעה םלועה ןיבל וניניבש םיסחיב ןורקיעה
 חרכהה ןמ הרשפל תונוכנה ןכ לע .הרשפ לש תונוכנו הרשפ לש הדמע ונממ ובייחתיו רשפא

 .ותושממתהב דחי-סויק יולת םהבש םיחטשה םתוא לש ךירדמו ינדפק חותינב הוולתש

 לש ןידה תא לבקל םינכומה הלא קר יכ ,ראשה ןיב ןעט הרשפה לע תעדונה ותסמב יילרומ ןו'ג

 םיקבדה וליאו .הרשפה תא םמצעל תושרהל םילוכי (ונושלב יביטאלרה לש וידימלת)יביטאלרה
 סרטניאה תא ההזמ ינא םא :וז הרעה תספות תמיוסמ הניחבמ .ןכ תושעל ולכוי אל םלועל טלחומב

 ותדמע וא תלוזה לש סרטניאה ידי-לע לשמל ,העקפהירב וניאש תוטלחומ לש דמעמ םע ילש

 וליאכ לשמ .הרשפה דוסיב חנומה רותיו ותואל םוקמ ןיא זא-וא ,ילש סרטניאה יפלכו יפלכ החושקה
 ןכ תושעל םינכומ ןיא לבא ,יקלח לקשמ לעב אוהש והשמ לע רתוול םינכומ וא םירתוומ :ונרמא

 איה ילש העיבתה יכ ,רמול רשפא תרחא הניחבמ לבא .יתוהמ לקשמ לעב אוהש והשמ יבגל

 ןה .תוטלחומ ןניא ,ןביט לע ,ןהש םייח תוביסנב לח השומימ יכ היבו הינימ עדוי ינא ךא ,תטלחומ
 תדמוע ינפל .תוטלחומכ ןנייפאל ונידיב חינמ וניאש תוביסנה לש תומד וק ומצעל הזו תונתשמ
 ךותב שומימל םוקמ תתל ךא יתעיבתב קובדל וא יתעיבת שממל אלו טלחומב קובדל םאה :הלאשה
 תא תומאות תויהל תויושע ןניא ולא םא םג ,שומימה ןמ האצותכ תוללוחתמה תודבועהו תוביסנה
 םלועה ןיבל וניניבש םיסחיה תכרעמב וא ןתמו אשמב יכ המוד .ילש תטלחומה העיבתה תועמשמ
 התומלשב לארשייץ-וא יכ םירובסה הלא לש םתטישל וז תוית;עב ינפל םידמוע ונא ,לשמל ,יברעה

 אוה תימיטיגל תוכז) תוכזב העיבתה הילע הלח ןכ לעו ידוהיה םעה לש ימיטיגל ץפח-זוחמ איה

 תא םיפידעמה שי ,היבגל וא לארשי-ץרא ךותב ונדמעמ תא םישגהל ידכ ךא .(ןושל-לפכ ןבומכ
 לעב אוהש ןכותב הזונגה תועמשמה תא םלוה שומימה רשאכ קר השומימ תאו תטלחומה העיבתה
 העיבתה תא םאות וניא רשאכ םג יקלחה שומימה תא םיפידעמה שי ךא .טלחומה דמעמה

 תארקל ןיעדויב הכילה םגו הנותנ הרשפ ךירצמ אוה רשאכ םג שומימל לקשמ שי יכ - התויטלחהב
 ןידהו ,תוביסנלו תואיצמל תולגתסה הרשפב שי יכ ןועטלו אוביש ימ אובל לוכיש רבתסמ .הרשפ

 .ולש םיסרטניאבו ויתופיאשב רחאה דצל רתוול םוקמ היה אל תואיצמ התיה אלול ירהש ,ומע היהי

 קיר ללחב וליאו ,תואיצמה יפלכ ןה תועיבת יכ ,תיראטנמלןזה העיבקה ןמ'ונתעד תא חיסנ לא ךא
 ןיב הנחבהה ףוגל םוקמ היה אל םגו םילאידיאלו תופיאשל םג םוקמ היה אל תואיצמ וב ןיאש

 לא תולגתסהה לע קר תעפשמ הניאש תוחכונ אופיא איה תואיצמה דממ לש ותוחכונ .יסחיל טלחומה
 םדאה תויה :שומימ תוכירדמה תועיבתלו שומימל תונווכתהה ףוג תא תעבוק םג איה אלא ,תוביסנה

 חותפ בחרמ ושוריפש םלש שפוח םייקלמ ותוא תענומ המצעל איהש הדבוע וז - תואיצמב יורש
 ןמ תוכשמנ תורחא תורשפו ,הרשפ לש ןימ הב שי תואיצמב הץזוהה הזה דצה ןמ .רוצעמיספאו

 ךדיאו הנושאר הרשפ :רמאל לכונ ןושל לע לפונ ןושלב .תאזה תינושארה וא הנושארה הרשפה
 .אשוריפ

 ג
 ירהש .תואיצמב תובשחתה לש הווש דצ ,אופיא ,םהב שי הרשפ תארקל םישעמו תונלבוסה תדמע
 לעב יתלוז וא ,ןלבוס תויהל ימצעמ שרוד יתייה אל ןהב םיקבד םישנאו תובורמ תועד ויה אלול

 םיסרטניא ולו תלוז םייק היה אלול ,הזב אצויכו .ינממ וז הדמע שרוד היה אל ילשמ תורחאה תועדה
 תדמע יכ ,ךכב אוה תושיגה יתש ןיב לדבהה .הרשפ ללכל ומע עיגהל שרדנ יתייה אל ,תופיאשו
 וליאו ;תובשחתה לש ןורקיעה ידי לע הרשפ תדמעמ רתוי הבורמ הדימב תבתכומ תונלבוסה

 וא דיחי ,תלוזה לש ותואיצמ ץחל ידיילע רתוי תטלוב הדימב תבתכומ הרשפ תארקל הכילהה
 .םיסרטניאה ילעב ,רוביצ
 הניאש הדמע וז יכ ,"םימה ינפ לע ךמחל חלש" לש ביכרמ תונלבוס תדמעב שי הזה דצה ןמ
 איה התארקל .הכילהו הרשפה תדמע וליאו !המצע לש תואצותה תא ןושארה םוקמב ןובשחב האיבמ

 אוה ןודינה ןיפילחבו ןיפילח לש הדמעכ הרשפה תדמע תא למיז גרואיג ןייפיא ןידב .הקסיע הרקיעמ
 רותיוכ הרשפה תא ןייפיא למיז .דבלב תועד וא דבלב תופיאש אלו םיסכנ ,תואיצמ יקלח ,םירבדב

 ובישחמ ינאש סכנ לע וא רבד לע רותיוה תרומת לבקמ ינא :רותיוה לע הרומת תלבקו םירבד לע
 יכ ,לוקישה תא עילבמ ינא הרשפה תדמעב .וכירעמו ובישחמ ינאש רחא סכנ וא רבד וכירעמו
 .וילע רתוומ ינאש רבדה לש ריבס םוקמ אלממ היהי וב הכזאש רבדה :וז היהת הרשפה לש האצותה

 ינאש הז ,רבדה תא ךירעמ ינאש הדבועה םצעב הרשפה תקסיעב תמיוסמ היצאזיביטקייבוא שי
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 תועלבומ ,רומאכ וללהו - האוושה יפ לע ,לולקש יפ לע ,וב תוכזל שקבמ ינאש הזו וילע רתוומ
 תישונאה היצקנופה וא רדסהה דוסיב ,עודיכ ,חנומ הרומתה וא ןיפילחה ןינע .ןיפילחה יסחי ףוגב
 וקימעהש םיגולויצוסהו םיפוסוליפה ןמ היה ,רכזוהש ,למיז יכ ןייצל יוארו .ןוממה וא ףסכה לש

 .הלכלכה לש רודגה םוחתב קר אלו הבחרה תישונאה תואיצמב ףסכה לש ודמעמ תא חתנל

 ד

 םלועה ןיבל וניניב םיסחיה עקר לע ונלש תואיצמה ךותב טלוב םוקמ התע ספות הרשפה ךינע
 םידקנ .וז תיזכרמ היגוס לע םיינבמ םיחותינו םילוקיש ליחהל ןויסנה ןמ חרבנ אלש יוארו ,יברעה
 יברעה םלועב רנטראפ לכש רמולכ ,תידדצ-וד תויהל הכירצ איה ירה ןניקסע הרשפב םא :רמאנו
 םירצמ אישנ וא יברעה םלועה םא .תאז תושעל םיברתמ וא רתוול םישרדנ ונא קר אלו רתוול שרדנ

 הנקסמה איה הלש תוימיטיגלבו תמייק הדבועכ ליארשי תנידמ לש המויקב הץזוהה יכ םירובס
 קפס ןיא :ךכ לע בישהל שי זא יכ - םדצמ רותיו איה וז הדמע יכ םה םירובס םא :המויק תדבועמ

 לש הייארה-תיווזמו הכ דע הטלשש תיברעה היגולואידיאה לש הייארהיתיווזמ רותיו אכ שיש
 תלוזה םויקב הץזוהה ךא .התוא הניזהו תאזה היגולואידיאה ידי לע הכרדוהש תיברעה תוגהנתהה

 םיסחיבש םומינימה יכ ,תינורקע הייאריתיווזמ הז ןרעב םינד םא רותיוכ בשחהל הלוכי הניא
 ונרעצלש אלא .תויתדבועה לש המרה לע הלא םיסחיב םירוזשה לש םויקב הרוהב אוה םיישונא

 וא תינורקע תירסומ הייאריתיווזמ םינודינ ויהיש יוארה ןמ רשא םינינעב ןאכ רבודמה ןיא
 ןאכ שי תטלשה תיברעה היגולואידיאה תולובגב ."יעבטה טפשמה" יורקש המ לש הייאר-תיווזמ

 םישעמב םייוטיב הל ויהי ילואש הרוהב תוצמתהל לוכי הרשפ ונרעש רותיו יכ רמול ןיא ךא ,רותיו
 הדימעהל ןיאו תימוי-םוי תוגהנתה איה הרשפ .וישכעו ןאכ םישעמב יוטיב ול ןיא ןיידע ךא ואוביש

 ןרע לע ליחהל םא - תורשפב ומכ תורשפב .הרהצה לש ביכרמ תערכמ הדימב וב שיש רותיו לע
 םה םישעמב הרשפ לש םייוליג ךכיפל ."המחלמב ומכ המחלמב" תעדונה הרימאב יונשה תא הז

 לע רבודמ רשאכ שורדל שי םתואו תופצל שי הלא םייוליגלו יברעה םלועה יפלכ ונלש העיבת ןידב
 .אצמנב הלאכ םייוליג ןיא ןיידע .הרשפ

 דוע לכ :םהלש תוימאנידהו תואיצמה ירדס תכרעה לש ימוי-מוי לוקיש ,ןבומכ ,ףיסוהל שי הפ
 רתוי ונתארקל ךלוהו םינפ ריבסמ היהי יברעה םלועהש יוכיס ןיא תיברעה הדמעב תכמות הקירמא

 םתעידיל קוזיח םילבקמ םהו רבדה ךכש םיעדוי םיברעה דוע לכ .הקירמא תאז תושעל הנכומשמ
 תוחכונ לש המרב וא הרהצה לש המרב הרשפה תא תוצמל םהיניב הייטנ תמייק היהת םוי םוי ייחב

 תעייסמ הדימ וזיאב קפס ליטהל רתומ ךכיפל .םילשוריב יברע אישנ לש וז ומכ ,תילמסו תישממ
 .הרשפל ןוויכב הקירמא לש התוינידמ
 העיבת קר הניאו ונלש הדמע םג איה הרשפ יכ ,רנטראפה לא לכה תא קיתעהל ןיא תאז לכב

 לש לולכמל וסנכי ילואש םימרוגה לכ תא ונתייאר תיווזמ לוקשל ונילע הז רשקהב .תלוזה לא
 םילוקישה .תיתוהמה הינפ תמגמ יפ לעו הלש הנבמה יפילע הרשפה תא ,רומאכ ,ןייצמה ןיפילח

 .ונלש ונתניחבמ םישרפנ - םתצקמ - םהב רבודיש
 ןיבל ,הזעו ןורמושו הדוהי לש לשמל ,הירוטירטה ןיב רשק םייקש הדבועה תא לוקשל ונילע

 לע תילארשי תונוביר הלחוה אל יכ הדבועה .וז הירוטירט לע תילארשייתידוהי תונובירל העיבתה
 קיסהל שי םא :איה ונינפל תדמועה הלאשה .רותיו איה רבכ המצע וז הדבוע - הירוטירט התוא

 .דיתעב והשלכ ןמז לא שרופמה רותיוה תא תוחדל שי וא התע רבכ הזה רותיוה ןמ ןיעדויב הנקסמ
 תונובירה תא ליחהל ושקיבש הלא לש וא םישקבמה לש םתטישל רותיוב ,ןבומכ ,הפ םירבדמ ונא

 תוכמסהש תורמל לעופב ןכ תושעלמ םמצע תא וענמ וא וענמנו וז הירוטירט לע תילארשיה
 םאה :איה הרשפל תונוכנה לש הדמעה יבגל הלאשה .םהידיב הנותנ התיה ילוא תיראטנמאלראפה

 תא םידקהל הנכומ הרשפל תונוכנה אמש וא םהלש תוימאנידה יפ לע תכלל םירבדל חינהל
 .שחרתהל םידיתעה םיימאנידה םיכילהתה

 הץזוה ולו ,םידומ ונא הבש תואיצמה לש תוימאנידה םרוג םג םילוקישה לגעמל סנכנ הפ
 תוענמיה םא .תונלבוסב רשאמ רתוי טלוב םוקמ ונחרכילעב הןדוהל שי הרשפב ירהו ,ונחרכילעב

 םיבשויה םייברעה םיבשותל עצומה ימצעה לשמימה אוה רחאה הדצ תילארשיה תונובירה תלחהמ
 יכ ןושארה ודעצב בצוהש םוקמב דמוע וניא ,ישונא רדסה לכ ומכ ,ימצע לשמימו :הלא תוירוטירטב

 תונוביר ידי לע םירודג תולובגב הימונוטואל קר אלו לשמימל ןובאית ררועמ ימצע לשמימ
 רשפא וז המדקה ידיילע .םיכילהתה לש תוימאנידה תא םידקהל ןאכ םג בטומ אמש - תילארשי

 ונחרכ-לעב שבגתתש תואיצמ התואמ רתוי החונ והשמב תויהל היושעה תואיצמ בצעלו תוסנל
 יברעה םלועה ובש ,ירוטסיהה ןויסנה עקר לע אקווד הלוע ותובישח הז וינע .ונתנווכ יפ-לע אלשו
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 םאנוד" לש ןורקיעהו ןויערה תא םגרתמו היתוחלצהו תונויצה םגד תא ולש ומוחתל קיתעהל שקבמ
 .הב םייח ונאש האמב ןורחאה עברה לש ימואלךיבה רשקהלו ומצע לש תואיצמל "םש םאנודו הפ

 העיבתהש סכנכ - הז דצמו ,יראטנמלןז ישונא סכנכ תבשחנה תימואל תושבגתה הדצמ וז האמב
 ןיעדויב אלש ילוא ולטנ םיברעה .חוכיו לכלו ןויד לכל תמדוק תאזכ תניחבו תילאסרבינוא איה וילע
 לככו - לצרה לש ףנכ תרימא - ףתושמ ביוא הל שיש םישנא תצובק אוה םע יכ הפקשהה תא

 הז םויק גישהל הדעיו הנדע הרשפה םא .ימצעה םמויקב םה םישבגתמ ןכ ,האוג וניפלכ םתביאש
 האנשה ביכרמ תא ןתמל ןינע ונל שי זא יכ ,הז דצב

 י
 המכ דעו רשפאב אוה הז רבדש המכ דע

 .לעופב הייוליגו הביא לע רבגי םויק-ודש
 לש תולחנתהה תוכז לע םירבדמ ונא אלא תילארשי תונוביר לע התע םירבדמ ןיא :דועו תאז

 ןיב המאתהה יכ החנהה הפ תעלבומ :ימצעה לשמימה םוחתב ללכיהל םידיתעה םיחטשב םידוהי
 הערכהה תא םיהשמ :רחא ןושל .דיתעב הנורתפ תא אוצמל הדיתע תונובירה ןיבל תולחנתהה

 ,הןהשההו הייחדה תפוקת רחאל ,ומוכיסב ךילהתה םאה לואשלו רוזחל ונילע ,ךכ םא .וז היגוסב
 הזירבד לואשל ונילע .וישכע םייוצמה םייוכיסה ןמ תילארשי תונובירל םייוכיס רתוי וכותב ןמוט

 תונוביר היהת אלו םיידוהי םיבושי ויהי רשאכ שחרתי המ :רמולכ ,ינשה והצקמ םג
 םילקושו םיירוטסיה םיכילהתב םירבדמ ונא רשאכ וז הלאשמ חורבל רשפא-יאו .תילארשי-תידוהי

 םיבושי ויהי םאש המוד .התע ונתייאר קפואב ןהש הלא רעצמל ,תונוש תוניחבמ םהיתואצות תא
 תחא הלגתת זא וא - לארשי תנידמב תשבוגמה תידוהי תונוביר םהילע לוחת אלו םיידוהי

 תנידמל תוכימסב םיידוהי םיבושי לש םמויק :רמולכ ,תידוהיה הירוטסיהה לש תולודגה תויורזומה
 .לארשי*ץרא לש המדאה לע םיבושי םהש תורמל תולגב םיבושי רבד לש ותימאל ויהיש ,לארשי
 הלא םיבושי רשאכ ,לארשי תנידמל תוכימסבו ירוטסיהה הבחרמב לארשי-ץ-וא ךותב תולג תריצי
 לארשי תנידמ ידי-לע םידסייתמ םה אלא הלש "היכיטס"ב םידוהי תריגה לש האצות םניא

 .ונלש הייארה-תיווזמ הרשפל תונוכנה-יא לש תוירשפאה תואצותה תחא וז ירה - היתוערכהו

 ה
 לשמימה דמעמלו גשומל המכסהה םצעב :תופטונ תורעה ריעהל שי ימצעה לשמימה תייגוס יבגל

 ,לשמימ לש ןימ אוה ימצע לשמימ יכ ,םיברע לש תופיאשו תויפיצב ,ןיפיקעב ולו ,הץזוה שי ימצעה
 תוימאנידה לש ביכרמה ןמ ונתעד תא חיסנ םא םג .היהי רשאכ לבגומ ולש הימונוטואה רועיש יהיו

 - תיטזוופיהה תורשפאה דצמ ולו ,ףסונ ףקיהב לשמימל זחאמ אוה הז לשמימש ,רמולכ - רדסהבש

 .יארקאב וידחי םינמדזמה םידיחי לש תצובקתל וא דיחיל עצומ וניא לשמימש יולג התע רבכ ירה
 ,עלבומב קר ולו ,עלבומב שגופ אוה הז דצמו תוכייש תעדותו תוכייש תלעב הצובקל עצומ אוה

 .תוינידמ תופיאש םג הז רשקהב ןהש ,תופיאש תלעב תימואל הצובק
 לש התישארב ,תינויצה תואיצמב םג ףוס ףוס .ןורכז םג שי ןויסנבו ןויסנ לעב םע ונא םלוא

 תא ןתמל ץמאמ דצמ ולו ,תילאקול הימונוטוא ,הימונוטוא לע רבוד ,הכלהמב םגו תינידמה תונויצה
 ,האווסהל םג םישמשמ םיגשומו םילמ .ילאמינימה השוביגב וז הפיאש גיצהל וא הנידמל הפיאשה

 תיוותב וא הלמב רבודמ םעפה .ואוביש םימיה תארקל ביחריש דע הכמנה לש וק םיטקונ וליפא
 היהי הווהתיש בצמ יכ היפיצ ךותמ ןהב זחאיהל רשפא ךא - ימצע לשמימ - ןתוא םיעיצמ ונאש
 הפוג הןדוהה דחא דצמ יכ ,דבלב רוכזא אלא ,השק תוזח הפ ןיא .םיפסונ םיבלש תארקל ןושאר בלש
 םיעיגמ'םניא םיירוטסיהה םיכילהתה - ינש דצמו לארשי תלשממ לש תימשרה העצהב הזונג

 המכחה ןאכו ,דלונה תא תוארל בייחמ םזילאירה .תואחסונב רמוחו לק ,וישכעו ןאכ םיבצמב םמויסל
 .םישגפנ םזילאירהו

 האצותה :רמולכ ,תפסונ הייאר-תיווזמ םג לקשייש חרכהה ןמ ןיפילחבש דספהה וא רותיוה
 ,םיברע לע ידוהי ןוטלש יסופד תריצי ,םיברעל םידוהי ןיב תורבחו םימוחת בוברע לש תימוי-םויה

 םימע ןיב םיאצומ ונאש ךרדכ תימואלה תוכיישה םע ,םיהז דמעמהו קוסיעה ובש יתרבח דוביר

 אבה ישממה חוורה ךא תונוביר לעו הירוטירט לע רותיו שי הז רשקהב .תוימואל-בר תורבח ךותב
 שי הז יפואו - לארשי תנידמ לש ידוהיה יפואה לע הרימש םיארוקש המ אוה רותיוה ןמ האצותכ
 ןדבאל ששחה יכ ,םירמוא םיתעל .ימוי-םויה ישונאה ודצמ םג אלא יטסיטאטסה ודצמ קר אל וספתל
 יאדכ ילוא .םידוהי לש היילעל ןברדמ םרוג היהי םידוהיה תנידמב ותומצמטצה וא ידוהיה בורה

 וא ןברדמ םרוג תויהל םייושע תימוי-םויה ותועמשמו בורה םויק :רמולכ ,רחא ןוויכב םג בושחל
 לע תידוהיה המוהב ץוענ וז הדבוע לש הלקשמו ,בורה ןדבאל דימתמה ששחה רשאמ רתוי קתרמ

 םישקבמ ונא רשאכ ,הלוגה תודהיל לארשי תנידמ ןיב הקיזב .םיימוי--םויהו םיירוטסיהה הייוליג
 ןידה ןמ ,הערל הרומתה ףס לע תדמוע םידוהיה תנידמ יכ הדבועה תא קר אלו בויחה תא טילבהל
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 הריציה רגאמ לש דמעמל יילובגה הדמעממ הנידמה תאצוה ונינעש הזה לוקישה תא םג לוקשל
 .הידברו הייוליג לע תידוהיה
 ,ןיפילח תקסיע לש עקר לע הרשפל ןוויכב םינוידה ךבס תא וחמש ןידהמ רשא םילוקישה ןיב

 ערה תא םג אלא תונובירו המדא ומכ םיסכנ לע ונלש רותיוה תא קר אל ןובשחב איבהל ונילע
 תועמשמה םג יהוז - ישחומ ,יתדבוע ,ישממ קר וניא ערהו :הז רותיו היהי אל רשאכ חומצל לולעה

 םהב אצויכו הלא םילוקיש יכ וילאמ ןבומ .ונלש םישעממ תוענמיה לש וא םישעמה לש תירוטסיהה
 הלש תוימאנידהו תירוטסיהה תואיצמה ךותב דמוע וניא רבד לש ורקיעמש ימ יבגל םיפקת םניא
 הנייהת ,לכה לע דימעהל שקבמ אוהו םולכ אל וא לכה וא ללכה יפילע ומצע ךותב םנוכמ אלא

 - םיחטשה לע םיילמס תומש לש הלחהה .הנייהת רשאכ - ןדבאבו גשיהב - וישעמ לש תואצותה

 לקשמ שיש ךרדכ לקשמ הל שי - "תיברעמה הדגה" םשה םוקמב ןורמושו הדוהי תומשה ומכ
 בחרמ הדצמ הלעמ וז המקרו תימוי-םויה ןושלה תמקרל םירדוח םה רשאכ דוחיב ,םילמסל

 תואיצמה לש המוקמב אובל םילוכי םהלש עקשמהו םילמסה לקשמ ןיא תאז לכבו .יביטאיצוסא
 .תונובירה ןיבל הירוטירטה ןיב המאתה רדעה וא המאתהה יפ-לע תדדמנ וזו ,תירוטסיהה

 ,שושימ וא לולקש-רב וניאש המ םג ,ללקשל רמולכ ,לוקשל שי הרשפה יביכרמ ןיב
 הרבחה .היתוחראו תילארשיה הרבחה לש הינפב םיעגונה םיענע םה וללה .זעלב היליבארדנופמיא

 תועינצ תוחראל םתוא איבי םוריחה בצמ יכ היפיצה .דימתמה םוריחה בצמל הלגתסה תילארשיה

 .דוע תשממתמ הניא וא ,תשממתמ הניא - תויגשיהה ירחא הצירה ןוסירלו תועיבת ןותימל ,ענצו

 היבו הינימ הריתסה תורמל ,םוריחה בצמבש תוילאמרונה תיילשא תא רצי םוריחה בצמ לש דמתהה
 סיסראתאק ןיעמ ויה ןחבמב תילארשיה הרבחה הדמע ןהבשו ולהנתהש תומחלמה .הז בצמבש
 תורערעתההו ןויפרה לע ופיח וללהו הרטמב תוקבד לש ,תוריסמ לש ,תוכייש לש יוליג ,יצוביק
 םדאה ינב תא ,הארנכ ,האיבמ המחלמ לש תדמתמה הנכסה םלוא .לוכיבכ ,תוילאמרונ לש םימיב

 וניאו רצק חווטל ןזינע אוה דיתעה לש קפואה ירהש ,"לוכאו ףוטח" לש הדמעל םיטונ םהש ךכל
 לשו תויתרבחה תויוחיתמה לש ןטק אל קלחו רשפא .םימי ךרואל ןונכת רשפאמכו חותפכ הארנ

 לע הריהמ הבוגת לש וז הריוואב םינגועמ ,וישכעו ןאכ ריהמ גשיה הענעש ,תומילאה תרובגת
 ירוביצה ץחלה לש םיביכרמה לכ תא חתנל םתרמויו םענע ןיא ןאכ םירמאנה םירבדה .םיצחלה

 אלש ונמצע דצמ םיטנסרטניאכ םיעיפומ ונא ובש ,ףסונ לוקיש לע עיבצהל םענע :ויתוחולשו

 .הרשפבש ןיפילחה בצמל יעפואה "חקו ןת" לע רבודמ ובש בצמבו םויקו ןוחטב לש רישי רשקהב
 ונאש העשב יכ ןועטל םנינע ,ולעוה אלש הלאו ןאכ ולעוהש הלא ,םהל םימודו הלא םילוקיש

 וילע הרומתה רשא סכנ תניחב ירקיעה םרוגה והמ עירכהל ונילע תורשפו הרשפ לש הקסיעב םינד
 יכ ,ורימהל ןיאש ץנע אוה לארשי תנידמ ןוחטב .הרשפל תונוכנב וגישהל םישקבמ ונאש רבדה איה
 איה אלא םויקה םצע ןובשח לע הניא הרשפו םויקה םצע אוה ןוחטב .הרומת ול ןיאש ןןנע אוה

 םג ךכו הרשפ לכב ךכ .רוערע תב הניאש תמדוק החנה אוה ןורחאה רשאכ ,םויקה םיסב לעי הקסיע
 םלוא .יברעה םלועה ןיבל וניניבש םיירשפאה םיסחיב דודיח רתיבו תורבח ןיב םיסחיב הרשפב
 יפכ קר אל ,הב וללכייו רשפאש םידדצה לכ תא לוקשל ונילע ונלש תואיצמב הרשפב רבודמ רשאכ

 םג לילכהל שי הלאה םילוקישה ןיב .םיינכותה םיביכרמה לכ תא םג אלא ,תורזגה לכב םירמואש
 הנרערעת אל ןשומימב הלא תופיאשש יאנתב ,םיאניתשלפ םיברע לש תופיאשב ריכהל ונתונוכנ תא

 ןיבל וניניב דחי-םוידל איבי ולא תופיאש לש ןשומימ יכ :םילשמ יאנתבו לארשי תנידמ ןוחטב תא
 םהל שי םיירוטסיהה םיסחיה לככ רשא ,םיסחי לש תוימאנידל זחאמ ודצמ היהי הזו ,יברעה םלועה

 .םהלשמ תודיריו תוילע :רומאל ,םהלשמ בצק

 ישונאה השעמב הרשפה - ומוכיסו הרשפו תונלבוס לש היגוסה רוריבב ותישאר הז ןויד
 ידכ םג ,ילוא ,וב שי הז רוריב ךא ,ונמצע לש ןויסנה ןמ ןוזינ רוריבה .ונתואיצמ ךותב ימואלה

 .הז ןויסנבש םייתוהמ םידדצ ולא לע רוא ץיפהל
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 אכלמ-רוט ןיע

 םיריש ינש

 השא תויה יתשןקב

 :י3? תמעל
 .המצע לומילא תומצע

 הרמוה הרהמיהמ •ךא

 :ךזקפנ תולב
 T . t • T י - -J *- - תיחמ יתשיח תואג תא

 ת?יזהמ הפודה יתייה

 .ךלשמ םלועל אוהש ,לצכ

 .ף3ל הוהזמ הנגומיאל

 םיכותפ ,רקשו תמא•!

 .יתייהנ תלתפנ ,הז? הז
 תחא ,םיתש ,השולש

 בליהכג לש ותלד לע ,אישל

 •קפ-זת

 .ליעוהיאללו ,יחא ,אויעל

 .ע5ם ינפילא-םינפ תאמ םאו
- 

 'דל ה3עי

 .וירחאמ םיהלא רזקאכ

 הולא םש? םאו

 ,ץ&חת ארקל

 השולשב ףל ארק ,התא

 :ול רשא תומשה

 .וארקמ ןושמשכ

 לע שקכמה וושמש

 .תחא םקנ - םיתש םיניע

 ,םיבואכמה תדיח לכו

 !תחאמהא? הריק? לא
- 
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 ןלוג יאמש

 ןבל"נ ךורב לש ותוקלתסה

 .גלש דרוי םירהה לכ לע .םילשורי לע דרוי גלשהו
 .זו'ג ידאו לעו חאר'ג חיש לעו ,ןויצ רהו תיבה רה לע

 הדש סחנפ

 לבא .תורישפמ תואופקה ילגר וליפא .תקלוד זאגה רונתב שאה .תיבב וישכע םימח ,יתריקי הראלק

 ,רצחל רבעמ קעצ הרוטנו .גלשה לא .יתשריג וננב קילואש תא .דואמ אטוחו .דואמ ףייע ינא
 םייבקה תא יתכלשהו !ולש ןבה תא שרגמ !עגושמ ,ארק אוהו ,וידי יתשב ול ויה בלחו םחל !עגושמ

 !הככ גהנתמ התאו ,הרוטנו ארק !עוצפ ךלש ןבה .גלשב לוחזל קיספיש .ןולחל רבעמ

 רוד .םיסירתה ירוחאמ .רגוסמ .ותיבב הרוטנוו .קילואש תא ףסא רבכ ם"לחזה .טקש וישכע

 קילואשו .גלשה תא ארי ןכל .הקיתעה ריעה תומוח ןיב .ומא דצמ יעיבש רוד .הרוטנו ץראב ישימח

 הרולל .תינש אובל תחטבה ,יתריקי ,תא .םילוחה-תיבב ,ןבלה ,םהלש םחה רדחב .הצינ םע רבכ

 הברה ךכילכ .הדאנאקמ וליפא אובא ,ןבליינ ,ךלש הדולל .םילוחה רדתמ תאצישכ תרמא ךכ .ילש

 הצינ .וטנורוטל דחי ובושת וליפא ילואו .ךתוא וולי הצינו קילואש .אובל ילכות רקובב רחמ .האנש

 ןיבשוש .הרוטנו תא ןימזהל יחכשת לא .הצינו קילואש .ואשנייש ינפל אל .הינמחר תוחא ידגבב

 תא שיגרמ ינא .בלחו םחל .בלחו םחל .תלוכמה תויונחב שפיח םויה לכ .הקיתעה ריעה דילי .דידי

 תא םסוח בוש לטסאקה .התחדנ תסנכה תבישיש ועידוה וידארב .םיסירתל רבעמ ולש דחפה

 .ןולחה תא יתחתפ ינא קר .הראלק ,הרוצנ ונריע .תוכפהתמ .תוקילחמ תוינוכמ .ונריעל הסינכה

 יורדה לש ולוק תא וליפא םיעמוש אל .עוגר .םיענ הכ .יעצפ תא תפטלמ ,הרקה ,הנבלה דיהו

 התרזעב .רדתסי קילואש לבא !יתעגתשה אבא ,קעצ קילואש םג .ןרואה תולגרמל לפא םתכ .גלשב

 תלחזמב רבוע יתייה .רזנמב תא .רעיב ינא ם ש ונרדתסה ונחנא םא .ןוחטבה דרשמו .הצינ •לש

 .תובקעה תא ונירחא החומ דרויה גלשהו .הליסמה ץוציפ ירחא .םויב םירטמוליק םינומש רעיב

 רבקב ותוחאו ויחא תאו ומא תא רבקש ןבליינ ךורב .ינמרגה לע םירעהל חילצהש הרייעה ןמ ידוהי

 ךלש גרבנייו ילוא .תורעי לש גלש לע הרוטנו עדוי המ .תלחזמב קלתסמו םינמרגב םקונ .םיחאה

 ואציי הלילב .םוריח הטמ םימיקמ גלש םויב םילשוריב ונלצא .וטנורוטב לדגו דלונש ינפמ .עדוי

 ךא .חלמו לוח םיכרדב ורזי .ריעה שאר רשיב ךכ .םייחה יקרוע תא חותפל .אבצה ימלחז בוש

 בכרה ליבשב .תוישארה םיכרדה תא תוקנל הוויצ ריעה שאר .םינפבמ בורצל םיכישממ םיעצפה

 .םילשוריב תמה תא ןילהל ןיא .ךלהי םהינפל קדצו .םיסנאלובמאהו .הקפסאה תוינוכמ .ינויחה

 ר''ד .םייבקה תא וילא יתכלשהש דע .יתימא ןאזיטראפכ רצחב לחז .גלשל לגרתה קילואש םג

 אפורל יתרפיס .וננב תא קידצהל יתיסינ .ןוצרה חוכ דבא ךנבלו .ןבליינ רמ ,ןוצר חוכ ,רמא ןומדש

 לבא .תבש אלו .יתחפשמ רוקיבל .וטנורוטל גרבנייו םע תעסנ .הראלק ,םואתפ ונתוא !ךבזע ךיא

 ,ךמשב .ףרוטמ יתוא הניכ םיטפושה ינפב .ומא לא ףרטציש .קילואש תא שרד ךלש ןידה ךרוע

 .םירוגס םיגרוסמ תונולח .טפשמהיתיב לש ןטקה רדחב •היה םח .רשויהו קדצה םשבו .ןבומכ
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 ולצא םיחתפנ ,ןלש ןיד*ךרועה שורדל ףיסוה ,םיעצפה .קתושו ריקב הדוקנ לא ןנובתמ טפושהו

 תוחיתמ ןיא ,טפושה ינודא ,יתמו .הלילב ונלצא םיחצורש םיננתסמ ,לובגב תוחיתמ ללגב ,םואתפ

 ,ול קד םפשו ,קרוסמו ,ךומנ .הראלק ,ךלש ןיד-ר-וועה תא בטיה רכוז ינא .שיאה עגושמ ?ונצראב
 ירשב תא ערוק ינא דציכ םיגדהל וסינ תורצקה ויתועבצא .תורוחש םייפנככ ותמילג תחת ויתועורזו

 ,תא .הז ףרוטמ לש וידיב דליה תא ריאשהל ,טפושה ינא ,רוסא :םכיסו דמעו .ףקתהה תעשב

 איה קילואש לש ומאש יתרמאו יפ תא יתחתפ זא .ןאזיטראפ .ינא םחול יעבטמש תחכש ,הראלק

 ויפ תא רעפ ןטקה ךלש ןידדדועה .תפאונ השא ןיד ךנידש יתפסוהו .יתרמא ךכ .תרקפומ השא

 .םיימיטניא םירבד יתרפיס .הראלק ,יתרביד ינא לבא .קותשי ןבליינש ול תחטבה תא .ןוהמת בורמ

 .יל ןימאה טפושהו .יתיבב ראשיי קילואשש דבלבו לכה תושעל יתייה ןוכנ .םיענכשמ דימת הלא

 הצינ תא אשי ןוצרה חוכ ול דומעי םאו .קילואש תא ךל ריאשמו .הראלק ,קלתסמ ינא וישכע

 ילוא .ןידה תא תתל בייח ינאו .והשלכ רכז .לכה ךסב יתשקיב המ יכו .םינב דילוי םג ילואו השאל

 הכוז תייה וליא .ףרוטמ יאדו ינא .ףוריט .הצינב יתקשחש ינפמ ילואו .הנומאה יל הדבאש ינפמ

 ,רשוכ ילקירטס .ךלש גרבנייו לש קינקנה יקסע תא להנמו וטנורוטב ול בשוי קילואש היה טפשמב

 ריעמ ,תונחל תונחמ רוריקה תוינוכמ יצ תא ךילומ קילואשו .הדאנאק ןיא דיימ .ןירדהמל רשכ

 םק יתייה .תינרוחא לכה ריזחהל היה רשפא ול .םיאופק תורהנ ,תוגלשומ םיכרד הצוח ,ריעל
 ,אבא ,עס ,שרדש אוה .קילואש לש ותמשאב םג ילואו .קדוצ הזה ןיד-ךרועה ,טפושה ינודא :הדומו
 ,יאזחה .ףוריט ,הראלק ,ךל רמוא ינא .ףוריט .תדלוה םוי ןיא ,אבא ,הצינ ילב .הצינ תא איבתו

 קילואש לבא .יתשקעתה ,םיעדוי םה .םיאיבנ םה םיאזחה יתממ :גלגיל קילואש .גלש אבינ ,יתרמא
 ןכלו םולה דע יתעגה ,םירמוא םתאש ומכ ,אבא ,ךתוכזב :וטיאל רמאו ,תוקתושמה וילגר לע עיבצה
 עקזק :יאזחה לש ולוק תא יתיקיח ,גולגלב וירבד תא רוטפל יתיסינ .הצינ תא איבתו עסית

 רבכ קילואש לבא ,יתננחתה ,הילא ןפלט .קילואש ארק ,ךלש היקרוט שירטנח ,היקרוטב ירטמוראב

 .יתעסנ ינאו .הפצרה לע ויבקב הכמ היה

 רואה תא ריתסמ הרוטנו לש תיבה .תדרוי הכשחהו .תואופק ילגר .הראלק ,ברע וישכע

 תא ?אל ,ונבהאש .ןמז םג היה .ןיבהל .תעדל החרכומ תא .ךל רפסאו ךישמא תאז לכב .ןורחאה

 .םילודגה םילהואה ןיב הדובא הדלי ומכ תבבותסמ ,רצקה ריהבה ךרעשב ,הכוראה טניו'גהיתלמשב

 ייח תמועל ןדע-ןג םה ןיסירפקב הפ םייחה ,ךל יתרמא .אוצמל ךל רוזעל יתיסינ .תשפחמכ

 לארשייץראמ חילש לעו ,ושי לעו ,רזנמה םא לע יל תרפיסו .רעיה לע תלאש תאו .רעיב ןאזיטראפ
 ירחא יתשגפש הנושארה המימתה הרענה .ךתומימתל יתקחצ ינאו .רזנמה ןמ ךתוא איצוהש

 םתוא שבולו גלשב ידגב תא סבכמ יתייה דציכ .ילש רעיה ירופיס תא עומשל תבהא .המחלמה

 .םואתפ ועיפוי םיעצפהש יתעדי אל ינא םג .םיחל

 גלשה .הלילל םימודמד ןיב ןיחבהל השק גלש םויב ?תואה היהי יתמ .ץוחב םינבל םימודמד

 .קתקתמ .רדחה תא אלמי זאגהו .תואה היהי הז .תויתואה תא דוע הארא אלש דע .הכשחב ריאמ
 השאל קילואש אשי תאז לכב .ןבליינ לש ופוס היהי יכ ךל יתרמא :גרבנייוול ירמאת אלש קר .םימח

 .םילוחה-תיבב םואתפ תעפוהשכ .חיטבהש םג אוה .ןיבשושה היהי ןומדש ריידו .הצינ תא

 .שבד חריל .עוסנל לכוי וטנורוטל וליפא .םיאירב ונחנאו ,גרבנייו תרבג ,םיחותינ השולש-םיינש

 ,תלדה דיל ,רוחאמ דמוע גרבנייו תא יתיאר .יהולא סנ איה ,גרבנייו תרבג ,ונימיב היגרוריכה
 םיסינה דובכל ךייח .אוה .ןטק תילט לש תויציצב תדקונמ הרוחש הבינעב ,תיגיגח הרוחש תעבגמב

 ןבליינ רמ ול ,ונימיב רשפא-יא היגולוכיספ ילבש ףיסוה ןומדש ר"ד ךא .אפורה הנמש תואלפנהו
 ילב .תאזה תחפסה ילב ןבליינ ךורב ,הראלק ,ךל יראת .ילע עיבצהו ,וינפל וביל תא חתופ היה

 דיחיה ןבה תאז לכב .ונמיע קילואשו .יקנו חצ .שדח רוע .תוקלצ ילב ,ירועב םימודאה םימתכה

 .וטנורוט יאפור אלו ויתוליפת גרבנייוול ול ורזע אלו .ךלש

 זאגה ומכ .םימלענו םיחרופ .רדחה תא םיאלממ .חיר אלל .םירזומ .םירופא .ןולחב םיחרפ
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 .הנשב םיימוי-סוי דרוי .רוראה גלשה .גלשה תורמל .חוטב .טקש םרוז .תשוחנה תירוניצ ךותב

 יתוא דימעהל שקיב ילוא .שרד ,הצינ תא איבתו עס .קילואש לש ותדלוה םויב .עיגה םויה אקווד

 תא ,תולמשה תא תחקל .וטנורוטל ךל תעסנ תא .ןחבמב יתדמע אל ינאו .יב דשח אל .ןחבמב

 הרענ .לכה ונל התיה הצינ .השא אלל .םירבגה ונראשנ .םידורווה םינבלה תא ,םיקדה םייברגה

 תוחאה הצינ .תלכת תיאצח .תורצק דימת .תורצק תוינידנולב תומצ .תינימשב ,תיעיבשב ,תישישב

 השא-הרענ .תוחא לש םינבל םידמב הצינו לייח קילואש רבכו .ןבומכ ,העדי אל איה .םאהו הןערהו

 קילואש תא תפחדשכ וליפא .תוחאל דימת קוקז ,ינורכה הלוחה ינאו רהבש םילוחהיתיבב האפרמ

 ילואו .הצינ ילב יתבשש ינפמ .עדי ילוא .ךלש תופנוטמה םיידיב יב עגית לא :חרצ אוה ,הצוחה

 תחת תורכומה תובירצה תא יתשגרה גלשב יתכלהשכ .יב עגית לא ,קעצ בוש וחתפנש יעצפ ללגב

 ,הדולח ימתכ ירחא ריתומ .ירשב תא יתדריג התיבה גלשומה רהה ןמ ךרדה לכ .,תועבצא ןיב ,ייחש
 ,הזה גרבנייווה םע םואתפ המ .ךדעב רוצעל יתיסינשכ .קוידב ךומכ .ולוקב ילע ןתנ ,יב עגית לא

 םואתפ תבשוי תא הלילב דציכ יתרפיס טפושל .החפשמ יבורק שפחמש הדאנאקמ ריית זהראלק

 םיברוא .םיביוא לש םי .ונתוא םיפיקמ םינוילימ .ךורב ,דוע הלוכי אל ינא .תוכבל הליחתמ .הטימב

 תונבל תאזה ץראל ונילע ,טפושה ינודא ,ונחנא .טפושל יתרפיס .תלדל רבעמ ,םיסירתה ירוחאמ

 תייהש םיכוראה תולילה לע יתרפיס אל .רישב אפייסה אוה טפושה ינודא ,קילואשו ,הב תונביהלו

 .בבלה ךרו אריה ימ ןיבה טפושה .חנוגו דרגתמ ,ןולאסב ךלהתמ המא'זיפב ינאו .הטימב יל הפצמ

 ךל המו .קילואש ילב וטנורוטב ךל המ .יבושתש יתיוויק .ץימאה באה םע ראשיי קילואשש קפסו

 .אוהרירב-שודקל ויתוליפת םויב םימעפ שולש אשונ אוהו ,רזנמב ושי לש ותלכ ת» ,גרבנייוולו
 .המחלמ אבא יל וארק ,ריאשה קתפ .םירופיכה םוי עצמאב .המחלמל ךלה קילואשש תעדי אל וליפא

 ,גרבנייוול תרמא ,ךל עדונו וידארה תא תחתפשכ ,גחה תחורא רחאל ,גחה תאצ ירחא ,ברעב קרו
 .ךל יתרמא ,איהה תפרוטמה ץראב המחלמ בוש

 לע רביד אוה .שרד תומשנה תרכזה ינפל .ותשרדב ברה ונלצא ךיראה םירופיכה םוי ותואב

 רמא ,הלאה תורוהטה תומשנה .םמש חמי םיצאנה ידיב םיחצרנה ינוילימ לש תושודקה םהיתומשנ

 םויב דובכה אסיכ ינפל ןתוכז ונל דומעתש ןהילא ונא םיללפתמ .וניתוליפתל תוקוקז ןניא ,ברה

 ףא .ברה לש וירבד תא ינא רכוז בסיה .םירוהטו םישודק םע .ונא דחא םע ינב .הזה ארונהו שודקה
 ורפיסש ןה ונבוחרב ופלחש תוינוכמה .המחלמ ונל התיה רבכ ףסומה תליפת םויס תארקל ןכ יפ לע

 היה אל רבכ קילואש .הכרה תפזה תכרדמ לע יתצר דבה ילענב .התיבה יתצר ינאו .המחלמה תא

 ףוסה ליחתה ךכ .המחלמ ,אבא ,יל וארק .ריאשה קתפ .האירקל הפצמ ראשנ ןכל .עדי ילוא .תיבב
 תוברק לע רפסמ וידארב לוקה רבכו .המחלמ אבא יל וארק :םידומיל תרבחממ שולת ףד .ילש

 הפקתהה תוינודז לע רפהמ לוקהו .הראלק ,םירופיכה םוי םצעב .ןופצבו םורדב םיללוחתמה

 .ומצע לע רזוח לכה זתרכוז .עשתו םישולש תואמ עשת ףלא .םירכומ םירבד .ביואה לש תינדגובה

 .םידבכ תוברק לע ועידוה וידארב .תושדחל יתנזאה הליל ותוא לכ .ונלש קילואש תאזה םעפהו

 ריאהשכו .ולש קנאטה לע לגלגתמה םוצע רה .קילואש לע ץחולה הזה דבוכה תא שיגרהל יתלוכי

 םע יתלייטש תומוקמ םתוא לכב יתדדנ .תעדל .ררבל .עומשל יתיצר .הדובעל יתאצי רחשה

 ןוטבה ריק ךרואלו .אליממ ,רותיובא ,תויפלת .דלי ןיידע היהש םימיב לובגה תונוכש .קילואש
 הרגתמ .הקיתעה ריעה תמוח לא .םיבנשאה ךרד ץיצמ היה קילואש ;'גרו'ג ךלמה בוחרב

 םימשב םיננע וניאר ,רמא קילואש .תעדי ,ונידגב לע רבדמה קבא יפ-לע ,הראלק תאו .םירנויגלב

 תצר !הפמ תאצל הצור ינא ,החווצב תצרפ םואתפו .םיפרוטמ ,תשחל תאו .לובגה לע םיתמ םיהובג

 תקעצ ,ונידלי תא גורהל םיכישממ .רירפשב םידליה חצר לע רפיסש ןותעה תא תאבהו חבטמל
 םולצת ?הנומתב אבא הז המ ,לאוש ,דלי ,קילואשו .חצורה ינא וליאכ יניע לומ ןותעה תא תבחתו

 ,הראלק ,יתרמא יתבששכו .םדה ימתכ לאו תסנכה תיב לא .םשל יתעסנ ינאו .יתיאר םד ימתכ לש

 ידי ויה םשו .ונרדחב יתרגתסהו יתועורזב קילואש תא יתקביח זא .םידלי םיגרוה הפ םג ,תקדצ
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 ךא .אמא תא שקיב ךכירחאו ,הלאבבא ,אבבא ,חווצ קילואשו .ירשב תא תוערוק ינרפיצ .יפוגב
 יל עסאו ,תננחתה ,ותוא יל איצות ,ןבליינ ,קילואש תא יל ןת ,הכוב רבעמ תאו הרוגס התיה תלדה

 .םירוביגל ,םיצולחל הדעונ לארשייץראש תעדל תייה ךירצ :יב תחטה תלדה תא יתחתפשכו .הפמ

 תחאב קילואש תא אצמאש המ-סושמ יתיוויק ,הראלק ,המחלמ לש ןושאר רקוב ותואב

 דחא .וננב לש ולוק תא תולגל הסנמ ,םהיתוחישל ןזוא יתירכ .קלדה תונחת דיל םילייחה תוצובקמ

 תא ריבענ בורקבש םיכמסומ תורוקמ םשב רמא והשימ .תומצעה תא ביואל רובשנש חיטבה

 קוחצ םג יתעמשו .ימ םע העדי אלו הבכש :החידב םייס דחאו .ול עדייש ,ביואה חטש לא המחלמה
 .התיבה בושי דימ קילואשו ,הראלק ,ץראב המחלמ ןיא וליאכ .עורפ

 ךרוצ ןיא וליאכ .םלענ ןקזה חתפה-רמוש וליפא .הבוזע תילעמהו .םיקיר ויה םידרשמה ירדח
 ,יתרמא .הב ודכליי אלש .תילעמה תא ודימעה .לצנתה ןיעידומה דיקפ .המחלמ תעשב םירמושב

 אלו ינשה םויב אל ףא .ןפליט אל קילואש םגו .הדובעל םוי ותוא ואב םיטעמ .םידוכל ונחנא אליממ

 ךלוק קר .קתש ןופלטה .םויב .הלילב .היורכ ןזוא יתישענ ילוכ .הפצמ יתייה ינאו .ישילשה םויב
 ךא .תרפופשה ךותל יתקעצ ,המחלמב קילואש .קילואש םע חחושל תשקיב .וטנורוטמ .םואתפ עיגה

 ןוה .םיידאנאק םיראלוד ג-מנייוול הלוע לארשיל הדאנאקמ תאזה החישהש תרמא .תשקעתה תא
 ףוקעל הסנמ ,תארק !קילואש !קילואש .ןופלטה לא קילואש תא דימ ואיביש תשרוד תא .תופעות

 .וקה תא ךל קתינ גרבנייו ילוא .ימואתפ תוומ ומכ .הממד התיה ךכירחא .יתוא
 ,טושפ ,ךכ .עוצפ קילואש תא ואיבה .דימ אובאש השקיב ."הסדה"מ .הצינ הנפליט תרחמל

 .תוקלצב וצעננ תומלענ תוכיס .חל טיטב וחרמנ וליאכ םישידקמ ינפ תא יתשח ינאו .עוצפ קילואש
 .ידגב לע וזתינ םימה .ודער יתפש .םימ יל שיגה והשימ .יפ תא יתחתפ .ןקורתה דרשמב ריוואה

 .בש הצינ לא ,קזב תבשחמ יב הפלח ,בש תאז לכב אוה .קתפ ריאשה קילואש ,יתלמלימ

 .םילגלג לע תוקנולא ופחד תורענו םירענ .וליצ תא קנע רטפוקילה ליטה םילוחה-תיב רצחב

 הדמע הצינ .םישודק ורתונ ינפ ךא .ךייחל יתיסינ .הצינ לא יתאב ינאו .ןושאר עיגי ימ ורחתה

 איה .תורוויח ,תוחותמ הייחל .הידמ לע םיהכ םימתכ .םינבלה תוחאה ידמב .קפלדה ירוחאמ

 ץוצינה .הראלק ,וננב תא הב יתרכה ינאו .הרצע תוטימה תחא דיל .םיריהמ םידעצב ינפל העיספה
 .הכימשו םבגו תושובחת ףוטע היה ולוכ ופוג .םישובח םינפ .תובעה םייתפשה .הבכ אל םייניעב

 יתיצר םואתפ .ויניעב תועמד יתיאר .יתקעז תא עמש וליאכ יב טיבה אוה .ינורגב הקעזה תא יתקנח

 התע .וילגרב ,וידיב םימ זיתמ .היטבמאב ןטק דלי קילואש .וששמל יתלחתהו יתנכר .ופוג תא תעדל

 ןמ יתאצי .ביגה אל אוהו .וילגר תופכל יתקשנ .תומוריעה וילגר תופכו סבגה לש ותושקונ ורתונ
 ,ודילגהש תוקלצ חתופ ,יפוג תא עצופ .יתדרגתה הוואתב .ירשבב ,תועבצא תא יתתנו רדחה

 .רבד דוע יתעדי אלו יעורזב טחמ האבש דע .ירשבב רתוחו ךישממ

 ינעקל וביצה הטימ זעסא ןאל יכו .םיאבה םימיב םגו .םילוחה-תיבב יתראשנ םוי ותוא
 התא .םש וננב לע יתרמש .םיכסה אוהו הקלחמה להנמב וריצפה ןומדש ר"דו הצינ .רודזורפב

 יתייה ,תנמשב תונאנאבה ילכואמ קזח התא ,קילואש ינזואב ףטפטמו רזוח יתייה ,האושה ןמ תדלונ

 חותינבו ,הראלק ,םירוסיב ,"קדצ ירעש"ב דלונש עדוי יכ ףא .קתושו ןיזאמ אוהו .וילא ךייחמ

 ליבשכ .ןויג רה הלעמב ןורדק לחנמ ונספיט ךיא ול ריכזמו בש יתייה ןכ יפ לע ףא .ונעדי .ירסיק

 תוחול ףתרמ לא .ונספיט דוד ירבקל אל .םיבלכה לש תופרוטמה םהיתוחיבנ הטמלמ םיוולמ .קבואמה

 םידדונ םשמו .ודבאש תוליהקה תומש תא תורוחשה תויתואה ןמ ארוק יתייה םר לוקב .שישה

 ונחנא .ןגו תיב ,םיאפר קמע ךרד ,תוידאו םיצוחו םירה םילוע .ברעמבש ןורכזה רה לא םיכלוהו

 לע םימולצתבש םידוהיה ומכ היהנ אל ,רענה וננב ינזאב ףטפטמ יתייה ,םיקזח היהנ תאזה ץראב

 .םירוחשה תוריקה

 ,עוצפה קילואש לא ךכ רבדל תלוכי ךיא .תורזכאתהב יתוא ימישאת יאדו ,הראלק ,תא

 וחצמ יפ-לעו ,ויתוקיתש יפ-לע .הראלק ,ויבאכ תא יתעדי ינא .סבגה תחת םיחותפ ולש םיביכהשכ
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 לע תופרפרמ ,תוכייחמ היתפש .וחצמ לע הדי .הינמחרה תוחאה .םש התיה הצינ ךא .העיז ףוטשה

 םע ךתעיסנ זאמ .הראלק ,םינשה לכ יתייה דדוב .ילש אטחה תובשחמב שוב ינאו .ןוכר הפוג ,וינפ
 לע ןוכר םויה לכ בשוי יתייה דרשמב .קותשלו .ימצע םע חחושל יתדמל .ןקז ןמלאכ .גדבנייו

 תולילע רפסמ היה הרוטנוושכ וליפא .קתושו ,םיבתכמה תא קייתמ ,םיקיתה תא רדסמ ,ינחלוש
 .יפ תא יתחתפ םילוחה תיבב קר .קתוש ינא יתייה ,הקיתעה םילשוריב ויתובא-תובאו .עתובא
 םואתפ יבא ףקז דציכ .יבא תולילע רפסמ ינא יתייה לפסו תיפכמ קילואש תא הליכאמ התיה חצינשכ

 רמושב טיבה אל אוה .בוחרה זכרמל ודבל ול אציו ,םיגלשה יוניפ תדובע עצמאב ותמוק תא

 ומכ תילמשחה לש לזרבה ינדא ןיב ול עספ .ודיל וביבס ודבעש םידוהיל םולש רמא אלו ,ינמרגה
 דציכ .יבא לש ותאיצי לע ורפיס תובר תודגא .יעקרק-תת ץורע ומכ ,םימ ידא ומכ ,ףוקש ריווא
 היראגיסר לע ןוכרה ינמרגה לש ופאל תחתמ ול ךלהו בוהצה יאלטה לעב רוחשה וליעמ תא ריסה

 ופתכב .ינלופה רמא ,קדי'ז ןודא ,ךרדב תיעט .יוגה וב עגפ בוחרה תניפל רבעמ .וידי תופכ ןיבש

 םלוא .שפנ רפוכ יוגה שרד סנ ול השע םיהולאש יבאמ .שפנ רפוכ ונממ שרדו הטמיסל יבא תא קחד
 ,הליל ותוא ןיבלהש ונקזב .האמ ןבכ היה רבכ תרחמל יבא לצא יתרקיבשכו .ול הרק אל ינש סנ

 .חורבל ול עייס ימ תעדל וצר .הליל ותוא לכ והוכיה םה .םיינישה רסח עוצפה ויפב ,םיחופנה וינפב
 ,ל'כורב ,ךל חרב .קלתסהל הוויצ ילעו .יבא יל רפיס ךכ .קתשו םימורמל ויניע תא אשנ קר אוהו

 יתרפיסשכ ,הראלק ,תרכוז .ינוחצנ היהי ןינה ,יתמקנ ויהי םלועל יל איבתש םידכנהו .םוקנל ךירצ

 דציכ םגו .ךילע םג .קילואשל יתרפיס לכה .המקנ ליבשב םידלי תדלל הנכומ אל ינא ,תרמא ךל

 ירגרגב ,תוירטפב ןוזינ .םויב םיצעה ילגרלש בוזאה יפ-לעו ,הלילב ןופצה בכוכ יפ-לע רעיב יתדדנ

 .םיחמצ ישרשב ,רעי

 ידמ תועגונ ידי ,הטימה לש ףסכומה לזרבב תועגונ ילגר .וננב תטימ דיל תולילו םימי ,ךכו
 יתשפיח דציכ .המחלמה ירחאש יתומחלמ לע םג ול יתרפיסו יתכשמה ינאו ,וינפב ,ודי ףכב םעפ

 ,יתוהז תא .ימש תא ףילחהל .דוע חכונ תויהל אל .חורבל .הקסאלאל ,הילארטסואל קלתסהל םיכרד
 תא קיזחהל תלוכי אל םא ,אבא ךלש תונויצה שירטנח ,רמא קילואש .לארשי-ץרא תא יתיליגש דע

 הינפב .רצקה ,ןלמועמה הקולחב .דימ האב הצינ .ולוק לע יתחמש ינאו .רביד קילואש .תיבב אמא

 לע תושובחתה תא ףילחהל .חונל ךלאש השקיב .היתוקר ביבס תוקדה היתומצ יתשב ,םירוויחה
 בוט ןמיס .סרכ-ןיע רכסב ורגאנ םימ .הצוחה יתטבה קר .ינבל יתחלסו בשוי יתראשנ ינאו .יעצפ

 תא יתחביש יכ .ןיסירפק הנחמב דוע יל תרמוא תייה ,הנקת אלל טסימיטפוא ,ךורב ,התא .תואבל
 .הירי תונוכמו ,הרימש 'ילדגמו ,ונתוא ופיקה לית תורדג .לארשי ץרא ומכ ,יתרמא .ןיסירפק הנתמ
 ,ריהבה ךרעשב ,הקדה ךתמוקב .רקפהה ןמ ךב יתיכזש יתעדי םג ינאו .םיו םיזופת םג םש ויה לבא

 .םילשוריב יל יכחתש תחטבה .ץראב םג ךתחטבה תמייק .ךיניע תא ומלה דימתש טניו'גה תולמשב

 םילשוריל יתעגה ןורטאל ברק תוכזבו .ירבעה אבצל יתוא םיסייגמש ורמא .למנב וניניב ודירפהשכ

 לע יתבכש רקובה לכ .בוש ךב יתיכזש יל היה יד .ברקה לע ךל יתרפיס אל םויה דע .בוש ךב יתיכזו

 ,חורה םע םיצוקה ינפ לע הצרה שאה תא האור ,םיצצופתמה םיזגפה יסיסרל ףושח .יתיריו םיעלסה
 ינפ לע םירבוע ויה .ימשב ארק אל שיא .תורעיב רשאמ רתוי דדוב .שא לש הז םיב יתבכש דדוב

 םוחהו .םימלענ ,םילגלגתמ ,םילפונ ,ןיבהל יתלוכי אלש תוירבע םילמ םיקעוז ,שאר ייולג ,קשנ אלל

 ,תורהנ ימ ,םיגלש ימ .םימ יל ורסח אל םעפ ףא רעיב .ארונ ןואמצו .שחרבו םישותיו .הלועו רבוג
 ינאו .הלאה םישביה םיצוקה ןיב יתוא לוטקל.םיצור םה .ילע הלפנ תוומ תמיא .םיצורעו םילבוי ימ

 .תירבע ירבוד םירחאה ומכ תודשב יתכלה אלו יתמק אל ןכ לע .רעיה ןמ לייח ,הראלק ,ןמואמ לייח

 .ירוחאה ןורדמל דע .לגרו ,די בושו ,די הליחת .תינלבס ,תיטיא הליחז ,ןטרסכ ירוחאל יתלחז קר

 .הוואתב .יתדרגתה ךכ-רחאו .םימ יל ושיגה השרותבו .ידאוול דע ,יכרב ןיב הבורה ,הטמל לגלגתמ
 .םיסיסר ,ךל יתרמא ינאו .הראלק ,םיעצפה וליחתה ךכ .ידקדק וליפא .ילגר תופכמ .יפוג תא טרוש

 תרכוז .קדטצהל יתיסינ .הפ תומל ידכ םשמ ונאצי אל :תיכב תאו .ךל יתרקיש ,יפוגב ןורטאל

188 

This content downloaded from 128.146.23.50 on Wed, 27 Jan 2016 18:43:44 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 יב היה דוע םהה םימיב ...הב תונביהלו תונבל / הצרא ונאב ונא ,רישל יתלחתה יקדטצהל יתיסינש

 .רומוה שוח

 תא וליפא םוטאל דיפקמ הרוטנו .םירוגס ביבס תונולחהו רש ינא .יתוא עמוש וניא שיא

 .גלשב ורתונ קילואש לש ויתובקע קר .ףרוחה ינפמ רהזיהל עדוי יעיבש רוד ימלשורי .םיקדסה

 ר"ד .ויכרב תא תפשפשמ ,הידיב וילגד תופכ תא התע תזחוא יאדו הצינ .םייכרב .םיידי תופכ

 םימקתשמ ,ןבליינ רמ ,ונלש םיריעצה .רדסב היהי לכהו םיחותינ השולשיםיינש דוע ,חיטבה ןומדש
 ץא וליאכ ,דעל םימייקו םיכישממ םכלש םיעצפה .הווקת ןיא םכל ,ןבליינ רמ ,םכל קר .דואמ הפי

 תוכייחמ היכרב .הטימה הצקב תבשויו האב הצינ .םקונו אנק םיהולא קר שיו םיאפור ןיאו האופר

 ומכ ,הצינ תארוק ,קילואש ,המידק .ינרדומ יופיר .תוקתושמה ויתועבצא תא תונימזמ ,קילואש לא

 הפוחל האב תייה יאדו ,הראלק תאו .ביבאב אשניהל ודמע .רפסה-תיב שרגמ לע ,לסרודכה קחשמב

 הצינו .לזרוקמ .רוחש רעיש .הובג .יבאל המוד קילואש .ורמא ,הפי גוז .םילוחה-תיבל םוקמב

 .תוקורי ,תולודג םייניע .ירירבש ףוג .הריהב .ךומכ
 תעבגמה .דימתמ םיפי ךינפו .ךידעצ רמוש ,רוחאמ גרבנייוו .םילוחה-תיבל תעגה תא לבא

 ,קד ראשנ ךפוג וליפא .רכומה םינשושה חירו .ךייניע תובג לעמ םיבחר םיילוש .ךשאר לע הרוחשה
 .תראשנ ךכו .הראלק ,גרבנייוומ םידלי ךל ודלונ אלש ינפמ .םינשה ופלח אל וליאכ ,םיינחמב סנוכמ

 תא לבא .תינמרגה הבשומב שוטנה תיבב םינושארה ונימיב ומכ .ןיסירפקב להואב ומכ .רזנמב ומכ

 הארמ תפלש דימ .יתמשא תא יתעדי ינאו .וייחל לעו וחצמ לע קילואשל תקשנ קר .יב תטבה אל

 ,הארמה תא ךדימ הפטח הצינ .וננב לומ התוא תננוכ עתפ תעונתבו ,ךרעש תא ןקתל לוכיבכ ,הנטק

 תיצר ןיידע .םעזב תשחל ,םכל שי המכח תוחא .הרמא ,תואריהל ךירצש יפכ קוידב הארנ קילואש

 הלילה ותוא תא יל תחלס אלש יתעדי .יתסובת תא יתעדי ךתוא יתיארשכ ,הראלק ,ינאו .יב םחליהל

 תאב ךכ-רחאו .יבושת הננער .ונתטימל בושל תחטבהו חלקתהל תכלה .םיבהא טרסמ ונבושב
 .ץוחנ הז ימל םלוע-לש-ונוביר ,החינג הטלמתנ יפמו ,םינשוש חיר תפדונה הכוראה הל-לה-תנותכב

 .לכה ןקתל יתשקיב קילואש לא תאבשכ ,וישכע ,רזומ .גרבנייו םע תעסנ הליל ותוא ללגב ילוא
 .חיכוהל .הלילה ותוא לא בושל יתיצר .יונפ קילואש לש ורדחש יתרמא .םינש הברה ךכ-לכ ירחא

 .ךיתפש לש תרכומה הדיערה .ךיניעב תוממותשהה קרב תא יתיאר .יתעצה ,ונתיבב חראתהל ולכות
 ןימזהל ונאב ,ןבליינ רמ ,ךפיהל ,ףיסוה גרבנייוו ,תקתש תא .ןולמב רדח ונרכש רבכ ,רמא גרבנייו

 ,יתדמא םואתפו .המכסהב ךשאר תא תענעינו ךיניע לע ךתעבגמ תא תלפשה תא .ונילא קילואש תא
 ךיניע תא יתיאר זא יקילואשל ורזעת ךיאו ,גרבנייו רמ ,ךתוא ועישוה אל וטנורוטב םיאפורה
 םא עוסנל לוכי קילואש ,יתארק ,עסיש ,עסיזק .םיצמקנה ךלעב יפורגא תאו ,האנשב יב תוטיבמה

 ,ןבליינ רמ ,ידוהי :וירבדב הקותמה המקנב שח ומכ ,טא טא בישה גרבנייו .םש ומוקמש שיגרי
 .קפאתהל דוע יתלוכי אל .ינפ תא יתינפה .יתרמא ,תשרב גד וא .םימב גד ומכ םש ומצע תא שיגרמ
 ןולחה תא ופטש םשג תופיט .אוושל ויה םינשה לכ .אוושלו .קדצ אוה ילוא .ינורג תא וקנח תועמד
 .הפצרה לא וצפנתהו וקילחה םיהכה ויפקשמ .בשיו הטימב םואתפ םמורתה קילואש .לודגה ההכה

 תא ,םיפורשה ויסיר תא הנושארל תיאר !ךל ושע םה המ ,ךיפמ האירק הטלפנ !םלוע לש ונוביר

 ףכית ,עמוש התא ,םתא עסית התא ,קועצל יתלחתה ינאו .תומודאה ויניע תא ,תוקלוצמה ויתובג
 ינפמ ילוא .םואתפ תאב תאש ינפמ ילוא .יל ודמע אל יבצעו ,הראלק ,ףייע יתייה !עסית דימו

 ארק וליאכ ,תופורשה ,תומוריעה ויניעב ונב טיבה קילואשו .טלמיהל יתיצר ינא םג יביל רתסבש
 .לזאזעל ועסת ,טקשב רמאו ,וניתובשחמ

 .םעזב ונב הטיבה .ולוק תא תטלוק התיה ראדר ומכ .ולוק תא העמש .הצורמב האב הצינ
 הרשיי ,הנכר טאל טאל .וינפ לא הכומס הנטב .קילואש לש ויתועבצא לא תובורק היכרי תא יתיאר

 .ויתפש לע היתפש תא החינהו ,ויכרב תא

 ללגב בכעתהו תחלש ילוא .קרבמ חולשל תלוכי יהראלק ,וננבל םויה תדלוה םויש תרכז
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 ימצעב ?תפצק םע תוגוע בהא קילואש ךיא תרכוז .תפצקו דאלוקוש םע .טרוט יתנכה ינאו ?גלשה

 ?הצינ ילב ,לאש םואתפ .םילוחהיתיבמ הנושאר השפוחו תדלוה םוי .לופכה גחה דובכל .יתיפא

 .יתרמא ,ינא אל .הצינ תא איבתו עס .שקעתה קילואש ךא .קמחתהל יתיצר .יתרמא ,תדבוע הצינ

 ויפקשמ תא ,וינפ תא ילא אשנ אוה .אובתש הילא ןפלט ,השקבב :תרפופשה תא ול יתשגהו יתמק
 עקש ,חדבתהל קפס יתיסינ .ךידעלב אובת אל איה ,רמא ,אבא .ויכרב לע וחנ וידי .םיהכה

 סנכנ ,היקרוט יל תפכיא המ .גלשל הגרדהב ךפהיי םשגהש רמא יאזחה ,היקרוטמ עיגמ ירטמוראב

 .ונחנא :שוריפב רמא ךכ .הצינ תא םיצור ונחנא ,תונלבס רסוחב ירבדל

 םגו ,הזכ ריווא גזמב השק "הסדה"ל ךרדהש ,גהנה תא יתרהזה .תינומה תא ןימזהש םג אוה

 דוע לכ .םילשוריב םיכרד לע יתוא דמלת לא התא ,גהנה רמא ,דבכנה ינודא .רצחב ןיתמהל ךרטצי

 .הכחא ינא דובעי הנומה

 תא הסיכ דרבב ברועמ םשג .שיבכה לע ץבר בוהצ לפרע .םיננעה ךותב הלתפתה םירהב ךרדה

 ינפמ רותסמ םיהובגה םיענבה ויה אל ונעגהשכו .תיתחת אלל הקומע הברא ןימימ םוהתה .השמשה

 לאגאש לש לארשי יטבש .תסנכהיתיב תוגרדמ לע יתדעמ .חנצמ ומכ התיה ידיב הירטמה .תוחורה

 .ינפב וכיה דרב ירגרג .הירטמה תא יתפסאו יתמק .תונולחב יכב תולוק ועימשה

 תוצבשמה ןוילגב תמשור הדיו ןוכר השאר .קפלדה ירוחאמ ,וז העשב הלגרהכ ,הדמע הצינ

 רואב ץצנ הקולח לש ןוילעה רותפכה .רודזורפה תא אלימ םח ריווא .אפורה לש ורוקיב תואצות

 .תפטונה הירטמל אובחמ אוצמל וסינ ידי .היה סוכר יתלב .ןואינה

 .התביתכמ קיספהל ילב ,םואתפ הלאש ?תיבב קילואש שיגרמ ךיא

 .בישהל יתזרדזנ ,תשרב גד ומכ

 ןומדש ריד ,ילא הטיבהו הרמא ,ולש תונכסמה תוחידבהו ןבליינ ךורב .ריינה לא הכייח איה
 .טעמ דוע אובי

 .הינפל יתדמע ןצבקכ
 .הלאש ?הרק המ

 .יתמגמיג ,יאובתש שקבמ קילואש

 ?וישכע

 .הטמל הלעמלמ ישאר יתענעינ

 .תרמשמב ינא ,השחל ,הלוכי אל

 השאר .יפוגב טשופה גזוממה ריוואה תומימחמ ,תוביטרמ ,הניצמ דיערמ .הינפל יתקתש

 איה .הראלק ,ץקה ליחתה עגר ותואב ילוא .הינמחרה תוחאה ידמב רימתה הפוג ,היתפש ,ריהבה

 דליכ יליעמב יתפטעתה .המיעטהו הרזח ,םוייא ,םויא הארנ התא .יליעמ תא ריסהל התסינו הברק

 .ןברס
 .העורזב יתעגנ ,ונל הכחמ תינומה

 ןיאושינה תעבט תא יתרסה יאשחב .רודזורפב ויה אל תונולח לבא .ביבס הטיבה ?תינומ וזיא

 תוריהמבו ,הדי תא יתזחא .קילואשו תא ,יתרמא ,ןיסוריאה גח תא גוגחנ םויה .הראלק ,ונלש

 .הינישב ,היתפשב ,היונפה הדיב הריסהל התסינ .הגוסנ איה .תעבטה תא העבצא לע יתלחשה

 .הננחתה ,דיקפתב ינא ,שואיב הרמא ,הלוכי אל

 ,ולש תא השעי ןמזה .עיגי ירות םגש החטבב עדוי .םילוחה ךרדכ .הנתמהה לספס לע יתבשי
 .תעדל יתיצר ינא ףא .םיעדויה םה .םיקזחה םה ןכל .תונלבס שי םיאפורל .ןומדש ר"ד רמוא היה

 לכה םאו .אפורה ןמ רתוי תעדוי .םילוח תיבב תוחא .תעדוי יאדווב הצינ ?אבא תויהל לכוי קילואש

 ,קוריה הליעמ השובל .ינפל הדמע הצינ .יפתכב העיגנ .הראלק ,יחומב ולע םירזומ םירוהרה ?דובא

 .ךוראה
 .םוריח הרקמ ,ילא הכייח ,הפוחד תוחילש םהל יתרמא
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 ונדרי .הליעמ ירותפכ תא סוכרל היתועבצאל יתעייסו יתמק .תוכבל ןוצר יב ררוע הכויח
 תא ונילע שורפל יתיסינ .הפוסה דגנכ הב ךומתל .העורזב יעורז יתבליש .םוריחה תוגרדמב
 ונילגר תחת וקילחה ,ונב ופילצה דרבה ירגרג .חורה ינפב הדמע אל ןוליינה תפוח לבא .הירטמה
 בוש וליאכ ללי תינומה רפוצ .וכב ןיידע תסנכהיתיבב לאגאש לש לארשי יטבש .ךר ,ןבל הטעמב
 .המחלמ הצרפ

 חור יתאלמתנ עתפל .רוקמ םידעור ,הזל הז םיכומס םיבשוי .ירוחאה בשומל .המינפ ונקחדנ

 .גהנה לע ילוק יתתנ ואל ,דבוע הנומה .םיקוחר םימיב ומכ .ברק
 .תיבב החמש ונל שי :וסייפל השקיב הצינ

 .גהנה הילע חיטה ,יתנקז תחמש
 תופנכל דעבמ עגרל וקיהבה היכרב .הצינ לש הדי תא יתזחא .תססהמכ ,הטיאל הזז תינוכמה

 ינאש הצור םואתפ .הלאכ תונועגש ולש ן3ל :ילע העיבצה ,גהנה תא סייפל הכישמה איה .הליעמ
 .אובא

 .םיאירב ויהיש ,המ לבא ,גהנה סייפתנ ,תורצ םיאיבמ דימת םינב
 .ךרה הלוקל ,הצינ לש הפוג תומימחל הממדב רסמתמ ,העונת אלל יתבשי

 .השחל ,ברעה תרמשמל בושל יתחטבה

 וקשנ תונבל תוצונ .יפוגב היומסה המירזה תא רפהל יתיצר אל .המכסהב ישאר יתענעינ
 .תיגוגזל

 .גהנה עבק !הזכ ריווא-גזמב עוסנל ןכוסמ

 ,ךרה הלוקב השחל ,הדובעה עצמאב הככ תאצל .הארימ ילוא .הרביד הצינ .יתקיתשב יתדמתה
 הינמחר תוחא ,םהלש םיעצפב יתוא ונקש ול בשוח ,קילוא לש אבא םואתפ ול עיפומ ,קנפתמה
 .ןבליינ תחפשמל

 הרגתמ התיה ,עגית ,עגית .ןהב יתננובתהו יתזעה .םודאה קיטסאלפה בשומ לע ולגעתנ היכרי

 ,בחרה ןולחה דיל ינאו .תומודרה ויתועבצא ררועל תשקבמ ,וידי יקרפ דע תברקתמ ,קילואשב
 .שמשה ינרק םע םיאובחמב תקחשמ הצינ תא םש האור ,רהה תגספ לע ןרואה יצע לא קחרה טיבמ

 ףשנ ףייע םוסכ .תיברע הללק חיטה גהנה .הקירחב םואתפ ורצעו וקילחה תינומה ילגלג
 .תיגוגזה ןמ גלשה תא גהנה ףרג וליעמ לוורשב .השמשה לע םיבגמה וליטה םיהכ םיללצ .עונמה
 ,םעפ ידמ םיקילחמ םילגלגה .טאל .ןבלה שיבכה עצמאב .ונעסנ בושו .םידבכ ,םיססהמ וענ םיבגמה

 !גלש םוי עצמאב םהל קשחתמ תוחמש :גהנה לש ולוקו ,םיבביימ
 .וכח ,וכח :םימעוזה וינפ תא ונילא הנפה גהנה .קוחצב ונצרפ .ושגפנ וניניע .הצינב יתצצה

 טעמכ .ילא הקחדנ הצינ .ןורדמה הלעמב ,הנימי םואתפ התטס תינוכמה !ידאווב היסנכב וכבת דוע
 תא חותפל שקיב ,אצי גהנה .םדנו קנתשה עונמה .הינתמ תא יתקביח עגרל .הפוגב יתוא הסכמ
 .תוחתפמה רורצ תא ךשמ .םשאה ונב וליאכ .םילפא וינפ .המיח אלמ רזח .שאונ ךא ,עונמה הסכמ

 .תינוכמה לע רומשל וראשית םתא ,חיסה ,הרזע איבהל ךלא

 .גהנה םע תכלל ,הראלק ,םוקל הל תושרהל יתייה ךירצ .םוקל התסינ .הליעמ תא הסכר הצינ
 ונתוא הפפאש הקיתשה תא יתארי .הראשנ איהו ,הב יתרצפה ינא ךא .םילוחהיתיבל דימ בושל

 .םוטא ,ןבל ךסמב תונולחה תא הסיכ גלשה .הקספוהש החיש ךישממכ יתשחל ,תאו קילואש .םואתפ
 .סוסיהב יתלאש וול רפיס ןומדש ר"ד

 .יל תפכיא אל ,הרמא ,תעדוי ינא

 ...תאו קילואש .הצינ ,תפכיא יל לבא
 .השחל ,הווקת שי דוע ,יפ לע היתועבצא הקילחה איה

 יתחנהו יתנכר .בוטרה יליעמ ךרד ורדח ,םיקדסל דעבמ ואב רוק ימרז .דובא לכה ,יתקספ ,ןיא
 .םירהה לע .ףרה אלל דרויה גלשה תא יתעדי .יפוג לא הקיחמ התלע תומימח .הקיח רעוקב ינפ תא
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 ,ונדמלש ריש ותוא לוק אלל הרש הצינ ךא .שדחמ ליחתהל ךירצו .רעיב ,םש ומכ בוש ינאו .ילע

 :חילשה יפמ ,הראלק

 וחרפי עתפל םיחרפ ףלא
 .רבדמה ןיע תא וסכי

 רבכ ידיו יפוגב טשופ הלוק .םיחרפ ףלא ,שחולו רזוח הצינ לש ברעה הלוק תא עומשל יתימיד
 ,תתושו חתפנ יפוגו ,הראלק ,יל היה רוסא ,םיהולא ,וה ,דחא ףוג דחי ונחנאו ,ןמצעל תושוע ,הפוגב

 ...ויה אל ידי ,תעדל אל ,ףייע ,םנמונמ ,ןבלה גלשב ףחרמ םואתפ לק ינאו
 לובגב תונוכשה .םילשוריב גלשה תא תרכוז יאדו תא .הראלק ,םילשורי תא הסכמ גלשה

 ,תויפלת ,הנונרא .הנורחאה םכרדל םיתמה ומכ .ןתפוחל תולכה ומכ .ןבלב תוטשקתמ רבדמה
 .ןבליינ ךורבל םוגע םויס .הראלק ,יתמייס ינא קר .בוש ןהב רובעי קילואש .הירדהנס ,רות-ובא

 ינאו .החותפ תינוכמה תלד תא הריאשה .םילוחה-תיבל הטלמנ הצינ .רהה ןמ יתדרי תואופקה ילגרב
 .יתמקו יתלפנ תובר םימעפ .החרזמ םירהה תא יתיצח .הילע רומשל יתדקפוהש תינוכמה תא יתבזע
 .קיתו םחול .ץימא ןאזיטראפ לש םינפ דימעמ

 יתפחד ?הצינ הפיא :ויפתכ ןיב סנוכמ ושאר ,ויבק לע ןעשנ םש דמע .חתפב יל ברא קילואש
 ילגר תועבצא .ילענ תא יתצלחו יתבשיו יתסנכנ ?הצינ הפיא .דימ םקו לפנ אוה .הדצה ותוא

 ,דובא לכה ,למלימ םואתפו .הבושת עבות .ילעמ דמע קילואש ךא .ידיב טאל ןתוא יתיסיע .וליחכה
 .לכה

 תשוחנה תירוניצ תאו ,זאגה רונת תא יתיאר זא .יניע תא יתאשנ .דהכ וירחא יתרזח ,לכה
 טלק קילואש ףא .הדיבאה תא יתאצמ וליאכ .הלקה יתשח .ץצונה זרבה תאו ,לכימה לא הכילומה

 םיידיבו וילא יתצר .רדחב טשפ ,ליחבמ ,קתקתמ חיר .תידיב ךשמו ,רונתה לא קניז אוה .יטבמ תא
 אל דוע .תואופקה יתועבצאב האב תומימח .רונתה תא יתקלדה ךכ-רחא .זרבה תא יתרגס תודעור

 ומקש תועבצאה .םייבקה תוידי תא תותפול וננב לש ויתועבצא יקרפ תא רוריבב יתיאר .דובא לכה
 .הצינ .הייחתל

 .יתרמא ,דובא לכה אל ךליבשב
 .אבא ,תמאה תא םיעדוי ונינש
 .בוש יתיסינ ,...ןמזהש חיטבה ןומדש ר"ד
 .דבל היהנש תדחפ ,הצינ תא תאבה אל ןכל ,אבא ,ןמזה לכ תעדי התא

 .ןוכנ אל ,יתננחתה ,יתרמא ,ןוכנ אל .הלילשל ישאר יתענעינ
 .תעדי תומחלמ לע לבא ,הפצרה לע ,רונתה חפ לע ולש תנעשמב שיקמ ,הזגורב רמא ,רדסב

 לע קר תבשח .ינממ התוא תקליס התא .ךללגב קרו .דלי יתייהשכ .הפמ יתוא תחקל התצר אמא
 םיעצפה תא וליפא תבהא .ידוהיה אבצל ,תאזה ץראל ךתבהא לע .טפשמה תיבב ונוחצנ לע .ךמצע
 .תוקלצה ,ךלש

 אוה ךא .תומודאה ויניע תא קשנל ,םיקעוזה וינפ תא ףטלל ,הראלק ,וננב תא קבחל יתשקיב
 לא קילואש רמא ךכ ,ןבליינ ,ךלש תופנוטמה םיידיב יב עגית לא :ותנעשמ תא ידגנ ןווכמ ,גוסנ
 ויה ךלש םיעצפה .הנכסה ןמ קומחל דימת תעדי התא .ןבליינ ,ךלש תמאה תא ךל רפסא וישכע ,ויבא

 וטטומתה ויבק .ילע קניז םואתפ .עורפ קוחצב ץרפ !ינורכ-רשכייתלב .תינורכ הלחמ .ןגמל ךל
 ךישממ ויפו ינפ לא םיכומס ,םינועמה וינפ .ינורגב תוזחאנ תונתיאה ויתועבצא תא יתשח .שערב
 ,ןורכזה רה תוריק לע םימולצתב ועיגה םירחאה .םשמ וליפא חורבל תעדי התא :הכובו קעוזו

 ...דובא ...םהמ דחא ...ינא םג וישכעו .שיש תויתואב
 עגר ותואבו .הלאבבאיאבבא ןוטק דלי היהש םימיב ומכ ,הראלק ,יראווצ לע חפייתה וננב

 ,ול תפכיאשו ,יח אוהש יתעדי .תועמדמ םיחלה ,םיקלוצמה וינפ תא ,תונתיאה וידי תא יתבהא
 יתיכב .ןכסמה ידלי ,ויתפשל ,וחצמל יתקשנ .וינתמ תא יתקביח יידי יתשב .דובא לכה אלש יתעדיו
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 .ילש קילואש ,ומע דחי

 תוחפיב דיערמ ופוג ,והזח לא תוסנוכמ ויכרב ,העוצפ רופיצכ הטמל קילחה אוה .התפר ותזיחא

 .קלתסהל ילעש ,הראלק ,יתעדי ינאו .תוישירח
 !הצוחה ,ילוק וילע יתמרה !הצוחה

 ילגרב .ויפתכ תא וב יתיסיכו יליעמ תא יתטשפ .ףסה לא ותוא יתררג ,ויתועורז תא יתזחא
 ילגר תופכב גלשהו ,רצחה ךותל האלה ותוא יתפחדו יתכשמהו ,תלדה תא וינפל יתחתפ הפחיה

 ,ןולחה ךרד וירחא םייבקה תא ךילשמ ,תלדה תא רגוס ,המינפ יתחרב .יתקעצ !ךל ךל ,שא תובהלב
 .ןולחה תא רגוס

 .ףלודו ךישממ זאגה קר .רונתב שאה תא הבכמו םק ינא וישכע .דואמ ףייע ינא ,הראלק ,חונל
 .תושטשוטמ ריינה לע תויתואה .םייח יקרוע .גלשב םיכרד חותפל םיאצויה םימלחזה תא עמוש ינא
 .רכשמ .קתקתמ .ריווא יתואיר אולמ םשונ ינא
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 ףסויךב ןבואר

 םייחה רתצב

 יתוספא לכ

 ןיבמ יניא לכבו יב

 תונעל יתלכיבש ילב

 ןיפכדה לכל ולו יל

 תונמ יממ םילאושה

 ריוא יפמ םיבאושה

 החמש איש לא םיפאושה

 ריבע! עיגה? לכו

 ךמיקי? רתכ הטמל

 דעל א ל לבא ךלמת ובו

 תובאה יןךךב ךלת יכ

 טעמ לועו יח דוע תעכ

 דובכה ךלמ ימ עדת

 ספתנ וניא לכבו יב

 ףוסה אלמהב אלא

 ספאי ץפח לכ וב?

 ףסכת יתוספא לכ וילאו
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 ןורכזה ןומראב

 .טקשה ימיב ילע ןברק לכ

 .ךלוהו יב רזוח לפנש לכ

 תקילמ הינש לב ךא ,םידבוע םימיה

 .ךלומ ינאו ,ןורבזה ןומךאב

 תושעל רמואו ,יח לכיה3 בשוי

 .יתעךן רבבש ,םלענ לב ןעמל

 תוסוח דימת יתכלממב ירהש

 .יתאב ןברק לא ינא ףא ,םיללצ תויזה

 ,טקשה ימיב ןברק ילע ינא ףא

 .רבעה ףד לע תרפוע תרטע

 .תקילמ תומד ובו ,ללח רצונ יב
 .רפעה םלצ תא ריהבמ לצה

 חמשה

 וקלחב חמשה

 וקחמ חרובה

 המידק ץרופו
 המינפ בצעה לא

 םעמעמב טשופה

 םאתמה ומוחתב

 TV T טלשש רישע לש

 טלמנ וקלחש דע
- 

 שפנ ןובשח השעו

 ספא בטומ ילוא

 תורישע ןובשחב

 תורירמ ילב החמש ילב

 חרוב קלח ילבו

 חמשה רישעמ

 ,דבלב קלחב

 .דבאיש םג המ
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 םייחה רורצב

 םייחה רורצב ווריה

 םתומ רמחל ךפהנש

 •T - • • -.•*TS םיאמצמה םירובצה לכ

 ?םתסנ יניעמשכ

 םייח םימ רמח ומב

 אצא ןעמל ומרענ

 םיאמ םימי תוכזב אובאו

 .אצמיש קופס לע

 רורצה קי •ןאכ לכה

 •T -•TS - םיערגנה וללה לש

 רורךה דמעממ לבוי לע לבוי

 - םייחל דבעתשהל

 S - T • -TS ושכע ינומכ יחל

 ,םתזקנ יניעמ םא םג

 בשות ןיאמ הןייך ץראהו

 .םתומ רכזא אל םא

 ןבל-רוחש

 .ררקמ3 רואה ע3ע אוה רחש

 .שן?ןעה ןיערג ןוג אוה רחש

 רק3 שעגתמה שאה דוסי

 .תהיזאתמש דע המדאב ץרופו

 הן?ךא ינפ לע ךלהמ םדא
 .חור? ופרעש םינוגה םינבלו

 T - 8 T T I - : • T המשנה דוסב םיעבצה לכ

 .הואלמי אל ,םימכ זחפו

 .םוקי3 רדעהה דוסי אוה רחש

 ;לז?ק.הדזעל המוד הזה םלועה

 ףוקיעה זגפה ןוג אוה רחש

 T - V V 8 י TS••• T T 8 .רתכה רתונו ,רדענ םדאו

 ,םההו ונחנאו התאו ינא

 ,דח!ב םיע?צה םוכס איה ןבל

 V T V T V 8 1!VI • V 8 םהלש ונלשו ףלשו ילשו

 .תחרוז הרחש שמש םתוכזבש

 ?םיע?צה רה? הלע!ימו
 ?ת-ודוקזו העשב קיה?!ימ

 םיאבו םיפלוחה םיפוגה הנה

 .תרבוע השריב רתונ רתכהו
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 דקפמה

 םיבאוכה םישנאל רמול לכות המ

 ?ךי-ווסי תא גיפתש הפורת ןיאשכ

 - - S • T : T S TT! םיראתמ אבצ לומ בצמב לשמל

 ףי-וושכ לכ תורמל ףקתל הואת
- 

 הרחש ןמא ל?קב קחרה הדמעב

 ,רושימה תא םיאלממה ברקה ינק לומ

 ,הרואכל ,דובא לכה :םיכזקמ התא םגו

 תושקהל ףיסומ תפקשמה םע ליחה ךא
- 

 ,תרנכה תפש לע אמא תא האור אוה

 ,בתכמ ינפ לע הפצה הרענב הקוצ אוה

 י T - -•:V V t • TT ,תרמגנ המחלמה יתמ לאוש אוה

 ףטה תשלשו השא התיה ךל םגו
- 

 ,ןורכיזב רמשמה תוקישנה שבד תא

 ,דדוג דודג דוע האורו תפקשמ לטונ התאו

 ,ןורתפ ךיפב ןיא :ךיליח לא הנופו

 !דקפמה ,התא קר תרתונ ?םה הפיא לבא
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 ךולמי

 דעו םלועל ךילמי ינדאו

 דעומ םלועל ךמזקיו ךילמי

 דעומ תארקל ךשמיו ךמז?י

 דעו םלועל ינדא ךילמ-יש

 םדאה ןימ תא טפשי ידשו

 םד םד אלמיו ןיד ןיד הזעע_ף

 םדבמ תאצל םירוצי ץירמהל

 םדאל ןידה השעי זא יפ

 רודל רודמ הלעתי שודקו

 רדחל ןיא רזקא תולילצ רודמב

 רדנל ףיסוי ךבסב שיאה ךא

 רודל רודמ שודק הלע? יכ

 םוי םוי הכרע שחלי ףוסיויאו

 םוהמה ךותמו רבקל רבעמ

 םות;בלבו תוהמא קיחמו

 םוי םוי הכרב ףוסיויא שחלי

 דעו םלועל ךילמי ינדאו

 דע ול היחיו םדא חמשיו

 T י T דעומ אובי דוע ,אב הז הנה יכ

 דעו םלועל ינדא ךילמי וב
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 ומרק םולש

 ז ןכיה דע - ידוהי סנאסנר

 ןמ תואמגודו תומגוד יפ-לע היושע הניא רבכ תיתוברתהיתיתרבחה ונתואיצמש איה הדבוע
 םעה תא וסנריפש תודהיה תורוקמ יפמ םייח ונא ןיא בוש ונייח יגהונבו ונחור יכרעמב :תודהיה

 םירשימב םיבאוש (תינוליחה תודהיל אלא הנווכה ןיאו)ונא יכ ,רובסש ימ לבא .תורוד ךשמב
 אוה םג - םיילוגסה םייסופיטה היכרעמ יפ-לע ונייח תא םינובו תיפוריאה תוברתה לש היתורוקממ

 הברהו םישטשוטמ םיכרעו םינוציח םיגהנמ המכ .םירץש לש םלועב היצרניא ךותמ םייח ונא .העוט
 ,םיפוק השעמ ,טלוב יוקיח ךותמ ןורחאה ןמזבו) בחרה םלועה ןמ ונמע ונאבה וא ונלטנ תורמוי

 הלוגבש הנורחאה תידוהיה תרוסמה ןמ - תויגלאטסונו םיטנמיטנס תצקמ :(תיאקירמאה תוברתל
 ירופרפ תצקמו :תכעודה תונויצה ןמ - תוממור תופיאש תצקמ :(ירמגל םהמ םירוטפ וניריעצ)
 לעו םעט ילב םיסעולה םישנא תוצובק ונב שי ןיידעו .תיווז ןרקל הקחדנש תויצולחה ןמ - המשגה

 חונ אל .םירייש לש םלועב םייח ונא .תיטסילאיצוסה הנירטקודה ןמ תואמסיסו תואידיא האלמ הביק
 ונדמעוה - הנידמה תמקהו תירבעה ןושלה ןוטלש - םילודגה םילאידיאה ינש םשגתהב .רתויב ונל

 .דוסיה דע המגפנ ונייח תומלש .םילפתה ,םיזורפה ונייח לומ םינפ לא םינפ
 ,הלוגב ותדילו ותרוהש ,ךלוהה רודה ןמ םילאוטקלטניא ברקב רתויבו - ונב םמוע הז םעו

 רוזחל ןוצר ןימ - תאזה ץראה ןמ ותרובגו וחוכש ,רורחישה רודמ חור ישנא המכב וליפאו
 ,םתצקמ וא םלוכ ,םליחנהל םיבאת ונא רקיעבו :דציכו המ םיעדוי ונא ןיאו ,תודהיה תורוקמל

 םייח תויחל ךיא ,היעבה ונינפל תבצינ זאו .תודהי לש חיר לכמ םירעונמ ויהי אלש ,ונירחא ונינבל
 ,"םייסאלקה" תודהיה תורוקממ קיחרהל אלו ,(ילארשי ןויבצב :רמאנ) םיינרדומ וא םייפוריא

 ןמ םיצרופ םהשכ ,תרוסמב הלוגה ינב ודדמשכ .תורוד-ירודמ תכשמנה ונתוברת הצרוק םהמש
 םשפנב םיעובק היעקשמשכ ,עדומביאלשו עדומב הל וקקזנ ןיידע ,ידוהיה וטיגה לש רוגסה

 תוברת לא ךרד ול לולסל שקיבו תרוסמב דרמש ידוהי :רמוא הווה .םיידוסיה היכרע םהל םיביתכמו
 יכרעמב דומצ ראשנ ןיידע - תוימואל תומגמ ךותמ םאו תוילאסרבינוא תומגמ ךותמ םא - םלועה
 ונל לולסנ דציכ ,אל ונתייעב התעו .תודהיה תורוקמ לא וילמסו ויגשומ רצואב םגו םיימינפה ושפנ
 בחרה םלועה ןמ ונילא תמרוז איהו ,היפ לעו הכותב םייח ונא לוכיבכש ,םלועה תוברת לא ךרד

 .תידוהי השוחתו העפוה תצקמ לע רומשנ דציכ אלא ,רתויב תוידראגנאוואה היתורוצב
 ,תודהיה תורוקממ תקנוי הניא בושש ,"תירוטסיהה ונתואיצמ" תא םיבלשמ דציכ ,וז היעב

 ןמזב תידוהיה הבשחמב םינויע" שדחה ורפסב ךיירטשנטור ןתנ תא הקיסעמ ,תודהיה לש המלועב
 ידיילע תענומ"ה ,הכלהה תודהיל תעגונ וז היעב ןיא ,ותעדל .(ח"לשת ,דבוע םע תאצוה) "הזה

 ידוהיה לש ותשוחתל םיירקיעה םיטננופמוקה ינש ,"לארשי תבהאו לארשי תודחא לש ןורקעה
 לאו ידוהיה ללכה לא ידוהיה לש "תיביטקייבואה ותוכייש" תא תעבוק הכלהה ןכש ,ידוהיכ

 תא לבקל םינכומ םניאש ,הכלהה יפילע םייח םניאש םידוהיה ושעי המ ךא .תידוהיה הירוטסיהה
 םהו ?םתונשל ןיא בושו תורוד ירודמ דימתלו תחא ועבקנש ,תוגהנתהבו הנומאב היקוחו היללכ
 ,הרכה לש טקא ךותמ םתודהי תא לוחנל םילדתשמ אלא דוע אלו ,םידוהי םמצע םישיגרמו םיאור

 .םירחא םיאנתבו תרחא הביבסב ולדגש ,םהירחא םהינבל הליחנהל םצפח זעו
 לע הרקדזנ רבכו ,םדוקמ הטלבהב הגצוהש יפכ ,ךכ-לכ השדח היעבה ןיאש ריכזהל יל השרויו

 תודהיה לש המורב תדמוע איה התעו)תיברעמה הפוריאב םידוהי םיזכרמ המכב םירשעה האמה ףס

 תוברתב תוללובתהה ףס דע ועיגהש ,דואמ םירשכומו דואמ םיליכשמ םידוהי .(תיאקירמאה

 םייממעה היעטנל םגו םינומדקה היתורוקמל םג ,תודהיה לא תוביתנ שקבל וליחתה - ,תיברעמה
 לא• בושל ןוצרה םהב ררועתנ הפוריא תוברת תא וקיבדהש םיילאוטקלטניא םיגוח .הפוריא חרזמבש
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 ,ןווכתמ ינא םיגוח ולאל שיחמהל ידכו .תוגהנתהבו תרוסמב ,הנומאבו תדב ,םיידוהיה םהישרש
 :םה אלה ,םתוא וגצייש וא םשארב ודמעש ,םש יעודי םיידוהי םישיא המכ לש םהיתומשב בוקא
 ,זא םיריעצה ןמו :ןמגרבו שטלוו .פ ,אקפאקו דורב ,ואדרונו לצרה ,גיווצנזורו רבוב ,ןהכ ןמרה

 םילאוטקלטניא םיגוחל התיה תילוגס וז היעב .ןומיס אביקעו םולש םושרג ,ונמע דוע םייחש
 םידיחי תוצובק הב וטבלתה .רקיעב תינמרגה תוברתל תופופכה תוצראבו הינמרגב םימדסמ

 ברקב אקווד יהשלכ תודגנתה הררוע היעבה .תינומה העונתל ויה אל םה לבא ,הלוגס-ישנא
 .הפוריא-חרזממ םידוהי םיליכשמ

 ,תידוהי הנידמ ונל שישכ ,לארשייץ-ואב הרתי תופירחבו תובחרב התע העיפוה תאזה היעבה
 ךוניח ,(םיבר םיררושמ לש יביטאיצוסא ךרעמל הלדנ אל ץעמ) םיירוטסיה תונורכז הסומע ץרא

 םגו תרבודמ תירבע ןושלו ,אקווד תינרדומ-הרטלוא הרוצב ,תחרופ תירבע תורפס ,יתלשממ ידוהי
 רמול ךירצ ןיאו ,תיביטקא תידוהי השוחת חפטל הלאה םיענקב יד אלש הארנ .הנידמ תפשכ הטילש
 ינבשוחו ינא ידוהי" :עודיה יניטאלה םגתפה סוריס ךותמ התוא חסנמ יתייהש ,הרורב תידוהי הרכה
 הרובצה ,תירכנ תוברת ךותב םייובש ונמצע םישיגרמ ונא ."יל רז וניא ידוהי אוהש המ לכש

 תשגרהל םירוסמ ונא :הבש יתוהמה תא הדביא ונילא העיגהבש תוברת ,תוצרא ינימ לכ תורפעמ
 ול ןיאש ינפמ ,ול תרכנתמ ותדלומ - תאזה ץראב דלונש ריעצה רודה םגו :ונלש ונצרא ךותב רכנ

 'תחא ,הביסה הזה םישרושה רסוחב אמשו .תודהיב ללכ םישרוש ול ןיא וא ,םיקומע םישרוש
 הזה רוכינה תשוחת םע דבב דבו .תירבהיתוצראל ונלש תרוחשתה ינבמ תובבר תדיריל ,תוביסה

 ,ונלש םייסאלקה תורוקמה לא והשכיא רוזחל ןואמצה ,רקיעב ךלוהה רודה ינבל הנווכהו ,ונב דלונ
 תוחפלו ,ונחור תא וב תויחהל רשפאש המ םהמ לוטיל ,תודהיה השבגתנו החתפתהו החמצ םהמש
 .ונלש ןתמו-אשמה תפש תא םהב לבתל

 לע ,ונצראב ונרבצ רבכש שוכרה דוסי לע ,ונמצע ךותמ שדחתהל לכונ אלש לעופב ונא םישח
 םהמ ,םיריעצ ונב שי םנמא .תוחתפתהה ךרד לע חומצל דיתע דועו ,לעופב םייקש המ דוסי

 תא ןווכל ו0ינ אל םה לבא ,םייעוצקמ םיפוסוליפ םהב שי .ךכ םירובס םניאש ,רתויב םירשכומ
 .ללכ םתוניינעתה גוחל םיסנכנ םניא םעה ינומה ייחו ,הנידמב ונייח תוהמ לא תיפוסוליפה םתבשחמ

 ונתייווהב תוררופתה לע וליפא ,"תשדוחמ"ה ונתוברת לש היצארגטניאזד לע םיחיכומ םינמיסה לכ
 ךלוה תוברת ייחל סיסבה םצע אלא ,ונבש תודהיה ינמיס ושטשטינ קר אל .(?תינידמה םג)תיחרזאה

 שדחמ הדיל ןיאו ,(םנאםנך הלמה לש השוריפ םצעב הזו)שדחמ הדיל ןיעכ ונל הצוחנ ןאכ .ףפורתמו
 ונייחל תוסחייתה ךותמ לוטינ םהמש ,םיקיתעה וניתורוקמ לא תיקלח וא המלש הרזח ךותמ אלא

 לכ ,ונייח שודיחל םיצוחנה העבה יעצמאו םיסופדו תורוצ םגו םיכרעו תונורקעו תודוסי םג הווהב
 ףנעה םג זאו ,םישרושה תקמעה ידי-לע הבעתמ ועזגש ןליאכ ,םה םתריחב יפל דיחי לכו הצובק
 םיכילהתב םיכורכ ונב ולחש םיגיאדמה םייתוברתה םייונישה םנמא .ןאכלו ןאכל חרופו חמוצ

 ךוניחהו חורה םוחתב יופיר תונויסנ לבא ,רתויב לד םהילע ונתעפשה חוכש ,םייתרבחו םיילכלכ
 .םה ונידיב

 רתוי :תילאסקודאראפ הרוצב רמוא יתייה .תירוטסיהה ונתעש תבוח איה ידוהי סנאסנר
 תוררועתה זאמ ,אליממ וב יורש התאש בצמ הז ןיא .םהל םיקוקז ונא ,ונל םיקוקז תורוקמהשמ

 הייחתה תומגמל דוגינב םידחא תוחוכ םילעופו ולעפ ,אקווד הנידמה תמקה םע ,םייתניב יכ ,תונויצה
 .ונלש תימואלה הייחתב שדוחמ ץמאמל םישרדנ ונא .יאדיאה הסיסב ףפורתהש ,תונויצה לש

 .ונמויק םצעל ענמנ יתלב יעצמא אוה התעו ,האנ הרטמ ןיעכ ונל היה ירבעה סנאסנרה הליחתמ
 "םימדסמ םיטנמלא" םינשיה וניתורצואב שופיחב תוציחנה לע דמוע ךיירטשנסורשכ םג
 ידוהיה לש וכרד לע םימרענה םילושכמה תא ןייצלמ עתרנ אוה ןיא ,תידוהיה ונתרכהל םיצוחנה
 ונכוניחל אצומה ,יפוריאה םזינאמוהה ןיב ידמל קזח דוגינ שי ,ותעדל .תורוקמה לא בושל ינוליחה
 ,דוגינ שי םאו .ונירחא ונינבל הליחנהל םימנועמ ונאש תידוהיה השרומה ןיבו ,ולש הרטמהו
 ?םידגונה םיטנמלאה ינש ןיב םירשפמיוא ותוא םיהקמ וא ותוא םיריסמ דציכ ,הלאשה תלאשנ
 חמצת אל תלעות םוש .הזה דוגינה תא טילבהל וחור זוע לע ךיירטשנטור תא ךרבל שי
 אוה לכ םדוק .ויקסיהו ויתורדגה רחא טעמיטעמ אנ בוקענ ןכל .םשוטשטמ וא םירבד תמלעהמ

 לא ונכרדב לושכמכ ,תיפוריאה תוברתה תלגוד ובש וא ,םילגוד ונא ובש ,םזילאסרבינואה תא ןייצמ
 אל םדא ינב לכל תוסחייתה"כ ןקותמ יפוסוליפ חוסינב רידגמ אוה םזילאסרבינואה תא .תורוקמה

 אלא םתוחכונ םצע יפל קר אלו ."םדא ינבכ םתוחכונ םצע םושמ אלא םהייח חרואו םהיתונומא יפל
 הניא תישממה םתוחכונש יפלעפא ןומא םהב םינתונ ונא רמולכ ,םהלש לאיצנטופה יפל רקיעבו םג

 אלא םדאה תא םידדומ םניאש ,וניתורוקמב אצומ אוה ןיא הזה םזילאסרבינואה תא .ותוא הקידצמ
 תא םיקחודו ידוהיה םדאה לע רקיעב םיבסנ וניתורוקמ :ףיסונ ונאו ,וייח חרואו וותונומא יפילע
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 תורוקמה לא הרזחה :רמוא הווה .ומע עגמ לש חרכהה תעשל קרו ,תוניינעתהה יתכריל יוגה
 .תינוליחה תודהיה לש תיתשתה ינבאמ אוהש ןורקיעב עוגפל הלולע םיקיתעה

 וצמאל םינכומ ונאש ,יפוריאה םזינאמוהב ,תודוסיה דחא ,דוסי אלא םזילאסרבינואה ןיא םצעב
 ותועמשמב רקיעבו ,דרפנ גשומכ םזינאמוהה תא האור ךיירטשנטור םלוא .ונכוניחל הרטמכ

 :(יל רווחמ וניא םינפוא ינשב הזה ךרוצה) םינפוא ינשב רידגמ אוה ותואו ,תירוטסיהה תיטנתואה
 הריציה חוכ ,ותוגהנתה ,ויתועד ,ויתונומא - ומצע םדאב ורוקמ םדאה לש ומלוע לכ"ש הסריג .א

 לא תונווכמ - אהי רשא ןרוקמ אהי - תומרונה לכ"ש הסריג .ב :"ולש תוגהנתהה תומרונ ,ולש
 לכונ דציכו - וניתורוקמב אצומ אוה ןיא (ויתוסריג יתשב הארנכ) הזה םזינאמוהה תא .'םדאה

 .םתוא רתוס םג אלא ,םהב יוצמ וניאש קר אל :חוסינה תא ףירחהל יל השרויו ?םהילא רוזחל
 לא ונתבישל אצומ אוה לושכמ דועו .םחיכוהלו םטרפל ךרוצ ןיאו ,בר-יבירב לכל םיעודי םירבדהו
 רצונ ,םדאה חורבו תישונאה הרבחב ,לוכהש החנהה רמולכ ,תירוטסיהה העדותה איהו - תורוקמה

 תא םירתוס וניתורוקמ וליאו .םדאהו ןמזהו םוקמה יעבוק יפל ,םימדסמ םיירוטסיה םיאנת יפל
 .תאזה תידבלבה החנהה

 תא םג וב לולכל ןתינ ,יתעד יפלש) יפוריאה םזינאמוהה ןיב רשפל ןתינ הרואכל
 םגש) םינושארה היתורוקמב תודהיה תסיפת ןיבו (תירוטסיהה העדותה תא םגו םזילאסרבינואה

 םינצינ אוצמל רשפא ,ארקמב רקיעבו ,םינושארה וניתורוקמב .(םירכינ םייוניש שי םהיניבו םכותב
 העדות ךותמ אקווד ,רמול אצמת םאו .תירוטסיה העדותל וליפאו םזינאמוהל םגו םזילאסרבינואל םג

 ונממש ןושאר ןיערג ןיעכ ,המודקה הפוקתל םאתהב יראטנמלאה םמויקב רופכל ןיא תירוטסיה
 דמעוה ,האירבה השעמ רואיתב רורב יוטיב ידיל האבש תיגולואיתה הסיפתה יפל .ץעה חתפתמ
 ןעמל ארבנ לכה :(םתאירבב הגרדהה רדס בל-תמישל יואר) םיארבנה לכ לש ןוילעה בלשב םדאה
 םהל רמאיו םיהולא םתוא ךרביו")וליבשב אלא וארבנ אל עבטה ינתיא וליפאו םדאה תבוטלו םדאה

 םלצב ארבנ םדאה אלא דוע אלו ;(חכ ,א תישארב ,"הושבכו ץראה תא ואלמו וברו ורפ :םיהולא
 םיקוחה ,תווצמה םגו .(זכ םש ,"ותוא ארב םיהולא םלצב ,ומלצב םדאה תא םיהולא ךרביו")םיהולא

 םירבד רפסב רזוחה יוטיב) םהימי ךיראהלו םהמע ביטיהל אלא לארשי ינבל ונתינ אל םיטפשמהו
 םיבוטה םייחה ןעמל אלא הנתינ אל הלוכ הרותה לכו .(םימעפ המכו המכ הלוכ הרותה תא םכסמה

 התא היחת ןעמל םייחב תרחבו")ודיתע תחטבהלו ורשאלו םדאה תואירבל ,תאזה ץראה ינפ לע
 תואובנב רקיעבו ,האובנ יקרפב אוצמל רשפא םזילאסרבינואל םינצינ םגו .(טי ,ל םירבד ,ךערזו

 םימעפ וטטוצ רבכש םיטוטיצב ארוקה תא ןאכ האלא אלו .המכחו הריש יקרפבו ,םימיה תירחאל
 העדותל דוסי וליפאו .תוללובתהל ופיטהש ,הדועתה ילעבמ לארשי ימכח ידיילע אקוודו ,הברה

 תונש וניב / םלוע תומי רוכז")וניזאה תשרפמ ,ארקמה ךרוא לכל רזוח אשונכ אצומ התא תירוטסיה
 ינפל ארזע לש ומואנ דעו (השרפה לכ ףוס דע - "ךל ורמאיו ךינקז / ךדגיו ךיבא לאש / רודו רוד

 ודועי תרגסמב ארקמב הנותנ תירוטסיהה העדותהש אלא .(וטיו ,ט ארזע) תוירכונה םישנה תדרפה
 .דבלב תיתד הניחבמו לארשי םע לש ירוטסיהה
 תסיפת ןיבו יפוריאה םזינאמוהה ןיב לודג דוגינ שי םירבדה ישרושב .הרואכל קר לבא
 יפכ ,ושוריפב ארקמל אלא ,ארקמל םינווכתמ ונא ןיא תודהי ונרמואב יכ חכשנ לאו .תודהיה
 ,רנזולק ףסוי לש המימתה ותסיפת ירחא ללוש ךלנ אלו .הפ-לעבש הרותב תורוד ךשמב שרפתנש
 תוישונאהו תודהיה ןיאש" :ורמאב ,תוישונאה םע תודהיה לש רומג גוזימ לש תורשפאב ןימאהש

 .(15 ימע ,א"שת ,"תוישונאו תודהי" 'ר)"וז תלוז וז תא רייצל רשפא יא ,הברדא ,אלא ,םיכפה ינש
 דועו .ירמגל ךכ-רחא ודרפנ הליחת ושגפנש ןהיכרד לבא ;"וז תלוז וז רייצל רשפא יא" :ןוכנ

 םיימואל םיכרע ויהש ,םיירבעה םיכרעה םתוא םה תודהיה לש םייחצנה םיכרעה" :רמוא רנזולק
 יכ ,ךפיהה תא רמול רשפא-יא לבא .(םש ,םש) "םייללכ םיישונא םיכרע ושענ ךכ רחאו םתליחתמ
 םע םיהז *םזינאמוה גשומב םיללוכ ונאש םיכרעה םתוא תוחפל ,םייללכה םיישונאה םיכרעה
 הדוסיש ,תיתרוסמה התרוצב ןהו ,תיארקמה ,תינושארה התרוצב ןה ,תירוקמה תודהיה לש םיכרעה
 ,דבלב ארקמה ןמ םצעבו ,תודהיה ןמ והשממ רתויו והשמ ,יאדו .היפנע לכ לע הפילעבש הרותב

 ,אמורבו ןוויב התחימצ ירהש ,תורצנה ךותמ םירשימב החמצ אלש ,תיפוריאה תוברתה ךותל גפסנ
 תיתרבחה התפקשה ךותל ,התנומא ךותל גפסנ - המע הגוודזנו הילע החפתסנ םימיל ךא

 תוישונאו תודהיש הרימאל דע ןאכמ ךא .הלש םזינאמוהה םיארוק ונאש המ ךותל וליפאו ,תירסומהו
 .בר קחרמ - וזל וז תוהז ןרקיעב
 ןיבו הנשיה תודהיה לש תוללוכה תוסיפתה ןיב םייאידיאה םידוגינה תא ריתסהל םעט ןיא

 .ח"לשת רייא-ןםינ ,םינזאמ ,"םיכרע ילב ךוניח ןיא" ירמאמב ויתרדגהש גשומ *
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 רחואמ ונתנידמ תמקהלו תימואל הייחתל ונעגה ונא .יפוריאה םזינאמוהה לש תוללוכה תוסיפתה
 םירזוח ונאשכו .םיימואלה ןהייח תא החתיפו היתונידמ תא המיקה הפוריאש רחאל םינש תואמ ,ידמ

 םזינאמוהה ןיבו םהיניב םילודג םירעפ ונל םיחתפנ ,םינושארה םיימואלה וניתורוקמ לא וישכע
 - ?הלאה םירעפה תא וא םידוגינה תא ריסנ דציכו .וניתופקשהל דוסייתחנה אוה רבכש ,יפוריאה

 הב תויחל םיכירצ ונאש הרומחה הקיטקלאידה יהוז .םודמע תויחל םיכירצ ונא ,םריסהל לכונ אל
 ירה - ויתואמגודו ויכרע יפ לע ונייח תא םיבצעמו םזינאמוהה ירקיעב םינימאמ ונתויהב םג .המעו
 לע וטילחי דיחי לכו הצובק לכו .םינושארה וניתורוקמל םירזוח ונא תימואל הטלחה לש טקא ךותמ
 .םייקתת תאזה הרזחה המרופטאלפ וזיא

 םהיקרפב (!םדמללו) םדמוללו תחא תומלשכ םריכהל ,םהילא עדוויהל םיכירצ ונא הליחת
 .םתבהאל הבוט הלחתה ןה היתובקעב הכורכה העדהו העידיה םצע יכ ,םתוא תעדל ךירצ .םירחבנה
 יפ לע" :(רחא רשקהב) ם"במרה רמא םניחל אלו ,םתעידי ידיילע הליחת תישענ םיכרעל תוברקתה

 העידיב ךא .('י קרפ ,הבושת תוכלה) "הברהיהברה םאו ,טעמ-טעמ םא - הבהאה היהת העדה
 בתכבש הרותה ןמ תוכלהו תווצמו םיכרע המכ לע היונב רבכ ונייח תכרעמ .יגס אל דבלב דומילבו

 ידבור לכ תא םידחאמה םה .ונלש תיתדה תרוסמב וחתפתנש םיגהנמ תפסותב ,הפ-לעבש הרותה ןמו
 םתוא ההזנש ןידה ןמ .יתדה הנחמה ןיבו ינוליחה הנחמה ןיבש רשגה תא םיווהמ םהו םעה

 אלש - םדטיבו םמעט ,םרוקמ תא - םינבל םתוא ליחננו השעמל הכלה םינושארה וניתורוקמב
 םישקבמ ונאו הווהב ונייחב ונל םיתואנה ,ונכותב םיממועה םיכרע שי דועו .םתעדמ םירעבנ ויהי
 םיחוסינבו םימגדב ,יתרוסמ ימואל שובלב הנקב ונל םתוא הטישומ הכלההו - יוטיבו הרוצ םהל

 תבהא :ישיא יפוא ילעב םהמו יתרבח יפוא ילעב םהמ ,הלאמו הלאמ המכ המגודל איבאו .םירורב
 ,(הנידמה לש המויקל ץוחנה ךרע) רגהו חרזאה ןויווש ,לליה לש ושוריפבו ארקמב הרוקמב עירה

 קווצמכ הרות דומלת ,(תידסומ הלועפ קר אלו תישיא הניתנ לש טקא םהב שיש) םיינע תונתמ
 ימוליג ריכזא .דועו דועו ,הרבחו דיחי ייחב הרפכהו הבושתה ךרע ,דיחיה תאו םעה תא תבייחמ
 לע ,םעה בור לע תינורקע םילבוקמה ,םידעומו םיגח ,תבש ירדס ןוגכ ,םיגהנמ יבוטיחו םיכרע

 ינוניג !רוד רודמ םישדוקמה ,הרובקו םיאושינ ,הדיל יסקט !םתגיגח תורוצו םהימעט ,םהיתווצמ
 םיארקנ ונא לבא ,תיברעמה היטארקומדה תוברתמ וחקלנ םהיתודוסיש ,טפשמו הקיקח ,תוכלמ
 ,(טפשמה םוחתב רקיעבו) םיחנומה תכרעמב םגו םיסקטה תרוצב םג ,יתרוסמ ןויבצ םהילע ףיסוהל

 ןושל יכרד ,תיתורפס העבה תורוצ םינושארה וניתורוקממ ונל'לגסל םיווצמ ונא דוחיב .דועו דועו
 בוציעל ונל םיצוחנ הלא םג הלא .םעה תובכש לכל ימואל יוטיבל ףתושמ רגאמ ןיעכ ,םילמס לולכמו

 אל רבכ וילעש ,יפוריאה םזינאמוהה ידוסי תא טומשל ילב ,ונתודחאו ונדוחיי םשל םיימואלה ונייח
 קר אל ,הכורא הפוקת דוע תויחל םיכירצ ונא תאזה הקיטקלאידב .םיינרדומה ונייחב רתוול לכונ
 תיחרזאה ונתייווה רוציב םשל ,ונשפנ תואירב םשל אלא ,הלעמל רומאכ ,ונתווחאו ונדוחיי םשל
 .ודיגי םימן - אבהל חתפתיו אוביש המ .ונתנידמ סוסיב םשלו

 הניחבל םיפופכה ,םייתורפס םיטסקטכ םינושארה וניתורוקמ לא ונתוסחייתה םצע םג
 ינב השעמכו ןמזהו םוקמה ירפכ םתוא םיאור ונא דחא דצמ .תיטקלאיד תוחיתמ הפוצר ,תירוטסיה

 םהל םימוד ןיאש)ונלרוגלו ונדוחייל תיתשתו דוסי םהב תוארל םינווכמ ונא רבכ ינש דצמו :םדא
 םירקוח ונא דחא דצמ .ונתעבה יכרדלו ונחור יכרעמל ינרוצ םגדמו ינורקע סיסב ףא ,(םימעה לככ

 םיוושמ ונאש שיו ,םהבש תועיריה ובכרוהו ורבחתנ דציכו ,0תוא הרציש תואיצמה יפילע םתוא
 רבעל חולש לוק ,םהב יובחה םודק לוק הזיאב םישח ונא ינש דצמו !םירחא םיקיתע םיטסקטל םתוא

 ,םנושל םגו ,םהיתונומאו םהיתווצמו םהיתוקוח יכ ,לילעב םיעדוי ונא דחא דצמ .םיאבה תורודה
 ונא ינש דצמו ?ןהלו ,םירשעה האמה ףוסב ,וישכע םייחה ,ונל המו - םינומדקה תורודב וחנוה

 וז תורתוס תוארנה תומגמ יתש .תומדו הרוצ יונישב יכ ףא ,ונימי דע ןתדמתהב םישיגרמ לוכיבכ
 אל תונשרד תררוגה היצאזינומראה םושו ,השעמל הכלה תורתוס םג אלא תוארנ קר אלו ,וז תא

 ונייחב םג .המע תויחל אלא דוע אלו ,תאזה הריתסה םע םיכסהל אלא הרירב ונל ןיא .ןאכ ליעות
 .םיימואלה םייביטקלוקה ונייחב ןידה אוהו .תומיוסמ תוריתס םע םייח ונא םיישיאה
 ילודג .תוריתסמ רוטפ היה הרשע-ששה האמבש ירוטסיהה םזינאמוהה יכ ,בושחנ לאו

 ,(?תרחא היה רשפא יכו) ויה תירצונה תדה ינמאנ ,הפוקת התואב הפוריאבש םיססינאמוהה
 הנממ דומלל ,םזיאיתילופה םתוחב העובטה ,תיסאלקה תוברתה לא תונפל ללכ וששח אל ןכייפלעפא

 םיכלהמ תתל רקיעבו !תונמאו תורפס תורוצ ,םיעדמו היפוסוליפ ידוסי ,היטארקומדו הנידמ יכרע
 ןה רבכש ,(םזיאיתילופל םיישממ תובקע אצומ התא ןהב םגש)וטסיראו ןוטלפא לש םהיתורותל

 בואשלמ םתוא העירפה אל םינושארה םיטסינאמוהבש תורצנה .האירבה זכרמב םדאה תא תודימעמ

 תונומא םג אלא תונמאהו תורפסה ימוחת לכב םיסופדו תורוצ ,תוינבת קר אל םזיציסאלקה ןמ

200 

This content downloaded from 128.146.23.50 on Wed, 27 Jan 2016 18:44:21 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 דוגינב םדאה לש ותויזכרמ תא טילבהל םתפיאש רקיע תא זא ומלהש ,םיכרעו םילאידיא ,תועדו
 תכשחב העוקשה ,הפוריא תוברת תא ןנערלו שדחל התיה םתפיאש תחא .תוירצונה תומגודל
 .תיסאלקה הפוקתבש האנהו בוטה תריחב ךותמ הקיטסאלוכסה ישקעמבו תולפת תונומאב ,תורעבה

 לכונש ידכ תויחהל םיכירצ ונא םכותמ המו הלאה תורוקמה םה המ ,הלאשה תלאשנ התעו
 הנידמ םייקל ,(ישונא ביטקלוקל םעט ןיא דוחיי ילבו) הלשמ דוחיי תלעב תדכולמ הרבחכ םייקתהל

 םאו !םייקתהל היושע הנידמ ןיא םהידעלבש ,םיסומינו תובוח תכרעמ שי ,היחרזא בורל ,היחרזאלש
 וא) םילועו םידעוצ ונא יכ ,ונרשבו ונמצע לע םישח ונא רבכו .םוניהיג םישענ הייח ,תמייקתמ •איה

 שמשל םייושעה ,"םייסאלק" םהל םיארוק ונאש ,תורוקמה םה .םוניהיגה ףס לא תוגרדמב (!םידרוי
 תיביטיזופ הבושת תשרדנ ןאכ .םישדחתמה ונייחל החנהו המדקא םעה ינומהלו םירוענה-ינבל

 י .הפדעהו הריחב ךותמ ,תקיודמ
 תשולשל בורק יכ רמול רשפאו ,התיה תדה םוחתב ונמע לש תינושארה-תירוקמה ותריצי

 ילעב םתויהב םגש ,םירחא םימודק םימע ןכ אל .תדה ריצ לע הבבוס ונתריצי רקיע הנש םיפלא
 םישנאכ םג .תינוליח הריצי רקיעב התיה םתריצי ,תויתד תורגסמל תופופכ םהיתונידמ ףאו ,הנומא
 םייתורפס םיסכנ ונל הליחנהש ,תיתדה ונתריצימ טשפתהל לכונ אל ונתוברת תא ונתויחהב םינוליח
 םג ,ונימב דחוימ םע ונאש ןוויכ .םירחא םימע לצאש וזמ ירמגל הנוש ונלצא תורפס גשומה .םימוצע
 ונל הליחנהש םיסכנה תא חונזל םיטונה ונב שי םייוגל יוקיח ךותמ קרו .הנימב תדחוימ ונתורפס
 תוחפ אל לבא ,תורפסמ רתוי םה יתעד יפל .תורפסה םוחתמ םקחומל וא ,ונלש תיתדה השרומה
 ונלש היזיוולטהו וידארה תותשרב ומכ ,אקווד תדחוימ הניפ םהל תוצקהל ןיא םוקמ לכמ .תורפסמ

 .םיינוליחכו םייתדכ ,ולוכ םעה לש הלחנו קלח םה אלא ,(!?םיינויצילאוק םיבושיח ךותמ)
 אצומ תמיוסמ הדוקנבו ,ונתוברתל אצומ ונממ .ך"נתה לש ותובישחב גילפהל ךרוצ ןיא
 קר שי .הטיסרבינואה דעו םידליה ןגמ ונכוניחל דוסי ןבא שמשמ אוה רבכ .הלוכ ברעמה תוברתל
 ויתובקע אצומ התא תוקוחר םיתיעל .ץראב רעונה לש םדה רוזחמב ותמירז טועימ לע אלפתהל

 קר .בינ אלו האבומ אל ,הזימר אל :ץראה ידילי ,םירגוב לש םהירמאמבו םידימלת לש םהירוביחב
 ך"נתה דומיל ךא .ןוליחו היצאזינוריא ךותמ םייתורפס םיעצמאל םולב רצוא וב ואצמ םיררושמה

 הרוצבו ,רמוא תאז קרו .ןררבל הפ סנכא אלו ,רבדל תוביס הברה .שקובמה ירפה תא בינה אל ומצע
 ,ןוכיתה םויס דעו ןגה ןמ הנשב הנש דמלנ והירהש ,ותדימלב םוצמצ לשב אל יאדו :תילאסקודאראפ

 תודהיה :תודהיה אוה ןיא לבא ,תודהיל דוסי אוה ך"נתה ,םוקמ לכמ ...ותדימלב ףדוע לשב אלא
 םודקה ך"נתה תא ךילומה רוניצ ןיעכ התיהש ,הפ-לעבש הרותב הבצעתנ ,תמייקו היחה,תירוטסיהה

 ינשה תיבה ימיב תישממה תואיצמה יאנת לא ארקמה לש המאתהו הבחרהו שוריפ ןיעכ ,להקה לא
 םינווכתמ רבכ ונא הפ-לעבש-הרות םירמוא ונאשכו .ןושארה תיבה ימי ףוסב םג ילואו ,וירחאלו
 תניחבמ .הדגאה ישרדמו םידומלתה ינש ,הכלהה ישרדמ ,אתפסותהו הנשמה ןוגכ ,םימדסמ םירפסל
 םעה חור תא ובציע ןהיתש .הכלהו הדגא :תולודג תוקלחמ יתשל םתוא םיקלחמ ונא םהבש הלוכתה
 .תורוד ךשמב

 הדגאה .םעה לש תימואלה ותעדות בוציעב הדגאה לש הכרעו המוקמ לע קלוח שיא ןיא
 םחור תא הבציע ,םינש תואמ המכ ךשמב םעה לש ותריצי ןורשכו וחור ירפ ,היתודיריבו היתוילעב

 תומימ םעה לש םייטאמוידיא םיבינ רצואל הלודג הדותע םג איה .תורוד ךשמב םעה ינומה לש
 .תאזה הדותעל קקדזנ ןמז הברה דוע ,תירבעה ןושלה תא םיאלמ םייח תויחהל ונאובבו .ינשה תיבה

 לעופב התעפשהל תוסחייתה ךותמו הזה ןמזה לש וחורל תוסחייתה ךותמ שדח ירוקמ סוניכב הדגאה

 הדגאה רפס .רודה ךוניחל הנושאר הגרדממ ינושלו יתורפס םרוג שמשל היושע - תורודה ךשמב
 ליעפ םרוג השענ ומצע הזה רחבמה רבכו ,הז םוחתב "הירוטסיה השע" יקצינברו קילאיב לש

 יכרצ תא קפסמ וניא רבכ הזה רפסה ןכ-יפלעפאו .תירבעה וננושלו תירבעה ונתורפס תייחתב

 םוצמצ ךותמ השדח הקולחבו שדח רחבמ וכותמ תושעל ךירצ ילואו .וישכע רודה לש ומעטו ךוניחה
 תא תתל :(וטמשנש תודגא תצקמ וילע ףיסוהלו) שילש ידכ ותוא םצמצל רשפא יכ ,ינמוד .הבחרהו
 הניחבמ רתויו ,םיידות!? םיטקפסאב תובשחתה ךותמו תילאוטקאו תיתורפס הניחבמ הפונמה

 תודגאה תא• תופנל שיש ינמוד .תיטסירולקלופ-תירוטסיה הניחבמ רשאמ תיפוסוליפ-תיתוגה
 םיטרפ וא םיווק תונמסמה תודגאה■ תאו ,םזירופא וא דחא םגתפ ןהמע תואיבמה ,תורצקה

 ינפב דומעל לכות תחא לכש ,םלש "רופיס" ןהב שיש תודגא איבהלו ,םיאנתה ייחב םיבושח-אל
 .יתונמאה-יתורפסה הכרעו ירסומהו ינויערה הדבוכ ,הכרוא תניחבמ המצע

 אקוד ואלו ,הכלהה דומיל לע רתוול לכונ אל ,יתעד יפל .רמאמה לש ורקיע לא עיגמ ינא ןאכו
 ימימ ונמע ימכח לש םתריציב רקיעבש רקיעה התיה ,הכלהה ,איה ןכש ,תישעמ תיתד הניחבמ

 וחורל יוטיב איה ,יטפשמ חוכיוומו םיקוח סקדוקמ רתוי איה ונלצא הכלהה .תודהיה לש התודסייתה
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 ובצח םינוערפה וא םירצמה יכ ,רמאש אוה הנייה .תיסאלקה ותורפסמ דוסיו קלח ,םעה לש תרצויה
 תוכילהב םתונמא תא ובצח ,השמ םקקוחמ םשארבו ,םירבעה וליאו ,תודימאריפב ,ןבאב םתונמא תא

 תא הוושה קילאיבו .םע לש הדימאריפ רצי השמ .יתונמא לולכמ ידכ םיטפשמו םיקוח חוסינב ,םייח
 ,המלש תינבת ידכ תובוחרה יפוריצ תא עדויה טקטיכראה קרש ,ריע לש תובוחרל הכלהה תואובמ

 סנאסנרה תא עיצהל ואובב ךיירטשנטור וליאו .("הכלהו הדגא" ורמאמב) ריע לש היפוי תא עדוי
 תודהיה לש עונצ סנאסנרל ףואשל םילוכיו םיכירצ ונחנא" :וירבד םה הכ אולהו - ולש םצמוצמה

 רפס תא טרפב ,ך"נתה תא רכוז אוה .הכלהה ןמ ירמגל ותעד תא חיסמ - "ילאטוט סנאסנרל אלו
 תורפס" הב האור אוהש ,תובא תכסמ לע ץילממ אוה הפ לעבש הרותה ןמו ,בויא רפס תאו םיליהת
 ימע) "םינקיאוטסה ירבד רשאמ תוחפ אל - תיתא ,תיפוסוליפ ,תטלוב תינורקע תובישח תלעב
 ןמ והשמ רמשנש ילב ידוהי סנאסנר הזיאל עיגהל רשפאש ,תעדה לע תולעהל ןיא םלוא .(36

 המגמה רשא ,םירענל ארמגב תחא היגוס לש המגודל דומילב יד אל .הכלהה לש תולודגה תודותעה
 .וישכע ונייחל םיעגונה םימוחתה לכב הכלהה לש ףיקמ דומילב אלא ,ךכל םתוא הבייח הב ורחבש

 םושמ אלא ,תורוד ךשמב םעה ייח תא הגיהנה הכלההש םושמ קר אל ,הכלהה לע רתוול לכונ אל
 וא ,הבש המרונל וא הקוחתל הנווכה הפ ןיאו .וישכע ונייחל םג הב םינומכה תורצואה

 ךורע ןיאש ,םיינושלהו םייטסינאמוהה ,םייתורפסה היכרעל אלא ,הבש יטפשמה אירטו-אלקשל
 ונויבצ תא שטשטמ התא ,התופיצר קתנמ וא רבוש התא םאש ,םעה לש ותעדות בוציעב םתובישחל

 םהידעלבש ,םירויצו םילשמ ,םיחנומו םיגשומ ,תוירוגיטאקו תונורקע םילולכ הכלהב .ימואלה
 תבנג וליאכ ,רבשנ ונלש יגשומהיינחורה ףצרה לכ .תנקורתמ וא תזרפתמ םעה תעדות

 .הינמכמ לכ תא ןושלה לש הרצואיתיבמ
 אוהו - הלוכ הפ לעבש הרותה תא ףיקמה ,תיסאלק תירבע בותכ רפס ,דחא רפס קר ריכמ ינא

 תירבע ם"במרה בתכש דיחי לודג רפס הז .(1204-1135) ם"במרהל ("הקזחה דיה") הרות הנשמ
 ם"במרה בתכ - היפוסוליפב ורפס ,םיכובנ הרומ תאו ,הנשמל לודגה ושוריפ ,רואמה רפס תא)

 ,לודגה ופקיהב - רפסה אוהו :םישרדמהו הנשמה לש תירבעל התמרב הוותשמה תירבע ,(תיברע
 וכוניחל רפס רחא רוד לכבמ רתוי תויהל יואר - תתלוסמה ונושלבו םיענעו םיאשונ יפל ורודיסב

 ךיראמה ,תימרא ובורו ושאר בותכה ,(הנשמה ןמ ץוח) ומצע דומלתה ןיא בוש .רעונה לש
 ,םיארומאהו םיאנתה ןיבש תותגולפבו תוכלה יקוידב ץק ןיא דע לפלפתמה ,ולש אירטו-אלקשב

 .םעהו רעונה לש הטילקה חוכל םיאתמ וניא בוש - דחא קרפב םינוש םיניינע םימעפל בברעמה
 תא תינויח ןושלבו רוציקב ליכיש רפס רבחל שגינ ןכל .הלאה םיבוכיעב ריכה ם"במרה רבכו

 ,תירבע ןושלבו המיאתמ תידותמ הקולחב - םינואגה ידי-לע שרפתנש תאו דומלתב קספנש
 ם"במרה לש לודגה ורפס ארוק םדא :רמולכ ,םימכח חוסינב םג אלא םימכח ןושלב קר אל הדוסיש

 ,הלוכ הכלהה תא םכסמה רפס םעל תתל ,ומצע דומלתב הכלהה לש היתועבצא תעיבטב ריכמ אוהו
 םלועב רחא רוביחל - ם"במרה לש בהזה ןושלב תאז רמאנ םעפהו - ךירצ םדא אהי אלש ידכ"

 תוגהנמהו תונקתה םע הלוכ הפ לעבש הרותל ץבקמ הז רוביח אהי אלא ,לארשי ינידמ ןידב

 םהירוביח לכב םינואגה ונל ושריפש ומכו ,דומלתה רוביח דעו ונבר השמ תומימ ושענש ,תוריזגהו
 בתכבש הרותב ארוק םדאש יפל - הרות הנשמ הז רוביח םש יתארק ךכיפל .דומלתה רחא ורביחש

 רחא רפס תורקל ךירצ וניאו ,הלוכ הפ לעבש הרות ונממ עדויו הזב ארוק ךכ רחאו ,הליחת
 ילגר תא קחוד וב וארש ,תומוחה ירמוש ברקב בר זגור ררוע הז ןורחא טפשמ ,עודיכ ."םהיניב
 .דומלתה

 ןורכיז .ם"במרה לש ותוינואג תא חיכומ ,לודג יתיצמת םוכיס אלא וניאש ,הז רוביח אקווד
 הרותה תא קליח ם"במרה .דחי וב ורבח תינושל המצועו רבסה רשוכ ,תיתטיש הדובע ,םוצע

 ,םיאשונ יפל ,תברועמו תפעוסמ ,תועד יקוליח הפוצר ,םינוש םימוחתל תאצויה ,הלוכ הפילעבש
 ,(םירפס רשע העברא ולבקתנ ךכו)ומצע ינפב רפס דחיי אשונ לכל ,בטיה םירדגומ םינינעו םימוחת

 רורב םוכיס .ומצע ינפב ףיעס הכלה לכלו ,ומצע ינפב קרפ ןדע לכלו תוכלה תכסמ םוחת לכל
 ,יביטקייבוא רפס .תירויצ םגו תקיודמ םג ,תיתורפס ןושלב אלא',השבי ןושלב אל ךא ,בטיה קמונמו

 תוכלה המכמ ץוח) םייפוסוליפ םיחוסינמ וליפאו ,חוכיווה ןמ קחרתמ ,טעמכ תישיא המיענ וב ןיאש
 רפס .ונמז רבעש יעדמ רובסיתמ יקנ אוהו יטגולופאה דוסיה וב טעומ ,(םיהולא תוהמב תועגונה

 רקיעב םידומלתה דומילב למע ךוסחל ידכ ,םימדוק םירפס םכסמ אוהש םעו .הדבועכ ,השעמכ אוהש
 .ומצע תושרב דמוע אוה -

 רביא ,טפשמ לכמ "הרות הנשמ"ב תרהוזה ,ם"במרה לש תינושלה ותלוכי ןויצל היואר דוחיב

 .ןושאר רוקמ לש חוכב תרבדמ איהו ,תוטשפו םות הגוזמ הבש תובכרומה לכ םעש ןושל .ףוריצו
 הילע הפיסומ ,הכלההו הדגאה ישרדממו םידומלתה ןמ תירבעה ןושלל תננסמו תצבקמ איהש ןושל
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 העפשהה ןיאו ,תוצוחנ םילמ ישודיחב התוא הרישעמו (םייטאמוידיא םיבינ רתויבו)יארקמ ךפונ
 הנשמהו ארקמה רחאל .התומלשב תמגופ ,("שי" םוקמב "םש שי" ומכ) תטעומה תיברעה

 םידמול ויהיש םעהו רעונה .תירבעה ןושלה לש ןורחאה יתוכמסה יסאלקה רוקמה והז םישרדמהו
 רודמ םנושלכ תודהיה ירקיע תא חיצנמ אוה .הרוקמב תירבעה ןושלה תא ודמלי - ורוקמב הז רפס
 םיגשומ לש רובצמ ונל שמשל יושע אוה הז דבלמ .רודל רודמ םנושלכ תוכלההו םינידה תאו רוד

 .תורפסה ןושל תא רישעהל תימואל תוציחנ ונל םיצוחנה םילמסו םילאשומ םירויצ ,םיחנומו
 םיעובט רבכ םהמ ,עדמה רפס ,הרותה ידוסי תוכלהמ םירויצו םיגשומ המכ איבא המגוד םשל
 יוצמ :םתעפוה רדס יפל םאיבא אלא םתוא גווסא אל .ם"במרה לש ונדס לע םייושע םהמו דומלתב
 הבכרמיהשעמ ,םילפש-םילפא םיפוג ,הרוצו תומד ול ןיא ,םדאיינב ןושלכ הרות הרביד ,ןושאר

 ,(אברו ייבאד תויווה)ןטק רבדו (הבכרמ השעמ) לודג רבד ,ותעדמ ןיבמו םכח ,תישארב-השעמו
 םיננרמ תוירבהש םירבד ,שפנ ינפמ שפנ ןידבאמ ןיא ,הליחתכלמ ןכ םירומ ןיאו ,רובעי לאו גרהיי
 ןמ ףיסואו .דועו דועו ,וגב םירבד ול שי ,םיאיבנה לכ לש ןבר ,ויתודימב רוביג ,םליבשב וירחא
 ,חישמה תובקע ,תויוכלמ דובעיש ,ץקה תקיחד ,םימשמ הרות :םירויצו םיגשומ המכ דוע ןורכזה
 ,הנומאב ןתונו אשונ ,בר ינפ רודיה ,תוירבה םע תחנב ורוביד ,הניכשה ויזמ םינהנ

 ,הלאה םיגשומה ןמ המכב םילולכה םיכרעה לע תעכ רבדמ ינניא .דועו דועו ,הרפכו-היילת-הבושת
 ךורע ןיאש ,םהבש יטנאמסה דוסיה לע אלא ,םישדחה םינמזל המאתה ךותמ םהב דימתהל םא

 םיכרעש םשכ :ריעהל יל השרויו .תימואלה ונתעדות בוציעב ויתובקעבו וננושל בוציעב ותובישחל
 תרוסמהו תוליצאה םלועמ םימרסמ םיפוריצ .םיכרע שדחל וא קזחל ןושל הרשע ךכ ,ןושל םירצוי

 םהש םורגל ןוימדב שיו ,ןוימדה חותיפל השעמ אלא ,דבלב םייביטאקינומוק םיעצמא םניא
 .םדאה לש תירסומה המרה לע םיעיפשמ ויהי םתומכשו

 רוצאה חוכב ונביל לע םמצע םיתרוח ,תירויצה תיתרוסמה םנושלב םיבוקנה ,הלא םיפוריצ
 עטקו עטק לכב טעמכ תילאטוטה ותוליצאב םישח ונאש ,ם"במרה לש תישיאה ותוכמס חוכמו םהב

 לש תולענה תודימה תא הז תמועל הז גיצמ אוה םהבש ,םיעטקל שי תכנחמ-תפלאמ העפשה .ורפסמ
 םהל ןתונו ם"במרה אבו ,דבלב םיסומינה םוחתב םהש שיו ,םדאה לש תותוחפה תודימה תאו םדאה

 ,תוירבה םע תחנב ורובידו ,ומצע לע קדקדמ" אהיש ,שרוד אוה םכחה שיאה ןמ .תיתד הקנפשוג
 וליפאו םהל דבכמ ,םבלוע וניאו םהמ בלענו ,תופי םינפ רבסב םלבקמו םהמע תברועמ ותעדו

 ם"במרה הלאה תויסומינה תווצמה תא םייקמה םדאו .רמוגו ..."הנומאב ןתונו אשונו ,ול םיליקמל
 וניאו חקול" לבא ,"תודיסחב םסרופמו הרותב לודגה םדא" וליאו .שממ םשה תא שדקמ ותוא האור
 וא ,םהיניבו ץראה ימע לצא הייתשו הליכאב וא ,קוחשב הברמ וא ...רתלאל חקימה ימד תא ןתונ

 - רמוגו ..."סעכו הטטק לעב אלא ,תופי םינפ רבסב םלבקמ וניאו ,תחנב וניא תוירבה םע ורובידש

 הקנפשוג ןתונ ם"במרה :רמוא הווה .(ישימח קרפ ,הרותה ידוסי ,עדמה רפס) םשה תא ללחמ אוה
 הצע תניחב תורחא תותכסמבו תובא תכסמב ואבוהש םיסומינ ,םדא ינב לש םיאנ םיסומינל תיתכלה

 .וילא ברקתהל ךירצש לאידיא תניחב וא ,הבוט
 תפטהל וא רסומ תארוהל ,השדחה הפוקתה ירפ ,תודגנתה ונב תננקמש ,עדוי םג ינא עדוי

 תא דמול םדא .הדימלב םניא האנה סומינהו הבוטה הדימהש ,שארמ םיחינמ ונא לוכיבכ .רסומ
 הרבחהו הזה.תיבהש ,ינמוד לבא .רקיעב הלצאהה ךרדב הרבחה ןמו תיבה ןמ וסומינ תא וא ורסומ
 םגו רעונה ינפל חותפל אלא הרירב ונל ןיא ךכיפל .הלצאה רוקמ תויהל םייושע םניא רבכ תאזה
 םיאנה םיסומינבו תוירסומה תווצמב לפטל ללכ וככח אלש ,םינושאר םירפס םתוא םירגובה ינפל
 תא ךנחלו ףלאל ידכ םהב שי - תיתד תרגסמב ולו - רורבה םטוריפו םתגצה םצע .םדאה לש

 .דבלב תיתד הנומאב תוכורכה ,תווצמ המכ לע קלוח אהי וליפא ,ולש תיביטאמרופה הפוקתב רעונה
 ,הרבחב ומוקמ תא ול תונקל ידכ ולו ,םדאל תוצוחנ תואנ תודימ המכש ,דמל רבכ המומע הרוצב

 ותוגהנתהב הרורב המרונל קוקז (רגובה םגו) רענה ...ישפנ קופיס שח םתוא םייקשכ םיקרפלו
 ןמ ,עונלוקה ןמ םיפיקע יכרדב התוא דומלל יושע אוה בר קחודב וא ישוקבו ,תישיאהו תיתרבחה
 תולקתיה ךותמ םיתעל ,תובר םינש ךשמב התארקל ךלוהו ששגמ אוהו :תורפסה ןמ ,תונותיעה

 הנשמ"ו ,ללכב םינושארה וניתורוקמ רורב וינפל םיגיצמ תאזה המרונה תא .םירוצעמבו םיישקב
 .טרפב "הרות

 ונלש רפסה-יתב יכינח ינפל ותומלשב הזה רפסה תא איבהל ןתינש ,תעדה לע תולעהל ןיא לבא
 דומלתה םי לע רובגל םייושע םניאש ,ורוד ינב תשלוח לע לבק ם"במרה רבכ .םעה ינומה ינפל םגו

 תא דומלל םילגוסמ ונא ןיא בוש םויהו רודה ינובנ לש תעדה טועימו ןמזה תקוצמ תמחמ םינואגהו
 לש ותוניינעתה תאו ןמזה תועיבת תא םלוה אהיש ,וכותמ רחבמל םיכירצ ונאו ,ולוכ "הרות הנשמ"

 ילב ם"במרה בתכ דציכ) טסקטה לש תויטנתואה תניחבמ ןה שורד רחבמהו .ירבעה ליכשמה
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 אוה ,ןושארה רפסה ןתניי ךכל יא .וננמז ןב דמולה לא המאתהה תניחבמ ןהו ,(יהשלכ "הרוזנצ"
 אובמ ןיעכ אוהו ,הדומילבו הרותה ידוסיב רקיעב קסוע אוה ןכש ,(תוטמשה ילב)ולוכ ,עדמה רפס

 תווצמב וא רומג יטפשמ יפוא ילעב םיילילפ םיקוחב םיקסועה) םירפס המכ וטמשוי :םירפסה רתיל
 ונתוניינעתה ימוחת תא םלוהה ,רחבמ השעיי םיראשנהמו (ונוכמ לע שדקמהשכ ץראב תויולתה

 ןושלב םיכלהמ םהל ונקש ,םירויצו םיגשומ םהב שיש םיעטקל תעדה םשות רקיעב ,ונתובייחתהו
 ."ירוטסיה רבסה ךותמו רוציקב ומכוסי תולודג תוטמשה .תירבעה

 רשפאו ךירצ הברה תוכלהמ .תירוטסיה השיג ךותמ םגו תינורקע השיג ךותמ םג - דומילהו
 אלא ,וננמז-ןב תעד לע לבקתהל םייושע קר אל וללהו ,ונבנ םביבסמו םהילעש םיכרעה תא ףולקל

 םהישובלמ המכ קר ,הלבתמ וניאש ,ישיא וא יתרבח ,ןיערג םהב יובח :רמולכ ,ותוא אילפהל םג
 תודוסי םילולכ ,לשמל ,הרות דומלת תוכלהב .םישדחה םינמזה יפל תונתשהל םיכירצ וא ונתשה

 לא לקה ןמ דומילה ךרד ,םניח דומיל ,הבוח דומיל :ןוגכ ,ונרודב ךוניחל םג םיבושחה ,םיכרעו
 ביחרמ התא םאו .םידימלתה לש םדובכ ףוסבלו ,םכח-דימלתהו ברה לש םדובכו הרותה דובכ ,דבכה

 תידוהיה היגוגדפה לש דוסי-תונורקע תכרעמ לבקמ התא ,םכח-דימלתה גשומ תאו הרותה גשומ תא
 .הזה םוחתב םילולכה תירבעה םיחנומה תכרעמ דבלמ ,תירוקמה

 םתוחב ,ןמזה םתוחב תועובט תוכלהה יכ ,העד ללכל ונתוא האיבמ תירוטסיהה השיגה
 ונבאתנ-ואפקנ תמרסמ הפוקת ךשמב הז םעו ,ןתוא הדילוהש תיתוברתהו תיתרבחה תואיצמה
 יפלכ)יטנגהו (תואיצמה יפלכ)ירוטסיהה רבסהה ליעוי ןאכ .םותח יתד לולכמ לש הקודה תרגסמב
 לא רוזחל םיקרפל ץלאיש רבסה .םישקונה םיטרפה ןיבו םיינורקעה תודוסיה ןיב ןיחבהל (טסקטה
 תוביסנה ךותמ תונומאהו תועדה ורבסוי רקיעב .ם"במרה לש הכלהה תא ןיזהש ידומלתה רוקמה

 ןאכו .בתכבש הרותב םיקוספ לע םכמתסהב ןתוא ועבטש םימכחה ייחב תויגולוכיספהו תוירוטסיהה
 ,םילשורי) "תועדו תונומא - ל"זח" ךברוא .א םירפא לש ץוצמה ורפס רזעירפסכ ונל שמשי

 עדימב רזעיהל חרכה שי םיתעל .תואנ ןוזיא ךותמ תונושה תושיגה תא בלשל ןוכנ .(ט"כשת
 הרטמה תא איטחי אלו םייעדמה וירבסהב קיחרי אל ריבסמהש יאנתב לבא ,יגולותימו יגולופורתנא

 .תירסומהו תיתורפסה
 - הרוהט הנומאב קזח תובנועמה תוכלהה תובר ,"הרות הנשמ"בש ,רבדה ןמ םלעתמ ינא ןיא

 רעונה ןהירחא ךשמיי דציכ ?תעדה תחסה ךותמ ןהל רכנתמ וא ,ןימאמ וניאש םדא ןהב השעי המו
 חסנמ ם''במרהש ,םיהולאב הנומאה ירקיעל ןווכתמ ינאו ?ןהל םייונפ ובילו ושאר ןיאש ,ינוליחה

 םדאה ןמ תועיבתל ,ותוימשג-יא ,םשה תודחא ,םשה תאיצמ ןוגכ ,ירמגל תטשפומ הרוצב םתוא
 שי םלועה תאירב ןוגכ ,ןימאמה םדאה לש ומלוע תפקשהב דוסי-ירויצל ,ונממ אורילו ותוא בוהאל
 ,חישמה תומי ,(הפ-לעבש-הרותה םגו בתכבש-הרותה םג) םימשמ הרות ,יניס רהב 'ה תולגתה ,ןיאמ

 תניחב טעמכ םגיצמו רשפאה תדימכ טישפמ ם"במרה םתוא םגש ,אבה םלוע ,םיתמה תייחת
 קלח ויה ,דוסיהיירויצ רקיעבו ,הלא לכש ,(!?בישהל ללכב ןתינ םא) בישהל שי ךכ לעו .תולכשומ

 ,היתונושללו היתורודל תידוהיה תורפסה תא ורפיהו ,תורוד ךשמב םעה לש ותעדותמ דרפנ-יתלב

 ןכתיי אלו ,םישגמ אוהש םילענה םיכרעה דבלמ ,ידוהיה םעב לודג הנחמ לש ותלחנ םה םויה דעו
 םחוסינכ הלאה דוסיהיירויצב שי וישכע םגו .םהילא יהשלכ הקיז היהת אל ינוליחה םדאל םגש

 םנמא .לכשומה םקלחב ןהו ירויצה םקלחב ןה ,םידמולה לש םנוימד תא תורגל ידכ "הרות הנשמ"ב

 םהיתורטעו םיבשוי םיקידצ" :דומלתל ךומסה יוטיבב אבה םלוע תא תירויצ ןושלב רידגמ ם"במרה

 הלוז תונגונעת וא תוימשג לש לצ לכ ונממ קיחרמ אוה םג לבא ."הניכשה ויזמ םינהנו םהישארב

 תתימאמ תגשה"ו (ןוטלפאל ןודייפ תא הארו ,הב ונימאה םלוע ילודגש)שפנה תראשה לע ודימעמו

 ןיא ,אבה םלועל םימדוקה ,חישמה תומי תאו ."לפאה ףוגב םהו םיעדוי םניאש המ אוהיר-חב-שודקה

 ןיב ןיא"ש ,לארשיל תדכלמה רוזחתש דע ,הזה םלוע ייחכ אלא (דומלתה תובקעב בושו)רידגמ אוה

 ספא תא קרש ,הלאה דוסיהיירויצב שי ."דבלב תויוכלמ דובעיש אלא חישמה תומיל הזה םלועה

 םאו .דיתעל וניררושמ ואציי םהמש ,ונידימלת לש םנוימד תא םג תורגל ידכ ,ןאכ יתתנ םהיצק

 םיינרדומה וניררושמ לש םנושל תא הרפיה ,ונלש רפסהייתבב ודומילב םיברמש ,ארקמה

 לש דוסיה-ירויצ םתוא ורפ: אל עודמ - (ריטלזיו ריאמ ,ךז ןתנ ,סיגפ ןד ,יחימע הדוהיכ םיררושמ)

 .ה ,ןירפלה .ל .מ ןוגכ ,םילודגה שידיי יררושמ לש םנושל תא ורפיהש םשכ)?הפ-לעבשיהרותה

 .(רגנאמ קיציא ,קיווייל

 ,רטכש ףסוי ריד (הפיח ,ילאירה רפסה תיב תאצוהב) םיעבראה תונש עצמאב השע םיכרכ השולשב רחבמ •
 ינא םג יתכלה ויתובקעב .םינוכיתה רפסה יתבב "הרות הנשמ" דומיל תא ופידעהש ,םיכנחמה ינושארמ
 .םידבועה םרזמ םיכינחל עדמה רפס תא ,תורוהב
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 םתוא דמלנ םולכ ,ם"במרה לש דואמ תטשפומה םתרוצב םיהולאב הנומאה ירקיעל רשאב
 וירויצמ םיקוחר םג הלאה םירקיעה 'תירוטסיהו תיפארגונתא הניחבמ ?דבלב תיתורפס הניחבמ

 רעונה ינפב םותסל ןיא יתעדל .דומלתבו ארקמבש םירויצה ןמ םינוש םגו םעה לש םיישממה
 םיזחאנ ונא בושו .היתועיבת לע םג ילואו ,הירקיע לע םיהולאב הנומאל חתפה תא ינוליחה

 ונושלכ) םלועה לש תיעדמו תיטסילארוטאנ הסיפת רעונה ינפל םיאיבמ ונא דחא דצמ .הקיטקלאידב
 ידוהיה םג לבא .תידוהי היגולואית יקרפ וינפל איבהל םיצילממ ונא ינש דצמו ;(םולש םושרג לש

 ךונ-יחה םוקמ לכמ .הדגנכ דומעל חרוט וניאש אלא ,תאזה הקיטקלאידב ךבוסמ םדקתמה יתדה
 תויורשפא יתשכ ,תיגולואיתה הסיפתה תאו תיעדמה הסיפתה תא רעונה ינפל איבהל שרדנ ינוליחה
 אל ,רבד לש ותימאל .רחביש המב רחבי ,רגבתישכ ,דימלתה וליאו ,עירכי הרומהש ילב ,תוחותפ
 אלא ,תיטנאנימוד תיעדמ הסיפת לע היונב םידומילה תכרעמ ירהש ,תווש תויורשפא יתשב רבודמ
 תורשפאה תא רעונה ינפב ירמגל םותסל .תיגולואיתה הסיפתה תא ריכהל םג חתפ םיריאשמ ונאש

 רמול ךירצ ןיאו ,תיטרפה ותחגשהבו יניס רהב ותולגתהב ,ןיאמ שי תאירבבו םיהולאב הנומאל
 וניא ,יתעד יפל ,ידוהי יטסינאמוה ךוניחש ,יתורירש טקא והז - המלשה הלואגבו חישמה תומיב
 .,,ותושעל יאשר

 תודוסיה דוסי":א הכלה ,ןושאר קרפ ,הרותה ידוסי תוכלהב ארוקו עדמה רפס תא חתופ ינירה
 ץראו םימשמ םיאצמנה לכו :אצמנה לכ איצממ אוהו ןושאר יוצמ םש שיש עדיל תומכחה דומעו

 הלודג תמא ,תאזה תמאה לע גלדנ םולכ - "ואצמיה תתימאמ אלא ואצמנ אל םהיניבש המו
 ןמ עבונ בגש הזיאו ?(םידוהי קר אלו) םישנא ינוילימ לש םתלחנ איה ןיידעו התיהש ,הנומאבש

 טלחומ והשמ .דחאכ ינושארו יפוסוליפ חוסינ ,החוסינמ אלא ,דבלב הנכותמ אלו ,תאזה הכלהה
 לש םינושארה םיבלשב וזיזהל ןיא םוקמ לכמ ,וזיזהל ןיאש טעמכ ,הזה טפשמב קקחנ דמועו

 םש ,ןוקירטונה וליפא .םתונשלו םפילחהל ןיאש ,םידמועו םיעובק םרדסו םילמה םגש המודו .ךוניחה
 דוסיה-תולוגסמ אוהש ןוקירטונה :תובישח ןאכ עבוק ,תונושארה תוביתה ישאר תעבראבש היווהה

 .יארקמה רופיסב דוסי-תעפות םה תומשה ימעטש םשכ ,ל"זח תורפס לש
 ,ותעד יפל .םהב ונחתפש יפכ ,ידוהי סנאסנר ןינעב ויקסיהל ,ךיירטשנטור לא רוזחנ לבא
 םתויה דצמ אל ףאו ,יתורפסה םלקשמ דצמ אל ...תורוקמה תא ןיבהלו תוסנל" הדיחיה הפורתה
 םגפ האור אוה .(35 ימע) "תיתבשחמה םתועמשמ דצמ תוחפל אלא ,תויתפוקת תוירוטסיה תודועת
 ,תורוקמבש יתבשחמה דוסיה ןמ תעדה תא חיסה וא חנז םינבומ םימעטמש ילארשי-ץראה ךוניח"ב
 בויא רפסבו םיליהת רפסב .(םש) "ירוטסיהה ,יתורפסה ,ינושלה דוסיה לא דבוכה זכרמ תא קיתעהו

 םינויע ,(םיליהת) תויתד תופקשה ,הבשחמל רמוח רקיעב האור אוה - תובא תכסמבש תורמימבו
 רקיעב הלא םירפסב לפטל ךירצ :רמוא הווה .(תובא תכסמ) האוטסה תבשחמו (בויא) םייפוסוליפ

 וירבד תא שיחכאה ?ךיירטשנטור לש תאזה היזיברה לע רבדא המו רמוא המו .תוגהבש ןויע ךותמ
 םירפס טישפהל רשפא דציכ ,םלוע לש ונוביר לבא ?םייתבשחמ תודוסי הלאה םירפסב ןיאש ,רומאל
 התא םא ?ינושלה חוסינה ןמ רקיעבו ,תויתורפסה תולעמה ןמ ,םייטסינאמוהה םיכרעה ןמ הלאה
 תובא תכסמבש תודרופמה תורמימה ןמו בויא רפסבו םיליהת רפסבש םיבוצחה םיקוספה ןמ לטונ
 לע ותסמ יקרפב גרבנייטש בקעי לש ותרדגהכ) םהבש תורושה תמצוע תא ,ימעפדחה םחוסינ תא

 םיסקטב הלאה םירפסה תא לטבמ התא ךחרוכילעב .םהמ לטונ התא רקיעה תא - ("הרושה"
 םנושל םע ינושארה םנכות לש ,טעמכ תימינונא ,האלפומ המאתהב םחוכש ,םימודק םייסאלק

 אל הלקשמ (תמייק איה םיליהת רפסב םגש) תונברקל םיאיבנה לש תירסומה םתודגנתה .תינושארה
 העלהש ,םינושה םישובלב אלא ,םימעפ המכ תינשנו תרזוח איהש םג המו ,הבש החתופמה העדב
 אצמש ,שגרה לש תויביסנטניאב םחוכ - 'ה םעונב תוזחלו יח לאב תוארל םיעוגעגה .השבל תאזה

 םעפ לכ לבא ,םיליהת רפסב הנשנו רזוח הז ביטומ םגו :תינומדק תיריש ןושלב ויוטיב תא
 ויעיר לש םהיתונעט ןתמועלו בויא לש ויתונעט .רחא רשקהבו ירוקמ יוטיבב ,תרחא היצאיראווב

 הז בטיה ורשקתי ,יחכונה םחסונב םימוגפ םהמ ,םיקוספהש ילב ,ץק-ויא-דע תונשנו תורזוח ןה םג
 קוספ לכשכ ,םישדחתמה םיירויצה םהיחוסינ לשב הז ירה ,ערגנ וניא ןפקות ולא תונעט םאו .הז םע

 .תינושאר-תינומדק ןושלב בר חתמ ןועט
 תכסמב םימזירופאהו תורמימה ירוחאמש יתבשחמה םלועה תא תוארל שקבמ ךיירטשנטור

 לע רבגתהל ןתינ ךיאו ?תחא תיתבשחמ תכסמ ידכ ןדכללו תורמימה תא רבחל ןתינ םנמאה .תובא
 וליפאו ,עטקל עטק ןיב ןןנעבש הבריק ןיא טעמכש ,קהבומ יטסירופא רפס דומילבש ידותמה ישוקה

 ימע ,"וגב םירבד" ורפסב "תידוהי היגולואית לע םיגיגה" ורמאמב םולש םושרג ירבד ןאכל הוושהו *
586-584. 
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 .ףנ-פמ חיס-: חס-:': א-ה- ,יחקלב ,ותמכחב ,ותימאב רהוז טפשמו טפשמ לכ ?הרמימל הרמימ ןיב
 ךותמ דכלתמו הליעה ,רישעהו בכרומה יתבשחמה םלועה והמ לבא .תוירבה ןיבל ףועל ןכומ :רמולכ

 םצעבו» רפסה לש תיטנגה ותורבחתה לע הברה חרטש רחאל ,ל"ז רוניד ןויצ-ןב ?הלאה םיחוסינה
 הגילפמ איה" :תכסמה לש הנכות תא םישק םיטבל רחאל רידגמ ךכ ,(םינוש םינינעל ותוקרפתה לע

 תבייחמ הרותה יכ ,הרכהה תא הידמולל תונקהל האב איה לבא ,הידמולו הרותה לש החבשב
 לש תודימ ,תובוט תודימו םימש תארי ,היתווצמ םייקל ,םימש םשל הרותה דומיל תבהא לכ-תישאר

 הבשחמ יהירהו .(20 ימע ,1972 "תובא תכסמ"ל ושוריפ 'ר) "םולשו תמא ןיד לש ,םידסח תולימג

 הרטמל ינויעה עצמה תא תולעהל ידכ הב ןיאש יאדו .תירוקמה ונתורפס בחרמב ידמל תילאיבירט

 תיראלוקיטראפה המכחב תרהוז דוחל הרמימ לכ הז תמועל .תובא תכסמ דומילב תיזכרמ תיטקאדיד

 ,תחאכ תילאוטקאו תיתישאר ,תחאכ העיתפמו תיעבט ,םימעפ דח תינושל העיבט העובטה ,הבש

 תובא יקרפ דמלל ןיאש ,קיסהל ןיא ןאכמ .המסק תא גיפמ התא החוסינ תא הנשמ התא םאש

 םיכרדו תורטמ תוותהל ךירצו ךירצ אלא ,םינומהה ןיב םתצפהל תושעל ןיאו ונלש רפסה-תיבב

 .(ןאכ דומעא אל ךכ לעו) םתארוהל תורחא

 ידוהיה םעהש יפל ,םהלש תיביסרוקסידה הבשחמב םינושארה וניתורוקמ חוכ ןיאש ,ינמוד

 לש ףלחומ יתלבה ,ימעפדחה ,ינושארה םחוסינב םתלוגס .הילא עיגה אל וא ,הב ןחינ אל ינומדקה

 'אלא ,תודיחיה תורושב אל םחוכש ,הקנמו וטסיראו ןוטלפא ירפסכ אל .תישארב תותימא

 תורפסה ןמ תיסאלקה תימורהו תינוויה תורפסה תלדבנ הזבו .תחתופמ תוגה ידכ ןתופרטצהב

 ןמזל הליבקמ הקיתעה תינוויה הפוקתה .וזל וז ןהיתופוקתב תוליבקמ טעמכש ,הקיתעה תירבעה

 לש בתכב התאלעה ןמזל תינוטאלפאואינה תיטסינלהה הפוקתהו ,ארקמה לש ותורבחתה

 שרדמלו הכלהל ,הדגאל ,ך"נתל .ןאכ ןיא תידדה העפשה לבא ,ןאכ שי הלבקא .הפ-לעבש-הרותה

 לע יפוסוליפה ץחלה וליאו .אמורו ןווי לש תושרופמה תוגהה תוריציל רשאמ תרחא תובישח

 וא םיקוספ לע תויתבשחמ תוללכהל םהינימל םיפיטמה תייטנ ,ארקמה לש םינומדקה םיקוספה

 שיש ,תיטסינאמוה תונשרדל םיאיבמ םהש םפוס ,תינושאר תירוקמ הארשה ירפ ,םידיחי תורמימ

 הדמס וא הדלג תודגנתה ררועל אלא היושע וז תולדתשה ןיאו .ףויז לש תצקממ רתויו תצקמ המע

 תישיא היטסגוס ילעבו הלעמ ימר םישייא ידי-לע תישענ איה ןכ םא אלא ,דמולה רעונה ברקב

 .הרגישה ןמ תגרוח

 וא ,םיטסקטכ םינושארה וניתורוקמ דומילל ךיירטשנטטור לש ותודגנתה תא ןיבהל יל השק

 םהש ,םימיוסמ םיטסקט ילב ךוניח ןיא .(37-35 ימע ,שדחה ורפסב הארו) ללכב םיטסקט דומילל
 ,םיטסקט לע ורקיעב יונב הפוריאב ךוניחה היה תורוד ךשמב .יטסינאמוה דומיל לכל רמוחהו דוסיה

 םוקמב יתרדגהש יפכ) גשוה םהבש ,רקיעב םייסאלק םיטסקט לע - היינשה םלועה תמחלמ דעו
 הבש ,תודהיב רמול ךירצ ןיאו .םיינושלהו םייכרעה ,םיינכותה תודוסיה ןיב ינומדאה ןוזיא •(רחא
 ,הבוציעל דסמו דוסי םישמשמ קר אלש ,םינושאר םיטסקטב ךורכו רושק ,םייחה ךרעמ לכ ,לכה
 .תושדוקמ ויתויתואו ויתובית םגש יארקמה טסקטה - םהבו :תורוד ירודל םיעירכמו םיעבוק אלא

 רצבל ידכש ,תשדחתמה תירבעה ןושלל תיתשתו דוסיכ םג םתובישחל ךורע ןיא :ףיסוהל יל השרויו
 ןושל .רוזחו ךולה םהילא רוזחל םיכירצ ונא ,דואמ ףפור אוה ןיידעש ,הלש יטאמוידיאה דוסיה תא

 ןושלל ריזחהל ידכ הל קקדזנ תובר םינש דועו ,םעה לש ונואגו ודוחיי תומלגתה איה תורוקמה
 השודקו תוינומדק לש הליהש ,םינושארה םיקיתעה וניתורוקמ תא דמלל .התוירוקמ תא תירבעה
 שי יאדו .םרקיע תא סרסל :ושוריפ - רקיעב תיפוסוליפ תוגהלו הבשחמל רמוחכ ,םתוא הפיקמ
 אל ךא ,תחא תיטנאנימוד הפקשה ידכ םדכלל ןתינ םג ילואו ,הלאה םיטסקטה ירוחאמ יתבשחמ דוסי
 ,םהבש סותאפהו שגרה חוכב ,תויחצנה םהיתותימאב ,םהבש הרושבבו רקמב אלא ,םחוכ הזב

 .תפלחומ יתלב תינושאר ןושלב וקקחנ וא ורסמנש

 ונילע לטומ .ןה תורחא ונתרבח תורגסמו ונייח תכרעמ .תרחא תואיצמב םויה םייח ונא ,ןוכנ
 ונא .ונלש תוילאטנמה לשו ונייח לש תישממה תואיצמל ונתוא דימצמה ,רמוח ותוא לכל שאר דומלל
 :רמיח-תותקיבבו םילהואב אלו תומוק-יבר םיתבב םייח ונא :םיסוס-תולגעב אלו תוינוכמב םיעסונ

 וניתורוקמב תוארל ןיא אסיג ךדיאמ לבא ..םה םירחא ותגהנהו םלועה תאירב לע וניגשומ לכ םג
 תביס ,הנושאר הביס ,תבייחמ תירוטסיה הדבוע ןימכ אלא ,דבלב תירוטסיה העפות םינושארה

 ,וישכע םגו .תימואלה ותוברת חותיפלו ידוהיה םדאה חותיפל דוסי-תחנה ,דחוימה ונמויקל ,תוביסה
 םיטבשהו תודעה תא דכלמ חוככ דחוימב םהל םיקוקז ונא ,רחא ןמזב רשאמ רתוי וישכע ילואו

 "םיכרע ילב ךוניח ןיא" ל"נה ירמאמב
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 ונתייווה רוציבל םגו - תפתושמ תימואל העדות בוציעל ,תוצופתה לא רשגכ ,ונכותב
 םיימואלה ונייח תא תבצבכ תזחואה הקיטקלאידה לא םירזוח ונא בושו .תיחרזאה-תירסומה

 .םישדחה
 תונורקעה" לע (תיפוסוליפה הללכהה ךרדב) םימיכחמ םירבד רמוא ךיירטשנטור םנמאו
 םגו .(38) "םדאה לש תללוכה תואיצמב תחא הנועבו תעב םילעופו הזב הז םישגנתמהו םינושארה

 םלועב םייח ונא ברעמב םייוגה ראשכ .הלאה םישגנתמה תונורקעה יפל ,תאשירתיבו ,םילעופ ונא
 לכב םיפופכ ונמצע םיאורו הירזיבא לכ לע תינרדומ הנידמ םינוב ונא ;ינרדומה יעדמה-ינכטה

 םניא תינרדומה תונמאבו תורפסב םישדחה םימרזה םג .יפוריאה םזינאמוהל וניתופקשה יכרעמ
 הדוח ונל םרוג ינרדומ הזחמ םע וא ינרדומ ריש םע יעצמאייתלב עגמש ןכתייו .ונל םירכונמ

 תישונא הנובתו תימואל הרכה ךותמ לבא .םודק ךא ןדצמ רמוחב לופיטמ רתוי תננערמ תילאוטקא
 .םינושארה םיימואלה וניסכנ לש דחוימה םמוקמ לע רתוול לכונ אל

 הסנרפתה הילעש ,הכלהה תא ףיקמה ,"הרות הנשמ" דומילל םג ונכוניחב םוקמ שי ךכיפלו
 ונתרישב תושדחה תורמשמל םגו - םויכ הנממ סנרפתמ הב רכינ קלח ןיידעו ,תורוד ךשמב תודהיה

 הלאה תורמשמה לש ןכרעו ןמוקמ תכרעהל רחא חתפמ ונידיב ןתונ הז גוויזש אלא .תינרדומה
 םיריש דומילבו ם"במרה לש "הרות הנשמ" דומילב הקיטקלאיד ןימכ תרצונ םנמא .ונתורפסב
 - דחוימה ונלרוג ףקותב ונילע הלטוה איה לבא :ונתורפסב תונורחאה תורמשמה ןמ םיינרדומ

 .הבהאב הנלבקנו
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 יאלפ סחניפ

 בתכמו היולג קתפ

 עינ אלל חסופ חסופ

 עיע איל םלועל אוהה רזה יכ רשפאו

 הנתשנ המ לאשל לכונ אלו

 הנתשנ אל אליממו היה אל רבד םוש יכ

 םיאיבנ טהלב תודיתע שחלב ססתש ןייהו

 .םיעיבגב עוג עווג

 ינתוארל תופיחךב אנ-יאוב

 אדול ידכ
 תמיק ךניא תא יכ

 תנמזמו תמאבילע הנכומ זא ךתויה תורמל

 םלועמ תייה אל ףא

 אלא

 אמור ירעשב חישמכ

 TV- : - : ~ T V םש הכחמ אוה המל חכשש

 המותיו הפוטק ןמאכ

 יתובא םולחב םילשוריכ

 םתלפתבו

 הממד שדקמו שא תומוח

 TT: V הממש - םהירחאו

 קתנהו ךשחהו

 ןי:יה עווג םיעיבגבו

 ןיאהו
- 

 קתפה ןושל ןאכ דע)

 תואב תוא ויתקתעה

 .(תוהזל השק המיתח

 קתפ

 ינתוארל תופיח-זב אובל אנ

 אריל ידכ

 תמ:ין? ףניא תא יכ

 םלועמ תייה אל ףא

 T V אלא

 תמתימ הדה

 אוהה יחכנה ביבאה יחרפכ

 אל ןכומ וניאו (ילוא) הןהזל

 .םלועל בושל אל ףא תנמל

 ביבאה יחרפ ,וה

 רז םהמ.ךל יתרזש אוהה חספ ברעכ

 רמוש דקפה ולאכ אוהה חספהו

 רע הלילה לכ ראשנ

 םירורמו תוצמ לע םידומש ליל

 םיפעסה יתש לע חסופ ןידע םויה דע
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 םילשורימ היולג

 הנב אל ךילע קפרתמה אוהה יעלסה רהה תא

 קלו ק ידס

 יבלב םיחריה תרגורג; תא לתש אל אוה

 תאש תומ? ךתוא םיקה אל ףא

 הלילבו םויב בצנ תראפתל טנמונומ

 .קראפה עצמאב

 תאז תושנזל לוכי וניא אוהש אל

 הצך-ךאיאול

 הישע ברמ הזל עיגה אל טושפ אוה

 .יאדכ אל יכ בשח םגו

 :ףיסוא ונמצעךיבל-וניניבו תימשרה הסרגה וז

 הזכש בצמבו הלאכ םימיב

 עמשל אלפתא אל

 אוה םג יכ

 ידט וניהד

 (אטחל םיה לא תאז-יל-בשחי לב)

 .ףיעתה

 בתכמ

 .חולשמל ןכומ .םותח בתכמה ,יאר

 .לוב ול חקא ןינמ ךא

 .חוחה לעו חך?ה לע .לכה וב ונבתכ

 ילובגה תא ונדי ב ע• ימ ךא

 .חוחה םעו חרכה םע חנמ אופא ראשי

 .םולשב חוני ונבל לע

 חכשל אלו רכזל .רכזל ונל רזעל

 :,-TT TT•■- .םולח קר היה אל היהש המ יכ

 חוחה תא חירכל חרפהו אובל םוי

 .רקךי חרכה תא חוחה וא

 .חכ תומוצעתב ימילע-לעל-ימ ודיגל םימל

 .רכזנ דחל םג םהינש תא ונא
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 שמש ןממא

 םיסנ

 תודרח םייניעב םידדצל לכתסה ,יעורזב םיסנ דודה יתוא ספת הינשה םלועה-תמחלמ הצרפש םויב

 .הלואגה אובת - הירחאו ,עמוש התא ,גוגמו גוג תמחלמ :ינזוא לע שחלו
 המ ,החותמ הקיתש רחא רמאו ףיסוה ,לגע לש םייניע יב ץענת לאו ךלש הפה תא רוגסת -

 .שיאל ותוא הלגת לא ,דוס הז ךל יתרמאש
 ...םאו -

 ,יל עבשיה :השיחלב רמאו תמייאמ םייתפש-תטלבהבו הדח די-תעונתב יתוקפס תא עטק אוה
 .םיארונ םייוניעב ךילע וצחלי םא וליפא דוס רומשל לכות זאו

 ימצעל יתראית .םיטירבה ויה "םיערה" םימיה םתואב .יתעדי אל וצחלי המלו וצחלי ימ

 יתרהימ תודבכב םשנתמ .יתוא ודיחפה םיארונה םייוניעה .לואשל יתזעה אל .ןווכתמ אוה םהילאש

 הלושו וסיכ יקמעמ לא תלשלתשמ ודי תא יתיאר .יל לקוה ."הרותה רפסו 'ה ייחב" יתעבשנו

 :רמאו תירב-לעב לש ךויחב ןתוא יל טישוה אוה .שולשו םיימעפו. םעפ "קבוד" לש תונומת

 .התיבה ץור וישכעו !תופלחה וליפא ןאכ ךל שי "לדגמו המוח"מו "םיריפג"המ

 ןושארה תויהל ילרוגב הלפנ תדחוימ תוכזו ,תותימא הברה הליגו תודוס הברה עדי םיסנ דודה
 םימיה םתואב ינאו ,וכרעכ םדאבכ יב גהנ המ םושמ .ויזר תא רפיס אוה ולש - דיחיה םיתעלו -

 .הרשע-תחא ןבכ

 םהיתפש לע הלעש ךויח ותוא שרפל עדיש ימ ךא ,םיסנ דודב ,הביח וב וגהנ םידודה לכ

 םה םימכחו ונממ םה םיבוט לוכיבכ !וילא םסחי לע סועכל אלש היה לוכי אל ,ורדעיהב וב רבודשכ

 דחא לכו תוערגמו תולעמ דודו דוד לכל ויה יניעב .םתונחלס לע םמצעל הבוט םיקיזחמו ונממ

 םימי ךרואל הדובע םושב טלקנ אלש .הז ללכב םיסנ דודהו !ויתונורסח לע ולע ויתולעמ ומצעלשכ

 יתעמששכו .תדהוא הנבהב ול יתחלס - תולגב אוה וליאכ תסנכהיתיבל תותבשב תכלל ךישמהשו

 ובאכ תא יתבאכ ,רטוז דיקפ לש הרשמ לבקל ידכ ,הגלפמב רבח-סקנפ ול השעו ודוד-ןבל ענכנש

 ךכ ידיל םירבדה ועיגה .הדעו םע לבק וילע יתנגהו יתזעה וליפא םימעפ .ונברק תא יבילב יתרמשו

 .ותעפשהב ףחסא לבל ונממ יתוא קיחרהל שיש םישחלתמ םתוא יתעמשש

 דומצ היהש רוחשה טרננה ןמ דרפנ יתעפשהב .תמא לש התיצחמ קר וז ,ילע העפשה ול התיהש

 השעו "אתא" לש םירצק םייסנכמו םיידגב הנק יתעפשהב !ליצח לש ועיבגכ הקזוחב ושארל

 .ייחב !וייחב תורחא תובר תוכפהמ

 ןהילע תובושתהש תושודנ תולאש לואשל םכרד םירחא םישנא .יחומ תא ודדיח ותיא תוחישה
 בישהל ידכו עיתפמה ןמ דימת ןהב היה .םיסנ דודה לש ויתולאש ןכ אל .ןכומה ןמ ןה ףא תורוזג

 בישמ יתייה םימעפ .תולעל יתחלצה אלו יתדרי םיתע !םירבדה ישרוש לא תדרל תייה בייח ןהילע

 היה ךכו "!?וז איה הבושת וזיאו" :יל בישמ היה זאו "?וז איה הלאש וזיא ,תמאב ,ונ" :ול רמואו

 םוקמב תויהת הדימעמה תירשפא-יתלב הלאש התואל • התואנ הבושת אוצמל יתוא ץלאמ

 םימעפ ןוירוג-ןב וליפאש ,לשמל ,הנושארל יתנבה ונממ .האירק-ינמיס דימעמ בושיהיןמ-ידוהיש
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 םעפ םירקשמ םידבכנ םיאקיטילופשו .ותומכ תולודג ןה ףא לודג םדא לש ויתואיגששו .העוט אוהש
 .םכשפנב ורעש !רחא וא הז וינעב ,םיקדוצ תויהל םיברעה וניביואל רשפאשו :ילג-שירב םעפב

 םירוחש םידליש בשוח התא :ןוגכ ,תוישוק השקמ יתייה ינא םג .תוירטסידח ויה אל תולאשה
 םימעפל םלוח התא - ךלש תומולחב ,תמאב יל דיגת :ןוגכו ?םינבל םידלי ומכ ךשוחמ םידחפמ
 ושע םיפוצרפ הזיאו .הלאכ תולאש לע תונעל וסינ אל וליפא םירחא םידוד .ב"ויכו ?םלוח התאש

 .יתמועל

 לש הפוס תא איה תרשבמש זא יתרעיש אל .יליבשב לודג ערואמ התיה םיסנ דודה לש ותנותח

 שממ היה אל םיסנ דודהש ןייצל םוקמה ןאכ ילוא ?רחואמה תא םידקא המל ךא .וניניב תודידיה
 .דוד ול ונארק תוטשפה םשלו הביחה ךותמ לבא ,היה קוחר בורק .ידוד

 םישנא ,יל רמא ,תומחלמב .השעמ תושעל טילחהו ושפנב םיסנ דודה ךלמנ המחלמה הצרפשכ

 רוחבל טילחה אוהש יתנבה ינא לבא ,שריפ אל אוה .םירשעתמ םיבר םישנאו םיגרהנ םיבר

 וראווצבו וינפב הככ דרגתמ היה אל ,יטירבה אבצל סייגתהל טילחמ היה וליא .הינשה תורשפאב

 רהימ ןכש ,יניעב הבזכא הארש הארנכ .לצנתמכ רמא ,לודג רוביג אל ינא ,עדוי התא .ופרעבו

 ...ךכ-לכ אל םה םג ,המ-עדוייימ ויהש םירפסבו וידארב םירפסמ םהילעש הלא םג :ףיסוהו

 .בוחרב םידליה םע סדודב קחשל יתצרו יניש ןיבמ יתנניס "?עדוי התא ךיא" .סעכ יתוא ףקת

 לכב הכמו ,ריוואב דדוחמה סיפכה תא הציפקמה הנידע הכמ ןווכמ התא :קפיכ-אלע קחשמ הז סדוד

 .ץרפתהל םישקבמה תונפקות לש םינעטמ קרופו חוטשה לקמב ךחוכ

 ,יתא רבדמו אב היה ?ותעדב ךכוח היה דציכו .המחלמ תעל רחסי המב ותעדב םיסנ דודה ךכח
 ידכ רשי ריקל קוקזש ימל לשמ ,עימשהל יל אצמנש הממ ישוקב עמוש ,ומצעל בישמו הברה רבדמ

 .ויתויזהלו ול קוחצל םה םילולע ,םירחא םע ץעייתי םאש ,ומצע םע המלו .ומצע םע רודכב קחשל

 בוטו וינפל תאז ושעי םיבר ירהש :הברה חיוורי אל ,ןוזמ יכרצמ הנקי םא :ןעוטו חכוותמ היה

 - שובל ירבד הנקי םא .םיאנוטיס םע םירשקו הנסחא םוקמו ןויסנ םהל שיש הלא רקיעב ,ונממ

 .תוירבה לש םמעטב יקב אוה ןיא אליממו ,םישנאה תא תונשמ תומחלמש ,תונתשהל הלולע הדומה

 תיילעל םיכחמו ןוראב םה םיבשוי ןוסחיאל בר םוקמ ילבש ,הבורמה תא קיזחמה טעומ םה םיקורמת

 ,רמוא הווה .םהידעלב תודחא םינש רדתסהל - השא אוה וליפאו - םדא לוכיש אלא ,םיריחמה

 לע ותוא ולעי אל םירחאשו םינסחמל ךירצ וניאשו ,וידעלב םילוכי םדא-ינב ןיאש רבד תונקל ךירצ

 .בערה םהל קיציש םעפ לכ םתעד

 .ןוכנ ,ול יתרמא
 .ייחל תא טבצו יל רמא ,זוחא האמ קדוצ התא .יתעדל המכסהב ןרק אוה

 םיאלוממ םילודג םינוטרק ויתונוכסח לכב הנקיו ךלי םויה ותואב רבכש יתעדי אלו

 .ןבג לע תובכוש םייניש-תושרבמ רסירת הספוק לכבו תואספוק-תואספוק
 .םידדצל לכתסהו ,השיחלב רמא ,ןשיה ריחמב ןתוא יתגשה -
 .ול יתרמא ,תיבב שיא ןיא -
 .וניעב יל ץרק ,יביבח ,לתוכל םיינזוא -
 ?ןתוא םישת הפיאו -
 רחוסכ תועבצא יתשב ויתפש לע ףפותו ןזואל ןזואמ ךייחתנ ,תיבב שיא ןיאש תרמא ירה -
 .קיתו ימומרע

 לש ןטקה ורדח .ונלש גגה-תיילעב ןנימטהל תוביתה תא תולעהל םלוסה תא איבהל ול יתרזע
 ךורעה תושרבמה אבצל ןכשילכ ,תפסונ תחא םיינישיתשרבמל וליפא םוקמ וב היה אל םיסנ דודה

 .םיפוקזו םיחצ םהיפיזו בהנשה ןיעכ םפוג ,הזח-יטילבמ ,בג לע םיבוכש םידודגיםידודג
 ,טבמו עבצאב ןתוא ףטלמ ,תושרבמה ירוטב ויניע ןיזהו תחא הבית בוש חתפ םלוסה ימורמב

 זמ דרוי היה רחא והשימ .הריכמל ןתוא איצוישכ וללה ול ואיביש ברה ףסכה לע תומולח םקור
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 היה וחוכ .תונובשחב קזח היה אל םיסנ דודה .תונובשח בשחמו ריינו ןורפיע לטונ ,םלוסה
 ונינש ...תועסמל .תויזהב עקשו ,ויניע דגנל החותפ תחא הבית ,םלוסה שארב הפיא דמע .תומולחב

 ,הללאשניא ,תיב ילואו ...ונלשמ הנוש םתבשחמש םישדח םישנא - ומצעל וליאכ למלימ - דחי
 ...החיהח ...השאו

 תשורח-תיבב ברה ףסכה תא עיקשהל ול עיצהל יתטלחהו ראווצ תותימב וב יתלכתסה ינאו

 יתיכיח .יתקתש לבא ."תואלפנו םיסנ" ,יל היה םש וליפא .ץראה-תרצות םיינישיתושרבמל
 .התואנ תונמדזהל

 ימצע ןוחטיב הפיסוה תאזה העקשההש ,ןבלייבגילע-רוחש רמוא םא הזרפה ךכב היהת רשפא
 תועדה לכל .רשפאה םוחתב אוהש רבדכ החפשמו תיב תמקה תוארל לחהש ךכ-ידכ-דע םיסנ דודל
 הבש הנש התוא ךותב השא םיסנ דודה ול אצמ ךכ םאו ךכ םא .ןיאושינל רבכמ לשב םיסנ דודה היה

 םעפ דימעה ץוביקמ דחא הרומש ,תיקנע םיריג-תספוקל ךומסב ,ונתיב תיילעב וינומטמ תא ןימטה
 .םויה דע םש הראשנו םיימוי-םויל ונלצא

 הרשעיםיתשב ונממ התיה הריעצ .הארמל האנו תינתייצו תינכייח השא ול אצמ םיסנ דודה
 .תפתושמ הפש םהל אצמית אלש ששחמ ,הב הצור היה אלש רשפא תמלא-תשרח התיה אלול .הנש

 יל הארה ,תרפותל םעפ הכלהשכ .םהיטבמ ובהא דציכ ,הז תא הז וניבה דציכ תוארל םתייה םיכירצ

 םקש רחאו .המאו עבצאב התמקיר ףטיל םישמ ילב .ול המקרש - ןיליפתו תילטל קית - ה'צארוק
 םצעב הנעמל ףליגש םיטישכת תבית יל הארהו חתפו השוחנ הטלחהב ויתפש קשיח ,םקו בשי ,בשיו

 .ההימתב הלאש ית"במ הז המ עדוי ךניא ."ת"במ ילש יתסאל" תולסלתסמ תויתואב הילעו וידי

 .ךרובת להואב םישנמ
 .יתלאש - ?םיטישכת הברה ךכ-לכ הל שי -
 יפב םייוטיב לע יתוא תלאש םעפ ,רכוז התא - ףקיעו ,יב ףזנ - ...תולאש ןימ ךל שי -

 רוחש יל השענ" וא "רוחש םוי יל היה" םירמוא םניא םהש חינמ ינא .הז לע יתבשח .םירוחשה

 ."םייניעב

 םע הצרא התלע הרשע-שמח ליגב .ומצע ינפב רופיס והז - יתמא תא םיסנ דודה שגפ ןכיה

 הדובע הל האצמנ ,המיענו האנ התיהש ןוויכ .ןאקלאבה תוצראמ םלוכ ,םימותי לש הצובק
 חספב ,הנשב םיימעפ ורקבמ היה םיסנ דודהש ,ונלש םיקוחרה םיבורקה דחא לצא תיב-תרזועכ

 .םילבגומה היכרצל םינמוזמ טעמב תקפתסמו םנחלוש לע תדעומו םלצא הרג התיה .הנשה-שארבו
 הבריס התומכ םימליא-םישרח הל ועיצהשכ .לעב הל אוצמל הנוצר תא הריתסה אל םלועמ איה

 אלש תונבו םינבל יוכיס איה הצורש תוינקספו תושגרנ םיידי תועונתב הריבסהו ףקותבו סומינב

 השוע יתמא תא יתיאר אלש דע .םירופיצ תרמיזו וידאר עומשלו רישלו רבדל ולכויש ,הומכ ולבסי
 םירופיצה תרמיז לש התומיענו היפוי יתעדי אל ,היניע יסירבו היתפשבו הידיב "םירפיצ תרמיז"

 .םירופיצ אלב ,יתייה ינוריע דלי .ונמלועב

 הבשו הגונו העגי תאצוי ,הדבל לייטל תאצוי התיה ברע-תעלו םויה לכ תדבוע התיה יתמא

 היצ'קאב וליחתהשכ .תוחמשה הינפ לע תועמד הליזמ התיה םימעפל .הווקתו החמש קרב היניעבשכ
 הזו ,המלעב םלע ישעמ תוארל ברע-ידמ תכלוה איהש "עומשל" ולהבנו ומהדנ ,התפש תא םיניבמ

 ולוכש הרענ לש לגועמ ףוג הידיב הליחת תטטרשמ התיה .הבילב החמשו תושגרתה איבמש המ

 ,הבינעו םפש לעב קצומ ירבג ףוג תודעור תועבצאב תבצעמ התיה ךכירחאו םירומיק-םירומיק
 הפאב ךושמל הליחתמ התיה זאו .המ-עדויייימו הקישנו קוביח דע הזל הז םתוא תברקמ התיהו

 ירסח םינוירבה ריעב םיבורמ המ ועדיש ,הגאד הדסח ישנא ואלמתנ .תועמד תואלמתמ ויה היניעו

 המ .דחא רבדב הימעמ לכו המצע לע ןגהל התלוכיב ןיאש התופ האנ הרענ לצנל םילולעה בלה

 .הירחא בוקעל םתב תא וחלש ,ושע

 ,ומויב םוי ידמ תכלוה יתמא התיה הליהקה-דעו לא .םהינזוא עמשמל ונימאה אל ,תבה הבששכ
 םימלעו תוחמשו תושגרנ תוחפשמ םש האצמ םוי םוי .ןיאושינה תירבב םיאב תולכו םינתח תוארל
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 ולע תוקותמ תויפיצו םהיניעב התארש תושגרתהל השפנ הכשמנ .םהייח תומולח םימישגמ תומלעו

 .הבילב ואגו

 םישפחמ ולחה .תאצוי הרענה לש השפנ המ לא וללה וניבה התעמ ,תוקפס םהל ויה הליחת םא
 .התומכ ץאמ הלוזו הרוסמו הבוט תיב-תרזוע םה םידיספמש ועדי יכ-ףא ,הנומאב ושפיח .ןתח הל

 ךא .םיחרפ איבה םעפה .אב תוקיר םיידיב אל ,וכרדכו .רוקיבל םיסנ דודה עיגה חספה אבש ןוויכ
 לודג ריינ קש ."דבלב םתוארל" ונילע רזגנש ,וללה תורנה ומכ םהומכש םיזנכשא לש םיחרפ אל

 ןמדזנ ינאו ,חורפל םידרווה ומידקה ,רפיס אוה ,הנשה .םידרו לש תרתוכ ילע אלמ ולוכו וידיב אשנ
 לומ קשה תא חתפ .יתדוד ,תושעל הביטימ הכ תאש םידרו-תחקרמ יתרכזנו ותכאלמב ןנגל רוזעל יל

 חירה שוחש ,יתסא האב הנושאר .ןולאסה לא תיבה ינב לכ תא ךשמו חירה הלע ,תואתשמה םייניעה

 הקמעתנו היניע ולדגתנו הייחל ודירווהש דע המירעה לא הפאו הינפ וז הבריק .דדוחמ הלש
 ,םימכח ירהו .ויפמ רבידה קתענו וייחל וקימסהש דע טיבהו םיסנ טיבה .הידש ומעפתנו התמישנ

 התוא וחקל ,ונזוא לע ורבידו תספרמל ותא ואצי ,וארש המ ואר .םשארב םהיניע ,רמאנש ומכ

 םג המ :ןישודיקו הפוחל התלכ םשפנ םהינשש ,הברה חורטל וכרטצנ אלו :הביל לע ורבידו חבטמל

 .ץראב היה ביבאהש
 ,התע .ורצוא תא תחקל שקיבו ונילא םיסנ דודה אב גגה לע הנטק הריד ורכשו ונתחתהש רחא

 ועיצי םיריחמ המו שוקיבה תדימ המ תוארל ,קושה לא הרוחסה ןמ איצוהל ליחתהל ןמזה עיגה ,רמא
 וימיב לעבכ .םירחא לש היילעב םירבד קיזחהל ול השרמ ונופצמ ןיא ,תיב ול שיש רחא ,התעמו .ול

 .רביד

 (הבורמ וב שומישה הריגא-ימי םהש המחלמ ימיב) עוערה םלוסה תא איבהל ול יתרזע

 היה ורצוא לא בשה םדאכ .תחא תחא תוביתה תא ילא דירוהו םיסנ דוד הלעש העשב וב יתקזחהו
 הלעמל ידי יתש טישומו קרוחה םלוסה תא יפתכב קיזחמ ינאו .רזופמו ןנורתמו םעפנ ,םיסנ דודה

 החתפ הנורחאה הביתה תא וידי ןיב לא איבהו ךשמשכו שיאה קפאתה אל .הבית רחא הבית לבקל

 וינפ .ויניע וכשחש דע טיבה אוה .םלוסב רבע דער .תרצענ ותמישנ תא יתשח .םלוסה לע ודועב
 ,םיצאנה ידיב .זיראפ תליפנ לע העידיה תא וידארב ונינש ונעמשש העשב ומכ העש התואב וארנ

 םיבובזהש בוזע תיבב ןולח-ןדאכ רוחשב תודקונמ תושרבמה וארנ ףוקשה ןאפולצל דעבמ .ןבומכ

 .םיילפכ תורוחשה תוירטפה וטלב בהנשה בהוצו םיפיזה ןבול עקר לע .םתאוצב ותוא ודקינ

 ייל תללוע הככש יתישע המ ,םיסנ דודה קעז ,םלוע-לשיונוביר
 .וצברמ דרחוהש םינכשה לש בלכה תחיבנ התיה בלה תרבוש האירקל הדיחיה הבושתה

 ךילשהו וכרי לע םלוסה עלצ הינש התואבו החותפה הביתה תא ונממ לבקל וילא ידי יתש יתטשוה
 הנקי אל שיא .ותמיא לכב יניעל הלגנ דירחמה הארמהו תושרבמה ורזפנ התע .ובכור תא וילעמ

 .ינרופיצ תא הילע יתיסנו תחא תשרבמ יתספת .הבשחמה יב הפלח ,ויפ לא הסינכהל תאזכ תשרבמ
 םג .הז-אוהכ ןהילע העיפשה אל ןרופיצה .וללה ויה זופתה תופילק לעש תוירטפ ןתואכ אל .אוושל

 וינפ תא וויעש םיבאכה תא תוארל יתינפתנ זא קר .וליעוה אל הצלוח-לדבב ףושפשו קור לש הפיט

 .רידא קוחצב ונינש ונצרפ ,תוא יפ לע ומכ ,םואתפ .הפצרה לע םיעורש ונייה ונינש .םיסנ לש

 .יתעתפהל ,רמא אוה ,עורג רתוי הברה תויהל היה לוכי .הליפנה ןמ ולוסרק תא עקנ קר םיסנ

 דוע עומשל יל קשחתה אל .יתקפאתה לבא ,ותוא לואשל יתיצר ,עורג רתוי תויהל לוכי רבכ המ

 'ה ייחב ול יתעבשנ .ומיע ותרוחסו אוה ,ותיב לא עיגהל ול יתרזע ."...תולאש ןימ ךל שי" םעפה
 םזיפ "...תוירטפ חימצמו ...תועושי חימצמ" .שיאל ויתושרבמ דוס תא הלגא אלש הרותה רפסו
 ימיבש ול רמולו ותוא םחנל יתיסינ .הענכהב ונידירזג לבקמכ האל ךויח ךייחמ ,וניבל וניב םיסנ

 וחצמ תא טמיק אוה .תויעב ילב ולש תושרבמה תא ונקיו תונטקל בל םימש םניא םישנא המחלמ
 הכ היהש אוה :הזכ רוביד ויפמ יתעמש הנורחאו הנושאר םעפ "!שפיט היהת לא" :זיתהו בלענכ

 •••לבא ייתבלעב אל •"םילודג"ה ראשמ הנוש
 (219 דומעב ףוס)
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 ךייבש רזעילא

 הדובעה תעונת יכרעו תודהיה

 א
 ,הדובעה תעונתב םינש הז ךשמנה ,שפנ ןובשחל טלוב יבויח-יתטיש יוטיב אוה •לזרב .א לש ורפס

 .דואמ הבחר איה הזה אשונה ביבס "םיטבלה" תורפס .םייח-חרואכו םלוע-תפקשהכ תודהיל םחי לע
 .םינוש םיעוזעז תובקעב השדחתה םעפל םעפמו ,הינשה היילעה ימי תישארב תוצוענ היתולחתה

 שממ תורידנ םיתעלו ,תולאשה לש רורב יתטיש חוסינ ללכל העיגה םיטעמ םירקמב קר םלוא
 .תונורתפ המע שיש הנקסמל עיגהלו הרקעה תוטבלתהה לש םיאכנה תריוואמ רענתהל החילצה

 תמדוקה םתפקשהמ תוקתניה ידיל םיבשוחו םישיגר םידיחי ואיבה םיטבלהש שי ,תמא
 וברתנ ףא "הבושת" לש הלאכ םירקמ .תדה לא הרזח בלה תכיפה ידילו ,םדוקה םהייחיחרואמו

 םידיחיל אצומ תויהל ךישמי אוהו)םידיחיל ןמתסנ רשא אצומהש הדבועה אקווד לבא .ןורחאה ןמזב
 לע הדיעמ ,הדובעה תעונת לש יבויחה הלעפממ עבונה ךשמהכ ספתנ אל (לדגי םרפסמ םא םג ,דבלב

 שודיח תניחבב אוה לזרב .א לש ורפס וז תואריתדוקנמ .הערכהה תלוכי רדעהו הכובמה בצמ
 אטח לע האכהב חתופ וניא אוה .תיכשמה הבשחמ אטבמה רוביח והז לכ םדוק .הרושב ומע אשונה
 םלוע-תפקשה לש רושיא ,ימצע רושיאב חתופ אוה :ךפיהל !הבושת ירוהרהב רסוימ וניאו

 עיגהל הפיאשה .יתוברתהו יתרבחה ,ימואלה הלעפמ רושיאו הדובעהיתעונת לש תיצולחיתינויצ
 .תומדוקה דוסיהיתוחנה לש ביקע יוצימל העיבתכ אקווד תחסנתמ המלש תידוהי תוהדזה ידיל

 ימינפ ןעטמ אשונכ הליחתכל ספתנ תדבועה תונויצה לש יתוברתהו יתרבח-ימואלה לעפמה ,רמולכ
 המשגה ידיל ואיבהל ךירצו ,ותוא שרפל ,ותוא תולגל ךירצ .תידוהי היישעו הדוח ,תוגה לש רישע

 ,הדובעה תעונת לש םיקהבומ "םיינוליח" תודוסיב םג םירומא םירבדה ,ןכא .רתוי הביקע הרוצב
 תלילש לש סותאפה סנרפתנ ונממש תישונא תונוביר תעיבתו תישונא הזעה לש סותא ותוא תוברל
 תשרומה יפלכ רוכינל םגו םיימצע תוחוכב הלואגל תינויצה המזויה תטיקנל םג איבהש הז ,הלוגה

 תוהדזהכ תודהיל הרורבה• תיבויחה תוסחייתהה תשרדנ ךכ ידכ ךות םלוא ."תיתולגה תודהיה" לש
 לא רבחתמ תיצולח-תינויצה אצומה-תדוקנ לש יטלחהה רושיאהו ,םייח-חרואו םלוע-תפקשה לש

 אוה לזרב .א לש ורפס וז תואריתדוקנמ .םיידוהי םייח-חרואו םלוע-תפקשה לש יטלחה רושיא
 ?יכוניחה רושימב תוערכהל עיגהל הדובעה תעונתב תונוכנה הלישבה אמש :הווקת ררועמ שודיח
 ?תידוהיה ותוהדזהל האלמ תוירחא ומצע לע לבקל הז רוביצ ןכומ אמש

 ב
 לש יטלחהה רושיאה תא תפקשמ הנושארה .ונינפלש רפסב ןוידה תא תוחנמ תוידותמ תוחנה יתש

 םלועיתפקשה שממל הטלחהה תא תפקשמ הינשה וליאו ,תיצולחה תיטסילאיצוס-תינויצה הפקשהה
 המוה איה תודהיהש - הנושארה ותחנה וזו - ןעוט לזרב .א .תבייחמו תיבויח תידוהי

 לכ לש םייבויחה םייתוברתה םינכתל תולגתסהו תונתשה לש דימתמ ךילהתב הנותנ ,תרמגומ-יתלב

 התוא דעתל השקתמ וניא לזרב .או ,לארשי סע תודלות ירקוח לע תלבוקמ החנה יהוז ."ןדיע"
 יבגל וליפאו תיטסילאיצוסיתינויצה העונתה לש םינכתה יבגל ביקעה םושייב אוה דחוימה .בטיה

 תוהולאה יגשומ לוגיסמ עתרנ וניא לזרב .א ,םנמאו .רתויב םיקהבומה םיינוליחה הינייפאמ
 תעיבתל תינוציח הלבגה םושבו תימלוע-ץוח תושי םושב הדומ הניאש םלועיתפקשה לא הנומאהו

 לש וא תונויצ לש הפוגמ םה ןיא וליפא יכ ,הלא םיטפשמ שיגדהל שי .ומלועב םדאה לש תונובירה

 הזעהה :תיצולחה תינויצה הדובעה-תעונת לש סותאב ירקיע המ-רבד םיאטבמ םה ,םזילאיצוס

 .ח"לשת ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,םלוע תפקשה לעו תוהז לע ,ידוהי תויהל :לזרב רדנסכלא *
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 שלחה םעה תא ךופהלו םיימצע תוחוכבו תיאמצע המזוי ךותמ לאגיהל ,יתולגה לרוגה דגנ דורמל
 הסנרפתנ ונממש הזה דוסיה לע ,אופיא ,רתוומ וניא לזרב .א .ולרוגב טלושה ינוביר םעל ףדרנהו
 ,תולגב השבגתנש תידוהיה המוהה תלילש :רמולכ ,רתויב הביקעה התועמשמב "תולגה תלילש"

 הדובעה תעונת ישנא בור לשי םתורכנתהל םרגש ,הז דוסי ךותמ .םישקונה םייתכלהה הירדג לע
 וז תוילאסקודאראפ .םייח-חרואכו הנומאכ תודהיל עיגהל שקבמ אוה ,םייח-חרואכו הנומאכ תודהיל
 הז גוסמ הביקע תוינוליחמ הרישי ךרד שי םנמאה :תבקונ הלאש םג ברה הנינע םע תררועמ

 עבונ םנמא הדמעה יונישש אהי ולו י הדמע יוניש ילב ,םיידוהי םייח-חרואו םלועיתפקשהל
 תודהיל ךרד שי םנמאה !ינוציח רגתא הזיאמ אקווד ואלו המצע תינוליחה תוגהב תימינפ תוחיתממ

 הוןןמ תוכמסל ותופיפכ תרכה ילבו ,םדאה לש טופישה תוילובגו תלוכיה תוילובג תרכה ילב
 הגשומ :המילשמהו הינשה החנהה תא ריכזהל ונילע הלא תולאש םיררועמ ונאש םע ךא ?וילעמש

 תודהי .תעדה לע הלועה שוריפ לכל חותפ אשונכ ונינפלש רוביחב ספתנ וניא תודהיה לש
 הילא ומצע תא לגסל בייח תודהי שקבמש ימ .בטיה רדגומ ןותנ איה םייחיחרואכו םלוע-תפקשהכ

 תודהיש ,הדובעה תעונת לש תועדה יגוה בור לע לבוקמ היהש המל דוגינב ,רומאכ .התניתנכ
 .א עיבצמ ,תודהי רדגב אוה םישועו םיבשוח םידוהיש לכ ךליאו ןאכמו ,תימואל תוהדזהב הצמתמ

 ימ אוה תיתוהמ הניחבמ ידוהי .תידוהי םלוע-תפקשה לש ,םינתשמ יתלב ,םיעובק תודוסי לע לזרב
 לזרב .א לבא ,וללה תוחנהה יתש ןיב הלודג תוחיתמ ,ןבומכ ,שי .םהיפל יחו הלא תודוסי לביקש
 ,תוברת לכ .ילארוטקורטס םגדב ךכ םשל שמתשמ אוה .דחא עבטמ לש וידדצ ינשכ וז םע וז ןבשיימ

 הניאו "תרמגנ" הניא איה .םילעפמו תוריצי ,תוגהנה ,תופקשה לש הווהתמ תכרעמ איה ,ןעוט אוה
 יסיסב הנבמ ךותב ינאגרוא ףוג לש וייונישב םישחרתמ הייוניש לבא ,היח איה דוע לכ "תרגסנ"

 היצאטניירואכ יוטיב ידיל אבו ,תוברתה לש םינוילעה םיכרעב םלוגמ הז יסיסב הנבמ .עובק
 תבייחמ הנניא תאזכ הסיפת .תירוטסיההו תיעבטה תואיצמה לא תוסחייתהה ןפואב רמולכ ,תללוכה
 תובורק םיתעלו ,םינוילעה םיכרעה לש םושיילו הנבהל ,ףוס ןיא דע ,תויורשפא יוביר שי .תודיחא

 םלוא .תופירחב הז תא הז ורתס םושייה יכרדו תונבהה - רוד לכב לארשי תודלותב היה ךכ -
 םיכרעה םע תוהדזהה לש המרב תודחאה הרמשנ םושייהו הנבהה תמרב תוריתסו םידוגינ תורמל

 .תודהיה ללכמ ומצע תא איצוה םהילע רעריעש ימ .תוברתה לש םינוילעה
 ירקוח ןיב תמיוסמ המכסה תופקשמ הנושארה החנהה םע הבושיי תרוצו הינשה החנהה םג
 רתוחה ילאקידארה םושייב בוש אוה שודיחה .בטיה ןתוא דעתמ לזרב .או ,לארשי םע תודלות
 ןכו תוגה לש הירוטסיה תונש יפלא םידחאמה םינתשמ-יתלב תודוסי לש ביקעו "דיבל" הנבמ תולגל

 דימעמ תיטסילאיצוסה תונויצה לש םייבויחה םינכתל לוגיסה תשירד לומ .םייחיתוחרא לש םיסופד
 "םגרתל" רשפאש חיכוהל שקבמו :תידוהי םלוע-תפקשה לש ,יתודחאו יתטיש ,קצומ הנבמ לזרב .א

 בלב תררועתמ בושו .תינרדומ תיתרבח-תימואל העונת לש תינכדעה הנושלל הז קצומ הנבמ
 יעמשמ-דחו טושפ אוה םנמאה - דוחיבו ,ךכילכ "דיכל" אוה הנבמה םנמאה :הייהתה ןייעמה
 וילעפמבו לארשי תורפסב ןיחבהל ךכילכ םייעמשמידח םינוירטירק עובקל רשפא םנמאה ?ךכ-לכ

 היהיש ןכתיי אלה ?התוהמ תא ףליסו ץוחבמ הילא לפטנש המל תודהי רדגב אוהש המ ןיב
 תויוברת בור םע םיכוראה היתודלות ךלהמב הדדומתהש וז תוברתב ינבמו ימינפ םידוגינ-חתמ

 ?תולודגה םלועה

 תא לזרב .א תעדל בייחמה ינחורה עינמל רבסה ליעל רמאנש המב ונא םיאצומ הכו הכ ןיב
 תוברת .הכותב ונאצמנש'ינפל ונתוהזב םירחוב ונניאש רבתסמ .וננמזב תידוהיה תוהדזהה שודיח

 םג ,םינוילעה היכרע תא םינפס הב דלונש םדא .רודל רודמ הלחנהו ךוניח ידי-לע המצע תא תמייקמ
 הב ךנחתנש תוברתה ןיב רוחבל ותלוכי הלגתמ רשאכ .תשבוגמ םלועיתפקשהכ םתוא חסינ אל םא

 ללובתהלו הל ברסל לוכי אוה .הל ברסל וא ותוהז תא בייחל השעמל שרדנ אוה תורחא תויוברתל
 תוהזה תא תרשאמה הריחבה הפידע וייח לש תוילארגטניאה תניחבמ לבא .תרחא תוברתב

 - וננמזב םיבר םידוהי לש תוהזה תקוצמ רוקמ .החותיפו התבחרה ידכ ךות תינושארה תיתוברתה
 רוריבב עדוי וניא תובורק םיתעל לארשימ םדא .םיליחנמו םיכנחמה םייתרבחה םינבמה תופפורתה

 ןיא ,וילע תלבוקמו ול הרורב ,ידוהיה םעה ןבכ ,ולש תידוהיה "תוהימ"ה רשאכ םג ,ותוברת יהמ
 .התופיצרב ,תיפארגויבו תירוטסיה הניחבמ ,אצמנ אוהש יפ לע ףא ותודהי יהמ עדוי אוה

 ייחל היצאטניירוא תעבוקה םלוע-תפקשה רדעה לש הקוצמ הנושארבו שארב ,אופיא ,יהוז
 .תידוהיה תוברתב המולגה םלועה תפקשה לש עודייו יוליג ידי-לע בישהל שי הילעו ,תוישיאה

 ךייתשמ דיחיכ וייחיחרואב יוטיב הל ןתיל ךרד אצמיו ותודהי יהמ לארשימ םדא לכ עדיי רשאכ
 .הייעבה רתפית ,רוביצל
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 ג
 .תידוהיה תוברתב המולגה םלוע-תפקשה לש עודייו יוליג ,אופיא ,אוה רפסה לש ירקיעה ודיקפת

 םייטאמגודו םייפוסוליפ םיחוסינל םינתינה םיינבמה תודוסיה ףושיחל איה הנווכהש ריכזנ תאז םע
 רואיתו חותינ ידיילע :רמוא הווה ?הלאכ תודוסי לש םפושיחל לזרב .א עיגמ דציכ .םינתשמו םיבר

 ןמ תופיצרב הכשמנ םתריציש תורוקמב ןנובתהל שי .תידוהיה תוברתה תורוקמ לש יגולונמונפ
 .הנתשמה ךותב ,וניעב הנשנו רזוחה ,עובקה תא תולגל ידכ השדחה תירבעה תורפסל דעו ארקמה

 ןויערה תא ספותה רתויב בחר ףתושמ הנכמ לא (היצקודר) הגסהו הטשפה ,הללכה לש הלועפ יהוז
 ,םיחנומ הששל הזכ ןפואב עיגה לזרב .א .וזמ וז תונושו תובר תוירוטסיה תועפות לש ססבמה
 ,תויתליהק ,תויאובנ ,תויחישמ :םה הלאו ,החותפ םלוע-תפקשהכ תודהיה תא ותעדל םיצממה

 דומענש ידכ הז חסונ לא איבמה יתבשחמה ךילהתה תא רזחשנ .תויתודחא ,תוירוטסיה ,תויתווצמ
 תועונתב האטבתה איה .וניתורוקמ לכב היוצמ דיתעב ואוביש חישמ תומיל היפיצה :ותועמשמ לע

 ,הביקע העפות ,אופיא ,ונינפל .ותוכלמ תרוצ לשו חישמה לש םיישחומ םייומידבו תויחישמ
 הז חסונב לבא ."חישמה תאיבב הנומאה" ?םתוא דחאמ המ .ונתשה רוד לכב הימוליגש יפ-לעיףא

 ךס - ןיידע אוה ןכותה .םהלש גוסה גשומ תחת תונוש תוירוטסיה תועפות לש הללכהל קר ונעגה
 הבשחמה-סופד תא תולגל הצור לזרב .א וליאו ,וב תולולכה תוישחומה תוירוטסיהה תועפותה לכ

 ודי-לע קר יכ ,דואמ ותעדל בושח הזה יתבשחמה סופדה יוליג .הלאכ תועונת ,דילומו רזוחו ,דילומה
 הנומא אל ,ןכ םא .וננמזל הפיה חישמב הנומאה לש ידסומה יוטיבה תא שבגלו רוזחל רשפא היהי

 רוד לכב תיחישמ הנומא תללוחמה ,תואיצמל תוסחייתהה ךרד רמולכ ,"תויחישמ" םא יכ תיחישמ
 .רכו "תויתווצמ" םא יכ הווצמ אלו ,"תויאובנ" םא יכ ,האובנ אל הזב וליאכו ,ותוברת יגשומ יפל

 בוש ,ותוהמ לע דומעל שקבנ םא התעמו ,הבישח לש ןפואו הלועפ לש יללכ ןוויכ הז ןפואב ונספת
 היהי אלא ,ןיעבש תווצמל וא ןיעבש םיאיבנל ,ןיעבש תויחישמה תועונתל הזימרב קפתסהל לכונ אל

 תרות ,שפנה תרות ןוגכ ,םינוש ןויע ימוחתב םרוקמש םילילכמ םיגשומ הברה דועל קקזיהל ונילע

 תא חתופה הז ,וללה םיחנומה תששמ םיינשב םיגדנ .תוהולאה תרות ףאו הרבחה תרות ,רסומה
 ,בוטה םלועה יכ השוריפש" ,הרצקב לזרב .א רמוא תויחישמה לע .התוא רגוסה הזו המישרה
 יוצמ וניאו ,דיתעב ונינפל בצומ הרות גופס םלוע ותוא הווחאהו םולשה ,קדצה םלוע ,ןקותמה

 שממתי הז ןקותמ םלוע ,ונתלחותו ונתגשהל רבעמ םהש ךמז-אלר 'םוקמ-אל' הזיאב ונירוחאמ

 שומימ םדקל ארקנ ומצע םדאה :(שונא תוחראמ יתלאגנ' הרוה וזיאב ,ול רבעמ אלו)ישונאה קפואב
 השוריפ" רמוא אוה תויתודחאה לעו .(80 ימע)"םמייקל הווצמ אוהש םישעמ ידי לע הז ןקותמ םלוע

 הפיאשכ תלטומו תייחנ תודחא ,היומסו היולג ,תחא תודחא תניחבב םה הרוהה לכ עמשמ ,םוקיה יכ
 תא תולגל') םלועב הייוליג םילשהל ידכ וישעמב השממלו המדקל םדאה לע המושו ,תובייחתהכו

 תא לבקמ אוה הנממו שיה תודורפ לכב היורש וז תודחא .(תואיצמה ירוזפב 'יהולאה ץוצינה
 .(81 ימע)"רבועו ףלוחש המב דימת ףאשנה ןוזחה תומדב תפאשנ איה ,ותועמשמ
 יגוסה גשומה ןמ רובעל ךרוצה ,תישאר .בל תמושתל ןאכ תויואר תויסופיט תועפות יתש

 תויכשמה לש תורשפא חינמ וניא לזרב .אש ךכ לע דיעמ (תויתווצמ)יביטקודרה ןויערה לא (הווצמ)
 תא םיאיצומ ונניא .הלש ינרדומה םוליגל תודהיה לש יתרוסמה ידסומה םוליגה ןמ הטושפ תיעבט
 המולגה תינורקעה תיתשתל םיקקזנ אלא ,הכלהבש תוישחומה תווצמה לכ ךסמ תושדחתמה תווצמה
 .הזכ םושיי בייחמ לזרב .א .רבעה ןמ דואמ הנושה ,ונלש תואיצמב ותוא םשיילו רוזחל ידכ תווצמב

 הלא אקווד ןניאו ,תרוסמבש הלא אקווד ןניא וללה תווצמה לבא .תווצמ םויק איה תודהי םנמא
 ןורקיעה לא םיעיגמ רשאכ ,תינש .הלש תוילאמרופה םיכרדב תרוסמה ןמ שדחל רשפאש

 תינקייד ,דואמ תבכרומ תיגשומ תכסמל חרכהב םיקקזנ ונבומ תא ריהבהל םישקבמו יביטקודרה
 תינבומ תיגולואית הטיש םג אלא "החותפ םלוע-תפקשה" קר אל ונינפל הדימעמה ,תיתטישו

 תפקשה תדקוממ" ,תויחישמ גשומל רצקה שוריפה תא לזרב .א םייסמ ,"הז ביכרמב" .הרוגסו
 םויסבו ."ויתודלותו םוקיב ומוקמ - טרפב םדאה לעו ,התוללכב הרוהה לע ,םוקיה עבט לע תודהיה
 ללכ ןורקע לע תודהיה תפקשה תדקוממ הז ביכרמב" :המוד טפשמ אצמנ "תויתודחא"ה לע וירבד

 דאמ תמיוסמ תינויעיהנשמ םכסמו קרפמ אלא וניא יטסילארוטקורטסה חוסינהש עמשמ ."היווהה
 רשק שיש דיעמ לזרב .א םנמאו .ותוברת לעו ירסומה ודועי לע ,םדאה לע ,עבטה לע ,היווהה לע

 ןיעמ דבעידב םיללוכ םהמ דחא לכל םיבחרה וישוריפו ,הנמש תודוסיה תשש לכ ןיב .יתטיש
 .המלש היגולואית
 דע .שדחה ןמזה דע תורוקמב םיאצומ ונאש הממ תטלוב הגירח תונייצמ וללה תועפותה יתש
 תא אצמנ אל ,תימואלה הבשחמב הנממ תעפשומה וזו ,תילארבילה תודהיה לש תיתוגהה תורפסל

 טושפה םעטה ןמ תאזו ,תויתווצמה לא הווצמה ןמו תויאובנה לא האובנה ןמ היצקודרה בלש
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 אל םנמאש ,יעבט ,יכשמה ךילהתב םימדוקה םיידסומה םיסופדה ךותמ ןירשימב ודלונ םישודיחהש
 תרוסמה לש ישחומה הפוג לע םוקמ לכמ ןעשנ שודיח לכ .םיטבלו תוקולחמ ,םיכוסכסמ רוטפ היה
 .אמ שורדל "יסקודותרוא" תועד הגוה ,אופיא ,לוכי ןידב .היתונורקע לש הטשפהו יוצימ לע אלו

 לע קולחל ילב תודהיה תא שדחל שקבמ אוה הבש ךרדה לש תוימיטיגלה תא ססביש דועית לזרב
 תויפוסוליפ תוטיש .הינשה העפותה הזב אצויכ .רוד לכב השדחתה םנמא תודהיהש הנעטה םצע

 ורצונ ,תילארבילה תיתדה תוגהב דוחיב ,שדחה ןמזב קר לבא ,שדחה ןמזה ינפל םג תודהיב ורצונ
 ןתועצמאב תודהיה לא הקיז תושרודו תינויערה תכסמב תודהיה תא תוצמל תורמייתמה תוטיש
 םוקמ תא הספת תינויערה תודחאה .התמדוקב וז העפות הרושק המכ דע תוארל השק אל .דבלב

 ,וז הרותב ,הלא תווצמב ,הלא תוליהקב ,םימיוסמ תודסומב המולגה ,תישחומה תירוטסיהה תופיצרה
 .הלא םילמסב

 םה השע יבויחש ,רוריבב תרדגומ תיתוהמ תודהי תסיפת תאז לכב עיצמ לזרב .א םלוא
 לש העדות ךותמ ,תיתליהק תרגסמב רוביצ םע דיחיכ תויחל ושוריפ תוהמב ידוהי תויהל .הירקיעמ

 תוישונא לש ןוזח ,ןמזו םוקמ לכ לש םינותנבו לעופב םישגהל ידכ .תירסומ תובייחתהו תוירחא
 םעכ לארשי םע לש תירוטסיהה וכרד םע הז דוסי לע תוהדזהל ,םוקיה םע תדחאתמו תיתודחא

 .א .שפנה תוחוכ לכבו לעפמו הריצי השעמ לכב ללוכה יחישמה ןוזחה תא םישגהל לדתשהלו הרותה
 גשומל ושוריפמ םידמל ונאש יפכ ,תודהיבש יתדה דוסיה תא םג הצממ וז הסיפת יכ רובס לזרב

 תוהולאהו הנומאה יגשומ תא תמגרתמה ,דואמ תינוציק תיביטקודד הסיפת םנמא יהוז ."תויתודחא"
 תשקובמה תימוקי-לכה תודחאה לש האידיאה איה תוהולאה .תקהבומ תינוליח תיגשומ תכרעמל

 העדות :קודו .םדאה לש תובייחתהה תעדותב ןגועמה ףיקת ירסומ ןוצר איה הנומאהו ,םדאה י"ע
 אלו םיהולא לש עישומה ודסח לע אל ךמוס וניא ןימאמה .וילעמש תוכמס וזיאמ אלו ,וכותמ הלועה

 - "םוגרת" והז .ולש תונובירה תפיאש תא ךכב קזחמו ירסומה ונוצר לע ךמוס אוה .ותווצמ לע

 דותמב שומישה עיגה וז הדוקנב יכ ןכתייו ,תורוקמב תוהולאהו הנומאה יגשומ לש - ןיעדויבו
 תנבה תא דעתל רשפא םאה יכ .ולש תוימיטיגלה לובגל רבעמ לא םג אלא ואישל קר אל יביטקודרה

 רוקמ הזיאב תודחא לש ןויערכ לאה גשומ תנבה תאו דבלב המצעב תנגועמ תינוצר המגמכ הנומאה
 :הלופכה הפיאשל קהבומ יוטיב בוש ונינפל הכוי הכ ןיב יהרשע-עשתה האמה ינפל תידוהי תוגה לש

 ול תיארנה תינוליח תיתרבח-תימואל תוברת תסיפת לש ינויערה עצמל םינומא רומשל דחא דצמ
 לש המלשה תינויערה תינבתל םינומא רומשל ינש דצמ :ונלש "ןדיעה" חורל תיתוהמ לזרב .אל

 הנבמה ןמ תיתדה הנומאה תא איצוהל ןיאש לזרב .אל ול יאדו .תורוקמב תאצמנ איהש יפכ תודהיה
 תויזכרמ לע םידיעמ םניאש ,רוקמ ןיאו ,הפוקת ןיא ירה .לילכ ותוא תוועל ילב תורוקמבש עובקה

 .תודהיב תיתדה הנומאה
 וליאו ,"ןדיע"ה תפקשהל הזה גשומה תא םג לגסל ,אופיא ,ותוא תבייחמ תידותמה תויביקעה

 .יתוישיא ןכש לכ ,יטנדנצסנארט שי לש תואיצמ ריכהל הלוכי הניא ,ותעדל ,ןדיעה תפקשה
 תיתרוסמה הנומאה אלו ,םדאה תבשחממ תעבונה םייח-תמגמ ,רמולכ ,"תויתודחא" איה האצותה

 ימינפה חתמה תא הצממ הנומאה לש וז תיביטקודד הנבהש תוארל לקנ .הווצמו הלגתמ לאב
 .םישרפתמה תורוקמה ןיבל "ודיעה תופקשה" תא םשיימה שוריפה ןיב ולוכ ןוידה ךרואל שגרומה

 ד
 והשעמל תונקסמה ןה המ

 דומילל הבר תובישח וב סחיימ לזרב .אש הארנ םיכנחמל לכ םדוק ןווכמה רפסב רבודמש ןוויכ
 תועוצקמ תארוהל השיגה תא וז חורב ןקתל שרוד אוה .תידוהי םלועיתפקשה שוביגל ןווכמה

 תא תולגל ידוהיה ריעצל עייסל וילע .ירוטסיה עדיממ רתוי והשמ תונקהל ךירצ דומילה .תודהיה
 ,ןושארה דעצה והז .תשרומ התואל ולש ותשיג תא חתפלו ותשרומב המולגה םלועה-תפקשה

 איה םג תספתנ המשגהה יכ המוד ,ןכא .המשגהה תשרדנ תאז םע דחי .רבד השעיי אל וידעלבו
 חילצמ אוה רשאכ יתימאה ורשאל הכוזו ודועי תא םייקמ םדא .תידוהי םלוע-תפקשהב דוםי-ןורקעכ

 ימוחת לכ לע תועדומה וייחיתומגמ תא ליחהל ,רמולכ ,ללוכ םייח-חרואכ ומלוע תפקשה תא דסמל
 תוהזה רבשמש לזרב .א יפל רמול רשפא תמכסמ תולכתסהב .תוברת לש הנבומ םצעב והז .ותלועפ
 תלחה תא םירשפאמה םיאנתה רוערעב ורוקמ ,םידוהיכ ןהו ינרדומה ןדיעה ינבכ ןה ,ונילע רבועה

 תא האטבמ הניא הב םייח ונא רשא תואיצמהש ןוויכו ,ונתלועפ ימוחת לכב ונמלועיתפקשה
 רבגתהל ונא םיצור םא .ונתעדות קפואמ תמלענו תכלוה המצע איה ,הקיפסמ הדימב ונמלועיתפקשה

 התוא םשיילו רוזחלו תואיצמב ונמלוע-תפקשה םושייל םישדח םיאנת רוציל ונילע ,רבשמה לע
 .ללוכ םייח-חדואכ לעופב
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 תינידמ תרגסמ רוציל הדיקפת .תונויצה לש יטלחה רושיא לכ םדוק עמתשמ הז טפשממ
 לעופב דסמל היהי רשפא וז תיתשת לעו וז תרגסמב קר יכ ,תיאמצע תיתרבחו תילכלכ תיתשתו

 תווצמ תניחבב ןה ותמלשה תובוח לכ ירה ,םלשנ אל דוע ינויצה דיקפתה םא .תידוהי םלוע-תפקשה
 תיתשתבו תיאמצע תינידמ תרגסמב קפתסהל ןיאש רורב ךא .ידוהי םייחיחרוא לש

 תנידמב תידוהיה םלועה-תפקשה לש דוסימ ינפוא השולש לע עיבצמ לזרב .א .תילכלכ-תיתרבח
 ןיא תידותמה ותוביקעב .ידוהי טפשמ לש ותייחנהב לועפל הכירצ תידוהי הנידמ ,תישאר .לארשי

 רורב םלוא ."הכלה תנידמ" 'יסקודותרוא' ןעטמ שודגה יוטיבהמ וליפא הז רשקהביעתרנ .לזרב .א
 םדוק ושרפתנש ךרדכ ולצא שרפתמ הזה יוטיבה .תינויצה היסקודותרואה לש וזמ הנוש ותנווכש
 רוקמ תיתכלהה תורפסב הארת לארשי תנידמש השעמל ותנווכ .הנומא יוטיבהו םיהולא יוטיבה
 תודסומה ושפחי םירז םייטפשמ תורוקמב םימידקת שפחל םוקמב ."ירבע טפשמ" לש הקיני

 דמעמה תלאש ךכ-רחא ראשית .לארשי תורוקמב םייטפשמה םינכתה תא הנידמה לש םיקקוחמה
 הנחמה ןיב הז ןינעב שיש יתוהמה דוגינל עדומ לזרב .או ,הלא תורוקמ לש ילאמרופה יתוכמסה

 וניא "ינוליח" גשומה םא םג ומע הנמנ ומצע אוהש "ינוליח"ה הנחמה ןיבל יסקודותרואה יתדה
 תא ריאשהל ףידעמ לזרב .א ?וז הלאשל ןורתפ אצמיי דציכ .ומלוע-תפקשה תא יוארכ אטבמ

 .ונורקע לש הגרדהב םדקתמו יקלח ,ריהז םושיי לע ץילממו ירוטסיהה ךילהתל הבושתה
 ,ידוהי םייח-חרוא םידחיימה םיגהנמו םילמס תידוהיכ ההדזמה הרבחב םייקל שי ,תינש

 תא םיאטבמ הלא םיגהנמו םילמס .תבשל דוחיי רתיבו ,םידעומלו םיגחל רקיעב הנווכהו
 הנווכה ןיא בוש לבא .הבר תיכוניח תובישח םהל שיו ישחומ יוטיב תידוהיה םלועה-תפקשה

 תישעמו תינויער הניחב םיגהנמהו םילמסה תא ןוחבל שי .יסקודותרואה ונבומב יתד םייח-חרואל
 .אש יפכ תודהיה לש םיירוקמה תונויערל תמאב םיאתמ םכותמ המ - תינויער הניחבמ .תקדקודמ

 דציכו םאה :תישעמ הניחבמ ?וננמז לש יבויחה הבשחמה-ולהל םמיאתהל רשפא דציכו ?םרדג לזרב
 עדומ לזרב .א ,בוש ?תיאמצע תידוהי הנידמב תידוהי הרבחל תודחוימה תוביסנב םמייקל שי

 םירבדהש לככ תוימיטיגל ןלוכ .םיכרד הברהב וננמזב שרפתמ ידוהי םייח-חרוא .םילודגה םיישקל
 תללוכה תידוהיה תוירוביצל ףתושמה יווהה בוציעב םג לבא ,הליהק לכ לש ימינפה יווהב םירומא

 .גרדומו יטיא ירוטסיה ךילהת לע ךומסלו תכל הקיחרמ תונלבוס גוהנל שי
 תישיא-ויבה תידדהה תוירחאה .הליהקה :אוה ידוהיה םייחה-חרוא לש דבוכה זכרמ ,ףוסבל

 לזרב .א הנמש תודוסיה השש לכ לש לעופב תומשגתהה איה ,חורה ימוחתבו רמוחה ימוחתב האלמה
 לארשיב יתליהקה הנבמה תא םקשל יואר ןכ לע ."תויתודחא"ל דעו "תויחישמה" ןמ ,תודהיב
 תונגראתה לש תובר תורוצל הנווכה םנמא .יאובנה רסומה תונורקע תמשגהל ותרגסמב רותחלו

 .ץוביקל לזרב .א לש ותקיז תאש רתיב תטלבתמ וז הדוקנב ךא ,תינוריעה הרבחל םג ומיאתיש
 תיתשתה לע תודהיה תונורקע תא תדסממה ,תילאידיאה ,המלשה הליהקה אוה ןורחאה

 לכב - תישיאה תוריחב ,האלמה תידדהה תוירחאב ,ןויוושב ,תופתושב .המלשה תיתרבחיתילכלכה
 רמול ,אופיא ,רשפא טעמכ .ידוהי םייח-חרוא לש תילאידיא המשגהכ ץוביקה תא לזרב .א גיצמ הלא

 הרכהה תא אלא רסח ,ויתונורקע םע תוהדזה ךותמ וצוביקב יחה ,ץוביקה רבח ןיא לזרב .א יבגל יכ
 .תפומל ידוהי ותוהמב היהיש ידכ ,תודהיה םהיםה וישעמש

 ה

 תודהיה תא ראתל רשפא תמאב םאה :תויהתו תוקפס המכ םעפב םעפכ ונררוע רואיתה ךלהמ ךותב
 ךייש המ תואדווב קוספל רשפא תמאב םאה ?הטושפו "הדיכל" תינבתכ היתורוקמ יוצימ ךותמ
 תונויערה ףצר םג היהיש ןכתיי אלה ?ץוחבמ הילע חפסנ המו תיתוהמה תודהיל תורוקמה ףצרב
 רשפא םאה ?םיבשוימ יתלב םידוגינ וליפאו הזע תימינפ תוחיתמ ןועט תורוקמה לכב עיפומו רזוחה
 לע הליחתכל דומעל ילב ,םיטשפומ תונורקע לש רושיממו ,תיביטקודד ךרדב תודהיה תא שדחל

 תודהיב יוצמה לש הדימה-תמא םאו ?הלא םילמסו הלא םיגהנמ ,הלא תווצמ לש תינכתה תופיצרה
 אלו תאזכ תינכות תופיצר לע הנעשנ אלש תודהי םעפ-יא התיה םאה - תעבוקה איה היתורודל

 לא ןירשימב ודי לע עיגהל רשפאש ילכ איה םלוע-תפקשה םאה ?יכוניחה הלעפמ תא הילע הדסי
 חרואב ושרפמ לזרב .אש יפכ הנומאה גשומ תא דעתל רשפא םאה ?הלש תישממה המשגהה יסופד

 ותארוהב הנומא גשומל תועמשמ שי םנמאהו ?תודהיה לש תורוקמה ףצרב "תויתודחא"כ יביטקודד
 לכ רואל רשפא םאה ?תיתוישיא היינפ םדאה לא הנופה תיטנדנצסנארט תוהולאל הקיז ילב תיתדה

 תלילש לש זע טהל ךותמ ושבגתנש ,הדובעה תעונת יכרע תא תוהזל הטושפ ךרד שי יכ חינהל הלא
 ?יתוהמ הדמעייוניש לכ אלל ידוחיי םייח-חרואו םלוע-תפקשהכ תודהיה םע ,תדה תלילשו תולגה
 ?בל םותב המרגנש "הנבהייא" וזיא לש ןוקיתמ רתוי והשמב ךרוצ ונינפל ןאכ ןיא םנמאה
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 .הזמ םדעי ביט יבגלו הזמ םתיישעמ יבגל ,םיעצומה תונורתפה יבגל םג תולוע תובר תולאש
 תונורתפה וליאו ,ידמ טושפ םוקמ לכמ הארנ תודהי תמשגה ןיבל הצובק ייח ןיב טושפה יוהיזה

 לכמ .הרהבהו טוריפ הברה םינועט ,םתמגמ רקיעב םייבויח םיארנ םהשכ םג ,םירחאה םימוחתב
 ,בושח בלש אלא ,הבשחמ רמג ,ץרחנהו יאדווה ונונגס תורמל ,הזה רפסב תוארל ןיא וללה תוניחבה
 רפסה לש ברה וכרע אקווד והז לבא .םילק אל םירגתא הברה ינפל ןיידע תדמועה הבשחמב ,שבוגמ

 ,דדומתהל ,תוהדזהל תצרמנ תונוכנ ףוס-ףוס וב שי .תינחור הערכה ףוס-ףוס וב שי .ותניתנכ
 וכלי ,ול ודגנתי וא ומע ומיכסי .םייתד-אלו םייתד ,וניכנחמ רוביצל רגתא גיצמ אוה ךכב .לועפל

 שוביגב םירכשנ ואצי ול היוארה תוניצרב רפסב ונייעי םא ,הקלחב קר וא ךרדה לכ ךרואל ומע
 .תיכוניחה םתיישע יכרדב םג ילוא .תימצעה םמלועיתפקשה

 (213 דומעמ ףוס)

 ןתוקנל םחיתושרבמ תא ופשפישו ותשא יתסאו םיסנ דודה ובשי תוליל המכו םימי המכ

 .םימליא םישרח םיינש לש הבוגתב יתלקתנו ,יתרזע תא יתעצה .ריחמ-יצחב הריכמל ןרישכהלו

 דיחיו דחא .ויניעב יתייה ןולשיכיתרכזמ .םיסנ דודה ןיבו יניב םיסחיה וררקתנ השעמ ותוא זאמ

 .ותלקלקב ותוא הארש

 ותב הליחתהשכ .ומלוע תא םיסנ דודה אצמ תושרבמה תוכזבש ןימאהל יתכשמה ימותל ינאו

 ועיבה - ינוהמת ראשנ ינוהמת .ההימתב וב ולכתסה לכה ."הרפכ" :םיסנ ריטפה ,רבדל הלואג

 .תרשואמה יתסא .ןבומכ ,יתסאו .ותנווכ ףוס לא יתדרי ינא קר .םהיניע
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 רדה הינס

 םיריש

 ידיב הקיזחמ ינא םי-ויען םיחרפ ומכ

 םיישממ םירביא ומכ ,םיניע ,תוקד תורעש

 דכל רתוא אלש תויכבו תוקעצ יבלל תברקמ

 ,תאזה המיאה םע ד3ל

 רזח! אל אבסש העידיה

 הסרכ עיקרב העוקת אתבס לזל התקעצו

 םיצע תרדש התואב םילע םירישה םיצעה

 תקסופייתלב העונתב ךלהל ךישמה אבסי

 ינפ ביבס תועבצא הצור

 ינפ ביבק םנ ומכ

 םש הל ןיאש הלחפה רד$ה לבא

 הל תנתונ ינא ,תומולחב עבע קרו

 הרבעמ תוכושמ תועבעא קרו

 תובכש םיסכמ אתבסו אבס

 הנשד תיפוריא המדא לש

 ןבא רחא ןבא םיסיסמ הליל לב

 םהלש תורוב ךותמ ינפ תארקל

 T V r T I V -:-TT המדאו םי לש קחרמ

 םיענ ,תומולח ךותב

 םיבאכ יתשרמ םילק

 !אילפהל םייח

 שןחמ הדומצו תקתנמ

 תובצמ לז? הקד היארב

 ילפהו בצעה לובג

 V T V • T S הזב הז םיכתחמ

 תומצע האלמ תיקנע הממה ןימכ

 הז ךותב הז הליל םיבכוש םתא

 םיקד םילילצ םיבבאמ

 רחא העיספ יתנשב תפסוא ינאו

 יניע תורומש לע העיספ
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 ינמכוא לאידזע

 טרפב תיטרקנוק הריש לעו ללכב הריש לע

 א
 ארפ" הרישה תא וניכ םינומדקה םינוויה

 כושמ היישע ,היישע ונייה ,(היסאופ) "סיס
 ,תורודה יקמעב ךא ,ןושלה ירמוחב תלל

 תילולימ תוצרפתה התיה ,התוביטימירפב
 בצקמב םירבד עימשהל ימינפ חרוכ ,תימתיר

 םג רשפא :לבא ,החמש ,הדובע תעל םרסמ
 םירבד ,םיבצקה חוכמ ,ןורכיזב םויק םשל

 התוחתפתה תוגרדב .רבעב ושחרתהש
 השעמ ,לולכשבש לולכש איה - תורחואמה

 ראשנ זא םג ךא ,תויזיצרפ ,יופינו הרירב לש
 " .יתייפכה ,ינאטנופסה ה;פוא הב

 רמול שקבמ אוה המ עדוי (ררושמה) אוה ןיא
 ןיא תאז רמול ויצמאמבו תאז רמוא אוהש דע

 םיניבמ םירחא םישנא םא ךכל הנותנ ותעד
 תא ןתונ אוה ןיא ללכב הז בלשב .הזמ והשמ
 תאיצמ לע קר - םירחא םישנא לע ותעד

 תוחפה'םילמה ,רעצימל ,וא תונוכנה םילמה
 וילע קיעמ .אוצמל רשפאש תויוקל
 ןעמל ותוא קורפל בייח אוהו םרסמ והשמ
 וב סנכנ ,יומידה תא תונשל םא ,וא .ול לקוי

 די תלזא שח אוה ודגנש קוביד ,םרכמ קוביד
 גוס ןה ,השוע אוהש רישה ,םילמהו

 :תורחא םילמב בוש .הזה קובידה שוריג לש
 אל תאזה החריטה לכ תא ומצע לע לטונ אוה
 מל ידכ אלא ,והשימ םע רשק תרישק םשל
 .ס .ט) " הפירח הקעוממ הלקה אוצ

 בע ,"הרישה לש תולוקה תשולש" :טוילא
 .(יקסבונורב םרוי :תיר
 וא ,תיתוגה ,תילאוטקלטניא הרישהשכ םג

 חרוכ" לש וז תוילוגס הב תרמשנ ,תינויער
 תאז םעו ,תונוש תורדגהל תנתינה "הקירפה

 - רקיעה אוה ילואו - והשמ הב ראשנ

 םג איה וז תוילוגס .הרדגהל ןתינ וניאש
 הנוכמה הז אל םג ,ריש םוש ,רישש הביסה
 םילמב" ותוא רפסל רשפא יא ,ירופיס
 ."ונלש
 ודימצ תא הלגמ הרישה לש האצומ רקח

 תוימתירה תועונתל ,הדובע יכילהתל הת
 תופוקת ,רתוי תורחואמ תופוקתבו ,הבש

 מלו הניגניילכל התודימצ תא ,התומצעתה
 הכראה) תורבהה תוילג ,תוימתירה .לוח

 (העלבהו המעטה ,העלבהו הזתה ,היהשהו
 םירמשנה םידיחיה םה םילמה ילילצ םאותו

 םימרזה לכל רבעמו תורודה לכ תצורמב הב
 .םינוויכהו
 םירוטב םילמ לש ףוריצ איה הרישה
 גוזימ ךות םילמ לש ילוגס ןוגרא ,םיימתיר
 םיירופאטן?ה ,םיילאקיזומ-םיילילצה םיכרעה

 לע דחא טנמלא תפדעה .ןהבש םייגשומהו
 תולבגומ-יתלבה םגוזימ תויורשפאו ינשה

 תושוע .הרישה לש התוינוג-בר תא תושוע
 (א :תנעמנ תא םג תושוע .היתופוקת תא םג

 גוח" (ב :("םיררושמל הריש") הבתוכ
 לש תורחאה תורדגהה לכ .םיברה (ג :"תיב
 אלא ןניא וא ,הרטמה תא תואיטחמ הריש

 תשמ" הניא איה .הריש לע הריש-ירבד
 ךרדכ ,ןכותב תבשוי איה - םילמב "תשמ
 רחבמ .הנממ ותחימצו ותמדאב בשויה קריה
 ןויערו הרוח תורמואה םילמ לש םרסמ

 ןתינ וניאש ,",יוליגה" ,ימעפדחה ןפוריצו
 - רישה תא םישוע ,רקחל קר אלא יוקיחל

 תרכה לש ,"יריש" ידוחיי חרוא םישמשמ
 אלו ,תולגתהה ה;פוא ,הבש דחוימהש ,םלועה

 הלגמה ןיב ץיח לכ לוטיב :יתנקסמייריפמאה
 .הלגתמהו

 ,תוינושארה תא הכותב.תמייקמ הריש לכ
 דחאב ראתמ ראש ינר יתפרצה ררושמהש וז

 :וירישמ

Nous sommes une fois encore sans 

experience anterieure, nouveaux venus, 

epris, La Rose! 

 קמ םישדח ,םדוק ןויסנ ילב ונא םעפ דוע")

 ("!דרווה ,םימסקומ ,ואב בור
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 ,תיפוסא תויהלמ הרישה רהזית תאז םעו
 וסמבו רבעב םישרוש ילב ,תובא-סוחיי ילב
 יכעממ תולוקיידה ודהדהי הלוקבש ילב ,תר

 עמשמבר דימת הכותב תמייקמ ךכ .תורודה
 ,ךכל הליחתכלמ התנווכש אל .תוביבס .תו

 .תרחא הלוכי הניא איה התוהמ םצעמש אלא
 ,תרדבמ ,הנהמ הרישה ."הטושפ" הריש ןיא

 ץיק האלמ איה .המירעמו - םירסמ תרסומ
 הליחת רובעל בייח ארוקהש ררבתמו ,שמשו

 ,הליפא לש וליפא וא ,םימודמד ירודמ המכ
 אוה הרישה לש המלוע יכ .םהב אוביש דע

 םלוע .וב תעגל ,וב אובל עבותה םלוע דימת
 ,"העורפ" הריש םג .וילע העידיב יד אלש

 קבאמ איה ,המכסומו אחסונו ללכ לכ תצרופ
 התלוכיב שי ןכ לע .יטואכהו יפרומאה םע

 ,הירחא הריאשמש קירה ללחה תא אלמל
 לש תישפנ הרוח תויהל תקסופה תדה ,לשמל
 םלועהו םדאה ןיב הרומג תויתודחא .םדא

 ישה ןיב רקיעב הלידבמש איה הב בצועמה
 סנאטסיד דימת הטילבמש הזורפה ןיבו הר

 .ודיב שולנה רמוחה ןיבו רפוסה ןיב םרסמ
 םינושאר .ץורפ הרישה לש ינכותה המוחת

 רוביח לכ המיע ונמו הריש םע הזירח ובבריע
 הל ןיא ,תמאהו .םימרסמ םיללכ יפל זרחנש

 "תיריש" הבוגת לכ *:תויטאמת תומרונ םוש
 לכ ,םדאה ,םלועה ,םייחה םע השיגפ לע

 תילולימ תוימתיר תשבולה תישונא הרוח
 .ריש תושעל הלוכי תממסמ

 לע םידמוע הרישה עבט לע םיקחתמה
 Stauffer .א דלאנוד :תונושה היתויוהמ

 עדויש םע ,The Nature of Poetry,ורפסב

 ,םהינימל םירישה לש םוצעה םנווגמ לע
 הרורב" הריש לש התרדגהש לכ אליממו

 הללכמ האיצומ איה ןכ רתוי תיתיצמתו רתוי

 תניחבב זכרתמ ,"םיריש לש רתוי בר רפסמ

 (ב :תקיודמ (א :הלש תונוכת עבשב העבט

 (ה :תיטרקנוק (ד !תיעמשמ (ג !תיביסנטניא
 וכתה שמח .תינרוצ (ז ;תימתיר (ו !תבכרומ

 תונכל רשפאש המב תוקסוע תונושארה תונ
 התכשחמ

 י
 - תורתונה םייתש ,הרישה לש

 *חמה ןיא ךא ,םילמה תא תרדוס איהש רדסב
 רישה לש הנוכת דוע םע דדומתהל הסנמ רב
 ,תומלשכ רישה :תעבוקה ,הארמ ,איהו -

 לולכמ לש ןילמוגה-תקיזב רישה ,ונייה
 .היתולוגס

 רפסה ירבחמ ,תימס .יג .או לאתנזור .ל .מ

Exploring Poetry, ךירדהל ותנווכש 

 עמה םחותינו רישע םיריש רחבמ תועצמאב

 ,הרישה יכבנב אובל ארוקה לע לקהל קימ

 םיביצמ םירבחמה ,דומע 750*כ ליכמה רפס
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 .ס.ת לשמ םירוט העברא וטומכ רפסה רעשב
 :טוילא

We shall not cease from exploration 
And the end of all our exploring 
Will be to arrive where we started 

And know the place for the first time 

 לש התילכת ותועמשמ-יתשב רערעמה וטומ

 םוש לא הכילומ הניאכ ,הריש תניחב לכ

 .םוקמ

 באלסידאלו ,ינלופה ןקיטתסאהו ףוסוליפה

 "הרישה תגשה" ורמאמב ,שטיווקראטאט

 ,תויועמשמ יתש (היזאופ) הריש גשומב אצומ
 ילע תססובמ תונמא" :הלק התרדגהש תחא

 התרדגה ךא ,רתוי הבחר ,תחאו ,"הפשה

 איה הרישה :תוריהב רסוחב הקול איהו השק

 ושביג םינומדקה םינוויה ."םרסמ חור-ךלה"

 האמה ןמ ןלוכ) הרישה לש'תוסיפת שולש

 (א :תינושל-תינרוצ תחא :(ס"הנפל 4-ה
 הפשמ תלדבנה הלוקש הפש איה" הרישה
 טסיפוסה) "תירטמה הרוצה ידי-לע הליגר

 :תינוזח (ב ;תויטאמת םייתשו :(סאיגרוג
 אוה ,םילאה םירבדמ ררושמה ךרד"
 ךרדב ןגישהל היה לוכי אלש ,תותימא אטבמ

 הפשה :תיטמימ (ג ;(ןוטלפא) "ןויסינ לש
 םירבד יוטיב םשל" הרישה תא תשמשמ
 משמה תויצקיפ תריצי םשל :םימייק םניאש

 בגתנ רתוי רחואמ .(וטסירא) "םישנא תוח
 (ב הרדגה םע (א הרדגה תפרצמה הסיפת הש

 יפת - (ס"הנפל היינשה האמה ,סוינודיסופ)
 תאז םע .םינש תואמ ךשמב המייקתנש הס
 תורדגהמ תחנייאהו תוצצורתהה הקספ אל

 ,ירלאו לופ .ועיגה ונימי דעו הרישה לש הלא
 יטרואית םג לבא לודג ררושמ קר אל היהש

 תונמאה ,יכ קספ הרישה לש בושח ןק
 l'art tout) קיפסהל לכות אל המצעלשכ

seul ne saurait suffire) תונמאל טרפ יכ 

 לש ןוכנה לילצה" הרישב אהיש ךירצ

 :ירלאו .פ le soc juste de Fame) "המשנה

Propos sur la poesie). רידגה ךכל המודבו 

 המצע המיאתמ הרישה" :רילדוב הרישה■ תא

 לש תוילגל המשנה לש תוירילה תועונתל

 לכ תא ךכ םכסמ שטיווקראטאט .ו ."תויזהה

 האמב וחסונש ,הפורצ הריש לש תורדגהה

 :ונלש

 שומישב לבא ,םילמ לש• רובצמ והז" (1

 רה ןמ תרחא לעופ - םגו ,ליגרה ןמ רחא

 ושקתה תרסמ תא תותרשמ םילמה ןיא .ליג
 ןה .רופיסה ,היצמרופניאה ,םישנאה ןיב תר

 ."תואיצמה ינמיס רשאמ רתוי והשמ
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 ,םיפחד טלוק הריש ארוקה וא עמושה" (2
 ןפואב יעמשמדח הכ רדש טלוק וניא לבא
 ארוק וא רכמ םע חחושמה ומכ ,קצומו יסחי

 ;ףוסה דע םשרנ רדשה ןיא היזאופב .רופיס
 לוכי אוה ךא .ותוא םילשהל בייח ולבקמ
 ,םיימצעה ויגשומ ידי-לע קר תאז תושעל
 איה הרישה וז ךרדב .ויתונורכזמ - ונייהד
 תישיא ,םולח לש ומכ התלועפ .תימצע היווח
 איה .ץוחבמ ךרדומ אוה םא םג ,םולח ומכ

 ונינק םע ,ררושמה ןתונש ,רבד לש תוגזמתה
 וא' עמוש אוה .לבקמה לש ימצעה
 אוה םא םג ,ונממ הברה לודגה והשמ ארוק

 ירהו םסקה ןאכמ ;ומצע ונממ עבונ וקלחב
 וגרתב שטיווקראטאטמ תואבומה לכ) "שוג

 .(ןייפרוג הקבר לש המ
 אוה םינושה ויגוסל תורפס-השעמ לכ

 השעמ הרישה וליאו ,ינושל תונמאיהשעמ
 םילמה .ןושל-ךותב-ןושל לש ינושל תונמא

 לכ .התוהמ ןה ,םילכ הל תושמשמ ןניא
 התויחיסוקמ ןושלה .תורמאמ חוכב התאירב

 ךא .לא עיגהל .לא אורקל .םייח החוכמ תתל
 ןושל-ךותב-ןושל לש ינושל תונמא-השעמ

 ועמ .בטיה תורתסומ תודוכלמ ,םייותיפ אלמ
 קב הרישה תקתינ תומיוסמ תוירואית תדד
 תיטויפ תונרייסב תלגלגתמ ,םייחה ןמ תול

 .םוקמ םושל הכילומ הניאש
Pryszedl do vas / i mowi / nie jestescie 

odpoviedzialni / ani az swiat ani za koniec 

sviata / Zdjeto vam z ramion ciezar / 

jestescie jak ptaki i dzieci / bavcie vie / i 

bavia sie / Zapominaja ze poezja novo 

czesna / valka o oddech 

 ארחא םתא ןיא / רמואו / םכילא אב אוה")
 לעמ רסוה / םלועה ץקל אלו םלועל אל / םי

 / םידליו םירופיצ ומכ םתא / אשמה םכיפתכ
 םיחכוש/ םיעשעתשמ םהו / ועשעתשה
 .("המישנ לע בךק איה / השידחה הרישהש

 ררושמה לש ותרדגה
 י

 ידירשמ ,ינלופה
 ונימיל הרדגה הניא ונימי תריש תא ,ץיוושוא

 תופוקת .קבאמ :תאזכ התיה דימת - דבלב
 קר דימת ויה ,תרדבמ ,תעשעשמ הריש לש

 ."המישנ לע ברק" איהש וזל םירודזורפ

 ב
 ישה ימרזב םרז - איה תיטרקנוקה הרישה

 הרישה ןמ לדבנה תילאטנמירפסקאה הר
 רקיעב הלמה תונמא איהש ,תיתרוסמה

 תיטנאמסיטנאה ותשיגב ,יטנאמסה העמשמב
 יכרע תא הריציה ךילהתב ותפדעהב !הפירחה

 .םיילאקוו םיכרעו םייפארג םיכרע ,חטשה
 יש" םשה .םיילאקוו םיכרעו םייפארג םיכרע

 לש םתשיגפב ,1955-ב עבקנ "תיטרקנוק הר

 Deccio Pignatari יאליזארבה ,םיררושמה
 םלוא ריעב ,רגנירמוג ןגיוא יראצייוושהו
 ישאר תיטרקנוקה הקיטאופה ךא ,הינמרגבש

 רושמה תרובח - 1952) 1950יב ךרעל הת

 Noigandres; 1953 תיליזארבה םיר
- 

 ץבוק
 רגנירמוג .א תאמ תיטרקנוק הריש

(Konstellationen). רושמה לש טספינאמכ 

 כת" רמאמב תוארל שי םיטסיטרקנוקה םיר

 1958-ב עיפוהש "תיטרקנוקה הרישה תינ

 D. Pignatari ,סופמאק הד וטסוגוא תמיתחב
 :ותיצמתו םיאליזארבה סופמאק הד ודלוראהו

 תוחתפתה לש האצות :תיטרקנוקה הרישה
 לגעמה - - - .תורוצה לש תיתרוקיב
 תודחא תרותב) רישה לש ירוטסיהה

 אוה אבה דעצה ,רגסנ (תימתיר-תילאמדופ
 - ).סקרימה טנמלאכ יפארגה בחרמל תועדומ

 .יפארגואידיאה טפצנוקה תובישח ןאכמ ( -
( ). 

 (Un coup de de's (1897)ימראלאמ :םירשבמ
 רה לש יטאמזירפ רודיס" :ןושארה דעצה -

 ,"ןויע
 תדותמ :(Cantos) דנואפ - - -

 :(Finegans-t "ססילוי") סיו'ג .םארגואידיאה
 ןמז לש ינאגרוא לוחליח ,םילמה םארגואידיא

 ,הלמה לש היצאזימוטא :Cummings .בחרמו

 סינויסרפסקא המצעה הימונויזיפ היפארגופיט

 :(Calligrammes) רנילופא .בחרמה לש תיט
 תמורת .ישעמ עוציבשמ תינחור רתוי הסיפת

 הרישה .םיטסיאדאדהו םיטסירוטופה

 ללח תכרעמב םיחותמ םילמיצפח :תיטרקנוקה

 .תוינמז-וב תועונת יוביר :ימאניד םקרימ .ןמז

 .הלמה תוכמ אלש הנבה לא היינפ :םארגואדיא

 ןעוט אוה .ומקרימ לש רסמ אוה יטרקנוק ריש
 וא ינוציח ץפח הזיא לש רואית וניאו ומצע תא

 רמוח .םייביטקייבוס רתוי וא תוחפ תושגר

 .(הקיטנאממ ,תילאוזיו הרוצ ,לילצ) הלמ :ולש
 .ולש רמוחה לש תוידוקפיתה תוקיזה :ותייעב

 רישב _ _ _ .תוקיז-סומתיר - - -

 :היצאקינומוקאטמה ןמונפ םשגתמ יטרקנוקה

 םיילאברוה' םירסמה לש תיינמז-ובו םאות

 םירסמל הנווכה :בל-םישל שי :םיילבראו-אלהו

 תורושב לש אלו תורוטקורטסו תורוצ לש

 .תויתרוסמ

 ןורחא השעיתש ,ךכל תפאוש תיטרקנוק הריש

 המגמה ןאכמ .ןושלה לש ףתושמה הנבימה

 — .דוסי-תורוצ תריציו היצאזיטנאטססבוסל

 יוהיזל המגמה תא םינכמ ונא םזיפרומוזיא -

 הרוצה םזיפרומוזיאל ליבקמב ןכותו הרוצ

 ונממש .בחרמהו ןמזה םזיפרומזיא םייק ןכותהו
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 רישה לש ןושארה בלשב .העונתה התווהתנ
 לא ,הנומת לא םזיפרומוזיאה ברקתמ יטרקנוקה

 ףאוש רתוי הובג בלשב .תואיצמה דקיח
 תילאוסקורטס העונתב גומיהל םזיפרומוזיאה

 בוציעה-תרוצ ןאכ תטלוש - - - הרוהט
 םזילאנויצאר) תיסאמתאמהו תירטמואיגה

 .(שיגר
 .ןושלה יפלכ האלמ תוירחא :תיטרקנוק הריש

 ישיא עבמ תלעב הריש דגנ .ללכושמ םזילאיר
 ןרתופלו תוקרדמ תויעב גיצהל ידכ .יטסינודהו

 הלמ = תונמא ".תנבומ ןושל לש םיעצמא י"ע
 .ישומיש ץפח=יטויפ רצות .תיללכ

 ישה לש םינאקיטרואיתה םיטעמ אלש םע
 לע םותסה הב בר ןיידע ,תיטרקנוקה הר

 רמוג) םייטסיטרקנוקה םיררושמהו ,רורבה
 ,Jan Hamilton Finlay ,ןומ ץנארפ ,רגני

 An Antho- 'רו ;Bann ןאפיטס ,גניבוק בוב

logy of Concrete Poetry טמא תכירעב 

 םמצעב ריבסהל ךרוצ םיאור (1967 סמאיליו
 אל תנבומ השידחה תונמאה" :םתריצי תא

 ילאנויצומאה יופיחהיחוכ לע תונעשיה ךות
 אלא ,ונלש תושוחתהו שפנייכלה לש םוצעה

 סקאמ) "הירואיתה ,טקלטניאה ,חורה לש
 .(Ästhetik und Zivilisation, .1958 ה?מ3

 איה רתויב טושפה יטסיטרקנוקה בוציעה

 יפל ,איהש ,(םיבכוכ-לזמ) "היצאלטסנוקה"
 הטושפה תורשפאה" ,רגנירמוג לש ורבסה
 .הלמה לע תנעשנה הריש בוציע לש רתויב

 הפיקמ איהש יפכ - םילמיתצובק הפיקמ איה
 םילמ תנתונ היצאלטסנוקה .םיבכוכ-תצובק

 םייתש ,וז תחת וז וא ,וז דיל וז תורדוסמ
 ,םילמ - רתוי הברה אל - רתוי וא שולש

 היצאלטסנוק !לוכה הזו ,ימשג-ינויער סחי
 םילדגהש ,ישפוח בחרמ הז םע דחיו רדס איה
 תא" ."קחשימ תורשפאמ םיעבקנ ולש

 רידגמ ררושמ ,ררושמ רדסמ היצאלטסנוקה
 ףשוחו תוחוכה-הדש תא ,ישפוחה בחרמה תא
 חקול ,שדחה ארוקה ,ארוקה .ויתויורשפא תא

 המגודל ."קחשימה םעט תא וילע לבקמו לבח
 !רדסמו תוידרפס םילמ שש רגנירמוג איבמ

 :רישב

avenidas 

avenidas y flores 

flores 

flores y mujeres 
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avenidas 

avenidas y mujeres 

avenidas y floresy mujeres y 
un admirador 

 / םיחרפ / / םיחרפ-ו תובוחר / תובוחר)
 םישנ-ו תובוחר / תובוחר / / םישנ-ו םיחרפ

 .(ץירעמ/ו םישנ-ו םיחרפ-ו תובוחר / /
 םצע הניא תתחפומה ןושלה תרטמ"
 תושימג תגשה אלא ,ןושלה לש היצקודרה

 - - - .תידדה הנבה שפוחו רתוי הלודג

 רשפאה לככ ךירצ הזה ןפואב בצועש ריש
 הפועת-תודשב טולישה ומכ אירק הכ תויהל

 .(ל"נה)"םיכרד-ירורמת וא
 תיטרקנוקה הרישל שי םיטלוב םיגשיה
 ,(לדנאי טסנרא ,רומ ץנארפ) תילאקווה
 קר ררבתמ קזחה יביסרפסקאה הלש םשורהש

 וז הריש יברעב לבוקמכ - התוא םיעמוש םא
 לק .םידחא תולוקל תקלוחמה הקהל יפמ -

 bist ומכ ריש לוקב ארקנ םא ךכב חכוויהל

 :םיבחרתמ םירוטב ותחיתפש ,ןומ תאמ (ךשי)

bist 

du bist 

du du bist 

da du der bist 

da du der bist der 

da du der bist der du bist 

du bist der der du bist 

bist du der der du bist 

der bist du du bist der 

 ןב ;(רוטב םילמ 6)םירוט 2 ןב תיב וכשמה
 ;(רוטב םילמ 5) םירוט 4 ןב :(ל"נכ) םירוט 3

 םילמה רדס םלוכבש ,(ל"נכ) םירוט 3 ןב

 ןידע ךא ,הנתשמ (!תחא הרבה תונב ןלוכ)
 תיפוס ידכ תעפעפמ-הדחה הלמה םהב תטלוש
 לא םירהודה םינורחאה םיתבה ינשב םלעיהל
 :תוגומנ

du der du der 

du der der du 

der du du der 

der du der du 

du da der der 

der der da du 

du der 

der du 
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 ךא אולו תירבעל םוגרתל ןתינ וניא רישה)
 קר עימשמ וניא ינמרגה ורוקמב םלואו ךרעל
 .(תויועמשמ םג אשונ אלא םיבצק

 :םינמיסב רישה יביכרמ תשולש תא ןייצנ
 ילאוזיווה ,(2י)ילאקווה (!ו)יטנאמס ילאברוה

 תובישחה רדס היה תיתרוסמה הרישב .(3ו)

 ןרע) 2ו (ב !ו (א :םיביכרמה תשולש לש

 חנזומ) 3ו (ג :(יאפוטאמונוא ורקיעב ,ינשימ
 יחמה לע די-יבתכב קר יוטיב ידיל אב :לילכ
 • םירפס ירעשב :םינוקיתהו םהבש תוק

 האמב :תיפארגואדיא הרישב םייניבהיימיב
 ,םזירוטופב רישה תמדיק לא ותצירפ ונלש

 .(םזילאריסב רתוי התוחפ הדימב ,םארגילאקב
 :תויופידעה רדס ךופיה תיטרקנוקה הרישב

 אוזיו תיטרקנוק הריש) ,ו - 2ו - 3ו (1

 :(תיל

 אקוו תיטרקנוק הריש) ,ו - 3ו - 2ו (2

 .(תיל

 םג םיירשפא תיטרקנוקה הרישה םוחתב

 :םיאבה םירדסה

 !ו - 2ו - 3ו

 3ו - ה - 2ו

 2ו - .ו - 3ו

 ,ו - 3ו - 2ו

 לש ןושארה םוקמבש רדס לכ וליאו

 לא ותוא ךיישת n דומעת ולש תויופידעה

 .תיתרוסמה הרישה

 - הנומתה השוע ילאוזיוה רישה תא (1

 רדס ;םילמה יקלח רדס :םילמה רדס תנומת
 תואה לדוג !תויתואה יקלח רדס :תויתואה

 האבה העפשהה :תויתואה עבצ :ןפוגה :תוי
 צאלטסנוק")םינושה םהיפוריצב ל"נה חוכמ

 - לוקה השוע ילאקווה רישה תא (2 .("תוי

 •רומ) ,הלמ יקלח תוילאקוו ,הלמה תוילאקוו
 הדוצב םא םירודס םהשכ ,(הרבה ,םנופ ,םפ

 ךכ ןיב :היצאלטסנוק תרוצב םאו תיראיניל
 ךיא עדימ יאשונ תניחבב קר םה ךכ ןיבו

 .(טלקומ ריש :ילאדיא בצמ)רישה עמשנ
 וז איה תיטרקנוק הריש לש תינוציק הרוצ
 לש היצאניבמוק :הקיטוימסה לע תנעשנה
 ךא ,(וטניפ ולחנא סיאול) םיזמרמ םינמיס
 תויהל לוכיש המל רבעמ תגרוח וזש רשפא
 גשומב תינשדח תורפס תרותב םג לולכ

 ."הריש"

 רקנוקה הרישה לש םיבושחה םיגשיהב
 ןמ הרורחיש י"ע הרישה םיאניב :תיט

 השוע איהש י"ע ,הלמה לש היצאזיטנאמסה
 תורוטקורטס (!דואמ תוטעמ דימת)םילמה תא

 הניא תיטרקנוקה הרישה" .תוילאסרבינוא
 וז תרבחמ ,תדחאמ םא יכ ,תופשה ןיב הדירפמ

 תוינושלה היתונווכ לש הז קלח אקווד .וז םע
 ושאר תימואלניב תיטויפ העונת התוא השוע
 .(הסנב סקאמ) "הנ
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 ילבימ .י .ב

 הרישו תרופיס יעותעת

 א
 ירק ןמיס" לש בוט גהנמ ח3של יוארה ןמ

 דחי םיכרוכ םהינש :האצוההו תעהיבתכ ,"הא
 ,יערא השעמ הז ןיאו .םוגרתו רוקמ

 תדמתמ העפוה אלא ,וכרע הדירומ ותויפולחש
 עבק-תמגמ לע הדיעמ ותדמתה .ותוא הלעמה

 :תאז דועו .היח תורפס לכ הוולמה ,תשרופמ
 תויורפסה יבגל ןה ,תיניויכ-בר איה המגמה
 יבגל ןה - הרצ הפדעה אלל - תונושה

 הל תודוה .ןהימרזו ןהיתולוכסא ,ןהיתופוקת
 ףא .םזינרדומו הקיסאלק אתווצב.הפ םייורש
 תא תשבשמ הניא ןורחאה לא תיעבטה הייטנה
 ינש לש םוגרתה תוינידמב שרדנה ןוזיאה

 רדומ לא ט0וף דבוכהיזכרמ ןיא .םילעפמה
 אמק םזינרדומו אוה אלא ,אקווד ארתב םזינ

 .םתינכתב תואנ בוליש םיבולש
 האצוהה ןיא :השגדה הכירצה תפסונ הדוקנ

 ,תפומיתוריציל קרו ךא םישרדנ תעהיבתכו
 .ןהמ הטמל םג ילואו תוינוניבל ףא אלא

 יטתסא: םעט ןיב המלשהכ תיארנ וז תושרדיה
 אל .הליקמ תיטאמגארפ השיג ןיבו רימחמ

 אל ךא ,חנומ ומוקמב םירב-זש לש םדובכ :רומ
 הסיפת .תורפסה םלוע תא םיאטבמ דבלב םה

 .דחאכ םוגרתבו רוקמב תמשגתמ וז תעצוממ
 ,בר ועצזזש ,ןורחאה יבגל :רורב הז םע

 לש השומימ תרשפאמו רתוי החונ הריחבה
 תוינפמ תישפח םג איה וילא סחיב .ההובג המר

 הקרההיהשעמ ,תמאבו .םימודק םיטפשמו
 אוה וז ךרדב .ותוציחנ תא חיכומ ינוגברה

 םהיכרצ קופיס :הלופכה ותרטמ לא עיגמ
 ירוקמ לש םתבחרה !םיארוקה לש .םיינויחה
 .םירצויל הארשאה
 ןמיס" לש וביט ןויצל םינווכתמ הלא םירבד
 ןה .ודוחייו ושודיח תטלבהל אל ,"האירק
 תועדוי ונלש הקידוירפהו תול"ומה תודלות

 ,ןויסנהמ ו תמל ףא .םימוד םילעפמ לע רפסל
 הבורע םהב ןיא םמצעלשכ דוחייו שודיח יכ

 םג תובישח תעדונ הז תמועל .יכרע גשיהל
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 לא הכילומ קר איה םא ,תונשונ לע הרזחל
 .היוצר תילכת

 תררועתמ ,תיבויח הכרעה ידכ ךות ,ןאכו
 ירק ןמיס"ב םיעותעתה שרוש והמ :האילפ
 רתוי דוע השק ?םענע המו םתביס המ ז"הא
 וילעש ,ם ו ג ר ת ההשעמב םתואיצמ בשייל

 חוכ רסח ומוחתב ןה .יתעד ןתא וילע ק ר ו
 .תירוקמה הריציל יעפואה הרידחהו-הצירפה

 .ותמילפ םשל ץמאמב בייח רחובה ןיא אליממ
 ואוביש ,םירחמה תותואה ולעוי םרטב ךא

 ותוא לע תוהתל הסנא ,םמצע דעב ורבדיו
 .שרוש

 ב
 תורקדזמה ולא ,תוירשפאה תובושתה ןמ

 :דבלב תחא יל תיארנ ,יוצמה רמוחה ךותמ
 .םיעותעתל דעומ ,ותיירב תליחתמ ,שדחה
 הברתמ ,ול תיעבט איהש ,הסיסתה תמחמ

 ,תועובה תוספות ןוילעה וחטש תא .ףצקה
 .תומלענו תוכלוה ןה תוללטצהה רחאל קרש

 תתל ידכ ,םיהדהל ,עיתפהל םיצור םישדחמה
 שמתשהל םה םיברמ ךכיפל .םתורחאל ףקות

 חרוז יתוכאלמה םרואש ,רונ-ידיויקוקיזב
 לע רבודמ הפש ,רמול ךירצ ןיא)עגר-ןב הבכו

 העפותכ ינרדומה לע א ל ו תומיוסמ תועפות
 .(תללוכ
 ןשיה ףא .האנואל סופורטיפא ןיא ,םנמא

 יסכתו הייותיפ ינפב הליחתכלמ ןסוחמ וניא
 ,ןיחבמה שוחה רתוי חתופמ ולובגב ךא .היס
 וינכתש םושמ תאזו .םפושיח לע לקמה אוהו

 .םיברה תלחנ ושענו רבכמ ורגתשנ ויסופדו
 אוה םיבחרה םיארוקה-יגוחל .שדחה ןכ אל

 קוחלו םירקבמל םג .עדוניאל זוחמ תניחבב
 םלוכ אלש ףא ,יוארכ םיריהנ ויליבש ןיא םיר

 םא ,אופיא ,אלפיי אל .ךכב תודוהל םינוכנ

 .יתימאה ךותל בזוכה ןנתסמ הרומתה ךילהתב
 םהינש םידיתע ,טיליפרעה וגומיש רחאל קר

 ערכוי םג זא .תואיצמב םהש תומכ תולגתהל
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 לש תורפסה תכסמל ףרטצי דחאה :םלרוג
 רתויה לכל .הכותמ טלפיי רחאה :תורודה
 .םהינימל טעה-ילפמ ןיב היתודלותב רמשיי
 .אשונה ףוגל רובענ התע

 ג
 רודמ שידקה (1977 יאמ) 7 "האירק ןמיס"

 ופיס) "וננמז תב תינמרגה תורפסב ףודפד"ל
 ליא :ותכירעב ופתתשה .(הזחמ ,םיריש ,םיר

 ורג הטיווזור ,יקסבושורה ןימינב ,ןמרמה הנ
 םידקה ,.פ .מ ,תעה-בתכ לש וכרוע .רינ

 ופיסה תביטחל סחייתמה ,רצק אובמ רודמל
 ינב .ה :ונל עדונ תונורחאה ויתורושמ .םיר
 רורצ" לש "ומגרתמו וטקלמ" אוה ןימ

 סינרדומה תינמרגה הרישה ןמ םימוגרתה
 רודמב םירופיסה בור רחבמ לע" :"תיט
 םג הפתתשה ותכירעבו :ןמרמה הנליא הדקש

 ."ךינורג הטיווזור
 תוטטיצ המדקהה ךותמ איבא ןוידה תרטמל

 :התיצחמ תא טעמכ תוליכמה ,רפסמ

 טעמכו בואכ יוטיב םיטסקטה ןמ המכב הלוע
 תויטילופ-תויתרבח תויואיצמ לש רישי
 רחא בקעמ אב (קיתעמה - ו) ונממ הדצה

 אטנאפ :ימינפ-ינוציח םיאפר םלוע לש ותורזומ
 םיטרפ לש םזילאיר חכונ םיאב דרוסבאו היז

 ךא ,הלודג הקיטאמלבורפמ םיקוחר םיימוימוי
 ימוימויב אבחומ רזומה וב םוקמב םישגפנ םה

 לש וז איה תיזכרמ המגמ :וילע טלתשמו ךלוהו
 ,העבהה יכרד לש ילאמרופה דצב םיקחשמ

 - הביתככ הביתכל בל-תמושתו ןושלב לופיט

 תימונוטוא תורגתסה לש המגמ קפס וז
 תואיצמה תקידב קפסו "לנושל-יתורפס"ב

 םישופיחהו ןושלה תקידב תועצמאב
 האחמה ,ןאכ :הכותב םיילאטנמירפסקאה

 תינושלה האחמה םע דיב די תדעוצ תיתרבחה
 ישח םע ףדזמה רסומה לוטרע :תיתורפסה וא
 (קיתעמה - .השילק :ל"צ) האשילקה תפ

 ,תויצאיראווה-תורךסהו :תינושל-תיתורפסה
 ורופיס האר) דבלב pצע ביבס ומכ תובבוסה

 עתפל תונופו תובבותסמ ( ,רייאב לש

 ,ינושל-יתורפס ץוחה םלועה תא ףושחל-רכנל
 ךייח תא ךילע" - ךתוא תוארל ומכ תונופ

 .ףסונ בוביס תובבותסמו תובש זאו - "תונשל
 הריצי לש םינוש םינוויכ קר םניא הלא לכ
 לחב - םיביכרמ םה אלא ,םינוש םירפוס לצא
 .םמצע םירופיסה ךותב םיחתמה תא םג - םק

 הקדנה לש םהירופיסב תוחפל בטיה תאז הארנ
 לש ורופיסב רחא ןפואבו ףלוו הטסירכו

 תירופיסה הזורפה לשו ץשלה לש הרזה)רייאב
 וירעפב - זילאוסקס ?"יטילופ" רופיס ?ללכב

 הברה אלמל ארוקה לוכי החוורל םיחותפה
 ,םש - .הצריש רבד לכ אל תאז לכב ךא ,דואמ

 .(194 ימע

 אד ךא .הבורמה תא קיזחמה טעומ ,הרואכל

 ראבל תשקבמה ,וז תמצמוצמ החיתפ :אקע

 הריציה תא יוארכ תמאות הניא ,תומותס

 וז :הכיבמ הנקסמ ידיל איבמ ןתומיע .הנודנה

 חמ ינשרפה חתפמה ,רמולכ .דוחל וזו דוחל

 בותכה-רעש :רצונ הנעמלש הרטמה תא איט

 ממו לוענ ראשנ אלא ,ותועצמאב חתפנ וניא

 יושעכ ןושארה ונל הארנ ךכיפל .היהשכ לע

 סנכוהש עדיה רכינ ,םנמא .שומישל אלו יונל

 צותה תא הנשמ הז רכיה ןיא לבא ,ותנקתהב

 ימב םימלוהה ,םיריבסמה החיתפה-ירבד .הא

 הטסירכו הקדנה רטפ ירופיס תא תמיוסמ הד

 ינוק לש ורופיס תא םלוה וניא םרקיע ,ףלוו
 רקבמהשמ רתוי ."לראקה לראק" ריאב דאר

 ירוהרהמ האור אוה ,ותניתנכ טסקטה לע ןד

 אוה .בותכה תא הנשמ הניא וז הייאר ךא .ובל

 וא קומע ,ינע וא רישע :אוהש תומכ ראשנ

 .רכו דודר

 רצקה ואובמ ילושב ,החנהה החנוהש רחאל
 רבסהו המגדהה לש ןתעש העיגה ,.פ .מ לש

 .הת

 ד

 ,םש) יצחו םידומע ינש קיזחמ רופיסה

 :םיינש ודקש תינמרגמ ומוגרת לע .(230-228

 ואיבהל יאדכ היה .יקסרימ ילינו ירפ םחנמ

 םשל ,יהשלכ הטמשה אלל ,ףוס דעו הליחתמ

 יריה רצוק ךא .הנומתה לש התומלש תחטבה

 תאלעהב קפתסהל שי ךכיפל .תאז ענומ הע

 לדבה ןיא םירחאה ןיבו וניבש ,דחא עטק

 .יתוהמ

 ספות טושפו לראק ומכ לראק לע לפנתמ לראק

 והעמו לראק ינפל לראק לש לראקה תא זחואו

 תא לראקל חדוק לראק .לראק ינפ לע המידקב

 תא לראק ליבומ זא .לראקה ךות לא לראקה

 לראקו לראק .לראק לא לראק ינפ לע לראקה

 לע לראקמ ולש לראקה םע לראק תא וליבוה

 לראקה ךרדו .לראקה ךות לא לראק לש לראקה
 םיחלוש םה לראקמ בר אל קחרמב לראק לש

 לראקל ריבסמ לראק .לראק לע לאוש טבמ

 .לראקב לראק תא סופתל לראק הצור זא .לראק

 זא .לראק לש לראקל תחתמ אבחתמ לראק לבא

 .לראק לש לראקה תא לכ ןיעל לראק הלגמ

 תא ונממ ענומ לראקש ,לראקל הלגמ לראק

 לש לראקה תא לראק הסכמ זא .ולש לראקה

 לראק לע לפנתמ לראקו ולש לראקב לראק
 לראק ךותב לראק םע לראקב ויתודג-לע-רבועה

227 

This content downloaded from 128.146.23.50 on Wed, 27 Jan 2016 18:46:58 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 לראקו לראק םיגאוש זא .האלה רהממ לראקו
 דחא לראק .לראק לא תויאלראקב לראק ךותב
 תא דנדנמ לדאק .דדונתמ לראק .םתארקל חתפנ
 'אקל לעמ לראקב לראקו לראקש תורמל לראק

 תא םידבאמ לראק םע לראק .לראק לע לר
 לראק ילב עתפל דמוע לראק ילב לראקוילראק

 .(228 ימע ,םש) לראק לע

 רופיסל .פ .מ ארוק םעט המ עדוי יניא

 תוריהז ךותמ םנמא ."ילאוסקס" וא "יטילופ"

 ינמיסב ויתורדגה םתוח אוה חבשל היוארה

 יגולוכיספ ,יתרבח רופיס אל עודמ ךא .הלאש

 תוריהז גוהנל ,ןבומכ ,רשפא ?יטסילאירוס וא
 דגהה תא תווללו - !יתלכשה ידמלמ לכמ -

 ךא ,הקדצה שי םינורחאל .הלאש ינמיסב תור
 ,ךכש ןוויכמ .שממ לש הזיחא ןיא תונושארל

 ןידה תחא הדוקנב .םירתוימ הלאו הלא םיארנ
 ,תויצאיראווהיתורדסהו" :אובמה לעב םע

 - - - דבלב ןמצע ביבס ומכ תובבוסה

 תובבותסמו תובש זאו - — - תובבותסמ

 אוה רופיסה לש ורקיע ,םנמאו ."ףסונ בוביס

 וסמ השידחה תרוקיבהש ףא ,הז אווש-בוביס

 ןוימדו הבשחמ לש םיררה וב תולתל תלג
 צאיראו" לע .פ .מ תחנה םלוא .רכו הרוחו

 םימעפ המכ .בותכב תנעשמ הל ןיא "תוי

 !"וחורב לפונ וניא לראק לבא" :רמאנ

 - .ילש תושגדהה) תאז לכבו" :םיימעפו

 יהוז םולכ ."וחורב לפונ וניא לראק (קיתעמה

 :תורחא תורזח שי ןכ ?תיתועמשמ היצאיראו

 ןאכ לבא" !"הצור אוהש המ עדוי לראק"

 ילוא וא ."קעוצ לראקו" וא "לראק םהדנ

 ןוגכ תורימאב היצאיראווה תונמא הנופצ

 אוה דימש אלא) "תמ לראק" ,"ררוזמ לראק"

 ,"לראק לע לפנתמ לראק" ,(הייחתל םק

 לראקו" וא "קחוצ לראק" ,"קעוצ לראק"

 .(229-228)?"קתוש

 איה :ה ר ז ח הניא ,תועדה לכל ,היצאיראו

 םוחתב היתויורשפא תוטעמ אל .הרומת

 !ןרעל ןינעמ הטנאופה תרבעה :הזורפה

 רוא תלטה !יתלילעה דבוכה-זכרמ לש ותטסה

 בצקה יוניש !השעמ לע ,תומד לע שדח

 !חישה לש ינרוצהו ינכותה ונוויג !ירופיסה

 רוסאש רבד שי ךא .רכו רכו םימלענ תרהבה

 ילולימ ףוליח וא - הרזח סופתל :ותושעל

 לע ךמסנ .פ .מ .היצאיראווב - טעומ

 תומולח האור אוה התרזעבו היטסגוסוטואה

 םזיפוסל וליפא קוקז וניא ןכל .הימפסאב

 צה ימדקאה ןויעה תא םיתעל הוולמה ,שידח

 ,תיתורירש העיבקב הבוח ידי אצוי אוה .ףור

 .תחצינ החכוהכ ול תימדנה

 הרתה תוחפל ,הז ירופיס ךבס ריתהל הסנא

228 

 אלא ,עדוממ וא םכחותמ וניא ינויסנ .תיקלח
 יפכ ,רופיסב .ארוק לש ותומשרתהמ עבונ

 .רבחמה לש םיינאה תוצצורתה שי ,יל הארנש
 .תינרדומה היגולוכיספב ןיכומיס וז תורשפאל

 דימתמה קבאמב ספתנ תוצצורתהה לש הדקומ
 הנויפר תרכהב - רתוי דוע ילואו ,ןושלה םע

 הז קבאמ אצי תיתונמא הניחבמ .התולבגומו
 תישעמ הניחבמש המוד ךא .לתופמו לפרועמ

 ביחש)ןמרמה הנליא .תצרחנ הסובתב רמגנ
 ("םירופיסה ירבחמ לע ןויצ תודוקנ" הר

 ןעמל הפשה תא 'ליצהל' הסינ" ריאב :הרובס
 ינתחדק שופיח ידי-לע תיתורפסה הביתכה

 ירושימ לכב תושדח יוטיב-תויורשפא ירחא

 ,םש) "ריבחתהו תועמשמה ,לילצה - ןושלה
 וז ירה .חילצה אל ונויסנ ךא .(198 ימע

 םופל" יסאלקה רמאמל יכ ,תפסונ החכוה

 .תונמאהיהשעמב ףקות ןיא "ארגא ארעצ

 עב לש רעצה יפל דדמנ הריציה ךרע ןיא

 אל .וישופיחב הכורכה העיגיה יפל ,היל

 .אצומה אלא הליהתל הכוז שפחמה

 הליחתכלמ .אצמ אלו שפיח ריאב דארנוקו

 ידכ ,תונושמה ויתורזח לע ,ילולימ דשאב ןיא

 סואכ לע םיטלתשמ ןיא .הפשה תא "ליצהל"

 הטילשה תא :שדח סואכ לש ותועצמאב ןשי

 קוח וילע םיפוכש רחאל'קר םיגישמ תפסכנה

 .שדח רטשמו שדח קוח הלא ויהיו ,רטשמו

 תודוקנ"ב .שפנ-יחפב ריאב אצי וייוסינמ

 וכמ ותושאוויה" :.ה .א תרמוא ליעלד "ןויצ

 םייתועמשמ םינכת אטבל ןושלה לש הח

 ועיטל ףרוע-תיינפל ותוא האיבה םייטנתואו

 .םייטסילאנויצאר םירבד-יפוליחלו םינ

 ,תיביטיאוטניאה הנבהב זחאיהל הסינ ריאב

 ותקוצממ ותוא ץליח אל הזשמ .'יששה שוח'ב

 1964-ב .הרומגה הקיתשה אלא ול הרתונ אל

 ןמ .32 ןב זא אוהו .(םש ,םש) "וייחל ץק םש
 ותומד ונבלב תרייטצמ יפארגויבה טעומה

 ,ומצע םע הברה לתפנש ,רפוס לש תיגארטה
 ,ותודבאתה .סרח הלעה וילותפנ תורמל ךא

 .לודגה ושואימ ילוא העבנ ,וימי ימדב אוהשכ

 קיתש"ל םדק תעד-ףוריטש ,ענמנהמ הז ןיאו
 עייסל היושע ןילרדלה תמגוד ."הרומגה ות

 בראכ - תכשוממה ונועגש-תפוקתב .ונתוא
 בורה לע ךא ,םיריש בותכל ףיסוה - הנש םיע
 רשאכ .תועמשמיירסחו םילבלובמ ויה

 .32 ןב היה ,הנושארל וב העגפ חורה-תלחמ
 .וייח תא דפיק ,שממ ליג ותואב ,ריאב וליאו

 ואובממ קלח ,גולורפ ןיעמ יתילעה הליחת
 .רופיסה ףוגמ עטק ןכו ,.פ .מ לש יתיצמתה

 יואר ןכל .גוליפאה ןינרמו עיתפמ רקיעב ךא
 ריסחהל ילב ,וירבחמ ידימ ותניתנכ ואיבהל

 קיתעהל שי רתוכה תא םג .תחא הבית ףא
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 הרהבה-תרעה םיפיסומ םימגרתמהו" :ואולמב
 ושמה ,ומצע טסקטה אב וירחא ."תירוטסיה

 .ותוירוקמ ןיחב שפנה תא בב

 .לראקה תאו לראקה תא לראק ארב תישארב
 ינפ-לע לראקו לראקו לראק התיה לראקהו

 איו .לראקה ינפ-לע תפחרמ לראק חורו לראק
 תא לראק אריו .לראק יהיו לראק יהי לראק רמ

 ןיבו לראקה ןיב לראק לדבר לראק יכ לראקה
 לראקלו ,לראק לראקל לראק ארקיו .לראקה

 :דחא םוי רקוב יהיו ברע יהיו .לראק ארק
 יהיו לראקה ךותב לראק יהי לראק רמאיו

 אקה תא לראק שעיו .לראקל לראק ןיב לידבמ
 ןיבו לראקל תחתמ רשא לראקה ןיב לדבר לר

 לראק ארקיו .ןכ יהיו לראקל לעמ רשא לראקה
 .ינש םוי רקוב יהיו ברע יהיו .לראק לראקל

 .(230 ,םש)'ובו

 דחא אוהו) .פ .מל הארנש רופיס ,ןכבו

 ךפהנ ,"ילאוסקס" וא "יטילופ"כ (םימגרתמה

 נתמ יניא .תינרדומ הינוגומסוקל אלפ-חרואב

 וליפא ךא .תילולתיה הביתכ-ךרדל ,הלילח ,דג

 וידעלב :בוט םעט לש ץמשל הקוקז הלולתיהה

 ינממס ירהו .ךחוגמה לא תקחדנו תמגפנ איה

 דארנוק לש ולרוג תא םימלוה םניא תונצילה

 גרתמה .תישארב רפס תא אל יאדוובו ,ריאב

 חסונב ןורחאה בתכנ וליאש ,הפי םיעדוי םימ

 קוספ-לדב ונממ רתונ היה אל ,"ללרוקמ"ה

 ותסיפד .רדבמה גוליפ^ל חיננ הבה ךא .דחא

 ."לראקה לראק" לש וביט ונשי אל ותזינג וא

 ךושמי אלש ,ירופיס ןפוד-אצוי ראשיי אוה

 .תוימצע ילעב םירפוס לע עיפשי אלו םיארוק

 ה

 רורצ" .והנשמ לא דחא רודממ רובענ התע

 "תיטסינרדומה תינמרגה הרישה ןמ םימוגרת

 םיטסקט" :אוהו ,קתרמ שודיח ולולכמב איבמ

 ינב .ה - םגרתמה ."תיטרקנוקה הרישה ןמ

 ןימ
 .רבסהו עדימ יעטק רחבמל םידקמ -

 ,"ידמל תירקמ" הריחבהש ותאדוה תורמל

 יתחב .ףותיש לש דצ הב אוצמל ונויסנ רכינ

 :הנקסמ ידיל וליפא עיגמ אוה אובמה תמ

 ידכ ,ומצע יגולונורכה רדסב ,םג שי ילואו"

 הרישה ןונגס לש תוחתפתהה יווק לע זמר

 "תויזכרמה היתויורשפאמ המכ לעו תינרדומה

 ,"ילואו")וגויס יטרפב תוריהזה .(251 ,םש)
 תורהמנ תא המילעמ הניא ("זמר"ו "םג"

 ירישב הנוש ,הקליר ירישב ארוקה .ותנקסמ
 לש תיטסילאירוסה היגאמ"ב שלשמו טכרב
 םהיתובקע הלגי םא קפס - "ןאל;? לואפ

 ייקתמ הריציה ןיא ירהו .תיטרקנוקה הרישב
 שי :תינאגרואה תוחתפתהה ךרדב דימת תמ

 שי ,רוחאל ןהו המידק ןה ,תוציפק םג הב
 'ירוצי םלועל האיבמ איה םיתעלו ,םיגירח
 ןיא .ןלציל אנמחר ,תוצלפמ וליפאו םייאלכ
 ,םימודמ תוחתפתה-יווק תולעהל םעט אופיא

 המכ" םיפלוח םייוליגב תוארל ןכש לכ
 הרישה לש "תויזכרמה היתויורשפאמ

 .תינרדומה
 :ררבתי םדקומה לא רחואמה ןמ ךלנ םא
 םייוצמ אובמה לש םינושארה ויעטק ינשב
 םגרתמה ןיעשמ הארנכ םהילעש ,יוויח יקוספ

 — ,הז רורצ" :םרדסכ םאיבא .ותנקסמ תא
 םילמ לש יראטנמלאה םוגמגב בוש זחאנ -

 — ,תיטרקנוקה הרישבש ללחב-תונגרואמ
 בישקהל ןויסנ היה יטרקנוקה רישהו -
 לובמ ירחא ,תחאה תואל ,תחאה הלמל ב ו ש

 ןויסנ ,תונברק לש םינוילימב ולעש תוזארפה
 (קיתעמה-.ילש תושגדהה) בוש בישקהל
 בחרמב קחשמ ימוחת הל תתל ,הלמה תונמאל

 דוסייתויווח הב סופתל תוסנלו ,(ןמזב אלו)
 הרישה-ןושלל בל-תמיש ידיילע ,תוצילמ אלל
 תיתרדס תוינוטונומ התואבו ,תודבכה אלל

 נשה םלועה תמחלמ ירחאש רויצב העיפומה
 .(םש ,םש)"הללכב הרבחבו היי

 .הש ,"בוש" הלמה תא יתשגדה הנווכב
 התוא לש העמשמ .םיימעפ הילע רזוח ןימינב
 ותוכזל ףקזנה שודיחה :וילאמ רבתסמ הרזח

 םג .שודיח רדגב וניא יטרקנוקה רישה לש
 הלמל בישקהל ןויסנ ה י ה" וינפל

 אובמה לעב ךא .רכו "תחאה תואל ,תחאה
 הדימבו ,תחאה הלמה :רקיעה ןמ ותעד חיסמ

 ישחו ןכרע תוטלוק ,תחאה תואה םג תמיוסמ
 הדיחיה הלמה ךא .ןהירשקזו ךותמ ןתוב

 ועל (!המכו המכ תחא לע - הדיחיה תואהו)
 היה ,ןכ וליאש .דרפנ יריש םויק הל ןיא םל
 רשפא :תאז דועו .ןולימב עייתסהל רתוי חונ

 לע ,תוחתפתהכ יטרקנוקה רישה תא סופתל
 ולעש תוזארפה לובמ" ךותמ ,האחמה ךרד

 םאה ,הז הרקמב ךא ."תונברק לש םינוילימב
 לואפ תאמ ותומכשו "תוומ לש הגופ" רישה
 תענכשמו רתוי תפלאמ המגוד םניא ןאלצ
 קר אל ךכו זהנודנה תירישה הסרתהל רתוי

 אלא ,יצאנה תפותה יארומב ותוסנתה םושמ
 אוה .וריש לש הרידנה תוכיאה םושמ םג

 ותואל דגנילקשמ תויהל םייואר ול םימודהו
 לע תאז רמול ןיא ךא .רכו "תוזארפה לובמ"

 הרישבש - - - יראטנמלאה םוגמגה"
 תואמגודה בור יפל - וניא אוה ."תיטרקנוקה

 ילמה לע תגעלנ היצקאיר אלא - רחבמבש
 .םגרתמה םמוקתמ ןדגנש ,תוצ
 אוה .טשפומה רובידב ,ןבומכ ,יד אל ךא
 רישה לש ופוג ךותמ ישחומ סוסיבל ךירצ
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 ל"נה "םימוגרתה רורצ" ךותב .וילע רבודמש
 "תיטרקנוקה הרישה ןמ םיטסקט"ה םג ונתינ
 ,הרואכל ,תרתוימ המגדהה .(280*269 ,םש)
 ארקי ,בוטה ארוקה אובי :רמול ןתינ ירהש
 השורד איה ,ןכ*יפ*לע-ףא .טופשיו הנשיו

 לא ךליי אלש ימל טעומ החכוהיןויסנכ
 דע ותוא ןרקסל היושע וז ילואו .תעהיבתכ

 םשל םימוגרתה לא הנפי ףוסבלש
 הז ךרוצל .הרישי תומשבתהדוומשרתה

 .רפסמ תואמגוד וקיפסי
 אילפמה רתוכ ורישל קינעה סכירלוא םיט

 ומצע רישב קר םלוא ."קיר ללח" :ושודיחב
 ."םוצמצה-דוס" תא ותעידיל תומיא שי

 ףלחתנו םלענ (!םייתבית) ילולימה זובזבה
 "ללח" :תחאה הביתה לש ינוכסחה גשיהב

 הלמל בוש בישקהל ןויסנ"ה אופיא והז)
 הפיסומ התולדבש ,חוכשל םג ןיא .("תחאה

 ,גורה :תרחאה הארוהה דצמ ירבאקאמ ךפונ
 םירקוחל הבר הבוט תנפוצ םג איה .תמ

 ושמה ןיא תאז לכב .תורתסנ ילגמו םיקימעמ
 אוה רישה לש ומויסב .תוינוציקל הטונ רר

 רתוכה לש םילמה יתש ."בחרמ"ה לא רזוח
 אנהלו ארוקה תחמשל ,וב תועיפומו תורזוח

 .לבוקמה ןמ תגרוח ונינפלש הרזחה לבא .ות
 - רתוכבש םילמה יתש .ירוקמ יוניש הב שי

 יוניש ותוא .תודורפ - םויסבש ולא :תופוצר
 הז םע .תוניינעמ תורבסל חתפ חתופ לילק
 ומסק תשחמהל םייניעיהארמ בוטש ,יל המדנ

 :רישה לש

 קיר ללח

 ללחללחללחללחללחללח
 ללחללחללחללחללחללח
 ללחללחללחללחללחללח
 ללחללחללחללחללחללח
 ללחללחללחללחללחללח

 ללח ללחללחללח
 ללחללחללחללחללחללח
 ללחללחללחללחללחללח
 ללחללחללחללחללחללח
 ללחללחללחללחללחללח
 ללחללחללחללחללחללח
 ללחללחללחללחללחללח

 קיר ללח
 (270 ימע)

 ממ החכוה איבה םגרתמה :תודוהל הבוח
 - "ללחביתונגרואמ םילמ" .ותחנהל תיש
 ןיא :רקיעהו !שי - "בחרמב קחשמ" !שי

 *ינפלש ,חכוויהל ידכ גלפומ המדמ-חוכב ךרוצ
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 - ךפהמ יופצ היתובקעב .הרידנ האצמא ונ

 האר אל תוברתהיסלועש - קוחר אלו ונרושא
 איצממ ,גר3נז?וג ןאהוי .םולחב ףא ותמגוד
 .םינומה לש םתלחנ היהיש רפסל םרג ,סופדה

 ךופהל דיתע יטרקנוקה רישה לש ואיצממ ךא
 רושמל ,חוכב םיררושמ םהש ,םיארוק ינומה

 אורקיעדוי לכ :םכמצעב ועגה .לעופב םיר
 וכותמ הלעמו רישעה ןושלהיךזנג לא הנופ

 לעהה רחאל .ושפנ הואת רשא לככ םיפוריצ
 יפארגה הנבימב דחא דחא םעבוק אוה הא

 ,שמוחמ ,עבורמ ,שלושמ ,ןבלמ :ול הארנה
 ןידה אוה .ךכל ןוכסי טורחה םג .רכו השושמ

 םהילע .הכופה םא הרשי םא ,הדימאריפל
 תילגת ,קפס ןיא .המהכו המהכ ףיסוהל רשפא

 תרבחתמ איה יביטאיצוסא חרואב !השיערמ
 ימו דדלא" :דגוה השמל .תיארקמ הדוזיפאל

 גרטיק דמעמ ותואב ."הנחמב םיאבנתמ דד
 לכ ןתי ימו" :בישה השמ ךא .עשוהי םהילע

 "םהילע וחור תא 'ה ןתי יכ ,םיאיבנ 'ה םע
 התיה השמ תבוגת ךא .(טכיוכ ,אי רבדמב)

 תמחמ ,תירוטר םצעבו ,הבידנ הלאשמ ןיעמ
 צה ,יטרקנוקה רישה ןכ אל .הדלימ תוענמנ

 תפלחה רחאל ,הריש בהוא לכ 'ירשפאל דומ
 רמאי - ונאשונל המיאתמכ םיאיבנ הלמה
 !םיררושמ םלועה ימע לכ ןתי ימ :םלש בלב
 םג יתלחתה "קיר ללח" תאירק םע :דחכא אל
 ,יתלוזמ דוסיה תא יתלאש .ריש רבדל ינא

 וילע ןכוה הרהמ דעו ילשמ'תצק וילע יתפסוה

 םא / ,אלפ הזיא ,אלפ הזיא" :יטויפה ץנבה
 בוטו) / תוסנל רשפא זא / ,הלאכ םיריש םנשי
 ."תאזכש הזומ / (שובכל :רתוי

 בחמל .ינוגדח וניא יטרקנוקה רישה םלוא
 ,ריבכמל םיעצמאו תולובחת םינמוזמ ויר

 איבא .ויתוינבתו וינכת יוביר תא ועייסיש
 ובתככ םיר דראהרג לש וריש תא אופיא

 :ותרוצבו

 תא

 אאאאאאאאאאאאאאאאא
 אאאאאאאאאאאאאאאאא
 אאאאאאאאאאאאאאאאא
 אאאאאאאאאאאאאאאאא
 אאאאאאאאתאאאאאאאא
 אאאאאאאאאאאאאאאאא
 אאאאאאאאאאאאאאאאא
 אאאאאאאאאאאאאאאאא
 אאאאאאאאאאאאאאאאא

 א לש• אספוקב הרוגס תחא ת
 (םש ,םש)
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 האטבתמה ,תישממ הרומת לע דיעמ הז ריש
 ,ומדוקכ אלש ,רתוכה :תחא .םיכרד שולשב

 תב איה :םייתש !דבלב תחא הבית ליכמ
 ושארה הלמה ןמ התוא הלידבמה ,תחא הרבה

 !"קיר ללח" רישה רתוכב ,םייתרכה תב ,הנ
 תדדוב הענ סכירלוא םיט לש ורישב :שולשו
 הפוסש דע ,םירוט ב"י ךרואל ,"ללח" הביתה
 וליאו ."קיר" :התרבחב תקבדימו תרזוח

 .הנושארה ,תחא תוא קר תדדונ "תא"ב
 ןופצה ילבקה זרה תא וחנעפי דוע םירקוחה
 תואל בר לקשמ תסחיימ הלבקה ירהש ,הבוחב
 אלא ,טלחומ וניא דוריפה ןאכ םג ךא .הדיחיה

 אלו רישה עצמאב תמשגתמ תוקבדיההש
 הירטמיסל םג בל םישל יוארה ןמ .ומויסב

 ,ישימחב .םירוט העשת רישב :תמלשומה
 ןהו תושגפנ תויתואה יתש ,יעצמאה אוהו

 טמיסל קהבומ ןמיס דועו .תורבחתמו תובש
 תורבחתההו-השיגפה-רתא :תננכותמ היר
 ךותמ ,עצמאב העיפומ ו"ית תואה .ירקמ וניא
 הנימימ םיפ"לא הנומש תפקומ ,אילפמ קויד

 יעפוא דבלב ינושה אלו .הלאמשמ הנומשו
 :םהבש הוושה דצה .ליעלד םירישה ינשל

 .ארוקה לש ונוימד לע םיכמוס םניא םהירבחמ
 לע רזוחה ,רישה םויסב קפתסמ וניא סכירלוא

 ;התרבחל הבית ןיב ללח ריתומ ףאו רתוכה
 :רמולכ ,יששה רוטב אטוז ללח "ארוב" אוה
 "ללח" הלמה םימעפ שש העיפומ רוט לכב

 קיזחמ עודמ ?םימעפ עבש וא שמח אל עודמ)
 ,םויסירוט דועו םירוט ב"י "קיר ללח" רישה

 יוניש ךות ,הלאש התוא ?רתוי אלו תוחפ אל
 פסה עדמ" ."תא" יבגל תררועתמ ,םרסמ
 היתויתואשכ ,(ךכ לע ותעד תתל בייח "תור

 "ללח" הביתה .יששה רוטב ןכ אל .תופוצר
 וסב תחא םעפו ושארב' םימעפ שולש תיארנ

 שש לש ןמוקמ ספותה ,קיר ללח - םהיניב .ופ
 תישחומ המגדה יהוז .(םייללח ינש) תויתוא
 ותעד חיסי אל רזופמ ארוק וליפאש ,דואמ
 רבסה ןתינ םיר לש וריש ףוסב וליאו .הנממ

 אספוקב הרוגס תחא ת" :רתוי דוע ענכשמ
 הבורמ רבסהה לש ורתסש ןכתיי לבא ."א לש
 ךופהל םייושע דוע הריש-יחמומו ויוליג לע

 לש תורשפא יתילעה ,לשמל ,הנה .וב ךפהלו
 האב התאצותכש ,ו"יתב ף"לאה תוקבדיה

 חינמ ררושמה וליאו !תקשחנה "תא" םלועל
 םייתשה ןיא ילואו ."תוריגס" לש תורשפא

 ולגיש םירקוחל ,אופיא ,הפצנ .תחא אלא
 ןרוביחו ןדוריפל םירחא םימעטו תויורשפא

 ראב וראבי וללה .ל"נה תויתואה יתש לש
 סנו תפדרנה ו"יתה לש התועמשמ תא בטיה
 .תינפקותה ף"לאה תספוקב תרג

 תומולגה תויצאיראווה לכ ולדנ אל ךכב

 תואמגודה לע .יטרקנוקה רישה לש ותטישב
 וריש תא איבא הליחת .םייתש ףיסוא ל"נה

 :לטיבנסיאה טומלה לש

 דיחי ןושאר ףוג

 דיחי ןושאר ףוג
 דיחי ןושאר

 דיחי ףוג
 דיחי

 ןושאר ףוג
 ףוג

 ןושאר
 דיחי

 ןושאר
 דיחי ןושאר

 דיחי ףוג
 ןושאר

 דיחי ףוג
 ףוג

 דיחי
 (272 ,םש)

 הלדבה לדבנ הז בשוחיהשעמ :תודוהל שי

 אוה תמיוסמ הדימב ."קיר ללח"מ תיתוהמ

 תיטויפ הציפקל וניכז םהינשב ."תא''ל בורק

 וענב .קודקדה *לש ליהבמה וכובמ לא תזעונ

 טלמיהל הסנמ ףא ,ונממ עתרנ יתייה יר

 הזומל שבכנש רחאל ,התע וליאו .ויכבסמ

 תיחיפצ םעט וב םעוט ינא ,"תיטרקנוק''ה

 וכפהנ ,שדחמה החוכו המסקל תודוה .שבדב

 אובי הרהמב .הריש-בהזל ףוגה ייוניכ םג

 ,םנמא .זמרהו-הלאשהךןנקה-ייוניכ לש םרות

 שלושמה לע רתוול ררושמה היה לוכי

 ,תחאה המיאתמה הלמב קפתסהלו ילולימה

 :(יקודקדה שוריפה אלו) רוקמה איה איהש
 ףו-^יצב אקווד אוה שודיחה םלוא ."ינא"

 ןושאר ףוג" :רישה ףוגבו רתוכב ססונתמה
 הלמ - רצימה ןמ הגירח וב שי ןכ ."דיחי

 .(!םילמ שולש)בחרמה לא - םייתש וא תחא
 בל ומיש .ינשרד רמוא יפארגה ןוויגה ףא

 חוורב - תופילח ןזואמו ך4ואמ - יונישל
 ילוגסה שודיחה והמו .התרבחל הלמ ןיבש

 םילמה לש ןמוכיס ז"דיחי ןושאר ףוג"ב
 עבש תרזוח "ףוג" הביתה .וריבסהל יושע

 םג הומכ .(עודיכ ,שדוקמ רפסמ) םימעפ
 לכ !םימעפ עשת - דיחי וליאו ."ןושאר"

 ףוג" לע ותפדעה תטלבה םשל זהמל ךכ
 סילאודיבידניא המגמ יהוז ."ם י ב ר ןושאר

 תועצמאב התשחמהל וניכזש ,הרורב תיט
 םיברה :רמוא הווה .ליעלד יתיצמתה רישה
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 שארב ,דיחיה םלוא .ןבומכ ,םיבושח
 םלועה לש וזכרמ אוה ,דיחיה הנושארבו

 ביבח ןורחא ןורחא תניחב - םויסל .ורקיעו
 יגש ןיא'ל תואחסונ 3" ךותמ ריש הלעוי -

 חסונ אבומ "םיטסקט"ב .'"תכרעמב הא
 :דבלב ןושאר

1 
 תכרעמב האיגש ןיא
 תכרעמב האישג ןיא
 תכרעמב האשיג ןיא
 תכרעמב השאיג ןיא
 תכרעמב שהאיג ןיא
 תכרעמש בהאיג ןיא
 תכרעשמ בהאיג ןיא
 תכרשעמ בהאיג ןיא
 תכשרעמ בהאיג ןיא
 תשכרעמ בהאיג ןיא
 שתכרעמ בהאיג ןיא

 תכרעמב האיגן יאש
 תכרעמב האיגן ישא
 תכרעמב האיגן שיא
 תכרעמב האיגש ןיא

 (274 ,םש)

 ינפמ ךכו .וימדוקמ תילכתב הנוש הז ריש

 ."תכרעמ" הלמב ןפצוהש בכרומה למסה

 םלוא .הב למוסמה לע תצק אופיא ההתנ

 קר אל :הטושפ ידימ האיצוהל שי הליחת
 פס תאצוה וא תע-בתכ וא ןותע לש תכרעמ

 תהל תנתינ איהש ,ונל ררבתי זא-וא .םיר

 ,םימשה-תכרעמ םג :םינפ המכל שרפ

 תכרעמ ,םיגשומה-תכרעמ ,םויקהיתכרעמ

 אבה םלועבו הזה םלועב םיטפשמהו םיקוחה

 שרפ ,םירקוחל םולב רצוא הז ירה .יוכו רכו

 תופסונה תויועמתשהל םג ךא .םיא-וובקו םינ

 שובישל האתשמ ינא הנה .בר ךרע עדונ

 ינממ רצבנש ףא ,תונוש תורוצב רזוחה

 לש ונוויג יתוא ךיבמ דוחיב .וקמועל תדרל

 םיינוציחה וידדצ תא קר ינא האור .שבושמה

 !םימעפ ב"י רזוח ,ונקיתכ ,"ןיא"ה :םייולגה

 !םימעפ 'ט ,לבוקמה הרדסכ ,"תכרעמב"

 !דבלב םיימעפ - האיגש ילב "האיגש"

 - םגפ אלל תוביתה-שלושמ טפשמה
 אוה ףא

 רוטבו רישה תא חתופה רוטב ,םיימעפ

 לש הביהרמ הרחרחס - ראשה לכ .ומייסמה

 בוברש :הנבה-יא עונמל יוארהמו .תויועט

 .ןנכותמו בשוחמ אלא ,ירקמ וניא תויתואה

 קר אל :ןיחבהל הרשע תנרזמ-יתלב ןיע ףא
 לע תטשפתמ איה !האיגשה הלפנ "תכרעמב"
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 אליממ .ירישה וננויזחב תולעופה תוביתה 'ג
 הלמה תועמשמ ."תכרעמב" םג תעגופ איה

 ,היתורבח יתשמו הנממ תרקדזמה ,"ןיא"
 וצקוע תא הטילבמ איה :הילאמ תרבתסמ
 ותנווכ התיה ילואו .ררושמה לש ינוריאה

 תמכח יפלש ,תימינפה הריתסה לע ונדימעהל
 ?יוצמ לכב תעלגתמ איה הקיטקלאידה

 תיסדנוקה תוצצורתהב התע לכתסנ הבה
 .םייניעל הוואת שממ איהש ,תויתואה לש

 יגש" התנכש לא תשלופ "ןיא" לש ן"ונה
 דוח :הלומגכ דימ הל תמלשמ וז וליאו "הא
 .הפוסל השאר ןיב הדירפמו "ןיא"ה לא תר
 תונותנ תוינוציקה םילמה יתש ,ןכ לע רתי

 צירפ חוכב תלבגומ תחא לכ .תוחנ דמעמב
 הרטמ שמשל הלוכי דבלב התנכש :הת

 ללגב ."האיגש" הביתה ןכ אל .התמיזמל
 הנימי ךרד העיקבמ איה ,תיעצמא התויה

 ותעד ןתנ יאדו ארוקה .רצוע ןיאו הלאמשו
 לצא םג תמייקתמה ,תידדהה השילפה לע

 תא וארו ואצ ךא ."תכרעמב"ו "האיגש"
 היתואצותש ,הרידנ הקיטקאט לש היאלפ

 "האיגש" לש ן"ישה :שפנה תא תובבושמ
 אל ךא .הפוס לא הביתה שארמ המדקתה

 הליחתכלמ .הצפח זוחמ היה הז םוקמ-יוניש
 ךא ."תכרעמב" לא הצפקמ הל שמשל דעונ

 ,ת"יבה לש המוקמ תא הספתש העשב
 ,בגא ךרד ."בהאיג") המוקמב וז הבצייתה

 שש רזוחה ,הז ףוריצב קומע זמר ןיא םאה
 .(?"בהא" :שדח ףוריצ טלבנ ופוסבו םימעפ
 ךרואל התיהשכ תראשנ וז תובצייתה ,רומאכ

 תהל הפיסומ התמועל ן"ישה .םירוט השש
 איהש דע ,תוא ירחא תוא ,דעצ דעצ םדק

 רעמ" :ןורחאה ,יששה םוקמה תא תספות
 תצפוק ן"ישה :סנה שחרתמ התע ."שתב

 הלמה וליאו "ןיא" הלמה לש התליחתל
 המלש תראשנו הנתיאל 'תרזוח "תכרעמב"

 לכ תא ןיידע יתיצימ אל ךכבו .רישה ףוס דע
 יתה :לשמל ,תללכושמה הטישה לש היטרפ

 שבוכה ץוחה תמחמ ןה תמגפנ "האיגש" הב
 ךפהתמה םינ?ה תמחמ ןה (ליעל חכומכ)

 ןכ אל .(רכו "השאיג" ,"האשיג ,"האישג")
 ומלש תעירפש ,"תכרעמב"ו "ןיא" תוביתה

 .ץוחהמ קר האב ןת
 תולודג חיטבמ "תכרעמב האיגש ןיא':

 .טיפה תוכלמ לא אובל סרוהה לכל תורוצנו
 והנבמ .ודי גשיהב שממ אוה גרענה רתכה

 תויורשפא לע זמרמ רישה לש עיתפמה
 אלא ,"שדקו שאר הזכ" אל .תולבגומ-יתלב

 וטעומב יכ ,ןיבי תעד-רב לכ .הנשו האר הזכ
 ברלו םיפלאל תולובחתו םיסיסכת םימולג

 והל בייח היהי אל בוש טייפל הצורה .תוב
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 תושעל ביטיי אוה .המדמה וחוכ תא עיג
 ,םינומגתפו םינולשמו םינובינב שומיש

 .ריבכמל םיפוריצ וינפל ולעיו ותוא ועייסיש
 םימעטמ םתושעלו םנווגל ןתינ הלקנ לע

 הווקת שיו .השידח ...הריש יבהוא םיארוקל
 וכרד חילצת רחואמב וא םדקומב :ותירחאל

 רדומה וננדיעב סאנראפה לש ואיש לא עיגיו
 ,תיטרקנוק הריש ץראה אלמית זא .יטסינ
 .םיסכמ םיל םימכ

 ו
 המ" :ינואג ןקפס רמא תורוד-ירוד ינפל

 ,השעייש אוה השענש המו ,היהיש אוה היהש

 :רמאיש רבד שי .שמשה תחת שדח לכ ןיאו
 רשא ,םימלועל היה רבכ !אוה שדח הז האר
 רישה לע םג .(י-ט ,א תלהוק) "ונינפלמ היה

 ."םימלועל היה רבכ" :רמול ןתינ יטרקנוקה

 יוניש הוולתמ תונשונ לע הרזחל ,ןבומ

 לע יכ ,חכווינ וב ןנובתנ םא ךא .ומרג ןמזהש
 דצמ רקיעב אוה שדח .יתוהמ וניא בורה

 .ולש סופיטבאה תלחנ התיה אלש ,הרמויה

 הטישפמ איהש ,ל"נה תיטפקסה הרימאל

 יחממ רקחמ-תדובעב ןיכומית שי ,הלילכמו
 ןד לש ףלאמה ורמאמל יתנווכ .המירפמו הש

 תורוצ דועו םיירבע הנומת יריש" סיגפ

 ,1977 רבוטקוא ,25 "תורפסה")"תויתוכאלמ

 ךירעמה דוסיל בל ומיש .(27י13 ימע

 תורוצ") רתוכה לש הינשה ותיצחמב

 הפרטצנש ,"דוע" םחיה-תלמ .("תויתוכאלמ

 לע םג ועמשמ הליחמ ,רוביחה וייאו הילא

 תוכאלמ הלאו הלא :רמולכ ,הנושארה

 ותואל לעמ :ןויצל יואר טעומ טרפ .םיי

 ,רחא רתוכ ססונתמ רבחמה םשלו רתוכ

 ודמה רותיכל תושמשמ תולודגה ויתויתואש

 ומש המוד ."תירבע תיטרקנוק הריש" :םיר

 ,הארנכ ,שקיב ותועצמאב .ךרועל וסחייל רת

 וכרועכ .תוילאוטקא לש ןווג בותכל תוושל

 ןווכתה ילוא ,"תורפסה עדמל תעיבתכ" לש

 לש ותומיע בגא םלוא .יניצר ךפונ תפסוהל

 ומעה ו"טל ןכו ,ירוקמה הזל ףסומה רתוכה

 ץקועה וילאמ רקדזמ ,רמאמה ףוג לש םיד

 (13 ,םש) םיילושה-תרעה ,בגא .ילותיהה

 סיגפ לש ירוטסיהה ואשונ תא איה ףא תרשוק
 .הווהב תיטרקנוקה הרישה לא

 ,וטוטיצש דע ךכ-לכ ענכשמ ל"נה רקחמה
 ישה .עורגל קר לולע ,הרירב ןיאב עטוקמ

 תוירטמואיג תוינבתב ורדוס םינודנה םיר
 יקב ,הנשוש ,ןליא תרוצב - םידחא :תונוש

 הפוקתהמו םייניבה ימימ" :םנמז .הרונמ ,קוב
 עושעש תניחבב ויה םרקיעב .(14) "השדחה

 תא איצוהל ,(ןומומעש - ונימי יארוקל) ןו
 העשל םאיצוה ונרודךב רקוח .לבאה יריש
 הגשוהש רחאל .םילב "תומש" לש לג ךותמ

 קנוקה םירישה .םקבאל ובושי יאדו ותילכת
 .רפע-ינשי תקזחב וליפא םניא ליעלד םייטר
 לפנכ" םה םינורחאה ,םייח ועדי וללהש דועב

 םתגצה ."רוא ואר אל םיללועכ ןומט
 מב םיטונח םילפנ תגצהכ איה ארוקה יניעל

 .יגולויב ןוכ
 יותיפה לש וחוכ ינפב דומעל השק ,םנמא

 בלמ תוזחמל םידע ונא ךכיפל .יטסינרדומה
 בולו ליח תורזוא ,תודלי וליפאו ,םישנ :םיב
 אתבסד אתבסש ולאכ) יסקאמ תולמש תוש
 המחה תומיב םג (תועינצ ימעטמ השבל ונלש

 :םישנ יטישכת םידנוע םירברבג :םישקה
 םיהוהמ סני'ג-יסנכמ םישבול תרוחשת-ינב

 תוהדזה לש הווחמ לוכיבכ ,םיאלוממו םייוהדו
 קתה יתוא תעשעשמ תאז לכב .םיינעה םע

 אבהל םג וקבדי הלא הנפוא-ידיסחש ,הוו
 יסוי םה :חלכה םהילע דבאש תוגהנמ המכב

 םהיפוטיע קורזלו םינדעמ לש םכות לוכאל ופ
 םימ תותשל ופיסוי :רפיהל אלו ,םהיתופילקו

 אל םה :חינהל שי ןכ .קקר-ימ אלו ןיי וא
 ורתמהו הזירזה ף"לאב הריש םעט ומעטי
 ,"א לש אספוקב הרוגס"ה ו"יתבו תצצ

 וא ("קיר ללח") רישל וכפהנש םייתביתב
 האיגש ןיא"ו "דיחי ןושאר ףוג" ןוגכ םירישב

 לש םירישב ןדע ואצמי התע םג ."תכרעמב
 .םישיידחיםישדח ןה םינשי ןה ,שממ
 שרדנ דחאה ?ןימינב .הל םיגפ ןד ןיב המ

 .וליכשהלו ורוקה תא ליעוהל וכרדש ,רקחמל

 תא טילבה ותרתוכבו רקחמה ףוגב ףא
 םתואל םייעפואה יתוכאלמהו יטסיריינאמה

 ותמדקאב חתפ ותמועל ןימינב .ה :םיריש
 אוה יטרקנוקה רישה וליאכ ,הילשאל חתפ

 - ,הלמה תונמאל בוש בישקהל ןויסנ" רדגב
 ."תוצילמ אלל דוסייתויווח הב סופתל —

 ,ןימינב .ה :ההימתה תא בשייל השק ןיידעו
 לע ודיעי) אוה םיגשיה-לעב םגרתמו רקוחש

 תרבוחב םירחאה וימוגרת ,ראשה ןיב ,ךכ
 ירישמ וימוגרת ןכו "האירק ןמיס" לש ל"נה

 ,(1978 לירפא ,8 תרבוחב ןייטשטאלג בקעי

 ?וז תעתעתמיתעשעשמ אתולבהל האר המ

 וניחא לש םתוטיהל ךכל תצק המרג ילוא

 פוא לכ ירחא ,םללכב םירקוחהו ,לארשי-ינב

 המיאתמ ןנד הרקמלש ינמוד ךא .השדח הנ

 ."אתשבש אפרוח םופל" :הבושתה רתוי
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 איג ךונח

 רוחאל ייח תא יח ינא םוי לכ

 !רוחאל ייח תא יח ינא םוי לכ

 םיסוטפילקיאה תושדח תא

 ,םינויבס יריטו

 םירובדה תורוב תא

 ,םיעזגה ימךגו

 םימקשה יצע תא

 TT T -: - -: י TT S הנש לב תותחונ תודיסח ןדיל

 ...ידידי ידיב התרונש תחאו

 םיאוג יב תוארמה םוי לב

 םנובלע םיעבותו

 םיצפוקו םיפצושו

 םיענבנ טאלו

 הרזח םיעקושו

 TT .ועיפוי וב רחמ דע

 ,השקמו סדרפ ןיב םיליבשו םיכרד

 .םיצוק לש תודשו םילול ןיב

 הזה עפשהו

 חונמ יל ןתונ ונניא

 קר םיק עפשה הז ילואו

 קותנו קוחרב הברקב ןיא יב

 רוחאל "ח תא יח ינא םוי לב ךא

 י • T ; : T : • T : ,םינשל תופרטצמ םינשו

 הךקע תונשגר

 ה-זילומ הניאש

 הקצומ הרוש ףא

 ,םירבש לש לילב אלא

 .ינכס ינמרחלא ןוגנר ןורשב ץוצינ
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 ריקי בקעי

 אבס לש וראב

 א

 .תוישעמ לש םילת-ילת רפכב םירפסמ ויה רנשופאל לםויךורהא ילש אבס לע

 ,תנמש המכ ,םכשפנב ורעש יכ ,בטיה ססובמ רכוח היה אוה תוריעצה ויתונשב :ורפיסש הזו
 ...תנמשב םיעבוט ויה םיחייסו בלחב שממ וצחרש ,ורצחב ויה האמחו הניבג

 רונתה תא קיסהל לסיר אתבסל דימ הוויצ ,היכרותיהיסור תמחלממ רזח ילש אבס רשאכ ,ןכבו

 ןיקתהל הל רמא ,ויחרוא תובל םייתניב ושלחי אלש ידכ לבא ,הניבג לש ןישינכ האמ תוחפל תופאלו
 .רונתה טהלב תותיפ םישימח

 היה ולצו תוגגה יככסב לקתנ היה ושאר .הטמסה תותקב לכמ אוה הובגש ,םירמוא ויה אבס לע

 .תוריקה לע לחדזמ דועו הטמסה לש הכרא לכל לפונ

 הז - ןשבה ךלמ גועמ הובג אבסש ,הילע היה המוד ,ודגנכ הסיבש הרקז אתבס רשאכ ,םעפה

 .הלש שמוח-שטייטב רשא

 ,שממ וינותחתב ,וימורעמב טעמכ ותדימעב ההימתב הניחבה ,רונתה בהל רבכשכ ,"ןכירחא
 :הזגורב ןטורו תובהלה ךות לא ולש "ינופה ידגב תא ךילשמ אוהשכ
 .םהמ הלוע ער חיר .תוחורה לכל -

 :תנבואמ הדמע אתבס
 םיסנכמו םיצצונתמ םירותפכ םע הלאכ םידמ תעד-רב ידוהי חקול דציכה ישוריפ המ -

 ?הלאמ םיבוט רחמ ול םינמוזמ רבכ ,שי'מ ?רפאו רפע םהמ השועו םימודא םיספ םע הלאכ םייתוכלמ

 :המצעל תישירח החנאנ ,וארומ הילע ליפה ,הלש דעוימה ,אוהש םושמו
 .תונועגש עפש םע יל תרזח ,ינופ לצא םש ךופילחה וליאכ ,לסוי ,לסוי יוא -
 םדוירשב ,ילו תונועגש ינימ לכ ומצעל תושרהל ול רתומ ,אוה !ךממ אתוטמב ,יל יחינה -

 .הרקתה יפלכ עבצא אבס רקז - ?אל ,טושפ
 התסינ - .ליחתהל רוסא ותאש ,עדת אלה .לסוייןורהא ,רבדי רבכ ץנעל אל םנמא ירה -
 .ועיגרהל לסיר אתבס

 אציו רדחל סנכנ ךכ-רחא .סעכב אבס הנע - .יתוא אלו םיזוואה תא דיחפמ אוה אהיש -
 .םישבכירוע יושע ,דדוחמ עבוכ ושארלו דב יסנכמב ,תיכאלווה ותוורפב "רדנוגמ" םשמ

 :חונ רבסב הנפ רבכ אתבסלו
 .בלב יל םשוג ,םמחתהל ילע ,רק ןיידע יל .שמשה תחרוז ץוחבש ,לסיר ,יארת לא -

 אלו .למוגה תכרב ךרבל ירפכה תסנכהיתיבל סנכייו ךליי םמחתיש רחאל יכ ,הרבס אתבס
 לבה אוה ליבהמ השעמ תעשב .תישילשו הינשו ,ןיי תנויבח םשמ בחוסו ףתרמל ול דרוי הלה !איה

 .םיסורל יוניכ - ינופ
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 :תחנה ךותמ ולש לסירל ךייחמו וידי-תופכ ךותב ויפ
- 

 ?וקיפ0!ה ,ילש יתבוהא ,ךתעד המ ,ונ

 ,וקפסי אל רבד םושו ידמ ול תולודג םייניע םדא-ןבש :רסומ ול הפיטמ ילש אתבס רשאכו

 :תראפתמ הלתהמב רבכ הל אוה הנוע ,ויתוחוכ ךוסחל וילע היה שוריפבו

 .רודיס ךותמ ףד רשאמ םירהל יל לק ןיי לש הלודג תיבח וליפא -

 התוא ,החמש ,היבאראססבש הנשופאל - אבס לש קיתעה ורפכב זא התיה רבכו ...

 .הזה םויה דע חוכשל םילוכי םניא ,םיגלפומ םינקז ,םיבדלומה

 הנוגה הצובק הפסאתנ ,הביבסב םיבושיהמ םג ,הנשופאלמ םגש ,םירפסמ ךכ ,םכשפנב ורעש

 .אוהה םלועהמ רזחש ,אבס דובכל הז לכ .בוט לכמ ואיבהו ,םילרעו םידוהי לש

 ,אבס .םימשה תפיכ תחת ,ןתסובב ודימעה ,םילכאמה בורמ םהיתחת וסרק טעמכש ,תונחלושה

 הליכא לש האנה הוצמה תא םייקל ויחרוא תא זרזל ,ול תחא הדובע ,ןיפוליגב תצק רבכ היהש

 הלודג המכחב םיענעה תא ,הטמל ,ןאכ להנמ ,רנשופאל לסוי ,אוהש לע :תוטתשהלו היתשו

 .הלעמל ,םש אוה רשאמ ,רתוי

 וילע המערתה אתבסש יפכ ,אוה .וכותב ובל אלמתנו ךלה ןכ ,ןייה דכ ןקורתהש לככ ,הארנכו

 ."ירמגל רבכ ללותשה" ,םינש ךשמב

 ןיב האנ להקה גנעתמ העש יפל .םימשה לע טעמכ לפונ ולצש ךכ ,והבג לכב בצינ אוה הנה

 בלח ירבד םייושע םיכעכ ,תולגלוגמ תודיטשפ ,ילצ-יחתנ ,םינוסיכ ןיב ,רמולכ .לכאמל לכאמ

 ,וחבנתנ םיבלכהש ,וצפיק ךכילכ ?דוקיר ארקיי לכה ,םידוקיר ינימ לכ םידקור אשדה לע .המודכו

 תדיער ...יהוזש ,ובשח ,םיהולא יאורב ,םינכסמה ,םה .םתאירקב וחתפ םילוגנרתה ,ופנטצנ םיסוסה

 .המדא

 םפטחשמ .חמשה להקה ירחא וקיזחה-ורחה ישוקב .םירמזילכה לע םג םחרל ךירצ היה

 .הקשמ תיסוכב םיאנה םינגנמה לש םשפנ תא ובישה םעפ ידמ ,הניגנל הניגנ ןיב תולוגנרת-מונמנ

 תוחנ אוה ןיאו אוה וניבר השמ לש ודכנ תאז לכב יכ ,רנשופאל לסוי 'ר רכזנ רחש םע ךא

 .סחוימהו םודקה ובסמ הז-אוהכ

 :וירבד ועמשנ ךכו .ולש הרות ירבדב םיחכונה תא ריעה םנמא אוהו

 .יתשרד הבראו ,טקש היהיש !יתוברו ירומ ,וסה -

 רשאכ ,ול הונניש רשא ,"רדח"ב הנושארה ותשרד ססובמה וחומב הטבחו התלע ,הארנכ ,הפ

 .שמוח דומלל ליחתה

 - תישאר -
 ךישמה

- 
 םילמ ועימשהב - .םיהולא לש ויתועמד אלא ,הקשמ םתס ןייה ןיא

 בוש ,רשיה ךרד לע הלועו רזוח הלעב ,בוט ןמיס וז ותרימאב התאר איה :לסיר אתבס החפייתה הלא

 .ךרבתי םשה יפ הרמן אל
- 

 ומלוע תאש םושמ - אבס שרד - ייתועמד אלו ויתועמד ,םירקיהיחרוא ,עודמזא

 ןיא העושיל .רתויב תמלשומ הניא ותאירבש ,אוה עדוי .ידמ רתוי תצק זרדזה ,םימי השישב ארב

 ינומכ ,תוירבל ןכסמה ךרטצה ותנקיז תעל וליא ,ויכאלמ יניעב הארנ היה הפי .ונתאמ הפצמ אוה

 בותככ ,אוה ןנוקמ ןכל .תרחא אלו ול התלע ךכש לע טרחתמ ,אוה םיהולא תאז לכב .םכומכו

 - םיבנעהו ,םיבנעל וכפהנ ויתועמד .םישודקה םירפסב
 !םלועילשיונוביר םייחל ,םייחל זא .ןייל

 - ונלוכ ונלו ול אתרופ המחנ וז אהת
 !הלס ןמא

 וניפו'ז ירבדש ,שחלתהלו בלטצהל םילרעה וליחתה ,תיכאלוול וז ותשרד םגרית אבסו ליאוה

 .ושארב תורמ והתצקע המחלמה-תרובדש ירה ,יכאלווה םלכש יפל .ךרדה ןמ וטס רבכ "בוסוי

 .לסוי ןודא - בוסוי וניפוז
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 הלהשכ ,רמול רשפא המ יכו :הזה קחשמה ןח אצמ אקווד םהיניעב ,הנשופאל ידוהיל רשאו

 ולש ותשא םע ומכ םימלועה יח םע בבותשהל ומצעל תושרהל ול רתומ .םוניהיגהמ יח אצי ישוקב
 .םהיניב וטפטיפ ךכ -

 :ומוגרתב יבדלומ ןיי-רישב ותשרד תא םייס אבסו

 ,ש''ייה סוכ רקויב םא

 ,שאב תולעל הטורפל ןת
 ,חנ תודלות הלא יכ

 ,חוכ ףיסומ ןיי
 ,םירקיעה רקיע ןיי טעמ

 .םירכתשמ תורצמ

 ןיי סוכמ רתוי הנהנ אוה ףא לוכיבכש ,תנתונ תעדה ךא .םיהולאל ברוקמ היה אל םלועמ ,םנמא
 םימלועה יחש העש ,רבוס ,רנשופאל לסוי ,אוהו .השבי הרשע-הנומש רשאמ ,אלמ בל לע היותש

 .המשל היואר תיסוכל םהינש וקקזנ ,יניס רה לע הרותה תא וניבר השמל ןתנ

 רבכ - הינשב ,הכרבה םעט תא קר םישיגרמ הנושארה תיסוכבש םושמ ?תאז םידמל ונא ןיינמ
 התושה אצמנ - תיעיברבו ,ןושלה טעמ טעמ תרתומו תכלוה - תישילשב ,ךחה תא הפי םיבבושמ

 תא ךילשה הזכ השמ וליפא יכ ,לילעב תואורה ,םירקי םישנא ,םכיניע :"ךוליה"ה אולמב
 .רפאו רפעל וידוהי תא השעש טעמכו רהה תחת לא תוחולה

 .תיעיברה תיסוכהמ הברה קיחרה הז וניבר השמש ,ןיבהל שי ןאכמ

 ב

 תע-אתבס .העימשמו הריסממ קר הילע עדונ יל :איהה הדועסב חכונ תויהל יתיכז אל ,רומאכ
 ףאו .ולש ינימשה רושעה לא יוארכ גילפהש רחאל יתרכה אבס תאו ,הלש תא השוע השישי

 ,הרמיז :שולשה ויתולעמ לדוג םושמ ,הביבסה לכב וינפל ךלה ומשש ירה ,ןהלש תא ושע םינשהש
 .הביכרו היתש

 דוס שחלו ויכרב לע ,עבשה ןב ודכנ תא ,יתוא בישוה םיריהבה םירקבה דחאב יכ ,ינא רכוז ךכ
 :ינזאב
 אצת ,ךמכש לע לודג קש לישפת ,רקובה רואכ םוקתו ןלצע היהת אל םא ,ךתומכש ןורוחב -

 תא דימ ךלשה ,הקיתרנ ךותמ תלחדזמ שמשה תא ,ינב ,הארת ראשכו ,השרוחל ךומסב שיבכה לא

 .ךלש איה רבכו ...הילע קשה
 :אריימ לוקב עגר רובעכו

 ול אהי ,יקותמ ידכנ ,ירשאב הצור קרש ימ ?םיחקול ןכיהמ ,םינשה תא םיחקול ןכיהמ ,יוא -

 םיהולאשכ ,יל אצויו יפתכ לע "הטסיארטה תא לישפמ יתייהשכ ,ץיקה תומיב יל היהש גנועה
 .לכב ץזע-ןג חיר ,ץוחב התיה הרוא וזיא .תינשופאלה ךרדה לא ,ןשי ןיידע ומצעבו ודובכב

 :"תוחילס" לש החנאב ךכירחאו
 תא ,תואורה ךיניע הנה .ינדירטי דוע אלש :וילא יל תחא השקב קר .ןכתיי לכה םיהולא לצא -

 יונממ עורג ינא המב .דירטמ אוה ןיא הזה קוריה ץעלובה

 בר קחרמב תעפושמ תיבוזא תנועבג לע ותוא עטנ אבסש ןבדבודה ץע היה קוריה ץעלובה
 .ורפכמ

 ברע תונפל תותבשב .וירפמ םעטיו ץעה לצב אנ שופ; ,וז תנועבג לא והשימ ןמדזי םא :ותנווכ

 .םירכיא לש לימרת - הטסיארט
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 ןורוחב ותוא לע דואמ גנעתה ,ילש אבס ,אוה .וידי ומב חפיטש ץע ותוא לא לויטל ינחקול אבס היה
 .הביחב והניכש יפכ ,חרופו קירומ

 דחאה :םלזמ יפל לכהו .םדא-ינבב רבדכ ,םיצעב ,הנבלב ,שמשב רבדמ אבס היה ללכ ךרדב

 .תלטבמ הזיוועהב רטפ רחאה תא :דבכנו הלענ ויניעב היה

 תכרשמ ויפל .לטביתכלוה ,תינלצע :ויפב הייוניכ .הנבלה ויניעב התכז אל ,לשמל ,ךכ

 תשקבמו בכוכ לא בכוכמ תיאבגכ תכלהתמ .םימשה ינפילע ,תיריהזיתירימת ,היכרד וז ראות-תפי

 .המצעל רוא תצק ךרי!-ףיפכב

 .םיהולא לש וגהונ ןכ ,םדא-ינב לש םגהונכ - :החנאבו

 דומעמ ,םיהולא לש וז ליח-תשא השעת אל המ ,תושפנ היחמ ,איה תנוחילצמ שמשה התמועל

 ?הלילה לש ומוציעל דע רחשה

 ,תוירבה ירבדכו .ילש ישמש :הרתי תוביבחב לסיר אתבסל ארק תגלפומה ותנקיז דע ,ןכלו

 .תומדא ילע תחא - תיב-תרקע התיה איה

 ג

 רשאכ ,םעפ .הלגעה-לעב :הברק ךותמ והניכ אוה .םירבחבש רבח ילש אבס היה תוומה-ךאלמ םע

 :אתבס ינפל ןעט ,ובכשמל רוסא היה תועובש השולשו ,דואמ הלח
 'ר ששואתה רשאכו ?םשל ךרדה תא אצמא אל וידעלב ,הזה ומש-חמיה ,רובס אוה המ -

 המס ,ויתונב יתש ,ונב תא :תיבה-ינב לכ תא םירחשה דחאב עתפל ררוע ,רנשופאל לסוי-ןורהא

 הניכ ךכ ,"הרובח"ה לכ תא .שדח ןותאב דביכ אוה יתוא וליפא .םיתא םהיניב קליח ,םיבורק םינכש

 ורבעש םינשב עטנ םש םוקמ ,איהה תעפושמה תיבוזאה תנועבגה לא ,רפכה הצק לא ליבוה ,ונתוא

 .ןבדבודה ץע - ולש קוריה ןורוחבה תא

 רובעכ ,רחואמב קר ועיגה ילא .ותנווכ תא זא וניבה דוע םילודגה .דאב רופחל ליחתה ןאכ

 :ולש תונווכה שולש לכ ,םינש

 .םוחה תומיב םנואמצ אנ וור! - םיעגי םידדונ ,םיפייע לגר-יכלוה ןאכל םיאבש שי :הנושארה

 ?הבוטל והורכזי אלש ןכתיי יכו

 ףלא חלשיהל אוה לוכי ,תאזה הדובעב והאצמיו וילא אובי םייניעה ףלא לעב רשאכ :הינשה
 .החונמב אוה ףא וחיני ,ןטשה לש ותוחילשב םעפ

 וגאדי ,רמולכ ,תסנכה-תיבל "הרהט" תתל םילוכי ,םירכוח ,םיצימא םידוהי :הנורחאה ותנווכו

 ,הברה םידוהיל שי "הרות" ירה ,ללכ ןצבק וניא אוה םגש ףאו .םמש לע הרות-רפס ובתכיש ךכל

 םלועב וירחא ריתויש ,תובקע תניחבב וז ראב אהת .הנממ םיענמנ שממ ונא .טעמ המדא תדובע ךא

 .אטוחה

 ינרופיצ תחתש ,וידי תאו וינפ תא האנה הכרבה ירחא ץחר ,ןושארה םימה ןיעמ ץרפ רשאכו

 .הרוחש המדא הרבטצה ןהיתועבצא

 .יתישארבה ן;עמה ןמ םועטל ונלוכל ןתנו םייח-םימ ילד באש ךכ-רחא

 :ונלוכ לא תוראפתהבו
 .ונלש המדאה ,איה הביבח םא וזיא ,םידלי ,ואר ?םיעלות קר תשחור המדאהש ,םתבשח המ -

 ד

 ,דואמ וב אנקמ היה אבס .המימשה שא-בכרב הלע איבנה והילאש ,יתדמל ילש "רדח"ה תונשב

 ותלגעב סנכיהל הכוז היה ,םלועה ןוביר םע הווחאב יח וליא :תורמ חנאנ וליפא .הזה איבנה והילאב

 .ולש תימימשה הירפמיאה לא ,וילא רשי

 ,רבתסה ךכ-רחא .ותנקסמל עיגהו בשחו אבס בשח .ןיע וילע םש םימלועה יח יכ ,עדיש אלא
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 .המוד ךאלמ - תיעבמה וחילשו לוכיבכ לע :םהינש לע םירעה אוהש

 ,הרמזלו היתשל וירבחמ דחא ומעו ,אוה חקל ,תועובשה גח סורפב ,ינמוד ,ץיקה יברעמ דחאב
 ,"םותיה" הצלה ךרדב הנכמ היה ותוא ,ןיי דכ ,ןוגה הדועס חוניקל והשמו ,םינומרעה ויסוס ינש תא

 .טורפ רהנ לצאש השרוחה לא הביכרב ואצי םהינשו ,קיר דימת ולצא היה הז ילכש םושמ
 לע םג וגנעתהו קיתע ןולא תחת הנשופאל ידוהי ינש ובשי ךכו .יתוכלמ םוי היה םוי ותוא

 קיפסה דוע ,רנשופאל לסוייןורהא ,אוה .הזהיםלועה לש המיעטה הנמה לע םג ,האנה תושמשהיויב
 :התעיקש םע ןחיתדיק הל תוותהל וליפא

 .הומכ ,עקשא יטיאל .תירזממה הל החפיט תנוכוליה וזיא -

 ,זא היה חרי ליל .םתוא שפחל ולוכ הנשופאל רפכ אצי ,התיבה ורזח אלו הלילה דרי רשאכו
 .דיה-ףכ לעכ היה הארנ לכהו

 .קירה דכה םדי-לע - ןולאה תחת םינשי ואצמ םהינש תא .הברה שפחל היה ךירצ אל ,ןכבו
 .תודחא תונוגה םינש יח דוע ,םיעבשה ןב הןנמ ,תוללוהל ויחא .חצנל םדרנ לםוי-ןורהא אבס

 םיאלמ וינפח יכ ,ומולחב הארש ,ול רמאו ילש אבס וריעה תודחא םימעפש ,ךכירחא רפיס הדנמ

 .םיבכוכ
 ,בותכ םישודקה םירפסב :ךכ הנשופאל ידבכנ ורביד ,אבס לש ותריטפ רחאל ,ךכ-רחא םינש

 :רמול ,תוטושפ וידי - םלועה ןמ אצוישכו :ולש םלועה לכ :רמול ,תוצופק וידי םלועל אב םדאש
 .םיבכוכ םיאלמ וינפחו םלועה ןמ לסוייןורהא 'ר דרטנ הנהו .םולכ אלו יליוואה םלועהמ יתחקל אל

 !התימ יותיפ הז ןיאש ,רומא ךל התאו

 ה

 ירחאש םושמ ,ורבקמ אלו וראבמ :רמוא ינא .אבס לש וראבמ דרפיהל יתאב ,לארשיל יתיילע ינפל
 .המדאה אלא הנשופאל לש םייחהיתיבמ הרתונ אל המחלמה

 ,םימ תופיט יתשכ ילש אבסל המוד ינא יכ ,האמחמ יל קלחש ,רפכה ןמ רתויב שישיה יוגה
 .אבס לש וחצנ ...חצנה לא םירדרדו םיצוק יכובס םיליבשב ינליבוה

 :הדרח המשאיתמיענב לרעה יל רמא ,ראבה יפ-לע תיקנעה תיבוזאה ןבאב יתלכתסה רשאכו
 .דוע באוש שיא ןיא ראבהמו -
 שי הימימלו ,ולש תנומדאהמ וליפא החמשה הלזא ןמזה םעש ןכתיי - .יתלאש - ?עודמ -

 ?הנעלכ רמ םעטו ,חלמ םעט רבכ
 םע ,ךפיהל ,םירמ אלו םיחולמ אל טלחהב םימה ,הבישה תוצווק לעב ,הז ושע הנע ,אל -
 .רתוי דוע םיקותמ ושענ םינשה
 ?רבדה אופיא המ זא -

 :םגמגתנ רפסמ םיעגר רובעכ קר .בלטצהל ילש ךאלווה ליחתה עתפל
 ןתונ וניאו ,הליליהליל ,םולחב םהילא אב ךלש אבס יכ ,וננולתה הימיממ ותשש הלא ,ןיבתה -

 .ןושיל בוסיי וניפו'ז םהל ןתיש ,ראבהמ תותשל וקיספה ןכל .חונמ םהל
 .םיכרד-אל םיכרדב םשמ יתקלתסה הרהמ דעו ,יוגה םע חישויגישב יתסנכנ אל

 אל ילש אבס לש אבהיסלועמ םגש ,רהרהמ ינאש העש ,יברקב יבל טבצנ ,תולילב ,הפ רבכ ךא
 .תובקע לכ ורתונ

 .הז רופיס יתמשר ,ירעצ לעמ לקהל תנועמד תוחפל אהתש ידכו

 דוהנש המלש :שידיימ
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 ץישפיל היוא

 ליג השמ לש ותומדל

 תורפסה תועצמאב ךוניח

 יפתב תורחא תושיג ומיע איבמ םיתעה יוניש
 תורוצלו םינכתל םעטה תשוחתבו הפיה תס
 הכירצמ וז הדבוע .תונמאהו תורפסה לש

 םירפוסו םירומ דצמ תדחוימ בל-תמושת
 ךרע תרכהל ריעצה רודה תכרדהב םיכנחמ

 דומיל ילכ ודיב תתל ,הלאה םעטהו יפויה
 רישה תוהמב התואנ תומשרתהל תויורשפאו

 וייח שפנ עיבהל םיאבה םיישרשה רופיסהו
 גבל הלוע אוה םברקבש םעה יגוח לשו ולש
 דונ ונתפוקתב ,ןכא .היישעהו הבשחמה תור
 .תורפסה תועצמאב ךוניחל תובישח תע

 גודל ךנחמו בוהא הרומ ,םירפוסה ןמ דחא
 רשע ואלמ בורקמ הזש ליג השמ היה ,המ

 דצמ ןה תרכזנ ותומד .ותריטפל םינש
 ןהו הארוהה םלועב עקיש רשא שפנה-תולוגס

 תיתורפסה הריציה לש הביטו הענע דצמ

 ךוניחה םלוע .וירחא ריתוה רשא תיתרוקיבה
 םהו ,דרפה-ילבל וב וגזמתנ תורפסה םלועו

 הקימעמה הייארה חוכב ותוישיא תא ובציעש
 ךנחמל והושע - הלולצה העבהה תלוכיבו

 .תעדיבחר רפוסלו ןופצמילעב
 ירוביחב םינייעמו-םירזוח ונאשכ ,םעפ ידמ
 תומישרו תוסמ רפסב וצבקנש ליג השמ

 שולשכ םילשוריב "םלש" תדוגא ידי-לע
 דגנל תפקתשמו תרזוח ,'ותריטפ רחאל םינש

 ברו הגוה םדא לש תינוגסס תומד וניניע
 םישימח ןבכ ליג השמ היה ותומב .םישעמ

 תוארל ןוכנ ,יתריציה וחוכ תיילע םצעב ,ששו

 יגר ולוכ ,תישונאה האירבבו עבטב ןיבהלו
 ,םנמאו .המינפ ונכותבו ונביבסמש לכל תוש

 עה לארשי-ץראב וייח תונש שמחו םירשעב

 ,תוברתו ךוניח תודסומב ובש בטימה ןמ קינ
 יפסאמ ,"םינזאמ" ,"תונוילג"כ אטבמ-ילכב

 םיפסומ לש הרושו ,םירבעה םירפוסה תדוגא
 בעה תורפסה ךותב ותיישע רקיע .תורפסל

 אובמו הכירע ,םירחבנ םיבתכ ,ליג השמ *
 .ימע 406 ,ישוקלא הילדג י"ע היפרגוילביבו
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 התוינויח שרפלו ראבל התיה השדחה תיר
 ותלכשה חוכב .וירחא'אבה רודלו ולש ורודל

 ונתורפס תורוקמב דבלב אל היה יקב ונורשכו

 ירחא םג תונרעב בקע אלא ,היתופוקתל
 אובמב .םלועה תורפס לש םישדחה הימרז
 ביטיה ליג השמ לש ויבתכ רפסל בחרנה
 יאסמה לש ותומד טטרשל ישוקלא הילדג
 בעה תורפסה תיב ןמאנכ" .תומישרה םשורו

 רמוא - היאובמבו היאצומב יקבכו תיר

 וצמש היכרע רשוע תא ליג ריכה - ישוקלא
 םויכ םהש םיטנמלא םתואמ םיבר םהב םיי

 לע םגע ובלו ,םלועב תורפסה קושב הנפואב
 ,העידי רסוח ךותמ ,וניארוקו ונירפוס יריעצש

 יגלפ תא וריכי אל ,םמע תורפסב ,לוזלז ףאו
 רחא םתוטיהל בורבו ,הברקב םיכפמה תויחה

 גילפהל םה םיחרוט תיתורפסה הנרדומה

 יוצמה תא םשי שפחל ידכ םירז תודש יקחרמל
 דגנ םמוקתה ליג .םהלש םמע תורפסב עפשב
 שהו ,ירוקמל ,ימצעל תורכנתה לש וז העפות

 תוילאוטקאה תא טילבהלו ףושחל לדת
 ."םימדוקה תורודה ןמ םג תירבעה הריציבש
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 השמ היה הגוה רפוסו ןנובתמ שיא ,ןכא
 םירקבמו םיררושמו םירפסמ לע ויתופמ .ליג

 הריציה לש היתויעבו הינכת ונינפל תולעמ
 העשב .תורוד השולשו םיינש ינפ לע תירבעה

 לוע בטיה תשרפמ תיתרוקיבה ותביתכש
 יקסב'צידרב ףסוי הכימב םירפוס לש םהיתומ

 ,ןמפוש ןושרגו ץיבוקרב .ד.יו ןויצ-ןב .שו
 םכות לא תרדוחו היטביה איה הביחרמ ירה
 רשאו ןוראב הרובדו ןיסנג .נ .א ירופיס לש

 היאשונ תברקמו תרשגמ איהו - שרב
 המלשכ רוד-ינב ןיב הריצי לש היתופיאשו

 ,רהנש קחציו ןיקלה ןועמשו זזה םייחו חמצ
 ןורהאו דגמ ןורהאכ רוד-ינב לש םתחימצ דעו

 המשל הביתכ וז ןיאו .עשוהי .ב.או דלפלפא
 תורפסה תונויזחב ליג השמ לש וינויד .דבלב

 סובמ יכ ,תמיוסמ הרטמל םיכילומ תירבעה
 אל הריהב םלוע-תפקשהל םה םיקדוהמו םיס

 תיטתסאיתיטסינאמוהה ןתמגמל סחיב דבלב
 תוציחנל סחיב םג אלא ,תרופיסהו הרישה לש

 תנווכמה תורפס לש תכנחמה-תירסומה ןכרד
 יפויהו-תמאהיחור תרכהל ידוהיה םדאה תא

 ידיא לש תרוקיב רמוא הווה .ומע תוברתבש
 תונוכתבו תודהיה יכרעב הקמעה םשל הא

 ותעד .םישדח םייח ןינב ןעמל ידוהיה םדאה
 השדחה תירבעה תורפסה" יכ ,ליג השמ לש

 הדעונ הלוכ - םייחה-תורפס התישארמ התיה
 !"םנקתלו םתונשל וא ,םייחה תא ריבסהל

 םע תוהדזה ידיל ארוקה תא איבמש המ והז"
 לכ - .ראותמל תודגנתה ידיל וא ,ראותמה

 םעו םלועה םע תשדוחמ השיגפ איה הריצי
 הרסח איה תאז ידעלבו ,ובש םיסחיה תכרעמ
 ."תוימינפ הקדצהו הקמנה ,עירכמ המירבד

 ידוסי יוטיב ידיל האב'וז םלועיתפקשה
 תרוקיבה לע" ליג השמ לש הלודגה ותסמב

 רפסב רתויב תובשחנה ןמ איהו ,"תיאידיאה
 המ הנה .וניממ דואמ תילאוטקא ,ויבתכ
 ,ונלש תרוקיבב" :םינש 28יו 26 ינפל בתכש

 לש הלוק בר ןמז הז םדנ ,עירכמה הבורב

 .הרורבה ,תשרופמה תיאידיאה העיבתה

 ,ללכה ןמ םיאצוי דבלמ ,תירבעה תרוקיבה

 הריציה לש ימינפה קוריפב בר ןמז הז תקסוע

 ואיתו היתויומד חותינב ,היחיראלו היכבדנל

 הסוחייב ,לוכיבכ 'תימינפ' הייאר ךותמ היר

 הקיריל) םיילאמרופה םימרזלו םיגשומל

 תקידבב ,(יוכו םזילאירו הקיטנאמור ,הקיפאו

 ,תרמייתמה תרוקיב יהוז .ינושלה הבכךןד

 ועה וא ,בוטה םעטה חותיפל תושעל ,הארנכ

 ,הילמס רואיב י"ע הריציה לש תונשרפב תקס

 רחא תפדורה וא ,היתומותסו היתונומת ירשק

 - - .יהמ וז הרטמ ןוכנילא תעדל ילב ,הרטמ

 םלוס לכ ,השעמל ,תלטבמה תרוקיב יהוז

 - .ימואל ףאו יתוברת ,ירסומ ,יתרבח םיכרע
 ?המוד וז תרוקיב לש התויקוח המל לשמ -

 םירשי-תונכשמ תפרושה שאה לש תויקוחל
 פתנ תונמאה .לדבה אלל הפיגמ-יניק הלכמו

 שפאה ןתמב ותלעותש — םולחכ ןאכ תס
 תופירח תולגל (רקבמה) תומולחה-רתופל תור

 אשונה אל — .םירבדה-ירשק לש םרבסהב
 רצונ - - .אשונה לא סחיה אלו בושח

 תלוטנ ,עקר-תרסח תונמא לש לאידיא
 לע דומעל ללכ הסנמ הניאש תונמא ,תרגסמ
 יכרצו ןמזה-תוערואמ ןיבו הניבש םירשקה

 הניאו הןעב םוש תגציימ הניאש תונמא ,ןמזה
 ירבד ארוק התאש שיו .ה;עב םוש תרתופ
 תא םהב קוחמל לוכי התאו ,הז גוסמ תרוקיב

 לכ טעמכ ומוקמב םישלו ,רקובמה רפוסה םש
 ."רודי רוד לכמ רפוס לש רחא םש

 ,הנקסמב תמכתסמ וז הנובנו תינפשח הסמ
 תש עובתל שי" תיתורפסה תרוקיבה ןמ יכ

 תא ,יאידיאה ןורקיעה תא המלוע ןובשחב איב
 תא ,ןמזה תולאש יבגל הדמעה תטיקנ

 בוקעל םוקמ שי .תינוציחה הביטקפסרפה
 ןיב ןיכומס שורדל ,םיביטומילוגלג רחא

 חותינ חתנל ,תועפשה תולגל ,םיאשונה
 םימשר רוסמל ,םירוביגה תא יגולוכיספ

 רותחל ,ארוקה לשו רקבמה לש תויומשרתהו
 .ןונגסה תודוסיל הרידח-קד םיחתנמ-למזיאב

 ונא םיקוקז הלא לכ לעמו הלא לכ דצב ךא
 ןילמוגה-יסחי לע תעדה תא תנתונה הכרעהל
 ."תורפסה ןיבו םייחה ןיב םיקומעה
 השמ בתכו הגהש לכב יכ תעדל ונא םיחכונ

 תסיפת םשל תינויע ךרד עיקבהל שקיב ,ליג
 - תיתורפסה הריציה לש התילכתו הרקיע

 וז ךרד .םייחה לש םקוזיחו םמודיק ןעמל
 שגהכ ודי לע השמומ תינחור תוררועתהבש

 תארוהל רסמתהשכ עיפשה הבו ,תימצע המ
 ימלת לש םיבחרנ םיגוחב תירבעה תורפסה

 םיראנימסב םירומ לשו רפסה-יתבב םיד
 אל ליג השמל ול התיה תורפסה .תוללכמבו

 הרישב הריציה יגוס תרכהל ישפנ ךרוצ קר
 תוברת ןינבל םיטנמלאכ תוגהבו רופיסבו
 יעצמא םג ול התיה תורפסה :תשדוחמ תירבע

 הרבחב דיחיה םדאה ךוניחל םינפיבר
 פסה תועצמאב ךניח אוה .תשדחתמ תירבע

 הלעתמ אהת תורפסהש שקיב דימתו תור
 .המוק-תופיקזלו הנומאל רוד ךנחל תיאכזכ

 י

 ומ רקיעב ,תורפסיירחוש יכ ונילע המוד
 וישיא תולוגס לא ובושי דוע ,םידימלתו םיר
 וקקדזי לכה .ךנחמהו רפוסה ליג השמ לש ות

 יפל תיתרוקיבה הריציה לש הביטלו הניינעל
 ויבתכב ריתוה רשא יגוגדפ-יטתסאה החור

 .םיצבוקמה
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 סייו ללה

 הארשההו הזתה דוסי

 לש היפארגוירוטסיהל הנדע התיה הנשה
 םיבשויה"מ םירקוח ינש .תירבעה יתורפסה
 ילאטנמונומ לעפממ קלח ומסרפ "הנושאר

 ןושרג לש ורפס - דחאה .םמצע לע ולטנש
 גולטיק לע תססובמ ותטיש רקיעש ,דקש

 תויפארגוילביב ,םירקחמ ,תוריצי לש טרופמ
 תלבקה ךותמ םייפארגויבו םיירוטסיה םינותנו
 לש טלובה ודוסי אוה דממה .םחותינו םינותנה

 ודיצ אוה הארשההו הזקה דממ וליאו רפסה
 ןנאש םהרבא לש ולעפמ רקיע וליאו !לצומה

 תוללכההו ובש הארשההו הזתה דוסי אוה
 .ןהיתובקעב תואבה תונזואמה
 תירבעה תורפסה" ורפס לש ישימחה ךרכב
 ,ךפהמ טעמכ ',יוניש לח ,,"הימרזל השדחה
 תביתכל התואנה ךרדה תא ותסיפת םצעב

 המ-תדימב ץרתמה יוניש .היפארגוירוטסיה
 םוקמב .תובחר רקחמ-תויתשתמ רוטפה תא

 תינורכאיד הביתכ לש תיתרוסמה הטישה
 רפוסה לש היפארגויבה תובקעב תדעוצה

 תא תוצמל אבה ינורכניס ןויפיא ןנאש טקונ
 ציימו תוטלובל תובשחנה תוריצי לש ןתוהמ

 .רצויל יעפואה תא תוג
 ,רתוי השק תינורכניסה הביתכה תטיש

 םינוש םירמוחב הטילש הכירצמ איהו ליאוה
 הבחר המארונאפהש לככ .םתעמטה רחאל
 ,םיילאקולה םינותנה תניחבמ קר אל רתוי
 תויפוריא תויורפס םע גולאיד תלהנמ אלא
 לאוטקא תוירואית םעו תונוש תופוקת תונב
 תביתכ לש תויתןעבה םע תודדומתמה תוי

 ובייחתהה תומוצע ןכ ,תורפס לש הירוטסיה
 .ומצע לע לטונ רבחמהש תוי

 ורקחמ תא ןנאש םידקה הז ורקחמ םוסרפל
 ןמ רקיעב תיטסילארוטקורטסה תרוקיבב

 תרהבהבו םייתפרצה םירקוחה לש דממה
 םלועה" לא "יטתסאה םלועה" ןמ רבעמה

 תטיסרבינוא לש העויסב "רבד תירפס" תאצוה

 . 1977 ,ןליא-רב
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 "דרמו לרוג - קבאמה תורפס"ב /'ישונאה
 ירקיע תא עבט וב .(ו"לשת ,רבד תיירפס)
 ,תויטסילארוטקורטסה תוסיפתה לומ ותדמע
 לש יביטקייבוסה דממה תשגדה ךותמ רקיעב

 ותדלומ" ומכ תורופאטמ .ןנובתמה ךירעמה
 לש לזרב ןאצ סכנ ושענ "ןמאה תש תישפנה

 תיתשתה תא תוהזל ץמאמה :רמולכ ,תרוקיבה

 תא םיוותמה םינבמ לש םידברמ תקצונה
 ןמאה תוריצי לש םיימיטיגלה םימוחתה
 ארוק םע הריציה תשיגפ ידיילע םירדגנהו
 .ילאוטקא
 ןיעמ ,"ינמרג" ךבדנ ףסונ ןנאש תנשמל

 ואיתה וז אלה .הנפואה לש הנורחאה הקעצה
 תאטבמה "הטילקה לש הקיטתסאה" לע היר
 םינושה םיארוקה ןיבש תונתשמה תוקיזה תא

 תוביוחמבו הריציה תא םישמממה םהיתורודל
 םהש ךותמ ,דדובה ןשרפה יפלכ םירצוי םהש

 יצה קפוא" יונישב בשחתהל ותוא םיבייחמ
 לא הריציה הכלשוה הבש הפוקתה לש "תויפ

 ןנאש .הנמז ינב םיארוקה לש םנויסנ ללח
 תויציאוטניא הלא תונויער תועצמאב ששאמ
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 ודוהדיהל םדוק ףא וירקחמל דסמ וויהש
 .הטישכ חסונמה
 לש םהיתוריצי םע דדומתמ ןודינה 'ה ךרכ
 הרובדו ימש קחצי ,אלרוב הדוהי ,זזה ,ןונגע

 תורפסה ןמ םיטביה ליבקמ ןנאש .ןוראב
 ןיבל הניב םירשקה םילגתמ םהיפל תיפוריאה
 תוירשפא תוקיזב רקיעב תירבעה תורפסה

 .ט''יה האמה ףוסמ
 יפילע רדגיהל החונ ןונגע לש הריציה

 קפוא" .ןנאש ידי-לע תועצומה הדימה תומא
 יציב רקיעב ןונגע ידי-לע עזעוזש "תויפיצה

 .רוערעל ןתינ וניא "םישעמה רפס" חסונ תור
 הלודג הכפהמ "םישעמה רפס"ב האור אוה

 עוזעזה .(81) ץרפו ילדנמ לש םתמורתמ רתוי
 ,"םישעמה רפס" חכונ םיארוקה תא דקופה
 ויארוקל יעפואה עוזעזה ןמ רתוי ףא לודג

 םישח םהש העש ןונגע לש םימימתה
 .תינונגעה תומימתה תכסמ לש התועקביהב

 אקווד ןכש ,םרסמ יטרואית ישוק הווהתמ ןאכ
 קפוא תריבש'לש הירואיתה לע תוכמתסהה

 םתסיפת יבגל בל תמושת הכירצמ תויפיצה
 ללכ ושח אלש םינושארה ןונגעיירקבמ לש

 וליפא וא ותריציבש ינומדה דממב רקיעו
 ןוגכ םמתימה ןוטה תתשומ הילעש תוחיתמב
 םיעבש ןשיש לגעמה ינוחכ ןונגע תא םתסיפת

 טיבש םיינדרמה םיכילהתל רע היה אלו הנש
 דעו הלכשהה תורפסמ תירבעה תורפסה הא

 ךכב ריכהל ונתוא תבייחמ וז העידי .וימיל
 הארנ .םימת םג םא יכ םמתימ קר וניא ןונגעש

 תשמ ובש ינאירטלוו ךויח וא הדמע יוניכהש
 ,ןונגע לש ותדמע תא אטבל ידכ ןנאש שמ

 הזה רפסמה תדמע תא המ-תדימב קר ףפוח
 תינאירטלווה הדמעה .ויתוריצימ רכינ קלחב

 לועבש בוטה יפלכ תיויטפקסו ןוחכיפ תגציימ
 .היקידואיתמ טלחומ ןפואב תגייתסמו תומ

 ריצי יאשומ יפלכ ןיטולחל חכופמ וניא ןונגע
 העשב תועפותה יוביר ךותב יובש אוה .ות

 הרורב הדמעמ עבונ ינאירטלווה ךויחהש
 ,תיפוסוליפ הדמע רטלוול .הערכהה רחאלש
 םזגומ הז היהי אל .היפוסוליפ ןיא ןונגעל
 יטנא איה ןונגע לש אצומהיתדוקנש ,רמול

 ןונגע ,ילאיצניבורפה ימעטל .תילאוטקלטניא
 ומצע ךותמ הנושארבו שארב הנבהל ןתינ
 סקטנוקה לש םתובישח תא לטבל ילב תאזו
 ןנאש םג .הריציה הלוע םכותמש םירחאה םיט

 עיבצמ אוהש העש רתויב הריהז המיענ טקונ
 לכ ןיא" .תוישממ תועפשה לש תויורשפא לע

 םיפוריצ ,תודוס ןונגע דמל ןכא יכ ,תואדו
 דצמ .סיו'גמ וא הסהמ ,ןאממ הלא םיבולישו

 יאמ ."הרז העפשה לכמ וררחשל השק דחא
 לכ םיווהמ םניא ןונגע לש הרות יפוג ,ךד

 לש ילמסה םשה" ןוגכ ,רבחמה יבגל הדיח
 החיתפה ומכ שממ םישוריפ ןעוט וניא תונוגע
 ."לשמל םירישה רישל שרדמה חסונב

 תדוקנ לש ההבוגב יד ןיאש ךכל עדומ ןנאש
 היהתש לככ הבחר הייארה היהתו תיפצתה

 לוצינ" .הריציה לע טלחומ והשמ רמול ידכ
 .יתילכתל חלצי אל תונושה תועדה לש יטקלא

 תיפצתה תדוקנ תא היבגנש לככ יכ ,רורב ןה
 ירחא אבה טפושה ,תללוכ הטיפש םשל ונלש

 ."רטראס ירבדכ - רתוי הובג םקמתי ונ
 קיודמ וא רתוי ןוכנ דימת ונניא רתוי הובג
 .רתוי יביטקודורפ וליפא וא רתוי

 :ורפסב ןנאש לש םיטלובה וישודיחמ דחא
 ךותב תינורקע תוילארוטקורטס-וד לע הדימע
 דמצ ידיילע רקיעב תנייפואמה ןונגע יבתכ

 דובאה ןדעה-ןג סותימ לש יסיסבה םידוגינה
 םינבמ םינווכמכ םוניהיגה סותימ וכופיהו
 .הבש תוינשה יווד ןוטה תא םירצויו הריציב
 ןמז :ןמז תושוחת יתש םירצוי וללה םיבטקה

 םישעמה רפס ןמז תמועל הגופו העיגר לש
 ,רבחמה ירבדל ,וז הקולח .ןוילכה ןמז אוהש

 תועצמאב .תרחא הקולח לכמ רתוי תטלוב
 שת ,ראשה ןיב ,ןנאש חתנמ וללה תורכהה

 ."םימי בבלב"ו "ריעבו רעיב" רופיסב תוית
 לע ןנאש לש ורוערע אוה רפסב שדחמ קרפ
 לבוג ודידל .".םניעו ודיע" רופיסה לש וכרע
 דועמ תוחפה תוגוסה תחאב הז יתורפס טסקט

 עיקומ אוה .(הירוגלאה) רופיסה תונמאב תונ
 לבוס הנממש הפוקשה היצאזירוגילאה תא

 רתוי עקוש ןונגעש לככ :ותנעט .רופיסה
 הבעתמ םימזירוגלאבו םיננגוסמ םידוגינב
 הרוטקורטסה תמר תרערעתמו תומיתסה
 ותנחבא איה רתויב הבושח הרעה .תיללכה

 ,תויציזופסנארטכ ןונגע ירופיסב ןנאש לש
 ציזופסנארטמ" .תובשחמ םיגציימה םירופיס

 תירסומה ןתועמשמ תא קיפהל שי הלא תוי
 שרשב ןתורבחתה דוס ףושחל םג וז ךרדבו

 רוקמ .םירופיס-ירופיס לש הכוראה תר
 לש ןנוגרא רוקמו טשפומב אוה היציזופמוקה

 אלו ינשרפה סלפמב אוה תוירופיסה תודיחיה
 .",עוריאה סלפמב

 תווהתה ןיעמ ןנאש אצומ זזה לש ותריציב
 וב ןיא .יביטאטונן טעמכ טסקטה ,חסונ לש

 התוא הרסח" .שוריפ ןועטה יומס דבור
 .ןונגע תוריציל םינשרפ הכשמש "תורדעיה

 תרוסמל דומצה ןקיאזורפ זזהב האור רקוחה

 .הרשע-עשתה האמה לש יתרבחה ןאמורה
 יצה קפוא תא והשמב רבש זזהש רמול השק
 םירויצבו םידוגינה לש המארונאפב וחוכ .תויפ
 רוטסיה תויתרבח תויואיצמ לש ףקיה יבחר
 היציבמא זזהו ןונגע םירפוסה ינשל םנמא .תוי
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 תעדל ,םהיניב לדבהה ךא .המארונאפ רייצל

 היתולובג תא ץרופ ןונגעש ,ךכב אוה ןנאש
 'קייבוסה םשב המארונאפה לש םיירוטסיהה

 איה הדבוע .קהבומ ירטוזא םלוע לש םזיביט

 תריצי תא םיסלכאמה םירוביגה עפש ךותמש
 תא אשונ םירוביגהמ ימ שוריפג רמול ןיא זזה

 ,ןונגע לצא ומכ אלש ,דרומה .רכזומה רבד
 תואיצמה ךותמ ומצע קתנל לגוסמ וניא

 תומלגמ תויזזהה תויומדה .יח אוה הכותבש
 תא ליצמש המ ךא .תומיוסמ תויצקארטסבא

 םע .זזה לש ונושל וז תויפיטוארטסמ תויומדה
 ןושלה יקחמ ,זזה לש םיינמיתה םירוביגה הז

 םייח םיסופיט תויהל םירומא ויהש ,תיחרזמה
 תאז הנכמ ןנאש .תפיוזמ תויטמימ לע םידושח

 אוה ."םיבע םיטוחב הרופתה הקיטאבורקא"

 רובידה בינב תיביןב וניא זזהש ןעוט
 ויש ןימאמ וניא ןנאש השעמל .יברע-ידוהיה

 הרוהה לש התוהמל תדרל לגוסמ הפוריא אצ
 תיטנתוא ןושלב תבצועמ איהש לככ תיחרזמה
 ותדלומ"ל תדגונמ וז הקיטסיווגניל .לוכיבכ
 הדימיתמא התואב ."ןמאה לש תישפנה

 קחציו אלרוב הדוהיל דדומ אוה תיתרוקיב
 קלחב וזנכשאתנש םידרפס םירפסמ ,ימש
 תא הבוטל ןייצמ ןנאש .םהיתוריצימ רכינ

 אלב ,הווהמה "בכוכ ילב" אלרוב לש ותריצי
 כסומ לע רגית תאירק ,ךכל ןווכתנ רבחמהש

 ילגרה לעו תירבעה תורפסב תועודי תומ

 תא ןנאש רקבמ ימש לצא ףא .יפוריאה ןוימדה
 תאז םע ."תויח" םילמ ץומיא לש הטישה

 מע "תיזכרמ העדות" לע ימש תריחב הלפנ
 הסחיב וא התונמיהמב קפס ליטהל השקש תימ
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 .רפוסמל ןכה
 שדקומה קרפה אוה רפסה לש ןחה-תלוג

 המאופה" :ותרתוכש ,ןוראב הרובדל
 שח התריציב ."הרייעה לש תיטסיציסאלקה

 ותדלומ וז .יפוטוא ץפח-זוחמב ןנאש ומצע
 ףא ןיא קרפה לכב .ןנאש לש תישפנה

 תדמוע הריציה .תחא תילילש תרוקיב-תרעה
 ןמ תושקבתמה תורומחה תועיבתה לכב

 םיירסומ תונורקע ירפ ,תנסורמה תויטתסאה
 ןנאש לבקמ םתוא קרו םתואש ,םייסאלק

 .הכרעהל הדימ-תומזם
 דוע הלכי המ זזהו ןונגע ירחא"

 ארוקה לש תויפיצה קפואב ןווראב שדחל
 םזיציסאלקה" ךותב תנכוש התריצי "?ירבעה

 תונפגסו ןוסיר :ונייה "הקיטנאמורה לש
 נאמורה שפנה תוכפתשהל םלבכ - העבהה

 .הדודרה תילאטנמיטנסה רקיעבו תיט
 'ברה תב' לש הרייע התואב ,רבד לש ורוציק

 ומתה ירחאמ עובק יתוהמ דוחיי שי תיאטילה
 .(192) "תירוטסיהה תויסחיה ירחאמו תור

 ןוראב לש ריהזמה הגשיה תא ריבסמ ןנאש
 הבשחנש ןושלב תויורשפא יוליגב רקיעב

 התריציב ןיא ."תורפסה תא התיממ" ןושלכ
 םיבצמל הנופ איה .ינושל םזיטסימל ןויסנ לכ

 תשלוח תא תוראתמה תויפיטיכרא תויומדו
 ןיעמ הלעמ רבחמה .לרוגב וקבאמו םדאה
 אלל הדירי לש וק .הירופיס חותינל החסונ
 תיילע" לש ליבקמ ךלהמו ("תותירכ") הילע

 תגסיפ לא עיגמ וניאש ,ינססה ,קסורמ וק
 י"ע ןולדיחה ןמ טלמנ ךא ,ןושארה ונוזיא
 ."םירירבשל וקה תרמה

This content downloaded from 128.146.23.50 on Wed, 27 Jan 2016 18:50:07 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 ןרות םייח

 הווסמב תורפסה

 ,ן"אפ לש 43-ה ימואלניבה סרגנוקה לש יזכרמה אשונה היה (Literature in disguise•) "הווסמב תורפסה"

 ,םיימשר םיגיצנ ,םירפוס תואמ שולשמ הלעמל .1978 יאמב 27-21 םימיב ,הידווש תריב ,םלוהקוסשב ךרענש

 טנמאלראפה ןיינב לש חוורמהו ראופמה םלואה לא ואבו וסנכתנ ,תוצרא 45-מ םיאנותיעו םיחרוא ,םיפיקשמ

 איהש ,היתונומראו הירשג ,הינג לע ,הייפויב תעדונה ריעה .סרגנוקה ךרענ ובש ,תוכלמה תיבמ קחרה אל ,ןשיה

 ריעה לש תולתופמהו תורצה תואטמיסב םינשי םינבמ דצב תינרדומ הרוטקטיכרא לש רידנו אלפומ ףוריצ

 שמש ,ועייס םימשה ןמ םג .הנימב תדחוימ הריווא סרגנוקה יאב לע התרשיה ,םימבו קריב תעפושמה ,הקיתעה

 .סרגנוקה ימי לכ ךשמב םינפ הריאה המיענו הכר תיציק
 בתוכו ןומרכיאנהכ הילמע ויה ילארשיה ן"אפה יגיצנ) םיימשר םיגיצנ ינש ידי-לע גצוימ היה זכרמ לכ

 ןה ןקלחבש ,דבלב תודדוב תוצראב .לעופה דעווה תובישי לש תועבצהב דבלב דחא לוק םהינשלו ,(הלא םירוט

 .םיזכרמ ינש םימייק ,(ץייוושו היוואלסוגוי ,היגלב ,הילרטסוא)תוינושל-וד

 םיימשרה םיגיצנה ופתתשה ןהבו לעופה דעווה תובישיל ושדקוה סרגנוקה לש םינושארה םימיה ינש

 ץרמב לועפל :ויה ,םירעוס םיתעל ,םיכשוממ םיחוכיוו םינויד רחאל ,ולבקתנש תוירקיעה תוטלחהה .דבלב
 םירוצעה חורה-ישנאו םירפוסה ןעמל דוחיב ,הלעמו תוצרא םירשעב םירוצע םירפוס לש םרורחישל תופיחדבו

 םירפוסה לש םהיתוחפשמ תבוטל תינאטנופס תיבגמ הכרענ םוקמב) יאווגאראפו הנאג ,היזנודניא ,סרפב

 תעד-יוליג םסרפל :הבקסומב גרובצניג רדנסכלא לש וטפשמל גיצנ רגשל ידכ ןוילע ץמאמ תושעל :(םירוצעה

 (1979-ב) תימואליויבה דליה תנשב הלועפ ףתשל :תיניערגה האושה ינפמ םלועה תא ריהזהלו שומיחה םוצמצל

 שקבלו תועודי תוחפ תויורפסב לפטתש הדעו םיקהל :םידליל תורפסה לש התמרל תיברימ בל-תמושת שידקהלו
 וקיסכמב ףסונ זכרמ :םישדח ן"אפ יזכרמ ינש ורכוה :ולא תויורפסמ םוגרת דעב סרפ לש ודוסייל עויס וקסנואמ

 זיראפב זכרמ םיקהל ,םצרא תולובגל ץוחמ םייחה ,םיימאנטייו םירפוס לש םתשקב :הקירפא-טורדב ףסונ זכרמו
 ריכהלו ינאילי'צה זכרמה ןמ םירבח רפסמ תועשהל :"הלוגב םירפוס" זכרמב ףנעכ ולעפי םייתניבו התחדנ
 ללגב ךכל יוארה ,ן"אפל ץוחמש םדאל יתנש סרפ לע זירכהל יאקירמאה ן"אפה תעצהל תונעיהל :שדחה דעווב

 14-12 םימיב םייקתי לעוטה דעווה לש אבה בשומה יכ הטלחה הלבקתנ ףוסבל .יוטיבה שפוח ןעמל ותלועפ

 .1979 ילויב 20-14 םימיב וריינא'ז-הדיואירב - 44יה סרגנוקהו הנולצראבב 1978 רבוטקואב
 טישוהל תשגרנ האירקב ,בוטסלא רטיפ ,ימואלניבה ן"אפה לש יללכה ריכזמה לענ לעופה דעווה בשומ תא

 ,ונחוכ לכב םתוא דדועל ונילע המוש" - יוטיבה שפוח תא םיליבגמ ןהבש תוצראב םייחה םירפוסל הרזע
 ךרוצה רבוג ןכ תוצירעה תרבוגש לככ יכ רוכזל ונתבוחמ .םהיתויעבל תבשק ןזוא תוטהלו םינפ םהל ריבסהל
 ,עזגל עזג ןיבש האנשה תא םלועה ןמ ריבעהל' אוה םיבושחה ויתונורקעמ דחאש ,ן"אפ לש וקוזיחבו וסוסיבב

 ."'םלוע יאב לכל םולש ייח לש ןוזחל ןגמ עורז תויהלו ,םואלל םואל ןיבו דמעמל דמעמ ןיב

 תוצראמ םירפוס לש רכינ רפסמ לש םתופתתשה - העתפא :דחאכ הבזכאו העתפא לש ןמיסב דמע סרגנוקה

 ירוי) היסורמ םיעדונ םירפוס לש םתעפוה-יא - הבזכאו :(דועו ןורמאק ,הירגינ ,בהנשה ףוח ,הנאג) הקירפא
 שממ ןורחאה עגרבו הליעפה םתופתתשה תא וחיטבהש ,(יקסנסינזוו יירדנאו וקנשוטביי ינגביי ,בונופירס

 ויפתתשמלו סרגנוקה ינגראמל הבזכא המרגנ ןכ ."אובל ולכוי אל ןהילע הטילש םהל ןיאש תוביסמ" יכ ועידוה
 רוטקיו ,רלימ רותרא ,סארג רתניג ,ןירג םאהרג ,לב ךירנייה לש םתמוק רועישמ םירפוס לש םרדעיה לשב

 .תואירב ימעטב םתורדעיה תא ולת םידחא .תולצנתהו הכרב ירבדב הבוח ידי ואציש ,דועו ט'צירפ
 תע-בתכ לש ישאר ךרועו רפסמ ,(Per Västberg) גרבטסוו רפ ,ידוושה ן"אפה אישנ סרגנוקה תא חתפ

 .תושפחתה ,םינפ-רתס ,הווסמ :תוארוה המכ disguise הלמל
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 המ" :ראשה ןיב רמא אוה .סרגנוקה ןמ םירדענה לע רעצ עיבהו םיאבה ינפ תא המח הכרבב םדיקש ,עדונ
 שחרתמש המ אלא ,םויה רדסב ומשרנש יפכ םינוידהו תואצרהה אקווד-ואל אוה הז גוסמ סרגנוקב בושחש

 םידלונ זא-וא .םינפ לא םינפ םישגפנ םישנאשכ ,תורחואמ הליל-תועשב וא רקובה-תחורא תעשב ,תונורדסמב
 סרגנוקב .הרז ריע לש החורלו המעטל ,תפתושמ השגרהל רכומו בורק השענש םרסמ לוקל םידהב תונורכזה
 העש ,ונלוכ" :רלימ רותרא ימלועה ן"אפה אישנ רמא ,היוואלסוגויבש דלבב 1965-ב ,יתפתתשה ובש ןושארה

 ונאשכ ךא ,תוומהו םייחה תדיח לומ םידמוע ונא ,האוריןיאב ,ונדבל .הווסמב םיעיפומ וננה ,םישגפנ ונאש

 .תואדווה לש תונוש תוכסמ ןה ,דשחו הוואג .'בישהל םיעדוי' לש םינפ םידימעמ וננה והער לומ שיא .םיבצינ

 ,ץמואב עיבהל ,םיברה תושרב דוערל זעמ רשא שיאה אוה אוה רפוסהו ,תמייק תורפסה התיה אל קפסה אלול
 רפוסה והזכ ."תונקירה לעו תועמשמה רסוח לע רגית אורקל ,הווסמב םיתעל ,ותאחמ תא ,ותלוכי תדימ יפל

 .תויועמשמ הברה ול שיש אשונ ,"הווסמב תורפסה" ונלש אשונל ינליבומה הווסמב

 רתסנו יובח םולב רצוא .הווסמב תויורפס תניחבב ןה ,תוצופנ יתלב תונושלב ,םינטק םימע לש תויורפס

 רבד םהילע םיעדוי ונא ןיא ןכש ?הווסמב םירפוס תניחבב ןאכ םיחכונה ןמ םיבר ןיא םאה .םלועה לש ובורמ

 ,היפוסוליפ לש הווסמב הווסומ ונימי-תב תורפסה ןמ לודג קלח !םימיענ ן"אפ ירבח םתויה תלוז רבד יצחו

 לודג טקלטניאה לש וכרע הבש הפוקתב םייח ונאש רשפא .תונשלב וא היגולויצוס ,ה'זאטרופר ,היצאטנמוקוד

 יפכ ,הטושפכ המצע לע זירכהל ,איהש תומכ עיפוהל ,ןומא יד וא ,ץמוא יד הב ןיא תורפסה .ןוימדה לש וכרעמ

 םימייקש ףא ,םירישבו תוליבונב םלגתמ וניא חוכש הארנכו דבכנ רבד אוה ונימיב חוכ .הרבעש האמב הרקש

 תונותעב ףקתשמ אוהש יפכ ,םלועה .תרושקתה יעצמאב םדמעמ בקע ,העפשה ילעבו חוכ תודמעב םירפוס

 לכ לע היגולונכטה .רפוסה לש רישעהו הרופה ונוימדמ רתוי ינויצאסנס םלוע השענ ,היזיוולטבו תימויה

 םירופיס םעפ ויהש יפכ םיטיטרמ-סישיערמו םיאלפומ םנה ,ב"ויכו חומייחותינ ,ללחב תועסמה ,הייוליג

 תוממהמ תוטיש טוקנל ,םמצע תווסהלו תותפתהל םייושע םירפוס םא ,אופיא ,אלפ ןיא .הרישו םיינוימד

 םילילצ טולקל ונחוכב דוע ןיאש דע ונינזא תא השירחמה הלודגה המוהמב קלח לוטיל ידכ תושיערמו

 יריש יכ רמולו אובל ןיא תאז םע .עשי-ירסחו םינקורמ ,םיבזכואמ םירתונ ונא ףוסבלו םינדועמ םילילציינבו

 םדא-ינב ינומהמ וענמ אל םה .שפנל אפרמכ םתוארל רשפא ,טראצומ לש הקיזומה וא הנומ לש וירויצ ,ןמסיוו

 הזיאל עובקלו טילחהל ונדיב ןיא םירצויכ .ישונאה לכשה תגשהמ הלעמל םהש ,םיעזעזמ ,םיירזכא םישעמ עצבל

 ,תיאמצע ,הןולתייתלב איה תונמאה .תונוב וא תוינסרה ,תוילילש וא תויבויח ,ונלש תוריציה הנשמשת תורטמ

 וז ןיא ירה הווסמב העסמל תאצל תורפסה לע םא .שארמ ןתוזחל ןמאה לש וחוכב ןיאש תולועפ דילוהל הרשעו

 בוציק-תונמ ויה וליאכ תושגרבו תונויערב רוחסל םיסנמה הלאב תולתל שי המשאה תא :התמשא

 .המחלמ-תותיעב

 .הינפמ םידחפמה הלא ידיילע יארכ תספתנ תורפסה .הל היואר איהש תורפסל הכוז הרבח לכ יכ המוד

 ךרדב המצע תא תוארל הצור איהש ןוויכ ,יארב תפלחתמה-הנתשמה תומדה תא לבקל הנכומ הניא הלוח הרבח

 תא םיאיצומ ינדור ןוטלשב וליאו וירקש לע יארה תא םינגמ תינרמש הרבחב .תואיצמב תובשחתה אלל ,תמיוסמ

 תונושה תואובבה תא המירחמ הניא החותפ הרבח .תומימתו תופי תוזרכ ןתחת םינימזמו קוחל ץוחמ תוארמה

 .בל-תמושת ןהל השידקמ דימת אל לזמה עורל ךא ,יארב תופקתשמה

 םניא םה ,"הירוטסיהה לש ןיטישה ןיב םיבתוכ - ט'צירפ רוטקיו ריס םעפ בתכ - םילודגה םירפוסה"

 תא ראתל םיצלאנ םה םיתעל יכ ףא ,תואיצמה תא םיווסמ םניאו תוערואמה לש תימשרה הסריגה תא םילבקמ

 יכ רתויב םיענכשמה אקווד םיתעל םה תואיצמה תא תוקחל םיסנמ םניאש רישה וא הליבונה .הווסמב תואיצמה

 .תואיצמ תמייק ןכא

 לש הידסיימ ןיב היה ,יסאזלזז רפוסו לספ ,רייצ ,188ד-ב גרובסארטשב דלונ) פרא ןא'ז סנאה עדונה רייצה

 ךכ-רחא .רתוי הפי רצחה ול התארנ ךכש םושמ ,תונליא תלוטנ ורצח תא רייצש ךכב םסרפתה ("אדאד" תעונת

 ..."וירויצל תואיצמה תא םיאתהל ידכ ,ורצחבש תונליאה תא תורכל חרוכ שיגרה

 ןמ גרח הצרמהש םושמ םא ,תובזכאמ ףא םיתעל ,הווש המרב ןה תואצרהה לכ אל ,םיסרגנוקב ליגרכ

 אישנ לש ותצע םייקל ,סרגנוקה םלואמ קמחתהל ןה תופי ולא תועש .תונויערה לש םתושילק תמחמ םאו אשונה

 תועש .םעט-בוטב םיטהורמהו םיחוורמה ,םיכומסה תומלואב וא ךומסה הפקהיתיבב "שופל"ו ידוושה ן"אפה

 ןאכ .םימשרו תועד תפלחהל ,םישדח םע םירשק תרישקלו םיקיתו םידידי םע תושיגפל הבוט תונמדזה ןה ולא

 לע חתמש תרוקיבה לשב ותדלוממו וצראמ חורבל ץלאנש יאקירפא-םורד רפוס לש בלל עגונה ורופיסל יתנזאה

 ןאכ :וצראל םיעוגעג-לוכאו ותחפשמ תאו ומצע תא סנרפל ידכ השק למע ,הילגנאב ררוגתמ אוה התע :ןוטלשה

 ןוויכ ,תידוושה ןושלב הפי תטלושה הינותסאמ תיניירק-תינקחש-תרפוס לש קתרמה הרופיסל יתנזאה

 התיח ןאכו הידוושל העיגה ,הלצינ סנ ךרדבו הנטק גיד-תניפסב הצראמ הטלמנ היינשה םלועה תמחלמבש

 ןאכ :םייח םה םש תירבה-תוצראב עדונ אפור םויכ אוהש ,הלעב םע דחי תופוצר םינש עבש ךשמב הדמלו

 לש ורורחיש ןעמל המוצע לע תומיתח ףסאש ,יתפרצה ן"אפה ריכזמ ,הדימע-תונשב םדא ,יתפרצ רפוס יתרכה

 ,בוקראמ יגרואיג לא.תינפומהו ,רסאמ תונש 15-ל 1970 רבמצד שדוחב ןודינש ,הגיר דילי ,בוצינזוק דראודא
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 שדוחב ל''נה לא החלשנש המוד המוצעל ךשמה איה וז המוצע .הבקסומב םירפוסה תדוגא לש ןושאר ריכזמ
 דראנרב ,היווארומ וטרבלא ,וקסנוי ן'זיא ,ראובוב-הד ןומיס ,לב ךירנייה ,ולכ לוס ומתח הילעו 1976 רבמצד

 ידכ והנשמל דחא רפוסמ ץרו למעו חרטש יתפרצה ן"אפה ריכזמ ותוא והימו .דועו רסראס לופ ןא'ז ,דומלמ

 רטויפ לש ודכנ אוה ומע תכשוממ החישב יל ררבתנש יפכו ,ןיפילוטס ירטימיד ומש 'המוצעה לע ומיתחהל

 ...ןיפילוטס
 (Karin Westman-Berg) גרבךמססו ץראק 'בגה העימשה תויטנאקיפהו תוקתרמה תואצרהה תחא
 דע ."םיירבג םימינודבספב תובתוכה תורצוי םישנ" :התאצרה אשונ .הלספוא תטיסרבינואב תורפסל רוספורפ

 אלא ,םיירבג תומשב םישנ ושמתשה אל ,םלועה תורפסמ תואמגוד לש הרושב הצרמה החיכוה ,19יה האמל

 לש םינודבספ) טוילא 'גרו'ג :םיירבג טע-תומשב םישנ הנושארל ועיפוה 19-ה האמב קר .םייתימאה ןהיתומשב

 םינודביספ) דנאפ 'זרו'ז ;(.ת.ח - .הז דוס לע ודמעש ,םינושארה ןיב היה סנקיד סלרא'צ ,בגא .סנאווא ןא ירמ

 תיבאנידנאקסה תרפוסהו הזע תוחור-תרעס וררוע התריציב התוישיאש ,(ןפיד רורוא ליסול ןיטנאמא לש

 ןיב הריכבה ,הטנורב טולראש רשאכ .(ןוסטקידנב הירוטקיו לש םינודביספ ,Ernst Ahlgren)ןרגלא םסנרא
 ,Currer Bell םשה תחת ,1847 תנשב ,"רייא ןיי'ג" הרפס תא המסריפ ,תוילגנאה תורפוסה תויחאה שולש
 עזעזמכ בשחנ היה השא ידיב בתכנש ועדי וליא .רבג ידיב בתכנש וחינהו ליאוה תפומ-תריציכ רפסה בשחנ

 תוחפל ,םיאצומ ונא םירשעה האמב םג .רפסב ראותש המ לכמ רבד הנעדת םישנש האנ הז ןיאש םושמ ,החודו

 תאצ םע ,(Karin Blixen) ןסקילב ןיראק 1934 תנשב תימואל-ןיב הליהתל התכזש תרפוס ,היוואנידנאקסב

 הריבסה הז הדעצ תא .(Isak Dinesen)ןסניד קזיא :םשה תחת עיפוה רשאו "םייתוג םירופיס העבש" הרפס

 רשא ,תעדונ-יתלב ,םישימח תבכ השא לש הטע ירפמ רפס םסרפל זעמ היה ל"ומ הזיא" :ךכ יאנותיע ינזאב

 ןוסלסקא ןוס תרחא תידווש תרפוס "יתודידב לש תועשב הבתכש םירופיס התחתמאבו ,הקירפאמ הרזח

(Sun Axelsson) תירבגה תרוקיבהש יתיצרו ליאוה" ירבג טע-םשב הרחב יכ ,תודחא םינש ינפל ,הריבסה 

 טע-םשב ורחב תוליחתמ תורפוס עודמ רורב יכ ףאו ."תוניצרב ותוא טופשתו שאר-דבוכב ירפס לא סחיייתת

 תומסרופמ רבכ ויהשכ םג רכב וכישמה עודמ רורב אל ירה ,םינפ-אושמ אלב ןתוא וטפשיש ופאש רשאכ ירבג

 תחת הרבקנ וליפא ןוסטקידנב הירוטקיוו טוילא 'גרו'ג םשב בותכל הכישמה סנאווא ןא ירמ יהליהת-תועבשו

 וגאה תא וללה תורפוסה ליבשב גציי וליאכ ירבגהיסינודביספה יכ המוד .ירבגה המש תא תאשונה הבצמ-ןבא
 םינודבספה ."םירפס תובתוכ ןניא תויתימא םישנ"ש ןוויכ ואכדל ושקיב ןהו ,ויפואב ןתיא דוסי היהש ,ירבגה

 הדאר וז האווסה .ב"ויכו הלכשהל ,ךוניחל תורשפא רתיל ,הלועפ שפוח רתיל םיפוסיכה תא ףקיש ירבגה

 תובתוכה םישנ רבדב עדימ לכ" :הרמאו םיחכונה לא הצרמה התנפ התאצרה םויס םע .דחוימ רקחמל התעדל

 ."הדותבו החמשב לבקתי םכיתוצראב ירבג טע-סשב

 ס'גרוב ינוטנא לש םהיתואצרה םג ויה הלאכו "הרדתאק סקא" התיה גרב ןמטסו ןיראק לש התאצרה

(Anthony Burgess) רנדראג ןו'ג לשו ,"ינאכמה זופתה" לש ורבחמ ,הילגנאמ (John Gardner) ב"הראמ, 
 .םלועה תויורפסב םילודג םיאיקבו םיעדונ םירפוס םהינש

 תקפסמ ןושלה ןיא ,ותעדל ."תורפס לש הווסמב" לע אלא "הווסמב תורפס" לע אל רביד ס'גרוב ינוטנא
 תא יבלב יתחפיט ,רפיס ,קוחרה חרזמב ,המ-ןמז ,רוגל יתאבש ינפל .בחרה םלועב תרושקת יעצמא שמשל

 רשאכ לבא ,ב''ויכו םיזלאמ ,םיניס יבגל םיאירק טוילא .ס .טו ןאמ סאמות ,ריפסקש יכ המימתה הנומאה

 אל "גלש'הסוכמ התיה המדאה" ןוגכ טפשמ יתמגריתשכ .יתיעט יכ תעדל יתחכונ םוגרתה תכאלמב יתלחתה

 ךרפומ רבד ןיא .ללכ תמייק גלש הלמה ןיא םנושלבו גלש ןיא יפורטה רוזיאבש ןוויכ ,חס ינא המ םיזלאמה וניבה
 ןוויכ וזכ תויהל הלוכי איה ןיא :תימואלדיב תונמא איה תורפסש ,הנומאה וא ,החנהה ןמ ,ס'גרוב ףיסוה רתוי

 איה תורפסה .קפסב לטומ ,תונמאה הכרעשכ אקווד תימואל-ויב איה תונמאה .תימואל-ויב ןושל ונל ןיאש

 םידומ ןיא היסורב .היפארגונרופה תוחילשב אלו הלומעת םשל אל ךא ,תיטתסא הרטמל ןושלב שומיש

 .תירוקמה ונושלב ותוא םיארוק םניא ,ותוא םיצירעמה ,וצראל ץוחמש וללהו וירפס ןכות לשב ןיצינ'זלוסב
 תונמא םישקבמ ונא םא .הביתכה לש הקיטתסאה תא אלו תועדה תא קר םיבישחמ דחי םג םיצירעמהו םינגמה

 ןורחאה ןמזב םידע ונא ,השעמל .היזיוולטה ,הלש דלוובו עונלוקב - רחא םוקמב השפחל ונילע תימואל-ויב

 תוחפ גואדל ונילע המוש .תורפסכ םיווסומה םיטירסת ,היזיוולטה וא טרסה לש יאוול-ירצומ ןהש ,"תוריצי"ל

 רשא .רתויב םירכומה ,רתויב םיעדונה חרכהב םניא רתויב םילודגה םירפוסה .תורפסה לש תוימואלךיבל

 בוחרה ןרקב עונלוקה םה אלה םינמאנה "וניתרשמ"ל ריאשהל לכונ תאז ,"היצאביטומ" לש הקיתעה הנעטל

 תמשנ םה םהש תודוסיה םתוא חפטל הילע םייקתהלו ףיסוהל הצור תורפסה םא .ןילקרטה תניפב היזיוולטהו

 .שוריפו םוגרת הכירצ הניאש ןושל ורציש םיאקיזומה ןמ דומלל ונל יאדכ !הרוצהו ןושלה - הפא

 תיניצרב לחה ,תיתימא תונמא" :רמאו חתפ אוה ."סותימ רצויכ רפוס" לע וירבד תא דחיי רנדראג ןו'ג

 אלש םמצע םישח וננמזיינב םיפוריאהו םיאקירמאה ןמ םיברש י"פעא ."תירסומ איה ,ךרעה-תלקב הלכו רתויב

 םייחה תוכיא תא רפשל תונמאה לש התילכת יכ המלש הנומא ךותמ רמואו רזוח ינירה ,וז הרימא יבגל חונב

 תוגהנתהל םילאידיא ביצהל תשקבמ הבוס תונמא .םשיפכהלו םליפשהל הסונ תפ.יוזמ תונמאש דועב ,םממורלו
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 ךלנ אלו "הנינראק הנא"ב ןיול גהנתמו בשוחש יפכ גהנתנו בושחנ םא .תרצויו הנוב תישונא הבשחמלו תישונא
 בוטה .םירשואמ תויהל ונל חיני לרוגהש הדימב ,םירשואמ תויהל יוכיס ונל שיש ירה ,הנא הב הכלהש ךרדב
 קופיסו רשוא רתיל תוכילומ תובוט תולועפו תובשחמ יכ עבקש ןוטלפא קדצ םג קדצ .רשואל חרכהב איבמ וניא

 הנוכנ השיג ןיב ןיחבהל ונדמלל הןושעה איה הפיה תורפסה .תודספנו תועורג תולועפו תובשחממ
 "הנינראק הנא"כ יטסילאיר אוה םא ןיב ,בוט ןאמור .בליתגומו תיעטומ-תפלוסמ השיג ןיבו תיתוברתיתירסומ

 יתש הפיה תורפסל .תויומדה םע תוהדזה ידי-לע הנוכנה ךרדה תריחבב ונתוא ךירדמ ,"קיד יבומ"כ ידגא וא
 תרצוי ,הדגאירופיס תרפסמ איה רשאב הלודג תורפס .הזמ הארוהיהכרדהו הזמ עושעש :תוישאר תורטמ
 תואיצמל ילוא ויהי רשא םיירשפא תונויזח תריציב קוסע רפוסה .תויהל םייחה םיכירצ ךיאו םילוכי ךיא ,סותימ

 םה רשאב םירפוסה יכ רוכזל ונילע המוש .ורופישו םלועה יוניש ןעמל םילמע ונא םירפוסכ .םימיה ןמ םויב
 ונתבוחמ ונתריציב םייטילופא ונא םא םג .רחמ תואיצמל היהיש סותימ תריצי לש לודגה ךילהתל םיפתוש
 יגיצנכ אלא תולשממ יגיצנכ אל םיסנכתמ ונא םהבש ,ן"אפ יסוניכב רקיעב ,הקומע תיטילופ תוברועמ תולגל

 םג .תושונאה לש רתויב תולודגהו תובוטה תווקתה תחא רבד לש ופוסב איהש ,םלוע תועורז תקבוחה תונמאה
 ונתאמ םיענומו יוטיבה שפוח תא םיללושה הלא ידיילע תמרגנה וזל הווש ותער ןיא הער רפס לש ותעפשה םא
 ,םיבשוחו םישח םה רשא תא רמול םהילע רסאנש םירפוס .תמאב םיבשוח ונאש המ בותכלו בושחל תוכזה תא

 םה התוא רשא תותורכ שממ הנחכשיתו הנעקשת-הנדבאת םהיתוריצי ,תונוטלשה םיריתמש המ םיבתוכו
 סנקיד ,ליוולמש העדה תא לבקמ ינניא .אמייק-תבו הקזח העפשה הל שי תיתימאהו הלודגה תונמאה .םיגציימ
 ונדועי והזו .םלועה ינפ תא תונשל ידכ ורזעו ולעפו ושע םה ,התוא ואצמש יפכ תואיצמה תא וריאשה רנקופו

 ."תושונאה ירמוש" םינמאו םירפוסכ
 ,(Anne Clancier) היסנאלק ןא :תויתפרצ תורקוח-תורפוס יתש לש ןהיתואצרה םג ויה "הרדתאק סקא"

 עדי וליג ןהיתש .(Franijoise Maliet-Joris) ירו'ז-טלאמ זאוסנארפו יתפרצה ן"אפה אישנ לש ותייער

 האצרה העימשה היסנאלק ןא .קתרמ יתפרצ "ירפסא"ו קירבמ חותינ-ןורשכ ,בר יטילאנאוכיספייתורפס

 ישדחממ ,(1918-1880) רנילופא םויג יתפרצה רקבמהו ררושמה לש ותריציב סותימה לע תפלאמו תקדקודמ

 הריציב יוסיכו יוליג תרזעב .הפוריאב םייטסינרדומה םימרזה לש םירבדמה ישארמו תיתפרצה תונמאהו הרישה

 תומד רדעה" לע יוציפ תארקנה וז ןוגכ תוינוציק תויטילאנאוכיספ תוירואית רשאלו ססבל התסינ תיתורפסה

 ירו'ז-טלאמ זאוסנארפ .(ויבא לע הרורב העידי ןיא ךא ,יקלטיא באלו הינלופ םאל אמורב דלונ רנילופא) "באה

 םש וליפא ןיא ,םיאנומזפה וא ,םילמה ירבחמל ."רכומ-יתלבהו לכ יפב אשינה ןומזפה" אשונל הירבד השידקה

 .תונמאה םוחתב תילוש הכאלמכ תבשחנ םתדובע ,("םילמ ישוע") םינלילמת Paroliers םהל םיארוק ,תיתפרצב

 ןומזפל ותכיפה דעו ימינונאו יצוביק יממע ריש ותויה זאמ ,ויתורודל ןומזפה תודלות תא הרקס איה
 ונניא להקה ,ןומזפל דחוימ ןויבצ היזיוולטהו וידארה םיפיסומ ונימיב .םיעודי ןלילמתו ןיחלמ לש ילאודיבידניא

 המ עולבלו טולקל חרכומו יביסאפ השענ להקה ."טרצנוק-הפק"ה ימיב ,האמה תליחתב היהש יפכ יביטקא

 םיצורעב ול םיעימשמש המ ןיבו עומשל שקבמ ןיזאמהש המ ןיב רעפ םייק .תרושקתה יעצמאב ותוא םיטיעלמש

 "טשפ"ל ץלאנ אוה ,עצוממ םעטל ומצע םיאתהל בייח אוה ,"ךרצמ" השענ ןומזפה הבש הפוקתב .םיילוקירואה

 להקל ,םצמוצמ להקל םידעוימה ,ךרע-ילעב - םינומזפ לש םיגוס ינש ורצונ ןכ-לעו ולש םילמה רצוא תא

 םידודר םינומזפ לאכ ,לוזלזב םינורחאה הלא לא םיסחייתמ םעטה-ינינא .םיירחסמ םינומזפו ,"םיניבמ"ה

 ,הז לוציפ ."םיניבמ"ה לש םחורל םניאש ,תוילאנאבה םילמהו הפיה הידולמה תא םיפידעמ םעה ינומה .םיינומהו

 דימת היולת ,ללמה ,ולש תונמאה .הווסמב רבחמכ דימת עיפויש ךכל תמרוג ,ןלילמתה לש וז תועמשמיוד

 יפבו םוקמ לכב אוהש ןומזפה ןיב רעפה .םילמה םע חרכהבו דימת תדעוצ הניא ןחלה תחלצה ךא ,ןחלה תונמאב

 ."הווסמב רפוסכ" ונלש ןוידה תרגסמב Parolier^ תא דימעמ ,ללמכ רכומ-יתלב תאז םע דחיו לכ

 ללכב ונייחב תורפסה לש המוקמ לע םעט לש םירבד ועימשה ךא ,"אשונל ביבסמ" ורביד םידחא םיצרמ

 הרזענ ,תיחרזמה הינמרגמ (Christa Wolf) ףלוו הטסירכ ,לשמל ,ךכ .טרפב רפוסה לש ודועי-ודיקפת לעו

 התסינש הריעצ הרענ לע יטוקס ןותעב הארק הלא םימיב :הרפיס ןהמ תחאבו םוי-םוי ייחמ תואמגוד לש הרושב

 ושחש דע ריוואב היולת הקיזחהו הליעמ תא ספת ,םוקמל ןמדזנש ,רטוש .תומוק 16 ןב תיב לש ונולחמ ץופקל

 רטושה .הייחב םעט השח הניא יכ הנעטש ,הרענה תא וליצה םיפתושמ תוחוכבו םיפסונ םירטוש ינש ותרזעל

 איהו הפריה אל ךא ,ךלוהו ערקנש גיראה תא שחו עמש ,דבאתהל התסינש הרענה לש הדגב ףנכב קיזחה רשא

 םגש ,הצרמה הרמא ,ינתמוד .הייחב תועמשמו םעט הרענה אצמת ףא םימיה ןמ םויבש ,דואמ ןכתייו .הטמשנ אל

 רייצלו ראתל תורפסה לע !תופרהל הל רוסא :בל-ץמוא ותואבו השוחנ תונקספ התואב לועפל הווצמ תורפסה

 לש הווסמב תוטעתהל ,תורפסל ,הל הלילח .םתייווהכ םירבד רמול ,קרשו לחכ אלל ,אוהש תומכ םלועה תא

 .םיסותימו תורופאטט ,םייומיד

 תואבומ יתשב ותאצרה תא םייסו חתפ ,תומר תואושתל הכזש ,הירגינמ (Wole Soyinka) הקניוס לוו

 ,וללה תואבומב ,חיכוה אוה .(הפיח ןורטאיתב גצוהו תירבעל םגרות) "תספרמה" הניז ןא'ז לש והזחממ

 ,הלי'צב ,הקירפא-סורדב םויכ םיטלושה םילפאה םינדודה ןמ דחא לכ בורקמ ריכהו עדי וליאכ יאזחמהש
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 .ונמלועב םילעופה הלא םיכושח תוחוכו רורט תויפונכמ ריהזהו ,ב"ויכו הדנאגואב
 םא .(תופמ טטרשמ) "ףארגוטראקכ רפוסה" לע רביד הקירפא-סורדמ (Andre Brink) קנירב הרדנא

 ןורשכב ,הנובתב ,תוריהזב וללה תוכסמה תא רוחבל רפוסה לע המוש ,תמאה לש תוכסמ ןה םילמש ונא םימיכסמ

 םמלועמ לשמב שמתשנ םא .םייחפט הניסכתו חפט הנפושחתש ידכ ,הוונעל הוואג ןיבש ןוזיא לע הרימש ךותמו

 דחאב רפסמ ח"יה האמה ןמ ינד רקוח .תופמ טטרשמ תניחבב אוה רפוסה ירה תועדונ-אל תוצרא ירקוח לש

 בריס זלה ךא ,עדונ תופמ טטרשמ ריכה אוה .הנמיהמ הפמ אוצמל הסינ "הבוטה הווקתה ףכ"ב רקיבשכ :וינמוימ

 תא רפי םאו תפסונ הפמ רוציל זעי אלש וילע ורזג ,"ףכ"ב וקיזחהש ,םילעבהש ןויכ הפמה תא ול תוארהל

 רפשל ךישמה םירדח-ירדחבו ותיב תותלד לענ ,םלוקב עמש אל שיאה םלואו .םלוע רסאמל יופצ אוה רוסיאה

 תא רוציל תואיליאלל למעו חרוטה רפוסה לש ולרוג םג ךכ .תוכורא תודידביתונש ךשמב הפמה תא ללכשלו

 םיכרד ינימ לכב םיסנמ תונוטלשה םאו .ותוריח תא ךכ י"ע ןכסמ ףא םיתעלו ,ולש תמאה ןוזח לש הפמה

 הנומאבו הווקתב תופמה סטרשמכ גוהנל רפוסה לע ,חירבו םייתלד ירוחאמ תמאה תא רומשל םילוספ םיעצמאו

 ךשמב הלעב יריש תא הזינגל הנדש ,םאטשלדנאמ הד'זידאנ הגהנ ךכ .ולש תמאה הלגתת םימיה ןמ םויבש

 לכונ ,דחפ-אללו העינכ-אלל ,תורשפיאלל הריציה תועצמאב .רואל םאיצוהל תונמדזה האצמש דע ,הנש םישולש

 .תוירסומו קדצ ,תוריח ולוכש דיתעב הנומאה תלחג לע רומשל

 לכבו היחאש םוקמ לכב ."ומצע ולש םותימהו רפוסה" לע הרביד ,ליזארבמ (Nelida Pinon)ןוניפ הדילנ

 םכסה ,ץימא רשק וניניב םייק ,וז ןושלו וז ץרא לש תרפוס יננהש ןוויכו .תיאליזארב תרפוס יננה אצמאש םוקמ

 .הנפא רשא לכבו ךלא רשא לכב יתוא הוולמ יצרא ןושל .םייפארגואיג תולובגל רבעמו ןמזל רבעמש ,יאשח

 תינוגססהו הרישעה ,השדחה ץראה .םירצוי ונאש ןושל וז ,דבלב תואמ שמחכ היתונש רפסמ ,הריעצ וננושל

 ומתרנ םלוכ .השימגו הרישע ןושל םהמ העבת ,רופיס לש שדח גוס םהמ השרד ,םינושארה םיבשייתמה ואצמש

 הקוזיחב םיפתוש ושענ םלוכ ,תרעובמה חאה לצא םירופיס ורפיסש וללהו ורציו ובתכש הלא ,וז הכאלמל

 טעב אל םהירופיס .םש-סולע ראשנ בורה וליאו ,הליהתלו ןויצל וכז דבלב םיטעמ .תרוסמה לש הסוסיבבו

 םה ,םירפסה ףדממ ורדענש םירפסה ויה םמצע םה .םעה לא ועיגה ותועצמאבש דיחיה ילכה היה םלוק ,ובתכנ

 .יוקיחלו שפנ-תאשמל ,םולחל אשונ םהירופיס ושמיש ןורשכ-יכורב ויהש ןוויכ .בתכיהל םידיתעה םירפסה ויה
 םילמה לש ןנורכז אוה רתונש דיחיה רבדה .וחכתשנו וללה םינומלאה םירפסמה לש םהינפ וממעתנ םאל-טאל

 םאו יולגב םא תמאה תא רפסל רפוסה לש ותרטמ .שדחמ םוי לכ דלוויהל םילוכיו םידלונ םייחהש תואדווהו

 םייח חור םהב חפונ ,םמיעפמו םייחה תופנכב קיזחמ ןוימדלו סותימל ,ןושלל תותובעב רושקה רפוסה .יוסיכב

 .תואיצמה קפוד - קפוד םהב דילומו

 ,וצראב חורהיישנא לש דירחמה יוכידה לעו הריציה שפוח תלבגה לע השק גורטק םושמ הב היהש האצרה

 רוציל ףיסומ ךא ,וצרא תולובגל ץוחמ יחש ,הניטנגראמ (Julio Cortazar) ראזאטרוק וילו'ג רפוסה עימשה

 ארוקה לע אלא ארוקהו רפוסה לע אל רביד ראזאטרוק .הלואגלו שפוחל םיהמכה ויארוק יפלא תא דדועלו

 הברה רפסב םישקבמ ,רמא ,יצראב םיארוקה .רפוסה ןמ רתוי יניעב בושח דימת היהי ,םיעטה ,ארוקה .רפוסהו

 ,ותיילע ובתכנש ,םירפסב האירקה .םלועיתפקשה ,שוריפ ,הכרדה םישקבמ םה ,גונעתו עושעש םתסמ רתוי

 רשאכ .רתוי םיבוצע םג ךא ,רתוי םימכח ילוא םישענו םיארוק םה ,םתס האירקמ רתוי הברה םליבשב איה

 תא םג אלא םינאמורו םיריש קר אל דימשה אוה ,וגאיטנס תוצוחב םירפס יפלא ףורשל הוויצ הלי'צ לש הטילש

 רוביצ ליבשב םה ב"ויכו הסוי םאגרוו ,סקראמ ,הדורג לש םהירפס .וללה םירפסה ובתכנ םנעמלש םיארוקה

 .םיממושה וייח רבדמב ןנער-הוונו םייח םימ ןייעמ וצראב םיארוקה

 ובלל ביתנ אוצמל רפוסה לדתשמ התרזעבש ,ןושלל וירבד תא דחיי בהנשה ףוחמ (Jean Dodo)ודוד ן'ג

 "טסואפ" .ןויוושהו שפוחה ןעמל םחולל יפוריאה רפוסה השענ 18-ה האמב .הווסמב ףא םיתעל ,ארוקה לש

 לש המשב רבדל ידכ רופיסה ירוחאמו סותימה ירוחאמ רתתסמ רפוסה .הווסמב תורפס הז ןבומב םה "גידאז"ו

 .םדאה תויוכז ןעמל םחליהלו שפוחה חור תא תרשל - תיתימאה תיתונמאה הריציה לש הדיקפת הזו .תוריחה

 ."בותכל זעמ ינאש יפכ ,דחפ אלל לועפל זעמ ינא" :רסלוו לש וירבד תא ונבל חול לע תורחל ונילע

 היצאזינולוקדה ."עבצהו עזגה'לש סותימה" לע הרביד דנאלוהמ (Mineke Schipper) רפיש הקנימ

 הזמ הז םלעתהל םילוכי םימעה ןיא בושו םצמטצנ ונמלוע .םימעה ןיבש םיסחיה לע הקומע העפשה העיפשה

 ויח אלש הלא יניעב ,"רוחשה" לש תתןועמ הנומת העיפומ תיפוריאה תורפסב .תונעזגה לש סותימב דימתהלו

 רתוי הברה ןבלה םדאה תא םיריכמ םישוכה ,תמאד אבילא .תוחנ רוציכ ישוכה עיפומ תינקירפא ץראב םלועמ

 הרטמה .תוקדצומ-יתלב תוללכהל םיספתנ םישוכה םג םלואו ,םישוכה תא םינבלה םירפוסה וריכהשמ בוט

 םה תויוברתה ןיב םיעגמהו םירשקה ,תמייק הדבוע אוה תויוברתה לש םזילארולפה .תידדה הנבה :תויהל תבייח

 .םידדצה לכל תלעותלו הכרבל

 .תורצק ורביד ,(ידווש םוגרתב תאצל דמוע ויריש רפס) ףתתשהל ןמזוהש ,רנביר היבוטו שירפ סכאמ

 ,רפיס ,יכרד תישארב "יבתוכ ינא עודמ" הלאשה לע בישהל שקיבו ולש "ןימאמ ינא"ה תא ללוג שירפ סכאמ

 רשאו ילע םיבוהא ויהש םייערא םירבד חיצנהל ידכ יתבתכ ךכירחא .קחשמ ןיעמ הביתכה רצי יליבשב היה
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 ידכ יתבתכ ףוסבל .םידחפ יב וררועש םיעוריאו םירבדמ ררחתשהל יתצפחש וא ,החכישה ןמ םליצהל יתשקיב
 ךא ,ויארוק לע ותעפשהל ,עדומ תויהל בייח וא ,עדומ רפוסה .ומע רבדיהל ,ארוקה םע עגמ רוצילו רשק רושקל

 רוביצ ליבשב בתוכ ינא .הרבחה יפלכ שח ינאש תוירחאה שגר םושמ רפוס תויהל יתרחבש רמול לכוא אל
 .אוה רשאב םיארוקה

 קר תשפוחמ תורפסה יכ ,תנתונ יתעד :ראשה ןיב רמא ,סרגנוקה אשונב וירבד תא זכירש ,רנביר היבוט
 לש חוככ אקווד תורפסה תא הז ןוצר ףשוח ילאסקודאראפ חרואב .תשפוחמ התוארל םישקבמה םתוא יניעב
 רשפאש ןמז לכ תורפסה תא תוסכל ובשח אל םלועמש הלא לצא רשאמ רתוי הברה שגרומ ולעפש חוכ ,שממ
 םיתברותמ אלש ףא ,םילוכי-לכ םיגיהנמ םירזוג ןהב רשא תוצראה ןתוא לע טבמ ףיענ .הנמיה םיחוור קיפהל
 הדלגה תורפסה איה ,תשפוחמה רמולכ ,הרוסאה וז אקווד יכ ,לקנ לע אצמנו תורפס איה תורפס ןימ וזיא ,רתויב

 הסוכמ ,תשפוחמו הסוכמ תורפסה אל .חורויבל-רשויו ימצע דובכ לעב לכ לע ,םעט לעב לכ לע תלבוקמהו
 איה ,תיווסומ הניאו תשפוחמ הניא תורפסה .םייח ונא וב רשאו ונתוא ףיקמש ילאיר יורקה םלועה אוה שפוחמו

 יכ ,דימ םיעדוי ונא ריש ונארקב .הנוכנ הלמ איה ובש הלמ לכ :רמוא אוהש המל קוידב ןווכתמ ריש .תיטרקנוק
 ,רישב רקשל לוכי ךניא .םיקסעב ,םייטילופה םייחב ,הרבחב רקשל לוכי התא .קוחש עבטמ אוה קוחש עבטמ
 .דימו ףכית הלגתמ רבדה

 Georges Immanuel) היסנאלק לאונמע 'גרו'ג יתפרצה ן"אפה אישנ םכיס תואצרהה תרוש תא

Clansier), ללכה ןמ אצוי אלל ,םיצרמה בור ורחב "הווסמב תורפס" םשה תורמל יכ הדבועה תא שיגדהש, 
 ,אוהש לכ חוכ תרשל ידכ ,תיווסומ תורפס תויהל תרמייתמה תימרת לכ .בל-ץמואבו תויולג םינפב עיפוהל
 םילענ םיכרע ךותמ התדילש ,הדלג םאו תיווסומ םא ,המשל הדארה תורפס ,ךפיהלו .תימרת רדגב תראשנ

 .תמאלו יפויל ותהימכב םדאה לש הלדנ-יתלבה ןייעמה איה ,תובגשנ רסומיתועיבתו

 ומייק ,®חראמה ,םידוושה .ףלאמו ןיינעמ סרגנוק הז היה ,הרובחבש "תוירא"ה ורדענש י"פעא :םוכיסלו

 ורסח אל לבוקמכו .תפומל תוניגהבו טקאטב ךא ,תיסופיטה תינופצה תורירקב םיחרוא-תסנכה תווצמ

 ברע-תחורא - םויסלו ןורטאיתבו תוכורעתב םירוקיב ,םלוהקוטש-ייאל םילויט ,תויטנאזופמיא סינפ-תולבק

 םירפוס ןיב םירשגו םירשק ורצונו תובבלה וחתפנ ,ןדע-תואלמ תוחיש וחתפתה וללה םיעוריאה לכב .תראופמ

 ן"אפ לש ודיקפת רקיע םהש ,םלועה תופנכ עבראמ
 ."םלועה ירפוס לש טנמאלראפה" -

250 

This content downloaded from 128.146.23.50 on Wed, 27 Jan 2016 18:50:42 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 תומישר

 סדיודב םהובא

 ןיסמ ןסינ ידוא יבקעב

 :"אסילד םילשורי" שיא ,יבא יל רפיס
 ארטש תיירפס לא יכרדכ יתסנכנ ו"סרת תנשב

 ודיקפתב .יקסנול לקייח קיתווה ידידי לצא ןוש
 לע עיבצהו היירפסה יאב לכ תא ריכה ישאר ןרפסכ

 תמדקתמה הריעצה הרובחה ןמ :ורמאב דחא ארוק
 וילא ברקתתש יואר ,תירבעה הנרדומה תורפסב

 .ול ךומס אסיכ יתספתו יתישע ןכ .ודיל בשתו
 ,רפרפ תבינע בונעו הרוחש הפילח שובל ויתיאר

 הזמ בוכ'צ ירופיסב ןייע אוה .הבחר ןמאיתבינע
 ריהב ינידנולב ורעש .הזמ יקסב'צידרב ירמאמבו

 טניא סופיטל היה המוד .תוקרקרייתולוכת ויניעו
 טסילאידיא ,ידוהי ליכשמ :קויד רתילו .יבאלס טנגיל

 תמדרתמ וררועל יסורה םעה לא םיכלוהה ןמ
 וקיפה ויניע .יתרבחה םלוסב ותולעהל ,ותורעב

 םלוע יללצב סנוכמ ולוכ ,תועותו תוהות ,הגות
 .ןאכמ אל ,קוחר

 יל שיגה שממ לש החיש וניניב הרשקתנ םרטב

 םוסרפ ותרטמש לעפמ ,"תונויסנ" לש טקפסורפ
 םישועה שאר .םיליחתמ םירבע םירפוס ירבד

 ,פ'צופ ותרייע ןב ,יקסבוחיב ןועמש היה םיחרוטהו
 ןתחתהו תיסור השאל עדוותנ ,היסידואל קיחרהש ימ

 םיגוחל הברקתהו תירבע הדמל ותעפשהב .התא
 הכשמנ איה .עבשילא תררושמה איה אלה .םינויצה

 ןויע ךות וביט לע שפנ-תוקבדב הדמעו ןיסנג לא
 יעצב וירבחו הלעב תריוואב ומשנ רשא ,וירופיסב

 תיבויח הכרעה וילע הסיפדהו הבתכ התעשב .םתור
 .תיתורפסה ותריציב וכרע השיגדהו
 אורקל יתמהדנ ,ג"ערתב ,םינש עבש רובעכ

 רכז .ותומ לע הביצעמה העידיה תא "הריפצה"ב
 .הפי יב סלקנ ,םימולעה תפוקתב ,איהה השיגפה

 'ארטש תיירפסב ויתיארש יפכ ורכז ינפל הלע בוש

 תויליפרע תוכוסנ ויהש ויניע יתחכש אל .ןוש

 הב ןיחבמ התא רשא תומד ,בבלמ םדא .הקותמ
 החיתר וברקב אשונ .יפויו םירוסי ,תינחור תוליצא
 ,"הדצה" ורופיס רוכזא .היובחו הקומע תימינפ
 ,ינשדחה םנונגסב ועיתפהו "ןמזה"ב וספדנ ויקרפש
 םע תושיגפה ירואית וררוע .דחוימה ירוקמה

 ,ףירחו קד םיבהאיחיר תופופאה תרוחשתה-תונב
 .העונצ תיטורא השוחתב הרגמ

 םע החישב ץראל יתולעב ורכז יתילעה בוש
 ."המיבה" ןקחש ,ויחא םחנמ

 ירירגס ויתסו ביבא ןורכש ןסינ ירוא תציחמב
 תונוכת גזימ .דמוחו ינפגס ויתיאר .דחי וקשנ

 .הבואכ ,הטובל תוישיא .בכרומ םדא .תודגונמ
 לע סוסיהב ןעשנ ,היירפסה תיבמ זא ונתאצב :דועו
 בצעב וענ ויתותפש .ונוחטבל הזיחא שקבמכ ולקמ
 אוה לבא ,וכמתל יתיסינ .ישוקב םשנו הרזומ תונ
 .הדות ,רבח :למלימו ,היופר די-תעונתב יתוא החד

 וליעמ סיכ ךותמ תוריהזב איצומ אוהש יתנחבה

 'ירלאו תופיט הכותל ףטפיט .הנטק תיפכו ןוקובקב

 תשלוחב ספתנ יכ ,םלכנו ךובנ אוה .העגרהל ןא
 תוששואתה ךות .האכדמ תופייעב הלגתנו םואתפ
 הגאדו הדרח לא .ףלוחו םימעפל הרוק הז :רמא

 ונא בל-תלחמ הלוח שיאהש רבתסנ לבא .תרתוימ
 .יאשחב ולבס שבוכו הקינחמ ,הש

 .רתוול יתפדעה ךא ,והשמ דוע עימשהל יתיצר
 ושמ הקיתש .ונקתשו הקיתשה הפי ובצמבש יתנב
 .תפת

 :ךישמה יבאו
 יכ ,זא ורפיס ,יתעמש .בל תלחממ תמ ןיסנג
 לעמ ףחיר רבכ תוומה ךאלמשכ ,הלילה ותואב
 יבורק ודיל ובשי ,ותומ ינפל תודחא תועש ,ושאר

 רעננ ,קזחתה אוה .רבוחל .פ רפוסהו החפשמה
 המ ",םידוהי ,םתא םיעדוי" :םהילא הנפו םואתפ
 אוה .'"הוקתה' תא רישנו וניפ חצפנ ,םכל רמואש

 ברה לש ונב בל ,ובל ךא ,ינידמ ינויצ היה אל
 הבשומב ררוגתה ותעשב .ןויצ ץראל ךשמנ פ'צופמ
 שגפנ םש ,ןודנולל לטלוסו הבזעל ץלאנו תובוחר

 .רעו»ורבח ,רתב םע
 ךינזאב רוזחל ילע .בל-תלחממ תמ ג"נא ,רומאכ

 תנמזהש ,םירפוסה תדיעווב םעפ יתעמשש המ לע
 םירדענה תא דיפסה ינועמש .הב חכונ תויהל יתוא

 םאה !בל תלחממ ותמ ונירפוס בור יאדווב" :רמאו
 ישיאה לטנה וא ,ידמ שלח ירבעה רפוסה לש בלה

 ורתפ תובבל ןחובל זידמ דבכ וילע סומעה יטרפה
 ."םינ

 אל 'וז הקידב הדקפוה םדיבש ,האופרה ימכח
 אל ,םילוח-אפוד אוהש ,םיהולאהו .ןורתפ ואצמ
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 הבורק העושתו בל-ירבשנל אלפה-תפורת תא הליג
 .חור-יאכ-ול הריהמו
 הרצק יערא-תשיגפ ג''נא ןיבל יניב התיה וליפא

 תתרה תשגרה ,השיגפה תייווח הרבזא ,דבלב

 תא תשרומכ ונל הוויצו וירחא חינהש ,ישונאה

 רצואב הראפתל םיקהבתמה ונולדחו ותויה יקוספ
 .הבהאבו הרקוהב ומש רכזל תירבעה ונתורפס

 בוחר תאירק סקטב יתפתתשה הבר האנהב :דועו
 .ביבאילתב גורפ בוחר דיל ןיסנג ןסינ ירוא םש לע

 ,םוקמ תברקב ,םש ועבקנ ,םינש רובעכ ,ךכ-רחא
 .ימע-ובו זוה בד תובוחר

 רכז תא הדביכ הריטעמהו הריעצה ביבא-לת
 לע םמש תעיבקב ,תויוכזה יבר ,ונירפוס יריקי

 .היתובוחר

 הווק ןרהא

 רכו קדס ישודיח לע

 הפשב םיברה םישודיחה לע ותעשב עירתה רתב
 הדוהי-ןב רזעילא ישודיחל ןווכתה אוה .תירבעה
 יניא םא ,"םילמ לש היצאקירבאפ"כ םרידגהו

 "ןושפונ" לע בוחרב העדומ האור ינא הנהו .העוט
 ביבא-לת תייריע םעטמ רתב ןכשמב תוהמאל
 .תוברתהו ךוניחה דרשמו

 ןושפונ םאה .ןושפונל םישדחמה ידיב ךפהנ שפונ
 ישפונמ הפי

 תנותכו םייסנכמ ."תנותכמ" :שודיח דוע הנהו
 םורביחו הזמ תצקו הזמ הברה וצציק .דחאל ויה

 .שודיח ירהו ,דחי

 ימ .רועיש ןיאל םיכלוהו םיברתמ םישודיחה
 םטועימ .שודיח ףדור שודיח ?םהל רפסמ הנמי

 היזיוולטה ,וידארהש הומתו .אל - םבור :םייואר
 שודיח לכ לא םיטוע להקה םגו םידבוכמ תודסומו
 דוע - רסוב ירפ עלובה דליכ - ותוא םיעלובו
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 ןיא .ןיא וא ,םעט וב שי םא ןוחבל וקיפסה םרטב
 .הפשל ישפנ סחי

 היזיוולטב ,וידארב עומשל רשפא טעמכ םוי םוי
 ,תינקירמא הבושת ,תינקירמא הנווכ :הלא םיפוריצ
 ,תוירצמ תועצה ,תירצמ העצה ,םיינקירמא םיצחל

 הלא םייוטיב .תינדרי העדוה ,תירוס תוטלתשה
 ,הנווכ .ןויגהה ןחבמב םידמוע םניא ,םינוכנ םניא

 םירבד םניא העדוה ,תוטלתשה ,העצה ,ץחל הבושת
 תבושת ,הקירמא תנווכ :רמול שי ןכל .רמוחבש
 תוטלתשה ,םירצמ תעצה ,הקירמא יצחל ,הקירמא
 .ןדרי תעדוה ,םירוסה
 "תירבע לש עגר"ב תירבעה ינקתמש המוד
 ונתנ אל ןיידע ,םיבושח םהינוקית רשא ,וידארב

 העירפמ "תירבע לש עגר"ב בגא)הז םגפ לע םתעד
 .(תוילרטאיתה תצק

 הבשחמב הלע "ןושפונ"ב םייניעה ולקתנשכ

 .ידכב אלו .ןושפט
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 ןיימווג הקבד םירפס

 ונימי תב הקיריל

 .ח"לשת ,םילעופ תיירפס ,םימעפל םימלוח :רצנ ילא

 שוגיר ילג תולעהל ידכ רתימ הזיאב הלק העיגנ הקיפסמ תחא אלש ,הז גוסמ איה תיריל הריצי לש היגולוכיספה
 .ומצע עגמה חוכל והשלכ סחי אלל טעמכ ,תוקומע תויווחל תוהדזהו
 םיאשונב ףא .הסרתה לש תוקעזו תומר תואירק ותרישב בלשמה ,םעור לוק לעב ררושמ וניא רצנ ילא

 ןמזמ הגרח ונרודב תירילה הרישה .ןדועמ העגמו הסוהמ ותריש ,הירוטסיהה ןיד דגנ תודרמתה םלוכ לכ םהש
 .ונימיב ירבעה ררושמה לש הקירילב וז הגירח תשגרומ רתוי דוע .תויסאלקה תורדגהה הל ועבקש םימוחתהמ

 דיקפת אלמל התלוכיב שי .ישיאה ומוחתל הצוחמש תויווח לע הביגמו תטלוקו תברועמה ,הירוטסיה הגופס איה
 תונוכתה תא תרמשמה ,המארגורישב ומשרנו וטלקנש תויללכה תודלותה לע ביגמה ,ראדאר לש

 .דרפנב ררושמ לכ לש תוילאודיבידניאה תוישוגיר-תויטויפה
 ארוקה יבגלו רצויה יבגל הדיקפת האלממ ףא ,התוהמל הנמאנ ,תיריל הריש הרתונ איה ,רומאכ ,תאז םעו

 ןאטבל תורשפא לכ ןיאש תויווח לש תוימיטניא ,םיימיטניא םיישפנ םיבצמ יאלפ רצק תעפשהב תחסנמ :דחי םג
 .םירופיצ ,תוחור / השק עזג ,תועורז ,ול םישרש / .המחלמב ץע גורהל השק" :תוינויגה קר ןהש תוירוגיטאקב

 .(13) "ויתונולחב םינפ רתוי לק / .תיב רתוי לק / /
 סומעה ריש והז ?תיריש הניחבמ רתוי עונצ ףאו - רתוי ןבומ ,רתוי טושפ ריש תעדה לע תולעהל ןתינ יכו
 ןיא .תוברהו תונושה היתורוצ לע המיחל ךות טלקנש םייח ןויסנ .היסקלפרויטיבצמ רואית ליכמה ,תויווח
 םייחה תא ףיקמה לש םרהו םייח לש סרה הארש םדא :ונל עודיה ומשל רבעמ ררושמה לש ותוהז לע תוהתל
 אשונה תא שרופמב רדענ לוכיבכ אוה םא םג ,הרוח לש יריל ריש-אשונ לע ריש אל .םתרגסמ תא הווהמו
 זורח אלל ןכרואב ,םהיתורוש רפסמב םיירטמיסאה ,הלא םיתב ינשב ,תאז לכב .שרופמה "ינא"ה תא .ירילה

 םתופקתשהב ול הצוחמש תואיצמה םע ותוימינפ לע ררושמה םיגזמתמ תירישה המירזה תא ןגראמה ילאמרופ
 הז גיצמה ריש והז הרואכל :בושו .םהב תונופצה תויועמשמה לכ םע ,םירורב םיראתימב םיטטרושמ ,תידדהה

 "המחלמ"ו "גורהל" םילמה םצעב ךא .עבטה תושדחתהו ישונאה ףולחה לע ןשונה ירילה רוהרהה תא הז לומ
 .הבורק תוברועמו ישיא שגדו ,ירוטסיה דמימ ול תונקמ

 יסחי תא תחא תבב הלעה רצנ ילא לש "לק עגמ" ותוא .הז ןטק רישב בורקמ תצק ןנובתהל יאדכ ללכב
 םיסחייתמה "רתוי לק"ו "השק" לש דחוימ םלוס הזיאב םידדמנה שפנה תוחוכ ןיבל המויא הלועפ ןיב ןילמוגה
 בואכיינוריא ךופיה לכ-סדוק והז השעמל ךא .וב םירגה םישנאהו תיב ולומו ץע :םיינוציח םיטקייבואל הרואכל

 ריש לש וחוכ .ילוא ?ומצעב םחול .ילוא ?ןנובתמ םתס .רישב ללכ רכזוה אלש והשימ לש תישפנה המוחה לש
 תועדומל וליפא וא חוסינל עיגהל םיחילצמ םניאש םיבר תייווח אטבמ אוה הדימ וזיאב ראשה ןיב דדמנ יריל

 הרושב םידבוכמ תומוקמבו םיימעפ דחא לכ םיעיפומה "רתוי לק"הו "השק"ה לש תיתימאה תועמשמה .המוחה
 "גורהל" םילמה ,רומאכו ,תוטושפה םילמה לש ןתופיפצל רבעמ ונילא הציצמ ,הפוסבו התליחתב ,תירישה

 לכמ תקתונמ ,תישיאייתלבה ותרוצב אקווד ,"גורהל" ,רישב דיחיה לעופה .ןדבוכ תא ןהילע תוליטמ "המחלמ"ו
 לכב וז הרוסא הלועפל הנקמה אוה - לקה ירצנה עגמהו םמסמ בצממ ,דיתעו הווהו רבע ,רפסימ ,ןימ ,ףוג

 תימויק הלועפו ימויק בצמ והז וליאכ ,"המחלמ" לש הפוקתב תממחתמ תויטיגל ,התע דעו זאמ יתרבח סקדוק
 ךשמהב .ינטשפה ושוריפל רבעמ קחרה אוה ובש יתימאה-רומאה רשא ,רומאה לש ותוטשפ .םהילאמ םינבומ

 לק"הו "השק"ה ןיב דוגינה ,תימתירה המירזה - תירישה היישעהמ תעדה תא וליפא החיסמ ,ויתויועמשמ
 לעבו "גורהל השק" לעופה ראות רותב תרחא תועמשמ לעב אוה ומצע "השק"הש הדבועהמ םג ,"רתוי

 לק"ה ןיבל םיממודל םחייתמה "השק"ה ןיב ינוריאה דוגינה םצע ."השק עזג" םשה-ראות רותב תרחא תועמשמ
 תבשחמ-תכאלמ ונינפל :וז החוור לש העמשמ ונל ררבתמש דע החוור דימ ונל הנקמ ,םיימעפ רזוחה ,"רתוי
 ,עזג ,תועורז ,םישרש - ץעה לש םויקה תבחרה התוא .תטלחומה גרההיתלועפ לא אקווד הסחייתהב ,תיריש
 תיפוסוליפ תוננובתה לש המוחתמ םעפה תגרוח ,ישונאה םויקה לש תויפוסה תמועל - תוחורו םירופיצ וליפא

 .תוליעפ תוערכה דבוכ הסומע ,תנווכמ תישונא הלועפ לש ץפנ-רמוח הנועט איה :תרהרוהמ
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 םיבלתשמה ,םייקודקד .םימימת םיזורח םייוצמ ,ןגראמו שיגדמ ,םייסמ ,טלבומ זורח רדענה רישב :דועו
 ךכל ףיסונ ."םינפ"ו "םירפיצ" ,"םישרש" ,"תוחור"ו "תועורז" :ולוכ רישה לש תקפקופמה תומימתה תריוואב

 ןתוא לע הרזח ,("םירפיצ"ו "םישרש"ב םג) "ו" ומכ תועונת לש ,"ריר "ש" ומכ תויתוא לש הפופצ הרזח
 ילא לש "לקה עגמ"ל הוולתמה ןווגמו רישע לולצמ הלגנו - "םינפ"ו "תיב" לש תועונתו תויתוא תבריק ,םילס
 .רצנ

 וב תולוע .רודה תויווחב תיריל תוברועמו תישונא הלשבה לע דיעמה רפס אוה רצנ ילא לש שדחה ויריש רפס
 שי הז םע .הירוטסיהה תעפשהב םיתעל ,םישדח םיימויק םיבצמ רצי ףלוחה ןמזהש םושמ ,תושדח תוטנאנימוד

 .םימדוקה וירפסב תורוצה לש םג תמיוסמ הדימבו םיאשונה לש והשלכ ףצר וב
 םדאה דומעב תשגורמה המיענה :ררושמ לכ לש ותרישב תויקוח ךות טעמכ הלועה קזחה שגדה דואמ טלוב

 - "םימעפל םימלוח" - רפסה לש ומש .תירילה הרישב יחצנה ביטומה הז ,ךראתמה ולצו רצקתמה ונמז לומ

 ידי--לע השענ םייונישהיבר שדחה בצמה טוטרש ."םינשה םע הפלחש חורה" :ובש הדיחיה הטגוסהמ חוקל
 :(39)ןושארה התיבב הנידע הקירופאטמ

 .ותטה םע תרזוח םינשה םע הפלחש חורה

 .ברע לש ויתוצוקב הביש תמינ קרץקדיה

 באה ומצע אוה התע תובא ויהזק ימל

 .ףרטה ומצע אוה התע וימ; תודזקב דצש ימו

 הרישעה השחמהב ,תירויצ הפשב .ףלחש ןמזה - םרוקמש םייונישו העונת ,ויתס תשוחת אלמ תיבה

 םידיקפת ונתשנ וב םייחיסילקאל סנכנ ררושמה יכ ,תותיאה ונילא עיגמ הלאשהבו השנאהב ,ןוימד לש תודוסיב
 תובא ויהש ימל" :בייחמו יניצר ,והשלכ יריש הטעמ אלל ,היירעו םוריע דמוע דחא קוספ קר .תורטמ ופלחתנו

 חורה םע ךרה עגמה רמתשמ וב יתחפשמו ישיא רופיס ןיעכ ,סרפה םוחתב ונא ןיידע ."באה ומצע אוה התע

 רבגתמה לוקל הנכה ןאכ שי תאז לכב .רצנ ילא לש ויריש יצבק לכב םייוצמה תודש לשו "ברע לש ויתוצווק"ו

 :אבה תיבב

 .תוקעז לש םיאלט-סיאלט רופת םלועה

 .ףסכ לש תומתרב םירהוד םירוחשה וי^וס

 םיספה-תנותכמ :םיינויגה םילכב התסילקמ תקמוחה הנושארה הרושה תא ותלכיכ ןיבהל יאשר שיא-שיא

 לש "םירמוא םידדוב" רישהמ האלפנה הרושה יל הרוכז - "ןנורתמ ורעצמ םלוע" .םיאלט קר ורתונ םלועה לש

 הפוקתה ךרד ,הנושארה םלועהיתמחלמ ברע זאמ תישונאה הירוטסיהב לחש יונישה לכ ילואו .קחצי ןב םהרבא
 תדמועה וז "הליבקמ ומכ" הרוש ךרד ונילא עיגמ - םלועה לש ושובל ורתונש ,"םיאלס"ה תקעז תעמשנ הב

 טסקטנוקב םתרהד קר ילואו ."ףסכ לש תומתרב םירוחשה םיסוסה" לש יטנאמורה חורה ךלהל הריתסב טעמכ
 םימלוח ,ונא ונרתונ ךכו"• :הנורחאה הרושה תא תומייסמה םילמב ךר-יגלא והשמ ןכ לעו .תיטיפלאקופא איה הז

 ."םימעפל

 ונממש ,ומצע רישה לא .תוננוצו תושק םילמ לש רובצמ :"שימלחו רוצ ןבאמ" רודמב חתפנ םירישה רפס

 דואמ המחו דואמ הכרו העונצו העונכ הליפת וז לכה ךסב ."ןבא" הלמה םיימעפ דוע תפסותימ ,הז ףוריצ חוקל
 תא האר" םחול בא לש תודרמתה תקעז אלא הלפת אל ילוא ,תפסונ הליפת הרצמ הז ןטק רודמב .םולש לע -

 הלמ לכמ תעקוב הארונ הדרחו זירוג לש עדונה וריש לע הזארפאראפ וז יכ שיגרה ררושמה םאה ."ונידלי

 וריבעהל ןאממ / ינאו ינא אוהו ילו ימצעל אוהו" :אבצ ידמ םישבולה םהינב לרוג לע תובאה לכ תדרח ;הטושפ

 .(9)"םימבו שאב / םימבו שאב / םימבו שאכ
 תומשא הנומה "ונדגב ונמשא" ןיעמ אוהו ,םיריש העברא קר ליכמה ,הז רוזחמבש (10) "הליפת" רישב

 תא ריתומה ,תיבה לש הז קותינ ."וידיחי לע" :תחא הרוש ןב תיב דצמ ,תויווחב אלא םישעמב אל ןרקיעש

 .ותלוז ןיאו "דיחי" אוהש דחאו דחא לכ לע םינונחתה טהל תא טילבמה אוה דודיבב אשונה

 םהב שפנ-רלה יריש םתויה :"הכבשכ ורוניכ" ינשה םירישה רוזחמל ,רתוי וא תוחפ ,ףתושמה הנכ&ו

 ןיא .הנומאו םוח םהב םירמשנ ,תוקוצמה לכ םע .תודימתמו תוידוסי ,תובר תובהא אשונכ ררושמה הלגתמ

 ררושמה לש תוהזיתדועת הווהמ (20) "הנומאל דעומ / םלועל למגיי אלש / הבהא לש ןמוקראנ" םא תעדל

 ,ףונל ,םינבל ,השאל םיבורמ הבהא-יריש דוסי לע ךא .הריפכה יבר ונימיב ידמל הרידנ תיריל הדועת ,ומצע
 םייחה אשמו תופלוחה םינשהש ,יוותסה ,טקשה בצעה ףא לע תאזו .אוה ךכ םנמאש חינהל ןתינ ,יפוילו הרישל

 לכ הזארפאראפ הנומאו הבהא תזרכה ומכ בותכל זעמ היה םולכ ,ןכ אל םאש .ותריש לעו וילע וליטה תונויסנהו

 .(25)"רבדמב הקעז עמושש / והשימ אצמנ דימת" :תישונאה תודידבה תא ליכמה קוספה לש תחטוב ךכ
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 תומצעתהה ,םינמזה ,תואיצמה בייוחמ ךילהת אוה - "הקעז"ל רצנ תרישב ךפהנ "ארוקה לוקה"ש הז
 םיירוטסיה םיקבאמ תריז :הטושפ תושממב םאו הלאשהכ םא ,ונימי רבדמב םירוסיהו המיאה תנמ זוכירו

 ארוק לוק" לש יוטיבה תמצוע תא םלועל וקינעהו ודילוה ללכב רשא םיממושה םיבחרמה םתואב םישדוחמ
 רישה בטימ יכ ונורוה יכ ףאו ."הנומאל דעומה הבהא לש ןמוקראנ" ונתוא חיטבמ ךכ .עמוש שי ,ןכבו ."רבדמב

 .וז החטבהמ םיעפושה דודיעהו המחנה םיבר המ ,ובזכ
 וירפסמ ונל םירכומה בצקו הנבמ ,ןונגסב בותכה ,(23) "רחואמ הבהא ריש" םג אצמנ רודמ ותואב

 לע - האילפ ריש אוה רישה .רישי יריש גולונומל רקיעב ררושמה וב שמתשמ ןאכ .רצנ ילא לש םימדוקה

 / הביש רבכו םירועמו תומולחב ונקז רבכ ירה" .םינמזהו םייחה תופילח לכב ,תחאה הבהאה ףצרו דימתה
 תא םיחאמ (ונא) שדחמ םוי לכ" :תויצילמ לש דירש לכמ תלטרועמה תוטשפ לש המרב האלה ךכו ."םיעדצב

 ולכי אלש / השאו רבג לש םתושקע לע דואמ תילאנאב הנומת .תדעור דיב / ,הנומא דיב אל .הנומתה יערק

 .(םש)"ןיידע רמולכ .אל ןיידע ונחנאש" זהשאהו רבגה ,תעדל ולכי אלש והמ ."תעדל
 לש תפסות "םימעפל (קר) םימלוח" רבכ לבא ,תנדועמ תושיגר התוא .םייוניש ךות - ףצרו תויכשמה

 לק .(48) "םיעצפה תא / תוסכל ידכ תוקיפסמ ןניא תוקישנה יכ" תדמלמה תוסנתההמ האבה הרירמ הנובת

 תודגא ןנשי" רוזחמבו (44) "םירופיצה תומ" לע ירישה שלושמב קר אל תיגלאה המיענה תורבגתהב ןיחבהל

 תודחאל תוגזמתה ידכ דע תופתושה ,םיינשב תופתושה לע רפסמה הפיה הבהאה-רישב םג ךכ .(47)"הלאמ תופי

 השגדהה םא תעדל השק .(22) "קועצל דחא הפ" :דרפנב תדמועה הנורחאה הרושה - הלומו םלועה תטילקב

 הטילבמ וז הרוש ךכ ןיבו ךכ ןיב ."קועצל" לע וא ,לכה ףא לע תודידבה תטלבה - "דחא" לע איה הז רישב

 .ולוכ רישב תשגרומה חורה תא תרתוס םגו

 ןתינ דימת .ומצע לשמ םילשורי ררושמ לכל :תעדל םידמול בוש ונא ,"םילשורי יריש" רוזחמב ונארקב
 ,יחימע הדוהי ,ןמסוז ארזע ,ינרק הדוהי ,יולה הדוהי לש ונונגסב םא .הפיו שדח והשמ וז האלפומ ריע לע רמול

 / לכ ןיידע איהשכ םילשורי תא יתוארב / אטוח ינא ילוא" .רצנ ילא - וא יולה ןימינב ,רנביר ,יפלח םהרבא

 העיבקהמ הלועה העתפא התוא וא :הקוחר תירוטסיה הביטקפסרפל הגיסנ ךותמ ,ןכבו .(54) "תווקתה

 .(53)"חצנ רשאמ הילאו / הענמ םידודנ רתוי הב שי ילוא" :תססוהמ-ומכה

 םבתוכ וליאכ" דחא הלילב ובתכנש ,םיריש רשעיהשולש - "ץראה תא טופשל" רוזחמה רגוס רפסה תא

 הלא ."האושב ופסנש ותיב ינב לע תונורכז יסיסר טקלמו וירוענו ותודלי ,ותיב תוברח לא בש ,םירשע ןב אוה

 םיטיע ,הביאו רכנ םיפקומה םיתמה תוחור לע ,םמצע םייחהמ תע אלל םילשוענה לש תוניקו תוקעז רורצ םיווהמ

 םיהולא לע רגית תאירק ךות םא יכ ,"ךרה עגמה" אלל םעפה ,םויקהו םייחה תדמחו תוואתל יוטיב ,םיעובצו

 תגופס החנאל דע הקעזמ ,ןווגמ תולוק םלוסב ,תונוש תויריש תורוצב ומלגתנו וצרפש זובו האנש ירובצמ .םדאו

 .(66) "םלוע / יתקישנב ךתוא תיממ ינא / םימיה לערב יתכסנ" :סרא
 .ינושל רמוחב ושומישב ,םתמיענב ,םיירישה וינבמב ,ויוטיב יכרדב ,וינכתב רישעו ינוגבר אוה רפסה

 .המודמ תוילאסקודאראפ לע םייונבה םיריש םג ,ידאלאב יפוא ילעב םיריש ,םייביסקלפר םיריש
 .ונתואיצמ תבו ונימייתב הקיריל

 יגרוגה םהרבא

 דלפלפא חסונ תואלפה ץק

 .ח"לשת ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,םירופיס ינש ,תואלפה רות :דלפלפא ןורהא

 רתוח םא ,הברדא .ל''נה שדחה ורפסב ויגשיה תא ךירעהל ידכ האושה רפוסכ דלפלפא לש ויומיד ץפנל ךרוצ ןיא
 אוה רתויב קהבומה ונמיסו .אוה רתוח ה;לכו ץק לש ןוויכ ותוא לא ירה ,והשלכ ןוויכל הז םש אשונה רופיסה
 תבכר לע אלא תזמרמ ,רופיסה חתפנ הבש ,טיק םוקממ הבשה הליליתבכר ןיאו .תבכר לש עסמ :שוריפב .עסמה
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 רבכ הז היה תיב תרותב תיבה .הדמשהה לא םכרד תא םישרוגמה םישוע הב אשמה תבכר איה אלה ,תרחא
 ,הז תיבב חתפמ-תומד שמשמ באה אל .העידיה אהב עסמה לא םיכילומש ,ץק ןיא תועסמל אצומ-תנחת .הנחתל

 םירופיסה תומש םאו .רפסה לש יתימאה ורוביג אוה ומזה .ויבא רכזל רבחמה שידקמ רפסה תאש הדבועה ףרח
 רות" :קפסל םוקמ הריתומ הניא ותוחכונ םירופיסה ינשב ירה ,תונווכתהה דוסי לע םידיעמ וב םיסנוכמה
 ."תובר םינש רחאלו לכה תולככ" ;"תואלפה
 דמועל תותואה ךא .האושב םירושקה םיעוריא לש רישי רואיתל זמר אלא "תואלפה רות"ב ןיא ,תמא
 תוחתפתהה איה הרורב הכ .הרורבה ותוחתפתה תא םינגראמה םה-םהו וכלהמ תא םישדוג שחרתהל

 יואר ארוק קוקז םידגיה המכל .בצמל תועדומ ןניא תולעופה תושפנהש רבדה בשחיי אלפל יכ דע תענמנ-יתלבה
 - רפסמה י"ע םירמאנה ,(102 ימע) "םינורחאה םהש ונעדי אל ,תיבב םינורחאה םימיה" טפשמהש ,ןיבהל ידכ

 תימצעה ההימתהו .תואלפה רות אלא "תואלפה ץק" ונניא רופיסה םש .ונינפל תשרפנה המארדה לש הביל-בל

 טלפמ םוקמו יוכיסו דיתע שי וליאכ הז רותב תויחלו ףיסוהל ידוהיה לש תנבומייתלבה תלוכיה לא תנווכמ

 .םיילגרה תופכ תחת תרעובה המדא ינפילע

 התואב ונייח תא םייח ונייה ךכ םולכ :הלאשה .הזה ידרוסבאה ןמזה בוציעב וחוכ לכ תא עיקשה דלפלפא

 'תאזה הלאשה לא .ללחב תפחרמה תיזכרמה הלאשה איה - הירחא אובי המ ונעדי וליא ןוילכה ףס לעש הפוקת

 וארנש הברה םיענע םידמגתמ תאזה הלאשה חכונ .תויושגנתהה ,םיחתמה ,םייוואמה ,םיצמאמה לכ םיצפנתמ

 ,רופיסב תעקשומה המוצעה תוינויחה .םייקסטורג וא םיינוריא הרואל םישענ םיבר םירואית .םיילרוגו םיבושח

 .הלאש התוא חוכמ תינקנ ,רקיעה תא םימילשמ ,םנוקיתכ םימיב רשא םייחה-תוטוזב

 הז בוחרבו הז תיבב םינורחאה םימיה הלא יכ ,עדי אל שיאש ןויכ

 ימע) הלאה םייחל רועיש היה אל ומכ ולש ךותב רפוחמ דחא לכ היה ,עדי אל שיאש ןויכ

108). 

 םע תויתורפס תוינכתב רפוסה באה הגוש ,םירבדה םילגלגתמ ןכיהל עדי אל שיא ובש ,תואלפה רותב

 ליח השוע ןבה .תיפורטנאליפ הדובעל תרסמתמ םאה .ילאידיאה רפוסה תומדכ אקפאק תא ץמאמ אוהש

 ןניא םאה ןיבל באה ןיב תובירמה קר .לכה םינותנ הב המוהל םירשקתמ םניא ,דימתמ רתוי רשא ,םידומילב

 .ידוהיה רוביצה ךותבש הביאלו רוכינל האובב איה יתחפשמה אתה ךותב רתויב םיבורקל תורזכאתהה .תוקסופ

 ייוליג .םינפ דימעהל .הנטקה םתקלח תא רמשל .לדבתהל םישקבמ .לכל םיזב לכה .לכה תא םיאנוש לכה

 דע ,שממ ,ךכו .וידעלב וא דובכב .םויקה ךשמה תא ,ריחמ לכב ,תונקל תונוכנו המרוע ייוליג ,ףנוחו תועיבצ

 תואשנתההו תולדבתהה יעותעת לכ תא ךפוהה ,ףתושמה לרוגה לא ףתושמה חולישל דע ,תפות לש וחתפל

 .הדילס אל םא םימחר יררועמל ,םיכחוגמל ,םירתוימל

 תואלפה רות .השודקהו האמוטה ,בגשנהו לפשה םירשקתמ ירופיסה םקרמב .ירשפא לכה תואלפה רותב

 חכופמ התע - רפסמה ינאה .ןשי חסונ תודגאבכ בוט יכב תמייתסמ הנניאש הדגא .תינרדומ הדגא לש חסונ אוה

 העשב תווצמ ליגל עיגהש רענ .רענ לש תודדוחמה ויתושוחתב וטלקנש יפכ םירבדה תא גיצמ - ןויסנ ברו

 תובוגתו םלוע ירדס םישבתשמ העש התואבש יפל .םירגובמ לש םמלוע לועל הסינכל המיאתמ תוחפה

 ןמ תונוש םיכרדב החירבה ןתוא תנייפאמ .ןרקיעמ תויופש יתלב ןה הווהתהש בצמה תועיבת לע םירגובמה

 .הערכהה יא .ריקה לעש תבותכהמ תומלעתהה .תואיצמה

 ראית אל שיא .הפוס ינפלש םימי ,תותל ינועט ,םידבכ םימי ונילע ואב ,רבד ערכויש אלב ,ךכו

 .(107 ימע) ךרדל האצי רבכ הפוסה יכ ומצעל

 ,הגלה תשקבמ וללה תודוסה ןמ תצקמ .םיסומכ תודוס םהל שיש םינימאמ םייוגה .ןובנו םכח םע םידוהיה

 רתוי תישענ איהש לככ .ותנומא ינבל םיסחיימש וללה תודוסה םיעודי אל רפסמל ךא .ףושחל ,תצמואמה הדליה

 ,אלפה תיברמל ,םידוהיה ולדח תואלפה רותב .וללה תודוסה לע תוהתל איה הלדח ןכ םידוהי לש םתיבב תיביתב

 םיבורמ .התייבתנש םושמ התדימע רשוכ תאו התוינויח תא הדביא תיפוסאה הגלה .אלפומב רוקחל

 תודהיה לא תוללובתהה םלועמ בושל רתוי המיאתמ העש ול אצמ אלש קראטש החפשמה בורק .םיסקודאראפה

 תיבב תסנוכמש וז תודהי הבולע המ ךא .החפשמה לש ידוהיה ףינסה תא התע גציימש אוה וז הפורט העש רשאמ

 איה הקוחר .ירטסוא רפוס לש ותחפשמ ינבכ םמצע וארש החפשמה ינבמ ןורתפכ איה הקוחר המ .יוחמתה

 .הניתשלפל הריגהה ןויער ןיבל תירטסואה תוברתהמ תוערה תוחורה רוהיטב ודועי האורש ימ ןיבש קחרמכ

 םיינלוח-םירז תודוסי תסנכהב ןטועמ ימ ךא .הלואגל חתפ אקפאק לש תינלוחה ותרושבב האור רפוסה באה

 באה לש וכרד איה תיאקפאק המ .תוערה תוחודהמ התוא רהטל אקווד התע תשקבמ תונמואלהש ,תוברתל

 ,ותודהי שטשטל שקיבש ,אוה .םשאנל היה ומצע אוהו ץרחנ ונידש העש טפשמה יתבל תונלבוק שיגהל רפוסה

 תועיבת ןינעב ויתוחלצהכ ויה תורפס ינינעב תואכרעב ויתוחלצה .ותביתכב שי תודהי המ ןיבהל השקתנ

 .תונובלעו שפנ חפמ .השוריה
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 השענ ןבה .הדובאה תודליה יפונ לא עסמ לש ורופיס אוה "תובר םינש רחאלו לכה תולככ" רופיסה
 ובשיש םידוהי םתוא אל :קויד רתיל ,םניא םידוהיה קר הנתשה אל םוקמה .םדוקה רופיסב אבא לש וליג-ןב
 .ורבע ןיבל ונורב ןיב םה ץיחכ םייוצמה םידוהיה .םהלש הפקה יתבבו תויונחבו םיתבב םינפל

 ןוזפחה קר ,אוה אל המוד .תרחא אצי ןבומכ לכהש אלא ,וז העיסנ ובלב חפיט תובר םינש
 ימע) ...המיא דע רעוכמ ,ודילש ידוהיה קר ,הזה לוטלטב תושממ התיה אל .םולה דע ואיבה
118). 

 ידוהיבש רחוסל זובה תאו רפוסה סומלוק תא ,םדוקה רופיסבש ,ויבאמ שרי אוה .םילשורימ אב ןבה

 רכנב השועה ינאפאי חרזא לע םשור תושעל ידכ אלא ,רתויה לכל ,הב ןיא םילשורימ אבש הדבועה .יתולגה

 אתל ונכש ,ידוהיה תוחכונ לע ומצע אוה ביגמש ררדכ היוצר-יתלבה ותוחכונ לע םיביגמ םוקמה ישנא .ירטסואה

 לעב ?םהיאטח לע ורפכי וא הבושתב ורזחיש ,וינפל ךרב וערכיש ,םוקמה ישנאמ הפיצ המל יכו .תבכרה

 תוחורה :רפוסה ויבא לש ויאנוש-וירקבמ וחיטהש תא ,ןבה ,ונורב ינפב חיסמ ,הפרטנ ותעדש ,םורב םילוגלגה

 .ונובשח תא םייסו - איה הבולע המ - ותמקנ תא םקנ ידוהיה .ףורגא תכמב תמייתסמ תילילה החישה !םיערה

 ןיאושינה ייח םג ירהש ,תיב-אליתיבל ותוא ריזחיש עסמל .תבכרל ןיתמהל ידכ ויצפח תא זוראל אוה שגינ התע
 .הפי ולע אל ולש

 תדלומל םיעוגעגה .ץראל ולעו םתדלומ תא תורחא וא ולא תוביסנב ושטנ םירבע םירפוס לש תורוד

 תונורכזב ימ ,תישירח הןמהב ימ ,םעזב ימ .החאתה אל רבשכ רבשה .םתריציב היתותוא הנתנ ,תגרוחה ,הנשיה

 םתודליש םיריעצה .האושה רוד ינב .הזה רודה ינב לע םג חספ אל ךילהתה .תוידממ-ודה תא ,תוינשה תא עיבה

 יושע רבדה םא םג ,םתריציב האושה לש הקיסאמנוה תא תיפוס עילבהל םייושע םניא הבאב העטקנ םתורענ וא

 תפישחל ותמורת .ילאסרבינואו ידוהי ,ןנוחמ רפוס אוה דלפלפא ןורהא .םהירופיס תא לכעל םירקבמ לע לקהל

 תויתורפס תוביטח לא תכלוהו ותריצי תברקתמ תאז םע .שדחה ורפסב הרבג תידוהיהו תישונאה ונתוהמ

 "ןאכמ אל ,וישכעמ אל" ןוגכ ןאמור םע םירשקה ,לשמל ,םיברתמ .המצע הקתינ ,וליאכ ,ןהמש ,הרישבו הזורפב
 תידוהיה הזורפל הקיז תנמתסמ םג העשב הב ךא .רחא דצמ יקסנולש לש םיריש ירוזחמ םעו דחא דצמ יחימע לש

 לכמ .היזנצר תרגסמב המוקמ ןיאש ,הכרעה לש רחא גוס ,ןבומכ ,םיבייחמ הלא לכ .תירבע הרוקמב הבתכנ אלש

 לכל .האושה ךיבסתמ ררחתשהל םירקבמ לש הייטנה תרשת אל דלפלפא לש ולעפב קימעמה ןוידה תא ,םוקמ

 .ונמויק ןפוא לש רתוי הנוכנ הנבה חותיפל ליעוהל יושעה רססי תטילק עונמל ידכ ,וז הייטנב ,הב שי רתויה

 יול ןד

 "דחי ףרטצמש המ"

 גנאמ המגרית /ורבג לש הנקויד :סמיי'ג ירנה
 ואבמ המידקה .יפסכ רתסא תורעה הפיסוהו תיל

 .ח"לשת ,קילאיב דסומ תאצוה ,קורק האיתורוד

 וא) הובג דמעממ השא ןוימדב הלעמ ןאמורה םש
 ידכ רייצ םע תושיגפ תרדיסל האבה ,(רישע ,תוחפל
 הנושארה םעפב רבכ .דבה לע התומד תא חיצניש

 תועטל ןיאו םיירקיעה םינפה-יוות תא רייצה ספות
 תומדה ןכמ-רחאלש תושיגפה ךשמב .תומדה יוהיזב

 יכרד ,עקרה יטרפ םיפסונ ,תללכתשמו תנדעתמ
 .תמלשומ הנומתהש דע ,עבצ ינוגו העבה

 אוה הב ,רפסל ומצע סמיי'ג ,רנה לש המדקהה ןמ
 שרתמ ונא ,ונוגראו ןאמורה תיינב ןפוא לע רבדמ
 רטרופה רייצ רבועש ךרד התוא רבע אוה יכ םימ
 ומכ ילש תידוחייה תומדה יל הרייטצנ ךכו" :םיט
 ןיידע התויה ףא לע ,המיתה הברמל ,תאזו - היח

 אל ,םיאנתה תשרב הדוכל אל ,השפנל הישפוח
 תועיבטה בור רחא םירת ונא וכותבש ךבסב הזוחא

 דה תיצמת אופיא תמייק הליחת ."תוהז תונייצמה
 בור" הנכמ סמיי'ג ירנהש המ אב ךכ רחא קרו ,תומ
 ."ר'צרא לבזיאל ביבסמ קסע

 תרוביג לא ארוקה תועדוותה ןפוא הנוש ךא
 םניא םיירקיעה םיטרפה .ותאירק ידכ ךות ןאמורה
 תיתגרדה הפישח תעצבתמ אלא תחא תבב םירסמנ

 ןיב תוהז ןיא .תישארה תומדה לש תידדציברו
 רפוסה ידי-לע הליחתב ספתנש יפכ רמוחה ןוגרא
 .ארוקה ידי-לע האירקה ךלהמב ספתנ אוהש יפכו

 *ולוכיספ םינויפיא לע תססובמ סמיי'ג לש ותביתכ
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 ,עייתסמ אוה ןיאו ,תויומדו םיבצמ לש םיבכרומ סייג
 ינפ לא" התסמב קורק ראיתורוד תנייצמש יפכ

 וטסיה תוערואמב ,ןאמורל המידקמה ''ךובס לרוג
 תודוסיה קוזיחל (יוכו תוחיצר ,תוברק)םילודג םייר

 חינהל הגשמ הז היהי ,ןכ יפ לע ףא .םייטאמארדה
 ןיאשו ותליחתמ עודי לולסמב חתפתמ ןאמורהש

 .וכלהמב תועתפאל תופצל

 לש היתושגר רואית שמשל יושע ךכל המגודכ
 *סאק לש ןיאושינה תעצה תא התייחד ירחא לבזיא

 ,דוודוג רפסאק םע השיגפה .ןודנולב דוודוג רפ
 התעיסנ ינפל התדלומב דוע הריכהש ינקירמא ריעצ

 לש החורל אלו עיתפמ חרואב תשחרתמ ,הפוריאל
 עוגפל ףאו תופירחב וילא רבדל תצלאנ איה .לבזיא

 ושקיע ותושקונ הטעמ תא עיקבהל ידכ ,ויתושגרב
 ,הדיב הלוע הצפח ,ךשוממ ץמאמ ירחא ,ףוסבל .ות

 םתשיגפ תא ראתמה קרפה .הרדח תא בזוע אוהו
 ףוסבלו ,ןזוא הטמ ,םמוד הדמע עגר" :ךכ םייתסמ
 רגוסו ןילקרטה ןמ אצוי דוודוג רפסאק תא העמש

 חוכמ ,זאו ,טעמ דוע הממד איה .וירחא תלדה תא
 ינפל היכרב לע הערכ ,וינפב דומעל ןיאש ףחד

 הארנ םויסה ."היתועורזב הינפ השבכו התטימ
 ויהש ברה חתמהו ץמאמה .ול םדקש דמעמל יעבט

 .הבלל בורק ןפוא לכב היהש םדא תייחדב םיכורכ
 .יכבב וליפא ילוא ,והשלכ ןקרופ םהל ואצמיש יעבט
 *דיב םינפה יוסיכש הלגמ אבה קרפה תליחת םלוא
 תשוחת ,ןוחצינ תשוחת לע תופחל אקווד דעונ םיי

 לש ותוקלתסה לע הב ץלע הבל" .הוואגו קופיס
 והומכש ונממ תורענתהב והשמ היה :דוודוג רפסאק
 ."המותח הלבק דגנכ דירטמו ןשי בוח ןוערפכ
 ,לבזיא לש הןפואב ילילש דצ עיתפמב ןאכ ףשחנ

 המ תא םימאות םניאש תורזכאתה וליפאו תויכונא
 ןמ והשמ הב קבד וליאכ .הכ דע הילע ונל עודיש

 וז המגוד .לבזיא םשב רשא תוילילשה תויצאטונוקה
 סמיי'ג קינעמ םדיילעש םיעצמאה תא הריהבמ

 תלעב ,תיבויח הרוביג התויה ףא לע .התומדל קמוע
 התפיאש תורמל לבס תעדויה ,תונרצמ יפוא-תונוכת

 בזוע וניא הזה תוחישקה-דמימ ירה ,הלענלו בוסל
 תורוצב תופסונ םימעפ הלגתמו רזוח אוהו התוא

 .םירחא םידמעמב רתוי תונתוממ

 ןיאושינ תועצה יתש החוד לבזיאש רחאל
 "שהו ,ןוטרבוו דרול - ילגנא ליצא לש הנושארה)
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 לפרועמה ששחה ךותמ ,(דוודוג רפסאק לש הינ
 ,התוריחו התייווהמ קלח הנממ וללשי היאושינש

 יאקירמא - דנומסוא טרבליגל אשניהל תרחוב איה
 השעמל תכפהנ וז התטלחה .הילטיאב בר ןמז יחש
 דוגינבש םושמ תאזו .הייחבש הידגארטה ריצל
 חילצמ דנומסוא ,ם;פואש ,םימדוקה םירזחמה ינשל
 חילצמ דנומסוא ,םהיתונוכתל בסיה תעדומ איהו

 תלפונ הפוסו ,יתימאה ויפאל עגונב ללוש הכילוהל
 ודמ תודוכלממ הרהזנש רחאל תיתימא תדוכלמב

 הלודג ותובכרומ ךא ,ןאמורה זכרמ רומאכ והז .תומ
 המישר תרגסמב וילע דומעל ןתינש הממ הברהב

 ,סמיי'ג יפל ,ןאמורה תרטמש ףא .וז ןיעמ תמצמוצמ
 אוה ,"ר'צרא לבזיאל ביבסמ קסעה בור" תא םייקל
 יגל םתקיז דצבש ,םיפסונ םיבצמו םירוביג דימעמ

 תויומד .םמצע תוכזב םה םיניינעמ ישארה רוב
 התומדו ,ט'צאט ףלאר ,לבזיא לש הנדוד ןה הלאכ

 .לרמ םאדאמ לש
 םושמ םירחא ייחב תוננובתהמ םייקתמ ףלאר
 תויחל לוכי וניא תיזיפה ותשלוחו ותלחמ ללגבש

 דקפתמ אוה תמיוסמ הדימב .ומצע לשמ םיאלמ םייח
 לש התדידי ,לרמ םאדאמ .ןאמורב רפוסה לש וגיצנכ
 תומלש יהוז ךא ,תומלש תלמסמה השא איה ,לבזיא
 תונואגל ךפהיהלו ךרד ץורפל הלוכי הניאש הרקע

 לש התצרעהל אשומ איה הליחתב .לודג השעמלו
 ודכ הלגתמ איה הלילעה ךשמהב לבא ,לבזיא

 ועמו תיגארט תומדכ םג ףוסבלו תלכונו תיפוצרפ
 .םימחר תרר

 חותינ "תרבג לש הנקויד" שרוד ועבט םצעמ
 סמיי'ג ירנה לש םירקבמ המכ .םיקימעמ תוקמעתהו

 הסכמ םינטק םיטרפבו תויוקדב קוסיעהש ונעט
 .וזמ הלודג תועט ךל ןיא ךא ישממ ןכות לע השעמל
 עגרל םגופ וניא "םיטרפ"ב סמיי'ג לש קוסיעה

 הל הנקמ אלא ותביתכ לש תוריהבבו תולילצב
 תולאש תורתונ האירקה םותב .םידחוימ םיקמוע
 לש היתושגר תוהמל סחיב הנעמ ןהילע ןיאש תושק
 עודמו ,הלעב לש ותב ,הירזחמ ,הנדוד יפלכ לבזיא

 רוזחלו הל תעצומה הבהאה תא תוחדל תרחוב איה
 רופיסה םויס .הינפל יולג םנולשכ רשאכ היאושינל

 ךכ לע םג לבא ,לבוקמה ןבומב יתלילע ףוס וניא
 אל םלועל" :ןאמורה לע ויתומישרב םמיי'ג בישמ
 המ לוטיל אלא לוכי ךניא :והשמ לע לכה רפוסי

 ."דחי ףרטצמש
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 יכדדמ-ןב קחצי

 דגניז-סיבשב ירופיס לע

 ,םילעופ תיירפס ,רימז לארשי :םגרית ,םירופיס ,חתפמה :רגניז-סיבשב קחצי
 תאמ "רגניז-סיבשב קחצי לש ירופיסה ומלוע לע" הרצק הסמ תפסותב .ח"לשת

 .ץוטיל הניר

 :םהיניב) תירבעל ומגרותש וירפסמ םיבר .ירבעה םיארוקה-להק ינפל ןנד רפסמה תא גיצהל ךרוצ ןיאש המוד
 תירחסמו תיתונמא ,הבר החלצהב והוכיו - תורחא תופשלו ("הזוחאה" ,"ןילבולמ תואלפנה השוע" ,"דבעה"

 הקינעמה ,תירופיסה ותמצוע תוכזב שבכ ,םירפסמה לש הנושארה הרושב ,הז ומוקמ תא .ולוכ םלועב ,דחי םג
 וניאש ,םכחותמה ,ינרדומה ארוקה תא םג קתרל תלגוסמהו ,ןנימב תודיחי תוינויחו תויח וירופיסמ רופיס לכל

 תא דחיימה ןשונ-ןשי דוס ותוא אוה רגניזיסיבשב לש וחוכ דוסש קפס ןיא .המשל הלילע קר רופיסב שפחמ
 .ויארוק לא ןוכנה ביתנה תא אוצמל עדויה - יעבטה :רמול ןתינו - בוטה ,יתימאה רפסמה

 דחא לכו דחיב םלוכ - םירצקה וירופיס .ובטימב הז ןמא-רפסמ הלגתמ "חתפמה" ירופיס ךותמ םג ,ךכו
 .תירבעה הפשה לא ,שידיי ,רוקמה תפשמ המוגרתב םג תמגפנ הנניאש תירופיס תוכיא םמע םיאיבמ - דרפנב

 וז תוברת .תידייה תוברתה - תעקוש תוברת לש הרכז תא ארוקה ינפל םיפשוח הז ץבוקב םירופיסה
 םבורב םירופיסה .ץבוקה ירופיסמ רכינ קלחב יוטיב המצעל תאצומ ,תססותו הליעפ ,היח הנמזב התיהש
 קרוי-וינב םייחה םייד" םיאנותיעו םירפוס לש םהייחמ םיעוריאבו םהיתולילעב ,תרחא וא וז הרוצב ,םיקסוע

 ."שידיי ירפוס ןודעומ"ב בורייפילע םיזכרתמהו
 םיקסועה ,םינושמו םינוש ,םיבר םישנא לש םשגפמב "שידיי ירפוס ןודעומ" לש הנשנו רזוחה ורוכזיא

 םע תססוגו תכלוהה ,תמשונו היח תוברתל למס :ילמס טעמכ דמעמ הז ןודעומל קינעמ - שידיי תוברתב םלוכ
 .השדחה םצראב םיידוהיה םירגהמה תוססבתה

 תוברת לש תועלבומ הב םידסיימו הקירמאל םיעיגמה ,םירגהמ בורה לע םה םירופיסב םירוביגהו תויומדה
 :"דנלייאיינוקב דחא םוי" רופיסב רבדה אבומ ,לשמל ,ךכו .יאקירמאה סועקואב םייא ןיעמ ,םהלשמ

 אל טעמכ תע התואב ךא .יתדובעב - ץיק ותוא קוסעל ילע היה המב קוידב עדוי ינא םויה
 שידיי ןותיע לש וכרועש ףא .ימצע תא יתלאש "?הקירמאב שידיי ךירצ ימ" .רבד יתבתכ
 ,םידשב ןמע ןיא שיאלש יולגב יל רמא ,ןושאר םוי ןוילגב ילשמ המישר םעפב םעפמ םסריפ

 יתייה רבכ ,ןילופמ טילפ ,םישולש ליגב .הנש םייתאמ ינפלמש םיאפר-תוחורבו םיקוביד
 .ילש רייתה תרשא תא ךיראהל הבריס ןוטגנישאו ,הלא לכב יד ןיא םאו .םזינורכאנאל

 ,הדיל-תדועתל יתקקזנ ךכ םשל ךא ,עבק תרשא יל גישהל הסינ ,ילש ןידה-ךרוע ,ןמרביל
 תודועת דועו רוביצה לע הסמעמל לופא אלו קסעומ ינאש רשאמה בתכמל ,רשוי-תדועתל

 .יל בישהל וחרט אל םה .ןילופבש ידידיל םילוהב םיבתכמ יתחלש .ןגישהל ידיב היה אלש
 .םוי לכב ןילופל שולפל דמוע רלטיהש ואבינ םינותיעה

 ךא ,םירגהמה תרבח לש התייווה איה תיללכה המוהה םנמא .רפסמה לש ונמע רקיע םה םירגהמה אל ךא
 תויומד לש םינושה ןהילוגלגו ןהישעמ לע רפסל רגניז-סיבשבל רשפאמה ילאיר עקר אלא - תשמשמ הניא איה

 ץבוקב םירופיסה תיברמב ירה ,המלש תינוידב הביבס רוציל רפוסה "ץלאנ" םינאמורב םאו .ובלל תובורקה
 רפוסה תומד בור-יפ-לע איה וללה םירופיסה תא תרפסמה תומדה ףאו ,הבורקה ותביבסל סחייתמ אוה ונינפלש

 תא ךופהל חילצמ אוהש ךכב האטקתמ רגניז-סיבשב לש ותלודג .יח אוה הבש הביבסה תויווח תא הווחה ,ידייה
 תולילעל ,תססוגהו תנקדזמה ,(ןמעה רקיע תא הנשמ הז ןיאו - ,המודמה וא תיתימאה) הבורקה ותביבס

 ,"הבוהאה ןב" ,"ןקזה" ,",יוודורב טסיאמ לבוקמה" םירופיסב רבדה ךכ .המצוע-תוברו תוקתרמ תוירופיס
 .דועו

 חוכ .רגניז-סיבשב לש חלוקה ירופיסה וחוכל תמלוה המגוד םג שמשל הלוכי "הבוהאה ןב" רופיסה תחיתפ
 ול רשפאמ - רחא דצמו ,ארוקב תררועמ איהש !ןנעה לעו הלילעה תמירז לע ,דחא דצמ ,רומשל ול רשפאמ הז
 ןב" לש החיתפה תקסיפ ירהו .תישונאו תידוהי תוברת לש ,ראופמה ,רורבה המתוח תא רופיסה לע עיבטהל םג

 :(תיאדכ ךא ,תצקמב הכורא ילוא המגודה) "הבוהאה
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 הפקב םיירהצ-תחוראל דחא ררושמ יתוא ןימזה ,קרוי-וינל יאובל ךומס ,םימיה דחאב
 דע ךכ-לכ הנמש השא ול התיה .םישנ-ףדורו ןקיניצ ,ןזרטכ עדונ שידיי ירפוס ברקב ."םולש"
 הירוסי בורמ הלכא איה .ימ יל רפיס תוחפל ךכ וא .תלדה ןתפמ תא רובעל הלכי ישוקבש

 אוה .בוהז דנולב ןיידע ורעש היה ,םיעבשל היה בורקש יפ-לע-ףא .הלעב יבנע לשב
 ותבינע ,רופאו םודאב תספסופמ התיה ותנתוכ .הנאבה ראגיס ןשיעו תילגנא הפילח שבל

 ,דלייו ומכ בתכ ףא .דלייו ראקסוא תא ותומד יל הריכזה עגרל .בהז יטוח המוקר
 רפוסכ יב גהנ אוהו ,השראוומ בורקמ-אב ,עשתו םירשע ןב יתייה .םימזירופאו םיסקודאראפ

 יפ לע רמול ונלוכי ךא ,הבישי-רוחבכ הארנ התא" :רמא אוה .תוצע ריטממ ,ליחתמכ קיתו

 ."םישנ התא עדויש ךתביתכ
 לש ץמש אלב ,יעבט בולישה .םיראופמ תוברת יכרע םע ןילוח יקסע לש ,חלצומה ,הלועמה בולישה והז

 .רפסמכ רגניז-סיבשב לש ויגשיהל החכוה םג וזו - תויתוכאלמ
 הזב הז םבלשלו תומלוע ינש לא סחייתהל ותלוכי תא םג ןייצל יואר - ןניקסע בולישו גוזימ יניינעב םאו
 - תחא תירופיס תודחאל םיכפהנ (הקירמא) שדחה םלועהו (ןילופ ,הפוריא)ןשיה םלועה .החלצה תדימ התואב

 "םיל רבעמ ןבה" ןוגכ םירופיסב טלוב רבדה .תומלועה ןיב הקומע םוהת תרעפנ םירופיסה ינכת תניחבמש ףא
 .םמצע דעב םירבדמ םירופיסה תומשש המודו - "דכנו אבס" וא

 םהיתולילעש םירופיס וליפא .תובישח ול סחייל יאדכש ,ףסונ רבד אוה רפסמכ רגניז-סיבשב לש ותונימא
 רבתסמה ,ןמיהמ דמימ תולבקמ - "ףושיבה לש ותמילג" רופיסה ןוגכ ,תורבתסמ-יתלבו ןפוד-תואצוי תוארנ

 ןהו תשבוכה תירופיסה המצועהמ ןה עבונ רבדה ,בוש .ולוכ רופיסה ךרואל רפסמה רצויש תויקוחבו הקימאנידב
 .הנממ דרפנייתלב קלחכ ויתויומד תא אורבלו התויחל אילפמ רגניז-סיבשבש םייח-תייווהמ

 - ונענעל וז הדבוע לש תויטנאוולרה תדימ המ עדוי ינניא .רפסמה לש ונב ,רימז לארשי םגרית רפסה תא

 ,רפסה תא םתוחה ,"השיגפה" ,ולשמ רופיס ףריצ ףא םגרתמה .תחלוק ותפשו ידמל בוט םוגרתה ,תאז-לכבו
 רפסמ ,"ןבה" ,ןכ ינפלש רופיסב .םהיניב דוריפ לש תובר םינש רחאל קרוי-וינב ויבא םע ותשיגפ רבדב

 תפיטע לש האנה הבוציע תא םג ןייצל יואר .אוה ותייאר תיווזמ ,השיגפ התוא לש הרופיס תא רגניז-סיבשב
 .ןלפק ריאי ידי השעמ ,רפסה

 רפיצ ינב

 הרטשמה תורישב הריש

 ,רלטסווק בד :תיכ'צמ .תוקסרומוהו םירופיס ,ףפועל עדיש שיאה :קפא'צ לראק
 .ו"לשת ,ריבד תאצוה

 יספשמ ססקס לש הדמשה וא ףויז ,ףוליס ,סוריס לש הניצס לע "תישונאה הידמוק"ב תופוכת רזוח קאזלאב
 אבילא .הלוכ הגירטניאל דוסיכ הלא 'תוניצס תודמוע םג תופוכת .קדצה לש םישדוק שדוק תניחב בשחנש

 רפוסה לש אנפלואה תיב ירהש ,תודלי תונורכז אלא הלא תונומת ןיא ,קאזלאב לש רחואמה ףארגויבה ,האורומד
 תוטרפב תראותמ ,לשמל ,"רבאש לנולוק"ב .יאזיראפ ןיד ךרוע תכשל ...אלא רתוי אלו תוחפ אל היה לודגה
 תוללעתהבו הפ לובינב ,הליכאב םיקוסע ויבשויש םהוזמ םלואכ - לוכיבכ "קדצ"ה רצבמ - הכשל התוא

 ביתכיתואיגשב ותוא םיבתוכ םירלבלהו "ןואילופאנ דוק"מ עטק םיאירקמ םה ךכ ךות .בוחרב םיבשו-םירבועב
 הכילשמו המותח תודע הרטשמה רקוח ידימ תיאזיראפ תרבג תפטוח "תוינאצי לש לפשו רהוז" ןאמורב .תומויא

 ,השדח תודע בתכיתש הרטשמה ישנא תא הימסקב תלדשמו - היתועבצא תייווכב ןכתסתש ילב אל ,שאל התוא
 רתוי שי ,םייטפשמ םיטסקט תפירשב קאזלאב לש וז תיססידאס תואגתהב .הבהאמ תא ליצתש ,תפיוזמ
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 תיתונמא תמא בותכל ידכ תיקוח תיטפשמ תמא לש הדחכה סקט ול היה שורד םתסה ןמ !"תודלי תונורכז"מ
 והאחס לש טקייבואכ יטפשמ-יקוח ךמסממ רתוי וכשומ המו ,בתכנ רבכש המב דרמ השוריפ הביתכ :ולשמ

 תדמתמה תוללעתהה דצמ קאזלאב לש (תוחפ אל ינצקוע ךא ,ירונימה)ושרויכ םושרל רשפא קפא'צ תא
 יתלבכ דימת םידדצמ הלא .םיטפושו הרטשמ ירקוח ,םירטוש :םהינימל וירמושו קוחה לש םתלוכיב קפס תלטהו
 םתוא םינייפאמ .םתניבמ תובגשנ תומולעת ןורתפ ינפ לע תישפנה החונמה תא םיפידעמ ,םיליעי יתלבו םיקיזמ
 .ומוקמב וניאש ,עפוש בל בוטו עשפה לומ תוילארטיינו תושידא

 לש שוביג ולש תוישלבה תוידוראפב שי ,תיתרבח-תיטפשמ הןעב קפא'צ ירופיסב תגצומשמ רתוי םלואו
 קפא'צ לש בלה-בוט רטושה .ילילש לדומ תרותב קוחה שיא לש הרוטאקיראקב רזענה יתורפס "ןימאמ ינא"

 רטושל ףידע .תויסאמגודה לש הלמס אוה ,בותכל תרוויעהו הקינחמה תודימצה לש םגד הנושארו שארב ושוריפ
 םיעובט םיהומת תובקע .(57)וינפל שי הרקמ גוס הזיא עדוי וניאש םושמ תקונית תפיטח לש הרקממ םלעתהל

 "ריפוא" "יפירקופא"ה רופיסב .(27) םשטשטמו םהילע ךרוד אוהש ךכב המולעתה תא רתופ רטושה - גלשב

 סכוד ינפל םדא עיגמ :רתוי דוע הכיבמ ךרדב הבותכה תודעל הרתיה תודימצה תא ירוטסיה רויצב קפא'צ רייצמ

 ותוא רוצעל הווצמ סכודה .הב ההשו הילא עלקנ וירבדלש ,ריפוא בהזה תכלממ לא ותוחנהל ול עיצמו היצנו

 'תיתימאה ריפוא יהמו .(91)ריפוא לע ול תועודיה תודגאהו םירופיסה תא םאות וניא ורואיתש םושמ קר לכונכ

 זללכ אצמנב ריפוא ןיא ילואו ז"לכונ"ה ירופיסבש וז וא סכודל םיעודיה םירופיסבש וז

 טסקט לש וחוכב קר שיל ךפהנ ןיאה .תיטפשמ וא תיטילופ ה;עב דוע הניאו תיתורפס ה;עבל הכפהנ תמאה

 - קוחה שיא תוכמס לש תנווכמ היצאפרוזוא ,קפא'צ ירופיסב ,הלח וז תואדוול ליבקמב !תאז רשאיש

 לש הירלאג !תוילאוטסקט תויואדו ביצהלו בותכל לגוסמש ימ ידי-לע םיטסקט "רצוי" וניאש ןוויכ ליעיייתלבה

 םוקמב תוליעיב תשמשמ "םינוהמת" ראשו םינפסא ,תונמא יבבוח ,םינעדמ ,םירפוס ,םיררושמ יסופיט

 הרטשמהש חצר-תשרפ הלעמ - "ררושמה" - רפסב ןושארה רופיסה .םהב םינוא ירסח ויה קוחהו הרטשמהש

 חתנמ רטושהו ,תושחרתהל ךומס בתכש ,וריש תא עיצמ ,חצרל הייאר-דע היהש ,ררושמ !הנורתפב םינוא תרסח

 הביתכה תוחוכ תא תובידאב דימעמ ררושמהו העיתפמ תוליעיב חצרה תמולעת תא רתופ רישה חותינ .ותוא

 .(14) דיתעב םג הרטשמה תורישל ולש

 ןיא .וצוליאב ביאכהל דע תיקסטורג ,רדסה-יא גיצנל רדסה גיצנ ןיב השיגפה ךא ,תימיטפוא המיענה

 לש תורמל ותונמאו ומצע ףיפכמש ימ :תוכסמ ףוליח וא םידיקפת ףוליח קר ירשפא :רדסו תונמא ןיב "השיגפ"

 ,"ףפועל עדיש שיאה" רופיסב ךכ .קפא'צ ול קינעמש תיטנסופמיאה תועמשמב "רטוש" תויהל ופוס ,רדסו קוח

 דימ ,ףפועל ונורשכ תא םדא דבאמ ,(רילדובל "םורטאבלאה" הארו) ררושמה לש הירוגלא שמשל יושעה

 .ללכה תורישל וסייגל וא ,תיביטרופס תעמשמל ופיפכהלו ותוא "דסס"ל הסנמ אוהשכ

 םודרק ךתריש השעת לא :ןיטישה ןיב ויתוארתה בואשלו לשמה ךרד לע קפא'צ תא אורקל יואר :רבד ףוס

 ."הרטשמה" תורישל העיצת לאו וב רופחל

 ףליו לאכימ

 לירזע לש הבושחב הרזח

 המגרית .לירזע לש ומולח :יקסבוקירטס ןאילוי
 יפס ,ןייפרוג הקבר רבד-ףוס הפיסוהו הינלופמ

 .ז''לשת ,םילעופ תייר

 םירפוסה ןמ אוה (קראטש חספ)יקסבוקירטס ןאילוי
 תב תינלופה תורפסב רתויב םיאירקהו םיעדונה

 עוזעז לש האצות התיה ידוהיה אשונל ותיינפ .וננמז

 תמחלמב ןילופ תודהי ןברוח םע וילע רבעש קומע
 רביח רפוסה .השראו וטג דרמו הינשה םלועה

 ומולח''ו "הינסכאה" /ךשוחב תולוק" - היגולירט
 היצילאגב תידוהי הרייע ייח עקר לע "לירזע לש

 יפל יתדמעה" .הנושארה תימלועה המחלמה ינפל
 תרטמ .רלסיה ידי לע חצרנש םעל הבצמ יתלוכי
 "הלאה םישנאה לש םרכז תא ליצהל התיה יתביתכ

 םע לארשיב ארוקל ותמדקהב יקסבוקירטס בתוכ -
 אוה .ירבע םוגרתב "לירזע לש ומולח" ורפס תאצ
 הביש" לש ערואמ ןיעכ לארשיב ותעפוהב האור

 המוד ."תינאידיורפה התועמשמב םא לש הקיחל
 הרזח ירהש ,לירזע ורוביג םע ההדזמ רפוסהש
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 רוקמ לא רפוסה תביש תא האטבמ ולש הבושתב
 וז לא ,יתודלי לא ,רבעה לא יתינפ ןבכו" :תודהיה
 ףוסב שחרתמ 'לירזע לש ומולח' .רתויב המודקה

 ונתשנ תומיוסמ תוידוהי תוביבס ךא ,19*ה האמה
 ייח לע רפס תביתכב יתחתפו - ימי דע טעמ ךא

 ןורכיזה לש ךרפ-תדובע וז התיה .הנטק הרייע
 לש ןיטב תוסוכמה תונומת העדותה יקמעממ הלעמה
 ."םינש
 לופה האצוהה ךרוע ירבדב הריתי תונרמוי שי
 תויטאמארדה ויתויווח" :תיוות רפסל עבוקה ,תינ
 ותעיגפ לש יגארט ןברק - ישארה ורוביג לש

 שגדה תא תווהמ - ומצע לש תוירסומ תומרונב
 קראמ ירויצ לש םילקאה תלעב וז תניוצמ הזורפב

 .(159 ימע ,תמגרתמה לש רבד-ףוס 'ר) "לאגאש

 ינלופה םיארוקה להק לש ותונעיה תא ןיבהל רשפא

 ידוהיה אשונה ירהש ,יקסבוקירטס לש וירפסל

 ןמ וב שי תיביטקפסורטר.הירלקפסאב םהב הלעומה

 .ןוימדה תא הרגמ וליפאו תנרקסמה הקיטוזקאה
 והשמ רפסה דבאמ ירבעה םוגרתב אקווד םלוא

 העונצו תפסונ הילוח אלא אוה ןיאו יטוזקאה ומסקמ

 חרזמב תידוהיה הרייעה ייחמ תורפסה תרשרשב

 דנמ לש םהיתוריצימ רקיעב ונל תרכומה ,הפוריא

 ,ץיבוקרב ,יקסב'צידרב ,ץרפ ,םכילע-םולש ,יל

 פוסל בורק אוהשמ רתוי יקסבוקירטס .זזהו ןונגע

 הרייעה יווהב רחאה ןפה לא ךשומ ,םירבעה םיר

 טלבוהש ,ירציה ,ינומדה אשונה לא - תידוהיה

 סיבשב קחצי לש וירפסב למס תגרדל הלעוהו

 .רגניז

 ,גרבראייפ) ידוהיה לרוגה לע הייהתה

 םיליכשמה םיסרוקיפאה ,(זזה ,יקסב'צידרב

 ,אטחהו הריפכה יטבל ,םהינימל "םישולת"הו

 - תעדה ףוריט ףאו םלוע תונובשחו שפנ תונובשח

 .תידוהיה הרייעה תורפסב םישדח םיאשונ םניא

 ורפסב עשעשמהו לילקה יסושיקךודה ביטומה

 זכרמבש "ישילשה ןימינב תועסמ" ילדנמ לש

 ביטומל ליבקמ ,לירדנסו ןימינב גוזה ותלילע

 לירזע דמצה ."לירזע לש ומולח"ב יניצרה יטסואפה

 בועה םיידוהיה וטסיפהו טסואפ ןיעכ םה הידבועו

 םוניהיגה תא עגיימו ךורא תוהלביליל ךותב םיר

 ,לירזע .היתולקלקו הימומ לע תידוהיה הרייעה לש

 רפכל ידכ ,ותדלומ-ותרייעל רזוח ןמלאו דימא ידוהי

 לילב ,ם"תס רפוס היהש ויבא רבק דיל ויתונווע לע

 ורכמ ,ןולגעה רהל תא שגופ אוה הליחת .תוחילסה

 לש וייח םיפשחנ ומיע החיש ידכ ךות .תודליה ימימ

 חרס לבא ,רשועו ןוממ רבצש "רעוכמ"ה ידוהיה

 ילכ" ,ויבא רסוממו הנומאה רוקממ ,רשיה ךרדמ

 רוזחל לירזע שקבמ תידיסחה ותוקבדב ."שדוקה

 םלענ ויבא רבק ,ול תרכנתמ הרייעה ךא ,הבושתב

 הוולתמה ,הידבוע הרייעה לש חלושמה .ונניאו

 לא ותיסהלו הבושתה ךרדמ ואינהל לדתשמ ,לירזעל

 תוואתל ותותפל ,ויהולאב הריפכהו אטחה ךרד
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 הב ןיאש םודסל הכפהנ דלונ הבש הרייעה .םירשבה
 קבאיהל ץלאנ לירזע .םיעשר םלוכ ,דחא קידצ ףא
 רשאכ ,ףוסבל .הלבחה ךאלמ ,הידבוע םע הלילה לכ

 הלוח אוהש ררבתמ ,אשיירמ קידצה הרייעל עיגמ
 לטונ תוחילסה לילב קידצה לש ותומ .תומל הטונו

 הבושתה ךרד .עשוויהל הנורחא הווקת לירזעמ
 יחצנ שולת קר אל אוה לירזע .דעל וינפל המסחנ

 .הנקת ול ןיאש אטוח םג אלא ,תינחורה ותדלוממ
 ותפוג תא הקיחרמה תבכרה ירחא ושואיב p אוהו
 יסמ לע תעד*ףוריטב לפונו הרייעה ןמ קידצה לש
 הרזח אוה רפסה לש יזכרמה ןויערה" .לזרבה תל
 ןמ וטסיפמ לש וייותיפ תורמל יחצנה םרזה לא

 תיזזת-תצירב תמשגומה הביש ,הנטקה הרייעה
 פנש קידצה לש ותפוג תא העיסמה תבכרה ירחא
 וירבדו ,ותמדקהב רפוסה שרפמו ריבסמ - "רט

 .תורוקמה לא הרזחה לע תישיא הרהצהכ םיעמשנ
 לש ותטימ דיל תסנכה-תיבב רוביצב הליפתה

 ןה תבכרב הנורחאה וכרדל ותיוולהו הלוחה קידצה
 תוריכזמו ,ירואיתה ,יפאה ןחוכב תומישרמ תונומת

 .יקס-נא לש "קובידה"מ תונומתה תא ןתמצועב ונל
 הריווא ותריציל תוושל רבחמה דצמ ץמאמה שגרומ
 מאו םיבינ ,םיקוספב זרפומ שומיש ידי-לע תידוהי

 .םינוש תורוקממ תור
 רפסל השידקה ןייפרוג הקבר תמגרתמה
 איה הבש ,"תועדוותה" תרתוכ תחת רבד-תירחא

 ןטק רפס םגרתל ינאטנופסה ןוצרה" :תבתוכ
 יכ ,השוחתה ןמ הלע הז תויועמשמ-ברו םידממ
 םיקבאממ הלועה ,דואמ ידוהיו ילאוטקא רפס ונינפל

 םע ,ונתוא תוקיסעמה תויעב םע םילודג םיינחור
 ימע) "- ונלרוגו ונמויק רשפ םע ,ונתייווה תודיח
159). 

 הרומז .י

 ןונמיהב הומכש תרוקיב

 צוה ,םירמאמ הרשע ,קילאיב לע :חמצ המלש
 .ח"לשת ,ביבא-לת ,ריבד תא

 םיריש-תרבוח ט? .א יסורה ררושמה ךירעה הפי
 תרבוח" :ובתכב ,ק'צטויט .פ ררושמה ורבח לש

 רמול ןתינ רבד ותוא ."םיבר םיכרכמ הדבכ וז הנטק
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 םירמאמה תרשע רשא ,וז המונצ תרבוח לע םג
 םירפסבו תונוש תומבב ומסרפתנ הב םיסנוכמה

 הברה .תונוש תויונמדזהבו םינוש םינמזב ,םינוש

 :הנממ דומלל ןתינ םיחקל
 תוריצי ךירעהלו בושלו ךירעהל רקבמ לוכי (א
 וליפאו ,תולעפתה ךותמ םירבד "חתנל" ,רצוי לש

 יטקייבואה תדימ םגפית אל תאז-לכבו ,שגרתהל
 רבד אלא ,סקודאראפ הז ןיא .הכרעהה לש תויב

 ולכ ,תיביטקייבוס תויביטקייבוא םג שי :ורושאל
 עגונ" תניחב הליחתכלמ אוהש ,רקבמ ןכתיי :רמ

 העש ,תאז-לכבו תמיוסמ הרישל הקיז לעב ,"רבדב
 ךירעמ וניאו יביטקייבוא אוה - הילע בתוכ אוהש
 הבהאש ,התימאב תמא ןיא ןכש ,ןורוויע ךותמ

 ןיחבהל םייניע תחקופה איה איה ,הברדא :תרוונסמ
 .תובוט תולעמב םגו תוערגמב
 חופיטל האיבה תויביטקייבואל חבשהו ללהה

 םיחיכשה ,םייעדמה "םיחותינ"הו .שארמ תושידאה
 םיטנדוטס "חותינ"כ םהומכ ,תרוקיבב וישכע

 רפרפמו יח ףוג יחותינ אלו ,תופוג יחותינ ,האופרל
 .םייח תרטמ ,הלענ הרטמ םשל
 אשונ לע רקבמ לש םירזופמ םירמאמ ףסוא (ב
 - ונמזב ומצעל היה בושח םהמ דחא לכ וליפא ,דחא

 הלופכ םתובישחו ,דחי םרבחתהב םינושו םירחא
 לש ונקויד אולמ תא םילגמ םה ןכש ,תלפוכמו
 לש ונקויד אולמ תא םילגמ םהש םשכ ,רקבמה
 .הז רקבמ ידי-לע רקובמה
 תודיחא תא וז תרבחמב םיאור ונא ,ןכ יכ הנה
 ,ותכרעה תופיצר תא ,קילאיב .נ .חל חמצ לש וסחי
 ותקיז תא ,ולש הדימה-הנקב ותדמתה תדימ תא

 .הז ררושמל תישיאהו תיתרוקיבה
 הכרעהה יכ ,שרופמ שוריפב רמול רשפא (ג

 דוע שי םא קפס ב"יפעאו ,תינונמיה איה ,הנודנה
 ותרוקיבש ,ןורחא רודב ונתורפס ירקבמ ןיב רקבמ

 ,תיטלחה הכ ,היתוחנה תא החיכומ הכ ,תיענע הכ
 עבוק חמצ .ש .תיארחאו תימשר הדועת ומכ הומכש
 הרישב קילאיב .נ .ח לש וכרעו ומוקמ תא תורורב
 .הב ודמעמו תירבעה

 תשולש וליפא יכ ,הדבועה תא ןייצל יואר דחוימב
 קילאיב .נ .ח לע חמצ .ש רבדמ םהבש ,םירמאמה

 :"הנושארב ויתיאר רשאכ") תוישיאה וא ,שיאה
 םהומכ - ("םירחא םע םדא"ו "קילאיב לש ונקויד"

 תמכח" םושמ קר אל םהב שי .ותריש לע םירמאמכ
 ונויפיאל םילק םחפ-יטוטרשמ קר אלו ,"ףוצרפה

 ,םהב שי םלוא ,לעפש ומכו יחש תומכ םדאה לש
 הנקוידל הנובנ המלשה םושמ ,תעדמ אלשו תעדמ

 .תרחא תיווזמ ,הריציה לש
 תכאלמכ והומכ - "םירחא םע םדא" רמאמהו

 ראלוטסיפאה ןויפיא ,םיקימעמ םיחותינ לש תבשחמ
 ,תונקסמ תקסהו תודבוע ןויצ ןאכ שי .קילאיב .נ .ח

 רצויה יבגל םג אלא ,םדאה יבגל קר אל תופי ןהש
 יפל םלועמ התיה אל ותביתכ" :ןוגכ ,ותריציו

 יסו האנה ונינפל" :"םימשה ןמ סנוא אלא ךרוצה
 ,קילאיב תא טטצמ אוהו ."הכאלמה םצעב קופ

 את איה תוואתה לע רבגתהל הואתה םג" :רמאש
 יבגל הטילפהש וז הרמימב" :קיסמ אוה ןאכמ ."הוו

 ,ולש הריציה תרות תא קילאיב ללכ ,רחא ן;נע
 ."הנוילכו השפנ ישחר ,היתומגמ

 .ח לש - דחאה ןפה :וז תרבוחל םינפ ינש ,ןכא
 .ש לש - ינשה ןפהו :שיאהו ררושמה קילאיב .נ

 .נ.ח לש ביקעה קימעמה ,ירוקמה רקבמה ,חמצ
 .קילאיב

 ודנלדי-זפ ףסוי

 ש"א יטוקיל

 ,יאני ריאמ רדיסו רחב ,ויבתכ ךותמ םיטוקיל ,ןמנייטש רזעילא סדרפב םילויט
 .ח"לשת ,ביבא-לת ריבד תאצוה

 עוצקמ המ עדוי התא יאו בולוקוסל רתכ ןיא" :בולוקוס םוחנ לע וירבד תא לישמהל ןתינ ןמנייסש רזעילא לע
 אוה לבא .לבוקמה ןבומב ןססיצילבופ אל ףאו עדמה שיא אל ,דקרמ אל ,רפסמ אל ,ררושמ אוה ןיא .ול סחייתנ

 ושפנבו הימוהה וחורב לודג ,ןונשה ורובידבו דחה וטבמב לודג ,וקמע יפלו ופקיה יפל לודג .לודג רפוס

 אוה לודג לוכה לעו .םהל רידאה ונונמיהכו םייחל ונובאתב ,תוקבוחה ויתועורזבו ןיבמה ולכשב לודג ,תקקושה

 ןאכל םינפ שי 'הכרבל בולוקוס םוחנ לש עפשה היה םאה .(174 'ע) "ובש עפשה תכרבבו הבורמה ותסיפתב
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 ,יאני ריאמ .ךכב הדומ ומצע רפוסהו ,הללקל ול היה לודגה עפשהש ,קפס ןיא ןמנייסש רזעילא לצא ךא .ןאכלו
 יתבתכש המ לכ ארקי והשימש יוכיס ןיא" :ןושלה הזב ול חסש ,ןמנייטש ירבד תא רפסה חתפב טטצמ ,רידהמה

 ."ירבד רוציק איביש ימ אצמייו יאוולה .ילע עפשה תללק
 לש זעה םימה ףטשב םירכס תמקה םהילע ולבקיו הרבס-יברו ןושל-ימכח ,םעס-יניבמ םעפ-יא ומוקי םא
 ,תודיסחל ,תרוקיבל ,הקיטסיצילבופל ,לארשי תמכחל ,תוגהל ,תרופיסל - םירכס ,ןמנייטש רזעילא תונייעמ

 תחתמאב שי יכ .היתורודל הבשחמה רורצב ןוכנה םמוקמ לע אובל םיברה ויבתכ וכזי - תימצע תודוותהל
 - ללכב ןוכי םא - הז םירידא-לעפמ ןוכיש דע ,ךא .םינורחאה תורודב תידוהיה העבהה לש התלסמ הזה רפוסה

 .םיהדמהו רוונסמה ועפש ללגב תאזו ,ןמנייסש לש וסדרפב לויטה דואמ השק
 וז הלהב .הלילח רזוחו ןהירחא תואבש םילמה ידיילע תופחדנו תולוהב רפוסה לש וטעמ תואצוי םילמה יכ

 אלל וימימ רקמה ,רבגתמה ץעמכ איהש ,ותעבה לכב תמייק ןושל-תוצלחמו תונויערו םייומיד ,םילמ לש
 ךותל ןמנייסש סינכמ תיכ"נתה הצילמה תא .ךכ לע דיעי םיקוספב שומישהו ,ונושל רשועל ץק ןיא .םירוצעמ

 תינברה תורפסה ,דומלתה ,םישרדמה ןמ םינפ תרתסה ולצא ןיאו .םינפ םיעבש הב הלגמו ולשמ תרגסמ
 םימ קציו הלכשהה לש םיקנעה ינורחאב קבד ותוריעצב ןמנייטש .םיליכשמה ןושל לע רבדל אלש ,תידיסחהו

 יולג יכ ףא ,בולוקוס םוחנ לש הלוכסאל ןמנייטש תא סחייל ןתינ ןונגסהו ןושלה תניחבמ .ןמשירפ דוד ידי-לע
 .ונימב דיחיו ורודב דיחי היהו םידימלת דימעה אל ס"נהש ,עודיו

 דיעמ יאני ריאמ ."ןמנייטש רזעילא סדרפב םילויט" םייורקה ,ש"א יטוקילב ןייעמה לש ותומשרתה יהוז

 הארנש רחבמה .םיבר םינותיעבו תעייבתכב וירמאמב ןייעו ןמנייטש לש וירוביח םיעבשמ הלעמל ארקש
 .הרצקו הפירח הרמיאו רמאמ ,טפשמ לכב רפוסה לש ומתוח תמא תא וילע אשונ רידהמל

 םיצפוק םפשמ לכו קוספ לכו ,האלפומ תינמנייטש השקמ ולוכש ,הז "ךורע ןחלוש רוציק"מ טטצל השק
 רשא ,תונמאו תורפס ינינעב תואבומ תצק איבנו רשפאייא םולכ אלב רוטפ ךא .ינטטצ :וליאכ םיקעוצו שארב

 לכ איה. .הייבר העמשמ תוברת .יקנ דחא בקו תלוספ םיבק העשת איה תוברת" .טעמ אל ןהב קסע ןמנייטש

 לעו ,רמול הששח" .(16 'ע) "םינמזה תצורמב ומצע תא לפוכו ךלוה הבש בוסהו הבש ערה .לפכה חול רקיע

 תוטש ירבד וכותל וללכנ אלש ,ך"נתה איצוהל ,תורודה לכ לש םירפסה רצואב דחא רפס ףא ןיאש ,רמול ונחרכ

 ורבחמ לודגה רפס לכ ןכל (25 'ע) "תעדה לע םילבקתמ םניאש םירבד אקווד ואלו ,םעמשמכ םיטושפ

 לע דדומה ,הטושה תא קחשל הרתי תוכז המצעל האור תירילה הרישה רתוי לודג ולש תלוויאה יאלמ

 דוסי איה תוישיאה" .(26 'ע)"תיתורפס הריצי לכ תסיעבש רואשה איה תוטשה ,ןכא .רועיש ןיאל םירתכ ושאר

 תרמשמל תנצנצב זונגה רפאכ תוישיאה תאצוי ובש תפרושה שאה ןמ ךא ,ומצע תא הלכמ ןורשכה .הריצי לכ

 הדבל איה תאזה תומדה .ורוביחב הקוקח רבחמה לש ונקויד תומד :בלסרבמ ןמחנ יבר רמא .םימי ךרואל

 .(30 'ע)"שפנה תראשהל תוכזל הדיתע הניא שפנ אלל תורפס .וננןנעמ

 בגהש ןוויכ .םהל דומצה בגה תא אלא ,ריוואה תא ללכ םיממחמ םניאש ,םינטק םירונת םה םינאמורה"

 המל םירפס" :(51 'ע) "השעמל םיננטצמ םיבר .הניצ לש תרומרמצ שח אוה דימ ,רונתה ןמ קחרתמ םמוחמה

 םושיר וב םיעבוטו בלל םיסנכנ בלהמ םירפס .ןורכזה לעמ אשמ טלמל ידכ וא בלה לעמ אשמ טלמל ידכ ?םיבתכנ

 ,יארע-תיינח אוהש ,ןורכזה ךותל םיסנכנ ןורכזהמ .בלה לע הטילש החכשל ויא יכ ,תימלוע קחמנ וניאש

 .ל"דו .(143 'ע) "הפיכב תלשומ םש החכשהו

 ןסנייטש .םיברה תושרלו דיחיה תושרל הפיה תודוותה ,רפוסה לש ויודיו אוה "ימצע ינפ" ןורחאה רעשה

 עיגה םאו ,ולוק םהילא עיגה אל ךכ םושמ .ונמז ינב לע םילבוקמה םיגשומל רבעמו ונמזל ץוחמ יח אוהש הדומ

 ,יתמעז אל ,יתכריב אל" .הבהאה ץוצינ לש ורואל דימת לעפש ,ומצע לע דיעמ רפוסה .רזו םומע ,גרוח לוק היה

 תססונתמ הניא ילש ןרוגה" :דועו .(179 'ע)"בלה םוח ךותמ אלא ,שיא םושו רבד םוש יתיניג אל ,יתחביש אל

 תיבב טלקנ ךא ,םיבר ידי לע עמשנ אל יתרמאש המ .קמועב הזונגו הרומש איה ךא ,תובא תלחנ לע המרב

 וניב ודירפה ןה ףאש ,ונושל לש רדההו ראפה תוצלחמל בטיה עדומ היה ןמנייסש .(181 'ע)"המואה לש םיזנגה

 .תוירבה ןיבל

 יבר םע הנמנו רתויב עפושהו הרופה רפוסה היהש ,ןמנייסש אקוודש ,אוה ויודיומ רתויב ןיינעמה יוליגה

 ןויער ךותל לולצל ךירצ היה - ובל לוקל ןמאנ היה וליא יכ ,הדומ ,תורודה לכב לארשי ירפוס לש הביתכה

 התיה איה ףאו םלאב יתימא תא קבחמ יתייה" .הרומג הקיתש ומצע לע רוזגלו ,וחור תא אלממה ולש דוחיה

 יתלוכי אל תאז ךא .תימלוע הענצב המע תומלו יתימא םע תויחל .ידבל הל ,היפ-תוקישגמ יל הליצאמו ינתקבחמ

 הצוחה יתוניעמ תא יתוציפהו יכותב רמושמו זונג תויהל יתלכשה אלש םוש לע ,רפוס יננה יחרכ לע .תושעל

 .(182 'ע)"רפוסכ חרוא יל אל .תויה רפוס ינומכשל אל .יתשנענ

 םע םלש היה וליא ?הבשחמ לש םילת-ילת וב הלעה םלש םייח-עטק לכ רשאכ ,תושעל היה לוכי המ ךא

 לש תומא 'ד לע םיטוקילב םיבר תומוקמב ןמנייטש ףיערמ םיבר םיחבש ןכאו ,ויתומא 'דב ומצע רגוס היה ושפנ

 היה אל ,"אווש ןויזח םולח" אוהש ,יוטיבה רצי תא ךא ,רציה שוביכל רפוסה ףיטה וימי לכ .םדא לכ לש ,םדאה

 םיקימסמ ינפ - םהב תויוצמ ןהו - רציה תריבש םילמה תא יבתכב ארוק ינאשכ" .וברקב עינכהל לגוסמ
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 הבהא הלוח" ותויה ךותמ ,שפנה תקוצמ ךותמ רפוס טעב ךושמל ותוא הכשמ הקזח די .(184 'ע) "השובמ

 .םיאבה תורודב היופצ תודידבו ורודב תודידב תשוחת ךותמ ,"ויווד שרע התיה הביתכה תונמואו

 םשכ .ותביתכ-יבור לעו ותביתכ םצע לע ותאווצב וא ויודיווב אטח לע הכמ ןמנייטש רזעילא - רבד ףוס

 םאה 'ןכ םנמאו .בתכה לע ודוס תא הלעה ותריטפ ינפלו ,ומצע דגנ ירמב דמע ךכ ,ורוד ינב דגנ ירקב ךלהש

 זןמנייטש רזעילא לש תיקנעה תיתורפסה ותיישע לכל וזמ הלענו וזמ הפי הביתכ-תירחא ןכתית

 לאינפ חג

 תוברתה לש התוהמ רוריבל

 חילארשיה-תימואלה

 השדחה

 ,תוגהבו הרישב קבאמו השרומ :ילאומש םירפא
 .ח"לשת ,ביבא-לת ,"וידחי" תאצוה

 הבושח המורת שמשמ רבחמה לש שדחה ורפס
 וימה ותסיפת וב תזמורמ .תרתוכב ןיוצמה רוריבל

 האור אוה .ותוברתו לארשי םע תודלותל סחיב תדח
 תוביטח עבש לש תלשלש אלא תחא הביטח אל ןהב

 ,תיארקמה :תויוברת עבש ,וזל וז תורושקה
 שו) תירותסמה ,תיפוסוליפה-תיטויפה ,תידומלתה

 'באמאה תוברת ,תינברה ,(תודיסחה התחול
 ונאש ,תילארשיה-תימואלה תוברתהו היצאפיצ
 תוברתה תא קדוב ילאומש .הכותב םייורש

 לש םתריצי רואל השדחה תילארשיהיתימואלה
 ציו רואינש ןמלז ,קילאיב .נ.ח) םיררושמ השולש

 סוילוי ,קורדנזיד יבצ) םיגוה העבראו (ןדמל קח
 י"פעא .(רבוב .מ.מו יקסבלסיוו יבצ ,ןמטוג קחצי

 םאצומב הזמ הז םיקוחרו םינוש הלא םירפוסש
 םהב אצומ ,םתריציבו םמלוע תפקשהב ,יתוברתה

 העבשה לכ :םהבש הוושה דצה .ידוסי ןוימד רבחמה
 רמתמ ףא ,תידוהיה תרוסמה יכרע םע םידדומתמ

 תונוש םיכרדב םיבש ףוסבל ךא ,םימעפל םדגנ םיד
 יתוברתה ונרבע לש ,םייחצנה ,םימייקה םיכרעה לא

 .השדח תילארשי-תימואל תוברת תריצי םשל
 רושמה תשולש לש םכרע תטלבהב יכ ,רמול שי
 סחיב ,םנמא .שודיח םושמ שי וישכע םירכזנה םיר

 יקסנולש לש ונויסנ ."גילפד ןאמ תיל - קילאיב"ל
 ,הפלחש הדוזיפא אוה ותומד תא טעמל ותעשב
 תיטויפה תומדכ םיררועיאלל לבוקמ אוה וישכעו

 ןמזבש ,ריעהל שי ךא .הייחתה תרישב תיזכרמה
 ,תילאודיבידניאה ותריש תא רתוי םיכירעמ ןורחאה

 ותריש תא - תוחפו קילאיב לש תישיאה
 .תיתוגהה-תימואלה

 "הריעצה זנתריש"ב קילאיבש ,רואיבש ןמלז
 'ןושמש"'כ ותוא הארו תבהלנ הכרבב ותוא םדיק
 :"ויתופלחמ עבש לכ הליל-ןב ול ולדגש ,ריעצ
 ץראב ידוהיה רעונה תא ריעסהש ,ןדמל קחציו
 טעמכ וישכע םה ירה הלא ינש - "הדסמ"ב הלוגבו

 םימלעתמ ונלש רפס-תיירקב .םיחכשנ םיררושמ
 אב .תיטתאפו "תירוטר" הרישמ ןורחאה ןמזב

 הלא םיררושמ לש םכרע תא טילבמו ילאומש וישכע
 דוסי אוה ירוביצהייאידיאה ףחדה"ש םושמ אקווד
 .(105 ימע) "םהיתוריציב בושח

 קילאיב לש יסנלאוויבמאה וסחי תא םיריכמ ונא
 תמה"ב יוטיב ידיל אבש יפכ ,תרוסמה יכרע לא

 ונרבע לא בש אוה ךא .םירחא םירישבו "דיס

 תיב ףס לע"ב בהלנ ןונמיה ול רשו יתוברתה

 הביש התוא ."תעדל ךשפנ תא שי םא"בו "שרדמה

 .הגהש "סוניכ"ה ןויערב םג תרכינ

 ייעהו תרוסמה יכרע דגנ דרמתה רואינש ןמלז
 הגה קילאיבש ,תרוסמה לע תרוקיב-ירבד .הר

 אוה םג ךא .לולצו םר לוקב רואינש רמא ,םירתסמב

 קש ישנא"ב הרייעהו תודליה לא םיעוגעגב בש
 ול"ב - המואה תומדק לאו "ירדנאפ חנ"בו "בול

 המאופה ךותמ) "לארשי תוניגנמ"כ ."םיזונג תוח
 םעל טפשמ שרוד אוה ("הנילודנמה ילילצ םע"

 .ןויבא-ליצא / קיתע ליצא טפשמ" :לארשי
 ותוא בשוח ילאומש .- - - "הלוג רלמיןב /

 .(61) "ידוהיה םזיביטקאה ררושמ"ל

 "לרוג"ה םע ותריצי בורב דדומתה ןדמל קחצי

 דוע הקתונ אל"ש ,תבהלנ הנומא ןימאה ךא ,ידוהיה

 תא ילאומש האור ותריציב . "תלשלשה

 תוברתה לש תיצולחה-תינויצה הרושבה"

 .(104) "תילארשיהיתימואלה

 הבישו ונלש יתוברתה רבעה םע תודדומתה התוא

 םג ילאומש אצומ ,םייחצנה ,םימייקה ויכרע לא
 .םירכזנה םיגוהה תעברא לש םתוגהב

 דחא תודהיה לש המלוע תפקשה התיה ,ותעדל
 .(113) קורדנזיד יבצ תבשחמב םיאשונה ישארמ
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 ,תורקי תובשחמ הלוכ תושונאלו ומע ינבל קינעהש
 הז םע .(323) "תומלשו השודק לש ןוזחו טויפ ינינפ

 ותרותב תומרסמ תושלוחמ םלעתהל לוכי וניא

 .ותעד יפל ,רבוב לש תיגולאידה

 דמוע ,רפסבש רבוב יקרפ לע םירבוע ונאשכ

 ונמעל םקש ,םילוגדה חורה-ישנאמ דחא ונינפל

 ףרטצה םימיל ריעצ ותויהב דוע .ןורחאה רודב
 םידוהיה תלאשב ותסיפת ךא ,תינויצה העונתל

 ינפ איה תיתימאה םידוהיה תלאש" .תדחוימ התיה

 לא לארשיב דיחי לכ לש וסחי :ונייה ,תישיאו תימ

 רובעכ .(203)"ויתובא תשרומ לש תדחוימה תוהמה

 התוא בשחו ץראב תיצוביקה העונתה לא ךשמנ ןמז

 .(204) "ירבע םזינאמוה תעונת"ל

 לש ותעדותב התלע לצרה לש ותריטפ ירחא

 לא הבישה יכ ,רטפנה גיהנמה לש ותרמא רבוב

 וז-חורבו .םידוהיה ץרא לא הבישל תמדוק תודהיה

 לכה חורה-יעדמב שכרש ,םילכב םימיה לכ לעפ

 דחי)ותוא םגרית אוה .ך"נתה לא בש הליחת .םייל

 (והיעשיב ג"נ קרפ דע - גייווצנזור ץנארפ םע

 וכרדב ך"נתה רקחב וימי לכ קסעו ,השדח תינמרגל

 ,רובס היהו תודיסחה תא הליג ךכ-רחא .תדחוימה

 תרות לש תומלשה תגרדמ איה תודיסחה תרות"ש

 תא הליג תודיסחה לע וירוביחב .(230) "תודהיה

 םימע ינבל םגו ונמע יליכשמל םג הב "זונגה רואה"

 ברקב הלודג תושדחתה תעונת הב םיאורש ,םירחא
 .םינורחאה תורודה לש תודהיה

 לש ותעדל .לארשימ םדא לש ותוירחא הלודג

 ,הלודג תורוד-תשרומ ונברקב ונא םיאשונ ,רבוב

 םתלוגס ,תוהמאהו תובאה תלשלש ונכותב ועטנש

 וידיסחו וינואג ,ויכלמ ,ויררושמ ,לארשי יאיבנ לש

(279). 

 ילאומש שידקמ רבוב לש תיגולאידה ותרותל

 .היתוחנהמ המכ לע קלוח אוה ,רומאכו ,רצק קרפ

 לע ללוכה ורפסב וביחריו הז קרפ םילשי יאדו

 .רבוב

 תובהלתה ךותמ הלבקתנ אל רבוב לש ותנשמ

 םג ,הקלחב וא התומלשב ,התוא וחד .לארשיב

 העונתה םגו ,יתדה םזילארבילה םג ,היסקודותרואה

 וירבד ולבקתנ םלועה תומוא ברקב .תימואלה

 .ונמע ברקב רשאמ רתוי הבורמ תובהלתהב

 לש ותובישח רקיע תא ילאומש האור ןכ-יפ-לעיףא

 ריתה הניבה-קומעו רצויה וחוכב"ש ,ךכב רבוב

 התיה םימיה לכ וינפ תמגמש ,םיאופק תורורצ

 השדחה הקיזה יוליג ידי לע תודהיה תושדחתה

 לארשי ןיבש ,תוינחורהו תוימשגה ןיבש הנשיה

 הילחונ יכרוצ ןיבל רבעה יכרע תלחנ ןיבשו ותדו

 .(281) "ונרודב

 לש התווהתה תא ומצעל ריהבהל הצריש ימ

 רפסמ דמלי ,השדחה תילארשיה-תימואלה תוברתה

 .ילאומש םירפא לש הז

 ךרדב ותוברת תייחת איה םע תייחת"ש ,ריבס אוה
 םיאצומ ונא ותוגהבו .(116) "היתורוקמל הבושת

 .(131) "םישרושה לע ,רוקמה לע םיעוגעג"

 .תידוהיה תדה ףוסוליפ היה ןמטוג קחצי סוילוי

 .היתודלותו תודהיה לש היפוסוליפה :וקוסיע רקיע

 שי יכ ,רובס היה םימיל ריעצ רקוח ותויהב דוע

 ולעפמ .(142-141) "תודהיה תונויער" לא בושל

 אוה ,וייח לש םתיצמתו םמוכיס ,לודגה יפוסוליפה

 הררוע ,ותעדל ."תודהיה לש היפוסוליפה" ורפס

 הנוזינ הלוכו הייחת תעונת תידוהיה היפוסוליפה

 יפנע לכ לע התעפשה הלודג התיה ןכ לע .הנממ

 וסוליפה תא הנכמ ןמטוג .(155) תירבעה תורפסה

 תיפוסוליפ המרופר" םייניבה ימיב תודהיה לש היפ

 עדות תא םינש תואמ ךשמב העבקש ,"תודהיה לש

 םיליכשמה ךותמ תובחר תובכש לש תיתדה םת

 תנ תדה ףקותש ,ונרוד ליבשב .(156) םידוהיה

 ללכב םא" :אבה ןורתפה תא ןמטוג עיצמ ,וב רערע

 םילוכי ירה ,תידוהיה חורה לש בוציע תוחוכ םימייק

 אהיו ,תיתדה תרוסמב לולכה סותאב קר תויהל םה

 ראשנ אוה ,אהיש ךיא תרוסמל דיחיה לש וסחי

 .(157) "הז סותא ידי לע הילא רושק םלועל

 תימואלה העונתל ינש רוד ןב היה יקפבלפיוו יבצ

 בעש האמל םינומשה תונשב הליחתהש ,לארשיב

 לכב קבד" לבא ,ומצעל הטיש דימעה אל אוה .הר

 ,לארשיב םיררושמהו םיטסיצילבופהו םיגוהה

 דומעל םייושעה םיקיתע םיכרע ונילע שדחל ואציש

 ךלה ובל .ןעפש לכ לע תעדהו םייחה תושירד ינפב

 המוחה תא רקרקל ואב אל בושש ,הלא לכ ירחא

 תא ןנערל ,ונקתלו ושדחל אלא ,תיבה תא סורהלו

 ,(168) "תורוד לע תורוד אפוק וב דמעש ,ריוואה

 םימעה לש םתוברת םלוע תא תונקל םג ףאש אוה

 תוברת לש םיכרעה םלוע םע וגזמלו םירואנה

 והיה תומדה לש הדוחיי דוביאל דרח היה .לארשי

 דוחייה חוכו .התרוסמ יפ-לע השבגתנש יפכ תיד

 הלגתנ םינורחאה תורודב ונתוברתב רתויב לודגה

 אל תירבעה תורפסה" .(178) תירבעה תורפסב ול

 .םזיליהינהו תונקפסה ,תונכפהמה ילגב הפחתסנ

 תוסירה תא םיקהל םינתיא תקושת התוא המעיפ

 .(181)"לארשי תיב

 ילאומש םירפא שידקמ רפסה שילשמ הלעמל

 ותמוק-רועישל םאתהב ,רבוב .מ.מ לש ותנשמל

 ללכ לע תפקמ הדובעמ קלח קר הז םגו) ינחורה

 וז המישר תרגסמבש ,ןבומ .(רבוב לש ותריצי

 ריבסמו הצרמ ילאומש .םיטרפ לע דומעל רשפא-יא

 םג םימעפל ,םימוחת המכב רבוב לש ותנשמ תא

 המכב וילע קלוח ףא ,ולש תודחא תועדמ גייתסמ

 ול חונ אל ,םנמא .תיגולאידה ותרותמ םירבד

 ןיא" :הדומ אוהו תרוקיב ירבד עימשהל ילאומשל

 ,הגוה לע תרוקיב ירבד חותמל רתויב חונ הז
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 ךנוג ןנחוי

 שפנ לכל הווש ןושלב תופסלפתה

 וננמז תעד ירפס ,םילעופ תיירפס ,םוי-סוי ירבד לש היפוסוליפ :רלייו ןושרג
 .ח"לשת ,יבגנה דיוד תכירעב

 לש ויתואטמיסב יהשלכ הדיעצב וסנתה םרטש הלא לכ ידיב הנדאירא-טוח ץעמ שמשל דעונ ונינפלש רפסה
 תיפוסוליפה ונתורפסב דוחיב /דבכה לא לקה ןמ" יגולודותמה ללכה יפל תופסלפתהל ןויסנה .יפוסוליפה ךובמה
 םירורב םניאש ןויע-ימוחתו תויעב ,םיגשומ ריהנהל לדתשמ רבחמהש םגיהמ .תוניחבה לכמ יבויח אוה ,הלדה

 יכ ,הטושפה תמאה םתעדותל הרדח םרט ךא ,"םילאוטקלטניא" תויהל םירמייתמה םישנא הלא-יאל םג םכרצייד
 תא םג ,תונמאנ לש תרחא וא וז הדימב ,תפקשמ - שונא-תוברת לש רחא יוטיב לכמ רתוי ילוא - היפוסוליפה
 ןיבל תיתרבחהו תיעבטה תואיצמה םע המלשה ןיב עעונתמה םויק .ותוללכב ישונאה םויקה לש ותויתייעב

 תונרקסה ןיב הדגנהה םג ןאכמ .ןמויק תא תלבוס הניא םשאה-תנובתש ,תומדסמ תועפות דגנ הדירמ
 םיכרע-תכרעמ ידי-לע תבתכומה ,"היוצר תוגהנתה" ןיבל ,תופסלפתהב קוסיעה דוסיב תחנומה תילאוטקלטניאה

 .הירמש לע תאפוק ,תינרמש הרבח לכב תלבוקמ
 ךרדל היפוסוליפה לש" תורז תמייקש ,רבחמה לש "תיטקידופא"ה ותזרכהל דעו הרומאה הדבועה ןמ ,םרב
 תרותב היפוסוליפה תא ותרדגהב ןיאש םשכ :ריבס קפס לש קיר ללח ערתשמ - "תידוהיה הבשחמה

 לכה לע תלבוקמו תיתדבוע "תמא" שיחמהל ידכ ,"םיעדמה תוחתפתה םע םיענ ויתולובגש םייניב-חטש"
 דגנ לילכ םמוקתה - םזילאיצנטסיזקאה - ינרדומה ןדיעב רתויב םיבושחה םייפוסוליפה םימרזה דחא ,עודיכ)
 .(היוטנ דיה דועו ,עדמה לש החפש ןיעמל היפוסוליפה תכיפה

 ןיב ילארטיינ אוה ןויעה-שיא" יכ ןעוט רבחמה רשאב ,קהבומ ילאסקודאראפ טנמומ םג הז רפסב שי
 תונורתפ "ףידעמ" ןכ ומצע אוה - השעמל - ךא ,"םהמ דחא ףידעמ וניאו םינושה םיירשפאה תונורתפה
 היפל ,רבחמה תמגמ תבשייתמ דציכו ."תינוליח" איהש ,ולש תיסיסבה םלועהיתפקשה תא םימאותה ,םימדסמ

 הכופהה המגמה םע ,"תילאנויצאר הל םיארוקש תרדוסמה הבישחה יכרדב ארוקה תא תוחנהל שקבמ הז רפס"
 תוקבדה"ש ותעיבקב הנומטה ,ולש תיתרהצהה תינויעה תוילארטיינל דוגינ תילכת תדגונמה ,ןיטולחל

 !ז"ןדוסיב תוירסומ ןהש ,תומי/וסמ תודימב הכורכ תינויעה השיגבו תוילאנויצארב
 חרואב םהיניב דירפהל - תיעדמה וא תיפוסוליפה - ונתלוכיב ןיאו ,וידחי םיכורכ השעמהו ןויעה :רמולכ

 הז ןיא" יכ ,ינש רוהרה אלב ,עובקל רבחמה תורמייתה הרקיעמ תכרפומ ,הז םעטמ קר אלו ,הז םעטמ .יתוכאלמ
 - ותילכת יכ ,לילעב חיכומ ומצע הז ורפס ירהש ."השעמה םוחתב ךירדמל תויהל ףוסוליפה לש ודיקפתמ

 לככ) ךירדהל םג אלא ,קירבמ םימעפל ,ילאוטקלטניא "ליגרת" טילבהל קר אל ,איה - היולגה וא היומסה
 םוחתב ,תקהבומ תינכרע השיג ךותמ ,םיארוקה תא (הז גוסמ רפס לש תמצמוצמה תרגסמב ןתינ רבדהש

 לש הלא ללוכ ,םינוש םימוחתכ ,םוידנוי ייח לש "תוישעמה" תויעבל תושרדיה לש הז ומכ ,ךכ-לכ יטאמלבורפה
 .הקיטילופהו הקיתאה

 ,יתרבח וא ישיא קדצ ,תומילא ,תונלבוס :ןוגכ ,"תוישעמ" תויגוס לע ןוידב אקווד יכ ינמוד :וזמ הריתי
 וא)םיקרפב רשאמ רתוי ,ולש ןועיטהו ךורדיתה-רשוכב רבחמה ןייטצמ - ב'ריכו םייחה-תויתילכת ,תונתלעות
 אל ףוסוליפל םא :בגא-ךרד) "תוילארטייניןונ"ה תויטסה ןמ ,לוכיבכ ,םיררחושמ םהש ,("תוינויע" תואקסיפב

 יואר" :רומאל ,רבחמה לש ינכדעה החנמהרקל סחייתהל ונילע דציכ ,םוייטוי ייחב "ךירדמה" דיקפת דעונ
 יהוז /םולשהו תוניתמה תדימל' תובבלה תא רישכת היפוסוליפהש ,טראקז לש הווקתה-ירבד תא ןאכ רוכזנש
 .(?"םיפוסוליפה בלב ןיידע תמעפמה הווקת

 ידיב ןיא ,(לשמל ,לגה לצא ומכ - תואצות לש וא ,טנאק לצא ומכ - תונווכ לש) רסומה תייגוסב יכ-ףא
 ,והשלכ "יטסיליהינ" ןורתפב עקושמ וניא אוהש קפס ןיא ,ןאכל וא ןאכל "תילאנויצאר" הערכה רבחמה

 ידיל אב רבדה .ינללוכיינללוש ינכרע טופישל הקיזה ןמ רשאמ תיססילארולפה ותשיגמ רתוי תעבונ ותונקפסו
 ,םיטסילאיצנטסיזקאה םיקדוצ םא" :רלייו .ג 'פורפ ןעוט ובש ,םייחהיתוילכתב ןדה קרפב םג טלוב יוטיב

 טלפמ ןיא זאייכ - ותנובת איה ותוהמ יכ רבסש וטסיראל ,לשמל ,דוגינב - תוהמ ןיא םדאלש םרמואב
 וא שגרה ךאו ,ותילכת וניא רבד םוש ירה - םדאה לש ותילכת תויהל לוכי רבד לכ םא .בלהיתורירשמ
 ,הקיטילופב הז יתילכת ןורקיע םושיי יכ ,ןנד רשקהב ,ןועטל רשפא רגסומ רמאמב) "ועירכי תישיאה-העדה

 "יללכה" ינכרעה טופישה אל רשאב ,"רוסא" רבדל ךפהיי "רתומ" רבד לכש ,ךכ ידיל איבהל לוכי ,לשמל
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 ונלש האמב םימעה תודלות .סיעכהל "םייראטילאסוטה" םינממסה לעב /'ידוחייה" יתורירשה חוכה אלא ,עירכי
 .(הז גוסמ םושייבש הנכסל תכתוח תודע ןה

 תא רבחמה עבות ,רומאכ ,תיטסילאיצנטסיזקא םלוע-תפקשהב ןגועמה ,ינוציק םזילאודיבידניאל דוגינב
 "תושונאה לש רתויב םיישרושה םילאידיאה דחא" הווהמ איהש ןוויכמ ,תילאסרבינואה הינומראהה לש הנובלע
 ,דכו הזוניפשו ם"במרב ךשמה ,ונבר השמב לחה ,םידוהיה לש יסופיט יפוסוליפ לאידיא והז :ףיסוהל ונל רתויו)

 .(םינומדקה וניאיבנ ידי-לע ועפשוהש ,תורודה לכב םידוהי םיגוחב ןכו
 תועבונה ,תוריתס ולא-יא גופס םוקמ-לכמו ,ידמל ספור אוה הקיזיפאטמה לע קרפה אקווד ,ונתעד תוינעל

 יובינ חוכ עדמב וב שי" :עדמה לש ותובישח תדימ יבגל תקהבומ "תיטסיסאמגארפ" השיגב רבחמה תוקבדמ
 ףויז אלב ,תוארל רשפא ןכאו ,דואמ דע םישרמ הז לכ .ללכ אבנל ןכומ אוה םהבש םיענע םתואב ,ליגר-יתלב

 ."חילצמ הכ עדמה עודמ ןיבהל ןויסנכ ,השדחה תעב היפוסוליפה תודלות לכ תא ,יניצר
 ,היפוסוליפה תודלות לש "יניצר ףויז"ב לבוגה קויד-יא הלא םירבד תגצהב שי ,רבכ רמאנש יפכ ,ןכבו

 תלאשנ םג הפ) עדמה לש "ותחלצה" תייגוסב םיקסוע וא וקסע ינרדומה ןדיעב םיפוסוליפה "לכ" אל ירהש
 התואמ דרפנ-יתלב קלח הווהמ םתיברמ ירה ?"אבנל ןכומ" עדמה ןיאש "םיענע םתוא" רבדב המו :הלאש

 המוחת - ןאכו .ישממ ןורתפ אל םא ,ריבס הנעמ םהל אוצמל - !תוחפה לכל - תלדתשמה ,"הקיזיפאטמ"
 יכ ,ירב .עדמל תיעפואה ,תעטוקמ "תואיצמ ישוג" חרכהב אקווד ואלו .היפוסוליפה לש ילוגסה החוכו יתימאה
 .(תוללכתשהה ,תורדגומה ,תונקיידה :ותמצועירוקמ םג איה עדמה לש וז ותשלוח

 ונמויק לש הירלקפסאה ןמ דוחיב ,הקיטילופה לש "תורעובה" תויעבל שידקמ רבחמהש הצממה ןוידל רשא
 קחשימהייללכ יפל ,יוצמה ארוקה תא בסיה "ךרדתל" ידכ וב שי יכ קפס ןיא ,"התעו-ןאכ" ,ימואלה

 ,וניתובא תלחנ" איה לארשי-ץרא םנמא :רומאל ,דחי םג ישעמהו ינויעה יפוסוליפה טופישה לש םיילאנויצארה
 ...ץרא-תרבכ התוא לע ,תולעביתוכזל ,תולעבל םינעוט םימע ינש .ויתובא תלחנ יהוזש ןעוט רחא םע םגש אלא
 דצ תרכהב יהשלכ תומדקתה היהת אל ,תורשפתמ-יתלבו תוילאטוט תוראשנ תודגונה תועיבתה יתש דוע לכ

 אלש האב איה םא םג ,העינכ היורק תידדצ-דח הרכה .תידדה תויהל תבייח הרכה .ינשה דצה לש ויתויוכזב דחא
 ."ףידע יזיפ ץחלב

 תרותב ,לאנרב .ד.'ג עבטה-יעדמ שיאו ,ילגנאה ןוירוטסיהה ידי-לע ותעשב רדגוהש המל ןמאנ
 תויתרבח תויעבל תחכופמה ותושרדיהב םג ,ןתינש לככ ,ביקע רבחמה ראשנ ,"םזילאנויזיבורפ-לש-היפוסוליפ"

 תילאנויצאר הרבח תריציל תינויח תיתשת - ,תידדהה תינויערה תונלבוסה ןורקעל תיבויח הקיז ךות ,תונוש
 ונתבישח ךרד תא החנמ "רחמ לש רקשה אהת םויה לש תמאהש תורשפאה" םא ,ללכב .תיססילארולפ

 תונלבוס ןיעמב תויטילופהו תויתוברתה ,תויתרבחה תויגוסה לא סחייתנ יכ ריבס יוכיס שי ירה ,ונתיישעו
 הווהמה ,תוידדהה-ןורקע לע ליפאהל הלוכי הניאו הכירצ הניא תיפוסוליפה תונקפסה הבש ,"תיטסיוויטאליר"

 .רבדב םיברועמה םימרוגה לכב ןילמוג-תובשחתה ךותמ ,ילאנויצאר אתווצביסויק לש תורשפא לכל דסומידוסי
 םג ירסומו ילאוטקלטניא ןורקיע רדגב איה תוידדההש ןאכמ .הקיטילופהו הקיתמה ןיב חותפ חתמ רצונ ךכ קר

 ,וב שיש ,עמתשמ לכ ךותמ .ונממ תינאגרוא חמוצה ,תונויוושה-ץחקע שומימ תא םדקל ידכ הב שיו ,דחי
 .וללכב ישונאה םויקל םעט ןיא וידעלבש ,תוריחהךורקע לש ןדועמ יוטיב םג ,עלבומב

 לסדק .ג

 ונתורפס יזנגמ

 הדוהי תכירעב (ה) םינורחאה תורודב תירבעה תורפסה תודלותל ץבוק .םיזנג

 .ז"לשת ,הדסמ תאצוהו םירבעה םירפוסה תדוגא ,ביבא-לת .יקצולס

 רתויב הלועמה הזינגה הוושת אל" :רתיה ןיב יתרמא ,יתכירעב אציש ,"םיזנג" לש ןושארה ץבוקה חתפב

 ואצמ רבכ םירקחמ ןכש ,ידועית רמוח רקיעבו לכ םדוק :ץבוקה סופד תא יתעבק ףא ךכ םושמ ."סופדב םוסרפל

 .ץבוקה שדקומ היה ולש ,הז ספדומ רמוח רתויב לד היה םימי םתוא דעש דוחיב ,תונושו תובורמ תוינסכא םהל
 תומבב םג ונתורפס רקחל בר דועית םסרפתנ םייתניבש ףא >הז סופד לע ורמש םיאבה םיצבקה םגש יתחמשו

 .תורחא
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 םינש תורשע ינפלש ,רפסל יל תונמדזה ןאכ .ןמשיפ הירכז לש ונויכראמ רמוח םוסרפב חתופ ץבוקה

 הנמלאה .יפארגוילביבה רמוחה תא רקיעבו ןובזיע ותואבש רמוחה תא קודבל ןוסלנצכ לרב ידי-לע יתשקבתנ
 המזי ,ותוחא ,ןומימ הדעש יתרעיש .יתקידב לש טרופמ רואית .כ.ב ןויכראב אצמנ יאדווב .םילשוריב זא התיח
 רמוחה ןשייתנ הנש םישימח ץקמש ,הל יתרמא .הז ןינעב יתא החחוש ףא םינש ץקמ ןכאו .הז השעמ

 ץבוקב האבש אופיא בוס .ןתובישחל ופיסוה םינשה אקווד רשא ,תויפארגויבוסבאב ןכ ןיאש המ ,יפארגוילביבה
 ,וימי תוכיראל וניכז וליא .ויתונש בטימב תמ ןמשיפ הירכז .ונובזעבש תיפארגויבוסבאה הביטחל הלואג הז

 .תורודה ךשמב תורפסהו םירפוסה תחצנהל םיירקיעה םישועה דחאב קפס אלל םיכרבתמ ונייה
 גוזב שי תובורק םיתעל .םוסרפל תינכומ היצאמיטיגל היפארגויבוסבא ףוריצה ןיא ןיידעש ,שיגדהל הבוח

 הלעמל ידי תחת ורבע תע ,ינויסנמ תאז יתדמל .יכה-ואלב םג תועודי תודבוע ןכו רתויב םיילאיבירס םירבד הז

 ,םייחייווה רואית וא התלוז רחא רוקמ אלל שודיח יוצמ היפארגויבוסבאב םא קר .תויפארגויבוטבא םייפלאמ
 ישוח לש היפארגויבוסבאב לשמל ,ןהה תשגדה ךותמ .הספדהל הקדצה שי זא ,םירוגשה םירואיתהמ גרוחה

 תויהל דיתעה לש וכוניחו ולודיגל יעפוא םגד ונינפל ןכש ,ליעל רומאה ןבוי ,ןיטנוביל ףסוי לאיחי אוה ,יכראה

 תוביקע גהנ םינורחאה וימי דעש ,ןורחאה ינקיהומכ ונל עדונה ,ץ'שבמ םחנמב ןידה אוה .לארשיב ירבע רפוס
 תונתלעפ לש ,תודליב התליחתש הגיזמ ונינפל .םוגרתב םאו רוקמב םא ,"החצה" תיארקמה תירבעב

 ללגב קירל העיגי תניחבב םעפ אל היהש ,ירבעה ךוניחב לוכסתה תא ןאכ שח התאו .הביתכו תינויצ-תיסואל
 הקיזהו תירבעה תלתשהב ךישמהל תינשקעה הדמתהה הילע ורבג ןכ יפ לע ףא .השידאהו תניועה הביבסה
 ץראל הלע ,הברה ליעוה אלש ןוויכמ ךא ."תירבעב תירבע" תטיש יצולחמ היה ,לשמל ,ן"שבמ .תירבע תורפסל

 .הינשה היילעה ימיב

 .ם לש וז איה ךכל תיעפוא המגוד .תידדצ-דח ,ןווכתמב אלשו ןווכתמב ,איהש היפארגויבוטבאה לש הכרד

 תא ךכל םיפיסומ ןיא םא .תמאה לכ ןיידע וז ןיא םלוא .ויתוריצימ לעפתה קילאיב םנמא .(יקסנלימס ריאמ)וקיס

 דוחיבו ,ותריציב םיכרועה קלח ץינעב תורפסב וקיס .מ לש וידעצ תישאר םע ררועתנש סומלופה ,רחאה ןפה

 סנוכ אלש ,קילאיב לש ובתכמ ונידיב יוצמ ףא הז !ןנעב .רסחבו רתיב היוקל הנומתה אהת ,קילאיב לש וקלח

 לש םדיקפת - םויה דע הררבתנ אלש הבושח השרפ אלא וקיס תשרפ תא קר אל ריאמה ,ויבתכמ תפוסאב

 תא סיפדהל לשמל דיצ היה םא עדוי יניא ונתורפסב .(ב"ויכו םיבתכשמ ,םימגרתמ) "םיאפר-ירפוס"

 .םינורחאה וימיב םסריפש ,ולשמ יסארגויכוטבא רטס ונינפלש העש ,ןיזייר .ז.מ לש הרצקה היפארגויכוסבאה

 םירוסה בתוכו שרב רשא ידיב המותחה ,"םיזנג"ל ונויכרא תא רוסמל ןיזיירל היינפהש ,וז תונמדזהב ףיסואו

 ויתראשהו בתכמה תא יתחלש אל .ומלועל ךלה םוי רחאלש ,שרב לש הנורחאה המיתחה התיה ,הלאה

 תורגיא וללכבש ,ונויכרא תא "םיזנג"ל ריבעה ךכ ךמס לעו ,רחא בתכמ ול יתבתכ הז תמועל ."םיזנג"ב

 יתדמל זאו ונובזע לרוג לע םיעזעזמ םיסרפ ומסרפתנ ותומ רחאל .דועו ע"החא לש היפארגויבוטבאה ,םעה-דחא

 לכש ,ןומיר יבצ ףסוי לש היפארגויבוסבאה ,ןבומכ ,תטלוב .הקילדמ הלצה שממ התיה ןאכל ונויכרא חולשמש

 ,תיתד הרישל ומצע אוה ותרדגה םג ןאכ .וחור ךלהב הז-אוהכ ועגפ אל םירסוימה וייח לכש םשכ ,הריש הלוכ

 תיללכ הרדגה רודגל ןכש לכ ,תלוזה םוחתל "הריבעהל" ןתינ םא קפסו ,ולש תידוחיי תומעפתה ןיעמ איהש

 .הז גוסל
 תופשחנ ןניא ללכ ךרדבש ,תויובחו תויומס תוניפ לע רבודמשכ דוחיב ,ץנע ןהב שי יאדו םירפוס תורגיא

 דע ןיניירב ץמאה הב ,ולש "תמא"ב עזעזמ ,םיבתכמה רודמ חתופה ,ןיניירב לש דחאה בתכמה .םיבתוכה ייחכ

 ןפ רוקעל היתוחוכ לכב תפאוש תיבשלובה הלשממה יכ" ,ונייה ,(ותומ ינפל הצחמו הנשכ אוה בתכמה)ותומ םוי
 ,דבלב וז אלו .(ןכותה תא תשבשמ "ימש" םוקמב "ומש" :סופדה תועטש לבחו) "ונמעל האנשה תא שרושה

 רחא םוחתב םג םא ,"תוגירח"ה תניחבמ .תיטייבוסה היסורל וסחיב "ובל ץמוא" לשב ףדרנ ומצע שח אוה

 טעמכ היהש ,ינמוד .תודהיה תסיפתב וימי לכ טבלתה שיאה .ץיברוה שיא י"ש םג ןיניירבל המוד היה ,תילכתב

 תא םיקה ףא ךכ םשל .םינשו םימי ותוא הקיסעה תמאב תודהיה תוהמ תייעבש הקיססיצילבופבו תוגהב דיחי

 שקיב אלא ,(56) ךרועה ירצדכ ,תודהיה לש המויק ךשמהב קפס ליטה אל אוה ."דיתעה" ולש דיחי-תיינסכא

 (םייתורפס םילעפמ המכ ופסכב ךמתו דימא שיא היה)יל"ומה ולעפ לע ןאכ םידמל ונא .תוניחבה לכמ הררבל

 - םירפוס םע וגישו וחישמו
 .וז ותיישע ףקיה לע ףא

 רקוח ףא .תורעס םעמ אל ררוע ןכ לעו ,םרזה דגנ החש םגו תוחשל שקיבש ,ססימרופנוקנונ היה ץיברוה

 םיבתכמהו סיסתהו ססת אוה ןכא ."לארשיב םיחישמהו םירחאה" לע רפסל ותינכת לע םיעמוש ונאו היה בשחנ

 .רזאל .מ.ש "הפצמה" ךרוע םע וטפשמב הנש םיעבש ינפל ררועש הלודג הרעסל םיסחייתמ ןאכ ומסרפתנש

 ול היה ןכ .(םירחאהו םירבעה םינותעה לכב םג ךא ,"הפצמה"ב דוחיב) המוצע תורפס םג הלעה הז טפשמ

 וימי לכ קסוע אוהש ,ומצע לע רמא הפיו .(81 'ע ,לשמל ,האר) לשמל ,יקסבשטידרב - םידיסח להק ץיברוהל

 םא םג ירבע רפוס אוה שא םולשש ,ותרעה בל תמושתל ה;ואר ףא .(83) "ונלש םימודקה םיטפשמה לכ" רוריבב

 וענמ םיעמוש ונאו טרפב םזידיסח-ואינלו ללכב תודיסחל תישפנ תודגנתה ול התיה .(םש) שידיי בתוכ אוה
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 יבתכמ לש הז רורצ רתויב בושח ללכ ךרדב .(113) "תוומ וא םייח תייעב וז ירה (תונויצה)וניבגל"ש ,וליפא

 םיסיפדמ המ םשל יל רורב אל ךא .יל"ומה ולעפ ףקיה לשב םאו ויתועדבש תויטנאטילימה לשב םא ,ץיברוה

 הרעה ךכ לע שי ד"י בתכמב קר)םירומא םירבדה המב תחא הרעה ףיסוהל אלב טפשמה ןיינעב םיבורמ םיבתכמ

 .(ןושארה בתכמב ,היצאמרופניא רתיבו ,המוקמש ,הרצק

 תחנ-יאב עפושמו תונורשכ ךורב שיא הז היה .ןיקצלק בקעי לש ויתורגיאמ תצבצבמ רחא ןיממ תויגארט

 הבישחל ירבעה ןונגסה תא לגסל ותומכ ןיאמ עדיש ,תוגה שיא אסיג ךדיאמו רקוחו עדמישיא דחא דצמ .תימינפ

 תשוחת .(126) "רחסמ יניינעב קילאיב יכרד" לע ותרימאב םיברל הפ אוהש המוד .תשבוגמו תקיודמ תינרדומ

 םולבניליל לש ובתכמ אוה רתויב דמחנ .רתויב םילפס םיקוסיעב ונורשכו ונמז תא זבזיב הז לודגש איה םיברה

 ,"תילכת"ל רבעמש םוחתל םוטאה ךכ םע דחיו יוטיבה ףירח ,יאטילה ליכשמה טלוב בוש ובש ,םכילעיםולשל

 .תמאב הפי איהש ,הפי תורפס ןוגכ

 ,םיבתכמ לש הזכ רועיש םוסרפב לודג לווע ול השענש יל הארנ .יריאמה רודגיבא תורגיאב האירקה השק

 םיפדורש תופידרהו ירמחה ובצמ :םיינש םהש ,דחא יזכרמ ריצ לע ףוס ןיאל תורזחב םיבבוס דחאכ םלוכש

 דיחיה רפוסה יריאמה היה אלש ,ףיסוהל הבוח םלוא .הז רעצ ןיבהל שיו ורעצ לע ספתנ םדא ןיאש יאדו .ותוא

 וריכזמ וניא והשימש ול יד .הפידרה תלחמב ,שונא שממ ,הלוח יריאמה תא תוארל רצ .שממ בער תפרח לבסש

 םירבדה .אנווג יאהכ לכו (152)"ולש ןיחומה תונטק לכ םע חירסמה וטיגה והז" :ןוגכ ,שעג תוצרפתה האב דימו

 .וייוטיב תא םתועמשמכ לבקל אופיא ןיא .(302) היסורל תדרל ,הז אוה םויא ךא ילואו ,ןוצר ידכ דע םיעיגמ

 ויומיד לע ןאכמ קיסהל ןיא ,בושו .םיסחי לש "תוידדה"ב ול ולמג אמתסמש ,םירחא םירפוס לע םיפירחה

 ףלסל תמאב תויושע ולא תורגיאש ,הנכסה םג ןאכמ .תבבלמ תוישיא ,ובל חתפיהב ,היהש ,יריאמה לש יתימאה

 .תיתימאה ותומד

 .הלש םירוענה-ןמויו םיבתכמ רורצ ,גרבדלוג האל לש רמוחה הווהמ ונינפלש ץבוקב המצע ינפב הביטח

 ונינפלש ונייה ,"הליחת הבשחמב השעמ ףוס" :ללכה תא השעמל םישיחממ ,ןמויה ינפל הפ םיספדנה ,םיבתכמה

 ןאכ םיאצומ ונא .ךרדה תישארב תזמרנ רבכ תיפוסה הנחתהש קפס לכ ןיאו תררושמ לש ףוסהו תישארה

 תוצרפתה ךכ לשב .םלועב תויתורפס תונפוא ירחא הפידרמ קחרה קחרה תגרוחה ,תיללכ תורפסב תובהאתה

 םע ,התע .(236) תיסורה - ןנד ןודינב ,תיללכ תורפסל ריעצה רודה לש תישרשה הקיזה רסוח לע הלש רעצה

 היתורעהב ןייעל יוארה p ,תנקותמ הרודהמב יוטסלוסל "םולשו המחלמ"ל גרבדלוג האל לש המוגרת תעפוה

 אל הל היה םוגרתה השעמש רכינ .םירחא ימוגרתל היתורעהב ןכו (דועו 251-250,241-240) םוגרתב הכרדל

 .הז השעמ םיוולמה םיבורמה םיטבלה ךכ םושמו הרוח ןיעמ תירוקמה הריציה רשאמ תוחפ

 םירכשמ עבט-תוארמש ,תררושמ לש תזרפומה תושיגרב ,םינושארה םיפדהמ רבכ ,ןייטצמ הז םירוענךמוי

 ןיא אמתסמו הרישה םלועב העוקש איה .םייתרגישו םיטועפ םירבד לש םמושירל תרזוח איה ךכ ךותו התוא

 ןוגיה ולו הל ףתושמש ,ירבעה דליה לע רישה ונדמלל אב ןכ לעש ,ץוחלו הפשה ןמ הלש "ץרעמשטלעוו"ה

 הנוצרב םא דיתעל תררושמה תא המצעב רבכ הניחבמ איה הז םעו הייח לכ איה םלועה תורפס .(255)יחצנה

 הליבשב למסמה םוקמ ,לשמל ,הנבוקל - היתואנש ןכ היתובהאכ .םירופיסו םיריש תביתכב םאו תרפוס תויהל

 לבסל בושו בוש דומצה תובהאתהה-רות םג אב הז ליגב ליגרכ .ינמלוחה הפועמל דסהו םיקפאה תורצ תא

 איה ןהבו התושיגרל סלפמ רדגב םה הזמ תויתורפסה תוריציהו הזמ ןמויה .םיסומכה םיעוגעגה תומצעתהלו

 "אטיל דה"ב הליחת תרפוס תויהל הנוזחב םיקחש עיקרמ ד"י תב הדליה ןוימד .הבלבש תא המות יפל החיסמ

 ,274) "הצולח תויהל" ןוצר ץבצבמ םשו הפ ."הפוקתה" - םימי םתואב ירבע רפוס לש םיפוסיכה אישל םשמו

 יניאש תרעטצמ ינא רעצ םג דחיבו גח ,יליבשב גח שדח ירבע ריש לכ" ןמזב וב םלוא .(282 ,276

 אוה בורה לעש ,ישיאה רעצה לוהמ ךכו ."םירצוי םהש ץרא התואבו םירישה תא םירצויש ולא םע תויהל הלוכי

 ךכבו העש העשו םוי םוי הנוגי תא החס איה ולש ,ןמאנה הןזך אוה ןמויה וליאו "יללכ" רעצב ,ישיא דואמ דואמ

 תורכשמו תוקותמ םינשוש חירש ,םירפס ,םימלש םירפס אלא ,ןמויב םיפד קר אל בותכל" תשקבמ איה

 ,םיעלוק הכרעה-ירבד םיצבצבמ םג המו הפש ,ןמויה אוה הזכ ,ןכאו .(306) "םהלש ףד לכמ ףדונ תוריכשמו

 רנרב ירבדש םיעדוי םלועב םישנא המכו המכ ירה תמא םה רנרב ירבדש תעדוי ינא" :רתב לע לשמל

 ישיאה בוליש יוצמ ףדו ףד לכב טעמכש ,הז ןמויל רתויב יעפוא .(םש)"ץראה תבוטל םידבוע תאז לכבו תמא

 .תחא תינאגרוא תומלש ללכל דע דרפה אלל טעמכ יללכב

 תורפסה תודלותב ללכ ךרדב םייוצמ םיבתכמה• יארוק"ש יפל ,תורעהב טעימש ,ךרועה לע ינא קולח

 יל יתמשר ןכל .םוחת ותואב טעמ אל ןויסנ ה"ב יל שיו ךכ לכ קץודמ הז ןיא ."הנורחאה הפוקתב תירבעה

 תמאב םאה .לארשי ירפוסל ןורטיצ לש ןוקיסכלה (27) רכזנ הנה .תורעה םהל תושקבתמש רופס-ויא תומוקמ

 אוה (119)"שיטאל ברה"ש ריעהל ךרוצ ץא תמאב םאה זהז ןוקיסכל ירוחאמ דמע קילאיבש ,רפסל אוה רתומל

 ץיבוניבר מ"ר ידי לע ונימיב וספדנ הלאש ,ריעהל ךרוצ היהו ןמרב תוליגמב רבודמ הברה זסטאל הטנאד

 םיתעל .רועיש ןיאל ךכו p (252)7^ ןורהא לש ותריטפ ךיראת גישהל היה השק הכ םאה ."די לע ץבוק"ב
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 םחנמל (222) ךיראת רסחה בתכמל .רודגיבאיןב אלא רזעילא-ןב וניא (63) א''ב .תושבושמו תועטמ תורעהה

 ותוא העטה) !בולוביר תריטפ רחאל תובר םינש רמולכ ,"1970 הארנכ ,ןכותה יפל" :ךרועה ףיסומ בולוביר

 םישולשה תנשל ןאכ הנווכה םלוא ."ראודה"ל םישימחה תנשב רבודמש היה רובסש ,"ראודה" לבוי

 הליחתש ,סופדה תואיגש רועישב ש"לצ לבקל הז ץבוקל ול יואר םיברה רעצל .(1951 :ונייה ,"ראודה"ל

 .יתיאלנ ןכמ רחאלו ןתוא םושרל יתלחתה

 .ומוסרפל הפצמה רמוחה םוצעו בר ןכש ,ןטקי ץבוקל ץבוק ןיב רעפהש יוארה ןמ

 רדגל .פ

 תרוקיבהו ןיסמ .ג .א לש הזורפה

 ,היפארגוילביבו אובמ הפריצו הטקיל ,"ותריצי לע תרוקיב ירמאמ רחבמ - ןיסנג ןסינ ירוא"
 לש םתריצי לע תרוקיב יטוקלי תרדיס ,"תורפסה ינפ" .ח"לשת ,דבוע םע תאצוה ,קותר יליל

 תורפסל ביבא-לת ןרק לש העויסבו התמזיב םיעיפומה ,יניתרב .א .ק תכירעב ,םירבע םירפוס
 .תונמאלו

 תירבעה תורפסב םירצוי לע תרוקיב יטוקלי רואל איצוהל ,ונלש רפסה תיירקב גהנמ חוורתנ תונורחאה םינשב
 םהיתוריציו תויחל ךישממ םטועימו ,םייחב רבכ םניא םבור ,וכזש םירפוסה .הזורפבו הרישב ,תינרדומה
 .ונתורפס תא רישעהל תופיס-מ םירקבל תושדח תועיפומה
 לכ לבא ,ןרקה םעטמ רחבנש רפוס ידיב איה תיללכה הכירעה ,הדיחא תינכתב םיכורע םיצבקה :ןבומ רבד

 םידמלמה ,ימדקא ראות ילעב ,הרובחבש םיריעצה ןיבמ בורה לע ,תרקבמ וא רקבמ ידיל רסמנ ,ומצע ינפב ץבוק
 ליכמה ,אובמה תא בתוכה אוה :הזכ ץבוק ךרוע לש וכרד ךכו .ונלש םיהובגה אנפלואה יתבמ דחאב תורפס
 ובתכנש תרוקיבה ירבד תא טקלמ םג אוה !טוקליה שדקומ ותריציל רשא רפוסה לש ותריצי ללכ לע הריקס

 הלעמ אוהש גוהנ ןכ .ןמכסמו ,הלילשלו בויחל ,ועבוהש תועדה תא ןייצמ ,םירקבמ תורשע ידי לע ןמזה תצורמב
 תססובמ ללכ ךרדב יתורפסה ופוצרפ תא םילשהל ,רפוס ותואל ולש ותוסחייתהו ולש ותעד ףרצמו ותרבס תא

 תא חתפל ךישממו דמל הבש הטלוקאפב ומצעל ול שביגש ,הרותה לע ךרועה לש תיתרוקיבה ותוסחייתה
 םייתורפס םיכירדמו םיצעוי לש המישמ אלמל תרוקיבה יטוקלי ודעונ םירבדה עבטמ .ויתובר לש תוירואיתה

 ,תמיוסמ הדימבו םירומל שרדמה-יתב ,םיינוכיתה רפסה-יתב לש תוהובגה תותיכב תורפסל םידימלתל ,סופדב
 רפוסל םיריעצה םידמולה םיעדוותמ ךכ .תואטיסרבינואב תורפסל תוארדתקב םיטנדוטסל םג רזע םישמשמ םה

 הדימב קר .תיתונמאה ותנשמ תיצמתלו טוקליב וסנוכו וילע ובתכנש םירחבנה תרוקיבה ירבדל ,וב רבודמש
 בבוח ןיא ,םירבדה עבקמש ,עודי .ומצע רפוסה תוריציב רקיעב ןינועמה ,טושפה ארוקה םהב רזענ תמצמוצמ
 םג ספתנ אוה ןכמ רחאל קר .ותריצימ הליחת סגונ אלא רפוס לע תינללוכ תרוקיבל שארמ הנופ תורפסה

 יטוקלי גוסמ םירפס לש םמוסרפ :רורב םינפ לכ לע .ותריציו רצויה לש ותנבה בוציעב ול עייסתש ,תרוקיבל
 דיעהל םג הז םוסרפב שי ,אסיג ךדיאמ ךא .וחכשיי אלש ותריצילו רפוסל גאודש ימ שי םנמאש ,דיעמ תרוקיבה

 ,ךכ םאו ךכ םא .רודה ינב לצא הקושק ןזוא בוש התרכנ יכו תצקמב חכתשנש רפוסה לש תשדוחמ תוניינעתה לע
 .העשל קר אוה םוסרפהש ,ןעטנ וליפא ,יבויחו ץבנ השעמ םושמ וז תשדוחמ תונתלעפב שי

 ותובישח .הנהמו הצממ ,בחרנ אובמה .ונינפלש טוקליה התע ףסותינ הרדס התואב רוא וארש םיצבקל
 םלועה תמחלמל ךומס ,ותומ םע רפוסה לע הרישעה תרוקיבה לש התעד תיצמת וב הנתינש ,ךכב תירקיעה
 ותוישיא תא הטועה ,טעמכ תיתדגאה הליהה הנרוק םירבדל דעבמ .ךרעב םיעבשה תונש עצמא דעו ,הנושארה

 ןבוהא היהו תשבוכ תוינחור עפש אוה .תיזיפו תינחור המוק רועיש לעב ,םישרמו האנ רבג םג היהש ,רפוסה לש
 בתכש וירופיסב טלוב יוטיב דוחיב הל האצמ ,םישנ רקיעבו ,םירבג תויומד בוציעב תיתונמאה ותלכי .םישנ לש
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 םג הליחתמ ונממ .הריעצה הזורפב ןשדח לש ןיטינומ ול איצוה םירופיסה לש םמוסרפ .תונורחאה וייח תונשב
 יבגל ןיסנג .נ .א היה ,תירבעה הרישה יבגל קחצי-ןב םהרבא היהש המ .הנבמבו ןונגסב תסווה יוניש תישאר
 .הזורפב ןיסנג לש המודה ודוחייב ןיחבה אלש לבחו ,קילאיב .נ .ח םג ריכה ןושארה לש ודוחייב .הזורפה

 םיארוקה רוביצ לש ותעדותל ורידחהל ץמאמהו תיניסנגה הא;חהה ךילהתב םירכינ םיירקיע םיבלש ינש
 תונשב .הנידמה תפוקתב ,הירחאו םלועה תומחלמ יתש ןיבש םינשב ,תוצופתה ןמ הלע וא pאב לדגש ,ריעצה

 תצובק ידי לע ,תצקמב תיתוכאלמ המשנה תרזעב - ןבומכ ,רוחאל טבמב - "האדוהה" התשענ םישולשה
 תא חגנל - םלועמ ,שוריפב הרכזוא אל וז הנווכ - התיה הצובקה לש תירקיעה התנווכ ."םירוט-םיבותכ"

 .נ .א לש יתורפסה וכרע תטלבה ידכ ךות ,השארב דמועכ קזחוה קילאיב .נ .חש ,ינרמשה יתורפסה דסמימה
 ןפוד תואצוי תועפות ירחא םישופיחב .תגלפומ המזגהב רבדה השענ םעפה םג ,םימוד םירקמב ומכו .ןיסנג

 אעייססד אנת ,ולש תרחואמה וז רקיעב ,ןיסנג תריציב ואצמ ,יאדו ןהלש בויחהש ,השדחה תירבעה תורפסב
 יהמ םוש לע אקווד ןיסנגב וז תוקבד .ידבלבה הגיצנכ המצע תא התאר הצובקהש ,רבד ,ריעצה ,ינרדומה ךלהמל
 תא םג המ תדימבו ילדנמ יכרד תא חנזש רפסמו ינשדח רפוס ,ךרד ץרופב והואר תמיוסמ הדימבש ןוויכמ

 דחא סיפדהל בריסו והחד קילאיב .נ .חש הדבועה .תושדח תוביתנ שפחל ךלהו יקסב'צידרב .י .מ תלוכסא
 לוספ אצמ קילאיב .נ .ח :הצובקה העבק הז ץדינב .וב הכימתה תא הקזיח קר ,"חולישה"ב םיטלובה וירופיסמ
 ביוא אוהו ,תוועמה יתורפסה וטופישל תפסונ החכוה יהוז !ותעשב חסונה ןמ ותייטס ללגב ץסנג לש ורופיסב

 תומרונל םיאתמ וניא בושו יביטקייבוס אוה קילאיב לש וטופיש .שדחל האב וז הצובקש המ לכל שפנב
 ,חינהל ךחוגמ היהי ןאכמ ,ןבומכ .הצובקה םע קדצהש ,החכוה ןאכמ .וננמז לש תויביטקייבואה תורוקיבה

 לבא .הנורחאה וייח תפוקתמ וז רקיעב ,ןיסנג לש ויתוריציב ומשל ץנע ואצמ אל "םירוט-סיבותכ" ישנאש
 ישנא .תורפסב תינרמשה הלוכסאה תא חגנל הפיאשב ורקיע רפוסכ ותטלבהל ןושארה סלופמיאה

 תא םידקהש ,ונימב דחוימ ינרדומ יוליג 'ובו ,"לצא" ,"םרטב" ,"םייתניב" םירופיסב ואצמ "םירוט-סיבותכ"
 תא םהיניעב קידצה הז .חפיטש העדותה םרזב יפוריאה רופיסה תא םידקהש יתימא ץולח ואר ןיסנגב .ונמז

 .וילא וכייתשהש םיקיתווה םירפוסבו ינרמשה דסמימב ,בוטה םעטל רבעמ התיהש ,החיגנה
 לכ תא ארוקל זא השיגה "םילעופ תירפס" .םיעבשהו םיששה תונשב אב ןיסנג לש ותאיחהב ינשה בלשה

 ,תרוקיב ירמאמ םיעפוש וליחתה "הנידמה רוד"ו "ץראב רוד" תרובחמ םיריעצ םהב ,םיבר םירפוסו ויבתכ
 םירקבמ לש םהיתורות לע םרקיעב וססבתנ םינורחאה .ןיסנג לע םייתורפס-םייעדמ םיטאטקארטו הכרעה ירבד

 יפתתשמ לש םהירמאמ לע הנוידב םתוא הריכזמ ,קותר יליל ,טוקליה תכרוע .ברעמה תוצראמ םש-יעודי
 תינבתה לע ,קנארפ ףזו'ג לש םייתרוקיבה וישודיחב ויתונויער סוסיבל שמתשמ םירקבמה דחא .טוקליה

 לע - ישילשה !ןמדירפ ףלר 'פורפ לש תונורקעה לע ויתונקסמ הנוב ,רחא ,תינרדומה תורפסב תיבחרמה
 יכרצל ומיאתה ןיסנג ירקבמ ,רמולכ .המודכו סדרא'ציר לש ותשיג לע - יעיבר !ןיירק .ס .ר לש ויתונחבא
 םינורחא-הרטלואה םגו םינורחאה לש תויתרקיב תוירואית יפל םיאצמימ םהלש תיתורפס-תיעדמה תרוקיבה

 וגהנ ךכ לבא "פמרט תחקל" ומכ ינקתיתת בינב הז ץדינב שמתשהל האנ אל ילוא .טלחהב םיינרדומה ןבומכו
 ךרד קרו ךא יתימאה ןיסנג תא ריכהל ןתינש ,םהיתימע תא ןכמ רחאלו םמצע תא לכ םדוק וענכיש םה .םצעב

 לש הנורחאה הקעזה ,"ירק-הינרן"ה ןהש תויתורפסה תונדסב וא תודבעמב הב םישמתשמש ,תיעדמה המזירפה
 םזילאירה ,םזינויסרפסקא ,םזינויסרפמיא תויטנאמור ךרד תיניסנגה הזורפה הרבעוה ןכו .תיתורפסה הנפואה
 םינשה ישודיחב הזיחא םהל םיאצומה םירחא "םימזיא" ןכו םזילאיצנטסיזכא ,םזידיורפ ,העדותה םרז ,שדחה

 התוא לש הכרד תוריהבמ ןניא - םהמ המכ :רמול בסומ - םינקיסרואיתה םילעמש תואחסונה .שממ תונורחאה
 ריעצה ירבעה ארוקה תא ילוא םיקיחרמ ,אליעלו אליעל ינעדמה ןחונימו תינקדקדה ןתשובי ,ןכ לע רתי .הזורפ
 .בוטה

 םירקבמה לש םתעד ףוסל תדרל הסנמ איה 'ה קרפ דע .םיינשל אובמה תא ,השעמל ,הקליח טוקליה תכרוע
 .יתוחתפתה יגולונורכ רדסב ןיסנג יבתכל סחיב ועבוהש תועדה ירחא תבקוע איה .םהיתוחנה תא תמכסמו
 הפיסומ איה תאז םעש אלא ,הלשמ םיטביהה ירקיעל הירבד תא ןווכל הסנמ איה ,ךליאו 'ה קרפמ ,תאז תמועל

 קלחב וטטרושש תויגולונורכה-תוביטקפסרפה ןמ" - םלעתהל הל השק - םלעתת אלש ידכ ,היבו-הינימ
 החילצמ איהשמ רתויו םירחאה לש הלאב תועלבומ תויאמצעה היתועדש ,הזמ אצויה .הירבד לש "םדוקה

 םניא םבורבש ,םיקיתווהו ץרחאה רודה ינב םירקבמה ירבדל "ןרדס" תשמשמ איה ,הלשמ דוחיי לע ונדימעהל

 תיסחי םיחנזומה םיקלחה ןמ איה תירופיסה הקינכטה לש הביט רוריב"ש ,תעבוק איה ןמזב וב .םייחה ןיב
 הקינכטה" רוריבב ונתוא התכיז טעמה ןמ טעמ ,לבא .הביס רוריבל םילכ הל שיש ,ןאכמ ."תרוקיבב
 .תעדה תבחרה םושמ וב שיש רמול השק םירחאה ןמ האיבהש המו ,"תירופיסה

 חורב יניסנגה רופיסב ןמזה תסיפתב" וקסעש ,םירקבמ המכ לע הירבדמ תעמשנ לוזלז לש המיענ ןיעמ
 תא רפשל תלדתשמ איהו הלא לכמ החונ התעד ץא ."העדותה םרז ירפסמל וא טסורפל סחיב תולבוקמה תוחנהה
 לש םתעד לע תכמוס איה בוש ,ןיסנג תזורפ לש ינונגסה דצל רשא .היהשמ רורב השענ אוה ןיאש אלא ,בצמה
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 ,תנעוט איה .ץוחה ןמ העפשה וב וארו ותוא וללש םטועימבו שדחה ןונגסה תא ובייח םבורבש ,םירחא םירקבמ
 ןיעמ ,םייטתניס םש יראתב" ןיסנג לש ושומיש ךרדב תוחיכשה תועפוהה ירחא וכשמנש ,םירקבמב םהב שיש

 רתויב תויעפוא תועפותכ ןהב הנדו הלש ,רתוי תרחואמה ,תרוקיבהש /הבוהצ הממד' וא ,'הקורי הוולש'
 תויתרגישב םירמאנה ,וללה םירבדה ןמ הצורמ איה ןיא ללכ ךרדב ךא .(30 'ע)"ןיסנג לש תינונגסה תוירוקמל

 .ונינפלש רפסמה לש ינונגסה דוחייב רתוי קמעתהל ילב

 וירופיס ,ןיסנגב קוסעל הברמה םירקבמה דחא לש ורמאמ ידי-לע ךמתנ וניא הז קדצ ךא .התא קדצהו

 תאז השוע אוה ןיסנג לש הזורפה תא (הזילנא תושעל) תחתגל שגינ ,רקבמ ותואש העשב ךא .דחוימה ונונגסו

 ונונגס ךרדבש דוחייה לע דומעל ארוקה תא ךושמל יושעה ,תעדה תא חינמו ריבסה רבסהה ןמ הקוחרה ךרדב

 ,ריהבהל האבש ןושלה ,הז ןודינבש אלא .ויוטיב חרואו רפוס לכ ,ןבומ .ובש יולגהו רתסנה יפויה לעו ןיסנג לש

 םינותנ קפסל תבייח איה .רבודמה לע רורב גשומ ןתיל תבייח ,יוטיבו ןושל תולוגסבו ינונגס חותינב תקסועה

 וירוביג שפנל ןיסנג לש ותרידח תא חרכהב ריהבמה ןורתפ ,תוינושל תויעב ןורתפב וכרדלו ודוחייל דוסייימגדו

 רקבמ ותוא ןחנ אל ,ינובאדל .הנש םיעבש-סישש ינפל ובתכנש םירופיסה לש הנבהל חתפ ארוקל חתופו

 תירבעה תורפסבו םייוגה תורפסב איקבה הז ,חיכש יתלבה יטאתופיהה ארוקה וליפאו .םירורב רבסה-יעצמאב

 :ןלהלדכ םירבד תאצרהמ תישגרו תינויגה ענכושמ ומצע תא אצמי םא ינקפוסמ ,דחאכ

 (Euphony) לולצמה יעצמא תניחבמש הליחת דיענש ןיד ,התע הז ונרכזהש ץנעה ןכותב קוסיעה ינפל"

 (גתמו II תבצ)תוליבקמה תודיחיה יתש ןיב תיטנאמסה הלבקהה .ינושל אישל הז עטקב רפסמה עיגמ סומתירהו

 תררועמה המיענה ,רמולכ)(לל-לל ,ח-ח ,תית) תוליבקמה םילמה לש םירוציעה ןיב המאתה ידי-לע םג תמעטומ
 תועונת לש תרזוח הרוש ידי-לע תשגדומ האבה טפשמה-תדיחי לש הגונה התועמשמו (ףוריצבו הלמב תושגר

 םיילולצמהו םיימתירה םיעצמאב ישוגירה דוסיה תורבגתה .התוא תונייפאמה (וא=יז !יוא=ו)תוליפא (סנאנוסא)

 ,םינפה ינפב לטבתמ ז'וחהשכ !ימינפ ףונל ינוציח ףונמ השענו ךלוהה ,ףונה לש המנפההיינמיסמ תחא איה

 ,"חרקכ תבצ") ץוחה ןמ םיבואש (Vehicles) היליבומש תירופאטמ ןושלב תראותמ תימינפה תושחרתהה

 םיירופאטמ ,לוכיבכ ,םניא "גתמהו תבצה" :םינפה לא ץוחה לש וסחי תא (עלבומב) םיראתמ ךא ,("גתמ"
 ןבומב 'תוחור' קפס ןה הלא .תויעמשמ-דח ןניא תוינקספה 'תוחור'ה םג .'בל'ה לע םיעיפשמה ץוח-ימרוגל

 .(186 'ע)"...(זעלב Psirits)ירופאטמ ןבומב ,תוחור קפסו ,(זעלב Winds)ילולימה

 התוא םיחיטמש ,דואמ תלבוקמו הביבח הנעט ,רשקהה ןמ םירבדה תא יתאצוהש לע ינומישאיו ואובי אמש

 תובר !וז האבומ דחוימב יתרחב אל :איה יתבושת .ובתוכל וא ורמאל םיענ אל טוטיצ איבמ וא טטצמ ינפב

 תאצרהב הז ןונגסש ,רמול השק .(בתוכ ותוא לש אל) רחא רמאמב ול םימוד וא רמאמ ותואב תויוצמ התמגוד

 אוה אטבל רבחמה שקיבש ןויערה וליפא ,םימיל ריעצה ארוקה תא דוחיבו ארוקה תא דחוימב ךשומ םירבדה

 .םויה ןוכנכ ןוכנ

 אלא רחא תויהל לוכי היה יתעדל - טוקילה םצעב .םהיתורודל ןיסנג ירקבמ תא ףיקהל אוה הבר החריט

 .וילא תיניצרה התשיגו אשונב קותר יליל לש התנבה תרכינ - עבוקה אוה תכרועה לש המעט ןדיד ןודינבש

 דקוט ילתפנ

 תירבעה תורפסב םירקחמ

 תאצוה ,יכאלמ יבצ :ךרועה ,תירבעה תורפסב םירקחמ ,תרופיסו הריש לע

 תירבע תורפסל גוחהו תירבעלו תורפסה רקחל ןוכמה ,תודהיה יעדמל רפסה-תיב

 .ז"לשת ,ביבא-לת תטיסרבינוא לש

 תרתוכב .םייניבה ימיב תירבעה הרישבו רנרבו ןמרתלא תריציב םרקיעב םידקמתמ ונינפלש תורפסה ירקח

 יקחרמ ויב הקיזה תא ראתל ,הזתניסה תא רוציל המגמה תזמרנ "הווהב רבעה ןמ תולוק" ןיול לארשי לש ורמאמ
 ,טהב בקעי לש ורקחמב ,ןמרתלא תריציב םינושה הינפואו "הסקודסורפא"ה תעפות לש התניחב .םינמזה

 החותיפו הטישה ןיב תופתושה אצמית בושקה ןנובתמל .וז הצובקל ,הרוצה רקח לא הכרדב ,המצע תכיישמ
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 לכש ,המוד .ןיול לארשי לצא םיראותמ וללהש יפכ ,ןמרתלא תרישב םילמסה תווהתהו םיפוריצה תוטישמ המכל
 תאמ ,רנרב .ח.י תוריציב ובוציע-יכרדו םקודאראפ לע ךכו .תואמגוד ןתואל ויתומגמלו וכרדב קקזנ םהמ דחא
 םיכרד ןווגימב הוסנריפו תומייק רנרב לש ויתוריציש ,המית-הרוצ רקח לש ןוויכ לע אוה ףא עיבצמה ,דגמ יתמ

 .םינפואו

 ,תלוכסא ןיעמ שוביגו ןויבצ הקינעמ ,םירמאמה תיברמ לש םדוסיב תחנומה ,תיסיסב רקחמיתדותמ
 םירמוח לא ןתקיז יפ-לע תונותנ תוריציו תועפות תניחבל םירקחמה תטישל הנווכה .םירמאמה תצובקל

 לש ורמאמ ךכ לע עיבצמ שרופמב .העפשהה ינפוא לע םאו הלבקההו האוושהה ךרד לע םא ,םירחא םיטסקטלו
 לעו "םיינע תחמש" לש םירישה ןושל לע תירבעה םייניבה ימי תריש לש העפשהה תקידב :ןיול לארשי

 עייסל תולוכי ןה הבש ךרדה לע תורעשהל סיסבכ תונקסמה תא דימעהל ידכ ,םהיתולילעו םהילמס
 לא םלועה ןמ החירבה" ןיול לארשי לש ינשה ורמאמב הדותמה םג יהוז .הריציה לש תפקמה היצאסרפרטניאל

 ןפוא ,םיילאוטסקט-ןיב םיסחי לע םה ףא םידסוימ ןמרתלא לש יטויפה ןולימב טהב לש וינויע ."םיהולאה

 תא תכפהמה איה םילובכ תוינבתב וא םיפוריצב םירישה לש העיגפה תדימ - עקרבש הלובכ המרונ לש לוצינה

 .ולגרה תא תלטבמ ,ארוקה לש ותייפיצ תא הז ןפואב הרפמו ירוקמה-יכרעה םנעטמ

 לש תשרופמה ותרתוכ וז .הזורפה ירקח תצובקל םג תיוולתמ רקחמ-תדותמכ ץוחה ןמ םיטסקטל תוקקזיהה

 לש ותניחב תטיש םג וזו :"יקסב'צידרב .י .מ לש תירופיסה ותריצי לא רפסמה רנרב לש ותקיז" :ןוקב קחצי

 יקסב'צחופ המחנלו יקסנלימס השמל תירנא'זה תורפסה לש תוינחורהו תויתונמאה היתוחנה .דקש ןושרג

 יטאמארגורפה ורמאמב רנרב חינהש ,לארשי ץרא תורפסל תויתרוקיב דוסי-תוחנהל הקיזב ודי-לע תוקדבנ

 םייטראתאק יטנאו םייטראתאק תודוסי" ןבא ףסוי לש ורמאמ ולאל ףרטצמ .'רהירזבאו ילארשי-ץראה רנ'זה"

 עבטש סיזראתאקה גשומ רואל דנרב לצא תונותנ תויתורפס תועפות תנבה וענעש ,"רנרב .ח .י לש ותריציב

 לומ תוילאירה" דגמ יתמ לש ורמאמ ףא .הקיתעה תיסאלקה הידגארטה תוהמ לע יתורפסה ונוידב וססירא

 תדותמ לע השעמל תתשומ ,דבלב רנרב .ח .י תריציב ובוציע יכרדו סקודאראפ לע הרואכל דקמתמה ,"השודקה

 לש וכרדב :רמול שי הז םע .הפוג רנרב תריצי ךותב ,םינוש םירנא'ז ןיב ,תילאוססקס-ויבה הקיזהו האוושהה

 הדות? תפקתשמ ,וירמאמבו ויתורגיאב תויטסיצילבופה ויתויודע רואל רפוס לש תיטסירטלב הריצי ןוחבל דגמ

 .יתורפסה רקחמה םלועב םויכ תלבוקמהו םירמאמה תצובקל תיוולנה תפסונ

 הצילמה" ,ןמרתלא לש יטויפה ונולימב תועפות יתש לש ןהיתולוגסו !היתונוכתמ המכ ריכהל ותריתחב

 וללהש יפכ ,ררושמה תפש לש התוהמב ,הריש תוכלהב רזעיהל טהב םידקמ ,"זורחה סנוא'ר "התריבשו

 רבעה ןמ תולוק"ב ןיול לארשי םג שמתשמ תמיוסמ הדימב ."םירוסייבו "םיבותכ"ב ןמרתלא ירמאמב םיראותמ

 הטוקנ שרופמב ."דנאלטוקסו הילגנא לש רמז ירישו תונשי תודלב"ל אובמב ןמרתלא בתכש םירבדב "הווהב

 רתב לש ותקיז תוהמ תא ררבמ ,יאובמ יפוא אשונה ןושארה וקרפ .ןוקב קחצי לש ל"נה ורקחמב וז הדותמ

 .ומצע רתב לצא תשפתנ איהש יפכ יקסב'צידרבל

 הרוצב םיגדמ ,"ןבא ומכ הכבאו טעמ דוע ינא םג" :"היתויחא לכ םע חורה" ןמרתלא לש ורישב אבומה יומידה

 לש יטויפה ונולימב ןוט תנתונה ,תיביטארוגיפ המרונכ טהב חראתמש ,"הסקודסורפא"ה תעפות תא תעלוק

 העיגפה .רקיעב םיינונאק ,םילובכ םיינושל םילדומב הטוס שומיש לע תודסוימ ,תורחא תואמגוד .ןמרתלא

 לש הייפיצה תבזכא הז ןפואבו םהלש ירוקמה יכרעה ןעטמה שוביש הב שי ,םילגרומה ,םייתרגישה םיפוריצב

 לש ותרוש .ןהיציח ינוויכב תויעמשמ-דח תוחפכ תורבתסמ הסקודסורפאה תעפותל הלא תואמגוד .ארוקה

 טהב לצא תושרפתמ ,"םילמו תושיגפו רופס ןיאל תומש ןיב / האיגשכ רחרחסו םימת תכלל בוס" ןמרתלא

 ףוס אוה רשאב ,התשמ תיב לא תכלמ לבא תיב-לא תכלל בוט" :תלהוק ןושלבש לובכה ףוריצהמ היטסכ

 תעדה-לוקיש לש הייחד ,תלהוקבש הגוהה תצע תייחד לע ויתונקסמ ןאכמו .(ב ,ז)"ובל-לא ןתי יחהו ,םדאה-לכ

 ,תקהבומ תירבע ןזוא תעיבט לעב םלוא .רכו האיגשכ הרחרחסו המימת הכילה לש הביט לע הרהצהו ןובנה

 "םימת ךלוה" ירחא אבש ,"תמא רבודו קדצ לעופ"ה לע הפציו רשפא "םימת תכלל"ה תא עמושש

 תרפהו ירוקמה יכרעה ןעטמה ךופיה ודודל ,אופיא ,היהי ןמרתלא לש "האיגשכ רחרחסו"ה .(ב ,וט םיליהת)

 לש ותרוש ןוגכ ,םייביטאיצוסא תורוקמ ינש לש תוירשפא לע ורמאמב ומצע טהב עיבצמ תמאבו .תויפיצה

 ...םימה לע 'ה לוק" :םיליהתב םיקרפה דחאל דה הב שיש ןכתיי ."הסהמו בישמ לוק ,לאושו רוענ לוק" ןמרתלא

 לא םג ונריבעמ "לוק" לש ףוריצה ."שא תובהל בצוח 'ה לוק ...םיזרא רבוש 'ה לוק רדהב 'ה לוק ,חוכב 'ה לוק

 עבמ לש ורוקמל תינוויכיברה תורשפאה ."רמואו רשבמ לוק ...רמואו רשבמ לוק" :הבר אנעשוה לש ןומזפ

 .ויתויועמשמ תא רישעהל טסקטה תיירפהל ךרד שמשל אקווד הכירצ ,לובכ ירוקמ

 ,םנגראלו םתוהזל םיליגר ונא הכותבש ,תלבוקמה םתרגסממ םירבד איצוהל ,אופיא ,הנינע הסקודסורפאה

 לע אבנל ,ותוריגש ללגב ,לובכה ףוריצב יביטאמרונה שומישה רשפאמ ךכ .ליגרה ןמ הנוש רשקהב םתבצהו

 רמאמה ןגועמ וז הניחבמ .יובינה תא לכסמ ,תאז תמועל ,הטוסה שומישה .ולוכ תא יטאמגאטניסה ףצרה ךמס

 ףוריצב הטוסה שומישה יכרדל הבר בל תמושת תונורחאה םינשב תושידקמה ,תונשלבב תונוש תולוכסאב
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 סחיב טהב לש ורמאמ .תירבעב םג תומייק הז ן;נעב תוירואית .הרופאטמה ןיבו הז ןיב ןילמוגה יסחיו לובכה
 .ותבחרהו רקחמה ךשמהל חתפ שמשמ ןמרתלא תרישל

 ןושלל ותקיז לע עיבצהל ידכ ,ןמרתלאל "םיינע תחמש" יריש לש םנושלמ ןיול לארשי איבמש תואמגוד
 הסקודסורפאה תמגדהל הבר הדימב עייסל תזיושע ,םייניבה ימי לש הרישלו םירופיכה םויו הנשה שאר יטויפ
 .ךפיהלו טהב לצא

 "תירחש דע ונוניר ייהתש ...ארונ ינפ ילחו" וא ,'רנדבא-ונתניר הלעת" :ינורומיסקוא יפוא ילעב םיפוריצ
 וננונחת הלעי" :םירופיכ-סוי ליל לש "בירעמ"בש טויפב לובכ ףוריצ לש הטוס שומיש והירה ,("לוחמ ריש")
 םירבדהש ,"םיינע תחמש" לש תירישה הלילעה הכירצה המוד ןפואב ."ברע דע ונוניר הארי"ו "ברעמ

 "םויה הנפ יכ / רעש תליענ תעב / רעש ונל חתפ" םודקה יגרוטילה טפשמה תא תקצל ,הלילב הב םישחרתמ

 ריש"בש ןושל יפוריצ המכ לש םהיתוקיז לע דמע רבכו ..."הנפ ליל יכ" :השדח הרוצב ("הליענ תליפת")
 condition humaine" ורמאמב לייווצרוק ךורב (דועו "םלוע ןודא" ,"ידוד הכל")םייגרוטילה םיטויפל "לוחמ

 .(128 ימע םירמאמ רחבמ ,ןמרתלא ןייע) "ןמרתלא ןתנל תילאנוסרפה הרישב

 לש ורמאמב תראומ "םיינע תחמש"ב יחה-תמה לע תידרפסה תידאלאבה הניקה לש הקזחה העפשהה

 ןמ לוטיל ןמרתלא היה יושע למסה תאש החנהה תא רותסל המגמ המ תדימב ךכב שי .תונוש םיכרדב ןיול לארשי

 לע םירמאמה רחבמב ,ןורימ ןד תעדכ) תינופצה הקיטסידאלאבב תוחתפנה ,תוכוראה תויתורפסה תורוסמה

 'רתוי תבחרנו הפיקמ תיטסירולקלופ תיתשת יחה-תמה ביטומל יכ המוד ב"פעא .(88 ימע ,ןמרתלא לש ותריצי

 ,םייוצמ ,תמה לש הבהאה דוקיר ,הלילה ןמ וא רבקה ןמ ורבד ,יחה-תמה .עפשומ ןמרתלא היה ילוא הנממ

 ,("ולאו ולא")"םיבהאה תולוחמ" ,("לוענמה תופכ לע")"םידוד תפוח" :ןונגע י"ש לש וירופיס םלועב ,לשמל

 םייחה תא םירקבמה םיתמב תוקסוע ל"זח תודגא .אקווד םייניבה ימי תריש היה ותליטנ רוקמש חינהל ןיאו
 ,םימרסמו םירדגומ תובקע "ויעיר תא רכוז רזה" ןמרתלא לש ורישב ןיחבהל ןויסנה .דועו ,ורבקנש רחאל

 ,ןמרתלא לצא 'דעילגה" ביטומ ןכו יולה לצא "הזה לגה דע" .העמק ההימתמ ל"היר תניקב םרוקמש
 םע םירשקה תא שדחל רזה לש הברה ותקושתב ,תודידבה תעקבה לש ילמס השעמ םושמ היהי ותעקבהבש

 תרפסמה השרפל הנווכה .רתוי הקיתעה תיארקמה תרוסמה ןמ םיבואש תויהל םייושע ,ויעיר םע שגפימב םיברה
 .ךניבו יניב יתירי רשא הבצמה הנהו הזה לגה הנה בקעיל ןבל רמאיו" ,דעלגל וטקל ןבלו בקעיש םינבאה לע
 תאו הזה לגה תא ילא רובעת אל התא םאו ,הזה לגה תא ךילא רובעא אל ינא םא הבצמה הדעו הזה לגה דע

 םיפוריצמ קוזיח תלבקמ הקיתעה תיארקמה תרוסמה ןמ וז הליטנ .(בנ-אנ ,אל תישארב) "הערל תאזה הבצמה
 ,"הזה םוקמב / ינודא שי ןכא" יולה תרוש .ךומסו המוד רשקהמ םילואשהו ותניקב בלשמ ל"הירש םיפסונ
 התוא םשיו ויתושארמ םש רשא ןבאה תא תחקל רהימ רקובבו ,ןבל לא וכרד השועה בקעי םולחמ הלואש יהירה
 לש תיעמשמידח הערכה ינפל בצייתהל םילולעה םיישקה לע עיבצהל ןנינע הלא תודוקנ .(חכ ,םש) הבצמ

 תחכונ ןידה םוי לש ותייווה .הקיזה ינפוא לש םינווגמ םיטביהב רמאמה עפושמ ללככ ךא .העפשה תורוקמ
 םייניבה ימי יטויפ תעפשהל .םירופיכה םור הנשה שאר יטויפ ןושל לש הקזחה העפשהה חוכמ "םיינע תחמש"ב

 .םטרופל םוקמ הפ ןיאש ,םיקהבומ םיינרוצ םיטקפסא םג שי "םיינע תחמש" לע
 םג םצעב המיאתמ ,דגמ יתמ לש ורמאמל תרהצומ תרתוככ ,רנרב תוריציב ובוציע יכרדו סקודאראפ לע
 הקיז תשממתמ ,תיתרוקיבה ותבשחמב ומכ ,רנרב לש תירופיסה ותריציבש רבתסמ .ןבא ףסוי לש ורמאמל
 ,וטסירא טקונש יתדיחה ,יתייעבה גשומה לש ועמשמ רבדב .םייטראתאק-יטנאו םייטראתאק תודוסיל תידוגינ

 תררועמ תיתורפסה הריציהש הלמחו דחפ תושוחתל הנווכהש ,ןוטלפאל וטסירא לש ותבושת ירבדב ןבא זחאנ
 רבד לש ועמשמ .םיזראתאקה איה איה - היצומאה ןמ הרתיה תוילאנויצומאה תאצוה .ןכוכיזל תלעופ ןמזב ובו

 םיעצמא םה ,הקחמ איה ותואש טקייבואה ןמ תיתורפסה הריציה תא םיקיחרמה םייתונמא םיעצמא םתוא לכש
 .םייטראתאק
 וכרד תא היפ-לע ריבסה ףאו המיע דדומתה ,וטסירא תרות תא ריכה רנרבש איה ןבא לש הינשה ותחנה

 םייטראתאק תודוסי לש םמויק ראתל רמאמה רתוח ,הלא תוחנה לע ךמתסהב .תורפסב תדחוימה
 ,דחפ לש תושגר 'ררועל ,עזעזל םענעש ,תורימאו םיבצמ םיטלוב אסיג דחמ .רנרב תריציב םייטראתאק-יטנאו

 ,תורחא תויצאוטיס תויוצמ אסיג ךדיאמ :יסראתאק-יטנאה םדוחיי תא םיטילבמ ךכבו ,ויארוק בלב המיאו סואימ
 .רדוקו רוחש םלוע ךכזל ,עיגרהל ,סייפל תואב ןהו ,ידגנה ןוויכב תולעופה

 רואל דקש ןושרג לש ורמאמב םיקדבנ ,תוינחורהו תויתונמאה היתוחנה ,תירנא'זה תורפסה לש היפוא

 עקר לע "תובשייתה" ירופיס ובתכ םהינש .הנושארה היילעה ינב ,יקסב'צחופ .גו יקסנלימס .מ לש םהיתוריצי

 בוציעה .רופיסל יטנאמור "יתורפס" ךפונ תפסוה םשל םייסאמארדולמ תודוסיל םיקקזנ םהשכ ,יראטנמוקוד
 םושמ ,"םירנא'ז"ה וירופיסמ רתוי םינמיהמ ,הז תמועל ,יקסנלימס לש "םייברע"ה וירופיס לש יטנאמורה

 .בורקה לש תמצועמו תיסתאפ הראהמ רשאמ יטוזקאה קוחרה לש םמורמ בוציעמ רתוי ענכתשהל הסונ ארוקהש
 תא ףקשל ושקיב הירופיס .תיביאנה "תירנא'ז"ה תורפסה לש תקהבומ הגיצנ איה ףא ,יקסב'צחופ המחנ
 .ךנחל וניינע רקיעש ,,ליכשמה "חקלה רופיס" ךרד לע ,"תואידיאה תמחלמ"
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 אלא ,דבלב תיתרבח וא תירסומ ,דקש תעדל ,אופיא ,התיה אל "תירנא'ז"ה תרוסמל רנרב לש ותודגנתה
 ףוליס םג אלא ירסומו ירוטסיה ףויז קר התיה אל תואיצמה םע תיעצמאייתלב תודדומתה .התוהמב תיתונמא
 .יתונמא

 יכ המוד .םהיתועפשהו םהיתוקיז ,תורוצו םיביטומ לש תונוש תוניחבב םינד רפסב םירחאה םירמאמה
 .רסח רפסהש תיטתניסה תוננובתהה תא גישמ היה ,המלש תחא הריצי לש יתונמאה הדוחייב ,דחא ולו ,ןויד

 לטוז השמ

 ןוימדו תואיצמ ןיב
- 

 דליל רגובמה ןיב

 תיירפס .םידלי רפוס קא'צרוק :ןוסגרב ןושרג
 .ח"לשת ,םילעופ

 ותריציו ולעפ ,ותוגה ,ותוישיאל תשדקומה תורפסה
 לארשיב - תבחרתמו תכלוה קא'צרוק שונאי לש

 ותחיתפ ירבדב - ונינפלש רפסה רבחמ .םלועבו
 רשל הילוח ףיסומ הז רוביח" :דיעמ - םירצקה

 ןיב ...קא'צרוק םאשונש םימוסרפ לש הפנעה תרש
 ולוכ שדקומש ,דחא רוביח ףא ןיא םיבתוכה תואמ
 תדעוימה קא'צרוק לש תירופיסה ותריצי ללכל
 ,הז רסח אלמל ןויסנ אוה ונינפלש רוביחה .דליל
 ותריציש ארוק לכלו ךנחמל ,ןרפסל ,הרומל ןווכמו

 ."...ובלל הבורק קא'צרוק לש תירופיסה
 ךותמ יפיצפס אשונ ריאהל ןויסנ ונינפל ,ןכא
 תא קא'צרוק םרת םהב ,םיטביההו םימוחתה לולכמ

 יבצ לש םהירפסב ומכ - ןאכ םג םלוא .ותמורת
 ושדקוהש ןהכ רידא וא ןונרא ףסוי ,לייווצרוק
 רבחמה ןיא - ךוניחה םוחתמ םייפיצפס םיאשונל

 .דבלב רדגומה אשונל ומצע תא םצמצל לוכי
 *אי לש םינפהיתבר ותוליעפו תימעפ--דחה ותוישיא

 ומכ הדגא ושענש ותומו וייח ךרד ןכו ,קא'צרוק שונ
 ביחרהל םיבייחמו אשונב ןדה לכ לע םמצע םיפוכ
 לע רצק קרפב חתופ ןוסגרב םג .העיריה תא טעמ

 שגיי םרטב "םייוגה יניעבו וניניעב קא'צרוק"
 רפסה תמיתח תארקלו ,ולש םידליה ירופיס תניחבל

 .שיאה לש ותומדל םיווק טטרשמו רזוח אוה
 אירה םירופיסה ןיב רורב םוחת םחות ןוסגרב
 לש וטע ירפמ םיינוימדה םירופיסה ןיבל םייטסיל
 וריצי תא תיגולונורכךיעמ ךרדב רקוסו קא'צרוק

 הפוקתה ךרד ,הרקיעב תיטסילאירה ןתישארמ וית
 םירפס ריכזמ רפסה .הילאירה לא הרזחבו תינוימדה
 צמו דואמ יתיצמת חרואב םחתנמ ,םיבר םירופיסו

 לש ויבתכב (תונורסח םגו) םיכרע ,תונוכת לע עיב
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 !"תוידוס" !"הינב" :לשמל) םידליל קא'צרוק

 םירגתא" !"רפסה-תיבב תומרופר" !"החפשמ"

 "תדלומ" !"תוומה" !"קדוצ ןוטלשל םיישונא

 הריהב הביתכ בותכ לכה .(םירחא םיבר םיאשונו

 םהמ םידחא רשא ,םיקרפ-ישאר חסונב תזכורמו

 .הב ןויעהו העיריה תבחרהל םייואר יאדוובו יאדווב

 ןיבו םייטסילאירה םירופיסה ןיב םוחיתל רשא
 לש ותודגנתה ילע תלבוקמ - םיינוימדה הלא

 וליאכ ורפסב ןעטש לייוצרוק יבצ לש הזתל רבחמה

 אל אוה ...םזילאיר םיגופס ולש םידליה ירופיס"

 ינפב גיצה אלא ,"תונוימדב םידליה תא סיעלה

 ייחמ (תננומת וא) הנומת םיריעצה םיארוקה

 לש ותריצי לע ונרבדב - יכ המוד ךא .םירגובמה

 תואיצמ ןיב רורב וק חותמל ןיא - קא'צרוק

 םירבדה ודעונ ימל תואדווב רידגהל ןיא ךכ .ץימדל
 - יל הארנ ךכו - אמש וא ,רגובמל וא דליל -

 םנמאה .ותנבהו ויגשומ יפל דחא לכ ,דחי םהינשל

 תמכוח יוור ,ךרד-הרומכ ובתכנ "םייחה יללכ"

 אוה ?אקווד םהירוהל וא םירוענ ינבל רומוהו םייח

 יש .תורחא תוריציב וא "לזמ-שיב עובש"ב ןידה

 ךרדל ןכ-לב םייעפואה ,תוקפסהו םירוהרהה בול
 ול דחוימה ןונגסה ,קא'צרוק לש ויוטיבו ותבישח

 תובושח תורעה ול שידקמ ןוסגרב ןושרג רשא)

 םע הרומשה תיטויפה הראהה ,(93-94 ימעב

 וירפס תא םידחיימ הלא לכ - ררושמה-רפוסה

 םיפי םתוא םישועו םידליה תורפס ללכב וירופיסו

 הריציה בטימל האיכ ,רגובמב ריעצ ,ארוק לכל

 .תיתורפסה

 תא ןוסגרב שיגדמ ורפס לש םיקרפ המכו המכב

 - וירבדמו םידליל הבוט תורפסל רכיהה-ינמיס

 וז יכ אצוי - דראזאה לואפ לש הכרעהה תובקעב

 לש ופותישל םימרוגה ,םיטנמלא הב שיש" תורפסה

 אל םידמלמה ...םילודג םיישונא םירגתאב ארוקה

 אוה בוס רפס ...םוקיבו םדאבש רימטה לכב לזלזל

 תיוויסיאוסניא הרוצב ריכהל דליל רשפאמש הז

 תקלדהל םרוגהו ,הפיהו בוטה תא תיעצמא-יתלבו

 ."םייחה ךועדב קר הבכתש ,ותמשנב תושגרתה

 אוה רפסה ףוסב רכזומה "םדאל רגתאה" ותוא

 לש וז םע הלועמ םידלי תורפס דחאמה לודגה סכנה

 דחוימה ונונגסב - הז רגתא יכ יל הארנ .םירגובמה
 םידליל קא'צרוק לש תיתורפסה ותריציב יוצמ -

 .דחאכ םירגובמלו
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 תא - םידחא םיקרפב - רבחמה הלעמ קדצב
 רוק לש םינוכרעמבו םירופיסב ילאיצוסה ביטומה
 דליה תבוטל ותגאד תאו תולדב וקבאמ תא ,קא'צ

 ותוגה בטימב ינשה טוחכ רבוע הז ביטומ .ודיתעו
 לבסה ,ינועה םע םינפ-לא-םינפ שגפנ זאמ ותריציו

 .תומחלמהו
 תוידוהיה תוקיזה תולעומ רפסב םידחא םיעטקב

 הרעהה דחוימב תניינעמ .טדימשדלוג-קאיצרוק לש
 תובישח לע "םייחה יללכ" ילושב (38 ימע)

 רודל רודמ ..." .םידליל אתבסו אבס לש םהירופיס

 ,הפ שי תחא תופיצרו תויכשמה ,רופיסה רבעומ
 דויב אלש ,הפ םג ןיא םולכ ...החפשמה תרגסמב

 רתוי םירחואמה םיקרפב "יתודהיה תעפשה ,ןיע

 .ק .י לש תימואלה ותוהז אשונ תא רבחמה הלעמ
 ךא .הז בושח אשונב ףיקמ ןויעל הפ סנכינ אל ונאו

 תיטוירטאפ תונויצ לש הרדגהה יכ ריעהל ןידה ןמ

 ןמ דואמ הכורא ךרד השעש שיאה םע רשקב
 היצולח ,לארשי-ץראל תוברקתהל דעו תוללובתהה

 ונייה םידע .תמזגומ תוחפל איה וז הרדגה - הלעפו

 .בל לכב ונתארקל הנופ ,תוקפס-עורק ,יטא ךילהתל

 .גשיהו תוכז תוארל שי וז ךרדב םגו

 דד .ו

 יכ"נתה רופיסל םינפ ,ע

 ך"נתב םכסמ אשונ ,יארקמה רופיסה יברד
 םנכת ירקיע .םיהובגו םיידוסי-לע רפס-יתבל

 םיאולימ ,םירואיב תפסותב םירחבנ םירמאמ לש
 ,דבוע םע ,ינשבוד השנמ תאמ םירמאמו
 .ח"לשת

 תורגבה תניחבב קודבל םיגהונ ויה םיקוחרה םימיב
 םינחבנ םויכ .ך"נתה תא םידימלתה םיעדוי המכ דע

 תצקמ םרקיעש /,םימכסמ םיאשונ"ב לארשי ידלי
 רקחמ תורפס ךותמ םירמאמ תפסותב יארקמ רמוח

 יסה יכרד אוה "םימכסמה םיאשונה" דחא .ארקמה
 דימלתה לע לטומ .רופיסה תונמאב יארקמה רופ

 הרוצב אשונה לע םינדה םירמאמ הרשע דומלל
 תדיקע :ץגכ ,םימיוסמ םירופיסל םיסחייתמו תיללכ

 רפס ,תור תליגמ ,לאומש רפס ,ויחאו ףסוי ,קחצי
 .הנוי

 םהש םירמאמ ז"י ץבוקב סקיל ינשבוד השנמ
 רדגב םהש םירמאמ ג"י ףיסוה םהילעו ,הבוח רדגב

 עה ףוריצב ,וסע ירפמ םירמאמ 'ז םכותבו ,תושר
 תנווכתמ וזה תיכ"נתה תונדמלה לכ .תופסותו תור
 יכ .,םידמולה ללכל םג אלא ,םידימלתל קר אל

 - טקלמה תעדל - יאנת אוה רופיסה יכרד דומיל"

 ."רופיסה לש האלמה ותועמשמ תנבהל
 ,םילודג םימכחיידימלת ידיב םיבותכ םירמאמה

 ,אוה ויניעב יארקמה רופיסה תא האת דחא לכו
 םהב הלותו ובלל םיבורקה םירבדה תא וב אצומ
 תא ,הרובחבש לודגה תא ריכזנ .תורבס לש םילת
 נמה הלמה ןונגס"ל םיסחיתמ וירבדש ,רבוב .מ.מ
 איה החנמ הלמ" :ונושל וזו ."הרותה ירופיסב הח

 וא ,טסקט ףותב םירזוחה ,ינושל שרוש וא ,הלמ
 ימשמ תבר הרזח םיטסקט-תכסמ וא ,םיטסקט-ףצר

 :רמולכ ,העיבהל ילכ תועמשמ העידומ הרזחה .תוע
 שרוש ותוא לע וא ,הלמ התוא לע הרזחה םצע

 החנמה הלמה םימעפל .תועמשמ הל שי ,ינושל
 :(31 'ע)"תועמשמ תרצוי

 שמה תויומדל שדקומ ןומיס לאירוא לש ורקחמ

 ,םידיקפת השימח תואלממה ,ארקמה ירופיסב תוינ

 הרהבה ידיל איבהל :ןהילע ליטמ ך"נתה רשא

 דדלא רופיס) ישארה רובגה תודמע לש תימצע

 תרהבה :(השמ לש ותוונע תא טילבמ דדימו

 עצבה תוואתו ,םרא רש ,ןמענ תובידנ) היצאוטיסה

 :(עשילא לש ותועינצ תא תוטילבמ יזחיג דצמ

 שגליפ רופיסב) תישארה תומדה לש היצאזינוריא

 ריעל אקווד רוסל יולה שיאל רענה ץעיימ העבגב

 :(ריחמה תא םלשמו ולוקב עמוש וניא הלהו ,יסוביה

 יגמב) תישארה תומדה לש תיבויח תירסומ הכרעה

 ענב תור לש התוקבד תא הפרע הטילבמ תור תל

 תונמאנ) תישארה תומדה לש תילילש הכרעה :(ימ

 .(דוד לש ותונג תא הטילבמ דודל יתחה הירוא

 ץבוקב תאבומה תונשרפה לכב םינייעמש רחאל

 ףאיהשרדש ,הקיתעה תונשרפל ןוימד הב םיאצומ
 םילתנ םויה םג .הרותבש ץ"קרו ן"יכא לכ איה

 ופיסבש תויצאוטיסבו ססקטבש םילמב םינשרפה

 תוירואית רוצילו תונביהל םישקבמ םה ןהמו ,םיר

 .ארקמה לש ומלועל ץוחמ בור-יפ-לע ,תואבה

 ומא תרמושה ,'ץיבובייל המחנ הז ללכמ תאצוי

 האילפמ איה הז םע .תיתרוסמה תונשרפל םינ

 הרזחב םייוצמה ,םייונישב תועמשמ ייוליגב תושעל

 עדל ,םיזונג תומלוע הלגמ איה .בותכה רופיס לע

 איה .יוניש לכבו הטמשה לכב ,תפסות לכב ,הת

 ,ןויעבו תויטיאב הרות ירבד אורקל שי" יכ ,תנעוט

 תונויער וכותב ןפוצ הלמ לש לק יוניש לכ יכו

 .(39 'ע)"םילודג

 ,ץבוקב םיסנוכמה ,םירמאמה ילעב םילגמ ךכו

 .יכ"נתה רופיסב םינפ םיעבש
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 תועידי

 ל"ז ןינוב .ד .ש
 ע"החלמ חרפ דע וירוענמ .(ס"רת) הניארקוא דילי

 רפס עיפוה השראווב .,חולבו השראווב - הינשה
 ופיסל רבע ב"זוא .(ה"צרת) "לזמ עבטמ" ויריש

 יחב בשייתהו ח"שתב הלע .האושה ידירשמ .תר
 .הפ

 /,שגליפה תדגא" ,"29 ,םמ תיבה" :וירפס
 ורפס סופדל רסמנ ותריטפ ינפל ."ץראבו םימשב"

 .ה"בצנת ."םיטילפה תיבמ טילפ"

 ל"ז ןיירוא ויאמ
 יחב - 1935דכ .1933-ב הלע .(ע"רת)ןילופ דילי

 ףתתשמ היה .תונוש תוברת-תולועפב קסע הב ,הפ
 .תיתדה תונותעב עובק

 הנס" ,"ם"במרה - תורודל הרומה" :וירפס
 /,רבוב לש הירלקפסאב תודיסח" ,"קצוקב רעוב

 תולגעמב" /,תודיסחה לש המלועב תוגרדמ"
 .ךורב ורכז אהי ."וננמז תוביתנבו תודיסחה

 ל'יז ינענכ בקעי
 רצק ןמז .1925-ב הלע .(ד"נרת) היבאראסב דילי
 .ןושל ינינעב תומישר םסרפל לחה ותיילע ירחא
 לודגה ונולימ תנכהב יעדמ ריכזמ שמיש םינש רשע

 רוט .ה .גו לגס .צ .מ םע) הדוהייןב רזעילא לש
 תויצנאדרוקנוקב יקסבוסוק .י.חל עייס ןכ .(יניס

 נומה רפס"ב - איזמ .מ .אלו אתפסותלו הנשמל
 :ירקיעה ולעפמ .האופרהו עבטה יעדמל "םיח

 .(םיכרכ 14 ואצי התע דע) "תירבעה ןושלה רצוא"
 (ס"פרת) לפייווצ .צ .א לע תויפארגונומ םסריפ
 ןולימ" םיבותכב ריאשה .(ד"צרת) םיובלוש השמו

 וכותמ םיקרפש ,(יקסנולש .א) "ל"שא ישודיח
 .ה"בצנת ."םינזאמ" תוברל ,תונוש תומבב ועיפוה

 דיפסה ,םירבעה םירפוסה 'גא ר"וי ,ןהכ לארשי
 לש יזכרמה דעווה תבישיב םירטפנה תשולש תא

 .הדוגאה

 קילאיב .נ .חל הרכזא
 תומל םינש 44 תאלמב ,הרכזא הכרענ קילאיב תיבב

 לע רביד רצלמ ןושמש .הרומז .י חתפ .ררושמה
 הרומז .י .(א קרפ) "שאה תליגמ"ב ןכותו הרוצ
 .קילאיב תוריצימ וארק ןבא-רה בקעי רידו

 ררושמה לש ורבק לא להקה אצי קילאיב תיבמ
 תא ץיבר .ש ןזחה אשנ םש ,ןשיה ןימלעה-תיבב

 .הרכזאה תליפת

 א"תב יקסנולש יחו
 ש"ע בוחר תאירקל סקט ךרענ א''ת תייריע םעטמ

 .םירפא ינב בוחרה תברקב ,ל"ז יקסנולש םהרבא
 ,טהל המלש :ומאנ ,רנכ ןד ותוא להינש ,סקטב

 תומשה תדעו רידי ,ןמרטכש םהרבא ,הייריעה שאר
 'גא ר"וי ,ןהכ לארשי .ינורפצ לאירבגו ,החצנההו
 ושמה לע הכרעהיירבד עימשה ,םירבעה םירפוסה

 .רר

 הריצי יסרפ
 הריצי יסרפ 8 וקנעוה ,א"ת ,יקסבוחינרשט תיבב
 פוסל ,ל"ז לוכשא יול ש"ע הלשממה שאר םעטמ

 רשי ,ןרוא קחצי ,קפוא לאירוא ,ןחיןבא בקעי םיר
 ,ךלוו הנוי ,יאמש-ןב ללה ריאמ ר"ד ,זרילא לא

 ףלא 72 - וז הנשב םרפה .רחש דודו יאתבש ןורהא
 .דחא לכל י"ל

 םינמאנה דעו ר''וי ,ןמגרק לארשי חתפ סקטה תא
 איבה ,תוברתהו ךוניחה רש ,רמה ןולובז .ןרקה לש

 'גא לש התכרב תא - הרומז .יו ,הלשממה תכרב
 לע האצרה עימשה זפרוא קחצי .םירבעה םירפוסה
 ןורהא 'פורפ "?ונתורפסב רוזחמ ףוס" אשונה
 :טופישל וירבח) םיטפושה יקומינ תא ארק יקסרימ
 םשב הדוה קפוא .א .(ץישפיל היראו ירעי הדוהי
 וארק יאתבש ןורהאו ךלוו הנוי .סרפה ילבקמ

 .םהירישמ

 ךוניחה דש םע השיגפ
 תחלשמ לביק ,תוברתהו ךוניחה רש ,רמה ןולובז
 "םיירבעה םירפוסה תדוגא ידידי גוח" םעטמ

 ,גוחה ר"וי ,לוק השמ :הב ופתתשה .הדוגאהו
 - הדוגאה םעטמו ,ןמגרק לארשיו והיעשי לארשי

 .ילכימ .י .ב
 לש הילעפמ רוציבל תושעל רשה חיטבה החישב
 .הדוגאה

 םילשוריב ,זזה םייח ש"ע דפוסה תיבב
 ,ןורהא הקבר תימלשוריה תררושמל שדקוה ברע

 ,הדלז תררושמה :ופתתשה .התומל הנש תואלמב
 עוציב .החונמה לש הלעב ,ןורהא יאכזו הנס המלש
 - בואט עבש-תב :ןורהא הקבר ירישמ ןושאר
 םייח :החניהו חתפ .הראטיג - ינבא קרב ,הריש
 .ןרות

* 

 ךאילא הפי ר"דל

 הכרב

 ואתה תא התלבקל

 רבח רוספורפ

 דוד

 תירבה-תוצרא - ןילקורב
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 הביתכל תואנדסה יפתתשמ םע םויס-ברע ךרענ
 ,םולש-שיא יכדרמ :םירבד ועימשה .ח"לשת תרצוי
 יאתבש ןורהא ררושמה ,רפוסה תיב תלהנה ר"וי

 הנדסה יפתתשמ םשב .תיבה להנמ - ןלוג יאמשו
 םהיתוריצימ וארק םיפתתשמה .ןלוג בקעי ךריב

 .הזורפבו הרישב

 חיש-בר םייקתה לארשי תואמצעל 30יה תנש ןויצל
 ידוהיה בושיב תרתחמה ידה :אשונה לע םירפוס לש

 לדגמה") דגמ יתמ :ופתתשה .יתריציב - ץראב
 ברק") לדאנ ךורב !(ח"מלפה ימימ םידה - "ןבלה
 קחציו (י"חל תרתחממ םידה - "קטוקסידב ןוירש

 ימימ םידה - "שורית לאירבג תשרפ") ולש
 ןבואר ר"ד :החניהו חתפ .(ל"צא לש ותישאר

 .ץירק

 לארשי ירפוס תודחאתהב
 יבתוכ םירפוסה לש יצרא סוניכ ךרענ לרב-תיבב

 תירב ירפוס לא האירקב ונפ םה .לארשיב תיסור
 יליעפו ןויצ-יריסא רורחישל לועפל תוצעומה

 חאתה :ופתתשה סוניכה ןוגראב .םיאולכה היילעה
 תיסור יבתוכ םירפוסה 'גא ,לארשיב םירפוסה תוד

 ןד סוניכה .תורדתסהה לש ךוניחלו תוברתל זכרמהו
 .תויעוצקמה ויתויעבבו הלועה רפוסה לש ובצמב
 ריה ,תיסור-יבתוכ ס"הגא תלהנהמ ,שיקרמ דוד

 תתשמה ןיב .תיסורב תילארשיה תונותעה לע הצ
 םירוב ,ןמלרפ רוטקיו ,סארמ קחצי :ןוידב םיפ

 ןויציןב ,ץיבוניבר הקבר ,ןמלטיג באז ,בונאיימאק
 ורג רימידאלו ,בלדנג השימ ,לאערזי רשא ,רמות
 .רד דוד ,ןמס

 תא לענ ,םירפוסה תודחאתה ר"וי ,רמות ןויצ-ןב
 .סוניכה

* 

 תודחאתה ןיב השיגפ הכרענ ,הפיח ,"ןפגה-תיבב"
 רעה םירפוסה דוגיא יגיצנ ןיבו לארשיב םירפוסה

 ןממל ,רתיה ןיב ,טלחוה השיגפב .לארשיב םיב
 דוגיא ירבח לש םהיתוריצימ ליכתש תרבוח םוסרפ

 רחבמ תירבעל םגרתל טלחוה ןכ .םיברעה םירפוסה
 .םהיתוריצימ

 ובא ןאפריע ,דתוו דמחומ :ופתתשה השיגפב

 ;ריכזמ - לילח בי'גנ 'גרו'ג ,אלוקינ דעסמ ,דאמח

 יכדרמו (ר"וי)רמות ןויצךב ,דוד ודנס ,סארמ קחצי
 .(ריכזמ) רזלג

* 

 היקשמב חראת תיצוביקה העונתה תירב
 שדוחה ךשמב .םימי שדוח ךשמל םילוע-םירפוס

 סמב ,ושגפיי ןכ .הביתכל תונפתהל םירפוסה ולכוי
 רעונהו םיקשמה ירבח םע ,םינוידו תואצרה תרג

 וביקה העונתה תירבל ףתושמ לעפמה .יצוביקה
 ךוניחלו תוברתל זכרמלו םירפוסה תודחאתהל ,תיצ
 .תורדתסהה לש

 תודחאתה ר"וי ,רמות ןויצ-ןב ומזי לעפמה תא
 .ךוניחלו תוברתל זכרמהמ ,לאערזי רשאו ,םירפוסה

 ,םורב םהרבא לש תיבויחה ותונעיה ןויצל היואר
 .תיצוביקה העונתה תירב ר"וי

 ןמכיפ סופ
 ןמכיפ בקעי יסרפ וקנעוה היבאראסב ידוהי תיבב

 ררושמלו ריקי בקעי רפסמל ,דעלג לבבורז ררושמל
 ר''וי ,ןרוק קחצי חתפ .(וקיסקמ) ץנאלג בקעי

 פושה תוצלמה תא .היבאראסב ידוהי לש דוגיאה
 וסאנאי קחצי :טופישל וירבח) הרומז .י ארק םיט
 .(ץנאק ןועמשו 'ץיב

 איבה ,םירבעה םירפוסה תדוגא ר"וי ,ןהכ לארשי
 הדוגאה תכרב תא - רנרל ףסוי :הדוגאה תכרב תא
 סרפה ינתח לש םהירבד רחאל .שידיי ירפוס לש

 פסה יכרדב ןמכיפ" אשונה לע הפי .ב .א הצריה
 ."תור

 שידיי תורפסל הלשממה שאר סרפ
 הלשממה שאר סרפ קנעוה "םכילע-םולש תיב"ב

 'ינרפאפ ףסוי ררושמל שידייב תיתורפס הריצי לע
 תלשממ לש התכרב תא איבה גרוב ףסוי ר"ד .בוק

 תכרב תא - א"ת תייריע שאר ,טהל המלש :לארשי
 םירפוסה 'גא םשב ,דרא יבצ וכריב ןכ .ריעה

 .שידיי ירפוס 'גא םשב - ליגרש .צ .יו ,םירבעה
 יקסנבוק לטא תינקחשה :ופתתשה יתונמאה קלחב

 .ןאגאק .ל ןרתנספהו
 .סרפה ןתח לש וירבדב םייתסה סקטה

 רביל סרפ
 ,ונ;גמב ןושארה ,קנעוה תידוהי תואזחמל רביל סרפ

 עונלוקלו ןורטאיתל הצרמ ,ןוחמש ןב לאירבג ר"דל
 פושה ."חישמה" והזחמ לע ,א"ת תטיסרבינואב

 ,(סרפה קינעמ) רביל לאיחי ,רקב לארשי :םיט
 הלעת "המיבה" .ילאומש לצרה 'פורפו זוע םהרבא

 .הנש דועב הזחמה תא

 תרוקיבל בירק סרפ
 הריציל עובק סרפ דוסיי לע הטילחה הפיח תייריע

 ,בירק םהרבא רכזל תיתורפס תרוקיבב תנייטצמ
 הנש ידמ קנעוי סרפה .ריעה חרזא הנש 20-כ היהש

 .תואמצעה םוי לש תוגיגחה תרגסמב

 רופיסל אכירא סרפ
 קנעוי הנממש ,ןרק הדסיי ל"ז אכירא ףסוי תחפשמ

 לע ,(י"ל 6,000.- ךסב - ט"לשתב) יתנש סרפ
 רתוי אלו דחא ןוילגמ תוחפ אל ליכיש ירבע רופיס

 .סופד תונוילג העבראמ
 תוע 4-בו םש-פוליעב חולשל שי םירופיסה תא
 וגס תפסונ הפטעמל .הביתכיתנוכמב םיבותכ ,םיק

 .ותבתכו רפוסה םש ,רופיסה םש תא סינכהל שי הר
 ירשת ב"י :דיה-יבתכ תשגהל ןורחאה דעומה

 :חולשמל תבותכה .(1978 רבוטקואב 13) ט"לשת
 .ד .ת ,6 ןלפק 'חר ,םירבעה םירפוסה תדוגא

 .ביבא-לת 7111

 הדוגאה לש תוירפסה תוברעמ ורחבנ
 רחב םירבעה םירפוסה תדוגא לש יזכרמה דעווה

 ירפסו "שפנ" ירפס ,רוקמ תיירפסל תוכרעמ
 :תבותכה יפל תונפל םילוכי םיניינועמה ."תובש"
 .ד .ת ,6 ולפק 'הר ,םירבעה םירפוסה תדוגא

 .ביבא-לת 7111
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 תכרעמב ולבקתנ

 דסומ ,רנרב .ח .י לש רופיסה תונמא :ונא ףסוי
 .יע 270 .ז"לשת ,קילאיב

 תורפס לע ,הבוט האירקל ךוניח :אשד לאכימ
 ערזי תאצוה ,תישפחה האירקה תויעב לעו םידלי

 .יע 279 .ח"לשת ,לא
 תרוקיבב םירמאמ ,םירעש השולש :ירנבא אגרש

 .'ע 158 .ח"לשת ,דקע תאצוה ,ונתריש

 לאוי ,רואד וד ,ןמרדיב המלש ,וייטשפרש ימערב

 צוה ,ברעמב היפוסוליפו חרזמב היפוסוליפ :ןמפוה
 .'ע 324 .ח"לשת ,"וידחי" תא

 תונוש
 .,(דלפצרה תומיענ) דדונה רמזה :ץיבוריאמ ןורהא
 .יע 308 .ח"לשת ,דחואמה ץוביקה תאצוה

 תע-יבתכ
 בד תכירעב ,זזה םייח תריציל שדקומ ,אי ףסאמ

 םירבעה םירפוסה תדוגא תאצוה ,רואל ןדו ןדס
 .'ע 315 .ח"לשת ,"םלש" תדוגאו

 רמתיא :ךרועה ,תורפסה עדמל תע-בתכ ,תורפסה

 לירפא ,ביבאילת תטיסרבינוא תאצוה ,רהוז-ןבא

 .יע 180 .1978

 ,26-1 תורבוחל ןיוממ םינינע ןכות ,ל"יכ ,תורפסה
 .'ע 31 .1978 ינוי ,ל"נה האצוהה ,1978-1968

 ,יקצילוא ףסוי :ךרועה ,רבעה תעידיל ןוחרי ,תורוק
 .'ע 28 א"כ .1978 ינוי ,יאמ

 תאצוה ,ןוירמצ חמצ ר"ד :ךרועה ,ןועבר ,דוניחה
 .383-257 'ע ,ח"לשת ןוויס ,םירומה תורדתסה

 ,סילגרוו .א :ךרועה ,ןוחרי ,דנאלמייה שיטעוואס

 .יע 198 .1978 לירפא ,הבקסומ

 הריש
 ,רצלמ ןושמש :הינלופמ ,ילהנא :יקצבולס שוילוי
 .יע 100 .ח"לשת ,דקע תאצוה

 :תיסורמ ,הרדש טוח לילח :יקסכוקאיאמ דימידאלו

 .יע 31 .ח"לשת ,ף"לא תאצוה ,ינורהא הירא

 ,ל"נכ ,םיריש ,בלבש הריש :עשוהי-וב לאומש

 .'ע 71 .ח"לשת

 ,םידליל םיריש ,תילולשב שמש :ויטגוב רזעילא

 .,ע 63 .ח"לשת ,ל''נכ

 הזחמ ,ןאמור,רופיס

 ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,בגנ יתאפב (א :רהזי .פ

 ,ל"נכ ,תספסאל רזוח םירפא (ב !'ע 143 ,ח"לשת

 .'ע 78

 ,רזל הרדה :תיתפרצמ ,הליחבה :רטראס לופ וא'ז

 .יע 191 .ח"לשת ,האירק ןמיס ירפס

 /דבוע םע :תילגנאמ ,בהזה תרבחמ :גניסל סירוד
 .'ע 595 .ח"לשת ,םעל היירפס

 תאצוה ,םימה תשרפ לע תיב :יקפבולוקופ הנוי

 .'ע 216 .ח"לשת ,םיי ,"םלש" תדוגא

 ,םשגה דירומ לגעמה ינוח :רמל-רמוא לאירזע

 ,"יתמיא" תאצוה ,גולילפאו תוכרעמ שולשב הזחמ

 .יע 64 .1978

 רקחמ ,תרוקיב ,הסמ
 םע ,ב ךרכ ,עפש לש םייח :ןמנייטש רזעילא

 .יע 285 .ח"לשת ,ךוניחו תוברת/דבוע

 ,דבוע םע ,ב ךרכ ,םיליבשו תוחרא :ןדפ בר

 .יע 324 .ח"לשת

 גוילביבו אובמ ,תידרפסה הרישה תרות :ןילי דוד

 354 .ח"לשת ,סנגאמ .ל .י תאצוה ,סיגפ ןד :היפאר

 .'ע
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